ربيع األول  1442هـ  -أكتوبر 2020

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.
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