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منوذج عاملي جديد
هند احل�ضرم َّية

كان ال�سالم وما يزال احللم الذي يبدو للمجتمعات الب�شرية بعيد املنال فما تزال الت�صدعات التي ت�ستنزف �أمن ال�شعوب يف ازدياد ورغم � ّأن العامل ظن � ّأن ال�سالم
ريا بانتهاء احلرب الباردة التي �أ�سفرت عن انهيار االحتاد ال�سوفيتي �إال � ّأن ذلك ال�سالم مل يتحقق فعليا بعد .وقد ا�ستعر�ض ر�ضوان ال�س ّيد مبجلة
العاملي قد حتقق �أخ ً
الت�سامح يف مقاله املعنون بـ «الدين واملجتمع والدولة :يف العالقات واملرجع ّيات وامل�صائر» م�س�ألة (املرجعية اجلديدة) التي ظهرت بعد �سقوط الأنظمة ال�شيوعية.
وقد �أثار ر�ضوان ت�سا�ؤال مهما حول �إمكانية �إيجاد مرجع ّية
عامل ّية م��ن خ�لال النظام العاملي اجل��دي��د ورغ��م �أ ّن ال�ع��امل يف
ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�ضي �أ�سقط الأفكار ال�شيوعية
ال�شمولية �إال �أ ّن القوى املنت�صرة �أوجدت �أيديولوجيا �شمولية
جديدة و�إن كانت مثلما �أ�شار ر�ضوان �أكرث تعددية يف اخليارات
ك�إنتاج مرجعية �شمولية لل�سوق ،ومرجعية �شمولية للعوملة
�إال �أ ّن اك�ت�م��ال ه��ذه الأي��دي��ول��وج�ي��ا اجل��دي��دة اقت�ضى حتقيق
م�ستويني هما» العودة لفكرة النظام العاملي (اجلديد) ،وفكرة
وجود العدو (املرتبطة بفكرة �صراع احل�ضارات).
و�إذا ا�ستعر�ضنا فكرة النظام العاملي كما تطرق �إليه ر�ضوان
يف مقاله �سنجد �أ ّن هذا النظام الذي ظهر بعد احلرب العاملية
ال�ث��ان�ي��ة ا��س�ت�ن��د ع�ل��ى رك �ي��زت�ين ه�م��ا (م �ي �ث��اق الأمم امل�ت�ح��دة،
والإع� ل��ان ال�ع��امل��ي حل�ق��وق الإن �� �س��ان) وبالن�سبة مل�ي�ث��اق الأمم
املتحده الذي برز «ك�إطار قانوين ير�سخ نظام الأمن اجلماعي
أ�سا�سا على حفظ ال�سلم والأم��ن الدوليني» وكحكومة
ويقوم � ً
عامل ّية ميكن للدول �أن متتلك ع�ضوية فيها ،حكومة تت�ساوى
ف�ي�ه��ا ج�م�ي��ع دول الأع �� �ض��اء خل���ض��وع�ه��ا ج�م�ي�ع��ا مل �ب ��ادىء ه��ذا
امليثاق ومبادئ اجلمع ّية العامة وجمل�س الأم��ن� .أ ّم��ا بالن�سبة
لإع�لان حقوق الإن�سان فهو مبثابة مرجعية �شمولية للقيم
التي حتفظ كرامة الإن�سان والتي يجب �أن تعمل بها ال��دول
الأع�ضاء وتنفذها يف جمتمعاتها.
غ�ير �أ ّن ن�شوء احل��رب ال�ب��اردة �أ��ص��اب ميثاق الأمم املتحدة
وح �ق ��وق الإن �� �س ��ان ب��ال���ش�ل��ل ،ف ��وج ��ود ق��وت�ين �أي��دي��ول��وج�ي�ت�ين
متعار�ضتني �أوجد خلال يف منظمة الأمم املتحدة ،ب�سبب قيام
هاتني القوتني با�ستغالل نفوذهما يف �إيقاف امل�شاريع التي ال
ت�خ��دم م�صلحتهما ل��ذل��ك ف ��إ ّن ه��ذه «الأزم ��ات �أ�صبحت خ��ارج
نطاق الأمم املتحدة التي مل ت�ستطع �إدارت�ه��ا �أو الت�أثري على
م�سارها� .أ ّم��ا بالن�سبة ل�ل�أزم��ات التي دارت بعيدًا ع��ن �صراع
القوتني فهي الوحيدة التي متكنت املنظمة الأمم�ي��ة م��ن �أ ّن
تلعب فيها الدور احلقيقي رغم اختالف درجة فاعليته ،ثم ّ
مت
تفعيل دورها جمددا بعد انتهاء احلرب الباردة الأمر الذي كان
وقتها �إ�شارة تدعو للتفا�ؤل يف �سبيل حتقيق الأمن الدويل.
