هنــاك حاجة ملحـّـة وشعـــور قـوي بضـرورة إعادة صيــاغة بعض المفاهيـم
التي يكثر تـداول عناوينـها في الوسـط االجتمـاعي والثقـافي بسبب كثرة
التشويهات التي لحقت بتلك المفاهيـم نتيجـة سوء فهمهـا أو سوء ممارستها
وتطبيقها مما جعل جملة من هذه التشويهات تعطي صــورة سيئة عن هذه
المفاهيـم وعدم صالحيتهــا  ,فقيمة المفهــوم تتحـدّد بمقــدار إنعكاســاته على
الواقـع العملي ومن هنا تعتبــر المفاهيـــم أفكـــاراً أســاسيــة وضــوابط مهمـّـة
لســلوك الفـرد والجماعــة بل هي القــــواعـد والركائـــز للعمل ومن تلك
العنـاوييـــن التي التبســت فيها المفاهيــــــــم وغـدت موضـع نقــاش وجــدال
حـول جـدواهــا العمـلي وفـائدتها الحياتيــــة
( التنــّوع والتعـــايـش والمواطنــة ) حيث واجهت هذه العنـاويـن إشكاليــــــات
كبيـرة وجـدالً واسـعا ً نتيجـة إختــالف النظــرة اليها من خالل إختــالف مفهومهـا
ونظرتهـا الى الدين.
فالنظــرة الســائدة عند الكثيــر من غيـر المسـلميــن الى األســالم في بالد الغــرب
أو في ســاحـة أمـريـكا الشـمــاليــة هو أنّ األســـالم ال يـعـطي شــرعـيــّـة ألي
فئـة من الفئــات وال يعـطـي شــرعـيــّــة للتنــّـوعـات بل يفـتــرض أن تـذوب هذه
التـنــوعـ ّـات باكملـــها أمــامـهُ وأن يتــوحـّـد الناس فيـه جملة ً وتفصـيــال.
هذه المســالة وضحــّـت بعض جوانبهــا في البحث الذي قدمتــّـه الى الجامعــة
العالميـــة للعلوم األســالميـة في لندن مـُبيـنـّـا ً أنّ الفكــر االســالمي موقفــهُ من
التـنـــّــوع والتـعــايـش بين المجتمــعـات األخـرى هو موقف إيجابي بحت  ،حيث
يعطي شــرعيـّـة الوجــود في العـقــائد والمذاهـب واألتجــاهـّـات الفكـريــة
المـخـالـفــة له وال يـفرض على اصـحـابـهـــا اإلذعــان له من دون قنـاعــات وال
يــُـكره على إعتـنــاقــه أحـدا ..وقد إستخرجت من ذلك البحث فقــرة في غــاية
األهميــة أعرضهــا بخدمتــكم آمالً أن أحظى بنقــدكم البنــّــاء وتوجيهــاتكم
الســديـدة وهي " كيف تستطيع المؤسســات الدينيــة إدارة التنــّــوع":
إنّ المؤسســات الدينيــة والثقـافيــة لها الدور في حـث أبنــاء المجتـمــع على
األنتـقــال من زمن التعـصــّـب الى زمن التســامح والتعــايــش  ,ولكن على الرغم
من رؤيــــة األديــــان والكتـب الســمـــاوية في الـقـبـــول باآلخـــر واألعـتـــراف
به والتعــايـش معـه حتى وان كان مغـــايــراً في ال ِديــن والمبـدأ إال أنّ داءاً مقيتــا ً
ال يــزال يـنـخــ ُر في كيـــان المجتمـعــات فـيـقــعـــ ُد بها عن النهـــوض ويـكــ ّرس
تـمـــزقــّـها ويمنعــها من التوحــّـد وإجتماع الشــمل وذلك الـداء الخطيــر هــــو

( التـعــصـّـب المذهبـي أو الدينــي )
يقول النبي (ص) [ مـَن كانَ في قلبـ ِه حــَبـّـة من خردل من عصبيـّـة
بعثــهُ هللا يو َم القيامــة مع أعـــــراب الجاهليــة ]

 -1الواجب على هذه المؤسسـّـــات الدينيـــة والثقــافـيــة
واالجتماعيــــة أن تـُـنبـّـه المجتمع على السـير على منهج
الرســل واألنبيــاء والصـالحين وطريقتـهم في التعاطي مع
اآلخرين وكيف كانوا يلتمســون العـُـذر غالبـا ً ألقـوامـهم
بأنــّـهم جاهلـون ال يعلمـون بالحقائق بأجمعــها  ,وفي ذلك
درس بليـغ لنا بأنْ ال نتـســــّـرع في إســاءة الظن
باآلخــرين وأن نتفــّـهم ظروفــهم التي تجعلهم غير
مـُـطـلـّـعين على الحقيقــة.
