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ال��ع��ق��ل ،و�إع�����ادة ت�شغيل االج��ت��ه��اد ل��ب��ن��اء ن��ظ��ام ال�شريعة
احل��دي��ث ،وت��وث��ي��ق ال��ب��ن��اء الأخ�ل�اق���ي ،وال��ع��ن��اي��ة بال�سمو
والإن�سانية واالحت��اد الديني دون التع�صبية .و�سيا�سيا:
معار�ضة الإره���اب والهيمنة حفاظا على �سالم العامل؛
���س��ع��ي��ا لإي���ج���اد ق���ان���ون دويل ذي ع����دل وع���ق���ل ،وم���ب���ادرة
�إىل ال��ت��ع��اون ال���دويل ملواجهة العوملة على نحو �إيجابي،
وتقدير روح امل�شاورة الدميقراطية عمال لإ�صالح النظام
ال�����س��ي��ا���س��ي .وث��ق��اف��ي��ا :ت���أي��ي��د احل����وار ال��ث��ق��ايف وم��ع��ار���ض��ة
ال�����ص��راع احل�����ض��اري واح��ت�رام ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ات؛ عمال
ل��ت��ك��وي��ن الأخ��ل�اق ال��ع��امل��ي��ة ،وت��ر���س��ي��خ ال���ع���ادات الثقافية
وممار�سة الإب��داع الثقايف لبناء �سبيل �أ�سا�سي للح�ضارة
الإ�سالمية املعا�صرة .واجتماعيا :اح�ترام حقوق الن�ساء
وال��ع��ن��اي��ة ب���الأُ� َ���س���ر و�أح�����وال الأق��ل��ي��ات امل�����س��ل��م��ة واح��ت�رام
م�����ص��ال��ح الأق����ل����ي����ات م����ن غ��ي�ر امل�����س��ل��م�ين؛ ع���م�ل�ا ل��ع��دل
املجتمعات ،و�إن�شاء جمتمع ع��ادل ودميقراطي قائم على
التعاون والتحاب والتناغم والتعاي�ش ،وتعزيز التعاون
االقت�صادي داخل العامل الإ�سالمي والتما�س منط تنموي
منا�سب لنف�سه.
ويف ال��ف�����ص��ل ال���ث���ال���ث ،ذك����ر ال���ك���ات���ب �أع���ل��ام ال��و���س��ط��ي��ة
الإ���س�لام��ي��ة يف ع�����ص��رن��ا ال���ي���وم .وجم��م��ل م��ا ن����ادوا ب��ه �أن
الو�سطية تدعو للجمع بني الإميان والعلم ،وبني الوحي
وال��ع��ق��ل ،وب�ي�ن الأخ����روي����ة وال���دن���ي���وي���ة ،وب�ي�ن امل��ا���ض��وي��ة
وامل�ستقبلية ،و�إىل امت�صا�ص املوا�ضيع احلديثة املفيدة،
وتر�سيخ العادات والتقاليد ال�صاحلة ،وااللتزام بالثبات
يف الأه����داف والق�ضايا ال�شاملة ،وامل��رون��ة يف الو�سائل،
واملالءمة بني ثوابت ال�شرع ومتغريات الع�صر ،والتي�سري
يف الفتوى والتب�شري يف الدعوة ،و�إىل امل�سلمني باحلكمة
وحوار الآخرين باحل�سنى ،واجلمع بني الوالء للم�ؤمنني،
والت�سامح م��ع املخالفني ،وات��خ��اذ منهج ال��ت��درج احلكيم
يف ال��دع��وة والتعليم والإف��ت��اء والتغيري ،و�إج���راء الإب��داع
و�إح���ي���اء ف��ري�����ض��ة االج��ت��ه��اد ب����دون الإف�����راط وال��ت��ف��ري��ط
والغلو والتق�صري ،و�إىل احل��ر���ص على البناء ال الهدم،
وعلى اجلمع ال التفريق ،وعلى القرب ال املباعدة.
