
لنا    والدولة لله السماء
والديمقراطية     العنف بين السلمية الصولية

 ريفيو     بوك     كامبردج     خدمة
ما في جاهدين سياسيون ومستشارون وصحفيون باحثون يفكر سنة عشرين من أكثر منذ

والثورة الخميني الله بآية الغرب مخيلة في تجسدت السلمية" التي "الصولية يسمى
الذي الكتاب يصف "كابوس" كما مثل العالم إلى قادها, ودخلت التي اليرانية السلمية

والدراسات والنصوص المقالت من يحصى ل عدد الظاهرة هذه عن ُكتب يدينا. وقد بين
ًا السهل من التي صغيرة. مدينة مكتبة تمل أن جد

 -: الكتاب  اسم
والديمقراطية      العنف بين السلمية الصولية

لوكه" رصدت "هانا وهي الباحثات إحدى الكتاب, فإن هذا مؤلف متسكر ألبرشت
القسم  عناوين،604  فأوردت1990 و1967 عامي بين باللمانية الصادرة الكتابات

قائمة تورد فهي ذلك إلى اليرانية. وإضافة الثورة قيام  تاريخ1979 بعد صدر منها الكبر
بين والمنشورة النجليزية باللغة الصادرة نفسه الموضوع عن والدراسات المصادر تجمع
ًا. ولكن1246  وتضم1994 و1988 عامي ًا جزءا إل يعد ل ذلك حتى  عنوان من بسيط

الموضوع. هذا عن كتبت التي الدبيات

تتضمن لئحة يحّضر لكي سنوات إلى بحاجة سيكون المرء أن شولتسه راينهارد ويعتقد
من الهائل الكم السلمية. وهذا الصولية عن الصادرة والدراسات الكتب عناوين

ًا:ً هل سؤال يطرح الدبيات "الصولية ظاهرة لفهم الجهد هذا كل المر هذا يحتاج مزدوج
كل المقابل- قيل -في وهل ومملة؟ واسعة تكرار وإعادة تكرار أمام أننا السلمية" أم

ًا الموضوع؟ هذا عن شيء ً الكثر السؤال الجابة, يظل كانت ما أي شكل هو:ً "بأي جدل
هذا. القيم كتابه متسكر ألبرشت يبدأ السطر الموضوع؟".. بهذه تناول تم

”
إلى       يرجع اللماني القارئ أن المؤلف بصفتهم     يرى السلم عن الصحفيين  كتابات

      " هؤلء" وأشهر والسلم، الوسط الشرق في الذي      خبراء لتور شول بيتر هو وأقدمهم
المؤلف  مشاكل       إن يقول كل أن اعتقاده هو الكبر تعود    عيبه السياسية الوسط الشرق

الدين     هي واحدة مشكلة إلى
”

عن اللمانية الصحف من للعديد ويكتب السلمية الدراسات في ألماني باحث ومتسكر
ًا أصدر تسايتونغ. كما ألغماينه فرانكفورتر لصحيفة ضمنها من العربية المنطقة عن كتاب

عن بدراسة الن يزودنا الخر هو هذا. إذن كتابه أصدرت التي ذاتها النشر دار من الكراد
ً هذا كتابه يكون أن متسكر الورق. ويود من جبال بشأنه تكونت الذي الموضوع بديل
كتبها التي السطحية وللعمال جهة من السلمية الصولية عن العلمية للمصادر

صحفيون.
الكتب سوق في السلمية الصولية معالجة كيفية على متسكر يطلعنا المقدمة في

أنها إل الظاهرة، هذه جوانب شتى عن الدراسات من الكثير هناك أن اللمانية, ويرى
الكلمات مثال أخذنا المختصين. إذا غير لكن المهتمين القراء على مستعصية تبقى

ًا التي العربية ً التكفير كمصطلح الكتابة سياق في تستعمل ما غالب أو الزكاة أو مثل
مع اللمانية اللغة في لها مباشرة ترجمة إيجاد الصعب من التي الجتهاد أو الصلح
العادي القارئ بها يستسلم التي السرعة نتصور أن نستطيع عندئذ إليها، التطرق ضرورة
إبان سيما -ل اللمان المستشرقون هوجم فقط. وقد صفحات عدة بعد الكتاب ويغلق
الكتابة عن طويل لوقت امتنعوا لنهم شتى أطراف - من1991 عام في الخليج حرب

