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 في اإلسالم ة إلدانة اإلرهابالمباني النظري  

 علي يوسف

 السلوك البشرّي، الغيب.اإلرهاب، اإلسالم، الوجود، اإلنسان، التوحيد،  الكلمات المفتاحي ة:

ة فإّن تأسيسه هلذه إنسانيّ  اة إلدانة اإلرهاب بوصفها قيم  القيم اليت تشّكل املباين النظريّ على يؤّكد  إذا كان اإلسالم
 ل التوحيد منطلقها ومآهلا واحملّدد والضابط لكلّ شكّ تواحلياة واإلنسان واملصري اليت  القيم يرتكز على نظرته للوجود

 تفاصيلها.

، ويف احلقوق واالعتبارة، وباملساواة بني الناس يف القيمة وعليه، فإذا كان اإلسالم يقول باحرتام احلياة اإلنسانيّ 
لى دفع البغي ن بغي عليه أو ظلم أن يعمل عم   وحبقّ  ةساواة بني االجتماعات السياسيّ بامل ،اوالواجبات، واستطراد  

فإنّه  ،ةوبضرورة حتكيم قيمة العدل يف العالقات بني األفراد واجلماعات واالجتماعات السياسيّ  والظلم الواقع عليه،
ة ة واملعامالتيّ ة واألخالقيّ ومقتضياهتا العباديّ ة ى يف معطياته العقائديّ كما جتلّ س هذه القيم وغريها على التوحيد  يؤسّ 

 ة.والسياسيّ 

س على مشيئة اهلل، جّل وعال، يف استخالف اإلنسان يف ة، يف عقيدة التوحيد، مؤس  فاحرتام احلياة اإلنسانيّ 
ِليف ة  األرض ﴿ ِة ِإيني ج اِعٌل يف األْرِض خ   نونته على نفخة من الروح اإلهليّ ويف احتواء كي. 1﴾و ِإْذ ق ال  ر بُّك  لِْلم ال ِئك 

اِلٌق ب ش ر  هبا سجود املالئكة له ﴿ استحقّ  ِة ِإيني خ  ِمْن ص ْلص اٍل ِمْن َح  ٍإ م ْسُنوٍن* ف ِإذ ا س و يْ ُتُه  او ِإْذ ق ال  ر بُّك  لِْلم ال ِئك 
ِإن ا ع ر ْضن ا األم ان ة  ع ل ى ة ﴿ة واملسؤوليّ يّ ويف َحله أمانة العقل واحلرّ  .2﴾و ن  ف ْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي ف  ق ُعوا ل ُه س اِجِدين  

ويف  .3﴾ج ُهوال   اظ ُلوم  الس م و اِت و األْرِض و اجْلِب اِل ف أ ب  نْي  أ ْن َي ِْمْلن  ه ا و أ ْشف ْقن  ِمن ْه ا و َح  ل ه ا اإِلْنس اُن ِإن ُه ك ان  
يع  واألرض له ﴿تسخريه، جّل وعال، السماوات  ِمْنُه ِإن  يف ذ ِلك   او س خ ر  ل ُكْم م ا يف الس م و اِت و م ا يف األْرِض َجِ 

و ِإْذ أ خ ذ  ر بُّك  ِمْن ب ِِن آد م  ِمْن ه ﴿ة ألن يدرك وجود خالقه وربّ ته الفطريّ ويف أهليّ  .4﴾ال ي اٍت لِق ْوٍم ي  ت  ف ك ُرون  
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ُهْم ع ل ى أ نْ ُفِسِهْم أ ل ْسُت ِبر بيُكْم ق اُلوا ب  ل ى ش ِهْدن ا أ ْن ت  ُقوُلوا ي  ْوم  اْلِقي ام ِة ِإن ا ُكن اظُُهورِِهْم ُذريي  ت  ُهْم و   ا  أ ْشه د  ع ْن ه ذ 
 .5﴾غ اِفِلني  

ت ة ممّيز عن سائر خملوقاة من رمز، فإّن اإلنسان، يف النظرة العقالئيّ ا يف هذه اآليات القرآنيّ وبصرف النظر عمّ 
هلا يف إطار السنن احلاكمة على اآلفاق  األفعاله، خمتار   اة تؤّهله ألن يكون مدرك  باستعدادات فطريّ  عامل الشهادة

على سائر  القيمة ذاته، وقيمة ذوات اآلخرين من نوعه، قياس   اته عنها، ما جيعله مدرك  ملسؤوليّ  واألنفس، متحّمال  
 إىل احرتام اإلنسان حياته، واحرتام حياة اآلخرين. ي من حيث املبدأ،املخلوقات، وهذا ما يؤدّ 

 اإلسالميّ  ة، ال خيتلف بالنتيجة اليت يؤّدي إليها، عن التأسيسالحرتام احلياة اإلنسانيّ  العقالئيّ  التأسيسو 
رتكز الذي يقوم عليه هذا التأسيس، ويف مدى ضمان االلتزام ة، وإن اختلف يف املعامّ  والتأسيس الديِنّ  ،ةخاصّ 

 لنتيجة املرتتّبة على هذا التأسيس أي باحرتام حياة اإلنسان.با

بني  اقعيّ من عوامل التمايز الو  ه ال يربط هذا االحرتام بأيّ وإذ يؤّكد اإلسالم على احرتام حياة اإلنسان، فإنّ 
 .وغريها واالجتماعيّ  هب أو العرق، أو املستوى االقتصاديّ الناس يف الدين أو املذ

 ،عن هذه احلقيقة اأمر آخر. وتعبري   ق بأيّ لديه، باحرتام حياة اإلنسان مبا هو إنسان، وال يتعلّ ق فاألمر يتعلّ 
يع   ام ْن ق  ت ل  ن  ْفس  ﴿ ه يعترب أنّ فإنّ  ا ف ك أ َّن  ا أ ْحي ا  ابِغ رْيِ ن  ْفٍس أ ْو ف س اٍد يف األْرِض ف ك أ َّن  ا ق  ت ل  الن اس  َجِ  و م ْن أ ْحي اه 

ة، هي موضوع االحرتام، واقعيّ  متايزات نفس، وبصرف النظر عن أيّ  ، أيّ ةفالنفس اإلنسانيّ  .6﴾ايع  الن اس  َج ِ 
 .اقتل الناس َجيع  يعترب من قتلها ك إذ 7﴾ِبغ رْيِ ن  ْفٍس أ ْو ف س اٍد يف األْرضِ وللتعظيم من شأن قتلها ﴿

