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عـوملــــة الأديــــان
طالل النوتكي

يحاول الباحث والق�س مايكل بو�س يف مقالته يف جملة الت�سامح  -التفاهم العدد ال�سابع «الهوية الدينية والقيم العاملية النا�شئة» �إعادة
االفرتا�ض الذي يطرحه �صامويل هنتنجتون يف كتابه «العمل الرائد حول العالقات الدولية» ،والذي يتحد ُّث فيه
ت�سليط ال�ضوء على
ِ
خ�صو�صا ،قد �أ�س�س لهذا
رئي�س ل�صراع احل�ضارات ،ويدّعي � ّأن الأديان عمو ًما والإ�سالم
ً
الأخ ُ
ري عن فكر ِة � ّأن الهوية الدينية هي �سبب ٌ
ال�صراع على مراحله التاريخية املختلفة.
ُيق ّدم بو�س كالمه باحلديث عن العوملة وما يقفُ حجر عرثة يف
طريقها ،فتكون –عنده -الهوية الدينية �أكرب حجر عرثة ،حيث
�إنّ الهوية الدينية جتمع حت��ت ظلها عنا�صر الهوية الأخ���رى،
���اي�ي�ن ك��ث�يرة -ال��ل��غ�� َة ،وال���ع���اداتِ والأع َ
ف��ه َ��ي حت���دد –يف �أح َ
������راف،
والأي��دي��ول��وج��ي��اتِ و� ُأط��� َر التفكري ال��ع��ام ،وطريقة النظر للآخر
امل��خ��ال��ف .ك��ل ّ م��ق��وم��اتِ الهوية م�ستمدة م��ن ال��دي��ن� ،أو م�سند ٌة
�إليه ،وحتى تكون الهوية مميزة وحمفوظة ،كان ال ب ّد من �إظهار
االختالفات مع الآخر ،وغر�سها يف النا�شئة ب�أ ّنها ال �سواها ،وب�أنّ
ف�صن ُع �أعدا ِء الهوي ِة ٌ
حفظ للهوية ،وهنا تتع ُ
ٍ
رث
ك َّل
خمالف عد ٌوُ ،
امل�ساعي خللق جو من التقارب والتوافق بني الأديان واملجتمعات
أ�سا�سه الهوية الدينية.
ذات الهويات املختلفة ،حجر العرثة هذا � ُ
ورغ َم �أن بو�س ال يخالفُ هنتنجتون يف كل هذا� ،إال �أنّه ي�أخذ عليه
ت�شا�ؤمَه يف �إمكانية �أن تكون الأدي��ان –الإ�سالمً � -
أر�ضا ميكن �أن
ت�ستق ّر عليها العوملة!.
�إنّ املنطق الذي اعتمده هنتنجتون يف حديثه عن الأدي��ان هو
�أنّ���ه م��ن ال�سهل دائ�� ًم��ا ال��ع��ث��ور على «م��ك��ون��ات دي��ن��ي��ة» لأي ���ص��را ٍع
قائم يف �أي زم��ان ومكان ،ف�إ�ضفا ُء جلباب الدينِ على النزاعات،
ٍ
�صحيحا،
��رب با�سم الدين وبا�سم اهلل قائمة ،وهذا و�إن كان
واحل ُ
ً
فهو غري دقيق ،فكل ح��رب ظاملة تتو�سد الدين والن�صو�ص هي
حرب ظاملة ،وحماول ٌة للوي �أعناق الن�صو�ص �إىل جمرى امل�صلحة
الأيديولوجية ،وهذا يتنافى والدين .ال ُ
أديان ال�سماوية والقوانني
الو�ضعية على ال�سواء ،ال حتث �أتباعها ال على العنف ،وال على
التع�صب ،بل على ال�سماحة والعدل واحلرية والإح�سان وكل القيم
النبيلة ،وهذا ما تدعو �إليه العوملة � ً
أي�ضا .كل �أحد ُحر يف اعتناق
ما ي�شاء ،وفعل ما ي�شاء ،على �أال ي���ؤذي غ�يره ،وال ي���ؤذي نف�سه!

وهذه القيم جمتمع ًة هي حماولة لتح�سني حياة الب�شر من نوا ٍح
عديدة ،منها �أنها ُت ْط ِل ُع ُه ْم على حميطاتٍ فكرية واجتماعية هم
غافلون عنها ،وتخرجهم من الإطار ال�ضيق �إىل �إطار �أو�سع و�أكرث
�شفافية ،وهي من جانب �آخ��ر تغري يف نظرتهم للآخر املخالف،
فاختالفه حينها لن يكون اختال ًفا قاط ًعا ،بل اختال ًفا �ضرور ًيا
ومرث ًيا ،فال خالف يف الإن�سانية ،وال فيما تقت�ضيه الإن�سانية من
يح�س ال ُ
إن�سان ب�إن�سانية من يخالفه،
قيم و�أخالق عامة ،يكفي �أن ّ
و�أن ي�ست�شعر موقفه ،حتى َيرج َع و ُيراجِ َع �إن�سانيته ،وهذا يكفي
لأن تتوقف كل النزاعاتِ واحلروب.
ه���ذا ال���وع���ي امل��ف��ق��ود ع��ن��د ال���ق���ي���اداتِ  ،وع��ن��د امل��ت��ك��ل��م�ين ب��ا���س��م
الن�صو�ص ،هو ما �أدى �إىل انزياح الب�ش ِر عن كثري من الأدي��ان،
وامل�ؤ�سفُ جدًا �أن حوارات الأديان على مدى قرون مل تثمر �شيئا،
ورغ��م �أنّ اجلميع ال يختلف على القيم والأخ�لاق امل�شرتكة� ،إال
�أن الغالبية العظمى ال��ت��ي حت���او ُر ع��ل��ى املُ��� َ
��ش�ترك��اتِ م��ن ج��ان��بٍ ،
وتغر�س خالف ذلك يف �أبنائها ،وهذا ما يبطِ ُل امل�سعى احلقيقي
ُ
للحوارات .ويف حماولة لتداركِ ما تبقى� ،صدر �إعالن «نحو قيم
ع��امل��ي��ة »..يف ع��ام  ،1993يف حم��اول��ة لرتي�سخ قيمتني �أ�سا�سيتني
هما� :أنّ كل �إن�سان له احلقّ يف �أن يعامَل ب�إن�سانية ،و�أن على كل
يحب �أن ُيعامَل .وه��ا َت��انِ القيمتان اللتانِ
�إن�سان �أن ُيعامِ َل كما ُّ
قررهما الإع�لان ،قد قررتهما قبل ُه الأدي ُ
��ان ،بل و�أ�ضافت �إليهما
مرتب ًة �أع��ل��ى م��ن مرتبة احل��قّ وال��واج��ب ،ه��ي مرتبة الإح�����س��ان،
فاهلل تعاىل ويف موا�ضع عديدة من كتابه ي�صفُ املح�سنني ،الذين
اجتازوا مرحل َة املطالب ِة بحقهم� ،إىل التنازلِ لغريهم ،فيقول:
َ
الغيظ وال َعا ِف َ
«والكاظم َ
ني عن النا�س ،واهلل يحب املُح�سنني،»..
ني
احلبيب
«وي�ؤثرو َن على �أنف�سهم ولو كان بهم خ�صا�صة ،»..ويقول
ُ

الكرمي (�صلى اهلل عليه و�سلم)« :امل�سل ُم من �سل َم امل�سلمو َن من
ل�سانه وي���ده ،»..و «ال ي���ؤم��ن �أح��دك��م حتى يحب لأخ��ي��ه م��ا يجب
لنف�سه ،»..ويقول ال�سيد امل�سيح (عليه ال�سالم)�« :أحبوا �أعداءكم،
ب��ارك��وا العنيكم� ،أح�����س��ن��وا �إىل مبغ�ضيكم ،و� َ��ص��لّ��وا لأج���ل الذين
اجلم والقيم العالية
ي�سيئو َن �إليكم ويطردونكم ،»..هذا الت�سامح ُّ
ال��ت��ي ي��ح��ث عليها الإ����س�ل�ام وامل�����س��ي��ح��ي��ة والأدي�����ان الأخ����رى قي ٌم
�أرق��ى و� ُ
أ�شرف و�أطه ُر من القيم – النبيلة  -التي حتاول العوملة
�أن ت�ؤ�س�س لها .امل�شكلة هنا �أنّ املتع�صبني من �أت��ب��ا ِع ه��ذه الأي��ان
ي�سحبو َن ه��ذه الن�صو�ص ليجعلوها ح��ك�� ًرا ملعتنقي ذل��ك الدين
وحده ،وال ينظرو َن لها مبنظور الإن�سانية العام ،وهذا باب كبري
يحتم ُل النظ َر والنقا�ش الذي ل�سنا ب�صدده هنا!.