عن اللمانية باللغة المثلة بعض هناك أن الكاديمي. ورغم الوسط خارج واسع لجمهور
الواحدة. اليد أصابع على تعد أنها القراء, إل من أوسع شرائح خاطبت كتابات



إلى السلمية الصولية بموضوع يهتم الذي القارئ يرجع أن الغريب من ليس فإنه إذن
الشرق "كخبراء" في التلفزيون سيما ول العلم وسائل في المعروفين الصحفيين كتب

من العديد متسكر لتور. ويذكر شول بيتر هو وأقدمهم أشهرهم ولعل والسلم الوسط
ًا ويقول لتور، شول سطحية على للبرهان المثلة هو الكبر لتور شول عيب بأن معلق

الدين. هي واحدة مشكلة إلى تعود السياسية الوسط الشرق مشاكل كل أن اعتقاده
ويسعى والنجيل القرآن معه يحمل فإنه العربية المنطقة إلى سافر إذا لتور إن ويقول

الكتابين. هذين ضوء في البلد هذه تعيشها التي العشرين القرن مشاكل شرح إلى
اللعب على لقدرته وذلك كتبه من هائلة أعداد بيعت كبير, فقد لتور تأثير أن والواقع

ًا:ً السلم يعرفه كان ما للقارئ يؤكد فهو القراء، بمخاوف ًا ويسعى عنف دين دوم دوم
ًا ليس والسلم نفوذه، دائرة توسيع إلى ًا بسلم الحياة على قادر فئات مع جنب إلى جنب
مسلمة.  غير

 
ًا أمرين إدراك ضرورة إلى السياق هذا في متسكر ألبرشت ويشير عنهما يغفل ما كثير

يقوله ما بين نفرق أن علينا أنه هو السلمية:ً الول الصولية عن الحديث أثناء
السلميين من الكثير أن تطبيقه. "صحيح على قادرون هم ما أو يطبقونه وما السلميون

أعدائهم على للسيطرة كوسيلة العنف لممارسة استعدادهم عن التعبير في يترددون ل
ًا ُيفهم العنف هذا أن رغم أنفسهم عن للدفاع أو فخ في نقع أننا إل دفاعي، كفعل دوم

فإن الرهابي. وبالفعل عنصرها على السلمية الصولية اختصرنا إذا الشديد التبسيط
ًا المستعدة المجموعات أو مصر في السلمية كالجماعة العنف ممارسة إلى دوم

غالبية قبل من ُتستنكر مدنيين ضد شنتها التي والهجمات أقلية، لدن بن أسامة مجموعة
الظروف بحسب السلميين بين للتفريق ضرورة فثمة هنا الخرين. ومن السلميين
ً أو الدولة هذه في السائدة السياسية الساحة على السلميون يظهر قد تلك. فمثل

المهنية التحادات في ينشطون الردن), أو أو تركيا في الحال هو (مثلما كبرلمانيين
ًا ويلعبون ًا دور يشكلون مصر), أو في الحال هو (مثلما القتصادي الصعيد على مهم

ًا لبنان). في الحال هو (مثلما أجانب محتلين ضد للقتال للتحرير جيش
”

التشكيك     إلى الغربيون المراقبون الجتماعية  في يميل بها   النشاطات يقوم التي
قناع،     مجرد بأنها ويصفونها يبقى      السلميون للصوليين الفعلي الهدف بأن ويقولون

حكم      لرساء السلطة استلم نحو بعد   السعي فيما  دكتاتوري
”

بها يقوم التي الجتماعية الشبكات هي المدنية الصولية صفات إحدى أن متسكر ويرى
ومستشفيات ومدارس للطفال حضانات على الشبكات هذه وتشتمل أعضاؤها،

ًة تقع بمهام بذلك السلميون ويقوم أخرى، اجتماعية ومؤسسات الدولة. عاتق على عاد
السلمية الصولية لنصار السياسي بالحرى أو الجتماعي النشاط من النمط هذا ونجد

