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مقّدمة

املجتمع  أبناء  تواصل  تعيق  حالة  إنّها  غري صحيّة،  حالة  أو  ظاهرة  نفسه  حّد  التطرّف يف 

العربيّة واإلسالميّة عموماً  األّمة  ابتُليت  السلم األهيل. وقد  فيه، وتهّدد  التفّكك  الواحد، وتحدث 

بوتائر رسيعة خالل العقود األخرية، تنذر بالكثري من  بهذه الظاهرة التي نشهد لها تنامياً مطّرداً 

العواقب الوخيمة التي تنتظرنا يف املستقبل القريب إن مل يتّم تدارك هذا الوضع املُقلق.

وقد اتخذ التطرّف والتعّصب أوجهاً متعّددة يف عرصنا الحارض، فمن التطرّف الديني وحالة 

األصوليّة املتنامية بني األديان، إىل التطرّف املذهبي الذي يشعل املنطقة برّمتها، إىل التطرّف السيايس 

الفكري  التطرّف  إىل  والقمع،  االستبداد  السياسية ويعّزز من حالة  الجامعات  تواصل  يعيق  الذي 

الذي يُلغي اآلخر ويتعامل معه من موقع النفي واإلبعاد.

التعبريان، أحد  الديني( و )التيار العلاميّن(، إذا صّح  بـ )التيار  وتعّد العالقة بني ما يسّمى 

أوجه تأزّم العالقات بني الجامعات يف العامل العريب واإلسالمي، متاماً كام هي العالقة املأزومة بني 

العديد من املذاهب والطوائف اإلسالميّة أيضاً، فقد ظهر التطرّف عىل هذا الصعيد أيضاً، وشهد 

تنامياً كبرياً يف فرتٍة قياسيّة، إىل أن بلغ يف العقدين األخريين حّد التصادم يف أكرث من موقع وعىل 

أكرث من صعيد.

ال نعاين يف املنطقة من أزمة عالقات بني الديانات فحسب، وال بني املذاهب فحسب، وال بني 

التيارات والقوى السياسية فحسب، بل نحن نعاين أيضاً من أزمة عالقة بني األفكار أيضاً.

بدرونا، سوف نحاول استجالء معامل هذه األزمة يف العالقة بني الديني والعلامين يف عاملنا 

العريب واإلسالمي، ثم منارس نقداً عىل هذه الصورة القامئة، لنخرج مبجموعة من التوصيات التي 

نقرتحها لفّض هذا اللون من االشتباك يف بلداننا، بغية تحقيق السلم األهيل الراسخ، والتواصل الدائم 

بني رشائح املجتمع ومكّوناته الدينية والثقافية والسياسية أيضاً.

أو عن هذا  الدين والعلامنيّة  أتكلّم هنا عن  أنّني ال  البداية  أن أوضح منذ  ويهّمني جداً 

املذهب يف الدين أو ذاك، من الشيعة أو السّنة أو الصوفية أو اإلباضيّة أو.. بل مركز اشتغايل هنا 

إمّنا هو العقل أو التيارات أو الجامعات املتطرّفة يف الحياة الدينيّة، ويف الحياة العلامنيّة، ويف الحياة 

السنيّة، ويف الحياة الشيعيّة وهكذا، فاقتىض التوضيح.
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مفاتيح رضوريّة

عندما نفّكر يف معامل األزمة القامئة بني الديني والعلامين، وفقاً للثنائية املطروحة اليوم، فقد 

التطرّف  فيها ظاهرة  تتجىّل  التي  األزمات  األزمة وسائر  الجوهر بني هذه  كبرية يف  ال نجد فروقاً 

والتعّصب يف املنطقة، مبعنى أّن جوهر املشكلة القامئة يف التطرّف الديني ويف التطرّف املذهبي ويف 

التطرّف السيايس، هو بعينه يظهر مرًّة أخرى يف التطرّف القائم يف العالقة بني الديني والعلامين، 

ولسنا أمام ظاهرة مختلفة يف جوهرها وروحها، بل نحن أمام تجلٍّ آخر للظاهرة نفسها، وهو ما 

سأحاول أن أكتشف بعض معامله يف هذه الوريقات املتواضعة.

وال أريد هنا أن أغرق يف نحت أو اختيار املصطلحات، من حيث إّن التطرّف ال يعّب ـ يف 

وجهة نظر ـ عن حالة سلبيّة، إمّنا الحالة السلبيّة تكمن عندما يتحّول التطرّف أو غريه إىل نوٍع من 

التعّصب؛ ألّن التطرّف هو أخذ طرف واختيار جانب من الجوانب، بينام التعّصب يأيت من العصابة 

التي قد توضع عىل العينني، فإذا اخرتنا هذا التحليل اللغوي فنحن أمام مفهوم سلبي يقوم عليه 

أو يتخذه التعّصب، بينام ال نجد بالرضورة هذا املفهوم يف التطرّف؛ ألّن اختيار طرف من األطراف 

ليس عنرصاً سلبيّاً، ففي الفكر والعلوم ال يعني االعتدال وال الوسطية أن تختار وسطاً بني االتجاهات 

وتتخىّل عاّم تراه حّقاً وصواباً، بل من حّقك ـ حيث يقودك العقل والتفكري ـ أن تختار أيَّ اتجاه، ولو 

كان لو قارنّاه بسائر االتجاهات القامئة يف الساحة ميثل أقىص اليمني أو أقىص اليسار، ففي قضايا 

التنازل عن  يتّم  املعنى، ليك  الحقيقة ال توجد عمليات تفاوض بهذا  النظري والبحث عن  العقل 

يشء هنا مقابل يشء هناك، بغية الوصول إىل حلول، إمّنا جوهر االعتدال والتعّددية هو أن يسمح 

لكّل طرف باختيار أفكاره مهام كانت بعيدًة عن الطرف اآلخر، رشط أن تخضع العالقة مع اآلخر 

عىل أسس وسطيّة معتدلة، تؤّمن سالماً وطنيّاً واستقراراً اجتامعيّاً وإنصافاً أخالقيّاً وحفظاً للحقوق.

إمّنا يصبح التطرّف عنرصاً سلبيّاً حينام يساوي االنفصال عن املجتمع، فعندما يقوم الفكر 

املتطرّف بفصل ذاته عن املجتمع، محدثاً قطيعة وعزلة، فهو يبدأ باالنغالق عىل ذاته، وتضعف 

عنده مهارة الحوار وفّن التواصل، ليصاب يف النهاية بأمراض ذهنيّة مزمنة.
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التطرّف والدوغمة

ينمو التطرّف االنغالقي يف بيئة حاضنة متثل الدوغامئية أبرز مظاهرها. تقوم الدوغامئية 

عىل مفهوم ينتج بدوره مفهوماً آخر، فاإلطالق الذي يتسم به العقل الدوغاميئ ال يسمح بوجود 

طرف آخر يف امليدان، ومن ثم فإّن اإلطالق يساوي الوحدة. وتتجه العقلية الدوغامئيّة إىل اعتبار 

منظومتها الفكرية منظومة مطلقة ليست فيها نسبيّات، فالحقيقة التي تصل إليها تتسم باإلطالق.

هذا اإلطالق يبدو واضحاً جداً يف الفكر الديني؛ ألّن حجر الزاوية يف هذا الفكر يقوم عىل 

بتنزيل سمة اإلطالق املخلوعة  مفهوم )الله( بوصفه املطلق املتعايل، ويقوم الفكر الديني أحياناً 

عىل الله تعاىل، إىل البنى التحتية التي تشّكل أجزاء منظومته املتبقيّة، وبهذا يتّم تأليه كّل يشء، 

ويتجىّل الله يف صورة البرش، حيث يصبحون آلهًة صغاراً ميلكون بعض صفات اإلله الكبري، وقد يقع 

الغلّو يف هذا األمر عندما يعبد البرش من دون الله عبادة حقيقيّة، بينام تظهر عمليات تأليه أخرى 

بشكل أخّف لتصل إىل الزعامء الدينينّي والسياسيني وغريهم، بوصفهم أمنوذج الله يف األرض. وبالتايل 

فإّن العقل الديني املتطرّف يصنع مجموعة من اآللهة التي يقوم بعبادتها من دون الله مبعنى من 

املعاين؛ ألنّه يخلع صفة اإلطالق عليها، وهي الصفة التي ال تحمل مصداقاً حقيقيّاً شمولياً سوى يف 

الله وحده فقط؛ ألنّه املطلق الحقيقي من جميع الجهات.

دوماً  واألفكار  مطلقة،  والحلول  مطلقة،  املذهبي  أو  الديني  املتطرّف  العقل  يف  املفاهيم 

وقد  واإلنسان،  والفكر  الحياة  وقائع  مختلف  يستوعب  عرضيّاً  يكون  قد  اإلطالق  وهذا  مطلقة، 

يكون اشتداديّاً، مبعنى أّن الفكرة نفسها تغدو مطلقة، أّي تصل يف قدرة الحّقانية التي متلكها إىل 

حّد اإلطالق، فتسلب أّي فكرٍة مختلفة معها أدىن مراتب الصّحة واملقبوليّة والرشعيّة، وهذا هو ما 

ينتج مفهوم الوحدة؛ إذ ليس يف البني سوى يشء واحد، هو األنا الكبرية املتطرّفة الحاملة ملفاهيمها 

ومقوالتها املطلقة.

وإذا كانت الحقيقة املطلقة موجودة يف الفكر الديني واملذهبي بوصفها األساس الذي يقوم 

عليه، وأّن خطأ التطرّف الديني ـ وكذا املذهبي ـ هو يف ترسية سمة اإلطالق من الله إىل ما سواه، 

فإّن الفكر البرشي العلامين املتطرّف يبدو يل أنّه مل يتخلّص أيضاً من هذا النهج يف التفكري، رغم أنّه 

من الناحية النظريّة ينادي دوماً باملرونة والنسبية والحركيّة واملتغرّي واملؤقّت وغري ذلك.