لقد ذكر (  ) y liww L .yeziviLفي بحثه
( المجتمــعات والمقاطــعات )

)(Communities and Enclaves
[ إنّ برامجنـا لم تنـظـّـم دروس تعليمية عن األديـان
والعـّرقيات األخرى التي تعيش بيننـا  ,إنّ عطلـة عيد
الشــكر في أمريكا بالرغم من إهتمامــها بالتــنـّـوع إال انـّـها
دون المســتوى المطلوب]
 -2إنّ على المؤسســات الدينيـة والثقافيــة التعريـف بهـذا
التـنــّـوع من خالل النصوص الشــرعية ال المواقف
الشـخصـية وال مــا يـُـمليه واقع العــصر فهناك اُناس لم
تتـوفر لهم فرصة التعـّـرف على منهجيــة ديـنـهم واألطـالع
عليه ولو اُتيحــتْ لهم تلك الفرصــة واُزيـحــَـتْ من
أمـا ِمــهم الشــبهــات والحواجز ألحتـرموا الراي المقابل
لهم يقول الفيلســــوف الفرنســي ( ديكـارت ) ( إنـي ال
أدعــّي أنّ المسـيحـيــّــة قـطعــــا ً أفضل دين في األرض ,
ولكنـنــّـي أقول أنّ المـسـيحـيــة هي األفـضـل بالقيــاس الى
األديــان التي أعـرفهـا وقد تناولتـها بالبحث والتحـقـيــق
وليـس لي أي عــــداء مع الحقيــــقــة  ,فقد يكون هناك في
أماكن اخرى من الدنيــا دين يرجح على المســيحيـة
ـب الشيخ المـطـهـري
وأحســن من المسـيحيــة ) وقد عقــْ ّ
على رأي (ديكـارت) قائالً:
( لو كان ديكارت صادقـا ً في حديثه ومســتســلما ً للحقيقة
بالمقدار الذي يدعـيــّـه لنفســه وقد بحث وإستقــصـى بكل
جهوده ولم يصل الى أكثر ممـا وصل اليه فـهو يـُعــّـ ُّد حينئـ ٍذ
مـُـســــلما ً
).
بالفطـرة

ق الرئيس األمريكي ( بــــاراك اوبــاما ) في
 لقد تطــّـر َإنـنــ ّـا نجد في ساحة أمريكـا الشمالية توجهـات متعددة متباينة ومتناقضة في خطابـه في جامعة القاهــرة بتاريخ  2002 – 6 – 4الى
تحديد النظر الى اآلخر المخالف دينيـا ً أو مذهبيا ً تترواح بين التشــّـدد المفرط أو الحـث على مفهـــوم التنــّــوع وتعميــق الثقــة بين أبنــاء
قائــــالً
:
واألديـــــان
التســامح المفرط وهذه ظاهرة طبيعية لســعة حجم هذه الســاحة وكثرة الشعـــوب
ب رئيســي هو " إختالف الفهم
القوميــات والطوائف فيها ولع ّل ذلك يعود الى سب ٍ
في الموازنة والترجيح بين ماورد في كثير من الكتب من نصــوص وآرا ٍء قد [ لقد أتـيــت ُ الى القــاهــرة للبحـث عن بــدايــة جـديـــدة
يدفع البعض بإتجاه التشـّـدد تجاه المخالفين وقد يشــجـّع القســم اآلخر على بين الواليـــــات المتحــّــدة والمسـلميــن حول العالـم
إستنــاداً الى المصلحة المشتـــركـة واالحتــرام المتبــادل
المرونة والتســامح والتعــايـش
وبالتالي تأتي المفاهيم والكتابات في هذا الموضوع تبعا ً لمواقف األشـخاص وهي بداية مبنيـّــة على أســــاس حقيقــة أنّ أمريـــكا
واألســالم ال يـُـعارضـان بعضهـما البعـض وال داعــي أبداً
وإنفعاالتـهم وطبائـعهم وظروفـهم "
لذلك فإنّ المؤسســّـــات الدينيــة والثقـــافيــة واألجتمــاعيـة عليها مهام للـتـنـافــس فيما بينــهما بل لهمــا قواســــم ومبـادئ
مشتـــركة يلتقيـان
وواجبــات كثيــرة في تعبئــة هذا الجيل وحركتــه

المعتـقـدات  ,فهـو مكان نحتـضـنُ فيـه تــنــّـوعـنا
عبــرها أال وهي مبــادى العـدالــة والتقــّــدم والتســــامح وكــرامـة األنســـان ,
