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عاطفة امل�سكرية
ُكنت �أقر�أ ً
ُ
علي �سابقا ،وله م�ؤلفات
مقال للدكتور حممد املنتار بعنوان «القر�آن الكرمي وحق االختالف»،
فتذكرت بع�ض املقتطفات التي وردتْ يف �أحد كتب الدكتور لوي�س �آر �آيكن ،الذي م َّر َّ
يف جمال االختبار والتقييم النف�سي ..على الرغم من اختالف اخللفيات التي ن� أش� فيها د .املنتار ود� .آر �آيكن ،ف�إن الأفكار التي وردت يف كتاب الأخري ت�شبه الأفكار التي ذكرت يف مقال
«القر�آن الكرمي وحق االختالف» للدكتور حممد املنتار؛ حيث �إ َّن الق�ضية التي ناق�شها كال الطرفني تتعلق باالختالف ،وواقع معاي�شته بني جن�س الب�شر ،وحتديدا يف الأمور التي مل
يكن للإن�سان يد يف اختيارها .يبتدئ املنتار مقاله باحلديث عن معنى االختالف لغويا والذي اختلف فيه املف�سرون� ،إال انهم �أقروا جميعا �أن �إرادة اهلل يف االختالف تكمن يف �أن ي�ستمر
الكون ،ودعموا ذلك بالعديد من الآيات التي جاء بها القر�آن الكرمي؛ منها قوله تعاىلَ « :و َل ْو َ�شا َء َر ُّب َك َ َ
ا�س �أُ َّم ًة َواحِ َد ًة َو َل َي َزا ُلو َن ُ ْ
م َت ِل ِفنيَ».
ل َع َل ال َّن َ

�أم��ا �آر �آيكن ،فقد �سر ذلك يف فكرته التي جاء بها �أثناء
ذكره لأهمية تق ُّبل التنوع الب�شري ،وكونها م�س�ألة مهمة
يف فهم وتقدير الأفراد من ثقافات �أخرى� .إ�ضافة لذلك،
ذكر بع�ض وجهات النظر التي ميكن الدفاع عنها ،وهي �أن
التجان�س والتهجني لهما قيمة بقاء �أكرب من التجان�س
واال�ستن�ساخ ،فينبغي ت�شجيعها ب��د ًال من �أن جنعل منها
�أ�سبابا لالحتكاك االجتماعي.
�إذا تع َّمقنا كثريا يف م�س�ألة اال�ستن�ساخ والتهجني ،فقد
ي�صبح الأم ��ر �أك�ث�ر ت�ع�ق�ي��دا؛ ح�ي��ث يعك�س ذل ��ك ت��داخ��ل
م��زي��ج م ��ن امل�ف��اه�ي��م وال �ن �ت��ائ��ج م ��ن ع�ل��م الأح� �ي ��اء وع�ل��م
االجتماع واالقت�صاد وعلم النف�س ،والعديد من العلوم
الطبيعية واالجتماعية الأخرى ،والفكرة املراد �إي�صالها
ه�ن��ا ب�سيطة مي�ك��ن ا�ستيعابها مب �ن ��أى ع��ن ال�ت�ع�ق�ي��دات.
يذكر املنتار �أي�ضا يف مقاله وحتديدا عند ا�ستناده للأدلة
املف�سرة لطبيعة االخ�ت�لاف ،وكونه واردا يف كل ما خلق
اهلل ،طبيعة االخ �ت�لاف ب�ين ال�ل�ي��ل وال�ن�ه��ار ال�ت��ي ذك��ره��ا
اهلل �سبحانه وتعاىل يف �آياته؛ حيث قال تعاىلَ « :و َج َع ْل َنا
الليل ِل َبا�ساً َو َج َع ْل َنا النهار َم َعا�شاً» ،ويت�ضح املعنى املراد
�أو م�برر االختالف هنا .ال ري��ب �أن اهلل �سبحانه وتعاىل
�أوج��د االخ�ت�لاف ،لكنه ح��رم ا�ستخدامه م�بررا للتنازع،
وق��د يقودنا ه��ذا لطرح الت�سا�ؤالت ح��ول ماهية احلكمة
الإل �ه �ي ��ة امل�ت�م�ث�ل��ة يف ذل� ��كُ .ي �ع �ي��دن��ا ه ��ذا الأم � ��ر مل���س��أل��ة
التخيري والت�سيري وم�س�ألة املكاف�أة وال�ع��ذاب الأخ��روي.
ال يخفى على �أح��د �أن بع�ض الفئات �أو بع�ض اجلماعات
ت�ت�ق�ب��ل االخ �ت�ل�اف ل�ك��ن ال�ب�ع����ض الآخ� ��ر ي�ت�ن��اح��ر ب�سبب
هذه االختالفات �سواء كانت اجتماعية� ،أو عقائدية� ،أو
مذهبية� ،أو عرقية»�إلخ ،وتطول القائمة.
ُي �ك��ن ا��س�ت�خ�لا���ص احل�ك�م��ة ع�بر امل�ت�ن��اق���ض��ات؛ فعندما
يخلق اهلل الع�صاة ف��إن��ه �أراد بحكمته �أن ي�ستوعب بنو
الب�شر �أ َّن النف�س قابلة لل�ضاللة على ال��رغ��م م��ن �أنها

ُف��طِ ��رت على ات�ب��اع احل��ق ،ول��و خلقنا اهلل جميعا �أ�سوياء
طائعني فلن ت�صبح م�س�ألة العقاب واملكاف�أة الإلهية ذات
جدوى� .إ�ضافة �إىل �أنه ال حياة بني �أقوام �سارت كلها على
نف�س النهج؛ فا�ستمرارية احلياة تعترب االختالف مطلبا.
ف��اهلل �سبحانه وت�ع��اىل مل يخلق �أح��دا م��ن الب�شر كامال
ال على �سبيل النعم ال�ت��ي �أنعمها عليه ،وال على �سبيل
توفري متطلبات احلياة الطبيعية للب�شر .فمنذ الأزل،
وقبل تك ُّون ما يعرف اليوم بالدول ،دعت احلاجة لتعامل
اجل�م��اع��ات م��ع بع�ضها البع�ض .كانت ك��ل جماعة جتيد
عمل �شيء حم��دد ،ويف الوقت ذات��ه ينق�صها �شيء ما من
�ضروريات احلياة .من هنا جاءت املنفعة لكال الطرفني؛
ح�ي��ث ي�ستفيد ك��ل ط ��رف م��ن ال �ط��رف الآخ� ��ر ح��اج��ة ال
ي�ستطيع تلبيتها بنف�سه .ومن هذا املنطلق نعيد النظر
يف ت�شكيلة خلق الإن�سان بني اجلماعات الب�شرية ،ويت�ضح
�أنها ال تقوم وال ت�ستمر �إال على االختالف .فاجلماعات
البدائية ال�ت��ي مت�ي��زت ب��ال�ق��وة البدنية ك��ان��ت ت��رك��ز على
ت��وف�ير �أدوات ب�ن��اء ال�سكن واالح�ت�ي��اج��ات ال�غ��ذائ�ي��ة من
الغابات� .أما اجلماعات التي كانت تتميز مبهارات الإبحار،
فقد كانت تلبي االحتياجات الغذائية عرب ال�صيد ،ومن
ث ��م ت �ق��وم ع�م�ل�ي��ة امل�ق��اي���ض��ة ع �ل��ى امل�ن�ف�ع��ة امل �ت �ب��ادل��ة بني
الطرفني .م��اذا لو جميعنا �أ�صبحنا مت�شابهني! نت�شابه
يف �أذواق� �ن ��ا وم �ه��ارات �ن��ا ال�ب��دن�ي��ة؛ وب��ال �ت��ايل يف خ�ي��ارات�ن��ا
وتخطيطاتنا و�أهدافنا» �إل��خ .فلن ي�صبح الأم��ر ذا معنى
ول��ن ت�صبح احل�ي��اة ذات معنى ،وال ميكن ا�ستمراريتها.
