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هاريس :ماجد ،شكرا لك على ختصيصك وقتا هلذه احملادثة .أعتقد أبن العمل الذي تقوم
به مهم للغاية .لست متأكدا من مدى اتفاقنا حول اإلسالم أو حول آفاق إصالح هذا
الدين – وسيكون من املفيد أن نكتشف املساحات اليت نتباين فيها – لكين أريدك أن
تعرف أن هديف األساس هو دعمك.
نواز :ذلك لطف منك ،وأان أقد ر ذلك .كما تعلم ،فأان أعمل يف منطقة حساسة للغاية،
حيث أمشي على حبل رفيع وأحاول أن آيت إلينا بكثري من الناس ال يريدون ،يف العديد
من األحيان ،أن ميضوا لألمام .ومن املهم جدا أن جنري هذه احملادثة أبشد مسؤولية
ممكنة.
هاريس :أتفق .وأرغب يف البدء بتذكر أول مرة التقينا فيها ،ألهنا كانت حلظة كنت تبدو
فيها وكأنك متشي على احلبل .وقد كانت يف الواقع لقاء أوال غري موفق جدا.
يف أكتوبر  ،2010حضرت مناظرة «إنتلجنس سكويرد» اليت كنت طرفا فيها ضد
صديقي :أاين حرسي علي ،ودوغالس موري .والتقينا بعدها يف عشاء أقيم للمنظمني،
واملشاركني ،وسائر الضيوف .وكان الناس فيها يقدمون مالحظات وجيزة حول املناظرة
ويستكملون النقاش أبحناء أخرى ،ويف نقطة ما قالت أاين« :أود معرفة إن كان لدى سام
هاريس شيء ليقوله» .ورغم أين كدت أنتهي من كأس فودكا وتونيك يف تلك اللحظة،
فإين أتذكر معظم ما قلته حرفيا ،حيث وجهت مالحظايت إليك مباشرة .مل نكن قد
تعارفنا ،ومل أملك أي فكرة عن هويتك ،وإليك خالصة ما قلته:
ماجد ،لدي سؤال لك .يبدو يل أن أمامك مهمة شبه مستحيلة ،لكن كثريين
يعتمدون على قدرتك على حتقيقها .فأنت ترغب يف إقناع العامل – والعامل
اإلسالمي خاصة – أبن اإلسالم دين سالم ،ولكن املتطرفني اختطفوه .لكن
املشكلة أن اإلسالم ليس دين سالم ،ومن يسمون «ابملتطرفني» يسعون لتطبيق
ما قد يعترب أصدق قراءة للعقيدة األصيلة للدين .وهكذا فإن مناوراتك على
املنصة هذه الليلة – أي االدعاءات اليت أقمتها حول تفسري النص املقدس،
والسياق التارخيي الذي جيب أن تفهم ضمنه آايت معينة من القرآن – تبدو غري
صادقة.
مجيع احلاضرين يف الصالة يعرتفون أبن لديك أصعب وظيفة يف العامل،
واجلميع ممتنون لك ألنك تقوم هبا .فال بد أن حياول أحد ما إصالح اإلسالم
3

من الداخل ،وواضح أنه لن يكون مرتدا مثل أاين ،أو كافرا مثلي ومثل
دوغالس .لكن طريق اإلصالح يبدو طريقا من التظاهر .إذ يبدو أنك ملزم
ابلتظاهر أبن العقيدة خمتلفة عما هي عليه – فعليك مثال أن تتظاهر أبن اجلهاد
جمرد صراع روحي داخلي ،لكنه يف األساس عقيدة للحرب املقدسة .أود أن
أعرف إن كان ذلك ،يف الواقع ،هو املوقف كما تراه .هل الطريق إىل األمام
مسألة تظاهر أبن أشياء معينة صحيحة ملدة كافية وبشدة كافية ألجل أن
جتعلها صحيحة؟
جيدر يب أتكيد أين كنت أحاول إجراء هذه احملادثة معك يف سياق شبه علين .مل يكن
أحد يسجلنا ،ع لى حد علمي ،ولكن ظل هناك حوايل مخسة وسبعني شخصا يستمعون
إلينا ،وأتساءل إن كنت تتذكر أين قلت هذه األشياء ،أو تتذكر ردك علي آنذاك.
نواز :نعم ،أتذكر ذلك .ويسرين أنك ذكرتين به ،إذ مل أكن قد ربطته بك .وأان ممنت لك
لتذكريي أبنه رغم أننا لسنا على اهلواء ،فهناك كثريون غريان بني احلضور .يف خاطري ،كان
من املهم داخل الغرفة كما يف خارجها أن أيخذ الناس ما أقوله على حممل اجلد .يف
الواقع ،فإن رغبيت يف التأثري برساليت يف جمتمعات األقلية املسلمة قوية بقدر رغبيت يف التأثري
يف جمتمعات األكثرية املسلمة .وجزء مما أسعى لفعله هو بناء حتالف عريض من أانس
يغنون نفس النغمة .وال يتطلب ذلك أن يصبحوا مجيعا مسلمني أو غري مسلمني .بل
على العكس ،فما ميكن أن يوحدان هي جمموعة من القيم احملايدة دينيا .وعرب الرتكيز على
عاملية القيم اإلنسانية ،الدميقراطية ،والعلمانية (ابملعىن الربيطاين واألمريكي هلذه الكلمة)،
ميكن أن نصل إىل مساحة مشرتكة .ويتبع ذلك أن كل املستمعني يف حاجة لإلصغاء هلذه
الرسالة .ولذا ،حىت داخل تلك الغرفة ،فقد كانت الفرصة مواتية .وخسارة ذلك اجلمهور
كانت عندئذ ستحقق خماويف :من استقطاب هذا النقاش بني من يصرون على أن
اإلسالم دي ن حرب وميضون قدما يف احلرب ألجله ،ومن يصرون على أن اإلسالم دين
حرب وميضون قدما يف احلرب ضده ،وسيكون هذا موقفا يتعذر عالجه.
لنذهب اآلن إىل تفاصيل سؤالك ،فقد أجبت بذلك النحو ألين شعرت أبنك تلمح
قلت« :ذلك
إىل أين أتظاهر ابدعائي أن اإلسالم دين سالم .ولو أسعفتين الذاكرة فقد َ
مفهوم يف السياق العام ،ولكن يف هذه الغرفة هنا ،أال ميكنك أن تكون صادقا معنا؟»
هاريس :نعم ،ذلك ما قلته ابلضبط.
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نواز :نعم« .أال ميكنك أن تكون صادقا معنا هنا؟» تلمح إىل أين مل أكن صادقا عندئذ.
دين حرب أو سالم – بل دينا فقط .فنصوصه
لكن رؤييت الصادقة هي أن اإلسالم ليس َ
املقدسة ،كنصوص سائر األداين ،تتضمن آايت قد يعتربها كثريون إشكالية للغاية.
وابملثل ،فكل النصوص املقدسة تتضمن آايت بريئة .إن الدين ال يفصح بذاته عن نفسه؛
فما من نص مقدس ،أو كتاب ،أو قطعة مكتوبة متلك صوهتا اخلاص .وأان أعتمد هذه
الرؤية سواء أكنت أفسر شكسبري ،أو أفسر النصوص الدينية.
ولذا فإين مل أكن كاذاب يف قويل إن اإلسالم دين سالم .حظيت من َث بفرصة للتوضيح
يف ملتقى ريتشموند ،حيث انقشنا أان وأاين ذلك جمددا .فالنص الديين موجود؛ والبشر
يفسرونه .أما يف «إنتلجنس سكويرد» ،وحتت القيود غري املألوفة للموقف يف املناظرة ،فقد
أكدت أن اإلسالم دين سالم فقط ألن األغلبية الساحقة من املسلمني اليوم ال يعتقدون
أنه دين حرب ،ولو ثبت أن اإلسالم ليس سوى ما يفسره أتباعه ،فهو يف احلاضر دين
1
سالم.
جزء من حتدينا يتمثل بتحفيز وتنظيم هذه األكثرية الصامتة ضد اجلهادية ،حىت تتمكن
من البدء بتحدي سردية العنف اليت روجت هلا األقلية املنظمة اليت هتيمن اآلن على
اخلطاب .وهذا ما كنت أاندي به فعال يف نقاش «إنتلجنس سكويرد» ،لكن املوقف
أجربين على لزوم أحد اجلانبني :احلرب أو السالم ،وقد اخرتت السالم.
هاريس :أفهمك .كان قصدي من تذكر تلك اللحظة هو عدم حتميلك املسؤولية عن ردك
األصلي علي ،فلعل احلال أن تفكريك قد تطور إىل حد ما منذئذ .ولكن حمادثتنا قد
انفرطت بشكل مفاجئ عند تلك النقطة ،وال أذكر كيف أكملناها.
نواز (ضاحكا)  :ال أذكر إن كنا قد أكملناها.
 1إن كان اإلسالم عموما (أو كليا) هو ما يتصوره املسلمون عنه ،فمن املهم أخذ حالة الرأي العام
املسلم ابحلسبان .فقد أظهر استطالع يف عام  2013من مؤسسة  Pewأجري يف  11دولة ذات
أكثرية مسلمة أن دعم التفجريات االنتحارية ضد املدنيني دفاعا عن اإلسالم قد اخنفض يف السنوات
األخرية.
ومع ذلك ،فإن عدد الناس الذين ما زالوا يظنون أن هذا الشكل من العنف ضد املساملني مربر
«عموما» أو «أحياان» مثري للقلق :مصر ( ،)%25إندونيسيا ( ،)%6األردن ( ،)%12لبنان
( ،)%33ماليزاي ( ،)%27نيجرياي ( ،)%8ابكستان ( ،)%3السلطة الفلسطينية (،)%62
السنغال ( ،)%18تونس ( ،)%12وتركيا ( .)%16هناك  1.6مليار مسلم حول العامل .وحىت لو
كان  % 10منهم يدعمون التفجريات االنتحارية ضد املدنيني دفاعا عن اإلسالم ،فهذا يعين 160
مليون مؤيد لإلرهاب(www.pewglobal.org) .
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هاريس :حسنا ،لنستمر بروح أشد تفاؤال مما كان لقاؤان األول سيربره ،ألن أمامنا الكثري مما
نتحدث عنه .ولكن قبل أن نوغل يف املشكالت ،أظن أن علينا أن نبدأ خبلفية حياتك،
اليت أراها مذهلة .رمبا ميكنك أن خترب قراءان ملاذا تقف اليوم يف موقع يؤهلك ملعرفة الكثري
حول املشكالت اليت سوف نتناوهلا.
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جذور التطرف
نواز :إن صيغة مفصلة من قصيت متوفرة يف سرييت الذاتية« ،راديكايل» .لكين سأخلصها
هنا .ولدت ونشأت يف إيسكس ،يف اململكة املتحدة ،وترعرعت خالل ما أمسيه ابألايم
العصيبة للعنصرية يف بالدي .حيث قادت قضية غريت مسار العالقات العرقية يف اململكة
2
املتحدة ،وهي مقتل ستيفن لورنس ،إىل حتقيق حكومي متخض عن تقرير مكفريسون.
وهذا التقرير هو الذي صاغ مصطلح «العنصرية املؤسسية» وحكم بوجودها يف قوات
الشرطة الربيطانية .وكانت هذه إدانة فادحة.
وصلت للنضج يف وقت يسبق ابلضبط هذا التبدل يف الوعي اجلمعي .فقد تعرضت
للعنصرية املؤسسية يف عدة مواقف وأصبت خبيبة أمل شديدة يف اجملتمع السائد نتيجة
لذلك ،كما اعتقلت خطأ يف عدة مواقف .وكان هذا التمييز حيدث يف حياتنا اليافعة
وحنن نشهد فصول املأساة البوسنية تتكشف يف القارة األوربية.
من الطبيعي إذن أن يصبح جيلي حمبطا ،خائب األمل ،ومنفصال عن اجملتمع .ومن
خالل أزمة اهلوية العميقة هذه دخلت اجلماعة اإليديولوجية اإلسالموية اليت انضممت هلا
يف النهاية .هذه اجلماعة ،حزب التحرير ،ذات طابع ثوري ،ال تزال نشطة حول العامل،
وهي قانونية يف الغرب .كان حزب التحرير ،الذي أتسس عام  1953يف القدس خالل
أزمة هوية إسالمية سابقة بعد أتسيس إسرائيل ،أول مجاعة إسالمية تروج لفكرة خلق
«خالفة» ثيوقراطية أو «دولة إسالمية» .وبدال من اإلرهاب ،فأعضاؤها يستخدمون
التجنيد والكسب للرأي العام املسلم ،وهدفهم النهائي يتمثل ابلتحريض على انقالابت
عسكرية يف بلدا ن ذات أغلبية إسالمية مثل مصر ،تركيا ،وابكستان من أجل الوصول
للسلطة.
لقد انضممت هلذه املنظمة كمراهق يف السادسة عشرة ،مضطهد بعمق ،ولعله متضرر،
بوصفه ضحية للعديد من اهلجمات العنصرية العنيفة للغاية .لكن تظلمايت جتمدت لوقت
 2ن ِشر تقرير مكفريسون يف فرباير  1999يف أعقاب املقتل املشني ذي الدوافع العرقية لشاب بريطاين
أسود مراهق ،يدعى ستيفن لورنس« :يعتربه العديد حلظة حتول يف العالقات العرقية الربيطانية… فقد
قدم تقرير مكفريسون تقييما قاسيا ‹للعنصرية املؤسسية› ضمن شرطة لندن وسلوك الشرطة إمجاال.
واقرتح  70توصية كان هدف العديد منها هو حتسني مواقف الشرطة من العنصرية ،وأكد على ضرورة
الزايدة السريعة يف أعداد ضباط الشرطة السود واآلسيويني»( .راجع
http://news.bbc.co.uk/news/vote2001/hi/english/main_issues/se
).ctions/facts/newsid_1190000/1190971.stm
7

طويل بفضل العقيدة اإليديولوجية اليت آثرت أن أتبناها .وقد اخرتت كلمايت هنا بعناية.
فالتظلمات حبد ذاهتا ال تكفي لدفع أي شخص للراديكالية ،بل هي نصف احلقيقة.
وميكن تلخيص مقصدي أبفضل حنو كاآليت :حني فشلنا يف الغرب يف التدخل يف اإلابدة
البوسنية ،اجته بعض املسلمني للراديكالية؛ حني تدخلنا يف أفغانستان والعراق ،اجته املزيد
من املسلمني للراديكالية؛ وحني فشلنا يف التدخل يف سوراي ،اجته املزيد واملزيد من
املسلمني للراديكالية .لكن سردية املظامل اليت تلقي ابللوم على السياسة اخلارجية ليست
سوى نصف القصة؛ وال تكفي كتفسري لنشوء الراديكالية.
هاريس :إن هذا املوضوع عن التدخل اخلارجي والتظلم اإلسالمي حرج للغاية ،وكلي ثقة أبان
سنعود إليه .ولكن يبدو يل أن هناك أمرين جعال التدخل الغريب يف البوسنة فريدا ،ومهينا
بشكل فريد من نظرة إسالمية .فنحن مل نضطر لغزو دولة مسلمة لفعل ذلك ،وتضمنت
العملية قصف غري املسلمني .وكما رأينا يف الصراعات حديثة العهد ،فلو تبدل أي من
هذين املتغريين ،فإن نسبة كبرية من املسلمني كانت ستعترب هذه العملية كفرا ابلدين،
مهما كان عدو القوى الغربية شريرا أو علمانيا .وصدام حسني أفضل مثال هنا :فقد كان
طاغية علمانيا مكروها حول العامل .ولكن ما أن هامجه حتالف من الدول غري املسلمة،
استشاط أكثر العامل اإلسالمي غضبا ألن «أراضي إسالمية» تتعرض لغزو الكفار .هناك
ابلطبع العديد من األسباب املعقولة متاما ملعارضة حرب العراق ،لكن ذلك ليس منها.
فإحدى املشكالت مع الدين هو أنه خيلق الوالء ضمن اجلماعة والعداء ملن خارجها،
حىت لو تصرف أفراد من مجاعة املرء كسيكوابثيني .وأضيف هنا أننا حني تدخلنا أخريا يف
البوسنة ،وألسباب إنسانية خالصة ،مل حنصل على تقدير كاف لذلك.
نواز :بال شك .لكين أذكره فقط ألن املظامل تلعب دورا مهما يف حتضري الشباب الضعفاء،
الذين يعانون أزمة هوية عميقة ،لتلقي العقيدة اإليديولوجية عرب جمندين جذابني .وما أن
تتلقى العقيدة ،فهي تؤطر رؤية املرء للعامل ،العدسة اليت يدرك اآلخرون من خالهلا،
والوسيلة اليت جيند هبا اآلخرون؛ بل تستحيل إىل اللغة اليت نتحدث هبا .ومن املهم أن
نفهم ذلك ،ألن املظامل ستظل قائمة دوما .فقد وجدت منذ قدمي الزمان ،وستظل موجودة
حىت هناية الزمان .وهناك جمتمعات أخرى تواجهها أيضا ،لكن هذه الظاهرة اإليديولوجية
احملددة مل تظهر إال يف سياقات معينة .فالناس كثريا ما يلومون الفقر أو غياب التعليم مثال
يف نشوء الراديكالية ،رغم أن اخلرباء أدركوا منذ وقت طويل أن عددا غري متوقع من
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اإلرهابيني جاؤوا من خلفيات رفيعة التعليم 3.وهكذا ،ويف عمر السادسة عشرة ،تبنيت
رؤية إيديولوجية مجدت حسي ابملظامل وحولته إىل عقيدة .ث بدأت ابلتجنيد بكثافة لصاحل
حزب التحرير؛ وأحتمل حصيت من املسؤولية عن ترويج فكرة خالفة ثيوقراطية.
هاريس :هل كنتم تسعون لرتويج هذه اآلراء يف اململكة املتحدة أم عامليا؟
نواز :عامليا .فقد انتشرت اجلماعة من القدس إىل األردن ،ومن األردن إىل سوراي والعراق،
وأخريا إىل مصر .ومن ث انتشرت من الشرق األوسط إىل الغرب ،ووصلت من الغرب إىل
تركيا عرب مسلمي أملانيا ،وإىل مشال أفريقيا عرب مسلمي فرنسا ،وإىل جنوب آسيا عرب
مسلمي بريطانيا ذوي األصول اهلندية والباكستانية والبنغالية .وبوصفي جمندا عامليا ،فقد
صدرت اإلسالموية الثورية من بريطانيا إىل ابكستان ،والدمنارك ،وأخريا مصر.
يف عام  ،1999يف وسط دراسيت للقانون واللغة العربية يف مدرسة الدراسات الشرقية
واألفريقية جبامعة لندن ،أخذت إجازة ملدة عام وذهبت إىل ابكستان أبوامر من حزب
التحرير ،كي أعاون يف أتسيس فرع ابكستان .فقد اختربت ابكستان للتو قنبلتها النووية
قبل عام ،وكان الزعيم العاملي جلماعتنا يطمح إىل خالفة نووية.
أينما وضعنا األساس هلذه املنظمة ،فقد كنا نستهدف ضباط اجليش على حنو خاص،
كي نتمكن من شن انقالابت عسكرية .ويف عام  ،2000بعد عوديت من ابكستان،
شاركت شخصيا يف أحاديث مع طالب ابكستانيني جاؤوا للدراسة يف أكادميية
ساندهريست امللكية العسكرية يف بريطانيا .ومنذئذ شهدت ابكستان حماوالت انقالب
4
حمبطة قادهتا منظميت السابقة ،وحتدثت الصحافة عن بعضها.
 3راجع دراسة مارك سيجمان عن اجلهاديني املدانني يف كتابه ( Leaderless Jihadجهاد بال
قادة) (فيالدلفيا :مطبعة جامعة فيالدلفيا.)2008 ،
 4يف أغسطس  ، 2003أعلنت القوات املسلحة الباكستانية عن القبض على عدة ضباط ابكستانيني
«متعاطفني مع مجاعات متطرفة» .كان املعتقلون أعضاء من حزب التحرير اخرتقوا القوات املسلحة.
وكان بعضهم أفرادا ساعدت شخصيا على جتنيدهم من لندن عام  .2000وعند عوديت إىل لندن
عام  ، 2006بعد اإلفراج عين من السجن يف مصر ،التقيت بعضو بريطاين-ابكستاين يف حزب
التحرير يدعى عمر خان ،كنت مسؤول ارتباط خبليته العسكرية يف ابكستان .وقد أكد يل أن من
كنت على اتصال هبم قد اعتقلوا وحقق معهم ومعه أيضا ،ويف حني طرد هو إىل بريطانيا ،فقد ظلوا
حمتجزين .ويف ذلك الوقت ،كان حزب التحرير ال يزال مشروعا يف ابكستان (راجع
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/144
).0284/Pakistan-army-officers-arrested-in-terror-swoop.html
ومرة أخرى ،يف مارس  ، 2012أعلنت القوات املسلحة الباكستانية عن االعتقال واإلحباط حملاولة
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كنت عندها قد عاودت دراسيت يف لندن ،لكين كنت أسافر إىل كوبنهاغن كل هناية
أسبوع ألجل أتسيس الفرع الدمناركي-الباكستاين للجماعة .ويف عام  2001ساقتين
الدراسة إىل مصر من أجل إمتام عام من دراسة اللغة العربية ،حيث وصلت قبل يوم من
هجمات  .9/11وألين مل أفهم كليا أمهية هذه اهلجمات ،فقد واصلت التجنيد يف أرجاء
مصر من أجل قضييت .ويف أبريل  2002هاجم ضباط أمن الدولة املصريون سكين يف
اإلسكندرية ،حيث عصبت عيناي ،وشدت يداي خلف ظهري ،وسيق يب إىل مقر أمن
الدولة يف القاهرة ،حيث شاهدت سجناء آخرين يعذبون ابلصعق الكهريب ،وكنت حينها
يف الرابعة والعشرين.
بعدما حكم علي ابلسجن خلمسة أعوام كسجني سياسي يف سجن مزرعة طرة ،قامت
منظمة العفو الدولية خبطوة شجاعة هي اعتباري سجينا يف قضية ضمري .ورغم أن منظمة
العفو كانت ختتلف مع ما أعتقد به ،فقد كان رأيها أننا مل نرتكب جرمية معينة يف مصر –
وهو أمر صحيح – وأن مجاعيت كانت مشروعة يف بريطانيا ،حيث انضممت إليها .ويف
مصر ابلذات ،ويف السجن حيث أحاطين طيف اإلسالميني أبكمله – من قتلة رئيس
مصر الساب ق أنور السادات ،إىل املرشد الدويل السجني حاليا جلماعة اإلخوان املصرية،
حممد بديع – بدأت حقا يف استكشاف اإليديولوجيا اليت اعتنقتها ،والقضية اليت تبنيتها
بتلك احلماسة يف سن السادسة عشرة.
إن التضافر بني حماداثيت التصحيحية املطولة مع سجناء آخرين ،وتواصل منظمة العفو
الدولية معي ،هو ما أخذ بيدي يف هذه الرحلة الطويلة ،حنو منظور علماين ،ليربايل ،مؤمن
حبقوق اإلنسان .يف عام  ،2006أفرج عين وعدت إىل لندن .ويف عام  ،2008خالل
إكمايل لدراسة املاجستري يف الفكر السياسي يف مدرسة لندن لالقتصاد ،أسست ث
ترأست منظمة «كويليام» ،أول منظمة مناهضة للتطرف يف العامل.

انقالبية قادها العميد علي خان ،الذي كان حمسواب على حزب التحرير (راجع
http://www.nytimes.com/2012/08/04/opinion/hizb-ut-tahrir).threatens-pakistan-from-within.html?_r=0
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اتساع املشكلة
هاريس :أراك يف عملك تفرق بني «اإلسالميني الثوريني» و «اجلهاديني» ،وأظن أن علينا
تعريف هذه األلفاظ .كما أود أن أعرف كيف ترى أن الرأي العام منقسم يف اجملتمعات
اإلسالمية .أتصور شخصيا عدة دوائر متحدة املركز :يف القلب منها مجاعات كالدولة
اإلسالمية 5،القاعدة ،تنظيم الشباب ،بوكو حرام ،وهلم جرا .يستيقظ أعضاؤها كل
صباح كما يبدو وكلهم توق لقتل الكفار واملرتدين .ويبدو العديد منهم متشوقني للشهادة
خالل ذلك .ويشري معظمنا إىل هؤالء ابسم «اجلهاديني» .ومن ث فهناك دائرة أوسع من
اإلسالميني ذوي الدوافع السياسية يف األغلب ،الذين يبدون أقل شوقا للقتل والقتال.