فعندما نذهب يف رحلة رسيعة يف كتابات العديد من العلامنيني العرب املتشّددين نجد لغًة 
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واضحة يف احتكار الحقيقة، ويف إطالق العقل اإلنساين بدل مامرسة عقالنيٍّة نقديّة معه، والتعاطي 

بَنَفٍس استعاليئ مع األفكار األخرى. إّن اللغة االستعالئية ليست إال تعبرياً عن ظاهرة الطبقيّة يف 

الفكر، فهناك الفكر السيّد، وهناك الفكر العبد، واللغة االستعالئية تقّدم يل صاحبها عىل أنّه يعتقد 

بأنّه يحمل فكر سادٍة وسيادة وليس فكر عبيد، فمن النزعة اإلطالقيّة املاركسيّة إىل نهاية التاريخ، 

إىل كلامت املثّقف العريب عن القدر والحتميات، ذلك كلّه ييش مبا نحن بصدده.

التطرّف وأزمة الحامية والهويّة

يبدو ألّي متابع للوضع يف العامل العريب واإلسالمي أّن هذا العامل يبحث عن هويّة يف عرص 

العوملة وما بعد الحداثة. يبدو يل واضحاً جداً أّن الشباب العريب أشبه مبن فقد ذاكرته ويسري يف 

الذي فقد ذاكرته بحادث َسري  ليعرف نفسه من خاللها.. كذاك  يبحث عن هويّة  تائهاً  الطرقات 

مل  وإذا  ذاته،  ليعرف  عنها  يبحث  الطرقات  يجول  فهو  الشخصيّة،  بطاقته  عينه  الوقت  وأضاع يف 

يحصل عىل هويّته األصليّة أو الحقيقيّة فإنّه سيكون مضطرّاً ـ للخالص من العذاب ـ أن يتقّمص أّي 

هوية أخرى حّد التفاين بها والفناء، يك تلبّي حاجته لإلحساس بالذات والوجود.

عندما يكون اإلنسان خائفاً من املصري القادم املجهول، ويجد أّن سفينته تسري دون إرادته، 

وال يعرف أين تحّط رحاله، فهو محتاٌج لألمن والحامية؛ ليبّث يف نفسه الطأمنينة والراحة والسكينة، 

وهذا التوصيف ميكن أن ينطبق عىل قطاع واسع من الشباب العريب واملسلم اليوم، من أنا؟ وما هي 

الحلقات االجتامعية األقرب يل؟ وملن أنتمي؟

يف عامل ال ميكن للفرد فيه أن يحمي نفسه لوحده، البّد لك أن تنضوي تحت جامعة تنتمي 

إليها؛ فتجد األمن واألمان معها، وتسكن نفسك وتهدأ روحك، يف وضع من هذا النوع تجد نفسك 

مضطرّاً ألن تنتمي بطريقة حاّدة ورشسة؛ إذ كلاّم تعّمق االنتامء ازداد إحساس الفرد بأنّه أصبح قويّاً 

بالجامعة؛ ألّن األنا الفردية تذوب يف األنا الجامعيّة القويّة.

فعندما ينتمي املتديّن فهو ينتمي بقّوة، ويبالغ يف االنتامء، ويشعر بجروح عميقة عندما 

تتعرّض البيئة التي انتمى إليها للنقد أو الخسارة؛ ألّن ذلك يوهن من قّوته ويفقده األمن والسكينة، 

ومعنى االنتامء بقّوة هو املبالغة يف هذا االنتامء، والتشويه فيه، ووقوف النقد واملراجعة دون تقّدم، 

وعدم السامح باآلخر؛ ألنّه سوف يتّم الشعور بأّن اآلخر يريد القضاء عيّل، فعندما تتشابك هذه 

األمور مع بعضها يظهر التطرّف الحاّد، ويكون الهروب إىل األمام أيضاً. ويتّم تصوير كّل الخالفات 
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عىل أنّها معارك وجود، ومن ثم فمن الطبيعي أّن األنا املدافعة عن نفسها سوف تفني اآلخرين 

لتبقى يف عامل يقوم عىل رصاع البقاء. وإفناء اآلخرين يكون يف هذه الحالة مادياً أو معنويّاً، ومن أكب 

وسائل التصفية املعنوية يف الثقافة الدينية واملذهبيّة هو سياسة التكفري واإلخراج من الدين؛ ألّن 

التكفري والتبديع و.. يدّمران الحامية االجتامعيّة للطرف اآلخر ويفتتان كّل عنارص حصانته، ويقومان 

بتعريته متاماً؛ ليفّر إىل مكان آخر يركن إليه، وبالتايل تخلو الساحة للفكر املتطرّف بهذه الطريقة.

الهروب  ازداد  االنتامء  تعّمق  العريب؛ فكلاّم  العامل  العلامين يف  الوسط  األمر عينه نجده يف 

إىل األمام، وبالتايل يصبح العلامين مضطرّاً لتصفية حسابه مع كّل القيم القامئة يف املجتمع، مبا فيها 

القيم الدينية املجمع عليها أو تلك التي ال رضر فيها حتى من وجهة نظره؛ ألّن الطرف اآلخر يعتاش 

ويعيش عىل هذه القيم؛ فليك أمتّكن من إلغائه يلزمني أن أصّفي حسايب مع القيم نفسها التي 

بنى عرشه عليها، وبذلك يورّط العلامين املتطرّف نفسه يف رصاع مع الدين يتسم بالعنف والحّدة 

املوروث  الذي يتخذ من  القائم  الديني  التطرّف  إمّنا يصارع  أمره  والتعايل؛ ورمبا يكون يف حقيقة 

الديني مصدره األساس للتغذية املتواصلة.

إّن انتامء املتطرّف العلامين لعلامنيّته يُشعره بالنزعة اإلطالقيّة التي تفقده قدرة التنسيق 

والتواصل مع اآلخرين، ولهذا قد يصل به الحال أن يحمي نفسه باالرمتاء يف أحضان األمم األخرى 

التي متثل مالذ العلامنيّة يف العامل.

التطرّف والتغذية املتبادلة

قد ال يشعر بعضنا بأّن التطرّف الديني يعتاش وينتيش بالتطرّف العلامين يف العامل العريب، كام 

أّن التطرّف العلامين يزداد إحساسه بالنشوة كلاّم تنامى التطرّف الديني وازداد إفراطاً، وأعني بذلك 

أّن املتطرّفني عادًة يهّمهم دوماً تظهري املتطرّفني يف الطرف اآلخر، وال يشعرون بأّي ارتياح لتعويم 

معتديل الفريق اآلخر، فرغم عداوة متطّريف الطرفني لبعضهام، إال أنّهم يجدون وجود اآلخر املتطرّف 

ذريعة قويّة لتبير وجودهم يف مجتمعاتهم ومحيطهم.

هذا األمر نفسه وجدناه يف رصاع املذاهب مع بعضها يف العامل اإلسالمي، ونجده أيضاً يف 

رصاع العلامنيّة والدين يف العامل العريب عىل بعض الصعد، فكلاّم ازداد العلامين املتطرّف نقداً للدين 

وسخريًة به واستهزاء وتعالياً ليمّس املقّدسات الدينية األشّد حرمًة، عّزز املتطرّف الديني موقعه يف 

الوسط الديني عموماً، متخذاً التطرّف العلامين ذريعة، والعكس هو الصحيح؛ فكلاّم ازداد التطرف 
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الديني واإلرهاب املنتسب للدين، عّزز العلامين املتطرّف موقعه، وبّرر مواقفه املتشّددة من الدين 

كلّه.

إلقناع  املتعّصبني يسعى دوماً  الطرفني  أّن كّل فريق من  السياق  النظر يف هذا  يلفت  وما 

جمهوره بأنّه ال يوجد يف الفريق اآلخر تيار معتدل أساساً، فحقيقة التديّن هي ما نراه من تديّن 

إرهايب عنفي هنا أو هناك، وأّما التديّن اإلنساين املعتدل فال وجود له، وإمّنا هو صورة قناع مزيّف 

لذاك التديّن العنفي عينه، هذا يشء رأيناه مراراً يف الخطاب العلامين املتطرّف اليوم. واألمر عينه 

نجده يف رصاع املذاهب مع بعضها، فالشيعي املتطرّف قد يشعر بحرج كلاّم رأى حّب أهل البيت 

النبوي شائعاً يف أهل السّنة؛ فيام يشعر بارتياح عندما يجد العكس يف بعضهم، وهكذا ال يُبدي 

السّني املتطرّف ارتياحاً أحياناً لوجود تشيّع معتدل يتخذ موقفاً مقبوالً من الصحابة؛ ألنّه يرغب يف 

تقديم التشيّع لوحًة واحدة متطرّفة من وجهة نظره.. هذه الظاهرة خطرية جّداً، وتبّدد أّي إمكانية 

يف التواصل، ويف الوصول إىل تفاهم مشرتك بني التيارات أو املذاهب القامئة.

رصاع السلطة ودوره يف تغذية التطرّف

هو  والعلامين،  الديني  بشكلَيه:  التعّصب  النتشار  الرئيسة  األسباب  أحد  أّن  عّنا  يغيب  ال 

الرصاع عىل السلطة بينهام يف العامل العريب واإلسالمي، وهو ما رأيناه بشكل واضح بعد عام 2010م، 

ثقافة  ـ  سليمة  ودميقراطية  حالة صحيّة  يكون ضمن  ال  عندما  ـ  يغّذي  السلطة  عىل  الرصاع  إّن 

التعّصب والتشّدد والعنف، السيام عندما يؤمن الفريقان بأّن مفتاح الخالص هو يف وصول كّل واحد 

منهام إىل السلطة ومتّكنه من نرش قناعاته وإنفاذها يف املجتمع.

السلطة؛  احتكار  يتّم  أن  البديهي  من  يغدو  التمثيل،  النسبيّة يف  تعرف  ال  ويف مجتمعاٍت 

فالديني املتعّصب يسعى بكل ما اُويت من قّوة لحذف الطرف اآلخر من الوجود بأّي طريقٍة كان، 

الفريق اآلخر عىل  العلامين املتطرّف لفعل ذلك أيضاً. ويقّدم كّل فريق من الطرفني  فيام يسعى 

أنّه السبب الحرصي والوحيد لرتاجع أحوال األّمة العربيّة واإلسالمية، األمر الذي يّبر له إلغاءه من 

الوجود، وتحويله من صديق إىل عدّو، أو إىل ما يشبه الغّدة الرسطانية التي يجب استئصالها متاماً. 

