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 ..العنف اإلسالمي          
 انقطاع الصلة بالسياسة

 الشيخ شفيق جرادي
 

 شفيق جرادي، العنف اإلسالمي، السياسة، املقاومة، الثورة.الكلمات المفتاحية: 

، دليل بنحٍو خاص ة جتتاح العامل عموًما، والعامل العريب واإلسالميهل احلاصل اليوم من أحداث دموي  
 على اخللفية النصية واملرجعية الفقهية والكالمية هلذا اإلسالم؟

، نل الديالرافضة ألص ة، سواءً منها،هذا ما يسعى إلبرازه كثري من أصحاب االجتاهات العلماني  
ة ويلي  أائرة احلياة، أو تلك اليت تعمل اليوم على إعادة إنتاج قراءة تد أو تلك العاملة على إقصائه عند

 لإلسالم تتناسب مع مرجعياهتا الفكرية وآلياهتا املنهجية يف البحث والدراسة.

والعجيب يف هذه االجتاهات استطراداهتا الدائمة مبناسبة أو بدون مناسبة يف تناول موضوع 
عقالنية لالتعددية، وغلبة النسبية والثقافة يف تشكيل املنظومات املذهبية والطائفية والدينية، وأن مقتضى ا

أن ال نتحدث عن إسالم، بل عن إسالمويات. حىت إذا ما جاءت املناسبة، وهي هذا اإلجرام العصيب 
والعنفي الذي متارسه مجاعات من اجلهالء باسم اإلسالم؛ ذهبوا للمسارعة إىل القول: إن مقولة صلة 

 ماعات التكفريية.اإلسالم باحلياة العامة والسياسة قد سقطت، مع السقوط األخالقي لتلك اجل

وهذا ما يضع كل املخزون واملهدور من حرب ثقايف وفكري يف العامل، والعامل العريب بنحو خاص 
رصني يف ممارسة العملية النقدية، وبني النزوع  فارق بني هنج فكري علميأمام حمك االمتحان. إذ 

تد عي العاملية  ليوم، بل وتلك اليتاأليديولوجي الذي ما زال يفتك يف عصب املمارسة الثقافوية العربية ا
 الفامهة.

املوقف النفسي املسبق من الدين عموًما، ومن الدور الريادي إلسالم النهضة املعاصرة اليت  إن  
 تأسقطت عروش ملوك ورؤساء أب دهتم مصاحل استكبارية، قامت على علمانيات رغم تنوعها، إال أهنا كان

ث ه يف جعبة السلطان، بل يف خدمة دوائر العبعلوج نصاء الدين أعظم قواعد تأسيسها إقتعترب أن م
وقام كل نظام اخلطاب عند هذه اجلماعات  مهيمنة، واالجتماعي من إدارات وشركات االقتصادي

 واجملموعات على سلبية دور الدين يف السياسة والنظم احلياتية.

ما  الهتا هذه إىل هزة عنيفة مع جناح التجربة الثورية لإلمام اخلميين اليتو وقد تعر ض خطاهبا ومق
زالت إىل اليوم تتداعى ارجتاجاهتا عند كافة شعوب دول املنطقة، وتتبلور بإرادة وثقافة ومواقف حتولية حتت 
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تكاد أن  لعنوان املقاومة وثقافة املقاومة. مما وضع تلك التأسيسات أمام وجوه نقضية بنيوية عميقة، ب
تكون شاملة إذا ما قسنا قدرة األطروحة اإلسالمية يف حفظ دولة كإيران قامت؛ رغم احلصار العاملي عليها 
واحلروب اإلقليمية اليت ُشنت ضدها بالوكالة عن الغرب، ورغم ما تتعرض له من غزو ثقايف وحرب ناعمة؛ 

عرف كما ي  –أمٌر نادر يف دول املنطقة بإبراز مسارها النقدي الداخلي كدولة متماسكة حقيقية، وهو 
قة وحركاهتا لشعوب املنط اإلسالمية أن تفتح س األطروحةبل إهنا استطاعت وعلى هدي نف -املتتبعون

الثورية أفًقا إسالميًّا لثقافة مواجهة االستبداد احلكومي، بل فوضى منتجات هذا االستبداد. كما ومواجهة 
م التدريجي، تبارها كيانًا غاصًبا يف املنطقة، فرض على دوهلا ضريبة االستسالاالحتالل الذي متثله إسرائيل باع

ت السياسي واجملتمعي. مما أفرغ شعوب وجمتمعات املنطقة من أي حلم باستقالل حقيقي، أو ثقة والتفت  
 ببناء اإلنسان الطامح لبناء معامل حضارية ترقى حنو اإلقليمية الفعلية، فضاًل عن العاملية.

