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من �آثار جانبية مدمرة؛ حيث جند �أن معظم مقرتيف العنف
يعتقدون ب�أنهم يقومون ب��أف�ع��ال رفيعة ال���ش��أن ،ولها �أهمية
دنيوية و�أخروية ال تقدر بثمن.
الإرهاب وطقو�س الت�ضحية
ويف هذا الف�صل (�ص ،)116:يقدم الباحث لورنز جريتل وجهة
نظر جت��اه الهجمات االنتحارية م��ن منظور ع��امل االجتماع
الفرن�سي ال�شهري �إميل دروكهامي ،وحتديدا من خالل كتابه
«االنتحار» ال�صادر عام 1897م؛ حيث يتم النظر لهذه الهجمات
االنتحارية على �أنها �أح��د طقو�س الت�ضحية بالنف�س ،والتي
ت��زاي��دت يف الفرتة الأخ�يرة وب�شكل خا�ص بعد العام 1980م؛
حيث وقعت فيما ي�صل �إىل  40دولة خمتلفة حول العامل ،كما
�أنها و�صلت لأرقام كبرية يف العام 2015م.
ويف كل الأحوال ،ف�إن ال�س�ؤال عن �سبب تزايد حاالت االنتحار
م��ن وجهة نظر دورك �ه��امي ،وال�ت��ي �أ�صبحت رائ�ج��ة ومنت�شرة
يف مراكز البحوث العاملية تبدو خمتلفة ومتعددة ،غري �أنها
تقع يف اجل��ان��ب االجتماعي ب�شكل خ��ا���ص؛ لأ َّن العوامل غري
االج�ت�م��اع�ي��ة ( )117ك��امل��ر���ض ال�ع�ق�ل��ي ،وا��س�ت�ه�لاك ال�ك�ح��ول،
وال�ع��وام��ل املناخية ،وامل�ح��اك��اة ،لي�ست ع��وام��ل حا�سمة يف هذا
املجال� ،أو لي�ست عوامل كافية �أو مقنعة تبعث بالأ�شخا�ص على
االنتحار والت�ضحية ب�أنف�سهم ،بل جند �أن العامل االجتماعي
هو العامل املهم واحلا�سم يف هذا ال�سياق؛ فاالندماج االجتماعي
من جهة والقوانني االجتماعية من اجلهة الأخرى ،ت�شكالن
�أهم هذه الأ�سباب ،وذلك يف حالة زيادة القوانني االجتماعية
�أو نق�صانها �أي���ض��ا يف امل�ق��اب��ل .ل��ذل��ك؛ ف ��إن دورك �ه��امي يق�سم
�أنواع االنتحار لأق�سام خمتلفة ،وهي االنتحار الفردي ،الذي
يحدث ب�سبب نق�ص يف الأعراف والقوانني االجتماعية ،والذي
يظهر يف �أوق ��ات االن�ف���ص��ال ،وف �ق��دان ال��وظ�ي�ف��ة� ،أو الأزم ��ات
االقت�صادية .و�إ�ضافة لذلك ،جند �أن هناك االنتحار اجلربي
وهو الذي يحدث ب�سبب الإفراط الزائد يف القوانني والأعراف
االجتماعية ،والتي ال ترتك للفرد حرية الت�صرف واالختيار.
كما جند �أي�ضا االنتحار ب�سبب الأن��ا املت�ضخمة ،وه��ذا الذي
يعود لف�شل الأنظمة االجتماعية مبا فيها العائلة والأماكن
ال��دي�ن�ي��ة يف ت��وف�ير � �ش��روط االن ��دم ��اج امل�ج�ت�م�ع��ي؛ مم��ا يُفقد
ال�شخ�ص حما�سته للحياة وي�صبح منعز ًال ب�شكل تدريجي.
غري �أن��ه وبالرغم من كل ذل��ك ،يبقى ال�س�ؤال مطروحا :ملاذا
يوجد ل��دى الكثري من الأ�شخا�ص اال�ستعداد لقتل �أنف�سهم
وغريهم الكثري؟ (� ��ص ،)119:وه��ذا يحيلنا لعمل مهم �صدر
عام 2005م للباحث روب��رت بابز بعنوان «امل��وت حتى الن�صر»،
وال� ��ذي ي �ع��ود �إل �ي ��ه ك��ات��ب ه ��ذا ال�ف���ص��ل ب��ال�ك�ث�ير م ��ن ال���ش��رح
والتفنيد.
