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العنف باسم الدين يؤثر على مئات اآلالف من الرجال والنساء واألطفال كل عام .وجدت دراسة مركز بيو) ( Pewألبحاث
الدين والحياة العامة والتي صدرت العام املاضي أن األعمال العدائية الدينية ارتفعت في كل منطقة رئيسية من
العالم باستثناء األمريكيتني ،مع نمو حاد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .من نتائج هذه الدراسة ،أن 20
 %من  198بلدا شملها املسح شهدت أعمال عنف إرهابية ذات صلة بالدين في عام  ، 2012بينما في عام 2007
كانت النسبة .%9
كذلك فإن معدل إساءة معاملة األقليات الدينية شهد ارتفاعا مماثال ،حيث يحدث ما يقرب من ضعف العدد في العديد من
الدول في عام  2012عما كان في عام  .2007أشارت الدراسة الي تعرض اليهود ملضايقات في سبعة وسبعني دولة
في عام  2013بنسبة هي األعلى ملدة سبع سنوات  .في حني يتعرض أعضاء أكبر ديانتني في العالم )املسيحية
واإلسالم( للتحرش في  102و  99بلدا على التوالي.
ونظرا لصعود الدولة االسالمية في العراق والشام ) داعش( والجماعات املتطرفة األخرى منذ ذلك الحني ،فمن املتوقع لهذه
األرقام مواصلة صعودها بشكل ينذر بالخطر .ولذا فإننا نسأل :هل هناك شي† في الدين عنيف بطبيعته ،أو إنها
ليست إالخرافة أن الدين يؤدي إلى العنف؟ ونظرا الرتباط الكثير من العنف الديني املعاصر في نشرات
األخبارباإلسالم ،فهل هذه مشكلة تخص املسملني ام انها تتوسع لتشمل النوع االنساني بشكل عام؟ تم طرح هذه
األسئلة على مجموعة واسعة النطاق من املفكرين.

جوناثان ساكس ) اضغط على الرابط(
جوناثان ساكس  ,الحاخام األكبر للتجمعات املتحدة العبرية في الكومنولث من عام  1991إلى عام  .2013صاحب كتاب) ليس باسم اهلل:
مواجهة العنف الديني(.

م‘نذ ال‘حادي عش‘ر م‘ن س‘بتمبر ،ك‘ان ه‘ناك ث‘الث اس‘تجاب‘ات أ س‘اس‘ية ل‘لعنف ال‘دي‘ني .األول‘ي ،م‘ن ق‘بل ري‘تشارد دوك‘ينز،
وس ‘‘ام ه ‘‘اري ‘‘س وآخ ‘‘رون ،وه ‘‘ي أن ال ‘‘دي ‘‘ن ه ‘‘و م ‘‘صدر ال ‘‘عنف ،وب ‘‘ال ‘‘تال ‘‘ي إذا ك ‘‘نت ت ‘‘ري ‘‘د التخ ‘‘لص م ‘‘ن ال ‘‘عنف ،ف ‘‘إن ‘‘ه ع ‘‘ليك
التخ ‘‘لص م ‘‘ن ال ‘‘دي ‘‘ن أوال .ال ‘‘رد ال ‘‘ثان ‘‘ي  ،رد دي ‘‘ني  ،ه ‘‘و أن ال ‘‘عنف ل ‘‘يس ل ‘‘ه ع ‘‘الق ‘‘ة ب ‘‘ال ‘‘دي ‘‘ن .ال ‘‘رج ‘‘ل ال ‘‘عنيف ه ‘‘و م ‘‘ن ي ‘‘قوم
ب‘‘اس‘‘تغالل ال‘‘دي‘‘ن :ي‘‘قوم ب‘‘اس‘‘تخدام‘‘ه ،وي‘‘تالع‘‘ب ب‘‘ه  ،ل‘‘كن ال‘‘دي‘‘ن ف‘‘ي ح‘‘د ذات‘‘ه ل‘‘يس ل‘‘ه ع‘‘الق‘‘ة ب‘‘ال‘‘عنف .ورد ث‘‘ال‘‘ث ه‘‘و "دي‘‘ننا
رائع ،املشكلة في دين االخرين”
ك ‘‘ل ت ‘‘لك ال ‘‘ردود غ ‘‘ير ص ‘‘حيحة .أوال وق ‘‘بل ك ‘‘ل ش ‘‘يء ،ف ‘‘كرة أن ال ‘‘دي ‘‘ن ه ‘‘و املح ‘‘رك ال ‘‘رئ ‘‘يسي ل ‘‘لعنف ب ‘‘االس ‘‘تطاع ‘‘ة ت ‘‘فنيده ‘‘ا
ب‘سهول‘ة ع‘ن ط‘ري‘ق اس‘تكشاف ت‘اري‘خ الح‘روب .ت‘شارل‘ز ف‘يليبس وم‘وس‘وع‘ة آالن أكس‘لرود ع‘ن الح‘روب ،وال‘تي ت‘غطي ع‘دد
 1800م‘‘ن الح‘‘روب ع‘‘لى م‘‘دار ال‘‘تاري‘‘خ ت‘‘بني أن‘‘ه ف‘‘ي  % 10ف‘‘قط م‘‘ن الح‘‘روب ك‘‘ان ال‘‘دي‘‘ن ه‘‘و ال‘‘داف‘‘ع ال‘‘ري‘‘ئسي  .ل‘‘ذل‘‘ك
فإن الدين ليس السبب الرئيسي للعنف تاريخيا ً.
ث‘‘ان‘‘يا ،ف‘‘كرة أن ال‘‘دي‘‘ن ال ع‘‘الق‘‘ة ل‘‘ه ب‘‘ال‘‘عنف ف‘‘كرة س‘‘خيفة ع‘‘لى ق‘‘دم امل‘‘ساواة م‘‘ع ال‘‘فكرة األول‘‘ي .ل‘‘فهم ع‘‘نف داع‘‘ش ،ع‘‘لى
س‘‘بيل امل‘‘ثال ،ي‘‘جب أن ن‘‘فهم أس‘‘اس‘‘ها ال‘‘دي‘‘ني وك‘‘يف تفس‘‘ر ال‘‘نص ال‘‘دي‘‘ني .وث‘‘ال‘‘ثا ،ف‘‘كرة "دي‘‘ننا رائ‘‘ع .امل‘‘شكلة ف‘‘ي دي‘‘ن
األخ‘‘ري‘‘ن " ي‘‘همل أو ي‘‘غفل ت‘‘اري‘‘خا ً م‘‘أس‘‘اوي‘ا ً إل‘‘ى ح‘‘د م‘‘ا ح‘‘يث أن ال‘‘دي‘‘ان‘‘تني ال‘‘يهودي‘‘ة وامل‘‘سيحية ارت‘‘كبتا ع‘‘نفا م‘‘ماث‘‘ال ف‘‘ي
املاضي.
في الواقع ،أعتقد أن العنف ينفجر علي شكل حرب أهلية دينية عندما يصل الي  1500سنة في كل من الديانات
التوحيدية اإلبراهيمية الثالث .حدث في اليهودية في القرن االول  ،اذا ما صدقنا ،يوسف بن ماتيتياهو) مؤرخ يهودي(
 ،الذي قال إن سكان القدس املحاصرة كانوا أكثر عزما على قتل بعضهم البعض من على قتل الرومان خارج
القدس .هذا قبل 1500سنة في تاريخ الديانة اليهودية .في الديانة املسيحية حدثت الحروب الدينية في القرن ال16
 ،بعد االصالح .هذا هو حوالي  15قرن في تاريخ املسيحية .على أساس هذا ،توقعت في عام  2002أن القرن
ال 21سيكون قرن الحروب األهلية داخل اإلسالم .بمعنى من املعاني ،واجهت كل الديانات التوحيدية اإلبراهيمية
نفس املرحلة في تطورها .انها ليست "ديننا رائع  ،املشكلة في دين االخرين " ولكن إنها أن ديننا خرج من هذه
املرحلة السيئة قبل االخرين.