هلذه القيمة صفة الثبات  ه جيعلاإلسالم إذ يربط احرتام حياة اإلنسان مبشيئة اخلالق، فإنّ  فإنّ  ،إىل ذلك
، ما يفرض على املسلم أن ال يتعاطى معها بصورة هنا، وبصورة ة مصدرهاة من ثبات وإطالقيّ ملستمدّ ة اواإلطالقيّ 

 عليها اإلسالم. قيمة من القيم اليت ينصّ  عة، وهذا شأن كلّ ة واملصا ح املتنوّ املتغريّ  للظروف اخمتلفة هناك، تبع  

َجيع  ا املساواة بني الناس يف القيمة واالعتبار ويف احلقوق والواجبات، فرتتكز على ما أشرنا إليه من أنّ أمّ 
ة يّ خالقهم ومستخلفني ومكّرمني وحاملني ألمانة العقل واحلرّ  لني إلدراك وجودالناس يشرتكون يف كوهنم مؤهّ 
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ةٍ م خملوقون من نفس واحدة ﴿إىل أهنّ  إضافة   ة.واملسؤوليّ  ل ق ُكْم ِمْن ن  ْفٍس و اِحد  كم آلدم وآدم "كلّ  ،8﴾ُهو  ال ِذي خ 
كل مولود يولد على ة "متساوون يف الفطرة اإلنسانيّ  ؛9 بالتقوى"إاّل فضل  على أعجميّ  لعربّ  يسلو من تراب، 

 .10الفطرة، فأبواه يهّودانه وينصرانه وميّجسانه"

ملعيار اإلميان مبا أنزل اهلل والعمل  اا وفق  إمّ  م فيتمّ ما تقدّ  تصنيف الناس يف إطار تساوي أفراد النوع يف كلّ  اأمّ 
ملعيار الشرعة يف إطار اإلميان باهلل واليوم اآلخر،  ارين، أو تبع  وكاف حيث ينقسم الناس إىل مؤمنني، ومنافقني ،به

لألوضاع  اأو تبع   وغري ذلك، ني، صابئةيهود، مسيحيّ من قسم الناس إىل مسلمني وأهل كتاب حيث ين
ة  من أتى اهلل بقلب سليم، وعامّ ة، حيث ينقسم الناس إىل املأل وهم مستكربون عادة إاّل ة واالجتماعيّ االقتصاديّ 

يف ة يف احلقوق والواجبات املدنيّ  اب اختالف  هذه التصنيفات ال ترتّ  لكن كلّ  املكتفي واحملتاج. الناس وفيهم
الظرفّية يف كرّاس "املسلمون بني املواطنة ما عدا مسألة اجلزية اليت أوضحنا مربّراهتا  اإلسالميّ  االجتماع السياسيّ 

 فعندما قّرر ،. أكثر من ذلك، وما عدا ذلك فمرتوك للحساب األخرويّ اسابق  ة واملواطنة السياسّية" األيديولوجيّ 
ة الفروق االقتصاديّ  فإَّّنا كان يقّرر العمل على إضعاف 11﴾للسائل واحملرومم حقٌّ معلوم ويف أمواهل﴿: اإلسالم

 ة بني الناس.ة الواقعيّ واالجتماعيّ 

ما أتى على الناس من أزمنة يف عصرنا الراهن، مل تكن كذلك فيات هذه املساواة اليت باتت تضارع البديهيّ 
للناس يف القيمة واالعتبار واحلقوق والواجبات، كان يتأّسس على االختالفات  اتصنيف   سالفة، حيث يبدو أنّ 

  .ةة، تكوينيّ ة اليت كانوا يعيدوهنا إىل متايزات فطريّ والتمايزات الواقعيّ 

ة، إىل فئة ولدت لتكون عاملة يف إنتاج هلذه التمايزات الفطريّ  االناس تبع   هكذا رأينا كيف صّنف أفالطون
أرسطو إىل كيف صّنفهم ائدة حاكمة. ورأينا  وثالثة لتكون ق ،نةيدافعة عن املدة، وأخرى لتكون ميّ اخلريات املاد

ة للعصور الوسطى الناس يف االجتماعات السياسيّ  سيموكيف قُ  .ان ولدوا ليكونوا عبيد  ، وم  ان ولدوا ليكونوا أحرار  م  
ة الشعب، وعامّ واإلكلريوس إىل طبقات النبالء والفرسان  من العصر احلديث ة،سبق الثورة الفرنسيّ وما ة، األوروبيّ 
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 مضى زمن طويل قبل أن يعرتف للمرأة حبقوق ،ة بعد الثورة الفرنسيّ وحّت  .صة هبامنها حقوق وواجبات خاّ  ولكلّ 
ال  م شعب اهلل املختار الذي له على األغيار حقوقوالكثري من اليهود ما زالوا يعتقدون أهنّ  مشاهبة حلقوق الرجل.

 اة(، أو تبع  ة العرقيّ ألعراقهم )النظريّ  اات اليت تصّنف البشر تبع  ة واجبات. وقل مثل ذلك يف النظريّ تقابلها أيّ 
هم حضارة يو من ليس لدحلضاراهتم )تفّوق حضارة الرجل األبيض ورسالته يف متدين أبناء احلضارات األخرى، أ

رة على صعيد بني البيض والسود قائمة ومؤثّ  ما زالت رواسب التمييز العنصريّ  ،حدة(. ويف الواليات املتّ أصال  
ا ة للتشريع، وإَّنّ ات النظريّ ة. وعلى الرغم من استمرار آثار هذه التمايزات، ال على صعيد اخللفيّ املمارسات الواقعيّ 

ة ويف رهم متساوين يف الكرامة اإلنسانيّ النظر إىل الناس باعتبا ه ميكن القول: إنّ ة، فإنّ على صعيد املمارسات الواقعيّ 
 من ذلك بعض الرواسب اليت ذكرناها. احلقوق والواجبات، باتت هي النظرة السائدة. يستثىن

تنوّع اجلماعات والشعوب، وبالتايل  فيؤّكد اإلسالم أنّ  ،ةما يعود للمساواة بني االجتماعات السياسيّ ا فيأمّ 
ٍر و أُنْ ث ى و ج ع ْلن اُكْم ُشُعوب  هليّ ة مشيئة إتنوّع االجتماعات السياسيّ  ل ْقن اُكْم ِمْن ذ ك  ا الن اُس ِإن ا خ  و ق  ب اِئل   اة ﴿ي ا أ ي ُّه 