الدميقراطيّة يف  الروح  يُنتج سوى غياب  ـ ال  السلطة  التفكري ـ يف ظّل رصاع عىل  النوع من  فهذا 

مختلف مرافق الحياة، ومنها املجال السيايس.
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واإلعالميّة  الثقافية  للسلطة  متتّد  بل  السياسيّة،  السلطة  عند  تقف  ال  هنا  السلطة  إّن 

أو  ديني  أيضاً؛ فكّل متطرّف  اإلسالمي وتزّعمه  العامل  السلطة عىل  بل حتى ملفهوم  واالجتامعية، 

علامين أو مذهبي يسعى لإلمساك بقلوب الجامهري وعقولها بأّي طريقة حصل له ذلك، ويعتب أّن 

الرصاع مع الطرف اآلخر غري رشيف وال تحكمه قواعد األخالق الدميقراطيّة يف الخالف؛ ألّن اآلخر 

قد تّم سلب الصفات االعتباريّة عنه، مبعنى أنّه مل يعد يحظى ـ من وجهة نظر املتعّصب املتطرّف 

ـ بأّي رشعيّة، فالعلامين هو ملحد فاسق مبتدع مارق عند املتطرّف الديني، وهذا لوحده كاٍف يف 

سلبه حّق الوجود يف الحياة متاماً عىل املستوى السيايس أو االجتامعي أو الثقايف، واملتديّن إرهايب 

متخلّف رجعي نكويص ماضوّي تعطييل عند املتعّصب العلامين، وهذه التوصيفات كفيلة لوحدها 

يف سلبه حّق اإلمساك بالسلطة السياسيّة أو االجتامعيّة أو الثقافية أو غري ذلك، وهكذا الحال يف 

التعّصب املذهبي حيث يصبح اآلخر املذهبي مبتدعاً مخالفاً للسّنة الرشيفة منكراً لرصيح الكتاب 

متعّسفاً يف فهم الدين.. فام دامت هذه الرؤية موجودة، يف ظّل رصاع سلطوي، فإنّها سوف تشتّد 

لتبلغ أعنف مراحلها يف لحظٍة ما، وستنتج العنف بأشكاله املتعّددة.

قد ال نجد فرقاً يف هذه الحال بني التعّصب العلامين والتعّصب الديني والتعّصب املذهبي 

سوى يف أّن هذا التعّصب له لحية أو يرتدي حجاباً أو عباءة، فيام اآلخر تعّصب يكشف الجسد 

أو يكون من دون لحية، وتغرّي مفردات النبذ واإلقصاء وغياب الدميقراطيّة ال يرّض يف أصل وجود 

حالة التعّصب، مبعنى أّن غياب مفردة التكفري ال يعني أّن العلامين املتطرّف مل يعد ظاهرة سلبيّة يف 

املجتمع العريب وحالة مرضّة بتنمية هذا املجتمع ورقيّه؛ ألّن املفردة البديلة جاهزة ما دام املفهوم 

واحداً وما دامت الروح واحدًة وما دام نهج التفكري واحداً. فليس للتعصب مفردات خاّصة، وإمّنا 

يبتكر مفرداته ومفاهيمه تبعاً للفضاء الذي يحيا فيه، فيستغّل الفضاء املعريف والثقايف الذي يحيا 

فيه ليُنتج منه مفرداته تبعاً له، مثل التكفري يف مقابل الرجعيّة والظالمية، وغري ذلك.

املطلوب مّنا ليس توحيد مفردات التعّصب وحرصها، بل اكتشاف الحالة القامئة يف التعّصب، 

للبحث عنها يف هذه املفردات هنا أو هناك.

وما يلفت النظر أّن الرصاع املذهبي، والرصاع العلامين الديني، مثّة ما يثري فيهام ليطرح علينا 

العريب واإلسالمي  العامل  الفكري يف  أو  املذهبي  املستفيد من حالة الرصاع  التساؤل: من هو  هذا 

اليوم؟ هل ميكن أن يكون قد اُريد لنا جميعاً أن نشتغل ببعضنا، فيشتغل العلامين بالديني، والسّني 
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بالشيعي، والعكس، يك تتحّقق مصالح فريق ثالث مختلف عن الجميع، فيام يحِسب املتصارعون 

ويظّنون أنّهم ميارسون نضاالً مقّدساً من أجل الحقيقة، ومن أجل اإلنسان، ويف سبيل الله؟! ماذا 

جنت هذه الرصاعات )وليس الحوارات واالختالفات الفكريّة( اليوم سوى متزيق اللحمة الوطنية 

يف املجتمعات العربيّة واإلسالميّة، وتفتيت الدول القطريّة، وانكشاف مجتمعاتنا وأوطاننا للخارج 

انكشافاً جليّاً حتى بلغ يف بعض املواقع حّد االنكشاف األمني الفاحش؟! أظّن أّن األمر يستحّق أن 

نفّكر يف املستفيد األكب قبل أن نغرق يف وهم املستفيد األصغر.