ويف ختام ه��ذا الف�صل ،جند �أن العامل االجتماعي -وح�سب
نظرة دورك�ه��امي -هو أ�ه��م العوامل امل��ؤدي��ة لالنتحار؛ وذلك
تفاديا للتهمي�ش وع��دم االندماج؛ الأم��ر ال��ذي ي��ؤدي لل�شعور
ب��ال�ع��زل��ة ،ورمب ��ا يف م�ع�ظ��م الأح �ي ��ان ع ��دم االع �ت�راف ب��ال��ذات
و�أهميتها.
«�شاريل �إيبدو» وخطاب العنف الديني
يتناول الباحث بري �إيرك نيل�سون يف هذا الف�صل (�ص،)191:
واقعة جملة �شاريل �إيبدو ال�ساخرة ال�شهرية يف فرن�سا ،والتي
حدثت يف  7و 8يناير 2015م؛ وذلك من خالل ثالثة عنا�صر
مرتابطة ،ومتداخلة؛ ه��ي :املطابقة ،والإزاح ��ة ،والتو�سعة.
فالأحداث التي جرت بعد واقعة �شاريل �إيبدو مبا ي�شمله من
تفاعل �إعالمي دويل كبري ،والتعاطف غري امل�سبوق ،وامل�سرية

التي ح�ضرتها �شخ�صيات �سيا�سية دولية ،وغري ذل��ك ،جعلت
الرتكيز البحثي على ارت�ب��اط العنف بالدين مو�ضع ��س��ؤال
بحثي ج ��اد وم��و��س��ع ،وب���ش�ك��ل خ��ا���ص ارت �ب��اط ال�ع�ن��ف بالدين
الإ�سالمي.
ت �ق��وم امل�ط��اب�ق��ة �أو جم ��از امل�م��اث�ل��ة ع�ل��ى ت�ق���س�ي��م الأ��ش�خ��ا���ص
ب�ين «ن�ح��ن» و»الآخ� ��رون»« ،الأ� �ص��دق��اء» و»الأع� ��داء»« ،ال��دي��ن»
و»العلمنة»؛ لأن هناك ��ص��ورة منطية ت�ضع اجلميع يف �سلة
واحدة ،دومنا الأخذ بعني االعتبار االختالفات بني االجتاهات
�ضمن االجت ��اه ال�ع��ام .فامل�سلمون جميعهم -ح�سب اخلطاب
الإعالمي ملا بعد واقعة �شاريل �إيبدو� -إما �سيئون �أو جيدون،
وال وجود لغري ذلك؛ الأمر الذي جعل الكثري من الأ�شخا�ص
ي��رف�ع��ون � �ش �ع��ارات ج�م��اع�ي��ة ،ت�سعى ل�ت�برئ��ة ج�م�ي��ع امل�سلمني
والإ� �س�لام كنظام دي�ن��ي م��ن ُتهمة العنف ،والإره� ��اب� .إ�ضافة
لذلك ،جند �أن هناك مقاالت �صدرت يف و�سائل الإعالم و�ضعت
جميع امل�سلمني يف �سلة واحدة ،رغم �أن مرتكب اجلرمية يعترب
م��ن اجل�ي��ل ال�ث��ال��ث ال�ف��رن���س��ي؛ ح�ي��ث ول ��د وع��ا���ش يف فرن�سا،
ل�ك�ن��ه مت جت��اه��ل ك ��ل ت�ل��ك امل �ح ��ددات ك��اجل�ن���س�ي��ة ،وال�ط�ب�ق��ة،
واجلن�س...وغريها من العوامل ،ومت الرتكيز على انتمائه
للإ�سالم؛ مما جعل االنطباع ال�سيئ عن الإ�سالم وامل�سلمني
يرت�سخ يف الأذهان ،ويتم تداوله على �أل�سنة النخبة ال�سيا�سية
والإعالمية يف فرن�سا ،مثل املفكر الفرن�سي ال�شهري :مار�سيل
ج��و��ش�ي��ه (� � � ��ص .)193:م ��ن امل �ه��م يف ه ��ذا ال���س�ي��اق ف�ه��م كيف
ت�شكلت مثل ه��ذه ال���ص��ور بعد امل��رك��زي��ة الأوروب �ي ��ة ،و�أدب �ي��ات
ومنطق درا��س��ات ما بعد الكولونيايل ،وكيف ق�سمت و�أع��ادت
بناء �سكان ال�ضواحي� ،إذا عرفنا �أن �شاريل �إيبدو تقع يف قلب
ب��اري����س (��س��اح��ة اجل�م�ه��وري��ة) ،وب� ��أن م��وق��ع ال���ض��واح��ي بعيد
عن العا�صمة ،ومليء بالأقليات الدينية ،والعرقية ،والفقر،
وال�ع�ن��ف...وغ�يره��ا م��ن ال�صور النمطية املرتبطة بها ،التي
تعترب مرتعا منا�سبا لل�سلفية ،وانعدام القانون.
ويف اجل ��ان ��ب ال� �ث ��اين ،ف � ��إن ه ��ذه ال �� �ص ��ورة ال�ن�م�ط�ي��ة حت�ت��اج
ل��زح��زح��ة؛ ذل ��ك �أن م�ن�ط��ق امل �ط��اب �ق��ة ،وال ��زح ��زح ��ة ي�ع�ت�بران
كمحاكمة ل�سيا�سة الدولة القومية؛ حيث �إن هذه الزحزحة
اع�ترا���ض على ه��ذا التنميط� ،أو و�ضع العنف يف ع��رق واح��د،
�أو دي��ان��ة واح ��دة .فبالعودة �إىل ال�ف��رق ب�ين العنف املو�ضوعي
والعنف الذاتي ،جند �أن الذاتي يعود �إىل ذلك الفعل العنيف

الوا�ضح من قبل اجلناة وال�ضحايا ،مثلما هي احلال يف العنف
اجل�سدي جت��اه القتل اجلماعي� ،أو العرقي� ،أو التحري�ضي،
وه��ذا يغذي نزعة التفاخر ،واملباهاة ب��ه؛ فهذا العنف يعترب
�أحد جت�سيدات �أفالم هوليوود ونظرية هنتنغجتون عن �صراع
احل�ضارات (���ص .)195:يف حني �أن العنف املو�ضوعي هو ذلك
العنف املت�أ�صل يف نظام الأ��ش�ي��اء؛ حيث ي��أت��ي على �صيغتني:
رم��زي��ة (ن�ظ��ام امل�ع�ن��ى) ،وهيكلية ترتبط بالنظام؛ ذل��ك لأن��ه
مرتبط باال�ستغالل االقت�صادي ،والالم�ساواة االجتماعية،
والأنظمة االجتماعية الرتاتبية ،والتمييز العرقي...وغريها
م��ن الأ��ش�ك��ال املختلفة م��ن ال�ع�ن��ف ،ف�ه��ذه ال�صيغ يتم النظر
�إل�ي�ه��ا يف ال�ب��داي��ة ع�ل��ى �أن �ه��ا حم��اي��دة ،وغ�ي�ر وا��ض�ح��ة ،ث��م ما
يلبث الو�ضع �أن يتغري �إىل اعتبارها مر�ضا �أو يتم عقلنتها،
كما هي احلال يف معاداة ال�سامية ،التي تتزايد ب�شكل م�ستمر
(�ص )195:وب�شكل خا�ص يف فرن�سا؛ فالنظر �إليها هنا يعتمد
على ال�شخ�ص الذي ي�صرح ب�آرائه و�أفكاره جتاهها.
ويف جانب التو�سعة ،من ال�ضروري احلديث -وح�سب النقا�شات
التي رافقت هذه الأحداث -عن فك االرتباط �أو نزع ال�شرعية
ب�ين ال��دي��ن وال�ع�ن��ف ،وه��و النقا�ش ال��ذي �أق��ام��ه املفكر طالل
�أ�سد؛ لأن مفهوم نزع ال�شرعية يعترب من املفاهيم املركزية يف
ه��ذا ال�سياق؛ فهناك الكثري من الآث��ار التي حدثت ،ومت من
خاللها تنميط الأ�شخا�ص بناء عليها كما هي احلال يف �أحداث
احلادي ع�شر من �سبتمرب وغريه.
وكخامتة لهذا الف�صل ،جند �أن خطاب العنف الديني مبراحله
الثالثة التي �أقامها الكاتب قد تفوّق على خطاب العلمنة بحد
ذاته .ورمبا ال�س�ؤال هنا� :أين �شاريل �إيبدو؟ واجلواب هو يف كل
مكان ،ويف الالمكان �أي�ضا يف نف�س الوقت ،يف م�شاريع الإ�سكان،
و�ساحة اجلمهورية ،وق�صر الإليزيه ،يف امل�سجد ،ويف ال�شارع
على ح ٍّد �سواء.
ويف نهاية هذا العمل ،وعلى مدى �صفحاته وف�صوله و�أبحاثه
املختلفة ،ن�ستطيع ال�ق��ول ب� ��أ َّن ه�ن��اك وج�ه��ات ن�ظ��ر خمتلفة
ولي�ست على �صعيد واح ��د -ح��ول عالقة ال��دي��ن ب��الإره��اب؛ف��ال�ع��ام��ل االج�ت�م��اع��ي ل ل��أف ��راد ي�ع�ت�بر ع��ام�لا م� ُه�م��ا يف ه��ذا
املجال ،وال ميكن اعتبار الدين ال�سبب الرئي�سي للإرهاب ،كما
جند �أي�ضا �أن هناك بحوثا خمتلفة حاولت تقدمي نظريات
ح��ول �أ�سباب الفعل العنيف ،ومل��اذا ي�ضحي البع�ض ب�أنف�سهم
يف �سبيل �أفكاره� ،أو قيمه املقد�سة التي يعتنقها مع املجموعة
التي ينتمي �إليها .و�إ�ضافة لذلك ،ف�إن الفعل الإرهابي يقوم
بتنميط الأ�شخا�ص والديانات وو�ضعها يف �سلة واح��دة ،دون
النظر لالختالفات والتمايزات بني الأ�شخا�ص وعنا�صرهم
املختلفة :كالطبقة ،واجلندر...وغريها؛ مما يعني يف النهاية
�أننا �أمام مو�ضوع �شائك ومعقد ،ولي�س بتلك ال�سهولة املتوقعة،
�أو التي يتم تداولها يف و�سائل الإعالم املختلفة.
----------------------------

 الكتاب« :الدين والإرهاب». امل�ؤلف :م�ؤلف جماعي. النا�شر.2017,Cambridge University Press :عدد ال�صفحات� 267 :صفحة.
* باحث وكاتب عماين
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“الدين واإلرهاب”
علي الرواحي *
هل الدين �سبب الإرهاب؟ يف البحث الأول (�ص ،)11:يعنون مارك يورغن �سماير بحثه بت�سا�ؤل« :هل الدين �سبب للإرهاب؟! ،وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال يطرح
ثالث �أطروحات مت�ضادة؛ الأوىل تقول بالإيجاب ،والثانية بال�سلب ،والثالثة ترى �أنه ينبغي �سرب العالقة بينهما والغو�ص فيهما بالكثري من التعمق .ذلك �أنه
عندما ن�ستيقظ على �أي هجمة �إرهابية ف�إن الأ�سئلة الأوىل هي :من فعل ذلك؟ وملاذا قاموا بهذا الفعل؟ وعندما يدخل الدين يف هذا امل�شهد ،ف�إن الأ�سئلة ت�صبح
م�ضاعفة ،ومعقدة ،ويف الكثري من الأحيان ال ت�أتي الإجابة من دين واحد فقط ،بل من املمكن �أن ت�أتي من الكثري من الأديان �أو رمبا الكثري من امل�صادر والأ�سباب
املختلفة؛ حيث ي�صبح ال�س�ؤال الأكرب من ذلك :هل الدين �سبب �أم �ضحية للعنف؟
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ويف الأطروحة الأوىل التي تقول بالإيجاب و�إن الدين �سبب
ل ل��إره ��اب ،ي�ن��اق����ش ال�ك��ات��ب ك�ت��اب «ال�ك�ل�م��ات ال�ق��ات�ل��ة� :أ��ص��ول
العنف ال��دي�ن��ي» للكاتب هيكتور �أف��ال��و���س ،وال ��ذي ��ص��در عام
2005م ،حيث يفرت�ض �أفالو�س يف عمله هذا �أن الإره��اب يجد
�أ�سبابه الرئي�سية يف الدين ،فالدين -يقول �أفالو�س -يخلق
لدى امل�ؤمنني به عدد كبري من امل�شاعر وال�صور ذات امل�صادر
املقد�سة ،وهذه يتقا�سمها مع الأنظمة االجتماعية وال�سيا�سية
ع�ل��ى ح��د � �س��واء ،غ�ير �أن ال �ف��ارق ه�ن��ا �أن ال��دي��ن يت�صل ب��اهلل،
وال�شكر ،والعبودية ،كما �أن ه��ذه الأ�شياء ال ُتنح بالت�ساوي
ب�ين الأ��ش�خ��ا���ص ،وه ��ذه ال���ص��ور وامل�ق��د��س��ات تتقا�سمها جميع
الأدي ��ان وب�شكل خ��ا���ص الأدي ��ان التوحيدية �أو الإبراهيمية.
غ�ير �أن ه��ذه الأط��روح��ة -ي�ق��ول ي��ورغ��ن �سماير -جدلية �إىل
حد كبري ،وب�شكل خا�ص يف الأو��س��اط الأكادميية ،حيث يرى
الكثري منهم �أن معظم ال���ص��راع��ات احلالية ن ��ادرا م��ا حتدث
ب�سبب الدين ،بل ب�سبب القيادات ال�سيا�سية ،و�أنظمة الهيمنة
االقت�صادية االجتماعية ،رغم �أنها ت�صب كلها يف خانة الدين،
ويتم �إل�صاقها به.
ويف امل�ق��اب��ل ،ف ��إن الأط��روح��ة الثانية ،وال�ت��ي ت�ق��ول ب ��أن �سبب
الإرهاب لي�س بال�ضرورة دينيا ،يناق�ش الكاتب يورغن �سماير،
كتابا �آخ ��ر ��ص��در يف ال�ع��ام 2005م �أي���ض��ا ،ب�ع�ن��وان «امل ��وت حتى
الن�صر :الإ�سرتاتيجية املنطقية لالنتحار الإرهابي» للكاتب
روب ��رت�.أ.ب ��اب ��ز؛ ح�ي��ث ي�سعى ه��ذا ال�ع�م��ل لإث �ب��ات فر�ضية �أن
الدين لي�س املحُ ّفز الأ�سا�سي للإرهاب ،وذلك من خالل منور
التاميل يف �سريالنكا يف العام 2003م كنموذج لهذا الطرف من
العنف .يعتمد بابز يف حتليله هذا على الكثري من الإح�صائيات
التي تذهب يف هذا االجتاه ،فالعنف -يف هذا ال�سياق -ال ي�أتي
من جمموعات «فقرية� ،أو متدنية التعليم� ،أو من جمموعات
متع�صبة �أو غري نا�ضجة� ،أو خا�سرة اجتماعياً» (�ص ،)15:كما
يتم ت�صويرهم ب�شكل م�ستمر يف و�سائل الإع�لام املختلفة� .إن
هذه الهجمات االنتحارية ال ت�أتي كدفاع عن الثقافة املجتمعية
��ض��د ال�ت�ح��ال�ف��ات وال �ق ��وى امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �ت��ي ت �ه��دف لتقوي�ض
هذه الثقافة ،بل ت�أتي من جماعات من املمكن و�صفها ب�أنها
تنتمي حلركة علمانية وقومية ،ولي�ست بال�ضرورة ذات طابع
ديني .و�إ�ضافة لذلك ،جند هناك الكثري من العوامل امل�ؤدية
لل�صراع خ��ارج النطاق الديني؛ ومنها :العوامل االقت�صادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة؛ الأم ��ر ال��ذي �أدى لت�صاعد تلك امل�ق��ول��ة التي
تقول با�ستخدام الدين لأغ��را���ض �سيا�سية (���ص )16:وب�شكل
خا�ص يف ال�شرق الأو�سط؛ مما �أدى لتزايد ا�ستخدام م�صطلح
الإ�سالمفوبيا� ،أو يف اجلهة الأخرى انت�شار ا�ستخدام م�صطلح

الأ�صولية وربطها بالأديان ب�شكل عام.
ويف الإج��اب��ة ال�ث��ال�ث��ةُ ،ي���ش� ّب��ه امل ��ؤل��ف ه��ذا احل��ل ب��االخ�ت�ب��ارات
متعددة االختيارات ،بني الإجابة الأوىل� ،أو الثانية� ،أو كل ما
�سبق� ،أو ال �شيء مما �سبق؛ ذلك �أن الإجابة لي�ست �سهلة� ،أو
حم�سومة ،فنحن نعرف �أن املخيال الديني -كما يقول امل�ؤلف-
يتعامل مع طبقات خمتلفة من املزاج الإن�ساين العام� ،أو الوجود
الإن���س��اين مب��ا يت�ضمنه ذل��ك م��ن ��س�لام ،وف���س��اد ،وطم�أنينة،
وع�ن��ف...وغ�يره��ا .ورغ ��م ذل ��ك ،ف ��إن اللغة الدينية والأف�ك��ار
تلعب دورا حموريا يف العنف ،ولكنها لي�ست بال�ضرورة دورا
�أوليا؛ فالعوامل التي تقود للعنف ب�شكل �أ�سا�سي هي ذات طابع
اقت�صادي ،واجتماعي .قام امل�ؤلف يورغن �سماير للربهنة على
هذه الأطروحة الأخرية (�ص )18:بالكثري من الدرا�سات منذ
ال�ع��ام 1980م ،وال�ت��ي �شملت خمتلف ال��دي��ان��ات يف معظم بقاع
الأر�� ��ض ،ووج ��د م��ن ك��ل ذل��ك �أن ه�ن��اك �أط��روح��ة واح ��دة من
املمكن تعميمها على ه��ذه الأن ��واع املختلفة م��ن العنف ،وهي
�أن العنف ي�أتي كا�ستجابة للظروف املحيطة بالفرد منها ما
هو اجتماعي ،واقت�صادي� ،أو مبا ي�شمل العوامل ال�سيا�سية
املختلفة؛ لأن ثمة وعيا منت�شرا ب�أن العوملة واحلداثة والعلمنة
�أو الأمن��اط املعي�شية املعا�صرة ال تتمتع بالأخالقيات الكافية
�أو الالزمة يف هذا الوقت احلايل من جهة ،وب�أنها -من اجلهة
الأخرى -تهدد بفقدان الهوية� ،أو بتغيريها؛ الأمر الذي ي�ؤدي
النت�شار م�شاعر الإحباط والظلم بني الكثري من الأ�شخا�ص
خ ��ارج امل�ج��ال ال��دي�ن��ي -مم��ا يتوجب ال �ع��ودة للأيديولوجياالدينية ،التي من خاللها يتم النظر للواقع �أو يتم االحتماء
بها يف �أوقات الأزمات النف�سية والوجودية.
قواعد املُمثل املخ ِّل�ص يف احلرب
ي �ط��رح ال �ب��اح��ث وامل �ف �ك��ر ال���ش�ه�ير ��س�ك��وت �أت � ��ران ن�ظ��ري��ة من
ال�ضروري مناق�شتها لفهم الأ�سباب النظرية للعنف (�ص،)68:
وهي التي �أطلق عليها بت�ضافر جهود الكثري من الباحثني يف
حقول معرفية خمتلفة ،نظرية املمثل املخ ِّل�ص ،حيث تتلخ�ص
ه��ذه النظرية يف وج ��ود كثري م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن لديهم
اال��س�ت�ع��داد ال �ت��ام للت�ضحية ب��ال�ن�ف����س� ،أو ك�م��ا ي�ق��ال بالغايل
والنفي�س ،من �أجل املجموعة التي ينتمون �إليها ،وب�شكل خا�ص
عندما ي�شعرون بتهديد خارجي لهذه املجموعة� ،أو يف حالة
ال�شعور باخلطر جتاه �أي مرجعية مركزية لهذه املجموعة.
يت�ضمن الإط ��ار ال�ن�ظ��ري حتى الآن ل�ه��ذه النظرية ق�سمني
رئ�ي���س�ي�ين ،م�ت��داخ�ل�ين يف ب��رام��ج الأب �ح ��اث امل�ت�ع�ل�ق��ة بنظرية
الوعي؛ وهما :القيم املقد�سة ،والهويات املندجمة.
ففي جانب القيم املقد�سة ،جند �أن الأ�شخا�ص لديهم اال�ستعداد

الكايف لبذل جمهود كبري وعظيم للت�ضحية ب�أنف�سهم من �أجل
جمموعة معينة من الأفكار واملعتقدات؛ وذل��ك للإجابة عن
�أ�سئلة تبدو م�صريية من قبيل :من نحن؟ �أو من �أن��ا؟ حيث
من املمكن اعتبارها ب�أنها امتيازات الالمعقول ،وهي الأ�سئلة
التي �شغلت الكثري من املفكرين الدينيني وغري الدينيني على
م ّر التاريخ القدمي واملعا�صر؛ مثل� :أغ�سطينو�س ،كريكغارد،
ج��ال�ي�ل�ي��و ،وه ��وب ��ز...وغ�ي�ره ��م ال �ك �ث�ير .ف�ح���س��ب ال�ك�ث�ير من
املخت�صني ،ف�إن الآراء الدينية ال ُتثل القيم احلقيقية التي ال
تقبل املراجعة ،بل ت�ستتبعها �أي�ضا الكثري من الطقو�س التي
ت�ؤ�س�س ملا ميكن ت�سميته الرابطة املعنوية بني �أفراد اجلماعة
ال��واح��دة؛ ذل��ك �أن االل �ت��زام ال�ك�ب�ير وامل�ك�ل��ف ع��ن ط��ري��ق ه��ذه
التعبئة والتجيي�ش ي��و ّل��د الت�ضامن والتكاتف ب�ين الأف ��راد؛
وب��ال�ت��ايل ي�ن��زع الثقة والإمي ��ان م��ن امل�ج�م��وع��ات الأخ ��رى ،بل
يزيد من فر�ص التوتر والعنف بينها.
ويف امل�ق��اب��ل ،ف ��إن الأ��س�ب��اب االجتماعية املقبولة وال�ت��ي ت�شبه
ال�ع�ق��د االج �ت �م��اع��ي ،م ��ن امل�م�ك��ن �أن ت���س��ن ق ��وان�ي�ن امل�صلحة
ال�شخ�صية التي يتم على �أثرها تقا�سم التكاليف ،كما �أن منافع
امل�شاركة م��ن املمكن �أن ت ��ؤدي للتقارب ب�ين �أف ��راد املجموعة،
لكنها �أي�ضا �أكرث عُر�ضة لالنهيار ،حتى و�إن كانت هذه القيم
ظاهريا على الأقل ذات طابع دنيوي ،و�أممي ،مثلما هي احلال
يف معظم احلركات التحررية التي تدافع عن حقوق الإن�سان،
ف�إنها تت�ضمن �أفكارا ذات طابع الديني �أو �شبه ديني للطقو�س
واملعتقدات املختلفة .ورغم ذلك ،ف�إن هذا املمثل املخ ِّل�ص -كما
يقول أ�ت��ران -ال يت�أثر كثرياً� ،أو ال يهتم ب��الأدوات واملحفزات،
بل بالقيم املقد�سة التي تقود للفعل امل�ستقل واملنفرد ،خارج
ك��ل احل���س��اب��ات وال�ن�ت��ائ��ج .ف��الإخ�لا���ص هنا ُي�ث��ل يف وج��ه من
وجوهه ا�ستجابة للنداء العاملي على املدى الطويل (�ص،)71:
الذي يثوي خلف امل�صالح ال�شخ�صية واملنافع ق�صرية الأمد،
وهذا ينطبق على معظم املعتقدات والديانات كما هي احلال
يف ع�ب��ادة البقر ل��دى ال�ه�ن��دو���س� ،أو يف عقيدة ي��وم ال�سبت يف
الديانة اليهودية.
ويف ختام ه��ذا الف�صل (� ��ص ،)81:يطرح �أت ��ران ت���س��ا�ؤ ًال حول
م���س�ت�ق�ب��ل ال��دمي �ق��راط �ي��ة ال �ل �ي�برال �ي��ة وال ��دول ��ة الإ� �س�لام �ي��ة
وم�ستقبل العامل ،يف ظل تقل�ص قيم حقوق الإن�سان وتزايد
النزعات الإثنية والقومية ال�ضيقة و�صعود الإ�سالم املتطرف؟
وهل ت�شبه هذه الأو�ضاع ما حدث يف 1920م و1930م من �صعود
للنزعات الفا�شية؟ ليخل�ص بذلك �إىل �أن العنف لي�س جديداً
يف ال�ت��اري��خ الب�شري ،لكنه م��ن ال�صيغ املختلفة للتعبري عن
الطبيعة الب�شرية التي انحرفت عن م�سارها الطبيعي مبا فيه

