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اإلسالم واإلرهاب
يف املوعد املحدد لبدء املحادثة عرب الغرفة احلوارية املتفق عليها التقى مايكل وراشد
وراجيف ..بدأ مايكل الكالم بعد توجيهه التحية لصديقيه:

راجيف :اتفق معك جزئ ًّيا ،ولكن اإلرهاب هذا سلوك يفرتض أنه غري مرتبط بدين أو قومية،
وهذا ما عاينته يف اهلند بالدي ،حيث تكون حوادث العنف متبادلة ألسباب عديدة ،فإىل أي
يشء ترجع هذه املشاهدات حتى نستطيع مناقشتها.

مايكل :هذا ما أود طرحه بالفعل ،فأنا أعتقد أن اإلرهاب كامن يف اإلسالم ذاته ،ومعروف أن
اإلسالم انترش بالسيف ..هل تنكر ذلك سيد راشد؟
أيضا تنكره.
راشد :طب ًعا أنكره ،واحلقائق ً
مايكل :أي حقائق تقصد؟

راشد :احلقائق الدينية واحلقائق التارخيية واحلقائق الواقعية ..ولكن دعني أقول أولاً  :إننا ينبغي
أن نخيل عقولنا من املعلومات الدعائية التي يشكل هبا اإلعالم وأصحاب املصالح عقولنا.

راجيف :أظن أننا نعيش يف جمتمع حر ،وأنه ال متارس علينا صور إمالءات أو ضغوط لتشكيل
عقولنا.

راشد :صحيح ال متارس علينا ضغوط ،وأننا أحرار يف االختيار ،ولكننا يف النهاية نختار مما
يقدمه لنا املسيطرون عىل اإلعالم ويوجهنا إليه السياسيون وأصحاب املصالح ،فام زالت تتواىل
ترصحيات السياسيني واملفكرين الغربيني حول اإلرهاب وربطه باإلسالم ،والدعوة حلرب
صليبية حتت مسمى (حماربة اإلرهاب) ،والزعم بأن هذه احلملة حلامية احلضارة الغربية املتسمة
بالتسامح واالنفتاح كام ذكروا.
مايكل :أعدك بأن نظل كام كنا :ننشد احلقيقة أ ًّيا كان مصدرها وأ ًّيا كانت طبيعتها.
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مايكل :إنني أرى أن حديث راشد يف اللقاءات السابقة كالم خيالف ما هو معروف عن دينه
وحيتاج إىل متحيص ،لقد حاول األستاذ راشد تقديم اجلوانب املرشقة يف دينه ،ولكنه تغافل عن
اجلوانب املظلمة ..إننا نرى بأعيننا أن اإلرهاب الذي يرضب العامل اليوم هو إرهاب إسالمي
بامتياز.
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راشد :إذا كان اإلسالم دينًا عدوان ًّيا يف طبيعته وانترش بالسيف ،واملسيحية التي يزعم الغرب
أنه ينتسب إليها دين تسامح ،فهل تعرف يا صديقي كم مرة ذكرت كلمة (السيف) يف القرآن
الكريم ،وكم مرة ذكرت يف الكتاب املقدس؟
مايكل :ال أعرف حتديدً ا ،ولكنها بالتأكيد ذكرت يف القرآن أكثر مما ذكرت يف الكتاب املقدس.

مايكل :أوووه ...مفاجأة فعلاً  ..هل هذا ما كنت تقصده باحلقائق الدينية؟

راشد :بل حقيقة واحدة من احلقائق الدينية التي لن أطيل فيها ألفسح املجال لذكر احلقائق
األخرى.
راجيف :ما أهم هذه احلقائق؟

راشد :أهم هذه احلقائق ال بد أنك تعرف طر ًفا منها يا صديقي راجيف؛ وهي أن أكثر مناطق
العامل كثافة باملسلمني ،وعىل رأسها مناطق رشق آسيا وجنوهبا مل تصلها جيوش املسلمني مطل ًقا،
ومثلها :مناطق شاسعة من إفريقيا.

ويتعلق هبذه احلقيقة التارخيية ما شهد به املنصفون من املؤرخني أنه مل يثبت لدهيم أي حاالت
موثقة لإلكراه عىل اعتناق اإلسالم يف التاريخ اإلسالمي.