هل ميكن اإلميان بوجود الله واإلنسان معاً؟ )حّق الله وحّق الناس(

أنّه باإلمكان  اختيار أحد السبيلني، رغم  تعاين حياتنا املعرفيّة من ثنائيّة تفرض علينا قهراً 

أو  عقديّاً  أو  روحيّاً  مرجعاً  بوصفه  الله  حضور  يرتاجع  املتطرّفة  العلامنيّة  ففي  معاً،  اختيارهام 

ترشيعيّاً، فيام يف التعّصب الديني يرتاجع حضور اإلنسان! ملاذا يجب تغييب أحد الطرفني يك ننتمي 

إىل اآلخر؟ األمر عينه نجده يف االنتامءات املذهبيّة، فإذا انتميت ملذهٍب ما فأنت ال تستطيع أن 

توافق املذهب اآلخر يف مبدأ فكري معنّي؛ ألّن هذا األمر يصرّيك التقاطيّاً أو فاقداً للهويّة!

دعوين أتوقّف قليالً عند الشّق املتصل بالقضيّة الدينية والعلامنيّة، فهنا يكمن سؤال رضوري: 

هل أنا مضطّر لتغييب اإلنسان يك اُحرض الله سبحانه يف الحياة؟ وهل حّقاً أنا مضطّر لتغييب الله 

يك اُعيد لإلنسان اعتباره؟

إّن الثقافة املتعّصبة للحالة الدينية والحالة العلامنيّة تضعنا أمام مفرتق طرق، وكأنّها تُلزمنا 

بإمكان  اإلقرار  أو  بينهام،  الجمع  هو  املطلوب  فيام  املشكلة،  تكمن  وهنا  الطرفني،  أحد  بتغييب 

الجمع عىل األقّل، فالله حّق واإلنسان حّق أيضاً، والله قيمة مقّدسة واإلنسان كذلك، هل حّقاً ال 

ميكن إنتاج فهم ديني يحرتم الطرفني معاً؟ وهل حّقاً ال تستطيع العلامنيّة أن تعيش إال بغياب الله 

متاماً؟ وهل من الصواب أن نفهم االنتامء لله تنّكراً لإلنسان وكفراً به وجحوداً؟!

لتجعلها  املتعّصب،  اإلنسان  هويّة  برصامة  تحّدد  أنّها  يف  املتعّصبة  العقليّة  مشكلة  تكمن 

ذات لون واحد متاماً، وهذا ما يعني أنّك مضطّر دوماً للتاميز، وبهذه الطريقة تهدر القيم املشرتكة 

مع اآلخرين أو تضمر أو ترتاجع لصالح القيم املميِّزة، ولهذا تفّضل التيارات املتعّصبة يف املذاهب 

الدينيّة هويّتها املذهبية أحياناً عىل هويّتها اإلسالميّة؛ ألّن الهويّة املذهبيّة تبدي الخصوصيّة فيام 
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الهويّة اإلسالميّة تبدي املشرتكات، ولعّل يف ذلك نوعاً من األنانيّة بحسب املنظور األخالقي.

بينهام،  افتعال مشكلة  الله، دون  اإلنسان مع  أن يعيش  املمكن جداً  بأنّه من  نعتقد  إنّنا 

التي  بالتجارب  العلامين غنيّان  الرتاث  الديني مع  لتغييب أحدهام لصالح اآلخر؛ والرتاث  تضطرّنا 

تحمل ثقافة الجمع والتوفيق، فاإلنسان يحيا بالله، بعد أن يذوب فيه، ويصحو به بعد أن يفنى 

فيه، ويصبح إنساناً كامالً بعد أن يعبده، إنّه املخلوق املكرّم.. هذه أصول النزعة الروحيّة يف الرتاث 

إىل  الدين  تحويل  بدل  الروحيّة  القيم  هذه  إحالل  عىل  االشتغال  وعلينا  عاّمة،  للديانات  الديني 

مجموعة طقوس جافّة مكرورة تضّحي مبضمونها األخالقي والبنايئ، لتتخذ مضموناً أقرب إىل العادة 

منه إىل العبادة. إّن هذه القيم الدينية الروحية العالية تسمح لنا حتى بوالدة الدين العاملي ـ عىل 

حّد تعبري كانط ـ القادر عىل تخطّي الهويات املختلفة يف بعض امتداداته.

وأيضاً الله قيمة مقّدسة ميكنها أن تساعد عىل إحالل وترسيخ القيم األخالقيّة يف املجتمع، 

السيام تلك املجتمعات التي متثل قضيّة الله جوهر هويّتها الوطنية والثقافية واالجتامعيّة، فلسنا 

الله واإلنسان يف العقل  بحاجة الفتعال مشكلة، وإن كانت تنحية الصورة اإلشكاليّة املفتعلة بني 

وعميقة،  جريئة  اجتهاديّة  وقراءات  كبري  تنظريي  لجهد  يحتاج  أمٌر  املتعّصبَني،  والعلامين  الديني 

ميكنها أن تحّررنا من رواسب العالقة املأزومة املفتعلة بني الله واإلنسان يف بعض الفهوم الدينية 

والعلامنيّة.