ًا ًا. ويميل السلمية الدول كل في منتشر في التشكيك إلى الغربيون المراقبون تقريب
الفعلي الهدف بأن قناع. ويقولون مجرد بأنها ويصفونها المدنية النشاطات هذه

اشترك بعد. وإذا فيما دكتاتوري حكم لرساء السلطة استلم نحو السعي يبقى للصوليين
انتهازية ذلك وراء المراقبين- فيكمن هؤلء -بحسب ديمقراطية انتخابات في أصوليون

هذه أكانت سواء إنه متسكر السياسية. ويقول بالتعددية للعتراف الستعداد وليس
للصولية المدني الوجه نأخذ لم إذا واضحة غير تبقى الصورة فإن ل أم محلها في الحجة

الرهابي جانبها أساس على الحركة هذه على حكمنا وإذا العتبار عين في السلمية
). 12-11 فقط" (ص

كون فهو تغفله الصولية عن الكتابات معظم أن المؤلف يرى الذي الثاني المر أما
ٍو بشكل موزعة متجانسة حركة السلمية الصولية والسلمي. العربي العالم على متسا

والسياسية التاريخية الظروف حسب الخرى الدولة عن تختلف دولة كل في فالصولية
ًا نطلق أن يمكننا لها. فل الخاضعة والجتماعية والجغرافية ًا حكم الصولية بأن يقول عام

على السيطرة أجل من وتجاهد علينا خطر السلمية الصولية أو إرهابية حركة السلمية



الحركة خصوصيات إلى النظار وجهنا إذا فقط الحركة هذه على نحكم أن العالم. يمكننا
به. القيام الكتاب يود ما تلك. وهذا أو الدولة هذه في

ّكز الماضية، العقود في وتطورها السلمية الصولية خلفية عن لمحة تقديمه بعد ير
الساحة على الموجودة الكبيرة الختلفات ليضاح كأمثلة دول خمس على متسكر

بأن الكاتب واليمن. ويقول ولبنان والردن وفلسطين مصر لذلك اختار السلمية. وقد
ًا يعرفها لنه بالذات الدول هذه على وقع اختياره الزيارات ومن الدراسة أيام من جيد
هذه بأن يعتقد فإنه الخاص، الدافع هذا إلى إضافة هناك. ولكن إلى بها قام التي العديدة
ومن السلمية الصولية تشهدها أن الممكن من التي للتطورات نماذج تعد بالذات الدول

الحركة. لهذه العام التطور عن استنتاجات إلى التوصل المثلة هذه ضوء في الممكن

واقتبس المذكورة الدول في مقابلة سبعين من بأكثر قام أنه إلى متسكر ألبرشت ويشير
ًا للقارئ يعطي لكي وذلك كتابه في منها فقرات أنفسهم السلميين تفكير عن انطباع

ينتقدونهم. الذين والشخاص

السلمية للحركة المستفيضة معالجته بعد الكاتب إليه يتوصل الذي الستنتاج هو ما إذن
عربية؟ دول خمس في

بأن ويقول الوسط الشرق تجاه والميريكية الوروبية السياسة إلى متسكر يتطرق
ًا أنها إل السياسية، والتعددية الديمقراطية عن تتحدث الغربية الدول تدعم عملي

تصف التي السعودية العربية كالمملكة الخليج دول ذلك في (بما عربية دكتاتوريات
للمم النسان حقوق ميثاق على التوقيع اليوم حتى رفضت والتي دستورها بأنه القرآن

المنطقة:ً في لها بالنسبة موضوعين بأهم يتعلق فيما مصالحها مع تتناسب المتحدة) لنها
توريد ضمان أجل ومن إسرائيل أمن ضمان أجل من مستعد وإسرائيل. الغرب البترول
ًا يتحمل الغرب أن ضخمة. أي وعسكرية سياسية طاقات يبذل أن إليه النفط أيض

الكاتب يدعو ذلك بسبب أو ذلك الوسط. رغم الشرق في السائدة الوضاع مسؤولية
العالم يعيشها التي للمشاكل حلول إيجاد أجل من والسلميين الغرب بين الحوار إلى

العربي.

نت :  الجزيرة المصدر


