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ملحق ملجلة التفاهم ت�صدره وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية بالتعاون مع «

منطقة حتت املجهر
كيف �صرنا �آخر الركب
نظرة يف اال�ست�شراق الأملاين
الفكر الإقفايل ،و�إقفال الفكر
تاريخ الثقافة الإ�سالمية والعوملة
رحلة ابن ف�ضالن :حكاية الإن�سان القدمي يف �أوروبا
ال�سلطة الدنيوية واملعرفة الدينية :جدال
العامل الإ�سالمي ..وحدة جغرافيا �أم وحدة عمل؟!
«الفتنة » فـي الت�أ�صيل الأ�شعري والتوظيف
مـــ�آزق الفكــــر الإ�ســــالمي
ثالوث العوملة وال�سيا�سة واللغة

»

�أما قبل!

د.هالل احلجري

ثمة ق َي ٌم �إن�سانية م�شرتكة بني ثقافات ال�شعوب ينبغي
�أن نف�سح لها الطريق يف مناهجنا و�إعالمنا؛ �سعيا للتقريب
بني ال�شعوب وتعزي ًزا حل��وار احل�ضارات بدال من تكري�س
�صدامها .و���س���أح��اول يف ه��ذه االفتتاحية ت�سليط ال�ضوء
على مثل هذه القيم� .س�أبد�أ اليوم بقيمة ال َع ْدل ،وهي من
�أج ّل القيم التي احتفت بها الن�صو�ص املقد�سة ،و مرجعيات
املِلَل وال ِّنحَ ل يف العامل .ويف القر�آن الكرمي �آية ت�شري �إىل �أن
الديانات ال�سماوية مثال كلها كانت معنية بتحقيق العدل
بني النا�س ،وهي قوله تعاىل “ َل َق ْد �أَ ْر َ�س ْل َنا ر ُُ�سلَ َنا بِا ْل َب ِّي َناتِ
ا�س با ْلق ِْ�سط”.
َو�أَ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْل ِك َتابَ وَا ْلـمِي َزا َن ِل َي ُقو َم ال َّن ُ
وهذا ما نلم�سه فعال يف التوراة والإجنيل والقر�آن.
����رب مل��و���س��ى عليه
جن��د يف �سفر ال�لاوي�ين (� )19أمْ ���� َر ال ّ
ا�س،
ال�سالمَ “ :ال َت�� ْر َت��كِ�� ُب��وا جَ ��� ْو ًرا فيِ ا ْل�� َق���َ��ض��اءَِ ،ال فيِ ا ْل ِق َي ِ
َو َال فيِ ا ْل����� َو ْزنِ َ ،و َال فيِ ا ْل َك ْيلِ  ”.ويف مو�ضع �آخ��ر م��ن هذا
ال�سفر قال الرب ملو�سىَ “ :ال َت ْر َت ِكبُوا جَ ْو ًرا فيِ ا ْل َق َ�ضاءَِ .ال
ني َو َال حَتْترَ ِ ْم و َْج َه َك ِبريٍ .بِا ْل َع ْدلِ حَ ْ
ت ُك ُم
َت�أْ ُخ ُذوا ِبو َْج ِه مِ ْ�س ِك ٍ
ِل َقرِيب َِك ”.وكتاب التلمود �أي�ضا مفعم ب�أو�صاف مف�صلة
لإج����راءات امل��ح��اك��م ،وق��واع��د الإث��ب��ات ،وال�����ش��ه��ادة ،وحرمة
جت��رمي ال����ذات .ويف الإجن��ي��ل م��وا���ض��ع ك��ث�يرة ت���ؤك��د قيمة
ال��ع��دل ،ومنها مث ً
ال م��ا ج��اء يف �سِ ْفر اجل��ام��ع��ة ،الإ�صحاح
ُ
يخالف ال��ع��د َل يف
اخل��ام�����س�“ :إن ر�أي���تَ ظلم الفقري وم��ا