عندما تنتهي األهداف عند هدف واحد!

يدعو التعّصب عاّمة إىل التعامي عن أّي مشكلة أخرى يف الحياة، ومحاولة حرص املشاكل 

يف الطرف املنافس املختلف معه، السيام املنافس السلطوي باملعنى العام للكلمة، وهذا ما يعّزز 

بالتدريج يف عقل املتعّصبني ثقافة تحميل كّل سلبيات الواقع القائم يف املجتمع العريب واإلسالمي 

لفريٍق بعينه، ومحاولة التطّهر من أّي من هذه السلبيات؛ فعند املتعّصب العلامين تتحّمل الحالة 

الحضاري  والرتاجع  العسكريّة  والهزائم  االجتامعي  والرتّدي  االقتصادي  الفشل  مسؤوليّة  الدينية 

وانتشار األميّة والجهل، ومن ثّم فوظيفة العلامنية اليوم هي ـ فقط وفقط ـ معاداة الدين وتصفية 

الحالة الدينيّة املسؤولة عن كّل الفشل القائم، فيام يعتب املتعّصب الديني أّن هذا كلّه إمنا جاء 

نتيجة التوّجه نحو العلامنيّة واتّباع الغرب واللهث خلف املصالح الدنيويّة وغري ذلك.
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مييل التفكري املتعّصب عاّمًة لتطهري نفسه من أّي مسؤوليّة أو إدانة، وتحميل الطرف اآلخر 

كّل اإلدانات، وهذه اآلليّة وجدناها واضحة يف الخالف العلامين الديني مبظاهره املتعّصبة يف العامل 

النقد، وألّن ثقافة التعّصب ترى يف فكر الذات عصمًة  العريب واإلسالمي، فألّن املتعّصب ال يقبل 

وتعالياً وتسامياً ونوراً وهدى وبصرية، لهذا من الصعب أن يُعيد املتعّصب نظره نحو ذاته لتحميلها 

ولو بعض املسؤوليّات أو توجيه العتاب أو اللوم لها، فضالً عن إدانتها، فيضع كّل األزمات يف الفريق 

اآلخر، ولهذا عندما ينجح أحد الفريقني يف تصفية حسابه مع اآلخر أو يقوم بإلغائه متاماً من الساحة 

االجتامعيّة والسياسيّة والثقافيّة، يفرتض تلقائيّاً أّن االمور سوف تتحّسن، وأّن األّمة ستأكل من فوقها 

ومن تحت أرجلها، وإذ به يتفاجأ أّن شيئاً أساسيّاً مل يتغرّي؛ ليس ذلك ألّن اآلخر مل يكن رشيكاً يف 

تخلّف األمور واألوضاع، بل ألّن الذات كانت رشيكًة أيضاً، وثقافة التعّصب تلغي دامئاً ـ بحرصها 

منابع  متام  اكتشاف  يتّم  ال  وعندما  مسؤوليّة،  أّي  الذات  تحّمل  إمكانية  ـ  باآلخر  العرص  مشاكل 

املشكلة فإّن سّد منبع واحد مفرتض لن يؤّدي إىل تالشيها بالرضورة.

خطوات أّولّية يف طريق الحّل

العريب واإلسالمي،  العامل  العلامنية والدينية يف  القائم بني  توجد سبل كثرية لفّض االشتباك 

ورمبا ميكنني الحديث عن بعضها بنحو اإلشارة فقط:

1ـ  البدء بحوار منتج وبّناء وشفاف وواضح، يقوم عىل مبادرة الوسطينّي من الطرفني للتالقي، 

هذا  ويكون  محّددة،  قواسم مشرتكة، وعىل مساحات حريّة  والتفاوض عىل  األفكار،  تبادل  بُغية 

الحوار مستعّداً للخضوع لقوانني التفاوض، من التنازل عن بعض األمور هنا وهناك؛ لفّض االشتباك 

القائم املعيق لنهوض األّمة العربيّة واإلسالميّة.

وأصل أصول هذا الحوار هو تعرّف األطراف املذهبيّة، وكذا الطرف العلامين والديني، عىل 

بعضها بعضاً، بشكل واضح وصحيح؛ فالجهل باآلخر أحد أركان التعّصب تجاهه يف بعض األحيان، 

متاماً كام هو الجهل عاّمة سبٌب رئيس لظهور التعّصب يف املجتمع، وكلاّم متّكّنا من فهم اآلخر ووعيه 

عن قرب وضمن حالة متاس إيجايب مبارش كان ذلك أفعل يف خلق حياة حواريّة صحيّة معه.

2 ـ يسبق هذا الحوار اعرتاٌف حقيقي بالطرف اآلخر، بوصفه حالة قامئة فعليّة وحقيقيّة يف 

الوطن العريب واإلسالمي، ذات تجربة ميكن االستفادة من بعض جوانبها وأفكارها، ومن ثّم فالحوار 
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ليس وسيلة لتضييع الوقت أو كسبه، وال هو بالتكتيك املرحيل الذي يُراد الحصول من ورائه عىل 

يشء آخر غريه، وإمّنا هو مرشوع اسرتاتيجي حقيقي جاّد لإلمساك بكّل التيارات القادرة عىل التأثري 

بغية خلق مرحلة جديدة.