 ية يف احلقوق والواجبات. فال يبغيمتساو ينبغي أن تكون األطراف الداخلة فيه  ،ة التعارف. ويف عمليّ 12لِت  ع ار ُفوا﴾
ل رأينا كيف فصّ  ،ما تقّدمالباغي على بغيه. وفي أحدها نفسه فيقرّ  ه أقوى، وال يستضعفأحدها على اآلخر ألنّ 

اإلسالم التشريع للعالقات بني اجملتمع املسلم واجملتمعات األخرى، وكيف فرض على ذلك اجملتمع أن يتعاطى 
 وال حاجة لإلعادة. ،مع تلك اجملتمعات بالعدل وباحلقّ 

 األساليب املشروعة واحملّقة لدفع البغي، والتعاطي يف ّت من بغي عليه أن يعمل بش ما أشرنا إليه من حقّ و 
 ة يف احلقوق والواجبات.ة ملساواة األفراد واجلماعات واالجتماعات السياسيّ فهي نتائج طبيعيّ  ،ذلك بالعدل

ات أ من مفردة إلدانة اإلرهاب يف اإلسالم هي جزء ال يتجزّ هذه املباين النظريّ  هنا التأكيد على أنّ  ومن املهمّ 
ة يف تفاعلها وتكاملها ووحدهتا، وما مل يتم ة والسياسيّ ة واملعامالتيّ ة واألخالقيّ ة والعباديّ العقائديّ  اإلميان اإلسالميّ 

 ة.قيمة إسالميّ  ةوهذا شأن أيّ  ،ه يسهل التفّلت منها وحتريفهاالتعاطي معها بوصفها كذلك، فإنّ 

 عوامل استمرار اإلرهاب
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عام. على  ى إنساينّ القيم املشار إليها أصبحت موضع اعرتاف وتقدير على مستو   ما ذهبنا إليه من أنّ  إذا صحّ 
السؤال الذي يطرح  ة، فإنّ ة والعقائديّ للمنطلقات اإلميانيّ  االرغم من بعض االختالفات يف تأسيس هذه القيم تبع  

 اإلرهاب بأشكاله املختلفة: إرهاب الدولة، إرهاب التنظيمات وإرهاب األفراد؟ نفسه: ملاذا يستمرّ 

ك درِ ة والسلوك. أُ من مسافة بني املعرف املمكن هو ما يالحظ، ببساطة يف السلوك اإلنساينّ  يلّ اجلواب األوّ 
ات عن األمراض الناَجة ه، كما أقرأ اإلحصاء. وأقرأ ما يكتبه العلماء واألطباء عن مضارّ مضرّ  التدخني أنّ  مثال  

يف التدخني وإن بصورة خمّففة.  أستمرّ  هات بسبب هذه األمراض. ومع ذلك، وبالرغم منعن التدخني، وعدد الوفيّ 
سق مع هذا العلم، بل يناقضه التدخني تكاد تبلغ درجة العلم اليقني، ولكن سلوكي جتاهه، ال يتّ  معرفيت مبضارّ 

 ملاذا؟ معرفة وسلوك من هذا النوع، أو َيمل هذه الصفة. على كلّ  بصورة واضحة. وميكن أن ينسحب ذلك

 ة بفعل طول اإلدمان، هو واقع وراهن، بينما اخلطر الناجم عنه غري راهنٍ ما أجده يف التدخني من لذّ  ألنّ 
 ، ميكن أن َيصل أو ال َيصل.، جمّرد احتمال، جمّرد توقعّ وغري واقعٍ 

ة عاجلة يف ما أجد من لذّ  عندي، وتعّلقي هبا احلّد الذي أضّحي بكلّ أكثر من ذلك، مل تبلغ قيمة احلياة 
 ، يف خطر من هذا السلوك.على حياة قد تصبح، آجال   االتدخني، حفاظ  

ما َيّرم  ،ة عليها، مل أجد يف ما أؤمن به من منظومة عقائد ومنظومة قيم مبنيّ همن أبعد من ذلك، وأهمّ 
دت ما أؤمن به، ملا تردّ في ا، حمّرم  ولو كان التدخني كمعاقرة اخلمرة مثال   ،آلخرةالتدخني أو يعاقب عليه يف احلياة ا

 لعقاب املعصية، مباشرة بعد حصول اإلميان مبا أؤمن به، ورسوخه. الثواب الطاعة، وجتّنب   احلظة يف تركه طلب  

 ،ن العقابة على اآلجل ملني يعودان إىل تفضيل العاجل من اللذّ التعليلني األوّ  يالحظ أنّ  ،يف هذا املثل 
هذه  ألنّ  ،ة اليت آخذ هباة والقيميّ ة اإلميانيّ ا التعليل األخري، فريتبط باخللفيّ ة خالصة. أمّ حمسوبان مبعايري دنيويّ 

ه، وأمتنع عن معاقرة اخلمرة على هذا السلوك على الرغم من إدراكي ملضارّ   أستمرّ ة مل حتّرم التدخني، فإينّ اخللفيّ 
 .اليت حترمها ةة اإلميانيّ اخللفيّ  عليها سبق حتصيل إدمانٍ  على الرغم من

ا بسبب حترميها يف ما أؤمن به ة للخمرة فحسب، وإَّنّ الصحيّ  االمتناع بسبب املضارّ  مل يتمّ  ،ويف هذه احلالة
 على خمالفة تعاليمها. اأخروي   امن عقيدة ترّتب حساب  
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 مؤمن بعقيدة من هذا النوع وبنسق القيم املنبثق عنها، يلتزم بكلّ  كلّ   املثل أن يقول: إنّ ال يريد هذا 
مقتضياهتا، فهذا ما يناقض املالحظ بصورة متواترة، لدى الكثري من هؤالء املؤمنني، من خمالفة سلوكاهتم 

ملعرفة ة على مستوى اهذا اإلميان، يف حال وجوده، ورسوخه بصورة يقينيّ  ا يريد أن يقول: إنّ ملعتقداهتم، وإَّنّ 
 اد  ، ومسدّ اقوي   اه يشّكل دافع  فإنّ  - نيلدى العرفانيّ  القلبّ  - العاطفيّ  ، واكتماله بالتعّلق الوجداينّ واإلدراك العقليّ 

، فهو شديد االحتمال، لعدم ا، إن مل نقل مؤّكد  ا، لضبط السلوك على إيقاع املعتقد، وبالتايل عاصم  ارشيد  
ة بني القوى اإلدراكيّ  ق به القلب، أي بني املعرفة والرغبة، وبصورة أعمّ بني ما يقضي به العقل وما يتعلّ  التناقض