و�أ��ش��ار ر�ضوان �إىل ب��روز حماولة خللق نظام جديد (لي�س
ذا م��رج�ع�ي��ة ع��امل�ي��ة) خ�ل�ال ال�ت���س�ع�ي�ن�ي��ات م��ن ال �ق��رن امل��ا��ض��ي
مو�ضحً ا امل�ؤ�شرات التي دلت على ذلك والتي متثلت يف «ت�ضا�ؤل

الرجوع للم�ؤ�س�سات الدولية �إذ �صرحت بع�ض القوى الكربى
بنيتها يف عدم تنفيذ ق��ررات هذه امل�ؤ�س�سات الأم��ر ال��ذي �أفرز
ال�ك�ث�ير م��ن ال�ف��و��ض��ى وال �� �ص��راع��ات ال �ت��ي ُف��ر��ض��ت ل�ه��ا ح�ل��ول
وت�سويات من قبل الفريق املنت�صر يف احلرب الباردة ،وتفاقم
مو�ضوع اخل�صو�ص ّية والن�سبية يف الق�ضايا الأخالقية الكربى
وا��ش�ترك يف ه��ذا الأق��وي��اء وامل�ست�ضعفون� ،إذ �أ ّن وج��ود منوذج
�شمويل �سيهدد خ�صو�صية كال اجلانبني؛ فالأقوياء يرون �أ ّن
ال�شمولية �ستعني امل���س��اواة ب�ين اخل�ير وال�شر وامل�ست�ضعفني
يرون �أ ّنها �ستهدد دياناتهم وثقافاتهم التي الميكن �أن تخ�ضع
مل��رج�ع�ي��ات م��ن خ��ارج �ه��ا وال �ع��ومل��ة ال���ش�م��ول� ّي��ة ��س�ت�ع�ن��ي ت��دخ��ل
الأق��وي��اء يف دياناتهم ،ل��ذا فقد ك��ان �إ��ص��رار امل�ست�ضعفني على
هذا �أعطى الأق��وي��اء تربي ًرا لكي اليلتزموا مبيثاق الأمم وال
ب��إع�لان حقوق الإن�سان ،بالإ�ضافة �إىل زي��ادة ال�تروي��ج لفكرة
�صراع احل�ضارات».
وب��احل��دي��ث ع��ن � �ص��راع احل �� �ض��ارات ي��ذك��ر ر� �ض��وان ال��واق��ع
ال�ع��رب��ي ال ��ذي م��ا ي ��زال �إىل ال �ي��وم ي ��رى �أ ّن ��ه واق ��ع حت��ت ه��ذا
ال�صراع و�أن الغرب يت�آمر عليه ملعادة الإ�سالم ،و�إذا كان بع�ض
دعاة �صراع احل�ضارات مثل فوكوياما وهنجتون وغريهم قد
�صرحوا ب�أ ّن احل�ضارة الإ�سالم ّية ما تزال ح�ضارة ذات �أنياب
وتخوم دموية ،ف�إ ّن بع�ض الإ�سالميني مثل علي عبد الواحد
و�سيد قطب وحممد الغزايل قد ر�أوا فعال �أن مناداة الغرب
بحقوق الإن�سان وميثاق الأمم املتحدة ما هي �إال دعوة علمانية
ت�ع��ادي الأدي� ��ان ،خا�صة �أ ّن امل�سلمني ال�ع��رب اع �ت�بروا موقف
الأمم امل�ت�ح��دة م��ن ال���ص��راع ال�ع��رب��ي الإ��س��رائ�ي�ل��ي وق��رارات�ه��ا
املنحازة للجانب الأخري موقفا ال يتوافق مع ما تنادي به من
قيم؛ لذلك ر�أى الكثري من الإ�سالميني �أ ّن الإ�سالم البد �أن
يكون خارج الأنظمة الأخرى ليكون كنظام ثالث م�ستقل وهنا
ظ�ه��رت الأدب �ي��ات ال�ت��ي راح��ت تخطط ل��وج��ود ن�ظ��ام �إ�سالمي
مكتمل من كل الوجوه ،ويرى ر�ضوان �أ ّن هذه الأدبيات حتولت
يف �أوا� �س��ط الت�سعينيات م��ن كونها جم��رد ت�ن�ظ�يرات لت�صبح
�سيا�سات وا�ضحة.
