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مؤمنون ومالحدة

[]3/2
بحرية؟ ما تفعله الرسالة السماوية هو عكس
ما يتوقعه األصولي منها ،هي تحرر «الفرد»
م ــن ع ـب ــادة «امل ـج ـت ـمــع» .ه ــي تـعـيــد الـتـشــريــع
لإلنسان الفرد .تعيد الحرية إليه .ولذلك فهي
باستعادتها للحرية واألخـ ــاق والـعـقــل من
املجتمع تجعل اإليمان بالله ممكنًا .املجتمع
ال يستطيع أن يــؤمــن بــالـلــه ،املـجـتـمــع وثني
بطبعه .كابح لحرية الفرد بطبعه .الفرد هو
ال ــذي يــؤمــن ،ألن الـفــرد فــي وحــدتــه يستطيع
أن يــدخــل إلــى املطلق عبر شـعــوره بالقانون
األخالقي وتمتعه بالفن.
ً
خــذ مـثــا مشهد تحريم قتل «امل ـ ــوؤودة» .إن
امل ـش ـهــد يـشـيــر ال ــى عـمـلـيــة ت ـحــريــر الــرســالــة
لـلـبـشــر م ــن ع ـب ــادة األع ـ ــراف .لـقــد ق ــام ال ـقــرآن
بـمـخــاطـبــة األف ـ ـ ــراد وط ـل ــب م ـن ـهــم« ،كـ ــل على
ح ــدة» ،بــأن يــراجـعــوا مــا هــو مـعــروف عندهم
ب ـص ــورة ف ــردي ــة «ال ذن ــب ل ـل ـم ــوؤودة ف ــي أن
تـقـتــل» .هــذه األخ ــاق الـفــرديــة كــانــت مكبوتة
ت ـحــت أخـ ــاق امل ـج ـت ـمــع .وع ـبــر ه ــذه األخ ــاق
الـفــرديــة يــدخــل ،كــل إن ـســان عـلــى ح ــدة ،داخــل
جماعة املسلمني .القرآن لم يقرر أنه من غير
األخــاقــي قتل األطـفــال .سيكون من املضحك
أن نـنـتـظــر ال ـ ــرب لـيـخـبــرنــا أنـ ــه عـلـيـنــا أن ال
نقتل األط ـفــال! هــذه األخ ــاق كــانــت مــوجــودة
سلفًا ،كل ما قام به القرآن هو تحرير األفراد.
مــا أن ن ــدرك أن ال «رب» ب ــدون أخ ــاق ،حتى
ن ــرى الـتـشــابــه بــن منهج األصــولـيــة ومنهج
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ال ــادي ـن ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة .كــاهـمــا
يشترك في كونهما أيديولوجيا اجتماعية ال
تعترف بوجود أخالق عند األفراد.
كــا التوجهني ال يعترف بــأن هنالك «خيرًا»
ف ــي ال ـ ـنـ ــاس .ألن ك ــا ال ـت ــوج ـه ــن ال يـعـتــرف
«ب ــاإليـ ـم ــان» .اإليـ ـم ــان الـ ــذي يــدخــل ب ــه ال ـفــرد
مـســاحــة األخ ــاق والـحــريــة بـمــا يجعله أكثر
مــن م ـجــرد إن ـس ــان .بــالـنـسـبــة إل ــى الليبرالية
ف ــإن الـبـشــر س ــوف يـتـبـعــون مصالحهم متى
سنحت الـفــرصــة ،حتى األخ ــاق نفسها يتم
تفسيرها تحت وطأة العلم الواقعي (وال أقول
امل ــادي) على أنـهــا نــوع أو آخــر مــن املصلحة.
ولذلك على املجتمع أن يكبت هذه الحيوانية
ف ــي داخ ــل ال ـن ــاس عـبــر «ق ــوان ــن اجـتـمــاعـيــة»
تأتي من الخارج ويخضع لها الجميع .نفس
األم ــر بالنسبة إل ــى األصــول ـيــة .هــي ت ــرى في
الدين ،أو في نصوص الدين ،وفي الرب ،شيئًا
محسوسًا حاضرًا ،هي تسمح بالشك ،وترى
ّ
أن حرية اإلنسان املطلقة ستقوده إلى البحث
ع ــن م ـصــال ـحــه ،ك ــأي حـ ـي ــوان ،وم ــن ث ــم تــأتــي
ض ــرورة الـنــص كـقــانــون اجتماعي .بالنسبة
إلــى األصــولـيــة فنحن عبر خضوعنا للنص
بشكل كامل فإننا نسيطر على الحيوان في
داخلنا.
فــي داخ ــل ه ــذه املـنـظــومــة ال ـتــي تـتــوجــس من
الفردية ال توجد أي مساحة حرية .وبالفعل،

ف ــإن األفـ ـ ــراد غ ـيــر األح ـ ـ ــرار ،س ــوف يـتــوقـفــون
ع ــن ك ــون ـه ــم أف ـ ـ ـ ــرادًا وسـ ـيـ ـب ــدؤون ف ــي تـمـثــل
قواعد املجتمع ،وفــي هــذا اإلطــار فقط سوف
ي ـص ـب ـح ــون غـ ـي ــر أخ ــاقـ ـي ــن (وه ـ ـنـ ــا يـظـهــر
الفرد-الحيوان في تعبير آالن باديو) وليس
ال ـع ـك ــس .وفـ ــي م ـقــابــل هـ ــذا ال ـع ـلــم امل ـت ـشــائــم،
هنالك فلسفة ودين من نوع آخر .يمكن فيها
«اإليمان» بالحرية الجذرية لإلنسان ،بحريته
مــن «مـصــالـحــه» وم ــن «ن ـف ـســه» .مـنــذ املثالية
األملــان ـيــة (كــانــت ،هـيـغــل) وحـتــى عـلــم النفس
الالكاني ،ومرورًا بالثورات املاركسية ،حاول
ال ـب ـشــر أن ي ـكــونــوا «مـجـتـمـعــا» م ــن األح ـ ــرار.
مجتمع يمكن فيه أن يوجد اإلنسان في كامل
غرابته وتـفـ ّـرده .إن ما يصعب فهمه في هذا
اإلطـ ــار ،هــو أن مجتمع األفـ ــراد األحـ ــرار هــذا
هو أكثر ترابطًا وتنظيمًا من املجتمع املفكك
للحرية الليبرالية الزائفة الــذي نعيش فيها
اآلن .إن األفــراد األحــرار ليسوا قطعًا متفرقة،
فالحرية واألخ ــاق هي أشياء مطلقة تجمع
ك ــل الـ ـن ــاس .ع ـنــدمــا ي ــرح ــل إرن ـس ـتــو جـيـفــارا
ل ـي ـقــاتــل م ــن أجـ ــل ال ـح ــري ــة واالسـ ـتـ ـق ــال ف ــإن
شيئًا عظيمًا جدًا سيربطه بفرانز فانون ،هم
«إخوة» مثل اإلخوة في الثورة الفرنسية ،لكن
هــذه طريقة فــي التجمع تختلف جــذريــا عن
كل الطرق التي تعودنا عليها .في داخل هذه
«األحزاب الجذرية» ال يوجد قانون اجتماعي،
ال ت ــوج ــد «ع ـ ـ ـ ـ ــادات» وال «م ـ ـجـ ــامـ ــات» .فــي
داخلها يــوجــد أف ــراد يتعاملون مــع بعضهم
البعض بلباقة ولطف ،تجمعهم رابطة قوية
ولكن ال يحفهم أي غطاء خارجي .لذلك ربما
ت ـحــدث أوس ـك ــار واي ـل ــد ع ــن «روح» اإلن ـســان
فــي االشتراكية .املجتمع االشـتــراكــي سيوفر
ال ـخ ـل ـف ـيــة امل ــادي ــة ال ـت ــي س ـي ـكــون م ــن املـمـكــن
داخلها ظهور «الــروح» ،الفرد املختلف .نحن
«املاديون» الذين نتحدث دائمًا عن رأس املال،
ومصالح العمال ،والتنظيم املــادي للطبقات
القاعدية .نحن في الحقيقة من يهتم بـ«روح»
الـنــاس .أمــا املتشدقون بــالــروح فغاية فعلهم
هو تحويل البشر لحيوانات تنتظر «الحياة»
األخرى.
هــذه الفلسفة في الجذرية يمثل الدين ،الذي
يصنع األفــراد األحــرار ،أحد أجمل تجلياتها.
لـ ــذلـ ــك فـ ـ ــإن عـ ـل ــي عـ ـ ــزت ب ـي ـغ ــوف ـي ـت ــش ،وه ــو
اإلس ــام ــي الـ ــذي ص ـنــع أك ـث ــر ال ــدف ــوع ــات عن
اإلسالم قوة ،سيختفي مثلما اختفى اليسار
ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وأف ــري ـق ـي ــا (وأوروب ـ ـ ـ ــا).
سيختفي ألن ما أدى إلى اختفاء أي سياسة
جذرية سيؤدي إلى اختفاء أي دين حقيقي:
هيمنة طبقات رجعية على املجتمع ،وقهر
ال ـنــاس ،ال يمكن أن ينجز إال بتدمير الـقــوة
السياسية للتحرر (الـيـســار) ،وتدمير القوة
الروحية للتحرر (الفلسفة/الدين).
* كاتب سوداني

ّ
أتشبث بـهــا ،وال أفلتها
حــزب قشة الـغــريــق،
أبـدًا من يــدي ،من حــزب الشاطرة التي تغزل
بــرجــل حـ ـم ــارة ...،نـمـقــت ال ـهــزي ـمــة ،وال نقبل
بها فإن قضت علينا نموت كالشجر واقفني
ننجز أمرين كالهما جميل :شرف املحاولة،
وخبرات ثمينة».
َّ
ِم ـ ـ ْـع ـ ـ َـول الـ ـت ــاري ــخ الـ ـ ــذي وأد ح ـ ــق امل ـ ـ ــرأة فــي
ّ
السياسية موضوع ذو جــدل واسع
السلطة
َّ
ِّ
ِّ
في الـتــراث السياسي اإلســامــي ،تسببت به
َّ
األعرابية التي ساهمت بشكل وآخر
الثقافة
َّ
ِّ
فــي االنـتـفــاخ ال ــذك ــوري ،ولـكــن هــذا املــوضــوع
ل ــم يـقـتـصــر ع ـلــى ال ـف ـكــر امل ـش ــرق ـ ِّـي ف ـق ــط ،بل
ّ
الغربي ،فلم تحصل املــرأة
حتى الفكر
شمل ّ
عـلــى ح ــق الـتـصــويــت ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
َّ
األميركية حتى سنة  ،1920واململكة املتحدة
ما بني عامي  1918و  1928لسان حال الرجال
على ِّحد قول نزار قباني« :-كيف يمكنني أن
أربــح املعركة؟ وأنــا رجــل واح ــد ،وأنــت قبيلة
ّ
ّ
السياسية التي قد
فالرومانسية
من النساء»،
ُي ِّ
العالم اليوم قد تحتاج
في
البعض
صورها
ُ
ُ
إلــى تسويات بلقيس خــصــوصــا فــي منطقة
َّ
َّ
الدولي
الشرق األوسط ،باملقابل فإن التعامل
ُ
صعب جـ ّـدًا ...ال ُنـريد أن نكون على مستوى
امللكة «فــانــديــن» الـتــي أم ــرت بسجن حالقها
َّ
ِّ
الخاص ُم َّدة ثالثة أعوام حتى ال يعلم أحد أن
الشيب قد مأل شعرها.
كـمــا ال ُيـمـكــن ن ـك ــران ص ـعــود ن ـســاء ف ــي دول

ُمـسـلـمــة وآس ـيــويــة مـثــل رئـيـســة أنــدونـيـسـيــا
ميغاواتي سوكارنو بــوتــري ،والفيليبينية
غـلــوريــا أورويـ ــو ،وشــانــدريـكــا كوماراتونغا
مــن ســريــانـكــا ،وحسينة واج ــد وصـلــت إلــى
رئاسة الحكومة في بنغالدش.
ص ـح ـيــح ل ــو ت ـح ـقــق ذلـ ـ ــك ،وك ــان ــت ه ـي ــاري
كـلـيـنـتــون َّأول رئـيـســة ف ــي ت ــاري ــخ ال ــوالي ــات
املتحدة ،كما ذكرتها في كتابي «القيادة في
َّ
ّ
األميركية» الصادر عام
الخارجية
السياسة
َّ
 2014فــي ب ـغــداد لــن تـكــون الـســبــاقــة فــي هــذا
ّ
ّ
وآسيوية،
إسالمية،
املجال ،فقد سبقتها دول
ُ
وإذا ق ِّدر لهيالري أن تفوز بمنصب الرئيس
َّ
الخامس واألربعني ألميركا فهل إن التأنيث
سيشمل البيت األبيض.
يبقى كسر حاجز التاريخ والزمن ُم ّ
همًا؛ لذا
َّ
فإن نصيحة رائعة من الراحل السيد محمد
حسني فضل الله قرأتها في أحد كتبه« :على
املــرأة أن تقاتل من أجــل أن تجعل من عقلها
ً
ع ـقــا يـحـتــاجــه ال ـن ــاس ،وم ــن جـهــدهــا جـهـدًا
يحتاجه الناس ...ولكن ال تستطيع أن تصنع
من املــرأة قائدًا ،املــرأة التي تحاول أن تعيش
ف ــي نـفـسـهــا مـ ـش ــروع قـ ـي ــادة اج ـت ـمــاعـ ّـيــة ،أو
ّ
سياسية ،أو ثقافية بحجم طاقتها» ،وما زلنا
ّ
بانتظار حلم قباني بأن تثور املرأة العربية
على شرق السبايا ،والتكايا ،والبخور.
* مدير مركز بالدي للدراسات واألبحاث
ّ
االستراتيجية ـ العراق

الشيخ شفيق جرادي *
لطاملا اشتغل العالم في ثقافاته على التباينات
والثالثيات وغير ذلك.
والثنائيات ّ
ويغلب على ظــنــي أن السبب فــي كــل هــذا يعود
لحاجة أي جماعة من الناس تعريف هويتها،
ُ
ومــن املعلوم أن الهوية إنما تـحـ ّـدد بحيثيتني،
الحيثية األولى حينما ّ
ّ
تعبر عن نفسها بما هي
ّ
هي .والحيثية الثانية حينما تعبر عن نفسها
بـنـفـيـهــا االن ـت ـس ــاب ل ـغ ـيــرهــا ،أو ن ـفــي ان ـت ـســاب
الغير لها.
إلــى هنا ،نحن مــع وضــع طبيعي ال شائبة فيه
مــن حيث الفكرة واملـنـطــق ،لكن املشكلة تتفاقم
عـنــدمــا يـقــوم أهــل ديــن مــا ،بـغــض الـنـظــر عــن ما
هــو ه ــذا الــديــن ،فينسبون ألنـفـسـهــم أنـهــم «أل»
مــؤمـنــون ،ولـيــوضـحــوا املـقـصــود أكـثــر يذهبون
ليعتبروا من ال يقول مقولتهم أنــه مهرطق ،أو
كــافــر ،أو مـشــرك ،أو ملحد .بمعنى آخــر ،كــل من
ليسوا على شاكلة هذا الدين فهم «ال مؤمن».
وهـ ــذا م ــا ي ـف ــرض عـلـيـنــا أن نـ ــدرس ال ـف ـك ــرة مــن
زاويتني:
 .1ال ــزاوي ــة الــدي ـنـ ّـيــة :لـنـبـحــث ع ــن مـقـصــود هــذا
ال ــدي ــن م ــن م ـع ـنــى اإلي ـ ـمـ ــان ،ف ـهــل ي ـع ـنــي ب ــه مــن
ّ
ال يـشـهــد ع ـلــى م ــا يـشـهــد ه ــو ع ـل ـيــه ،أو يـصــلــي
صـ ــاتـ ــه ،أو ي ـح ـي ــي الـ ـشـ ـع ــائ ــر عـ ـل ــى ط ــري ـق ـت ــه.
وب ــال ـت ــال ــي ،ف ـت ـع ـب ـيــر م ــؤم ــن ه ـن ــا ،ي ـص ـبــح أمـ ـرًا
ّ
ّ
وطرائقيًا ،وكل النفي الذي يمارسه نحو
شكليًا
ّ
اآلخــر هــو مـجــرد تعبير عــن الطريق فــي الوعي
والعيش؟!

المؤمن الحق هو الذي يعترف
بأصل اآلخر المختلف معه
قيمًا ونمط عيش
يحلو للبعض اليوم أن
ينسب اإللحاد إلى العلمنة
أو إلى العلمية
علينا أن نبحث عن
الجامع اإلنساني بين الجماعات
ال أن نجنح نحو كيل الشتائم
ّ
اإلنسانية :والتي تتجاوز كل الطرق
 .2الزاوية
ّ
الدينية والـحــدود التي تضعها املــذاهــب ،وهي
زاوي ــة تتفاعل مــع اإلن ـســان فــي أصــل كينونته،
وفي أصل حقه ووجودهّ .
وهي زاويــة ،باملناسبة ،تتبناها بعض األديان
كـحـقـيـقــة دي ـنـ ّـيــة وإن ـســان ـيــة واحـ ـ ــدة ،وم ــن هــذه
األديان اإلسالم.
وبـحـســب هــذه الــزاويــة اإلنـســانـ ّـيــة ،فــاملــؤمــن هو
صاحب القناعة بوجود خالق وإله للعالم.
وقــد ُي ِّ
عبر أصحاب الجماعات الدينية عن هذا
اإلي ـم ــان بـطــرقـهــم ال ـخ ــاص ــة ،ب ــل ق ــد ن ـجــد م ــن ال
يـسـلــك طــريــق الــديــن فــي الـحـيــاة مــؤمــن بــوجــود
اإلله؛ إذ الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخالئق.
ٌّ
لـ ــذا ،فـبـحـســب ال ـن ــزع ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ل ــإي ـم ــان كــل
يـعـتــرف بــالـخــالــق عـلــى طــريـقـتــه ،واملـشـتــرك بني
املوجد لإلنسان
الجميع هو أصل اإلقرار باإلله
ِ
والحياة والعالم.
ول ـق ــد ق ــرأن ــا ل ــإم ــام ال ـخ ـم ـي ـنــي وأس ـ ـتـ ــاذه ش ــاه
آب ــادي ،وملكي تبريزي كالمًا يعتبرون فيه أن
ّ
يتحرك بوجدانه نحو كماله،
كل موجود إنما
ٌ
ّ
ّ
يسبح الله حتى لو
وما الكمال إل الله ،لذا كل
لم يقولوا بذلك.
ّ
إن ه ــذا الـتـحـلـيــل الــدي ـنـ ّـي لـلـحـقـيـقــة اإلنـســانـيــة
يقوم على اإليجابية في أصل النظرة لآلخر.
ٌ
ملحد حتى ولــو قــال هذا
وعـنــده ال يــوجــد أحـ ٌـد
ال ـب ـع ــض أنـ ــه ال ي ــؤم ــن ب ــوج ــود الـ ـل ــه؛ أي حـتــى
ّ
ل ــو جـ ـح ــدوا وجـ ـ ــوده س ـب ـحــانــه إل أن أنـفـسـهــم
م ـس ـت ـي ـق ـنــة ب ــأص ــل وجـ ــودهـ ــا ب ــال ـك ــام ــل امل ـط ـلــق
ّ
س ـب ـحــانــه .إل أن ه ــذه ال ــزاوي ــة م ــن الـتـحـلـيــل ال
ت ـن ـفــي وج ـ ــود م ــن ال ي ــري ــد ال ـطــري ـقــة اإلي ـمــان ـيــة
الـخــاصــة ،وهـنــا تــأتــي تـسـمـيــات الـغـيــر بامللحد
وغ ـيــر امل ـل ـحــد .ل ـكــن املـشـكـلــة م ــع هـ ــؤالء ه ــي في
طريقة فهم ومـمــارســة العيش والـقـيــم ،وليست
في الجذور واألصول.
وإذا ك ــان األم ــر كــذلــك ،فــاملــؤمــن الـحــق هــو الــذي
يـ ـعـ ـت ــرف بـ ــأصـ ــل اآلخ ـ ـ ــر امل ـخ ـت ـل ــف مـ ـع ــه ق ـي ـم ــا،
وط ــريـ ـق ــة ،ونـ ـم ــط عـ ـي ــش .وهـ ـن ــا ،تـ ـب ــرز واح ـ ــدة
م ــن ص ــور ال ـت ـعـ ّـدديــة األخ ــاق ـ ّـي ــة وال ـق ـي ـمـ ّـيــة بني

جماعات الناس ،وبني من هم مؤمنون ،ومن هم
مالحدة.
ّ
وبحسب فهمي ،فإن امللحد هو شخص قد يعلن
موقفه السلبي من فكرة الدين واإللــه ،والحياة
اآلخــرة الواقعة خلف هــذه الحياة الدنيا ،ولقد
كـ ــانـ ــوا ي ـص ـط ـل ـح ــون ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــاضـ ــي بــاســم
«الدهري».
وك ـمــا ط ــاب لـبـعـضـهــم أن يـسـ ّـمـيـهــم مـشـعــوذيــن،
وسحرة ،ومهرطقني ،وعبدة شياطني ،بل كانوا
ينسبون إليهم أبـشــع صــور الـصـفــات واأللـقــاب
ألنهم يرفضون الله والدين.
وط ـب ـع ــا ن ـح ــن ال ن ـع ـت ـقــد أن هـ ــذه ال ـتــوص ـي ـفــات
دقـيـقــة وصـحـيـحــة ،ألن الــدهــريــن ه ــم أصـحــاب
فـهــم زم ـنــي يــرف ـضــون فـيــه كــل مــا ي ـمـ ّـت ملــا فــوق
ّ
الزمن بصلة ليس إل...
أم ــا ال ـي ــوم فـيـحـلــو لـلـبـعــض أن يـنـســب اإلل ـحــاد
إلــى العلمنة أو إلــى العلمية ،اعـتـقــادًا منهم أن
العلم هو البديل عن الفلسفة والدين في كشف
أس ـ ــرار ه ــذا ال ـعــالــم وت ـف ـس ـيــره ،وه ــي الـفــرضـيــة
الـتــي مــا زال ــت تشغل بــال أهــل الـفـكــر والفلسفة
ً
وال ــدي ــن .ف ـهــل ف ـع ــا يـمـكــن أن نـعـتـبــر أن نـطــاق
البحث العلمي هــو عينه نطاق البحث الديني
ّ
ً
أو الفلسفي ليكون بديال عنهما؟ وتولد عن هذا
النقاش حقل من فلسفة العلم يساهم فيه علماء
مؤمنون ،وعلماء مالحدة ...لكن املسألة بنهاية
املطاف ســوف تبقى في دائــرة تأويل العلم بني
اإليـ ـم ــان وغـ ـي ــره ،وال ي ـن ـب ـغــي ل ـه ــذا امل ـب ـحــث أن
ّ
ُيفسد فــي ّ
التعددية
ود الـعــاقــات اإلنـســانـ ّـيــة –
ّ
قضية.
أي
ّأم ـ ـ ــا ال ـ ـقـ ــول ب ـ ــأن ال ـع ـل ـم ـن ــة هـ ــي رؤي ـ ـ ــة دن ـي ـ ّ
ـوي ــة
ّ
تعني الــاديـنـ ّـيــة ،فهذا مــا تكذبه حقائق مسار
ال ـع ـل ـمــانـ ّـيــة وم ـق ــاص ــده ــا ،خ ــاص ــة ل ــدى ت ـي ــارات
واسعة ممن جمعوا بني اإليمان بالله واحترام
ً
الدين ،وبني العلمنة وإن كانوا يقولون فعال إن
الـعـلـمـنــة تــرفــض سـلـطــة ال ـتــراث واملــاضــي حتى
ّ
ل ــو ك ــان دي ـن ــا ،إل أن ــه رف ــض لـل ـسـل ـطــة ،لـلـقـمــع،
َ
اإلقطاعيْ
وللظلم الذي لحق باإلنسانية جراء
ّ
ّ
والديني .وهذا ،حتى الدينيني اليوم،
السياسي
بعضهم على األكيد ،يتفقون فيه مع العلمانيني.
األمــر الــذي يفرض علينا أن نبحث عن الجامع
اإلنساني بني الجماعات في القضايا اإلنسانية
وال ـح ـق ــوق ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى ،ال أن ن ـج ـنــح ن ـح ــو كـيــل
السباب والشتائم األيديولوجية والسياسية.
أن ت ـخ ـت ــار ال ــزم ــن واآلن ك ــأف ــق ل ـل ــرؤي ــة ون ـمــط
ال ـع ـيــش ،ه ــذا يـعـنــي أن ت ـكــون عـلـمــانـ ّـيــا وه ــو ال
يـسـتــدعــي عـلــى اإلط ــاق أن ــك تـنـكــر مــا وراء هــذا
العالم وما بعده ..ثم لو فرضنا أنك كنت كذلك
فلماذا يجب أن يـســاوي ذلــك الـعــداء؟ ألــم يحفل
ّ
ال ـت ــاري ــخ اإلس ــام ــي بـمـتـكــلـمــن م ــن وزن هـشــام
بــن الحكم كــانــوا على صلة فكرية ومـســاملــة في
ال ـع ـيــش م ــع ده ــري ــن؟ أل ــم يـفـتـقــد ده ــري ــون كثر
اإلمام الصادق عليه السالم الذي كان يحاججهم
بجوار الكعبة؟
إن كان هناك مؤمنون ومالحدة ،هل هذا يعني
أنـنــا ينبغي أن نبحث عــن مساحات التقاصف
والتشائم والقتل الرمزي ،في أشكال من العبائر
والـ ــرسـ ــوم الـ ـس ــاخ ــرة ه ـن ــا وهـ ـن ــاك م ــن وس ــائ ــل
اإلع ــام؟ هــل حــق التعبير يعني أن أسـخــر منك
ومما تعتقد؟ أم أن هذا الحق في الحرية هو قرين
بإنسانيتك وإنسانيتي،
العقالنية التي تؤمن
ّ
وأن نبحث عن سبل للتحاور البناء؟
كفانا تكاذبًا ،ال العلماني بما هو علماني ،وال
ٌ
ملحد ّ
عدوي ..وإن كانا يختلفان
امللحد بما هو
عني أحيانًا بشكل جذري..
وال ينبغي للمالحدة أن يتخذوا من أهل اإليمان
أع ـ ً
ّ
يتربصونهم حتى فــي زالت اللسان
ـداء لهم
وسقطات التعبير.
إن ّ
عدونا املشترك هو الظالم املغتصب للحقوق
ً
واألرض ،فـمـثــا ل ــو جـمــع اإلل ـح ــاد ب ــن عــروبــي
ّ
ثوري ،وصهيوني ظالم ،هل يفاضله على مؤمن
بالله واليوم اآلخــر من أبناء الجهاد واملقاومة
إلســرائـيــل وعــدوان ـهــا؟ أب ـدًا ،فإنسانية اإلنـســان
فيهما سابقة على موقفهما النظري.
حرًا في قيمه على ّ
فأنا أقبل ألف مرة ملحدًا ّ
مد ٍع
لإليمان وهو ظالم للناس وحقوق البشر.
ف ـيــا مــؤم ـنــي وم ــاح ــدة ه ــذا ال ــوط ــن وال ـقــومـ ّـيــة
والـقـضــايــا املشتركة كفانا تـكــاذبــا بــادعــاء أننا
أع ــداء ،نحن أبـنــاء مصير حياتي مشترك ،وفي
ع ـمــق ت ــراث ـن ــا ال ـف ـك ــري ج ــوام ــع ك ـث ـيــرة ح ـتــى لــو
افترقنا في الدين والطريقة .نعم لكم دينكم َ
ولي
دي ــن ..لـكــن كــانــا يـنـتـمــي ،أو ينبغي أن ينتمي
لشعور إنساني عميق في حبه لإلنسان ورفضه
الظلم ،وفي قناعته بحق االختالف ،وأن الحوار
ّ
بــن املختلفني رحـمــة ..وال يتحول إلــى نقمة إل
إذا اتبعنا طريق التقاصف.
ّ
ّ
الدينية
الحكمية للدراسات
* رئيس معهد املعارف
ّ
والفلسفية

