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العدد الثالث والسبعون  :ربيع األول 1442هـ  -أكتوبر ٢٠٢٠م
ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

إلى نموذج أخالقي ..لصياغة إنسان عالمي ُحر
التنوع واالختالف نعمة وإغناء
الثقافة أم العلم؟
الحركة اإلنجيلية الجديدة وأبعادها
الدعوة إلى الوحدة
السبيل إلى المؤتلف اإلنساني
المؤسسات الدينية في نشر الحرية
خليفة هللا في األرض وقائد السالم لنظامها
حرية المعتقد في اإلسالم
مفهوم الخير في الفلسفة بين التعريف والتمثيل
َوحده القصور الذاتي يهدد إنسانية اإلنسان

»

أمـا قبل!...
َّ

د .هالل الحجري

من األغاني الحلوة التي يمكن لألطفال أن
يترنموا بها أنشودة سهلة ولكنها عميقة
عنوانها «شخص ما» للشاعر البريطاني والتر دي
المير ( .)1956-1873ولد دي المير يف أبريل عام
 1873يف قرية تشارلتون بإنجلترا .تلقى تعليمه
يف مدرسة كاتدرائية القديس بولس يف لندن،
وبدأ مسيرته املهنية يف مكاتب شركة النفط
األنجلو أميركية ،التي عمل بها خالل الفترة من
 1890إلى  .1908بعد نشر أول عمل شعري له
بعنوان «أغاني الطفولة» يف عام  ،1902تغير
مجاله املهني واستطاع أن يكرس نفسه حصريا

للكتابةُ .نشرت روايته األولى عام  ،1904وأعقبتها
مجموعة شعرية أخرى بعنوان «قصائد» يف عام
 .1906واصل دي المير نشر عدد من الروايات األخرى
واملجموعات القصصية القصيرة لألطفال والكبار.
وتقديرا ملسيرته الكتابية ،حصل ىلع وسام
«رفقاء الشرف» من الحكومة البريطانية عام
ً
الحقا ىلع «وسام االستحقاق».
 ،1948وحصل
تويف يف لندن سنة .1956
تبدأ القصيدة بمتحدث يصف صوت طرق ىلع
بابه ،ثم يذهب لفتحه ،فال يجد أحدا هناك.
هناك فقط أصوات الليل؛ فمن حوله يمكنه
سماع أصوات الخنافس وهي تتسلق الحاط،
صّرار الليل ،وصياح البومة ،ووقع نزول
وصفير ُ
قطرات الندى .ولكن هذه األصوات ال تشبه ما
سمعه وتتركه يتساءل عن الطارق.
ُ
سمعت طارقا ** َي ُّ
بابي الصغي ْر
دق
إني
َ

ُ
فم ْن َيزو ْر؟
إني
سمعت طارقا ** ُم َؤ َّك ًدا؛ َ

ُ
ُ
والعين يف املدى تدو ْر
ي ُم ْن ِ
باب ْ
ص ًتا **
فتحت ِ
الليل الضري ْر
أج ْد إال الصدى ** يف ذلك
ِ
فلم ِ
ُ
ً
مشغولة ** ب َن ْق ِر حائطي القصي ْر
والخ ْن ُفسا
ص ّي ً
و ُب ً
الغاب صو ُتها َنكي ْر
احة ** يف
ومة َ
ِ
وج ْد ُج ًدا َ
مثل َّ
الن َدى ** له أَزي ٌز وصفي ْر
ُ
فم ْن أتاني طارقا ** ُّ
بابي الصغي ْر؟!
يدق
َ
َ

hilalalhajri@hotmail.com
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إلى نموذج أخالقي ..لصياغة
إنسان عالمي ُحر

طالب الوهيبي

يقول الكاتب �صالح �سامل�« :إنَّ الأخالق لي�ست ق�صر ًا على �أرباب دين بذاته ،بل معلم على كل �إن�سان قادر على الت�سامي �إىل م�ستوى طبيعته اجلوهرية ،م�ستخدم ًا
يف ذلك �إميانه الروحي ولو بدين و�ضعي ،وقدرته على ال�شعور باحلب اجتاه الآخرين ،ولو مل يكونوا من بني وطنه �أو دينه» .وهي مقولة �سطرها يف مقالته
املن�شورة يف جملة التفاهم «بني ال�شرق والغرب ،نحو منوذج فل�سفي عاملي ..تعدّ دي و�إن�ساين» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم».
�إذ �إنَّ ثمة �ضرورة ل�صياغة مبد�أ �أخالقي �إن�ساين ليكون منوذج ًا فل�سفيا عامليا ،قادرا على جمابهة الظواهر ال�سلبية املتزايدة؛ كالتطرف والعنف ،ومنو الفجوة
بني الرثاء والفقر ،وحما�صر ًا لها لتخفي�ض حدة �ضغوطها و�شدة وط�أتها على امل�صري الب�شري .وي�شري الكاتب �إىل �أن هذا املبد�أ يدور يف فلك مفهوم «اخلري العام
الكوين» ،حيث �إنَّ هذا املفهوم كمبد�أ �أخالقي ال يحرم �أي �شخ�ص من التطلع �إىل حتقيق ذاته وزيادة رفاهيته ،على �أن ي�ضع امل�صلحة يف �سياق ال�صالح العام؛ فال
ت�صبح �أولوية مطلقة لديه ولو �سار �إليها على جثث الآخرين ،حتى يكون ممكن ًا احلديث عن جمتمع واحد.
وي ��رى ال�ك��ات��ب �أ َّن ه ��ذا امل �ب��د�أ الأخ�ل�اق ��ي «اخل�ي�ر ال �ع��ام ال�ك��وين»
يتجذر يف �شعور عميق بامل�س�ؤولية عن امل�صري امل�شرتك للب�شرية،
والذي ينبع بدوره من القوة الروحية املتنامية للنزعة الإن�سانية،
والتي �ألهمت ذوي العقول الراجحة يف جميع الأمم .وقد ال يكون
�سه ً
ال ب�ل��وغ امل�ث��ال الأع �ل��ى ملجتمع ع��امل��ي ي�ق��وم على �أ��س��ا���س مبد�أ
اخلري العام ،وعلى اجلماعات الب�شرية كلها �أن ت�سعى �صوب هذا
الهدف؛ كي ت�صيب ولو قدراً منه ،لكي تتمكن من وقف احلركة يف
االجتاه العك�سي له؛ لأنه �إذا تركت النزعة الفردية ال�ضيقة ت�صل
�إىل ذروتها املطلقة �سيكون اجلميع �أمام �أنانية جديدة ،قادرة على
النيل من الآخرين بل تدمريهم.
ويو�ضح الكاتب �صالح �سامل �أن العامل أ�ح��وج ما يكون �إىل �إع��ادة
ب�ن��اء ُم� ُث��ل التنوير العليا ،وال�ت��ي بلغت نقطة ذروت�ه��ا يف النزعة
ال�ن�ق��دي��ة و�أخ�ل�اق �ي ��ات ال�ع�ق��ل ال�ع�م�ل��ي ل ��دى ال�ف�ي�ل���س��وف ك��ان��ط،
وخ�صو�صاً يف مفهومه ع��ن «ال��واج��ب الأخ�لاق��ي» ال��ذي يتوجب
حتويله �إىل ن�ص �شبه مقد�س عن (الواجب الإن�ساين امل�شرتك).
باخت�صار نحتاج �إىل �ضمري �إن�ساين جديد ،وينبع الإمي��ان بهذا
ال�ضمري م��ن �إمي ��ان �أ��ص�ل��ي ب��وج��ود �أخ�لاق�ي��ة �إن���س��ان�ي��ة ��ض��روري��ة
ع��اب��رة ل�ل�أدي��ان والثقافات ،كما تقول فل�سفة التنوير خ�صو�صاً
لدى رو�سو يف ت�صوره الإيجابي عن الإن�سان وقابليته �إىل الكمال
ال��روح��ي والأخ�ل�اق ��ي ،بحيث ي�صبح �أك�ث�ر الأب� ��واب ات���س��اع�اً على
ع��امل الف�ضيلة �أن يكون امل��رء �إن�سانا حقاً ،ف ��إن مل ي�ستطع �صار
وغداً مهما كانت �أديانه �أو معتقداته .ويف�سر �شوبنهاور التوافق
الفطري بني الب�شر حول مفهوم الف�ضيلة �أو اخلري العام بحقيقة
«�أن العامل -كتمثل� -إمنا يت�ألف من ن�صفني جوهريني �ضروريني
ومتالزمني ،الن�صف الأول هو املو�ضوع ،وهو ما يخ�ضع ل�صورتي
امل�ك��ان وال��زم��ان اللذين تن�ش�أ م��ن خاللهما ال�ك�ثرة� ،أم��ا الن�صف
الآخر -وهو الذات -فال يقع يف �إطار املكان والزمان؛ لكونه ميثل
ال جمم ً
ك ً
ال ال يتجز�أ يف كل موجود».
ويف الفل�سفة الأخ�لاق �ي��ة الأب ��رز «الكونفو�شيو�سية» يف ال�شرق
الأق�صى من العامل ،يقول كونفو�شيو�س�« :إن الطبيعة الإن�سانية
م�ستقيمة ،ف� ��إذا اف�ت�ق��د الإن �� �س��ان ه ��ذه اال��س�ت�ق��ام��ة �أث �ن��اء حياته
افتقد معها ال�سعادة ،و�إن �سبيلنا �إىل الأفعال اخلرية هو مت�سكنا
بالقانون الأخالقي الذي يحقق �صالح الفرد واملجتمع» ،ويف �سياق
الفكر ال�صيني نف�سه يكمل (الوت�سو) عمل كونفو�شيو�س ،م�ؤكداً

يحي وفقاً لقوانني الكون الداخلية التي ي�سميها
�أن امل��رء ما مل َ
(الثوابت)؛ ف�إنه ينتهي بكارثة .وبرهن فيل�سوف التنوير الأكرب
�إمي��ان��وي��ل ك��ان��ط ب�ث�لاث��ة ب��راه�ين ح��ول حت��وي��ل م�ف�ه��وم ال��واج��ب
الأخ�لاق��ي �إىل نظرية كاملة حيث ت�صبح الأخ�ل�اق لديه عقلية
وقبلية:
 �أولها� :إن كل املعاين (الت�صورات) الأخالقية م�صدرها �أو مقرهايف العقل.
 ثانيها� :إن القبلية املطلقة للت�صورات �أو امل�ع��اين الأخ�لاق�ي��ةه��ي وح��ده��ا ال �ق��ادرة على ت��أم�ين مكانة ه��ذه ال�ت���ص��ورات و�ضمان
وظيفتها بو�صفها مبادئ عالية.
 ثالثها� :إن الأخ�لاق ينبغي �أن تقبل التطبيق على كل موجودعاقل بوجه عام.
وهناك من قد �أخ��ذوا على كانط نزعته ال�صورية/ال�شكلية التي
�أغرقت يف الت�شدد وازدراء احل�سا�سية والوجدان ،فمن غري املمكن
�إنكار �أهمية تلك النقلة التي �أحدثها يف م�سرية الوعي الأخالقي.
وي�ق��ول الكاتب �إ َّن ل��دى الإم ��ام حممد ع�ب��ده ،الأ��ص��ل ال��راب��ع من
الأ� �ص ��ول اخل�م���س��ة ل�ل�إ� �س�لام ه��و االع �ت �ب��ار ب���س�نن اهلل يف اخل�ل��ق،
ويعني لديه�« :أال يعول بعد الأنبياء يف الدعوة �إىل احلق على غري
الدليل ،و�أال ينظر �إىل العجائب والغرائب وخ��وارق العادات ،بل
�إىل �سنة اهلل فيمن م�ضى ومن ح�ضر من الب�شر ويف �آثار �سريهم
فيهم ،وقد جاء يف الكتاب العزيز مقرراً لهذا الأ�صل».
هنا ..ينظر الكاتب �إىل �أن النزاعات املتجذرة على اخل�ير العام
وال��دي��ن كلها ت�صب يف ط��ور م��ن العلمنة الفائقة (ال��وج��ودي��ة)،
وال��ذي ال يكتفي ب�إزاحة الدين من املجال العام؛ بل ي�سعى -من
دون �إعالن ذلك ،و�أحيانا من دون وعي به� -إىل نفيه من الوجدان
ال�ف��ردي وال��وج��ود االجتماعي ،ويدفعه عن احل��ق .يتناق�ض هذا
احلق لي�س فقط مع الر�ؤية الروحية للوجود ،بل مع مبد�أ اخلري
ال �ع��ام ال �ك��وين ،ب�سعيه �إىل ك�سر ال�ف�ط��رة الإن���س��ان�ي��ة ،ف��رغ��م �أن
االعتداء اجلن�سي العابر للنوع يبقى فع ً
ال حمرماً يف كل الأديان،
ي�سمى مرتكبه (زانياً) ،فتمثل ك�سراً للطبيعة الإن�سانية يف�ضي
�إىل �إف�ساد حركة الكون ،لدافعني �أ�سا�سيني:
* الأول :ك��ون��ه ه��دم��ا حل ��ال ال �ع �م��ران وت�ع�ط�ي�ل ً
ا مل���س�يرة النمو
الب�شري التي ترعاها العالقة اجلن�سية الطبيعية.
* الثاين :كونه هدما للأ�سرة التقليدية ،كنواة �أثبت التاريخ �أنها

الأق ��در على رع��اي��ة الأط�ف��ال ،والأك�ث�ر فاعلية ،ب��دءاً م��ن القبيلة
وو�صو ًال �إىل الدولة الوطنية احلديثة.
وي�ق��ول ال�ك��ات��ب ق��د ي��رى بع�ضهم ثمة تناق�ض ب�ين م�ب��د�أ اخلري
الكوين العام وما ميليه من التزامات؛ بو�صفه قيداً على الإرادة
الإن�سانية ،وبني النظريات الليربالية التي ترى �أن اخلري العام
ه��و جم ��رد ح��ا��ص��ل خل �ي��ارات ال� ��ذوات ال�ف��ردي��ة احل ��رة .ول ��و عُمل
ب��ال�ق��اع��دة الأ��س��ا��س�ي��ة لل�سلوك الأخ�لاق��ي ل��دى ك��ان��ط -وه ��ي �أن
يت�صرف الإن�سان جتاه العامل بال�شكل الذي ي�أمل �أن يت�صرف به
العامل اجتاهه ،و�أن ي�سلك وك�أن الآخرين جميعاً �سوف ي�شاركونه
غ��داً يف ال�سلوك ال��ذي يقوم به اليوم ،ثم ينظر لريى هل حققت
هذه امل�شاركة خري العامل �أم ال؟ -لإدراك اجلميع خطورة �إعمال
مبد�أ احلق املطلق يف االختالف .هذا احلق املطلق يف االختالف
هو نف�سه الذي رفعت َ�س ْي َفه فل�سفة ما بعد احلداثة ،عندما رعتْ
ت�ي��ارات تفكيكية على م�ستويات ع��دة ،و�أب ��دت ح ��ذراً ��ش��دي��داً �إزاء
الأن�ساق الفكرية ال�شاملة .وهنا يعطينا ليوتار مثالني متناق�ضني
يف االجتاه ومتفقني يف الداللة على تلك النزعة التفكيكية:
 -1املثال الأول عن الدين ،الذي متحور حول ق�صة (الإله) العليم
ب�أحوال الب�شر.
 -2املثال الثاين عن الإحل ��اد نف�سه ،وال��ذي يعده ليوتار �سردية
كبرية معار�ضة.
وعلى هذا ال ت�صرح ما بعد احلداثة برف�ض الألوهية� ،أو مبعاندة
الإحلاد ،بل ت�سعى �إىل الت�شكيك يف الأ�س�س اجلوهرية التي جتعل
م��ن كليهما -الإحل ��اد والإمي� ��ان�� -س��ردي��ة ك�برى و�إط� ��اراً ناظماً.
لذا؛ يرف�ض نزعتها التفكيكية التي ال تقدم ح ً
ال حقيقياً للم�آزق
الإن�سانية املختلفة.
ويتبدى مفهوم هابرما�س عن «املجتمع ما بعد العلماين» طريقاً
�آخ��ر لديه �أن يتجاوز التطرف الديني والعلماين م�ع�اً ،يرف�ض
هيمنة الديني �أو الالديني ،ويدعو �إىل تفاعل اجلميع على �أر�ضه.
وي�ق�ترح ال�ك��ات��ب ت�غ�ي�يراً يف ق��اع��دة ال�ن�م��وذج الفل�سفي للحداثة؛
كي تتمكن من ا�ستيعاب جماع الثقافات ،و�إن النموذج الفل�سفي
للحداثة قد نه�ض على قاعدة مكونات ثالثة �أ�سا�سية هي :العقل
والإرادة والطبيعة.
وخل�ص الكاتب �إىل �أن النزعة الإن�سانية ول��دت يف الفكر الغربي
ومنت على ح�ساب الإله ،ومل تر �إمكانية ل�صوغ �إن�سان حر.
talib.alwahaibi@outlook.com
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التنوع
واالختالف نعمة وإغناء

٣

أحالم المنذرية

مما ال �شك فيه �أن احلرية من القيم الأ�سا�سية يف حركة حت�ضر الإن�سان �أفرادا وجماعات؛ فنهو�ض الأمم و�سقوطها مناط مبدى �شيوع قيم احلرية يف
جمتمعها ..نتطرق يف هذا املقال لأهم ما ورد عن حممد النا�صري يف مقاله «حرية االعتقاد يف القر�آن الكرمي الأ�صل املنهجي لفقه التعارف واالجتماع
الإن�ساين» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم».
ويتحدث النا�صري عن �أنواع احلرية الأكرث �أهمية للوجود الإن�ساين وهي حرية االعتقاد من حيث حرية الإن�سان يف �أن يتبنى من املفاهيم والأفكار
ما ينتهي �إليه بالتفكري� ،أو ما ي�صل �إليه ب�أي و�سيلة �أخرى من و�سائل البالغ؛ فت�صبح معتقدات له .ومن العنا�صر املكونة حلرية االعتفاد الإعالن عن
ذلك املعتقد والتعبري ،وحرية املمار�سة ال�سلوكية من القيام بال�شعائر التعبدية ،مثال ،و�إقامة االحتفاالت باملنا�سبات والأعياد الدينية ،وما �إىل ذلك
من مظاهر التطبيق ال�سلوكي ،وحرية �إعالمية بو�سائلها املختلفة يف البالغ والن�شر ،ومن حرية يف جتمع النا�س وجتميعهم من �أجل تبليغ املعتقد �إليهم
و�شرحه لهم.
�إن ه��ذه العنا�صر امل�ك��ون��ة حل��ري��ة االع�ت�ق��اد �إذا م��ا اجتمعت
اكتملت بها تلك احلرية؛ فقد ت�ضافرت �آيات القر�آن الكرمي
اه� َت�دَى
على توكيد حرية االع�ت�ق��اد ،ق��ال اهلل ت�ع��اىلَ ( :م ��نِ ْ
َف�إِ َّنَا َي ْهتَدِ ي ِل َنفْ�سِ ِه َو َمنْ َ�ض َّل َف�إِ َّنَا َي ِ�ض ُّل َعلَ ْي َها) ،وقوله:
« ُقلِ َّ َ
اع ُب ُدوا َما �شِ ْئت ُْم مِ نْ ُدو ِنهِ»،
الل �أَ ْع ُب ُد ُ ْ
مل ًِ�صا َل ُه دِينِيَ ،ف ْ
وبني طريق اخلري وال�شر ،وت��رك له �ساحة االختيار احلر،
ومل ي�ش�أ اهلل التدخل لإكراه النا�س على اتباع طريق الر�شاد.
وت�ؤكد هذه الآيات على حرية الإن�سان خا�صة فيما يعتقده،
واخل �ي ��ار الأم �ث ��ل امل ��واف ��ق ل�ف�ط��رة الإن �� �س��ان و�� ُ�س�نن ال��وج��ود
الإن �� �س��اين ه��و ��ض�م��ان ح��ري��ة االع�ت�ق��اد وال �ت��دي��ن .ول �ع� َّ�ل من
�أعمق الآي��ات القر�آنية داللة و�أ�شدها و�ضوحا يف اال�ستدالل
على توكيد حرية االعتقاد وتثبيتها قوله تعاىل« :ال �إكراه
يف الدين قد تبني الر�شد من الغي»؛ وعليه فحرية العقيدة
ك�م��ا ج ��اء ب�ه��ا ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي ق�ضية اق�ت�ن��اع ب�ع��د الإدراك،
ولي�ست ق�ضية �إكراه و�إجبار.
وي���ض�ي��ف ال�ك��ات��ب ب� ��أنَّ ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي �أق ��ر ح��ري��ة التفكري
والتعبري؛ �إذ يق ِّرر اهلل لك حرية التفكري والتعبري للنا�س،
ومينحهم احلرية يف �أن يفكروا وي�ع�بروا مبا ��ش��ا�ؤوا .ولقد
�ضرب ال�ق��ر�آن �أمثلة يف تقديره حلرية التفكري والتعبري،
يتجلى ذل��ك م��ن خ�لال دع��وت��ه امل�ت�ك��ررة �إىل �إع �م��ال العقل
للنظر يف كل �شيء منها :الدعوة �إىل النظر يف الكتاب املنظور
�ض) ،والدعوة
الَ ْر ِ
ال�س َما َواتِ َو ْ أ
(الكون)ُ ( :قلِ ان ُْظ ُروا َماذَا ِف َّ
�إىل التفكر يف الكتاب امل�سطور (ال �ق��ر�آن)�( :أف�لا يتدبرون
ال �ق ��ر�آن ول ��و ك ��ان م��ن ع�ن��د غ�ير اهلل ل��وج��دوا ف�ي��ه اختالفا
كثريا) ،كما يتجلى تقدير اهلل حلرية التفكري والتعبري من
خالل ثنائه على الذين ي�ستخدمون عقولهم ومييزون بني
الأ�شياء فيتبنون �أح�سنها يف مقابل ذلك ذم الذين يعطلون
عقولهم و�شبههم بالدواب.
ويعد ال�ق��ر�آن الكرمي االختالف من اخل�صائ�ص الوا�ضحة
يف تكوين االج�ت�م��اع الب�شري؛ فهو يحدثنا ع��ن االختالف
والتنوع يف �أكرث من خطاب ،بل جاءت ن�صو�ص �أخرى ت�ؤكد
عليه يف �أم��ر انق�سام الب�شر �إىل جمموعات ب�شرية ،ت�شكلت
يف �أمم هي القبائل وال�شعوب .ففي ال�ق��ر�آن يتحول التنوع

واالخ �ت�لاف م��ن نقمة �إىل نعمة وع �ط��اء و�إغ �ن��اء للم�سرية
الإن �� �س��ان �ي��ة؛ ذل ��ك �أن ال �ن��ا���س م �ن �ح��درون م��ن �أ� �ص��ل واح ��د،
واالخ �ت�ل�اف امل�ن��اخ��ي واجل �غ ��رايف وال ��دمي ��وغ ��رايف وال�ق��وم��ي
وال �ع ��رق ��ي وال ��دي �ن ��ي ه ��و ال �ط��ري��ق �إىل ال �ت �ع ��اون وال�ت�ك��ام��ل
والتعارف والتحاور والتعاي�ش.
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ك ��ل ه� ��ذا ،جن ��د �أنَّ ب�ع����ض امل�ف���س��ري��ن قد
حكموا بن�سخ قوله تعاىل« :ال �إكراه يف الدين» ،ب�آية ال�سيف،
�ش�أنه �ش�أن باقي الآيات التي ت�ؤكد حرية االعتقاد ،و�أن هذه
الآية نزلت قبل فر�ض القتال ،و�أنها من �آيات املوادعة التي
ن�سخت ،وحجتهم يف ذلك �أن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
قد �أكره العرب على دين الإ�سالم وقاتلهم ،ومل ير�ض منهم
�إال بالإ�سالم.
ردود على هذه الدعوى
الأول :تاريخ النزول «ال �إكراه يف الدين» من الآيات املت�أخرة
نزوال؛ مما يتعار�ض والقول ب�أنها من �آيات املوادعة املن�سوخة
ب��آي��ة ال�سيف؛ فالظاهر �أن ه��ذه الآي��ة نزلت بعد فتح مكة،
وفتح مكة كان يف ال�سنة الثامنة للهجرة.
ال�ث��اين� :إنَّ الغاية من قتال امل�شركني املن�صو�ص عليها يف
�آي��ة ال�سيف لي�ست �إكراههم على ال��دخ��ول يف الإ��س�لام بقوة
ال�سالح؛ مما يدل داللة �صريحة وقاطعة على �أن �آية ال�سيف
لي�ست ع��ام��ة ،و�أن�ه��ا ن��زل��ت يف خ��ا���ص م��ن امل�شركني ك��ان بني
ر�سول اهلل وبينهم عهد فنق�ضوه وظاهروا عليه �أعداءه ،وقد
َب��رِ ئ اهلل ور�سوله منهم ،و�آذن�ه��م باحلرب �إن مل يتوبوا عن
كفرهم.
ال�ث��ال��ث :الآي ��ة م��ن الأح �ك��ام الكلية وال�ق��واع��د الأ�صولية يف
الدين ،والن�سخ ال يكون يف الكليات ،ويدل على �أن الن�سخ ال
يكون يف الكليات اال�ستقراء التام ،و�أن ال�شريعة مبنية على
حفظ ال�ضروريات واحلاجيات والتح�سينات ،وجميع ذلك مل
ين�سخ منه �شيء.
ال��راب��ع� :إذ ك��ان��ت �آي ��ات ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي ق��د ح ��ددت بو�ضوح
�إط�ل�اق ح��ري��ة االع�ت�ق��اد و�أح��اط�ت�ه��ا ب�سائر ال�ضمانات؛ فال
يتوقع من ال�سنة النبوية �أن ت�أتي على خالف ذلك.

�إ�شكال قتل املرتد
ِّ
ويو�ضح الكاتب املق�صود باملرتد يف ق��ول��ه« :م��ن ب��دل دينه
فاقتلوه» ،املقيد بقوله« :التارك لدينه املفارق للجماعة»؛
ه ��و اخل ��ائ ��ن ل�ل�ج�م��اع��ة م��رت �ك��ب اجل ��رائ ��م � �ض��ده��ا ك��إف���ش��اء
�أ�سرارها للأعداء� ،أي ما يعادل اخليانة العظمى يف القوانني
ال��دول�ي��ة .ي��أت��ي ه��ذا الإ��ش�ك��ال �أي �إ�شكال قتل امل��رت��د ليمثل
حلقة �ضعف يف اخلطاب الإ�سالمي املتعلق باحلرية ،بالنظر
�إىل م��ا �سبق ذك��ره؛ ف ��إن ه��ذا ال���س��ؤال يتحول �إىل ا�ستفهام
�إنكاري �أقرب منه �إىل �أي �شيء �آخر ،و�أن الردة لو اقت�صرت
على تغيري �إن�سان ملعتقده دون �أن يتبع ذل��ك بجرائم �ضد
اجل�م��اع��ة� ،أو ت�صاحبها خ�ي��ان��ة ع�ظ�م��ى� ،أو حم��ارب��ة لدين
اجلماعة؛ فال �إكراه يف الدين ،ولي�س لأحد �أن يلزمه بقوله
بالإ�سالم.
وي�سرد النا�صري مظاهر حرية االعتقاد التي كفلها امليثاق
للن�صارى؛ منها :حرية احلوار الديني ويخف�ض لهم جناح
الرحمة ،ويكف عنهم �أذى املكروه حيث كانوا و�أينما كانوا
م��ن ال �ب�لاد ،وح��ري��ة مم��ار��س��ة ال�شعائر التعبدية ك��اح�ترام
الأ��س��اق�ف��ة وال��ره �ب��ان وع ��دم ال�ت�ع��ر���ض ل�ه��م بالتغيري ،وق��د
�أعطى الر�سول القدوة يف االلتزام بهذا الأمر ،ي�شهد لذلك
م��واف�ق�ت��ه ل��وف��د ن���ص��ارى جن ��ران �أداء طقو�سهم التعبدية
و�إق��ام��ة �صالتهم مب�سجده ،و�أي���ض��ا ح��ق �إق��ام��ة املعابد وال
يقف امليثاق عند حد �إقرار حق �إقامة املعابد للن�صارى ،بل
يتجاوز ذل��ك يف ت�سامح كبري �إىل ح��د التعهد بالدفاع عن
كنائ�س وبيع وبيوت �صلوات الن�صارى ،واحلرية يف التز ُّوج
بامل�سلمني وال يحق للم�سلم �إك ��راه الن�صرانية على تغيري
دينها� ،إن قبل الزواج منها ،بل عليه الر�ضا والت�سليم بذلك.
ويختتم النا�صري مقاله بقوله( :ب�ه��ذا الفهمُ ،يكن �أن
ن�ستنكر ا�ستخفاف احل��رك��ات ال��دي�ن�ي��ة امل�ت�ط��رف��ة مب�شاعر
ال �ن ��ا� ��س ،امل ��دم ��رة مل �ف �ه��وم احل ��ري ��ة يف الإ� � �س �ل�ام ،وم�ت�ح��ول��ة
بالإ�سالم �إىل وجهة حماكم التفتي�ش �ضد �أ�س�سه الكونية،
وموقع الإن�سان يف هذه الكون).
ahlam.squoman@hotmail.com
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الثقافة أم العلم؟
عاطفة المسكري
عال بجامعة تون�س -الثقافة مبفهومها العميق عرب امل�سطرة
يف ن�ص« �إ�شكالية الوحدة والتنوع يف الثقافة» ُيناق�ش الأ�ستاذ منجي الزيدي� -أ�ستاذ تعليم ٍ
الزمنية وذلك يف مقاله املن�شور يف جملة التفاهم .لطاملا راودتني �أ�سئلة حول الرتجمة احلرفية لكلمة ثقافة من اللغة الإجنليزية ""CULTURE
حيث �إن الكلمة الإجنليزية تبدو �أو�سع نطاق ًا من فحوى الكلمة يف اللغة العربية .يجيب الأ�ستاذ منجي يف هذا الن�ص على ال�س�ؤال بطرح مفهوم
العلمي ـ بقدر كبري ـ مبا اقرتحه «�إدوارد تايلور» نهاية
الثقافة ب�شكل عام ،حيث بات مــن املعلوم �أن �أغلب التعريفات املتداولــة عن الثقافة يف اخلطاب
ٍ
القرن التا�ســع ع�شــر ترتبط باملعرفة واالعتقــاد والفن والأخالق والقانون.
�إذا نالحظ هنا �أن التعريف ك��ان غالبا يقت�صر على
الأم ��ور الفكرية �أو غ�ير امللمو�سة يف ال�غ��ال��ب ،ولكن
هذا التعريف �أعيد �صياغته حتديدا يف  1998و�أي�ضا
يف اليون�سكو بعد قرن من الزمان �سنة  .1982و�أكدت
املنظمة �أن الثقافة ـ مبعناها الوا�ســع ـ قد تكون اليوم
عبارة عن جمع من ال�سمات الروحية واملادية والفكرية
والعاطفية ،وهي ت�شمل الفنون والآداب وطرائق احلياة
كما ت�شمل احلقوق الأ�سا�سية والتقاليد واملعتقدات؛
ف�ن�ج��د �أن ال �ت �ع��ري��ف �أ� �ص �ب��ح �أك �ث�ر ��ش�م��ول�ي��ة ليغطي
اجل��وان��ب امل�ل�م��و��س��ة �أو امل��ادي��ة ك��ذل��ك .وه ��ذا يعيدنا
�إىل م�صطلح " " CULTUREباللغة الإجنليزية
التي هي �أقرب للح�ضارة �أو «ثقافة احل�ضارة » �أكرث
من كونها م�صطلحا يعرب عن عنا�صر فكرية بحتة
ق��د ال ت�ترج��م يف ال��واق��ع امل�ل�م��و���س .يتطرق ال��زي��دي
م��رة �أخ��رى للم�صطلح من منطلق �أو زاوي��ة �أخ��رى.
الثقافة ب�إ�ضافة «ال» التعريف كم�صطلح ال يحتمل
ال�ك�ث�ير م��ن الت�شعبات وال �ت ��أوي�لات بينما م�صطلح
ثقافة دون «ال» التعريفية ،ي�شي ب�شيء من التنوع
و�سعة االحتماالت والت�أويالت املفاهيمية .اليوم ويف
ظ��ل ال�ت�ط��ورات احلا�صلة يف خمتلف مناحي احلياة
وبالتزامن مع ارتفاع وزي��ادة الوعي و�أهمية الثقافة
ال على امل�ستوى الفكري فقط �إمن��ا يف كافة جوانب
احلياة� ،أ�صبح املفهوم ي�شمل جوانب عديدة كذلك.
مل تعد الرتاكمات املعرفية مبعنى جتميع املعلومات
حت��دي�دًا تعد ميزة ،خا�صة مع التطور التكنولوجي
ال��ذي يتيح للإن�سان الو�صول �إىل املعلومة يف ب�ضع
دقائق �أو �أق��ل� .أ�صبح على الإن�سان �أن ُيكر�س طاقته
الذهنية يف ربط املعلومات (امل��ادة اخل��ام) وتطويعها
يف احلياة مبا يتنا�سب مع اللحظة �أو املوقف.
ي�ق��ال �إن ال�ث�ق��اف��ة ت�سري دائ � ًم��ا ج�ن� ًب��ا �إىل ج�ن��ب مع
التوا�ضع الفكري ،وجن��د ه��ذه العبارة �صحيحة �إىل

ح��د ك�ب�ير فكلما ازدادت ث�ق��اف��ة الإن �� �س��ان وزاد علمه
�أدرك كمية امل�سافة الإ�ضافية التي يحتاج لقطعها يف
�سبيل اال�ستزادة من العلم ،على العك�س من �أولئك
الذين يحبذون البقاء حتت الأ�ضواء والذين يلج�ؤون
ملخاطبة املجتمع من �أبراجهم العاجية والتي غال ًبا
ما حتمل نربة ازدراء للآخر� .أن تكون مثقفًا يف جانب
متعلق بحياتك ال يعد تر ًفا اليوم .ففي ظل الثورة
املعلوماتية وال�ف�ك��ري��ة وال�ق�ف��زة ال�ت��ي قفزها العامل
نتيجة التطورات احلا�صلة جعل احلياة �سريعة جدا
مب��ا يتنا�سب م��ع ال �ت �ط��ورات ال���س��ري�ع��ة ال�ت��ي حت�صل
باملقابل� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الإن�سان مطالب اليوم
بالت�أقلم م��ع من��ط احل�ي��اة ه��ذا و�إال اع�ت�بر مت�أخرا؛
فقد ال تعطيه احل�ي��اة فر�صة اخل��و���ض يف التجارب
والتعلم منه لي�صبح �أكرث قدرة على الت�أقلم .ويف حال
حدث ذلك يعد �أمرا حممودا و�إن مل يحدث فالبد �أن
يلج�أ الإن�سان �إىل االطالع واال�ستزادة لرفع امل�ستوى
الثقايف لديه .ال تقت�صر الثقافة على اجلانب العلمي
فقط ،حتى �أب�سط �أو �أكرث الأمور تعقيدا يف الإن�سان
 عواطفه  -حتتاج �إىل م�ستوى معني من الثقافةللتعامل معها .قد ال يكون من املبالغة اليوم �إذا ما
قلنا �إن الثقافة �أ�سلوب حياة .ويف هذا ال�سياق كثريا
ما تطرح �أ�سئلة لقيا�س ما مدى �أهمية كون الإن�سان
مثقفاً من كونه ُمتعلماً فقط دون �أن يكون مثقفا!
م��ن منظور �شخ�صي �أج��د �أن الثقافة والتعليم من
املفرت�ض �أن يكونا وجهني لعملة واحدة حيث ي�صعب
حقيقة الأمر �أن ي�صبح ال�شخ�ص مثقفا حقيقيا دون
تعليم والعك�س �صحيح ،وتبقى قيمة العلم ناق�صة
�إذا اكت�سبها من ال يعرف كيف ي�سخر العلم املكت�سب
لي�ستفيد منه يف احلياة الواقعية لتنمية جانب ما
يف احل�ي��اة ��س��واء �أك ��ان لنف�سه �أو ملجتمعه �أو لوطنه
�أو مب��ا ي�ت�ن��ا��س��ب م��ع م�ع�ط�ي��ات ال ��واق ��ع .ح�ق�ي�ق��ة �إنَّ

ال�شهادة اليوم ال ت�صنع مثقفاً و�أي�ضاً كم املعلومات
املكد�سة لديك ال ي�صنع منك مثقفاً� .إمنا «الن�شاط
الفكري النابع من الوعي والفهم و�سعة الأفق» والتي
تنعك�س يف اجلوانب احلياتية املختلفة منها املهني،
واالجتماعي والفكري .كما �أنه غالباً ما يكون لديه
ح�س امل�س�ؤولية االجتماعية عالياً لأنَّ الفجوة غالباً
م��ا ت�ك��ون حا�ضرة ب�ين معطيات ال��واق��ع االجتماعي
وبني ال�صورة التي من املفرت�ض �أن يبدو فيها والتي
غالبا م��ا يدركها املثقف .يبقى النقا�ش معمقاً �إذا
م��ا جئنا نناق�شه على امل�ستوى ال�ف��ردي واملفاهيمي
لكلمة -الثقافة� -أخ��ذا باحل�سبان �أن��ه هنالك �أي�ضاً
�أن�ظ�م��ة ثقافية تعك�س الأ� �س �ل��وب ال�ف�ك��ري ملجموعة
م��ا .هنا ي�صبح احل��دي��ث �أك�ثر ت�شعبا �إذا م��ا حتدثنا
ع��ن ثقافة م��ا ،العربية �أو الإ��س�لام�ي��ة �أو الأجنبية
مثال؛ حيث ي�سود احلديث يف هذا ال�سياق عن احلوار
بني الثقافات وتدخل فيها عنا�صر متعلقة بالعوملة
واالن ��دم ��اج ال �ث �ق��ايف ال �ت��ي ط��رح �ه��ا الأ� �س �ت ��اذ منجي
الزيدي على هيئة التحوالت التي ح�صلت للثقافات
ع�بر ال��زم��ن وك�ي��ف �أث ��رت ال�ع��ومل��ة يف امل���س��اف��ات فيما
بينها .غلبت فكرة -عدم التنا�سب -فقط ملجرد كون
الآخ��ر خمتلفا �إىل احل��وار وحماولة تقريب وجهات
النظر من ناحية والو�صول �إىل نتائج مر�ضية لكافة
الأط��راف �أو الثقافات من ناحية �أخ��رى� .إن احل��وار
م�ط�ل��ب � �ض ��روري ال خ �ي��ارا وت��رف��ا يف ظ��ل امل�ع�ط�ي��ات
ال��واق �ع �ي��ة و�أم � ��ام ال �ع��ومل��ة حت ��دي ��دا .ت�ت�غ�ير امل�ف��اه�ي��م
اب�ت��داء م��ن املفاهيم املرتبطة ب��الأف��راد وحتى �أك�ثر
املفاهيم تعقيدا والتي ترتبط بكيانات �أخ��رى مثل
ال��دول ب�سبب تغيري املعطيات « فيبقى التغيري هو
الثابت الوحيد عرب الع�صور » .
Attifa.nasser@gmail.com
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الحركة اإلنجيلية الجديدة
وأبعادها

٥

قيس الجهضمي

�إنَّ المتداد الكنائ�س واحلركات امل�سيحية يف �أمريكا الأثر البالغ يف حتريك اخليارات االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،لي�س يف �أمريكا وح�سب
بل امتدت �إىل �آفاق بعيدة يف العامل ،لذا يتناول الكاتب عزالدين عناية يف مقالته «حركات الإجنيليني اجلدد :معنى ظهورها وانت�شارها» ،املن�شورة يف
جملة التفاهم ،هذا احلراك الديني الذي زحفت فيه الكنائ�س والأحزاب الدينية امل�سيحية بقوة يف �شتى �أنحاء العامل والذي يطلق عليه «الإجنيليون
اجلدد»� ،إذ تتميز ال�ساحة الأمريكية مبزيج خا�ص بني الديني وال�سيا�سي ح�سب �ضوابط و�أعراف ت�أ�سي�سية يطلق عليها الآن مفهوم «الدين املدين».
يرى الكاتب �أنَّ من الدوافع الرئي�سة ملن�ش�أ هذه احلركات
وتطورها هو حترر ال�سوق الدينية يف �أمريكا مع ت�ضافر
روح االبتكار واملبادرة يف املجال الديني �أي�ضاً ،و�أن الواقع
الديني الأمريكي ال يتحرر من �سلطة الدولة بل يح�ضر
فيها ويت�شكل مع بنيتها ،وهذا هو الذي مييزه عن الواقع
الديني ال�سيا�سي يف �أوروب��ا ،وما مييز هذا الواقع الديني
املدين هو �أنه ال يتعار�ض مع الئكية الدولة بل ي�شكل �أحد
الأعمدة التي يقوم عليها� ،أما يف حتديد �أ�صول هذا التيار
الإجنيلي يف الواليات املتحدة فيذهب العديد من الباحثني
�إىل ن�سبته للراعي �إي�ساك وليام كنيون والهوته الذي يقول
فيه ب�أن قوة الإميان قادرة على تغيري الواقع املادي ،بينما
تذهب الكاتبة كايت وارد �إىل �أنَّ قيام هذا التيار راجع �إىل
ت�أثري نظرية �آدم �سميث بخ�صو�ص «الأحا�سي�س اخللقية
جناحا يف احلياة».
حيث يكون الإعجاب مبن يحقق
ً
ي �ع ��ود ان �ت �� �ش��ار ه� ��ذا ال �ف �ك��ر الإجن �ي �ل ��ي اجل ��دي ��د �إىل ق��وة
م��ؤ��س���س��ات��ه امل�ي�غ��ات���ش��ر���ش «ال�ك�ن��ائ����س ال�ع�م�لاق��ة» ،و�إع�ل�ام
«التليفاجنيلي�ست» امل�ب���ش��ري��ن ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي�ين ،وب�ك��ارزم��ا
املب�شرين ،و�أي�ضاً التعاون الوثيق بني الإعالم واالقت�صاد
وال���س�ي��ا��س��ة ال ��ذي ��س��اه��م يف تف�شي ال �ظ��اه��رة الإجن�ي�ل�ي��ة،
وق ��د ك ��ان ه ��ذا ال �ت �ط��ور الإجن �ي �ل��ي ع ��ن ط��ري��ق ا��س�ت�ب�ط��ان
الدين املب�سط لدرجة جعل الإمي��ان ي�صل ملرحلة الإميان
باخلوارق .كما �أن «الهوتيي الرفاه» الإجنيلي يروجون يف
الراهن لفكرة �أن الغنى هو يف ارتباط وثيق مع الإمي��ان
ال�شخ�صي ،ويف حل تام من معناه االقت�صادي واالجتماعي
املبني على التق�شف والتزهد العملي يف احلياة ،وبالن�سبة
�إىل ع��دد الإجن�ي�ل�ين اجل��دد ف��إ ِّن��ه ي�ق��در ب�أربعمائة مليون
�شخ�ص حول العامل ،وعددهم يف الواليات املتحدة وحدها
ُيقدر بنحو ثمانني مليونا ،ومبا �أن الهرمية غائبة يف مثل
هذه التنظيمات فهي تخلق ف�ضاء من احلرية لأفرادها،
فهناك م��ن يف�سر �أن �أ��ص�ح��اب ه��ذا التيار يعي�شون حياة
روحانية ولديهم �سيولة يف الدين غري م�ضبوطة بقوانني
م�ع�ي�ن��ة ،وق ��د ت ��رك الإجن�ي�ل�ي��ون اجل ��دد ال�ع�م��ل التقليدي
املنح�صر بالتب�شري �إىل �صناعة كنائ�س جديدة ذات تركيبة

اجتماعية �شاملة حتوي بداخلها كل املُ�ؤ�س�سات االجتماعية
املطلوبة لرفاه الإن�سان.
ي��ذك��ر ال�ك��ات��ب �أن ملخ�ص ال�ت���ص��ور ال��دي�ن��ي للإجنيليني
ه��و يف اله��وت ال��رخ��اء حيث �إن ال��رب ي��ري��د لأت�ب��اع��ه حياة
الرفاهية و�أن يعي�شوا �أغنياء ،ويف ا�ستبطان مركزية هذه
الفكرة يكون الإل��ه جم��رد خ��ادم للإن�سان ،وال��دي��ن عبارة
عن ظاهرة نفعية فقط ،وقد لعب الإعالم الديني املتمثل
يف التلفاجنيلي�ست «املب�شر الإجن�ي�ل��ي ال�ت�ل�ف��زي» دوراً يف
ترويج هذه الت�صورات وانت�شارها داخل �أمريكا وخارجها.
ي��ذك��ر ال�ك��ات��ب �أن ه ��ذا ال�ت��وج��ه الإجن�ي�ل��ي ي�ح��وي العديد
م ��ن اجل �م��اع��ات وال �ت ��ي ي�ج�م�ع�ه��ا ط��اب��ع خُ �ل�ق��ي ب��الأ��س��ا���س
وتبقى مكونات بنائها م�سيحية ،وت��رى �أن ال�سيا�سة هي
من الأدوات التي ت�ستطيع �أن حتقق بها �أهدافها الدينية
وم��ا يحويه الكتاب املقد�س م��ن �أف�ك��ار وتوجيهات ،فلي�س
هدفها ال�سيطرة على ال�سيا�سة ولكن تطويعها مبا يخدم
م�صاحلها.
�سعى الإجنيليون اجل��دد �إىل خو�ض غمار ال�سيا�سة بعد
ال�ت�ع�ف��ف ع�ن�ه��ا يف ف�ت�رة ال�سبيعينات وات �خ��اذه��م و�ضعية
الهجوم بدل و�ضعية الدفاع كما يعربون عنها مب�صطلح
احلمالت ال�صليبية يف الع�صر احلديث ،ويتكون هذا التيار
الإجنيلي بن�سبة  60باملائة من الن�ساء مقابل الرجال ،كما
�أن  90باملائة ممن ي�شكلون هذا التيار هم من البي�ض يف
الواليات املتحدة ،ويذكر الكاتب �أن �صامويل هانتغنتون
«يعد الربوت�ستانتية عامال حا�سما يف التطور وعن�صرا
من عنا�صر القوة الأمريكية» وقد كان لتطور اجلماعات
الربوت�ستانتية يف �أم��ري�ك��ا الالتينية �أن �أ��ص�ب��ح رج��االت
الكني�سة الكاثوليكية يوجهون الإدان ��ات لها ،وق��د مثلت
م��وج��ة التب�شري الربوت�ستانتية البنتكو�ستالية العارمة
التي انطلقت �أعقاب انعقاد م�ؤمتر بنما 1916م ،البداية
ال�شكلية النطالق احلركة الإجنيلية يف �أمريكا اجلنوبية،
ويف احل��دي��ث ع��ن ع��وام��ل زح��ف الإجن�ي�ل�ي�ين ع�ل��ى �أم��ري�ك��ا
الالتينية ت��ذك��ر �أل�ي���س��ان��درا �شاتيني «�إن فر�ضية �إ�ضفاء
ال�ط��اب��ع الربوت�ستانتي على املنطقة ال تنبع م��ن نظرية

امل�ؤامرة ،بل ت�ستند �إىل خمططات م�ضبوطة مثل تقرير
نيل�سون روكفيلر ( ،)1969ووثائق �سانت فيه (نيومك�سيكو)
الأوىل وال �ث ��ان �ي ��ة ال� ��� �ص ��ادرة ع ��ن وك ��ال ��ة اال� �س �ت �خ �ب ��ارات
الأمريكية» ،وا�ستعمل هذا التيار �أ�سلوباً جديداً يف جلب
النا�س عن طريق �إغراء جديد يعتمد املُقاي�ضة باخلدمة،
وقد جاء هذا التحول من «خروج معادالت اخلطاب الديني
من احل�سابات الأخ��روي��ة ال�صرفة �إىل معانقة احل�سابات
الدنيوية املت�أثرة بالواقع املتحرك».
يرى الكاتب �أنَّ العقود الثالثة الأخ�يرة متيزت بت�سيي�س
احلركات الإجنيلية يف �أمريكا الالتينية ،بعد �أن مثلت فرتة
ال�سبيعينيات ف�ترة بداية الدخول يف االل�ت��زام ال�سيا�سي،
ويف �أواخ��ر ثمانينيات القرن املا�ضي زاد التناف�س الديني
عندما �صارت البنتكو�ستالية �أكرث تناغما مع الليربالية
ال��دي�ن�ي��ة ،وي��ذك��ر ال�ك��ات��ب �أن ه��دف احل��رك��ة الإجن�ي�ل�ي��ة يف
كولومبيا من خالل ت�شكيلها حلزبها الديني هو احل�صول
على امتيازات ت�ضاهي امتيازات الكاثوليك ،وقد �صار من
املميز يف ن�شاط احلركة الإجنيلية اجل��دي��دة حتولها من
م��وق��ع االن �ع��زال �إىل ك�سب الغنائم ال�سيا�سية م��ن خالل
ر�أ��س�م��ال الديني .ويت�صف ه��ذا التوجه كما ي��رى الكاتب
ب�ث�لاث ��ص�ف��ات� :أول �ه��ا «التكتل مب��ا ي�شبه احل ��زب املتكون
من «�إخوة الإميان»� ،شعاره «الأخ ينتخب �أخاه» ،والثانية:
ت�شكيل جبهة �إجنيلية ت�ضم �أن��ا�� ً�س��ا وح��رك��ات ال ين�ضوي
�أ�صحابها يف احلركات الإجنيلية ،والنهاية التحالف املو�سع
مع حركات وقادة غري �إجنيليني لغر�ض يهدف �إىل حتوير
موازين القوى.
و�أرى �أنه على امل�سلمني فهم احلركة الإجنيلية ال�ستخال�ص
الأدوات اجل��دي��دة وتفعيلها لتغيري اخل�ط��اب الديني مبا
مينحهم �إق �ب ��ا ًال �أك�ث�ر م��ن ال�ن��ا���س وي�ت�ن��ا��س��ب م��ع واقعهم
املعي�شي ،وتفعيل دور امل�ساجد لت�شمل جوانب اجتماعية
�أكرب دون االكتفاء بها يف ال�شعائر الدينية و�أن االنخراط
يف النظم ال�سيا�سة هو مبقدار ما يخدم الإن�سان لتحقيق
منفعته الدينية والدنيوية على حد �سواء.
qabuazan@gmail.com
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الدعوة إلى الوحدة
رية الخزيرية
�إنَّ اهلل دعا �إىل الوحدة كما دعا �إىل التوحيد؛ وذلك ملا يف الوحدة من �أهمية بالغة تتمثل يف التكاملية والعي�ش بطم�أنينة و�إلفة وحمبة و�سرور و�سعادة بالغة،
وما يف نقي�ضها من �سبب للت�شتت وال�ضياع ودثار الريح؛ �إذ ال خري فيمن ال ي�ألف وال ُي�ؤلف.
ويف مقال «الإيالف واالئتالف وامل�ؤتلف الإن�ساين :الأ�سرار اللغوية والر�ؤية القر�آنية والأبعاد احل�ضارية» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،ي�سلط الكاتب في�صل
ال�ضوء يف مقدمته على دالالت ومعاين الكلمات الثالث (الإيالف واالئتالف وامل�ؤتلف) ،وم�شتقاتها ،مع الإ�شارة �إىل قيمة هذه الكلمات اللغوية واحل�ضارية
احلفيان
َ
ومدى ت�أثريها على �سري الركب احل�ضاري الب�شري.

َّ
وبي الكاتب معنى هذه الكلمات على ما ورد يف املعاجم
اللغوية ،وكما هو �ش�أن الكلمات العربية يف متيزها بحمل
معانٍ كثرية يف بطونها يف�سرها ويبينها ال�سياق الذي
تكون م�سكنة فيه؛ ف�إن هذه الكلمات الثالث كذلك لها
معانٍ كثرية يت�أتى فهمها حني تو�ضع يف �سياقها املنا�سب
لها.
و� َ
أو�ضح الكاتب �أ َّن معنى كلمة الإيالف املرادة يف مقاله
هي املحبة ،واالئتالف هو االجتهاد يف القيام بالألفة� ،أما
امل�ؤتلف فيعرف على �أنه ال�شيء الذي ي�ؤتلف به �أو يجتمع
حوله وي��راد به امل�شرتك� .أتفق مع ما قاله الكاتب؛ �إذ
الإي�لاف بالرغم من دالالت��ه املتعددة كالرحمة وامل��ودة
واملحبة ،ف�إنه يحتاج �إىل من يجتهد يف �سبيل حتقيقه
ومن هنا تت�صدر كلمة االئتالف لتقوم بدورها ،وبعدها
ت ��أت ��ي ك�ل�م��ة امل ��ؤت �ل ��ف ال �ت ��ي حت �م��ل يف ط�ي��ات�ه��ا ال�ق��ا��س��م
امل�شرتك و ُنعتت بالإن�سانية كون الكاتب يريد مبقاله �أن
يطال الكائن الب�شري يف املقام الأول.
وانتقل الكاتب بعد ذلك �إىل احلديث عن الأبعاد اللغوية
جل ��ذر ال�ك�ل�م��ات ال �ث�لاث (�أل � ��ف) ،وب�ي�ن أ�ن ��ه ي ��دور ح��ول
معنيني وهما االعتياد والدر�س والتعلم ،وهذا ما يت�ضح
ع�ن��دم��ا ن �ق��ول �أل �ف��ت ال���ش��يء �أي اع �ت��دت ع�ل�ي��ه .ون��اق����ش
الكاتب بعدها أ�ق ��وال العلماء واللغويني التي وردت يف
هذا ال�ش�أن (معنى كلمة �ألف) ب�شكل م�ستفي�ض ،وحاول
جاهدًا تفنيد ما �أوردوه من معانٍ -كال�صلح وامل�صاحلة
واالتفاق وامل�شابهة واملماثلة واالجتماع وامل��ودة واملحبة
واالن�ضمام ...وغريها -كما حاول التوفيق بني كل هذه
املعاين للخروج مبا يكون معنى �شام ً
ال واف� ًي��ا يكون له
�صدى يف حتقيق الغاية املن�شودة من كتابة املقال ،وهي
الو�صول �إىل �سبل حتقيق الألفة وامل��ودة بني املجتمعات
الب�شرية .و�أو�ضح الكاتب �أنه مهما اختلفت تلك املعاين
امل���س�ط��رة ،ف��إن�ه��ا ت�ق�ترب �أح�ي��ان��ا وتبتعد �أح�ي��ان��ا �أخ ��رى،
لكنها ورغ��م ذلك ت�سجل �إ�ضافة جديدة ،وه��ذا ما �أتفق

متبحر يف اللغة ينظر
فيه مع الكاتب؛ �إذ �إ َّن كل لغوي ِّ
�إىل م �ع��اين ال�ك�ل�م��ة م��ن زاوي� ��ة خم�ت�ل�ف��ة رمب ��ا ل��و ��ش��رح
�أ�سباب تف�سريها بذلك لكانت �أقرب لل�صواب حينما يبني
املربرات ب�شكل وا�ضح ومنا�سب.
ريا يف
وب�ين الكاتب �أن امل�شهد اللغوي يت�سع ات�ساعًا كب ً
تف�سري �أ�صل الكلمة (�ألف) ،ويبني �أنها حتمل يف طياتها
معاين الو�صل واال�ستمالة وامل ��داراة وامل�ق��ارب��ة وال�ل��زوم
واال��س�ت�ج��ارة والإج� ��ارة والأم� ��ان وال�ع�ه��د واحل ��ب .وم��ن
وج�ه��ة ن�ظ��ري �أ َّن ك��ل ه��ذه امل�ع��اين ال�ت��ي �أورده ��ا الكاتب
ت�ن���ص��ب يف ب��وت�ق��ة واح� ��دة ت �خ��دم ال �ع�لاق��ات الإن���س��ان�ي��ة
لتحقيق �سبل العي�ش يف وئ��ام والتئام بغ�ض النظر عن
االختالفات الثقافية والعرقية والدينية ،وك��ل ما من
�ش�أنه �أن يجرح هذا امل�صطلح.
وان�ت�ق��ل ال�ك��ات��ب بعدها �إىل اال�ستعانة بالكيان اللغوي
ال�ث��اب��ت ال ��ذي ال ي��أت�ي��ه ال�ب��اط��ل م��ن ب�ين ي��دي��ه وال من
خلفه؛ وذلك ليكون داع ًما وخادمًا لنا للو�صول �إىل فهم
�أعمق و�أو��ض��ح� .أال و�إن ذل��ك الكيان اللغوي هو القر�آن
الكرمي.
وت�ب َّ�ين �أ َّن ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ا�ستخدم امل�شتقات م��ن كلمة
االئتالف يف كثري من �سوره ،وكانت تلك اال�ستخدامات
يف ت �ل��ك امل ��وا� �ض ��ع امل�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن ال �� �س��ور حت ��وي م�ع��اين
ع��دي��دة؛ فتارة ت�شري الآي��ة �إىل الإل�ف��ة والت�أليف كما يف
ق��ول��ه ت�ع��اىل« :ف ��أل��ف ب�ين ق�ل��وب�ك��م» ،و�أخ ��رى ت�شري �إىل
البقاء كما قال تعاىل« :لإي�لاف قري�ش»؛ �أي �أنهم بقوا
وا�ستمروا يف رحلتيهم �إىل ال�شام و�إىل مكة ،ومرة ت�شري
الآية �إىل معنى النعمة كما يف الآية ال�سابقة؛ فا�ستمرار
قري�ش يف رحلتهم يف ال�شتاء وال�صيف مع توفر الأم��ن
والأمان نعمة من اهلل عظيمة.
و�إ�ضافة لهذه امل�ع��اين ،جند �أ َّن بع�ض الآي��ات ت�شري �إىل
معنى ت�أليف قلوب حديثي الإمي��ان وا�ستمالتهم كما يف
قوله تعاىل« :وامل�ؤلفة قلوبهم».

وب�ع��د ه��ذا ال�ع�ط��اء اجل ��زل م��ن ال�ك��ات��ب مل�ع��اين الإي�ل�اف
واالئ �ت�ل�اف وامل ��ؤت �ل��ف الإن �� �س��اين ،خ�ت��م امل �ق��ال باحلديث
ع��ن الأب �ع��اد احل���ض��اري��ة ل�ه��ذه الكلمات وم ��دى ت�أثريها
يف ت�أ�سي�س احل���ض��ارات ومتا�سكها وق��درت�ه��ا على تقبل
الطرف الآخر.
فاالئتالف بني املجموعات الب�شرية هو مطلب دنيوي
ودي �ن��ي؛ �إذ �إن امل�ج�م��وع��ات الب�شرية ال تخلو البتة من
وجود ما يكدر �صفوها ويق�ض م�ضاجع منامها ويدكدك
�أركانها ،ولكن لو �أن الكائن الب�شري �سعى جاهدا لتحقيق
معاين الألفة ونظر يف القوا�سم امل�شرتكة بينه وبني غريه
وحمل االختالفات على �أنها قوة و�إ�ضافة و�إيجابية تدفع
بعجلة ركب احل�ضارة �إىل الأمام ،وت�صعد به �إىل الأعلى،
لكان ذلك �أدعى لل�سلم وال�سكينة والراحة والتقدم.
ُ
وا�ضحا
واملنظور الإ�سالمي جتاه الإلفة واالئتالف كان
ً
جل ًّيا منذ باكورة عمره ،فما �أر�سل اهلل الر�سل وما بعث
الأنبياء �إال لري�شدوا النا�س ويبينوا لهم ما يختلفون
ف�ي��ه؛ لتكون القوا�سم امل�شرتكة ه��ي مبعث الطم�أنينة
يف النفو�س ،وليكون للب�شرية مرجعية ي�ستندون �إليها،
ويتكئون بع�صاهم عليها كلما اختلفوا �أو �أ�صابتهم نازلة
م��ن املمكن �أن حتطم ق ��درة �أم��واج�ه��م م��ن َج � ْوب عُباب
البحار.
فلو �أ َّن كل فرد جعل املرجعية التي اختارها �صانع الكون
قدوة ومثا ًال له ،ينتهج نهجه وي�سري على خطاه ويرتقب
قوله ويلتزم �أمره وينتهي نهيه وي�سري على دربه ويرجع
�إليه يف كل �صغرية وكبرية ،لكان ذلك �أقرب �إىل �أن تتحد
الب�شرية حتت مظلة قيادة واح��دة عادلة م�ؤطرة ب�أطر
ال�سلم والعدالة وامل�ساواة؛ فت�سود املودة واملحبة ،وتذوب
الثلوج املرتاكمة من اخلالفات التي ال طائل منها وال
جتلب للب�شرية �سوى ال�شر واحلرب ال�ضرو�س التي تبد�أ
ب�صاحبها وتنتهي به.
rayaalkhuzairi@gmail.com
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السبيل إلى المؤتلف اإلنساني
محمد الكمزاري
ي�شهد القرن احلادي والع�شرون ا�ستعادة الدين لدوره امل�ؤثر يف احلياة ،فحوايل  %84من الب�شر ينتمون �إىل دين �أو عقيدة ما ،وي�شكل امل�سيحيون حوايل
 %31.5من �سكان العامل ،ويعي�ش ثلثاهم يف دول العامل الثالث ،حيث ي�ستوطن الإ�سالم والعقائد الأخرى ،رغم �أنَّ  %80من امل�سيحيني حتى القرن
التا�سع ع�شر كانوا يعي�شون يف �أوروبا والأمريكيتني ،وهذا يعني �أنَّ امل�سيحية تتمدد باجتاه اجلنوب� ،أما امل�سلمون في�شكلون  %23.2من �سكان العامل،
ويعي�ش ثلثهم يف دول وجمتمعات غري ُم�سلمة ،ويف ظل انت�شار ظاهرة انت�شار التدين وتراجع الإميان و�أخالقياته ،ظهر التع�صب والت�شدد وتراجعت
الروحانية ،وهنا ُتطرح قيمة الت�سامح بني �أهل الأديان.
�إن حتقيق امل�ؤتلف الإن�ساين لي�س ترفا ،ولي�س اختيارا واملن�شورة يف جملة التفاهم والتي ا�ستعر�ض فيها الأبعاد وال �ع��اف�ين ع��ن ال �ن��ا���س ،ويف ال �ب��وذي��ة ف � �� ّإن ال�ك��راه�ي��ة ال
ه��ام �� �ش �ي �اً ل �ل �ف��رد وامل �ج �ت �م��ع ،ول �ك �ن��ه اخ �ت �ي��ار م���ص�يري ،ال �ث�لاث��ة ال �ت��ي م ��ن خ�لال�ه��ا مي�ك�ن�ن��ا �أن ن�ح�ق��ق ال�ت��آل��ف توقف بالكراهية ،لكن باحلب نبلغ �أهدافنا ،وتعد �صالة
واملت�أمل يف الأديان يجدها يف جمملها تدعو �إىل حتقيق الإن�ساين لإعادة التوازن بني ال�شعوب .يتمثل البعد الأول الت�سامح وطلب ال�صفح يف الهندو�سية �أ�سا�ساً لت�سامح
الت�سامح بني ال�شعوب املختلفة ،حيث ت�شرع من احلقوق يف حت�سني حياة الب�شر والبعد الثاين يف اعتماد منظومة النا�س و�صفحهم بني بع�ضهم بع�ضاً.
والواجبات ما يكفله ،ومن املواعظ والن�صائح ما يي�سر �أخالق عاملية� ،أما البعد الثالث فيتمثل يف رعاية القيم يف ح��وار يعود �إىل �ســنوات م�ضت �صرح املفكر اليهودي
حركته داخل الأنف�س واملجتمعات ،فتزيل العوائق التي الروحية للإن�سان .وتتمثل املرتكزات احل�ضارية للت�آلف جورج �شــتايرن« :ال يت�ســنى العي�ش ما مل نتعلم �أن نكون
الإن �� �س��اين يف ث�لاث��ة �أب �ع ��اد م�ه�م��ة وه��ي ال�ع�ق��ل وال �ع��دل حمت�ضنني ل�ل�آخ��ر؛ فنحن �ضيوف يف ه��ذه الدنيا دون
تعرت�ضه من الكراهية والرغبة يف االنتقام.
ف� �م ��ن م �ن �ط �ل ��ق دواف� � � � ��ع ال� �ت� �ف� �ك�ي�ر ب� �ع� �م ��ق يف م� � � ��آالت والأخالق .كما ي�ستعر�ض �إىل جانب الثالثية ذات الأبعاد �أن ُن��درك مل��اذا ولدنا ونحن �ضيوف يف ه��ذا الكون الذي
ال�ع�لاق��ات الإن���س��ان�ي��ة ب�شكل ع��ام و�شكل تلك العالقات الإن�سانية العامة الرتكيز على ثالثة موجهات �أ�سا�سية نقرتف فيه �أ�شياء فظيعة؛ ف�أن نكون حمت�ضنني للآخر
وماهيتها يف امل�ستقبل القريب �أو البعيد ب�شكل خا�ص ،تت�صل بال�سلوك الب�شري تتمثل يف تعزيز ثقافة ال�سالم يعني �أن ن��أت��ي اخل�ير كيفما ك��ان ،م��ع البقاء على �أهبة
جند �أنف�سنا �أمام م�س�ؤولية �إن�سانية �أو ًال و�أخالقية ثان ًيا .وال�ت�ف��اه��م واح �ت�رام احل�ي��اة وت�ق��دي��ره��ا وط�م��أن��ة النا�س اال�ستعداد خلو�ض هذا امل�سار جمددا �إذا ما تطلب الأمر
تلزمنا بو�ضع نهج يعيد التوازن بني امل�صالح يهدف �إىل باحلفاظ على هوياتهم وحياتهم اخلا�صة وتعميق قيم ذلك.
�أع�ت�ق��د �أن ��ه م��ن ال��واج��ب �أن نعي�ش مفهوم اال�ست�ضافة
ال��و� �ص��ول مل�ن�ه��ج ع�م��ل ُي �ق �دَّم ل�ل�ع��امل امل���ض�ط��رب ليعينه ال�شراكة املجتمعية والقيم االجتماعية.
على النهو�ض م��ن ج��دي��د ،وا��س�ت���ش��راف ح�ي��اة م�ت��وازن��ة� ،إن ما ي�شــتمل عليــه الإرث الروحــي العاملي للإن�سانية ل ل��آخ��ر ب���ش�ك��ل ع�م�ي��ق .وه �ك��ذا ف � ��إ َّن امل ��ؤت �ل��ف الإن �� �س��اين
يعي�ش فيها النا�س على �أ�سا�س م��ن الكرامة واحلقوق م��ن ال �ث�راء ال�ط��اف�ـ�ـ��ح واخل �ب�رة امل�تراك �م��ة ي��دخ�ل�ن��ا �إىل مطلب نبيل َدعَت �إليه الأديان كافة ،وكيف ال تدعو �إليه
�صميم كل دين من الأدي��ان الكربى فكل الأدي��ان ب�شكل وقد �أرادته احلكمة الإلهية واقت�ضته الفِطرة الإن�سانية
الأ�سا�سية والأمان النف�سي.
وا�ستوجبته ال�ن���ش��أة االج�ت�م��اع�ي��ة وف��ر��ض�ت��ه املجتمعات
والإن�سان املعا�صر �أ�شد ما يكون احتياجاً �إىل الت�سامح �أو ب�آخر حت�ض على مبد�أ قبول املغاير.
كخلق و�سيا�سات ،ف��ال�ق��درات التي يف ي��ده لالنتقام هي فعلى �سبيل املثال جند �أن التوارة ومن خالل الو�صايا املدنية وما حتتاج �إليه من ِق َيم ح�ضارية ومَدنية نبيلة.
الأعلى يف تاريخ الب�شرية من الأ�سلحة الفتاكة ،كما �أن الع�شر لنبي اهلل مو�سى -عليه ال�سالم -والتي �شرحها �إذن امل�ؤتلف الإن�ساين ينبغي �أن يكون حا�ضرا يف املجتمعات
�إمكاناته على نقل الكراهية متنوعة و�ضخمة ،و�إذا مل الطبيب ال�ي�ه��ودي مو�سى ب��ن ميمون وال�ت��ي ت��أث��ر فيها يف بلدانها حتى تنطلق �إىل الف�ضاء اخلارجي فاملجتمعات
ُتقيد الكراهية وال�ق��وة الغ�شوم ب��روح الت�سامح والعقل بالدين الإ�سالمي وت�ساحمه يف م��دن الأندل�س خا�صة املت�صاحلة مع نف�سها تكون قادرة على التحاور والقبول
ف� ��إ َّن الب�شرية ت�ق�ترب م��ن ح��اف��ة ال ��دم وال ��دم ��ار .يلعب ق ��رط �ب ��ة ،ح �ي��ث زود ال ��و� �ص ��اي ��ا ب �ل �م �ح��ة م ��ن ال�ت���س��ام��ح بالآخر؛ لأنه ي�صعب بناء ح�ضارة مدنية يف �أي جمتمع
عامالن �أ�سا�سيان دورا حموريا يف �إب��راز قيم الت�سامح ،والتعاي�ش والت�آلف الإن�ساين؛ حيث ميتد جوهر امل�ؤتلف و�سط ت�ضارب وت�ضاد الأفكار واالنق�سام والتع�صب� .إن
هما التغيري الدميوغرايف املتمثل يف الهجرة �إىل الغرب ،الإن���س��اين يف ال�ي�ه��ودي��ة م��ن معرفة اهلل ت�ع��اىل وامتثال امل�س�ألة حتتاج �إىل جهود م�ضنية ملواجهة امل�ضاد الآخر
وال�ت��ي ب��ات��ت ت�ه��دد ه��وي��ة ال�غ��رب وث�ق��اف�ت��ه ،وه��و م��ا �أدى �صفاته ،فهو غفور رحيم .وتخرب التوراة � ّأن من يت�صرف الذي نرى بع�ض �أحداثه تدور الآن ويف �أكرث من منطقة
�إىل ت��راج��ع الت�سامح ،وك��ذل��ك الإره ��اب ال ��ذي وق��ع من برحمة مع ال َّنا�س و�سائر املخلوقات يرحمه اهلل تعاىل ،جغرافية اع�ت�م��ادا على الطمع الإن���س��اين وال�ت�ق��دي��رات
بع�ض املهاجرين با�سم الدين فقل�ص هو الآخر م�ساحة والعك�س �صحيح �أي���ض�اً .ومتثل الرحمة معنى �أ�سا�سياً اخل��اط�ئ��ة يف ال�سيا�سات ون���ش��ر ال�ك��راه�ي��ة ب�ين ال�شعوب
وجوهرياً يف امل�سيحية؛ فامل�سيح وهو يت�أمل دعا اهلل تعاىل لتحقيق م � ��آرب ��ش�ي�ط��ان�ي��ة حت�ط��م �أح �ل�ام امل�لاي�ين من
الت�سامح و�أجج م�شاعر االحتقان.
وهنا ن�ستعر�ض مقال الباحث الإي�ط��ايل املتخ�ص�ص يف �أن يرحم امل�سيئني �إليه ،ف�إ ّنهم ال يعلمون ،ويف ال�صالة الب�شر عالوة على انعدام احلوار وتقبل الآخر والإ�صرار
الدرا�سات التوراتية  -ماوري�سيو انتينوت�شي -املعنون يدعو امل�سيحيون «اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن �أي�ضاً على وجهة النظر الواحدة وا�ستعداء ال�شعوب.
بـ«امل�ؤتلف الإن�ساين يف الت�صورات اليهودية املعا�صرة» للمذنبني» .وقد مدح القر�آن الكرمي الكاظمني الغيظ
m-alkumzari@hotmail.com
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المؤسسات الدينية
في نشر الحرية

عبدالرحمن الحوسني

ناق�ش الدكتور عبدالرحمن ال�ساملي يف مقاله «امل�ؤ�س�سات الدينية وامل�ؤ�س�سات امل�شرتكة يف �صون ال�سلم العاملي» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،عدة �أمور؛
من �أهمها ما ظهر بعد احلرب الباردة من تطورات ،وناق�ش �أي�ضا امل�شكالت الأ�سا�سية النا�شرة لال�ضطراب وهي �أكرب مهددات ال�سلم العاملي.
وانتهت احلرب الباردة عام 1990م ،وقد �سادتْ يف احلرب الباردة توازنات تعطيلية جم َمدة نتيجة بروز حتالفني جبارين ،وقف كل منهما على الآخر
باملر�صاد؛ �سواء يف �أعماله اخلرية �أو ال�شريرة ،ومت قيام املنظمة الدولية (الأمم املتحدة) ،وميثاقها الواعد يف احلرب العاملية الثانية� ،إ�ضافة
للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان .وبعد انتهاء احلرب الباردة ،ظهر �أمل جديد بالعودة لن�صرة القيم الإ�سالمية وتفعيل �آليات مكافحة الفقر والعوز
والإ�ساءة �إىل البيئات الإن�سانية الطبيعية ،ولكن بدال من نظام عاملي جديد �سادت فو�ضى دولية.
والأم � ��ر يف ذل ��ك ن��اج��م ع��ن ت��راج��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �أم ��ام
ال���ض�غ��وط ال �ت��ي ت�ع��ر��ض��ت ل�ه��ا واحل � ��روب ال �ت��ي ��ش�ن�ت�ه��ا وم��ا
ا�ستطاعت االنت�صار فيها؛ مما �أدى �إىل �ضرر كبري؛ فالنظام
ال � ��دويل اجل ��دي ��د ي�ن�ب�غ��ي �أن ي �ك ��ون ه ��و ن �ظ ��ام امل �� �س ��ؤول �ي��ات
امل�شرتكة ويف عدة جماالت؛ وهي �أوال اعتماد احلوار ال�سلمي
ب�ين �سائر الأط ��راف .ثانيا :االن�ط�لاق يف احل ��وار م��ن مبد�أ
وحدة الإن�سانية .ثالثا :الت�أكيد بالفعل وعن طريق احلوار
على وج��ود القيم الإن�سانية امل�شرتكة .رابعا :اعتبار الفقر
والعوز امل�شكلة الإن�سانية الرئي�سة .خام�سا :اعتبار احلرب
لبلوغ �أي ه��دف ك��ان ممار�سة غري �إن�سانية� .ساد�سا :اعتبار
التقدم الإن���س��اين م��ن ط��رق التنمية امل�ستدامة� ،أم��ا �سابعا
و�أخريا ،فاعتبار ال�سالم الفردي والدويل والديني والثقايف
قيمة �إن�سانية كربى.
ف��امل�ج��ال الأول �أال وه��و اع�ت�م��اد احل ��وار ال�سلمي ب�ين �سائر
الأطراف هو فتح الآفاق مل�ستقبل �إن�ساين م�شرتك ومت�ضامن،
وهكذا فللحوار وظيفتان �أ�سا�سيتان؛ هما �أن يكون الو�سيلة
الوحيدة ملواجهة امل�شكالت والتحديات� ،أما الو�سيلة الثانية
فهي �أن يكون داعية التوا�صل بني الأديان واحل�ضارات .املجال
الثاين ه��و :االنطالق يف احل��وار من مبد أ� وح��دة الإن�سانية
بو�صف ذل��ك حقيقة واق�ع�ي��ة ناجمة ع��ن ت���س��اوي ال�ن��ا���س يف
اخللق وال�ع��رق واحل��ق يف العي�ش احل��ر وال�ك��رمي� .أم��ا ثالثا،
فهو الت�أكيد على وجود القيم الإن�سانية امل�شرتكة ويتحقق
عن طريق احلوار .ويقول الفقهاء امل�سلمون �إنَّ الب�شر جميعا
يتالقون على �ست قيم؛ ه��ي :قيمة احل�ي��اة ،وقيمة ال� َدي��ن،
وقيمة العقل ،وقيمة احلياة الأ�سرية ،وقيمة التملك ،وقيمة
احلرية .املجال الرابع �أن يعتربوا الفقر والعوز امل�شكلتني
الأ�سا�سيتني ال�ت�ين ينبغي الت�صدي لهما وب�شكل م�شرتك
لتحقيق احلرية و�صون الكرامة الإن�سانية .املجال اخلام�س
�إذا كان العنف بق�صد الهيمنة �أو فر�ض �إرادة دولية �أو تنظيم
ع �ل��ى الآخ ��ري ��ن �أر� �ض ��ا وح ��ري ��ة و� �س �ي��ادة ف �ه��و مم��ار� �س��ة غري
�إن�سانية .املجال ال�ساد�س هو اعتبار التقدم الإن�ساين هدفا
ذا �أولوية مطلقة ولدى الأفراد والدول وامل�ؤ�س�سات الدولية
عن طريق التنمية امل�ستدامة� ..أما املجال الأخري ،فال�سالم
قيمة �إن�سانية كربى م�ؤ�س�سة على احلرية.

�إنَّ هذه املجاالت ال�سبعة هي م�س�ؤوليات م�شرتكة ال يختلف
عليها بنو الب�شر ،وما حال دون ا�ستتبابها �إال ظروف احلرب
ال�ب��اردة من جهة وطموحات الهيمنة من جهة �أخ ��رى .فها
نحن نتطلع لفر�ص جديدة للنا�س كافة يخلقونها ب�أنف�سهم
ويعملون على تنفيذها وتطويرها ب�إرادتهم احلرة -بو�صفهم
ج��زءاً من احل��ري��ة -وم��ن حق الإن�سانية وم��ن حق امل�سلمني
�أي�ضا الو�صول للحرية وال�سالم؛ فاحلرية هي التي تت�أ�س�س
على امل�س�ؤولية و�أما ال�سالم فيت�أ�س�س على احلوار والت�ضامن.
�أم� ��ا م �ق��ول��ة ال�لاه��وت��ي ال �ك �ب�ير ه��ان ����س ك �ي �ن��غ ،ف �ق��د حظيت
باهتمام .يقول هان�س كينغ :ال �سالم على امل�ستوى العاملي
�إال بال�سالم بني الأدي ��ان ،وال �سلم بني الأدي��ان �إال باحلوار،
وال ح��وار بني الأدي��ان �إال بوجود �أخ�لاق عاملية .هان�س كينغ
ه��و م��ن �أت�ب��اع «اله��وت التحرير» ال��ذي ت�صاعدت نزعاتة يف
�أم��ري�ك��ا الالتينية حت��ت وط ��أة م�شكالت الفقر واال�ستبداد
و��ض��رورة عناية الكني�سة بها .وتقت�ضي ه��ذه املقولة ثالثة
�أمور؛ �أال وهي� :أن تعود الأديان ال�ستك�شاف ر�سالتها القيمية
والأخالقية ،والأم��ر الثاين �أن يتنازل الفال�سفة واملفكرون
عن مقولة ا�ستقالل العقل ب�إنتاج الأخ�لاق منفردا ،والأمر
الثالث �أن يت�ضامن ال�ط��رف��ان �أو الأط ��راف يف جم��ايل دعم
ازدواجية القيم والأخالق والت�أثري على امل�ؤ�س�سات التي يقوم
عليها نظام العامل ،فتكون لذلك نتائج فعالة يف �سالم العامل
و�أمنه.
�إنَّ قِ�سما ك�ب�يرا م��ن مفكري ال��دي��ان��ات مي�ضي يف احلا�ضر
باجتاه �سردية جديدة يف الدين تتجاوز االعتبارات التال�ؤمية
الأخ�لاق�ي��ة ليكون هناك م��ا ي�شبه اله��وت احل��ري��ة وال�سالم
والعدل؛ فال تظل القيم الأخالقية نابعة من الدين بل هي
الدين ذات��ه ،وال�سرديات اجل��دي��دة يف الأدي ��ان الكربى لي�س
�سببها حماولة زي��ادة قوتها الناعمة فقط بل ولأنها تواجه
حتديات يف الأ�صوليات التي ظهرت بدواخلها ،والتي �أحدثت
ان�شقاقات تخ�شى القيادات الدينية �أن ت�ؤثر على روح الدين
يف بع�ض املجتمعات والثقافات با�سم الدين �أي�ضا.
�أ َّما املقوالت الثالثة التي تقوم على ال�سردية اجلديدة التي
تكونت بالتدريج من �أعمال املجتهدين على مدى قرن كامل،
وهي مقولة الرحمة ومقولة التعارف ومقولة ال�ضروريات.

�أم��ا مقولة الرحمة فهي يف عالقة اهلل ع��ز وج��ل بالإن�سان،
ومقولة ال�ت�ع��ارف ه��ي يف ال�ع�لاق��ات ب�ين الب�شر� ،أم��ا املقولة
الثالثة والأخرية فهي مقولة ال�ضروريات اخلم�س يف �إحقاق
الرحمة والتعارف؛ وهي� :صون احلياة و�صون العقل و�صون
ال��دي��ن و��ص��ون الن�سل و��ص��ون امل�ل��ك .وه��ذا ال���ص��ون لي�س يف
املجتمعات الإ��س�لام�ي��ة فح�سب ،و�إمن ��ا يف املجتمعات كافة.
�أكدها الإمام ال�شاطبي وهو �أحد كبار العلماء امل�سلمني حني
ق��ال «�إن �ه��ا م��راع��اة يف ك��ل م�ل��ة» ،ويعني ذل��ك �أن ك��ل الأدي ��ان
�ش�أنها �ش�أن الدين الإ�سالمي نف�سه يف �صون ال�سلم العاملي؛
وذل��ك بالتعاون بني الأدي��ان و�أي�ضا �إح�لال العدل واملوا�ساة
بني الب�شر.
� َّأم ��ا امل�شكالت الأ��س��ا��س�ي��ة ن��ا��ش��رة اال� �ض �ط��راب ،فهي �أك�بر
مهددات ال�سلم العاملي وهي خم�س م�شكالت �أ�سا�سية� :أوال
تهديدات ال�سلم العاملي م�شكلة الفقر وكانت الإح�صائيات
مفزعة ج��دا .ويف �أو�ساط الفقراء جمتمعات ودول تعمل
ع���ش��رات ال��وك��االت وامل�ف��و��ض�ي��ات ال��دول�ي��ة وب��رام��ج طويلة
امل � ��دى مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �ق��ر .وال � ��ذي ن �ح �ت��اج �إل� �ي ��ه ال� �ي ��وم هو
الإح�سان وهو جزء من الروح الإ�سالمي العام و�أن نت�شارك
م��ع اجل�ه��ات املخت�صة م��ن ال��دي��ان��ات املختلفة ونت�ضامن
��ض�م��ن امل�ظ�ل��ة ال���ش��ا��س�ع��ة ل�ل��رح�م��ة ،وق ��د ق ��ال اهلل ت�ع��اىل:
«رحمتي و�سعت كل �شيء»� .أما امل�شكلة الثانية فهي م�شكلة
البيئة والتي �أحدثتها وتزيد فيها ال�صناعة والتكنولوجيا
وخملفاتهما؛ فهي ال ت�شكل ��ض��ررا يف الطبيعة فح�سب،
و�إمن ��ا يف ال� ��زالزل وال�براك�ين �أي���ض��ا ،وان�ت���ش��ار الأم��را���ض
والأوب �ئ��ة؛ فلذلك نحن حمتاجون ملواجهة ه��ذه امل�شكلة
العوي�صة واخل�ط��رة على م�صائر الأر���ض والب�شر الذين
يعي�شون فيها� .أم ��ا امل�شكلة العاملية الثالثة ه��ي م�شكلة
احل ��روب على امل ��وارد مثل الطاقة وامل �ع��ادن الثمينة� .أم��ا
امل���ش�ك�ل��ة ال ��راب �ع ��ة واخل� �ط�ي�رة ،ف �ه��ي م���ش�ك�ل��ة ال�لاج �ئ�ين،
وال��ذي��ن و�صلت �أع��داده��م يف ال�ع��امل �إىل ح��وايل ال�سبعني
م�ل�ي��ون��ا وه� ��ذه امل���ش�ك�ل��ة ن��اج �م��ة ع ��ن ال �ف �ق��ر وال� �ع ��وز� .أم ��ا
امل�شكلة اخلام�سة والأخ�يرة ،فهي م�شكلة التميز الديني،
واملت�ضررون الرئي�سوون هم امل�سلمون.
abdarhman123681@gmail.
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خليفة هللا في األرض
وقائد السالم لنظامها

٩

حميد الصلتي

لقد خلق اهلل الإن�سان ورفع مكانته و�أعلى مقامه وك َّرمه على �سائر املخلوقات و�أمر مالئكته بال�سجود له �سجود تكرمي وجعله خليفة يف الأر�ض ،بل
وحمله �أمانة ناءت ال�سماوات والأر�ض بحملها �إكرا ًما له ،وما رفع اهلل قدر هذا املخلوق املُتميز �إال ملا له من �صفات ت�ؤهله لأن يكون قائد ال�سالم لنظام
الكوكب الأر�ضي.
ويف م�ق��ال «امل ��ؤت �ل��ف الإن �� �س��اين وا��س�ت�ق��ام��ة ن�ظ��ام الأر� ��ض»
ملحمد بن �سعيد املعمري ي�سلط الكاتب ال�ضوء يف مقدمته
على الكتاب الذين كتبوا عن الفكر اليوناين وما �أحدثه
من نقلة نوعية الجتعل جماال لل�شك �أن الكائن الب�شري
هو املنوط بحمل ر�سالة �إ�صالح الأر���ض وت�سوية �أمورها
والنهو�ض بها �إىل �أرقى درجات ال�سالم والطم�أنينة.
وقد �أورد الكاتب ما تطرق �إليه «�سوك �شا» من م�ستقبل
الب�شرية يف ا�شتياقها نحو ال�سالم و�إيجاد قيم بديلة عن
ال�صراع واحلرب و�أتفق مع ما قاله �سوك �شا؛ �إذ �إن �أغلب
الأمم -مهما ا�شتدت الأزمات بينها -حتب ال�سالم ومتيل
�إليه وتطمح للو�صول له ،هرو ًبا عن املنغ�صات التي تكدر
عي�شها وتق�ض م�ضاجعها وت�سلب نوم �أجفان عيونها.
وقد �أورد الكاتب معتقد �سوك �شا فيما يتعلق بالتعاي�ش
ال���س�ل�م��ي ب�ين ال�ب���ش��ر ،ح�ي��ث �أو� �ض ��ح �أن ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م من
الإمي��ان الرا�سخ ل�سوك �شا بق�ضية ال�سالم ف�إنِّه ي�ساوره
� �ش� ٌّ�ك يف وج ��ود ن�ظ��ري��ة مي�ك��ن �أن ت �ك��ون الأمن � ��وذج امل�ث��ايل
للتعاي�ش ال�سلمي بني املجموعات الب�شرية ،كما �أن �سوك
�شا يعزو النجاحات التي حتققت �سلفًا يف خلق مثل هذا
التعاي�ش �إىل �أن �إدارة ال�سلم ك� ��إدارة احل ��رب .وق��د يكون
ج��ز ًءا مما قاله �سوك �شا ي�ضع املق�صل على املف�صل� ،إال
�أنه ال ميكن اال�ستكانة واخل�ضوع حتت مظلة ال�شك بعدم
وجود �أمنوج مثايل للتعاي�ش ال�سلمي بني الب�شر حيث �إن
اهلل عز وجل هو من خلق الكون برمته وجعل فيه قوانني
و�أن�ظ�م��ة وت���ش��ري�ع��ات �أن��زل�ه��ا ع�ل��ى �أل���س�ن��ة �أن�ب�ي��ائ��ه ور�سله
لتبيينها للب�شر حتى تكفل لهم وجود هذا الأمنوذج الذي
ي�ساور �سوك �شا �شك يف وجوده.
وقد �أو�ضح �سوك �شا �أن �أغلب ال�صراعات ترتبط بطبيعة
املكان والزمان واملُجتمع ،كما �أ�ضاف الفيل�سوف كارل �أتو
�آب ��ل �أن احل��اج��ة ملحة �إىل وج ��ود �أخ�لاق�ي��ات ُعليا لتحل
ه��ذه ال�صراعات ،حيث ق�سم �آب��ل الأخ�لاق�ي��ات �إىل ثالثة
وع�ل�ي��ا) وب�ين �أنَّ الأخ�ل�اق
م�ستويات (��ص�غ��رى وو��س�ط��ى ُ
ال���ص�غ��رى وال��و��س�ط��ى م��ن امل�م�ك��ن �أن ت�ك��ون حم���ص��ورة يف
التعاي�ش ال�سلمي ب�ين جمموعات ب�شرية �صغرية ورمب��ا
ت�صلح يف �أح�سن الأح ��وال للقيام ب ��أدوار مهنية فقط �أما
ال�ع�ل�ي��ا ف�ه��ي ق�ل��ب ال�ت�ع��اي����ش ال���س�ل�م��ي ب�ين �أك�ب�ر ق ��در من
املجموعات الب�شرية وهذا مما ال يتمارى فيه عاقالن؛ �إذ
�إن الأخالق الرفيعة والتي من املمكن �إجمالها يف م�س�ألة

دفع ال�سيئة باحل�سنة كفيلة ب�أن جتعل ال�سالم ُمتجذ ًرا يف
�أعماق الأر�ض �شامال لأكرب قدر ممكن من املجتمعات.
وب�ين الكاتب �أنَّ النقا�ش ال��ذي �أورده روم ��ان ري����س و آ�ب��ل
حول جوهر مو�ضوع الأخ�لاق كان ح��وارا ذا �أهمية بالغة
يف �سبيل ك�شف الغُمة املتلب�سة مباهية الأخ�لاق املق�صودة
وامل�أمول منها �أن ت�صل بالب�شرية �إىل الطم�أنينة وال�سالم.
وانتقل الكاتب بعدها �إىل احلديث عن �إ�سهامات بوراكي
يف ��س�ب�ي��ل ت�ف�ع�ي��ل ق���ض�ي��ة ال �� �س�لام ل�ت��و��س�ع��ة ح � ��دوده �إىل
جمال �أو�سع و�أ�شمل ،فقد متركز �إ�سهام بوراكي يف و�ضعه
ل�سبعة �سبل م��ن �أج��ل م�ستقبل الب�شرية للقيام باملمكن
يف �سبيل العي�ش امل���ش�ترك ،حيث �إ ِّن ��ه يعتقد �أنَّ م�شروع
الثقافة الإن�سانية قد حرف مع الزمن ويرى بوراكي �أنَّ
�إدراك التحديات التي يواجهها كوكبنا هي ال�شرط الأول
والأ�سا�سي لقيام الثقافة الإن�سانية اجلديدة التي يطمح
�إليها الغالبية العظمى من املجتمع الب�شري.
وتتلخ�ص ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي �أ� �ش��ار �إل�ي�ه��ا ب��وراك��ي يف �سبعة
حتديات ميكن �إيجاز �أهم �أربعة منها من وجهة نظري يف
الآتي:
ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م والأخ� �ل��اق :ف�ت�ع�ل�ي��م ال�ق�ي��م وامل �ب ��ادئ
والأخ� �ل��اق وغ��ر� �س �ه��ا يف �أف� �ئ ��دة ال�ن��ا��ش�ئ��ة و�إب �ع ��اده ��م عن
التع�صبات والنعرات كفيل بت�أ�سي�س نظام �سلمي ذي با ٍع
ُمتدٍ .
�أن ينظر كل فرد على �أنَّ الأزمة عاملية على كوكبنا :و�أتفق
معه يف ذل��ك؛ �إذ ل��و �أنَّ ك��ل ف��رد اعترب م�س�ؤولية ال�سالم
م�س�ؤولية م�شرتكة بني جميع الأنام لبذل اجلميع جهده
من �أجل حتقيقه.
احرتام وتقدير التنوع الب�شري :ومن وجهة نظري ف�إنَّ
على كل ف��رد �أن ينظر للب�شر كونهم ب�شراً ينت�سبون �إىل
�أ� �ص��ل واح ��د ال ف ��رق ب�ين ع��رب��ي وع�ج�م��ي وال ب�ين �أبي�ض
و�أ� �س��ود وي�ج��ب تقدير الإن���س��ان بغ�ض النظر ع��ن هويته
وثقافته وديانته وعرقه ومذهبه ون�سبه.
اح�ترام البيئة وامل�ساواة :وكذلك اح�ترام النظام البيئي
نظاما �سلمياً؛ �إذ
وعدم التعدي عليها من �ش�أنه �أن ي�ؤ�س�س
ً
بدوام موارد البيئة ونظامها وامل�ساواة يف توزيعها توزي ًعا
عاد ًال ي�شعر اجلميع باالكتفاء فال يعدو �أحد على �أحد.
وب �ع��د �أن ع��ر���ض ال �ك��ات��ب ال�ك�ث�ير م��ن �أق � ��وال الفال�سفة
واملفكرين ع��ن ال�سالم و�سبل حتقيقه انطلق لي�ست�شهد

ب�آية قر�آنية حوت يف طياتها دعوة �إىل العودة �إىل الأ�صل
وه ��ي �آي ��ة �أ� �ش ��ارت �إىل �أنَّ �أ� �ص��ل ال �ك��ون ك ��ان ك�ت�ل��ة واح ��دة
فف�صلت حيث ق��ال ت �ع��اىل� ((:أومل ي��ر ال��ذي��ن ك�ف��روا �أنَّ
ال�سموات والأر�ض كانت رتقا ففتقناهما)).
وك��ذل��ك الب�شر ه��م م��ن �أ��ص��ل واح��د ه��و �آدم عليه ال�سالم
ً
ريا ون�سا ًء وهذا الأ�صل
وبث اهلل منه ومن حواء
رجال كث ً
بطبيعة النف�س الب�شرية ي�ح��ن �إىل ال �ع��ودة �إل�ي��ه لتكون
الأمم ج�س ًدا واح ًدا يف ُمواجهة امللمات.
ويف ظل التكنولوجيا احلديثة ي��رى الكاتب �أن الب�شرية
غال ًبا �أ�صبحت م�ستعبدة �إال من ُرح��م؛ ففي ظل و�سائل
التوا�صل االجتماعي والتكنولوجيا املُت�سارعة يف احلداثة
�أ�صبح كثري من النا�س فاقدين لهوياتهم و�أخالقياتهم
وم �ب��ادئ �ه��م وق�ي�م�ه��م ح�ي��ث �إن �ه��م � �ص ��اروا �أ�� �س ��ارى لبع�ض
الأفكار واملعتقدات الفا�سدة التي من �ش�أنها زيادة الفجوة
بني املجتمعات الب�شرية وهذا خطر �أ�شد وط�أة من خطر
ال�سالح النووي والبيولوجي والذري.
را �إىل الفل�سفة الثالثية ال�ت��ي من
وان�ت�ق��ل ال�ك��ات��ب �أخ�ي� ً
املمكن ل��و �أُح � ِك � َم جلامها �أن ي�صل امل�ؤتلف الإن���س��اين �إىل
قمة درجات الطم�أنينة وال�سالم .وقد �أوجز الكاتب الأبعاد
الثالثية يف العقل والعدل والأخ�لاق؛ فبالعقل ي�ستطيع
امل��رء �أن يفكر وي�ق��در الأم ��ور ويقي�سها مب�ي��زان احلكمة.
وبالعدل بني الب�شرية تطمئن النفو�س �أنها ال تظلم مثقال
ذرة و�أن حقوقها حمفوظة ال ُيكن �أن ت�سلب �أو �أن ُيك�سر
جناحها وتتهاوى دون االنت�صار لها .وب��الأخ�لاق ُتر�س
قيمتا العقل والعدل كما ذكر الكاتب ،وهذا ما نتفق معه؛
�إذ الأخالق هي الر�أ�س وهي قمة الهرم؛ ولذلك امتدح اهلل
�سبحانه وتعاىل نبيه بها يف �سورة القلم حني قال َّ
جل يف
عاله(( :و�إنك لعلى خلق عظيم)) .وال قيمة لعقل �أو علم
دون خلق يقيده وال قيمة لعدل دون خلق ت�ؤطر قيامه.
وختاما ،ف�إنَّ القيم والت�شريعات التي ر�سخ قواعدها خالق
ً
اخللق العظيم هي الد�ستور الذي يجب �إي�ضاحه للب�شرية
وات�ب��اع��ه لتحقيق االئ�ت�لاف الب�شري ولتكون الأمم �أم��ة
واح ��دة ب�ع�ي��دة ع��ن ك��ل م��ا ��ش��أن��ه �أن ي��ذه��ب ري�ح�ه��ا وي��دك
�صرح متا�سكها.
humaid096@gmail.com
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حرية المعتقد في اإلسالم
فيصل الحضرمي
ومار�سة �شعائره بحرية تامة �أحد �أهم احلقوق التي كفلها الإ�سالم للإن�سان ،بل �إنَّ �إ�سالم املرء نف�سه ُي�شرتط يف �صحته �أن يكون نابع ًا
ُيعدُ احلق يف اختيار الدين ُ
دعامة �أ�سا�سية لالجتماع الب�شري
من �إرادته ال�شخ�صية ،و�أال يكون خ�ضوع ًا لإكراه ،وال اتباع ًا لتقليد .وحلرية املعتقد �أهمية بالغة يف الإ�سالم ،نظر ًا ملا متثله من
ٍ
القائم على الت�آخي� ،أو بتعبري �آخر؛ لكونها قاعدة �صلبة للتعاي�ش ،ح�سبما جاء يف عنوان مقالة الباحث اجلزائري قدور �سالطة املن�شورة يف جملة التفاهم:
«نظرة الإ�سالم حلرية املعتقد كقاعدة �صلبة للتعاي�ش» ،والتي ن�ستعر�ض هنا �أهم ما جاء فيها حول هذا املو�ضوع.

م��ن ح�ي��ث ال�ت�ع��ري��فُ ،ي�ق���ص��د ب�ح��ري��ة امل�ع�ت�ق��د متتع
الإن�سان باحلرية الكاملة يف اختيار الدين الذي يراه
ن�ص
منا�سباً ،كما يف �إقامة ال�شعائر والطقو�س التي َّ
عليها دينه ،وه��و ما ي�ستلزم توقري �أماكن العبادة،
واملحافظة عليها ،ودفع الأذى عنها .وحرية املعتقد
مبنية على ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية ال تقوم لها قائمة
بدونها� .أولها� :أ�صالة التفكري وحترره من التقليد.
وثانيها :حرية االختيار وب��ر�ؤه من �أ�شكال الإك��راه
املُختلفة ،تهديداً �أو �إغرا ًء .وثالثها :حرية الإن�سان
يف ُمار�سة دينه ،فال ُي�ضطهد ،وال مينع من �إقامة
�شعائره التعبدية.
ولقد �أق ��رت ال�شريعة ع ��دداً م��ن ال�ت��داب�ير التي من
�ش�أنها حماية حرية العقيدة .فقد وجه ال�شرع النا�س
�إىل �ضرورة احرتام حق الآخرين يف اعتناق ورف�ض
�صاحب العقيدة
ما ي�شا�ؤون من معتقدات .وح�ض
َ
على ال��دف��اع ع��ن عقيدته وحمايتها ب�شتى ال�سبل،
مبا يف ذلك الهجرة �إن اقت�ضى الأمر .كما �أنه جعل
االع �ت��داء على ح��ري��ة ال�ن��ا���س يف ُم��ار��س��ة عقائدهم
�أحد موجبات اجلهاد يف �سبيل اهلل عز وجل.
وق ��د ت�ط��رق��ت ال�ن���ص��و���ص ال���ش��رع�ي��ة مل���س��أل��ة ح��ري��ة
املعتقد من عدة جوانب .فمنها ما جاء م�ؤكداً على
احلرية االعتقادية ،مانعاً من الإك��راه على الدين،
م�ث��ل ق��ول��ه ت �ع ��اىل{ :ال �إك � ��راه يف ال ��دي ��ن ق ��د تبني
الر�شد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و ُي�ؤمن باهلل
فقد ا�ستم�سك بالعروة الوثقى ال انف�صام لها واهلل
�سميع عليم} .وقوله{ :ولو �شاء ربك لآمن من يف
الأر�ض كلهم جميعاً �أف�أنت تُكره النا�س حتى يكونوا
م�ؤمنني} .ومنها ما جاء مدافعاً عن حرية املعتقد،
كقوله تعاىل{ :الذين �أُخرجوا من ديارهم بغري حقٍ
�إال �أن يقولوا ربنا اهلل ولوال دفع اهلل النَّا�س بع�ضهم
ببع�ض ل�ه��دم��ت ��ص��وام��ع وب�ي��ع و� �ص �ل��وات وم�ساجد
يذكر فيها ا�سم اهلل كثرياً ولين�صرن اهلل من ين�صره

�إن اهلل لقوي عزيز}.
و�سعياً منه �إىل �ضمان حرية املُعتقد� ،سلك القر�آن
الكرمي منهجاً وا�ضحاً يقوم على �أرب��ع ركائز� .أوىل
ه ��ذه ال ��رك ��ائ ��ز ت�ت�م�ث��ل يف حت ��دي ��د وظ �ي �ف��ة ��ص��اح��ب
الر�سالة .وبح�سب الكاتب ،ف�إن احلرية الدينية «هي
ال�ت��ي ح ��ددت وظيفة �صاحب ال��ر��س��ال��ة» .فوظيفته
ت�ق�ت���ص��ر ع �ل��ى ال �� �ش ��رح وال� �ب� �ي ��ان ،وحت �ب �ي��ب ال �ن��ا���س
وت��رغ�ي�ب�ه��م يف ال ��دي ��ن ،دون �أن ت �ت �ج��اوز ذل ��ك �إىل
�إكراههم على اعتناقه .قال تعاىل{ :فذكر �إمنا �أنت
مذكر * ل�ست عليهم مب�سيطر} وق��ال �أي�ضاً{ :ادع
�إىل �سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�سنة وجادلهم
ب��ال�ت��ي ه��ي �أح���س��ن �إن رب ��ك ه��و �أع �ل��م مب��ن ��ض��ل عن
�سبيله وهو �أعلم باملهتدين}.
وتتمثل الركيزة الثانية يف عدم التدخل يف ال�ش�ؤون
ال�ع�ق��دي��ة ملعتنقي الأدي � ��ان الأخ � ��رى ،وت��رك �ه��م وم��ا
يدينون به .وهو ما يعني �إعطاء غري امل�سلمني احلرية
التامة ملمار�سة معتقداتهم� ،شريطة �أن يبقوا موفني
بعهودهم ،ملتزمني ب�آداب النظام العام .قال تعاىل:
{فما ا�ستقاموا لكم فا�ستقيموا لهم �إنَّ اهلل يحب
امل�ت�ق�ين} .وث�م��ة ال�ع��دي��د م��ن ال���ش��واه��د التاريخية
ال�ت��ي تثبت ��س�ير امل�سلمني ع�ل��ى ه ��دي ك�ت��اب اهلل يف
ه��ذا ال�ش�أن .فعلى �سبيل امل�ث��ال ،نهى �سيدنا حممد
عن التدخل يف ��ش��ؤون اليهود .ق��ال �صلى اهلل عليه
و�سلم« :لليهود دينهم ،وللم�سلمني دينهم ،مواليهم
و�أنف�سهم �إال من ظلم و�أثم» .كما نهى عن التعر�ض
لرجال الدين يف احلرب .قال �صلى اهلل عليه و�سلم:
«ال تقتلوا الولدان وال �أ�صحاب ال�صوامع».
وث��ال �ث��ة ال ��رك ��ائ ��ز ه ��ي ع ��دم ُم��ا� �س �ب��ة ال �ن��ا���س على
معتقداتهم املختلفة ،وت��رك الف�صل يف �أمرهم �إىل
اهلل وح ��ده .ق��ال ت�ع��اىل�{ :إن ال��ذي��ن �آم�ن��وا وال��ذي��ن
ه� ��ادوا وال���ص��اب�ئ�ين وال �ن �� �ص��ارى وامل �ج��و���س وال��ذي��ن
�أ�شركوا �إن اهلل يف�صل بينهم يوم القيامة �إن اهلل على

ك��ل ��ش��يء �شهيد} .فتنوع الب�شر واالخ �ت�لاف فيما
بينهم �سن ٌة اقت�ضاها اهلل �سبحانه وتعاىل يف خلقه،
وال مبدل ل�سنن اهلل .قال تعاىل{ :ول��ن جتد ل�سنة
اهلل ت�ب��دي�ل ً
ا} .وم��ا ك��ان ل�ل�إ��س�لام �أن يقف يف وجه
��س�نن اهلل ال�ث��اب�ت��ة ،ب��ل ه��و يتعامل معها باعتبارها
واقع �إرادة اهلل عز وجل.
�أم��ا الركيزة الرابعة ،فتتمثل يف توجيه النا�س �إىل
التناف�س يف اخلري بغية �صرفهم عما ُيثري احلزازات
بينهم .فبعد �أن نهى القر�آن الكرمي عن التخا�صم
يف الأم � ��ور ال�ع�ق��دي��ة ،ه��ا ه��و ي��وج�ه�ه��م �إىل ال�ب��دي��ل
الذي يتحقق به تفريغ الطاقات على النحو الأمثل.
ق ��ال ت �ع��اىل{ :ول �ك��لٍ وج �ه � ٌة ه��و م��ول�ي�ه��ا فا�ستبقوا
اخل� �ي��رات} .ف�م��ا ي�ن�ب�غ��ي �أن ي���ش�غ��ل ال �ن��ا���س جميعاً
ه��و عمل اخل�ير ال ��س��واه ،فبه يتحقق التفاهم بني
الأدي ��ان ،وب��ه يتحقق التعاي�ش ال�سلمي ب�ين �شعوب
الأر�ض جميعاً.
ولأن احل��ري��ة يف الإ� �س�ل�ام ك � ٌ�ل واح� ��دٌ ال ي�ت�ج��ز�أ وال
يتبع�ض وال يتخ�ص�ص لفئة من النا�س دون غريها،
ف�ق��د ك�ف��ل الإ� �س�لام احل��ري��ة ال�شخ�صية للم�سلمني
وغري امل�سلمني .والقاعدة الفقهية التي �سار عليها
امل�سلمون يف هذا ال�ش�أن هي «لهم ما لنا ،وعليهم ما
علينا» ،عم ً
ال بقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
«�أال من ظلم معاهداً �أو انتق�صه� ،أو كلفه فوق طاقته،
�أو �أخ ��ذ �شيئاً بغري طيب نف�س م�ن��ه ،ف��أن��ا حجيجه
ي��وم القيامة» .وتتعدد جم��االت احلرية ال�شخ�صية
املكفولة لغري امل�سلمني �ضمن �ضوابط معينة حددها
ال�شرع ل�ضمان ع��دم الإخ�لال بالنظام ال�ع��ام .فلهم
احلرية يف �إقامة ال�شعائر التعبدية ،ولهم احلرية يف
الدعوة �إىل دينهم واملُجادلة عنه ،ولهم احلرية يف
الفكر والتعليم ،ولهم احلرية يف التنقل وال�سفر من
بلد لآخر بغر�ض التجارة و�سواها.
faisalsalim@hotmail.com
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مفهوم الخير في الفلسفة بين
التعريف والتمثيل

١١

أسماء القطيبي

يف مقاله مبجلة التفاهم «قيمة اخلري بني �أفالطون والفل�سفة احلديثة» يتناول الباحث �سعيد بنتاجر مفهوم اخلري بني الفل�سفة القدمية املتمثلة يف
حماورات �أفالطون وتالمذته ،واخلري يف الفل�سفة احلديثة من خالل نظريات كانط ونيت�شه وجورج �إدوارد مور .وذلك من خالل حتديد معنى اخلري
وطبيعته ،واختالفه يف ال�سياقني الفردي واالجتماعي .وتتمثل �صعوبة البحث يف هذا املدلول كون احلديث عن القيم ُيعيدنا للت�سا�ؤل ع َّما �إذا كانت
القيم �أ�صال ذات وجود مو�ضوعي م�ستقل �أم �أنَّها نابعة من الذات �أو لأجل الذات ،وع َّما �إذا كانت القيم الأخالقية «ومنها اخلري -ن�سبية �أو مطلقة ،وعن
القيم الأ�سمى والقيم التابعة وغريها من الإ�شكاالت التي تناولها الفال�سفة عرب الع�صور من مناظري ُمتلفة.
ُيعد �أفالطون واحداً من �أوائل الفال�سفة الذين جعلوا
للخري م�ك��ان��ة م��رك��زي��ة يف م�ب��اح�ث�ه��م ،وت���ص�ن��ف فل�سفة
�أفالطون �ضمن فل�سفة ال�سعادة وهي الفل�سفة ال�ساعية
لتحقيق ال�سعادة للفرد وللمجتمع ،حيث يرى �أفالطون
�أن ال�سعادة يجب �أن تتحقق �أو ًال بالعدالة يف املدينة عن
طريق �سن نظام اجتماعي �سيا�سي واقت�صادي ي�ضمن
ال�ت�ع��اي����ش ال���س�ل�م��ي ب�ي�ن الأف� � ��راد يف خم�ت�ل��ف طبقاتهم
(احلكام واملحرتفني واحلرا�س) ،وهو ما ينعك�س بالتايل
على الفرد و ُيحقق له ال�سعادة .وال ميكن بالطبع حتقيق
العدالة �إال بوجود اخلري كقيمة عُليا ،ولتقريب ال�صورة
ف�ق��د ق���س��م �أف�ل�اط ��ون ال �ع��وامل �إىل ع ��امل ح���س��ي متمثل
يف امل��وج��ودات وع ��امل امل ُ� ُث��ل ال ��ذي يت�ضمن جميع القيم
والأخ�لاق �ي��ات .ومل��ا �أن ك��ان م��ن ال�صعب و��ض��ع مفاهيم
للقيم فقد اعتمد �أف�لاط��ون يف تقريب معانيها على
املح�سو�سات ويف معرفة اخلري يقول «:كما �أن من اجلائز
عد النور والب�صرية �شبيهني بال�شم�س اليجوز االعتقاد
�أن�ه�م��ا ه�م��ا ال�شم�س ،ف�ك��ذل��ك امل�ع��رف��ة واحل�ق�ي�ق��ة يجوز
عدهما �شبيهني باخلري ،ولكن االعتقاد �أنهما اخلري �أمر
غري مقبول» .وي��رى الباحث �سعيد بنتاجر �أ َّن��ه رغم �أ َّن
�أفالطون ينظر للخري من مفهوم ميتافيزيقي �إال �أ َّنه
ا�ستح�ضره يف ال�سياق ال�سيا�سي عند ت�صوره للمدينة
الفا�ضلة مما �أعطاه قيمة �أخالقية .كما �أ َّن ذلك �أعطى
ل�ل�خ�ير ن�سبية وج �ع��ل م�ن��ه و��س�ي�ل��ة م��رت�ب�ط��ة ب��ال���س�ع��ادة
وق��اب�ل��ة للقيا�س طبقاً حل��ال��ة امل��دي�ن��ة و�أف ��راده ��ا وم��دى
تعاي�شهم.
مع تطور العلوم وتعدد النظريات الفل�سفية ظلت فكرة
اخلري التي �صاغها �أفالطون حا�ضرة بقوة يف تنظريات
دي �ك��ارت وم ��ن ج ��اء ب �ع��ده .ويف م�ق��ال «ق�ي�م��ة اخل�ي�ر بني
�أف�ل�اط ��ون وال�ف�ل���س�ف��ة احل��دي �ث��ة» ت �ن��اول ال�ب��اح��ث �سعيد
بنتاجر مفهوم اخلري لدى كانط ونيت�شه وم��ور كونهم
ن �ظ ��روا ح ��ول اخل�ي�ر م ��ن ر�ؤى م �ت �ع��ددة .ف�ك��ان��ط مثال

ا��ش�ترك م��ع �أف�لاط��ون يف اعتبار اخل�ير قيمة �أخالقية
عُليا لكنه ع��د اخل�ير �صفة م��وج��ودة يف ال ��ذات ولي�ست
مو�ضوعاً م�ستق ً
ال يطلبه الإن���س��ان .وه��ذا الت�صور هو
امتداد لفل�سفة كانط التي جتعل من العقل وحده «بغ�ض
النظر عن الظروف املحيطة -م�صدر القانون الأخالقي
ومطبقه .وافرت�ض �أن «الإرادة اخلرية» هي القيمة التي
ت��دف��ع ال�شخ�ص ل�لال �ت��زام ب��ال�ف�ع��ل ال�صحيح والتحلي
ب��الأخ�لاق الف�ضلى� .إن فل�سفة كانط تعول على الوعي
ال��ذات��ي وت�ف�تر���ض ب ��أن الإرادة احل ��رة ل�ل�إن���س��ان كافية
لوحدها لتحقيق ال�سالم وال�ع��دال��ة واح�ت�رام القانون.
ولأن الدافع الأخالقي ال يجلب ال�سعادة بال�ضرورة فقد
�سعى كانط لربط ذلك بالدين لتكوين ما ي�سمى باخلري
الأ�سمى الذي يجمع العقل والعاطفة معاً.
ُي �ع��د ن�ي�ت���ش��ه واح� ��دا م ��ن �أك �ث�ر ال�ف�لا��س�ف��ة ج� ��ر�أة ك��ون��ه
ا� �س �ت �ط��اع ن �ق��د ال�ف�ل���س�ف��ة الأخ�ل�اق �ي ��ة لأف �ل�اط ��ون وم��ن
ب�ع��ده ب�ن�برة واث�ق��ة .فقد ك��ان نيت�شه ي��رى �أ َّن الفل�سفة
التقليدية متيل �إىل الوهم �أك�ثر من احلقيقة ،كما �أن
معايريها وتوجهاتها قيم مُعادية للحياة .وكون اخلري
نقطة حمورية يف الفل�سفة التقليدية فقد انطلق نيت�شه
منها يف نقده وفل�سفته اجل��دي��دة؛ حيث ذك��ر نيت�شه �أ َّن
القيم الأخ�لاق�ي��ة م��اه��ي �إال نقائ�ص و�ضعها ال�ضعفاء
لتغطية نقائ�صهم و�أج�بروا الأقوياء على االحتكام لها
ب��دل االح�ت�ك��ام �إىل ال�ق�ي��م ال�ت��ي ُت�ع�بر عنهم م�ث��ل ال�ق��وة
وال�ت�ع��ايل .فمث ً
ال ي��رى نيت�شه �أ َّن اخل�ير عند ال�ضعفاء
ُيقابل ال�شر بينما عند الأقوياء يقابل الو�ضاعة ،والفرق
بني الو�ضاعة وال�شر كبري؛ لأن ال�شر يفرت�ض الدناءة
و�إ�ضمار احلقد بينما الو�ضاعة هي افتقاد للقيم النبيلة
ال�سامية كالكرم �أو ال�شجاعة .ودعا نيت�شه يف فل�سفته �إىل
الإق ��رار بوجود �صراع بني نوعني من الأخ�ل�اق دون �أن
تكون هناك غلبة لأحدهما ،و�أن مهمة الفرد هي ال�سعي
للإن�سان الأع�ل��ى بطريقته ال باملعايري ال�صارمة التي

ح ��اول الفال�سفة ال�ق��دم��اء تطبيقها على جميع �أف ��راد
املجتمع.
كما تناول املقال ر�أي الفيل�سوف جورج �إدوارد مور وهو
�أح��د رواد الفل�سفة التحليلية التي تعتمد على النقد.
اليكن تعريفه و�أن
ك��ان ي��رى �أ َّن اخل�ير مفهوم ب�سيط ُ
ربط اخلري بال�سعادة تارة وباللذة تارة �أو غري ذلك هو
مغالطة .ولأ َّن اخلري مفهوم �أ�سا�سي وغري مركب ف�إ َّن
م ��ور ي�ع��ده ر�أ� ��س الأخ �ل�اق و�أ� �ص�لا ت�سعى جميع القيم
للو�صول �إليه؛ لأنه كلما زادت القيمة زاد اخلري .وميكن
التعرف على اخلري من وجوده كمحمول �أو �صفة لغريه.
ويف�صل الباحث بنتاجر فل�سفة م��ور يف تطبيق اخلري
ب �ق��ول��ه «:غ�ير �أن ال�ب�ع��د التطبيقي الي�ن�ت�م��ي �إىل علم
الأخ�لاق الذي اتخذ من مفهوم اخلري مو�ضوعاً له بل
من فرع من فروعه وهو الأخالق التطبيقية ،وهو الذي
ي�ق��وم على ال�ت���ص��ورات الأخ�لاق�ي��ة ذات ال�ط��اب��ع العملي
التوجيهي لل�سلوك الإن�ساين بكيفيات مثل «ال��واج��ب»
و«ينبغي» ومعايري ال�سلوك اجليد وال�سيئ وغري ذلك.
يثبت مور �أن هذه الكيفيات متثل القيم الو�سيلية التي
الت �ك��ون ق�ي�م�اً �إال مب��ا حت�م�ل��ه م��ن خ�ير وت � ��ؤدي ب��ه �إىل
الأمور اخلرية».
يبدو مفهوم اخلري مفهوماً معقدًا حد عجز الفال�سفة
عن و�ضع تعاريف له ،لذا جل�أ �أغلبهم للتدليل عليه من
خالل الت�شبيهات واال�ستعارات �أو جعله كمحمول ي�ستدل
عليه من خالل �أث��ره .وقد ح��اول الباحث بنتاجر �شمل
�آراء �أربعة فال�سفة يف فرتات زمنية متباينة حول اخلري
مما �أجربه على العروج لتفرعات كثرية تف�سر النظريات
الأ�سا�سية التي تنطلق منها فل�سفات �أفالطون ونيت�شه
وكانط وم��ور .وم��ع ذل��ك ف��إ َّن املبحث مت�شعب �أك�ثر مما
يبدو بحيث من الأف�ضل �إف��راد مبحث لكل فل�سفة على
حدة لت�أخذ ن�صيبها من ال�شرح والتو�ضيح.
asmaalqutibi@gmail.com
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َوحده القصور الذاتي
يهدد إنسانية اإلنسان

هاجر السعدي

الع�صر احلديث بحاجة �إىل �سالم وت�سامح وتقبل مع الآخر املختلف ،مهما بدا اختالفه عن ال�سائد وامل�ألوف «فاملعرفة قيمة مطلوبة لذاتها ،واحلكم مرحلة ثانية ت�أتي
ُ
ً
بعد املعرفة ،ف�إذا �سبقتها كانت م�صادرة على املطلوب وخلال منهجي ًا وا�ضح ًا» كما �أو�ضح الباحث حممد احلداد يف مقاله «حوار الأديان وعقدة االختالف» ،واملن�شور مبجلة
«التفاهم» .وتعر�ضت الديانات تاريخيا للت�أويالت واملحاججة يف �سبيل احتكار القوة واحلقيقة املطلقة واملعرفة ،رغم �أنَّ اهلل واحد يف جميع الديانات مع اختالف التعبري عنه،
والعمق الإن�ساين �أ�صيل ومت�شابه مع تعدد هذه الديانات.
وهذا ما يعني �أنه ال توجد حقيقة مفادها نحن �شعب اهلل املختار،
و�أن هذا الدين دين احلق وم�صرينا اجلنة والدين الآخر املختلف
باطل وم�صريهم ال�ن��ار؛ �إذ ج��اء يف ال�ع��امل دي��ان��ات متعددة ،وهي
جميعها تعد حم ��اوالت ت�سعى �إىل تقدمي ر�ؤي ��ة حتليلية للواقع
ل �غ��ز احل �ي ��اة -وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ت�ق��دمي�ه��ا ل�ل�أ��س�ئ�ل��ة ال��وج��ودي��ةوامل�صريية على �شاكلة :م��اذا بعد امل��وت؟ ومل��اذا �أن��ا م��وج��ود؟ وما
جدوى الآالم التي نتكبدها يف احلياة؟ وعلى الرغم من وجود من
«يذهب �إىل �أن ال بداية وال نهاية ،و�إمنا �سريورة وحتول وعبور من
وجود �إىل �آخر ،ومن حياة �إىل �أخرى يف دورة ال تهد�أ» ،ومع تعدُّ د
الأدي��ان واختالفها من حيث املمار�سات والطقو�س ،ف�إنها تلتقي
يف حمتوى العقيدة ،وهي الإمي��ان باهلل واليوم الآخ��ر �أي الثواب
والعقاب ،وتتقاطع جميعها يف �سبب وجودها وهو تعزية الإن�سان
وتقدمي ال�سلوى له من واقع وتناق�ضات وم�شتتات احلياة ،هذا ما
يعني �أ َّن الدين للحماية الإن�سانية مهما بدا نوع وتاريخ الدين.
وه ��ذا ال �ه��دف ي�سمو ع�ل��ى واق ��ع ال �ي��وم ال ��ذي ي�ع��اين م��ن «��ص��راع
اجلهاالت ولي�س �صراع احل�ضارات» ،على ح ِّد قول �إدوارد �سعيد.
ويف ظ��ل متيز وت�ف��رد ك��ل دي��ن ب��أف�ك��اره ف�إننا جن��د فيه دع��وة حث
�إىل �ضرورة االنفتاح على الآخر املختلف وتقبله ،يف �سبيل حتقيق
ال���س�لام وال�ت���س��ام��ح ..ف��أم�ير ال���ش�ع��راء �أح�م��د �شوقي اخ�ت��زل هذا
الفكرة يف بيت �شعري قائال:
الكتب والر�سل والأديان قاطبة  ...خزائن احلكمة الكربى لواعيها
واجل��دي��ر ب��الإ��ش��ارة �أ َّن احلقيقة التي تفيد ب ��أن ال��دي��ن للحماية
الإن�سانية من امل�صري ،جعلت منه نقطة �ضعف اجلموع وخ�ضوع
ه��ذا ال��دي��ن للت�سيي�س م��ن قبل احلكومات امل�ستبدة واجلماعات
املتطرفة وامل�ؤججة للحروب وال�صراع ،وذلك يف �سبيل التحكم يف
اجلموع وم�صادرة حقوقهم وحرياتهم .وهذا ما جعل احلكومات
ت�ق��وم ب�ت��وظ�ي��ف ممثلني ل ل��أدي ��ان -وم�ن�ح�ه��م م�سميات ر�سمية-
وج�ع�ل�ه��م مب�ث��اب��ة م��راج��ع ل�ل�ج�م��وع� ،إىل ج��ان��ب �إب� ��راز اهتمامها
وجهودها لتوفري دور العبادة ،و�إن�شاء مدار�س دينية بالرغم من
�أن ال��دي��ن م�س�ألة �شخ�صية .وم��ن هنا ،جن��د االنق�سام وال�صراع
ون�شوب احل��روب با�سم االنتماء �إىل الدين احلق يف احلياة ،ونتج
ع��ن ه ��ذا ت�شكيل ف ��رق وخ�لاي��ا ت�ن�ع��ت « ب ��الإره ��اب» ي���س�ه�م��ون يف
ت�شويه حقيقة الأدي ��ان م��ن خ�لال التطرف ب��الأف�ك��ار ،وي�شكلون
خطرا كبريا يف ا�ستقرار املجتمعات �-إميانهم بتفردهم والبد من

مقاومة وحم��ارب��ة الآخ��ر املختلف -وي�ع��دون عائقا �أم��ام التنمية الأحادية؟ وملاذا جند أ� َّن الإن�سان يحارب املختلف عنه وغري امل�ألوف
والتطور الإن�ساين واملعريف واحل�ضاري .ويف حقيقة الأم��ر ،هذا بالن�سبة �إليه؟ وما هي الأدوات جلعل الإن�سان منفتحا على الآخر
ال�صراع لي�س �صراعا بني الأديان ولي�س �صراع ح�ضارات ،و�إمنا هو ومتقبال الختالفه يف الوقت ال��راه��ن؟ ك� ُّ�ل ه��ذه الأ�سئلة تقودنا
�صراع �إن�ساين نتيجة الأنا عند الإن�سان وحب ال�سيطرة والتحكم للت�أمل وحتليل طبيعة وت�ك��وي��ن الإن���س��ان م��ن خمتلف النواحي
يف الآخ��ر و�ضرورات اللحظة والأيديولوجيا وال��والء املطلق ،كما النف�سية واالجتماعية والثقافية والتاريخية ،ويف حقيقة الأمر
يعد نتجية لالختالف والتعدد والتناق�ض .فالإن�سان على حد جند �أ َّن الإن�سان يت�شدد جت��اه كل فكرة �أو معتقد �أو تقليد ن�ش�أ
و�صف جان جاك رو�سو «املفرت�س الطيب».
عليه ،وهناك تاريخ ما يُعزز هذا التع�صب والتطرف .هذا ما يعني
والأ�ستاذ الباحث حم�سن العوين يف مقاله «الإرث الروحي العاملي �أن الإن�سانية م�ه��ددة بفعل الق�صور ال��ذات��ي ولي�س ال��دي��ن ال��ذي
وامل�شرتك الإن�ساين اجل��ام��ع» ،ينا�شد جموع الأدي��ان املختلفة �أن ينتمي �إليه ،كما يحاول الإعالم �أن يبثه لنا؛ فالأديان بريئة من
تعيد النظر وق��راءة الكتب املقد�سة التي تخاطب الإن�سان ب�صفة كل هذه التهم .ويف اجلانب الآخر؛ يتعني علينا الوعي والإدراك
عامة ،غري خم�ص�صة فئة ما دون �أخرى ،وي�ستدل ذلك من القر�آن ب��أن االخ�ت�لاف والتنوع هو �سنة كونية ت ��ؤدي �إىل �إذك��اء احليوية
الكرمي يف قوله تعاىل« :يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى و�إ�ضفاء طابع ديناميكي للحياة.
وجعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم» ،وهناُ ،يكننا التعويل على الرتبية والتعليم من خ�لال ت�ضافر
مت�سائال :م��اذا ل��و �أن ه��ذه الأدي ��ان تعاي�شت وت�ساكنت ،وعملت جهود الأ��س��رة ومنظومة التعليم .ويف ظل الزخم والتنوع الذي
معا مل��ا ه��و خ�ير و�أب�ق��ى .ويف اجل��ان��ب الآخ��ر نحن ن�شدد على نبذ �أحدثته ث��ورة التكنولوجيا واملعلومات ،ال ميكن لأف��راد من ذوي
الفروقات واالختالفات يف �سبيل خدمة الإن�سانية والأخالقيات ال��ر�ؤي��ة الأح��ادي��ة ال�ب�ق��اء ،فقانون الطبيعة ه��و البقاء ل�ل�أق��وى،
الكربى .وهذا ما يعك�س حر�صه على م�ستقبل الب�شرية منا�شدا و�صفة الأقوى وفقا للظروف الآنية ت�أتي ل�صالح الأفراد الأقوى
�أن نقر أ� الكتب املقد�سة بلطف وود ،ف�إذا احرتم كل منا ديانة الآخر م�ع��رف�ي��ا ول�ي����س ح�ت��ى م ��ادي ��ا .مي�ك��ن ل�ل�إن���س��ان �أن ي�ح�ق��ق احل�ي��اة
�سوف ت�صبح درا�سة الديانات ن��ورا .كما �أن جميع الأدي��ان �أو�صت املن�شودة التي تت�سم بال�سالم والت�سامح والإخاء الإن�ساين والهدوء
بهذه الفكرة مع اختالف الأ�سلوب م�ستدال على ذلك بالن�صو�ص من خالل هذا الرثاء .وهذا يتطلب كما �أ�شرت �أعاله �إىل ت�ضافر
التي ج��اءت يف كل ديانة على �سبيل املثال :يف الإ��س�لام «ال ي�ؤمن جهود منظومة الأ�سرة ،وذلك من خالل إ�ع��ادة النظر يف الأفكار
�أح��دك��م حتى يحب لأخ�ي��ه م��ا يحب لنف�سه» ويف امل�سيحية« :كل الرتبوية ،واملعتقدات والعادات التي ت�شكل نتاج املجتمع؛ بحيث
ماتريدون �أن يفعل النا�س بكم افعلوا هكذا �أنتم �أي�ضا بهم» ،ويف �أ َّن تربية الأجيال تقوم على منوال الرتبية على حقوق الإن�سان.
اليهودية« :التفعل ب�ج��ارك م��ا تكرهه �أن ��ت؛ ه��ذا ه��و ك��ل ال�ت��وراة وك��ذل��ك الب��د م��ن منظومة التعليم �أن ُتعيد النظر يف امل�ساقات
والباقي تفا�صيل» ،ويف البوذية« :ال ت�ؤذ الآخرين ب�أ�شكال جتدها التعليمية ،ال�سيما امل�ساق املتعلق بتعليم الديانة ،والبد من ح�ضور
�أن ��ت م��ؤذي��ة لنف�سك» ،ويف عقيدة ال�سيخ« :ع��ام��ل الآخ��ري��ن كما لغة الت�سامح وغر�س اح�ترام االخ�ت�لاف بني الديانات وتعددها
تعامل نف�سك»� ...إلخ ،هذا ما ي�ؤكد ويعزز فكرة الباحث حم�سن عند الن�شء اجلديد -يف امل�ؤ�س�سات التعليمية واملجتمع على حد
العوين يف مقالته.
�سواء -ال �سيما املنتمية �إىل الطبقة التي تت�سم بانخفا�ض الوعي
�إ َّن الإرث الروحي الإن�ساين يُخبئ قيما �إن�سانية �أ�صيلة وجوهرية وامل�ستوى امل��ادي؛ لأنهم ي�شكلون فئة جاذبة للحكومات امل�ستبدة
تعزز قيم الو�صل واجلمع بني النا�س ،وتقبل االختالف واالنفتاح واجلماعات الإرهابية .وعلينا التذكري بقول اهلل تعاىل« :و�إلهكم
�إله واحد ال �إله �إال هو الرحمن الرحيم» مهما اختلفت املمار�سات
على الآخر.
ويف ه��ذا ال�سياق ،نت�ساءل ع��ن م�ب��د�أي االنفتاح واالخ�ت�لاف :هل وال�شعائر الدينية.
االنفتاح �أمر ي�صعب على الإن�سان؟ وما هي عوامل وجود الإن�سان
املنفتح على الآخر ،ويف املقابل عوامل وجود املتع�صب ذي الر�ؤية
hajirwork@outlook.com

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها

مجلة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاكس +968 24605799 :

البريد اإللكتروني tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :

