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الدفاع عن دين او فكر او حزب ال يعني االنتماء
فهم خاطئ يقع فيه الكثير من البسطاء ،وحتى بعض املثقفني ،فهم يتصورونّ ،
كل من يدافع عن الدين او العقيدة او املذهب ،ملتز ٌم بهما ،او ينتمي اليهما ،وهذا
هناك
ٌ
الفهم خاطئ ،ألنهم يعتقدون أ ّن ُه ملتز ٌم بتعاليم الدين ،او متدين ،بدليل ان هناك كتّابا ً غير ملتزمني ،لكنهم ميلكون الضمير الذي يوجب عليهم الدفاع عن احلق ،فتجدهم
يخالفون الدين في تصرفاتهم ،وجتد ان هنالك الكثير من هؤالء ،ال يط ّبق العبادات والفرائض ،وميارسون ما يرفضه الدين ،لكنهم يدافعون عن الدين في الرأي وينصرونه ،وهؤالء
حياديني ألنهم يستخدمون التحليل ،وهم ميكلون القدرة على معرفة الصح من اخلطأ ،فيقفون مع الدين او املذهب احلق .
وهن����اك م����ن يقف ض����د الدين أس����ماً
ومضمون����اً ،ويعم����م بدون اس����تثناء،
فيك����ون رأي����ه بس����بب خلل ف����ي هذه
الجماع����ة ،او تلك ،والتعمي����م اليقبل ُه
العقل ،ونحن ال ننكر بأن هنالك عقائداً
مشوهة ،ينتهجها المتطرفون ،وهؤالء
عدو للدين ولإلنس����انية ،ألنهم يقتلون
اهل الدي����ن ،ويقتل����ون الحريات ،بكل
اش����كالها ،ولوال وجود الدين المعتدل،
لم����ا افتضح ه����ؤالء المتطرفين الذين
يش����كلون خطراً على األنسانية ،وهذا
كلّ����ف الدي����ن المعت����دل ثمن����اً باهضاً،
فاصبح هدف����اً للتطرف وكلّف����ه الكثير
م����ن التضحي����ات الت����ي ال تحصى وال
تع����د ،مما جع����ل الكثير م����ن المثقفين
الذين يملكون العقول النيرة والضمائر
الحية ،ينصرون الدين المعتدل ،وهناك
لدين أخر،
الكثير من المثقفين ينتمون ٍ
وتجدهم نصروا النب����ي محمد واألمام

علي والحسين ،وهم ال يمتون لهم بأي
صلة ،ومث����ال على ذلك جورج جرداق
ال����ذي كتب الكثير عن األمام الحس����ين
 ،وهو مس����يحي ،واليوم كم من كاتب
دول اوروبية وامريكية ،كتب عن
م����ن ٍ
السيستاني ،وأخرها المعهد البريطاني
الذي اعتبر ُه رمز السالم  ،نفهم من هذا
ان الدفاع عن الدين او الرموز ،ال يعني
ان المدافع متدي����ن ،بل صاحب ضمير
وعقل نيّر ،ويؤدي واجباً اخالقياً .
كما ان الدفاع عن الحريات الشخصية،
ال يعن����ي ان المداف����ع عنها ،يس����اري
او علمان����ي ليبرالي  ،ب����ل ان المدافع
يمتلك ثقافة المواطنة والتسامح ،وملم
بقوانين الدستور  ،والكثير منهم يدافع
عن الفكر األخر ،رغم مخالفته لتعاليم
الدين ،باعتبار ان الدفاع عن الحريات
الت����ي التعلن حربه����ا لعقي����دة ،وفكر
واجب وطني ٌ
وحق دستوري،
االغلبية،
ٌ

ألنه����ا حرية رأي  ،كم����ا يتوجب على
الفكر العلماني بكافة اتجاهاته ،ان يقف
بوجه القوى التي تعتبر الهجوم الثقافي
على الدين هو اساس الحرية العتباره
ِ
ارهاباً ثقافياً ،فهذه القوى تهاجم الدين،
وتعتبر ُه الِعدو األول فتجدهم يتهجمون
في حربهم الرعن����اء على رموز الدين
او المتدينين .
ان الحرب على االديان تسيئ للحرية،
بل تلغيها ،ألنها اعتداء على فكر يعتقد
ويؤمن به اشخاص او جماعات ،وكثيراً
ما يك����ون الهجوم على فك����ر الغالبية
العظم����ى ،وهذا ما لمس����ناه من بعض
القوى اليسارية في العراق ،وهذا يدل
على ع����دم فهم للحرية ( التي تقف مع
رأي االغلبية ) فأي حرية التي تدعيها
هذه القوى العلمانية واليسارية ،بحجة
حرية الرأي ،وهي تحارب االغلبية علناً
! التي كبرت بتجمع اش����خاص ..يعني

الدستورية ،يس����اريين او علمانيين ،
شرائح لها
بل هم وضعوا الحماية الى
ٍ
حق في هذا الوطن ،وان اختلفت معهم
في الفكر والعقي����دة ،ولهم حق العيش
بكرام����ة ،وله����م الحق في ممارس����ة
حرياتهم الش����خصية التي ال تؤثر على
الرأي العام ،وقد كفلها الدس����تور الذي
يحافظ على الحريات الفكرية والعقائدية
والش����خصية ،وكانت صياغته بجهود
أسالميين معتدلين ،ال يمتون للعلمانية
او اليس����ارية بأي صل����ة ،وفي الوقت
نفس����ه ندين من ّ
يكفر اصح����اب الفكر
العلماني ،وال يجوز محاربة افكار هذا
الحزب او ذاك .
كم����ا ان البعض يتهم م����ن يؤيد خطوة
او نهج هذا الحزب او ذاك ،فتجد الذي
يش����يد بنجاح هذا الحزب او ذاك ،يتهم
بالتح����زب ،وهو منتمي للحزب ومنتفع
 ،وهذا ي����دل على جهل ه����ؤالء ألنهم

يتهمون األخرين جزافاً.
لألسف ان بعض الكتاب نسوا ان القلم
يجب ان ينطلق من الضمير الذي اليوقفه
كالم األخري����ن  ،لك����ن لألس����ف الكثير
ابتع����دوا عن الحيادي����ة ،وهذه الحالة
جعل����ت الكثير من الك ّت����اب المرموقين
يحبس����ون اقالمهم ،خوفاً من اتهامهم
بالتحزب ،مم����ا ّ
أثر تأثيراً واضحاً على
صب في مصلحة
وعي المواطن ،وهذا ّ
الس����راق الذين يضحكون على الشعب
ُ
باالنجازات الوهمية  ،واضاع الصوت
المطالب بحقوق الش����عب الصابر ،كما
اض����اع الذين ق ّدموا االنج����ازات ،وهم
قليل����ون جداً ،وهم بحاجة الى وس����ائل
لتوضي����ح الصورة
األع��ل�ام واألق��ل�ام
ِ
المشوش����ة التي تق����ول :كلّهم حرامية
كي نقضي على التعميم الخاطىء الذي
اخرس االف����واه ،وحبس األقالم ،خوفاً
من االتهام بالتحزب والمنفعة .

طفرة خداع أخرى !

الثقافة املدرسية ال ٌ
تغني
عن الثقافة العامة
املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

أن الثقافة في تلونها وتنوعها ،حصيلة تأمل وجتربة وإنتاج  ,تترسب خصائصها عبر
الزمن في اعماق التفكير العام جملموعات الشعب ،وتكوين التراث الفكري لألمة ،وهذا
قيم مجردة هو في الواقع خميرة التكوين الفكري
التراث بغض النظر عما فيه من ٍ
عند أي شعب ،حني تطرح خصائصه الثقافية على بساط البحث والتقييم .
شاكر عبد موسى الساعدي
نع���م ان مناه���ج التثقيف ،تختلف بي���ن أمة وأمة،
ويدخل ف���ي تركيب بنيانها ،آث���ار وعوامل خاصة
متميزة  ,كالدي���ن والمذهب والبيئة واللغة والمناخ
وشروط العيش والعادات الموروثة  ,ولكن االصول
الثقافية الخالصة ،تظل تنب���ع ابداً من ينبوع واحد
ضخم مشترك ،هو العقل األنساني في مختلف ادوار
تطوره وارتقائه .ذلك بأن  -الثقافة العامة  -اوسع
مدى وأعظم نطاقاً ،وأعمق تحدياً للش���خصية من
 الثقافة المدرس���ية -التي تقف عند حد الفراغ منالتحصيل العلمي ،فمهما يكن الطالب الجامعي على
ثقاف���ة جامعية متينةّ ،
فأنُه يظل دائماً في افتقار الى
الوان ال حصر لها من المعارف األخرى التي تدخل
في دائرة الثقافة العامة ،ليمكن ضمان رقيه الفكري
والنفس���ي والخلقي الى مرتبة األنسان الممتاز او
االنسان األنسان .
فعندم���ا تفتح كت���اب االدب والنص���وص للمدارس
الثانوية ،سترى ان ابنائنا ملزمون بالحفظ لشعراء
الب�ل�اط االموي ،قصيدتي م���دح لألخطل في  -عبد
الملك بن مروان  -وأربع قصائد لجرير ،لمدح بقية
الخلف���اء  ,وقصيدة االصمعي ف���ي حضرة الخليفة
العباس���ي  -ابا جعفر المنصور  -و قصيدة للشاعر
ابا نؤاس في مجلس الخليفة  -هارون الرشيد .
الكثير من مقطوعات الشعر المسمى الحديث او الحر
،مغرقة في الرموز الغامضة والتعبيرات المبهمة،
كالفن التش���كيلي المعاصر المغ���رق في الغموض
واإلبهام أيضاً ،وارى ان نترك تلك القصائد لطالب

حرية رأي اف����راد  ،اصبحوا جماعات
واصبح����ت اغلبية  ،كم����ا ان االغلبية
احياناً ،ال تعتبر ّ
أنها حق ،فكم من نبي
ّ
او فيلسوف عاش مع فئة قليلة ،شنت
عليه����ا االغلبية حروب����اً ،واعتبروهم
خونة ومجانين ،وخير دليل انبياء بني
اس����رائيل ،حاربتهم االغلبية ،وكم من
فيلس����وف ،حكم عليه بالجنون ،كما ان
حري����ة الفرد ال تعن����ي ّ
أنُه على صواب
أيضاً .
ان الحريات التي كفلها الدين االسالمي،
انتهجتها األمم االخرى ،بينما في ارض
االس��ل�ام حوربت هذه الحريات بسبب
االنظمة الديكتاتورية ،بل شوهت بسبب
تطرف من يدعون االسالم كذباً وزوراً،
فهم يعادون الدين االس��ل�امي االصيل،
الدين الس����مح ،ولألسف اصبح البعض
ممن يحسب نفس����ه مثقفاً ،يعمم اتهام
الدي����ن بالتط����رف والجه����ل ،بدون ان

يف ّرق بين المعتدلين والمتطرفين ،وهذا
دليل عل����ى جهل من يتهم ..فالمثقف ال
يعمم .
ان المعتدلي����ن يدافعون عن حرية فرد
او جماع����ة ،او مجتم����ع ،بغض النظر
عن الفكر او العقيدة عندما يتعرضون
لالضطه����اد؟ وهذا يدل على ان المدافع
يمتلك ضمير ً
أوال ،وصاحب فكر سمح
ثانياً ،فتجده����م يدافعون عن الحريات،
وان كان����ت تخال����ف الدي����ن باعتبارها
حرية شخصية ،ال تؤثر على األخرين،
وهو تصرف يعاق����ب عليه صاحبه في
اآلخ����رة ،والحرية الش����خصية مكفولة
بالم����واد الدس����تورية الت����ي اق ّرت في
دس����تور العراق الديمقراط����ي  ،والكل
يعلم بمس����اهمة األس��ل�اميين مساهمة
الواضحة في صياغة الدس����تور الذي
اعطى الحرية للف����رد والجماعة ،وهذا
ال يعن����ي ان الذي����ن وضع����وا الم����واد

صباح الرسام

التخصص ف���ي االدب العرب���ي بالجامعة  ,لكني ال
افهم كيف نفرض على ابنائنا في المدارس الثانوية
ه���ذا االحتفال البالغ بقصائد الم���دح التي ال تصدر
عن اعج���اب الممدوح وإنما تس���تجدي عطائه او
تتقي غضبه  ...فلماذا باهلل نصدع رؤوس الشباب،
بمثل ذل���ك الكالم ،وأي خير نرجوه من تلقينهم في
ه���ذه المرحل���ة الغضة من العم���ر ؟ كذلك  -درس
التاريخ  -المفعم بالمعارك بين العرب ،وخصومهم،
وبين المسلمين أنفس���هم ،فمنهم من اتخذ دمشق
عاصمته ،وأخر بنى بغ���داد عاصمة لحكمه ،وأخر
ه���رب بجلده ،بع���د ان فقد الم���ال واألهلون الى
االندل���س ،ليقي���م دولته القبلية ف���ي قرطبة  ,وكل
حاكم يخ���وض المعارك ويقت���ل معارضيه ،لتعزيز
نظام ح كم���ه ،وحكم اوالده ،وخير دليل على ذلك،
قصة األمين والمأمون  ,وكما قال الخليفة الراش���د
الثاني عمر بن الخطاب ( رض )  « :اش���قى الوالة
من ش���قيت به رعيته» .هنا ال اريد ان الغي االدب
العربي والتاريخ األسالمي كما يفهم البعض  ,وإنما
اري���د ان يطلع عليهما الناس م���ن خالل المكتبات
العامة ومن رجاالت االدب والمؤرخين المعروفين
عبر االجهزة المسموعة والمرئيةً ،
بدال من مدارسنا
ذات المناهج المفروضة ّ ,
ألني نس���يت كل القصائد
الشعرية التي درس���تها في المرحلة الثانوية  ,وال
اتذكر من درس التاريخ ،س���وى الخليفة العباسي
( ابو العباس الس���فاح ) ! وكفى اهلل طالبنا ش���ر
القتال.

على الرغم من استعصاء الصراع الدائر بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،منذ ما يزيد عن ستة عقود متتالية على
أ ّية حلول ،أو أ ّية تقدمات ميكن البناء عليها مستقبالً ،وجلوء «جورج ميتشل» املوفد اخلاص لعملية السالم إلى نفض
يديه مبكرا ً  ،مما علق بشأنها متاماً ،كان الداعي  -رمبا الوحيد -لدى وزير اخلارجية األمريكي «جون كيري»  ،ألن يشرع
بالتشمير عن ساعديه العجوزين ،بن ّية الشروع في بذل مساعيه السياسية ،بشأن إيجاد حل لهذا الصراع ،هو مدى
اإلجهاد الذي وصل إليه الطرفني بعد عقدين كاملني من املفاوضات ،التي لم تُوصل إلى نتائج عملية ميكن ذكرها أو
االعتماد عليها ،وأنهما باتا يسأم كل منهما اآلخر حتى الغثيان.
لكن م����ا فاجأه هو أن التطورات
الميداني����ة والعملية ،كانت تعمل
عل����ى تعقيد القضي����ة ،كلما م ّر
الوق����ت ،حيث تتكش����ف في كل
دواع واحتياجات
ساعة ودقيقةٍ ،
لم تكن مرئيّة أو مس� ٌ
���موع بها
من قب����ل ،وخاص� ً
���ة اآلتية من
الطرف اإلسرائيلي ،وبسبب أن
ليس لديه حاسة ّ
الشم ،أو لعناده
 كما ي ّدعي  -ولصبره الطويل،أص ّر على صعود القمة وتسجيل
نج����اح ،لك����ن ومن����ذ بدئه في
العمل وإل����ى اآلن لم تلتقط يديه
أي ش����يء ،ولم يطرب لسماع
م����ا يوحي ّ
بأنه يتق����دم ،وغلبت
الدوائر الحمراء على كل جوالته
التي امتحنه����ا في المنطقة ،بما
يعني أنه راس����ب ،لك����ن مهمّته
في التوصل إل����ى اتفاق ،لعودة
المفاوض����ات المباش����رة ف����ي
تموز/يولي����و الماض����ي ،والتي
حصل بن����اءاً عليها على درجة
(ي ّ
ُرفع) ،كانت دافعاً الستمراره
على عناده ،برغم أنها درجة ال
تس����مح لصاحبها بأن يمد رقبته
بين اآلخرين.
منذ بدء استئنافها ،كانت قضايا
األم����ن ،االس����تيطان ،يهودية
الدول����ة ،حق الع����ودة ،القدس،
األس����رى ،وغيرها ،ه����ي التي
ّ
تعث����رت وبق����وة عل����ى أعتابها

المفاوض����ات ،وباتت كل قضي ٍة
منه����ا ُتش����كل تتويج����اً نهائياً،
النهيارات حقيقية ،لكل العملية
السلمية ،وما يتعلّق بها.

جول����ة الرئي����س الفلس����طيني
«أبومازن» األخيرة ،والمُكلِفة
إلى واش����نطن ،كانت خاس����رة،
بس����بب أن مضيّف����ه» الرئيس
األمريك����ي «ب����اراك أوباما» لم
يدفع أم� ً
���واال ،ولم يقدم ش����يئاً
مكتوب����اً ،وكل الذي اس����تطاعه
فق����ط ،أن ق ّدم أفكاراً ش����فهية،
برغ����م علمه ب����أن «أبومازن»
قد شبع مصنفات األفكار وحتى
المكت����وب منه����ا ،بس����بب أنها
ربّم����ا ال تصل ف����ي قيمتها إلى
الشفهية.
اآلن «كي����ري» ،ال يُجاه����د في
شؤون الحل ،واتفاق اإلطار أو
وثيقة اإلطار ،أو أشياء من هذا
القبيل ،مازال مهتم����اً بإخفائها
ع����ن العي����ان ،وه����و يصارع
حت����ى الرم����ق األخي����ر ،وإن -
بخداع -م����ن أجل تجدي����د م ّدة
المفاوض����ات ،وإن اضطر إلى
دفع تكالي����ف تجديدها من جيبه
الخاص عل����ى الرغم من رفض
الجانب الفلس����طيني ذلك ،ولكنه
يُح����اول ويبذل جه����وداً حثيثة ،
لمن����ع انهيار تل����ك المفاوضات
أو توقفه����ا على األق����ل ،ومن
أج����ل حي����ازة اله����دف ،وعلى
الرغم من تصريحات إسرائيلية
ّ
شاذة ،وأشدها التي تصدر تباعاً
من وزير الجيش اإلس����رائيلي
«موشيه يعالون» والتي سخر
فيها م����ن مس����اعي «كيري»
للتوسط في اتفاق سالم ،اضطر
إلى االس����تعانة برئي����س هيئة

األركان المش����تركة األمريكية،
الجنرال «مارتين ديمبس����ي» ،
بشأن أن تظل هناك مفاوضات،
وبالموفد الخ����اص لمفاوضات
السالم «مارتين إنديك»  ،بشأن
الدفعة الرابعة من األسرى التي
تص ّدت الحكومة االسرائيلية ضد
تنفيذها إل����ى جانب عمله على
االس����تفادة من لقائه مع الملك
األردني «عب����داهلل الثاني» من
أج����ل الضغط باتج����اه «تضييق
الفج����وة»  ،بي����ن المتفاوضين
اإلس����رائيليين والفلس����طينيين،
وبإضافة االعتم����اد على جولة
«توني بلي����ر» ،مبعوث اللجنة
الرباعي����ة لعملية الس��ل�ام إلى
القاهرة لحشد رأيها ،بغية دعم
جهوده باتجاه مسألة التمديد.
وفي س����بيل تعزيز تلك الجهود،
اس����قط «كيري» خ��ل�ال جولته
هذه ،ما يمك����ن أن نطلق عليها
صفقة سياس����ية ،أمام الجانبين
وه����ي نافعة -حس����ب وصفه،-
تتضم����ن تمدي����د المفاوضات،
وإط��ل�اق س����راح أس����رى،
وتس����هيالت إدارية متعلقة بلم
الش����مل ،ووقف االس����تفزازات
واالعتق����االت ،وضرورة تخفية
االس����تيطانية،
النش����اطات
باإلضاف����ة إلى اعط����اء وعود
أمريكية ،لدراس����ة اإلفراج عن
الجاسوس اإلسرائيلي «جوناثان
بوالرد» إلى جانب وعود مالية
واقتصادي����ة أخ����رى على أمل
أن تحول تل����ك الجهود مجتمعة
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دون وصول الفلس����طينيين إلى
األم����م المتحدة لتعزي����ز مكانة
دولتهم لديها ،سيّما أن الواليات
المتحدة ،ليس بوس����عها منعهم
م����ن الذه����اب في حال فش����لت
تل����ك الجه����ود ،وس����تترك أمر
ذهابهم عل����ى األرجح لتهديدات
«نفتالي بين����ت»  ،زعيم حزب
البيت اليهودي ،المش����ارك في
الحكوم����ة ،وس����تنظر فيما إذا
كانت مجدية.
يُنظ����ر إل����ى جول����ة «كيري»
المس����تعجلة على أنها مفصلية
بالنس����بة لجهوده ،مع وضوح
تراجعه ع����ن طموحاته الكبيرة،
كونه����ا جائت فق����ط للبحث عن
صيغة لتمديد فترة المفاوضات،
ولو ّأنها كش����فت عن محاولته
التغلب عل����ى الجدل الدائر حول
مس����ألة االعت����راف بإس����رائيل
كدولة يهودية ،عن طريق تغيير
تعريف الوط����ن القومي لليهود
في مقابل موافقة الفلس����طينيين
على أن يكون أحد أجزاء القدس
كاف كعاصمة المستقبل
الشرقية ٍ
لدولتهم المرتقبة.اإلسرائيليون
يريدون تجديد مدة المفاوضات
ويرغب����ون بإدامتها ،ويُحذرون
من أن تكون هناك أيا ٌم أسوأ من
الحاصلة اآلن ،بس����بب وصول
الفلس����طينيين –كم����ا الزع����م-
إل����ى قناع����ة بض����رورة تفجير
المفاوض����ات ،وي ّدع����ي رئيس
الحكومة اإلسرائيلية «بنيامين
نتانياه����و» أن الفلس����طينيين

يعرقلون المس����اعي الس����لمية،
كلّما آن له����ا أن تتقدم ،ويُناور
ف����ي ذات الوق����ت باس����تعداده،
لتليين موقف����ه واقتراح حوافز،
مثل تقديم إفراجات إضافيّة عن
أسرى فلسطينيين.
يأت����ي ا ّدعائه في ظ����ل حرصه
الشديد بأن األعمال اإلسرائيلية
ُّ
���دم
بكله����ا ،جاري����ة عل����ى ق� ٍ
وس����اق ،حيث يتواصل النشاط
االس����تيطاني ،ويس����تمر دعمه
بماليين الدوالرات ،وتتس����ارع
مش����اريع تهوي����د الق����دس،
ومصادرة األراض����ي ،وتتعاظم
أش����كال ممارس����ة العنصري����ة
واألبرتهايد ،وإلى ما هنالك.
«كيري» وعل����ى الرغم من كل
جه����وده الس����ابقة والمختلفة،
وبم����ا احتوت علي����ه من رؤى
ومقترح����ات ومخططات وأفالم
وخداع ،يبدو أنها فاشلة ،وبات
في الحقيقةّ ،أنُه س����يغادر فترة
التسعة أشهر بال شيء ،حيث لم
تتواجد لديه أيّة فرصة للحصول
على تنازل من أح����د الطرفين،
وليس معنى إطالق أس����رى ،أو
تمديد مفاوض����ات أو إجراءات
أخرى ،أنها ّ
تمثل ش����يئاً ذا بال
لدى الفلس����طينيين ،بس����بب أن
إس����رائيل سيكون أمامها المزيد
من الوق����ت لتغيير الوقائع على
األرض ومن ث���� ّم االحتكام إليها
من جديد ،وهذا ما يُفسر جهود
«كي����ري» المضني����ة باتج����اه
التمديد.

انت انسان؟ اذًا تصرف كذلك
منذ القدم كان النقاش محتدما ً بني من يريد ان يط ّبق شرع اهلل تعالى في ارضه ،ومن يريد ان يتبع هواه ،ويلعب بكيفه،
ويتصرف مبا متليه عليه غرائزه ،وحاجاته الشخصية الفردية ،غير آب ٍه مبا حوله ومن حوله ،والهدف من وجوده هنا ،وقد قاد
هذا الصراع التاريخي الى حروب وكوارث بشرية وطبيعية ،غ ّيرت مجرى التاريخ ،ووجه الكرة االرضية ،وانتجت الكثير من
الثقافات والديانات البشرية (اضافة الى االديان السماوية املتحدة الهدف).
وبع����د قرون من الزمن بي����ن أخ ٍذ ورد وجذب
وش����د ،بدأت البش����رية تتعب من حروب الحق
والباط����ل والص����ح والخطأ،وأخ����ذ الفالس����فة
والمنظرون ،يبحثون عن انصاف الحلول التي
تضمن اقل الخس����ائر ،ولو على حساب الصح،
وأيضاً ولو نصرة للخطأ! ومن هنا نجد أنهم في
كل فترة من الزم����ن ،يجتمعون ليقرروا حقوقاً
وواجبات لكل انسان وبهيمة ونبات وجماد ،بما
يرتأون ،وتختلف هذه الرؤى بين فترة وأخرى،
ويعودون ليجتمعوا من جديد ،ويقرروا اشياءاً
أخرى وهكذا.
في قبال ذلك ،التزام ارباب االديان الس����ماوي
(الى حد ما) بتعالي����م اديانهم ،وحاولوا اضفاء
بعض صف����ات المرونة عليها ،لتتماش����ى مع
التطور المتس����ارع في النظم البشرية واالفكار
المس����تجدة ،مس����تندين في ذلك ال����ى مصادر
تاريخية ،وروايات دينية واجتهادات شخصية،
ولكن ال احد يدع����ي انهم توقفوا عن المحاولة
البقاء الدين بوصلة للبشرية والعالم ،ولألسف
اصي����ب البعض منهم بالجم����ود والتحجر ،مما
ادى الى نفور البش����ر منه����م ،واصيب البعض
األخر منهم بداء العظمة والوحش����ية والرغبة
ف����ي إبادة كل المخالفين له����م ،وظهرت لنا في
التاريخ محاكم التفتي����ش االوروبية والحروب

الصليبي����ة ومجاز التطهي����ر العرقي لجنس من
دين أخر،
البش����ر ،او دين م����ن االديان بح����ق ٍ
وأخر ما نش����هده اليوم ،هو الحروب بين ابناء
بدعم سياس����ي ،ل����دول غنية،
الدي����ن الواحد،
ٍ
ودعم عقائدي من قبل مندس����ين او متعصبين،
او كائنات خ����ارج الزمان والمكان ،ادرجوا في
الحاضر ادراج����اً متعمداً ،ليس����يئوا الى الدين
بأس����مه ،وليقتلوا ابناء الدين بأسمه ،وليبيدوا
عب����اد اهلل تعالى بأس����مه ،وحاش����اه تعالى ان
يخلق الخلق ليقتتل����وا ،وهو أول من انكر ذلك
ف����ي حديثه مع المالئكة في قصة خلق ابينا آدم
(عليه السالم) المعروفة.
في المقابل وقف اغلبية البش����ر متفرجين على
الحروب بأسم االديان ،وألن البشر مجبول على
حب نفس����ه ،والبحث عن السالمة وطول العمر
والرفاهي����ة ،فق����د ارتأى الناس (ف����ي اغلبهم)
االبتعاد ع����ن هذه الحروب ،وه����ذه الجماعات
التي ترى انها وجدت لتنشر (االشالء) ،وتقطع
الرؤوس وتبيد الحرث والنس����ل ،وتبقي الدنيا
في عصور الظالم ،ولكن ه����ؤالء المتطرفين،
ً
نوع أخ����ر على طرفي
خلق����وا لنا تطرف����ا من ٍ
نقي����ض مع التعصب ،وهو االنحالل والتس����يب
واالنس��ل�اخ من كل قيد وقانون وعرف ودين،
ونشأ بشر من نوع أخر يرى ّأنُه حر ليفعل اي

ش����يء ،ويكفي فيه ّأنُه انسان يتمتع بأستخدام
ّ
كل مايمل����ك وكل من يمل����ك ممن هم تحت يده،
اوجه كالمي واقول:
ولهؤالء ّ
الى دعاة االنسانية المحضة بال تفريق بين ظالم
ومظلوم وقاتل ومقتول وكافر ومؤمن اقول:
انا هديناه النجدين اما شاكراً واما كفوراً
انا خلقنا االنس����ان في احس����ن تقويم ثم رددناه
اسفل سافلين
منهم المؤمنون واغلبهم كافرون
وهكذا تس����تمر اآليات والكلمات السماوية في
تصنيف البش����ر في الدنيا واآلخرة ،وال بد لكل
تصنيف يضم ُه ،غير كونه بشر ،فقابيل
منا من
ٍ
وهابيل كالهما بش����ر ،وابو له����ب وابو طالب
كالهما بشر ،ومحمد (ص) وابو سفيان كالهما
بشر ،والحسين (ع) ويزيد عليه اللعنة والعذاب
كالهما بش����ر ،وال يكفي كون المخلوق يمشي
على اثنين ،ويتكلم ويأكل وينام لكي يتم تفريقه
عن البهائم (اجلكم اهلل)  ،فال بد من توجه فكري
وعملي ،يميز االنسان ،ويحدد وجهته في الدنيا
ومصيره في اآلخ����رة ،ولكن ال يجب على احد
ان يسألك عن توجهك ،وال يجب عليك االجابة،
فمن حقك ان يكون توجهك بينك وبين اهلل.
في المقابل م����ن هذا الكالم ،يوجد من يقول ان
التوجهات األنسانية الفردية والجماعية والتي

مصطفى صادق لطيف

تبين المغ����زى من الحياة والوج����ود ،ال بد ان
تظهر على تصرفات المرء ،رغماً عنه ،وعندها
يكون معرضاً للنقد او االنتقاص في سبيل ذلك،
وفي معرض الرد على هذا القول ،نجد الجواب
الشافي في دعوة اهلل تعالى الى المؤمنين الذين
يحملون الدين هماً وعقيدة وفكراً وس����لوكاً الى
التحمل والصبر على االذى في جنب اهلل تعالى،
بش����رط ان يبحثوا عن م����ا يوصلهم اليه تعالى
م����ن غير ان يجبروا اح����داً على دين او مذهب
او ملة ،فال اكراه ف����ي الدين ،وتفرض الفطرة
االنسانية الصحيحة على اصحابها ،ان يقضوا
اعمارهم في البحث ع����ن الحقيقة ،مهما كلّف
األمر بهدوء وروية وبال تعصب وال تطرف ،وال
إسالة للدماء ،وكذلك فأن اثار التوجه الفكري،
ال ب����د ان تنعكس على الس����لوك العام ،وحينها
يتميز الخبي����ث من الطيب ،وهذا احد اس����باب
وجودنا هن����ا في الدنيا وعل����ى االرض (ليميز
اهلل الخبي����ث من الطيب)  ،ولذلك وضع ربنا لنا
قوانين تكافئ الطيب ،وتعاتب وتحاسب وتعاقب
الخبيث المعتدي والضال المُضل الكافر ،والظالم
والفاس����ق والفاجر والزاني والمكذب ووو الخ
م����ن الصفات التي ال يخلو منها مجتمع ،ولذلك
ادرك البشر أنهم غير متساوين في التصرفات،
فوضع����وا القواني����ن الوضعي����ة الت����ي تكافئ

المحس����ن وتعاقب المس����يء ،وأمّا ان يأتيني
من يقول (انا انس����ان وكفى!) ويطلب مني ان
اس����كت عن أساءته لنفسه ومحيطه ومجتمعه،
واراه يتصرف تصرف����ات البهائم (اجلكم اهلل)،
واتركه وشأنه ألنه (انسان!) فهذا غير منطقي
يفجر نفس����ه بي وبغيري،
وغير صحيح ،فمن ّ
فهو انس����ان مخطئ يجب ردعه ،قبل ان يقوم
بفعلته ،ومن يشرب الخمر ويأتي الى البيوت،
يدق االبواب ،ويعربد في الشوارع ،فهو انسان
مخطئ م����ن حقي بل م����ن واجب����ي ان اوقفه
عند حده ،وال اكتفي بترك����ه (يلعب بكيفه ألنه
انسان وهو حر بكيفه!) كما يطالب المتحررون
والداعون الى الحرية المطلقة.
ال وجود لش����يء أس����مه حري����ة مطلقة ،نحن
بش����ر ،فرقنا الوحيد عن بقي����ة المخلوقات ،ان
هن����اك قانوناً يجب ان يحكمنا ،وكذلك الحال مع
الزاني والزانية ،والمتحرش بالنساء ،والعارية
ع����ن األخالق ،والمالبس الس����اترةّ ،
كل هؤالء

يس����اهمون في ايذاء انفس����هم ،ومن حولهم،
لذا ومن منطلق انس����انيتي ،اراقبهم واحاسبهم
واعاقبهم ان لزم األم����ر ،ومن هنا نجد ان كل
دول العال����م حت����ى التي تبيح ال����زواج المثلي،
وتبيح ما ح ّرم اهلل تعالى ،تش����ترك في ثوابت،
وه����ي اعتبار الس����ياقة تحت تأثير المس����كر،
مخالفة يسجن عليها صاحبها ،والدعارة تجارة
ممنوع����ة ،تحاس����ب عليها الدول����ة ،والتعري
في الش����وارع ،فعل مخالف للقانون ،يس����جن
صاحبه ،وووو الكثير الكثير من القوانين التي
رغم كونها وضعية ،إلاّ انها تنظم حياة البش����ر
الى ح ٍد ما ،فمن أين لكم القول ان األنس����ان حر
مطلق؟ وكي����ف لكم ان تطالبوا بترك الجمل بما
حمل ،واالكتف����اء بالمراقبة ونحن لدينا فريضة
توازي ف����ي اهميتها الص��ل�اة والصوم ،وهي
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عسى ان
يتوقفوا ً
قليال للتفكير وإعادة التفكير!