إنـّـهُ يجـب أن يتــّـم بـذل جهـود مـُســـتـديـمـة لألســتماع الى بعــضــنا البعـض ومكــان نعتـقـــد فيــه بأنّ وع َد أمريــكـا هو أنـهُ يمكنـــك أن
وللتعــّـلم من بعـضــنــا البعـض والبـحـث عن أرضـّـية مشـــتركة ] تـَـنـْـشــد العقيــدة الســماوية التي تراهـا مالئمــة ل َك
ث ّم إسـتشـهد الرئيس االمــريـكي ( بـــاراك أوبــــاما ) باآلية القرآنيــة المباركـة :حســب تقديـرك ووفــق تقاليدك وبطـــريقتــك الخاصــة ]
ســـــديــدا ]
[ إتــقــّـوا هللا وقـولوا قــوالً َ
وقالت راعيـة مشــروع القرار الرئيســية ( إدي برنيس
إنّ النقطـة المهمة التي أكــّـد عليها الرئيس االمريكي في مقطع آخر من خطابه جونســون ) مخاطبة مجلس الكونغــــرس قبل إقـــرار
وأراد من خاللها أن تتــوجــّه الشعوب في العالم الى فهمها وعلى المؤسســات القـــرار [ إنّ المســلمين األمريكيــــن يســاهمــــون في
النمـو القوي للمجتـمع والثقـــافـة ولهم دور بارز في
الدينيــة والثقافيــة أن تركــّـز عليهــا قائالً:
[ ليس هناك أي شك من أنّ األســالم هو جزء ال يتجزأ من أمريكا واعتقــد أنّ العمليـّـة السـياسـيـــة لبلدنـا ونمـّـوه األقتصادي وتطـو ّره
أمريكا تمثــّـل التطلعــات المشتركة بيننا جميعــا ً بغض النظر عن العـِرق أو العلمي ومشــاريـعــــه التجـاريـــة الحـّـرة وتســامحــه
الديــانة أو المكــانة األجتمــاعية أال وهي تطـلــعــّـات العيش في ظل الســالم الديـني وتطـبيقـه للقانون وأمنــ ِه الداخلي ].
واألمــان والحصــول على التعليــم والعمــل بكرامــة والتعبيــر عن المحـبـّـة التي
نكــنــّــها لعائالتنــا ومجتمعاتنــا وربـــّـنـا  ,هذه هي قواســـمنا المشتــركة وهي  -4الدعـــوة الى األنـفـتــــاح ورفـض األنـغـــالق:
تمثــّـل أيضـا ً آمــال البشــرية جمعـــاء ]
حيث إنّ هللا تعالى يـُـبشــّـر عبادهُ المنفتحيـن فكريـا ً والذين
لقد ذكر ( روبرت وثانو ) في كتـابه ( أمريكا وتحديات التنوع الديني )
[ إنّ النشـاطـات التي تقوم بها المؤسســات الدينيــة في مجال التنــوع ال يـَـدرســون مختلف اآلرآء ليتبـنــّـوا أفضـلها وأحســنها بأنّ
يتناســب حجمهــا وضخـامــة هذه المؤسســات  ,فهي مؤسســات منصــّـبة على منهجيـّـة األنفتــاح هي التي سـَـتقـودهـُم الى الهـداية
العبادة وتقديم الخدمـات وأمـّـا الحوار مع االديان األخـرى فال يحصـل إال مرة ً وتمكــنـّـهم من إسـتثمـار عقولهم وإسـتخدامهــا بالشـكل
ي الذينَ
واحـدة في الســنة أو مرتيـن وإذا حصل فيتم بحضـور شخص واحد أو شخصيـن الصحيح حيث يقول سبحانه وتعالى [ فبشـــّـر عباد َ
يسـتمعونَ القول فيـتبـّـعونَ أحســنهُ اُولئكَ الذينَ هداه ُم هللا
لكل مجموعة ]
وأولـئ َك هُم أولوا األلبــاب يستمعــون القــول أي يقصـــدون
 -3تـعـمـيــق مـفهـوم إنّ إخـتـــالف الــرأي ال يـُـوجــب العــــداوة:
أخص خواصــه الذاتيـــة الشخصيــة األصـغـاء الي ِه بإهتمــام وليس يســمعــــون بشــكل عفــوي
إنّ الرأي من شـوؤن قلب األنســان وهو من
ّ
ي أحــ ٍد أن يتـّـدخل في هذا الشــأن بالقســْر والقـّــوة كما أنّ التدخــّـل عـابــر ,لقـد ذ ّم القــرآن الكـريـم منهجيــّـة األنغــالق
فال يح ّ
ق أل ّ
في هذه المنطقة المحرمــّـة ال يـُجدي واليـؤثـّــر فإذا ما حاولـت أي قــوة أن الفكــري من خـالل إدانتــه لرفض المخالفيـــن لألنبيــاء