ينبع العنف من الهوية وتكون املجموعات ،ليس من الدين .الصلة الوحيدة بني ذلك وبني الدين هي أن قدرة الدين علي
تكوين املجموعات هي االقوي بني الطرق االخري التي ابتكرتها اإلنسانية .حتي هذا اليوم قدرة الدين علي تكوين
املجموعات اقوي من العرق ،والدولة القومية واأليديولوجيات السياسية .أذن ليس من قبيل الصدفة أن الدين برز كقوة
مؤثرة في عصر العوملة .لذلك فأن العالقة بني الدين والعنف قاتمة ،غير مباشرة ،لكنها موجودة.
كارين أرمسترونج

كارين ارمسترونغ مؤلفة بريطانية لها كتاب من حقول الدم :الدين والتاريخ من العنف.

عندما خلقت الثورات في فرنسا أول دولة علمانية في أوروبا في أواخر القرن ال ،18فإنها أزالت أوال الكنيسة
الكاثوليكية وصادرت ممتلكاتها .بعد ذلك ،جعلوا للدولة القومية قيمة دينية .اصبح من غير املقبول املوت من أجل الدين
بينما املوت من اجل الدولة امر يدعو للفخر .لقد تم تلبيس الشعور بالوطنية بشعور ديني .نحن بالتأكيد نرى هذا في
الواليات املتحدة مع عبارة "ليبارك اهلل أمريكا" واليد على القلب خالل عهد الوالء.
إنشاء دولة قومية ونفي الدين إلى املجال الخاص لم يجلب السالم إلى العالم .في أواخر القرن التاسع عشر ،أشار
املؤرخ البريطاني اللورد أكتون إلى أن الضغط على العرق واللغة والثقافة في الدولة القومية يؤدي إلي أن األقليات
العرقية قد تكون عرضة إلي بعض الظروف التي تؤدي الي استعبادهم أو حتى إبادتهم .أثبتت املجازرالتي حصلت
لألرمن والهولوكوست انه كان على حق.
هذا صحيح أيضا على ما يسمى بالعنف الديني اليوم .الحروب الدينية دائما لها عامل سياسي  .ذلك ينطبق على
الحروب الصليبية ،ومحاكم التفتيش وما يسمى بالحروب الدينية في أوربا .كان أسامة بن الدن واضحا تماما أن لديه
أهداف سياسية واخري دينية .يجوز أن داعش تبدو متدينة جدا ،لكن من خالل الرهائن الذين أفرجت عنهم ،نستطيع
ان نقول ان ثقافتهاعلمانية بشكل ملحوظ .العديد من القادة الرئيسيني في داعش كانوا أعضاء في الجيش البعثي
العلماني لصدام حسني.
ال يوجد دين لم يتصف بالعنف يوما .املسيحية تصر على أهمية الرحمة والعدالة وأنه ال يمكن أن يكون التعاطف
ملجموعة واحدة بعينها .يجب عليك مودة الغريب،كما يقول سفر الالويني .أحب حتى أعدائك ،يقول يسوع .يجب ان
تتواصل مع جميع القبائل واألمم ،يقول القرآن الكريم .يجب علينا تحقيق ذلك في الخطاب الديني  ،و يجب علينا
أن نصغي إلى جميع أصوات الذين يتحدثون ضد العنف والذين يحصلون على القليل جدا من االهتمام في
الصحافة.

ستيفن بينكر

ستيفن بينكر عالم نفس تجريبي وأستاذ في جامعة هارفارد .مؤلف كتاب مالئكة أفضل من طبيعتنا.