ومن بعدهم هناك دائرة أعرض من املسلمني الذين رمبا يدعمون اجلهاد واإلسالموية –
ماليا ،معنواي ،أو فلسفيا – لكنهم ال مييلون لتوسيخ أيديهم .وأخريا ،كما أيمل املرء،
فهناك دائرة أكرب بكثري مما يعرف ابملسلمني املعتدلني ،سواء وصفوا أنفسهم هبذا النحو أم
ال ،الذين يرغبون يف العيش وفق قيم أحدث .ورغم أهنم قد ال يكونون علمانيني جدا،
فهم ال يعتقدون أبن مجاعات كالدولة اإلسالمية متثل دينهم ،ولعل هناك أيضا ماليني
املسلمني العلمانيني حبق الذين ال ميلكون صوات فحسب .أتساءل إن كنت تعتقد أن
فهمي هلذه األصناف صحيح ،وإن كان صحيحا ،فما هي نسبة كل منهم من الـ 1.6
مليار مسلم الذين يعيشون يف الكوكب.
نواز :واضح أن اجلواب لن يكون جتريبيا ،لكنين سأعطيك ختميين .استكماال لصورتك عن
قلت وأنت حمق ،يقع اجلهاديون .ومن بعدهم
الدوائر متحدة املركز ،ففي القلب ،كما َ
مجاعة أكرب من اإلسالميني .لئال تراود قراءان أي شبهة ،فحني أقول «إسالموية» ،فأان
أعين الرغبة يف فرض أي تفسري لإلسالم على اجملتمع ،وحني أقول «جهادية» ،فإنين أعين
استخدام القوة لنشر اإلسالموية.
اإلسالموية واجلهادية قراءاتن معاصراتن مسيّستان لإلسالم واجلهاد؛ وليسا اإلسالم
واجلهاد حبد ذاهتما .فاإلسالم ،كما قلت ،دين تقليدي كأي دين آخر ،زاخر ِ
ابلفَرق،
 5لقد اخرتان استخدام تسمية «الدولة اإلسالمية» دون حتيز ،ببساطة ألن هذا هو االسم الذي تطلقه
هذه الزمرة على نفسها ،وهكذا أصبح اإلعالم يشري إليها بنحو مطرد .وليس هذا االستخدام حكما
منا على صالحية ادعاءات هذه الزمرة أهنا متثل اإلسالم «الصحيح» أو أهنا قد أسست خالفة .وهذا
الكتاب ميثل حبد ذاته متحيصا موسعا لصالحية ادعاءات كهذه.
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والطوائف ،والقراءات املتباينة .لكن اإلسالموية هي الرغبة يف فرض أي من هذه القراءات
على اجملتمع .وعادة ما يعرب عنها كرغبة يف فرض شكل من الشريعة كقانون.
يسعى اإلسالميون السياسيون لفرض آرائهم عرب صندوق االقرتاع ،ويتمهلون حىت
يتمكنوا من اخرتاق مؤسسات اجملتمع من الداخل .أما اإلسالميون الثوريون فيسعون
للتغيري من خارج النظام بضربة واحدة نظيفة .واإلسالميون املسلحون هم اجلهاديون.
واضح أنه ما من قراءة تقليدية للجهاد ميكن أن تتجاهل فكرة الكفاح املسلح ،ومن
السذاجة مبكان أن نؤكد أن املسلمني مل يعنوا ابجلهاد إال الصراع مع النفس فقط .ولكن
كل النزاعات املسلحة ،ضمن سياق ديين أو بدونه ،ميكن أن تكون دفاعية أو هجومية،
عادلة أو جائرة ،رادة أو وقائية ،وإرهابية أو عسكرية بنحو مألوف .ويشري استخدامي
للجهادية إىل نوع حمدد من الكفاح املسلح فقط ،بغض النظر عن أي صنف اثنوي
ينطبق عليه ،ما دام يسعى لنشر اإلسالموية.
ال أملك سوى هذين التعريفني ،ومل أعثر بعد يف حيايت وأان أعمل يف هذا اجملال على
أي تعريف يبدو أدق منهما .ولآلخرين تعريفاهتم أيضا.
هاريس :إذن فاإلسالموي يسعى لفرض نسخته من اإلسالم على سائر اجملتمع ،واجلهادي
إسالموي يسعى لفعل ذلك ابلقوة.
نواز :ذلك صحيح.
هاريس :هذا التوضيح مفيد للغاية.
نواز :لننتقل اآلن إىل دوائرك متحدة املركز .يف مركز الدائرة الداخلية تقع الدولة اإلسالمية
حاليا ،اليت غطت اآلن على القاعدة .وأعضاؤها هم من أمسيهم ابجلهاديني العامليني .ث
أييت دور اجلهاديني احملليني .وهم أيضا يستخدمون القوة لنشر اإلسالموية ،لكنهم مييلون
للتقيد ببؤرة جغرافية ودميغرافية معا ،وهم أقل انفالات ،وتنتمي محاس وحزب هللا هلذا
الصنف .يظل اجلهاديون ،وفق أي وصف ،أقلية من املسلمني يف العامل ،لكنهم األشد
تنظيما وميلكون السطوة األكرب ،ويهيمنون على اخلطاب ألهنم عنيفون .فالدولة اإلسالمية
تتحكم مبساحة هائلة ،وميكنها جين ماليني الدوالرات يوميا من عائدات النفط،
واالبتزاز ،والتهريب.
فيما وراء اجلهاديني يقع سائر اإلسالميني ،وهم مجاعة أكرب بكثري .أييت أوال
اإلسالميون الثوريون ،األقرب إىل اجلهاديني يف تنظريهم ،ث أييت اإلسالميون السياسيون،
الذين ميثلون أكثرية اإلسالميني كافة لكنهم يظلون أقلية بني املسلمني .وكما شهدان يف
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اجلولة األوىل من االنتخاابت يف مصر ،فقد حازت مجاعة اإلخوان املسلمني  %25فقط
من األصوات .أما املركز الثاين فقد فاز به رئيس وزراء مبارك السابق ،أمحد شفيق ،بنسبة
 .%24ومل يكن هامش الـ  %1كافيا ألن تعلن اجلماعة فوزها .أما يف السباق الرائسي
بني شفيق وحممد مرسي ،فعلى الرغم من األصوات احملتجة الواضحة ضد شفيق (الذي
هوجم لعالقته ابلنظام السابق) ،فإن اجلماعة مل حتصل إال على  %51من األصوات.
وهذا يعين أن العديد من املصريني صوتوا لإلخوان املسلمني يف اجلولة الثانية فقط كي
حيولوا دون عودة رئيس وزراء مبارك السابق .ولذا فمن املعقول أن خنمن أن أقدم وأكرب
مجاعة إسالمية يف العامل ،يف أوج سطوهتا ،مل تستطع أن جتمع إال قرابة  %25من الدعم
املخلص.
هاريس :كم هي نسبة اإلسالميني من املسلمني حول العامل يف تقديرك؟
نواز :أستخدم مصر كمثال نظرا لنجاح اإلخوان الواضح فيها .فلو مل تستطع اجلماعة يف
مصر أن جتمع أكثر من  %25يف اجلولة األوىل من االنتخاابت ،فلعلها أقل شعبية يف
سائر جمتمعات األكثرية املسلمة .هذا ما أشعر به شخصيا ،وال أملك دليال جتريبيا.
هاريس :يف الواقع ،قامت جمموعة بتحليل السنني األربعني األخرية من االنتخاابت النيابية يف
بلدان األكثرية املسلمة ،ووجدت أن األحزاب اإلسالمية يف املعدل حصلت على %15
من األصوات 6.لكن نتائج االستفتاءات حول موضوع الشريعة عادة ما تظهر مستوايت
دعم أعلى بكثري لتطبيقها كقتل الزاين ،قطع يد السارق ،وما شاكل .ال أدري كيف أفكر
حيال جمتمع يصوت فيه  %15من الناس حلزب إسالمي ،لكن  %40أو حىت %60
يرغبون بقتل املرتدين 7.ولو كان ذلك يعين شيئا ،فهو أن نسبة اإلسالميني أعلى بقليل.
كنت أقول إن نسبتهم تقارب  %20حول العامل ،وهو تقدير أعتربه شديد التحفظ ،لكن
املدافعني عن اإلسالم يعتربونه خياال جاحما يكشف عن تعصيب وارتيايب.
نواز :أرى من املفيد للغاية أن يركز الناس على األفكار اليت نناقشها هنا ،بدال من إلقاء
التهم عليك ،وهي طريقة سهلة لتجاهل أفكارك .كما أين قدرت ،مستخدما مصر مثاال،
6 C. Kurzman and I. Naqvi, “Do Muslims Vote Islamic?” Journal
of Democracy 21, no. 2 (April 2010).
 7لقد حظي الرأي العام املسلم حول تطبيق الشريعة ابستطالعات مكثفة ،منها مثال:
http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslimsreligion-politics-society-beliefs-about-sharia/.
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نسبة اإلسالميني حول العامل أبهنا أقل بقليل من ( %25واضعا ابحلسبان أن مجاعة
اإلخوان وصلت إىل قمتها عند  %25يف مصر) ،ولذا فإين ال أظن أنك قد أخطأت
اهلدف جدا .ويف نظري ،فإن أي جمتمع يصوت فيه  %20-15من الشعب لإلسالميني
هو جمتمع يواجه أزمة هوية خانقة ،وال يزال يناضل كي يصل لتفاهم مع حتدايت العوملة.
أما عن نقطتك اخلاصة بنسب الدعم األعلى حني يسأل املسلمون ابخلصوص حول
أمور مثل حد القتل للردة ،فأان أعتقد أهنا انبعة من تفسري عتيق للشريعة .ولكن نظرا
لتعريفي ،فإين لن أصنف أصوليني كهؤالء كإسالميني .فتأييدهم لقتل املرتد ينبع أكثر من
رغبة قبلية قروسطية يف معاقبة «اخلوارج» ،يربرها النص الديين ،بدال من إميان ابملشروع
اإليديولوجي اإلسالمي لتحويل الشريعة لقانون وفرضها على اجملتمع .ال يعين ذلك أن
هذه املواقف صحية – بل على العكس ،فهي إشكالية للغاية .لكنها متثل مجلة مشاكل
خمتلفة ومرتاكبة أحياان تضاف إىل اإلسالموية.
يف الواقع ،يعرف عن نفس هؤالء األصوليني يف عدة مواقف أهنم يعارضون اإلسالميني
بعنف ،حيث يعتربوهنم ابإلمجال نتاجا للحداثة الغربية تولد عن اإلبداعات الغربية لتدوين
القانون يف نظم تشريعية أحادية .وخري شاهد على ذلك هو احلركة احملافظة وفرية التوثيق
ضد حركة «مجاعت إسالمى» السياسية يف شبه القارة اهلندية خالل تقسيم ابكستان.
حيث كان الربيلويون 8يرددون هتافا مبغضا لليهود ابألردو ضد املودودي مؤسس
اجلماعة« :سو يهودى ايك مودودى» ،أو «مئة يهودي وال املودودي!» ورغم أن هذا
الشعار مقيت ،فهو يوضح نقطيت حول العداء بني العديد من األصوليني واإلسالمويني.
إن ممتاز قادري الذي اغتال سلمان اتثري ،مصلح قانون ازدراء األداين وحاكم البنجاب يف
ابكستان ،ينتمي لنفس حركة الربيلوية هذه.
وهذا يقودان ابلضبط إىل الدائرة الالحقة ،وهي األكرب حىت اآلن :املسلمني احملافظني
دينيا .سواء نظر املرء إىل ابكستان ،إندونيسيا ،ماليزاي ،مصر ،أو دول اخلليج ،فإن أكثرية
املسلمني حمافظون حاليا ،بل قد يسميهم البعض أصوليني .ولنسمهم حمافظني فحسب،
ألهنم ال يسلمون كليا حبقوق اإلنسان الليربالية املعاصرة.
هاريس :أين ترسم اخلط بني اإلسالم احملافظ واإلسالموية؟ بعبارة أخرى :ما الذي مينع
احملافظني من الرغبة يف فرض اإلسالم على سائر اجملتمع؟
 8طائفة سنية كبرية بني مسلمي اهلند ،تشتهر بتصوفها املغايل والتزامها املتشدد ابلفقه احلنفي .اكتسبت
امسها من زعيمها اإلمام أمحد رضا خان الربيلوي ( )1920-1856الذي قاوم انتشار السلفية
(حتت عنوان «أهل احلديث») يف شبه القارة اهلندية – .املرتجم
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نواز :أمور عديدة .لنأخذ مصر جمددا كمثال .مصر بلد متدين حمافظ ،لكن األكثرية
الساحقة من مسلمي مصر رفضوا حكومة اإلخوان املسلمني يف النهاية ،وعربوا عن
أنفسهم فيما قد يكون أضخم احتجاج يف اتريخ البالد .وقد أيدهم العديد من الفقهاء
املصريني يف فعل ذلك .لكن هذه االحتجاجات قادت لسوء احلظ إىل انقالب عسكري
شعبوي ،بدال من انتخاابت أخرى ،لإلطاحة ابإلخوان .وهذا مما يؤيد نقطيت القائلة أبنه
رغم عدم اختيار احملافظني املصريني للدميقراطية العلمانية الليربالية ،فقد رفضوا اإلخوان
املسلمني بصوت ٍّ
مدو.
تقدم تونس مثاال آخر ،فقد أدت انتخاابت  2014هناك إىل رفض التونسيني العرب
املسلمني حلكومة حزب النهضة – ذي اجلذور اإلسالمية – والتصويت حلزب علماين
بدال منه .واخل رب السار هو أن حزب النهضة تنازل سلميا ،بل دعم إرادة الشعب علنا
بوصفها مصدر السيادة.
ينظر معظم املسلمني التقليديني لإلسالموية كتسييس خاطئ لدينهم .ومع أهنم شديدو
التحفظ يف أسرهم ومنط حياهتم – لدرجة أهنم ميثلون بعض التحدايت األكيدة حلقوق
اإلنسان – فهم يف الع موم ال يرغبون يف فرض الدولة لدينهم ،ألهنم يرغبون يف احلفاظ
على حقهم يف امتالك فهمهم اخلاص ملا تعنيه هذه احملافظة الدينية.
هاريس :الفت جدا .إذن فحني نتحدث عن ظاهرة مثل جرائم الشرف ،ال نقلق فقط من
اإلسالميني ،بل نقلق حول الكيفية اليت قد يعامل الرجل املسلم احملافظ العادي زوجته أو
ابنته هبا يف ضوء إميانه الديين وقيمه الثقافية .ومع ذلك فإن العديد من هؤالء احملافظني قد
يكونون أعداء لإلسالموية.
نواز :نعم .قد يكون املسلمون احملافظون حلفاء مفيدين للغاية ضد اإلسالموية واجلهادية،
لكنهم قد يعارضونك يف حقوق اجلنسني واملساواة ،ويف بعض احلاالت ،جرائم الشرف.
ولذا فإن املوضوع املطروح سيؤثر على حتالفهم أو عدمه معك.
قد يكون املسلمون احملافظون شديدي اجلرأة ضد القاعدة مثال ،ألهنم يعتقدون أهنا
ختتطف دينهم .وأكثرية املسلمني يف السعودية ،وإندونيسيا ،وابكستان ،ومصر مثال
حمافظون .وذلك يزيد األمور تعقيدا ،ألننا اآلن نواجه حتديني خمتلفني للغاية :حنارب
اإلسالموية واجلهادية من جهة ،ونروج حلقوق اإلنسان والثقافة الدميقراطية من جهة
أخرى .وقد يكون املسلمون احملافظون حلفاءان يف هذه ال تلك .وذلك هو ما جيعل
املسلمني الليرباليني أصحاب الفكر اإلصالحي يف موقف صعب للغاية.
هاريس :هذا متييز آخر مفيد للغاية.
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نواز :تذكر أين صنفت أكثرية املسلمني كمحافظني :فرغم أن احملافظني قد ال يكونون مجيعا
مسلمني «ملتزمني» ،فإن آراءهم متيل ألن تعكس القيم اإلسالمية التقليدية .ولكن مجاعة
أصغر فيما عداهم هم املسلمون اإلصالحيون ،وهم من أمثال أشهر عقائدي إصالحي يف
اململكة املتحدة ،د .أسامة حسن .فهم حياولون حتدي اإلسالموية مباشرة ،وكذلك
إصالح بعض التفاسري األشد حتفظا للدين .أعين «ابإلصالح» جتديد أو حتديث
التفاسري ،دون أي إشارة حمددة إىل اإلصالح املسيحي .وهؤالء اإلصالحيون يف اعتقادي
هم زبدة القوم من حيث امتالكهم للصالت والذكاء الكايف لتناول هذا النقاش .وآمل أن
يكون املستقبل هلم ،ولو كان األمر بيدي ،فسيكون هلم.
كما ذكرت ،فقد شاركت يف أتسيس «كويليام» اليت أرأسها ،وهي أول منظمة
مناهضة للتطرف يف العامل ،ومقرها يف لندن .ومهمتنا اليت ال حنسد عليها هي مواجهة من
يلجؤون لإلسالموية أو سائر أشكال التطرف الثقايف ،وترويج الرسائل املضادة للعلمانية
الدميقراطية« .كويليام» منظمة علمانية ،لكننا عرب التنويه ابلتعددية التارخيية واملعاصرة يف
االستدالل التفسريي ،نستطيع حتدي التحجر يف العقيدة العنيفة ،األصولية ،أو املؤدجلة.
كما أننا مؤسسة خريية مسجلة يف الوالايت املتحدة ،ونعتمد على املنح والتربعات
لالستمرار .ومبعونة فقهاء مسلمني مثل د .حسن ،فإان نستهدف التحديني املذكورين
أعاله لإلسالموية والعقيدة الدينية مفرطة التحفظ ،ونروج حقوق اإلنسان والثقافة
الدميقراطية كإطار تفسريي .وبذلك فإان نزعج املسلمني احملافظني أحياان ،الذين كانوا
حلفاء لنا ضد اإلسالميني .ولو مل نتناول مشكالت حقوق اإلنسان ،فلرمبا ظلوا معنا.
لكننا ال نستطيع التزام الصمت حول حقوق اجلنسني واحلرايت الشخصية .األمر صعب
للغاية ،لكننا ملزمون بتقريب بعض منهم إىل احلوار اإلصالحي ،وكذلك مبحاولة
التخاطب مع الذين يتموضعون يف الطرف اآلخر من الطيف ،الذين أصبحوا مناهضني
بضراوة لإلسالم.
إن عقدي هلذا احلوار معك حبد ذاته قد يثري قلقا بني بعض املسلمني احملافظني وكذلك
القبليني (رغم عدم تدينهم) .فمع أين أنظر حملادثتنا هذه كأفضل مثال على الكيفية اليت
ميكن من خالهلا للضباب أن يتبدد لو تركنا املبالغات جانبا وأنينا عن التطاول ،فسينظر
آخرون إليها كصداقة مع العدو – والعدو هنا هو أنت .إن مبادئي تسمح يل بعقد هذا
احلوار معك ،رغم آرائك حول اإلسالم ودوره السليب يف عامل اليوم ،مثلما تسمح يل بعقد
حوار مع أفراد من اإلخوان املسلمني ،الذي يرفعون شعار «اإلسالم هو احلل» لعامل اليوم.
ويف كال احلالني ،فإن هديف هو الرتويج لقيمي النابعة من العلمانية ،الدميقراطية ،وحقوق
اإلنسان .يف الواقع ،فأان أتبادل اآلراء ابنتظام مع إسالميني وجهاديني ملتزمني يف حماولة
لثنيهم عن عقيدهتم اإليديولوجية؛ ألن ذلك هو دوري .لكين أشك يف أن حديثي معك
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يعد ابلنسبة للعديد من املسلمني احملافظني وكذلك القبليني (رغم عدم تدينهم) أشد
إشكاال من حديثي مع اجلهاديني .وذلك يوضح عمق املشكلة اليت نتصدى هلا اليوم.
هاريس :نعم ،يوضحه حقا.
نواز :أما حني أحتدث عن حجم هذه الدوائر املتنوعة اليت صنفناها توا ،فمن املهم جدا أن
تعرف أين أشري إليها يف سياق عاملي .لكن أمريكا ابخلصوص قد تكون خمتلفة .فمثال،
أعتقد أن املسلمني مييلون لالندماج يف أمريكا أفضل من بريطانيا .ال أرغب أن يظن قراؤان
أن األغلبية الساحقة من املسلمني األمريكيني حمافظون ابلضرورة ،فهناك خط إصالحي
قوي ضمن اخلطاب اإلسالمي يف أمرييكا ،ولعل معظم املسلمني األمريكيني يدعمونه.
جمموعة أخرى أصغر هي من أمسيهم «مواطنني يصادف أهنم مسلمون» .والفرق بينهم
وبني املسلمني اإلصالحيني هي أن العديد من الناس ال يعتربون أنفسهم مسلمني أوال
حني يتفاعلون مع اجملتمع .بل يصادف أن اإلسالم أحد هوايهتم الثقافية ،لكنه ليس
ابهلوية املتصدرة .إنين أجتنب عمدا استخدام لفظ «مسلم علماين» هنا ،ألن املسلمني
احملافظني واإلصالحيني ابلطبع قد يكونون علمانيني أيضا.
هاريس :يف الواقع ،فإنك تستخدم تعريفا أدق لكلمة «علماين» مما هو معتاد يف هذا
السياق .إليضاح األمر لقرائنا :فالعلمانية جمرد التزام بعدم تدخل الدين يف السياسة
واإلدارة العامة .فدينك أمر خيصك ،وديين (أو عدمه) أمر خيصين .إن االستعداد لبناء
جدار الفصل بني الكنيسة والدولة هو ما يعرف العلمانية ،ولكن كما تشري أنت ،فوراء
هذا احلائط قد يكون املرء مهووسا دينيا ابلكامل ،ما دام ال حياول فرض مثار هوسه على
اآلخرين.
نواز :ابلفعل ،وقد يرفض املتدينون العلمانيون مع ذلك خطاب حقوق اإلنسان إىل حد ما،
وهي حالة ال ترضيين حقا .إن ما أؤمله ليس أن يصل الناس للعلمانية فحسب ،بل إىل
قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان أيضا .وهكذا فإن املهمة اليت أمامنا هائلة ،لكن العلمانية
شرط أساسي هلا .وذلك ٍّ
حتد فريد للمسلمني اليوم ،نظرا لصعود اإلسالموية واجلهادية،
وكذلك للسياق األوريب الذي تؤطر العلمانية ضمنه .لكن هذا التحدي ليس منيعا.
مثاليا ،كنت سأفضل أن يكون كل املسلمني إما إصالحيني أو مواطنني يصادف أهنم
مسلمون .لكنك لن تسمع من هذه األخرية .فلن أيتوا إليك كي يقولوا «مرحبا سام ،أان
ال أؤمن بكل ذلك وأان مسلم» ،ألهنم ال يتفاعلون مع اجملتمع بصفتهم مسلمني .فهم
حمامون ،وأطباء ،ومستخدمون ،ومنظفون ،وسائقون .ولو أصبح كل هؤالء «مواطنني»
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فحسب وتفاعلوا مع البىن السياسية بواسطة ممثليهم املنتخبني ،فسيحل ذلك معظم
املشكلة.
وأخريا ،إليك بعض املالحظات على لفظة «مسلم معتدل» .فبعد جميء الدولة
اإلسالمية ،حىت القاعدة ستبدو «معتدلة» .وهذه اللفظة نسبية للغاية – لو وضعناها إىل
جانب بشاعات متصاعدة يف الوحشية – لدرجة تفقد معها معناها .فهي ال ختربان عن
أي قيم حيملها املرء .وهلذا أفضل استخدام ألفاظ تشري إىل القيم ،مثل مسلم
«إسالموي»« ،ليربايل» ،أو «حمافظ».
هاريس :إن حدسك عن األحجام النسبية هلذه اجلماعات جياري حدسي دون شك .وكما
قلت ،فلدينا قدر كاف من نتائج االستبياانت حول مسألة ما يؤمن به املسلمون .وأود
معرفة ما تراه يف تلك النتائج .على حنو خاص ،كشفت نتائج االستبياانت اليت أجريت يف
بريطانيا بعيد تفجريات  7/7يف لندن أن أكثر من  %20من املسلمني الربيطانيني شعروا
ابلتعاطف مع دوافع االنتحاريني %30 ،رغبوا يف العيش يف ظل الشريعة %45 ،اعتقدوا
أبن  9/11كانت نتيجة مؤامرة بني الوالايت املتحدة وإسرائيل ،و  %68اعتقدوا أبن
9
املواطنني الربيطانيني الذين «يسيئون لإلسالم» جيب أن يعتقلوا وحياكموا.
إن معرفة أن  %78من املسلمني الربيطانيني يعتقدون أن أي شخص نشر رسوم
الكرتون الدمناركية جيب أن يعاقب – ومؤكد أن قدرا معتربا منهم يطالب بقتلهم – أمر
مقلق للغاية .هل لك أن تقول بضع كلمات حول هذا املوقف بعينه يف بريطانيا؟
نواز :نعم ،نتائج االستبياانت هذه مقلقة ابلفعل ،مع االنتباه إىل أن «العيش حتت الشريعة»
قد يعين أشياء خمتلفة ملشاركني خمتلفني .إننا يف «كويليام» نقيم يف لندن ،ونقول ذلك
صراحة ،رغم أن ذلك ال يكسبنا رواجا بني العديد من أبناء ديين :فباملقارنة مع أمريكا،
تعاين بريطانيا من مشكلة أضخم من املتوقع مع التطرف اإلسالمي ،وكذلك أوراب .يشري
استطالع أحدث إىل أن  %27من مسلمي بريطانيا قالوا إهنم شعروا ببعض التعاطف مع
الدوافع وراء هجمات شاريل إيبدو يف ابريس .وشعر  %11ابلتعاطف مع الذين يرغبون
يف القتال ضد «املصاحل الغربية» 10.ورغم أن هذا االستطالع يؤكد أن األكثرية تكن
تعاطفا أقل مع العنف ،فإن هذين الرقمني يظالن عاليني بشكل خطر يف سياق غادر فيه
قرابة  1.000مسلم بريطاين للقتال يف الدولة اإلسالمية.
9 http://www.cbsnews.com/news/many-british-muslims-putislam-first/.
10 http://www.bbc.co.uk/news/uk-31293196.
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هاريس :هل تقول أبن بريطانيا هي الدولة األصعب يف أوراب يف هذا الصدد؟
نواز :رغم أن بلجيكا متلك أعلى نسبة من املواطنني الذين ذهبوا مؤخرا إىل العراق وسوراي
لالنضمام إىل الدولة اإلسالمية ،فإن الدراسات تظهر أن الـ 500أو  1.000شخص
الذين غادروا بريطانيا حيملون مستوايت تعليمية أعلى ،وقد يكونون أشد تطرفا من أقراهنم
األوربيني 11.وأعداد كهذه تشري إىل أقلية كبرية بنحو مزعج ال ميكن أن تنشأ من الفراغ.
يف الواقع ،يكشف أحد أخطر االستبياانت الذي نشرته مؤخرا التاميز اللندنية أن واحدا
من كل سبعة شباب بريطانيني يكن «مشاعر دافئة» جتاه الدولة اإلسالمية 12.وبغض
النظر عن مدى دقة ذلك ،فهو يشري إىل مستوى من التعاطف اجلماهريي ال ميكن
التغاضي عنه .إن تيارا إيديولوجيا خفيا ضمن اجملتمعات يغذي هذه األعداد .وقد
ص ِدرا صافيا لإلسالموية واجلهادية .حىت إن مجاعيت اإلسالموية
أصبحت بريطانيا م َ
السابقة مل تنشأ يف ابكستان حىت صدرانها إليها من بريطانيا.
إذن فلدينا مشكلة جادة يف اململكة املتحدة ويف أرجاء أوراب ،وأان ال أقدم أي أعذار
لذلك .فقد أسسنا «كويليام» للتصدي هلذا التحدي مباشرة .فنحن حناول أساسا عزل
اجلهاديني عن سائر الناس ،ث حتدي اإلسالميني ومتييزهم عن احملافظني وسائر اجملتمعات
اإلسالمية .وحنن نشجع املسلمني على رؤية اإلسالموية السياسية على حقيقتها:
كإيديولوجيا حديثة ظهرت أوال مع اإلخوان املسلمني .كما خناطب اجملتمعات اإلسالمية
يف اململكة املتحدة حول احلاجة األوسع إىل ٍّ
تب ٍّ
خملص إلصالحات دميقراطية وحقوقية.
وذلك ٍّ
حتد ضخم يف أوراب ،انهيك عن سائر أرجاء العامل .ولذا فنحن أحوج ما نكون
للمساعدة.

11 T. Coghlan, “British jihadists wealthier and better educated
than those from rest of Europe,” The Times, October 2, 2014.
12 O. Moody, “One in seven young Britons has sympathy with
Isis cause,” The Times, October 30, 2014.
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قوة اإلميان
هاريس :لنعد إىل قصتك الشخصية قليال ،فإسالمويتك تبدو سياسية يف األساس ،انبعة من
بعض التظلمات املشروعة – على رأسها الظلم العرقي – اليت بدأت تنظر إليها عرب
عدسة اإلسالم .لكنك مل تقل ،كما يفعل أعضاء القاعدة ،أن رؤية أحذية الكفار وهي
تدنس أرض احلرمني يف جزيرة العرب قد استثارتك .فإىل أي حد حفزتك املعتقدات
الدينية – كالرغبة يف الشهادة مثال – أنت ورفاقك اإلسالميني؟ ولو مل تكن أفكار كهذه
مؤثرة  ،فهل لك أن تناقش الفرق الديين بني النظرة اإلسالموية الثورية والنظرة اجلهادية؟
نواز :نعم ابلطبع .هناك ابلفعل تشاهبات وفروق بني اإلسالموية واجلهادية .وال جيب أن
يفاجئنا ذلك – فذلك أيضا ينطبق على نظرتنا إىل الشيوعية مثال .فاالشرتاكيون من
جهة ،والشيوعيون من أخرى؛ بعضهم مقاتل ،وبعضهم مسامل .واألمر ِسيان مع
اإلسالموية.
لقد قلت أبن حافز اإلسالميني واجلهاديني أيضا هو العقيدة اإليديولوجية ،اليت تغذوا
هبا على يد جمندين آسرين يتالعبون مبظامل مدركة وأزمة هوية .يف الواقع ،فأان أعتقد بوجود
أربعة عناصر يف كل أشكال التجنيد اإليديولوجي :سردية مظامل ،واقعية أو مدركة ،وأزمة
هوية ،وجمند آسر ،وعقيدة إيديولوجية .و «سردية» العقيدة تتمثل بدعايتها.
والفرق بني حزب التحرير والقاعدة شبيه ابخلالف ضمن الشيوعية عما إذا كان التغري
أييت من العمل املباشر والصراع.
فلو أخذت نظرية املادية اجلدلية يف الشيوعية – وخاصة مسألة إن كان علينا أن نبتعد
ونرتك مسار التاريخ يشق طريقه ،أو أن نتدخل للتأثري فيه – فإن أنصار النقاء يف تلك
النظرية سيقولون أبنه ليس عليك فعل أي شيء ،فوسائل اإلنتاج ستنزاح بشكل طبيعي
من الربجوازية إىل العمال ،وأي تدخل سيكون عقيما ألن التاريخ جيري هبذا النحو.
وسيقول آخرون أبن علينا القيام ابلعمل املباشر.
إن فروقا كهذه على الصعيد النظري توجد أيضا بني اإلسالميني ذوي الوجهة السياسية
(أو «االندساسية») ،وذوي الوجهة الثورية ،واجلهاديني .يؤمن اجلهاديون طبعا ابلتصدي
للعمل املباشر ،وقد بنوا نظرية كاملة حول ذلك .بل حيق يل القول أبن صعود ما يعرف
«ابلدولة اإلسالمية» حتت قيادة أيب بكر البغدادي يدعم نسبيا اسرتاتيجية أسامة بن
الدن ،واعتقاده القائل أن جعل الغرب خيشى التدخل العسكري سيقود لفراغ سلطة يف
الشرق األوسط ،وأن الغرب سيتخلى عن دعمه للمستبدين العرب ،مما سيقود لتحطم
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األنظمة املستبدة ،ومن هذا احلطام ستبزغ دولة إسالمية .لقد قال ابن الدن ذلك قبل
أحد عشر عاما ،ومن املذ هل جدا أن نرى ما آلت إليه االنتفاضات العربية اآلن.
هاريس :ما أحاول أن أرمي إليه هو التمييز الديين الذي أظن أين أرصده بني اإلسالمي
كنت عليه – لكونك ضحية لتحيزات عنيفة يف اململكة املتحدة ،وحتولك لراديكايل
الذي َ
سياسي بفضل اإلسالم – وشخص رمبا مر أو مل مير مبظامل مماثلة ،لكنه قرر أن ينضم
للقتال إىل مجاعة كالدولة اإلسالمية ،ألنه يعتقد بصدق أبنه يشارك يف حرب كونية بني
اخلري والشر ،وهو إما سينشر الدين الواحد احلق إىل أطراف األرض ،أو سيستشهد خالل
ذلك .فهل كنت تفكر يف احتمال استشهادك أنت ،أم لعل إسالمويتك كانت مسألة
سياسة ومظامل معتادة؟
نواز :أفرتض أين أحاول قول إنه رغم وجود فرق من حيث املنهجية ،فكل اإلسالميني
يعتقدون أبهنم يشاركون يف صراع كوين ،لكن الصراع الكوين ليس السبب الوحيد لقيامهم
ذلك.
هاريس :رمبا أقيم هنا وزان غري مستحق لنقاد آرائي يف هذا الشأن ،ولكن دعين أرجع للوراء
مرة أخرى .سأختيل (كما يؤكد الكثري من الناس) أن نسبة معتربة ما من اإلسالميني
املخلصني جدا سياسيون صرف ،مبعىن أهنم مدفوعون هبموم دنيوية ،لكنهم يستخدمون
اإلسالم كراية يروجون حتتها لقضيتهم .أال يوجد إسالميون ال يؤمنون مباورائيات
الشهادة؟
نواز :سنقول ببساطة أهنم غري خملصني .فغري املخلصني حاضرون يف أي حركة وضمن أي
إيديولوجيا .ولكن لو رغبنا يف النظر ملا يؤمن به اإلسالميون ،فعلينا بوضوح أن نستثين
األقلية املكيافيلية اليت انضمت لألمر ألهنا ترغب يف اخلروج منه بنفع.
لكنك لو أتملت املخلصني – وقد كنت خملصا ملا آمنت به سابقا – ستجد أهنم
مستعدون للشهادة .فقد كان علي أن أواجه ِ
املعذبني يف مصر وكنت أظن أين سأموت
ألجل قضييت .وهبذا املعىن ،فكل اإلسالميني املخلصني يعتقدون أبهنم يشاركون يف صراع
كوين بني اخلري والشر ،ويعرفون «اخلري» كنضال مقدس .ولكن من جديد ،وللتأكيد،
فهذا ليس الشيء الوحيد الذي يؤمنون به.
ومع أهنم يؤمنون يقينا ابلشهادة ،فهم يؤمنون أيضا «بشرور» اإلمربايلية الغربية ،كما
يؤمنون أيضا أبهنم يعيشون حتت وطأة املستبدين العرب .وسردية املظامل تدخل هنا ،كما
قلت ،قبيل نقطة التجنيد .ولكنها تتجمد من بعد نقطة التجنيد على هيئة يقني
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إيديولوجي ،يصبح هو الوسيلة اليت يعربون هبا عن أنفسهم .ولذا فليس اخليار إما هذا أو
ذاك .لكن الصراع الكوين ابلتأكيد عنصر اثبت لدى اإلسالميني أمجع.
فرق آخر بني اجلهاديني واإلسالميني هو أن اإلسالميني يسعون للشهادة وفقا
لنظريتهم ،وهكذا فقد تعلمنا يف حزب التحرير أن الشهادة تتحقق حني تقتل وأنت
تعاقب حاكما مستبدا أو تنشر اإليديولوجيا .تعلمنا أن النظام حني يقتلك وأنت حتاول
جتنيد ضباط يف اجليش ،فأنت شهيد ،وعليك القبول بذلك .لكننا تعلمنا أيضا أنك
لست شهيدا لو فجرت نفسك يف سوق ،ألنك بذلك تقتل مدنيني ومسلمني آخرين.
وهكذا ففي حني كان حزب التحرير حياول إاثرة انقالابت على يد اجليش القائم ،قال
اجلهاديون ببساطة« :ملَ ال خنلق جيشنا اخلاص وحسب؟ ملاذا نضيع وقتنا مع هؤالء ،وهم
كفار على أي حال؟» فعند اجلهاديني يعد املوت خالل القتال من أجل جيشهم شهادة.
هذا هو الفرق :ما دمت ستموت وفقا للرؤية اليت تعتنقها ،فأنت شهيد يف نظر مجاعتك.
هاريس :إذن فأنت ال متيز بني اجلهاديني وسائر اإلسالميني من حيث درجة القناعة الدينية
–كما يف مستوى يقينهم بوجود اآلخرة أو حقيقة الشهادة؟ أم أن الفرق مسألة منهج
فحسب؟
نواز :نعم .بعض اجلهاديني ليسوا «أتقياء» مبعىن امتالكهم قناعات دينية واثقة .لكنهم
ببساطة يفضلون العنف ،العمل املباشر ،ولذا جتذهبم تلك اجلماعات .ولكن بعض
اإلسالميني شديدو التقوى ومؤمنون بصدق بقداسة قضيتهم السياسية .ولذا فإن التقوى
أو عدمها ،واإلخالص الديين وعدمه ،يرتاوحان ضمن اجلماعات وفيما بينها.
هاريس :ذلك كله مدهش ،ومفيد جدا حني تفصله .لكن علينا أن نوضح هنا نقطة أخرى،
ألن احلد الفاصل بني التقوى وعدمها قد ال يكون جليا ابلنحو الذي يتوقعه عامة قرائنا.
فكثريا ما يقال مثال أن خاطفي  9/11ال ميكن أن يكونوا مؤمنني خلصا ،ألهنم اراتدوا
نوادي ٍّ
تعر قبل تنفيذهم مهمتهم االنتحارية .ولكن من وجهة نظري فال شك مطلقا يف
أن هؤالء الناس اعتقدوا أبهنم ذاهبون إىل اجلنة .وأظن أن العديد من الناس غري مدركني
للرتابط بني االلتزام الظاهري واالعتقاد.
نواز :ذلك صحيح.
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هاريس :مل يكن خاطفو  9/11بعض املكتئبني االنتحاريني الذين ذهبوا إىل نوادي ٍّ
تعر ،ث
قرروا قتل أنفسهم ابإلضافة آلالف الغرابء األبرايء .وسواء ذهبوا أم مل يذهبوا إىل نوادي
ٍّ
تعر ،أو بدوا أتقياء أبي حنو آخر ،فقد كان هؤالء مؤمنني صادقني.
نواز :نعم .قضية نوادي التعري جمرد متويه ،ألنه حىت يف الرؤية التقليدية للجهاد ،فحني تعتقد
أنك تقوم بعمل حريب ،جيوز لك خداع العدو .وسواء متثل ذلك ابلتجسس ،أو التخفي،
أو الدعاية احلربية ،فهو ضمن التفكري التقليدي – كما أحيته اجلهادية احلديثة – جائز
خالل احلرب.
ولكن رؤية خاطفي  9/11يف نوادي التعري أمر مهم حني يستخدم كدعاية ضدهم.
فمعظم مسلمي الغرب احملافظني (الذين ال يعتقدون أبهنم يف حرب ضد بلداهنم)
سيجدون سلوكيات كهذه ضد الدين .لكنك حمق متاما يف قولك أهنا ال تدل على
قناعات اخلاطفني الدينية أو عدمها .وهذا اخللط بني تدين اجلهادي املفرتض واجلنس
جيب أن يتضح اآلن ،بعدما شهدان استعباد واغتصاب بوكو حرام والدولة اإلسالمية
جلموع النساء.
ليس من الدقيق ضرورة أن نفرتض أن قادة اإلخوان املسلمني مثال أقل تقوى بنحو ما
من قادة الدولة اإلسالمية مثال .فمزيد من العنف ال يكافئ ابلضرورة مزيدا من اإلخالص
الديين .كل مجاعة مقتنعة بعمق بتوجهها لتحقيق اإلسالموية يف اجملتمع ،وكل منها تواجه
أخطارا كبرية خالل سعيها هلذا اهلدف ،لكنها ختتلف يف املنهج ،وهلذا يبغض بعضها
بعضا بشدة ،مثلما حصل بني تروتسكي وستالني يف النهاية .مل يع ِن ذلك أن أحدمها أقل
شيوعية من اآلخر؛ ولكن نزاعا انشقاقيا حدث ضمن عقيدهتما .يسيء البعض فهم
هذه النزاعات ضمن اإلسالموية ،فيقولون« :ماذا تعين ابإلسالموية؟ ال يوجد شيء
كهذا» .اإلخوان املسلمون يكرهون مجاعات كالدولة اإلسالمية ،وقد تقتل الدولة
اإلسالمية أفرادا من اإلخوان املسلمني .لكين أذكرهم دوما أبن ذلك أشبه إبنكار وجود
الشيوعية فقط ألن ستالني يروى أنه أمر بقتل تروتسكي ،فذلك استنتاج عبثي .ابلطبع
يوجد ما يعرف ابلشيوعية ،ويوجد ما يعرف ابإلسالموية .فهي إيديولوجيا ،والناس
يسعون لتحقيقها ،لكنهم خيتلفون يف الوجهة.
إن درجات االقتناع الديين ليست ما سيساعدان يف فهم الفروق بني اجلهاديني،
اإلسالميني الثوريني ،واإلسالميني السياسيني ،واملسلمني غري اإلسالميني .لنأخذ سيد
قطب مثال .كان قطب عضوا يف اإلخوان املسلمني ،وهو اليوم معروف كأحد اآلابء
املؤسسني للنظرية اليت استحالت يف النهاية للجهادية احلديثة .لقد أعدمه النظام املصري
لتأليفه كتااب كتبه وهو مسجون يف نفس السجن الذي احتجزت فيه بعد أعوام عديدة.
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يتطل ب األمر درجة عالية من اإلخالص الديين ألن متوت جملرد أتليفك كتااب ،وكان ذلك
يف نظر اجلماعة مثاال للشهادة .وابملثل ،فأعضاء حزب التحرير ميجدون موت أعضائهم
موت االنتحاريني .فهم يعدون أعضاءهم للقتل يف حماولة لإلطاحة
على يد النظام ،ال َ
ابلنظام ،وخيربوهنم نفس القصص عن الشهادة والنعيم األبدي يف الفردوس اليت يقصها
اجلهاديون.
هاريس :االستنتاج الوحيد الذي أخرج به من كل ما قلته ،هو أن مشكلة اإليديولوجيا أسوأ
بكثري مما يفرتضه معظم الناس.
نواز :قطعا .ولكن للتأكيد ،فاإليديولوجيا عامل واحد من أصل أربعة ،لكنها األشد إمهاال
بينها.
هاريس :قد أتفق عموما ،مع أنه يبدو ابلتأكيد أن هناك حاالت عديدة ال ميلك فيها الناس
أي مظامل مفهومة غري عقائدية ،ويصبحون «راديكاليني» بفضل فكرة التضحية بكل
شيء من أجل إمياهنم .وأان هنا أفكر يف الغربيني الذين انضموا جلماعات كالقاعدة
والدولة اإلسالمية مثال .فاإليديولوجيا الدينية تبدو أحياان غري ضرورية فحسب ،بل كافية
لتحفيز شخص ما كي يفعل ذلك .حيق لك القول أبن ألزمة اهلوية دورا أيضا ،لكن كل
شخص مير أبزمة هوية يف حلظة ما .يف الواقع ،للمرء أن يقول أبن احلياة أبسرها أزمة هوية
طويلة .والواقع أن بعض الناس يبدون مدفوعني بشكل شبه كلي مبعتقداهتم الدينية.
وبغياب تلك املعتقدات ،لن يكون لسلوكهم أي معىن واضح ،أما معها ،فيصبح سلوكهم
مفهوما متاما بل عقالنيا.
كما تعلم ،فإن احلوار العام حول الصلة بني اإليديولوجيا اإلسالمية وتعصب املسلمني
والعنف قد عرقله الصواب السياسي .ففي الغرب ،هناك قطاع كامل دوره الدفاع
والتضليل ،صمم – كما يبدو – حلماية املسلمني من مصارعة أمثال هذه احلقائق اليت
حتدثنا عنها .فأقسام اإلنسانيات والعلوم االجتماعية يف كل جامعة تطفح ابلباحثني
وأشباه الباحثني – املفرتض أهنم خرباء يف اإلرهاب ،والدين ،والفقه اإلسالمي ،وعلم
اإلانسة ،والعلوم السياسية ،وسائر اجملاالت – الذين يدعون أن التطرف اإلسالمي ليس
كما يبدو عليه أبدا .فهؤالء اخلرباء يصرون على أننا ال نستطيع أخذ اإلسالميني
واجلهاديني على قدر كالمهم ،وال شيء من تصرحياهتم حول هللا ،واجلنة ،والشهادة،
وشرور الردة ميلك أي صلة بدوافعهم الواقعية.
حني يتساءل املرء عن دوافع اإلسالميني واجلهاديني احلقة ،فسيجابه بتسوانمي من
األوهام الليربالية .فمن انفلة القول أن الغرب ملوم على كل الدمار الذي نراه يف اجملتمعات
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اإلسالمية .كيف سنشعر حنن ،على أي حال ،لو أن القوى األجنبية ورسامي خرائطها
قسموا أرضنا وسرقوا نفطنا؟ هذه الشعوب املعذبة ال تريد إال ما يريده مجيعنا من احلياة.
فهم يريدون أماان اقتصاداي وسياسيا ،ويريدون مدارس جيدة ألطفاهلم ،ويريدون أن يكونوا
أحرارا يف االزدهار بسبل متوافقة متاما مع جمتمع مدين دويل .يتخيل الليرباليون أن
اجلهاديني واإلسالميني يتصرفون مثلما سيتصرف أي شخص آخر ذي اتريخ مماثل من
التصادمات التعسة مع الغرب .ويتجاهلون كليا دور املعتقدات الدينية يف إهلام مجاعة
كالدولة اإلسالمية – إىل درجة يستحيل معها للجهادي أن يثبت أنه يفعل أي شيء
ألسباب دينية.
يبدو أنه ال يكفي الشخص املتعلم ذا السعة االقتصادية أن يكرس نفسه ألشد نسخ
اإلسالم تطرفا وزهدا ،ويفصل أسبابه الدينية لفعل ذلك حىت امللل ،بل ويصل إىل درجة
االعرتاف بيقينه يف الشهادة ابلفيديو قبل تفجريه لنفسه يف مجع مكتظ .فهذه اإلثبااتت
للتشدد الديين تعد ،بنحو ما ،غري كافية خطابيا إلثبات أنه كان مؤمنا حبق مبا آمن به.
ابلطبع ،فلو قال هذه األشياء ألنه كان مليئا ابليأس ومل يشعر إال ابملقت جتاه البشرية ،أو
ألنه كان عازما على التضحية بنفسه لتحرير أمته من الطغيان ،فإن دافعا نفسيا أو سياسيا
كهذا سيتقبل على عواهنه .وهذا املعيار املزدوج يضمن تربئة الدين يف كل حني ،فاللعبة
منحازة.
ال أعلم إن كنت على معرفة بنفس الدفاعيني الليرباليني الذين أعرف .فبعضهم
صحفيون ،وبعضهم أكادمييون ،وقليل منهم مسلمون – لكن الصورة العامة هي شخص
أبيض ليربايل غري مسلم ،يساوي أي انتقاد لعقائد اإلسالم ابلتعصب« ،اإلسالموفوبيا»،
أو حىت «العنصرية» .هؤالء أانس مرموقون جدا يف الوالايت املتحدة ،ونفوذهم حمرج
فكراي بقدر ما هو معضل أخالقيا .ورغم أهنم ال يطلقون نفس األصوات على كل سؤال،
فه م ينفون أي صلة بني املعتقدات الدينية الصادقة والعنف اإلسالمي .ميكن اآلن التعويل
على صحف ومواقع أبكملها كي تعمل كأبواق للدفاع عن اإلسالميني – كالغارداين،
وصالون ،وذا نيشن ،وألرتنت ،وغريها .وقد جعل ذلك من الصعب جدا عقد حماورات
علنية من النوع الذي جنريه اآلن.
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خيانة الليربالية
نواز :نعم ،لدينا نقاشات كهذه يف اململكة املتحدة أيضا .كل ما سأقوله من اآلن فصاعدا
أقوله بصفيت ليرباليا ،بل إين يف الواقع مرشح نيايب للحزب الليربايل الدميقراطي يف لندن.
مثة خيانة ليربالية كربى يف األفق .ولألسف ،فإن العديد من «رفاق درب» اإلسالموية
يقفون يف اجلانب الليربايل من هذا النقاش .وأمسيهم «ابليسار القهقري» ،بل إهنم يف
الواقع عنصريون ابملقلوب .فلديهم شح يف التوقعات جتاه األقليات ،حيث يروهنا متجانسة
ومعارضة بطبعها لقيم حقوق اإلنسان .وهم اختزاليون ثقافيا يف طريقة رؤيتهم للثقافة
«الشرقية» – واإلسالمية يف حاليت ،وجربيون ثقافيا يف حماولتهم جتميد مثاهلم عنها كي
يشبعوا شغفهم الشرقي اخلاص .ففي حني ميحصون ،حمقني ،كل جانب من ثقافتهم
الغربية «اخلاصة» ابسم التقدم ،فإهنم يعاقبون املسلمني الليرباليني الذين حياولون فعل ذلك
ضمن اإلسالم ،وخيتارون بدل ذلك االصطفاف مع كل نكوصي وقهقري ابسم «األصالة
الثقافية» ومعاداة االستعمار.
يدعون أن سبب رفضهم انتقاد أي سياسة ،حملية كانت أو خارجية – سوى سياسات
من يعتربوهنا «حكومتهم» – هو أهنم غري مسؤولني عن أفعال احلكومات األخرى .لكنهم
يثورون ما أن ترتكب أي حكومة ليربالية دميقراطية (وليس حكومتهم ابلضرورة) خطئا
سياسيا ،ويتجاهلون عموما معظم األنظمة واجلماعات الفاشية ،الثيوقراطية ،أو
االستبدادية املسلمة يف العامل .وكأن األمر أن أدمغتهم ال تستطيع االحتفاظ بفكرتني يف
نفس الوقت .وابإلضافة ،فمىت كانت هذه االنعزالية صفة لليرباليني الدوالنيني؟ إهنا من
صفات اليمني.
إهنم خيضعون ما يعتربوهنا جمتمعات «أصيلة» – وأستخدم هذه الكلمة عن قصد –
ملعايري أوطأ من تلك اليت يدعون انطباقها على مجيع «شعبهم» ،الذين يصادف أن
يكونوا من البيض أساسا ،وهذا ما أدعوه ابلعنصرية املقلوبة .فعرب إخضاع اجملتمعات
«األصيلة» ملعايري أوطأ – أو أشد «أصالة» ثقافيا – فهم يسلبون السلطة من تلك
اجملتمعات تلقائيا ،ويعيقون طموحاهتا .وبذلك يفصلوهنا عن النظام كليا ،ألنه لن يبقى هلا
أي طموح .وينتهي احلال هبذه اجملتمعات يف «مناطق إسالمية» معزولة ذاتيا ،ال يطمح
فيها أفرادها إال ألن يصبحوا كرباء يف اجملتمع احمللي ،مثل زعماء الغيتو .و «رفاق الدرب»
ميجدون هذه الغيتوهات «املسلمة» ابسم «األصالة الثقافية» وسياسات اهلوية ،وكثريا ما
يكون زعماء الغيتو أعواان هل م .ال تؤول سياسات اهلوية والبحث شبه الليربايل عن األصالة
الثقافية إال إىل دوامة هابطة من االدعاءات القروسطية املتنازعة ،دينية كانت أو ثقافية،
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ومعارك حول من هم املسلمون «احلقيقيون» ،وتزايد مستمر الضطهاد النساء ،وعداء
املثليني ،والطائفية ،والتطرف.
وذلك ليس ليرباليا ،فضمن اليسار ،ميثل هذا أثرا للتوجه االشرتاكي الذي يقدم هوية
اجلماعة على االستقالل الفردي .وضمن اليمني ،ميثل هذا – بنحو ساخر – إحياء
لتوجه «فرق تسد» االستعماري الربيطاين .أما الليربالية الكالسيكية فرتكز على االستقالل
الفردي .وأان أشري هنا إىل الليربالية كما نفهمها ابملعىن الفلسفي ،وليس كما تفهم يف
الوالايت املتحدة كإشارة إىل احلزب الدميقراطي – فهذا استخدام حزيب ال أكثر .إن
اخليانة الليربالية الكربى هلذا اجليل هو أنه حتت شعار الليربالية ،قدمت احلقوق اجلماعية
على االستقالل الفردي ضمن األقليات .واألقليات الواقعة ضمن أقليات تعاين بشدة من
هذه اخليانة .أشد من أقلق عليهم وحنن جنري هذه احملادثة هم املسلمات النسوايت،
واملسلمون املثليون ،واتركو اإلسالم ،وكل األفراد املقموعني واملضطهدين الذين ال
يوصمون فحسب ،بل يعتدى عليهم بعنف يف أحيان كثرية أو يقتلون ،فقط لكوهنم ضد
التيار.
ولذا فإين أبغض «رفاق الدرب» الذين ميسكون أبيدي اإلسالميني املتطرفني وجياروهنم
على طول الطريق وصوال لغاايت ضد-ليربالية ابلكامل ،معتقدين أبهنم يسدون للمسلمني
نفعا ،لكنهم يف الواقع يسلمون كل املسلمني الراغبني يف اإلصالح – إىل حتفهم يف
العديد من األحيان – عرب التنازل هبدوء لتلك األنظمة واملبادئ اليت تصبو إىل قتلهم.
لكن هناك جانبا آخر هلذا ،علينا أن أنخذ حذران منه .فلدينا مشكلة خطرة يف أوراب
أكثر مما يف أمريكا ،مع صعود اليمني .ففي اليوانن مثال انل حزب الفجر الذهيب النيو-
انزي نفوذا سياسيا .ويف بريطانيا كانت لدينا مشاكلنا مع بعض حركات الشارع .فقد
ساعدت تومي روبنسون على اخلروج من رابطة الدفاع اإلجنليزي ( )EDLألنه شهد
اخرتاق النيو-انزيني هلا ،ومل يرغب يف أن يكون له دخل يف ذلك .وبعدما ترك EDL
ظهرت منظمة جديدة أصغر ،بدأ أعضاؤها ابإلغارة على املساجد وتوزيع نسخ من
الكتاب املقدس وهم يرتدون مالبس عسكرية مما أاثر ،كما قد تتخيل ،كثريا من التوتر يف
اجملتمع املسلم .كما تواجه أملانيا الشرقية مشكالت حادة مع النيو-انزية.
وهكذا فإضافة «لرفاق الدرب» هؤالء – وقد فسرت ملاذا أختلف معهم – لدينا
هؤالء املتعصبون .وهم يف اجلوهر ،سواء كانوا إسالميني أم ضد املسلمني ،يتفقون على
عدة أمور .أوهلا اعتقادهم أبن اإلسالم نفسه – وليس اإلسالموية – إيديولوجيا استعالئية
جاءت للسيطرة على العامل؛ واآلخر هو أن املسلمني وغري املسلمني ال ميكنهم لذلك أبدا
أن يعيشوا معا مبساواة وسالم ،بل جيب أن ينفصلوا إىل كياانت معرفة دينيا.
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لك أن ترى ابلطبع كيف يناسب ذلك اإلسالميني ،لكنه أيضا يناسب «الفجر
الذهيب» وسائر اجلماعات اليت يسعدها أن تطرد كل املسلمني من أوراب ،حىت الذين ولدوا
ونشؤوا هناك .فهااتن اجلماعتان تتشاركان نفس الرؤية ،اليت تتجلى يف إحدامها –
بشكلها األشد تطرفا – بصورة اإلرهايب أندرس بريفيك ،ويف األخرى ابإلرهابيني
اجلهاديني مرتكيب تفجريات  7/7يف لندن .مل تفاجئين معرفة أن بريفيك اقتبس بكثرة من
القاعدة يف بيانه اإلرهايب ،فأحد هذين التطرفني يعارض «استيالء املسلمني» واآلخر
يسانده ،لكنهما سواي يعتنقان هذه الرؤية االنقسامية الطائفية الكارثية .وملقاومة هذا
التطرف ،يتمثل حتدينا بفضح وتقويض «رفاق الدرب» ،وهو ما أحاول فعله ابنتظام،
وكذلك مناهضة املتعصبني يف الوقت نفسه.
هاريس :أتفق مع كل ما قلته توا .لقد كتبت ذات يوم مقالة بعنوان «هل هي هناية
الليربالية؟» الحظت فيها كيف أن «رفاق الدرب» هؤالء قد جعلوا من شبه املستحيل
أمام هؤالء الليرباليني التعدديني املخلصني أن يتحدثوا بصراحة حول هذا الشأن ما يسمح
للفاشيني ،والنازيني اجلدد ،وسائر متعصيب اليمني املتطرف وحدهم بفعل ذلك .ففي
بعض األحيان ال أحد يطلق ادعاءات دقيقة حول دوافع اإلسالميني واجلهاديني غري
متعصبني خطرين آخرين ،وذلك أمر مرعب .فلدينا متطرفون يلعبون على جانيب الرقعة يف
صراع احلضارات ،ولن يتحدث الليرباليون أبدا بعقالنية حول ما جيري.
نواز :حسنا ،حيث إن اجلزء الثاين اخلاص ابملتعصبني ليس مثريا للجدل فإنين أرغب يف
احلديث أكثر عن اجلزء اخلاص «برفاق الدرب» ،وملاذا يعدون عنصريني ابملقلوب .لقد
توصلوا لذلك انطالقا من افرتاض أن كل املسلمني يفكرون بنحو معني ،ولذا فإن أي
مسلم ال يفكر بنفس النحو ال ميكن أن يكون مسلما «فعليا» أو «أصيال» .ولكن هل
مثة شكل للتعصب ميكنك تبنيه أسوأ من فكرة أن الـ  1.6مليار شخص يف العامل الذين
يدينون ب دين معني ،جيب أن يفكروا ويتصرفوا ابلنحو ذاته؟ يبدو هذا توجها ميينيا ،ولكن
«رفاق الدرب» ،أو اليسار القهقري ،قد تبنوه .وامسح يل ابلتفصيل.
لو كنت مسلما ليرباليا يتحدث كما أحتدث ،ويتحدى اإلسالموية ،فإن «رفاق
الدرب» يعتقدون أنك لست مسلما حمافظا صادقا .ومن ث يروج «رفاق الدرب»
ألصوات «حقيقية» كمحاورين مشروعني ،ألهنم يبحثون عن «النقاء» و «األصالة
الثقافية» رغبة منهم بدوافع استشراقية يف إدامة هوية مجاعية .ولذا فستبدأ ابلطبع دوامة
هابطة .إذ يصبح السؤال «حسنا ،ما الذي يعنيه أن تكون مسلما؟» مما سينحل بسرعة
إىل «حسنا ،هذا مسلم أشد نقاء – لنستمع إليه إذن».
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إن توجها كهذا سيفضي حتما لتمكني األصوليني بوصفهم األشد أصالة ،ألن من
سيفوز ابلطبع يف لعبة «من هو املسلم األشد نقاء؟» ويتغلب على اآلخرين يف سباق
التقوى هو األصويل اليقيين العنيد .وهكذا خيذل «رفاق الدرب» املسلمني الليرباليني
واإلصالحيني .ودون إدراك منهم ،سيتبنون أيضا دور شرطة الفكر ،عرب التأكيد على أن
الليربالية ليست أصيلة لدى املسلمني .ومن جديد ،فهنا يظهر التعصب املقلوب.
إين أرغب للمنضوين ملا أمسيه ابليسار القهقري ،ويقرأون هذا الكالم ،أن يفهموا أن
املرحلة األوىل يف متكني أي مجاعة أقلية هي حترير األصوات اإلصالحية ضمنها ،كي
يستطيع أفرادها حتمل مسؤولية أنفسهم ،ويتجاوزوا العقبة األوىل أمام التمكني احلقيقي:
أي عقلية املضطَ َهد .فهذا ما حققته حركة احلقوق املدنية األمريكية عرب حتويل طبيعة
احلوار .فقد حتمل مارتن لوثر كينغ االبن وقادة آخرون املسؤولية عن جمتمعاهتم ،وتصرفوا
بنحو إجيايب ومتكيين ،بدال من رفع بطاقة الضحية دوما أو إاثرة الشغب يف الشوارع .أما
إدامة عقلية الفكر اجلمعي هذه فهي شديدة اخلطورة ،كما تفضي إىل اخلذالن.
هاريس :نعم ،ومن السخرية أن هؤالء الليرباليني ال يرون كيف أهنم تركوا النساء ،واملثليني،
وأحرار الفكر ،واملفكرين املعروفني ،وسائر املهمشني يف العامل اإلسالمي يسقطون يف آتون
من العنف والتعصب .فبدال من دعم حقوق النساء والبنات يف أال يعشن ٍّ
كعبيد مثال،
يدعم الليرباليون الغربيون حقوق الثيوقراطيني يف معاملة أزواجهم وبناهتم أبي حنو أرادوا –
مع جتنيبهم رؤية رسوم الكرتون املسيئة أيضا.
نواز :أما ابلنسبة للرأي القائل أبنه هكذا قد يتصرف كل من عاىن من اإلمربايلية أو
االستعمار :كال ،ليس األمر كذلك .فقد استعمرت بلدان أبكملها كاهلند .لكن هناك
فرقا بني ما جيري يف العراق وحماولة الدولة اإلسالمية إلابدة اليزيدية ،وما فعله غاندي يف
اهلند .لنأخذ العراق كدراسة حالة ونفكر يف األمر :ما الذي يربط بني قتل األقلية اليزيدية
على جبل سنجار والسياسة اخلارجية األمريكية؟ وما الذي يربط بني فرض ارتداء احلجاب
(بل اخليم) على النساء يف وزيرستان وأفغانستان ،وجلدهن لو رفضن ،وإجبار الرجال على
إطالق اللحى وإال عوقبوا ابجللد ،وقطع األيدي وما شاكل ،وبني السياسة اخلارجية
األمريكية؟
هاريس :إن قائمة التفاهات هذه ميكن توسعتها ملا ال هناية .فما الذي يربط بني تفجري
السنة ملساجد الشيعة واألمحدية يف ابكستان ،والسياسة اخلارجية ألمريكا أو إسرائيل؟
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نواز :ال شيء من هذا يعين عدم وجود مشاكل يف السياسة اخلارجية .لكن علينا مجيعا أن
نتعلم كجماعة ،وكمجتمع ،كيف نتحرى الدقة أكثر يف هذا النقاش .لقد ذكران فيما
مضى أربعة عوامل يف التحول للراديكالية :سردية مظامل ،واقعية كانت أو مدركة؛ أزمة
هوية؛ جمندين آسرين؛ وعقيدة إيديولوجية.
حيثما وجدت مظلمة حقيقية ،كاملأساة البوسنية ،فهي تستحق التناول .وحيثما
وجدت مظلمة مدرك ة ،جيب التشجيع على تبديد هذا الشعور .فاستهداف املظامل الواقعية
أو املدركة سيوقف تيار أبناء اخلامسة عشرة اليافعني الغاضبني قبل أن جيندوا .ميكننا أن
نقول« :حسنا ،أرى أنك غاضب بسبب البوسنة – ولكن أمل تفكر يف أن األمريكيني
تدخلوا يف النهاية وساعدوا على إيقاف األزمة؟ أال يستحقون بعض التقدير لذلك؟»
ٍّ
مساعد قطعا.
هاريس :ولكن ابلنسبة للمظامل املدركة إبزاء احلقيقية ،فالدين يلعب دورا غري
فمثال ،ما الذي تقوله يف حقيقة أن اجملتمعات اإلسالمية قامت ابحتجاجات ضد
إسرائيل أكثر مما قامت به ضد الدولة اإلسالمية؟ واألنكى من ذلك أنه لو أحرق قسيس
يف فلوريدا نسخة من املصحف – أو حىت هدد بفعل ذلك – فسيحدث ذلك يف
عشرات اجملتمعات اإلسالمية غضبا أكرب من كل الفظائع اليت يرتكبها السنة ضد الشيعة
يوميا على اإلطالق.
نواز :نعم ،إن صفة غريبة يف تقديس رموز معينة وربطها بشكل وثيق هبوية املرء هي أهنا كثريا
ما تصبح أهم من حياة اإلنسان .فما من مظلمة ،واقعية أو مدركة ،ينظر إليها إال عرب
عدسة العقيدة .فلماذا مثال ال يهتز اإلسالمي لفاجعة يرتكبها مسلمون ضد غري
مسلمني ،ولكن غضبه سيثور حني يكون املسلمون السنة هم الضحية املدركة؟ لو كنا
مهتمني حقا حبقوق اإلنسان والظلم ،فستهزان كل جرائم حقوق اإلنسان ابلتساوي،
وسنتصرف بشكل منتظم ملقاومتها أبفضل ما بوسعنا .ولذا سآخذ ابلنقطة اليت طرحتها،
لكنيي سأضيف أن العقيدة تصبح عدسة ترتشح من خالهلا املظامل.
عامل آخر جدير ابلذكر يف هذه املرحلة ،وهو اثين تلك العوامل ،وهو أزمة اهلوية.
فمن السهل جدا ،حىت على املسلمني غري اإلسالميني ،أن يصبحوا قبليني للغاية يف
تفسريهم للمظامل املذكورة آنفا .وهكذا ،فإضافة للعقيدة ،تقود اهلوية القبلية العديد من
املسلمني للدفاع عن «أهلنا» فقط ،ألن هذا هو املدى الذي تبلغه أي طاقة عاطفية
لدينا .وكلتا العدستني اللتني تـ َفسر املظامل من خالهلما – العقيدة أو القبلية – جيب أن
تستهدف وجها لوجه .وأان أحتدامها معا ،ألن املظامل ذاهتا ستظل قائمة دوما ،فهي طبيعة
احلياة .لكن ما يسعنا تغيريه هو العدسة اإليديولوجية ،أو الطبيعة القبلية هلوية اإلنسان،
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أو ألعاب سياسات اهلوية اليت منيل ملمارستها .أعتقد أن االنغماس يف سياسات اهلوية قد
يكون خطرا ،ألنه عادة ما يقود لالنقسام ،وال يقود إىل متاسك اجلماعات معا.
هاريس :أتفق .لكن هذه القبلية إحدى تبعات الدين .هناك مصادر أخرى للقبلية –
كالقومية والعنصرية مثال – لكن اهلوية الدينية املشرتكة ذات آفاق عاملية .وكما قلت،
فهي ختلق والء ضمن اجلماعة وعداء ملن هم خارجها ،حىت لو تصرف أفراد اجلماعة
بطرق بشعة .كثريا ما ينحاز املسلمون لقضية مسلمني آخرين مهما أساؤوا التصرف ،فقط
ألهنم مسلمون .تقوم مجاعات أخرى بذلك أيضا ،لكن ذلك ميثل مشكلة ابخلصوص
للمسلمني يف القرن احلادي والعشرين.
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طبيعة اإلسالم
هاريس :لقد استخدمت لفظ «أصويل» فيما مضى ،وأان أرغب يف توضيح نقطة أخرى قد
تثري تشوشا يف أذهان قرائنا .يف اإلجنليزية ،ورثنا لفظ «أصويل» من تيار حمدد من
املسيحية األمريكية .وهو يف هذا السياق يعين شخصا يعتقد ابملصدر اإلهلي والعصمة
للكتاب املقدس .ولكن حني نستخدم هذا اللفظ مع اإلسالم ،فقد نقود الناس لالعتقاد
أبن عامة املسلمني ال يعتربون القرآن كالما حرفيا خلالق الكون .وأريد سؤالك عن هذا،
ألين أفهم أن كل املسلمني «املعتدلني» – حىت الذين ال يشبهون اإلسالميني أبدا ،بل
وغري احملافظني بنحو خاص يف مواقفهم االجتماعية – هم مع ذلك أصوليون ابملعىن
املسيحي ،ألهنم يؤمنون أبن القرآن كلمة هللا احلرفية املعصومة.
نواز :أعتقد أبن علينا جتنب الوقوع يف خطأين يف توجهنا هلذه احملادثة .األول هو أخذ لقطة
من حال اإلسالم واملسلمني اليوم وافرتاض أن األمور هكذا كانت وستكون دوما .والثاين
هو الرتكيز صراحة على ما نظن أن النص يقوله ،بدال من املنهج الذي نتناول النص من
خالله ،ألين أقول أبنه ما من توجه إىل النص خيلو من منهج حىت ما تسميه أنت ابلنصية
وأمسيه أان «ابلنصية الفارغة»( .يف الواقع ،ففي بعض احلاالت ،اليت سنتناول بعضها ،قد
يقود تفسري نصي صرف إىل نتيجة ليربالية مفاجئة) شخصيا أرى الفراغية حبد ذاهتا
منهجا لتناول النص .وأستخدم كلمة «فراغية» ألن اإلصرار على جتاهل التناقضات
النصية .فحني ختتار فقرة ما من أي نص ،ث أثبت لك
الظاهرية ال ينسجم مع الصياغة ّ
أهنا تبدو مناقضة لفقرة أخرى ،فإن اإلصرار على االرتياح هلذه التناقضات والتأييد العملي
لكال املوقفني يف آن واحد يعد منهجا .قد ال يبدو معقوال يل ،لكنه منهج يتجاوز النصية
الصرفة ،مثلما يفعل املنهج الذي حياول التوفيق بني تناقضات كهذه .حىت االتفاق على
النصية يتطلب منهجا.
ما تعنيه الصياغة ّ
ابلن ظر هلاتني النقطتني ،مباذا سأجيب على سؤالك؟ حسنا ،يف النقطة األوىل ،كان
هناك أانس يعرفون ابملعتزلة يف التاريخ اإلسالمي ،مل يصروا على أن القرآن كلمة هللا
األزلية .وأحد األنصار املعاصرين هلذا املوقف هو الفيلسوف واملفكر اإلسالمي اإليراين
عبدالكرمي سروش .وقد حاز املعتزلة شهرة واسعة حىت قررت السلطة ،كالعادة ،أي عقيدة
ستفوز .عادة ما حيدث ذلك ألسباب سياسية ،وليس ألجل قوة األدلة .فقد حدث ذلك
يف جممع نيقية ،حيث اختريت املسيحية دينا لإلمرباطورية الرومانية ،مما قاد النتشارها يف
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عموم أوراب .ميكن للقرارات السياسية اليت تقرها اإلمرباطورايت أن حتدد ،ولطاملا حددت،
أي عقائد تعد مستقيمة ،وكذلك احلال مع اإلسالم.
جزء من اتريخ اإلسالم «كعقيدة شكلتها السلطة» يكمن يف قصة النزاع اإلسالمي
على خلق القرآن وأزليته .وال أشري إىل هذا النزاع كي أتبىن هذه الرؤية أو تلك – فأان لن
أختذ مواقف عقائدية هنا – بل ألوضح التنوع يف علم الكالم اإلسالمي التقليدي حول
أسئلة كهذه .بعدما كانت املعتزلة هي العقيدة احلاكمة يف عهد ما ،دحرهتا يف النهاية
عقيدة األشاعرة ،اليت قادها أبو احلسن األشعري الذي أصبحت آراؤه عن الطبيعة األزلية
غري املخلوقة للقرآن مقبولة بوصفها االستقامة .وكان األشعري يف الواقع منشقا عن
املعتزلة ،مما يريك كم بلغت شعبية آراء املعتزلة ذات يوم .ولذا يعتقد معظم املسلمني اليوم
أبن القرآن كلمة هللا األزلية احلرفية ،رغم وجود مفكرين معتزلة جدد مثل سروش وأمثاله
يطرحون الرأي املخالف.
وهكذا فنقطيت األوىل هي أن كون بعض األشياء يف وضع معني اليوم ،ال يعين أهنا
كانت كذلك ابألمس أو ستكون عليه يف الغد .فحيث ال يوجد كهنوت يف اإلسالم،
ستستمر هذه املسائل ابلتطور .يل أن أقول أبنه ما من عقيدة كانت أو ستكون عصية
على التغري أبدا ،وذلك ألن العقائد بىن بشرية ابلطبع ،وأظن أن احلال سيظل كذلك
دوما .ولكين أحتاج جمددا لتحديد نطاق ذلك .فأان ال أحتدث كشخص يزعم أنه زعيم
ديين أو ميلك مصلحة يف حل هذا النزاع العقائدي بعينه ،بل أهدف فقط إلظهار مدى
االنغالق الذي آل إليه اجلدل حول اإلسالم ،سواء أكان اجملادلون مسلمني أم حىت بعضا
من غريهم.
يتمثل دوري إباثرة وطرح أسئلة شكوكية حول منهجية التفسري ،والتاريخ ،واهلوية،
السياسة ،والنظم ،والقيم ،واألخالق اإلسالمية .ولكن د .أسامة حسن الذي يعمل إماما
ملسجد وكذلك كبريا للباحثني اإلسالميني يف كويليام ،يتخذ مواقف تنسب للعقائد
اإلصالحية .ومع أن مواقفه ليست مواقف كويليام الرمسية – ذلك أهنا مؤسسة علمانية –
فإان سندعم عمل ابحثني مثل د .حسن كجزء من دوران يف استعراض التنوع يف العقيدة،
وأعتقد أن هذا التنوع سيقودان إىل العلمانية والليربالية.
هاريس :إن التوترات اليت وصفتها مألوفة لدى كل املتدينني املعتدلني ،لكنها تبدو مرهقة
ابخلصوص يف ظل اإلسالم .فاملشكلة هي أن املعتدلني من كل األداين ملتزمون بتأويل،
أو حىت جتاهل ،األجزاء األخطر واألشد عبثية من نصوصهم املقدسة – وهذا االلتزام
ابلذات هو ما جيعلهم معتدلني .لكنه أيضا يتطلب درجة ما من النفاق الفكري ،ألن
املعتدلني ال يسعهم االعرتاف أبن اعتداهلم انبع من خارج الدين .فأبواب اخلروج من
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سجن النصية الكتابية ال تفتح من الداخل .ويف القرن احلادي والعشرين ،فإن التزام
املعتدلني ابلعقالنية العلمية ،وحقوق اإلنسان ،واملساواة بني اجلنسني ،وكل قيم احلداثة
األخرى – وهي قيم تقول أنت أهنا ميكن أن تصبح شاملة لكل البشر – انتج من األلف
سنة األخرية من التطور البشري ،الذي حتقق معظمه رغما عن الدين ال بفضله .وهكذا
فحني يد عي املعتدلون أهنم يعثرون على التزاماهتم األخالقية احلديثة ضمن النص املقدس،
فاألمر يبدو كتمرين على خداع الذات .والواقع أن معظم قيمنا احلديثة مناهضة لتعاليم
حمددة يف اليهودية ،واملسيحية ،واإلسالم .ويف حال وجدان تصرحيا بتلك القيم يف كتبنا
املقدسة ،فهو معظم الوقت ليس أبفضل تصريح عنها.
يبدو املعتدلون عاجزين عن تقبل حقيقة أن كل النصوص املقدسة تتضمن قدرا هائال
من احلماقة والوحشية ،ميكن دوما إعادة اكتشافها وتقديسها جمددا على يد األصوليني –
وال يوجد أي مبدأ اعتدايل جوهري يف الدين قد حيول دون ذلك .فهذه القراءات
األصولية ،حبكم التعريف تقريبا ،هي األكمل واألوضح ،ولذا فهي األصدق .ميسك
األصويل ابلكتاب ويقول «حسنا ،سأبدأ بقراءة كل كلمة منه ،وأبذل وسعي لفهم ما
يريده هللا مين ،وسأترك حتيزايت الشخصية كلها خارجا» .وعلى العكس ،يبدو أن كل
معتدل يعتقد أبن تفسريه وقراءته االنتقائية للنص املقدس أدق من كلمات هللا الصرحية.
كان بوسع هللا فرضا أن ينزل هذه الكتب أبي حنو شاء .ولو أراد هلا أن تفهم بروح
العقالنية العلمية للقرن احلادي والعشرين ،رمبا كان سيهمل كل تلك اآلايت حول رجم
الناس حىت املوت عقااب للزان أو السحر .ليس من الصعب حقا أن تؤلف كتااب حيظر
سبااي اجلنس – أوِرد فقط سطورا قليلة مبعىن «ال تتخذوا سبااي جنس!» أو «حني تشنون
حراب وأتخذون أسرى ،كما قد تفعلون ،ال تغتصبوا أاي منهم!» ومع ذلك فلم يكن ذلك
بوسع هللا .ولذا فإن توجه مجاعة كالدولة اإلسالمية ميلك قدرا من اإلقناع الفكري
(وأعرتف أبن قول ذلك يبدو غريبا) ألن القراءة األشد مباشرة للنص املقدس تقرتح أن هللا
أيمر اجملاهدين ابختاذ سبااي جنس من بني املهزومني ،وقطع رقاب األعداء ،وهكذا.
تصور أن نصيا ومعتدال ذهبا إىل مطعم لتناول الغداء ،وكانت القائمة تعد أبن «جراد
البحر الطازج» هو ختصص املطعم .وألن النصي حيب جراد البحر ،سيقدم طلبه ببساطة
وينتظر .وكذلك يفعل املعتدل ،لكنه يدعي أنه مراتح كليا لفكرة أن جراد البحر قد ال
يكون جراد حبر حقا – فلعله إوزة! ومهما يكن الغداء ،فلن حيتاج ألن يكون «طازجا»
أبي معىن معتاد – ذلك أن املعتدل يفهم أن معىن هذا اللفظ يتبدل حسب السياق.
سيكون ذلك موقفا شديد الغرابة لو اختذانه جتاه الغداء ،لكنه أغرب بكثري فيما خيص
أسئلة الوجود األهم – ألي شيء نعيش ،وألي شيء منوت ،وألي شيء نقتل -وابلتايل،
فإن إغراء النصية ليس مما تصعب رؤيته .فالبشر يطالبون به تلقائيا يف معظم أحناء حياهتم.
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ويبدو يل أن املتدينني ،ما داموا موقنني أبن كتاهبم املقدس قد كتبه أو أهلمه خالق الكون،
يطالبون به أيضا.
وهكذا فحني تقول إنه ما من دين مسامل أو حمارب بطبعه ،وأن كل نص مقدس حيتاج
للتفسري ،فأظن أنك ستجابه مبشاكل ،ألن العديد من هذه النصوص ليست بتلك
املرونة .فهي ليست طيعة ألي تفسري كان ،وهي تلزم أتباعها مبعتقدات وممارسات حمددة.
ال ميكنك مثال أن تقول أبن اإلسالم يوصي أبكل البيكون 13وشرب الكحول .وحىت لو
أمكنك العثور على أسلوب ما لفهم القرآن قد يسمح هبذه األمور ،فال ميكنك القول أبن
رسالته احملورية هي أن على املسلم املخلص أن يتناول البيكون والكحول بقدر ما يسع
اإلنسان .كما ال ميكن ألحد القول ابن رسالة اإلسالم احملورية هي السالم( .ولكن حيق
للمرء قول ذلك حبق اجلاينية ،فليست كل األداين سواء) ال ميكن للمرء ببساطة أن يقول
أبن رسالة القرآن احملورية هي احرتام النساء كأكفاء للرجال خلقيا وسياسيا .بل على
العكس ،ميكن أن يقال أبنه يف اإلسالم ،تتمثل الرسالة احملورية أبن النساء مواطنات من
الدرجة الثانية وهن ملك للرجال يف حياهتن.
أود إيضاح أين حني استخدمت ألفاظا «كالتظاهر» و «النفاق الفكري» حني التقينا
أول مرة ،مل أكن أصدر األحكام عليك شخصيا .فمجرد التعايش مع معضلة املعتدل قد
يكون الطريق الوحيد لألمام ،ألن البديل عنه سيكون تعديال جذراي هلذه الكتب .ولست
مثاليا لدرجة أين قد أختيل حدوث ذلك .ال ميكننا أن نقول« :أنصتوا أيها املتوحشون :إن
كتبكم املقدسة مألى ابهلراء القاتل .وألجل دفعكم للتصرف كأانس متحضرين ،سنقوم
بتنقيحها وتسليمكم شيئا يشبه نصوص جربان خليل جربان .ها حنن ذا… أال تشعرون
بنحو أفضل بعد أن توقفتم عن بغض املثليني؟» ولكن ذلك هو ما جيب فعله مع أي
تراث فكري يف القرن احلادي والعشرين .وجمددا ،فهذه املشكلة تواجه املتدينني املعتدلني
يف كل مكان ،لكنها عقبة شديدة أمام املسلمني خصوصا.
نواز :نعم ،أتفق مع هذه اجلملة األخرية .إهنا ابلفعل عقبة كأداء أمام املسلمني ،ألهنا اليوم،
وقد قلت ذلك صراحة ،إحدى أهم حتدايت عصران ال سيما يف السياق الربيطاين
واألوريب ،كما شهدان يف الكوارث البشعة املؤسفة اليت ارتكبها إرهابيون مسلمون
بريطانيون وأوربيون ضد رهائن يف سوراي .علينا ابلتأكيد أن نعرتف أبن كل شيء نقوله قد
ينطبق على اليهودية واملسيحية .لكن تيارا معينا من نسخة مسيسة من الدين اإلسالمي
 13حلم مقدد يتخذ من بطن اخلنزير ،اليت تتضمن طبقات شحمية وأخرى عضلية .وقد اشتهر يف
الوالايت املتحدة كجزء من وجبة اإلفطار مع البيض – .املرتجم
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يتسبب يف حصة تفوق حجمه من مشكالت العامل ،ولذا فهناك أسباب وجيهة للرتكيز
على هذا التيار ،وأان ال أشك يف أي من ذلك.
ولكن كحاشية فقط ،أنت تقول إنه جيدر بنا يف القرن احلادي والعشرين أن منلك احلق
يف تعديل أي كتاب مقدس ،ولكن ستظل هناك قيمة ابلطبع يف االحتفاظ ابلنصوص كما
كانت قبل ألف سنة مثال ،ولو كواثئق اترخيية .ال أظن أن املسألة هي احلالة املادية
للنصوص كما نراها .وهذا ما أيخذين إىل سائر ما حتدثت عنه :أظن أن التحدي يكمن
يف التفسري ،واملناهج اليت تؤسس لإلصالح ،إن كان اإلصالحيون حيافظون يف الواقع على
املظاهر ،وإن كان هذا التحدي عصيا على القهر ،وأظنه أمرا يتعلق ابلتوجه.
لنبدأ من هنا :أنت بكل وضوح تتحدث من منطلق فكري ،وأنت حتاول تناول ذلك
ابتساق ،وحتاول تناوله مع فهم للتحدايت املطلة ،وحتاول أن تكون حساسا وال تضر
بعملي .وأان أقدر ذلك كله .ولكن عليك أيضا أن تعرتف أبنك تتحدث من رفاهية
حياتك – إذ لعلك ولدت ونشأت – يف جمتمع علماين دميقراطي انضج .وقد يكون
أحياان من الشاق جدا أن تقوم بقفزة فكرية وتضع نفسك يف عقل ابكستاين عادي .فأان
أعرف العديد من الباكستانيني امللحدين الذين حياولون – إىل جانب مسلمني ليرباليني –
جعل اجملتمع دميوقرطيا اجملتمع من داخل ابكستان .إبمكاننا أان وأنت أن جنري هذا
النقاش دون خوف ،ولكن ابلنسبة هلم ميكن لنقاشات مفتوحة كهذه أن تفضي للقتل.
هاريس :ابلطبع .وأان أمسع عن أانس عديدين كهؤالء .فأان مدرك جدا حلقيقة أن املاليني من
أحرار الفكر ،املسلمني امسيا ،متخفون من ابب االضطرار .وهذا أحد األمور اليت أجدها
ال تطاق يف التحامل الليربايل ضد منتقدي اإلسالم ال سيما تلك امليمة املضرة
«اإلسالموفوبيا» ،اليت يوصم هبا ابلتعصب كل من يرى أن اإلسالم يستحق اهتماما
خاصا يف هذه اللحظة من التاريخ .وما يقلقين أن الكثري من املسلمني املعتدلني يعتقدون
أبن «اإلسالموفوبيا» مشكلة أكرب من اإلسالم النصي .إذ يبدو أن غضبهم من أن
شخصا مثلي قد يفسر اجلهاد ابحلرب املقدسة أشد اتقادا من تفسري املاليني من إخوهتم
يف الدين له هبذا النحو ،وارتكاهبم للكوارث نتيجة لذلك.
يف األايم األخرية ،كانت الدولة اإلسالمية حترق السجناء أحياء يف األقفاص وتقطع
رؤوس الناس ابلعشرات ،وتنشر ٍّ
بطرب مقاطع تشهد على هول ساديتهم يف اإلنرتنت.
وبغض النظر عن كوهنا نسختهم اخلاصة من جمزرة مي الي 14،فإن هذه اجلرائم ضد
 14جمزرة مي الي :جمزرة ارتكبها جنود أمريكيون ضد قرويني فيتناميني يف  16مارس  ،1968راح
ضحيتها أكثر من  300قتيل أعزل ،وساهم ذيوع أخبارها يف تزايد سخط املواطنني على التدخل
األمريكي يف فيتنام – .املرتجم
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األبرايء متثل ما يعتنقونه دون خجل .يف الواقع ،فقد أصبحت هذه املقاطع املرعبة أداة
جتنيد واسعة النجاح ،حيث أهلمت جهاديني شبااب من أرجاء العامل للهجرة إىل سوراي
والعراق لنصرة القضية .ال شك أن معظم املسلمني سريتعبون من ذلك ،لكن الواقع أنه يف
نفس األسبوع الذي صعدت فيه الدولة اإلسالمية وحشيتها لقمم جديدة ،شهدان غضبا
أوسع يف العامل اإلسالمي على مقتل ثالثة طالب جامعيني يف كارولينا الشمالية ،يف
ظروف كان يرجح معها أن تكون جرمية قتل ثالثية عادية (وليست جرمية كراهية تدل
على موجة من التعصب ضد اإلسالم يف الوالايت املتحدة) .واعوجاج األولوايت هذا
ينتج تشكيلة مشوهة من احلساسية السياسية والتبلد األخالقي حيث تبدو جرائم الكره
ضد املسلمني يف الوالايت املتحدة (وهي ضئيلة عددا ،وكثريا ما تتعلق ابمللكية ،وتظل
أصغر خبمس مرات من اإلساءات املشاهبة ضد اليهود) 15أهم بكثري من استعباد وحمو
عدد ال حيصى من البشر يف أرجاء العامل اإلسالمي.
وكما قلت ،فحىت إجراء حمادثة كهذه ميثل إساءة قاتلة يف العديد من األوساط .فقد
مسعت من مسلمني خيشون إخبار والديهم أبهنم فقدوا إمياهنم ابهلل ،خوفا من أن يقوما
بقتلهم .فهم يقولون أشياء مثل« :إن كان مفكر ليربايل مثلك ال يستطيع احلديث عن
الصلة بني عقائد معينة والعنف دون أن تلطخ مسعته كمتعصب ،فأي أمل هناك لشخص
مثلي ،يساوره القلق من أن تقتله عائلته أو قريته جملرد تعبريه عن شكوك حول هللا؟» إذن
نعم ،أان و ٍّاع أبن املرء ال ميكن أن يتحدث يف ابكستان كما أفعل هنا.
نواز :ذلك يثري نقطة فكرية ونقطة عملية .فكراي ،ال أتقبل أن هناك قراءة صحيحة للنص
املقدس جوهراي .ميكنك اآلن أن تشري إىل العديد من الفقرات يف القرآن واألحاديث (وقد
قرأهتا ابلتأكيد ،ألين حفظت نصف القرآن حني كنت سجينا سياسيا) قد جتدها إشكالية
جدا ،مقلقة جدا ،ويف ظاهر األمر ،عنيفة جدا.
ولكن كما قلت ،فلتفسري أي نص حيتاج املرء ملنهجية ،ويف هذه املنهجية هناك
اعتبارات فقهية ،لغوية ،فلسفية ،اترخيية ،وأخالقية .لقد كتب كويننت سكينر ،من مدرسة
كامربدج ،حبثا أساسيا بعنوان «املعىن والفهم يف اتريخ األفكار» 16.وهذا البحث يتناول
خطر افرتاض أن هناك أصال قراءة صحيحة للنصوص .وهو يطرح السؤال :هل تفصح
أي كتابة عن نفسها؟ أم أننا نفرض قيما وأحكاما معينة حني نفسرها؟
 15وقد كان ذلك صحيحا حىت يف  ،2002على إثر أحداث  11سبتمرب 2001؛
http://www.fbi.gov/stats-services/crimestats.
16 Q. Skinner, “Meaning and Understanding in the History of
Ideas.” History and Theory 8, no. 1 (1969): 3–53.
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ال أستخدم شخصيا مصطلح القراءات «النصية» ،ألن هذا يعين أهنا هي املعاين
الدقيقة الصحيحة للنصوص .بل أمسيها «الفراغية» ببساطة .بنحو مماثل لتأثري اخرتاع
الطباعة يف حركة اإلصالح ،يسر الوصول املتزايد لإلنرتنت توجها أشد توزعا ،وشعبية،
ومجاهريية لتفسري النصوص اإلسالمية .وما يهمين اآلن (وهذه هي النقطة الفكرية
فحسب ،وسآيت على ذكر العملية بعد قليل) هو أننا لو قبلنا أبن النصوص هي يف الواقع
حفنة من األفكار مجعت معا ومسيت اعتباطا «ابلكتاب» ،فال شيء يف القراءة الفراغية
للنص املقدس قد جيعلها أفضل من سائر التفاسري .والسؤال هو :هل جيدر بنا القبول
بتوجه فراغي لقراءة النص املقدس – أي انتقاء آية ما ث القول أبن هذا هو معناها
الصحيح بغض النظر عن كل ما حييط هبا – أم االعرتاف أبنه رمبا تكون هناك مناهج
أخرى للتفسري؟
األمر كله يتلخص يف نقطة انطالقنا :فلو افرتض املرء أن قراءة صحيحة اثبتة للنص
اإلسالمي مل توجد أبدا ،وأهنا كانت دوما ،منذ نشأته حىت اليوم ،حتيا يف روح عصرها،
فإن التوجه اإلصالحي سيكون هو األنسب فكراي ،بل كنا سنتوقع أن يصبح رأي
األكثرية اليوم .وهذا التوجه يقف ابلضد من توجه تلك األكثرية املنظمة جدا ،عالية
الصوت ،وشديدة العنف اليت مل تزل خترس كل من سواها .ولكن ،من جهة أخرى ،لو
انطلقنا من مقدمة أن القراءة الفراغية هي التوجه األصيل إىل النص ،فإن رؤية اإلصالح
متلك فرصة ضئيلة يف النجاح ،وقد ال يوجد جواب لذلك .لكين ال أظن أن هذا السؤال
قد حل متاما خبصوص تفسري الدستور األمريكي ،أو شكسبري ،أو أي نص ديين أصال.
وهكذا ،ومن انحية عملية ،فما العمل؟ لو حاول شخص يف ابكستان أن يثري معي
تلك األسئلة اليت طرحتها فسيقتل .ويف مناخ خانق كهذا ،ما احلل؟ (ال أريد لقرائي أن
يظنوا أن كل دول األكثرية اإلسالمية متشاهبة .فمثال ،شهدت تركيا ،يف منتصف رمضان
عام  ،2014أول مسرية ٍّ
تباه للمثليني).
قد يتمثل الطريق العقالين لألمام ابلتأسيس لفكرة أنه ما من قراءة صحيحة للنص
املقدس .وذلك يسهل ابخلصوص على أهل السنة – الذين ميثلون  %80من املسلمني
الر ِ
ب ِ
قاب» ،فإن
حول العامل – ألهنم ال ميلكون كهنوات .فلو قالت آية ما «فَ َ
ضر َ
االستنتاج ،رغم كل اآلايت اليت جاءت قبلها وكل ما أييت بعدها ،أهنا تعين «اضربوا
الرقاب اآلن» هو ممارسة منهج تفسري معني .ولو أمكننا إشاعة تصور أن كل
االستنتاجات من النص املقدس ليست سوى تفاسري ،فإن كل القراءات املتنوعة ألي
كتاب مقدس ستصبح من ث جمرد نظرات بشرية خمتلفة.
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سيقلص ذلك بشدة من فرص اإلسالميني ،ويقوض من ادعاء أهنم حراس كلمة هللا.
هكذا ميكن التعبري عن ذلك أبلفاظ عربية إسالمية :ليس ذلك سوى اجتهادك اخلاص.
وهذا ليس سوى تفسريك للنصوص ككل .لقد دار جدال اترخيي حول إن كانت أبواب
االجتهاد مغلقة أو ال .وقد أفضى إىل استحالة إغالقها ،ألنه ال كهنوت يف اإلسالم
السين .ميكن ألي شخص أن يفسر النص املقدس إن كان متعمقا فيه مبا يكفي ،مما يعين
أنه حيق حىت للمتطرفني تفسري النص املقدس .وأفضل سبيل حنو تقويض إصرار املتطرفني
على أن احلق معهم هو القول أبن طريقهم ليس سوى أحد طرق النظر لألمور .وال توجد
حقيقة إال عدم وجود طريق صحيح لتفسري النص املقدس.
حني تفصل األمر على هذا النحو ،فأنت عمليا تقول أبن ما من جواب صحيح .ويف
غياب جواب صحيح ،فالتعددية هي اخليار الوحيد .والتعددية ستقود إىل العلمانية ،وإىل
الدميقراطية ،وإىل حقوق اإلنسان .علينا مجيعا أن نركز على هذه القيم دون أن نتساءل إن
كان اإلحلاد هو التوجه األنقى فكراي .أعتقد بصدق أننا لو ركزان على الطبيعة التعددية
للتفسري وعلى الدميقراطية ،حقوق اإلنسان ،والعلمانية – أي على هذه القيم – فسنصل
إىل عصر من السلم واالستقرار يف دول األكثرية املسلمة ،يسمح من ث مبحاداثت كهذه.
وسيصبح التساؤل عن وجود هللا حقا جمرد خيار ،متاح أمام اجلميع.
أما حاليا ،فهذه النقطة مهمة مستحيلة يف أكثر سياقات األكثرية املسلمة .حيق يل
القول أيضا أبان جيب أال نستهدف أي نص آخر ،سواء أكان أدبيا أم شيئا آخر ،بتصور
قطعي…
هاريس :عدا أن هناك قراءات أقل وأكثر معقولية ألي نص.
نواز :نعم ،طبعا .ال ميكن أن أجلس هنا وأخربك أبين أملك قراءة جتيز أكل البيكون .وقد
طرحت مثاال جيدا جدا .ولكن التحدي احلضاري لعصران هذا لن خيتزل يف أكل
البيكون.
هاريس :لقد عرفت قلة من الناس ميكن أن يعرتضوا عليك ،لكين أفهم نقطتك.
نواز :هناك توجه آخر ،لنستخدم البيكون كي يرمز لشيء أكرب هو القدرة على التباعد عن
النظر للدين كحزمة من األوامر الشرعية .يف إحدى الرواايت مثال ،يقول الرسول« :والذي
غفرو َن هللا ،فَـي ِ
نَفسي بِي ِد ِه! لَو َمل تذنِبوا لَذهب هللا بِكم ،وجاء بَِق ٍّوم يذنِبو َن ،فَـيست ِ
غفر
َ َ
َ َ
َ
َ َ
َ َ
َهلم».
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هذا النص وأمثاله قاد إىل نشوء مدرسة ضمن الفكر اإلسالمي الرتاثي ترفض أي
طموح للكمال اإلنساين أو حتقيق اليوتوبيا على األرض .وابلفعل ،فإن العديد من الطرق
الصوفية ،وخاصة املالمتية والقلندرية ،كانت حريصة جدا على حقها يف فعل الذنوب.
فقد قالت أبننا لسنا مالئكة متشي على األرض ،وهللا يتوقع منا االستغفار .ما الذي
حيققه ذلك؟ بدال من إنتاج تفسري جييز هذا البيكون الرمزي ،فهو ينتج «عالقة مع النص
املقدس» تنظر إىل اآلايت على حنو خمتلف جدا .فهو مل يعد مسألة أوامر قانونية صارمة،
بل عالقة روحية ابطنية مع هللا ،أو َس َفرا.
هااتن املنهجيتان ،أي الرأي القائل أبنه ما من نص يفصح عن نفسه ،وأن عالقتنا
مع النص املقدس تتعلق ابلروح ال ابلفقه ،ال تتطلبان أن يكون الفرد مؤمنا ابهلل كي يسلم
هبذه النقطة.
هاريس :حسنا ،هذا كله الفت جدا .أوافقك يف أن العثور على أساس نصي لتفسري النص
بليربالية أمر ال غىن عنه .والتمييز الذي أقمته بني املشكلة الفكرية والعملية هو ،يف سياق
هذه احملادثة ،مهي األكرب .ورغم ما قلته أان حول مشكالت االعتدال الديين ،فال مصلحة
يل يف جمادلتك حول وجود هللا ،أو حىت حول مشروعية االعتقاد أبن القرآن كالم هللا.
فأان ،كما قلت ،أرغب يف دعمك ،وأرى عملك منصبا على البحث عن طريق لألمام يف
مشكلة اإلصالح العملية.
لكين قلق من أن التقدم يف املشكلة العملية سيعرقله دوما التثاقل يف املشكلة النظرية.
فأي موقف نتوصل إليه عرب هذا التوجه (الذي أقر أبنه أشد إغراء وحداثة) للتفسري
سيظل غري مستقر ،ألن األصولية ميكن دوما أن تنهض من جديد .وستميل فعال
للنهوض من جديد ،ما دام أي شخص يشعر برغبة يف التقرب جدا من النصوص .فماذا
ستقول لشخص يفكر قائال «حسنا اي ماجد ،قد تكون أذكى مين ،لكين أرغب فقط يف
معرفة ما يقوله القرآن حقا .فهو يقول هنا أن علي أن أبغض الكفار وأخشاهم وال أختذ
منهم أولياء .سأطبق ذلك إذن دون أي مراء».
هناك موارد عديدة يف القرآن واحلديث تبدو أن القراءة األوضح تؤدي فيها لشيء شبيه
ابلتحرمي الصريح ألكل البيكون .خذ قضية الردة مثال :فهل توصلت لطريقة لرفع الوصمة
عن جرمية الفكر هذه ،أو جعلها على األقل إساءة ال يعاقب فاعلها؟
شاهدت فتواه
نواز :نعم ،وقد نشران فعال ورقة حول ذلك .مل أكتبها أان بل د .حسن .ولقد
َ
ضد الدولة اإلسالمية على الصفحة األوىل من الصنداي اتميز.
هاريس :نعم ،رأيتها .وقد نشرهتا يف مواقع التواصل ما أن رأيت أنك نشرهتا.
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نواز :نعم .لقد نشر د .حسن ورقة حول مسألة حمددة هي ترك الدين وحرية االعتقاد.
وابلنظر إىل األدلة الفقهية ابلتحديد ،فهذه مسألة أسهل تناوال بقليل من سؤالك الرمزي
عن البيكون .فتجرمي الردة يقوم على حديث آحاد يبدو متضاراب مع أحاديث أخرى،
وحىت مع بعض آايت القرآن .فماذا نفعل هبذا التضارب؟ هنا يفرتض ابملرء أن يتعمق يف
املنهجيات.
لو قال شخص ما «نعم ،لكن احلديث يقول هذا» ،فيحق لشخص مثل د .حسن أن
يقول «نعم ،لكن القرآن يقول هذا» .لدينا اآلن مصدران يقوالن أمرين خمتلفني .فكيف
ميكننا التوفيق بينهما؟ كيف ميكننا إشاعة ٍّ
توجه أشد حذرا ،كالقول «هيا جنمع بني
األشياء ،لنصل إىل فهم أشد كلية ملا قد يقوله النص املقدس»؟ يتطلب ذلك التنظيم على
مستوى شعيب .وما مل ينشأ مكافئ علماين دميقراطي لإلخوان املسلمني – أو لكل
اجلماعات اإلسالمية اليت عملت على ترويج توجهاهتا منذ  – 1928كي يدرس هذه
الورقة يف حلقات درس يف ابكستان ،مصر ،سوراي أو العراق ،فإن كتاابت د .حسن لن
تنال أي فرصة إلحداث أتثري .وهذا املستوى من التنظيم ،بدال من الرغبة يف تعديل
القرآن ،هي ما ينقصنا.
إحدى األمور اليت حاولت فعلها يف ابكستان هي حماولة إنشاء حركة كهذه :فقد
عملت على أتسيس «خودي» ،وهي حركة اجتماعية شعبية تسعى لرتويج الثقافة
الدميقراطية هناك .ال حناول فعل ذلك بداعي الضرورة العملية فقط ،بل وانطالقا من
اعتقادان الصادق يف نشاط اجملتمع املدين كوسيلة للتغيري.

17

هاريس :ال شك أنك حمق حول ضرورة إنشاء حركة اجتماعية تناصر التفاسري اإلصالحية
للنص املقدس .لكن حمتوى النص سيظل ميثل مشكلة .فحني حياول املرء أن يوفق بني
تناقضات القرآن واحلديث ،كثريا ما يضيق به اخليار بني عقوابت بشعة (كجلد الزانة)
وأخرى أبشع (كرمجهم) .ولذا فإن تعدد التفاسري ليس ترايقا لكل علة ،لو كانت كل
اخليارات سيئة.
يبدو يل أن القرآن يتضمن رسالتني حموريتني ،وأان مهتم بسماع أتمالتك حول كيف
ميكن هلما أن ينفتحا أمام توجه إصالحي؛ ألهنما ،كما يفهمان عموما ،يبدوان معاديني
للتعددية ،العلمانية ،وسائر ما تعتنقه أبسره.
17 U. Hasan, “No Compulsion in Religion: Islam & the
;Freedom of Belief,” Quilliam Foundation, 2013
http://www.quilliamfoundation.org/free-publications/.
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األوىل هي شيطنة الكافرين .فمهما ضيقت عيين أو ملت برأسي ،يبدو بغض الكفار
واخلوف منهم حموراي يف القرآن .فاملسلمون يؤمرون بعدم اختاذ أصدقاء منهم ،ويؤكد هلم أن
هللا سيستهزئ هبم ،يلعنهم ،خيزيهم ،ويدمرهم يف يوم احلساب .يف الواقع ،فإن جلودهم
ستشهد على سيئاهتم ،وسيحرتقون لألبد يف جهنم .وال يوجد ببساطة أي جمال للشك يف
أن الكفر ،يف نظر اإلسالم ،يعد أسوأ احنراف ممكن عن احلياة الطيبة .ورغم أن هذه
الفكرة ليست غريبة عن األداين األخرى – فلكل من اليهودية واملسيحية نسخة خاصة
منها – فالفرق يكمن يف التأكيد .فالقرآن يفصل شرور الكفر يف كل صفحة منه تقريبا،
وال يعثر املرء إال على بضع سطور شاردة – مثل «ال إكراه يف الدين» (البقرة– )256 :
يعارض هبا رسالة التشدد العامة .وهناك أيضا عقيدة «النسخ» ،اليت تقول أبن اآلايت
الالحقة – األقل تساحما إمجاال – قد أبطلت اآلايت السابقة .وأان أفهم أن البقرة256 :
قد عطلت هبذا النحو.
الرسالة احملورية األخرى – وهي الوجه اآلخر لنفس العملة يف الواقع – هي الوعد
ابجلنة ،الذي يستخف صراحة بقيمة احلياة يف هذا العامل .ومن الواضح أن اإلسالم ال
يتفرد بذلك أيضا ،لكن اإلميان ابلشهادة ،وابجلهاد كسبيل لتحقيقها ،هو يف األساس
ظاهرة إسالمية .فاإلسالم يعلم أن الشهادة دفاعا عن الدين هي من أضمن الطرق إىل
اجلنة ،بل الطريق الوحيد للوصول إليها فورا ،بنحو يتجاوز يوم القيامة .بل تقول بعض
التعاليم أبن الشهيد قد أييت معه بسبعني من أسرته وأعزائه إىل اجلنة .وكلنا يعلم عن احلور
األبكار الاليت يضمن وجودهن متضية األبدية يف ماخور يف اهلواء الطلق .إن اإلميان أبن
حياة من امللذات األبدية تنتظر الشهداء بعد املوت ،يفسر ملاذا ميكن لبعض الناس أن
يرددوا إبخالص «حنن قوم حنب املوت أكثر مما حيب الكفار احلياة» .وجمددا ،فأان وأنت
نعرف أن هؤالء الناس ال يكذبون ،فهم يؤمنون ابلشهادة بصدق كما تشهد على ذلك
حقيقة أهنم يضحون حبياهتم ابنتظام ،أو يرون أوالدهم يضحون حبياهتم ،دون أدىن حرج.
خالل إجرائنا هلذا احلوار ،حدث هجوم مروع بشدة على مدرسة يف بيشاور
بباكستان ،حيث قتل أفراد طالبان  145شخصا 132 ،منهم أطفال .والتفاصيل رهيبة
– وال أرغب يف االستفاضة فيها – لكن من املهم أن نستوعب الالعقالنية والرعب
اللذين ختفيهما هذه األرقام .فنحن نتحدث عن ثلة من الشباب املستعدين حلرق معلمة
وهي حية أمام أنظار تالميذها ،وقتل كل طفل تطاله أيديهم ،ث تفجري أنفسهم لتضخيم
اجملزرة وجتنب القبض عليهم .من الصعب جدا على معظم الناس أن يفهموا كيف هلذا
السلوك أن حيدث ،وهم يتخيلون عموما أن اجملانني وحدهم قد يتصرفون هبذا النحو.
لكين كنت قلقا لوقت طويل من أن اإلميان ابجلنة قد يقود عامة الناس الرتكاب
بشاعات من هذا النوع ،أو تربير فظائع اآلخرين .إليك مثال مقتطفا من حمادثة على
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النت ،أجراها علي رضوي مع ٍّ
مؤيد لطالبان يف أعقاب جمزرة بيشاور (ترمجها رضوي من
18
األردية وعدل عليها ،واملتحدث هو املؤيد لطالبان):
«حياة اإلنسان» ال قيمة هلا إال عندكم أيها املفكرون املاديون .أما عندان ،فهذه
احلياة البشرية ليست سوى شظية ضئيلة بال معىن من وجودان .وهدفنا احلقيقي
هو اآلخرة .ال نؤمن فقط أبهنا موجودة ،بل نوقن بذلك.
املوت ليس هناية احليا ،بل هو بداية الوجود يف عامل أمجل بكثري من هذا.
كما تعلم ،فإن الكلمة [األردية] للموت هي «انتقال» .وهي تعين «الرحلة» ال
«النهاية».
اجلنة لذوي القلوب النقية ،وكل األطفال ذوو قلوب نقية .فهم مل يذنبوا
بعد ..ومل يلوثهم بعد [آابؤهم الكفار] .وحنن مل ننه حياهتم ،بل منحناهم حياة
جديدة يف اجلنة ،حيث سي َحبون هناك أكثر مما لك أن تتخيل.
سيكافَئون على شهادهتم .كما أننا استشهدان معهم أيضا .وآخر كلمات
مسعوها كانت صيحة التكبري [«هللا أكرب!»].
لن تفهموا ذلك أبدا .فلو كان إميانكم نقيا ،فلن تندبوهم ،بل ستحتفلون
مبولدهم يف اجلنة.
أعتقد أبن علينا أخذ تصرحيات كهذه بكل جدية ،وأفهم أن من يفكرون هبذا النحو
ميثلون خطرا حمدقا على احلضارة .لكن املشكلة أن هذا األسلوب من التفكري يبدو من
السهل تربيره ابلعودة للنص املقدس .ويف أي قائمة من العقائد اإلسالمية اجلديرة
ابإلصالح ،أظن أن ما خيتص منها ابلكفار والشهادة جيب أن حتتل القمة.
نواز :إن األسئلة اليت أثرهتا متثل مشكالت جادة على املسلمني تناوهلا يف عصران .وأان ال
أنتهج منهج اإلنكار ،أو دفن الرأس يف الرمال .وهلذا أقوم بعملي هذا ،ألين أرغب يف
التصدي هلذه املشكالت وجها لوجه .وأمتىن أن يتصدى هلا مسلمون آخرون أيضا ،وجيروا
حماورات مع أمثالك وأمثال أاين ،ألن هذا ما حنتاج إليه ،وهو الطريق حلل كل ذلك .لقد
طرح جون دونفان ،املعلق الذي أدار مناظرة «إنتلجنس سكويرد» بيين وبني أاين ،عليها
سؤاال يف مناظرة الحقة ،يف منتدى ريتشموند« :حسنا ،أي دور لك يف هذا اجلدال؟
لست مسلمة أصال ،بل أنت مرتدة .فلماذا سيأخذك أي شخص جبدية و ِ
أنت تناقشني
اإلسالم؟» فاعرتضت قائال« :يف الواقع ،كال ،ليس من حقك قول ذلك ألاين ،ألن هلا
اسلة شخصية.
 18علي رضوي ،مر َ
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دورا فعليا يف هذا احلوار ».ال ميكننا سلب غري املسلمني حقهم يف مناقشة ذلك ،ألن
على اجلميع – أي البشرية أبسرها – أن يتعامل مع تداعيات فشلنا يف حل هذه
املشكلة .علينا – حنن املسلمني – أن نعتاد على حقيقة أن الناس سينتقدون ديننا ،مثلما
ننتقد كل دين آخر ألنه ليس «حقا» .قد خيتار بعض الناس ترك الدين ،وعلينا  -حنن
املسلمني – أن نتقبل ذلك ،ونفهم كيف نتعامل مع املسلمني السابقني ،ال بتحضر فقط
بل وأبشد احرتام .فانتقاد اإلسالم ،وانتقاد أي فكرة ،ليس تعصبا .و «اإلسالموفوبيا»
لفظ إشكايل وغري مفيد بطبعه .نعم ،إن كراهية املسلمني عند اجلماعات النيو-انزية
موجودة ،وهي شكل من التعصب الثقايف ،ولكن جيب أال نساوي ذلك ابحلق الذي
ت كفله حرية التعبري يف انتقاد اإلسالم .فاإلسالم يظل فكرة على أي حال؛ وال ميكننا توقع
أن تتقبل حسناته أو سيئاته إن مل نستطع مناقشته بصراحة .ولذا فلست ممن حياول جتنب
هذه املشكالت ،بل علينا أن نناقشها وجها لوجه.
مأساة أخرى حدثت خالل انشغالنا هبذا احلوار ،هي اهلجمة اجلهادية اإلرهابية
املفجعة على مكاتب جملة «شاريل إيبدو» يف ابريس ،فرنسا .وهذه اهلجمة تعيد للصدارة
أمهية التمييز بني انتقاد فكرة وإاثرة جرائم كراهية ضد مجاعة ثقافية حمددة من الناس.
إن رأيي هو أنه ما من فكرة فوق النقد ،وال شخص دون كرامة .وكما يشري علي
19
رضوي ،فلو قلت «التدخني مضر» فذلك ال يعين أين أعتقد أبن كل املدخنني أشرار.
إن القلق حول إاثرة األحقاد العرقية يف رسوم الكرتون أمر مشروع ،لئال تستهدف أي
مجاعة عرقية ،وذلك هو السبب يف نفوران من الرسوم املعادية لليهود .وذلك أمر منفصل
كدافع للرقابة ،الذي يهدف إلخراس النقد املوجه لفكرة قوية أو
متاما عن «االزدراء»
ٍّ
ملؤسسها ،امللهمني للماليني .وعلينا أال خنلط بني هذين اهلمني املختلفني .وهذا هو
جوهر ما جيب على معظمنا ،واملسلمني خاصة ،أن نفكر فيه يف أعقاب املأساة يف
فرنسا.
لنأخذ اآلن بعض األمثلة احملددة :الكحول ،الردة ،الكفار ،واجلنة ،ولننظر لكل منها
ابلرتتيب .سأركز فيما يلي على جانب «النصوص ال تفصح عن نفسها» من فرضييت.
لكن املرء ميكنه أيضا تناول هذه األمور من خالل «العالقة اليت تربطك ابلنص» ،اليت
تنظر للدين ،كما ذكرت أعاله ،كرحلة روحانية ال كحزمة من األحكام الشرعية.
19
http://www.huffingtonpost.com/ali-a-rizvi/an-atheistmuslims-perspective-on-the-root-causes-of-islamist-jihadismand-the-politics-of-islamophobia_b_3159286.html.
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لنبدأ ابلكحول ،ألن اجلميع يفرتضون أن الكحول بكل أصنافه حمرم قطعا على كل
املسلمني .يف اللغة العربية ،الكلمة اليت يفرتض أهنا تعين الكحول هي «اخلمر» .وقد
جرت مناقشة اترخيية طويلة الذيل حول ما تعنيه «اخلمر» وإن كانت حمرمة أم ال .أحد
تفاسري القرآن األقدم كان قد ألفه اإلمام أبو بكر اجلصاص 20،وهو من أئمة املذهب
احلنفي يف الفقه عند أهل السنة .يعرف عن املذهب احلنفي أنه أول مدارس التفسري ،ولذا
فهو األقرب صلة بعهد النبوة .ويف تفسريه للقرآن ،يناقش اجلصاص معىن «اخلمر» لغواي،
ويفص ل كيف أن التفسري احلريف للكلمة عند احلنفية يشمل حترمي مخر العنب فقط .وهذا
يعين أنه لدى فقهاء هذه املدرسة األوىل ،كان مباحا – ويظل كذلك عند أتباع األحناف
األوائل – أن تشرب أي صنف من الكحول عدا نبيذ العنب .ينسب هذا الرأي عند
األحناف إىل أيب جعفر الطحاوي ،الذي ينسبه بدوره مباشرة إىل أيب حنيفة ،مؤسس
املذهب ،وتلميذيه أيب يوسف وحممد بن احلسن .جمددا ،ودون أي استسهال مين ،فإين
أذكر ذلك دون حتيز ،وال تفضيال هلذا الرأي ،ولكن فقط كشاهد على األسلوب املفاجئ
يف مرونته الذي متكن به مشاهري الفقهاء التقليديني من تفسري القرآن ،ولتسليط الضوء
على بعض التوجهات املنهجية اليت تبدو ضائعة على معظمنا اليوم.
النصي «للخمر» ،ورفضهم مشول هذا
يف الواقع ،فربفضهم الرتاجع عن املعىن اللغوي ّ
التحرمي ألي شيء سوى نبيذ العنب ،أقام هؤالء األحناف األوائل استدالال شديد النصية
لكنه غري فراغي .وهلذا السبب قلت سابقا أبنه يف تفسري النص املقدس ،توجد منهجية
فقهية وكذلك منهجية لغوية.
لقد اتكل املذهب احلنفي بقوة على توجهه اللغوي يف تفسري القرآن العريب .وهذا يؤكد
النقطة اليت طرحها كويننت سكينر :ال ميكن للمرء تناول النص املقدس بفرضه عليه معاين
اكتسبتها الكلمات اليوم ،متجاهال ما كانت تعين آنذاك.
واالستدالل ال يقف هنا .فهناك أصل يعرف ابلقياس يف التفسري اإلسالمي ،ويقصد
به «املقارنة الفقهية» .فقد قال الفقهاء من بعد احلنفية :نعم ،ميكن أن نلحظ أن
«اخلمر» تعين النبيذ وحده ،ولكن ابلقياس – أي املقارنة – ميكن لنا القول أبن السكر
هو السبب الواقعي لتحرمي النبيذ .ومن هنا أقام سائر الفقهاء قياسا ،حرموا بفضله سائر
األشربة الكحولية .الحظ أن هؤالء الفقهاء أقروا أبن «اخلمر» كانت تعين أصال نبيذ
 20أمحد بن علي الرازي اجلصاص ( )981-917كان من كبار فقهاء احلنفية يف عصره .اشتهر بسعة
العلم والزهد ،وعرض عليه منصب قاضي القضاة فرفض .وتفسريه املقصود هو «أحكام القرآن»،
الذي يعد من أوائل الكتب اليت خصصت لتفسري آايت األحكام يف القرآن ،وليس القرآن كامال كما
فعل أبو جعفر الطربي مثال – .املرتجم
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العنب .وأجاهبم األحناف ابلسؤال :حسنا ،إن كان احلال كذلك ،فلماذا شرب صحابة
النيب أشربة خممرة أخرى؟ ال يصح القياس يف وجه نص خاص ،وأفعال الصحابة نص
خاص .ورد عليهم فقهاء آخرون ابلقول أن أفعال آحاد الصحابة ليست حجة يف هذا
التوجه املنهجي ،وهكذا دواليك.
هاريس :هل تقول إذن أبن نفس هذه املرونة ميكن تطبيقها يف مسائل الردة والشهادة؟
نواز :نعم ،دون شك .وذلك أحد األمثلة فقط .لكين تعمقت فيه كي أوضح األمهية اليت
احتلتها منهجيات التفسري اترخييا يف قراءة النص اإلسالمي .فقد اختذ بعض األحناف
موقفا مشاهبا فيما خيص حد الردة .واحلديث الذي أشرت إليه حديث آحاد يقول« :من
بدل دينه فاقتلوه» .يقول بعض األحناف أن هذا ال ميكن أن يعين «اقتلوا املرتدين» ،ألن
احلديث يقول «بدل» ،مما قد يعين دخول اإلسالم وخروجه أيضا .ال يقول احلديث حرفيا
«اقتلوا كل من ترك اإلسالم لينضم ألي دين آخر» .لكن املشكلة تنشأ هنا من املعاين
املتعددة للفظ العريب «دين» (والء أو داينة) .ولذا قال بعض الفقهاء أبن هذا احلديث ال
ميكن أن يقصد به االرتداد.
ومن ث وضع الفقهاء حديث اآلحاد هذا يف سياق القرآن ،قائلني أبنه يناقض التحرمي
الصريح ضد التحويل القسري« :ال إكراه يف الدين» .ولذا ال ميكن «للدين» أن يقصد
به «الداينة» يف هذا احلديث .بل ميكن أن يشاربه إىل تغيري الوالء يف نظام سياسي أي
اخليانة بعبارة أخرى .ويشهد لذلك ما قام به اخلليفة األول ،أبو بكر ،حني شن فور وفاة
النيب حروب «الردة» ،اليت تعرف أيضا حبروب العصيان ،ضد القبائل املارقة .كما قال
بعض األحناف أن حديث اآلحاد هذا إمنا كان يقصد ه وجوب القتال ضد من حياولون
االنشقاق العسكري من داخل نظام قائم ،أو واجب القتال على املواطنني يف سياق
حرب أهلية .ابلطبع فإين ال أقول أبن الفقه احلنفي أبسره ميكن اإلشادة به كمثال على
الفضيلة ،فأكثره راسخ يف القرون الوسطى ،بل إين أحاول فقط إثبات طبيعة التباين
النصي.
لنأخذ توجه «النصوص ال تفصح عن نفسها» هذا ونطبقه على مبدأ أساسي آخر يف
العقيدة قد يبدو عسريا ،وغري متوافق قطعا مع اجملتمع الدميقراطي :وهو االعتقاد
اإلسالموي (ال اإلسالمي التقليدي) بضرورة «احلكم ابإلسالم» .إن التفصيل الشامل
لكون هذه البنية انبعة جزئيا وحديثا من نشأة الدولة القومية األوربية ،أمر قد يتطلب حبثا
مفردا .لكن اإلسالميني يشريون فعال إىل بعض املربرات النصية احملتمل أن تدعم هذا
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إن احلكم إال ِ
ِ
هلل» و « َوَمن َمل َحي ُكم ِمبا
الركن ،وجيدر بنا تناوهلا .وآايت قرآنية من أمثال « ُ ُ
ك هم الكافِرو َن» تعد من أكثرها ورودا يف هذا الصدد.
أنزَل هللا فأولَئِ َ
َ
جمددا ،وعرب تطبيق منهجية لغوية ،سيتعرف املرء هنا على نزاع دار حول إن كانت
اجلذر العريب الوارد يف اآليتنيَ ،ح َك َم ،يقصد هبا معناها األصلي «توىل» أو «قضى».
وهذا الفرق الدقيق يف اللغة حيدث فرقا هائال .ابلطبع ،فإن «توىل» قد تعين واجبا فعليا
«لفرض» اإلسالم «كقانون» على اجملتمع .أما القضاء فهو واجب أشد سلمية يتمثل
ابلفصل يف األمور ،مسرتشدا أبوامر هللا ،بني من جاؤوا إليك طوعا وهم يسعون هلذا
الفصل ،بدال من السعي الفاعل «للوالية» على الناس .وهبذا النحو فإن هذا النزاع
النصي هلاتني اآليتني يصبح ابلغ األمهية.
اللغوي على املعىن ّ
كما أن اإلسالميني الذين يصرون اليوم على ضرورة تزامن صياغة الشريعة مع القانون،
هم عرضة الهتام أن أغلب أوامر الشريعة – بغض النظر عن بضعة من العقوابت اجلنائية
(أو احلدود) – ال حتمل معها أي عقوبة جرمية دنيوية النتهاكها .ولذا فقد قيل أبنه حىت
لو التزم املرء الرؤية القائلة أبن على الناس أن «يقضوا» حبسب وحي هللا ،فإن الوحي ذاته
ال يفرض عقوابت جرمية – وابلتايل فهو ال حيظر – معظم ما تعتربه الشريعة حراما .يف
الواقع ،فعرب االقتصار يف العقوابت اجلرمية على بضعة من احلدود – كقطع يد السارق
وما شاكل – ميكن القول أبن النص يشري إىل أن كل األفعال احملرمة األخرى ،وهي األعم
األغلب ،ليست عرضة ألي عقوبة جرمية حمددة مطلقا ،وابلتايل فقد تظل جائزة ولو
كانت حراما.
سيرتكنا هذا ابلطبع مع مسألة احلدود ذاهتا ،اليت تنصل منها فقهاء اخلالفة العثمانية
عرب توظيف مبادئ اإلمام الشاطيب 21يف «مقاصد الشريعة» اليت سأعود إليها فيما
22
بعد.
وهب ذا النحو ،ميكن الفصل بني الديين والدنيوي ،وكذلك انتقاد اإلسالميني ،دون
احلاجة للخروج بشكل فاضح من الرتاث اإلسالمي القائم .فإمكانية تفسري النص املقدس
هبذا النحو تقوض أسس اإلصرار اإلسالموي على أهنم وحدهم الناطقون ابسم هللا،
ووحدهم القائمون أبمره.
 21إبراهيم بن موسى الشاطيب (ت  1390م) أصويل ولغوي من املذهب املالكي ،نشأ وتعلم يف
غرانطة ،واشتهر بتأليف كتاب املوافقات يف أصول الفقه (الذي أصل فيه لنظرية املقاصد) وكذلك
بشرح املقاصد الشافية على ألفية ابن مالك ،الذي طبع يف عشرة أجزاء – .املرتجم
22
http://faith-matters.org/images/stories/fm-publications/thetanzimat-final-web.pdf
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واألمر ذاته يصح يف مسألة التعايش مع «الكفار» .عادة ما ترتجم كلمة «كافر»
العربية إىل أخرى مشتقة من املسيحية( »infidel« ،عدو اإلميان) .وهناك سبب لعدم
رواج احلركات اجلهادية قبل بزوغ احلركات اإلسالموية يف القرن التاسع عشر .فعلى مدى
فرتات طويلة ،كان املسلمون متقدمني نسبيا .ومع أهنم كانوا يعيشون يف معايري
قروسطية 23جدا ،قد جندها اليوم تبعث على القرف ،فعند مقارنتهم مع جمتمعات أخرى
يف ذلك العصر ،كانوا نسبيا – ونسبيا فحسب – متقدمني ،يشجعون الرايضيات
والعلوم .وذلك كله موثق بعناية.
إذن ،ملاذا مل نواجه مشاكل مشاهبة فيما خيص التعايش مع «الكفار» يف جمتمعاهتم؟
ألن هذه النقاشات كانت قد متت ابلفعل .ولكن اإلسالميني املعاصرين ،ذوي التوجهات
الفراغية جدا يف التفسري ،قد أحيوا بعضا منها .يف الفضاء العقائدي ،هناك مفسر،
وفيلسوف ،ومتصوف معروف ،هو حميي الدين بن عريب .كان ابن عريب قد اقرتح نظرية
ابتت تعرف ابسم وحدة الوجود ،تركز على التوجه العاملي للوحدانية ،احلقيقة ،واإلنصاف
يف أمور العقيدة ،بغض النظر عن اإلرث الديين للمرء .وقد أيد أيضا بعض أتباع اإلمام
األشعري ،الذي ذكرانه فيما سبق ،الرأي القائل أبن من يعرفون اإلسالم حقا ث يرفضونه
جحودا عن علم – كالشيطان مثال – هم وحدهم اجلديرون بوصف الكفار .وهم يشريون
النصي لكلمة كافر« ،الذي يغطي» ،كي يستدلوا إبن إخفاء احلق فعل
إىل املعىن العريب ّ
متعمد  ،وال ميكن نسبته إىل أي شخص ال يعرتف أبنه احلق من األساس .نظرية أخرى
ذات صلة تعرف مبقاصد الشريعة  ،قدمها اإلمام الشاطيب ،تركز أيضا على القيم ال
العقيدة ،وهذه املرة يف مسائل الفقه بغض النظر عن اإلرث العقائدي للمرء .يتجلى من
هذه النظرايت العقائدية والتفسريية أن ما يهم هو القيم اليت ميلكها املرء ،ال النص الذي
يدعي أنه يستمدها منه .يف مالحظاتك االفتتاحية ،ملحت إىل أنه لو كانت قيم عاملية
كهذه حاضرة خارج النص املقدس ،فيمكن تطبيقها ابملثل على سائر النصوص املقدسة،
ويف هذه احلالة ليس النص ابلضرورة ما ينتج هذه القيم ،فما الفائدة منه إذن؟ أعتقد أن
من املهم االعرتاف ابمليل البشري جتاه التقديس والدور الذي قد تقدمه الروحانية ،إضافة
للدور التطوري الذي يؤديه الدين .لكين أفضل شخصيا أن أركز على قيم الناس ،ال
اإلرث الديين الذي يدعون أنه مصدرها.
هاريس :يسرين أن أمسع عن هذه املوارد التفسريية ،ولكن جيب علي تقدمي اعرتاض وجيز
على ما يبدو أنه سرد شديد االبتهاج للتاريخ اإلسالمي .فمعظم التاريخ اإلسالمي محام
« 23قَـرَو َس ِطي» كلمة منحوتة من «قرون وسطى» ،تقابل صفة  Medievalاإلجنليزية – .املرتجم
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دم ابلطبع ،واإلسالم ال يتفرد بذلك .ولكن من املضلل ادعاء أن مشكالت االستعالء
والتعصب اإلسالمي أمور حديثة العهد .أعرف أن اإلسالموية احلديثة تعلمت بعض
احليل من الفاشية األوربية ،ولكن حني هزمت جيوش اإلسالم على أبواب فينا عام
 ،1683كان العامل قد شهد ألف سنة من اجلهاد أدت لنشر اإلسالم من الربتغال إىل
القوقاز ،ومن اهلند إىل أفريقيا السوداء .لقد انتشر اإلسالم أساسا ابلفتوحات ال التحول
الديين .فقد أجرب الكفار على اإلسالم أو القتل .وخري «أهل الكتاب»  -أي اليهود
واملسيحيون – بني دفع ضريبة محاية (جزية) والعيش يف دولة متييز ديين (كأهل ذمة) .يف
الواقع ،فإن املؤرخني املسلمني يسجلون بتفصيل شديد عدد الكفار الذين قتلوهم أو
24
استعبدوهم ونفوهم.
يبدو يل أن األسطورة الصائبة سياسيا ابتت حتل حمل التاريخ يف العديد من هذه
املوضوعات .خذ احلمالت الصليبية مثال ،فكثريا ما يصور املسيحيون كمعتدين متوحشني
واملسلمون على أهنم ضحااي رفيعو الثقافة .لكن احلمالت الصليبية كانت يف األساس رداً
على  300عام من اجلهاد (سواء أكان الصليبيون واعني ابلعقيدة اإلسالمية أم ال) .فقد
كانت استجابة للغزوات اإلسالمية يف أوراب ،واضطهاد مسيحيي املشرق ،وتدنيس
األماكن املقدسة املسيحية .ويبدو أن قلة من الناس يتذكرون أن الصليبيني خسروا يف كل
تلك احلمالت إال األوىل.
ورغم أن احلمالت الصليبية كانت دون شك تعبريا عن القبلية الدينية ،فإن فكرة احلرب
املقدسة متثل تطورا متأخرا ،هامشيا ،ومتناقضا من نو ٍّاح عديدة يف املسيحية وال صلة له
أبي حال حبياة يسوع وتعاليمه .ولكن املرء ال يسعه أن يقول ذلك عن مكانة اجلهاد يف
اإلسالم.
وابملثل ،فإن الوائم املتخيل لألندلس هو يف األغلب أسطورة ،روجت هلا أوال رواايت
السري والرت سكوت ،بنيامني دزرائيلي ،وغريهم ممن رمسوا صورة وردية حلضارة اإلسالم يف
أوج جمدها .وبعيدا عن جتربة بضعة من الندماء والشعراء ،فلو كانت حياة اليهود طيبة
على اإلطالق حتت حكم اإلسالم ،فهي لن تبدو كذلك إال مقارنة مع أشد أحقاب
املسيحية القروسطية دموية وعنفا .ميكننا عقد مقارانت كهذه كما أشرت ،لكن الواقع
العام كان عاملا يرزح حتت خناق التخلف والعنف الديين.
ال تسئ فهمي رجاء ،فأان ال أحاول تربئة الغرب .فلديه الكثري مما يستحق التكفري عنه
منذ عصر اإلمرباطورية فصاعدا ال سيما ممارسته للرق .ولكن كما تعرف ،فإن املسلمني
 24وقد مجعت بعض هذه املواد يف كتاب أندرو بوستوم إرث اجلهاد The Legacy of
.Jihad
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أيضا مارسوا الرق يف أفريقيا ،ويبدو أن جتار الرقيق الغربيني قد تعلموا الكثري منهم .ويف
الواقع ،فقد اسرتق املسلمون ابنتظام أوربيني مسيحيني بيضا .فطوال مئات السنني ،كان
العيش أو التنقل يف أي مكان من ساحل املتوسط يعين خطر اختطافك على يد قراصنة
الرببري وبيعك كعبد .ويعتقد أن أكثر من مليون أوريب قد استعبدهم املسلمون وشغلوهم
ابلسخرة يف مشال أفريقيا بني القرن السادس عشر والثامن عشر.
ال أظن أن أي شيء ذي ابل سيظهر من هذا التاريخ ،ألننا مضطرون ملواجهة العامل
كما نراه اليوم .لكين أرفض فكرة اعتبار اجلهاد وكره الكفار ظاهرة حديثة .فكما تعلم،
يطلق العديدون هذا الزعم رغبة منهم يف حتميل الغرب وإسرائيل املسؤولية عن كل العنف
الذي نشهده يف العامل اإلسالمي حىت الصراع الضروس بني السنة والشيعة بنحو ما .لكن
املشكلة اليت حنتاج ملصارعتها – وعلينا إهلام املاليني غريان ملصارعتها معنا – هي أنه،
مهما تكن العوامل التارخيية والسياسية األخرى ذات العالقة ،فإن واقعية الشهادة وقداسة
اجلهاد املسلح ال يتطرق هلا الشك يف اإلسالم إال كما يتطرق لقيامة يسوع يف املسيحية.
ال صدفة يف أن ماليني املسلمني يرددون الشهادتني أو حيجون إىل مكة .وال صدفة أيضا
يف أنه خالل عام  ،2015استحالت املقاطع الرهيبة لقطع رؤوس الكفار واملرتدين
لشكل رائج من اإلابحية يف أرجاء العامل اإلسالمي .ولكل هذه املمارسات ،مبا فيها
طريقة القتل البشعة هذه ،دعم صريح يف النص املقدس.
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البحث عن طريق لألمام
نواز :إن كلماتك عن التاريخ ليست خطأ ،لكين أراها انقصة .فلم أكن أهدف إلنكار أو
تربير الوحشية اليت حدثت خالل العصور الوسطى .ولست مهتما إبلقاء اللوم واجملادلة
حول ماذا حدث أوال ،اجلهاد أم الفتوحات املسيحية .فمعظم اإلمرباطورايت طوال التاريخ
استخدمت شكال من الدين لتربر الغزو والنهب .وقد تطور اإلسالم جزئيا كمسعى
إمرباييل .وتولدت بعض جوانبه من افرتاضات إمربايلية أواخر عصر األنتيك 25.وما احللم
خبالفة عاملية إال صيغة من اخلياالت الرومانية املتأخرة إبمرباطورية مسيحية عاملية .ولكن
ذلك بصراحة أقل أمهية هنا .فأان دون شك ال أحاول لوم الغرب أو إسرائيل على صعود
اإلسالموية واجلهادية احلديثة ولكن من السخف الشديد أن ندعي أن االستعمار مل يلعب
أي دور على اإلطالق .لكين أستعني ابلتاريخ ببساطة كي أنوه بنقطة نسبية .فرفض
اإلسالميني واجلهاديني للتعايش مع غري املسلمني هو اليوم أسوأ نسبيا مما يف املاضي.
الحظ رغبة الدولة اإلسالمية يف العراق يف إابدة رجال اليزيدية وسيب نسائهم ابجلملة ألهنم
ال حيققون التعريف الضيق «ألهل الكتاب» .لكن الرقعة اليت تعرف اليوم ابسم العراق
كانت ذات أكثرية إسالمية طوال قرون؛ كما حكم املسلمون اهلند لقرون مديدة .ولكن
املسيحيني واليزيديي ظلوا أقلية يف األوىل دون إابدة ابجلملة ،وظل اهلندوس أكثرية يف
الثانية .أما هذا العجز اجلهادي عن تقبل أي فئة سوى اليهود واملسيحيني كأهل ذمة (لو
حصل) فهو انعطافة جديدة ألسوأ حتيزاتنا القروسطية.
إن نظرايت ابن عريب ،وآراء األشاعرة اليت تقول أبنه ال جيدر وصف الكافر إال ابملنكر
العنيد الفاسق ،تتخلص عمليا من فكرة الكافر ،لو أردت الصدق .وأقول أبن هذه
النقاشات منتهية يف املعظم .لكنها أحييت من جديد ألسباب إيديولوجية ،اجتما-
اقتصادية ،وبعد-استعمارية خمتلفة.
لنأخذ رسالتك احملورية الثانية للقرآن ،أي اجلنة .إين أكن كل االحرتام لعلي أجمد
رضوي؛ وأستمتع شخصيا بفكره الدقيق وتوجهه املنطقي احلريص .واالقتباس الذي ترمجه
ألحد مؤيدي طالبان ونقلته أنت ،هو يف الواقع أفضل شاهد على اليقني الفراغي يف
توجه املرء للدين الذي أرغب إببرازه .وترايقنا هلذا اليقني اجلهنمي جيب أال يقتصر ببساطة
 25عصر األنتيك هو املرحلة االنتقالية بني العصر الكالسيكي والعصور الوسطى .يضع عموم املؤرخني
نقطة بدايته عند أزمة القرن الثالث يف اإلمرباطورية الرومانية ( 284-235م) ونقطة هنايته عند
الفتوحات اإلسالمية يف القرن السابع والثامن – .املرتجم
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على اإلقرار بيقني أبن نظرته هي وحدها الصحيحة إىل فكرة اجلنة ،النار ،وإرسال الناس
إليهما.
أحد أغزر الفقهاء إنتاجا وأشهرهم (وأسوئهم) مسعة ،الذي تعد كتاابته القدمية مما
ساهم يف إحياء الوهابية اليوم ،هو ابن تيمية .وقد نظر أفضل تالميذه ،ابن قيم اجلوزية،
إىل فكرة اجلنة والنار وفكر فيهما ث قال :حلظة ،لدينا اعتقاد بفكرة اإلله مطلق الرمحة،
واعتقاد آخر إبمكانية العقاب األبدي يف النار .ولكن كيف يكون اإلله مطلق الرمحة
ومطلق االنتقام معا؟ ذلك غري معقول .ولذا فقد أخذ ابن القيم ابلرأي القائل أبن النار
ليست خالدة حقا .حيث ركز ابألخص على آايت يف القرآن ترد فيها ،بعد وصف هللا
للجحيم «اخلالد» ،شروط مثل «إال ما شاء ربك» و «كل شيء هالك إال وجهه».
من جديد ،فإين ال أرغب ابلتعمق يف صالحية أي من هذه التوجهات ،أو أظل لألبد
أنتقي ما يعرف ابلرؤية املعتدلة لكل نص إشكايل تطرحه علي .فلكل موضوع ما عدة
تفسريات ،مما يثبت عدم وجود تفسري صحيح .ولو استطاع املرء فهم ذلك ،فسنتوصل
إىل احرتام لالختالف ،ما يقود للتسامح ومن ث التعددية ،وذلك بدوره يقود إىل
الدميقراطية ،العلمانية  ،وحقوق اإلنسان .وهذا هو التوجه الذي جيب اختاذه مع الدين
عموما .ابلطبع فإنه لن ينجح إال لو كان خصومنا مستعدين للكالم .أما اجلماعات
اإلرهابية اليت ترغب يف استهداف األطفال وذحبهم عمدا وابجلملة كي «ترسلهم إىل
اجلنة» فيجب أن تضرب بكل ما أويت إمجاعنا احلضاري العاملي من قوة ،وتسحق لألبد.
هاريس :صحيح .حسنا ،يشجعين هذا الكالم ،رغم أين كثريا ما أُثبّط حني أنظر للتفاصيل
حقا .فقد ذكرت مثال الفتوى ضد الدولة اإلسالمية اليت وقع عليها عدة أئمة بريطانيني،
ونشرانها معا على مواقع التواصل .واضح أين أجد هذا النوع من اجلهود جديرا ابلشكر.
لكن ما صدمين فيها هو الوهن الظاهر ألساسها يف العقيدة اإلسالمية .فهو يتلخص يف
الوفاء ابلعهود واملواثيق – وهو واجب ال أظن أي مسلم صادق يرى أنه أقوى من الدفاع
عن اإلميان .كما تشري الفتوى إىل املغول والعثمانيني كسابقات اترخيية للتسامح يف داير
اإلسالم .بعيدا عن خماويف اآلنفة حول اخلطأ يف التاريخ – فالعثمانيون مثال ارتكبوا جمزرة
ضد املسيحيني (األرمن ،السراين ،واليوانن) راح ضحيتها املاليني – فإن قلقي الرئيس هو
أن سابقة كهذه ،لو صحت ،فال ميكن أن تصل أبدا لوطأة املثال الذي قدمه حممد نفسه
الذي يوفر ،كما تعلم ،مسوغات وفرية للعنف الديين.
إذن فهذه الفتوى ،مع أهنا أفضل من عدم وجود فتوى ،هي إحدى أعراض املشكلة
اليت كنت أصفها .فاإلصالحيون يتكلون على أمثلة غري عقائدية – أي مواقف تصرف
فيها املسلمون بنحو أفضل مما أيمرهم به النص املقدس – أو يشريون إىل شيء كااللتزام
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ابلوفاء ابلعهود واملواثيق ،قد تكون له أحياان عواقب خبيثة .فاملرء يسمع دوما مسلمني
يقولون «نعم ،علينا اتباع قوانني إجنلرتا ألن ديننا أيمر ابلوفاء ابمليثاق» .لكن العديد منهم
يرغبون يف تغيري هذه القوانني ،بل ويرغبون يف تطبيق الشريعة يف اململكة املتحدة .كثريا ما
ختفي التلوحيات العلنية ابلتسامح حقائق بشعة جدا حني يضع املرء يف اعتباره عقيدة
التقية ،اليت يقال أبهنا تشجع املسلمني على الكذب على الكفار حني خيدم األمر
أغراضهم .وأود أن توضح يل األمر أكثر .ولكن قبل أن تفعل ،سأقدم لك مثاال آخر من
سياق غري إسالمي ،كي أريك مدى الغرابة اليت قد تصل إليها حماداثت كهذه مع املتقني
أحياان.
حضرت ذات مرة حفل زفاف تعرفت فيه على صديق عزيز للعريس ،واتضح أن الرجل
كان يهوداي أرثوذكسيا .وبعد جتاذب أطراف احلديث ،سألته «ما رأيك يف تلك الوحشية
الواردة يف سفر اخلروج ،الالويني ،التثنية؟ مثال ،ما قولك يف ذلك احلكم على املرأة غري
العذراء يف ليلة زفافها – هل علينا حقا أن أنخذها إىل ابب بيت أبيها ونرمجها حىت
املوت؟ 26يبدو األمر قاسيا قليال .وأان يف الواقع راض عن املرأة اليت يتزوجها صديقنا».
بدأ صاحيب من ث ابلتربير احلاخامي حول أن هذه األحكام اليت تبدو وحشية جيب أن
ت فهم يف سياق عصرها .وغين عن القول أنه أكد يل أهنا ال تنطبق اليوم .يف الواقع ،فقد
قال إهنا ال تنطبق إال حيث يقوم السنهدرين ،وهو جملس ديين أعلى مل يقم منذ أايم
الرومان.
قلت له« :حسنا ،ماذا حيدث إذن حني يعود املسيح ،كما تتوقع أنت ابلتأكيد ،ويقيم
السنهدرين من جديد؟ ماذا بعد؟»
حملت منه هنا ابتسامة مريرة لثيوقراطي حمرج .وقال يل« :حسنا ،هذا سؤال قيم جدا»،
لكنه مل جيب عليه أبي جواب الفت أو حىت عاقل .بل أقر ببساطة أبن املسيح لو عاد
وعقد السنهدرين ،فعندها إذن – رغم أن الفانني من أمثالنا قد ال يفهمون احلكمة وراء
ذلك – سيقتل املثليون ،والزانة ،والساحرات ،ومنتهكو السبت ،وسيطبق كل حكم
وحشي آخر ورد يف العهد القدمي.
وخالل تساؤيل عن أي مكان يف بدنه سيتجه إليه قيئي ،توصل للدفاع النهائي عن
داينته« :أنت ال تفهم ببساطة أي بذاءة – وأي تدنيس – ستمثله هذه األمور يف حمضر
املسيح ،وأمام مرأى سنهدرين مقدس حبق» .وأان حقا ال أعرف.
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إن لقاءات من هذا النوع جتعلين أرغب يف معرفة ما خيتبئ ابلضبط وراء عبارات
مصوغة بعناية .وأخشى أنه حني تصدر فتوى كاليت نشرانها ،مستندة إىل املعاهدات
واملواثيق ،فإن ثعبان الثيوقراطية سيظل قابعا بني الظالل .كما يساورين القلق من أن األمور
لو تغريت ،وقامت لدينا حكومة أكثرية إسالمية ،فإن كل مظاهر التسامح ستتالشى،
وسنذهب برحلة عودة سريعة إىل القرن السابع.
نواز :نعم ،وذلك خوف مشروع .لكن اتريخ منظميت يشهد هلا ابالتساق ،ليس يف بريطانيا
وحدها ،حيث ولدت ونشأت ،بل ويف ابكستان وسائر بلدان األكثرية املسلمة .فنحن
نلتزم برؤية صارمة هي أنه ال حيق يف أي مكان على األرض أن يفرض أي تفسري معني
للدين على سائر اجملتمع.
أما التقية اليت ذكرهتا فهي فكرة شيعية ،ال تنطبق على  %80من مسلمي العامل ،وهم
من السنة .وهي يف الواقع فكرة ضمن-دينية طورها الشيعة ملواجهة اضطهاد السنة .ومن
املؤسف أهنم يضطهدون جمددا يف ابكستان .وال توجد عقيدة سنية مكافئة .فالسنة ال
يضطرون للكذب إال يف احلرب أو حتت التهديد ،كما أن كل دولة تستخدم الدعاية
احلربية ،لكن هذه مسألة خمتلفة.
هاريس :أشك يف قدرة أي جهادي أو إسالموي سين على تربير خداعه هذا ابدعاء أنه يف
حالة حرب ضد كل الكفار ،ولذا فلعل هذه النقطة عقيمة.
نواز :األمر غري مهم ألنين رمبا أمارس التقية اآلن وأان أشرح معىن التقية .فاملهم حقا هو أن
جيري حماورون موثوقون حماداثت كهذه معك ،ومع أاين ،ومع آخرين ،ألنك حني تثق
بشخص ما ،فمن األسهل بكثري أن تصغي ملا يقول ،بغض النظر عن كون التقية فكرة
سنية أو شيعية .وال ميكن لعالقات كهذه أن تنشأ إال مثرة للجهد ،وملعرفة أننا نراعي
مصاحل اجلميع.
أما ابلنسبة للفتوى ،فهي مل تعتمد على النص اإلسالمي ألهنا كتبت بقصد واضح هو
أن تنشر يف العناوين االفتتاحية للصحف ،وقد حتقق هلا ذلك .ولك أن تتخيل كيف أن
مستندا متعمقا يف الفقه لن يصل أبدا للصفحة الرئيسة يف الصنداي اتميز اللندنية.
أشجعك على قراءة أوراق أخرى للدكتور حسن ،فقد ألف ورقة حول املواطنة وتوفيقها
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مع الفكرة القروسطية للذمة ،حني كانت ضريبة نفوس مفروضة على «أهل الكتاب».
وقد استخدم االستدالل الفقهي كي يطور فكرة الذمة إىل سياق املواطنة احلديث.
مل تغرق الفتوى نفسها يف مزيد من التفاصيل ،لكن كثريا من األعمال املهمة تنجز
ِخفيَة فيما خيص العديد من هذه األفكار .والفكرة العامة عن الوفاء ابلعقود والتصرف
كمواطنني مسؤولني ضمن السياق الربيطاين أو األوريب تستند إىل البحث يف تلك الورقة
األطول للدكتور حسن.
حني يشري د .حسن يف فتواه إىل العثمانيني واملغول ،فهو يشري إىل مبدأ اثبت تتفق
عليه كل مدارس الفقه يف اإلسالم السين والشيعي ،ويعرف ابإلمجاع ،أو اتفاق املسلمني.
فانضمام كل جمتمعات األكثرية املسلمة لألمم املتحدة مثال على اإلمجاع .وميكن
االحتجاج به كي يقال أبن املسلمني ملزمون اباللتزامات اليت قطعوها أمام األمم املتحدة
الحرتام حقوق اإلنسان ،وما إىل ذلك.
أعتقد أبن هلذه الفتوى ثالث منافع حمددة .األوىل أمر ذكرته أنت مسبقا ،وهو
االعرتاف الرباغمايت أبن فتوى أفضل من ال فتوى ،ألنه من دوهنا سيستقرئ الشباب
الراغبون يف االلتحاق ابلدولة اإلسالمية صمت الفقهاء املسلمني كشكل من الرضا عن
اجلرائم البشعة هلذه الزمرة .ولذا فإن فتوى تدين الدولة اإلسالمية أفضل من ال فتوى.
كما أين قد أثرت نقطة حني شجعت د .حسن على التصدي هلذه املهمة ،فقد
نصحته أال تكتفي الفتوى ابإلدانة .أظنك قد نشرت مقابلة يل على  CNNذكرت
فيها أين ال أستحق شكرا منك أو من غريك جملرد قويل إنكم ال تستحقون املوت .إىل هنا
احنطت بنا املعايري .فقد صران نسعد لسماع مسلم يدين الدولة اإلسالمية ،رغم أن
القاعدة نفسها تدينها .ولذا جيب أال تصبح إدانة الدولة اإلسالمية تعريفا «للمعتدل».
وهكذا فقد نصحت د .حسن أبن الفتوى جيب أن تضيف فرض مسؤولية فاعلة على
املسلمني لتحدي اإليديولوجيا اليت تقف وراء الدولة اإلسالمية ،كجزء من واجبنا املدين
حملاربة الشر .وقلت أبن املسلمني اليوم ملزمون بتحدي هذه الفكرة عن فرض اإلسالم
على اآلخرين ،ألهنا مل تعد تضر غري املسلمني فحسب ،بل تضر اإلسالم واملسلمني
أيضا .وقد عكست الفتوى هذه الرؤية.
املنفعة الثانية هي أهنا توفر عذرا للفرار ألي شخص يهدف للقيام بشيء غري مسؤول
ِ
اللحظة األخرية .تذكر أننا نتحدث عن أانس ال تثري اللغة العلمانية
ث ختامره شكوك
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بصيغ دينية ،وأنت تعرف ذلك بفضل
اإلنسانوية فيهم شيئا .فهؤالء ال يفكرون إال ٍّ
حواراتك مع حاخامات يهود أرثوذكس وغريهم .إن االعتقاد أبنك لو فجرت كل ما
حولك فستذهب إىل اجلنة بتذكرة مقطوعة يتطلب يقينا  .%100ولو أمكننا زرع ولو
 %1من الشك ،فلعلنا نوقف ذلك االنتحاري.
واملنفعة الثالثة هي أن الفتوى تطمن الرأي العام ،فهناك أانس آخرون يف اجملتمع
ينظرون إىل املسلمني اليوم ويتساءلون :مل ال تدينون الدولة اإلسالمية؟ ملاذا تدينون
أحداث غزة بكل قوة لكنكم ال تدينون الدولة اإلسالمية؟ فهل تتعاطفون سرا مع
أفرادها؟
هاريس :أتفق متاما ،وحنن حباجة آلالف الفتاوى على هذه اجلبهة .شيء آخر أعتقد أن
علينا مناقشته هو التجاذب بني املواجهة الصرحية ملشاكل اإلسالم احملافظ ،اإلسالموية،
واجلهادية من جهة ،وتقوية السرد القائل أبن «الغرب يف حرب مع اإلسالم» .أقر أبين
كثريا ما سامهت يف هذا السرد شخصيا ،وبنحو صريح .ابلطبع ،فإين حني أعرب عن
قلقي من «مشكلة اإلسالم» ،فإين أحتدث عن قراءة نصية إمجاال (قد تسميها أنت
«فراغية») للقرآن واحلديث .وأان حذر مبا يكفي ألن أقول أبننا لسنا يف حرب مع كل
(أو حىت معظم) املسلمني .ولكن يبدو يل أنه مهما حتدث املرء حبذر حول هذا املوضوع،
فهناك مشكلة يف اإلدراك اإلسالمي ستظل تنشأ على أساس عاملني انقشنامها من قبل.
األول هو مشكلة اهلوية :فالعديد من املسلمني يشعرون بتضامن انفعايل (واجب دينيا)
مع سائر املسلمني ،مهما كانت جرائمهم وحشية ،فقط ألنه يصادف أهنم مسلمون.
والثاين هو مشكلة اإليديولوجيا :فالنص املقدس ،لو قرئ أبي أسلوب ليس ابألشد
أكروابتية وإصالحية ،يبدو أنه يف صاحل املتوحشني.
نتيجة هلذين العاملني ،أرى أن أي تصرف نتخذه ضد اجلهاديني – كقصف الدولة
اإلسالمية ،قتل أسامة بن الدن ،وهلم جرا – يبدو أنه يزيد من التجنيد للجماعات
املتطرفة ،ومن غضب أعم من ذلك جتاه الغرب .فمهما كانت تدخالتنا جراحية دقيقة أو
حسنة النية ،فإن بعض املسلمني يستخلصون منها أن عليهم اآلن الدفاع عن دينهم ضد
الكفار املعتدين ،بدال من االعرتاف أبن مجاعات كالدولة اإلسالمية والقاعدة هم العدو
املشرتك لإلنسانية مجع اء .وجمددا ،فإن عجزهم عن االعرتاف هبذا يبدو انبعا من هذين
العاملني :أنه حيرم على املسلم أن يؤيد غري املسلمني الذين يقتلون أو يقهرون «إخواهنم
وأخواهتم يف اإلسالم» ؛ وأن مجاعات كالدولة اإلسالمية والقاعدة تطبق تفسريات حرفية
جدا (وابلتايل معقولة) للعقيدة اإلسالمية .غين عن الذكر أن هناك أيضا مشكلة حمرية
هي األضرار اجلانبية ،اليت تنتج أعداء حتما ،ألسباب مفهومة كليا.
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يف ضوء هذا ،أتساءل عما توصينا بفعله كي حنتوي ونستأصل (كما آمل) الظاهرة
املتنامية للجهاد العاملي ،وهنمش اإلسالميني واحملافظني سياسيا وثقافيا .ال شك أن علينا
البحث عن شراكة مع الدول اإلسالمية كلما أمكن األمر دون تدخل عسكري .ولكن
حني ال يتوفر شركاء كهؤالء ،كيف لنا أن نتقدم؟
نواز :أقدر إقرارك أبن صياغتك كثريا ما سامهت يف سردية «صراع احلضارات» هذا .فمن
طبيعة العديد من الناس أهنم مييلون لسماع ما يتوقعون مساعه من أي متحدث .حيث
يكفون عن االستماع لكالم املتحدث ويستجيبون بدال منها ملا يتوقعون أن املتحدث
يقوله .وهذا حيدث يل طوال الوقت ،وأعتقد أنه حصل لك بضع مرار أيضا .ودفاعا
عنك ،فذلك أمر ال ميكن جتنبه دوما ،لكننا ملزمون مبحاولة تقليصه عرب الصياغة احلذرة،
ولذا شكرا لك.
إنك حمق يف قولك أبن تالقي القبلية اإلسالمية والنصية الفارغة يفضي إىل توجه
عدائي إمجاال حنو «اآلخر» .وقد شجعت ذلك أعوام طويلة من االستقطاب
اإلسالموي ،الذي ب ين بدوره على عقود من العداء اليساري جتاه أمريكا ،يف ظل األنظمة
االشرتاكية البعثية ،اليت احنازت سياسيا لالحتاد السوفييت.
األمر يتطلب انقالاب كليا يف أمناط اهلوية الثقافية وتوجها إصالحيا للنص املقدس.
فعلى اهلوية أن تبدأ ابإلنسانية كمبدأ رائد ،وحبقوق اإلنسان كأساس .فكلمة «قومي» ال
تتضمن أي مسلم ببساطة ،مهما كان متوحشا .بل إن «قومي» هم البشر ،ومن ث من
يشاركونين أسسي الثقافية املختلفة وقيمي احلقوقية ،بغض النظر عن العرق ،واجلنس،
وامليل اجلنسي ،أو الدين .وبعد ذلك ،فإن «قومي» هم ببساطة من يشاركونين األرض
اليت أمسيها وطين ،أي جرياين .إن الفكرة اإلسالمية عن «األمة» حتتاج هنا إلعادة تقييم.
فمعظم املسلمني ينظرون اليوم «لألمة» بوصفها مكونة من مسلمني آخرين فحسب،
وهنا ميكن للقبلية أن تنشأ .ولكن عرب إلقاء نظرة أشد تكيفا إىل النصوص ،فإن إبمكان
املرء أن يعثر على رواية تقول إن النيب مشل غري املسلمني يف تعريفه «لألمة» عند أتليفه
ملستند – يعرف «بصحيفة املدينة» – نظم حقوق وواجبات الذين يعيشون حتت سلطته.
وكراس د .حسن الذي يستكشف طبيعة املواطنة ،واألمة ،وتعايش املسلمني وغريهم
سيكون مفيدا هنا.
إن هذا اإلصالح القرآين يتطلب أن ننكر على من يتناولون النصوص فراغيا – ولو
بنحو معقول – حقهم يف اليقني املطلق أبن رؤيتهم هي األحق ،كما حاولت فعل ذلك
يف حواران أعاله.
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لنتجه اآلن إىل الدولة اإلسالمية ،فعلى هذا البالء أن يهزم عسكراي وثقافيا .ال شيء
سوى اهلزمية املاحقة قد يناسب مجاعة على يقني اتم أبهنا تنطق عن هللا .ومتكن الدولة
اإلسالمية من إحراز النصر ضد النظام العاملي أبسره هو أفضل دوافع جتنيدهم .فهو
«يثبت» أن هللا معهم رغم كل الصعاب .أما اهلزمية فستثبت ملسلمي العامل أن الدولة
اإلسالمية ال متثل إال التوحش القروسطي .لن متثل اهلزمية العسكرية إال جناحا قصري األمد،
وجيب أن ترافقها هزمية ثقافية لكل ما يساندونه .لكن هذا هو اجلزء الصعب ،ألن الدولة
اإلسالمية مل تنشأ من فراغ.
طوال عقود ،كانت اإليديولوجيا اإلسالموية تتفشى يف القاعدة الشعبية للنشاط
السياسي اإلسالمي .رمبا كان من املستحيل للدولة اإلسالمية أن تنشأ لو مل تتوطد
اإلسالموية كشكل أوحد للتعبري السياسي لدى العديد من شباب املسلمني حول العامل.
ولذا فإن االكتفاء إبدانة الدولة اإلسالمية ،أو هزميتها عسكراي ،ليس حال حامسا .وابملثل،
فهذا هو السبب يف أن الرتكيز املاضي على هزمية القاعدة عسكراي قد ثبت عجزه .نعم،
الوالايت املتحدة قتلت ابن الدن ،ولكن شيئا أسوأ (ما كنا لنتخيله من قبل القاعدة)
ظهر ليحل حمله .وسيستمر ذلك ابحلدوث حىت (وما مل) تفند اإليديولوجيا اليت تولد هذه
اجلماعات .فاإلسالموية جيب أن هتزم.
لقد شهد العامان األخريان من عهد جورج بوش االبن اعرتافا أساسيا هبذه احلقيقة
البسيطة .ولكن كما يف كل التبدالت الدميقراطية ،مل يرغب فريق أوابما يف ترك أي شيء
يربطهم ابحلكمة اجلمعية السابقة ،حىت ما استفاد فيه فريق بوش من أخطائهم الرهيبة
الوافرة .لو كانت السنوات األوىل من إدارة بوش ستصور هزليا كمحاولة لفرض القيم من
فوهات البنادق ،فقد ختلت إدارة الرئيس أوابما عن القيم وأبقت على البنادق.
لقد أطلقت إدارة أوابما ضرابت طائرة بدون طيار أكثر مما فعل بوش إطالقا ،ونظمت
«قائمة قتل» سرية ،منطلقة من الرؤية القائلة أبن القاعدة أشبه بعصابة جرمية منظمة –
خرب اهلرمية كي تدمر العصابة .وكانت جهودهم حماولة منسقة ويقينية للتظاهر أبن
القاعدة مل تكن سوى زمرة إجرامية هامشية ،وليست متثال واقعيا لظاهرة إيديولوجية حتظى
بتعاطف مجاهريي .وكان اختاذهم هلذا الرأي انبعا جزئيا من جناح لوبيات «رفاق الدرب»
اإلسالموية يف التأثري على محلة أوابما يف أعقاب أخطاء سنوات بوش .ففي نظر
اإلسالميني وأعواهنم ،كانت املشكلة هي «التطرف املتأثر ابلقاعدة» ،وليس التطرف
الذي أثر يف القاعدة .وقد جعلنا هذا التوجه يف مؤسسة «كويليام» حمبطني للغاية .فقد
أجرينا العديد من املقابالت ونشران العديد من األوراق الكاشفة عن صعود هذه
اإليديولوجيا على حقيقتها :كتمرد جهادي كامل األوصاف.

58

إن خطأ التشخيص األساسي هذا ،وفشل احلكومة األمريكية يف االعرتاف ابلتمرد
اجلهادي ،هو ما قاد لتفشي اجلماعات اجلهادية بعدما تركت اإليديولوجيا تنمو دون أي
قيود .مؤخرا فقط ،وعلى إثر النجاحات املفاجئة للدولة اإلسالمية يف العراق ،اضطر
الرئيس أوابما لالعرتاف ابلدور الذي تلعبه اإليديولوجيا ،وجمددا فقد صرح بذلك يف
عاميه األخريين .ولكن ،ويف لفتة شبه هزلية صرت أمسيها بتأثري فولدمورت 28،قبيل وقت
هذا احلوار ،ظل الرئيس أوابما عاجزا عن دفع نفسه لتسمية هذه اإليديولوجيا.
إن أتثري فولدمورت يف هذا السياق يعين عدم تسمية اإلسالموية ،أو متييزها عن هذا
الدين متعدد األوجه .فعرب الرتكيز على احلاجة «الستهداف إيديولوجيا الدولة اإلسالمية»
ث رفض تسميتها ،فإن الرئيس أوابما قد زاد من خوف اجلمهور ،وسهل من دور كارهي
املسلمني ،الذين سيفرتضون تلقائيا أن اإليديولوجيا اليت قصدها أوابما هي «اإلسالم»،
يف لوم املسلمني قاطبة.
ولكن،كما انقشنا ،فاإلسالم جمرد دين .أما اإلسالموية فهي اإليديولوجيا اليت تسعى
لفرض أي صيغة من اإلسالم على اجملتمع .ولذا فاإلسالموية تطرف ثيوقراطي .أما
اجلهادية فهي استخدام العنف لنشر اإلسالموية .واإلرهاب اجلهادي هو استخدام العنف
الذي يضرب املدنيني لنشر اإلسالموية .وما الدولة اإلسالمية إال إحدى مجاعات
اإلرهاب اجلهادي .مل تكن املشكلة أبدا هي التطرف «املتأثر ابلقاعدة» ،ألن التطرف
نفسه هو الذي أهلم القاعدة ،ومن ث أهلم الدولة اإلسالمية .فالتطرف هو ما يستحق
التسمية – بلفظ «اإلسالموية» – واملعارضة أيضا.
صحيح أنه ال يصح للمرء قول إن الدولة اإلسالمية متثل اإلسالم أبسره ،مثلما ال
يصح قول إهنا ال تربطها أي صلة ابإلسالم .ولكن جيب أن يتضح أن «الرغبة يف فرض
اإلسالم» ال ميكن عقالنيا ادعاء أهنا «ال تربطها أي صلة ابإلسالم» .فمن الواضح أن
هلا صلة ما به .قد خيتلف املرء مع تفسري الدولة اإلسالمية للدين ،ولكن ختيل أننا
سنجادل مؤيديها :هل كنا سنناقش رأس املال أم النصوص اإلسالمية؟
علينا أن نسمي اإليديولوجيا اليت تدعم الدولة اإلسالمية كي نستطيع تفنيدها .فمن
الضروري أن نشري لإلسالموية كي يواجه املسلمون من أمثايل خيارا واضحا .فإما أن
نسرتد ديننا وسردايته ،أو أن نرتك احملرضني خيطبون ابمسه ويفرضونه على اآلخرين .إن
 28فولدمورت هو الشرير يف سلسلة رواايت «هاري بوتر» بقلم ج .ك .رولينغ .يشعر سائر شخوص
هذه القصة هبلع شديد من فولدمورت لدرجة أهنم يشريون إليه بلقب «من ال جيب ذكر امسه» .وقلة
من املتفانني فقط مستعدون لتسمية فولدمورت ابمسه احلقيقي.
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جمرد تسميتها «ابلتطرف» أمر نسيب وغائم جدا ،ويتنصل عن مسؤولية مواجهة النصوص
اليت تربرها.
ولذا فليس من املفاجئ أن أي تدخل من اجملتمع الدويل ،مهما كان خمططا له بعناية،
سيصمه اإلسالميون بنجاح أمام أنظار مجهور شعيب من املسلمني .فالسرد اإلسالمي
القائل أبن «الغرب» حيارب «اإلسالم» مقبول أكثر يف جمتمعات روضت أذهاهنا عقود
من التبليغ اإلسالموي .وهذا جزئيا هو ما مينح أمهية ألن حيارب حلفاء يقودهم املسلمون
شخصيا ضد الدولة اإلسالمية .فنجاح هذا السرد اإلسالموي يفضي إىل سيناريو خسران
متبادل للتدخل الدويل .لو أخذان سوراي مثاال ،فإن عدم التدخل يف حرهبا األهلية كان
يفسر بوصفه ال مباالة «غربية» جتاه معاانة املسلمني ،أما التدخل فرمبا كان سيفسر
كإمربايلية «غربية» .وميكن لكال املسارين أن يوظفا لتجنيد مزيد من اجلهاديني .فمن ميلي
السردية هو من يفرض الشروط.
إن السبيل الوحيد ملنع هذا ،على املدى البعيد ،هو تسهيل نشوء حركة شعبية أصيلة
لرتويج سردايت بديلة ميكن أن تنافس السردايت اإلسالمية .وهلذا فقد أقمنا «خودي»
يف ابكستان .لكن مبادرات كهذه جيب أن تشجع يف أرجاء املنطقة .وحنن حباجة لتغري
ثقايف صادق ووطين ،وسيتطلب هذا أعواما من العمل .ففي الوقت احلايل ،يظل العمل
على إصالح اهلوية اإلسالمية ،والتفاسري النصية ،والوالءات الثقافية ،وكذلك تفنيد
اإليديولوجيا اإلسالمية ،متأخرا لعدة عقود.
هاريس :وهكذا فالتحدي األول هو نشر االلتزام ابلعلمانية يف اجملتمعات املسلمة شرقا
وغراب .لكن العديد من املسلمني يربطون العلمانية ابالضطهاد الغريب واملسلم أيضا .ففي
العديد من البلدان ،كما تعلم ،كان البديل لإلسالميني هو االستبداد العلماين .كيف لك
إذن أن تقنع  1.6مليار مسلم ابلتمييز بني وعود العلمانية وطغيان معمر القذايف ،وشاه
إيران ،وصدام حسني ،وبرويز مشرف ،وهلم جرا؟
نواز :إن ما طرحته ٍّ
حتد حقيقي .فلو قلت أبن احلل لإلسالموية واألصولية اإلسالمية يكمن
يف تشجيع التعددية ،مما يقود للعلمانية ،مما يقود لليربالية ،فكيف لنا إذن أن منحو
الوصمة عن العلمانية بعد كل إساءات الطغاة البعثيني العرب هلا؟ لقد بلغت الوصمة من
السوء حد أال متلك لغة األردو لفظة صحيحة تعين العلمانية .بل تستخدم كلمة
الدينيت ،املشتقة من «الدينية» العربية .كثريا ما اقرتحت إدخال كلمة علمانيت إىل
األردو ،بوصفها مقابال عربيا أشد حيادا لكلمة  .secularismوقد تفاقم الوضع
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لألسوأ منذ االنتفاضات العربية ،حيث قادت الدميقراطية لنيل اإلسالميني أكثرية يف
مصر ،مما أدى النقالب علماين عريب آخر أعاد األمور لنقطة البداية.
كبداية ،ميكننا اإلشارة إىل تونس ،حيث مولد االنتفاضات العربية ،اليت شهدت تنازل
حكومة ذات ميول إسالمية طوعا عن السلطة ،ومساحها حلزب علماين حاز أصواات أكرب
ابملشاركة يف تشكيل احلكومة من بعدها .وقد مهد حزب النهضة ذو امليول اإلسالمية
الطريق لتقدم كهذا ،ألهنم حني شكلوا حكومتهم بعيد االنتفاضة ،كانوا قد أسقطوا القيد
الذي يشرتط أن تكون صيغة ما من الشريعة هي األساس للقانون .ولو أمكن لتوجه
حزب النهضة األشد نضجا أن ينتشر إىل مصر اجملاورة ،ث املنطقة عامة ،فقد أييت من
ذلك خري كثري.
ولكن ال ميكن أن يقع العبء أبكمله على اإلسالميني .فعلى احلكام العرب العلمانيني
األشداء أن يتحملوا جزءا كبريا من العبء إذ جيب عليهم التعاون مع حركات بعد-
إسالموية شبيهة حبزب النهضة يف كل بلد ،للبناء على أساس النموذج التونسي وتشجيع
توجهات أشد دميقراطية يف أرجاء املنطقة .ولتحقيق ذلك ،فنحن حباجة لتشكيلة من
التوجهات السياسية ،الفكرية ،والثقافية .فاجملتمع الدويل غري مستعد لرتك فرصة
الدميقراطية العلمانية يف الشرق األوسط تتبدد وتتالشى خلمسني سنة أخرى.
ولكن ال ميكن ألي من ذلك أن ينجح دون وجود مطالبة ابلدميقراطية العلمانية على
املستوى الشعيب .وهلذا أرى من الضروري أن يطرح عقد اجتماعي جديد للتفاوض بني
العرب ،ألجل العرب ،ويف الشارع العريب .وهنا ابلذات أعتقد أن منوذج «خودي» الذي
طرحناه يف ابكستان ،وأشرت إليه فيما مضى ،يعد مهما .لقد حاولت إعداد األساس
الفكري ملا قد يبدو عليه جهد كهذا يف خطايب مبؤمتر  ،TEDوال يسعين سوى األمل
يف أن يتبىن آخرون هذه القضية ويعتربوها ختصهم.
هاريس :وكيف ترى أن بوسعنا زايدة املطالبة ابلدميقراطية العلمانية على املستوى الشعيب ،إن
كانت الدميقراطية والعلمانية كثريا ما تعتربان هجوما على اهلوية الدينية؟
نواز :لن يتاح ذلك إال ابلتضافر بني تنمية املزيد من األصوات اإلصالحية اإلسالمية ،وبني
األصوات األشد حتررا ،التاركة لإلسالم ،وغري املسلمة القادرة على احلديث بشكل نقدي
حول هذه املشكالت .واحلاجة ماسة لكل تلك األمور ،رغم تصاعد االنتقادات من
أقصى اليمني .ولذا فإن انشغال الليرباليني واملسلمني «املعتدلني» «بنصرة» املسلمني ضد
التطرف ،عرب التملق والتسوية ،ال يفضي إال ألذية املسلمني ودعم املتطرفني ،أما
املتصدرون يف أقصى اليمني فهم وحدهم الذين يعتربون ابنتظام أندادا على اإلطالق.
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هاريس :كانت هذه النقطة األخرية إحدى أكرب خماويف ألكثر من عقد .فمهما يكن مشروع
إصالح اإلسالم مهوال ،ال ميكن له أن يبدأ أصال لو كان يظن أن الطريق لإلمام جمرد
خيار بني التفكري املتمين من جهة والتعصب من أخرى .وأان ممنت جدا ألنك خصصت
وقتا الستكشاف طريق اثلث معي اي ماجد – ميكن فيه حملادثة بني مسلم وغري مسلم أن
تبدأ ابعرتاف صريح ابألفق الكامل واآلليات الفعلية ملشكلة التعصب اإلسالمي .فالعقائد
مهمة .ومن املذهل أن من املهم أن ننوه هبذه النقطة أساسا – لكنه كذلك ،مرارا وتكرارا.
واألمل الوحيد للمضي ملا وراء هذه الفوضى الدينية احلالية ،من خالل التعددية
والعلمانية ،وأخ ريا إىل اإلمجاع على القيم الليربالية ،هو تعديل قيم ماليني الناس عرب
احملادثة الصادقة.
إهنا حملادثة سعدت جدا خبوضها معك اي ماجد ،وآمل أن تكون فاحتة للمزيد .وغين
عن الذكر أين آمل لك األفضل يف كل مساعيك.
نواز :امسح يل ابغتنام هذه الفرصة لشكرك أيضا اي سام .ال يسهل على أي أحد أن يتجاوز
االنقسامات – الواقعية منها واملتخيلة – وحياول إدارة حوار متعقل يف خضم هذا
الضجيج والتشوش الغامر .ال شك أنك ستدان من قبل بعض نقاد اإلسالم لعدم
أتكيدك على أين يف الواقع جهادي متسرت ،مثلما سينتقدين العديد من املسلمني على
خوض هذا احلديث معك.
لكين مع ذلك قد استمتعت بقدرتنا على التحدث معا عن هذه املشكالت ،وآمل
أيضا أن ميثل هذا احلوار سابقة للعديد من احملاداثت املماثلة اليت تقودان لألمام ،وأن يتبىن
العديد غريان مهمة كهذه .وذلك بديل للعنف الذي نراه حييط بنا ،ويف النهاية قد يكون
هو السبيل الوحيد لألمام .إن إصالح توجهنا لإلسالم يف العصر احلديث مهمة هائلة،
ولكن جيب أن تبدأ من مكان ما.
أحاول أان وزمالئي أن نلهم الناس للتفكري واحلديث هبذا النحو ،ولذا فقد أسسنا
اشدة لآلخرين .فأان أريدهم
مؤسسة «كويليام» .وقد كتبت سرية حيايت «راديكايل» منَ َ
أن يقرؤوا ويفهموا كيف أين توصلت هلذا دون أي عداوة أو خبث طوية .بل توصلت إليه
بعدما بدأت إسالميا وحاولت أن أحقق ما ال يزال العديد من اإلسالميني اليوم يطمحون
إليه .وآمل أن رحليت ستشجع الناس على منحنا هذه الفرصة ،كي يستمعوا وينصتوا ملا
نقول ،ويشاركوان كي نتمكن معا من التوجه وجهة أشد إجيابية .ولتنصرف بسالم اي سام.
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ملزيد من املطالعة
هذه القائم ة من القراءات املقرتحة توفر مزيدا من الدعم للمواقف اليت اختذانها خالل
حواران .وحنن إمنا نقدمها على أمل أن يعمق قراؤان بفضلها فهمهم هلذه األمور ويستمروا يف
احلوار.
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شكر وتقدير
يود املؤلفان أن يشكرا (ابلرتتيب األلفبائي اإلجنليزي) أاين حرسي علي ،فيصل سعيد املطر،
جريي كوين ،ريتشارد دوكينز ،آانكا هاريس ،د .أسامة حسن ،توم هوالند ،توماس لوبيان،
ريتشل ماغارت ،علي أجمد رضوي ،وماراث سبولدنغ ملالحظاهتم القيمة جدا على هذا النص.
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