مايكل :ولكن بغض النظر عام ذكرته من كالم بعض املؤرخني؛ إذ يمكنني إيراد أقوال مؤرخني
آخرين يقولون خالف ذلك؛ ما الذي يثبت هذا االدعاء؟

راشد :هناك أكثر من برهان يثبت ما قلته:

كثريا من املناطق التي فتحها املسلمون عسكر ًّيا ظل أهلها عىل دياناهتم القديمة
فأولاً  :أن ً
يف ظل حكم املسلمني ،وما زال بعضهم عىل دياناهتم هذه حتى اآلن ،وهذا ما حدث يف مرص
وفلسطني ولبنان واليونان واهلند ..وهذا يف مقابل صورة أخرى مضادة متا ًما عندما سيطر
املسيحيون عسكر ًّيا عىل األندلس والقدس والفلبني ..كانت اإلبادة الشاملة ،أو اإلكراه عىل
الدخول يف املسيحية ،أو التهجري القرسي ..هو نصيب املخالفني هلم يف الدين.
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راشد :إليكام هذه املفاجأة ..القرآن الكريم به  114سورة ،حتتوي عىل  6236آية ،حتتوي عىل
 77439كلمة ،مل تذكر كلمة (السيف) أو مرادفاهتا يف القرآن وال مرة واحدة ،رغم أن هذه
الكلمة هلا مرادفات تبلغ حوايل  60مراد ًفا يف اللغة العربية ،بينام ذكرت كلمة (السيف) أكثر من
 200مرة يف الكتاب املقدس.
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وثان ًيا :أنه عندما زالت السيطرة العسكرية اإلسالمية عىل البلدان التي فتحوها ،ومل تكن
هناك أي صورة من صور الضغط من املسلمني أو غريهم ،مل نر هذه الشعوب تتخىل عن
رسا
اإلسالم ،بل رأينا شعو ًبا كشعوب مسلمي االحتاد السوفييتي السابق حتافظ عىل إسالمها ًّ
حتت نري القهر الشيوعي ،مرتبصة بفرصة زوال هذا النظام القاهر لتعود بقوة إىل إسالمها.

مايكل :سأس ِّلم معك أن اإلسالم مل ينترش بالسيف ،ولكن دعنا من التاريخ ،ولنتحدث يف
واقعنا اآلن؛ أال تتفق معي فيام قلته :إن اإلرهاب الذي يرضب العامل اليوم هو إرهاب إسالمي
بامتياز؟!

راشد :لنحدد أولاً  :ما هو اإلرهاب؟ ثم لنلق نظرة عىل العامل لنر خارطة اإلرهاب يف العرص
احلديثَ ،من ُيش ِّك ْلها؟

راجيف :مل تتوصل دول العامل وال منظامته الدولية إىل اتفاق عىل تعريف حمدد لإلرهاب ،ولكننا
يمكن أن نتفق عىل أنه« :ترويع املساملني بأي صورة من الصور للتأثري عىل إرادهتم أو حتصيل
مكاسب سياسية أو اقتصادية للطرف املعتدي».

راشد :طب ًعا عدم التحديد هذا مقصود من بعض الدول ،ليكون املفهوم مطا ًطا يمكن التالعب
به ..ولكني أضيف إىل تعريفك« :سوا ًء أكان هذا املعتدي فر ًدا أو مجاعة أو دولة».
مايكل :ال مانع من هذه اإلضافة ،وبنا ًء عليه :إذا استعرضنا األحداث العاملية فإننا نرى
أحداث تفجري برجي التجارة العاملية يف نيويورك عام  ،2001وما تالها من تفجري قطارات
وأيضا العمليات التي يقوم
مدريد ،وتفجريات منتجعات بايل بإندونيسيا ضد السياح الغربينيً ،
هبا الفلسطينيون ضد اليهود ..كلها عمليات إرهابية قام هبا مسلمون.

راشد :مهلاً مهلاً يا صديقي ،فالعمليات التي يقوم هبا الفلسطينيون هي عمليات مقاومة ضد
حمتل له تاريخ أسود من اإلرهاب ،هل يمكن التغايض عن احتالل أرض شعب كامل وطرده
منها ،وترويعه بشتى السبل ،التي كان منها:
شخصا (مدن ًّيا بري ًئا)
• مذبحة بلدة الشيخ ،يف1947/12/31م ،والتي قتل فيها 600
ً
داخل بيوهتم.
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وثال ًثا :أن التاريخ يذكر لنا قصص شعوب غزت بالد املسلمني وكرست شوكته العسكرية
واحتلت أجزا ًء كبرية من أرضه ..حتولت إىل اعتناق اإلسالم عندما عايشته ،كشعوب التتار
والرتك.
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• مذبحة قرية دير ياسني ،يف  ،1984 /4/10والتي قتل فيها أكثر من نصف سكان القرية.