ثم خ�ص�ص الكاتب الف�صل الرابع للو�سطية الإ�سالمية يف
ر�ؤية الثقافة ال�صينية ..قائال� :إن الثقافتني الإ�سالمية
وال�صينية كليهما من الثقافات ال�شرقية ،وتوجد بينهما
ع���دة ج��وام��ع خ��ا���ص��ة يف جم���ال الأرواح الإن�����س��ان��ي��ة التي
ت�ض ّم فكر الو�سط والتناغم� .إذ تدعو الثقافة ال�صينية
م��ن��ذ ن�����ش���أت��ه��ا ل��ع��ق��ي��دت��ي «مت��ث��ي��ل ال��ط��ب��ي��ع��ة ب���الأخ�ل�اق»،
و»اتقاء الطبيعة وتقليد الأجداد» .م�شددة على التم�سك
بالو�سطية دون االنحراف �أو التحيز ،ومببادئ الأخ�لاق
املتمثلة يف «ال��ط��ي��ب��ة واالح��ت�رام واالق��ت�����ص��اد وال��ط��اع��ة»؛
�سعيا لبلوغ فلك «احت��اد الإن�����س��ان والطبيعة» و»التناغم
يف االخ��ت�لاف» .يكمن يف الثقافة الإ�سالمية اعتقاد ب�أن
ال��ك��ون وح���دة من�سجمة ت��ك��ن ن��ام��و���س ال��و���س��ط وال��ت��وازن
والتنا�سق واالن�سجام املتمثل يف دوران الكواكب وتعاقب
الليل والنهار و�سالمة اجل�سم والعقل...وغريها؛ �سواء
يف الكبائر �أو ال�صغائر .و�إذا الطبيعة فقدت االن�سجام
حدثت الكوارث ،و�إذا املجتمع الب�شري فقد االن�سجام مني
بامل�صائب ،و�إذا اجل�سم فقد االن�سجام �أ�صيب ب�أمرا�ض.
وبكلمة عامة ،مبد�أ االن�سجام يف الثقافة الإ�سالمية هو

مبد�أ الو�سط دون االنحراف؛ �سعيا للتوافق ال�شامل بني
اجل�سم والعقل ،والإن�سان وغ�يره ،والإن�سان والطبيعة،
والإن�سان واخلالق؛ حتى ي�أخذ كل من اهلل والب�شر و�شتى
الكائنات حقه ال يت�ضارب بع�ضها مع البع�ض� .أما الثقافة
ال�صينية القائمة على حم��ور الثقافة الكونف�شيو�سية،
ف��ت�����ض��م م��ف��ه��وم االن�����س��ج��ام ال�����ذي ال ي��ق��ل ع���ن ال��ث��ق��اف��ة
الإ�سالمية عمقا متج�سدا يف م�ستويات م��ا ب�ين اجل�سم
والعقل ،والإن�سان وغريه ،والإن�سان والطبيعة...وغريها.
وم��ن حيث االن�سجام بني اجل�سم والعقل ،ظلت الثقافة
ال�صينية م��ن��ذ ن�����ش���أت��ه��ا تعنى ب��ه �إذ ت�����ش��دد ع��ل��ى «مت��ري��ن
اجل�سم وتهذيب الأدب» ،وتطالب برتبية مزاج «ذي خلق
القدي�س و�سلطة امللك»؛ من خالل ترقية الذات وتعزيز
العائلة و�إدارة الدولة ورعاية طموحات رعية الدولة مبا
يحقق ال��ت��واف��ق ب�ين اجل�سم والعقل �إىل خ�ير ح��د .ومن
حيث االن�سجام بني الإن�سان وغريه ،عادة ما تهتم الثقافة
ال�صينية بهذه النقطة ،م�ؤكدة على تنظيم و�إقامة عالقة
التوافق بني الأب واالبن ،والزوج والزوجة ،وبني الإخوة،
وب�ين الأق�����ارب ،وب�ين الأ���ص��دق��اء ،وب�ين امل��ل��ك وال����والة...