يحجب عن
ولو �أنّ هنتنجتون نظر حلقيقة الإ�سالم ملا قر َر �أنه
ُ
العوملة ،ولو ق��ر�أ ال�سياقات الإ�سالمية التاريخية ق��راءة حقيقية،
ل��ت��ف��اءل ب���إم��ك��ان ج��ع��لِ الإ���س�لام منطلقًا للقيم ال��ت��ي ت��دع��و �إليها
لقيم فوق قيم العوملة.
العوملة ،بل ومنطلقاً ٍ
وي��ق ُ
��ول ب��و���س� ،إنّ ال��ن��اظ��ر للتاريخ الإ���س�لام��ي ي��ج�� ُد �أن��ه اعتم َد
م��ب��د�أي��ن يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع �أت���ب���اع ال��دي��ان��ات الأخ�����رى ال��ذي��ن ك��ان��وا
يقطنون املناطق التي و�صلت �إليها الإمربطورية الإ�سالمية فرت َة
تو�سعها ،وهذان املبد�آن هما :احلرك ّية واال�ستمرارية.
ففي حني �أنّ احلركية كانت ت�سمح بتفاعل ال�شريعة الإ�سالمية
مع ما يتطلب ُه الو�ض ُع من مرونة وتقبل للآخر ،كانت اال�ستمراري ُة
ُ
تفر�ض اتباع تفا�صيل وجزئيات املوروث الفقهي ،هذا التقابل بني
هذين امل��ب��د�أي��ن ك��ان وم��ا زال قائ ًما ،ففي ف�ترة الن�شوء والتو�سع
الإ�سالمي ،وجد امل�سلمون �أنف�سهم �أم��ام �أقليات دينية من اليهود
وامل�سيحيني ث��م ال��ه��ن��دو���س وغ�يره��م ،فجعلوهم يف ذم���ة ال��دول��ة
الإ���س�لام��ي��ة ويف ح��م��اي��ت��ه��ا ،م��ن ب���اب �أن ال��ي��ه��ود وامل�سيحيني �أه��� ُل
كتاب ،ومن باب �أن غريهم من �أتباع الديانات الأخرى يدخلون يف
«ال�صابئة ،»..ما داموا غري م�ؤذين ال�ستقرار الدولة ،وغري مثريين
للقالقل .وح َ
ني �صار امل�سلمو َن �أتباعًا للمبد�أ الآخر ،اال�ستمرارية،
وغارق َ
ني يف �شعاب وتفرعات ت�أويالت الن�ص القر�آين ،غافلني عن
الن�ص نف�سه ،دخلوا حينها يف كهف العزلة عن غريهم ،واملحاولة
– املدّعاة -حلفظ الهوية الإ�سالمية وابتعادهم عن القيم التي
تفر�ضها الن�صو�ص ،وتفر�ضها الإن�سانية� ،إىل القيم التي تفر�ضها
الن�صو�ص امل َ ْلو ّية ،والقيم امل�ؤدجلة.
وم��ن ه��ن��ا ،فلي�س ث��م�� َة اخ ٌ
��ت�لاف ق��اط�� ٌع ال ب�ين الأدي����ان بع�ضها
البع�ض ،وال بينها وب�ين ما تدعو �إليه العوملة ،وال ما يدعو �إليه
ُ
اخلالف يف عدم حماولة الفهم احلقيقية ،ومنطية
امل�صلحون� ،إمنا
التفكري ،واخلروج عن امل�ألوف ال�سائد ،ومعاملة الآخر كعدو ،ويبقى
�أ ّنه «يكفي �أن تنظر �إ ّ
يل كعدو ،حتى تعجز عن فهم كالمي.»..
tal.fat@hotmail.com