وتطرق ر�ضوان �إىل ر�ؤية العامل التي و�ضحها القر�آن والتي
تقوم على �أربعة �أ�س�س مهمة متثلت يف� :إدراك العامل الإن�ساين
الذي يقوم على �أ�سا�س وجود اختالف بني الب�شر ،هذا االختالف
الذي يعني وجود اختالف  -طبيعي -يف التنظيم االجتماعي

بني خمتلف اجلماعات واملجتمعات ،وهذا االختالف كما يو�ضح
القر�آن ميكن �أن يتم التعامل معه ايجابيًا من خالل تو�ضيح
الهدف من ه��ذا االخ�ت�لاف وه��و «حتقيق التعارف بني جميع
اجلماعات واملجتمعات» هذا التعارف �سيقت�ضي معرفة م�صالح
الآخر وحقوقه ،لذا ف�إ ّن اجلهل بالآخر هو الذي �سيجعل من
هذا االختالف �سببًا لوقوع ال�شر.
الأ��س����س الأخ ��رى التي ت�ستند �إليها ه��ذه ال��ر�ؤي��ة تتمثل يف
طبيعة ال��ر��س��ال��ة ال�ت��ي ي��دع��و لها ال �ق��ر�آن وه��ي ر��س��ال��ة �شاملة
لأ ّن �ه��ا ج ��اءت م��ن م���ص��در واح ��د ولأ ّن �أ� �ص��ل الإن���س��ان�ي��ة واح��د
ك�م��ا �أ ّن �ه��ا ر��س��ال��ة تت�صف ب��أ ّن�ه��ا رح�م��ة وه ��ذه ال��رح�م��ة �شاملة
� ً
أي�ضا لكل الأجنا�س الب�شرية ولكل املجتمعات� .أ ّم��ا الأ�سا�س
الثالث فيتعلق مب�ضمون الر�سالة التي يدعو لها التي تقوم
على «وحدانية اهلل والتعامل بني الب�شر على قدم امل�ساواة يف
القيمة الإن�سانية» �أ ّم��ا عن الأ�سا�س الرابع فيتمثل يف املق�صد
م��ن ه��ذه ال��دع��وة كما يت�ضح يف قوله تعاىل «ول�ك��ل وجهة هو
موليها فا�ستبقوا اخل�يرات» وهو �إجن��از اخل ّ�يرات فاالختالف
الإن�ساين �سيظل قائمًا لك ّنه من خالل املنهج الإيجابي املتمثل
يف حتقيق معنى التعارف ميكن �أن يكون �سببا يف حتقيق اخلري
لبني الإن�سان.
وقد أ�دّت الدعوة ل�صراع احل�ضارات �إىل بروز �شعار جديد
ن��ادت به الكنائ�س الكاثوليك ّية والق��ى اهتمامًا وقبوال من
قبل امل�سلمني وهو «حوار احل�ضارات» الذي دعى �إىل �إيجاد
حت ��اور ب�ين امل�سيحيني وامل���س�ل�م�ين ف�ك��ان��ت دع ��وة للتعاي�ش
ب�ين الأدي � ��ان واحل �� �ض ��ارات ورف ����ض ه�ي�م�ن��ة اخل���ص��و��ص�ي��ات
ل�ك��ي ت�ت�ع��اي����ش امل�ج�ت�م�ع��ات رغ ��م وج ��ود االن�ف���ص��ال القيمي
واالختالف احل�ضاري.
وكما يقول هانز كينغ « ال ميكن �أن يتحقق �سالم بني الأمم
�إن مل يكن هنالك �سالم بني الأديان وال ميكن �أن يكون هنالك
��س�لام ب�ين الأدي ��ان �إ ّن مل يكن هنالك ح ��وار ب�ين الأدي ��ان وال
ميكن �أن ي�ك��ون هنالك ح��وار ب�ين الأدي ��ان �إ ّن مل يكن هنالك
معايري �أخالق ّية ولن يكتب البقاء لهذا الكون يف غياب �أخالق
عاملية» وبالإ�ضافة لهذه املنظومة الأخالقية العاملية التي دعى
�إليها هانز ي�ضيف ر�ضوان �أهم ّية وجود منظومة العقل والعدل
والأخالق التي دعى �إليها املفكرون امل�سلمون والتي ا�ستنبطت
من الر�ؤية القر�آنية للعامل.
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