وغريها من كل اجلوانب العائلية واالجتماعية بوا�سطة
�سل�سلة م��ن امل��ب��ادئ الأخ�لاق��ي��ة والفرائ�ض الأدب��ي��ة؛ مبا
ف��ي��ه��ا :ال��رح��م��ة ،وال����والء ،والأدب ،واحل��ك��م��ة ،وال�����ص��دق،
والأن��ا���س��ة ،والطيبة ،واالح��ت�رام ،واالق��ت�����ص��اد ،والطاعة،
والأم����ان����ة ،وال��ب��ر ،وال�����س��م��اح��ة ،والأخ������وة ،والإخ�ل�ا����ص.
معتقدة �أ َّن التم�سك مببد�أ الو�سط ي�ضمن التوافق بني
النا�س يف معامالتهم ،الذي يق�صد به ال�سيطرة على حد
�ش�أن ما �أو �شيء ما لت�سوية �أو لتجنب �أي ت�ضارب �أو تنازع
ب�ين الإن�����س��ان وغ�ي�ره ،وب�ين الإن�����س��ان واملجتمع م��ن �أج��ل
بناء جمتمع ذي �أخالق ونظام .ومن حيث االن�سجام بني
الإن�����س��ان والطبيعة ،ت���ؤك��د الثقافة ال�صينية على مكانة
الإن�سان الأول��ي��ة ،معتربة �أن الإن�سان �أثمن من الأ�شياء
و�أن الرعية �أثمن من الراعي ،و�أن الرعية �أ�سا�س الدولة،
وت�ضع الإن�سان مو�ضع النواة بني ال�سماء والأر���ض وهو
يحمل ر�سالة قد�سية �أن «يتفهم الطبيعة ويتغني باحلياة»

وواج��ب��ا اجتماعيا مهما �أن «ي��ط��ال��ب ب��ال��ع��دل ن��ي��اب��ة عن
الطبيعة» ،و�أن» يتقي الطبيعة ويقلد الآباء» .وال تقل يف
الثقافة ال�صينية الطبيعة التي يعي�ش عليها الإن�سان عن
الإن�سان �أهمية ،بل تتحلى بالقد�سية؛ �إذ يتجلى امل�صري
املكتوب يف كل الألوان والأ�شكال من الكائنات ،وتكمن فيها
العقلية التي بها تتفاعل مع الإن�سان؛ لأن الطبيعة ذات
مزاج وقلب تزعل وتفرح مثل الإن�سان ،ومن هذه احليثية
يكون الإن�سان والطبيعة وحدة متحدة ،واحتاد الطبيعة
والإن�������س���ان مب��ث��اب��ة احت����اد ن��ام��و���س امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ب�����ش��ري��ة
والنامو�س الطبيعي ،الذي �أجمع عليه الكونف�شيو�سيون؛
�سواء قدماءهم �أو حمدثيهم رغ��م اختالف تف�سرياتهم
ل���ه ،ات��ف��ق��وا ع��ل��ى احت���اد الطبيعة والإن�����س��ان واحت����اد روح
الطبيعة وروح الب�شرية ،واعتربوا هذا االحتاد والتناغم
املثال الأعلى الذي ي�ستع�صي على الرجل العادي �أن ي�صل
�إىل فلكه ،وال��ذي ميثل حكمة املذهب الكونف�شيو�سي بل
حكمة الثقافة ال�صينية.