اهم اهداف الديانات ،على األقل اإلبراهيمية منها ،هي الوالء القبلي والوالء للسلطة اإللهية والكنسية ،عن طريق اتباع
القوانني التعسفية والطقوس ،واالعتقاد في كيانات ال يوجد دليل عليها ،والحفاظ على النقاء ضد مختلف التهديدات
من االختالط بالغير.
إن السعادة والسالم ال تلعب أي دور في الوصايا العشر ،بغالبية القانون اليهودي )،( Halachaأو بقبول
ان) يسوع (هو املنقذ ،أو جعل كلمة )اهلل( قانون األرض .فقط مع الحداثة وإصالح األديان في االتجاهات اإلنسانية
والليبرالية وتوحيد األديان أصبحت السعادة الفردية والسالم والوفاء أجزاء بارزة من األديان الرئيسية.
إنه ليس من املستغرب إذن أن األديان أدت مباشرة إلى العنف ،كما هو الحال في فتوحات الكتاب املقدس العبرية،
الحروب الصليبية املسيحية والحروب الدينية في أوربا  ،وكما هو الحال في العالم اإلسالمي اليوم .االحتكاكات
والخالفات بني الجيران ال مفر منه ،وعندما تصل إلى املذاهب الدينية ،تصبح من املسائل ذات األهمية املعنوية
البالغة ،مما يجعل من املستحيل الوصول الي حل وسط .القيمة املعنوية تستثمر روحيا  ،لذلك يسهل التضحية
بالحياة من أجل السعادة االبدية.
تطورت الديانات املختلفة بطرق مختلفة علي ازمان مختلفة بمعدالت مختلفة .اإلسالم قاوم إلى حد كبير
اإلصالح .ولكن بالتأكيد أن االتجاه على املدى الطويل هو نحو تحرير األديان ،حتى تلك األكثر معارضة لالصالح.
ان من غير املحتمل أن اإلسالم والقطاعات الراديكالية الرئيسية املسيحية واليهودية يمكن ان تفلت من هذا التيار إلى
األبد.
صعود محو األمية والعلم واملنتديات العامة للحوار املتعقل جعلت العقيدة الدينية والتقوقع أمر ال يمكن الدفاع عنه على
نحو متزايد .أيضا ،تعلم العالم دروسا مريرة من الصراع الطائفي ،والتي انعكست في اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان ،التي أعقبت الحرب العاملية الثانية واملحرقة .هناك حروب أقل عموما ،ولكن أكثر الحروب الحاصلة االن
تعزى إلى دوافع دينية.

فران دانيس

فران دانيس أستاذة الخدمة االجتماعية في جامعة نيويورك .محررة مشاركة في مجلة العنف املنزلي.

يجب أن نميز بني اإلرهاب الذي يضع قوة واحدة أو مجموعة قوي ضد أخرى ،مثل ما يحدث في الشرق األوسط وهو
ما أسميه "إرهاب حميم" من العنف الحاصل داخل املنزل" .اإلرهاب الحميم" يحدث في كل األديان اإلبراهيمية
الثالثة الرئيسية )اليهودية واملسيحية واإلسالم( ،وغالبا بنفس النسب.
نحن نعرف الكثير حول تقاطع سوء املعاملة والدين من الدراسات عن النساء اللواتي يتعرضن لإليذاء .املعتدون
يستخدمون الدين كأداة أخرى للسلطة والسيطرة ،بما في ذلك الضغط على الضحية للصفح ،أوعزل النساء من
املشاركة في الطقوس الدينية أو استخدام الدين لتعزيز موقفهم بأنهم "رب األسرة".
من ناحية أخرى ،فإن ضحايا العنف املنزلي في كثير من األحيان يتحولون إلى الزعماء الدينيني للراحة أو للعزاء .في
أحيان اخري تصبح هذه الزعامات الدينية من العوامل املساعدة للتعنيف من خالل التأكيد على وجهة نظر
الجناة  .نحن بحاجة إلى قادة دينيني يؤكدون على أن عهد الزواج يكسر عند استخدام العنف .يمكن للمؤسسات
الدينية أن تكون مصادر دعم من خالل جعل السالمة هي األولوية .
دوغ بارديو

دوغ بارديو جزء من الفريق الذي فاز بجائزة بوليتزر للخدمة العامة هذا العام لسلسلة "حتى املوت " .وهو مراسل لصحيفة واشنطن بوست في
تشارلستون بوالية ساوث كارولينا.

الدين نادرا ما يكون السبب العلني للعنف املنزلي .من دراستنا للعنف املنزلي ،وجدنا أن الدين هو بمثابة سبب خفي
في كثير من العالقات واملواقف ،مثل أن الزوجة يجب أن تطيع زوجها .يمكن لبعض املواقف أن تؤدي إلى تفشي

الغضب .يحدث آن ينتج العنف من أسباب أخرى عندما يفكر الرجل انه قد يكون فقد السيطرة على زوجته .الدين
ربما يلعب دورا أكبر في تفسير ملاذا تبقى العديد من النساء في عالقات مسيئة لهن ،وذلك العتقادهن بقدسية
الزواج.
ديفيد رابوبورت

ديفيد رابوبورت أستاذ فخري في جامعة كاليفورنيا ،أسس مركز في جامعة كاليفورنيا لدراسة الدين .محرر مؤسس في مجلة اإلرهاب
والعنف السياسي.

كانت هناك أربع موجات من اإلرهاب في العصر الحديث .االولي كانت الفوضوية ،بدأت في روسيا في القرن التاسع
عشر ،وسرعان ما انتشرت في أوروبا وآسيا .شملت املوجة الثانية التحرر من اإلمبراطوريات الغربية .نشأت املوجة
الثالثة من الحرب الباردة والصراع في فيتنام .كل هذه املوجات استمرت جيالً أو نحو ذلك.
اإلسالم هو في قلب املوجة الرابعة والحالية .أجرت الجماعات اإلسالمية الهجمات الدولية األكثر فتكا وأثرت
بالجماعات االرهابية الدينية في أماكن أخرى .بعد اإلرهاب االسالمي ،سعى السيخ الي بناء دولة دينية في
الهند .حاول اإلرهابيون اليهود لنسف أقدس مكان للمسلمني في القدس وارتكبوا العديد من الهجمات ،بما في ذلك
اغتيال رئيس الوزراء االسرائيلي اسحاق رابني في عام  .1995االرهاب املسيحى،و استنادا إلى تفسيرات عنصرية
من الكتاب املقدس ،تفاشي ايضا.
حدث بشكل مشابه ملا تم في القرون الوسطي ،أن انسحبت من الدولة القائمة بعض الجماعات القروية املسلحة
واملؤلفة من أسر ممتدة  ،وذلك النتظار عودة املخلص وبدء حرب عرقية كبيرة .لم يكن العنف التي انتجته تلك
الجماعات كبير ،اذا صرفنا النظر عن تفجير أوكالهوما سيتي عام .1995
اآلن املوجة اإلسالمية للعنف تقريبا على مشارف النهاية ،وأنا أشعر بالتفاؤل أنه يمكن أن تنتهي في العشر سنوات
إلى ١٥سنة القادمة بسبب التعب وبشرط امتناع الغرب من اإلفراط في املشاركة .إننا لم نتعلم الدرس تماما  :إنه أمر
شائع جدا في تاريخ اإلرهاب لجميع الدول أن تبالغ .كما أن البروتستانت والكاثوليك تعلموا أن يعيشوا معا ،فإن
الشيعة والسنة ،الذين عاشوا معا خالل اإلمبراطورية العثمانية ،سيتعلمون الش† نفسه،يساعدهم على ذلك عدوهم
املشترك ،الغرب.

