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مــة المقـدِّ

يط�ّل هذا الكتاب الحواري، رغ�م صغر حجمه على مجموعة 
م�ن القضايا الفكرّية الحساس�ة التي تفرض نفس�ها على الس�احة 
اإلس�امية، وتتعّل�ق بالتعّددي�ة والتعاي�ش والتط�ّرف والحداث�ة 
والعولم�ة وغيرها.. وقد ج�اءت مقاربة هذه القضاي�ا انطاقًا من 
رؤية نريد لها أن تتكامل مع الرؤى األخرى، مما يؤّدي إلى تكوين 
صورة موضوعية تساعد في تحديد طبيعة المعالجة الناجعة لها..

موضوعات الحوار هذه حملها األخ المفّكر األب سهيل قاشا 
إلى س�ماحة العامة السّيد علي فضل الله ليقّدم سماحته مساهمة 
المدرس�ة الحوارية المنفتحة التي أّسسها سماحة العامة المرجع 
الس�يد محمد حس�ين فضل الله    في هذه القضايا، والتي كان 
من المفترض أن يقوم المرجع نفس�ه بتناولها لوال أن س�ّلم الروح 

لبارئها.
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وقد جاءت مس�اهمة س�ماحة الس�يد علي  فضل الله في إلقاء 
إش�عاعات من الض�وء على هذه القضايا، ليعّب�ر عن رؤية عقانية 
موضوعي�ة ف�ي ظّل تحّدي�ات صعب�ة ومتنّوع�ة وتحّدي�ات كبيرة 
ومعّقدة تتطّلب جهودًا دؤوبة تس�تمّد عزمًا وقوة من الله س�بحانه 
وتعال�ى وم�ن منه�ج مرجعنا الكبي�ر الذي وضع األس�س الّصلبة 

لهذه المدرسة وفتح أمامها اآلفاق الشاسعة والتطّلعات الجليلة.

وكما أخذ المركز اإلسامي الثقافي مجمع اإلمامين الحسنين 
L على عاتق�ه الوفاء لهذا النهج والعمل على تعميقه وتعزيزه 
ونش�ر فكره، فإّنه اليوم يقّدم هذا الكتاب الذي نأمل أن يفتح باب 
الحوار حول ما قّدمه من مقاربات وذلك في س�ياق س�عينا الجاد 

والمخلص للبقاء على درب الحق والحقيقة.

المركز اإلسالمي الثقافي
شعبان 1438 هـ
أيار 2017 م

***
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تقديـــم

ف�ي المجم�ع الفاتيكان�ي الثان�ي المس�كوني )1962� 1965( 
عّرفت الكنيس�ة نفس�ها على أّنها كنيس�ة الح�وار من منطل�ق هوّيتها 
ودعوتها ورسالتها. ولقد تجّسد ذلك في فترة ما بعد المجمع بسلسلة 
م�ن االنفتاح�ات على أبن�اء عصرن�ا ف�ي كلِّ االتجاه�ات، فُأقيمت 
المؤسسات الضرورية لتجسيد هذا التوّجه في الواقع الملموس... 

عرفت باُدن�ا تاريخيًا صيغًا حضارية مختلف�ة، أكدت قابلّيتها 
الس�تقبال التعددّية واس�تيعابها.. وبادنا الي�وم، كما في الماضي 
تعي�ش التعددي�ة بمختل�ف أش�كالها: الديني�ة والعرقي�ة والثقافية 
والمذهبية.. لذا من األهمية بمكان أن يكون فتح كّل أبواب الحوار 
الهمَّ األساس�ي والتحدي األكبر، وكنائس�نا التي عاشت في وسط 
كّل هذا التنّوع الحضاري واإلنساني، فإّنها تعمل وتتحّرك في هذا 
االتج�اه على خلفي�ة قراءتها لألزم�ة في ضوء إيمانها ورس�التها، 
لتمارس دعوتها، وهي تتطّلع إلى أن تحّقق في دعوتها إلى الحوار 
وحدة حّية لألس�رة البش�رية في عالم تمّزقه االنقس�امات، وهو ما 
ينبغ�ي ل�كّل الديانات أن تعيش�ه، ليك�ون لها ال�دور اإليجابي في 
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حّل مشاكل اإلنس�ان بدل أن تكون مصدر تناحر واقتتال بين أبناء 
األسرة البشرية الواحدة والوطن الواحد.

شروط الحوار:

إّن الح�وار موق�ف روح�ّي قب�ل كّل ش�يء، يقف فيه اإلنس�ان 
أم�ام رّبه محاورًا فتس�مو نفس�ه، ويطهُر قلبه ووجدان�ه، فينعكس 
ذل�ك على ح�واره مع نفس�ه وعلى ح�واره م�ع اآلخري�ن، أفرادًا 
وجماعات. إّن الحوار مس�احة روحانية تنقلنا من االس�تبعاد إلى 
االس�تيعاب، ومن الرفض إلى القبول، ومن التصنيف إلى التفّهم، 
ومن التشويه إلى االحترام، ومن اإلدانة إلى الرحمة، ومن العداوة 
إل�ى اأُللفة، وم�ن التنافس إلى التعامل، وم�ن التنافر إلى التاقي، 

ومن الخصومة إلى األخّوة.

ويعن�ي الح�وار مع اآلخ�ر معرفت�ه والتعّرف علي�ه واالعتراف 
به؛ معرفته كما يعرف هو نفس�ه، والتعّرف عليه بكامل ش�خصيته، 
واالعت�راف ب�ه كمكّم�ل لنا أكثر من�ه خصم�ًا أو منافس�ًا أو عدّوًا 
وذل�ك بعيدًا عن األفكار المس�بقة من أّي ن�وع كانت، والمصالح 
واألناني�ات. ف�ي مث�ل ه��ذه األج��واء يتح�ّول الح�وار إلى غنى 
متب�ادل من غير أن يتنازل أيٌّ م�ن الطرفين عن ذاته أو عن تراثه أو 
عن ش�خصّيته، أو عن كيانه، وال ريب أّن التعّصب بكاّفة أش�كاله 
� باس�م الله أو الدين أو القومية أو الطائفة أو األرض أو الِعرق أو 
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اللغة أو باس�م االنتماء الحضاري أو الثقاف�ي أو االجتماعي � هو 
عدو الحوار األول...

إن الفرق شاس�ع بين المؤمن والمتعّصب، فالمؤمن يستخدمه 
الل�ه، أم�ا المتعّصب فإّنه يس�تخدم الل�ه، والمؤمن يعب�د الله، أما 
المتعّص�ب فيعب�د نفس�ه، متوّهمًا أنه يعب�د الله، والمؤمن يس�مع 
كام الل�ه، أم�ا المتعّصب فيش�وهه، والمؤمن يرتفع إلى مس�توى 
الله ومحّبته، أما المتعّصب فُينزل الله إلى مستواه، والمؤمن يّتقي 
الله، أما المتعّصب فيهدد اآلخرين باستمرار، والمؤمن يكّرم الله، 
أم�ا المتعّص�ب فيحّط من قدره وس�مّوه، والمؤمن يعمل بمش�يئة 
الله، أما المتعصب فيضع مش�يئته هو مكان مش�يئة الله، والمؤمن 

نعمة للبشرية، أّما المتعصب فنقمة عليها.

إن التعص�ب ش�كل من أش�كال إن�كار الله واإلنس�ان معًا؛ في 
المتعّصب تتح�ّول طاقات اإليمان والمحبة إلى طاقات للكراهية 
واالعتداء ظّنًا منه أنه يؤدي لله عبادة إذا ما اعتدى على من يختلف 
عنه�م دين�ًا أو ِعرق�ًا أو لغة أو لون�ًا أو تراثًا، أما عن�د المؤمن فإّنها 

تتحّول إلى طاقات تاٍق وتحاُور وتعاون وبناء.

حوار مع أخوتنا المسلمين:

إّن حوارنا هو مع إخوتنا المس�لمين قبل كّل شيء، وإّن العيش 
الواحد بيننا على مدى قرون طويلة يش�ّكل خبرة أساس�ية ال عودة 
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عنها، وجزءًا من مش�يئة الله التي نستسلم لها جميعًا. وفي الوقت 
ال�ذي فيه تبحث المس�يحية واإلس�ام مع�ًا في عالمن�ا عن صيغ 
للتواصل والحوار والتاقي يجب أن نستثمر خبرة كنائسنا في هذا 
المضمار، علمًا بأّن هذه الكنائس توّد أن تكون جس�رًا من الحوار 
بين الش�رق والغرب، بين المس�يحية واإلس�ام، لما لنا من قرابة 
إيمانية مع الغرب المس�يحي وما لنا من قرابة حضارية مع الش�رق 

المسلم.

إن عيش�نا الواحد يمت�دُّ عبر قرون طويلة، وهو يش�كل بالرغم 
م�ن كل الصعوب�ات األرضي�ة الصلب�ة أساس�ًا لعملن�ا المش�ترك 
حاضرًا ومستقبًا، في سبيل مجتمع متساٍو ومتكافئ، ال يشعر فيه 
أح�د، أي�ًا كان، أنه غريب أو منبوذ.. إّننا ننه�ل من تراث حضارّي 
واحد نتقاس�مه، وقد أسهم كّل مّنا في صياغته انطاقًا من عبقريته 
الخاص�ة، إن قرابتنا الحضارية هي إرثنا التاريخي الذي نصرُّ على 
المحافظة عليه وتطويره وتجذيره وتفعيله كي يكون أساس عيشنا 

الواحد وتعاوننا األخوي.

إن المس�يحّيين ف�ي الش�رق ه�م ج�زء ال ينفص�ل ع�ن الهوّية 
الحضارية للمس�لمين، كما أّن المس�لمين في الش�رق هم جزء ال 
ينفص�ل ع�ن الهوية الحضاري�ة للمس�يحّيين. ومن ه�ذا المنطلق 
فنحن مس�ؤولون بعضنا عن بعض أمام الله والتاريخ، ولذا يتحّتم 
علينا أن نبحث بش�كل مس�تمر عن صيغة ال تنحص�ر في التعايش 
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وحس�ب، بل صيغة أيضًا للتواصل الخّاق والمثمر الذي يضمن 
االس�تقرار واألمان لكل مؤمن بالله في أوطانن�ا، بعيدًا عن نوازع 
الحق�د والتعصب والفئوي�ة ورفض اآلخر. وإّننا عل�ى قناعة، بأّن 
قيمن�ا الروحية والديني�ة األصيلة خليقة بأن تس�اعدنا على تخّطي 
المش�اكل التي قد تطرأ على مس�يرة عيش�نا الواحد، وهذا يفرض 
علين�ا أن ينظر بعضنا إلى بعض ب�روح االنفتاح والتعّرف المتبادل 

الحقيقي...

إن اإلنس�ان عدّو ما يجه�ل، إن عالم اليوم تمّزق�ه آفات الُفرقة 
والتعصب والتمييز على اختاف أنواعها، وإّننا نطمح إلى إرس�اء 
قواع�د عيش تكون نموذج�ًا لعالمنا، بدل أن نش�ّوه قصد الله فينا 
فنكون صورة عكسية لما يصبو إليه إنسان اليوم من السام والوئام 
والتعاون على أساس المواطنة الحقيقية والصادقة. لقد أرادنا الله 
جّلت حكمته معًا في هذه البقعة من العالم، وإّننا نقبل هذه اإلرادة 
برحاب�ة صدر، ونرجو أن تعم�ل هذه اإلرادة على توس�يع قلوبنا، 

بحيث تتسع للجميع مهما كانت انتماءاتهم المختلفة.

وم�ن المعروف أّن الحوار اإلس�امي � المس�يحي تجّس�د في 
بادنا على مس�تويات كثيرة ف�ي التاريخ، لعّل أهّمه�ا هذا الحوار 
اليوم�ي البعي�د ع�ن الش�كليات ال�ذي يجري ف�ي خض�م الحياة 
اليومية، حي�ث عملت حكمة الفريقين على تطوير عيش مش�ترك 
يمت�از بغن�ى التواص�ل والتع�اون كم�ا تجّل�ى أيضًا ف�ي حوارات 
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أكاديمي�ة ال ي�زال نتاجها األدب�ي قائمًا حت�ى اليوم. وم�ع أّن مثل 
هذه الحوارات اّتسمت في بعض األحيان بالجدل العقيم، إال أّننا 
نلم�س أّن الكثير منها جرى م�ن منطلق الرغبة في المعرفة في جّو 

من اأُللفة والصراحة واالنفتاح والموضوعية.

تجّسد الحوار في اللغة العربية:

إن التفاع�ل الحض�اري لكنائس�نا، ل�م يتوّق�ف ف�ي وق�ت من 
األوق�ات، ب�ل احتفظ بحيوي�ة متجّددة عب�ر األجي�ال والمراحل 
التاريخية المتعاقبة التي مّرت على منطقتنا. وهنا ال بّد من اإلشارة 
إلى الحيوية الثقافية التي امتازت بها كنائس�نا بعد الفتح اإلسامي 
� العرب�ي، حي�ث لم تق�ف الكنائس الش�رقية المختلف�ة متفرجة، 
س�جينة م�اٍض وّل�ى، بل راح�ت تعمل جاه�دة للتعبير ع�ن ذاتها 
وف�ق الظ�روف الثقافية الجدي�دة، فدخلت اللغة العربي�ة تدريجيًا 
ف�ي مجاالت حياتها الطقس�ية والفكرية واليومي�ة. وبهذا نجحت 
كنائس�نا في اجتياز تلك العقبة التاريخية بنجاح، بالرغم من جميع 
الصعوب�ات والعقب�ات، فاكتس�بت أوراق اعتماده�ا، وأصبحت 
جزءًا ال ينفصل عن المس�يرة الحضارية في هذه البقعة من العالم، 
التي أرادتها حّيزًا إليمانها وعمقًا لتجّس�ده الحضاري. ولهذا فإّن 
المقول�ة الس�ائدة »أبت العربية أن تتنص�ر، والنصرانية أن تتعّرب« 

َثُبَت تناقضها مع الوقائع التاريخية الدامغة.
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تفاعل حضاري عميق:

لم يكتِف المسيحيون في الشرق باّتخاذ اللغة العربية أداة تعبير في 
طقوسهم وثقافتهم ومعاماتهم اليومية، بل تعّدوا ذلك إلى االهتمام 
بالش�أن الثقافي والحضاري العام فلم يقف المس�يحيون متفرجين 
إزاء التبلور التدريجي للحضارة العربية، بل أس�هموا فيها مس�اهمة 
فعالة، س�واء عن طري�ق الترجمة أو التألي�ف، خالقين بذلك صيغة 
رفيعة للتعاون مع إخوتهم المس�لمين تعتبر نموذجًا حضاريًا نفخر 
به بحق، وصورة من الصور المشرقة للعيش معًا. وهذا هو التعاون 
ال�ذي أّدى إل�ى تفتح حضارة عربي�ة أصيلة مّدت الثقافة اإلنس�انية 
بديناميتها وغناها لقرون عديدة. وبذلك نشأ التراث الثقافي الواحد 
ال�ذي أس�همت األديان الثاث�ة في بلورت�ه، والذي جع�ل التعاون 
والتاحم الحضاري بين المس�يحية واإلسام واليهودية في بادنا 
حقيقة واقعة في نظرة كل طرف إليمانه ومعتقده. ولم يقتصر األمر 
عل�ى تلك الحقبة المبدعة للحضارة العربية، بل تعداه إلى الفترات 
التاريخي�ة الاحق�ة. ففي عصر النهض�ة الحديثة كان المس�يحيون 
أسوة بإخوتهم المسلمين، من رواد تلك النهضة الثقافية والسياسية 
ف�ي العال�م العربي التي ال ن�زال ننهل من معينها حت�ى اليوم. وهذا 
ه�و الح�وار الحضاري الخّاق الذي ندعو الجمي�ع في بلداننا إلى 
المض�ي به قدمًا، مم�ا يقتضي التواصل المس�تمر بينهم في ظروف 

تاريخية جديدة تفتح الباب أمام المستقبل.
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التراث المسيحي العربي:

ون�وّد هنا أن ننّوه بهذا التراث الضخم والواس�ع والفريد الذي 
اتخ�ذ م�ن العربية لغ�ة له، هو م�ا أصبح يع�رف اليوم ب�� »التراث 
المس�يحي العربي«، الذي نش�أ بنوع خاص ما بي�ن القرنين الثامن 
والراب�ع عش�ر المي�ادي ف�ي مختل�ف الكنائ�س المس�يحية ف�ي 
الش�رق. لق�د بقي ه�ذا التراث حتى زم�ن قريب دفي�ن المكتبات 
عل�ى ش�كل مخطوط�ات أثري�ة ُتبه�ر الباحثي�ن بعدده�ا، وتن�ّوع 
موضوعاتها، وغنى مضامينه�ا، وأصالة طروحاتها. أّما اليوم فإننا 
نش�يد بجميع الجهود التي ُتبذل منذ س�نوات لتحقيق هذا التراث 
ونش�ره ودراس�ته وتمحيصه باإلضافة إلى البح�وث العلمية التي 
تتناوله. ونوّد أن نش�جع هذا االتج�اه ونوّفر له الظروف المائمة، 
كي يستمر ويتنامى لما فيه من إفادة ومن حافز لصقل فكر مسيحي 
عرب�ّي في عصرنا الحال�ي. ونوّجه النداء إل�ى جامعاتنا ومعاهدنا 
ومراك�ز البحث العلم�ي عندنا كي تولي ه�ذا الموضوع اهتمامها 

وتوّظف له اإلمكانات البشرية والمادية الازمة.

المتطّلبات الحالية:

إّن الع�ودة إل�ى مثل هذا الت�راث لهو حافز لماق�اة احتياجات 
كنائس�نا الحالي�ة الملح�ة ف�ي المج�ال الثقاف�ي والفك�ري، وفي 
مقّدمتها تأت�ي أهمية النتاج الفكري المس�يحي األصيل. إّن تراثنا 
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المش�رقي عري�ق وأصي�ل، ولكّن�ه بحاج�ة إل�ى ديموم�ة الحيوية 
والتجّدد والخلق واإلبداع لخدمة المتطّلبات الجديدة في ظروفنا 

الراهنة.

إّن حرك�ة الترجم�ة والبح�ث والتألي�ف والنش�ر، بالرغ�م من 
نشاطها المتنامي في العقود األخيرة، ال تزال محدودة إذا ما قارناها 
بما يس�تجّد من احتياجات. وهذا ما يدعونا إلى مضاعفة الجهود، 
واّتخاذ المب�ادرات العملية، إلثراء المكتبة المس�يحية العربية بما 
يلزمها من وسائل فكرية متنّوعة تسند مسيرتنا المسيحية، وتعطيها 
مضمون�ًا ثقافي�ًا ال يمكن االس�تغناء عنه. ويّتصل به�ذه الضرورة 
الحاجة إلى دور نش�ر وتوزيع متخّصصة تنّس�ق في ما بينها لبعث 
الحرك�ة الفكرية المس�يحية ف�ي بلداننا. أضف إل�ى ذلك ضرورة 
االهتمام بوس�ائل اإلعام الحديثة بغية إقامة أداة عصرية لإلعام 
والثقاف�ة تك�ون في الوقت عين�ه أداة حقيقية للحضور المس�يحي 

والشهادة المسيحية.

تفاعل وأصالة:

إنَّ هذا الحوار الثقافي الذي يمّيز خبرتنا المس�يحية في الشرق 
يج�ب أن يقوم عل�ى األصالة والف�رادة، ألّن التفاع�ل الحضاري 
يف�رض األصال�ة ويس�تدعيها. فه�و يثرين�ا ونثريه بدرون�ا، وذلك 
بالتفاعل الذي يجري بين ذاتين أصيلتين تعمان معًا لخلق صيغة 
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حضارية واحدة تمّجد الله وتشرف اإلنسان وتخدمه. إّن التقّمص 
العاب�ر والتل�ّون اآلن�ي، الذي ُيس�قط بموجب�ه أح�د الطرفين ذاته 
وأصالة مساهمته ليذوب في اآلخر، لن يؤدي إاّل إلى حوار مزّيف 
ال يفيد أحدًا وال ُيس�هم في ش�يء. وعليه فإن مسؤوليتنا مزدوجة، 
تجاه إيماننا وتجاه تراثنا. ففي األمانة لهذا وذاك نس�تطيع أن نقّدم 
مساهمة حقيقية في المسيرة الحضارية الواحدة. إّن الشأن الثقافي 
مجال حيوي لتطّور مجتمعاتنا، مّما يتطّلب متابعة تطّوره، وتعميق 
عاقت�ه بتراثن�ا م�ن جه�ة، وتفاعله م�ع الثقاف�ة العالمي�ة من جهة 
أخرى. وهذا ما يؤّهلنا إلى أن نسهم في بلورة ثقافة عربية ووطنية 
أصيلة ومتجّددة تناسب إرثنا الحضاري ومتطلبات عصرنا، بروّية 
وموضوعي�ة وروح نقدي�ة، بعي�دًا عن االنجراف�ات اإليديولوجية 
التغريبية التي تس�لخنا عن ذاتنا وعن محيطنا الثقافي، وبعيدًا، في 

الوقت عينه، عن االستسام للشعارات المبتذلة.

قصة »حوار الحق«:

في ش�هر نيس�ان من العام 2000م كنت في زيارة لقلعة بعلبك 
القديمة، التقيُت مع األب جهاد سعادة الذي عّرفني على عدد من 
اآلباء الكهنة والعلماء المس�لمين وبينهم السيد محسن الموسوي 

»أبو عاصم« العراقي األصل، ومن أبناء النجف.

في ختام اللقاء بّين لي »أبو عاصم« أنه من رّواد مجلس الس�يد 
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محمد حس�ين فضل الله المرجع الش�يعي العام�ة ومن تاميذه، 
وقطع معي موعدًا للقاء أطول وأشمل.

وفي اليوم الموعود زارني السيد أبو عاصم في دار يسوع الملك، 
وفي حوار طويل َعِلمت أّن سماحة السيد محمد حسين فضل الله 
مرج�ع كبير، يش�هد له القاص�ي والداني، له مدرس�ته الخاصة في 
الطروح�ات الفكرية والعلمية ومرج�ع في الُفتيا، وحالة فريدة في 
العيش م�ع الناس والرّد على تس�اؤالتهم وإش�كاالتهم ومعالجة 
مش�اكلهم، موس�وعّي اإلط�اع، له مري�دوه وأتباع�ه.. وبعد هذا 

الحوار طلبُت منه أن يقطع لي موعدًا للقاء فوعدني خيرًا.

وف�ي األول من حزي�ران عام 2000 رافقت أب�و عاصم لزيارة 
س�ماحة العام�ة المرجع ف�ي منزله بح�ارة حري�ك. دخلنا صالة 
االس�تقبال وأخذنا مجلس�نا بين المنتظرين للقاء س�ماحته، وبعد 
احتس�اء قدح الش�اي طلب منا مدير مكتبه الدخ�ول، فإذا بي أمام 
ش�يخ وقور بجلباب أبيض، صافحنا س�ماحته فوجدتني أمام طّلة 
لطيفة معتدل�ة، ومحيا ينبئ عن حكمة وفطنة مع معرفة حّية، على 

هامته عمامة سوداء أنيقة بطيات خفيفة مكّورة.

بع�د الس�ام والترحي�ب قدمن�ي أبو عاص�م لس�ماحته: األب 
س�هيل قاش�ا، عراقي من الموصل، ُيدّرس مادة اإلس�اميات في 

معهد الفلسفة والاهوت بحريصا � لبنان.

ودخلن�ا في ح�وار قصير لم يس�تغرق أكثر من عش�رين دقيقة، 
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استأذنا للمغادرة بعد أن طلب سماحته مني معاودة الزيارة واللقاء 
للحوار باألمور المشتركة.

ولم يمّر أس�بوع أو أس�بوعان إال وكان�ت الزي�ارة الثانية وفيها 
أهدي�ت لس�ماحته ثاثة من كتبي، وتناولن�ا الحديث حول مكوثه 

في النجف ودراسته األولى على علمائها.

وكان اللق�اء الثالث والرابع حتى ص�ارت لقاءاتي معه كّل يوم 
أربعاء من كّل أسبوع تجمعنا األحاديث القصيرة أو الطويلة أحيانًا 
ف�ي األمور الدينية والدنيوية، وفي بع�ض األمور الخاصة والعامة 

في اإلسام والمسيحية.

وبمرور األيام، توّطدت عاقتنا فصار يكاشفني ببعض األمور 
الراهنة في لبنان والعراق، كالوحدة المسيحية والحوار اإلسامي 
المس�يحي والتوحي�د والعب�ادات وغيره�ا، وفيم�ا أذكره هن�ا أننا 
تحّدثنا عن وجود ذخائر القديس�ة تيريزيا. س�ألني عن ذلك قائًا: 
هل هناك كتاب يتكّلم عن هذه القديسة سيرة وفكرًا؟ فأجبته بنعم 
وأهدي�ت لس�ماحته كتاب�ًا يضّم كّل مؤلف�ات القديس�ة تيريزيا مع 
س�يرتها وقدمته له هدية م�ن مثّلث الرحمة البطري�رك أغناطيوس 

أنطوان حايك للسريان الكاثوليك.

وراح�ت األيام تجري واألحداث تتس�ارع، فطلب مني مرة أن 
أكت�ب ل�ه توضيحًا لما ورد ف�ي القرآن الكريم م�ن رفض أللوهية 
الع�ذراء مريم، فكتبت له ش�رحًا مس�تفيضًا عن ه�ذه القضية التي 
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دحضتها الكنيسة في وقتها بمهدها. ولما قرأ ما كتبت قال لي: ثِق 
يا أبونا س�ألت كثيرين ومن بينهم المط�ران جورج خضر عن هذا 

الموضوع فلم يجبني أحد كما أجبت.

وقد طلب مني س�ماحته إلق�اء محاضرات عل�ى طلبة الحوزة 
العلمية التابعة له، وفعلت، فألقيت ثاث محاضرات أو أربعًا من 

بينها »المخّلص والخاص« و»سّر الفداء والصليب«.

وهك�ذا َنَم�ت عاقتنا وترّك�زت، وكثيرًا م�ا أفاد ل�ي: »أنت يا 
أبون�ا عندم�ا تغيب عني أس�بوعين أو ثاث�ة، أنا أفتق�دك لِما تنقله 
ل�ي م�ن توضيح�ات تاريخية وش�روحات تفس�يرية ال س�يما في 
المصطلحات الكنسية«، فوضعُت له رسالة طويلة لكافة مذاهبها: 
اللوثري�ة،  البروتس�تانتية،  اليعقوبي�ة،  النس�طورية،  الكاثوليكي�ة، 

المشيخية، المعمدانية، اإلنجيلية...

وم�رة ثالثة كتبُت ل�ه عن اإلصاح الدين�ي وإصاح اإلصاح 
وكذل�ك كّلفت س�ماحته بمراجعة كتابي »قديس�ة اإلس�ام رابعة 

العدوية« الذي نشرته عام 2003.

ولم�ا ازددت من�ه تقّرب�ًا، بلغ األم�ر بي من الثق�ة أن أطلب من 
س�ماحته أن نقي�م حوارًا ش�امًا وننش�ره كتابًا تحت عن�وان »مئة 

سؤال وسؤال« فرِضَي بكّل سرور.

وبالفعل كتبت في دفتر خاص مائة س�ؤال وس�ؤال وس�ّلمته له 
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لمطالعتها واإلجابة عنها وإبداء الرأي فيها. فقال لي: لم أترك وال 
زاوية إال وأنرتها بسؤال، فقد تساءلت عن كّل شاردة وواردة.

قلت: ليكون الحوار حوار العمر، يش�مل كّل النواحي الحياتية 
الدينية منها والمدنية فيصبح مرجعًا ُيرجع إليه.

إال أّن الم�رض اللعين لم يمهل�ه ألن ينجز الحوار، وانتقل إلى 
رحمة الله، وبقي الدفتر لديه ورحل معه برحيله األبدي.

وبعد عام وبعض العام التقيت مع نجله األكبر س�ماحة الس�يد 
علي فضل الله الذي عاتبني على طول فترة الغياب واعتذرت عن 
ذل�ك وعادت األمور إلى مجاريها.. وبعد سلس�لة لقاءات فاتحته 
بأمر األس�ئلة، ووافق س�ماحته على استكمال المش�روع وهذا ما 
حدث، فأنجز الحوار كتابة على ذات األسئلة التي كنت قد قدمتها 
للمرح�وم وال�ده.. وبالفعل أنجزه�ا بالجواب عن األس�ئلة التي 
اختارها من المائة سؤال وسؤال وها هي ننشرها هنا تحت عنوان 

»الدين والعصر«.

األب سهيل قاشا

***
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1

مشروع النهضة
بين التراث والمعاصرة
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1

الفلسفة لبلوغ الخير والحقيقة

* بدايـة نودُّ أن نعـّرف جمهور المهتمين بطبيعة مشـروع الفكر 
الفلسـفي الذي تمارسونه، وهل هو تراثي خالص؟ وهل أنتم 

من أتباع المقاربات التوفيقية؟

� الفلسفة الحّقة هي تلك التي تبني وعي اإلنسان بذاته ووجوده 
وبالعالم من حوله على قاعدة اإليمان والصاح، وترّس�خ فيه ِقيَم 
الح�ّق والخير والعدالة واإلحس�ان، وتؤّكد إنس�انّيته، التي تتطّلع 
إلى الكرامة والحرية في حدود المسؤولية التامة تجاه الله والعالم 
والطبيعة... ال الفلسفة التي تبالغ في التجريد، أو تطمح إلى إنتاج 
نظري�ات عن العالم خارج س�ياق الفعل والعم�ل أو بمعزل عنه.. 
كما هو حال الكثير من الفلس�فات، التي يعنيها التماسك المنطقي 
لألفكار على حساب الخير، أو النفع العملي، أو استقامة التجربة، 

أو جدوى الممارسة والفعل.

والفلسفة التي نريدها هي التي تطلق كلَّ إمكانات العقل لتكون 
فلسفة مفتوحة على االستثمار المبدع للمعرفة.. وعلى ما هو غني 
ونافع في تأمات البش�ر، وتجاربهم المتنوعة، وعلى االعتبار من 
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محط�ات التاري�خ وحوادثه ووقائع�ه، وذلك انطاقًا مم�ا ذكرناه 
من مفهوم للفلس�فة يس�تهدف بلوغ الخير، والس�عي إلى الحقيقة 
الت�ي ُتغن�ي وُتنير وتخ�دم فهمنا لإلنس�ان وللعالم وت�وازن حياتنا 
واس�تقامة حركتنا في التاريخ، واكتناه معنى القيمة التي تؤّكد على 

أهمية الفعل من أجل اإلنسان والبشر.