• مذبحة اللد ،يف  ،1948/7/11والتي قتل فيها  426مدن ًّيا جتمعوا يف مسجد القرية،
فاقتحمه اليهود وقتلوا كل من فيه.
• مذبحة كفر قاسم ،يف 1965/10م ،والتي قتل فيها  94مدن ًّيا من األطفال والنساء.

• مذبحة املسجد اإلبراهيمي ،يف 1994/4/25م ،التي نفذها أحد جنود اجليش اإلرسائييل
بالتعاون مع عنارص أخرى من هذا اجليش ومن املستوطنني ،وقتل يف هذه املذبحة  29مصل ًيا
داخل املسجد و 50خارجه وأصيب أكثر من  350من املصلني.

أيضا حادثتي :انفجار املبنى الفيدرايل يف أوكالهوما
ولكن لتجعل نظرتك شاملة ،أضف ً
عام 1995م ،والذي أسفر عن مقتل 168
شخصا وجرح  500آخرين ،ومذبحة أوسلو
ً
حيا ،واللتني
وجزيرة أوتويا املزدوجة يف 2011/7م ،التي أوقعت أكثر من  92قتيلاً و 90جر ً
حتمالن توقي ًعا مسيح ًّيا متطر ًفا وعنرص ًّيا بامتياز.

كام أننا إذا كنا نبحث يف سياق عالقة اإلرهاب بدين أو حضارة ما ،ال نستطيع إغفال حقيقة
أنه خالل العرص احلديث:

• مل حيدث أن غزت دولة مسلمة دولة غربية ،وبالعكس يشهد التاريخ أن العامل القديم
والعامل اجلديد كانا دائماً هد ًفا لغزو الغرب.

• وأن هنود أمريكا تعرضوا إلبادة مجاعية عىل أيدي رافعي لواء احلضارة الغربية ،ليتقلص
عددهم من  10ماليني إىل  200ألف ،فضلاً عن هنب قارهتم.

• وأن الغرب جر عىل العامل ويالت حربني كبريتني أطلق عليهام اسم (عامليتني) ،ومها يف
حقيقتهام ـ وخاصة األوىل ـ (أوروبيتني) ،راح ضحية األوىل زهاء عرشين مليون قتيلاً ومثلهم
حيا،
تقري ًبا من اجلرحى واملعوقني ،وراح ضحية الثانية حوايل  55مليون قتيلاً و 53مليون جر ً
وثالثة ماليني يف عداد املفقودين ،وقد كان معظم هؤالء الضحايا من أبناء (املستعمرات) ومن
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• مذبحة صربا وشاتيال ،يف 1982/9/18م ،والتي نفذها يف لبنان جمرم احلرب شارون
بالتواطؤ مع قوات الكتائب املسيحية اللبنانية ،فقتلوا يف جمزرة استمرت  72ساعة 3500
فلسطين ًّيا ولبنان ًّيا معظمهم من النساء واألطفال والشيوخ ،مل تكن هلم أي جريمة سوى هويتهم
اإلسالمية.
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املدنيني ،حيث كان شائ ًعا يف أخالقيات هؤالء املتحاربني استهداف املدنيني لتحطيم إرادة
العدو.

راجيف :إذن ،خالصة القول التي نستطيع اخلروج هبا :إن اإلرهاب ال دين له وال حضارة له.

راشد :قد أوافق أنه ال دين له ،ولكن أرى أنه جيب النظر يف منطلقات احلضارة الغربية التي قامت
عىل مبدأ الرصاع وتقديس القوة وعالقة ذلك بمامرساهتا العدوانية؛ فاحلضارة الغربية احلديثة
استمدت جذورها واستلهمت فكرها بشكل مؤثر من تراث (احلضارتني) اليونانية والرومانية،
وقد كان شائ ًعا فيهام أفكار مثل :عقدة التفوق ،ومتجيد القوة ،وحتمية الرصاع ...هذه األفكار
ورثتها (احلضارة) الغربية احلديثة واملعارصة ،ومل تستطع تعاليم (املسيحية) أن حتول بينها وبني
عمت أوربا نفسها والعامل أمجع.
خروجها يف صورة ممارسات فظيعة وفواجع وعمليات إرهابية ّ
مايكل :إىل اللقاء يف حوار آخر.
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كام أننا – وإن اتفقنا عىل مبدأ جتريم االعتداء عىل األبرياء – ال نستطيع جتاهل دوافع القائمني
باحلوادث التي ذكرهتا ،فقد سوغوا هذه احلوادث بأهنا لردع أمريكا والغرب عن االستمرار يف
عدوانه وإرهابه للمسلمني ،خاصة يف حصاره للعراق وقتها ومساندته للجرائم الصهيونية يف
فلسطني.