زرع مشروع األطروحة اإلسالمية مبعناه النوري التجديدي واالجتهادي قيًما من استعادة لقد 
الثقة بالذات، وربطها بأفق من الثقة التوحيدية باهلل سبحانه، ليعيد قراءة تاريخ املنطقة وتشك الهتا على 

 ضوء هذه الرؤية التوحيدية، ولريسم من خالهلا تطلعاته املستقبلية.

اإلسالمية سواًء يف لبنان، أو بعض حراكها يف فلسطني، كما وما املطالب احملقة وما املقاومة 
الوطنية يف اليمن والبحرين وبالد احلجاز، بل وليس خماض استفاقة الشعب العراقي على هويته  –والثورية 

القواعد النصية  طروحة االجتهادية املعاصرة اليت واءمت بنيالوطنية واإلسالمية التحررية، إال  نتيجة هذه األ
 توالفلسفية والروحية من جهة، وقواعد املسلكية السياسية والطموح العقيدي من جهة أخرى، واستحث  

حنو بناء مسار الستفاقٍة حضارية حمورها استعادة اإلنسان املعاصر ألصالته الفكرية وحقه يف الوجود  اخلطى
 العزيز.

 هذا االقتدار لألطروحة حقق أمرين هامني: إن  

 : أثبت أن اإلسالم مشروع حياة يومي وفاعل.لاألمر األو  

التكي ف النظمي مع مقتضيات وضرورات جمتمعية  : أثبت أن اإلسالم قادر علىاألمر الثاني
 متنوعة.

 وما زال هو التايل: –لذا، فإن ما واجهه هذا املشروع 

 عوب املنطقة.وش اص على دولة على العامل وبنحٍو خ: مواجهة األحادية القطبية يف السيطر أو ًل 

عريب اإلسالمية؛ بل وللعقل والوجدان ال –: مواجهة االحتالل اإلسرائيلي لألرض العربية ثانًيا
اإلسالمي، حبيث صارت مواجهة هذا الوجود واملشروع الصهيوين أصاًل من أصول الوجود الكياين  –

 االجتهادي. –للمشروع اإلسالمي الثوري 
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 مل التخلف واإلحباط الثقايف والنفسي حلركات ومجاعات شعوب املنطقة.: مواجهة معاثالثًا

: مواجهة االحنرافات واألوهام يف فهم اإلسالم ودوره يف احلياة، من مثل: الصراع املذهيب، رابًعا
 العصبوي... وغري ذلك... –الغلو الديين، التطرف املذهيب 

العصبوي على يد املقاومة اإلسالمية، ما هو إال   –وما نراه اليوم من مواجهة العنف املذهيب 
ية، ". مبعىن آخر، هو إبراز الصورة الفعلدور اإلسالم في بناء المشروع السياسي للحياةضمن دائرة "

 لعمق اخنراط املشروع اإلسالمي، بل أصل الدين اإلسالمي يف قضايا احلياة اليومية.

 ". تلكاألطروحة الجتهادية الثوريةشروع "وإن واحًدا من أهم دالئل صدقية دور هذا امل
ملشروع أي ا –الداعشي، الذي أظهرت األحداث أنه  –الفرادة يف مواجهة املشروع التكفريي: القاعدي 

 هو األكثر فاعلية وعمًقا يف حماربة العنف العصبوي. –الثوري  –االجتهادي 

المي يف  وخوضها املشروع اإلسوليست مشاهد النجاح اليت تتحقق اليوم إال  ضمن احلرب اليت
 ريية.فكضة، سواًء منها الصهيونية أو التمواجهة العصبيات البغي

مما ينبغي أن يضعنا أمام حقيقة كون اإلسالم دين حيمل أبعاًدا عميقة من اإليجابية جتاه اإلنسان، 
 وبالتايل جتاه السياسة والشأن احليايت العام. ة اليومية،والدنيا، واحليا

 