3 ـ إّن اعرتاف كّل فريق باآلخر وخوضه حواراً معه، يستدعي قيام املعتدلني من الطرفني 

مبامرسة نقد ذايت، بل وتعميم ثقافة النقد الذايت، فكلاّم سعينا ملامرسة نقد ذايت ونرشنا ثقافة النقد 

الذايت بني الدينينّي والعلامنيّني أنفسهم، تراجعت حالة التعّصب تجاه اآلخر؛ ألّن رواج روح النقد 

الذايت سيفيض إىل اقتالع روح التعّصب التي تبدو يف األحادية واإلطالق، ورفّض الشك، واالستعالء، 

وبناء الحواجز، والشعور بالرنجسيّة وغري ذلك. بل قد تفيض حاالت النقد الذايت إىل مشاريع مراجعة 

أو إعادة نظر، بل إىل مؤمترات مراجعة حقيقيّة، تضيّق الفرصة أمام املتعّصبني داخل الفريقني.

ومن رحم النقد الذايت، تأيت دعوتنا لتجديد الخطاب الديني، والخطاب املذهبي، وهي دعوة 

قدمية معروفة، لكّن دعوتنا األخرى التي نرفقها بهذه الدعوة هي لتجديد الخطاب العلامين يف العامل 

العريب واإلسالمي، فهذا الخطاب مطالٌب أيضاً بنقد ذاته وتجديدها ومراجعتها، وبتجديد الخطابات 

وبُنياتها التحتيّة ميكن أن ننفتح عىل مستوى آخر، ونتطلّع نحو اُفٍق جديد إن شاء الله.

4 ـ يعني هذا األمر ـ ببنوده الثالثة املتقّدمة ـ أّن عىل كّل فريق أن يرّوج داخل جامعته 

ثقافة تعميق هواجسنا تجاه اآلخرين، ففي  تفّهم هواجس اآلخرين تجاهنا، وليس فقط  لثقافة 

هذه الحال تعّم روح ُحسن الظّن بدل روح سوء الظّن باآلخرين.

العامل  العرص يف  أهّم قضايا  تتناول  أخرى(  تواصل  )وألوان  القيام مبؤمترات وملتقيات  ـ   5

فيها، ففي قضايا التنمية واالقتصاد والرتبية  العريب واإلسالمي، وتعمل عىل مشاركة الفريقني معاً 

والتعليم والطبقية والفساد واالستبداد وقضايا األّمة الكبى وغري ذلك يلزم أن يشارك العلامنيون 

واملتدينون معاً ـ وكذا أبناء املذاهب الدينيّة املختلفة يف أوطانهم ـ يف التفكري ملعالجة هذه القضايا 

بأّن  يف ملتقيات أو مؤمترات مشرتكة أو.. وتأثري هذه القضيّة مهم جداً؛ ألنّه يخلق شعوراً عميقاً 

اآلخر رشيك يف اإلصالح، ويحمل هّم األّمة، بدل الشعور بأنّه أحد أركان الفساد نفسه فيها.

6 ـ إطالق مشاريع املصالحة يف أكرث من بلد عريب ومسلم بني العلامنية والدينيّة، كام بني 

املذاهب، وال نقصد من املصالحة اعرتاف الديني بالفكر العلامين قهراً، وال العكس، بل مبعنى اعرتافه 
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ويحملون يف  والقرار،  واملشاركة  والتفكري  الحياة  الحّق يف  لهم  برٌش  بوصفهم  بالعلامنينّي رضورًة، 

تجربتهم عنارص نافعة ومنتجة وصالحة، والعكس صحيح متاماً.

اإلعالمية  الحمالت  لوقف  السعُي  املصالحة،  ملشاريع  الحاضنة  الفضاءات  أو  بنود  ومن 

الطرفني،  بني  االحتقان  حّدة  وتخفيف  ـ  الخالفيّة  القضايا  يف  الفكريّة  الحوارات  وليس  ـ  املتبادلة 

وتجفيف منابع التطرّف داخل كّل فريق.

إنّنا نتطلّع لليوم الذي ندير فيه اختالفاتنا بجدارة، وال نلغيها؛ ألّن مشكلتنا ـ كام قلنا مراراً 

ـ ليست يف أنّنا نختلف، بل هذه قّوتنا، إّنا مشكلتنا يف أنّنا ال نعرف أو ال نجيد إدارة اختالفنا يف 

الحياة.
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هوية البحث

اسم الباحث: د. حيدر حب الله- أستاذ وباحث يف العلوم الدينية واالنسانية وحاصل عىل 

شهادة الدكتوراه يف )مقارنة االديان والالهوت املسيحي( وله العديد من الكتب واملقاالت.

عنوان البحث: أوجه التعّصب يف املجتمع العريب - العلامين واملذهبي أمنوذجاً

تأريخ النرش:  حزيران 2022

رابط البحث: 

https://tinyurl.com/282rfua2

مالحظة:

اآلراء الواردة يف هذا البحث ال تعب بالرضورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعب فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النرش محفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط


