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 الربوفسور اسعد سحمراين.

افرزت العقود الثالثة املاضية ظواهر تطرف متعددة هزت اركان العديد من املجتمعات العربية واالسالمية، وصعدت خاللها 
معها  للتعامل  املجتمعات  هذه  امام  تحديات  وفرضت  وبيئاتها،  االصلية  املعتقدات  اىل  اساءت  متطرفة  وجامعات  افكار 

ومعالجة تداعيات افكارها 

سحمراني عن التدّين واإلعتدال:
هكذا ينشأ املتطّرفون ويستغلونهم لتدمير الدول 

لعب العديد من املؤسسات الدينية مبا فيها االزهر 
يف مرص، باالضافة اىل شخصيات ومفكرين، ادوارا 
اقله  او  الظواهر،  احتواء هذه  متنوعة من اجل 
بني  واملصالحة  الدينية،  املفاهيم  صياغة  اعادة 
"التكفري"، مبن  لظواهر  والتصدي  والدين،  الدنيا 
اكادميي  وهو  سحمراين،  اسعد  الربوفسور  فيهم 
والحركات  واالديان  العقائد  يف  خبري  ومفكر 
واملؤلفات  الكتب  من  العديد  وله  والرتبية، 
عموما  واالديان  والصوفية  باالسالم  تتعلق  التي 
والفلسفة واملجتمعات والصهيونية.  "االمن العام" 
حاورته حول الطائفية يف لبنان وفصل الدين عن 
التطرف  نشوء  وجذور  الرتبية،  واهمية  الدولة 
اجل  من  العقل  وتغليب  معه،  التعامل  وكيفية 

تعزيز االعتدال والتعايش. 

االسالم  حول  كثرية  وكتابات  مؤلفات  لكم   ■
والتصوف واالديان عموما. من اين جاءت ظواهر 
الثالثة  العقود  االسالم خالل  يف  الفاقعة  التطرف 

املاضية؟ 
□ شهد العامل مع مثانينات القرن العرشين املايض 
فبعد  الديني،  لالميان  الناس  غالبية  عند  يقظة 
بالدين  املادي، والفكر املشكك  الفكر  موجة من 
وامللحد، ومع هذه اليقظة الدينية - التي سامها 
بروز  يف  سببا  اتجاهان  برز  "صحوة"،  بعضهم 
ظواهر التطرف، والعصبيات الرديئة، التي نرشت 

فكر الكراهية. هذان االتجاهان هام 
1 ـ  ظهور مجاميع ممن تصدوا للخوض يف الفكر 
بل  والخربة،  العلم  اهل  ليسوا من  الديني، وهم 
هم من قلييل املعرفة وغري املقتدرين - ان مل نقل 
الجهلة - فكان من نتاجهم الغلو )والغلو هو تجاوز 
حد الوسط والتطاول عىل الحق والحقيقة(، وهذا 
الغلو انتج التعصب، والتعصب تحول اىل حركات 
عنرصية تعادي االخر املخالف يف املعتقد او الرأي، 
واملتطرفني،  التطرف  مصنع  كانت  والعنرصية 

حركات  يف  انتظموا  من  هم  املتطرفون  وهؤالء 
ارهابية وتكفريية. 

2 ـ  مسارعة قوى صهيو ـ امريكية وصهيو ـ غربية 
تستهدف الوحدة الوطنية يف قاريت اسيا وافريقيا، 
ومعها رضب الدولة الوطنية عامد االستقرار واالمن 
حركات  دعم  اىل  الشخيص،  واالمان  االجتامعي 
ومجاميع متطرفة عنرصية قامئة، او تصنيع منظامت 
وشخصيات متطرفة وتكفريية، وتقديم الدعم لهذه 
الحركات التي اثارت الفنت يف بلدان كثرية متسرتة 
بشعارات زائفة، وقد عاثت هذه الحركات فسادا، 
وارتكبت جرائم وال تزال ضد الوطن واملواطن، وما 
ساعد عىل ذلك دعم مفتوح من دوائر االستعامر 
يحتاج  ال  للعيان  ظاهر  وهذا  الحركات  لهذه 
لرباهني. السؤال: ملاذا تبنت هذه الدوائر مثل هذه 
الحركات؟ وهنا نقول للمهتم: راجع - لو سمحت 
- كتاب "الرشق االوسط الجديد" لشمعون برييز، 
الصادر يف العام 1993، ومخرجات وثائق مؤسسة 
"رند" االمريكية التي تقدم الخطط للبيت االبيض 
يف واشنطن، ومنها مرشوعها االستعامري املعنون: 
العام  ربيع  والصادرة  الكبري"  االوسط  "الرشق 
انهم  الحقيقة.  اكتشاف  تستطيع  2000، وعندها 
الفنت،  تنترش  وان  االقتتال  يستعر  ان  يريدون 
الخالقة( وهي يف حقيقتها:  )الفوىض  وما سموه: 
هو:  االكرب  واملقصد  واملدمرة.  الظالمية  الفوىض 
دويالت  لتقوم  وذلك  الوطنية  الدولة  تفكيك 
وكيانات صغرية عىل اساس من االنتامء الطائفي، 
الوطن  ويف  الِجهوي،  او  العرقي،  او  املذهبي،  او 
العريب تكون مخرجات هذه الحاالت من التطرف 
الصهيوين  االستعامر  خدمة  يف  والفنت  واالقتتال 

االستيطاين االحاليل. 

■ دامئا ما يتم الرتكيز عىل "االعتدال" و"الوسطية" 
يف االسالم. ملاذا يف رأيكم؟ 

القول  يف  منهج  واالعتدال  هوية،  الوسطية   □

والفعل، فهوية املسلمني هي الوسطية، وقول الله - 
لَِك َجَعْلَنُٰكْم امًة َوَسًطا لَتُكوُنوا ُشَهَدآَء  تعاىل - :)وََكَذٰ
َعىَل ٱلناِس َوَيُكوَن ٱلرُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا( "سورة 
البقرة ،االية 143". اما االعتدال فهو املنهج الذي 
ينبني عىل الوسطية، ويكون من مخرجاته بعد عن 
الغلو، والتطرف، قوال وفعال… ومن اسباب التطرف 
والتشدد، الفقر والحرمان املقرتن بالجهل واالمية. 
لذلك كان الواجب ان يعمل املسؤولون الساعون 
لالستقرار والسلم االهيل، والتقدم واالزدهار من 
ومحو  الفقر،  ومحو  والجهل،  االمية  محو  اجل 
املرض، ومحو البطالة، فاالحياء املهمشة يف املدن، 
واالرياف املهملة، ومواقع الحرمان من حق الحياة 
واالستشفاء  وامللبس  واملسكن  الغذاء  يف  الكرمية 
والتعليم وتكوين عائلة وعمل، هي اوكار التطرف 
التي يستثمرها املتآمرون عىل الوطن واالمة، والتي 
االمن  بالواسطة.  ضدنا  لحروب  االعداء  يستغلها 
الثقايف، واالمن الفكري، واالمن االجتامعي، واالمن 
االقتصادي، واالمن الرتبوي، واالمن االعالمي، كلها 
تشكل العالج الشايف من داء التطرف، واالرهاب، 
والعنرصية، والتعصبات املسمومة، والتي تحفظ 
سفينة الوطن واالمة من الغرق يف الفوىض والفنت 
الضابطة  قبل  العالجات دورها  والتخلف، وهذه 
وهذه  والقضاء…  العسكري  واالمن  العدلية، 
او  او منحرف  تبقى من اجل ضبط شاذ  االخرية 
فرد مجرم او عصابة رشيرة فهل سيصغي لنا من 