ث��م ذك���ر يف ال��ف�����ص��ل اخل��ام�����س �أن ال��و���س��ط��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة
ذات ر�أي م�شرتك وا���س��ع ال��ن��ط��اق ،و���ص��ارت ت��ي��ارا رئي�سيا
يف ال��ع��امل العربي الإ���س�لام��ي يوما بعد ي��وم ،وه��ي نظرة
حا�سمة �أب��دع��ت ل�صالح �سعي ال��ع��امل العربي الإ�سالمي
�إىل الإ�صالح والتنمية يف امل�ستقبل .و�شهدت تطورا كبريا
خ��ا���ص��ة ب��ع��د ح���ادث���ة ��� 11س��ب��ت��م�بر وه���ي مت��ث��ل ن��ي��ة �أغ��ل��ب
ال�شعب ،ومما يزامنه �أن ال�صني بعد دخول القرن اجلديد
طرحت فكر تكوين جمتمع وعامل متناغمني ،م�شددة على
�أن ال�صني ت�سعى لبناء جمتمع ا�شرتاكي متنا�سق ،وبناء
ع��امل ذي ���س�لام دائ���م ون��ع��ي��م م�����ش�ترك .ي��ت��واف��ق ال��ف��ك��ران
يف ع��دة جوامع؛ مبا فيها :العناية بتعددية احل�ضارات،
والت�أكيد على احلوار الثقايف ،والعمل لإقامة نظام دويل
جديد بالعدل والعقل ،ومعار�ضة الهيمنة والعنف وكل
�أ���ش��ك��ال الإره�����اب؛ ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ع���دل امل��ج��ت��م��ع��ات و���س�لام
ال��ع��امل ،وال�����س�ير ع��ل��ى ط��ري��ق ت��ن��م��وي م�ستدمي يف �سبيل
التناغم والتنا�سق والنعيم امل�شرتك .وم��ن امللحوظ �أن
فكر الو�سط والتناعم ال��ذي نبع من الثقافات ال�شرقية
يحوز دورا عمليا يف مواجهة �سل�سلة من الأزمات اخلطرة
التي تقابل املجتمعات الب�شرية ويف ت�سويتها .وهذا الدور
العملي ي�أتي من �أوجه :الأول ي�ساعد على �إ�صالح العامل
ال��ع��رب��ي الإ���س�لام��ي وتنميته؛ وال��ث��اين ي����ؤدي ال�ستقرار
الإق��ل��ي��م و���س�لام ال���ع���امل؛ وال��ث��ال��ث ي��ك��ون م����وردا معنويا
لتكوين �أخالق املجتمعات العاملية.
--------------------------------- الكتاب« :درا�سة نقدية حول تيار الو�سطية الإ�سالميةاملعا�صرة».
 امل�ؤلف :دينج جون. ال��ن��ا���ش��ر :ن��ا���ش��رال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة ال�صيني ،الطبعةالأوىل2016 ،م ،باللغة ال�صينية.
 عدد ال�صفحات� 306 :صفحات.* باحثة وم�ستعربة �صينية
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“دراسة نقدية حول تيار الوسطية اإلسالمية
المعاصرة” ..لدينج جون

لينج لي وانج *
دينج جون� ..أ�ستاذ يف دار درا�سات ال�شرق الأو�سط بجامعة الدرا�سات الأجنبية مبدينة �شاجنهاي ،وم�شرف طالب الدكتوراه ،ع�ضو بندوة الدرا�سات الدينية
ال�صينية ،وندوة درا�سات ال�شرق الأو�سط ال�صينية ،ومركز البحث ملنتدى التعاون ال�صيني العربي .و�أ�ستاذ وباحث لدرا�سة الثقافة العربية الإ�سالمية وق�ضايا
ال�شرق الأو�سط من حيث ال�سيا�سات والأمم والأديان؛ ومن م�ؤلفاته املن�شورة« :جولة يف الثقافة الإ�سالمية» ،و«خال�صة تاريخ تعليم اللغة العربية يف ال�صني»،
و«حول الثقافة الإ�سالمية» ،و«منهج الثقافة العربية»�إلخ.