 ة.ة للنفس البشريّ والقوى االنفعاليّ 

 - حصانانوجيّرها  - هو العقل - ة بعربة يقودها حوذيّ نتذّكر تشبيه أفالطون النفس البشريّ  ،ويف هذا اجملال
وتعليماته. هذا  وشرط سريها بأمان يقوم على استجابة احلصانني إلرشادات احلوذيّ  - مها الشهوة والغضب

 عقل يشري أفالطون؟ لدى علماء األخالق. فإىل أيّ  االتشبيه قدمي ومشهور، ويتكّرر كثري  

وعلى رأس  شياء احملسوسة،صل بعامل احلقائق ال عامل األوهام، عامل املثل ال عامل جتّسداهتا يف األه العقل املتّ إنّ 
ة والناَجة عن ة وليس بالقيم املتومهّ صل بالقيم احلقيقيّ ه العقل املتّ ل هذا مثل اخلري. بكالم آخر، إنّ اثعامل م

 ا قيم عامل احلسّ ة، إذن، هي قيم عامل املثل، أمّ ، والتعّلق بأشيائه. القيم احلقيقيّ عامل احلسّ  صال بعامل األوهام،االتّ 
 ها حقائق إذا مل نكن على صلة بعامل املثل.فليست أكثر من ظالل نتومهّ 

 د بالعقل الذي ينبغي له أن يقود عربة النفس فقط ذلك العقل الذي جيّرد املفاهيمرِ أفالطون مل يُ  هذا يعِن أنّ 
لقواعد  امن األعيان احملسوسة عرب االستقراء، والذي يقيم عالقات بني هذه املفاهيم، ويستخلص منها، تبع  

املنطق، حقائق تبدو جديدة عرب االستنتاج كما هو عند أرسطو وتابعيه، وليس فقط ذلك العقل الذي يكتشف 
ة )تقنيات( لتسخري أشياء الكون والتحّكم عملياتيّ  السنن احلاكمة على اآلفاق واألنفس، والذي يبتكر حيال  

ه ذلك، ولكنّ  ا هو العقل الذي يقوم بكلّ إَّنّ  .ةالعقالنيّ احلديث املوسوم ب بسلوك اإلنسان كما هو يف الفكر الغربّ 
ذلك إىل ما بعد هذا الكون احملسوس، إىل عامل الغيب اجملّرد، عامل املثل وعلى رأسه مثال اخلري، عامل  يتجاوز كلّ 

ّنبها سري حصاين النفس لكي جيل ة اليت َيّكمها يف إرشادهاحلقائق ال عامل األوهام، حيث جيد القيم احلقيقيّ 
 رات، ويوصلها إىل الغاية املرجّوة.العث

للعقل وظيفتني: األوىل هي وظيفة املعرفة والتسخري. والثانية هي وظيفة إرشاد السلوك. يف  ا تقّدم أنّ يؤخذ ممّ 
ة، أي ة للنفس ليتمّكن من بلوغ املوضوعيّ ما أمكن عن القوى االنفعاليّ  ينبغي للعقل أن يتجّرد ،الوظيفة األوىل
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فينبغي للعقل أن يكون على  ا يف الثانية،قة املعرفة للواقع، واستخدام هذه املعرفة يف تسخري أشياء الكون. أمّ مطاب
يستحضره  صلة، من جهة برغبات النفس، ومن جهة أخرى مبنظومة قيم تضع هذه الرغبات يف تراتب سّلميّ 

لى مستوى الشعور، ويكون عليه أن يفاضل تتنازع فيه الرغبات وتتصارع ع العقل عندما يريد أن يقّرر  فعال  
 بينهما، وخيتار االستجابة إلحداها.

ة ال ميكن بلوغها يرتبط سّلم القيم هذا بالنظرة اليت يكّوهنا العقل عن احلياة واإلنسان واملصري، أي بنظرة عامّ 
ا من تفّكر يف اآلفاق تها، أي من مطابقتها لواقع حّسي ملموس، وإَّنّ بواسطة معرفة تكتسب يقينها من موضوعيّ 

بوضوحها وبداهتها من  اق هبا مدفوع  يؤمن هبا العقل أي يتعلّ  وتأّمل يف األنفس تفضي إىل حدوس وكشوف
ن من دفع يف اآلفاق ويف األنفس من آيات ال يتمكّ  ق القلب هبا من جهة ثانية. فهو إذ يرى ما يرىجهة، وتعلّ 

ن من دفع وطبيعته وصفاته وعالقته هبا، وعالقتها به، كما ال يتمكّ اآليات  هذهاألسئلة اليت تثريها حول مصدر 
 تنشأ ،ا ينبغي أن يكون عليه سلوكه لنيل رضا هذا املصدر وجتّنب سخطه. وعن هذا التأّمل والتساؤلاألسئلة عمّ 

ات يّ والسلوك قة هباات القريبة والقيم املتعلّ قة هبا واليت تشّكل الشاخص املرشد للغايالغايات البعيدة والقيم املتعلّ 
 املستجيبة هلا.

ه ما من ثقافة أو حضارة أو دين، نا نالحظ أنّ وبصرف النظر عن طبيعة األجوبة واختالفها يف التفاصيل، فإنّ 
 .اا مالزمة لإلنسان بوصفه إنسان  من اإلجابات على هذه األسئلة، ما جيعلنا نعتقد أهنّ  ا وقّدم نوع  إاّل 

مبعىن من املعاين، إحدى  صل بالطبيعة، وإذا كان يشّكل،وراء الطبيعة يكمل العقل املتّ صل مبا هذا العقل املتّ 
ه يتجاوزه وينبغي له أن فإنّ  - ما ينتجه هذا التأّمل من تساؤالتمثرة تأّمل العقل يف اآلفاق ويف األنفس، و  -مثراته 

، وإدارة اجملتمع وسياسته على الصعيد يّ بتدبري النفس وقيادهتا على املستوى الفرد ما عندما يقوميقوده ال سيّ 
الطبيعة ال يربط القيم اليت يفاضل هبا بني  صل مبا وراءفإّن العقل املتّ  ،هذا من جهة. ومن جهة ثانية ،االجتماعيّ 

ة يف الرغبات مبا هو هنا واآلن، أي باللحظة اليت تتصارع هبا رغبتان أو أكثر يف الوجدان، وبالرغبة األكثر جاذبيّ 
، امع   واألخرويّ  ، أو الدنيويّ الدنيويّ  نا واآلن إىل املستقبل املنظور منه وغري املنظور،ا يتجاوز اهلُ وإَّنّ  ،اللحظة تلك
وخيتار االستجابة ملا ينسجم من رغباته مع  ،الرؤيةبة على هذه ملنظومة القيم املرتتّ  اوتبع   ،ةلرؤيته االعتقاديّ  اتبع  
 عاته إىل هذا املستقبل.تطلّ 

ر اخليار أو القرار املتعّلق باملفاضلة بني رغبتني أو أكثر يف حلظة من اللحظات بنوع أن يتأثّ  الطبيعيّ من 
ة للوجود واحلياة واإلنسان واملصري. فإذا كانت هذه املرء كالزمة من لوازم نظرته العامّ  اهاالغايات البعيدة اليت يتبنّ 
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إىل ما ميكن أن يكون بعده، كانت القيم املرتبطة هبذه  نيويّ عدها، ال تتجاوز العامل الدالغايات، يف أقصى بُ 
ة أكثر من تلك القيم اليت تلتقي حتت عنوان ة، وما عساها أن تكون هذه القيم الدنيويّ دنيويّ  االغايات قيم  

أو  الصا ح العامّ ى ة واليت تعلوها بدورها، مصلحة اجملتمع، أو ما يسمّ املصلحة الفئويّ  ة اليت تعلوهااملصلحة الفرديّ 
 باملعايري مستوى من مستوياهتا، ال تقرأ إاّل  املصا ح، يف أيّ  هة. ولكن هذا مصلحة جمموع البشريّ اخلري املشرتك؛ ورمبّ 

القيم املرتبطة هبا  ، فإنّ إىل الزمن األخرويّ  ا إذا كانت الغايات البعيدة، تتجاوز الزمن الدنيويّ أمّ  .ة اخلالصةالدنيويّ 
ة املصلحة، هنا، ال تعود مقروءة باملعايري الدنيويّ  تلك اليت جتتمع حتت عنوان املصلحة، ولكنّ ال خترج عن 
ة هي، كقيمة، املرشدة وحدها ، ويف هذه القراءة ال تعود املصلحة الدنيويّ اة أيض  ا باملعايري األخرويّ فحسب، وإَّنّ 

 ة.ة بالغايات األخرويّ بالقيم املرتبط ل تصبح هي نفسها مرش دة ومرش دةلسلوك املرء، ب

ة عطيت صفة اإلطالقيّ ة، وإذا أُ ة واملكانيّ للظروف الزمانيّ  اة تبع  ة ومتغريّ يف احلالة األوىل، تكون املصلحة نسبيّ 
ت، وبالتايل املقّدس، على ما ليس بايم، أي إضفاء صفة املطلق والثمن التصن اذلك يكون نوع   بات، فإنّ والث

 بذاته. اوال مقّدس   اوال ثابت   امطلق  

ا ة بالغيب، فإهنّ سة على نظرة إميانيّ ة، واملؤس  القيم املرتبطة بالغايات البعيدة، األخرويّ  الثانية، فإنّ  ا يف احلالةأمّ 
هبا من مطلق وثابت ومقّدس، وبصفتها هذه تشّكل  اة والثبات والقداسة من كوهنا مأمور  تكتسب صفة اإلطالقيّ 

ليا تقرتب منها بنسبة أو بأخرى، ولكن من دون عُ  قة بالغايات القريبة، وبالتايل ُمث ال  للقيم املتعلّ  اومرّشد   امرشد  
، قيم مطلقة بذاهتا، وبالتايل ثابتة . فقيم العدل واملساواة بني الناس، مثال  على مستوى التطبيق العمليّ  ابلوغها كلي  

ه وغري مقّدس ألنّ  ار  ومتغي ّ  انسبي   إلنسان من تطبيقها يظلّ ومقّدسة لقداسة مصدرها، ولكن ما ميكن أن يبلغه ا
اهات ال لإلرشاد وعدم االحنراف إىل اجتّ  اشاخص   ا تظلّ تها تنبع من أهنّ ة، وأمهيّ مرتبط بالظروف واإلمكانات الواقعيّ 

 تقود إليها أو ال تعرّب عنها.

ن قيم متعّلقة هبذه الغايات تشّكل ضمانة اإلميان بالغيب وما يرمسه من غايات بعيدة وم يعِن ذلك أنّ  هلف
ق بصدق اإلميان، فمن كان األمر يتعلّ  ن هبا ومبصدرها؟ إنّ ن يؤمِ أكيدة لاللتزام هبذه القيم وحتكيمها يف سلوك م  

هذا اإلميان، وإذا صدف وأخّل بشيء من  ه يراه، يسعى ما أمكنه، لاللتزام مبختلف مقتضياتيؤمن بالغيب كأنّ 
ا . أمّ اه ال يلبث أن يدرك هذا اخللل فيندم ويستغفر وقد يتوب توبة نصوح  ت، لسبب أو آلخر، فإنّ هذه املقتضيا

 ر يف هذا اجملال قول سقراط: إنّ بسهولة ويسر. ونتذكّ  اخلروج على مقتضياته يتمّ  فإنّ  ،إذا مل يصدق هذا اإلميان
ق اليت اكتسبت صفة اليقني من جهة وصفة التعلّ  ا املعرفةمعرفة يقصد؟ ال ريب أهنّ  الفضيلة هي املعرفة، ولكن أيّ 
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ا ، ويكون بالتايل فضيلة، أمّ االلتزام مبقتضياته وهذا النوع من املعرفة، وحده، يفضي إىل .من جهة ثانية القلبّ 
ا ال ة، أو بدت لصاحبها كذلك، فإهنّ  وإن كانت يقينيّ هبا على صورة إميان، حّت  ق القلبّ التعلّ  املعرفة اليت ال يتمّ 

 تكون مصدر التزام مبقتضياهتا، وبالتايل ال تكون مصدر سلوك فاضل بالضرورة.