يف يدهم القرار؟

■ هل تؤيدون فصل الدين عن الدولة يف لبنان؟ 
ملاذا؟ ما هي ايجابيات او سلبيات ذلك؟ 

□ يطل عىل الساحة اللبنانية بني حني وآخر من 
يطرح مسألة فصل الدين عن الدولة وكأن الدين 
ليست  الوطنية  الدولة  او  والوطن  تعاىل،  لله 
لبنان جزء من  ان  االشارة هنا  تعاىل. وتجدر  لله 
رساالت  مهد  هو  الذي  الكبري  العريب  الوطن 

السامء الخالدة، وبشكل خاص املسيحية واالسالم، 
كام  االنتامءين،  هذين  من  هم  لبنان  ومواطنو 
التي هي هويتهم، ويف مقدمة  العرب  ثقافة  ان 
هذه  عربية،  لبنان  هوية  ان  اللبناين:  الدستور 
االجتامع  جانب  يف  الدين  بقيم  مشبعة  الثقافة 
البرشي والسلوك الفردي والجامعي وقيم االخالق. 
يعرف  الدستور  من  التاسعة  املادة  يراجع  ومن 
ذلك بشكل واضح ال لبس فيه، ويفيد كذلك ان 
الصادر   10227 املرسوم  مقدمة  املعنيون  يراجع 
يف تاريخ 8 ايار 1997 الذي يقرر مناهج التعليم 
ومحتوى املقررات الدراسية يف لبنان يف مراحل ما 
قبل الجامعة، حيث جاء يف هذه املقدمة التأكيد 
عىل التزام منهج التعليم ومحتوى املواد التدريسية 
رساالت  عليه  نصت  وما  القويم،  االميان  جوهر 
واخالقية.  تربوية  قيمية  منظومات  من  السامء 
ليست املشكلة يف لبنان يف التدين او االميان بال 
من  للدين  السيايس  التوظيف  يف  وامنا  تعصب، 
بعضهم طلبا للمناصب واملكاسب. فالعالج هو يف 
الشباب، ويف  بها  دينية رشيدة مند  ثقافة  تأصيل 
املقلب االخر العمل عىل الغاء الطائفية السياسية 
يف االدارات والوظائف العامة والخاصة وان يكون 
مع  هذا  والخربة،  واملعرفة  الكفاءة  هو  املعيار 
اعتامد قاعدة: حقوق املواطن ال حقوق الطوائف. 

■ هل لبنان محكوم بفكرة االعتدال الديني؟ هل 
امامه خيار اخر؟ ملاذا يف رأيكم؟ 

□ ان لبنان مبا فيه من تنوع يف االنتامء الديني او 
الفكري والسيايس محتاج اىل الرتبية عىل املواطنة 
التعصب  اي مساحة يحتلها  التي ال يكون معها 

املؤذي  االستغالل  او  القاتل  التطرف  او  البغيض 
للشعارات الطائفية واملذهبية. لطاملا طالبت مع 
كثريين ومنذ عرشات السنني ان يذهب الجميع اىل 
االستثامر يف الرتبية ويف تنمية املوارد البرشية التي 
يتم اعدادها عىل اساس املواطنة بعيدا من التطيف 
او التمذهب، او العرق، او الجهة واملنطقة، تلك 
املواطنة التي تشكل السقف واملظلة التي تحضن 
التنوع الذي يغني ويرثي التجارب والخربات من 
اجل النهوض الحضاري وصناعة التقدم، من اجل 
ترسيخ الوحدة الوطنية الضامنة الستقرار الوطن 
لبنان يف اطار هويته العروبة الحضارية الجامعة. 
الرتبية  يف  االستثامر  هذا  يلتزم  ان  يوجب  وهذا 
ارتباط  كل  يكون  ومعه  اوال"  "الوطن  عنوانا هو 
خارج دائرة الوطنية اللبنانية والعروبة الحضارية 
الجامعة خيانة وطنية. بكلمة موجزة: لبنان محتاج 
اىل نظام تربوي قائم عىل املواطنة الصالحة واحرتام 
الدولة الوطنية مع التمييز بني معارضة حاكم او 
الدولة  عىل  االعرتاض  وبني  جائز،  وهذا  مسؤول 

الوطنية بهيكليتها واداراتها وهذه جرمية وطنية.

لدور  العامة  االمانة  نظمته  الذي  املؤمتر  يف   ■
اخريا  القاهرة  يف  العامل  يف  االفتاء  وهيئات 

الفكرية  املنطلقات  الديني:  "التطرف  بعنوان 
واسرتاتيجيات املواجهة"، شارك مفتي الجمهورية 
الشيخ عبداللطيف دريان الذي قال ان "املسلمني 
والعرشين  الحادي  القرن  دخول  مقدورهم  يف 
باعتامد  وفاعلني  مؤثرين  يكونوا  وان  باسالمهم 
تعليقك؟  ما هو  لفهم رشيعتهم".  العقل مدخال 
القرن  املسلمني  بدخول  تتعلق  ازمة  ترى  هل 

الـ21؟ ملاذا؟ 
□ املؤمتر الذي حرضه سامحة املفتي دريان هو 
التطرف"  لدراسات  سالم  "مركز  نشاطات  باكورة 
مفتي  برئاسة  املرصية  االفتاء  دار  انشأته  الذي 
الديار سامحة االستاذ الدكتور شوقي عالم خدمة 
وملقاومة  منهجا  ولالعتدال  هوية  للوسطية 
املؤمتر  هذا  حرض  وقد  وعمال،  نشاطا  التطرف 
االول مندوبون من 42 دولة وكان لسامحة املفتي 
دريان مساهمة ركزت عىل ان اسرتاتيجيا مواجهة 
التطرف والفكر التكفريي تحتاج اىل دور العقالء 
والحكامء الذين امتلكوا العلم والخربة مع االميان 
الفكر  ينرشوا  تطيف يك  بال  والتدين  بال تعصب 
اطروحات  من  بعيدا  الرشيد  والفقه  الحكيم، 
الجامدين الذين توقفت عندهم عقارب الساعة 
قبل مئات السنني فرفضوا التجديد يف الفكر والفقه، 
او اطروحات التابعني واملأجورين الذين ينفذون 
الصهيوين  العدو  تخدم  خارجية  تآمرية  مشاريع 
يحسنون  ال  الذين  العلامء  اشباه  او  ورشكاءه 
التمييز بني الجمل والناقة وهؤالء يشكلون خطرا 
صفوفهم  ومن  االمة،  يف  الفكر  حركة  عىل  كبريا 
خرج ادعياء يكنزون قدرا كبريا من الجهل بحقائق 
قيال  وال  قوال  يفقهون  ال  وهم  وجوهره،  الدين 
ويستخدمون اثارة غرائز بعض الدهامء ومن هذه 
الجهة كان ما كان من الفنت واملامرسات التكفريية 
التخريبية. التفكري فريضة اسالمية كام هو عنوان 
كتاب للمفكر عباس محمود العقاد يؤكد فيه عىل 
العقل ودوره يف ابحار االمة اىل بر االمان وعىل دور 
اصحاب العقول الرشيدة يف صناعة الدواء الشايف 
التعصب،  امراض  السيام  الفكرية  االمراض  من 
والتكفري،  الكراهية،  وفكر  والتطرف،  والغلو 
معروف  لبنان  مفتي  سامحة  االرهايب.  والسلوك 
بالتزامه الوسطية هوية يف خطابه واالعتدال منهجا 
يف كل ما يطرحه، وبذلك يكون الرشع مع العقل 
هو السبيل من اجل تربية اجيال واعدة ونحن يف 

العقد الثالث من القرن الحادي والعرشين.
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