وليام كافانو

وليام .كافانو مدير املركز العاملي الكاثوليكي والثقافات الالهوتية ،وأستاذ الدراسات الكاثوليكية في جامعة دي بول .و مؤلف أسطورة
العنف الديني.

ال يوجد فرق جوهري بني العنف الديني والعنف العلماني .يقال أن الدين يمكن أن يكون مطلقا بشكل غريب وغير
عقالني  ،ولكن األيديولوجيات واملؤسسات العلمانية يمكن أن تكون كذلك .في الواقع ،فإن التمييز الديني -العلماني
هو اختراع غربي حديث ،وتم استخدامه في أوقات مختلفة بناس مختلفة والهداف مختلفة.
في إيران ،على سبيل املثال .القصة تحكي بأنه بدأ االضطراب الديني في إيران في عام  .1979ما يتم تجاهله هو
أن االرهاب بدأ في عهد الشاه العلماني قبل  26عاما .في الواقع ،الذين اقترحوا أسطورة العنف الديني ،كانوا
عوامل مساعدة لدعم قيام دول علمانية وعلمانيني يلقون اللوم علي املتدينني .بالتالي ،فإن أسطورة العنف الديني
تصبح مبررا الستخدام العنف.
ينظر الي العنف املسمى "ديني" بأنه غير منطقي ،قوي وشاجب .العنف املسمى "علماني" ،من ناحية أخرى ،مهما
كان مؤسف في كثير من األحيان ،بأنه يعتبر ضروريا وأحيانا حتى يستحق الثناء هو الحال في الدفاع عن "النحن "
من العنف الديني.
من بني أولئك الذين يعتبرون أنفسهم مسيحيني في الواليات املتحدة ،هناك عدد قليل جدا من الذين سيكونون على
استعداد للقتل باسم الرب ،في حني أن الرغبة ،في ظل ظروف معينة ،للقتل أو املوت من أجل الوطن في الحرب يؤخذ
عموما من املسلمات.
أنا ال أنكر أن الناس من املمكن أن تستخدم إيمانها من أجل أن تفعل أشياء مخيفة وهمجية ،ولكن الناس تستخدم
إيمانها ب "الحرية" أوب "السوق الحرة" لتفعل الشيء نفسه .أنا ال أرى أيا ً من هذا يتراجع في املستقبل القريب،
ولكن آمل أن هذا النوع من التسوية  ،التي أشجعها ،تساعد على نزع فتيل الثنائيات مثل دينية-علمانية أو عقالنية-
غير عقالنية .ربما تقلل من شيطنة االخرين قليال.

محمد الدجاني

محمد الدجاني هو زميل وستون في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى .يدرس العلوم السياسية في جامعة القدس في القدس ،أسس
حركة وسطية من اإلسالم املعتدل.

كانت عائلتي في الخمسينات والستينيات من القرن الفائت تقليدية ولكن ليست متطرفة ،-كانت نموذجية لحياة املسلمني
في ذلك الوقت .كانوا مسلمني "دينيا من الداخل ،علمانيني من الخارج ".أتذكر الكثير من العمل الجماعي،
والصداقات ،و الزيجات املختلطة .األمر مختلف اليوم .اآلن يتم التحريض من خالل الدين .يستخدم الدين من
الجانبني للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني كأداة ألجندة سياسية .اذا ماذا حصل؟ للتبسيط أقول" ،حدثت اسرائيل".
بدال من ذلك ،ساهم حدثان إلى زيادة الراديكالية،-االنتفاضة األولى في عام  1986وصعود حماس .التطرف الديني
أسكر الفلسطينيني ،قدم لهم هروبا من واقعهم البائس .باإلضافة إلى ذلك ،في الغرب ،انهيار الشيوعية واالتحاد
السوفياتي في التسعينات أدي إلي البحث عن عدو جديد .أصبح اإلسالم هدفا .أنا واقعي ،ولكن أنا متفائل بشأن
املستقبل.من املسلمني البالغ عددهم  1.5مليار مسلم ٪5 ،فقط يصلون خمس مرات في اليوم .وهذا  5في املئة ،فقط
 5إلى  10في املئة هي الراديكالية.
روبرت ايسن

روبرت ايسن هو رئيس قسم الدين في جامعة جورج واشنطن ومؤلف كتاب السالم والعنف في الديانة اليهودية.

الدين كان دائما يربط بالعنف .ويُعتقد أ في بعض األديان ،أن العنف هو إحدى الوسائل الالزمة لتحقيق تلك الحقبة
النهائية من السالم عندما يعود املسيح .في اليهودية ،لدينا مفهوم مخاض والدة املسيح ،الذي يشير إلى فترة من

العنف قبل مجيء املسيح املنتظر في الفترة التي يتم فيها قهر أعداء اهلل .في الكتاب األخير من العهد الجديد ،سفر
الرؤيا ،الرؤية املسيحية للسالم أن املسيح ال يصل إال بعد أن يعاقب اهلل الذين رفضوا املسيح .في اإلسالم كذلك،
عصر املسيح مسبوق بعصر من العقاب العنيف على العصاة.
الدين هو مثل أي شكل آخر من أشكال الهوية للمجموعة حيث يتم التعامل مع الغرباء بقسوة .عالوة على ذلك ،وعلى
مر القرون ،كان للدين في كثير من األحيان عالقة معقدة مع غيره من أشكال الهوية الجماعية مثل العرق
والقومية .عندما تتداخل الهوية الدينية مع أشكال الهوية األخري ،فإن احتماالت العنف تكون أكثر  .في القرنني
السادس عشر والسابع عشر  ،كان هذا النوع من العنف الرهيب في أوروبا املسيحية ،وعند هذه النقطة ،قتل
الكاثوليك والبروتستانت بعضهم البعض بأعداد كبيرة .تضاءل العنف الديني حتى نهاية الحرب الباردة ،عندها رجع
للدين دوره .جزء من السبب هو أن العلمانية لم تحل املشاكل املهمة في العالم.
جون إسبوزيتو

جون إسبوزيتو أستاذ الدين والشؤون الدولية والدراسات اإلسالمية في جامعة جورج تاون .من بني مؤلفاته كتاب الحرب غير املقدسة :اإلرهاب
باسم اإلسالم.