من مل يصّدق إميانه بالغيب وبالغايات البعيدة اليت يرمسها، والقيم املتعلقة هبذه  إذا كان كذلك، فإنّ و 
القيم املتعّلقة بعامل ، وتصبح ن مل يؤمن هبا أصال  م   مع الغايات، يتساوى، يف احتمال عدم التزامه بتلك القيم

للظروف  اا كانت هذه املصلحة متغرّية تبع  وملّ  .دة واملوّجهة للسلوكالشهادة، القيم اليت جتمعها املصلحة، هي املرشِ 
ة، وحمرومة من شاخص يتجاوزها ويرشدها، أصبح من السهل االلتزام هبا يف وضع أو واألوضاع والعالقات الدنيويّ 

فقيمة املساواة  .شعور بالذنب أو اخلطأ ا يف وضع آخر أو عالقة أخرى، من دون أيّ عالقة، وعدم االلتزام هب
ة ، وغريها من القيم املعتربة إنسانيّ بني الناس، وقيمة احلياة، وقيمة حقوق اإلنسان، وقيمة الصا ح العامّ  مثال  

من ذلك يفلسف عدم االلتزام ويربّر  ، وأكثرااللتزام هبا ة، ال يتمّ ة والعرفيّ ة والدينيّ ة واألخالقيّ باملعايري العقالنيّ 
 ة بطبيعتها.رات مصلحيّ مبربّ 

لعدم التزام املعنيني مبكافحة اإلرهاب بالقيم اليت تشّكل املباين  هكذا نصل إىل السبب البعيد واحلقيقيّ 
يف  اجيعل االلتزام هبا ممكن  ه ة اخلالصة، فإنّ ن ينظر إىل هذه القيم مبنظار املصا ح الدنيويّ ة إلدانة اإلرهاب. فم  النظريّ 

يف وضع آخر، وهذا ما  يف وضع، وغري مطلوب وغري أخالقيّ  اوأخالقي   اظرف وغري ممكن يف ظرف آخر، مطلوب  
ة. ة لبعض االجتماعات السياسيّ ة، والعالقات الداخليّ الدوليّ  بات يعرف بالكيل مبكيالني على مستوى العالقات

لدى قوى االستكبار  اوهذا السلوك مل يعد مستهجن   مبكيالني أكثر من أن حتصى،والوقائع املثبتة ملسألة الكيل 
ة من قيمة العدل، بل أصبح موضوع تربير عند ضمري فيه ذرّ  أليّ  االيت متارسه بأكثر الصور غلظة وفجاجة وصدم  

  فيلسوف صدام احلضارات، حيث يقول: ،منظّري هذه املمارسات، ويف مقّدمتهم صامويل هانتجتون

ني يف وجه الصرب، وفرض عقوبات على عن َحاية البوسنيّ  العراق، وتقاعسه ويقابل املسلمون بني أعمال الغرب ضدّ 
ه من احملّتم أن يكون عامل احلضارات الغرب يكيل مبكيالني. بيد أنّ  حدة ويّدعون أنّ إسرائيل النتهاك قرارات األمم املتّ 

 .13إليهم بقرابة، ومبكيال خمتلف لآلخرين فالناس يكيلون مبكيال البلدان اليت متتّ املتصادمة هو عامل الكيل مبكيالني، 

                                                           
 . 1994، سنة 30عدد ال، شؤون األوسط"، جمّلة الصدام بني احلضارات" صدام احلضارات، املقالة األوىل: فّ مل 13
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ولكن هل املسألة مسألة صدام بني حضارات، أم مسألة صدام بني مصا ح؟ أال يعّدد هو بنفسه، ويف املقالة 
صا ح، وليس صدام احلضارات احلفاظ على هذه امل ة، وبالتايل فإنّ ة يف البالد اإلسالميّ نفسها، كثافة املصا ح الغربيّ 

 هو ما يدفع الغرب للكيل مبكيالني؟

ر الذي تسوده احلضارة ة يف العامل املعاصعلى ضوء ما تقّدم، ميكن أن نفهم الكثري من املشكالت اإلنسانيّ 
ة، باعتبار هذا إنسانيّ  ايه قيم  ة بوصفها مشكالت ناَجة عن تعاطي هذه احلضارة مع ما ميكن أن نسمّ الغربيّ 

 تها هذه احلضارة للوجود واإلنسان واحلياة واملصري.ة اليت تبنّ ، يف التحليل األخري، إىل النظرة العامّ االتعاطي عائد  

ما عداها، هي النظرة اليت  اهذه النظرة اليت سادت يف الغرب، من دون أن تبيد كلي   عن البيان أنّ  غِنّ و 
على أساس  أو، اي  ا على أساس إنكار الغيب كلّ إمّ  ،عة بينهمالت بني عاملي الشهادة والغيب، وانتهت إىل قطيفصّ 

 له يف عامل الشهادة.لتفّكر فيه، وإنكار تدخّ ة معرفته، وجدوى اا إنكار إمكانيّ عدم إنكاره، وإَّنّ 

 فات رجال الدينة، وتصرّ ة والزمنيّ الصراع بني السلطتني الروحيّ  ؛القطع ظروفه وأسبابه ه كان هلذايف أنّ  ة  ال ريب
طة وإجنازاهتا على صعيد ة، صعود الطبقة املتوسّ ة والعلميّ املخالفة للقيم اليت َيملها دينهم، االكتشافات اجلغرافيّ 

ة على الصعد االقتصاديّ  ةوانعكاساته اإلجيابيّ  والتقِنّ  م العلميّ التقدّ كضت عنه  ونتائج متخّ وغريها،  اإلنتاج املاديّ 
على الكثري من شعوب العامل  رت للغرب إمكانات السيطرةة اليت وفّ والتنظيميّ  ةة والعسكريّ ة والسياسيّ واالجتماعيّ 

 واالستحواذ على خرياهتا.

حبضارته ونتائجها، على األسئلة  املعجب منها، كانت أجوبة اإلنسان الغربّ  يف إطار هذه النتائج، وبتسويغٍ 
هبذا املصدر وعالقة ذلك املصدر به، والقيم من وجوده وعالقته املالزمة لإلنسان حول مصدره ومصريه والغاية 

يصبح موضوع  ،احملسوس. ويف هذا اإلطار العامل الدنيويّ  ؛يف إطار عامل الشهادة تتمّ  ،اليت ينبغي أن ترشد سلوكه
ن فيه، ويصبح املنهج الوحيد املالئم هو املنهج احملسوس مبا فيه ومب   املعرفة الوحيد املمكن هو هذا الكون املاديّ 

تها معرفة فتنبع من موضوعيّ  ا قيمة أيّ أمّ  .ة للواقع الذي تتناوله، ومعيار احلقيقة هو مطابقة األحكام املعرفيّ علميّ ال
ة حتّوهلا إىل أدوات اتيّ ة استثمارها، عرب حيل عمليّ )مطابقتها للواقع( من جهة، ومن جدواها، أي من إمكانيّ 

ة الدينيّ  ؛ا املعارف األخرىة ويف مواجهة اإلنسان اآلخر. أمّ وآالت تزيد من قدرات اإلنسان يف مواجهة الطبيع
قيمة  ة(، وبالتايل فاقدة أليّ ة )مقابل موضوعيّ ا ذاتيّ ة فتوصف بأهنّ ة وسائر األنشطة الفنيّ ة وامليتافيزيقيّ واألخالقيّ 

 ميكن االستفادة منه بصورة ملموسة. ان نفع  ا ال تتضمّ ة ألهنّ يّ ، أو فنات منها جتريبي  كن التثبّ ه ال مية ألنّ معرفيّ 



11 
 

 على مستوى ال  ة، ويف مقّدمتها العقل نزّاعة إىل توحيد األشياء والظواهر لفهمها، أوّ ا كانت القوى اإلدراكيّ وملّ 
منها جمموعة من الظواهر،  على مستوى البحث عن قوانني ينتظم كلّ  اتكوين مفاهيم جمّردة جتمع بينها، وثاني  

ن من ا كانت هذه القوى ال تتمكّ وملّ  ة تنتظم جمموعة من القوانني.ات علميّ وى البحث عن نظريّ على مست اوثالث  
العقل، قد وجد هذا املبدأ  وإذا كان ،نتظم خمتلف القوانني والنظريات، بل تسعى إىل مبدإ يف عند هذا احلدّ التوقّ 

ك عند عند أفالطون، واحملّرك الذي ال يتحرّ ، وبعدها يف مثل اخلري ة، لدى معظم الشعوبيف اآلهلة امليتولوجيّ 
ما يُرى وما  لكلّ  ، ضابطٌ الكلّ  خالق وربّ  ،، ال تدركه األبصار وال الظنونأرسطو، ويف إله واحد أحد، فرد صمد

منه هبذا القطع قد وجد هذا  اعقل ما بعد القطيعة مع عامل الغيب، والتزام   فإنّ  ،ةيف األديان التوحيديّ  ال يُرى
، مادة عامل الشهادة، وإذا كان ماركس وإجنلز قد صّرحا بذلك، ة هذا الكون احلّسيّ ة، مادّ يف املادّ  التوحيديّ  املبدأ
هذا أحد األسباب البعيدة لوصف احلضارة  ا كانة. ورمبّ ما كانا يصّرحان بأمر مضمر يف تضاعيف الرؤية الغربيّ فإهنّ 

 .باملثالّية اوجمّرد   امفارق   االيت جعلت هذا املبدأ روحاني  

ات هذا الكون ال يتمّيز عن ة من ذرّ يف مثل هذه احلضارة أن ينظر إىل اإلنسان بوصفه ذرّ  كان من الطبيعيّ 
والتذّكر والتخّيل، وبالتايل،  نته، دون سائر الكائنات، من اإلدراكلدماغه اليت مكّ  ا بالرتكيبة األكثر تعقيد  سواه إاّل 

ا قيمته فتنبع من كونه، بالدرجة أمّ  .متّكنه من تسخري أشيائه ملصاحله اتمعرفة الكون، وحتويل هذه املعرفة إىل تقنيّ 
 من ذلك، ا احلياة، فليست أكثرة ومستهلكاهتا، وال شيء أبعد من ذلك. أمّ يّ للخريات املادّ  ااألوىل، منتج  
 نتيجة خلل يف هذا االنتظام ا املوت فليس إاّل وأمّ  .ة وتكاملهااجلسديّ  ام وظائف األجهزةمن انتظومستهلك ا 

ا الدين فليس أكثر من إسقاطات اخليال لصور وأمّ  . الفناء، وال مصري غريهوالتكامل، وما بعد املوت ليس إاّل 
 يف أخيلة عامل غيب ال وجود له إاّل م، ما يفضي إىل اخرتاع وأفكار مستخلصة من الواقع احلّسي على عامل متوهّ 

 اها دائم  له، ولكنّ  موافقة حّس أو غريلكيبات موافقة لفليس سوى تركيب صور لألشياء تر  ا الفنّ وأمّ  .املتخيلنّي 
نيع حقيقة هذه الرغبات تق جدان، بصور ورموزتعبريات عن رغبات مكبوتة تتحايل للظهور على مستوى الو 

 ط اخليال، إىل مستوى مثل عليا.يست أكثر من رفع الرغبات، بتوسّ فل ا القيموأمّ  .املكبوتة

الوجود، مع نظرهتا إىل  اجتتهد لتفسري األعلى باألدىن، وذلك انسجام   اويالحظ على جممل هذه النظرات أهنّ 
، وهذا ما اي  مادّ  اة، تفسري  اإلنسانيّ  ومع سعيها لتفسري خمتلف الظواهر، مبا فيها الظواهر يّ بوصفه ذلك الوجود املادّ 

ة والعقل عن العاطفة، ة عن القوى االنفعاليّ ة بعزهلا القوى اإلدراكيّ ة الذات اإلنسانيّ إىل تدمري ذاتيّ  ايفضي عملي  
 ة بعضها عن بعض.ة اإلنسانيّ وبعزل مكّونات الشخصيّ  ،لبلوع املوضوعي اشرط   وجعلها إبعاد الذاتّ 
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املستتبعة هلا، هي قيمة و غرب أن تصبح القيمة احلاكمة على سائر القيم ست  يف إطار هذا املنظور، ال يُ 
، ملا َيّقق هذه اة خالصة، وال يستغرب تربير أو تسويغ الكيل مبكيالني، تبع  إليها مبعايري دنيويّ  ااملصلحة، منظور  

دها أتباع احلضارة يت يردّ ة إلدانة اإلرهاب، والش أن تصبح القيم اليت اعتربناها مباين قيميّ املصلحة، وال يُده  
االلتزام إىل  ة، خاضعة الزدواج املعايري، وااللتزام هبا عندما يؤّدي ذلكسات الدوليّ ة، وتدّون يف أنظمة املؤسّ الغربيّ 

ي إىل اإلضرار بتلك املصا ح. حتقيق مصلحة أولئك األتباع أو من يدور يف أفالكهم، وعدم االلتزام هبا عندما تؤدّ 
 ة إلدانة اإلرهاب، يف إطار هذا املنظور، حمّددة مبصا ح القوى السائدة:إىل أن تصبح املباين النظريّ وينتهي األمر 

ر من هذه املصا ح ويسعى لرفع الضرر الالحق به، بشكل من أشكال املمانعة أو املقاومة، يصبح من يتضرّ  فكلّ 
 األساليب والصور، ولو على صورة ى الفتك به بشّت ، ما يربّر العمل علأو حمتمال   ا، راهن  ايف نظر أصحاهبا إرهابي  

 ة.حروب استباقيّ 

ة إلدانة اإلرهاب يعود بالدرجة عدم االلتزام بالقيم اليت تشّكل املباين النظريّ  ا تقدم إىل القول: إنّ خنلص ممّ 
للمصلحة، وتربّره حتت  اتبع   ة، واليت جتيز الكيل مبكيالنية اليت قامت عليها احلضارة الغربيّ األوىل إىل املباين النظريّ 

ني عناوين خمتلفة كان آخرها الكالم على صدام احلضارات، وسبقها تصنيف الناس إىل متخّلفني ومتقّدمني وبدائيّ 
، واهليمنة على خرياهتم، حتت عنوان ألولئك، وتطويعهم واحتالل بالدهم ومتحّضرين، وتسويغ إرهاب هؤالء

ا املستضعفون الذين يعانون من عدم االلتزام هذا أمّ  . التمدين والتحضريرجل الغرب، يف رسالة الرجل األبيض
 ، ما دامت احتجاجاهتم مقتصرة على جمّرد الكالم.، كصارخ يف وادٍ اولكنهم يكونون، غالب   ونفهم َيتجّ 

ن ة، وم  ة، على أتباع احلضارة الغربيّ ، وبالقيم موضوع الكالم هنا خاصّ ابالقيم عموم   ال يقتصر عدم االلتزام
ة يربطون عدم أتباع احلضارة الغربيّ  الفرق بينهما هو أنّ  راح ينسج على منواهلم من أبناء احلضارات األخرى، ولكنّ 

دة عنها، بينما يعترب عدم االلتزام هذا، يف النظرات ة هلذه احلضارة مبنظومة القيم املتولّ االلتزام هذا بالنظرة العامّ 
االحنراف عن مقتضيات نظرهتم  من ا ال تفصل بني عاملي الشهادة والغيب، نوع  ة األخرى، النظرات اليتالعامّ 

 ة.، والتصويب على ضوء العودة للنظرة ومقتضياهتا القيميّ للنقد والنقد الذاتّ  ة، وبالتايل، قابال  القيميّ 

ملنجزاهتا  لتقييم اإلجيابّ ة يف قيمها، ال يلغي اة يف نظرهتا العامّ  هنا، حول احلضارة الغربيّ ما دار من كالم حّت 
العلم والتكنولوجيا،  ة أجنزت الكثري الكثري على صعيديوإن كانت مدفوعة بتلك النظرة والقيم. فاحلضارة الغربيّ 

ة، كما أجنزت الكثري الكثري على صعيد يّ ة واملادّ وبالتايل على صعيدي املعرفة والقدرة وإشباع احلاجات املعرفيّ 
فينبغي أن نشري  ،هذه اإلجنازات يطول ويطول نة. وإذا كان الكالم عسات االجتماعيّ واملؤسّ ، التنظيم السياسيّ 
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هذه اإلجنازات بذاهتا ليست موضوع إدانة بقدر ما هي موضوع تقدير واحرتام وتطّلع إىل اللحاق هبا  إىل أنّ 
، يت حكمت هذا االستخداموما هو موضع إدانة هو استخدام هذه اإلجنازات والقيم ال رها.واإلسهام يف تطوّ 

 .العامّ  اليت متّخضت عنه على املستوى اإلنساينّ  والنتائج املرّوعة

ة، على عامل الغيب، وأمهلت ة قد رّكزت بصورة أساسيّ ة اليت سبقت احلضارة الغربيّ العامّ  وإذا كانت النظرات
ما  صل بعامل الشهادة،العقل املتّ  امهلت نسبي  صل هبذا العامل وأعامل الشهادة، ورّكزت بالتايل على العقل املتّ  انسبي  

النظرة  ة، باملعىن احلديث للكلمة، فإنّ على األحباث العلميّ  ة تطغى إَجاال  ة والالهوتيّ جعل األحباث امليتافيزيقيّ 
ورّكزت ، ا، وجتاهلت عامل الغيب كلي  الفعل املبالغ فيه، فحصرت نفسها بعامل الشهادة ة اصطبغت بصبغة ردّ الغربيّ 

احلضارة  واطن جناحاتر م  صل بعامل الغيب، وهذا ما قد يفسّ صل بعامل الشهادة، وأمهلت العقل املتّ على العقل املتّ 
ة ومالحظة ما فيه من مآس سيادة احلضارة الغربيّ  املعاصر يف ظلّ  ة ومواطن إخفاقاهتا، ومراقبة الواقع اإلنساينّ الغربيّ 

ذلك دفع  كلّ   آسي الناَجة عن أفعال الطبيعة.ة أسهمت، بصورة غري مباشرة باملإنسانيّ  بها أفعالٌ ة، تسبّ إنسانيّ 
يف منطلقات هذه احلضارة وقيمها، وإعادة نوع من  ني إىل إعادة النظرني، وغري الغربيّ بالكثري من املفّكرين الغربيّ 

ملنطلقات تلك النظرات،  ايرة نسبي  مبنطلقات، مغا اة السابقة، وإن بدوافع، وأحيان  االعتبار إىل النظرات اإلميانيّ 
مقّومات  مع هيف تعاطي ها تلتقي على إعادة التوازن لإلنسان يف تعاطيه مع عاملي الشهادة والغيب، والتكاملولكنّ 

 ة.ة والروحيّ ة واالجتماعيّ ة واإلدراكيّ ة واالنفعاليّ ته اجلسديّ شخصيّ 

األصيل، يف االستعادة  ة، مع اإلسالم احملّمديّ األساسيّ اه، أو يتقاطع، يف الكثري من مفاصله يلتقي هذا االجتّ 
ة ة اإلسالميّ حمّدد، هو اجلمهوريّ  على صعيد اجتماع سياسيّ  اة له تطبيق  ، ويف املمارسة اخلامنئيّ اة له تأسيس  اخلمينيّ 

مواجهة العدوان،  على صعيد وغريهم من البلدان يف لبنان وفلسطني والعراق ةيف إيران، ويف جتربة املقاومة اإلسالميّ 
ب ة، وما يرتتّ خاصّ  والدين اإلسالميّ  اة عموم  ما يشّجع على تقدمي النظرة القائمة على التوحيد لألديان السماويّ 

ل إلجنازاهتا، ومساهم يف تطويرها، ومرشد ة، متمثّ منفتح على احلضارة الغربيّ  عليها من قيم، كبديل حضاريّ 
 حال، حديث آخر. ذا، على كلّ ة منها. وهلالستفادة البشريّ  ومرشيد