�أما الو�سطية الإ�سالمية ،فهي تيار فكري تتفاقم �آثاره يف العامل العربي الإ�سالمي يف العهد املعا�صر يوما بعد يوم ..وهو يتم�سك بالعادات الثقافية امل�شتملة
على ال�سالم والتو�سط والت�سامح والتناغم من احل�ضارة الإ�سالمية؛ �سعيا لن�شر فكر ال�سالم وروح احلب ،معار�ضا كل �ألوان التطرف والإرهاب ،وحمرتما تعددية
احل�ضارات الب�شرية ،وداعيا للحوار والتبادل بني خمتلف احل�ضارات على نحو مبادر ،وراميا لتحقيق تعاي�ش املجتمعات الإن�سانية وتناغمها و�سالم العامل الدائم.



ج�سدت ن�ش�أة هذا التيار جهود العامل العربي الإ�سالمي
يف حتقيق الإ�صالح والتنمية واال�ستقالل والتقوية؛ من
خالل �إعادة التفكري يف ثقافته وبنائها .كما �أن الو�سطية
الإ�سالمية املعا�صرة انعكا�س حلركة النه�ضة الإ�سالمية
والجت���اه ج��دي��د لتنمية احل�����ض��ارة الإ���س�لام��ي��ة يف مقابلة
القرن اجلديد .ومع �أنها مل تتجاوز �أ�سا�سيا حقل النه�ضة
الإ�سالمية املعا�صرة ،لكنها تتميز عن «فكر احتاد الإ�سالم
اجلديد» ونه�ضة الإ�سالم ال�شعبية والأ�صولية؛ �إذ تبدو
الو�سطية �أق��رب �إىل النه�ضة ال�شعبية بعيدة عن �صبغة
ال��ر���س��م��ي��ة ال��ت��ي يتحلى ب��ه��ا “احت����اد الإ����س�ل�ام اجل��دي��د»،
رغ���م �أن���ه���ا ت��خ��ت��ل��ف ع��ن��ه؛ ح��ي��ث ال ي��خ��ل��و ال���ذي���ن ي��دع��ون
�إىل ال��و���س��ط��ي��ة م��ن ال�����س��ا���س��ة وال���ق���ادة� ،إ���ض��اف��ة �إىل �أن��ه��ا
ت��ويل التجديد الفكري و�إع��ادة التنظري عناية �أك�ثر من
الأ�صولية التي ترفع علم ال�سيا�سة عمال لتحقيق �أهداف
�سيا�سية .وم���ن ه���ذه احل��ي��ث��ي��ة ،ت��ك��ون ال��و���س��ط��ي��ة جامعة
ال�شعبية وال��ع��ل��م��ي��ة ،وم��ع��ن��ي��ة ب��ال��ب��ن��اء ال��ف��ك��ري والإب����داع
الثقايف ،وال ترف�ض التعاون مع احلكومات وال تبعد عنها
ال�سيا�سة وال���واق���ع .وي�لاح��ظ �أن الو�سطية الإ���س�لام��ي��ة
املعا�صرة تتجه �إىل جمع الأ�شكال الثالثة املذكورة �سابقا
حم��اول��ة تن�سيق م��واق��ف الأط�����راف مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات
اخلارجية والداخلية على نحو �أعقل ،ومن موقف �ألطف،
رامية �إىل التما�س طريق تنموي ينا�سب العامل العربي
الإ�سالمي نف�سه ،و�إع���ادة بناء مفاهيم قيمية جوهرية.
ولقد جتلت �إيجابياتها ،و�أ�صبحت ق�ضية حديثة جديرة
باملتابعة والرت�صد والبحث يف �ألغازها الفكرية وتطورها
الآتي.
يرمي هذا الكتاب �إىل ك�شف حقيقة الو�سطية الإ�سالمية،
وتقييم دوره���ا ال��واق��ع��ي ال���ذي تلعبه يف م��واج��ه��ة العامل
ال��ع��رب��ي الإ����س�ل�ام���ي ل��ل��ت��ح��دي��ات اخل��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة،
وم�سري تعدد الأطراف يف الو�ضع ال�سيا�سي الدويل .وهذا
الدور يتوقف -على نحو كبري -على �ش�أنها العملي الذي
يعمل يف م�سري �إ�صالح العامل العربي الإ�سالمي وتنميته،

ويتمثل يف ال��دور الإيجابي ال��ذي ت�ؤديه يف احلفاظ على
ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ات ال��ب�����ش��ري��ة ودف���ع احل����وار ب�ين خمتلف
احل�ضارات على خلفية الو�ضع ال�سيا�سي ال��دويل املتعدد
الأطراف ،ف�ضال عن �إيجاد جمال علمي جديد يف درا�سات
الإ�سالم والثقافة الإ�سالمية العربية اجلارية يف ال�صني،
ب��غ��ي��ة تعميق ال��ب��ح��ث يف ه���ذا امل���ج���ال؛ مب��ا مي��ه��د طريقا
�أ�سا�سيا لإن�شاء فرع علمي.
وال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��و���ص��ل �إل��ي��ه��ا ه���ذا ال��ك��ت��اب ك��ال��ت��ايل :من
م��ن��ظ��ور ت��اري��خ ان��ت�����ش��ار الإ����س�ل�ام ،وع��ق��ائ��ده ،وح�����ض��ارت��ه،
ومن���وه ،ت��ك��ون الو�سطية الإ���س�لام��ي��ة ذات �أ���س��ا���س فل�سفي
متني وع���ادة تقليدية ق��دمي��ة ،وم��ن منظور واق��ع العامل
الإ�سالمي العربي تكون انعكا�سا ملا ت�أمله �شعوب ال��دول
الإ���س�لام��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن �إ����ص�ل�اح وت��ن��م��ي��ة .وم���ن جهة
العالقات وال�سيا�سات الدولية ،تكون قوة �إيجابية تدفع
احل�����وار احل�����ض��اري وحت���اف���ظ ع��ل��ى ���س�لام ال���ع���امل .وم��ن
ناحية �ش�ؤون ال�صني اخلارجية والداخلية ،تكون درا�ستها
ت�ساعد على التبادل الودي بني ال�صني والدول الإ�سالمية
العربية ،وعلى بناء جمتمعات متناغمة مبنية على احتاد
القوميات وتعاي�ش الأديان يف ال�صني .ومن زاوية البحث
العلمي وب��ن��اء ال��ف��روع العلمية ،تكون درا�ستها ت�سهم يف
�إن�����ش��اء ن��ظ��ام ال��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ودرا���س��ات
ال�شرق الأو�سط ذي اخل�صائ�ص ال�صينية� .إذن؛ الو�سطية
الإ�سالمية جتمع بني التاريخية والفل�سفية والنظرية
والواقعية والع�صرية والعاملية والعلمية ،وهي تيار فكري
مهم علينا �أن ن�أخذه م�أخذ االهتمام واملتابعة والبحث.
ويتكون الكتاب من مقدمة و�ستة ف�صول وملحق� ..أكد
الكاتب يف الف�صل الأول على �أن القر�آن الكرمي واحلديث
ال�شريف هما الأ�سا�س الفل�سفي والأ�صل الفكري للو�سطية
الإ���س�لام��ي��ة؛ �إذ ي��ك��م��ن فيهما ف��ك��ر ال��و���س��ط ال���ذي يعنى
بالتو�سط واملوازنة وعدم التحيز بني احلا�ضرة والآخرة،
وال���ق���در واحل����ري����ة ،وال�����س��م��اوي��ة وال��ع��ق��ل��ي��ة ،وال��روح��ي��ة
وامل���ادي���ة ،والإن�����س��ان��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة ،وال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة،

والأ����س���رة وامل��ج��ت��م��ع ،واحل���ق وال��واج��ب...وغ�يره��ا؛ �سعيا
للتناغم بني الإن�سان واهلل ،والإن�سان وغ�يره ،والإن�سان
وال��ط��ب��ي��ع��ة ،ومي��ت��د ه���ذا ال��ف��ك��ر �إىل م�����س��ت��وي��ات الإمي����ان
وال�شريعة والأركان والأخالق واحلياة .كما هو من�صو�ص
عليه يف ال��ق��ر�آن الكرمي واحل��دي��ث ال�شريف؛ مما يطلب
م��ن امل�����س��ل��م �أن ي��ت��م�����س��ك مب��ب��د�أ ال��و���س��ط م��ن��ع��ا للتطرف
و���ض��ي��ق ال��ع��ق��ل ،و�أن يجتهد ل��ي��ك��ون ق���دوة ي��ح��ب ال�سالم
ويب�شر باحلب ويلتزم الو�سط وي�صنع التناغم .قال اهلل:
ا�س
« َو َك َذل َِك َج َع ْل َنا ُك ْم �أُ َّم ًة َو َ�سطاً ِل َت ُكو ُنوا ُ�ش َهدَا َء َعلَى ال َّن ِ
َو َي ُكو َن ال َّر ُ�س ُ
ول َعلَ ْي ُك ْم َ�شهِيداً» (�آل عمران ،)143 :فكلمة
الو�سط يف ه��ذه الآي��ة لها معان متعددة جوهرها العدل
�أو العدالة ،وج��اء يف احلديث ال�شريف تف�سري لها ب�أنها
تعني العدل ،ويالحظ �أن ت�سمية «�أمة و�سط» ت�أكيد على
اعتبار الو�سط مفهوم نواة للم�سلمني؛ لذلك لي�س مبد�أ
الو�سط مبد�أ يدعوه الإ�سالم لل�سالم والتناغم فقط ،بل
مفهوم �أ�سا�سي يلتزمه امل�سلمون ويكمن يف ديانة الإ�سالم
الل َتبْدِ ي ً
ال
ت َد ل ُِ�س َّن ِة َّ ِ
وجوانب تطبيقه .وقال اهللَ « :فلَ ْن َ ِ
الل َ ْ
توِيال» (فاطر)43:؛ فالب�شر بكونهم
ت َد ل ُِ�س َّن ِة َّ ِ
َو َل ْن َ ِ
ج���زءا مهما م��ن وح���دة ال��ك��ون ،عليهم �أن ي��درك��وا -على
ق��در ا�ستطاعتهم� -سنة اهلل ،ويلتزموها �سواء يف احلياة
املعنوية �أو يف احلياة املادية دون خمالفة .و�إال �سيحدث
فقر املوازنة وت�سقط الكوارث وامل�صائب حتى الهالك .قال
«ال�ش ْم ُ�س َوا ْل َق َم ُر ِب ُح ْ�سبَانٍ َوال َّن ْج ُم َو َّ
اهللَّ :
ال�ش َج ُر ي َْ�س ُجدَانِ
َ
َ
ال�س َما َء َر َف َعهَا َو َو َ�ض َع ا ْلِي َزا َن �أ َّل َت ْط َغ ْوا ِف ا ْلِي َزانِ َو�أقِي ُموا
َو َّ
َ
ا ْل َو ْز َن ِبا ْلق ِْ�س ِط َول ُت ْخ�سِ ُروا ا ْلِي َزا َن» (الرحمن ،)9-5:ويف
احلديث ال�شريف ما يثبت التزام امل�سلمني ملبد�أ الو�سط،
وي�شري �إىل الأ���ض��رار ال�����ش��دي��دة الناجمة ع��ن االن��ح��راف
عن الو�سط نحو التطرف ومينع امل�سلمني عن الإف��راط
والتطرف.
ويف الف�صل ال��ث��اين ،عر�ض الكاتب الأغ��را���ض الأ�سا�سية
للو�سطية الإ�سالمية املعا�صرة وهي حتتوي على ما يلي:
دينيا :دعوة �إىل الو�سط وال�سماحة دون التطرف و�ضيق