وت�شري بع�ض ال�سيناريوهات �إىل �أن ذلك قد ُيحدث تركيز
جماعات كبرية على �أمر حمدد نتيجة الت�شابه يف الأذواق
واخليارات؛ وبالتايل يتقاتلون للو�صول �إليه ،وهل َّم جرا.
�إ َّن الفطنة الب�شرية جبلت على ا�ستيعاب هذا االختالف
ب�ط��ري�ق��ة ت �خ��دم م���ص��ال��ح ب �ن��ي ال �ب �� �ش��ر ،وحم ��اول ��ة غ�ض
ال�ن�ظ��ر ع��ن ه ��ذه احل�ق�ي�ق��ة ل��ن ي�ج�ل��ب ل �ه��ذه الأق � ��وام �إال

الهالك والدمار .ومن زاوية �أخرى �إذا ما جئنا نتحدث
مب�ن�ط��ق ،ف ��أي ��ن ال �ع ��دل يف حم��ا��س�ب��ة الآخ ��ري ��ن ف�ي�م��ا مل
يقوموا باختياره بالن�سبة مل�س�ألة الأعراق والألوان؟ و�أين
املنطق يف �إل ��زام اجلماعات على ات�ب��اع م��ا ن��ؤم��ن ب��ه نحن
ونعتقد �أن ��ه احل ��ق؟ فمثلما جبلت ج�م��اع��ة م��ا ع�ل��ى �أم��ر
ما منذ الن�ش�أة جند ذلك غالبا ما ينطبق على جماعات
�أخرى كذلك! وكحل لهذه الزوبعة البد من ا�ستيعاب �أن
االخ�ت�لاف ي�صب يف �صاحلهم حيث �أن��ه يعطي جتديدا
ل�ل�ح�ي��اة ب���س�ب��ب اخ �ت�لاف م�ن�ظ��وره��م ل ل��أم ��ور واخ �ت�لاف
الأذواق ،ويحقق ه��ذا الأم ��ر اختالفا فكريا ناهيك عن
�أنه �أمر واقع ال مفر منه .من منظور �آخر� ،إن انق�سامنا
يف جماعات هو واقع كذلك ،لكن ال بد �أن ال تعزلنا هذه
اجلماعات التي ن�ش�أنا فيها عن باقي اجلماعات الأخرى؛
ف��امل��وازن��ة م�ط�ل��وب��ة .ويف الأخ �ي�ر ،ال ي�سعنا �إال �أن نلقي
نظرة �سريعة على واقعنا املعا�ش يف املنطقة؛ حيث يقتل
كل يوم وي�صاب املئات لكونهم خمتلفني ،عرقيا ،ودينيا،
ومذهبيا! على ال��رغ��م م��ن �أن �أوج ��ه الت�شابه امل�شرتكة
بني الأطراف املتقاتلة �أكرب و�أهم ،وقد ت�ؤدي �إىل حتقيق
�إجن� � ��ازات ع�ل��ى م���س�ت��وي��ات ع�ل�ي��ا �إذا م ��ا مت �أخ ��ذه ��ا بعني
االعتبار� .إنه ملن امل�ؤ�سف اال�ستناد لنماذج غربية لتبيان
النتائج الإيجابية ال�ستغالل االختالفات كنقطة مرثية.
�إ َّن االحت ��اد الأوروب ��ي يعد �أمن��وذج��ا منا�سبا لي�ضرب به
املثل يف ذل��ك؛ حيث ا�ستطاعوا حتقيق ع��وائ��د �سيا�سية،
واقت�صادية ،واجتماعية لفرتة زمنية طويلة بغ�ض النظر
عن ا�ستحداث م�س�ألة خ��روج اململكة املتحدة من االحتاد
الآن .مع ذلك ،ال تزال طريقة اخل��روج ترقى لأن حتقق
�أق�صى ا�ستفادة ممكنة للطرفني وب�أقل الأ�ضرار ..كل هذا
يحدث بني دول �شعوبها خمتلفة اختالفا جذريا ،لكنها
وجدت نقطة االلتقاء و�سعت لتطويرها وا�ستغاللها.
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