استلهام التراث لمواجهة الحاضر

* ما قولكم في العودة إلى التراث القديم وأعالمه؟ 

� التراث هو ذاكرة الجماعة وتاريخها، وميدان اعتبار بماضيها 
وإنجازاته�ا، وجم�اع عناص�ر هويته�ا، ال أمٌة با ت�راث وال قيمٌة 
لحاض�ر وال لمس�تقبل بمعزل عن�ه، والعودة إليه ض�رورة لكن ال 
م�ن أجل استنس�اخه وتك�راره، ألّن الت�راث وليد محط�ة محّددة 
في الزمان كانت لها ش�روطها الواقعية وأس�بابها وتعقيداتها، إّنما 
من أجل اس�تلهامه، وإع�ادة فهم العالم على ضوئ�ه ومن وحيه.. 
واالس�تفادة م�ن ِعَب�ِره ف�ي مواجه�ة تحدي�ات الحاضر وأس�ئلته 
وإلحاحات�ه، وه�ذا يتم عب�ر إعادة تفكيك�ه ونقده، وتأم�ل مغازيه 
وداللته في الس�ياقات التي أوجدته، وس�اهمت في بلورته وبنائه. 
بذل�ك نصل الحاضر بالماضي، ونفهم العالم في وحدة ال تتجزأ، 
ونؤس�س لمس�تقبلنا واعي�ن بمضامي�ن التاري�خ وس�نن تج�ّدده 
وتطّوره.. صعوده وهبوطه، ارتفاعه وانخفاضه، نجاحه وإخفاقه، 
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غثِّ�ه وس�مينه، صحيحه وخاطئ�ه، واضحه وغامضه، المش�ّع من 
محطاته، والمظلم من أحداثه...

النظرة الواقعية إلى الذات

* هل االسـتناد لألسـالف، تصعيد للشـعور باليتـم الوجودي، 
والعجز عن مقارعة صقور العولمة؟ 

� يوح�ي التمس�ك بالماض�ي بكّل�ه واعتب�اره يمّث�ل الحقيق�ة 
واالستقامة بالعجِز، ذلك أنَّ األمة التي ال تملك مفاتيح حاضرها، 
وتعجز ع�ن مواجهة الواقع الذي تعيش�ه، ويصعب عليها اإلجابة 
عن أس�ئلته... تجد دومًا عزاءها في ماٍض تس�تحضره على شكل 
نم�وذج ومث�ال، فتخّف�ف بذلك م�ن غل�واء إحساس�ها بإخفاقها 
التاريخ�ي عب�ر فعل إع�اء لتراثها وتصعي�د لمحطت�ه إلى حدود 
القداس�ة.. فتثير في وجودها إحساس�ًا بالقوة أو بامتاك القوة من 
خال امتاكها لتراث »تفترضه نموذجيًا«، وقادرة به على مواجهة 

العالم الذي تحيط بها أزماته.

وإّن هذا الش�عور هو ش�عور طبيعي في لحظ�ات اإلخفاق، أو 
مراحل اإلحس�اس بالخط�ر أو الخوف على ال�ذات، أو الضعف 
عن مواجهة اإلخفاق بأدوات معطيات الواقع الراهن ووس�ائله.. 
لك�ن ذلك يمنحنا فقط ش�عورًا بقوة وهمية.. األم�ة القوية الواثقة 
من نفس�ها التي تملك ق�درة مواجهة التاري�خ بإمكاناتها وعلمها، 
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وقدراته�ا المنظمة تس�تند إلى الماض�ي، أو إلى الت�راث ال لتعود 
إليه بل من أجل اس�تثماره، واالس�تفادة من ِعبَِره ومّما فيه من قيم 
وتطّلعات، وما رّس�خه من إنجازات وما احتواه من تجارب لتبني 

حاضرها من وحي أحداثه ومحطاته وعبره...

وعلى ضوء إعادة قراءة التراث، فإّن الجماعة وهي متكئة على 
قوته�ا، والعناصر الغنية التي تملكه�ا، وبقدراتها اآلنية.. ال بدَّ أن 
تنظر إلى نفسها بمرآة واقعية، فا يعميها إحساسها بعظمة تاريخها 
عن مواطن ضعفها، وال يسلمها شعورها بقوة ماضيها إلى الكسل 
واالس�تكانة. ه�ذا من جان�ب، ومن جانب آخ�ر، ال يغّرنها ما هي 
علي�ه من قوة واقت�دار فتتنّك�ر لماضيها ولما فيه م�ن غنى وتوّقد، 
ولم�ا يحتويه م�ن لحظات مبدعة معّب�رة، يمك�ن أن تغني الراهن 

وتثريه، وتوّجهه وتضبط إيقاعه.

العولمة الكاسحة وحفظ الذات

* ما رأيكم في العولمة العصرية؟ 

� العولم�ة لحظ�ة تاريخي�ة، وّلدته�ا طف�رة التقني�ة وتقلي�ص 
المس�افات بفعل التطّور الهائل في وس�ائل االتصال. وهي لحظة 
فرضت شروطًا هائلة على المجتمعات وثقافاتها المحلية وقيمها، 
وش�ّرعت أبوابها لَِك�مٍّ هائل من التص�ّورات واألفكار والتجارب 
أخ�ذت تهّدد ش�يئًا فش�يئًا الخصوصيات المحلية لش�عوب وأمم 
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وجماع�ات وأديان وتجارب، وتطلق مخّيلتها نحو عالم الرغبات 
والشهوات والسلع والمتع.

إنَّ ذل�ك خلخل بعنف مجتمعات كانت تعيش على مدى زمن 
طوي�ل ضمن قيم موروث�ة تدير حياتها على أساس�ها وتحافظ من 
خالها على خصوصي�ة هويتها. لقد أصبح العالم بفعل ما أفرزته 

العولمة شبه قرية صغيرة، تهبُّ عليها العواصف من كل جانب. 

وهن�اك أم�ر ه�ام ال يمك�ن إغفال�ه، وه�و أّن العولم�ة ليس�ت 
مج�رد ظاه�رة حيادية، إّنها حاملة قوة هيمن�ة أدواٍت ثقافية ومالية 
واقتصادي�ة واجتماعي�ة هي الت�ي وّلدتها، وهي تمارس س�لطانها 
المكش�وف.. تخض�ع وتج�رف ف�ي طريقه�ا مع�ارف وثقاف�ات 
وع�ادات وتقاليد وِقَيمًا وأعرافًا وعقائ�د وقناعات، وأنماط عيش 
وعاقات ترّس�خت مع الزمن بفعل التحصين الناش�ئ من التربية 

للحفاظ على خصوصّية تّمت حمايتها عبر أسيجة كانت متينة..

اآلن ُتس�تباح األس�يجة ويتم تهمي�ش هذه الخصوصي�ة وُتبّدد 
قيمته�ا، وفي المقابل يتم تعميم قيم العولمة مش�هديًا في مختلف 
وس�ائل اإلع�ام والتواص�ل والعم�ل عل�ى ترس�يخها بالص�ورة 
الجّذابة والمؤثرة وبالتكرار واإلغراء، مما قد يعيد تش�كيل رؤيتنا 
ألنفس�نا وللعالم في خّضم مش�هد ش�ديد التعقيد، وهو ما يتطّلب 
إبداع آليات دفاعية جديدة للحفاظ على الذات بما ُيشعر الجماعة 
بوحدتها وبجدوى تماس�كها، وهو يتطّلب م�ن جانب آخر توفير 
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أدوات تس�مح بالتأقل�م مع واق�ع العولمة، واالنتف�اع مما فيه من 
مناف�ع، وم�ا يخلقه م�ن فرص مش�اركة وحضور من أجل حس�ن 

إدارة وجودنا في سياق عولمي..

الصراع الحضاري اّدعاء!

* تجتاحنـا اليـوم مفاهيم عدة لـ »الصراع« صـراع الحضارات، 
صراع األديان، صراع الدول، أين بات مفهوم الحوار؟

� برزت في اآلونة األخيرة موجة صراع الحضارات مع صعود 
المحافظين الجدد في أميركا، حيث برزت حاجة أيديولوجية لخلق 
ع�دوٍّ جديد بعد انهيار االش�تراكية يب�ّرر لإلمبراطوري�ة األميركية 
رغب�ة التوّس�ع والهيمنة بذرائع تقوم عل�ى مواجهة عدو مفترض، 
واإلضف�اء على ه�ذه الرغبة في الصراع خلفي�ة حضارية، أو دينية 
لتحري�ك الغرائز وتعبئة الجماهير وتجييش�ها. لقد تمَّ اس�تحضار 
أدوات التاري�خ لخدمة هذا الصراع، وذلك بانتقاء بعض المراحل 
م�ن تاريخ الخاف الديني � الحضاري بين اإلس�ام والمس�يحية 
أو بين الغرب واإلس�ام، ومن َثمَّ إعادة تشكيلها لتخدم األهداف 
المتصلة بالهيمنة االقتصادية والعس�كرية والثقافية ورغبة التوسع 

من أجل الحفاظ على قرار الغرب ورفاهيته.

ول�م يكن من الصعب إقناع الغرب المس�يحي بخطر اإلس�ام 
عل�ى قيم�ه ومفاهيمه ورس�الته، عل�ى حاضره ومس�تقبله، وذلك 
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م�ن خ�ال التركي�ز على ص�ورة إس�ام إرهاب�ي همج�ي بربري 
رت ألجل ذل�ك مراكز بحث متقّدمة في العلوم  ومتوحش، وُس�خِّ
االجتماعية وعلم النفس واالس�تراتيجيا، وأق�اٌم خبيرة، وعقوٌل 
مقت�درة، ووس�ائل أعام راح�ت تضّخم حجم وقائ�ع وأحداث، 

وتعّمم حاالت محدودة، لترسيخ هذه الصورة.

أما ما ُيحّكى عن صراع حضاري فهو اّدعاء، ذلك أّنه ال يمكن 
الحديث عن حضارة إس�امية تشّكل خطرًا على حضارة الغرب، 
فش�روط توّل�د أي�ة حض�ارة أن يتوّفر له�ا اجتماع سياس�ي موّحد 
ومتي�ن، وتتمظه�ر في نتاج أم�ة تتمتع بوحدة يظّلله�ا إطار قانوني 
ُيَطبَّق في مجمل ميادين الحياة، وتخلقها رؤية موحدة للمستقبل، 
وتوّجهه�ا قي�م موحدة ومش�تركة، في حي�ن ال تتوّفر للمس�لمين 
اآلن ش�روط كهذه، وهم ليس�وا في أحسن األحوال سوى شريك 
ضعيف في س�ياق حضارة كوني�ة، يأتون إليه�ا متفّرقين، في دول 
ذات طابع محلي وإقليمي.. توّجه حياَتها ِقّيٌم متباعدة بل ومتنافرة، 
وطموحات مختلف�ة وربما متناقضة، فكي�ف يمكن الحديث عن 
صراع حضارات، المسلمون شعوب مبعثرة في دول ُقطّرية، مدنية 
الطابع ولو في الش�كل، يشّكل اإلس�ام نقطة ارتكازها الروحي، 
وهم يتفاعلون بأش�كال مختلفة وطرق متباين�ة مع حضارة العالم 
من حولهم مع ش�عوبه وأممه. كلٌّ حسب مصالحه ورهاناته.. أين 
هي إذًا النقطة المركزية التي يتش�ّكل المس�لمون حولها في سياق 
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رؤية حضارية شاملة أو تجربة حضارية جامعة؟ 

نح�ن ندع�و إلى الح�وار ب�دل الصراع، ح�وار المس�لمين مع 
المس�لمين والمس�لمين مع أتب�اع األديان األخرى، والش�رق مع 
الغ�رب، والش�مال م�ع الجن�وب عل�ى أس�س االحترام الراس�خ 
لإلنس�ان وحريت�ه وكرامت�ه، واالحت�رام لخصوصي�ات وهوي�ة 
المجتمع�ات، وخياراته�ا.. ليفهم العالم بعض�ه بعضًا على قاعدة 

إنسانية:﴿َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا﴾)الحجرات:13(.

فكر النهضة وضخامة المشكالت

* لمـاذا ظل المفّكرون العرب والمسـلمون منـذ عصر النهضة 
إلى حدِّ اليوم يراوحون مكانهم في:

 أ ـ إشكاليات مكّررة

ب ـ آليات تفكير نمطية

ج ـ حلول استشرافية هالمية

� كان هناك محاوالت في مطلع القرن العشرين مثيرة لاهتمام، 
ى بعصر النهضة بوعي كبير إلشكالية االنحطاط  لقد تمّيز ما ُيس�مَّ
الذي أصاب الحضارة العربية اإلسامية في جميع ميادين الحياة، 
وبرز مفّكرون فهموا ش�روط الواقع وتطورات العالم من حولهم، 
وقس�م منهم عرف الغرب وحداثته معرفة مباشرة مثل الطهطاوي 
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واألفغان�ي ومحمد عب�ده..، وأدركوا بعمق ض�رورة إعادة بلورة 
تص�ّور يكفل للعرب والمس�لمين التقّدم واالزدهار، لكنَّ أس�بابًا 
كثيرة عطلت مفاعيل وعيهم، منها الهيمنة الخارجية واالستعمار، 
ومنها أزمة البيروقراطية السياسية واالجتماعية والتجارية، وفساد 
النظ�ام، والتخّل�ف واألمي�ة اللت�ان كان�ت ترزح تحتهما ش�عوب 

المنطقة نتيجة قهر متصل دام قرونًا...

لم يك�ن يمكن للوعي وحده أن يحّرك التاريخ في غير مس�اره 
أو أن يدفع المجتمع خارج حالة الركود والكس�ل والرتابة، كانت 
إرادة التغيي�ر في بعض حلقاته مفق�ودة، فا المجتمع كان يملكها 
بفعل فقدانه للتوازن، ولضعف معرفته بواقعه وبالعالم، ولرزوحه 
تحت نير مش�كات داخلية وخارجية هائلة، فا الفئات الحاكمة 
كان�ت مهتم�ة بذل�ك، ألّن القيام بمث�ل تلك المهم�ات يطلق كّل 
الطاقات االجتماعية، األمر الذي يقّلص هيمنتها وسلطانها ويلغي 
امتيازاته�ا الراس�خة، وال النخب كانت تملك ش�جاعة المغامرة، 

وصفاء الرؤية..

لقد أّدى كلُّ ذلك إلى إصابة حركة النهوض باإلخفاق ليأتي من 
َث�مَّ تامذة محمد عبده كرد على هذا اإلخفاق برؤية إس�امية في 
السياسة والدين، في القيم واالجتماع، في النظام واإلدارة، إال أّن 
الليبراليين هم الذين قطفوا س�ريعًا ثمار االستقال عن المستعمر 
عب�ر امتاك الس�لطة، ولكن من غير أن ُيهّيئ�وا ظروفًا مائمة لبناء 
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دول�ة عصرية مدني�ة تأخذ بأس�باب الحداثة في الرؤي�ة والتنظيم، 
وتعي�د تش�كيل القيم بما يكفل ارتقاء المجتمع ف�ي ميادين الحياة 

عامة، كما كانوا يتصورون.

لي�س من الواقعي الحديث عن فش�ل في الفك�ر، لقد قّدم دعاة 
النهض�ة الكثير من األف�كار الغني�ة، ودفعوا باتجاه إعادة تش�كيل 
مجم�ل قيمنا على ضوء التاريخ ومش�كاته، وعل�ى ضوء الواقع 
وتطّلعات�ه، ونّظ�روا لمجمل الش�روط التاريخية للتق�ّدم، وقّدموا 
مش�روعات ورؤى.. لك�ن الصعوب�ات كان�ت كبي�رة، والعوائ�ق 
كثيرة، والمشكات كبيرة.. ال ينفع في حّلها مجّرد فكر مستنير أو 
رؤية بعيدة، وذلك في ظّل قصور ال حدود له في العمل، وُشحٍّ في 
اإلمكانات والقدرات في مقابل اندفاعة استعمارية غير مسبوقة...

* مـا رأيكم فـي مقولة: »كلُّ عربي هو مسـلم، وكلُّ مسـلم هو 
عربـي«... وهـذه المقولـة ُطرحـت فـي خمسـينيات القـرن 

الماضي، وهل ما زالت سارية المفعول؟

� لقد نشأت هذه الفكرة في سياق انبعاث القومية العربية ونشوء 
أح�زاب تعم�ل ألجله�ا ف�ي النصف األول م�ن القرن العش�رين، 
وه�ي فكرة وّلدته�ا في الحقيقة النزعات القومي�ة التي فاضت بها 
أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والقت 
اس�تجابة عند العديد من النخب العربية كرّد على سياس�ة التتريك 
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العثمانية، ونتيجة إحس�اس راس�خ بالهزيمة أو العجز أو اإلخفاق 
في ظّل التوّس�ع الغربي الذي كان يمتهن كرامة الشعوب ويصادر 

إرادتها وينهب مقدراتها. 

لق�د افت�رض مفّك�رون ع�رب أّن الع�رب أم�ة له�ا خصوصية 
قومي�ة، نابعة م�ن اللغة المش�تركة والتاريخ المش�ترك، ثم كان ال 
بد في الس�ياق من مغ�زى روحي لهذه الهوية، ومن حلِّ إش�كالية 
رون القومي�ون يبحثون عن تماٍه  العاقة مع اإلس�ام، فراح المنظِّ
بي�ن اإلس�ام كدين والعروبة كرابطة إنس�انية، فوج�دوه في فكرة 
أّن اإلس�ام ف�ي األصل دي�ن العرب، يحم�ل هويته�م ويعّبر عن 
خصوصيته�م، وينهض بآمالهم، وأنَّ غير المس�لمين قبلوه كثقافة 
وكحض�ارة فيما بعد من غير أن يخّل ذلك ف�ي كونه دينًا عربيًا في 
البنية واألساس، وفي المغزى والداللة، وفي التكوين والتشّكل.

لكن هذه الطروحات لم تنجح في تأكيد الطابع القومي لإلسام 
في قيمه الجوهرية نفس�ها التي تنزع منزع العالمية، ولم تستطع أن 
تواجه تجربة التاريخ بحجة دامغة، أعني تجربة انتشار اإلسام في 
ه األساسي  أمم وش�عوب مختلفة، على نحو بات اإلس�ام الموجِّ
لحياتها، والمرتكز لهويتها الحضارية والثقافية، كما هو الحال في 

آسيا وأفريقيا وأوروبا. 

إّن وح�دة اللغة والتاريخ والدين صنع�ت للعرب وحدتهم في 
مس�ار التاريخ، ولوالها لما وقعن�ا على وحدة بالمعنى الحضاري 
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للكلم�ة. إّن العرب�ي يمكن أن يكون مس�لمًا ويمكن أن يكون غير 
مسلم لكّنه في هويته الحضارية ينتمي إلى فضاء الحضارة العربية 

اإلسامية.

نقاط القوة والمأزق الحضاري

* هناك استشـراء فـي التبعية الثقافيـة، بعد اكتمال دائـرة التبعية 
العلمية واالقتصادية والسياسية، إلى أين تؤدي هذه الوضعية؟ 

� العال�م اإلس�امي ف�ي مأزق حض�اري، هذا ش�يء ال يمكن 
إنكاره، ولقد بلغت الهيمنة الغربية على مجتمعاتنا حّد اس�تابها، 
ل�م يعد ثمة ق�درة على مواجه�ة الخضوع واالستس�ام باألماني 
واألح�ام، وبات واقعن�ا منهك القوى، لكن ه�ذا ال يعني، أنه ال 
ينبغي إعادة تكوين وعي بضرورة أن نحّصن أنفس�نا بما نملك من 

قدرات وطاقات في مواجهة واقع االستاب والتبعية..

 إن التأث�ر والتأثي�ر بين الثقاف�ات في عالم مفتوح أم�ٌر طبيعي، 
لك�ن أن نتنازل عن هويتنا وعناص�ر خصوصيتنا، ونخضع لهيمنة 
لة وإلرادات ضاغطة، وقب�ول بتفكيك األمة  ش�املة ل�رؤى مش�كَّ

لهويتها وثقافتها وتاريخها، فهو شيء غير طبيعي..

ثم�ة أمم عانت لزم�ن طويل من مح�اوالت إخضاعها كما هو 
حال الهن�د، الصين، اليابان، إلخ... لكّنه�ا بالرغم من ذلك، ومع 
قّل�ة إمكاناتها اس�تطاعت أن تحّصن هويته�ا، والكثير من عناصر 
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خصوصيتها، وأن تصنع لنفس�ها حضورًا في مدى مساحة العالم، 
وأن تداف�ع عن قيمها القومية والدينية، وما س�اعدها على النجاح 
توافر ظروف دولية مؤاتية، أما نحن فقد كان الضغط االستعماري 
ته م�ع تجزئ�ة األم�ة العربي�ة  عل�ى بادن�ا ثقي�ًا، وبل�غ أوج ش�دَّ
واإلس�امية إلى عشرات األجزاء، ومع تأسيس الكيان الصهيوني 
العدوان�ي ف�ي قلب هذه األمة، لذا فإنَّ نهوضن�ا يحتاج إلى جهود 
أكب�ر واألفق ليس مظلمًا. ثمة نوافذ ضوء تلوح يمكن أن ُتس�تغل 

وُتستثمر، وثمة أمل ما زال موجودًا، وينبغي أن يبقى.

م�ا تعيش�ه مجتمعاتن�ا من أزم�ات وإخفاق�ات يمك�ن أن يوّلد 
إحباط�ًا مس�تحكمًا، وتخور مع�ه إرادة التغيي�ر، ويمكن أن يحبط 
رغب�ة العم�ل فين�ا، أو يقّلص ش�عورنا باألم�ل والمس�تقبل، وقد 
يساهم مثقفون ونخب في تأكيد مثل هذا الشعور وترسيخه بتكرار 
التذكي�ر بعجزنا وضعفنا ووهننا وقّل�ة حيلتنا.. لكّننا ما زلنا نملك 
الكثير من أوراق القوة التي تصلح للعمل، واإلمساك بزمام األمور، 
وأبرزها اإلس�ام إذا توّفرت شروط تقديمه بمضمونه الحضاري 
اإلنس�اني الفاعل والمتطّلع إلى أن يكون ش�ريكًا أساس�يًا في بناء 
نظام عالمي أفضل للبش�رية، بعيدًا عما نشهده من تيارات متطرفة 
إقصائي�ة واس�تئصالية اعتمدت فهم�ًا غير صحي�ح إطاقًا لبعض 
النصوص اإلس�امّية يغّيب الس�ياق الذي جاءت فيه، وبعيدًا عن 

رؤية اإلسام العامة ومقاصده اإلنسانية.



36

إمكانات تجاوز األزمة

* هـل ترون آفاقًا لتجـاوز األزمة الثقافية والفكرية في السياسـة 
واألدب والديـن التـي شـّخصتموها، ورأيتـم أنَّ جانبـًا منهـا 

يتصل بالمثقفين أنفسهم؟ فكيف يكون الحل؟ 

� ال يتحّمل المثقفون وحدهم ذلك، بل مجمل شرائح المجتمع 
خصوص�ًا وأصحاب القرار فيه، والنخب في السياس�ة واالقتصاد 
والف�ن ورج�ال الدي�ن. وأول ش�روط الح�ل ه�و الثق�ة بالنفس، 
واإلحساس بالقوة، والتحرر من الخوف، وأن نحسن معرفة تراثنا 
وفهمه واس�تيعاب ثقافتنا وتحريرها م�ن األوهام، وإطاق العنان 
للطاق�ات الكامنة وللق�درات، والرهان على القلي�ل الذي نملكه 
وال�ذي م�ا زال حيًا متق�دًا في حاضرن�ا من ق�وى وإمكانات ينفع 
ويغّي�ر، ونحن يمك�ن أن نصنع الكثير في س�بيل تجاوز صعوبات 

الواقع ومآزقه في الفكر وفي العمل..

إّن فه�م مش�كاتنا واس�تيعاب جوان�ب الضع�ف ف�ي واقعن�ا 
والتواض�ع أمام قضايا وجودن�ا الكبرى، ثم االنفتاح الخّاق على 
ثقاف�ة العالم من حولنا، وإنجازاته وتقّدمه خطوة ضرورية في هذا 
الس�بيل، حت�ى نصل إل�ى رؤية واقعية لم�ا نحن علي�ه، ولما عليه 
العال�م، وعلى تص�ّوٍر واضٍح للكيفية التي ينبغ�ي أن ندير وجودنا 

من خالها.
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العزوف عن الشأن الفكري 

* لمـاذا يشـعر عمـوم العـرب بالعـزوف عـن الشـأن الفكري، 
وكأن اليأس بدأ يدّب في نفوسـهم نتيجة الخيبات المسـتمرة 
التي ابتلوا بها نتيجة رفع شـعارات سـقطت في ميدان السباق 
الحضـاري، فهل هـي نظرية »المؤامرة« وقـد تأبدت؟ وكيف 
يتجـاوز الخطـاب الفكري العربـي »جلد الـذات« إلى »النقد 

العلمي البناء«؟ 

� غل�ب االهتمام بقضية المقاومة ضّد الع�دو الصهيوني دفاعًا 
ع�ن الوجود والكرامة على قطاع فاع�ل من أبناء هذه األمة، وترك 
االس�تبداد السياس�ي وقم�ع الحري�ة الفكرية أثره الس�لبي في هذا 
المج�ال، كذل�ك النزاع�ات األهلي�ة فضًا ع�ن اس�تئثار اإلعام 
المعولم بالمشهد الثقافي، ولعّل هذه العناصر طغت على االهتمام 
بالش�أن الفكري، وبتقديم رؤي�ة حضارية متكاملة للنهوض تكون 
المقاومة أح�د عناصرها، وتعّلمنا العديد من التجارب الحضارية 
أّن االهتمام باألفكار أو بالثقافة أو بالفن من ش�روطِه اإلحس�اُس 
باألمن على الوجود والكرام�ة، واالطمئناُن على أوليات العيش، 
ل�ذا، يصع�ب عل�ى مجتم�ع منه�ك مش�غول بأزمات�ه الطائفي�ة 
والمذهبي�ة، بحروب أهلية باردة تارة وس�اخنة أحيانًا، وباس�تبداد 
متعّدد األش�كال، مهّدد في وجوده ووحدته، في بقائه واس�تمراره 
وس�امته، ف�ي كرامت�ه وقيمه وف�ي هويته ومصي�ره، يصعب عليه 
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أن يهت�م باألفكار، وفي ش�كل عام، يصبح االهتم�ام بالثقافة كأّنه 
يدخل في خانة الترف، وهذا هو حال أغلب مجتمعاتنا.

إّن اإلحس�اس باألمان على الذات والوجود، على المس�تقبل، 
على الهوية ووحدة الجماعة هو المناخ الذي يسمح للفكر بالنمو 
واالزده�ار، وللثقاف�ة بأن تصبح قيمة ُتطلب وُيْطَم�ح إليها وُيْعَنى 
بها، حالنا في مجتمعاتنا اآلن ليس بخير فكيف تنمو ثقافة وتتوطد 
معرفة ويترس�خ فك�ر في ظل أزم�ات وجودية.. لي�س الموضوع 
موض�وع مؤامرة، إّنما هو موضوع الش�رط الوجودي لحياة الفكر 
وانبع�اث الثقاف�ة ونهوضها.. ثم�ة في عالمنا العربي واإلس�امي 
أفكار ُتنتج، هي على أنواع، إعادة تكرار لثقافة رائجة في مجاالت 
حضارية أخ�رى، أو إعادة إحياء لتراث تقادم في عهده، أو رجوع 
إل�ى ن�وع من س�لفية إلغائي�ة، أو نعٌي مك�رور لل�ذات أو األنا، أو 
نق�د لواقع نعيش�ه، وذلك م�ن دون أن نعدم إض�اءات نهضوية... 
م�ا نحتاج�ه هو جرأة تس�مح لنا بالنظ�ر إلى المس�تقبل بأمل، وأن 
نتحسس ولو بتواضع قيمًا كبرى ننطلق منها ونستند إليها في نقدنا 
لواقعنا، وفي اس�تحضارنا للتراث، وفي نظرتنا إلى اآلخر، لنكون 

شريكًا في مشهد العالم.

 نع�م الكثير من األفكار تدفع إلى الي�أس من كلِّ اهتمام ثقافي 
حين تثبت خواءها، وتحّرض على العزوف عن االهتمام بالمعرفة. 
وكثي�ر من نتاجاتنا تكاد توّلد ذلك وتؤّكده، وهي خاضت تجارب 
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نقلتنا من فش�ل إلى فش�ل، ومن إحب�اط إلى إحباط، نظ�رًا لغياب 
النق�د وروح الممارس�ة النقدية في تجربتن�ا المعرفية في العصور 
األخي�رة.. إّن ال�ذي ُيغن�ي الثقاف�ة ويزّي�ن للن�اس االنتم�اء إليها 
ع�دم جموده�ا وقابليته�ا للحياة ف�ي العصر.. وأخُذه�ا تطورات 
الواقع بالحس�بان، وه�ذا ال يتأتى إال بروح التج�اوز والنقد البّناء 

والممارسة الفكرية الحّرة.. 

عناصر اليأس وإرادة النهوض

* ما هي رهانات المستقبل في ظّل عدم استقرار الحاضر؟ 

� لق�د ح�ثَّ الق�رآن الكري�م المؤمني�ن الواثقين من أنفس�هم، 
المطمئنين إل�ى ثبات مواقفهم، على عدم القنوط، مهما تعاظمت 
الك�وارث التي تحيط به�م، والصعوبات التي تعت�رض طريقهم، 

والعقبات التي تكتنف حياتهم.

ينبغي على اإلنس�ان أن يمدَّ نظره إلى المس�تقبل، وأن يس�تثمر 
كلَّ طاق�ة إيجابية يملكه�ا أو أّي عنصر نافع يحصل عليه من أجل 
التخطي�ط للنج�اح حت�ى لو ط�ال به األم�ر، وأن ال يك�ون تفكيره 
منحص�رًا في حدود دائرة وج�وده الخاص، فكثي�رة هي األعمال 
الت�ي تب�دأ بف�رد ثم تتعاظم ش�يئًا فش�يئًا، وتثم�ر بعد ع�دة أجيال، 

فتجربة التاريخ تؤكد ذلك وتقّرره...

كان�ت أوروبا عش�ية نهضته�ا الحديثة متهاوية على عروش�ها، 
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وكان الي�أس ق�د خّي�م عل�ى النف�وس، وكان�ت الك�وارث تحيط 
بمسارات حياة شعوبها، لكن ثاثة قرون من الصراع قادتها إلى ما 
ه�ي عليه، وذلك بما حّققته من كش�وفات معرفية، وعلمية وتقنية 
فضًا عن الهيمنة.. وكان العرب أمة منزوية في جزيرتها مقطوعة 
الّصل�ة بالعالم وينخرها تخّلفها حتى العظام، ثم أش�رق اإلس�ام 
عليه�ا بنور تعاليمه، فحملته قّلٌة م�ن الذين أنار الله قلوبهم، وبعد 
س�نوات طويلة من الكفاح واإليمان ول�دت حضارة ترّدد صداها 
ف�ي العال�م القديم كّل�ه... وبعد ق�رون تقّدمت األمم والش�عوب 
والحضارات األخ�رى، أما اليابان فقد نهضت بعد حرب تدميرية 
تعرض�ت له�ا، من خ�ال إرادة صلبة واس�تثمار إيجاب�ي لتراثها، 
واالس�تفادة من ظ�روف دولية حت�ى تحولت إلى نم�وذج مثالي، 

وهي تشبه في كثير من نواحي حياتها حياة مجتمعاتنا...

ال ينبغي أن تس�مح أمة بأن يعش�عش اليأس ف�ي جنباتها، وأن 
ُيهيم�ن عل�ى إرادته�ا، وإال س�قطت ف�ي المجه�ول وتجاوزه�ا 

التاريخ.

ينبغ�ي أن تبق�ى اإلرادة حّية فاعلة مهم�ا تعاظمت المصاعب، 
وبذلك تس�تمّر الجماعة وتتماس�ك، وتضمن لنفسها البقاء. لكن 
ذلك كما قلنا يتطّلب وعيًا وقناعة وإدراكًا للواقع على ما هو عليه، 
وأن نعرف بدقة مواطن الضعف فينا لنحاول تجاوزها، وأن نعرف 

مواطن القوة لنستثمرها من غير تضخم ذات، أو غروٍر فارغ.
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األمم رهائن جهدها

* هـل ُتبصـرون إرهاصـات الماضـي والحاضر فـي تحّوالت 
المستقبل؟ 

� التاريخ ال يتكّرر وال ُيستعاد، لكّن الكثير من قوانينه تبقى ثابتة، 
ومجتمعات البش�ر في مدى مس�احة الزمن كانت رهينة مسارين: 
صعود وارتفاع من جه�ة وهبوط وانحطاط من جهة أخرى، ذلك 
يتك�ّرر على الدوام.. لألول ش�روطه الواقعي�ة والذاتية التي تتوّلد 
م�ن طبيعة حركة اإلنس�ان ووعي�ه وعمل�ه وقيمه، وطبيع�ة فعله، 
وللثاني أس�بابه وعلله كذلك.. رأينا ذلك في مجتمعات اإلنس�ان 
ف�ي الماضي، وها نحن نتأمله�ا اآلن ماثلة للعي�ان في مجتمعات 

راهنة وفي أمم قائمة..

األمم رهائن صنائعها وجهدها ومكابدتها، ومقدار ما تبذله في 
سبيل مستقبلها، وبما توّلده من خير ومعرفة وتنجزه من فعل.. 

زمن التحوالت العالمية

* أال يبدو أن األزمة تطال العالم اإلنسـاني كله، وال تقتصر على 
العرب والمسلمين؟ 

� نعم أوروبا في المئة سنة األخيرة، أو لنقل منذ منتصف القرن 
التاسع عش�ر س�ادت العالم وتأّلقت، وبلغت ذروة تقّدمها جارفة 
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ف�ي طريقه�ا أممًا وش�عوبًا وحض�ارات، وهيمنت عل�ى مقدرات 
العالم بأسره، وبلغت ذروة تقّدمها في مطلع القرن العشرين، وها 
هي تتراجع وتذوي.. ال نقول تسقط، هي ُتخلي الريادة الحضارية 
لغيرها، ثمة قوى تصعد بقوة وأمم تثبت جدارتها، وتملك قدرات 
هائل�ة وتس�تثير إمكان�ات كم�ا هو ح�ال الصي�ن وقبله�ا أميركا.. 
وتحضر بقوة في مش�هد العالم. ل�م تعد أوروبا مثااًل يحتذى، وال 
وجه�ة س�ير وال أمثولة، كانت كذل�ك في مطلع الق�رن الماضي، 
لكنه�ا اآلن تح�اول أن تس�تظّل بق�وى أكب�ر وتعيش عل�ى هامش 
ْبَصاِر﴾  ولِي اأْلَ نفوذها الكوني وس�طوتها..﴿إِنَّ ِفي َذلَِك َلِعْبـَرًة أِلُ

)النور:44(.

ش�يء م�ن إرهاص�ات التراجع ن�راه اآلن ف�ي هذه الق�ارة التي 
حمل�ت أكث�ر العناصر جوهرية في س�ياق حضارة العل�م والتقنية 
ووف�رت األرضي�ة الازم�ة لتج�اوز ق�رون م�ن التخّل�ف والفقر 
واالس�تبداد الفكري والسياس�ي والديني، وولدت رؤى هاّمة في 

السياسة والمجتمع، واالقتصاد والنظام لقرنين من الزمان.

ها ه�ي اآلن تنوء تحت أعب�اء أزماتها السياس�ية واالقتصادية، 
وتح�ت أعب�اء ضغوط�ات التاري�خ وتفق�د الكثي�ر م�ن أحامها، 
ويتاش�ى الكثير من آمالها وطموحاتها، وتعصف بها المشكات 

التي تكاد تصبح من العامات التي تازمها.

ومن يتأمل في مش�هد العالم من حول�ه، يَر كيف تقف كثير من 
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ش�عوبه على ش�فا كوارث تكاد تطيح بها. ثمة انهيار ش�امل للقيم 
الموّجه�ة، وه�ي توّل�د انهيارات ف�ي بنى الدول، وف�ي العاقات 
بي�ن أطرافها حروبًا وكوارث وأزمات اقتصادية، ومالية، سياس�ية 
واجتماعية، لكن ذلك ينبغي أن يحّفز على البحث عن حلول وعن 
شراكة عالمية وإنسانية بغية تجاوز المأزق واألزمات، وعن رؤى 

مشتركة ومصير أفضل للعالم البشري ولشروط أمنه وتقّدمه.

جوهر رؤيتنا قرآنية

* أي التيارين في الفلسـفة اإلسـالمية تؤّيدون، تيار ابن رشد، أم 
تيار الغزالي؟ 

� الفلس�فة ه�ي البح�ث العقل�ي المجّرد ع�ن الحقيق�ة، أعني 
البح�ث الذي ال يتوّس�ل إاّل قواني�ن الفكر نفس�ه، والمعروف أّن 
الفكر الفلسفي المنّظم بدأ مع اليونان القديمة، أعني في الحضارة 
اليوناني�ة ف�ي األلف األول قبل المياد، ث�م ورثته األمم وراكمت 
عليه وأضافت إليه وتجاوزته، ويمكن أن نجد جذور تفكير عقلي 
منظم ذي طابع فلس�في حتى قبل اليونان، عند شعوب ازدهر فيها 

الفكر والتأمل، وشغف البحث عن المعرفة واكتشاف العالم..

ولقد كان هذا النمط من التأّمل مثار جدل على الدوام، حتى في 
اليونان نفس�ها التي بلغ فيها ذروته، ولّما انتقل إلى عالم اإلس�ام 
انقس�م حياله المس�لمون بين مؤّيد متّبٍن، ولو أبدى قدرًا من النقد 
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أو م�ارس نوع�ًا م�ن اإلب�داع كم�ا ه�و حال ابن س�ينا وابن رش�د 
وبي�ن معارض كما هو ح�ال الغزالي وأكثر األش�اعرة المتكلمين 
والصوفي�ة والكثي�ر من الفقهاء.. لكن قلَّ من س�لم م�ن تأثير هذا 
الفك�ر، حتى أولئ�ك الذين عارض�وه، كما هو ح�ال الغزالي مثًا 
ال�ذي اضطر لتعّلم الفلس�فة كواح�د من مريديها قب�ل أن يمارس 
نق�ده عليه�ا. وحتى أولئك الذي�ن حكموا على الفلس�فة بالزندقة 
واإللح�اد، وعل�ى المنط�ق بالخ�واء كابن تيمي�ة توس�لوا أدواتها 
م�ن أج�ل مهاجمته�ا، ولج�أوا إلى منطقه�ا الخاص ف�ي محاولة 

معارضتها.

ما نعتقده أن للتفكير الفلسفي منافع، وينبغي أن ُيماَرس بحذر. 
فقد يكون مجرد تأمل مغرق في التجريد على حساب الوقائع، وقد 
يك�ون تجربة في فهم العالم تتجاوز حدود حاجات األس�ئلة التي 
يوّلدها التاريخ أو الواقع أو الوعي أو حاجات المعرفة ورهاناتها.

لق�د اس�تعان المس�لمون به�ذا الفك�ر في س�ياق تش�ّكل علم 
الكام، والمعارف المتصلة بالدين، وانتفعوا به، فنش�أت تيارات 
وم�دارس. لك�ن بإيجاز نح�ن ال نتبنى موقف�ًا فلس�فيًا خالصًا من 
العالم أو اإلنس�ان أو المجتمع أو الغيب... جوهر رؤيتنا قرآنية.. 
نعم اس�تنادًا إليها نقرأ العالم ونس�تثمر من ت�راث العقل ما يخدم، 
وما يفيد وما ينفع في سياق بنائنا لمعارفنا ولتصّوراتنا، في انسجام 
م�ع مبادئ اإلس�ام وقيم�ه وتصورات�ه ومعتقداته.. ث�م إّن الفكر 
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الفلس�في ذو طابع إنس�اني عام.. ولهذا يمكن بواسطته أن نشّكل 
أرضية لمحاولة بناء شراكة فهم بين مكّونات الوجود اإلنساني في 

العالم ووسيلة حوار وتفاهم.

محاوالت معرفية لمقاربة المشكالت

* ما رأيكم بكتابات بعض الكتاب المسـلمين المتحّررين نوعًا 
ما، أمثال: محمد أركون، وفتحي عثمان، وفاطمة المرنيسي.. 
وغيرهم، وهل تؤمنون بأّن الفكر اإلسـالمي يجب أن يجاري 

عصر التطّور والتجّدد والتقدمية؟

� كلُّ واحد من هؤالء له تجربته الفكرية والمعرفية، وخصوصيته 
الت�ي يتف�ّرد بها. ال يمك�ن هكذا بإط�اق الحديث عنهم م�ن منظار 
واحد.. كلٌّ منهم صاحب مشروع يتصل بإعادة قراءة التراث أو النص 
عل�ى ضوء األدوات التي وّلدها تقّدم المعرفة البش�رية، وكش�وفات 
العل�وم اإلنس�انية واالجتماعي�ة والطبيعي�ة، به�دف إحي�اء وإنعاش 

المفاهيم التراثية لإلجابة عن أسئلة العالم المعاصر وتعقيداته.

وه�ذا نم�ط م�ن التفكير ج�ذري، فهو يش�تغل عل�ى األدوات 
والطرائ�ق وبن�ى التفكي�ر، وهن�اك نم�ط آخ�ر م�ن اإلنت�اج هدفه 
اس�تيعاب مس�تجدات الفكر، أو مجاراة أش�كال الحداثة الفكرية 
والمعرفي�ة، وألجل ذلك يحاول تأكيد قيمة هذه األفكار الس�ائدة 
والمع�ارف، ث�م بعد ذلك يعمل عل�ى مقارنتها م�ع الموروث إما 
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لتجاوزه أو لتنزيله على مضامينها... 

ومثل هذه المشاريع هي استجابات متعّددة تجاه أسئلة الراهن 
المّلحة، وه�ي مختلفة ومتفاوتة في مقدار قيمتها. نحن ال نرفض 
ذل�ك من حي�ث المب�دأ، فقد يفي�د ذلك في س�ياق فهمن�ا لطبيعة 
العاق�ة بين الماض�ي والحاضر، بي�ن التراث والحداث�ة، وكيفية 
اس�تيعاب ما ولدته المعرفة البش�رية في سياق تقّدمها، لكن ينبغي 
أن نم�ارس م�ع هذا النتاج الفك�ري عمًا نقدي�ًا يتمّثل في فحصه 
وتفكيك�ه ومحاول�ة اس�تثماره واالنتف�اع ب�ه، فه�و ال يع�دو كونه 
مح�اوالت معرفي�ة لمقاربة مش�كلة أو موضوع، أو ه�و قراءة قد 
تخطئ وتصيب، تقصر، وتتجاوز، ومن الممكن أن يقودنا البحث 

فيها إلى قيم نافعة نستلهمها.

وعل�ى أيِّ حال، فالمبدأ الموّجه الش�تغال هؤالء الباحثين في 
مش�كات الفه�م الديني والتراث ه�و مبّرر ومعق�ول، ذلك أّن ما 
وّلده عصرنا من طفرات معرفية، ومن تقّدم في ميادين الفكر ألقى 
بظاله على وعينا، وهو يس�تفزنا في معرفتن�ا التراثية وفي تجاربنا 
التاريخي�ة، م�ن خال م�ا يطرحه من أس�ئلة وم�ن نق�د، وبالتالي 
ف�ا يمكن لن�ا البقاء صامتي�ن إزاء تحدياته؛ ما العاق�ة بين الدين 
والدولة.. والتراث والمعاصرة.. والعلم واإليمان.. وما هو موقفنا 
إزاء اإلش�كاليات الحاّدة الت�ي يثيرها تعّقد العالم في وجه مفاهيم 
ترّس�خت في مدى ق�رون؟ وكيف تؤثر رؤى العال�م الجديدة في 
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وعينا ألنفس�نا ولتراثنا ومعتقداتنا؟ أسئلة ملحة تتطلب إجابات ال 
يولدها إال اجتهاد عميق يغوص في الماضي وتجاربه، ويستوعب 
التراث ويحيط بمضامينه، ويدرك مسار العالم والتاريخ وتغييرات 
مشهد الوعي من حولنا، لنحدد موقفنا من األحداث بأكبر قدر من 
الموضوعية، ولنعيد صياغ�ة تصوراتنا من وحي تحدياتها، وبهذا 

نضمن حياة الفكر وفاعليته.. 

إعادة كتابة التاريخ

* مـا رأيكـم بالتاريـخ اإلسـالمي مـن حيـث الطروحـات، ال 
سـيما لـدى المؤرخين القدامـى، أمثال: الطبـري، البالذري، 
اليعقوبـي، المسـعودي، الواقدي وغيرهم كثيـر، أال ترون أّنه 
يجـب أن تعاد كتابـة التاريـخ وطرحه بين أيـدي المعاصرين 

بصيغة أخرى أقرب إلى العلمية والمحايدة؟

� لقد ُدّون التاريخ اإلسامي في فترة شديدة االضطراب من حياة 
المس�لمين.. وفي ظ�ّل أدوات معرفية محدودة، ولق�د تأّخر تدوين 
األحداث كما هو معروف قرونًا، ولعّل أول تاريخ مكتمل لإلس�ام 
األول ه�و تاري�خ الطب�ري. يعني أّن األح�داث التي ش�هدتها ثاثة 
قرون أو أربعة من تاريخ اإلسام ُدّونت في زمن متأخر واستنادًا إلى 
مرويات يصعب التحّقق من مضامينها، وتحتاج إلى الكثير من الحذر 
من جهة والتثبت العلمي عبر دراسة الوثائق من جهة أخرى... ولقد 
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ن التاري�خ في األعم األغلب تحت نظر الس�لطة أو بتوجيه منها،  ُدوِّ
أو تحت نظ�ر مذاهب وتيارات معرفية وفكري�ة ومذهبية، وفي مثل 
هذا المناخ ثمة اتجاهات وهوامش تّم إقصاؤها ليبدو للعيان أّن ثمة 
تاريخ�ًا جامعًا وموحدًا ومنس�جمًا لجماع�ة ذات هوية مكتملة، من 
هنا استعيدت األحداث عبر مخيلة متضخمة، كانت ترمي إلى إبراز 
المؤتلف والمتبع والمهيمن، أو إلى التأكيد على وحدة الجماعة في 

سياق وحدة السلطة وأنماط تدبيرها وسياستها.

نع�م، ينبغ�ي إعادة البحث ف�ي التاريخ إلب�راز تفاصيل أحداثه 
والظروف التي اكتنفت مس�ارات تشّكله، عبر بحث نقدي علمي، 
كم�ا حصل في أماكن أخ�رى من العالم، حيث تم�ت إعادة قراءة 
تاريخ أمم وحضارات عبر وسائل فحص علمية ونقدية، نجد ذلك 
عندن�ا لكّنه ما زال خجواًل، ويحت�اج إلى تضافر جهود، قد تصدر 
بي�ن الحين واآلخ�ر كتابات حول المجتمع اإلس�امي األول وما 
حدث من فتن.. إّن مثل هذا البحث ضروري إلعادة تكوين رؤية 
للحضارة والتاريخ اإلساميين أقرب ما تكون إلى الموضوعية.. 
وإن لم يكن يعني ذلك، أّن مثل هذه الجهود ال تخضع للمناقشة، 
فم�ن الممكن أن ال نواف�ق على كلِّ ما تنتهي إليه م�ن نتائج، لكّن 
األصل الذي نرّكز عليه هو أّن البحث ش�يء ضروري يغني رؤيتنا 
ويزيدنا وعيًا بحقائق التاريخ، وُيعيننا على استيعاب وقائعه وإعادة 

تكوين صورة أحداثه بموضوعّية وحياد.
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2

بين الكونية اإلنسانية
والتعددية الدينية





51

2

إشكالية الزواج الديني

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم  * جاء في القرآن الكريم:﴿ َوَطَعاُم الَّ
َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ َلُهْم﴾)المائدة:5(، وهكذا شرابهم ونكاحهم، 
ويقصـد »المسـيحيين« فلمـاذا ال يحـلُّ للمسـلمة أن تقتـرن 

بالمسيحي كما يحلُّ للمسلم االقتران بالمسيحية؟

� إنَّ الش�ريعة اإلس�امية ته�دف ف�ي مجم�ل أحكامه�ا إل�ى 
تحقي�ق مقاصد تتص�ل بحياة اإلنس�ان وحاجاته وأهداف�ه وبحياة 
المجتم�ع وُمُثل�ه الرفيعة وطموحاته، وهي ليس�ت مج�ّرد أحكام 
مبعثرة تس�تجيب لمش�كات جزئية تعمل الشريعة لمعالجتها، أو 
لتأخ�ذ موقفًا محّددًا إزاءها، بل هي أحكام تس�تجيب لها اس�تنادًا 
إل�ى معايير محّددة وش�املة، فمجمل األحكام الش�رعية المتصلة 
بالنفس والم�ال والعقل والمرأة وغير ذلك من القضايا تقوم على 

مقاصد عقانية وإنسانية.. 

وفيم�ا يتص�ل بالحي�اة الزوجي�ة، ف�إّن اإلس�ام يقي�م أح�كام 
األس�رة كّله�ا بما يكف�ل للحي�اة أن تنتظم في س�ياق قي�م محّددة 
ومعايي�ر تحّق�ق الغرض من رب�اط الزواج للزوجي�ن، ومن ثمرته 
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الت�ي تتمثل باألبناء الذين يحرص اإلس�ام على حس�ن تنش�ئتهم 
وت�وازن ش�خصّياتهم وملكاته�م في س�ياق قيم مس�تقّرة ومبادئ 
راس�خة تس�مح بأن يتكام�ل بنيانهم على أساس�ها ب�ا اضطراب 
وال تش�ّتت، ومن الطبيعي أّن ذلك ال يتحّقق إال في سياق انسجام 
روح�ي قيمي بين الزوجين.. وألّن الزوج في األس�رة هو الموّجه 
األول لحياتها الضامن لتماسكها ولوحدة قيمها والجامع الضابط 
لنم�و إمكاناتها، والقّيم على حركتها، فإّنه يمكنه عندما يحمل قيم 
اإلس�ام هذه أن يوّجه الحياة بما يضمن تماسك أسرته وذلك في 
س�ياق االلت�زام بهذه القيم وم�ن وحيها وعلى ضوئه�ا، من هنا ال 
مشكلة في األسرة حين تكون الزوجة من أهل الكتاب، وهو الذي 

يعترف بدينها ويقّر لها باالنتماء إليه.

ولعّله ألجل ذلك منع اإلس�ام من زواج المسلمة بكتابي ألّن 
موقع الرجل في األس�رة يس�مح له بأن يفرض قيمه على األس�رة 
بأكملها، فتستجيب له طائعة أو مرغمة، هي واألوالد على السواء، 
وس�وف تهتز شيئًا فشيئًا وحدة هذا الكيان االجتماعي إن حاولت 
الزوجة المس�لمة وهي التي ال يعترف زوجها بدينها، توجيه مسار 
أس�رتها بما ال يتوافق مع قيم زوجه�ا، وإال فعليها أن تخضع لقيم 
الزوج حين تختار مصلحة اس�تقرار أسرتها على مصلحة انتمائها 
إل�ى قيمها الدينية، وهو ما ال يريد اإلس�ام للم�رأة أن تخضع له، 
أي التخلي عن قيمها اإلس�امية، التي يّلح على تمس�كها بها أّيما 
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إلح�اح، لمصلح�ة قيم دينية أخ�رى... وال يقبل بأن تنس�اق وراء 
م�ا يفترض أنه ينافي ما رّس�خه من مبادئ ودع�ا المنتمين إليه إلى 
االلت�زام به، وأن تعّرض وجودها لس�لطان يمنع م�ن قيم تعارض 

قيمه وتعاليم ال تستقيم مع تعاليمه..

قبول اآلخر وشراكة العيش

* ثّمـة نوافذ مغلقة بين المسـيحية واإلسـالم: كعقيدة الثالوث 
األقدس، والصلب، والفداء، والخطيئة األصلية، وغيرها... كيف 

يواجه اإلسالم هذه المفاهيم؟

� الحوار ليس تبشيرًا، ولكنَّه تواصل للفهم والمعرفة والتعايش، 
ال يمك�ن بن�اء ح�وار إال م�ع القبول باآلخ�ر، ولي�س معنى ذلك، 
القب�ول بأفكار اآلخ�ر ومعتقداته وتبنيها، إّنم�ا المقصود أن يكون 
ه�دف الحوار تقريب المس�افات، وإزالة س�وء الفه�م، وتقليص 
المسافة بين األنا واآلخر.. ومحاولة بناء شراكة العيش على معرفة 
واضح�ة، وهي معرفة ال تتأّت�ى إال بأن يفتح المتحاورون عقولهم 
بعضهم على البعض اآلخر، وبأن يقّدم المتحاورون أنفسهم، كما 
ه�م، عل�ى طاولة حوار صري�ح، يخرجون فيه م�ن خصوصّياتهم 
إل�ى فضاء أوس�ع هو فضاء التن�ّوع واالختاف.. ونح�ن نعلم أّن 
الكثي�ر من المواقف الخاطئة مرّدها س�وء الفه�م، وعدم المعرفة، 
وأّن الكثي�ر من التعّصب إّنما يرّس�خه جهل ش�ديد بمن يختلفون 
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معنا في الرأي أو المعتقد، ثم إّن الحوار يوّلد شيئًا من نبل العاطفة 
تجاه من يعيش معنا من البش�ر على قاعدة اإلنسانية وقيمها وعلى 
نا في مس�ارات حياتنا.. أن أحاورك  أس�اس الخير الذي ننش�ده كلُّ
يعني في النهاية أن أحترمك، وأحترم قناعاتك وإن اختلفت معك، 
َك فيما يعنيه الودُّ من تعاطف مع اإلنسان  وأن أحترمك يعني أن ُأِودَّ
الذي يجمعنا معه فضاء اإلنس�انية األرح�ب؛ والعمل للعيش معًا 
تجربة المش�اركة في هذا العالم في خيره وش�ره، ومكابدة العيش 

في ضوء االلتزام بالقيم األخاقية والروحية واإلنسانية.

بين المسيحية والنصرانية

* كمـا هـو واضح لدينا أنَّ لفظة النصرانـي أو النصرانية ال تعني 
المسيحي والمسيحية... وكذلك لفظة أهل الكتاب التي تعني 
اليهود.. فما هو موقع المسيحيين والكنيسة في القرآن، وكيف 
يمّرر ويبـّرر هذا االصطالح، وماذا تكون هوية المسـيحي إذًا 

عند المسلم في القرآن؟

ت بأط�وار، وه�ي تتكامل كديانة ف�ي أصولها  � المس�يحية م�رَّ
ومعتقداته�ا ح�ول الل�ه، وفي تجرب�ة العاقة مع المق�ّدس، وهي 
كغيره�ا من األديان قد ش�هدت تحوالت في مفاهيمها في س�ياق 
تجربته�ا التاريخية في ظّل اإلمبراطوري�ة الرومانية، وذلك منذ ما 
قبل المجامع الكبرى وترسيخ مفاهيم النعمة والخطيئة.. والثالوث 
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والروح القدس، كمفاهيم نهائية للكنيس�ة التاريخية.. لتش�هد من 
َث�مَّ اكتم�ااًل للمعتقدات ف�ي فضاء يبع�د قليًا أو كثي�رًا عن فضاء 
والدته�ا في الزمان والمكان أي في الناص�رة، عند ذاك المنعطف 
س�تبدو المسيحية أكثر من أي وقت مضى ديانة عالمية بالرغم من 
أّن بولس كان قد أش�اع بشكل ال مرّد له أن المسيحية ديانة عالمية 
حين راح يبّش�ر في األمم وبين الوثنيين، وهي فكرة ستظهر بشيء 
من الغموض كذلك عند بطرس قبله.. لكن المس�يحية في نشأتها 
األول�ى وقبل انعطافتها الُبولس�ية النهائية، كانت تنظر إلى نفس�ها 
كديان�ة محلي�ة ُولدت في البيت اليهودي أو البيئ�ة اليهودية، وأّنها 

تتويج لمسار ديني جّسده العهد القديم وتتميم لمقتضياته.. 

وعلى أيِّ حال تطّورت المسيحية على ضوء التاريخ واكتملت 
رؤاها بفعل تبّصر اآلباء المس�يحيين في التجرب�ة التاريخية، ومن 

خال وعي الحضور الكلّي لله في العالم.. 

ث�م لما اكتمل البن�اء العقائدي حينما أصبحت المس�يحية دين 
اإلمبراطوري�ة الرومانية الرس�مي في احتكاك مباش�ر مع الوثنيين 
راحت تبني معتقداتها في فلك المعقولية، لنشهد بذلك محاوالت 
ي بعدها  توفيقية بين اإليمان والعقل، كما تجّس�د ذلك في ما ُس�مِّ
بالفلسفة المسيحية منذ أغسطين وحتى توما األكويني. هنا ستبدو 
المس�يحية إيمان�ًا مكتمًا وفلس�فة واضح�ة األبعاد، وستترس�خ 
في س�ياق ذل�ك فكرة الكنيس�ة الجامعة الكلية الرس�ولية، لتصبح 
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المس�يحية الديان�ة الت�ي ت�م بناؤها ف�ي التاريخ من خ�ال جهود 
تأصي�ل المعتق�د، وإكم�ال رؤيته�ا لإلنس�ان والحي�اة والوج�ود 
والعال�م، ولتصبح الكنيس�ة هي التجس�يد العملي لفع�ل اإليمان 

بالمسيح.. 

هك�ذا تعّرف المس�يحية، هي بنفس�ها.. أما النصرانية فليس�ت 
اس�مًا لهذا الحضور الكلي للخبرة المس�يحية التي وّلدتها مكابدة 
التاري�خ وتق�ادم الزم�ن.. إّنها وص�ف لجماعة المؤمنين بيس�وع 
تاريخ�ي، وألج�ل  أو  أي توصيف�ي الهوت�ي  الناص�ري خ�ارج 
ذل�ك ل�م يطلق القرآن لف�ظ »النصرانية« على مب�ادئ دين أو على 
اله�وت محّدد.. ل�م يقصد الحديث عن دي�ن إنما عن »نصارى« 
ًة  ابِئِيَن﴾..﴿َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُهْم َمَودَّ أي جماعة.. إن﴿النََّصاَرى َوالصَّ
ِذيَن َقاُلوا إِنَّا َنَصاَرى﴾، وهذا يس�مح لنا بالتحرر في  ِذيَن َآَمُنوا الَّ لِلَّ
التعام�ل مع التس�ميات، وبأن نطل�ق على دين بعينه االس�م الذي 
ارتض�اه ل�ه أتباعه، من غي�ر التباس أو تحوير أو من�اورة، وإطاق 
لفظ النصرانية على المس�يحية ليس توهينًا وال لانتقاص، وهو ال 
يحمل في طياته س�وى هذه اإلش�ارة الموجزة إل�ى طبيعة اإليمان 
الذي يحمله المس�يحيون بيسوع الناصري، بغض النظر عن البناء 
العقائ�دي الذي يتضمنه مث�ل هذا اإليمان أو الس�لطة التي تملك 

حق تأكيده واإلعان عنه أي الكنيسة.
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نظام »أهل الذمة«:

* هـل يمكن عـودة نظام »أهـل الذمـة« والعمل به فـي األقطار 
العربية اإلسالمية في القرن الحادي والعشرين؟

� إّن دراس�ة نظام أهل الذمة في نصوصه وتجربته التاريخية أمٌر 
ض�روري اآلن، حت�ى نعرف بعمق وف�ق أية آلي�ات وألية أهداف 
ع هذا النظام في أصوله، ثمَّ عبر أية تجربة تاريخية تمَّ ترس�يخ  ُش�رِّ
هذا النظام، ووفق أّية ظ�روف اجتماعية واقتصادية تمَّ تقرير الفقه 
المرتبط به وتقنينه تحت عنوان أحكام أهل الذمة، ما نعرف أّنه في 
فت�رة متأخرة قليًا خاصة زمن المماليك، ب�دأ ابن تيمية وتامذته 
التدوي�ن ألحكام أهل الذمة في س�ياق نظام مس�تقّل ش�امل يربط 
الفقه بالسياس�ة من أوس�ع أبوابها، ويؤّس�س الفقه على رؤية غير 
منفتح�ة على اآلخر الديني أو المذهبي. ثمة تراث ال بّد من إعادة 

قراءته ليتسّنى لنا فحص هذه التجربة على ضوء النصوص.

إّن مراجعة هذا التراث قد يكشف لنا عن التراجع الذي أصاب 
فك�رة األمة كم�ا نظر له�ا العلماء الكبار عند اتس�اع رقع�ة الدولة 
المس�لمة إل�ى ح�دود أديان أخ�رى كأماك�ن وجود المس�يحيين، 
حين تمَّ ترس�يخ توس�ع إيجاب�ي لمفهوم الجماعة في س�ياق دولة 
نًا لمفهوم األمة  جامعة، ليكون النصارى أو الصابئة مثًا جزءًا مكوِّ

بالمعنى الحضاري للكلمة ال الديني.



58

ولعّل�ه ف�ي نهاي�ة العص�ر األم�وي أو بداي�ة العصر العباس�ي، 
تم�ت العودة إلى الوراء إلعادة االعتب�ار لمفهوم ضّيق جدًا لألمة 
يس�توعب المختلفي�ن كمهيم�ن عليه�م، كرعايا مس�لوبي الهوية 
واإلرادة أو كجماعة تخضع لسلطة الغالب ال كمكّون أساسّي من 

مكّونات األمة.
وم�ن جهة أخرى، ف�إّن تطور المفاهيم الت�ي تتصل باالجتماع 
السياس�ي اآلن أدخل�ت رؤى للمواطن�ة تتجاوز ح�دود المفاهيم 
التقليدية التي ترّس�خت في ظّل س�لطات كان�ت تطمح في األعم 
إلى تأكيد اس�تبدادها وإقصائها لآلخر استنادًا إلى مشروعية دينية، 
وتسمح بالنظر إلى المكّونات المتنّوعة للمجتمع في سياق وحدة 
انتم�اء يقوم على هوية تس�توعب الجميع كش�ركاء، وهي االنتماء 
إلى وطن يتس�اوى فيه األفراد في الحقوق والواجبات بمعزل عن 

االعتقاد الديني أو المذهبي.
وف�ي الواق�ع ف�إّن اس�تقرار مجتمعنا اإلس�امي وازده�اره لن 
يأتي إذا قام نظامنا السياس�ي على إقصاء اآلخر بس�بب االختاف 
المذهب�ي والدين�ي، وقد ي�ؤدي ذلك إلى فت�ن وصراعات داخلية 
واس�تدراج للقوى الخارجية للعبث بالداخل العربي واإلس�امي 
والتجارب الحاضرة خير ش�اهد. إّننا أمام اختبار حقيقي ُنظهر فيه 
إم�كان أن نعي�ش ونحيا في عالم متن�وع، وإمكان صناعة ش�راكة 
اس�تنادًا إل�ى مفاهيم موّح�دة ورؤى جامع�ة، تدير التن�وع ليخدم 

وحدة المجتمع ووحدة أهدافه.
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* كيـف تنظــر إلـى المزاج الفكـري العـام إزاء مفهـوم »أهـل 
الذمة«؟

� لقد تحّدثنا كيف قامت نظرية فقهية متأخرة حول مفهوم أهل 
الذمة، خصوصًا زم�ن المماليك ومع ابن تيمية وطابه على وجه 
الدقة، واكتس�ب المفهوم تدريجيًا معنى س�لبيًا، نتيجة الممارسة، 
ومث�ل هذا المفهوم ينبغي إعادة التفكير حوله في س�ياق تطورات 

المجتمع اإلسامي، ومقتضيات أنظمة الحكم المعاصرة.

وفي الواقع، فقد أّدى زوال سلطان الخافة في العالم اإلسامي 
إلى نش�وء دول ُقطرية محلية، تأخذ بأساليب الحكم الحديثة، في 
اإلدارة والتنظيم، وتس�تلهم التط�ورات التي عرفتها حقول العلوم 
السياس�ية واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة ومنها ما يس�تلهم اإلس�ام 
ف�ي قيم�ه وتعاليمه في محاول�ة تقنين التش�ريعات التي ُتس�يَّر بها 
ش�ؤون الحي�اة.. لكن الذي يمك�ن ماحظته بوضوح أّن أس�اس 
االنتم�اء لم يعد فيه�ا بحال من األحوال هو الدي�ن بل المواطنية، 
وتحرص أنظمة الحكم والتش�ريع على تأكيد تس�اوي المواطنين 
في الحقوق والواجبات اس�تنادًا إلى مب�دأ المواطنة، وعلى تأكيد 
حرية الممارس�ة الدينية، وثمة اتجاهات إس�امية واس�عة أخذت 

هذا المبدأ كأساس في نظام الحكم.

نعم ثمة اس�تثناءات، وما زال العديد من المواقف السلبية تجاه 
األديان غير اإلس�امية ومعتنقيها، كم�ا هو الحال في أكثر من بلد 
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عرب�ي.. ومثل ه�ذا الموقف يتغّذى من حاالت ش�عبوية � ثقافية، 
أكثر مما يستند إلى أساس حقوقي � قانوني.

زيارة المسيحي للكعبة

* لمـاذا ال يحق للمسـيحي زيـارة الكعبة، واألماكن اإلسـالمية 
المقدسة، علمًا أّن الرسول قد دعا أساقفة نجران إلى مسجده 
وطلـب منهـم الصـالة فيه حينما حـان وقت صالتهـم، وورد 
ِذيَن  ِذيَن َآَمُنوا الَّ ًة لِلَّ فـي القرآن الكريم:﴿َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُهـْم َمَودَّ
ُهْم اَل  يِسـيَن َوُرْهَبانـًا َوَأنَّ َقاُلـوا إِنَّـا َنَصاَرى َذلَِك بِـَأنَّ ِمْنُهْم ِقسِّ

َيْسَتْكبُِروَن﴾)المائدة:82(؟

� مع أّن المش�هور لدى الفقهاء منع دخول غير المس�لمين إلى 
مكة المكرمة والمس�جد الحرام، لك�ن ثمة رأي اجتهادي معاصر 
يمي�ل إل�ى ج�واز ذلك على اعتب�ار أّن اآلي�ة الناهية ع�ن الدخول 
َما اْلُمْشـِرُكوَن َنَجٌس َفاَل  ِذيَن َآَمُنوا إِنَّ َها الَّ وه�ي قوله تعالى:﴿َيـا َأيُّ
َيْقَرُبوا اْلَمْسـِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهـْم َهَذا﴾)التوبة:28( ناظرٌة إلى 
دخ�ول المش�ركين إلى مكة إلقامة طقوس�هم الخاص�ة، والتي ال 
تنف�كُّ عن مظاهر الش�رك وتقدي�س األصنام واألوث�ان بما يتنافى 
مع قدس�ية المس�جد الحرام الذي ُأريد له أن يكون كعبة التوحيد، 
وق�د أّكد القرآن الكريم على ض�رورة تطهير البيت من كل مظاهر 
َرا  الوثني�ة، ق�ال تعالى:﴿َوَعِهْدَنـا إَِلى إِْبَراِهيـَم َوإِْسـَماِعيَل َأْن َطهِّ
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ُجوِد﴾)البقرة:125(. أما لو  ِع السُّ كَّ ائِِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّ َبْيتَِي لِلطَّ
أراد المش�رك أن يدخل مك�ة المكرمة دخ�واًل اعتياديًا إما بغرض 
التن�ّزه أو ألج�ل عمل معّي�ن، أو لتغطية إعامي�ة أو للتعّرف على 
عبادة المسلمين، أو ما إلى ذلك من الدواعي اإلنسانية، فا يكون 

دخوله هذا منهّيًا عنه في اآلية.

ه�ذا من جهة، ومن جهة أخرى فإّن اآلية المذكورة أعاه حتى 
ل�و كانت ترمي إل�ى منع دخول المش�ركين إلى المس�جد الحرام 
بش�كل عام وبش�تى أنحاء الدخ�ول وكيفياته، فإّنه�ا تبقى مختّصة 
بالمش�ركين. ومصطلح »المش�ركين« كما هو معلوٌم ليس ش�امًا 
ألهل الكتاب، فهم ال يدخلون في عداد المش�ركين، كما ُيس�تفاد 
م�ن اآليات القرآني�ة من قبي�ل قول�ه تعالى:﴿َلَتِجَدنَّ َأَشـدَّ النَّاِس 
ًة  ِذيَن َأْشـَرُكوا َوَلَتِجـَدنَّ َأْقَرَبُهْم َمَودَّ ِذيَن َآَمُنوا اْلَيُهوَد َوالَّ َعـَداَوًة لِلَّ
يِسيَن َوُرْهَبانًا  ا َنَصاَرى َذلَِك بَِأنَّ ِمْنُهْم ِقسِّ ِذيَن َقاُلوا إِنَّ ِذيَن َآَمُنوا الَّ لِلَّ
ُسوِل َتَرى َأْعُيَنُهْم  ُهْم اَل َيْسَتْكبُِروَن * َوإَِذا َسِمُعوا َما ُأْنِزَل إَِلى الرَّ َوَأنَّ
ا َفاْكُتْبَنا َمَع  َنا َآَمنَّ ا َعَرُفوا ِمَن اْلَحقِّ َيُقوُلـوَن َربَّ ْمِع ِممَّ َتِفيـُض ِمَن الدَّ

اِهِديَن﴾)المائدة:82 � 83(. الشَّ

بين الحرية و»القضاء والقدر«

* تشـغل قضية »القضاء والقدر«، اإلنسان بوصفها ال تتوافق مع 
الحرية اإلنسـانية، وبخالف المسيحيين العرب الذين حاولوا 
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توضيحها وتفصيلها على نحو يتفادى التعارض المطلق بينها 
وبين الحرية، فهل صحيح أّن اإلنسـان يؤمـن بها إيمانًا كاماًل 
على حسـاب الحرية، فيما المسـيحي ال يقبلها، بل يرّدها إلى 

اإلنسان؟

� لق�د أخذت هذه القضية في اإلس�ام جداًل واس�عًا، وش�ّكل 
التفكي�ر ف�ي »القض�اء والقدر« موضوع�ًا مركزيًا ف�ي علم الكام 
من�ذ البداي�ات، وامتألت كت�ب االعتقاد بالج�دل العميق حولها. 
بعض مدارس الفكر في اإلس�ام انتصرت لمبدأ الحرية اإلنسانية 
المطلق�ة كما هو الحال م�ع المعتزلة، وبعضها مال إلى الجبر كما 
هو الحال مع األش�اعرة عبر نظرية الكس�ب، التي تمنح اإلنس�ان 
مجرد حرية ش�كلية، وبعضها انتصر للحرية المش�روطة لإلنس�ان 
في س�ياق اإلرادة اإللهية الكلية كما هو الحال مع اإلمامية، حيث 
يتمت�ع اإلنس�ان بحري�ة اإلرادة وحري�ة اتخ�اذ القرار فيم�ا يتصل 
بوج�وده.. منح�ه الل�ه ذل�ك، وجعله م�ن بي�ن مخلوقات�ه متميزًا 
قات،  باالختي�ار، لكن�ه ال يمك�ن أن يم�ارس حريته م�ن دون معوِّ
فحرّيته مش�روطة بنظ�ام العالم ال�ذي أوجده الل�ه، وبقوى معيقة 
وبش�روط وعقبات، ما يفرض عليه أن ياحظ كلَّ ذلك كّلما أراد 

أن يفعل أو أن يتصّرف أو أن يتخذ القرار فيما يتصل بإنجازه.

ثمة نظام ش�امل للعالم يش�ّكل اإلنس�ان المتمتع بحرية إرادته 
ج�زءًا من�ه، يخضع له بنح�و من أنح�اء الخضوع حت�ى وهو يعي 
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حريت�ه، وحرية ق�راره واس�تقال إرادته، وه�ذا ما نعني�ه بالحرية 
المش�روطة، الحرية التي تقوم على وعي العالم وتصدر عن فهمه 
واس�تيعابه، الحرية التي تتفهم أّن القرار ليس مجّرد انبعاث حتمي 
توّل�ده حريتن�ا، ب�ل التي تقّدر أّن أّي قرار يس�تند إل�ى حريتنا ال بّد 
أن يلح�ظ في�ه قوانين هذا العال�م، وأن يفّكر ويتأّم�ل بالقوى التي 
تحي�ط بنا المعيق�ة والميّس�رة، كّل حرية ال تأخ�ذ باالعتبار ذلك، 
ه�ي فوضى، وتق�ود ف�ي خواتيمها إل�ى إخفاقات كبي�رة. إّن هذا 
الفه�م للحرية ينطل�ق من فهم أصيل للقضاء والق�در، الذي يعني 
في جوهره، أّن العالم نظام، وأّن أفعال البش�ر الحّرة جزء من هذا 
النظ�ام، وعنص�ر من عناصره.. أعني أّن من جمل�ة نظام العالم أن 
يك�ون اإلنس�ان فاعًا باختياره وحريته في س�ياق وج�وده، وبهذا 
يتأّكد معنى المسؤولية، أعني معنى أن يكون اإلنسان مسؤواًل عن 

كّل ما يصدر عنه من سلوك وفعل، ومن فكر وقول.

التسلسل التكاملي لألديان السماوية

* هنـاك الكثير من اآليات الكريمة في التوراة واإلنجيل والقرآن 
هما تأّثـر باآلخر أكثر؟  تتـرادف ليكـون لهـا ذات المعنـى، فأيُّ

ولماذا هذا الترادف، والتوارد بحسب علمكم؟

� في المبدأ، تش�ّكلت اليهودية والمسيحية واإلسام في سياق 
تاريخ�ي وديني موح�د.. هو اإلبراهيمية أو الحنيفية، أو اإلس�ام 
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بمعناه الواسع العام وهو التسليم واالنقياد والطاعة، وهي تجمعها 
مبادئ ومفاهيم تكاد تكون موّحدة، بغّض النظر عن طريقة التعبير 
عنه�ا، ووس�يلة إظهاره�ا، والش�كل التاريخي الذي تجّس�دت به 
وَعْب�َره، كفك�رة اإليم�ان والوح�ي والنب�وة والقيام�ة، والدينونة، 
والحس�اب، والعناية اإللهية بالبش�ر، واإليمان بالكتاب، والعبادة 
والطاعة وطقوس اإليمان، والتجربة الروحية.. وألجل ذلك نجد 
صدى ه�ذه المفاهيم يترّدد في الديان�ات الثاث على تفاوت في 
اللغة واألس�لوب وط�رق إعانها، حتى لو كنا نعتق�د أّن اإلنجيل 
لي�س وحي�ًا على وجه الدقة كما تقّدمه المس�يحية، إّنما بش�ارة أو 

إعان عن تجربة البشارة التي تجّسدت في المسيح.

* هنالـك مقولـة تنصُّ علـى »أّن المسـيحية نسـخت اليهودية، 
واإلسـالم نسـخ المسـيحية أو النصرانية، فهل هـذا صحيح، 
وكيـف، ولماذا ما دامت الكتـب الثالثة من مصدر واحد، وما 

هو األقوى واألشمل بينها؟

� إنَّ الذين يتحّدثون عن النس�خ ال يقصدون النس�خ التاريخي 
أو اإللغ�اء، فه�ذا ال يت�م بقرار، وألج�ل ذلك فاليهودي�ة ما زالت 
موج�ودة، وكذلك المس�يحية بل لقد اتس�ع حضوره�ا وامتّد بعد 
اإلسام، وتوّسعت مساحة انتشارها إلى مناطق لم تكن قد بلغتها 
بعد، أو كان حضورها فيها خجواًل، ما يقصده هؤالء بالنسخ معنى 
الهيمن�ة أو التتمي�م أو الحلول محّل، بمعنى أّن المس�يحية جاءت 
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لتس�توعب اليهودية وتح�ّل محلها كدين بديل للبش�ر يجدون فيه 
طموحه�م، ه�ي دعوة إلى االعتق�اد بدين ويعّبر ف�ي مضامينه عن 
العص�ر من خ�ال تلبية كّل ما يحتاج إليه البش�ر لبن�اء العاقة مع 
الل�ه، ولبن�اء حياته�م على ضوئ�ه.. فالمس�يحية إذن تح�ّل محّل 
اليهودي�ة وتتجاوزها لتصبح اليهودية ماضيًا انحصرت صاحيتها 
ف�ي الزمن الذي ُوجدت في�ه، فهي دين كان لزمن، وكذلك الحال 

في اإلسام إذا ما تمَّ النظر عبره إلى المسيحية..

وفي نظرة أكثر رحابة إلى طبيعة الديانات الثاث، يمكن القول 
بأْن ال معنى للنس�خ بدالالته السلبية اإلقصائية التي تقطع أوصال 
الديانات الثاث ويضع بينها جدرانًا كبيرة، ثمة شيء من التسلسل 
التكامل�ي في عاقة هذه األدي�ان بعضها بالبعض اآلخر وباإلرث 

الذي تستند إليه أي »اإلبراهيمية«..

كانت اليهودية الدين الذي وجدت فيه شعوٌب فيما مضى التعبيَر 
األكم�ل ع�ن روحانيتها، وه�و الدين الذي ضّمن�ه الوحي اإللهي 
كلَّ ش�روط الّرش�اد والص�اح، في الش�ريعة التي تلب�ي حاجات 
االجتماع اإلنس�اني وش�روطه، والحكمة التي تكفل بناء اإلنسان 
ف�ي وعي�ه بذاته وبعاقت�ه بالعالم من حوله على أكم�ل وجه وأتمِّ 
صورة، ثم لما تعقدت حياة البش�ر وحاجاتهم واختلفت ظروفهم 
واكبهم الوحي بأن تّمم لهم هديه وش�ريعته وتعاليمه بوحي جديد 
يس�تجيب لتقّلب�ات العالم م�ن حولهم، ولتعّقد مس�ارات حياتهم 
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وأسئلتهم وحاجاتهم وهكذا ليتّمم شريعته باإلسام..

ه�ي ديان�ات يتّم�م الاح�ق الس�ابق ويس�توعبه ويتضمن�ه في 
منه�ج واح�د، وف�ي س�ياق وحي مت�رادف متص�ل ال تناق�ض فيه 
وال تعارض، وال اختاف، إذا ُفِهَم في س�ياق عاقة الله بالبش�ر، 
وبهذا ُيفهم معنى خاتمية اإلس�ام وقيمومته وهيمنته واس�تيعابه، 
�عة، ال بمعنى اإللغاء والقطع  أي بمعنى التضّمن والش�مول والسَّ
والرف�ض، ألّن وحي الله ال يرف�ض بعضه بعضًا، وال يقطع بعضه 
م�ع بعض وال يناق�ض بعضه بعضًا، إنما يتّمم الاحق فيه الس�ابق 
ويس�توعبه ويعيد إنتاجه ويس�تبطنه.. لتتمَّ بذل�ك الهداية ويكتمل 
وح�ي الل�ه وش�ريعته وإرادته ف�ي التاريخ، م�ا نفهمه م�ن خاتمية 
اإلس�ام هو هذا المعنى من االس�تيعاب والشمول لرساالت الله 
كافة، إّنه معنى اإلتمام النهائي للش�ريعة واإلكمال الكلي للهداية، 
واإلفص�اح التام ع�ن اإلرادة اإللهي�ة المتمثلة في كلمت�ه الخاتمة 

ووحيه األخير.

الديانات السماوية والتراث اإلنساني

وأسـاطيرها  القديمـة  الحضـارات  تأثيـر  فـي  قولكـم  مـا   *
)الميتولوجية( في الكتب المقدسة، التوراة، اإلنجيل والقرآن 

وغيرها، ال سيما فكريًا وعقائديًا؟

� لقد ُأنتج حول نصوص التوراة واإلنجيل الكثير من الدراسات 
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والكتب، واستوعبت نصوصها بحثًا ودراسة من قبل متخّصصين 
بتاريخ الكتاب المقدس ش�رقًا وغربًا، أما نحن كمس�لمين فنعتقد 
أّن الق�رآن وحي إلهي، ال عاقة لجهد بش�ري ف�ي وجوده، ال في 
لفظ�ه وال ف�ي معن�اه، إّنه يعّبر ع�ن اإلرادة اإللهي�ة الكلّية في نص 
� لغ�ة.. وهو يت�مُّ حفظه كما نزل على محمدP ب�ا أيِّ تغيير أو 
تحوي�ر أو إضاف�ة أو نقيص�ة، ولقد اعتنى المس�لمون ب�ه عناية ال 
تضاهيها عناية، وألجل ذلك ال معنى لما يمكن أن يفترض فيه من 
تأثر بتقاليد ثقافية دينية أو أساطير قديمة بالمعنى السلبي للكلمة..

نع�م القرآن أعاد اس�تحضار تصورات ومعتقدات عاش�ت في 
أزم�ان غابرة عرفتها ش�عوب عّدة، لكّنه أع�اد تصوبيها وصياغتها 
وف�ق الوظيفة التي أرادها القرآن من اس�تحضارها، كما هو الحال 
ف�ي قص�ص األم�م والش�عوب الس�ابقة وتجاربها الت�ي حفل بها 
الق�رآن واس�تعادها، ونح�ن ن�درك بعمق وج�ه العبرة ف�ي ذلك، 
فالق�رآن قص�د تحريك الذهنية والمش�اعر اإلس�امية ألخ�ذ ِعَبِر 

التاريخ واستيعابها، ومن َثمَّ تأكيد القيم والمبادئ الدينية.

لقد دعا القرآن إلى التبّصر في أحداث العالم ووقائعه وأحداث 
االجتم�اع اإلنس�اني ومش�كاته، وقناع�ات البش�ر ومعتقداتهم، 
والكيفي�ة الت�ي كانوا يرون به�ا حياتهم. لم يقص�د القرآن التوقف 
عن�د التاريخ، بل قصد منه العب�رة والنفع والفائدة، وتأّمل الحدث 

وخلفياته ومآالته.
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* صـدر عام 2000م، كتاب للمستشـرق األلمانـي كريستوف 
لوكسنبرغ، يعرض فيه قراءة جديدة للمقاطع الغامضة الواردة 
في القرآن الكريم تحت عنوان »قراءة سريانية للقرآن« ما مدى 

صّحة ذلك وكيف الرّد عليها؟

� أنت�ج المستش�رقون من�ذ م�ا يزي�د عل�ى قرني�ن آالف الكتب 
والدراس�ات ح�ول القرآن واإلس�ام، وقدم�وا خدم�ات معرفية 
جليلة حين نبشوا جزءًا ليس باليسير من تراثنا ونشروه نشرًا محققًا 
قبل أن ُيقّدر لنا نحن أن نعتني به ونذيعه، لكن في هذه الدراسات 
الكثي�ر م�ن الغ�ّث والخاط�ئ م�ن اآلراء والمواقف والق�راءات، 
وبعض�ه ينمُّ عن جه�ل بالتراث والتاريخ اإلس�اميين، كما يش�ير 
إلى ذلك العديد من المحققين حين يوردون دراس�ات عن تاريخ 
الق�رآن أو ح�ول المعتقدات اإلس�امية أو حول عل�م الكام، أو 

تاريخ اإلسام والِفَرق والسلطة والدين إلخ... 

ينبغ�ي التعام�ل مع ه�ذا النتاج بح�ذر، فهو وليد بيئ�ة حضارية 
كانت توّجهها رؤى وقناعات معينة، ووليد ثقافة لها قيمها الخاصة 
ومبادؤه�ا ورؤاها، في النظر إل�ى الدين أو التاريخ أو الحضارة أو 

المجتمع والوجود.

ي�ورد المهتم�ون باالستش�راق أّن ه�ذا المستش�رق عمل على 
جانبي�ن: األول محاول�ة البح�ث ف�ي الج�ذور الس�ريانية لبعض 
اآلي�ات القرآني�ة ودالالته�ا.. والثان�ي ه�و اّدعاء االقتب�اس.. أما 
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األول فهو ال ش�ك فيه لقد ورثت الثقافة السريانية تراثًا من الرؤى 
الديني�ة ذات الج�ذور اليهودية والمس�يحية.. أقصد ذات الجذور 
اآلرامية.. وهي رؤى رس�ختها الديانتان السابقتان كتراث منقول، 
كتابي وشفاهي، ولقد عّبر القرآن في كثير من آياته عن هذه الرؤى 
في س�ياق كونه امتدادًا لتراث الديانتي�ن ويحمل في جوهره روح 

الرؤية الكتابية، فالتشابه واقعي لوحدة المنزع والرؤية والسياق.

لك�ن الجان�ب األخير من دراس�ته والمتصل باّدع�اء االقتباس 
لي�س موفق�ًا.. فالمس�لمون يعتق�دون أّن الق�رآن كت�اب إله�ي، 
ووح�ي س�ماوي، ال عاق�ة للبش�ر بدالالت�ه وال بمضامينه، وال 
ا  بلغت�ه وتركيب�ه، هك�ذا أوحى ب�ه إلى محم�دP ف�ي كلّيته﴿إِنَّ
ْكَر﴾)الحجر:9(.. وفي س�ياق اعتقاد كهذا ال معنى  ْلَنا الذِّ َنْحُن َنزَّ
لاقتب�اس، ألنَّ االقتب�اس إّنم�ا يتحق�ق ف�ي تجربة إنت�اج معرفي 
بش�ري، بأن يأخذ الاحق ما وجده بين يديه من تراث الس�ابقين، 
ليعي�د تكوين تصّوراته على ضوئه مس�تفيدًا م�ن مضامينه وآفاقه، 
ولع�لَّ ه�ذا الجانب من الدراس�ة كان يس�تند إلى قناعة ترس�خت 
في الدراس�ات الغربية في مدى الزمن وهي أن الكتب الس�ماوية، 
اس�تجابات بش�رية للحظة حدس صوفي.. أي إّنها تدوين بش�ري 
توّلده ما يس�ّمى لحظة دهشة تجاه الوجود والمقّدس، فهي إذًا في 
مفهومهم كتب تاريخية، هكذا تم التعامل مع التوراة، أو اإلنجيل، 

وهكذا ُنِظر إلى القرآن.
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وفي مث�ل هذا المناخ من النظر، اّدعوا أنَّ القرآن كتاٌب بش�رّي 
اس�تثمر محمدP في بنائه ما تعّرف علي�ه من تراث ديني قريب، 
وهو التراث المسيحي � اليهودي الذي عّبر عنه السريان في تجربة 
تأماتهم الدينية � التاريخية، وهو ليس صحيحًا على اإلطاق من 

وجهة نظرنا.

عيش واحد في دولة واحدة

* لمـاذا ال نستخـدم مصطلح »العيش الواحـد« عوض العيش 
المشترك، ألّن كل شركة قابلة لالنقسام واالنتهاء... ما رأيكم بهذا 
الطـرح، ألّن الوحدة والوحدانية تدّل علـى االنصهار والتضامن.. 

أكثر وأكثر؟

� ش�اع في أدبياتنا السياس�ية كثيرًا مصطلح »العيش المشترك«، 
وه�و مفهوم سياس�ي أكث�ر منه دين�ي. في النظ�رة الديني�ة لألمة � 
الجماعة ال مكان لمثل هذا المفهوم.. كان المس�يحيون أو اليهود 
أو الصابئة في المجتمع اإلس�امي ف�ي مرحلة خضوعهم لوحدة 
الس�لطة السياس�ية ف�ي أزمن�ة االزده�ار مواطني�ن، أي ج�زءًا من 
مفهوم األمة الذي توّس�ع من حدود جماع�ة المؤمنين إلى حدود 
الذين يعيش�ون تحت س�لطان الس�لطة في مجتمع موّحد، وذلك 
بمعزل عن إش�كالية مس�ألة األحكام الخاصة الت�ي كانت موّجهة 
إلى أهل الكتاب.. كان مفهوم األمة يس�توعب كلَّ الذين يعيشون 
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في المجتمع المس�لم أو دار اإلس�ام، وألجل ذلك فإّن مصطلح 
العي�ش الواح�د هو األق�رب إلى قيمن�ا خاصة حي�ن نتحّدث عن 
جماع�ة من البش�ر تعيش ف�ي ظل اجتماع سياس�ي موّحد، أي في 
دولة واحدة يش�ّكل أفراده�ا مواطنين كاملي االنتم�اء إلى هويتها 
السياس�ية الجامعة، ولو اختلفوا في المعتقد أو الثقافة، أو األفكار 
أو الرؤى أو أش�كال الس�لوك؛ وحدة المجتمع السياس�ي تفرض 

وحدة العيش بعيدًا عن الهيمنة والطغيان.

تكامل ديني وتمايز

* مـا دام المسيحيـون يرفضـون أن يكونـوا »أهـل الكتـاب« أو 
»النصارى« أو »المشـركون«.. كما ورد فـي القرآن الكريم.. 
فمـا هـي هويتهـم الصحيحـة، التـي يمكـن إطالقهـا عليهـم 
ليعيشـوا بسالم مع إخوانهم المسلمين، تحت عنوان واحد أو 

هوية واحدة؟

� لم يطلق القرآن لفظ »المش�ركين« على المس�يحية قّط.. كان 
في كلِّ استعماالته يجمع بينهما بالعطف »النصارى والمشركين« 
ليدّلل على التغاير.. المش�ركون هم مش�ركو مكة على وجه الدّقة 
كونه�م كان�وا يعب�دون األصن�ام... وألج�ل ذل�ك فإط�اق لفظ 
المشركين على النصارى ليس اصطاحًا قرآنيًا، نعم سّماهم أهل 
الكت�اب، وه�و لم يقص�د بذلك تقلي�ص مكانته�م، أو االنتقاص 
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م�ن إيمانه�م، إّنما قص�د تمّيزهم من بي�ن أهل العقائ�د المختلفة 
الت�ي عاش�ت ف�ي أج�واء المجتم�ع المس�لم، والتي ش�اعت في 
البيئ�ة العربية قبل اإلس�ام، فمّيزهم بأّنهم أه�ل كتاب، وأّن ذلك 
يجمعهم مع المس�لمين ف�ي دائرة واحدة، ألّن المس�لمين كذلك 
أه�ل كت�اب، يعني أّنه�م يندرجون ف�ي دائرة من كان يمل�ك كتابًا 
س�ماويًا من أتباع األديان كالمس�لمين والصائبة واليهود.. وحتى 
المج�وس الذي�ن ُأدرجوا في الخانة نفس�ها، وهو تمّي�ز علمي إذا 
م�ا ُنِظَر إلي�ه في حدود طبيعة هذه األديان.. وحت�ى يومنا هذا فإّننا 
نتحّدث عما نسميه األديان السماوية، في قبال األديان الطبيعية أو 
اإلنسانية، أي تلك التي ترسخت استنادًا إلى تجربة فردية لمصلح 
دين�ي كالبوذي�ة مث�ًا أو التاوية.. وبالتالي فهو اس�م جام�ع � كلنا 
أه�ل كتاب � لقد ذكرنا س�ابقًا أنه حت�ى »النصرانية« لم تكن ُتطلق 

تبخيسًا، وال احتقارًا، وأنها كانت مجّرد توصيف لجماعة..

لت األس�ماء القرآنية  نعم ثّمة حقب في التاريخ اإلس�امي حمَّ
ل  مضامين سلبية، فكان ُيطلق اسم النصارى للتمييز السلبي، وُحمِّ
لف�ظ »أه�ل الكت�اب« ف�ي بع�ض الممارس�ات مضامي�ن التمييز 
باألح�كام، فقي�ل »أحكام أهل الكت�اب« في إش�ارة إلى األحكام 
الخاّص�ة الت�ي كان�ت تطّبق عليه�م أو يتمّي�زون به�ا »كالذمة« أو 
»الجزي�ة« إلخ.. لكن ذلك كان بفعل تحوير للمضامين على ضوء 
تجرب�ة التاريخ، أو على ضوء الممارس�ة الس�لبية تج�اه اآلخر في 
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الفكر والعمل، ولو احتفظ به�ذه المفردات بدالالتها القرآنية َلَما 
فهمنا منها أيَّ معنى سلبي أو إقصائي أو تمييزي، وَلَما يتبادر منها 

إلى األذهان معاني التوهين واالحتقار.

مواقف ونظرات متبادلة

* مـا رأيكـم في نظـرة المسيحيين إلى اإلسـالم والمسلمين من 
خالل الكتابات النظرية والتأريخية، وخاصة في لبنان والوطن 

العربي؟

� ال يمكن ببساطة استقصاء المواقف ولو تمَّ ذلك، فهي ينبغي 
أن ُتفه�م في س�ياق الظروف والمابس�ات وحس�ب الوقائع التي 
توّلدت على أساس�ها، وحس�ب من تتوّجه إليهم، ولكن ما يلفت 
أّن المس�يحية الش�رقية في العم�وم حافظت على موق�ف متوازن 
إيجاب�ي من اإلس�ام كدين، لم نعهد مواقف تس�يء أو تش�وه، أو 
تق�وض أو تدي�ن، إال في القلي�ل � النادر الذي ينبغ�ي أن يفهم في 

سياق ردود فعل على حدث أو موقف.

وإذا كان ثم�ة م�ن مواق�ف قاس�ية ف�ي بع�ض األحي�ان تج�اه 
المس�لمين، فهي إنما كانت تقصد تجربة بعينها، أو سلطة سياسية 
حكم�ت باس�م اإلس�ام، كما هو الح�ال مث�ًا م�ع المماليك أو 
األيوبيي�ن، أو العثمانيي�ن، وه�ي كان�ت تنطل�ق من وقائ�ع بعينها 
جّسدت في ظرفها شكًا من أشكال القمع أو الضغط أو اإلقصاء، 
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وأساءت للمسيحيين في فكرهم وتراثهم ووجودهم، كما أساءت 
للمس�لمين أنفس�هم، فممارس�ات الدولة العثمانية م�ع األقليات 
الديني�ة ومنها المس�يحية مث�ًا، ش�ملت بآثارها حتى المس�لمين 
الش�يعة فضًا عن األقليات المسلمة كاإلس�ماعيليين والعلويين، 
واألقلي�ات العرقي�ة، كاألرمن واألكراد والصابئة... وممارس�ات 
المماليك لم تعف من آثارها المدمرة حتى المسلمين الذين ُشنَّت 

عليهم حروٌب مذهبية باسم إساٍم نقي وطاهر كما يّدعون.

هكذا ينبغي أن نفهم بعض الصرخات والمواقف التي يمكن أن 
نراها في موقع مسيحي شرقي هنا أو هناك، ولعّلنا نفهم الموضوع 
أكثر، لو تأملنا تجربة المس�يحيين الشرقيين مع السلطات المحلية 
الُقطرية التي نشأت بعد االستقال في بادنا، فهي لم تكن تجربة 
ناجحة حتى في عاقتها مع المس�لمين، فكيف بالمسيحيين وهم 
الذين س�اهموا في الجه�ود الراقية إل�ى بناء أوطانه�م، لكنهم لم 
ُينَصفوا، وكان يتم استبعادهم على الدوام استنادًا إلى نزعة تعّصب 

ديني كما حصل في أكثر من بلد عربي وإسامي.

* ما قولك في رؤية العقائد المسيحية لدى المتكلمين المسلمين 
فـي القرنين الرابع والخامس للهجـرة، مقارنة برؤية ابن تيمية 

وابن القّيم الجوزية؟

� يفيدن�ا المّطلع�ون أنَّ الدراس�ات العلمية في ش�كل عام هي 
قليلة حول صورة المسيحية كّكل في التراث اإلسامي، والكيفية 
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الت�ي أدار بها المفّكرون المس�لمون الجدال حول قضايا االعتقاد 
كم�ا رأته�ا المس�يحية وقّررتها، لك�ن الملفت أّن م�ن يلقي نظرة 
عابرة على ت�راث القرنين الرابع والخامس الهجريين يرى تراجعًا 

للموضوعات التي تتصل بمثل هذا الجدل..

إّنن�ا ناح�ظ أّنه في ذروة اكتمال علوم اإلس�ام من جهة، وفي 
ذروة م�ا بلغ�ه التمّدد الحضاري لإلس�ام وقيم�ه، تراجعت حّدة 
الخطاب فيما يتصل بالموقف من الاهوت المس�يحي وقضاياه، 
�ًا عل�ى ع�رض المؤلف�ات المتصل�ة به�ذا  وأصب�ح المي�ل ُمنَصبَّ
الموض�وع، وعل�ى عل�م األديان المق�ارن، نجد ذلك عن�د ُكّتاب 
الِفَرق مثل ابن حزم في كتابه »الفصل في الملل واألهواء والنحل« 
والشهرستاني في »الملل والنِّحل«.. أو عند علماء األديان كما هو 
الح�ال عن�د البيروني، والذي اعُتبِر أّنه أهم عال�م أديان ُمَقاَرَنة في 

القرون الوسطى اإلسامية..

أما مع ابن تيمية وابن القّيم الجوزية، فسوف نواجه نمطًا من علم 
كام مختلف نسبيًا، عّبر فيه عن فهم ديني مستفزٍّ لآلخر في بعض 
نواحي�ه، كان ابن تيمية ينتمي إلى المذه�ب الحنبلي، وقد تجاوز 
الحنبلي�ة التقليدي�ة، وكذا طابه، حتى تأسس�ت مدرس�ة محافظة 
ال تكتف�ي باّدع�اء اكتمال الحقيق�ة الدينية في رؤيته�ا، بل منحت 
لنفس�ها حّق الحكم عل�ى مذاهب وأفكار وأدي�ان وتجارب دينية 
باإلقص�اء واالس�تبعاد وبالهرطقة واالنحراف، وح�قّ أن تمارس 
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اإلخضاع المعنوي والمادي على كّل أولئك الذين ال ينس�جمون 
مع رؤيتها باالس�تناد إلى السلطة السياسية تارة، والتجييش الديني 

المذهبي تارة أخرى... 

لقد وّلد ه�ذا النمط من التفكير كوارث وهزائم، وانكس�ارات 
وه�و يختف�ي ليعود ف�ي صورة أكث�ر تطرفًا، وفي ش�كل أكثر عنفًا 

واستفزازًا كما هو الحال اآلن في عالمنا اإلسامي.

التقريب بين األديان والمذاهب

* هل باإلمكان إقامة مجمع مسكوني لإلسـالم لتوحيد الكلمة، 
وتقريـب المذاهـب اإلسـالمية أسـوة بالمجمـع المسكونـي 
للمسيحييـن الكاثوليـك، وفي أضعف اإليمـان، إقامة مجمع 
شـيعي عـام فـي العالـم، ومجلس سـنّي عـام يجمـع الكلمة 

وتقريبها للعامة؟

� من المعروف أّن كلمة مس�كوني، مش�تقة من مسيحية كونية، 
الكنائ�س  مجم�ع  المس�كوني،  بالمجم�ع  وُيقص�د  عالمي�ة،  أو 

الكاثوليكية العالمية، المنتشرة في كّل المعمورة.

وهنا أوّد أن أشير إلى أّن وحدة الكنائس الكاثوليكية نتجت عن 
وحدة الس�لطة الكنسية للكاثوليكية، ثم عن تنظيم رّسخته أزمان، 
وفرضته نظرة خاصة إلى مكانة الكنيس�ة الجامعة في الكاثوليكية. 
وفي األرثوذوكس�ية كذلك، تقوم الوحدة على ش�كل من أشكال 
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العاق�ة بين األط�راف والمركز، وهو ما كان ولي�د تجربة التوّحد 
بي�ن القيص�ر والبابا ف�ي إمبراطوري�ات كانت طبيعته�ا تقوم على 
مكان�ة إلهي�ة لإلمبراطور توحد في جوهره�ا كل تجربة روحية أو 

زمنية، وتجمع كل السلطة.

في اإلس�ام ال محل لمثل ه�ذا التوحيد بين الس�لطة الروحية 
المركزية، سلطة العلم وبين السلطة الزمنية، في التجربة التاريخية 
للمس�لمين إال زمن النبيP.. وفي رؤى كامية خالصة كما هو 
الحال في التوحيد بين اإلمامة الروحية واإلمامة الزمنية في التشيع 
مث�ًا، والتي لم تترجم بش�كل واس�ع في س�ياق تجرب�ة تاريخية، 
لكنه�ا بقيت مثار نق�اش في مدى الزمن عند م�ن ال يؤمنون بمثل 

هذا الجمع بين السلطتين.

نع�م ثمة، م�ا يمكن تحقيق�ه ولو بكثي�ر من الجه�د والوعي، 
كأن تنش�أ مجام�ع علمي�ة يلتق�ي فيه�ا علماء اإلس�ام لمناقش�ة 
قضاياه�م المش�تركة وقضاي�ا ش�عوبهم وقضايا عاقة اإلس�ام 
بالحياة والواقع، وقضايا االجتهاد الديني ودالالت االكتشافات 
العلمي�ة، ذلك يتطل�ب إرادة وإزاحة الكثير م�ن عقبات التاريخ، 
وشيء ليس بالقليل من سوء الفهم وااللتباس، وهو كذلك شيء 
موجود في المذهب الواحد، والتنوع ليس خطرًا، لكن أن يستمر 
ر له أن  التن�وع في خدم�ة أهداف الوحدة هو ش�يء عظيم لو ُق�دِّ

يوجد.
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* هـل بإمـكان سـماحتكم الحديـث عـن الوحـدة المسيحيـة 
وتتميمها قياسـًا علـى الوحدة اإلسـالمية وتحقيقها وما أوجه 

التشابه واالختالف؟

� ينبغ�ي حي�ن نتح�ّدث ع�ن الوح�دة أن نع�ي معنى م�ا نطمح 
إلي�ه منه�ا.. إّن الدع�وة إل�ى الوحدة ال يطم�ح منها إل�ى أكثر من 
التواصل اإليجابي إلزالة الكثير من رواس�ب التاريخ وسوء الفهم 
وتقري�ب األفكار والتاقي، وبناء ش�راكة تراهن على ما يوّحد في 
المب�ادئ واألص�ول وال�رؤى والقناع�ات، ال ُيقصد م�ن الوحدة 
إزالة االختافات وال الخصوصيات الدينية والمذهبية، ألنَّ إزالة 
االختافات ش�كل من أشكال اإللغاء، وهو مخالف لطبيعة البشر 
وحقائ�ق التاري�خ.. إّن التن�وع حقيقة إنس�انية وتاريخية ووجودية 
واالخت�اف قد يك�ون ضرورة، فه�و الذي ينّم�ي المعرفة ويدفع 
إل�ى البحث الدؤوب عن الحقيقة في خضم االختاف، ويش�حذ 
األذه�ان لتبصر وجوه ال�رأي المتنوعة والمقارن�ة بينها والوقوف 

على متشابهاتها ومختلفاتها.

الوحدة المطلوبة هي وحدة المتنوعين في مشاربهم ومقارباتهم 
ومفاهيمهم وطرائ�ق فهمهم، على قاعدة إليها يرتكزون ويديرون 
عل�ى أساس�ها اختافه�م ليثم�ر وليغني وليرف�ع إلى التق�دم.. أن 
نتوح�د عل�ى احت�رام اختافنا، ثم عل�ى إدارته ثم عل�ى األهداف 
التي ننش�دها في سياق اختافنا، والقيم التي توّجه هذا االختاف 
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ليثم�ر، ويؤت�ي نتاجًا وفيرًا هكذا ينبغي أن نع�ي الوحدة في أفضل 
صورها ودالالتها.

* كما تعلم أّن السنة والشـيعة مسلمون، يقرأون القرآن الواحد، 
ويؤدون الفرائض نفسها، فما هي الخالفات التي تفّرق بينهم؟ 
ونحن نعلم أّن هذه الخالفات ظهرت بعد مقتل الخليفة عثمان 

بن عفان، فما العمل لتوحيد الجماعتين باسم اإلسالم؟

� ما يجمع المس�لمين أكبر بكثي�ر مما يفّرقهم، عوامل وحدتهم 
أكث�ر من أن تحصر هنا، لكن تجربة التاريخ وّلدت الكثير من نقاط 
االخت�اف، وبعضه�ا تحّول إلى م�ادة صراع وتن�ازع.. ال ينحصر 
األم�ر بالسياس�ة، وإن كانت هي أكب�ر بؤرة توّتر في م�دى الزمن، 
ثمة خافات فقهية، وأخرى عقائدية وكامية موجودة بين الش�يعة 
والُسّنة، وبين مذاهب الفقه والفكر حتى في المذهب الواحد، كما 
هو الحال في التس�ّنن، اختاف وجهات النظر فيما يتصل بمسائل 
الفق�ه، أو بقضايا االعتق�اد موجود من الق�رن األول، وهناك رؤى 
مختلفة ال حدود لحصرها وّلدها التفكير المبكر في النص الديني.

وفي الواقع فإّن الكثير من االختافات بين الس�نة والش�يعة في 
هذا الس�ياق وليدة اجته�اد معرفي وفكري وفقه�ي، لكن ظروف 
التاريخ وأفاعيل السياس�ة حّولتها إلى م�ادة صراع، تتضخم بفعل 
اس�تدعاء إرث الصراع السياس�ي التاريخي، والمش�ادات األولى 
ح�ول الخافة والصراعات التي برزت بش�دة بعد الخليفة عثمان 
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بن عفان فيما س�مي بالفتنة، وال تزال تجرب�ة التاريخ تراكم فوقها 
مظاه�ر متع�ددة م�ن س�وء الفه�م وااللتباس وم�ن القطيع�ة التي 
س�اهمت الس�لطات المتعاقبة ف�ي تغذيتها، بما يخ�دم طموحات 

هيمنتها الكلية والشاملة..

إّن الصراع�ات السياس�ية اآلن تعم�ل الس�تحضار الفتنة، لكّن 
الجدار المس�دود الذي سوف يصطدم به أطراف الصراع ولو بعد 
اس�تنزاف داٍم، س�يدفعهم إلى إعادة النظر بطريقة التعامل مع هذه 
االختاف�ات المذهبية وما ت�ؤدي إليه من أخطار تلحق بوجودهم 

وبتراثهم الفكري والديني وبوجودهم..

إّنن�ا نرى ضرورة إع�ادة االعتبار للحوار عل�ى قاعدة االحترام 
للتنّوع�ات الفقهي�ة والكامي�ة والفكري�ة، وه�ي ض�رورة ال مفر 
منه�ا، ونق�ول إنَّ االخت�اف ينبغ�ي تنظيم�ه ليخدم غ�رض حفظ 
الوج�ود والكرام�ة، وخصوص�ًا أّنن�ا نعي�ش في عال�م يعمل على 
تهميش الضعفاء وعدم االعتراف بهم، وحيث المس�لمون بجميع 
مذاهبه�م وفئاتهم ف�ي بؤرة خطر واض�ح المعالم، فض�ًا عن أّن 
أح�دًا لن يس�تطيع أن يك�ون منتص�رًا فيحس�م المعرك�ة ويحتكر 
الس�لطة والثروة في مقابل خاسر يتم إخضاعه، كلنا نعاني الدرجة 
نفسها، فا بّد من البحث عن شراكة تقوم على وحدة االنتماء إلى 
مبادئ اإلس�ام الكبرى، وعن معالجة المشكات واالختافات 

بعقانية وتبصر، ال بانفعال وتوتر.
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كونية إنسانية وتعددية دينية

* الكونية والشـمولية والتعددية في اإلسـالم والمسيحية. كيف 
التوفيق بينها، وإخراجها إلى حيز الوجود؟

� كوني�ة اإلس�ام وش�موليته، كوني�ة إنس�انية ال كوني�ة هيمن�ة 
واس�تئثار، هي ليست كونية بالمعنى اإلمبراطوري، غايتها التسلط 
عبر نزعة اس�تئثارية، إنها دعوى إلى الس�لم، إلى اإلس�ام بمعنى 
التسليم لله، والعيش في رحابه وتأكيد إرادته في الكون، واستلهام 
رحمته ف�ي الحياة وعدله في الحكم، ومحبت�ه في المعاملة.. إنها 
دعوة إلى تأكيد كرامة اإلنسان وحّقه في أن يكون حرًا من أية قيود 
يكّبله بها أخوه اإلنس�ان ويس�تبد م�ن خالها بإرادت�ه، ومثل هذه 
الكوني�ة في معناها األعمق هي كونية تراحم وتواد ال كونية صراع 
وخصوم�ة، وهذا ما أكده اإلمام عليQ في قولة مش�هورة له: 
»النـاس صنفـان، إما أخ لك فـي الدين أو نظير لك فـي الخلق«.. 

وفي قولة أخرى »الناس عيال الله، وأقربهم إليه أنفعهم لعياله«.

وال تتأص�ل مث�ل ه�ذه الكوني�ة ف�ي معناه�ا األس�مى إال ف�ي 
الممارس�ة.. وفي التربي�ة على قيمها وفي الح�وار المنتج، المقام 
م�ن أج�ل اإلنس�ان وخي�ره.. وه�ذا يحت�اج إل�ى تضاف�ر جه�ود 
وإخ�اص من جهة، وفهم عميق ألهداف األديان ومقاصدها من 

جهة أخرى..
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* مـا هي نظرة القـرآن الكريم إلى التعددية الدينيـة، علمًا أن فيه 
ِه اإْلِْساَلُم﴾)آل عمران:19(.  يَن ِعْنَد اللَّ آية تشـير إلى أّن﴿الدِّ
وأيضًا:﴿َآَمنَّـا بِالَِّذي ُأْنـِزَل إَِلْيَنا َوُأْنـِزَل إَِلْيُكْم َوإَِلُهَنـا َوإَِلُهُكْم 
َواِحـٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن﴾)العنكبوت:46(.. فكيف التوفيق 

بين اآليتين؟

� التعددية الدينية مصطلح حديث، وهو ليس مصطلحًا الهوتيًا 
بق�در ما هو اصط�اح تاريخي.. لقد ولَّد اكتش�اف ديانات العالم 
الكب�رى إحساس�ًا عن�د الهوتيين مس�يحيين ب�أّن دع�وى احتكار 
الخاص، كما رسختها الكاثوليكية ال تتناسب مع وجود تجارب 
ديني�ة غني�ة أخ�رى.. لق�د أظهر توس�ع وع�ي الغرب المس�يحي 
بديانات العالم الكبرى الغنى الروحي الذي تتمتع به، والتماس�ك 
ف�ي منظوماته�ا الدينية، والقيم الس�امية التي تحتويه�ا، فضًا عن 
التج�ارب الروحية الغنية التي تعيش�ها، فكي�ف يمكن غض النظر 
ع�ن ذلك، ورف�ض االعتراف بمثل ه�ذه الديانات وانتس�ابها إلى 
المق�دس، وكتجارب روحية س�امية ورفيعة، وكيف يمكن إغفال 

الحقيقة الدينية التي تعّبر عنها، وتصدر منها.

لق�د قاد التأمُل أح�د المفكرين الدينيين ف�ي الغرب وهو جون 
هي�ك إلى ابتكار اصط�اح التعددية ليؤّكد م�ن خاله أنَّ كل دين 
من ديان�ات العالم الكبرى يحوي جزءًا م�ن الحقيقة الدينية، وأّن 
أهله والمنتمين إليه يملكون حّظًا من الخاص التي كانت تحتكر 
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المسيحية اّدعاءه ألتباعها، فالتاريخ يكشف عن أّن تجارب العاقة 
مع اإلله مختلفة ومتنوعة وواس�عة ومتشعبة، وأّن دروب الحقيقة 
الدينية ال ُتحتكر، وبغّض النظر عن النتائج التي تفضي إليها نظرية 
التعددية، فإّن حقيقة تش�ّعب تجارب البش�ر الدينية، وأّن خبراتهم 
الروحية واس�عة، وأّن منها ما يتمتع بغنًى خ�اص، أمٌر يدعونا إلى 
النظ�ر إل�ى هذه التج�ارب في حدود ش�روطها الخاص�ة، لنقرأها 
كحقيقة تاريخي�ة، وندرس مضامينها ومس�اراتها بغض النظر عن 
الص�واب والخطأ فيه�ا، والنجاح واإلخف�اق، والقيمة التي تتمتع 

بها، وكفاية قيمها وتعاليمها.

لك�ن من وجه�ة دينية، نحن نفترض أّن اإلس�ام هو الذي عّبر 
عن خط العاقة مع الله في س�موها، وأّنه الدين الذي يحتوي في 
تعاليمه على كلِّ أبعاد التجربة الروحية التي تحّقق لإلنسان غايات 
وج�وده، وتكامل عاقته بربِّ�ه من غير أن نفرض إيماننا على أتباع 
الديان�ات، وأصح�اب الخب�رات الروحية األخرى، وم�ن غير أن 
ننفي أّن في كل دين مس�توى من القيمة الروحية ال يمكن إغفاله.. 

وجانبًا من السمو ال ُيغض النظر عنه.

هذا من جانب، ومن جانب آخر، ال يقصد القرآن من اإلس�ام 
في اآلية التي أش�رتم إليها المعنى الخاص لإلسام، بل يقصد بها 
التسليم لله، وهو دين إبراهيمQ:﴿َما َكاَن إِْبَراِهيُم َيُهوِدّيًا َواَل 
َنْصَرانِّيـًا َوَلِكْن َكـاَن َحنِيفـًا ُمْسِلمًا﴾)آل عمران:67(. والتس�ليم 
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لل�ه هو مقص�د الديانات الس�ماوية الكبرى، كان الل�ه محور هذه 
الديانات، عليه استندت جملة روحانيتها، وجوانب القداسة فيها، 
وألج�ل ذلك يفترض القرآن أّن اليهودية إس�ام بمعنى التس�ليم، 
والمس�يحية كذل�ك.. وه�ي دع�ت إليه ورس�ّخته وش�ّكل محور 
دعوتها، وخبرتها الروحية وبش�ارتها، فا تناٍف بين قوله إّن الدين 
عند الله اإلسام واعترافه بالديانات السابقة التي حملها أنبياء إلى 

شعوبهم، وأعلنوا عنها، وبشروا بها.

اإليمان بالله نقطة المركز في األديان

* التسامح بين األديان يفترض االعتراف بأّن اآلخر يخوض هو 
أيضًا تجربة التعاطي مـع المطلق، ويفترض اإليمان بأّن هناك 

مطلقًا، فهل المطلق هو الواحد في مفهوم الجميع؟

� كلُّ أدي�ان العال�م حت�ى أكثره�ا بدائي�ة م�ن حي�ث مبادؤه�ا 
وتشريعاتها ومفاهيمها تنطوي بشكل أو بآخر على وعي بالمطلق 
� اإلل�ه � وإن اختل�ف وعي طبيع�ة هذا المطلق؛ الدين هو ش�كل 
م�ن أش�كال تج�اوز المحس�وس، والمح�دود إل�ى الامتناه�ي 
والامح�دود، وتعّلق بأص�ل الوجود، واإليمان بما يس�تلزمه من 
ممارس�ات هو تعبير ع�ن هذا التعّل�ق باألصل، بالمب�دأ، ويتبّدى 
ذل�ك ف�ي األدي�ان الكبرى عل�ى أتم ص�ورة، حيث يس�ود الحياة 
الحض�ور اإللهي في حوادثها وأنش�طتها، وكل ش�يء يبدو متعّلقًا 
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به�ذا الحض�ور، وكل تن�اٍه يوح�ي بارتب�اط ج�ذري بالامتناهي، 
وكل محدود يبدو تجّليًا لامحدود وحيث المسارات والتغيرات 

تكشف عن القوانين اإللهية التي تضبط إيقاعها.

ال ش�ك ف�ي أّن نقط�ة المرك�ز ف�ي نظ�ام األدي�ان الكب�رى هو 
ه�ذا، والملف�ت أنه حتى في ديانات الش�رق الكب�رى، يتم تصوير 
العال�م في إطار وحدة كلية وفي س�ياق انس�جام، والتدين هو هذا 
التأم�ل، والعمي�ق في الجوهر الس�امي الذي يمن�ح الوجود معناه 
ودالالت�ه، وألج�ل ذل�ك كله يحس�ن تعري�ف الدين  بأن�ه اختبار 
الحياة باعتبارها تجليًا للمطلق أو ألس�ماء الله وصفاته المقدسة، 
أو ميدان�ًا لحضورها وظهورها.. ال معن�ى للعالم با الداللة التي 

يمنحها إياه ربُّ هذا العالم.

بين التبشير وفهم اآلخر

* من أسـس الحوار، أيِّ حوار، االعتراف باآلخر كما هو، فهل 
هذا الشـرط متوّفر اليوم في الحوار اإلسالمي ـ المسيحي، أو 

هو مجّرد مجامالت شخصية؟

� نع�م كّل ح�وار يتطّلب احترام�ًا، أعني أن أحت�رم اآلخر فيما 
يؤم�ن به ويعتق�ده، وكّل حوار ينبغي أن يتطلب في األس�اس فهم 
اآلخ�ر، ال تغيي�ر اعتقادات�ه. وثمة ف�ارق كبير في األس�لوب وفي 
النتائ�ج بي�ن الفهم والتبش�ير، في الواق�ع فإّن أقصى م�ا يمكن أن 
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يأتي به التبش�ير جذب بعض أفراد م�ن هذا الدين أو المذهب إلى 
ذاك وبالعك�س، وذل�ك بعد أن ترس�خت األدي�ان والمذاهب في 
النف�وس والعقول، فضًا عن أّن الح�وار القائم على هذه الخلفية 
يحّوله إلى سجال حاّد ومتوّتر ويؤّدي إلى تأزيم العاقة مع اآلخر 
وه�و ما ال نري�ده.. أن أحاور من يختلف معي ف�ي الرأي يعني أن 
أحاول فهمه، وأن أدفعه إلى اس�تيعاب ما أعتقده وأؤمن به، ال من 
أج�ل تغييره، وجعله على صورتي، وربما يؤدي ذلك إلى اإليمان 
بم�ا أؤمن به أو أؤم�ن أنا بما آمن به، لكن ليس هذا هو الهدف من 
الحوار، بل الهدف أن نجد مساحة تفاهم مشترك، وعناصر يمكن 
أن تش�كل أرضية لوعي متبادل فيما يخص شؤون الحياة والعالم، 

المعرفة والدين واالجتماع والسياسة.

ث�م إن الح�وار يق�ّرب، يجعلن�ا ش�ركاء ف�ي اإلع�ان عما في 
دواخلنا، فيما يرغب كلٌّ منا أن ُيعلنه عن نفسه، ولو لم يكن الحوار 
يؤدي إال إلى هذه الغاية لكان شيئًا عظيمًا.. هذا ما نرجوه من كل 
ح�وار بالدرجة األول�ى أن نتعارف..﴿َوَجَعْلَناُكْم ُشـُعوبًا َوَقَبائَِل 
لَِتَعاَرُفوا﴾)الحج�رات:13(. والتعارف تراحم، وتفهم وتواضع، 
ولق�اء، وه�و يغن�ي معرفتنا بأنفس�نا ويق�ّوم مس�ارات تفكيرنا في 
األش�ياء.. والحوار اإلس�امي � المس�يحي ينبغي أن ينهض على 
مث�ل هذه القي�م وأن يقوم على مضامينها، ش�يء من ذلك موجود 

في حواراتنا، لكن يجب تعميقه ليبلغ غاياته وأهدافه المنشودة.
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واقع التعايش في لبنان

* كيـف تنظرون إلـى واقع التعايش، اإلسـالمي ـ المسيحي في 
لبنـان، وهل تعتقدون أّن بعض الممارسـات التي تحصل، أو 
بعـض المواقف التي تصدر، من هنا وهناك من شـأنه أن يؤّثر 

على واقع هذا التعايش؟

� مفردة التعايش أصبحت تس�تبطن الكثير من المعاني السلبية، 
لق�اء  إال  يلتق�ون  والمتصارع�ون ال  المختلف�ون،  فالمتنازع�ون 
ضرورة، تفرضه ظروف ومابس�ات، نري�د التعايش الحقيقي أي 
أن نعي�ش مع�ًا بما ينس�جم م�ع مفهومن�ا للتراح�م، كلُّ عيش معًا 
يس�تبطن رغب�ة في اللق�اء، المبن�ي على ال�ود، والش�عور الرحيم 
بمن يحيط بنا من البش�ر. لم نبل�غ يومًا هذا المفهوم للعيش، ومن 
دونه صعوبات جّمة وعقبات، وأش�كال مختلفة من س�وء الفهم، 
وكثير من المواقف ترّس�خ مثل هذه العقب�ات وتؤكدها وكثير من 
ال�كام يس�يء إلى وحدة عيش�نا.. م�ا نرجوه أن يس�تطيع الحوار 
تبديد الكثير من المشكات الماثلة أمام ممارستنا لعيشنا الواحد، 
وأمام إحساسنا بوحدة مصيرنا ووحدة اجتماعنا، يحتاج ذلك إلى 
جه�ود وإلى نواي�ا خالصة، وإلى رغبة، قبل ذل�ك إلى إيمان قوي 

بعيشنا الواحد.
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تنّوع التجارب الروحية الدينية

* ما وجـه التطابق واالختالف بين التصّوف اإلسـالمي والزهد 
المسيحـي، وهل يمكـن توحيدهمـا ليصبحا حركـة واحدة، 

بعيش واحد؟

� كلُّ دي�ن م�ن أديان العالم الكبرى، تنم�و فيه تجارب روحية، 
أو اختب�ارات، تتوّل�د من ش�كل من أش�كال الغوص ف�ي ما وراء 
الدالالت الظاهرية للنصوص والطقوس والتش�ريعات والشعائر 
والمعتقدات.. ثمة اس�تجابات روحية ونفس�ية يوّلدها ويتمخض 
عنها االرتباط العميق بمعاني القداس�ة التي يتضمنها الدين، هكذا 
تنش�أ التج�ارب الروحي�ة الكب�رى، أعني اس�تجابة فردي�ة يوّلدها 
العي�ش في ظال التجليات اإللهي�ة في هذا العالم، واختبارها في 
تفاصي�ل العالم والنف�س والوجود، ثم تتعاظم هذه االس�تجابات 
لتصبح تيارات، وأشكال تعبير جمعي، عن هذا االرتباط الشعوري 

والوجداني بحضور الله في العالم.

هكذا نش�أ التص�وف اإلس�امي باعتب�اره خبرة روحي�ة فردية 
ف�ي العاقة م�ع الله، أو مع المعاني اإللهي�ة المتجلية مع تجليات 
المقّدس في الوجود والتاريخ، وهكذا تولد كّل روحانية، وألجل 
ذل�ك تتش�ابه الروحاني�ات ف�ي كلِّ األدي�ان وتتق�ارب، وتتش�ابه 
تجاربه�ا وم�ا توّلده من أنم�اط عيش وس�لوك، بالرغم م�ن تنّوع 
حقولها الدينية. والتصوف كتجربة اختبار روحي ال يمكن تأطيره 
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ف�ي نظ�م أو تيارات واضحة المعالم، أو في ش�كل انتماء جمعي، 
أي في وحدة ما دام أساسه الذي يقوم عليه هو االختبارات الفردية 
ألصحابه، نعم قد يشيع شكل من أشكال االختبار ويعّمم، في سياق 
مبادئ وأس�س وطرائق، لكنه في جوه�ره يبقى تجربة ذاتية..وفي 
هذه الحالة، ال معنى لتطلب التوحد في هذه األش�كال، )مسيحية 
� مسلمة( )بوذية � تاوية(، بل ال معنى لتطلب التوحيد بين تجارب 
روحية متعددة في سياق دين واحد، فالتجارب الروحية في سياق 
اإلس�ام مثًا، لكل منها خصوصيته، تنس�ب إل�ى صاحبها فيقال 
تصوف الح�ّاج، أو ابن عربي أو ذي النون المصري، كذلك فإّن 
التج�ارب الروحية في س�ياق المس�يحية تتنوع بتن�وع أصحابها.. 
نع�م يمك�ن أن تعمم قيمه�ا، مث�ل أّن كل الروحاني�ات تقوم على 
الحب والتس�امح وفعل الخير، وتتركز على الش�فقة واإلحس�ان، 
وتؤكد على االنضباط تجاه الرغائب والش�هوات والميول وتنهج 
نهج السلم مع كل الخائق والموجودات، وتؤكد على العمل في 

سياق االستقامة.

محاكمة دعاوى اإللهام والكشف

* هـل تؤمنـون باإللهـام األعجوبـي الصوفي الشـائع وما مدى 
واقعيتـه أو غوغائيته تحت منظار الجذب والشـطح وكشـف 

الحجاب؟
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� كثير من دعاوى اإللهام ال تصمد أمام النقد، لقد رّسخ اإلسام 
ط�رق المعرف�ة والتبّص�ر والفه�م، وهو قص�د أن يكون اإلنس�ان 
واقعي�ًا حين يبح�ث عن المعرفة، ف�ا يطمح إليها إال م�ن أبوابها 
الواضح�ة الجلية، ال يمك�ن لدعوة معرفة أن يلتف�ت إليها، إن لم 
تكن قابلة للتصديق والفهم، أو لاختبار والقياس، أن يكون هناك 
مي�زان توزن به ليعل�م صدقها من زيفها.. نع�م بعض االختبارات 
الروحي�ة حقيق�ة واإللهامات أو الكش�وفات الت�ي تحصل لبعض 
الن�اس الذين ترتقي ذواتهم ف�ي ملكاتها وصفائه�ا ممكنة، لكنها 
تبق�ى فردي�ة تترك أثرها في حياة أفرادها وتتب�ّدى في نمط حياتهم 
وط�رق عيش�هم. لك�ن مثل ه�ذه األنماط م�ن الفهم ش�خصية ال 
تعمم، وال يمكن قياس�ها، وُينظ�ر دائمًا إلى تجلياته�ا وآثارها في 
حياة األش�خاص ليحك�م على قيمتها ونفعه�ا ومصداقيتها، وهي 
تج�ارب روحية أكث�ر مما هي معرفة، أو علم، ه�ي رؤى أكثر مما 
ه�ي قناع�ات، وألجل ذل�ك ال يمك�ن أن ُتعّمم أو ُتش�اع أو ُتنقل 

بالمفاهيم والتصورات القابلة للمحاكمة والقياس. 

ومن الممكن أن نرى الكثير من دعاوى الكش�ف أو اإللهام أو 
ُر عنها دائمًا بأس�اليب غرائبية، وتدفع  التجارب الروحية، وهي ُيَعبَّ
أصحابها إلى ش�كل من أش�كال النبوءات. ه�ذه دعاوى أكثر مما 
ه�ي حقائق وأس�اليب لانتف�اع أو لارت�زاق، أو لتأكي�د المكانة 
والمنزل�ة ولتعوي�ض الذات المقه�ورة أو المغبون�ة أو المنتقصة، 
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وه�ي تخلق أصنامًا ومّدعين مزيفين في األعم األغلب يس�تغلون 
العامة ويتسّلطون عليهم ويسوقونهم حسب أهوائهم.. نعم بعض 
ه�ذه »الرؤى« عامة على أزمة نف�س أو ذات.. على مرض مثًا، 
على اضطراب روحي، أو نفس�ي، أو أزمة معينة، تفرغ في ش�كل 
من أشكال الغرائبية في القول والسلوك، في النظرة والفكرة، وهي 

تدعو إلى الكثير من الحذر واالحتياط.

أهمية المنهج ال هوية الكاتب

* أحيانـًا كثيـرة نهتم بمطالعـة الموضوعات اإلسـالمية، بأقالم 
المسيحييـن، والمواضيـع المسيحيـة بأقـالم المسلميـن هل 

تجدون في ذلك الحقيقة أو بعضها؟

� الكات�ب النزيه والذي يعتمد عل�ى المنهج العلمي في كتاباته 
للموضوعات التي يهتم بها، هو كاتب يستحق أن نقرأ كتاباته مهما 
كان�ت هويته الدينية أو المذهبية ومهم�ا كانت الموضوعات التي 
يتناوله�ا.. صحيح أنَّ أيَّ كاتب ال يمك�ن أن يتجّرد من اعتقادات 
ومي�ول تؤّثر في كتابات�ه، لكن هذا مجاله النق�د العلمي، وال يؤّثر 

على ما تغني به عقلك من هذه الكتابات..
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حروب مصالح باسم المقّدس

* مـا هي نظرتكم إلى مـا يسّمى الحـروب الصليبية، هل كانت 
ت تحت غطاء الصليب، ال سـيما إذا  صليبية حقًا، أم أّنها َتَخفَّ

علمنا أّن المؤرخين المسلمين يسمونها حروب الفرنجة؟

� لق�د اندف�ع الفرنج�ة نح�و الش�رق بمح�ّركات ديني�ة خالصة 
وألهداف دينية وسياسية واقتصادية، كان الهدف في األساس بيت 
المقدس، الذي رس�خت تقاليد القرون الوس�طى المسيحية فكرة 
الع�ودة إلى الس�يطرة علي�ه كمكان حج لمس�يحيي الغرب وأرض 
القداس�ة األول للمس�يحية، وبالرغ�م م�ن أّن الحم�ات الصليبية 
امت�دت فت�رة طويلة من الزمن واتخذت أش�كااًل متع�ددة، إال أّنها 
كانت برمتها تجري تحت إشراف روما وإدارتها وتوجيهها، حينما 

كان البابا قيصرًا يدير شؤون بيزنطة كسلطان يحكم باسم الله.

وعل�ى أيِّ ح�ال ينبغي دراس�ة الحم�ات الصليبية في س�ياق 
العاقة بين الش�رق والغرب، وفي سياق الحروب التي كانت ُتقاد 
أو توّجه في األعم من خال دوافع دينية، وكانت ترتكب موبقات 
باس�م الرب، كما هو الحال ف�ي كلِّ الحروب الدينية التي يمنحها 

البشر طابع القدسية.

* هل تحول الصليبيون الغربيون إلى شـرقيين بعد طول إقامتهم 
في الشـرق، وهل كّونوا مجتمعًا خاصًا بهم.. ال سـيما وهناك 
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قبائـل عدة تحت اسـم )ُصلبـة( يقطنون غرب العـراق ولبنان 
والشـام؟ وهل أسـهم الصليبيون وإن عن طريق الحروب في 

زيادة التعارف المتبادل بين الشرق والغرب؟

� م�ن الطبيع�ي أن تت�رك موج�ات الحروب وراءه�ا جماعات 
م�ن البش�ر ف�ي المناطق الت�ي يحتلونه�ا، يتوطنون، ث�م يتأقلمون 
ف�ي المناطق الجديدة ويصبحون ش�يئًا فش�يئًا جزءًا من الس�كان. 
هكذا حصل مع حروب اإلس�كندر في الشرق قبل زمن الحروب 
الصليبي�ة، وهك�ذا حص�ل م�ع المس�لمين الذي�ن س�اهموا ف�ي 
الفتوح�ات األوروبية كاألت�راك الذين أقاموا مثًا ف�ي بلغاريا، أو 

بعض المناطق األخرى من أوروبا.

األم�ر طبيع�ي، كان ه�ؤالء جزءًا من أدوات الس�يطرة وتس�يير 
شؤون الحرب، واإلدارة في المناطق المسيطر عليها، ثم يتأقلمون 
م�ع حياة الس�كان األصليي�ن ويعيش�ون معهم، ويبن�ون روابطهم 
وف�ق قيم الحي�اة الجديدة، هكذا حصل لعائ�ات جاءت مثًا مع 
األيوبيي�ن ثم مع المماليك إلى باد الش�ام، كان�ت جزءًا من البنية 

الحربية للجيش ثم استوطنت هنا، واستقرت فيما بعد.

ل هؤالء لفترة من الزمن جسرًا بين  ولقد كان من الطبيعي أْن شكَّ
الشرق والغرب، لكن السمعة السيئة التي وّلدتها الحروب الصليبية 
طغ�ت على كلِّ عناوين التاقي والتفاع�ل، وبقيت في إثرها عاقة 

الشرق بالغرب فترة طويلة من الزمن موضع شك وارتياب.
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الفهم الديني.. العلمنة..
العولمة والعلم





97

3

معنى االنتماء الديني

* مـا هي المعاني التـي ينطوي عليها االنتمـاء الديني اليوم في 
ظل نفوذ العولمة والعلمنة؟

� كان�ت العلمن�ة ف�ي أساس�ها محاول�ة إلع�ادة تنظي�م الحياة 
االجتماعية اس�تنادًا إلى العقل، أعني اس�تنادًا إلى إيمان اإلنس�ان 
بقدرته على إدارة شؤون حياته بنفسه من غير استناد إلى أي معطى 
خارج اإلنس�ان، واعتم�ادًا على مبادئ العقاني�ة والتنظيم، لكّنها 
أفرط�ت في ثقته�ا باإلنس�ان وقدراته، فوّل�دت ك�وارث وحروبًا 
وأورث�ت البش�ر آث�ارًا مدمرة عل�ى كل صعيد، الح�روب الكونية 
المتأخ�رة خي�ر مث�ال على ذل�ك.. ال يمكن لإلنس�ان مهما بلغت 
قدرات�ه على الفهم والعمل، ومهم�ا تعاظمت قدراته على التنظيم 
والتخطيط، أن يغّيب الله عن وجوده، وأن يغفل الجوانب الروحية 
الت�ي تحتاجها حيات�ه، والتي يأتي بها اإليم�ان، أو يغّذيها االنتماء 
الديني، وألجل ذلك نرى عودة للمقدس بأش�كال مختلفة وحتى 

في سياق ممارسات علمانية متطرفة..

العولمة،  ظل  في  حتى  عام  شكل  في  الدين  إلى  عودة  ثمة   
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بأن  للبشر  تسمح  ارتكاز  بؤرة  الديني  االنتماء  يشّكل  حتى 
يتحّسسوا شيئًا من األمان في ظل تشظي القيم التقليدية وتشتتها 
بآثارها  وتحتفي  العولمة  عنها  تعّبر  التي  فالكونية  واندثارها، 
له  عالم مشّوش ال حدود  في  اإلنسان  واّلدة لاضطراب، تضع 
حائرًا  يجعله  مما  والسلوكات،  والقيم  والتصورات،  الرؤى  من 
يتلمس  أن  أو  وجوده،  يعي  وأن  نفسه،  يفهم  أن  قدرة  يملك  ال 

إحساسًا راسخًا باالنتماء...

إّن اإلنسان في مثل هذه الحال يشكل االنتماء الديني له عنصر 
اس�تقرار يمنحه ش�يئًا من اإلحس�اس بذات�ه، ويؤّمن ل�ه المقياس 
الذي اس�تنادًا إليه يحاول أن يحّدد مس�ار حيات�ه، وأن يعّمق وعيه 
بنفس�ه وبالعالم، ويوّف�ر له ضابط اإليقاع في خّض�م تهاوي القيم 
الت�ي أق�ام عليها حياته فت�رة طويلة من الزمن. الدي�ن يمنحه نقطة 
ثابت�ة يرتكز إليها حينما يتعامل مع هذا الك�مِّ الهائل من التأثيرات 
الموّل�دة بفعل قوى متعارضة، وقيم متناقضة وتصورات ال حدود 
الختافها وتنّوعها، فيأمن من أن يكون فريس�ة للنسبية والاأدرية 

وفقدان القيمة.. 

إّننا بحاجة إلى إعادة تفكير معّمق، ليتحّدد بدقة ما النتائج التي 
يوّلدها الش�عور العميق باالنتماء الديني، على مس�توى الشخصية 
وعلى مس�توى العقل، وعلى مس�توى الموقف، وم�ا الذي يجلبه 

للبشر من منافع في عالم تنخفض فيه القيم باضطراد. 
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خصوصيات على حساب المشتركات

* هـل تـؤدي العولمـة، إلـى الدمـج السطحـي بيـن الثقافات؟ 
ومـا العمـل لتحقيق التنـوع بما ال يكـون مرادفًا لالنـزواء في 
هويـات ضيقة؟ وما هو دور الخصوصيـات الدينية في مسيرة 
العولمـة؟ وأين الدين من هذه الظاهـرة، من توتر بين العولمة 

واالنتماءات الدينية؟

� ال ش�ك أّن العولم�ة آثاره�ا عل�ى الثقاف�ات والهويات، فهي 
تنته�ك الهويات الثقافية والخصوصي�ات، فتعّمم قيمًا كونية، هي 
في األعم قيم س�لعية، أي قيم اس�تهاك ال حدود له أو قيم سلوك 
يومي إلش�باع الرغبات الحس�ّية، من هنا يظهر خطرها على القيم 
العامة للمجتمعات، هذه القيم التي تمنح االنضباط لها في خضم 
التناقضات اإلنس�انية واالجتماعية، كما يظه�ر خطرها أيضًا على 
ثقافات راسخة أّمنت لشعوب إحساسها بنفسها، ووحدة وجودها 

واستمرارها.

إنَّ العولم�ة الت�ي توّلد مثل ه�ذا المناخ ُتنبت في الوقت نفس�ه 
خصوصي�ات متضخم�ة، فالمجتمع�ات التي تش�عر بخطر زوال 
خصوصيتها، تس�عى إلى الرفع من ش�أن هذه الخصوصية استنادًا 
إلى أمجاد عابرة أو عناصر أس�طورية، لتحمي نفس�ها من الذوبان 
مع تفّكك منظومات قيمها تحت س�طوة العولمة، ومن هنا تصبح 
صناع�ة ه�ذه الهوي�ة أو الخصوصّية مج�ّرد ردة فع�ل، أو انفعال، 
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مم�ا يصع�ب الحوار بي�ن الش�عوب والثقاف�ات واألم�م ويجعل 
الخصوصيات شبه متاريس، أو حواجز أو سدود.

وف�ي هذا الجو تصب�ح متطلبات الحوار في ظ�ل العولمة أكثر 
كلف�ة وتتطّلب فهمًا أعم�ق لهذا العالم، وانتم�اء لهوية فاعلة تقام 
على ش�روط علمية وإنس�انية أصيل�ة ال على أس�اطير وعناصر ال 
عمق لها، وعلى اس�تثمار لقيم العالم في غناها، أي لقيم اإلنس�ان 
في س�مو ما يطمح إليه ويقصد، وس�مو ما يعبر عنه وينطلق منه.. 
ويمك�ن للدين بما ه�و تعبير عن القداس�ة والقيمة أن يس�اهم في 
ن مناخًا لصياغة  ذلك وأن يغنيه، وأن يكون ضابط إيقاعه، وأن ُيكوِّ
ش�راكة تحمل رؤية للعال�م في تطوره وتعّق�ده وأزماته وحاجات 
إنسانه، وتلبي تطّلعاته إلى قيم يستلهمها ويتكئ عليها في مواجهة 

هذا العالم.

استثمار العولمة لمصلحة الدين

* كيـف يمكن التوفيـق بين الدين والعولمة ومـا هي السبل إلى 
ذلك؟

� لق�د ذكرن�ا أّن ظاه�رة العولم�ة ظاه�رة تتخط�ى الخصوصيات 
وتخت�رق وتغزو العالم، وهي تحمل معها قيمها من أفكار وأش�كال 
س�لوك تق�ّوض الثقافات األخ�رى، وتهّمش�ها وتطغ�ى عليها، لكن 
العولمة كذلك وّفرت السبل إلعادة تأكيد الذات في سياق كوني، أي 
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إّنها وفرت األدوات لتعميم وتعريف ثقافات كانت غائبة، وبالترويج 
ألديان راحت تكشف عن معتقداتها ورؤيتها لإلنسان والعالم..

لكن ذلك قد يوّلد ما هو خطير على الدين، فالدين كّل دين هو 
نظام للفهم والمعرفة والسلوك، ويتمتع بتماسك داخلي يضمن له 
وحدة مكوناته وعناصره. هكذا هو حال كل دين في التاريخ، لكن 
وفرة وس�ائل االتصال قد تتي�ح لمن ليس له معرف�ة دينية أن يقّدم 
له�ذا الفض�اء اإلعامي م�ا يفهمه عل�ى أّنه دين، وقد يت�م تقديمه 
في صور غير معقولة، ما يعّرض الدين إلى حالة تش�ويه لحقيقته، 
وإظهاره بصورة مجتزأة أو مبتذلة أحيانًا، مما يتيح ظهور تناقضات 
ال حدود لها وتش�ويهات والتباس�ات في فهم الدين، حيث تدخل 
هن�ا أفهام وأفكار هّش�ة ُتصّور على أّنها دين بعي�دًا عن كّل قواعد 

الدين وقيمه وأهدافه.

من هنا فإّن العولمة تتحّدى تماس�ك األديان وأسس�ها الفكرية 
وحصونه�ا القيمي�ة التي مّيزتها ف�ي مدى أزم�ان، وحافظت على 
ديمومته�ا وبقائها.. ونحن مدعوون هنا إلى أمرين، األول حس�ن 
اس�تثمار العولمة من أجل تعميم قيم كونية إنس�انية دعت األديان 
إليها ورس�ختها في سبيل تأكيد الطابع اإلنس�اني الكوني للدين.. 
والثان�ي: بذل جهد للحفاظ على الطابع المتماس�ك لكّل دين في 
مواجهة االبتذال والس�طحية واالرتجال، والش�عبوية واإلسفاف 

باسم الدين واستنادًا إليه.
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استعادة الموروث وتصعيد المواجهة

* إّن العولمـة واقـع ناتج عـن التقـّدم التقني تترتـب عليه نتائج 
اجتماعية، كيف لنا أن نعالج مساوئها بالطريقة األنسب؟

� لقد فّككت العولمة الكثير من المنظومات القيمية والتقليدية، 
والهوي�ات المجتمعية، حتى أنها اس�تباحت كيانات كانت بمنأى 
عل�ى مدى أزم�ان عن أية تأثي�رات تضّر بوحدتها، حت�ى بتنا نرى 
تفككًا لكيانات سياس�ية واس�تنادًا إلى اعتب�ارات عولمية أو قيمية 
كذل�ك. لكنه�ا وّلدت م�ع ذلك ع�ودة الهوي�ات والخصوصيات 
الت�ي س�اهمت ف�ي تمزيقها، لك�ن مثل ه�ذه العودة إل�ى البحث 
عن الهويات تتغّذى من عنف يس�تهدفها، ليكون مثًا الش�رق في 
مواجهة الغرب، الدين في مواجهة العلمنة، اإلس�ام في مواجهة 

المسيحية، قوميات وأعراق يواجه بعضها بعضًا..

لقد انبثق بقوة إحساس الخوف على الوجود والمصير والهوية 
وراح يتغ�ذى بتجييش للديني والمذهبي والعرقي، وباس�تحضار 
والحاض�ر  الماض�ي  ح�ول  ألس�اطير  واس�تعادة  للم�وروث، 
والمس�تقبل، وم�ا يخّف�ف م�ن كل ذلك إع�ادة االعتب�ار للحوار، 
وتغلي�ب المش�ترك م�ن القيم، والتخفي�ف من غلواء اإلحس�اس 

بهويات مغلقة ونابذة. 
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متع عابرة أم غايات سامية

* العالـم اليوم يقع بيـن مطرقة العولمة المادية وسـندان الدين، 
فكيف يتحرك اإلنسان ـ أي إنسان ـ بينهما؟

� الدين رؤية ش�املة لإلنس�ان والحياة، للوجود وللعالم، وهو 
ينّظ�م لإلنس�ان حي�اة الفكر وحي�اة العاطف�ة، حياة العم�ل وحياة 
الجس�د، ويضع ل�ه المعايير التي تحقق له الس�عادة الحقة، وتبلغه 
الخي�ر الكثير، والقوانين التي تقوده إلى غاياته من أس�لم س�بلها. 
ليس�ت كل األمور المرغوب�ة تأتي بالس�عادة، وال كل ما يعتقد أنه 
س�عادة عند البش�ر هو كذل�ك. ثمة لذائذ عابرة، وس�عادة س�ريعة 

الزوال، وخيٌر قليُل يعقبه ندم أو مفاسد، أو موبقات، أو مآٍس.

يرّكز الدي�ن على الجوهري الذي ي�دوم، ويؤّكد على األصيل 
م�ن الفك�ر والقوي�م من العمل، والراس�خ م�ن القي�م، لنصل إلى 
السعادة من خال سياق نظرة شاملة للحياة، وإلى الخير من خال 
نظر عميق.. بعض أش�كال المتع التي جلبتها العولمة، متع عابرة، 
توّف�ر لذة ال تدوم وتحّقق إش�باعًا مؤقتًا ق�د ال يكون فيه من الخير 
للحياة إال القليل، وتخلق رغائب هابطة، تتصل بالشهوة أكثر مما 
تتصل بحياة الروح، وترتبط بالغرائز أكثر مما ترتبط بمعاٍن س�امية 
تتص�ل بوجودن�ا.. لقد نّظم لن�ا الدين طرق التعامل م�ع مثل هذه 
ن لإلنس�ان الحصانة التي تقيه من خطر االنجراف  المناخات، وأمَّ
وراء الس�ريع العابر من الرغائب والهابط من الحاجات، ومن هذا 
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اللهاث المنهك وراء المتع، في توازن دقيق، وحّصنه من تأثيرات 
هذه الرغائب والمتع المبهرة لكن الفارغة من المعنى..

واألس�اس في الدين يتص�ل بتربي�ة ملكاتنا وطاقاتن�ا وقدراتنا 
الس�امية  واأله�داف  الكبي�رة  الغاي�ات  تحقي�ق  ف�ي  لنس�تثمرها 
والمقاص�د الرفيعة، لكي ال نبّددها فيم�ا ال يبقى وال يدوم، وفيما 
يجرُّ وراءه من الخس�ائر ما يفوق ما يجلبه من منافع.. السعادة هي 
امتاء الحياة بمعاني الخير واالستقامة، وهي في استثمار الطاقات 

فيما يحقق للحياة أجلَّ مقاصدها وأنبل معانيها وغاياتها..

مساحات تطبيق العلمانية

* ما هي خصائص العلمنة أو العلمانية في نظركم؟ وهل يمكن 
تطبيقها في العالم أجمع؟

� إن مصطل�ح العلمان�ي ف�ي قبال الاهوتي نش�أ ف�ي أوروبا 
ليمّي�ز بي�ن رج�ال الكنيس�ة، واألش�خاص المدنيين، ث�م حمل 
مضمونًا أيديولوجيًا، حين راح يقصد به فصل التجربة السياس�ية 
ع�ن الدي�ن، أي إطاق العنان للممارس�ة السياس�ية خارج إطار 
س�لطة الكهن�وت أو رج�ال الدي�ن أو الكنيس�ة، ث�م راح يعن�ي 
فص�ل الدين ع�ن الدولة.. بمعنى من�ع الدين م�ن أن يتدّخل في 
توجي�ه تجربة الحك�م، لكن معناه الفلس�في األعم�ق الذي راح 
يوّج�ه مجم�ل الحياة في أوروب�ا هو فصل النطاق�ات، بمعنى أن 
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تك�ون النطاقات المجتمعية موّجهة وفق ش�روطها الموضوعية، 
كالنط�اق االجتماعي الذي يت�رك لقوانينه الذاتية، أو السياس�ي، 
أو االقتص�ادي، أو الترب�وي.. وكان يه�دف ذل�ك في األس�اس 
إلى التنظي�م العقاني للحياة، وهذه ه�ي العلمانية الملّطفة التي 
ال تقص�ي وال تبع�د، بل تترك لكل نطاق حري�ة العمل في ميدانه 
من غي�ر أن يتجاوز ميادين أخرى بغية تس�هيل الحياة، وتنظيمها 

بشكل عقاني يسمح للحياة بأن تتوازن..

وف�ي اعتق�ادي أّن هذا الفصل بين النطاقات قد يس�ّهل تطبيق 
هذا الش�كل من العلمنة في بلدان ال يش�ّكل الدين جوهر حياتها 
أو الموّج�ه المرك�زي لتجربته�ا، أم�ا ف�ي البلدان ال�ذي يحضر 
الدي�ن فيها منظم�ًا للحياة، أو ف�ي األمم التي تؤم�ن بدين يملك 
رؤية ش�املة لإلنس�ان والمجتمع للعالم وللتاريخ، ويقّدم نفس�ه 
هًا للبش�ر، وهاديًا لمس�يرتهم وقيِّمًا عل�ى حياتهم، ومنهاجًا  موجِّ
لمس�تقبلهم، فإّن حظوظ نجاح الفص�ل بين الدين والمجتمع قد 

تكون معدومة..

لقد قّدم اإلس�ام نفسه كشرعة تنّظم حياة اإلنسان في الحاضر 
ف�ي جميع أبعاده�ا وميادينه�ا، وقيم�ة تتمّثل وُيهت�دى بها فكيف 
يمك�ن مع ذل�ك فص�ل النطاق�ات، وتحيي�د الدين عن مس�ارات 

الحياة وأبعادها، وعن سيرورة التاريخ وتدفقه؟
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الدين ال يتحمل مسؤولية التعّصب

* يعتقـد البعض أّن اإلسـالم هو أكثر تشـّددًا وتعّصبـًا من باقي 
األديـان، هـل باإلمكان توضيـح ذلك إن كـان صحيحًا؟ وإن 

كان العكس كيف نعّلل ذلك؟

� تجربة التاريخ عّلمتنا أْن ال دين يخلو في الممارسة من شكل 
من أش�كال التش�ّدد والتعّصب، ش�هدنا ذلك في أدي�ان كبرى في 
فت�رة من فترات تاريخها، اليهودية عرفت ذلك، وكذا المس�يحية، 
وكان التعص�ب يبرز ليس من ديانات مختلفة كّل االختاف، إنما 
كانت تمارس�ه المذاهب تجاه بعضها البع�ض، وكان يتبّدى على 
ش�كل كراهية وعنف واستبعاد، ويوّلد ممارس�ات مهينة. هذا هو 
ح�ال الفريس�يين م�ن اليهود ف�ي التاري�خ القديم حينم�ا كان لهم 
س�لطان، وهكذا نفهم صراع الكاثوليكية مع خصومها، خصوصًا 

البروتستانت.. 

وهك�ذا نفهم صراع المذاهب والفرق في اإلس�ام، حتى أكثر 
ديان�ات العال�م ُبع�دًا عن التعص�ب في مس�توى بنيته�ا وتكوينها 
الاهوت�ي كالبوذي�ة، عرف�ت العن�ف والتعص�ب ف�ي مرحلة من 
مراح�ل تاريخها، والموضوع في الواقع لي�س موضوع دين، إّنما 
ه�و موضوع تجربة البش�ر أنفس�هم مع بعضهم وم�ع العالم. وفي 
ما يتصل باإلس�ام، فقد رّس�خ في تعاليمه مبادئ أصيلة للتسامح 
والغفران وأصواًل تحتفي بالرحمة والش�فقة، ذلك شيء ال يمكن 
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نكرانه، لكن الممارسة اإلسامية في بعض مراحل تاريخها غّيبت 
ذلك، ولم يكن الدافع حينها في العموم إيمانيًا.

إّن هذا النوع من التعّصب الديني كانت توّجهه نزعتان، األولى 
ه�ي نزعة الغلب�ة بادعاء التف�وق العلمي والمعرف�ي والحضاري، 
والت�ي كان�ت تتوس�ل الدين في تفس�ير خ�اص لمضامين�ه لتأكيد 
وج�ود وحقانّي�ة جماع�ة عل�ى حس�اب أخ�رى، والثاني�ة نزع�ة 
االس�تعاء ورف�ع المكانة تجاه اآلخ�ر المختل�ف.. والتي تبّدت 
في ممارس�ات احتقار وإقصاء وامتهان كرامة، األمر إذن ليس أمَر 
دين، إنه أمُر ممارس�ات بشرية في سياق صراع الوجود واألفكار، 
يستثمر البشر فيه كلَّ ما هو قابل لاستثمار، ومن ذلك الدين نفسه 

بأن يتم تحويله إلى أداة من أدوات الصراع..

وس�وف يبقى األمر كذلك مهما تقّدم البش�ر ف�ي وعيهم، وفي 
معرفتهم بأنفس�هم وبالعالم، لكّن الدين نفسه ال يمكن أن يتحّمل 
مس�ؤولية اس�تثمار البش�ر له في أكثر ممارس�اتهم ظامية.. نفعل 
ذل�ك م�ع الله نفس�ه حي�ن نتح�دث باس�مه ف�ي إدارة صراعنا مع 
اآلخ�ر، أو حين نحاول منح العنف الذي نمارس�ه طابعًا مقّدس�ًا، 
وصفة المش�روعية، ومهمة العارفين ه�ي أن يحاولوا الفصل بين 
الدين في سمو المعاني التي يعّبر عنها، وبين االستغال الرخيص 

له في ميادين الصراع على النفوذ والمصالح. 
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محاكمة ثقافة بمعايير ثقافة أخرى

* أول مـا يتبادر إلـى أذهاننا نحن المسيحيين، عن اإلسـالم هو 
تحريم شـرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، وتعّدد الزوجات، 
وسـهولة الطـالق، والحجـاب وغير ذلـك، نـوّد أن نعرف ما 
إذا كانـت هذه المواقـف والمحظورات تعود في نشـأتها إلى 
الرسالة القرآنية نفسها، أو إلى تأويل معّين، وهل موقف السنة 

والشيعة منها موّحد أواًل؟

� تلك جزء من تشريعات اإلسام، التي تنّظم حياة اإلنسان في 
ما يتصل بأعماله، بما يفعل وما يترك.

ونحن نعتقد أّن اإلس�ام شريعة ش�املة للحياة، أي إّنها تعتني 
بتفاصي�ل حياة اإلنس�ان، ما يتصل فيها بس�لوكه، وم�ا يتصل فيها 
ر ألجل ذلك مبادئ وأسس�ًا  بحيات�ه العقلي�ة والروحي�ة، وهو ق�رَّ
وتش�ريعات وقوانين، وقيمًا وأصواًل. وتس�تند مجمل التشريعات 
نة ال خاف حولها  في اإلس�ام إلى أصول مؤكدة في القرآن والسُّ
بم�ا هي مب�ادئ، وقد يقع الخ�اف في طريقة اس�تلهامها، وتقرير 
تفاصي�ل األح�كام على ضوئها. ثم إّن األحكام الش�رعية ليس�ت 
مجّرد مواقف متفّرقة من أشكال السلوك المتنّوعة، إّنها تستند إلى 
رؤية ش�املة لإلنسان ولهدفه في الحياة، ولدوره ولمكانته، وعلى 

منظومة قيم مترابطة يكمل بعضها البعض اآلخر.



109

نعم قد يقع خطأ في ممارس�ة اجتهاد ما في موقف تفصيلي من 
مواقف الش�ريعة، مثل ذلك طبيعي في كّل ممارسة اجتهادية. فقد 
يق�ع اخت�اف في الفه�م والتفس�ير أو التأويل لن�صٍّ أو لتجربة أو 
لمب�دأ.. وهذا ما يفّس�ر تنّوع اآلراء الفقهية ف�ي تفاصيل األحكام، 
�نة  نع�م ال خاف ف�ي القواني�ن واألصول الت�ي دلَّ القرآن أو السُّ

الصحيحة عليها داللة واضحة صريحة.

ولقد بقيت جملٌة من تشريعات اإلسام غير مفهومة أو مقبولة 
م�ن ثقافات وحضارات أخرى كم�ا هو الحال في تعّدد الزوجات 
أو الحج�اب، واتخ�ذت ه�ذه األح�كام مدخًا للني�ل من جوهر 
اإلس�ام وقيم�ه، لك�ّن الموضوع ف�ي الحقيقة موضوع س�ياقات 
ثقافية وحضارية، فالغرب مثًا ينظر إلينا من منظور قيمه الحديثة، 
أي الجدي�دة الت�ي بن�ى حياته اس�تنادًا إليها وعل�ى ضوئها يحاكم 
قيمنا أو قوانيننا أو أش�كال س�لوكنا، لكّن موقفًا كهذا خاطئ كونه 
يحاكم س�ياقات حضارية على ضوء قيم غريبة عنها، واستنادًا إلى 

رؤى هي وليدة ثقافة وتاريخ مختلفين عن ثقافتنا وتاريخنا.

وأن�ا ال أنفي أّن ثمة فتاوى لمجتهدين ُتش�عر أّنها تجافي منطق 
اإلنس�انية العامة التي تقبل بها كلُّ األدي�ان والثقافات، لكّن تطور 
االجته�اد كفي�ل بمعالج�ة ذلك، وخصوص�ًا أولئ�ك المجتهدين 
الذين يشّككون بّصحة أية فتوى تتعارض مع قيم العدل والكرامة 

واإلنسانية.



110

بين الدين والثقافة

* هـل هناك تـالٍق بين الدين والهويات الثقافيـة؟ أم هناك فصل 
بين الدين والثقافة الدينية؟

� يش�ّكل الدي�ن ج�زءًا مؤث�رًا م�ن كلِّ هوي�ة ثقافي�ة، حت�ى في 
المجتمعات التي تجاوزت الدين بالمعنى الطقس�ي الشعائري أو 
الاهوت�ي االعتق�ادي، فأوروب�ا العلمانية التي رفض�ت الدين في 
طابعه الرس�مي، ما زال الدين أحد عناصر هويتها األكثر رسوخًا. 
أما فيما يتصل بالش�ق الثاني من الس�ؤال، من المعروف أّن الثقافة 
الديني�ة تتمث�ل بمنظوم�ة االعتق�ادات وأش�كال الس�لوك وأنماط 
الفهم والتعبير التي تتكّون استنادًا إلى الدين وارتكازًا إلى مفاهيمه 
وقيمه.. وهذه الثقاف�ة الدينية تغتني بفعل خصوبة التفاعل المبدع 
ر مداها حجُم طاق�ات المجتمع وإمكانياته  م�ع الدين، والتي يق�رِّ
وقابلياته ودرجة إبداعه، وقد تتقلص هذه الثقافة إلى مساحة ضيقة 
ومترهلة.. الثقافة بنت المجتمع، بغض النظر عن مرجعّيتها، وهي 

صورة المجتمع في تقدمه وُرقّيه أو تأخره وتراجعه.

الخلط بين الدين والفهم الديني

* الحديـث والحـوار فـي شـؤون الديـن يتطّلـب التمييـز قـدر 
المستطـاع بيـن ما هو إيمانـي وما هو ثقافـي وتاريخي، كيف 

يمكننا التوفيق بينهما وممارستهما في الحياة المعاصرة؟
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� يختلط دائمًا في الحديث عن الدين، أو في الممارس�ة الدينية 
بي�ن ما ه�و جوه�ر الدين وما ه�و فهمه أو م�ا هو اس�تجابة له في 
مي�دان الحي�اة. َفْهُم الدين وطريقة اس�تيعابه وممارس�ة الحياة في 
ضوئه شيء والدين شيء آخر.. فالدين هو األصل، ويحتل الرتبة 
والمكان�ة األولى، فيم�ا َفْهُمه يأتي في الدرج�ة الثانية من دون أن 
يقص�د بذل�ك التنافي بينهم�ا، لذا فإّن الممارس�ة الديني�ة والثقافة 
الدينية، أو فهم الدين... كّل هذه ال تحظى بالقداس�ة نفس�ها التي 
يتحّص�ن بها الدي�ن، وال يمكنها أن تّدعي لنفس�ها ذلك. إّنها تعّبر 
ع�ن الفه�م التاريخي للدي�ن، أو الدين ف�ي تجّلي�ه التاريخي، في 
كيفي�ة وعيه واس�تلهامه على ضوء الظ�روف والوقائع والحوادث 
التي عاش�ها أش�خاص له�م وعيهم الخ�اص وثقافته�م المحّددة 

وتكوينهم، ولهم تطّلعاتهم وأسئلتهم.

والخل�ط عل�ى الدوام بين الفه�م الديني والدين نفس�ه في هذا 
الجان�ب بالذات يس�يء ويش�ّوه ويس�بغ على أش�كال ممارس�اتنا 
الدينية، الفكرية والمس�لكية نوعًا من القداس�ة، ويحصنها بأسياج 
مصطنع�ة، ينبغ�ي أن يتواضع كلُّ فهم للدي�ن، وأن يعيد فحص ما 
فه�م باالنفت�اح على معارف جدي�دة، وباالغتناء بواس�طة الحوار 
والنقاش الجادين، وإاّل أصبح هذا الفهم عقيدة مغلقة وأيديولوجيا 

شمولية توّلد إحساسًا بالزهو المريض.

وال بّد من اإلش�ارة هنا إلى أّن أول مراتب إدارة حوار نافع في 
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ميدان الدين هو أن نس�بغ على فهمنا له صفة النسبية، وأن نتواضع 
في منح القيم�ة لتصّوراتنا الدينية، وأن نتواضع أمام الحقيقة، وأن 
نجته�د في أن نتجاوز تصّوراتنا وفهمنا لديننا إلى ما هو أكثر ثباتًا، 
وأش�ّد قربًا م�ن الحقيقة.. بذل�ك تبقى تجربة فه�م الدين مفتوحة 
على مصراعيها لما هو غنيٌّ ونافع ويشّكل إضافة نوعية، وذلك ال 
يتيّس�ر إال بالعمل الفكري الدؤوب لفهٍم أفضل لإلنسان والعالم، 
للغيب وللمقدس، للحياة وللوجود.. بذلك يصبح كلُّ فهم للدين 
محاولة غنية الستثماره في التاريخ لتوليد معاٍن ودالالت كبيرة له 
عل�ى ضوء الوقائع، وبما يس�تجيب لحاجاتنا المتج�ّددة ولحياتنا 

في صورها المعقدة والمتغيرة والغنية في أحداثها.

الفكر الديني يرقى بالنقد

* تراجع روح النقد ال يفيد اإليمان، بل يؤّدي إلى التعّلق بشعائر 
خاصة لتثبيت الهوية، فهل النقد يضادُّ اإليمان أو يعّمقه؟

� النقد ضرورة لتجاوز نواقص الفهم حينما نحاول استكشاف 
معاني النص أو الوجود، وحينما نحاول تمّثل الحقيقة والعالم، ال 
معرفة با نقد، وال يمكن بأيِّ حال من األحوال لفكر أن ينمو وأن 

م ويتجاوز ويغني. يبلغ ذراه إال بالنقد الذي يقيِّم ويقوِّ

ال ف�رق في ذلك بي�ن الثقافة الديني�ة والفكر الدين�ي، وبين أّية 
معرف�ة أخ�رى.. العل�وم اإلنس�انية تعاظم�ت بفعل النق�د وروح 
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التجاوز والدرس والتمحيص، والفكر اإلسامي في فترة عظمته، 
حين أنتج المسلمون فكرهم من وحي الدين واستنادًا إليه، لم يبلغ 
ما بلغه إال بفعل النقاش الحّر لمضامينه ولمقوالته والنقد العميق 
لقواعده وعناصره، هكذا يعيش الفكر ويستمر ويرقى، لكن للنقد 
كذلك قواعده وروحه وأهدافه الجليلة ومقاصده، النقد اإليجابي 
المطل�وب ليس النق�د لمجرد النق�د، بل إلغن�اء المعرفة وتطوير 

الثقافة وتقدم الفكر.

ممارسات تخل بمقاصد الدين

* هنـاك مقاصـد عديدة للدين في الحيـاة، فمقصد العقل، يعني 
حريـة الفكر، وليس مجـرد الملكة النفسيـة.. ومقصد المال، 
يعنـي حـق حريـة الملكية، ومقصـد العرض يعنـي حق حرية 
الكرامـة، ومقصـد النفس يعنـي حق الحرية بإطـالق، أو حق 
الحيـاة، ومقصد الدين يعني حق حريـة المعتقد.. كما حددته 
يِن﴾.. فما رأي  اآلية 256 من سـورة البقرة ﴿اَل إِْكـَراَه ِفي الدِّ

سماحتكم بهذه المقاصد، وعالقتها بالواقع؟ 

� أّكد اإلسام على مبدأ الحرية تأكيدًا ال شائبة فيه، واستنادًا إليه 
رّسخ قاعدة المسؤولية، فاإلنسان كائن حرٌّ يتحّمل مسؤولية قوله 
وفعل�ه واعتقاده، ال يش�اركه ف�ي ذلك أحٌد، وال معنى لمس�ؤولية 
ب�ا حري�ة تكون أساس�ًا في اختي�ار اإلنس�ان ألفعاله ولم�ا يعتقد 
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وهو كذلك يرّس�خ حرية الملكية في ح�دود القانون الذي يضمن 
استقامة حياة المجتمع وسامة نظامه، واإلسام منع من التصّرف 
م الهيمنة واالس�تغال والتسّلط،  في ُملك الغير من غير إذنه، وحرَّ
وقّدس الحياة إلى الحدود التي شّرع ألجلها من األحكام ما يؤكد 
قيمته�ا، ويكفل س�امتها ويحفظها من كافة جوانبه�ا.. ومنع من 
العدوان عليها وانتهاكها، وأكد على عدم اإلكراه في الدين، ومنح 
اإلنس�ان كرامًة مي�زه بها عن كل المخلوقات، لكن الممارس�ة قد 
تخ�ّل بهذه المضامين، وتش�ّوهها وتغّير من دالالته�ا، وتبّدل من 
معانيها، لكّن األصل أْن ال سلطان ألحد على أحد، إال في الحدود 
الت�ي تتطلبها س�امة الجماعة وانتظام حياتها واس�تقامة حركتها، 

حتى ما يتصل باالعتقاد الديني الذي هو من خيارات البشر.

وعل�ى هذا أك�د القرآن الكريم في غير آية من آياته وس�ورة من 
ا  سوره ﴿َفَمْن َشـاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر﴾)الكهف:29( ﴿إِنَّ

ا َكُفورًا﴾)اإلنسان:3(. ا َشاِكرًا َوإِمَّ بِيَل إِمَّ َهَدْيَناُه السَّ

العالقة بين العلم والدين

* إلى أي مدى تتأصل مقولة إنَّ العلم ضدُّ الدين، في ضوء اآلية 
َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء﴾)فاطر:28(؟ التي تنص: ﴿إِنََّما َيْخَشى اللَّ

� لم تبرز إش�كالية العاقة بين العلم والدين إال في فترة صعود 
العلوم الطبيعية في نهاية القرن الس�ادس عش�ر في أوروبا، وتقّدم 
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الصناعة فيما بعد وتوّسع هيمنة التكنولوجيا على الحياة وما جلبته 
من إحساس بالوفرة والرفاهية.

ولقد وّلد ذلك في ميدان العلوم نفسها إحساسًا عند المشتغلين 
به�ا بالقيمة الرفيعة الت�ي تتمتع بها واليقين ال�ذي توّلده، والنتائج 
العظيم�ة التي تتمخض عنها فيما يتصل باس�تثمار الطبيعة وقواها 
ف�ي خدمة حاج�ات اإلنس�ان.. ومثل ه�ذا اإلحس�اس طبيعي ما 
دام النظ�ر إل�ى العلوم لم يك�ن يتجاوز اعتبارها مح�دودة بحدود 
الظواه�ر الطبيعي�ة الت�ي تكش�ف عنه�ا، وطريق�ًا للكش�ف ع�ن 
خصائصها وقوانينها بغية االس�تفادة من قواها وإخضاع ظواهرها 
للتفس�ير والفح�ص وإدراك طبيع�ة عاقاتها، ولق�د أنتجت علوم 
الطبيع�ة الكثير وك�ذا العلوم المتصلة به�ا كالفيزياء والرياضيات، 
وراح�ت تتقدم باط�راد نتيجة جه�ود حثيثة واندفاع ع�ارم يوّجهه 
اإليم�ان بقدرة العلم على كش�ف أس�رار العالم م�ن حولنا. ولقد 
بلغت هذه العلوم من التقّدم حّدًا يمكن على أساسه اعتبار القرون 
الثاثة األخيرة في تاريخنا قرون العلم والثقافة واكتشاف األسرار 

التي يتضمنها عالمنا.

لك�ن االنبه�ار بالعل�م َضّخ�م م�ن ميدان�ه، فلق�د ول�د عل�ى 
هامش فتوحاته انش�غال ه�و في صميمه فلس�في خالص، معرفي 
ووج�ودي، يمن�ح المعرفة العلمية الق�درة على تفس�ير � الوجود 
في كليته ولي�س فقط العالم الطبيعي منه، ويعتبرها طريق الحقيقة 
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عل�ى وجه الحصر، ويفترض أّن نتائجها التي تتمخض عنها تتمتع 
بيقي�ن راس�خ ال يتزل�زل وال يتج�اوز وال ينق�ض، وذل�ك بعد أن 
راحوا يقّدمون نتائج العلم كحقائق ثابتة ال ش�ك فيها وال ارتياب، 
ومن َثمَّ ترسيخ منهاج العلم القائم على الخبرة الحسية والتجريب 
منهجًا نهائيًا لكلِّ معرفة ذات قيمة، وطريقًا وحيدًا لمعرفة الوجود 
والحي�اة والعالم واكتش�افها، وب�ات العالم في نظر ه�ذا المفهوم 
للعل�م يقتصر على ه�ذا العالم المحس�وس، فرفض�ت المعارف 
األخ�رى ديني�ة كانت أو عقلي�ة أو تأملية باس�م العلم، وهّمش�ت 
فض�اءات كان�ت في م�دى الزم�ن تمنح البش�ر المعن�ى والداللة 
فيم�ا يتصل بمحاولة فهم العالم، واتهم�ت بأّنها أوهام وأضاليل، 
وبأّنه�ا معرفة غير حقيقية، ألن ال حقيق�ة إال بما يتصل بالحس أو 
قابل للتجربة الحس�ية ورفضت كّل تفكير فيما وراء الطبيعة، وفي 
عال�م الروح والمش�اعر، ولإلنصاف لم يهاج�م المؤمنون بالعلم 
وح�ده كطريق للحقيقة الدي�ن وحده، إّنما هاجم�وا كلَّ معرفة ال 
تستمد مش�روعيتها من االختبار المباشر الحسي لمضمونها، كما 
ه�و الحال ف�ي المع�ارف التأملي�ة أو العرفاني�ة أو التأويليات، أو 

الفلسفات العقلية..

لقد ت�م خفض مكانة التفكير العقلي النظري إلى حدود اعتباره 
مج�ّرد منظ�م لوقائ�ع التجرب�ة، وخ�ادم لمي�دان الخبرة الحس�ية، 
لكّنن�ا اآلن نرى أّن مثل ه�ذه الثقة بالعلم تزعزع�ت، وال نعني هنا 
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العلوم والخبرة التجريبية التي س�ّهلت على البشر حياتهم ووّفرت 
له�م الكثير م�ن الخيرات والمناف�ع، بل أقصد العل�م الذي يدعي 
امت�اك الحقيق�ة النهائية عن العال�م، أو الذي يمل�ك أهلية ذلك، 
ناهيك بتقّلص الشعور بكفاية المعرفة العلمية لتلبية كّل الحاجات 
اإلنس�انية، ألّن هذه المعرفة ال تس�د الحاجة اإلنسانية إلى عناصر 
األم�ان والطمأنين�ة واألم�ل الناتج�ة ع�ن الفه�م لطبيع�ة الحي�اة 
ولمآالتها، وال الحاجة إلى تفس�ير مقن�ع لوجودنا ولمعنى التاريخ 
م�ن حولن�ا، وخصوصًا بعد اإلخفاقات الكبيرة له�ذا العلم بعد أن 
جرى استثمار نتائجه لمصلحة القوى المهيمنة، وبعد قصوره على 
مستوى تعبيره عن الحقيقة، حيث أظهرت تطورات البحث العلمي 
أّن نتائجه احتمالية قابلة للتغيير والنقض، والكثير من قوانينه مجّرد 

مواضعات تساعد على تفسير � الظواهر والتنبؤ بها..

وف�ي اعتقادي، ينبغ�ي الفصل الحمي�د بين الميداني�ن، ميدان 
العل�م ال�ذي يس�تند إلى عق�ل تجريب�ي يطم�ح إل�ى المعرفة من 
أج�ل النف�ع وتلبية الحاجات واكتن�اه الظواهر لفهمه�ا والتنبؤ بها 
واالنتف�اع من آثارها، وبين الدين أو الفلس�فة أو التأمات العقلية 
أو الحدس�ية الت�ي تطم�ح إلى تقدي�م إجابات فيما يتصل بأس�ئلة 
اإلنس�ان الوجودية الكبرى، بوج�وده ومصيره، وطبيع�ة مكابدته 
لحركت�ه في الحياة، لتلبية ش�كل من أش�كال الطموح إلى تفس�ير 
مقن�ع لوجود ه�ذا العالم وغايته، وتحديد مكانة اإلنس�ان في هذا 



118

ه حياته، أو م�ا ينتجه ذلك من  الوج�ود والقيم التي ينبغ�ي أن توجِّ
تحقيق لحالة من الرضا والطمأنينة، وبعيدًا عن التصورات العبثية 

لهذا الوجود.

ـَه ِمْن ِعَبـاِدِه  واآلي�ة الكريم�ة الت�ي ذك�رت ﴿إِنََّمـا َيْخَشـى اللَّ
اْلُعَلَماُء﴾)فاطر:28( ليس�ت في سياق الحديث عن العلم بمعناه 
الضّي�ق أعن�ي العل�م الطبيع�ي، ب�ل العلم بمعن�ى الفه�م والوعي 
والبصي�رة، وانفت�اح ال�ذات عل�ى الحقيق�ة، فكّلم�ا تعّم�ق الفهم 
واتس�عت زاوية االنفت�اح على الحقيق�ة، بات العال�م أكثر معرفة 

بالله وحبًا له وخشية منه.

األفكار محط اختبار العقل

* نسمع ونقرأ كثيرًا عن الفكرانية والزمكنية، فما رأيكم في هذه 
الفكرانية، التي هي نتاج العصرنة، وإلى أين تمتد وماذا يهدف 

مطلقوها؟

� لع�ّل م�ا ُيقصد بالفكراني�ة هو مفه�وم األيديولوجي�ا، ويقصد 
بها الرؤى الش�املة لإلنس�ان والمجتم�ع والتاريخ الت�ي هي وليدة 
عم�ل الفكر وح�ده.. وفي اختصار تعني عقي�دة فكرية، وهي نبتت 
كمصطل�ح ف�ي خض�م النزع�ات القومي�ة ف�ي أوروبا، أما مش�كلة 
األيديولوجيات فهي انغاقها على نفسها واعتبار مفاهيمها خالدة، 
ثم طابعها الش�مولي العصبوي، ومش�كلتها كذلك أّنها تراهن على 
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الغرائ�ز واالندفاع�ات واالنفع�ال لتأكيد نفس�ها كحرك�ة فاعلة في 
التاري�خ والمجتم�ع، مثل ه�ذه األيديولوجيات متأله�ة� أي تدعي 
لنفسها كمال الرؤية وتمامها � ال تجادل وال تطلب إضافة، وال تقبل 

أي تغيير في قناعاتها التي تقوم عليها.. ومن هنا خطرها الكبير.

إنَّ أي فك�ر ال ينفتح على إضافة محتملة هو فكر يصطدم دائمًا 
بالوقائ�ع، وبم�ا ال يتوق�ع، ومآله أن يته�اوى في كليت�ه، أو ينغلق 
على نفس�ه حتى يم�وت، ال فكرانية أو أيديولوجيا في اإلس�ام.. 
اإلس�ام دي�ن يمّج�د العقل، وم�ا يقّدمه م�ن تج�ارب فكرية في 
معرف�ة العال�م ينطلق من نظ�رة إلى أّن الحقيق�ة ال نقترب منها إال 
بالمكابدة، وبالس�عي وباالرتقاء، وأنها تؤّس�س دائمًا على أّن ثمة 
ش�يئًا لم يلتقط بالفكر وال بالرؤية، وأّن العلم مفتوح على مجاهل 
لم ُتكش�ف بعد ويستحيل اس�تيعابها بنظرة كلية شمولية. اإلسام 
حت�ى ف�ي عقائده الت�ي قدمها للن�اس ف�ي كليتها كحقيق�ة، أطلق 
العنان للعقل ليختبرها بأش�كال فهم ال ح�دود لها وبطرائق عدة، 

وهي أشكال وطرائق قابلة للتطور في المستقبل.

الدين ال يموت

* منـذ أواخـر السبعينّيـات والعـودة إلـى الديـن فكرًا وسـلوكًا 
منفصلـة،  أحـداث  تزامـن  وعّززهـا  تتعاظـم،  وممارسـات 
كانتصـار الثورة اإليرانية، وانطالق بابوية يوحنا بولس الثاني، 
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وقيـام الحركات الهندوسـية القومية، هل باإلمكان اسـتمرار 
هذه الحركات، أو أنها كانت بنات زمانها، ُولَِدت ثم انتهت؟

� ثّمة عودٌة للدين مع مطلع القرن الماضي، ليس فقط في بلداننا 
ب�ل في بلدان أخرى كذلك، في أميركا الاتينية تجّلت في انبعاث 
ما س�مي الهوت التحرير، وكذا في أفريقيا وآس�يا، وفي حركات 
اإلسام السياسي أو اإلصاحي في البلدان العربية والهند، ثم في 
إي�ران والع�راق فيما بعد وبلدان أخرى.. ذل�ك له ارتباط بظروف 
معّق�دة، منه�ا مث�ًا طموح النه�وض من عق�ود من التأخ�ر الذي 
أورثن�ا إياه االس�تعمار، ومنها البحث عن هوي�ة جامعة في خضم 
األزمات، ومنه�ا المظالم التي أوجدتها ال�دول الحديثة الُقطرية، 
ومنه�ا الفقر والتخلف ال�ذي لم ُيِعْره الدين الرس�مي أهمية تذكر 

كما هو حال آسيا وأفريقيا وأميركا الاتينية..

وثم�ة عودة للدي�ن وّلدها الش�عور بالخوف والخ�واء وفقدان 
ال�ذات ف�ي خضم تط�ورات التقنية ومآس�يها، كما ه�و الحال في 
أميركا مثًا مع عودة الدين إلى المجال العام، وهذا يكشف عن أّن 
الدي�ن ال يموت بغض النظر عن كيفية اس�تعادته، واألهداف التي 
يس�تعاد من أجله�ا والظروف التي توّلد اإلحس�اس بالحاجة إليه. 
ثمة عودة دائمة إلى الدين تتجّلى بأش�كال متعددة، بأفكار ورؤى 
وحركات روحية وسياسية إلخ. الشيء الهامُّ هو كيف يمكن لهذه 
العودة أن تخدم طموحات اإلنس�ان للعدالة والحق، وأن تساعده 
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عل�ى التخفيف من ضغوط�ات العالم من حول�ه وكوارثه، وتعينه 
على استعادة إحساسه بوجوده الفاعل واإليجابي.

الطقوس بين الشكل والمعنى

* العودة إلى الجذور الدينية والتاريخية يتصل في معظم األحيان 
بالعـودة إلى الطقـوس والشـعائر الدينية التراثيـة، وهي قد ال 
تتـالزم بالضـرورة مـع انبعاث اإليمـان الحقيقـي، هل يمكن 

إيضاح هذه المقولة، على ضوء الفكر اإلسالمي؟

� ليس�ت كل ع�ودة إلى الج�ذور، وراءها بواع�ث إيمانية. ثمة 
دوافع تتصل بالهوية الحضارية لش�عب ما، وباإلحساس بالذات، 
م�ن خ�ال اللجوء إل�ى أمج�اد التاري�خ.. أوروب�ا تس�تعيد دومًا 
جذوره�ا الديني�ة واألس�طورية وح�وادث تاريخها، م�ن دون أية 
دوافع إيمانية، بل لدوافع ترتبط بتكريس نزعة التمركز على الذات 
الت�ي ال معنى لها با امتداد تاريخي أو ت�راث.. الذات الحضارية 
حصيل�ة الحض�ور الراه�ن لش�عب من الش�عوب وال�ذي يتغذى 
بم�ا أعطي لوجوده ف�ي التراث والتاريخ من معان�ي قيمية ورمزية 
ت�دل على ما تتمتع ب�ه من مي�زات، والقيمي للوجود ف�ي التاريخ 
وللت�راث.. وألجل ذلك تتبدى هذه االس�تعادة دومًا على ش�كل 
طقوس وممارسات تؤكد الوالء لهذه الذات، وسلوكات وأنماط 
عيش وتعبيرات سياس�ية ذهنية وأدبية، واحتف�االت ومهرجانات 
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يغلب عليها طاب�ع تآلف الجمع؛ ومنها الطقوس الدينية المختزلة 
عل�ى عجل، والمنش�أة بفع�ل الرغبة ف�ي تأكيد الوج�ود الخاص 
والمميز وبدافع توكيد الش�عور بالقوة استنادًا إلى تاريخ يرفع إلى 

حدود القداسة..

إّن كل ذلك يقوم ف�ي الحقيقة بوظيفة اجتماعية يجمع ويقّرب 
أف�راد الجماع�ة بعضه�م إل�ى بع�ض ال س�يما حي�ن يدرجهم في 
ممارسات موحدة الش�كل والمظهر بغية توفير اإلحساس باألمن 
وبالتس�اند، هن�ا يصبح الش�عور بالكث�رة العددي�ة لجماعة واحدة 
ش�عورًا راس�خًا، ويمنح إحساس�ًا بالقوة الرمزي�ة واالتحاد، لكن 
م�ردوده عل�ى معن�ى اإليم�ان ضئيل ومش�ّوه، حيث تتح�ول معه 
وظيفة الشعيرة من الديني إلى االجتماعي، من استحضار الرسالة 
المقدس�ة في صياغة الحياة، وتوليد المعاني الروحية عبر العبادة، 
إلى مجرد فولكلور مشهدي، من تعبير عن انتماء إلى جمع، وإلى 

هوية يغلب فيها الشكل على المضمون.

وفي هذا المش�هد تفقد الطقوس والش�عائر الممارسة رمزيتها 
وقداس�تها بما هي انبع�اث لقيم روحية، أو لتأكي�د معاٍن ترفع من 
قيم�ة الحياة اإلنس�انية. كل اس�تعادة للطقوس أو للش�عائر ينبغي 
أن تق�ام عل�ى فهم عميق لمعنى الحياة الروحي�ة التي تبغي القرب 
م�ن الل�ه.. وعلى وعي بما يمن�ح عباداتنا ومس�لكنا وتجربتنا هذا 
الق�رب الممتل�ئ بالمعنى الروح�ي، والغني بالقيم�ة األخاقية.. 
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إّن خطر »طقس�نة« الدين، أنه يعطي األولوية للش�كل وللممارسة 
الفارغ�ة، وللطابع المش�هدي للش�عائر، وأنه يغّي�ب الوظيفة التي 
تطمح العبادة في األس�اس إل�ى إنجازها فيما يتصل بحياة المعنى 

والقيمة، وبشعور المهابة تجاه الوجود وتجاه الله.

دالالت العبادات وأبعادها

* االعتناق الديني اإليماني في عصرنا يتطلب فهمًا أكبر لمعاني 
الطقـوس وألبعـاد الفرائـض، هـل نشـجع هـذه الظاهـرة أو 

نصدها؟

� ف�ي كل عص�ر، ه�و يحت�اج إل�ى ذل�ك، ال تس�توي التجرب�ة 
اإليماني�ة إال بفهم عميق ألبعاد الدي�ن ومضامينه ومقاصده، ومن 
ى عل�ى الوجه األكمل إال  ضمنه�ا الش�عائر والطقوس التي ال ُتؤدَّ
عت م�ن أجلها فيما  باس�تيعاب أبعاده�ا، وبلوغ الغايات التي ُش�رِّ
يتصل بحياة اإلنس�ان في ش�مولها وكليتها.. لذا افترض اإلس�ام 
ـاَلَة َتْنَهى َعِن  أّن العب�ادات بمغازيه�ا له�ا وظيفة كب�رى،﴿إِنَّ الصَّ
تواض�ع  والح�ج  مث�ًا..  َواْلُمْنَكِر﴾)العنكب�وت:45(  اْلَفْحَشـاِء 
وتذل�ل اإلنس�ان أم�ام الله وش�عور راس�خ بحاجت�ه الدائم�ة إلى 
العون، وطهارة ورجوع إلى الفطرة والصفاء، والصوم اعتياد على 
الصبر وش�عور بحاجة المحتاج، وشراكة إحساس ألولئك الذين 
يتألمون نتيجة العوز وهكذا.. وكل توجه إلى الله هو ارتقاء نفسي 
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وروحي، وعنصر تهذيب للملكات والنزعات النفسية، وترويض 
للجانب األكثر قساوة في طبيعتنا اإلنسانية.

ونح�ن اآلن بحاج�ة ش�ديدة إلى اس�تعادة ه�ذه المضامين في 
ممارستنا للعبادة أو للطقوس، في ظل عالم يفتقد قيمه، وتعصف 

به الفوضى، وينخره الخواء واإلحساس بالفراغ وفقدان القيمة.

* »ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم 
الله«.. ما تحليلكم لهذه العبارة؟

� قد يكون المقصود، أّن الحياة ال تقوم فقط على إشباع حاجات 
الجس�د، وأّن البش�ر يحتاج�ون م�ع ذلك إل�ى الحكمة الت�ي تنير 
حياتهم، وإلى المعرفة التي تقيم وجودهم على أساس من المعنى 
والداللة.. حاجات اإلنسان أعمق بكثير من أن تكون مجرد حاجة 
إلى الطعام إلش�باع بط�ون جائعة، ثمة حاجات نفس�ية، ومعنوية، 
روحي�ة وعقلي�ة.. حاج�ات تتص�ل بالمعن�ى األعم�ق لوجودن�ا، 
ونح�ن نحتاج في مجال تلبيتها إلى من ُيعيننا على تحديد المس�ار 
أو توضيح الرؤية، أو تركيز األس�س، أو إيجاد الوس�ائل والطرق، 
تكفل للحياة أن تتحقق بما يوّفر الخير لإلنس�ان والطمأنينة لقلبه، 
والتسامي لروحه، واالستقامة لمس�اره وسلوكه.. وال يتأتى ذلك 

إال بالتوجيه اإللهي.

***
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4

بين الدين والسياسة
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4

نظام الحكم في إيران

* إّن أنظمة السلطة السائدة في العالم اإلسالمي، َمَلِكّية، أميرية، 
وجمهورية... ما هو نظام الحكم الذي أسـسه اإلمام الخميني 

لدولة إيران؟ وما المقصود من سلطة اإلمام الفقيه؟

� موضوع النظام السياس�ي في إيران ذو ش�قين � كما هو الحال 
في أيِّ نظام سياس�ي في العالم � الشق األول يتصل بأصل النظام، 
أعن�ي بالرؤية التي يقوم عليها نظام الحكم، وتتأس�س من خالها 
مش�روعيته، والثان�ي يتص�ل بالدولة، وس�لطانها، وآلي�ات اتخاذ 

القرار.

والموضوع األول يتصل بالفقه السياسي، أو بالفلسفة السياسية 
وبالرؤية التي يقوم عليها الموقف من اإلنسان والمجتمع والحياة 
والقي�م والعدال�ة والخي�ر، وهو موض�وع في العم�وم نظري وفي 
مج�ال ما يتص�ل بقضية والية الفقي�ه، ثمة دراس�ات باتت متوفرة 
وواسعة لش�رح الرؤية التي يقوم عليها مبدأ النظام السياسي الذي 
يوّجه�ه الفقيه ويش�رف عليه ويرع�اه، والمبدأ يس�تند إلى اجتهاد 
فقهي يمنحه مش�روعيته اإلس�امية، وباختصار تق�وم الرؤية هذه 
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عل�ى فكرة أن مجتمعًا مس�لمًا ف�ي العموم كإيران م�ن حق الفقيه 
الجام�ع للش�رائط، ب�ل م�ن واجب�ه أن يقود بنفس�ه نظامًا سياس�يًا 
يس�تمد رؤيته من اإلس�ام فيما يتصل بنظرته لإلنسان والمجتمع 
والحي�اة، وأن يوّج�ه ه�ذا النظام بما يكفل االنس�جام م�ع مبادئ 
التش�ريع اإلس�امي، وأن يضبط إيقاع حراكه فيما يتصل بمجمل 

شؤونه ليبقى منسجمًا مع تطلعات اإلسام الكبرى وأهدافه.

ه�ذه الرؤي�ة ش�بيهة بما تحاول�ه مذاه�ب كبرى في السياس�ة، 
كالليبرالي�ة حي�ن تدفع باتجاه تأكيد نظام سياس�ي يكفل األس�س 
التي تقوم عليه�ا، والمبادئ التي تفترض أّن حياة المجتمع ترتكز 
إليه�ا، واألهداف التي ينبغي لنظام سياس�ي أن ينجزها فيما يتصل 
بالحي�اة االجتماعية وطريقة الحكم.. وإذا كان الذي يضمن ذلك 
في الليبرالية هو اإليمان الراس�خ ف�ي المجتمع باألفكار الليبرالية 
وحاكميتها، فإّنه في نظام والية الفقيه يس�تند الضمان في األساس 
إل�ى موقع يتمتع بش�روط تؤهّل�ه توليد الرؤى في انس�جام تام مع 

اإلسام، وهو الفقيه.

أما الش�ق الثاني، أعني ما يتصل بالدولة ومؤّسساتها وحركتها، 
فالتجربة السياس�ية اإليرانية مزيج من تص�ّورات وأفكار وآليات، 
فهي تس�تلهم تجارب متعّددة من صيغ األنظمة السياسية، يختلط 
فيه�ا المدني بالدين�ي، والحديث بالتراثي، وما وجود مؤسس�ات 
عصري�ة متقدم�ة كمجل�س الش�ورى � الن�واب � ال�ذي يأتي عبر 
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االقت�راع الش�عبي المباش�ر، أو الس�لطة التنفيذي�ة الت�ي تنبثق عن 
انتخاب�ات حّرة مثلما هو الح�ال مع رئيس الدول�ة، والذي يختار 
بنفس�ه وزراءه أو أعضاء حكومته، ثم الحصول على ثقة الش�عب 
عبر ممثليه التي يحتاجها هؤالء، وتش�كيل دوائر القرار عبر آليات 
عقاني�ة.. كلُّ ذل�ك دلي�ل عل�ى المرونة الت�ي تتبّدى فيه�ا عملية 
إدارة البلد حين يتصل األمر بالممارس�ة، وعلى كلِّ حال تكش�ف 
ت بها ه�ذه الدول�ة عن مرون�ة كبيرة في مس�ار  التجرب�ة الت�ي م�رَّ
الممارس�ة السياس�ية التي يمكن أن َيْصُدُق عليها بش�كل أو بآخر 

اسم ديمقراطية إسامية.

لكن ذلك، ال يمنح مثل هذه الدولة، في ما راكمته من تجارب، 
أن تض�ع تجربتها في س�ياق المقّدس أي فوق النق�د، فكلُّ تجربة 
سياس�ية، حتى تلك التي تس�تلهم اإلس�ام وتس�ند حراكه�ا إليه، 
وتب�رر نظامها من خاله، تحتاج إل�ى تجربة تقويم دائم، وهذا هو 

حال كل تجارب البشر في مدى الزمن.

مؤسسة الخالفة

* عندما ألغى كمال أتاتورك مؤسسة الخالفة عام 1924م، شعر 
كثير من المسلمين بالهلع.. غير أّن نظام الخالفة لم ينته كليًا، 
فملـك المغرب ما زال يتخذ لقب أميـر المؤمنين، أي هو في 
مرتبـة الخليفة، وعاهـل السعودية اتخذ لقب خـادم الحرمين 
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الشـريفين، وهذا اللقب تحيطه هالة الخالفـة، فهل يمّثل هذا 
نوعًا من الحنين إلى نظام الخالفة أو أّنه يعني محاولة لتجسيد 
هذا النظام في الوقت الحاضر، إلعادة الخالفة فعاًل إلى العالم 

اإلسالمي؟

� لقد ألغى أتاتورك الخافة عند قيادته تأس�يس تركيا الحديثة، 
ففي نهاية القرن التاس�ع عش�ر، كانت قد بلغت الس�لطنة العثمانية 
ذروة ضعفه�ا، وهي كانت في الظاهر على األقل تش�ّكل بالنس�بة 
للمسلمين الخافة التي تعبر عن وحدة هويتهم السياسية، ووحدة 

اجتماعهم.

وق�د كان�ت ذروة طم�وح األغل�ب م�ن المفكرين المس�لمين 
إصاح الس�لطنة من أج�ل إخراجها من حال الوه�ن الذي كانت 
تعيش�ه، وكان�ت فكرة زوال الخافة هاجس�ًا للنخب اإلس�امية، 
وكابوس�ًا يس�يطر على العقول، وذل�ك في ظل هيمنة اس�تعمارية 
طاغي�ة وانحدار حضاري للش�عوب المس�لمة ال مثي�ل له، وحالة 
ي�أس من الق�درة على ضبط إيق�اع تفكيك العالم اإلس�امي إلى 
دول ُقطري�ة، وه�و م�ا بدأت تل�وح معالمه في نزع�ات تمرد على 
الس�لطنة هن�ا وهناك، كما هو الح�ال مع الدول�ة الوهابية الطامعة 
إل�ى االس�تقال عن س�لطان اإلمبراطوري�ة حينذاك، وم�ع اتجاه 
دول المغرب العربي إلى االس�تقال، بعد أن توفرت ظروف هذا 

االستقال في ظل سلطات محلية أو شبه محلية. 



131

إّن الخاف�ة ش�كلت بالنس�بة للتجرب�ة السياس�ية للمس�لمين 
ف�ي مدى زم�ن طوي�ل، المؤسس�ة التي رس�خت وحدة سياس�ية 
للمسلمين رغم أّن هذه الوحدة كانت تتعمق حينًا وتُضعف حينًا، 
والقيم�ة الضامن�ة لهويته�م الحضاري�ة، وألجل ذلك يس�تعيدها 
المس�لمون بحني�ن، ألّنها تذكرهم بماٍض كان فيه المس�لمون في 

ظلها أمة بالمعنى السياسي للكلمة وبالمعنى الحضاري.

لكن الواقع أقوى من الحنين، لم يعد باإلمكان اآلن العودة إلى 
الوراء، فقد رس�خت الدولة الُقطرية قيم انتماء بات معها الحديث 
عن وحدة سياسية للمسلمين حلمًا. لقد حّلت فكرة الوطن بمعناه 
الحدي�ث وذلك ف�ي حدود جغرافية قطرية مح�ل األمة الجماعة، 
أي حّل�ت فك�رة الدول�ة القطرية، مح�ل األمة الجماع�ة، وتباعد 
المس�لمون في طموحاتهم السياس�ية واالقتصادي�ة وفي أهدافهم 
ومقاصدهم، وطرائق عيش�هم وقيمهم ما أّدى إلى تناقضات حاّدة 
بي�ن ال�دول القطرية إلى الحّد الذي بات مع�ه الحديث عن وحدة 

األمة سياسيًا في الوقت الحاضر حديثًا يفتقد إلى الواقعية..

نعم، ثمة تجارب سياس�ية تريد اس�تعادة هذا النموذج، وبعض 
الحركات اإلس�امية يوّجهها إحساس عميق بالجور مما حدث، 
وش�عوب تحلم باس�تعادة الوحدة السياس�ية لإلس�ام المعاصر، 
لكن تجارب اإلخفاق التي عصفت بها تكشف عن أّن حلمًا كهذا 

ال ركائز له اآلن وال بنية يقوم عليها.
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إنن�ا حت�ى ل�و اس�تعدنا ش�يئًا م�ن تجرب�ة الخافة أو ما س�مي 
بالخاف�ة ف�ي العال�م اإلس�امي، فإّن�ه من�ذ العباس�يين م�رورًا 
بالفاطميي�ن واأليوبيين والمماليك والس�اجقة ثم العثمانيين، لم 
تكن الخافة في ش�كل دائ�م ضامنًا لوحدة االجتماع السياس�ي، 
فالوقائ�ع كان�ت تش�ير عل�ى نحو ال�دوام إل�ى صراع�ات أطراف 
ونزاعات بين هذه الق�وى، أفرغت العديد من مراحل تاريخنا من 

مضمونها الحضاري � السياسي..

اإلسالم والثيوقراطية

* ماذا عن الدين في نظرنه إلى الثيوقراطية والديمقراطية؟

� ال ثيوقراطي�ة في اإلس�ام، على اإلط�اق، باعتبارها حكمًا 
باس�م الل�ه، أو تجس�يدًا لس�لطانه ف�ي تجرب�ة سياس�ية أو حكم. 
نح�ن نؤمن بأّن اإلس�ام وضع الضواب�ط الكلّية لحياة البش�ر في 
االجتماع السياس�ي، كم�ا وضع لهم الضوابط الت�ي يجب عليهم 
أن يبنوا حياتهم الفردية من خالها وعلى أساس�ها، لكن كل فعل 
تدبير لاجتماع باس�تثناء قيادة النبي أو المعصوم هو تجربة بشرية 
لها ظروفها ومابس�اتها، وهي تس�تلهم فهم البش�ر لمبادئ الدين 
وتجاربه�م، وتس�تند إل�ى فهمهم لإلنس�ان والمجتم�ع، للوجود 
وللتاريخ، ولوعيهم بالمصالح الت�ي يحّققها اجتماعهم ويجنيها، 
وذل�ك للعي�ش في اجتماع موّح�د، يقوم على نظ�ام، ويطمح إلى 
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تحقيق اآلمال واألماني التي يصبو إليها جماعة من البشر، وألجل 
ذلك فكلُّ اجتماع سياس�ي هو تدبير عقاني للحياة يتطلب مهارة 
بش�رية ووعيًا وفهمًا، ويأخذ العبر من تجارب الحكم في التاريخ 
والحاضر، وهو يقوم عل�ى حرية محكومة إلى نظام المبادئ التي 

دها الدين للحياة وللمجتمع على السواء. حدَّ

الدين والدولة

* مـا قولكـم في فصل الدولة عن الدين،ـ  وعلى حدِّ علمي أنتم 
من دعاة هذا الفصلـ  وليس بمعنى العلمنة المعروفة، إّنما من 

حيث استقالل كّل قطاع بنفسه؟

� الدول�ة آلة تدير االجتماع، وهي آلة تهدف في ش�قها العملي 
إل�ى إزالة تعارض�ات المصالح الفردية في س�ياق نظام متفق عليه 
ويس�تند إلى القان�ون، وينّظم الطاق�ات الفردية لتحقي�ق أكبر قدر 
ممك�ن من العيش المنظ�م والفاعل والمنتج، ومث�ل هذا الجانب 
يتصل بالفاعلية البشرية وبالمواصفات الفكرية والقيادية وبالقدرة 
على التنظيم والفعل واإلنجاز، وهو يخضع دائمًا للتأمل على ضوء 
التجربة اإلنس�انية... أما الدين فهو أوسع نطاقًا من ذلك وأشمل، 
وقد يكون محايدًا في بعض السياقات المتصلة بالتدبير على ضوء 
المصالح العامة للمجتمع، هو يوّجه من بعيد ويرشد ويضع األطر 
والضواب�ط ويرّس�خ القيم، ثم يطلق للجهد البش�ري فاعليته، كما 
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ه�و الحال في اإلدارة أو التخطيط لألمن أو لاقتصاد، أو للتربية، 
أو لتنظي�م المدن، أو غير ذلك مّما يتص�ل بالجانب المدني لحياة 
البش�ر، وهذه مناطق فراغ، واألحسن تسميتها مناطق حّرة، تتصل 
بجان�ب التقدي�ر من تفكير البش�ر، وتتص�ل بالظ�روف والعوامل 
والق�درات والطاق�ات، وما يمارس�ه الدين في ه�ذه الجوانب هو 
وضع الضوابط، وتوجيه المس�ار في س�ياق مقاصد عامة وقوانين 

حاكمة.

أسلمة القوانين!

* سـماحة السيـد، منذ فتـرة السبعينيـات بدأت عمليـة تسييس 
الدين، وأصبح في المنطقة العربية كثير من المطالبين بأسلمة 
القوانيـن، وإقامة الدولة اإلسـالمية، فهل تعتقـد أّن هذا األمر 
يخدم تجربة التعايش المدني في المنطقة العربية بشـكل عام، 

وفي لبنان بشكل خاص؟

� ب�رزت دع�وات أس�لمة القوانين ف�ي الواقع ك�رّدة فعل على 
التغري�ب، ث�م كرّدة فع�ل عل�ى الدولة الُقطري�ة الت�ي قامت على 
قاعدة علمانية في مطلع القرن، ثم أخفقت في تحقيق أيِّ تقدم في 

مجتمعاتها، وأيِّ تحديث.

من الطبيعي أن تس�تلهم المجتمعات المس�لمة في تش�ريعاتها 
ش�رائع اإلس�ام وقوانين�ه كم�ا تس�تلهم المجتمع�ات األوروبية 
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القواني�ن الروماني�ة مث�ًا، وهذا ش�يء كان يحصل على مس�توى 
التش�ريع حت�ى ف�ي أكث�ر البل�دان العربي�ة علماني�ة، وألجل ذلك 
فمطلب أس�لمة القوانين ل�م تكن دعوة قائمة على أس�اس علمي 
وعقان�ي تحمل إمكاني�ة التطبيق في الدول�ة الحديثة، وال كانت 
تق�وم عل�ى رؤية ش�املة لمكان�ة الدي�ن في حي�اة الدول�ة، أو في 
السياس�ة، أو فلنقل كانت دعوة سياس�ية، تستبطن نوعًا من اإلدانة 
لسلطة لم تأت بالخير الذي كانت َتِعُد به، وال بالوفرة التي أقنعت 

رت لها. الناس بها، وال باآلمال التي نظَّ

إن اس�تلهام اإلس�ام ف�ي تجرب�ة بن�اء الدول�ة ينبغ�ي أن يلبي 
حاج�ات الف�رد والمجتمع، ويحقق التنمي�ة واالزدهار بما يحفظ 
س�امة التجرب�ة، وال يمك�ن بل�وغ ذل�ك إال بتأس�يس رؤية على 
قاع�دة االجتهاد بما يتناس�ب مع م�ا بلغه عالم السياس�ة والتنظيم 
من مس�تويات وإال فإّننا س�نصل إلى اإلخفاق، وإذا كان هناك من 
قوانين أمر اإلساُم المؤمنين بااللتزام بها في بعض ميادين الحياة 
فا يمكن إقرارها كقوانين في الدولة باإلكراه بل بعد قبول الناس 

بها..

الدين واإلرهاب

* مـا هـو اإلرهاب مـن الوجهة الدينيـة والسياسـية، وهل يعتبر 
اإلرهاب اليوم نتيجة القتحام الدين في السياسة؟
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� اإلرهاب هو اس�تعمال العنف لفرض رأي أو قناعة واعتقاد، 
مع ما يس�تلزمه ذلك من امتهان لإلنس�ان، وتس�ّلط عليه، واحتقار 
إلنس�انيته، واس�تهتار بكرامته ومكانته ووجوده. وقد يبلغ العنف 
أقص�اه حي�ن يتبّدى ف�ي صورة إزه�اق للحي�اة بص�ور مهولة من 
صور القس�وة وأش�كالها.. واإلرهاب يمارس فرديًا، وعلى شكل 
ممارس�ة جماعية تقودها رؤية مش�تركة لجماعة من البش�ر، تمنح 
الحق لنفس�ها بسلطان وهيمنة على البش�ر، والتاريخ مليء بصور 
مرعبة لممارس�ة عن�ف غير محدود، إمبراطوريات أبادت ش�عوبًا 
عى، ودول مارس�ت العنف  تح�ت ذرائع مختلفة وباس�م ح�ق مدَّ
واإلره�اب وقتل�ت وأبادت وش�ّردت حت�ى أولئك الذي�ن كانوا 
م�ن مواطنيه�ا أو فلنقل م�ن رعاياه�ا، وجماعات بش�رية مختلفة 
المش�ارب عّب�رت عن نفس�ها بص�ور وحش�ية من الممارس�ات، 

وتحت ذرائع دينية أو أسطورية أو قومية أو عرقية، أو سياسية.

وفي ضوء ما نشهده خال السنين األخيرة، أخذ العنف يتحول 
إلى ظاهرة مفرطة في انتشارها ومفرطة في األسباب التي تولدها، 
ال عاق�ة للدين بما هو ديٌن بالعنف. العنف غرض بش�ري يقصد 
من�ه إثبات الذات وتأكيد األنا وانتزاع س�لطان أو س�يادة، وهو قد 
يتذّرع بالدين ليبّرر ذاته، مس�تندًا إلى نصوص ينزعها من س�ياقها، 
ليش�رع عنفًا ال يرضاه الدين إال في حال�ة رد العدوان، وقد يتذرع 
بذرائ�ع أخرى ال تمت إلى الدين، كنش�ر الديمقراطية، واالنتصار 
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للحري�ة، أو للدف�اع ع�ن جماعة تش�عر بخطر عل�ى وجودها، أو 
للحصول على مآرب أو مكانة أو سلطان.

الحرب العالمية الثانية أحد أكبر مظاهر اإلرهاب، أمم تمارس 
الوحش�ية في أجلى صورها انتصارًا ألن�ا أو قومية متضخمة، كما 
كان الح�ال مع ألمانيا، وأمم تمارس�ه باس�تعاء ولمآرب خاصة، 
وبحج�ة االنتصار للحق ال�ذي تملكه متمث�ًا بالديمقراطية، كما 
صنع�ت الوالي�ات المتحدة في الياب�ان، أو فيتن�ام، أو العراق، أو 
أمي�ركا الاتينية، وكما صنعت فرنس�ا في الجزائ�ر أو غيرها، وقد 
يك�ون اإلره�اب صورة من ص�ور القوة الخالصة، الت�ي تنزع إلى 
تأكي�د ذاته�ا ال لغرض أو هدف، كما صنع اإلس�كندر وهو يندفع 
ف�ي ب�اد الش�رق يوّجه�ه اإلحس�اس بالعظم�ة. نعم الدي�ن أحد 
الوسائل التي يلجأ اإلنسان إليها حين يبّرر لنفسه جموح القوة التي 
يمارسها، وهو ش�يء رأيناه في أديان كبرى.. أعني في ممارسات 

دينية في المسيحية واليهودية واإلسام.

اإلرهاب أداة بين األقوياء

* مـا رأيكم بمن يقـوم اآلن بعمليات اإلرهاب في العراق أو في 
سوريا أو في أماكن أخرى من العالمين العربي واإلسالمي؟

� يب�دو أّن ه�ذا ه�و زم�ن تمجي�د العنف باس�م الدي�ن، يمتلئ 
العال�م العرب�ي واإلس�امي بدع�اوى الجه�اد، ويختل�ط الحابل 
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بالناب�ل، تق�وده جماع�ات ال ُيعل�م عل�ى وج�ه الّدقة كي�ف تدار 
ووف�ق أية أيديولوجي�ا، ومن الذي يتحّكم به�ا، ال ضوابط تضبط 
إيق�اع حركتها، وال موازين يقوم عليه�ا اندفاعها، وهي في األعم 
األغل�ب تق�ّوض المجتمع�ات التي تق�وم فيها وتمّزقه�ا وُترعب 
أهلها وتتوحش، يحركها عقل تكفيري، جامد وفهم س�لبي مضاد 
لمعن�ى الحي�اة والدي�ن والتاري�خ.. ومث�ل هذه الحركات يس�هل 
االس�تثمار فيه�ا، وه�ي تتغّذى م�ن مواق�ع عدي�دة، ويتحكم في 
حركتها وُتستغل، وتش�غل وتمنح أسباب القوة لتدمير مجتمعات 
وكيان�ات وتفكي�ك أمم في ظل اس�تراتيجية كوني�ة إلدارة فوضى 
مدم�رة تس�مح لألقوياء بإعادة رس�م ص�ورة العال�م ومنطقتنا بما 

يحقق لهم مصالحهم ومآربهم.

أزمة الحركات الدينية ـ السياسية

* فـي أيِّ إطـار دولـي ظهـرت الحركـات الدينيـةـ  السياسـية، 
ومـا هـي نظرتكم إلى هـذه الحركات، مثل الوهابيـة، البهائية 
والقاديانيـة، واإلخوان المسلمين وغيرهـا.. وما هي نظرتكم 
إلـى هـذه الحركـات من خالل مـا يسـود الوطـن العربي من 

األصوليات السلفية؟

� ولدت هذه الحركات في ظروف مختلفة وتش�ّكلت تجربتها 
استنادًا إلى تصورات متنوعة، القاديانية ُولدت في مناخ مشكات 
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الهن�د في مطلع الق�رن الماضي كحركة تصحيحية لمس�ار طويل 
من الممارس�ة الدينية.. وكذا البهائية، أما الوهابية، فهي نشأت في 
سياق إعادة االعتبار أواًل للحنبلية الجديدة، ثم تحالفت مع سلطة 
قبلي�ة لتم�د نفوذه�ا الديني في ش�به الجزي�رة العربي�ة، واإلخوان 
المس�لمون نش�أوا ك�ردة فع�ل عل�ى الحداث�ة الغربي�ة ومظاهرها 
الت�ي راحت تتفش�ى في حياة المس�لمين أواًل لتصبح بعدها دعوة 
صريح�ة إلع�ادة االعتب�ار لحكم الش�ريعة، وقد تن�اول الكثيرون 
أسباب وظروف نشوء هذه الحركات الدينية شرقًا وغربًا، ودراسة 
قواع�د فكرها، وتقويم تجربتها. ال يتس�ع المقام هنا لمناقش�ة كّل 

ذلك، ومجال الكام حولها واسع، متعّدد الجوانب واألبعاد.

وفيما يتصل بالراهن، ال ُتبدي الحركات الدينية � السياسية قدرة 
عل�ى تج�اوز الصعاب التي تم�ّر بها. أخفق مش�روعها في النصف 
األول من القرن العش�رين ألسباب عديدة، ومنها عدم قدرتها على 
فه�م أبع�اد الواقع ومش�كاته ومآزقه، وحينما نجحت في ترس�يخ 
وجودها في اجتماع موّحد كما هو حال الوهابية، مس�تظلة بس�لطة 
سياس�ية تؤّس�س مش�روعيتها اس�تنادًا إليها، فإّنها حمل�ت لونًا من 
اإلقصاء لآلخر وّلد أزمات في الداخل اإلس�امي. ما نش�هده اآلن 
في العالم اإلسامي من حروب وكوارث جزء كبير منه وّلدته أفكار 
إقصائية رسختها جماعات إسامية ُعنفّية متطّرفة، أساءت لإلسام 

والمسلمين أكثر بكثير مما أساءت إليه قوى ودول معادية.
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»آيات شيطانية« والمعايير المزدوجة

* كتاب سلمان رشدي »آيات شيطانية« الذي صدر عام 1989 
جـرت حولـه ضجـة كبيـرة ومظاهـرات حاشـدة حتـى راح 
األوروبيون خاصة ينظرون إلى اإلسـالم بأّنه دين متعّصب في 
جوهره، السؤال: كيف تنظرون إلى موقف المسلمين من هذه 

القضية؟

� ُتنش�ر في كلِّ عام آالف الكتب التي تعمل للنيل من اإلس�ام 
في عقائده ومبادئه وتشريعاته وأحكامه وقيمه وتعاليمه، وتاريخه 
وحضارته، وهذا تقلي�د تاريخي في الغرب لم يتقّلص بالرغم من 
اتس�اع مساحة المعرفة، وانفتاح العالم بعضه على البعض اآلخر، 
وتطّور مناهج البحث العلمي. منذ القرون الوس�طى وحتى اآلن، 
كان موقف الغرب س�لبيًا، على تفاوت، من اإلسام كدين، ولقد 

اقترن هذا الموقف الثقافي بهيمنة حضارية واستعمارية..

لق�د أخضع الغ�رُب العالَم اإلس�امي فت�رة طويلة م�ن الزمن 
ر بنية مجتمعات�ه، وأفقر طاقاته وعّطل قدراته،  ونه�ب ثرواته، ودمَّ
ولقد كانت ردات فعل المسلمين متنوعة، ومتفاوتة تجاه كّل ذلك، 
لكن األكثر وضوحًا في المشهد أّن الغرب مارس تجاهنا استعاًء 
حضاري�ًا ال حدود له اس�تنادًا إلى أكثر أش�كال التعصب همجية، 
منطلقًا من إحس�اس بتفوقه حتى على كّل الثقافات والحضارات، 
مظه�رًا عنصرية باتج�اه الش�عوب، وتعصبًا فوق المعق�ول لتراثه 
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وهويت�ه، لم يوِل أب�دًا وفي مدى زمن طويل أهمية لحقوق البش�ر 
الذين يحيطون به وال لكرامتهم وال لوجودهم. خذ مثًا استعمار 
بريطانيا للهند، واستعمار األوروبيين ألفريقيا وألميركا.. ال يملك 
ًا نظيفًا يحّصنه ضد العنصرية، ويحصن سمعته ضد  الغرب س�جِّ
التعص�ب. لقد دع�م بكل قوة العنصرية الصهيونية للس�يطرة على 
فلس�طين، وم�ا زالت مباركته الحتال فلس�طين إلى اآلن تش�ّكل 

أفظع شكل من أشكال الكراهية األوروبية والغربية للشعوب.

وبغ�ض النظ�ر ع�ن نجاع�ة إدارة المواجهة مع قضية س�ليمان 
رشدي، أو عدمها، فإّن هذه القضية بدت كأنها انتهاٌك لتاريخ ولقيم 
بشكل ش�ديد االبتذال، وتحقيرًا ألمة ولتراث ولقداسة معنوية... 
ال تستطيع أن تلوم أمة على رّدة فعلها تجاه احتقار لتاريخها يتسم 
بالحقد في لحظة من لحظات التاريخ، كان يحاول المسلمون فيها 
اس�تعادة وعيهم بذاتهم وتاريخهم، وكرامتهم، وفي لحظة ش�عور 
بالقوة واالستقال ومن حقِّ كلِّ أمة أن تدافع عن مبادئها وكرامتها 

وثقافتها وهويتها وتاريخها، في مواجهة تحقير متعّمد..

ونح�ن هنا لس�نا في معرض الدفاع عما ح�دث، حين نقول إّن 
أوروبا نفس�ها تحاك�م األفكار وتضطه�د مثقفين يغ�ّردون خارج 
س�رب قيمها التقليدية وتس�ّفههم، بل أري�د أن أتحّدث عن مصير 
أولئ�ك المثقفين الذين ناقش�وا ب�كّل روح علمية وباالس�تناد إلى 
وثائ�ق تاريخية وراهنة، مس�ألة الهولوكس�ت أو ش�ّككوا بالرواية 
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الحقيقي�ة لاس�تعمار في أفريقيا أو آس�يا أو أمي�ركا، ثمة مفّكرون 
غربي�ون كثي�رون اس�ُتبعدوا م�ن المش�هد ألّنه�م ناص�روا قضايا 
الش�عوب المظلوم�ة، م�ا يظه�ر أّن الغ�رب لي�س جن�ة عل�ى هذا 
الصعيد، ثمة كراهي�ة تتفاوت في حّدتها بين مجتمع غربي وآخر، 

وهي تتنامى بشكل متصاعد وألكثر من سبب.. 

***
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