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االفتتاحية

ال خيار لنا..
إما نتقهقر وإما نتطور
يلتقي العقالء والحكماء؛ منذ فجر الوعي؛ حتى يومنا هذا ،على حقيقة أن جوهر اإلنسان ال يزال
سؤا ًال إشكالي ًا ،وهو ما َع َّب َر عنه أبوحيان التوحيدي منذ ألف عام ونيف؛ عندما قال "أشكل اإلنسان على
اإلنسان" .ذلك ألن النفس البشرية( ،كينونة اإلنسان أو ماهيته؛ بتعبير فلسفي) ،ال تزال عصية على
االستكشاف والضبط؛ بخالصات معرفية ،منطقية أو تجريدية محددة؛ بل ال تزال عصية ،قصية ،كامنة
في عتمات الذات السرية ،تتغير وتتبدل على الدوام ،وفق مقتضيات التحوالت االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،ما يجعل موضوع "جوهر اإلنسان"  -في كل األزمان  -يثير الكثير من االهتمام في انشغاالت
الوعي ،والكثير من التناقضات في تأويالت العقل؛ على مستوى األفكار والتصورات؛ ألنه يشكل غواية
سحرية ،تدهش العقول وتفتن المخيالت ،فهو يجمع قابيل وهابيل ،في رواية األديان السماوية،
وينطوي على شيطان ومالك ،حسب تجارب اإلنسان ،في رواية التاريخ ،وينام ذئب ًا ويصبح حم ًال ،في
رواية الفالسفة وعلماء االجتماع المعاصرين.

جوهر اإلنسان قائم
عىل تناقض وجودي
جذري
عىل اإلنسان أن
يعي ذاته ويجد
السبيل للوحدة مع
الطبيعة ومع الناس
اآلخرين
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وهذا ما يجعل التفلسف دائم
الحضور في مسيرة العقل الذكي؛
بشأن السؤال األبرز أو األهم
الذي يتقدم على سواه ،في حقل
"األنثروبولوجيا" أو علم اإلنسان؛
حتى اللحظة الراهنة ،وهو التالي:
مـا جوهـر اإلنسـان؟ أو بمـاذا
يمكـن وصفـه؛ بموضوعيـة؛ باسـتثناء
اإلنسـان؟ فهـو ليـس خيـراً خالصـاً،
أو شـراً مطلقـاً ،وإنمـا يجمـع فـي
ماهيتـه مـن الطيبـات مـا يكفـي؛
لوصفـه بالفاضـل الموقـر ،ومـن
الخبائـث مـا يكفـي؛ لتأصيـل قباحته،
ونعتـه بالشـرير المـؤزر ،وربمـا يجمـع
مـا بينهمـا أشـياء؛ ممـا خفـي أو بـان
لألعيـان ،أو أشـياء غيـر متوقعـة أو
مفهومـة لألذهـان ،ال يلبـث أن يفاجـئ
العقـل بهـا ،علـى مراحـل مختلفـة
أو متباينـة فـي المدييـن القريـب
والبعيـد .مـا يعنـي أن جوهـر اإلنسـان

قائـم علـى تناقـض وجـودي جـذري،
"وفـي لغـة تقنيـة ،يمكـن القـول إن
جوهـر اإلنسـان هـو ذاك التناقـض
بيـن اإلنسـان؛ كحيـوان يعيـش فـي
الطبيعـة ،وبيـن اإلنسـان؛ كالوجـود
الوحيـد فـي الطبيعة ،الذي يعي ذاته.
ولهـذا السـبب ،فإنـه بإمـكان اإلنسـان
أن يكون واعياً؛ بانشـقاقه عن نفسـه؛
بضياعـه وضعفـه ،وعليـه أن يجـد
سـبي ً
ال للوحـدة مـع الطبيعـة ،ومـع
النـاس اآلخريـن .فـإذا كان اإلنسـان
قـد خلـق وحيـداً ،أو فريـداً ،ووعـى
انشـقاقه عـن العالـم ،فإنـه سـيصبح
أحمـق؛ إذا لـم يجـد إمكانيـة لتجـاوز
هـذا االنشـقاق ،والوصـول إلـى وحـدة
وجوديـة جديـدة ،كمـا يقـول إريـك
فـروم ،تؤهلـه للتعايـش مـع الوحـدات
األخـرى؛ بأمـان وسلام ،وقدر معقول
مـن السـعادة المرتجـاة .أمـا مـن يجـد
نفسـه مكتفيـاً بذاتـه ،فيختـار التفـرد

أو العزلـة ،فهـو إمـا أن يكون إلهاً وإما
أن يكـون أحمـق؛ بتعبيـر فرانسـيس
بيكـون.
وربما ،أول من الحظ ضعف
اإلنسان وهشاشته ،ومدى حاجته
إلى اآلخرين ،ابن مسكويه في كتاب
"تهذيب األخالق" ،حيث يقول :إن
اإلنسان من بين جميع الحيوان ،ال
يكتفي بنفسه ،في تكميل ذاته .وال
بُ َّد له من معاونة قوم كثيري العدد؛
حتى يتمم بهم حياته طيبة ،ويجري
أمره على السداد .ولهذا قال
الحكماء إن اإلنسان مدني بالطبع،
أي هو محتاج إلى مدينة فيها خلق
كثير؛ لتتم له السعادة اإلنسانية،
فك ٌل؛ بالطبع وبالضرورة يحتاج إلى
غيره ،فهو لذلك مضطر إلى مصافاة
الناس ومعاشرتهم العشرة الجميلة،
ومحبتهم المحبة الصادقة؛ ألنهم
يكملون ذاته ،ويتممون إنسانيته،

وهو أيضاً يفعل بهم مثل ذلك .فإذا
كان كذلك؛ بالطبع وبالضرورة،
فكيف يؤثِر اإلنسان العاقل ،العارف؛
بنفسه ،التفرد والتخلي ،وال يتعاطى
ما يرى الفضيلة في غيره .فإذا القوم
ِ
وترك
الذين رأوا الفضيلة في الزهد
مخالطة الناس ،وتفردوا عنهم ،إما
بمالزمة المغارات في الجبال ،وإما
ببناء الصوامع في المفاوز ،وإما
بالسياحة في البلدان ،ال يحصل لهم
شيء من الفضائل اإلنسانية .ذلك أن
من لم يخالط الناس ولم يساكنهم في
المدن ،ال تظهر فيه العفة وال النجدة
وال السخاء وال العدالة؛ بل تصير قواه
وملكاته التي ركبت فيه باطلة؛ ألنها ال
تتوجه ال إلى خير وال إلى شر ،فإذا
بطلت ولم تظهر أفعاله الخاصة بها،
صار بمنزلة الجمادات والموتى من
الناس .ولذلك يظنون ويُظن بهم،
أنهم أعفاء وليسوا بأعفاء ،وأنهم
عدول وليسوا بعدول .وكذلك في
سائر الفضائل ،أعني أنه إذا لم يظهر
منهم أضداد هذه ،التي هي الشرور،
ظن بهم الناس أنهم أفاضل ،وليست
الفضائل أعالماً ،بل هي أفعال
وأعمال ،تظهر عند مشاركة الناس
ومساكنتهم ،وفي المعامالت وضروب
االجتماعات .ونحن إنما نعلم ونتعلم
الفضائل اإلنسانية التي نساكن بها
الناس ،ونخالطهم ،ونصبر على
أذاهم؛ لنصل منها وبها إلى سعادات
أخر؛ إذا صرنا إلى حال أخرى .وتلك
ٍ
الحال غير موجودة لنا اآلن.
يعني ابن مسكويه ،أن اإلنسان؛
بطبعه المدني ،ومن خالل التعايش
مع اآلخرين ،أو ما يميزه عن حيوان
الطبيعة ،يستطيع القياس والفصل
بين الخير والشر ،أو بين القبيح
والح َسن .وبمعنى قريب منه ،يقول
َ

يوهان كوتفريد فون هردر

(Johann

" ،)Gottfried Von Herderإن
اإلنسان يخلق ضعيفا في العالم،
وال يستطيع أبداً -عكس الحيوان-
الوصول إلى الهدف الذي يجب
عليه الوصول إليه ،انطالقاً من
تنظيمه" ،أي ال يستطيع اإلنسان؛ من
خالل تنظيم إمكانياته الشخصية أو
مدركاته المعرفية؛ مهما َع ُظ َمت أو
تعاظمت ،وإنما يحتاج إلى التعاون مع
اآلخرين؛ لتحقيق حاجاته أو غاياته،
وأهمها السعادة.
أمـا كيـف يكـون بإمـكان اإلنسـان
تجـاوز هشاشـته وانشـقاقه عـن
نفسـه وعـن العالـم ،فيتعيـن عليـه أن
يسـتثمر خصوصيـة وعـي الـذات،
التـي ال تميـزه عـن حيـوان الطبيعـة
فقـط ،وإنمـا تفـرض أيضـاً حضورهـا
علـى وعيـه؛ كحاجـة ملحـة ،ال يمكـن
االسـتغناء عنهـا .مـا يحتـم عليـه "قبل
كل شـيء أن يتكـون فـي اإلنسـانية؛
ألن الغريـزة المكتسـبة التـي يجـب
أن تُكونـه ،هـي العقـل ،أي أنـه بالعقـل
يسـتطيع تحقيـق الهـدف (أهدافـه)،
فـي إطـار عالـم اإلنسـانية المتميـز
والمختلـف عـن العالـم الحيوانـي"،
كمـا يقـول هـردر .فجوهـر أو
حقيقـة اإلنسـان ،ال تكمـن بعزلتـه
عـن اآلخريـن ،أو توحـده بنفسـه ،أو
فردانيتـه ،وإنمـا تكمـن؛ بحقيقـة كونه
كائنـاً يحمـل فـي ذاتـه كل اإلنسـانية؛
بـكل إمكانياتهـا ،بـرأي غوتـه.
إذن ،وجوب تحقيق وتطوير ذلك
الشيء الخاص باإلنسان الذي هو
جوهر اإلنسان ،أو جوهر إنسانيته؛
بالعقل ،تلك هي مهمة اإلنسان؛
بتعبير كوتهولد إفريم ليسنغ
(.)Gotthold Ephraim Lessing
وهــذا يعنــي ،أننا؛ بمجــرد ما نولد،

حتى يتجاوز اإلنسان
هشاشته وانشقاقه
عن نفسه ،يتعني
عليه أن يستثمر
خصوصية وعي
الذات التي متيز بها
عن الكائنات الحية
يف الطبيعة

حقيقة اإلنسان ال
تكمن يف عزلته
عن اآلخرين ،بل يف
حقيقة كونه كائناً
يحمل يف ذاته كل
اإلنسانية

منذ أن يولد اإلنسان
تصبح الحياة سؤاالً
من الالزم اإلجابة
عنه من أجل اكتشاف
ماهيته وخصوصيته
وتحقيق إنسانيته،
أي تحقيق الكامل
بشكل أرقى

تصبــح الحيــاة بالنســبة لنــا ســؤا ًال؛
مــن الــازم أن نجيــب عنــه ،مــن أجــل
اكتشــاف ماهيتنــا أو خصوصيتنــا ،أو
تحقيــق إنســانيتنا؛ بمعنــى تحقيــق
الكمــال علــى نحــو أرقــى ،أو تحقيــق
الســعادة علــى نحــو أكمــل .ولكــن ،هــل
يمكــن اإلجابــة عــن ذاك الســؤال عــن
طريــق العقــل وحــده ،أو عــن طريــق
كل وجودنــا اإلنســاني ،أو كل َملَكاتنــا
اإلنســانية ،وفــي مقدمتهــاَ ،ملَــكات
العقــل والصداقــة والحــب التــي
تعتبــر أرحــب وأســرع الطــرق إلــى
األنســنة ،ذلــك ألن الحــب يقــوم علــى
الثقــة واالحتــرام والتفاهــم المتبــادل
بيــن طرفيــن متكافئيــن (صداقــة
أو عاطفــة)؛ بعكــس التســامح الــذي
تفرضــه الحاجــة الخاصــة فــي
معظــم وجوهــه ،والمصلحــة العامــة
فــي بعــض وجوهــه ،ويحتــاج إلــى
التضحيــة الذاتيــة فــي وجــوه أخــرى.
وكمــا يقــول الحكيــم العربــي :ينبغــي
لمحــب الكمــال أيضــاً أن يعــود
نفســه محبــة النــاس أجمــع ،والتــودد
إليهــم ،والتحنــن عليهــم والزلفــى
منهــم ،والرحمــة لهــم ،فــإ ّن النــاس
قبيــل واحــد ،متناســبون ،تجمعهــم
اإلنســانيةِ ،
وتحلهــم قــوة إلهيــة فــي
جميعهــم ،وفــي ك ّل واحــد منهــم،
وهــي النفــس العاقلــة .وبهــذه النفــس
صــار اإلنســان إنســاناً ،وهــي شـ ُ
ـرف
جــزأي اإلنســان ،اللذيــن همــا النفــس
والجســد ،بــرأي مســكويه.
وهكذا تكون البشرية ،أمام خيارين
ال ثالث لهما" ،إما أن نتقهقر وإما
أن نطور إنسانيتنا"؛ بكل وجودنا
اإلنساني ،أو َملَكاتنا المكتسبة؛
بتعبير أريك فروم.

محمد وردي
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األمم المتحدة تمنح ابن بيه جائزة التميز الدولية للحريات الدينية والسالم

ابن بيه :دولة اإلمارات سباقة في تبني رؤية
حضارية قائمة على قيم السماحة والتسامح

منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة  -جنيف:
منحت الجمعية العالمية للدفاع
عن الحرية الدينية ،التابعة لمنظمة
األمم المتحدة في جنيف ،جائزة
التميز الدولية لسفير الحريات
الدينية والسالم ،معالي الشيخ عبد
اهلل بن بيه ،رئيس "منتدى تعزيز
السلم في المجتمعات المسلمة"،
رئيس "مجلس اإلمارات لإلفتاء
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الشرعي".
وتعد الجائزة ،واحدة من
أهم الجوائز التي تُمنح سنوياً
تكريماً؛للشخصيات الدولية التي
أسهمت بشكل كبير وف ّعال ،في مجال
الحرية الدينية وتعزيز ثقافة السالم
والتعايش بين األديان.
جـاء هـذا التكريـم فـي إطـار
أعمـال القمـة العالميـة الثانيـة ،حـول
الديـن والسلام واألمـن ،التـي عقـدت
خلال الفتـرة مـن  29أبريل إلى األول

مـن مايـو الماضييـن ،فـي مقـر األمـم
المتحـدة بجنيـف ،وسـط حضـور
نوعـي مـن رجال الديـن واألكاديميين
والخبـراء الدولييـن فـي مجـال حقـوق
اإلنسـان.
ويأتـي فـوز معالـي الشـيخ بـن بيـه
بالجائـزة هـذا العـام بمثابـة تقديـر
واعتـراف دولـي؛ لجهـوده الجليلـة
والمسـتم ّرة في تأصيل خطاب السـلم
والتسـامح فـي اإلسلام ،وتفعيلـه
فـي مبـادرات ناجحـة ،مثـل "إعلان

مراكـش" و"قوافـل السلام" و"حلـف
الفضـول الجديـد" الـذي جمع األديان
الكبـرى فـي العالـم على قيـم الفضيلة
والرحمـة ،ومن خالل إشـراف الشـيخ
ودعمـه؛ لجهـود المصالحـة فـي عـدد
مـن الـدول ،التـي تشـهد حروبـاً أهليـة
وصراعـات دمويـة وحـركات متطرفة،
مثـل جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى.
وقـد ُعـرف عـن الشـيخ دفاعـه عـن
حقـوق األقليـات المسـلمة فـي الـدول
األوروبيـة ،وسـعيه لتقديـم خطـاب

متوازن ،يشـجع الدمـج اإليجابي لهذه
األقليـات ،ضمن نسـيجها المجتمعي.
وقـام معالـي الشـيخ ابـن بيـه
بمبـادرات علميـة وعمليـة لحمايـة
حقـوق األقليـات غيـر المسـلمة فـي
الـدول المسـلمة ،وقـد توجـت هـذه
األعمـال بصـدور "إعلان مراكـش"
التاريخـي ،مطلـع سـنة  2016الـذي
حظـي بتقديـر وإشـادة دوليـة واسـعة
مـن طـرف صنـاع القـرار والقـادة
الدينييـن ،كان آخرهـا تنويـه البابـا
فرانسـيس ،بابا الكنيسة الكاثوليكية؛
بهـذا اإلعلان خلال زيارتـه األخيـرة
للمملكـة المغربيـة.
يذكـر أن معالـي الشـيخ عبـد اهلل
ابـن بيـه كان قـد فـاز بجائـزة الحريات
الدينيـة ،العـام  ،2016كأول رجـل ديـن
يحظـى بتلـك الجائـزة التـي يمنحهـا
متحـف الصحافة واإلعلام األكبر في
العالـم "نيوزيـام" فـي واشـنطن؛ ألبـرز
الشـخصيات التـي عرفـت بدورهـا
فـي دعـم حريـة التعبيـر والدفـاع عـن
الحريـة الدينيـة فـي العالـم.
وفـي كلمتـه بالمناسـبة ،قـال معالـي
الشـيخ عبـد اهلل بـن بيـه" :لقـد كنا في
اإلمـارات العربيـة المتحـدة سـباقين
إلـى تبنـي ُرؤيـة حضاريـة ،قائمـة علـى
قيـم السـماحة والتسـامح ،حيـث لـم
تـزل الدولـة تطلـق وتدعـم المقاربـات
الحيـة ،والمبـادرات القو ّيـة علـى
الص ُعـد ،وفـي أبـرز المحافـل
مختلـف ُّ
الدوليـة واإلقليميـة؛ بجسـارة وكفـاءة،
ووثيقـة األخـوة اإلنسـانية التـي وقعـت
فـي أبوظبـي شـاهد علـى هـذه الجهود
المميـزة".
ً
قائلا" :مـن
وأضـاف معاليـه
أبوظبـي عاصمـة األخـوة اإلنسـانية،
انطلقـت دروب السلام التـي اختطهـا
"منتـدى تعزيـز السـلم في المجتمعات
المسـلمة" ،حيـث دعـا منـذ تأسيسـه
يوجـه إلـى
إلـى رفـض كل اضطهـاد ّ
أقليـة دينيـة أو عرقيـة أو ثقافيـة،
ورفـض اسـتغالل الديـن فـي هـذه
األعمـال الشـنيعة ،التـي ال يب ّررهـا
عقـل أو يق ُّرهـا ديـن".

وأكـد الشـيخ ابـن بيـه أن اإلرهـاب
العبثـي يكشـف فـي ك ّل مـرة عـن
حقيقتـه الهمجيـة ،تحـت مسـميات
مختلفـة ،تـارة كراهيـة اإلسلام،
وتـارة أخـرى كراهيـة المسـيحيين،
وأحيانـا باسـم معـاداة اليهـود ،وكل
العائلـة اإلبراهيميـة فـي ذلـك سـواء،
ولكـن الحقيقـة التـي تختفـي وراء
وتوحـد جميـع اإلرهابييـن ،هـي
ذلـكّ ،
كراهيـة اإلنسـان ،واسـتغالل األديـان.

وتابـع معالـي الشـيخ ابـن بيـه:
لقـد قمنـا مـن خلال إعلان مراكـش
بتأصيـل المفهـوم الجديـد للمواطنـة،
ً
انطالقـا مـن صحيفـة المدينـة
المنـورة؛ بوصفهـا خيـاراً يرشـحه
الزمـن والقيـم؛ للتعامـل مـع تحديـات
العصر ،وتفعيل المشـترك اإلنسـاني،
وتحييـد عناصـر اإلقصـاء والطـرد،
مـن أجـل تحقيـق السـلم االجتماعـي،
القائـم علـى االعتـراف المتبـادل

بالحقـوق والواجبـات ،والقبـول بمـا
يفرضـه التنـوع مـن اختلاف العقائـد
والمصالـح وأنمـاط الحيـاة.
وخلـص الشـيخ ابـن بيـه في كلمته
إلى أنه السـبيل إلى تحقيق المواطنة
الحاضنـة للتنـ ّوع والمحققـة للحريـة
الدينيـة إال مـن خلال اسـتراتيجية
السلم.
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دروب التسامح
كل واحدة
والسالم مفردتان تحيل ّ
السلم
ّ
ّ
منهام عىل معنى مختلف
والسالم ال مقابل له
السلم يقابله الحرب
ّ
ّ
ألنه من أسامء الله الحسنى

أحيان ًا يجري الربط بين األلفاظ؛ بطريقة اعتباطية
تسهم بتكوين نمطيات ذهنية ال واعية ،ال يقتصر ضررها على
تشويه الداللة أو ضياع المعنى ،كما يحصل في الخلط بين
والسالم ،وإنما يتجاوز ذلك إلى ما يمكن أن نسميه
السلم ّ
لفظي ّ
عطب الشخصية؛ بالمعنى اإلنساني .ذلك ألن النمطيات
الذهنية تؤسس للدوغمائيات القاتلة التي تقوم على اإلقصاء
واإللغاء ،وتشرعن العنف.

من السّ لم إلى السّ الم ..قراءة اجتماعيّة
نفسيّة
روحي وسكينة نفس ّية
السالم هو اطمئنان
ّ
ّ
وانيّة يعرس متثّلها يف اللّغة
ج ّ
لن يتحقق السلم فعلياً يف العامل ما مل
يتحقق السالم نفسياً يف قلوب البرش

يقوم هذا المقال على افتراض
مفهومي ،بين
لغوي
وجود خلط
ّ
ّ
والسالم ،حيث يذهب
السلم
ّ
كلمتي ّ
بعض الكتّاب إلى اعتبارهما كلمتين
مترادفتين .وإ ّننا خالفاً لهؤالء ،نعتبر
والسالم مفردتان تحيل
السلم
ّ
أ ّن ّ
ك ّل واحدة منهما على معنى مختلف؛
رغم اشتراكهما في الجذر الواحد
(س،ل،م).

يعسـر أن تم ِّثلهـا اللُّغـة.
السـلم
ومـع ذلـك ،فـإنَّ اختلاف ّ
السلام ،ال يعنـي عـدم وجـود
عـن َّ
عالقـة دالل ّيـة وإجرائ ّيـة بينهمـا .وإ َّننـا
السلام
فـي هـذا المقـال نفتـرض أنَّ ّ
السلم
السبيل إلى ّ
ّفسي العميق هو ّ
الن َّ
ً
(فرد ّيـاً أو جماع ّيـا) ،وبعبـارة أخـرى،
فإ ّننـا نذهـب إلـى أ ّنـه ال يمكـن تحقيـق
السـلم فعل ّيـا فـي العالـم؛ مـا لم يتحقّق
ّ
نفسـيا فـي قلـوب البشـر.
السلام
ّ
َّ

السـلم ،فيدخـل ضمـن زوج
أ َّمـا َّ
تقابلـي مـع الحـرب؛ بضروبهـا،
ّ
والعنـف؛ بصنوفـه .وفـي هـذا يقـول
للسـلم
اهلل تعالـى﴿ :وإن جنحـوا ِّ
فاجنـح لهـا﴾ (األنفـال .)61 ،8وهـذه
السـابقة لهـا التـي
اآليـة مقابلـة لآليـة ّ
تحيـل علـى الحـرب :وأعـ ُّدوا لهـم مـا
اسـتطعتم مـن قـ َّوة ومـن ربـاط الخيـل
ترهبـون بـه عـد َّو اهلل وعد ّوكـم...
السـلم
(األنفـال .)60 ،8وإذا كان ّ
السلام
يسـتدعي مقابله الحرب ،فإنَّ َّ
السلام هو من أسـماء
ليس له مقابلّ .
اهلل الحسـنى ،هـو متَّصـل بالواحـد
الصفـات ال َّر َّبان َّيـة.
األحـد مـن منظـور ِّ
فالسلام هـو اطمئنـان
أ َّمـا دالل َّيـا،
َّ
روحي عميقٌ ،وسـكينة نفسـ َّية ج َّوان َّية،
ٌّ

قراءة منقوصة

اختالف داليل

ألفة يوسف
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وقد الحظنا في العشر ّيات
األخيرة ،وفي ج ِّل البلدان العرب َّية،
انتشاراً لثقافة العنف وطغياناً لها،
ويتجسم
يظهر في العالقات اليوم ِّية،
َّ
لغ ًة وسلوكاً ،كالماً وفع ً
ال .ويسهل
طبعاً البحث عن تبريرات خارج ّية
لهذا الوضع ،فيمكن االرتياح إلى
نظر ّية المؤامرة ،وإلى فكرة أ ّن
"اآلخر" ينشد تدمير قيمنا وأخالقنا.
لكن هذه القراءة سريعة ومنقوصة،
َّ
تشجع على التّواكل ،وإلقاء المسؤول ّية
ّ
على الغير .وإ ّننا خالفاً لذلك ،نريد
أن ننظر في أنفسنا نظرة تقييم ّية
نقد ّية .نريد أن نفترض أنَّ مجتمعاتنا
هي أيضاً مسؤولة عن انتشار العنف

فيها .إ ّننا نو ّد أن نأخذ مشرط الفكر
محاولين اإلجابة عن األسئلة التّالية:
كيف تسهم تربيتنا في إنشاء شخص ّية
جماع ّية عنيفة؟ كيف تسهم مجتمعاتنا
في ضمور قيم التّسامح لدى النّاشئة
خصوصاً؟ وهل من سبيل إلى الخروج
من ثقافة العنف والكره ،إلى ثقافة
التّسامح والمح ّبة؟

بالجامعي:
االحتفاء
ّ
اآلخر ليس مثيل

نتر ّبى عادة على االحتفاء بالجماعة
(جماعتنا طبعاً) ،فتنتصب األنا أو
"النّحن" في مقابل اآلخر أو الـ"هم".
هذا "النّحن" قد يكون ثقاف ّياً" ،نحن"
العرب وهم "الغرب" ،وقد يكون
دين ّياً" ،نحن" المسلمون و"هم" غير
المسلمين ،وقد يكون مذهب ّياً" ،نحن"
السنة و"هم" ّ
الشيعة أو العكس .وقد
ّ
السلطة،
يكون "النّحن" سياس ّيا" ،نحن" ّ
واآلخر هو المعارض أو العكس.
مبدئ ّيا نق ّر بأن ال إشكال في ّ
الشعور
باالنتماء إلى ُهو ّية ّما .إ ّن المشكل
ليس في االنتماء إلى المجموعة في
ذاته ،وإ ّنما المشكل يبدأ عندما نعتقد
أ ّن "النّحن" على صواب ،وأ ّن اآلخر
على خطأ .وفي تص ّور أنَّ الجماعة
التي أنتمي إليها تم ّثل الحقيقة،
وتحتكر صورة نموذج ّية لما يجب أن
يكون .وهذا ليس بغريب على شعوب
تقوم ثقافتها على اإلجماع .إنَّ ك َّل من
السائد واالعتقاد
يخرج عن التَّمثُّل ّ
ّ
الشائع ،يُفرد إفراد البعير المع َّبد،
كما قال ّ
الشاعر طرفة بن العبد في
معلّقته ّ
الشهيرة:
إلــى أن تحامتنــي العشــيرة ك ّلهــا
وأفــردت إفــراد البعيــر المع ّبــد
واللَّطيف أنَّ إعالء شأن المجموعة
قد يبدِّل ماهية ال ّديموقراط ّية نفسها
في بعض مجتمعاتنا .فتتح ّول من
حكم لألغلب ّية ،ينشد حماية األقلّية،
إلى دكتاتور ّية لألغلب ّية .وكثيرة هي
المجتمعات العرب ّية ا ّلتي تحمل؛
بدرجات متن َّوعة ،إقصاء وعنفاً تجاه
األقلّيات؛ مهما يكن نوعها.
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دروب التسامح
املقارنة :اآلخر أفضل
(أسوأ) مني

أسلفنا اإلشارة إلى االحتفاء
بالجماعي ،في مقابل استهجان
اآلخر ،الخارج عن الجماعة ،أو
السائد .ونضيف أ ّننا
المختلف عن َّ
قد نجد داخل الجماعة نفسها ،توتُّراً
في العالقات؛ أل ّنها عالقات تقوم
عادة على المقارنة بين األفراد ،وتق ّ ُر
بتفضيل أحدهم على اآلخر .هذا
قد يظهر داخل األسرة ،حيث يقارن
بعض أفراد األسرة األطفال بعضهم
ببعض ،فقد يقارنون ابناً متوسط
الذكاء؛ بأحد اقربائه أذكى منه ،أو
يقارنون بنتاً "مقبولة الجمال"؛ بابنة
ع ّمها "الفاتنة" .وقد تكون المقارنة
داخل المدرسة بين التَّالميذ ،حيث
يُع ُّد أحدهم "فاش ً
ال" وال ّثاني "ناجحاً".
وقد تكون المقارنة بين المهن؛ باعتبار
إحدى المهن راقية وال ّثانية ُمحتقَرة.
الضرب من المقارنة
إنَّ هذا
َّ
منتشر ،منطلقه سلّم ّية موهومة
بين النّاس ،وتراتب ّية مفترضة في
أدوارهم .وهذه المقارنة خطرة

ثقافة املقارنة
واالحتفاء باإلجامع
توطئة لشطب اآلخر
وإلغاء املختلف
املخيال الجمعي
يف ثقافات اإلجامع
يولد العنف واإلقصاء
بكل أشكاله
يل هو
اإلقصاء الخيا ّ
احتقار واستهجان
قد يبلغان حدود
م
التّجاهل التّا ّ
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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نتائجها؛ أل ّنها تؤ ّدي إلى إحساس كامن
بالنّقص ،وإلى شوق إلى االعتراف؛ قد
يتجسمان عنفاً تجاه الغير.
َّ

الصاع والعنف
ِّ

إ ّن االحتفاء بالجماعي من
جهة ،والمقارنة بين األفراد داخل
المجموعة؛ بتمييز بعضهم على بعض
من جهة أخرى ،يؤ ِّثران في الال و ْعي
اليونغي للمصطلح.
الجمعي؛ بالمفهوم
ِّ
ّ
ٌ
جماعي ،قوامه
فيتش َّكل بذلك مخيال
ٌّ
ثالثة عناصر ،أ َّوالً أنَّ اآلخر يجب أن
يكون مثي ً
ال لي ،وثانياً أنَّ اآلخر قد
يكون أفضل منّي ،وثالثاً أنَّ اآلخر قد
يكون أسوأ منّي .وعن الحاالت ال ّثالث
ينتج بين األنا واآلخر صراع.
فلكي يكون الغير مثي ً
بد
ال لي ،ال َّ
الصراع والعنف؛
من االلتجاء إلى ِّ
لتغييره ،وال مانع حينها من أن أفرض
عليه االلتزام؛ بنمط حياة ال يرغب
فيه ،وال مانع من أن أسقط عليه تم ّث ً
ال
للعالم ال يؤمن به .المه ّم أن ال أرى
صورة أخرى تذ ِّكرني بإمكان مختلف
في؛ بك ِّل
عنِّي .المه ُّم أن ينصهر الغير َّ
أساليب االنصهار الممكنة.

وإذا كان اآلخر أفضل منّي فهو
يذ ّكرني بنقصي ،لذا وجب أن يختفي
هو ،أو أن يضمح َّل االعتراف به ،وال
الصراع والعنف،
يكون ذلك إال عبر ِّ
يكون ذلك باغتياب اآلخر ،أو بتسقُّط
هفواته ،أو باالعتداء عليه مجاز َّيا
ومادياً.
وإذا كان اآلخر أسوأ منّي ،فهو أيضاً
يزعجني؛ أل ّنه غير مطابق للنّموذج
بد
"األرقى" المفترض ،وهنا أيضاً ال َّ
الصراع والعنف اللذين
من اللجوء إلى ّ
يتجسمان عبر االحتقار واالزدراء.
ّ

اإلقصاء الرمزي
والخيايل

يتجسـم
إنَّ العنـف تجـاه اآلخـر
َّ
وفـق ثالثـة مسـتويات ،يجمـع بينهـا
فـي ك ِّل األحـوال اإلقصـاءُ؛ بصفتـه
أبـرز أشـكال العنـف .ويتلـ َّون اإلقصـاء
رمز ّيـاً وخيال ّياً وواقع ّياً؛ وفق التَّلوينات
َّفسـية ال َّثالثـة للبشـر (يمكـن تنـاول
الن َّ
ال ّ
البشـري مـن منظـورات
الوعـي
ّ
والخيالـي
مـزي
ثالثـة ،هـي ال ّر ّ
ّ
مـزي فيحيـ ُل
والواقعـي .فأ ّمـا ال َّر ُّ
ّ
علـى العالقـة بـاألب ،وهـو متّصـل

بـك ّل ضـروب التّرميـز ،وعلـى رأسـها
الخيالـي فيحيـل
اللُّغـة والقانـون ،وأ َّمـا
ُّ
علـى العالقـة بـاأل ِّم ،وهـو متَّصـل بـكلِّ
هنـي واالنفعـاالت
ضـروب الخيـال ال ِّذ ّ
الواقعـي فيشـير إلـى
َّفسـية .وأ َّمـا
الن َّ
ُّ
شـكل مـن
ٍ
مـا ال يمكـن ترميـزه؛ بـأيِّ
الرمـزي،
األشـكال) .فأ َّمـا اإلقصـاء
ُّ
فيكـون مـن خلال فـرض عالمـات
مخصوصـة علـى ال ُمقصـى .يكـون
ذلك بتمييزه عبر اللِّباس ،أو التَّسـمية
اللُّغو ّيـة ،أو أيِّ ضـرب مـن ضـروب
السـمات َّ
الظاهـرة .األمثلـة علـى ذلـك
ِّ
كثيـرة أقربهـا مـا قـام بـه النَّازيُّـون
تجـاه اليهـود؛ بإجبارهـم علـى ارتـداء
الصفـراء علـى ثيابهـم فـي
النِّجمـة َّ
أثنـاء الحـرب العالم ِّيـة ال َّثانيـة ،ومـن
ضـروب اإلقصـاء ال َّرمـزيِّ مـا ذهـب
إليـه الفقهـاء ،بعيـداً عـن القـرآن ،مـن
بـزي خـاص
تخصيـص أهـل ال ِّذ َّمـة
ٍّ
مختلف عن المسـلمين .وأما اإلقصاء
الخيالـي ،فيكـون عبـر احتقـار اآلخـر
واسـتهجانه ،وهـو احتقـار واسـتهجان
قد يبلغان حدود التجاهل التام .وهذا
التجاهـل أو الالمبـاالة هو من المعاني
التـي يسـقطها بعـض الكتّـاب خطـ ًأ

على مفهوم التسـامح ،فيتصورونه قلة
اهتمام واكتراث بالغير ،ويتوهمون أنه
الالمبـاالة؛ فـي حيـن أنـه نقيـض لهـا.

اإلقصاء الواقعي

ومنطقـــي أنـــه بعـــد اإلقصـــاء
ال ّرمـــزي والخيالـــي ال يبقـــى إال
الضـــرب األخيـــر مـــن ضـــروب
اإلقصـــاء وهـــو اإلقصـــاء الواقعـــي.
وهــو أعنــف ضــروب اإلقصــاء؛ إذ يبلــغ
ح ــد قت ــل المختل ــف والقض ــاء علي ــه
فعلي ـاً .قــد يكــون ذلــك عبــر خالفــات
فردي ــة ،أش ــهرها م ــا بلغن ــا م ــن قت ــل
أحـــد ابنـــي آدم ألخيـــه﴿ :فط َّوعـــت
ل ــه نفس ــه قت ــل أخي ــه فقتل ــه فأصب ــح
مـــن الخاســـرين﴾ (المائـــدة.)30 ،5
يتجســم
ولكـ َّـن اإلقصــاء الواقعــي ،قــد
َّ
أيض ــا جماع َّي ــا ،م ــن خ ــال الح ــروب
الدمويـــة التـــي جـــرت عبـــر تاريـــخ
َّ
البشـــر .صحيـــح أنَّ هـــذه الحـــروب
تتنــ َّوع أس ــبابها وتبريراته ــا ،وتختل ــف
أســـاليبها وتقنياتهـــا ،لكنَّهـــا ليســـت
ف ــي ك ِّل األح ــوال ،إال تجس ــيماً ماديــاً
لإلقصـــاء الواقعـــي.

التبية وقبول اآلخر
ّ

بعد أن عرضنا دور المخيال الجمعي
في توليد العنف واإلقصاء ،وبعد أن
عرضنا ضروب اإلقصاء وصنوفه ،نو ُّد
نعرض بعض األساليب ا ّلتي تم ّكن
أن
َ
من نبذ العنف وقبول اآلخر .ويكون
ذلك داخل األسرة وفي المجتمع .فأ َّما
داخل األسرة ،فعلى الوالدين أن يقبال
األوالد أو البنات كما هم؛ بصفاتهم
المم ّيزة وخصائصهم الفريدة .إ ّن
التّربية هي فقط أن َّ
تهذب ،وليست
أن تفرض على اآلخر ،وأن يكون
ابنك صور ًة مثال ّية مفترضة .هذا
ما ينساه كثير من اآلباء واأل ّمهات،
ور َّبما يذ ِّكرهم به قول جبران خليل
جبران" ،أوالدكم ليسوا لكم .أوالدكم
أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها".
إ ّن هذا القول يقتضي ضرورة مراعاة
خصوصيات ِّ
الطفل وميوله ،بعيداً عن
أيِّ ضرب من المقارنة واإلسقاط .إ ّن
اهلل تعالى هو الخالق األوحد ،لذلك
ص ْق ً
ال
تقتصر التّربية على أن تكون َ
حال من
لما هو كائن ،وهي ليست بأيِّ ٍ
األحوال خلقاً جوهر َّياً.
أ َّما في المجتمع ،فم َّما يسهم في

نبذ العنف واإلقصاء المساواةُ بين
المواطنين ،اعترافاً؛ من دون تمييز
فعلي .إنَّ المساواة ليست
رمزي وال
ٍّ
تماث ً
ال وال تماهياً ،إ ّنها مساواةٌ في إطار
َّ
االختالف والتَّع ُّدد والتن ّ ُوع .إنها مساواة
تقوم على الوعي بأنَّ ٍّ
لكل دوره في
الحياة ،فجميع األدوار الزمة وضرور َّية،
أي منها بأفضل من سواه .وإذا
وليس ٌّ
فهمنا ذلك فسنفهم أنَّ التَّم ُّيز ليس في
الدور ،وال في نوعه ،وإنما في
طبيعة َّ
حسن أدائه وااللتزام به.

السالم
السلم إىل
من
َّ
ِّ

إنَّ ك َّل عناصر التَّربية ا ّلتي
ذكرنا ،قد تنشئ؛ بتراكمها تاريخ ّياً،
السلم ،ويستبدل
مجتمعات يسود فيها َّ
أهلها بالعنف واإلقصاء؛ التسامح
ولكن الهدف األسمى أعمق
والقبو َل.
َّ
َّ
من ذلك .إننا نتص َّور أنَّ المجتمع ال
يتغ َّير في أعماقه ،إال إذا تغ َّير أفراده
جوهراً .وهذا التغيير النفسي العميق
هو المنشود .إنه هو التغيير الذي
ِ
المتحقّق
السلم
يجعلنا نتجاوز مستوى ِّ
السالم؛
عمل َّي ًأ وإجرائ َّياً ،إلى مستوى َّ
بما هو مرتبة نفسية ،تشرق في جوهر

النُّفوس.
السلم .إ َّنه
السالم أرقى من ِّ
إنَّ َّ
الواحد الذي يتموقع وراء األزواج
السالم انفتاح جوهري
جميعها .إنَّ َّ
قوامه المح َّبة .فمن استطاع أن
يسلِّم بإرادة اهلل تعالى في الكون،
ال يمكن إال أن يكون قلبه يسع
العالم كلَّه؛ بتناقضاته واختالفاته
وتباينه؛ ألنَّ هذه المظاهر جميعها،
تعددت وتح َّولت ،ليست في
مهما َّ
ً
ّ
آخر األمر إال تعبيرا عن الواحد
األحد .ومن هنا يمكن أن نقو َل :إنَّ
االنفتاح نحو اآلخر وقبوله ،ليس
تسامحاً يُجبر عليه اإلنسان نفسه،
ويطوعها لتحقيقه ،وإنما هو قبول
أصلي ،حاصل؛ بالقوة؛ منذ خُ لق
السالم هو جوهر الوجود
الكون إنَّ َّ
البشري ،إ َّنه الفطرة التي يبعدنا عنها
تكييف سلوك جامد وسلطان تربية
إقصائية ،وكلَّما ابتعدنا عن الفطرة
انزعجنا وأزعجنا .كلما ابتعدنا
عن الفطرة نسينا أنفسنا وجهلنا،
لذلك كان خير جواب للجاهلين هو
السالم﴿ :وإذا خاطبهم الجاهلون
َّ
قالوا سالما﴾ (الفرقان.)63 ،25

من اإلقصاء الرمزي
مة
تخصيص أهل ال ّذ ّ
بزي مختلف عن
ّ
املسلمني
صقْل ملا هو
ّ
التبية َ
كائن وليست إعادة
خلق جوهري فذلك
لله وحده
السالم هو جوهر
ن
إ ّ
ّ
الفطرة الّتي يبعدنا
عنها سلطان الرتبية
يئ
اإلقصا ّ
15

دروب التسامح
جذور التآخي تعود لألخالق ّيات التي سعى
اإلنسان لبلورتها عرب العصور
وة
إبداع العرب مكارم األخالق انتقل باألخ ّ
العصب ّية إىل التآخي اإلنساين
التسامح كما هو مطروح اليوم ،شئنا أم أبينا ،هو مزيج من
األخوة القبلية العتيقة ،والتآخي الديني القديم ،والتسامح
ّ
عصرية مبتكرة .ما يعني أن
صيغة
في
الحديث،
التنويري
ّ
التسامح لم يأت من عدم ،وإنما استنبت من جوهر التجربة
وروية ،كما
البشرية ،وجرى صقله في سياق التآخي؛ بصبر
ّ
يستخرج الذهب من ركازه المدفون في األرض.

لم يتبلور التسامح؛ كمفهوم ،ولم
يتجوهر كقيمة إنسانية فريدة؛
ببعد أخالقي شفيف ،إال مع ظهور
قدم أرقى
األديان السماوية ،حيث َّ
تعبير للوعي االنساني؛ لكونه يم ّيز
اإلنسان عن باقي الكائنات على وجه
بس ٍ
المعمورة؛ ِ
مة غير مادية ،وغير
مرتبطة بالغريزة.
بيد أن أصول هذه السمة الروحية
في تاريخ المعرفة اإلنسانية لم تأخذ
حقّها بعد ،حيث لم يُنصف التآخي
بما يضمن له االعتراف بدوره البنّاء،
أو دوره الرائد في هذه العملية.
فالتآخي ينتمي الى طفولة الوعي
البشري ،وكان دوره السوسيو-

اإلنسان األول على تطوير روابطه
العائلية ،مب ّيناً فيها ما كان كامناً،
وغير موجود في دنيا الحيوان أو
الجماد ،حيث إنه عاش األخ ّوة على
نحو مختلف؛ عن معناها البيولوجي
المحض .فجاءت األخ ّوة بين أفراد
العائلة الممت ّدة األولى تحمل معنى
الرابط االجتماعي والروحي على
السواء؛ منذ البداية.
لقد دافع اإلنسان عن أخيه،
كما لو أنه يدافع عن نفسه ،معتبراً
أن بقاءه من بقاء أخيه وأخته
وأمه وأبيه .فنمت أخ ّوة العصبة
بين جميع هذه المك ّونات ،وبات
لرابطة الدم معنى ،يتجاوز القرابة

التآخي ركاز التسامح ..أخوّ ة روحيّة تشمل
اإلنسانية جمعاء
معرفي ،أساسياً في العائلة الممت ّدة
البدئية ،وروابط األخ ّوة فيها ،ثم في
العشيرة وروابط العصبة فيها ،ثم
في القبيلة وما تزخر به من مكارم
األخالق.
لذلك نرى أنه من المفيد الدخول
إلى هذا الموضوع من بابه األقدم،
وصوالً إلى زمننا الراهن ،علماً بأن
مسيرة هذا المفهوم الجوهري،
أعني التسامح ،ال تشير إلى أي قطع
إبيستمولوجي مع سلفه النوعي،
أعني التآخي؛ بل إن ما تشير إليه
هذه المسيرة المعرف ّية الطويلة،
هو التواصل والتكامل بينهما ،على
مستوى المعنى األبعد لكل منهما.

فردريك معتوق
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وة البدئية اىل
من األخ ّ
التآخي

حصل تق ّدم كبير عندما عمل

الرحم ّية ،حيث صار لألخ ّوة معنى
جماعي ملزم؛ بمندرجاته اإلنسانية
المتم ّيزة ،وباتت ترافقها كوكبة
من األعراف ،فتمأسست األخ ّوة
واكتسبت مع العشيرة والقبيلة طابعاً
قانونياً داخلياً ،ثم جعلها خارجياً
في قلب السلوك االجتماعي أو
الفعل االجتماعي ،كما يس ّميه علماء
االجتماع.
أما االنتقال من هذه األخ ّوة
الداخلية ،كما كانت معيشة داخل
العشيرة ،إلى أحالف األخ ّوة بين
بعض العشائر ثم بعض القبائل،
فبقي مسقوفاً ومط ّوقاً؛ إذ إن الطابع
والعصبي الحصري كان
الداخلي
ّ
يس ّور التواصل ويقنّن الروابط على
نحو جاذب ألي من األطراف نحو
المركز.
ً
لذلك بقيت دوما هذه األخ ّوة

القبل ّية والعصب ّية العتيقة محصورة
ضمن جماعات بعينها ،وتدير معنوياً
ظهرها للخارج؛ في مراحلها األولى
البعيدة .غير أن نزوع االنسان الدائم
نحو األفضل ،جعل هذه األخ ّوة في
صيغتها األولى ،اإلنسانية المتق ّدمة
نسبياً ،تبحث عن مزيد من التط ّور،
حتى داخل األطر القبلية الض ّيقة،
السائدة في غابر األزمان .فحصل
اختراق كبير في هذا المجال عندما
قامت القبائل العربية في شبه
الجزيرة العربية؛ بإبداع ثقافة "مكارم
كتوسع معنوي وثقافي
األخالق"؛
ّ
لمفهوم األخ ّوة .وفي هذا السياق
اإلنساني السامي يندرج حلف
الفضول عند العرب قبل اإلسالم؛
كعالمة أخالقية فارقة لهذا االرتقاء
المبكر الذي ق ّدمه العرب للعالم في
الماضي البعيد.

مثرة إنسانية

مع ظهور الديانات السماوية أط ّل
مفهوم جديد ،عابر للقبائل واألعراق،
هو مفهوم التآخي ،الذي أضاف إلى
البعد األخالقي لألخ ّوة المنفتحة في
مراحلها األخيرة بعداً روحياً ،تجاوز
بق ّوته ،جميع األعراف السابقة.
تقع جذور هذا المفهوم الجديد
في تربة األخالق ّيات التي كان يسعى
االنسان لبلورتها أكثر فأكثر عبر
العصور ،وقد أشار الرسول الكريم
بتواضع الفت ،إلى أنه إنما بعث
ليتمم مكارم األخالق ،إ ّال أن المنظور
الذي اعتمدته األديان اإلبراهيمية
للتآخي جعل لهذا المفهوم بعداً
روحياً لم تكن األخ ّوة القبل ّية ،مهما
ارتقت؛ لتبلغه .ذلك ألن التآخي
الذي أطلقته المسيحية ،مع مفهوم
المسكون ّية ،والذي اعتمده اإلسالم
ّ
تخطى الحدود
مع مفهوم األ ّمة،
المكان ّية والزمان ّية المعتمدة في
األخ ّوة ،إذ بات بعد ذلك التآخي،
أخ ّوة روح ّية ،تشمل اإلنسانية جمعاء،
وال تقيم وزناً لالنتماءات األرضية.
لقد صار كل مؤمن أخاً ألي مؤمن

التآخي الذي أطلقته املسيحية ومتمه
اإلسالم تخطّى حدود الزمان واملكان
األديان أطلقت رؤية روح ّية كربى جعلت
التآخي قوة عابرة للثقافات
لوال التآخي الديني ملا جاء العمران البرشي
وأرىس نهضته املعارصة
مل يبرص مفهوم التآخي النور يف الغرب إالّ
بشكل متأخر قياساً بالرشق

آخر بديانته ،أكان يعيش في القارة
نفسها التي يعيش هو فيها أم ال؛
سواء أكان من عرقه أم ال ،أو كان
ينطق بلغته أم ال.
لقد محا التآخي الجديد
الذي اعتمدته األديان السماوية،
المسافات واالنتماءآت ،جاع ً
ال من
الهو ّية اإليمانية القاسم المشترك
للمؤمنين كافة .فانتقلت البشرية من
الدائرة األخو ّية اإلنسانية الصغرى،
المتجسدة في العشائر والقبائل،
ّ
إلى دائرة التآخي الكبرى ،المتم ّثلة
في األ ّمة والجماعة اإلنسانية
المسكون ّية.
أطلق المنظور الديني رؤية روحية
كبرى للوجود وحياة البشر ،حيث
بات اإلنسان في هذا المنظورق كائناً
روحياً عالمياً ،وأصبح التآخي في
أساس هذا التواصل الروحي ،العابر
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للبلدان واألقاليم ،شاداً المؤمنين
أجمعين إلى اهلل ،خالق السماوات
واألرض ،وكل ما يرى وما ال يُرى.

رحاب الفنون

إن التآخي الناشىء عن الوضعة
اإليمان ّية الجديدة ،هو الذي أتاح
للفن االسالمي أن يصبح فنّا ،يُدرِ ُك
معانيه الجوهران ّية الهندي في الهند،
والمغولي في طشقند ،والفارسي في
بالد فارس ،واإلفريقي على امتداد
القارة اإلفريقية ،واألوروبي في
األندلس ،والمؤمن في كل مكان.
والتآخي هو الذي سمح أيضاً للتعابير
اإليمان ّية المسيحية ،أن تنتقل إلى
جميع قارات المعمورة ،وأن تستوطن
فيها .ما يعني أن التآخي الديني فتح
للمؤمن آفاق العالم ،وجمع اإلرادات
كلها في عزيمة واحدة ،وش ّكل
معرفياً ،لغة إنسانية واحدة ،يذوب
ليمجدوا خالقاً واحداً.
فيها الجميع؛
ّ
لوال التآخي الديني الذي تجاوز
الرؤية البدئ ّية؛ ألمور الدنيا
والحياة والموت ،لما جاء العمران
البشري على النحو الذي نعرفه
اليوم ،ولما تم ّكنت الفنون الدينية،
وأشكال التفكير والتعبير اإليماني،
من االنتقال أو الهجرة إلى أقاصي
األرض .وهذه الميزة التي تتم ّيز
بها األديان السماو ّية غائبة في
المعتقدات الوثن ّية التي كانت تقتصر
طقوسها على جماعات مح ّددة
ومغلقة ،تنتمي إلى بقع جغرافية
محصورة .وحده التآخي الديني
هو الذي أتاح ظهور هذا التواصل
الروحي الجامع الذي غمر البشر
على مستوى األرض قاطبة .مع
اإلشارة إلى أن التآخي ما كان ليظهر
أص ً
ال؛ كمفهوم معرفي ثوري ومستقل
وفاعل ،لوال وجود الرساالت الدينية
السماوية .فالتطلّعات اإليمانية التي
أطلقتها األديان السماوية جمعت
األرض باألرض ،واألرض بالسماء؛
بإله واحد ،فيما المعتقدات الوثن ّية
كانت تف ّرق ما في األرض ،وتربطه
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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التآخي يجمع بني دعوة فالسفة عرص األنوار
ورؤية اإلمارات للتسامح
ثقافة التسامح تقتيض التخلص من
التشهري باملختلف دينياً وعرقياً
اإلسالم أول األديان التي استنبتت مفهوم
التسامح من صلب عقيدته
اإلمارات تحيي زهرة التآخي الديني
ورها اإلسالم األول
اإلنساين كام تص ّ

أزهــرت روحيـاً وسياســياً؛ بــل إن هــذا
الظهــور الحديــث؛ لمفهــوم قديــم؛
لطالمــا تجاهلتــه ،وداســته الحــروب
والنزاعــات المختلفــة ،غرب ـاً وشــرقاً،
تــارة باســم األديــان ،وطــوراً باســم
المذاهــب ،ولكــن دائمــا علــى قاعــدة
وتوســع ّية،
مصالــح سياســية نفع ّيــة
ّ
قــد تحــ ّول اليــوم إلــى قناعــة مــن
نــوع جديــد ..قناعــة أدركهــا الســواد
األعظــم مــن النــاس ،فباتــوا مقتنعيــن
بــأن أكذوبــة الشــعار الدينــي أو
المذهبــي؛ كغطــاء للنزاعــات
والحــروب األهليــة قــد أفلــس ،وأن
التخلّــص منــه بــات ضروريــاً؛ لبنــاء
مســتقبل جديــد.

من أهم جدليات الحداثة المعاصرة ،أن العقل ال يزال
ة هو الوسط الذهبي يراجع قيمها ،ويناقش مدى أهميتها في حماية وصيانة سعادة
التسامح بوصفه فضيل ً
اإلنسان ،وفي الوقت عينه يسائل نزعات اإلنسان في ما يذهب
بني اإلفراط والتفريط
إليه في كل الظروف واألحوال .ولعل موضوعة التسامح تتقدم
انشغاالت الوعي الراهن ،وخاصة لجهة تعيين حدود التسامح
والالتسامح.

حدود التسامح ..في العالقة بين
التسامح والالتسامح

عقد أخالقي جديد

بآلهة متف ّرقة ،تتوزّع في خبايا
الطبيعة.

التسامح زهرة التآخي

نتيجة لهذا المسار التاريخي
الطويل ،ها نحن اليوم أمام مصطلح
نوعي جديد ،هو التسامح .فالدين
اإلسالمي كان الدين السماوي األول
الذي استنبت من صلب عقيدته هذا
المفهوم الروحي واإلنساني البنّاء.
ففي مفهوم أهل الذ ّمة القرآني
روح ّية التسامح ،التي حاكت تاريخياً
وعملياً ،اتفاق المدينة بين المسلمين
واليهود والمسيحيين ،المعروفة
بعنوان "صحيفة المدينة" التي تُعتبر
بحق ،أول صيغة للمواطنة التعاقدية.
لذلك لن تكون مفاجأة اليوم أن
يبادر بلد إسالمي إلى استنهاض
هذا المفهوم الروحي األصيل،
ويرفعه شعاراً جامعاً للناس أجمعين
على وجه األرض ،إذ تأتي مبادرة
دولة اإلمارات العربية المتحدة؛
بمرجع ّياتها الدينية الحكيمة،
وقياداتها السياسية الرشيدة؛ لتحيي
زهرة التآخي الديني اإلنساني؛ كما
تص ّورها اإلسالم األول.
إن سيرة مفهوم التسامح كانت

مختلفة شرقاً؛ ع ّما جاءت عليه
غرباً ،إذ لم يبصر هذا المفهوم
النور في الغرب إ ّال بشكل متأخر،
وتحديداً على خلف ّية الحروب الدينيةـ
المذهبية ،التي فتكت بكل من فرنسا
(حرب األربعين سنة  1598-1559بين
الكاثوليك والبروتستانت) ،وألمانيا
(حرب الثالثين سنة 1648 - 1618
بين البروتستانت والكاثوليك) ،التي
راح ضحيتها سدس س ّكان فرنسا
وثلث س ّكان المانيا ،إ ّبان القرنين
السادس عشر والسابع عشر،
وجاءت بعد ذاك دعوة فالسفة عصر
األنوار في أوروبا في القرن الثامن
عشر (ومن بينهم على نحو أخص
الفيلسوف الفرنسي فولتير) ،دعوة
مدن ّية وسياسية للتالقي اإلنساني
المفقود على القارة األوروبية؛ بسبب
ما عرف بالحروب الدينية.

ما بني اإلمارات وعرص
األنوار

مــا يجمــع اليــوم بيــن الدعوتيــن،
بيــن دعــوة فالســفة عصــر األنــوار
للتســامح ،ودعــوة دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة للتســامح ،هــو
فكــرة التآخــي اإلنســاني األوســع التــي

لذلك ،نظن أن رفع شعار التسامح
اليوم ،مطلع القرن الواحد والعشرين،
يكتسي معنى جديداً ..يكتسي
معنى مختلفاً ،معنى أخذ العبرة من
العواصف الدينية والمذهبية الفاسدة
التي عصفت ،وال تزال تعصف بالعالم
العربي والشرق األوسط عموماً.
كذلك يكتسي رفع لواء التسامح معنى
جديداً ،من الخروج العلني والصريح
توجس التشهير بما ليس منّا؛
من ّ
سواء على المستوى الديني ،أو
األخالقي ،أو الثقافي.
أخيراً يأتي رفع راية التسامح
اليوم ،أبعد من تصفية حسابات مع
تركة سياسية ،أفقدت دعوة التآخي
بين أهل الدين الواحد ،كما بين أهل
األديان كافة ..إن رفع راية التسامح
اليوم ،تندرج في سياق بناء عقد
أخالقي إنساني جديد ،يشارك فيه
الجميع ،شرط العزم والتصميم ،على
السوي
فعل الخير أو البناء االنساني
ّ
والمستدام.
من هنا يتوثق ارتباط هذا العقد
األخالقي اإلنساني الجديد؛ بدولة
المواطنة الحديثة ،التي تحفظ حق
الجميع ،فتمارس العدالة االجتماعية
جنباً الى جنب مع نبذ جميع أشكال
التعصب والعصب ّيات.
ّ

حسام الدين درويش

التشدد يف رشوط التسامح وحدوده يجعله
التعصب أو الالتسامح
أقرب إىل رذيلة
ُّ
مثة إجامع متزايد عىل رضورة عدم التسامح
مع العنرصية أو التمييزية السلبية

كما هي حال معظم الفضائل
األخالقية ،للتسامح حدو ٌد ال ينبغي
ٍ
رذيلة.
له تخطيها ،وإال تح َّول إلى
وإذا اتبعنا التنظير األرسطي
للفضيلة -المعروض في كتاب
"علم االخالق إلى نيقوماخوس"-
يمكن القول إن التسامح ،بوصفه
فضيل ًة ،هو الوسط الذهبي بين
ٌ
إفراط
طرفين /رذيلتين ،أحدهما
ٌ
تفريط .فالتشدد في
واآلخر
شروط التسامح ،وحدوده ،والقيود
المفروضة عليه ،يؤدي إلى التفريط
التعصب
به وجعله أقرب إلى رذيلة
ُّ
والالتسامح ،أما اإلفراط الشديد أو
المطلق في التسامح فيجعله مساو ًيا
لالمباالة والتساهل المائع والمرذول.
شدد فيرنِر شيفا َور "Werner
وقد َّ
 - "Schiffauerفي نصه المعنون ﺑ
"منطق التسامح :الخطوط العريضة
لمقاربة مقارنة لدراسة التسامح" -
على األهمية البالغة لمسألة حدود
تنظير
فهم أو
ٍ
التسامح ،في كل ٍ
لهذا المفهوم .ولتوضيح ماهية
هذه الحدود نعتقد بضرورة التمييز
أنواع من الحدود :حدود
بين ثالثة
ٍ
أخالقية ،وحدود ال أخالقية ،وحدود
غير أخالقية.

الحدود األخالقية

نعني بالحدود األخالقية وجود
ٍ
أخالقية ،تدفعنا إلى عدم
قيم
أمر ما .فعند وجود مثل
التسامح مع ٍ
هذه الحدود /القيم ،يكون التسامح
ال أخالق ًّيا ،ويكون الالتسامح هو
األخالقي ،وهو ما يتوجب فعله.
فعلى سبيل المثال ،ثمة إجما ٌع
متزاي ٌد على ضرورة عدم التسامح مع
الممارسات العنصرية ،أو التمييزية
السلبية ،ضد السود أو األفارقة
أو النساء أو المعاقين ...إلخ .ففي
مثل هذه الحاالت يكون التسامح ال
أخالق ًّيا ،والالتسامح أخالق ًّيا؛ وهذا
يعني أن األخالق تقتضي هنا عدم
التسامح ،وليس التسامح .فاألخالق
هي التي تح ُّد ،في بعض السياقات،
من إمكانية التسامح ،وتحث على
عدم التسامح.

الحدود غري األخالقية
والال أخالقية

إضافـ ًة إلـى الحديـث عـن "الحدود
األخالقيـة" للتسـامح ،ينبغـي التمييـز
بيـن "الحـدود غيـر األخالقيـة"
و"الحـدود الالأخالقيـة" للتسـامح.
فالحـدود غيـر األخالقيـة للتسـامح،
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التعصب مع
الالمتسامحني

الحدود غري األخالقية
للتسامح تحيل عىل
حدو ٍد عملي ٍ
ة ال
تتناىف مع األخالق
وال تتأسس عليها

عوائق التسامح ال
أخالقية بقدر كونها
إرادي ً
ة
ة ومقصود ً
ومتناقض ً
ة مع القيم
األخالقية املتبناة

ٍ
ٍ
عمليـة ،ال تتنافـى
حـدود
تحيـل علـى
أو تتعـارض مـع األخلاق ،مـن جهـةٍ،
وال تتأسـس عليهـا ،مـن ٍ
جهـة أخـرى.
ويمكـن لمثـل هـذه الحـدود أن تمنعنـا
مـن التسـامح ،مـن دون أن يترافـق
ذلـك مـع االعتقـاد بـأن التسـامح ال
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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أخالقـي ،فـي هـذا الخصـوص ،أو
ذاك السـياق .فعلـى سـبيل المثـال،
إذا كان التسـامح يقتضـي تقبـل
االختلاف (وليـس مجـرد قبولـه)،
ومـا يعنيـه ذلـك فـي مسـتوى الشـعور
والتقييـم (وليـس علـى مسـتوى
السـلوك فقـط) ،فيمكـن لكثيريـن أن
يقولـوا إنهـم ال يسـتطيعون التسـامح
مـع "المثليـة الجنسـية" ،أي تقبلهـا،
وال يستسـيغون التعامـل مـع المثلييـن،
ً
تعاملا إيجاب ًّيـا ،علـى الرغـم من أنهم
يقـرون بحـق المثلييـن فـي الحصـول
علـى االعتـراف القانونـي واألخالقي،
وفـي نيـل الحقـوق الجنسـية الكاملـة.
وباختصـارٍ  ،تحيـل الحـدود غيـر
األخالقيـة للتسـامح علـى عوامـل ال
إراديـة تمنـع حصـول التسـامح علـى
ٍ
تقييمـات
الرغـم مـن عـدم وجـود أي
ٍ
أخالقيـة سـلبية ،فـي هـذا
أو موانـع
الخصـوص.
الحـدود اللا أخالقيـة للتسـامح
تحيـل علـى السـمة اللا أخالقيـة
أو المضـادة لألخلاق التـي تتسـم
بهـا بعـض الحـدود المفروضـة

ثنائية التسامح
والالتسامح ارتبطت
تاريخيًّا بالحقل
الديني حتى لدى
بعض الفالسفة
واملصلحني مثل لوثر
وكالفن
علـى التسـامح ،والتـي يتأسـس
عليهـا التعصـب أو الالتسـامح؛
بوصفـه رذيلـ ًة .فعلـى سـبيل المثـال،
تتمثـل الحـدود اللا أخالقيـة فـي
االعتقـادات واإلجـراءات ،التـي تعيـق
أو ترفـض التسـامح مـع االختالفـات
الدينيـة أو الطائفيـة أو المذهبيـة،
وتفضـي إلـى بـروز الالتسـامح أو
التعصـب الدينـي أو الطائفـي أو
المذهبـي .فحـدود التسـامح أو
عوائقـه هـي ال أخالقيـة؛ بقـدر
كونهـا إراديـ ًة ومقصـود ًة ،مـن ٍ
جهـة،
ومتعارضـ ًة أو متناقضـ ًة مـع القيـم
األخالقيـة المتبنـاة ،مـن ٍ
جهة أخرى.

التمييز بني حدود
التسامح

التمييــز ،بيــن هــذه األنــواع مــن
ضــروري ،لكنــه ،مــن
الحــدود،
ٌّ
الناحيــة العمليــة ،علــى األقــل ،ليــس
أم ـ ًرا سـ ً
ـهل؛ وهــو ،فــي كل األحــوال،
أمــ ٌر خاضــ ٌع للجــدال والمناقشــة.
ومــن الضــروري معرفــة متــى تحديـدًا
يكــون التســامح /عــدم التســامح
أخالق ًّيــا ،ومتــى يكــون ال أخالق ًّيــا ،أي
مــا الــذي ينبغــي لنــا ،مــن وجهــة نظــر
أخالقيــة ،التســامح أو عــدم التســامح
معــه؟ ومــا المعيــار الــذي ينبغــي
اعتمــاده ،فــي هــذا الخصــوص؟
ســنحاول اإلجابــة عــن هــذا الســؤال،
وبعــض األســئلة األخــرى المتصلــة به،
مــن خــال مناقشــة بعــض التنظيــرات
التــي ظهــرت فــي الفكــر الغربــي ،فــي
خصــوص مســألة حــدود التســامح،
عمو ًمــا ،وفــي خصــوص العالقــة بيــن
خصوصــا.
التســامح والالتســامح،
ً

ثنائية التسامح الديني

تاريخ ًّيــا ،ارتبطــت ثنائيــة التســامح

والالتســامح بالحقــل الدينــي،
ً
وخاصــا .ومــن
ارتباطــا كبيــ ًرا
ًّ
أســباب هــذا االرتبــاط هــو أنــه ،فــي
تجســدت،
هــذا الحقــل تحديــدًا،
َّ
تاريخ ًّيــا ،أبــرز مظاهــر التعصــب أو
الالتســامح .وقــد ظهــرت بــوادر هــذا
التعصــب /الالتســامح ،حتــى عنــد
بعــض مــن الفالســفة والمصلحيــن
ٍ
ً
مثــا
الدينييــن (لوثــر وكالفــن،
وخصوصــا) .فعلــى الرغــم مــن
ً
تســاهله ،أو تســامحه مــع اليهــود
والوثنييــن ،أبــدى تومــا األكوينــي -
فــي كتابــه "الخالصــة الالهوتيــة"
 تشــ ُّد ًدا متعص ًبــا تجــاه الهراطقــة؛وقــال بوجــوب قتلهــم؛ لكونهــم ،مــن
وجهــة نظــره ،يتنكــرون للحقيقــة
الدينيــة التــي يعرفونهــا ،ويشــوهون
الديــن عمــدًا ،ويفســدون اإليمــان
قصــدًا .ونظــ ًرا إلــى شــيوع عقوبــة
المــوت ،آنــذاك ،بحــق المجرميــن
الذيــن يقومــون بالســرقات وتزييــف
النقــود ،ونظ ـ ًرا إلــى شــيوع االعتقــاد
بعدالــة هــذه العقوبــة آنــذاك ،فقــد
رأى األكوينــي معقوليــة وعدالــة إنــزال

عقوبــة اإلعــدام بحــق الهراطقــة
المفســدين لإليمــان.

تنوع الالتسامح

مـــع البـــدء بتـــداول مفـــردة

ولدى روسو ،نجد المواجهة
الصدامية المباشرة بين فكرتي
التسامح والالتسامح .ففي تنظيره
ﻟ "الدين المدني"  -في الفصل
الثامن من الباب الرابع من كتابه
"العقد االجتماعي أو مبادئ الحقوق
تسامحا
السياسية"  -أبدى روسو
ً
كبيراً في خصوص االختالفات
الدينية ،ولم يتردد في القول ،مع
المركيز دراجنسون :إن كل واحد في
الجمهورية حر تما ًما ،على أال يؤذي
اآلخرين .لكن روسو قام باستثناءٍ بارزٍ
ٍ
وحيد ،في هذا الخصوص ،حيث رأى
وجوب عدم التسامح مع المتدينين
المتعصبين /غير المتسامحين
الذين يرون أن "ال خالص أو سالمة
خارج كنيستهم /عقيدتهم" ،وأن
كل من يؤمن بعقيدةٍ أخرى ملعو ٌن
ومحرو ٌم من الخالص اإللهي .وبرر
روسو عدم تسامحه مع متبني هذه
العقيدة المتعصبة ،غير المتسامحة،
من خالل التشديد على استحالة
التعايش مع مثل هؤالء الناس.

التســـامح أوروب ًّيـــا ،فـــي القـــرن الالتسامح مع
الســـادس عشـــر ،وبـــروز وتنامـــي الالمتسامحني

حضـــور هـــذا المفهـــوم ،فـــي
القرنيـــن الســـابع عشـــر والثامـــن
عشـــرَ ،خفَـــت ،جزئ ًّيـــا ونســـب ًّيا،
صـــوت /ظهـــور التعصـــب أو
المتأســـس
الالتســـامح المبنـــي أو
ِّ
علـــى االعتقـــاد الدينـــي ،وبـــرزت
أشـــكال مختلفـــة مـــن الالتســـامح
عن ــد فالس ــفة ذل ــك العص ــر .فف ــي
"رس ــالة ف ــي التس ــامح" ،حــ َرم ج ــون
ل ــوك البروتس ــتانت والعلمانيي ــن م ــن
ٍ
"سياســـية"،
ألســـباب
"تســـامحه"،
ٍ
تتمث ــل ف ــي اعتق ــاده بع ــدم إمكاني ــة
الوثـــوق بهـــم وبوالئهـــم ،إمـــا ألنهـــم
تابع ــون لس ـ ٍ
ـلطة ديني ـ ٍـة خ ــارج الدول ــة
(البروتســـتانت) ،وإمـــا ألنـــه ليـــس
ممكنًـــا ضمـــان وفائهـــم بوعودهـــم
وتنفيذه ــم لتعهداته ــم (الملح ــدون).

على الرغم من أن التسامح
لوك مع البروتستانت والملحدين،
والتسامح روسو مع الالمتسامحين،
هما ،بالدرجة األولى ،موقفان فكر ّيان
سياسيان ،وليسا دينيين ،بمعنى أنهما
ال يتأسسان على اإليمان والعقائدية
الدينية ،فإن البعد الديني حاض ٌر
فيهما بالتأكيد .ومع كارل بوبر ،نجد
الغياب أو التغييب (شبه) الكامل
لهذا البعد الديني ،في الحديث
عن حدود التسامح والمواجهة بينه
وبين الالتسامح .وإذا كان روسو قد
شدد على أن ال فرق بين الالتسامح
َّ
المدني والالتسامح الالهوتي ،ورأى
أنه ينبغي عدم التسامح مع كليهما،
فإن بوبر ذهب إلى الحد األقصى
في هذا االتجاه ،وقال بضرورة عدم

األكويني تسامح مع
اليهود والوثنيني
ولكنه طالب
بقتل الهراطقة
املفسدين لإلميان
لوك رفض التسامح
مع الربوتستانت ألن
والءهم للخارج ومع
امللحدين ألنه ال يثق
بهم
روسو رحب باالختالف
الديني ولكنه رفض
التسامح مع من ال
يرون خالصاً خارج
عقيدتهم
بوبر ذهب إىل الحد
األقىص يف رفض
التسامح مع كل
أشكال الالتسامح
عىل اإلطالق
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التسامح مع كل أشكال الالتسامح
على اإلطالق .ولهذا يُطلق على بوبر
تحديدًا لقب "فيلسوف الالتسامح مع
الالتسامح".

ريكور يقول إن ما ال مواجهة الالتسامح
خارسة

ميكن التسامح معه
هو الالتسامح فقط
ال بُ َّد من مساءلة
مقولة إن التسامح
مع الالتسامح تفيض
إىل اختفاء التسامح
بالرضورة
رولز يرفض تسويغ
الالتسامح عىل
أسس ديني ٍ
ٍ
ة أو
ميتافيزيقي ٍ
ة أو
فلسفي ٍ
ة حتى تثبت
رضورة العكس

في إحدى أهم مفارقات التسامح،
التي عرضناها في مقال سابق،
والتي أشار إليها كارل بوبر في أحد
هوامش الفصل السابع ،من الجزء
األول من كتابه "المجتمع المحدود
وأعداؤه" ،يبدو أن مواجهة التسامح
مع الالتسامح خاسرةٌ بالضرورة؛
ألنها ستفضي ،في كل األحوال ،إلى
انتصار الالتسامح وهزيمة التسامح.
شدد بوبر على
ففي كتابه المذكورَّ ،
أن التسامح الال محدود هو بمثابة
االنتحار؛ ألنه سيفضي إلى اختفاء
التسامح بالضرورة .فالتسامح مع
المتعصبين ،أي الالمتسامحين
يمنحهم الفرصة؛ لممارسة تعصبهم
والزدهار هذا التعصب ،وبالتالي
سيسمح لهم بالهيمنة والقضاء على
التسامح وإقصاء المتسامحين .في
المقابل ،إن التسامح مع الالتسامح
يعني حضور الالتسامح ،ويمكن أن
يفضي إلى هيمنته ،وإلى غياب أو
ٍ
لدرجة أو ألخرى.
تغييب التسامح؛

التسامح مع
الالتسامح سيفيض
الالتسامح مع العنف
إىل زعزعة النظام
منطق بوبر واض ٌح وحاس ٌم :ال
تسامحا
العام يمكن وال ينبغي التسامح،
ً
ة رمادي ٌ
مثة منطق ٌ
ة
واسع ٌ
ة تتموضع
فيها حدود التسامح
ما ال تزال تثري
عمو ً
الجدل

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ال محدو ًدا ،مع اآلخرين ،بل ينبغي
أن يكون لتسامحنا حدو ٌد ،وأن ندافع
عن المجتمع المفتوح وتسامحه،
من خالل التصدي لكل هجمات
والتعصب والعنف
ومظاهر التطرف
ُّ
غير المشروع ،وتجريم كل من
يؤ ِّيد هذه الهجمات والمظاهر،
ويتبناها ويحرض عليها .فالتسامح
محدو ٌد ومقي ٌد بالالتسامح ،وحضور
ٌ
مشروط بغياب الالتسامح،
التسامح
بالضرورة؛ ومتى حضر هذا األخير
غاب ،أو وجب أن يغيب ،األول ،وف ًقا

للمنظور البوبري .ويتبنى بول ريكور،
الح ًقا ،هذا المنظور  -في مقاله
المعنون ﺑ "التسامح ،الالتسامح،
ما ال يمكن التسامح معه (،")1990
والمنشور في كتابه "محاضرات"
حيث يقول "ما ال يمكن التسامح معه
هو فقط الالتسامح".

مساءلة نقدية

من الضروري إخضاع هذا الموقف
ٍ
لمساءلة
الجذري ،من الالتسامح،
ٍ
نقدية .والسؤال الرئيس ،في هذا
السياق ،هو :هل يفضي التسامح
مع الالتسامح إلى اختفاء التسامح
بالضرورة ،كما يوحي المنظور الذي
يتبناه بوبر؟ هل الموقف الالمتسامح
من الالتسامح هو موقفٌ
قبلي ،ينبغي
ٌّ
أن يكون متَّخ ًذا ،قبل معرفة مضامين
الطرف المتعصب أو الالمتسامح،
ودرجة الخطورة التي يشكلها على
المجتمع المفتوح المتسامح ،أم
أن موقفنا من الالتسامح ينبغي أن
يكون بَعد ًّيا ،بحيث يتأسس ،بالدرجة
األولى ،على معرفة هذه المضامين،
وتلك الدرجة؟

التسامح حتى نفيه

على العكس من الموقف
الالمتسامح مع الالتسامح ،نجد
أن جون رولز قد تبنى ،في كتابه
األهم "نظرية العدالة" ،موق ًفا
متسامحا عمو ًما ،وأكثر مرون ًة
ً
ً
ً
وتفصيل ومعقولية ،وفي خصوص
مسألة حدود التسامح عمو ًما.
فإذا كان الموقف البوبري المبدئي
ينص على وجوب الالتسامح دائ ًما
مع الالتسامح ،وعلى أن ال مجال
للعكس ،فإن الموقف الرولزي
المبدئي يقول بالوجوب المبدئي
للتسامح مع الالتسامح ،إلى أن
تثبت ضرورة العكس .فوف ًقا لرولز،
التسامح هو الموقف المبدئي الذي
ينبغي للدولة والمجتمع واألفراد
تبنيه ،إزاء االختالفات والتعصب أو
الالتسامح ،إلى أن يثبت ،من خالل

الخبرة العملية وطرق االستدالل
العقلي المقبولة والمعترف؛ بصحتها
عمو ًما ،من قبل الجميع ،ومن خالل
المالحظة والبحث العلمي العقالني،
أن التسامح مع الالتسامح سيفضي
إلى زعزعة النظام العام.

رفض تسويغ الالتسامح

انطال ًقا من هذا الموقف ،رفض
تأسس الالتسامح ،أو تسويغه،
رولز ُّ
ٍ
أسس دينية أو ميتافيزيقية أو
على
ٍ
ٍ
ٍ
التأسس أو
خاصة .وهذا
فلسفية
ُّ
التسويغ نجده ،على سبيل المثال،
لدى توما األكويني ،وبعض المصلحين
البروتستانت ،وجون لوك وجان جاك
روسو ،على الرغم من اختالف أشكال
الالتسامح ومضامينه وأسسه لديهم.
فعلى الرغم من هذا االختالف ،فإن
كل الحجج أو الذرائع ومسوغات
الالتسامح التي قدموها تستند
ٍ
ٍ
اعتقادات
الهوتية أو
إلى مبادئ
دوغمائ ّي ٍة ،ليس هناك ما يدلل على
صحتها .ونظ ًرا إلى معالجته لمسألة
"التسامح مع غير المتسامح" ،في
إطار تأسيسه؛ لنظريته عن العدالة،
فقد رأى رولز أن المس ِّوغ الوحيد
المقبول لالتسامح ،يكمن في تجنب
تع ِّرض وجود الناس ،أو وجود نظامهم
ٍ
وبكلمات
القيمي ،للخطر الفعلي.
أخرى ،ينبغي الحد من التسامح،
وتقييده ،عندما يكون ذلك ضرور ًّيا،
من أجل الحفاظ على األمن الذاتي
للدولة أو المجتمع أو الفرد.

ال حق لالمتسامحني
باالحتجاج

ويقر رولز بأن الالمتسامحين ال
يمتلكون حق االحتجاج أو الشكوى،
ٍ
تسامحية.
عندما يُعاملون معامل ًة غير
لكنه يشدد ،في المقابل ،على أن ذلك
ال يعني أنه من حق المتسامحين،
الملتزمين؛ بمبادئ العدالة ،قمع غير
المتسامحين وعدم التسامح معهم.
فتخلي اآلخرين عن مبادئ العدالة
والتسامح ال يعطينا الحق بالتخلي

عن التسامح ،كما يقول بوبر ،بل
يجب علينا حينها ،وف ًقا لرولز،
االلتزام بمبادئ العدالة والحريات
المتساوية ،قدر المستطاع .وإضاف ًة
إلى هذا االلتزام األخير ،يمكن
للتسامح مع غير المتسامحين ،أن
يساعد على إقناع غير المتسامحين؛
بإيجابيات التسامح؛ بحيث يحفزهم
ذلك تدريج ًّيا على تبنيه في سلوكهم
وفكرهم المعياري.

تعيني حدود التسامح

بالمقارنـة مـع اسـتراتيجية بوبـر،
تبـدو اسـتراتيجية رولـز فـي تعييـن
حـدود التسـامح ،وضبـط عالقتـه
تسـامحا
مـع عـدم التسـامح ،أكثـر
ً
ٍ
جهـة ،وأكثـر تعقيـ ًدا
وإقناعـا ،مـن
ً
ٍ
جهـة أخـرى .فهـي
وإشـكالي ًة ،مـن
تسـامحا؛ ألنهـا ال تتبنـى موق ًفـا
أكثـر
ً
قبل ًّيـا متشـد ًدا وإقصائ ًّيـا ،ضـد كل
أشـكال ومضاميـن الالتسـامح ،كمـا
يفعـل بوبـر ،وألنهـا تحـاول ،عنـد
مواجهـة الالتسـامح ،االسـتمرار
ٍ
فـي التسـامح ،أطـول فتـرةٍ
ممكنـة،
تسـامح،
وتحويـل الالتسـامح إلـى
ٍ
وليـس العكـس ،كمـا هـي الحـال
عنـد بوبـر ،وقبلـه روسـو .وهـي أكثـر
إقناعـا؛ ألنهـا تأخـذ بعيـن االعتبـار
ً
تنـوع أشـكال ومضاميـن الالتسـامح،
وتفـاوت درجـات أو ممكنـات تأثيراته
السـلبية ،وال يتـم تنحيـة التسـامح أو
اسـتبعاده إال حيـن يكـون هنـاك
حقيقـي
خطـر
فعلـي بوجـود
اعتقـاد
ٍ
ٍّ
ٌّ
علـى النظـام العـام للدولـة أو
المجتمـع .فـي المقابـل ،تبـدو رؤيـة
رولـز أكثـر تعقيـدًا؛ ألنهـا ال تتبنـى
موق ًفـا أحـادي البعد من الالتسـامح؛
بـل تقـول بوجـوب أن نأخـذ فـي
الحسـبان عـد ًدا مـن المتغيـرات،
فـي هـذا الخصـوص .والبـت فـي
خصـوص هـذه المتغيـرات أمـ ٌر
إشـكالي ،فـي معظـم األحـوال ،علـى
ٌّ
األقـل .فمـن "الواضـح" ،أو المتفـق
عليـه ،عمو ًمـا ،وجـوب عـدم التسـامح
مـع التعصـب الـذي يتمظهـر فـي

تقييد التسامح
بالقانون رضوري
عندما يهدد أمن
الدولة واملجتمع
واألفراد بالخطر

ال يحق للمتسامحني
امللتزمني مببادئ
العدالة قمع غري
املتسامحني وعدم
التسامح معهم

األولوية يف
املعارك األخالقية
للحفاظ عىل القيم
وتعزيز وجودها
وقوتها وانتشارها

السـلوك العنيـف ،واالعتـداء المـادي
علـى اآلخريـن .لكـن هـذا الوضـوح ال
يعنـي أنـه مـن السـهل (دائ ًما) حصول
اتفـاق فـي خصـوص مـدى
إجمـاع أو
ٍ
ٍ
خطـورة هـذا الشـكل /المضمـون،
مـن الالتسـامح ،أو ذاك .وحتـى
عندمـا تتوا َّفـر األجـواء الديمقراطيـة
التـي تسـمح بالنقـاش الحـر والبنَّـاء،
وتتوا َّفـر النزاهـة واإلرادة الصادقـة؛
لـدى األطـراف المشـاركة فـي هـذا
ً
سـهل الوصـول
النقـاش ،فليـس
اتفـاق فـي خصـوص مثـل هـذه
إلـى
ٍ
المسـائل .وباختصـارٍ نقـول :إلـى
جانـب الوضـوح فـي بعـض األمـور
والسـياقات ،ثمـة منطقـ ٌة رماديـ ٌة
واسـع ٌة ،تتموضـع فيهـا حـدود
التسـامح عمو ًمـا ،والمواجهـة بيـن
خصوصـا.
التسـامح والالتسـامح
ً

الذي يحيل على ضرورة وأحقية
أو أخالقية حرمان المتطرفين
المتعصبين؛ غير المتسامحين ،من
المنصات والمنابر التي تسمح لهم؛
بالترويج لتعصبهم أو التسامحهم،
انطال ًقا من االعتقاد؛ بخطورة هذا
التعصب ،أو الالتسامح وال مقبوليته
ُّ
ً
أخالق ّيا .هذا هو أحد أهم محاور
النقاشات الغربية المعاصرة ،في
خصوص الفاشيين والنازيين الجدد،
ومتبني الخطابات العنصرية الدينية
أو اإلثنية أو العرقية أو المعادية؛
للنساء أو المسلمين أو اليهود أو
السود ..إلخ.

علـى القيـم األخالقيـة المتبنـاة،
وتعزيـز وجودهـا وقوتهـا وانتشـارها،
قـدر المسـتطاع .والتبنـي الحرفـي أو
المفرط؛ لالسـتراتيجية البوبرية ،قد
يفضـي إلـى انتصـار قيـم الالتسـامح
انتصـا ًرا ،جزئ ًّيـا ونسـب ًّيا ،علـى
األقـل ،والحـد مـن حضـور التسـامح،
وتقييـده ،تقييـدًا كبيـ ًرا .فـي المقابـل،
إن تبنـي االسـتراتيجية الرولزيـة،
يجعـل حـدود التسـامح مرنـ ًة عمو ًمـا،
وقابلـة لالنفتـاح والتوسـع ،وف ًقـا لمـا
تسـمح بـه الظـروف المتغيـرة ،وهـذا
يعنـي أن القيـم التـي يتأسـس عليهـا
التسـامح تبقـى حاضـر ًة ومؤ ّثـر ًة أو
فاعلـ ًة؛ حتـى حيـن نضطـر إلـى تبنـي
عـدم التسـامح ،فـي هـذا السـياق ،أو
الخصـوص ،أو ذاك .فالالتسـامح
متأسسـاً،
مؤسسـاً ،أو
ِّ
يكـون حينهـا َّ
علـى قيـم التسـامح ،ومنسـج ًما معهـا،
ً
متناقضا معها .وفي
وليس متناف ًرا أو
هـذه الحالـة ،تكـون حـدود التسـامح
تحريـراً لـه مـن قيـم الالتسـامح أو
التعصـب ،أكثـر مـن كونهـا تقييـدًا لـه
بهـذه القيـم األخالقيـة السـلبية.

الحرمان من املنابر

تبدو إشكالية هذه المسألة
واضح ًة ،في النقاشات المعاصرة التي
تجري في خصوص مفهوم "الحرمان
من المنابر "no-platforming

األولوية يف املعارك
األخالقية

قـد يستسـهل بعـض المفكريـن
القـول ،مـع بوبـر؛ بوجـوب عـدم
التسـامح التـام مـع كل أشـكال
الالتسـامح ،لكننـا نعتقـد أن األولويـة
فـي المعـارك والمواجهـات أو
المجابهـات األخالقيـة ال تكمـن فـي
خصـم مـا ،وإنمـا فـي الحفـاظ
تدميـر
ٍ
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دروب التسامح
التآخي سمة أخالقية ذاتية قامئة عىل
اإلحساس بقوة ال َّرابطة اإلنسانية
التّسامح يف صيغته الرباغامتية هو نواة
التّعايش بني أطراف متنافسة

وع َّبر عنها؛ بدافع
التآخي نزعة قديمة ،اكتشفها اإلنسان َ
الحاجة الذاتية ألخوة اآلخر؛ كشرط لتحقيق ذاته واكتمال
سعادته ،وهي بذلك ،تكون صيغة براغماتية ،جوهرها التعايش
مع أطراف متنافسة .ما يحتم على الفرد ،العمل الحثيث على
تطوير طبيعته اإلنسانية؛ للتالقي مع اآلخر ،على طريق
التآخي اإلنساني السعيد.

يف غياب األخوة
الحقة تتحول الروابط
اإلنسانية إىل قطع
غيار قابلة لالستبدال

التآخي ..هل يقابل التسامح أو يتأخر
عنه؟

عائشة بلحاج

الضمري يدفع املرء إىل إعالء املبادئ عىل
حساب املصلحة الذّاتية
عدم التناسب بني مخططاتنا الطَموحة
ووسائلنا الضّ عيفة هو املسؤول عن الظلم
يف العامل
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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خـوة صفـة تُحيـل إلى المشـترك
األُ َّ
اإلنســـــاني؛ باعتبــــارها ال َّرابطـــة
اإلنسـانية التـي تتمثـل فـي االشـتراك
فـي المصـدر ،والمصيـر .وتبدو رحلة
الفـرد ،قصيـرة؛ بالنّظـر إلـى عمـر
الكـون والموجـودات ،لكنهـا تتحقّـق
مـع وعـي بهـذا الجانـب المؤ ّقـت ،فـي
الوجـود اإلنسـاني الفـردي ،والخالـد
إلـى أجـل مسـ َّمى للوجـود الجماعـي،
وللحضـارة اإلنسـانية .مـا يجعـل هـذا
الوعـي حاسـ ًما فـي اختيـار طبيعـة
العالقـة مـع اآلخـر؛ لصالـح عالقـة
أُخـ ّوة قويـة بيـن بنـي آدم تقـوم علـى
رابطـة قوامهـا االنتمـاء إلى البشـرية؛
لتصبـح الفـروق اآليديولوجيـة مجـرد
تفاصيـل تغنـي الحيـاة اإلنسـانية،
وتثـري التواصـل.

األخوة اإلميانية

في الهاجس الجماعي للمسلمين،
تتر ّدد هذه الجملة كمحدد أساسي:
"إ ّنما المؤمنون إخوة"؛ واإليمان في
هذا الحديث غير مح ّدد الوجهة،
األخص يقصد
رغم أ ّنه في مفهومه
ّ
ال ّذات اإللهية ،لكن أليس اهلل خالق
اإلنسان؟ وفي خلقه جعل النّاس
سواسية كأسنان المشط  -ثم وضع
أُس االختالف بينهم في التّقوى،

أي درجات اإليمان -وفي اإليمان
تر ُّفع عن الماديات ،وارتقاء إلى
ّ
اللملموس والوجداني ،إلى ما في
الصدور ،وإلى أن تُحب ألخيك ما
ّ
تح ّبه لنفسك" :لن يؤمن أحدكم حتى
يحب ألخيه ما يحبه لنفسه".
ّ
هذه المحبة غير المرتبطة بقيد
أو شرط التي تعني أن اآلخر بالنّسبة
لك؛ قد يهمك أكثر من نفسك،
أنواع كثيرة
فتُؤثره على نفسك في
ٍ
من الحب :حب األم ألبنائها .وأن
تساويه بك على األقل :أن تحب
ألخيك..

ً
يؤسس
مجال قانون ًيا ،ومؤسسات ًيا؛ ّ
لعالقات إنسانية ،ال يقتصر فيها
احترام اآلخر على كونه مرآة للذات؛
بل باعتباره عضواً في جماعة ،له ما
لك ،وعليه ما عليك.
هكذا اتخذ التسامح صفة الوسيلة
البراغماتية الجديدة التي تكفل
السياق
القيم اإلنسانية األخرى في ّ
المكاني والزماني ،حيث نتسامح
مع اآلخرين؛ ليتسامحوا معنا بشكل
مؤسسا؛ لصيغة
يصبح فيه التّسامح
ً
التّعايش بين األطراف المتنافسة،
حسب مارك ميرسر في كتابه عن
أسس التسامح الليبيرالي.

هنا يأخذ التآخي اإلنساني
ً
شكل أخالق ًيا قيم ًيا ،يُحيل إلى
صفاء النّفس ،وخل ّوها من الحقد
واآلفات ،ما يجعل ُه سمة أخالقية،
تنطلق من دوافع ذاتية قائمة على
إحساس فردي؛ بقوة ال ّرابطة
اإلنسانية التي قامت األديان على
تعزيزها ،في إطارها العام .فيما
التّسامح في المقابل ،انتقل من هذا
البعد األخالقي إلى بعد حقوقي،
وقيمة إنسانية لها شروط قانونية،
ّ
وتؤطرها
تُنظم مبادئ التّسامح،
في قواعد ،تأخذ طريقها؛ لتصبح

الحصافة والتسامح

أخالقيات التآخي

يستند جون لوك في كتاب "رسالة
في التّسامح" على الحصافة؛
كأساس للتسامح؛ لكونها تقتضي
من المرء أن يأخذ في حسبانه؛
نتائج التّصرف بتسامح ،تجاه غرض
التّسامح المعني ،فمن يستهجن أحد
المعتقدات أو التصرفات ،ويرغب
بقمعه ،عليه أن يقوم بحساب بسيط
للتّكلفة والمنفعة ،يكفي لمنعه من
التص ّرف على نحو متعصب .إذ
يالحظ المعني باألمر أ ّن التص ّرف
على نحو متعصب يكلّفه أكثر بكثير

من المنافع التي يمكن أن يجنيها من أسس التآخي والتسامح

قمع غرض التّسامح .لكن البد من
تواف ٌر حالة ذهنية معينة تساعد على
بروز التسامح؛ أل ّنه إذا كان يرفض
غرض التنازع ،فإ ّنه يعتبر التنازع غير
مشروع ،وبالتالي لن يتعامل بحصافة
تدفعه إلى التسامح.

الضمري والتآخي

انطلق الحقاً توجه يستند إلى
الضمير ،واالقتراب من التآخي.
ّ
ً
فالمرء الذي يعمل وفقا لمبدأ ما،
ال يكون دافعه في ذلك ما يحقّقه
السعادة؛ ألكبر عدد
هذا العمل من ّ
من الناس ،إنما يتمثل دافعه في
أن هذا الفعل هو الفعل الصائب.
ولذلك فإن كون منهج العمل هذا أو
ذاك صائباً ،يعد سبباً كاف ًيا للتص ّرف
معاكسا
وفقاً له ،حتى وإن كان
ً
للمصالح المباشرة ،وأن الناس قد
يمنحون المبادئ مكانة متق ّدمة
على المصلحة الذاتية والعاطفية؛
كمصدر للتحفيز .لكن هذا ال يعني
أن المبادئ تعلو دائ ًما على المصلحة
ال ّذاتية ،وإ ّنما يعني ذلك أنه يحصل
من حين آلخر ،وهذه المبادئ أطلق
عليها بيجان شاهين اسماً آخر هو
الضمير.

توجه فلسفي متشائم،
رغم وجود ّ
نعثر عليه في كتابات تولوستوي،
فالحياة بنظره جدو ٌل يتح ّرك
باتجاه واحد ،أو محيط ساكن،
تُحرك مياهه ه ّبات الهواء بين
الحين واآلخر .هناك عدد ضخم
من العوامل التي تجعلها على ما
هي عليه ،حسب تعبير أيزايا بيرلن،
السعي إلى تغيير األشياء
مضي ًفا أن ّ
تغيي ًرا جذر ًيا وف ًقا لمعرفتنا يعد
أمراً غير واقعي ،بل يصل إلى حد
السخف العبثي ،إذا ال يمكننا مقاومة
ّ
ّ
التيارات المركزية؛ ألنها أقوى منا،
وال يمكننا سوى تغيير اتجاه ال ّريح،
المؤسسات
وتجنب االصطدام مع
ّ
الكبرى الثابتة في عالمنا ،وقوانينه،
والمؤسسات البشرية التي تعمقت
ّ
جذورها في الماضي" ،معتقدات،
عادات ،أعراف."..
وفق هذا الرأي المتشائم،
فالمأزق اإلنساني الذي يتم ّث ُل
في عدم التناسب بين مخططاتنا
الضعيفة ،هو
الطموح ،ووسائلنا
ّ
المسؤول عن معظم المعاناة والظلم
ٍ
رعاية إلهية لن
في العالم ،ومن دون
نتمسك
ننجح في ذلك؛ لذا يجب أن
ّ
بالتسامح ،وتفهم موقف اآلخر،

التسامح قيمة
إنسانية لها رشوط
ناظمة تؤطّرها
قواعد محددة داخل
املجتمع
التآخي اإلنساين
شكل أخالقي قيمي
يُحيل إىل صفاء
وها من
النفس وخل ّ
الحقد واآلفات
ميكن للمرء أن
يحقق السعادة من
خالل تطوير طبيعته
اإلنسانية
املحبة غري املرتبطة
بقيد أو رشط هي
انعكاس داخيل
لسيادة فضيلة
اإليثار
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دروب التسامح
عليك عند شراء سلع معمرة،
إعادتها إذا لم تكن راض ًيا .هكذا
تُصبح العالقات اإلنسانية مرحلية،
وقابلة لالنقطاع في أ ّول منعطف،
وحينها لن يكون لقيم التآخي أو
مبادئ التسامح أي معنى.

طبيعة الفرد والسعادة

وتجنب حمق االتهام واالتهام المضاد
الذي سيع ّرضنا لسخرية أو شفقة
األجيال الالحقة.
لكن برلين يقابل هذا التوجه،
بفكرة أن هذا التّصحيح الدوغمائي،
مثل نقيضه ،مبدأ االنحياز المحتوم،
ينقل المسؤولية إلى ضعف البشر
وجهلهم ،وتعريف المأزق اإلنساني
نفسه؛ بوصفه العامل المركزي
النّهائي في التاريخ البشري الذي
يقودنا إلى الموقف نفسه عبر سبيل
مختلف .وهو المأزق اإلنساني الذي
أشار إليه ريتشارد باومان في كتاب
"الحداثة السائلة" ،والذي يعانيه
البشر في صور متنوعة ،وبأسماء
مختلفة في مختلف أنحاء الكرة
األرضية.

صناديق سود

يهدد هذا المأزق االستقرار الذي
يسعى إليه اإلنسان المعاصر ،في
وجه التح ّوالت السريعة في أنماط
أنواعا جديدة من
العيش التي تنشئ
ً
الصراعات .والذي يقترح المرونة
ّ
كشعار لهذا الزمن الذي تُهدد فيه
الظروف االقتصادية واالجتماعية،
المحفوفة بالمخاطر والمجازفات
التي تد ّرب الرجال والنساء ،أو
تجعلهم يتعلمون الطريق الشاق إلى
ً
حافل
إدراك العالم؛ بوصفه وعاء
باألشياء التي يمكن التخلّص منها.
وهي األشياء التي سماها باومان
بـ "الفوارغ  ،"Disposableأي
األشياء التي تستعمل مرة واحدة،
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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تتعزز الحاجة إىل
التآخي لتعطيل
ماكينة االستهالك
ونوازع األنانية

في العالم بأسره؛ بما في ذلك
البشر .إ ّنها األشياء التي يتم التخلّي
عنها بيسر؛ أل ّنها معدة لالستعمال
المؤقت ،وهي غال ًبا زهيدة الثمن.
بهذا المنطق يبدو العالم كأ ّنه
يتأ ّلف من صناديق سود مغلقة
بإحكام ،ال يفتحها من يستخدمها
أبدًا ،وال يحاول االنشغال بها أو
إصالحها؛ عندما تتعطل ،حيث
تتح ّول الروابط اإلنسانية إلى قطع
غيارٍ قابلة لالستبدال ،فلماذا "هدر
الوقت إلصالح ما يمكن استبداله"،
حسب تساؤل باومان.

ول الروابط
عندما تتح ّ
اإلنسانية إىل قطع
غيا ٍر فلامذا هدر
الروابط اإلنسانية
الوقت إلصالح ما
هنا تظهر الحاجة إلى ال ّروابط
ميكن استبداله
اإلنسانية التي تتعزّز بالتسامح
يستطيع املرء أن
يحقق السعادة من
خالل تطوير طبيعته
اإلنسانية
امليزة األساسية
للطّبيعة البرشية
ن كل فرد
تتمثل يف أ ّ
فريد من نوعه

والتآخي؛ لتعطيل ماكينة االستهالك
العالمية ،التي تبتلع كل ما هو أناني؛
لمصلحة ك ّل ما يدعم الشركات
العمالقة التي تتعامل مع اإلنسان؛
كرقم استهالكي ال غير .وما دامت
االلتزامات تقف أمام ُفرص الغد،
فكلّما كانت خفيفة وسطحية ق ّل
الضرر المحتمل اآلن ،هذا هو
شعار سياسة الحياة؛ بصرف النّظر
عمن تطبق عليه هذه السياسة،
وعما يمكن أن توحي به ففي عالم
يفتقر إلى األمان واالستقرار ،تته ّدد
ال ّروابط اإلنسانية والمجتمعات
اإلنسانية باالضمحالل ،والعالقات
اإلنسانية بالذبول ،والتداعي،
والتفسخ؛ ألنها أصبحت شي ًئا
نستهلكه وال ننتجه في عالم يعرض

تشكل العودة إلى المبادئ
التي يقوم عليها التسامح لتأطير
العالقات اإلنسانية ،بدافع التآخي،
والمساواة ،وتثمين الوجود اإلنساني
دفاعا صل ًبا ضد مكننة
المشترك،
ً
ال ّروابط االنسانية .حيث طور جون
ستيوارت ميل دفاعه عن التّسامح
في كتابه حول الحرية ،فكان من
أوائل تبريرات التسامح عنده
االستناد إلى حجة االستقاللية.
وإذا ما رجعنا إلى الفصل الثالث
من الكتاب ،الموسوم بالفردية؛
كإحدى عناصر الحياة الطيبة؛
سنجده مخصصاً للتفصيل حول
هذه المحاججة ،ويمكننا أن نختصر
ما طرحه بالقول إنَّ المرء يحقق
السعادة من خالل تطوير طبيعته.
ويرى ميل أن الفردية تعتمد على
هذا ّ
التطور ،وعلى هذا األساس فإن
اكتساب الفردية ،واكتساب السعادة؛
كنتيجة لها ،يحيل المرء ألن يتمتع
بالحرية ،وأن يعزز التسامح؛
بالموازاة مع تجاربه الحياتية التي
تحيد عن السبل المعتادة.
السعادة أو الحياة الطيبة،
بما أن ّ
تشكل المصلحة الرئيسة في حياة
أي فرد ،فهي تشكل األمر الذي
تهدف لتحقيقه كل األمور األخرى
التي يفعلها المرء ،ولهذا فالميزة
األساسية ّ
للطبيعة البشرية ،تتمثل
في أ ّن كل فرد فريد من نوعه؛ بالنّظر
إلى إمكاناته المتو ّقعة ،وهو أمر ال
يتحدد من خارجه ،وليس هناك
هدف ثابت يتط ّور نحو هذا األمر،
وإنما هو أمر غير مح ّدد حت ًما،
ليتحسن في الكثير
ولذلك فهو متاح
ّ
من االتجاهات التي تتش ّعب على نحو
غير محدد.

عتبة التسامح ..سقف قانوين سيايس ذو
مرجعية تربوية
متيزت العقود األخرية بانحسار القيم أمام
طغيان دولة البريوقراطية

مع وقوف العالم اليوم على نهاية العقد الثاني من القرن
الواحد والعشرين ،يكون قد مضى خمسة قرون كاملة على
انطالقة موجة الحداثة األوروبية ،الموجة التي فرضت
نفسها تاريخي ًا؛ كنموذج حضاري ،يحتوي الحروب الدينية؛
بأهداف إصالحية أخالقية وسياسية واجتماعية ،كثفها
الوعي األوروبي الحديث؛ بعبارة قوية ،قيمة "التسامح" .ولعلها
قيمة ،صارت منذ ذلك الوقت ،تقدم نفسها في صورة فضيلة
وينظر إليها على أنها رهان من رهانات الحق ،وعامل
مؤسساتيةُ ،
من عوامل تكريس مواثيقه ومرجعياته.

في الحاجة إلى التعايش
قيم العوملة بعضها كونية تنويرية وكثري
منها يؤرش عىل وعي ممزق
العامل الراهن ينخره االنفصال وتتعرض فيه
القيم للتذرير وفقدان املعنى

مصطفى حنفي

خمسة قرون إذن ،مرت على واقعة
االعتراف األخالقي؛ بمبدأ التسامح
الذي عاشته إنسانية النهضة واألنوار
الالحقة على نهضتنا العربية؛ كحق
إنساني ،وعشناه ونعيشه اليوم؛
كمعارك إصالحية مدنية ،تحت
الالفتة نفسها حيناً ،وتحت شعار
التلويح؛ بمنظومة القيم العليا في
اإلسالم حيناً آخر .وهي بالفعل
واقعة تهمنا من حيث إنها نتاج؛
لتجارب التاريخ اإلنساني العام ،بيننا
وبينه صالت من الوصل والتقارب ،ال
يمكن فصلها عن حتميات الصراع،
في تجارب السياسات والثقافات
الراصدة؛ للمواقف الحدية ،في
النظر إلى التسامح ،في ضوء تحوالت
الفكر والسياسة والوجود الحضاري؛
لإلنسان في التاريخ بل إن اللجوء
إلى التاريخ ،في هذا السياق من
القول؛ عن مصير العالم ومستقبله،
تزداد حدته صعوبة وتعقيداً؛ بسبب
وتيرة التغيرات العالمية السريعة
التي أصبحت ال تقاس بأعمار
األفراد أو العقود ،ولكن بالمشاهد
الجديدة التي فجرتها زمانية العولمة
المعاصرة؛ بفعل تاريخي قسري،
تمثلت منتجاته في ثورة المعرفة
والتقنية ،وفي هيمنة ثقافة األقطاب
االقتصادية العالمية الكبرى على

ثقافات األمم والشعوب في العالم،
والتي اتخذت صوراً وأشكاالً ندية،
ال حصر لها.

قوى غري متكافئة

من دون شك ،فإن مدة خمسة
قرون من الزمن ،تجعل الوقوف قصد
المساءلة والمراجعة أمراً مشروعاً
تماماً؛ بل ضرورياً .فقد تبلورت على
هامش سيرورات التاريخ المعاصر،
في المشهد القيمي والسياسي؛
ألواخر القرن العشرين ،وضعيات
اجتماعية معقدة وآليات حكم
متسلطة ،تميزت بكثير من التناقضات
والنزاعات والتراجعات ،الواصفة
النحسار القيم ،أمام "الطغيان
الناعم" للدولة البيروقراطية التي
تطبع التراث األخالقي والسياسي
للفكر الليبرالي .وهي في شكلها
ومحتواها ،ترتبط بأوجه التغير ،من
العنف السياسي والرمزي الجارية
في العالم التي فجرتها العولمة،
وهي تتحول من مجرد عتبة إلى
واقعة تاريخية ،مولدة لعالقات قوى
غير متكافئة .عالقات متوترة تقدم
نفسها في عالم اليوم ،في صورة
فضاء محاصر ،أكثر هشاشة وأكثر
توعداً من أي وقت مضى ،إذ يتخذ
الصراع العالمي في جبهة القيم
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مظاهر عدة ،بعضها يخص مساحة
الكونية الحاضنة؛ لقيم إنسانية
التنوير ،وكثير منها يخص واقع هذه
القيم الفعلي والتاريخي الذي تختلط
فيه الهواجس باألوهام ،ويؤشر
على وعي ممزق ،بين طوبى العيش
اإلنساني المشترك ،وتحديات عالم
ينخره االنفصال ،وتتعرض فيه القيم
للتذرير والبربرية وفقدان المعنى.
ونحن هنا نفهم هذا التمزق ،في
اإلطار الذي يسلم بأن التفكير في
واقع القيم؛ باعتباره واقعاً ،تشهد
سردياته الكبرى على جروح األلفية
الجديدة ،ليس مسألة أخالقية
فحسب؛ بل شأناً سياسياً جديداً.
شأن عملي يعيد إلى الواجهة ،وإلى
ما يجري على أرض الواقع ،واقع
العالقات بين األفراد والدولة،
وواقع عالقات الدول فيما بينها،
وواقع عالقات الهويات والشعوب
فيما بينها ،سؤا َل ما إذا كان
السقف األخالقي؛ لقيمة التسامح،
التي ينسب لها إرث األنوار ،بعدا
كونيا؛ قد استنفد إمكاناته ،وفقد
راهنيته في المجتمع والتاريخ؟
وهل االحتجاج بواقع التمزق الذي
يغطي تاريخا حاف ً
ال من الصراع،
ومن الفوارق االجتماعية والثقافية،
بين التسامح وعدم التسامح ،بين
مؤيديه ومعارضيه ،يدل على ذلك
ويؤكده؟ وتحديداً :هل تكمن فكرة
التسامح ،في مستوى الصراع الدائر
بين المخالفين في الرأي ،والعقائد،
واللغة ،والثقافة ،والتاريخ ،وبين
الهويات والجماعات ،من إعادة
تحقيق توازنات واستثمارات رمزية
متبادلة ،تؤشر على إمكانية إعادة
بناء مفهوم التسامح على معيارية
جديدة ،تمنحه جدارة االندراج في
تاريخ آخر؛ للذات ،يمكن من التعايش
وإقرار قواعد؛ لشرعية االختالف؟
وعلى أي وجه يستساغ القول؛ بأن
هذه اإلعادة ،تنتهي إلى رسم لغة
ومعان ،تتخذ مالمح جديدة لها في
ٍ
الواقع ،قابلة لمغالبة مكر التاريخ؛
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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التفكري يف واقع القيم ليس مسألة
أخالقية فحسب بل شأناً سياسياً جديدا ً
التسامح باملعنى األخالقي يرجع األمر فيه
أوالً وأخريا ً إىل معيار الرتبية

الداللة البسيطة التي كان يحملها
ويدل عليها في أذهان الناس من
قبل ،خاصة في العصور الوسطى،
والذي يفيد االزدراء أو عدم
االكتراث؛ بما يبدو أنه آخر أو سيئ،
أي إلى ما ليس إياه التسامح.

تطور مدلول التسامح

بمزيد من التفاؤل النقدي التاريخي؟
أسئلة مترابطة ،متداخلة؛ بصورة،
تجعل اتخاذ موقف إزاء أي منها
داخل سياق ثقافي معين ،يجر حتماً
إلى اتخاذ مواقف ضمنية أو صريحة
من المشكالت والصعوبات األخرى،
داخل هذا السياق أو ذاك ،وبالتالي
االنخراط في إشكال التأسيس ككل.
فلننظر إذن كيف يتحدد فحوى
هذا اإلشكال ،في دائرة الفكر
السياسي المعاصر ،وليكن أول
وقوفنا إبراز ما تحمله قيمة التسامح
من صعوبات داللية ،يتوقف على
معرفتها فهم تحوالت المعنى
والخطاب ،ولنبدأ أوالً بتحديد اإلطار
التاريخي للمسألة.

عتبة التسامح

إذا كان من الصعب الفصل في
تمفصالت العالقة التي تربط

اصطالح التسامح؛ بنظام المبادئ
والقيم التي تحملها ،عن الوجوه
الرمزية؛ لإلنسان في وجوده
التاريخي والثقافي والقانوني ،فإن
استمرار النقاش الفلسفي المعاصر،
حول فضاءات المفهوم ،قد زاد من
تعميق الوعي؛ بأهمية الرهان العملي
الذي أصبح يتعلق ،رؤي ًة ووصفاً
وتفسيراً؛ بمفهوم التسامح .وهو ما
يعني الوعي؛ بمقام المعنى ،الذي تقع
به المباينة ويحترز به ،عن مختلف
أشكال االختزال أو االستغالق الذي
قد يجعل من سؤال التسامح ،فضيلة
صعبة التحديد .أو لنقل بتعبير أدق
في تقرير هذه المباينة ،إن الصعوبة
التي ينطوي عليها تحديد قيمة
التسامح ،إنما تكمن تحديداً ،في
كون أن المعنى الذي يتحدد به مدار
القول ،في تداول هذا المفهوم ،هو
اليوم مباين في مقصده؛ ألصناف

أما التسامح في معناه الحديث
والمعاصر ،فهو يتعلق بشيء آخر
مغاير ،يفيده ويدل عليه :االحترام
واالعتراف ،وكالهما ينطويان على
صعوبة مكشوفة؛ ألن كل طرف
منهما ،يستلزم تبادالً réciprocité
واقتضاء في العالقة ،يتخذها دلي ً
ال
إلى مطلوبه :اقتضاء موجه إلى
الذات ،واقتضاء موجه إلى اآلخر.
وهذا يعني أن المعيار هنا الذي
يقاس انطالقاً منه مقام التسامح،
ال يتأسس على مدرك عفوي أو
سياق عارض ،وإنما تضبطه الرعاية
والتربية .وبعبارة أخرى ،إن التسامح
بالمعنى األخالقي للكلمة ،يرجع
األمر فيه أوالً وأخيراً إلى معيار
التربية ،وبالتالي فال وجود لتسامح
في معناه القيمي خارجاً عن عملية
التربية.
فع ً
ال ،قد يكون هنا ،هذا المفهوم
األخالقي الصوري الذي تفيده قيمة
التسامح ،غير ٍ
مجد وعديم الفائدة،
وبالتالي ال ينطوي وجه الداللة
فيه على أي مصلحة عملية جديرة
باالعتبار .هذا صحيح من وجه،
ولكنه ال يصح من وجه آخر ،عندما
نرجع إلى التاريخ الخاص؛ بهذا
المفهوم الذي يجعل من التعايش
توأماً له أو مضمونه الحي .فهل
يجتمع الوجهان في نظر واحد؟ وهل
ما وجدناه من غموض هناك ،يرفعه،
ما نجده من وضوح هنا في التاريخ؟

جوهر التعايش

ال نظن أن أحداً يجادل في
قوة التحول التي أحدثها الفكر
المعاصر في المشهد الثقافي

والديني؛ لمختلف الفئات واألقليات
والهويات القومية العربية والغربية،
وال نظن أن باحثاً ينكر القول؛ بأن
فضيلة التسامح هي العمدة في
تاريخية تشكل مفهوم "التعايش"
 ،Coexistenceواالنتقال به إلى
عتبة جديدة ،تربط بنية التفكير
فيه؛ بما يحتفظ به روح التسامح
ويتحصن به؛ كاستعداد كسبي؛
لتقبل جميع أنواع االختالف والتباين
الذي تزخر به ثقافات وعقائد
األفراد والجماعات والشعوب .وهذا
تحديد ال بد من استحضاره؛ حتى
ال يلتبس األمر علينا ،بين المفهوم
النظري المجرد للتسامح وبين
روحه األخالقية المتجددة ،داخل
الممارسة العملية ،التي تجعله قاب ً
ال؛
أل ْن تنتظم فيه عمليات االعتراف
المتبادل بين األنا واآلخر .ما يحملنا
على االستنتاج؛ بأن معنى التسامح
هنا ،ال يكون من جانب أحادي ،فردياً
كان أو جماعياً ،وإنما يكون؛ بتوسط
موجهات تربوية مركبة من جهات
ثقافية مؤسساتية ،تخص معنى
اآلخر المخالف في غيريته وحقوقه.

فضيلة مؤسساتية

وإلى جانب كونه قيمة نقبلها
في عالم ممزق يحركه السعي وراء
الهيمنة ،فهو أيضاً فضيلة مؤسساتية
في مشهد االعتراف؛ بحقوق الهويات
وحق اآلخرين في االعتقاد المختلف.
الشيء الذي يجعل من رؤية األنا ،من
خالل عيون اآلخرين ،ليس مجرد
مقايسة ،وإنما قضية تعميم ،ال
ينزع عنها بعدها التبادلي الذي هو
أس مبدأ التعايش وإقرار الحق في
االختالف .ومن هنا المطابقة التي
يقيمها فالسفة االعتراف بين ثالثة
مفاهيم ،تتردد كثيراً في تحليالتهم،
وتشكل "المفهوم -المفتاح" في
مواقفهم األخالقية المعاصرة ،هذه
المفاهيم ،هي :التسامح ،التربية،
التعايش .األمر الذي شخصه أحد
رواد مدرسة فرانكفورت ،يورغن

فضيلة التسامح هي العمدة يف تاريخية
تشكل مفهوم "التعايش"
النقاش الفلسفي املعارص حول فضاءات
التسامح أمثر وعياً بجوهريته

هابرماس ،بعبارات مكثفة ،حينما
اعتبر أن "المجتمعات ذات التعددية،
ال تتناسب معيارياً ،إال مع كونية
مضبوطة ،تساوي الجميع؛ سواء أكان
الشخص كاثوليكياً ،أم بروتستانتياً،
أم مسلماً ،أم يهودياً ،أم هندوسياً ،أم
بوذياً ،مؤمناً أم غير مؤمن".

التسامح..خالص كوين

يبدو هابرماس في كل ذلك
واضحاً كل الوضوح ،فهو يؤكد
صراحة وبإلحاح ،أن ما يقصده بـ
"الكونية المضبوطة" في المجتمعات
التعددية ،ليس معنى الخصوصية
الثقافية؛ ألقلية عرقية أو ثقافية أو
دينية أصولية ،أو لسلطة مخولة من
جانب أحادي ،تملي وتحدد من وجهة

نظر تفضيالتها الخاصة أو توجهاتها
القيمية ،ما يجب التسامح فيه ،وإنما
المزية والفضيلة في نظره؛ لمعنى
الكونية المضبوطة ،أنها تطبق على
الطريقة التي يربط فيها أي دين
نفسه باآلخرين ،وبإيمانه الخاص.
وبالتالي ،فعلى قاعدة االعتراف
بالحقوق المتساوية ،بوصفها مطالب
مشروعة لألفراد والجماعات،
في مختلف النزاعات االجتماعية
والثقافية ،يقدم مبدأ التسامح نفسه؛
كأحد وجوه الكونية ،القادرة على
احتواء أشكال العيش الممزق بين
األفراد والجماعات ،وهشاشة صور
وأنماط الحياة االجتماعية المتفرقة،
التي يغذيها النزاع بين الهويات
الثقافية والدينية ،المتخاصمة إلى حد

املعنى املقصود يف تحديد قيمة
التسامح مباين ألصناف الداللة
قيمة التسامح أضحت أمام اختيارات جديدة
متفتحة عىل مكاسب التاريخ
املجتمعات التعددية ال تتناسب معيارياً إال
مع كونية مضبوطة تساوي الجميع

التطاحن ،واالقتتال ،وإراقة الدماء.

هواجس الحارض

إنـه الرهـان الـذي يضـع راهـن
التسـامح ،ضمـن هواجـس الحاضـر،
ويضـع أطـره المرجعيـة أمـام سـياق
تاريخـي جديـد ،يـزدوج فيـه فعلان
اثنـان ،أولهمـا نظـري ،يرجـع األمـر
فيـه إلـى مسـارات التفكيـر الجديـدة
التـي ارتبطـت قضاياهـا المعياريـة؛
بوضعيـات االختلاالت الكبـرى ،التـي
مارسـتها العولمـة اليـوم ،فـي أكثـر
مـن واجهـة مـن واجهـات الحقـوق
السياسـية واالجتماعيـة والثقافيـة؛
للجماعـات والشـعوب .وهـي فـي
وجههـا األخالقـي ،تتـردد مـا بيـن قيـم
التقديـر المتبـادل واالعتبـار والكرامة،
وبيـن تجـارب الهيمنـة والقهر ،والظلم،
والكراهيـة المتبادلـة؛ بمـا يشـخص
جبهـة القيـم فـي العصـر الراهـن،
بسـمات التمـزق وحـرب الذاكـرة بيـن
الهويـات ،وعـدم الرغبـة فـي التطلـع
إلـى قيـم مشـتركة؛ للعيـش بين األفراد
والجماعـات.

التسامح..وروح
املتغريات

الفعـل الثانـي فـي االزدواجيـة
هـو فعـل عملـي مـن وجـه آخـر،
بالمعنـى الـذي يضـع قيمـة التسـامح
أمـام اختيـارات جديـدة ،متفتحـة
علـى مكاسـب التاريـخ المعاصـر،
يدفعهـا إلـى تمثـل النظـم والعـادات
والمؤسسـات؛ بالصـورة التـي
تسـتجيب؛ لـروح المتغيـرات الجاريـة،
ويسـعفها علـى إعـادة بنـاء قيمتهـا
فـي التاريـخ ،انطالقـاً مـن التعديلات
التـي تجريهـا علـى المواقـف ،وأنماط
السـلوك الفـردي والجماعـي.
ومعنـاه ،بعبـارة أخـرى ،مـن دون
تنزيـل قيمـة التسـامح فـي آليـات
قانونيـة مؤسسـاتية ،يظـل الحديـث
عـن معنـى التسـامح مجـرد لغـو مـن
دون موضـوع ،أو مصـدراً لمشـكالت
أخالقيـة عويصـة وآلراء متناقضـة.
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دروب التسامح
ال ريب ،أن كيفية تشكيل العقل في أطر الثقافة السائدة
الثقافة املغلقة هي التي يعتقد معتنقو
ً
أو الغالبة في المجتمع ،تلعب دور ًا مهما في نشر قيم التسامح
قيمها بصحتها املطلقة فتؤدي لرفض
والتعايش بين المكونات المجتمعية .وما نعيشه في الواقع
اآلخر
العربي المتخم؛ بالتعصب واإلقصاء والعنف ،يكشف عن أطر
فكرية تؤبد الدوغمائيات والمطلقات ،وتؤبد معها ثقافة
الخضوع للسلطة والتعصب ومصادرة العقل .وال خالص لنا ،إال
املجتمعات املتنوعة تحتضن تعددية األفكار من خالل االنخراط في روح العصر وثقافته وقيمه اإلنسانية،
واملعتقدات ويتعايش الجميع بسالم
وفي مقدمتها ،التسامح.

التسامح وثنائيات الوهم والحقيقة
املجتمعات املغلقة تؤبد العدم فتأكل
بنفسها وتعيش خارج السريورة الحضارية
حرصية الحقيقة وهم خادع بالتاميز يؤسس
لثقافة اإلقصاء وشطب اآلخر مادياً

عبد الله الجسمي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الثقافات متنوعة ،ولكن الغالب
فيها نمطان ،األول منغلق ،والثاني
منفتح ومتعدد .أما الثقافة المنغلقة،
فهي التي يعتقد معتنقو قيمها؛
بصحتها؛ بشكل مطلق ،فال تترك
فرصة للتعددية واالختالف ،بل
رؤية واحدة لألمور ،تؤدي تلقائياً
إلى رفض اآلخر ،أياً ما كانت ثقافته
ومعتقداته ،وتقود في النهاية إلى
التعصب والتطرف .في مقابل ذلك،
نجد الثقافة المنفتحة ،قائمة على
التعددية والتنوع ،وتحتضن االختالف
في كل شيء ،فيتعايش فيها الجميع؛
بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية
أو العرقية ،وينتج عن ذلك ،تعدد
اآلراء في تفسير األمور والقضايا
والمشكالت واالختالف ،وتتعدد
الحلول لها .ما يعني أن الثقافة
المنفتحة تحتوي على كم متنوع من
األفكار والرؤى واآلراء والتفسيرات
والمعتقدات؛ سواء لألفراد أو
للجماعات .وهذا التنوع ،يعطي الفرد
حرية اختيار الرأي والفكر الذي يراه
مناسباً؛ على المستوى الشخصي،
أو في نظرته للواقع وموضوعاته.
ومن يعش في ثقافة من هذا النوع
منذ الصغر؛ سيتشرب قيم التعايش

والحوار واحترام اآلخر ،وكلها تدفع؛
بترسيخ التسامح في المجتمع،
والتعايش بين مختلف مكوناته بأمان
وسالم مستدام.

الوعي الكاذب

ولكن ثقافة التعددية أو التنوع
في المجتمع ،تقتضي رؤية معينة؛
للحقيقة ،يمكن من خاللها
المساهمة في نشر قيم التسامح
واالختالف .ولعل من نافلة القول إن
احتكار الحقيقة أو ادعاء ملكيتها؛
لن يؤدي إلى التسامح والتعايش مع
اآلخر المختلف فقط ،وإنما إلى
إصابة التعايش بمقتل أيضاً؛ ألن
ادعاء ملكية الحقيقة من طرف ما،
يعني ضمناً ،أن األطراف األخرى
ليست على حق .ما يؤسس لوعي
واهم أو كاذب؛ بالفوقية والتمايز،
يدفعه إلى فرض أفكاره ومعتقداته
على اآلخرين .ولقد أثبتت تجارب
اإلنسان المريرة؛ عبر تاريخ طويل،
أن مزاعم احتكار الحقيقة ،تعبر عن
رؤية قاصرة جداً ،وتفتقر لألدلة
العقلية أو المنطقية .فلو نظرنا
إلى الحقائق ،سنجد هناك نمطين،
األول :حقائق موضوعية وتجريبية.

والثاني :حقائق ذاتية .فالحقائق
الموضوعية والتجريبية هي التي لها
حضور مادي وترى بالعين المجردة
أو وسائل أخرى تقنية ،ويقدم عليها
األدلة والبراهين المادية ،وبالتالي
هذه الحقائق مجال التصديق بها
يكون عا ًما ،ومن النادر جدًا أن نجد
اختال ًفا عليها .أما الحقائق الذاتية
فهي محل خالف بين مكونات أي
خصوصا
مجتمع من المجتمعات،
ً
إذا كانت هناك ديانات ومذاهب
متعددة .ويأتي الخالف على الحقائق
الذاتية؛ لكونها غير واقعية؛ بمعنى،
ال يوجد دليل مادي ظاهر؛ للعيان،
حول حقيقة المعتقدات ،فهي عبارة
عن قيم ومعتقدات وتعاليم ،ذات
طابع ذاتي ال وجو َد مادياً لها ،فلو
كان هناك أدلة مادية قاطعة ،تدعم
لحسم األمر ،تجاه
ديناً أو مذهباً ما؛ ُ
هذا الدين أو المذهب .ويدعم ذلك
أن الحوار بين المذاهب واألديان،
يعتمد بالدرجة األولى على الحجج
والبراهين العقلية ،ال على الظواهر
المادية .فاقتناع الفرد؛ بمعتقد أو
مذهب ما ،هو قناعة ذاتية شخصية،
ال قناعة تقام على أسس مادية أو
موضوعية .وبالتالي فالتنوع الديني
والمذهبي والفكري يقوم على أسس
ذاتية ِصرف (وال يعتمد على أدلة
وبراهين مادية كما هي الحال في
الحقائق العلمية) ،تستند إما إلى
قناعات ذاتية وإما إلى توارث أفكار
ومعتقدات ،يُسلم بصحتها األفراد؛
ألن لها طابع القدم ،فتمثل معتقداً
أو مذهباً أو أفكار العائلة التي ينتمي
لها الفرد.

مسألة وجودية

المعتقدات الذاتية تتجسد في
العالقة بين اإلنسان وربه ،أو أي
قوة أخرى كما هي الحال في بعض
األديان ،وتمارس تدينها من خالل
العبادات والطقوس والممارسات
األخالقية ،تجاه اآلخرين .وهي في
نهاية األمر فئوية ،وال يمكن في واقع

الحقائق املوضوعية والتجريبية ميكن
الربهنة عليها باألدلة املادية أو العينية،
أما الحقائق الذاتية فمرتبطة بالدين
واملعتقد وهي محل خالف بني مكونات
املجتمع
املعرفة منطان :مبارش كاألشياء الواقعية
التي نختلف حولها بالتعبريات اللغوية
فقط ،أما غري املبارش فهو محط اختالف..
وهي التي متيز الشعوب بهوياتها
وثقافاتها

أي مجتمع اليوم أن يسود دين واحد
أو مذهب واحد؛ مهما كانت نسبة
المؤمنين بالدين أو المذهب .وهناك
مسألة أخرى وجودية ،يمكن أن يعيها
أي إنسان ،تتعلق بوجوده؛ كفرد في
هذا العالم أو المجتمع الذي ولد فيه.
فكما هو معروف ،إن قرار مجيء أي
فرد لهذا العالم ،لم يكن قرار الفرد،
وليس من اختيار والديه ،وال المجتمع
الذي ولد فيه ،والوعي بذلك؛ بحد
ذاته ،يجعل اإلنسان مدركاً؛ لمسألة
كيفية اإليمان؛ بمذهب أو دين أو
معتقد ما ،فجميعها تأتي من وجوده
في بيئة اجتماعية ما ،األمر الذي
ال بد وأن يدفعه للتسامح والتعايش
مع اآلخر؛ ألنه كان من الممكن أن
يولد في مجتمع مختلف ،ولوالدين
مختلفين عقائد ًيا وثقاف ًيا.
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مسألة فلسفية

وهناك مسألة ذات طابع فلسفي،
تتعلق بطبيعة المعرفة ومكوناتها،
وعالقة ذلك بالمعتقدات والقيم.
فالمعرفة نمطان مباشر يدرك من
طريق الحواس وآخر غير مباشر.
وموضوعات المعرفة المباشرة مثل
األشياء الواقعية؛ كالكرسي والتلفون
والحاسوب ،وهي التي ال خالف
عليها في العالم؛ سوى التعبيرات
اللغوية المستخدمة التي تدل على
الشيء نفسه عند األمم المختلفة.
لكن المعرفة غير المباشرة هي التي
تكون محط اختالف ،والتي تم ِّيز
الشعوب بعضها عن بعض؛ من حيث
قيمتها وثقافتها ومعتقداتها وهويتها
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الثقافة التي تحتضن
قيم التسامح تقدم
املصلحة العامة
عىل الشخصية أو
الفئوية
املصلحة العامة
مظلة تستظل بها
جميع مكونات
املجتمع وتوحدها
يف إطار واحد

وغيرها ،وهي معرفة مكتسبة .فهناك
مقولة مشهورة للفيلسوف اإلنجليزي
التجريبي جون لوك يقول فيها "إن
العقل صفحة بيضاء" ،ويقصد بذلك
أن عقل اإلنسان عند والدته ،هو
صفحة بيضاء ،تمتلئ بقيم المجتمع
والبيئة التي يعيش فيها ،حيث تتشكل
ثقافته ومعتقداته وأفكاره ،أي
يكتسب كل ذلك من المجتمع الذي
يعيش فيه منذ والدته ،فما يشكل
معتقدات الفرد هو البيئة والعائلة
التي يتربى فيها ،ومتى أدرك اإلنسان
هذه المسألة عليه أن يؤمن بالتسامح
والتعايش مع اآلخرين.
تقتضي ثقافة التسامح أن تكون
النظرة لإلنسان نظرة واقعية ،تخلو
من المبالغة والمثالية وإضفاء

الهاالت عليه .فاإلنسان كائن محدود
القدرات مهما كانت إنتاجيته العملية
والفكرية أو اإلبداعية ،وهو كائن غير
كامل أو مثالي ،بل عرضه الرتكاب
األخطاء في أي وقت .والنظرة
الواقعية لإلنسان ،تجعل الفرد
ظاهرة نسبية إن جاز التعبير ،بمعنى
أنه يعيش فترة زمنية ومكانية معينة
من التاريخ ،تختلف عما عاشه من
سبقوه ومن سيعيشه من بعده ،وهذا
ً
أيضا؛ في
يعني وضع معتقداته
سياقها ومرحلتها التاريخية ،فطبيعة
اإليمان في معتقد معين تختلف في
المراحل التاريخية المختلفة ،وما
ممنوعا أو محر ًما في فترة ما
كان
ً
مسموحا به ،والعكس صحيح.
يصبح
ً
فالمقصود هنا في هذه النقطة ،هي
ضرورة عدم النظرة المطلقة للمعتقد
الذي يؤمن به الفرد ،ويتخذه معيا ًرا
وحيدًا لإليمان ،فهذا سيساهم في
إقصاء المعتقدات األخرى وتجاوز
الواقع الذي يعيش فيه الفرد،
ويحول اإليمان إلى جمود عقائدي
مغلق ،ويقلص عالقة اإلنسان بواقعه
وعالمه الذي يعيشه بشكل كبير
جداً ،وكأنه يعيش في عالم آخر
مختلف عن عالمنا (وهذا ما يعيشه
األصوليون والمتطرفون) .لكن
متى ما قرب اإلنسان معتقداته من
الواقع ،وأضفى عليها الطابع العملي
ال النظري أو العقائدي الجامد ،فهو
يحيل مسألة اإليمان ويجعلها واقعية،
عبر ممارسة معتقداته؛ بشكل عملي،
وتدفعه للنظر لألمور؛ بشكل نسبي،
ال مطلق ،ويستطيع بذلك التعايش
مع اآلخرين واحترام معتقداتهم.

النظرة املوضوعية
لإلنسان

الثقافة الواقعية تتضمن النظرة
الموضوعية لإلنسان ال النظرة
الذاتية .فالبشر عندما يعيشون
في إطار مجتمع معين ،ويحملون
معتقدات مختلفة ،ال بد وأن يُنظر
لإلنسان الفرد ،نظرة موضوعية.

فأي فرد يعيش اليوم في مجتمع
ما ،يعيش تلقائ ًيا في دولة لها
كيانها السياسي ،وبها من الشرائع
والقوانين والدساتير ما يكفل حقه
في االعتقاد والفكر ،ويضعه مع
أقرانه اآلخرين؛ بموقع المساواة
في الحقوق والواجبات .هذه النظرة
الموضوعية لإلنسان التي جاءت من
الثقافة العلمية ذات الطابع الواقعي،
هي التي بددت األوهام حول ماهية
اإلنسان ودوره في الحياة ،وحصرت
الذاتي
معتقداته في إطارها
فقط ،وجردته من استخدامها؛
لالستعالء على الناس؛ عندما جعلت
جميع البشر سواسية في الحقوق
والواجبات ،ال يهيمن أي طرف على
المجتمع؛ بأي ُحجة من الحجج .نتج
عن ذلك أن القوانين والتشريعات
أصبحت ذات طابع مدني ال عقائدي
وتطبق على الجميع ،وأرست قاعدة
سواسية الناس أمام القانون .لقد
وفر ذلك أرضية صلبة للتعايش
والتسامح بين أفراد المجتمع؛ ألن
النظرة الموضوعية لإلنسان ،قدمت
الحقوق والواجبات المشتركة على
معتقدات الفرد الذاتية التي هي
محط اختالف وتنوع في الوقت
نفسه.
من جانب آخر ،فإن هذا الشكل
من النظام السياسي واالجتماعي،
يدفع بالفعل لتعزيز التسامح بين
مكوناته .فالثقافة التي تحتضن
قيم التسامح يجب أن يؤمن
أفرادها بتقديم المصلحة العامة
على المصالح الشخصية والفئوية.
فالمصلحة العامة للمجتمع مظلة
تستظل بها جميع مكوناته وتوحدهم
في إطار واحد ،وتجعل األفراد
يتسامون عن مصالحهم الذاتية،
أو مصالح الفئات االجتماعية ،أو
المذهبية أو العقائدية التي ينتمون
لها .وفي حقيقة األمر فإن القضايا
التي يشترك فيها األفراد؛ في أي
مجتمع ،هي أكبر بكثير من القضايا
التي تفرقهم .فإذا كانت االعتقادات

واآليديولوجيات هي مجال للتفرقة،
وتتميز بإطارها الذاتي الصرف،
فإن الموضوعات الواقعية التي تمس
المواطنين تكون عامة .فعلى سبيل
المثال إذا كان واقع التعليم متردياً
في مجتمع ما ،فسينعكس ذلك على
جميع فئاته االجتماعية؛ بغض النظر
عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية
واالجتماعية ،وهذا األمر يعزز تجاوز
األفراد والجماعات معتقداتهم
وقيمهم الفئوية والتوجه للمصلحة
العامة.

تأطري املعتقدات

هناك مسألة أخرى ،على قدر
كبير من األهمية ،تتعلق بتأطير
المعتقدات؛ بمعنى أنها توضح
المعتقدات والقيم المختلفة التي
تكون سب ًبا في االختالف في
المجتمع ،ضمن إطارها االجتماعي
فقط ،وال تتجاوزه إلى األطر
االقتصادية والسياسية .فلو نظرنا
إلى الواقع الذي نعيشه ،سنجده
مختلفاً كلية عن الواقع التاريخي،
الذي ظهرت فيه المعتقدات
والثقافات والقيم التقليدية .فالواقع
الحالي باقتصاده المتطور وأنظمته
السياسية وحضارته العلمية
والتكنولوجية ،يدفع إلى أن توضع
المعتقدات في إطارها الذاتي ،أي
الفردي واالجتماعي ،وال تدخل
في السياسة واالقتصاد والتعليم
وغيرها .فدخول المعتقدات مث ً
ال
في السياسة ،سيسهم في تكريس
الخالفات الدينية والمذهبية ،ويُدخل
المعتقدات التي لها قدسية خاصة،
في إطار المناورات والخالفات
السياسية ،ما يقود إلى المظاهر
التي نعيشها في واقعنا الحالي؛ بعد
ظهور تيارات اإلسالم السياسي التي
شوهت الدين ،ونشرت بذور الشقاق
واإلقصاء والعنف في المجتمع،
وقوضت الحوار والتسامح واحترام
اآلخر بين مكوناته.

املعرفة بالوراثة
والتلقي الشفوي
تحول دون نرش قيم
التسامح يف املجتمع

فكري ال يخرج منه ،وينتج عن ذلك،
التوقف عن التطور والتجديد ،فض ً
ال
عن عدم قبول اآلخر أو مناقشة
أفكاره .والمشكلة الكبرى في
المسلمات التي تسود في ثقافتنا،
أنها تأتي عن طريق الوراثة والتلقي
الشفوي ،تبعاً للبيئة االجتماعية التي
يترعرع فيها الفرد ،ال عن طريق
النقاش والعقل والوسائل العلمية،
وهذا يحد بشكل كبير من نشر
التسامح وقيمه في المجتمع.

العقل املتسامح
ال يخضع لسلطة
فكرية فيقدم أفكاره
ويناقش األفكار
األخرى بحجج وبراهني
التسامح والعقل
علمية
املوضوعي

حيث تعيش قيم
التسامح يتفتح العقل
وميارس سلطته
النقدية يف تفكيك
الجهل املؤبد
العقالنية والتسامح
ال شك بأن العنصر األهم في
أي ثقافة ،هو العقل ،وتحديدًا
العقل المتفتح على األفكار والقيم
المختلفة ،ويتناولها بطريقة نقدية
وعقالنية .أما العقل المنغلق
فيرفض األفكار والمعتقدات ،وجميع
ما يتعلق باآلخرين المختلفين في
العرق والدين أو اللغة .والعقل
المتسامح ،هو العقل المنفتح الذي ال
يرفض األفكار المختلفة عن ثقافته
وقيمه ومعتقداته ،بل يقوم بتفكيكها
وتحليلها ،وإذا وجد منها ما يناسبه،
يمكن أن يأخذ به ،وإذا وجد فيها ما
يخالف قيمه ومعتقداته ،ال يأبه له،
ولكن يحترمها ويتعايش مع من يؤمن
بها؛ ألن العقل المنفتح ،ال تسيطر
عليه المسلمات؛ بطريقة تجعله
يُقصي أو يرفض اآلخر ومعتقداته
وقيمه .فالمسلمات إذا هيمنت على
العقل جمدته ،وسجنته في إطار

العقـل المتسـامح يتميـز أيضـاً
ً
عقلا موضوعيـاً ومتجـرداً ،أي
بكونـه
ال تتحكـم فيـه األهـواء الشـخصية
واالنفعـاالت ،وال يخضـع للمعاييـر
الذاتيـة ،ويخلـو مـن التعصـب
واالنغلاق ،فينظـر للقضايـا ،ويبحـث
فـي الموضوعـات؛ بشـكل ال يعـرف
التحيـز؛ لفكـر مـا ،أو تهيمـن عليـه
ّ
آيديولوجيـة مـا ،أو أفـكا ٌر ذات أبعـاد
شـمولية أو سياسـية ،بمعنـى ،أنـه
يكـون متحـر ًرا وال يخضـع؛ لسـلطة
فكريـة مـا ،ويقـدم أفـكاره ويناقـش
األفـكار األخـرى؛ بحجـج وبراهيـن
عقطليـة متجـردة .وهـذا يتطلـب
اإليمـان ،بالحـوار مع اآلخـر المختلف،
واسـتخدام مناهـج وأدوات الحـوار؛
للوصـول إلـى قناعـات مشـتركة؛
إن أمكـن ،واحتـرام مـا هـو محـط
خلاف بيـن المتحاوريـن .فالعقـل
المنفتـح والمتسـامح ال يظهـر فـي
بيئـة ثقافيـة وفكريـة غيـر متسـامحة،
فالبيئـة الثقافيـة التـي تسـود فيهـا
قيـم التسـامح والتعايـش واالختلاف
وتغيـب عنهـا المسـلمات الجامـدة هـي
ً
ومتسـامحا،
متفتحـا
عقلا
التـي تنتـج
ً
ً
وتشـجع علـى إخضـاع الفكـر والثقافـة
والمعتقـدات لسـلطة العقـل؛ لتحليلهـا
والتعامـل معهـا بشـكل نقـدي ،أمـا
البيئـة الثقافيـة المنغلقـة فسـتظهر
عقـوالً منغلقـة وال تعـرف معنـى
التعايـش والتسـامح.
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أول عقد مدين يحفظ التعايش من دون
متييز بني الناس عىل اختالف دياناتهم
الصحيفة ِ
من أقدم اللوائح القانونية ولها
مرجعية واحدة تبت بالخالفات

ُكتبت صحيفة يثرب ،أو كتاب يثرب؛ كمعاهدة بين فئات مجتمع
المدينة المنورة ،بعد هجرة النَّبي (صلى اهلل عليه وسلم) إليها مباشرة،
وجاءت ِّ
لحل ما كان قائم ًا من نزاعات وحروب ،بين الفئات االجتماعية
والدينية في داخل المدينة ،أو ما يتعلق منها بتلك الكيانات مع
خارجها.

صحيفة يثرب ..اتفاقية َّ
التسامح والتكافل
االقتصادي والتكامل االجتماعي

رشيد الخيون

صحيفة املدينة هيأت املجتمع للتضامن من
دون املساس بالحريات الدينية
أقر اإلسالم معاملة واحدة لجميع مواطني
املدينة مبن فيهم املرشكون
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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تُعد صحيفة المدينة مِ ن اللوائح
القانونية األُولى ذات الصبغة
الدستورية ،وهناك َمن اعتبرها
أقدم اللوائح؛ باعتبارها الئحة
جرى التوافق حولها والتعاهد
تبت في
عليها ،ولها مرجعية واحدةُ ،
االلتزام بها مِ ن عدمه ،وتنظم شؤون
القتال واألسرى ،وتهتم بالجانب
االقتصادي؛ بما يتعلق باإلنفاق
والتكافل االجتماعي ،ورعاية تطبيق
القِ سط والعدل بين تلك الفئات،
وتحفظ ما تقرر فيها مِ ن التسامح
الديني ،أي التعايش والتجاور مع
االحتفاظ بالعقيدة الدينية ،وحرية
ممارسة ُّ
الطقوس ،ولم تستثنِ أي
جماعة ،بما فيها جماعة المشركين،
وال يترتب أي شيء على الجميع سوى
االلتزام ببنود الوثيقة أو المعاهدة
التي جرى االتفاق عليها باإلجماع.
بادئ ذي بدءٍ  ،علينا التعامل
مع صحيفة يثرب ،والتي ُعرفت
بدستور المدينة ،على أنها وليدة
عصرها وحاجته إليها ،أعني أال
نحاسب الوثيقة بمفاهيم عصرنا
ومصطلحاته ،فقد كانت ،وما زالت
بنودها ،في ما يخص العالقة بين
األديان ،فاعلة ،ويمكن االنطالق
منها ،على ال َّرغم مما حصل بعدها،

الدولة اإلسالمية،
في بعض عهود َّ
األموية والعباسية وسواها ،في
تكريس سياسة وأفكار التَّسامح
الدِّيني ،وعلى وجه الخصوص؛ في
المجتمعات المختلطة دينياً.

تضامن وتكافل

هيأت الصحيفة المذكورة
المجتمع بالمدينة المنورة؛ منذ مطلع
العام الهجري األول ،إلى التضامن
والتكافل االجتماعي ،مع االحتفاظ
بالعقائد الدِّينية وخصوصيتها،
واالحتفاظ بحرية المقدسات لك ِّل
ديانة .صحيح أن المدينة كانت
حينها ،تبعاً لبنود الوثيقة ،التي
فرزناها إلى ثالثة وخمسين بنداً،
اقتبسناها من سيرة ابن هشام،
مقتصرة على المسلمين والمشركين
واليهود؛ بسبب عدم وجود المسيحية
أو غيرها من الديانات فيها وقتذاك.
لكن البنود الخاصة بالديانة يمكن
القياس عليها؛ حتى لو تعددت
أديان منطقة ما إلى العشرات ،فما
زال يوجد أساس لالتفاق ،فال يضر
كثرة الديانات أو قلتها .أما عن تأكيد
شمول المشركين بيثرب ،أو المدينة،
فقد جاء في البند التاسع عشر من
الوثيقة :ال يُجير مشرك ماالً لقريش

وال نفساً ،وال يحول دونه على مؤمن.
أشار بعض الدارسين إلى أن
الوثيقة خاطبت "األُمة اإلسالمية"،
غير أن مستهلها أشار إلى أمة يثرب،
أو المدينة المنورة ،وأكدت على
مفردة "الناس" ،فقد ذكرت المؤمنين
والمسلمين مِ ن قريش ويثربَ ،من
تبعهم ،فلحق بهم وجاهد معهم ،أنهم
أ ُ ّمة واحدة مِ ن دون النَّاس ،فكان
مبكراً الحديث عن أُمة إسالمية،
لم تتشكل بعد ،ومن باب آخر ،أن
اإلسالم في حياة صاحب الرسالة
النبي محمد ،أقر المعاملة
الواحدة مع جميع المشمولين
في الوثيقة؛ بمن فيهم المشركون
بالمدينة.

توصيفات الوثيقة

سميت الوثيقة بأسماء عدة،
وردت في السيرة النَّبوية البن إسحق
وابن هشام بالكتاب والصحيفة،
وفي "األموال" ألبي عبيد بالكتاب،
و َمن سماها بالموادعة ،والوثيقة،
والميثاق ،والمعاهدة ،والدستور،
والتسمية األخيرة جاءت م َمن اعتبر
المدينة آنذاك دول ًة إسالمية ،وهذه
الصحيفة دستورها .بل اعتبرت في
َّ
"مؤتمر دائرة المعارف بحيدر أباد
الدكن  ،"1938بأنها أقدم دستور
مسجل في العالم .جاء ذكر نصها
في عشرات المصادر اإلسالمية،
من كتب السيرة والتاريخ واألموال
والحديث النبوي ،وقد جمع تلك
المصادر محمد حميد اهلل (ت )1981
في "مجموعة الوثائق السياسية
للعهد النَّبوي والخالفة الراشدة"(ص
 57وما بعدها) ،وعنونها بـعبارة:
الدولة البلدية بالمدينة".
"دستور َّ
أما تاريخها فيكاد يكون اإلجماع
على أنها ُكتبت في السنة األولى
للهجرة ،مثلما تقدم ،حال وصول
الرسول إلى المدينة واالستقرار
فيها ،بعد بيعتي العقبة األولى
والثانية ،بين جماعة مِ ن أهل المدينة

والنبي ،على أن يُدافعوا عنه مثل
دفاعهم عن أرواحهم وأموالهم،
البيعتين اللتين مهدتا إلى الهجرة
النبوية من مكة إلى المدينة.
لكن يبقى الشك وارداً أيهما حصل
قبل اآلخر ،اإلخاء بين الجماعات
الدينية في يثرب ،أم اإلخاء بين
المهاجرين واألنصار ليس لدينا
ما يثبت أيهما األول ،ولكنهما جاءا
متالزمين في كتب التَّاريخ ،غير أن
الثابت أنهما قد حصال بعد وصول
الرسول إلى يثرب مباشرة ،أي في
مطلع العام األول مِ ن الهجرة.
شملت الصحيفة المسلمين
مستهلها
حسب
والمؤمنين،
"هذا كتاب ِمن محمد بين
المؤمنين والمسلمين ِمن قريش
ويثرب" ،ويغلب على الظن أن هناك
فارقاً بين التسميتين ،وفق اآلية
﴿قا َل ِت ْ َ
َ
اب َآ َمنَّ ا
الكريمة:
ال ْع َر ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
نَ
نُ
ُقلْ َل ْم ُتؤْ ِم وا َول ِك ْن قولوا أ ْسل ْم ا
وبكُ ْم﴾
يم ُ
َو َل َّما َي ْد ُخ ِل ْ ِ
ان ِفي ُق ُل ِ
ال َ
مِ
(الحجرات ،)14 :أي أن المؤمن ن
دعم إسالمه ،آنذاك ،بالجهاد وطاعة
اهلل ورسوله ،مِ ن دون تردد.
كذلـك تضمـن العديـد مِ ـن بنودهـا
الديانـة اليهوديـة ،وأشـارت إليهـم
بالمسـاواة مـع المؤمنيـن والمسـلمين،
وكذلك من غير المؤمنين والمسلمين
مِ ـن قريـش والذيـن يُقيمـون بالمدينة،
قبـل اإلسلام ،فـإذا كانـت الصحيفـة
ُكتبـت فـي مسـتهل العـام الهجـري
األول ،فيمكـن أن يكـون هنـاك َمـن
لـم يدخـل اإلسلام بعـد ،وعلـى وجـه
الخصـوص قبـل المعركـة األولـى مـع
قريـش مِ ـن أهـل مكـة ،وهـي معركـة
بـدر التـي حدثـت فـي السـنة الثالثـة
مِ ـن الهجـرة.

وثيقة أم دستور؟

السؤال ،هل يمكن االتفاق مع
من اعتبر الوثيقة أو الصحيفة ،من
الجدد؛ دستوراً
الباحثين والمؤرخين ُ
لدولة؟ بمعنى هل كانت يثرب تمثل
مشروع دولة؛ بمفاهيم العصر؟ قد

اإلخاء بني الجامعات
الدينية واملهاجرين
واألنصار موثق
مبرجعية واحدة
العديد ِ
من البنود
تناولت اليهودية
وحفظت ألتباعها
املساواة
باملسلمني
استخدام مفردة
ال ُّدستور مبفهومه
املعارص يف وصف
الوثيقة يجايف
الواقع
ال يخلو األمر مِ ن ذلك؛ بما يخص
إدارة المدينة والدعوة ،ولكن الرسول
لم يكن يفكر بقيام دولة أو كيان
سياسي؛ بقدر ما كان يعمل؛ لنشر
الدعوة اإلسالمية .ما يعني أنه لم
يفكر أن يكون حاكماً أو ملكاً ،وهو
األمر الذي رفضه ،عندما ُعرض
عليه من قريش؛ حينما كان يدعوهم
لإلسالم وهو في مكة.
لهذا أرى أن مفردة ال ُّدستور التي
وصف بها بعض الدارسين الوثيقة،
وجلهم مِ ن اإلسالميين ،على أنه
ُ
دستور دولة إسالمية ،مثلما هو في
عصرنا الحالي ،بعيدة عن الواقع،
فدساتير العصر الراهن تُنظم
أسلوب الحكم أو السلطة ،من جميع
النواحي :السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية .بينما نجد
الجانب االجتماعي في الوثيقة
واضحاً ،وتنظيم قضايا الحرب وما
يتعلق بها مِ ن حمل السالح ،ومعاملة
األسرى ،واحترام المعاهدة ،ضمن
موجبات تلك الفترة .ومع حرية

األديان والشعائر التي أتت واضحة
في الصحيفة أو المعاهدة ،إال أن
المرجعية هي مرجعية إلهية ونبوية،
والنبي حددها باهلل وبشخصه ،حيث
البد أن يكون هناك حكم أو مرجع،
يتعهد بتطبيق المعاهدة ،وما ورد
فيها مِ ن بنود ،تشجع على التعايش
والتسامح في المجتمعات ،في وقت
كانت الحروب جارية بين القبائل
والجماعات ،ومعلوم أنه كانت الغلبة
لألقوى.

اليهود مبختلف
تفرعاتهم القبلية

نأتي على بنود الوثيقة ،في ما
يتعلق بالديانات من غير المسلمين
أو المؤمنين ،وهذا ما يهمنا في
الموضوع ،وما نريد أن يكون حاضراً
في وقتنا ال َّراهن ،فالجماعات
المتطرفة قد تجاوزت حدود هذه
الوثيقة ألبعد مدى ،في التعامل
مع اآلخر ،حتى قتلت األسرى مِ ن
النَّاس المسالمين ،بينما األسير
الذي حددته الوثيقة ،أو حدده معنى
المفردة ،أنه أسير الحرب ال غير
ذلك.
تناولت الوثيقة شأن اليهود،
والعالقة معهم في مجتمع المدينة،
بأربع عشرة نقطة ،أشارت إلى
مساواتهم مع اآلخرين ،وهذا قبل
نزول آية الجزية في سورة "التوبة"،
والتي حددت العالقة المالية
مع غير المسلمين ،مِ ن الديانات
المعترف بها ،وفي مقدمتهم اليهود
والمسيحيون ،مقابل حمايتهم وعدم
مشاركتهم في القتال ،والبنود هي:
"إنه َمن تبعنا ِمن يهود فإن له
النَّ صر ُ
واألسوة ،غير مظلومين
وال متناصرين عليهم .إن اليهود
ينفقون مع المؤمنين ما داموا
محاربين .إن يهود بني عوف
ُأمة مع المؤمنين .لليهود دينهم،
وللمسلمين دينهم ،مواليهم
وأنفسهم إال َمن ظلم و َأثم ،فإنه
ال يوتغ (يهلك) إال نفسه وأهل
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دروب التسامح
بيته .إن ليهود بني النَّ جار مثل
ما ليهود بني عوف .إن ليهود
بني الحارث مثل ما ليهود بني
عوف .إن ليهود بني ساعدة مثل
ما ليهود بني عوف .إن ليهود بني
ُجشم مثل ما ليهود بني َع ْوف .إن
ليهود بني األوس مثل ما ليهود
بني َع ْوف .إن ليهود بني َثعلبة
مثل ما ليهود بني َع ْوف ،إال
َمن ظلم ِوأثم ،فإنه ال يوتغ إال
نفسه و َأهل بيته .إن بطانة يهود
كأنفسهم ،وإنه ال يخرج منهم
أحد إال بإذن محمد .إن على
اليهود نفقتهم وعلى المسلمين
نفقتهم .إن اليهود ينفقون مع
المؤمنين ما داموا محاربين .إن
يهود األوس ،مواليهم وأنفسهم،
الصحيفة
على مثل ما ألهل هذه َّ
البر المحضِ ،من أهل هذه
مع ِّ
الصحيفة".
َّ
أشارت الفقرات المذكورة إلى
مساواة اليهود بغيرهم ،ودفع الظلم
عنهم ،والشرط الذي عليهم وعلى
غيرهم هو االلتزام ببنود االتفاق،
في الحرب عليهم النفقة كما على
المسلمين ،وهذا لم يستمر بعد
أن ُطبقت فيهم معاملة "الجزية"
التي وضعت على ال ُّرؤوس ،مثلما
سلفت اإلشارة .وقد جعلتهم الوثيقة
بمصاف المؤمنين ،مع االحتفاظ
موال وغيرها،
بدينهم وأمالكهم من ٍ
وعند الخلل بشروط الوثيقة ال يشمل
اليهود كافة ،وال فرعاً من فروعهم،
وإنما يُحاسب َمن أخل شخصياً
وأهله .أما باقي فروع اليهود التي
ذكرتها الوثيقة ،فمعاملتها كمعاملة
يهود بني عوف ،حيث تكررت العبارة:
"مثل ما ليهود بني َع ْوف".

حالتهم قبل اإلسالم

أشارت الوثيقة إلى المؤمنين
والمسلمين في واحد وعشرين
بنداً ،وأن يبقوا على وضعهم ما قبل
اإلسالم ،فالمفردة "ربعتهم" تعني
(حالتهم قبل اإلسالم) ،المهاجرون
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الجامعات املتطرفة
تجاوزت الوثيقة
ألبعد مدى يف
التعامل مع اآلخر
تناولت الوثيقة شأن
اليهود قبل نزول
آية الجزية يف أربع
عرشة نقطة
تؤكد الوثيقة عىل
نرصة املظلوم من
دون تحديد الديانة
انتصارا ً لقيمة العدل

مِ ن قريش على رِ بعتهم (حالتهم قبل
اإلسالم) يتعاقلون (يتبادلون الديات)
بينهم ،وهم يفدون عانيهم (األسير)
بالمعروف والقِ سط بين المؤمنين.
"بنو عوف على ربعتهم
معاقلهم (الديات) األولىُّ ،
كل
طائفة َتفْ دى عانيها بالمعروف
والقسط بين المؤمنين .بنو
ِ
ساعدة على ربعتهم يتعاقلون
ُّ
وكل طائفة
معاقلهم األولى،
منهم َتفْ دى عانيها بالمعروف
والقسط بين المؤمنين .بنو
ِ
الحارث على ربعتهم يتعاقلون
معاقلهم ُ
ُّ
وكل طائفة
األولى،
منهم َتفْ دى عانيها بالمعروف
والقسط بين المؤمنين .بنو
ِ
جشم على ربعتهم يتعاقلون
معاقلهم ُ
ُّ
وكل طائفة
األولى،
منهم تفدي عانيها بالمعروف
والقسط بين المؤمنين .بنو
ِ
عمرو بن َعوف على َربعتهم

عنرص التسامح الديني يحكم معظم بنود
الوثيقة فضالً عن التكامل والتكافل
يتعاقلون معاقلهم األولىُّ ،
وكل
طائفة تفدي عانيها بالمعروف
والقسط بين المؤمنين .بنو
ِ
النَّ بيت على َربعتهم يتعاقلون
ُّ
وكل طائفة
معاقلهم األولى،
بالمعروف
عانيها
تفدي
والقسط بين المؤمنين .بنو
ِ
األوس على َربعتهم يتعاقلون
ُّ
وكل طائفة
معاقلهم األولى،
والقسط
تفدي عانيها بالمعروف ِ
بين المؤمنين .إن المؤمنين ال
بالدين
(المثقل ِّ
يتركون ُمفْ َرح ًا ُ
والكثير العيال) بينهم أن يعطوه
فداء أو َعقْ ل.
بالمعروف في
ٍ
مؤمن مولى مؤمن
ال ُيخالف
ٌ
دونه .إن المؤمنين المتقين على

َمن بغى منهم أو ابتغى دسيعة
ظلم (ظلم عظيم) ،أو إثم ،أو
عدوان ،أو فساد بين المؤمنين،
وأن أيديهم عليه جميع ًا ،ولو
مؤمن
كان ولد أحدهم .ال َيقتل
ٌ
مؤمن ًا في كافر ،وال ينصر كافراً
على مؤمن ،وإن ذمة اهلل واحدة،
ُيجير عليهم أدناه .إن المؤمنين
بعضهم موالي بعض دون النَّ اس.
إنه َمن تبعنا ِمن يهود فإن له
النَّ صر ُ
واألسوة ،غير مظلومين
وال متناصرين عليهم .إن ِسلْم
المؤمنين واحدة ،ال ُيسالم
مؤمن دون مؤمن في ِقتال في
سبيل اهلل إال على سواء وعدل
بينهم .إن َّ
كل غازية غزت معنا

صحيفة املدينة تضمن آلية تطبيقها من
دون متييز بني دين وآخر أو بني قوم وآخرين
ُيعقب بعضها بعض ًا .إن المؤمنين
ُ
بعضهم على بعض بما
ُيبيء
نال دماءهم في سبيل اهلل .إن
المؤمنين المتقين على أحسن
هدى و َأقومه .إنه َمن اعتبط
ُ
(قتل بال جناية) مؤمن ًا ً
قتال عن
ود به إال أن يرضي
بينة فإنه َق ٌ
ولي المقتول ،وإن المؤمنين
ّ
عليه كافة ،وال يحل لهم إال
ُّ
أقر بما
قيام عليه .ال
ٌ
يحل لمن َّ
الصحيفة ،وآمن باهلل
هذه
في
َّ
واليوم اآلخر ،أن ينصر ُمحدثاً
أو ُيؤْ ويه ،وإنه َمن نصره أو أواه،
فإن عليه لعنة اهلل وغضبه يوم
القيامة ،وال يؤخذ منه َصرف
وال عدل .إنكم مهما اختلفتم

مرده إلى اهلل
فيه ِمن شيء ،فإن َّ
ّ
عزَّ
وجل ،وإلى محمد".
أما المشركون فقد أشارت إليهم
الوثيقة بالبند التاسع عشر ،مثلما
تقدم ،وهو "ال ُيجير مشرك ً
ماال
لقريش وال نفس ًا ،وال يحول
دونه على مؤمن" ،عدا ذلك يبقون
على وضعهم قبل اإلسالم.
تؤكد بقية بنود الوثيقة على آلية
تطبيقها ،والتعامل بين المشمولين
بها ،وأنها ال تميز بين دين وآخر أو
قوم وآخرين ،في أكثر من بند ،لكن
البارز فيها ،البندان ( )45و()42
"إن الجار كالنّ فس غير ُمضار وال
آثم" ،و"إن النَّ صر للمظلوم" ،دون
تحديد الديانة ،أو التمييز بين الناس

على اختالف دياناتهم ،وفي ذلك
انتصار لقيمة العدل المطلق.

خالصة األفكار

يمكن استخالص أفكار مهمة مِ ن
نص الكتاب الذي تعاقد عليه أهل
يثرب؛ كأمة واحدة مِ ن النَّاس ،وفي
المقدمة منها المسالمة أو الموادعة،
وبالتالي قبول اآلخر ،مهما اختلف
دينه ،لكن هناك َمن يحاول تعطيل
هذه الوثيقة المهمة ،باألمس واليوم،
بما يبرره له فقه "النَّاسخ والمنسوخ"،
على أن النص جاء قبل ثبوت اإلسالم
وقوته ،بمثل هذا الرأي ،الذي جاء
مع السلطة وشدتها في ما بعد،
كأنه ال يحب االعتراف بهذا النص
النبوي ،على الرغم مِ ن الحاجة إليه
في عصرنا الحالي ،أال وهو تكريس
ثقافة التَّسامح ،على أن اإلسالم كان
بحاجة إلى تحالفات وانتهت الحاجة

إليها! لكن من منطوق الكتاب أن
المسلمين كانوا مِ ن القوة ،حتى
غدت مرجعية المدينة للنبي من
دون منازع .األمر اآلخر ر َّبما أول
مرة يأتي مفهوم أو مصطلح "األمة"،
وكان يشير إلى ُسكان المدينة ،من
الداخلين في تلك المعاهدة ،إلى
السلم بين مجتمع
جانب تأكيد ثقافة ِّ
معقد أوسع مما بين أفراد القبيلة.
علــى العمــوم ،يمكــن اعتبــار أغلــب
بنــود الوثيقــة أو الكتــاب بيــن أهــل
يثــرب ،قديمــاً جديــداً ،فاألفــكار
التــي وردت فيــه تبــدو التزامــات
أخالقيــة وإنســانية بيــن األديــان،
أكــدت فــي أغلــب فقراتهــا علــى
"القِ ســط والعــدل" ،كان عنصــر
التســامح الدينــي واضح ـاً فيهــا ،وإن
إحــدى المــواد التــي اعتبــرت المدينــة
بقعــة حــرام "يثــرب حــرا ُم جوفهــا
الصحيفــة" ،وهــذا يشــمل
ألهــل هــذه َّ
الجميــع ،المســلم واليهــودي وحتــى
المشــرك ،طالمــا التزمــوا ببنودهــا.
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الوعي بأن ملذاتنا قد تسبب شقاء اآلخرين
يجلب املعاناة إىل ذواتنا
اتباع الشهوات والسعي امللح لتلبية
متطلباتها هام ينبوعان للفناء

مع تعددية الفضاءات الثقافية والدينية في العالم ،ثمة
مجموعة قيم إنسانية أساسية تشترك بها البشرية ،على
اختالف أديانها ومعتقداتها أو تباين ُهوياتها الثقافية ،ينبغي
استثمارها والتركيز عليها ،لتكريس وحدة اإلنسانية ووحدة
"الجوهر اإلنساني".

القيم األخالقية والمشتركات اإلنسانية
في البوذية
النجاة من األمل تتطلب نظرة شمولية للحياة
والكون والخالص
األمل عامل وحيد شامل يفرس كل يشء
ويقدم زورق النجاة والتحرر

المؤكد أن ما يجمع الديانات
السماوية والبوذية ،الكثير من
المشتركات ،في باب األخالق
الكونية ،ال بل نظن أن البوذية ركزت
على العديد من القيم األخالقية،التي
استفاد منها المسلمون الذين
يعيشون معهم كأقلية ،في ممارسة
الشعائر الدينية والدعوة اإلسالمية.

طريق النجاة

فؤاد الغزيزر
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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البوذية هي جزء من العقيدة
البرهمية أو الهندوسية ،ولكن ما
يميزها هو فكرة األلم ،فالحياة كلها،
عند البوذي ،إما ألم واقعي ،وإما
سرور ينتهي حتماً إلى ألم .وللوصول
إلى النجاة من هذا األلم ،وضع
بوذا أربع طرق ،يستطيع اإلنسان
بوساطتها أن يتغلب على الشر واأللم،
ويصل إلى النور ،وهذه الطرق تقوم
على الطلب ،كما كان معروفاً في
عصره ،وتجسد نظرة شمولية للحياة
واإلنسان والخالص ،وتقوم على أن
األلم عامل واحد ووحيد وشامل،
يفسر كل شيء ،ويقدم وحده زورق
النجاة والتحرر.
وهناك حقائق أربع في البوذية،
هي:
الحقيقة األولى :يرى من خاللها
بوذا أن"هذه الحياة ألم ،وال شيء
فيها غير العذاب واألوجاع :الوالدة

ألم ،العالقات مع الغير ألم؛ ألننا
نرتبط بمن ال نحب ،أو نفترق عمن
نحب .تحقيق الرغبات ألم ،وعدم
تحقيقها كذلك ،في اختصار ،ألم هي
العناصر الخمسة التي تتكون منها
اآلالم" ،حسبما جاء في كتاب جفري
بارندر" ،المعتقدات الدينية لدى
الشعوب" .ال بل يعتقد جون كولر،
في كتاب"الفكر الشرقي القديم"
أن الثري الذي يجد كل خيرات
المجتمع تحت تصرفه" ،ينبغي أن
يكون سعيداً ،فإن األمر قد ال يكون
كذلك ،وبالنسبة للموجود البشري
الحساس حقاً ،فإن فقر اآلخرين قد
يكون توابل مرة تفسد متعة الثروة،
والوعي بأن ملذات المرء قد تكون
على حساب شخص آخر ،ال يجلب
المعاناة إلى اآلخر فحسب ،وإنما
يجلب المعاناة إلى المرء نفسه".
وهو بهذه الحقيقة يؤكد على أن
وجود الفاني يتميز باأللم ،والملذات
التي يجدها المرء في العالم ،هي
بحكم كونها سطحية في حقيقة
األمر ،فهي عناصر تؤدي إلى
التعاسة.

الشهوات املهلكة

الحقيقة الثانية" :وتتمثل في سبب
األلم ،وهي ما يسمى "بالسامودايا"
 Samodayaأو نشأة اإلحساس

بالضيق ،وهو إحساس يأتي بسبب
الشهوة أو الرغبة ،ويقصد بها عطش
الروح البشرية الدائم إلى استهالك
األشياء أو التجارب أو األفكار،
وهو في الواقع ميل الفرد للتحكم
في البيئة من حوله ،واستغاللها
في إشباع ملذاته" ،إذ إن الرغبة أو
الشهوة هي سبب المعاناة .لذلك "إن
سبب األلم هو الجهل .فالجهل يولد
الرغبة ،والرغبة تولد من الجهل،
والجهل هو األعمال الباحثة عن
إشباع تلك الرغبة ،من العمل تنجم
رغبات جديدة وشهوات تكون هي
سبب اآلالم" حسب بارندر" ،فالرغبة
الشديدة في المال عندما يكون المرء
فقيراً تفضي إلى المعاناة" .بمعنى
آخر" هي األمنية الكاذبة ،والشهوات
المهلكة التي تؤدي إلى الوالدة من
جديد" ،كما يقول كولر.
نالحظ أن الحقيقة الثانية عندهم

املتحرر من يقهر شهواته ويزيل رغباته
ويستأصل األمل بالقضاء عىل الجهل
يتغلب املرء عىل املعاناة ويصل إىل
"الرنفانا" بقهر رغباته امللحة

هي "أن العناء أو األلم أو المكابدة،
مصدرها الرغبة في الكينونة؛ منذ
الوالدة إلى حين البعث ،والشهوات
والرغبات التي يمكن تطمينها بين
حين وآخر ،والرغبة في الصيرورة
وشهوة اللذات وشهوة الحكم
والسلطان ...هذه كلها ينابيع للفناء"،
حسب كولر.
ً
يقول جوتاما مفسرا الحقيقة

النبيلة الثانية :إن المعاناة تضرب
جذورها في تلك الرغبة الملحة
التي
( Cravingأو الشهوة)
تسبب تجدد الصيرورة أو الميالد
من جديد ،وتصحبها اللذة الحسية،
وتسعى إلى اإلشباع في التو واللحظة
(هنا واآلن) ،أي التوق إلى الملذات:
التوق إلى الصيرورة ،التوق إلى
الالصيرورة" ،كما يشير كولر.

وتتعلق الحقيقة الثالثة بكيفية
وقف األلم ،فكيف يتم ذلك؟
تسمى هذه الحقيقة" النيرودا
 Nirodhaأو "كف الرغبة" ،أي
وضع حد للرغبة الفردية .وتقول
إن المعاناة يمكن القضاء عليها ،من
خالل تحليل أسباب المعاناة" ،إن
التغلب على الجهل يؤدي إلى التغلب
على الرغبة ،والقضاء عليه يقضي
على األلم .متحرر هو من يقهر
شهواته ويزيل رغباته .وممكن هو
استئصال األلم؛ بالقضاء على الجهل
فقط؛ تقضي عليه" ،كما يقول جفري
بارندر.

الطريق األوسط

وقد أوضح بوذا الحقيقة النبيلة
الثالثة ،المتعلقة؛ بتوقف المعاناة،
"إنها ،حقاً ،التجرد من االنفعال،
التوقف دونما أثر لهذا التوق ذاته،
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تنحية هذه الرغبة الملحة ،والتخلي
عنها ،والتحرر منها وعدم التعلق
بها" .وبالتالي يقضي اإلنسان على
المعاناة؛ ليصل إلى النرفانا التي
ينتهي فيها األلم والمكابدة.
الطريق األوسط ،هو الحقيقة
الرابعة ،في هذا السياق" ،وهي
الطريق الذي يقود إلى إزالة األلم،
وإيقاف الرغبة ،ويسمى أيضا؛
بالممر ذي الثماني شعب وهي:
صحة الفهم ،أو النظر المستقيم
المتخلص من المزاعم واألوهام،
والمتطهر من األحكام المسبقة،
والمتميز بالتسامح والعمق .هدف
سليم وهو التحرر من مقيدات
الشخصية وآالمها .الكالم الحق
المخلص والموزون ،السلوك المسالم
والشريف والبار .الوسائل الشريفة
في الحياة واكتساب العيش ،بحيث
تقوم على عدم إيذاء المخلوقات.
الجهد العادل ،المثابر ،والمستمر،
لبلوغ مراقبة األعمال واألفكار .انتباه
مستقيم ،وفكر ثابت ونشيط ،مع
مالحظة ما يجري حول الذات ،وما
يحرض األعمال واألفكار .التركيز
والتأمل المحض .احتذاء المنهج
المسمى (سيال ،)Sila -هو ما
يقود إلى المعرفة والحكمة (بانا -
 ،)Pannaإنه منهج تفرضه الذات
على نفسها لتُ َعلَّم الفك َر التركيز
على فكرة وحيدة ،تنفي ماعداها،
وتقيم فيه وحدها ،كي يعتاد هذا
الفكر على تملك ذاته وعلى سالمة
العقل والنظرة ،ومن ثم السير نحو
االنعتاق" ،كما يقول علي زيعور ،في
كتاب "الفلسفة في الهند".
هذا هو الطريق األوسط الذي
وضعه بوذا والذي يرى أنه يساعد
اإلنسان على أن يعرف ما له وما
عليه ،بسلوك أخالقي يبلغ به إلى
الكمال.

السلوك األخالقي

يهدف السلوك األخالقي عند
بوذا ،إلى التحكم في الرغبات
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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والحكمة في الحقائق الثالث للحياة
الخيرة" ،وفقاً للدكتور علي زيعور.
وفي هذا اإلطار ال يُقر بوذا؛
"بوجود الطبقات الموجودة في
الهندوسية ،بل يساوي بين الناس
جميعاً ،وإن التفريق العنصري الذي
دعا إليه الهندوس ليس هو األساس،
بل األساس في التفريق صالحية
الفرد أو عدمه ،وأعماله في الحياة
الماضية ،ويضيف إلى هذا بأن
النجاة قد تحصل؛ لفرد من أدنى
الطبقات؛ إذا سلك طريق العيش
والمحبة والمراقبة".

الحقائق املستقيمة

والشهوات ،ويقوم "على أساس
الحب ،وينبع من الحكمة أو العقل
المستنير ولتحقيق الحكمة ال بُ َّد
من تحقق انضباط النفس ،فالسلوك
األخالقي واالنضباط والحكمة
هي حقائق الحياة الخيرة ،وتكشف
الحكمة عن طبيعة األشياء ،وأسباب
المعاناة والتصميم على قهر المعاناة،
من خالل هجر الرغبة األنانية،
ويتضمن هذا التصميم غرس الحب
في النفس ،فتتخلى عن الرغبة
والكراهية والعنف ،وتتحلى بالشفقة
والعطف والحب ".
يرى بوذا أن هذه الحقائق األربع،
"يجب أن يعرفها الفرد ،بمطلق
حريته؛ من دون أن تفرض عليه من
قوة أرضية أو من تعاليم سماوية،
ويؤمن بها طواعية من دون إلزام؛
ألن المعرفة أساس طريق الخالص،
فمن يجبر على اإليمان بمعرفة قد
يشك فيها ،والشك يعوق النجاة من
اآلالم .كما أن مجرد معرفة الحقائق
األربع ،واالعتقاد في صدقها ،ال
يكفي للتحرر من توالي الوالدات؛ ألن
معرفتها هو بداية طريق الخالص،
وأن التزام هدى الطريق المثمن هو
الذي ينجي من اآلالم" ،حسب عبد
الزكي ،في كتابه "قصة
العزيز مح ّمد
ّ

بوذا".
وتتلخص سبل إزالة األلم في "قتل
الشهوة التي تربطنا بملذات الجسد
وتدفعنا لطلبها ،مع أن ما نطلبه
يزول ويتغير ،وكل ما يزول ويتغير ألم
وشقاء ،وال نجاة وال خالص إال بنبذ
ما تريده الشهوة ،وفي ذلك قتلها،
وفي قتلها النجاة والخالص" ،حسبما
يذكر جون كولر ،في كتاب "الفكر
الشرقي القديم" .ولذلك "لم يجد
جوتاما أن هناك أفضل من عقيدته،
التي تقوم على اإليمان بالحقائق
األربع ،وعدم االرتباط بوجود الروح
الفردية أو الروح الكبرى ،وأن ما
يتناسخ ليست األرواح المزعومة"،
حسب محمد ضياء الرحمن
األعظمي ،في كتاب "فصول في
أديان الهند".
ويرى أنه "إذا فهمنا أنفسنا
والكون الذي نحيا فيه ،فإن الفعـل
سيقوم على أساس حب شامل وحنان
عام ،وبناء على هذا فإن السلوك
األخالقي يقوم على أساس الحب
والحنان ،وينبع من الحكمة أو من
عقل مستنير .ولكن لتحقيق الحكمة
ومراعاة الحب والحنان ،فإن انضباط
النفس يعد أمراً مطلوباً ،وهكذا
فإن السلوك األخالقي واالنضباط

وهناك مبادئ أخرى في الرسالة
البوذية وهي "المبادئ الرئيسة
وال ُمنظمة للحياة والمجتمع ،هناك
الحقائق المستقيمة ،والصفات
الست التي سنطالعها تباعاً ،وتلك
الحقائق المستقيمة هي:
اإليمان بالقلب ،والمحافظة على
األسس الروحية ،التفكير الذي يبدد
األوهام على األسس الروحية ،السعي
لغايات نبيلة ،طلب العيش من طريق
شريف ،حفظ أعمال الناس الجيدة
وتناسي أخطائهم ،مزْج الحياة
بالحياء والعفة.
وتعتبر هذه الحقائق من األولويات
في الشريعة البوذية و"تبدو كالفاتحة
بالنسبة للمسلمين ،أو هي بمثابة
"الصالة الربية" بالنسبة للمسيحيين،
إذ ال يجوز أن يجهلها بوذي واحد".
وبخصوص الصفات التي ينبغي
أن يتصف بها البوذي فهي" :الصدق،
نقاء النفس ،العلم الال محدود ،القوة،
الصبر ،محبة الجميع".
ففي الدرجة االبتدائية ذكر بوذا
خمس رذائل ،أو ما يعرف عند
البوذيين باسم ( ،)Silaجاء النهي
عنها على صورة وصايا ،لو أخذ
الشخص نفسه بها ،ورعاها حق
رعايتها ،تحقق له االستيالء التام
على اإلرادة ،وتلك هي الوصايا
الخمس:

ال تقتل أحداً ،وال تقض على حياة
حيوان حي ،ال تأخذ ما ال يعطى
إليك ،ال تكذب وال تقل قوالً غير
صحيح ،ال تشرب خمراً وال تتناول
مسكراً ماً ،ال تباشر عالقة جنسية
محرمة.

أصول الرذائل

أما الرذائل عند بوذا فترجع إلى
أصول ثالثة وهي:
االستســـام للمـــاذ والشـــهوات،
"يجع ــل الحي ــاة كله ــا ألمــاً مس ــتمراً،
وفـــوق ذلـــك يعكـــس نظـــر األشـــياء
فــي العقــل والقلــب ،فــكل نظــر يكــون
مغشـــيا؛ بغشـــاوة مـــن الشـــهوات
والرغبـــات واألحـــام الفاســـدة،
واألمان ــي الكاذب ــة الت ــي تبع ــث إليه ــا
اللـــذات ال ُملحـــة.
ســـوء النيـــة فـــي طلـــب األشـــياء،
وذلـــك مـــن تمكيـــن اللـــذات فـــي
النفـــس ،فـــإن الغـــرض الفاســـد
يتحكــم فــي طلــب اإلنســان لألشــياء،
فـــا يصيـــر واضـــح المقصـــد ب َّيـــن
الغاي ــة؛ لم ــا ل ــه م ــن م ــآرب يطلبه ــا
ويســترها ،وغايــات تدفعــه وال ينالهــا،
ويدفع ــه إل ــى الكتم ــان رغب ــة نيله ــا،
وتوق ــع االعت ــراك بين ــه وبي ــن غي ــره
فيهــا ،لذلــك يســود ســوء النيــة ،فهــو
إذن ولي ــد تمك ــن الل ــذة ف ــي القل ــب،
واس ــتيالئها علي ــه ،وه ــو أيض ــا أص ــل
لكثيــر مــن الرذائــل؛ كالغــش والكــذب
والنميمـــة وغيـــر ذلـــك.
الغبـــاء وعـــدم إدراك األمـــور
علـــى الوجـــه الصحيـــح ،وفـــي أكثـــر
األحيـــان يكـــون منشـــأ ذلـــك تزييـــن
الشـــهوات علـــى النفـــس ،وســـدها
س ــبيل اإلدراك الصحي ــح ،ف ــا ي ــرى
العق ــل إال م ــا تعكس ــه علي ــه ،ويمن ــع
عل ــى النف ــس اإلش ــراق ال ــذي ينش ــأ
مـــن التجـــرد مـــن المـــاذ ،واإللهـــام
ال ــذي يك ــون م ــن هج ــر الش ــهوات".

الفضائل الخمس

في مقابل تلك الوصايا الخمس،
هناك خمس فضائل ،وهي" ،التحلي

السلوك األخالقي واالنضباط والحكمة هي
حقائق الحياة الخرية
بغرس الحب تتخىل النفس عن الرغبة
والكراهية وتتحىل بالشفقة والعطف
إذا فهمنا أنفسنا والكون فإن أفعالنا
سيوجهها حب شامل وحنان عام
يرى بوذا أن الطريق األوسط الذي وضعه
يبلغ باإلنسان مآل الكامل بسلوك أخالقي
بالرحمة ،والكسب الحالل ،والصدق،
والوعي الكامل ،والعفة وهذه األخالق
وضعت لعامة البوذيين العاديين ،أما
الذين يتطلعون إلى سلك الرهبنة،
فعليهم فوق ذلك اتباع الوصايا
العشر الباقية ،وهي كاآلتي:
االمتناع عن الطعام في الليل،
وعن تناوله أكثر من مرة في اليوم،
االمتناع عن تزيين الجسم بالعطور
أو الزهور ،أو بالدهن ،االمتناع
عن الرقص والغناء ،وعن حضور
حفالتهما ،وعن جميع المالهي
واأللعاب ،الكف عن اقتناء المقاعد
والمساند الفخمة ،والفراش الوثير
بالقطن ،االمتناع عن إبادة النباتات
وإماتتها ،الكف عن الهراء وفظاظة
الكالم والنميمة ،الكف عن التزييف
في الكالم للحصول على المطالب
الدنيوية ،الكف عن القمار والرشوة،
الكف عن الوساطة بين الناس ،الكف
عن قبول الهدايا النقدية وعن اقتناء
الذهب والفضة.
ويشير جوزيف كاير في كتاب
"حكمة األديان الحية" إلى أن
الوصايا الخمس األولى ،هي "واجبة
على كل بوذي على الدوام ،والخمس
الثانية واجبة االتباع في الصوم ،أما
الرهبان فإن عليهم اتباع الوصايا

كافة في سائر األوقات".
وهذه التعاليم والوصايا البوذية؛
إنما هي في جملتها دعوة عامة إلى
األخالق والخير وتهذيب الذات ،على
قاعدة الزهد والتقشف وترويض
النفس.

الوصايا العرش

في مقابل هذه الرذائل العشر،

محل ــه ،وف ــي وقت ــه ،وبني ــة طيب ــة أو
التزمـــوا الصمـــت ،ال تطمعـــوا وال
تحس ــدوا وال تفارق ــوا ،لك ــن افرح ــوا
بســـعادة اآلخريـــن.
طهـــروا قلوبكـــم مـــن الخبـــث ،ال
تزرعـــوا أبـــداً البغـــض حتـــى ضـــد
أعدائكـــم ،لكـــن أحيطـــوا بجـــودة
وطيبـــة ورفـــق وتســـاهل وحلـــم كل
الكائنـــات الحيـــة ،حـــرروا أذهانكـــم
مـــن الجهـــل وكونـــوا حريصيـــن
علـــى تعلـــم الحقيقـــة ،والســـيما
فـــي الشـــيء الوحيـــد الـــذي هـــو
ضـــرورة ،مخافـــة أن تقعـــوا فريســـة
فـــي يـــد االرتيابيـــة والتشـــكيكية
والسوفســـطائية والعناديـــة أو فـــي
الضـــال ،فاالرتيابيـــة والتشـــكيكية
والسوفســـطائية تجعلكـــم غيـــر
مبالي ــن ،والض ــال يجعلك ــم تائهي ــن
مشـــردين ضائعيـــن؛ بطريقـــة
التجــــدون معهـــا أبـــداً؛ الطريـــق
القويـــم ،الـــذي يقـــود إلـــى حيـــاة
الخلـــود".
وتعتب ــر ه ــذه الوصاي ــا األخالقي ــة
أس ــاس الحي ــاة الفاضل ــة ،أي الحي ــاة
الت ــي ال مأخ ــذ عليه ــا ف ــي البوذي ــة.

يورد بوذا عشر وصايا؛ بها يكون الحب مقابل الكراهية
العمل صالحاً ،وهي:
ال تســـرقوا أبـــداً وال تخفـــوا ،بـــل
ســـاعدوا كل إنســـان علـــى امتـــاك
ثمـــار عقلـــه ،تجنبـــوا كل نجاســـة
وعيشـــوا حيـــاة طاهـــرة ،ال تقتلـــوا
أبـــداً وراعـــوا جانـــب الحيـــاة ،ال
تكذبـــوا أبـــدا ،وكونـــوا صادقيـــن
ف ــي الق ــول ،وقول ــوا الحقيق ــة بق ــوة
رصاص ــة ،وم ــن دون خ ــوف ،وبقل ــب
ممل ــوء بالمحب ــة ،ال تخلق ــوا حكاي ــات
خبيثــة وال ترددوهــا ،لكــن انظــروا إلى
الجوان ــب الصالح ــة عن ــد إخوانك ــم؛
بطريق ــة تمكنه ــم م ــن الدف ــاع عنه ــا؛
بإخ ــاص ض ــد أعدائه ــم ،ال تحلف ــوا
أبـــدا ،لكـــن تكلمـــوا بـــأدب وحشـــمة
ولياق ــة وش ــرف ،ال ته ــدروا أوقاتك ــم
أبـــدا؛ بالكلمـــات الخاليـــة مـــن أي
معنـــى ،ولكـــن تكلمـــوا كالمـــاً فـــي

وأض ــاف ب ــوذا إل ــى وصاي ــاه ه ــذه،
قاع ــدة أخالقي ــة ـ اجتماعي ــة مهم ــة،
تق ــوم عل ــى ض ــرورة مقابل ــة الخط ــأ
بالعمـــل الفاضـــل ،حيـــث ال يجـــوز
لديـــه ،مطلقـــاً ،أن يعالـــج الخطـــأ
بالخطـــأ ،فهـــذا يعقّـــد المشـــكالت،
وال يثم ــر ش ــيئاً .فم ــن وصاي ــاه ح ــول
طريق ــة معالج ــة الخط ــأ قول ــه :عل ــى
اإلنســـان أن يتغلـــب علـــى غضبـــه
بالش ــفقة ،وأن يزي ــل الشــ ّر بالخي ــر.
إن النصـــر يو ّلـــد المقـــت؛ ألن
المه ــزوم ف ــي ش ــقاء .وإن الكراهي ــة
يس ــتحيل أن ت ــزول ف ــي ه ــذه الدني ــا؛
بكراهيـــة مثلهـــا ( ،)...إنمـــا تـــزول
الكراهيـــة بالحـــب.
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دروب التسامح
ن يقتل اإلنسان الذي كرمه الله عىل
م ْ
َ
العاملني هو املج ّرد من اإلنسانية
جميع األديان تكرم اإلنسان يف مقاصدها
وأصولها وفروعها

تلتقي جميع األديان السماوية والوضعية على التسامح،
فتنبذ نصوصها األحقاد والكراهية ،وتدعو في المتون
والهوامش إلى التآخي بين البشر ،وتحض اإلنسان على حماية
كرم على
أخيه اإلنسان وصيانة حياته وممتلكاته؛ ألنه ُم ّ
العالمين في مقاصدها وأصولها وفروعها.

ال موقع لألديان على خرائط األحقاد
والكراهية

أحمد حسني حمدان

كربى األديان الوضعية ال تطالب أتباعها
برفض املعتقدات األخرى

جاءت األديان بآياتها السمحاء،
تمجد اإلخاء اإلنساني الذي يحمي
الحياة ،بعد أن جرى دمها؛ منذ أن
تلقت طعنتها األولى؛ بمدية قابيل ،ثم
تحولت الدماء إلى أنهار ومحيطات،
من جراء حروب ،أصبح فيها قابيل
أمماً وطوائف ومذاهب ،تتناحر
وتقتتل من أجل مصالح ومطامع،
بريئة منها المعتقدات السماوية
والوضعية؛ بدليل أن الحربين
العالميتين األولى والثانية تقاتل
فيها اإلخوة األوروبيون أنفسهم؛ رغم
أنهم من ديانة واحدة ،فكان القاتل
والمقتول مسيحياً .وفي أماكن أخرى
نشبت معارك عربية وغير عربية قتل
فيها المسلم مسلماً .ونجزم بالقول
إنه حتى المعارك األخرى التي قامت
بين شعوب أو أفراد من ديانات
مختلفة؛ كالتي سميت بالحروب
الصليبية أو غيرها ،فإن ديانات
المعتدين على اختالفها وتعددها،
بريئة من كل ما نشأ عنها من إزهاق
لألرواح الحية أو نهب للثروات
وتدمير للمنشآت.

برهان ساطع

األخالق يف"الدارما" هي طريق "النريفانا"
ونعمة التيقظ والخالص
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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انطلقت من أبوظبي منذ فترة
قريبة دعوة اإلخاء اإلنساني؛
بوثيقتها التاريخية اإلسالمية
المسيحية ،وفيها برهان ساطع

على براءة األديان؛ ألن هذه الوثيقة
من ضمن ما تحمله في توجهاتها
اإلخائية ،هو عدم ترك الحقد
والكراهية العمياء تمأل الصدر
اإلنساني؛ كي ال يهيم في األرض
قت ً
ال وعبثية وتخريباً ،وهي عبر هذه
الفحوى ،تمضي؛ بمؤمنيها وغيرهم
إلى فطرتهم األولى الصافية النقية؛
ليبلغوا جوهرها اإللهي وأركانه
األساسية التي قامت ونشأت عليها
غاية رسالتها السامية ،الداعية إلى
اإليمان بخالق الحياة سبحانه،
والماضية إلى نشر المحبة والتسامح
بين سائر مخلوقاته ،بعيداً عن القتل
واالقتتال الذي يدور في غير مكان
وبقعة في كرتنا األرضية ،والذي
يتنافى في عدائيته ليس مع القيم
اإلسالمية والمسيحية وحدهما؛ بل
مع قيم الديانات األخرى ،السماوية
وغيرها ،كما أشرنا آنفاً.

حقيقة األديان

حتى ال يعتبر بعض الق ّراء أننا
مغالون وبعيدون عن الحقيقة في
هذه األحكام التي نأتي عليها
ونؤكدها ،يمكن لنا  -ولغيرنا  -العودة
إلى تعاليم جميع األديان وإلى جوهر
دعوتها؛ لنتبين منها وجوه الحقيقة
على نحوٍ موضوعي ودقيق .ولنا في
هذا السياق أن نتأمل في المبتدى،

العديد من آيات التنزيل التي وردت
في الخطاب اإللهي عبر س َور متعددة
من القرآن الكريم؛ لنرى بتعبير
صريح االحتفاء ،بالعفو والتسامح
والحث عليهما ،من الخالق سبحانه،
حيث جاء في سورة الحجر:
َ
ْ
الس َما َو ِ
ض
ات َوال ْر َ
﴿ َو َما َخل َ ْقنَا َّ
اع َة
الس َ
َو َما بَيْنَ ُه َما إ َِّل بِالْ َحقِّ َوإِنَّ َّ
الص ْف َح الْ َجمِ ي َل﴾
اصف َِح َّ
َل ِتيَ ٌة َف ْ
وأيضاً قوله تعالى في سورة
الشورى( ،اآلية :)43-40
صل َ َح َف َأ ْج ُرهُ َعلَى
﴿ َف َم ْن َعفَا َوأَ ْ
َّ
َّ ِ
ِمِ
الل ِإ َّن ُه َل يُ ِح ُّب الظال ي َن ()...
صبَ َر َو َغ َف َر إِنَّ َذل َ
ِك لَمِ ْن َعز ِْم
َولَ َم ْن َ
ْالُ ُمورِ ﴾.
نالحظ هنا وسط هذا السياق
القرآني ،طلب الصفح والحث عليه
ووصفه بالجميل في اآلية السابقة
من سورة الحجر ،كما نالحظ تزكية

العفو والصلح والغفران في اآليات
األخرى من سورة الشورى ،ظاهرة
بتعبير جلي؛ من دون مواربة ،وهو
ما سنجد أصداءه في المسيحية
(بطرس  :)4 :18قبل كل شيء ،لتكن
محبتكم بعضكم لبعض شديدة؛ ألن
المحبة تستر كثرة من الخطايا.
أيضاً جاء في رسالته (روما :)9 :12
امقتوا ما هو شر ،والتصقوا بما هو
صالح.
وفي هذا السياق تحضر مقولة
السيد المسيح :ال تقاوموا الشر
بالشر ،وإذا ضربك أخوك على خدك
األيمن فأدر له خدك األيسر.
ونجد هذه المقولة المتسامحة،
وكأنها تجري على لسان هابيل في
قوله تعالى بالقرآن الكريم :لئن
إلي يدك لتقتلني ما أنا
بسطت ّ
بباسط يدي إليك ألقتلك إني أخاف

اهلل رب العالمين  -سورة المائدة.

األديان الوضعية

إذا كان كل هذا الفيض من
التسامح يمثل توجهاً عاماً للرساالت
السماوية من دون استثناء ،فما
هو توجه الديانات الوضعية ،وفي
مقدمتها البوذية والهندوسية ،نظراً
النتشارهما في عدد ليس بالقليل من
الدول ،وصوالً إلى الكونفوشيوسية
والزرادشتية ،وغيرها؟
هل تتحلى هذه الديانات بدعوة
مؤمنيها إلى التخلّق بهذا السلوك
التسامحي النبيل ،أو أنها تختار نهجاً
آخر مختلفاً عنه ،ومتبايناً عن غيره
من العقائد؟
معلوم أن الهندوسية والبوذية كانتا
ديانة واحدة ،إلى أن جاء "سيدارتا
غاوتاما" أو "بوذا" ،الذي يعني

السعادة يف
الهندوسية تنبع من
األفعال التي ال ترض
باآلخرين
البوذية تدعو إىل
تهذيب النفس وكف
العدوان عن جميع
الكائنات
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دروب التسامح
الشخصية التاريخية التي اتصف
بها ،وباتت لقباً له؛ بعد أن غادر حياة
الترف عند والده األمير ،إلى التقشف
ٍ
بعدئذ باحثاً عن
والزهد ،ومضى
ً
الطمأنينة الداخلية ،متلمسا حالة
التيقظ من خالل "اليوغا" ،التي تعني
االستنارة ،وكان من نتائجها خروجه
من دورة التناسخ وعدم اإليمان بها؛
رغم أنها تمثل ركناً أساسياً في تقاليد
الهندوسية ،معيداً اإلنسان إلى حياة
أخرى؛ سيتم فيها الحساب والجزاء،
وفقاً لـ"الكارما" ،أي األفعال التي
يقوم بها الكائن الحي ،وجعل من ذلك
منطلقاً له؛ لحث أتباعه على عدم
االنخداع بمظاهر الحياة الخداعة،
واالبتعاد عن زخرفها وملذاتها
الطارئة المؤقتة.

تسامح البوذية

ترك بوذا ألتباعه جملة من التعاليم
والوصايا ،سميت "الدارما" ،ومنها
ُشكلت القواعد األساسية للبوذية،
ومن أهم ما جاء فيها :الكف عن
القتل ،وعدم أخذ أي شيء ما لم
يأذن صاحبه بأخذه ،واالبتعاد
عن الكالم السيئ ،وعدم ممارسة
السلوكيات المشينة ،واالبتعاد عن
تناول المخدرات ،وكافة المشروبات
ال ُم ْسكِ رة.
كل ذلك يأخذ بالمؤمن البوذي إلى
جنته الموعودة "النيرفانا" التي يتحقق
له فيها نعمة التيقظ والخالص من
اآلالم والقلق والجهل والحقد.

افرتاق وتسامح

رغم أن اإليمان بتناسخ األرواح
وانتقالها من جسد إلى آخر بعد
الموت ،تسبب بمفترق بين الهندوسية،
التي تؤمن به ،وبين البوذية التي
افترقت عنه ،إال أن الكثير مما
أوردناه من تعاليم بوذا ،يعتبر من
األركان المشتركة بين الديانتين ،وفي
مقدمة هذه األركان ،يأتي تحريم قتل
أي إنسان ،مهما كان دينه ومعتقده،
إضافة إلى نبذ العنف واالبتعاد عن
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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كونفوشيوس يطالب أتباعه بالفضيلة
واتقاء الرش ونبذ القسوة والقتل
زرادشت يحث عىل اإلحسان للناس ألنهم
ينحدرون من أرسة واحدة
الداالي الما يطالب "األنا" الفردية بخدمة
"األنا" الجمعية ألن السعادة تنبع من
األفعال التي ال ترض باآلخرين
السلوك األخالقي غير الحميد.

قبول اآلخر

ما يلفت االنتباه في هاتين
الديانتين ،عدم اشتراطهما على
معتنقيهما؛ رفض األديان األخرى ،وهو
األمر الذي يفسر استشهاد الزعيم
الهندي الشهير المهاتما غاندي؛
بآيات من القرآن الكريم واإلنجيل ،في
أحاديثه وخطبه الموجهة إلى حشود
كبيرة من الجماهير الهندية ،البوذية
والهندوسية واإلسالمية .ويعتبر أن
من واجب المثقفين معرفة جميع
األديان .وال يختلف األمر كثيراً؛ عند
األب الروحي البوذي المعاصر الحائز
جائزةَ نوبل :الداالي الما الرابع عشر
"تنزين غياتسو" الذي يعتقد البوذيون
أن روح بوذا قد حلّت فيه ،فهو لم
يتردد بمدح القرآن الكريم ،مؤكداً أن
ما لفت انتباهه فيه حين اطلع عليه،
افتتاح كل سوره" ،بسم اهلل الرحمن
الرحيم" معتبراً أن ذلك يشكل داللة
قطعية على تركيز القرآن على
التسامح والرأفة والرحمة التي تتكون
منها القيم األساسية للديانة البوذية،
والتي يتأكد منها على حد تعبيره ،أن
جميع البشرية في أصلها هي عائلة
واحدة ،يجب أن تخدم "أناها" الفردية،
"األنا" الجماعية؛ ألن السعادة ليست
جاهزة الصنع؛ بل تنبع من األفعال
التي تقوم على عدم الضرر باآلخرين.
من هذه الفحوى تنطلق البوذية

في صياغة حكمتها ،الموجهة إلى
أتباعها ،ومن وصاياها :يجب أن تنقذ
نفسك ،وتحسن لنفسك أوالً؛ قبل أن
تعطف على سواك ،فالكوب يجب أن
ويصب في
يمتلئ أوالً؛ قبل أن يفيض
ّ
اآلخرين ( ،)...فال أحد ينقذنا سوى
أنفسنا،ال أحد باستطاعته ذلك،وال
أحد قد يفعل ذلك ،نحن أنفسنا علينا
أن نسير في الطريق.

بعض ما في الكون؛ لمخالفة القانون
األخالقي .واعتبر كونفوشيوس
الزالزل في األرض وكسوف الشمس
وخسوف القمر والقحط واالضطراب
الكوني ،ناجمة عن الفساد األخالقي،
بينما السلوك القويم يجلب الخير،
ويجعل كل ما في الكون يجيء على
رغبة اإلنسان .وهذه الرؤية ال تختلف
في جوهر توجهاتها مع الرؤية التي
انطلقت منها الديانة الزرادشتية التي
دعا من خاللها زرادشت إلى العديد
من المبادئ األخالقية ،ومنها أن كل
إنسان مسؤول عن عمله ،وأن األعمال
الطيبة تسجل له ،كما تسجل األعمال
السيئة عليه ،وسوف تكشف هذه
األعمال يوم البعث؛ ليحاسب عليها
وينال ما يستحق من جزاء .ومن هذه
المبادئ األخالقية :الوفاء بالوعد
واالبتعاد عن إيذاء الناس وعدم
وحثّ على
خداعهم والكذب عليهمَ ،
وجوب أن يكون التعامل مع اآلخرين،
تعامل اإلخوة الذين ينحدرون من
أسرة واحدة.

التآخي الديني ينرش قيم التعايش والحرية
والتنوير وحامية الهوية الثقافية
التطور املدين وتأسيس العمران يعليان
من قيم التآخي والتعايش والتسامح

سيرورة التفاعل بين الفالسفة ورجال الدين
نظرية العقد االجتامعي تربط التآخي
بسريورة بناء الدولة الحديثة

ملتقى املقاصد
إن ما تتوجه به البوذية والهندوسية ،إعالء مكانة اإلنسان

وما تحث مؤمنيها عليه ،تلتقي
مقاصده السلوكية مقاصد الديانات
السماوية ،كما أنها تلتقي التوجهات
األخالقية للديانات األخرى غير
السماوية ،فكما توجه بوذا إلى
أتباعه بالتحلي بالفضائل وقيم العفو
والتسامح ،فإن كونفوشيوس دعا أتباع
الديانة الكونفوشيوسية إلى اإليمان؛
بالفضيلة الكاملة ،التي تساعد
المجتمع على اتقاء الشر والقتل
والقسوة والعنف ،التي تهدم كل أركان
الحياة ،التي تتبع األحداث الكونية
فيها األخالق التي تسود الناس
وملوكهم ،معلناً لهم إن كان االعتدال
واالنسجام والفضائل تسود في
معامالتهم ،وتربط العالقات بينهم؛
برباط من المودة والرحمة ،فالكون
سائر في فلكه من غير أي اضطراب،
ولكن إذا حادوا عن سمة الحق
والسلوك القويم والفضيلة ،اضطرب

إن ما مضى إليه زرادشت ،وما
طالب به كونفوشيوس ،وما جاءت
به البوذية والهندوسية ،وما أجمعت
ديانات التوحيد عليه يُ ْعلي من مكانة
اإلنسان ،ويدعوه إلى نبذ كل ما يسيئء
ألخيه اإلنسان ،وكل ما يهدد أمنه
وحياته ،ويطلب منه التحلّي بالسم ّو
في تعامله مع نفسه ومع اآلخرين؛
بحب الحياة الكريمة له ولهم .ما
يعني أن جميع الديانات السماوية
والوضعية ،ت ُْجمِ ع على التسامح،
وال موقع لها على خريطة األحقاد
والكراهية ،ومن يمضي من األفراد
والجماعات والدول إلى قتل أو سلب
أو نهب غيره ،ال أخالق وال عهد وال
دين له؛ ألن كل األديان أقرت بأن
اإلنسان أخو اإلنسان ،وأكدت على
وجوب صون حياته وممتلكاتهُ ،مك ّرمة
إياه على العالمين.

لقد أسهم الحضور الوازن لمقوالت التآخي الديني في
دساتير أمم األنوار في ربط مشروع بناء الدولة المدنية بغايات
التعايش والتسامح في مستوياته الفردية واالجتماعية
واإلنسانية .ويعد مشروع التعايش األوروبي ،خالل حقبة
األنوار ،بشكل أو بآخر ،امتداد ًا لمقوالت وأفكار عصر األنوار
اإلسالمي الذي نجح في ربط فضيلة التآخي بالقيم اإلسالمية
متآخ ،ديني ًا وثقافي ًا.
الخالقة ،مبشر ًا بمستقبل إنساني ٍ

يشكل سؤل التآخي والتعايش
الديني ركيزة أساسية ،ضمن
المحددات الفلسفية لالجتماع
السياسي اإلنساني الحديث .فمنذ
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،
حملت دساتير معظم أمم األنوار
مقوالت الحرية والمساواة والعدالة؛
بالتوازي مع الدعوة إلى التآخي
الديني والعقدي بين المجموعات
البشرية المختلفة ،ضمن اإلطار
الفلسفي الناظم للعقد االجتماعي.
ما يعني أن الحضور الوازن لمقوالت
التآخي الديني في جل دساتير أمم
األنوار ،هو امتداد لسيرورة تاريخية
من التفاعل بين الفالسفة ورجال
الدين ،من أجل نشر قيم التعايش
والحرية والتنوير وربط الدولة
المدنية؛ بحماية الهوية الدينية
والدفاع عن قبول االختالف ،كصوت
ناظم إلنسانية المستقبل.

صوت العنف والتعصب .ولما كان
التعصب والعنف والحرية المطلقة
من قوارض التآخي والتعايش
والتسامح الديني ،كانت الحاجة إلى
تأصيل قيم التآخي الديني؛ كمدخل
لضمان مختلف أنماط التسامح
والتعايش االجتماعي والثقافي،
في إطار الحياة المدنية الجديدة.
فتقنين الحرية اإلنسانية المطلقة
على سبيل المثال ،لم يكن ذا فعالية،
لوال العودة إلى الباعث األخالقي
والديني ،المحرك لسلوكات األفراد
والجماعات ،ونظرتهم إلى ذواتهم
وذوات اآلخرين .وإذا كان األمر
األخالقي الكانطي الشهير ،يدعونا
إلى معاملة اإلنسانية في ذواتنا،
فإن القاعدة العقلية لهذا المبدأ ،لن
تكون ذات فعالية تذكر ،إذا لم تربط
رهان التأصيل الفلسفي واالجتماعي
للتآخي الديني؛ بعمق االجتماع
السياسي اإلنساني.

جاء انتقال األمم من الحالة
الطبيعية للتجمع ،نحو الوضعية
المدنية لالجتماع ،من أجل القطع
مع النمطيات الذهنية والعصبيات
االجتماعية والتأسيس لعمران بشري
وتجمع إنساني جديد ،يعلو فيه صوت
الواجب والتآخي والتسامح على

صوت األخالق

قيم التآخي

خديجة حلفاوي

يحسب تاريخياً لنظرية العقد
االجتماعي ،حرصها على ربط
التآخي بسيرورة بناء الدولة الحديثة.
ونجد فرنسا األنوار مث ً
ال قد قامت
على مبادئ الحرية ،المساواة واإلخاء
الديني أساساً؛ كركائز أساسية
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دروب التسامح
للخروج من ظلمات العصر الوسيط،
حيث الجهل نقيض لألنوار والعنف
نقيض للتآخي .وما األنوار في نهاية
المطاف؛ سوى التآخي الديني ،معلناً
بصوت األخالق واإلرادة والعقل.
لذلك ،ال يمكن الفصل بين الدين
والفلسفة والعقلنة في تأسيس
اجتماع أمم األنوار.

الحضارة اإلسالمية ربطت بني العلم
والعقلنة ومبادئ الدين بالحياة
األنوار مل تكن يوماً مخالفة لتعاليم األديان
بل معارضة لعنف الالهوت

من األنوار اإلسالمية
إىل التنوير الغريب

بينما كانت أوروبا تعيش في
ظلمات العصر الوسيط ،عاشت
الحضارة اإلسالمية عصر أنوار
حقيقياً ،حيث ارتبط التنوير
باحتضان العلم في سياقات عقلنة
الموجودات؛ لتوثيق عرى الدين
اإلسالمي الحنيف؛ بنمط الحياة
االجتماعية والدينية القائمة .في
واقع األمر ،تلحظ معظم القوانين
والمراسيم السياسية والدينية،
في العالم العربي التي صدرت في
العصر الحديث أن دين الدولة هو
اإلسالم ،وعقيدتها التآخي والتسامح
الديني ،وكل خرق لهذه المبادئ؛
من قبل بعض التنظيمات السياسية
واالجتماعية التي تعاقبت على تسيير
شؤون المسلمين ،هو مسؤولية فردية
أو معزولة ،ترتبط بفهم مغلوط
للدين اإلسالمي ،وتوظيفه في خدمة
مصالح ضيقة ،عرقية وطائفية.
لذلك ،تدعونا فلسفة الدين وعلم
االجتماع الديني إلى ضرورة التمييز
بين الدين؛ كعقيدة حاملة لقيم
التآخي والتسامح ،والتدين كممارسة
ترتبط بسلوكات اجتماعية وفردية،
قد ال تمثل جوهر الدين والمقوالت
العقدية اإلنسانية (النمطيات
الذهنية المنغلقة خير مثال على
التدين السلبي).

رس النهضة اإلسالمية

مع وصول الحضارة اإلسالمية
إلى أوروبا  -شبه الجزيرة األيبيرية
 واالحتكاك التاريخي بينهما علىدروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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مرادف التآخي الديني
قبول اآلخر

إن رفض فالسفة عصر األنوار؛
لنمط التدين السائد في أوروبا طوال
فترة القرون الوسطى ،هو باألساس،
خال من
ممانعة وامتعاض من تدين ٍ
قيم التآخي ،وقبول اآلخر ،وحق
االختالف ،والشروط الدنيا للعقلنة،
والنظرة المنطقية للذات والعالم
واآلخرين .فاألنوار لم تكن يوما
مخالفة لتعاليم األديان ،وإنما كانت
معارضة لغياب التآخي والتسامح؛
في تدبير االجتماع السياسي اليومي.
فنجد روسو يدعونا إلى العودة إلى
الباعث والمحرك األخالقي؛ لجوهر
االجتماع اإلنساني ،وهو التآخي،
ويشترط كانط اعتناق صوت الواجب
والعقل فينا والعودة إلى الذات،
إن نحن أردنا استشراف مستقبل
متسامح للحضارة اإلنسانية.

قوة الفضائل اإلنسانية

المستوى الفكري والعلمي والديني،
فطن العديد من مفكري وفالسفة
عصر النهضة والتنوير األوروبي ،إلى
أن سر نهضة الحضارة اإلسالمية،
هو فلسفة التآخي والتعايش
والتسامح ،القائم على الفكر الديني.
وحالما ف َّرط العالم اإلسالمي بذلك،
بدأ يظهر وهن الحضارة اإلسالمية،
حسبما كان ابن خلدون يحذرنا.
ونجد امتداداً راهناً لهذه المقولة،
في سياق الفلسفة المعاصرة ،عند
الفيلسوف جون فرانسوا دورتي ،حيث
يربط بين األنوار اإلسالمية والتآخي

الديني في كافة الميادين والمجاالت،
معتبراً أن صناع النهضة الحضارية
اإلسالمية كانوا من مشارب ثقافية
مختلفة ،وحدتهم لغة القرآن وكالم
اهلل تعالى .وهو ما نجد صداه في
رسالة كانط حول األنوار والعقلنة ،أو
في نظرية العقد االجتماعي .وكذلك
األمر في الدولة المدنية ..نصادف
وعياً كبيراً بأهمية سؤال التآخي في
بناء الحضارة ،وتأسيس االجتماع
السياسي المرجو ،وترسيخ القدرة
على استعمال العقل ،سبي ً
ال للتآخي
الكوني.

يبدو لنا أن التنوير األوروبي،
كان متناغماً مع المقوالت الفلسفية
للحداثة اإلنسانية ،على مدى قرون
من التراكمات الثقافية ،الطامحة إلى
احترام شرط التعايش والتسامح،
الذي دعت إليه كل األديان التوحيدية.
ولذلك نجد دساتير األمم األوروبية
تركز على التنوير ،الذي يقوم على
مفاهيم التآخي والعقلنة ،أو التآخي
الديني في صورته الفلسفية ،والرغبة
في توجيه المجتمعات الحديثة ،نحو
جعل هذه القيمة اإلنسانية الكونية،
نمط حياتها وتفاعالتها المستقبلية.
وكل قول بانفصال التنوير الغربي
عن األنوار اإلسالمية أو الشرقية،
وتشكيلها لحظة تاريخية خاصة ،هو
أساسا قرض لقيم التآخي الديني
التاريخي ،ووقوع في فخ النمطيات
الذهنية والعصبيات اإلثنية ،التي
أضحى كل من الفيلسوف ورجل
الدين مدعوان إلى مجابهتها؛ بقوة
الفضائل األخالقية للتآخي والتعايش
الديني.

عرفت أوروبا وعياً سياسياً
التآخي
بفضيلة
واجتماعياً،
الديني منذ القرن السادس عشر،
عقب اعتماد خطاب التسامح بين
الكاثوليك والبروتستانت ،بديال
للخالفات المذهبية ،وتعزيز
التنميطات الذهنية التي تؤاخي
بين األديان اإلنسانية .وشيئا
فشيئاً تحول التآخي والتسامح إلى
مفاهيم مركزية ،ضمن اإلطار العام؛
للممارسة السياسية والفلسفية؛
خالل حقبة األنوار.

الحضارة املتآخية

في رسالته اإلنسانية الشهيرة
"رسالة في التسامح" ،يعتبر جون لوك
أن الهدف األول واألخير من إقامة
الدولة المدنية ،هو حماية الناس
واألديان وبسط التآخي والتسامح،
وجعل السياسة نفسها أداة لخدمة
هذا الغرض .كان واضحاً حرص
لوك ،من خالل العمل على الفصل
بين ما هو دنيوي وما هو أخروي،
وجعل الدولة المدنية دولة راعية
للتآخي ،وحامية للحق في االعتقاد
واالختالف ،ال أن تتحول إلى دولة؛
لحماية دين أحادي هو المسيحية.
فجوهر الدولة المدنية ،هو التآخي
وال شيء أكثر من التآخي الديني.

اندماج الثقافات

وتعمقت نظرية الدولة المدنية
مع جان جاك روسو وتوماس
هوبز ،حيث قدم روسو نموذج
"العقد االجتماعي"؛ كدستور جديد
لإلنسانية ،مؤسس بالضرورة
لحالة التنوير التي تقترن بسيادة
العقل واألخالق محل التنميطات
والتقوقعات اآلسرة؛ لحرية العقل
والتآخي اإلنساني .ولعل قيام الثورة
الفرنسية على مبدأ اإلخاء ،نتيجة
حتمية لدور الفلسفة والدين ،في
إقرار هذا المتغير ضمن االجتماع
السياسي الجديد .بالنسبة لروسو،

الوعي برشط حرية العقل والضمري
األخالقي هام جوهر التسامح
ال وجود لدولة مدنية من دون تآخ ديني
وأخالقي ببعد اجتامعي أو كوين

يكمن جوهر التسامح والتآخي في
الوعي؛ بشرط حرية العقل ،ضمن
الدولة المدنية ،والحفاظ على حرية
الضمير األخالقي ،الناظم لمقوالت
التسامح السياسي والديني.

التآخي املدين

من جهته ،انتصر هوبز لمقولة
التآخي المدني الذي يشكل أساساً
جوهرياً للتآخي الثقافي؛ بكل
وجوهه .فدولة العقد االجتماعي
وحدها المنوطة بها مهمة حماية
الدين ،الحرية ،العقل وضمان
التسامح والسلم اإلنسانيين .والواقع
أن روسو يجعل من التسامح رديفاً؛
للتآخي في مستوياته االجتماعية
والسياسية .ويظهر هذا األمر في
دستور فرنسا الذي جعل من ضمان
التعايش والتآخي الديني ،شرط قيام
المدنية والحضارة .وهكذا تكاملت
الثورة الصناعية والفكرية في ربط
مستقبل اإلنسانية؛ بفلسفة التآخي
والتعايش ،التي تنهل من المرجعية
األخالقية والدينية ،من أجل تأسيس
الدولة المدنية .فال وجود لدولة
تآخ ديني وأخالقي؛ سواء
مدنية؛ دون ٍ
في مستواه االجتماعي المحدود
بالدولة ،أو الكوني الواسع.

تواؤم السياسة
واألخالق

إن دستور األنوار األوروبية
األساسي ،هو التآخي الذي أطر
االنتقال من النظام القديم نحو النظام

الجديد .تكمن عبقرية هذا االنتقال
في استعارة مفهوم التآخي من سياقه
الديني واألخالقي والمثالي ،وربطه
باالجتماع السياسي الحديث؛ ألنه
في نهاية المطاف تظل األخالق
قيمة إنسانية أعلى من الممارسة
السياسية؛ بل إن السياسة في دساتير
األنوار مشبعة؛ بالقيم األخالقية
العليا؛ للتسامح والتعايش والتآخي.
لهذا ،يمكن القول إن األنوار األوروبية
هي مصالحة بين السياسة واألخالق
واالجتماع الحديث تحت مظلة عقلنة
الفلسفة السياسية المصالحة بين
التقليد والحداثة.

رسائل إنسانية

ترتبط الثورة الفرنسية بمفهوم
التآخي؛ كبوصلة فلسفية ودينية؛
الستشراف مستقبل المجتمع
الفرنسي .فبُعيد قيام الجمهورية
األولى ،كان لزاماً على مختلف
األطراف ،التفكير في تأسيس
المشروع المجتمعي والسياسي
الفرنسي ،على أسس أخالقية نظرية
العقد االجتماعي ،فجاء التآخي
كـ"مفتاح مزدوج ربط بين الحرية
والمساواة ،مانحاً الثورة الفرنسية
الكفالة األخالقية المطلوبة" ،بتعبير
فريدريك معتوق .فأخذ التآخي
المدني الجديد من الدين ،بعده
األخالقي القاطع مع الذهنيات
والنمطيات األحادية ،والباني
لصرح التسامح والتعايش ،وأخذ
من الفلسفة مقوالت الديمقراطية

والحرية والمساواة ،األمر الذي جعل
من الدساتير الديمقراطية للمرحلة
الجديدة ،رسائل إنسانية حقيقية
في التآخي الديني والسياسي،
العابر للحدود واالنغالقات الثقافية
والطامح نحو الكونية.

دميقراطية التعايش

صالـح التآخـي الدينـي ،وألول
مـرة فـي تاريـخ اإلنسـانية ،بيـن
الديـن والسياسـية أو المواطنـة
السياسـية إ ْن صـح القـول .فالخـوف
مـن االجتمـاع السياسـي المدنـي لـم
يعـد مبـرراً ،حينمـا وجـد المواطـن
فـي دسـاتير األمـة أن الديمقراطيـة
والحريـة والمسـاواة ،قيـم أخالقيـة
فـي خدمـة التعايـش الدينـي العملـي،
وكأن الديمقراطيـة نفسـها مـا هـي
إال مصالحـة بيـن التآخـي الدينـي
والممارسـة السياسـية المدنيـة،
ضمـن مجتمـع المواطنـة النديـة
ا لمتكا فئـة .
لقد رسخت مقوالت التآخي
الديني في الدولة المدنية ،ثقة
المواطنين في دساتير األمة ،التي
أضحت أكثر حرصا على استيعاب
القيم األخالقية المثلى .ولعل الصدى
التاريخي لـ "إعالن حقوق اإلنسان
والمواطن" سنة  ،1789كان خير دليل
على بداية تشكل وعي مجتمعي؛
براهنية مبادئ المواطنة المتآخية
وديمقراطية التعايش ،بعد أن نجحت
نظرية العقد االجتماعي وتأسيس
الدولة المدنية في خدمة العديد
من أوجهه ومحدداته الفلسفية
واألخالقية والدينية .وعطفاً على
واقعنا الراهن ،نلتمس في إحياء
نقاش التآخي الديني والمواطنة
المتآخية ،خير استراتيجية للخالص
من آفة الذهنيات المؤبدة ،ولوثة
النمطيات الذهنية المنغلقة ،واإلعالء
من مركزية األخالق الدينية ،في
تفعيل مقتضيات ورهانات االجتماع
الراهن
اإلنساني،
السياسي
والمستقبلي.
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حكايات التنوير
تسامح لوك ال ينطوي عىل استحسان يف
ذاته كام أنه ليس رشا ً مطلقاً
"بحث يف التسامح" كان البداية يف
معالجة لوك لهذه الفضيلة األخالقية

المتتبع للميراث الثري الذي خلفه مؤسس المذهب
التجريبي في الفلسفة ،الفيلسوف جون لوك ،يسهل عليه
أن يرصد تباين ًا ،يعكس ،في بعض الرسائل والمباحث ،دالئل
تناقض ،من جراء موقفه المتردد في مسألة التسامح .ولكن
ال يمكن قراءة فكر لوك؛ بشأن قيمة التسامح؛ من دون فهم
واستيعاب تصوره الفلسفي الجوهري الذي يقوم على أن
التفسير التجريبي؛ ألصل أفكارنا األخالقية ،يحول دون
معرفتنا وإقرارنا بمبادىء أخالقية يقينية باألساس.

صاحب رسالة التسامح متسامح ولكن...

تطور مفهوم التسامح عند جون لوك صاحب
الفلسفة التجريبية

مروة نبيل
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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سألتني أيها الرجل النبيل عن
رأيي في التسامح المتبادل بين
المسيحيين ،وإني أجيب بإيجاز أن
هذا هو المعيار األعلى للكنيسة
الحقة .فللبعض أن يتباهوا بعراقة
األماكن واأللقاب وجاللة العبادات.
وللبعض اآلخر أن يتبذخوا بصالح
نظامهم ،وللجميع بوجه عام أن يُزهوا
باستقامة إيمانهم؛ ألن كل واحد هو
في نظر نفسه مستقيم العقيدة.
بهذه المقدمة استهل جون لوك
رسالته األخيرة في التسامح ،تلك
الرسالة التي صدرت مرتين قبل
ذلك؛ من دون أن تحمل اسم مؤلفها.
إلى أن كشف ذلك بنفسه في حاشية
وصيته ،وكان ذلك قبل وفاته بشهر
واحد .يتضح في تلك المقدمة ذروة
النضج الفكري لدى لوك ،فيما يتعلق
بمسألة التسامح ،حيث نجده يتحول
من النقيض إلى النقيض .فقد كتب
في عامي ( 1661و  )1662رسالتين
عن التسامح ،اكتشفتا ضمن مجموع
مخطوطاته .وهو مجموع أحدث
انقالباً كبيراً في فهمنا؛ لموقف

لوك .ودفع الباحثين إلى العناية
بنشر بعضه ،وساعد في تعديل رأينا
في تطور فكر هذا الفيلسوف.

تمهيدا لعرض ما جاء في الرسائل
الثالث؛ بشيء من اإليجاز .وذلك كي
يتضح تبلور وتطور مفهوم التسامح
عند هذا الفيلسوف.

يرى لوك في هاتين الرسالتين أن
التسامح مجرد اسم آخر للعصيان
والفوضى ،ولكنه في عام  1667كتب
"بحثاً في التسامح" Essay on
 ،Tolerationوكان هذا البحث
بداية الطريق إلى إقراره بهذه
الفضيلة .وبعد ذلك باثني عشر
عاماً سجل مالحظات عن التسامح
في مذكرة؛ بعنوان "التسامح"
 Tolerationالعام  .1679تضمنت
هذه المذكرة حججاً؛ سيستعين بها
فيما بعد ،ثم تأتي بعد ذلك مرحلة
الدعوة الصريحة إلى التسامح في
"رسالة في التسامح" Epistola
 de Tolerantiaعام  .1689وفي
السطور التالية محاولة لعرض
مفهوم التسامح ،كما يعرفه قانون
الكنيسة الكاثوليكية ،يليه استعراض
األوضاع الدينية في عصر لوك؛

أنواع التسامح

رسالة يف التسامح

للتسامح عند لوك أنواع ديني،
وسياسي ،واجتماعي ،وأخالقي،
وغير ذلك .وتعرف رسالة لوك
التسامح الديني والكنيسة الكاثوليكية
عموماً؛ بأنه "السماح السلبي بالشر"؛
فما يُتسامح فيه ليس خيراً وال
فضيلة؛ ولهذا فهو ال ينطوي على
استحسان ،كما أنه ليس شراً مطلقاً،
ولهذا ال ينطوي على استنكار مطلق.
ولما كان السماح سلبياً ،فإنه ينطوي
مع ذلك على إقرار باالستهجان ،وإن
كان في الباطن ال في الظاهر .ولهذا
كان التسامح في الكنيسة الكاثوليكية
أمراً تمليه الظروف ،وليس عقيدة.
فإن اقتضت الظروف -السياسية
غالباً -أن يُتسامح مع المذاهب
واألديان األخرى ،فذلك؛ ألن عدم
التسامح؛ سيؤدي إلى شرور أكبر،

اتخذ الفيلسوف موقفاً مرتاوحاً بني رفض
تام وتسامح مطلق مع األغيار
يف بداياته اعترب لوك أن التسامح مجرد
اسم آخر للعصيان والفوىض
رسالة يف التسامح شكلت منعرجاً ودعوة
رصيحة للتسامح يف فكر لوك
فإن من المندوب -وال يقال من
الواجب -التسامح .أما البروتستانتية
فقد بدأت تشق طريقها إلى إنجلترا
إبان حياة مؤسسها مارتن لوثر.
وساعد على انتشارها ألول مرة،
الملك هنري الثامن في النصف
األول من القرن السادس عشر؛ إذ
وقع في نزاع خطير مع البابا( ،حول
طالقه من زوجته كاترينا دراغون)،
فلم تحكم الكنيسة لمصلحته،
فأعلن استقالل انجلترا دينياً عن

بابا روما ،وأعلن أنه هو "الرئيس
األعلى للكنيسة" في إنجلترا .مرغماً
األساقفة على اإلقرار بذلك عام
.1531

مؤامرة البارود

احتجاجاً
تصرفات
على
هنري الثامن قامت حركة تدعى
"حجج اللطف اإللهي" في عامي
1536و .1537كان هدفها االحتجاج
ضد الملك ،وضد األساقفة

المنحازين ،وتهديد األديرة ،ونبذ
سلطة البابا .فقام هنري بقمع هذه
الحركة بكل قسوة .وقرر عام 1540
االستيالء على األديرة والرهبانيات
في إنجلترا .وعندما توفى هنري
الثامن عام  ،1547خلفه في العرش
إدوارد السادس ،وكان بروتستانتيا،
فانتهز كرانمر Cranmer
رئيس األساقفة الفرصة ،وأدخل
مبادئ البروتستانتية في الكنيسة
اإلنجليزية .لكن تولت العرش بعده
ماري تيودور  1558 - 1553أخت
إدوارد السادس وكانت كاثوليكية،
فأعادت للكاثوليكية مكانتها ،وقامت
باضطهاد فظيع للبروتستانت .ماتت
ماري تيودور فخلفتها في  17نوفمبر
سنة  1558أختها غير الشقيقة
إليزابيت ابنة هنري الثامن ،وعلى
الرغم من أن إيمان إليزابيت غير
واضح المذهب ،فإنها عملت على
تشجيع البروتستانتية .وبعد وفاتها
سنة  ،1603خلفها على العرش
جيمس األول .وعلى الرغم من أنه
كان بروتستانيا مخلصا؛ إال أنه بدأ
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حكايات التنوير
األوضاع الدينية يف
عرص لوك أثرت بشكل
كبري يف موقفه من
التسامح
تراجع عن أفكاره
األوىل وأقر بأن ال
حق إلنسان بفرض
عقيدة عىل آخر
نجاة روح كل إنسان
أمر موكول إليه
وحده والعالقة
للسلطة بذلك

حكمه باتخاذ سياسة التسامح مع
الكاثوليك .لكنه سرعان ما تحلل من
وعده هذا ،نتيجة لما يعرف باسم
"مؤامرة البارود" سنة  1605وأحيا
قوانين العقوبات ضد الكاثوليك.

رشوط وعقوبات

عقب موت جيمس األول خلفه
تشارلز األول  ،1625 - 1649زوج
هنرييت دي فرانس ،وكان من
شروط الزواج السماح لعدد كبير
من رجال الدين الكاثوليك بالعمل
في إنجلترا .فقام وكالء باباويون
عديدون باإلقامة في لندن؛ بدعوى
أنهم سفراء لدى بالط الملكة ،وذلك
في الفترة من  1634حتى  .1641ثم
صار الملك تشارلز األول على اتصال
بالمراسالت مع بابا روما .لكن قامت
الحرب األهلية في انجلترا سنة
 ،1642وكان فيها زعماء كاثوليك في
صف الملك ضد البرلمان والشعب،
فانتهت هذه الحرب في يناير سنة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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 1649بإعدام الملك تشارلز األول،
وإلغاء النظام الملكي في إنجلترا،
وتولى الحكم أوالً مجلس الدولة،
ثم ألوفير كروميل؛ بوصفه لورداً
حامياً ،فأعيدت قوانين العقوبات
ضد الكاثوليك .ثم أعيدت الملكية
في إنجلترا سنة  ،1660وكان في
الظاهر بروتستنتياً إنجليكانياً ،لكن
في الباطن كان كاثوليكياً .توفي
تشارلز الثاني في سنة  ،1685وخلفه
أخوه جيمس ،الذي كان قد اعتنق
الكاثوليكية؛ فكان من الطبيعي أن
يمكن الكاثوليك من حكم البالد،
فوكل إليهم مهمات في الجيش
والبحرية .ثم وقعت أزمة خطيرة؛
عندما أصدر الملك سنة 1688
قراراً بالتسامح ،يضمن كل الحقوق
المدنية للمذاهب الدينية المخالفة؛
لكنيسة إنجلترا الرسمية ،وعلى
رأسها الكاثوليك والكويكرز .فرفض
األساقفة األنجليكان إعالن هذا
القرار ،فعاقبهم .ونتيجة لذلك اندلع
ما يعرف بـ (ثورة  1688المجيدة)
فهرب الملك .وتولى العرش وليم
أوف أورنج  .1688 - 1702وكان وليم
بروتستنتياً.

دعوة إىل التسامح

يتبين من العرض ،أن تطور الفكر
الديني في انجلترا من عهد هنري
الثامن إلى عهد جيمس الثاني ،أي
من سنة  1530تقريباً حتى سنة
 ،1688أدى إلى :استقالل كنيسة
إنجلترا عن بابا روما .وتزايد نفوذ
األفكار البروتستانتية ،إلى درجة
سيطرتها على توجيه الفكر الديني
في إنجلترا .وأدت هذه السيطرة
إلى اعتبار الكنيسة األنجليكانية هي
المؤسسة األساسية بين التيارات
والمذاهب الدينية .لكن قام في
مواجهتها تيارات ومذاهب معادية،
أهمها :الكاثوليكية ،والبيوريتانية،
والكويكرز .وقد أطلق على هذه
المذاهب اسم عام وهو "المخالفون".
وقاد لواء الحملة ضد التسامح مع

تحت التوجيه المطلق؛ ألولئك الذين
يمكن أن يقعوا في الخطأ .كذلك يرى
لوك أنه ال فائدة في استعمال القوة؛
لجعل الناس على الجادة المستقيمة
نحو النجاة ،وبناء على ذلك ال بُ َّد من
الفصل الحاد بين الكنيسة والدولة؛
إقرارا بأن السلطة الدينية ليست
لديها معرفة خاصة؛ بحقيقة الدين،
ولهذا ليس لها أي حق في إكراه أحد
على اعتناق عقيدة؛ بعينها.

ثنائية التسامح
والفضائل

"المخالفين" العديد من األساقفة
والدعاة ،الذين دعوا إلى استئصال
"المخالفين" ،وإلى معاقبة كل من
يأخذ بآرائهم .وكانت التهمة الرئيسة
الموجهة إليهم ،هي أنهم يعارضون
سلطة الملك المطلقة ،في أمور
الدين والدولة ،وهذه تهمة ال محل
للتسامح فيها .طالما أن الملكية تقوم
على قرار من اهلل (حسب الوعي
السائد آنذاك) .وطالما أن القائمين
بأمر الكنيسة والدولة أقدر على
الحكم .لكن إزاء التعصب الشديد مع
المخالفين ،ظهرت بعض الكتابات
للدفاع عنهم والدعوة إلى التسامح
معهم.

موقف متباين

لقد اتخذ لوك موقفاً متراوحاً بين
رفض تام وتسامح مطلق مع أولئك
المخالفين .فهو في رسالتيه عن
التسامح رأى أن كل األفعال متساوية،
ومهما كان نوعها؛ فإنها تقع تحت
سلطة من ُوكل إليه التصرف ،ووكلت
إليه حياة كل فرد من أفراد الرعية،
أي الحاكم المدني .وتبعاً لهذا أنكر
لوك مطالب األفراد حول الضمير
والحرية .معبراً "إن الضمير ليس

شيئاً غير رأي في الحقيقة" .ومبادئ
الدين تحتاج إلى الموافقة الباطنية.
ومهمة الديانة المسيحية الكبرى
تقوم في القلب ،ال في السلوك
الظاهر .ولهذا ال محل لإلهابة
بالضمير الفردي ضد أوامر الحكم.
وما يطالب به بعض المفكرين من
حرية ضمير ما هو في الواقع إال
مطالبة بحرية الفعل .وهذا يؤدي إلى
مخالفة الحاكم وإشاعة االضطراب.
ولهذا طالب لوك باستعمال العقوبات
ضد المخالفين؛ ألن القهر يرغم
المخالف على الخضوع واإلذعان.

العودة إىل التسامح

لم يستمر لوك على هذا الموقف
طوي ً
ال ،فنجده في سنة  1667يكتب
"بحث في التسامح" .وفيه بدأ يميل
إلى التسامح .ويقال إن السبب في
تغيير فكره في هذا االتجاه هو
زيارته إلى ألمانيا .وإقامته بضعة
أشهر في مدينة كلف Cleves
التي كان يسودها التسامح الديني
وقتذاك ،فأثر هذا التسامح في نفس
لوك .فهو عندما رأى كل الطوائف
الدينية ،تمارس العبادات؛ بحرية،
ويحتمل بعضها بعضاً ،اقتنع في

رسالته "أن كل واحد منهم يسمح
لآلخر في هدوء أن يختار طريقه
إلى السماء" .في هذا البحث يحد
لوك من سلطة الحاكم المدني ،وال
يعطيه الحق في التدخل؛ إال فيما
يؤمن السالم المدني وممتلكات
الرعية .وال يعطي للحاكم المدني
أي سلطة على الرعية؛ فيما يتصل
بالدين .ذلك ألن أمور الدين تخص
الفرد واهلل فقط .أيضا يستبعد لوك
في بحثه ما كان قد أكده من قبل
في الرسالتين السابقتين ،من خطر
الفرق الدينية على السالم واألمن
العام ،وراح يصف المخالفين بأنهم
أفراد ،يتبعون قناعات ضمائرهم
بإخالص .وال محل إذن؛ الستخدام
القوة القاهرة؛ كي يغيروا آراءهم،
وإنما علينا أن نقنعهم بأن يصيروا
أصدقاء للدولة؛ حتى وإ ْن لم يكونوا
أبناء للكنيسة السائدة .وفي القسم
الثاني من "بحث في التسامح" يبرز
عداءه ألنصار البابا (الكاثوليك)،
فيقول إنهم ال يستحقون التمتع
بنعمة التسامح؛ ألنهم أينما كانت
لهم السلطة ،فإنهم يميلون إلى إنكار
التسامح مع اآلخرين.

فهم آراء لوك
يف سياق مذهبه
التجريبي يفرس
موقفه املرتدد يف
التسامح
يفرق لوك يف
مباحثه بني أنواع
متباينة من التسامح
الديني والسيايس
واألخالقي

مالحظات يف التسامح

بعد ذلك باثني عشر عاما ،يسجل
لوك مالحظات ضمن مذكرة بعنوان
"التسامح" ،يؤكد فيها أنه ليس ألي
إنسان السلطة ،في أن يفرض على
إنسان آخر ،ما يجب عليه أن يؤمن به،
أو أن يفعله ألجل نجاة روحه هو؛ ألن
المسألة شأن خاص ،ولم يمنح اهلل
مثل هذه السلطة ألي إنسان .والناس
في كل الدول معرضون للخطأ؛ سواء
أكانوا حكاماً أم كانوا محكومين،
فليس من المعقول أن يوضع اإلنسان

المرحلة األخيرة في تطور فكر
لوك فيما يتعلق بالتسامح ،تمثلها
"رسالة في التسامح" ،التي يؤكد
فيها أن عدم التسامح يتنافى مع
الفضائل المسيحية .وأن الدولة توجد
للمحافظة على الخيرات المدنية التي
تتمثل في "الحياة ،الحرية ،الصحة،
الملكية" .وال شأن للحاكم المدني
بالعناية باألرواح؛ ألن األرواح لم يكلها
اهلل إليه .وألن القوة ال يمكن أن تقنع
عقول الناس .وأن البالد المختلفة،
تعتنق أدياناً مختلفة .وأوضح لوك أن
الكنيسة جماعة حرة إرادية ،لها الحق
في أن تضع قوانين تنظيم شؤونها
الداخلية الخاصة .لكن ليس ثمة
ضرورة لحكم األساقفة؛ ألن المسيح
لم يأمر بذلك .وألن ذلك كان دائماً
موضوع نزاع .وأكد لوك في رسالته
أنه على الرغم من أن التسامح واجب؛
فالكنيسة ليست ملزمة بالتسامح مع
عضو يصر على هتك قوانينها ،بل لها
الحق في طرده؛ لكن هذا ال يتضمن
حرمانه من أي حق من الحقوق
المدنية .أما الحاكم المدني ،فليس
له الحق في منع أي شعائر ومراسم
مقررة ،بما في ذلك الشعائر الوثنية.

عقائد فوق القانون

فيما يخص العقائد؛ يقول لوك إن
هناك عقائد نظرية ال يمكن فرضها أو
منعها بالقانون؛ ألن القانون ال يستطيع
أن يكره اإلنسان على اإليمان ،وهذه

العقائد ال تؤثر في الحقوق المدنية.
وهناك عقائد عملية ،يمكنها أن
تحدث نزاعاً؛ ألن السلوك الطيب أمر
يهم الدولة ،كما يهم الضمير .والحل
هو جعل كل من الكنيسة والدولة،
محصور ًة في نظام حدودها الخاصة
فقط .وال ينبغي للحاكم أن يتسامح
في العقائد التي تتنافى مع األخالق
الطيبة الضرورية؛ للمحافظة على
المجتمع .وال مع الكنائس التي تطالب
بمطالب محرمة؛ كاستخدام العنف
ونقض العهود مع الهراطقة .وال
التسامح مع كنيسة أعضاؤها يدينون
بالوالء ألمير أجنبي.

إقرار بالحرية

هكذا أقر لوك بالحرية الفردية
في الشؤون الدينية؛ ألن رعاية نجاة
روح كل إنسان ،هي أمر موكول إليه
وحده ،وال يمكن أن يُعهد بها إلى أي
سلطة مدنية أو دينية .لكن هناك
من يرى أن التسامح الذي يدعو إليه
لوك ،إنما هو تسامح قاصر؛ ألنه
يستثني من التسامح طائفتين :هما
الكاثوليك والملحدون ،رغم أنه يبرر
موقفه؛ بالنسبة إلى الكاثوليك؛ بأنهم
كانوا متآمرين؛ ألن لديهم والء ألمير
آخر ،يقصد به ،لويس الرابع عشر
ملك فرنسا .أما موقفه من الملحدين
فيبرره؛ بأن من ال يؤمن باهلل ،ال عهد
له ،وال يوثق به .وربط بعض المفكرين
تسامح لوك بالظروف التي كانت
سائدة في إنجلترا آنذاك .معتبرين
أن "رسالة في التسامح" ،كانت وليدة
ظروف سياسية ودينية في عهده.
ولكننا إذا تناولنا هذا الرأي في ضوء
ما نعرفه عن جون لوك؛ كمؤسس
للمذهب التجريبي في فلسفة العصر
الحديث ،ذلك المذهب الذي جاء في
مقابل عقالنية ديكارت؛ لن نندهش
من موقفه المتردد في مسألة
التسامح؛ إذ لطالما رفض لوك
فكرة المبادىء النظرية الفطرية،
أو المبادىء العملية أو األخالقية
الفطرية.
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ال ميكن إلنسان أن يكون مسيحياً حقيقياً
دون حب وإميان يؤثران بقوة يف تفعيل
املحبة

على الرغم من تأكيد وتشديد جميع األديان ،على أهمية
التسامح؛ باعتباره رسالة الخالص الضامنة لسعادة البشرية،
إال أن سيادة التسامح في الواقع تتطلب ضوابط وضمانات؛ غير
متسامحة ،مع من يزعزعون السلم االجتماعي ،ويهددون أمن
وسالمة وحقوق اآلخرين .لذلك يتعين على السلطة المدنية
حماية التسامح من الالمتسامحين ،أو الخارجين على القيم
المجتمعية.

التسامح في فكر جون لوك رسالة
ومسؤولية
يتعني عىل السلطة املدنية حامية
التسامح بقوانني غري متسامحة
الدين الحق ينظم حياة البرش استنادا ً إىل
قواعد الفضيلة والتقوى

محبة اآلخرين
يرى جون لوك أن تجرد المسيحي
من المحبة والتواضع وإرادة الخير
للبشرية ،ال تجعله مسيحياً حقاً.
هذه اإلشارة؛ وإن كانت موجهة
للشخص المسيحي ،فإنها إشارة
عامة ،تخاطب البشر كافة ،مسلمين
ويهوداً وال دينيين؛ ألن الخطاب
يعتبر أن الدين الحق لم يتأسس من
أجل ممارسة الطقوس ،وال من أجل
الحصول على سلطة كنسية ،وال من
أجل ممارسة القهر ،وإنما من أجل
تنظيم حياة البشر ،استناداً إلى
قواعد الفضيلة والتقوى .ما يتعين
على كل إنسان يحمل شعار المسيح،
أوالً وقبل كل شيء ،أن يشن حرباً
على شهواته ورذائله؛ ألنه "من العبث
أن تكون مسيحياً؛ من دون أن تكون
حياتك مقدسة ،وأن يكون سلوكك
طاهراً ،وأن تكون رقيقاً ومتواضعاً".

الخالص والتسامح

عبد الرب العلمي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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للخالص أهمية مركزية في فكر
جون لوك ،فعبره يتم القضاء على
الالتسامح أو تحقيق التسامح؛ ألنه
من الصعب على إنسان ال يكترث
بخالصه الروحي أن يقنع اآلخر

باهتمامه البالغ بخالصه ،فاألمر
محال على أولئك الذين تخلو قلوبهم
من الديانة المسيحية( ،حسب لوك)،
أن يكرسوا أنفسهم بإخالص وحمية؛
لتحويل اآلخرين إلى المسيحية.
وإذا كانت البشارة والرسول موثوقاً
فيهما ،فإنه ال يمكن إلنسان أن
يكون مسيحياً؛ من دون محبة ،ومن
دون اإليمان الذي ال يؤثر؛ بالقوة؛
بل بالمحبة ،فالخالص الحقيقي،
هو المحبة ،والمحبة هي أن يطهر
اإلنسان نفسه من كل الرذائل ،حسب
لوك.

التسامح ومقتضيات
العقل

يعتقد لوك أن أي إنسان يتصور
أنه مهيأ؛ إلنزال العذاب بإنسان
آخر؛ بدعوى أنه ينشد خالصه،
فإن مثل هذا اإلنسان يبدو غريباً
عن أي شخص آخر .فمن المؤكد
أنه ال يوجد إنسان ،يعتقد أن مثل
هذا الفعل ،يصدر عن المحبة أو
إرادة الخير .وإذا زعم أي إنسان،
أنه ينبغي استخدام السيف والنار؛
إلجبار الناس على اعتناق عقائد
معينة ،واالنتماء إلى عبادات وطقوس

معينة؛ بغض النظر عن "الجانب
األخالقي" ..وإذا حاول أي إنسان
أن يحول اآلخرين إلى عقيدته ،أو أن
يجبرهم على االعتراف بما ال يؤمنون
به؛ بدعوى أن عقيدتهم كاذبة ،وأن
طقوسهم ال يسمح بها العهد الجديد؛
إذا حدث ذلك ،من المؤكد أن مثل
هذا اإلنسان ينشد تجمعاً ضخماً
يشاركه نفس العقيدة ،ولكن أن يكون
مقصده تأسيس كنيسة مسيحية
حقيقية ،فهذا ال يصدقه عقل.
لذلك ،نجد جون لوك يؤكد
صراحة على التسامح بين أولئك
الذين ينتمون إلى عقائد مختلفة
في أمور الدين ،يتسق تماماً مع
العهد الجديد الذي أتى به المسيح،
كما يتماشى مع مقتضيات العقل
اإلنساني الحق .ويرى أنه ألمر غريب
أن يكون المرء أعمى ،إلى الدرجة
التي ال يرى فيها ضرورة التسامح
ومزاياه؛ في ظل ضوء ساطع كهذا؛
ألن رسالة المسيح لم تأت؛ إلرغام
الناس على اتباعها بالقوة ما يقتضي
على المؤمن التسامح الديني؛ كواجب

تجرد الفرد من املحبة وإرادة الخري للبرشية
تبعده عن التدين القويم
الخالص الحقيقي محبة تطهر نفس اإلنسان
من كل الرذائل والخطايا
استخدام القوة إلجبار الناس عىل االقتناع
سلوك يخفي أطامعاً دنيوية
مع اآلخر المختلف دينياً.

عنف الالتسامح

وعليه ،يتساءل لوك :ما العمل في
حال استفحال ظاهرة العنف الديني
وعدم التسامح مع الغير؟
جواباً على ذلك ،يرى أن من
واجب الحاكم المدني تطبيق
القوانين ،من دون استثناء؛ لتوفير

الضمانات التي تسمح لكل الناس
على وجه العموم ،ولكل فرد على
وجه الخصوص ،باالمتالك العادل
لألشياء الدنيوية" .أما إذا حاول
أحد أن يغامر وينتهك قوانين العدل
والمساواة التي تأسست من أجل
الحفاظ على هذه األشياء ،فإن مثل
هذا المغامر يجب أن يمنعه الخوف
من العقاب الذي هو عبارة عن

الحرمان من الخيرات المدنية ،أو
من الخيرات التي من حقه أن يتمتع
بها .وحيث إنه ال يوجد إنسان يقبل
بإرادته أن يوقع على نفسه العقاب؛
بالحرمان من ممتلكاته أو من حريته
أو من حياته ،لذلك ينبغي أن يكون
الحاكم مسلحاً؛ بسلطة رعاياه
وقوتهم ،من أجل معاقبة من ينتهكون
حقوق الغير".
وهذا يعني أن لوك يؤكد على
حضور ودور الدولة المدنية في رعاية
وحماية التسامح من الالمتسامحين،
كما يؤكد على دور الحاكم المدني،
في تطبيق القانون المدني؛ ألنه في
حال عدم تدخله ،فالنتيجة انتشار
الفوضى المؤدية إلى العنف المادي،
من خالل اعتداء الناس على بعضهم
بعضاً .ويقدم لوك ثالثة مبررات
منطقية أو عقالنية؛ لتدخل الحاكم
في هذا الخصوص:
 األول :ألن خالص النفوس ليسمن شأن الحاكم المدني أو أي إنسان
آخر ،ذلك ألن الحاكم ليس مفوضاً
من اهلل لخالص نفوس البشر.

55

حكايات التنوير

القوانني املدنية
تشكل رادعاً ملن
ينتهجون الالتسامح
لتحقيق مآربهم
التسامح ال يستثني
أحدا ً سواء من أتباع
األديان األخرى أو
الالدينيني

 الثاني :أن رعاية النفوس ليستمن شؤون الحاكم المدني ،ألنه يحكم
بمقتضى سلطة برانية ،بينما الدين
الحق ،الذي ينشد خالص النفوس،
ينشد اقتناع العقل اقتناعا جوانيا.
أي أن الحاكم يحكم بما هو خارجي،
بينما الدين يستند إلى ما هو داخلي.
 الثالـث :أن العنايـة بخلاصنفـوس البشـر ،ليسـت مـن مهـام
الحاكـم؛ بـأي حـال مـن األحـوال؛ ألنـه
حتـى إذا أقررنـا أنـه مـن الممكـن،
إقنـاع البشـر وتغييـر آرائهـم بسـلطة
القانـون وقـوة العقوبـات ،فـإن ذلـك ال
يسـهم فـي خلاص نفوسـهم.
هـذه األسـباب وحدهـا فـي نظـر
جـون لـوك كافيـة؛ للتدليـل علـى أن
سـلطة الحكـم المدنـي تتعلـق فقـط
بالخيـرات المدنيـة للبشـر ،وتقـوم
علـى حمايـة األشـياء بهـذا العالـم ،وال
تمـت بصلـة إلـى العالـم اآلخـر.

ال ميكن قبول إنزال
العذاب باملختلف الحرية الدينية
عقديا ً بدعوى البحث والتسامح
يـرى جـون لـوك أن الكنيسـة
عن الخالص
عبـارة عـن جماعـة حـرة مـن البشـر،
انضامم فرد أو أفراد
إىل مجتمع ديني
هو فعل حر تلقايئ
خالص
التسامح بني
املنتمني إىل عقائد
دينية مختلفة يتفق
والفطرة السليمة

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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يتجمعـون بمحـض إراداتهـم ،بهـدف
العبـادة؛ بأسـلوب يتصـورون أنـه
مقبـول مـن اهلل ،وكفيـل بخلاص
نفوسـهم .وبالتالـي فـإن انضمـام
أفـراد مـا إلـى مجتمـع كنيسـة مـا،
هـو فعـل حـر تلقائـي خالـص .وعليـه
يقـرر أن لجـوء الكنيسـة إلى اضطهاد
اآلخريـن ،وإجبارهـم علـى اعتنـاق
إيمانهـا وعقيدتهـا بالسـيف والنـار،
مخالـف لإلنجيـل ،وبالضـرورة أن
يكـون مخالفـاً؛ لقانـون الدولـة.
لذلـك نجـده يلـح بشـدة ،علـى أن
غايـة أي مجتمـع دينـي ،هـي عبـادة
اهلل ،وبالتالـي نـوال الحيـاة األبديـة.
وينبغـي أن يتجـه أي نظـام إلى تحقيق
هـذه الغايـة ،وأن تكون جميع القوانين
الكنسـية محكومة بهذه الغاية .كما ال
ينبغـي أن ينشـغل هـذا المجتمـع ،بـل
ليـس فـي إمكانـه أن ينشـغل ،بامتالك
الخيـرات المدنيـة والدنيويـة .وال

يتميزون عن سـائر البشـر بخصائص
كنسـية ودينيـة ،سـواء كانـوا أسـاقفة
أو كهنـة الكنيسـة أو أيـاً كان اللقـب.
وليـس المطلـب هنـا أن أتسـاءل عـن
أصـل سـلطة الكهنـوت أو كرامتـه.
فـكل مـا أريـد قولـه هـو ،أيـا كان
مصـدر السـلطة ،فـإن السـلطة مـا
دامـت ذات طابـع كنسـي ،يجـب أن
تكـون مقيـدة بحـدود الكنيسـة؛ إذ
ليـس فـي إمكانهـا ،بـأي حـال مـن
األحـوال ،أن تمتـد إلـى الشـؤون
الدنيويـة؛ ألن الكنيسـة ذاتها منفصلة
عـن الدولـة ومتميـزة عنهـا تمامـاً.
فالحـدود بينهمـا ثابتـة مسـتقرة .ومن
يخلـط بيـن هذيـن المجتمعيـن كمـن
يخلـط بيـن السـماء واألرض.

التـي يفرض دسـتورها علـى المنتمين
إليهـا؛ وضـع أنفسـهم تحـت حمايـة
أميـر آخـر ،فهـذه الكنيسـة ليـس لهـا
الحـق فـي أن تطلـب التسـامح مـن
األميـر.
 ال يمكــن التســامح علــى اإلطــاقمــع الذيــن ينكــرون وجــود اهلل .ومبــرر
لــوك بخصــوص هــذه النقطــة هــو:
"أن الوعــد والعهــد والقســم ،مــن
حيــث هــي روابــط المجتمــع البشــري،
ليــس لهــا قيمــة بالنســبة للملحــد".
فالملحــد مــن هــذا المنطلــق يشــكل
خطــراً علــى المجتمــع وعلــى األديــان.
مــا يعنــي أن للتســامح حــدوداً ،ودور
الحاكــم أن ال يتجاوزهــا .وبذلــك
يكــون التســامح الســليم هــو الــذي
ترعــاه الدولــة.

يذهـب لـوك بالتسـامح إلـى أبعـد
مـدى ،ولكـن علـى طريقتـه ،حيث يرى
أن مـن يعتقـد باجتثـاث الوثنيـة مـن
أي مـكان بالقوانيـن والعقـاب والنـار
والسـيف ،عليـه أن يطبـق هذه القصة
علـى نفسـه ،ألن الحالـة واحـدة سـواء
فـي أمريـكا أو فـي أوروبـا .فلا
يمكـن حرمـان الوثنييـن هنـاك أو
المسـيحيين المنشـقين هنـا ،مـن متـع
الحيـاة الدنيـا ،اسـتناداً إلـى محكمـة
كنسـية ،كمـا ال يمكـن تغييـر الحقـوق
المدنيـة أو انتهاكهـا اعتمـاداً علـى
أسـباب دينيـة فـي مـكان دون آخـر.
ويختـم لـوك رسـالته بـدور الحاكـم
المدنـي ،الفعـال فـي إرسـاء دعائـم
التسـامح التـي تمـر كذلـك بعـدم
التسـامح فـي مجموعـة مـن األمـور،
هـي:
 إن الحاكـم ينبغـي عليـه أاليتسـامح مـع اآلراء المضـادة للمجتمع
اإلنسـاني ،أو مـع القواعـد األخالقيـة
الضروريـة المحافظـة علـى المجتمـع
المدنـي.
 ال يجـب التسـامح مـع أولئـكالذيـن ال يعلمـون لـزوم التسـامح مـع
كل البشـر فـي المجـال الدينـي.
 -ال يجـب التسـامح مـع الكنيسـة

رؤية محدودة

شمولية التسامح

يمكـن اسـتخدام القـوة فـي أيـة
مناسـبة مهمـا كانـت؛ ألن القوة تخص
الحاكـم المدنـي .وهـذا مـا ال يمكـن
رفضـه ،فسـلطة الحاكـم المدنـي
ضروريـة ،فـي ضبـط النظـام العـام؛
كـي ال يُسـتغل الديـن؛ لتحقيق أهداف
خاصـة ،قـد تتعـارض مـع مصلحـة
المجتمـع.

هـي الدعـوة واإلنـذار والنصيحـة.
وإذا لـم تكـن هـذه الوسـائل كافيـة؛
إلصلاح اآلثميـن وإقنـاع الخطاة ،فال
يسـعنا إزاء هـؤالء المعانديـن ،الذيـن
ليـس لديهـم أي أسـاس ،نقيـم عليـه
ً
أملا فـي إصالحهـم ،إال اسـتبعادهم
وعزلهـم عـن المجتمـع ،وهـذه هـي
أقصـى وأعظـم قـوة ،تخـص السـلطة
الكنسـية.

السـؤال الجوهـري الـذي يطـرح
نفسـه :مـا الوسـائل التـي بها تتأسـس
القوانيـن الكنسـية؛ إذا كان مـن
اللازم خلوهـا مـن أي قـوة قهريـة؟
جوابـاً علـى ذلـك يـرى جـون لـوك
ضـرورة تأسـيس وسـائل مالئمـة؛
لطبيعـة هـذه القوانيـن ،حيـث تكـون
الممارسـة البرانيـة؛ للعقيـدة ،عديمـة
الفائـدة والمنفعـة؛ إذا لـم تصـدر
عـن اقتنـاع واستحسـان مـن العقـل.
واألسـلحة الوحيـدة التـي يفتـرض
أن يمتلكهـا أعضـاء هـذا المجتمـع،

واجب التسامح

بدائل القوة القهرية

فـي هـذا السـياق يتسـاءل لـوك،
إلـى أي مـدى يمتـد واجـب التسـامح
الـذي يتطلبـه هـذا الواجـب مـن كل
إنسـان؟ جوابـاً علـى ذلـك يقـول:
أوال :أعتقـد أن أي كنيسـة ليسـت
مكلفـة ،بحكـم واجـب التسـامح،
باالحتفـاظ بـأي إنسـان فـي حضنهـا،
يصـر -رغـم التنبيهـات -علـى
الخـروج علـى قوانيـن المجتمـع ،ألن
هـذه القوانيـن ،هـي أسـاس الربـاط
االجتماعـي .فـإذا ُسـمح بانتهاكها من

غير عقاب ،فإن المجتمع سـرعان ما
يتفـكك .ومـع ذلـك فإنـه فـي مثل هذه
الحالـة ،يجـب أال يضـاف إلـى الطـرد
من الكنيسـة ،أي مكروه؛ سـواء بكلمة
أو فعـل ،يترتـب عليـه إحـداث ضـرر
فـي بدنـه أو ممتلكاتـه؛ ألن اسـتخدام
القـوة مـن اختصـاص الحاكـم وحـده.
ثانياً :ال يجب أن يحقد أي شخص
علـى آخـر ،فـي شـأن متعـه المدنيـة؛
بسـبب انتمائـه إلـى كنيسـة أخـرى أو
إيمانـه بديـن مغايـر .وتأسيسـا علـى
ذلـك فلا األفـراد وال الكنائـس وال
الدولـة لديهـا أي مبـرر لالعتـداء على
الحقـوق المدنيـة والخيـرات الدنيويـة
بدعـوى الديـن .أمـا الذيـن ال يـرون
هـذا الـرأي ،فـإن عليهـم أن يتأملـوا
أنفسـهم وهـي تـزرع ،فـي البشـرية
بـذور النـزاع والحرب ،وتثير الكراهية
والنهب والسـلب؛ من دون حدود .فال
السلام وال األمـان ،وال الصداقـة بين
النـاس ممكنـة ومصانـة ،طالمـا سـاد
الـرأي القائـل ،إن الهيمنـة مؤسسـة

تطبيق القوانني
ضامنة لحق كل فرد
باالمتالك العادل
لألشياء الدنيوية
ال مسوغ لالعتداء
عىل الحقوق
املدنية والخريات
الدنيوية بذرائع
دينية
علـى اللطـف اإللهـي ،وإن الديـن ال
ينتشـر إال بقـوة السلاح" .ومـا أقولـه
إن التسـامح المتبـادل بيـن األفـراد
المتباينيـن دينيـاً ،أقولـه أيضـاً عـن
الكنائـس التـي تكـون عالقتهـا فيمـا
بينهـا ،مثـل العالقـة القائمـة بيـن
األشـخاص.
ثالثـاً :دعنـا نفحـص مـا يتطلبـه
االلتـزام بالتسـامح ،مـن أولئـك الذيـن

يتفــق العديــد مــن المفكريــن علــى
حقيقــة أن فكــر لــوك عــن التســامح
موســوم بالمحدوديــة ،وذلــك راجــع
لمجموعــة مــن االعتبــارات ،أجملهــا
الباحــث محمــد غنايــم فيمــا يلــي:
 التســامح لــدى لــوك هــو تســامحدينــي فقــط؛ لكونــه ال يشــمل الثقافــي
وغيــره مــن أنمــاط التســامح األخــرى.
 محكــوم تســامحه بنظــرة ضيقــةللمجتمــع المســيحي ،وال يتميــز
بطابــع كونــي ،بقــدر مــا يعبــر عــن
خصوصيــة المجتمــع اإلنجليــزي فــي
تلــك المرحلــة.
 تســامحه ضيــق النطــاق ،ألنــه اليشــمل اإلنســان غيــر المتديــن.
 التســامح لــدى لــوك سياســيفــي عمقــه ،بغــض النظــر عــن صورتــه
الدينيــة ،مــا دامــت الغايــة منــه
إعطــاء طابــع أخالقــي للخــاص،
والعمــل علــى تقزيــم أدوار الكنيســة
مــن الناحيــة التشــريعية؛ باإلضافــة
إلــى إمــداد الحاكــم المدنــي؛ بــكل
الصالحيــات؛ بتحصيــن األمــور
الدنيويــة للمواطنيــن مــن كل حيــف
كنســي .
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حكايات التنوير
حينام نربط الصفح باملصالحة نكون قد
وقفنا يف مفارقة أخالقية
الصفح مقولة أخالقية مفرغة من أي
رهانات أو توافقات وظيفية

في حالة الحرب المزرية ،الجرائم ضد اإلنسانية،
االضطهاد الديني ،العنف الطائفي ..وكل الفظائع التي
ترتكب باسم اإلنسان وضده ،وتتجاوز الشرط اإلنساني نفسه؛
لتنخرط في خانة ما ال يقبل التكفير أو التقادم أو النسيان؛
أي الشر الخالص أو المطلق ،هل من سبيل أخالقي وعقالني
لمناشدة السلم اإلنساني ،بعيد ًا عن أطره السياسية والقانونية
الوظيفية ،أو استعماالته االجتماعية الضيقة ،وحموالته
التاريخية والثقافية؟

هل يمكن تجاوز ما ال يقبل التكفير
والتقادم من خالل الصفح؟
يقترح جاك دريدا اعتناق "الصفح"
في شروطه الفلسفية والعقالنية
التي تقطع مع منطق التوافقات
السياسية والثقافية ،وتركز على
الغايات األخالقية للوجود اإلنساني،
وتؤسس لفعل إنساني في ذاته،
قائم على خلق تفاعالت وعالقات
أخالقية بين الذوات ،تكسر حدود
المستحيل ،انطالقاً من الحفاظ
على ذاكرة الفعل المستوجب للصفح
وفعل الصفح نفسه ،ضمن نسق
االستعدادات األخالقية؛ لمناشدة
اإلنسانية في شروطها األخالقية
العليا.

فلسفة جديدة للصفح

محمد اإلدرييس
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لقد اقترن تاريخ اإلنسانية ،طوال
 300ألف سنة من وجودها؛ بأفعال
وسلوكات وتصرفات ،تتجاوز نطاق
اإلنسانية وقواعد األخالق واألديان.
والمثير للدهشة أن هذه األفعال التي
ارتكبت من قبل اإلنسان ضد أخيه
اإلنسان؛ قد ترافقت مع مبادرات
سياسية واجتماعية وثقافية ،تنشد
الصفح .لكن ،هل يكون الصفح؛ بما
هو غاية إنسانية في ذاتها ،مرتبطاً؛

بتوافقات واستراتيجيات وظيفية
طامحة؛ لمحوِ الفظائع والجرائم من
أذهان الجناة والضحايا ،بحثا عن
المصلحة الجماعية أو الوطنية؟ وهل
يحق للضحية أن ترفض الصفح؟ وهل
يعني هذا الرفض غياب التعايش
والتسامح والسلم االجتماعي...؟
تلك أسئلة يحاول دريدا الخوض
في غمارها في إطار مطمح تأسيس
فلسفة "جديدة" للصفح خالل القرن
الحادي والعشرين.
ينطلق دريدا من تحليل مفهوم
الصفح من أجل التأكيد على طابعه
اإلنساني الخالص ،والمفرغ من أي
رهانات واستراتيجيات وتوافقات؛
كيفما كانت منطلقاتها وأهدافها.
فنحن أمام سلوك إنساني بعيد
عن الفعاليات السياسية والقانونية
والثقافية التي رسخها التاريخ في
األذهان ،والهادفة إلى جعل الصفح
وسيلة وليس غاية .لهذا ،يؤكد
دريدا على أن أول شرط للصفح
هو "فرديته" أو "فردانيته"؛ بمعنى
أن "طلب الصفح ال يكون إال فرداً
لفرد ،في وضعية ٍ
وجه لوجه؛ من
دون وساطة" .فالغايات والتوافقات

واالســـــتـــراتيجــيـــــات الجمــــاعــيــــة
والسياسية ،تفرغ الصفح من معناه
اإلنساني ،وتقزم من صعوبته وقوته
في اآلن نفسه ،فأن تصفح ،فأنت
تجعل من المستحيل ممكناً ،ومن
الضعف قوة ،ومن الشر خيراً.

الصفح قيمة إنسانية

لك ْن ،هناك أفعال ال يمكن الصفح
عنها؛ بل يمكن أن تقود أنقى القلوب
وأرقى العقول؛ نحو التفكير في
االنتقام ،عوضاً عن الصفح؛ تلك
الفظائع التي من المستحيل -نظريا
طبعاً -الصفح عنها .فما العمل؟
في الواقع ،يؤسس دريدا كتابه
على حوار نقدي ،مع فالديمير
جانكلفيتش ،في كتابيه "الصفح"
و"ما ال يقبل التقادم" ،الذي يرفض
مقوالت الصفح؛ لعدم قدرتها على
محو آثار ذاكرة الجرائم؛ ضد
اإلنسانية ،واستحالة العفو ونسيان
الفظائع التي تُرتكب في حق
اإلنسان؛ تحت أي ذريعة أو هدف .أن
نصفح معناه أن ننسى الفظائع؛ تحت
ثقل المصلحة العامة أو اإلنسانية،
وحينما يتعلق األمر؛ بارتكاب جرائم
أو انتهكات تتجاوز ما هو إنساني،
يستحيل القول بالصفح ،حسب
جانكلفيتش.
أمـا دريـدا ،فيـرى ذلـك؛ بمثابـة
خلـط مفهومـي ،فـي إنتـاج خطـاب
فلسـفي خالـص ،حـول الصفـح .مـا
يسـتدعي "التمييـز بيـن التكفيـر،
الخلاص ،الفديـة ،المصالحـة
والتوافـق -والصفـح" .فالمفاهيـماألولـى حاملـة؛ لمرجعيـة دينيـة،
ثقافيـة ،قانونيـة واجتماعيـة ،تصـب
فـي اتجـاه البحـث عـن توافـق بيـن
المجموعـات اإلنسـانية ،قوامـه
النسـيان وطـي الذاكـرة ،وخـط
صفحـة جديـدة ،ضمـن نسـق
العالقـات اإلنسـانية أمـا الصفـح فهـو
سـلوك فـردي وقيمـة إنسـانية ،تحـول
المسـتحيل إلـى ممكـن فـي إطـار
أخالقـي خالـص.

ثنائية الصفح واإلخاء

في ربطه بين الصفح والمصالحة
السياسية والثقافية بين الشعوب جعل
جانكلفيتش من الصفح "مستحي ً
ال
وال أخالقياً" .ربط الصفح؛ بطالبه،
يشرعن  -بالضرورة  -رفضه؛ باسم
مرجعية الطلب نفسه ،األمر الذي
يفرغه من معانيه اإلنسانية .إننا
ننسى فكرة أنه يمكن منح الصفح؛
حتى لمن لم يعترف؛ بخطاياه -
جرائمه ،ولم يطلب الصفح في
األصل؛ بحيث ال تكتسب هذه القيمة
معناها ،إال "باستدعائها للقيام؛
بالال ممكن ،ولصفح ما ال يمكن
الصفح عنه" .دائماً ،وفقا لدريدا،
من الضروري الفصل بين الصفح
واإليتيقا أو األخالقيات المفرطة،
التي تقرنه؛ بطقوس وممارسات،
تضيع المعنى والغاية اإلنسانية
للصفح .مثل هذه التمثالت ،يمكن
أن تحول "الصفح األخالقي إلى
صفح سيادي (الصفح بما هو عقاب
وفقا لمنظور حنا أرندت)"؛ إ ْن هي
حملت (التمثالت) غايات سياسية أو
عرقية أو طائفية أو قانونية خالصة

(العفو الملكي أو الرئاسي على سبيل
المثال) ،ولم تنبع من الذات واإلرادة
اإلنسانية الخالصة.
يرفض دريدا الخلط بين الصفح
والمفاهيم المرادفة له ،المنتمية إلى
الحقلين االجتماعي والسياسي .لكنه
يولي مركزية كبرى لمفهوم "األخوة"
أو "اإلخاء" ضمن سيرورة مناشدة
الصفح .إن اإلخاء "يتجاوز التعاطف
والرأفة ،ويؤسس لتقاسم اإلنسانية،
اإلخاء بين البشر"؛ لكونه فع ً
ال واعياً،
نابعاً من الذات اإلنسانية ،وحام ً
ال
لثقافة وأخالقيات الصفح .يشترك
اإلخاء والصفح في ارتباطهما
بالال شرطية ،أي أن ربطهما بأي
غاية أو منفعة ،يفقدهما حمولتهما
األخالقية واإلنسانية الخالصة.
فنحن ال نعتنق التآخي طريقاً للعيش؛
من منطق البحث عن المصالح
السياسية واالقتصادية ،والظهور
بمظهر القوي (اقتصاد األخالق)،
وال نصفح؛ لنعاقب أو ننسى ونعفو
(اقتصاد الصفح) .إننا النبحث عن
"جذب اهتمام اآلخر وشد انتباهه،
وال ننتهي بذرف الدموع" أو نصفح

أول رشوط الصفح
أن يكون فردا ً لفرد
ووجهاً لوجه من
دون وساطة
الغايات الجامعية
والتوافقات
السياسية تفرغ
الصفح من معناه
اإلنساين
الصفح هو سلوك
فردي وقيمة
إنسانية تحول
املستحيل إىل
ممكن يف إطار
أخالقي
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حكايات التنوير
بتعبيــر ميرلوبونتــي .يجــب أن
نتذكــر دومــا أن الصمــت يتولــد مــن
المســتحيل ومــن فعــل الــا إمــكان،
ويظــل تجربــة إنســانية متعاليــة
عــن اللغــة أو الخطابــات االعتياديــة
وثقافــة التواصــل فــي الحيــاة اليومية.
وبالتركيــز علــى البعــد اإلنســاني
واألخالقــي والذاتــي ،يتحقــق الصفــح
بالتعالــي عــن الشــروط والحــدود
االجتماعيــة والثقافيــة.

للتهرب أو االنسحاب ،و"ال ننتظر
الصفح" ،وإنما نصفح؛ لكون "الصفح،
ال يوجد كشيء ممكن ،وال يوجد إال
إذا استثنى ذاته من قانون الممكن".
بهذا المعنى نكون أمام هبة إنسانية،
وقدرة فريدة على تحويل المستحيل
إلى ممكن ،وقلب التصورات الثقافية
السائدة واعتناق اإلنسانية المطلقة.

يرفض دريدا
الخلط بني الصفح
واملفاهيم
املرادفة له ويركز تجربة وجودية
لماذا يُقَوض الصفح؛ بوجود طرف
عىل األخوة
ثالـث؟ ببسـاطة؛ لكـون الصفـح مقولـة
اإلخاء يتجاوز
التعاطف والرأفة
ويؤسس لتقاسم
اإلنسانية بني البرش
ربط اإلخاء والصفح
بالغايات يفقدهام
حمولتهام األخالقية
واإلنسانية
الصفح ال يوجد
كيشء ممكن إال إذا
استثنى ذاته من
قانون املمكن
الصفح يتجاوز حدود
املنطق كاختيار
إرادي حر ال يرتبط
بخوف أو غاية
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أخالقيـة مفرغـة مـن أي رهانـات أو
توافقـات وظيفيـة .فاالنخـراط فـي
سـيرورة طلـب الصفـح؛ لشـخص أو
جماعـة ،أو الحديـث باسـمهما ،مـن
طـرف أي جهـة كانـت ،يمثـل وصايـة
علـى الصفـح نفسـه .وكأننـا ال نبحـث
عـن الصفـح ،وإنمـا عـن إنهـاء وضـع
صـراع ضمنـي أو صريـح  -فـي
تمثلنـا -بيـن طرفيـن متناقضيـن،
وإنهـاء ذاكـرة الصـراع ،انطالقـاً مـن
حـثِّ الضحيـة علـى قبـول الصفـح؛
بوصفـه ً
حلا وسـطاً؛ لشـيء ال يمكـن
إصالحـه .والواقـع أن الصفـح بعيـد
عـن هـذا التصـور المبسـط ،الـذي
نحملـه للعدالـة .إننـا أوال وقبـل كل
شـيء أمـام "تجربـة إنسـانية وجوديـة"
 تحمـل بالضـرورة مخرجـاً أخالقيـاًوإنسـانياً ألزمـة وجوديـة سـابقة  -ال
يمكـن فهمهـا إال خـارج دائرة الممكن،
وحديـث دريـدا عـن الصفـح والهبـة،
نابـع مـن هـذا المنطلق .حينما أصفح
فأنـا أتجـاوز حـدود المنطـق ،كمـا
هـو محـدد اجتماعيـاً وثقافيـاً ،عبـر
اختيـار إرادي حـر ال يرتبـط بالخـوف
أو البحـث عـن الجـزاء في حـد ذاته..
أصفـح ألكـون إنسـاناً.
إذا كان "البشــر يصفحــون حينمــا
يعجــزون عــن المعاقبــة علــى مــا
يرونــه غيــر قابــل للصفــح" (بلســان
حنــا ارنــدت) ،أليــس الصفــح مســاوياً
للعقــاب؛ بالضــرورة ،تحــت ذريعــة
الالممكــن؟
أوالً ،هنــاك اختــاف بيــن الصفــح

الصفح األخالقي

والعق ــاب  -حت ــى العق ــاب القانون ــي
المرتبـــط بتطبيـــق العدالـــة  -ألن
األول فع ــل إنس ــاني بالض ــرورة ،ف ــي
حي ــن أن رغب ــة العق ــاب م ــن الممك ــن
أن تنـــزاح نحـــو االنتقـــام؛ بوصفـــه
صوتـ ـاً غي ــر إنس ــاني.
ثانيـــاً ،الالممكـــن هـــو المجـــال
الحقيقـــي لتجربـــة الصفـــح.
ثالثـــاً ،الصفـــح تجربـــة زمانيـــة
بامتيـــاز ،فهـــي تتضمـــن اعترافـــاً؛
بفعـــل االنتهـــاك مـــن قبـــل الجانـــي
والضحيـــة ،واســـتعداداً للتعايـــش
مـــع الماضـــي وصـــون الذاكـــرة
الشـــخصية .انطالقـــاً مـــن هـــذه
المتغيـــرات ،يُنظـــر إلـــى الصفـــح
كنقيـــض للشـــر الخالـــص ،وأيضـــا
كع ــاج؛ له ــذا الش ــر ال ــذي يس ــيطر
علـــى النفـــوس.

موسيقى الصفح

يجعلنا القول بالصفح كتجربة
إنسانية أمام ضرورة فصله عن
اإلطار المؤسساتي والقانوني.
يمكن للمؤسسة أو الدولة أو الرئيس
أن يمارس العفو ،الرحمة؛ باسم
مجموعة اجتماعية متجانسة ،لكن
وحده الفرد من يملك القدرة واألهلية
األخالقية؛ لممارسة الصفح .ال يعني
هذا األمر هنا أننا ننفي القدرة على
الصفح عن المجتمعات أو الثقافة
وحتى التاريخ ،وإنما نتحدث عن
تربية وثقافة إنسانية مرتبطة ،قوالً
وفع ً
ال؛ باألفراد حصراً ،ومنفصلة
عن تصوراتنا المختلفة عن الممكن
والمستحيل .قد يحس األفراد تحت،
ثقل المسؤولية والواجب الوطني؛
بضرورة الصفح عمن يخون الوطن

واألمة (مقولة :الوطن غفور رحيم
للملك الراحل الحسن الثاني).
والواقع أن هذا الفعل مجرد عفو
اجتماعي ،يتأثر؛ بتقلبات الضمير
االجتماعي واألوضاع السياسية
القائمة ،أما الصفح عمن ارتكب
الفظائع في حقك؛ كشخص ،فال
أحد يطالبك به أو ينتظره منك...
ببساطة هذا هو جوهر الصفح لدى
"دريدا".
هــل يجــب أن يمــر الصفــح عبــر
الكلمــات ،أم يجــب أن يمــرر الكلمات؟
يولــي "دريــدا" كذلــك أهميــة كبــرى
للغــة وخطــاب الصفــح ،أو مــا يســميه
موســيقى الصفــح .يقتــرن الصفــح
باللغــة اللفظيــة واإلقراريــة ،ويتعداهــا
إلــى خــارج مــا هــو لفظــي .قــد نبــدأ
بطلــب الصفــح  -وهــو المثــال الــذي

ينطلــق منــه "دريــدا" نفســه فــي بدايــة
الكتــاب -حينمــا تتعــدد األســباب
الداعيــة إليــه ،ومــن دون اإلشــارة
إلــى طبيعــة موضــوع الصفــح نفســه.
يقتــرح دريــدا انتهــاج هــذه الطريقــة،
حتــى ال يتحــول الصفــح ومنحــه إلــى
فعــل مصطنــع ،مرتبــط بالبحــث
عــن إنهــاء أزمــة أو التظاهــر؛ بمنــح
الصفــح فــي ســياقات ووضعيــات غيــر
مناســبة؛ لهــذا الفعــل.
واهــم مــن يعتقــد أن جوهــر
الصفــح الحقيقــي رهيــن؛ باإلفــراط
فــي االعتــذار أو طلــب الصفــح ،قــوال
وفعــا .بإمــكان الصمــت أحيانــا
أن يكــون أبلــغ مــن مئــات الكلمــات؛
حتــى فــي منطــق التواصــل والتفاعــل
اإلنســاني ،يعــد الصمــت نوعــا مــن
التواصــل وضجيجــا مــن الكلمــات؛

هل بالتعالي عن هذه الشروط
يتحقق الصفح الالمشروط؟
إن القــول بالصفــح األخالقــي
واإلنســاني المنفصــل عــن المصالــح
والتوافقــات المختلفــة ،يــكاد يكــون
تصــورا مثاليــا ،فــي عالــم متغيــر،
ويفقــد شــيئا فشــيئا بوصلــة التآخــي
والتعايــش ،مــع تزايــد الصراعــات
واالختالفــات والحــروب .قبــل
الحديــث عــن تحديــد شــروط عقليــة
وأخالقيــة للصفــح المطلــق ،مــن
األولــى الدعــوة إلــى نشــر ثقافــة
الصفــح علــى نطــاق واســع .وبمــا
أن الصفــح يــكاد يكــون مدخــا
للتآخــي المطلــق ،مــن غيــر الممكــن
اســتثناء المرجعيــة الدينيــة ،ضمــن
ســيرورة تحقيــق ونشــر هــذه القيمــة
اإلنســانية.
تشــترك فلســفة الصفــح مــع
الديــن فــي الدعــوة الصريحــة إلــى
انتهــاج طريــق العقــل واألخــاق
بحثــا عــن تفعيــل مقومــات التآخــي
اإلنســاني الكونــي .وحتــى حينمــا
نحتفــظ بالمعنــى المطلــق والمثالــي
للصفــح ،المنفصــل عــن التوافقــات
والمصالــح السياســية واالجتماعيــة،
والتســامح
التآخــي
ســيظل
والتعايــش مفاهيــم تســبح فــي
الحقــل المغناطيســي للصفــح .إن
دريــدا يحتفــظ بالتصــور األخالقــي
والذاتــي لتجربــة الصفــح بمــا هــي
تجربــة إنســانية منفصلــة أحيانــاً
عــن الواقــع ومنبثقــة مــن المســتحيل.

مــع ذلــك ،قــد يكــون الممكــن طريق ـاً
لتنويــر العقــول مــن أجــل حســن
تمثــل فعــل الصفــح ،قــد ننطلــق
مــن الصفــح الدينــي ،االجتماعــي
والثقافــي للوصــول إلــى الصفــح
اإلنســاني .وكنتيجــة ،ســننطلق مــن
الــذات اإلنســانية لنعــود إلــى الــذات،
ومــن الممكــن إلــى الممكــن؛ عبــر
ا لمســتحيل .

اإلخاء الكوين

إن الحديــث عمــا يقبــل الصفــح،
مــا ال يتقــادم ،مــا ال يقبــل التكفيــر..
وكل الفظائــع التــي تتجــاوز نطــاق
اإلنســانية ،وربطــه بشــروط مثاليــة؛
لتجربــة ذاتيــة أخالقيــة ،هــي
بالضــرورة نتــاج تجربــة اجتماعيــة
وثقافيــة ،متشــبعة؛ بتصــور معيــن
للــذات واآلخــر ،ســيحد فــي الحقيقــة
مــن فــرص نجــاح وفعاليــة هــذه
التجربــة .هــل يجــب أن ننتظــر
الصفــح مــن خــال انتظــار الــا
صفــح؟ بمعنــى هــل نراهــن علــى
الصفــح ،مــن خــال الرهــان علــى
تجربــة أخالقيــة وعقالنيــة ،تتنافــى
وتجربــة الواقــع اليومــي؟ لمــاذا ال
نتحــدث عــن ثقافــة الصفــح؛ بمــا هــي
بنــاء اجتماعــي وثقافــي ،أكثــر منهــا
إنتاجــاً إنســانياً وفرديــاً أو فردانيــاً؟
يقــاس الفعــل االجتماعــي؛ باســتعداد
األفــراد لهــذا الفعــل .ويكفــي أن
يعتــرض بعــض األفــراد علــى الصفــح،
وفقـاً لتجربتهــم الذاتيــة ،مــن منطلــق
أخالقــي وعقالنــي ،حتــى يضعــف
تأثيــر تجربــة الصفــح المثاليــة .قــد
ال يكــون هنــاك تعــارض بيــن التجربــة
الذاتيــة والتجربــة االجتماعيــة ،فــي
ســياق مجتمعــي ،يعــرف هيمنــة
االقتصــاد والسياســة علــى األخــاق
نفســها ..وحــده الرهــان علــى
اإلخــاء الكونــي يســتطيع الدمــج
بيــن التجربتيــن ،فــي منحــى مطلــق،
يــروم حفــظ التجربــة الوجوديــة
لإلنســانية؛ بمــا هــي تجربــة كونيــة
ومطلقــة.
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حكايات التنوير
أنوار التسامح اإلنساين للفنون تدحض حجج
مدعي امتالك الصواب املطلق
القراءة فعل حر ينحرف عن ضوابطه حني
يقوم القارئ مبحاكمة املقروء

الفنون على تنوعها ،هي وسيلة للتعبير عن الجوهر
اإلنساني ،وعبرها تتبلور رسالة سامية ،تتجاوز حسية المادة،
إلى إعالء قيم الحب والخير والجمال ،عبر استنطاق الذات في
التعبير المنفتح الذي يترجم دقائق األحاسيس المتناقضة
في دواخلنا .فتغدو انتصار ًا لإلنسانية الحرة ،أمام الخطاب
الدوغمائي الجاهل الذي تسقط متاريسه صريعة أمام أسئلة
الفن الثرية.

القراءة غير المتسامحة لألدب ..محاكمة
ُتغيِّب الموضوعية
بالفن تعلو نداءات االقتراب
من أنوار التسامح اإلنساني الذي
يدحض يقين أحاديي النظر في
امتالك المطلق واحتكار الصواب.
وهكذا ترسخ رسالة الفنون كل
القيم الجمالية اللصيقة باألنسنة.
ذلك ألن الفن يصبو إلى أقصى أفق
في ممارسة الحرية ،وتلك الحرية
بمستطاعها أن تجابه وتنتصر
على الخطابات المنغلقة ،لذا سعى
أصحاب تلك الخطابات؛ لوأد
خطاب الفن المنفتح المتسامح،
مخافة انتصاره على كل القيم
الرجعية الخالطة بين الدين؛ كدافع
روحي نحو السمو ،وبين تفسيراتهم
القاصرة.

رحيق الورد

هاين القط
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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إن الفنون تنفتح وتتشعب؛ لتنهل
من بعضها بعضاً كما تنهل النحالت
من رحيق الورود ،لكننا هنا سنقتصر
على الفنون المكتوبة ،وعلى الرواية
بشكل خاص.
القراءة فعل إنساني حر ،ولكنه
ينحرف عن ضوابطه؛ حين ينطوي
على أفكار طفولية قاصرة ،يحاكم

بها القارئ المقروء ،وكأن القارئ في
الالوعي يعامل األدب كخطيئة ،أو
على األدق يفتش في متن المكتوب،
مشرعا في وجه
باح ًثا عن إدانته،
ً
الفن خطاب التحريم والمنع ،صاب ًغا
خطابه بصبغة الدين ،مع العلم أن
خطاب التحريم ليس هو خطاب
الدين الحقيقي .بل هو جزء من
خطاب التحريم العام ،المفتوح
والمتسع والذي يتمحك في الدين،
بغية االحتماء بالمقدس ،نظ ًرا
إلفالسه العقلي الذي يخاف هزيمة
سهلة مع أي مجادلة عقلية إنسانية.

جوهر الكتابة

ممارسة الكتابة والقراءة ،ترتكز
في جوهرها على شقين ،الحرية
والتسامح ،فانتفاء التسامح والحرية
في كتابة أي عمل ،يخرجه من دائرة
الفن إلى الوعظ والتلقين بمعنى أكثر
وضوحا ،فإن عدم التسامح يجعل
ً
ً
الفن محكوما بقيم الصواب والخطأ،
فتمسي رسائل الفن مباشرة وتافهة،
تدين وتؤيد ،وهو ما ينسف جمالياتها
ويخرجها قاصرة مطرودة من دائرة
الفن.

إن قيم التسامح والحرية ليست
وثيقة الصلة بالكاتب فقط ،بل هي
واجبة الوجود عند القارئ ً
أيضا،
حيث أن سعي الكاتب ورسالته،
يكمنان في محاولة توسيع أفق
ذلك القارئ ،وتعميق إيمانه بكلتي
القيمتين الجليلتين.

حكمة األدب

إن القراءة غير المتسامحة مع
األدب هي تلك التي ال تعي الفرق
الجوهري بين النقد والمحاكمة،
فينتفي حينها عن القراءة غرضها
وتنتفي نتائجها في تحريك العقل
الراكد المتكلس ،وأعتقد أن أولى
المهمات التي يجب أن يقوم بها
التعليم ،هو إذكاء فعل اإلرادة الحرة
في القراءة ،واإلعالء من الوعي
بطبيعة الفن وأفق حريته الواسعة
ولتوضيح هذه العلة ،الب ّد من تلك
الحكاية الكاشفة عن محاولة إدانة
األدب والرواية بشكل خاص ،والتي
من خالل التمعن فيها سنكتشف
حكمة الفن وعظمته.
إ ْن كانت للفنون تجلياتها المنيرة،
فللرواية تجليها األكثر انتشاراً
وتأثيراً ،بوصفها سيدة األجناس
الناهلة من رحيق كل الفنون .يمكن
توصيف الرواية في تعريفها األولي؛
بأنها الحكاية الناهلة من معين الواقع
المضفر بالخيال ،المغزول بخيوط
سردية ،تسير به على درب خلق حياة
جديدة في زمن ما ،معتمدة على
شخوص؛ بغرض اإلضاءة على رسالة
في إطار جمالي جذاب .لكني أحسب
أن الرواية في تجليها األعمق ،هي
تلك المنفتحة على الوجود ،الغائرة
في أعماق النفس البشرية ،الحاملة
لكل التناقضات داخل جوانياتها
القلقة المتغيرة.

األدب والتسامح

تكتب الرواية كي تبعد اإلنسان
عن التشيؤ ،ليعود كما كان يحسبه
ديكارت سيدًا للطبيعة .هار ًبا من

سجون التقنيين والسياسيين على
السواء .يُسترد بالرواية ما استلب من
إنسانيتنا ،ويضاء بها الطريق لألنا،
فيتكشف من نحن ،وتتجلى قدرات
ذواتنا على تحقيق األحالم والخوض
في المستحيل.
إننا نقرأ لنمد أعمارنا بحيوات
متخيلة نثقل بها دروب حيواتنا
الحقيقية .فتجلي األدب الحقيقي
أنه يختصم من قبح العالم وقسوته،
ليسمو طلي ًقا بمخيلته الحرة الداعمة
لقيم اإلنسانية وأوالهما التسامح.
نقرأ ما نحب لنستمتع ،أما وإن
قرأنا بآليات غير حرة ،فسوف
نحاكم المقروء؛ بغرض إدانته ،وفق
خال من أية موضوعية.
حكم مسبق ٍ

عبق الورق املاتع

اعتدت منذ سنوات شراء طبعات
قديمة؛ لكتب أدبية ،بدأ األمر
بتعويض النقص في مكتبتي من
الكتب التى يستعيرها األصدقاء من
دون إرجاعها ،واتسع األمر؛ ليصبح
إدماناً في شراء تلك الكتب ،تماماً
كمدمني األنتيكات القديمة ،وأكون

تحريم املنتج األديب إفالس واحتامء
باملقدس تجنباً لهزمية املجادلة املنفتحة
الرواية تحمي اإلنسان من التشيؤ وتعيده
سيدا ً للطبيعة كام كان يحسبه ديكارت
في أوج سعادتي حال الحصول على
رواية في طبعتها األولى؛ ألستنشق
عبق ورقها الماتع ،ومع األيام صرت
الزبون األهم؛ لعدد من بائعي الكتب
والصحف .ذات عصر وفي أثناء
علي البائع عدة
مروري عرض
َّ
روايات؛ لنجيب محفوظ ،ولم أكن
أتخيل أن بداخل تلك الكتب جوا ًبا؛
لسؤال كبير يشغلني ويشغل الكثيرين:
كيف يحاكم النص األدبي؛ بانغالق
في التلقي وانعدام في التسامح؟!
فور عودتي للبيت ،وبمجرد أن
فتحت بعشوائية صفحة من رواية
"أفراح القبة" ،طبعة مكتبة مصر،
وجدت ما جعلني أتتبع صفحات
الرواية صفحة صفحة؛ ألثني طرف
الورقة التي تحمل تعلي ًقا من قارئ
مجهول ،يضع ً
خطا تحت جمل بعينها

ويكتب تعليقاً يدعو للكثير من التأمل.
رواية أفراح القبة تدور حول عمل
مسرحي ،يكتبه مؤلف ،يكشف فيه
تفاصيل الحياة الحقيقية للممثلين،
ويحاول الممثلون إيقاف العرض لكنه
يستمر؛ لتبدأ مكاشفات األبطال ،في
محاولة للتطهر من آثامهم الحقيقية
السابقة.

األبيض واألسود

سنرجئ التوجه إلى متن النص
بتأويالته وجمالياته وفلسفة بنائه،
لنمعن في بعض ما خطه القارئ
وتعليقاته الملفتة الكاشفة ،محاولين
الحوار مع ذلك الخطاب وتلك
العقلية.
في صفحة  10يضع القارئ ً
خطا
على جملة" ،حي التقوى والخالعة"،
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حكايات التنوير
ثم يضع عالمة استفهام كبيرة في
نهاية الجملة.
أتصور ذلك القارئ قد مر على
التعبير غاض ًبا ،ألنه ال يعرف في
الدنيا غير األبيض واألسود ،يرى
كل شيء بحدة ،غير مدرك أن بعض
األمور ملتبسة متشابكة ،وكثيراً ما
تكون خادعة ،فال األبيض الذي يراه
أبيض بحق ،وال األسود الذي يكرهه
أسود كما يظن ،فاألبيض لون من
غير صبغة؛ ألنه مجموع كافة األلوان
في الطيف المرئي ،واألسود كما
األبيض صبغة محايدة وليست لونية!
كيف يستغرب القارئ اجتماع
الضدين ،رغم أن سر الدنيا في ذلك
المزج المتناقض ،فدواخلنا البشرية
مخلوقة؛ لتحمل الصفة وضدها،
الخير والشر ،القبح والجمال،
الفضيلة والخطيئة ..لكن بنية
العقل غير المتسامح تفرض خطا ًبا
أحاد ًيا منغل ًقا؛ بأن ثمة عالمين ،عالم
قديم كان يحمل الفضيلة الكاملة،
وعالم جديد ومتجدد ليس فيه غير
الخطايا ،وال صالح للعالم الجديد،
إال بجره صوب الزمن القديم؛ لنعيش
اآلن بآلياته الماضوية وتحت مظلة
قوانينه ونواميسه؛ لتتجلى مقولة
بطل نجيب محفوظ في تلك الرواية؛
عندما سأل :ما هي الحياة في
نظرك؟ هي معركة الروح ضد المادة!

فضيلة التدبر

في صفحة  36يضع القارئ ً
خطا
إلي أن
على جملة" ،أحيانــًا يخيـــل ّ
اهلل موجود!" ،ويكتب مستفهماً :لماذا
هذه العبارة يا نجيب؟
لقد خلط القارئ بجهل بين
الكاتب والشخصية ،فقائل العبارة
ليس هو الكاتب لكنها الشخصية
التي يتصورها تتهكم على حتمية
وجود اهلل ،رغم أن الكتب المقدسة
ناقشت قضايا على ألسنة منكرين،
وهي قاعدة تعي المسافة بين الكاتب
والشخصية الناطقة .ربما يوقن
ذلك الرجل أن األدب ينطلق من
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

64

عالم الشك للشك فقط ،رغم أن
اإليمان المبني على فضيلة الشك،
هو اإليمان األكثر التصا ًقا؛ بفضيلة
التدبر والرسوخ؛ ألن الشك هو سعي
اإلنسان بالمعرفة إلى دليل ،وسعي
الحيرة إلى يقين غير مسطح أو
قشري.

توسل األدب

في صفحة  111ترد عبارة "ال
قدر إال النفاق" .ويتساءل القارئ:
أ َوليس الحرام أيضاً يا نافث السم
في العسل؟
هنا بدا أن السخط يضرب قلب
القارئ ،أراه يتخيل وجه األستاذ
نجيب محفوظ ،بأبشع صورة ،يراه
منح ً
ال عن قيم الحالل ،فخارطة
مدارك القارئ ال تستوعب توسل
األدب لفهم العالم وفهم ذواتنا ،كما
يصرح أحد أبطال الرواية" ،أصبح
الفن هو األمل الباقي للرغبة الملتهبة
وللحياة الواقعية معاً".

أسوار العزلة

لقد انطلق القارئ في فهمه هذا
من تفسيرات بشرية ،أضفى عليها
هاالت من قداسة ليست فيها،
صانعاً سجنًا متوعدًا كل من يحاول
استشراف ما خلف أسوار سجنه،
رغم أن شغفنا بالسؤال هو حتمية
إنسانية خلقنا لها ،فال حياة حقيقة
داخل أسوار العزلة! فكيف يكتمل
امتحاننا الحياتي من دون أن نكون
أحرا ًرا طلقاء ،نعيش األيام ،نخوض
التجارب ،نرشف الذنوب ونغتسل
بالفضائل؟!

دهشة وأسئلة

في صفحة  117ترد عبارة،
"عاشرت أباك زمناً قصيراً ثم
ترهبنت" ،فيعلق القارئ ..ال رهبانية
في اإلسالم!
لقد أسقط القارئ من حسبانه
نصا أدب ًيا ،نصاً يجب أن
أنه يقرأ ً
تبوح فيه كل شخصية؛ بمكنوناتها

القراءة بآليات غري حرة محاكمة وإدانة
للمقروء بعيدا ً عن املوضوعية
االتصال غري املتسامح مع األدب ينفي
نتائجه يف تحريك العقل الراكد
قيم التسامح والحرية يجب أن تكون وثيقة
الصلة بالكاتب والقارئ معاً
قراءة األدب وسيلة الكتساب الحكمة
واالنفتاح عىل وجهات نظر مغايرة
أضحينا بحاجة ماسة إىل قيم قرائية تعزز
بناء الشخصية املتسامحة
الداخلية؛ بحزنها وفرحها؛ بجنونها
وجنوحها ،ولذلك سيظل العداء
كبيراً لألدب ،إن ظلت تلك النظرة
السطحية في فهمه؛ بمحاسبته
على الجمل واقتطاعها بنية مبيتة
للمحاكمة .إن األدب هو مصباح
يضيء؛ ليكشف أسرار عوالم ،فيها
بعض مما تحمله الحياة من دهشة
وأسئلة .وكما ينصح بطل الرواية،
وكأنه يخرج صوته إلى ذلك القارئ
المجهول" ،على المؤلف أن يعرف كل
شيء ،والشر خاصة".

مرآة الحياة

في صفحة  163ترد مقولة" ،الفشل
في الفن موت للحياة نفسها" .ويكتب
القارئ اعتراضه بخط كبير :كيف؟
عند هؤالء ،تنعدم أهمية الفن
بكل أشكاله ،فال هم يقبلون أن
يسمو األدب بروحهم ،وال هم يقبلون
أن يثير فيهم فريضة التدبر؛ لفهم
ذواتهم قبل فهم العالم ورحابة
اختالفاته .الفن في نظر هؤالء هو

درب من دروب المعصية ،واإلنسان
خال من
في نظرهم كائن مادي ٍ
العواطف .هنا تحضرني نصيحة
قالها "ألبرتو مانويل"؛ لقارئ ذات
يوم ،مطالباً إياه "أن يستقبل في
قراءته بعض المعاني بقلبه".
الملفت أن بنية ذلك النص
الروائي"أفراح القبة" ،يعري ذوات
الشخصيات وتناقضاتها ،وعندما
تعرض ذلك القارئ للنص ،فضحه
النص في كل تعليقاته؛ بواسطة
أبطاله ،فكشف بنية عقل القارئ
الهشة ،وترصده المنبئ على امتالكه
للحقيقة ،وكأنه إله يملك يقين
الصواب؟!

التعاطف سمة برشية

ما أحوجنا إلى القيم القرائية التي
تعزز بناء الشخصية المتسامحة،
كما يشير "آدم سميث" في نظريته
" المشاعر األخالقية" ،أن التعاطف
مع اآلخرين سمة بشرية وضرورة
أخالقية" .لقد امتنع ذلك القارئ

لرواية نجيب محفوظ؛ عن أن يعيش
تجربة أشخاص الرواية ،ويرتاد
حيواتهم التي يستحيل أن يرتادها
في الواقع ،لكنه شرع في القراءة
متربصا يصادر حتى متعته القرائية،
ً
وينشغل بمحاكمة الشخصيات
واع للفن وال آلليات
أخالق ًيا ،غير ٍ
تلقيه ،فيقول "بليز سندرار"عندما
أكتب؛ ال أغمس ريشتي في الحبر بل
في صميم الحياة" ،نعم فالكتابة مرآة
كاشفة للحياة وتناقضاتها.
سيتعامل ذلك القارئ باآللية
الضيقة نفسها عند وقوفه أمام أي
مفردة فنية أخرى ،لوحة تشكيلية
كانت أو قصيدة أو فيلماً ،سيقف
متباه ًيا بزعم امتالكه للصواب
ولألخالق؛ ليحكم الفن بعيون
صبيانية ،فيعطينا داللة يقين على
وجود فوائض شهوة وقمع بداخله.

األدب والحكمة

إن قــراءة األدب مــا هــي إال
وســيلة الكتســاب الحكمــة ،واالنفتــاح
علــى وجهــات نظــر مغايــرة ،بعيــدة
عمــا تــرزح بــه ثقافتنــا؛ كــي تتوســع
مداركنــا ،وأحســبه هــو الــدرب األهــم
فــي التنويــر ،يفتــح بوابــات الخيــال؛
لنطــل خــارج أزماننــا وأماكننــا نحــو
انفتــاح أشــمل ،واضعـاً أمامنــا حكمــة
أننــا لســنا وحدنــا ُمــ ّ
اك القيــم،
وأن وجهــة نظرنــا هــي احتمــال مــن
االحتمــاالت.
ولنــا فيمــا قالــه نجيــب محفــوظ
ناصحــاً بــه أديبــاً شــاباً ،أن يعطــي
أولويتــه القرائيــة؛ لتلــك الكتــب
التــي نختلــف معهــا فــي مضمونهــا
وتوجهاتهــا ،وأال نقــرأ كتا ًبــا ونحــن
متربصــون بكاتبــه ،مهمــا كانــت
ســيرته ال تروقنــا ،وكذلــك عــدم
النــأي عــن عنــوان كتــاب صــادم .لقــد
كان فولتيــر متنب ًئــا عندمــا ســأل ع َّمــن
ســيقود الجنــس البشــري فأجــاب:
مــن يعرفــون كيــف يقــرؤون.
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الكــــتاب
الحوار يف سياقه املعريف يشكل بُعدا ً
أصيالً من أبعاد الكينونة
الحوار رضورة تفرض نفسها ورفضه يهدد
السلم االجتامعي

يشكل الحوار الصحي جوهر إنتاج ثنائية األنا واآلخر ،عبر
مفاهيم إيجابية ،تفتح أبواب ًا للتعايش السلمي والسالم
المجتمعي ،في إطار من التداول الخصب للمعرفة ،التي تراعي
المختلفات .هذا ما يقوله
تباين التأويل والتفاعل الخالق بين ُ
الكاتب علي حرب ،في كتاب "العالم ومأزقه :منطق الصدام
ولغة التداول".

فن العيش معًا ..أنا أتحاور مع غيري
الهوية مسألة وجودية ذلك ألن اآلخر هو ما
ال قوام لنا إال به
ما دام املرء يفكر ويعمل فهو يحتاج إىل
من يتواصل أو يتفاهم معه

لبنى بوشوارب
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الشـــك أن الكتـــاب غنـــي
بالموضوعـــات ،المتمحـــورة حـــول
األزمـــات التـــي يعرفهـــا المشـــهد
العالمـــي ،مثـــل العنـــف واإلرهـــاب،
وكذلـــك موضـــوع العولمـــة وأزماتها،
والعالقـــة بيـــن اإلســـام والغـــرب،
وقضية حـــوار وصـــدام الحضارات.
لكـــن الالفـــت للنظـــر ،هـــو تنـــاول
موضوع "فن العيش معـــاً" ،الذي يُعد
مـــن الموضوعـــات المهمـــة واألكثـــر
إشـــكالية .مـــا يجعلنا نتســـاءل :كيف
يمكننـــا العيـــش معـــاً؟ ومـــا الســـبيل
لذلـــك؟ هـــل عبـــر تجاهـــل بعضنـــا
بعضـــاً أم عبـــر ثقافـــة الحـــوار؟
ال جـــدال فـــي أن الحـــوار هو من
القضايـــا الرئيســـة التـــي تســـتأثر
باهتمـــام اإلنســـان المعاصـــر ،وذلك
صعد عدة ،يذكـــر الكاتب منها
علـــى ُ
مـــا يلي:
 .1علـــى صعيـــد ثقافـــي إنســـاني،
كمـــا فـــي الحـــوار بيـــن الحضـــارات
أو بيـــن الشـــرق والغـــرب ،أو بيـــن
الشـــمال والجنـــوب .ثم علـــى صعيد
دينـــي عقائـــدي ،كمـــا فـــي الحـــوار
بيـــن اإلســـام والمســـيحية ،أو بيـــن
الســـنة والشـــيعة ،أو بيـــن الكنيســـة
الغربية والكنيســـة الشـــرقية ،أو بين

أهـــل الالهـــوت وأنصـــار العلمانيـــة،
ثـــم علـــى صعيـــد سياســـي مدنـــي،
كما فـــي المناقشـــات الديموقراطية
بيـــن الكتـــل البرلمانيـــة ،أو األحزاب
السياســـية ،أو الهيئـــات النقابيـــة
والمنتديـــات الثقافيـــة .وأخيـــراً على
صعيـــد وجـــودي ،ذلك ألن اإلنســـان
بوصفـــه ناطقاً ،إنمـــا يمارس عالقته
بوجـــوده كفعـــل تواصلـــي؛ عبـــر
المحادثـــة مـــع اآلخر .بهـــذا المعنى
يشـــكل الحـــوار بُعـــداً مـــن أبعـــاد
الكينونـــة ،خاصـــة إذا كان تعارفـــاً أو
تداوالً معرفيـــاً ،حول معاني الكينونة
والهوية واإلنســـان والحوار" ،فالحوار
ضرورة تفرض نفســـها شئنا أم أبينا،
إال أن رفضـــه يعنـــي أننـــا لـــن نعيش
بســـام ،وهنـــا مربـــط الفرس.

املثقفون والحوار

ألهميـــة الحـــوار في قبـــول اآلخر
والعيـــش معـــاً جنباً إلى جنـــب ،يقدم
علـــي حـــرب صـــورة عـــن الوضع في
لبنـــان ،وانشـــغال النـــاس؛ بشـــكل
خـــاص؛ بالحـــوار بيـــن المســـيحية
واإلســـام .يقـــول "بالطبـــع ال يهتـــم
كل النـــاس بمثـــل هذا الحـــوار ،وإنما
ينشـــغل بـــه المثقفـــون مـــن دعـــاة

بنـــاء المجتمـــع المدنـــي والدولـــة
العلمانيـــة ،كمـــا ينشـــغل بـــه؛ بنـــوع
خـــاص ،رجـــاالت الديـــن مـــن علماء
الالهـــوت والفقـــه أو مـــن رؤســـاء
الطوائـــف والمذاهـــب ،أي الذيـــن
ينتجون أساســـاً االختالف؛ بوصفهم
حـــراس الهويـــات الثقافيـــة ،أو حماة
الخصوصيـــات الثقافيـــة" .ويـــرى أن
المشـــكلة ليســـت فـــي الحـــوار بيـــن
المسيحية واإلســـام .وإنما القضية
األساســـية هـــي مشـــكلة العالقة بين
األنـــا واآلخر .فيتســـاءل :كيف يمكن
للمـــرء أن يديـــر اختالفه عن ســـواه،
وأن يمـــارس هويته بصـــورة عقالنية
تواصليـــة؟
يجيب الكاتب معتبراً أن "مســـألة
الهويـــة ،كعالقـــة بـــذات النفـــس
والغيـــر ،هـــي أعقـــد ممـــا نحســـب.
إنهـــا مســـألة وجوديـــة فـــي نهايـــة
التحليـــل .ذلـــك أن اآلخر هـــو ما ال
قـــوام لنا إال بـــه .ولـــذا فالعالقة به
هـــي ضرورية بقدر ما هي ملتبســـة.
هـــي ضروريـــة ألنـــه مـــا دام المـــرء
يرمـــز ويتكلـــم أو يفكر ويعمـــل ،إنما
يحتاج إلـــى آخر يعينـــه ويقصده ،أو
يتجـــه إليـــه ويواجهـــه ،أو يقيـــم معه
عالقـــات تواصـــل وتفاهـــم أو تبادل
وتـــداول .وقـــد تكـــون العالقـــة فـــي
ح ّدهـــا األقصـــى عالقـــة تالحـــم،
إمـــا مـــن فـــرط األلفـــة والمـــودة،
وإمـــا مـــن فـــرط الكـــره والعـــداوة،
أي عالقـــة حـــب أو حـــرب" .يعنـــي
ذلـــك أننـــا لســـنا وحدنا ،فـــا أحد
يشـــبه اآلخـــر إال في االنســـانية أما
االختالف فســـنة كونية .ما يعني أن
المـــرء ،حيثمـــا و ّلـــى وجهـــه ال يجد
سوى اآلخر ،أكان شـــقيقاً أم غريباً،
صديقـــاً أم عدواً ،أخاً فـــي الطائفة
ً
زميـــا فـــي المهنـــة ،شـــريكاً في
أم
المواطنـــة أم نظيراً في اإلنســـانية.
وهـــذا يعنـــي بـــدوره "أن كل وعـــي
للـــذات هـــو فـــي الوقت عينـــه وعي
باآلخـــر ،آخـــر واقعـــي أو متخيل ،ال
انفـــكاك لواحدنـــا عنه؛ فيمـــا يفكر
فيـــه أو يقولـــه أو يســـعى إليـــه".

كل وعي للذات هو يف الوقت عينه وعي
بآخر واقعي أو متخيل
ال أحد يشبه اآلخر إال يف االنسانية أما
االختالف فسنة كونية
الساحة الثقافية أرض خصبة للحروب الرمزية
واإلقصاء واإللغاء
أرض خصب

تســـاؤل آخر يطرحـــه علي حرب:
هـــل العاملـــون فـــي القطـــاع الثقافي
هـــم أكثر قبـــوالً لآلخر من ســـواهم؟
وفـــي جوابه يقـــول :ال أعتقـــد ذلك.
ودليلـــه "أن الســـاحات الثقافيـــة هي
أرض خصـــب؛ للحـــروب الرمزيـــة

والســـتراتيجيات الرفـــض واإللغـــاء،
وذلـــك حيـــث الكلمـــات الجارحـــة،
هـــي أحيانـــاً ،أقســـى وأشـــرس مـــن
الرصاصـــات القاتلـــة .والحقيقـــة أن
الشـــبيه ليـــس هـــو دوماً الفـــردوس،
وال المختلـــف هـــو دومـــاً الجحيـــم.
فالعالقـــة بيـــن األنا واآلخـــر متعددة

الوجـــوه ،مركبـــة الصعـــد؛ بقـــدر ما
ينطـــوي الوجـــود علـــى انشـــقاق،
والمعنى علـــى التبـــاس ،والفكر على
توتـــر .مـــن هنا ،العالقـــة باآلخر هي
في أساســـها مشـــكلة وجودية ،حيث
يحتـــاج الحوار إلى إعـــادة النظر في
المفاهيـــم التـــي تنبني عليهـــا ثنائية
األنـــا واآلخـــر .ويكـــون ذلـــك ،بـــرأي
الكاتـــب ،عبـــر الخطـــوات التالية:
 .1أول مـــا يمكـــن عملـــه ،هـــو فك
االرتباط بيـــن الفكر وبين ديكتاتورية
الحقيقـــة ،إذ ال أحـــد يقبـــض علـــى
حقيقـــة الواقـــع كمـــا هـــو .وإنمـــا
نحـــن نغ ّيـــر الواقـــع ونعيد تشـــكيله؛
بخلـــق الوقائـــع ،وإنتـــاج الحقائق في
مجال مـــن المجـــاالت" .فهذا شـــأن
الـــذي يختـــرع أداة مـــن األدوات ،إنه
يحـــدث تغييراً في عالقته باألشـــياء؛
بقـــدر مـــا يخلـــق مجـــاالً للفعـــل
والتأثيـــر .وهـــذا شـــأن الـــذي يبـــدع
صيغـــة سياســـية ،إنـــه يغيـــر واقعـــه
المجتمعـــي؛ بقدر ما يخلق مســـاحة
للتـــداول والتواصـــل .وهـــذا شـــأن
الـــذي يبتكـــر مقولة فلســـفية ،إنه ال
يـــدرك بوســـاطتها صـــورة مطابقـــة
لواقـــع األمـــر ،وإنمـــا يخلـــق؛ بلغتـــه
المفهوميـــة ،عالمـــاً فكريـــاً يتغير به
العالم نفســـه".
 .2التخلـــي عـــن ديكتاتوريـــة
الحقيقـــة ،وجهه اآلخر ،هـــو التخلي
عـــن إمبرياليـــة المعنـــى وأحاديـــة
الفكـــر .بحيـــث يتوقـــف االدعـــاء
بامتـــاك معنـــى نص مـــن النصوص
ٍ
حـــدث مـــن األحداث؛ لكـــي ينفتح
أو
المعنـــى علـــى التعـــدد والتنـــوع ،أو
علـــى النســـخ والتبـــ ّدل .فمـــا دامـــت
الحقيقـــة ال تُفهـــم إال علـــى ســـبيل
الخلـــق واإلنتـــاج ،فالمعنـــى ال يدرك
إال كتفســـير وتأويـــل ،أو كصـــرف
وتحويـــل.

ثراء التعددية

يـــرى علي حرب أن هذا ما تشـــهد
به المواقـــف من األحداث ،بمعنى أن
فهـــم ما يحـــدث ليـــس قبضـــاً على
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الكــــتاب
ماهيـــة مســـبقة أو إدراكاً لحقيقـــة
متعاليـــة؛ بقـــدر مـــا هـــو التعاطـــي
مـــع الحـــدث ،لجهـــة ما يســـتخرج أو
يجتـــرح منه مـــن اإلمكانات ،إما بفتح
توجـــه وجودي وإما باســـتحداث أفق
للمعرفـــة وإمـــا بافتتاح خـــط للعمل.
وهـــذا أيضاً ما تشـــهد به العالقة مع
النصوص .فقراءاتها هي تفاســـيرها
المختلفـــة أو شـــروحاتها المتعاقبـــة
أو نســـخها المتعـــددة ،أي سلســـلة
تأويالتها التـــي ال تتوقف .وكل تأويل
جديـــد هـــو إعـــادة صياغـــة للمعنى،
باقتحـــام مناطـــق جديـــدة للتفكيـــر
أو اشـــتقاق أدوات جديـــدة للتعبيـــر.
وهكذا ال ســـبيل إلـــى إدراك المعنى
نفســـه مرتيـــن ،تمامـــا كمـــا ال ينـــزل
المـــرء نفســـه النهـــر مرتيـــن .وإنمـــا
الممكـــن دومـــا هـــو إدراك المعنـــى،
أي إنتـــاج المعنى على ســـبيل اإلحالة
والزحزحـــة أو الخـــرق والتجـــاوز أو
النســـخ والتبديـــل .وهـــذا مـــا يفتـــح
أفـــق التفكيـــر واكتشـــاف الجديـــد،
حيث يكتشـــف التأويل منافذ خادمة
لإلنســـانية ،خالفـــاً لتلـــك التأويالت
الخطـــرة ،المنافيـــة لقيـــم التعايش.

منابع داللية

هـــذا التفجيـــر للمعنـــى؛ بتعبيـــر
علـــي حـــرب ،يـــؤول إلـــى رفـــع اليـــد
عـــن النصـــوص المقدســـة ،وعـــدم
احتـــكار الكتـــب الدينيـــة ،بحيـــث
تُعامـــل بوصفهـــا منابـــع داللية يمكن
اســـتلهامها ،أو حقوالً معرفية ،يمكن
التنقيـــب فيهـــا ،أو رؤوس أمـــوال
رمزيـــة يمكـــن اســـتثمارها ،ســـواء
من الناحيـــة العقائدية والتشـــريعية،
أو الروحيـــة والخلقيـــة ،أو المعرفية
والجماليـــة.
ويـــرى أنـــه علـــى هـــذا النحـــو،
يمكـــن التعامـــل مع التـــوراة واإلنجيل
والقـــرآن" .فهـــي علـــى الرغـــم مـــن
خصوصيـــة لغاتهـــا والناطقيـــن بها،
إنمـــا هي كتب مصوغـــة؛ بلغة الغيب؛
لكـــي توجـــه اإلنســـان .وال داعي ألن
تحتكرهـــا طائفة أو فرقـــة ،أو تدعي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الشبيه ليس هو دوماً الفردوس وال
املختلف هو دوماً الجحيم

بمعنـــى أن الوحـــدة تنطلـــق مـــن
االختـــاف وتنبنـــي عليـــه.

انسجام املختلف

التأويالت الضيقة تحرص التعايش داخل
الطائفة الواحدة ألغراض إقصائية
الحوار يُفيض إىل التعايش يف إطار
االختالف وهو مبدأ الحوار الحقيقي
الواقع املعاش يقوم عىل التفاوت
واالختالف والتفاضل العيني أو الذهني
املطلوب ابتكار صيغ لتوليف املختلفني
بقيم تبادلية ومنظومات تواصلية
وعقالنيات مفتوحة

امتالكهـــا هيئـــة أو مؤسســـة ،إذ هي
ســـلع رمزيـــة توضـــع برســـم التداول
للجميـــع .بهـــذا تتحـــول العالقـــة مع
عالـــم اهلل وأنبيائـــه وكتبـــه ،من ملك
خـــاص بديانـــة أو طائفـــة ،إلـــى ملك
عـــام ،أي إلى مشـــاع معرفي ،ال أحد
أولـــى بـــه مـــن أحـــد .األمـــر الـــذي
يقـــوض األســـس التـــي تقـــوم عليهـــا
ّ
الدعـــاوى والتهم المتعلقة؛ باإلســـاءة
إلى المقدســـات الدينيـــة ،وعلى نحو
يلغـــي قاعـــدة االرتداد من أساســـها،
بإطالق حريـــة االعتقـــاد؛ لكي يؤمن
مـــن شـــاء أن يؤمـــن ،أو يكفـــر مـــن
شـــاء أن يكفـــر ،بـــل لكي يمـــارس كل
فـــرد إيمانه ،على طريقته ،وبحســـب
تجربتـــه وميـــدان عمله" .لكـــن ال بد
مـــن اإلشـــارة إلـــى أن الوصـــول إلى
هـــذا المبتغـــى يحتـــاج إلـــى تربيـــة

وتعليـــم؛ لســـنوات وســـنوات ،وهنـــا
يأتـــي دور مؤسســـات الدولـــة ،فمـــن
وجهـــة نظـــري ،يجـــب أن تشـــرف
الدولـــة علـــى الحقـــل الدينـــي ،حتى
ال تتـــرك الســـاحة مفتوحـــة علـــى
مصراعيهـــا للمغرضيـــن.
ال شـــك ،أن المفكـــر علـــي حـــرب
يعلـــم جيـــداً خطـــورة التعامـــل مـــع
النصـــوص الدينيـــة ،خاصـــة فـــي
جانب الــــتأويل .فهنـــاك تأويل للنص
مـــن أجـــل نشـــر خطـــاب التعايـــش
معـــاً ،وهنـــاك تأويل آخـــر للنص ،قد
ينشـــر خطاباً للتعايـــش فقط ،داخل
الطائفـــة الواحـــدة ،ولكنـــه يقوم على
إقصـــاء اآلخريـــن.
3.مـــا ســـبق ،يقـــود إلـــى إعـــادة
النظـــر فـــي مفهـــوم الوحـــدة بيـــن
النظـــراء؛ إلعـــادة بنائها مـــن جديد.

آيـــة ذلـــك ،أنـــه ال يوجد أساســـاً،
فـــي الواقـــع الحـــي والمعـــاش أو
المتحـــرك والمضطـــرب؛ ســـوى
الفـــرق واالختـــاف أو التفـــاوت
والتفاضـــل ،وســـواء تعلـــق األمـــر
بأســـرة أو أمة ،شـــركة أو دولة ،وطن
أو معمـــورة .تلـــك هـــي بنيـــة الواقع؛
ســـواء أكان عينياً أم ذهنياً ،سياســـياً
أم اقتصاديـــاً .ولذا فمن المســـتحيل
التطابـــق بيـــن شـــيء وشـــيء ،أو بين
شـــخص وشـــخص ،كمـــا يســـتحيل
التطابـــق بين صعيـــد وصعيد ،أو بين
حقـــل وآخر .الممكن هـــو العمل على
ابتكار الصيـــغ والتراكيـــب التي تتيح
جمـــع المتفـــرق وتوليـــف المختلـــف؛
بخلـــق القيـــم التبادليـــة واألفـــكار
الوســـطية ،أو بنـــاء المنظومـــات
التواصليـــة والعقالنيـــات المفتوحة.
هـــذا األمـــل الـــذي ينتظـــره كل
مـــن يؤمـــن بالتعايـــش ،ال يتحقـــق
إال بالحـــوار والتواصـــل ،وليـــس
باالنغالقيـــة والوحـــدة .يقـــول علـــي
حـــرب "فالواحـــد منـــا ال يتحـــاور
مـــع اآلخـــر ألنـــه يشـــبهه أو لكـــي
يصيـــر مثلـــه ،وال لكـــي يتطابـــق معه
فـــي الفكـــر والموقـــف .بالعكـــس أنا
أتحـــاور مـــع غيري لكـــي أتعلـــم منه
أو أتبـــادل معـــه ،أي لكـــي أتقـــن فن
العيـــش معـــه وبوســـاطته ،بحيـــث
أتغيـــر معـــه عما أنـــا عليـــه؛ بقدر ما
أســـهم فـــي تغييـــره ،عبر مـــا نخلقه
ســـوياً من المناخات والمســـاحات أو
اللغـــات والمجاالت .ولهـــذا ،ال يرمي
الحـــوار إلـــى التطابـــق فـــي وجهـــات
النظـــر بيـــن المختلفيـــن؛ بقـــدر مـــا
يرمـــي إلـــى خلق منـــاخ للتعايـــش ،أو
وســـط مفهومـــي ،أو مجال عـــام ،أو
قيمـــة تبادليـــة ،أو فســـحة تنويرية".
فالحـــوار يترتب عليـــه ،إذن ،التعايش
في إطـــار االختالف وهـــذا هو مبدأ
الحـــوار الحقيقـــي.

ٍ
مناف لطبيعة البرش
تقييد حرية الفكر
ومخالف لتعاليم األديان الساموية
الدول الراعية للتسامح تستلهم التاريخ
لتحديد املنهج األكرث صواباً

حرية التفكير
والتسامح
الفكر هو محور إشعاع الحضارات البشرية ،واألمم التي تختار
وأد التفكير ،وتقييد حرية الفكر ،تحجب عن نفسها الرؤية،
وتعيد سياقها الحضاري إلى الوراء ،متجاهلة التقدم الهائل
الذي تزهو به البشرية في هذا المضمار .هذا ما يحاول أن
يقوله جون بيوري في كتاب "حرية الفكر".

حميد الركرايك

الشـــائع بين النـــاس أن الفكر حر
طليـــق؛ بدليـــل أن اإلنســـان ال يمكن
أن يمنعـــه مانـــع عـــن التفكيـــر فيمـــا
يشـــاء ،طالمـــا هو ال يفعل شـــيئاً في
ســـبيل التنفيذ ،هو حر ،يســـتطيع أن
يفكـــر كيفما أراد في حـــدود مواهبه
الخاصـــة ،وفـــي حـــدود نصيبـــه من
اتســـاع الخيال.
فـــي نظر بيـــوري أن هـــذه الحرية
الفكرية الطبيعية الشـــخصية ،ليست
ذات قيمـــة تســـتحق االعتبـــار؛ ألنها
حريـــة ال تجدي نفعاً للشـــخص عينه
أو لجيرانـــه ،ال بل هـــي حرية مؤلمة
لإلنســـان المفكـــر ،مـــا دام ال يقـــدر
علـــى إيصـــال أفـــكاره للنـــاس ،ومـــا
دام ال يســـتطيع بغيـــر جهـــد جهيـــد،
أن يكبـــت أفـــكاراً قويـــة ويخفيها في
الظالم.
مـــا يريـــد الباحـــث قولـــه هـــو أن
حريـــة الفكر والتفكيـــر تعرف عقبات

المنع والحجر ،وهـــذا مناف للطبيعة
ٍ
ومنـــاف كذلـــك للنـــص
البشـــرية،
الدينـــي الـــذي يدعـــو إلـــى إعمـــال
العقـــل ،إال أن إعمـــال هـــذا األخيـــر،
يســـتدعي فتح الباب؛ للـــكالم بحرية
في إطار القوانين واألعراف ،حســـب
خصوصيـــات البلدان؛ حتـــى ال تكون
تلـــك الحريـــة وســـيلة لنشـــر أفـــكار
منافيـــة لقيـــم التســـامح والتعايش.

الفكر الطليق

فـــي الفصـــل الثانـــي" ،الفكـــر
الطليـــق عنـــد اإلغريـــق والرومـــان"،
يقـــول المؤلـــف :لو ســـئلنا عن فضل
اإلغريـــق علـــى الحضـــارة ،لقفـــزت
أمامنـــا آثارهـــم فـــي اآلداب والفنون
الجميلة قبل كل شـــيء .ولكن النظرة
العميقـــة الفاحصـــة تبيـــن لنـــا أن
فضلهم الســـابغ علينـــا ،هو ابتداعهم
حريـــة الفكـــر وحريـــة المناقشـــة.
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الكــــتاب
العقالنية التي
عرفتها إيطاليا هي
بذرة تبديد ظالم
العصور الوسطى
رغم مظهر النفور
من تعاليم القرون
الوسطى مل ينفجر
العامل سخطاً عليها
أصحاب املذهب
اإلنساين اكتشفوا
لذة إنسانية خالصة
يف تأمل الدنيا
العامل يعيش مرحلة
التأسيس لتسامح
يؤسس لسيادة
املؤاخاة اإلنسانية
لقـــد كانت طالقـــة الروح هـــي طابع
تأمالتهم الفلســـفية وتقدمهم العلمي
( )...لقد كانـــت مذاهب األبيقوريين
والرواقييـــن والشـــكاك ،تهـــدف كلها
إلـــى ضمـــان الهدايـــة والســـكينة
للنفس اإلنســـانية" ،وهـــو ما انعكس
كذلـــك علـــى الجانـــب السياســـي،
فبـــات االتجـــاه العـــام للسياســـة
الرومانيـــة ،يجنـــح إلى التســـامح مع
األديـــان واألفـــكار ،في جميـــع أنحاء
اإلمبراطوريـــة.

الفكر واألغالل

يـــرى بيـــوري فـــي الفصـــل الثالث
"الفكـــر فـــي األغـــال  -القـــرون
الوســـطى" أن هـــذا العصـــر خطير.
حيـــث "قـــرر قســـطنطين أن يعتنـــق
الديانة المســـيحية بعد عشرة أعوام
على صدور مرســـوم التســـامح .وكان
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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هـــذا القـــرار الخطـــر ،فاتحـــة أللف
عـــام ،عاشـــها الفكـــر فـــي األغالل،
واســـتعبد فيهـــا العقـــل اســـتعباداً
بينـــاً ،وتوقفـــت فيهـــا حركـــة العلـــم
والعرفان" .وقبـــل ذلك كانت الطائفة
المســـيحية منبـــوذة علـــى مـــدى
قرنيـــن مـــن الزمـــن ،وكان أبناؤهـــا
يطالبـــون بالتســـامح ،محتجيـــن بأن
اإليمـــان الدينـــي ،أمـــر اختيـــاري ،ال
يمكـــن فرضـــه علـــى النـــاس .لكنهم
بعـــد مســـحنة قســـطنطين باتـــوا
أغلبيـــة ،فهجـــروا مبـــدأ التســـامح
هجرانـــاً مطلقـــاً ،وقالـــوا ال خالص
خـــارج الكنيســـة ،فهـــي الوحيـــدة
القـــادرة عليـــه .وال شـــك أن الـــدول
الداعمـــة والراعيـــة والداعيـــة اليوم
للتســـامح ،تعـــي تمـــام الوعـــي ذلـــك

التاريـــخ ،مســـتفيدة منه فـــي تحديد
المنهـــج الصائـــب الـــذي يســـاعدها
علـــى تحقيـــق الهـــدف؛ مـــن دون
انعـــكاس ذلـــك فـــي المســـتقبل على
الســـير العـــام الدينـــي واالجتماعـــي
والسياســـي.

تباشري اإلصالح

فـــي الفصـــل الرابـــع الـــذي يحمل
عنـــوان "تباشـــير اإلصـــاح :عصـــر
النهضـــة واإلصـــاح الدينـــي" يتناول
بيـــوري تلـــك الحركـــة العقليـــة
واالجتماعية التي بـــدأت في إيطاليا
في القـــرن الثالث عشـــر .والتي كان
مـــن شـــأنها أن تبدد ظلمـــات القرون
الوســـطى ،وتمهـــد الطريـــق إلنقـــاذ
العقـــل مـــن ســـجنه ،فبـــدا قنـــاع

الضبـــاب الـــذي نســـجته ســـامة
النيـــة وســـذاجة األطفـــال الذي ظل
معلقاً علـــى أرواح النـــاس ،مانعاً لهم
مـــن فهم أنفســـهم ،وفهـــم العالم من
حولهـــم ،وبدأ ذلك القنـــاع حينئذ في
الـــزوال ،وبـــدأ الفرد يحـــس بفرديته
المتميـــزة .ويشـــعر بقيمتـــه كإنســـان
لـــه كيان .مـــن هنا جاء ذلـــك التحول
الـــذي ما لبـــث أن امتد مـــن إيطاليا
إلـــى شـــمالي أوروبـــا ،الـــذي عـــرف
باســـم حركـــة النهضة.
يـــرى بيـــوري أنـــه لـــم يكد يشـــعر
النـــاس؛ بأنهـــم قادمـــون علـــى عصر
للحريـــة حديث في ذلـــك الحين ،ولم
تُحـــدث ثقافة "النهضـــة"؛ ألول وهلة
ثـــورة عقليـــة صريحـــة عامـــة علـــى
المعتقـــدات الســـائدة ،فالعالـــم رغم
اتخـــاذه مظهر النفور ،شـــيئاً فشـــيئاً
من تعاليم القرون الوســـطى المســـلم
بهـــا ،لـــم ينفجر ســـخطاً عليهـــا ،ولم
تُعلـــن الحـــرب المنظمـــة بيـــن الدين
والســـلطات الحاكمـــة ،إال في القرن
الســـابع عشـــر .ومع ذلك يقـــول" ،إن
أصحـــاب "المذهـــب اإلنســـاني" لـــم
يخاصمـــوا النقـــل والروايـــة الدينية،
ولـــم يعارضوا مبادئ الديـــن ،ولكنهم
اكتشـــفوا لـــذة إنســـانية خالصـــة في
تأمـــل هـــذه الدنيا".

التسامح الديني

فـــي الفصـــل الرابـــع المعنـــون
بـ"التســـامح الدينـــي" ،يســـتدعي
بيـــوري حدثـــاً ضاربـــا فـــي عمـــق
التاريخ ،فيـــروي حكاية من الموروث
الشـــرقي ،تقـــول :كان فـــي القـــرن
الثالـــث قبـــل الميـــاد ،ملـــك هندي
ً
رجـــا ذا حمية
يدعـــى "أزوكا" ،وكان
دينية ،ولكنه فســـيح جنبـــات النفس.
وحـــدث أن قـــام الصـــراع فـــي عهده
بين دينيـــن متنابذين ،هما "البرهمية
والبوذيـــة" ،فمـــا كان منـــه إال أن قرر
أن ينـــال هـــذان الدينـــان فـــي ملكه،
ً
نصيبـــاً
متعـــادل مـــن الحقـــوق ،وأن
يكونـــا فـــي ســـمو المنزلـــة المقـــدرة
عينهـــا .وقـــد اشـــتهرت أوامـــره في

هـــذا الشـــأن؛ بأنهـــا أول مراســـيم
التســـامح المعروفـــة" .ويعنـــي تأويل
الحكاية ،أن مبدأ التســـامح ضروري
فـــي كل زمـــان ومـــكان ،فبـــه يمكـــن
تجنب الكـــوارث والحـــروب والعنف،
وبـــه يتحقـــق الســـام والتآخـــي
والمحبـــة.
لقـــد أثـــار النـــزاع الدينـــي فـــي
القـــرن الســـادس عشـــر هـــذه
اإلشـــكالية ،فـــي صيغتهـــا الحديثـــة
التـــي ظلـــت أجيـــاالً كثيـــرة ،تعتبرها
في عـــداد المشـــكالت المهمة ،التي
اعترضـــت رجـــال السياســـة ،وكانت
مـــدار أبحـــاث ورســـائل متناقضة ال
حصـــر لهـــا ،حســـب تعبيـــر بيـــوري.
يفصـــل المؤلـــف؛ بدرجـــات
التس ــامح ،حي ــث يق ــول" :إن التس ــامح
معنـــاه حريـــة دينيـــة ناقصـــة،
وللتســامح درجــات متعــددة ،فإنــه قــد
يمن ــح لطوائ ــف مس ــيحية معين ــة وال
يمن ــح لغيره ــا .وق ــد يمن ــح لألدي ــان
جميع ـاً وال يمنــح للمفكريــن األحــرار،
أو يمنـــح لمـــن يؤمنـــون بـــاهلل؛ مـــن
دون الرســـل ،وال يمنـــح للكافريـــن،
وق ــد يفه ــم م ــن التس ــامح من ــح بع ــض
الحقــوق المدنيــة ،وقــد يعنــي حرمــان
مــن يتمتعــون بالتســامح مــن الوظائــف
العامـــة ،أو مـــن احتـــراف بعـــض
المهـــن".
تعقيب ـاً علــى ذلــك نقــول :ال يمكــن
إنـــكار حساســـية تلـــك الظرفيـــة،
وه ــي مختلف ــة ع ــن عصرن ــا الحال ــي،
ولعـــل هـــذا مـــا يفســـر لنـــا اليـــوم
قبـــول النـــاس فكـــرة التســـامح مـــع
الجميــع مــن دون اســتثناء ،مــع العلــم
أننــا فــي مرحلــة التأســيس؛ لتســامح
ي ــؤدي إل ــى المؤاخ ــاة اإلنس ــانية ،وال
شـــك أننـــا ســـنصل فـــي يـــوم مـــن
األيـــام ،إلـــى جعـــل البشـــرية تفكـــر
بمنطـــق الـــذات الكبـــرى؛ بوصفهـــا
ذاتـــاً واحـــدة ،رغـــم االختـــاف فـــي
الديـــن واللغـــة واللـــون.
يقـــارن بيـــوري بيـــن ألمانيـــا
وغيرهـــا؛ بخصـــوص التســـامح،
فيقـــول :حـــدث فـــي ألمانيـــا ،كمـــا

التسامح يؤهل البرشية إىل التفكري مبنطق
الذات الواحدة املتجاوزة للتباينات
انتهى الرصاع بني املعقول واملنقول إىل
انتصار حاسم وطيد للحرية
يح ــدث ف ــي كل م ــكان ،أن اعتب ــارات
المرونـــة السياســـية أعانـــت علـــى
ازديـــاد التســـامح وخاصـــة فـــي
بروس ــيا .وح ــدث ،كم ــا يح ــدث ف ــي
غيـــر ألمانيـــا ،أن الدفـــاع النظـــري
ع ــن التس ــامح ت ــرك تأثي ــراً عظيمـ ـاً
ف ــي ال ــرأي الع ــام ،لك ــن المدافعي ــن
عـــن التســـامح فـــي ألمانيـــا ،بنـــوا
دفاعه ــم ف ــي األغل ــب عل ــى أس ــباب
قانونيــة ،علــى خــاف مــا حــدث فــي
إنجلتــرا وفرنســا ،حيــث بنــي الدفــاع
علـــى أســـس خلقيـــة وعقليـــة .كان
المفكـــرون األلمـــان يرونـــه مســـألة
قانونيـــة ،وكانـــوا يناقشـــونها مـــن
حيـــث العالقـــات القانونيـــة بيـــن
الدول ــة والكنيس ــة" .ويخل ــص الكات ــب
إل ــى أن الحري ــة بات ــت "أرح ــب جناب ـاً
وتس ــامح العقي ــدة أوس ــع م ــدى" ،ف ــي

ألمانيـــا وإنجلتـــرا وإيطاليـــا ،حيـــث
الكنائـــس الســـائدة تحـــت إشـــراف
الدول ــة .م ــا يعن ــي أن رعاي ــة الدول ــة؛
كمؤسســـة رســـمية ،يســـاعد فـــي
تحقيـــق التســـامح ،ويقطـــع الطريـــق
علـــى أصحـــاب الفكـــر األحـــادي
اإلقصائ ــي الذي ــن ال يتس ــامحون إال
مـــع مـــن يؤمـــن بفكرهـــم.

ازدهار فكري

ف ــي الفصلي ــن الس ــادس والس ــابع،
يتح ــدث بي ــوري ع ــن "نم ــو المذه ــب
العقلـــي وازدهـــاره" ،وأبـــرز اشـــتغال
المفكريـــن؛ بالكتـــاب المقـــدس،
واهتمامهـــم باألمـــور الدينيـــة؛
باس ــتخدام العق ــل .ويذك ــر لن ــا مث ــال
فولتيــر ،الــذي اعتقــد طيلــة حياتــه أن
طبيعــة الكــون ،تثبــت أنــه مصنــوع بيــد

مهنـــدس ،ذي عقـــل وإرادة" ،مقتنـــع
ب ــأن اإليم ــان بوج ــود إل ــه ،الب ــد من ــه
لضمـــان األخـــاق ،ولهـــذا فقـــد كان
يقــاوم اإللحــاد بحم ّيــة وحماســة .وإن
أهــم آثــاره تتجلــى فــي جهــوده الفعالــة
فـــي قضيـــة التســـامح".
ال شـــك أن اســـتخدام العقـــل؛
بـــكل حريـــة ،يفتـــح آفاقـــاً جديـــدة
للتســامح .وهــو مــا يالحظــه الكاتــب،
حي ــث يق ــول :لق ــد نم ــا التس ــامح ف ــي
األمـــم األوروبيـــة المتحضـــرة نمـــواً
مطـــرداً (ولســـت أعنـــي التســـامح
القانون ــي ب ــل تس ــامح ال ــرأي الع ــام)،
خـــال الســـنين الثالثيـــن األخيـــرة،
وقـــد كتـــب "لـــورد مورلـــي" منـــذ
جي ــل واح ــد يق ــول :إنن ــا ق ــد وصلن ــا
بصعوبـــة إلـــى مرحلـــة أوليـــة ،هـــي
المرحل ــة الت ــي يس ــمح فيه ــا ال ــرأي
الع ــام؛ لم ــن يش ــاء م ــن الن ــاس ،ب ــأن
يـــزاول حقـــه المطلـــق فـــي تكييـــف
معتقدات ــه الش ــخصية ،مس ــتقلة ع ــن
معتق ــدات قوم ــه ،إنن ــا اجتزن ــا اآلن،
فيم ــا أحس ــب ،ه ــذه المرحل ــة" .بل ــوغ
هــذه المرحلــة مــن الحريــة وإن كانــت
ش ــاقة ،فإنه ــا حقق ــت هدفه ــا ،وه ــو
العي ــش ف ــي س ــام م ــع اآلخري ــن.
وخت ــم بي ــوري كتاب ــه بفص ــل ثام ــن
عنون ــه بـــ "حري ــة التفكي ــر وقيمته ــا"،
مؤك ــداً عل ــى أن مب ــدأ حري ــة الفك ــر،
إذا م ــا تق ــرر يوم ـاً؛ باعتب ــاره أقص ــى
مراتـــب التقـــدم االجتماعـــي ،خـــرج
مـــن مجـــال األمـــر العـــادي ،إلـــى
مجــال األمــر الســامي الجليــل ،الــذي
نســـميه "عـــدالً" أو بعبـــارة أخـــرى،
يصبـــح حقـــاً ،يســـتطيع كل إنســـان
أن يســـتند إليـــه (" .)...لقـــد انتهـــى
الصـــراع بيـــن المعقـــول" والمنقـــول،
إلـــى نتيجـــة نســـتطيع أن نســـميها
انتصـــاراً حاســـماً وطيـــداً للحريـــة.
وقــد اعترفــت األمــم الضاربــة بســهم
فـــي الحضـــارة ،بحريـــة المناقشـــة؛
كمبـــدأ رئيـــس جوهـــري ،بـــل يمكـــن
القـــول ،إنـــه يعتبـــر اليـــوم مقياســـاً
للتنـــور.
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الكــــتاب
انعكاس لوعي
األديان عىل اختالفها هي
ٌ
برشي متعدد لحقيقة واحدة
اآلخر ليس ضالالً بل هو شكل مختلف يف
االستجابة للحقيقة اإللهية

تشكل فكرة الخالص الديني ،على تباين المصطلحات
ً
أصيال بينها ،يستجلي
المتناظرة بين األديان ،محور ًا مشترك ًا
ثمار اإليمان ،التي تتحقق لدى المجتمعات المختلفة ،على
نحو يدلل على حقيقة أن الخالص ليس انتماء ضيق ًا ،وإنما
هو صناعة وآلية إيجادُ ،يحدثها اإلنسان في واقعه وظاهره
وباطنه؛ ليصبح محب ًا للبشرية .هذا ما يعالجه الدكتور وجيه
قانصو في كتاب "التعددية الدينية في فلسفة جون هيك".

التعددية الدينية ..مجتمعات يجمعها
الخالص المشترك

نعيمة البخاري
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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يالحـــظ الكاتـــب أن مبحـــث
التعدديـــة ليـــس ترفـــاً فكريـــا،
فالتعدديـــة الدينيـــة واقـــع موضوعي
تـــم جهله وتجاهلـــه ،ألننا اســـتغرقنا
فـــي ذاتنـــا ولـــم نـــع أن هنالـــك آخر،
يملك نصيباً متســـاو ًيا فـــي الحقيقة
التـــي أملكهـــا أو أدعيهـــا .وقـــد بَ َّين
االحتكاك القريـــب واليومي مع أتباع
األديـــان فـــي العالم ،أن هـــذه األديان
ال تاريخياً
ليســـت ثمرة خطيئة أو فع ً
عارضـــاً ،بل هي مشـــهد أصيل بذات
أصالـــة المجتمعـــات اإلنســـانية.
يســـتهل الباحـــث موضوعـــه؛
بتقديـــم جـــون هيـــك ،وحصوله على
الدكتـــوراه ،وتدرجـــه فـــي الســـلك
الدينـــي فـــي الكنيســـة المشـــيخية،
إلـــى أن ُع ِّين قسيســـاً ،فيقـــول" ،في
أماكـــن العبادة المتعـــددة التي زارها،
أدرك جـــون هيـــك أن وراء اختـــاف
اللغة والممارســـات التعبديـــة ،وتنوع
المنظومـــات القيميـــة التـــي تختلـــف
علـــى نحـــو كبيـــر مـــن ديـــن آلخـــر،
هنالـــك ،شـــيء واحـــد يحصـــل فـــي
جميـــع األديـــان ،وهـــو أن البشـــر
يلتقـــون ويجتمعون؛ ليفتحـــوا قلوبهم
وعقولهـــم علـــى اهلل ،ويحققـــوا عبر
اإليمـــان بـــه قيـــم العـــدل وفضائـــل

الخيـــر والتواضـــع ،وأن صـــور اهلل
فـــي األديـــان المتعـــددة ،مـــا هـــي
انعـــكاس لوعـــي بشـــري متعـــدد؛
إال
ٌ
بحقيقـــة واحـــدة هـــي حقيقـــة اهلل".

تجربة التعددية

يـــرى الكاتـــب أن أول مـــا أثارتـــه
التعدديـــة الدينيـــة فـــي ذهـــن هيك،
هـــي معضلـــة محبـــة اهلل الشـــاملة
والالمحـــدودة للبشـــر ،ومـــدى
انســـجامها مـــع عقيـــدة حصريـــة
الخـــاص ،حيـــث يقـــول" ،حيـــن
تتعـــرف إلى أناس من أديـــان أخرى،
فـــإن حالـــة تشـــويش وارتبـــاك تبدأ
تُقلـــق وعينـــا .نحـــن كمســـيحيين
نقـــول إن اهلل محب للكـــون ،وإنه أبو
جميـــع البشـــر وخالقهم ،وإنـــه يريد
الخـــاص األقصى والخيـــر األكمل؛
لـــكل البشـــر .لكننـــا بالمقابـــل نردد
الموقـــف التقليـــدي؛ بأن المســـيحية
هـــي طريـــق الخـــاص الوحيـــد .ما
يعنـــي أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن
الجنس البشـــري ،من الذين عاشـــوا
وماتوا حتى الســـاعة ،والذين عاشوا
قبل المســـيح أو عاشـــوا خارج مجال
المســـيحية هـــم محرومـــون جميعـــاً
مـــن نعمـــة اهلل وحبـــه".

عنـــد هـــذه اإلشـــكالية يتســـاءل
هيـــك :هـــل يمكن قبـــول االســـتنتاج
بـــأن اهلل المحبـــة ،الـــذي يريـــد
الخـــاص لجميـــع البشـــر ،يمنـــح
الخـــاص لألقليـــة مـــن البشـــر
فقط ،الذيـــن هم المســـيحيون؛ دون
غيرهم؟ تســـاؤل هيـــك هذا يمكن أن
يطرحـــه أي شـــخص من باقـــي أتباع
األديـــان؛ إن كان حقـــاً؛ يؤمـــن بوجود
اآلخـــر.
اإلشـــكالية الثانيـــة وفق مـــا يذكر
الباحـــث قانصـــو ،والتـــي يراها جون
هيك أنهـــا تزعزع أي ادعاء حصري،
هـــي مصادفة المولـــد؛ بمعنى أن 99
بالمئـــة مـــن حـــاالت التديـــن ،تشـــير
إلـــى أن الدين الذي يلتـــزم به ويؤمن
به الفـــرد ،يعتمد على المـــكان الذي
يولـــد فيـــه .وبالتالي كيـــف يمكن أن
يكـــون الخـــاص مرهونـــاً بمصادفة
المولـــد الزمانـــي والمكانـــي ،ويكون
نيـــل الخـــاص مرهونـــاً بعوامـــل ال
يملك الفـــرد اختيارهـــا أو تقريرها.
وبالتالـــي ال فضيلـــة أو إرادة؛ ألي
فـــرد فـــي اختيـــار دينه ،وفـــي تقرير
مصيـــره الخالصـــي ،وإذا صـــادف
أن اختـــار أحدهـــم الديـــن الحـــق
الواحـــد ،على فـــرض وجـــوده ،فهذه
مصادفـــة والدة محـــض ،ال يعـــود
ثوابهـــا إلـــى الفـــرد ،وإنمـــا إلـــى من
قـــرر ظروف تلـــك الوالدة .فيســـتنتج
قانصـــو أن عدم التناســـب األخالقي
والمنطقـــي ،بيـــن مطلقيـــة حـــب
اهلل وبيـــن محدوديـــة الخـــاص فـــي
التقليد المســـيحي ،دفـــع جون هيك
إلـــى التفكيـــر فـــي حقيقـــة الخالص
نفســـها ،حيـــث يتســـاءل هيـــك :إذا
كان الخـــاص هـــو كل ما يقـــوم عليه
الديـــن ،فمـــا المقصـــود بالخالص؟
فال يكفـــي أن نعتبرها فكـــرة تعبدية
أو غيبيـــة ،بـــل ال بد مـــن فهمها على
نحـــو متماســـك ،عبـــر ربطهـــا بقيمة
وكيفيـــة الوجود اإلنســـاني.

إشكالية الخالص

يشـــكل الخـــاص محـــور البحـــث

أنسنة حقيقة الخالص تعني تجاوز االعتقاد
بحقائق قاطعة إىل التمحور حول الخري
والحق
معرفة الله ال تكون إال عرب التجربة الروحية
واالختبار الديني
فـــي التعدديـــة الدينية؛ "ألنـــه بمثابة
المحصلـــة النهائية؛ ألي عمل تعبدي
أو جهـــد روحـــي أو انتمـــاء دينـــي.
فاإللـــزام بنظـــام األديـــان الالهوتـــي
والشـــعائري والعالئقـــي ،يهـــدف
آخـــر األمـــر إلـــى تحقيق تحـــ ُّول في
الشخصية اإلنســـانية ،ينقل اإلنسان
مـــن التمحـــور الذاتـــي إلـــى التمحور
حـــول اهلل ،الـــذي يـــؤدي آخـــر األمر
إلى نيـــل الحيـــاة األبديـــة ،وتحصيل
القبـــول والرضـــا عنـــد اهلل ،وإكمال

التحـــرر والتنويـــر الروحييـــن".
المشـــكلة حســـب قانصـــو ،تبـــدأ
حيـــن تدعـــي األديـــان الكبـــرى؛
بحصـــر الخـــاص أو التحـــرر بهـــا،
ً
فمثـــا ،ال خـــاص خـــارج أي مـــن
اليهوديـــة والمســـيحية واإلســـام،
وال تحـــرر إال عبـــر التقيـــد الحرفي
بطرق المجاهـــدة والتأمل الروحيين
التـــي طرحتهـــا الديانتـــان البوذيـــة
والهندوســـية .فهذا التقرير بالمصير
اإلنســـاني ،مـــن الطبيعـــي أن يدفـــع

إلى التســـاؤل ،ع َّما إذا كان الخالص
مســـألة عقائديـــة أو الهوتية ،بمعنى
كونـــه عبـــارة عـــن االعتقـــاد؛ بجملة
مبـــادئ وحقائـــق دينيـــة ،وااللتـــزام
بمضاميـــن وتوجيهـــات محـــددة ،ال
تتواجـــد إال داخـــل منظومـــة دينيـــة
معينـــة ،أم أنـــه ،أي الخالص ،عبارة
عـــن تحـــول إنســـاني معيـــن ،يمكـــن
أن يتحقـــق؛ بنســـبة متســـاوية تقريباً
فـــي كل األديـــان الكبرى فـــي العالم،
التـــي قد يحصل فـــي داخلها جوانب
سلبية أو حتى انتهاكات أخالقية ،إال
أن مجمـــل نظامهـــا الداخلي ،يختزن
القـــوة والقـــدرة ،على توفير شـــروط
التحـــول واالرتقـــاء اإلنســـانيين.
وقـــد قـــارب جـــون هيـــك هـــذا
الطـــرح مـــن زاويتيـــن:
أوالهما :نفـــي حصرية الخالص،
بـــأي ديـــن مـــن األديـــان ،وخاصـــة
المســـيحية ،عبـــر نفـــي تفـــوق
المســـيحية أو فرادتهـــا علـــى غيرها
مـــن األديـــان.
ثانيتهمـــا :إعـــادة تعريـــف مفهـــوم
الخـــاص نفســـه ،على نحو ينســـجم
مـــع أطروحـــة التعدديـــة الدينيـــة،
بحيث يكون الخـــاص بمثابة الصفة
المشـــتركة بيـــن األديـــان الكبـــرى،
التـــي تتحقـــق بنســـبة متســـاوية بين
التقاليـــد الدينية الكبـــرى المعروفة،
في اليهودية والمســـيحية واإلســـام
والبوذيـــة والهندوســـية.

مثار الروح

جوهـــر مقاربـــة هيـــك حســـب
الباحـــث قانصـــو ،هو إخـــراج مفهوم
الخـــاص مـــن كونـــه إيمانـــاً؛ بجملة
أي
معتقـــدات غيبيـــة خاصة داخـــل ّ
ديـــن ،إلـــى اعتبـــاره مفهومـــاً عمليـــاً
ســـلوكياً ،يتجلى في "ثمـــار اإليمان"،
وفـــق مصطلحه ،ويقبـــل التحقق في
أي ديـــن من األديان ،مـــع قطع النظر
عـــن تفاصيـــل االعتقـــاد المعتمـــدة.
يقـــول جـــون هيـــك "هـــذا النمط من
التفكيـــر؛ باإلضافة إلى كمية معقولة
علـــي التفكير
من القـــراءة ،يقترحان
َّ
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الكــــتاب
فـــي الخالص ،على نحو كوني أوســـع
مـــن الـــذي تعودنـــا التفكيـــر بـــه في
المســـيحية ،األمر الـــذي يؤدي بدوره
إلـــى فهـــم جديـــد؛ لوظيفـــة أديـــان
العالـــم؛ بمـــا فيها المســـيحية".
وبالتالـــي يـــرى جـــون هيـــك ،أننا
لو ع ّرفنـــا الخالص علـــى أنه مغفرة
اهلل وقبولـــه لنـــا؛ بســـبب إيماننـــا
بمـــوت المســـيح علـــى الصليـــب،
تصبـــح مســـألة الخـــاص فكـــرة
مســـيحية خاصة ،ال تطال المجاالت
اإلنســـانية األوســـع .أمـــا إذا ع َّرفنـــا
الخـــاص؛ بأنـــه تحـــول إنســـاني
حقيقـــي ،وتحـــول تدريجـــي مـــن
التمركـــز الذاتـــي الغريـــزي ،مـــع كل
الشرور اإلنســـانية التي تفيض منها،
إلـــى التحـــرر الجـــذري حـــول اهلل،
الـــذي يتجلى في ثمـــار "ثمار الروح".
فإن هـــذا التعريـــف ،يجعل الخالص
حقيقـــة ،تأخـــذ مكانهـــا داخـــل كل
متســـاو
أديـــان العالـــم ،علـــى نحـــو
ٍ
تقريبـــاً .هذه الرؤيـــة تنقل الخالص،
من كونه مجرد اعتقاد بمســـلمات أو
حقائـــق الهوتية؛ ليصبـــح عبارة عن
حقائق ملموســـة ومعاشـــة في الحياة
البشـــرية .فال يعـــود الخالص بذلك
حكماً إلهياً منقوشـــاً في السماء ،وال
يعـــود مجرد أمل أو تطلع مســـتقبلي؛
لمـــا وراء هـــذه الحيـــاة؛ كالطمـــع
بالجنـــة والنعيـــم األبـــدي ،رغـــم أن
ذلـــك مطلـــوب دينيـــاً ،إال أنـــه يصبح
علـــى نحو رئيـــس ،عبارة عـــن تحول
أخالقـــي وروحـــي وسياســـي ،يُغ ِّيـــر
مســـار الحيـــاة اإلنســـانية ،ويؤســـس
لواقـــع إنســـاني ،تســـوده قيـــم العدل
والتســـامح والمحبـــة.
بذلـــك ينقـــل جـــون هيـــك فكـــرة
الخـــاص ،مـــن فضائهـــا العقائـــدي
إلـــى فضائهـــا اإلنســـاني ،أي أنســـنة
الخـــاص؛ ليصبح عبارة عـــن تدبير
إلهـــي ،مـــن أجـــل وصول النـــاس إلى
إنســـانيتهم الكاملـــة ،فيقـــول" ،إن
تدبيـــر اهلل الخالصـــي ،هـــو َخلْقُـــه
التدريجـــي "ألطفـــال اهلل" مـــن
الحيوانـــات البشـــرية .أي يهـــدف
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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صناعة الخالص

األديان عىل تباينها تتناظر يف مثارها
األخالقية والروحية
الخالص ليس انتامء بل آلية مجتمعية تدعم
الخري والتسامح بني البرش
الحق األعىل واحد والتعدد يف معناه لدى
البرش يعود لتعددية السياق الحضاري

الخـــاص إلـــى أن يصبـــح البشـــر
كامليـــن ،عـــن طريق إنجـــاز وتحقيق
اإلمكانـــات اإلنســـانية التـــي أودعها
اهلل فينـــا .وليـــس الخـــاص عمليـــة
دفعيـــة (أي دفعـــة واحـــدة) ،ولكنـــه
يحصـــل بالنمـــو التدريجـــي ،الـــذي
تكـــون دورتـــه الكاملـــة عـــادة ،أطول
مـــن مـــدة حياتنـــا؛ كأفـــراد علـــى
األرض".
إن هـــذا المســـلك الـــذي ســـلكه
جـــون هيـــك ،ســـاعده فـــي حـــل
إشـــكالية التعدديـــة الدينيـــة ،حيـــث
يق ــول قانص ــو "ف ــإذا كان الخ ــاص
عبـــارة عـــن تدبيـــر إلهـــي؛ كـــي
نصب ــح أكث ــر إنس ــانية ،وك ــي نك ــون

بشـــراً كامليـــن ،فـــإن هـــذا قابـــل
للتحقـــق فـــي أي منظومـــة دينيـــة
أو نضاليـــة ،وبالتالـــي ال يعـــود
مـــدار الخـــاص هـــو االنتمـــاء إلـــى
جماع ــة أو اإلق ــرار بجمل ــة عقائ ــد،
وإنم ــا الم ــدار ،ه ــو ف ــي الثم ــار الت ــي
تتجل ــى ف ــي س ــلوك المؤمني ــن" .وال
يقتصــر تحقــق الخــاص عنــد هيــك
عل ــى األدي ــان الت ــي تؤم ــن بالغي ــب،
بـــل يمكـــن أن يتحقـــق الخـــاص،
علـــى نحـــو جزئـــي فـــي الحـــركات
التـــي تهـــدف ،أو تحمـــل اإلنســـان
علـــى الخـــروج مـــن أنانيتـــه ،ومـــن
تمح ــوره ح ــول ذات ــه؛ ليصب ــح محبــاً
للبشـــرية وللخيـــر العـــام.

يالحـــظ جـــون هيـــك أن أشـــكال
القداســـة تتغيـــر مـــع تغ ّيـــر أشـــكال
الوضـــع البشـــري .وقـــد فتحـــت
نزعـــات التحـــرر المعاصـــر البـــاب
لقداســـة سياســـية ،تمثلـــت فـــي
شـــخصيات حديثـــة؛ كغانـــدي
ومارتـــن لوثـــر وكاميليـــو توريـــس.
هك ــذا قداس ــة سياس ــية ال تس ــتبدل
األشـــكال القديمـــة ،ولكنهـــا تفتـــح
مجـــاالً جديـــداً للنشـــاط داخـــل
الحيـــاة الدينيـــة ،وتخلـــق طرقـــاً
جديـــدة؛ لســـمو الـــذات واالرتقـــاء
بالوجـــود اإلنســـاني ،تتمثـــل فـــي
العمـــل السياســـي واالجتماعـــي
وحفـــظ األرض ،والعمـــل ضـــد
التهدي ــد الن ــووي والكيم ــاوي .أي أن
الخـــاص ليـــس انتمـــاء ،وإنمـــا هـــو
صناعـــة وعمليـــة إيجـــاد ،يحدثهـــا
اإلنســـان فـــي واقعـــه وظاهـــره
وباطنـــه؛ ليصبـــح محبـــاً للبشـــرية.
يخلـــص الباحـــث قانصـــو بعـــد
دراســـة فكـــر جـــون هيـــك ،إلـــى أن
هـــذا األخيـــر ،اســـتطاع أن يجعـــل
م ــن التع ــدد الدين ــي مج ــاالً الهوتيــاً
جديـــداً ،يفـــرض نفســـه فـــي كل
دراس ــة ديني ــة ،وف ــي كل بح ــث ح ــول
فلســفة الديــن .فنجــح إلــى حــد بعيــد
ف ــي إظه ــار الفج ــوة ،بي ــن ادع ــاءات
األديـــان الحصريـــة والشـــمولية،
وبيـــن واقـــع هـــذه األديـــان ،وأيقـــظ
الوثوقييـــن علـــى حقيقـــة أن حصـــر
نعمـــة اهلل ومحبتـــه فـــي مـــكان أو
زمـــان خاصيـــن ،يعنـــي منطقيـــاً
وعمليـــاً خلـــوه وعزلـــه؛ كإلـــه محـــب
ع ــن باق ــي العال ــم ،وأثب ــت أن اآلخ ــر
الدينـــي ،ليـــس فـــي حالـــة ضـــال
وخـــواء روحـــي ،وإنمـــا هـــو شـــكل
مختلـــف فـــي االســـتجابة للحقيقـــة
اإللهي ــة ،وجه ــد ف ــي أنس ــنة حقيق ــة
الخـــاص ،عبـــر نقلهـــا مـــن مجـــرد
االعتقـــاد بحقائـــق قاطعـــة إلـــى
التحـــول اإلنســـاني ،مـــن التمحـــور
حـــول الـــذات إلـــى التمحـــور حـــول
الخيـــر والحـــق.

إنسانيتنا تكمن بتطوير العقل والحب وهو
ما مييزنا عن الكائنات األخرى
االستهالك غري الواعي يقود حتامً إىل
السقوط يف فخ االستالب والتسليع

اإلنسان المعاصر مستلب باالستهالك ،ويعيش حالة اغتراب
إن لم يدرك إنسانيته؛ بخصوصية
عن ذاته ،وال خالص له ْ
العقل والحب ،التي تميزه عن الكائنات األخرى ،ومن خالل
تطويرهما فقط؛ يستطيع فهم خصوصية وجوده ،وطبيعته
اإلنسانية ،وضرورة بناء عالم جديد ،يسوده التناغم
واالنسجام مع ذاته ،والتكامل مع اآلخرين ومع الطبيعة.

اإلنسان المستلب وآفاق تحرره ..نزعة
إنسانية جديدة شرط لعالم واحد
من دون نزعة إنسانية جديدة سنبقى يف
دوامة الرصاعات والحروب
خالصنا يرتبط بقدرتنا عىل اكتشاف مدى
حاجتنا إىل نزعة إنسانية جديدة

عبد الهادي هيشار

أريك فروم في كتاب "اإلنسان
المستلب وآفاق تحرره" ،يعتقد أن
مستقبل اإلنسان المعاصر ،يرتبط
بالوعي والفكر النهضوي ،الذي لعب؛
عبر التاريخ البشري ،دوراً بارزاً في
إحياء النزعة اإلنسانية ،وجعلها
ممكنة .ويرى أننا بحاجة إلى أناس
أحرار ،يؤمنون بالتعاون؛ بإرادتهم؛
من دون ممارسة العنف عليه.
ينتقد فروم اإلنســـان الكســـول أو
الالمبالي ،المشـــغول باالســـتهالك؛
مـــن دون اإلنتـــاج .ذلـــك ألن
االســـتهالك غير الواعي ،يقود حتما
إلى الســـقوط في فخ مبدأ االمتالك
الـــذي يختـــزل الحيـــاة اإلنســـانية،
ويحصر قيمتها في األشـــياء والمواد
التي تقـــدم له ،فيجد نفســـه تلقائياً،
وقـــد اســـتحال إلـــى ســـلعة تبـــاع
وتشـــترى فـــي األســـواق ،تمامـــاً كما
الســـلع األخـــرى .وهـــو أمـــر نعيشـــه
حاليـــاً ونلحظـــه فـــي مختلـــف بلدان
العالـــم ،شـــرقاً وغربـــاً.
يظن الكاتب أن خالص اإلنســـان،
مرتبـــط بقدرته على اكتشـــاف مدى
حاجتـــه إلـــى نزعة إنســـانية جديدة؛
كشـــرط لبناء عالم واحـــد أو موحد،
يتعـــاون بـــه الجميع؛ باتســـاق وتناغم

وانســـجام؛ بغض النظر عـــن التباين
فـــي االنتماءات العقديـــة أو العرقية،
أو االختـــاف في ال ُهويـــات الثقافية.
وهـــذا ليـــس ممكنا ،مـــن دون تطوير
ُمكنـــات العقل و َملَـــكات الحب.

العامل املوحد

يقـــول فـــروم :ليـــس هنـــاك أي
شـــك في كـــون العالـــم الموحـــد في
طريـــق البنـــاء .وقـــد يكـــون هـــذا
الحـــدث هـــو األكثر ثورية فـــي تاريخ
اإلنســـان .وتتمظهـــر وحـــدة العالـــم
(المأمولـــة أو المفترضـــة) ،في كون
كل شـــعوب العالـــم؛ ستشـــارك فـــي
اإلنتـــاج الصناعـــي؛ بفضل وســـائط
التواصـــل الحديثـــة ،التـــي ســـتنجح
فـــي التقريب أكثر بيـــن الناس .ولكن
يبقـــى ثمـــة تســـاؤالن قائمـــان ،حول
مـــا إذا كان توحيـــد العالـــم ســـيعلي
مـــن قيمـــة الحيـــاة ،أم ســـينتهي إلى
ســـاحة حرب كبيـــرة؟ وهل اإلنســـان
المعاصـــر مهيـــأ؛ بالفعـــل لكي يعيش
فـــي عالم موحد ،أم أنه ســـيعيش في
معـــازل رقمية ،منغلقة علـــى ُهوياتها
اإلثنيـــة والعرقية؟
لذلك يـــرى فروم أنه من دون نزعة
مؤنســـنة جديدة ،لن يكـــون هناك أي
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الكــــتاب
عالـــم موحـــد ،وســـتبقى البشـــرية
غارقـــة فـــي دوامـــة الصراعـــات
والحـــروب المتواصلـــة .وهـــو ما يبرر
عرضـــه مســـيرة النزعات المؤنســـنة
فـــي التاريـــخ اإلنســـاني ،فيالحظ أن
جذورها تعـــود إلى التقاليد الرومانية
واليونانيـــة ،وليـــس أقـــل الـــدالالت
عليها "المســـرحية الدراميـــة أنتيغون
 Antigoneلســـوفوكل ،Sophokl
حيـــث تحـــارب أنتيغـــون ضـــد كريون
 ،Kreonالذي يمكـــن أن يعتبر اليوم
كقيصـــر فاشـــي؛ ألنهـــا كانـــت تعطي
األسبقية للقانون الطبيعي ،أي قانون
اإلحســـاس باآلخـــر ،علـــى حســـاب
قانـــون الدولـــة .ولذلـــك اختـــارت
المـــوت للدفاع عن قانون اإلنســـانية؛
إذا مـــا تعـــارض هـــذا األخيـــر مـــع
قانون الدولـــة .أي أن أنتيغون ترى أن
القانـــون الطبيعي مهـــم جداً ،ال يمكن
التفريـــط فيـــه واإلجهـــاز عليـــه ،فهو
بالنســـبة لهـــا قانون اإلنســـانية.

األصل واحد

يضيـــف فـــروم أن النزعـــات
المؤنســـنة في تاريخ البشـــرية تأكدت
مـــع األديـــان ،فوردت أولى اإلشـــارات
إليهـــا فـــي العهـــد القديـــم ،من خالل
التأكيد علـــى أن أصل البشـــر واحد،
هـــو آدم أبـــو البشـــر (عليه الســـام)،
ولذلـــك "ال يمكن ألي إنســـان أن يقول
إننـــي متفـــوق عليـــك؛ ألن أجـــدادي
كانـــوا متفوقيـــن علـــى أجـــدادك".
وهنـــاك إشـــارة ثانيـــة ،مفادهـــا أن
الذي يعتق حياة إنســـان واحد ،يشـــبه
ذاك الذي يعتق كل اإلنســـانية ،والذي
يقضـــي علـــى حيـــاة إنســـان واحـــد،
يشـــبه ذاك الـــذي يقضـــي علـــى كل
اإلنســـانية .وهـــذه اإلشـــارة القويـــة
حاضـــرة ومؤكـــدة كذلـــك فـــي النص
القرآنـــي ،في قوله تعالـــى﴿ :مِ ْن أَ ْجلِ
َذل َ
ِـــك َكتَبْنَا َعلَى بَنِي إ ِْســـ َرائِي َل أَ ّنَ ُه َمن
َقتَـــ َل نَف ًْســـا ِب َغيْـــرِ نَف ٍْس أَ ْو َف َس ٍ
ـــاد فِ ي
ّـــاس َجمِ ي ًعـــا
ْالَ ْر ِض َف َك َأ ّنَ َمـــا َقتَـــ َل النَ َ
ّـــاس
َو َمـــ ْن أَ ْحيَ َ
اهـــا َف َك َأ ّنَ َمـــا أَ ْحيَـــا النَ َ
َجمِ يعـــاً﴾( .المائـــدة – اآليـــة .)32
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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املساواة واملحبة

ويســـتدل فـــروم على وحـــدة أصل
اإلنســـان وإنســـانيته أيضـــاً ،كون اهلل
ســـبحانه وتعالـــى خلق اإلنســـان على
صورتـــه ،كما جـــاء في العهـــد القديم
(والقـــرآن الكريم) .ما يعني (حســـب
فـــروم) أن الجميـــع متســـاوون في كل
شـــيء؛ رغم اختالفاتهم فـــي الصورة
والشـــكل أو المعتقـــدات .كما يالحظ
فـــروم أن العهـــد القديـــم( ،والقـــرآن
الكريـــم) يذخـــران بالدعـــوة إلـــى
المحبـــة بين النـــاس ،وغالبـــاً ال نرى
تلـــك الدعوة وال نعيرها أدنى اهتمام.
وهـــي دعـــوة ال تعنـــي حـــب األقـــارب
فقـــط ،وإنمـــا حـــب الغربـــاء أيضـــاً.
فـ"الغريـــب هـــو بالضبـــط ذاك الذي
ال نعرفـــه ،أو ذلـــك الـــذي ال ينتمـــي
للقبيلة نفســـها أو للشـــعب نفســـه أو
للثقافة نفســـها" ،وكما جاء في ســـفر

الالوييـــن ( :)22/19كالوطنـــي منكم؛
يكـــون لكـــم الغريـــب النـــازل عندكم،
وتحبـــه كنفســـك؛ ألنكـــم كنتـــم غرباء
فـــي أرض مصـــر" .فـــي هـــذه الحالة
لن يشـــعر الغريـــب بغربته ،بـــل يعتبر
نفســـه مواطنـــاً مثـــل باقـــي مواطني
البلـــد الذي يوجـــد فيه.

الفكر النهضوي

يتوقف فـــروم عند ما اصطلح على
تســـميته "الفكر اإلنســـاني النهضوي"
الـــذي طور مـــن بين ما طـــوره مفهوم
اإلنســـانية ""Humanitaet؛ أصبـــح
منـــذ عصـــر النهضـــة ،يميـــز مجموع
الفكـــر الحداثـــي .يقول "إن اإلنســـان
هـــو كمـــا هـــو ،وواجبـــه يكمـــن فـــي
تطـــوره بالكامـــل .فاإلنســـان المثالي
بالنســـبة للنهضـــة هـــو اإلنســـان
الكونـــي ،اإلنســـان المتعـــدد والضليع
فـــي كل جوانبـــه ،أكثر مـــن هذا ،ففي

كل فـــرد على حدة تتحقق اإلنســـانية.
كل إنســـان يحمل في ذاته اإلنســـانية
بكاملها .ولهذا الســـبب من واجب كل
إنســـان أن يطور اإلنســـانية في ذاته".
فـــا مبالغـــة إذن ،ال بل المؤكد أننا لو
طبقنـــا هذا المبـــدأ؛ ألمكننا الوصول
بســـرعة إلـــى اإلنســـان الكونـــي،
متجاوزيـــن القبليـــة والقومية.
يقـــول بـــن علـــي عبـــد الغانـــي إن
اإلنســـان الكوني هو الفضاء الواســـع،
الذي يشـــمل اآلخر ويشمل فردانيتي،
ويشـــمل كل النزعـــات اإلنســـانية من
حـــب وخيـــر وتعـــاون وتســـامح ،فكل
المعانـــي والـــدالالت التـــي تشـــكل
مفهـــوم الحريـــة واالحتـــرام هي جزء
مـــن الكل ،أمـــا اإلنســـان العالمي فهو
األمل واإليمـــان العقلـــي ،الذي يرجع
اإلنســـان إلـــى اســـتقالليته وتحـــرره
مـــن األوثان والعبودية ،ففي اإلنســـان
الكونـــي ال يوجـــد حـــرب ونزعـــات،
وال إنســـان ضـــد أخيه اإلنســـان ،كما
يشـــير هوبـــز ،وال حـــرب الـــكل ضـــد
الـــكل؛ بل يمكننا بفضلـــه الرجوع إلى
الحالـــة الطبيعيـــة ،التـــي كان يعيـــش
فيهـــا اإلنســـان في فـــردوس ،أو حياة
مســـالمة ،وهي الحياة األصلية ،التي
تحتـــرم قوانيـــن الحيـــاة ،كمـــا يشـــير
روسو.

الضعف اإلنساين

مـــن أهـــم الفالســـفة الذيـــن كتبوا
عن النزعة اإلنســـانية (بـــرأي فروم)،
هـــو الفيلســـوف األلمانـــي يوهـــان
كوتفريـــد فـــون هـــردر (Johann
 ،)Gottfrie Von Herderالـــذي
يعتقد أن اإلنســـان يخلـــق ضعيفاً في
العالـــم ،وال يســـتطيع أبـــداً – عكـــس
الحيوان– الوصـــول إلى الهدف الذي
يجب عليـــه الوصـــول إليـــه ،انطالقاً
مـــن تنظيمـــه ،يجـــب عليـــه قبـــل كل
شـــيء أن يتكون فـــي اإلنســـانية؛ ألن
الغريـــزة المكتســـبة ،التـــي يجـــب أن
تكونـــه ،هـــي العقـــل ،أي أنـــه بالعقل
يســـتطيع تحقيـــق الهـــدف فـــي إطار
عالـــم اإلنســـانية المتميـــز والمختلف

عـــن العالـــم الحيواني .ويتفـــق هردر
مـــع التصـــور القائـــل بـــأن اإلنســـان؛
كوجـــود حيوانـــي ،هـــو أضعـــف وغير
كامـــل ،من بيـــن الحيوانـــات األخرى،
لكنـــه يمتلـــك العقـــل؛ كشـــيء خاص
باإلنسان.

تطوير الجوهر

أيضـــاً ،كوتهولـــد إفريـــم ليســـنغ
()Gotthold Ephraim Lessing
يمضـــي فـــي االتجـــاه الســـابق عينه،
حيـــث يعتبر أن مهمة اإلنســـان ،تكمن
فـــي تحقيـــق النـــوع اإلنســـاني ،حيث
"يدافـــع كذلـــك عـــن الفكـــرة القائلة؛
بوجـــوب تحقيق وتطوير ذلك الشـــيء
الخـــاص باإلنســـان ،جوهر اإلنســـان
وجوهـــر إنســـانيته ،ويـــرى بـــأن هذه
هـــي مهمة اإلنســـان .ومن ســـخريات
التاريخ أن ليســـنغ كان قد تحدث قبل
هتلـــر؛ بنحـــو مئة ســـنة ،عـــن الرايخ
(كلمـــة ألمانيـــة ،تعنـــي فـــي األصـــل
الدولـــة ،ثـــم أصبحـــت تعنـــي معنـــى
أوســـع هـــو اإلمبراطوريـــة) الثالـــث؛
باعتبـــاره الرايـــخ اإلنســـاني الكامـــل،
حيـــث تُتَجـــاوز فيـــه كل التناقضـــات
اإلنســـانية عـــن طريـــق وجـــود واحد
وانســـجام اإلنســـان" ،كما يقول فروم.
فهذا الوجود إن لـــم يكن وجوداً كونياً
فـــا فائـــدة منـــه؛ ألنـــه قـــد يتحقـــق
وجـــود محلي وانســـجام محلـــي ،لكن
فـــي إطـــار العصبـــوي ،القبائلـــي أو
القومـــي ،وشـــتان مـــا بيـــن الكونـــي
والمحلـــي القبلي.

من الفردانية إىل
الكونية

ومـــن أهـــم المفكرين اإلنســـانيين
فـــي القرنيـــن الثامن عشـــر والتاســـع
عشـــر ،هـــو يوهـــان فولفغانـــغ غوتـــه
()Johann Wolfgang Goethe
الـــذي لـــم يكـــن يـــرى اإلنســـان فـــي
فردانيتـــه ،وإنمـــا ككائـــن يحمـــل في
ذاتـــه كل اإلنســـانية؛ بـــكل إمكانياتها،
فيقـــول فروم "إن هـــدف الحياة ،برأي

هشاشة اإلنسان تحتم عليه استثامر
خصوصية العقل للتعاون مع اآلخرين
تحقيق النوع اإلنساين املثايل يكمن
بتطوير العقل الذي هو جوهر اإلنسان
غوته مل يكن يرى اإلنسان يف
فردانيته بل اعتربه مستوعباً يف ذاته
اإلنسانية
فكر األنوار يرى رضورة التجربة
الفردانية لوصول اإلنسان إىل كونيته
إذا مل يتوحد اإلنسان مع الكائنات لن
يصل إىل اإلنسانية الكامنة يف ذاته
غوتـــه ،هـــو التطـــور مـــن الفردانيـــة
إلـــى الكونية ،وبالنســـبة لفكـــر القرن
الثامن عشـــر ،لـــم يكن المـــرء يعتقد
بـــأن الوصول إلى الكونية ســـيحصل؛
عندمـــا يصبـــح كل النـــاس سواســـية
ويشـــعرون بأنهـــم موحـــدون ،بـــل إن
المـــرء كان يعتقـــد بـــأن اإلنســـان
ســـيصل إلى إنسانيته الخاصة – أي
اإلنســـانية عامة  -عـــن طريق المرور
بتجربـــة فردانيته الكاملة .فبالنســـبة
لفالســـفة األنوار ،يشـــعر اإلنسان أنه
موحـــد مع كل شـــيء ،ألنـــه قد اصبح
هـــو ذاتـــه .وإذا لـــم يصبح هـــو ذاته،
وبقي؛ من وجهة نظر نفســـية ،إنساناً
ميتـــاً مع الـــوالدة ،فلن يكـــون بإمكانه
الوصـــول إلى اإلنســـانية التي يحملها
فـــي ذاته".

التناقض الجوهري

يضيف فروم قائـــا "في اعتقادي
أن هذا األخير هـــو بالضبط تناقض
وجودي( .يقصد فروم مســـألة الخير

والشـــر لـــدى اإلنســـان ،أي اإلنســـان
الواعي وإنســـان الطبيعـــة المعروف
بميلـــه للعاطفـــة وقانـــون القـــوة)،
وفـــي لغـــة تقنيـــة نوعـــاً مـــا ،يمكـــن
للمـــرء أن يقـــول بأن جوهر اإلنســـان
هـــو ذاك التناقـــض بيـــن اإلنســـان
كحيـــوان يعيش فـــي الطبيعـــة ،وبين
اإلنســـان باعتبـــاره الوجـــود الوحيـــد
فـــي الطبيعة الذي يعـــي ذاته .ولهذا
الســـبب ،فإنـــه بإمـــكان اإلنســـان أن
يكـــون واعيـــاً بانشـــقاقه عن نفســـه،
بضياعـــه وضعفـــه ،وعليـــه أن يجـــد
ســـبي ً
ال للوحـــدة مـــع الطبيعـــة ومـــع
النـــاس اآلخريـــن .فإذا كان اإلنســـان
قـــد خلـــق وحيـــداً ،أو فريـــداً ،ووعى
انشـــقاقه عـــن العالم ،فإنه ســـيصبح
أحمـــق ،إذا لم يجد إمكانيـــة لتجاوز
هذا االنشـــقاق ،والوصول إلى وحدة
وجوديـــة جديـــدة" لتجـــاوز الوحـــدة
واالنشـــقاق ،علـــى اإلنســـان االنفتاح
علـــى اآلخريـــن والتعايـــش معهم.

الوحدة اإلنسانية
الكونية

يؤك ــد ف ــروم أن اإلنس ــان يمكن ــه
الوصـــول إلـــى وحدتـــه؛ مـــن دون
الرجـــوع إلـــى الـــوراء ،عـــن طريـــق
تطويـــر قوتـــه اإلنســـانية الخاصـــة
للعقـــل وللحـــب؛ بمقـــدار يصبـــح
العال ــم منزل ــه .إذن س ــيصبح إنس ــاناً
ً
كامـــا وســـيعيش فـــي تناســـق،
وانســـجام جديـــد مـــع ذاتـــه ومـــع
النــاس اآلخريــن ومــع الطبيعــة .وقــد
كانــت هــذه فكــرة الوحــي المســيحي
ول ــب الفك ــر الدين ــي (عمومـ ـاً) ف ــي
العصـــر الوســـيط المتأخـــر .كمـــا
كانـــت هـــذه الفكـــرة هـــي جوهـــر
النزعـــة اإلنســـانية للقـــرن الثامـــن
عش ــر .فاألس ــاس الحقيق ــي (ب ــرأي
الباحـــث بـــن علـــي عبـــد الغانـــي)،
الـــذي يعبـــر عـــن جوهـــر الوجـــود
وعـــن كينونـــة اإلنســـان هـــو تفعيـــل
الجانـــب الروحـــي لإلنســـان ،مـــن
خ ــال ازدواجي ــة األخ ــاق والح ــب،
فاألخ ــاق ه ــي الت ــي يمكنه ــا إخ ــراج
اإلنســـان مـــن مأزقـــه المـــادي،
األخـــاق اإلنســـانية القائمـــة علـــى
التجربـــة اإلنســـانية ،ويضـــرب لنـــا
مثـــاالً باألخـــاق البوذيـــة .أمـــا
الحـــب فهـــو تفاعـــل إنســـاني بيـــن
الـــذوات اإلنســـانية ،قائـــم علـــى
االحتـــرام  ،فالحـــب هـــو اعتـــراف
باآلخريـــن مـــن حيـــث مكوناتـــه
وثقافت ــه ،أم ــا م ــا نش ــترك في ــه ف ــي
كل هـــذا االختـــاف ،فهـــو إنســـانية
اإلنس ــان ،إذ يتوج ــب عل ــى كل ف ــرد
المشـــاركة فـــي هـــذه المســـؤولية.
وخل ــص ف ــروم إل ــى أن ــه بمج ــرد
مـــا نولـــد تصبـــح الحيـــاة بالنســـبة
لنـــا ســـؤاالً؛ مـــن الـــازم أن نجيـــب
عنـــه ،وهـــو ســـؤال ال يمكـــن أن
نجيـــب عنـــه عـــن طريـــق عقلنـــا
ودماغن ــا فق ــط ،،وإنم ــا ع ــن طري ــق
كل وجودنــا اإلنســاني .وليــس هنــاك
ســوى جوابيــن :إمــا أن نتقهقــر وإمــا
أن نطـــور إنســـانيتنا.
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الكــــتاب
امتالك إرادة التعايش والقدرة عىل تحقيقه
خطوة عىل طريق التنمية
القرآن يدعو إىل التأمل يف مآل التنوع
وتدبر رجوعه إىل أصل واحد

التنوع والتعايش
إن تحقيق التعايش يستوجب العمل المسؤول ،من أجل بناء
مجتمع عالمي ،قائم على المحبة اإلنسانية ،وفق مهمة،
يجب أن تتآزر على النهوض بها؛ مختلف الجهات الفاعلة في
المجتمعات المدنية .هذا هو فحوى كتاب "التنوع والتعايش"
للدكتور حسن الصفَّ ار.

يرى الصفار أن أول خطوة
تضعنا على طريق التنمية والتقدم
هي امتالك إرادة التعايش والقدرة
على تحقيقه" .فإذا ما اعترفنا
ببعضنا بعضاً ،واحترم كل واحد منا
اآلخر ،وأق َّر بشراكته ودوره ،حينئذ
يمكننا العمل م ًعا؛ لتجاوز حالة
التخلف العميق ،واالنطالق نحو أفق
الحضارة الواسع".
في الفصل األول الذي يحمل
عنوان "التنوع ظاهرة كونية
واجتماعية" ،ينطلق الكاتب من
فكرة مفادها أن اإلنسانية على
الرغم من أنها مشتقة من اإلنسان
الذي يعود في األصل إلى مصدر
أو نفس واحدة ،هي نفس أبونا
آدم عليه السالم ،حسبما جاء في
ّاس ا ّتَقُوا
القرآن الكريم﴿ ،يَا أَ ّيُ َها النَ ُ
اح َدةٍ
َر ّبَ ُك ُم ا ّلَذِ ي َخل َ َق ُكم ِ ّمن ّنَف ٍْس َو ِ
َو َخل َ َق مِ نْ َها َز ْو َج َها َوبَ َّث مِ نْ ُه َما رِ َج ًال
ِسا ًء﴾ ،إال أن استمرار حركة
َكثِي ًرا َون َ
التناسل البشري ،واتساع رقعة
معيشتهم على سطع المعمورة ،أدى
بمرور الزمن ،إلى أن تتكيف مظاهر
وأشكال تكونهم الجسدي؛ بما
يتناسب وظروف المحيط الطبيعي
الذي يعيشون فيه ،ونظراً الختالف
األجواء والظروف الطبيعية التي
تعيشها مجاميع البشر ،فقد أفرزت
حاالت من االختالف في المظاهر
واألشكال بين تلك المجاميع.
ومن أبرز صور التنوع ،نجد
التنوع الديني ،فاهلل سبحانه ،لم
يترك اإلنسان حيران ،تتقاذفه
أمواج التساؤالت؛ من دون إجابة،
فبعث له أنبياء هداة ،يرشدونه إلى
الطريق القويم .و"لكن دور األنبياء
يقتصر على تبليغ رسالة اهلل ،وليس
لهم حق السيطرة والهيمنة ،وإجبار
الناس على قبول الدين".

رؤية إسالمية

أنس بنيونس
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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في الفصل الثاني يتناول المؤلف
موضوع "التنوع واالختالف رؤية
إسالمية" ،فبدأه بمالحظة ،يقول

فيها "كثيراً ما كان التنوع بين أبناء
البشر سبباً للصراع ،إما لسعي فئة
ما باتجاه إلغاء شخصية الفئات
المختلفة والمغايرة ،وإخضاعها
والهيمنة عليها ،وإما لبروز نظريات
وتصورات واهمة بذاتية التفوق؛
النتماء معين على اآلخرين ،وإما
لوجود جهة تستغل حالة التنوع؛
بإذكاء الخالف والعداء من أجل
مصلحة أو مطمع" .ولكن ما رؤية
اإلسالم للتنوع والتمايز بين أبناء
البشر؟
يرى الكاتب أنه بالتدبر في
آيات القرآن الحكيم ،والقراءة
الواعية لنصوص السنة الشريفة،
وسيرة أئمة المسلمين ،يمكننا أن
نستشف رؤية واضحة؛ للتعاطي مع
موضوع التنوع واالختالف .فالقرآن
يوجه أنظار البشر وعقولهم ،إلى
التأمل والتفكر في دالالت هذا
التنوع والتغاير في المخلوقات،
مع رجوعها إلى أصول ومكونات
واحدة ،ففي ذلك أجلى اآليات
على قدرة الخالق وعظمته ،وعلى
إبداعه ،حيث يضفي هذا التنوع
على الكون والحياة جماالً وروعة.
هذا التنوع شمل كل شيء ،وهو
ما يستدعي التأمل والتفكير ،ومن
األمثلة على ذلك ،يذكر الصفار:
أ -العسل ،فهذا الغذاء القوي
الشهي ،الذي ينتجه النحل بعد
امتصاصه رحيق األزهار ،يأتي في
ألوان مختلفة ونكهات متعددة ،فقال
تعالىَ ﴿ :وأَ ْو َحى َربُّ َك ِإلَى الن َّْحلِ
أَنِ ات َِّخذِ ي مِ َن الْ ِجبَالِ بُيُوتًا َومِ َن
َّ
الش َجرِ َومِ َّما يَ ْعرِ ُشونَ ،ثُ َّم ُكلِي مِ ن
اسلُكِ ي ُسبُ َل َر ِّب ِك ُذلُلً
َّ
َ
ِ
ُك ِّل الث َم َرات ف ْ
اب ُّمخْ تَلِفٌ
يَخْ ُر ُج مِ ن بُ ُطو ِن َها َش َر ٌ
َّاس إِنَّ فِ ي َذلِكَ
أَلْ َوانُ ُه فِ يهِ ِشفَاءٌ ِّللن ِ
َليَ ًة ِّل َق ْو ٍم يَتَ َف َّك ُرونَ﴾.
ب -في مورد آخر ،يتحدث
القرآن الكريم عن التنوع في عالم
النبات والجماد واإلنسان ،وأن
التأمل في ظاهرة التنوع الشاملة في
الكون ،والبحث العلمي عن أسرارها

وأبعادها ،يقود اإلنسان إلى إدراك
شيء من عظمة الخالق المدبر،
وقدرته البالغة ،حيث يقول تعالى:
َّ َ
الس َماءِ َما ًء،
أَلَ ْم تَ َر أَنَّ الل أَن َز َل مِ َن َّ
َف َأخْ َر ْجنَا ِبهِ ثَ َم َر ٍات ُّمخْ تَ ِل ًفا أَلْ َوانُ َها،
ِيض َو ُح ْم ٌر
َومِ َن الْ ِجبَالِ ُج َد ٌد ب ٌ
مِ
ِيب ُسو ٌدَ ،و َن
ُّمخْ تَلِفٌ أَلْ َوانُ َهاَ ،و َغ َراب ُ
اب َو ْالَنْ َع ِام ُمخْ تَلِفٌ
الن ِ
َّاس َو َّ
الد َو ِّ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َ
خْ
مِ
أَلْ َوانُ ُه كذلِكِ ،إن َما يَ شى الل ْن
عِ بادِ ِه الْعلَماء ،إِنَّ َّ َ
الل َعزِ ي ٌز َغفُو ٌر".
َ
ُ َ ُ
ج -ضمن هذا السياق ،يأتي
الحديث عن التنوع في عالم اإلنسان،
حيث تختلف أعراقه وقومياته،
ولغاته وألوانه ،ووراء كل ذلك حقائق
وأسرار ،ال يدركها إال من اجتهد في
البحث العلمي ،حيث يتضح للعلماء
أن ذلك التنوع ،ما هو إال مظهر من
مظاهر القدرة والحكمة اإللهية.
مصداقا لقوله تعالىَ :ومِ ْن آيَاتِهِ
الس َما َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِضَ ،واخْ ت َِل ُف
َخل ْ ُق َّ
أَلْ ِسنَ ِت ُك ْم َوأَلْ َوا ِن ُك ْم ،إِنَّ فِ ي َذلِكَ
َليَ ٍات ِّلل ْ َعالِمِ ي َن .فهذه اآلية كافية
للتصدي لكل فكر متعصب ،ال يؤمن
باالختالف ،وال يؤمن بالتسامح
والتعايش واألخوة؛ في إطار احترام
إنسانية اإلنسان.

مرشوعية التنوع

بعد هذه اإلشارات الربانية
الكونية ،ينتقل الصفار للحديث
عن مشروعية التنوع ،وفي نظره أن
التنوع بين الناس على نوعين:
األول :تنوع طبيعي تكويني ،وجد
الناس أنفسهم ضمنه ،من دون
اختيار منهم ،حيث ال يستشار أحد،
وال يخير قبل مجيئه لهذه الدنيا ،في
انتمائه العرقي أو القومي ،وال في
مالمح شكله ومظهره ،فاألبيض لم
ينتخب البياض لنفسه ،وال األسود
اختار السواد لشكله ،ولم يقرر أحد
من البشر لنفسه أن ينحدر من
الساللة التي انحدر منها ،أو ينتمي
إلى القومية التي وجد نفسه منتمياً
إليها .هذا التنوع الطبيعي يتم
بالمشيئة اإللهية .لذلك يع ّبر عنه

بعض الجهات
املغرضة تستغل
حالة التنوع بإذكاء
روح العداء
حقائق وأرسار التنوع
تُدرك باالجتهاد من
خالل البحث العلمي
االختالف يستوجب
التعارف والتعايش
والتسامح وكأننا
إنسان واحد
أصحاب دعوى
امتالك الحقيقة
يسلكون طريقاً آخر
غري طريق الكونية
َّاس ِإ َّنا
تعالى بالجعل" :يَا أَيُّ َها الن ُ
َخل َ ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َوأُنثَىَ ،و َج َعلْنَاك ْمُ
ُش ُعو ًبا َو َقبَا ِئ َل ِلتَ َعا َر ُفوا ،إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم
عِ ن َد َّ ِ
الل أَتْقَا ُك ْم" .فاهلل سبحانه هو
الذي جعلنا متنوعين في أعراقنا
وقومياتنا وشعوبنا .ما يستوجب
التعارف والتعايش والتسامح ،وكأننا
جسد واحد إلنسان واحد ،وقربنا
من اهلل ،تحدده أعمالنا الصالحة
التي تفيد اإلنسانية في تطورها.
وهذا ما يعني أن أصحاب دعوى
امتالك الحقيقة ،وتكفير الناس؛
بجعل هذا يدخل الجنة واآلخر
النار ،إنما هم في طريق آخر غير
الطريق الكونية التي رسمها اهلل
لإلنسانية.
الثاني :تنوع اختياري كسبي،
يرتبط بقناعات اإلنسان وأفكاره،
ونمط سلوكه واتجاهه ،فكل إنسان
هو الذي يقرر ما يعتنق من دين،

وما يؤمن به من فكر ،وما يرتضيه
لنفسه من ثقافة .وتبعاً لذلك
تتعدد األديان بين الناس ،وتختلف
المدارس الفكرية.
هذا التنوع بتعبير الصفار "ناشئ
من تقدير اهلل تعالى وحكمته؛ لوجود
اإلنسان في هذه الحياة ،حيث خلقه
اهلل تعالى حراً مريداً مختاراً".

منهاج التعايش

في الفصل الثالث "التعايش منهج
وتطبيق" ،يرى الصفار أن أبناء
البشرية في هذه الحياة الدنيا،
يعيشون على تنوعهم وتمايزهم،
ضمن حياة مشتركة ،متداخلة
المصالح والمنافع ،وال يمكن ألي نوع
من أنواع البشر أن يختاروا ألنفسهم
زاوية من زوايا الدنيا ،فيقبعون فيها
أي تأثر
بعيداً عن اآلخرين ،من دون ّ
أو تأثير .ذلك ألن "التنوع داخل كل

نوع ،فلو اختار السود أو البيض
مث ً
ال ،جهة من الكرة األرضية،
فإنهم لن يكونوا جميعاً متطابقين
في كل شيء ،بل سيعيشون أدوار
التنوع المختلفة داخلهم ،قومياً
أو قبلياً أو دينياً .وكذلك لو انحاز
المسلمون أو المسيحيون مث ً
ال ،إلى
ركن من األرض ،فإنهم سيشتملون
على تعددية في األعراق ،والقوميات
والمذاهب والتوجهات ،وذلك يعني
أن تستمر حالة الفرز واالنعزال؛
حتى تصل إلى أضيق الدوائر ،مما
يتنافى مع طبيعة الحياة والبشر".
فالتنوع أمر طبيعي وما على اإلنسان
إال قبول هذا التنوع والتعايش مع
أخيه اإلنسان؛ من دون أي اقصاء.
ويضــرب الصفــار مثــاالً للتعايــش؛
بمـــا وقـــع فـــي الســـنة األولـــى
لتأســـيس المجتمـــع اإلســـامي
ف ــي المدين ــة المن ــورة ،بع ــد هج ــرة
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الكــــتاب
التسامح يطهر القلب والروح ويجعلهام
عىل صلة بكل يشء مقدس
التسامح يدلنا عىل طريق معرفة النفس
ويجعل ذواتنا ترتبط باآلخرين
التسامح ينقي الهواء ،ويطهر القلب والروح ،ويجعلهما على
صلة بكل شيء مقدس ،فمن خالل التسامح نجد أنفسنا
مرتبطين بما هو أبعد من أنفسنا ،ومدى تصوراتنا ،وفهمنا
لألشياء ..التسامح يجعلنا نستشعر األمن مع غموض الحياة،
ويهيئ لنا فرصة أن نؤدي ما جئنا من أجله .هذا ما يقوله كتاب
جيرالد ج .جامبولسكي"،التسامح أعظم دواء على اإلطالق".

التسامح ..أعظم
دواء على اإلطالق
الرس ــول إليه ــا ،حي ــث وض ــع صل ــى
اهلل عليـــه وســـلم دســـتوراً سياســـياً
تنظيميـــاً ،إلدارة المجتمـــع والدولـــة
اإلســـامية الناشـــئة ،عـــرف
بصحيفـــة المدينـــة ،وقـــد تضمنـــت
ه ــذه الصحيف ــة االعت ــراف بمواطن ــة
غيـــر المســـلمين ،وعضويتهـــم فـــي
تكوي ــن المجتم ــع الجدي ــد ،وح ــددت
الواجبـــات عليهـــم ،والحقـــوق التـــي
كانـــت لهـــم ،شـــأنهم شـــأن بقيـــة
المواطنيـــن المســـلمين.
تقــول إحــدى فقــرات تلــك
الصحيفــة ،التــي أمالهــا رســول اهلل
صلــى اهلل عليــه وســلم وأمضاهــا:
 "وإن يهــود بنــي عــوف أمــةمــع المؤمنيــن :لليهــود دينهــم،
وللمســلمين دينهــم ،ومواليهــم،
وأنفســهم ،إال مــن ظلــم ،أو أثــم ،ال
يوتــغ إال نفســه ،وأهــل بيتــه ،وإن
ليهــود بنــي النجــار مثــل مــا ليهــود
بنــي عــوف ."...وتُعــدد الصحيفــة
ســائر قبائــل اليهــود فــي نفــس
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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التنوع تقدير إلهي لإلنسان الذي خلقه
تعاىل حرا ً مريدا ً مختارا ً
دروس الهجرة إىل املدينة تؤكد حتمية
تقبل اآلخر والتعايش معه
الســياق ،ثــم تضيــف:
 "وإنَّ علـــى اليهـــود نفقتهـــم،وعلـــى المســـلمين نفقتهـــم ،وإنَّ
بينهـــم النصـــر علـــى مـــن حـــارب
أهـــل هـــذه الصحيفـــة ،وإنَّ بينهـــم
النصـــح والنصيحـــة ،والبـــر دون
اإلث ــم .وإن ــه ال يأث ــم ام ــرؤ بحليف ــه،
وإن النصـــر للمظلـــوم .وإن اليهـــود
ينفقـــون مـــع المؤمنيـــن مـــا دامـــوا
محاربي ــن .وإن يث ــرب ح ــرام جوفه ــا
أله ــل ه ــذه الصحيف ــة" .م ــن خ ــال
تأم ــل الفقرتي ــن ،نج ــد أن الرس ــول
ال يشــترط؛ إلقامــة الدولــة أن يكــون

المجتمـــع كلـــه إســـامياً خالصـــاً،
فالرســـول صلـــى اهلل عليـــه وســـلم،
جســـد التنـــوع فـــي إقامـــة الدولـــة،
ّ
وهـــذا مـــا يســـتدعي االنتبـــاه
اليـــوم إلـــى ضـــرورة تقبـــل اآلخـــر،
والتعايـــش معـــه ،خاصـــة مـــع كثـــرة
الهجـــرة ومـــا نتـــج عـــن ذلـــك مـــن
تواصـــل بيـــن األعـــراق واألجنـــاس
واألديـــان.
وفــي هــذا الســياق ،كتــب رســول
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم كتابــاً
لنصــارى نجــران ،يؤكــد فيــه
حقوقهــم الكاملــة:

بس ــم اهلل الرحم ــن الرحي ــم ،م ــن
صلَّـــى َّ
َر ُســـو ُل َّ ِ
اللُ َعلَيْـــهِ َو َســـلَّ َم
الل َ
إلـــى
األســـق ُِف بَنِـــي الْ َحـــارِ ِث بْـــنِ
ْ
َ
َ
َ
َةِ
ـــاقِ
َ
ـــب َوأ َس ف ن ْجـــ َرا َن َوك َهنتِهِ ـــ ْم،
َك ْع ٍ
َو َم ـ ْن تَ ِب َع ُه ـ ْم َو ُر ْهبَانِهِ ـ ْم :أَنَّ لَ ُه ـ ْم َعل َــى
َم ــا ت َْح ـ ِـت أَيْدِ يهِ ـ ـ ْم مِ ـ ـ ْن َقلِي ـ ٍـل َو َكثِي ـ ٍـر
صل َ َواتِهِ ـ ـ ْم َو َر ْهبَا ِن َّيتِهِ ـ ـ ْم،
مِ ـ ـ ْن ِبيَعِ هِ ـ ـ ْم َو َ
الل َو َر ُســولِهِ أَال يُ َغ َّيـ َر أَ ْسـقُفٌ
َو ُجـ َوا ُر َّ ِ
ـــب َعـــ ْن
َعـــ ْن أَ ْســـقُفِ َّيتِهِ َ ،وال َراهِ ٌ
َ
ِـــهِ
ـــن َعـــ ْن َك َهانت ،
َر ْهبَا ِن َّيتِـــهِ َ ،وال َكاهِ ٍ
َوال يُ َغ َّيـــ َر َحـــقٌّ مِ ـــ ْن ُحقُوقِ هِ ـــ ْمَ ،وال
ُس ـل ْ َطانِهِ ْم َوال َشـ ْـيءٍ مِ َّمــا َكانُــوا َعلَيْــهِ
صل َ ُح ــوا فِ ي َم ــا َعلَيْهِ ــ ْم
َم ــا نَ َ
ص ُح ــوا َوأَ ْ
َ
ُ
ْ
ْ
قِ
ِمِ
َغيْـــ َر ُمث لِيـــ َن بِظل ٍـــم َوال ظال يـــن.
إذن ،الحري ــة مضمون ــة ف ــي اإلط ــار
اإلســامي ،مــا يجعــل التعايــش ليــس
ض ــرورة مدني ــة فق ــط ،وإنم ــا واج ــب
دينـــي أيضـــاً .فالرســـول الكريـــم
اســـتطاع القضـــاء علـــى العصبيـــة
والقبليـــة وشـــجع علـــى االندمـــاج؛
بغـــض النظـــر عـــن األعـــراق أو
القوميـــات أو الديـــن.

رضوان العامري

يرى الكاتب أن ما نشاهده اليوم
من صراع محتدم بين القوميات
واألديان والمذاهب يكشف عن
رخاوة األسس التي يقوم عليها
مفهوم التسامح أو غيابه ،فهو في
نظر األوساط المتصارعة ،ال يعدو
كونه قيمة أخالقية تتحكم بها
المؤثرات االجتماعية والسياسية.
وهو في أحسن األحوال منّة وتفضل
مشروط؛ قد ينقلب إلى ضده
إذا فقد رصيده األخالقي ،وما
نحتاج إليه فع ً
ال لتوطيد العالقة
بين الطوائف والقوميات مفهوم
يرتكز إلى أسس .فالتسامح إذن،
هو حق لجميع األفراد على أساس
االعتراف باآلخر ،وحماية حقوقه.
يتوقف الكاتب مع دالالت
التسامح في اللغة واالصطالح ،فهو
لغوياً مشتق من السماحة أي الجود.
والمسامحة تعني المساهلة ،وسمح:

جاد وأعطى عن كرم وسخاء؛
ليخلص إلى أن الداللة اللغوية
للتسامح تستبطن المنة والكرم.
أما في االصطالح فهو :موقف
إيجابي تجاه العقائد واألفكار،
يسمح بتعايش الرؤى واالتجاهات
المختلفة؛ بعيداً عن االحتراب
واإلقصاء؛ على أساس شرعية
اآلخر المختلفة دينياً وسياسياً،
وحرية التعبير عن آرائه وعقيدته.
يتساءل الكاتب :ما المطلوب من
الشخص المتسامح؟ هل المطلوب
التنازل عن القناعات الفكرية
والعقدية نزوالً عند رغبة اآلخر،
أو ضرورة يقتضيها التسامح؟ أو
أن التسامح يعني االنصياع والتبعية
والرضوخ للمختلف؟ يجيب بأنه ال
هذا وال ذاك ،وإنما التسامح يعني
اعترافاً باآلخر والتعايش معه على
أساس حرية العقيدة وحرية التعبير،
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الكــــتاب
ال تكرماً وال منة ،وإنما حق باعتبار
تعدد الطرق إلى الحقيقة ،وأن
هذه األخيرة موجودة لدى جميع
االتجاهات العقدية؛ على أساس
وحدة الحقيقة وتعدد التجارب
الدينية.

منابع الالتسامح

أما في الحديث عن منابع
الالتسامح ،فيقول الكاتب" ،تتعدد
منابع الالتسامح تبعاً لطبيعة
المجتمع ثقافياً وفكرياً وعقيدياً،
وأيضاً تبعاً لمستوى حضور الدين،
ومدى تمسك المجتمع بالقيم
الدينية واألخالقية .لكن ثمة منابع
تعد األهم بينها ،وهي المنابع التي
تفضي إلى التعصب الديني والقبلي
والسياسي؛ وما ينتج عنها وما
يعمق وجودها ويركز فاعليتها من
مفاهيم وقيم .وال شك أن تفكيك
هذه البنى وإعادة تشكيلها؛ بما
يخدم قيم التسامح وبناء مجتمع
متسامح ،مهمة شاقة وصعبة،
تتطلب خطاباً ثقافياً وفكرياً قادراً
على تشكيل أجواء تساعد الناس
على التماهي مع القيم االجتماعية
الجديدة ،والتخلي عن القيم السلبية
الموروثة ،أي التماهي مع قيم
التسامح من أجل بناء مجتمع يمكنه
استيعاب التناقضات والتقاطعات
الحادة بين األديان والمذاهب
والقوميات" .متوقفاً عند بعض
مصادر الالتسامح ،منها:
 منطـق العنـف :لقـد ظـل العنـفمنطقـاً مسـتحكماً داخـل المجتمعات
غيـر المتحضـرة ،أي المجتمعـات
التـي ترفـض االحتـكام للقانـون،
وترتكـز للعنـف فـي تقريـر مصيرهـا،
وانتـزاع حقوقهـا ،وتسـوية خالفاتها.
واسـتمر العنـف صفـة مالزمـة لكثيـر
من الشـعوب؛ رغم اختالف الظروف
وتطـور الحضـارات .ولهـذه الظاهـرة
أسـبابها وجذورهـا التاريخيـة ،وهـو
يقـول" :فلجـوء اإلنسـان البدائـي
للقـوة والعنـف كان دفاعـاً عـن
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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التسامح يغدو متاحاً عندما ننظر إىل العامل
عرب عيون ميلؤها الحب

وإال فإنـه ينطلـي بسـهولة علـى ذوي
النوايـا الطيبـة مـن البسـطاء ،ممن ال
يفقهـون أسـاليب الخطـاب وطريقـة
توظيـف اآليـات ،وال يميـزون بدقـة
بيـن األحاديـث والروايـات الصحيحة
والموضوعـة .ومـا هـو عـام فـي
النـص ومـا هـو خـاص ،وأيهمـا
مقيـد وأيهمـا مخصـص ،وإنمـا
يكفـي لتصديقهـا والتفاعـل معهـا
انتماؤهـا للمراجـع اإلسلامية ،بمـا
فيهـا كتـب التـراث ،وأقـوال الرجـال،
أي الخطـاب النصـي والشـفهي؛ بـل
إن تأثرهـم بـكالم الخطبـاء أقـوى
وأسـرع ،لـذا ليـس غريبـاً أن يكـون
أكثـر المتطرفيـن الدينييـن ممـن لـم
تسـعفهم كفاءتهـم العلميـة والثقافيـة
فـي إدراك الحقيقـة".

العقل الالمتسامح نتاج األنا ،التي تقنعنا بأن
الطريقة الوحيدة؛ لحامية أنفسنا من أذى
قد يصيبنا ،هي أن نعاقب الشخص اآلخر؛
ببغضنا وكرهنا له؛ ليشعر بوطأة ما ارتكبه

أسس التسامح

التسامح يغني أرواحنا ومينحنا الشعور
بالسالم الداخيل والسعادة
األنا مليئة باملتناقضات وغياب التسامح
يصنع فجوة يف قلوبنا
"األنا" قائم عىل الشعور بالخوف والذنب
واللوم وأن ال أحد يستحق التسامح

النفـس؛ بسـبب األخطـار المحدقـة
بـه .ولمـا ظهـر التنافـس بيـن أبنـاء
المجموعـة البشـرية الواحـدة
واحتـدم الصـراع علـى المراعـي
والحقـول ،لجـأ اإلنسـان للعنـف
والقـوة للدفـاع عـن حياتـه وعائلتـه
وممتلكاتـه" .مـا يسـتدعي فهـم مهمـة
ثقافـة التسـامح ،وضرورة انتشـارها،
وتثقيـف الشـعب عليهـا؛ عبـر خطـاب
مؤهـل ،قـادر علـى اسـتنبات قيـم
جديـدة ،بـدال مـن النسـق القيمـي
الـذي نطمـح الجتثاثـه؛ حتـى يصبـح
التسـامح مسـؤولية تاريخيـة،
يتصـدى لهـا جميـع أبنـاء الوطـن،
مـن أجـل الوطـن ووحدتـه وسلامته
وأمنـه ومسـتقبله.
 الـوالء القبلـي :فالـوالء لقيـمالعشـيرة أو القبيلـة تداعيـات خطـرة
فـي إطـار مجتمـع يضـم عـدداً مـن
القبائـل ،ال سـيما حينمـا تتصـادم

القيـم فيمـا بينهـا ،أو بينهـا وبيـن
قيـم وقوانيـن الدولـة .ولعـل أهم هذه
التداعيـات انشـطار الـوالء ،الذي هو
عمـاد التماسـك الوطنـي ،وركيـزة
وجـود الوطـن ،الـذي سـينهار وتلتهمه
االنقسـامات وتقاطـع الـوالءات؛ إذا
لـم يشـعر الفـرد بانتمـاء حقيقـي
للوطـن .مـا يعنـي أن العقـل الجمعـي
للقبيلـة يمثـل خطـراً كامنـاً ،إذ يمكـن
تعبئتـه وتحريكـه بشـكل غيـر واع.
 التطـرف الدينـي :يعتبـرالتطـرف الدينـي أحـد أخطـر
منابـع الالتسـامح ،لتل ّبسـه ببعـد
شـرعي ،وتوظيفـه للنـص الدينـي،
وقابليـة النـاس لتصديقـه ،وقدرتـه
علـى التخفـي والتسـتر تحـت غطـاء
الشـرعية ،والواجـب والجهـاد
والعمـل الصالـح واألمـر بالمعـروف
والنهـي عـن المنكـر .مـا يسـتدعي
"وعيـاً يعـري حقيقتـه ،ويكشـف زيفه،

أمـا أسـس التسـامح ،فمتعـددة
بـرأي الكاتـب ،ومنهـا:
 حقـوق المواطنـة .ويـرى أنالمجتمـع إذا لـم يكـن مهيـأ نفسـياً
وفكريـاً وثقافيـاً لالعتـراف باآلخـر،
ألي سـبب كان ،فـإن قبـول اآلخـر
وقبـول التعايـش معـه أمـر تفرضـه
وحـدة الوطـن ،مـن أجـل اسـتتباب
األوضـاع واسـتقرار األمـن والسلام.
ولذلـك تشـكل حقـوق فالمواطنـة
أحـد األسـس الكفيلـة بإرسـاء
دعائـم التسـامح داخـل المجتمـع.
فالمواطنـة ليسـت "سـوى االعتـراف
باآلخـر وبحقوقـه ،وقبـول التعايـش
معـه سـلمياً وفـق حقـوق مشـتركة
لجميـع المواطنيـن (تبعـاً لنضـج
المجتمـع فكريـاً) .وهـي قضيـة
تمليهـا وحـدة الوطـن والحريـة
الشـخصية واالعتـراف المتبـادل
بيـن أبنـاء الشـعب جميعـاً .رغـم
تنـوع خصوصياتهـم .أي أن جميـع
األفـراد ،وفقـاً لحقـوق المواطنـة،
متسـاوون فـي الحقـوق والواجبـات
علـى أسـاس التسـاوي فـي انتمائهـم
للوطـن الواحـد".
 -سـيادة القانـون ،فكمـا أن

حقـوق المواطنـة هـي األسـاس األول
إلرسـاء قيـم التسـامح فـي المجتمـع،
فالقانـون وسـيادته هـو األسـاس
الثانـي لهـا .بـل ال يمكـن للتسـامح
االسـتمرار فـي تأثيـره االجتماعـي،
مـا لـم يكـن هنـاك قانـون يسـتند
إليـه ويدافـع عـن قيمـه .مـا يعنـي أن
تثبيـت الحقـوق وفـرض الواجبـات
وتحديـد السـلطات ،تتوقـف جميعهـا
علـى وجـود قانـون فاعـل ،يتوافـر
علـى قـوة ردع عاليـة .لذلـك صـارت
حقـوق المواطنـة إحـدى القضايـا
التـي تتوقـف فاعليتهـا علـى وجـود
قانـون متماسـك وفاعـل .أي كمـا أن
حقـوق المواطنـة تحتـاج إلـى قاعـدة
فكريـة وثقافيـة متجـددة تغـذي أبنـاء
الوطـن الواحـد بقناعـات حقيقيـة،
تحتـاج هـي أيضـاً إلى قانـون لتفعيلها
وحمايتهـا.
 إعـادة تشـكيل قيـمالتفاضـل ،معتبـراً أن االرتـكاز
إلـى القيـم اإلنسـانية سـيكون
الحـل األمثـل لمشـكلة تعـدد القيـم،
وتسـوية التفاضـل الطبقـي القائـم
علـى منظومـة القيـم ذاتهـا .هـذا إذا
أخذنـا بنظـر االعتبـار تأكيـد الديـن
علـى البعـد اإلنسـاني فـي العالقـات
العامـة داخـل المجتمـع المتعـدد.
فالنـاس فـي نظـر االسلام إمـا أخ
لـك فـي الديـن وإمـا نظيـر لـك فـي
ا لخلـق .
ويـرى الكاتـب أن التفاضـل فـي
القـرآن يقـوم علـى أسـس ،منهـا:
 التقـوى :مصداقـاً لقولـه تعالـى:ّـاس ِإ َنّـا خَ َلقْ نَاكُ ْم ِم ْـن
﴿ َيـا أَ ُّي َهـا ال َن ُ
َذك ٍَـر َو ُأ ْن َثـى َو َج َع ْلنَاكُ ْـم ُش ُـعو ًبا
َو َق َب ِائ َـل ِل َت َعا َر ُفـوا ِإ ّ َن أَ ْك َر َمكُ ْـم ِعنْـ َد
الل أَ ْتقَاكُ ْ ـم﴾ .وفـي المأثـور عـن
َّ ِ
النبـي " :ال فضـل لعربـي علـى
أعجمـي إال بالتقـوى" .مـا يجعـل
"التقـوى قـادرة علـى كبـح جمـاع
النـزوات الشـيطانية لـدى اإلنسـان
وخلـق أجـواء حميميـة مفعمـة بالحب
والوئـام".
 -العلـم ،وهـذا مـا أكـد عليـه

عندما نتجاهل التسامح فإننا من سيعاين
ويفقد الشعور بالطأمنينة
من خالل التسامح ميكننا وقف الدمار
واآلالم الدائرين فوق كوكبنا
"األنا" تجعلنا نندمج مع الجسد بدالً من أن
نرى جوهرية تكويننا الروحي
بوسع التسامح أن يب ِّدل األحوال وييضء
طريق العودة إىل السكينة

القـرآن الكريـم فـي بعـض آياتـه التـي
أشـار مضمونهـا إلـى أفضلية المؤمن
الـذي أتـى علمـاً ،التـي ربمـا -بتعبيـر
الكاتـب -تشـمل مطلـق اإلنسـان
العالـم ،وليـس شـريحة خاصـة .قـال
تعالـىَ ﴿ :ير َفـع ّ َ ُ
الل ا َل ِّذيـنَ آَ َمنُـوا
ْ ِ
ـات
ِم ْنكُ ْـم َوا َل ِّذيـنَ ُأوتُـوا ال ِْعلْـ َم َد َر َج ٍ
َو ّ َ ُ
الل ِب َمـا ت َْع َم ُلـو َن خَ ِبي ٌـر﴾ .وال شـك
أن العلـم الـذي تنتفـع منـه البشـرية
يسـتحق التقديـر واالحتـرام ،ويصلـح
بجـدارة ألن يتحـول إلـى قيمـة
تفاضليـة ،يفضـل علـى أساسـها
اإلنسـان العالـم ،احترامـاً وتقديـراً
لجهـوده الخيـرة فـي خدمة البشـرية.
أمـا إذا قـام التفاضـل علـى أسـس ال
إسلامية ،وال إنسـانية ،فهـو ليـس
تفاضلا؛ بقـدر مـا يكـون تحقيـراً
ً
لآلخـر ونوعـاً من التعالـي واإلعجاب
بالـذات.
 إطلاق الحريـات العامـة،ً
فهـي تلعـب دوراً كبيـراً
وفاعلا فـي
ترسـيخ قيـم التسـامح بيـن أبنـاء
الوطـن الواحـد .والعكـس عندمـا
يعيـش الشـعب االضطهـاد والكبـت
والحرمـان ،فإنـه يفضـي إلـى الخوف
والنفـاق والتكتـم واخفـاء الحقيقـة
وانتشـار العنـف والالتسـامح.
ويبقـى الوضـع فـي حالـة ترقـب
وتأهـب وإنـذار مسـتمر ،حتـى تتحول
النشـاطات الفكريـة والثقافيـة
إلـى حـركات سـرية .وهنـا تكمـن
الخطـورة ،والحـل هـو الحريـة؛ وفـق
ضوابـط معقولـة ومقبولـة.
وفـي األخيـر أكـد الكاتـب علـى
أهميـة الرحمـة التـي تعتبـر عامـة
ال تختـص بفرقـة أو جماعـة وإنمـا
هـي شـاملة .وهـو مـا ع َّبـ َر عنـه قولـه
تعالـىَ ﴿ :و َمـا أَ ْر َسـ ْلن َ
َاك ِإ ّ َل َر ْح َم ًـة
ِ ّل ْل َعا َل ِميـنَ ﴾ .ومـا ال ريـب فيـه أنـه
حيثمـا كانـت الرحمـة فلا كراهيـة
وال إكـراه ذلـك أن الكراهيـة مـن
لـوازم العـدوان والنقمـة ،بينمـا الرفق
والعطـف والرأفـة والعـدل واإلحسـان
مـن لـوازم الرحمـة.
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التأمل سبيل تفتح الذات ..والوصول إىل
التسامح مرهون بإرادة اإلنسان
أولئك القابعون يف الظلمة ال ميكنهم
إخراج اآلخرين إىل النور
إذا كانت شعلة حياتك منطفئة فكيف
ستيضء لآلخرين؟

التسامح ..رؤية إنسانية تزهر الحياة
التأمل هو الزهرة والتسامح هو العطر .هذا هو األمر ،فالزهرة
تتفتح ،والعطر تحمله أكف الريح في كل االتجاهات ،تمضي به
إلى أبعد نقطة في األرض .فيما يتوقف كل شيء على تفتح
زهرة الذات .هذا ما يحاول أن يقوله أوشو في كتاب "التسامح".

فاطمة الشباين
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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يرى الكاتب أن البشر يمتلكون
القدرة على التفتح كما الورود،
"ولكن ،إن لم تزهر ذات اإلنسان،
فمن المستحيل أن ينتشر العطر،
عطر التسامح والعطاء .ولن يختبر
أحد رائحته .إنه ليس نظاماً ،وليس
بمقدورك تدبر أمره .إنه أبعد..
أبعد بكثير مما تعتقد أو تتخيل".
يعتقد أوشو أن التأمل هو باب تفتح
الذات ،ويفترض أنك "إذا مارست
التأمل يومياً ،وفجأة ،أصبحت واعياً
لظاهرة جديدة ،ظاهرة غريبة كلياً،
تنبع من ذاتك ،هذا يعني أن التسامح
يفيض باتجاه جميع أنحاء الوجود،
من دون توجيه ،من دون تحديد
لمساره ،إلى أبعد حدود الوجود" .ما

يعني أن الوصول إلى التسامح رهين
بإرادة اإلنسان ،فإذا لم يكن هذا
األخير مريداً للتسامح والتعايش،
فلن يكون هناك أي تسامح.
ويوضح الكاتب أنه من دون تأمل،
تبقى الطاقة نوعاً من العاطفة،
ومعه ،تتحول الطاقة إلى تسامح..
إلى عطاء .فالعاطفة والعطاء ليسا
طاقتين منفصلتين ،وإنما طاقة
واحدة ،حالما نعبر مرحلة التأمل
تتحول ،وتتخذ شك ً
ال جديداً ،وتظهر
بنوع مختلف جداً عما كانت عليه.
التأمل حسب أوشو هو الزهرة،
"وللزهرة جذورها المنغرسة فيك،
أما حين يتحول التأمل إلى تسامح،
إلى عطاء ،إلى رحمة وشفقة وحنان،

يكون قد قطع كل صلة بالجذور،
وهذا ما يمنحه حرية الحركة ،حرية
الذهاب إلى حيث يشاء ،أو إلى حيث
تأخذه الريح".
يرى الكاتب أن التسامح غير
مرتبط بالزهرة .إنه يأتي منها،
لكنه ليس من الزهرة .إنه ينتشر من
خاللها ،فالزهرة إذن هي مجرد ممر
له ،ألنه في الحقيقة ينبعث مما هو
وراءها وأبعد منها ،لكنه ال يأتي من
دونها .إنها ضرورة لوجوده ،مع أنه
ال ينحني إليها ،حالما تتفتح الزهرة،
ينعتق التسامح ويصبح حرا .هذا ما
يجب عليك فهمه بعمق ،ألنه إذا ما
عرفت كيف تبدأ اختبار التسامح،
فلن يكون هناك عطر ،التسامح من
دون فهمه هو العاطفة ذاتها ،إنما
باسم جديد .إنه الرغبة التي تقف
وراء الطاقة ،فتفسدها ،والتي قد
تصبح مصدر خطر لآلخرين".
يفرق أوشو بين العاطفة
والتسامح" ،العاطفة تتجه نحو
األسفل ،والتسامح ،يتجه نحو
األعلى .العاطفة تتحرك ضمن
الرغبة ،التسامح يتحرك بعيداً عن
الرغبة .العاطفة تلهيك عن المآسي
التي تعاني .التسامح احتفال رائع،
إنه رقص على إيقاع الحياة ،إنه
االمتالء بالفيض ،بالنور الذي
يمكنك مشاركته اآلخرين" .ما يعني
أن العاطفة مرتبطة بالذات ،بينما
التسامح يجمع الذات بالذوات
األخرى .وبالتالي إذن لم نعرف كيفية
اختيار التسامح ،فلن يكون هناك
عطر ،ويصبح التسامح آنذاك نوعاً
من العاطفة.

ادعاء الوداعة ليس
تسامحاً

في الحديث عن هذه الجزئية
المتعلقة بالوداعة والتسامح ،يقول
أوشو "ال يمكن لألعمى أن يقود
أعمى .أولئك القابعون في الظلمة،
ال يمكنهم إخراج اآلخرين إلى النور.
أولئك الذين ال يعرفون الخلود،

استقامة .وهذا ما سيؤدي باآلخرين
إلى التهلكة .وبتعبير أوشو الدقيق
"إذا كانت شعلة حياتك منطفأة،
فكيف ستضيء لآلخرين".
هنا يستحضر أوشو قول إيمانويل
كانط عن األخالق ،والذي أكد فيه
على "أن استغالل الغير عمل ال
أخالقي" .فانعدام األخالق عند
بعض الناس لن يخلق سعادة ولن
يحقق تسامحاً وال تعايشاً.

رس الحياة

رس الحياة يكمن يف أال تعترب نفسك دامئاً
عىل حق
عىل اإلنسان أن يكون متسامحاً محباً للناس
ال قاضياً يدين هذا ويربئ ذاك
الذين يريدون جعل الناس تابعني لهم
ثقافياً ودينياً يتسببون يف تدمري البرشية
ال يمكنهم مساعدة اآلخرين على
التخلص من الخوف من الموت.
أولئك الذين ال يعيشون حياتهم
بكليتها وبشغف ،أولئك الذين
ينشدون األغاني غير الصادرة من
القلب ،أولئك الذين ابتسامتهم
مرسومة على شفاههم ،ال يمكنهم

مساعدة اآلخرين ليكونوا سعداء
منشرحي القلوب ،ومخلصين .أولئك
المنافقون المدعون ،ال يمكنهم تعليم
اآلخرين الصدق واالستقامة" .من
خالل هذه الفقرة يريد أوشو التأكيد
على أن النفاق لن يوصل إلى الهدف
النبيل طالما أصحابه ليسوا أهل

وهنا يقدم لنا أوشو قاعدة مهمة
وهي قوله "إن سر الحياة يكمن في
أال تعتبر نفسك دائماً على حق .ال
تتمسك بأي فكرة ،وال تعتبر أحداً
غيرك مخطئاً .إذا اعتبرت نفسك
دائماً على حق ،فهذا يعني أنك
تعتبر اآلخرين مخطئين ،وإياك
مالمة أحد .تقبل الناس كما هم،
ومن أنت لتقرر إن كانوا على خطأ
أم على صواب ،إن اخطؤوا فهم
الذين يتحملون نتيجة أخطائهم،
وإن أصابوا فهم يجنون محصول
أفعالهم" .إذن فعدم االمتثال لهذه
القاعدة ،سيجعل بين اإلنسان
والناس حواجز وعداوة ،وبالتالي
غياب التعايش وسيادة الفرقة ،داخل
المجتمع .فعلى اإلنسان إذن أن يكون
متسامحاً ،محباً للناس ،وليس قاضياً
يدين هذا ويبرئ ذاك.
يتساءل أوشو :ماذا تعني محاولتك
مساعدة اآلخرين؟ ويجيب أوشو
بقوله" :غالباً ،تبدو وكأنك تحاول
تغييرهم .أكثر من إظهار االحترام
والحب غير المشروط" .مضيفاً
كذلك بالقول "هنا فرق كبير بين
محاوالتك لتغيير اآلخرين ومحاوالتك
لمساعدتهم .وإ ْد تمد يد العون ألحد،
فأنت تفعل هذا ليبقى هو هو ،أما
حين تحاول تغيير شخص ما ،فإنما
تفعل ذلك لتجعله على صورة أنت
تريدها ،أو لتجعله صورة طبق األصل
عن إنسان ما .في هذه الحالة ،أنت
لم تكن مهتماً بالشخص ذاته ،إنما
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لديك فكرة معينة ،لديك مثال ،وأنت
تحاول تغييره ليكون وفقاً لما ترى
أنت" .ومن ثم يمكن القول إن مثل
هذه المحاوالت ،هي في الحقيقة
نوع من العدائية والتعنيف ،إنها جهد
يبذل لتدمير اإلنسان اآلخر .إنها
ليست حباً ،وال عطاء .العطاء يسمح
لآلخر بأن يكون هو نفسه .يقول
أوشو "ساعد اآلخرين ليكونوا على
طبيعتهم ،ليكونوا أحراراً ،ساعدهم
ليكونوا هم أنفسهم ،وإياك أن
تضغط على أحد".
هكذا يكون أوشو قد أوضح
معنى المساعدة المقصودة من قِ بل
بعض الذين يريدون جعل الناس
تابعين لهم في الفكر واللغة والدين
والعادات ،وهذا في نظر أوشو تدمير
للبشرية ،ألن هذه األخيرة مبنية
على االختالف ،والحل في ظل هذا
االختالف هو التعايش والتسامح،
وليس تغيير الناس ليكونوا تابعين
العتقاد معين ،فاالختالف أوجده
اهلل وعلينا التعايش في ظل ذلك من
دون تضييق على بعضنا بعضاً ،أو
فرض آرائنا بالقوة على غيرنا.

علينا أن نساعد بعضنا بعضاً ما دمنا نتقاسم
الكون ونشكل ذاتاً إنسانية
اآلخر هو أنت الذي ينعكس وجهه عىل
مرايا متعددة

العطاء يف املامرسة

لفهم معنى "العطاء في الممارسة"
بدأ أوشو باإلشارة إلى أن األنانية
أو اتباع األهواء الشخصية ،كلمة
مدانة من الجميع ألن الجميع ال
يريدك أن تكون أنانياً ،ولكن لماذا؟
لتساعد اآلخرين .للتوضيح أكثر
ينقل لنا أوشو القصة التالية "ما زلت
أذكر قصة قرأتها في طفولتي ،كان
طفل يتسامر مع والدته فطلبت منه
مساعدة اآلخرين .فسألها الطفل:
وما الذي سيفعله اآلخرون إ ًذا؟
وبعفوية أجابت الوالدة :سيساعدون
اآلخرين .تعجب الطفل وقال :ولماذا
كل هذا التعقيد ،فليساعد كل نفسه،
أو ليس هكذا األفضل؟".
انطالقــاً مــن هــذه القصــة يــرى
أوشــو أن األنانيــة أمــر طبيعــي فــي
حيــاة اإلنســان ،ممــا يحــول دون منــح
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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اآلخريــن مــا عنــدك .ولكــن يحــدث
أن تصــل إلــى حالــة االمتــاء بالفــرح
 ،وهنــا واجــب عليــك أن تشــرك
اآلخريــن فــي فرحــك .الحقيقــة
أن التعســاء يســاعدون التعســاء،
والعميــان يقــودون اآلخريــن الذيــن
هــم أيض ـاً ال يبصــرون ،أي مســاعدة
هــذه؟ إنــه ألمــر فــي غايــة الخطــورة
نقــوم بــه منــذ قــرون وقــرون .يعنــي
ذلــك أن نغيــر مــن هــذه الطريقــة وأن
نكــون اجتماعييــن نســاعد بعضنــا
بعض ـاً مــا دمنــا نتقاســم هــذا الكــون

ونشــكل ذاتــاً إنســانية ،فاألنانيــة
تقتلنــا؛ فــإذا كان كل ديــن منغلقـاً علــى
نفســه وال يفكــر إال فــي المؤمنيــن
بــه ،وكذلــك الطوائــف والمذاهــب
واألقليــات ،يعنــي أننــا نتجــه إلــى
االتجــاه المســدود المحــدود ،بذلــك
ســيتولد العنــف وتغيــب الرحمــة
وكل القيــم األخالقيــة النبيلــة،
وســتدخل اإلنســانية عالــم الالتعايــش
والالتســامح حتــى داخــل المجتمــع
الواحــد.
لذلــك نجــد أوشــو يركــز علــى

مســألة جوهريــة ،هــي اختــاف
البشــرية حيــث يقــول "االختــاف
بيــن البشــر ،يعــود إلــى بيئتهــم ،كذلــك
األلــوان .أمــا الــذات الداخليــة ،فهــي
ال لــون لهــا ،كلهــا الشــيء نفســه.
واعلــم أن ألــوان بنــي البشــر هــي
انعــكاس البيئــة التــي يعيشــون فيهــا
علــى بشــرة وجوههــم .اإلنســان ال
لــون لــه .اإلنســان ليــس جســداً وال
عقـ ً
ا وال قلبـاً .تفكيــرك يختلــف عــن
تفكيــر اآلخريــن بســبب التربيــة التــي
تربيتهــا .جســدك يختلــف ،بســبب
البيئــة التــي تعيــش فيهــا وبســبب
عامــل الوراثــة .فقــط لهــذه األســباب،
أنــت تختلــف عــن غيــرك".
إذن فإقرارنــا بــأن االختــاف ال
يعنــي االنفصــال واالنغــاق ،بــل يعنــي
الوحــدة الجامعــة ،فــإن ذلــك يعنــي
مباشــرة أن المحبــة اإلنســانية يجــب
أن تكــون شــاملة للجنــس البشــري
فــي اختالفــه .يقــول أوشــو "كمــا
تحــب نفســك ،عليــك أن تحــب النــاس
كلهــم ،ألنــه وكتحليــل نهائــي فــي هــذا
العالــم هــو أنــت الــذي ينعكــس وجهــه
علــى مرايــا متعــددة ...إنــه أنــت ،غيــر
منفصــل عنــك ،جــارك هــو شــكل
مــن أشــكالك ،وكذلــك عــدوك .وإن
كنــت تســتثني أحــداً ،فهــذا يعنــي
أنــك غيــر قــادر علــى رؤيــة نفســك
مــن خــال اآلخريــن وأن عينيــك ال
تريــان الحقيقــة أو أن هنــاك خلــ ً
ا
بهمــا" .وبتعبيــر آخــر عامــل الجميــع
كمــا تحــب أن يعاملــوك؛ بذلــك
نقضــي علــى األنانيــة ونحقــق المحبــة
الصادقــة ،هــذه المحبــة يجــب أال
تكــون مبنيــة علــى المجاملــة ،بــل
يجــب أن تكــون عالقــة تبادليــة توثــق
احتــرام اآلخــر المختلــف.
بهــذا يكــون أوشــو قــد قــ ّدم لنــا
تصــوراً رائعــاً بخصــوص موضــوع
التســامح ،فعالــم اليــوم يحتــاج إلينــا
جميعـاً ،لذلــك يجــب أن نحــب بعضنــا
بعضـاً فــي إطــار اإلنســانية الجامعــة،
رغــم كل صــور االختــاف التــي
أوجدهــا اهلل عــز وجــل.

احرتامنا للهويات يجعلها أكرث تقارباً
وتعايشاً يف اإلطار اإلنساين
الهجرة ليست املصدر الوحيد للتنوع وليس
جميع املهاجرين الجئني
على الرغم أن البشر يحملون ُهويات عامة وخاصة ،إال أن
الهوية اإلنسانية هي المظلة الجامعة بينهم أجمعين ،لذلك
ُ
يتوجب احترام ما يجمعنا ،كما يتعين علينا إعادة قراءة
الهوية الجامعة ،خاصة أن اإلنسانية
الهويات في ضوء ُ
تلك ُ
المشتركة تفرض التكامل واالندماج؛ حتى نتعايش بسالم .ما
يحتم التصرف بروح التضامن ،وتفعيل ُهويتنا اإلنسانية في
كل القضايا ،فاحترامنا للهويات يجعلها أكثر تقارب ًا وتعايش ًا
في إطار اإلنسانية.

تعدد الثقافات وتقارب الهويات مدخل
للتسامح والتآخي

محمد القطيبي

في كتابه "سياسة جديدة للهوية:
المبادئ السياسية لعالم يتسم
باالعتماد المتبادل" ،يعالج الباحث
الهندي ،بيكو باريك ، ،قضية "تعدد
الثقافات وتقارب الهويات" ،في
لحظة غير مسبوقة السرعات؛ لجهة
انتقال األشخاص من مكان إلى آخر؛
على المستويين المادي والمعنوي.
ما يجعل مسألة المهاجرين ،تثير
إشكاليات كبرى؛ لدى معظم دول
العالم؛ شعوباً
ٍ
وحكومات ،حيث
تحضر قضية الهوية والدين والعرق
والعادات والتقاليد بقوة؛ في نقاش
قضية التعايش والتسامح بين
المهاجرين والسكان األصليين.

التنوع الثقايف

يستهل الكاتب موضوعه؛ بالتأكيد
على أن التنوع الثقافي ،بات حقيقة
حتمية من حقائق الحياة الحديثة،
إذ تشير الثقافة إلى نظام متأصل
تاريخياً في المعنى والداللة ،يتم
على أساسه فهم وبناء جماعة من
الناس؛ لحياتهم الفردية والجماعية.
فالثقافة توضح معنى ومدلول
األنشطة اإلنسانية ،والعالقات
االجتماعية ،والحياة بصفة عامة،
واألهمية أو القيمة الملحقة بالتعدد
أو التنوع .والقول :إن كل مجتمع
حديث يتنوع ثقافياً ،أو هو مجتمع
متعدد الثقافة ،يعني أن أعضاءه
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الكــــتاب
يوافقون على هذا التنوع ،ويعيشون
بأنظمة مختلفة المعنى والداللة،
على الرغم من تداخل هذه األنظمة.
تتكون المجتمعات الحديثة من
مجموعات عرقية ودينية وثقافية
متعددة؛ بكل ما يصاحبها من
معتقدات وممارسات ،ولطالما
ُمنعت هذه الجماعات من التعبير
عن نفسها ،باسم بناء األمة أو
اآليديولوجية المهيمنة .أما اآلن
فيتطلعون إلى ممارسة حرياتهم التي
نالوها أخيراً .فما مصادر التنوع؟

التباين الثقايف قائم بني مدينة وأخرى
يف املجتمعات الصافية عرقياً
هوية
االندماج الثقايف ليس سلخاً عن ال ُ
وإمنا تفاعالً وتكامالً بالحسنى
الخصوصيات الثقافية ال تعرقل االندماج
كونها تندرج يف إطار الحريات الشخصية

مصادر التنوع

يرى بيكو أن الهجرة مث ً
ال ،تُعد
مصدراً مهماً للتنوع ،حيث تضم
الهجرة العمال المهرة وغيرهم،
الذين يجندون أنفسهم لتلبية
احتياجات المجتمع الذي يعيشون
فيه ويندمجون مع أفراده األصليين.
فاألفراد من جنسيات متعددة
يتحركون من بلد آلخر ،وينتج عن
ذلك التنو ُع الثقافي والتعدد اللغوي
والعرقي والديني أو المذهبي .ما
يجعل الكاتب يدعو إلى ضرورة
االنتباه؛ لتجنب أربعة أخطاء شائعة
في نقاش موضوع الهجرة:
األول :إن الهجرة ليست هي
المصدر الوحيد للتنوع الثقافي ،ومن
جهة أخرى ،ال ينبغي االعتقاد بأن
المجتمع كان متجانساً ثقافياً قبل
بداية الهجرة ،ومن الممكن أن يصبح
متجانساً مرة أخرى؛ إذا ما أنهينا
الهجرة؛ ألن التباين واالختالف قائم
في السكان األصليين بين مدينة
وأخرى.
الثاني :بما أن المهاجرين ينتمون
إلى جماعات دينية وعرقية ولغوية
مختلفة ،فينبغي علينا أال نصبغهم
بصبغة عرقية معينة ،كما لو كانوا
جميعهم سواء ،أو نجعلهم متجانسين،
ونتجاهل تطلعاتهم المختلفة،
ومواردهم الثقافية وأساليبهم
المرتبطة بالمجتمع األشمل.
الثالث :إن التنوع الثقافي الذي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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متسك املسلمة بالحجاب أو زواج املهاجر
من مهاجرة ال يعني رفض االندماج الثقايف

يضيفه المهاجرون ،ليس بالضرورة
أكثر عمقاً وشمولية ،من نظيره
الموجود؛ بالفعل في المجتمعات
التي تستقبل المهاجرين .فالتنوع
الثقافي في هذه المجتمعات،
يشمل األفراد والجماعات الذين
لديهم وجهات نظر حول موضوعات
كثيرة ،مثل :العالقة بين الوالدين
واألطفال والنظام األسري ،وهذا
التباين ،يُفترض أنه ال يبرر التعامل
مع المهاجرين كغرباء؛ إذ كما يوجد
لدينا تعدد وتنوع ،فاألمر كذلك
بالنسبة لهم .وبالتالي يكون التعدد
واالختالف سنة في هذه الحياة.
الرابع :اختالف الهجرة المعاصرة
عن الهجرة في العصور القديمة في
كثير من الجوانب؛ فالمهاجرون
األوائل كانوا يتركون أوطانهم
ويذهبون إلى بلد آخر؛ باعتبارهم
الجئين ،فارين من الظلم واالضطهاد
الموجود ببلدهم ،ويشعرون بامتنان
عميق للمجتمع الذي يستقبلهم؛
نظراً ألن هذا المجتمع يمنحهم وطناً
جديداً ،وفي بعض الحاالت يحفظهم
من موت محقق ،وبالتالي يكون لديهم

حماسة لالندماج واالستيعاب داخل
المجتمع .وعلى العكس من ذلك
نجد المهاجرين المعاصرين ،غالباً
ما يهاجرون طلباً للعمل الذي يعتمد
على المهارة في األساس ،لذا فإن
عالقاتهم مع المجتمعات ال ُمستقبلة
لهم هي عالقات تعاقدية بصفة
عامة .وهم متحمسون الستعادة
روابطهم واتصاالتهم مع أوطانهم
األصلية؛ بخالف المهاجرين الفارين
من جحيم الحروب والكوارث.

االستيعاب

كيف يمكن التعامل مع موضوع
المهاجرين وغيرهم من األقليات؛
دينية كانت أو عرقية؟
يقدم لنا بيكو مجموعة
من المبادئ؛ لترشيد العالقة
بالمهاجرين ،نذكر منها:
ال يمكن ألي مجتمع أن يكون
متماسكاً ومستقراً ،ما لم يندمج
مهاجروه مع الثقافة السائدة،
ويصبحوا مثل باقي أفراد المجتمع
األصليين .غالباً ما تروج هذه
المقولة .ولكن في الواقع إن هذه

الفكرة ليست دقيقة ،فالتعايش
والتسامح ال يستدعي الفرض على
اآلخر التخلي عن عاداته وتقاليده
األصلية؛ لكي يتم استيعابه في
المجتمع ،وإنما يتوجب استيعابه
كما هو ،رغم اختالفه عنا في الدين
واللغة واللون والعرق ،فاألساس هو
استيعابه كي يندمج في المجتمع،
ويتحقق التعايش معه؛ كأنه مواطن
أصلي وليس مهاجراً.
كذلك ،هناك من يرى ،أن
المهاجرين كي يكونوا مقبولين
كمواطنين ،ينبغي عليهم االندماج
في الثقافة الوطنية للبلد المضيف،
ويغيروا هوياتهم المتأصلة فيهم،
ويوافقوا على إعادة ميالدهم من
جديد ثقافياً .أما إذا تمسكوا
بثقافتهم ووطدوا عالقاتهم ببلدهم
األصلي ،ومن ثم ظلوا مختلفين،
فينبغي عليهم في هذه الحالة أال
يشتكوا ،إذا رفض باقي أفراد
المجتمع االندماج معهم.
هذه فكرة خاطئة وغير مقبولة،
ويكذبها الواقع .يقول بيكو "ليس
حقيقياً أن الناس يفضلون ويعاشرون
من هم من نوعهم فقط ،ولو كان
األمر كذلك ،فكيف نفسر الصداقات
وحاالت الزواج والجوار بين أفراد من
ديانات وأعراق مختلفة؟ وكيف نفسر
أيضا نجاح المجتمعات متعددة
الثقافات ،مثل كندا وأستراليا
والواليات المتحدة؟ في واقع األمر
ال يوجد كائنان متشابهين تشابهاً
كام ً
ال ،ال أزواج وال أطفال ،إنما هم
يتقاسمون بعض المعتقدات والقيم
والميول واالتجاهات ،لكنهم يختلفون
في بعضها اآلخر ،ويتعلمون بمرور
الوقت أن يحيوا مع هذه االختالفات،
ويجدوا متعة ولذة في هذه
االختالفات" .ما يعني أن استيعاب
اآلخر ال يعني سلخه من دينه وهويته
وتقاليده ،فاالستيعاب الحقيقي هو
تحقيق التعايش والتسامح؛ كي يكون
المهاجر مواطناً صالحاً داخل البلد
المضيف ،مساهماً في بنائه.

التكامل

كمرحلة أكثر تقدماً من االستيعاب،
تم اقتراح مبدأ التكامل؛ كنموذج
بديل لالستيعاب .ويصر "أنصار
التكامل بحق على أن المهاجرين،
ينبغي أن يلزموا أنفسهم بمجتمعهم
الجديد ،وأن يحترموا مؤسساته
وقيمه ،وأن يكون الوالء األساسي
لهذا المجتمع ،وأن يقيموا روابط مع
أعضاء المجتمع اآلخرين؛ كإشارة
جادة إلى استعدادهم؛ ألن يصبحوا
أعضاء في المجتمع ،يتمتعون بكامل
الحقوق والواجبات".
إن أنصار التكامل ال يقفون عند
هذا الحد ،بل يرون أن عملية التكامل
هذه ذات اتجاه واحد؛ بمعنى أن عبء
التكامل يقع على عاتق المهاجرين،
ومن ثم يوجه اللوم لهم وحدهم
عند فشل التكامل .وبرأي هذا
الفريق ،فإنه لو اندمج المهاجرون
في المجتمع ،واحترموا القوانين
وتفاعلوا اقتصادياً وسياسياً ،لكنهم
قصروا التزاوج فيما بينهم  -مهاجر
يتزوج مهاجرة -فأنصار التكامل
يرون أن هذا االندماج جزئي؛
بل يعتبره بعض منهم ،دالل ًة على
االنفصالية ورفضاً للتكامل الكلي.
وفي نظر بيكو أن أصحاب التكامل
وفقاً لرؤيتهم قد جانبوا الصواب؛
ألنه ال يمكن ،على سبيل المثال،
أن نفرض على المهاجرين الزواج
المشروط ،أي الزواج قهراً؛ بمواطنة
من البلد المضيف ،أو نمنع مسلمة
مثال من ارتداء الحجاب ،فهذه أمور
ترتبط بالحريات الشخصية ،وال
يمكن إدخالها ضمن نقاش مسألة
التكامل.

العقد األخالقي

ولكن ،بدالً من التساؤل عن كيفية
استيعاب وتكامل المهاجرين ،علينا
أن نسأل :كيف نستطيع أن نصبح؛
كمواطنين متساوين ،وتربطنا بباقي
أفراد المجتمع روابط االنتماء
المشترك؟ يقول بيكو إن "االنتماء إلى

الرتكيز عىل املساواة بالحقوق
واملشرتكات اإلنسانية أوىل من تحقق
التكامل
االنتامء املشرتك يسري يف اتجاهني
متقابلني يتقاطعان يف منتصفه
شعور األقليات بالتهديد والخوف يدفعها
إليثار العزلة املجتمعية
توجس األغلبية من هيمنة األقلية يولد
لديهـا شعـــورا ً بعدم التسامح
المشاعر المشتركة على وجه العموم
بين المواطنين الذين يشكلون جزءاً
من المجتمع نفسه ،وينتمون معاً إلى
هذا المجتمع ،ويتقاسمون المصالح
المشتركة ،ويرتبطون ارتباطاً وثيقاً
ببعضهم بعضاً ،عن طريق منظومة
من الحقوق وااللتزامات ،ويعتمدون
على بعضهم بعضاً ،من أجل الوصول
إلى رغد العيش ،ويرغبون أن يحيوا
معاً بسالم في المستقبل المنظور.
يعطي عمقاً عاطفياً للمواطنة".
وبالتالي يمكن التأكيد أنه كلما
توافرت مشاعر مشتركة ،عنى ذلك
أننا أمام أخوة إنسانية جامعة،
تقضي على كل التوترات التي يمكن
أن تحدث.
لذلك يرى الباحث أن االستيعاب
والتكامل هما وسيلتان ،وليسا من
الغايات ،وينبغي أن يتم البت في
طبيعتيهما وأشكالهما وحدودهما ،عن
طريق قدرتيهما على خدمة أهدافهما
الكلية ،في سياق العالقات المتغيرة؛
باستمرار بين المهاجرين والمجتمع
األوسع؛ ألن "عملية االنتماء المشترك
تسير في اتجاهين وليس في اتجاه

واحد .فالمهاجرون ال يستطيعون أن
ينتموا إلى أي مجتمع ،ما لم تتم تهيئة
هذا المجتمع؛ للترحيب بهم ،وعلى
العكس من ذلك ال يستطيع المجتمع
أن يدمج هؤالء المهاجرين؛ ما داموا
ال يرغبون في االنتماء لهذا المجتمع.
االنتماء المشترك ال يستلزم اتفاقاً
في اآلراء حول ما يُتوقع عمله من
كل جماعة ،ومن الممكن أن تتحقق
هذه األشياء ،فحسب؛ إذا اضطلع كل
جانب بنصيبه من عهد أخالقي".

حريات والتزامات

إن المهاجرين يعبرون عن التزامهم؛
نحو المجتمع المضيف بطرق عديدة،
إذ "ينبغي عليهم أن يقدروا قيمة
استيعابهم وتكاملهم ورغد العيش
الذي يعيشون فيه ،وأن يحترموا
السلطة والقوانين ،وأن يؤدوا بصفة
عامة التزاماتهم كمواطنين .وينبغي
أن يساهموا في الحياة العامة ،وأن
يشتركوا في المسؤولية الجماعية،
وأن يجدوا وظائف مربحة ،كما
ينبغي أن ال يسيئوا استخدام شروط
الرفاهية المتاحة ،وهكذا ..المشاركة

في الحياة العامة ال تعني أنهم يعيشون
أو يتزوجون من بعضهم بعضاً ،أو
يرسمون مجاالت ثقافية مجتمعية؛
بطريقتهم الخاصة بهم ،أو يعيشون
حياة منفصلة جزئياً .فالزواج والحياة
الثقافية ..وما شابه ذلك ،هي أمور
فردية قائمة على االختيار الفردي،
وال ينبغي أن تكون عرضة لإلرغام
القانوني والضغط االجتماعي.
وبما أن المواطنين اآلخرين لديهم
مطلق الحرية في أن يعيشوا حياتهم
االجتماعية والثقافية ،كما يروق لهم،
فإن إنكار هذا الحق على المهاجرين،
يُعد من قبيل المعاملة غير المتكافئة.
وطالما يشارك المهاجرون في الحياة
العامة للمجتمع ،ويؤدون التزاماتهم
وواجباتهم كمواطنين ،فإن حياتهم
الشخصية واالجتماعية هي شأن
خاص بهم" .وهذه مالحظة دقيقة،
فال يمكن أن نلزم اآلخر بأمور خارج
طاقته ،خصوصاً عندما تكون متعلقة
بالحرية الشخصية.
وهكـــذا ،نصـــل إلـــى نتيجـــة
مفادهـــا أن الشـــعور باالنتمـــاء
المشـــترك يكـــون أيســـر عندمـــا
تشــعر األقليــة واألغلبيــة؛ بســام مــع
أنفســها ومــع اآلخريــن .أمــا إذا شــعر
أف ــراد األقلي ــات بالتهدي ــد والحص ــار
والخ ــوف عل ــى مس ــتقبلهم ،فس ــوف
يضمـــرون هـــذا فـــي أنفســـهم،
ويصبحـــون فـــي موقـــف دفاعـــي،
ويؤثـــرون العزلـــة وعـــدم االتصـــال؛
بباقـــي أفـــراد المجتمـــع ،إال فـــي
أضيـــق الحـــدود .وهـــذه حقيقـــة
تنطب ــق ،ب ــرأي بيك ــو ،عل ــى األغلبي ــة
أيضــاً ،ف ــإذا ش ــعرت بأنه ــا ل ــم تع ــد
مســـؤولة عـــن مســـتقبلها ،وبـــأن
أس ــلوبها ف ــي الحي ــاة مع ــرض لت ــآكل
ال ه ــوادة في ــه ،فس ــوف يتول ــد لديه ــا
ش ــعور بع ــدم التس ــامح .ل ــذا ،يك ــون
أمامهـــا خيـــاران :إمـــا غلـــق بـــاب
الهجــرة ،وهــو أمــر يصعــب تحقيقــه،
وإمـــا أن تقـــع فريســـة؛ لمشـــروع
اســتيعاب غيــر واقعــي ،يفســد نفســه
بنفســـه.
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أننا ال نستطيع تحقيق أنفسنا من
دون تلبية هذه الحاجة".

الصداقة حاجة ملحة وميل متأصل يضمن
صريورة تطور البرشية

ضامن التعايش

ال ميكن ضامن تطور املجتمعات من دون
إشباع حاجة الناس إىل الصداقة

يصعب أن يعيش اإلنسان؛ من دون عالقات تربطه بمحيطه
الخارجي؛ بغض النظر عن انتماء اآلخرين ديني ًا أو آيديولوجي ًا،
ولعل أهم رابط لهذه العالقة هو الصداقة الحقيقية ،حيث ال
يمكن اكتمال أي نظرية أخالقية؛ من دون النظر في الصداقة؛
كقيمة جوهرية في الحياة اإلنسانية.

الصداقة ..حاجة إنسانية أصيلة لتحقيق
الخير األسمى للبشرية

عزيز كربوب
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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يستهل ميشيل حنا متياس كتاب
"الصداقة قيمة أخالقية جوهرية"؛
بفرضية مؤداها ،أنه إذا كانت
الصداقة حاجة إنسانية ،فيتعين
االستنتاج بالضرورة ،أنه ال يمكن
للنظرية األخالقية أن تكون وافية،
إذا لم تتضمن الصداقة؛ كمكون
مركزي في تحليل الحياة السعيدة أو
الخير األسمى.
وينهض االدعاء بأن الصداقة
حاجة أنطولوجية ،في تصور الكاتب،
وفق االعتقاد الشائع بين الفالسفة
وعلماء االجتماع؛ بأن الكائنات
اإلنسانية اجتماعية بطبعها ،أي
لديهم ميل طبيعي إلى أن يعيش
بعضهم مع بعض ،وأن ينظموا

أنفسهم؛ كجماعات واتحادات ودول
وأسر ،ولديهم هذا الميل؛ ألنهم
يكتسبون إنسانيتهم ويحققونها في
المجتمع .ما يعني أن الصداقة
"حاجة إنسانية جوهرية ،وهي ميل
متأصل في الطبيعة اإلنسانية.
وهذا الميل عنصر فيها ،كما أن
العين واألذن عنصران بالجسد.
وهكذا فال يمكن للناس أن يتطوروا
إن لم يشبعوا هذه الحاجة ،كما أن
الجسد ال يمكن أن ينمو ويتطور على
خير ما يرام إذا فقد عينيه وأذنيه.
تتمثل هذه السمة األنطولوجية
للصداقة ،في حقيقة أنها شرط ال
يمكن االستغناء عنه؛ للنمو والتطور
اإلنسانيين ،وهي أساسية؛ لدرجة

من هذه الفكرة يصح القول إن
الصداقة ،بهذا الحجم اإلنساني،
ضامن أساسي للتعايش؛ لكونها ال
تقتصر على أولئك الذين ينتمون
للعشيرة أو الطائفة أو الدين .وألن
الصداقة حاجة أنطولوجية ،فذلك
يعني أنها عنصر أساسي في نسيج
الطبيعة اإلنسانية ،أو أنها توجد
في هذا النسيج كميل طبيعي ،ومنه
يأتي االدعاء؛ بأنها عنصر مكون
في الدافع للوجود االجتماعي ،الذي
يتضمن بدوره ،فكرة أنها موجودة
في الطبيعة اإلنسانية كقدرة .فيقول
الكاتب "ويبدو لي أن هذا هو السبب
الذي م َّكن أرسطو من القول إنها
قيمة؛ بموازاة العدالة والشجاعة
واالعتدال والحكمة ،والذي أيضا
مكنه من القول؛ بأنها حاجة
إنسانية" ،أو على األقل "شرط للحياة
الصالحة ،إن لم تكن حاجة إنسانية
جوهرية".
يتكئ الكاتب على أقوال بعض
الفالسفة ،فمث ً
ال دي مونتين ،يعتبر
"أن الطبيعة لم تجهزنا ألمر من
األمور بأفضل مما جهزتنا للصحبة".
أما أرسطو فيالحظ أن المشرعين
أبدوا اهتماماً بالصداقة أكثر من
العدالة .إن ذروة الكمال في الصحبة
تتمثل في الصداقة؛ ألن أي نوع
آخر ينتج عن اللذة أو المصلحة
أو الضرورة العامة أو الخاصة ،أو
بسببها ،يكون أقل جماالً ونب ً
ال من
الصداقة الحقيقية ،ولهذا السبب ال
يعد صداقة حقيقة ،ألن هذه األنواع
تحقق غاية أو هدفاً أو ثمرة تختلف
عن الصداقة بذاتها.
ال شك أن صداقة اللذة والمنفعة،
تعكر جو العالقات اإلنسانية؛
لمحدوديتها الزمنية ،حيث تموت
بتحقيق اللذة .وتنبه لهذه القضية
فرانسيس بيكون ،الذي يرى أن
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الكائنات اإلنسانية مفطورة على
أن تعيش حياة اجتماعية ،ال حياة
عزلة ،و"أي إنسان يستمتع بالعزلة
إما أنه إله وإما حيوان" .ولكن هذه
العزلة ال تنتهي؛ بمجرد الوجود مع
اآلخرين ،والتفاعل معهم اجتماعياً
أو رسمياً ،أو حتى التعاون معهم على
مشروع ما .فاإلنسان يمكن أن يشعر
بمرارة العزلة وسط الجماهير" .ألن
الجمهور ليس صحبة ،والوجود
البشري ليس سوى متحف صور،
والكالم ليس سوى صنج رنان ،إذا
لم توجد محبة" بتعبير فرانسيس
بيكون.

رشوط الصداقة

يعتقد الكاتب أن التفاهم
واالحترام والثقة المتبادلة شروط
ضرورية للصداقة .إنها الصمغ
الذي يبقي شخصين في الصداقة.
قد ال يكون هذا النوع من الصداقة
مصدر سعادة الفرد الكاملة ،ولكن
لكونها مبنية على الخير المتبادل،
يجعلها مصدراً للسعادة ،وهكذا
تصبح الصداقة بين البشر واجباً.
ويمكن اإلقرار بسهولة أن السعي
وراء الصداقة؛ كشعور بالخير
األسمى نحو اآلخر ،ليس واجباً
عادياً ،وإنما واجب مشرف يفرضه
العقل .ويرى أنه على الرغم من أن
الصداقة صعبة المنال ،رغم أنها
مثال ،فإنها تبقى حاجة جوهرية ،وال
نستطيع االستنتاج أنه يمكن تجاهلها
أو إهمالها أو التقليل من أهميتها.
فمن المتعارف عليه أن السعادة ،كما
العدالة والحرية والحقيقة والجمال،
مثال أعلى؛ ولكن رغم ذلك ،لم
يتوقف الناس عن محاولة اكتشاف
طرق ممكنة لتحقيقها .ما يعني أن
المسألة التي يجب االنتباه إليها ،هي
أن النمو في اإلنسانية هو مهمة ال
يمكن التخلي عنها.

الصداقة ضامن
للتعايش بتجاهلها
تصنيفات الطوائف
والعشائر واألديان
الفطرة اإلنسانية
مفطورة عىل عيش
حياة اجتامعية ال
تعرف العزلة
املحبة هي الرباط
املتني الذي يربط
بني طريف عالقة
الصداقة
املرء ميكن أن يشعر
مبرارة العزلة وسط
الجامهري يف غياب
الصداقة

قال إن هذا النوع من النمو سهل،
أو إن ثروات اإلمكانيات اإلنسانية
الكامنة في صميم اإلنسانية قد
تنضب ،أو قد تكون قابلة للتعريف
بصورة نهائية؟ ويجيب :النقطة
المهمة ليست ما إذا كان يمكن
تحقيق هذه اإلمكانيات هنا واآلن ،أو
في هذه اللحظة ،ولكن ما إذا كان
يمكن تعزيز وسيلة لتحقيقها .وما إذا
كنا نشطاء ،وما إذا كانت قدرتنا على
تحقيقها في ازدياد .ولكن إذا كانت
السعادة جديرة باالهتمام ومبررة،
وإذا كان وجودها ممكناً؛ بغض النظر
ثروات اإلنسانية
عن درجة وشكل وجودها ،فعندئذ
من
التالي:
السؤال
يطرح متياس
علينا أن نبحث عنها ضمن مسيرة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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البحث عن الحياة .إن االختبار
األعلى لوجودها ،ليس شعورنا الذاتي
أو ما نملكه عقلياً ومادياً ،ولكن مدى
نجاحها في تلبية الحاجات التي
تعرف إنسانيتنا بصورة بناءة ومثمرة،
ومدى نجاحنا في تحقيق اإلمكانية
اإلنسانية.
هذا هو التحدي ،فتحقيق سعادة
اإلنسانية جميعاً ،والمدخل لذلك،
هو الصداقة المبنية على المحبة
اإلنسانية والصدق فيها.
وعليه يرى الكاتب أنه إذا كانت
الصداقة حاجة أنطولوجية ،وإذا
كانت تنبثق عن هذا النوع من الحاجة،
فنستطيع استنتاج أن العالقة التي
توحد كائنين إنسانيين في رباط
الصداقة هي عالقة أنطولوجية أو
إنسانية؛ وعليها أن تكون من المادة
نفسها التي تشكل عناصر الطبيعة
اإلنسانية ،وإال فستكون شيئا خارجيا
مفروضا عليها؛ ومن ثم سوف ال
تكون استجابة أصيلة للحاجة .فإذا
كانت الغاية من العالقة هي أن تقوم
بوظيفة الربط بين شخصين على
المستوى اإلنساني ،يجب أن تكون
عالقة إنسانية؛ وإال ال تكون لها صلة
بالحاجة المنشودة .وبالتالي ،فهي
إذن نمط للوجود ،أو بصورة أدق ،هي
نمط للوجود اإلنساني.

رباط الصداقة

يتساءل متياس حول نوع الرباط
الذي يميز الصداقة ،فإذا الكائنات
اإلنسانية تترابط مع بعضها بعضاً
بطرق مختلفة ،وبما أن نوع الرباط
تحدده نوعية األصدقاء ،فما الذي
يجعل الصديق صديقاً؟ وللجواب
عن هذا التساؤل ،يتوقف الكاتب
مع كلمة صديق في اإلنجليزية ،وهو
يقول" :إذا ألقينا نظرة إلى أصل
كلمة صديق  ،friendالتي تعني
باللغة اإلنجليزية القديمة Freond
أي ال ُم ِحب وهي الكلمة المجانسة
للكلمة األلمانية ( )Freundذات
الصلة بكلمة ( )Frijonالتي تعني أن

تحب .هذه الداللة تعبر عنها كلمة
صديق ،أي الشخص الذي يعرفه
الفرد ويكون مولعاً به ،حيث مولع
تعني حنوناً ورقيقاً ومحباً .الصديق
هو ذلك النوع من الناس الذي يتبادل
شعور المحبة مع شخص آخر.
يحسن بنا القول إن السمة التي
تعرف الصديق ،وأيضا الصداقة هي
المحبة.

الخية
اإلرادة
ِّ

نجاح هذه الصداقة ،برأي
متياس ،رهن بانبثاقها من اإلرادة
الخيرة لإلنسان ،فيقول "هذا ما
دفع أرسطو إلى القول بأن الفضيلة
هي أساس الصداقة .لذا ،فال يمكن
ألساس الصداقة الحقيقية أن يكون
عاطفة ذاتية ،بل هو نوع من العاطفة
المنبثقة من اإلرادة الخ ِّيرة ،وبشكل
أكثر دقة ،من الشخصية الصالحة

السعي لرتسيخ الصداقة واجب مرشف يعزز
الشعور بالخري األسمى تجاه اآلخر

الخيرة .يوجد "الخير" عند اإلنسان
الخير الصالح كحالة ،يوجد كنزعة
أو ميل ،وهذه النزعة مستنبطة
من قيم أخالقية ذات صالحية
موضوعية ،على األقل بالنسبة للفرد
نجاح عالقة الصداقة رهن بانبثاقها من
عينه .وهي تستخلص صالحيتها
اإلرادة الخرية لإلنسان
من حقيقة إقرار المجتمع أو العقل
بها .ما نؤكد عليه هنا هو أن الخير،
كحالة أخالقية ،ال يمثل عند أرسطو
شعوراً ذاتياً ،وإنما يشكل نسيج
الشخصية األخالقية :هو ترجمة بوصفها عالقة إنسانية ،هي أعلى أو الذرائعي أو العبثي ،إذ يبقى
لشبكة من النزعات األخالقية ضمن صور التواصل اإلنساني ،إنها تواصل األفراد منفصلين أحدهم عن اآلخر،
هذه الشخصية .هو السمة التي في الفعل ،فيه ذاتان تتمتعان بأكثر وحيث حالة التواصل تعتبر مناسبة؛
تمكننا من الحكم على األشخاص لحظات الوجود ثراء ،على مستوى لنقل معلومات معينة ،أو إلرضاء
بأنهم خيرون إن كانوا خيرين .الفكر والفعل والحميمية ،فهما رغبة معينة .مقارنة بهذا النوع
وهؤالء ينطلقون من إرادة خيرة أمام يتشاركان أفكاراً ومشاعر وتجارب ،من التواصل ،الشائع في األوساط
أي ظرف أخالقي ،سواء تعلق األمر ويتعاونان على مشروعات قيمية ،االجتماعية والسياسية والتعليمية
بالصدق ،أو الشجاعة ،أو العدالة ،أو ويبذالن جهدهما للعناية بنفسيهما والدينية والمهنية والعائلية ،يبدو
التعاطف".
وباآلخرين .علينا أن نميز هذا النوع التواصل الوجودي كحدث ،ويمكن
وعليه يرى الكاتب أن الصداقة ،من التواصل عن التواصل الرسمي القول إنه حدث متواصل للحضور

اإلنساني ،للوجود مع شخص آخر،
لالستمتاع بهذا الشخص ،وليس
فقط؛ لتبادل معلومات أو حاالت
نفسية باطنية ،ولكن للمشاركة
والحضور مع كائن إنساني آخر.
هـذه المحبـة تنمـو وتتطـور فـي
وسـيط مـن التواصـل الوجـودي.
ليسـت مجـرد عاطفـة أو شـعور
باالنجـذاب واالرتبـاط ،بـل هـي
مـودة حيـة ،مشـاعر مشـبعة بالحيـاة،
ترقـص فيهـا قلـوب األصدقاء رقصة
الحيـاة .هـذه الرقصـة تشـكل التربـة
األنطولوجيـة التـي ينمـو فيهـا شـعور
المحبـة فـي قلـوب األصدقـاء؛ وهـي
أيضـاً التـي تغـذي هـذا الشـعور
وتحولـه ،تدريجيـاً ،مـن عاطفـة
جزئيـة ،وإلـى حـد مـا منعزلـة،
إلـى عاطفـة قصديـة تجـاه اآلخـر،
وتحـول وحـدة مبادئهمـا األخالقيـة
والعقليـة المتبادلـة فـي قلبيهمـا،
إلـى عاطفـة متجانسـة ومتماثلـة
عقليـاً ،فـي ذات كل منهمـا؛ ألنهمـا
يشـربان المـاء مـن الينبـوع نفسـه،
ويسـتحدثان غذاءهمـا مـن التربـة
نفسـها .وكلمـا نمـت هـذه العاطفـة،
نمـا كل منهمـا فـي داخـل اآلخـر ،
وازداد ربـاط المحبـة بينهمـا قـوة
وعمقـاً .هـذا الربـاط ليـس رباطـاً
مجـرداً أو نفسـياً ،وإنمـا هـو ربـاط
أنطولوجـي .إنـه ربـاط يعيـش بـه
األصدقـاء ويشـعرون بـه فـي عمليـة
العيـش .وال يرتكـز هـذا الشـعور
إلـى حجـج أو تفسـيرات أو براهيـن،
بـل إلـى الشـهادة علـى حقيقـة أن
ك ً
ال مـن األصدقـاء يشـهد بوجـود
وحيويـة هـذا الربـاط أو الوحـدة.
لهـذا السـبب يمكـن القـول إن هـذا
النـوع مـن الصداقـة ال يتأسـس فـي
التوافـق ظاهريـاً ،أو ضمنيـاً ،أو علـى
نحـو طبيعـي ،حيـث المصلحـة تشـكل
مصـدراً لالنجـذاب ،ولكـن علـى
الخطـاب أو المحادثـة العقالنيـة،
علـى صـوت يصـدر مـن عمـق وجـود
اإلنسـان.
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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وأعضاء مجلس اإلفتاء اإلماراتي

خادم الحرمين الشريفين يؤكد على تعــــــــزيز األخوة والتفاهــم بين الشعــوب

الشيخ عبد الله بن بيه :المملكة مؤهلة لقيادة
جهود األمة وتجسّ د الموقف اإلسالمي األصيل
منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة  -مكة المكرمة:
اســـتقبل خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل
س ــعود (حفظ ــه اهلل) ف ــي مكتب ــه بقص ــر الس ــام ف ــي ج ــدة ،رئي ــس "منت ــدى
تعزي ــز الس ــلم ف ــي المجتمع ــات المس ــلمة" ،رئي ــس "مجل ــس اإلفت ــاء الش ــرعي
اإلماراتـــي" ،معالـــي الشـــيخ عبـــداهلل بـــن ب ّيـــه ،يرافقـــه عـــدد مـــن أعضـــاء
المجل ــس.
وق ــد عب ــر خ ــادم الحرمي ــن الش ــريفين ع ــن س ــروره به ــذا اللق ــاء ،متمنيــاً
لرئيــس المجلــس وأعضائــه التوفيــق وطيــب المقــام فــي بــاد الحرميــن ،حيــث
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مهب ــط الوح ــي ومه ــد رس ــالة اإلس ــام .ونـ ـ ّوه ف ــي مس ــتهل حديث ــه بأهمي ــة
الفت ــوى ودوره ــا ف ــي تنوي ــر ال ّن ــاس؛ بأح ــكام دينه ــم وتحصينه ــم م ــن الغلـ ـ ّو
واالنح ــراف ،م ــن خ ــال الفه ــم الس ــليم لل ّدي ــن؛ داعيــاً مجل ــس اإلفت ــاء إل ــى
ـادي المن ــوط ب ــه ،ف ــي محارب ــة التطــ ّرف والتص ــدي
االضط ــاع بال ــدور الري ـ ّ
لإلره ــاب ونش ــر الوس ــطية واالعت ــدال ،وتعزي ــز روح التس ــامح والتعاي ــش بي ــن
الــ ّدول والش ــعوب والطوائ ــف واألدي ــان.
وأكــد خــادم الحرميــن الشــريفين ،فــي هــذا الســياق ،أن مــن واجــب الجميــع
العمــل الدائــم علــى تعزيــز عالقــات األخــوة والتفاهــم بيــن الشــعوب ،وتمتيــن
أواص ــر األخ ــوة ووش ــائج المحب ــة بي ــن الن ــاس ،مذك ــراً ب ــدور المملك ــة العربي ــة

الس ــعودية التاريخ ــي ،المنبث ــق م ــن مكانته ــا الرمزي ــة ورؤيته ــا األصيل ــة ،ف ــي
بنــاء األخــوة اإلنســانية ورعايــة األمــن والســلم الدولييــن ،ودعــم التعــاون الب ّنــاء
بيــن دول الخليــج وشــعوب المنطقــة والعالــم اإلســامي.
م ــن جهت ــه نق ــل رئي ــس مجل ــس اإلفت ــاء لخ ــادم الحرمي ــن الش ــريفين معال ــي
الشـــيخ عبـــداهلل بـــن بيـــه ،رئيـــس "منتـــدى تعزيـــز الســـلم فـــي المجتمعـــات
المســلمة" ،تحيــات وتقديــر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئي ــس دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة (حفظ ــه اهلل) ،فيم ــا حمل ــه المل ــك
تحيات ــه وتقدي ــره لس ــم ّوه.
وقــد أعــرب معالــي الشــيخ بــن بيــه عــن شــكره وامتنانــه؛ لخــادم الحرميــن
الش ــريفين عل ــى ه ــذا اللق ــاء الكري ــم ،ال ــذي يؤ ّك ــد العناي ــة الفائق ــة والرعاي ــة
الكريم ــة الت ــي توليه ــا المملك ــة؛ بقي ــادة خ ــادم الحرمي ــن الش ــريفين المل ــك
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ،حفظــه اهلل ،وولــي عهــده األميــن ،صاحــب
الســـمو الملكـــي ،األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان آل ســـعود؛ لترســـيخ الهو ّيـــة
اإلس ــامية ،ودع ــم قي ــم االعت ــدال والوس ــطية.
وأش ــار الش ــيخ ب ــن بي ــه ،إل ــى أن ه ــذه الزي ــارة  -الت ــي ه ــي األول ــى م ــن

نوعه ــا للمجل ــس خ ــارج اإلم ــارات -تأت ــي تثمينـ ـاً لل ــدور الري ــادي للمملك ــة،
مؤك ــدا أن المملك ــة العربي ــة الس ــعودية؛ باعتباره ــا القط ــب الج ــاذب لألم ــة
اإلس ــامية ،وبم ــا له ــا م ــن مكان ــة وإمكان ــات ،ه ــي المؤهل ــة؛ لقي ــادة جه ــود
وتجســد الموقــف اإلســامي األصيــل ،فــي هــذه المرحلــة الحرجــة مــن
األمــة،
ّ
ً
التاري ــخ ،الت ــي تش ــهد انتش ــارا غي ــر مس ــبوق للعن ــف والتط ــرف باس ــم الدي ــن،
وه ــو م ــا يس ــتوجب أن تق ــوم الفت ــوى؛ بدوره ــا ف ــي تصحي ــح المفاهي ــم ،ون ــزع
اللب ــوس الش ــرعي واألخالق ــي ال ــذي يس ــتقوي ب ــه الخط ــاب اإلرهاب ــي ،وس ــلبه
الش ــرعية الديني ــة الت ــي تل ّب ــس به ــا.
كمــا جــرى خــال االســتقبال ،اســتعراض أوجــه التعــاون؛ بمــا يخــدم العمــل
اإلس ــامي ،ويس ــهم ف ــي نش ــر الوس ــطية واالعت ــدال ،وتـ ـ ّم بح ــث ع ــدد م ــن
الموضوع ــات ذات االهتم ــام المش ــترك.
حضــر االســتقبال ،معالــي األميــن العــام لرابطــة العالــم اإلســامي الدكتــور
محمــد بــن عبدالكريــم العيســى ،ومعالــي وزيــر الخارجيــة الســعودي ،الدكتــور
إبراهي ــم ب ــن عبدالعزي ــز العس ــاف ،ومعال ــي وزي ــر الدول ــة الس ــعودي ،عض ــو
مجل ــس ال ــوزراء الدكت ــور مس ــاعد ب ــن محم ــد العيب ــان.
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مفتي السعودية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي

ابن بيه :استراتيجية دولة اإلمارات في ضبط الفــــــتوى تجمع بين الرواية الصحيحة وروح اإلسالم
ومكونات الواقع ومتغيراته وإكراهاته

ابن بيه :تحقيق المواطنة الحاضنة للتنوّ ع والحرية الدينية باستراتيجية السلم
منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة  -مكة
المكرمة:
استقبل سماحة الشيخ عبد العزيز
ابن عبد اهلل آل الشيخ المفتي العام
للمملكة العربية السعودية ،رئيس
هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث
العلمية واإلفتاء ،معالي العالمة عبد
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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اهلل بن بيه ،رئيس مجلس اإلمارات
لإلفتاء الشرعي ،رئيس "منتدى تعزيز
السلم في المجتمعات المسلمة"،
والوفد الرسمي المرافق له ،وأعضاء
المجلس ،وذلك على هامش مشاركتهم
في "مؤتمر قيم الوسطية واالعتدال
في نصوص الكتاب والسنة" ،الذي
نظمته رابطة العالم اإلسالمي في
السعودية ،في مايو الماضي.
وجرى خالل اللقاء -الذي عقد في

مكة المكرمة -استعراض أوجه التعاون
وبحث آليات التواصل الدائم ،بين
مؤسسة الفتوى في المملكة العربية
السعودية ،ومجلس اإلمارات لإلفتاء
الشرعي ،تجسيداً للرؤية المشتركة
للقيادة الرشيدة في البلدين.
وعرض معالي الشيخ عبد اهلل بن
بيه خالل حواره مع سماحة مفتي
المملكة ،استراتيجية دولة اإلمارات
العربية المتحدة في ضبط الفتوى،

وتنزيل مضامين ميثاق اإلفتاء الذي
تبناه مجلس اإلفتاء الشرعي ،الذي
يؤسس؛ لمنهج إفتائي ،يجمع بين
الرواية الصحيحة والرؤية السليمة
للدين اإلسالمي ،عقيدة وأحكاماً،
وبين مكونات الواقع ومتغيراته
وإكراهاته.
وأكد الجانبان على أهمية الفتوى
ودورها في التصدي؛ لخطاب العنف
والكراهية ،وترسيخها لخطاب

الوسطية واالعتدال ،وتعزيزها للسلم
الكوني ،وحفظها لألديان واألوطان
وكرامة اإلنسان.
بدوره ،نوه سماحة مفتي المملكة
العربية السعودية؛ بالتجربة الرائدة
لدولة اإلمارات في تدبير الشأن
الديني ،وهنأ دولة اإلمارات ومعالي
ابن بيه؛ بتأسيس مجلس اإلمارات
لإلفتاء الشرعي؛ لما يمثله ذلك من
ترسيخ لالتحاد ،واستكمال مقومات

قوته وفاعليته ،المستمدة من روح
المؤسس ،المغفور له الشيخ زايد
ابن سلطان آل نهيان ،طيب اهلل ثراه،
ومن عزم القيادة الرشيدة في دولة
اإلمارات.
وأعـــرب ســـماحة المفتـــي عـــن
اســـتعداد مؤسســـة الفتـــوى فـــي
المملكـــة؛ للتعـــاون وتبـــادل الخبـــرات
مـــع مجلـــس اإلفتـــاء اإلماراتـــي ،بمـــا
يحقـــق المصلحـــة العامـــة لألمتيـــن

واإلســـامية

وللعائلـــة

العربيـــة
اإلنســـانية.
واتفـــق الطرفـــان علـــى عقـــد
لقـــاءات فـــي المســـتقبل القريـــب؛
لتـــدارس اإلجـــراءات الكفيلـــة لدعـــم
رؤيــة البلديــن ،ووضــع خطــط ،لتوقيــع
مذك ــرات تفاه ــم ح ــول س ــبل التع ــاون
الدائــم فــي مــا يتعلــق بالشــأن الدينــي.
حضـــر اللقـــاء مـــن الجانـــب
اإلماراتـــي كل مـــن ســـعادة الدكتـــور

محم ــد مط ــر الكعب ــي ،رئي ــس الهيئ ــة
العامــة للشــؤون اإلســامية واألوقــاف،
األمي ــن الع ــام لمنت ــدى تعزي ــز الس ــلم،
وعضــو مجلــس اإلفتــاء الدكتــور ســالم
الدوبيـــن ،وســـعادة القاضـــي علـــي
العلـــي ..فيمـــا حضـــره مـــن الجانـــب
الســـعودي مديـــر مكتـــب ســـماحة
مفت ــي المملك ــة ،ومدي ــر الفت ــوى ف ــي
إدارة اإلفتــاء وعــدد مــن الشــخصيات
الدينيـــة والعلميـــة.
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ابن بيه في مؤتمر مكة المكرمة حول "قيم الوسطية واالعتدال في نصوص الكتاب والسنة"

الوسطية هي ناموس األكوان وقانون األحكام وهي
ميزان الشريعة الذي ال إفراط فيه وال تفريط

منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة  -أبوظبي:
افتتح معالي الشيخ عبداهلل بن
بيه ،رئيس "منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة" ،رئيس "مجلس
اإلمارات لإلفتاء الشرعي" ،مؤتمر
"قيم الوسطية واالعتدال في نصوص
الكتاب والسنة" ،الذي نظمته رابطة
العالم اإلسالمي في مكة المكرمة
الشهر الماضي (رمضان ،)2019
بكلمة اختزلت أجندة أعمال المؤتمر؛
ألنها جمعت ما بين البعد الشرعي،
وعلوم الفقه والتأويل ،وفق متغيرات
المكان والزمان واإلنسان ،وقدمت
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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قيم الوسطية واالعتدال في اإلسالم؛
بسردية فلسفية دينية ،تحاكي صيغ
اإليمان؛ بالعقل والقلب والوجدان.
وقال معالي الشيخ ابن بيه إن
الوسطية هي ناموس األكوان وقانون
األحكام ،وهي ميزان ّ
الشريعة الذي
ال إفراط فيه وال تفريط ،ميزان ينبذ
الغلو الذي هو ،الخروج عن االعتدال
والتجاوز عن المعهود والمطلوب
في األقوال واألفعال .ففي حديث
ابن عباس رضي اهلل عنه ،عن
النبي عليه الصالة والسالم ":إياكم
والغلو في الدين؛ فإنما هلك من كان
قبلكم بالغلو في الدين" .وهو ميزان
يرفض التنطع ،الذي هو نوع من

المبالغة والشدة والتجاوز عن حدود
المطلوب .ففي حديث ابن مسعود:
"هلك المتنطعون قالها ثالثاً".
وهو ميزان ،يذ ّم التشدد ،أو
إظهار الش ّدة في الدين ،ففي حديث
أنس":ال تشددوا على أنفسكم فيشدد
اهلل عليكم".
وباختصار فإن ميزان االعتدال
الشرعي هو نقيض التط ّرف.
ُ
فالتطرف؛ سواء أكان فكرياً أم
سلوكياً ،هو مفهو ٌم يختلف؛ باختالف
الزمان والمكان واإلنسان ،ويمكن
تعريفه بأنه ،خروج على النظام
العام فكرياً وسلوكياً ،يحمل إمكانية
التحريض على العنف أو اإلخالل

باألمن..
وأضاف معالي الشيخ ابن بيه أن
االعتدال يتجلى في الشريعة على
كل المستويات والصعد ،حيث يبدأ
من مستوى المزاج الشخصي؛ حتى
يصل إلى مستوى صناعة الفتوى.
فاالعتدال هو التوازن الروحي
والنفسي الذي علم اهلل عباده
الصالحين" ،لكي ال تأسوا على ما
فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم".
االعتدال هو القوام الذي يحقق
التوازن في كل شيء ،مثل التوازن بين
اإلنفاق واالدخار" :والذين إذا أنفقوا
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك
قواما".
االعتدال هو السبيل الوسطى
التي أمر اهلل بطلبها؛ حتى في قراءة
القرآن الكريم" :وال تجهر بصالتك
وال تخافت بها وابتغ بين ذلك سبي ً
ال".
وتابع معاليه :إ ّن ديناً يعتبر مج ّرد
التطويل في الصالة فتنة وتنفيراً من
لحري أن يوصف بأنه دين
الدين؛
ٌّ
االعتدال ،ففي الحديث الصحيح،
"إ ّن منكم ُمنفّرين" .وقال عليه الصالة
والسالم لمعاذ" ،أفتا ٌن أنت يا معاذ".
االعتدال هو الوسطية في الفتوى
التي تعني الميزان والموازنة والتوازن
بين الثبات والتغير ،بين الحركة
والسكون ،هي التي تأخذ بالعزائم
من دون التجافي عن الرخص في
مواطنها ،وهي التي تطبق الثوابت
من دون إهمال للمتغيرات .تتعامل
مع تحقيق المناط في األشخاص
واألنواع .تقيم وزناً للزمان وال
تح ِّكمه في كل األحيان .تفرق بين
المتماثالت وتجمع بين المتباينات،
إعماالً للحاجات وللمصالح ،وعموم
البلوى والغلبة وعسر االحتراز.

ونعني بالوسطية هنا ،المقارنة
والجزئي ،والموازنة بين
الكلي
بين
ّ
ّ
المقاصد والفروع ،والربط الواصب
بين النصوص وبين معتبرات
المصالح في الفتاوى واآلراء ،فال
شطط وال وكس..
االعتدال هو الوسطية في التأويل،
وفي التعامل بين الظواهر والمقاصد،
كما يقول الشاطبي (رحمه اهلل
تعالى) في تقسيمه للفرق؛ بالنسبة
لتعاملها مع النص؛ إلى ثالث فرق:
فرقة عملت بالظاهر وزعمت أنه ال
عبرة بالمعاني والمقاصد ،وفرقة
عملت بالباطن والمعاني وزعمت
أنه ال متمسك بالظواهر فأحالت
الشريعة إلى باطنية ،وفرقة توسطت
فح ّكمت ظاهر النصوص ،وجمعت
بين الظواهر والمعاني ،معطية
للظواهر نصيبها وللمقاصد نصابها،
وهذا هو المسلك الصحيح والمنهج
األحب الذي كان عليه السلف .فإن
الصحابة عملوا بالظواهر وعللوا،
تأولوا ولكنهم لم يغلوا.
وذ َّك َر معاليه؛ بثالث كلمات؛ لثالثة
من علماء األمة األقدمين:
الكلمة األولى للتابعي الجليل
الحسن البصري" :الدين واسطة بين
الغلو والتقصير".
والكلمة الثانية البن عباد النفزي:
"وال شيء أش ّد على النفس من متابعة
الشرع ،وهو التوسط في األمور كلها،
فهي أبداً متفلتة إلى أحد الطرفين
لوجود هواها فيه".
والكلمة الثالثة لإلمام الشاطبي:
"الشريعة جارية في التكليف؛
بمقتضاها على الطريق األوسط،
األعدل ،اآلخذ من الطرفين بقسط
ال ميل فيه ،الداخل تحت كسب
العبد ،من غير مشقة عليه ،وال
انحالل ،بل هو تكليف جارٍ على
موازنة تقتضي في جميع المكلفين
غاية االعتدال".
وأكد الشيخ ابن بيه أ ّن اإلسالم
براء من كل تط ّرف ،مع أنّ التاريخ
اإلسالمي قد عرف غالة ومتطرفين

االعتدال هو الوسطية يف الفتوى التي
تعني التوازن بني الثبات والتغري
ملتقى قيم الوسطية يجمع بني راهنية
املوضوع وخصوصية الوضع ..وبني رشف
املكانة وقداسة املكان
ن التاريخ اإلسالمي قد عرف غالة
مع أ ّ
ن اإلسالم براء من
ومتطرفني ومتنطعني فإ ّ
كل تط ُّرف
املهمة الصعبة اآلن هي كيف نرتجم
االعتدال والوسطية يف حياة الناس اليوم
ومتنطعين ،وكان من مآسيه في
التاريخ حركات الخوارج والباطنية،
وفي الزمن الحاضر حركات التكفير
والعنف والشغب والقلق السياسي
واالجتماعي ،إال أنّ التيار األعظم
لأل ّمة ظل متمسكاً بالمنهج الوسط،
الذي ال إفراط فيه وال تفريط .وما

فتئ العلماء بالمرصاد؛ لكل غل ّو
في االعتقاد أو األحكام العملية
الفقهية؛ لتصويب الخطأ وتوضيح
الجادة ،التي كان عليها سلف هذه
األمة.
وتساءل معاليه :كيف نترجم هذا
االعتدال وتلك الوسطية اليوم في

حياة الناس ليعودوا إلى صوابهم،
ليعودوا إلى كلمة سواء ،إلى حد
أدنى من الوئام ،متحابين غير
متنافرين وال متنابذين؟
وأجاب مؤكداً ،إنها مهمة صعبة
في جو ثقافة العنف المتبادل،
والتطرف المقيت الذي أصاب
واإلعالم
جمعاء،
اإلنسانية
المجنون الذي يريق الزيت على
نار الفتنة ،فال تخبو نار حتى
تشب أخرى .ولهذا فإن ما يقوم
به مؤتمرنا اليوم من توحيد خطاب
الوسطية واالعتدال وتأصيله
وتفصيله؛ إلبراز زيف خطاب
التطرف والكراهية ،وضعف
مستنده ،ومخالفته لمنهج السلف
وقانون المصالح المعتبرة ،يعتبر
بحق واجب الوقت ،وال غر َو أن
تكون المملكة العربية السعودية
هي القائد والرائد لهذه الجهود،
فهي الراعية والمؤتمنة على
الحرمين الشريفين ،مهد الرسالة
تجسد
ومهبط الوحي ،وهي
ّ
الموقف اإلسالمي المعتدل
والوسطي ،بقيادة خادم الحرمين
الشريفين وولي عهده األمين.
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معالي الشيخ عبد الله بن بيّه في "يوم زايد للعمل اإلنساني "2019

التسـامح والسمـاحة ِصنـوان فـي شخصـــــــية الشيـخ زايـد بـن سلطـان آل نهيـان

منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة  -أبوظبي:
قال معالي الشيخ عبد اهلل بن ب ّيه ،رئيس "مجلس اإلمارات لإلفتاء
الشرعي" ،رئيس "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" ،في
كلمة ألقاها بمناسبة "يوم زايد للعمل اإلنساني  ،"2019إن هذه المناسبة
الجليلة ،هي بمثابة ذكرى قائد فذ ورائد عظيم ،تحل علينا؛ لنقف
وقفات للذكرى واالعتبار ،مع الذات والتاريخ؛ لتحيي في النفوس قيم
تنسم نسمات طيبة من شخصية المغفور
الخير والفضيلة ،من خالل ُّ
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،ط ّيب اهلل ثراه.
وأضاف معاليه أن السنة الماضية،
عام زايد الخير ،كانت "مناسب ًة للتنويه
بقيم السماحة ،قيم الجود والبذل
والعمل اإلنساني ،وهذه السنة ،عام
التسامح ،مناسبة أخرى للتأكيد
على هذه المعاني وللتنويه بقيم
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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التسامح ،وقبول اآلخر ،والتعايش
السعيد واألخوة اإلنسانية" ،مشيراً
إلى أن التسامح والسماحة ِصنوان
في شخصية المغفور له الشيخ زايد،
سجيتان غير متكلفتين ،وطبعان غير
متط ّب َعين .مؤكداً أن الحديث عن

التسامح في شخصية زايد حديث
ال ينفد ،وموضوع متج ّدد ،تج ّدد قيم
الخير والمحبة التي كان يحملها،
تتجسد ك ّل يوم في سلوك
ورؤية
ّ
أبنائه وأحفاده وشعبه؛ شعب اإلمارات
الكريم ،وجميع مح ّبيه في العالم".
وتابع معالي الشيخ بن بيه قائالً:
يع ّبر عن التسامح في القرآن الكريم
بأربعة مصطلحات :العفو والصفح
والغفران واإلحسان .فالتسامح معنى
فوق العدل ،الذي هو إعطاء كل
ذي حق حقه ،أما التسامح فهو بذل
الخير من دون مقابل ،فهو من قبيل
اإلحسان الذي يمثل قمة البر وذروة
سنام الفضائل.
وأضاف الشيخ ابن بيه أن التسامح
هو التسامي عن السفاسف ،إنه عفة

اللسان عن األعراض ،وسكون اليد
عن األذى .إنه التجاوز عن الزالت
والتجافي عن الهفوات .التسامح
هو "ادفع بالتي هي أحسن فإذا
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي
حميم" ،التسامح هو مكارم األخالق
التي جمعها الحديث" :أَ ْن تَ ْع ُف َو َع َّم ْن
َظل َ َم َكَ ،وت َِص َل َم ْن َق َط َع َكَ ،وتُ ْع ِط َي
َم ْن َح َر َم َك" ،وهو حديث رواه البيهقي
وقال عنه الحافظ العراقي إ ّن ُط ُر َقه
ِحسان.
وقـال معاليـه ،إ ّن التسـامح فـي
اإلسلام أوسـع مدلـوالً مـن التسـامح
فـي الرؤيـة الغربيـة ،وهـو أرحـب
صـدراً وأبعـ ُد منزعـاً وأعمـ ُق جـذوراً
فهـو يشـمل إعطـاء الحقـوق والتنـازل
عنهـا ،ويسـتمد مـن القيـم اإلنسـانية

ومبـدأ التخلـق باألخلاق الربانيـة،
وأمـا التسـامح الغربـي فهـو فـي أصلـه
قبـول لالختلاف ولكنـه قـد ينحـو
منحـى تجاهـل االختلاف والتّغافـل
عـن التبايـن ،ولهـذا انتقـده كثيـر
منهـم ،حيـث قـال الشـاعر األلمانـي
الشـهير غوته " :إن التسـامح ينبغي أن
يكـون وضعـاً عابـراً ،يتـم تجـاوزه نحـو
االحتـرام ،ألن التسـامح إهانـ ٌة" ،وهـو
المعنى نفسـه الذي قصده الفيلسـوف
ـت ،حيـ َن انتقـد "الطابـع
أَ َمانْوِ يـ ْل كانْ ْ
المتغطـرس والمتعجـرف للتسـامح".
لقـد م ّثـل التّسـامح منبـع خصـال
زايـد الحميـدة ،التـي وسـمت أفعالـه
ووجهـت مبادراتـه وتدابيـره،
وأقوالـهّ ،
ً
حتـى غـدا رمـزا للحكمـة والمحبـة
والخير في جميع أنحاء العالم ،حيثما
ذكـر ذكـرت بـه السـماحة والتسـامح،
وكل مـن زار داره التـي أسسـها علـى
هـذه المعانـي ،لمـس بنفسـه ورأى
بعينـه وشـعر بوجدانـه روح التسـامح
وعبـق أريـج المحبـة ".
وأضـاف الشـيخ بـن بيـه :لقـد
عـرف ،رحمـه اهلل ،كيـف يحيـل
ً
ائتالفـا ،والتنـوع تعاونـاً،
االختلاف
وكيـف يتخـذ مـن العالقـة مـع اآلخـر،
فرصـة الستكشـاف فضـاءات االلتقـاء
ومجـاالت التمـاس والتقاطـع ،وتوسـيع
قنـوات التواصـل ،وتحقيـق النفـع
المتبـادل ،بـدالً مـن شـعارات مناصبـة
العـداء لآلخـر والشـعبوية الزائفـة".
وأشـار الشـيخ بـن بيـه إلـى أنـه
سـيكتفي ،فـي هـذا المقـام ،بالوقـوف
عنـد عبـارة واحـدة مـن فصـوص
حكمته ،وشـذرات رؤيته في التسـامح،
مضيفـاً " :كان يقـول رحمـه اهلل" :،إ ّن
التسـامح واجـب ،فـإذا كان أعظـ ُم
العظمـاء ،وهـو الخالـ ُق عـ َّز وجـ َّل يعفـو

يوم زايد مناسبة للسامحة والتسامح
ووقفة لالعتبار مع الذات والتاريخ
التسامح يف الرواية اإلسالمية ينبني عىل
وجوب التخلُّق بأسامء الله الحسنى
ويسـامح ،فكيـف ال نتسـامح نحـن
البشـ َر المخلوقيـن!".
إن هـذه الكلمـة الجليلـة تشـير
إلـى مبـدأ عظيـم مـن مبـادئ القِ يـم
ومصادرهـا فـي اإلسلام ،فالتسـامح
فـي الروايـة اإلسلامية ينبنـي علـى
مبـدأ أخالقـي روحـي عميـق ،وهـو
وجـوب التخلُّـق بأسـماء اهلل الحسـنى،
والعلمـاء يميـزون بيـن نوعيـن مـن
األسـماء أسـماء تصلـح للتعلّـق فقـط،
كاسـم الجاللـة اهلل ،فإنـه ال يمكـن أن
يتخلّـق بـه ال َعبْـ ُد ،وإنمـا يجـب عليـه أن
يتعلَّـق بـه ويفهـم معنـاه ،وهناك أسـماء
مـن نـوع آخـر تصلـح زيادة علـى التعلُّق

أن يقتـدي بهـا العبـ ُد ،ويتم َّثلهـا فـي
حياتـه ،كالغفـور والصبـور والرحيـم
والكريـم والجميـل والـرؤوف والعـدل
والحليـم ،ومـا أشـبه هـذه األسـماء،
التـي تكـون بالنسـبة لإلنسـان قيمـاً
إيجابيـة تحكـم حياتـه ،كمـا يقـول أبـو
إسـحاق الشـاطبي".
وتابـع الشـيخ بـن بيـه :إن اهلل
ً
مثلا
سـبحانه وتعالـى يضـرب
لإلنسـان ،وهـو جـ ّل وعلا لـه المثـل
األعلـى ويُقَـدِّم له وسـيلة لإليضاح عن
طريق التشـبيه والتشـ ُّبه ،وهو سبحانه
ال يشـبهه شـيء ،ولكن مع ذلك ليُ َر ّغب
اإلنسـان وليُر ّقـي هِ َّمتَـهُ .يقـول اهلل

تعالـى فـي الحديـث القدسـي الـذي
يرويـه ُمسـلم عـن قيمـة العـدل( :يـا
عبـادي إنـي ح ّرمت الظلم على نفسـي
وجعلتـه بينكـم مح َّرمـا فلا تظالمـوا)،
فـاهلل هـو البـاري جـل وعلا الـذي ال
يخـاف عقوبـة وال يخشـى ُع ْقبَـى وال
يرهـب الدوائـر ومـع ذلـك يقـول يـا
تأسـوا بـي ،واقتـدوا بـي ،فكمـا
عبـادي ُّ
أنـي ال أظلـم فكذلـك أنتـم ال تظلمـوا.
وفـي الدعـاء المأثـور فـي
تحـب
الصحيحيـن" :اللهـم إنـك عفـ ٌّو
ُّ
ّ
فاعـفُ
عنـا" ،فقيمـة العفـو مـن
العفـو
مارسـها واتصـف بهـا فكأنـه تشـ ّبه
بالبـاري جـ َّل وعلا.
وأكـد الشـيخ بـن بيـه علـى أن
التسامح يعد من هذه القيم المأخوذة
مـن صفـات اهلل البـاري وأفعالـه ،وهـو
يسـتم ّد مدلوالتـه مـن ثالثـة أسـماء
مـن أسـماء اهلل الحسـنى ،هـي العفـ ُّو
والكريـم والرحيـم ،مشـيراً إلـى أن:
"هـذا المعنـى الجميـل هـو الـذي ع َّبـر
عنـه المغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن
سـلطان آل نهيـان ،ط ّيـب اهلل ثراه ،في
حكمتـه األصيلـة ورؤيتـه اإليمانيـة".
وتابـع رئيـس مجلـس اإلمـارات
ً
قائلا :رحـم اهلل
لإلفتـاء الشـرعي
الشـيخ زايـد وأسـكنه فسـيح جناتـه،
ونصـر وو ّفـق للخيـر أبنـاءه الكـرام،
صاحب السـمو الشـيخ خليفة بن زايد
آل نهيـان ،رئيـس الدولـة "حفظه اهلل"،
وصاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن
راشـد آل مكتـوم ،نائـب رئيـس الدولـة،
رئيـس مجلـس الـوزراء ،حاكـم دبـي
"حفظه اهلل" ،وصاحب السـمو الشـيخ
محمـد بـن زايـد آل نهيـان ،ولـي عهـد
أبوظبـي ،نائـب القائـد األعلـى للقـوات
المسـلحة ،وإخوتهمـا وإخوانهما ُح ّكام
اإلمـارات العربيـة المتحـدة.
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تعايش الكلمات
إذا كان اإلنســان بطبيعتــه مدنيــاً،
أو كائنــاً اجتماعــي بطبعــه ،كمــا يقــول
احلكماء والفالســفة وعلمــاء االجتماع،
فمــن الطبيعــي جــداً ،أن يكــون أي
إنسان يســتمتع بالعزلة ،بعيداً عن نسق
اإلنسانوية االجتماعية.
وقريــب مــن هــذا املعنى ،قول رســول
اهلل " :املؤمــن الــذي يخالــط النــاس
ويصبــر علــى أذاهــم ،خيــر مــن املؤمــن
الــذي ال يخالــط النــاس وال يصبر على
أذاهم".
ويجتهد ابن مســكويه يف هذا اإلطار،
فيقــول يف كتــاب (تهذيــب األخــالق):
"مــن لم يخالط الناس ولم يســاكنهم يف
املــدن ال تظهــر فيــه العفــة وال النجــدة
وال الســخاء وال العدالــة؛ بل تصير قواه
وملكاتــه التي ر ّكبت فيــه باطلة؛ ألنها ال
تتوجــه ال إلــى خيــر وال إلــى شــر ،فــإذا
بطلــت ولــم تظهــر أفعاله اخلاصــة بها،
صــاروا مبنزلــة اجلمــادات واملوتــى من
النــاس .ولذلك يظنــون ويُظن بهم ،أنهم
أعفــاء وليســوا بأعفــاء ،وأنهــم عــدول
وليســوا بعــدول ."...ونحــن إمنــا نعلــم
ونتعلم الفضائل اإلنســانية ،التي نساكن
بهــا النــاس ،ونخالطهــم ،ونصبــر علــى
أذاهــم؛ لنصــل منهــا وبها إلى ســعادات
أخــر؛ إذا صرنــا إلى حــال أخرى .وتلك
ٍ
احلال غير موجودة لنا اآلن.
وهــذا مــا يجعــل "الصداقــة" حاجــة
إنســانية ملحــة ،ال بــل هدفــاً جوهريــاً،
يســعى إليه العقل الذكــي؛ بدأب حثيث؛
ألنهــا جــزء مــن مكونــات املنظومــة
األخالقيــة ،وتلعب دوراً بالغ األهمية يف
التوازن النفســي .وال ميكن لإلنســان أن
يتعافــى نفســياً؛ دون أن يشــبع ذاتــه من
هــذه احلاجــة ،ال بــل الميكــن؛ للطبيعة
املدنيــة أو االجتماعيــة يف الكائــن
نحــو ممكن،
اإلنســاني ،أن تتحــق علــى ٍ
وهو يعاني نقصاً من إكســير الصداقة.
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ق َّلما يدرك اإلنسان أن السعادة كما يجب
أن تكون ،هي رهينة اإلنسان كما يجب أن يكون

خليفة مبارك الظاهري
رئيس التحرير

ورمبا كان هذا هو األســاس ،الذي جعل
أرســطو يعتبرها؛ مبثابة "شــرط للحياة
الصاحلة" ،ويضعها مبرتبة عليا" ،توازي
العدالة والشجاعة واالعتدال واحلكمة".
يقــول دي مونتــن" ،إن الطبيعــة لــم
جتهزنــا ألمــر مــن األمــور؛ بأفضل مما
جهزتنــا للصحبــة" .وذروة الكمــال يف
الصحبة تتمثــل يف الصداقة الصدوقة،
أي الصداقــة اخلالصــة للمحبة واملودة،
أو اخلاليــة مــن األغــراض واملصالــح
الذاتيــة الضيقــة؛ ألن أي نوع آخر ،ينتج
عن اللذة أو املصلحة أو الضرورة العامة
أو اخلاصــة ،يكــون أقل جماالً ونب ً
ال من
الصداقــة احلقيقية .ما يلوث العالقات
االجتماعية؛ بآفات الضغينة والكراهية
واألحقــاد ،ويهــدد االســتقرار ،ويحــول
دون التطــور أو االزدهــار ،الــذي هو هم
اإلنسان األول ،وهدف العقل الذكي.
أمــا كيــف ميكــن ،أن نعمــم منــوذج
الصداقة ،وكيف ميكن تفعيله أو تطويره،
فنظن أن املسألة تقوم على ثالثة ركائز:
التفاهــم واالحتــرام والثقــة املتبادلــة.
ولكن شرط حتققها (الركائز) ،أن تكون
قائمة على مبدأ اخلير املتبادل ،وهو ما
يجعلها ،ليس مصدراً للســعادة فحسب؛
بــل واجباً بن البشــر؛ كالشــعور باخلير

األسمى نحو اآلخر ،ال بل واجباً مشرفاً،
يفرضــه العقــل؛ كإمكانية إنســانية؛ ألن
االختبار األعلى لوجودها ،ليس شعورنا
الذاتي ،أو ما منلكه عقلياً ومادياً ،ولكن
مــدى جناحها يف تلبيــة احلاجات ،التي
تُ َع ِّرف إنســانيتنا؛ بصــورة بناءة ومثمرة،
كما يقول ميشــيل حنا متيــاس يف كتاب
"الصداقة قيمة أخالقية جوهرية".
وعليــه ،تكــون الصداقــة مــن أقــوى
روافــد التســامح علــى اإلطــالق .وهــذا
مــا يجعلهــا تتقــدم إلــى أعلــى املراتــب
يف عمليــة التواصــل اإلنســاني؛ ألنهــا،
حســب أرســطو تنبــع مــن إرادة خ ِّيــرة،
تشــكل نســي َج الشــخصية األخالقيــة.
إنهــا تواصل بــن ذاتن ،تتمتعــان بأكثر
حلظات الوجود ثراء ،على مستوى الفكر
والفعــل واحلميميــة ،فهمــا يتشــاركان
أفــكاراً ومشــاعر وجتــارب ،ويتعاونــان
على مشــاريع قيمية ،ويبذالن جهدهما،
للعنايــة بنفســيهما وباآلخرين .حينذاك
تتحقق اإلنسانية يف روح اإلنسان بأجمل
وأبهــى صورهــا ،التــي ال ميكــن التعبير
عنها ،إال من خالل إشــراقات الســعادة،
التــي تتجلــى يف الشــخصية ،وال يــدرك
قيمتها احلقيقية ســوى من يستطيع أن
يقدم ذاته كعربون محبة للصداقة.

«تعايش» ال تتقصد ترويج ثقافة المساكنة؛ ألن المساكنة يف بعض وجوهها قد تحيلنا إىل أشكال
قسرية أو قهرية ،ال خيار فيها؛ كونها قائمة بحكم األمر الواقع ،أو حسب مقتضى الحال ،وأنها سوف
تتبدل وتتغير مع تقلب األحوال .ولذلك أردنا أن تكون «تعايش» واحة للحوار وتالقح األفكار؛ تعبيرا ً
عن خيار العقالء يف الحوار الب َّناء ،الذي يؤسس للنماء واالزدهار القائم على معنى وجوهر االختالف.

الفكرة:

صناعة الجمال والمسرة ،أو بمعنى أ كثر دقة ،صناعة الحياة؛ ألننا
إزاء مـشــاريــع ال ـمــوت وال ــدم ــار والــخ ــراب ،الـتــي تـلــف الــواقــع الـعــريب
واإلسالمي والدويل الراهن ،ال يسعنا إال التشبث بأسباب البقاء اآلمن؛
على مرتكزات جمالية وأخالقية وإنسانية.

الهدف:

تشكيل ورشــة حــوارُ ،تغني المشتركات اإلنسانية؛ بمقاربات فكرية
جــديــدة تساهم يف تجديد أو تطوير مفهوم التسامح ال ــذي يرتقي
بإنسانيتنا إىل مستوى المؤاخاة الناجزة.

Email: taeaysh@peacems.com

االستراتيجية

انتشال النخب الفكرية؛
ب ـكــل أط ـيــاف ـهــا وأل ــوان ـه ــا،
مـ ــن الــخــن ــدق ــة ال ـف ـكــريــة
الــمــتــمــت ــرس ــة بـ ـه ــا عـلــى
م ـ ـ ــدى ال ـ ـع ـ ـقـ ــود ال ـس ـت ــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،واسـ ـت ــدراجـ ـه ــا
ل ـت ـش ـك ـيــل ورشـ ـ ــة ح ـ ــوار،
يف إطـ ــار م ــن ال ـم ـقــار بــات
اإلب ــداعـ ـي ــة الـ ـت ــي تجعل
حياتنا أسهل وأجمل.
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