تفرض على إنســان رأيا ً أو تمنعـهُ من راي معيـّـن فإنـها لن تســتـطيــع إال وعدم االستمــاع واألصــغــاء لـِما يطـرحـهُ األنبيــاء ,
إخضـاعه ظاهـــراً أمـّـا قـــراره الداخـلي وإيمـانهُ القـلبي فيســتـعـصـي على فهؤالء قــوم نبـي هللا نوح (ع) كانـوا يرفضــون مجـّـرد
الفـرض واإلكــراه  ,لذلك فإنّ هللا تعالى ينفي إمكــان األكـراه على الديـن وينهى الســماع الى دعـوته فـإذا جـاء لمخــاطبـة أحـ ٍد منهم
أمســـك على إذنــ ِه بأصــابع ِه بل غـطـّى وجهــهُ عنــهُ حتى
عنــه بقولــه تعالى [ ال إكـراهَ في الديـن ]
ال ينـفــذ الى ذهـنـ ِه شيئ من كالمه أو تتــأثــّــر نفســهُ
وقد أعطى هللا عز وجل المجال لألنســان في هذه الحياة ليمــارس حريـّـة الرأي بمالمــح شـخصـيـتـّـه وإشــاراتـ ِه حتى شــكاهـُم النبي نـوح
يفرض عليه األيمان به عنـوة ً بل أنار له طريق الهدايــة وترك لهُ (ع) الى ربــّـه تعالى كما يقول القرآن الكــريم
والمعتـقــد فلم
َ
حريـّـة األخـتــيــــار
ق من ربـّـكم فـَمنْ شــا َء فليــؤمن ومـَن شـــا َء فليكفــُـر ]
[ وق ْل الح ُ
[ وإني كلــّـما دَعــوتــهـُـم لـتغـفــ َر لهـُم جـعـلوا
حينــما
الموضوعي
المنهــج
هذا
على
األنســان
الكريم
القرآن
وكذلك يربـّـي
أصــابـعهم في آذانــهـِم وإســتغشـــوا ثيــابـَهـُم
يتحـدّث عن فئـات من الرافضين لرســـاالت األنبيــاء واألســاءة لالنبيــاء بأنّ
وأصــّــروا وإسـتكبـروا إســتكبــارا ]
سبـب ذلك الرفض وتلك األســاءة هو الجهـل وعدم العـلم  ,كقولــه تعالى
إنّ الموسســات الدينيــة والثـقافيــة واألجتمــاعـيـة
[ ذلك بأنــّـهم قو ٌم ال يعلمــون ]
تـعيــش تجـــربة ً فـريـــدة من نوعــها في إحترام
إنّ ســاحة أمريكـا الشــمالية
ُ
آرآء وأديـان الغيــر  ,فقـد أصــدر الكونغــرس األمــريكي في يوم – 11 – 2
 2002بأغلبيــة أصــواته بقـرار ٍ عن إعـترافــ ِه بشــهر رمضــان المبــارك
وبقدســّـية هذا الشــهر لدى المســلمين وقد رعـت هذا القـرار النائـبـة عن
واليــة تكســــاس ( إدي برنيــس جونســـون ) وإشتــرك في تـبـنــّـيـه ( 30
مـُــشـّـرعـّـا ً ) بمن فيهم النائب المســلم ( كيث إليـســـون) من والية منيســوتا
وهو أول مســلم يـُـنتـخـب لعـضـويــة الكونغــــرس األمـريـكي في التــــأريـخ
األمريكي  ,حيث يقول النـائب ( كيث إليـســـون ) لموقع ( المعلومــات األمـريكـي
Us info 2004
[ إنّ الفكـرة األسـاسـية هي أن نـُظـهر ليس فقط للعالم األســالمي بل للعالم أجمع
بأنّ كونغـــــرس أمريـــكا هو مكـان تـُـحترم فيه كل المعـتقــدات ويعـــتــرف بك ّل

يجب ان تــُـعالج هذا األنغـالق من خالل الندوات
والحوارات وكتــابة المقـــاالت ولمـاذا يفــرض
األنســان حصــاراً على عـقـله ؟؟ ولمـاذا يـرفـض
األنـفـتــــاح على الــرأي اآلخــر؟؟
وهذا األنـغـــالق قــُـ ّد َر له مـُـبــررات وأسـبــاب
عــديـدة سـأعالجها وأتطــّــرق اليها في الحلقة
القــادمة من البحث ان شــاء هللا والحمد هلل رب
العالمين وصلى هللا على محمد وآله الطيبيــّـن
الطـاهـــرين .
مازن الســهالني  /الحلقـة األولى من البحــث الذي
قدمــّــه الى الجامعة العالميــة للعلوم األسـالمية في
لنـدن – بريطـانيــا 9002