العالقة بني الدين والعنف تتضائل في جميع األديان .اعتاد الناس علي القول أنه ال وجود للعنف الديني في
الهندوسية أو البوذية ،ولكن اليوم ترى املقاتلني البوذيني في ميانمار والهند .اذا تم النظرالى التفاعل بني الدين
والعنف ،فإن في أكثر األحيان يكون الدافع األساسي ليس الدين ولكن الظروف السياسية أو االقتصادية
واالجتماعية .في املجتمعات حيث الدين هو جزء مهم من الهوية االجتماعية ،فإن الجهات الفاعلة املسلحة سواء
الحكومية أوغير الحكومية تستخدم الدين للمصداقية وإلهام اآلخرين للقتال واملوت في سبيل ما يؤمنون به .إساءة أو
سوء استخدام الدين يعتبر أداة فعالة جدا في إضفاء الشرعية وتحقيق األجندة الخاصة.
أثناء الحروب الصليبية ،على سبيل املثال ،كان لإلمبراطور دوافع سياسية .ولكن على الرغم من قول البابا أوربان،
"بمشيئة الرب" فقد كان البابا يتنافس على السلطة مع االمبراطور .في حالة إسرائيل وفلسطني ،هناك مطالبات
باألراضي وغيرها من االهتمامات عند كال الجانبني ،لكن هناك أيضا الزعماء الدينيني الذين يحفزون قطاعات من
السكان باسم الدين ،مدعني أن "اهلل يريد أن تكون لنا هذه األرض .انها ارضنا املقدسة " .ينطبق الشيء نفسه على
الناس الذين ينتمون إلى داعش .نعم ،هناك أناس يكون الدين هو دافعهم الرئيسي ،ولكن هناك أيضا الكثير من
العلمانيني السابقني البعثيني أو السنة،من اعضاء الجيش أو الشرطة الذين فقدوا وظائفهم السابقة عندما غزت
الواليات املتحدة العراق أو الذين يشعرون بأنهم مضطهدون.

نيكوالس قير

نيكوالس قير هو أستاذ فخري في قسم الفلسفة في جامعة إيداهو .من بني مؤلفاته كتاب أصول العنف الديني :منظور آسيوي.
يمكن القول أن البوذيني والهندوس تعلمو األصولية الدينية من أسيادهم االستعماريني :البريطانيني ،والبرتغاليني
والهولنديني .واجه هؤالء املؤمنون السلميون  ،القوى األجنبية التي اعتقدت انهم يمثلون الدين الحق الوحيد ،دين تم
نشره بحد السيف .في جميع أنحاء العالم ،بشر املبشرون املسيحيون بفكرة دين واحد هودين هو الصحيح والنقي،
بينما جميع االديان األخري مزيفة .في أواخر القرن التاسع ،درس املبشرون البريطانيون هذا للهندوس و الذين بدأوا
الوعظ بأن البوذيني واملسلمني واملسيحيني يجب أن يغيروا أديانهم حتي يصبحوا هنود حقيقيني .هذا بدوره أدي إلى
الكثير من العنف ،املوجه أساسا كانت ضد املسلمني واملسيحيني .قبل التوغل االستعماري ،نادرا ما تستند النزاعات
بني املسلمني والهندوس والبوذيني على اساس ديني.
بورما ]ميانمار حاليا[ ،أيضا ،كان مجتمعا متناغما نسبيا من البوذيني والهندوس والتجار املسلمني حتى وصل
البريطانيون .كانت جميع الشعوب واألديان مقبولة .جلب البريطانيون إلي الهند املوظفني املدنيني واملزارعني والعمال
املسلمني الذين حلوا محل البورميني االصليني  ،مما أدى إلى استياء ضد البريطانيني  ،فأدي الي أن يصبح
البوذيون أصوليني  .في العشرينات والثالثينات من القرن العشرين ،بدأ العداء ضد املسلمني .هذا العداء قد انفجر
مؤخرا ،كان املستهدف الرئيسي الروهينجا في الجزء الجنوبي الغربي من البالد على مقربة من الحدود مع
بنغالديش.
التبت واليابان ايضا لديهم تاريخ من العنف الديني خال من االستعمار .قاتل البوذيون التبتيني على مر القرون .وكان
الدافع األساسي الدين .يتبع البلد الصغير بوتان طائفة ريد هات ) القبعة الحمراء( ،بينما كان املذهب السائد في
التبت يالو هات )القبعة الصفراء( .غزت جيوش القبعة الصفراء بوتان تسع مرات لالطاحة بطائفة القبعة الحمراء
وهزمت في كل املرات .الداالي الما يعترف بأنه كان هناك عنف في تاريخ دينه ،وكان يقول ان السبب أن التبت عانت
كثيرا ،أنهم يدفعون )الكارما ( Karmaالسيئة بسبب تلك القرون من العنف.
جاءت أعمال العنف الديني في اليابان خالل الحرب العاملية الثانية .كان ذلك عندما كرس الشنتو  ،Shintoدين الدولة
اليابانية ،االمبراطور بوصفه تجسيدا لإللهة أشعة الشمس .اإلمبراطور كان بحاجة إلى أن يطاع في جميع النواحي،
لذلك يمكن القول بأن الغزو الياباني لكوريا والصني وأماكن أخرى كانت على أساس الدين

ويندي دونيجر

ويندي دونيجر أستاذة تاريخ األديان في جامعة شيكاغو .مؤلفة الهندوس:التاريخ البديل.
الناس ال تعرف الكثير من التاريخ الهندي الذي غالبا ما يفترض أن الهندوس ،خالفا ملعظم األديان األخرى ،لم يكن
عنيف ،وأنهم يقضون اليوم في التأمل ،والقيام باليوغا وبكونهم نباتيني .يمكن للمرء أن يعتقد أن مذابح املسلمني من
قبل الهندوس في عام  ،1947والهندوس من جانب املسلمني ،و تقسيم الهند إلى الهند وباكستان ،سيكون له اثره
بحل النزاع بني الناس  .لكن في الحقيقة فإن املهاتما غاندي،و بسبب سياسة الالعنف التي انتهجها ،والتي أثرت
بعمق في مارتن لوثر كينغ ،وتفسيره للغيتا )نص يعتقد الكثير ،لكن ليس الكل  ،من الهندوس بأنه كتابهم املقدس(
بوصفه الكتاب الذي يبشر بالالعنف.
لكن الواقع مختلف .غالبية الهندوس ليسوا نباتيني .اليوغا لم تكن تمارس إال من قبل البهلوانيني والسحرة في الهند
حتى صارت محترمة في القرن التاسع عشر ،من قبل العبي كمال االجسام البريطانيني و السويديني واالمريكيني.
اليانيني ) ،(Jainsوليس الهندوس الذين أخذوا دائما خطوات استثنائية لتجنب ايذاء الحيوانات .الغيتا هو الكتاب املقدس
لدي الهندوس  ،يحث البطل أرجونا للعودة إلى املعركة لقتل أكبر عدد من أصدقائه املقربني واألقارب .القوميون
الهندوس ،في القرنني ال 19وال ،20استخدموا )غيتا( لحشد املقاتلني ملهاجمة البريطانيني.
هناك جذور قديمة لهذا العنف .الهندوس الفيدية ،من حوالي  1500قبل امليالد ،ضحوا بالحيوانات إلى اآللهة،
وبعض الهندوس يقوم بذلك حتى يومنا هذا .الزاهد الهندوسي في كثير من األحيان يقوم بالتعذيب الذاتي من مختلف
األنواع ،مثل التحديق في الشمس حتي العمي أو طعن اللسان برمح ثم استخراجه من الخد  .كثيرا ما تم أعدام
اللصوص واملجرمني اآلخرين باستخدام الخازوق .وهناك العديد من األمثلة من العنف املنهجي في الثقافة الهندوسية
الكالسيكية.
مصدر االعتقاد بأن الهندوس ليسوا عنيفني ينبع ،كما أعتقد ،من واقع أن بعض الهندوس روجوا الى الالعنف
وتحدثوا عن ذلك .في الواقع ،إنه من الثابت بالدليل أن الهندوس لديهم مشكلة مع العنف  .ملاذا يتكلم الكثير ضد
العنف إذا كان العنف غير موجود؟ هذا التأمل العميق في كثير من األحيان على الحاجة للسيطرة على العنف سواء
داخل كل إنسان و داخل املجتمع ككل هو شيء مهم ويجب ان نتعلم منه.

هيكتور أفالوس

هيكتور أفالوس هو أستاذ الدراسات الدينية في جامعة والية أيوا ،مؤلف كتاب كلمات مقاتلة :أصول العنف الديني.

الدين يتسبب أو يكون عامال في العنف عندما يمكن تتبع عمل عنيف ووصله بالدين .على سبيل املثال ،إذا كان
شخص ما يريد أن يؤذي شخصا مثلي الجنس على أساس االعتقاد بأن اهلل أو الكتاب املقدس ال يوافق على املثلية
الجنسية ،فإن ذلك سيكون عمال من أعمال العنف الديني .أنه من الصعب جدا أن أقول أن إيذاء مثليي الجنس
يرجع إلى بعض التهديدات االقتصادية أوالسياسية .في هذا املعنى ،العنف الديني ليس خرافة.
الدين ،مع ذلك ،ال يسبب دائما العنف وليس هو السبب الوحيد للعنف .كل الصراعات هي صراعات علي املوارد
الشحيحة .نظرية املوارد الشحيحة يمكن أن تفسر الصراعات من أصغر وحدات التنظيم اإلنساني )على سبيل
املثال ،شح عاطفة الحب في االسرة( إلى نطاق عاملي )على سبيل املثال ،إمدادات الطاقة الغير كافية(.
هذا ينطبق على الدين ،على الرغم من أن النزاعات على املوارد موجودة بالفعل )مثل املاء والغذاء ،أو النفط( ،فإن
النزاعات الدينية تنتج بسبب موارد موجودة فقط ألنه هناك من يؤمن بها .على سبيل املثال" ،الحياة األبدية" ال يمكن
ان يتم إثباتها ،ولكن الكثير من الناس على استعداد للموت من أجل الحصول عليها .وباملثل ،فإن االعتقاد بأن املكان
"مقدس" لإلله  ،فهذا يمكن أن يؤدي إلى النزاع عندما ترفض املجموعات ان تتشارك هذا املكان.
ألن هذا النزاعات القائمة على رغبات اإلله ال يمكن الفصل فيها باستخدام وسائل موضوعية ،يصبح العنف وسيلة
تسوية هذه الخالفات .الواقع أن مأساة العنف الديني هي أن املؤمنني من املمكن أنهم يجدون تبريرا لتدمير حياة
االخرين  ،للحصول علي “حياة ابدية ” قد ال تكون موجودة بالفعل.

امي بيديزو

امي بيديزو أستاذ الدراسات الحكومية االسرائيلية ودراسات الشتات في جامعة تكساس في أوسنت ،ومؤلف كتاب انتصار الحق
الراديكالي إسرائيل.

الدين في حد ذاته ليس سببا للعنف ،انها الطريقة التي يتم ترجمة الدين فيها إلى جماهير مختلفة من قبل وكالء ،
هم القادة الدينيون ،أوأناس نصبوا أنفسهم زعماء دينيني  .في حالة إسرائيل ،هناك العديد من الحاخامات املتطرفني
في املستوطنات وغيرها ممن يحملون معتقدات دينية أصولية .إنهم يحولون تعقيدات الدين الي لعبة محصلتها صفرية
 ،كالحرب على أساس أرض امليعاد املقدسة بني "أصحاب الحق" )اليهود( وخصومهم )العرب(.
بعد حرب عام  ،1967أصبحت الضفة الغربية قضية محورية للصهاينة املتدينني .الحاخام تسفي يهودا كوك،زعيمهم
الروحي ،استوحى لهم جهود التسوية على االراضي التوراتية “املحررة” من خالل استخدام خطاب الهوتي.
بالتوازي مع هذه العملية ،أضاف الحاخام مئير كهانا ،الذي وصل من الواليات املتحدة في عام  ،1971طبقة جديدة
من التطرف .كان أقل اهتماما بتسوية الخالف على األرض من اهتمامه بعملية الفصل بني اليهود والعرب واستبدال
الحكم الديمقراطي بدولة ثيوقراطية .على عكس الحاخام كوك ،كاهانا شرع استخدام اإلرهاب كوسيلة لتحقيق
اهدافه .في عقد الثمانينات ارتكب أعضاء أساسيون في حركة استيطانية أعمال إرهابية ضد الفلسطينيني في
الضفة الغربية .رأى البعض منهم استخدام العنف كوسيلة لتصعيد الصراع بني اإلسرائيليني والفلسطينيني وإفشال
أي احتمال للمصالحة .أعرب بعض املؤمنني بعودة املسيح عن اعتقادهم بأن املسجد في الحرم القدسي الشريف
كان ال بد أن يدمرمن أجل عودة املسيح  .ال يهمهم كيف ستكون ردة فعل الفلسطينيني أو العالم .لم يشعروا بالقلق
حول التصعيد ،ألن هذا لهم كان عبارة عن خطوة أخرى على طريق الخالص.
في عام  ،1995بعد عامني من التوقيع على اتفاقات أوسلو ،اغتال ايجال عامير رئيس الوزراء اسحاق رابني .عا مير
عبر بتصرفه عن التقارب املوجود بني افكار كوك وكاهانا  .فكرة أن رابني ،وهو زعيم علماني ،تخلى عن جزء من
األرض املقدسة مما أزال غطاء الشرعية عن الحكومة في عيون عامير .اعتقاده أن رابني خائن ،هو التبرير الديني
لقتله.

روبرت شازان

روبرت شازان هو أستاذ اللغة العبرية واليهودية في جامعة نيويورك .مؤلف إعادة تقييم الحياة اليهودية في أوروبا في العصور الوسطى.

العنف ليس جوهري للحركات الدينية ،ولكن هذه الحركات الدينية تحتوي دائما القدرة على أن تصبح عنيفة .عندما
يحاول أتباع دين ما إلى االمتثال الي املثل العليا التي يعتبرونها ذات أهمية كبيرة ويترتب على ذلك أنهم يعتقدون
أنهم يجب أن يستخدموا كل اداة محتملة تحت تصرفهم .الصليبيون املسيحيون في العصور الوسطى هم خير مثال
على ذلك .كانوا يعتقدون أن ما كانوا يفعلونه كان من األهمية بحيث أن العنف الشديد كان مناسبا تماما وذا ضرورة
قصوى .املسيحية ،على عكس اإلسالم ،لم ترتفع في البداية إلى السلطة عن طريق القوة العسكرية ،بل من خالل
اإلقناع والتبشير .لم يستخدم املسيحيون االوئل العنف بل كانوا ضحايا له .لكن إعالن البابا أوربان الثاني عن
الحروب الصليبية عام  1095مثل تغيرا كبيرا .أعلن أن اإلجراءات العسكرية الالزمة الستعادة األراضي املسيحية
التي فتحها املسلمون هي من أعمال الدين الهامة .
إن تمجيد الشهادة والتضحية بالحياة في سبيل الدين املسيحي هو في صميم التقليد املسيحي ،بدءا بيسوع الشهيد
النهائي الذي كان مستعدا للتضحية بحياته من أجل الوفاء للطلب اإللهي .رأى جنود الحروب الصليبية أنفسهم بأنهم
يمشون في خطوات السيد املسيح .كان "جنود املسيح" على استعداد للتضحية بحياتهم-وبحياة االخرين من أجل
تحقيق املثل األعلى للعالم املسيحي .أنه مذابح ا مبررة ،على سبيل املثال ،املذابح التي تعرض لها اليهود من أجل ان
يتم تخليص أرواحهم من اإلدانة واعطائهم الخيار للتحول للمسيحية قبل قتلهم.
جادل العديد من املسيحيني في العصور الوسطى أن الحروب الصليبية كانت انتهاكا للمثل املسيحية ،وليست وفاء
لها .قيادة الكنيسة عموما رفضت رسميا فكرة ارتكاب الصليبيني أعمال عنف ضد اليهود.إن الحروب الصليبية مجرد
إثبات أنه بمجرد أن يتم تحفيز الناس عن قصد إلى قتل اآلخرين ،يصبح العنف الناجم بعيد عن السيطرة.

ستيفن ايمرسون

ستيفن ايمرسون هو املدير التنفيذي ملشروع التحقيق عن اإلرهاب ،ومؤلف كتاب الجهاد االعالمي :دليل اإلسالم املتشدد في الواليات املتحدة.

الدين ليس عنيف بطبيعته .القرآن ،على سبيل املثال ،لديه بعض اآليات واملواعظ التي تحث علي القيام باعمال عنف،
كما أن لديه آيات غير عنيفة ويدعو املؤمنني بعدم القيام باعمال عنف .املشكلة تكمن في حقيقة أن اليهودية واملسيحية
على حد سواء والتي لها نفس االيات العنيفة وغير العنيفة واآليات خضعت لعملية إصالح ،في حني أنه لم يحصل ذلك
باإلسالم .بشكل عام ،أدت تلك اإلصالحات إلى العلمانية ،والفصل بني الكنيسة والدولة والتعددية الدينية .من ناحية
أخرى ،هناك أولئك الذين يتبعون فهم حرفي للقرآن ويتشبثون باآليات املتطرفة والعنيفة .وهذا ما يفسر ملاذا ،وفقا
إلحصاءات وكاالت االستخبارات األمريكية ،أنه تم تنفيذ ما معدله نحو  65إلى  70في املئة من كل أشكال اإلرهاب
الدولي من قبل اإلرهابيني اإلسالميني على مدى السنوات ال  15املاضية .ولكن في الوقت نفسه ،هناك العديد من
املسلمني السلميني الذين ال يوافقون على تلك اآليات العنيفة  .الدين هو فكرة مجردة .االنسان يجعل منه ما يجعل.
ستيفن م .والت

ستيفن والت .أستاذ الدراسات الدولية في كلية هارفارد كينيدي .مقاله "ماذا يجب أن نفعل اذا انتصرت الدولة اإلسالمية؟" نشر مؤخرا
في Foreign Policy

الجزء األساسي من أيديولوجية داعش هو انتقاد ومهاجمة غير املسلمني ومهاجمة التفسيرات اإلسالمية الغير متوافقة
معها .كما هو الحال مع اإلصدارات املتطرفة األخرى لإليمان الديني ،بمجرد تحديد اآلخرين كاملرتد أو الزنديق ،فإنه
يتم فتح الباب لجميع االعمال املتطرفة .ما هو مختلف هو استخدام داعش للعنف كمسرح سياسي كطقوس قطع

الرؤوس ونشرها في وسائل التواصل االجتماعي  ،من أجل تخويف اآلخرين أو استفزاز الواليات املتحدة املبالغة في
ردة الفعل.
من الواضح أن داعش حركة وحشية ،لكنه من املهم فهم خطرها بسياقه .خطرها هو على االشخاص الواقعني تحت
سيطرتها  ،لكن خطرها علي غيرهم قليل .في كل من أمريكا وغيرها ،ينجذب إلي داعش عدد قليل من الناس الغير
راضني .هذا الجذب يمكن أن يؤدي إلى هجمات "ذئب منفرد" ،لكن تأثيرها الكلي صغير .على مدى العامني
املاضيني ،ما يقرب من  ٥٠٠إلى  ٦٠٠شخص قتلوا في بلدان خارج سيطرة داعش من قبل مهاجمني ادعوا نوعا من
االنتماء الي داعش .خالل الفترة نفسها ،قتل أكثر من  ١٥٠٠٠شخص باستخدام االسلحة النارية في الواليات
املتحدة وحدها .إذا كنت سأضع رهان ،سأقول أن داعش لن تستمر ملدة عشر سنوات  .السيطرة على األراضي
والسكان عمل صعب ،وخصوصا عندما تواجه الكثير من املعارضة الخارجية .هذه الضغوط عادة ما تجبر حتى
الحركات األكثر تطرفا لتصبح أكثر واقعية من أجل البقاء في السلطة.

مارجو كيتس

مارجو كيتس أستاذة العلوم اإلنسانية ومنسقة الدراسات الدينية في جامعة هاواي في املحيط الهادئ .شاركت في تحرير كتيب أكسفورد الدين
والعنف.

الطقوس الدينية تخلق منطقا ألعمال العنف .أنها تضع الناس في حالة ذهنية تكون فيها أعمال العنف  ،التي في
الواقع هي ضد كل التعاليم الدينية  ،لكي تصبح مبررة بسبب وجود حالة استثنائية مفترضة .طقوس ترفع من درجة
ما سيتم القيام به من أعمال مروعة وتقوم بتبريره  .ألنها تخلق حالة عقلية يكون فيها أي شيء ممكن الحدوث
ويتصور البشر امتالكهم قدرة الهية .الجميع يعرف ان هناك مساحة فاصلة بني الحياة الطبيعية وبني افعال تؤدي الي
العنف املرعب.
"اإلرشادات األخيرة من  "11/9هي واحدة من أكثر األمثلة القوية واملزعجة األخيرة على هذا .تم العثور على ثالث
نسخ من هذه "التعليمات" بعد  11سبتمبر  ،2001واحدة في سيارة في موقف للسيارات في مطار نيويورك و
واحدة تحت االنقاض في امليدان في والية بنسلفانيا ،والثالثة في منطقة في واشنطن .إن هذه "التعليمات" ال تقول
شيئا عن خطة تحليق الطائرات في املباني وقتل أكبر عدد من الناس .تحدثت هذه التعليمات عن طقوس التطهير مثل
االستحمام وتعليمات لإلرهابيني لفرك آيات القرآن الكريم على أجسادهم وعلى األمتعة وجوازات السفر .لقد تم
توجيههم لإلنخراط بالصالة املكثفة ألسابيع وبترديد اناشيد بطولية عن املوت في أثناء املعارك األرضية .كان الهدف

من هذه الطقوس املقررة هو جعل األفراد في اإلطار املناسب الرتكاب أعمال إرهابية عنيفة .إنها كرست ارتكاب
القتل الجماعي.
ال ينبغي الناس أن تكون مصدومة بمظاهر العنف الديني .الدين والعنف هما جزء أساسي لجميع األديان
العاملية .يمكننا ،على سبيل املثال ،قراءة بالكتاب املقدس قصة يشوع )  ) Joshuaوالكيس في أريحا .سار بنو
اسرائيل حول أسوار أريحا مرة واحدة كل يوم ملدة ستة أيام ،حاملني تابوت العهد.قاموا بطقوس تنقية خالل هذه
األيام الستة ،بما في ذلك ختان جميع الذكور .في اليوم السابع ،داروا حول الجدران سبع مرات ،ثم نفخ الكهنة
بالقرون ،وصرخ بنو إسرائيل ،وانهارت أسوار املدينة .زعموا أنهم كانوا يتبعون شريعة اهلل ،لم يأخذ بني إسرائيل
أسرى  ،تم ذبح كل رجل وامرأة وطفل في أريحا ،باستثناء العاهرة الكنعانية .إن هذه األيام الستة من الطقوس
الدينية هيئت بني إسرائيل إلى ارتكاب أعمال متطرفة عنيفة.
مارك ياكنسماير

مارك ياكنسماير هو مدير مركز أورفاليا للدراسات العاملية والدولية في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا ،ومؤلف كتاب اإلرهاب في عقل اهلل.
نحن نعيش في زمن االضطراب االجتماعي ،وأحد العوامل التي تساعد اإلرهاب الديني هي تغير العالم .في هذه
األيام هناك األسواق العاملية ،وهناك إضعاف للسلطة السياسية ،وهناك اتساع في الفجوة بني األغنياء والفقراء،
وكذلك هناك وسائل االعالم االجتماعية ،والتي تعطي املزيد من الناس صوتا .إن اإلرهاب الديني ما هو إال استجابة
النتهاكات يعاني منها املجتمع  .في كثير من األحيان فإن "التدين" ينتشر  ٫ويتم وصف الصراع الحادث بأنه
صراع عاملي .لهذه األسباب فإن اإلرهاب يجب أن ال يأخذ صفة العاملية.
أنا متفائل نسبيا أن وضع حد للعنف الديني قد يكون ممكنا .طريقة واحدة لوضع حد له هي ايجاد حد أدني للثقة
واالحترام بني الخصوم .حدث التحول األكثر دراماتيكية في الفترة الحديثة في ايرلندا الشمالية في أواخر القرن
العشرين .كان هناك اقتناع من قبل الناس املعتدلني من كال الجانبني بأنه من املمكن ايجاد ثقة بني الطرفني  .في
الوقت نفسه ،حدث شيء مماثل بني السيخ في شمال الهند .بعد عشر سنوات من صراع وحشي ،انتهي
العنف .ألنهم تعبوا منه.
وأنا على يقني من شيء واحد :العنف ضد العنف ال يثمر .عندما تتخلى الحكومات عن املبادئ األخالقية الخاصة بها
في التصدي لإلرهاب ،فإنها تبرز دون قصد النقد األكثر تدميرا لها واملوجه من النشطاء الدينيني  ،وهوأن السياسة
العلمانية سياسة خالية من األخالق.