بع�ض الأقاليم فال تعجب من الأم ِر ف�إن فو َق العايل �أعلى
منه ي�سهر وفوقهما من هو �أعلى منهما”.
�أمّ���ا الإ���س�لام ،فقد �أع��ل��ى م��ن قيمة ال��ع��دل حتى �أن اهلل
اخت�ص ب��ه ذات��ه العليا م��ن ب�ين �أ�سمائه احل�سنى ،وي���ؤك��د
ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي يف م��وا���ض��ع ك��ث�يرة ع��ل��ى �إق��ام��ة ال��ع��دل يف
امل��ج��ت��م��ع م��ع ال�����ص��غ�ير وال��ك��ب�ير ،واحل���ر وال��ع��ب��د ،وال��رج��ل
وامل��ر�أة ،وال�صديق والعدو .وهناك �آي��ات عديدة و�صريحة
بهذه القيمة الإن�سانية ال��ك�برى ،منها قوله ت��ع��اىل�( :إِ َّن
اللهّ َ َي�أْ ُم ُر بِا ْل َع ْدلِ وَالإِ ْح َ�سانِ َو�إِي َتاء ذِي ا ْل ُق ْربَى َو َي ْنهَى ع َِن
ا ْل َف ْح َ�شاء َوالمْ ُن َك ِر وَا ْل َب ْغ ِي َيع ُِظ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرو َن) ،و قوله
تعاىل( :يَا �أَ ُّيهَا ا َّل ِذ َ
ين �آ َم ُنوا ُكو ُنوا َقوَّامِ َ
ني بِا ْلق ِْ�س ِط ُ�ش َهدَا َء
َ
َ
َال ْق َر ِب َ
ني �إِ ْن َي ُكنْ َغ ِن ًّيا
للِهَّ ِ َو َل ْو َعلَى �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم �أ ِو ا ْلوَا ِل َد ْي ِن و ْ أ
َ
ريا َفاللهَّ ُ �أَ ْولىَ ِب ِه َما فَلاَ َت َّت ِبعُوا ا ْل َهوَى �أ ْن َتعْدِ ُلوا َو�إِ ْن
�أَ ْو َف ِق ً
َ
للهَّ
َ
ريا)  ،وقوله
َت ْلوُوا �أَ ْو ُت ْعر ُِ�ضوا ف�إِ َّن ا َكا َن مِبَا َت ْع َم ُلو َن َخ ِب ً
للِهّ
�أي�ضاَ ( :ي��ا �أَ ُّي��هَ��ا ا َّل�� ِذي َ��ن �آمَ�� ُن��واْ ُك��و ُن��واْ َق�� َوّامِ َ
�ين ِ ُ�ش َهدَاء
بِا ْلق ِْ�س ِط َو َال ي َْج ِر َم َّن ُك ْم َ�ش َن�آ ُن َق ْو ٍم َعلَى �أَ َّال َتعْدِ ُلواْ اعْ دِ ُلواْ
ُه َو �أَ ْقرَبُ لِل َّت ْقوَى).
�إن قيمة ال��ع��دل ال يقت�صر احل��ث عليها على الديانات
ال�سماوية ،و�إمنا هي قيمة قد�ستها خمتلف املِلَل يف العامل؛
فالبوذية مثال تقوم بع�ض مبادئها على مفهوم العدالة
ال�شاملة و هي “الكارما” ،وقد قال بوذا“ :يا من تقرتفون
املظامل ،انتبهوا �إىل �أنف�سكم ،وانظروا الأ�شياء ب�أعيانها ال
بظواهرها ،وال ت�ست�سلموا �إىل عبودية الذات ،فتقعوا يف �شر
�أعمالكم ،واعلموا �أنكم ال جتنون من العلقم عنبا”.
هكذا �إذن ،فالعدل من القيم الإن�سانية اجلميلة التي
�أك���دت���ه���ا ث��ق��اف��ات ال�����ش��ع��وب امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر عن
ممار�سات الظلم التي ينتهجها �أ�صحاب هذه الثقافات!
hilalalhajri@hotmail.com

