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مدخل
الطائفية شرٌّ مطلق

الطائفية من األمراض املزمنة التي تنخر يف جسد األمة ،وتفتك بنسيجها الداخيل،
وتدمر وجودها الكياين ،حيث ال يلبث هذا الوباء الفتاك واملتوحش أن خيبو ،أو يكاد
خيفت ،حتى يعاود الظهور مرة أخرى ،وبشكل أرشس وأفظع مما سبق ،نتيجة ألسباب
ذاتية ،أو ألسباب موضوعية ،مما يؤدي إىل إهناك جسد األمة وضعضعته ،واستنزاف
طاقات األمة وهدر إمكاناهتا ،وإعاقة إرادهتا يف النهوض والتنمية والتقدم ،وتكبيلها
بالقيود املانعة عن السري عىل طريق املستقبل.

ومع كل هذا اإلهناك والضعف والتضعضع ،ما زالت هذه األمة تتعرض باستمرار
إىل املزيد من عمليات الرضب والفتك واإلبادة والنحر والدمار والتشويه ،بسبب ضعف
اإليامن ،وقلة التقوى ،وعدم الورع عن استعامل سالح الطائفية املدمر ،واالستعامل السيئ
واملفرط هلذا السالح ضد الذات ،من خالل التحريض والتجييش املذهبي والطائفي ،إىل
العمل عىل تغذية حاالت اإلقصاء والنبذ والتخويف والتشكيك ،وغريها من ممارسات
فتاكة مزقت حارض األمة وضيعت مستقبلها.

إن املتابع خلطاب الشيخ حسن بن موسى الصفار ،يلحظ أن مسألة الطائفية ومشكالهتا
ويقض
هم يؤرقه ويشغل تفكريهّ ،
وقضاياها ،حتتل مساحة أساس من جممل خطابه ،وكأهنا ٌّ
من مضجعه ،فهو يرصد الكثري من املظاهر التي تتجىل فيها أمراض الطائفية ،ويسلط
الضوء عليها ويربزها ،ومن ثم توجيه النقد إليها ،وتقديم الرؤى واحللول التي تساهم يف
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تنفيس هذه املشكلة وحلها.

ومع أنه يتحدث برصاحة ،حني يشري إىل اخللفيات واألسباب التارخيية التي تكمن
خلف هذه املشكلة ،ومسؤولية الرتاث يف ترسيخ ثقافة الطائفية ،حيث حياول إخضاعه
للنقد واملراجعة ،إال أنه ال يذهب إىل احلدود القصوى يف مساءلة هذا الرتاث ،أو العمل
عىل تفكيك بناه املؤسسة جذر ًّيا ،فخطاب الشيخ الصفار ،يف هذه املسألة ،عىل ما يبدو،
املؤسسة لرتاث املايض وحتليله وتفسريه ،بقدر ما هو
كثريا بترشيح النصوص ِّ
غري منشغل ً
معني أكثر باحلارض وقضاياه وتبعاته ،والتعاطي مع إشكاالته ومشكالته وأحداثه التي
تثقل كاهل األمة ،وذلك من أجل بناء حارض خمتلف ،ومستقبل متطور.
املسألة الطائفية يف خطاب الشيخ الصفار ،وما يرد حوهلا من موضوعات وأفكار،
يمكن رصدها ومتابعتها يف جممل أحاديثه وكلامته وخطبه وحواراته ،وفيام يكتبه أو يلقيه
مر
يف مناسبات حوارية وطنية أو دينية أو تقريبية ،حيث ازداد اهتاممه هبذه املسألة بعد ما ّ
خصوصا بعد احتالل العراق،
عىل األمة من ظروف صعبة وحساسة ودقيقة من تارخيها،
ً
وانفجار املسألة الطائفية فيه وتفاقمها ،وخطر انفالهتا وانتقاهلا إىل مناطق أخرى ،وتفش ّيها
يف بيئات جماورة ،إن مل يتم حصارها ووأدها يف مكاهنا ويف مهدها ،مع العمل عىل حتصني
البيئات الوطنية األخرى من االنجرار إىل متاهاهتا املظلمة والسوداوية ،والسقوط يف
مهاوهيا ،من خالل رفع مستوى املناعة الدينية واألخالقية والقانونية ،التي متنع مجيع فئات
األمة وقواها وأطيافها من االنجرار إىل مصيدهتا والوقوع يف رشاكها البغيضة.

طريق الخال�ص
إن ما يمكن فهمه واستخالصه واستنتاجه من خالل مضمون خطاب الشيخ الصفار،
أن العمل عىل حتصني البيئات الوطنية ،ورفع مستوى املناعة لدهيا ،يتطلب رفع مستوى
وعي اإلنسان فيها ،وخلق وعي اجتامعي مسؤول ،وذلك من خالل التغيري اجلذري
والعميق ملنظومة األفكار االجتامعية التقليدية السائدة واملتوارثة منذ قرون ،وخلق نامذج
بديلة ومتطورة يف اإلدارة واالجتامع السيايس ،تتجاوز النامذج األبوية والقبلية والبطريركية
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التسلطية ،حيث ما زالت األمة تعاين من حالة االستبداد والتعصب ،واستمرار الركود
الفكري واالجتامعي واالنسداد السيايس ،وظاهرة الرصاع الدموي بني بعض أطيافها،
وبينها والسلطة ،الذي ساد خالل تاريخ األمة الطويل.

ولن يتحقق هذا التغيري واإلصالح املنشود ،كام لن تتجاوز األمة إشكاالت املايض
ومعضالت احلارض ،إال بإجياد إصالح فكري واجتامعي وسيايس عميق ،تتطور معه
منظومة احلكم والسلطة واإلدارة ،ليكون ذلك القاعدة التي يقام عليها البناء التأسييس
إلقامة دولة مؤسسات عرصية حديثة متطورة ،وليس جمرد إصالحات فوقية وسطحية
وشكلية ،ال تسمن وال تغني من جوع.

ّ
ولعل ما يمكن مالحظته من خالل متابعة خطاب الشيخ الصفار ،هو اهتاممه العايل
باملفاهيم والقيم واألخالقيات ،وتسليطه الضوء املركز عليها ،واإلعالء من قيمتها يف
حياتنا العملية والعامة ،وتأكيده عىل بث ونرش معانيها والتبشري هبا ،وترسيخ مضامينها
بيننا ،والعمل بإخالص عىل متثلها يف واقعنا وحياتنا اليومية املعيشة ،حيث ال قيمة وال
معنى هلا إن مل نتمثلها ،أو إن ظلت جمرد مفاهيم طوباوية ،وتعابري رومانسية ،ترد وتتكرر
عىل ألسنتنا ،ويف أحاديثنا وخطاباتنا جمردة من مضامينها.
ويمكن لقارئ نصوص الشيخ الصفار واملتابع هلا ،التقاط ورصد ما يرد ويتكرر يف
خطابه من مفاهيم كثرية ،يؤمن هبا ويدعو إليها ،من مثل مفاهيم احلرية ،وحرية إبداء الرأي
والتفكري واالعتقاد ،واإليامن بالديمقراطية والتعددية واالختالف والتنوع ،ونرش روح
التسامح واملساواة بكل معانيها ،وتكافؤ الفرص والعدالة ،والعدالة االجتامعية ،وحقوق
اإلنسان واملواطنة واألخوة ،والتقريب والتقارب والوحدة واحلوار والتعايش والالعنف،
والتعليم القويم والتنشئة السليمة والرتبية احلسنة ،ورفض الظلم واخلنوع واالستبداد،
وإىل غري ذلك من مفاهيم ومصطلحات كثرية ترد يف خطاب الشيخ الصفار ،حيث يؤكد
عىل رضورة فهمها وتطبيق معانيها يف احلراك الفكري والثقايف واالجتامعي والسيايس عىل
أرض واقع جمتمعاتنا ،ويف سلوكنا اليومي واحليايت ،من أجل الدخول يف العرص احلديث،
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القائم عىل احلريات ،وإلغاء االمتيازات القائمة عىل املحسوبيات ،باإلضافة إىل إعالن
املساواة القانونية والسياسية للمواطنني كلهم.

والشيخ الصفار يرجو أن تأخذ هذه املفاهيم ك ّلها حظها يف الرواج واالنتشار والتغلغل
يف ثقافة اإلنسان املسلم وسلوكه ،كي تؤدي مع الزمن إىل تكوين واقع جديد وخمتلف
عماّ هو سائد من ثقافة طائفية مصحوبة بمعاين التفرقة والتعصب واالستبداد واإلقصاء
باسم الدين وقيمه ،حيث ُيغ ِّلف البعض قناعاته بقناع ديني زائف لتربير جتاوزاته البغيضة
وأعامله الرشيرة ،يف الوقت الذي ال ينفك الشيخ الصفار عن االلتزام بإبراز القيم الدينية
األصيلة ،وبتأصيل القيم اإلجيابية مهام كان مصدرها ،واملواءمة بني املفاهيم احلديثة
واملعارصة والرتاث ،والدعوة إىل تبيئتها وتثبيتها قيماً أصيلة وراسخة ،عىل أساس أهنا جزء
من قيم الدين األساس املعتربة ،أو أهنا ال تتعارض مع مقاصد الدين.

التغيير بالحوار
إن مشكلة الطائفية وما يرافقها من أذى ورضر يصيب اإلنسان واملجتمع ،لن يتم فهمها
ومعرفة أبعادها وانعكاساهتا ،باإلضافة إىل مصادر نشأهتا ،ومن ثم السعي إىل اجتثاث
جذورها والتخلص منها ،إال من خالل إعادة صياغة عقلية اإلنسان املسلم وثقافته بالرتبية
والتثقيف والتعليم ،ومن خالل طرق وأساليب احلوار املختلفة ،التي يشرتك ويساهم فيها
مجيع مكونات املجتمع ،بدون إقصاء أو استثناء ألحد ،لنفض األفكار البالية القابعة يف
الرؤوس منذ زمن طويل ،وسع ًيا إىل جتاوز الركود الفكري واالجتامعي ،الذي ساد قرونًا
ماضية ،وورثنا الكوارث واألزمات والتخلف ،من أجل إحداث حتوالت فكرية عميقة،
وحتديث فكري متني ،تتطور معه منظومة احلكم والسلطة واإلدارة.
وخصوصا
إال أن املعضلة هنا ،التي دائماً ما نشكو ونعاين منها ،ونضجر بسببها،
ً
حينام نتحدث عن موضوع احلوار ،تكمن يف أن أهل احلوار واملؤمنني به ،واملنتسبني إىل
مدرسة احلوار ،واملنتمني إىل ثقافتها ،هم قلة ،عىل الرغم من دعوة الدين وح ّثه الدائم عىل
التمسك هبذا النهج واالقتداء به ،ملا خيتزنه مفهوم احلوار من ثروة هائلة ال تنضب ،حيث
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حتتاج إىل من يكتشفها ويستثمرها االستثامر األمثل ،ليس فقط من أجل حارض هذه األمة
أيضا من أجل ماضيها ،ماضيها الذي حيتاج منا إىل املراجعة والتقييم
ومستقبلها ،وإنام ً
والنقد واستخراج العرب ،وكل ذلك بالطبع من خالل التفكري والتفكر ،واحلوار النقدي
اخللاّ ق.
من املمكن أن خيتلف أي أحد مع الشيخ الصفار وأفكاره ورؤاه ،وهو أمر طبيعي
وال ضري فيه ،بل هو أمر مستحسن ومطلوب ومرغوب فيه ،ملا يف االختالف والتعدد من
فوائد مجة ال حتىص .وإذا كان هناك اليوم من يعارض هنج الشيخ الصفار وأفكاره ،فإنه ملن
ٍ
وراض عن أفكاره ،حيث حتول
املؤكد أن هناك عىل الطرف اآلخر من هو مقتنع بنهجه
كبريا من العلامء واخلطباء
هذا النهج إىل حالة وتيار له شعبيته وثقله وموقعه ،ويضم عد ًدا ً
واملثقفني والناشطني اجتامع ًّيا.

هنجا
وما يم ّيز الشيخ الصفار ،ضمن هذا اإلطار ،أنه شخصية حوارية ،ويامرس ً
استيعاب ًيا يشجع عىل التقارب والتعاون ،والقبول بالتعددية واالختالف يف الرأي ،فهو
متمرس يف هذا الشأن ،وذو خربة عالية يف احلوار ،جتيد أصوله وفصوله ،نتيجة ما راكمته
ّ
من جتربة وممارسة امتدت عىل مدى سنني طويلة ،حتولت إىل خربة عريقةّ ،
قل أن جتدها
عند غريه ممن مل خيوضوا مثل هذه التجارب احلوارية ،أو مل يطوروا إمكانات وأدوات
احلوار يف ذواهتم وشخصياهتم.

عمقت جتربته
ولعل التجارب الكثرية التي انخرط وشارك فيها الشيخ الصفار ّ
احلوارية ،وأكسبته خربة واسعة يف معرفة أساليب احلوار وطرقه املتنوعة ،فالرتاكم املعريف
الذي ال يصاحبه ويتبعه االنخراط يف جتارب حوارية عملية ،غال ًبا ال تضيف إىل صاحبها
خربة وتراكماً نوع ًّيا يف جمال احلوار واجلدل والسجال؛ ألن تعدد التجارب احلوارية
وتكرارها يصقل هذه القدرة عند الفرد ،وتتحول مع الزمن إىل خصلة وسجية من مكوناته
الشخصية وعاداته الطبيعية ،التي يامرسها برتابة وبدون تكلف.
أيضا ،أنه صاحب رؤية ومرشوع
من األشياء األخرى التي يتم َّيز هبا الشيخ الصفار ً
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أي متابع خلطابه إمكان معرفة هذه الرؤية
واضح املعامل واخلطوط ،وال يصعب عىل ّ
ومعاينتها وتلمسها ،من خالل أقواله وكتاباته وممارساته وأفعاله ،وهو األمر الذي يمكن
للجميع رصده ومتابعته ،ومن ثم متكِّنهم هذه املتابعة من نقده وحماسبته ،عندما حيني موعد
احلساب ،والوقوف للتحاسب واالحتساب ،سواء كان ذلك بالكلمة والقول والكتابة ،أو
باحلوار املبارش والرصيح ،فالذين يتصدّ ون للشأن العام وقيادة املجتمع وتوجيهه ليسوا
مالئكة ،وال ينبغي هلم أن يكونوا كذلك ،بل هم برش يصيبون وخيطئون ،وما علينا إال أن
نراقب ونرى وننتقد ونحاسب ،بعيدً ا عن لغة القوة والشتيمة والتجريح والتسفيه ،بل من
خالل الكلمة الطيبة والقول احلسن وقوة املنطق ،ال بمنطق القوة.

والشيخ الصفار ُيس ِّلم بأن كل من يعمل يف الشأن العام عليه أن يتوقع وجود
معارضني له ،خيالفونه يف الرأي ،أو يثريهم بروز دوره وتصدّ يه ،وعىل اإلنسان أال يطمع
يف رضا الناس ك ّلهم عن شخصه ودوره ،أو موافقتهم مجي ًعا عىل آرائه وتوجهاته ك ّلها،
فكام لديه رأي ،لآلخرين آراؤهم ومن ح ّقهم التعبري عنها ،وليس هناك صاحب رأي
وموقف حم ًّقا كان أو مبطلاً مل تواجهه معارضة يف جمتمعه ،إال أن ما يتمناه الشيخ الصفار
هو ترشيد أسلوب اخلالف ،بأن يتجه إىل مناقشة الرأي واملوقف ،بدل التجريح والتسقيط
الشخيص ،حيث يطرح كل طرف مرشوعه ورؤيته البديلة ،بدل أن ينشغل بنقد اآلخرين
فقط والعمل ضدهم.

ومن خالل وحي جتربته الشخصية ،يشري الشيخ الصفار إىل أنه استفاد من وجود
املعارضني له الكتشاف الثغرات ومواضع اخللل يف طروحاته ومشاريعه ،فاإلنسان
ليس معصو ًما ،وقد يفيده خمالفه يف تشخيص نقاط ضعفه ،لذلك من املهم االبتعاد
عن املكابرة ،واملبادرة إىل اإلصالح والتصحيح ،فوجود املعارضني يستثري مهة اإلنسان
وحتديه عىل الصعيد الشخيص ،وعىل مستوى التيار الذي معه ،فيذكي حالة التنافس يف
(((
سياقها اإلجيايب.
((( من كتاب املذهب والوطن .ص  161ـ الطبعة الثانية  2008الكتاب صادر عن أطياف للنرش والتوزيع،
القطيف ـ اململكة العربية السعودية.
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جر�أة نقدية و�سبق زمني
إن خطاب الشيخ الصفار حول املسألة الطائفية ،يتوزع عىل عدد من املحاور الرئيسة
املهمة ،ويتعرض للعديد من القضايا واملسائل ،ويثري الكثري من املشكالت واإلشكاالت،
يمر هبا واقع األمة ،باإلضافة إىل ما يتضمنه خطابه من اقرتاحات وأفكار تساهم يف
التي ّ
ّ
حل مشكلة الطائفية ومعضالهتا ،إال أن املالحظ أن كل تلك األفكار والرؤى قد توزعت
ومبوب.
وتناثرت عىل جممل خطابه ،وغري حمصورة ضمن كتاب واحد وبشكل تفصييل ّ

وهذا الكتاب حماولة يف رصد وحتديد اخلطوط العريضة ،واملالمح العامة لرؤية الشيخ
الصفار يف هذه املسألة والتوقف عند مفاصلها ،وأبرز األفكار حوهلا ،ومن ثم التعريف هبا،
وإلقاء مزيد من الضوء عليها ،من خالل حرصها ووضعها ضمن حماور أساس ،وخطوط
ومبوبة ضمن وحدة موضوعية ،وذلك حسب تنوع األفكار الواردة يف
عريضة ،مصنفة ّ
اخلطاب ،مع إمكان التعقيب عليها ،وإثارة ما يمكن من تساؤالت عنها وفيها وحوهلا.

وموزعة يف جممل
وعىل الرغم من أن رؤية الشيخ الصفار حول املسألة الطائفية مبثوثة
ّ
خطابه ،إال أنه مع ذلك ،يمكن القارئ أن يلحظ دقة توصيفه للمشكلة الطائفية ومنابع
جذورها ،ومكامن اخللل يف واقع األمة اليوم ،وعمق األزمة التي تعيشها ،حيث يتحدث
الشيخ الصفار حول هذه املشكلة بشكل واضح ومبارش ،وال خيلو كالمه من اجلرأة،
ِ
والكالم الرصيح ،عىل الرغم من ِ
وتكلفة مواجهة املدّ الطائفي
تكلفة هذه الرصاحة،
ِ
وتكلفة الوقوف أمام موجاته العاتية ،باإلضافة إىل الثمن الباهظ الذي يمكن
املتوحش،
حق يف الدعوة إىل مواجهة الطائفية وصدّ متدّ دها ،والدعوة إىل
أن يدفعه من جياهر بكلمة ّ
الوحدة والتقارب والتآلف ،وجماهبة باطل التفرقة والتمزق واالنقسام.

إن خطاب الشيخ الصفار النقدي والرصيح لألوضاع السياسية والدينية واالجتامعية
والثقافية القائمة ،ودعوته إىل جتاوز نمط التفكري السائد ،وحتديث جمتمعاتنا باألفكار
اجلديدة ،وتبنّيه الدعوة إليها ،والتزامه التبشري هبا ،ليس وليد حلظة االنفجار الذي عصف
باملجتمعات العربية عندما أقدم الشاب التونيس حممد البوعزيزي عىل إرضام النار يف
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احتجاجا عىل الظروف االجتامعية واملعيشية
جسده يف  17كانون األول (ديسمرب) ،2010
ً
الصعبة التي كان يمر هبا يف جمتمعه ،حيث شكل عمله هذا نقطة انطالق لتحرك شعبي
عم العديد من البالد العربية ،بدا وكأنه إيذانًا ببدء حدوث تداعيات وحتوالت
واسع ّ
وانقالبات كربى يف املنطقة.
لذلك يمكن اجلزم بأن خطاب الشيخ الصفار اإلصالحي يعدّ ساب ًقا عىل حلظة
االحرتاق بزمن ليس بالقصري ،ففي الوقت الذي كانت فيه اجلامهري العربية تنادي بأعىل
أصواهتا ،مطالبة باحلرية والكرامة والعدالة واملشاركة ،ورافعة شعارات التغيري واإلصالح،
وداعية إىل حترير اإلنسان/املواطن من قيود االستبداد والظلم والقهر والتخلف ،كانت
هذه املطالب والقضايا واألفكار واملفاهيم والقيم تشكل عصب خطاب الشيخ الصفار
اإلصالحي ،حيث يمكن للقارئ مالحظة أن مجيع الكتب التي اختذهتا مرج ًعا ومستندً ا
يف تأليف هذا الكتاب ،هي مطبوعة وصادرة قبل تلك الرشارة التي أشعلها وأطلقها
البوعزيزي فأحرق هبا جسده.

أيضا إىل أن نبتة مرشوع وفكرة هذا الكتاب ُبذرت حني بدأت
كام يمكن اإلشارة ً
قراءة كتاب الشيخ الصفار «الطائفية بني السياسة والدين» الصادر عام  2009عن املركز
الثقايف العريب ،وذلك يف إطار التحضري واإلعداد حللقة نقاشية حول الكتاب مع املؤلف،
التي أقيمت يف مركز آفاق للدراسات والبحوث بتاريخ  ،2010/07/13وهو التاريخ
الذي يسبق حلظة إحراق البوعزيزي لنفسه بنحو مخسة أشهر تقري ًبا.

ال يمكن الشك بوجود رؤية إصالحية عند الشيخ الصفار ،يمكن رصدها وحتديدها
من خالل متابعة خطابه ،إال أن السؤال عن نتيجة وحصيلة هذا املرشوع ،ومقدار ما حتقق
أمرا مرشو ًعا وخاض ًعا للتقييم ،عىل أن ما يمكن إضافته
وجتسد منه عىل أرض الواقع ،يبقى ً
هنا ،هو أن األفكار واملفاهيم والقيم اجلديدة ،والسعي إىل تغيري نمط التفكري السائد ،حيتاج
إىل زمن وعمل تراكمي ،قد يطول وقد يقرص ،بنا ًء عىل ظروف ّ
كل جمتمع ،حيث يمكن أن
ترتاوح نتيجة هذا احلراك بني النجاح والفشل.

لخدم
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إنه ملن املؤكد أن األزمات والنزاعات والقالقل والتحديات التي يمر هبا أي جمتمع،
تساهم بدون أدنى شك يف ترسيع اختامر األفكار اجلديدة ،واستيعاهبا ومتثلها ،فاملجتمعات
احلية التي تكافح من أجل التغيري واالنعتاق من جور الظلم واالستبداد ،وقيود عرص
السياسات التقليدية ،وتسعى إىل إعادة صياغة حياهتا بام يتفق والتطور احلضاري السائد
يف هذا الزمن ،تشهد يف العادة حوارات ونقاشات وجداالت واختالفات حادة وصاخبة
بني أطرافها وأطيافها وقواها املختلفة ،تساهم يف تفكيك البنية الثقافية التقليدية السائدة،
وختلق أرضية خصبة ومناسبة لعمليات التغيري والتحول ،وتتهيأ معها ،أو نتيجة هلا ،ثقافة
مرنة قادرة عىل استيعاب وإدماج املفاهيم اجلديدة وتقبلها وإعادة إنتاجها بصورة تستوعب
املتغريات الواقعة واحلادثة.

املتوسع
خالصة القول :إن تزايد احلديث اليوم عن املسألة الطائفية ،يشري إىل تفاقمها
ّ
وامل ّطرد ،وانتشارها املتزايد واملتعاظم يف حياتنا املعارصة ،وتداعياهتا السلبية وانعكاساهتا
املدمرة عىل حياة البرش ،حيث أخذت الكثري من املجتمعات والدول تعاين من تداعيات
ومفاعيل هذا األمر ،وما ينتج عنه من سلبيات خطرية ومكلفة ،هتدد كيان األمة وشعوهبا
بالتفكك والضعف واالهنيار ،ومن ثم ما ينعكس سل ًبا عىل سالمة وقوة هذه األمة
ومنعتها.

والسؤال :ما حجم وكرب املسألة الطائفية يف جمتمعاتنا؟ وإىل أي مدى بلغ مستوى
ّ
تفشيها بيننا؟ وما هي املظاهر واألشكال التي تتجىل فيها هذه املسألة؟ وأين تكمن جذور
هذه املشكلة ومس ّبباهتا؟ وما هي البيئة والظروف التي تساعد عىل نموها واستفحاهلا
وانتشارها؟ وما هي آثارها وانعكاساهتا وتداعيات وأرضارها عىل الفرد واملجتمع والدول
واألمة؟ ما هي احللول التي يقرتحها الشيخ الصفار حلل هذه اإلشكالية؟
هذا ما نحاول اإلجابة عنه يف هذا العمل.

الفصل األول
مقدمات أولية

اً
أول:
مالمح من سيرة الشيخ الصفار ومسيرته

للشيخ الصفار مكانة دينية مؤثرة وسط البيئة التي يعيش فيها ،حيث حيظى باحرتام
الكثري من مكوناهتا وأطيافها وطبقاهتا وفئاهتا املختلفة ،فالرجل صاحب شخصية منفتحة
عىل الطرف اآلخر ،من قوى وتيارات اجتامعية وسياسية ،وفعاليات ورشائح شبابية،
أ َّيا تكن هوياهتم وانتامءاهتم وتوجهاهتم ،أو املنظومة الدينية واأليدلوجية والفكرية التي
ينتمون إليها ،وهو ال يشعر باالنقباض والتشنج من لقاء اآلخر واالستامع له ولنقده،
وألفكاره وهواجسه وطموحاته وتط ّلعاته ،وهو دائماً ما هييئ الظروف واألجواء التي
تساعد يف متهيد الطريق التي تفتح املجال للولوج إىل احلوارات اجلادة ،واالنطالق يف
رحاب اآلفاق األوسع واألرحب من جماالت النقاش واحلوار.

كرسوا ألنفسهم يف نفوس
وعىل الرغم من أن البعض ممن ينتمون للحالة الدينية َّ
أتباعهم ومريدهيم موقعية وهالة من اهليبة ،متنع الكثريين من أبناء املجتمع أن يتكاشفوا
معهم ،وأن يكونوا رصحيني وجريئني يف خماطبتهم ،إال أن الشيخ الصفار يقول إنه ويف
جملسه حاول أن يكرس عادة املكاشفة واملصارحة« ،من خالل إتاحة الفرصة للناقد ،حتى
الناقد يل واملعرتض عىل بعض آرائي ومواقفي وأفكاري ،بأن يتحدث بكل رصاحة ،حتى
حتسس بعض احلارضين ممن يرى أن مثل هذه الطريقة
وإن أدى ذلك يف بعض األحيان إىل ّ
هون من األمر».
يف التخاطب ال جتوز يف جمليس ،ولكني ُأط ّبع احلالة و ُأ ّ
ويعتقد الشيخ الصفار أن هذه اهليبة واهلالة التي يامرسها األتباع واملريدون مع مشاخيهم
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ينبغي أن تزول ،فالنبي صىل ال َّله عليه وعىل آله وسلم حينام وقف أمامه إعرايب وكان يرتعد
هون عليك ،فإنام أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد يف مكة .فكلام كان عامل الدين أكثر
قال لهّ :
تواض ًعا مع الناس ،استطاع أن يدخل إىل قلوهبم أكثر ،وأن يؤثر عليهم ويستقطبهم أكثر،
خصوصا ونحن نعيش يف عرص نجد فيه كبار القادة وكبار الساسة ممن بيدهم مصادر أزمة
ً
القوة والسلطة ،تتقبل حالة النقد ،والناس لدهيم اجلرأة يف انتقادهم واالعرتاض عليهم
وخمالفتهم ،لذلك ال ينبغي للعامل ولرجل الدين أن يتلذذ أو يرتاح بأن تكون له هيبة مانعة
من االنفتاح عليه أو مصارحته ،بل جيب عليه تقبل املصارحة واملكاشفة؛ ألن ذلك هو
(((
األسلوب األمثل واملناسب ملعاجلة امللفات املزمنة واحلساسة.

يمتلك الشيخ الصفار الكثري من السجايا النفسية واخلصال الشخصية ،ما يتيح له
فرص بناء عالقات و ّد وصداقة إنسانية ،تساعد عىل توثيق عرى الروابط والعالقات
احلميدة واحلميمة مع من يلتقيهم ويقابلهم ،بعيدً ا عن الشعور بالتكرب والتفوق أو التعايل
عليهم ،أو االنكفاء عىل الذات ،والتقوقع داخل األطر الضيقة .فهو يؤكد أنه وجد من
خالل جتربته يف العالقة مع اآلخر ،أن لالنفتاح والتواصل مع اآلخرين عظيم األثر يف
جتاوز احلواجز النفسية ،وتصحيح االنطباعات والتصورات الفكرية ،والتجاوب مع
ويشجع عىل املبادرة واجلرأة يف موضوع
دعوة احلوار والتقريب ،لذلك فهو دائماً ما يدعو
ّ
التواصل والوحدة والتقارب ،حيث يرى أن األجواء العامة يف األمة تصب يف خدمة هذا
اهلدف ،وتدفع باجتاهه ،إال أن املشكلة كام يرى ،أن القلة هم من يسلك هذا الطريق بيننا،
بام ال يتناسب وأمهية القضية وخطورة التحدي ،فالذين حيرضون املؤمترات ،ويقومون
بالزيارات ،وينشئون العالقات والصداقات مع أمثاهلم ونظرائهم يف الضفة األخرى ،هم
(((
دائماً القلة القليلة.
إن هذه الروح اإلنسانية ،والسجايا واخلصال النفسية ،التي تنطوي عليها شخصية

((( من كتاب املذهب والوطن .ص 32
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص  127ـ الطبعة األوىل  2009ـ املركز الثقايف العريب ،الدار
البيضاء ،املغرب.

ةيلوأ تامدقم 
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الشيخ الصفار ،هي وليدة التكوين النفيس ،وصفة راسخة من سامته الروحية الذي نشأ
عليها ،وربى نفسه عىل متثلها ،حيث تتبدى يف أخالقه الرفيعة والسمحة ،وتتجىل يف
تواضع سلوكه ،عىل الرغم من كل املشكالت والضغوطات االجتامعية والسياسية التي
تواجهه وتثقل كاهله ،حيث ظل كام هو عىل هدوء طبعه وطيبته ورقي أخالقه يف التعامل
مع اآلخرين ك ّلهم بروح التسامح والسمو والتجاوز ،حيث ال تزيده كثرة املشاكالت
وتعبريا
واملصاعب ،إال مزيدً ا من العمل والنشاط والعطاء ،يف عملية حتدٍّ للواقع الصعب،
ً
عام خيتزنه يف نفسه من تط ّلعات وأهداف ومشاريع ،ال تتحقق إال بوجود أصحاب اهلمم
العالية ،واإلرادات الصلبة املقدامة ،من الذين حيدوهم األمل دائ بالتغيري يف ٍ
غد أفضل
ماً
ومستقبل واعد.

بين مرحلتين
ُت َعدُّ مرحلة ما بعد منتصف سبعينيات القرن املايض أحد أهم الفرتات الزمنية الصعبة
التي واجهة الشيخ الصفار ،وشكلت التحدي األبرز يف مسريته النضالية ،حيث عُدّ ت
هذه الفرتة الزمنية فاصلاً بني مرحلتني وزمنني خمتلفتني ،احتدم فيها الرصاع بني خط
تقليدي حمافظ ،وآخر كان يتطلع إىل التجديد والتطوير ،نتيجة اختالف البيئة االجتامعية
والثقافية التي كونت خلفية كال الطرفني ،يف تعبري واضح عن رصاع لألجيال ،حرص فيه
اخلط التقليدي عىل االحتفاظ بمواقعه والتمسك هبا.

لقد كانت احلالة الدينية يف بيئة الشيخ الصفار وجمتمعه تتسم بالتقليدية والركود،
واخلطاب الديني السائد فيها ذا طبيعة وعظية ،يقترص عىل تبيني األحكام الرشعية ،ورسد
يتوسم فيه التطوير والتجديد،
السري التارخيية ،وإذا وجد أحد من العلامء واخلطباء ممن ّ
فإنه غال ًبا ما كان يراعي األجواء العامة التقليدية أو يستسلم هلا ،وال يستطيع جتاوزها
وختطيها.

ويف ّ
ظل هذه األجواء التقليدية الراسخة ،عمل الشيخ الصفار باندفاع كبري واهتامم
أساسا عىل الرتكيز
جاد عىل تقديم رؤية أخرى وممارسة دور خمتلف وأداء غري تقليدي ،يقوم ً
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واالهتامم باألجيال الشابة والناشئة لتطوير مستوى وعيها الثقايف والديني ،فجيل الشباب،
كام يقول الشيخ الصفار ،كان حينها يعاين من الضياع ،وج ُّلهم يعيشون الالمباالة ،واجلهل
الثقايف ،وقسم منهم تأثر بالتيارات غري اإلسالمية ،وأما الفئة املتدينة فقد كانت تقليدية،
وتشعر بالعجز واليأس جتاه املشاكالت والتحديات.

ونتيجة هلذا التخلف واجلهل والعجز الذي كانت تعيشه بيئته االجتامعية ،عمل الشيخ
الصفار جاهدً ا عىل وضع الربامج التثقيفية املناسبة التي تساهم يف تطوير العمل الرتبوي
والتوجيهي يف أوساط الشباب ،وتنرش الثقافة والوعي الديني يف املجتمع ،وتساهم يف
حتريك النشاط الثقايف العام يف الوسط االجتامعي ،حيث كان من أبرز األنشطة التي عمل
وأرشف عىل إنجازها ،تتمثل كام يقول اً
أول :يف تشجيع الشباب للتوجه لدراسة العلوم
الدينية ،وثان ًيا :نرش الكتب والتسجيالت الدينية بقدر املستطاع ،وثال ًثا :تشكيل حلقات
لدراسة القرآن الكريم والتدبر يف آياته ،وراب ًعا :إقامة الندوات واملحارضات واالحتفاالت
يف املناسبات الدينية ،وتشجيع الشباب عىل إدارهتا وكتابة وإلقاء املواضيع فيها ،إضافة
إىل إلقاء اخلطابات الدينية والتثقيفية التوعوية يف املناسبات الدينية بلغة تتجاوز الطرح
التقليدي.
انصب اهتامم الشيخ الصفار وتركيزه يف هذه املرحلة عىل صنع الشخصية
لقد
ّ
اإلسالمية ،وحتصني الناشئة والشباب من االنحرافات الفكرية والسلوكية ،وتشجيع
املجتمع عىل النهوض والتطور يف واقعه الديني والثقايف واالجتامعي ،الفتًا إىل «أننا يف
األصل كنّا مهتمني بتحفيز الشباب نحو الثقافة والوعي ،وتوجيههم نحو التدين؛ ألن
أكثر الشباب آنذاك ما كانوا هيتمون بحضور صالة اجلامعة يف املساجد ،وال تعلم املسائل
الرشعية ،وكانت تنترش يف أجواء بعضهم االنحرافات الفكرية والسلوكية ،فكان تركيزنا
(((
هبذا االجتاه الستقطاب الشباب نحو احلالة الدينية».

((( من كتاب املذهب والوطن .ص 157
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ح�ضور ثقافي دائم ومتجدد
لقد ساهم الشيخ الصفار يف إثراء املشهد الثقايف بإنتاجه الفكري املتنوع ،حيث
تعدّ دت اهتامماته وموضوعات اشتغاالته وانشغاالته ،من خالل مواكبته للمتغريات
احلياتية املعارصة ،وملتطلبات الواقع املعيش وحتوالته ،والسعي إىل جتاوز مشكالت هذا
الواقع من خالل طرح احللول هلا ،حيث غال ًبا ما تتسم مقارباته لألمور بالرصاحة واجلرأة
يف الطرح ،والشجاعة يف مناقشة القضايا واإلشكاالت ،حيث غال ًبا ما يسبق فيها غريه،
من الذين ال يلبثون أن يلحقوا به ،ويتبنون أطروحاته بشكل رصيح ومبارش ،أو بشكل
غري مبارش.
إنه يتبنى خط االنفتاح والتواصل والوحدة ،ومرشوعه الثقايف واالجتامعي والسيايس
مبني عىل أساس االنفتاح السيايس والفكري ،من خالل أفكاره التأصيلية ،وأطروحاته
التنظريية ،واحتضانه ودعمه للتوجهات الوحدوية والتقريبية ،وتشجيعه للحوارات
الوطنية وتوجهات املصارحة والشفافية ،إلدراكه بخطورة املرحلة وخماطر االستقطاب
الطائفي وأثره السيئ عىل وحدة األوطان ومتاسكها ،واخلوف من تصوير ما يقع وحيدث
من أحداث وتطورات وكأهنا رصاع بني الطوائف واملذاهب ،حيث يرفض الدخول يف أي
جدل أو سجال مذهبي؛ ألنه ال يراه مفيدً ا وال جمد ًيا ،بل يعتقد أنه يرض بوحدتنا اإلسالمية
والوطنية ،وخاصة يف هذه الظروف العصيبة التي متر هبا األمة.

يشري عبد اجلبار الرفاعي يف مقدمة كتاب الشيخ الصفار «احلوار واالنفتاح عىل
اآلخر» إىل أن مسامهات الشيخ الصفار الفكرية والثقافية ،متثل خالصة جتارب علمية
متنوعة يف التفاهم ،واحللقات النقاشية ،وغرف احلوار ،واملنتديات الثقافية ،واملؤسسات
االجتامعية ،مع أطياف عديدة .وتكمن أمهية هذه التجارب كام يضيف الرفاعي ،يف أهنا
حاولت أن تقتحم املمنوع ،وتتجاوز النزعات التكفريية لدى بعض اجلامعات األصولية
والسلفية ،املنغلقة واملنكفئة عىل نفسها ،فلم جيد فهم الشيخ الصفار لإلسالم ما حيظر عليه
اإلصغاء إىل أي إنسان وحماورته؛ ألن ال َّله تعاىل أصغى للشيطان وحاوره ،مثلام وجد ذلك
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الفهم اإلنساين لإلسالم أن التسامح واحرتام اآلخر واالنفتاح عىل البرشية بأرسها ،هي
من أجىل خصائص هذا الدين وسامته ،تلك السامت التي طمستها ثقافة الكراهية ،وما
تفيض إليه من تعميم حلاالت البغضاء والعدوانية وغريها من القيم الرديئة ،والعاهات
(((
األخالقية.

يوصف الشيخ الصفار بأنه شعلة من النشاط الدائم واحلركة الدؤوبة يف جماالت
العلم والدعوة واخلطابة والكتابة والتواصل ،واملشاركة الدائمة يف املحافل واملنتديات
واللقاءات واملؤمترات ،وله حضور يف جمال العمل االجتامعي والثقايف والسيايس
واإلعالمي ،ويعيش حياة مليئة باجلدّ واالجتهاد واملثابرة الدائمة ،من أجل حتقيق ما
يصبو إليه وما يرجوه من تط ّلعات ،عىل الرغم من صعوبة اجلمع والتوفيق بني كل هذه
االنشغاالت املتعددة والنشاطات املتنوعة ،مع حتمل ضغط العمل وأعبائه ،والقيام بأدائه
بطريقة مرضية وخلاّ قة يف وقت واحد ،وهو األمر الذي ال يتحقق إال لألشخاص من
ذوي اهلمم العالية والتطلعات الرفيعة.
لقد اشتهر الشيخ الصفار وعرف خطي ًبا منخر ًطا يف سلك اخلطابة منذ نعومة أظافره،
حيث ولد ونشأ وترعرع يف عائلة مهتمة بالشأن الديني واالجتامعي ،وهو األمر الذي
ساهم يف بلورة الرغبة لديه لتقمص دور اخلطيب الذي خيطب يف احلارضين ،نتيجة
حضوره املناسبات الدينية ،فبدأ يامرس دور اخلطيب مع األطفال منذ الصغر ،من خالل
التقاط ما يسمع من اخلطباء والعلامء وإعادة طرحه ،وهو ما لفت نظر وانتباه الكبار الذين
أخذوا حيرضون ليستمعوا له ،ويدعونه ليخطب يف جمالسهم« ،فرصت وعمري آنذاك يف
كأي خطيب من اخلطباء املوجودين يف البلد ،ولصغر سني
الثانية عرشة أمارس اخلطابة ّ
كان ذلك الفتًا ،وكانت هناك حفاوة من أبناء جمتمعي وتشجيع يل عىل هذا املسار ،ثم عندما
صغريا يف السن يقرأ وحيفظ وخيطب دعيت للخطابة
سمع األهايل يف اإلحساء أن هناك
ً
يف مناطقهم ،وبعدها دعيت للخطابة يف الكويت والبحرين ،وقد شفع يل صغر سني يف

((( كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص  6ـ الطبعة األوىل  2004ـ دار اهلادي للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت.
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االندفاع أكثر للتخصص يف دراسة العلوم الرشعية ،بعد أن أهنيت املرحلة االبتدائية».

(((

تثقيف ذاتي م�ستمر ومتوا�صل
كام عرف عن الشيخ الصفار انشغاله بالكتابة والتأليف واخلطابة منذ وقت مبكر ،وله
العديد من املؤلفات يف جماالت متنوعة ،حيث يعترب هو نفسه هذا النشاط جز ًءا من حياته
املكرسة خلدمة الدين واألمة ،فالكتابة والتأليف ،كام
وسريته ،وميدانًا من ميادين العمل ّ
يقول ،ميدان من ميادين الدعوة إىل ال َّله تعاىل ،وكام جياهد اإلنسان املؤمن بلسانه ،عليه أن
يشهر سالح القلم للدفاع عن املبادئ والقيم ،ومن أجل نرشها وبثها يف أوساط األمة،
وهو حريص عىل االلتزام وتبني األفكار الرسالية األصيلة ،التي تستنهض مجاهري األمة،
وتدعوها للوحدة والتطلع إىل تفعيل اجلانب الثقايف واملعريف ،وتؤكد عىل اجتناب العنف،
(((
وعىل االلتزام األخالقي يف الدعوة إىل ال َّله سبحانه وتعاىل.

ويغلب عىل مؤلفات الشيخ الصفار ،كام يرشح هو ذلك ،بأهنا «تعالج ما يشعر به من
مشاكل يف ساحة العمل ،ويف وسط املجتمع ،فهي ليست كتابات تنظريية أو فكرية جمردة،
وإنام هي من وحي مهوم العمل ،وحتمل املسؤولية ،فكام أخطب وألقي يف حمارضايت ما أراه
مناس ًبا ،وما أراه مفيدً ا لساحة العمل ،وألوضاع املجتمع ،كذلك الشأن بالنسبة للكتابة،
أنجزت عد ًدا من الكتب والكتيبات ،وغال ًبا ما تكون هذه الكتابات من وحي اهتاممايت
العملية ،ومنبثقة من معايشتي للقضايا واملشكالت يف الوسط االجتامعي ،فتكون تارة
(((
حمورا للكتابة».
حمورا للخطابة ،وتارة أخرى ً
ً
إنه ليس من العبث أن يقرتن الكفاح من أجل التغيري ،ببذل اجلهد من أجل تطوير
الذات وتنمية قدراهتا ورفع مستواها العلمي والثقايف .وضمن هذا اإلطار يتحدث الشيخ

((( من كتاب املذهب والوطن .ص 37
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين .من حوار مع جملة املنرب احلسيني الفصلية .الطبعة األوىل
 ،2009دار الصفوة ـ بريوت ،لبنان.
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين .من حوار مع شبكة املعصومني األربعة عرش
اإللكرتونية.
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الصفار عن مشوار جتربته يف جمال اخلطابة قائلاً « :إنه باإلضافة إىل اجلرأة وعدم التهيب،
فإن اإلبداع يف هذا الشأن حيتاج من اخلطيب إىل االهتامم بالتثقيف الذايت ،فمع أمهية
الدراسة العلمية للخطيب ،إال أن سعة املعرفة واال ّطالع هي التي متكنه من حسن العرض
كثريا من
ألفكاره ،وتقديم اخلطاب املتميز ،والتأثري يف املستمعني ،مضي ًفا ،لقد استفدت ً
القراءة واملطالعة الدائمة للكتب واملجالت واجلرائد».

باإلضافة إىل ذلك ،يعترب الشيخ الصفار أن العالقة واالنفتاح والتواصل مع ذوي
الرأي والفكر والعلامء واملهتمني بالشأن العام ،يساعد عىل بلورة األفكار وإنضاجها ،أما
االنعزال والتقوقع عىل الذات ،فإنه حيرم اخلطيب من مواكبة التطورات الفكرية واال ّطالع
(((
عىل القضايا االجتامعية.

تج�سير الفجوة بين القول والعمل
إن االنشغال بالعمل امليداين ،واملامرسة امليدانية ،دائماً ما ترفد العمل النظري بقوة
األفكار وعمق الرؤية وبعد النظر ،كام أن اجلهد النظري له دوره البنّاء وبعده املهم يف
حتسني طرق العمل وبلورته ونضجه ،وتطوير أبعاده ،وفتح آفاقه نحو جماالت غري
مطروقة ،أو غري واضحة املعامل ،فالعمل النظري واالجتهاد فيه ،يساهم يف تفكيك الواقع
ونقده ،واستخراج أحكامه وقوانينه ،مثل ما هو العمل امليداين والتطبيقي يساهم يف تطوير
العمل النظري.
ويلخص الشيخ الصفار برناجمه العميل وامليداين ،الذي يعمل من خالله عىل جتسيد
رؤاه وأفكاره ،يف أربعة حماور رئيسة ،هي كالعناوين التي تشكل اخلطوط العريضة
ملرشوعه اإلصالحي ،حيث يعمل جاهدً ا عىل جتسيدها عمل ًّيا عىل أرض الواقع ،حيث
يتضمن هذا الربنامج ،أوال :اإلصالح داخل املجتمع ،بنرش الوعي والثقافة السليمة،
عرب الوسائل املتاحة ،ودعم املؤسسات اخلريية االجتامعية ،وتشجيع كل ما من شأنه

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين .من حوار مع جملة املنرب احلسيني الفصلية.
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نفع املجتمع وخدمة تقدمه .والثاين :االنفتاح عىل املحيط الوطني ،بإقامة جسور العالقة
مع بقية املواطنني ،لتجاوز حالة القطيعة املذهبية ،واالنغالق الطائفي ،وإنتاج اخلطاب
والثقافة املؤصلة والداعمة هلذا االجتاه .والثالث :التواصل مع املسؤولني وقيادات الدولة،
ملعاجلة القضايا العالقة ،واملشاكل القائمة ،بام خيدم التالحم بني القيادة ورشائح املواطنني.
(((
الصعد.
والرابع :اإلسهام يف الشأن الوطني العام عىل خمتلف ُّ

إن من اإلشكاالت التي دائماً ما تثار حول خطابات التغيري ،هو الفجوة بني القول
والعمل ،والتناقض بني النظرية والتطبيق ،حيث ال تنفك هذه اإلشكالية تالزم رافعي هذا
الشعار ،إىل أن يثبتوا أهنم غري ذلك ،إال أن ما يمكن مالحظته ،ونحن نتحدث عن الشيخ
الصفار ،أنه حياول جاهدً ا إىل جتسري الفجوة بني قوله وعمله ،وتقليص الفارق وتضيق
أي مدى استطاع الشيخ الصفار
املسافة بني النظرية والتطبيق ،عىل أن السؤال هنا ،هو :إىل ّ
حتقيق هذا اهلدف وجتسيده عمل ًّيا عىل أرض الواقع ،من خالل إقرانه القول بالعمل،
والعمل بالقول ،وجتسريه للفجوة بينهام؟ طب ًعا هذا ما سوف جتيب عنه األيام والزمن
والتاريخ.

إال أننا يمكن أن نشهد أنه ويف إطار سعيه إىل تغيري واقع جمتمعه وتطويره ،والرقي
بأهله وناسه ،تراه يف شغل دائم باح ًثا عن العمل املناسب لطبيعة املرحلة ،وقول الكلمة
اجلريئة حوهلا ،ليس فقط من أجل املشاركة يف التعبري عن رأيه وموقفه ،وإنام من أجل
نمر
املسامهة يف صنع احلدث وتفعيله ،واالنخراط يف العمل وتوجيهه،
ً
خصوصا ونحن ّ
يف عرص يموج باألحداث والتطورات املتسارعة واملتغرية ،وشديدة التعقيد واحلساسية،
تؤرق كل
حيث تفرض حتوالت هذا الزمن الكثري من األسئلة اجلديدة والطارئة ،التي ّ
الباحثني عن التغيري ،وحتتاج منهم إىل إجابات تتناسب وهذه املرحلة من الزمن احلديث
واحلارض.

((( من كتاب املذهب والوطن .ص 186

ثاني ًا:
في أولوية معرفة الواقع وتشخيصه

إن اإلجابة عن أسئلة الواقع املتغري واملتحول ،واقرتاح احللول ملشكالت احلياة
صحيحا ،واإلملام بأحداثه
ً
املعارصة ،حيتاج إىل معرفة هذا الواقع بتفاصيله ،وفهمه فهماً
وتطوراته .فليس من املجدي االنعزال واالنكفاء عىل الذات ،أو جمرد االنكباب النظري
عىل دراسة النظريات االجتامعية والثقافية والسياسية ،بمعزل عن حركة الواقع ،وذلك
سع ًيا الستنباط احللول وإخراجها إىل حيز الوجود ،بعيدً ا عن االهتامم بمجريات
األحداث والتطورات وترشحيها ،واالنخراط يف معايشة الواقع ومعرفة مصاعبه وحتدياته
وتطوراته.

أيضا من أجل اإلجابة عن أسئلة الواقع املتحول ،االكتفاء بام هو
ولن يكون جمد ًّيا ً
متوارث من طرق وأساليب يف الفهم واملعاجلة ،لربام كانت مفيدة وفعالة يف أزمان وأوقات
سابقة ،حيث كانت حينها مبنية عىل معطيات وحسابات مناسبة لزماهنا ،لكنها اليوم
أصبحت قديمة وقد جتاوزها الزمن.
إن مسرية التقدم اإلنساين والتطور يف حياتنا املعارصة ،كام يرشح الشيخ الصفار،
الصعد ،ويف جمال التكنولوجيا ووسائل املعرفة واإلعالم
جتري بوترية متسارعة عىل خمتلف ُّ
واإلدارة ،واإلرصار عىل التمسك باألساليب واألدوات واملناهج املوروثة ذاهتا داخل أطرنا
العلمية والثقافية ،فإنه سوف يؤدي إىل أن تكون املسافة الفاصلة بيننا وبني ركب التقدم
املعارص كبرية وواسعة ،فإذا كانت القيم واملبادئ ثابتة ال تتغري ،فإنه من املهم والرضوري
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أن تتغري وتتطور الربامج واألساليب والوسائل تب ًعا ملستجدات الواقع املتحرك.

وإذا كان من املهم والرضوري تغيري وتطوير الربامج واألساليب والوسائل تب ًعا
ملستجدات الواقع املتحرك ،فإن األهم من ذلك هو التشخيص الصحيح للواقع املعيش
وجمريات األوضاع من حولنا ،وقراءة هذا الواقع بطريقة علمية سليمة ،ومستقاة من
معلومات موثقة ،تم مجعها بشكل دقيق ،تعكس الواقع كام هو بشكله الصحيح ،غري
املسلوخ من سياقاته الطبيعية ،وال املجتزأ من حميطه الفعيل ،ودون إمهال تأثريات األوضاع
من حوله ،وانعكاسات مسارات األحداث عليها.

إن أمهية معرفة الواقع ومعطياته وترشحيه وتفكيكه ،تساهم يف تشخيص عيوبه
ومشكالته ،ومن ثم توفري الرؤية الواضحة من أجل صياغة خطة عمل مناسبة لبناء واقع
جديد ذي مضمون يتوافق مع حاجات املرحلة .ومثل هذا التحليل والفهم والتفسري
للواقع ،يساعد املشتغلني عىل تغيريه ،ويرفدهم بالعدة املناسبة عىل وضع تصور مستقبيل،
وبرنامج عمل مناسب حول ما جيب القيام به ،والعمل عىل حتقيقه واألهداف التي جيب
إنجازها.
أما حني يغيب التحليل الصحيح للواقع ،ويبنى عىل قراءة رغائبية عاطفية منفعلة،
تشخيصا جمان ًبا
فإن النتيجة لن ختلو من خماطرة الوقوع يف حتليالت خاطئة ،تكون نتيجتها
ً
للصواب ،ومن ثم تؤدي إىل استنتاجات خاطئة ،ينتج عنها خطة عالج غري سليمة ،تؤدي
إىل أعامل وأفعال تفاقم املرض وتزيده استفحالاً  ،ال يتحقق معها املطلوب ،أو العالج
للمشكلة ،إن مل تزيدها تفاقماً واستفحالاً وتفش ًيا.

يقر الشيخ الصفار بأن اإلنسان يتكامل ويتطور من خالل التجربة واملعرفة ،كام أن
ّ
املراجعة والنقد الذايت أمر رضوري لسدّ الثغرات وجتاوز األخطاء،
مشريا إىل أن تغيرّ
ً
تغريا يف اخلطاب والنهج ،فقد كان هنج النبوة يف العهد املدين
الظروف واألوضاع يستدعي ً
خيتلف عنه يف العهد املكي ،يف بعض اخلصائص واجلوانب ،وعىل هذا األساس ينصح
الشيخ الصفار أبناء األمة بأن ال ينطلقوا يف مواقفهم من االندفاع واحلامسة وحدمها ،بل
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ُيعملوا عقوهلم ويأخذوا خصائص بلداهنم وجمتمعاهتم بعني االعتبار ،فاألسلوب الناجح
(((
يف بلد ما قد ال يكون صاحلًا لبلد آخر.

ومن الرضوري ملن يريد فهم الواقع وحتليله ،والبحث عن مكامن خلله وأسباب
اإلخفاق فيه ،ويفكر يف كيفية اخلروج منه ومن تداعياته السلبية ،االبتعاد عن اإلسقاطات
الذاتية ،أو املسبقات العقدية ،أو احلتميات األيدلوجية ،وعدم اإلرصار عىل التشبث هبا،
بعيدً ا عن التحليل الواقعي واملوضوعي املجرد من األوهام املضللة ،الذي يؤدي اإلرصار
عىل التمسك هبا وتبنيها إىل منزلقات خطرية ،قد ال حتتمل تبعاهتا وتداعياهتا.

لقد آن األوان ،كام يشدّ د الشيخ الصفار ،ألن يكون موضوع تقييم الواقع ودراسته
مدار بحث ونقاش جا ّد ضمن جلان مهتمة أو مؤمترات هادفة ،من أجل تبادل الرأي
واخلربات والتجارب ،أو ضمن حوارات بناءة ،من خالل املنابر الثقافية واإلعالمية،
فاملسؤولية تفرض عىل أبناء هذه األمة التصدي للمعوقات والعقبات التي تضعف قدرهتم
عىل التحدي واملواجهة .وإذا كانت التحديات الكبرية املعارصة تفرض املواجهة ،فإن عىل
األمة االستجابة هلذه التحديات بكل قوه وعزيمة وإرادة ال تنكرس.

والسؤال ،هو :كيف تكون هذه االستجابة ،وما هي السبيل ملواجهة حتديات الواقع،
واستحقاقات املرحلة الزمنية احلارضة ،هل يكون هذا االستعداد ،وهذه املواجهة مبنية
عىل أسس قديمة ،وعدة شغل جتاوزها الزمن ،أم التفكري يف إبداع أدوات بديلة ومتطورة،
وعدة شغل جديدة ،تكون مناسبة للظروف اجلديدة واحلادثة ،وتستجيب للتحديات
املعارصة؟

((( من كتاب املذهب والوطن .ص 185

ثالث ًا:
إشكالية العقلية األحادية وإلغاء اآلخر

لعل أحد اإلشكاالت املزمنة التي يعاين منها العقل املسلم وتكبل حركته ومتنعه من
إثارة األسئلة التي حتتاج إىل إجابات معارصة تتناسب وهذا الزمن املتحول ،هي يف ا ّدعاء
كل فرقة من فرق األمة امتالكها احلقيقة املطلقة ،وانفرادها هبا دون غريها من باقي الفرق.
وهذه العقلية األحادية التي تدعي احتكار احلقيقة ،وتلغي اآلخر وهتمشه ،ال يقترص أمر
استفحاهلا عىل العالقة بني الفرق املختلفة ،بل هو رصاع مستفحل وسائد حتى داخل
أيضا ،مما فاقم يف وقوع الكوارث التي أهلكت احلرث والنسل ،وفاقمت
الفرقة الواحدة ً
من املشكالت احلضارية يف جمتمعاتنا ،وأدت هبا إىل الرتاجع والتخلف عن ركب احلضارة
اإلنسانية.

والشيخ الصفار يلفت إىل أن املشكلة يف الرصاع والتنافس املذهبي «يتمثل يف املوقف
من وجود رأي آخر ،فهناك من يرفض ذلك ،ويرى أنه وحده له احلق يف تكوين رأي،
ويف تفسري النص الرشعي ،وفهم الدين ،وعىل اآلخرين أن يأخذوا برأيه ويذعنوا له ،وال
جيوز هلم أن خيالفوه فيام رآه وذهب إليه ،فإن فعلوا ذلك تصدى هلم باملواجهة واإلساءة
والعداء» ،ويضيف الشيخ الصفار «أن صاحب هذه العقلية يصارع من خيالفه يف الدين،
ثم من خيالفه يف املذهب ،ثم من خيالفه يف الرأي داخل املذهب»((( ،حيث يرى يف نفسه
األهلية واملكانة وامتالك احلق وحده يف فهم الدين وتفسري نصوصه ،وأن عىل اآلخرين
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 176
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االنقياد له ،واإلذعان ألمره ،واألخذ برأيه ،وإال فإهنم خمالفون وخارجون عن الدين
والعقيدة وامللة ،وجيوز التصدي هلم ومواجهتهم بشتى الوسائل والطرق.

يتلمس دعاة نفي اآلخر ،كام يقول عبد اجلبار الرفاعي ،خمتلف الذرائع ،من أجل بلوغ
ّ
أهدافهم ،فهم تارة يعودون إىل النص ،ويسلخون املتشاهبات من املحكامت ،ويقدمون
تأويلاً هلا ،يفرغون فيه كل اإلكراهات التارخيية ،واملواقف األيدلوجية املتعسفة ،التي
تفشت يف حياة املسلمني يف عصور االنحطاط ،وازدهار الهوت الطائفية ،وتارة أخرى
ٍ
ٍ
ٍ
ورشوح ،يف علم الكالم،
وحواش
أقوال
ينقبون يف الرتاث ،ويغرقون فيام تراكم من
والفقه ،والتفسري ،ليكدسوا مادة وفرية من اآلراء واملقوالت ،التي تصوغ ميثولوجيا
وزج املجتمعات يف احرتاب داخيل،
التمرد والثورة ،وتنزع إىل هتشيم السلم األهيلّ ،
(((
يستنزف إمكانات هنوضها ،ويبدّ د طاقاهتا ،ويفتت مقومات حياهتا.

ومن أجل جتاوز هذه احلالة من عقلية االستئثار ونفي اآلخر واستئصاله ،واخلالص
من ادعاءات امتالك احلقيقة املطلقة يف الساحة الدينية بمختلف مذاهبها ،فإننا ،كام يرشح
الشيخ الصفار ،بحاجة إىل «إقرار مبدأ التعددية ،واالعرتاف بالرأي اآلخر واحرتامه،
واعتامد هنج احلوار ومقارعة احلجة باحلجة دون إساءة أو عدوان ،بل كام يأمر القرآن
الكريم{:وج ِ
(((
اد هُْل ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}».
َ َ
والسؤال :إذا كانت هذه هي العقلية األحادية السائدة واملهيمنة واملتغلغلة يف النسيج
الديني والفكري والثقايف ،ويف الوعي العام يف جمتمعاتنا ،فام هو السبيل للخروج من هذه
املشكلة ،وكيف يمكن تصور سبل الدعوة إىل تغيري هذا النمط من التفكري ،وما هي طريق
تغيريا شاملاً
إقرار هذه املفاهيم اجلديدة وترسيخها يف جمتمعاتنا ،وهو األمر الذي يعني
ً
يف بنية الثقافة السائدة ،ويستبدل هبا أخرى تتواءم والتطورات الفكرية والثقافية احلادثة يف
عامل اليوم ،عىل أن السؤال األكثر أمهية هو ،كم من الوقت نحتاجه من أجل الوصول إىل
ثقافة كهذه خمتلفة وجديدة؟

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 5
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 178

رابع ًا:
في أهمية نقد الذات ومراجعتها

ما زالت جمتمعاتنا ختشى ثقافة النقد واملساءلة ،وتعتربها هجو ًما عدائ ًّيا ،وتتعامل
يتحسس من النقد ،عىل الرغم من أن النص القرآين
مع الناقد بخصومة شديدة ،فاجلميع
ّ
يتضمن العديد من اآليات والشواهد التارخيية التي تؤكد عىل رضورة مراجعة الذات
وحماسبتها ونقد ممارساهتا من أجل تقويمها ،كي ترتقي إىل املستوى املثايل يف التعامل مع ما
حييط هبا من قضايا وأمور.

والتحسس من نقد الذات ،كام يشري الشيخ الصفار ،حال مرضية سلبية ،تنتج عن
ّ
غرور زائف ،أو شعور بالضعف جيري التسرت عليه ،وتؤدي هذه احلال إىل تكريس
األخطاء والثغرات ،وتفويت فرص معاجلتها وجتاوزها ،حيث ّ
حذر القرآن الكريم من
{و َما ُأ َب ِّرئُ َن ْف يِس إِ َّن
هذا املرض اخلطري وهنى عن تربئة الذات وتزكيتها ،يقول تعاىلَ :
النَّ ْفس ألَمار ٌة بِالس ِ
وء إِالَّ َما َر ِح َم َرب} ،كام يقول تعاىلَ { :فال ُت َزكُّوا َأن ُف َسك ُْم} ،ويقول
ُّ
َ َّ َ
ِ
أيضاَ :
اء}.
تعاىل ً
ين ُي َزك َ
{أ مَل ْ ت ََر إِ ىَل ا َّلذ َ
ُّون َأن ُف َس ُه ْم َب ْل ال َّل ُه ُي َزكِّي َم ْن َي َش ُ

أيضا الذات اجلامعية ،عندما
وكام يصيب هذا املرض الذات الفردية ،فإنه يصيب ً
تتحسس األمة من نقد ذاهتا وأوضاعها الراهنة ،أو عىل مستوى التاريخ ،إال أن األصالة
ّ
واحلرص عىل هو ّية األمة وتقدير تارخيها وإنجازاهتا احلضارية ،ال يعني جتاهل األخطاء
والثغرات ونقاط الضعف ،فالقرآن الكريم الذي ينص عىل اخلري ّية املرشوطة هلذه األمة،
ون بِالمَْعر ِ
ت لِلن ِ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ْن المُْنك َِر} هو ذاته يسجل
{ ُكنْت ُْم َخ رْ َي ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ
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النقد الالذع لطليعة هذه األمة ،أصحاب رسول ال َّل ِه ،Aيف مواقع الضعف واخلطأ كقوله
َ
{و َي ْو َم ُحنَينْ ٍ إِ ْذ َأ ْع َج َب ْتك ُْم َك ْث َر ُتك ُْم َف َل ْم ُتغ ِْن َعنْك ُْم َش ْي ًئا َو َضا َق ْ
تعاىلَ :
ت َع َل ْيك ُْم األ ْر ُض بِماَ
اءوك ُْم ِم ْن َف ْو ِقك ُْم َو ِم ْن َأ ْس َف َل ِمنْك ُْم َوإِ ْذ
َر ُح َب ْ
ت ُث َّم َو َّل ْيت ُْم ُمدْ بِ ِر َ
ين} ،وقوله تعاىل{ :إِ ْذ َج ُ
(((
وب الحَْ ن ِ
ُون}.
ت األَ ْب َص ُار َو َب َلغ ْ
زَا َغ ْ
ُّون بِال َّل ِه ال ُّظن َ
َاج َر َو َت ُظن َ
َت ا ْل ُق ُل ُ
إن مسألة النقد الذايت من املسائل املهمة التي يقارهبا الشيخ الصفار يف خطابه
اإلصالحي ،داع ًيا إىل مراجعة الذات واكتشاف شوائبها ،ونقاط الضعف والثغرات فيها،
وأن يكون هناك جرأة يف مناقشة الثقافة املذهبية ،والرتاث الذي تنهل منه وتستند عليه،
خصوصا بام يرتبط بمسألة التحريض عىل اآلخر والعالقة معه ،ألن «ثقافتنا الدينية السائدة
ً
مشبعة يف طرحها املذهبي بام يدعو إىل التباعد والتنافر بني أتباع املذاهب اإلسالمية .وهنا
جيب أن نعرتف بأننا نواجه صعوبة يف النقد الذايت لثقافتنا املذهبية ،إذ ليس هناك مشكلة
يف أن ينتقد أعالم وأتباع ّ
كل مذهب ثقافة املذهب اآلخر ،بل إن من يقوم بذلك يعترب
بطلاً  ،ومداف ًعا عن الدين ،فالعامل أو املفكر السني حينام ينتقد شي ًئا يف الثقافة الشيعية ،فإن
يمجدونه ،وكذلك بالنسبة للعامل الشيعي عند انتقاده للفكر السني فإن
أتباعه ومجهوره ّ
مجهوره يعتربونه بطلاً  ،ومداف ًعا عن مذهبهم ،ولكن املشكلة يف االقرتاب من خط النقد
الذايت ،مع أنه ال يستطيع أتباع أي مذهب من املذاهب أن يربئوا تراثهم وثقافتهم من
وجود الشوائب ،ومن وجود نقاط الضعف والثغرات ،إال أن النقد الذايت يكاد أن يكون
(((
خ ًطا أمحر يف الغالب عند أتباع املذاهب ،ويف الثقافات املذهبية».

ومع أن نقد اآلخر وإبراز عيوبه وأخطائه والتشهري هبا يعتربه البعض عملاً بطول ًّيا
وفتحا مبينًا ودفا ًعا عن الدين والعقيدة ،إال إهنم من جانب آخر يتجنبون عن نقد ذواهتم
ً
وال جيرؤون عىل مساءلة ومراجعة تراثهم ،حيث يكاد يكون ذلك خ ًطا أمحر ال يمكن
جتاوزه ،ويصل األمر إىل حد «جتريم النقد الذايت ،وحرية التعبري عن الرأي داخل كل

((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص  83ـ الطبعة األوىل  2008ـ الدار العربية للعلوم
نارشون ،بريوت.
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 131

ةيلوأ تامدقم 

35

مذهب ،فيام خيص قضايا اخلالف املذهبي ،واعتباره نو ًعا من التنازل للطرف اآلخر،
واملساومة عىل العقيدة واملبدأ (((».وإذا ما جترأ أحد عىل الترصيح برأيه ووجهة نظره ،عد
ذلك نو ًعا من التنازل للطرف اآلخر ،ومساومة عىل العقيدة واملبدأ.

والشيخ الصفار ال يدعو إىل االكتفاء بمامرسة النقد الذايت فقط ،بل هو يؤكد عىل
أمهية االستامع إىل أقوال اآلخرين ومالحظاهتمّ ،
لعل فيام يقولونه ما يرشد إىل طريق اخلري
واهلداية والرشاد ،حيث يلفت الشيخ الصفار إىل أننا لن نجد يف أي ثقافة من الثقافات
ِ
ون ا ْل َق ْو َل
ين َي ْست َِم ُع َ
دعوة إىل االنفتاح املعريف أوسع مما دعت إليه اآلية الكريمة{ :ا َّلذ َ
ون َأحسنَه ُأو َلئِ َ ِ
ك ُه ْم ُأ ْو ُلوا األَ ْل َب ِ
ين َهدَ ُاه ْم ال َّل ُه َو ُأ ْو َلئِ َ
اب} ،فهي تزف البشارة
ك ا َّلذ َ
َف َي َّتبِ ُع َ ْ َ ُ ْ
من ال َّله تعاىل ملن يتصفون باالنفتاح عىل املعرفة ،وممارسة النقد والتقويم املوضوعي،
ون ا ْل َق ْو َل} ،واالستامع درج ٌة متقدمة
فهم يبحثون عن اآلراء واألفكار ،حيث { َي ْست َِم ُع َ
عىل السامع ،ألن االستامع يدل عىل قصد واهتامم ،بينام السامع قد ال يكون كذلك .وبعد
االستامع واالطالع عىل خمتلف اآلراء ،تأيت مهمة النقد والتقويم ،الختيار الرأي األصوب
(((
ون َأ ْح َسنَ ُه}.
والفكرة األصحَ { ،ف َي َّتبِ ُع َ

بين نقد الذات ونقد الآخرين
لن يكون مناس ًبا إلقاء التهم عىل اآلخرين ولومهم عىل ما نحن فيه من ضعف
ومشاكل مرتاكمة ،أو وضع الالئمة كلها عىل العنرص اخلارجي وعىل مؤامرات األعداء
وخطط االستكبار واالستعامر ،بل من الرضوري إذا أردنا جتاوز مناطق الضعف واإلعياء
فينا ،أن نلوم ذواتنا أولاً  ،ونناقش ونعالج ونركز عىل مشاكلنا الذاتية والداخلية ،لكي
نكون عىل قدر ٍ
كاف من القوة واالستعداد ملواجهة الفتن الداخلية ،وما حياك ضدنا من
مؤامرات خارجية.
لذلك تشتد حاجة األمة اليوم ،وأكثر من أي وقت مىض ،ملامرسة النقد الذايت واملراجعة

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 17
((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 46
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الداخلية عىل مستوى األفكار وصيغ العالقات السائدة بني قواها ورشائحها ،فالظروف
الصعبة التي تعيشها األمة ليست ناجتة كلها عن الضغوط اخلارجية ،بل إهنا حمصلة ونتيجة
طبيعية حلالة ذاتية ،وخللل ذايت ،حيث ال بد من تغيري ذايت داخيل يمهد الطريق لتطوير واقع
األمة ،لتأخذ مكانتها الالئقة عىل املستوى العاملي ،وبني األمم ،وهو األمر الذي أكد عليه
َيوا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم}.
َي َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُيغ رِّ ُ
القرآن الكريم يف قوله تعاىل{ :إِ َّن ال َّله ال ُيغ رِّ ُ

بعضا ،فكيف تتوقع
يتساءل الشيخ الصفار أنه يف حال كانت األمة ال حيرتم بعضها ً
االحرتام من املجتمع الدويل؟ وإذا كانت حقوق األفراد والفئات غري مصونة عىل املستوى
الداخيل ،فكيف نأمل احرتام حقوق األمة عىل الصعيد العاملي؟ وإذا عجزت األمة عن
إدارة احلوار بني رشائحها واجتاهاهتا املتنوعة ،فهل يرجى هلا النجاح يف إدارة احلوار مع
(((
احلضارات واألمم األخرى؟

هذه التساؤالت وأمثاهلا وغريها مما يثريه الشيخ الصفار ،جتعل التحديات الداخلية
وخصوصا قادة األمة وذوي الرأي فيها ،فال
هي األوىل واألجدر باالهتامم من قبلنا مجي ًعا،
ً
ينبغي لنا أن نكابر ونرفض االعرتاف بوجود اخلطأ والنقص فينا ،أو التسرت عىل اجتاهات
التعصب اخلاطئة التي تعشش يف أوساط أمتنا ،بل ال ينبغي احلرج حتى من نقد اآلخرين
لنا ،واالستفادة من برامج األعداء يف تشويه سمعتنا ،كام يرى الشيخ الصفار ،تأكيدً ا منه
جارحا أو كان مصدره اخلصم والعدو؛ ألن ذلك
عىل قيمة النقد وأمهيته ،حتى وإن كان
ً
ينبهنا لاللتفات إىل نقاط الضعف التي نعاين منها ،والثغرات التي ينفذ إلينا الوهن من
خالهلا ،لنتجه إىل معاجلتها ،والتخلص من أعبائها.
إن التزكية املطلقة للذات ،كام يضيف الشيخ الصفار ،وجتاهل نقد اآلخرين ،مهام
وتفوت علينا فرص اإلصالح والتغيري،
كانت أغراضهم منه ،حترمنا من التقدم والتطورّ ،
فالتعصب داء وبيل ،ومرض فتاك خطري ،يمنع الفكر من اكتشاف احلقائق ،ويفقد اإلنسان
القدرة عىل التعايش واالنسجام مع اآلخرين ،إنه جيعل اإلنسان مستمت ًعا بجهله ،حمرو ًما

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 171
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رافضا للتكامل والتعاطي مع أنداده ،من أبناء جنسه وجمتمعه.
من استثامر قدرات عقلهً ،

فإذا ما رأينا األعداء يتهموننا هبذه الصفة السيئة ،فال يصح أن نقف عند حدود إدانة
االهتام ورفضه ،بل ينبغي لنا إىل جانب ذلك ،املزيد من مراجعة الذات ونقدها ،والقيام
بعملية مسح فكري اجتامعي ،الكتشاف ما قد تعانيه األمة وثقافاهتا من حاالت إصابة هبذا
املرض اخلطري ،أي التعصب ،ومن ثم السعي ملعاجلتها واالنتصار عليها ،فنمو اجتاهات
تعصبية يف األمة يكشف عن خلل فكري ،وعن مشكل اجتامعي ،البد وأن يتداركه قادة
األمة املخلصون ،ومفكروها الواعون ،قبل أن يسترشي املرض أكثر يف أوصال األمة،
وتزداد أخطاره ومضاعفاته ،وحتى ال تبقى مظاهر هذه االجتاهات مستمسكات بيد أعداء
(((
األمة ،يستغلوهنا لتشويه سمعة اإلسالم واملسلمني.

إن النقد املصحوب بإعامل الفكر واسرتشاد العقل ،ال خوف منه وال ضري فيه ،بل هو
طريق اهلداية إىل احلق واخلري ،ومن املهم أن نامرس النقد الذايت ألنفسنا ونحن نبحث يف
وحارضا ،لربام نكتشف أننا نتحمل جز ًءا من مسؤولية
إشكاليات املسألة الطائفية ،ماض ًيا
ً
ما يقع علينا من رضر ،نتيجة ما نعانيه من تقصري وقصور يف التعاطي مع هذه املسألة« ،إننا
بحاجة إىل شجاعة أدبية ،وجرأة موضوعية ،لتشخيص مواقع اخلطأ ،كام نشيد بمواقع
القوة ونفخر هبا يف تارخينا املجيد .وال يعني ذلك أن نستغرق يف مشاكل التاريخ املايض،
وال أن ننشغل باخلالف حول أحداثها ،وال أن نمعن يف جلد الذات ،ولكن تقديس الذات
(((
وتربئتها ،ومتجيد كل ما سلف وسبق ،هو حالة سلبية خاطئة».

إنه ملن املؤكد أن مسألة املراجعة الذاتية ونقد الذات وحماسبتها ،من القضايا احلساسة
واألمور الصعبة ،التي حتتاج إىل اجلرأة والشجاعة حتى يمكن سلوك هذا الطريق املحفوف
خصوصا إذا كانت هذه املراجعة تعني العودة إىل املايض واستدعاء أحداثه ونبش
باملكاره،
ً
خملفاته ،وهو األمر الذي يستدعي السؤال عن قيمة هذه العودة ،واملردود املرجو من

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 62
((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 87
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مراجعه كهذه ،قد تكلف الكثري من الوقت واجلهد ،وتكلف أثامن غالية يمكن أن يدفعها
من يتجرأ عىل دخول عش الدبابري؟
فهل الناتج واملردود املرجو من نقد كهذا ،يستحق الثمن ك ّله الذي يمكن أن يدفع؟

خامس ًا:
حول ظروف انبثاق خطاب الشيخ الصفار

ال يمكن النظر إىل املسألة الطائفية يف خطاب الشيخ الصفار خارج السياق التارخيي
لألحداث والتطورات التي مرت هبا األمة خالل السنني املاضية ،أو من دون االلتفات
إىل اخللفيات واألجواء واألوضاع العامة التي طغت عىل املشهد يف املنطقة سياس ًّيا وثقاف ًّيا
وإعالم ًّيا واجتامع ًّيا ،ودراسة الظروف الذاتية واملوضوعية التي أدت إىل تصاعد مشكلة
وتعرف أبعادها وجوانبها املختلفة ،وما تركته من تداعيات ،وخلفته من آثار
الطائفيةّ ،
واالجتامعي.
والثقايف
السيايس
سلبية ،وحال تر ٍّد عىل صعيد كيان األمة
ّ
ّ
ّ
لقد شهدت بعض أوطان هذه األمة خالل هذه السنني املاضية ،مشكالت وتوترات
داخلية ،ومتزقات وانشقاقات أهلية ،نتيجة للتباينات واالختالفات بني مكونات اجتامعها
ِ
املختلفة التنوع والتعدد واالنتامء ،واملتكونة من فئات ومجاعات مذهبية وطائفية
األهيل،
وعرقية ،وإىل ما غري ذلك من تكوينات وانتامءات ،حيث تصاعدت ِحدّ ة االختالفات
والتباينات والرصاعات بني هذه األطياف واملكونات األهلية ،وحتولت إىل أعامل عنف
دامية هددت أمن واستقرار ووحدة األوطان ،وأدت إىل اخلراب واالهنيار والتفكك
والتمزق ،واستنزفت فيها مقدرات األمة وطاقاهتا ومدخراهتا ،وسالت عىل أثرها دماء
الفرقاء واألبرياء ،وذهب ضحيتها اآلالف من القتىل واجلرحى ،وتزايدت معها الكوارث
اإلنسانية لشعوب هذه البلدان بشكل غري معقول ،ويندى له اجلبني.
لقد تفشت ثقافة العنف لألسف الشديد ،وأصبحت ظاهرة طاغية يف االجتامع
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العريب اإلسالمي ،عىل حدّ قول عبد اجلبار الرفاعي يف تقديمه لكتاب الشيخ الصفار
احلوار واالنفتاح عىل اآلخر ،فال صوت يعلو عىل صوت دعاة نفي اآلخر واستئصاله،
يتعزز وجود هؤالء ،وتتسع دائرة تأثريهم ،وتتمدّ د مساحة نفوذهم ،وتتسع
وكل يوم ّ
باستمرار هيمنتهم عىل حقول متنوعة ،تطاول مؤسسات الرتبية والتعليم ،ووسائل
اإلعالم ،واملنتديات الثقافية ،ومرافق اخلدمة االجتامعية ،واملحرتفات واملشاغل املهتمة
(((
بتأهيل وإعداد الناشئة.

االختالفات المعا�صرة وجذورها التاريخية
مر عىل بعض أوطاننا من توتر مذهبي خالل هذه السنني املاضية ،ما هو إال
إن ما ّ
مفرد ًة من مفردات التوترات العديدة التي تشهدها وتعيشها جمتمعاتنا ،عىل ما قال الشيخ
أيضا توترات عرقية ،قومية ،قبلية ،سياسية وفكرية بني خمتلف
الصفار،
مشريا إىل أن هناك ً
ً
مستوى من النضج والتقدم ُيمكنها أن
التيارات .ومشكلتنا أن جمتمعاتنا مل تصل بعد إىل
ً
مظهر من مظاهر هذه احلال
تقبل حالة التعددية يف املجاالت املختلفة ،والتوتر املذهبي هو
ٌ
توترات أخرى ،إال أن التوتر
التي تعيشها جمتمعاتنا ،وليس هي حالاً وحيدة ،فإىل جانبها
ٌ
مظهر من مظاهر عدم
حينام ينبعث من حالة دينية تكون خطورته وتأثريه أكرب ،وإال فهي
ٌ
النضج واالستقرار الذي تعيشها جمتمعاتنا.

أمرا جديدً ا أو طارئًا يف تاريخ األمة،
ويلفت الشيخ الصفار إىل أن التعدد املذهبي ليس ً
مذهب واحد أو ٍ
ٍ
اجتاه
مر قرن من الزمان عىل األمة اإلسالمية كانت منصهرة فيه ضمن
ما َّ
واحد ،فمنذ القرن األول لإلسالم بدأت بذور هذه التعددية ،وهذا التنوع املذهبي ،عىل
املستوى الفكري والسيايس أو عىل املستوى الفقهي .املذاهب اإلسالمية املوجودة ليست
وليدة هذا القرن أو هذا العرص ،فالسنة والشيعة موجودان منذ القرن األول بنا ًء عىل مسألة
ٍ
أحداث طوال تاريخ األمة يف الفرتات
انجر إليه من
اخلالف حول اخلالفة واإلمامة ،وما ّ
أيضا  -بمذاهبهم املتعددة ،واملدارس التي كانت
املاضية ،وكذلك وجود اخلوارج ً -

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 5
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موجودة من أشاعرة ومعتزلة وقدرية ومرجئة ،وخمتلف التوجهات ،كلها كانت موجودة
واقع قائم تعيشه األمة يف
منذ القرون السابقة .فهي حال ٌة قديمة ،قدم تاريخ األمة ،وهي ٌ
(((
هذا العرص ،وسيبقى إىل أن يشاء ال َّله سبحانه وتعاىل.

لذلك فاملشكلة الطائفية واملذهبية التي تعيشها بعض جمتمعاتنا ليست وليدة الزمن
احلديث واملعارص ،بل هي أمر تارخيي متجذر ومزمن يف جسد هذه األمة ،حيث غال ًبا
ما يكون للعوامل السياسية واملصلحية دور يف نشوء التعددية املذهبية ضمن الدين
الواحد عىل حد قول الشيخ الصفار ،فإذا ما فارق القائد املؤسس احلياة ،فإن املجال
مفتوحا لتعدد اآلراء ،واختالف اإلرادات بني أتباعه ،حيث تتأطر وتتبلور عىل
يصبح
ً
شكل مذاهب وطوائف وفرق بمرور الزمن« ،فالفراغ القيادي الذي يرتكه املؤسس خيلق
حالة من التنافس عىل السلطة ،وباستمرار فإن التطلع للحكم وجاذبية السلطة والرغبة
يشجع عىل حدوث االنشقاقات واخلالفات ،وقد يستعار هلا غطاء
يف املصالح كل ذلك ّ
عقائدي لتربيرها وكسب املؤيدين ،وكام أن اخلالف الفكري قد ينتج عنه خالف سيايس،
فإن الرصاع السيايس واخلالفات املصلحية قد تتحول إىل قناعات فكرية مذهبية .ويف
دورا أساس ًّيا يف متزيق األمة وتعدد
تاريخ املسلمني فإن العامل السيايس واملصلحي لعب ً
سل سيف يف اإلسالم عىل يشء مثلام ّ
طوائفها ومذاهبها ،حتى قيل ما ّ
سل عىل اإلمامة
(((
واخلالفة».

إن املشكلة التي نشكو منها اليوم ونعاين من غلوائها هي أن هذه التوترات والصدامات
األهلية ال تكاد ختفت أو هتدأ ،إال ونراها تشتعل من جديد بقدرة قادر ،وتطفو عىل السطح
بني فرتة وأخرى ،وكأنه قدر حمتوم ندفع ثمنه غال ًيا إىل يوم القيامة .فها نحن نرى إىل هذا
اليوم ،كيف يستثمر الفرقاء املشاعر الدينية اجلياشة والفوارة يف اخلطاب السيايس والديني،
للز ِّج باألتباع يف مواجهة املنافسني واخلصوم ،ملا للشعارات الدينية
واالستقواء بالدين َ

((( من كتاب رؤية حول السجال املذهبي .ص  70الطبعة الثانية  ،2005مؤسسة العارف للمطبوعات،
بريوت.
((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص  214ـ الطبعة الثانية  ،1996دار املنهل ،بريوت.
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واألهداف السياسية املمزوجة بمسحة دينية تأثري قوي يف التجييش والدعاية ضد اآلخر،
حيث إن للمشاعر الدينية مفعولاً يبقى مني ًعا وذا دالالت لدى األتباع ،من خالل التسليم
للحالة الرمزية ،وللقضية التي ُيؤمنون هبا ،بشكل ال إرادي ،وجيعلهم من أهل البأس ويف
حتمل الشدائد ِ
اجلسام.
ّ

لقد ذهب ضحية هذا االستثامر السيئ للدين أو االنتامء ل َّلهويات والتكوينات املختلفة
جمرد وقود زادت
الكثري من الناس ،عندما ُزجوا يف رصاعات سياسة ودينية كانوا هم فيها ّ
أوارا واشتعالاً  ،يف حروب عبثية مفتوحة وقذرة مل يكن فيها أدنى مستوى من الورع
النار ً
واألخالق واملسؤولية ،حيث أهلكت احلرث والنسل ،وانتهى فيها احلال بمجتمعاتنا وقد
أهنكت قواها ،ودمر فيها نسيجها االجتامعي ،وتعايشها األهيل.

الإعالم المذهبي و�إثارة روح التع�صب والكراهية
مرت عىل األمة اإلسالمية خالل السنوات املاضية،
يمكن القول إن الظرف التي ّ
كانت من أشد الظروف حساسية وخطورة ،فلم حيدث أن واجهت األمة حتدّ يات يف عمق
وخطورة ما تواجهه يف الزمن احلارض .ومع أنه مرت عىل األمة يف تارخيها أوقات صعبة
كانت تعيش فيها نكسات وهزائم ،لكن ما يقع وجيري عىل األمة من مآيس يف زمننا املعارص
هو األشدّ خطورة وحساسية ،حيث تواجه األمة حتدّ يات خمتلفة ومتنوعة ،خارجية عنيفة،
و حتديات داخلية عميقة.

توسع البث الفضائي ،وبداية انتشار إعالم الفضائيات
لقد شاهدنا مجي ًعا ،مع بداية ّ
املذهبية ،كيف سعت هذه القنوات إىل االستحواذ والسيطرة عىل عقول أعداد كبرية
من مجهور املشاهدين ،وذلك من خالل خطاب ديني ال يقوم يف كثري من األحيان عىل
املوضوعية أو املنطقية أو القواعد املهنية التي يستلزمها العمل اإلعالمي ،بل أصبح هذا
التعصب والتشدّ د واإلثارة
اخلطاب الديني يف القنوات الفضائية الدينية قائماً عىل نرش
ّ
ودعم الفتن والكراهية بني أبناء الدين الواحد.
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ويف ظل هذه األجواء املسمومة ،وتصاعد نربة اخلطاب املذهبي املتطرف ،عرب فتاوى
التكفري وبيانات التخوين ،كان للشيخ الصفار موقف ناقد للمنحى الذي سلكه هذا
صب الزيت عىل نار الفتنة الطائفية وزادها
اإلعالم الفضائي املذهبي ،الذي ساهم يف ّ
أوارا واشتعالاً  ،حيث أخذت حترق األخرض واليابس ،وتستنزف من الرصيد القيمي
ً
واألخالقي هلذه األمة ،من خالل جوالت اجلدل والسجال التلفزيونية التي كانت تبث
عىل اهلواء مبارشة ،حني انزلقت فيها األمور إىل ما مل يكن حيمد عقباه ،فكان للشيخ
الصفار حينها عدد من املشاركات واملداخالت يف بعض هذه الربامج ،أعرب فيها عن
أسفه لوقوعها يف املحظور ،واختاذها منحى إثارة الضغائن واحلساسيات ،ونرش الغسيل
امليسء ملا ورد يف تراث السنة والشيعة ،من روايات ومواقف متطرفة حادة ،بفعل العوامل
(((
السياسية ،واالجتاهات التعصبية عند الطرفني.

وقد طالب الشيخ الصفار حينها بالتوقف عن هذا اجلدل املذهبي العقيم؛ ألنه لن
السنة بإشكاالت جديدة عىل الشيعة ،ولن يأيت الشيعة بإجابات جديدة عىل إجاباهتم
يأيت ُ
السنة ،وكذلك العكس ،مضي ًفا أن كت ًبا كثرية مألناها
السابقة التي أجابوا هبا عىل إشكاالت ُ
هبذا اجلدل ،حتى إن أحد العلامء قال :إنه أحىص الكتب التي كُتِبت يف اجلدل املذهبي بني
املذاهب اإلسالمية وقارهنا بالكتب التي كُتِبت يف اجلدل بني اإلسالم وغريه من األديان
فوجد أن مكتبة اجلدل املذهبي أكرب بكثري من مكتبة اجلدل بني اإلسالم وبقية األديان
األخرى ،فإىل متى نستمر يف هذا اجلدل؟ وإىل متى نستمر يف هذه النقاشات؟ فقد آن لنا
السنة
أن حترتم كل جهة اجتهادات األخرى ،فهي اجتهادات ختصها وهلا أدلة عليها ،أهل ُ
(((
أيضا بمدارسهم املختلفة هلم أدلتهم.
بمدارسهم املختلفة هلم أدلتهم ،والشيعة ً
ويف ظل تلك األجواء املشحونة ،ارتفع مستوى االحتقان إىل درجات عالية من التوتر،
وساد التأزم املذهبي والطائفي بني أبناء هذه األمة ،وبلغت فيها األمور إىل مرحلة بائسة

((( من كتاب رؤية حول السجال املذهبي .ص 28
((( من كتاب رؤية حول السجال املذهبي .ص 78
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من التعصب والتفرق واملذهبية والطائفية املتشنجة ،حيث أصبح املشهد مؤر ًقا لكثري من
العلامء والدعاة واملصلحني ،الذين نادوا ودعوا إىل وقف هذه املهاترات ،والتالقي واحلوار
لتضييق الفجوة وجمال الفرقة ،وجتسيد مبدأ الوحدة اإلسالمية.

ويف دعوته إىل نبذ الطائفية ووقف استنزاف طاقات األمة ،أشار الشيخ الصفار إىل أنه
بدلاً من أن تنشغل األمة يف مواجهة مهومها ومشاكلها الرئيسة ،ترصف طاقاهتا يف جدل
مذهبي طائفي ،جيذب إليه اهتامم الكثري من أبناء األمة ،والذين هم رسيعو االستجابة ملثل
هذه األمور ،ذلك ألن االهتاممات األخرى غري واضحة املعامل يف أذهاهنم .وإذا بك ترى
املجالس واملنتديات تنشغل باخلالفات املذهبية العقيمة ،وهي ليست برامج تتحدث عن
سبل مواجهة التحديات التي تواجهها األمة يف هذا العرص ،ليست برامج تتحدث عن
خطط التنمية ،وكيف تتجاوز األمة الفشل والعجز الذي تعيشه؟ ليست برامج ختطط
وتستثري اآلراء واألفكار حول توحيد طاقات األمة وجهودها ،وإنام هي برامج تعيد األمة
إىل الوراء حتى تنشغل باخلالفات املاضية ،وحتى تنشغل باجلدل املذهبي العقيم .فام هذا
(((
الذي جيري؟ وملاذا نجد يف هذا الوقت تصعيدً ا للنشاط الطائفي؟

اال�ستثمار الخارجي في الخالف الداخلي
عندما ي ّطلع الغربيون ،وهم م ّطلعون بالتأكيد ،كام يقول الشيخ الصفار ،عىل مثل
هذه الربامج التي تُبث حول اجلدل املذهبي ،وكيف أن الواحد يقول لآلخر أنت كافر،
أنت زنديق ،أنت رافيض ،أنت كذا ..أنت كذا؟ فإن يف هذا مصداقية للدعايات وللكالم
الذي يقولونه يف الغرب ضد اإلسالم واملسلمني ،لذلك أليس من حق الغربيني أن
أيضا
يقولوا :انظروا ،فاملسلمون ليس فقط يعبئون ضد من خيتلف معهم يف الدين ،وإنام ً
بعضا ،إهنم يربون يف أبنائهم احلقد عىل
يف داخلهم ،ال يستطيعون أن يتعايشوا مع بعضهم ً
بعضا.
بعضهم ً
((( من كتاب رؤية حول السجال املذهبي .ص 14
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وعندما خيطط أعداء هذه األمة ويتآمرون عىل تقسيم وتفتيت أوطاننا ،فمن الطبيعي
أن خيلقوا األرضية املناسبة وأن هييئوا األجواء املواتية هلذا العمل اإلجرامي ،وذلك من
خالل إثارة الرصاعات القومية والعرقية واملذهبية الطائفية ،وتشويه صورة اإلسالم لدى
حيرض عىل الكراهية،
الرأي العام الغريب.
ً
خصوصا وأن اإلسالم متهم يف الغرب بأنه ّ
ويريب عىل احلقد ،و يريب أبناءه عىل أن ال يتعايشوا مع اآلخر ،وال يقبلوا الرأي اآلخر.

إن هذا الواقع املتشنج ،والرصاع الداخيل بني اجلهات والقوى واملذاهب داخل
أوطاننا ،قدم املربر لآلخرين عىل اهتام الثقافة اإلسالمية بالتعصب ودعم اإلرهاب
والتطرف ،عىل ما حذر منه الشيخ الصفار ،متسائلاً  :كيف يمكن إقناع اآلخرين من غري
املسلمني باستعدادنا للتعايش معهم واحرتام حقوقهم مع عجزنا عن التعايش فيام بيننا؟
وكيف نقنع اآلخرين بأننا مستعدون لقبول الرأي اآلخر ،وللتعايش مع األديان األخرى،
والبرشية مجعاء ،مع هذا الرصاع والعنف الذي تعيشه بعض فئات األمة؟

لقد ن ّبه الشيخ الصفار مما كان جيري من مهاترات طائفية ،لكوهنا ختدم دعاية األعداء
ضد اإلسالم ،وتؤكد ما يقال يف الغرب عن أن اإلسالم يريب أبناءه عىل احلقد والكراهية،
وأن هؤالء الطائفيني الذين يتس ّيدون اخلطاب الديني والسيايس يعطون هذه الدعاية
مصداقية وإثباتًا من خالل شحن األجواء والتجييش باخلطابات املتطرفة واملنفعلة
بعضا.
واملتشنجة ضد بعضهم ً

إن ما كانت تنزلق إليه األمة من حروب ومهاترات طائفية ،دفعت الغيارى من أبناء
ٍ
مرشعة أمام رياح
هذه األمة إىل الرصاخ والتحذير بصوت عال ،من أن جمتمعاتنا ستكون ّ
الفتنة املذهبية ،وستغرق يف فوىض كربى ال أحد يعلم املدى الذي يمكن أن تصل إليه ،إذا
وخصوصا إذا ما استمرت وسائل اإلعالم يف استعامل
حققت املؤامرة اخلارجية أهدافها،
ً
لغة اإلثارة ،واعتامد أسلوب املبالغة ،ودعم الفرقة واالختالف ،وبث الفتن والكراهية بني
الناس ،وتغذية التوتر القائم بني أبناء الدين الواحد يف املناطق املختلفة ،واللعب عىل وتر
األحداث اجلارية فيها ،من دون إدراك العواقب الوخيمة التي يمكن أن ترتتب علينا مجي ًعا
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ٍ
حينئذ تصبح بلداننا يف مهب الريح ،إذا نجحت
يف حال خروج الوضع عن السيطرة،
جرثومة التفتيت الطائفي واملذهبي يف اخرتاق النسيج الوطني ،ولن يتوقف هذا االنحدار
املميت ،والتدمري الذايت لبنانا ،إال من خالل تعزيز املناعة الداخلية ،وحتصني الصفوف
بكل الوسائل املتاحة.

وخصوصا تلك
لقد استوقفت أفكار الشيخ الصفار وتوجهاته حممد سعيد طيب،
ً
الداعية إىل الوحدة الوطنية والسلم االجتامعي ،والعدالة ،واحلقوق املتساوية ،والفرص
املتكافئة ،واملجتمع املتواد املتحاب ،والرافض للتناحر املذهبي ،خاصة بعد تنامي اهتام
ثقافتنا اإلسالمية بعد أحداث  11سبتمرب ،بأهنا تعصبية ،تدعم اإلرهاب والتطرف،
وكراهية اآلخر ،يف حني أن املخلصني من مفكري األمة ،يناضلون إلبراز سامحة اإلسالم
وتعاليمه يف احرتام اإلنسان ،والتعايش بني أبناء البرش ..ولكن -ولألسف -فإن واقع
التشنج واالستعالء غري املربر ،والرصاع الداخيل بني دعاة اجلهوية والقوى واملذاهب،
يلغي كل هذه اجلهود املخلصة ..إذ كيف يتسنى إقناع اآلخرين ـ من غري املسلمني ـ
باستعدادنا للتعايش معهم ،واحرتام حقوقهم يف ّ
ظل عجزنا عن التعايش فيام بيننا؟ بل
وكيف نقنع اآلخرين ،بأننا مستعدون لقبول الرأي اآلخر ،والتعايش مع األديان األخرى
(((
والبرشية مجعاء؟

التهديد الخارجي يطرق الأبواب
لقد أتت أحاديث الشيخ الصفار عن املهاترات الطائفية ،ونقده للجدل املذهبي
ٍ
يومئذ
املتصاعد ،يف سياق ما كانت متر به األمة من أحداث صعبة وضاغطة ،حيث كانت
أساطيل أمريكا العسكرية متأل املنطقة ،وقادهتا هيددون كل يوم باقرتاب محلتهم العسكرية
عىل العراق ،التي تنذر املنطقة بخطر كبري ،عىل استقرارها السيايس ،ووضعها االقتصادي،
ومستقبلها االجتامعي ،كام كان قادة العدو الصهيوين يواصلون مرشوعهم التدمريي ضد
أي رادع.
الشعب الفلسطيني ،دون ّ
((( من مقدمة حممد سعيد الطيب لكتاب املذهب والوطن .ص 9
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وقد أثار الشيخ الصفار الشكوك حول مغزى توقيت هذا اجلدل املذهبي متسائلاً  :هل
هو الوقت املناسب لبحث هذه األمور؟ وهل األمة متفرغة هلذا اجلدال؟ ففي الوقت الذي
خيطط فيه األعداء لرضب العراق ،وهيددون بقية البلدان العربية واإلسالمية ،ويف الوقت
أيضا يش ّن محالت إجرامية عنيفة يف األرايض الفلسطينية،
الذي كان الكيان الصهيوين ً
وكانت ترتفع األصوات يف أوساط األعداء خو ًفا من مواجهة ردة فعل الشارع العريب
واإلسالمي ،إال أن هذه املناظرات وهذه الربامج املذهبية تقول لألمريكيني والصهاينة أن
الشارع العريب واإلسالمي مشغول هبذه املناقشات واجلدليات العقيمة وغافل عام جيري
حوله من مؤامرات.
إن ما تشهده أوطاننا اليوم من احتالالت وضعف ومتزق وتطورات كارثية ،ليس
مفصولاً عام شهدته منطقتنا خالل العقود القليلة املاضية ،فمن احلرب األهلية املدمرة
يف لبنان ،إىل الغزو السوفيتي ألفغانستان وما تالها من حرب أهلية طاحنة ،إىل احلرب
العراقية اإليرانية ،إىل اجتياح لبنان ،إىل غزو الكويت ،إىل حمارق صهيونية عدة يف لبنان ويف
هب
فلسطني املحتلة ،إىل غزو العراق ،وغري ذلك مما ابتليت به أوطاننا من تداعيات ،وما ّ
عليها من عواصف وتدخالت ،ما كانت لتحصل ،أو كانت آثارها أقل ،لو كانت أوطاننا
متامسكة ومتحدة يف داخلها وفيام بينها.

كثريا ،وكذلك بني فئات األمة،
لقد تراجع مستوى العالقات البينية بني أوطاننا ً
أو بينها وحكوماهتا ،حيث تدهورت إىل أدنى مستوياهتا ،وارتفعت اجلدران السياسية
والثقافية عال ًيا ،وسالت الدماء غزيرة ،ما سمح لكل ذي غرض رشير بالتدخل ألغراضه
اخلاصة ،وأكثر ما استفاد من هذه احلال املأساوية هو العدو الصهيوين ،الذي رفع منسوب
وسع رقعة استيطانه وثبت احتالله.
إرهابه وبطشه ،بام ّ
إن جراحات االحرتاب الداخيل ،الغائرة يف عمق جسد األمة ،واملوغلة يف صميم
روحها ،ال تزال تنزف بغزارة يف أكثر من مكان ،وتستنزف معها قدرات األمة وطاقاهتا
الكامنة ،وإذا مل يعمل املخلصون من أبناء هذه األمة عىل إيقاف هذا اهلدر املجاين من
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رصيدها ،وإعادة ترتيب بيوتنا الداخلية والوطنية واألهلية واالجتامعية ،وجيعلوها أولوية
مصريية ،من خالل السعي الدؤوب إىل تذويب اخلالفات والنزاعات ،والتوافق عىل
ترسيخ مبدأ التعايش السلمي ،وتعميق تقاليد احلوار الفعال ،والقبول باآلخر ومشاركته،
بدل التفكري يف إلغائه أو جتاهله أو هتميشه ،والعمل عىل إزالة كل ما يعكر صفو فضاء
أوطاننا من املنغصات ،ونشدان االستقرار والوفاق والوحدة ،ليكون لنا بعدها دور
وموقف وعمل يصدّ أي فعل رشير يستهدفنا ،وإال فإننا سنظل مستهدفون دائماً  ،ورهانات
األعداء عىل بقاء فرقتنا وترشذمنا ستكون صحيحة.

يف مقدمة كتابه املذهب والوطن ،يتحدث الشيخ الصفار عن أن الوحدة رضورة
ملحة لكل أمة وجمتمع ،يف كل وقت وآن ،لكنها عند املنعطفات اخلطرية ،وأمام التحديات
ّ
خصوصا ونحن نعيش حلظات حرجة تتطلب
وإحلاحا،
الصعبة ،تصبح أكثر رضورة
ً
ً
االهتامم بجمع الشمل ،ومل الصفوف ،وجتاوز اخلالفات والرصاعات ،وفتح أبواب
احلوار ليكون فرص للتعارف املبارش بني أبناء الوطن الواحد ،ولتجاوز مرحلة الظنون
والنقوالت ،وآثار احلقبة السابقة التي أنتجتها عوامل سياسية مرت هبا املنطقة خالل
العقود السابقة ،حيث ُرسمت صور وانطباعات عند كل طرف عن اآلخر كان فيها الكثري
من التشويش ،حيث تكرست معها الصور واالنطباعات السلبية يف ّ
ظل أجواء القطيعة
والتباعد ،وتأكدت ألواهنا القامتة بفعل التعبئة والتحريض املتبادل عىل الكراهية.
ومل يكن ممكنًا جتاوز حالة القطيعة والتباعد إال باملبادرات الواعية املخلصة ،التي
تكرس احلواجز ،وتقتحم األسوار ،وتنزع فتيل التشنج واحلساسيات ،عرب فتح امللفات
بحكمة ،ووضع قضايا اخلالف عىل طاولة النقاش اهلادئ ،وتناول املسائل بموضوعية
تستند إىل اإلقرار بحقوق اإلنسان وحقوق املواطنة ،ثم االعرتاف بحق اختالف االجتهاد
والرأي ،يف إطار مرجعية الكتاب والسنة ملذاهب األمة اإلسالمية ،وهو األمر الذي ال
يستطع القيام به وحتمل أعبائه إال من كان مهمو ًما بمصلحة الوطن وأمنه واستقراره،
ومسكونًا هباجس الوحدة وحتصني اجلبهة الداخلية ،وشجا ًعا يتجاوز إرهاب األجواء
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املحيطة ،التي تعترب القطيعة مع اآلخر دينًا ،واخلصومة مع املخالفني تكلي ًفا رشع ًّيا.

(((

إن السعي إىل امتالك ناصية التنمية والتقدم ،واللحاق بالركب احلضاري العاملي ،لن
يتحقق هلذه األمة يف حال ظلت تعيش حالة التفرقة والترشذم والتجزئة عىل كل صعيد،
يعوق أي حماولة للنهوض واإلقالع ،فشعوبنا
حيث «أن واقع التنافر واالحرتاب الداخيل ّ
كسائر املجتمعات البرشية ،تتنوع ضمنها االجتاهات ،وتتعدد االنتامءات ،دين ًيا وقوم ًيا
وسياس ًيا ،لكن مشكلتنا أن كل اجتاه أو انتامء يعيش القلق من اآلخرين يف حميطه ،حيث
بعضا ،مما يدفع كل طرف للحذر
تسود أجواءنا حالة من الشك واالرتياب ،جتاه بعضنا ً
من اآلخر ،واالستعداد ملواجهته ،والعمل عىل إضعافه ،مما حيول بيننا وبني التعاون اجلاد
املخلص ،بل ويوجه طاقاتنا نحو اهلدم بدل البناء.
ويلفت الشيخ الصفار إىل أن أذهاننا وأفكارنا مشغولة بمعاركنا الداخلية ،وأن اجلزء
األكرب من إمكاناتنا تستنزفه تلك املعارك ،لذلك فإنه من الطبيعي أن يستفيد أعداؤنا من
هذا الواقع السيئ ،وأن يشجعوا حالة التمزق والترشذم يف جمتمعاتنا ،لتستمر يف اخلضوع
هليمنتهم ،وليأمنوا خروج املارد اإلسالمي من قمقمه .إن القوى املسيطرة يف العامل ،ال تريد
لنا السري عىل طريق التنمية والتقدم ،لتحقيق قدر من االكتفاء الذايت ،بل تريدنا حمتاجني
هلا دائرين يف عجلة اقتصادها ،ويتساءل الشيخ الصفار :متى سنتجه ملعركتنا احلقيقية يف
ميدان التنمية ،ما دمنا منشغلني بمعارك خالفاتنا املزمنة والزائفة؟ ومتى سنتصدى ألعدائنا
(((
الواقعيني ،ما دمنا مستغرقني يف العداوات الداخلية الومهية؟»

التطبيق الم�ش ّوه للدين
يف ّ
ظل تلك األجواء املشحونة بالتوتر التي ساد املنطقة ،واحلمالت اإلعالمية الثقافية
الصاخبة عىل املستوى العاملي لتشويه سمعة اإلسالم وصورته ،واهتام ثقافته بالتعصب
((( من كتاب املذهب والوطن .ص 20
((( من كتاب التنوع والتعايش .ص  26الطبعة الثالثة  ،2004دار التآخي للطباعة والنرش والتوزيع،
دمشق.
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ودعم العنف واإلرهاب والتطرف ،وخاصة بعد أحداث  11سبتمرب ،فقد اعترب الشيخ
ملحة للعمل عىل عرض مفاهيم الدين وحقائقه من خالل
الصفار أن احلاجة أصبحت ّ
سرية الرسول األكرم ،والتذكري باملعامل املرشقة من حضارة اإلسالم« ،فالتطبيق املشوه
لإلسالم يف عهود تارخيية سابقة حيث استغل اإلسالم كغطاء ملامرسات منافية حلقوق
اإلنسان وللعدالة االجتامعية ،بل وبعض التطبيقات املعارصة التي جرت باسم اإلسالم
كبريا كام حيصل يف أفغانستان .وعىل الرغم من أن هناك
أذى
أحلقت بصورته ً
وتشوهيا ً
ً
نامذج مرشقة وطيبة لتطبيق اإلسالم يف املايض واحلارض ،غري أن األنظار تتجه لالحتامل
األسوأ ،والنموذج األبرز واألغلب .لذا خيشى الكثريون أن يكون تطبيق اإلسالم نو ًعا
من الرجوع إىل الوراء ،واستعادة للتجارب القاسية يف التاريخ ،أو حماكاة احلاالت السيئة
يف الوقت احلارض.
لذلك شدد الشيخ الصفار عىل أمهية فتح باب االجتهاد أولاً  ،من أجل اكتشاف
وكشف أنظمة اإلسالم وبراجمه ،وجتاوز هذا الركام من التصورات املشوهة واخلاطئة،
وتوضيح مفاهيم اإلسالم ،وتبيني األنظمة واملناهج اإلسالمية يف خمتلف جماالت احلياة.
نقوم جتاربنا التارخيية واحلالية بكل جرأة وشجاعة وجترد ،وأن نوضح
وثان ًيا رضورة أن ّ
للعامل ولألجيال ،اجلوانب املضيئة منها ،التي متثل اإلسالم ،ونعرتف باجلوانب املظلمة
فيها التي هي خمالفة لإلسالم وال يرضاها ،وأن ال نتبنى كامل التجارب السابقة وننسبها
(((
للدين.

مل تكن حالة التخلف التي متر هبا شعوب األمة اإلسالمية ،كام هي أوضاعها الداخلية،
أقل وطأة عىل حارضها ومستقبلها من تلك التحديات اخلارجية التي تعاين منها ،نتيجة
واقع العجز والقصور التي تعيشه جمتمعاتنا يف إدارة اجتامعها األهيل ،وإدارة شؤوهنا
السياسية واالجتامعية ،املتسمة تارخي ًيا بالعنف واالستبداد والظلم والفساد ،وهيمنة عقلية
االستئثار والوصاية واحتكار السلطة ،حيث «ال خيفى عىل أحد أن مجلة البلدان العربية،

((( من كتاب السياسة النبوية ودولة الالعنف ـ ص  133ـ الطبعة الثانية  ،2006مؤسسة العارف
للمطبوعات ،بريوت.
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قد خضعت منذ عهود االستقالل ،إىل أنظمة سياسية مل تستطع أن تتخىل عن نزعات
االستبداد املنحدرة من عصور التاريخ القديمة واملتأخرةّ ،
فظل هامش احلريات حمدو ًدا
يف مواطن ،أو غائ ًبا متا ًما يف مواطن أخرى.
كام ساهم القمع والتهميش يف قتل الرغبة يف اإلنجاز والسعادة واالنتامء ،ولذا كام
يضيف الشيخ الصفار ،نالحظ سيادة الشعور بالالمباالة واالكتئاب السيايس ،ومن ثم
ابتعاد املواطنني عن املسامهة يف إحداث التغيري املنشود يف الوطن .أما عىل صعيد احلريات
املدنية السياسية فينقل الشيخ الصفار ما ورد يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية الصادر عن
برنامج األمم املتحدة اإلنامئي لعامي  2003/2002م ،الذي أشار إىل أن االجتاه يف عموم
البلدان العربية كان هاب ًطا إىل أدنى مستوى من التمتع باحلريات بني مناطق العامل املعتربة.

وقد أشار التقرير إىل احتالل املنطقة العربية أدنى مستويات التمثيل واملساءلة ،كأهم
أركان احلكم الصالح بني مناطق العامل ،وأن أكثر من بلد عريب خيضع لقانون الطوارئ منذ
سنوات ،ويقدم فيه املدنيون للمحاكم العسكرية وحماكم أمن الدولة (االستثنائية) ،كام
(((
يمنع قيام منظامت املجتمع املدين يف أغلب البلدان اإلسالمية».

إنه ملن املؤكد أن ال خيلو أي جمتمع من وجود اختالفات يف طريقة إدارته ،ويف من
منافسا ،كام
يتصدى للقيادة والزعامة ـ دينية أو سياسية ـ حيث ال يعدم مناوئًا أو خمال ًفا أو
ً
يقول الشيخ الصفار ،إال أن املشكلة هي أن النهج السائد املتبع عند الزعامات السياسية
والدينية يف املجتمعات غري الديمقراطية هو رفض هذه احلاالت وقمعها ،بمختلف
العناوين واملربرات ،كاحلكم عليها بالكفر واملروق ،أو إدانتها باخليانة واالنشقاق،
أو اهتامها بالفساد والتخريب .وهذا النهج كام يضيف الشيخ الصفار ينبثق من عقلية
االستبداد ،وتضخيم الذات ،وحب اهليمنة واالستحواذ ،ويؤدي إىل هتميش املجتمع،
(((
ووأد طاقاته وكفاءاته ،كام يؤسس حلاالت االنقسام واملواجهة والرصاع.

((( من كتاب السياسة النبوية ودولة الالعنف ـ ص 20
((( من كتاب السياسة النبوية ودولة الالعنف ـ ص 33
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إن عقلية االستبداد واالستئثار يف إدارة املجتمع وممارسة احلكم والسلطة ليست
وليدة اليوم ،بل هو ثقافة متجذرة يف ثقافة جمتمعاتنا ،وهنج حدث منذ وقت مبكر من
تاريخ هذه األمة ،كام أشار الشيخ الصفار ،عندما خالفت األمة النهج احلضاري الذي
تعرض هذا النهج لنكسات مؤسفة ،بعد
أرساه رسول ال َّله Aيف إدارة املجتمع ،حيث ّ
رشع احلكام الذين جاؤوا بعد اخلالفة الراشدة من أمويني
عهد اخلالفة الراشدة ،حيث ّ
وعباسيني وغريهم ،سياسة القمع والعنف ،وخالفوا هنج رسول ال َّله Aوخلفائه
الراشدين يف استيعاب الرأي اآلخر ،والرفق باملعارضني واملخالفني ،وهو ما أدخل األمة
العربية واإلسالمية يف نفق االستبداد السيايس ،وأخذهتا دوامة العنف والعنف املضاد ،إىل
الوقت احلارض ،مع تفاوت نسبي يف احلاالت بني األزمنة والبلدان ،فال تكاد جتد عهدً ا
خيلو من الثورات واالنتفاضات وحاالت التمرد .
ويف الوقت الذي طورت فيه األمم األخرى جتارهبا السياسية واالجتامعية ،وأصبحت
تعيش حالة االستقرار السيايس ،واألنظمة الديمقراطية ،والتداول السلمي للسلطة،
بقيت أغلب بالد املسلمني تعاين االضطرابات واألزمات ،وخاصة البلدان التي ابتليت
باالنقالبات العسكرية ،واحلكومات احلزبية ،والتي مارست بحق شعوهبا أسوأ ألوان
القمع واالستبداد ،حتت خمتلف الشعارات الرباقة.

لذلك أخذ الرأي العام العاملي ينظر إىل بالد املسلمني باعتبارها خارج إطار عامل
ومصدرا لإلرهاب ،واندفعت
مرسحا للعنف،
احلريات وحقوق اإلنسان ،وباعتبارها
ً
ً
خمتلف اجلهات الدولية لتقديم مشاريعها ووصفاهتا لعالج الواقع السقيم للعرب
واملسلمني ،كمرشوع أمريكا للرشق األوسط الكبري ،واملرشوع األورويب لإلصالح
السيايس يف الرشق األوسط.
ويشري الشيخ الصفار إىل أن البديل الصحيح لرفض هذه املشاريع األجنبية ،التي
ال ختلو من املطامع واألغراض املشبوهة ،هو العودة إىل النهج النبوي ،والتأيس بسريته
الكريمة يف نبذ العنف ،وإرساء السلم االجتامعي ،ومحاية احلقوق واحلريات .عىل أن هذه

ةيلوأ تامدقم 

53

التحديات الكبرية التي تواجهها األمة ال تسمح لنا باالسرتسال يف دوامة الرصاعات
الداخلية ،بل ال بدَّ من التوافق والرتايض ،ونبذ العنف كوسيلة حلل اخلالفات ،واعتامد

احلوار والنهج الديمقراطي السليم.

(((

((( من كتاب السياسة النبوية ودولة الالعنف ـ ص 69

الفصل الثاني
املسألة الطائفية وضرورة اإلصالح السياسي

اً
أول:
المسألة الطائفية والتداخل بين ما هو سياسي وما هو ديني

ال خيلو أي جمتمع يف هذا الزمن من تعرضه إىل أزمات ومشكالت اجتامعية واقتصادية
ومعضالت سياسية ،قد تتحول إىل حاالت توتر واختالف ورصاع داخيل تؤدي إىل
صدامات تأخذ شكل اضطرابات طبيعية ،نتيجة ألسباب معيشية وعائلية واجتامعية
وحياتية خمتلفة ،مما يضطر الناس للنزول إىل الشارع للتعبري عن غضبهم من الغالء
والبطالة ،وعن احتجاجهم عىل الفساد واهلذر ،وسوء إدارة االقتصاد الوطني ،واخللل
يف توزيع عوائد الثروة الوطنية ،والتهميش السيايس واحتكار السلطة واالستفراد بالقرار،
وإىل غري ذلك من أسباب ،ويف مثل هذه احلاالت من الطبيعي حدوث اضطرابات وأعامل
عنف تؤدي إىل مصادمات مألوفة حتى بني املنتسبني إىل هوية واحدة ،أو املنتمني إىل دين
وخصوصا عندما تتحكم فيهم العصبية والقبلية.
واحد ،أو املنضوين حتت كيان حمدد،
ً
إال أن املشكلة الكربى تقع عندما يكون هذا املجتمع ،متنوع األطياف والفئات،
ومتعدد األعراق واألديان واملذاهب ،فتتحول عندها االختالفات واملشكالت الطبيعية
فيه ،إىل توتر وصدامات ُيستدعى فيها الدين ورموزه ،ويتم تسييس األحداث ،وإعطائها
طابع ديني ،وخلفيات مذهبية وطائفية وفئوية ،قد تنحاز فيها السلطة إىل جانب عىل
حساب آخر ،تفرض فيها احللول عىل طرف باإلكراه ،بعيدً ا عن العدل واملساواة ،مما
قد يؤدي إىل تلبد األجواء ،ويزيد من احتقان النفوس ،وهييئ األرض الشتعال الفتن
واحلروب والنزاعات ،حيث تتحول اخلصومات واالحتجاجات العفوية والطبيعية إىل
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أشكال جديدة من النزاع األهيل ،والتوتر الطائفي ،واالحرتاب املذهبي ،واالنقسامات
الوطنية ،واىل أعامل عنف دموية وصاخبة غري مألوفة وغري مربرة يف سياق العالقة التارخيية
بني أطياف وفئات املجتمع الواحد ،مما ينتج عنها زعزعة الستقرار املجتمع ورضب أمنه
وختريب وحدته.

إن إدخال البعد الطائفي عىل خط ما حيدث من أزمات ومشكالت يف أي جمتمع ،غال ًبا
ما يكون عملاً انتهاز ًيا وأداة ذرائعية ،يستدعيها هذا الطرف أو ذاك ،من أجل استثامرها
لتحقيق أهداف وأجندات خاصة ،وخدمة ألغراض سياسية ،وحتقيق طموحات ومصالح
فئوية وحمدودة ،عىل حساب اآلخرين من الرشكاء من غري وجه حق ،وإجحا ًفا بحقهم،
وتعص ًبا ضدهم.
وتعال ًيا عليهم ،وجتاهلاً هلم،
ّ

الطائفية والتوظيف ال�سيا�سي
يعرفها الشيخ الصفار تعني فيام تعني انحياز اإلنسان غري املوضوعي
والطائفية حسبام ّ
لطائفته ،واحليف عىل حقوق الطوائف األخرى ،مضي ًفا أن من مبادئ الدين األساس التي
ال خالف عليها بني املذاهب التزام العدل ،وهو يعني إعطاء كل ذي حق حقه ،مسلماً كان
إل ْح َس ِ
كافرا ،فضلاً عن اختالفه املذهبي ،يقول تعاىل{ :إِ َّن ال َّل َه َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َوا ِ
ان}،
أو ً
َآن َق ْو ٍم َعلىَ َأالَّ َت ْع ِد ُلوا ا ْع ِد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى} .وليس
ي ِر َمنَّك ُْم َشن ُ
ويقول تعاىل{ :وَالَ جَ ْ
يرشع للظلم واالعتداء عىل حقوق اآلخرين ،لتغاير
هناك مذهب من املذاهب اإلسالمية ّ
الدين أو املذهب ،وما يطرحه بعض املتمذهبني من آراء حتريضية ضد املخالفني هلم ،هي
سوء فهم ،أو تعبري عن نزعات عدوانية تعصبية ،أو خلدمة أغراض مصلحية ال عالقة هلا
(((
بالدين واملذهب.
ومع حرص الدين عىل العدل واإلحسان والتقوى يف التعامل والعالقة بني اإلنسان
وأخيه اإلنسان ،إال أن هناك من ال يتورع عن توظيف الدين يف النزاعات الطائفية،

((( اإلصالح الديني والسيايس .اجلزء الثاين .من حوار مع موقع إيالف االلكرتوين.
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وصب الزيت عىل النار ،وإحراق األخرض واليابس ،واستباحة احلرمات
وإذكاء أوارها،
ّ
واملحرمات ،باسم الدفاع عن العقيدة واملذهب ،وذلك من أجل أهداف ومصالح
سياسية ،ال متت بصلة إىل القيم واملبادئ العليا للدين ،إىل درجة أن الشيخ الصفار يعترب
أن مسألة العنف الطائفي مرتبطة وحمكومة بالقرار السيايس أكثر مما هي مرتبطة باحلالة
األهلية الشعبية ذات اخللفيات الدينية املذهبية.

يشري الشيخ الصفار يف مقدمة كتابه الطائفية بني السياسة والدين ،إىل «أن مشكلة
الطائفية يف جمتمعات األمة يصنعها ويمدها عنرصان رئيسان ،األول سيايس ،والثاين ديني.
ويتمثل العنرص األول يف اعتامد سياسة التمييز الطائفي بني املواطنني ،وتشجيع حاالت
الرصاع املذهبي ألغراض سياسية ،بينام يتمثل العنرص اآلخر يف هنج اخلطاب الديني حني
يعتمد التعبئة املذهبية ،بالرتكيز عىل نقاط اخلالف ،واالستدعاء الدائم للتاريخ والرتاث
من أجل تغذية املشاعر املذهبية ،والتحريض ضد اآلخر ،ومما يثري قلق الشيخ الصفار ،أن
هذين العنرصين ،يعمالن اليوم بشكل حمموم لتأجيج الرصاع الطائفي يف أكثر من موقع
(((
يف ساحة األمة ،متسائلاً هل ما حدث يف العراق ال يكفي للعظة واالعتبار؟»

هتمش فئات ورشائح من أي جمتمع كان ،عن املشاركة يف صنع مستقبل وطنها،
عندما ّ
وتكبح تطلعاهتا املرشوعة ،وتعاين من االضطهاد ،وتوصد األبواب الرشعية يف وجهها
وتسد أمامها الطرق ،وتنعدم أساليب وأدوات العمل واحلراك السيايس املرشوع من
أمامها ،فمن الطبيعي بعد كل ذلك ،أن تلجأ نتيجة عوامل اإلحباط واليأس ،إىل استخدام
خمتلف األساليب واألدوات والطرق للتعبري عن تطلعاهتا وأشواقها ،حيث تصبح
ً
ملجأ يستند عليه،
االنتامءات واهلويات اهلامشية والفرعية والعرقية واملذهبية والقبلية،
وأورا ًقا تتداول وتستغل لالستثامر ،عىل حساب اهلويات الكربى واجلامعة.
إن استدعاء الطوائف واجلامعات هلوياهتا الفرعية والتارخيية ،إذا ما تعرضت للتهميش
واالضطهاد ،قد يرجعها البعض إىل حداثة جتربة الدولة الوطنية اجلامعة يف معظم دول العامل

((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 7
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العريب واإلسالمي ،وفشلها يف دمج اجلامعات املختلفة ك ّلها ضمن هوية وطنية واحدة
بصورة توافقية ،بام جيعل االنتامء للوطن الكبري يف مقدمة االنتامءات واهلويات الفرعية
األخرى وليس العكس ،إذ ال يصح وضع هذه االنتامءات الفرعية يف وضع متعارض مع
ذلك االنتامء األشمل واألعمق واألوسع.

وبام أن أوضاع الناس وشؤوهنا يف العادة مرتبطة بالقرار السيايس ،حيث يتحكم يف
تفاصيل األوضاع االجتامعية ،والقدرة عىل حل املشكالت الكثرية يف خمتلف املجاالت،
فإن مشكلة الدولة الوطنية احلديثة تكمن يف أن الدخول إىل دائرة صنع القرار فيها ،أو
االقرتاب من مستوى التأثري فيه ،يعترب منطقة حمرمة وحمظورة ،إال عىل فئة قليلة حمدودة
حتتكر السلطة وتستفرد هبا ،مما يؤدي إىل هتميش باقي فئات املجتمع ورشائحه وتياراته
وقواه الفاعلة ،ويقصيها عن املشاركة يف صنع القرار.

لماذا نعجز ويتقدم غيرنا؟
إن مشكلة الكثري من القيادات السياسية ضمن احلكومات واألحزاب املاسكة بأز ِّمة
هم بقائها
األمور يف عاملنا العريب واإلسالمي ،كام يشري الشيخ الصفار ،أهنا ال حتمل أكثر من ّ
يف سدة احلكم وموقع النفوذ ،لذا ال جتد نفسها معنية بمشاريع التغيري والتطوير احلضاري،
مضي ًفا أنه بسبب ضيق أفقها السيايس ّ
تظل حمشورة يف زوايا االهتاممات الذاتية ،والقضايا
اجلانبية ،باإلضافة إىل خضوعها لتأثريات القوى اخلارجية واألجنبية ،بينام لو أهنا اهتمت
بامتالك رشوط الوعي احلضاري واستقاللية القرار السيايس ،الستطاعت إنجاز مهمة
(((
الوحدة والتضامن يف واقع األمة ،كام صنعت ذلك القوى السياسية يف أوروبا.
هذا العجز الذي متر به األمة ،وعدم قدرهتا عىل اإلنجاز ،وجتاوز واقعها السلبي،
يدفع الشيخ الصفار للتساؤل« :ملاذا يتعايش الناس يف العامل املتقدم كأوروبا ،مع تنوعهم
القومي والعرقي والديني واملذهبي ،ويصنعون احتا ًدا أوروب ًّيا ،يضم جمتمعات ختتلف يف

((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 42
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ثقافتها وتارخيها ،وحيتدم فيها التنافس املادي املصلحي ،بينام تعجز عندنا جمتمعات جيمعها
(((
دين واحد عن االحتاد واالتفاق؟»

يلفت الشيخ الصفار النظر إىل أن ما نراه من استقرار سيايس واجتامعي يف املجتمعات
الغربية ،ليس لعدم وجود اختالفات بينهم يف الرأي واملصلحة ،وال لعدم حدوث
مشاكل وأزمات يف بلداهنم ،بل قد يكون التعدد والتنوع عندهم يف األعراق والديانات
واملذاهب واألحزاب ،أكثر مما عندنا بكثري ،وتنافسهم عىل املصالح واملكاسب كبري،
لكنهم ينعمون بوجود مؤسسات ديمقراطية عىل الصعيد السيايس واالجتامعي ،يناقشون
يف إطارها األمور ،ويعاجلون املشاكل ،وحيتوون األزمات ،فاحلوار بني وجهات النظر
املختلفة واألطراف املتنافسة ،أصبح جز ًءا من نظام حياهتم ،يف اإلدارة السياسية ،والعمل
االجتامعي ،واملؤسسات العلمية ،ويف وسائل اإلعالم ،بينام تفتقر أغلب جمتمعات العامل
الثالث إىل أدنى فرص احلوار ،لذلك تعاين من حاالت االحتقان ،وتعيش أخطار التمزق
(((
واالحرتاب.

والشيخ الصفار يعتقد أن عجز جمتمعاتنا عن التعايش والتحرض والتقدم والتطور
كاملجتمعات األخرى املتقدمة ،عىل الرغم من تنوعها القومي والعرقي والديني واملذهبي
والثقايف والتارخيي ،يرجع إىل وجود خلل عميق يتمثل يف أمرين ،األول يتمثل يف فقدان
النظام العادل الصالح ،الذي يساوي بني الناس يف احلقوق عىل اختالف أعراقهم وأدياهنم
ومذاهبهم ،واألمر الثاين يتمثل يف ثقافة التحريض عىل الكراهية ،والتعبئة املتبادلة يف
أوساط أتباع كل مذهب جتاه املذهب اآلخر ،حيث تخَ ُفت وختتفي ثقافة التسامح ،ويرتفع
منسوب حالة التشنج والتعصب والكراهية لآلخر املختلف يف املذهب ،واالجتاه الفكري،
(((
وإيغار الصدور ضده.

((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 124
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 38
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 124

62

المسألة الطائفية في خطاب الشيخ الصفار

الت�أثيرات ال�سلبية للعوامل ال�سيا�سية والدينية
إن هذا العجز الذي يعرتي واقع األمة امتدّ ليصيب مسرية الوحدة اإلسالمية
والتقريب بني مذاهبها ،حيث مل تسلم من التأثريات السلبية للعوامل السياسية والدينية،
فقد اعرتهتا نكسات ،وتعثرت خطواهتا ،حيث قامت بعض األنظمة احلاكمة يف البالد
اإلسالمية بدور إثارة اخلالفات وتغذيتها ،خدمة ألهداف مشبوهة ،وجتىل الدور السلبي
للعامل الديني ومتثل يف التوجهات املذهبية املتطرفة ،يف أوساط خمتلف املذاهب ،التي
تعرقل مسرية الوحدة ،عرب تركيزها عىل قضايا اخلالف املذهبي وتضخيمها ،وخلق أجواء
(((
من الشحن والتعبئة اجلامهريية ضد اآلخر.
وهكذا فإن من أهم املشكالت التي تواجه عامل املسلمني وتبعدهم عن التقارب،
هي مشكلة االستبداد السيايس والديني ،كام يستنتج الشيخ الصفار ،حيث دائماً ما تتعثر
خطوات الوحدة والتقارب بسبب العوامل السياسية ،من خالل إثارة اخلالفات وتغذيتها
خدمه ألهداف مبطنة ،حيث يساهم العامل السيايس أو املصلحي بشكل عام يف حتويل
اختالف الرأي إىل مربر للنزاع واالحرتاب ،حيث ينحاز إىل بعض اآلراء ويسعى إىل
فرضها عىل الناس ،ويقمع الرأي اآلخر ،أو يستخدم بعض العلامء والفقهاء كواجهات
إلضفاء الرشعية عىل حكمه ،أو يستفيد من افتعال اخلالفات الدينية إلشغال األمة هبا عن
واقعها السيايس.

ويضيف الشيخ الصفار أن العامل املذهبي أو التوجهات املذهبية ذات النزعة املتطرفة
دائماً ما تكون حجر عثرة وتقف دون التالقي والتعاون والتعاضد ،وتعرقل مسرية الوحدة
والعمل اجلامعي املشرتك ،عرب فرض آرائها وحماربة الرأي اآلخر بأساليب اإلرهاب
تكف عن الرتكيز
الفكري ،والتسقيط االجتامعي ،أو باستخدام القوة والعنف ،كام أهنا ال ّ
عىل قضايا اخلالف وتضخيمها ،وخلق أجواء من الشحن والتعبئة اجلامهريية ،ضد
((( الطائفية بني السياسة والدين .من حوار مع جريدة الوسط البحرينية .ص 138
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اآلخرين ممن ال يتفقون معها أو ال ينسجمون مع خياراهتا.

(((

إن ما نشاهده من أعامل عنف وتدمري وقالقل وفتن ،حتركها النزعة املتطرفة ،وكراهية
اآلخر املختلف ،كام يشري إىل ذلك سعود البلوي ،حيث االحتقانات واملكبوتات الفكرية
واالجتامعية والسياسية ،تتحول إىل اعتداءات حتارص فرص التعايش بني الناس وتباعد
املسافات اإلنسانية بينهم ،تتوسع معها فرص التعصب بانفجار موجة من الكراهية التي
يغلفها (الدين) كدافع إيديولوجي .ويضيف البلوي قائلاً « :وعىل الرغم من أن العامل
العريب يعيش اليوم حالة احتقان قاتلة ،هي نتيجة تراكامت سياسية واجتامعية ودينية،
يبدو أننا كسعوديني لن نكون خارج إطار هذا االحتقان كحالة عربية/إسالمية عامة،
واألحداث األخرية يف املدينة املنورة (أحداث قباء) انتقلت من إطارها االجتامعي العادي
أساسا
إىل إطار طائفي مقيت ،وهنا دليل عىل وجود حالة طائفية كامنة يف املجتمع مبنية
ً
عىل أحاكم مذهبية أو دينية مسبقة لدى الطرفني.

ويف مثل هذه األحداث املزعجة واخلطرة جيد املواطنون يف البالد العربية ،مسلمني
ومسيحيني ،شيعة وسنة ،أنفسهم داخل أتون هذه العاصفة ،يامرسون بال وعي نفي
أنفسهم وتفتيت جمتمعاهتم ،ربام معتقدين أهنم حيافظون عىل هويتهم ،بينام قد ينفذون
من حيث ال يشعرون مصالح سياسية ال تعود عليهم بأي فائدة؛ وهلذا يفرتض أن تدرك
السلطات السياسية العربية أن مثل االحتقانات الطائفية والدينية خطر مستقبيل عىل الدولة
(((
ككيان اجتامعي وسيايس ،وتبادر إىل دراسة هذه املشكالت بشكل علمي متعمق».

عندما يكون الفقهاء في خدمة �أجندة ال�سلطان
حتل ّ
عندما تصبح الطائفية هوية/عصبية ّ
حمل اهلويات اجلامعة واالنتامءات األوسع،
بل وتتعاىل عليها وتأخذ مكاهنا وموقعها ،وتكون بديلاً عنها ،وحني تتامهى النخب مع
هذه العصبية ،حينها يتحول احلكام والساسة من رجاء دولة إىل رجال طوائف يميلون
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 175
((( من يدفع ثمن الكراهية؟ سعود البلوي .جريدة الوطن السعودية بتاريخ 2011/1/7م.
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حيث متيل هبم األهواء الطائفية ،بعيدً ا عن منطق العدالة واملساواة بني أبناء الوطن الواحد.
والطائفية حال تفشيها وانتشارها تتحول إىل نزاعات بني فئات وطوائف قائمة عىل أسس
دينية أو مذهبية أو عرقية أو لغوية ،ويف حال ما تأسست وتشكلت أجهزة الدولة وإدارهتا
عىل أسس طائفية ،يمتزج فيها املعطى الطائفي باملعطى السيايس ،فإن ذلك يؤدي إىل
تقويض بناء هذه الدولة وأركاهنا.
املشكلة أنه ما أن حتدث أزمة سياسية يف العامل العريب واإلسالمي ،يتم استدراج
العنارص املذهبية والطائفية ،حيث تنساق املؤسسات الدينية وراء هذه األزمات ،وتزيد
من أوار اشتعاهلا ،ألن «هؤالء املنتمني إىل هذه املؤسسات ال يزالون يعيشون عقلية
الرصاع الطائفي ،وال زالوا يعيشون حالة التعصب ،وحالة الكراهية لآلخر املختلف
عنهم يف املذهب واالجتاه الفكري ،والسبب اآلخر الذي يزيد من تفاقم هذه األزمات هو
اإلرادات السياسية التي توجه هذه األطراف ،ومن الواضح أنه حتى عىل املستوى الديني
(((
هناك فتاوى تنطلق من خلفيات سياسية وبتوجيه سيايس».

فالكثري من احلاالت املذهبية ال تتحرك وتتفاعل إال نتيجة عامل سيايس ،كام يشري
إىل ذلك الشيخ الصفار ،حيث يستثمر أرضية مهيأة للرصاع املذهبي ،تتمثل يف وجود
ثقافة مذهبية تعبوية عند كل طرف جتاه اآلخر ،وتتمثل يف واقع التباعد وفتور العالقات،
شارحا :لقد رأينا بوضوح أن بعض اجلهات الدينية وكأن العامل
ويضيف الشيخ الصفار
ً
السيايس هو الذي يو ّقت محاسها املذهبي واندفاعها الطائفي ،عندما تنبعث بعض األصوات
الطائفية وتنربي نتيجة وقوع أحداث وتطورات معينة ،فال تلبث أن تتواىل بعدها الفتاوى
(((
واخلطب واملطبوعات الطائفية التحريضية حمدثة دو ًّيا صاخ ًبا يف األرجاء.

إذا مل ِ
يتق علامء الدين
يرتق اخلطاب الديني ويرتفع فوق الصغائر واهلوامش ،وإذا مل ِّ
وفقهاء املذاهب الدينية ويتورعوا من خدمة األجندة السياسية ،ويضعوا حدا لثقافة التعبئة

((( الطائفية بني السياسة والدين .من حوار مع جملة الوحدة .ص 168
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص  ،189من حوار منشور يف كتاب التقارب السني الشيعي بني حق
االختالف ودعوى امتالك احلقيقة للكاتب وحيد تاجا.
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املذهبية ،وحيولوا دون استثامر اخلالفات الطائفية يف تأجيج املذهبية املرتكزة عىل قضايا
الرصاع السيايس ،ويستبدلوا هبا ثقافة التسامح والوسطية واالعتدال والوحدة والتقريب،
والدفع باجتاه خلق واقع التواصل والتداخل والتعاون بني أبناء األمة ،مما يمنع أو حيدّ
من قدرة العامل السيايس عىل تأجيج الرصاعات املذهبية ،وإال فإهنم سيصبحوا أدوات
صغرية يف خدمة العامل السيايس يستفيد منهم ويستخدمهم يف تنفيذ خططه ومآربه.

هناك من يشك يف قدرة هذا اخلطاب الديني عىل التبشري بثقافة االعتدال والرتويج
هلا ،حيث يشكك فاضل العامين يف هذه القدرة بقوله« :لقد أخفق اخلطاب الديني الراهن
يف تبني مبدأ الوسطية واالعتدال ،و ُغيب الكثري من اجلوانب املرشقة من ديننا احلنيف،
كالتسامح والرمحة وقبول واحرتام اآلخر من نربته املتشنجة ،ومل يعد نرش التعاليم والقيم
اإلسالمية النبيلة ،وتقديم صورة حضارية لعاملية اإلسالم ،من ضمن أولوياته التي
تعج بثقافات كرهية كالتعصب واالزدراء والتكفري والتصفية .لقد فشل هذا اخلطاب يف
كسب تعاطف املسلمني ،فضلاً عن غري املسلمني ،ووضع املهاجرين املسلمني يف زاوية
من الشك والرفض والريبة ،وأعاق اندماجهم وانسجامهم مع تلك املجتمعات التي
عانت من تأثريات وتداعيات ذلك اخلطاب الراديكايل املأزوم .ومل يستطع محاية شبابنا
وبرر
من فتنة التطرف والغلو ،بل أسهم يف بعث وتأجيج ورشعنة النزعات الطائفيةّ ،
الكثري من مظاهر اإلرهاب والعنف والفساد ،ومترتس خلف املذهب والطائفة والفكر
رافضا كل حماوالت التوحد والتعايش بني األطياف املختلفة ،ورفض االنفتاح
واالجتاه ً
عىل الثقافات واألفكار األخرى التي ال يراها تنسجم مع فهمه الوحيد لإلسالم وامتالكه
احلقيقة املطلقة التي ال يأتيها الباطل ..ويبدو أن الوقت قد حان لنقد ومراجعة وتصحيح
(((
وتأثريا ومنفعة.
وتطورا
انفتاحا ومرونة
الكثري من مفردات هذا اخلطاب ،ليكون أكثر
ً
ً
ً
جيدر القول هنا أن مقاربة الشيخ الصفار للمسألة الطائفية تتسم بالنقد واملراجعة
والتصحيح ،حيث يمكن تلخيص هذه املسألة يف خطابه ،إذا ما أردنا تلخص مقاربته

((( اخلطاب الديني ..بني الرتاجع واالختطاف .فاضل العامين .جريدة الوطن السعودية الصادرة بتاريخ
2011/1/7م.
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ورؤيته هلا ،بالقول :إن ما حييط بنا اليوم من مشكالت وأزمات وفوىض وعنف وكراهية
متبادلة ،تباعدت خالهلا املسافات وساد فيها التعصب ،مل تكن وليدة هذه اللحظة ،وهذا
الزمن ،بل هي نتيجة إلرث تارخيي ميلء باالحتقانات واملكبوتات ،فرتاثنا وتارخينا ميلء
بالكراهية والبغضاء بني أتباع الطوائف واملذاهب وامللل والنحل ،وهذه األرضية من
اخلالف والنزاع ّ
تظل خافته وكامنة .إال أن هذا الرتاث اخلاليف ،ال يعمل ويثار ويف ّعل
ويتم حتريكه ،إال بتأثري القرار السيايس ،الذي يتحكم يف مسألة إثارة التوتر والتشنج
املذهبي ،والدفع هبا إىل درجة الفتن .أما إذا ارتأت القوى واألطراف السياسية املتصارعة
واملتقاتلة أن هذه الفتن ليس يف صاحلها أو من مصلحتها ،فإهنا سوف تضع حدًّ ا هلا،
وتسعى إىل االتفاق فيام بينها عىل وضع ٍّ
حل إلمخاد أوار الفتنة ،ووضع احللول املناسبة
حللها ،والتخفيف من حالة التوتر املذهبي ،وامليل إىل ضبط األوضاع حتى ال تنزلق إىل
مستويات يصعب التحكم هبا أو السيطرة عليها.

في �سبل تفكيك غلواء الطائفية
إذا كانت املشكالت الطائفية واألمراض املصاحبة هلا ،ال ترتعرع إال يف ظل االستبداد
السيايس والديني ،واإلرهاب الفكري ،فإن أجواء احلرية واالنفتاح ،وارتفاع مستوى
املشاركة الشعبية السياسية ،وحتقيق مفهوم املواطنة ،وقبول التعددية ،واحرتام الرأي
اآلخر ،كلها كفيلة بتبديد أجواء الطائفية امللبدة بكل األمراض اخلبيثة واملؤذية ،وستكون
هذه القيم النبيلة والرفيعة وااللتزام هبا هي األرضية والضامن حلالة التقارب والوحدة،
وجتاوز حاالت اخلالف والشقاق والتباعد والقطيعة واخلصام بني االجتاهات املتعددة
واملتنوعة يف أي جمتمع ،كام يمكن تلخيص وإمجال وجهة نظر الشيخ الصفار حول طرق
وأساليب تفكيك غلواء املشكلة الطائفية وتبديدها.

وحتجر وعصبية،
ومن املهم إبعاد احلالة املذهبية والطائفية عن أن تكون حالة انغالق
ّ
وذلك عن طريق الرتكيز عىل ما هو مشرتك بني أبناء املجتمع الواحد ،والعمل عىل تكوين
وبلورة األطر املناسبة إلدارة االختالف فيام بينها بطرق سلمية ،فاالختالف هو أمر طبيعة
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بني الشرب ،يمكن حتويله من حالة تنافر سلبي ،إىل حالة تنوع إجيابية وخالق ،ومصدر غنى
يثري املجتمع بكل أطيافه ،ويرفع من مستوى عالقات أطرافه وقواه ويقرب بينهم.

لذلك فإنه «حني تكون العالقة بني أتباع املذاهب توافقية وطبيعية ،فإن تقارب
اآلراء السياسية والربامج االجتامعية ،والتوافق يف املصالح ،سيكون هو املؤثر يف تشكيل
التحالفات والتجمعات ،بغض النظر عن االنتامء املذهبي واالختالفات العقائدية ،ففي
أتباع املذهب الواحد ،هناك تنوع يف االجتاهات السياسية ،واختالف يف املدارس الفكرية،
(((
وتضارب بني مصالح الفئات».

ويف موازاة ذلك فإن تضارب املصالح وتصادمها وتعارضها بني الناس أمر طبيعي
وواقعي يف هذه احلياة ،وهو األمر الذي يؤثر عىل آرائهم ومواقفهم ويدفعهم إىل تبني
قناعات راسخة جتاه ما يدور حوهلم من أحداث وتطورات ،حيث تسعى كل جهة أو
فئة أو مجاعة جاهدة يف سبيل حتصيل واستحواذ ما تراه أنه جزء من مصاحلها ومنافعها،
والدفاع عنه بكل الوسائل والطرق.

خالصة قول الشيخ الصفار يف مسألة التقارب بني أبناء املجتمع الواحد ،عىل الرغم
من تعدد انتامءاهتم ،هي أن اختالف املصالح بني اجلهات أمر وارد ،وهو يسبب االختالف
يف املواقف ،ولكن ذلك ال يمنع التعاون والتوافق ضمن صيغة حتفظ لكل منهم مصلحته
التي يراها ،ومتنعه من االعتداء عىل مصالح اآلخرين ،وهذا هو األسلوب احلضاري الذي
تتعامل به اجلهات املتحرضة املتمدنة يف العامل فيام بينها ،فهم يعرتفون باختالف املصالح فيام
بينهم ،ويتنافسون يف اكتساب املصالح واملكاسب ،لكنهم يتعاونون يف نفس الوقت ضمن
أطر وصيغ مرنة.
وهبذا األسلوب تتعايش األحزاب املتنافسة عىل املصالح يف أمريكا وأوروبا الغربية،
فحينام يصل حزب إىل احلكم يف بلد ،فإن احلزب اآلخر يأخذ موقف املعارضة ،ولكن
ضمن حدود وأطر متفق عليها بني الطرفني ،ويستمر بينهام التشاور والتعاون والتعامل،

((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 159
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وخاصة عند التحديات ويف املواقف املشرتكة.

(((

من املهم السعي إىل صياغة نظام جديد للتعايش يف جمتمعاتنا ،يتجاوز األطر التقليدية
البالية ،إذ ال ينبغي االستسالم للمدّ الطائفي املتوحش وخطابه املتشنج ،أو الرضوخ
ألمره الواقع وتأثرياته املتطرفة ،أو االستسالم لثقافة التكفري والتعصب والكراهية،
مهام كانت الصعوبات والتحديات ،عىل الرغم من تكلفة الوقوف أمام موجاته املتعالية،
والثمن الباهض الذي يمكن أن يدفعه من جياهر بكلمة حق يف الدعوة إىل مواجهته وصدّ
متدده وتداعياته ،والدعوة إىل الوحدة والتقارب والتآلف ،وجماهبة باطل التفرقة والتمزق
ّ
وتفشيه اعرتاف بالفشل ،يتحول فيه األمر إىل
واالنقسام؛ ألن يف السكوت عن متدّ ده
أعراف وتقاليد دارجة ومتبعه تتكرس بفعل الزمن.

((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 137

ثاني ًا:
في مظاهر المشكلة الطائفية

عندما نتحدث عن خطر النزاع الطائفي عىل واقع األمة املعارص ،ومدى قوة أو ضعف
مناعتها ضد أسقام الطائفية وعللها ،وأثر ذلك وانعكاساته وتداعياته عىل حارض األمة
ومستقبلها« ،فإننا ال نتحدث عن أمر متوقع وخطر حمتمل ،بل عن واقع فظيع حصلت
مشاهده الدامية يف أكثر من بلد عريب وإسالمي ،حيث سفكت الدماء ،وقتل عرشات
األلوف ،وهدمت املساجد واألماكن املقدسة ،وتم اغتيال عدد من الشخصيات البارزة
(((
من خمتلف األطراف».

إن هذا الواقع الفظيع واملزري الذي تعيشه األمة ،يتغذى وينتعش من خالل «مذهبة
الرصاع السيايس داخل األوطان ،وبني القوى اإلقليمية املتنافسة عىل النفوذ ،مما يعني
اللعب بنار الطائفية عىل حساب شعوب املنطقة ،كام أن تصاعد نربة اخلطاب املذهبي
يصب
املتطرف عرب فتاوى التكفري وبيانات التخوين ،وإعالم الفضائيات املذهبية ،إنام
ّ
(((
الزيت عىل نار الفتنة التي حترق األخرض واليابس».
هذه الثقافة التعبوية املذهبية املتبادلة ،واالنشغال باخلالفات واجلدل املذهبي،
والتحريض ضد اآلخر املختلف ،ورميه باالهتامات والشكوك ،والطعن يف سالمة إيامنه،
كلها دليل عىل تغلغل حالة اخلصام يف النفوس ،حيث تتجىل هذه الثقافة التحريضية

((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 6
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 7
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من خالل الرتكيز عىل مواقع اخلالف املذهبي ،وجتاهل وإمهال ما هو مشرتك ومتفق
وتلمس نقاط الضعف يف تراث املذهب اآلخر والتشهري هبا ،ونبش حوادث
عليه،
ّ
التاريخ وإثارة األحقاد والضغائن وتوريثها لألجيال«.وعىل خلفية هذا الطرح تصدر
أحكام التكفري والتفسيق والتبديع ،واالهتام بالرشك والضالل ملذاهب ومجاعات كبرية
وتأجيجا ملشاعر العداء
حتريضا عىل الكراهية،
من املسلمني .وهذه الثقافة التعبوية متثل
ً
ً
(((
والبغض واجلفاء ،وهتيئ األجواء القابلة لالشتعال بنار الفتنة».

يشري الشيخ الصفار إىل أن هذه الثقافة التعبوية التحريضية يمكن مالحظة جتلياهتا يف
إصدار الفتاوى التي تتهم اآلخر بالكفر ،والرشك ،والبدعة ،والضالل ،وما أشبه ذلك،
حتى لو كان االختالف يف مسائل جانبية ،فالتشكيك يف دين اآلخر أمر ال جيوز ،وعلينا
أن نتجاوزه ،وليكن االختالف بيننا اجتهاد ًّيا يسعه ما ورد عن رسول ال َّله( :املجتهد إذا
أصاب فله أجران ،وإن اخطأ فله اجر واحد) ،وعلينا أن ننقل مسائل اخلالف من دائرة
(((
اإليامن والكفر ،واحلق والباطل ،إىل دائرة الصواب واخلطأ.
إال أن املشكلة كام يراها الشيخ الصفار ،تكمن يف أن بعض املتشددين من العلامء يرى
يف إصدار فتاوى التكفري وإثارة الكراهية تكلي ًفا رشع ًّيا ،كام يرى آخرون من الطرف اآلخر
أيضا.
أن إظهار اإلساءة
بالسب واللعن للرموز التي يقدسها غريه وحيرتمها ،تكلي ًفا رشع ًّيا ً
ّ
والسؤال :إىل متى تظل هذه العقلية املتشنجة واملتوترة ،حتمل ثقافة الكراهية والتحريض
ضد اآلخر ،واإلساءة إليه والعدوان عىل كرامته؟ فليس مقبولاً صدور فتاوى التكفري،
(((
وال خطاب التحريض عىل الكراهية ،وال اإلساءة للمقدسات والرموز.

لذلك فإن «من أهم اإلشكاالت النظرية التي تواجه مفهوم الوحدة والتقريب بني
أبناء املذاهب اإلسالمية ،مسألة قبول التعددية واحرتام الرأي اآلخر ،حيث تسيطر عىل

((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 17
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 133
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 26
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أي نسبة منها ،والنظر
الذهنية املذهبية فكرة احتكار احلقيقة بكاملها ،وجتريد اآلخر من ّ
إليه عىل أنه باطل وضالل ،وبالتايل فإن التعامل معه يكون باستهداف تغيريه وهدايته،
(((
وإال فمقاطعته وعداؤه».
إنه ملن الطبيعي جدًّ ا ،نتيجة هلذه الثقافة التعبوية املذهبية املتبادلة ،أن تكون هناك
تداعيات سلبية ،وإفرازات مؤذية بسبب غلواء اجتاهات التشدد املذهبي ،تتمثل ،كام يقول
الشيخ الصفار ،يف فتاوى التكفري وخطابات التحريض عىل الكراهية ،وتبادل االهتامات
وحاالت العداء ،واالنتهاك للحقوق املادية واملعنوية ،كسياسات التمييز الطائفي،
وحوادث العنف والعدوان ،لذلك فإن هذه اإلفرازات منتج طبيعي الجتاهات التشدد
(((
املذهبي ،ولواقع التباعد والتنافر بني املنتمني للمذاهب املختلفة.

فال يمكن للعني أن ختطئ رؤية ومشاهدة هذه املظاهر الطائفية البغيضة ،حيث هي
تطفو عىل سطوح جمتمعاتنا من خالل تصاعد نربة اخلطاب املذهبي املتطرف ،الذي يرفع
من منسوب التعبئة الطائفية ،ويكرس حالة التفرقة وسوء الظن ،عرب فتاوى التكفري،
وبيانات التخوين ،وشيوع خطابات وخطب التحريض عىل الكراهية ،وتبادل االهتامات
وحاالت العداء بني أبناء الدين الواحد ،وانتهاك حقوقهم املادية واملعنوية ،وحوادث
العنف والعدوان ،واتساع حاالت النزاع واالحرتاب واإلرهاب والعنف الداخيل
واخلارجي.

هذا باإلضافة إىل ما نشاهده من متييز بني املواطنني عىل أساس قومي ومذهبي،
وسياسات اإللغاء واإلقصاء ،والتمييز بني املواطنني عىل أساس انتامءاهتم من خالل وضع
األنظمة والقوانني والقرارات واإلجراءات التي تقصيهم وتبعدهم وتستثنيهم عن تويل
الكثري من الوظائف واملناصب يف الدوائر واألجهزة واملؤسسات املختلفة ،عىل الرغم من
مما يمتلكونه من مؤهالت وكفاءات عالية.
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص  156ـ من حوار مع جملة منتدى احلوار املغربية.
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 31
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انتهاك الخ�صو�صيات
أيضا عن نقد تلك السياسات التي ال تراعي اخلصوصيات
ال يغفل الشيخ الصفار ً
الدينية واالجتامعية لرشائح حمددة من أبناء الوطن ،وهو األمر الذي يؤدي إىل حدوث
توترات ومشكالت غري محيدة ،كاملشكالت التي حتدث بسبب تعليم املواد الدينية ،حيث
ال تكاد متر سنة إال وحتدث مشكلة ما بسبب املواد الدينية ،فمدرس املادة الدينية يأيت
ولديه رسالة تبليغ أو تبشري يريد أن هيدي هؤالء الناس الضالني ،أو الذين يامرسون البدع
واالنحرافات ،حسبام يتصور يف خميلته ،عندها حتصل املشاكل.

لذلك ،ومن أجل تاليف هذه املشاكل ،يرى الشيخ الصفار أنه من الصحيح فيام يرتبط
باملادة الدينية ،أن يكون التعليم للقيم الدينية العامة التي تشكل جام ًعا مشرتكًا ،أو أن
يكون التعليم مشتملاً عىل كل اآلراء ،بإيراد رأي املذاهب يف أي مسألة ،حيث يرفض
الشيخ الصفار أن يأيت أحد من بيئة خمتلفة مذهب ًّيا إىل جمتمع ضمن مذهب آخر ،وتسلط
عليه معلمني مبرشين عىل أطفال يف مرحلة التكون ،ألن هذا األسلوب جيعل الطفولة
ساحة لرصاع فكري ونفيس ال يتحمله األطفال.

ويرجو الشيخ الصفار ويتمنى أن يركز التعليم يف مراحله األوىل عىل املشرتكات
العامة ،وجتنب اخلالفات ،واالبتعاد عام يسمى املنهج اخلفي ،والدور التبشريي الذي
يامرس يف مرحلة الطفولة ،فاملعلم الذي يأيت إىل منطقة أخرى جيب أن يأخذ هذه القضية
بعني االعتبار ،وإذا أراد أن يبرش بفكره ومذهبه فله احلق ،لكن عليه أن يتحدث إىل
البالغني الراشدين ،أما أن يأيت إىل أطفال يف املرحلة االبتدائية أو املتوسطة ويقول هلم
آباؤكم مرشكون وأمهاتكم أمهات بدع وعائالتكم كلها ستدخل نار جهنم ،فهذا غري
مقبول وال معقول.
إن التعليم هبذه الطريقة وهذا األسلوب ويف الصفوف التي حتتوي عىل طالب من
بعضا ،وعندما يأيت املدرس
فئات متعددة سوف يتسبب يف حتريض الطالب عىل بعضهم ً
ليتوسع يف رشح زيارة القبور ويقول هؤالء قبوريون ويعبدون غري ال َّله بزيارهتم للقبور،
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والذين يتوسلون باألئمة واألولياء مرشكون وما إىل ذلك ،عندها تصبح هناك جدليات
ونقاشات بني الطالب أنفسهم ،وبالتايل ينفرز الصف ،فهذا شيعي وهذا سني ،وأنت
(((
مرشك وأنت رافيض وأنت وهايب ،فهل هذا من املناسب يف وطن واحد؟

بذور الم�شكلة ونذر الفتنة
إن نذر الفتنة الطائفية ّ
تطل برأسها يف مواقع خمتلفة من العامل اإلسالمي ،وهو األمر
الذي ال يصح السكوت عنه أو التساهل جتاهه ،فحيثام ولينا وجوهنا شطر أي جهة من
وأيضا عىل امتداد أرض ال َّله الواسعة ،نجد أن هناك مذابح
عاملنا العريب واإلسالميً ،
وانتهاكًا للحقوق واحلرمات حتت عناوين مذهبية طائفية ،فأعامل العنف واإلرهاب
والقتل والتفجري التي تستهدف هذا الطرف وذاك الطرف تتم حتت هذا العنوان ،وهذه
األعامل هلا انعكاسات سلبية كبرية عىل الرأي العام يف أوساط مجاهري األمة.

لقد أدى االنتشار الواسع يف املواقع اإللكرتونية ،واالستخدام السيئ هلا ،إىل تأجيج
دورا سلب ًّيا يف التحريض املذهبي الطائفي،
الفتن ومشاعر الكراهية والبغضاء ،حيث لعبت ً
بعضا ،باإلضافة إىل الدور السلبي الذي يقوم به اإلعالم
وتعبئة أبناء األمة ضد بعضهم ً
الفضائي املذهبي الذي ينرش ثقافة التعبئة املذهبية ،من خالل ما يبثه من برامج تساهم يف
(((
تأجيج الفتنة واخلالف والنزاع بني أبناء األمة.

إنه ملام ال شك فيه أن ما حيدث اآلن من مآيس النزاع واالحرتاب يف أكثر من ساحة
إسالمية ،يفجر األمل والغضب يف نفوس أبناء األمة ،حيث تسيل دماء املسلمني عىل أيدي
املسلمنيّ ،
وحيل بديارهم اخلراب والدمار من خالل معاركهم الداخلية ،فضلاً عن توقف
مسرية التنمية وضياع الثروات والقدرات .ومتنح هذه الرصاعات الدامية للقوى األجنبية
أفضل فرص التدخل واهليمنة وبسط النفوذ ،كام حصل يف العراق وأفغانستان والصومال
((( من كتاب املذهب والوطن .ص 48
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 109
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والسودان ولبنان.

(((

إال أن تصاعد مشاعر األمل والغضب التي يتحدث عنها الشيخ الصفار ،قد ترتدّ سل ًبا
عىل واقع األمة ،حني تصيب النفوس باإلحباط واليأس ،وقد تدفع باجتاهات تدمريية
انتقامية ترض بالذات أكثر مما ترض باألعداء ،وتضاعف املآيس بدل معاجلتها ،كام نرى ذلك
شوه صورة اإلسالم
يف املامرسات الطائشة لإلرهاب والعنف الداخيل واخلارجي ،الذي ّ
(((
يف العامل وأساء لألمة إساءة بالغة.

مل يكن من املمكن هلذه الفتن التي متزق األمة ،أن تنجح وأن يتّقد أوارها ،لو مل تكن
هلا بذور ،ولو مل تتوفر هلا األرضية اخلصبة لنموها ،فام تعاين منه األمة من فرقة ومتزق
واستهداف هلا ،من خالل إشعال الفتن داخل جمتمعاهتا ،يستهدف متزيق األوطان
والشعوب ،وتفكيك وحدهتا الداخلية والتضامن فيام بينها.
«ومن أهم منافذ الفتن وعوامل النزاع الداخيل ،غياب العدل واملساواة ،واعتامد
سياسات التمييز بني املواطنني عىل أساس تنوعهم القومي والديني ،باإلضافة إىل منفذ
آخر شديد اخلطورة وهو التعبئة الطائفية ،حيث تعالت أصوات االجتاهات التعصبية
املذهبية التي استغلت تنوع مذاهب أبناء األمة لش ّن محالت التحريض عىل الكراهية بني
(((
أتباع املذاهب والدفع هبم نحو النزاع واالحرتاب».

"إن هذه التعبئة الطائفية التي تتمثل يف بعض فتاوى التكفري وبيانات التشكيك
والتجريح وخطب التحريض وإثارة الضغائن ،تساعد عىل حتقيق أهداف األعداء ،بتمزيق
األمة وإشغاهلا بخالفاهتا ،وتعيد املنطقة إىل أجواء الرصاعات املذهبية ،وهتدد بضياع ما
يبذل من جهود تقريبية وتوحيدية ووطنية ،وكذلك جهود كل املصلحني واملخلصني من
علامء األمة ودعاهتا ومفكرهيا ،كام تفتح الثغرات يف جدار الوحدة الوطنية ،فهذه التعبئة
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 41
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 42
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 44
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تؤثر عىل عالقات املواطنني ببعضهم ،وختلق أجواء للتشنج واخلصام".

(((

المواجهة وتحدي ال�صعاب
ال ينسى الشيخ الصفار التذكري بأن التحديات التي تواجه اإلسالم واألمة يف هذا
العرص ،الذي يتجه لصدام احلضارات ،وتتسع فيه اهلوة بني الدول النامية والدول املتقدمة،
هي حتدّ يات عىل صعيد خطوط املواجهة الثقافية ،وخطط التنمية البرشية ،واإلصالح
السيايس ،حيث جيب أن تستأثر باهتامم اخلطاب الوحدوي ،ليشكل موق ًفا رائدً ا يلتقي
عنده الغيارى والواعون واملصلحون من أبناء األمة.
فمشكلة األمة اليوم ليست اخلالفة اإلسالمية التارخيية وحتديد املوقف جتاهها،
بمقدار ما هي مشكلة رشوط قيام احلكم الصالح ،واخلالص من أنظمة االستبداد .وأزمتنا
املعارصة ليست مرشوعية التقية وحدود استخدامها ،وإنام هي أزمة احلرية السياسية وحق
التعبري عن الرأي يف أوطاننا .وقضيتنا اليوم ليست اخلالف حول زواج املتعة هل نسخ
أو مل ينسخ ،بل هي محاية أمننا األخالقي االجتامعي الذي يرتنح للسقوط واالهنيار حتت
قصف أنامط السلوك والثقافات الوافدة .مواجهة هذه التحديات الصعبة جيب أن تكون
(((
حمور الوحدة والتقارب ورسالة اخلطاب الوحدوي التقريبي.

ومن هنا يتحتّم أن ال يكون تنوع االنتامء املذهبي بني املواطنني ذريعة لإلجحاف
بحقوق بعضهم ،فليس من العدالة يف يشء أن يؤثر ذلك عىل واقع املساواة بينهم ،حيث
ينبغي أن يتساوى اجلميع حتت سقف القانون ،ويف احلقوق والواجبات ،بدون متييز فئة
ألي اعتبارات مذهبية ،ألن ذلك خيلق أرضية خصبة
ألي سبب كان ،أو ّ
عىل أخرىّ ،
ويكرس اخلصومة والنزاع ،بينام يبدّ د
لتوتري األوضاع ،وإثارة أجواء املشاحنات والعداء،
ّ
العدل واملساواة كل آثار االختالف ،ويؤكد الوحدة الوطنية ،وحيمي أمن املجتمع.
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 86
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 163
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بالطبع علينا أن ال نتوقع إهناء آثار ومضاعفات فرتة طويلة من سوء الفهم واجلفاء بني
عشية وضحاها ،عىل حدّ قول الشيخ الصفار ،ألن هناك من تربوا عىل منهجية التعصب،
وارتبطت مصاحلهم باألحادية والغلو ،من خمتلف األطراف .ومع كل هذه األثقال الشداد،
واملشكالت الصعاب ،التي ترهق كاهل األمة وتعيق مسريهتا ،يبدو الشيخ الصفار واث ًقا
من انطالقتها ،ومتفائلاً بمستقبلها ومسريها ومسارها ،بقوله إن املسرية قد بدأت جادة
(((
خملصة.

والسؤال إىل أي مدى يمكن هلذه األمة السري يف طريق اإلصالح والتغيري ،ومعاجلة ما
تشكو منه وتعانيه من أمراض عضال تنخر اجلسد وتشوه العقل وتتغلغل يف الروح؟ وهل
هناك من أمل يرجى يف شفائها من هذا املرض العضال؟

((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 142

ثالث ًا:
ً
بحثا عن جذور أمراض الطائفية

إذا كنا قد حتدثنا عن بعض املظاهر التي تتجىل فيها أمراض الطائفية ،من خالل
رصد اإلشارات الواردة يف خطاب الشيخ الصفار وتصويبه املبارش جتاهها ،أو من خالل
ما نشاهده ونسمعه من أقاويل وأفعال وسلوك وممارسات ،تعرب عن غلواء وتفيش هذا
الوباء يف بعض جمتمعاتنا ،فإن ذلك يدعونا إىل الذهاب أبعد من ذلك ،بح ًثا عن اجلذور
التي تكمن خلف هذه املظاهر ،فاحلديث عن مظاهر األشياء واالكتفاء بوصف املشكلة
من دون معرفة اجلذور املسببة هلا ،لن يفيد يف تشخيص حقيقة املشكلة ،وهتيئة الظروف
التي تعني عىل وضع احللول املناسبة ،والتي تساعد يف عملية العالج ووقف تفيش الوباء
وحمارصته والتخلص منه.

إن حياتنا املعيشة ال ختلو من املشكالت واألزمات واالحتكاكات التي تقع وحتدث
بني أبناء الطوائف ،والشيخ الصفار ال ينكر وجود مشكلة هنا وخطأ هناك ،وحدوث
إساءة من هذا الطرف ،أو ترصف يسء من ذاك الطرف ،نتيجة ما يامرس من تعبئة وإثارة
للضغائن واألحقاد ،وفتح ملفات اخلالفات العقدية والفقهية ،وجتميع أوراق السقطات
واألخطاء ،إال أن الشيخ الصفار يستدرك بقوله إن تارخينا وتراثنا اإلسالمي ميلء باألوراق
الصفراء ،واجلراح الدامية ،لكن السؤال :هل هذا هو الوقت املناسب لفتح امللفات ،وطرح
األوراق؟ أال يعترب ذلك ص ًّبا للزيت عىل نار الفتنة املتقدة؟ وتوسي ًعا لرقعة اشتعاهلا؟ أليس
ذلك نو ًعا من تقديم اخلدمة املمتازة إلنجاح خمططات اهليمنة األمريكية ،بإحداث الفوىض
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اخلالقة يف أرجاء املنطقة؟

(((

�شوائب التراث وتنقيته
وعىل الرغم من أن الشيخ الصفار ال حيبذ فتح ملفات املايض وجراحه ،إال أن احلقيقة
املرة هي أن ما نعانيه من مشكالت وفتن يف هذا الزمن ،ليس مفصولاً عن سياقاته التارخيية،
بل هو نتيجة لرتاكامته السلبية التي مل نستطع جتاوزها ،مع مرور كل هذه السنني ،حيث
أصبح البعض يعود هلذا الرتاث السلبي مستعينًا به كلام أراد الثأر من خصومه واالنتقام
من منافسيه.

والشيخ الصفار ال يربئ الرتاث مما تئن حتت وطأته بعض ساحات األمة من مشكالت،
مشريا إىل أنه «بالطبع ال يمكننا إنكار وجود بذور للطائفية يف تراثنا وثقافتنا ،وأنامط
ً
عالقاتنا ،وإنام تقوم االجتاهات التعصبية برعاية تلك البذور ،فيجد األعداء من خالل
ذلك فرصتهم املناسبة لتمزيق صفوف األمة ،ومن هنا تربز أمهية مراجعة هذا الرتاث،
وتنقية الثقافة املتداولة بني املسلمني ،من آثار وشوائب عصور التخلف ،والرصاعات
(((
الطائفية».
إن مستوى التعبئة والتجييش الغري معقول ،وانتشار ثقافة النبذ والكراهية بني أبناء
األمة الواحدة ،حيتم فعلاً الوقوف أمام هذا الرتاث بكل جرأة وشجاعة لفحصه ومساءلته
ومراجعته ،وتنقيته من كل الشوائب التي أصبحت كاملعني الذي يعود إليه البعض،
ّ
واحلط من شأهنم ،حيث تتحول يف
ويستقي منه ما حيلو له من ذخرية ملهامجة خصومه
بعض األحيان «خطب األئمة يف املساجد إىل منابر للتحريض الطائفي ،مستدعية كل ما يف
(((
الرتاث والتاريخ من رصيد للكراهية املتبادلة والرصاع املذهبي».

أمرا طارئًا،
واحلقيقة التي ال مراء فيها هي أن ما نراه من انقسام مذهبي وطائفي ليس ً

((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 50
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 46
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 49
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وإنام هو حالة تارخيية وجزء من الرتاث الذي انتقل إلينا ممن سبق ،حيث كان للعوامل
دور يف تكريس حالة
السياسية واملصلحية ،باإلضافة إىل التطرف الديني والفكريٌ ،
االنقسام وجتذير حالة الرصاعات واخلالفات بني فرقاء األمة .ونتيجة لذلك ،كام يشري
الشيخ الصفار ،فقد أصبح لألمة تاريخ من الرصاعات الدينية املذهبية ،وتراث من اجلدل
واملناكفات والتشويه املتبادل للصورة ،من كل طرف جتاه اآلخر ،وكذلك التحريض عىل
الكراهية والتعبئة املتبادلة .ويضيف الشيخ الصفار معر ًبا عن أسفه الشديد ،بأن آثار ذلك
التاريخ مؤثرة يف اجليل احلارض من أبناء األمة ،مما جيعل ساحة األمة أرضية خصبة للفتن،
وأجواءها مهيأة لالستجابة لإلثارات الطائفية ،خاصة مع حضور العامل السيايس الداخيل
(((
واخلارجي ،الذي يو ّظف هذا االستعداد لصالح مطامعه وخمططاته.
تتعدد اإلشارات يف خطاب الشيخ الصفار حول أساس وجود املشكلة الطائفية
وبذورها ،الفتًا إىل أن هذا اجلذر يكمن فيام ورثناه من تراث وثقافة وأنامط عالقات ،حيث
يمتلئ تارخينا وتراثنا اإلسالمي باألوراق الصفراء ،واجلراح الدامية ،حيث هناك تراث
ضخم من اجلدل املذهبي ،والسجاالت واملساجالت واملامحكات واملناظرات واجلدل
الكالمي العقدي التي شغلت األمة قرونًا كثرية ،وأنتجت ثقافة من التعبئة املتبادلة ،كام
أنتجت النزاعات والرصاعات ،وهو األمر الذي جتد فيه االجتاهات املتعصبة فرصتها
املناسبة يف متزيق صفوف األمة ،عرب التعبئة وإثارة الضغائن واألحقاد ،وفتح ملفات
اخلالفات العقدية والفقهية ،مستدعية كل ما يف الرتاث والتاريخ من رصيد للكراهية
املتبادلة والرصاع املذهبي.

الخالف حول الخالفة
لن يكون جمد ًيا اليوم إثارة خالفات املايض ،أو فتح باب السجال حول موضوع
اخلالفة اإلسالمية التارخيية ،ملا لذلك من تبعات وتداعيات سلبية عىل العالقة بني أبناء
األمة الواحدة ،وما يسببه ذلك من ضغائن وأحقاد نحن اليوم يف غنى عنها ،حيث يقول
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 175
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الشيخ الصفار يف هذا الصدد ،إنه «إذا كان من حق الشيعة أن تكون هلم رؤيتهم وقناعتهم،
فليس من حقهم اإلساءة إىل رموز ومقدسات الطرف اآلخر ،إن ذلك يشكل انحرا ًفا عن
بالسب
تعاليم الدين وآدابه ،ويؤدي إىل الفتن وختريب وحدة األمة ،من هنا نعترب اإلساءة
ّ
والشتم للخلفاء الراشدين عملاً حمر ًما خاط ًئا ،ال يصدر إال من جاهل أو مغرض ،حيث
حتدث ضد هذه الظاهرة السيئة كثري من أئمة الشيعة وعلامئهم املصلحني.

والسب والشتم ال تقترص عىل
ويشري الشيخ الصفار إىل أن مقوالت التجريح والطعن
ّ
بعض كتب الرتاث عند طرف دون آخر ،بل تراها موجودة ومتفشية عند اجلميع ،فكتب
الرتاث وصفحاته مليئة بأقاويل التجريح بني اخلصوم ،والكالم العنيف ضد بعضهم
بعضا ،وذ ّم اآلخر وإباحة بغضه وكرهه ،ووصف الغري واملختلف بالكفر والزندقة،
ً
واهتامه بأبشع التهم والرذائل.
ويعترب الشيخ الصفار كتب الرتاث وما تتضمنه من إساءات هو تعبري عن انعكاس
حلاالت اخلالف والتشنج املذهبي ،وهي تعبرّ عن آراء أصحاهبا ،كام أهنا نتاج لبيئاهتم
وعصورهم ،إال أن السؤال الذي يطرحه الشيخ الصفار هو :ملاذا نكون أسارى لكتب
بعضا عىل ما ورد يف كتب أسالفه؟
الرتاث؟ وملاذا حياكم بعضنا ً

لذلك يدعو الشيخ الصفار إىل أن نقرر جتاوز هذا اجلانب املظلم السلبي من تراثنا
سنة وشيعة ،ونركز عىل اجلانب امليضء اإلجيايب منه ،الذي يساعدنا عىل إصالح أمورنا
ومعاجلة مشاكلنا وتدعيم وحدتنا وألفتنا ،وأال نعيش آثار هذه املعارك املوجودة يف كتب
(((
الرتاث ،ونتخذ املواقف من بعضنا البعض عىل أساسها».

إن هذا الرتاث من اجلدل والسجال املذهبي ،كام يرى الشيخ الصفار« ،قد أخذ فرصته
الطويلة الكافية ،طيلة العقود والقرون املاضية ،فكانت نتيجته ترا ًثا ضخماً من املساجالت
واملامحكات واملناظرات ،التي استهلكت وقتًا طويلاً من العلامء وطاقات األمة ،إضافة إىل
سجل من األحداث يف النزاعات والرصاعات التي عادة ما ترافق مثل تلك املناظرات،
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 148
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وبقي السنة سنة والشيعة شيعة ،ال َّلهم إال حتول أفراد من هذا الطرف إىل ذاك الطرف أو
(((
العكس».

ال ينكر الشيخ الصفار أن يف الشيعة متطرفني متشددين تصدر منهم إساءات لبعض
اخللفاء والصحابة ولبعض رموز أهل السنة واجلامعة ،يف كتب أو جمالت أو نرشات ،كام ال
وحترض
يمكن ً
أيضا إنكار أن هناك كت ًبا وفتاوى وخط ًبا من قبل جهات سنية تكفر الشيعة ّ
عليهم وتتهمهم بأبشع التهم وأسوأ الصفات ،ومع كل ذلك فإن املهم اآلن وجوب
السعي لتجاوز هذه احلالة السيئة التي ال تليق بأمة حتمل رسالة اإلسالم ،وتعيش يف عرص
تتسع فيه األحالف والتكتالت ،وتنشأ فيه أقوى االحتادات بني جمتمعات خمتلفة وشعوب
متباينة.

لذلك يدعو الشيخ الصفار إىل كتابة ميثاق رشف إسالمي يضع حدًّ ا هلذه املهاترات،
سب أكثر ،أو من أساء
بدلاً من االستغراق يف إعداد امللفات ضد بعض ،واحلديث عمن ّ
لآلخر أكثر ،مبد ًيا استعداده ومساحة واسعة من مراجع الشيعة وعلامئهم لاللتزام بميثاق
رشف إسالمي يضع حدًّ ا لكل التجاوزات والرصاعات املذهبية واخلالفات الطائفية،
ويؤكد عىل وحدة األمة ،وعىل مرجعية الكتاب والسنة ،وعىل االحرتام املتبادل ،وخدمة
(((
املصلحة العامة.

الما�ضي بين �أن يكون للعبرة �أو يكون للإثارة
وإذا كان ال بد من العودة إىل املايض ،أو استحالة االنفكاك من سطوته ،فإنه عىل األقل
أن يتم ذلك ضمن أطر وقواعد حمددة تنظم هذه العودة ،ملراجعة وبحث واكتشاف أفضل
ما يف هذا الرتاث من قيم ومفاهيم وثروات يمكن أن تستخرج ويستفاد منها يف حارض
هذه األمة ويعزز من مكانتها .والشيخ الصفار يؤكد أنه ال ضري يف بحث االختالفات
العقدية والفقهية والتارخيية يف إطار البحث العلمي الرصني ،وليس ضمن أساليب
((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 89
((( من كتاب املذهب والوطن .ص 136
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التعبئة والتهريج.

(((

عىل أنه من املهم ونحن نعيش يف هذا الزمن املعارص ،أال يكون املايض سي ًفا مسل ًطا عىل
أبناء احلارض ،حيث نعيش اليوم صخب أحداث وحتوالت مستجدة ومتتالية غري مسبوقة،
وعىل كافة الصعد واملستويات السياسية والثقافية واالجتامعية والتكنولوجية واحلضارية،
أما العودة إىل املايض واستدعائه ،فلن يكون إال سب ًبا يزيدنا تشتتًا وفرقة وضع ًفا ،ويسهل
عىل املرتبصني بأمتنا التسلط علينا واستنزاف إمكاناتنا وخرياتنا.

إن كبار علامء األمة ،كام ينقل الشيخ الصفارّ ،
حيذرون من إثارة خالفات املايض
السحيق ،واإلنجرار إىل إثارهتا ،بل من واجب األمة ،مواجهة حتديات احلارض ،وحتديات
بناء املستقبل .ويشري الشيخ الصفار يف هذا الصدد إىل بيان صادر عن السيد السستاين،
أحد كبار مراجع الشيعة ،يقول فيه« ،متر األمة اإلسالمية بظروف عصيبة ،وتواجه أزمات
متس حارضها ،وهتدّ د مستقبلها ،ويدرك اجلميع -واحلال هذه-
كربى ،وحتديات هائلةّ ،
رص الصفوف ،ونبذ الفرقة ،واالبتعاد عن النعرات الطائفية ،والتجنب
مدى احلاجة إىل ّ
عن إثارة اخلالفات املذهبية ،تلك اخلالفات التي مىض عليها قرون متطاولة ،وال يبدو
سبيل إىل حلها بام يكون مرض ًيا ومقبولاً لدى اجلميع ،فال ينبغي إ ًذا إثارة اجلدل حوهلا
متس أصول الدين وأركان العقيدة،
خارج إطار البحث العلمي الرصني ،وال سيام أهنا ال ّ
فإن اجلميع يؤمنون بال َّله الواحد األحد ،وبرسالة النبي املصطفى ،وباملعاد ،وبكون القرآن
مصدرا لألحكام
الكريم ـ الذي صانه ال َّله تعاىل من التحريف ـ مع السنة النبوية الرشيفة
ً
الرشعية ،وبمودة أهل البيت ،ونحو ذلك مما يشرتك فيها املسلمون عامة ،ومنها دعائم
اإلسالم :الصالة والصيام واحلج وغريها.
ويتابع البيان تأكيده بأن هذه املشرتكات هي األساس القويم للوحدة اإلسالمية ،فال
بد من الرتكيز عليها لتوثيق أوارص املحبة واملودة بني أبناء هذه األمة ،وال أقل من العمل
عىل التعايش السلمي بينهم ،مبن ًيا عىل االحرتام املتبادل ،وبعيدً ا عن املشاحنات واملهاترات

((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 56
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املذهبية والطائفية ،أ ًيا كانت عناوينها.

ويؤكد البيان عىل أنه ينبغي لكل حريص عىل رفعة اإلسالم ورقي املسلمني ،أن
يبذل ما يف وسعه يف سبيل التقريب بينهم ،والتقليل من حجم التوترات النامجة عن بعض
التجاذبات السياسية ،لئال تؤدي إىل مزيد من التفرق والتبعثر ،وتفسح املجال لتحقيق
(((
مآرب األعداء الطامعني يف اهليمنة عىل البالد اإلسالمية ،واالستيالء عىل ثرواهتا».

نقد التراث ومراجعته
إن السعي إىل جتاوز املشكلة الطائفية ،واحلرص عىل التقريب بني أبناء األمة الواحدة،
وجتسري الفجوة فيام بني فئاهتا وأطيافها ،يتطلب تشجيع حركة النقد ،وحركة االجتهاد،
داخل كل بيئة مذهبية ،لغربلة تراثها ومتحيصه ،فهو نتاج بيئته الثقافية واالجتامعية ،ومتأثر
بام كان من رصاعات مذهبية وتأثريات سياسية ،وهو بالتأكيد يعرب عن رأي منتجيه الذين
عاشوا تلك املراحل التارخيية من الزمن.
لقد أدت رصاعات املايض ،وعمليات االضطهاد واملامرسات القمعية التي تعرضت
هلا بعض اجلامعات يف بعض الفرتات من التاريخ اإلسالمي ،إىل ردود فعل سلبية ،جعل
بعضا من هذه اجلامعات تنكفئ عىل ذاهتا ،وتتمسك أكثر بمعتقداهتا ومتبنياهتا ،وحماولة
ً
حتصني أفرادها من تأثري الرأي الغالب والسائد حينها ،نتيجة عدم احرتامه للرأي اآلخر،
ومارس القمع ضد معتنقيه.
وإذا كان الشيخ الصفار دائماً ما يؤكد يف خطابه اإلصالحي عىل أمهية مراجعة الرتاث
ومتحيصه ،وتنقية الثقافة املتداولة بني املسلمني ،من آثار وشوائب عصور التخلف،
والرصاعات الطائفية ،فإن السؤال ،ونحن نتحدث عن املشكلة الطائفية ،هل نحن اليوم
ضحايا هذا الرتاث وأسارى له؟ وكيف يمكن لنا مراجعة هذا الرتاث ،ومن أين نبدأ،
ومن هو املنوط به عملية املراجعة؟ وهل يمكن اليوم فعال مراجعة هذا الرتاث؟ أال يمكن

((( الطائفية بني السياسة والدين .ص 97
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أن تدخلنا هذه املراجعة يف متاهات ال هناية هلا ،أو يمكن أن تتسبب لنا يف مشكالت أكثر،
ومصاعب أكرب مما هو موجود ،حيث نحن اليوم يف غنى إضافة مشكالت جديدة؟

رابع ًا:
المناعة ضد الطائفية بين الماضي والحاضر

يقارن الشيخ الصفار بني حال الطائفية السائدة اليوم ،وما حيدث فيه من جدل مذهبي
ورصاع طائفي وإثارة للفتن والرصاعات ،وبني حال األمة يف سابق العصور والقرون
ٍ
اختالف
السالفة ،وما حدث فيها من فتن ورصاعات ،بقوله إن املقارنة تكشف عن وجود
ٍ
كبري بينهام ،ففي سابق العصور «كانت حوادث النزاعات الطائفية حتصل يف ّ
ظل حضارة
إسالمية رائدة ،حيث كانت األمة يف موقع الصدارة والقوة ،وكانت احلضارة اإلسالمية
هي طليعة التقدم والتفوق يف العامل آنذاك »،بحيث إن مثل هذه املشكالت مل تكن تطفو أو
تربز بتلك احلدّ ة أو ذاك الصخب« ،فحوادث النزاع الطائفي يف تلك العصور كانت مثل
جراثيم ضعيفة يف جسم قوي املناعة ،قد تسبب بعض األعراض اجلانبية ،لكنها ال تلبث
ّ
تضمحل وتزول ،عىل العكس من واقع األمة املعارص ،وهو واقع متخلف وهزيل،
أن
ضعيف املناعة واملقاومة جتاه أدنى العلل واألسقام ،لذا ترسح خمتلف اجلراثيم الضارة يف
(((
جسم األمة ،لتفتك بام بقي فيه من خاليا حية سليمة».
لذلك يمكن القول إن حال األمة اليوم يف ّ
ظل هذا الواقع املرتدي واملتخلف واهلزيل،
نقصا حا ًّدا يف مستوى املناعة الدينية واألخالقية واحلضارية ،قد يؤدي إىل
الذي تعاين فيه ً
إصابتها بالعلل واألسقام مع أقل هبة ريح ،واالنجرار واالنزالق إىل متاهات الطائفية
البغيضة.

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 6
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إال أن السؤال الذي يمكن أن يثار هنا هو أنه إذا كانت الدولة اإلسالمية يف عصور
صعودها وقوهتا مل تتأثر بذاك القدر من تداعيات املشكالت الطائفية ،واستطاعت
احتواءها ،كام يقول الشيخ الصفار ،فلامذا مل تعمل هذه الدولة ،زمن قوهتا ،عىل ّ
حل هذه
ورثتنا تلك الدولة هذه املشكالت،
املشكالت حينها ،وتضع احللول اجلذرية هلا؟ وملاذا ّ
ونحن الذين نعاين اليوم من ّ
الذل واهلوان والضعف الداخيل والعدوان اخلارجي ،حيث
تتكالب علينا األمم األخرى؟ وإذا كانت األمة مل ّ
حتل مشكالهتا وأزماهتا أثناء فرتة قوهتا،
فهل يمكن هلا أن حتلها يف ّ
ظل ضعفها وختلفها؟

عندما ال حتسم املسائل اخلالفية يف أوقات العزة والقوة ،أو عىل األقل إبداع الطرق
اخلالقة يف احتوائها ومنع استفحاهلا ،وإال فإن بقاءها إىل أوقات الضعف كفيل بإشعال
مرشحا للسري يف االجتاه األسوأ ،ألنه دائماً هناك من يرتصد
الفتن واحلروب ،وجيعل األمر
ً
الستغالل الفرص للعب عىل أوتار الفن الطائفية والتعيش عليها .فاملشكالت الطائفية
منحى خمتل ًفا ،عندما تدخل عىل خطها أو تستغلها
التي تنفجر من آن آلخر تتطور وتأخذ
ً
أطراف أخرى تدخل عىل خط التوتر الطائفي ،من أجل تأجيجها أو االدعاء بمنارصة فئة
عىل أخرى ،أو من أجل تأجيج نارها ،إال أن ما يغذي استمرار هذا األمر ،وهييئ املناخ
املناسب لدخول أطراف أخرى ،هو عدم حسم الكثري من املشكالت جذر ًّيا ،والوصول
إىل تسويات عادلة ومقبولة ،حيث إن املشكلة حتدث عندما يتم ترحيل ّ
حل املشكالت
العالقة أو الشائكة ،واعتامد املسكنات لتهدئتها دون ٍّ
حل جذري.

لقد انعكس هذا الرتاخي وعدم احلسم يف ّ
حل املشكالت املرتاكمة ،سل ًبا عىل حياة
الناس وطبيعة العالقة فيام بينهم ،حيث طرأ عىل الكثري من جمتمعاتنا مع مرور الزمن تغريات
اجتامعية وثقافية جوهرية ،انحرست معها أفكار التسامح والتعايش لصالح أفكار التشدد،
ففي فرتات سابقة من الزمن ،كانت بعض جمتمعاتنا تزخر بعالقات اجتامعية وثقافية متتزج
بتجارب تعكس روح التسامح واملحبة واإلخاء فيام بني أطيافها ومكوناهتا ،إال أن هذه
األجواء التساحمية انقلبت اليوم لصالح ظواهر التطرف والتشدد والتزمت ،حيث أخذت
هذه األمور تسترشي وتتمدّ د يو ًما بعد يوم ،وتتس ّلل إىل البنية الثقافية للناس ،مما أدى إىل
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توتري األوضاع ،وزيادة حالة التوتر ،وبروز حالة من االستقطابات احلادة ،وبدأنا نشهد
حوادث الفتن والعنف الطائفي البغيض.

�أزمة ثقة و�ضعف في الأطر الجامعة
ّ
لعل املعضلة الكربى التي نعيشها عىل أرض الواقع تكمن يف حتول الطائفية إىل
ثقافة ترسي يف عقول الناس ،وجتري جمرى الدم يف العروق ،وتصبح جز ًءا من الثقافة
االجتامعية الدارجة .وحينام تؤمن نسبة كبرية من الناس بأفكار التشدد ،التي تعادي
املختلفني واملخالفني ،تنقطع عندها كل سبل االتصال والتواصل واحلوار بينهم ،وهو
األمر الذي يتفاعل يف وعي الناس ،ويتحول إىل سلوك ينتج عنه أحداث مؤسفة ،عىل
النحو الذي نشهده بني فرتة وأخرى يف الكثري من املناطق املحيطة بنا.

وإذا ما انقطعت سبل االتصال والتواصل بني مكونات أي أمة ،وافتقدت قيم احلوار
وروحه سبيلها بني أطيافها ،عندها يمكن أن تنترش االنقسامات املجتمعية احلادة فيها،
حيث تؤدي إىل االنكفاء والتقوقع عىل الذات ،وتتسلل إليها روح التعصب والفرقة،
ويرتفع منسوب الطائفية بينها ،فيؤدي هبا كل ذلك إىل الرتهل والضعف اخلواء.

والتفسري األكثر معقولية هلذا األمر ،كام يقول «صالح سامل» ،يتعلق بذلك احلضور
امللتبس للدولة يف حياة الناس ،بني حضور أمني كثيف بغرض الضبط والقرس ،وحضور
سيايس خفيف ال يفي بمهمة القيادة والتوجيه .وهنا ولدت ونمت أزمة الثقة بينها وبني
املجتمع الذي صار مدركًا لعجزها عن إهلامه وتوجيهه ،ولذا أخذ املجتمع يعيد ترتيب
حياته يف غياهبا ،ثم تفريغ شحنات غضبه يف وجهها.

ففي مثل تلك املراحل التي تنزوي فيها الدولة كإطار يستوعب حياة الناس،
حس اجتاه نحو املستقبل ،تبدأ بدائلها يف الظهور لتسدّ حاجات الناس ،فتربز
ويلهمهم ّ
النعرات اجلهوية واإلثنية والدينية وربام القبائلية ،حيث تتصدر الساحة باعتبارها جتسيدً ا
لالنقسامات املجتمعية البدائية ،التي تصري هي االنقسامات األبرز التي تتصارع وحداهتا
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لوراثة دور الوحدة الكربى أو اللحمة الوطنية.

(((

إن هذا املناخ االنقسامي واالنعزايل والطائفي املتوتر ،وما يصاحبه من بروز لظواهر
التطرف الديني وأفكار التشدد ،سوف يظل قائماً حالاً ومستقبلاً  ،إذا مل يكن هناك سعي
إطارا جام ًعا لالنتامء واهلوية ،وبوتقة تصهر
لبناء دولة وطنية مدنية حديثة جامعة ،متثل ً
عنارص ومكونات املجتمع ،وحتتضن فيه مجيع مواطنيها ،وتضمن املساواة التامة بينهم
يف احلقوق والواجبات ،انطال ًقا من اإلقرار بمبدأ املواطنة الذي ينظر جلميع املواطنني
ٍ
متساو ،بغض النظر عن انتامءاهتم املختلفة ،تنتهي معها كل السياسات التمييزية
بشكل
بني الناس ،ليصبحوا كلهم فيها سواسية كأسنان املشط ،ال أحد يعلو فيها عىل أحد ،إال
بالتقوى وبمقدار ما يقدمه من عطاء وتضحيات لوطنه.

((( العنف الطائفي والركود السيايس يف مرص .صالح سامل .جريدة احلياة.

خامس ًا:
منهج الالعنف والتسامح كأساس في بناء الدولة الحديثة

جتتاح بعض جمتمعات بلداننا منذ بضع سنوات موجة من أعامل العنف األعمى املدمر
ِ
املختلفة التنوع
والشديد الفظاعة ،نتيجة التباينات واالختالفات بني مكونات جمتمعاهتا،
والتعدد واالنتامء ،واملتكونة من فئات ومجاعات مذهبية وطائفية وعرقية ،وإىل غري ذلك
من تكوينات وانتامءات .ففي أنحاء خمتلفة من بعض بلدان العامل اإلسالمي تتواىل أعامل
العنف الدموي ،التي يسقط خالهلا وبسببها يوم ًّيا ،املئات من القتىل واجلرحى واملعوقني،
باإلضافة إىل ما ينتج عنها من أرضار مادية جسيمة ال تقدر بثمن ،وانعكاسات نفسية
دمارا نفس ًّيا عىل حياة ومعيشة الكثري ،تستمر آثارها
ومعنوية سلبية ثقيلة الوطأة ،وترتك ً
باقية يف النفوس مد ًدا طويلة من الزمن ،ويصعب إصالحها واندمال جراحها عىل املديات
املنظورة.
إن ظاهرة العنف هذه ،املتفشية يف بعض أوطاننا ،التي تؤدي إىل اخلراب واالهنيار
والتفكك والتمزق ،وتستنزف مقدرات األمة وطاقاهتا ،تقف خلفها يف األعم األغلب،
أو تقوم هبا ،مجاعات تتخذ هلا من الدين واجهه ،وتدّ عي أهنا إسالمية املنطلق والتوجهات،
وتبغي الوصول إىل أهداف تدّ عي مثاليتها ،مما يتسبب يف تغذية الرصاعات األهلية،
وتصعيد التوترات الداخلية ،وارتفاع ِحدّ ة االختالفات والتباينات بني هذه األطياف
واملكونات األهلية ،وتتحول إىل أعامل عنف هتدد أمن واستقرار ووحدة األوطان.

90

المسألة الطائفية في خطاب الشيخ الصفار

عنف وح�شي ومنفلت
واحلقيقة إن هذا العنف األسود ال يتس ّبب إال يف تشويه صورة اإلسالم وأهله ،وينقل
انطباعات سيئة عن مضامينه وقيمه ،وهذا اإلرهاب ،الذي يعرفه الشيخ الصفار بأنه
االعتداء من غري حق ،واستخدام العنف جتاه األبرياء ،وجتاه اآلمنني ،واستخدام أساليب
ويشوه
ومرضا
صحيحا
التخريب ،كام تعارفت عليه بعض احلركات املتطرفة ،هو أمر ليس
ِّ
ً
ًّ
سمعة اإلسالم ،ويعدّ انتهاكًا للحرمات التي حيرص اإلسالم عىل محايتها وعىل حفظها.

ويشدِّ د الشيخ الصفار عىل أن اإلسالم ال يقبل بأي شكل من اإلشكال االعتداء عىل
توجه فكري معينَّ  ،فاإلسالم
اآلخرين من أجل حتقيق غرض سيايس ،أو من أجل خدمة ّ
يرى أن الفكر واملنطق وإقناع الناس هو الطريق الصحيح ،ومن هنا نجد أن األنبياء مل
يستخدموا القوة ،ومل يستخدموا اإلرهاب لنرش رسالتهم ،وال َّله تعاىل مل يسمح هلم بذلك
ِ
{و َل ْو
ْت ُم َذك ٌِّر * َل ْس َ
بقولهَ { :ف َذك ِّْر إِ َّنماَ َأن َ
ت َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َص ْيط ٍر} ،ويف آية أخرى يقول تعاىلَ :
ِِ
لآَم َن َم ْن فيِ الأْ َ ْر ِ
اء َر ُّب َ
ني} ،كام
ض ُك ُّل ُه ْم مَجِي ًعا َأ َف َأن َ
َّاس َحتَّى َيكُونُوا ُم ْؤمن َ
ْت ُتك ِْر ُه الن َ
ك َ
َش َ
يقول تعاىل {ال إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين} ،حيث ال يمكن أن تستخدم القوة طري ًقا خلدمة مبدأ ،أو
توجه ،أو للوصول إىل مقصد سيايس.
طري ًقا خلدمة ّ
القوة ،كام يرشح الشيخ الصفار ،جيب أن حتتكرها جهة رشعية ،تستخدمها لردع
املعتدي ،ولردع الظامل ،ضمن احلدود الرشعية ،وما عدا ذلك يعترب إرها ًبا ،ويعترب
استخدا ًما غري مرشوع للقوة ،وقد رأينا أن بعض الفئات ممن انتسبت إىل اإلسالم قامت
كثريا ،وأعطت الفرصة لألعداء
أرضت اإلسالم ً
ببعض هذه املامرسات ،إال أهنا يف الواقع ّ
توجه الرضبات العنيفة لألمة اإلسالمية.
من أجل أن ّ

املشكلة أن هناك فئات تدعي أن هلا أهدا ًفا سياسية ،تقوم باغتياالت وتقوم بتفجريات
داخل البالد اإلسالمية ،وداخل املجتمع اإلسالمي ،وهو األمر الذي أوجد ر ّد فعل عند
الناس جتاه اإلسالم ،مما أعطى مستمسكًا أكثر بيد السلطات ،وبيد األعداء ضد احلركات
اإلسالمية ،باإلضافة إىل ما تقوم به بعض احلركات ضد غري املسلمني من هجوم أو تفجري
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أيضا غري مقبول.
لآلمنني ولألبرياء يف تلك املجتمعات وهو أمر ً

(((

امللح بعد استفحال هذه الظاهرة املشينة ،هو :هل استخدام العنف الذي
والسؤال ّ
الصعد،
دمارا هائلاً عىل خمتلف ّ
يوقع الكثري من األرضار البرشية واملادية اجلسيمة ،ويرتك ً
منهجا إسالم ًّيا يقره الدين للوصول إىل األهداف املرجوة ،عىل الرغم
يمكن أن يكون
ً
من احتامالت انزالقه إىل املجهول ،أم أن هذه املامرسة هي اجتهاد خاطئ له ما بعده من
تداعيات سلبية وتبعات مكلفة ،وتزداد معها الكوارث اإلنسانية لشعوب هذه البلدان
بغري هناية؟
ويف تفسريه لتفشيّ ظاهرة العنف واإلرهاب يف بعض جمتمعاتنا ،يتحدث الشيخ
الصفار عن أمهية معرفة األسباب التي تقف خلف هذه الظاهرة ،والتي تدفع بعض
اجلهات املحسوبة عىل الدين للجوء إىل استخدامه ،حيث يقول إن هناك سببني رئيسني
يدفعان هذه اجلامعات إىل هذا املنزلق اخلطري ،ومها:

األول :يكمن يف القراءة اخلاطئة للدين ،فبعض املتدينني يقع يف اخللط ،وتلتبس عليه
األوراق ،فيشتبه بني تطبيق احلق وبني مسألة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فيحصل
عنده تزاحم بني هذا املبدأ واملبادئ اإلسالمية األخرى ،عندها ال يعرف األولويات
واألمهيات .فهناك مبادئ إسالمية أساس ،مثل :ال إكراه يف الدين ،ومبدأ احرتام حقوق
اإلنسان ،واحرتام احلريات ،ومبدأ الرفق والرمحة ،وغري ذلك من مبادئ ،إال أن الفهم
واألهم ،ينجم عنهام ما
واملهم
اخلطأ والقراءة املغلوطة هلذه املبادئ ،ومفهوم األولويات،
ّ
ّ
نراه من اللجوء إىل استخدام العنف.

أما السبب الثاين الذي يقف خلف ظاهرة العنف ،فيكمن يف اعتبار هذا اللجوء إىل
العنف بمثابة رد فعل جتاه واقع القمع واالستبداد ،واإلنسان ،كام نعلم ،عندما حيرش يف
زاوية ضيقة أو حرجة ،هتدد وجوده أو مصاحله األساسية ،ال جيد أمامه سوى الدفاع عن
نفسه ،وهنا قد ييسء أو خيطئ اختيار وسيلة الدفاع ،أو الطريقة التي يرفع هبا عن نفسه

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع موقع املعصومني األربعة عرش.
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الظلم واحليف.

لذلك فاألنظمة االستبدادية والقمعية ،كام يستنتج الشيخ الصفار ،هي املسؤولة عن
جلوء الكثري إىل سلوك طريق العنف كرد فعل للعنف الذي يامرس ضدهم .طب ًعا اإلنسان
املؤمن الواعي جيب أن يكون رد فعله منطق ًّيا ومنسجماً مع مبادئ دينه وعقله ،لكن الكثري
من الناس قد ال يصل إىل هذا املستوى من اإلدراك والفهم للدين ،وال يمتلك الرؤية
(((
السليمة واحلكمة لكيفية التعامل مع الواقع ،فتظهر بسبب ذلك وتنترش ظاهرة العنف.

إن حال األمة وأوضاعها ،كام هي الوقائع واملؤرشات ،تشري إىل أن بعض دولنا تسري
نحو الكارثة واملجهول ،التي يتسبب هبا هذا العنف املتامدي واملتصاعد الوترية ،والذي
ال يلحق أفدح األرضار باملجتمعات املصابة به فقط ،وإنام يؤدي إىل تداعيات وكوارث
ومصائب كثرية أخرى ،ما مل تتكثف اجلهود لوقف الرتديات اجلارية ،والبدء يف إجراء
مراجعات حقيقية وخملصة من أجل ترميم األوضاع وتصحيح اخللل يف البنى االجتامعية
واالقتصادية والسياسية ،التي ينفذ من خالهلا املغرضون ويتسللون لتنفيذ مآرهبم
الرشيرة.

�أخالقيات الدين في التعامل مع المختلفين
مرح ًبا به داخل املجتمعات اإلسالمية ،كام
استخدام العنف والقوة ليس
خيارا ّ
ً
هي قناعة الشيخ الصفار ،فهو يرى أن هذا اخليار يف األصل أمر مرفوض وغري صالح
إال ضمن ظروف حتددها ضوابط رشعية ،وحتدّ دها مرجعيات دينية مقبولة يف األمة،
والتطورات السياسية يف املنطقتني العربية واإلسالمية أثبتت فشل خيارات القوة والعنف،
توجه احلكومات نحو اإلصالح السيايس ،وتفاعل
الذي يعتقد أن البديل األمثل هلا هو ّ
(((
القوى السياسية واالجتامعية الواعية يف جمتمعاتنا معه.
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار يف كتاب بعنوان (مع قادة الفكر
اإلسالمي).
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع جريدة األيام البحرينية.
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ليس العنف هو السبيل إىل نرش الدين ومبادئه ،ولن يكون سبيلاً إىل تطبيق قيمه
وأخالقه ،وإنام ذلك لن يتحقق إال بالدعوة إىل ال َّله باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وجمادلة
اآلخرين بالتي هي أحسن ،بعيدً ا عن اإلكراه والعنف واإلرهاب ،بل بالعقل واألخالق،
وبتقديم الدليل والربهان عىل صحة ما ندعو له ،فاألصل يف منهج اإلسالم هو الدعوة
السلمية ،كام يقول الشيخ الصفار ،وليس استخدام العنف ،وعىل املستوى الواقعي نالحظ
النتائج التي أسفر عنها استخدام العنف ،واملشاكل الكثرية التي شوهت صورة اإلسالم
يف العامل.

ويرى الشيخ الصفار أن من الواجب سلوك طريق الالعنف ،سواء حتققت أهدافنا
اليوم أو غدً ا؛ ألن املسؤولية الرشعية تتحدّ د يف سلوك الطريق الصحيح ،فال يمكن أن
يطاع ال َّله من حيث يعىص ،والوسيلة أو الطريق جزء من اهلدف ،لذلك ال يمكن سلوك
طريق العنف واستعامل القوة حتى لو أوصلنا إىل األهداف برسعة ،ألن ذلك الوصول
(((
سيكون عرب ركوب املعايص وسلوك الطريق اخلطأ.
من املهم االلتزام بأخالقيات اإلسالم ،كام يشدّ د عليها الشيخ الصفار ،التي تدعو إىل
احرتام الرأي اآلخر ،واعتامد منهجية احلوار واجلدال بالتي هي أحسن ،ومراعاة احلقوق
العامة ألخوة الدين والوطن ،فاالختالف يف الرأي ال جييز التعدي عىل حقوق اآلخرين،
وال خيدش من حقوق املواطنة.

أيضا االلتزام بأخالقيات الدين يف التعامل مع اآلخرين ،واإلعالء من
من املهم ً
قيمه ،واالحتكام إىل الدوافع النبيلة ،والرأفة يف التعاطي مع الناس والرمحة هبم ،بعيدً ا عن
األهواء أو ردود الفعل السلبية املشحونة باحلقد ونوازع االنتقام؛ ألن إشاعة روح الرأفة
والرمحة والعدل وجتسيده عمل ًّيا عىل أرض الواقع ،سوف ينعكس إجيا ًبا عىل كل نواحي
احلياة ،باألمن واالستقرار واالطمئنان النفيس واالجتامعي والسيايس.
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار يف كتاب بعنوان (مع قادة الفكر
اإلسالمي).
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نموذجا هلذا التعاطي األخالقي الراقي امليلء بالرأفة والرمحة
لقد كانت سرية الرسول
ً
واللني ،وهو ما لفت إليه الشيخ الصفار حني أشار إىل أنه كان للمنافقني يف زمن الرسالة
العديد من األدوار واملامرسات املناوئة حلركة اإلسالم ،ويف مواجهة قيادة رسول ال َّله،A
وكان يكفي أي واحد من تلك األدوار واملواقف ،لتوجيه الرضبات القاضية لرموزهم
وأتباعهم من قبل الرسول ،حيث أشار كبار الصحابة ،ويف مواقف كثرية ،عىل النبي
باستخدام القوة لردع املنافقني .باإلضافة إىل أن آيات القرآن الكريم يف فضح خطط
توفر للنبي فرصة
املنافقني والتنديد بمؤامراهتم والتحذير منهم واألمر بمجاهدهتم ،كانت ّ
ِِ
ِ
ني
ملواجهتهم وقمعهم لو أراد ذلك ،كقوله تعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا النَّبِ ُّي َجاهدْ ا ْل ُك َّف َار َوالمُْنَافق َ
َوا ْغ ُل ْظ َع َل ْي ِه ْم َو َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َوبِئ َْس المَْ ِص ُري}.
إال أن ما يثري الدهشة ،حسب تعبري الشيخ الصفار ،هو سعة صدر رسول ال َّله،
وعظيم احتامله لكل إساءاهتم اخلطرية ،وممارساهتم العدائية ،حني تعامل معهم بِنَ َف ٍ
س
ٍ
وصرب عميق ،ومارس معهم سياسة االحتواء واالستيعاب ،حيث يلخص الشيخ
طويل،
الصفار نتائج هذه التجربة االستيعابية يف البنود التالية ،اً
أول :عدم اللجوء إىل القوة والقمع،
رغم استفزازاهتم وجرائمهم ،فلم يتعامل معهم كأعداء حماربني ،ومل يقتل منهم أحدً ا ،ومل
أي حق من حقوقهم املدنية،
يسجن أحدً ا ،ومل جيلد أحدً ا ،ومل يطرد أحدً ا .وثان ًيا :مل يصادر ّ
فكانوا يتمتعون بحقوق املواطنة كاملة كسائر املسلمني ،حيرضون املسجد ،ويدلون بآرائهم
يف قضايا املجتمع ،ويأخذون نصيبهم من الغنائم وعطاء بيت املال .وثال ًثا :كان رسول ال َّله
(((
يبذل هلم اإلحسان ،وحيوطهم بمداراته ،ويشملهم بكريم أخالقه.

أيضا ألوانًا أخرى من اإلساءات لشخصيته وملوقعه القيادي ،ومن
لقد واجه الرسول ً
املخالفات لقراراته وأوامره الدينية والسياسية ،حيث كانت تصدر ليس فقط من أفراد
غري منتمني لتيار مناوئ كاملنافقني ،وإنام هي نابعة من اجلهل ،أو االنفعال ،أو األغراض
الشخصية ،وبعض تلك اإلساءات كانت شديدة الوطأة ،وتنال من مقام رسول ال َّله،A
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وتشكك يف نزاهته ،كام أن بعض املخالفات كانت ترقى إىل مستوى اخليانة العظمى ،لكن
رسول ال َّله استقبل كل تلك اإلساءات واملخالفات بسعة صدر مذهلة ،واستوعب أصحاهبا
بحلم وأناة ال مثيل هلا ،فلم يستخدم القمع والعنف يف أي حالة من تلك احلاالت ،رغم
توفر األسباب واملربرات ،ورغم إحلاح بعض من حوله من األصحاب عىل ذلك ،إال أنه
(((
ورجح سياسة العفو.
التزم هنج السلمّ ،

((( من كتاب السياسة النبوية ودولة الالعنف .ص 59

سادس ًا:
من أجل تنمية حالة التفاعل والتجانس والتآلف بين شركاء
الوطن الواحد

ال يكاد يوجد جمتمع يف هذا العامل ال حيتوي ولو عىل قدر حمدود من التعدّ د ،سواء
أيضا من بعض
يف األصول واألعراق ،أم يف اللغات ،أم يف األديان ،وجمتمعنا ال خيلو هو ً
التعدد ،عىل رغم وحدة الدين واللغة والرتاث ،وكذلك وحدة املصالح ،فثمة قدر ما
من التنوع يف جمتمعنا ،مع اختالف يف درجة التباين ،يكشف عن نفسه يف أنامط العادات
والتقاليد والقيم الراسخة واملتوارثة يف الكثري من البيئات عىل امتداد مناطق الوطن
وأقاليمه ،نتيجة اختالف الظروف والتطورات التارخيية التي مرت هبا.
وما أن يضعف التجانس االجتامعي والتآلف الثقايف يف داخل املجتمع ،نتيجة طغيان
الشعور باالنتامءات الطائفية والقبلية والعشائرية واملناطقية ،فإن ذلك حيمل يف طياته
عوامل الضعف واالنحالل والتفكك للكيان االجتامعي الذي يؤلف الدولة ،قد ينجم
عنه مشكالت داخلية سياسية وأمنية واقتصادية ،تؤثر عىل وحدة الوطن ومتاسكه.

�صراع الهويات
عندما حيدث انقسام اجتامعي ،كام يقول الشيخ الصفار ،تتضخم اهلو ّية اخلاصة عند
كل طرف من األطراف ،فهي حدود الدفاع عن ذاته ،وخندق مقاومته ،وعنوان وجوده،
لذلك فمن أجل أن يتوحد املجتمع ،ال بد أن تنخفض درجة الغليان يف اهلو ّيات اخلاصة،
لصالح هو ّية مشرتكة يتمثل فيها وجود كل األطراف ،وترى من خالهلا ذاهتا بدرجة
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متامثلة .ويف هذه احلال ال يمكن أن تقوم هو ّية أحد األطراف هبذا الدور اجلامع؛ ألن
بروزها يستثري حتدّ ي بقية اهلو ّيات ،وإعالهنا يعني غلبتها واعرتاف اآلخرين باهلزيمة
أمامها.
فعندما يكون املجتمع منقسماً عىل أساس قومي ،فال يمكن أن تشكل إحدى قومياته
إطارا لوحدته ،وتصبح هوية جامعة له ،وكذا احلال لو كان متعدد األديان أو املذاهب ،فإن
ً
أحدها لن يقوم بدور اجلامع املشرتك ،لذلك ال بد من عنرص مشرتك بني أجزاء املجتمع،
يتم إبرازه والرتكيز عليه كهو ّية جامعة ،أو تنمو حالة فكرية سياسية جديدة تتمحور حوهلا
وإطارا جام ًعا.
فئات املجتمع ،وتصبح هد ًفا مشرتكًا
ً
ويذكرنا الشيخ الصفار بام حتقق عىل يد رسول ال َّله ،Aمن خالل دعوته اإلسالمية
املباركة ،حني أصبحت حالة رسيعة النمو خترتق أوساط خمتلف القبائل ،وتبرش بتوجه
جديد حي ّفز نحو أهداف سامية ،ويتبنى قيماً إنسانية حضارية ،تتجاوز أنانية األفراد،
وعصبية القبائل ،وعبثية احلياة ،حيث أخذ اإليامن موقعه يف نفوس أبناء تلك القبائل
املتصارعة ،ومتحور حوله والؤهم ،وتوثق له انتامؤهم ،عىل حساب الوالء القبيل،
إطارا جام ًعا وهو ّية مشرتكة ،يفخر به اجلميع بدرجة متساوية
واالنتامء العشائري ،فأصبح ً
(((
عىل اختالف قبائلهم وتفاوت مكانتها وقوهتا.

إنه ملن الطبيعي يف جمتمع كبري ومتنوع األقاليم ومتعدد املناطق وينتمي الكثري من
ويمر بحراك تنموي وحتديثي متسارع اخلطى ،أن
سكانه إىل أصول قبلية وعشائرية،
ّ
حيدث بني أبنائه لغط والتباس حول الكثري من املفاهيم واملامرسات احلديثة ،وتباين يف
فهمها ،مقارنة باملفاهيم القديمة واملتوارثة ،حيث يربز وسط هذا الشدّ واجلذب ،احتدام
الرصاع بني احلداثة واألصالة يف املجتمع.

وحول هذه اإلشكالية أو املعضلة يف فهم معاين ودالالت املفاهيم ،أو السعي إىل
تشويه معانيها ،تتساءل جريدة الوطن السعودية ،عن املدى الذي وصل إليه جمتمعنا
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يف تشويه املفاهيم الفكرية ،من خالل حتويلها إىل هتم وتصنيفات اجتامعية ،يقصد هبا
االنتقاص من اآلخر املختلف معك .فام حيدث من نقاشات اجتامعية عديدة ،حتتضنها
الكثري من املجالس والديوانيات اخلاصة والعامة ،التي عادة ما تتناول قضايا تطرحها
وخصوصا ما يعرف باإلعالم اجلديد ،ويف مقدمتها الصحف واملنتديات
وسائل اإلعالم،
ً
نموذجا ملا حيدث من التباس ولغط ،أو تشويه مقصود لتلك املفاهيم
اإللكرتونية ،يمثل
ً
اجلديدة ،ولكن الالفت أن هذه النقاشات تتحول إىل منارصة هلذا الرأي أو ذاك ،أو تب ٍّن
ملوقف ،أو تصنيف يطلقه أحدهم دون وعي بحقيقة هذا املصطلح أو املفهوم.

وتلفت «جريدة الوطن» إىل أن هناك عد ًدا من الدراسات والطروحات الثقافية «يشري
إىل أن االنفتاح احلضاري وتأثريات العوملة مل حيدّ ا من التعصب القبيل يف املجتمع العريب
بشكل عام ،والسعودي بشكل خاص ،بل يرى بعض الباحثني أن ما حدث هو العكس،
حيث زادت نربة القبلية والعنرصية ،بفعل استغالل ثورة املعلومات واستخدام معطيات
العرص ،يف نرشها وترسيخها كقيم اجتامعية ،كالقنوات الفضائية الشعبية واإلنرتنت،
فالفضائيات أصبحت مرت ًعا خص ًبا لرفع راية القبيلة والتفاخر باألنساب واألحساب.
أما اإلنرتنت فهو املكان املفضل لتوثيق هذه «األجماد» فلم تعد أي قبيلة بدون موقع عىل
(((
اإلنرتنت بل وتطور األمر إىل «الفيسبوك».

عندما تتضخم اهلويات اخلاصة والفرعية عىل حساب اهلويات الكربى واجلامعة،
فإن حالة االنقسام والفرز االجتامعي الناجتة عن ذلك ،حتفر آثارها يف النفوس واملشاعر،
ّ
واحلط من شأن املنافسني ،والتعبئة جتاههم ،كام تنتج ثقافة تربر
بتضخيم الذات الفئوية،
وتكرس املفاصلة ،وقد تدفع إىل سلوكيات عدائية ،وممارسات استفزازية ،ولن يتم
التاميزّ ،
جتاوز هذه احلالة ،والتط ّلع لوحدة املجتمع ،إال بثقافة جديدة تعالج آثار ثقافة االنقسام،
وتواجه مفاعيلها النفسية والسلوكية.

لقد كان الرصاع والتنافس القبيل يف اجلزيرة العربية ،كام ينقل الشيخ الصفار ،داف ًعا

((( جريدة الوطن السعودية .الصفحة الثقافية .حسن آل عامر2010/12/28 .
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لرتبية األبناء عىل الفخر واالعتزاز بانتامئهم للقبيلة ،وتنمية مشاعر التم ّيز وأحاسيس
األفضلية عىل اآلخرين ،وهذا ما تنضح به قصائد شعرائهم ،وخطب زعامئهم ،فقد كانت
احلامسة والفخر من األغراض األساس يف الشعر العريب اجلاهيل ،حيث يتفنن الشعراء يف
ّ
واحلط من شأهنا ،ووصفها
متجيد قبائلهم وإظهار مكانتها ،أو يف هجاء القبائل املنافسة
بأسوأ النعوت ،وأقبح الصفات.

وعندما جاء اإلسالم وسعى لتوحيد تلك القبائل ،اهتم بمواجهة تلك الثقافة التمييزية
السائدة ،باجتثاث جذورها النفسية والفكرية ،ومقاومة آثارها السلوكية ،حيث أكدت
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة}،
آيات القرآن الكريم ،عىل األصل الواحد لبني البرش{ :ا َّلذي َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْف ٍ َ
ونسفت كل مربرات التفاضل الزائفة بني الناس ،إال عىل أساس كسبهم االختياري
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل
للصفات الفاضلةَ { :يا َأ هُّ َيا الن ُ
لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ ال َّل ِه َأ ْت َقاك ُْم}.

ويضيف الشيخ الصفار أن الرسول الكريم شدَّ د يف خطاباته وأحاديثه عىل مبادئ
الوحدة بني أبناء املجتمع اإلسالميّ ،
وشن حر ًبا ضارية عىل األفكار والتصورات اجلاهلية،
بالتفاخر باألنساب واألحساب ،أو التفاضل باالنتامء القبيل أو العرقي ،كقوله( :Aليس
منا من دعا إىل عصبية ،وليس منا من قاتل عىل عصبية ،وليس منا من مات عىل عصبية).
كام روي عنه Aأنه خطب يوم فتح مكة فقال( :أهيا الناس ليبلغ الشاهد الغائب :إن ال َّله
قد أذهب عنكم باإلسالم نخوة اجلاهلية ،والتفاخر بآبائها وعشائرها ،أهيا الناس إنكم من
آدم وآدم من طني ،أال وإن خريكم عند ال َّله وأكرمكم عليه اليوم أتقاكم وأطوعكم له).

ونقل عن جابر بن عبد ال َّله األنصاري انه قال :خطبنا رسول ال َّله Aيف أوسط أيام
الترشيق خطبة الوداع فقال( :يا أهيا الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ،أال ال فضل
لعريب عىل عجمي ،وال لعجمي عىل عريب ،وال ألمحر عىل أسود ،وال ألسود عىل أمحر
إال بالتقوى ،إن أكرمكم عند ال َّله أتقاكم) .ويف إحدى الغزوات حصل سوء تفاهم بني
مهاجري وأنصاري فصاح أحدمها :يا للمهاجرين ،ونادى اآلخر :يا لألنصار ،فلام سمع
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رسول ال َّله Aأدان هذا املنطق قائلاً ( :ما بال دعوى اجلاهلية؟ دعوها فإهنا منتنة).

(((

بناء الهوية الجامعة
إن ضعف مفهوم الدولة ودورها يف الثقافة والوعي االجتامعي العام ،لصالح ثقافة
الوالءات للمكونات واهلويات اخلاصة األخرى ،من مذهب وطائفة وقبيلة وعشرية
وإثنية وعرقية ،وهي مكونات يمكن أن تكون نعمة من خالل تعددية أطيافها ،يف إثراء
واغتناء ورفد الدولة وتقويتها ،لتتحول إىل نقمة هتدد بقاء الدولة ككيان جامع ،وكضامن
لتعايش هذه املكونات يف نسيج وطني واحد حتت مظلتها ،إذا سادت واستفحلت الثقافات
الفرعية واستقوت عىل حساب الثقافة اجلامعة ،مما هيدد مفهوم الدولة ،ويؤدي إىل تقويض
مؤسساهتا وهدمها.
هناك من يشعر باحلاجة ،وربام احلنني ،للعودة إىل حضن ودفئ مكوناته األوىل،
كحاضن حيتويه وحيقق له ما يريد من األمن واألمان وتأمني مصادر الرزق ،عىل الرغم
مما حيدث من حراك حتديثي وتنموي يف املجتمع ،حيث يالحظ تسلسل النزعة القبلية
والعشائرية واملذهبية إىل اإلدارات احلكومية واملصالح العامة ،بفعل التغايض عن بعض
أس الواسطة واملحسوبيات التي تعترب من أهم
مماريس فعل القبلية والطائفية ،ومها ّ
املشكالت اإلدارية يف اململكة ،كام أشارت إىل ذلك جريدة الوطن ،مع أن مرشوع الدولة
احلديث ومفهومه ،هيدف إىل استيعاب وتنظيم وصهر كافة مكونات املجتمع ضمن بوتقة
واحدة ،وإعادة إنتاجها وإخراجها بشكل جديد حيمل مسمى املواطنة ،الذي يتمثل يف
نموذج املواطن الصالح ،حيث تعمل الدولة احلديثة عىل تنظيم اإليقاع بني كافه التالوين
واألطياف املكونة للدولة.
إن من أسباب ضعف أي دولة وتفككها ،كام يشري إىل ذلك الكاتب سعيد احلمد ،هو
«أن الدولة مل تكن «بيضة قبان» يف عالقاهتا مع القوى والتيارات ،ومع مكونات جمتمعها،

((( من كتاب السياسة النبوية ودولة الالعنف .ص 80
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بمعنى أكثر دقة ،مل يقف نظام الدولة العربية عىل مسافة واحدة من اجلميع ..فكانت املفارقة
أن األقرب إليها باألمس هو الذي يقود اليوم ويتزعم قوى وتيارات تفكيك الدولة يف
بعض البلدان ،فيام بلدان أخرى هتدد بتفكيك دولتها قوى راديكالية /اجتثاثية تعتمد منذ
البدء امليليشيا عسكريرتيا جديدة تنفذ التفكيك بأسلوب االنقالب».

ويضيف احلمد قائلاً  :أنه «يف مفرتق الطرق نسأل عن تأمني الدولة من نوازع ونزوعات
ِ
تعبريا عن ثقافة الوالء
التفكيك ،وهي نوازع مل تأت من فراغ ،بقدر ما جاءت وتبلورت ً
للمكون عىل حساب كل والء ،بام فيه الوالء للدولة« ،مرة أخرية نذكر أننا نتحدث عن
الدولة وليس عن النظام يف عاملنا العريب – والفرق كبري ملن يريد أن يفهم» ،فتأمني الوعي
العام اجلمعي وتأهيله بمفهوم الدولة وثقافة الدولة وفكرة الدولة مهمة شاخصة وملحة
بقوة يف برهة تارخيية عربية مؤملة حدّ الوجع قد يطول مداها ويمتد إىل حلظة نذهل فيها
عن تفكيك مؤسسة الدولة العربية فال نجد دولتنا العربية إال وقد «تصوملت» فأصبحت
كل عواصمنا مقاديشو أخرى يف نسخ مكررة تتوزعها زعامات التفكيك وهي تراهن عىل
(((
دولة املكون الطائفي أو القبيل أو األثيني ال دولة الوطن واملواطن ..دولة املؤسسة».

ال�شراكة في بناء الوطن وتعميره
إن التعدد هو أمر طبيعي وحالة إنسانية ،حيث يمكن أن تتعدد وختتلف الطوائف
واملذاهب والقبائل واألثينيات يف أي جمتمع ،ومن غري الطبيعي أن ال يوجد هذا التنوع
والتعدد داخل أي جمتمع إنساين .وحتى داخل الفئة الواحدة والطرف والصف الواحد
يف املجتمعات الضيقة واملحدودة يوجد داخلها هذا التنوع واالختالف جتاه أي قضية أو
ومتس حارضه ومستقبله ،فتتعدد وختتلف الرؤى واملواقف ،وذلك
مشكلة تواجه املجتمع ّ
تب ًعا الختالف االجتهادات الفكرية أو االنتامءات العقائدية ،من دون أن يتهم أحد آخر
ال بالتكفري وال بالتفسيق وال بالتبديع ،فلكل وجهة نظره ،ولكل أحد أن يكون كام يشاء،
واختالف الرأي جيب أن ال يفسد للود قضية.
((( تفكيك الدولة ورهان بال بدائل .سعيد احلمد .جريدة األيام البحرينية بتاريخ .2010/12/28
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إذا كان التعدد املذهبي واختالف اآلراء ،حسب قول الشيخ الصفار ،حالة طبيعية
وال مناص منها وال ضري فيها ،فإن التعصب املذهبي البغيض ،بام يعنيه من سعي لفرض
الرأي ورفض للرأي اآلخر ،وممارسة االستبداد واإلرهاب الفكري ،هو األرضية الصاحلة
وسبب إلحداث الرشوخ يف
واملناسبة لربوز وظهور النزاعات والرصاعات داخل األمة،
ٌ
حالة السلم االجتامعي ،ويؤدي إىل تصاعد االحرتاب األهيل ،ومن ثم استنزاف قوى
األمة وإمكاناهتا يف معارك مكلفة وخارسة بكل تأكيد.

ويضيف الشيخ الصفار قائلاً  :إن مما ال يشك فيه عاقل ،أن حال التشنج والنزاع
داخل األمة ،يضعف قدرهتا عىل مواجهة التحديات العاصفة ،كام يتيح الفرصة لألعداء
موجها خطابه لإلخوة السلفيني من
كي يلعبوا بأوراق هذا النزاع ،ويدعو الشيخ الصفار،
ً
أبناء الوطن ،مدّ يد التعاون والتحالف لألطراف اإلسالمية األخرى ،مؤكدً ا أن ذلك من
أولويات ما يدعو إليه العقل والدين ،وإال فإهنم يتحملون مسؤولية املضاعفات السلبية
لواقع اخلالف القائم.
ومن املثري للدهشة واالستغراب ،كام يقول الشيخ الصفار ،إنه يف الوقت الذي نرى
فيه تسارع خطوات التقارب والتنسيق بني اآلخرين ،ممن بينهم خالف عقدي عميق،
ورصاع تارخيي طويل ،حيث يتجاوزون كل ما بينهم من تناقضات ورصاعات ،ويبادرون
خطرا مشرتكًا ،بينام نعجز نحن املسلمني ونفتقد اإلرادة
للتحالف والتعاون جتاه ما يرونه ً
الواعية والعزيمة الكافية لتجاوز خالفاتنا ورصاعاتنا ،واالقرتاب من بعضنا ،ونحن أهل
دين واحد ،ونبي واحد ،وبيننا هذا القدر الكبري من اجلوامع والقواسم املشرتكة ،ونواجه
(((
التحديات واإلخطار العاصفة.
إن ما يسمى بالرصاع الطائفي والنزاع املذهبيٌّ ،
فخ منصوب يراهن عليه املغرضون
واحلاقدون ،من أجل استنزاف الطاقات وإهدار اإلمكانات يف معارك جانبية ،تتسبب يف

((( من كتاب السلفيون والشيعة نحو عالقة أفضل .الطبعة الثانية  ،2007مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت
ـ لبنان.
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إضعاف التجانس والتآلف بني رشكاء الوطن ،وتشغلهم عن البناء والتعمري ،من خالل
ضخ املزيد من ثقافة التزمت واالنغالق والتشدد والغلو والكراهية ،حيث أصبحت مثل
هذه الثقافة السلبية ،بفعل الرتاكم ،كالعقيدة واأليدلوجية التي يصعب إزاحتها وتفكيكها
من الوجدان اجلمعي.
ولعل هذا الذي حيدث من أعامل عنف وختريب عىل ساحة بعض أوطاننا ،يؤرش إىل
وجود ثقافة سلبية متضخمة تغذي أساليب وأعامل وممارسات التطرف الذي يستنزف
الكيانات املؤسسية ويفككها .ففي مقابل استقواء واستفحال املذهبية والطائفية والقبلية
والعشائرية واألثنية ،ترتاجع بالتأكيد وتضعف مؤسسة الدولة ،وهو األمر الذي يمكن أن
مرورا بانتهاك احرتام
يؤدي إىل الضعف والتهالك واالهنيار ،بفعل سقوط هيبة القانون،
ً
الدولة ،واحرتام مؤسساهتا وأجهزهتا.

من املؤكد أن ترتيب أوضاعنا الداخلية ،وحتصني أوطاننا من الداخل ،يعززان من
بأي شكل
قوة الوحدة الوطنية ،ويقطعان الطريق عىل أية نيات مبيتة لإلخالل باألوضاع ّ
أي تدخالت
أي شعار وا ّدعاء كان ،ويقفل األبواب والنوافذ أمام ّ
من األشكال ،وحتت ّ
خارجية ،ويسمح بانطالق واستعادة مسرية النامء واإلصالح واإلعامر ،لتكون أوطاننا
كام هو مفرتض ،هلا هيبتها ودورها الفاعل يف املنطقة ،وقادرة عىل التصدّ ي لكل حماوالت
تقطيع أوصاهلا وتقسيمها واقتسامها.
إنه ملن املهم كرس احلواجز النفسية التي تفصل بني خمتلف قطاعات السكان من خالل
التعارف والرتابط واالبتعاد عن روح التعصب ،وتغليب واستيعاب فكرة املواطنة ،وأمهية
التشكل يف صورة أمة أو شعب واحد ،حتى يمكن القضاء عىل الشكوك القائمة عىل عدم
الفهم وعدم التقدير بني أبناء الوطن الواحد ،فاالنعزال والتاميز االجتامعي والثقايف عن
باقي قطاعات املجتمع األخرى ،قد يثري الشكوك حول مدى الوالء للوطن فيام لو تعارضت
املصالح .عىل أنه من غري املرشوع فرض قيود عىل مقومات اهلوية االجتامعية التي يعتز
هبا قطاع ما من السكان ،قد يؤدي فرضها إىل شعورها بالتمييز ضدها وباالضطهاد ،مما
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يدفعها إىل اختاذ مواقف متطرفة تكون يف غري صالح املجتمع ك ّله.

ملحة ،كام يشدّ د الشيخ الصفار ،حيث جيب
يبقى القول إن االندماج الوطني قضية ّ
أن يبذل كل الواعني أقىص جهودهم من أجل خدمتها وحتقيقها ،فهذا الوطن الواسع
الكبري يضم مناطق عديدة ،وجمتمعات خمتلفة يف بعض خصائصها اجلانبية ،وإن كانت
تنتمي ألصول عربية واحدة ،ولدين واحد ،هو اإلسالم .لكن احلرص الطبيعي واملرشوع
لكل جمتمع عىل خصوصياته يقتيض احرتام هذه اخلصوصيات ،واتساع بوتقة الوطن
واهلوية الوطنية الواحدة التي حترتم اخلصوصيات
للجميع ،بالتأكيد عىل القاسم املشرتكّ ،
وال تقمعها .وحني تضعف هذه احلال لصالح خصوصية معينة ،يزداد متسك اآلخرين
اهلويات الفرعية ،عىل
بخصوصياهتم ،فيصبح الوطن ساحة رصاع بني اخلصوصيات أو ّ
اهلوية الوطنية ،كام أن وجود ثقافة تنال من اآلخر الوطني ،وتعبئ ضده الختالف
حساب ّ
يعوق حتقق االندماج الوطني ،وحيول بعض فئات الشعب إىل كانتونات
مذهبي أو فكريّ ،
(((
تنكفئ عىل نفسها ،وتنعزل عن حميطها.

م�س�ؤولية �شركاء الوطن في تجاوز الم�شكلة الطائفية
عندما يعيش أي جمتمع مشكالت طائفية ،وتتعرض بعض فئاته أو بعض رشائحه
إىل التمييز ،حني يامرس جتاهها اإلقصاء والتهميش بسبب انتامئها املذهبي ،فإن مسؤولية
اخلروج منها ،وإجياد احلل هلا ،هي مسؤولية مشرتكة ،تقع عىل عاتق مجيع األطراف املعنية
بأمر الوطن ،حتى وإن كان حجم املسؤولية خيتلف من طرف إىل آخر ،وذلك حسب
قول الشيخ الصفار ،الذي يعترب أن املترضرين من التمييز يتحملون قس ًطا من املسؤولية يف
التصدي هلذه املشكلة ،وإجياد احلل املناسب والعادل هلا.
كالم الشيخ الصفار يأيت يف سياق بحثه يف املشكلة الطائفية ،ورضورة أن حتدد اجلهة
املترضرة من التمييز املذهبي ،مسؤوليها وأدوارها الذاتية ،قبل إلقاء املسؤوليات عىل

((( من كتاب املذهب والوطن .ص 187

106

المسألة الطائفية في خطاب الشيخ الصفار

اجلهات األخرى ،وتوزيعها عليهم ،وحتميلهم وزر املشكلة ك ّله .لذلك يتوقف الشيخ
الصفار عند ثالثة عوامل يدعو إىل وضعها يف عني االعتبار حني حتديد املسؤوليات ،وهو
يعتربها جز ًءا من مسؤولية الطرف املترضر ،الذي يشكو من املشكلة ،ويطالب باإلصالح
والتغيري:
األعم،
العامل األول :الطرح السليم للقضية ،حتى تكون جز ًءا من قضايا الوطن
ّ
وليس مشكلة فئة من أبنائه ،ليكون العالج بعدها باإلصالح الشامل ،وضمن اللغة
الوطنية ،واإلسالمية الوحدوية ،وبشكل موضوعي مناسب ،بعيدً ا عن الطرح االنفعايل
واالستفزازي املتشنج؛ ألن ذلك إذا ما حصل فإنه ييسء للقضية بدل أن خيدمها .فعندما
يكون هناك تقنني دستوري ،ومشاركة شعبية ،وحقوق مواطنة ،فمن الطبيعي أن ّ
حتل
وخصوصا إذا كانت الثقافة السائدة يف املجتمع،
هذه املشكلة ضمن هذا السياق الشامل،
ً
منفتحة واعية يف إطار حقوق اإلنسان ،واحرتام حقوق املواطنة واحلريات ،ليتم معاجلة
هذه املشكلة مع أي مشكالت أخرى معلقة.

ال يغفل الشيخ الصفار عن التذكري بأنه ال ينبغي ألحد يشعر بالغبن واإلقصاء،
ويشتكي من التهميش والتمييز ،السكوت عن مشكلته ،وإغفال املطالبة بحقه (فالساكت
عن احلق شيطان أخرس) ،كام ال ينبغي ألحد الشعور باإلحباط ،واالستسالم لليأس
وحتمل
والعجز ،وا ّدعاء انتظار الفرج ،وتغيرُّ الظروف ،واالستسالم لألمر الواقع،
ّ
وقدرا ،بل عىل العكس من ذلك ،ينبغي هلؤالء
أذاه ،والصرب عليه ،لكون القضية قضا ًء
ً
املواطنني ،املطالبة بحقوقهم ،ومحل قضيتهم (فام ضاع حق وراءه مطالب) ،وأن ال يسكتوا
عن معاناهتم ،وأن يطرحوا ما يرونه ح ًّقا هلم بمختلف الطرق والسبل ،وأن يتحدثوا عنه
أمام املسؤولني ،وأمام بقية الناس ،ويف وسائل اإلعالم املتنوعة واملتعددة ،عىل أن يكون
ذلك ك ّله ،بطريقة سليمة معتدلة خيدم القضية وال ييسء إليها.
يصح
العامل الثاين :االهتامم بالشأن الوطني العام وتعزيز الدور الوطني ،حيث ال
ّ
اهلم الوطني
اهلم اخلاص غال ًبا عىل ّ
هلؤالء املواطنني أن حيارصهم مههم اخلاص ،فيصبح ّ
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العام؛ ألن هناك من له مصلحة يف دفع هؤالء املواطنني نحو اجتاه التقوقع عىل الذات،
هيم الوطن ك ّله ،حيث
وحرص اهتامماهتم بقضاياهم اخلاصة ،بعيدً ا عن الشأن العام ،الذي ّ
يدعو الشيخ الصفار هؤالء املواطنني إىل عدم االنسياق خلف هذه احلالة االنعزالية،
بل عليهم نقل قضيتهم ضمن إطارها الطبيعي ،وأن ال يضعف يف نفوسهم وتفكريهم
اهلم العام ،خاصة وأن مشكلتهم هي جزء من وضع عام موجود وال يمكن ح ّله
وعملهم ّ
كاملاً إال إذا كان هناك إصالح وتطوير شامل.

هبمه ،وطريقة طرحه ،أصبح يف موقعية متقدمة ،واستطاع أن
وكلام ارتقى اإلنسان ّ
مهه اخلاص بشكل أرقى وأفضل .وعندما يعمل هؤالء املواطنون عىل تعزيز
خيدم قضيته و ّ
دورهم عىل املستوى الوطني العام ،وتبنّي قضايا ومهوم الوطن ،من خالل العمل عىل
تعزيز دورهم ثقاف ًّيا وإعالم ًّيا واقتصاد ًّيا وعلم ًّيا واجتامع ًّيا ،فسوف تكون هلم املبادرة
الصعد ،وذلك ضمن إطار التنافس اإلجيايب مع باقي
باجتاه خمتلف القضايا ،وعىل خمتلف ّ
قطاعات وسكان الوطن.
العامل الثالث :االنفتاح وعدم استمراء حالة االنطواء واالنغالق عىل الذات ،بل
بالسعي إىل االنفتاح عىل اآلخرين ك ّلهم يف حميطهم الوطني من أبناء املناطق األخرى
واملذاهب والتوجهات املختلفة ،حيث يعتقد الشيخ الصفار أن حالة االنفتاح هي أولاً
ملصلحتهم بصفتهم أحد مكونات الوطن ،وجز ًءا من رشائحه االجتامعية ،وثان ًيا ألن
العقل السليم يدفع هبذا االجتاه ،وكذلك الدين ،فاألئمة من أهل البيت كانوا يدفعون
أصحاهبم لالنفتاح عىل اآلخرين ،عىل الرغم من أهنم كانوا يعيشون ظرو ًفا مليئة باجلور
منفتحا عىل اآلخرين،
واالضطهاد ،لكون تعاليم اإلسالم تشجع اإلنسان املسلم أن يكون
ً
(((
بغض النظر عن تصنيفاهتم ،ال أن يكون منغل ًقا عىل ذاته داخل جحره وصومعته.

ومح�صن
قوي
من �أجل بناء مجتمع ّ
ّ
يشري الشيخ الصفار إىل أن ما نحتاجه من أجل جتاوز حالة اجلفاء واجلمود بني
((( من كتاب املشكل الطائفي واملسؤولية الوطنية .ص 29
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أبناء الوطن الواحد ،وتعزيز حالة الوحدة والتقارب ،وخلق أجواء التآلف والوئام ،هو
املبادرات املخلصة اجلريئة ،التي تتجاوز ضغوط بعض القوى املتشددة يف اجلانبني ،هذه
القوى التي تلجأ لتحريك عواطف اجلمهور ومشاعره ،بمختلف العناوين ،لعرقلة حركة
(((
الوحدة والتقارب ،واهتام املصلحني بالتخيل عن الثوابت ،والتنازل عن املعتقدات.

لذلك ينبغي لنا أن نكون أكثر رشدً ا يف احلرص عىل االنسجام مع الفئات املتعددة
داخل املجتمع الوطني ،من خالل إشاعة ثقافة التعايش السلمي واألهيل ،وقبول اآلخر
ضمن املجتمع الواحد ،ونقل مستوى وعي الناس من مستوى التقوقع واالنعزال عىل
الذات ،إىل رحابة االندماج مع اآلخر والتحاور معه ،باحرتام القانون واألعراف والتقاليد،
والتفاعل اإلجيايب مع القيم السائدة ،وباالحرتام املتبادل للخصوصيات.

فكم هو مجيل ورائع العمل عىل حتسني العالقة بني إخوة الوطن والدين الواحد،
والتمسك بقيم التسامح والوسطية واالعتدال ،والقيم املدنية واحلضارية املتطورة ،وختطي
حالة التعصب والبغضاء ،وترك طريق التشدد واملشاحنات ،وجتاوز خطابات التحريض،
والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة ،واجلدال بالتي هي أحسن ،بعيدً ا عن احلوارات
املتشنجة ،واحلدّ ة يف املناقشة ،والسجاالت العصبية ،والتعصب لآلراء الذاتية ،وإثارة
املشاحنات الطائفية ،والبعد عن إصدار األحكام املطلقة جتاه اآلخرين واحرتام رؤاهم،
حتى وإن مل نتفق معها ،من دون التعايل عليهم وحتقريهم وهتميشهم ،بل من خالل النظر
إليهم والتعامل معهم بشكل أخالقي وإنساين يقوم عىل أسس األخوة والرمحة والشفقة
والتواضع.
وعىل الرغم من تر ّدي حال األمة وصعوبة أوضاعها ،يبدو أن الشيخ الصفار ما زال
يشعر بدرجة من األمل والتفاؤل بتحسن وتطوير العالقة بني أبناء الوطن الواحد ،نتيجة
ما يالحظ من تطور فكري وثقايف ملحوظ عند خمتلف الفئات واألطراف ،جيعلها أقرب
إىل القبول بوجود الرأي اآلخر ،والتعامل معه مهام كانت درجة االختالف والتباين ،مع

((( من كتاب السلفيون والشيعة نحو عالقة أفضل.
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التزام كل طرف بثوابته وقناعاته.

إال أن ما يمكن قوله أن صناعة مستقبل األمة ليس أحال ًما طوباوية ،والطريق إىل
ً
تعج بالكثري
مفروشا بالورود،
ذلك اهلدف ليس
خصوصا ونحن نشاهد املنطقة من حولنا ّ
ً
من األزمات والتحدّ يات ومشاريع احلروب ،وانتشار أشباح الفتن املذهبية والعرقية ،وما
يمكن أن تفرزه من أمراض ليس من السهل توفري الدواء الناجع هلا ،وال يمكن مواجهتها
من دون العمل اجلاد واملخلص من داخل جمتمعاتنا ،من أجل معاجلة ما نعني منه من مآزق
ومشكالت.
وتطورها واستقرارها ورفاهيتها وجود مثل هذه
فهل من صالح جمتمعاتنا وتقدّ مها
ّ
التوترات والرصاعات واخلصومات؟

إن التعايش بني أبناء املجتمع الوطني الواحد هي قضية تستلزم احلدّ من النزاعات
واالختالفات اهلامشية ،والتمييز بني ما هو ترصف مقبول وما هو مرفوض ،ما هو أخالقي
وما هو ضد األخالق ،ما يتفق مع التقاليد والقيم ومصالح املجموع ،وما هو ليس كذلك،
ما يتفق مع جوهر الدين وروحه وتعاليمه وتوجيهاته وأهدافه السامية ،وما هو من القشور
والشكليات واملظاهر.

واملحصن ،حيتاج إىل رؤية إسرتاتيجية شاملة ،وخريطة طريق
القوي
إن بناء املجتمع
ّ
ّ
واضحة املعامل ،تتحرى مصالح األمة العليا ،ال حتدد األهداف هلذه الرؤية فحسب ،بل
ترتّب أولويات تلك األهداف يف طريق األلف ميل .واملهم هو ما نقوم به من جهد وعمل،
وما نخطوه من خطوات جادة نسلكها عىل هذا الطريق الطويل بأنفسنا وبجهدنا.
فهل نحن فاعلون؟

سابع ًا:
مسؤولية الحكومات في تشجيع حالة الحوار بين أطياف
الوطن الواحد

إنه ملام ال شك فيه أن قادة الرأي ،من الرموز الدينية والفكرية والثقافية الواعية يف
أي جمتمع ،هلم قوة تأثري مجاهريية واجتامعية مهمة يف األوساط التي ينتمون إليها ،وهم
لذلك معنيون بنرش ثقافة التقارب والتسامح واحلوار ،وتشجيع التوجهات اخلرية ك ّلها يف
وسط البيئات التي تعيش وتتحرك فيها ،وأن تأخذ عىل عاتقها مهمة التبشري بالقيم النبيلة
الشاملة التي تدعو للتعاون عىل الرب والتقوى واألخالق احلميدة ،والدعوة إىل الوحدة
توجهات
والوئام ،وإشاعة روح التسامح والتقارب ،والتحذير من التعصب ،وحماربة ّ
والتطرف.
الغلو والتشدّ د
ّ

دورا أساس ًّيا يف ثقافة التقارب ،وأن تتحمل مسؤولية
واملؤ ّمل أن تؤدي النخبة الواعية ً
نرش الوعي امللتزم بقضايا الوحدة ،حيث يقع عىل عاتقها تنمية فرص اللقاء والتعارف
واحلوار املنتج حلالة الطمأنينة واالستقرار .إال أن الشيخ الصفار مع ذلك يعترب أن
أي جهة أخرى ،من خالل املبادرة وتوجيه
مسؤولية احلكومات أكثر أمهية
وإحلاحا من ّ
ً
االهتامم هلذه القيمة ،والسعي إىل خلق حالة حوارية جادة حتت قيادهتا وإرشافها والدفع
تعم فائدة احلوار وخالصاته
هبا إىل األمام ،وحتمل مسؤولية جتسيد نتائجها عمل ًّيا ،لكي ّ
أبناء األمة ورشكاء األوطان ك ّلهم.

وإذا افرتضنا أن مسؤولية البدء بنرش األطروحات الداعية للتفاهم والتواصل
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والتعارف هي بعهدة علامء الدين والدعاة{ ،بِماَ ْاست ُْح ِف ُظو ْا ِمن كِت ِ
َاب اللهِّ َوكَانُو ْا َع َل ْي ِه
ُش َهدَ اء} ،إال أن ظروف الواقع جتعل العامل السيايس هو املسؤول بالدرجة األوىل يف
بسط وتعميم هذه األطروحات ،كام يعتقد الشيخ الصفار ،فالقيادة السياسية يف كل
بلد مسؤولة عن حقوق مواطنيها بمختلف مذاهبهم وطوائفهم ،فإذا ما طبقت العدل
والتزمت املساواة وتكافؤ الفرص ،فسيجد اجلميع أنفسهم أمام واقع التعايش ،واحرتام
(((
بعضا.
حقوق بعضهم ً

إن مسؤولية االرتقاء بمجتمعاتنا إىل مستوى التعايش احلضاري ،تقع عىل عاتق اجلميع
بدون استثناء ،حيث يقول احلديث الرشيف( :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) ،إال
أن احلاكمني يف البالد اإلسالمية ،يتحملون مسؤولية رئيسة يف توحيد شعوهبم ،وتوفري
أجواء التعايش واالنسجام فيام بينهم ،عىل أساس احلق والعدل ،ومنع أي متييز قومي أو
طائفي ،فقد روي عن رسول ال َّله Aقوله( :خري الوالة من مجع املختلف ،ورش الوالة من
(((
فرق املؤتلف).

والشيخ الصفار يعتقد أن املؤسسات الرسمية ،خاصة عندنا يف منطقة اخلليج واجلزيرة
العربية ،معنية باحلوار كام هي النخب ،فاألنظمة واحلكومات عندنا تدرك األخطار املحيطة
هبذه املنطقة ،وقد واجهت املشاكل السياسية ،الداخلية واخلارجية يف املرحلة املاضية ،حيث
يأمل الشيخ الصفار أن تشجع حكومات املنطقة حالة االنفتاح بني املذاهب واحلوار بني
أتباعها املوجودين يف أوساط جمتمعات منطقة اخلليج ويعيشون يف كنفها ويشكّلون جز ًءا
من تركيبة شعبها؛ ألن ذلك يضمن تالحم أبناء املنطقة مع بعضهم البعض ،ويتيح هلم
(((
القدرة للتصدي املشرتك والف ّعال لكل األخطار املحدقة هبم والدائرة يف فلكهم.
لذلك فإن إزالة احلواجز التي متنع التالقي والتواصل بني أبناء املجتمع الواحد ،تشكّل

((( من كتاب املذهب والوطن .ص 137
((( من كتاب التنوع والتعايش .ص 185
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار مع جريدة الوطن الكويتية.
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رضورة قصوى لتحقيق الرشاكة الوطنية الفاعلة ،فثقافة اإلقصاء تشكل أحد اإلشكاالت
التي تعاين منها أغلب املجتمعات العربية واإلسالمية نتيجة «الفهم الديني السائد الذي
َي ُعدُّ الرأي اآلخر ضاللاً
ومنكرا جتب حماربته وإزالته ،باإلضافة إىل سياسات األنظمة
ً
توجهاهتا ومواقفها ،وهو األمر
احلاكمة التي ترفض وجود الرأي اآلخر املختلف مع ّ
الذي مارسته شتى األنظمة يف البالد العربية واإلسالمية ،من اشرتاكية وقومية وليربالية
(((
وإسالمية ،عندما كانت يف مواقع السلطة فامرست أشدّ أنواع القمع ضد خمالفيها».

من هنا تظل مسؤولية الدولة يف نرش ثقافة االنفتاح والتسامح واحلوار أكرب من
مسؤولية اآلخرين ،ألن «سياسات احلكومات هي املؤثر األكرب يف واقع جمتمعاتنا ،فإذا ما
فرصا متكافئة جلميع األطراف ،وخاصة يف جمال اإلعالم والعمل الثقايف
أتاحت احلكومة ً
واالجتامعي ،فستكون التعددية والتعايش السلمي بني فئات املجتمع هو احلال القائم ،كام
نجد ذلك يف كثري من البلدان .أما االنحياز جلهة ما ،ووضع كل اإلمكانات حتت ترصفها
وحرمان اآلخرين من التعبري عن رأهيم ووجودهم ،فستكون النتيجة احلتمية كذلك
يكرس االستبداد
دورا قمع ًيا ّ
هي األحادية واالستبداد الفكري ،فبعض اجلهات متارس ً
ّ
التطرف والتشدّ د ،من خالل مصادرة ما خيالف التوجه السائد.
ويغذي
واألحادية،
ّ
ووسائل اإلعالم يف بلداننا كلها رسمية ،فالتلفزيون واإلذاعة يعمالن بنهج أحادي ال
(((
جمال فيهام إال لرأي اجتاه واحد».

عقلنة المجال الديني
إن املطالبة بدور أكرب وأساس للدولة يف تأسيس حالة حوارية بني مكونات شعبها،
مهم ،ويشكّل رضورة جوهرية ،إال أنه يتطلب إصالح مؤسسات الدولة،
هو بالتأكيد أمر ّ
وتثبيت أركان دولة حديثة ،وإهناء أشكال السياسات التمييزية ك ّلها بني السكان .ومع
ذلك ّ
أيضا املؤسسات الدينية
يعمم ليطال ً
يظل هذا االصطالح الرضوري ً
ناقصا ،إذا مل ّ
((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 79
((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 81
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التي تزعم أهنا تتكلم باسم الدين ،ال سيام ذلك اخلطاب الطائفي الذي ينتجه فرقاء بعض
هذه املؤسسات.

دورا ما يف التالعب باألدوار الطائفية لبعض
من املهم أن ال حيرفنا القول بأن للسيايس ً
مخا ذات ًيا ومستقلاً ،
املؤسسات الدينية ،عن االنتباه إىل أن هلذا اخلطاب الديني الطائفي ز ً
جيب العمل عىل تفكيكه من قبل ّ
كل القوى املؤمنة بثقافة التقارب والتسامح واحلوار،
أيضا يف احل ّيز االجتامعي والثقايف واإلعالمي ،من خالل
ال يف احل ّيز السيايس فقط ،وإنام ً
وضع اسرتاتيجيات وخطط مناسبة ،والعمل عىل تطبيقها ،عىل أن يساهم فيها ّ
كل الذين
يرفضون اخلطاب الطائفي.

توسع وامتداد للحالة الطائفية والتعصبية ،نتيجة
وعىل الرغم مما نشاهده اليوم من ّ
املزاج العام يف املنطقة والعامل ،واتساع نفوذ بعض القوى املحافظة واملتشددة ،ومتكنها
من االستحواذ عىل حيثية شعبية ،وكسب املزيد من النفوذ يف االستحقاقات الوطنية التي
تتعلق بالقدرة عىل التأثري يف صياغة احلارض واملستقبل ،وهو األمر الذي يضعنا أمام سؤال
ملح ،عن مدى امتالكنا القدرة واإلمكانات جتاه حتديث الدولة واملجتمع ،وترميم
وطني ّ
وإصالح العيوب واألخطاء املتجذرة يف املؤسسات ،ويف ثقافة وسلوك األفراد ،وامتالك
رؤية لعقلنة املجال الديني ،والعمل عىل ترقيته وضبطه بام يتوافق مع املصلحة الوطنية
العامة وبناء دولة املؤسسات.

وانطال ًقا من هذا املعنى يراهن الشيخ الصفار عىل أن تكون األجواء يف بالدنا أقرب
وأسبق إىل حالة الوئام واالنسجام بني طوائفها ،ملا هلذا البلد من موقع ديني متميز ،فحالة
التقارب بني املذاهب يف اململكة سترتك تأثريها اإلجيايب عىل العامل اإلسالمي ك ّله ،يف الوقت
الذي سيكون حلالة التنافر املذهبي فيها انعكاس سلبي عىل األمة ك ّلها ،وهو األمر الذي
حصل بالفعل ،حيث يضيف الشيخ الصفار أن هناك أمرين فارقني لوضعنا يف اململكة عن
غريها من البلدان :األول :أن احلكومة ملتزمة بنهج إسالمي معينّ هو املنهج السلفي.
أما األمر الثاين فهو :أن املدرسة السلفية هلا موقف حا ّد وصارم جتاه الرأي اآلخر،
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حيث ينزع بعض العلامء املحسوبني عىل هذه املدرسة إىل إقصاء املختلف ،وإخراجه
من حظرية الدين اإلسالمي ،ويرفض اعتباره ً
أخا يف الدين ،وهو كالم يفهم منه تكفري
اآلخر.

وما يلفت نظر الشيخ الصفار ،ويثري استغرابه ،أن هؤالء العلامء املحسوبني عىل
املدرسة السلفية ،يعتربون جز ًءا من مرجعية رسمية ،ولرأيه تأثري عىل قطاع واسع يثق
به ،وهو األمر الذي جيعل الشيخ الصفار يتمنى أن يصدر ما خيالف كالمه وينكر عليه،
مذكرا بأننا اً
أول :يف دولة ال متنح جنسيتها إال للمسلم ،فكيف نصمت عىل من يك ِّفر
ً
رشحية من مواطني هذه الدولة ومحلة جنسيتها؟ وثان ًيا :إن هذا الكالم يأيت يف وقت تتعاىل
فيه األصوات ضد التكفري والتكفرييني ،حيث صدر أكثر من بيان من هيئة كبار العلامء،
ورصح والة األمر بذلك .فكيف ُس ِكت عىل هذا األمر املخالف لسياسة الدولة ،واملواقف
املعلنة للمؤسسة الدينية ضد التكفري؟ وثال ًثا :إن بالدنا تعاين من خطر الفئات اإلرهابية،
حيث خيشى أن تستفيد هذه الفئات من مثل هذه اآلراء يف توجهاهتا اإلرهابية.
بعد هذه الرصاحة ال يفوت الشيخ الصفار التنبيه إىل أن مثل هذه اآلراء واملواقف
الصادرة من علامء هلم مكانتهم ،وباسم مؤسسات هلا موقعيتها ،سوف تعرقل مسرية
التقارب والوئام يف املجتمع السعودي ،وعىل مستوى األمة ،آملاً بأن تكون هناك مراجعة
(((
احلساس.
ملثل هذه اآلراء ،والتفكري يف مدى مناسبة طرحها،
ً
وخصوصا يف الظرف ّ

((( من كتاب املذهب والوطن .ص 146

الفصل الثالث
حول مسألة التقريب يف خطاب الشيخ الصفار

اً
أول:
أنشطة التقريب بين النجاح والفشل

املشكلة الطائفية ليست وليدة اليوم وهذه اللحظة ،بل هي أمر تارخيي ،متجذرة
ومزمنة يف جسد هذه األمة ،ولن يكون العمل عىل جتاوز هذه املشكلة ووضع احللول هلا
باألمر اهلينّ والسهل بعد كل هذا الرتاث املرتاكم من سوء الفهم .وحل هذه اإلشكالية،
والعمل عىل جتسري الفجوة بني أبناء املذاهب اإلسالمية ،لن يتم يف غمضة عني ،أو يتحقق
أيضا ،حيتاج إىل وقت وزمن ،وتراكامت من أعامل
بني ليلة وضحاها ،بل هو أمر تارخيي ً
التثقيف الواعي ،واحلوار اخلالق ،والفعل اإلجيايب.

أمرا جديدً ا وطارئًا
إن اختالف املذاهب وتعدّ د اآلراء ،كام يشري الشيخ الصفار ،ليس ً
يف حياة املسلمني ،فجذور هذا االختالف املذهبي نشأت يف العقود األوىل للقرن األول
من تاريخ اإلسالم ،حيث ظهرت يف أوساط الصحابة آراء متباينة حول تويل اخلالفة بعد
وفاة الرسول ،Aفكان اإلمام عيل بن أيب طالب يرى نفسه األوىل باخلالفة ومعه بنو
عيل
هاشم ونفر من األصحاب ،بينام متت مبايعة أيب بكر يف سقيفة بني ساعدة ،يف غياب ّ
تكون اجتاه م ٍ
ومؤيديه ،ومع ّ
وال
أن اإلمام عل ًّيا ومن معه بايعوا أبا بكر فيام بعد ،إال أنّه ّ
ُ
ألهل البيت ،يعتقد بأولويتهم وأحقيتهم ،ثم جاء حكم األمويني وما حصل خالله من
لتكرس اجتاه
اضطهاد ألهل البيت وشيعتهم ،بلغ ذروته يف واقعة كربالء سنة 61هـّ ،
الوالء والتشيع ألهل البيت يف أوساط األمة ،وليتاميز االجتاهان ،االجتاه العام والرسمي،
الذي أصبح يطلق عليه فيام بعد أهل السنة ،واالجتاه املوايل ألهل البيت ،الذي أخذ فيام
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بعد عنوان التشيع والشيعة.

وإذ يشري الشيخ الصفار أنه باإلضافة إىل هذين االجتاهني ،ظهرت مالمح اجتاه ثالث
عيل ،عىل أثر قضية التحكيم يف واقعة صفني ،وهو اجتاه اخلوارج ،الذين
أثناء خالفة اإلمام ّ
عيل ،إال أن كل هذه التوجهات
عارضوا التحكيم بعد حصولهّ ،
ومتردوا عىل حكم اإلمام ّ
ارتسمت مالحمها يف النصف األول من القرن األول ل َّلهجرة ،ويف منتصف القرن الثاين،
حيث بدأ ظهور املدارس الكالمية ،واملذاهب الفقهية ،كمدرسة أهل احلديث وأهل الرأي،
واألشاعرة واملعتزلة ،ومذاهب أهل السنة املختلفة ،وتش ّعبت االجتاهات لدى أتباع أهل
البيت .وبمرور الزمن وبفعل العوامل السياسية ،واملناظرة والتنافس والبحث العلمي،
ّ
جتذرت املذاهب والتوجهات الرئيسة يف األمة ،وتالشت أو ضعفت بقية االجتاهات.

ويعتقد الشيخ الصفار أن تعدّ د املذاهب والتوجهات يف تلك القرون األوىل مل يؤثر
عىل وحدة كيان األمة ،ومل يصنع احلواجز االجتامعية بني أتباع تلك املذاهب والتوجهات؛
وإطارا
ألن املبادئ اإلسالمية للدين ،واملعامل الرئيسة للرشيعة ،كانت تعترب حدًّ ا جام ًعا
ً
مشرتكًا ،يستوعب تعدّ د املذاهب واالجتاهات ،فاجلميع يؤمنون بال َّله ر ًّبا ،وبمحمدA
نب ًّيا ،وباآلخرة معا ًدا ،وبالقرآن كتا ًبا ،وبالكعبة قبلة ،ويلتزمون باألخذ بسنة الرسول،
ويقيمون الصالة بفرائضها اخلمس ،ويؤتون الزكاة ،ويصومون شهر رمضان ،ويؤ ّدون
فريضة احلج يف وقتها املقرر ،ويتفقون عىل حتريم اخلمر والزنا والربا ،وسائر املحرمات
(((
املعروفة بني املسلمني.

القطيعة و�سبل تجاوزها
والسؤال بعد هذه اخللفية التارخيية حول املسألة الطائفية وجذور نشأهتا ،هو :إىل
متى يتحول اختالف الرأي يف بعض التفاصيل العقدية والفقهية ،أو التباين يف املواقف
السياسية ،إىل ٍ
حال دائمة من سوء الفهم والتباين بني أتباع تلك املذاهب والتوجهات،
((( من كتاب رؤية حول السجال املذهبي .ص 41
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وتظل ترتفع بينهم احلواجز النفسية ،وتستمر فيام بينهم حالة اجلفاء والقطيعة والتنافر ،مما
بعضا ،تؤدي هبم هذه احلال يف هناية
جيعل منهم كتلاً معزولة،
وجزرا منفصلة عن بعضها ً
ً
املطاف إىل التشتت والفرقة ،واىل تفتت شمل هذه األمة ووحدة كياهنا ،وإضعاف قوهتا
وصالبة موقفها؟

من غري املتوقع أن تنتهي آثار ومضاعفات فرتة طويلة من سوء الفهم واجلفاء،
ويتم جتاوزها بني عشية وضحاها؛ ألن هناك من تربوا عىل منهجية التعصب ،وارتبطت
مصاحلهم باألحادية والغلو من خمتلف األطراف ،لكن العمل عىل جتاوز هذه املشكلة ال
جيب أن يتوقف ،أو ُيصاب العاملون عىل هنج التقريب والتوحيد باليأس وامللل لطول
الطريق ووحشته ،أو لصعوبة السري فيه ووعورته ،بل عليهم أن ال هينوا أو يستسلموا مهام
خصوصا عندما يكون هذا اهلدف نبيلاً وجليلاً هبذا
طال الزمن وب ُعد الطريق واهلدف،
ً
املستوى.
يذكرنا الشيخ الصفار بأن هذا السعي قد بدأ به بعض املصلحني من علامء األمة،
ومن العاملني عىل هنج التقريب والتوحيد ،عندما بادروا قبل أكثر من نصف قرن ،للدعوة
إىل معاجلة املشكلة الطائفية ،فتأسست عىل إثر تلك الدعوة دار التقريب بني املذاهب
اإلسالمية يف القاهرة ،حيث انضم إليها عدد من العلامء واملفكرين واملصلحني من خمتلف
املذاهب.

إال أن ما عرقل جهود هذه احلركة الرائدة ،حسب قول الشيخ الصفار ،هو تدخل
العامل السيايس ،مما أدى إىل تضاؤل نشاطها وتوقفه ،بينام أفسح هذا العامل السيايس
ِ
ُلوث أجواء األمة بالغلو والتطرف ،ولتمعن التجزئة
املجال الجتاهات تعصبية متشددة ،لت ِّ
والتمزق يف اجلسد اإلسالمي اجلريح ،حيث مل يقترص دورها عىل إذكاء اخلالف والنزاع
بني املذاهب القائمة فقط ،بل توغلت أكثر حتى داخل حميطها املذهبي ،لتكفر وحتارب كل
أمرا متداولاً
من خيالفها يف رأي أو موقف ،وأصبح احلكم بكفر األمة كلها ،واملجتمع كله ً
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يف هذه األوساط.

(((

أمرا
إن احلديث عن النجاح والفشل يف أنشطة التقريب بني املايض واحلارض ليس ً
نجاحا أو فشلاً  ،وإنام هو أمر نسبي،
مطل ًقا ،كام يرى الشيخ الصفار ،بمعنى أنه ليس إما
ً
ففي أوقات وأزمان معينة يكون العامل السيايس حمايدً ا فتقطع هذه الدعوة والنشاطات
سلبي يعيق هذه الدعوة،
دور
ٌ
شو ًطا جيدً ا ،ويف أوقات أخرى يكون للعامل السيايس ٌ
ويؤدي إىل جتميد مرشوع التقريب وعرقلته ،إال أن اليوم ويف العرص احلارض ،حسب
تيارا واع ًيا واس ًعا يف األمة أخذ يتشكّل لصالح الوحدة
قناعة الشيخ الصفار ،فإن هناك ً
أيضا وسائل إعالمية ختدم هذا التوجه الوحدوي ،باإلضافة إىل
والتقريب ،كام توفرت ً
(((
مؤسسات ثقافية تعنى بقضية التقريب وتدعمه ،وينال دعمها واهتاممها.
إال إن استمرار حالة التشنج السيايس والديني الذي تعيشه األمة ،والرصاع الداخيل
عجزا وختل ًفا يف الوعي احليايت،
بني اجلهات والقوى واملذاهب التي تتشكّل منها ،يعكس ً
ويف القدرة عىل التعايش مع االختالف والتنوع ،ولن يكون ممكنًا جتاوز هذه احلال إال
باحلوار الرصيح واملفتوح ،كام يدعو إىل ذلك الشيخ الصفار ،من أجل جتاوز هذا التخلف،
وهذا املأزق املعيش ،حيث يرى أن احلوار جيب أن يكون من أجل التعارف الصحيح،
بأن تعرف كل طائفة ما عليه األخرى ،من خالل مصادرها ،ومن خالل الرأي املقبول
لدهيا ،وليس عرب استدعاء الروايات واملرويات الشاذة من تراث هذه الطائفة أو تلك،
وغري املقبولة عند أكثر علامئها ،إال أنه ـ ويا لألسف الشديد ـ فإن البعض من أجل إثبات
وتصعيد حالة التشنج ،وإثبات حالة الرصاع ،يأيت بمثل هذه املرويات ،وبمثل هذا الكالم،
الذي جيب أن تتجاوزه األمة ،وأن نتجاوزه كمتحاورين.
يتوقف الشيخ الصفار عند أمهية أن يكون مقصد احلوار هو البحث عن القواسم
املشرتكة؛ ألن ما بني املسلمني سنة وشيعة من القواسم املشرتكة هو األكثر ،وأن االختالف

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 172
((( اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع جريدة الوسط البحرينية.
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ال يطال إال نسبة قليلة يف بعض الفروع واجلوانب ،أما األشياء األساس فكلهم مس ّلمون
متفقون عليها ،وجيب أن نث ِّبت هذه القواسم املشرتكة ،التي نتفق عليها.

لذلك يرفض الشيخ الصفار أن يكون من أهداف هذا احلوار التبشري املذهبي،
متسائلاً  :ماذا يفيدين أن أكسب عدة أشخاص من أبناء السنة ،حتى يصبحوا شيعة؟ أو أن
يكسب السني عدة أشخاص من أبناء الشيعة حتى يكونوا سنة؟ وها نحن نشاهد كيف أن
أبناءنا ـ سنة وشيعة ـ يعيشون حالة من االنبهار بالفكر الغريب ،وباحلضارة الغربية .املسألة
إ ًذا ليست أن يصبح أبناؤنا سنة أو شيعة ،املشكلة إننا مجي ًعا مهدّ دون يف أن نصبح ويصبح
أبناؤنا عبيدً ا حتت هيمنة الغرب ،وحتت هيمنة اآلخرين.

ويستنكر الشيخ الصفار اهتام الناس يف أدياهنم ،مستشهدً ا بقوله تعاىل{ :والَ
لمِ
الس َ
ت ُم ْؤ ِمنًا} ،فال يصح لنا أن نتهم اآلخرين يف أدياهنم،
ال َم َل ْس َ
َت ُقو ُلوا َ ْن َأ ْل َقى إِ َل ْيك ُْم َّ
فلإلسالم مذاهب وقراءات متعددة ومتنوعة ،وليست طارئة ،فاملدرسة الشيعية واملدرسة
السنية ليست وليدة هذا اليوم وال وليدة هذا العرص ،وإنام مها مدرستان كانتا منذ العهد
اإلسالمي األول ،فلامذا تشكّك هذه املدرسة ،أو يشكّك أتباع هذه املدرسة يف دين أتباع
املدرسة األخرى؟ وعىل هذا األساس من الواجب اإلقرار بتعددية املذاهب ،والتنوع يف
(((
القراءات ،حيث إهنا مجي ًعا ضمن إطار اإلسالم الواحد.

التقريب ومكامن الإخفاق والف�شل
عىل الرغم من أن دواعي الوحدة ،وتصحيح العالقات الداخلية بني املذاهب ،قد
فرضت نفسها عىل ساحة األمة ،يف عرص التحديات الكربى ،ورغم هتاوي مربرات النزاع
واخلالف املذهبي ،يف زمن حوار احلضارات ،وحتالف التكتالت العاملية ،إال أن بعض
العوائق ،كام يرصدها الشيخ الصفار ،ال تزال قائمة عىل األرض ،متسببة يف عرقلة مسرية
الوحدة والتقريب ،ومانعة ترمجتها من لغة الشعار واخلطاب ،إىل منطق الفعل والواقع،
((( من كتاب رؤية حول السجال املذهبي .ص 24
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وحائلة دون خروجها من قاعات املؤمترات واللقاءات ،إىل شارع اجلمهور واحلياة
االجتامعية.
ولعل أول هذه العوائق هو رفض بعض الفئات اإلسالمية قبول التعددية يف الرأي،
وإرصارها عىل حماكمة الرأي اآلخر ،وفق مسلامهتا وعىل ضوء مرجعياهتا ،مربرة ذلك بأن
اخلالف يف القضايا العقدية غري مقبول ،وهو يعني التفرق املذموم يف الدين ،وإذا كان ال بد
من قبول اخلالف ،فهو يف دائرة املسائل الفقهية ،حيث ال مانع من تعدّ د املذاهب الفقهية.

صحيحا وال منطق ًيا،
إال أن الشيخ الصفار يرفض هذا التربير قائلاً بأنه ليس
ً
فاالختالف العقدي املرفوض هو ما يكون يف أصول العقيدة ،بأن ينكر أحد وجود ال َّله
تعاىل ووحدانيته ،أو نبوة النبي Aواألنبياء السابقني ،أو اإليامن بالبعث يوم القيامة،
أو يرفض مرجعية القرآن والسنة ،ألن من ينكر شي ًئا من هذه األصول خيرج عن دائرة
اإلسالم ،ومن ثم فاالختالف فيها غري مقبول ،أما التفاصيل واجلزئيات العقدية ،فباب
االجتهاد فيها مفتوح ،واالختالف حوهلا قديم ،فكام يصح االختالف يف املسائل الفقهية،
يصح يف هذه املسائل اجلزئية العقدية ،فإذا كان هناك نص نقيل حول ٍ
يشء منها ،فإن من
الوارد النقاش يف مدى ثبوت صحته سندً ا ،ثم حول داللته وما يفهم منه.

أما العائق الثاين الذي يشري إليه الشيخ الصفار ،فهو املحاسبة عىل ما ورد يف بعض
كتب الرتاث الشيعي ،كاملصادر احلديثية ،من إساءة ولعن لبعض الصحابة واخللفاء ،وهنا
ال بد من القول بأن للشيعة رأهيم يف تقويم شخصيات الصحابة واخللفاء ،وذلك ال إشكال
فيه عىل مستوى البحث العلمي والتحليل التارخيي ،أما اللعن والسب ،فهو أمر مرفوض
من قبل مراجع الشيعة وقياداهتم ،وال أحد يامرسه إال بعض اجلهال واملنفعلني.

ويشري الشيخ الصفار إىل إن وسائل اإلعالم يف املجتمعات الشيعية اليوم ،من
فضائيات وإذاعات وصحف ،وهي تنقل خطب علامء الشيعة وترصحياهتم ،ال يوجد هبا
مثل تلك اإلساءات ،أما كتب الرتاث واملجاميع احلديثية ،فإن الشيعة يعرتفون باحتوائها
ّ
والسمني ،والصحيح والضعيف والكذب ،ولذلك ال يعتربون أ ًّيا منها كله
عىل
الغث ّ
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قطعي الصدور ،وصحيح اإلسناد.

صحيحا أن نبقى يف
جممل القول يف حديث الشيخ الصفار حول هذه املسألة أنه ليس
ً
أرس كتب الرتاث احلديثية والتارخيية ،فهي بمجملها حتتاج إىل غربلة ومتحيص ،وكام يف
مصادر الشيعة ّ
الغث والضعيف ،فإنه كذلك يف مصادر السنة ،لذلك ال يصح أن حياكم
بعضا عىل ما ورد يف كتب األسالف ،بل نتعامل عىل أساس ما هو معتمد ومعمول
بعضنا ً
(((
به لدى مجهور العلامء املعارصين عند الفريقني.

التوا�صل والحوار العلمي والمعرفي
ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مىض ،إىل تنشيط
لئن كانت األمة اإلسالمية بحاجة ّ
وتفعيل حالة احلوار الداخيل بني احلكومات والشعوب ،من ًعا لالحتقان الذي يؤدي إىل
أيضا بحاجة إىل تعزيز هنج احلوار
االنفجارات ،ووقاية من اللجوء إىل القوة والعنف ،فإهنا ً
وخصوصا إذا كان
بني فئاهتا وأطيافها ،حيث يمكن للحوار بني قيادات املذاهب الدينية،
ً
من خالل أطر حوارية مناسبة ،أن يتيح فرص خلاّ قة للتعارف وتبادل الرأي ،وإرساء
بعضا بشكل
تعرف توجهات بعضهم ً
أسس للتواصل والتعاون ،ويمكِّن اجلميع من ّ
مبارش ،وليس من خالل كتابات مغرضة أو نقوالت قديمة ،حيث يمكن لكل جهة إدراك
مقدار التطور يف فكر اجلهة األخرى ،وتقومها من واقع فكرها املعارص ،ال عىل أساس
لتعرف
أفكار وتوجهات سابقة ،فالتواصل املعريف احلديث واملبارش يتيح فرص خلاّ قة ّ
خلفيات ومربرات وأدلة هذه التوجهات واآلراء عند كل مذهب.

إن التقريب بني املذاهب اإلسالمية قضية ترتبط باحلوار وإدارة العالقات الداخلية،
فإذا كان تعدد املذاهب واقع قائم يف حياة املسلمني ،وله جذوره التارخيية العريقة ،التي متتد
إىل القرن األول من تاريخ اإلسالم ،وكل مذهب له أتباعه الذين يشكّلون جز ًءا من وجود
األمة عىل الصعيد السيايس واالجتامعي ،فإن عدم وجود صيغة سليمة للعالقات بني

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 176
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أتباع هذه املذاهب ،تقوم عىل االحرتام املتبادل ،والتعاون يف املصالح املشرتكة ،واحلوار يف
قضايا اخلالف ،فإن ذلك يعني خللاً أساس ًّيا يف الفكر ونظام االجتامع ،يعوق وحدة األمة،
(((
ويسلب أمنها ،ويمنع تقدمها.
وإذا ما أردنا جتاوز فتاوى التكفري والتبديع والتهم املتبادلة بني املذهب اإلسالمية،
فإننا نحتاج إىل احلوار بني املدارس الفكرية والتيارات السياسية ،حسب رأي الشيخ
الصفار ،من أجل الوصول إىل صيغة متكّننا من التعايش ،واالهتامم بالبناء والتنمية يف
أوطاننا ،بدلاً من االسرتسال يف هدم قوانا ،وهدر إمكاناتنا ،وتضييع جهودنا يف النزاع
(((
واالحرتاب الداخيل.

يلفت الشيخ الصفار إىل أن حركة التواصل بني مفكري األمة وعلامئها ومثقفيها من
خمتلف املذاهب والتيارات عىل الصعيد الثقايف قوية ونشطة ،من خالل اللقاء والتواصل
فيام بينها يف املؤمترات واللقاءات التي تعقد كل عام يف خمتلف أنحاء العامل ،لتناول قضايا
اإلسالم وأوضاع األمة ،وكذلك من خالل عدد من املجالت الفكرية الثقافية العامة أو
املتخصصة التي يشارك يف حتريرها كتّاب من خمتلف االجتاهات واملذاهب يف األمة ،إال
منزعجا وغري سعيد بسبب ضعف حركة التواصل املعريف يف جمال
أن الشيخ الصفار يبدو
ً
البحوث العقدية وميدان علم الكالم؛ ألن القضية العقدية من وجهة نظره ،هي األكثر
أمهية عىل املستوى الديني ،فهي أساس الدين وجوهره وعمقه وأصله ،كام أن هلا تأثريها
الكبري عىل مشاعر اإلنسان وتوجهاته السلوكية والعملية.
وإذا مل يعمل علامء األمة الناضجني ،واملدارس الفكرية املنتمني إليها ،عىل إنضاج
حركة التواصل املعريف بني مذاهب األمة وتياراهتا ،وإخراجه من حال اخلمول والركود،
وإيالء جمال البحوث العقدية ،وميدان علم الكالم ،ما يستحق من عناية واهتامم ،بدل
تركه لتفاعالت تراث العصور املاضية ،بام فيه من خصومات وخالفات ،عندها سيتحول

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 172
((( اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع جريدة الرشق األوسط.
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إىل ساحة للقوى املتطرفة املتعصبة من خمتلف املدارس واملذاهب ،حيث ال زال هذا
امليدان ساحة للرصاع ،ومعرتكًا للنزاع ،تسود أجواءه حالة التوتر ،وتسيطر عىل حركته
حالة التشنج.
وأكرب شاهد عىل ذلك كتابات التهريج ضد هذا املذهب أو ذاك ،وفتاوى التكفري ضد
هذه الطائفة أو تلك ،واملناظرات غري العلمية التي تبثها بعض الفضائيات ،واملشتملة عىل
تؤجج نار العداوة والبغضاء بني املسلمني ،باإلضافة
كثري من اإلثارات واملهاترات التي ّ
إىل ما ينرش عىل شبكة االنرتنت ،حيث ختصصت مواقع طائفية كثرية لتبادل االهتامات
واملطاعن والسباب والشتائم.

لذلك يرى الشيخ الصفار رضورة االهتامم بموضوع التواصل املعريف بني نخب األمة
وخصوصا يف جمال البحوث العقدية ،فعندما يكون التعارف والتواصل
العلمية والفكرية،
ً
مطلو ًبا بني أبناء األمة يف خمتلف املجاالت ،فهو يف املجال العقدي أكثر أمهية وفائدة ،وذلك
لألسباب التالية:

اً
احلق ومعرفة الصواب يف مسائل العقيدة،
أول :يساعد اإلنسان املسلم عىل اكتشاف ّ
صحيحا أن يسرتسل اإلنسان
عن طريق ا ّطالعه عىل خمتلف اآلراء ،وفهمه ألدلتها ،فليس
ً
يف معتقداته مع ما ورثه من آبائه وأجداده ،أو ما ألفه يف بيئته وحميطه ،دون بحث ومتحيص،
ودليل وبرهان.
ثان ًيا :إن القراءة املوضوعية آلراء الفرق واالجتاهات العقدية األخرى ،متكن اإلنسان
من معرفة اآلخرين عىل حقيقتهم وواقعهم ،بينام تكون القطيعة املعرفية سب ًبا للجهل
توجهاته ،فبعض املسلمني يسيئون الظن ببعضهم
باآلخر ،ورسم صورة غري دقيقة عن ّ
اآلخر ،وحيكمون عليهم أحكا ًما جائرة ،بنا ًء عىل مقدمات خاطئة ،ومعلومات مغلوطة،
قد تؤخذ عن طريق مناوئيهم وخصومهم ،وهو األمر الذي ّ
حذر منه القرآن الكريم
{ َف َت َب َّينُوا َأ ْن ت ُِصي ُبوا َق ْومً ا بِ َج َها َل ٍة}.

أي صعيد
ثال ًثا :إن التواصل العلمي وتدارس القضايا بموضوعية وإخالص عىل ّ
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ديني ومعريف يتيح املجال لبلورة الرأي ،وتكامل الفكرّ ،
وحل ال ُع َقد ،ومعاجلة الثغرات.
وكام يمكن التقارب والتكامل يف معاجلة قضايا الفقه والثقافة ،فإنه يمكن الوصول إىل
بعض املعاجلات وتصحيح بعض اآلراء يف املسائل الكالمية والعقدية ،خاصة وأن بعض
اخلالفات كانت ّ
تغذهيا عوامل سياسية ومصلحية ،يف التاريخ املايض ،وقد جتاوزهتا
األمة.

راب ًعا :هناك مسائل جديدة يف علم الكالم تشكل حتدّ ًيا أمام العقيدة اإلسالمية ككل،
وهي تستوجب تعاونًا بني علامء األمة املتخصصني من خمتلف املذاهب ،لتوضيح الرؤية
اإلسالمية جتاه هذه املسائل املطروحة يف أذهان اجليل املسلم املعارص.
هلذه األسباب وغريها يرى الشيخ الصفار وجوب االهتامم ببعث حركة علمية معرفية،
للتواصل واالنفتاح بني علامء األمة املهتمني ببحوث العقيدة وعلم الكالم ،من خمتلف
املدارس واملذاهب .ومع إدراكه خلطورة ما تواجهه األمة من حتدّ يات سياسية واقتصادية،
قد يقال إهنا أوىل باالهتامم من هذه البحوث النظرية ،إال أنه يؤكد عىل رضورة االهتامم هبذا
املجال؛ ألن إمهال ساحة البحث العقدي ،يسبب الكثري من عوامل اخللل واإلضعاف
لقدرة األمة عىل مواجهة تلك التحدّ يات ،ويتيح الفرصة للمتعصبني واملغرضني ،ليعبثوا
ويمزقوا صفوفها بطروحاهتم الطائفية املتشنجة ،مثل ما يدور عىل شبكة
بوحدة األمة،
ّ
اإلنرتنت يف بعض املواقع من جدل طائفي عنيف ،فال بد من مواجهتهم بالطروحات
العلمية املوضوعية.
تأثريا ال يمكن إنكاره وجتاهله يف نفوس أبناء
باإلضافة إىل ذلك فإن لقضايا العقيدة ً
األمة ،وتشكيل فكرهم الديني ،وعالقاهتم مع بعضهم ،لذلك يتساءل الشيخ الصفار:
ملاذا نرتك هذه القضايا اهلامة خاضعة لتأثري املوروث التارخيي ،وضمن حالة املفاصلة
والقطيعة ،ولغة االنفعال والعاطفة؟ أليس من األفضل االرتقاء بالشأن العقيدي إىل لغة
(((
العلم واملعرفة ،وضمن أفق التواصل واحلوار؟

((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 41

ثاني ًا:
الثابت والمتحول في العالقة بين المذاهب اإلسالمية

التقريب واحلوار بني املذاهب اإلسالمية ،وسبل تعزيز الوحدة فيام بينها ،من القضايا
األساس التي دائام ما ترد يف خطاب الشيخ الصفار ،لكون هذه اخلالفات من اإلشكاالت
التي تستنزف مقدرات األمة وطاقاهتا ،وتتسبب يف الشقاق والفرقة ،وتضعف الصف
ودب ،ولقمة
هب ّ
وتشتت الكلمة ،فيؤدي هبا ذلك إىل إضعاف مكانتها ،وجيعلها هن ًبا ملن ّ
سائغة لباقي األمم.
إن هذه املحنة التي تعيشها األمة يف داخلها ،تثري تساؤالت الشيخ الصفار حني
يسأل :هل الوحدة بني املسلمني ال تتحقق إال بإلغاء طرف آلخر ،أو اندماجه فيه ،وهل
هذا األمر يمكن أو يعقل ،وعندما ختربنا جتربة القرون املاضية منذ بزوغ شمس اإلسالم
إىل يومنا هذا ،أن هذا األمر لن يتحقق ،فهل ّ
نرص ونقيض أوقاتنا وحياتنا يف أمور
نظل ّ
وقضايا سوف تستهلك كل حياتنا وأعامرنا بدون أي مردود يذكر ،أم أن املسألة حتتاج منا
إىل التفكري والوعي وبعد النظر ،والتخطيط حلارضنا ومستقبلنا بطريقة يكون مردودها
اإلجيايب لصالح الدين واإلسالم واإلنسان ،مهام كانت عقيدته وانتامؤه؟

التقريب وهواج�س التنازالت
يكشف الشيخ الصفار عن وجود بعض االجتاهات تتح ّفظ جتاه دعوات التقريب بني
املذاهب ،وتنظر إىل هذه الدعوات نظرة ريب وشك ،وهي ترى أن السبيل الوحيد حلل
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املشكلة املذهبية هو تنازل اآلخرين عن أفكارهم وآرائهم ،وعودهتم إىل منهجهم واتّباعه،
وهو رشط تعجيزي ،كام يرى الشيخ الصفار ،وغري قابل للتحقق ،وال يرىض به اآلخرون،
أيضا يعتقدون بصوابية وأحقية منهجهم ،كام يعتقد األولون ذلك يف أنفسهم.
الذي هم ً

إنه ليس من املنطقي أن يطلب أحد ينتمي إىل مذهب معينّ التخيل عن قناعات دينية
يؤمن هبا ،كرشط مسبق للحوار والتعاون ،بل املطلوب وجود إطار يركز عىل املشرتكات
ومواد االتفاق ،ويبقى احلوار والبحث العلمي هو سبيل تغيري القناعات واآلراء ،أو
(((
تشذيبها وتطويرها ،لدى خمتلف األطراف.
ٍ
إذا كان هناك من يشرتط تنازل اآلخرين عن قناعاهتم ٍّ
وحيد لتجاوز مشكلة
كحل

الطائفية ،فإن هناك يف املقابل ،كام يشري الشيخ الصفار ،متحفظون عىل دعوات الوحدة
والتقريب يف الوسط الديني ،ويثريون مشاعر القلق خو ًفا من تقديم التنازالت للطرف
اآلخر عىل حساب العقيدة واملذهب ،حيث يدحض هذا القلق والتوجس غري املربر بقوله:
إن العلامء الوحدويني منذ بداية مسرية التقريب يف هذا العرص حتدثوا بأن غرض الوحدة
والتقريب هو حتقيق التعايش بني أبناء األمة ،وتوفري أجواء االحرتام املتبادل ،والسعي
للتعاون يف خدمة املصالح املشرتكة.

ويضيف الشيخ الصفار أن الوحدة والتقريب ال تعني أبدً ا حتول أتباع مذهب إىل
مذهب آخر ،وال تلفيق مذهب ثالث بني املذهبني ،وال طلب التنازل من أحد عن معتقداته
وآرائه التي يدين ال َّله هبا؛ ألن أمور العقيدة والدين ال تقبل املساومة ،وهي شأن قلبي
يستعيص عىل اإلخضاع ،وإذا كان هناك من يشء جيب التنازل عنه فهو اإلساءة والعدوان
أي طرف جتاه اآلخر ،وإثارة خطابات التحريض والكراهية والتكفري ،وكل املامرسات
من ّ
واألفعال واألقوال ،التي تؤدي إىل إضعاف األمة ويشتتها ،وينزلق هبا إىل الدرك األسفل
(((
من اهلاوية.
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 174
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 25
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ربام تشعر بعض األوساط املحافظة بالقلق من أن التقارب مع الغري ،من أهل
وخصوصا
املذاهب األخرى ،يمكن أن يكون عىل حساب املبادئ والقناعات املذهبية،
ً
يتقرب إليهم التخيل عن بعض قناعاته املذهبية،
عندما يفرض اآلخرون ،أو يطلبون ممن ّ
إال أن املشكلة التي نواجهها هنا ،كام يتصورها الشيخ الصفار ،هي يف تضخيم البعض
وتعظيمه بعض املسائل اجلزئية ،واعتبارها من ثوابت املذهب وأساساته وأركانه ،وبالتايل
فإن مناقشتها ،أو إبداء رأي آخر جتاهها ،هو مؤرش للتنازل العقدي والتخيل عن الثوابت،
ويف بعض األحيان قد يقاوم االجتاه التقليدي التغيري والتطوير ،حتى يف بعض العادات
واملامرسات الشكلية ،بدعوى أهنا قد تكون مدخلاً لتنازالت أخرى ،ضمن عنوان سدّ
(((
الذرائع.

يف احلقيقة هناك من الناس ممن ال يؤمن بمقوالت التقريب ،ويرفضها مجلة وتفصيلاً ،
وهو غري مقتنع بجدوى التقريب وأهدافه ،قد ال يتورع عن إثارة األقاويل جتاه دعاة
الوحدة والتقريب وتشويه سمعتهم ،إىل حدّ اهتامهم يف أدياهنم ،والتشكيك يف نياهتم
ومصداقيتهم ،فيشيع عنهم ،أو هكذا نسمع ،أهنم يتنازلون عن العقيدة واملبدأ والشعار،
ألجل التقرب من الطرف اآلخر وكسب و ّده ،إال أن احلقيقة التي جيب أن تقال إنه ليس
مطلو ًبا من أحد التنازل عن قيمه وقناعاته ،بل إن املطلوب منه عند احلديث يف مسألة
اآلراء والقناعات واالجتاهات ،مناقشتها بحكمة ،ووضع األمور يف نصاهبا الصحيح،
بعيدً ا عن التهويل واملبالغات واستغفال الناس بالعناوين العريضة والفضفاضة ،رغبة يف
دغدغة مشاعر الناس وعواطفهم ،وتوجيهها بطريقة غري بناءة ،خلدمة غرض الرفض،
ودعاة القطيعة واالنعزال.
من املهم مناقشة األفكار والقضايا التي خيتلف فيها بالعقل واملنطق والدليل والربهان،
فاملسألة كام يقول الشيخ الصفار ،ختضع للحوار ،بالقول هذا رأي خطأ أو أنه هنج خطأ،
بعيدً ا عن التشكيك يف دين أحد ،أو يف نزاهة أحد ،بل نقول إنه يمكن استعامل األسلوب
((( من كتاب املذهب والوطن .ص 159
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وكل ذلك بغرض فرز وحترير ،اً
والنهج اخلطأ يف هذا املجالّ ،
أول :ما هي املبادئ وما هي
العقائد حني نختلف يف الرأي حول تفصيل أو فرع من الفروع العقدية ،فاملسألة ليست
لكوين متنازلاً أو متمسكًا ،ولكني قد أكون غري مقتنع بأن هذا من العقيدة ،أو لست
مقتن ًعا بأن هذا من املبدأ ،وعىل هذا األساس فإن املسألة ليست مسألة تنازل ،ولكن املسألة
يصح أبدً ا
هي اختالف يف املصداق ،يف كون هل هذا األمر من العقيدة أم ال؟ حيث ال
ّ
االستدالل بالعنوان العام والدليل العام يف الشبهة املصداقية.

وثان ًيا :كام يضيف الشيخ الصفار ،أن هناك بعض اجلوانب قد تكون من العقيدة ومن
الرشيعة ،ولكن هناك ظرف يقتيض جتاوز هذا اجلانب أو التنازل عن ممارسته؛ ألن هناك
أهم ،فهذا احتامل وارد ،فمن يستطيع اجلزم برضس قاطع ،أنه ال يصح التنازل
أولوية ّ
يف أي من شؤون الدين؟ التنازالت تصح يف بعض األحيان ،بل هي مطلوبة يف بعض
احلاالت.

إ ًذا القضية ،كام يرشحها الشيخ الصفار ،ليست تنازالت ،بل القضية هنا هي مسألة
أولويات ومصالح عليا تستدعي التنازل ،فليس مطلو ًبا من أحد التنازل عن قناعاته
يصح أصلاً التنازل عنها،
وعقائده ومعتقداته التي يؤمن هبا ح ًّقا ،ويدين ل َّله هبا ،بل ال
ّ
فليس هناك تنازالت يف دائرة االعتقاد ،فاالعتقاد الذي تنطوي عليه اجلوانح ليس فيه
مستقرا يف القلب والوجدان .إ ًذا ،هناك
تنازل ،ولن يستطيع أحد سلبك ما تؤمن به ما دام
ً
احتفاظ بالقناعة والرأي ،ولكن إظهار هذه القناعة ،أو ممارسة وظيفة رشعية خارجية ،إذا
كانت هناك مصلحة أعىل منها ،كاحلفاظ عىل وحدة األمة ،أو التح ّبب إلخواننا املسلمني
ير ّغب الرشع والفقه التنازل فيه ،كام أفتى فيه الفقهاء.

جممل القول يف حديث الشيخ الصفار حول قضية التنازالتّ ،
يلخصها يف ثالث
نقاط :األوىل :إن الدعوة إىل االنفتاح والتقارب والوحدة هي وظيفة إسالمية رشعية،
وعىل املجتمع أن حياسب من يتخلف عن القيام هبذه الوظيفة .وثان ًيا :إن االجتهاد ورشعية
ٍ
ألحد أن يتهم الرأي اآلخر باخلروج واملروق من
حيق
االختالف مبدأ متفق عليه ،وال ّ
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الدين ،فهذا خالف األخالق والدين ،وخالف املنهج العلمي ،واالختالف يف الرأي
قائم ليس من اآلن ،وإنام منذ بداية تشكّل فكر أهل البيت ،وثقافة مذهب أهل البيت.
وثال ًثا :ينبغي أول حترير مواطن اخلالف ،هل هذا من العقيدة والرشيعة أم ال؟ ثم بعد ذلك
نتحدث حول كونه تنازلاً أم غري تنازل ،واجلانب الثاين ال مانع أن تكون هناك تنازالت يف
(((
املظاهر واملامرسات ،عندما تكون هناك مصلحة أعىل ،وحينام تكون هناك أولويات.

الأولويات وت�شخي�صها
ال يفوت الشيخ الصفار تناول موضوع التنازالت من خالل حديثه عن مفهوم التقية
وموارد استعملها لكوهنا مفهو ًما دين ًّيا وقضية قرآنية حيث يتحدث برصاحة بأن التقية
حني يبحثها الشيعة إنام يبحثوهنا يف إطارين اثنني ،اإلطار األول :دفع الرضر الشخيص ،أو
فلنقل دفع الرضر املادي عىل الشخص ،أو عىل املجتمع .أما اإلطار الثاين :فهو دفع الرضر
عن األمة ،وعن الوحدة اإلسالمية ،ويعنُون بذلك إنه إذا كانت ممارسة حكم من األحكام
املقررة يف املذهب تربز حالة من االنشقاق يف األمة أو التمزق ،فإن املذهب جييز ألبنائه
ترك ذلك حفا ًظا عىل الوحدة ،ألولوية الوحدة وأمهيتها ،وهذا ينبغي أن حيسب للمذهب
(((
ً
مأخذا عليه.
كامتياز وليس

ّ
ويشخص احلالة واملصلحة ،ويقدّ ر الظرف،
إال أن السؤال هنا :من الذي حيدّ د ذلك،
ومقدار احلرج واالضطرار وظروفه ،وكيف؟
وحول هذا التساؤل جييب الشيخ الصفار أن الذي حيدد ذلك هم اجلهات املتصدية
هلذه املهام ،من العنارص الكفوءة واملؤمتنة ،كام يف أي جمال من املجاالت ،فالفقهاء حيددون
من خالل الفتاوى واألحكام الرشعية العناوين العريضة والرئيسة للقضايا ،أما فيام يرتبط
بتطبيقها عىل املوضوعات فهي مرتبطة باملكلفني ،فالفقيه يقول للمكلف :إذا كان هناك

((( من كتاب االنفتاح بني املصالح واهلواجس .ص  21ـ الطبعة الثانية  ،2009أطياف للنرش والتوزيع،
القطيف ـ اململكة العربية السعودية.
((( من كتاب املذهب والوطن .ص 35
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حرج أو عرس ،وإذا كان فيه مصلحة النظام ،اعمل كذا وكذا ،وهذه عناوين يذكرها
الفقهاء ،ولكن من ّ
يشخص؟ والفقهاء هنا مل يشرتطوا فيمن يقوم بتشخيص املوضوعات
فقيها ،أو أن ّ
يشخص التطبيقات اخلارجية فقيه.
أن يكون ً

إ ًذا املتصدّ ون للقضايا اخلارجية هم الذين يعرفون تطبيقاهتا ،والناس املوجودون عىل
األرض ،هم أعرف بقضايا جمتمعهم ،وقضايا عالقاهتم مع املحيط حوهلم ،من أي جهة
علمية وفقهية ،حيث إن اجلهات الفقهية ،ال متتلك األجهزة الكافية التي توصل هلا التقارير
واملعلومات ،فاملراجع ال يعلمون الغيب ،وال ينزل عليهم الوحي من السامء ليخربهم،
وال يملكون أجهزة كاملة بسبب الظروف التي يعيشوهنا ،وبسبب الواقع الذي نعرفه يف
حوزاتنا ومرجعياتنا ،كام يرشح الشيخ الصفار ،لذلك فإن احلراك السيايس والعالقات
مع األطراف األخرى ،ال يتدخل الفقهاء فيها ،فالناس يديروهنا ويتولون أمورها ،نعم إذا
كان ذلك يصطدم مع عنوان يقتيض حكماً أساس ًّيا فهذا حكم آخر ،ولكن ما دامت املسائل
يف إطار العناوين واألحكام ،فالتطبيق يف املوضوعات وتشخيصها مرتوك للجهات
(((
املتصدية.

التقريب من �أجل التعاي�ش
إن األحاديث عن التقريب بني املذاهب اإلسالمية قد ال يكون عنوانًا دقي ًقا لواقع
احلال ،وفيه يشء من التسامح ،كام يقول الشيخ الصفار «ألن املذاهب أول هي يف واقعها
متقاربة لوحدة مرجعيتها وهي الكتاب والسنة ،والشرتاكها يف األصول واملعامل األساسية
وتوجهات .وثان ًيا:
للدين ،والتباعد احلاصل هو بني أبنائها وليس بني املذاهب كمدارس
ّ
ال أعتقد أن من املطلوب السعي للتنازالت املتبادلة عن القناعات املذهبية ،وهو ما قد
يوحي به عنوان التقريب بني املذاهب ،فلكل مذهب قواعده ومنظومة أفكاره وتوجهاته،
إنام املطلوب حسن العالقة والتعايش بني أتباع املذاهب ،والتعاون بني أتباع املذاهب،
والتعاون يف خدمة اجلوامع املشرتكة واملصالح العامة ،وذلك عن طريق إشاعة روح
((( من كتاب االنفتاح بني املصالح واهلواجس .ص 38
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التسامح وثقافة التعددية ،والتزام أخالقيات احلوار العلمي واالختالف املرشوع».

(((

إذا كانت املذاهب واملدارس اإلسالمية هي يف واقعها متقاربة لوحدة مرجعيتها،
والشرتاكها يف األصول واملعامل األساس للدين ،إال أن ذلك ال يعني التنكر لوجود
حق االجتهاد والنظر يف
اختالفات رئيسة يف قضايا عقدية وفقهية ،نتيجة «إلعامل ّ
النصوص الرشعية ،التي حتتمل أكثر من وجه وتفسري ،حيث إنه من املعلوم أن اختالف
وعزز حرية الرأي والتفكري ،وأفسح املجال
االجتهادات قد أنتج ثرا ًء يف معارف األمةّ ،
لتعدد اخليارات يف معاجلة بعض املشاكل الفكرية واحلياتية التي تواجه األمة.

لكن ما عانت منه األمة ،كام يشري إليه الشيخ الصفار ،هو سوء التعامل والتعاطي مع
الرأي اآلخر ،بني األطراف املختلفة ،بد ًءا من رفض ح ّقه يف الوجود ،وانتهاء بإلغاء حياة
من يقول به ،أو تعطيل دوره وهتميشه ،وتضييق اخلناق عليه ،حيث كان هلذا االستبداد
الفكري ذرائع ومربرات ،من أمهها دعوى احلفاظ عىل وحدة الصف واجتامع الكلمة،
انطال ًقا من أن وجود الرأي اآلخر يعني الفرقة واالنشقاق.

وال شك أن هذا الفهم للوحدة خطأ مرفوض ،كام يرى الشيخ الصفار ،فالوحدة ال
قرسا عىل الناس؛ ألن
تستلزم إلغاء حرية الفكر ،ورشعية االجتهاد ،وال تعني فرض الرأي ً
كأي نص منقول،
ذلك خمالفة لطبيعة البرش القائمة عىل االختالف ،ولطبيعة النص الديني ّ
يقبل النقاش حول صحة نقله ،فيام عدا النص القرآين القطعي الصدور ،أو فهم املراد منه،
مما يشمل النص القرآين ونصوص السنة الرشيفة ،وأقوال األئمة والفقهاء .باإلضافة إىل
ٍ
مناف لظواهر النصوص الدينية ،التي تؤكد عىل كرامة اإلنسان،
ذلك فإن فرض الرأي
(((
واحرتام ح ّقه يف التفكري واالختيار ،والتعبري عن الرأي».

الوحدة والتقارب واالنفتاح ال يعني التطابق والتامثل يف التفاصيل العقدية ،كام أنه

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 183
((( من كتاب الوحدة نقد وتقييم .ص  20ـ الطبعة األوىل  ،2010مكتب الشيخ الصفار ،القطيف ـ اململكة
العربية السعودية.
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أيضا التنازل عن أي يشء من املعتقدات عىل اإلطالق ،إال أنه يمكن مع ذلك
ال يعني ً
تقديم التنازالت ،كام يقول الشيخ الصفار ،يف املامرسات العبادية واخلارجية ،اتقاء للسوء
واألذى ،أو من أجل صيانة أجواء التعايش ،وجلب املحبة وحفظ وحدة املسلمني ودفع
الضغائن ،ومع ذلك فإنه من املهم يف هذا العرص عىل دعاة الوحدة والتقريب نرش ثقافة
حرية االعتقاد ،ومعارضة أي قيود عىل الشعائر واملامرسات الدينية ألتباع أي مذهب ،ألن
(((
عامل اليوم ال يقبل تقييد احلريات الدينية.

إن ما يشدّ د عليه الشيخ الصفار ،ويريد استنتاجه ،ويدعو إىل التأكيد عليه يف ّ
ظل
التحديات املعارصة ،هو اإلقرار بواقع التعددية ،والتعامل معها بكل أرحيية وسعة صدر،
بعضا
هنجا يف التعامل بني املذاهب واملدارس اإلسالمية ،وأن يقبل بعضها ً
والقبول هبا ً
عىل الرغم مما يمكن أن يكون بينها من فروقات واختالفات ،حيث ال بديل اليوم عن
االعرتاف املتبادل واحرتام اخلصوصياتِ ،وقاية لألمة من رشور النزاعات والشقاق
والتمزق ،أو االنشغال بالفتن والرصاعات الداخلية ،عىل حساب مصالح األمة ،وبناء
األوطان وحفظها من التشتت.

يفضل الشيخ الصفار أن ينطلق أي حوار وتفاهم بني املذاهب من أرضية
لذلك ّ
املصالح املشرتكة ،والواقع املعيش الذي تعيشه األمة ،قبل االنتقال إىل احلوار العقائدي
ومباين الفقه ،بسبب «خطورة الوضع الذي حييط بأمتنا العربية واإلسالمية يف هذا العرص،
حتف بنا ،وهذا يوجب علينا أن نتحاور من أجل أن نحفظ
والتحديات واملخاطر التي ّ
أنفسنا ،فكلنا نستقل طائرة واحدة وسفينة واحدة إذا أصابنا الغرق أو العطب فسنغرق
ك ّلنا بمختلف عقائدنا ومذاهبنا وآرائنا ،فلنعمل أولاً عىل حفظ هذه السفينة التي نمتطيها،
فنبدأ احلوار حول مصاحلنا املشرتكة ،وحول القضايا املعاشة التي حتيط بنا ،ألهنا األكثر
(((
خطورة وحساسية».
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 28
((( من كتاب اإلصالح الديني والسيايس .اجلزء األول .ص 45
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اً
ممار�سة التقريب اً
وعمل
قول
يعترب الشيخ الصفار أن طرح موضوع التقريب يف القضايا العقدية أو الفقهية قد
جتاوزه الزمن ،وأصبح من املايض ،وهو يفرتض أن الوعي العام ألبناء األمة ما عاد يركز
مرضا وال خللاً  ،بل قد يكون
عليه« ،فالنظرة الواعية تدرك اآلن أن تعددية اآلراء ليس ً
مبعث إثراء معريف ،وعىل مستوى الفتوى يوفر أمام املسلمني خيارات متعددة ،ملا يرونه
أنسب وأصلح لظروفهم وحياهتم ،ما دامت الفتوى ضمن الضوابط العلمية الرشعية».

ويطالب الشيخ الصفار بعدم تضييع «الوقت واجلهد للتقرب يف القضايا العقدية
والفقهية بمقدار ما نحتاج إىل الفهم الصحيح املتبادل والتعارف املوضوعي ،بعيدً ا عن
التضخيم والتهويل ،وعن اإلشاعات واالفرتاءات ،أو لغة التهريج والتعميم ،فقد تكون
هناك آراء شاذة وممارسات خاطئة يف أوساط هذه الطائفة أو تلك ،لكن التعاطي والتعامل
(((
جيب أن يكون عىل أساس املوقف العام والرأي املشهور وخط االعتدال».

ال يمكن ملوضوع التقريب أن ينجح ويتطور ويصبح ثقافة عامة ،فقط من خالل البناء
عىل حسن الن ّيات واملبادرات الطيبة ،وجهود بعض املخلصني ،ومؤسسات وجممعات
التقريب؛ ألن ذلك ال يكفي ما مل تدعم احلكومات والدول هذا اجلهد بكل قوه ،وتوفر له
كل الدعم وأسباب النجاح .فالنجاح والفشل مرهون بإجيابية العامل السيايس ،كام حياديته
عىل األقل ،أو بتدخله السلبي املعيق ملسرية التقريب ،ويعتقد الشيخ الصفار أن «مسرية
الوحدة اإلسالمية قد اعرتهتا نكسات ،وتعثرت خطواهتا بسبب العوامل السياسية ،حيث
قامت بعض األنظمة احلاكمة يف البالد اإلسالمية بدور إثارة اخلالفات وتغذيتها ،خدمة
(((
ألهداف مشبوهة».

باإلضافة إىل ذلك هناك عامل آخر ،قد يستفيد ويستغل العامل السيايس ،أو

((( من كتاب اإلصالح الديني والسيايس .اجلزء الثاين .ص 127
((( من كتاب اإلصالح الديني والسيايس .اجلزء األول .ص  126من حوار صحفي مع جريدة الوسط
البحرينية.
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يتحالف معه يف إثارة اخلالفات الطائفية وتغذيتها «ويتمثل يف التوجهات املذهبية املتطرفة
يف أوساط خمتلف املذاهب ،هذه التوجهات التي تعرقل مسرية الوحدة اإلسالمية عرب
تركيزها عىل اخلالف املذهبي وتضخيمها ،وخلق أجواء من الشحن والتعبئة اجلامهريية
(((
ضد اآلخر».

إنه ملن املؤكد أن تغيري نمط التفكري عند عامة الناس ،ودعوهتا إىل تقبل اآلخر
واحرتام آرائه ومعتقداته ،بعيدً ا عن أجواء الشحن والتعبئة ،حياج إىل عمل كبري وجهد
ف ّعال ومتواصل ،ال ينحرص يف النقاشات واحلوارات بني النخب داخل الغرف املغلقة
فقط ،وإنام حتتاج إىل ممارسات عملية عىل أرض الواقع ،من خالل نزول هذه النخبة إىل
أيضا
الناس وتوعيتها ،ليس فقط من خالل إخبارها وإعالمها بنتائج مؤمترات كهذه ،وإنام ً
من خالل ربط هذه النتائج واألفكار والرؤى اجلديدة بتأصيلها دين ًّيا ،وذكر احلوادث
والشواهد التي تثبت أن الدين أو الرتاث الديني ،يزخر بالقيم واألفكار واملامرسات
اإلنسانية اخلالقة ،التي عاش فيها أبناء الدين الواحد يف ّ
ظل أجواء املحبة والتعاون
والتكاتف والتآزر من أجل مصلحة هذه األمة ومحاية لوحدهتا ودر ًءا للمفاسد والفتن.

((( من كتاب اإلصالح الديني والسيايس .اجلزء األول .ص  126من حوار صحفي مع جريدة الوسط
البحرينية.

ثالث ًا:
الصراعات الطائفية وتمهيد ظروف معالجتها

الرصاعات الطائفية يف األمة وإثارة التفرقة املذهبية ،عادة ما يكون خلفها عامالن ،كام
يقول الشيخ الصفار ،األول :هو العامل السيايس ،حينام ختطط جهات أجنبية أو سلطات
منحرفة ،إلشغال املسلمني عن قضاياهم املصريية ،أو لتمزيق وحدهتم ،من خالل نبش
أوراق املايض ،وإثارة اخلالفات الطائفية املذهبية وتغذيتها خدمة ألهداف مشبوهة .أما
العامل الثاين فيتمثل يف حالة التخلف التي تعيشها قطاعات كبرية من األمة يف املجال
بعضا ،ويف عدم وجود
الثقايف واألخالقي ،حيث يتجىل ذلك يف جهل املسلمني ببعضهم ً
االنفتاح املتبادل واحلوار اإلجيايب ،ويف أخالقيات التعصب والتشدد جتاه الرأي اآلخر.
وعندما تسود وتنترش ثقافة التعصب واجلهل والعزلة واالنغالق واالنكفاء واإلرهاب
الفكري ،فسوف تنكفئ ثقافة التسامح وأخالقياهتا ،وختفت األصوات التي تنادي وتدعو
لالنفتاح والتعارف اخلالق بني أبناء األمة ،ولن يكون هناك فرص للقاء واحلوار والتعارف
من أجل جتاوز مناطق اخلالف ،إىل أفق الوحدة وخدمة املصلحة املشرتكة ،والتعاون من
(((
أجل مصلحة هذه األمة وقضاياها املصريية.

كثريا ما هيتم الشيخ الصفار ويركز يف خطابه عىل عناوين ومفاهيم التعددية والتعايش،
ً
وأمهية التالقي واحلوار والتعاون بني أبناء األمة بمختلف اجتاهاهتم ومذاهبهم ،الفتًا إىل
أن حديثه عن التعايش والتالقي واحلوار ينطلق فيه من مفاهيم اإلسالم وتعاليمه ،فالقرآن
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول .من حوار مع جملة املوسم.
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يرشع للتعايش السلمي مع الكفار املخالفني لنا يف الدين ،ويشجع عىل التعامل
الكريم ّ
ِ
ين مَل ْ ُي َقاتِ ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
معهم بعدالة وإحسان لقوله تعاىل{ :الَ َين َْهاك ُْم ال َّل ُه َع ْن ا َّلذ َ
ين َو مَل ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ َ
خُ ْ ِ
أيضا
ني} .والقرآن ً
ب المُْ ْقسط َ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
َب ُ
ير ُجوك ُْم م ْن د َيارك ُْم أ ْن ت رَ ُّ

يأمرنا أن نلتزم بأفضل آداب احلوار حينام نتناقش مع اليهود والنصارى يف أمور الدين،
حيث يقول سبحانه وتعاىل{ :والَ تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب إِالَّ بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن} .والقرآن
َ
كذلك يدعو املسلمني إىل عدم التنازع فيام بينهم حتى ال هتدر طاقاهتم وقدراهتم يف
{والَ َتنَا َز ُعوا
الرصاعات الداخلية ،ويفشلون يف إثبات وجودهم بني األمم فيقول تعاىلَ :
حيك ُْم}.
َف َت ْف َش ُلوا َوت َْذ َه َ
ب ِر ُ
كام ينطلق الشيخ الصفار يف حديثه عن التقارب والتعاون بني أبناء املجتمع ،من
معطيات العقل والواقع ،فنحن اليوم ،كام يقول ،نعيش عرص العوملة واالنفتاح ،وأصبح
بعضا ،بينام تنفتح كل غرفة من
العامل قرية واحدة ،فهل من املعقول أن ننغلق جتاه بعضنا ً
غرف بيوتنا عىل العامل كله ،عرب أجهزة التلفاز وقنوات البث املبارش؟
ويف الوقت الذي يدور فيه احلديث عن حوار احلضارات ،فهل من املنطق أن ننفتح
عىل احلضارات األخرى ونتحاور معها ،ونرتدد يف احلوار الداخيل فيام بيننا؟

ثم إن األخطار املشرتكة التي نواجهها كأمة عربية وإسالمية ،والتي من أبرزها حتدّ ي
العدوان الصهيوين ،الذي يرسح ويمرح يف مقدساتنا ،وحيتل أراضينا ،وينتهك حرماتنا،
ويقتل النساء واألطفال ،وهيدم البيوت ،وحيرق املزارع يف فلسطني ،ثم بعدها نتشاغل عنه
باخلالفات اجلانبية حول قضايا جزئية ،وأحداث تارخيية ،أكل عليها الدهر ورشب ،أليس
بحق أنفسنا؟
ذلك من العيب واملخجل ّ
وال ينسى الشيخ الصفار إضافة حتدّ ي العوملة واحلفاظ عىل اهلوية ،وحتدّ ي التخلف
العميق الذي نعيشه ،وجيب أن نفكر يف جتاوزه ،وكذلك املشاكل التي تواجهها جمتمعاتنا
يف كل املجاالت وامليادين السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،التي نشرتك فيها مجي ًعا،
وهتدد واقعنا ومستقبلنا.
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بعضا ،وللتعاون من
أال تدعونا هذه التحديات واملخاطر ك ّلها لالقرتاب من بعضنا ً
أجل املصلحة املشرتكة ،واملستقبل الواحد؟

إذا كان الشيخ الصفار يركز ويكثر من تناول هذا املوضوع ،فذلك ملا يلحظه من وجود
تعبئة يف بعض األوساط باجتاه اخلالفات والفتن املذهبية الطائفية ،فبني فرتة وأخرى تصدر
فتاوى ،وتوزع منشورات ،وتلقى خطب ،إلثارة النزاع املذهبي ،ولتعبئة هذه الطائفة ضد
أيضا ممارسات طائفية
تلك ،والجرتار مآيس املايض ،وخالفات التاريخ املنقرض ،وهناك ً
خطرا عىل السلم يف جمتمعاتنا ،لذلك يرى
من قبل البعض هتدد وحدة أوطاننا ،وتشكل ً
الشيخ الصفار وجوب مواجهة هذه التعبئة وهذا التوجه ببث الفكر الوحدوي الصحيح،
ُون إِ ْخ َو ٌة َف َأ ْصلِ ُحوا
ونرش ثقافة األلفة والتعاون واإلصالح ،اتِّبا ًعا لقوله تعاىل{ :إِ َّنماَ المُْ ْؤ ِمن َ
(((
{وا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل ال َّل ِه مَجِي ًعا َوالَ َت َف َّر ُقوا}».
َبينْ َ َأ َخ َو ْيك ُْم} ،وقوله تعاىلَ :

التقارب عمل ا�ستراتيجي
إذا كانت هناك ظروف سياسية خمتلفة عاشتها جمتمعاتنا سامهت يف توتري األوضاع
ّ
وغذت حالة التشنج الطائفي واملذهبي ،فليس من مصلحة جمتمعاتنا أن تتعمق فيها احلالة
الطائفية ،بل من الرضوري اغتنام الفرص متى ما الحت يف األفق ظروف سياسية خمتلفة
ومواتية ،والتجاوب معها بغية حتجيم حالة التعبئة والتنافر ،والدعوة إىل مدّ اجلسور بني
أبناء األمة ،وجتسري الفجوة بينهم ،لكي يتواصلوا ويعيشوا يف حالة و ّد ووئام وتآلف
وتعاون عىل الرب والتقوى.

وعىل الرغم من أمهية وجود أجواء سياسية منفتحة ،فإن الواقع ال خيلو من عنارص
وجهات تغلب عليها روح الطائفية ،وال يرضيها أن تسود بني أبناء األمة حالة الو ّد والوئام،
فتعزف عىل وتر الطائفية واملذهبية ،وتعمل جاهدة عىل إثارة اخلالفات وتوتري األوضاع،
عرب التحريض وإصدار الكتب والفتاوى التي تزيد حالة االحتقان والتشنج ،وتتس ّبب يف

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول .من حوار مع جملة املواقف البحرينية.
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إعاقة أي جهد يبدل من أجل وحدة أبناء األمة.

لذلك فإن التحريض املذهبي سبب آخر من عوامل املشكلة الطائفية ،إىل جانب
العامل السيايس ،حيث متثل التوجهات املذهبية املتطرفة يف أوساط خمتلف املذاهب سب ًبا
يف عرقلة ثقافة التسامح ومسرية الوحدة ،عرب تركيزها عىل قضايا اخلالف املذهبي ،وخلق
أجواء من الشحن والتعبئة اجلامهريية ضد اآلخر.
ومع ذلك فهناك قوى واعية تدرك أن املصلحة العليا ،وخاصة يف املراحل احلساسة
التي متر هبا األمة ،تقتيض التقارب واالنفتاح واحلوار بني أتباع املذاهب ،بل إن الوعي
اإلسالمي احلقيقي يوجب مثل هذا االنفتاح والتقارب ،بغض النظر عن أي ظروف
سياسية .ومثل هذا التقارب بني أبناء هذه األمة جيب أال يكون جمرد تكتيك مرحيل يفرضه
الظرف السيايس ،وإنام يؤكد عىل اسرتاتيجية ثابتة عىل هذا التوجه ملصلحة اإلسالم
(((
واملسلمني.

إن طريق خروج أمتنا من مآزقها التارخيية ،كام يقول الشيخ الصفار ،يتمثل باألخذ
َّاس
{وال َت ْبخَ ُسوا الن َ
بقيم اإلسالم التي تأمر بالعدل واإلحسان ،واحرتام حقوق اآلخرين َ
اءه ْم} ،وكذلك باالستفادة من جتارب املجتمعات البرشية األخرى التي تتعاطى مع
َأ ْش َي ُ
التنوع الديني تعاط ًيا إجياب ًيا ،فلسنا األمة الوحيدة التي تتعدد فيها املدارس واملذاهب،
فاليهود والنصارى والسيخ واهلندوس والشنتو ،وكل الديانات القديمة واجلديدة ،حصل
فيها تنوع وتعدد يف االجتاهات واملذاهب ،فلننظر كيف يتعايش اآلخرون فيام بينهم ،حيث
آن هِ ْي ِدي لِ َّلتِي ِه َي َأ ْق َو ُم}.
يفرتض فينا أن نكون أفضل منهم {إِ َّن َه َذا ا ْل ُق ْر َ

الس ْل ِم
والسؤال :هل يستعيص عىل أمتنا ،وشعار دينها السلم والسالم {ا ْد ُخ ُلو ْا فيِ ِّ
ِ
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
ني} ،أن
َاك إِ اَّل َرحمْ َ ًة ِّل ْل َعالمَ َ
كَآ َّف ًة} ،وهي حتمل رسالة الرمحة للبرشية مجعاء َ
حتقق السلم والوئام يف داخلها ،وبني مذاهبها املختلفة؟
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين .من حوار مع جريدة األيام البحرينية.
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ومن أجل جتاوز ما متر به أمتنا من رصاع طائفي ،يطالب الشيخ الصفار برضورة أخذ
األمور التالية بعني االعتبار ،اً
أول :اإلقرار بجامعية اإلسالم للطرفني ،وعدم تكفري أحد
بحق االختالف .ثان ًيا :االحرتام املتبادل ،ورعاية حقوق
من أهل القبلة ،مع االعرتاف ّ
املواطنة لكل مسلم يف وطنه مهام كان مذهبه .ثال ًثا :جتريم اإلساءة من أي طرف لآلخر،
والتحريض عىل الكراهية ،دون أن يمنع ذلك عرض كل طرف آلرائه .راب ًعا :تشجيع
احلوار يف القضايا املختلف فيها ،عقدية أو فقهية أو تارخيية ،ليفهم كل طرف اآلخر عىل
خامسا :املشاركة والتعاون يف
حقيقته ،وليكتشفوا مساحات االلتقاء ،وموارد االختالف.
ً
(((
خدمة القضايا العامة لإلسالم واألمة.

�سيا�سة ر�أب ال�صدع
متر به أمتنا يف الزمن املعارص ،من أحداث وتطورات خطرية ومصريية ،أدت
إن ما ّ
إىل زيادة الرشخ والتباعد فيام بني فئاهتا وأطرافها ،فانقسم املقسم ،وجتزأ املجزأ ،وتشتت
الشمل ،وازداد الفشل ،وانحدر موقع هذه األمة إىل قاع السلم احلضاري ،وضعفت
مكانتها بني األمم ،ولن يكون ممكنًا وقف هذا الرتاجع والرتدي واالنحدار ،إال من خالل
وقف كل أشكال التعدي والعدوان بني أبنائها وفئاهتا املختلفة.

يقول حممد بن إبراهيم الرشيد انه« ،ما أحوجنا إىل رأب الصدع ،وسدّ الرشخ العميق
الذي ينشأ بني قوى سياسية يف وطن واحد ،كام هو احلال يف بعض األوطان العربية ،حيث
يلم الشمل ،ويوقف النزاع ،لتعود للبالد وحدهتا ،وتواجه عدوها الذي
حتتاج إىل من ّ
ّ
يستغل متزقها ،ويشعله أكثر؛ ليحقق هو أغراضه العدوانية.

نعتز به من قيمنا اإلسالمية ،ومن أهم ما نحن
ويضيف الرشيد قائلاً  :إن من أعظم ما ّ
يف حاجة إليه من أعامل إنسانية ،هو رأب الصدع ،وإصالح ذات البني ،فإذا كانت احلياة
ماسة إىل رأب الصدع بني أطرافها ،وعود
الفردية ،أو االجتامعية ،أو الوطنية يف حاجة ّ

((( من كتاب املذهب والوطن .ص 131
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اجلمع بني صفوفها ،الزمة فيام مىض ،فإهنا يف وقتنا احلارض ألزم ،واحلاجة إليها أشدّ  ،وعىل
مجيع املستويات ،ذلك ملا اجتاح احلياة املعارصة من متنوع صور اخلالف ،وكثرة أسباب
النزاع ،بل واحلروب بني الدول ،وتعمق صور الرصاعات.

موضحا أن هذه احلاجة املعارصة إىل رأب كل صدع ،حيدث ً
رشخا
ويتابع الرشيد
ً
يف بناء األرسة واملجتمع ،ورضورة العمل عىل عودة اجلمع ،والوفاق والتوحد بني من
ش ّبت بينهم نار الفرقة ،وهدّ دهم التمزق والرصاع ،جتعلنا ندعو جاهدين ،ونأمل من كل
القادرين ،العمل عىل حتقيق حياة آمنة مطمئنة لنا ،وألرسنا وجمتمعنا»(((.

إذا كانت توجهات اخلالف والشقاق ترتعرع يف ّ
ظل االنغالق السيايس واإلرهاب
الفكري ،فإن توجهات التقريب والتقارب والوحدة ال تنمو وال ترتعرع إال يف ّ
ظل أجواء

احلرية واالنفتاح ،وارتفاع مستوى املشاركة الشعبية السياسية ،وقبول التعددية ،واحرتام
الرأي اآلخر .عىل أن من واجب احلكومات ،كام يأمل الشيخ الصفار ،أن تبادر ملعاجلة
الظروف التي تتسبب يف تعميق حالة اخلالف الطائفي واملذهبي ،وأن حتتضن الدولة
مجيع مواطنيها ،وأن الوطن للجميع ،ال يشعر فيه املواطن باالنتقاص والدونية والتحقري،
من أجل أن تؤكد هذه احلكومات حرصها عىل وحدة جمتمعاهتا ومتاسكها أمام خمتلف
األخطار والتحديات.

((( حتى ال تذبل قيمنا ..عود اجلميع ورأب الصدع .حممد بن امحد الرشيد .جريدة الرياض.

رابع ًا:
في ضرورة نشر ثقافة التقارب والتواصل

تكرس الطائفية السياسية يف جمتمعاتنا هي حالة القطيعة بني
أحد أهم املشكالت التي ّ
أطياف املكونات االجتامعية هلذه األمة ،وضعف عالقات التواصل والرتابط بني بعضهم
بعضا ،حيث تغلب عىل الكثري عقلية العزلة واالنكفاء واالنغالق ،وربام اختاذ مواقف
ً
سلبية من اآلخرين والدعوة لإلساءة هلم.
إن القيم الدينية اجلليلة ال تشجع عىل هذه احلال من االنغالق والعزلة ،بل هي تدعو
إىل التحاور بالتي هي أحسن ،والتواصل والتعارف والتعاون عىل كل ما فيه اخلري لإلنسان
باحلب ،وتدفعهم إىل التعاون عىل إعامر األرض،
والبرشية ،وتدعو إىل عامرة القلوب
ّ
والدعوة إىل اخلري ،لذلك فإن حالة االنكفاء واالنغالق ،واجلهل باآلخرين ،وتبني مواقف
سلبية ضدهم ،ال متلك أي أصالة دينية ،واإلنسان الذي ينطلق من القيم اإلهلية ال يتخذ
مثل هذا املوقف السلبي جتاه اآلخرين.

يلفت الشيخ الصفار إىل أن اإلسالم ال ينصح بالقطيعة مع املخالفني ،بفصل وشائج
العالقات اإلنسانية واالجتامعية معهم ،بل عىل العكس من ذلك يويص بالرب هبم،
ِ
ين
واإلحسان إليهم ،ما داموا مساملني غري معتدين ،لقوله تعاىل{ :ال َين َْهاك ُُم ال َّل ُه َع ِن ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ ِ َ
ين َو مَل ْ خُ ْ ِ
مَل ْ ُي َقاتِ ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
ب
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
َب ُ
ير ُجوكُم ِّمن د َيارك ُْم أن ت رَ ُّ
ِ ِ
ني} ،فاملسلم من واجبه االلتزام بحسن اخللق مع كل من يتعامل ويتعاطى معه،
المُْ ْقسط َ
فقد ورد عن رسول ال َّله Aأنه قال( :أحسن صحبة من صاحبك تكن مسلم) ،وجاء عن
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حفيده اإلمام جعفر الصادق( :Eليس منا من مل حيسن صحبة من صحبه ،ومرافقة من
(((
رافقه).

الرس الذي يكمن خلف إشكالية القطيعة والتنافر والتباعد بني أطياف املكونات
ولعل ّ
االجتامعية يف هذه األمة ،هو يف ختلف البنية الثقافية والقاعدة الفكرية ،كام هو التخلف
البنيوي يف جمال العالقات اإلنسانية بني الناس .والشيخ الصفار يرجع إشكالية القطيعة يف
أي امة إىل هذين البعدين ،أي يف ثقافتها وأفكارها ،ويف شبكة العالقات بني مراكز القوى
فيها ،حيث نعاين نحن من أزمات خانقة يف هذين البعدين ،فال هنتم بالوسائل والسبل
التي جتمعنا من أجل التحاور ،وتالقح األفكار واآلراء ،واالستفادة من جتارب بعضنا
(((
بعضا.
ً
عندما تسود وتتجذر حالة القطيعة ،تنترش مظاهر التخلف ،وينتفي معها التفكري أو
االهتامم بالوسائل والسبل التي تؤدي إىل جتسري الفجوة بني الناس ،وتقليص الفواصل
بينها ،وتقريبها من بعض ،ومجعها من أجل التحاور والتعارف وتالقح األفكار واآلراء،
حيث يعتقد الشيخ الصفار بأننا بحاجة إىل تكثيف املبادرات ،واخرتاق احلواجز املصطنعة
بعضا بشكل مبارش ،ولكي نتعلم عىل احلوار الرصيح ،ونرتبى
بيننا ،حتى نتعرف إىل بعضنا ً
(((
عىل قبول الرأي اآلخر واحرتامه مهام اختلفنا معه.

التوا�صل لتنمية روح الت�آلف
كبريا يف خطابه ،ويعدّ من دعاة تعزيز الوحدة
يويل الشيخ الصفار مسألة الوحدة اهتام ًما ً
الوطنية ،عىل قاعدة الوالء ملطلقات اإلسالم وقواعده العامة ،مناد ًيا بتجاوز االختالفات
اجلزئية ،لذلك وبنا ًء عىل هذه القاعدة ،يشعر باملسؤولية جتاه وحدة األمة ومتاسك املجتمع،
((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 28
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار يف كتاب بعنوان (مع قادة الفكر
اإلسالمي).
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار مع جملة املواقف.
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ويعي جيدً ا مدى أرضار النزاعات واخلالفات عىل أمن الوطن ومصلحة املواطنني ،لذلك
فإنه ينطلق يف العمل عىل هذا الصعيد من تركيز جهده عىل حمورين أساسني:
األول :التأكيد عىل ثقافة الوحدة ورضورهتا ،وتأصيل أخالقياهتا كاحرتام الرأي
اآلخر ،والقبول بالتعددية ،والتذكري باألصول الدينية الواحدة بني املسلمني ،والتسامح
جتاه االختالفات الفرعية واجلزئية ،واالهتامم باملصالح املشرتكة لنا كمواطنني ولألمة
اإلسالمية التي تواجه أشد التحديات واألخطار يف هذا العرص ،وكل ذلك عرب الكتابة
والتأليف ،وإلقاء اخلطابات واملحارضات ،والتحادث املبارش مع خمتلف األوساط.

أما املحور الثاين الذي يشتغل عليه الشيخ الصفار ،فهو التواصل االجتامعي ،باملبادرة
إىل زيارة العلامء وذوي الرأي والتأثري ،من أجل متتني أوارص العالقات ،ومناقشة ما يدور
(((
يف األجواء من تساؤالت ،لتوضيح الصورة ،ولتاليف آثار املراحل السابقة.

يتحدث الشيخ الصفار أنه حيرص عىل لقاء أي شخصية تثري اهتاممه ،ولديه قناعة
فكثريا ما حيصل أن تقرأ لبعض
بأن اللقاء املبارش مع أي شخصية يتيح تعر ًفا أفضل إليها،
ً
الشخصيات وعنهم ،إال أن اللقاء هبم يضيف للمعرفة هبم بعدً ا جديدً ا .وعندما يسأل
عن دوافعه وبواعث حرصه عىل مثل هذه اللقاءات ،والتواصل مع نخبة العلامء يف وطنه،
يقول :إن لديه قناعة بأن صورة املواطنني الشيعة ليست واضحة لدى املؤسسة الدينية
كبريا لتلك الصورة ،وساعد
يف بالدنا ،وأن الكتابات والتقارير املغرضة أوجدت
تشوهيا ً
ً
عىل ذلك انغالق الشيعة وانطواؤهم عىل أنفسهم ،بسبب الظروف التي أحاطت هبم،
لذلك كان تصميمه عىل املبادرة لكرس هذا احلاجز ،واالنفتاح مبارشة عىل القيادات الدينية
السلفية املؤثرة ،من أجل أن تسهم اللقاءات يف توضيح الصورة ،وتدشني مرحلة احلوار
(((
والتفاهم.

كام يؤكد الشيخ الصفار دائماً يف خطابه اإلصالحي عىل أمهية التالقي والتزاور كرضورة

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار مع جريدة املدينة السعودية.
((( من كتاب املذهب والوطن .ص 152

148

المسألة الطائفية في خطاب الشيخ الصفار

ملحة ،فمتى ابتعد املؤمن عن أخيه املؤمن ،وانعدمت اللقاءات واالجتامعات بينهام ،حينها
ّ
تكون الفرصة مؤاتية للشيطان ليخلق بينهام حواجز العداوة والفرقة ،وخاصة إذا كان بينهام
اختالف يف الرأي أو املصلحة ،فبسبب االبتعاد تتضخم القضايا الصغرية يف نظر كل منهام
عن اآلخر ،كام ترتاكم االنفعاالت النفسية ،ويقوم الوشاة والنماَّ مون بدورهم اخلبيث يف
نقل املساوئ فيام بني الطرفني .إال أهنام لو التقيا لذاب كثري من اجلليد والرتاكامت النفسية
التي بينهام ،ولتفامها عىل ما خيتلفان عليه ،وجعاله يف حدود الواقعية.
مشكلتنا ،كام يشخصها الشيخ الصفار ،هي يف انعدام أو ق َّلة اللقاءات بني اجلهات
املختلفة يف الرأي أو املصلحة ،حيث يبتعد كل طرف عن أماكن تواجد الطرف اآلخر،
فال القيادات الدينية تك ّثف اللقاءات فيام بينها ،وال احلركات اإلسالمية حترص عىل
االجتامعات ،وال خمتلف اجلهات الفاعلة يف املجتمع تتبادل الزيارات.

إن للقاءات واالجتامعات أثر كبري يف تقريب النفوس ،وتأليف القلوب ،وتضييق
ش َّقة اخلالفات ،فاألحاديث الدينية تؤكد عليها بشكل عجيب ،واإلمام الصادقE
يوجه وصية لتالمذته وأتباعه يؤكد عليهم فيها املواظبة عىل اللقاءات واالجتامعات فيام
ّ
بينهم فيقول( :اتَّقوا ال َّله وكونوا بررة متحابني يف ال َّله متواصلني مرتامحني تزاوروا وتالقوا
وتذاكروا ،وأحيوا أمرنا) ،كام أن اإلمام اجلواد Eيشري إىل أن يف اللقاءات األخوية فائدتني
أساسيتني :فائدة نفسية بتحصيل الرسور واالنرشاح النفيس ،وفائدة فكرية ،حيث يكون
اللقاء فرصة لتبادل اآلراء ،فيقول( :مالقاة األخوان نرشة وتلقيح العقل) ،فالزيارات
واللقاءات تساعد عىل رأب الصدع ،ومل ّ الشمل ،وختفيف حدّ ة الرصاعات ،وهتيئ
(((
األجواء للتعاون والتقارب ،وصدق رسول ال َّله Aحينام قال( :الزيارة تنبت املو ّدة).
عندما تتجاوز األطياف املختلفة يف أي وطن حالة القطيعة ولغة التنافر ،ويتم اإلقرار
بواقع التنوع الفكري واالنتامء املذهبي املوجود فيام بينهم ،وتنفتح بينهم أبواب احلوار
والتواصل املبارش ،عندها تتساقط احلواجز النفسية املصطنعة التي حتول دون تالقيهم،

((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 162
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وتزول الكثري من األوهام واخلرافات والتصورات اخلاطئة ،ويتم جتاوز سلبيات املايض،
وتنتفي مربرات التجييش والتحريض والعداوات املكلفة ،لصالح مسؤولية بناء وطن
اجلميع ،والتنافس اإلجيايب عىل تطويره.

ك�سر حواجز القطيعة
كم يساهم تواصل وتالقي النخب من أبناء املجتمع الواحد ،وعىل اختالف انتامءاهتم
املذهبية ،وفتح أبواب احلوار فيام بينهم ،يف كرس احلواجز واخرتاق احلدود الومهية التي
تفصل بينهم ،بعد أن حالت بينهم تراكامت تارخيية وحواجز ثقافية حان وقت جتاوزها،
وبناء عالقات جديدة ،مبنية عىل أسس صلبة ومتينة ،من خالل معرفة اآلخر وطريقة
تفكريه بشكل مبارش ،وليس عن طرق ووسائل أخرى قد ال تكون دقيقة ،أو أمينة يف نقل
الصورة احلقيقية عن اآلخر.
إن قيمة التواصل واحلوار املبارش واملردود اإلجيايب املؤكد هلام ،جيعل من األمهية بمكان
عىل املدارس العقدية ،رضورة التعارف املبارش فيام بينها ،كام يؤكد الشيخ الصفار ،من
خالل ا ّطالع كل طرف عىل معتقدات الطرف اآلخر بالرجوع إىل مصادره املعتمدة لديه
حارضا ،وضمن الرأي املشهور يف ساحته ،وليس من خالل جماميعه
يف املجال العقدي
ً
(((
احلديثية ،أو كتبه التارخيية ،أو ما يعرب عن آراء فردية شاذة يف وسطه.

إن السعي إىل جتاوز حالة القطيعة ،وفتح أبواب التالقي والتواصل بني أبناء األمة،
وكرس احلواجز واحلدود الومهية ،والرتسبات النفسية العميقة اجلذور فيام بينها ،التي
سببتها تراكامت املايض ،حيتاج إىل توافر ثالثة عوامل ،يمكن أن تساعد يف التغلب عىل
تلك الرتسبات النفسية العميقة اجلذور:

اً
أول :إيقاف اإلثارة هلذه الرتسبات ومنع تغذيتها وتنميتها ،عرب وقف التعبئة والتعبئة
املضادة ،وجتريم ثقافة التحريض عىل الكراهية ،وتبادل الطعن واالهتام والتجريح ،فمن

((( من كتاب خطاب الوحدة نقد وتقويم .ص 30
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املهم وقف بث ثقافة التحريض والكراهية ضد املخالف يف الرأي ،وجيب أن يتوقف
الدعاة عن تعبئة مجهورهم جتاه الطرف اآلخر ،وإبرازه كجهة خطر؛ ألن وجود حالة
تعبوية حتريضية يمنع من إزالة تلك الرتسبات بل يغذهيا ،لذلك علينا أن نوقف االنشغال
باخلالفات العقدية واملذهبية ،والتصدي لألخطار املشرتكة عىل كل الدين ،وكل األمة،
يلف حياتنا السياسية واالقتصادية
فهي
األحق باالهتامم واالنشغال ،فهناك ختلف عميق ّ
ّ
حري بنا أن نعمل مجي ًعا لتجاوزه.
ّ

وثان ًيا :نرش ثقافة التسامح وقبول التعددية واحرتام الرأي اآلخر واستخدام لغة احلوار
يف التواصل معه .أما العامل الثالث فهو :صنع واقع التعايش ،القائم عىل العدل واملساواة
ومراعاة حقوق اإلنسان وحقوق املواطنة ،وتشجيع االندماج واالنفتاح اإلسالمي
(((
والوطني.

إن التطور احلادث اليوم يف وسائل االتصال والتواصل واملعرفة جتعل من إمكان معرفة
اآلخر أكثر سهولة ويرس ،حيث تتوفر فرص للمعرفة واالنفتاح بني أتباع املذاهب من
السنة والشيعة ،كام يشري إىل ذلك الشيخ الصفار ،وذلك عرب الكتب واملجالت ،والقنوات
الفضائية ومواقع اإلنرتنت ،والتواصل املبارش ،وبإمكان كل طرف أن يتعرف إىل اآلخر،
وحقيقته بعيدً ا عن التضليل والتهريج ،والتعميامت النمطية ،فلم يعد إمام املسجد ،أو
خطيب احلسينية ،هو املصدر الوحيد للمعلومات لكل من الطرفني عن اآلخر ،األمر
(((
معرضا للتعبئة والشحن الطائفي يف كثري من األحيان.
الذي كان جيعل اجلمهور
ً
ّ
وتستغل بشكل سلبي
إال أن املشكلة حتدث عندما تستعمل هذه الوسائل احلديثة
يف إثارة الضغائن واألحقاد واحلساسيات والفتن ،من خالل نرش كل ما هو ميسء ورد
يف الرتاث ،من روايات ومواقف متطرفة حا ّدة ضد اآلخر ،بفعل العوامل السياسية،
واالجتاهات التعصبية؛ ألن النتائج بعدها لن تكون إال كارثية عىل اجلميع ،ولن تساهم يف

((( من كتاب املذهب والوطن .ص 134
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع شبكة أخبار إيالف.
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التقريب بني أبناء األمة ،وجتسري الفجوة بينهم.

لذلك يرجو الشيخ الصفار من القائمني عىل الربامج احلوارية السعي اجلا ّد لضبط
مسارات احلوار ،بحيث ال يفسح املجال لطرح اإلثارات الطائفية البغيضة ،من طرف
سني ،أو شيعي ،كتكفري أحد من أهل القبلة ،سنة أو شيعة ،وكالتشكيك يف سالمة النص
القرآين ،أو الطعن يف إسالم الصحابة األجالء ،أو النيل من عرض رسول ال َّله ،Aفهذا
ومقزز ،جيب أن يربأ منه كل مسلم ،إال أن السؤال :ملاذا يثار مثل هذا الكالم
الكالم قبيح ّ
ضمن برنامج فضائي يشاهده املاليني يف العامل؟
إن من أهم إشكاالت بعض هذه احلوارات واملداخالت الدائرة ،كام يالحظ الشيخ
الصفار ،هو انطالقها من حالة التعايل ،وا ّدعاء هذا الطرف أو ذاك أنه األصل ،وأن اآلخر
طارئ دخيل ،وأنه هو اجلهة التي تقرر إسالم هذا وكفر ذاك .وال يفوت الشيخ الصفار
التنبيه إىل أن السنة والشيعة مسلمون واحلمد ل َّله ،ال حتتاج جهة منهم ألخذ شهادة حسن
سرية وسلوك ،أو صك براءة وغفران ،من اجلهة األخرى ،داع ًيا إىل جتاوز هذا املنطق
(((
الوصائي املتعايل.

من �أجل حوارات منتجة
كم هو مؤسف ح ًّقا أن تتخذ احلوارات بني أبناء األمة مسارات غري سوية ومنفلتة
من عقاهلا ،تبتعد عن روح اإلسالم وقيمه ،وتتسبب يف تعميق جراحات األمة ،التي ظلت
مفتوحة مل تندمل منذ وقت بعيد ،حيث يزيدها هذا االنفالت اتّسا ًعا يف الرشخ .ويف
حماولة منه لتحديد إشكاليات العالقة بني أبناء األمة ،ومواضع اخللل فيها ،يرصد الشيخ
الصفار ،ومن خالل جتربته احلوارية ،عد ًدا من األسباب التي حتول دون كرس احلواجز
النفسية ،وفتح أبواب احلوار والتواصل مع اآلخر ،حيث يقول إنه دخل يف حوارات كثرية
كثريا من علامء الشيعة العاملني يف
مع علامء من أهل السنة من خمتلف البلدان ،والتقى ً
((( من كتاب رؤية حول السجال املذهبي .ص 28
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جمال التقارب والتقريب بني املسلمني ،ووجد أن اإلشكاالت التي يطرحها أهل السنة عىل
الشيعة ناجتة عن أحد أسباب ثالثة:

باحلق يف االختالف ،حيث حياسب بعض السنة الشيعة عىل
األول :عدم االعرتاف
ّ
آرائهم املخالفة هلم ،وكأنه يلزم أن يوافق الشيعة عىل كل آراء السنة وإال فهم حماسبون،
إال أن ما جيب االعرتاف به هو أن هناك مدرستني متفقتني يف األصول األساس للدين،
متاميزتني يف جوانب تفصيلية من العقيدة والفقه ،كام هو احلال يف التاميز داخل مدارس السنة
من أشاعرة ومعتزلة وسلفية وصوفية ،وداخل مدارس الشيعة من أصولية وإخبارية.

أما القول بأنه جيب اتّباع كتاب ال َّله وسنة رسوله فهو ما يتفق عليه اجلميع ،لكن هناك
اختال ًفا يف الفهم وقبول بعض املرويات ،فالكتاب والسنة ال حيتكرمها أحد ،ألن كل
طرف يدّ عي أنه يسري حسب الكتاب والسنة .إننا اليوم وبعد أربعة عرش قرنًا من الرصاع
واالنشغال باالختالف واملراهنة الفاشلة لكل طرف أن يغيرّ اآلخر أو يلغيه ،فإنه قد آن
عرصا جديدً ا يف التحاور والتقارب
ونجرب
لنا أن نعرتف بالتعددية وحق االختالف،
ّ
ً
واالحرتام املتبادل.

الثاين :املحاسبة عىل اآلراء والترصفات الفردية من قبل بعض العوام ،أو من قبل
كثريا بالتعرض
جهات متطرفة من الشيعة ،واعرتف هنا بأن بعض الشيعة مثلاً يسيئون ً
بالسب أو الشتم ،لفهم خاطئ لدهيم أو رد فعل ملواقف متطرفة من السنة ،وال
للخلفاء
ّ
ينبغي أن حياسب املذهب كله والطائفة كلها بذلك ،وإال كان الغرب حم ًّقا يف حماسبة كل
املسلمني والعرب ،عىل ترصفات اإلرهابيني واملتطرفني من املسلمني.
الثالث :سوء الفهم حلقيقة وواقع اآلراء الشيعية بقصد أو بغري قصد ،أما لعدم
اال ّطالع أو لالعتامد عىل نقوالت املناوئني ،أو إلبراز اآلراء الشاذة يف املذهب ،وعندنا
يف اململكة مثلاً ال يسمح بدخول كتب الشيعة ،وال فرصة هلم لعرض آرائهم يف وسائل
اإلعالم ،وبعض العلامء ال يكلف نفسه عناء مراجعة مصادر الشيعة املعتمدة ،فيبقى عىل
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تصورات خاطئة جتاه الشيعة.

(((

الدعوة إىل التواصل واللقاء والتعارف وخلق حالة حوارية حضارية منتجة ،هي
ليست دعوة مثالية وترفية ونظرية جمردة ،ومن املهم والرضوري أن تتحول مؤمترات
احلوار والتقريب ،إىل مشاريع عملية تتجسد عىل أرض الواقع ،وأن يؤخذ بعني االعتبار
توسيع رقعة موضوعات احلوار املطروحة وكذلك اجلهات واألطراف املشاركة .والشيخ
الصفار حيدوه األمل يف الوصول إىل برامج عملية جتعل احلوار تعاونًا فعل ًيا يتجاوز األمور
بعضا ،ولكن ال ينبغي الوقوف
ويعرف األطراف ببعضهم ً
النظرية ،حوار يكرس احلواجز ّ
(((
عند هذا احلد ،وإنام االنتقال إىل مشاريع مشرتكة ختدم الدين والوحدة الوطنية.

إن نرش هذه القيم اخلالقة والتوعية بأمهيتها ورضورة التقيد وااللتزام هبا عمل ًّيا ،ليست
مسؤولية فردية تقع عىل عاتق فرد أو أفراد معدودين ،بل هي مسؤولية عامة ومجاعية ،جيب
هتمه مصلحة الوطن ومستقبل الدين
أن يشرتك يف القيام بأعبائها وحتمل أثقاهلا كل من ّ
واألمة ،واملطلوب اليوم وأكثر من أي وقت مىض ،التبشري بمرحلة جديدة يتجاوز فيها
اجلميع خالفات املايض وسلبيات احلارض ،وبلورة مرشوع وطني جديد يراعي حتوالت
الزمن ،والقفزات احلضارية والثقافية السائدة يف عامل اليوم.
ولكون هذا املرشوع مسؤولية مجاعية من واجب اجلميع حتمل أعبائها ،فإنه من املهم
أن تكون مشاركة املؤسسات واملعاهد والشخصيات الدينية يف مقدمة ركب هذا املرشوع
لكون اإلرهاب الذي يواجهه وطننا وبقية دول العامل العريب واإلسالمي له وجهه الديني،
حيث ال يمكن مواجهة هذا اخلطر وهذه اآلفة ،من دون مشاركة هذه اجلهات ،فتفكيك
اجلذور العميقة هلذه اآلفة اخلطرية يتطلب بطبيعة احلال من مجيع أطراف املشهد الديني
العمل عىل عدد من املستويات كام يراهن عىل ذلك حممد املحفوظ من خالل:
اً
يعزز قيم احلوار والتسامح وحقوق اإلنسان ،وينبذ
أول :صياغة خطاب دينيّ ،

((( من كتاب املذهب والوطن .ص 110
((( من كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع جريدة احلياة.
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نزعات الغلو والتطرف والتكفري .وثان ًيا :رفع الغطاء الديني والثقايف ،عن كل املامرسات
واجلامعات ،التي تتوسل العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها وغاياهتا .وثال ًثا :تعميق األبعاد
اإلنسانية لقيم اإلسالم يف فضائنا االجتامعي والثقايف ،فإبراز إنسانية اإلسالم ،واهتامم
هذا الدين بكرامة اإلنسان ،برصف النظر عن دينه أو قومه أو عرقه ،أضحى رضورة
دينية وثقافية ،إلزالة الكثري من االلتباسات واهلواجس الداخلية واخلارجية .وراب ًعا:
إخراجا هلذه املناهج واملؤسسات
تطوير املناهج التعليمية الدينية؛ ألن يف عملية التطوير،
ً
من اهتامها بأهنا تساهم بشكل أو بآخر يف تفريخ ظاهرة اإلرهابيني ،فاحلاجة الدينية
واالجتامعية ،تقتيض اإلرساع يف عملية تطوير املناهج التعليمية الدينية ،وإن عملية التطوير
(((
هذه ،ليست خضو ًعا ملقتضيات خارجية ،بل بفعل حاجات ذاتية واجتامعية ملحة.

إن أي مرشوع وطني جديد هيدف إىل جتسيد معنى التعارف والتقريب والتقارب ،ال
يمكن أن يتحقق إال من خالل توثيق عالقات الو ّد واالحرتام والرتابط بني أبناء الوطن
الواحد ،من خالل نرش ثقافة التقارب والتسامح والتعاون ،وحماربة األفكار التي تدعو إىل
التعصب والعزة باإلثم ،وعدم إضفاء صفة الرشعية عىل
القطيعة ،واإلثارات التي تشجع
ّ
ّ
يستغل
الرصاعات والنزاعات بني اإلخوان ،بحجة أن القضية هي تكليف رشعي ،حيث
ويستعمل هذا الزعم من أجل إسقاط اآلخرين من املخالفني ورميهم بالتهم السيئة ،خدمة
ألهداف مشبوهة ومغرضة.

((( أفكار يف مواجهة اإلرهاب .حممد حمفوظ .جريدة الرياض.

خامس ًا:
قيم التعددية واالختالف والتنوع كمصدر قوة وإثراء في
المجتمعات المتعددة االنتماءات

حق مرشوع،
التعددية واالختالف والتنوع يف هذه احلياة حالة طبيعية ،بل هو ّ
واحلياة البرشية عىل مدى التاريخ اإلنساين عاشت هذه احلالة يف كل مراحلها املتعاقبة،
أيضا،
واملجتمعات اإلنسانية تنوعت وتعددت انتامءاهتا الدينية والعرقية ،كام تنوعت ً
االختالفات والتقسيامت داخل كل جمتمع من هذه املجتمعات.

إن هذه احلال من االختالف والتعدد هلو أمر تارخيي وإنساين ال يمكن إنكاره ،وجد
منذ وجود هذا اإلنسان عىل هذه األرض .ولكون هذا األمر طبيع ًّيا وح ًّقا مرشو ًعا ،فلن
ألي سبب كان ،بحجة أنه ال جيوز أن تتعدد اآلراء ويسود االختالف
يكون باإلمكان إلغاؤه ّ
داخل البيئة الواحدة واملجتمع الواحد ،بزعم أنه يؤدي إىل اخلالف والتنازع والفشل.

يفصل الشيخ الصفار ذلك يف كتابه التنوع
والتنوع بني الناس عىل نوعني ،كام ّ
والتعايش ،األول :تنوع طبيعي تكويني ،حيث وجد الناس أنفسهم ضمنه ،دون اختيار
منهم ،ودون استشارة أحد ،فاإلنسان ال خييرّ قبل جميئه هلذه الدنيا ،يف انتامئه العرقي أو
القومي ،وال يف مالمح شكله ومظهره ،فاألبيض مل ينتخب البياض لنفسه ،وال األسود
اختار السواد لشكله ،ومل يقرر أحد من البرش لنفسه أن ينحدر من الساللة التي انحدر
منها ،أو أن ينتمي إىل القومية التي وجد نفسه منتم ًيا إليها ،وهذا التنوع الطبيعي يتم بأمر
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى
ال َّله ومشيئته ،لذلك يعرب عنه تعاىل باجلعل { َيا َأ هُّ َيا الن ُ
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َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل} ،فال َّله تعاىل هو الذي جعلنا متنوعني يف أعراقنا وقومياتنا
وشعوبنا.

أما النوع الثاين :تنوع اختياري كسبي ،وهو يرتبط بقناعات اإلنسان وأفكاره ،ونمط
سلوكه واجتاهه ،فكل إنسان هو الذي يقرر ما يعتنق من دين ،وما يؤمن به من فكر ،وما
يرتضيه لنفسه من ثقافة وسلوك ،وتب ًعا لذلك تتعدد األديان بني الناس ،وختتلف املدارس
الفكرية ،وتتنوع التوجهات السياسية ،وهذا التنوع ناشئ من تقدير ال َّله تعاىل وحكمته
قادرا عىل التفكري،
خمتارا ً
حرا مريدً ا ً
لوجود اإلنسان يف هذه احلياة ،حيث خلقه ال َّله تعاىل ًّ
واختاذ القرار ،ليكون يف موضع االبتالء واالمتحان ،فيستحق الثواب والعقاب ،يقول
تعاىل{ :و َلو َشاء ال َّله لجََ ع َلكُم ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َو َلكِ ْن لِ َي ْب ُل َوك ُْم فيِ َما آتَاك ُْم} ،ويف آية أخرى
َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ
ون خُ ْ ِ ِ
ك لجََ ع َل النَّاس ُأم ًة و ِ
(((
ني}.
احدَ ًة َوال َيزَا ُل َ
متَلف َ
َ َّ َ
اء َر ُّب َ َ
يقول تعاىلَ :
{و َل ْو َش َ

لقد كرر القرآن ذكر هذه احلقيقة وثبتها ،كام هي التجربة اإلنسانية تثبت هذه حقيقة
البرشية« ،فالتعددية والتنوع ظاهرة قائمة يف كل املجتمعات البرشية ،عىل حدّ وصف
الشيخ الصفار ،إذ ليس هناك جمتمع متجانس بالكامل  ،%100فبعض املجتمعات تتعدد
فيها األعراق والقوميات ،وبعضها تتعدد فيها األديان ،وبعضها تتعدد فيها املذاهب أو
التوجهات السياسية ،وقد حتدث القرآن الكريم عن التنوع العرقي والقومي واعتربه
من دالالت القدرة اإلهلية وعظمتها ،يقول تعاىل{ :و ِمن آياتِ ِه َخ ْل ُق السماَو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض
َّ َ
َ ْ َ
ٍ ِ لمِِ
َف َأ ْل ِسنَتِك ُْم َو َأ ْل َوانِك ُْم إِ َّن فيِ َذلِ َ
ني}.
اختِال ُ
َو ْ
ك آل َيات ل ْل َعا َ

كام حتدث القرآن الكريم عن تعدد الديانات ،واعتربه ظاهرة طبيعية يف هذه احلياة؛
ألن ال َّله تعاىل قد منح اإلنسان حرية االختيار ،وأودع يف نفسه نوازع اخلري والرش ،ويوم
ِ
ِ
ين َها ُدوا
ين َآمنُوا َوا َّلذ َ
القيامة هو يوم الفصل واحلساب ،فسبحانه وتعاىل يقول{ :إِ َّن ا َّلذ َ
ِ
ِ
ين َأشرْ َ كُوا إِ َّن ال َّل َه َي ْف ِص ُل َب ْين َُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة إِ َّن ال َّل َه
الصابِئ َ
وس َوا َّلذ َ
ني َوالن ََّص َارى َوالمَْ ُج َ
َو َّ
ش ٍء َش ِهيدٌ }.
َعلىَ ك ُِّل يَ ْ
((( من كتاب التنوع والتعايش .ص 70
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إ ًذا فنحن أمام سنة كونية وظاهرة اجتامعية طبيعية ،حيث يقاس اليوم وعي
املجتمعات ونضجها ،ومستوى حتضرّ ها ،بمقدار نجاحها يف التعامل اإلجيايب مع التعدد
والتنوع الداخيل ،فاملجتمعات املتحرضة املتقدمة تعترب التنوع مصدر إثراء وإغناء لتجربتها
احلضارية ،فتحرتم اخلصوصيات لكل فئة وطائفة مهام كانت قليلة وصغرية ،وختضع
لقانون وطني عام عىل صعيد حقوق املواطنة وواجباهتا ،حيث يتساوى فيه اجلميع عىل
اختالف أعراقهم وأدياهنم ومذاهبهم وتوجهاهتم ،أما يف املجتمعات املتخلفة ،فغال ًبا ما
حق سائر
يكون التنوع سب ًبا للظلم واحليف ،بأن جتور فئة عىل أخرى ،أو تصادر جهة ّ
يفصل ثوب الوطن عىل مقاس طائفة واحدة.
اجلهات يف ممارسة خصوصياهتا ،أو ّ

وال ينسى الشيخ الصفار اإلشارة إىل أننا يف دول جملس التعاون اخلليجي ليس عندنا
تعدد يف القوميات وال يف األديان ،فاملجتمعات اخلليجية تنتمي إىل األمة العربية ،وتدين
باإلسالم واحلمد ل َّله ،أما التنوع املذهبي فهو يعني االختالف يف بعض التفاصيل املرتبطة
باملعتقدات أو األحكام الفقهية ،مع االتفاق عىل أساسيات العقيدة ،وأركان الدين ،ومعامل
الرشيعة ،إال أن هذا االختالف ال ينبغي أن يؤثر أبدً ا عىل الوحدة الوطنية ،ما دام اجلميع
يؤمنون بدين واحد يدعوهم إىل الوحدة والتعاون ،حيث يقول تعاىل{ :إ َِّن َه ِذ ِه ُأ َّم ُتك ُْم ُأ َّم ًة
ِ
(((
ب َوال َّت ْق َوى}».
َواحدَ ًة َو َأنَا َر ُّبك ُْم َفا ْع ُبدُ ون} ،ويقول تعاىل أيضاَ :
{و َت َع َاونُوا َعلىَ ا ْل رِ ِّ

التنوع الخالق �أو الخراب
هناك من يتخذ من موضوع االختالف والتنوع ذريعة إىل االنعزال والتقوقع عىل
الذات ،ومنصة لرمي اآلخر املختلف بشتى التهم واألقاويل غري العادلة ،التي دائماً ما
تصدر عن عدم معرفة ودراية باآلخر ،أو ألهنم ال يتفقون معهم يف كل ما يؤمنون به
ويعتقدون فيه ،مما يؤدي إىل إثارة الشكوك والظنون بني الفرقاء ،وبالتايل إىل تبادل األقاويل
واالهتامات وتقاذفها ،مما قد يؤدي إىل انزالق األمور بعدها إىل ما ال حيمد عقباه.
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول .من حوار مع جملة املواقف البحرينية األسبوعية.
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إذا مل تتحول حالة االختالف والتنوع إىل أمر طبيعي وواقعي ومس ّلم به يف حياة الناس،
واىل حالة ثقافية معيشة وعادية يف احلياة اليومية ومعرتف هبا ،فإنه سيكون من الصعوبة
عىل الفرقاء يف املجتمع الواحد العيش هبدوء واستقرار بعيدً ا عن منقصات وسلبيات
وتداعيات حالة التباعد والفرقة.

السبات واجلمود،
عندما تكرب وتتوسع أعراض الضعف والتشتت ،الذي يؤدي إىل ّ
يتحتم عىل أبناء املجتمع الواحد التفكري للخروج من أسار هذه احلالة املزرية ،خللق جتربة
جديدة يف طريقة التعامل والتعاون بينهم عىل قاعدة اإلقرار بأن حالة االختالف والتعدد
ٍ
يشء خميف وسلبي ،وسب ًبا للتباعد والعداوات
أمر طبيعي ،والعمل عىل حتويله من
والنزاعات والرصاعات ،إىل حالة إجيابية وخلاّ قة ،وسب ًبا للتقارب والوحدة والتعاون
والتفوق واالنجاز والقوة.

التعددية يف احلياة العامة ،كام يقول الشيخ الصفار ،هي وسيلة فضىل يف إدارة الشأن
العام لكون «التعددية هي احلالة الطبيعية ،وبدوهنا سيكون البديل هو القمع والكبت ،يف
كل جمتمع هناك فئات قد تتبنى أو تؤمن بأفكار ونظريات ،هذه الفئات إذا مل يتح املجتمع
هلا الفرصة للتعبري عن قناعاهتا واختياراهتا السياسية والفكرية بشكل علني ،ستتجه إىل
رسية ،إذا مل تكن الفرصة متاحة إال لقوة واحدة مهيمنة أو جهة
التعبري عن ذلك بطرق ّ
الرسي ،وتنشط
معينة ،فإن باقي القوى لن تتنازل عن اختياراهتا بل ستلجأ إىل العمل ّ
خلف الكواليس ،وتعمل عىل معارضة القوى املهيمنة بكل األساليب.
ومرش ًعا هلا ،كام نجده لدى الدول التي تعمل
أما عندما تكون التعددية مباحة
ّ
بالتعددية احلزبية ،فإن مجيع القوى تعمل يف وضح النهار ،وتكشف عن اختياراهتا وآرائها
أي عمل ختريبي
بوضوح ،دون خوف أو ارتياب ،وبالتايل فال خوف عىل القوة احلاكمة من ّ
أو معارض ينمو يف اخلفاء ،وقد أثبتت التجارب التارخيية أن احلكومات مهام امتلكت من
أسباب القوة ،ال يمكنها أن جترب الناس عىل اعتناق آراء وأفكار ال يرغبون يف اعتناقها
أو اإليامن هبا .وعندما توجد فئة تعمل يف اخلفاء وحتت األرض ،فال يمكن احلديث عن
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االستقرار السيايس واالجتامعي؛ ألن هذا االستقرار قابل لالنفجار يف أية حلظة».

(((

ً
بعضا عىل اهلوية
الصدد
متسائل :إنه بدلاً من أن نذبح بعضنا ً
يقول هاشم صالح يف هذا ّ
يف ّ
بعضا عىل االحتاد االنصهاري
ظل الدولة املركزية الصارمة ،وبدلاً من أن نجرب بعضنا ً
والتوحيد القرسي الذي ستقهر فيه حتماً فئة معينة بقية الفئات يف عقر دارها ،ملاذا ال نحاول
زواجا كاثوليك ًّيا؟
أن نجد صيغة للتعايش ال تكون طال ًقا انفصال ًّيا ،وال
ً

وهم الدولة
جييب صالح عن هذا التساؤل بقوله« :ينبغي أن نتخىل تدرجي ًيا عن ْ
الواحدة املوحدة األحادية املنسجمة التي ال حتتوي عىل أي تنوع أو اختالف يف أحشائها
ومكوناهتا .دولة مشكلة من دين واحد أو حتى مذهب واحد وعرق واحد ولون واحد:
هذا مستحيل! التامثل النمطي الكامل املطلق يشء طوباوي غري موجود عىل وجه األرض.
وأصلاً غري مستحب .معظم دول العامل حتتوي عىل مكونات خمتلفة إما عرق ًّيا ـ لغو ًّيا ،وإما
دين ًّيا ـ مذهب ًّيا وإما االثنني م ًعا .وهذا ليس شي ًئا سلب ًّيا بحدّ ذاته وليس مشكلة مستعصية إذا
ما عرفنا كيف نترصف جتاهه ووسعنا عقولنا قليلاً  ..فالتنوع يقيض عىل النمطية والرتابة
وجيعل البلد أكثر مجالاً
وغنى وجاذبية .والتنقل من إقليم إىل إقليم آخر خمتلف يشعرك
ً
باالرتياح .التنوع نعمة ال نقمة« .اختالف أمتي رمحة!» ولكننا ال نرى فيه إال اجلانب
السلبي بسبب عقليتنا املتحجرة وكرهنا لكل تنوع أو اختالف .ثقافتنا االستبدادية عىل
مدار التاريخ غري متعودة عىل قبول االختالف ،ومع ذلك فإننا نكابر ونريد إقناع العامل
(((
بأننا ديمقراطيون!».
عندما يتنكر أحد لوجود اآلخر ،ويعترب وجوده وحده هو املرشوع واألصل ،وأن
اآلخرين ال أصل وال وجود هلم ،أو أراد أن يفرض وصايته عليهم ،وأن يذوبوا فيه
ويلتحقوا به ،فإن ذلك األمر سيكون ترشي ًعا ألبواب الفتن والرصاعات التي ال تنتهي،
امرا كان مفعولاً  ،كام أن هذه احلال من
وتبقى مفتوحة عىل طول الزمن ،إىل أن يقيض ال َّله ً

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول .من حوار أجرته اجلهة املرشفة عىل إصدار كتاب «مع
قادة الفكر اإلسالمي».
((( هاشم صالح .إما الفيدرالية وإما التقسيم! جريدة الرشق األوسط بتاريخ 2011/12/18م.
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مفتاحا لآلخرين من املغرضني وأصحاب الن ّيات السيئة للترسب
الفرقة والتنازع ستكون
ً
داخل املجتمع والتغلغل بني أطيافه وأطرافه ،من أجل ّ
بث الفرقة بينهم ،وعندها إذا ما
وقع الفأس عىل الرأس ال تنفع دعوات التقريب ووحدة الصف.

وكم هو مفرح ومفيد لتلك األطراف املغرضة أن تستمر وتسود حالة الفرقة بني
أبناء املجتمع الواحد ،لكي مترر أجندهتا وأغراضها ومآرهبا السلبية واملرضة واملشينة؛ ألن
متر يف جمتمع وا ٍع ومدرك لكل ما يدور من حوله من تنافس
هذه املشاريع ال يمكن أن ّ
ورصاعات بني أطراف ومشاريع خمتلفة ،وقد حيمل بعضها أهدا ًفا شيطانية تريد متزيق هذه
األمه من أجل اهليمنة والسيطرة عىل خرياهتا ومقدراهتا.

�إدارة التنوع واالختالف
استمر أبناء األمة الواحدة
لن يكون ممكنًا وقف هذه االخرتاقات املغرضة واملرضة ،إذا
ّ
يعيشون حالة التنازع والفرقة وتبادل التهم والدعايات اجلارحة .وإذا مل توضع احلدود
هلذه النزاعات والرصاعات ،من خالل بناء وخلق األطر املناسبة حللها أو إدارهتا بشكل
حضاري ٍ
ومبني ومرتكز عىل
راق ومتطور ومتسق مع التطور الذي تشهده دنيا البرش،
ٍّ
ٍّ
معيارا يرتكز عليه يف تقييم وتقويم األمور
قواعد ومبادئ وقيم الدين العليا ،التي تكون
ً
عىل أسس تسودها أخالقيات االحرتام املتبادل ،وإال فإن اجلميع سيكون هن ًبا لكل من
ودب ،ووبالاً عىل هذه األمة ،وكارثة ال يعلم إال ال َّله متى نخرج منها ،هذا إذا خرجنا
هب ّ
ّ
منها ساملني.
مسألة االختالف والتعدد يف جمتمعاتنا ال بد من إدارهتا من خالل ضوابط قيمية
وعملية ،وضمن أطر قانونية ثابتة ومؤسسات وطنية مستقرة ،يلتزم هبا اجلميع ،إن مل تكن
ملزمة للجميع ،تعالج من خالهلا كل القضايا املختلف فيها وحوهلا بروح إجيابية ،وذلك
ملصلحة الدين واألوطان وكل أبناء هذه األمة ،حتى ال تكون هناك فتنة ،وال تكون مسائل
اخلالف البؤرة التي تتفجر منها رصاعات األمة ،ومساحة يستغلها أعداؤها ،ويلعبون
مرسحا تنفلت فيه كل الرغبات واحلساسيات غري املنضبطة،
عىل تناقضاهتا ،أو تكون
ً
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واالنتامءات الضيقة املنفلتة من عقاهلا ،واخلارجة عن القيم وعىل الضوابط.

والشيخ الصفار دائماً ما ُيذكِّر بأن مسألة االختالف والتعدد سنة كونية ال جيب
أن ن ِ
ُعقدها ،أو نتعقد منها بل «إن جمتمعاتنا بحاجة ماسة للوعي باحرتام الرأي اآلخر
واالعرتاف به ،وخاصة يف املجال الديني القائم عىل أساس االقتناع واالطمئنان حيث
{الَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين}»(((« .واملطلوب من كل فئات األمة أن يديروا خالفاهتم بالطرق
السلمية ،عىل أساس احلق يف االختالف ،واحرتام الرأي اآلخر ،واالستفادة من أسلوب
احلوار والتعامل اإلجيايب ،وتغليب املصلحة العامة عىل املصالح الفئوية ،والتعاون يف
(((
املساحات املشرتكة».

االختالف يف املسائل الدينية والقضايا الفقهية أو االجتهاد يف أمور الدين وتباين
اآلراء فيها واالختالف حوهلا ،هو أمر معروف ومتداول ومسلم به ،حيث خيتلف العلامء
يف آرائهم الفقهية حول مسائل العبادات ،وحول بعض مسائل املعامالت ،وهو األمر
الذي ال ضري فيه وال إشكال حوله .إال أن السؤال هو كيف ينسحب هذا التنوع والتعدد
عىل القضايا العامة ،ويف إدارة الشأن العام ،وينعكس إجياب ًّيا عىل واقع احلياة ،وعىل كافة
الصعد املختلفة من حياتنا ،بحيث ال يتحول هذا االختالف والتنوع إىل رصاعات داخلية
ّ
سلبية.

إذا كان االختالف يف املسائل الفقهية التي هي ّ
حمل ابتالء فردي لإلنسان املسلم هو
أمر معروف ومتداول ،وال ضري فيه ويعرب عن حالة من اإلقرار والقبول به ،فإنه من املهم
أيضا أن ال يكون هناك ضري أو مشكلة يف مسائل إدارة الشأن العام واالختالف حوهلا ،بام
ً
يتيح ألصحاب املدارس واملشاريع الفكرية والثقافية والسياسية والفقهية املتنوعة الفرصة
لكي متارس ح ّقها الطبيعي يف االجتهاد والعمل ،واملسامهة يف تطوير جمتمعاهتا والرقي
هبا.
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول .من حوار مع جملة «شهر ال َّله» السنوية.
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول .من حوار مع جملة املواقف البحرينية األسبوعية.
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إال أن ما جيب التأكيد عليه يف حال بروز أي إشكاليات أو تناقضات أو تضارب يف
الرؤى واملشاريع ،أن يعود اجلميع لالحتكام إىل أنظمة وقوانني متفق عليها ،كام يؤكد
الشيخ الصفار ،حيث «ينبغي أن ّ
حتل وأن تعالج بالتأكيد عىل أخالقيات اإلسالم ،وعىل
صحيحا أن حتاول
مبادئ اإلسالم الحرتام الرأي اآلخر ،والحرتام التوجه اآلخر ،فليس
ً
حق املرجعية األخرى يف أن يكون هلا مرشوع ويف
فئة أو حتاول مجاعة مرجعية معينة إلغاء ّ
أن يكون هلا رأي ،إذا كانت هذه املرجعية ترى أن من ح ّقها أن تعبرّ عن رأهيا ،وأن تطرح
أيضا رأ ًيا.
مرشو ًعا يف ساحة األمة ،فهذا يعني أن تعرتف بأن للمرجعية األخرى ً
ويتابع الشيخ الصفار كالمه بالتأكيد عىل أمهية التكامل ،من خالل احرتام بعضنا
بعضا ،وتق ّبل التنوع والتعددية ما دمنا قبلنا بفتح باب االجتهاد ،وما دمنا قد قبلنا بأننا
ً
وأساسا عىل مستوى األمة اإلسالمية هناك تنوع مذهبي ،وإذا كنا
مجي ًعا ضمن دين واحد،
ً
نطرح التقارب والتقريب بني املذاهب عىل اختالفها يف املجال العقدي والفقهي ،فأحرى
بنا أن نرص عىل الوحدة وعىل التقارب بني أتباع املذهب الواحد ،وبني مرجعياته املختلفة
يف املشاريع ويف التوجهات الفكرية ،حالة التنازع والرصاع هذه يف الواقع حالة مرضية،
ناشئة إما من ضيق األفق ،وإما من وجود أغراض نفسية ،بأن يكون هناك حتاسد ،أو يكون
هناك تكالب عىل مصلحة معينة ،وينبغي أن ننرش يف املجتمع ثقافة قبول التعددية واحرتام
(((
الرأي اآلخر ،والتوحد مع التنوع يف إطار مشرتك خلدمة القضايا العامة واملشرتكة».
لذلك فإن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن االختالف والتنوع هو من نواميس احلياة
وسنن الكون ،وأن االختالف يف الرأي هو جزء من الطبيعة البرشية يف هذه احلياة ،وأهنا
ّ
واحلط منها ،حيث لكل منا أهواؤه
ظاهرة صحية وطبيعية ومألوفة ،ال ينبغي تسفيهها
وتوجهاته املحددة ،ولسنا نامذج مستنسخة من بعض ،أو صدى لبعضنا
ورغباته املختلفة،
ّ
بعضا ،وهو ما يستدعي من اجلميع القبول بحرية الرأي والرأي اآلخر واحرتامه.
ً

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين .من حوار مع شبكة املعصومني األربعة عرش
االلكرتونية.
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من الصعب أن تتحقق هذه القيمة اإلنسانية بيننا وتتجسد يف سلوكنا ،من دون اإلقرار
هبا والتسليم ببداهتها ،ومن ثم العمل عىل تطبيقها يف الواقع من خالل فتح املجال وإتاحة
الفرص للجميع للعمل وفق قناعاهتم ورؤاهم وحتقيق مصاحلهم بالطرق املرشوعة ،ووفق
ضوابط تتيح املجال للجميع عىل العمل بكل حرية ،وبنا ًء عىل تكافؤ الفرص املتساوية،
وبعيدً ا عن ّ
الصدام والعنف.
كل أشكال الوصاية واإللغاء ،أو كل ما يؤدي إىل ّ

الفصل الرابع
إشكاليات التعصب واالستبداد والحرية يف التاريخ
اإلسالمي

اً
أول:
العصبية القاتلة

يغلب عىل الثقافة السائدة يف جمتمعانا النظرة السلبية جتاه اآلخر ،مما يؤثر عىل سلوكنا
جتاهه ،ومواقفنا منه ،ومعرفتنا اجليدة له ،وسواء كان هذا اآلخر خمتل ًفا عنا عرق ًّيا أو حضار ًّيا
أو فكر ًّيا وثقاف ًّيا ،أو كان آخر ممن خيالفنا الرأي واملواقف واالجتاهات األيديولوجية
والسلوكية ،فإن هذه النظرة السلبية دائماً ما تفتش عن الفروقات والتاميزات مع اآلخر،
وتؤجج االختالفات معه وتربزها ،حيث تؤدي إىل رفض القبول به والتعايش معه ،وهو
ّ
أسريا
األمر الذي جيعل اجلميع غري قادر عىل النظر لآلخر بحيادية وإنصاف ،وجتعله
ً
للمواقف العصبوية املسبقة ،مهام تغري الزمن وتبدّ ل احلدث.

يشري الشيخ الصفار إىل أنه مع وضوح رؤية اإلسالم يف القبول باآلخر ،واالعرتاف
مغايرا يف الدين واملبدأ ،ومع شدّ ة التحديات واألخطار
به ،والتعايش معه ،حتى وإن كان
ً
التي حتيط باألمة اإلسالمية يف هذا الزمان ،ومع أننا نعيش عرص االنفتاح والتقدم العلمي،
خطرا دائماً عىل هذه األمة ،ال يزال
إال أن داء التعصب املذهبي املقيت ،والذي يشكل
ً
ويكرس متزقها وترشذمها ،ويمنعها
ينخر يف كيان أمتنا اإلسالمية ،فيقعد هبا عن النهوضّ ،
التوحد واجتامع الشمل ،حيث تسود أجواء األمة تشنجات طائفية مذهبية يف العديد
من
ّ
من البلدان والبقاع ،بام خيالف قول رسول ال َّله( :Aمن كان يف قلبه حبة من خردل من
عصبية ،بعثه ال َّله يوم القيامة مع أعراب اجلاهلية)( ،ليس منا من دعا إىل عصبية ،وليس منا
من قاتل عىل عصبية ،وليس منا من مات عىل عصبية).
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هناك مناطق عديدة من العامل اإلسالمي ،يعيش أبناؤها تنو ًعا مذهب ًيا ،لكنهم مع
األسف الشديد يعجزون عن التعايش والتعاون واالنسجام فيام بينهم ،وهم أبناء دين
واحد ،ووطن واحد ،وقومية واحدة ،فيقع بينهم الرصاع والتنافر ،وحتدث حاالت من
االضطهاد املذهبي ،والتمييز الطائفي ،مما يدفع الشيخ الصفار للتساؤل هل االختالف يف
املذهب مربر للرصاع والتنافر ،عىل الرغم من املشرتكات الواسعة بني املذاهب اإلسالمية،
واالتفاق يف أصول واحدة مشرتكة؟

الموقف من التنوع
حينام يكون االنتامء املذهبي للمواطنني املسلمني متنو ًعا ،فإن أمامهم أحد خيارات
مشريا إىل أن اخليار األول
ثالثة ،للتعاطي مع هذا التنوع والتعدد ،كام يقول الشيخ الصفار،
ً
يتمثل يف حماولة الفرض واإللزام ،من خالل سعي أتباع كل مذهب لفرض مذهبهم عىل
اآلخرين ،وإلزامهم بأخذه والتعبد به؛ ألن أتباع كل مذهب يعتقدون بأحقية مذهبهم،
ويرون أنفسهم مكلفني بنرشه وتطبيقه.

إال أن هذا اخليار كام يوضح الشيخ الصفار يواجه إشكالاً من الناحية الرشعية؛ ألن
املعتقد ،وطريقة التعبد ،ال يصح فرضها باإلكراه ،حيث ال إكراه يف الدين ،بل جيب أن
يكون عن قناعة ،واندفاع ذايت ،كام أن الرشع ال جييز للمسلم أن يفرض عىل اآلخرين ما ال
ْت
يعتقدونه ،ويؤمنون به ،فال َّله تعاىل مل يعط لنبيه Aهذا احلق ،وإنام قال لهَ { :ف َذك ِّْر إِ َّنماَ َأن َ
ِِ
ت َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َص ْيطِ ٍر}َ ،
ني} .
{أ َف َأن َ
ُم َذك ٌِّر * َل ْس َ
َّاس َحتَّى َيكُونُوا ُم ْؤمن َ
ْت ُتك ِْر ُه الن َ

ومن الناحية العملية ،فإن كل جتارب فرض األفكار واملعتقدات ،هي جتارب فاشلة،
حيث يتمسك الناس بأدياهنم ومذاهبهم أكثر يف حالة التحدي واملواجهة ،وواقع الشعوب
اإلسالمية يف البلدان التي كانت هتيمن عليها الشيوعية أوضح شاهد عىل ذلك ،كام إن مثل
هذه املحاوالت حصلت يف بعض فرتات تارخينا ،عندما حاولت بعض اجلهات فرض
رأهيا أو مذهبها عىل اآلخرين كوهنا متثل األكثرية ،أو متتلك القدرة والقوة ،إال أن تأثري
تلك املحاوالت كان وقت ًيا وحمدو ًدا.

السإلا خيراتلا يف ةيرحلاو دادبتسالاو بصعتلا تايلاكشإ
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يتحصن أتباع كل مذهب يف خندق
أما اخليار الثاين :فهو حالة العداء والرصاع ،حيث
ّ
مذهبهم ،ويعبئون أفرادهم جتاه املذهب اآلخر ،وتسود حالة التشنج والعداء ،ويكون هناك
قطيعة وتنافر ،وتقوم اجلهة املقتدرة باضطهاد اجلهة األخرى ،التي ستعمل بدورها للدفاع
عن نفسها ،ولالنتقام من الطرف اآلخر ،وبذلك يدخل املجتمع يف نفق الرصاع الداخيل،
الذي قد ينتهي إىل حرب أهلية ،حيث خيرس اجلميع ،وتكون الفرصة مؤاتية لألعداء،
أعداء اإلسالم ،وأعداء البالد ،لينفذوا من خالل هذا الرصاع خمططاهتم ومؤامراهتم.

أما اخليار الثالث الذي يتحدث عنه الشيخ الصفار فهو التعايش ،حيث يعرتف كل
طرف لآلخر بح ّقه يف التمسك بقناعاته ومعتقداته ،وممارسة شعائره الدينية ،والعمل وفق
اجتهاداته املذهبية ،ويتعامل اجلميع فيام بينهم مواطنني متساويني يف احلقوق والواجبات،
متعاونني لتحقيق املصلحة العامة ومواجهة األخطار املشرتكة ،وهو ما يأمر به اإلسالم،
وتدعو إليه تعاليمه السمحاء ،وهو منهج أئمة اإلسالم ،وأعالم املسلمني الواعني
أيضا ما يدعو إليه العقل واملنطق السليم ،وتفرضه طبيعة االشرتاك يف
املخلصني ،وهو ً
ظروف حياتية واحدة ،وضمن وطن واحد ،وكام يقول اإلمام حممد بن عيل الباقر:E
(((
(صالح شأن الناس التعايش).

احتكار الحقيقة
يف ّ
ظل حالة التنوع والتعدد الذي يتكون منه واقع هذه األمة التارخيي ،هناك من
الناس من ال يزال يامرس إرها ًبا فكر ًّيا باسم محاية العقيدة والدين ،وخيارهم األوحد
هو يف فرض عقيدهتم عىل اآلخرينُ ،مدّ عني احتكار احلقيقة ،بعيدً ا عن األدلة والرباهني،
فيشككون يف دين اآلخر ،ويصدرون فتاوى التكفري والتبديع والتضليل ضده ،ويصادرون
حقه يف التعبري عن رأيه ،وجييزون ألنفسهم اهتامه بمختلف التهم ،وإهدار حقوقه ،وهتك
حرماته ،بعيدً ا عن أي وازع ديني وأخالقي.
((( من كتاب التنوع والتعايش .ص 151
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إن عىل هؤالء الناس التأمل ومراجعة ضامئرهم ،وإعادة النظر يف مواقفهم
وأطروحاهتم املتشددة جتاه اآلخر ،فالواقع اخلارجي الذي نعيش ،كام الظروف املحيطة
بنا اليوم ،واملليئة بالتحديات واألخطار ،ال تسمح باملزيد من الترشذم والتفرقة ،حيث
الطائفية البغيضة تعصف باملنطقة ،واملؤامرات اخلارجية هتدد شعوب هذه األمة ،وهو ما
حيتم علينا تقبل بعضنا البعض بكل رحابة صدر ،والتعايش فيام بيننا بكل أرحيية ،وإذا كنا
مقتنعني بأن ما نعتقده هو احلقيقة ،فإن الدعوة إليها لن تكون جمدية إال باحلوار واحلكمة
واملوعظة احلسنة ،بعيدا عن أساليب اإلكراه والقمع ،وبعيدً ا عن اهتام ن ّيات اآلخرين ،أو
التشكيك يف دينهم.
ِ
ُكرس ثقافة احلوار ،وتعتمدها
وإذا مل ت َُسد احلكمة بني األطراف املختلفة واملتباينة ،وت ِّ
لغة يف التخاطب والتفاهم فيام بينها عند االختالف والتنافس ،وإال فإن البديل عن ذلك
هو أحد خيارين اثنني كام ّ
حيذر الشيخ الصفار :فإما هيمنة إرادة معينة وخضوع اآلخرين
لقوهتا ،لكن مع شعور بالغبن ،وحتفز لالنتقام والثأر ،مما جيعل العالقة بني الطرفني قلقة
حذرة ،تنعدم يف ظلها فرص التعاون والبناء ،واالنسجام الوثيق ،وإما سيادة ثقافة التناحر
تكرس انغالق كل طرف عىل ذاته ،واهتاممه بالتحشيد والتعبئة ضد اآلخر،
والتغالب ،التي ّ
حتى جتد األطراف نفسها يف مأزق حرب ونزاع قد يصعب عليها اخلروج منه.
إنه ملام ال شك فيه أن التفاوض واحلوار هو اخليار الصحيح ،والبديل األفضل؛ ألنه
يعني اعرتاف األطراف ببعضها ،ورغبتها يف الوصول إىل توافق مشرتك ،يتيح هلا فرصة
التعارف املبارش ،وحتديد نقاط االتفاق ومواقع االختالف ،فاحلوار اليوم هو سمة احلياة
السياسية واالجتامعية يف املجتمعات املتقدمة ،إال أن حضوره ودوره يف جمتمعاتنا ال يزال
حمدو ًدا باهتًا ،حيث دفعنا ،وال نزال ،ثمنًا باه ًظا لغياب احلوار الفاعل عن أجوائنا ،يتمثل
يف احلروب بني الدول واحلكومات ،ويف االضطرابات السياسية واألمنية الداخلية ،ويف
(((
الرصاعات القومية ،والفتن الطائفية ،والنزاعات الفئوية.
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 43

ثاني ًا:
تاريخية االستبداد والتعصب

من الرضوري االعرتاف بأن هذه احلياة مليئة باألديان والعقائد واملذاهب وامللل
والنحل التي ال تعدّ وال حتىص ،متنوعة ومتعددة األشكال واألنواع ،كام جيب االعرتاف
أن الناس يف هذه الدنيا هلم أفكار تستند أو ترجع إىل مثل خلفيات كهذه ومرجعيات دينية
وعقدية ومذهبية ،وهم يعتقدون بصحتها وصالبتها ورسوخها .وما نعتقده وندعيه نحن
أيضا يف أفكارهم ،كام ال يعني ذلك أن أفكار
من صحة مطلقة يف أفكارنا ،يعتقده اآلخرون ً
اآلخرين ال متلك شي ًئا من الصحة ،أو ال تتضمن بعض العنارص الصحيحة.

وكام يقول الشيخ الصفار ،إنه ملن الطبيعي أن يسعى أصحاب كل دين أو مذهب إىل
نرش دينهم والتبشري بعقيدهتم ليغطي أكرب مساحة ممكنة من أبناء البرش ،فام داموا يعتقدون
واحلق يف دينهم ،فسيكونون مندفعني لدعوة الناس إليه ،كام أن وفاء وإخالص
الصواب
ّ
متحمسا للتبشري به؛ وألن الدين يصبح جز ًءا مهماًّ من ذاتية اإلنسان
كل شخص لدينه جيعله
ً
فأي تقدم أو مكسب للدين ،يعتربه اإلنسان تقدّ ًما ومكس ًبا ذات ًيا وشخص ًيا.
وشخصيتهّ ،

إال أن السؤال املهم الذي يثريه الشيخ الصفار ويطرحه ضمن سياق هذه الفكرة ،هو:
كيف تكون الدعوة إىل هذا الدين؟ وكيف ينجح اإلنسان يف إدخال أكرب عدد من الناس
إىل حظرية الدين الذي يؤمن به؟

إن الطريق الصحيح واملرشوع يف الدعوة إىل الدين والتبشري به ،كام يرى الشيخ
الصفار ،يكون من خالل حماولة إقناع اآلخرين والتأثري عىل نفوسهم باجتاه الدين ،إال أن
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املشكلة التي يضع الشيخ الصفار اإلصبع عليها ،هي أن البعض يستخدم القوة والعنف
لفرض الدين أو املذهب الذي يؤمن به عىل اآلخرين ،وهذا ناتج عن اجلهل أو روح
التسلط والظلم.

مر تارخيها من الظلم والقمع واإلرهاب والتنكيل وحماكم
لقد عانت البرشية عىل ّ
التفتيش ،وحتملت املصائب واملآيس يف حروب ورصاعات دامية حتت شعارات دينية
وفكرية ،من أجل فرض وإكراه الناس عىل دين معينّ  ،وإجبارهم غص ًبا عىل اعتناقه،
حتت تأثري واستخدام وسائل القمع والقهر والتهديد والضغط ،إال أن احلقيقة التي جيب
أن تقال ،وعىل اجلميع أن يعرفها ،هي أن من يفرض دينه عىل الناس بالقوة والقهر ،إنام
ستارا
يعرتف بفشل عقيدته وعجزها عن استقطاب الناس وإقناعهم ،أو أنه يستغل الدين ً
(((
وغطا ًء لعدوانه وتسلطه عىل الناس.

ال �إكراه في الدين
إذا كان من الطبيعي واملرشوع أن يندفع اإلنسان وجيتهد لالنتصار للرأي الذي يؤمن
أيضا أن يسعى وهيتم بإضعاف
به ويتبنّاه ،وأن يسعى إىل نرشه وتعميمه ،فإنه من الطبيعي ً
الرأي اآلخر وتفنيده ،وهو أمر مقبول وال ضري فيه ،كونه يساهم يف خلق حراك فكري يف
املجتمع البرشي ،عرب حالة التنافس ،واستثارة العقول ،وكشف ثغرات اآلراء ،فعندما ال
هيتم أصحاب اآلراء بطرح أفكارهم والدفاع عنها تسود حالة الركود الفكري ،واجلمود
املعريف ،إال أن السؤال كيف يتم االنتصار للرأي الذي نتبنّاه؟

يقول الشيخ الصفار :إن هناك هنجني يف االنتصار للرأي :األول هو هنج العنف
والقمع ألصحاب الرأي اآلخر ،بمحارصهتم والتضييق عليهم ،والتنكيل هبم ،ليرتاجعوا
عن آرائهم ،وملنع انتشارها يف املجتمع .أما النهج الثاين فهو هنج املواجهة الفكرية،
باالجتهاد يف تبيني الرأي وإثبات صحته وأحقيته بالدليل العلمي والربهان املنطقي ،ونقد
((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 58
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الرأي اآلخر بكشف نقاط ضعفه ،ومكامن اخلطأ فيه ،وإبطال حججه ومستنداته.

إنه ملن املؤكد أن استخدام العنف ضد الرأي اآلخر هو هنج خاطئ فاشل ،ففيه
مصادرة حلرية اإلنسان يف أعمق دوائرها ،وانتهاك ألقدس حقوقه وأمهها ،كام أن جتارب
التاريخ قد أثبتت فشل أسلوب العنف يف القضاء عىل الفكر وإهناء الرأي ،فهو األسلوب
الذي عادة ما يستخدمه اجلبابرة الظلمة ،عندما يامرسون العنف والقمع ضد أصحاب
الرأي اآلخر ،حني يكون فيه مساس بمصالح سلطتهم ،أو ألهنم يريدون التظاهر بحامية
الدين ،أو ملجرد فرض هيبتهم وتسلطهم وإرعاب الناس.
كثريا من احلكام يف تاريخ األمة اإلسالمية قد
يشعر الشيخ الصفار باألسف ألن ً
سلكوا هذا النهج ،ليس فقط ضد أصحاب الرأي السيايس املعارض ،وإنام ضد اآلراء
الدينية والفكرية ،تارة بعنوان احلرب عىل الزندقة واإلحلاد ،وأخرى بعنوان التصدي
للبدع واألفكار املنحرفة يف الساحة الدينية.

ويف كل األحوال ،فإن الطريق املرشوع ،والنهج الصحيح ،لنرش أي فكرة ومبدأ،
هو عرضها بأحسن بيان ،والدعوة إليها باملنطق والربهان ،واجلدال عنها بأفضل أساليب
التخاطب مع العقول والنفوس ،وذلك هو النهج اإلهلي الذي قرره القرآن الكريم ،بقوله
ك بِالحِْ كْم ِة والمَْو ِع َظ ِة الحَْ سن َِة وج ِ
تعاىل{ :ا ْد ُع إِ ىِل َسبِ ِ
يل َر ِّب َ
اد هُْلم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن} .كام أن
َ َ َ
َ َ ْ
مواجهة األفكار الباطلة ،واآلراء اخلاطئة ،يكون بنقدها ومناقشتها ،وتسليط األضواء عىل
مكامن انحرافها ،ونقاط ضعفها.
إن الرساالت اإلهلية تتعامل مع اإلنسان باعتباره كائنًا عاقلاً مريدً ا ،ولذلك حترتم
عقله وتتخاطب معه ،وتراهن عىل الثقة به وحسن اختياره ،كام أهنا ترفض أساليب اهليمنة
وممارسة الوصاية الفكرية ،بام تعني من جتاهل لدور العقل ،ومصادرة حلرية اإلنسان،
فالتخاطب مع العقل ال يكون بلغة العنف والقمع ،وإنام بمنطق احلجة والربهانُ { :ق ْل
ك َم ْن َه َل َ
َهاتُوا ُب ْر َها َنك ُْم}ُ { ،ق ْل َه ْل ِعندَ كُم ِّم ْن ِع ْل ٍم َفتُخْ ِر ُجو ُه َلنَا}ِّ { ،ل َي ْهلِ َ
ك َعن َب ِّين ٍَة
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َويحَ ْ َيى َم ْن َح َّي َعن َب ِّينَة}{ ،الَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْلغ َِّي}.
ين َقد َّت َبينَّ َ ُّ

(((

يشري الشيخ الصفار إىل أن تراثنا اإلسالمي حفل بالكثري من املفاهيم والتعاليم املرتبطة
شق طريقه إىل الناس عرب احلوار،
بأساليب احلوار وطرقه الصحيحة ،ذلك أن اإلسالم إنام ّ
حيث مل يكن رسول ال َّله Aيمتلك يف مكة عند بداية الدعوة قوة وال ثروة وال منص ًبا،
وكانت األجواء العامة رافضة لدعوته ،لكنه استطاع بقوة منطقه ،وثبات حجته ،وعرب
أسلوب احلوار الناجح أن يقنع اآلخرين ،ويستقطبهم إىل جانب الدين اجلديد.

ِ
يرتض اإلسالم القوة والفرض وسيلة إلدخال الناس يف الدين ،ذلك أنه {الَ إِك َْرا َه
ومل
فيِ الدِّ ِ
ين} ،بل اعتمد منهجية الدعوة باملنطق واحلوار اهلادئ ،حيث يقول تعاىل{ :ا ْد ُع
ك بِالحِْ كْم ِة والمَْو ِع َظ ِة الحَْ سن َِة وج ِ
إِ ىَل َسبِ ِ
يل َر ِّب َ
اد هُْل ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن} ،فاجلدال بالتي هي
َ َ َ
َ َ ْ
أحسن ،يعني النقاش واحلوار بأفضل أسلوب ،والقرآن الكريم ينهي عن مناظرة اآلخرين
واحلوار معهم إلاّ بأفضل الطرق واألساليب ،يقول تعاىل{ :والَ تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب إِالَّ
َ
(((
بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}.
لن يكون ممكنًا جتاوز ما تعيشه أمتنا وتعانيه من ظلم وقمع وقلق واضطراب وفشل،
إال باالعرتاف بوجود تنوع وتعدّ د فيها ،واالعرتاف بوجود آخرين خمتلفني ينتمون إىل
عقائد وفئات وتيارات وقوى خمتلفة يعيشون معها وبينها ،حيث لكل منهم أفكاره املختلفة
كونون جمتم ًعا واحدً ا .وهذا االعرتاف عندما يتحقق
عن األخرى ،إال أهنم يف جمموعهم ُي ِّ
سيخ ّفف من غلواء ِ
وحدّ ة التنازع واخلصام والتشنج والتعصب والعداء بني الناس يف أي
جمتمع ،ويشكّل مدخلاً إىل التعايش واالنسجام والتالقي واالعرتاف املتبادل فيام بينهم.
احلر حول األفكار املختلفة ،واالختالف حوهلا بشكل
وتنظيم هذا اإلخالف والتنافس ّ
حر وإجيايب وخلاّ ق من أجل خري اإلنسان ورقيه ،سيؤدي إىل شيوع حالة االستقرار يف
ٍّ
املجتمع ،ويطور مستوى األفكار فيه ،وحيسن مستوى حياة الناس ،بعيدً ا عن هوس
((( من كتاب األحادية الفكرية .ص 23
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 45
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التعصب والتصادم واإللغاء والتشنج والتزمت واالستبداد بكا ّفة أشكاله.

عىل أن االستقرار املتحقق من قمع كل مكونات املجتمع املتصارعة يف عامل اليوم
املعقد واملتداخل ،هو استقرار موهوم ومؤقت ،كام يقول خالد احلروب« ،ذلك أن حقيقة
ما يتم ال تتجاوز دفن اخلالفات وأسباب الرصاع حتت السطح وتأجيل انفجارها .وال
يعمل االستبداد خالل حقب االستقرار التي حيققها عىل إبطال مفاعيل الرصاعات بني
األعم عىل احلفاظ عليها ،وأحيانًا
اجلامعات املتنافسة يف املجتمع ،بل يشتغل يف الغالب
ّ
تأجيجها؛ ألن وجودها يربر رشعية بقاء االستبداد ذاته .وأحيانًا كثرية أخرى يتحالف
االستبداد مع مجاعة ،أو طائفة ،أو عصبية ،تكون هي العمود الفقري الذي يستند إليه
ومانحا املزايا واألفضلية للجامعة
مستأثرا باحلكم من ناحية
مستعد ًيا بقية مكونات املجتمع
ً
ً
ا ُملتحالف معها .وهكذا فإن العالقات بني املكونات املتنافسة يف جمتمع االستبداد تقوم عىل
العداء املبطن والرتبص الدائم املقموع بآلية الضغط التي يفرضها احلكم .وهي هبذا تكون
(((
عالقات هشة قائمة عىل انتظار االنفجار القادم».

التاريخ بين الواقع والمثال
ال يغفل الشيخ الصفار عن اإلشارة إىل أنه كانت هناك بعض الومضات املرشقة يف
تارخينا اإلسالمي ،حني التزم املجتمع بقيم اإلسالم ،وبتطبيق تعاليمه وآدابه ،فسادت
حينها حالة االنسجام والتعاون والتعايش بني التوجهات واالنتامءات املختلفة عرق ًيا أو
وجها آخر خمالف هلذه الصورة يف تاريخ
دين ًيا أو مذهبيا ،إال أنه من املؤسف أن هناك ً
أيضا ً
هذه األمة يثري األمل واحلرسة ،ملا عكسه من حاالت تعصب وعداء ،كانت نتيجته إزهاق
الكثري من النفوس واألرواح ،وهتك احلرمات ،وتضييع احلقوق ،بسبب رفض حالة
التنوع ،وحماولة فرض هيمنة معينة ،كانت ترافقها يف كثري من األحيان أفكار وأطروحات
تربيرية خاطئة.
((( احلرية واالستبداد ورهان االستقرار .خالد احلروب ،جريدة االحتاد اإلماراتية2011/7/25 ،م.
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فقد عانى غري املسلمني شي ًئا من الظلم يف بعض احلاالت والفرتات يف التاريخ
اإلسالمي ،كام وقع االضطهاد عىل املوايل ـ غري العرب ـ من قبل بعض احلاكمني املسلمني،
وكان اختالف الرأي واملذهب ،سب ًبا ملآيس واعتداءات فظيعة داخل املجتمع اإلسالمي.

ويؤكد الشيخ الصفار أنه ال يمكن ألحد اال ّدعاء بأن تارخينا وتراثنا ،كانا متطابقني
كل ًّيا مع رؤية اإلسالم ،ومنهج التعايش اإلنساين ،فإىل جانب تلك اللقطات املرشقة،
املنسجمة مع روح اإلسالم ومنهجه ،كانت هنا ممارسات عدوانية مؤملة ،تناقض سامحة
اإلسالم وعدله ،حيث ما كانت لتحصل لوال ابتعاد املجتمع عن منهج ال َّله ،فتتسلط جهة
ظاملة ،أو تربز قوى جاهلة أو مغرضة ،تنرش البغضاء والفتن بني الناس.
أما يف الزمن املعارص فإن ما يشهده العامل الثالث اليوم من حروب وأزمات ،وما
تعانيه الشعوب النامية من ختلف ومشاكل ،يرجع يف الغالب ،إىل أجواء التنازع السائدة
بني االنتامءات والتوجهات املختلفة ،وعدم الوصول إىل النظام االجتامعي العادل ،القائم
عىل االعرتاف باآلخر ،والقبول به ،والتعايش معه ،ومشاركته يف بناء احلياة احلرة الكريمة.
ومن واجب النخبة العالمِة ومن مهامها األساس يف هذا الزمن املوبوء بالفتن ،هي استجالء
قيم اإلسالم احلقيقية ،واالستفادة من اجلانب التطبيقي اإلجيايب يف تراثنا وتارخينا ،حتى
(((
نتمكن من إصالح واقعنا ،ومواجهة التحديات اخلطرية التي تواجه جمتمعاتنا.

�صور الما�ضي في تفكير النخبة
يعول الشيخ الصفار دائماً عىل دور النخبة يف جتاوز مشكالت احلارض وبناء املستقبل،
ّ
من خالل استجالء قيم الدين واستلهام معانيها وجتسيد جتلياهتا ،إال أن املشكلة التي جيب
أن تقال هنا ،هي أن عودة هذه النخبة إىل الرتاث والتاريخ ال تتم يف الغالب إال من أجل
إبراز خالفات املايض ومشكالته ،حيث أصبح املايض ورصاعاته الشغل الشاغل هلذه
هم ،فاحلديث عن املايض والنقاش فيه هو املهيمن عىل ّ
جل
مهها الذي ما بعده ّ
النخبة ،و ّ
((( من كتاب التنوع والتعايش .ص 148

السإلا خيراتلا يف ةيرحلاو دادبتسالاو بصعتلا تايلاكشإ

177

أوقاهتا ،كام أن التأليف فيه والكتابة عنه ّ
حيتل مساحه واسعة من نتاجها الفكري والثقايف،
محله أثقاال وأعباء ينوء
إىل احلدّ الذي أثقل كاهل الفرد يف جمتمعاتنا ،وكتم أنفاسه ،و ّ
بحملها ،ويصعب عليه حتملها .

إن هذا املايض الذي نشري إليه هو عند البعض تاريخ القوة واألجماد واالنتصارات
والفخر والعطاء ،واملثال الذي حيتذى ،واحللم الذي يريد إعادته وتكراره ،وهو عند
واحلق الضائع ،كام أنه عند فئة
البعض اآلخر تاريخ ومايض الظلم واجلور واالستبداد
ّ
ٍ
وماض ال يعود ،وال عالقة هلا به ،وجيب القطيعة معه وجتاوزه.
ثالثة يشكل تاريخ بائد،

مشكلتنا اليوم أن هناك من بيننا من هيرب إىل املايض ويعيش فيه لعدم قدرته عىل
تربيرا لعجزه عن املسامهة يف إنتاج
مواجهة استحقاقات احلارض ورشوط التعايش معه ،أو ً
حضارة بديله ،أو االندماج بشكل إجيايب يف احلضارة املعارصة ،فيدعي أسبقيته وفضله
عليها ،فيعوض تأخره وعدم قدرته عىل جماراة اآلخر باستعادة تاريخ املاضني وإنجازات
األولني.

الفجوة بين تاريخ الم�سلمين وجوهر الدين
يف ّ
ظل تعدد صور املايض يف ثقافة أجيال احلارض ،يدعو الشيخ الصفار إىل الفصل
مشريا إىل أن الباحث املوضوعي يف قيم
بني اإلسالم كقيم وتعاليم ،واإلسالم كتاريخ،
ً
اإلسالم وتعاليمه وآدابه ،يستطيع أن يفصل بني الواقع التارخيي السيئ للمسلمني ،وبني
حقيقة مفاهيم اإلسالم وترشيعاته ،التي تدعو إىل االلتزام بقيم العدالة واحلرية وحقوق
اإلنسان« ،وإذا كنا كمسلمني نفخر بريادة قرآننا الكريم يف إعالن حقوق اإلنسان،
وبنموذجية املامرسة السياسية واالجتامعية امللتزمة بحقوق اإلنسان يف العهد النبوي
الرشيف ،فإننا جيب أن نشعر باألسف واألسى لتخلف معظم واقعنا التارخيي واحلارض
عن مستوى االلتزام بحقوق اإلنسان.
ذلك ألن تارخينا اإلسالمي السيايس يف معظمه ،وكذلك حارضنا ،قد ابتيل بداء
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االستبداد ،فانعدمت فيه املشاركة السياسية لألمة ،وتقلصت احلريات العامة ،وسادت لغة
القمع ،وتالشت قيمة اإلنسان ،وأهدرت حقوقه ،حيث انعكس هذا الواقع السيئ عىل
وتم جتاهل وتغييب ما صدع به القرآن من إعالن حقوق اإلنسان،
اجلانب الثقايف املعريفّ ،
وما ورد يف السرية النبوية ،وجرى تأويل كل ذلك وتفسريه بام يمنع تفعيله يف واقع احلياة،
ليبقى جمرد آيات كريمة تتىل لطلب الثواب ،وسرية رشيفة حتكى للتربك والفخر.

وترشع القمع
لقد تشكلت لألمة ثقافة بديلة تربر التخلف واالستئثار بالسلطة،
ّ
ومصادرة احلريات ،وتبارك إهدار حقوق اإلنسان ،وختلق حالة من املامنعة لإلصالح
والتغيري يف أوساط األمة باسم الدين ،فكان أن تأثر الفقه اإلسالمي هبذا الواقع املتخلف،
فتوسعت وتضخمت فيه أبواب العبادات ،بينام تقلصت وتضاءلت أبواب السياسات،
وما يرتبط بإدارة الشأن العام لألمة ،فألغى معظم الفقهاء أبواب السياسات من دراستهم
وبحوثهم الفقهية ،حتى ال يصطدموا بواقع االستبداد السيايس ،واختاروا االبتعاد
واالنكفاء عام يرتبط بالشأن العام ،حتى عىل املستوى املعريف ،والبحث العلمي الفقهي،
وخضع البعض اآلخر من الفقهاء لواقع احلال السيايس ،وتشكلت آراؤهم يف الفقه
السيايس عىل أساسه ،وربام كان ذلك من بعضهم استجابة للرتغيب أو الرتهيب.

إن من يقرأ كتب األحكام السلطانية ،ومباحث السياسات يف الكتب التي تناولتها،
كام يكشف الشيخ الصفار ،تصدمه فتاوى وآراء واضحة التباين مع مفاهيم القرآن،
وتطبيقات السنة النبوية ،ومبادئ حقوق اإلنسان ،فيمكن ،عىل سبيل املثال ،خلمسة
أفراد أن يصادروا إرادة األمة كلها ،فيبايعون أحدهم ليكون إما ًما لألمة ،وتنعقد إمامته،
ويصبح حاكماً رشع ًيا تلزم طاعته ،وهبذا أفتى طائفة من الفقهاء ،بينام أفتى آخرون بكفاية
اتفاق ثالثة أشخاص عىل تقرير مصري األمة بدلاً عن األمة كلها.

شارحا أن املاوردي نقل يف األحكام السلطانية قوله( :وقالت
ويضيف الشيخ الصفار
ً
طائفة أخرى :أقل من تنعقد به منهم اإلمامة مخسة جيتمعون عىل عقدها ،أو يعقدها أحدهم
برضا األربعة ،وهذا قول أكثر الفقهاء واملتكلمني من أهل البرصة .وقال آخرون من علامء
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حاكم وشاهدين ،كام يصح
الكوفة :تنعقد بثالثة يتوالها أحدهم برضا االثنني ،ليكونوا
اً
بويل وشاهدين .وقالت طائفة أخرى :تنعقد بواحد).
عقد النكاح ٍّ

وأبعد من ذلك ،يتحدث الشيخ الصفار أن هناك رأ ًيا فقه ًّيا برشعية اغتصاب السلطة
بالقوة ،كام ينقل القايض أبو يعيل احلنبيل يف األحكام السلطانية ،مسندً ا هذا الرأي لإلمام
أمحد بن حنبل يف أحد النقلني عنه قال ( :وقد روي عن اإلمام أمحد ـ رمحه ال َّله ـ ألفاظ
تقتيض إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل (يف اخلليفة) ،فقال يف رواية عبدوس بن
مالك القطان( :ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمري املؤمنني ال ّ
حيل ألحد
فاجرا ،فهو أمري املؤمنني)،
يؤمن بال َّله واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إمامً ا عليهً ،برا كان أو ً
أيضا يف رواية املروزي( :فإذا كان أمريً ا ُيعرف برشب املسكر والغلول يغزو معه إنام
وقال ً
(((
ذاك له يف نفسه) ...وقد روي عنه ما يعارض هذا).
إن اخلالصة التي يمكن إمجاهلا من قول الشيخ الصفار ،حول هذه اإلشكالية ،هي
افرتاضه أن جممل مسائل الفقه اإلسالمي تستهدف محاية احلقوق بني الناس وإقامة العدل،
واضحا وبونًا شاس ًعا بني مستوى االهتامم القرآين
ورفض الظلم واجلور ،إال أن هناك تفاوتًا
ً
بحقوق اإلنسان ،وبني موقعيتها يف الفقه اإلسالمي ،ذلك ألن نتاج العملية االجتهادية
للفقهاء ،كان يف الغالب حمكو ًما بالبيئة السياسية والثقافية السائدة يف جمتمعات األمة ،تلك
(((
البيئة اخلاضعة لواقع االستبداد والتخلف.
االستبداد يف الواقع مل يكن حالة طارئة يف جمتمعاتنا ،بل هو أمر تارخيي مزمن،
فمن أجل اهليمنة عىل مقاليد األمور واحلكم ،وحتقيق االستمرارية يف السلطة ،والبقاء
عىل رأس اهلرم فيها ،عملت أنظمة االستبداد طوال التاريخ عىل االغتناء بتنظريات
وتسويغات وتفسريات وتأويالت ،دينية وغري دينية ،تتلمس هلا األعذار واملربرات التي
تضمن هلا البقاء واالستمرار ،ويربر هلا التغول يف احلياة العامة ،واالستيالء عىل مصادر

((( من كتاب موقعية حقوق اإلنسان يف الفقه اإلسالمي .ص 13
((( من كتاب موقعية حقوق اإلنسان يف الفقه اإلسالمي .ص  21ـ الطبعة األوىل  ،2010مكتب الشيخ
حسن الصفار ،القطيف.
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ويرشع هلا ارتكاب
القوة ،واالستئثار بالثروة ،ويبيح هلا استعامل القوة والقمع والفرضِّ ،
التجاوزات ومصادرة احلريات ،وكل ذلك من أجل ضبط جمتمعاهتا وضامن عدم خروجها
عن السيطرة ،حتى وإن كان ذلك عىل حساب القيم واملبادئ والترشيعات الدينية وحقوق
الشعب وحرياته.

نقد االجتهاد الديني
يتحدث الشيخ الصفار عن أثر البيئة االجتامعية يف العملية االجتهادية ،وانعكاساهتا
عىل ذهنية الفقيه وطريقة تفكريه ،الفتًا إىل أنه من املعلوم أن الفقه اإلسالمي هو الفتاوى
واآلراء ،التي حتدد األحكام الرشعية الفرعية ألبناء األمة ،والتي يستنبطها الفقهاء من
األدلة التفصيلية ،ومع أن الكتاب والسنة مها املرجع األساس للفقهاء يف استنباط األحكام
الرشعية ،يليهام اإلمجاع والعقل عند الشيعة ،ويقابل العقل القياس عند السنة ،إال أن عملية
االستنباط تتأثر إىل حدٍّ كبري بذهنية الفقيه وظروف بيئته .صحيح أن العمل االجتهادي
نشاط علمي له قواعده وأدواته ،لكن املجتهد الذي يؤدي العمل االجتهادي إنسان له
جهازا آل ًيا.
خلفيته الفكرية ومشاعره االجتامعية ،وليس
ً

ويشدّ د الشيخ الصفار عىل أن نقد الفقه اإلسالمي ليس نقدً ا للرشيعة وللدين ذاته،
وإنام هو نقد ملا استنبطه وفهمه هذا الفقيه أو ذاك من املصادر الدينية ،فالرشع املقطوع به
من قبل ال َّله تعاىل ٌ
حق ال يصح الرتدد يف قبوله ،أو توجيه النقد إليه ،لكن ما يفهمه
كامل ٌّ
ويستنبطه الفقيه من الرشع ،هو جهد برشي حمتمل للصواب واخلطأ.

لذلك خيتلف الفقهاء فيام بينهم يف أصول االستنباط ومبانيه ،كام خيتلفون يف اآلراء
بعضا يف مسائل االختالف ،وهي
والفتاوى الفقهية ،وديدن الفقهاء نقدهم لبعضهم ً
أكثرية مسائل الفقه؛ ألن املتفق عليه واملقطوع به ال تزيد نسبته عىل مخسة يف املائة من
جمموع مسائل الفقه.
إن للنقد دوره الكبري يف إثراء علم الفقه وأصوله ،كام يؤكد الشيخ الصفار ،إال أن
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ذلك ال يعني التقليل من عظمة هذا العلم األصيل ،وال االستهانة باجلهود الكبرية التي
بذهلا الفقهاء يف حتقيق أبحاثه ومسائله؛ ألن من يطلع عىل كنوز الفقه ويقرأ عن إخالص
الفقهاء ورصف أعامرهم وحياهتم يف مدارسة العلم وغامر البحث ،يدرك قيمة تلك اجلهود
(((
اجلبارة العظيمة.

في نقد تاريخ اال�ستبداد
التحسس من
إذا كان للنقد دوره وقيمته املعتربة يف عمليات البحث العلمي ،إال أن
ّ
نقد الذات ،حالة مرضية سلبية ،تنتج عن غرور زائف ،أو شعور بالضعف جيري التسرت
عليه ،وتؤدي هذه احلال إىل تربئة الذات وتزكيتها ،وتكريس األخطاء والثغرات ،وتفويت
أيضا يصيب الذات
فرص معاجلتها وجتاوزها .وكام يصيب هذا املرض الذات الفردية فإنه ً
تتحسس األمة من نقد ذاهتا وأوضاعها الراهنة ،أو نقد تراثها وتارخيها.
اجلامعية ،عندما
ّ

إن األصالة واحلرص عىل هو ّية األمة وتقدير تارخيها وإنجازاهتا احلضارية ،ال يعني
جتاهل األخطاء والثغرات ونقاط الضعف ،فتاريخ األمة ال يتلخص يف تاريخ سلطاهتا
بحق األمة ،ففي تاريخ األمة
السياسية ،حتى يكون النقد لتلك السلطات اهتا ًما مجاع ًّيا ّ
أئمة هدى وعلامء وفقهاء ومفكرون وأدباء ،قدموا للبرشية إنجازات حضارية عظيمة ،أما
عىل صعيد املامرسة السياسية ،فال يسع املنصف إال أن يعرتف بأن يف تاريخ األمة مساحة
واسعة من االستبداد.

وتأكيدً ا عىل ما ساد تاريخ األمة من ممارسات استبدادية ،واتصاف املساحة األوسع
من تاريخ املسلمني بسمة االستبداد ،ينقل الشيخ الصفار عن املفكر البحريني الدكتور
حممد جابر األنصاري يف كتابه العرب والسياسة أين اخللل؟ قوله إنه( :عىل الرغم من
التألق الروحي والعقيل والعمراين للحضارة العربية اإلسالمية ،فإن تارخيها السيايس ّ
ظل
أضعف عنارصها عىل اإلطالق وأشدّ ها عتمة ،فهي حضارة مجيلة ورائعة لكنها تعاين
((( من كتاب موقعية حقوق اإلنسان يف الفقه اإلسالمي .ص 17
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من (فقر دم سيايس) ،ومن (أنيميا سياسية) من حيث الواقع العميل عىل صعيد التطبيق
والنظم واملامرسة ،وإىل يومنا هذا تبدو األمة العربية ،بماليينها البرشية واملادية ،وبامتدادها
القاري ،وبكل طاقاهتا اهلائلة املعطلة ،جسماً عمال ًقا برأس سيايس ضئيل يف منتهى الصفر).
ّ
وينقل الدكتور األنصاري يف بحثه شهادات كثرية قديمة جديدة ألعالم من علامء األمة
ومفكرهيا تشري إىل بؤس السياسة يف الوجدان العريب ،بسبب الواقع السيايس األليم الذي
عاشته األمة يف أكثر عهود تارخيها.

فالدولة األموية التي استمرت حوايل قرن من الزمن ،والدولة العباسية التي دامت
أكثر من مخسة قرون ،ثم الدولة العثامنية التي دامت أكثر من أربعة قرون ،هذه الدول ،مثلاً ،
لو قرأنا سريها يف التعامل الداخيل مع األمة ،لرأينا بوضوح وبام ال يقبل الدفاع والتربير
أن املساحة األوسع من تاريخ هذه الدول تتسم باالستبداد والظلم .وهناك بعض الفرج
الزمنية املحدودة ،التي ختتلف بطبيعة احلال عن هذا الوصف ،كالسنتني اللتني حكم فيهام
عمر بن عبد العزيز ،أو بسبب وجود ظروف سياسية تلجئ احلاكم للتخفيف من ضغطه
وقمعه ،لكنها حاالت مؤقتة عىل كل حال.
كثريا من سياسات
ويوضح الشيخ الصفار أن فقهاء األمة ومفكرهيا وعلامءها عانوا ً
االستبداد ،التي صادرت حرياهتم حتى يف املجال العلمي والفكري ،فضلاً عن اجلانب
السيايس ،وما حمنة القول بقدم القرآن أو حدوثه ،أو ما عرف بـمحنة خلق القرآن إال
نموذج من تلك النامذج.
لذلك نحن بحاجة إىل شجاعة أدبية وجرأة موضوعية لتشخيص مواقع اخلطأ،
كام هو حالنا عندما نشيد بمواقع القوة ونفخر هبا يف تارخينا املجيد ،وال يعني ذلك أن
نستغرق يف مشاكل التاريخ املايض ،وال أن ننشغل باخلالف حول أحداثها ،وال أن نمعن
يف جلد الذات ،ولكن تقديس الذات وتربئتها ومتجيد كل ما سلف وسبق هو حالة سلبية
خاطئة.
ويدعو الشيخ الصفار إىل رضورة الفصل بني واقع االستبداد يف تاريخ األمة ،وطبيعة
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تعاليم اإلسالم وإنسانية قيمه وترشيعاته ،وأن أعالم األمة الصاحلني من الفقهاء واملفكرين
كانوا خمالفني ملسرية الظلم ،بل كانوا ضحايا هلا يف غالب األحيان ،وعىل هذا األساس ال
ينبغي إدانة تاريخ األمة ك ّله ،وإنام إدانة ما يستحق اإلدانة ،قرصت مساحته أو غلبت.
أما التقديس املطلق والتنـزيه التربيري العاطفي هلذا التاريخ ،هو نوع مرفوض من خداع
(((
الذات.

مراجعة تاريخنا ونقده
كم هو رضوري مراجعة تارخينا وقراءته وتقييمه بشكل موضوعي وحمايد بعيدً ا عن
األهواء ومنطق التهويل أو التهوين أو التضخيم لتطوراته وحوادثه ووقائعه ،ولن يتأتى لنا
ذلك إال من خالل مساءلة هذا التاريخ ،الذي نحن اليوم نتاجه ،بكل إجيابياته وسلبياته،
ومن ثم نقده وتفكيك حمتواه ،ووضعه عىل مرشحة التحليل القادر عىل احلفر ،وفحص
طبقاته الدنيا الستخراج اخلالصات التي تفتح لنا آفاق الرؤية لفهم حارضنا بشكل
أفضل.

ولن تكون مراجعة املايض وتراثه ذات معنى وقيمة إذا ما ظلت «إشكالية الثقافة
العربية اليوم ،يف صورهتا اجلامهريية أو شبه اجلامهريية التي يتبناها الو ّعاظ والكتّاب
التقليديون الذين يعيدون اجرتار مقوالت السائد االجتامعي ،تريد اجلمع بني املتناقضات
ٍ
يف ٍ
واحد ،تريد الديمقراطية واحلرية وحكم املؤسسات ...إلخ ،ويف الوقت نفسه تريد
آن
ومقدسا .تريد االحتفاظ
االحتفاظ بالتاريخ االستبدادي القمعي ممُ َ ّجدً ا و ُمعظماً  ،بل
ً
بتارخيها كام هو ،وبكل ما فيه ،كموضع فخر واعتزاز ،ومصدر إهلام تتغنى به يف الصباح
واملساء ،وتريد يف الوقت نفسه أن تعيش كام يعيش الغريب موفور الكرامة واحلقوق ،حيث
ال يعاين من القهر وال من اهلدر ،وال خيشى طرفة عني من خطرات ونزوات االستبداد
واالستعباد.
((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 83
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إن املايض ،حتى يف صوره اجلميلة ،أو تلك التي تبدو كذلك ،ال يتطابق مع احلارض،
وال مع متطلبات احلارض .كل يشء تغري ويتغري وسيتغري ،وال ُبنى االجتامعية بأكملها
تغريت وتطورت وتعقدت؛ كام تغري وتطور وتعقد اإلنسان يف سياق وجوده الفردي.
ال بد أن نعي حقيقة أنه ال يمكن إنزال جتربة املايض كام هي ،عىل افرتاض نجاعتها ،عىل
(((
وهم تاريخ».
احلارض ،وإال خرسنا حارضنا ،ومل يبق لنا إال ْ

((( التغيري بالتنوير ..من تفكيك األوهام إىل الوعي بالذات .حممد بن عيل املحمود .جريدة الرياض.

ثالث ًا:
اإلرهاب الفكري والوصاية على العقول

هناك ِمن بيننا َمن ينظر إىل احلياة من حوله من منظار االستقرار والثبات كوسيلة
من وسائل احلفاظ عىل اهلوية والتامسك االجتامعي ،ويطمئن إىل ديمومة واقع احلال
واستمراريته ،فهؤالء عىل سبيل املثال ال يطمئنون إال إىل تأويالت األسالف واجتهاداهتم،
ويطبقون نتاج تفسرياهتم للنصوص عىل كل زمان وأي مكان ،فالنص الديني بالنسبة هلم،
له معنى ثابت ال يتغري مع تغري الزمن وحتوالته ،فالعودة إىل تراث املاضني هو املخرج من
املأزق الذي تعيشه األمة ،واحلل ألزماهتا وحتدياهتا املعارصة.

وإذا كان هناك مثل هؤالء الذين يرون أن الثابت أفضل من املتغري؛ ألن فيه األمن
واالستقرار ،واحلل ألزمات ومشكالت جمتمعاتنا ،حيث ال جيب املجازفة واملخاطرة
أيضا من ال يطمئن إىل ما
بالذهاب إىل املجهول الذي يسلب األمة هويتها ،فإن هناك ً
هو ثابت ومألوف وتقليدي ،ويقلل من أمهية خربات اآلباء واألجداد ،وجتارب األولني
واألسالف وتراثهم النظري؛ ألنه نتاج أزمان انتهت ومىض أجلها ،ويرون يف التغيري
الوسيلة الفضىل للتقدم والتطور ،حيث إن االندماج يف الزمن احلضاري الراهن ،واخلروج
من حالة التخلف ،يتطلب جتاوز هذا املايض.

والشيخ الصفار يقر أن هناك يف تاريخ املعرفة اإلسالمية رصا ًعا قديماً  ،بني املحافظني
أي تطوير أو
أي رأي آخر ،أو ﱢ
يتوجسون اخلوف والريبة ،ويعرتهيم القلق ،جتاه ﱢ
الذين ّ
تغيري ،وهذا صنف من العلامء ،ومن املشتغلني يف املجال املعريف يف تاريخ األمة ،والصنف
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اآلخر هو املتحرر من هذه املخاوف ،الذي يامرس حقه يف االجتهاد وإبداء الرأي ،وإن
كان خمال ًفا للسائد مناف ًيا للمشهور.

إنه رصاع قديم جديد ،كام يصفه الشيخ الصفار ،وإن معركة حرية الرأي مظهر من
مظاهر هذا الرصاع ،ذلك أن االجتاه املحافظ يريد أن حيتكر الرشعية ،وكأن ما يقوله
ويتبنّاه هو األصل وهو الرشع ،وأن من يطرحون الرأي اآلخر املخالف للسائد ،يشكك
يف دينهم ،ويرمون باالبتداع والضالل وما إىل ذلك ،هذا رصاع قديم ،واملسألة فيه ال
ترتبط بالعمل السيايس ،فبعض الناس ـ كام نقرأ يف بعض الكتابات ـ يثريون هذا القلق
من هذه الدعوات ،بأهنا دعوات توظف ألغراض سياسية ،بينام املسألة واقعة ضمن هذا
الرصاع بني هذين االجتاهني ،وهي أعمق وأقدم من هذا األمر ،فهناك يف تارخينا الكثري من
العلامء كانت هلم اجتهادات خمالفة للرأي السائد ،وكان تعدّ د االجتهاد ـ سواء يف املسائل
أمرا مقبولاً .
العقدية أو املسائل الفقهية أو املسائل التارخيية ـ ً

إن ما يريد الشيخ الصفار التنبيه عليه يف هذه النقطة ،هي أن هناك تيارين يف كل
جمتمع فيام خيص الشأن الديني والفكري ،وبإمكان كل تيار أو اجتاه أن يطرح رأيه ووجهة
نظره،ولكن عليه ـ يف املقابل ـ أن يسمح لآلخرين بطرح رأهيم ،وكذلك أن يبدي رأيه
فيام يطرح اآلخرون ،ولكن دون اللجوء إىل أجواء اإلرهاب الفكري ،فالتشكيك يف
دين الطرف اآلخر ،وإخراجه من املذهب ،ووصفه باالرتداد والضالل والبدعة وما إىل
ذلك من جتاوز للحدود ،هو استهداف شخيص ،وإسقاط ألناس حمرتمي الشخصية ،وال
يتناسب واحلرية الفكرية ،وحق املخالفة يف الرأي ،وال ينبغي أن يسود يف أي جمتمع ،فهو
(((
حالة سلبية ،ال تساعد عىل تنمية الفكر واملعرفة يف هذه املجتمعات وأوساطها.

حق االجتهاد وحرية الفكر والمعرفة
إن تنمية الفكر واملعرفة الدينية واالجتهاد الديني ال يمكن أن تتقدم وتتطور يف ّ
ظل
((( من كتاب االنفتاح بني املصالح واهلواجس .ص 17
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اإلرهاب الفكري ،واالستبداد بالرأي ،وقمع احلريات ،ومنع حركة التغيري بدعاوى دينية،
فالتغري سنة من سنن احلياة ،والتغري قانون من قوانني األحياء ،ومفهوم رئيس يف الدين،
وطوال التاريخ مل يتوقف التغيري ،وقد ظهر التغيري يف روح احلضارة اإلسالمية من خالل
عملية النسخ ،كام يقول حسن حنفي ،فالنسخ هو تبديل األحكام السابقة بأحكام الحقة
نظرا للتغري الذي وقع يف األوضاع االجتامعية {ما َننْس ْخ ِمن آي ٍة َأو ُنن ِْسها ن َْأ ِ
ت بِخَ رْ ٍي ِمن َْها
َ
ْ َ ْ
َ َ
ً
ِ
ِ
َأ ْو م ْثل َها}.
فالنسخ ،كام يكمل حنفي ،يأخذ التطور والزمان بعني االعتبار ،فال يوجد حكم ثابت
ودائم لتغري الظروف واألزمان واملراحل التارخيية ،كام أن االجتهاد مصدر من مصادر
الترشيع ،وهو القدرة عىل استنباط األحكام بعد التعرف إىل عللها ،فاألحكام متناهية
والوقائع غري متناهية ،وتلك مهمة القياس الرشعي ،تعدية احلكم من األصل إىل الفرع
لتشابه بينهام يف العلة ،وهذا هو معنى حديث املجددين الذي معناه أن ال َّله يبعث هلذه األمة
أيضا طب ًقا لتغري
عىل رأس كل مئة سنة من جيدد هلا دينها ،فالواقع يتغري وفهم الدين يتغري ً
الواقع ،وإال وقع الترشيع يف اجلمود ،وعدم مطابقته للمصالح العامة ،فيهجره البعض
ويستبدل به ترشي ًعا حدي ًثا وافدً ا من الغرب ،ويقع الشقاق بني السلفية والعلامنية ،السلفية
أيضا مهمة التأويل
تدافع عن الثابت القديم ،والعلامنية تدافع عن املتغري اجلديد ،وتلك ً
الذي قال به املعتزلة والفالسفة والصوفية ،تأويل النص بام يتفق مع العقل أو التجربة
(((
الذاتية.

إن عملية فهم الدين تتغري تب ًعا لتغري الزمن والوقائع احلادثة ،فتعدد االجتهادات
واختالفها بني املدارس الفقهية أمر طبيعي وال ضري فيه ،حيث ال ختلو ساحة من ساحات
املعرفة من تعدد املدارس والنظريات ،واختالف اآلراء وتباين األفكار فيام بينها .والساحة
أيضا هلذه املعادلة ،حتى وإن كانت
الدينية يف جمتمعاتنا ،كام يقول الشيخ الصفار ،ختضع ً
تنتمي إىل دين واحد ،أو مذهب واحد؛ ذلك ألن النصوص املنقولة هي املصدر األساس

((( الدين والسياسة ...ثبات أم تغري؟ حسن حنفي .جريدة االحتاد اإلماراتية2011/7/9 ،م.
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ملعارف الدين وتعاليمه ،والنص بطبيعته قد حيتمل أكثر من قراءة وتفسري ،وأوضح شاهد
عىل هذا ،اختالفات املفرسين يف معاين كثري من آيات القرآن الكريم.
أيضا اختالف
وإذ يشري الشيخ الصفار إىل أنه بجانب تعدد قراءات النص ،هناك ً
يف تقويم ظروف صدوره ،أو طرق وصوله ،كام هو احلال يف أحاديث السنة النبوية،
والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت ،وأعالم الصحابة ،ووقائع السرية والتاريخ.

أيضا أن يؤثر تفاوت املستوى العلمي ،واختالف البيئات الثقافية
ومن الطبيعي ً
واالجتامعية ،وتنوع زوايا النظر ومنطلقات البحث ،بل وحتى التكوين الذهني والنفيس
لكل باحث يف فهم املسائل وحتديد املواقف ،لذلك أصبح اختالف العلامء والباحثني يف
وتكريسا حلرية االجتهاد
أمرا معرو ًفا ،و ُي َعدُّ عنرص إثراء للمعرفة الدينية،
ً
القضايا الدينية ً
(((
والرأي.

�صراع االتجاهات وحقّ االختالف والتعدد
من الطبيعي أن تتعدد وختتلف املواقف واآلراء من عملية التغيري والتغري ،فيربز اجتاه
يدعو إىل املحافظة عىل ما هو سائد من رؤى وأفكار وممارسات ،لكون مشكلة جمتمعاتنا
آتية من خارجها ،وممن يرتبصون بنا الدوائر ،ليكون التصدي ملؤامرات اخلارج هو التحدي
األول أمامها ،وله األولوية عىل ما عداها من أولويات ،كام يظهر اجتاه آخر خمالف هلذا
االجتاه ،ومعارض ملا هو سائد ،ويدعو إىل التغيري بدلاً من اجلمود والتكلس؛ ألنه يرى أن
مشكلة جمتمعاتنا تنبع أصلاً من داخلها ،وتكمن يف واقعنا الفكري والثقايف املتخلف عن
مواكبة الزمن ،الذي يكبل حياة الناس ،ويعيق مسرية جمتمعاتنا نحو الرقي والتطور ،وهو
األمر الذي يتطلب عملية جراحية رسيعة لفك ارتباط جمتمعاتنا باملايض ،بحيث ال يكون
هذا املايض قيدً ا يكبل احلارض ويعيق حركته.

يف ّ
ظل هذا الرصاع بني االجتاهات املحافظة وبني اجتاهات التغيري واإلصالح« ،عادة

((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 8
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ما ُيستغل احلامسة والعاطفة الدينية عند الناس ،وخاصة من رشحية الشباب الطيبني،
لقذفهم يف أتون املواجهة ضد هذه الفكرة أو تلك ،وملحاربة هذه الشخصية أو تلك اجلهة،
عىل أساس الدفاع عن العقيدة واملذهب ،واالنتصار هلذه املرجعية أو هذا التوجه.
إال أنه ليس من اخلطأ أن يقتنع اإلنسان برأي ،أو ينتمي إىل مدرسة ،أو يؤمن بقيادة،
لتوجهه ،وأن يبشـّر بأفكاره،
أو يثق بمرجعية ،كام أن من حقه أن يعبرِّ عن رأيه ،وأن ينترص ُّ
(((
لكن اخلطأ هو احتكار هذا احلق لنفسه وإنكاره ذلك عىل اآلخرين».

عندما يتحول هذا الرصاع يف أي جمتمع إىل حالة تنافس إجيايب وخلاّ ق ،فإن ذلك
يساهم يف إثراء واقع احلياة ويطور حركة اإلبداع ،وينمي املجتمع بكل جديد ومتطور
يساهم يف االرتفاع واالرتقاء بمستوى اإلنسان وكرامته .أما عندما يتحول هذا الرصاع
إىل حروب وفتن وأحقاد وتآمر ،واهتامات متبادلة باخلروج عن الدين ،واخليانة الوطنية،
واالرهتان لألجنبي ،فإن ذلك يكشف عن ضيق النظرة وضيق الصدر من فكرة جود
اآلخر وفكره ،واألنانية الضيقة واخلوف املريض من اآلخر ،أو التضخم الذايت والغرور
الذي ال ترى فيه النفس إال ذاهتا املتضخمة واملتعالية.

من املخيف واملرعب أن يتحول اختالف أهل املدارس الفكرية من علامء وباحثني إىل
نزاع ورصاع وجود ،ويتطور إىل معارك إلغاء لآلخر واملختلف ،وهو األمر الذي يعتربه
حيول االختالف يف
الشيخ الصفار الداء األخطر الذي تعاين منه الساحة الدينية ،عندما ّ
بعض املسائل الدينية إىل معركة رصاع ونزاع حتتدم فيها املعارك املذهبية ،وتشتد الرصاعات
بني املدارس والتيارات الفكرية ،وبني أتباع املرجعيات والقيادات الدينية ،وتستعمل فيها
أسلحة فتاكة قذرة كفتاوى التكفري والتبديع والتضليل وإسقاط الشخصيات وإهدار
احلقوق وهتك احلرمات.

إن هذه النزاعات ،كام يكشف الشيخ الصفار ،تنطلق يف الغالب من دوافع مصلحية،
يكون فيها اختالف الرأي جمرد مبرِّ ًرا وعنوانًا ،حيث يدفع املجتمع ثمنًا باه ًظا من وحدته
((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 9
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وانسجامه بسبب تلك النزاعات ،وحتصل حاالت خصومة وعداء حتى بني األقارب
بعضا ،ويرتامون تهُ َم االنحراف والضالل.
واألرحام ،فيشككون يف تد ّين بعضهم ً

ويتحدث الشيخ الصفار بكل رصاحة عن احلاجة إىل االعرتاف بحق االختالف
والتعدد ،ويدعو إىل تعزيز حرية الرأي ،ونرش ثقافة التسامح وقبول اآلخر ،كام يشدد
عىل أمهية رفع الصوت عال ًيا ضد اإلرهاب والقمع الفكري ،وحيذر من حماوالت اهليمنة،
(((
وفرض الوصاية عىل عقول الناس وأفكارهم ،باسم العقيدة والدين.

إذا ما أقر اجلميع بحقيقة وجود اآلخر ،وح ّقه يف اإليامن بام يعتقد ،عندها سيكون
املجال العام ساحة العمل ومكان املنافسة بني مجيع التيارات والفئات واألطياف املوجودة
عىل أرض الواقع ،وسيكون مجهور الناس احلكم واملعيار الذي يسجل النقاط هلذا الفريق
أو ذاك من الفرقاء املتنافسني واملتصارعني ،وحيدد من هو الفائز يف كسب النقاط والسباق
من بينهم .ورشط نجاح هذا الرصاع هو ضامن حرية التنافس التي تتطلب احرتام اآلخر،
وترويض الذات عىل القبول به ،وبكل األفكار واالجتاهات املغايرة واملنافسة ،وضامن
حرية التنوع ،من دون املراهنة واالتكاء عىل دعم ومساعدة وممارسة طرق وأساليب
اإلرهاب والرتهيب والضغط والوصاية.

الخوف المر�ضي من الر�أي الآخر
عندما يتحدث الشيخ الصفار عن واقع جمتمعاتنا وما ينترش فيها من أمراض فإنه دائماً
ما يتحدث من موقع الدراية واخلربة ،حيث يشري إىل أن من أسوأ أمراض جمتمعاتنا ،ما
يسود معظم أجوائها من حاالت رصاع وخصام داخيل ،وسعي بعض اجلهات ملامرسة
دور الوصاية عىل أفكار اآلخرين ،فام تراه هي هو احلق املطلق الذي ال جيوز ألحد اخلروج
عليه ،وإال استحق النبذ والطرد ،واملحارصة واإللغاء ،وأصبح مستهد ًفا يف وجوده املادي
واملعنوي.
((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 8

السإلا خيراتلا يف ةيرحلاو دادبتسالاو بصعتلا تايلاكشإ

191

وهذه احلالة من االدعاء بامتالك احلقيقة املطلقة ،نجده ليس فقط عىل صعيد
اخلالفات املذهبية ،حيث تتبادل األطراف مع بعضها هتم التكفري والتبديع واملروق من
الدين ،وجيري التحريض عىل الكراهية يف أوساط األتباع ،وقد يصل األمر إىل إباحة هدر
أيضا عىل مستوى اخلالفات داخل
الدماء وانتهاك احلقوق واألعراض ،بل نجد هذه احلالة ً
املذهب الواحد ،حني تتعدد املدارس ،وختتلف اآلراء يف بعض التفاصيل العقدية والفقهية
يف إطار املذهب نفسه.

إن اعتقاد كل طرف وجهة بصوابية رأيه ،وخطأ الرأي اآلخر أمر مقبول ،بنا ًء عىل
مرشوعية حق االجتهاد ،لكن إنكار حق الطرف اآلخر يف االجتهاد وإبداء الرأي ،والتعبئة
ضده بالتشكيك يف دينه واهتام ن ّياته ،هو منزلق خطري يؤدي إىل متزيق األمة ،وتشويه
سمعتها ،ودفع أبنائها إىل الرصاع واالحرتاب ،كام حصل وحيصل بالفعل ،فالتعبري
عن الرأي االجتهادي عقد ًيا وفقه ًيا ضمن الضوابط املقررة أمر مرشوع ،وحق مكفول
للجميع ،وال يصح أن حتتكره جهة ،وتصادره من اآلخرين ،وإال اعترب ذلك إرها ًبا فكر ًّيا،
وإغال ًقا فعل ًّيا لباب االجتهاد ،وحرمانًا للساحة العلمية من الثراء املعريف.
أما ا ّدعاء احلذر من وجود آراء خاطئة ،وطروحات منحرفة ،ختالف املعتقدات
السائدة ،واالجتاهات الفقهية املشهورة ،فهذا ال يقف أمامه القمع والتهريج ،حسب
وصف الشيخ الصفار ،وإنام املواجهة العلمية الفكرية ،التي تثبت ضعف الرأي اآلخر
وخطأه ،ومكامن االنحراف والثغرات فيه ،وتظهر صحة الرأي املتني وأصالته ،وتعالج
اإلشكاالت املثارة حوله؛ ألن أساليب القمع واإلرهاب الفكري ال تستطيع أن توقف
زحف الرأي اآلخر ،بل قد ختدمه بإثارة االهتامم به ،وتكتل أتباعه للدفاع عنه ،وتعاطف
الكثريين مع ظالمته بسبب ما يستهدفه من قمع وتشويه ،وخاصة يف هذا العرص الذي
(((
سادت فيه شعارات احلرية واالنفتاح ،وتطلعات التغيري والتجديد.
ويف موازاة ذلك ،يالحظ السيد حممد حسني فضل ال َّله أمهية أن يأخذ الفكر اآلخر

((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 31
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حريته يف الطرح ،وحريته عىل مستوى اجلدال ،رشط أال تتحول املسألة إىل فوىض عىل
يتم التسليم للحقيقة عندما تتجلىّ واضحة يف حركة
مستوى اآلليات واملامرسة ،ورشط أن ّ
يرص السيد فضل ال َّله دائماً عىل رفض ممارسة أي عملية قمع ضد
احلوار ونتائجه ،لذلك ّ
الفكر اآلخر« ،انطال ًقا من قاعدة العدل التي أكّدها اإلسالم ورفض من خالهلا ظلم
اآلخرين ،حتى وإن كانوا ك ّف ًارا .هذا إضافة إىل اعتقادنا الراسخ بأن عملية القمع التي
متارس ضد أي فكر ال يمكن أن تسقطه ،بل إهنا تتيح له الفرصة أكثر ليتحول إىل فكر
شهيد يثري تعاطف الناس ودفعهم لالقرتاب منه وحتى تبنّيه والدفاع عنه ،حتى لو كان
خاو ًيا يف كثري من احلاالت؛ ألن الناس بطبعها متيل إىل احتضان املظلوم ،ولذلك فإن
الوسيلة الفضىل ملواجهة الفكر اآلخر ّ
تتلخص يف إعطائه احلرية ليأخذ دوره ويطرح نفسه،
تضج هبا
وعندها سيتبينّ لنا مدى عدم واقعية إمكانية صموده أمام احلقيقة العلمية التي
ّ
(((
املفاهيم الرسالية واإلنسانية».

وبنا ًء عىل هذه احلقيقة لن يكون ذا جدوى اإلرصار عىل قمع الرأي اآلخر ،وا ّدعاء
امتالك احلقيقة املطلقة واحتكارها مهام طال الزمن؛ ألن الزمن كفيل بقلب األدوار وتبديل
املواقع ،ومن ثم إعادة تكرار نفس املشكالت واملآزق ،أو إعادة إنتاجها بطرق وأساليب
خمتلفة ،وإذا مل نؤمن بوجود رأي آخر خمتلف إىل جانب ما نؤمن به من أفكار ،فلن يكون
ممكنًا بناء بيئة تتحقق فيها قيم التواصل والتعايش والتنافس بالتي هي أفضل وأحسن،
حتى تساهم هذه األجواء الطيبة يف جعل جمتمعاتنا تعيش هبدوء وسالم ،ويعمل أفرادها
بجد من أجل بناء مستقبل يعرب عن طموحات األمة بمختلف أطيافها وفئاهتا ومكوناهتا
املختلفة.

ال للإرهاب الفكري
إننا اليوم ونحن نعيش يف القرن الواحد والعرشين ويف زمن تطور العلم والتكنولوجيا،
واملدى البعيد الذي وصلت إليه املجتمعات الصناعية املتقدمة ،يف الوقت الذي يتنامى فيه
((( بني حرية التفكري وحرية التعبري .السيد حممد حسني فضل ال َّله .موقع بينات2006/6/6 ،م.
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مستوى الوعي واإلدراك يف أوساط أمتنا اإلسالمية الناهضة ،يتساءل الشيخ الصفار :هل
التحجر والتز ّمت واإلرهاب الفكري؟
يمكن القبول بتكرار مآيس املايض ،وعودة أجواء
ّ

ويشعر الشيخ الصفار باألسف الشديد؛ ألنه ال يزال هناك من يعيش بيننا من حيمل
تلك العقلية الضيقة ،ويريد فرض وصايته وآرائه عىل اآلخرين ،وإذا ما خالفه أحد أو
ناقشه ،بادر إىل إصدار فتوى التكفري واملروق عن الدين بحقه ،أو اهتمه باالبتداع والضالل،
وا ّدعى أنه الوحيد صاحب احلق ومن يمتلك احلقيقة ،وأن ما عداه عىل خطأ أو ضالل،
وأن من ليس عىل هنجه وطريقه هو من أهل البدع والضالل والباطل.
التوجه املتشدد جتاه اآلخر ،وترفض حرية الفكر وخلق
إن وجود فئات حتمل هذا
ّ
والتحجر ،كام خيلق حالة النزاع والعداوة
التسامح ،هيدد احلركة العلمية والفكرية بالشلل
ّ
ويمنع الوحدة والتعاون ،خاصة إذا ما كانت هناك مصالح سياسية تدفع بعض احلكومات
ذات النفوذ والثروة لتبني مثل هذه التوجهات املتشددة ،وهو األمر الذي تعاين منه األمة
اإلسالمية يف هذا العرص عىل ما يشري إليه الشيخ الصفار.

ويضيف الشيخ الصفار أنه ما أن تكون هناك مبادرات وحدوية وتقريبية حتى تثور
ثائرة أولئك املتشددين واملتزمتني ،ويبدؤون يف إصدار الكتب واملجالت التي توزع
أحكام التكفري واملروق من الدين عىل هذا املذهب وتلك الطائفة ،بل إن هؤالء املتزمتني
ال يكتفون بذلك ،بل يامرسون نشا ًطا مكث ًفا ضد املذاهب واملدارس الفكرية املخالفة هلم،
ضمن خمطط سيايس هيدف إىل إجياد البلبلة وتعميق الفرقة ،وإلضعاف اجلهود الوحدوية
الصادقة.
إن حماربة أي مذهب أو فكرة بالقمع واإلرهاب غال ًبا ما ال يقيض عىل ذلك املذهب
إرصارا ومتسكًا برأهيم،
أو تلك الفكرة ،بل يفجر إرادة التحدي عند األتباع ،وجيعلهم أكثر
ً
بل قد يدفعهم إىل اهلجوم املضاد ،والرد االنتقامي ،وبذلك تتمزق وحدة األمة وتتبدد
(((
طاقاهتا عىل حساب معركتها وقضاياها األساس.
((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 192
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عندما يتحول التعصب يف أي جمتمع إىل سمة اجتامعية عامة وبارزة فيه ،ويصبح
وتيارا له ثقله ،وله ثقافته ورموزه وكياناته ،فإن ذلك ينذر بأخطار وأرضار كبرية،
اجتاها
ً
ً
الصعد من حياة املجتمع ،حيث يربز الشيخ الصفار ثالثة خماطر حمتملة حتدق
عىل خمتلف ُّ
باملجتمع جراء هذا التعصب املقيت ،األول :تصبح فئة من أبناء املجتمع ضمن هذا االجتاه
التعصبي عنارص معقدة ،تنمو يف نفوسهم نوازع احلقد والرش ،وتتجه طاقاهتم نحو اهلدم
والتخريب ،وكلام اتسعت رقعة االجتاهات التعصبية ،خرس املجتمع املزيد من أبنائه ،الذين
يتحولون إىل عنارص سلبية هدّ امة ،بدل أن يبنوا حياهتم وخيدموا جمتمعهم.
واخلطر الثاين :مع نمو االجتاهات التعصبية يفقد املجتمع وحدته واستقراره ،حيث
من الطبيعي أن يصبح لكل اجتاه تعصبي ضد فئة من املجتمع صدى ورد فعل عند الفئة
املستهدفة ،يشكّل حالة مضادة للدفاع عن الذات ومحاية املصالح ،فيتحول املجتمع إىل
ساحة رصاع ،وميدان احرتاب ،بني فئاته املتاميزة عرق ًيا أو دين ًيا أو سياس ًيا ،وبذلك تنهار
وحدة املجتمع ،ويتقوض أمنه واستقراره.
أما اخلطر الثالث :فهو تشويه االجتاهات التعصبية لسمعة اجلهة التي تنتمي إليها،
من عرق أو دين أو جمتمع أو وطن ،فتضطرب عالقاهتا مع اجلهات األخرى ،وقد يتورط
(((
املجتمع ك ّله يف رصاع ونزاع مع جمتمعات أخرى ،لوجود اجتاه تعصبي يف أوساطه.

إن متزيق صفوف األمة وحتويل ساحاهتا إىل خنادق للرصاع واالحرتاب ،ودفع
بعضا ،وإسقاط كل طرف لكرامة الطرف اآلخر،
أبناء األمة إىل انتهاك حرمات بعضهم ً
وتشويه رموزه وشخصياته ،هي جريمة كربى ،وخطرها أعظم وأكرب من جمرد وجود رأي
أو وجهة نظر خمتلفة يف قضية جزئية ،حيث ال ينبغي تضخيم األمر واعتباره خاط ًئا باطلاً ،
فتعاليم اإلسالم وأخالقياته ،وسرية األولني من الصاحلني واألئمة الطاهرين ال تقبل مثل
هذه األساليب وال تتطابق معها .وهناك ما يكفي من الروايات التي وردت أو رويت
بعضا ،عىل أساس االختالف يف بعض
عنهم ،حتذر من هنج اإلقصاء واإللغاء لبعضهم ً
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 73
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إن جممل األخطار املحيطة باألمة من كل حدب وصوب ،تستدعي من أبنائها
املخلصني ،التشمري عن سواعدهم دفا ًعا عن قيمها ومبادئها ،فالواعون من أبناء األمة
مطالبون بمقاومة اإلرهاب الفكري ،وتشجيع حرية الفكر ،والتوعية بأخالق اإلسالم
الداعية إىل التسامح واحرتام الرأي .ومن املهم لنا اليوم ،ونحن نرى ونراقب ما حيدث
ويدور من حولنا ،االستفادة من كل التجارب املؤملة واملريرة التي متر هبا أقطار أمتنا،
وأن ال ندع األمور تنفلت إىل دائرة الفوىض اهلدامة ،بل الواجب حيتم علينا خلق املناخ
املناسب لدفع األمور تتحرك يف دائرة احلوار البناء ،وإدارته بشكل يقرب أبناء األمة
بعضهم إىل بعض ،مهام اختلفت األفكار والرؤى ،ومن دون إفساح املجال إلثارة النعرات
والعصبيات ،التي تؤدي إىل إدخال اجلميع يف أتون الفوىض ،ويف متاهات مظلمة تعيدنا
إىل الوراء عقو ًدا طويلة من الزمن.

رابع ًا:
الحرية في اإلسالم

االختالف والتنوع والتعدد يف الفكر والثقافة حقيقة إنسانية ساطعة ال يمكن حجبها،
وهي قيمة ثقافية عظيمة عندما تكون صيغة للتعايش والتواصل بني املكونات واملجموعات
البرشية املختلفة ،من خالل القبول العام بالتعددية الثقافية ،سواء داخل احلضارة الواحدة،
أو مع غريها من احلضارات والثقافات األخرى ،حيث يمكن لكل جمموعة برشية أن تُع ّلم
بحق مصدر
وتتعلم من األخرى ضمن ديناميكية احلوار والتبادل الثقايف ،وهو ما يعدّ ّ
إثراء وغنى ثقايف وحضاري واقتصادي واتصايل ،األمر الذي خيلق إبدا ًعا متجد ًدا وفاعلاً
تستطيع معه اجلامعات البرشية االنطالق إىل آفاق معرفية وفكرية مضطردة ويؤدي إىل
ترسيع وترية التقدم والتطور احلضاري ،بعكس الثقافات أو املجتمعات الرافضة لقيم
التعدد والتنوع ،حيث إن هذا الرفض ينعكس سل ًبا عىل مستوى التقدم ووترية التطور فيها
ويعيق مسارها احلضاري.
إال أن السؤال الذي يتوقف عنده الشيخ الصفار ،ودائماً ما يرد يف خطابه ،هو :إذا
كانت تعددية املذاهب والفرق ظاهرة طبيعية يف مجيع األديان واملبادئ ،فكيف كان يتم
التعامل والعالقة بني املذاهب املختلفة ضمن الدين الواحد؟

يشري الشيخ الصفار إىل أن مستوى وعي اإلنسان بالقيم ،ومدى التزامه باألخالق
الفاضلة ،هو الذي حيدّ د طريقة تعامله مع من خيالفه يف الدين أو املذهب ،ذلك أن اإليامن
حرا كريماً حسبام يشاء وخيتار ،تفرض عىل صاحبه
بقيمه اإلنسان كإنسان ،وحقه يف أن يعيش ًّ
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احرتام إرادة اآلخرين ،واالعرتاف بحريتهم يف اختيار أدياهنم ومذاهبهم ومعتقداهتم ،كام
أن للرتبية األخالقية دورها الفعال واحلاسم يف تنظيم عالقة اإلنسان باآلخرين ،وخاصة
من خيتلف معهم.
إنه ملن املؤمل ح ًّقا ما حيتفظ به التاريخ من سجالت دامية حلاالت الرصاع واالضطهاد
وخصوصا يف فرتات انحطاط
املتبادل بني أبناء الدين الواحد عند اختالف مذاهبهم،
ً
الوعي وتدين املستوى األخالقي .وإذا كانت هناك أعذار تلتمس ومربرات تفتعل
للرصاع والعداء بني أتباع األديان املختلفة املتناقضة ،فام هي مربرات الرصاع بني أبناء
الدين الواحد ،مع انتامئهم لعقيدة واحدة جتمعهم ،وإيامهنم بزعيم روحي واحد ،ومع
وجود القواسم املشرتكة ،وجماالت االتفاق التي هي أوسع وأكرب من مساحة االختالف
(((
فيام بني مذاهبهم؟

وعىل الرغم من إقرار اإلسالم حلرية العقيدة والفكر ،حيث هيتف قرآنه العظيم
{ال إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين} ،وعىل الرغم من تأكيد التعاليم والتوجيهات اإلسالمية عىل حسن
اهدَ َ
اك َعلىَ َأ ْن ُتشرْ ِ َك يِب َما َل ْي َس
{وإِ ْن َج َ
األخالق والتعامل حتى مع املخالفني يف الدين َ
ك بِ ِه ِع ْلم َفال تُطِعه وص ِ
َل َ
اح ْب ُهماَ فيِ الدُّ ْن َيا َم ْع ُرو ًفا} ،وعىل الرغم من كل النداءات القرآنية
ْ ُ ماَ َ َ
ٌ
واملحمدية التي تدعو املسلمني لالحتاد والتعاون والتآلف ونبذ حالة التنازع والتقاطع،
وعىل الرغم من كل ذلك ،إال أن تارخينا اإلسالمي شوهته صفحات سوداء قامتة من
اخلالفات والرصاعات الطائفية بني أتباع املذاهب اإلسالمية ،وذوي االجتاهات الفكرية
املختلفة يف األمة ،حيث ال تزال تلقي بظالهلا السلبية املقيتة عىل واقع األمة املعارص إىل
يومنا هذا.
ويالحظ الشيخ الصفار حصول تلك األوضاع الشاذة يف الفرتات التي ساد فيها
التخلف وانحطاط الوعي وسيطرة اجلهل ،وتغلب القوى االنتهازية والفاسدة عىل
مقدرات األمة ،حيث عال صوت خط العصبية الطائفية والتصادم واإلرهاب الفكري،
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أما يف أوساط الواعني املخلصني ،حينام كانت أمتنا اإلسالمية يف أوج عزهتا وتقدمها
احلضاري ،فقد كانت روح التسامح وحرية الفكر والرأي ومنطق احلوار والتعامل اإلجيايب،
(((
هي اللغة السائدة بني الفرق واملذاهب والتيارات واالجتاهات املختلفة يف األمة.

�ضمور قيمة الحرية
هل ُيعيل اإلسالم من قدر احلرية وقيمتها ويسمو هبا ،هل يكفل اإلسالم حرية
اإلنسان ويقف يف وجه كل من يعمل عىل استعباده واسرتقاقه ماد ًّيا أو معنو ًّيا ،هل نص
اإلسالم عىل حرية اإلنسان وضمن له هذه احلرية ومحاها من كا ّفة أشكال االستغالل
يقر اإلسالم من خالل نصوص القرآن والسنة النبوية الصحيحة حرية
واالستعباد ،هل ّ
االعتقاد ،واحلرية الدينية وال يصادرمها؟

هذه األسئلة وغريها تربز وتثار حول حقيقة رأي اإلسالم وموقفه من موضوع
احلرية ،عىل وقع ما حيدث بني احلني واآلخر من أحداث وحوادث عصبوية ،ذات أبعاد
دينية وتارخيية وتراثية وسياسية ،يتصاعد معها السجال حول ا ّدعاء امتالك احلقيقة بني من
ينتسبون إىل اإلسالم ،حيث حيتدم النقاش بني اجلميع ويتصاعد بنربة حادة ولغة مرتفعة
الوترية ،يرتفع خالهلا ويتصاعد مستوى االحتقان والتجييش والتحريض الطائفي والتعبئة
املذهبية إىل مستويات بالغة احلدّ ة ومرتفعة الدرجة ،مما يكون له تداعيات وعواقب وخيمة،
شق صف األمة وتشتتها وتفرقها،
وانعكاسات سلبية عىل وحدة جمتمعاتنا ،ويؤدي إىل ّ
بعضا.
وزيادة اهلوة والتباعد بني أبنائها ،وحفر اخلنادق ونصب املتاريس لبعضهم ً

لقد ألغت التوجهات التعصبية اآلخر من قاموسها ،ومارست العنف والشدة ضده،
وارتكبت اجلرائم البشعة بح ّقه ،حيث تعاين األمة اليوم الويالت من ترصفات وممارسات
الفئات التي تنتهج خط التعصب املذهبي واإلرهاب الطائفي ،من الذين يعتقدون أن
حرصا فيهم ويف آرائهم ،وأن اجلنة ال تتسع لغريهم ،فيجيزون ألنفسهم حماسبة
احلق
ً
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خروجا عىل الدين
الناس وحماكمتهم عىل اعتقاداهتم وانتامءاهتم ،ويعتربون الرأي اآلخر
ً
وثوابته.
يشري الشيخ الصفار إىل أن عصور التخلف املظلمة ،التي مرت عىل أمتنا ،أعطت عن
اإلسالم صورة سلبية ،وأنه يدعو إىل الديكتاتورية واالستبداد ،ويسمح بمامرسة القمع
واإلرهاب ،باإلضافة إىل أن بعض اجلهات والطروحات يف الساحة اإلسالمية ،ال تزال
ترص عىل التّفرد بالساحة ،واالستبداد بالرأي ،وال تعرتف بالرأي اآلخر ،وال
إىل اليوم ّ
حترتم املوقف املغاير.
وهذه الصور السلبية من املايض ،واملواقف املتعصبة يف احلارض ،حتدث خو ًفا وقل ًقا
ومربرا لدى املخالفني لتطبيق
عند الكثري من الناس جتاه اإلسالم ،وتصبح مستمسكًا
ً
اإلسالم ،لذلك يرى الشيخ الصفار أنه من الرضوري العمل عىل معاجلة قضية احلرية
والتعددية يف اإلسالم عىل الصعيد الفكري ،وتوضيح مفاهيم اإلسالم ورؤيته يف املجتمع
وأهم
ربا أن قضية احلرية هي روح اإلنسان ،وعمق إنسانيته ،وهي أخطر
ّ
واحلياة ،معت ً
امتحان يواجه اإلسالميني يف هذا العرص ،حيث يطالب الشيخ الصفار هؤالء اإلسالميني
بتوضيح موقفهم من مفهوم احلرية وتطبيقاته ،سائلاً إذا كانوا يريدون تطبيق اإلسالم
وبناء الدولة واملجتمع عىل أساسه ،فام هو موقفهم من الرأي اآلخر واملعتقدات املخالفة؟
وضمن دائرة اإلسالم هل هناك جمال للتعددية يف الرأي واملوقف؟ أم هو الرأي الواحد،
واملوقف املتفرد ،وال موقع لسواه؟

يشدّ د الشيخ الصفار عىل أمهية ورضورة أن نعرف اإلسالم عىل حقيقته ،وندركه
عىل واقعه ،نافضني عنه غبار التخلف واالنحطاط ،فكام حتدى اإلسالم يف انبعاثه اجلديد
مؤامرات أعدائه ومناوئيه ،حيث كان يعينهم عىل ذلك ما ساد يف جمتمعاتنا من جهل وختلف
أيضا ختلف أتباعه ومدّ عيه ،عندما
وحتريف لإلسالم يف مفاهيمه وأفكاره ،فإنه يقاوم ً
تعرض اإلسالم عىل أيدهيم طوال عصور االنحطاط إىل التحريف والتشويه ،حتى هبت

201

السإلا خيراتلا يف ةيرحلاو دادبتسالاو بصعتلا تايلاكشإ

نوره ،وخفي رونقه ،وعىل حدّ تعبري اإلمام عيل (لبس اإلسالم لبس الفرو مقلو ًبا).

(((

إذا استمر وضع األمة عىل هذه احلال ،من تكبيل مفهوم احلرية ،ومصادرة حرية
الرأي اآلخر ،والعمل عىل انتهاك كرامته وحرمته ،باسم الدين وقيمه ،فإن ذلك لن يؤدى
إال إىل الغرق يف وحول الفتن ،وإثارة العصبيات الطائفية والنعرات املذهبية ،والتجييش
الطوائفي ،واللعب عىل وتر اخلالفات واالختالفات املذهبية ،وشحن األجواء بطريقة
منتظرا أن تقف هذه التداعيات
سلبية ومفتعلة ،واستثارة العواطف والنفوس ،ولن يكون
ً
واالرتدادات عند حدٍّ معني ،إن مل تلتهم نارها املشتعلة األخرض واليابس بدون متييز بني
فئة وأخرى ،ولن يكون أحد بعدها بمنجاة من نارها وهلبها.

مفهوم الحرية
حرية االعتقاد من املفاهيم التي دائماً ما ترد وتتكرر يف خطاب الكثري من النخب
العالمِة ،بصفتها من أبرز حقوق اإلنسان التي أقرهتا الرشيعة اإلسالمية ،وهي تعني أال
يكره إنسان عىل اعتناق عقيدة ما ،وأال يضار بسبب عقيدة يؤمن هبا .كام تؤكد هذه النخبة
حق اإلنسان يف اعتناق العقيدة التي يطمئن
عىل أن النصوص القرآنية والنبوية ،التي تؤكد ّ
هلا قلبه ،ويسرتيح هلا ضمريه ،كثرية ومتنوعة.
إال أن املشكلة يف التعاطي مع هذا املفهوم ،كام يرشح الشيخ الصفار ،هي أن أمتنا
ابتليت بوجود فئات وجهات متارس الوصاية الفكرية ،وتسعى لفرض آرائها ،باعتبار
ذلك وظيفة دينية ،وتكلي ًفا رشع ًيا ،وهو األمر الذي حيتم مناقشة هذه املامرسة عىل ضوء
يرشع الدين ملامرسة الوصاية
تعاليم الدين ومفاهيمه ،ويتساءل الشيخ الصفار :هل ّ
الفكرية ،بمعنى فرض الرأي بالقوة ،والنيل من حقوق املخالفني ،وسوء التعامل معهم؟
إن القراءة الواعية آليات القرآن الكريم ،ونصوص السنة والسرية النبوية الرشيفة،
وأقوال وسرية أئمة أهل البيت ،كام يرشح الشيخ الصفار ،تكشف عن منظومة من املفاهيم
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والتعاليم الدينية التي تؤكد عىل حرية اإلنسان وح ّقه يف االختيار ،وأنه يتحمل مسؤولية
قراره واختياره أمام ال َّله تعاىل ،وترفض االستعباد والوصاية الفكرية عىل الناس.

ففي سياق تقرير حرية اإلنسان وتأصيل وجودها ،تؤكد كثري من آيات القرآن
الكريم ،أن ال َّله تعاىل مل يشأ أن يفرض اإليامن به عىل خلقه باإلجبار والقوة ،بل أودعهم
عقولاً تقودهم نحوه ،وفطرة ترشدهم إليه ،وبعث هلم أنبياء يدعوهنم إىل اإليامن به ،ثم
{و ُق ِل الحَْ ُّق ِمن َّر ِّبك ُْم َف َمن َشاء
ترك للناس حرية االختيار يف هذه احلياة .يقول تعاىلَ :
ِ
ِ
السبِ َ
ورا}.
يل إِ َّما َشاك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
َف ْل ُي ْؤمن َو َمن َشاء َف ْل َي ْك ُف ْر}{ ،إِنَّا َهدَ ْينَا ُه َّ

لذلك فالسؤال الذي يمكن إثارته هنا ،هو :إذا كان ال َّله تعاىل مل يفرض عىل عباده
حيق ألحد
قرسا ،لتكون احلياة دار اختيار واختبار ،كام شاءت حكمته ،فكيف ّ
اإليامن به ً
من العباد أن يامرس فرض اإليامن عىل الناس باسم ال َّله ونيابة عنه؟

يتابع الشيخ الصفار رشحه بالقول :إنه تعاىل ال يريد اإليامن به عن طريق القوة
ٍ
حينئذ لن يكون إيامنًا حقيق ًيا ،ولو أراد ال َّله تعاىل إخضاع اإلنسان لإليامن به
والقرس ،ألنه
آلم َن َمن فيِ األَ ْر ِ
{و َل ْو َشاء َر ُّب َ
ض
قرسا لكان ذلك
ميسورا عليه ،فسبحانه وتعاىل يقولَ :
ك َ
ً
ً
ِ
ِ
ِ
ني} ،وبرضس قاطع ورفض رصيح
ُك ُّل ُه ْم مَجي ًعا َأ َف َأ َ
َّاس َحتَّى َيكُونُو ْا ُم ْؤمن َ
نت ُتك ِْر ُه الن َ
(((
يقول تعاىل{ :الَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين}.

إن حرية االعتقاد تتجىل يف أسمى صورها يف رفض أسلوب اإلكراه عىل العقائد،
حيث من غري الالئق إرغام أحد عىل ترك دينه واعتناق دين آخر؛ ألن حرية اإلنسان يف
اختيار دينه أساس االعتقاد ،فال َّله سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان ومنحه عقلاً يميز به بني
احلق والباطل ،وأعطاه حرية االختيار ،وهو مسؤول عام يفعل ،ويتحمل نتيجة اختياره.
إن من يتدبر القرآن الكريم ويتأمل حمكم آياته ،كام يقول أمحد حلمي سيف النرص،
يدرك يف غري عرس أن اإلسالم يقدس احلرية ويمقت اإلكراه حتى لو كان ذلك وسيلة إىل
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واضحا يف قول ال َّله تعاىل {ال إِك َْرا َه
محل الناس عىل اعتناق اإلسالم نفسه ،ونجد ذلك
ً
ت َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َص ْيطِ ٍر}َ ،
فيِ الدِّ ِ
َّاس َحتَّى
و{أ َف َأن َ
ين} ويف توجيهه للنبيَ { Aل ْس َ
ْت ُتك ِْر ُه الن َ
ِِ
ني} ،و{ما َعلىَ الرس ِ
ول إِ اَّل ا ْل َبال ُغ}.
َيكُونُوا ُم ْؤمن َ
َّ ُ
َ

ذلك أن اإليامن أمن وطمأنينة ،فكيف يكون التخويف والرتهيب سبيلاً إىل اإليامن؟
وعبادة ال َّله واخلضوع ألوامره ونواهيه ال يكونان عىل الوجه الصحيح إال بعد التحرر
من اخلوف ،والتسلح بحق احلرية والتفكري والتدبر والنظر ،وإذا كان االعتبار اإلنساين
ال يقوم إال باحلرية ،فإن املسؤولية القانونية الكاملة ال تتقرر إال لألحرار ،وتنتقص هذه
(((
املسؤولية إذا انتهت هذه احلرية ،أو كانت رض ًبا من الشعارات الزائفة.

موقف الإ�سالم ال�صريح من حرية االعتقاد
اإلسالم ،كام يرشح الشيخ الصفار ،حينام جاء أعلن موقفه الواضح والرصيح من
حرية االعتقاد واختيار الدين ،حيث أرسى القرآن احلكيم مبدأ احلرية الدينية الفكرية يف
قوله تعاىل{ :ال إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْلغ َِّي} ،ويستشهد الشيخ الصفار برشح
ين َقدْ َت َبينَّ َ ُّ
العالمة الطباطبائي يف تفسريه امليزان حول معنى هذه اآلية الكريمة :بأن قوله تعاىل {ال
إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين} نفي الدين اإلجباري ،ملا أن الدين وهو سلسلة من املعارف العلمية التي
تتبعها أخرى عملية جيمعها أهنا اعتقادات ،واالعتقاد واإليامن من األمور القلبية التي ال
حيكم فيها اإلكراه واإلجبار ،فإن اإلكراه إنام يؤثر يف األعامل الظاهرية واألفعال واحلركات
البدنية املادية.

أما االعتقاد القلبي فله علل وأسباب أخرى قلبية من سنخ االعتقاد واإلدراك ،ومن
املحال أن ينتج اجلهل علماً  ،أو تولد املقدمات غري العلمية تصدي ًقا علم ًّيا ،فقوله{ :ال
إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين} إن كان قضية إخبارية حاكية عن حال التكوين أنتج حكماً دين ًّيا ينفي
اإلكراه عىل الدين ،واالعتقاد وإن كان حكماً إنشائ ًّيا ترشيع ًّيا كام يشهد به ما عقبه تعاىل من
((( احلرية يف القرآن .امحد حلمي سيف النرص .جريدة اخلليج اإلماراتية2011/7/8 ،م.
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ِ
كرها ،وهو
الر ْشدُ م َن ا ْلغ َِّي} كان هنيا عن احلمل عىل االعتقاد واإليامن ً
قولهَ { :قدْ َت َبينَّ َ ُّ
ٍ
مر بياهنا أن اإلكراه إنام يعمل ويؤثر يف مرحلة
هني متّك عىل حقيقة تكوينية ،وهي التي ّ
األفعال البدنية دون االعتقادات القلبية.

أيضا رأي سيد قطب يف تفسري هذه اآلية الكريمة يقول فيه:
كام يورد الشيخ الصفار ً
إن قضية العقيدة ـ كام جاء هبا هذا الدين ـ قضية اقتناع بعد البيان واإلدراك ،وليست قضية
إكراه وغضب وإجبار ،ولقد جاء هذا الدين خياطب اإلدراك البرشي بكل قواه وطاقاته،
خياطب العقل املفكر ،والبداهة الناطقة ،وخياطب الوجدان املنفعل ،كام خياطب الفطرة
املستكنة ،خياطب الكيان البرشي كله ،واإلدراك البرشي بكل جوانبه ،يف غري قهر حتى
باخلارقة املادية التي قد تلجئ مشاهدها إجلاء إىل اإلذعان ،ولكن وعيه ال يتدبرها ،وإدراكه
ال يتعقلها؛ ألهنا فوق الوعي واإلدراك.

احلس البرشي باخلارقة املادية القاهرة ،فهو من باب
وإذا كان هذا الدين ال يواجه ّ
أوىل ال يواجهه بالقوة واإلكراه ليعتنق هذا الدين حتت تأثري التهديد أو مزاولة الضغط
القاهر واإلكراه بال بيان وال إقناع وال اقتناع؛ ألن يف مبدأ حرية االعتقاد يتجىل تكريم ال َّله
لإلنسان ،واحرتام إرادته وفكره ومشاعره ،وترك أمره لنفسه فيام خيتص باهلدى والضالل
التحرر
أخص خصائص
يف االعتقاد ،وحتميله تبعة عمله وحساب نفسه ،وهذه هي
ّ
ّ
اإلنساين.

ويكمل سيد قطب رشحه بأن حرية االعتقاد هي أول حقوق «اإلنسان» التي يثبت
له هبا وصف «إنسان» ،فالذي يسلب إنسانًا حرية االعتقاد ،إنام يسلبه إنسانيته ابتدا ًء،
ومع حرية االعتقاد حرية الدعوة للعقيدة ،واألمن من األذى والفتنة ،وإال فهي حرية
باالسم ال مدلول هلا يف واقع احلياة .واإلسالم ـ وهو أرقى تصور للوجود وللحياة ،وأقوم
منهج للمجتمع اإلنساين بال مراء ـ هو الذي ينادي بأن ال إكراه يف الدين ،وهو الذي يبني
ألصحابه قبل سواهم أهنم ممنوعون من إكراه الناس عىل هذا الدين ،فكيف باملذاهب
فرضا بسلطان الدولة ،وال يسمح ملن
والنظم األرضية القارصة،
املتعسفة وهي تفرض ً
ّ

السإلا خيراتلا يف ةيرحلاو دادبتسالاو بصعتلا تايلاكشإ
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خيالفها باحلياة؟

أما الشيخ الصفار فيضيف أن اآلية الكريمة {ال إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين} عىل وضوحها
ورصاحتها ليست هي املورد الوحيد إلعالن احلرية الدينية وتأكيدها يف القرآن احلكيم،
بل هناك العديد من اآليات الرشيفة التي تعالج موضوع حرية العقيدة والفكر من خمتلف
ربا عىل أعامله وترصفاته ،بل هو
اجلوانب واألبعاد ،فاإلنسان يف نظر القران ليس مسيرّ ً ا جم ً
السبِ َ
يل إِ َّما َشاكِ ًرا َوإِ َّما
حر خمتار ،وبالتايل فهو مسؤول أمام ال َّله عام يصدر منه{ ،إِنَّا َهدَ ْينَا ُه َّ
ّ
{و َهدَ ْينَا ُه الن َّْجدَ ْي ِن}.
ورا}َ ،
َك ُف ً

حق الفرض عىل الناس أو إكراههم
واألنبياء وظيفتهم التبليغ والتذكري وليس هلم ّ
عىل اإليامن برسالتهم ،فلو أن ال َّله تعاىل يريد الطاعة من الناس بالقرس لكان سهلاً
ويسريا
ً
آلم َن َمن فيِ األَ ْر ِ
{و َل ْو َشاء َر ُّب َ
نت ُتك ِْر ُه
ض ُك ُّل ُه ْم مَجِي ًعا َأ َف َأ َ
عىل قدرته ،يقول تعاىل َ
ك َ
ِِ
ت
ْت ُم َذك ٌِّر * َل ْس َ
ني} ،ويف آية أخرى يقول تعاىلَ { :ف َذك ِّْر إِ َّنماَ َأن َ
َّاس َحتَّى َيكُونُو ْا ُم ْؤمن َ
الن َ
ِ
ِ
اء
َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َص ْيطِ ٍر} ،ويقول تعاىل ً
أيضاَ :
اء َف ْل ُي ْؤم ْن َو َم ْن َش َ
{و ُق ِل الحَْ ُّق م ْن َر ِّبك ُْم َف َم ْن َش َ
ار َف َذك ِّْر بِا ْل ُق ْر ِ
ْت َع َل ْي ِه ْم بِ َج َّب ٍ
آن َم ْن
ون َو َما َأن َ
َف ْل َي ْك ُف ْر} ،ويقول تعاىل{ :ن َْح ُن َأ ْع َل ُم بِماَ َي ُقو ُل َ
اف و ِع ِ
خَ َ
يد}.
ي ُ َ

إن اخلالصة التي يصل إليها الشيخ الصفار من هذا الرشح ك ّله ،هو بيان أن هناك
آيات عديدة كثرية يف القرآن احلكيم ،تشكل منظومة كاملة حول حرية اإلنسان يف هذه
احلياة ،وما اآلية الكريمة {ال إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
املهمة
ين} إال اخلالصة والعنوان هلذه املنظومة ّ
(((
اخلطرية.

بين الواقع والمثال
إن الواقع الذي تعيشه األمة اليوم ال يمثل التطبيق العميل لتعاليم الدين ومفاهيمه،
وبعيد كل البعد عن مثل هذه القيم واملبادئ الرفيعة ،التي ترفع من قيمة اإلنسان وقدره
((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 59
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ومقداره ،وحترتم فيه عقله وضمريه ورسيرته ،وترتك له حرية االعتقاد واالختيار حتى بني
قبول طاعة ال َّله أو عصيانه ،وبني اإليامن والكفر ،فاحلرية عىل النقيض متاما من العبودية،
واإلنسان دائماً يف موقف االختيار ،ولذلك فهو مسؤول عام يفعل ،ويتحمل نتيجة اختياره
ِ
ِ ِ ِ
اء َف َع َل ْي َها}.
َ
{م ْن َعم َل َصالحًِ ا َفلنَ ْفسه َو َم ْن َأ َس َ

وإذا كان منهج اإلسالم يف الدعوة إىل رسالته قائم عىل احرتام عقل اإلنسان وإرادته
واختياره حتى يف أخطر األمور ،وهو أمر االعتقاد وحتديد اهلوية الدينية ،فالسؤال :ملاذا
ال يلتزم الكثري من املنتسبني إىل دين اإلسالم هبذه القيم ويطبقوها وجيسدوها عىل أرض
الواقع ،ويتمثلوها يف سلوكهم وحياهتم املعيشة ،ويامرسوها يف عالقاهتم مع اآلخرين،
حيث إن الدعوة إىل اإلسالم تقوم عىل االقتناع التام {ا ْد ُع إِ ىَل َسبِ ِ
يل َر ِّب َ
ك بِالحِْ ك َْم ِة َوالمَْ ْو ِع َظ ِة
الحَْ سن َِة وج ِ
اد هُْل ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن} ،بعيدا عن القرص واإلكراه ومنطق القوة.
َ َ َ
هل يمكن لإلنسان املسلم املمتلئ ثقة بدينه ،وأنه دين احلق والطريق الوحيد للهدى
والصواب ،أن يتعايش مع املختلف معه يف الدين والعقيدة ،ويتسع فكره وصدره لتق ّبل
طقوسه وشعائره ،عىل الرغم مما يمكن أن حتتويه هذه العقائد من باطل وضالل وانحراف
وخرافة؟

جييب الشيخ الصفار عن هذا التساؤل بالقول :إن تربية اإلسالم وتعاليمه يف الوقت
الذي تبني فيه فكر اإلنسان املسلم ومشاعره عىل أساس عبادة ال َّله وتوحيده وااللتزام بدينه
احلق ،فإهنا تركز يف الوقت نفسه عىل احرتام اإلنسان كإنسان ،مهام كان دينه أو مذهبه ،ما
مل يكن معتد ًيا ظا ًملا أو حمار ًبا للحق ،فالناس (صنفان :إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف
اخللق) كام يقول اإلمام عيل.E

واحرتام اإلنسان يعني حرمة حقوقه املادية ،كجسده وماله ،وحقوقه املعنوية ،كحريته
وكرامته ،واختياره لدينه ،لذلك يرفض اإلسالم اضطهاد الناس عىل أساس دينهم أو
اعتقاداهتم ،بل يويص اإلسالم أبناءه بأن يكونوا املثل األعىل يف األخالق وحسن التعامل
فتشوه سمعته وتنفر
مع اآلخرين ،حتى ال حتسب ترصفاهتم غري الالئقة عىل اإلسالم،
ّ
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اآلخرين منه.

حيق
إن الدنيا دار حرية واختيار لإلنسان ،وهو مسؤول أمام ربه غدً ا يوم القيامة ،وال ّ
ألحد يف الدنيا أن يفتش عقائد الناس وحياكمهم عىل أدياهنم ،فذلك األمر موكول لرب
اخللق يوم احلساب .وإذا كان مطلو ًبا من املسلم أن يدعو إىل دينه ،وأن يوضح بطالن
وفساد األديان األخرى ،إال أن ذلك جيب أن يكون بإسلوب الئق ،ال جيرح مشاعر
اآلخرين وال ينفرهم ،حيث يقول سبحانه وتعاىل{ :وال تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب إِ اَّل بِا َّلتِي ِه َي
َ
ِ
(((
ين َظ َل ُموا ِمن ُْه ْم}.
َأ ْح َس ُن إِ اَّل ا َّلذ َ

اإلنسان يف هذه احلياة خيتار طريقه بمحض إرادته وحريته ،ويتحمل مسؤولية هذا
ِ
السبِ َ
ورا} ،حيث
يل إِ َّما َشاك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
االختيار أمام ال َّله تعاىل يف اآلخرة {إِنَّا َهدَ ْينَا ُه َّ
يبني اإلسالم جمتمعه ونظامه السيايس عىل أساس احلرية الدينية ،فهو يعرض مبادئه
ِ
اء
اء َف ْل ُي ْؤم ْن َو َم ْن َش َ
ويبني أحكامه ،والناس بعد ذلك أحرار يف قبوله أو رفضه { َف َم ْن َش َ
َف ْل َي ْك ُف ْر}.
ففي ّ
ظل اإلسالم ال تلغى الديانات األخرى ،وال حيظر وجود سائر املبادئ وامللل،
ِ
بل خياطبهم القرآن احلكيم معرت ًفا بوجودهم وتاركًا هلم حرية االختيار { َلك ُْم دينُك ُْم َوليِ َ
ِد ِ
ين} ،وحتى املرشكون الكفار وإن كانوا ال ينتمون إىل ديانة معينة ،ويعكفون عىل عبادة
األصنام واألوثان ،فإن اإلسالم ال يقرسهم عىل ترك ديانتهم ،وال يرفض وجودهم يف
(((
ظ ّله ،بل شأهنم كأتباع األديان األخرى من هيودية ومسيحية وجموسية.

إذا كان اإلسالم يريب معتنقيه عىل الثقة املطلقة بأحقية دينهم وصوابيته ،إال أنه يف
أيضا احرتام سائر األديان والعقائد األخرى وأصحاهبا بعيدً ا عن
الوقت نفسه يريب فيهم ً
سب أصنام الكفار وأوثاهنم،
أي حتقري وإهانة ملعتقداهتم ومقدساهتم ،فالقرآن ينهى عن ّ
حتى وإن كانت زائفة وباطلة؛ ألن ذلك الفعل جير إىل ردود فعل سلبية مضادة ،تؤدي
((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 82
((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 75
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وسب مقدسات املسلمني ،واإلسالم ال يرىض بتبادل اإلهانات والسباب كلغة
إىل إهانة
ّ
حوار وتعامل بني أصحاب األديان.
احلق ،وهو
ولئن كان الشيخ الصفار يعتقد يف قراره نفسه أن اإلسالم هو الدين ّ
العقيدة الصائبة التي ينبغي أن يؤمن هبا اإلنسان ،إال أنه يف الوقت نفسه يرى أن ال َّله
سبحانه وتعاىل يريد هلذا اإلنسان أن يعتنق احلق ويلتزم الصواب بملء حريته واختياره،
عن طريق استخدام عقله والتأمل فيام حوله ،ال أن يقرس عىل اإليامن ،أو يفرض عليه الدين
قهرا؛ ألن ذلك يتناىف مع إنسانية اإلنسان ،وصفاته التي ميزه ال َّله هبا.
ً
ومن أجل أن ال يكون حلرية االعتقاد ،أو حلرية الفكر ،انعكاسات سلبية عىل الواقع،
بل تؤدي إىل نتائج إجيابية ،يلفت الشيخ الصفار إىل أمهية معاجلة سلبيات الواقع وأمراضه،
والتأسيس لقيم بديله تقوم عىل مبادئ أخالقية وتعاليم تربوية ،جتعل العقول منفتحة
والصدور متسعة الختالف الرأي وتعدد وجهات النظر ،فاإلسالم أكد عىل مبدأ التسامح
حيق ألحد أن يامرس دور الوصاية
واحرتام الرأي ،فليس يف اإلسالم حماكم تفتيش ،وال ّ
والرقابة عىل أفكار الناس ون ّياهتم ومشاعرهم .واالنتامء إىل اإلسالم والعضوية يف جمتمعه
حق احلكم بطرد أحد من
ال حيتاج إىل شهادة أو قبول من أحد ،حيث ال يمتلك أحد ّ
إطار اإلسالم ما دام يعلن قبوله باإلسالم ،حتى ال تتكرر مآيس التكفري واالهتام بالزندقة
واملروق الذي كانت متارسه الكنيسة يف قابر األيام.
إن تفيش ظواهر التكفري واالهتام بالزندقة واملروق هي مظهر من مظاهر اإلرهاب
الفكري ،حيث يدعي البعض لنفسه احتكار احلق ،وان اإلسالم ينحرص فيام يراه ويفهمه
رافضا جمرد النقاش والبحث يف الرأي
هو ،ويعتقد بأن رأيه هو احلق املطلق ،متشب ًثا برأيه ً
ّ
وضال ال مكان له يف
اآلخر ،وأن من خيالفه يف ذلك الفهم أو الرأي واملذهب فهو كافر
(((
أجواء اإلسالم وجمتمعه.
يقر حرية العقيدة والفكر ،فإنه يف الوقت نفسه يدعو أبناء البرش
ومع أن اإلسالم ّ

((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 182
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الختيار احلق واتّباع اهلدى ،وأن ال تكون حاالت التعصب واالنفعال واألهواء املصلحية
سب ًبا البتعاد اإلنسان عن احلق وارمتائه يف حضيض الباطل ،إال أن ما يلفت الشيخ الصفار
النظر إليه يف هذا الصدد ،هو أن تتم الدعوة إىل اإلسالم وإقناع اآلخرين به ،عرب احلوار
واملناقشة املوضوعية اهلادفة ،ويف جو من احلرية واالحرتام املتبادل ،حيث إن احلوار
املوضوعي ال يتناىف مع احلرية ،بل هو مظهر صادق لوجودها ،وطريق سليم للوصول
احلق.
إىل ّ

احلق والتعرف
إذا كانت احلقيقة هي الغاية التي ينشدها اإلنسان ،فإن وسيلة اكتشاف ّ
إليه هي بالعقل وال يشء غريه ،فالدليل والربهان املستند إىل العقل هو املقياس واملعيار
{أو مَل ي َت َفكَّروا ما بِص ِ
َ
{أ َف َل ْم َي ِس ُريوا فيِ الأْ َ ْر ِ
احبِ ِه ْم
وب َي ْع ِق ُل َ
ض َف َتك َ
ون هِ َبا}َ َ ُ َ ْ َ َ ،
ُون هَُل ْم ُق ُل ٌ
ِِ
ِ
ٍ
ِ
ني} ،ومن املهم أن
ني}ُ { ،ق ْل َهاتُوا ُب ْر َها َنك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم َصادق َ
م ْن ِجنَّة إِ ْن ُه َو إِ اَّل نَذ ٌير ُمبِ ٌ
يكون أسلوب احلوار موضوع ًّيا هادئًا بعيدً ا عن التشنج واالنفعال وجتريح املشاعر {ا ْد ُع
ِ
ِ
ِ ِ
يل رب َ ِ ِ
اد هُْلم بِا َّلتِي ِهي َأحسن}{ ،وال تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل
َ
َ ْ َ ُ
إِ ىَل َسبِ ِ َ ِّ
ك بِالحْ ك َْمة َوالمَْ ْوع َظة الحَْ َسنَة َو َج ْ
(((
ا ْلكِت ِ
َاب إِ اَّل بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}.

((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 91

خامس ًا:
أثر األخالق الفاضلة واآلداب الحسنة في نيل المطالب
وانتشار األفكار

اإلنسان الذي يسعى لنرش فكرته يف أوساط اآلخرين ،وهيمه استجابتهم لدعوته،
عليه أن يبحث عن منافذ التأثري عىل نفوسهم ،وطرق الوصول إىل عقوهلم ،ليضمن
اقتناعهم وقبوهلم بفكرته ودعوته ،فاإلنسان إنام يؤمن بفكرة ما متى اقتنع هبا ،أو تو ّفر يف
نفسه انشداد إليها ،أما الفرض واإلكراه ،فأثره معدوم يف جمال تثبيت األفكار والقناعات،
وغاية ما ينتجه التظاهر باالقتناع والقبول الظاهري ،مع استقرار حالة الرفض واملامنعة
الداخلية ،كام يقول تعاىل{ :إِالَّ َم ْن ُأك ِْر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئِ ٌّن بِا ِ
إليماَ ِن}.

وألن ال َّله سبحانه وتعاىل يريد من عباده إيامنًا صاد ًقا ،فقد ترك هلم حرية االختيار،
ومنحهم العقل واإلرادة ،وجعل وظيفة أنبيائه التذكري والتبليغ ،ومل يسمح هلم بمامرسة
آلم َن َم ْن فيِ
اء َر ُّب َ
أي لون من ألوان الفرض واإلكراه ،حيث يقول تعاىلَ :
ك َ
{و َل ْو َش َ
ِِ
األَ ْر ِ
ني} ،ويقول تعاىلَ { :ف َذك ِّْر
ض ُك ُّل ُه ْم مَجِي ًعا َأ َف َأن َ
َّاس َحتَّى َيكُونُوا ُم ْؤمن َ
ْت ُتك ِْر ُه الن َ
ِ
الر ُس ِل إِالَّ ا ْل َب َ
ال ُغ
ْت ُم َذك ٌِّر * َل ْس َ
إِ َّنماَ َأن َ
ت َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َس ْيط ٍر} ،ويقول تعاىلَ { :ف َه ْل َعلىَ ُّ
ني}.
المُْبِ ُ

زود ال َّله تعاىل أنبياءه بأعىل قدرة وكفاءة ممكنة ،ليقوموا بدور تبليغ الرسالة ،عن
لقد ّ
طريق إثارة العقول ،وجذب النفوس ،ليكون إيامن الناس هبا عن قناعة ورضا واطمئنان،
فأنبياء ال َّله تعاىل يمتازون بالقدرة عىل طرح دعوهتم اإلهلية ،ببيان واضح ،خياطب العقل،
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وحيرك النوازع اخليرّ ة يف النفس ،وهو البالغ املبني ،كام يتح ّلون بسعة
ويوافق الفطرةّ ،
الصدر ،ورحابة األخالق ،وصدق املحبة للناس ،فيصربون عىل األذى ،وال ينفعلون
أمام اإلساءات ،ويتحملون جهل اجلاهلني ،وترصفات املعاندين ،وتلك صفات مساعدة
عىل النجاح يف الدعوة.

كيف تنت�شر الأفكار؟
ويشري الشيخ الصفار إىل أن نجاح دعوة نبينا حممد Aكانت نتيجة متثله هلذه
اخلصائص والصفات حيث قام بأعباء الدعوة إىل ال َّله تعاىل يف جمتمع غارق يف الوثنية
والرشك ،خاضع للعصبيات القبلية ،نشأ أبناؤه عىل االعتزاز بالذات والقبيلة ،مما جعلهم
صعبي املراس ،يستعصون عىل اإلخضاع واالنقياد ،لكن جهود النبي ،وكفاءته العظيمة،
نجحت يف استقطاهبم للدعوة اإلهلية ،وخلقت منهم أمة إسالمية رائدة ،حتمل رسالة ال َّله
إىل شعوب األرض.

مل يتحقق ذلك النجاح الباهر لنبينا الكريم نتيجة امتالكه عند بعثته قوة عسكرية
قبلية ،تفرض دعوته عىل قبائل العرب ،بل كان يف موقع ضعف واضح ،ويكفي أن ً
قريشا
فرضت عليه وعىل أرسته احلصار واملقاطعة االجتامعية واالقتصادية ثالث سنني ،ومل
فقريا أسعفته أموال زوجته
تكن له ثروة يستميل هبا الزعامات والعشائر ،بل كان يتيماً
ً
خدجية يف تسيري أمور حياته ،لكنه نجح يف استاملة النفوس بعظيم أخالقه ،واستطاع
كسب العقول بفصاحة بيانه ،وقوة حجته ،وحسن منطقه ،وسلوكه طريق البالغ املبني،
وأسلوب احلوار اهلادئ ،وهنج اإلقناع الصادق ،ومن يقرأ سريته الكريمة ،ويتأمل ختاطبه
وتعامله مع الناس ،يف طرح دعوته ورسالتهُ ،يدهش لتلك القدرة الفائقة ،واألدب
(((
{وإِن َ
َّك َل َعىل ُخ ُل ٍق َعظِيمٍ}.
الرفيع ،حيث وصفه ال َّله تعاىل بقولهَ :
والتحجر والتزمت وضيق األفق وفرض
إن السعي إىل جتاوز أخالقيات التعصب
ّ

((( من كتاب السياسة النبوية ودولة الالعنف .ص 91
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الوصاية واإلرهاب الفكري ،لن يتحقق إال بفهم واستيعاب تعاليم الدين ومفاهيمه
وقيمه األصيلة ،ونرش معانيه التي تُعيل من مفاهيم احلرية وقيم التسامح واحرتام الرأي
اآلخر ،فتعاليم الدين وقيمه ترتكز دائماً عىل هنج احلوار ،ومنهج اإلقناع يف الدعوة إىل
حق
ال َّله ،والتعامل مع اآلخرين بالتي هي أحسن ،فالنصوص القرآنية والنبوية تؤكد ّ
اإلنسان يف اعتناق العقيدة التي يطمئن هلا قلبه ويسرتيح هلا ضمريه ،فال َّله سبحانه وتعاىل
يؤكد يف قرآنه الكريم أنه {ال إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين} ،ويعطي اإلنسان حرية االختيار حتى بني
ِ
اء َف ْل َي ْك ُف ْر} ،ويوجه رسوله الكريم إىل ترك
اء َف ْل ُي ْؤم ْن َو َم ْن َش َ
اإليامن والكفر { َف َم ْن َش َ
حرية اختيار العقيدة لإلنسان بعد أن يوضح له طريق احلق واخلري ويقول لهَ :
ْت
{أ َف َأن َ
ِِ
ني}.
َّاس َحتَّى َيكُونُوا ُم ْؤمن َ
ُتك ِْر ُه الن َ

�ضرورة الت�أ�سي�س لمنظومة مبادئ و�ضوابط �أخالقية جديدة
ال يمكن اإليامن بقيمة احلرية ،والتعبري عنها بكل أشكال التعبري اإلنساين واملألوف،
واإلفصاح عن مكنونات اإلنسان ،وحاجته إىل البوح عن معتقداته وأفكاره ومشاعره،
من دون ضوابط أخالقية يف السلوك والتعامل؛ ألن حركة األمور من دون ذلك تسري
خصوصا يف تلك البيئات
يف اجتاه الفوىض املدمرة ،التي لن تكون عواقبها إال التهلكة،
ً
االجتامعية والسياسية التي تعيش التوتر والقلق وعدم االستقرار.

والشيخ الصفار حيرص دائماً يف خطابه عىل تأكيد أمهية أن تتصف شخصية اإلنسان
معيارا أساس ًّيا يف مدى التزامه بالقيم العليا
املسلم باخلصال األخالقية الرفيعة ،لكوهنا
ً
للدين ،حيث ال ينبغي التفكري فقط يف التأسيس لقيم احلرية والتعددية والتنوع وغريها
من قيم ،من دون التأسيس ملنظومة مبادئ أخالقية ،وتعاليم تربوية ،تضبط حركة
اإلنسان وتوجهه نحو السلوك القويم ،فاإلنسان املسلم جيب أن جيسد يف شخصيته البعد
األخالقي ،ليكون مثالاً وقدوة يف األخالق ،ويف حسن التعامل مع اآلخرين أ ًيا كانت
انتامءاهتم.
كام يلفت الشيخ الصفار إىل أن اآلداب واألخالق اإلسالمية ،التي يريب اإلسالم
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تعم كافة أفراد املجتمع ،مهام
عليها أبناءه ،ليست خاصة باملسلمني فيام بينهم ،بل هي ّ
يسجل التاريخ
تنوعت أدياهنم وانتامءاهتم .وألن القانون اإلسالمي حيمي حقوق اجلميعّ ،
بإكبار ،كيف أن مواطنًا هيود ًيا نازع أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eيف درع ،فحرض
اإلمام معه جملس القضاء عند رشيح القايض ،وجلس يف جنب خصمه اليهودي.

أيضا بأن غال ًما البن عباس ذبح شاة ،فقال له ابن عباس :إذا سلخت فابدأ
ويروى ً
بجارنا اليهودي ،ثم كررها حتى قال له الغالم :كم تقول هذا؟ فقال :إن رسول ال َّلهA

جماورا
بنص هذا اخلرب كان
مل يزل يوصينا باجلار ،حتى خشينا أنه سيورثه ،فابن عباس ّ
ً
ليهودي ،وكان هيتم باإلهداء إليه ،كام هيتم بسواه ،مراعاة حلرمة اجلوار ،ومعنى هذا
أن اإلسالم ال يفرق يف مكارم األخالق وحقوق االجتامع بني مسلم وأي خمالف آخر،
(((
فالكل يف نظره سواء.

إن معنى احرتام اإلنسان املسلم لغريه من الناس يعني حرمة حقوقه املادية ،كجسده
وماله ،وحقوقه املعنوية ،كحريته وكرامته ،واختياره لدينه ،فاضطهاد الناس عىل أساس
دينهم أو اعتقاداهتم ،سلوك منحرف عن قيم الدين ،وممارسة ال يرضاها اإلسالم ،بل
اإلسالم يويص أبناءه بأن يكونوا املثل األعىل يف األخالق وحسن التعامل مع اآلخرين،
حتى ال حتسب ترصفاهتم غري الالئقة عىل اإلسالم ،فتشوه سمعته وتنفر اآلخرين منه.

ويتحدث الشيخ الصفار أن يف ترشيعات اإلسالم وآدابه ،ما يكرس حالة االنسجام
والتعايش بني املواطنني املتنوعني دين ًيا ،فالتاميز الديني ال يؤثر يف التكافل االجتامعي
واالحرتام املتبادل ،فالفقري واملحتاج يستحقان املساعدة من املجتمع ،دون النظر لدينه
وعقيدته ،حيث ّ
أيضا عىل فاسق وكافر ،من هيودي أو نرصاين أو جمويس،
حتل الصدقة ً
ون ال َّط َعا َم َعلىَ ُح ِّب ِه ِم ْسكِينًا َو َيتِ اًيم َو َأ ِسريً ا} ،والتاميز
{و ُي ْط ِع ُم َ
ذ ّمي أو حريب ،لقوله تعاىلَ :
الديني ال يمنع املشاركة يف حتصيل املكاسب ،واالستفادة من فرص التنمية واإلنتاج،
فمثال من بادر ألرض مهملة غري مملوكة فأحياها بجهده ونشاطه ،ببناء أو زرع أو ما أشبه
((( من كتاب التنوع والتعايش .ص 106
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من طرق االستفادة من األرض ،فإنه يتملكها بإحيائها.

(((

إن قيم اإلسالم ومفاهيمه وتعاليمه ،كام يرشح الشيخ الصفار ،ذات أفق إنساين عاملي،
تستوعب كل القوميات واألعراق والشعوب ،فمنذ بداية اإلسالم كانت الصفوة التي
سبقت إىل اإليامن به ،وجاهدت وناضلت من أجله ،تضم عنارص من أعراق وقوميات
خمتلفة ،فكان ذلك نواة وأرضية ،لبناء املجتمع اإلسالمي عىل أساس من التنوع العرقي
والقومي.

ويضيف الشيخ الصفار بأن قيم اإلسالم وتعاليمه اإلنسانية العاملية ،هي التي
اجتذبت هذه العنارص املختلفة األعراق ،وصهرهتم يف بوتقة إيامنية واحدة ،وشجعت
بروز الكفاءات ،وأن يأخذ اإلنسان موقعه ،ويامرس دوره ،بكفاءته وإيامنه ،دون النظر
إىل عرقه أو لغته أو لونه ،وبالطبع ما كان ذلك ليتم بيرس وسهولة ،يف تلك األجواء
التي كانت حمكومة بالعصبية القبلية ،واالنتامءات العرقية ،ولكن مفاهيم اإلسالم،
جوا جديدً ا ،وأشاعت ثقافة
ومواقف الرسول القائد Aالتوجيهية اإلرشادية ،صنعت ًّ
(((
جديدة.

إنه ملن احلري بكل إنسان ينتمي إىل دين اإلسالم وحضارته ،ويدّ عي أن رسالته
تكمن يف هداية الناس وإرشادهم إىل اخلري والرمحة واملحبة واملعارشة احلسنة ،أن حيسن
التأيس واالقتداء بالنبي Aيف سلوكه وممارساته وأفعاله ،باعتباره مدرسة األخالق
الفاضلة والسلوك احلضاري الفاعل والقيم العالية واآلداب احلسنة ،حيث كان سلوكه
مطاب ًقا ملا يدعو إليه ،وهي صورة مرشقة بتعاليم القرآن حتى وصف بأن خلقه القرآن،
وكان يكثر من الدعاء بتحسني أخالقه وهتذيبها ،وأن جينبه منكر األخالق وهيديه إىل
ْت َخ ْل ِقي َف َح ِّس ْن ُخ ُل ِقي).
أحسنها بقولهَ ( :ال َّل ُه َّم َكماَ َأ ْح َسن َ

إن كبح مجاح حاالت التطرف واحلدّ ية يف التعامل بني الناس ،ومنع نموها وتفاقمها

((( من كتاب التنوع والتعايش .ص 108
((( من كتاب التنوع والتعايش .ص 122
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يف جمتمعات اليوم ،يتطلب الرجوع إىل سرية الرسول واالقتداء به ،والسري عىل خطاه،
وااللتزام بخلق القرآن الداعي إىل سعة الصدر ،واالنفتاح عىل اآلخرين ،وتذويب
احلواجز والفواصل بني املؤمنني ،حيث ّنوه اإلسالم باخللق احلسن ،ودعا إىل تربية
املسلمني عليه وتنميته يف نفوسهم ،والقرآن الكريم أمر بمحاسن األخالق عندما قال
ِ
سبحانه وتعاىل{ :ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّل ِذي َب ْين َ
يم}.
َك َو َب ْينَ ُه َعدَ َاو ٌة ك ََأ َّن ُه َوليٌِّ حمَ ٌ
وحول هذا األمر يشري الشيخ الصفار إىل أن مراجعة رسيعة للتعاليم الدينية
والنصوص اإلسالمية سوف تكشف لنا بوضوح مدى حرص اإلسالم عىل طهارة
ونقاء نفس اإلنسان املؤمن ،ليتمكن من النهوض بمسؤولياته العظيمة ودوره اخلطري
يف هذه احلياة ،لكن حينام تتفاقم الرصاعات الداخلية بني أبناء الدين الواحد ،وتسود
بينهم العداوة والبغضاء والضغينة ،فإن ذلك يستلزم تلوث النفوس بالكراهية ،وإثقال
القلوب باألحقاد ،مما يؤدي إىل الفتك بطهارة القلوب والنفوس؛ ألن احلقد ورم خبيث
وجرثومة مقيتة جتعل النفس مظلمة متآكلة.

وإذا ما كانت املصالح الدنيوية توقع اإلنسان يف اخلصومات واألحقاد ،فإن رحابة
الدين وسامحته ال تسمح للمتدينني بأن خياصموا يف دينهم ،وهؤالء الذين جيعلون
اعتقادهم بفكرة دينية أو اقتناعهم بعمل ديني ،سب ًبا ملخاصمة اآلخرين وعداوهتم ،بدلاً
من السعي للحوار معهم ودعوهتم باحلكمة واملوعظة احلسنة ،هؤالء بعيدون عن روح
(((
الدين وخمالفون ألخالقه الكريمة.

إن العزوف عن االنفتاح عىل اآلخر ،وغياب احلوار بني القوى واألطراف املختلفة
ً
صارخا
ومظهرا
يف جمتمعاتنا ،يعترب مكمنًا أساس ًّيا من مكامن الداء يف هذه املجتمعات،
ً
من مظاهر التخلف ،حيث تشرتك عدة عوامل يف تكريس هذه احلالة املرضية كام يقول
الشيخ الصفار ،متوق ًفا عند العامل الرتبوي ،حيث تزرع العائلة يف نفوس أطفاهلا احلذر
من االختالط باآلخرين بشكل مبالغ فيه ،ومتارس مع أبنائها أسلوب األمر والزجر دون

((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 173
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إعطائهم فرصة للتفكري والنقاش ،كام تعتمد أغلب مناهج التعليم طريقة التلقني وفرض
الرأي الواحد ،ورفض ما سواه ألنه باطل وكفر ورشك وابتداع.

ال يكتفي الشيخ الصفار بتلك املالحظات ،بل هو يتهم التوجيه الديني يف جمتمعاتنا
بأنه ينتهج يف معظمه أسلوب احلدّ ية والتطرف جتاه اآلخر ،عىل أساس أنه (فامذا بعد
احلق إال الضالل) ،وأن فرقة واحدة هي الناجية ،والباقني يف النار ،مع تطبيق ذلك عىل
تفاصيل موارد االختالف وتنوع االجتهادات ،حيث يدفع هذا النمط من التوجه الديني
إىل مقاطعة اآلخر املخالف واملختلف ،معاقبة له عىل ضالله ،وإنكارا ملنكره ،ولردعه عن
َّ (((
بدعته ،وللتحصني من تأثرياته املختلفة ،والتزا ًما بواجب الرباءة من أعداء الله.

غر�س القيم في الأجيال النا�شئة
كم نحن اليوم أحوج ما نكون إىل جتدد أخالقي وبناء ثقافة جديدة ،جتسد تلك املفاهيم
والقيم النبيلة التي جاء هبا اإلسالم عىل أرض الواقع ويف حياتنا املعيشة بشكل عميل
وتطبيقي ،بعدما ابتعدت جمتمعات األمة عن التجسيد العميل هلذه القيم ،وساد بدلاً عنها
ثقافة اإلقصاء واإلكراه والفكر األحادي ،الرافض لتعدد اآلراء وتنوع األفكار ،وا ّدعاء
امتالك احلقيقة املطلقة واالنفراد هبا ،حيث يفرتض البعض أن احلقيقة دائماً ملكًا حرص ًيا
هلم ،وهم الوحيدون فقط من يمثلوهنا ،ويرفضون أي خمالفة هلم ،وال تتسع صدرهم
لتعدد اآلراء ،وال الختالف وجهات النظر معهم ،ويعدُّ اخلروج عن رأهيم شذو ًذا جتب
مواجهته ،فاحلقيقة كام يروهنا واحدة ال ثاين هلا ،مهام امتلك أحد آخر دليلاً
داحضا يثبت
ً
به رأيه ووجهة نظره ،حيث ال قيمة لذلك عندهم.

إن احلديث عن القيم وتنميتها وتربيتها وغرسها يف النفس البرشية ،هو دعوة إىل
متثل مكارم األخالق التي جاء الرسول ليتممها من أجل بناء اإلنسان الصالح يف كل
أبعاده الروحية واالجتامعية والثقافية ،ليكون النموذج الذي يمثل أخالق اإلسالم يف
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر ،ص .7
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عيشه ووجوده وحياته من خالل جتسيده قيم التسامح واملسؤولية ،وقيم احرتام اآلخر
والتعامل معه ،وقيم التعاون والتقدير والتعايش ،وقيم احرتام الثقافات األخرى ،وقيم
احرتام الذات ،وقيم العدالة واحلوار والسالم والصدق.

لقد سادت جمتمعاتنا ثقافة التعصب واالستبداد بالرأي ،وحتولت إىل سلوك
عميل يامرس عىل أرض الواقع ،من خالل قمع الرأي اآلخر ،وسلب حقه يف التفكري
وحرية االختيار ،وفرض العقائد باإلكراه عىل اآلخرين ،بدعوى أن ذلك يأيت دفا ًعا
عن الدين والوطن ،مما ساهم يف تذكية مفاهيم التعصب واملغاالة ،وتس ّبب يف إشعال
التوترات الطائفية ،وزيادة املدّ الطائفي والتكفريي ،وزيادة منسوب التطرف والعنف،
وبروز الرصاع بني اهلويات واقتتاهلا ،وإثارة البلبلة بني أبناء األمة الواحدة واضطراب
أحواهلا ،وانتشار ثقافة الكراهية والتطرف والغلو ،وتقويض االجتامع األهيل والسيايس
ستارا من
يف املجتمعات ،حيث تعلو وترتفع أصوات الغلو والتطرف التي تتخذ الدين ً
أجل فرض قناعاهتا ومترير مآرهبا.

والشيخ الصفار يعرب عن هواجسه مما يسود الساحة الدينية من تعصب ومغاالة،
مقرا بحاجتها إىل االعرتاف بحق االختالف ،وتعزيز حرية الرأي ،ونرش ثقافة التسامح
ًّ
وقبول اآلخر ،داع ًيا إىل رفع الصوت عال ًيا ضد اإلرهاب والقمع الفكري ،وحماوالت
اهليمنة ،وفرض الوصاية عىل عقول الناس وأفكارهم ،باسم العقيدة والدين .فليس من
اخلطأ أن يقتنع اإلنسان برأي ،أو ينتمي إىل مدرسة ،أو يؤمن بقيادة ،أو يثق بمرجعية ،كام
أن من حقه أن يعرب عن رأيه ،وأن ينترص لتوجهه ،وأن يبرش بأفكاره ،لكن اخلطأ هو يف
(((
أن حيتكر هذا احلق لنفسه وينكره عىل اآلخرين.
جو ثقايف جديد وخمتلف عام هو كائن ،وجتسيد تعاليم الدين وقيمه ،حيتاج
إن صناعة ٍّ
إىل تنشئة وتربية وتعليم وتدريب األجيال اجلديدة منذ صغرها عىل حرية االختيار وإبداء
الرأي دون قهر أو خوف ،واحرتام آراء اآلخرين دون تسفيه أو حتقري ،حيث جيب أن

((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 9
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يدرب الطفل منذ صغره عىل التعايش مع ما حوله من تعدد وتنوع برشي وفكري وديني
ِّ
ومذهبي ،والتسامح مع اختالفات الرأي ووجهات النظر وتباينها ،وتذكريه برفض أي
نوع من أنواع اإلقصاء للرأي اآلخر ،والتفريق بني تباين اآلراء وبني العداء واملواجهة
للرأي اآلخر.

إن شخصية اإلنسان وبنيته الثقافية تتشكل وتتبلور منذ مرحلة الطفولة املبكرة يف
أحضان عائلته ،ومن خالل ما يتلقاه من برامج تعليمية ،وطب ًقا ملا الحظه الباحثون يف
علم النفس واالجتامع ،كام ينقل الشيخ الصفار ،فإن األطفال يف سن اخلامسة وما قبلها،
ال يستوعبون حاالت التمييز فيام بينهم عىل أساس أي انتامء عرقي أو ديني أو طبقي،
بل ينجذبون إىل بعضهم ،ويشرتكون يف اللعب ،دون وجود مشاعر متييزية ،لكنهم يف
س ّن السادسة وما بعدها يتأثرون بأجواء حميطهم العائيل ،يف تكوين االنطباعات واملشاعر
للفرز بني أقراهنم وأندادهم من األطفال ،عىل أساس اختالف االنتامءات.
أما يف مرحلة الشباب ،من س ّن الثانية عرشة إىل السادسة عرشة وما بعدها ،يكون
استعداد األبناء أكثر للتعاطي مع حاالت الفرز والتمييز ،واختاذ املواقف جتاه اآلخرين،
حيث تكون حالة االندفاع واحلامسة ،والعنفوان العاطفي يف مرحلة الشباب ،أرضية
مساعدة لالستجابة لالجتاهات التعصبية ،لذلك هتتم خمتلف التيارات والتوجهات
باستقطاب الشباب ،لالستفادة من قوة محاسهم واندفاعهم يف خدمة خططها وبراجمها.
وهنا ،كام يتابع الشيخ الصفار ،يأيت دور الرتبية العائلية ،واملناهج التعليمية ،يف
توجيه مشاعر األبناء ،وترشيد توجهات الشباب ،ليستقبلوا احلياة بروح منفتحة ،ونفسية
طيبة ،غري ملوثة بالعقد واألحقاد ،حيث يظهر من دراسة حاالت التعصب القائمة يف
كبريا من املسؤولية
جمتمعاتنا ،أن الرتبية العائلية ،وبعض املناهج التعليمية ،تتحمل قس ًطا ً
يف زرع بذور هذه االجتاهات التعصبية ،وتنميتها يف نفوس األبناء والطالب.

فاإلمعان يف تشويه صورة اآلخر أمام األبناء والطالب ،ووصفه وتعريفه بطريقة غري
موضوعية ،ثم التعبئة والتحريض ضده ،بإثارة مشاعر الكراهية والعداء ،الذي قد يصل
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إىل حدِّ جتريده من ّ
كل قيمة وحق ،كل ذلك هييئ املتلقي (االبن/الطالب) لالستجابة
للتوجهات التعصبية ،واالنخراط يف صفوفها ،والتفاعل مع ممارساهتا العدائية.

أيضا من هذا املطب اخلطري ،عىل حدّ قول
كام مل تسلم مناهج الكليات واجلامعات هي ً
الشيخ الصفار ،مستشهدً ا برأي باحث أكاديمي يف مقال له حتت عنوان التنمية األكاديمية
لالجتاهات التعصبية عندما يقول« :يسعى القائمون عىل التعليم بداخل الكليات إىل
تنمية االجتاه الواحدي بام يتضمنه من قيم سلبية تتجسد يف األنا ،وجعل اآلخر رش ًطا
للنجاح بالقضاء عليه أو إبعاده أو إقصائه ،فتسود يف املجتمع االجتاهات العصبية» ،ثم
نصا ،الرغبة يف تكوين القوالب
يضيف هذا الباحث« :يظهر من الكتاب التدرييس املقرر ً
النمطية للجامعات األخرى املذهبية ،ويلحظ يف ذلك التكوين قيامه عىل صورة مشوشة
أو خمتزلة يف شخصيات معينة ،أو تلفيقها من مجع كثري قد ال يصدق عىل تلك اجلامعة ،أو
إدراكات خاطئة».

إن ما حياول الشيخ الصفار التذكري به هو أن مكامن القوة يف ديننا وعقيدتنا اإلسالمية
كبرية وعظيمة ،ولسنا بحاجة إىل األساليب امللتوية إلقناع أبنائنا بصحة مبادئنا وأفضليتها،
كام أن تعاليم اإلسالم يف التعاطي مع اآلخرين ،تنطلق من احرتام إنسانيتهم ،وإنصافهم،
اءه ْم} ،وقوله
َّاس َأ ْش َي ُ
{والَ َت ْبخَ ُسو ْا الن َ
وإظهار األخالق الرفيعة هلم ،اتبا ًعا لقوله تعاىلَ :
{و ُقو ُلو ْا لِلن ِ
َّاس ُح ْسنًا}.
تعاىلَ :

لذلك من الرضورة بمكان ،إعادة النظر يف أساليب الرتبية العائلية ،ومناهج التعليم،
لتنقيتها من كل ما خيالف قيم التسامح ،وأخالق التعامل اإلنساين ،من أجل توفري تربية
سليمة ،وتعليم صحيح ،يؤهل أبناءنا للنجاح يف تطوير قدراهتم ،وخدمة أوطاهنم،
(((
وتنمية جمتمعاهتم ،وإعطاء صورة مرشقة عن دينهم أمام العامل.

إن بناء جمتمع جديد قادر عىل متثل قيم اإلسالم األصيلة والراسخة ،يتطلب التأسيس
للرتبة الصاحلة التي تُغرس فيها املثل العليا والقيم الفاضلة ،حتى تنبت أخال ًقا كريمة

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 79
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يشع من خالله السلوك احلضاري الفاعل ،والقيم
ونبيلة ،فتثمر كاملاً إنسان ًّيا رفي ًعاّ ،
تتأسس األجيال اجلديدة عىل قاعدة متينة من األخالق
العالية ،واآلداب احلسنة ،لكي ّ
الكريمة ،وتكون هبا قادرة عىل التعامل مع الواقع بثقافة جديدة وبأخالق رفيعة ،مقتبسة
ومستلهمة من قيم الدين وتعاليمه ،التي تُعيل من قيمة اإلنسان وحترتم فيه عقله.

إن الرتبية التي يتعرض هلا اإلنسان ،واألجواء التي ينشأ فيها ،سواء كان ذلك يف
األرسة أو املدرسة أو البيئة االجتامعية ،ستكون عاملاً أساس ًّيا يف عملية بناء القيم يف
جمتمعاتنا ،ما بقي هذا اإلنسان صايف الفطرة ومل يتلوث بالثقافة السلبية الضارةّ ،
وظل
وجدانه نق ًّيا مل تشوهها حجب الغفلة والشهوة ،كام يقول الشيخ الصفار« ،ذلك أن ال َّله
سبحانه وتعاىل أودع يف أعامق نفس كل إنسان فطرة صافية ووجدانًا قو ًّيا ،وبالفطرة
والوجدان هيتدي اإلنسان إىل اخلري ويكتشف موارد الرش ،وهبا يتفق أبناء البرش عىل
(((
املبادئ اخلرية والبدهييات العقلية».

إذا كان الكثري من القيم الفاضلة قضية حمسومة يف املنهج اإلسالمي ،ودعا إليها
وجتسدت
القرآن الكريم يف كثري من آياته ،ومارسها الرسول األكرم وطبقها يف حياته،
َّ
عمل ًّيا من بعده يف سلوكيات خلفائه والكثري من أصحابه ،فلامذا ال نجدها تتجسد اليوم
عمل ًّيا وواقع ًّيا يف حياتنا ومعامالتنا وعالقاتنا ،حيث تطغى عىل ممارساتنا سلوكيات
التعصب واالستبداد والتعسف يف التعامل مع اآلخر ،وتغييب رأيه ومصادرة فكره،
وانتهاك حرمته وكرامته؟
لن يتم القطع مع ثقافة اجلهل والتخلف ،وقيم التعصب واالستبداد ،والسعي بدلاً

عن ذلك إىل نرش ثقافة التسامح ،إال من خالل التدريب األخالقي والرتبوي املستند
عىل تعليم الفرد مكارم األخالق ،وزراعة القيم الفاضلة لديه ،وتعريفه بالقيم الثقافية
اإلجيابية ،وتعويده عىل قبول حالة التنوع والتعدد ،واالنفتاح عىل اآلخر واحرتامه،
واحرتام أفكاره ،وعدم التعسف بالرأي ومصادرة رأي اآلخر.
((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 143
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والرصاحة تقتيض القول إن مسؤولية احلكومات مضاعفة يف نرش ثقافة التسامح
وزرع قيم الفضيلة ومكارم األخالق ،من خالل إطالق برنامج ثقايف تنويري واسع،
تربو ًّيا وإعالم ًّيا ،هيدف إىل تغيري وتطوير السياسات اإلعالمية والرتبوية والتعليمية
ومناهج التدريس ،حيث يعتقد الشيخ الصفار أننا نحتاج إىل حالة طوارئ عىل هذا
واحلض عىل الكراهية ،ووضع احلواجز
الصعيد ،نتيجة ما عانيناه من ثقافة اإلقصاء،
ّ
بني املواطنني ،بسبب اختالف آرائهم أو مذاهبهم أو توجهاهتم ،وذلك من أجل تدشني
(((
مرحلة جديدة تتجاوز فيها األوطان آثار تلك الثقافة اإلقصائية املريرة واملؤملة.

إن اإلعالء من شأن القيم اإلجيابية يف واقعنا املعارص ،حيتاج إىل بسط ورشح الشواهد
القرآنية الدالة عىل ذلك ،واألحاديث والسرية النبوية ،واألحداث التارخيية الدالة عىل
أصالة هذه القيم يف الدين والرشيعة ،وأهنا قيم أصيلة ،ويف الوقت نفسه قابليتها ملواكبة
التطور والتقدم احلادث يف احلياة اإلنسانية ،وأهنا ال تتعارض مع الكثري من القيم احلديثة،
بل إن االجتهاد فيها يشكل إضافة حقيقية إىل الرتاث اإلنساين يف هذه احلياة.

معوقات التغيير
خطرا عىل مستقبل أبنائنا
إن اجلوانب السلبية املوجودة يف تراثنا مجي ًعا ،تشكل
ً
وناشئتنا دين ًّيا ،حيث مل تعد عقوهلم املنفتحة عىل تطور العلم والعرص تقبل اآلراء املتزمتة،
واألفكار املتشددة ،واملرويات السيئة ،عىل أن من أخطر املعوقات التي متنع عمليات
التغيري واإلصالح يف جمتمعاتنا ،هو التشبث بمفاهيم وممارسات نشأت بفعل حوادث
التاريخ ،وال متثل قيمة دينية ثابتة وراسخة .ومن القضايا املثارة يف هذا السياق ،كام
يشري الشيخ الصفار ،هو التمرتس باإلسالم لتربير واقع االستبداد من جهة ،ولتسويغ
ممارسات اإلرهاب والعنف من جهة أخرى ،فينربي من يدّ عي أن الديمقراطية خمالفة
لإلسالم ،واملجتمعات اإلسالمية هلا خصوصيتها ،واجلهاد ضد الكفار فريضة ،وإرهاب
((( من كتاب املشكل الطائفي واملسؤولية الوطنية .ص  35ـ الطبعة الثانية  ،2009مؤسسة االنتشار العريب،
بريوت لبنان.
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األعداء واجب.

ومما يساعد عىل ترويج هذه األقاويل هو اتّصاف املساحة األوسع من تاريخ املسلمني
بسمة االستبداد ،فهناك جذور تارخيية لالستبداد ،واىل جانبه مدرسة دينية لتأصيله
وترشيعه ،حيث كان األمويون والعباسيون والعثامنيون حيتكرون السلطة ويتداولوهنا
وراث ًيا بالقوة والغلبة ،وكان إىل جانبهم فقهاء يمنحوهنم الرشعية الدينية.

إال أن الباحث املوضوعي ،كام جيزم الشيخ الصفار ،يستطيع أن يفصل بني الواقع
مسارا
التارخيي السيئ للمسلمني ،وبني حقيقة مفاهيم اإلسالم وترشيعاته ،وأن هناك
ً
آخر يف التاريخ اإلسالمي يعارض ما كان قائماً  ،ويبرش بقيم العدالة واحلرية وحقوق
اإلنسان برؤية دينية واعية ،ويؤكد مصداقية هذا الفرز املطلوب ،حيث يتجىل الدليل
األوثق واألصدق يف سرية الرسول ،Aفإذا كان النص الديني حيتمل أكثر من قراءة
وتفسري ،وإذا كان رأي الفقيه قابلاً لألخذ والر ّد ،فإن سرية الرسول وممارسته الفعلية
إلدارة املجتمع اإلسالمي األول ،تقدم الصورة الصحيحة الواضحة التي ال لبس فيها
(((
عن رؤية اإلسالم ومنهجه يف السياسة واحلكم.

خالصة القول :إن الشيخ الصفار يرى أن القراءة الواعية للسرية النبوية الرشيفة
يمكنها أن تساعد األمة يف جتاوز آثار تاريخ االستبداد ،ويف مواجهة اآلراء املحافظة
لتوجهات اإلصالح والتطوير ،فهو صاحب أنصع سرية
تؤصل ّ
املتزمتة ،كام يمكنها أن ّ
يف تاريخ البرشية ،جسدت مكارم األخالق ،والتزمت مبادئ احلق والعدل ،وسريته
الرشيفة حتكي عن أروع مواقف االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان وكرامته ،ومراعاة
املشاعر واألحاسيس اإلنسانية ،وإضفائه العطف واحلنان حتى عىل املناوئني ،واالقتصار
يف استخدام القوة عىل ما تفرضه الرضورة وتدعو إليه احلاجة امللحة.

إن السعي إىل التعريف بحقيقة إعالء اإلسالم للقيم والتبشري هبا ،حيتاج إىل جهد
وعمل ثقايف وفكري يبني الفرق بني اإلسالم دينًا وعقيدة ساموية خالصة ،وبني تاريخ
((( من كتاب السياسة النبوية ودولة الالعنف .ص 29
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املسلمني وتراثهم الفكري والثقايف ،والقيام بعمل نقدي ومراجعة للرتاث ،توضح الفرق
بني اإلسالم كام يف مصادره األصيلة ،واإلسالم كام فهمه الناس يف العصور واألزمان
املختلفة ،عندما ساد يف بعضها اجلهل واضمحالل الفكر ،وتم إعطاء النصوص تفسريات
ومفاهيم هي يف األساس نتاج تارخيي ،أنتج حلساب أوضاع سياسية/اجتامعية يراد هبا
مواجهة املنافسني أو اخلصوم.

سادس ًا:
بين أخالقيات التعصب وأخالقيات التسامح

التعدد والتنوع سمة أصيلة من سامت هذه احلياة التي نحياها ،وهو أمر واقع ال فكاك
منه ،وال قدرة ألحد عىل إلغائه وا ّدعاء جتاوزه .ويمكن أن يكون هذا التعدد سلب ًّيا عندما
يتحول إىل رصاعات ونزاعات طاحنة وقاتلة بني أبناء األمة الواحدة من أهل العقائد
واملذاهب وامللل والفرق املختلفة ،مما يؤدي إىل متزيق جمتمعات األمة ،وتعطيل ركب
التقدم اإلنساين فيها.

ومن جانب آخر ،يمكن أن يكون هذا التنوع والتعدد إجياب ًّيا وخلاّ ًقا يف حياة
األمة ،عندما تدار هذه االختالفات الطبيعية بطريقة حيوية وخالقة ،تؤدي إىل استثارة
العقول ،واستثامر الطاقات البرشية ،وحتريك قوى اخلري والنهوض ،وتدفع اجلميع نحو
التنافس الرشيف للرقي بمجتمعاهتم ،عىل الرغم من كل حاالت االختالف يف العقائد
واأليدلوجيات واالجتاهات واآلراء واملواقف.

ولكي ينتج هذا التنوع والتعدد ثامره اإلجيابية ،وتكون له نتائجه املفيدة ،من الرضوري
أن يعمل كل املختلفني من أجل صالح املجموع ،وخلق األرضية املناسبة التي تساعد عىل
التالقي والتعاون ،واالتفاق عىل ما هو مشرتك يف األصول واألسس ،والتعامل مع مسائل
االختالف بروح وحدوية وإجيابية متساحمة ،مع عدم تضخيم قضايا اخلالف يف الفروع
واجلزئيات حتى ال هيدد ذلك وجود املجموع.

226

المسألة الطائفية في خطاب الشيخ الصفار

القبول بتفاوت درجات الإيمان وم�ستوى التدين
إن من أهم أسباب اهنيار احلضارات وهزيمة األمم ،بروز اخلالفات ووقوع النزاعات
بني فئاهتا ،وهو األمر الذي يشكل مصدر اخلطر األول الذي يك ِّبل املجتمعات عن القيام
بمسؤولية عامرة األرض ،ويعيق حركة النهوض والتطور فيها ،فمع انتشار وتفيش
وخصوصا تلك الرصاعات ذات اخللفية الدينية والعقائدية،
النزاعات والرصاعات،
ً
سوف تؤول األوضاع إىل الفوىض وهتوي إىل احلضيض ،وتنقلب األرض عاليها سافلها،
وتشتعل احلرائق اهلائلة ،التي تأكل األخرض واليابس ،وهتلك احلرث والنسل ،وتكون
نتيجتها حدوث كوارث إنسانية ،وإبادات برشية.

واإلسالم ،كام يرشح الشيخ الصفار ،ال يرىض أن تسود جمتمعاته مثل هذه الرصاعات
الدموية والقاتلة ،بل يريدها أن تكون جمتمعات قائمة عىل التسامح والرمحة ،وأن تكون
أبواهبا مفتوحة ومرشعة حتى عىل أبناء البرشية مجعاء الستقطاهبم واحتوائهم حتت راية
اإليامن بال َّله واخلضوع لرشيعته ،حيث مل يتشدد اإلسالم يف وضع رشائط ومؤهالت
االنتامء لكيانه االجتامعي ،فمجرد إعالن الشهادتني (ال إله إال ال َّله حممد رسول ال َّله) ٍ
كاف
لقبول عضوية الفرد يف جمتمع املسلمني ،بأن يصبح جز ًءا منهم له ما هلم وعليه ما عليهم،
مفتوحا لتفاوت مستوى اإلخالص ودرجات اإليامن والتقوى بني أفراد
ثم يبقى املجال
ً
املجتمع.
إال أن املشكلة ،كام يوضح الشيخ الصفار ،هي أن هناك من الناس من حياول إلباس
الدين ثوب أنانيته ونظرته الضيقة ،أو املصلحية ،يف الوقت الذي حارب فيه اإلسالم
ينصب أحد من نفسه رشط ًّيا يطرد
ورفض ،أي دور «بولييس» عىل بوابة اإلسالم ،بأن ِّ
الراغبني يف الدخول إىل رحاب املجتمع اإلسالمي ،أو حيكم بإخراج أحد ممن يعيش يف
ظالل اإلسالم.
بنص قاطع رصيح ،ينهى ال َّله سبحانه وتعاىل عن رفض من
وجيزم الشيخ الصفار أنه ّ
لتوه معركة ضد اإلسالم وقاتل
يتظاهر بقبول اإلسالم ،وإن كان ذلك املتظاهر قد خاض ّ
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ِ
ض ْبت ُْم فيِ َسبِ ِ
يل ال َّله َف َت َب َّينُوا َوال َت ُقو ُلوا
املسلمني ،حيث يقول تعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
ين َآمنُوا إِ َذا رَ َ
لمِ
ُون َع َر َض الحَْ َي ِاة الدُّ ْن َيا َف ِعنْدَ ال َّله َمغَانِ ُم كَثِ َري ٌة ك ََذلِ َ
ك
السال َم َل ْس َ
ت ُم ْؤ ِمنًا َت ْب َتغ َ
َ ْن َأ ْل َقى إِ َل ْيك ُُم َّ
(((
ون َخبِريً ا}.
َان بِماَ َت ْع َم ُل َ
ُكنْت ُْم ِم ْن َق ْب ُل َف َم َّن ال َّله َع َل ْيك ُْم َف َت َب َّينُوا إِ َّن ال َّله ك َ

لذلك من املهم أن يكون اإلنسان املسلم صاحب قلب رحيم مع أخيه اإلنسان ،وال
يقسو معه يف أفعاله ،وأن يكون عادلاً يف أحكامه ،وأن يقبل سائر املسلمني عىل ما هم عليه
من ظاهر اإليامن ،ومستوى التدين ،بعيدً ا عن اإلقصاء والنبذ والتحقري والتكفري ،فاجلميع
له حق اإلسالم ،وحرمة الدين ،وأخوة ال إله إال ال َّله.

وإذا كان من الطبيعي واملس ّلم به أن الناس يف هذه احلياة الدنيا خيتلفون يف أفكارهم
أيضا أن خيتلف الناس يف
وآرائهم ومواقفهم وعاداهتم وأذواقهم ،فإنه ليس من الغريب ً
املجتمعات املسلمة يف مستوى التزامهم الديني ،ويف متسكهم بالتفاصيل الدينية والشعائر
العبادية ،ويف سلوك وتطبيق اآلداب اإلسالمية« ،فضمن دائرة اإليامن بال َّله ،ويف إطار
االعتقاد بدينه ورشيعته ،تتفاوت درجات إيامن املؤمنني ،فهناك من يكون يف أدنى درجة
من اإليامن ،وهناك من يوفقه ال َّله تعاىل لتسلق القمة واالرتقاء إىل أرفع الدرجات ،وبالطبع
متايزا واختال ًفا يف بعض األفكار
فإن تفاوت درجات اإليامن بني املؤمنني قد تسبب ً
واملواقف واملامرسات.

وهذا التفاوت ُيعدُّ شي ًئا مقبولاً  ،جيب أن تتسع له صدورنا ،وال جيوز لنا أن نسقط
اعتبار أناس مؤمنني ألهنم خيتلفون معنا يف بعض اجلوانب والتفاصيلّ ،
فلعل مر ّد ذلك إىل
ات ِعنْدَ
{ه ْم َد َر َج ٌ
تفاوت درجات اإليامن بيننا وبينهم ،بأن نكون أعىل أو أدنى منهم مرتبة ُ
(((
ون}».
ال َّله َوال َّله َب ِص ٌري بِماَ َي ْع َم ُل َ
ويتفق مع هذا الطرح عائض القرين واص ًفا تفاوت مستويات التدين يف املجتمعات
املسلمة بقوله« :املسلمون منهم العامل الرباين والعابد القانت اخلاشع وامللتزم بالواجبات

((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 243
((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 114
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التارك للكبائر ،ومنهم الظامل لنفسه بارتكاب بعض املنهيات وترك بعض الواجبات ،فهم
عىل درجات متفاوتة بااللتزام بالدين ،وهم بحاجة إىل من يدعوهم برمحة ويعاملهم برفق
الختالف عقوهلم ومداركهم وتباين أفكارهم وكثرة الشبهات والشهوات وضعف اليقني
والصرب عند الكثري منهم ،وليس بصحيح أن يقال يف املجتمع املسلم :فئة املتدينني أو رجال
الدين؛ ألننا كلنا رجال دين من العلامء واملسؤولني واألطباء واملهندسني والكتاب واجلنود
والتجار وغريهم ،فعىل املسلم أن يتعامل مع إخوانه املسلمني ويقبلهم عىل اختالف
مستوياهتم يف التدين».

ويتابع القرين رشحه قائلاً  :إنه لو اتسعت صدورنا وارتفعت مهمنا خلاطبنا إخواننا
بالسب والشتم،
املسلمني بألطف العبارات وأمجل األساليب ،فاآلراء ال تصحح
ّ
والرباهني ال تعرض بالتهديد والوعيد؛ ألن احلجة الصادقة الناصعة تكفي بنفسها يف
إثبات احلق ،لذلك علينا أن نعرتف بمستويات التدين وأن نقبل الناس عىل علاّ هتم ،وال
نزكي أنفسنا ،وال َّله أعلم بمن اتقى ،ولسنا نحن من حياسب الناس ،وليست يف أيدينا
الرمحة أو العذاب ،وليست يف جيوبنا مفاتيح اجلنة ،ونحن مل نخلق الناس ومل نرزقهم ،بل
(((
نحن عبيد مثلهم.

التمتع بح�صانة الإ�سالم
من الطبيعي إ ًذا أن تتعدد اآلراء ،وتتنوع التوجهات ضمن املجتمع اإلسالمي الكبري،
سواء يف جمال فهم الدين ،الذي هو عبارة عن النص الرشعي املنقول ،املتمثل يف الكتاب
العزيز ،والسنة الرشيفة ،وذلك إما لالختالف يف ثبوت النص ،كام هو احلال بالنسبة لبعض
أحاديث السنة النبوية ،أو لالختالف يف فهم داللته ،وإن كان صدوره قطع ًيا ككتاب ال َّله
املجيد ،أو يف جمال تشخيص املصالح اخلارجية ،حيث يبتني عىل االختالف فيها ،تنوع
املواقف السياسية ،واالنتامءات االجتامعية.
((( املسلمون عىل درجات يف التدين .عائض القرين .جريدة الرشق األوسط2011/6/14 ،م.
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يصح أن يؤثر عىل اإلقرار باهلوية
لكن هذا التنوع ،كام يشدّ د الشيخ الصفار ،ال
ّ
املشرتكة ،واالنتامء الواحد ،جلميع أبناء األمة وهو اإلسالم .فكل من آمن باإلسالم دينًا،
وأقر بأصوله وأركانه فهو عضو يف املجتمع اإلسالمي ،وجزء ال يتجزأ من األمة ،له ما
ّ
للمسلمني وعليه ما عليهم ،يتعاملون معه كأخ هلم ،ويتمتع باحلصانة الكاملة ،من حرمة
دمه وماله وعرضه ،إلاّ
بحق ،ضمن ضوابط القانون الذي ينطبق عىل اجلميع ،حيث ال
ّ
يصح ألي جهة أن حتتكر اهلوية اإلسالمية لنفسها ،وتسلبها عن اآلخرين املختلفني معها،
ّ
يف اآلراء أو املواقف ،وال أن تنتهك شي ًئا من حرماهتم ،ماداموا يعلنون انتامءهم لإلسالم،
والتزامهم بأركانه.

لقد تضافرت النصوص الرشعية بتأكيد هاتني احلقيقتني بشكل مطلق عام ،ومها
عضوية معلن اإلسالم إىل املجتمع املسلم ،ومتتع كل أبناء األمة بحصانة اإلسالم ،وال
يؤثر اختالف اآلراء واملواقف عىل يشء من مقتضيات هاتني احلقيقتني .ومن النصوص
لمِ
ست م ِ
الس َ
ؤمنًا
التي تقرر احلقيقة األوىل ،قوله تعاىلَ :
ال َم َل َ ُ
{والَ َت ُقو ُلوا َن َأل َقى إِ َليك ُُم َّ
ُون عر َض َ ِ
نص رصيح يف النهي عن التشكيك يف إسالم
احل َياة الدُّ ن َيا} ،فاآلية الكريمة ّ
تَب َتغ َ َ َ
من أعلن إسالمه ،ولو كانت هناك قرائن تستدعي الشك ،كظروف احلرب ،وكونه قد
أظهر اإلسالم ملجرد السالمة والنجاة.

واألحاديث الواردة يف شأن نزول هذه اآلية الكريمة ،تؤكد هذا األمر ،ومنها ما
أورده البخاري عن أسامة بن زيد بن حارثة ريض ال َّله عنه أورده البخاري عن أسامة بن
زيد بن حارثة (ريض ال َّله عنهام) قال :بعثنا رسول ال َّله Aإىل َ
احلر َقة من ُجهينة ـ قبيلة من
القبائل ـ قال :فصبحنا القوم فهزمناهم ،قال :وحلقت أنا ورجل من األنصار اً
رجل منهم،
ّ
فكف عنه األنصاري ،فطعنته برحمي حتى قتلته ،قال:
فلام غشيناه قال :ال إله إال ال َّله ،قال:
فلام قدمنا بلغ ذلك النبي ،Aفقال يل( :يا أسامة ،أقتلته بعد ما قال ال إله إال ال َّله؟) قلت:
يا رسول ال َّله ،إنام كان متعو ًذا ،قال( :Aأقتلته بعد أن قال ال إله إال ال َّله؟) قال :فام زال
عيل ،حتى متنّيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
ّ
يكررها ّ
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أيضا عن املقداد بن عمرو الكندي ،حليف بني زهرة ،وكان
ويف صحيح البخاري ً
كافرا فاقتتلنا ،فرضب يدي
بدرا ،مع النبي ،Aأنه قال :يا رسول ال َّله ،إن لقيت ً
شهد ً
بالسيف فقطعها ،ثم الذ بشجرة وقال :أسلمت ل َّله ،أقتله بعد أن قاهلا؟ قال رسول ال َّله:A
(ال تقتله) ،قال :يا رسول ال َّله ،فإنه طرح إحدى يدّ ي ،ثم قال ذلك بعدما قطعها ،أقتله؟
قال( :Aال تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ،وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته
التي قال).
ويف تفسري اآلية الكريمة يقول ابن عاشور حممد الطاهر :وقد دلت اآلية عىل حكمة
عظيمة يف حفظ اجلامعة الدينية ،وهي ّ
بث الثقة واألمان بني أفراد األمة ،وطرح ما من
املتهم غريه فللغري أن
شأنه إدخال الشك؛ ألنه إذا فتح هذا الباب عرس سدّ ه ،وكام َيتهم
ُ
يتهم من اهتمه ،وبذلك ترتفع الثقة ،وانظر معاملة النبي Aاملنافقني معاملة املسلمني.
وقال الشيخ حممد جواد مغنية يف تفسريه :إن كل من نطق بكلمة اإلسالم ،وقال أنا مسلم،
فحكمه حكم املسلمني من حيث الزواج واإلرث ،وما إىل ذلك من األحكام التي ترتتب
(((
عىل جمرد إظهار اإلسالم ،ال عىل نفس اإلسالم حقيقة وواق ًعا.

دروسا أخالقية يف تصنيف الناس
وخالصة القول :إن تعاليم الدين وقيمه تقدم لنا
ً
والتعامل معهم ،حيث ال ينبغي لإلنسان املسلم امللتزم بدينه ،ممارسة اإلقصاء والنفي
لآلخر ،وممارسة االغتيال املادي أو املعنوي جتاه أي أحد أو مجاعة ،نتيجة اختالف
فتسول له نفسه اال ّدعاء أنه
األفكار واملفاهيم واالعتقادات ،أو بسبب رصاعه وعدائه هلمِّ ،
وحده عىل احلق ،وأن اآلخرين عىل الباطل ،فينزلق به األمر إىل التعدي عليهم ،وإسقاط
اعتبارهم وقيمتهم ومكانتهم ،وجتاهل حقوقهم وشخصياهتم ،والتربؤ منهم ،والتجرؤ
عىل إخراجهم من دائرة اإليامن ،وتفسيقهم وتكفريهم ،ال ليشء إال ألهنم ال يوافقونه يف
كل ما يعتقد ويقول ويعمل.

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 162

السإلا خيراتلا يف ةيرحلاو دادبتسالاو بصعتلا تايلاكشإ

231

التخلق ب�أخالق الدين ومعاييره
لقد أراد اإلسالم ألبنائه أن يرتبوا عىل سعة األفق ورحابة الصدر وروح التسامح،
كام يقول الشيخ الصفار ،ليستوعبوا ما قد حيدث بينهم من اختالف يف الرأي وتفاوت
يف األفكار ،فام دام اجلميع يرفعون شعار اإلسالم ويعلنون االلتزام به ،فهم مسلمون
مهام تعددت مذاهبهم وتنوعت فرقهم ،حيث األصول واحدة متفق عليها بني املذاهب،
واألسس واحدة ينطلق منها اجلميع.

مرضا خبي ًثا تفشى يف بعض األوساط اإلسالمية،
إال أن ما يثري اخلوف والفزع أن ً
وهو مرض الترسع يف تكفري من خيالفهم يف املذهب أو الرأي ،فاإلسالم عند هؤالء
املرىض حمدود النطاق ،ض ّيق اإلطار ،يتلخص فيام يرونه ويعتقدونه هم وحدهم ،ومن
(((
حاد عنه قيد شعرة خلعوا عنه رداء اإلسالم ،وحكموا بكفره وزندقته.

إن نطق وقول ال اله إال ال َّله تكفي لنحكم لشخص ما ،أو قوم ما ،باإلسالم ،أو إذا
ظهر لنا من أحواهلم أو يف أي إشارة ترشد إىل ذلك ،ليحرم علينا بعدها دم قائلها ،حتى
لو قطعنا بيقني أنه كاذب يف هذه الكلمة ،إال أن الغالة ال يك ُّفون عن نصب احلواجز بني
أبناء الدين الواحد ،من خالل تكفري من ال يرى رأهيم ،ويعملون عىل إثارة خصومهم
واستفزاز من خيالفهم بالشتيمة والكلامت اجلارحة ،وباستعامل األلفاظ النابية ،والتنابز
والسب والشتم بأبشع األوصاف وأقبح األلفاظ ،مما يقسم املجتمع ويثري يف
باأللقاب،
ّ
النفوس العداوة والبغضاء.

مر عىل تاريخ املسلمني أيام عصيبة ومؤملة عندما «ابتيل اخلوارج بمرض تكفري
لقد ّ
املسلمني املخالفني هلم يف الرأي ،وكانت ظاهرة جديدة يف األمة ،حيث مل يتجرأ عليها أحد
قبلهم ،مع حصول االختالف يف الرأي واملوقف ،والذي قد يصل إىل حدّ االقتتال ،كمقتل
اخلليفة عثامن ،وحرب اجلمل ،وحرب صفني ،دون أن يكفر أحد من الطرفني اآلخر.

((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 249
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سالحا يف معارك اخلالف
وترسب هذا الداء الوبيل منهم لغريهم ،وصار التكفري
ً
املذهبي والفكري لدى الفئات املتعصبة املتطرفة ،حيث تعترب كل جهة متعصبة أن اإلسالم
حمصور يف عقيدهتم وفهمهم ،وأن من خالف ذلك الفهم ،ولو بأدنى خمالفة ،فهو خارج
(((
عن حظرية اإلسالم ،حمكوم عليه بالكفر أو الرشك».

إن شيوع ظاهرة التكفري ،وتفيش لغة الشتيمة ،والتقاذف باأللفاظ النابية واجلارحة
بني أبناء الدين الواحد ،هو سلوك مشني وبعيد كل البعد عن تعاليم اإلسالم ورشيعته،
التي حرصت عىل إشاعة خلق الرمحة والتعاطف والتوادد والسالم بني الناس ،وترسيخ
هذه القيم يف النفوس والعقول ،حيث خيربنا القرآن الكريم بأن اهلدف األساس من الرسالة
املحمدية هو ترسيخ قيمة الرمحة يف النفوس ،وجعلها سلوكًا حيات ًيا للناس مجي ًعا .ويف هذا
ِ ِ
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
ني}،
َاك إِ اَّل َرحمْ َ ًة ل ْل َعالمَ َ
موج ًها اخلطاب إىل النبيَ :A
املعنى يقول القرآن الكريم ّ
يظ ا ْل َق ْل ِ
ْت َف ًّظا َغلِ َ
ب اَل ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َ
ك}.
ْت هَُل ْم َو َل ْو ُكن َ
{ َفبِماَ َرحمْ َ ٍة ِم َن ال َّله لِن َ
إن مشكلة كثري من املتدينني يف عالقاهتم مع اآلخرين ،يكمن يف عدم استعامهلم
للمقاييس الدينية يف التعامل ،حيث ختضع عالقتهم باآلخرين للمزاج واملصلحة والفئوية
الضيقة ،بعيدً ا عن معايري الدين اخلالقة يف القياس ،فرتاهم هيتمون ويدققون يف املظاهر
اخلارجية والشكليات الظاهرة ،وهيملون املضمون واملحتوى واجلوهر.
ويكمن السبب يف هذه التصورات الساذجة ،كام يقول الشيخ الصفار ،يف اعتقاد كثري
من املتدينني أن الدين ينحرص يف القضايا االعتقادية ،واألمور العبادية ،أما شؤون احلياة
العامة وأوضاع املجتمع فذاك أمر آخر ،فرتاهم هيتمون بمسائل الطهارة والصالة بشكل
تفصييل ودقيق ،ويراعون االحتياطات واملستحبات يف هذه األمور ،بينام يتجاهلون أدنى
مبادئ األخالق يف التعامل مع اآلخرين ،ويتجاوزون احلقوق االجتامعية.

أيضا هبذا الفهم الساذج
وينتقد الشيخ الصفار مقاييسنا يف تقويم الناس ،التي تتأثر ً
للدين ،فلكي نثبت عدالة إنسان ما ،هنتم بمعرفة التزامه بالصالة والصيام وسائر العبادات،
((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 251
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وال هيمنا بعد ذلك أخالقه يف التعامل مع اآلخرين ،وكأن هذه القضية ال تؤثر يف العدالة
وال ّ
شخصا يرتك صالة أو فريضة ،أو صيام يوم أو يأكل ،أو يرشب شي ًئا
ختل هبا .فلو رأينا
ً
حمر ًما ،حلكمنا عليه بالفسوق وأسقطنا عدالته ،ولكن لو رأينا شخصا يستغيب مؤمنًا أو
يفرتى عليه أو يشهر به ،فإن ذلك يمر مرور الكرام ،وال يؤثر عىل عدالته من وجهة نظرنا،
(((
وال يزعزع الثقة به يف نفوسنا.

التغيير الجذري
شعارا ومطل ًبا لكل املجتمعات والشعوب،
يف الوقت الذي أصبحت فيه حرية الرأي
ً
هنجا يتط ّلع إليه عقالء البرش عىل
وأصبح االنفتاح واحلوار بني احلضارات والثقافات ً
مستوى العامل ،يتساءل الشيخ الصفار :كيف سيقدم املتدينون أنفسهم أمام اآلخرين ،وهم
بعضا ،وال حيتكمون للحوار يف خالفاهتم ،وال يستطيعون التعايش
ال
يتحملون بعضهم ً
ّ
بعضا؟
فيام بينهم واحرتام بعضهم ً
السمة الغالبة عىل من يامرسون الوصاية الفكرية هي يف
يشري الشيخ الصفار إىل أن ّ
استثارهتم النفعاالت املتدينني وجتييشهم لعواطفهم ،بعنوان محاية العقيدة والدفاع عن
الثوابت واملقدسات ،لكنهم ال يبذلون جهدً ا يناسب التحديات املعارصة يف تبيني أصول
العقيدة ،وكأن العقيدة تتلخص عندهم يف القضايا اجلزئية التي خيتلفون فيها مع اآلخرين،
كام أن بعضهم خيلطون األوراق يف حتديد الثوابت واملقدسات ،وكأهنا قضايا اعتبارية،
فالثابت واملقدس ما يعتربونه هم كذلك دون مقاييس واضحة متفق عليها .لذلك ومن
أجل جتاوز عقلية الوصاية يطالب الشيخ الصفار بالرقي بمستوى الوعي والثقافة من
خالل العمل عىل تنوير العقول بالبحث العلمي والطرح املنطقي ،وليس جمرد جتييش
(((
العواطف وإثارة األحاسيس.
إن الرقي بمستوى الوعي والثقافة ،يتطلب ممارسة التنوير ونرش الوعي والتبشري

((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 153
((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 36
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بثقافة احلوار واالنفتاح ،من خالل التغيري اجلذري يف عملية التثقيف والتعليم ،بتبني برامج
تعليمية وتثقيفية تعنى بقبول اآلخر املختلف ،وقابلة للمنهج النسبي يف النظر إىل أمور
احلياة ،من أجل جتاوز حالة االستئثار بالرأي واحلقيقة ،وفرض الوصاية عىل اآلخرين،
أو ممارسة حالة اإلقصاء واإللغاء ضدهم ،حيث تربز هذه الثقافة اإلقصائية وتتمثل ،كام
يقول الشيخ الصفار ،يف الرتبية واألعراف االجتامعية التي تريب الفرد عىل أساس أن إبداء
الرأي املخالف لألب أو لشيخ القبيلة أو للرئيس يف اإلدارة أو لعامل الدين هو إساءة أدب
وخال ًفا لالحرتام والتقدير ،قد ترتتب عليه ردود فعل غاضبة وإجراءات عقاب.
ومن أجل جتاوز هذه املأزق ،يطالب الشيخ الصفار بمعاجلة العوامل التي أنتجتها
وفرضتها عىل واقع جمتمعاتنا ،حيث ال بد من إعادة النظر يف هذا الفهم السائد للدين
يف أوساطنا ،فإذا كان املسلم يثق بصحة عقيدته ورأيه الديني ،ويرى أنه مطالب رش ًعا
بمحاربة الضالل الذي يمثله الرأي اآلخر ،فعليه أن يعرف أن مواجهة الرأي تكون
بالرأي ،أما املنع والقمع واإللغاء واإلقصاء ،فهو يؤدي إىل نتيجة عكسية ،حينام يامرس
الرأي اآلخر دوره يف اخلفاء ويتقوى بعامل التحدي ،وقد تفاجأ بانتشاره وكسبه ملقومات
القوة التي راكمها بعيدً ا عن األضواء.

لقد دعا القرآن الكريم إىل مواجهة الرأي اآلخر بأفضل أساليب احلوار وأخالقيات
ك بِالحِْ كْم ِة والمَْو ِع َظ ِة الحَْ سن َِة وج ِ
التعامل{ :ا ْد ُع إِ ىَل َسبِ ِ
يل َر ِّب َ
اد هُْل ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن} ،بل
َ َ َ
َ َ ْ
هنى عن استخدام لغة اإلساءة لآلخر عند احلوار معه {وال تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب إِالَّ بِا َّلتِي
َ
ِه َي َأ ْح َس ُن} ،والقرآن الكريم يدعو اآلخرين إلبداء رأهيم وإظهار حججهم وأدلتهم
ل َهاتُوا ُب ْر َها َنك ُْم}ُ { ،ق ْل َه ْل ِعنْدَ ك ُْم ِم ْن ِع ْل ٍم َفتُخْ ِر ُجو ُه َلنَا}.
{ ُق ْ
يصح ألحد أن حيتكر
ومن ناحية أخرى ،فإن باب االجتهاد يف فهم الدين مفتوح ،وال ّ
حق اآلخرين أن
تفسري الدين وفهمه ،ويتهم كل رأي آخر بأنه ضالل وابتداع ،ألن من ّ
يواجهوه بنفس املنطق ،وإذا كان يعتقد أنه يمتلك األدلة القاطعة عىل صواب وصحة رأيه،
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أيضا.
فإن اآلخرين يعتقدون ألنفسهم ذلك ً

(((

إنه ملن املهم التفريق بني الدين عقيدة ساموية خالصة ،وبني عملية تفسري الدين وفهمه،
فالفكر الديني كنتاج اجتهادات برشية قابل للنقد واملساءلة ،فحرية التفكري والتعبري وإبداء
الرأي وممارسة دور النقد ،تتيح الفرصة حلرية االجتهاد بعيدً ا عن منطق الوصاية ،مما ينتج
عن عملية االجتهاد أحكا ًما متعددة يف املسألة الواحدة ،وهذه هي طبيعة الفكر اإلنساين
يف كل زمان ومكان.

لذلك ال ينبغي االنزعاج من تعدد اآلراء واألفكار واالجتهادات ،أو ممن يدعي أن
رأيه هو الصحيح ،بل ينبغي احرتام هذا الرأي ،ودعوة أصحابه إىل احرتام الرأي اآلخر
املخالف هلم ،وعدم فرض رأهيم بالقوة واإلكراه ،فاإلكراه مرفوض مطل ًقا؛ ألنه املنطلق
إلنتاج حالة الركود واجلمود ،وتكريس واقع التنافر والتباعد ،واخلصومة والنزاع ،بني
قوى األمة وفئاهتا الفكرية واالجتامعية املختلفة ،وما ازدهرت احلضارات املتقدمة ،إال يف
ّ
ظل تعدد اآلراء ،وتباين االجتاهات الفكرية يف مجيع املجاالت.

فالنظر يف اآلراء املختلفة ،كام يرى الشيخ الصفار ،يتيح فرصة البحث عن الرأي
األفضل ،ويوفر درجة أعىل يف فهم ومعرفة الرأي املختار ،فحني جتد نفسك أمام رأي
واحد يف معاجلة فكرة أو قضية أو مشكلة ما ،فقد تعتنق ذلك الرأي دون كثري من التأمل
والتفكري ،أما إذا تعددت أمامك اآلراء واألفكار ،فسيدفعك ذلك للدراسة واملقارنة فيام
بينها ،والبحث عن الرأي األفضل والفكرة األصح ،لتكون أكثر إدراكًا ووع ًيا بالرأي
الذي تعتنقه ،حيث الفارق بني احلالتني واضح وبينِّ  ،ففي األوىل أنت ال تضمن احلصول
عىل األفضل ،وقد ال هتتم ملعرفة خصائص ما ختتار ،أما يف احلالة الثانية فإن تعدد اخليارات
يف كل جمال يوفر لك أفضل الفرص يف البحث واملقارنة ،وجيعلك أكثر فهماً ملا ختتار،
(((
ويمنحك أعىل درجة من املصلحة.
((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 80
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 9
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ومن أجل تنمية حالة احلوار واالنفتاح والتعايش بني فئات األمة وأطيافها ،يدعو
الشيخ الصفار إىل أن تتضافر اجلهود الواعية ،لصناعة أجواء صاحلة ،وخللق أرضية
جديدة ،تنمو فيها بذور االنفتاح واحلوار ،لتتعارف اجلهات فيام بينها ،وتكتشف نقاط
االلتقاء ،وموارد االختالف ،ولتثري كل جهة معارفها وأفكارها من خالل انفتاحها
وحوارها مع اآلخرين ،وليأخذ االختالف مساره اإلجيايب يف إذكاء حالة التنافس املعريف،
(((
وشحذ اإلرادات واهلمم لتقديم العطاء األفضل ،والقيام بالدور األنفع.

من الم�س�ؤول عن مكافحة ثقافة التكفير والتع�صب؟
ّ
تضمحل التوجهات
منذ أن ابتليت األمة بظاهرة التكفري أيام اخلوارج ،مل ختفت أو
التعصبية طوال التاريخ اإلسالمي ،حيث كادت مآيس وويالت خط التعصب واإلرهاب
أن تغطي صفحات تاريخ األمة عىل حدّ قول الشيخ الصفار ،لوال وعي وتضحيات
املخلصني الذين شكلوا خط الوعي والتحرر واالنفتاح يف تارخينا اإلسالمي ،ونحن اآلن
مطالبون بمتابعة هذا اخلط وإحيائه يف الواقع املعارص ،والوقوف أمام من يريدون إعادة
وتكرار تلك املآيس الطائفية ،يف وقت تشتد فيه حاجة األمة إىل التامسك وااللتحام ملواجهة
(((
التحديات احلضارية واألخطار املعادية.
لقد تعامل أهل العلم السائرون عىل خط الوعي يف األمة ،بسعة أفق ورحابة صدر مع
االختالفات املذهبية ،لتجنيب األمة مآيس وويالت التوجهات التعصبية ،التي ألغت اآلخر
ومارست العنف ضده وارتكبت اجلرائم بحقه ،حيث عانت األمة الويالت من ترصفات
وممارسات السائرون عىل خط التعصب املذهبي واإلرهاب الطائفي ،أولئك الذين كانوا
حرصا يف آرائهم ،واجلنة ال تتسع لغريهم ،وجييزون ألنفسهم حماسبة
يعتقدون أن احلق
ً
الناس وحماكمتهم عىل اعتقاداهتم وانتامءاهتم ،ويعتربون الرأي اآلخر جريمة ال يطيقون

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 8
((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 274
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سامعه ،فضال عن نقله واحرتامه.

(((

ويف ّ
ظل هذه احلالة من الرتدي واالهنيار والتخبط والضعف والفوىض ،ما هو السبيل
للخروج من هذا املأزق التارخيي املزمن الذي تعيشه جمتمعاتنا ،وتنحدر فيه العالقات بني
مكونات االجتامع األهيل والسيايس إىل درجات ومستويات متدنية من اهلبوط والرتدي،
حيث تنربي مجاعات وفئات خمتلفة تأخذ عىل عاتقها ممارسة العنف املادي واملعنوي
ضد الذات واآلخر واملختلف ،سع ًيا إىل تغيري قناعات اآلخرين ،والواقع املعيش ،وفق
تصوراهتا األحادية واملنغلقة؟

إن اخلروج من هذا الوضع املأساوي الذي تتخبط فيه جمتمعاتنا ،والرغبة يف التخلص
من هذا اخلراب والتطرف الذي يعصف باحلياة يف بلداننا ،والسعي إىل تغيري خط سريها
ومسارها يف هذه احلياة ،يكمن يف نرش الوعي العميق ،والثقافة اجلادة ،والفكر التنويري،
وهيمشه ،ويضعه يف خانة العدو ،أو
ومكافحة التفكري الضيق واملغلق ،الذي يلغي اآلخر ّ
يتعامل معه عىل هذا األساس.
وبرصاحة متناهية حيمل الشيخ الصفار املرجعيات واجلهات الدينية املنتجة للفكر
والثقافة الدينية ،املسؤولية العظمى عام تعانيه األمة من حالة تر ٍّد ،وهو يف الوقت نفسه
حيملها مسؤولية العمل عىل إخراج جمتمعاتنا من حالة التيه والضياع والتخلف
ً
أيضا ّ
والعوز التي هي فيه ،والسعي إىل جتاوز معضالهتا.
يشري الشيخ الصفار إىل أنه يف مواجهة التحديات املعرفية اخلطرية أمام الفكر الديني،
ويف مقابل الطوفان الثقايف العاملي اجلارف الذي يقتحم كل زوايا جمتمعنا وغرف بيوتنا،
ويستقطب بوسائله اإلعالمية واملعلوماتية املتطورة اهتاممات أبنائنا وبناتنا ،هناك حاجة
ماسة لتكثيف العطاء الفكري والثقايف من قبل املرجعيات واجلهات الدينية ،فتطور احلياة
وتقدم مستوى العلم واملعرفة ،يستوجب تطوير اسرتاتيجيات الطرح الديني ،وجتديد
خطط التثقيف والتوجيه.

((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 269
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أيضا قدرهتا عىل مواكبة التغريات واالستجابة
كام أن عىل الساحة الدينية أن تثبت ً
للتحديات .وذلك ال يتحقق إال بتوجيه االهتامم نحو التحديات الكربى ،وتضافر اجلهود
نحو األهداف املشرتكة ،أما االنشغال باخلالفات اجلانبية والقضايا اجلزئية ،فإنه يشكّل
(((
هرو ًبا من املعركة األساس ،ويضعف كل القوى الدينية.

((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 35

الفصل الخامس
من أجل تأسيس مفاهيم جديدة وخلق وعي معاصر

اً
أول:
من أين يبدأ التغيير

دائماً ما يشري الشيخ الصفار يف خطابه اإلصالحي إىل أن خريطة الطريق حلل مشكلة
الطائفية متر عرب نرش الوعي ،والتبشري بثقافة التسامح والتعايش السلمي والوحدة
والتقارب ،والتعارف املوضوعي ،والفهم املتبادل ،وقبول التعددية ،واالعرتاف ببعض،
والقبول بالتنوع والتعدد املذهبي ،واحرتام الرأي اآلخر ،واالحرتام املتبادل بني الطوائف،
وحسن الظن يف اآلخرين ،وإقرار حقوق املواطنة واإلخوة اإلسالمية ،واعتامد مفهوم
املواطنة ،واملساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات ،وتبني قضية حقوق اإلنسان ،ونبذ
املشاحنات واملهاترات املذهبية والطائفية ،وإقرار التعددية الفكرية والسياسية ،باإلضافة
إىل جتريم التحريض عىل الكراهية ،والتأكيد عىل حرمة دم كل مسلم وعرضه وماله ،أو
اإلساءة من أي طرف لآلخر بالتكفري ،أو التحريض ،أو النيل من رموزه ومقدساته ،مع
حق كل طرف بأن يطرح رأيه ورؤيته.

هذه املفاهيم وغريها من مفردات وتعابري ،سواء كانت حديثة املنشأ ،أو هي تنتمي
إىل تراثنا احلضاري ،ودائرتنا الثقافية والدينية ،دائماً ما ترد وتتكرر يف سياق خطاب الشيخ
الصفار ،باعتبارها ركيزة أساس يف إطار عملية التغيري واإلصالح ،والتحديث والتطوير،
التي جيب أن متر هبا جمتمعاتنا ،وتسلكها يف الزمن احلديث واملعارص ،من أجل االرتقاء هبذه
الصعد واملستويات،
املجتمعات والوصول هبا إىل مصاف الدول الراقية واملتقدمة عىل كافة ّ
وخصوصا من خالل االهتامم باإلصالح السيايس ،لكونه الرافعة واملنطلق واملدخل لباقي
ً
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اإلصالحات املرجوة« ،فخالص جمتمعاتنا من كثري من مشاكلها يتوقف عىل ّ
حل املشكل
السيايس ،من خالل حتقيق املشاركة الشعبية يف احلكم ،والتداول السلمي للسلطة ،وسيادة
النظام والقانون ،وجتسيد مفهوم املواطنة ،بأن يتساوى املواطنون يف احلقوق والواجبات،
(((
بعيدً ا عن أي تصنيف عرقي أو قومي أو ديني أو مذهبي أو قبيل».
ويذكّر الشيخ الصفار دائماً بأمهية اجلهر بكلمة احلق يف الدعوة إىل الوحدة والتقارب
والتآلف واالعتصام بحبل ال َّله ،والتعارف والتعاون عىل الرب والتقوى ،وجماهبة باطل
التفرقة والتمزق واالنقسام ،وعدم االنجرار إىل التفرقة والتنازع ،من أجل الوقوف
(((
معتربا أنه ال نجاة
أمام املدّ الطائفي ،وتصاعد املشاعر املذهبية العارمة عند اجلمهور،
ً
لألمة من هذا النفق املظلم ،إال بالسري يف طريق االنفتاح والتقريب ،لتجتمع األمة عىل
أصول دينها ،ولتتحد يف خدمة مصاحلها املشرتكة ،داع ًيا إىل االعرتاف بالتعددية املذهبية،
واالحرتام املتبادل بني الطوائف ،وإقرار حقوق املواطنة واألخوة اإلسالمية ،حيث إن
(((
ذلك هو جوهر دعوة التقريب والوحدة.

الإ�صالح ال�سيا�سي � اً
أول
املمر لتحقيق اسرتاتيجيات
إذا كانت التجزئة والرصاع الطائفي يف بعض جمتمعاتنا ،هي ّ
التجزئة السياسية ،وفرض واقع التقسيم ،فإن وأد هذه االسرتاتيجيات التفتيتية والتقسيمية،
لن يتحقق إال بالعمل عىل «ترسيع عملية اإلصالح السيايس ،وتوسيع املشاركة الشعبية
من خالل انتخاب أعضاء جملس الشورى ،وجمالس املناطق ،وتشجيع تأسيس النقابات
واجلمعيات التطوعية ،ومؤسسات املجتمع املدين» ،كام جاء يف املادة الثالثة من توصيات
(((
اللقاء الوطني الثاين الذي انعقد يف مكة املكرمة.
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص .190
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص .8
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص .33
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص .64
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ومن أجل جتاوز حالة اجلفاء والقطيعة والرصاعات بني أبناء الوطن الواحد،
والتقريب والتقارب فيام بينهم ،وتشجيع حالة التعايش والتواصل والتعاون ،حيتاج األمر
إىل مظلة سياسية تشجعها وترعاها وتقودها ،وتكرس حاجز القطيعة وعدم الثقة ،وتساعد
عىل ختطي الصعوبات ،وتتيح الفرصة جلميع أبناء الوطن عىل اللقاء والتحاور وتبادل
الرأي خدمة ملصالح الوطن العليا ،من خالل مرشوع واقعي يكرس العالقة اإلجيابية
بني اجلميع ،ويشعرهم بدرجة من التساوي والندية ،بعيدً ا عن التاميز والتفاضل الديني
واملذهبي.

ولعل رشط جتاوز هذه احلال من اجلمود والتكلس الذي تعيشه بعض جمتمعاتنا،
والنجاح يف بعث اخلطاب الوحدوي والتقريبي فيها ،يبدأ باإلصالح السيايس الذي جيعل
نظام احلكم ملتز ًما بالعدل واملساواة بني املواطنني عىل اختالف مذاهبهم ،كام يقول الشيخ
الصفار ذلك برصاحة ،فالتحدي األكرب الذي تواجهه املنطقة العربية واإلسالمية اليوم هو
يف التوفر عىل النظام السيايس الديمقراطي ،القائم عىل أساس املواطنة ،وتوسيع املشاركة
الشعبية ،والتداول السلمي للسلطة .وإذا ما افتقد هذا النظام لن يتحقق االستقرار
مفتوحا عىل خمتلف الرصاعات العرقية والقومية واملذهبية.
السيايس ،وسيكون الباب
ً
وقيام احلكم الصالح يساعد عىل معاجلة خمتلف املشاكل والرصاعات ،ويعطي الفرصة
(((
املناسبة ملؤسسات املجتمع األهيل ومشاريع الوحدة والتقريب.

يف كل األحوال ،كم حيدونا األمل يف التأسيس لبنية ثقافية حديثة ،تنمو عىل قاعدهتا
هذه املفاهيم والرؤى اجلديدة ،ويتم تعميم ونرش وإشاعة قيمها ،والتبشري هبا بيننا ويف
أيضا ،فمن
أوساطنا ،وأن تتحول إىل جزء من ثقافة الفرد ووعيه ،وجزء من طبيعة سلوكه ً
الناحية النظرية ال أحد ينكر أمهية العالقة والتعايش بني أتباع املذاهب ،والتعاون فيام بينها
خلدمة اجلوامع املشرتكة واملصالح العامة ،وذلك عن طريق إشاعة روح التسامح ،وثقافة
امللح
التعددية ،والتزام أخالقيات احلوار العلمي ،واالختالف املرشوع ،إال أن السؤال ّ

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص .160
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دائماً  ،ونحن نطرب هلذه املفاهيم ،هو اخلوف من أن ّ
تظل هذه الرؤى جمرد مفاهيم جمردة
ومتعالية وعابرة ومؤقتة ،يمكن أن تقال أو تكتب ،وتدغدغ املشاعر ،وتشطح باخليال
واألحالم ،لكنها عىل اجلانب اآلخر يصعب تنزيلها وجتسيدها عىل أرض الواقع ،الذي
يشهد انشقاقات ومتزقات ال يبرش بأن تتحول فيه هذه املفاهيم والرؤى إىل هنج حقيقي
منهجا للحياة يقتدى ،وإنام هي جمرد أقاويل وأحالم يصعب الوصول إليها
يتبع ،أو تصبح
ً
ويستحيل حتقيقها؟

ثاني ًا:
حول أصالة المفاهيم الحديثة

تصم أسامعنا اليوم مقوالت ومفاهيم جديدة وحديثة ،دائماً ما تستعمل عىل نطاق
ّ
واسع عىل ألسن الكثري من النخب بكل أنواعها وأشكاهلا ،وتقام هلا الندوات واملؤمترات،
وال ختلو وسائل اإلعالم املختلفة من التحدث عنها وتسليط الضوء عليها ،وتقديم
التحقيقات حوهلا ،إال أن السؤال ملاذا هذا االهتامم املبالغ فيه هبا؟ هل هو نتيجة التأثري
والتأثر باحلضارة الغالبة يف هذا الزمن ،الذي يض ّطرنا إىل اقتباس هذه املفاهيم واملقوالت،
والتزود هبا واستريادها من تلك احلضارة ،نتيجة ما نعانيه من تر ٍّد حضاري وختلف ثقايف،
أم أن األمر هو حالة طبيعية حتدث بني الشعوب واألمم من خالل االحتكاك والتبادل
خصوصا يف ّ
ظل انتشار وقوة وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة؟
الثقايف،
ً

عندما تطرح اليوم وتثار مفاهيم وموضوعات التعددية واحلرية والتسامح وحقوق
اإلنسان ،وغريها من مفاهيم ،تقفز إىل الذهن الكثري من األسئلة حول مدى أصالة هذه
أيضا يف النص الديني ذاته ،وهل النصوص
املفاهيم ،ليس فقط يف تراثنا الديني ،وإنام ً
الدينية املعتربة حتتوي عىل هذه املفاهيم وتزخر هبا؟ وهل هذه املفاهيم اجلديدة متتلك
خصوصا ونحن نعرف أن املساحة األوسع من
جذورا راسخة يف الفكر اإلسالمي،
ً
ً
مرسحا لالستبداد والطغيان واجلور واألحادية؟
تارخينا كان
ً
يؤكد الشيخ الصفار أنه «بحث موضوع التعددية واحلرية يف اإلسالم ،ووجد أمامه
عد ًدا هائلاً من النصوص الدينية من آيات حمكامت ،وأحاديث وروايات تؤكد هذا املفهوم
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كمنهجية ومسار يف نظام االجتامع اإلسالمي»((( ،إال أنه بعدما سادت عصور التخلف
«اختفت عناوين كثرية ملبادئ وترشيعات إسالمية أساسية ،حتت ضغط هذا الواقع
املتخلف ،املناقض لتلك القيم واملبادئ والترشيعات ،لكن حني أفاقت األمة عىل واقعها
الفاسد ،كام يرشح الشيخ الصفار ،وحتركت تط ّلعات التغيري واإلصالح يف نفوس أبنائها،
وانفتحت األمة من جديد عىل مفاهيم دينها ،عادت لساحة األمة تلك العناويني الغائبة
واملغيبة ،كعنوان حقوق اإلنسان ،وحقوق املرأة ،والديمقراطية ،والتعددية ،واحلرية،
والشفافية ،وسيادة القانون ،وإىل غريها من عناوين إسالمية أصيلة قد ُأغفلت ،وأصبح
(((
البعض ينظر إليها بريبة ،كأهنا أفكار دخيلة ،ومفاهيم مستوردة».

لماذا َتغيب �أو ُتغيب المفاهيم والقيم الأ�صيلة؟
ال يشك الشيخ الصفار يف أن بروز أي عنوان من هذه العناوين اليوم ،إنام يكون
تيارا أو جهة تتبنى ذلك العنوان
بسبب احلاجة إىل موضوع ذلك العنوان ،أو ألن هناك ً
وتسعى إلبرازه وإظهاره ،ففي الفكر والثقافة اإلسالمية عناوين كثرية ،يأخذ بعضها
ضامرا أو خافتًا ال يربز ،وحينام تظهر
مكانه وحظه يف الظهور ،بينام بعضها اآلخر قد يكون
ً
هذه العناوين ،قد تواجهها بعض عالمات االستفهام بسبب مالبسات الواقع املعيش.

ويلفت الشيخ الصفار النظر إىل أن عنوانًا مثل عنوان حقوق اإلنسان ،الذي ال
يستطيع مسلم أن يتنكر ألصالته إسالم ًّيا ،وال يستطيع أن يدّ عي أنه ليس من اإلسالم ،أو
أن اإلسالم ال يدعو إىل احرتام وحفظ حقوق اإلنسان ،قد خفت يف املجتمع اإلسالمي،
وبرزت بدلاً عنه عناوين أخرى بسبب األوضاع السياسية ،التي ترصف النظر عنه لصالح
تسلط الضوء والرتكيز عىل حقوق ال َّله ،أو حقوق والة األمر ،أو حقوق العلامء وما شابه
ذلك ،ألسباب ومصالح ترتبط بالنخب املهيمنة ،حيث ظلت رشائح معينة يف املجتمع
حتتل ،بسبب مكانتها االجتامعية ،هذه العناوين ،حيث كانت األحاديث عن احرتامهم
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 143
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 21
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وحقوقهم بارزة وواضحة ،فيام احلديث عن حقوق اإلنسان كإنسان عنوانًا خافتًا ،وهو
أيضا عىل موضوع حقوق املرأة ،حيث كان احلديث فيه عنوانًا هزيلاً
األمر الذي ينطبق ً
وخافتًا ،بسبب طبيعة األجواء الثقافية واالجتامعية التي كانت تعيشها األمة.

يضاف إىل ذلك ،أن عناوين مثل االنفتاح والتقارب والوحدة بني أبناء األمة الواحدة،
أيضا من العناوين اإلسالمية األصيلة التي ال حتتاج إىل مزيد من احلديث لتأكيد
هي ً
أصالتها ،لوضوح األدلة والرباهني عىل ذلك يف الفكر والثقافة اإلسالمية ،إال أن الواقع
الثقايف واالجتامعي والسيايس الذي عاشته األمة جعل هذه العناوين يف ّ
الظل ،حيث بدت
حني طرحها وكأهنا غريبة وتثري القلق ،أو أهنا حتتاج إىل إثبات ،وتثار حوهلا التساؤالت،
وتطرح عنها الكثري من اإلشكاليات والتشكيكات ،وكأن األصل هو االنغالق واخلصومة
والتفرق املذهبي ،وأن من يدعو إىل االنفتاح أو إىل التقارب عليه أن يأيت بالدليل والربهان،
(((
وعليه أن يربر موقفه.
إذا كانت هذه العناوين وغريها من عناوين مما يمكن إدراجه ضمن قائمة القيم
اإلسالمية األصيلة ،فالسؤال هو :ملاذا غابت هذه املفاهيم والقيم ،أو ملاذا ُغ ِّيبت واندثرت
طوال قرون عديدة ،وملاذا ساد وانترش الطغيان واالستبداد واجلور السيايس والديني،
وسادت املفاهيم املغلوطة وانترشت الظواهر السلبية؟ فهل االبتعاد عن القيم وانتهاكها
هو أساس املشكلة التي تنخر يف البنية التحتية لبناء هذه األمة؟ وما هو العمل الستعادة
هذه القيم من املجهول ،وإعادة زرعها يف نفوس وقلوب وعقول أبناء هذه األمة؟

صحيح أن الشيخ الصفار دائماً ما يؤكد عىل أن الدين يدعو إىل الرمحة والسلم والسالم
والتسامح واإلخاء واملحبة ،وأن هذه القيم هي قيم أصيلة يف الدين ،إال أن السؤال :أين
يذهب االلتزام الديني ،وها نحن نرى انتشار قيم التشدد والغلو والتعصب والتطرف
واإلرهاب باسم اإلسالم والدين؟ فمن أين جاء هذا الفهم وملاذا انترش؟ وهل هناك يف
الدين ونصوصه ومفاهيمه ما حيث ويشجع ويستحسن هذا السلوك ،أم أن املسألة هي جمرد
((( من كتاب االنفتاح بني املصالح واهلواجس .ص 11
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فهم واجتهاد يف فهم الدين؟ وهل هذا االجتهاد مقبول وله مؤيدوه ،أم هو فهم خاطئ
للنصوص الدينية ،وهو اجتهاد غري مقبول ومنبوذ مجلة وتفصيلاً ؟ وكيف يمكن تعرية
وحتجيم هذا الفهم اخلاطئ للدين من جانب ،ونرش وتوسيع قاعدة اإلسالم الوسطي من
جانب آخر؟

ثالث ًا:
من أجل قراءة معاصرة لمفاهيم الدين وقيمه

عىل الرغم من أن مايض هذه األمة يلقي بأثقاله عىل حارض أوضاعها ،حيث األمة ما
ومتر بظروف شديدة الصعوبة والتعقيد ،يف
زالت تعيش إىل اليوم يف أسوء حاالهتا مرارةّ ،
ّ
ظل استمرار حالة اخلالف والنزاع وتصاعد الفتن بشكل خميف ،فإن الشيخ الصفار ،مع

وخصوصا مع
كل هذه املؤرشات السلبية املقلقة ،ما زال يشعر باألمل يف مستقبل خمتلف،
ً
توايل مظاهر التحرك اإلصالحي ،باجتاه التقارب بني املذاهب ،وإنتاج خطاب وحدوي
وحيل ّ
يؤكد القواسم املشرتكة ّ
حمل النزاع ،حيث يغمره التفاؤل بأن تتغلب األمة عىل
مشكلة اخلالف املذهبي يف هذا العرص.
وينطلق الشيخ الصفار يف تفاؤله هذا من خالل ما يلمسه من بروز حقائق جديدة
يتنامى فيها مستوى اإليامن والوعي بحقوق اإلنسان ،ويف طليعتها حريته الفكرية والدينية،
بحق الوصاية والفرض عىل عقول
ذلك أن الرصاعات املذهبية إنام تنبثق من وجود تصور ّ
اآلخرين وأفكارهم ،وأن عليهم أن يؤمنوا هبذه الفكرة ،وأن يرفضوا ذلك الرأي ،وأن
يسلكوا هذا النهج ،وأن يتخلوا عن تلك الطريقة.
بعضا
إن وجود هذه التصورات السلبية عند أتباع املذاهب جتعلهم يقفون من بعضهم ً
موقف املحاكمة واملحاسبة والتفتيش العقائدي ،بينام حني يسود اإليامن باحرتام حقوق
اإلنسان وحريته يف اختياراته الدينية والفكرية ،فلن يسمح أحد لنفسه بمحاولة اهليمنة
والفرض عىل أفكار اآلخرين ،وذلك هو منطق العقل والرشع ،يقول تعاىل{ :الَ إِك َْرا َه فيِ
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ين} ،ويقول تعاىلَ { :لك ُْم ِدينُك ُْم َوليِ َ ِد ِ
الدِّ ِ
ين} .نعم هناك جمال للدعوة ملا يعتقده اإلنسان
ح ًّقا ،وللحوار والنقد والتقويم لآلراء واملذاهب يف حدود االحرتام املتبادل كام يقول
ك بِالحِْ كْم ِة والمَْو ِع َظ ِة الحَْ سن َِة وج ِ
(((
تعاىل{ :ا ْد ُع إِ ىَل َسبِ ِ
يل َر ِّب َ
اد هُْل ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}.
َ َ َ
َ َ ْ

إن جتاوز إرث املايض الثقيل والتخلص من أثقاله ومشكالته ،وتقويم أحداثه
مطب
والتباساته ،حيتاج من اجلميع إىل عقلية حواريه موضوعية ،بعيدة كل البعد عن
ّ
ومنزلق املهاترات الطائفية واالنحدار إىل لغة الوعيد والنذير والتهديد والكالم احلاد
السب والشتم ،بل من واجب اجلميع التعبري عن آرائهم وأفكارهم
واجلارح وأساليب
ّ
ومواقفهم بلغة هادئة وخطاب عقالين وبإسلوب منطقي وموضوعي التزا ًما بأوامر
القرآن الكريم حيث يقول سبحانه{ :ا ْد ُع إِ ىِل َسبِ ِ
يل َر ِّب َ
ك بِالحِْ ك َْم ِة َوالمَْ ْو ِع َظ ِة الحَْ َسن َِة}،
ِ
وبقوله تعاىل {ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّل ِذي َب ْين َ
يم} ،هذا
َك َو َب ْينَ ُه َعدَ َاو ٌة ك ََأ َّن ُه َوليِ ٌّ حمَ ٌ
فضلاً عن أن سرية األئمة فيها الكثري من الشواهد هبذا االجتاه.
من املؤمل أن ترتسخ هذه املبادئ واملفاهيم والقيم كنمط حياة يف سرية ومسرية هذه
األمة ،وأن تتبناها كل األطراف واألطياف والفئات كنهج وأسلوب عميل يف التعاطي مع
اآلخر واملختلف ،وأن ترتجم إىل لغة حوارية عقالنية هادئة ،ومرونة عمالنية منفتحة،
تتيح حتويل هذه اللغة اهلادئة يف احلوار ،إىل أسلوب وحيد يف املخاطبة واملعاملة ،ويف
أيضا ،بال هتديد وبال ختوين وبال تسقيط وبال تسفيه.
التفكري ً

نحو قراءة جديدة لمفاهيم الدين وقيمه
دائماً ما يتحدث الشيخ الصفار باهتامم يف كتاباته وخطاباته عن التعددية واحلرية
والتسامح والتنوع والتعايش والوحدة وأمهية التالقي واحلوار والسلم االجتامعي
والتعاون بني أبناء األمة بمختلف اجتاهاهتم ومذاهبهم ،باإلضافة إىل ما هنالك من مفاهيم
ومصطلحات جديدة وحديثة ،إال أن السؤال :هل أن هذه االطروحات هلا جذور صلبة
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع موقع إيالف.
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وثابتة وراسخة يف الرتاث ،أم أهنا جمرد رضورات اضطرتنا إليها حتوالت الزمن ،أو متاه ًيا
مع ما يرفع من شعارات ضمن الدوائر احلضارية األخرى؟

جييب الشيخ الصفار عن هذا التساؤل بقوله« :إنه ملن املؤسف جدًّ ا أن تكون املساحة
مرسحا لالستبداد واألحادية ،كام أن القسم األكرب من الثقافة
األوسع من تارخينا كانت
ً
الرائجة يف أوساطنا تغذي حال التشدد والتطرف وإقصاء اآلخر وإلغائه ،ما يعطي
االنطباع والتصور بأن ذلك هو األصل والطبيعي يف تراثنا اإلسالمي كفكر وترشيع.
لذلك حينام يطرح اآلن موضوع التعددية واحلرية والتسامح يأيت السؤال عن مدى أصالة
جذورا يف الفكر اإلسالمي ،أم أن طرحها يأيت
هذه املفاهيم يف تراثنا الديني ،وهل أن هلا
ً
استجابة للتحديات؟

يكرر الشيخ الصفار اإلشارة إىل أنه قد بحث موضوع التعددية واحلرية يف اإلسالم
قبل أكثر من مخسة عرش عا ًما ،وحني كانت الصحوة اإلسالمية واحلركات اإلسالمية يف
أوج تألقها وظهورها ،ووجد أمامه عد ًدا هائلاً من النصوص الدينية من آيات حمكامت،
وأحاديث وروايات ،تؤكد هذا املفهوم ،كمنهجية ومسار يف نظام االجتامع اإلسالمي.
فالقرآن الكريم يعترب حرية اإلنسان سق ًفا ال يمكن جتاوزه حتى بالنسبة إىل أنبياء ال َّله
ورسله ،فهم مكلفون بتبليغ رسالة ال َّله والدعوة إليها ،من دون أن يكون هلم حق اإللزام
ْت ُم َذك ٌِّر *
أو الفرض ،أو ممارسة اهليمنة عىل أحد من الناس ،لقوله تعاىلَ { :ف َذك ِّْر إِ َّنماَ َأن َ
ت َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َص ْيطِ ٍر} ،ولقوله تعاىل{ :ال إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين}.
َل ْس َ

ويتابع الشيخ الصفار حديثه بالقول :إن النبي Aكتب صحيفة املدينة كدستور مدين
ألول جمتمع يقيمه اإلسالم يف املدينة املنورة بعد اهلجرة ،وهي تتضمن االعرتاف الرصيح
بالوجود اليهودي وحريتهم يف عباداهتم ،وخصوصيتهم الدينية واالجتامعية ،وأهنم رشكاء
مع املسلمني يف املسؤوليات العامة من احلقوق والواجبات.

ويشري الشيخ الصفار إىل أنه يف عهد اخلالفة الراشدة ،نجد اإلمام عيل بن أيب طالب
 ،Eحينام بايعه املسلمون كخليفة رابع بعد مقتل اخلليفة الثالث عثامن بن عفان ،يعلن
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برصاحة ووضوح حقوق املعارضة ،املتمثلة يف اخلوارج آنذاك ،كام جاء يف تاريخ الطربي:
قام عيل يف الناس خيطبهم ذات يوم ،فقال رجل من جانب املسجد :ال حكم إال ل َّله ،فقام
آخر فقال مثل ذلك ،ثم تواىل عدة رجال يرفعون الشعار نفسه ،فقال عيل :ال َّله أكرب ،كلمة
حق يلتمس هبا باطل ،أما إن لكم عندنا ثال ًثا ما صحبتمونا :ال نمنعكم مساجد ال َّله أن
تذكروا فيها اسمه ،وال نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ،وال نقاتلكم حتى
تبدؤونا ،ثم رجع إىل مكانه الذي كان فيه من خطبته.
وبذلك يكون اإلمام عيل قد ألزم نفسه محاية حقوق املعارضة الذين يرفعون أمامه
شعارات املخالفة ،فهل يوجد مثل أوضح من ذلك يف إقرار التعددية واحرتام الرأي
(((
اآلخر؟».
كم هي احلاجة اليوم إىل إعادة قراءة اإلسالم وتارخيه من جديد ،ومناقشة تعاليمه
وقيمه بوعي خمتلف ومتجدد ،قراءة ال تركن إىل قراءة األسالف واملاضني ،وال خترج من
الدين أو عليه با ّدعاء التحديث واحلداثة والعوملة ،وإنام قراءة تعي النصوص وتفهمها من
أجل إعطاء قراءه خمتلفة واستخراج معاين جديدة ،يف مقابل تلك التي تعطي لإلسالم
أبعاد عنفية ،وروح عدائية ،وحتمله وزر ما حيدث من أعامل سلبية وجتاوزات مشينة
باسمه .ومن احلري هبذه القراءة اجلديدة اإلجابة عن الكثري مما يطرح اليوم من أسئلة
حول اإلسالم وماهيته ،حتى يربز وجه اإلسالم اآلخر ،ذو الطبيعة املساملة ،واحلامل لقيم
السالم والتسامح واألخوة والوحدة والتعاون.
بكم هائل من التعاليم والقيم
يقول الشيخ الصفار :إن اإلسالم كام يقرؤه ويفهمه ميلء ٍّ
واألخالقيات واملفاهيم التي تعالج مشكالت احلارض والقضايا امللحة فيه ،وتساهم يف
تعزيز أخالقيات التعامل بني إخوة الدين ،وبني اإلنسان وأخيه اإلنسان .والشيخ الصفار
يف حديثه عن املفاهيم اجلديدة واحلديثة ،وتبنيه للكثري منها ،ال يبتعد عن مضمون الدين
وأهدافه كام يقول ،بل هو يؤكد عىل أنه ينطلق يف تبنّيها واستحساهنا من قاعدة ومنطلقات

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع صحيفة الوسط البحرينية.
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يرشع للتعايش السلمي مع الكفار
دينية« ،ومن مفاهيم اإلسالم وتعاليمه ،فالقرآن الكريم ّ
املخالفني لنا يف الدين ،ويشجع عىل التعامل معهم بعدالة وإحسان ،فسبحانه وتعاىل يقول:
ِ
ِ ِ ِ َ
ين َو مَل ْ خُ ْ ِ
ين مَل ْ ُي َقاتِ ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
وه ْم
َب ُ
{الَ َين َْهاك ُْم ال َّل ُه َع ْن ا َّلذ َ
ير ُجوك ُْم م ْن د َيارك ُْم أ ْن ت رَ ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ني}.
ب المُْ ْقسط َ
َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ

والقرآن يأمرنا أن نلتزم بأفضل آداب احلوار حينام نتناقش مع اليهود والنصارى يف
أمور الدين بقول تعاىل{ :والَ تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب إِالَّ بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن} ،كام أن القرآن
َ
يدعو املسلمني إىل عدم التنازع فيام بينهم حتى ال هتدر طاقاهتم وقدراهتم يف الرصاعات
{والَ َتنَا َز ُعوا َف َت ْف َش ُلوا
الداخلية ،ويفشلون يف إثبات وجودهم بني األمم ،يقول تعاىلَ :
حيك ُْم}.
َوت َْذ َه َ
ب ِر ُ

التوظيف المعا�صر لتعاليم الدين الفا�ضلة
ال يكتفي الشيخ الصفار فقط هبذه األسس واملعايري يف حديثه عن التقارب والتعاون
أيضا ،فنحن نعيش عرص
بني أبناء املجتمع ،بل هو ينطلق من معطيات العقل والواقع ً
العوملة واالنفتاح ،حيث أصبح العامل قرية واحدة ،فهل من املعقول أن ننغلق جتاه بعضنا
بعضا ،بينام تنفتح كل غرفة من غرف بيوتنا عىل العامل كله عرب أجهزة التلفاز وقنوات البث
ً
املبارش ،يف الوقت الذي يدور فيه حديث عن حوار احلضارات ،لذلك هل من املنطق أن
نتحاور مع احلضارات األخرى ،ونرتدد يف احلوار الداخيل فيام بيننا؟
إن األخطار املشرتكة التي نواجهها كأمة عربية وإسالمية ،ولعل أبرزها حتدّ ي
ّ
وحيتل أراضينا ،وينتهك حرماتنا،
العدوان الصهيوين الذي يرسح ويمرح يف مقدساتنا،
ويقتل النساء واألطفال ،وهيدم البيوت ،وحيرق املزارع يف فلسطني ،جيب أن تدفعنا إىل
التقارب والتعاون ،كام يؤكد الشيخ الصفار ،حيث إنه من املعيب واملخجل أن نتشاغل
عن هذا العدو باخلالفات اجلانبية حول قضايا جزئية ،وأحداث تارخيية ،أكل عليها الدهر
ورشب.
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أيضا عن ذكر حتدّ ي العوملة واحلفاظ عىل اهلوية ،وحتدّ ي
كام ال يغفل الشيخ الصفار ً
التخلف العميق الذي نعيشه ،الذي جيب أن نفكر يف جتاوزه ،كام هي املشاكل التي تواجهها
جمتمعاتنا يف كل املجاالت وامليادين السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،التي نشرتك فيها
مجي ًعا ،وهتدد واقعنا ومستقبلنا .ويتساءل الشيخ الصفار مستغر ًبا؛ أال يدعونا كل ذلك
بعضا ،وللتعاون من أجل املصلحة املشرتكة ،واملستقبل الواحد؟
لالقرتاب من بعضنا ً

إذا كان الشيخ الصفار يركز ويكثر من تناول موضوع التقارب والتعاون وكأنه
يمثل هاجسه الدائم ،فإن ذلك بسبب ما يلحظه من وجود تعبئة يف بعض األوساط باجتاه
اخلالفات والفتن املذهبية الطائفية ،فبني فرتة وأخرى تصدر فتاوى ،وتوزع منشورات،
وتلقى خطب ،إلثارة النزاع املذهبي ،ولتعبئة هذه الطائفة ضد تلك ،والجرتار مآيس
املايض ،وخالفات التاريخ املنقرض ،وهناك ممارسات طائفية من قبل البعض هتدّ د وحدة
خطرا عىل السلم يف جمتمعاتنا ،لذلك جيب مواجهة هذه التعبئة وهذا
أوطاننا ،وتشكل
ً
التوجه ببث الفكر الوحدوي الصحيح ،ونرش ثقافة األلفة والتعاون واإلصالح ،لقوله
ِ
{وا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل ال َّل ِه
تعاىل{ :إِ َّنماَ المُْ ْؤ ِمن َ
ُون إِ ْخ َو ٌة َف َأ ْصل ُحوا َبينْ َ َأ َخ َو ْيك ُْم} ،وقوله تعاىلَ :
(((
مَجِي ًعا َوالَ َت َف َّر ُقوا}.
كم هي اآلمال التي حتدونا لتجاوز إرث املايض الثقيل ،وخالفات التاريخ املنقرض
ومآسيه ،وأن نكون أبناء الزمن احلارض ،واملنتمني إىل ثقافة الزمن املعارص ،ال ننظر إىل
املايض عندما تتوجه أنظارنا إليه من أجل التعلق به واالستئناس به ،واستنساخ مصطلحاته
وشعاراته التي جتاوزها الزمن ،ومن ثم إسقاطها عىل واقعنا املعيش ،وإنام من أجل اإلملام
بتجربة املايض ،وأخذ العربة منه ،حتى نوقف دعاوى الفرقة والشقاق واخلالف ،ونوئد
شعارات الفتنة وسمومها ،وثار العداوات املنقرضة ،واستبداهلا بشعارات الوحدة
والتامسك ،وإشاعة ثقافة التسامح ،واإلعالء من مبدأ التعايش السلمي واحرتام اآلخر،
وترسيخ املفاهيم اإلسالمية الفاضلة ،وتعميق املبادئ اإلنسانية الرفيعة.

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار مع جملة املواقف البحرينية.
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لقد خرس املسلمون الفرصة احلقيقية لتوظيف دينهم اجتامع ًّيا ،كام يقول الكاتب عيل
اخلشيبان ،حني تنافست طوائفهم ومجاعاهتم يف تقديم أقسى وأشدّ مؤرشات التشدد يف
تعاليمه ،بل إن بعض التعاليم يف كثري من املجتمعات تشعر وأن هدفها ترويض اإلنسان،
وليس مساعدته عىل تفهم حياته والتكيف معها ،مضي ًفا بأن اإلسالم كام يفهمه الكثري هو
تنظيم طبيعي بني اإلنسان وحياته ،ومتى ما حتول إىل أداة لنزع اإلنسان من حياته احلقيقية،
خطرا عىل معتنقيه ،والدليل عىل ذلك أن اإلرهاب والقتل باسم اإلسالم هو
فهو يصبح ً
أحد األفكار السلبية التي تعمل عىل ممارسة فصل اإلنسان عن واقعه احليايت ،مما يساهم يف
تبنيه فكرة التخلص من الواقع الذي انفصل عنه من خالل ختلصه هو من احلياة وتدمري
اآلخرين عرب مهامجة واقعهم.
ويتحدث اخلشيبان عن النقص الكبري الذي يعاين منه اإلسالم يف توظيف تعاليمه
اجتامع ًّيا بسبب املسلمني أنفسهم ،لعدم قدرة املسلمني عىل تشكيل واقع اجتامعي تنعكس
من خالله تعاليم دينهم التي حتولت بفعل الزمن إىل شعارات سياسية طغت عىل املشهد
(((
االجتامعي ،وسامهت يف طمس أهم تعاليم اإلسالم وقيمه املنظمة حلياة البرش.
إنه ملن املهم عندما نعيد قراءة خطاب اإلسالم وتعاليمه من جديد ،أن نتجاوز تلك
التفسريات املختزلة والبالية ،من التي جتاوزها الزمن وتعداها ،من خالل قراءة متجردة،
حتيد التاريخ وحتزباته ،وتفتح املجال لألجيال اجلديدة من أبناء اليوم والغد ،وإعطائها
الفرص وإتاحتها هلم ،من أجل تقديم قراءات واجتهادات جديدة ،تربز ما يف اإلسالم من
قيم حسنة ،وتعاليم سمحة ،ومفاهيم مجيلة ،وأخالقيات فاضلة ،ذات أبعاد قيمية رفيعة
وسامية ومثالية ومتعالية.

((( هل يعاين اإلسالم من توظيف اجتامعي لتعاليمه؟ .عيل اخلشيبان .جريدة الرياض2010/11/15 ،م.

رابع ًا:
قيم الحوار والحاجة إلى تفعيلها وتجسيدها

أيضا من املفاهيم التي دائماً ما ترد وتتكرر يف خطاب الشيخ
مفهوم احلوار وقيمه ً
الصفار ،باعتباره قيمة دينية وإنسانية رفيعة جيب التمسك هبا وجتسيدها عمل ًّيا ،ملا لذلك
من آثار رائعة وإجيابية عىل الفرد واملجتمع ،إال أنه مع األسف الشديد أن هذه القيمة ال
حتظى باملكانة الالزمة يف ثقافة وسلوك اإلنسان يف بيئاتنا االجتامعية ،مما انعكس سل ًبا عىل
طريقة وأسلوب التعامل فيام بيننا ،وأصبحت القطيعة والتنافر وعدم التواصل مع الذات
واآلخر سمة من سامت أخالقياتنا.

وامللح أن يتدافع أبناء هذه األمة من أجل تكريس قيمة احلوار،
انه ملن الرضوري
ّ
ومنهجا يف التعاطي مع اآلخر ،فالرشع
واعتباره أسلو ًبا قرآن ًيا وإرشا ًدا دين ًيا ،واختاذه طري ًقا
ً
ِ
ين
والعقل ،كام يؤكد الشيخ الصفار ،يدفعان إىل احلوار ،فال َّله سبحانه تعاىل يقول{ :ا َّلذ َ
ون َأحسنَه ُأو َلئِ َ ِ
ك ُه ْم ُأو ُلو الأْ َ ْل َب ِ
ين َهدَ ُاه ُم ال َّل ُه َو ُأو َلئِ َ
اب}،
َي ْست َِم ُع َ
ك ا َّلذ َ
ون ا ْل َق ْو َل َف َي َّتبِ ُع َ ْ َ ُ
ويقول تعاىلُ { :ق ْل َهاتُوا ُب ْر َها َنك ُْم} ،ويقول تعاىلُ { :ق ْل َه ْل ِعنْدَ ك ُْم ِم ْن ِع ْل ٍم َفتُخْ ِر ُجو ُه
ورى َب ْين َُه ْم} ،هذا فضلاً عن األحاديث والروايات التي
َلنَا} ،ويقول تعاىلَ :
{و َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ

تأمر بالشورى والتشاور وطلب احلكمة( ،فاحلكمة ضالة املؤمن يأخذها أنى وجدها)،
واحلوار هو من أوضح مصاديقها ومواردها.
ويف موازاة ذلك فإن كل عاقل يدرك أمهية معرفته وا ّطالعه عىل رأي اآلخرين،
بمقدار ما حيرص هو عىل طرح رأيه وعرضه ،وجتارب الشعوب املتقدمة أمامنا ،وقد
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الصعد العلمية والسياسية والثقافية واالجتامعية،
اختذت احلوار
منهجا يف حياهتا عىل كل ُّ
ً
فأصبحت ساحاهتا ثرية باملعارف واألفكار ،وتوفرت أمامها اخليارات والبدائل املتعددة
جتاه كل قضية من القضايا.
وقد ساعد منهج احلوار عىل تكريس االستقرار السيايس واالجتامعي لدى تلك
الشعوب ،حيث تصبح كل اآلراء حتت األضواء الكاشفة ،وعىل منضدة النقد والترشيح،
بينام تنمو بعض اآلراء السلبية يف جنح الظالم ،وبعيدً ا عن النقد والتقويم يف املجتمعات
التي ينعدم فيها احلوار وحرية التعبري عن الرأي .وهذه الدوافع اإلجيابية حتفز كل إنسان
فر ًدا وجمتم ًعا ملسلك احلوار ،بعد غفلة جمتمعاتنا عن قيمة احلوار ،وختندق كل طرف يف
(((
خندق رأيه السيايس أو الفكري.

القبول بالر�أي الآخر واحترامه
إذا ما سلك أحد طريق احلوار فليس حتماً أن يصل مع من يتحاور إىل رأي واحد،
فقد يعجز كل منهام عن إقناع اآلخر بوجهة نظره ،وقد يفشالن يف االلتقاء عند منتصف
الطريق ،ويبقى كل منهام متمسكًا برأيه ،عن حق أو لشبهة ،أو مكابرة وعنا ًدا ،إال أن املهم
يف كل هذه احلاالت ،كام يرى الشيخ الصفار ،هو رضورة القبول بالتعددية ،واالعرتاف
بوجود الرأي اآلخر؛ ألن الدنيا تتسع للجميع ،واحلياة فيها حق مشرتك ،وحرية العمل
واحلركة متاحة لبني البرش.

دارا يتمتع فيها اإلنسان بحرية
إن ال َّله سبحانه وتعاىل أراد أن تكون هذه احلياة الدنيا ً
اإلرادة واالختيار ،حتى يتحمل مسؤولية قراره أمام ال َّله تعاىل ،يقول تعاىلَ { :ف َم ْن
ِ
اء َف ْل َي ْك ُف ْر} ،ويقول تعاىل بعد احلديث عن انقسام البرش إىل ماديني
اء َف ْل ُي ْؤم ْن َو َم ْن َش َ
َش َ
شهوانيني ،ومؤمنني إهليني{ :ك ًّاًُل ن ُِمدُّ ه ُؤالَء وه ُؤالَ ِء ِمن ع َط ِ
اء َر ِّب َ
اء َر ِّب َ
ك
ك َو َما ك َ
ْ َ
َ َ
َ
َان َع َط ُ
ورا}.
محَ ْ ُظ ً
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع صحيفة اجلزيرة السعودية.
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موضحا أن ليس من حق أحد يف الدنيا أن يصادر حرية
ويضيف الشيخ الصفار
ً
اإلنسان يف االختيار ،حتى األنبياء الحق هلم يف إجبار الناس عىل اإليامن ،يقول تعاىل:
ِ
اء َر ُّب َ
آلم َن َم ْن
ْت ُم َذك ٌِّر * َل ْس َ
{ َف َذك ِّْر إِ َّنماَ َأن َ
ت َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َس ْيط ٍر} ،ويقول تعاىلَ :
ك َ
{و َل ْو َش َ
ِِ
فيِ األَ ْر ِ
ني} ،فالنبي يعرض رسالته،
ض ُك ُّل ُه ْم مَجِي ًعا َأ َف َأن َ
َّاس َحتَّى َيكُونُوا ُم ْؤمن َ
ْت ُتك ِْر ُه الن َ
ويدعو الناس إليها ،وحياورهم وجيادهلم بالتي هي أحسن ،فمن اقتنع واستجاب دخل
حظرية اإليامن ،ومن أبى وامتنع فهو يتحمل مسؤولية رفضه أمام ال َّله تعاىل ،وليس للنبي
به شأن ،يقول تعاىلَ { :فإِ ْن َأ ْع َر ُضوا َفماَ َأ ْر َس ْلن َ
َاك َع َل ْي ِه ْم َح ِفي ًظا إِ ْن َع َل ْي َ
ك إِالَّ ا ْل َب َ
ال ُغ}.

ويبقى يف األخري أن من ال يؤمن بالدين إنسانًا له حقوقه اإلنسانية ،يتعامل معه
ِ
ين
بالعدل واإلحسان ما مل يامرس العدوان والظلم ،يقول تعاىل{ :الَ َين َْهاك ُْم ال َّل ُه َع ْن ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ َ
ين َو مَل ْ خُ ْ ِ
مَل ْ ُي َقاتِ ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
ب
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
َب ُ
ير ُجوك ُْم م ْن د َيارك ُْم أ ْن ت رَ ُّ
ِ ِ
ني}.
المُْ ْقسط َ

ويبقى السؤال :أين هذه السامحة التي تبرش هبا آيات القرآن الكريم ،مما يامرسه بعض
املتدينني ،من حماولتهم فرض آرائهم عىل الناس بالقوة والعنف ،ورفض وجود الرأي
(((
اآلخر؟
احلوار مع اآلخر ،كام يقول الشيخ الصفار ،قد ينطلق من حالة وعي حضاري ،وإيامن
بإنسانية اإلنسان وحقوقه وكرامته التي أقرها ال َّله تعاىل بقوله( :ولقد كرمنا بني آدم) ،وهنا
هنجا وخل ًقا ثابتًا ،مع كل آخر نختلف معه ،يف الدين أو املذهب ،أو الرأي
يكون احلوار ً
أو االنتامء احلضاري ،بل يصبح احلوار أوثق وأعمق كلام اقرتب اآلخر من دائرتك ،لكن
بعض من يطرحون احلوار مع الغرب ،ال ينطلقون من هذه احلالة ،وإنام من واقع الشعور
بالضعف جتاهه ،واإلحساس باحلاجة له.

بعضا ،وممارسة للقهر والفرض
أما عىل مستوى األمة فهناك استئساد عىل بعضنا ً
واإلرصار عىل الترشذم والقطيعة الداخلية ،وليس هناك من سبيل لتجاوز هذه احلالة

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 58
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السلبية إال بالوعي احلضاري ،والفهم الصحيح للدين ،والنضج السيايس واألخالقي،
فنحن بحاجة لثقافة إنسانية عميقة تعرفنا بحقوق اإلنسان بيننا ،وبحاجته إىل وعي مبدئي،
يدفعنا إىل احرتام الرأي اآلخر داخلنا ،ويقنعنا باإلقالع عن االستبداد والتعصب ،الذي مل
(((
نجن منه إال التخلف والدمار.

إذا كان هناك من أحد يامرس ازدواجية املعايري يف تطبق القيم وجتسيدها ،ويامرس
أسلوب الصدام والفرض والقرس واهليمنة والتهديد والتحريض والتشويه من أجل
الرضوخ له ،واالستسالم لقيمه ،واخلضوع ملفاهيمه ،بعيدً ا عن كل قيم وأخالقيات احلوار
املوضوعي واإلجيايب ،فإن هذا األسلوب الصدامي لن يكون ذا جدوى ،ولن جيدي نف ًعا
مع األمم احلرة التي تعتز بدينها وقيمها.
إن قيمنا الدينية تدعونا لالنفتاح عىل اآلخرين والتحاور معهم واحرتام خصوصيتهم،
وإذا كان اآلخرون بدافع اهليمنة عىل العامل ،يطرحون قضية صدام احلضارات ويعملون
من أجل إذكاء صدام احلضارات ،فنحن جيب أن نكون منسجمني مع مبادئنا ،بأن نطرح
حوار احلضارات ،وأن يكون هذا هو منهجنا ،وهذا هو توجهنا مهام كانت التحديات
والصعاب.

«ويف الوقت الذي نواجه فيه هذا التحدي عىل الصعيد العميل ،جيب علينا من الناحية
الفكرية والسياسية واإلعالمية أن ال نقع يف خمطط الصدام ،بل علينا أن تبقى أيدينا مفتوحة
وممدودة للحوار ،ونرفع شعار حوار احلضارات؛ ألن هذا هو ديننا ،الذي يدعونا إىل أن
نتحاور مع اآلخرين ،ويدعونا إىل أن نكون رسل سالم إىل اآلخرين ،وإىل أن نعتمد قوة
املنطق ال منطق القوة يف عالقاتنا مع اآلخرين ،إن ال َّله تعاىل يقول{ :ال َين َْهاك ُُم ال َّله َع ِن
ِ
ِ ِ ِ َ
ين َو مَل ْ خُ ْ ِ
ين مَل ْ ُي َقاتِ ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
وه ْم َو ُت ْق ِس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّله
َب ُ
ا َّلذ َ
ير ُجوك ُْم م ْن د َيارك ُْم أ ْن ت رَ ُّ
ِ ِ
ِ
(((
ني}».
ب المُْ ْقسط َ
يحُ ُّ

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار مع جريدة املدينة السعودية ـ ملحق
الرسالة.
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع موقع املعصومني األربعة عرش.
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كم هو رائع ومجيل جدً ا االهتامم باحلوار وقيمه ،والتشجيع عىل ممارسته مع أ ًيا كان،
وتعميق حالة التواصل والتحاور والتعارف ،فذلك منسجم مع دعوة القرآن الكريم
{و َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا} ،فحينام يكون احلوار ناب ًعا من قناعة اإلنسان
َ
باحرتام الرأي اآلخر وأمهية اال ّطالع عليه ،وإيصال وجهة نظره كام يراها لآلخرين،
وت ّلمس القواسم املشرتكة من أجل بلورة األفكار ،ومعاجلة ثغراهتا ،وإثراء احلياة وتنوعها،
فإن هذه القناعة تتحول إىل منهجية لدى اإلنسان يف التعاطي مع اآلخر ،سواء كان قري ًبا
أو بعيدً ا ،داخل حميطه أو خارجه ،إال أن الشيخ الصفار يشعر باألسف من أن البعض
يتعامل مع مسألة احلوار ليس كقناعة ومنهجية ،وإنام كاستجابة لظروف معينة ،وتفاعل
مع مقتضيات وقتية ،لذلك يصبح احلوار هنا انتقائ ًيا ضمن دائرة دون أخرى ،وباجتاه
اخلارج مثلاً وليس الداخل.

املاسة إىل تنشيط وتفعيل حالة
ويشدد الشيخ الصفار عىل حاجة األمة اإلسالمية ّ
احلوار الداخيل بني احلكومات والشعوب ،من ًعا لالحتقان الذي يؤدي إىل االنفجارات،
ووقاية من اللجوء إىل القوة والعنف ،وكذلك تنشيط حالة احلوار بني قيادات املذاهب
بعضا بشكل مبارش ،وليس من خالل كتابات مغرضة
الدينية ليتعرفوا توجهات بعضهم ً
أو نقوالت قديمة ،ولتدرك كل جهة مقدار التطور يف فكر اجلهة األخرى وتقومها ،من
لتعرف خلفيات
واقع فكرها املعارص ال عىل أساس أفكار وتوجهات سابقة ،وأيضا ّ
ومربرات وأدلة هذه التوجهات واآلراء عند كل مذهب .كل ذلك من أجل أن نتجاوز
أيضا إىل تفعيل
فتاوى التكفري والتبديع والتهم املتبادلة بني املذهب اإلسالمية .كام نحتاج ً
حالة احلوار بني املدارس الفكرية والتيارات السياسية لنصل إىل صيغة متكننا من التعايش
واالهتامم بالبناء والتنمية يف أوطاننا ،بدلاً من االسرتسال يف هدم قوانا وهدر إمكاناتنا
(((
وتضييع جهودنا يف النزاع واالحرتاب الداخيل.

الحوار كو�سيلة للتعارف
إن تنشيط احلالة احلوارية بني أي مكونات اجتامعية ،أو ثقافية ،أو دينية ،أو سياسية،
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع جريدة الرشق األوسط.
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رضورة تفرضها طبيعة التنوع يف هذه احلياة ،الناتج عن التاميز يف اخللفيات ،أو الثقافات ،أو
أنامط وظروف احلياة ،أو غري ذلك ،من جوانب االختالف والتاميز ،وهو األمر الذي جيب
أن يكون داف ًعا نحو التعارف والتواصل بني هذه املكونات واملجاميع البرشية املختلفة،
حيث يشري الشيخ الصفار إىل أمهية هذا التواصل لألسباب التالية:

اً
أول :لكي ت ّطلع كل جمموعة برشية ،عىل واقع املجاميع األخرى ،وتتعرف خصوصياهتا
حب اال ّطالع ،والرغبة يف املعرفة والعلم ،كام أنه يميل إىل
ومميزاهتا ،فاإلنسان جمبول عىل ّ
حافزا للتعارف والتواصل بني أبناء البرش يف الوضع الطبيعي.
أبناء جنسه ،وذلك يشكل ً
ثان ًيا :إن تعرف كل أمة ودراستها لواقع األمم األخرى ،يثري جتربتها ،ويتيح هلا فرصة
االستفادة من نقاط قوة اآلخرين ،وتاليف مكامن الضعف لدهيم.

لذلك يشري القرآن احلكيم ،إىل حقيقة أن التنوع ينبغي أن يكون داف ًعا للتعارف لقوله
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن
تعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا الن ُ
َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ ال َّل ِه َأ ْت َقاك ُْم} ،بيد أن االهتامم بالتعارف بني األقوام واألمم ،إنام ينبثق من
أرضية االحرتام املتبادل ،أما حينام تستهني جمموعة باآلخرين ،وتنظر إليهم نظرة احتقار
وازدراء ،ويمتلكها جتاههم الشعور بالتعايل ،فإهنا لن تتجه الستكشاف ما لدى اآلخرين
يمهد للدعوة إىل التعارف ،بإدانة
من نقاط القوة ،وصفات اخلري ،لذلك فإن القرآن احلكيم ّ
نظرة السخرية واالزدراء بني األمم واألقوام ،حيث جاء يف سياق اآليات الكريمة التي
ِ
ين َآمنُوا ال َي ْسخَ ْر َق ْو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم َع َسى َأ ْن َيكُونُوا
سبقت تلك اآلية قوله تعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
َخيا ِمنْهم وال نِساء ِمن نِس ٍ
اء َع َسى َأ ْن َيك َُّن َخ رًْيا ِمن ُْه ّنَ}.
رًْ ُ ْ َ َ ٌ ْ َ

وهذا الكالم ،كام يرشح الشيخ الصفار ،ليس عن سخرية شخص من شخص ،وإن
مرفوضا ومدانًا ،إال أن احلديث هنا يأيت يف سياق العالقة والتعامل بني املجاميع،
كان ذلك
ً
أي قوم من قوم ،حيث يلفت القرآن احلكيم األنظار ،إىل عدم الوقوف يف تقويم اآلخرين
عند حدود املظاهر واألشكال ،بل جيب البحث عن الصفات الفاضلة والسامت الكريمة:

رصاعم يعو قلخو ةديدج ميهافم سيسأت لجأ نم

263

{إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ ال َّل ِه َأ ْت َقاك ُْم}.

(((

وعىل الرغم من قيمة احلوار وأمهيه للتعايش والتعارف والتواصل فيام بيننا ،إال أن
الشيخ الصفار يشعر باإلحباط نتيجة عدم أخذ هذه القيمة موقعها الصحيح يف حياتنا
كمسلمني ،وخاصة عىل املستوى الداخيل ،مع أن آيات القرآن تدفع اإلنسان وتريب اإلنسان
املسلم عىل اعتامد منهج احلوار ،حيث نجد أن القرآن الكريم يعرض علينا حوار ال َّله تعاىل
قصصا كثرية
مع مالئكته ،واحلوار بني ال َّله جل وعال وبني إبليس املتمرد ،ويعرض علينا
ً
ملحاورة األنبياء مع أممهم وأقوامهم وبعض املؤمنني ،كام يقول القرآن الكريم { َق َال َل ُه
ص ِ
اح ُب ُه َو ُه َو يحُ َ ِ
او ُر ُه} ،ويف الروايات والنصوص تأكيد عىل هذا اجلانب ،إال إننا استبدلنا
َ
احلوار بالقطيعة وبالنزاع واخلصومة ،وهذه مشكلة كبرية تكرس ختلفنا.

بعضا ،ويعرف كل
ينبغي لنا أن نعتمد منهجية احلوار من أجل أن نتعرف إىل بعضنا ً
يكون عنه نظرة مبترسة مشوهة ،وأن
واحد منا بالضبط ما هي وجهة نظر اآلخر ،وال ّ
يعرف مربراته يف هذه النظرة وهذا املوقف ،فاحلوار طريق للمعرفة وطريق للتعارف،
تتعرف وجهة نظر الطرف اآلخر ،وهو يتعرف وجهة نظرك .إذا مل يكن هناك حوار مبارش،
فسوف تكون معرفتك به ومعرفته بك عن طريق طرف ثالث ،عن طريق معلومات قد ال
تكون دقيقة وصحيحة وسليمة ،وهو األمر الذي نجده اآلن بني املسلمني ،فكل مذهب
يأخذ نظرته عن املذهب اآلخر من خالل ما يسمع من كالم ،أو من كتابات مشوهة أو غري
سليمة.
ومع أن احلوار طريق للسالم؛ ألنه ينقل اخلالف من دائرته النفسية ،كرصاع وكأحقاد،
إىل دائرته الفكرية العقلية ،كوجهات نظر خمتلفة ،وكدوافع خمتلفة هلذا املوقف أو لذلك
املوقف ،إال أن الشيخ الصفار يكرر أسفه يف أن احلوار بني املسلمني ،خاصة عىل املستوى
املذهبي ،مل َ
يرق إىل هذه الدرجة ،ال َّلهم إال بعض الومضات املضيئة يف تارخينا املعارص،
كام حصل من خالل دار التقريب اإلسالمي يف القاهرة ،حينام ذهب بعض علامء الشيعة
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وأيضا ما
إىل هناك ،كالشيخ حممد تقي القمي ،وأجرى
حوارا مع بعض العلامء يف مرصً ،
ً
أخريا من قبل (إسسكو) املنظمة اإلسالمية للعلوم والثقافة ،وحصلت لقاءات
حصل ً
عىل هذا الصعيد ،إال أن املحبط هو ما نشاهده يف بعض األحيان من أعامل متثل انتكاسة
عن هذا املستوى املتقدم ،حيث نشاهد يف بعض القنوات الفضائية ،وعىل بعض مواقع
االنرتنت ،ما هو أقرب إىل املهاترات منه إىل احلوار ،أو ما هو أقرب إىل املنافرة من املناظرة،
حيث يعكس هذا األسلوب مستوى التخلف الذي تعيشه األمة ،واحلالة السلبية التي
(((
جيب أن يعمل الواعون حتى تتجاوزها األمة.
من الطبيعي وجود التعدد واالختالف حول الكثري من املسائل والقضايا ،ليس
فقط مع من نختلف معهم يف االنتامء احلضاري والثقايف ،بل هو موجود حتى مع من
ننتمي نحن وإياهم ضمن دائرة حضارية واحدة ،بل وحتى مع من ننتمي وإياهم إىل
الدوائر األصغر فاألصغر من االنتامءات ،إال أن املهم يف كل ذلك ،القدرة عىل تقبل هذا
االختالف والتعامل معه بطريقة إجيابية ،بعيدً ا عن التشنج والتنافر وا ّدعاء امتالك احلقيقة
املطلقة ،وذلك بوضع مسائل اخلالف واالختالف عىل طاولة احلوار والنقاش ،ومن ثم
تبادل الرأي ،والرصاحة يف احلوار ،واجلرأة يف طرح األفكار.

الحوار بين �أبناء الوطن الواحد
احلوار املوضوعي املرغوب فيه واملؤمل يف حتقيقه بني فرقاء الصف الواحد ،لن
يتحقق ويؤيت ثامره اإلجيابية ،إال من خالل هتيئة الظروف واألجواء املناسبة التي تساعد
عىل النقاش احلر ،واحلوار املنتج والنقد البنّاء ،أما إذا كان هذا احلوار يتم يف ّ
ظل أجواء
التشنج الطائفي واملذهبي ،وتقاذف التهم والرتاشق اإلعالمي ،وخطابات التحريض
واإلثارات اجلامهريية ،وحاالت التمييز والقطيعة االجتامعية ،فإن احلوار لن يكون إال
سلب ًيا ،ويبتعد عن هدفه الصحيح ،وغاياته املرجوة واملرغوبة.
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع شبكة الرفيعة الثقافية.
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وعندما يلتف أبناء الوطن الواحد حول طاولة حوار واحدة ،فإن ذلك يعني مناقشة
القضايا املرتبطة بمصالح الوطن واملواطنني ،كام يقول الشيخ الصفار ،وأن يبدي كل
طرف رأيه حوهلا ،ويصغي إىل آراء اآلخرين ،ثم يكون هناك دراسة هلذه اآلراء لتلمس
الطريق إىل أفضل احللول واملعاجلات ،ذلك أن كل طرف قد يعيش ضمن تصور معني
ملسألة من املسائل ألنه يراها من زاوية معينة ،ومنظور حمدود ،بينام يراها اآلخرون من
زاوية أخرى ومن منظور آخر ،وحينام ي ّطلع كل طرف عىل رأي اآلخر ورؤيته ،ويتدارسان
األمر بموضوعية ،فإن ذلك يقرب املسافات بني األفكار ،ويساعد عىل تكاملها وتطويرها،
وجيعل كل طرف متفهماً لوجهة نظر اآلخر وإن مل يقتنع هبا.
عىل أن من أهم القضايا واملوضوعات التي جيب أن توضع عىل قائمة أولويات أي
أجندة حوار وطني وأهيل ،كام يرى الشيخ الصفار ،هي مسائل اإلصالح العام ،من توسيع
املشاركة الشعبية ،ومحاية حقوق اإلنسان ،وحتقيق املساواة بني املواطنني ،واحرتام حرية
التعبري عن الرأي ،وتطوير اخلطاب الديني لتجاوز حالة الغلو والتطرف ،واالستفادة من
تعدد املذاهب واملدارس الفكرية ،يف تأكيد هنج التسامح واالعتدال ،ومعاجلة مشاكل جيل
الشباب عىل صعيد التعليم وتأمني فرص العمل ،وتسهيل مطالب احلياة.

خصوصا
إن التفاف أبناء الوطن الواحد حول طاولة احلوار ليس باألمر السهل واهلينِّ ،
ً
بعد سنني طويلة من االنقطاع والقطيعة ،وكأي هنج جديد مل يكن مألو ًفا من قبل ،حيتاج
إىل وقت لتتسع القناعة به أولاً  ،ومن ثم تتشكل له أساليبه وتقاليده وترتاكم التجربة حوله
بعد التعود عىل ممارسته مع مرور الوقت ،وتتايل األيام والسنني ،إال أن األهم من ذلك
كله هو وجود األداة السياسية التي حتمل مرشوع التغيري ،ومتتلك إرادة اإلصالح وتتط ّلع
(((
للرقي بمجتمعها نحو األفضل.
موضحا أن
يشدد الشيخ الصفار عىل أمهية احلوار ودوره يف عملية االندماج الوطني،
ً
كل أطياف وفئات الوطن الواحد هم جزء ال يتجزأ من أبنائه ،ويشكلون شع ًبا واحدً ا يف
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هذا الوطن ،وأي مستوى من االنفتاح والتطوير يكون يف البالد ،من الواجب أن يستفيد
منه سائر املواطنني ،مضي ًفا أن أهم ما يفيد األقليات اندماجها الوطني ،وهتميش أي فئة
سيؤدي إىل االنكفاء واالنطواء عىل الذات ،ويشكل خسارة هلم وللوطن ،مطال ًبا باحلوار
معهم لكونه يفيد عملية اندماجهم الوطني ،ومدخلاً لتجاوز ما قد يعانونه من هتميش،
بسبب ما قد يوجد من حواجز مذهبية نشأت بفعل ظروف وأوضاع غري إجيابية ،ولن
يتم جتاوز خملفات خوايل األيام وسلبياهتا إال باالنفتاح عليهم ،وانفتاحهم عىل اآلخرين،
واملشاركة يف معاجلة اهلموم والقضايا الوطنية العامة ،فاحلوار بني األطراف املختلفة يمثل
اعرتا ًفا متبادلاً  ،واتفا ًقا عىل االحرتام ،ويوفر إمكان التعارف املبارش ،وينهي عهود القطيعة
وظنون السوء ،ويف ذلك مكاسب عظيمة للوطن بشكل عام ،ولفئاته املختلفة بشكل
(((
خاص.

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع جريدة اجلزيرة السعودية.

خامس ًا:
في ضرورة إحياء مفاهيم الوحدة واألخوة والتقارب وتجديدها

تواجه األمة منذ زمن مشاكل مرتاكمة وأمراض مزمنة ،ازدادت تعقيدً ا مع توايل
وخصوصا يف هذا الزمن املعارص ،فمن حتدّ يات اخلارج بكل
األيام وتقادم السنني،
ً
أنواعها ،إىل مشكالت الداخل بكل أشكاهلا ،حيث تتعرض األمة إىل احتالالت أجنبية،
وأطامع خارجية ،كام تعصف باألمة العديد من النزاعات والفتن الداخلية والدخيلة،
واالنقسامات واخلالفات بني أبنائها ،وانعدام العدل واملساواة بني مواطنيها ،وانتهاكات
للحقوق ،وعمليات متييز وفرز وهتميش وحرمان واضطهاد ،بسبب اختالف انتامءاهتم
العرقية والقومية ،أو الدينية واملذهبية ،واستفحال خطابات التعبئة والشحن ،وتأجيج
تصب كل هذه األمور يف
املشاعر ودغدغة األحاسيس وإثارة الضغائن واألحقاد ،حيث
ّ
رسعة اشتعال النار وامتدادها يف هشيم واقع األمة ّ
واحلساس.
اهلش والرقيق
ّ

يتساءل الشيخ الصفار :كيف يمكن حتقيق الوحدة السياسية واالجتامعية يف جمتمع
يعيش انقسامات حادة عىل أساس قومي أو ديني /مذهبي ،أو مناطقي أو قبيل؟ هل
اهلويات وإلغاء مشاعر االنتامء اخلاص؟ أو بغلبة طرف
يكون ذلك باملراهنة عىل تذويب ّ
(((
وإخضاعه لسائر األطراف؟ أم أن هناك أساليب وخيارات أصوب؟

وبالرغم من تصاعد أمواج الفتن الداخلية يف األمة ،واتساع حاالت النزاع واالحرتاب
يف أكثر من بلد ووطن إسالمي ،قد يبدو طرح موضوع التضامن اإلسالمي وكأنه رضب
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من رضوب اخليال ،أو نسج يف عامل األوهام والتمنيات ،عىل حدّ قول الشيخ الصفار،
الفتًا إىل أن العودة إىل سرية الرسول ،Aواستحضار شخصيته العظيمة ،يمكن أن تنعش
األمل بالوحدة يف نفوس املخلصني الواعني من أبناء األمة ،ويرفع معنوياهتم ،ويرفدهم
باألفكار اهلادية ،ويفتح أمامهم آفاق الربامج واملشاريع القادرة عىل إنقاذ واقع األمة،
واالرتقاء بحاهلا إىل مستوى أفضل.
ذلك أن السرية النبوية الرشيفة حتفل بأعظم إنجاز وحدوي حتقق يف تاريخ البرشية،
حيث جيمع املؤرخون أن جمتمع اجلزيرة العربية قبل اإلسالم كان ممز ًقا ال جيمعه كيان ،وال
يلم شمله نظام ،كانوا قبائل متناثرة ،يف أجواء عالقات مضطربة ،غال ًبا ما تفيض إىل العداء
واالحرتاب ،ومن يقرأ أيام العرب ،وهو ما يطلق عىل معاركها وحروهبا ،تدهشه تلك
املعارك الضارية ،التي كانت تنشب ألتفه األسباب.
ويرى الشيخ الصفار أن قراءتنا للسرية النبوية ،واستحضارنا لعظمة هذا اإلنجاز
الوحدوي ،جيب أن يمنحنا األمل ،وأن حي ِّفزنا لتجديد املحاوالت ،وابتكار اخلطط
واملشاريع للقيام بخطوات عملية عىل طريق وحدة األمة ،واستعادة تضامنها اإلسالمي،
عىل الرغم من أن واقع األمة اليوم ،وأوضاع العامل املعارص ،أشدّ تعقيدً ا وأبلغ صعوبة من
أوضاع اجلزيرة العربية يوم انطلقت الدعوة اإلسالمية ،وستكون املقارنة سطحية ساذجة
أيضا مفارقات إجيابية ،يمكن توظيفها
لو مل تأخذ هذه املفارقات بعني االعتبار ،لكن هناك ً
لصالح مرشوع الوحدة والتضامن ،إذ ليس مطلو ًبا اآلن أن نبدأ من الصفر ،بل االنطالق
هتب عىل مجاهري األمة املسلمة،
من جتربة رائدة يف تاريخ تأسيس األمة ،ومن صحوة إيامنية ُّ
التي متتلك الكثري من مقومات القدرة والقوة ،كام يمكن االستفادة من التجارب املعارصة
(((
لسائر األمم والشعوب ،وأبرزها جتربة االحتاد األورويب».

إن ما تنتهجه اآلن املجتمعات الغربية املتقدمة ،من اعتامد الوطن كهو ّية مشرتكة،
ومن احرتام التنوع يف جمتمعاهتا ،وجتريم الطروحات العنرصية ،واملامرسات التمييزية بني
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املواطنني ،وحتقيق الرشاكة واملشاركة عرب النظام الديمقراطي ،إنام يمثل إدراكًا ألفضل
سبل التقدم واحلضارة التي سبق إليها اإلسالم بقرون .ومع تاليف الكثري من الثغرات
والسلبيات التي تعاين منها احلضارة الغربية ،فإن املسلمني اليوم هم األوىل بمثل هذا النهج
(((
السليم ،النابع من تعاليم دينهم ،واملنسجم مع تارخيهم وثقافتهم األصيلة.

وحدة الأمة �ضرورة ا�ستراتيجية دائ ًما ولي�س اً
عمل مرحل ًّيا م�ؤق ًتا
إن الواقع املرتدي واملزري واملتهالك الذي متر به أمتنا ،ليشء يؤسف له ،وأمر يؤمل
القلب ،ويشكل عقبة أمام تطور األمة وتقدمها عىل طريق التنمية والبناء ،ويزيد من بعد
الشقة ِ
وحدّ ة اخلالف والفرقة بني فئاهتا وأطرافها ،ويعمق النزاع بينها ،وهيدد وحدهتا
واستقرارها ،ويفتح الباب أمام اإلرادات األجنبية واألطامع اخلارجية للتدخل يف شؤوهنا
واهليمنة عىل قرارها وتكبيل إرادهتا وتوجيه خياراهتا وحتديد مصريها ،فضلاً عن السعي
إىل تقسيم أراضيها.

مثل جمتمعات كهذه تكثر فيها النقائض واالختالالت ،سيكون من السهل اخرتاقها
وبث روح الفرقة بني أبنائها ،لكنها لو احتدت واجتمعت وتضامت ونسقت جهودها،
واستجمعت قواها وثرواهتا حلامية نفسها من األزمات الداخلية واملؤامرات اخلارجية،
الستطاعت مواجهة كل التحديات ،ومعاجلة ما تعانيه من متاعب واهنيارات وأزمات.
إن من أهم أسباب النزاعات واخلالفات يف بعض البلدان اإلسالمية ،كام يشري الشيخ
الصفار ،هو غياب املشاركة الشعبية ،وسياسة التمييز القومي والطائفي ،فحني تشعر فئة
من املواطنني بالتهميش واحلرمان واالنتقاص من حقوقها ،وتكون فئة أخرى يف موقعية
االستئثار واالستعالء ،فإن ذلك يدفع إىل النزاع واالضطراب عاجلاً أو آجلاً  .ولن
يكون لرتاكم هذه املشكالت واستفحاهلا مع الزمن ،إال املزيد من التهديد لوحدة البلدان
واستقرارها ،وإعاقة مشاريع وخطط التنمية والبناء ،وفتح األبواب عىل مصارعها أمام
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اإلرادات واألطامع األجنبية.

تعزز
«واحلكومات الواعية املخلصة ملصلحة الوطن ووحدته ،هي التي جيب أن ّ
من شأن التعاون والوحدة بني املواطنني ،تدعيماً ألمن الوطن من اخلالفات الداخلية،
والستقراره الدائم ،الذي ينعكس عىل عزة ونمو البلد ورفعته وتقدمه ،وقد ورد يف
(((
ورش الوالة من فرق املؤتلف)».
احلديث (خري الوالة من مجع املختلفّ ،
إن الواقع السلبي واملزري الذي متر به األمة ،ال جيب أن يسلب أصحاب اإلرادات
الصلبة استقاللية قراراهتا ،أو يفرض عليها االستسالم لألمر الواقع ،بكل ما فيه من
ٍ
ومآس وحروب دمار ،بل إن هذا الواقع املأساوي يشكل عامل استفزاز لكل
خراب
أصحاب اإلرادات الطيبة ،التي يؤملها ما متر به األمة من تر ّدي ،ويزيد يف عزيمة رواد
خطاب الوحدة ،وقادة الوسطية واالعتدال يف األمة ،ويدفعهم إىل التشمري عن سواعدهم،
وخوض معركة الوحدة والتوحد ،والسعي إىل جتديد خطاب الوحدة وتطويره والرتويج
مر علينا حني من الدهر عانى فيه
له ،والعمل عىل جتسيده عمل ًّيا عىل أرض الواقع ،بعدما ّ
هذا اخلطاب من السكونية واجلمود والتقوقع ،وكاد أن خيبو فينا ،ويضعف يف ضامئرنا،
ويزول من تفكرينا ،وجيمد ويرتاجع مضمونه وحمتواه يف ثقافتنا ،وتبهت مستوى فاعليته
بني أبناء األمة ،وإمكان تأثريه فيها.
فهل يا ترى أصبحت عناوين الوحدة والتوحد والتقارب واالنفتاح غري ذات
جدوى ،وجمرد شعارات ومهية براقة بال معنى أو قيمة أو مضمون ،تضللنا وننخدع هبا
بعد أن هبتت ،وتراجع مضموهنا وحمتواها يف ثقافتنا وضامئرنا؟

يدعو الشيخ الصفار بأن تكون وحدة هذه األمة واحلوار والتقارب بني فئاهتا ،عىل
مقدسا ،وليس جمرد وسيلة لتحقيق
اختالف مذاهبهم وتوجهاهتم ،غاية نبيلة وهد ًفا
ً
مصالح حمدودة ،كام جيب أن تصبح اسرتاتيجية دائمة ال جمرد تكتيك مرحيل .إهنا غاية
وهدف؛ ألن ال َّله تعاىل قد تعبدنا هبا ،وأمرنا بتحقيقها ،حسب آيات القرآن الكريم،
((( من كتاب الوطن واملواطنة ..احلقوق والواجبات .ص 50
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وأحاديث السنة الرشيفة ،وهي هنج ثابت واسرتاتيجية دائمة؛ ألن العقل هيدي إىل أنه
اخليار األفضل لتنظيم العالقة يف املجتمعات البرشية ،وأن بديله هو التنازع املفيض إىل
(((
الفشل والدمار.

مر عىل أمتنا حني من الدهر اختفت فيه مفاهيم ومبادئ وترشيعات إسالمية ،كام
لقد ّ
يقول الشيخ الصفار ،نتيجة حالة التخلف التي مرت هبا األمة« ،ومن تلك العناوين الغائبة
املغيبة عنوان الوحدة والتقارب واالنفتاح بني طوائف األمة ومدارسهم املذهبية والفكرية.
وإن أي مسلم لديه يشء من املعرفة بمبادئ اإلسالم ال يستطيع إنكار مبدأ الدعوة إىل
نصت عليه آيات حمكمة من كتاب ال َّله ،وأحاديث صحيحة
وحدة األمة ،فهو مبدأ أساس ّ
من سنة رسول ال َّله ،Aكام يؤيده العقل والوجدان ،وتؤكد عليه جتارب األمم القوية
الناجحة.
ويشري الشيخ الصفار إىل أن قضية وحدة األمة ليست من القضايا النظرية التي تقبل
األخذ والر ّد ،وحتتاج إىل الربهنة واالستدالل ،بل هي من رضوريات الدين املس ّلم هبا عند
فقهاء املسلمني ،إال أن عصور االستبداد والتخلف ،التي عاشت األمة يف ظلها انقسا ًما
مذهب ًيا حا ًدا ،عىل الصعيد الثقايف والنفيس واالجتامعي ،صيرّ الفرقة والقطيعة واالنطواء
(((
واق ًعا مقبولاً  ،وكأنه احلال الطبيعي الذي جيب أن يستمر يف حياة األمة».

ويؤكد الشيخ الصفار أن مسألة الوحدة اإلسالمية ليست جمرد واجب ديني فقط،
بل هي أصل من أصول الدين ،وهي من مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،مضيفا أن أحد كبار
علامئنا قال :إن الدين قام عىل شيئني :كلمة التوحيد ،وتوحيد الكلمة ،فهي أصل أساس،
ال يصح أن نتعامل مع مسألة الوحدة وكأهنا مسألة كاملية أو مسألة جانبية ،وإنام هي مسألة
أساس واألصل األساس يف مفاهيم الدين ،ويف الفكر اإلسالمي.
ويشدّ د الشيخ الصفار عىل أن الوحدة أصبحت رضورة حلامية مصالح األمة ،وإلنقاذ

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 84
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 21
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األمة من الواقع املتخلف الذي تعيش فيه ،إال أن مشكلة البعض انه يفهم الوحدة عىل أهنا
تذويب الفئات واجلهات يف بوتقة واحدة ،عىل الصعيد الفكري ،أو عىل الصعيد السيايس،
فحينام يقال الوحدة يتبادر إىل الذهن أن هذه األمة تكون كلها حتت قيادة واحدة مثلاً  ،أو
ضمن دولة واحدة ،وأن التوجهات املذهبية عىل الصعيد الفكري كلها تلتقي عند مذهب
واحد ،وتصوير الوحدة هبذا الشكل ،وإن كان هذا طموح نتطلع إليه ،ولكن الوحدة
هبذا الشكل أمر غري ممكن ،وغري وارد يف الواقع املعيش ،وليس هو املقصود من الوحدة،
الوحدة يعني أن جتد األمة صيغة لكي تتعايش بمختلف قواها ،وبمختلف توجهاهتا ،إذا
كانت هناك مذاهب متعددة ،إذا كانت هناك أحزاب متعددة ،وتوجهات متعددة تعيش
ضمن إطار واحد ،وختدم كلها مصلحة مشرتكة.
ويلفت الشيخ الصفار النظر إىل التجارب الوحدوية لبعض الشعوب األخرى ،مثل
الشعوب األوروبية ،املختلفة األعراق واللغات ،ويف توجهات حكوماهتا السياسية ،إال أهنا
مع ذلك صنعت اآلن االحتاد األورويب ،وهي ختطو خطوات حثيثة ورسيعة نحو الوحدة،
فليس املقصود من الوحدة ذوبان هذا الطرف مع ذاك الطرف ،وإنام املقصود من الوحدة
أن نتفق عىل صيغة للعيش املشرتك ،واالحرتام املتبادل ،وخدمة املصالح املشرتكة ،الوحدة
هبذا املعنى أمر ممكن ،يدعو إليها العقل ،وتدعو إليها الفطرة ،وال يمكننا أن نتجاوز هذا
(((
التخلف الذي نعيشه إال إذا خطونا خطوات هبذا االجتاه.

إن الواقع الذي نعيشه ال خيلو ممن ال تروقه دعوات الوحدة والتقارب ،ويثري
الشكوك واإلشكاليات واالهتامات جتاهها ،حتى يمنع مجاهري األمة من التفاعل معها
وااللتفاف حوهلا .ومن أجل االلتفاف عىل هذه املطالب يطرح بعض املتشددين رش ًطا
تعجيز ًّيا لتحقيق الوحدة ،كام يلفت الشيخ الصفار ،وهو إلغاء الطرف اآلخر« ،إنه رشط
تعجيزي ،إذ كيف يمكن إلغاء أي من الطرفني؟ هل باإلبادة اجلامعية؟ أم بإجبارهم عىل
اعتناق املذهب اآلخر؟ أم بالسعي إلقناعهم بالتنازل عن مذهبهم؟ وماذا إذا مل يقتنعوا أو
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع موقع املعصومني األربعة عرش.
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مل يقتنع بعضهم؟»

(((

الوحدة كالتزام ديني
إن مفاهيم الوحدة والتقارب والتعارف والتواصل والتعايش والتسامح والتآلف
والتآخي واألخوة اإلسالمية ووحدة األمة والتقريب بني أتباع املذاهب ،وغريها من
مجل ومفاهيم ومصطلحات ،دائماً ما حيتفي هبا الشيخ الصفار وترد وتتكرر يف خطابه،
يف تأكيد منه عىل عمق هذه القناعة لديه ،وإيامنه الصادق هبا ،والتزامه املطلق األكيد بقيم
اإلسالم وتعاليمه ،فاإلسالم ،كام يقول ،يريد من املسلمني أن يكونوا أمة واحدة ،وحيثهم
عىل حتقيق مفهوم األمة يف الواقع ،وأن يعيشوا ضمن كيان جيمعهم ويعيشوا يف كنفه دون
حواجز أو حدود جغرافية ،وال يقبل بحالة التمزق والترشذم واالنشطار إىل كيانات
متعددة وخمتلفة.

إال أن ما يقلق الشيخ الصفار هو وجود أصوات دائماً ما تتعامل مع هذه املفاهيم الدينية
األصيلة كوهنا غريبة ،وكأن اخلصومة والتفرق املذهبي وتشتت األمة ومتزق أشالئها هو
مثارا للسخرية،
يتكرس ،وأن الدعوة إىل الوحدة والتقارب يصبح ً
الواقع الذي ينبغي أن ّ
وهذا بحدّ ذاته داللة عىل عمق االنحراف الذي يعيشه قطاع كبري من أبناء األئمة ،وعىل
امتداد مساحة واسعة من جمتمعاهتا ،ونحن هنا لسنا بحاجة إىل إثبات أصالة هذه العناوين
يف الفكر والثقافة اإلسالمية ،فهناك الكثري من اآليات الكريمة التي حيفظها اجلميع تؤكد
{وا ْعت َِص ُمو ْا بِ َح ْب ِل اللهِّ مَجِي ًعا َوالَ َت َف َّر ُقو ْا} ،و{ :إِ َّن
عىل هذه الثوابت ،منها قوله تعاىلَ :
ون} ،و{ :وإِ َّن ه ِذ ِه ُأم ُتكُم ُأم ًة و ِ
ه ِذ ِه ُأم ُتكُم ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َو َأنَا َر ُّبك ُْم َفا ْع ُبدُ ِ
احدَ ًة َو َأنَا َر ُّبك ُْم
َ َ َّ ْ َّ َ
َ َّ ْ َّ َ
َفا َّت ُق ِ
حيك ُْم} ،هذا باإلضافة إىل الروايات
{والَ َتنَا َز ُعو ْا َف َت ْف َش ُلو ْا َوت َْذ َه َ
ون} ،وقولهَ :
ب ِر ُ
التي تدعو إىل االنفتاح والتقارب والوحدة ،حيث تؤكد هذه النصوص الرشعية أن
االنفتاح هو األصل يف العالقات بني بني اإلنسان مهام اختلفت األديان ،فضلاً عىل
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 24
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املذاهب واملدارس واآلراء.

(((

ويؤكد الشيخ الصفار أنه «ضد أي حماولة للتصنيف الطائفي يف أي مكان يف األمة
مس لكيانات األوطان اإلسالمية ،ويتمنى أن نعيش يف حال من
اإلسالمية ،وضد أي ّ
الوحدة احلقيقية الواقعية ،وأن تندمج هذه الدول وتقرتب يف ما بينها ،ويف احلد األدنى
يعمق الترشذم والتمزق يف األمة
أن نحافظ عىل احلال القائمة ،وال قبول ألي تصنيف ّ
(((
واملنطقة».

واألخوة اإلسالمية حسب رأيه تعني التفاعل العاطفي بني مجيع املسلمني ،كل مسلم
جيب أن يتفاعل نفس ًّيا وعاطف ًّيا مع قضايا املسلمني ،أفرا ًدا وجمتمعات ،وتعني كذلك
االشرتاك يف الدفاع عن مصالح األمة ومصالح أفرادها ،واألخوة اإلسالمية هي بشكل
عام مشاركة يف اآلمال واآلالم واملصالح ،والتنارص والدفاع عن احلقوق ،فأي اعتداء يقع
هيب بقية املسلمني للدفاع ورفع الظلم عنه؛ ألن األخوة
عىل أي مسلم ،فمن الواجب أن ّ
مسؤولية كاملة جتاه مجيع اإلخوة يف الدين والعقيدة ،فهم كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه
عضو تداعت له بقية األعضاء بالسهر واحلمى.
لذلك فإن «الدعوة إىل االنفتاح والتقريب والوحدة إنام جاءت إلنقاذ األمة من هذا
الواقع السيئ ،وإلصالح خلل العالقة بني أتباع املذاهب ،بام يضع حدً ا لتلك اإلفرازات
مربرا وداف ًعا
البغيضة ،وصدور إساءات ضد هذا املذهب أو تلك الطائفة جيب أن يشكل ً
لالهتامم بدعوة التقريب والوحدة ،وللتدليل عىل رضورهتا وإحلاح احلاجة إليها؛ ألهنا
(((
تقدم املعاجلة اجلذرية ،وتبرش بعهد جديد من األخوة والتفاهم والتعاون».

إن االلتزام بروح األخوة والوحدة بني أبناء األمة يتطلب تبني املواقف التي جتمع
وال تفرق ،وااللتفات إىل القضايا اجلوهرية التي هتم األمة ،وعندما خيتلف أبناء األمة فيام

((( من كتاب االنفتاح بني املصالح واهلواجس .ص 12
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع جريدة احلياة.
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 31
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بينهم عىل ٍ
أمر ما ،ويف الوقت نفسه يرتبص هبم عدو خارجي ،فإن الواجب واألولوية حتتم
تأجيل قضايا اخلالف الداخلية والفرعية ،والتفرغ ملواجهة العدو اخلارجي ،وعندما ننتهي
من هذه املواجهة ،نجلس ونتحدث بالتفصيل يف اختالفاتنا الداخلية.
و ُيفرتض يف اخلطاب اإلسالمي ،كام يعتقد الشيخ الصفار ،أن ال يكون إال وحدو ًيا؛
ألن الوحدة قيمة أساس ،ومبدء ثابت يف اإلسالم ،وهي يف الصدارة واملقدمة من قيم
اإلسالم ومبادئه ،ومن أهم الثغرات ونقاط الضعف يف واقع األمة اإلسالمية انحراف
بعض اخلطابات اإلسالمية عن حمور الوحدة ،واعتامدها لغة التفريق والتمزيق بعناوين
مذهبية أو سياسية أو حزبية.

لذلك فإننا بحاجة إىل ميثاق رشف إسالمي نلتزم به يف خطابنا ،وخاصة يف هذا
الظرف اخلطري ،حيث تواجه األمة هذه التحديات الكبرية ،ويرتكز هذا امليثاق ،من بني ما
يرتكز عليه ،التأكيد عىل الوحدة قيمة أساس من قيم اإلسالم ،وليس جمرد صفة أخالقية
يصح أبدً ا متزيق وحدة األمة
كاملية ،وأن هلذه القيمة حاكمية عىل سائر القيم واملفاهيم ،فال ّ
من أجل التمسك هبذه الفكرة أو تلك ،أو االلتزام هبذه املسألة الرشعية أو غريها ،بل جيب
(((
وحمورا ال جيوز املساس به أو إضاعته.
أساسا
ً
اعتبار الوحدة ً

والوحدة بني املسلمني من األولويات واألصول ،وهي مطلب أساس لكل من يتمنى
ويريد اخلري هلذه األمة ،وأن من أوىل األولويات يف هذا الزمن مواجهة الفتن ووأدها يف
مهدها ،والعمل عىل منعها وفضح صناعها وعمالئهم ،والوقوف ص ًفا واحدً ا ضد
وينجر
مشعليها ودعاهتا واملحرضني عليها .وعندما خيطئ البعض من أبناء هذه األمة
ّ
إىل التقاذف بأقاويل التضليل والتفسيق والتبديع ،وتبادل التهم والكلامت اجلارحة ضد
بعضا ،فإنام هم بذلك يفرحون أعداء هذه األمة ،وخييبون ظن الذين هتفوا أنفسهم
بعضهم ً
إىل وحدة األمة ،وتلهج ألسنتهم بالدعاء من أجل عزهتا ورفعتها واستقالهلا وحريتها
وكرامتها ومتاسكها وتعاضدها ووقوفها ص ًفا واحدً ا ضد الطغيان والعدوان.
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع جريدة الرشق األوسط.
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يقول الشيخ الصفار :إنه ملن املهم يف مقومات اخلطاب اإلسالمي احلديث واجلديد،
الذي يتصدى لتحديات واقعنا املعارص أن يكون ذا توجهات إنسانية واضحة املعامل ،وأن
يعكس طبيعة املفاهيم والقيم اإلسالمية ،التي تنطلق من التأكيد عىل كرامة اإلنسان ،وتقر
باحلب واالحرتام ألبناء جنسه من البرش ،فحينام
له بحريته يف االختيار ،ومتأل نفس املسلم
ّ
حريصا عىل مراعاة مشاعرهم ،واحرتام
يتخاطب املسلم مع اآلخرين ،عليه أن يكون
ً
إنسانيتهم ،وذلك هو ما نفهمه من قوله تعاىل{ :والَ تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب إِالَّ بِا َّلتِي ِه َي
َ
َأ ْح َس ُن} ،فمن ال جييد أفضل أساليب الطرح والعرض ،ويتحدث مع اآلخرين بانفعال
وتشنج عليه أن يصمت ويسكت؛ ألنه غري مؤهل للتخاطب مع اآلخرين ،فليلتزم بالنهي
واملنع القرآين{ :والَ تجُ َ ِ
اد ُلوا}.
َ

ولعل من نقاط الضعف يف خطابنا اإلسالمي املعارص مع اآلخرين وجود أصوات
متشنجة ،كأنام تنبعث من حقد وكراهية لآلخرين ،وتتحدث من موقع الفرض والتعايل،
وهذا خمالف لسامت اخلطاب الدعوي الذي يصفه ال َّله تعاىل بقوله{ :ا ْد ُع إِ ىَل َسبِ ِ
يل َر ِّب َ
ك
بِالحِْ كْم ِة والمَْو ِع َظ ِة الحَْ سن َِة وج ِ
اد هُْل ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}.
َ َ َ
َ َ ْ
ومن ناحية أخرى ،ينبغي أن نعرض اإلسالم من خالل تقديم معاجلات للمشاكل
التي تعاين منها البرشية ،ومن خالل طرح برامج ورؤى تقدمية يف جماالت احلياة املختلفة،
فذلك هو الذي يستقطب إنسان العرص ،وجيعل اإلسالم يف موقعه الريادي ،باعتباره يقدم
(((
شي ًئا جديدً ا ومفيدً ا لإلنسانية.

إن حتقيق صيغة مناسبة للتضامن بني مجيع مكونات هذه األمة ليس باألمر املستحيل
عىل الرغم من أنه ليس باألمر اليسري ،حيث يكتنف هذا األمل والطموح الكثري من
التحديات اجلسام والصعوبات الكربى .إال أن ما خيتزنه الوجدان اإلسالمي يف نفوس
أبناء األمة من تطلع للوحدة ،وما حتمله مفاهيم اإلسالم من قيم وتعاليم دافعة نحو
مصدرا للدفع والتحريض عىل امليض قد ًما يف تعبيد
التضامن والتامسك والتوحد ،سيكون
ً

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع جريدة الرشق األوسط.
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الطريق نحو هدف الوحدة والتآخي ،مهام علت الصعاب وتراكمت املشقات.

نرص عىل هنج الوحدة والتقارب واحلوار ،كام يدعو إىل ذلك الشيخ الصفار،
علينا أن ّ
«وأن نواجه السلبيات والعوائق والنكسات التي تعرتض املسرية ،فوجودها أمر طبيعي
متوقع ،لتأثريات التاريخ ومؤثرات الرتاث املذهبي عند خمتلف األطراف ،وخلطط األعداء
لتمزيقنا ورضب بعضنا ببعض ،إال إنه ال يصح لنا أن ننهزم أو نرتاجع عام نعتقده مبدأ
رشع ًيا ،ومصلحة عقلية واضحة ،ورضورة حياتية ،حلصول عقبة هنا أو نكسة هناك ،وال
جيوز لنا أن نخضع لضغوط املتطرفني يف خمتلف الساحات الذين هم يف األصل ضد فكرة
(((
احلوار والتقارب ،ويسعون إلفشاهلا ،ويستغلون األحداث السيئة لذلك».

الوحدة كقيمة ح�ضارية
إن بناء مرشوع إنساين حضاري يستهدف بناء جمتمع متامسك ،وحيمل رسالة احلرية
والعدل والكرامة ،ويبرش هبا عىل مستوى العامل أمجع ،لن يتحقق إال بإحياء املفاهيم
اإلسالمية األصيلة ،وإعادة إنتاجها ،والتجديد فيها ،بام يتناسب والتطور احلادث يف مجيع
جماالت احلياة يف الزمن املعارص ،مع التأسيس ملفاهيم جديدة ،تكون بديلاً عام هو سائد
من مفاهيم بالية ،وأنامط عالقات بليدة وعقيمة ومتوارثة ،منذ عهود وأزمنة التحجر
مرت هبا األمة.
والتخلف التي ّ
إن واقع أمتنا املرتدي واملأزوم واملتفجر ،وما حيدث من حتوالت وتقلبات يف واقع احلياة
املعارصة من حولنا ،يفرض عىل قادة هذه األمة وعقوهلا املفكرة ،وقفة تأمل ومراجعة ونقد
ذايت ،لكشف هذا الواقع ،واخلطابات التي تنطلق منه ،وتتحرك فيه ،وتعرب عن مكوناته
املختلفة ،وتقييم مدى فاعليتها وتأثريها ،واالرتقاء هبا إىل مستوى ضخامة التحديات التي
تثقل كاهل األمة ،من أجل االرتقاء بطاقات األمة إىل مستوى مواجهة التحديات ،ووقف
ما تعانيه من نزف جماين يف ثرواهتا ،ومحاية جمتمعاهتا من حالة النزاع والشقاق والتمزق،

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 86

278

المسألة الطائفية في خطاب الشيخ الصفار

ومواجهة خمتلف األخطار الداخلية واخلارجية ،ليعيش اجلميع يف أمان واستقرار وسلم
داخيل وأهيل ،وتوفري طاقات األمة وتكريسها من أجل البناء واإلعامر والتنمية.

وإذا كنا نطالب باجلرأة يف نقد خطابنا الوحدوي وتقويمه ،واملطالبة بتجديده ،كام
يرصح الشيخ الصفار ،فإن ذلك يأيت من أجل االرتقاء به إىل مستوى التحديات ،ولكي
يؤدي دوره املطلوب يف ساحة األمة ،إال أن ذلك ال يعني التنكر لدوره اإلجيايب ،وأثره املهم
يف تارخينا املعارص ،حني حافظ هذا اخلطاب عىل ديمومة هذا املفهوم واملبدأ اإلسالمي،
وإبقاء هذا التطلع واألمل ح ًّيا يف وجدان وثقافة األمة ،وكان للخطاب الوحدوي وجهود
التواصل والتقارب املبذولة ،دور يف احلد من اجتاهات التعصب والشقاق ،والتقليل من
(((
اخلسائر واألرضار.
يبقى القول ختا ًما إنه ال بد من توافر أرضية سياسية واجتامعية وثقافية متطورة
ومتوازنة يف أي جمتمع ينشد الوحدة ويتطلع إليها ،ورفع شعار الوحدة بحدّ ذاته ال يكفي
أو جيدي نفعا ،إذا مل يقم عىل قواعد صلبة ومتينة البناء يمكن الركون إليها واالرتكاز عليها،
أما إذا ارتكز األمر فقط عىل حجج وأفكار طوباوية وعاطفية أو إىل معطيات تارخيية ودينية
جمردة ،فمن يضمن بعد ذلك أن ال ينفرط العقد بنا وتربز الفوارق ،ونتحول إىل أقوام
وقبائل وعشائر وممالك وإمارات متخاصمة ال جيمع بينها الكثري من املشرتكات.

إن جمرد الدعوة إىل الوحدة والتقارب ال يكفي ،حسب قول الشيخ الصفار ،بل ال
بد من أن تتحول هذه الدعوة إىل برامج عملية عىل أرض الواقع ،وبني الناس أنفسهم،
وخصوصا فيام يرتبط بواقعنا املحيل يف هذا البلد ،حيث يدعو الشيخ الصفار الناس
ً
للدخول طر ًفا فاعلاً
ومؤثرا يف جتسيد حالة الوحدة والتقارب بشكل عميل ،وأن ال تصبح
ً
أيضا أن يكون
القضية وكأهنا حمصورة فقط بني العلامء ،أو رشحية معينة ،بل من املهم ً
للمثقفني ورجال املجتمع دور جاد يف هذا الطريق؛ ألن ما نراه يف البلدان األخرى من
فرقة وتشتت ورصاعات ،يدفعنا للخوف والقلق عىل مستقبل األوضاع يف بالدنا ،ويف
((( من كتاب خطاب الوحدة نقد وتقويم.
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منطقتنا اخلليجية ،وهو األمر الذي حيتم علينا حتصني حالة الوحدة فيام بيننا وداخل أوطاننا
بمزيد من التداخل والتقارب عىل مستوى الناس واجلمهور ،من خالل القيام باألعامل
واملشاريع املشرتكة يف مجيع املجاالت اإلنسانية واخلريية واالجتامعية والثقافية والعلمية
(((
واالقتصادية ،بعيدً ا عن كل أشكال الفرز والتمييز بني الناس.

فال يشء حيقق وحدة املجتمع كالرشاكة الفعلية بني أطرافه يف البناء واختاذ القرار
وإدارة األمور ،فذلك ،كام يشري الشيخ الصفار ،هو ما يشعر اجلميع بمصلحتهم املشرتكة
يمس هبا ،كام جيسد واقع املساواة يف احلقوق
يف احلفاظ عىل كيان الوحدة ،ورفض ما ّ
والواجبات ،أما إذا استأثرت بعض األطراف بذلك ،فإن اآلخرين سيتملكهم اإلحساس
بالغبن والظالمة ،وسيدفعهم شعورهم باإلقصاء والتهميش إىل القيام بردود فعل ليست
يف صالح الوحدة واستقرار املجتمع ،فإقصاء أي طرف حيرم املجتمع من فاعليته وعطائه،
ويفتح ثغرة يف جدار وحدته وأمنه.
ويعتقد الشيخ الصفار أن من مفاخر اإلسالم العظيمة سبقه إىل إقرار مبدأ املشاركة
الشعبية ،والرشاكة االجتامعية ،يف وقت كانت ترزح فيه املجتمعات البرشية يف ّ
ظل أنظمة
االستبداد والعنرصية والطبقية البغيضة ،مضي ًفا أن الرسول كان يامرس الشورى عىل

صغريا ،من األحرار أو
كبريا كان أو
ً
الصعيد االجتامعي العام ،ليديل كل مسلم برأيهً ،
املوايل ،من املهاجرين أو األنصار ،ومن أي قبيلة كان ،وحتى العنارص غري العربية أخذت
موقعها دون أي تفاوت ،بل ّ
متميزا بجدارته كصهيب الرومي وسلامن
احتل بعضها موق ًعا
ً
الفاريس ،وحتى يف جمال الوظائف واملهام القيادية ،كان رسول ال َّله يسندها إىل األكفاء
املؤهلني من خمتلف القبائل.
ويرى الشيخ الصفار أنه لو ُأعطي هذا اجلانب من السرية النبوية حقه من الدراسة،
لتجلت لنا وللبرشية روعة تعاليم اإلسالم ،وعظمة القيادة النبوية ،فهذا النهج الوحدوي
الذي اعتمده رسول ال َّله يف بناء األمة ،برتكيز اهلو ّية املشرتكة ،وهي اإلسالم ،لتكون فوق
((( من كتاب االنفتاح بني املصالح واهلواجس .ص 41
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سائر اهلو ّيات واالنتامءات ،التي مل يتنكر اإلسالم لوجودها ،كالقبيلة والوطن والقوم،
ّ
وضخ يف املجتمع اجلديد ثقافة وحدوية ،تعالج
وإنام حارب التوجهات السلبية فيها،
آثار املفاصلة القبلية السائدة .باإلضافة إىل ذلك فقد حرص الرسول عىل حتقيق الرشاكة
االجتامعية بني خمتلف األطراف يف البناء واختاذ القرار وإدارة األمور ،إن هذا النهج هو ما
(((
يؤدي إىل الوحدة احلقيقية ،وهو ما يؤهل املجتمع للرقي احلضاري.

((( من كتاب السياسة النبوية ودولة الالعنف .ص 83

سادس ًا:
تحقيق مفهوم المواطنة

يقرتح الشيخ الصفار يف سياق تناوله ملسألة التقريب بني املذاهب ،تبديل هذا العنوان
إىل ما هو أقرب للصحة من وجهة نظره ،من خالل استعامل عنوان ومصطلح آخر يكون
أقرب للواقع ،وهو التقريب بني أتباع املذاهب .فعنوان التقريب بني املذاهب قد يثري
خماوف البعض وهواجسه ،من خالل االعتقاد أن ذلك سيقود إىل تقديم تنازالت يف
القناعات واآلراء العقدية ،بينام احلقيقة الواقعية أنه ليس مطلو ًبا من أحد التنازل عن أي
من قناعاته الدينية املبدئية ،لذلك فإن استعامل وتداول عنوان التقريب بني أتباع املذاهب،
سيكون أكثر مالئمة وجدوى ،وال يستفز قناعة أحد ،كام يرى الشيخ الصفار.

لقد تسبب ضعف الوعي بالدين وسامحته وأخالقياته ،وسيادة أخالقيات التعصب
والتطرف والغلو ،يف نشوء حالة من التباعد واالنفصال بني أتباع املذاهب .ومما زاد بعد
الشقة بينها وجود قوى مغرضة منتفعة من انتشار حالة اخلالف والشقاق ،باإلضافة إىل
تآمر األعداء لتمزيق شمل األمة ووحدهتا ،لذلك يبقى السؤال :ملاذا ال نعيد صياغة عنوان
التقريب بني أتباع املذاهب من جديد ،وطرح املسألة بشكل جديد وبعنوان آخر وبصياغة
خمتلفة ،حتمل مفهوم التقريب بني أبناء الوطن الواحد ،حيث األوطان اليوم يف االصطالح
السيايس املعارص ،تضم وحتتوي عىل العديد من التكوينات املتعددة واملختلفة ،والعمل
عىل صهرها ضمن مفهوم املواطنة واملواطنية واإلعالء من قيمتها؟
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تج�سيد مفهوم المواطنة
يثري الشيخ الصفار العديد من التساؤالت حول قضية التقريب ،وما يبذل يف سبيل
حتقيقها من جهد وعمل ،ويتساءل« :ملاذا يكون تعدد املذاهب مشكلة؟ وملاذا يسبب
تباعدً ا ونزا ًعا نسعى لتجاوزه؟ متى نحرتم حقوق اإلنسان فيام بيننا ،حتى يعرتف كل منا
لآلخر بحريته الدينية والفكرية؟ ومتى نعي مفهوم املواطنة ،حتى يتساوى املواطنون يف
حقوقهم وواجباهتم دون النظر إىل مذاهبهم وتوجهاهتم؟ فسواء تقاربنا يف مذاهبنا أو مل
نتقارب ،وسواء اتفقنا عىل هذه املسألة العقدية والفقهية أو مل نتفق ،ملاذا يكون لذلك تأثري
عىل عالقتنا وارتباطنا وتعايشنا ،ونحن أبناء وطن واحد ،وننتمي إىل دين واحد؟ هذا هو
(((
السؤال الذي جيب أن نطرحه عىل أنفسنا بإحلاح؟»
لقد أفرز تطور احلياة البرشية يف هذا العرص العديد من املفاهيم اجلديدة ،كمفهوم
املواطنة ومفهوم حقوق اإلنسان ،حيث يمكن توظيفهام يف توطيد العالقة والرتابط
والتعايش بني أبناء الدين الواحد ،والوطن الواحد ،وتصحيح العالقة فيام بينهم ،ومحاية
هذه العالقة من االنزالق إىل منحدرات النزاع وهوة الشقاق .ويشري الشيخ الصفار« ،إىل
أن مفهوم املواطنة ومصطلح مواطن ،قد برز بعد الثورة الفرنسية ،وهو مفهوم يرتبط
بحدود جغرافية ،أي برتاب أرض تشرتك فيه مجاعة من البرش ،يف ظل دولة متثلهم ،وتنظم
تبادل احلقوق والواجبات فيام بينهم ،عىل أساس القانون والنظام ،بعيدا عن الفروقات
(((
واخلصوصيات العرقية والدينية».
وإذا ما حتقق مفهوم املواطنة يف أي بلد من بلدان املسلمني ،فإن ذلك يعني تساوي
املواطنني يف احلقوق والواجبات ،والتمتع باحلقوق وااللتزام بالواجبات التي يفرضها
انتامءهم إىل الوطن ،ومشاركتهم يف إدارة شؤون بالدهم ،وسيادة القانون ،كام هو احلال يف
البلدان املتقدمة .فكل مسلم اليوم ينتمي إىل وطن ذي حدود جغرافية ،وحكومة سيادية،

((( اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع جريدة الرشق األوسط.
((( من كتاب خطاب الوحدة نقد وتقويم.
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ويف معظم هذه األوطان تنوع عرقي وقومي ،ديني ومذهبي ،وسيادة مفهوم املواطنة،
سوف يصنع أرضية صلبة للوحدة ،ويوفر السلم واالستقرار عىل الصعيد الوطني.

واإلنسان املسلم ،كام يعرب الشيخ الصفار ،يتط ّلع ويتمنى أن تندمج الكيانات السياسية
املتعددة ضمن كيان إسالمي واحد كبري ،بعيدً ا عن حالة التجزئة ،واحلدود اجلغرافية
الفاصلة واملصطنعة ،فقد كانت هذه األمة تعيش حتت قيادة واحدة ،ويف وطن واحد،
يتعايش فيه مجيع املسلمني كمواطنني متساوين يف حقوقهم السياسية ،ولكن هذه األمة
الواحدة ،والدولة الواحدة ،والوطن الواحد ،حتولت اآلن إىل أكثر من  43دولة ووطن،
ولكل دولة علم وشعار وحدود وعملة خاصة وقوانني معينة ،وأصبح انتقال املسلم من
بلد إسالمي إىل بلد إسالمي آخر تكتنفه العديد من املشاكل والتعقيدات ،فال بد من تأشرية
دخول وجواز ومجارك وتفتيش وإىل ما هنالك من قوانني ما أنزل ال َّله هبا من سلطان.

إال أن هذا التمني ال يعني أن ال يتحمل هذا اإلنسان مسؤولية جتاه الكيان الوطني
الذي يعيش ضمن حدوده ،ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتامءه إىل الوطن الذي
حيمل جنسيته ،ويتأثر بواقعه وأوضاعه ويشرتك مع سائر املواطنني فيه سل ًبا وإجيا ًبا ،عىل
الرغم من هذا التمزق السيايس العجيب الذي تعيشه األمة اإلسالمية ،والذي هو سبب
رئيس يف ختلفها وضياع ثرواهتا وخرياهتا وهيمنة األعداء والطامعني عليها ،وهو األمر
الذي عادة ما يؤدي إىل نشوب احلروب واخلالفات بني حكام هذه الدويالت املصطنعة،
ويكون ضحيتها مصالح املواطنني ،حيث يقع عليهم التهجري ومصادرة األموال ،ويتقاتل
(((
احلكام هبم.

إال أن املشكلة التي تعيق حتقيق حالة االندماج بني سائر املواطنني ،والفشل يف جتسيد
مفهوم املواطنة وفكرة التوحيد والتقريب يف الكثري من بلداننا ،يرجع إىل مسألة «التمييز
الذي تعتمده األنظمة السياسية يف العامل اإلسالمي بني مواطنيها ،وإىل اآلن مل يتحقق مفهوم
املواطنة يف الكثري من البلدان اإلسالمية ،وإنام يتعاملون مع املواطنني بالتمييز ،يصنفوهنم

((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 147
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حسب قومياهتم وأعراقهم ومذاهبهم ،فتكون هناك فئة مميزة تعترب مواطنني من الدرجة
األوىل ،وفئة أخرى تعترب مواطنني من الدرجة الثانية ،وما دامت حالة التمييز هذه قائمة
وموجودة بني املواطنني يف بعض الدول اإلسالمية ،فإن ذلك ال يعطي التوحيد والتقريب
(((
مصداقية».

يضمه من تنوع فكري
إن االنتامء إىل وطن واحد جيعل من الرضوري مراعاة ما
ّ
ومذهبي بني املواطنني واإلقرار به ،عىل الرغم من كل ما يمكن أن جيمع بينهم من
مشرتكات ،واحلكومات مسؤولة عن تأمني حقوقهم مجي ًعا كمواطنني متساويني يف
احلقوق والواجبات ،وعندما تسود األحادية ،كام يقول الشيخ الصفار« ،وسياسات
اإللغاء واإلقصاء ،والتمييز بني املواطنني عىل أساس انتامءاهتم املذهبية أو القبلية ،التي
متارسها بعض اجلهات ،هو إجحاف بحقوق املواطنة ،وإرضار بصالبة الوحدة الوطنية،
(((
وحرمان للوطن من االستفادة من ثراء التنوع الفكري».

يتجسد مفهوم املواطنة بشكل حقيقي عىل أرض الواقع ،وتعيش بلداننا حالة
وعندما
ّ
االنفتاح والتآخي ،وتتجاوز حالة اجلمود السيايس ،وينفتح املواطنون فيها عىل بعضهم
بعضا ،ويتجاوزون حالة التخندق املذهبي والطائفي ،ويعيش املواطنون كلهم وبدون
ً
استثناء جمتم ًعا واحدً ا ،ومندجمني يف بوتقة واحدة وضمن وطن واحد ،وتكون حقوقهم
متساوية يف مجيع املجاالت ،ويف حتمل واجبات املواطنة ،والتنعم بحقوقها ،فإن كل ذلك
بالتأكيد سينعكس اجياب ًيا عىل كل أوضاع البلد ،وتتحسن فيه األمور يف كل املجاالت وعىل
الصعد.
خمتلف ُّ

إذا مل حتصن األوطان ذاهتا من الداخل ،وتعالج مشاكلها الداخلية ،فإن ذلك يشكل
األرضية اخلصبة التي تتقبل البذور السيئة ،التي متنح املغرضني الفرصة للتدخل والعبث
بمقدرات الوطن وزع الشقاق والفتن بني مواطنيه وأهله ،وعندما يقوم «النظام السيايس يف

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص  166من مقابلة مع جملة الوحدة.
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 67
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العامل اإلسالمي عىل أساس املساواة بني الرعية ،وعىل أساس حتقيق مفهوم املواطنة بينهم،
الغ ًيا كل ما يميز بينهم عىل أساس قومياهتم أو مذاهبهم ،فإنه بال شك يسدّ الثغرات أمام
املؤامرات والفتن الداخلية ،أما وجود التمييز بني املواطنني ،فإن ذلك يعطي فرصة كربى
لألعداء ،ليستفيدوا من تلك احلالة ،ما دامت هناك فئة غالبة ،وأخرى مضطهدة .واملطلوب
لتحقيق مفهوم الوحدة ،هو حتقيق مفهوم املواطنة يف البلدان واألوطان اإلسالمية ،حتى
(((
يعيش املواطنون عىل قدم املساواة يف احلقوق والواجبات».

إن الوطن كالسفينة الواحدة ،كام يقول الشيخ الصفار ،التي إذا تعرضت ألي خطر،
فاخلطر عىل اجلميع والنجاة للجميع ،وهذا الشعور املشرتك باخلري واخلطر بني من يشرتكون
م ًعا يف وطن واحد وأرض واحدة« ،جيب أن جيعل اجلميع يف حالة تعاون دائم لدرء اخلطر،
والعمل من أجل حصد اخلري واملكاسب احلسنة ،ومن السخف بمكان أن يؤدي اختالف
الرأي ،أو اختالف املذهب ،أو اختالف التوجه ،لالنقسام والرصاع داخل البلد الواحد،
هذا غري صحيح ،وهو خالف للدين والعقل ،فالدين والعقل يدعوان للتعاون ولتضافر
أيضا إىل التوحد والوحدة ،ما دام هناك سبب مشرتك،
اجلهود من أجل اخلري ،كام يدعوان ً
وحتى لو مل يكن هناك عقيدة كاملة مشرتكة يف كل التفاصيل ،فاالشرتاك يف األرض
(((
الواحدة والوطن الواحد ،ال بد أن خيلق عالقة طيبة وإجيابية».

الدولة و�ضرورة الإعالء من قيمة مفهوم المواطنة
لقد أصبحت املسألة الطائفية من أبرز عناوين الرصاع والشقاق ،ومدخل الفتنة،
يف واقع األمة املعارص ،وملعاجلة املسألة الطائفية يف أي بلد ،يشدد الشيخ الصفار عىل
وجوب البدء بإقرار املساواة بني املواطنني ،ورفع أي متييز طائفي ،وهذا ما يقتضيه
مفهوم املواطنة ،بأن تنظر الدولة ألبنائها مواطنني قبل أي يشء آخر ،وبغض النظر عن
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 131
((( من كتاب الوطن واملواطن احلقوق والواجبات .الطبعة األوىل  ،1996دار الصفوة ،بريوت ـ لبنان.
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هوياهتم الفرعية.

(((

إن النجاح يف مسألة التقريب بني أبناء الوطن الواحد ،وصهرهم ضمن بوتقة واحدة،
مرهون بإعالء قيمة مفهوم املواطنة ،وأن يأخذ أي حوار حول هذا املوضوع أمهية مسألة
اإلصالح العام ،كام يشري إىل ذلك الشيخ الصفار ،من خالل «توسيع املشاركة الشعبية
ومحاية حقوق اإلنسان وحتقيق املساواة بني املواطنني ،واحرتام حرية التعبري عن الرأي،
وتطوير اخلطاب الديني لتجاوز حالة الغلو والتطرف ،واالستفادة من تعدد املذاهب
واملدارس الفكرية ،يف تأكيد هنج التسامح واالعتدال ،ومعاجلة مشاكل جيل الشباب عىل
صعيد التعليم وتأمني فرص العمل ،وتسهيل مطالب احلياة».
موضحا «أن أبناء الشيعة يف اململكة هم جزء ال يتجزأ من
ويضيف الشيخ الصفار
ً
الوطن والشعب ،وأي مستوى من االنفتاح والتطوير يكون يف البالد ،فسيستفيدون من
ذلك كسائر املواطنني ،إن أهم ما يفيد الشيعة اندماجهم الوطني ،فتهميشهم وانطواؤهم
عىل أنفسهم خسارة هلم وللوطن ،واحلوار مدخل لتجاوز ما قد يعانونه عىل هذا الصعيد،
لوجود حواجز مذهبية نشأت بفعل ظروف وأوضاع غري إجيابية ،فينبغي جتاوزها بانفتاحهم
عىل اآلخرين ،وانفتاح اآلخرين عليهم ،وبمشاركتهم يف معاجلة اهلموم والقضايا الوطنية
العامة ،فاحلوار بني األطراف املختلفة يمثل اعرتا ًفا متبادلاً  ،واتفا ًقا عىل االحرتام ،ويوفر
إمكانية التعارف املبارش ،وينهي عهود القطيعة وظنون السوء ،ويف ذلك مكاسب عظيمة
(((
للوطن بشكل عام ،وللشيعة بشكل خاص».

ويوضح الشيخ الصفار معنى حقوق املواطنة بقوله إنه «حينام تنتمي أمة من الناس
لوطن واحد ،بام يعنيه الوطن من حدود جغرافية ،وكيان سيايس ،فإن هذا االنتامء خيلق
بينهم ً
عيشا مشرتكًا ،ومصلحة متداخلة ،مما يوجب وجود صيغة عادلة للتعايش والتعاون،
تتحقق هبا املشاركة يف املكاسب ،والوحدة أمام األخطار والتحديات .وحينام ختتلف
((( من كتاب خطاب الوحدة نقد وتقويم.
((( اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع جريدة اجلزيرة السعودية.
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إطارا جام ًعا
االنتامءات الدينية والعرقية والسياسية للمواطنني ،فمن املهم أن يبقى الوطن ً
لكل أبنائه ،بمختلف انتامءاهتم ،وهو األمر الذي يستدعي االعرتاف املتبادل بني اجلميع،
بالرشاكة والتساوي يف حقوق املواطنة وواجباهتا.

أما إذا اختلت هذه الرشاكة ،وحدث يشء من االستئثار أو التمييز بني أبناء الوطن،
بسبب تنوع التوجهات ،فإن ذلك هيدد وحدة الوطن ،وأمن املجتمع واستقراره ،كام
ّ
تدل عىل ذلك حوادث التاريخ يف املايض واحلارض ،فأخطر يشء عىل وحدة األوطان

ومصاحلها ،أن تتضخم االنتامءات األخرى كالدين واملذهب والقبيلة عىل حساب االنتامء
للوطن ،فتنظر كل جهة للجهات األخرى عرب دائرة انتامئها اخلاص ،وهنا تضيع املصلحة
العامة ،وتضعف وحدة املجتمع.
وملواجهة هذا اخلطر ال بد من وجود وعي وطني ،ومساواة حقيقية بني مجيع املواطنني،
فقد وضع رسول ال َّله صحيفة املدينة ،يف بداية هجرته إليها ،إلقرار صيغة تعايش مشرتك
بني مواطني املدينة آنذاك من املسلمني واليهود ،عىل أساس العدل واإلنصاف ،فتعاليم
اإلسالم يف حسن اجلوار وحقوق اجلار ،ويف حقوق الصحبة ،حتى مع اختالف الدين،
(((
تشري إىل أن اشرتاك املصلحة يوجب حقو ًقا متبادلة بني املشرتكني».

إذا أصبح الواقع السيايس واالجتامعي الذي تعيشه جمتمعاتنا واق ًعا حتت ّ
ظل قانون
واحد ،وهناك مساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات ،وأصبح اإلنسان يعامل إنسانًا
ومواطنًا بغض النظر عن مذهبه وعن توجهه ،فإن عقد وهواجس وخوف األقليات
بعضا ،سوف يزول لصالح حالة التعايش وحقوق املواطنة ،أما
واألكثريات من بعضهم ً
إذا ما شعرت فئة أو طائفة أهنا تعيش وض ًعا غري طبيعي ،تفقد فيه املساواة مع غريها،
وال تتمتع بحقوقها الكاملة واملتساوية مع اآلخرين ،فإن ذلك مدخل إلثارة اجلدل حول
إشكالية األكثرية واألقلية ،فيدعي فيه البعض ويشعر بأنه يمثل األصل ،وأنه اجلانب
املهيمن ،فيام يبقى فيه الطرف اآلخر يشعر أو يعتقد بأنه أقلية تعيش حالة غبن وتتعرض
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 169
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لالضطهاد.

لقد سادت يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية دعوات واجتاهات تركز عىل احلدود
جدارا سميكًا يعزل كل
الفاصلة بني اجلامعات واالنتامءات املتنوعة ،لتصنع من خالهلا
ً
مجاعة عن األخرى ،ويوجد هلا عاملها اخلاص يف األفكار واملشاعر واملصالح ،مع أهنا
تعيش عىل صعيد وطن واحد .وجيري هذا يف عامل هتاوت فيه احلدود ،واهنارت احلواجز،
وانعدمت املسافات ،حيث أصبح قرية واحدة حسب التعبري الشائع ،وكأن هذه الدعوات
وترص عىل طروحاهتا الضيقة املنغلقة ،منطلقة من فهم
ال تعرتف بكل هذا التطور الواقع،
ُّ
ديني خاطئ ،ال ينسجم مع إنسانية اإلسالم ،وعاملية دعوته ،وال يتوافق مع ثوابت نظامه
(((
االجتامعي ،كالوحدة والعدل واإلحسان.

مفهوم المواطنة في �أبحاث الفقهاء
إن حتقيق مفهوم املواطنة بشكله احلديث واملعارص ،الذي يتساوى فيه الناس الذين
يعيشون عىل أرض واحدة ،يف ظل نظام سيايس واحد ،وإن اختلفت أعراقهم وأدياهنم
ومذاهبهم وتوجهاهتم ،مل يأخذ حقه من البحث يف اهتامماتنا الفكرية والفقهية ،كام يعتقد
الشيخ الصفار ،حيث «بقينا نتعامل مع الوطنية واملواطنة باعتباره مفهو ًما وافدً ا أجنب ًيا
دخيلاً عىل حياتنا ،وبالتايل مل نحدد مواقفنا جتاه تفصيالته ومستلزماته».

ويضيف الشيخ الصفار متسائلاً  :ملاذا تعيش بعض األمم يف ظل نظام املواطنة ،الذي
حيقق بينهم املساواة واملشاركة يف احلقوق والواجبات ،والتنمية والبناء ،عىل الرغم من
التنوع والتعدد العرقي والديني فيها ،بينام يتعذر علينا يف غالب بلداننا مثل ذلك؟ ونعيش
رصاعات عرقية ودينية ومذهبية وسياسية؟
إن بعض أوساطنا الدينية ،كام يرشح الشيخ الصفار« ،ال تزال تنظر بارتياب لواقع
األوطان والدول القائمة ضمن احلدود السياسية يف العامل اإلسالمي ،وتعيش رصا ًعا

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 159
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بني املفهوم الديني للوطن ،والذي يتسع لكل شرب من األرايض اإلسالمية ،وبني الواقع
املعيش يف ظل الدولة القومية ،الفتًا إىل أن التفاوت يف بعض احلقوق والواجبات بني
املسلم وغريه يف الدولة الدينية اإلسالمية الذي يطرحه الفقهاء ضمن أحكام أهل الذمة،
ال يزال عائ ًقا نظر ًيا أمام فكرة املواطنة واملساواة ،إال أن األسوأ من ذلك وجود حاالت
من التمييز الرسمي الطائفي بني املواطنني املسلمني يف بعض البلدان اإلسالمية ،والذي
يستمد تربيراته من فقه وثقافة مذهبية ،وكذلك توجد حاالت من التمييز العرقي والقومي
بني املواطنني املسلمني يف بعض األوطان اإلسالمية بسبب معادلة األكثرية واألقلية».

يشدد الشيخ الصفار إىل أننا بحاجة ملقاربة هذه املشاكل الواقعية ومعاجلتها نظر ًيا ضمن
أبحاث العلامء والفقهاء ،داع ًيا إىل طرح الرأي الشجاع اجلريء ،الذي يمكّن االجتامع
اإلسالمي من جتاوز حالة الفرقة والرصاع ،وهييئ أرضية التقارب والوحدة .أما الدعوة
إىل التقارب ورفع شعارات الوحدة يف ظل واقع يعاين فيه الناس من التمييز والتفاوت،
(((
وانعدام املساواة ،فلن حيقق أي إنجاز أو نتيجة ،ولن يوقف اخلالفات والرصاعات.

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 115

سابع ًا:
تبني قضية حقوق اإلنسان وتعميم ثقافتها

وإىل جانب أمهية مفهوم املواطنة ،بصفته مفهو ًما حدي ًثا ،ومنسجماً مع جوهر الدين
ومقاصد الرشيعة ،وليس غري ًبا بشكل مطلق عن مبادئ اإلسالم وتعاليمه ،يضيف
حق كل إنسان
ينص عىل ّ
الشيخ الصفار ،مفهوم حقوق اإلنسان ً
أيضا ،كمفهوم حديث ّ
يف التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة بالعهود واملواثيق الدولية وااللتزام هبا ،ويف
طليعتها حق احلياة واحلرية واملساواة ،وحرية التفكري واملعتقد والتعبري عن الرأي.

ومع حداثة وبروز هذا املفهوم يف زمننا املعارص ،ال يستطيع مسلم أن ينكر أصالته
إسالم ًّيا ،أو أن يدّ عي أحد أنه ليس يف اإلسالم ،أو أن اإلسالم ال يدعو إىل احرتام وحفظ
حقوق اإلنسان .لقد خفت عنوان حقوق اإلنسان يف املجتمع اإلسالمي وبرزت بدلاً عنه
عناوين أخرى بسبب األوضاع السياسية التي مرت هبا األمة ،كام يقول الشيخ الصفار،
حيث كان الرتكيز عىل حقوق ال َّله تعاىل ،أو عىل حقوق والة األمر ،أو حقوق العلامء ،فيام
ضامرا وخافتًا ،كام هو احلال عن حقوق املرأة ،بسبب
ظل احلديث عن حقوق اإلنسان
ً
(((
طبيعة األجواء الثقافية واالجتامعية التي كانت تعيشها األمة.

والشيخ الصفار يطالب بتبنّي قضية حقوق اإلنسان ،ومناقشة وثيقة حقوق اإلنسان
املعتمدة دول ًيا ،واالتفاقيات امللحقة هبا ،وتسليط األضواء عليها برؤية دينية إسالمية،
يصح جتاهل كل تلك اجلهود ،خاصة
وإذا كان هناك حتفظ عىل مادة أو مادتني مثلاً  ،فال ّ
((( من كتاب االنفتاح بني املصالح واهلواجس .ص 11
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ماسة لتفعيل هذه القضية ،وإغفال االهتامم بحقوق اإلنسان هو
وأن جمتمعاتنا بحاجة ّ
الذي يفتح املجال لتيارات التطرف والتشدد ،وللتوجهات التعصبية ،التي تيسء فهم
الدين ،ومتارس العدوان عىل احلقوق املادية واملعنوية للمخالفني هلا يف الدين أو املذهب
أو االجتاه الفكري والسيايس.

ويلفت الشيخ الصفار أن هذه اجلهات ال تعرتف وال تلتزم باحلقوق اإلنسانية
ملخالفيها ،وقد هتدر دماءهم أو تستبيح حرماهتم املادية واملعنوية ،مضي ًفا أن فقهاءنا
كبريا يف بحث مسائل الطهارة والنجاسة والعبادات ،وهو جهد مطلوب
يرصفون جهدً ا ً
يشكرون عليه ،لكن قضايا حقوق اإلنسان مل تنل من جهودهم واهتاممهم بمقدار ما
نحتاجه يف الساحة الداخلية وعىل املستوى العاملي ،و حني يكون هناك إقرار رسمي
يكرس حالة االحرتام املتبادل ،ويساعد
وديني واجتامعي بحقوق اإلنسان ،فإن ذلك ّ
عىل االبتعاد عن حاالت اإلساءة والعدوان ،وذلك هو ما يصنع أجواء التقارب
(((
والوحدة.

ويعترب الشيخ الصفار أن الكثري من حاالت العدوان واإلساءات املتبادلة بني أتباع
املذاهب ،متثل مظاهر صارخة النتهاك حقوق اإلنسان ،كمصادرة احلريات الدينية
والثقافية ألتباع مذهب ما ،أو ممارسة التمييز ضدهم بسبب انتامئهم املذهبي ،إال أن
التزام احلكومات هبذه املواثيق الدولية ،والتزام الناس باحرتامها جتاه بعضهم بعضا،
خيلق ً
مناخا للسلم واالستقرار ،ويطمئن الناس يف عالقاهتم البينية ،فيكونون أقدر عىل
(((
التعاون وأقرب عىل االحتاد.

إن التزام احلكومات باملواثيق الدولية ،والتعاون بينها وبني مجيع مواطنيها من
أجل توفري مناخات تساعد عىل تعميم حالة السلم االستقرار ،من واجبات اجلميع جتاه
الوطن ،فاإلنسان منا ،كام يرشح الشيخ الصفار« ،ال يعيش يف وطنه وعىل أرضه وحيدً ا

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 91
((( من كتاب خطاب الوحدة نقد وتقويم.
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كفرد ،ولكن هناك آخرون يعيشون ويشرتكون معنا يف ظل هذا الوطن ،لنا ما هلم ،وعلينا
نحب ،وينشدّ ون إليه كام نحن منشدّ ون إليه ،وعالقتنا
ما عليهم ،وهم حيبون الوطن كام
ّ
أيضا ،وهي القاسم املشرتك بيننا وبينهم ،وإن كانت
بأرض الوطن هي كعالقتهم به ً
العقيدة هي القاسم األكرب واألعظم يف إطار عالقتنا مجي ًعا ،ولكن حتى لو مل تكن العقيدة
واحدة ،فاالشرتاك معهم يف العيش عىل أرض واحدة ووطن واحد ،يوجد عالقة معينة،
(((
وارتبا ًطا إنسان ًيا ال بد منه ،مع اختالف العقيدة والدين».
لذلك فإن الشيخ الصفار يدعو احلكومات إىل االهتامم بموضوع حقوق اإلنسان،
وحقوق املواطنة ،وأن تتعامل مع شعوهبا ورعاياها عىل هذا األساس ،دون متييز بني
املواطنني عىل أساس قومي أو عرقي أو مذهبي ،ألن سياسات التمييز الطائفي يف بعض
(((
البلدان اإلسالمية هي األرضية اخلصبة لقيام الفتن الطائفية املذهبية.

حقوق الإن�سان بين القر�آن والفقه
ال يشك الشيخ الصفار بأن جممل مسائل الفقه اإلسالمي تستهدف محاية احلقوق بني
واضحا وبونًا
الناس وإقامة العدل ،ورفض الظلم واجلور ،إال أن املشكلة أن هناك تفاوتًا
ً
شاس ًعا بني مستوى االهتامم القرآين بحقوق اإلنسان ،وبني موقعيتها يف الفقه اإلسالمي،
ذلك ألن نتاج العملية االجتهادية للفقهاء ،كان يف الغالب حمكو ًما بالبيئة السياسية
والثقافية السائدة يف جمتمعات األمة ،تلك البيئة اخلاضعة لواقع االستبداد والتخلف.

ومع االعرتاف بأن قضية حقوق اإلنسان مل يظهر االهتامم هبا عىل املستوى العاملي،
إال يف القرنني األخريين ،حيث تبلورة صياغة نظرية عامة متكاملة للحريات العامة،
وتكرست موقعيتها عامل ًيا بعد صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من األمم املتحدة
ّ
عام 1948م ،إال أن الالفت للنظر ،حسب رأي الشيخ الصفار ،عدم مواكبة الفقه
اإلسالمي لتطور مسرية حقوق اإلنسان يف هذين القرنني ،مع ما حققته هذه املسرية من
((( من كتاب الوطن واملواطن احلقوق والواجبات.
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 109
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تقدم عىل الصعيد املعريف يف أوساط املفكرين الغربيني ،وكذلك تتابع التقدم السيايس
باعتامد مواثيق حقوق اإلنسان عىل املستوى الدويل ،ثم تصاعد االهتامم بحقوق اإلنسان

إعالم ًيا وشعب ًيا ،بتكوين منظامت املجتمع املدين املهتمة بحقوق اإلنسان يف خمتلف أنحاء
العامل ،بينام مل ِ
تبد حركة الفقه اإلسالمي أي تفاعل يذكر مع هذه املسرية الصاعدة لقضية

حقوق اإلنسان.

فاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وملحقاته ،كام يشري الشيخ الصفار ،مل حيظ بدراسة

علمية ناقدة تؤصل موا ّده وفق موازين الفقه اإلسالمي ،ومل يتب َّن الفقهاء حقوق اإلنسان
كعنوان لباب من أبواب الفقه يبحثون فيه ما يرتبط بجوانب هذه احلقوق من مسائل

أقرته
رشعية ،كام مل جتر مراجعة الفتاوى واآلراء الفقهية التي يبدو منها التصادم مع ما ّ
املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ،عىل صعيد حرية املعتقد ،والعالقة مع اآلخر الديني،

ويف جمال اإلدارة السياسية ،وحول دور املرأة ومشاركتها العامة.

ويف الوقت الذي ال يصح لنا أن نتجاهل بعض املبادرات التي قام هبا بعض العلامء

واملفكرين ملقاربة موضوع حقوق اإلنسان عىل ضوء الرشيعة اإلسالمية ،وكذلك انعقاد
بعض املؤمترات واللقاءات العلمية املهتمة هبذا املوضوع ،إلاّ أهنا مل َ
ترق إىل مستوى

االهتامم العاملي بقضايا حقوق اإلنسان ،فضلاً عن قصورها عن مقاربة الواقع االجتامعي

والسيايس الذي تعيشه أغلب املجتمعات اإلسالمية يف خمالفته ملبادئ ومواثيق حقوق

اإلنسان ،ومل تصل إىل حدّ تركيز هذا املوضوع يف منهجية ومنظومة البحث الفقهي.

مقررا
ويتمنى الشيخ الصفار عىل احلوزات واملراكز العلمية الدينية بأن تضع
ً

لتدريس حقوق اإلنسان ضمن براجمها الدراسية ،وأن يرشع الفقهاء بتناول موضوع

حقوق اإلنسان يف أبحاثهم العالية( ،بحث اخلارج) ،كام يبحثون سائر أبواب الفقه،
وأن تضم الرسائل العملية التي يصدرها الفقهاء متضمنة لفتاواهم فصلاً حول حقوق
اإلنسان ،ومن األمهية بمكان إعادة بحث املسائل الفقهية التي يبدو منها التعارض مع
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مواثيق حقوق اإلنسان بجرأة وشجاعة ،تلتزم ضوابط الرشع ،وتتجاوز حتفظات األجواء
(((
الفقهية السائدة واخلاضعة لرأي األسالف.

بكل هذه الرصاحة يتحدث الشيخ الصفار عن أمهية موضوع حقوق اإلنسان،
ورضورة جتاوز معوقات تعميم ونرش ثقافتها ،حيث هي يف األساس مبادئ إسالمية
أصيلة ،وليست مفهو ًما غرب ًيا وافدً ا ،كام قد تطرحه بعض اجلهات ،وإذا كانت هناك
نقاط معينة نتحفظ عليها يف وثيقة حقوق اإلنسان من الناحية الرشعية ،وإذا كانت بعض
الدول الكربى تستغل موضوع حقوق اإلنسان ،لتربير تدخالهتا وضغوطها عىل الدول
النامية ،فإن ذلك ال يربر جتاهل قضية حقوق اإلنسان ،وضعف حضورها يف اخلطاب
اإلسالمي ،بل إن بعض ألوان اخلطاب اإلسالمي تبدو وكأهنا ترفض االعرتاف بأدنى
احلقوق اإلنسانية ملن خيالفها يف الرأي ،حيث يكون مهدور الدم ،حمرو ًما من مجيع حقوقه
املادية واملعنوية ،مع أن القرآن الكريم ينص عىل تكريم ال َّله تعاىل لإلنسان ،باعتبار
ِ
َاهم
{و َل َقد ك ََّرمنَا َبني آ َد َم َوحمَ َ لن ُ
إنسانيته وقبل أي يشء آخر ،حيث قول سبحانه وتعاىلَ :
ات و َف َّضلنَاهم علىَ كَثِ ٍري مِّمَّن َخ َلقنَا ت ِ
ِ
(((
فيِ
الب َوال َب ِ
َفضيل}.
ُ َ
َاهم ِّم َن ال َّط ِّي َب َ
حر َو َرزَقن ُ
رَ ِّ

م�شكلة �سيا�سات التمييز الطائفي
حينام يتنوع االنتامء املذهبي بني املواطنني ،حسب قول الشيخ الصفار ،فال يصح
أن يؤثر ذلك عىل واقع املساواة بينهم ،وذلك فيام يرتبط بنظام احلقوق والواجبات؛ ألن
ويكرس اخلصومة
متييز فئة عىل أخرى العتبار مذهبي ،خيلق أرضية املشاحنة والعداء،
ّ
والنزاع ،بينام يبدد العدل املساواة كل آثار االختالف ،ويؤكد الوحدة الوطنية وحيمي أمن
(((
املجتمع.
إن من أهم منافذ الفتن وعوامل النزاع الداخيل غياب العدل واملساواة ،واعتامد

((( من كتاب موقعية حقوق اإلنسان يف الفقه اإلسالمي .ص 21
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 161
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 181
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سياسات التمييز بني املواطنني ،عىل أساس تنوعهم القومي والديني ،وكام يقول الشيخ
الصفار فإنه «إذا كانت سياسات احلكم منبثقة من تعاليم اإلسالم ،فذلك يعني اعتامدها
ملبدأ املساواة والعدل بني الناس ،عندها لن يكون هناك متييز وال حيف من فئة عىل
أخرى؛ ألن العدل مقصد أساس جلميع األنبياء والرشائع اإلهلية ،يقول تعاىلَ { :ل َقدْ
َان لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ِ
ِ
ِ
ط} ،حيث أن
ُ
َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّينَات َو َأ ْن َز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
ْ
َاب َوالمْيز َ َ َ
{إن ال َّله ي ْأمركُم َأ ْن ت َُؤدوا الأْ َمان ِ
َات إِ ىَل َأ ْهلِ َها َوإِ َذا
القسط هو العدل .ويقول تعاىل ً
ُّ
َ
أيضاْ ُ ُ َ َ َّ :
َحك َْمت ُْم َبينْ َ الن ِ
َّاس َأ ْن حَ ْتك ُُموا بِا ْل َعدْ ِل} ،ويف ّ
ظل اإلسالم ال جيوز أن ُيبخس أحد شي ًئا
َّاس
{وال َت ْبخَ ُسوا الن َ
من حقوقه املادية أو املعنوية ،مهام كان دينه أو مذهبه ،يقول تعاىلَ :
اء ُه ْم} ،وقد ورد عن رسول ال َّله Aقوله( :الناس سواء كأسنان املشط).
َأ ْش َي َ

أساسا يف نظام
ويعترب الشيخ الصفار أنه إذا كانت الدولة دولة قومية تعتمد املواطنة ً
تفرق بني مواطن وآخر ،لكن مشكلة بعض األنظمة يف
احلكم وسياساته ،فإهنا ً
أيضا لن ّ
عاملنا اإلسالمي خرقها هلذا املبدأ العظيم ،وممارستها للتمييز بني مواطنيها عىل أساس
يكرس الشعور بالتفوق
مهمشة ،مما ّ
قومي أو مذهبي ،فتكون هناك فئة مميزة وأخرى ّ
والتعايل عند فئة ،واإلحساس بالغبن واحلرمان عند الفئة األخرى ،وهذا الشعور بالتمييز
والتعايل يدفع إىل االستئثار ،والتجاوز عىل احلقوق ،والنظر إىل اآلخر بدونية واحتقار،
كام أن اإلحساس باحلرمان والغبن يدفع إىل احلقد والتفكري يف االنتقام.
وهنا ،كام ّ
حيذر الشيخ الصفار ،جتد اجلهات اخلارجية فرصتها للتدخل ،فتثري قلق
الفئة األوىل من إمكان انتفاضة الفئة األخرى ،كام ّ
تغذي مشاعر االنتقام عند هذه الفئة
املضطهدة ،وتستثريها للمطالبة بحقوقها ،وتغرهيا بالدعم واحلامية ،حتت شعار محاية
األقليات والدفاع عن حقوق اإلنسان ،وهكذا يستعر أوار الفتنة.
لذلك فإن سياسات التمييز الطائفي هي من أهم منافذ املحاوالت اخلارجية إلثارة
الفتن املذهبية يف أوطان املسلمني ،مما حيتم إغالق هذا املنفذ اخلطري ،بتحقيق مفهوم
املواطنة ،وتساوي املواطنني يف احلقوق والواجبات ،وأن يبادر اجلميع إىل اإلعالن عن
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احلق،
رفضهم لسياسات التمييز الطائفي ،وكفاحهم من أجل حتقيق العدالة وإحقاق ّ
والتبشري بمبدأ املساواة بني املواطنني ،ومواجهة أي متييز طائفي تتعرض له فئة من فئات
(((
املجتمع الواحد.

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 14

ثامن ًا:
ثقافة التعبئة المذهبية والتحريض على الكراهية

اخللل يف العالقة بني أتباع املذاهب اإلسالمية أنتج ثقافة من التعبئة املتبادلة ،حيث
كثريا بخالفاهتا املذهبية ،وأصبح هلا تراث ضخم من اجلدل املذهبي ،فكل
انشغلت األمة ً
طائفة ال تزال إىل اليوم تشعر باحلاجة إىل احلديث عن إثبات أحقية مذهبها ،يف مواجهة
إشكاالت وطعون أتباع املذهب اآلخر ،وأهنا معنية بتحصني أبنائها حتى ال يتأثروا
باالهتامات التي تستهدف مذهبهم.

وتتجىل هذه الثقافة التعبوية ،كام يشري الشيخ الصفار ،يف الرتكيز عىل مواقع اخلالف
املذهبي ،وجتاهل مناطق االشرتاك الواسعة ،وافتعال قضايا اخلالف يف مسائل جزئية
وتلمس نقاط الضعف يف تراث املذهب اآلخر والتشهري هبا ،حتى لو كانت رأ ًيا
جانبيةّ ،
شا ًذا أو موق ًفا لفرد أو فئة من املذهب ،فإنه جيري تعميمها وحماكمة املذهب وكل أتباعه
وأيضا من خالل نبش حوادث التاريخ ،للتذكري بمعارك النزاع والرصاع
عىل أساسهاً ،
السابقة ،مما يغذي األحقاد والضغائن ويورثها لألجيال ،وتعميق النظرة الدونية عىل
املستوى الديني ألتباع املذاهب األخرى ،باعتبار أن أتباع املذهب هم وحدهم الفرقة
الناجية ،أما الفرق األخرى فكلها هالكة ويف النار.
وعىل خلفية هذا الطرح ،كام يقول الشيخ الصفار ،تصدر أحكام التكفري والتفسيق
والتبديع واالهتام بالرشك والضالل ملذاهب ومجاعات كبرية من املسلمني .لذلك فإن
وتأجيجا ملشاعر العداء والبغض واجلفاء،
حتريضا عىل الكراهية،
هذه الثقافة التعبوية متثل
ً
ً
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وهتيئ األجواء القابلة لالشتعال بنار الفتنة.

ويطالب الشيخ الصفار الواعني املخلصني داخل كل مذهب ،وضع حدٍّ هلذه التعبئة
املذهبية ،وتوجيه أنظار أبناء األمة هلموم احلارض وحتدياته ،وليتحرك الناس للبناء والتنمية
الشاملة يف أوطاهنم ،وملواجهة األخطار املحدقة هبم ،حيث إن احلاجة ماسة لنرش ثقافة
التسامح وقبول التعددية واحرتام الرأي اآلخر ،وحسن الظن يف اآلخرين ،فال أحد خيتار
مذه ًبا أو معتقدً ا يعلم بخطئه وبطالنه ،لكنها البيئة العائلية واالجتامعية التي ينشأ كل
(((
واحد منا ضمن املذهب السائد يف أجوائها.
إن هذه الثقافة التعبوية التحريضية متثل عقبة كأداء عىل طريق بناء الوحدة الوطنية يف
بعض البلدان ،حيث يشري الشيخ الصفار إىل أن هذه الثقافة ،التي تنتجها املؤسسة الدينية،
وينتجها علامء الدين واخلطباء ،ثقافة ال تساعد عىل التقريب ،وإنام توغر صدور بعض
املسلمني عىل بعضهم ،كام يالحظ يف بعض الفتاوى ،وبعض خطب اجلمعة وعىل املنابر،
(((
وهذه الثقافة التعبوية تشكل عقبة أمام جهود التقريب والتوحيد.

�ضرورة تجريم ثقافة الكراهية والتحري�ض عليها
إن متسك أي جمتمع بقيمه وأعرافه وتقاليده غري املسيئة لآلخرين ،ليس تعص ًبا سلب ًيا،
بل هو نوع من األصالة ،واحلفاظ عىل اهلوية ،وممارسة حق التعبري عن الذات ،فاإلنسان
الذي يتمسك بدينه الذي اختاره بقناعة وإدراك ،ويلتزم بتعاليمه وأحكامه ،فذلك أمر
مرغوب ومطلوب ،وإذا ما اعترب ذلك تعص ًبا ،فهو من النوع اإلجيايب ،وكام يقول اإلمام
عيل( :فليكن تعصبكم ملكارم اخلصال ،وحمامد األفعال ،وحماسن األمور).
لكن املشكلة التي تعاين منها مجيع األديان ،كام يشري الشيخ الصفار ،هو يف بروز
توجهات تعصبية سلبية يف أوساط معتنقيها ضد اآلخرين ،حيث تعتقد هذه التوجهات

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 16
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 166
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بأهنا مكلفة من قبل ال َّله تعاىل بفرض ديانتها عىل الناس ،وأهنا خمولة بمعاقبة املخالفني هلا،
فهي متتلك احلقيقة املطلقة ،واآلخرون يف كفر وضالل ،وعليهم اخلضوع واالتّباع ،وإلاّ
استحقوا الردع والتأديب ،حيث متارس هذه التوجهات نزعاهتا التعصبية ليس ضد أتباع
أيضا ،فهي ال تقبل بوجود الرأي
الديانات األخرى فقط ،بل متتد إىل داخل دائرهتا الدينية ً
اآلخر ،وتريد فرض فهمها للدين عىل مجيع معتنقيه ،دون أن تفسح املجال للمذاهب
واالجتهادات األخرى .وجيزم الشيخ الصفار أن الدين يف مفاهيمه وتعاليمه الواقعية،
التي أوحى هبا ال َّله تعاىل ألنبيائه ،ال يمكن أن يسمح أو جييز حالة من التعصب العدائي
ً (((
ضد أحد من أبناء البرش ،إال أن يكون معتد ًيا ظاملا.

لذلك فإنه ليس مقبوال أبدً ا أن يكون هناك حتريض عىل الكراهية ،واإلساءة إىل
رشائح من املواطنني يف وسائل اإلعالم الوطنية ،وفيام ينرش من فتاوى ،يف الوقت الذي ال
حترك فيه الدولة ساكنًا ،كام يشري الشيخ الصفار ،مستغر ًبا كثرة الكالم وإصدار البيانات
من كبار العلامء ضد التكفري وختطئة املكفرين ،ويف الوقت نفسه يصدر من بعض هؤالء
العلامء ما مضمونه التكفري ضد رشائح من املواطنني ،وكأن التكفري املحظور واملمنوع هو
تكفري الدولة فقط ،ومجاعة الدولة ،أما إذا كفرت اآلخرين فإنه ليس ممنو ًعا ،ومتر املسألة
(((
مرور الكرام وال أحد يعرتض.
إنه ملن املهم يف ّ
ظل تفيش ثقافة التحريض عىل الكراهية ،أن يكون هناك قانون
ونظام حياسب ويعاقب كل من يروج هلذه الثقافة ويدعو هلا ،فمن أهم أسباب الفتن
والرصاعات الداخلية ،وجود دعاة دينيني يصدرون فتاوى وينتجون خطابات تعبوية
تتضمن اإلساءة للمخالفني هلم ،وتبيح هدر حقوقهم ،ويتم التغايض عن هذه اجلهات،
بل وحيصل التشجيع هلا يف بعض األحيان ،بمربر أهنا تعكس رأ ًيا رشع ًيا ،أو كام يقول عنها
أصحاهبا إهنا تكليف رشعي ،وهو األمر الذي يعني توفري أجواء الفتنة واالحرتاب ،إال

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 74
((( من كتاب املشكل الطائفي واملسؤولية الوطنية .ص 36
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أنه ومهام كان شأن هؤالء ،ال بد من جتريم التحريض عىل الكراهية ،كتجريم من حيرض
عىل اإلرهاب والرسقة والفساد.
ومن هذا املنطلق يدعو الشيخ الصفار إىل البحث يف مثل هذه اآلليات القانونية،
وتأصيلها من الناحية الرشعية ،وحتويلها إىل صيغ قانونية نظامية ،عىل أن توعية مجهور
األمة بالربامج العملية املنبثقة عنها ،سوف يرسم لنا خارطة طريق لتحقيق التقارب
(((
والوحدة ،وينقلنا من حالة التط ّلع واألمل ،إىل واقع املامرسة والتطبيق.

يفرتض الشيخ الصفار أن من أوىل مهام السلطة القانونية يف أي بلد ،وضع الترشيعات
والقوانني حلامية حقوق الناس ،ورعاية مصاحلهم ،ومحاية األمن االجتامعي ،وذلك ال
يتحقق إال بمنع وجتريم حاالت اإلساءة واالعتداء ،والتحريض عليها أو الدفع باجتاهها.
ألن فسح املجال لالجتاهات التعصبية ،لكي تنرش أفكارها السلبية ،وتوزع اهتاماهتا
اخلاطئة ،التي تثري نوازع الكراهية ،وتكرس االنقسام واألحقاد بني الناس ،لن يؤدي إال
إىل استحكام هذه االجتاهات ،ونموها يف خمتلف األوساط ،مما هيدد أمن الوطن واستقرار
املجتمع.

ويستنتج الشيخ الصفار من األحاديث الواردة عن رسول ال َّله Aيف التحذير من
أي توجه تعصبي سلبي،
اإلساءة لغري املسلمني من أهل الذ ّمة ،اهتامم اإلسالم باحلدّ من ّ
فقد جاء يف سنن أيب داود أنه Aقال( :أال من ظلم معاهدً ا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته
أو أخذ منه شيئًا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة).
وهكذا يعترب نبي اإلسالم أن اإلساءة إىل مواطن غري مسلم ،ولو بانتقاصه أي التقليل
من شأنه ،خصومة مع رسول ال َّله ،تستوجب املحاسبة يوم القيامة ،وقد حدث مرة يف
جملس حفيد رسول ال َّله اإلمام جعفر الصادق Eأن رجلاً
سب جموس ًيا ،فزجره اإلمام
ّ
جعفر وهناه ،فقال الرجل :إنه جمويس نكح أخته ،فأجابه اإلمام( :ذاك عندهم نكاح يف
دينهم).
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 120
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وجترم أي دعوات حتريضية
إن قوانني الدول الغربية ،ومواثيق حقوق اإلنسان ،متنع ّ
عىل الكراهية ،أو تشجيع عىل ممارسة اإلرهاب والعنف ضد اآلخرين ،أو أي ترصف
متييزي ،يف حني أن جمتمعاتنا اإلسالمية أوىل بمثل هذه الترشيعات لوضع حدٍّ للخطابات
التعبوية التحريضية املثرية للفتن واالنقسام ،واملهددة ألمن املجتمع واستقراره ،وملنع أي
(((
ممارسات متييزية بني املواطنني.
جيرم التمييز بني املواطنني ،مهام كانت انتامءاهتم،
كم هو رائع ومجيل بلورة قانون ونظام ِّ
وإىل أي ملة انتموا ،من دون استثناء أو حماباة ،وسيكون من اجلدير باألمهية أن يتجاوز
هذا القانون العادل ،الذي يتساوى حتت سقفه اجلميع ،فكرة حقوق األقليات إىل أفق
االعتامد عىل مبدأ الكفاءة واالقتدار ألهل اخلربة يف الوصول إىل أي منصب كان يف ّ
ظل
الدولة الوطنية احلاضنة جلميع مواطنيها ،دون حتيز إىل أصحاب الدين الواحد ،أو املذهب
الواحد ،أو أهل احلظوة والثقة؛ ألن هذه العدالة واملساواة تساعد عىل تشجيع املشاركة
احلقيقية لكافة أبناء الوطن يف البناء والتعمري.

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 83

تاسع ًا:
التواصل االجتماعي وكسر حواجز القطيعة

لقد أدى التحريض عىل الكراهية إىل التباعد والقطيعة بني أتباع املذاهب ،وق ّلل فرص
التواصل والتعارف املبارش فيام بينها ،ومنح الفرصة النتشار االنطباعات اخلاطئة والصور
السلبية يف أوساط كل طرف جتاه اآلخر ،اعتام ًدا عىل النقوالت املتوارثة ،والشائعات
املتداولة .و ُيدهشك ،كام يقول الشيخ الصفار ،حني تسمع كالم فئة عن أخرى تعيش
معها يف منطقة واحدة من وطن واحد ،وكأنه حديث عن قوم يعيشون يف كوكب آخر.

لقد أنتجت القطيعة جفاف مشاعر الو ّد املتبادل ،فأصبحت كل طائفة كيانًا اجتامع ًيا
مستقلاً بذاته ،ال ارتباط له بكيان الطائفة األخرى .فلكل طائفة مساجدها ومرجعياهتا
ومؤسساهتا االجتامعية والثقافية اخلاصة هبا دون وجود جسور من التعارف والتعاون
والتنسيق ،أما التزاوج بني أبناء الطوائف ،وخاصة بني السنة والشيعة ،فتحول دونه موانع
دينية عند البعض ،وعوائق اجتامعية عند البعض اآلخر ،إال يف حاالت نادرة تتم بعد كفاح
مرير .وامتدت حالة القطيعة واالنفصال االجتامعي إىل ميدان احلركة السياسية ،فلكل
طائفة رموزها وتنظيامهتا وبراجمها ومرشحوها يف االنتخابات.

إن هذه القطيعة ،التي يأسف هلا الشيخ الصفار ،تشكل خمالفة رصحية ملبدأ قرآين
ُون إِ ْخ َوةٌ} ،كام إهنا تشكل
عظيم ،هو مبدأ األخوة اإليامنية ،حيث يقول تعاىل{ :إِ َّنماَ المُْ ْؤ ِمن َ
ً
صارخا عن هنج نبوي قويم أكد فيه رسول ال َّله Aعىل روح املودة والتعاطف بني
انحرا ًفا
أبناء هذه األمة ،حيث يقول( :مثل املؤمنني يف توا ّدهم وترامحهم وتعاطفهم ،مثل اجلسد،
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إذا اشتكي منه عضو ،تداعي له سائر اجلسد بالسهر واحلمى).

وتكرس هذه القطيعة حالة من االنفصال النفيس والعاطفي ،وختلق قابلية لنمو
ّ
مشاعر العداء والكراهية ،التي يمكن أن يفجرها أبسط حوادث االختالف بني فرد من
هنا وآخر من هناك .وحني يشاء العدو إثارة النزاع بني هذه الكيانات االجتامعية املنفصلة
فليس بحاجة إىل جهد كبري.
ويدعو الشيخ الصفار إىل خلق مبادرات جريئة وثقافة واعية لتجاوز هذه احلواجز
املصطنعة ،ولتطبيع العالقة بني أبناء جمتمعاتنا عىل اختالف مذاهبهم ،ضمن التواصل
االجتامعي ،والتداخل األرسي ،واالندماج املؤسسايت ،والتعاون يف املجال الديني،
(((
واالنفتاح عىل املستوى الثقايف ،وصولاً إىل املشاركة السياسية.

فليس من العدل االعتامد عىل األقاويل والشائعات لفهم اآلخر وتكوين صورة عنه
واحلكم عليه من خالهلا ،واملوضوعية كام يرى الشيخ الصفار ،تقتيض البحث عن حقيقة
رأي الطرف اآلخر من مصادره املعتمدة ،ومرجعياته البارزة ،وليس من خالل االستشهاد
ّ
بالغث والسمني واملقبول واملرفوض ،واملشهور والرأي الشاذ مما ورد يف تراث هذا املذهب
أو ذاك ،حيث ال يصح إلزام أتباع مذهب بام مل يلتزموا به ،ومل يقروا باعتامده يف مذهبهم ،أو
ألن قلة منهم يرونه ،بينام مشهور املذهب غري ذلك(((.

لذلك فإنه من املهم يف سبيل جتاوز حالة القطيعة االجتامعية ،وتعزيز حالة التآخي
والتعاون والتداخل االجتامعي ،السعي إىل معرفة اآلخر وفهمه بشكل مبارش ،والتعرف
إليه بشكل صحيح ،وتصحيح الفهم عنه؛ ألن ذلك سوف خيترص لنا الطريق ويفتح لنا
أبواب احلوار ،ويساعدنا عىل التقريب والتقارب وجتاوز حالة القطيعة واجلفاء.
ويعترب الشيخ الصفار أن اجلزء األكرب من معوقات حالة التواصل االجتامعي بني
أبناء املجتمع الواحد ،أو الوطن الواحد ،أو الدين الواحد ،تنطلق من أمور نفسية ،وإال

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 18
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 78
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مربرا للقطيعة ،فالقرآن الكريم يف
فنحن ال نجد أن اخلالف يف الدين أو املذهب أو الرأي ً
آية واضحة ورصحية يقول( :إذا سمعتم آيات ال َّله يكفر هبا ويستهزأ هبا فال تقعدوا معهم
حتى خيوضوا يف حديث غريه) ،أي إنه ال مانع من أن جيلس املسلم يف جملس الكفار ،ولكنه
إذا سمعهم يكفرون بال َّله يرتكهم يف هذا الوقت حتى خيوضوا يف حديث غريه ،وال يوجد
لدينا ترشيع للقطيعة ،إال يف بعض احلاالت ،حينام يكون هناك منكر أو بدعة خارج الدين،
حيث ال يصح أن نعدّ االختالف يف االجتهاد بدعة.
أما فيام يتعلق باحلالة النفسية من حتاسد وحالة األنفة واإلحساس بالضعف ،فهناك
من الناس من ال حيب أن يتواصل معك؛ ألنه حني يراك يشعر بضعف وال يملك الثقة يف
التعاطي معك ،فيضع نفسه بعيدً ا ضمن هالة معينة؛ ألن شعوره بالضعف جيعله ال يلتقي
معك ،وإال فإن اإلنسان الذي يثق يف نفسه يلتقي باآلخرين مهام اختلف معهم ،ومهام
اختلفوا معه ،لكن مع األسف الشديد نجد هذه احلالة املتخلفة هي التي تدعو البعض إىل
(((
أن يسلك القطيعة؛ ألنه خيتلف مع هذه اجلهة أو تلك يف رأهيا أو موقفها.

اً
حائل �أمام االندماج والترابط االجتماعي
التعدد المذهبي لي�س
أمرا جديدً ا طارئًا يف حياة املسلمني ،فجذور
اختالف املذاهب وتعدّ د اآلراء ليس ً
هذا االختالف املذهبي نشأت يف العقود األوىل للقرن األول من تاريخ اإلسالم ،وبمرور
الزمن وبفعل العوامل السياسية ،واملناظرة والتنافس والبحث العلميّ ،
جتذرت املذاهب
والتوجهات الرئيسة يف األمة ،إال أن هذا األمر مل يؤثر عىل وحدة كيان األمة ،ومل يصنع
احلواجز االجتامعية بني أتباع تلك املذاهب والتوجهات.

ويلفت الشيخ الصفار إىل أن املبادئ اإلسالمية للدين ،واملعامل الرئيسة للرشيعة كانت
وإطارا مشرتكًا ،يستوعب تعدّ د املذاهب واالجتاهات ،فاجلميع
حينها تعترب حدًّ ا جام ًعا
ً
يؤمنون بال َّله ر ًّبا ،وبمحمد Aنب ًّيا ،وباآلخرة معا ًدا ،وبالقرآن كتا ًبا ،وبالكعبة قبلة،
((( من كتاب االنفتاح بني املصالح واهلواجس .ص 29
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ويلتزمون باألخذ بسنة الرسول ،ويقيمون الصالة بفرائضها اخلمس ،ويؤتون الزكاة،
ويصومون شهر رمضان ،ويؤدون فريضة احلج يف وقتها املقرر ،ويتفقون عىل حتريم
اخلمر والزنا والربا وسائر املحرمات املعروفة بني املسلمني ،أ ّما اختالف الرأي يف بعض
حيول األمة إىل كتل
التفاصيل العقدية والفقهية ،أو تباين املواقف السياسية ،فال يصح أن ّ
منفصلة عن بعضها.

وأبعد من هذا االعتبار ،يشري الشيخ الصفار إىل أن التزاوج والتداخل يف واألحساب
مظهرا من مظاهر وحدة املجتمع اإلسالمي واندماجه ،حيث مل تكن
واألنساب كان
ً
حاجزا دون ذلك ،فاإلمام عيل بن أيب طالب Eتزوج أسامء بنت
االختالفات حائلاً وال
ً
عميس زوجة اخلليفة األول أيب بكر بعد وفاته ،وتربى حممد بن أيب بكر يف حجره ،واخلليفة
الثاين عمر بن اخلطاب تزوج أم كلثوم بنت اإلمام عيل ،كام ورد يف الكايف ،وتزوج اإلمام
احلسن جعدة بنت األشعث ،وبني شمر بن ذي اجلوشن وأبناء اإلمام عيل من أم البنني
العباس وأخوته عالقة خؤولة ،وليىل أم عيل األكرب بن احلسني حفيدة أيب سفيان ،من ابنته
ميمونة ،وورد أن اإلمام زين العابدين واإلمام الباقر كانت هلام زوجتان خارجيتان ،وما
طلقامها إال إلظهارمها التن ّقص من عيل وس ّبه ،كام تزوج اإلمام الرضا واإلمام حممد اجلواد
من ابنتي اخلليفة املأمون العبايس.
ومع كل ذلك فإن ظروف التشاحن املذهبي ،التي عاشتها األمة فيام بعد ،أوجدت
ميلاً إىل القطيعة والتباعد االجتامعي بني أتباع املذاهب ،فحصلت فتاوى التكفري ،وحتريم
ينج من التأثر هبذه الظروف ،إلاّ من
التزاوج بني املسلمني عند اختالف مذاهبهم ،ومل ُ
أويت البصرية يف دينه ،والوعي بأمهية وحدة األمة وأهنا أولوية ،وأصل ال يمكن جتاوزه
والتفريط فيه.

اً
حائل �أمام حاالت التزاوج
االختالف المذهبي لم يكن
يبني الشيخ الصفار آراءه اجلريئة هذه اعتام ًدا عىل ما أكده الفقهاء يف أن األصل هو
جواز التزاوج بني املسلمني عىل اختالف مذاهبهم ،فاملسلم كفو املسلمة ،فقد قال املحقق

رصاعم يعو قلخو ةديدج ميهافم سيسأت لجأ نم

309

احليل (676-602هـ) يف رشائع اإلسالم( :الكفاءة رشط يف النكاح وهي التساوي يف
اإلسالم ،وهل يشرتط التساوي يف اإليامن؟ فيه روايتان ،أظهرمها االكتفاء باإلسالم ،وإن
تأكد استحباب اإليامن ،وهو يف طرف الزوجة أتم؛ ألن املرأة تأخذ من دين بعلها ،نعم
ال يصح نكاح الناصب املعلن عداوة أهل البيت Bالرتكابه ما يعلم بطالنه من دين
اإلسالم).

وقال الشيخ حممد حسن النجفي يف اجلواهر بعد مناقشته لآلراء والروايات التي يظهر
منها املنع من التزاوج بني الشيعة وغريهم ،قال ما نصه( :املدار عىل اإلسالم يف النكاح،
وإن مجيع فرقه التي مل يثبت هلا الكفر بنصب أو غ ّلو أو نحو ذلك ملة واحدة ،يشرتكون
يف التناكح والتوارث وغريمها من األحكام واحلدود) .وقال الشيخ حممد جواد مغنية:
(الكفاءة بني الزوجني عند اإلمامية هي اإلسالم ،وكفى به جام ًعا من غري فرق بني املذاهب
اإلسالمية وفرقها مجي ًعا).

وجاء يف صحيح عبد ال َّله بن سنان قال :سألت أبا عبد ال َّله الصادق :Eبم يكون
الرجل مسلماً ّ
حيل مناكحته وموارثته وبم حيرم دمه؟ قال( :حيرم دمه باإلسالم إذا ظهر
ّ
املفضل قال :سمعت أبا عبد ال َّله
وحيل مناكحته وموارثته) ،وعن القاسم الصرييف رشيك ّ
 Eيقول( :اإلسالم حيقن به الدم ،وتؤدى به األمانة ،وتستحل به الفروج ،والثواب عىل
اإليامن).

كام جاء يف (فقه السنة) عن ابن حزم قوله( :أي مسلم ما مل يكن زان ًيا فله احلق يف أن
يتزوج أية مسلمة ما مل تكن زانية ،وأهل اإلسالم كلهم أخوة) .كام نقل عن الشوكاين قوله:
اً
(اعتبار الكفاءة يف الدين اً
وكامل ،فال تزوج مسلمة بكافر ،وال عفيفة بفاجر ،ومل يعترب
أصل
أمرا وراء ذلك ،فإنه حرم عىل املسلمة نكاح الزاين اخلبيث).
القرآن والسنة يف الكفاءة ً
يتابع الشيخ الصفار حديثه عن إشكالية التباعد والقطيعة بني أتباع املذاهب بالقول:
إن أهل كل مذهب يعتربون مذهبهم هو احلق واألصح ،لذلك فإهنم حيرصون عىل جتنيب
أبنائهم وبناهتم األجواء والظروف التي قد تؤثر عىل التزامهم املذهبي ،كاش ًفا ما تشري إليه
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بعض فتاوى الفقهاء بعنوان خوف الضالل ،أو وجود حمذور ،يقول السيد الشريازي يف
إجابته عن سؤال :هل جيوز للمرأة الشيعية الزواج من الرجل السني؟ اجلواب( :املشهور
اجلواز إال إذا كان هناك حمذور ـ كام لو ُعلم بأنه جيربها عىل التربي من أهل البيت ،Bأو
أنه ال يسمح هلا بأداء طقوسها وشعائرها املذهبية ـ).

ويقول السيد السيستاين( :جيوز زواج املؤمن من املخالفة غري الناصبية ،كام جيوز زواج
املؤمنة من املخالف غري الناصبي عىل كراهة ،نعم إذا خيف عليه أو عليها الضالل حرم).

ونقل ابن أيب قدامة احلنبيل يف املغني عن اإلمام أمحد بن حنبل قوله( :ال يزوج بنته من
َح ُر ِ
ي ،فإذا كان ال يدعو فال بأس)،
ي مرق من الدين ،وال من الرافيض ،وال من القدَ ِر ّ
ور ّ
وقوله( :فإذا كان ال يدعو فال بأس) إشارة إىل أن املنع هو للخوف من التأثري املذهبي ،فإذا
مل حيذر ذلك من الزواج فال بأس من التزويج وإن كان من تلك الفئات.
خالصة القول ،كام يستنتج الشيخ الصفار ،أن املسألة مرتبطة بأجواء التعايش السلمي،
واالحرتام املتبادل ،أما املنع والتحفظات القائمة ،فهي بسبب العالقات غري الطبيعية بني
(((
أتباع املذاهب ،فإذا ما سادت احلالة اإلجيابية ،فلن يكون مربر للمنع والتحفظات.

((( من كتاب رؤية حول السجال املذهبي .ص 41

عاشرًا:
التعايش من أجل البناء والتعمير

أيضا يف خطاب الشيخ الصفار
مفردة التعايش من الكلامت التي دائماً ما ترد وتتكرر ً
اإلصالحي ،حيث ال بديل عن التعايش السلمي لكل الذين يعيشون عىل أرض واحدة،
مهام تنوعت وتعددت انتامءاهتم ومشارهبم ،بعيدً ا عن املراهنة عىل تغيري املعتقدات
والقناعات بالرتغيب أو الرتهيب ،فال بديل للجميع عن االنصهار يف بوتقة الوطن
الواحد ،مع اإلقرار بالتنوع املذهبي والفكري.

والتعايش ،كام يقول الشيخ الصفار ،ال يتحقق إال باملساواة بني املواطنني يف احلقوق
والواجبات ،وتكافؤ الفرص ،دون متييز أو تصنيف ،وباالحرتام املتبادل ،والتوقف عن
التعبئة والتحريض من كل جهة جتاه األخرى ،فالتعايش هو اخليار املنطقي الصحيح ،وال
بديل عنه إال التفريط بمصلحة الوطن ،ومتزيق وحدة األمة ،ومساعدة األعداء عىل نيل
(((
أطامعهم ومآرهبم.

إن نمو وتصاعد حاالت التباعد والتباغض والكراهية بني أبناء الوطن الواحد،
وخاصة يف املجتمعات املتباينة طائف ًّيا ودين ًّيا ،جيعل فرص التعايش والسالم تتضاءل
وختبو ،حيث تتباعد خالهلا املسافات اإلنسانية ،وتتسع فرص التعصب ،وتطغى عىل
اجلميع الكراهية املتبادلة ،وقد تنزلق فيه األمور إىل ما ال حيمد عقباه من عنف وفوىض
قاتلة.

((( من كتاب السلفيون والشيعة نحو عالقة أفضل .ص 44
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ولن يتحقق التعايش السلمي وتسود روح املحبة بني أبناء الوطن الواحد ،إال عىل
أساس االعرتاف واالحرتام املتبادل ،وحفظ احلقوق اإلنسانية والوطنية ،ونبذ املشاحنات
واملهاترات املذهبية والطائفية ،مع التأكيد عىل «حرمة دم كل مسلم ،سن ًيا كان أو شيع ًيا،
(((
وحرمة عرضه وماله ،والتربؤ من كل من يسفك دمً ا حرامً ا أ ًيا كان صاحبه».
ويرى الشيخ الصفار أن هنج املساجالت املذهبية يف ّ
حل ومعاجلة اخلالفات العقدية
يكرس واقع الرصاع ،ويشعل
ليس
ً
صحيحا وال جمد ًيا وال يوصل األمة إىل نتيجة ،بل ّ
ساحة األمة بالفتن ،ويشغلها عن مصاحلها احلارضة ،ويعطي الفرصة لتدخالت األعداء،
مضي ًفا أن هذا النهج قد أخذ فرصته الطويلة الكافية طيلة العقود والقرون املاضية ،فكانت
نتيجته ترا ًثا ضخماً من املساجالت واملامحكات واملناظرات ،التي استهلكت وقتًا طويلاً
من العلامء وطاقات األمة ،إضافة إىل سجل من األحداث يف النزاعات والرصاعات التي
عادة ما ترافق مثل تلك املناظرات.

وبنا ًء عىل هذه الرؤية يفضل الشيخ الصفار االبتعاد عن املساجالت املذهبية ،أو وضع
أي مذهب عىل املحك ،ويرى أن التعايش بني أتباع املذاهب ،وبقاء أهل كل مذهب عىل ما
اقتنعوا به واختاروه ألنفسهم ،مع رضورة وقف اإلساءة من أي طرف لآلخر بالتكفري أو
(((
حق كل طرف بأن يطرح رأيه ورؤيته.
التحريض ،أو النيل من رموزه ومقدساته ،مع ّ

إنه ملن املهم ونحن نتحدث عن مفهوم التعايش ،أن يكون لدينا االستعداد لقبول
االختالف يف الرأي ،فمقتىض تعدد املذاهب ،كام يوضح الشيخ الصفار ،هو تعددية
اآلراء ،حيث ألفت األمة االختالف يف الرأي منذ عهد الصحابة والتابعني وتابعي التابعني
واىل يومنا هذا ،ويكفي االتفاق يف أصول العقيدة وأركان اإلسالم وفرائضه ،أما التفاصيل
العقدية والفروع الفقهية فميدان االختالف فيها واسع عند األئمة واملجتهدين ،ال يخُ رج

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 56
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 89
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من امللة وال يستوجب التكفري ،وال يربر القطيعة والعدوان.

(((

ويف الوقت الذي ال جدوى فيه من إلزام اآلخرين بام نراه ونلتزمه من عقيدة وهنج،
يرى الشيخ الصفار أنه يمكن للجميع االحتاد والتعاون عىل األصول واملشرتكات الدينية
التي جيمعون عليها ،مع احتفاظ كل طرف بقناعاته ومتبنياته ،وكام قيل :نتعاون يف ما اتفقنا
بعضا فيام اختلفنا فيه.
عليه ويعذر بعضنا ً
ويلفت الشيخ الصفار إىل أن عهود اخلالف والفرقة ومعارك النزاع والرصاع كانت
من وحي عقلية الوصاية عىل اآلخرين ،وحماولة فرض الرأي عليهم ،وقد رأينا نتائج ذلك
يف الواقع السيئ الذي تعيشه األمة ،ويف عدم استطاعة أو قدرة أي طرف عىل إلغاء اآلخر،
مما حيتم علينا التعامل مع الواقع القائم كام هو ،والرتكيز عىل األصول واملصالح املشرتكة،
كثريا ،عىل حساب التنمية
واالجتاه لبناء أوطاننا وجمتمعاتنا ،فقد انشغلنا بخالفاتنا املذهبية ً
والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي سبقتنا إليه أمم األرض وشعوب الدنيا بمسافات
كبرية ،وأصبحنا أمة مستضعفة ،تعاين من االستبداد والتخلف الداخيل ،وتنتهك حرماهتا
(((
القوى اخلارجية.

التعاي�ش طريق �إلى التنمية والتقدم
ويعتقد الشيخ الصفار أن أول خطوة تضعنا عىل طريق التنمية والتقدم ،هي امتالك
بعضا ،واحرتم كل واحد منا
إرادة التعايش والقدرة عىل حتقيقه ،فإذا ما اعرتفنا ببعضنا ً
ٍ
حينئذ يمكننا العمل م ًعا لتجاوز حالة التخلف العميق
اآلخر ،واقر برشاكته ودوره،
واالنطالق نحو أفق احلضارة الواسع ،فاملسافة بيننا وبني ركب احلضارة والتقدم بعيدة
شاسعة ،ونحتاج إىل بذل أقىص اجلهود ،وتفعيل كل الطاقات والقدرات ،حتى نقطع
شو ًطا من ذلك الطريق الطويل.
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 80
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 81
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فالتنمية حتدٍّ صارخ ،حتى لألقطار التي تنعم بالسالم واالستقرار ،كام أن هناك
سبا ًقا عامل ًيا حممو ًما بني الدول الصناعية واملتقدمة نفسها ،كام هو واضح اليوم بني أمريكا
واليابان ،فلو حتركنا ومشينا بنفس الرسعة التي يميش هبا اآلخرون ،ملا استطعنا اللحاق
هبم ،لوجود مسافة كبرية فاصلة ،فمن يقطع أمامك ألف كيلو مرت ويسري برسعة 120
كم يف الساعة ،لن تدركه أبدً ا إذا مشيت أنت بنفس الرسعة ،بل البد لك من مضاعفة
تعوض ما فاتك من املسافة التي قطعها أمامك.
الرسعة ،لعلك ّ

إال أن ما يع ّطل سري األمة عىل طريق التنمية والتقدم ،كام جيزم الشيخ الصفار ،هو
يعوق أي حماولة للنهوض واإلقالع ،فشعوبنا
واقع التنافر واالحرتاب الداخيل الذي ّ
كسائر املجتمعات البرشية ،تتنوع ضمنها االجتاهات ،وتتعدد االنتامءات ،دين ًيا وقوم ًيا
وسياس ًيا ،لكن مشكلتنا أن كل اجتاه أو انتامء يعيش القلق من اآلخرين يف حميطه ،حيث
بعضا ،مما يدفع كل طرف للحذر
تسود أجواءنا حالة من الشك واالرتياب ،جتاه بعضنا ً
من اآلخر ،واالستعداد ملواجهته ،والعمل عىل إضعافه ،مما حيول بيننا وبني التعاون اجلاد
املخلص ،بل ويوجه طاقاتنا نحو اهلدم بدل البناء.
املشكلة أن أذهاننا وأفكارنا مشغولة بمعاركنا الداخلية ،وأن اجلزء األكرب من
إمكاناتنا تستنزفه تلك املعارك ،ومن الطبيعي أن يستفيد أعداؤنا من هذا الواقع السيئ،
وأن يشجعوا حالة التمزق والترشذم يف جمتمعاتنا ،لتستمر يف اخلضوع هليمنتهم ،وليأمنوا
خروج املارد اإلسالمي من قمقمه؛ ألن القوى املسيطرة يف العامل ،ال تريد لنا السري عىل
طريق التنمية والتقدم ،لتحقيق قدر من االكتفاء الذايت ،بل تريدنا حمتاجني هلا دائرين يف
عجلة اقتصادها.
والسؤال التحدّ ي الذي يطرحه الشيخ الصفار هنا ،هو :متى سنتجه ملعركتنا احلقيقية،
يف ميدان التنمية ،إذا ما ظللنا منشغلني بمعارك خالفاتنا املزمنة والزائفة؟ ومتى سنتصدى
الوهم؟
ألعدائنا الواقعيني ،ما دمنا مستغرقني يف العداوات الداخلية ْ

يشعر الشيخ الصفار بالغضب؛ ألن جراحات االحرتاب الداخيل ال تزال تنزف من
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جسم أمتنا اإلسالمية يف أكثر من مكان ،وبدرجات متفاوتة ،وهو األمر الذي يؤكد عىل
رضورة التوافق عىل مبدأ التعايش ،والقبول باآلخر ومشاركته ،بدل التفكري يف إلغائه أو
جتاهله أو هتميشه .والشيخ الصفار يقول إنه ال يألو جهدً ا يف سبيل التبشري بمبدأ التعايش،
انطال ًقا من أن التنوع ظاهرة كونية واجتامعية ،شاءهتا حكمة اخلالق ّ
جل وعال ،وأن مفاهيم
الدين وتعاليمه توجهنا للتعاطي اإلجيايب مع واقع التنوع واالختالف ،مثلام هو يف تارخينا
اإلسالمي املجيد ،الذي نجد فيه صفحات رائعة ،ونامذج مرشقة ،التي يمكن استلهام منها
(((
العربة منها والقدوة ،يف تطبيق منهج التعايش الكريم.

إن أبناء البرشية يف هذه احلياة الدنيا ،عىل تنوعهم ومتايزهم ،يعيشون ضمن حياة
مشرتكة ،متداخلة املصالح واملنافع ،وال يمكن ألي نوع من أنواع البرش أن خيتاروا
ألنفسهم زاوية من زوايا الدنيا ،فيقبعون فيها بعيدً ا عن اآلخرين ،دون أي تأثر أو تأثري،
وخصوصا مع هذا التطور العلمي والتكنولوجي اهلائل يف حياة اإلنسان ،حيث املسافات
ً
قد ألغيت ،واحلدود قد تساقطت ،وأصبحت الدنيا قرية واحدة ،مما يفرض عىل الناس
أن يتعايشوا مع بعضهم ،مهام تنوعت انتامءاهتم ،وتعددت هوياهتم ،من أجل مصاحلهم
املشرتكة ،وقد جاء يف احلديث عن اإلمام حممد الباقر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب
طالب( :Bصالح شأن الناس التعايش).

وجاء يف رواية أخرى أن رجلاً دعا بحرضة اإلمام عيل ابن احلسني زين العابدينE
قائلاً ( :ال َّلهم أغنني عن خلقك ،فر ّد عليه زين العابدين :ليس هكذا إنام الناس بالناس،
ولكن قل :ال َّلهم أغنني عن رشار خلقك) .فالناس بالناس ،وال تصلح شؤوهنم إال
بعضا ،مهام تنوعت انتامءاهتم وتوجهاهتم ،ولكن كيف يتحقق
بتعايشهم مع بعضهم ً
التعايش مع التنوع؟

هناك رشطان أساسيان ،كام يقول الشيخ الصفار ،يمكن هبام جتاوز ما تفرزه حالة
التنوع غال ًبا من إشكاليات يف التعاطي والتعايش :األول :هو ضامن احلقوق واملصالح

((( من كتاب التنوع والتعايش .ص 26
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لألطراف املختلفة ،فإذا ما شعر طرف من األطراف بانتهاك حقوقه ،أو التعدي عىل
ٍ
حينئذ أجواء التعايش ،وما حيصل غال ًبا من تنازع
مصاحله ،من قبل طرف آخر فلن تتوفر
ورصاع بني اجلهات املتنوعة يف املجتمع ،إنام هو بسبب طغيان وتعدّ ي فئة عىل حقوق
ومصالح فئة أخرى ،والفئة املضطهدة حتى وإن كانت أقلية أو ضعيفة ،إال أن شعورها
بالغبن والظالمة ،يمنعها من التفاعل اإلجيايب مع بقية الفئات ،بل يدفعها إىل التفكري يف
الثأر واالنتقام.

لذلك يشدد القرآن احلكيم ،عىل لزوم رعاية حقوق اآلخرين ،وعدم االعتداء عىل
املخالفني ،فاملؤمنون حيق هلم أن يدافعوا عن أنفسهم ،حينام يواجههم الكافرون ،ولكن
عليهم أن يقفوا عند حدود الدفاع وال يتجاوزون ذلك اعتدا ًء( :وقاتلوا يف سبيل ال َّله الذي
يقاتلونكم وال تعتدوا إن ال َّله ال حيب املعتدين) ،ويف آية أخرى يقول تعاىل( :وال جيرمنكم
شنآن قوم إن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا).

إن وجود حساسية ما ،عند فئة جتاه فئة أخرى ،ال يصح أن يؤثر عىل االلتزام بالعدل
يف احلقوق ،يقول تعاىل( :يا أهيا الذين آمنوا كونوا قوامني ل َّله شهداء بالقسط وال جيرمنكم
َآن قوم عىل أال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى) ،وال جيوز لإلنسان املؤمن أن ينحاز يف
َشن ُ
موقفه عىل حساب احلق والعدل ،لصالح انتامئه أو انشداده العاطفي ،يقول تعاىل( :يا أهيا
الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء ل َّله ولو عىل أنفسكم أو الوالدين واألقربني إن
يكن غن ًيا أو فقريً ا فال َّله أوىل هبام فال تتبعوا اهلوى إن تعدلوا).

أما الرشط الثاين الذي به يمكن جتاوز إشكاليات حالة التنوع ،كام يرشح الشيخ
الصفار ،فهو :االحرتام املتبادل ،فاإلنسانية جوهر واحد مشرتك عند أبناء البرش ،فعليهم
بعضا ،وحتى إذا ما اختلفت اجتاهاهتم ،لكنهم نظراء
أن حيرتموا إنسانيتهم باحرتام بعضهم ً
ومتساوون يف إنسانيتهم ،وكام يقول اإلمام عيل بن أيب طالب( :Eفإهنم صنفان :إما أخ
لك يف الدين ،أو نظري لك يف اخللق).
ويشجع القرآن احلكيم املسلمني عىل حسن التعامل مع املخالفني هلم يف الدين ،وأن
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يتواصلوا معهم ،عىل أساس اإلحسان واالحرتام ،وحفظ احلقوق ،ما داموا مساملني مل
يبدؤوا املسلمني بعدوان ،يقول تعاىل( :ال ينهاكم ال َّله عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل
خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن ال َّله حيب املقسطني) .وما األحالف
واملعاهدات السلمية ،التي عقدها رسول ال َّله Aمع قبائل اليهود ،وجتمعات النصارى،
وفئات املرشكني من العرب ،إال نموذج ملا يريده اإلسالم من قيام عالقات إنسانية إجيابية،
(((
بني املختلفني من أجل تعايش مشرتك.

((( من كتاب التنوع والتعايش .ص 91

أحد عشر:
إقرار التعددية الفكرية والسياسية والدينية

يعرتف الشيخ الصفار بأن مشكلة األوساط الدينية أهنا ختلط بني اعتقادها بأحقية
معتقدها ،وبني اإلقرار بحق اآلخرين يف تبني معتقداهتم ،إن اعتقاد أي جهة بأهنا عىل
احلق والصواب أمر طبيعي ،لكنها جيب أن تعرف وتعرتف بأن اآلخرين ينظرون ألنفسهم
كذلك ،ويرون أهنم عىل احلق والصواب .وإذا كان ال َّله سبحانه مل يأذن ألنبيائه أن يفرضوا
{وما َعلىَ الرس ِ
ول إِ اَّل ا ْل َبلاَ ُغ
َّ ُ
دينه ورسالته عىل الناس ،وقرص مهمتهم عىل البالغ والتذكري َ َ
ت َع َل ْي ِهم بِ ُم َص ْيطِ ٍر} ،بل دعاهم لالعرتاف بحرية
نت ُم َذك ٌِّرَّ .ل ْس َ
ني}َ { ،ف َذك ِّْر إِ َّنماَ َأ َ
المُْبِ ُ
ين}{ ،الَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
اآلخرين يف أدياهنم ومعتقداهتمَ { :لك ُْم ِدينُك ُْم َوليِ َ ِد ِ
ين}.

ألي جهة أن تفرض رأهيا أو وصايتها عىل اآلخرين؟ أو تصادر حريتهم
إ ًذا ،كيف حيق ّ
يف االعتقاد أو التعبري عن الرأي؟
يقول الشيخ الصفار :إن القبول بالتعددية الفكرية مبدأ مهم ،إال أننا مع األسف
الشديد نفتقده يف أوساطنا الدينية ،ليس بني املذاهب فقط ،وإنام حتى بني املدارس
والتيارات داخل املذهب الواحد ،وكذلك األمر بالنسبة للشأن السيايس ،فال زالت غالب
أوطاننا ختضع لسياسة الرأي الواحد واحلزب الواحد ،وال جمال للمعارضة وال لتعدد
األحزاب والتوجهات السياسية.

ويعرب الشيخ الصفار عن اعتقاده يف أن القمع الفكري والسيايس ال حيقق الوحدة،
يؤسس للرصاع واالحرتاب ،وما قد يظهر عىل السطح من
كام قد ّ
يتوهم البعض ،بل ِّ
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وحدة قرسية ،هو غطاء رقيق لرباكني ومحم غاضبة تستقر يف أعامق املجتمع ،ال تلبث
أن تنفجر عند أول فرصة سانحة ،بينام يوفر إقرار التعددية حالة من االطمئنان والثقة بني
األطراف املختلفة ،ويمكنها من صنع إطار جامع ،حتافظ من خالله عىل املصالح املشرتكة،
وهذه ليست فرضية علمية ،وال أطروحة نظرية ،بل هي واقع قائم تعيشه سائر املجتمعات
البرشية ،التي يتنوع أبناؤها يف أدياهنم ومذاهبهم وتوجهاهتم وأحزاهبم.

بحق خمتلف
لذلك فإن إقرار التعددية الفكرية والسياسية يرتتب عليه االعرتاف ّ
األطراف يف التعبري عن آرائها وإعالن مواقفها ،وممارسة شعائرها الدينية وأنشطتها
السياسية ،وإقامة مؤسساهتا االجتامعية ،ضمن قانون خيضع له اجلميع ،دون هيمنة
(((
واستعالء من أحد ،أو هتميش وإقصاء ألحد.

موقف الإ�سالم من حاالت التنوع والتعدد
ومن هذا املنطلق دائماً ما يطرح السؤال التايل :ما هو موقف اإلسالم من وجود
حاالت التنوع والتعدد ،وهل هو موقف إجيايب أم سلبي؟ وهل يعطي اإلسالم رشعية
الوجود للعقائد واملذاهب واالجتاهات الفكرية املخالفة له؟ وهل يفرض عىل أصحاهبا
اإلذعان له من دون قناعاهتم؟ وهل يكره الناس عىل اعتناقه؟
يالحظ الشيخ حممد مهدي شمس الدين أنه من خالل واقع التاريخ ،ومن نصوص
الترشيع ،وأحكام اجلامعات غري املسلمة ،أن دار اإلسالم تتسع لغري املسلمني ،وهؤالء
يتمتعون يف دار اإلسالم باحلقوق السياسية واإلنسانية الكاملة ،مضي ًفا أن هذا األمر
رشع مبدأ التنوع العقائدي
يكشف بصورة غري قابلة للريب عىل الظاهر ،أن اإلسالم ّ
يف املجتمع ،عىل أن يكون هذا التنوع يف الدولة اإلسالمية حتت سلطة اإلسالم ،وحتت
رشعية السلطة اإلسالمية التي تقبل بوجود هذه التنوعات ،وتعطي ألصحاهبا احلق يف أن
يامرسوا التنظيامت والتعابري املالئمة عن مضموهنم االعتقادي فيام بينهم ،وال يؤثر تنوعهم

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 118
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العقائدي عن املسلمني يف استحقاقهم للتمتع باحلقوق اإلنسانية األساس ،سياسية كانت
أو غري سياسية؛ ألن هذه احلقوق كفلها هلم اإلسالم.
فمن الناحية الفقهية يرى الشيخ شمس الدين أن الرشيعة اإلسالمية تقر مبدأ التنوع،
وأن االنطباع السائد خطأ عن أن اإلسالم يلغي مجيع التنوعات يف داخله ،وال يسمح
ملجتمعه بأن حيتوي عىل أية تنوعات ،وأن أي تنوع من هذه التنوعات إذا سمح به فإن
املنتمني إليه يكونون مواطنني من الدرجة الثانية ،أو الثالثة ،بحيث يكونون مسلويب
احلقوق التي خيوهلا هلم النظام اإلسالمي العام للمواطن ،فإنه أمر ال يوافق عليه من الناحية
الفقهية ،وأن بعض ما يبدو أنه مسلامت فقهية يف املسألة السياسية ،ويف الفقه السيايس،
ويف الفقه اإلداري والتنظيمي ،قد أخضعه للنقاش بقصد فهم صحته ،وذلك يف أبحاثه
كثريا مما يبدو أنه مسلامت يف الفقه السيايس والفقه
الفقهية ،حيث خلص فيها إىل أن ً
التنظيمي اإلداري ،ما هو إال من الظواهر التنظيمية والترشيعية التدبريية ،التي اقتضاها
ظرف تارخيي خاص ،حيث كان وضع املجتمع ،وعالقات دار اإلسالم ،أو دول اإلسالم
باألغيار تقتيض هذه التدابري ،أما يف زماننا ،كام يستنتج الشيخ شمس الدين ،فإن املجال
يتسع ،ووف ًقا لألدلة الرشعية من الكتاب والسنة ،لرؤية فقهية أخرى حول هذا املوضوع.

إن السعي إىل بحث مشكلة عامل األفكار خارج اإلسالم ،يتطلب قبل كل يشء البحث
عن مشكلة عامل األفكار داخل اإلسالم أولاً  ،حسبام يرى الشيخ شمس الدين ،حيث
ينبغي أن ننهي املشكلة التي عاشها املسلمون منذ قرون طويلة ،منذ هنايات القرن األول
ل َّلهجرة وبدايات القرن الثاين ،وهي مشكلة نظر فيها أبناء املذاهب اإلسالمية إىل بعضهم
وكأهنم ينتمون إىل عوامل خمتلفة ،حيث وصلت هذه النظرة السلبية جتاه اآلخر إىل حدِّ سلب
رشعية الوجود أو الرشعية الكاملة عنه ،ويف بعض احلاالت سلبت الرشعية املطلقة عن
املذهب املخالف ،ويف حاالت أخرى يعطى فيها رشعية ناقصة ،حترم معتنقيه من كثري من
(((
حقوقهم اإلنسانية الرشعية ،التي أقرهتا هلم الرشيعة العامة والرشائع اخلاصة.
((( من املقدمة التي كتبها الراحل الشيخ حممد مهدي شمس الدين لكتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم.
ص .13
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ور ًّدا عىل سؤال حول أسباب التوتر املذهبي والطائفي الذي تعيشه األمة اإلسالمية،
قدر حمتو ٌم ،علينا أن ندفع ثمنه إىل يوم الدين ،أم أنه حالة طارئة ويمكن التعايش
وهل هو ٌ
معها ،عبرَّ الشيخ الصفار عن اعتقاده بأن هذا التوتر املذهبي ما هو إال مفرد ًة من مفردات
التوترات العديدة التي تشهدها وتعيشها جمتمعاتنا ،فهناك إىل جانب هذا التوتر املذهبي،
توترات عرقية ،قومية ،قبلية ،سياسية وفكرية بني خمتلف التيارات ،واملشكلة أن جمتمعاتنا
مستوى من النضج والتقدم ُيمكنها أن تقبل حالة التعددية يف املجاالت
مل تصل بعد إىل
ً
مظهر من مظاهر هذه احلالة التي تعيشها جمتمعاتنا ،وليس
املختلفة .والتوتر املذهبي هو
ٌ
هي حالة وحيدة ،إال أن ما جيدر اإلشارة إليه هو أن التوتر حينام ينبعث من حالة دينية،
مظهر من مظاهر عدم النضج واالستقرار الذي
تكون خطورته وتأثريه أكرب ،وإال فهي
ٌ
تعيشها جمتمعاتنا.

أمرا جديدً ا أو طارئًا يف تاريخ
ويلفت الشيخ الصفار النظر إىل أن التعدد املذهبي ليس ً
ٍ
مذهب واحد
مر قرن من الزمان عىل األمة اإلسالمية كانت منصهرة فيه ضمن
األمة ،فام َّ
أو ٍ
اجتاه واحد ،فمنذ القرن األول لإلسالم بدأت بذور هذه التعددية ،وهذا التنوع املذهبي،
عىل املستوى الفكري والسيايس ،أو عىل املستوى الفقهي .املذاهب اإلسالمية املوجودة
اليوم ليست وليدة هذا القرن أو هذا العرص ،فالسنة والشيعة موجودان منذ القرن األول
ٍ
أحداث طوال تاريخ
انجر إليه من
بنا ًء عىل مسألة اخلالف حول اخلالفة واإلمامة ،وما ّ
–أيضا –بمذاهبهم املتعددة ،واملدارس
األمة يف الفرتات املاضية ،وكذلك وجود اخلوارج ً
التي كانت موجودة من أشاعرة ومعتزلة وقدرية ومرجئة ،ومن خمتلف التوجهات ،كلها
واقع قائم
كانت موجودة منذ القرون السابقة ،فهي حال ٌة قديمة ،قدم تاريخ األمة ،وهي ٌ
تعيشه األمة يف هذا العرص ،وسيبقى إىل أن يشاء ال َّله سبحانه وتعاىل.

التعدد وخيار التعاي�ش
ويف ّ
ظل هذا الواقع التعددي الذي نعيشه اليوم ليس أمامنا إال أحد ثالثة خيارات ،كام
يفرتض الشيخ الصفار ،شأننا يف ذلك شأن بقية املجتمعات البرشية يف تعدداهتا وتنوعاهتا
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الدينية والفكرية والسياسية:

اخليار األول ـ املراهنة عىل إلغاء حالة التعدد ،وأن تتوحد األمة ،ويتوحد املسلمون
ضمن مدرسة عقدية واحدة ،حيث يطمح البعض ويراهن عىل أن جتتمع األمة وتتفق عىل
ٍ
ٍ
طموح مثايل ،إذ كيف ُيمكن إلغاء هذه التعددية
واحد يف كل هذه التفاصيل ،لكنه
رأي
ٌ
املذهبية العريقة يف تاريخ األمة ،واملستند إىل اجتهادات وآراء علمية خمتلفة.

وبدعوى حتقيق هذا الطموح قد يلجأ البعض إىل أحد االجتاهات التالية ،كام يرشح
الشيخ الصفار:
ٍ
باجتاه واحد ،إال أنه من الواضح
األول :القوة ،بأن ُيفرض عىل الناس أن يتجهوا
كثري من
واملسلم به أن املعتقدات واآلراء الدينية ال ُيمكن أن ُيتعامل معها بالقوة ،فهناك ٌ
املجتمعات التي ُفرضت عليها بعض اآلراء واملعتقدات الدينية أو املذهبية ،إال أن ذلك
زال بمجرد انتهاء عامل القوة والقهر .والقرآن الكريم يؤكد هذه احلقيقة ،فيقول تعاىل:
{ال إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين} ،فاملراهنة عىل أن توحد األمة عىل أساس القهر والفرض ،مراهنة
غري ممكنة وغري عملية ،وقد ُجربت يف داخل األمة وخارجها فلم توصل إىل نتيجة.

الثاين :الرتغيب ،بمعنى أن أحد املذاهب ُيقنع بقية أتباع املذاهب األخرى بأن يتنازلوا
أمر غري عميل وغري فعيل .وهذا ال يرتبط بمسألة حق
عن آرائهم ومذاهبهم ،وهذا ً
أيضا ٌ
وباطل فقط ،فنحن نؤمن بأن اإلسالم هو احلق ،وبأن أقدر الناس عىل تبيني هذا احلق هو
رسول ال َّله ،Aومع ذلك فقد كان يف عهده هيود ونصارى مل ُيغريوا دينهم وعقيدهتم.
فاملسألة إ ًذا ال تقف عند احلق والباطل ،ولكن هناك عوامل عديدة هلا دور يف وجود وبقاء
اآلراء واملعتقدات الدينية واملذهبية ،والقرآن الكريم يوضح هذه احلقيقة بجالء ،فيقول
ِ
تعاىل خماطبا نبيه{ :و َلئِن َأ َتي َ ِ
َاب بِك ُِّل آ َي ٍة َما َتبِ ُعوا ِق ْب َلت َ
ْت بِتَابِ ٍع
َك َو َما َأن َ
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
ت ا َّلذ َ
ً
َ ْ ْ
ِ
ِق ْب َلت َُه ْم َو َما َب ْع ُض ُه ْم بِتَابِ ٍع ق ْب َل َة َب ْع ٍ
ض} ،لذلك فإن املراهنة عىل أن تتغري املذاهب أو يرتك
ٍ
ٍ
واحد سن ًّيا كان أو
بمذهب
أصحاب املذاهب األخرى مذاهبهم ومدارسهم ويقتنعوا
شيع ًّيا هذه مراهن ٌة غري واقعية.
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اخليار الثاين :استمرار حالة الرصاع والتوتر ،التي قد تنخفض يف بعض األحيان ،وقد
تطفو عىل السطح أحيانًا أخرى .واستمرار هذه احلالة من التوترات ال تنسجم مع القيم
واألخالقيات الدينية التي ينبغي أن حيملها كل إنسان مسلم يقرأ القرآن ،ويقرأ أحاديث
الس ْل ِم كَا َّف ًة} ،كام أن استمرار
رسول ال َّله ،Aفالقرآن يدعو الناس إىل السلم{ :ا ْد ُخ ُلوا فيِ ِّ
الرصاع الطائفي واملذهبي له آثار ومضاعفات سيئة ،وهو ما رأيناه يف تاريخ األمة ،ونعيشه
اآلن يف واقع األمة ،ومن أهم تلك املضاعفات ،أن الرصاع يف حال استمراره يؤدي إىل
إعاقة مسرية التنمية أول ،و ُيفقد أوطاننا حالة االستقرار ثان ًيا ،كام يؤدي ثال ًثا إىل تشويه
سمعة اإلسالم ،عند أجيالنا الناشئة ،وأمام العامل ،وهو األمر الذي يدفعنا للتساؤل :ماذا
يمكن أن نقول للعام الذي ينظر إلينا ونحن نتقاتل فيام بيننا ،عىل أساس اختالفاتنا املذهبية
والفقهية؟

وأخريً ا ،فإن حالة التوتر والرصاع املذهبي تُعطي أفضل الفرص للتدخالت
كثريا يف هذه احلالة غري املستقرة وضمن األوضاع املتشنجة،
اخلارجية؛ ألن العامل لن يرتكنا ً
وسوف يستفيد منها كفرصة ملامرسة نفوذه وهيمنته وللتدخل يف شؤوننا الداخلية ،وها
نحن نرى كيف أن اآلخرين ينتظرون أي فرصة للنزاع لكي يتدخلوا ،لذلك فإن استمرار
حالة الرصاع ال تنسجم مع مبادئنا الدينية التي نحملها ،وترضنا يف واقعنا احليايت حالاً
ومستقبلاً .

اخليار الثالث :هو التعايش ،كام تعايش املسلمون يف عصورهم األوىل ،فقد كان أئمة
بعضا ،ومل تكن هذه احلالة من
بعضا ،وحيرتمون بعضهم ً
املذاهب يلتقون مع بعضهم ً
التوتر هي احلالة السائدة والدائمة ،وإن كانت تربز يف بعض األحيان نتيجة عوامل معينة،
ومستوى من التعايش السيايس
مستوى من التوحد،
سياسية أو اجتامعية ،ولكن كان هناك
ً
ً
واالجتامعي ،وقد ورد يف رواية عن اإلمام حممد الباقر ،وهو من أحفاد الرسول Aأنه
بعضا ،وهو اخليار الذي
قال( :صالح شأن الناس التعايش) ،أي أن يتعايشوا مع بعضهم ً
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ينبغي أن نسري باجتاهه وننحو نحوه.

(((

التنوع والتعدد حقيقة دينية
لقد حتدث القرآن احلكيم عن تعدد الديانات ،وأثبت ذكر أهم الديانات الساموية
ربا ذلك التعدد واالختالف ظاهرة طبيعية يف هذه احلياة ،ملا منح ال َّله تعاىل
والوثنية ،معت ً
اإلنسان من حرية اختيار ،وأودع يف نفسه من نوازع اخلري والرش ،أما احلسم والفصل بني
مؤجل إىل ما بعد احلياة الدنيا ،حيث يقول سبحانه وتعاىل{ :إِ َّن
أتباع هذه الديانات فهو ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َأشرْ َ كُوا إِ َّن ال َّله َي ْف ِص ُل
الصابِئ َ
وس َوا َّلذ َ
ني َوالن ََّص َارى َوالمَْ ُج َ
ين َها ُدوا َو َّ
ين َآمنُوا َوا َّلذ َ
ا َّلذ َ
ِ ِ
ش ٍء َش ِهيدٌ }.
َب ْين َُه ْم َي ْو َم ا ْلق َي َامة إِ َّن ال َّله َعلىَ ك ُِّل يَ ْ

يشري الشيخ الصفار إىل أن املتمعن يف جوهر املعنى القرآين يف هذا املجال ،وضمن
سياقه املوضوعي ،يالحظ دون أدنى شك ،طبيعة اإلقرار القرآين بحقيقة االختالف
الديني بني بني البرش ،بل ويبسط مدارات احلديث عن ذلك يف أكثر من جهة وموضوع،
فأول :ال يـمكن إلغاء حـالة التعدد الديني بالقوة والفرض حيث {ال إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
اً
ين} ،و
{ َلك ُْم ِدينُك ُْم َوليِ َ ِد ِ
ين} .ثان ًيا :املؤمن بدين ال َّله ،عليه أن يعتمد األسلوب الالئق املناسب
يف الدعوة إىل دينه ،دون هتريج أو جتريح أو تشنج وانفعال{ :ا ْد ُع إِ ىَل َسبِ ِ
يل َر ِّب َ
ك بِالحِْ ك َْم ِة
َوالمَْ ْو ِع َظ ِة الحَْ َسن َِة}.
ٍ
حينئذ
وثال ًثا :يفرتض أن يستهدف اإلنسان من تدينه الوصول إىل احلقيقة ،فال بدّ له
ِ
ين
من االنفتاح عـىل الديانات واآلراء األخرى ،بحـ ًثا عن
ّ
احلـق والصواب{ ،ا َّلذ َ
يصح له أن ينكفئ عىل عقيدته املوروثة ،دون
ون َأ ْح َسنَ ُه} .وال
ون ا ْل َق ْو َل َف َي َّتبِ ُع َ
َي ْست َِم ُع َ
ّ
ِ
ِ
ون
َان آ َباؤُ ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
اءنَا َأ َو َل ْو ك َ
تفكري أو نقاش َّ
{الر ُسول َقا ُلوا َح ْس ُبنَا َما َو َجدْ نَا َع َل ْيه آ َب َ
ون} ،لذا ينبغي أن يسود احلوار السليم بني الديانات املختلفة ،اعتام ًدا عىل
َش ْي ًئا َوال هَ ْيتَدُ َ
ات ُذوا ِمن دونِ ِه َ هِ
الدليل والربهان َ
{أ ِم خَّ َ
آل ًة ُق ْل َهاتُوا ُب ْر َها َنك ُْم} ،واحلوار بني األديان جيب
ْ ُ
((( من كتاب رؤية حول السجال املذهبي .ص 69
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أن يكون موضوعيا هادئًا ،عىل أساس االحرتام املتبادل {وال تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب إِ اَّل
َ
ً
بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}.

وراب ًعا :االختالف الديني بني الناس ال ينبغي أن يؤدي إىل الرصاع والنـزاع ،فاألصل
تسول له
يف العالقة بني أبناء البرش ،هو التعايش واالنسجام ،واالحرتام املتبادل ،أما من ّ
نفسه االعتداء عىل املختلفني معه ،فال بدّ من ردعه ومواجهة عدوانه{ :ال َين َْهاك ُُم ال َّله َع ِن
ِ
ِ ِ ِ َ
ين َو مَل ْ خُ ْ ِ
ين مَل ْ ُي َقاتِ ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
وه ْم َو ُت ْق ِس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّله
َب ُ
ا َّلذ َ
ير ُجوك ُْم م ْن د َيارك ُْم أ ْن ت رَ ُّ
ِ ِ
ِ
ني}.
ب المُْ ْقسط َ
يحُ ُّ

واخلالصة التي ينتهي إليها الشيخ الصفار هي أن اإلسالم ينهى عن جرح مشاعر
أتباع الديانات حتى لو كانت وثنية ،بسب مقدساهتم؛ ألن ر ّد فعلهم الطبيعي سيكون
ِ
ون ِم ْن ُد ِ
ون ال َّله َف َي ُس ُّبوا ال َّله َعدْ وً ا بِغ رْ ِ
َي ِع ْل ٍم
ين َيدْ ُع َ
{وال ت َُس ُّبوا ا َّلذ َ
سب مقدّ سات املسلمني َ
ّ
ٍ
ِ
ِ
(((
ك ََذل َ
ك َز َّينَّا لك ُِّل ُأ َّمة َع َم َل ُه ْم}.

التنوع من �أجل التعارف والتوا�صل الإن�ساني
إذا كان التنوع نا ًجتا عن التاميز يف اخللفيات ،أو الثقافات ،أو أنامط وظروف احلياة،
أو غري ذلك ،من جوانب االختالف والتاميز ،فإن هذا التنوع جيب أن يكون داف ًعا نحو
التعارف والتواصل ،بني املجاميع البرشية املختلفة ،وذلك من أجل اً
أول :أن تط ّلع كل
جمموعة برشية ،عىل واقع املجاميع األخرى ،وتتعرف خصوصياهتا ومميزاهتا ،فاإلنسان
حب اال ّطالع ،والرغبة يف املعرفة والعلم ،كام أنه يميل إىل أبناء جنسه ،وذلك
جمبول عىل ّ
حافزا للتعارف والتواصل بني أبناء البرش يف الوضع الطبيعي.
يشكل ً
تعرف كل أمة لواقع األمم األخرى ودراستها هلا ،يثري جتربتها ،ويتيح
وثان ًيا :أن ُّ
هلا فرصة االستفادة من نقاط قوة اآلخرين ،وتاليف مكامن الضعف لدهيم .لذلك يشري
القرآن احلكيم ،إىل حقيقة أن التنوع ينبغي أن يكون داف ًعا للتعارف لقوله تعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا
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َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ ال َّله
الن ُ
َأ ْت َقاك ُْم}.

بيد أن االهتامم بالتعارف بني األقوام واألمم ،ينبغي أن ينبثق من أرضية االحرتام
املتبادل ،أما حينام تستهني جمموعة باآلخرين ،وتنظر إليهم نظرة احتقار وازدراء ،ويمتلكها
جتاههم الشعور بالتعايل ،فإهنا لن تتجه الستكشاف ما لدى اآلخرين من نقاط القوة،
يمهد للدعوة إىل التعارف ،بإدانة نظرة السخرية
وصفات اخلري ،لذلك فإن القرآن احلكيم ّ
ِ
ين َآمنُوا ال َي ْسخَ ْر َق ْو ٌم ِم ْن
واالزدراء بني األمم واألقوام ،فيقول سبحانه وتعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
َقو ٍم عسى َأ ْن يكُونُوا َخيا ِمنْهم وال نِساء ِمن نِس ٍ
اء َع َسى َأ ْن َيك َُّن َخ رًْيا ِمن ُْه َّن} ،مع التأكيد
رًْ ُ ْ َ َ ٌ ْ َ
َ
ْ َ َ

عىل أن تقويم اآلخرين ،ال ينبغي أن يقف عند حدود املظاهر واألشكال ،بل جيب التعمق
(((
يف البحث عن الصفات الفاضلة والسامت الكريمة{ :إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ ال َّله َأ ْت َقاك ُْم}.

التنوع الإن�ساني والتناف�س الإيجابي
من الطبيعي أن تسعى كل مجاعة برشية لتعزيز موقعها ،وتأكيد ذاهتا ،أمام اجلامعات
األخرى ،ولكن السؤال :ما هو الطريق واألسلوب املناسب لتحقيق هذا التعزيز
والتأكيد؟

هناك منهجان وأسلوبان لتحقيق ذلك ،كام يقول الشيخ الصفار ،األول :من خالل
العمل عىل إضعاف اآلخر ،وتدمري نقاط قوته ،وإعاقة حتركه وتقدمه ،وحينها ينهار اآلخر،
بارزا قو ًيا يف الساحة ،إذ ال توجد قوة أخرى تزامحه ،أو
أو يضعف ،ليبقى ذلك الطرف ً
يف مستوى مزامحته .أما املنهج الثاين :فينطلق من خالل الرتكيز عىل تقوية الذات ،وتنمية
القدرات الذاتية ،إلحراز التقدم عمل ًيا عىل اآلخر.
ومن البدهيي القول إن املنهج األول هو أسلوب الرصاع والنزاع ،وأما املنهج الثاين
فهو طريق التنافس اإلجيايب ،بيد أن أسلوب الرصاع والنزاع يك ّلف البرشية الكثري من

((( من كتاب التنوع والتعايش .ص 76

328

المسألة الطائفية في خطاب الشيخ الصفار

تنصب جهود
الضحايا واخلسائر ،فهو يشغل كل جهة باجلهة األخرى ،وبدلاً من أن
ّ
كل من الطرفني يف إعامر األرض ،وتقدم احلياة ،ترصف يف التحطيم املتقابل للمكاسب
واإلنجازات ،وهتدر يف املواجهة والرصاع.

والقرآن الكريم يوجه البرشية إىل أن تستفيد من واقع التنوع يف إذكاء روح املنافسة
اإلجيابية ،بأن تسعى كل جهة لبناء ذاهتا ،وأن تثبت تفوقها وتقدمها عرب ما تنجزه من أعامل
اخلري والصالح ،وما حتققه من عامرة لألرض وخدمة للحياة ،فسبحانه وتعاىل يقول:
{لِك ٍُّل جع ْلنَا ِمنْكُم شرِ ع ًة و ِمنْهاجا و َلو َشاء ال َّله لجََ ع َلكُم ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َو َلكِ ْن لِ َي ْب ُل َوك ُْم فيِ َما
َ ْ َّ َ
َ َ
ْ ْ َ َ َ ً َ ْ َ
آتَاكُم َفاس َتبِ ُقوا الخَْ ي ِ
ون}.
ات إِ ىَل ال َّله َم ْر ِج ُعك ُْم مَجِي ًعا َف ُينَ ِّب ُئك ُْم بِماَ ُكنْت ُْم فِ ِيه خَ ْتتَلِ ُف َ
ْ ْ
رْ َ

وتأكيدً ا عىل حمورية اإلنتاج والعمل ،بني اجلامعات املتنوعة ،بدل إضاعة اجلهد،
واالهتامم بالنزاع واجلدال ،وردت آيات عديدة يف القرآن احلكيم ،تعترب العمل هو املفصل
اجو َننَا فيِ ال َّله َو ُه َو َر ُّبنَا َو َر ُّبك ُْم َو َلنَا َأ ْعماَ ُلنَا َو َلك ُْم َأ ْعماَ ُلك ُْم}،
واملحور ،يقول تعاىلُ { :ق ْل َأ حُ َت ُّ
السباب والشتم ،مع املخالفني
واملؤمنون الواعون ال يس ّفون بأنفسهم إىل مستوى تبادل ّ
{وإِ َذا َس ِم ُعوا ال َّلغ َْو َأ ْع َر ُضوا َعنْ ُه َو َقا ُلوا
هلم ،بل يركزون عىل قضية العمل كحدٍّ فاصلَ :
ِِ
ِ
وأساسا فإن احلياة الدنيا ميدان
ني}.
َلنَا َأ ْعماَ ُلنَا َو َلك ُْم َأ ْعماَ ُلك ُْم َسال ٌم َع َل ْيك ُْم ال َن ْبتَغي الجَْ اهل َ
ً
لتفجري طاقات اإلنسان ،وتفعيل كفاءاته ،والتقدم والفوز هو لألكثر كفاءة ،واألحسن
(((
عملاً
وإنتاجا {ا َّل ِذي َخ َل َق المَْ ْو َت َوالحَْ َيا َة لِ َي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َس ُن َع َمل}.
ً

التنوع الثقافي الخلاّ ق
جيب التأكيد عىل أولوية عالقات التواصل والتفاعل بني اجلامعات البرشية ،وسلوك
طريق التنافس اإلجيايب فيام بينها ،من أجل إعامر األرض وتقدم احلياة البرشية ،بعيدً ا عن
عالقات التصادم وافتعال األزمات والتحطيم املتبادل للمكاسب واإلنجازات البرشية
وهدر اإلمكانات يف مواجهات ورصاعات مكلفة وباهظة الثمن والتكاليف عىل اجلميع،
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بل من املهم أن تسود العالقات البرشية روح األخوة واحلميمية وإبراز ما حتمله من قيم
إنسانية ،واحلرص عىل تكريم اإلنسان مهام اختلف جنسه ولغته ودينه ،واحرتامه ورعايته
وتقديره واحتضان مواهبه وتفجري طاقاته وتفعيل كفاءاته.

كام جيب التمييز بني التفاعل والتواصل ،الذي حيدث نتيجة االحتكاك والتواصل بني
الشعوب التي تتامزج فيام بينها ،وهو ما يؤدي إىل التأثري والتأثر املتبادل فيام بينهاٌّ ،
كل حسب
مكونه الثقايف ،وبني اهليمنة التي حتاول فيها مجاعة ما أن
غزارة وقوة أو تواضع وضعف ّ
تفرض نمطها الثقايف عىل اآلخرين ،وجعله النمط الوحيد الذي جيب أن يسود وخيلد،
وهو ما يؤدي إىل اضطراب العالقة وتوترها بني اجلامعات البرشية يف كثري من األحيان،
قرصا يف فكر اآلخر أو تذوب فيه مهام ُقدّ م من مغريات وبدائل
فالثقافة ال يمكن أن تندمج ً
وخيارات خمتلفة؛ ألن املعتقدات واآلراء الدينية ال ُيمكن تفرض بالقوة عىل اآلخرين.

وعىل هذا األساس فإن التنوع الثقايف اخللاّ ق ،كام يقول جابر عصفور ،يقوم
عىل مبدأين نقيضني ملبدأي التنميط :فرض نمط واحد ،والتوحيد البرشي ّ
لكل من
االقتصاد وأشكال السياسة والثقافة يف العامل .وتنطوي أفكار التنوع اخللاّ ق عىل اإليامن
برضورة التعاون والتفاعل واالعتامد املتبادل بني الشعوب ،وإلغاء املبدأ القديم عن
املركز واألطراف ،وحتويل كل العواصم إىل مراكز متكافئة ،ال ميزة فيها ألحد عىل أحد
إال بالعطاء الذي هيدف إىل صالح البرشية ،ويف الوقت نفسه اإلعالء من ثقافة احلوار
خصوصا يف
التي تقوم بالتقريب بني الشعوب ،ويضاف إىل ذلك مبدأ االعتامد املتبادل،
ً
وأخريا،
األخطار الطبيعية الكربى التي ال تستطيع دولة واحدة أن تواجهها بمفردها،
ً
ما يرتتب عىل قبول التعددية واحرتام االختالف واحرتام اخلصوصية الثقافية واهلوية
احلضارية ،فكل أمة هلا تارخيها الثقايف وتراثها احلضاري الذي تتميز به عن غريها ،وهو
ملكها من مرياثها النوعي الذي صنعته أجيال وأجيال من األسالف عرب عصور متطاولة،
وهو ملك البرشية يف الوقت نفسه؛ ألنه من صنع أمة تتصل بغريها يف عالقة اإلنسانية
التي جتعل من أبناء الكوكب األريض عائلة واحدة متشعبة األجناس ،خمتلفة يف الصفات
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الظاهرة ،لكنها متحدة يف اجلوهر ويف البعد اإلنساين الذي يقارب بني أبناء اإلنسانية،
وهلذا فإن احرتام كل تراث إنساين ،واحلفاظ عىل كل مرياث حضاري وإبداعي هو حفاظ
عىل الرتاث اإلنساين واحلضاري لإلنسانية مجعاء ،فالتنوع مصدر غنى ،والتعدّ د عالمة
ثراء لإلنسانية التي جعلها ال َّله شعو ًبا وأوطانًا لتتعارف وتتحاور وتتبادل النفع والتعاون
دون متييز أو استعالء أو استغالل ،ودون مركز وأطراف ،فقد انتهى ذلك كله عند العقالء
(((
عىل امتداد العامل.

إن تعزيز ونرش ثقافة التعدد ،والقبول بقيم التنوع الثقايف اخللاّ ق ،سينعكس إجيا ًبا
عىل عملية النهوض والتقدم والتطور ،ويعزز املسار احلضاري يف جمتمعاتنا ،فثقافة
التعددية قيمة أساسية يف املجتمعات املتطورة ،وهي ميزة اإلنسان فيها ،فاملجتمعات التي
كرست هذه القيمة اليوم هي األكثر تقدّ ًما .فاالختالف والتنوع والتعدد هي من دون
ّ
أدنى شك مصدر غنى ثقايف وحضاري وإنساين ،وخيلق بيئة ينطلق فيها اإلبداع إىل آفاق
كرست هنج التفرد والدكتاتورية
معرفية وفكرية متجددة مطردة ،بعكس املجتمعات التي ّ
واالستبداد ،وألغت ورفضت قيم التعدد والتنوع واالختالف ،حيث كان هلذا الرفض
انعكاساته السلبية عىل مستوى تقدمها وتطورها.

((( جابر عصفور .األحادية والثنائية ،جريدة االحتاد اإلماراتية2011/4/7 ،م.

اثنا عشر:
التعرف إلى اآلخر والتحاور معه

االختالف والتنوع والتعدد يف الفكر والثقافة حقيقة إنسانية ساطعة ال يمكن حجبها،
وهي قيمة ثقافية عظيمة عندما تكون صيغة للتعايش والتواصل والتعارف بني املكونات
واملجموعات البرشية املختلفة واملتنوعة ،حيث يمكن لكل جمموعة برشية أن تُع ّلم وتتعلم
بحق مصدر إثراء وغنى
من األخرى ضمن ديناميكية احلوار والتبادل الثقايف ،وهو ما يعدّ ّ
ثقايف وحضاري واقتصادي واتصايل ،األمر الذي خيلق إبدا ًعا متجد ًدا وفاعلاً  ،تستطيع
معه اجلامعات البرشية االنطالق إىل آفاق معرفية وفكرية وتواصلية مضطردة ،ويؤدي
إىل ترسيع وترية التقدم والتطور احلضاري ،بعكس الثقافات أو املجتمعات الرافضة لقيم
التعدد والتنوع ،حيث إن هذا الرفض ينعكس سل ًبا عىل مستوى التقدم ووترية التطور فيها
ويعيق مسارها احلضاري.

ومن الطبيعي أن تتعدد األفكار واآلراء الدينية والسياسية يف جمتمعات األمة اإلسالمية،
مشريا إىل أنه قد تعددت املذاهب الدينية
كأي جمتمع برشي آخر ،كام يقول الشيخ الصفار،
ً
والتيارات السياسية ،يف وقت مبكر من تاريخ األمة ،ويفرتض يف أمة تتلقى توجيهها من
القرآن الكريم ،أن تسود أجواءها حرية الفكر ،وأن تتوفر بني أبنائها فرص اال ّطالع عىل
الرأي اآلخر ،ضمن الدائرة اإلسالمية يف الدرجة األوىل.

لقد كان من أخالق علامء األمة السابقني ،حرصهم عىل معرفة الرأي اآلخر يف املسائل
املختلف فيها ،تأكيدً ا منهم عىل منهجية االنفتاح يف ميدان العلم واملعرفة ،فاهتم بعض
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عرضا ومقارنة ،وأصبح ذلك لونًا من
العلامء يف التأليف والتصنيف حول مسائل اخلالف ً
ألوان املعرفة والبحث يف الثقافة اإلسالمية ،حيث صار من مقاييس قوة العالمِ ومستوى
معرفته ،هو مدى إحاطته بمختلف اآلراء وأدلة استنباطها.

لكن الشيخ الصفار يشعر باألسف النحسار هذه املنهجية يف هذا الزمن لدى الكثريين
يف األوساط الدينية ،التي ابتليت بداء االنغالق الفكري ،حيث ترفض جمرد اال ّطالع عىل
الرأي اآلخر ودراسته ،وتعمل عىل حمارصته ومنع انتشاره .ففي املعاهد الدينية وكليات
الرشيعة ،ويف مناهج التعليم ،ووسائل اإلعالم ،وكتب الفتاوى ،يعرض رأي واحد
فقط ،وتتجاهل بقية اآلراء اإلسالمية ،وكأهنا خارج دائرة اإلسالم ،بل ويتم تسفيه الرأي
اآلخر ،وتشوهيه ،والتشكيك يف ن ّيات أصحابه ،ورميهم بالكفر أو الرشك أو االبتداع ،مما
بعضا ،وتتفشى بينهم الكراهية والتعصب.
أنتج جيلاً من أبناء األمة جيهلون بعضهم ً

إال أن ما خيدم حركة العلم واملعرفة اإلسالمية ،ويساعد عىل تقدمها وتطويرها ،هو
إقرار حرية الفكر ،ورفع احلواجز والعوائق عن انتشار الرأي ،باإلضافة إىل أن التعارف
واالنفتاح املتبادل بني املذاهب واالجتاهات اإلسالمية ،هو الطريق إىل حتقيق وحدة األمة،
ورص صفوفها أمام األخطار والتحديات الكبرية.
ّ

إننا اليوم ونحن نعيش عرص العلم واالنفتاح ،وتطور وسائل االتصاالت واإلعالم،
بعضا؟ وأن تنعدم وسائل
يصح أن ننغلق جتاه بعضنا ً
يتساءل الشيخ الصفار متعج ًبا :هل ّ
(((
التعارف واالتصال فيام بيننا؟

القطيعة المعرفية
إن املشكلة التي تل ّبد أجواء جمتمعاتنا وتعكر صفاءها ،تتمثل يف أن بعض اجلامعات
منا ال زالت تنزع إىل االنعزال واالنطواء واالنغالق عىل الذات ،أو أهنا تشعر بالغرور
والتعايل ،وتدعي استغناءها عن اآلخرين نتيجة تفردها واكتفائها الذايت ،إذ ليس هلا حاجة
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 19
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يف التواصل والتعارف وتبادل املعارف مع اآلخرين كلهم .ويعرب حممد فتحي عثامن يف
مقدمته لكتاب الشيخ الصفار التعددية واحلرية يف اإلسالم عن هذا املرض بالقطيعة
املعرفية عن اآلخر ومعه بقوله :إنه «ملا كان من (جهل شي ًئا عاداه) ،فإن ا ّطالع ّ
كل صاحب
رأي عىل الرأي اآلخر يف مصادره يقي مزالق النقل ،وما يسود ويتواتر من مفرتيات
وأباطيل ،والغريب أن يسعى املسلمون إىل (احلوار) مع كل صاحب دين للتعرف عىل
وجهة النظر األخرى يف حني يغضون الطرف عن (احلوار) مع الرأي اآلخر بني مجاعة
(((
املسلمني واألخوة يف العقيدة».
وبنا ًء عىل هذا الرأي يمكن القول أن من أهم عوامل الرصاع وسوء التفاهم بني أتباع
املذاهب اإلسالمية هو القطيعة املعرفية واجلهل املتبادل ،وعدم االنفتاح الفكري فيام بينهم،
حتى عىل مستوى العلامء والقيادات ،حيث حيتفظ كل طرف لنفسه بانطباع وموقف سلبي
جتاه الطرف اآلخر ،دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتأكد من صحة انطباعه وموقفه،
وكأنه ليس مسؤوال أمام ال َّله عن سوء ظنه باآلخرين وخطأ حكمه عليهم ،أو غري مدرك
ملا ينتجه هذا املوقف اجلاهيل من أخطار وتبعات عىل وحدة األمة ومتاسك صفوفها.

لذلك ّ
حيذر الشيخ الصفار من أن هذا اجلهل ،وعدم االنفتاح بني املذاهب ،هو
الذي يتيح الفرصة لألعداء واملغرضني ليصطادوا يف املاء العكر ،ويشوهوا سمعة كل
مذهب أمام املذاهب األخرى ،ويعبئوا كل طائفة جتاه الطوائف األخرى .كام ين ّبه الشيخ
الصفار يف الوقت ذاته من أن هناك إشكالاً عمي ًقا يكمن يف مناهج الدراسة يف احلوزات
واجلامعات واملعاهد الدينية ،حيث تقترص كل مؤسسة عىل تدريس اجتاه معني يف العقائد
والفقه والعلوم الدينية ،متجاهلة سائر االجتاهات واملذاهب ،واألخطر من ذلك هو تعبئة
الطالب يف كل معهد ديني ضد ما خيالف مذهبه ومنهجه عرب أسلوب التهريج واإلسقاط
والدعاية السوداء ،فيتخرج طالب العلوم الدينية بفكر منغلق وعقلية ضيقة جاهلني

((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 34
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بالرأي اآلخر منحازين بتعصب ضده.

(((

إن هذا التعصب املقيت ال تنمو جذوره إال يف أرضية اجلهل واالنغالق ،حيث تتأسس
القناعات ،وتُتخذ املواقف ،بنا ًء عىل تصورات خاطئة ،وتقويامت نمطية ،ونظرات ناقصة،
ويف أجواء انفعالية تعبوية ،عىل حدّ وصف الشيخ الصفار ،متهماً قادة االجتاهات التعصبية
احلرة،
باحلرص عىل إبقاء أتباعهم يف ظروف كهفية انطوائية ،بعيدً ا عن وسائل املعرفة ّ
سياجا من املحرمات واملحظورات ،فيفتون
وتأثريات الرأي اآلخر ،ويصنعون حوهلم
ً
ويرصحون بأن اال ّطالع عىل كتب اآلخرين حرام؛ ألهنا كتب ضالل ،وخمالطة املخالفني
إثم باعتبارهم مبتدعة.

وأبعد من ذلك جيري ترويض عقول األتباع وأفكارهم ،ملنعها من احلركة والنشاط
خارج سياق ما يلقنوهنم إياه ،حيث ال حيق االعرتاض ،وال يصح النقاش؛ ألن ذلك نوع
من التمرد عىل الرشع ،وتشكيك يف النص املقدس ،حيث تصبح اجتهادات بعض أعالم
السلف ،وقيادات هذه التوجهات ،سق ًفا ال يمكن جتاوزه ،وال جمال للعقل يف مناقشتها،
أو التفكري يف بدائل هلا.

العالج المعرفي
وبمقدار ما تتسع رقعة ومساحة اجلهل واالنغالق ،يزداد إمكان نمو االجتاهات
التعصبية ،لذلك فإن أفضل السبل لتضييق مساحة التخلف واجلهل ،يكون من خالل
اإلعالء من قيمة املعرفة والثقافة ،لتأخذ دورها يف حماربة اجلهل ونرش الوعي ،فانتشار
املعرفة وتوفر مصادرها املتنوعة ،يشكل وقاية وحصانة ألبناء املجتمع من تأثري اجتاهات
التعصب ،ويساعد يف إنجاح جهود املعاجلة واخلالص من املرض ،إال أن فرض احلدود
والقيود عىل النشاط املعريف والثقايف ،حني ال تتاح الفرصة يف وسائل اإلعالم ،وحركة
يصب يف خدمة املوقف التعصبي.
اإلنتاج والنرش إال الجتاه أحادي ،يعترب عاملاً مساعدً ا
ّ
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 279
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وللخروج من هذا النفق السوداوي املظلم واملل ّبد باجلهل ،يراهن الشيخ الصفار عىل
العالج املعريف ،حيث ال بديل عن ضخ ثقافة إجيابية تدعو إىل التسامح واحرتام حقوق
اإلنسان ،وتركز عىل املشرتك الديني والوطني ،فقد جتاهل اخلطاب الديني املعارص يف
معظمه ،طرح كثري من القيم واملفاهيم واآلداب اإلسالمية ،التي تنظم العالقة مع اآلخر،
والتعامل معه عىل أساس إنساين قويم ،يمثل األصل يف رؤية الدين لإلنسان ،واهتاممه
بحفظ حقوقه وكرامته ،حيث بالغ هذا اخلطاب يف الرتكيز عىل أحكام وضعها اإلسالم
للحاالت االستثنائية يف التعامل مع اآلخر.

وعىل سبيل املثال ،يشري الشيخ الصفار إىل مثل من أحكام احلاالت االستثنائية يف
التعامل مع اآلخر بقوله :عندما يكون اآلخر معتد ًيا جيب جهاده ومواجهته ،لقوله تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ِ
{و َقاتِ ُلو ْا فيِ َسبِ ِ
ين} ،وكام يقول
ب المُْ ْعتَد َ
ين ُي َقات ُلو َنك ُْم َوالَ َت ْعتَدُ و ْا إِ َّن اللهَّ الَ يحُ ِّ
يل اللهِّ ا َّلذ َ
َ
ِ
ِ
ان إِالَّ َعلىَ
ين للِهِّ َفإِ ِن انت ََهو ْا َف َ
تعاىل ً
ال ُعدْ َو َ
ُون ف ْتنَ ٌة َو َيك َ
وه ْم َحتَّى الَ َتك َ
ُون الدِّ ُ
{و َقات ُل ُ
أيضاَ :
لمِِ
ني} .أما يف احلالة الطبيعية ،وحينام ال يكون هناك عدوان ،فالعالقة مع اآلخر تأخذ
ال َّظا َ
ِ
ين
مسارا إجياب ًيا قائماً عىل اإلنصاف واإلحسان ،حيث يقول تعاىل{ :الَ َين َْهاك ُْم ال َّل ُه َع ْن ا َّلذ َ
ً
ِ
ِ
ِ ِ ِ َ
ين َو مَل ْ خُ ْ ِ
مَل ْ ُي َقاتِ ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
ب
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
َب ُ
ير ُجوك ُْم م ْن د َيارك ُْم أ ْن ت رَ ُّ
ِ ِ
ني}.
المُْ ْقسط َ

ومن هنا يستنتج الشيخ الصفار بأن الرب والقسط هو األصل يف العالقة والتعامل مع
اآلخر ،أما املواجهة والعداء فهي ر ّد فعل عىل عدوان اآلخر إذا حصل ،داع ًيا إىل بعث
مفاهيم اإلسالم حول أصول التعامل اإلنساين ،وضوابط العالقات االجتامعية بني بني
(((
البرش ،والتأكيد عىل نرش ثقافة حقوق اإلنسان ،وآداب التخاطب مع الناس.

دكتاتورية الر�أي الأوحد
من الطبيعي أن يعتقد كل إنسان بصحة ما يعتنقه من دين أو مذهب ،لكن ذلك جيب
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 81
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يتأسس عىل الدراسة والبحث املوضوعي ،فقد وهب ال َّله تعاىل لإلنسان عقلاً يدرك به
أن ّ
احلقائق ،وهيتدي به إىل الصواب .والعقيدة ال ينبغي أن يأخذها اإلنسان كموروث عائيل،
أو كاستجابة ألعراف البيئة االجتامعية ،وإنام عليه أن يستخدم عقله بالشكل الصحيح،
بعيدً ا عن تأثريات األهواء واملصالح ،وأن يعتمد عىل لغة الدليل والربهان ،فسبحانه
ِِ
ني}.
وتعاىل يقولُ { :ق ْل َهاتُوا ُب ْر َها َنك ُْم إِ ْن كُنت ُْم َصادق َ

فمتى ما أعليت مرجعية العقل ،واعتمدت حج ّية الربهان ،كام أشارت إىل ذلك اآلية
الكريمة ،فإن عىل اإلنسان املتدين أن ال خيشى من االنفتاح عىل خمتلف اآلراء ،بل يدرسها
ِ
ين
ويمحصها ليكتشف األحسن واألقرب إىل احلقيقة والصواب ،لقوله تعاىل{ :ا َّلذ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ك ُه ْم ُأ ْو ُلوا األَ ْل َب ِ
ين َهدَ ُاه ْم ال َّل ُه َو ُأ ْو َلئ َ
ون َأ ْح َسنَ ُه ُأ ْو َلئ َ
اب}.
ون ا ْل َق ْو َل َف َي َّتبِ ُع َ
َي ْست َِم ُع َ
ك ا َّلذ َ

إن هذا هو مقتىض التدين الواعي ،أما املصاب بمرض الغرور الديني ،فعادة ما يرفض
احلق ،واآلخرون
أي بحث أو نقاش ،ويكتفي با ّدعاء األحقية املطلقة ،فهو وحده عىل ّ
كفار مبتدعون ويف ضالل مبني ،وبذلك خيدع نفسه قبل أن خيدع اآلخرين ،سواء كان
(((
ذلك النقاش يف أصل الدين ،أو يف قضية من قضاياه.
عندما تتعدد اآلراء وتتعارض األقوال حول قضية معينة ،حينها ال يمكن أن تكون
كلها صحيحة صائبة ،وإنام يمكن أن تتفاوت درجة الصحة يف عدد من اآلراء ،حيمل
خملصا
كل منها نسبة معينة من الصواب .وإذا كان اإلنسان يستهدف احلقيقة ،ويسعى ً
إلدراكها فإن عليه أن يبذل جهدً ا كاف ًيا لتمحيص هذه اآلراء املتعارضة ،ودراسة األقوال
املختلفة ،معتمدً ا عىل عقله الذي حباه ال َّله تعاىل قدرة التمييز بني الصحيح واخلطأ ،بني
احلق والباطل ،بني اخلري والرش ،رشيطة أن يعمل العقل بحرية واستقالل ،بعيدً ا عن
تداخالت األهواء ،وضغوط املصالح والشهوات.
وهنا ال بد أن تفتح كل امللفات املتعلقة بالقضية أمام العقل ،وأن ال حيجب عنه يشء
من املعلومات واآلراء الواردة ،متا ًما كام حيرص القايض النزيه عىل اال ّطالع عىل ملف أي
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قضية ينظر فيها ،بشكل كامل ،وأن يسمع شهادات الشهود مبارشة ،ويلتقي مع أطراف
القضية مورد النزاع ،ليحكم فيها بعد ذلك بعلم وثقة.

إال أن املشكلة هنا ،كام يشري الشيخ الصفار ،أن الكثري من الناس خيونون عقوهلم،
بمنعها وحجبها عن اال ّطالع عىل الرأي اآلخر ،ومعرفة أدلته ومربراته ،مع احتامل أن
يكون الرأي اآلخر هو احلق ،أو فيه نسبة من احلق ،وذلك بسبب وجود بعض الدوافع
الشهوانية واملصلحية ،التي تشيع الغرور الزائف والثقة الساذجة بام لديه من رأي ،أو ما
يرغب فيه من موقف ،فترصفه عن البحث والتقيص.

والقرآن الكريم ِّ
حيذر اإلنسان من االسرتسال يف ثقته الساذجة برأيه وهنجه ،دون
وأصح
بحث موضوعي ،فيصبح يف مهاوي الضالل ،وهو يتصور نفسه عىل أفضل عقيدة،
ّ
طريق ،ألن اإلنسان بذلك السلوك يلحق بنفسه أفظع خسارة نتيجة غروره وتقصريه يف
ِ
البحث عن احلقيقة حيث يقول تعاىلُ { :ق ْل َه ْل ُننَ ِّب ُئك ُْم بِاألَ ْخ رَ ِ
ين َض َّل
ين َأ ْعماَ اًل ا َّلذ َ
س َ
ُون ُصنْ ًعا} ،ويقول تعاىلَ :
{أ َف َم ْن ُز ِّي َن َل ُه
ون َأنهَّ ُ ْم يحُ ْ ِسن َ
َس ْع ُي ُه ْم فيِ الحَْ َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ُه ْم يحَ ْ َس ُب َ
وء َع َملِ ِه َف َرآ ُه َح َسنًا}.
ُس ُ

البحث عن حقيقة الر�أي الآخر بالحوار معه
إن من أهم سبل البحث املوضوعي عن احلق واحلقيقة ،االنفتاح عىل الرأي اآلخر
وحماورته ،فاحلوار له أكثر من قيمة ودور عىل الصعيد املعريف ،فاحلوار يدفع اإلنسان
للمراجعة ،وتفحص آرائه ومواقفه أثناء حواره مع اآلخرين ،ومواجهته لتساؤالهتم
ٍ
حينئذ من صحة رأيه ،وثباته أمام االعرتاض ،وقد يكتشف بعض
ونقدهم ،فيتأكد
الثغرات ونقاط الضعف يف وجهة نظره من خالل احلوار ،فيسعى ملعاجلتها وجتاوزها،
ليكون رأيه أكثر قوة ومتاسكًا ،وقد يتضح له خطأ رأيه ،فيستنهض إرادته وعزمه للتخيل
عنه واعتناق الصواب.
كثريا من الناس يعيشون االسرتسال مع آرائهم ومواقفهم ،يف حالة من اجلمود
إن ً
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والركود ،ويتصوروهنا مسلامت قطعية ال جمال فيها لألخذ والرد ،بل ويستغربون من
وجود رأي خمالف هلا ،فالقرآن الكريم ينقل عن املرشكني استغراهبم من نفي رسول
{أجع َل َ هِ
ِ
ش ٌء
ال َّله Aلتعدد اآلهلة ،ودعوته لتوحيد ال َّله تعاىلَ َ َ :
اآلل َة إِ هًَلا َواحدً ا إِ َّن َه َذا َل يَ ْ
اب}.
ُع َج ٌ
يويل الشيخ الصفار موضوع احلوار أمهية كربى لكونه حيرك راكد فكر اإلنسان وجيدّ د
نشاطه وحركته املعرفية ،كام يتيح له فرصة اال ّطالع عىل الرأي اآلخر ،بشكل مبارش
وواضح ،إال أن املعضلة التي يعاين منها واقعنا ،إنه دائماً ما يصاحب االختالفات الفكرية،
رصاعات ونزاعات ،تؤدي إىل التعتيم عىل رأي كل طرف يف ساحة الطرف اآلخر،
مبتورا مضطر ًبا ،لكن حينام ي ّطلع اإلنسان عىل الرأي من منابعه،
وتشوهيه ،وحتريفه ،ونقله
ً
وينفتح عىل مصادره ،ويناقش أصحابه مبارشة ،تكون الرؤية أمامه أوضح وأجىل.
ومتر به جمتمعاتنا من عجز وقصور،
والشيخ الصفار يشعر باألسف الشديد ملا تعيشه ّ
حيث تنعدم فيها مبادرات احلوار بني األطراف املختلفة ،فتصبح صورة كل طرف غري
جلية أمام الطرف اآلخر ،ويعيش الناس يف منطقة واحدة وبلد واحد ،قريبني متجاورين
بأبداهنم وأجسامهم ،لكنهم عىل صعيد اآلراء والتوجهات ،يبدون وكأن مسافات شاسعة
واسعة تفصل بينهم ،وحتول دون تالقيهم وحتاورهم ،فرتاهم يتحدثون عن آراء بعضهم
(((
بعضا ،وكأن كل طرف منهم ينتمي إىل عرص آخر ،أو قارة أخرى.
ً

�شروط الحوار و�آدابه
إن للحوار مع اآلخر رشوطه وآدابه ،فاالحرتام املتبادل بني أطراف العملية احلوارية،
يعني إبداؤها الرتحيب ببعض ،واملخاطبة باحرتام ،واإلصغاء لكالم اآلخر ،وعدم
مقاطعته ،وعدم جتريح شخصيته ،أو إهانة رموزه ومقدساته .وقد بلغ من آداب الوحي
والنبوة يف احلوار ،كام ينقل الشيخ الصفار ،أن النبي ،Aكان خياطب الكفار بقوله...{ :
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 33
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َوإِنَّا َأ ْو إِ َّياك ُْم َل َعلىَ ُهدً ى َأ ْو فيِ َضال ٍَل ُمبِ ٍ
ون}،
ون َعماَّ َأ ْج َر ْمنَا َوالَ ن ُْس َأ ُل َعماَّ َت ْع َم ُل َ
ني ُق ْل الَ ت ُْس َأ ُل َ
فنبي ال َّله مع ثقته ويقينه بدينه ،يدعوهم إىل احلوار عىل أساس تساوي احتامل الصحة
{والَ
واخلطأ بينه وبينهم ،فحينام يقول عن جهته{ :الَ ت ُْس َأ ُل َ
ون َعماَّ َأ ْج َر ْمنَا} ،يقول عنهمَ :
إظهارا لألدب ،ومراعاة لالحرتام.
ون} ،ومل يقل (عام جترمون)،
ن ُْس َأ ُل َعماَّ َت ْع َم ُل َ
ً

إن هذه هي تعاليم اإلسالم يف التعامل والتخاطب مع املخالفني يف الدين والسياسة،
جو من االحرتام
وخاصة يف إطار احلوار والتفاوض ،لكي جيري النقاش والبحث يف ٍّ
املتبادل ،لكن ما يثري أسى وحزن الشيخ الصفار ،أن ما نراه يف واقع كثري من احلوارات يف
جمتمعاتنا ،عىل العكس من ذلك متا ًما ،حيث تتبارى األطراف يف توجيه أقذع االهتامات
بعضا ،وتتبادل أبشع األوصاف ،ففي احلوارات الدينية هنالك ابتذال يف تكفري
لبعضها ً
اآلخر ،واهتامه بالرشك والبدعة والفسق ،ويف احلوارات السياسية تبادل االهتامات باخليانة
والعاملة واإلفساد والتخريب.

ومن أجل إنجاح أي عملية حوارية بني طرفني ،واملساعدة عىل وصوهلا ألهدافها
ومراميها ،يشدد الشيخ الصفار عىل أمهية أن يبحث الطرفان عن نقاط االلتقاء بينهام،
وموارد االتفاق ،ويبدآن من التأكيد عليها أولاً  ،ومن ثم االنطالق منها ملناقشة قضايا
االختالف؛ ألن ذلك يشكل األرضية املناسبة للتقارب الفكري والنفيسّ ،
ويذكر الطرفني
بوجود قضية مشرتكة ،يمكنهام التفاهم والتعاون من أجلها ،وإن اختلفا فيام عداها.

وهذا ما عرضه الرسول Aعىل أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،من خالل
التأكيد عىل األصول املشرتكة للديانات اإلهلية ،والتعامل يف ظ ّلها بسالم واحرتام ،حيث
َاب َتعا َلوا إِ ىَل كَلِم ٍة سو ٍ
ِ
اء َب ْي َننَا َو َب ْي َنك ُْم َأالَّ َن ْع ُبدَ إِالَّ ال َّل َه َوالَ
َ َ َ
يقول تعاىلُ { :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكت ِ َ ْ
ُنشرْ ِ َك بِ ِه َشيئًا والَ يت ِ
َّخ َذ َب ْع ُضنَا َب ْع ًضا َأ ْر َبا ًبا ِم ْن ُد ِ
ون ال َّل ِه} ،كام يأمر ال َّله تعاىل املسلمني بأن
ْ َ َ
{والَ
يبدأ برنامج حوارهم مع اليهود والنصارى بالتأكيد عىل املشرتكات ونقاط االلتقاءَ :
ِ
ِ ِ
تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
ين َظ َل ُموا ِمن ُْه ْم َو ُقو ُلوا َآمنَّا بِا َّل ِذي ُأن ِْز َل
َاب إِالَّ بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن إِالَّ ا َّلذ َ
إِ َلينَا و ُأن ِْز َل إِ َليكُم وإِ هَُلنَا وإِ هَُلكُم و ِ
ون}.
احدٌ َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ْ َ
َ
ْ ْ َ
ْ َ
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والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ،ويشكل مصدر استغراب الشيخ الصفار ،هو
أنه إذا كنا مأمورين كمسلمني بالبحث عن نقاط االلتقاء مع أتباع الديانات األخرى،
يرص
فلامذا نرفض استكشاف موارد االلتقاء بيننا كأمة واحدة ،وأتباع دين واحد؟ وملاذا ّ
املذهبيون الطائفيون عىل اجرتار مسائل اخلالف بني املذاهب اإلسالمية ،وجيعلون منها
مربرا للفرقة واالنقسام ،مع أهنا حمدودة جانبية ،ويتجاهلون مساحات االتفاق الواسعة
ً
بني كل املذاهب اإلسالمية عىل أصول اإليامن وأركان اإلسالم؟ وملاذا يبدأ احلوار دائماً بني
السنة والشيعة ،عىل سبيل املثال ،حول ما خيتلف فيه الطرفان ،دون تناول ما يتفقون عليه،
(((
واالنطالق منه كأرضية مشرتكة ،وإطار جامع؟

إن االختالف يف املنطلقات والرؤى ويف القناعات واآلراء واملواقف بني أهل املذاهب
اإلسالمية ،هو حقيقة تارخيية موضوعية ،وهو حقيقة واقعية ما تزال قائمة ،وال يمكن
موضحا أن هذا االختالف التارخيي
نكراهنا أو القفز فوقها ،كام يلفت اىل ذلك سعود املوىل،
ً
مل يعد اليوم اختال ًفا يف مناهج النظر العقيل والفقهي ،وال يف اآلراء الكالمية والفلسفية،
بقدر ما أنه صار اختال ًفا بني عصبيات وعشائر وأقاليم وطوائف ...،واالختالف بذاته
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم
ليس مشكلة؛ ألنه من لوازم احلياة التي أرادها اخلالق لنا هكذا {) َيا َأ هُّ َيا الن ُ
ِ ِ
ِ
اء َر ُّب َ
ك
م ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا}[سورة احلجرات ،اآليةَ ]13:
{و َل ْو َش َ
ون خُ ْ ِ ِ
لجََ ع َل النَّاس ُأم ًة و ِ
ك َولِ َذلِ َ
ني * إِ اَّل َم ْن َر ِح َم َر ُّب َ
ك َخ َل َق ُه ْم }[سورة
احدَ ًة َوال َيزَا ُل َ
متَلف َ
َ َّ َ
َ
هود ،اآليتان ..]119-118:إنام املشكلة تكمن يف عدم مراعاة حقوق االختالف وموجباته،
وعدم معرفة كيفية إدارته ،حف ًظا للتنوع والتعدد ،واحرتا ًما للحقوق ،ودر ًءا لالنقسام،
(((
وإعامرا للدنيا.
وصيانة للوجود،
ً

�ضرورة التوا�صل والتالقي وك�سر حالة القطيعة

حينام تتنوع فئات املجتمع ورشائحه ،كام هي طبيعة كل جمتمع برشي ،فإن التالقي
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 56
((( نحو حوار إسالمي إسالمي قبل الطوفان .سعود املوىل .جريدة املستقبل اللبنانية 27 ،كانون األول
2011م.
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والتواصل بني هذه الفئات املتنوعة عرق ًيا أو فكر ًيا أو سياس ًيا ،هو احلرف األول من
أبجدية تعايشها ،وحفظ كياهنا االجتامعي ،فالتواصل حيقق ُألفة النفوس ،ويربط وشائج
العواطف ،ويصنع لغة العالقة اإلنسانية ،املنبثقة من حالة فطرية جتذب اإلنسان إىل أخيه
اإلنسان ،وهذه األلفة والعالقة العاطفية التي ينتجها التواصل ،تع ّطل أي مفعول سلبي
جلهة االختالف والتنوع ،وتبقيه ضمن حدوده الطبيعية املقبولة.

أما إذا انعدم التواصل بني فئة وأخرى ،وحتى بني شخص وآخر ،فإن اجلفاء النفيس،
واجلفاف العاطفي ،يصبح أرضية لنمو بذور التنافر والكراهية ،لذلك اعترب احلديث
النبوي الرشيف أن األلفة مع اآلخرين مقياس خلريية اإلنسان ،حيث روي عنه Aأنه
قال( :خياركم أحسنكم أخال ًقا الذين يألفون ويؤلفون) ،ويف حديث آخر( :رأس العقل
بعد اإليامن بال َّله ع ّز ّ
وجل التح ّبب إىل الناس).
إن التالقي بني األطراف املختلفة ،يو ّفر فرصة االنفتاح الفكري بينها ،حيث يتعرف
كل طرف حقيقة وواقع الطرف اآلخر ،ويتحاور معه ،ويتبادالن الرأي ،فيكتشفان
مساحات االتفاق ،وحيددان مناطق االختالف ،مما هييئ األجواء املناسبة للوصول إىل
صيغة تفاهم وتعامل ،من أجل خدمة املصالح املشرتكة ،وإقرار السلم االجتامعي.

وعىل العكس من ذلك ،حينام تسود حالة القطيعة والتباعد بني األطراف املختلفة،
تشوهها ظنون السوء،
فتكون صورة كل طرف غري واضحة ودقيقة أمام الطرف اآلخرّ ،
وخطأ املعلومات الواردة ،والنقوالت املغرضة ،حينها جيد أعداء املجتمع فرصتهم لتعبئة
كل جهة ضد األخرى ،والتأسيس ملشاريع الفتنة والنزاع واالحرتاب ،فمخططات األعداء
لتمزيق األمة وتفريقها ال تأيت من فراغ ،وال تبدأ من الصفر ،وإنام تبحث عن الثغرات
واملنافذ ،وتعمل عىل توسيع رقعتها ،وتفعيل آثارها ،إلشعال نار الفتنة واالنقسام ،إال أن
تواصل فئات املجتمع وتالقيها ،جيعل مهمة األعداء يف التفرقة صعبة عسرية ،بينام تكون
سهلة ميرسة يف حال القطيعة والتباعد.
وعىل اجلانب اآلخر من املسألة ،فإن مصدر الفتنة والنزاع ليس خارج ًيا دائماً  ،بل قد
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يكون باعثها قوى داخلية جاهلة أو مغرضة ،تتيح فرصة االستثامر األجنبي ،حيث تنمو
داخل هذا الطرف أو ذاك ،قوى تبحث عن دور ونفوذ ،من خالل املزايدة ،وإظهار البطولة،
يف الدفاع عن عقيدة اجلامعة وهويتها ،بإثبات األفضلية والتفوق عىل اآلخر ،بالغلو يف
متجيد الذات ،واإلمعان يف النيل من اآلخر وحتقريه ،لذلك تنتعش هذه القوى املتطرفة يف
حال القطيعة والتباعد ،بينام يتعذر عليها العمل والنجاح حني تتواصل األطراف ،وتتالقى
اجلهات ،وتتداخل املصالح.

فعندما يكون هناك خطوط اتصال وتواصل بني هذه األطراف ،ووشائج ارتباط،
وتشابك مصالح ،فإهنا بالتأكيد ستقف باملرصاد لكل من يسعى للوقيعة بينها ،وتوقفه عند
أيضا ستقطع دابر الرشور والفتن من أساسها
حدّ ه ،ومتنع ترصفاته املسيئة وتردعه ،كام أهنا ً
وجذورها قبل استفحاهلا وتناميها .أما يف ظل القطيعة والتباعد ،فإن القوى املتطرفة لدى
اجلهات املختلفة سيخلو هلا اجلو لترسح ومترح كيفام تشاء ،وسوف جتد هلا املربرات الكافية،
واألجواء املشجعة ،للتامدي يف سلوكها وغ ّيها ،عند ذاك يصبح الواعون املدركون يف حرج
(((
من معارضتها وخمالفتها ،كي ال يوصموا باجلبن واخلذالن ،ومماألة األعداء.

إن اللقاء واحلوار والتعارف والفهم املتبادل خللفياتنا الفكرية والثقافية من أهم
عوامل وقاية جسم املجتمع من جراثيم الفرقة والنزاع ،بتفعيل وتنشيط جهاز املناعة
أيضا من أقوى وسائل محاية الوحدة واالستقرار االجتامعي« ،فواقعنا
الذاتية ،وهو ً
يمر بأوضاع خطرية حتتاج إىل مصارحة ومكاشفة ،وإىل حوار صادق
اإلسالمي املعارص ّ
خملص شفاف ،قبل أن جيرفنا الطوفان ،وكي ال نكون كمن يبكي عىل يشء كان باإلمكان
جتنبه .لقد غرقت البالد العربية واإلسالمية خالل العقد املنرصم يف بحر الظلامت ،وكان
سهلاً إذكاء روح العصبية املذهبية العشائرية املقيتة ،وبث السموم الطائفية ،واستخدام
لغة التخوين والتكفري ،وصولاً حتى إىل ترشيع سفك الدم وقتل املخالف أو املعرتض..،
ولقد عشنا عقدً ا طائف ًيا مذهب ًيا دمو ًيا بامتياز ،جرى فيه نبش وتوتري كل األحقاد الدفينة،
((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 145
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وكل العصبيات اجلاهلية ،وكل العنعنات الضيقة والتحزبات الغرضية ...،وذلك باسم
اإلسالم وباسم االنتامء إىل مذهب معني أو الدفاع عن تاريخ مىض ومضت معه ظروفه
وشعاراته ورجاله ..ودفع األفغان والعراقيون والباكستانيون ثمن هذه الطائفية املقيتة...
كام بدأ اللبنانيون والسوريون يعيشون عىل حافة السقوط فيها بام ينذر بأشد األخطار
وبأفدح األثامن ...ما يستدعي وقفة حق وجرأة كالم.(((»...

((( نحو حوار إسالمي إسالمي قبل الطوفان .سعود املوىل .جريدة املستقبل اللبنانية 27 ،كانون األول
2011م.

الفصل السادس
املسألة الطائفية والتدخالت الخارجية

اً
أول:
االستثمار الخارجي في الضعف الداخلي

عندما تعاين أمة من األمم ضع ًفا داخل ًّيا مزمنًا ،وعدم قدرة عىل ّ
حل مشاكلها ،ووضع
احللول هلا ،بل تزداد وتستفحل يو ًما بعد يوم ،فإن هذه احلال من الرتدي هي البيئة املناسبة
التي تغري اآلخرين وأصحاب األيادي اخلارجية عىل التسلل والتغلغل واحتالل أرضها
خصوصا عندما تكون هذه األرض زاخرة
واستغالهلا والطمع يف خرياهتا وثرواهتا،
ً
بالثروات اهلائلة واإلمكانات الضخمة.
إنه ملن الطبيعي يف ّ
ظل حالة كهذه من الضعف والرتدي خت ّيم عىل أوضاعنا الداخلية،
أن ترتبص القوى األجنبية بنا الدوائر ،وتكيد لنا املؤامرات ،من أجل اهليمنة عىل إرادتنا
والسيطرة عىل أراضينا وثرواتنا ،إال أن السؤال :ملاذا تتيح أمتنا الفرصة لإلرادة اخلارجية،
للنفاذ إىل قلب نسيجنا االجتامعي ،والتالعب بإرادتنا وإمكاناتنا وثرواتنا وخرياتنا؟

وعىل الرغم من حقيقة وجود مؤامرات األعداء ،وعدم الشك يف خطط االستكبار
واالستعامر ،إال أن ذلك االخرتاق مل يكن ليتحقق ،كام يرشح الشيخ الصفار ،لو ال وجود
األرضية اخلصبة التي تتقبل تلك البذور السيئة ،التي متنحهم الفرصة لتحقيق مبتغاهم،
مضي ًفا أنه ما مل يكن هناك استعداد داخيل ،فإن املؤامرات واخلطط تفشل ،لذا فمن الواجب
حل املشكالت الداخلية ،وأن نكون عىل قدر ٍ
الرتكيز عىل ّ
كاف من احلصانة واالستعداد
للتصدي ومواجهة الفتن ،وعدم إتاحة الفرصة لألعداء للنفاذ من خالل نقاط ضعفنا
والثغرات التي ترهق كاهلنا ،فاملجتمع الصحيح من األمراض واألسقام ،الذي يملك
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ً
ومنفذا يعربون منه إلحلاق
الوعي والنضج الروحي والثقايف ،ال جيد هؤالء األعداء طري ًقا
األذى أو الرضر به.
أما يف حالة ما كانت جبهتنا الداخلية تعاين من الضعف واهلوان والتشوه ،وتنترش
فيها أمراض الطائفية ،ويسودها الشحن والتعبئة الطائفية واملذهبية ،من خالل رواج
فتاوى التكفري وبيانات التشكيك والتجريح وخطب التحريض وإثارة الضغائن ،التي
ختلق أجواء التشنج واخلصام والتباعد بني أبناء األمة الواحدة ،فإن هذه األمراض ،كام
يؤكد الشيخ الصفار ،هي األرضية اخلصبة احلاضنة لبذور الفتن التي تساعد األعداء عىل
حتقيق هدف متزيق األمة وإشغاهلا بخالفاهتا؛ ألن «من مصلحتهم إشغال األمة باخلالفات
الداخلية ،إلعاقة إرادة التنمية والتقدم ،وهلدر طاقاهتا وإمكاناهتا ،ولتوفري فرص النفوذ
(((
واهليمنة عىل األمة».

لماذا تنجح الم�ؤامرات الخارجية؟
بلداننا تتعرض منذ زمن إىل خمططات خارجية مشبوهة ،تسعى لرضب استقرارها
والنيل من الوحدة الوطنية بني أبنائها ،من خالل استغالل مناخ التوتر واالحتقان الطائفي
والعرقي يف بعض البلدان ،بل هي يف احلقيقة تعمل عىل تسعري هذه األجواء املحتقنة بمزيد
من الضخ يف نار الفتنة لتبقى مشتعلة ،حتى تتمكن من توظيف موضوع األقليات والتنوع
الطائفي ،خدمة ألغراضها املعلومة والغري معلومة.

وما كان هلذه الفتن أن تنجح ويتّقد أوارها وتفعل فعلها يف متزق جمتمعاتنا وشعوبنا
وأوطاننا لو مل تكن هلا بذور ،أو لو مل تتوفر هلا األرضية اخلصبة لنموها ،لذلك من املهم
سدّ املنافذ والثغرات داخل ساحة األمة ،وتعطيل دور قابلية االستجابة ،من خالل نبذ
اخلالف والفرقة وعقلية االستحواذ والوصاية وفرض الرأي عىل اآلخرين ،والتعامل مع
الواقع كام هو بدون إلغاء طرف آلخر ،بل عىل اجلميع التعاون يف األصول واملشرتكات،
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 6
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والسعي لتحقيق املصالح املشرتكة ،مع احتفاظ كل طرف بقناعاته ومتبنياته ،مع العمل
بشكل مشرتك يف بناء جمتمعاتنا وأوطاننا بعيدً ا عن االنشغال باخلالفات املذهبية عىل
حساب التنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي.
ويتساءل الشيخ الصفار ،إن كان يقبل منا الرشع أو العقل ،أن نبقى منشغلني بخالفات
أكل عليها الدهر ورشب ،وأن نعطي الفرصة لألعداء ليشقوا صفوفنا من خالل هذه
اخلالفات ،وليغزوا أوطاننا بشعار محاية هذه األقلية املذهبية أو تلك ،أو بمربر الدفاع عن
(((
احلريات الدينية وحقوق اإلنسان؟

وعىل الرغم من أن هذا التنوع املذهبي ليس جديدً ا وطارئًا ،بل هو أمر قائم عريق
احلساس ،وختلق
يف تاريخ األمة ،إال أن جهات خارجية وداخلية تعزف عىل هذا الوتر ّ
أجوا ًء من التشنج واخلصام ،وتعمل عىل إثارة الرصاعات املذهبية ملنع تالحم قوى األمة
ومتزيقها ،وإشغاهلا بخالفاهتا ورضب بعضهم ببعض.
ألي سبب كان،
إن استمرار حالة التوتر واملشاحنات والعنف بني بعض فئات األمةّ ،
يتحول إىل عبء عىل الدولة التي تعاين من مثل هذه احلالة ،عندما يتم تدويل املسألة يف
اخلارج ،وتتصدر التقارير الدولية كمؤرش عىل وجود اضطهاد ومتييز بني املواطنني ،عىل
أساس الدين واملذهب والعرق واجلنس ،وإىل غري ذلك من األمور ،التي باتت ّ
حمل رصد
ومراقبة الكثري من الدول واملنظامت املهتمة بحقوق اإلنسان يف عامل اليوم ،مما يؤدي إىل أن
مصدرا للتوظيف السيايس ،وأداة للمساومة اخلارجية ،تدفع ثمنها
تصبح هذه التقارير
ً
الدول الضعيفة عىل حساب سيادهتا وأمنها واستقرارها.

ودائماً ما جتد اجلهات اخلارجية يف سياسات التمييز بني مواطني بعض الدول ،عىل
أساس تنوعهم القومي والديني وغياب العدل واملساواة فيام بينهم ،فرصتها للتدخل يف
شؤوهنا الداخلية واالستفادة من تلك احلالة يف إثارة النزاعات وزرع الفتن بني فئاهتا،
خصوصا عندما يكون هناك فئة غالبة وأخرى مضطهدة ،وكام يقول الشيخ الصفار ،أن هذه
ً
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 82

350

المسألة الطائفية في خطاب الشيخ الصفار

اجلهات اخلارجية تعمل عىل «إثارة قلق الفئة األوىل ،من إمكانية انتفاضة الفئة األخرى،
كام تغذي مشاعر االنتقام عند هذه الفئة املضطهدة ،وتستثريها للمطالبة بحقوقها ،وتغرهيا
بالدعم واحلامية ،حتت شعار محاية األقليات ،والدفاع عن حقوق اإلنسان ،وهكذا يستعر
(((
أوار الفتنة».

رسا القول إن الكثري من القوى اخلارجية تعمل عىل جتنيد الكثري من العمالء
وليس ًّ
واخلرباء ومراكز األبحاث لدراسة أوضاع األقليات يف شتى العامل العريب واإلسالمي،
وتقديم خمتلف الدعم واملساعدة هلا ،إلثارهتا وحتريضها عىل التمرد واالنفصال ،وإجياد
املربرات للتدخل يف شؤون هذه الدول وقضاياها الداخلية ،ودفع بعض فئاهتا وطوائفها
عىل التمرد واملطالبة باالنفصال ،وإقامة كيانات خاصة ،واهلدف النهائي من كل ذلك هو
تفتيت أوطاننا.

إن املرحلة التي متر هبا األمة اإلسالمية ،كام يصفها الشيخ الصفار ،ليست عادية وال
حساسة وخطرية ،حيث تتآمر وتتكاتف قوى الرشق والغرب
طبيعية ،بل إهنا مرحلة جدّ ّ
إلجهاض صحوة األمة ،وملنع حترك األمة باجتاه دينها واستقالهلا وحريتها ،واملستهدف
الرئيس يف تآمر األعداء ،هم طالئع األمة والفئات العاملة لتوعية األمة وقيادهتا يف معركتها
املصريية احلاسمة.

واألعداء ،كام يضيف الشيخ الصفار ،يسعون ّ
بكل قوة ونشاط لتصفية احلركات
والنشاطات الثورية يف األمة ،أو عىل األقل ،العمل عىل إضعافها وعزهلا عن التفاعل
توحد األعداء وتعاوهنم عىل إثم ظلمنا والعدوان عىل
مع مجاهري األمة ،إال أنه يف مقابل ّ
استقاللنا وحرياتنا ،رغم كل ما بينهم من اختالفات أيديولوجية وسياسية ومصلحية،
يصح لنا نحن املتصدين للعمل يف سبيل ال َّله والذين جتمعنا رابطة اإليامن واجلهاد أن
هل ّ
نواجه عدونا املتوحد املتكاتف بصفوف ممزقة ورايات متصارعة؟
فمهام كانت أسباب اخلالف وموجباته فيام بيننا ،فإن اخلطر الذي حيدق بنا من

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 14
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األعداء يفرض علينا التعاون واالحتاد ،وتأجيل االختالفات اجلانبية والتفصيلية حتى
إشعار آخر ،وإال فوجودنا وديننا ومستقبلنا وأوطاننا كل ذلك مهدد بالفناء والدمار.
إن املعركة والقتال يستوجبان التالحم والرتاص يف مواجهة األعداء ،ولذلك يؤكد ربنا
سبحانه عىل احتاد املؤمنني وتكاتفهم يف املعارك حتى يكونوا كالبنيان املرصوص{..إِ َّن
ِ
ِ
وص}[سورة الصف ،اآلية .]4:وإذا ما
ون فيِ َسبِيلِ ِه َص ًّفا ك ََأنهَّ ُ ْم ُبنْ َي ٌ
ين ُي َقاتِ ُل َ
ان َم ْر ُص ٌ
ب ا َّلذ َ
ال َّله يحُ ُّ
كان األعداء متوحدين أمامنا ،وكنا عاجزين عن جتاوز وجتميد خالفاتنا يف مقابلهم ،فإن
َّ (((
اهلزيمة الشنعاء هي املستقبل الذي ينتظرنا ال سمح الله.

ت�صليب الوحدة الداخلية ور�ص ال�صفوف
عندما يكون النزاع واالحرتاب الداخيل سب ًبا يف ضياع الثروات واإلمكانات
والقدرات والطاقات ،ويؤدي إىل توقف مسرية التنمية ،ويعطي الفرصة للقوى األجنبية
للتدخل واهليمنة عىل مقدرات أمتنا ،وبسط النفوذ فيها ،فكيف يمكن بعد كل ذلك مجع
وتوحيد أبناء هذه األمة ،املتعددة الطوائف واملذاهب ،عىل مرشوع إنساين وحضاري
واحد ،يستهدف بناء جمتمع متامسك ،وحيمل يف مضمونه قيم التسامح ورسالة احلرية
والعدل والكرامة لكل البرشية ،ويبرشهم هبا ويدعوهم إليها؟

يشري الشيخ الصفار إىل «أنه ال يمكن إنكار دور األعداء يف متزيق األمة ،كام ال جيدي
شجب ذلك الدور ،وإنام املطلوب تعطيل دور القابلية لالستجابة لتلك املحاوالت
اخلارجية داخل ساحة األمة بمعاجلة األسباب وسدّ املنافذ والثغرات ،ألن بقاءها مرشعة
(((
ستغري كل عدو بالتسلل من خالهلا ،أي وقت يشاء».
إنه ملن الطبيعي أن يسعى األعداء لالستفادة من الثغرات ونقاط الضعف ،وأن يبحثوا
عن خمتلف وسائل الضغط والتدخل يف الشؤون الداخلية ،طاملا ظلت اجلبهة الداخلية
ّ
هشة وقابلة لالخرتاق ،وهو األمر الذي يتط ّلب تصليب الوحدة الوطنية ،وسدّ الثغرات

((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 165
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 11
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اهلوة بني أبناء الوطن.
تعمق ّ
التي ينفذ منها العدو ،وليس تبادل االهتامات التي ّ

حساس ،ويبعث عىل
يتفق الشيخ الصفار مع الرأي القائل أن املوقف يف منطقتنا ّ
القلق ،ويثري اخلوف عند كل مسلم وا ٍع ومواطن خملص؛ ألن املشاريع األجنبية ل َّلهيمنة
عىل املنطقة جدّ خطرية ،وأن األعداء سيحركون كل أوراق الضغط ،وسيعزفون عىل وتر
امللح الذي يتوقف عنده الشيخ الصفار هو
األقليات والرصاعات الطائفية ،إال أن السؤال ّ
نفوت الفرصة عىل األعداء؟
كيف نواجه هذا التحدّ ي؟ وكيف ّ

يعتقد الشيخ الصفار أن هناك أمرين أساسيني جيب االلتفات إليهام من أجل تفويت
الفرصة عىل األعداء ،ومها :اً
أول :معاجلة الثغرات ونقاط الضعف ،واجلد يف مسرية
اإلصالح والتطوير .والثاين :تصليب الوحدة الوطنية ،وجتاوز آثار الرصاعات املذهبية
والتمييز الطائفي ،بدلاً من إثارة الشكوك يف والء هذه اجلهة أو تلك؛ ألنه ينطلق عادة
من األوهام والظنون وأساليب التنميط والتعميم غري املوضوعية ،ويقدم أفضل اخلدمات
(((
لألعداء.

إن القوى اخلارجية ،الطامعة يف السيطرة عىل أراضينا وخرياتنا ،مل تتوقف يو ًما عن
ممارسة املكائد من أجل اهليمنة عىل بالدنا وتقسيمها ،وإعادة رسم خرائطها من جديد،
فهي اليوم إذا كانت تتجنب ممارسة االحتالل أو السيطرة املبارشة عىل أراضينا ،إال أهنا
يف احلقيقة ال تفتأ متارس دورها التخريبي عن طريق التفجري من الداخل ،بديلاً عن
العدوان عليها من اخلارج ،وذلك بإشعال الفتن الطائفية واملذهبية والعرقية بأيدي أبنائها
ومواطنيها.
عندما تعجز األطراف اخلارجية عن حتقيق مآرهبا باحلروب واالحتالل املبارش ،ال
تنفك هذه األطراف عن حتقيقها بطرق ووسائل أخرى ،من خالل استخدامها جلهات
متطرفة ،تعمل بطريقة ربام ال يدركها هؤالء ،وذلك بزرع من يوجه أفكارهم وتطرفهم
من داخلهم ،والعمل عىل نرش الرعب وزعزعة استقرار املجتمعات من الداخل ،مستغلة

((( من كتاب املذهب والوطن .ص 81
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مناخات التوتر ،ليس بني أطياف املجتمع فقط ،وإنام بني بعض أطياف املجتمع والدولة
عىل خلفية تراكامت وقضايا مزمنة.
إن مواجهة مكائد األعداء ومواجهة مؤامراهتم ،وصدّ حماوالت زرع الفتن الدينية
احلق والقانون،
والطائفية داخل أوطاننا ،لن يتحقق ،كام يقول ممدوح طه ،إال بإعالن دولة ّ
واحرتام الدستور ،وتأكيد احلريات واحلقوق الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية
والثقافية ،جلميع املواطنني بغري متييز ،وبسيادة القانون ،واحرتام أحكام القضاء.

ويشدّ د طه عىل أنه ال بدّ من إضاءة األنوار لتبديد الظالم وحمارصة التطرف الطائفي،
ليس بإقصاء الدين عن دوره يف توجيه احلياة ،ولكن بملء الفراغ الديني لدى الشباب،
بتمكني علامء الدين الكبار ،من رشح صحيح الدين الداعي إىل األخوة اإلنسانية والعدالة
والسالم ،يف املساجد والكنائس واملدارس واجلامعات ،ويف أجهزة اإلعالم ،وتأكيد حقيقة
(((
األخوة بني األنبياء واألديان ،وبناء الوحدة الوطنية عىل أساس القواسم املشرتكة.

((( مرص يف مواجهة اإلرهاب ..الكل يف واحد .ممدوح طه .جريدة البيان اإلماراتية2011/1/7 ،م.

ثانيا:
اإلصالح والتغيير بين اإلرادة الذاتية والتوسل بالخارج

خصوصا
والصعد،
يمر العامل اليوم بتغريات هائلة ورسيعة عىل كافة املستويات
ً
ُّ
ّ
وأن جمتمعاتنا تتأثر أكثر من غريها بتداعيات هذه التحوالت العاملية ،نتيجة الرتباطها
الوثيق بحركة العوملة واالقتصاد العاملي ،وحالة االستهالك املرتفعة الوترية ،نتيجة الوفرة
املالية التي وفرهتا عائدات النفط ،والفائض املايل الذي تسيل له اللعاب ،حيث أصبحت
أسواقنا مرت ًعا لكل أنواع وأصناف السلع من مجيع أرجاء املعمورة ،هذا فضلاً عن القيمة
االسرتاتيجية واملعنوية التي حتتلها هذه املنطقة ،التي تعاين من حالة عدم االستقرار ،نتيجة
احلروب والرصاعات املتوالية واملستمرة عليها ،وتفاقم املشكالت األمنية والسياسية
فيها ،نتيجة رسوخ نزعات االستبداد والقمع والتهميش ،وضيق هوامش احلريات املدنية
والسياسية ،وتدنيّ مستويات التمثيل واملساءلة.
إن سوء األوضاع الداخلية لألمة قد تفاقم إىل حدٍّ ال يقبل اإلنكار والتربير ،كام
يقول الشيخ الصفار ،حيث جتاوزت آثاره ومضاعفاته حدود األمة إىل املستوى الدويل،
عرب ظاهرة اإلرهاب العابر للقارات واملنتسب لإلسالم واملسلمني ،وعرب التجاوزات
واالنتهاكات حلقوق اإلنسان ،وتدين مستوى املشاركة الشعبية واحلريات العامة ،والتخلف
العلمي واالقتصادي.
وقد حتول هذا الواقع املتخلف الذي تعيشه املجتمعات العربية واإلسالمية إىل مصدر
قلق وإزعاج عىل املستوى العاملي ،ملا يفرزه من بؤر توتر واضطراب ،تتمثل يف توجهات
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العنف واإلرهاب ،وتيارات التعصب والتطرف ،التي امتدت أنشطتها وممارستها اخلطرية
إىل خمتلف بقاع العامل ،كأحداث  11سبتمرب 2001م يف أمريكا ،وتفجريات جزيرة بايل
يف إندونيسيا 2002م وتفجريات قطار مدريد 2004م والتهديدات املستمرة يف خمتلف
بلدان العامل.
إنه ملن املؤسف جدًّ ا أن تكون األوضاع الداخلية لشعوب ودول األمة اإلسالمية،
هي الساحة التي تتبارى خمتلف القوى العاملية إلبداء الرأي حوهلا ،وطرح املشاريع لتغيري
واقعها ،وصياغة مستقبلها ،حيث دائماً ما جيري احلديث عن إصالح الرشق األوسط
والتدخل يف شؤون دوله بشتى احلجج والطرق والوسائل ،وبحجة عدم أهلية قادة هذه
الدول ملامرسة دور القيادة ،أو لفقداهنم الرشعية.

ويثري الشيخ الصفار العديد من التساؤالت حول أهداف ومربرات هذه السياسات
قائال :ملاذا يدور احلديث عن إصالح أوضاع البلدان العربية واإلسالمية ،بينام ال يتحدث
أحد يف العامل عن إصالح أوضاع اليابان أو اهلند أو الدول األوربية أو غريها ،فيام تنعقد
املؤمترات وتطرح املشاريع إلصالح أوضاع البالد اإلسالمية ،فهل يعني ذلك أن العامل
يعتربنا يف حالة قصور ونقصان يف األهلية لالستقالل بشؤوننا ،مما يستدعي رعاية اآلخرين
وتدخلهم؟
عندما يتعرض أي جمتمع أو خيضع حلالة غري سوية يف إدارته السياسية واالجتامعية،
كأن يسيطر عليه واقع من الظلم والفساد الذي ال حيتمل ،فإن ذلك بالتأكيد يعطي املربرات
والدوافع للجهات األخرى ،من مؤسسات دولية وقوى عاملية ،لكي تتدخل يف أوضاعه
وشؤونه ،بغض النظر عن نياهتا ومقاصدها ،فتربر تدخلها بالدوافع اإلنسانية ،كمساعدة
ذلك املجتمع عىل التحرر واخلالص من واقع الظلم والفساد ،أو لدواعي حفظ املصالح
الدولية ومحاية األمن واالستقرار العاملي ،عىل أساس أن الوضع الشاذ يف أي بلد من العامل،
(((
ويرض بمصالح البلدان األخرى.
آثارا سلبية عىل املستوى الدويل،
ينتج ً
ّ

((( من كتاب السياسة النبوية ودولة الالعنف .ص 15
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الإ�صالح الذاتي
إن واقع التخلف املزري الذي تعيشه أمتنا مل يعد مقبولاً وال مستسا ًغا ،وهو خمالف
حلركة البرشية نحو التطور والتقدم ،وال بديل لنا اليوم عن السعي لتحصيل ما يؤهلنا
ويساعدنا عىل تغيري هذا الواقع ،وإصالح شؤوننا السياسية والثقافية واالجتامعية من
داخل جمتمعاتنا وبإرادة ذاتية ،من أجل جتاوز آثار تاريخ االستبداد ،ومواجهة اآلراء
املحافظة املتزمتة ،والتأصيل لتوجهات اإلصالح والتطوير ،بعيدً ا عن كل أشكال
التدخالت اخلارجية ،اإلمالءات االستعامرية ،والوصاية األجنبية.

ملحة ،من خالل مراجعة
إن هذه املعطيات جتعل من عملية اإلصالح الشامل رضورة ّ
مسرية املراحل السابقة ووضع تصورات وخطط بديلة من أجل تنمية جمتمعاتنا والرقي هبا
إىل ما هو أفضل ،حيث اختلف وعي الناس اليوم عام كان عليه يف عقود سابقة ،وازداد
مستوى آماهلا وتط ّلعاهتا ،وهو ما يستوجب حتركًا رسي ًعا نحو اإلصالح الشامل ،كام يقول
أمرا مقبولاً  ،فقد
التدرج السلحفائي ،وطريقة اخلطوة خطوة ً
الشيخ الصفار ،حيث مل يعد ّ
كثريا ،وتقسيطها يفقدها املصداقية يف وعي الناس ،ويفتح الباب
تأخرت اإلصالحات ً
(((
أمام التفسريات املختلفة ،وبأن اجلدية ليست متوفرة لإلصالح.
الرغبة يف التغيري والتط ّلع نحو اإلصالح هو أمر مرشوع وفعل مباح ،من خالل
االعتامد عىل الذات بعيدً ا عن تعليق اآلمال عىل اإلرادات اخلارجية واألجنبية أ ًيا كانت،
ألن ذلك ليس من صالح شعوب املنطقة ،كام يؤكد عىل ذلك الشيخ الصفار ،بل من
األفضل هلا أن تعمل عىل تطوير نفسها ،وحتقق التغيري واإلصالح لنفسها ،أما تعليق
اآلمال والرغبات واألحالم عىل قوى خارجية ،فإن ذلك دليل عجز وفشل وضعف فينا،
وينبغي هلذه الشعوب وللحكومات أن تتعاون وتستجيب لتطلعات شعوهبا ،حتى يكون
(((
التغيري داخل ًّيا وليس نتيجة ضغط أو تدخل خارجي.

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين .من حوار مع جريدة األيام البحرينية.
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين .من حوار مع مراسل وكالة رويرت لإلنباء.
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ّ
وحيذر الشيخ الصفار من تعليق اآلمال عىل القوى اخلارجية بقوله ،إنه ال يمكن
الوثوق بدعاوى األمريكيني بأهنم يريدون نرش الديمقراطية واحلرية يف املنطقة ،مضي ًفا
أن املواطنني الشيعة يف اململكة يتمتعون بروح وطنية قوية ،ووالء وطني عميق ،ووعي
بمعادلة الرصاع األمريكي اإلسالمي ،ولذلك فهم أوعى من أن ينخدعوا بتلوحيات
األمريكيني أو أطروحاهتم ،متاب ًعا كالمه بالقول إننا لسنا يف وارد أي اتصال باألمريكيني،
فنحن جزء ال يتجزء من وطننا ،ونرفض أي تدخل أجنبي ،ونراهن عىل الوحدة الوطنية،
وعىل معاجلة مشاكلنا الداخلية بالتواصل مع املسؤولني يف بالدنا .ونأمل أن نرتفع مجي ًعا
إيل مستوى التحدّ ي اخلطري ،حكومة وشع ًبا ،لتفويت الفرصة عىل أي إرادة أجنبية ،تريد
العزف عيل الوتر الطائفي والتلويح باألوراق املذهبية ،عرب سدّ الثغرات وحتقيق املساواة
(((
بني املواطنني واالستجابة للتطلعات املرشوعة.

يكرر الشيخ الصفار رفضه للتدخالت اخلارجية ،أو
ويف كتابه املذهب والوطن ِّ
املراهنة عىل األمريكان يف عملية اإلصالح الداخيل ،بقوله «أعلنها بصوت واضح لكل
املسلمني ،ولكل أبناء املنطقة ،بمختلف اجتاهاهتم ،بأن املراهنة عىل األمريكيني مراهنة
عىل رساب ،فاألمريكيون وهم يعلنون ذلك ،إنام يريدون محاية مصاحلهم ،وهم يف حتالف
معلن مع إرسائيل ،ويعلنون دعمهم ورضاهم وغطاءهم لكل املامرسات الصهيونية
العدوانية ،لذلك ال يمكن املراهنة عىل األمريكيني ،فهم مل يأتوا من أجل الديمقراطية
ومحاية حقوق اإلنسان ،ولن يأتوا من أجل محاية هذه األقلية أو تلك األقلية ،وإنام يأتون
من أجل مصاحلهم ،ولذلك أنا أحذر كل املسلمني وكل العرب وكل أبناء املنطقة بأن
ال ينخدعوا هبذا الرساب األمريكي ،وأوجه الالئمة أكثر حلكوماتنا لتبادر هي باستعادة
شعوهبا ،وأن ال ترتك الفرصة أمام املخططات األمريكية ،بل أن تكون هي صاحبة املبادرة
يف اإلصالح السيايس ،ومعاجلة املشكالت املطروحة .أما إذا بقيت األمور يف املنطقة العربية
واإلسالمية كام هي عليه ،فهذا هو ما خيدم األمريكان ،والذي يتعامل مع األمريكيني ال
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين .من حوار مع جريدة األيام البحرينية.
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ينفع األمريكيني أكثر مما تنفع األنظمة ،حني حتافظ عىل الواقع كام هو ،هذه األنظمة إذا مل
تبادر لإلصالح ،وإذا مل تبادر للتغيري ،فهي ختدم األمريكيني أكثر مما خيدمهم هذا العميل
(((
أو ذاك املخدوع».

قطع طريق التدخالت الخارجية وتفويت الفر�صة عليها
التوسل باألجنبي واالعتامد عليه يف عملية اإلصالح والتغيري مرفوض وغري
إذا كان
ّ
التوسل باألساليب العنيفة خلدمة أهداف سياسية هو اآلخر أمر
مقبول عىل اإلطالق ،فإن
ّ
أيضا ،ومن حق الدولة أن تتخذ اإلجراءات األمنية جتاه من يتوسل
غري مقبول ومرفوض ً
بالعنف واإلرهاب خلدمة رأيه السيايس ،فاستخدام العنف داخل املجتمع ليس مقبولاً
مربرا ،لكن اإلجراءات األمنية وحدها ال تكفي ملحارصة العنف واإلرهاب ،بل جيب
أو ً
معاجلة األزمات التي يعاين منها الناس وتشكل أرضية هلذه التوجهات ،ومن أبرزها أزمة
املشاركة السياسية والتعبري عن الرأي ،فحني تتوفر فرص املشاركة والتعبري تكون هي
اخليار لكل صاحب رأي سيايس.
واألسوأ من ذلك ،أن تتخذ اإلجراءات األمنية القمعية جتاه أصحاب الرأي؛ ألهنم
يعربون عن رأهيم بطريقة سليمة ،فهو يفاقم املشكلة وال حيلها .وال بد أن تدرك هذه
اجلهات التي تراهن عىل هذا النوع من األساليب ،أن هذه اللغة أصبحت قديمة ،وقد
استنفذت مفعوهلا ومل يعد العامل يسمح بمامرستها بال حدود.

والشيخ الصفار يعرب عن إيامنه أن التغيري واإلصالح يف بلدنا ال يتم إال من الداخل،
ومن خالل التواصل مع املسؤولني ،وأن األجواء أصبحت مناسبة لتحقيق بعض التطلعات
عن طريق احلوار والتواصل ،وأنه آن األوان أن يفكر اجلميع ويتحرك ليس من منطلقات
مذهبية وطائفية ،بل من خالل قيمة املواطنة ومصلحة الوطن العليا ،وعندما تقوم الدولة
ّ
بحل ومعاجلة بعض اإلشكاليات واهلموم اخلاصة بتكوينات مذهبية ،فإن ذلك ينطلق من
((( من كتاب املذهب والوطن .ص 84
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قدرا أكرب من االنسجام واالندماج الوطني ،ويفوت الفرصة عىل أي
أسباب وطنية يتيح ً
مغرض وعىل أي جهة أجنبية للتدخل يف الشؤون الداخلية للوطن واللعب بوحدة الرتاب
(((
الوطنية.

وينبه الشيخ الصفار إىل أن ما تعيشه األمة من ضعف عام وختلف شامل ،هو الذي
يغري اآلخرين باالعتداء عليها ،وهو الذي يثري أطامع الطامعني يف االستحواذ عىل خرياهتا
وثرواهتا ،فام تتعرض له األمة اإلسالمية من اعتداءات ومؤامرات من قبل األعداء
واملستكربين هو أمر واضح ،لكن جمرد التنديد بام جيري ،والتحريض والتعبئة ضد األعداء
ال يكفي ملعاجلة الوضع.
ويلفت الشيخ الصفار إىل أن هناك ُأممًا أخرى تعرضت للعدوان والظلم ،ووقعت حتت
هيمنة املستعمرين واملستكربين ،وأصابتها اهلزائم والنكسات ،لكنها جتاوزت كل ذلك
ببناء قدراهتا وتنمية طاقات شعوهبا ،حتى أصبحت يف مصاف الدول الكربى .وهذا ما
نلحظه لدى اليابانيني الذين تعرضوا هلزيمة نكراء يف احلرب العاملية الثانية ،وفرض عليهم
االستسالم برشوط مذ ّلة ،لكنهم مل ينشغلوا بالبكاء عىل ظالمتهم ،ومل يستهلكوا طاقتهم
بالتعبئة والتحريض العاطفي ضد العدو ،بل اجتهوا للبناء والتنمية وهم اآلن يف مواقعهم
املتقدمة الواضحة ..وكذلك احلال بالنسبة ألملانيا .وأعداؤنا اليهود اليوم حجة علينا ،فقد
كانوا يعيشون منبوذين مهمشني يف خمتلف أنحاء العامل ،لكنهم اآلن يمتلكون وسائل قوة
(((
وتأثري عاملي بارز مكنتهم من ممارسة عدواهنم البشع عىل العرب واملسلمني.

أما بخصوص املواطنني الشيعة يف هذا الوطن فقد أكد الشيخ الصفار أنه ليس هلم
مرشوع خاص هبم كطائفة ،ونخبتهم املثقفة تتفق مع مثيالهتا عىل مستوى الوطن ككل
يف التطلع نحو إصالحات شاملة من أجل حارض الوطن ومستقبله ،فأبناء هذا الوطن
ملتزمون بالثوابت والقيم ،ولن حييدوا عنها ،وتطوير أساليب احلكم ،وتوسيع إطار

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين .من حوار مع جريدة احلياة.
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين .من حوار مع جريدة الرشق األوسط.
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املشاركة الشعبية ،وضبط اإلنفاق للامل العام ،وحرية التعبري عن الرأي ،واحرتام حقوق
اإلنسان ،واملساواة بني املواطنني ،ال يتناىف يشء منها مع الثوابت الدينية ،بل يعترب استجابة
(((
صحيحة هلا ،وتطبي ًقا سليماً ملقاصدها.

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين .من حوار مع جريدة األيام البحرينية.

الفصل السابع
املسألة الطائفية واإلصالح الديني

اً
أول:
نقد التراث وإعادة كتابة التاريخ من جديد

يسعى الشيخ الصفار دائماً يف خطابه اإلصالحي إىل تأصيل ما يتبناه من آراء ،ويقوله
من أفكار ،ويناقشه من موضوعات ،ويطرحه من رؤى ،وين ِّظر له من اجتهادات ،ويامرسه
من فعل وعمل ،ويضطلع به من دور ،وذلك يف القضايا واهلموم التي يشتغل أو اشتغل
عليها خالل مسريته الثقافية والفكرية والعملية ،سواء كان ذلك يف تأكيده عىل القيم
اإلجيابية وأمهية تعزيزها ،أو يف نقده للظواهر السلبية وكشف عيوهبا ،من خالل الرجوع
إىل الشواهد واإلثباتات ،واالستناد إىل الدالئل املستقاة من القرآن والسنة ،والعودة إىل
الوقائع والشواهد التارخيية التي يستخرج منها اخلالصات والدالئل ،إلثبات صحة ما
يسري عليه من هنج ويتبعه من منهج.

وغال ًبا ال جتد للشيخ الصفار من بحث أو مقالة أو كتاب أو خطاب أو حوار أو نقاش،
إال وتراه فيها يستشهد بالنصوص الدينية من الكتاب والسنة ،إىل االستشهاد بالسرية
النبوية ،أو بسرية األئمة واألولياء والصاحلني ،واستدعاء الشواهد الرتاثية والتارخيية،
حيث جتد كل هذه النصوص والشواهد حارضة يف ذهنه ،وتتصدر أحاديثه ،وحترض يف
خطابه وخطاباته وعىل لسانه ،بشكل بدهيي غري متكلف ،بل هي دائماً ما تكون مصدر قوة
يف طرحه ،وأكثر إقنا ًعا يف خطابه ،يزيده قوة ومتانة ،يف حماولة منه إلثبات صحة قناعاته،
وتقديم الدليل والربهان عىل ما يثبت صحة أقواله ،وإللقاء احلجة عىل غريه من مستمعيه
وحماوريه.
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ويف شهادة له حول كتاب الشيخ الصفار «التنوع والتعايش» يشري منصور القطري
إىل أن القارئ للكتاب يلمس درجة عالية من التكثيف يف إقحام لآليات والروايات ،مما
شعورا بالرؤية الشمولية لنظرة اإلسالم يف عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان ،وجيذر
خيلق
ً
تلك الشمولية بأن اإلسالم قانون وممارسة يومية ،وقواعد للعالقات العامة ،ومصدر لفرز
األنامط املعامالتية ،حيث استفاد املؤلف من السرية النبوية للرسول (ص) وآله األطهار
وصحابته الكرام.

ويضيف القطري أن املؤلف يتجول يف واقع األمة تارخي ًّيا ،ويضع من تلك اجلوالت
أداة للمقارنة والتحليل ،فيستل مواقف مضيئة من تارخينا ،كام يتوقف أحيانًا ليستنكف من
حاالت التنافر ومعارك االحرتاب الداخيل يف مسرية األمة ،ويركز عىل معضلة قائمة وهي
أزمة الثقة املسترشية بني الطوائف واملذاهب اإلسالمية ،وجتعل أعداء األمة يوظفون ذلك
املرض االجتامعي يف إرباك الصفوف.
وعندما يعتمد الشيخ الصفار ،كام يشري القطري ،عىل الرتاث الروائي التارخيي
والفكري ،فإن االعتامدية ليست جمرد دعوة إىل املايض؛ ألن االهتامم باملايض نابع من
الرغبة يف فهم احلارض وإضاءته ،وقراءة املايض ال تكتسب أمهيتها إال من كوهنا أداة لفرز
أشكال التصورات عن نمط املعامالت والعبادات ،وهي بالتأكيد ال تطمح إىل منافسة
كتابات املؤرخني بقدر ما هتدف إىل تعامل منهجي مع تراثنا الروحي ،ومن جانب آخر
فهي تعكس جتربة املؤلف امليدانية يف احلقل االجتامعي ،وتتجاذب مع تطلعاته وطموحاته
يف غد أفضل ألمته .وهناك حالة من املوضوعية يف صدق مشاعر املؤلف ونبل رسالته التي
(((
يطمح يف إيصاهلا ،حتى تكاد تتفوق عىل مضمون وحمتوى ما كتبه.

مرتكزات الت�أ�صيل عند ال�شيخ ال�صفار
إن هذا املسعى التأصييل للخطاب عند الشيخ الصفار ،وعملية الربط والوصل بني
((( من كتاب التنوع والتعايش .ص 201
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احلارض واملايض ،بني املعارصة والرتاث ،بني الدين والدنيا ،يقوم عىل أربعة مرتكزات كام
يرشح هو ذلك ،األول :يتمثل يف فهم مبادئ الدين وقيمه األساس .والثاين :هو اال ّطالع
عىل مصادر الفكر والترشيع اإلسالمي ،وهي الكتاب والسنة وجمريات التاريخ اإلسالمي،
لنستشف منها النامذج والتطبيقات .والثالث :يتمثل يف القدرة االجتهادية عىل االستنباط
يف ميادين الفكر والفقه .أما املرتكز الرابع :فهو معرفة العرص وقضاياه التي يراد التأصيل
(((
هلا.

إن طبيعة احلياة املعارصة واحلديثة ،باإلضافة إىل حالة التخلف واجلمود التي تعيشها
بعض جمتمعاتنا ،جعلت من القيم واملبادئ اإلسالمية مشوشة وغري واضحة بام فيه الكفاية،
مرت عىل أمتنا عهود
واحلديث عن شدة وضوحها فيه كالم ،كام يقول الشيخ الصفار ،فقد ّ
اختلطت فيها األوراق ،واختلطت األولويات ،فأصبحت بعض القضايا الفرعية يف أذهان
صحيحا أن املبادئ واضحة أمام
البعض وكأهنا هي املبادئ ،وغابت بعض املبادئ ،فليس
ً
وأيضا قضايا العرص ليست واضحة بتلك الدرجة من الوضوح.
الناسً ،

ويعيد الشيخ الصفار التأكيد عىل أنه ليس هناك وضوح ،فام زالت املسألة حتتاج إىل
استيضاح أكثر عند قطاع ال بأس به من املثقفني والعلامء ،وجتاوز هذا املوضوع إنام يتم
بإعادة قراءة الفكر اإلسالمي ،وإعادة قراءة الفقه اإلسالمي من العارفني واملختصني بعد
(((
ا ّطالعهم عىل تطورات العلم وقضايا العرص.

إن مشكلة التشوش والضبابية وعدم الوضوح التي يعيشها اإلنسان املسلم اليوم يف
بعض جمتمعاتنا ،لربام تعود إىل اخللفية الثقافية املتكلسة التي تكبلها وتقيدها ،فتجعل من
مأسورا ملاضيها ،ومقيدً ا ومشدو ًدا للخلف ،فتهرب من حارضها لتجد يف الغابر
حارضها
ً
من تارخيها الدفء واحلنني ،حيث تاريخ األجماد والبطوالت واالنتصارات والتفوق،
وأنه هو املثال والنموذج الذي حيتذى وحتلم بإعادته وتكراره ،فتعيل من موروثها الثقايف
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع شبكة الرفيعة الثقافية.
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع شبكة الرفيعة الثقافية.
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وتعيش فيه ،وتضخمه بشكل مبالغ ،لعدم قدرهتا عىل مواجهة استحقاقات احلارض
تربيرا لعجزها عن املسامهة يف إنتاج حارض
وحتدياته ورشوط العيش والتعايش معه ،أو ً
خمتلف وبديل ،يتجاوز ما تعانيه من تأخر وعجز واتكالية.
ً
ملجأ نلوذ به من
إن هذا العجز الذي نعانيه يف حارضنا جيعل من التاريخ والرتاث
قسوة الشعور بالنقص واإلحساس بالقصور والدونية واحتقار الذات ،مما يدفعنا إىل
االستئناس باملايض والرجوع إىل املخزون التارخيي واملوروث الرتاثي ،بح ًثا واكتشا ًفا عام
تربيرا للكثري من النواقص واحلوادث والتجاوزات ،وسع ًيا إىل
يسدّ عورات احلارض ،أو ً
إسقاط حوادث التاريخ عىل البيئة احلارضة والواقع املعيش واحلياة املعارصة بشكل انتقائي
وتربيري جمتزأ ومنقوص.
إنه ملن الصعب إلغاء املايض وجتاوزه ،بل هو من املستحيل وغري املعقول ،إال أنه
من الرضوري ملن يعود للاميض وتراثه أن يمتلك املؤهالت الفكرية والثقافية واملهارات
واآلليات التحليلية املنطقية لتفسري وقائع املايض وتطوراته وحتوالته وتغرياته ،كام القدرة
عىل تتبع مساراته واجتاهاته التي أوصلتنا إىل ما نحن عليه اليوم ،والشيخ الصفار جيزم بأننا
اليوم لدينا القدرة واالستطاعة لالستفادة من املوروث الثقايف يف جمالني اثنني ،ومها:

األول :هو النص الرشعي ،بعد أن نتأكد من ورود النص ،وخاصة يف جمال السنة،
فالقرآن الكريم قطعي الصدور ،لكن بالنسبة للسنة ينبغي أن نتأكد من ورود النص .أما
املجال الثاين :فهو كيف نفهم هذا النص ،فإذا استطعنا أن نستفيد من النص الرشعي ،بعد
أن نتحقق من وروده ،وبعد أن نجتهد يف فهم معناه ،فيمكننا أن ننظر إىل الواقع من خالل
ذلك النص.
ويضيف الشيخ الصفار إىل ذلك إمكانية العودة إىل التاريخ اإلسالمي والسرية
اإلسالمية ،وخاصة للقيادات الدينية ،وللجمهور املسلم ،حيث يمكننا من خالل قراءة
التاريخ ،وقراءة سرية النبي ،Aوقراءة سرية األئمة ،Bاستشفاف الكثري من التطبيقات
والتجسيدات للمفاهيم التي وردت يف النصوص ،كام أن حياة اجلمهور املسلم يف العهود
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املاضية متكننا من فهم بعض املصطلحات.

موضحا أنه حينام يأيت يف نص من النصوص ،احلديث
ويتابع الشيخ الصفار رشحه
ً
عن قضية من القضايا ،ونجد أنه يف ذلك الوقت اجلمهور املسلم كان يتعامل هبذا الشكل،
ندرك أن هذا النص كان يتحدث عن هذه احلالة هبذه احلدود وهبذه املعامل ،فيمكننا أن
ندرس النص وأن ندرس سياق التاريخ أو املوارد التارخيية ونأخذ منها إسقاطات عىل
واقعنا احلارض ،لكن حيصل يف بعض األحيان أن يكون هناك تكلف ،والتكلف يف
اإلسقاط ّ
تربيرا رشع ًيا،
يدل عىل أن اإلنسان سل ًفا لديه رأي يريد أن جيعل له غطا ًء أو ً
وهذه طريقة خاطئة ،يقودنا النص وال نقود النص ،ونتعسف يف تفسريه ويف تطبيقه عىل
اآلراء واألفكار التي نرغب أن نطرحها باسم النص .عىل أن تفسري وتأويل أي فقيه للنص
ليس ملز ًما للفقهاء اآلخرين ،بل عليهم أن يعملوا اجتهادهم ،وآراء الفقهاء السابقني
ليست سق ًفا للفقهاء املعارصين ،ال َّلهم إال حينام تصل إىل مستوى اإلمجاع الذي يكون
(((
حجة ،ويف مدرسة أهل البيت Bال يتأتى هذا يف كل مورد.

وهبذا املعنى يبينِّ الشيخ الصفار أن املسلمني يعتمدون يف أمور دينهم العقائدية
والفقهية عىل مصدرين أساسيني ،مها كتاب ال َّله وسنة رسوله ،لكن وسيلة الفهم وأداة
املعرفة من هذين املصدرين هو إعامل العقل واستخدام الفكر ،وهو ما يفتح باب االجتهاد
ويفسح املجال أمام تعدد اآلراء واختالف االستنتاجات ،حيث حصل مثل هذا االختالف
يف االستنتاج من النص الرشعي يف زمن الرسول وأمام ناظريه ومل يعرتض عليه ،لكونه
أمرا طبيعي احلدوث.
ً

ويضيف الشيخ الصفار إىل أنه حدث اختالف يف ضبط نصوص السنة النبوية
املطهرة وقبوهلا عىل مدى التاريخ اإلسالمي ،وحتى بني الصحابة أنفسهم ،ويف ظل وجود
الرسول ،Aفقد ي ّطلع صحايب أو تابعي أو فقيه عىل حديث نبوي فيأخذ به ،بينام ال ي ّطلع
عليه اآلخرون ،وقد خيتلف املوقف من أحد الرواة ،بني من يوثقه فيعمل بحديثه ،وبني من
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع شبكة الرفيعة الثقافية.
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يرى عدم وثاقته ،باإلضافة إىل ذلك ال يستبعد تأثري الظروف االجتامعية والسياسية عىل
تكوين اآلراء وتبنيها وانتشارها.

هلذه األسباب كام لغريها من أسباب ،يفسرّ الشيخ الصفار أسباب وجذور حالة
التنوع والتعدد يف واقع األمة ،حيث تنوعت املدارس الفكرية واملذاهب الفقيه يف
األمة اإلسالمية ،ففي جمال العقائد ظهرت املدرسة اجلربية والقدرية ،ومدرسة املعتزلة
واألشاعرة واملرجئة واملاتريدية .أما يف املجال الفقهي فقد كان هناك مدرسة أهل احلديث،
ومركزها احلجاز ،ومدرسة أهل الرأي ،ومركزها العراق ،ثم تعددت املذاهب الفقهية
وتنوعت ضمن التوجهات املختلفة لعلامء األمة ،فهناك مذاهب أهل السنة ،ومذاهب
الشيعة ،ومذاهب اخلوارج.

مبكرا يف أرضية األمة ،واالختالف الفكري بدأ
إن بذور التعددية املذهبية قد غرست ً
باكرا يف حياة املسلمني ،بيد أن التنوع الفقهي والفكري مل يكن مالز ًما للخالف والفرقة،
ً
بل كان يف مراحله األوىل ،ويف فرتات مرشقة من حياة األمة ،ميدانًا لتالقح األفكار،
وإثراء الفكر والفقه اإلسالمي ،وكان التعاطي والتعامل فيام بني الصحابة عند اختالفهم
يف املسائل ،وفيام بني أئمة املذاهب ،يتم بموضوعية وسعة صدر ،فإما خيضع للرأي اآلخر
ويتنازل عن رأيه ،حينام تتضح له احلجة والصواب ،وإما أن يتمسك برأيه ،مع تقدير
ملخالفه واحرتام رأيه ،وهو األمر الذي أدى إىل تراكم ثروة فكرية وفقهية واسعة ،بسبب
هذا التعدد يف املدارس والتيارات الفقهية والفكرية.
خالصة القول الذي ينتهي إليه الشيخ الصفار أن التعدد والتنوع يف املدارس الفكرية
والفقهية ،واختالف آراء العلامء والفقهاء ،هو نتيجة طبيعية ملبدأ االجتهاد يف معرفة مفاهيم
ومفروضا ،حيث يرى أغلب علامء األمة
الدين وأحكامه ،وإذا كان االجتهاد مطلو ًبا ،بل
ً
أنه فرض وواجب كفائي عىل املسلمني يف كل زمان ومكان ،فإن نتائجه ال بد وأن تكون
(((
مقبولة عىل أساس احرتام التعددية والتنوع يف اآلراء واملذاهب.
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الحا�ضر و�أعباء �صراعات الما�ضي
ومع ذلك فقد شهد تارخينا اإلسالمي الطويل الكثري من املعارك والنزاعات الفكرية
واملذهبية ،كام يلفت الشيخ الصفار ،نتيجة االختالف يف فهم النصوص ومعانيها ودالالهتا
وتعدد االجتهادات واآلراء واألفكار حوهلا ،والتعسف يف تفسريها وتأويلها ،ويف طريق
ً
رشوخا يف السلم املجتمعي وأوجدت نو ًعا من االحرتاب األهيل،
تطبيقها ،مما أحدث
حيث كان العامل السيايس وراء قسم كبري منها ،عندما كانت بعض القوى الداخلية
واخلارجية ،تغذي هذه الرصاعات وتدفع باجتاهها ،إلشغال األمة عن قضاياها األساسية،
والستنزاف قواها فيام بني أطرافها ،حتى ال يتحدوا مقابل تلك القوى املهيمنة أو الراغبة
(((
يف التسلط.

عندما تنترش يف جمتمعاتنا اإلسالمية النزاعات ويسودها االحرتاب الداخيل وتعيش
يف اآلن ذاته حالة الركود والتجمد والتكلس ،فإن ذلك بالتأكيد يؤدي إىل إهناكها وضمور
طاقاهتا وإمكاناهتا وضعف قدرهتا عىل اإلنتاج واإلبداع ،وهو األمر الذي بدوره يؤدي إىل
انحراف الوعي الديني إىل نمط من التدين البدائي الذي يقوم عىل الغلظة ورفض اآلخر
واستباحة وجوده ،وكلام تكرس اجلمود بفعل عامل الزمن ومرور الوقت وتباطؤ احلركة،
فإن األوضاع ستصل يف هناية املطاف إىل اجلمود والركود الشامل ،وتربز يف األجواء
مظاهر اإلعياء والتعب ،وال تلبث مظاهر العنف الكامنة بالتحرك واالنفجار ،متلبسة
أردية الطائفية والقبلية واملذهبية.

إال أن األمة اليوم ،حسبام يرى الشيخ الصفار ،مل تصل إىل هذه الدرجة من اجلمود
والتكلس ،وقد تعافت وجتاوزت الكثري من جراحات وخصومات املايض الفكرية
واملذهبية ،من التي أصابت كياهنا يف غابر التاريخ ،كالرصاع بني اجلربية والقدرية ،وبني
املرجئة وخمالفيهم ،وبني األشاعرة واملعتزلة ،وما نتج عنها من نزاع حول خلق القرآن أو
قدمه ،وكذلك النزاعات بني املذاهب الفقهية ،كاخلالف بني األحناف والشافعية ،وبني
((( من كتاب السلفيون والشيعة نحو عالقة أفضل.
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احلنابلة واألحناف ،وبني الشافعية واحلنابلة.

ويضيف الشيخ الصفار أن هذه الرصاعات التي كانت حادة يف قرون سابقة ،قد
جتاوزهتا األمة ،وأصبحت جمرد حوادث وذكريات يف التاريخ وآراء ومسائل يف الكتب،
هلا بعض اآلثار الفكرية واالجتامعية يف االمتدادات احلارضة لتلك املذاهب واملدارس،
متشنجا .إال أن ما يؤسف عليه ،أن اخلالف
فرزا حا ًّدا وال خال ًفا
لكنها ال تشكل اآلن ً
ً
السني الشيعي ،بقي إىل اليوم كأوسع ثغرة يف وحدة األمة اإلسالمية ،تنفذ منه رياح الفتن،
(((
وتتسلل من خالله مطامع األعداء ومؤامراهتم.

إن وجود تاريخ ميلء بالثغرات التي تنفذ منها رياح الفتن ،ومثقل باملعارك واملشاحنات
والنزاعات والرصاعات واالحرتاب الطائفي واملذهبي بني أبنائه ،ومتضخم باالختالفات
واخلالفات والتباينات الفكرية والعقدية فيام بني علامء وفقهاء السلف ،من الذين عاشوا
يف تلك الفرتات واحلقب املاضية من الزمن ،ال ينبغي أن يكون ثقله وعيوبه سي ًفا مسل ًطا
معيارا يتكأ عليه يف
عىل احلارض ،من خالل العودة إليه واستدعائه واستجالبه ،واختاذه
ً
تقييم احلارض وتفسريه وحتليل تطوراته وحتوالته ،فمهام كانت الظروف السياسية الصعبة
واحلرجة التي تعيشها األمة يف الزمن املعارص ،فإن املسؤولية تقتيض االلتزام بالقيم
واملبادئ الثابتة يف الدين ومواجهة التحديات احلديثة بعقلية معارصة من دون اخلضوع
واالستسالم لرصاعات املايض.

مراجعة التراث وتجديده
إن مسألة الرتاث وحوادثه ورصاعاته ،وما يمكن أن حتدثه من انعكاسات عىل طبيعة
العالقة بني سائر أطراف األمة وجهاهتا ،تستدعي املراجعة وإعادة النظر ،فاملوقف من
اآلخر ورأيه واجتهاده ،قضية تستحق إعادة النظر واملراجعة ،حكماً وموضو ًعا ،كام حتدث
الشيخ الصفار مضي ًفا ،إن املرجعية الثابتة هي الكتاب والسنة ،أما آراء فقهاء السلف
((( من كتاب السلفيون والشيعة نحو عالقة أفضل.
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كالشيخ ابن تيمية وغريه ،فهي مع االحرتام هلم ،اجتهادات قابلة لألخذ والر ّد ،ولعل
املراجعة املبارشة لنصوص الكتاب والسنة ،من قبل العلامء والفضالء السلفيني املعارصين،
تفتح أف ًقا جديدً ا يف تغيري وتعديل هذا املوقف الصارم من الرأي اآلخر.

هذا عىل مستوى احلكم ،كام يوضح الشيخ الصفار ،أما عىل مستوى املوضوع فيضيف
شارحا ،إنه بنا ًء عىل أن احلكم عىل اليشء فرع تصوره ،فإن أحكام العلامء السلفيني
ً
السابقني عىل الطوائف واالجتاهات األخرى ،ومن بينها الشيعة ،جاءت نتيجة تصوراهتم
وتقويامهتم لواقع تلك الطوائف ،واحتامل اخللل يف تلك التصورات والتقويامت أمر
وارد ،إما لعدم الدقة يف معرفة الطوائف األخرى ،أو لاللتباس يف فهم آرائها ،أو ألخذ
بعض اآلراء وتعميمها عىل اجلميع ،وقد تكون هناك آراء وتوجهات سائدة لدهيم يف تلك
العصور ،لكنها تطورت وتغريت فيام بعد ،كل هذه االحتامالت ينبغي أن تدفع املعارصين
(((
من السلفيني ،لقراءة واقع الشيعة القائم اليوم يف آرائهم وتوجهاهتم.

لذلك فإن مسألة الرتاث ومراجعته وإعادة النظر فيه قضية مهمة وتستحق بذل اجلهد
والتعب ،فإعادة كتابة التاريخ أمر مطلوب وال يمكن التنازل عنه ،كام يتحدث الشيخ
الصفار ،لكن من دون إغفال األسلوب الذي قد تتم به هذه اإلعادة ،فإذا تم بطريقة تعتمد
التهريج واإلثارة واإلساءة هلذه الفئة أو تلك ،واستخدمت الكلامت اجلارحة والتعبئة غري
املوضوعية ،فإن هذه األمور ستتسبب يف إشكاليات ومشاكل نحن يف غنى عنها.

أما إذا متت عملية املراجعة من خالل الدراسة املوضوعية اهلادئة اهلادفة ،التي تعتمد
الدليل والربهان واملنطق ،فإن مثل هذه الدراسات لن حتدث مشكلة أو تتسبب يف فتنة؛
ألن الفتنة إنام تأيت عن طريق إثارة التهريج واإلساءة إىل الطرف اآلخر ،وتوظيف إعادة
كتابة التاريخ يف النيل من هذه اجلهة أو تلك اجلهة ،أما الكتابة العلمية املوضوعية ،فالشيخ
الصفار ال يرى فيها إشكاال أو مشكلة ،بيد أنه ال ينبغي أن تكون عىل حساب قضايانا
الواقعية واملعارصة ،بمعنى أن ال نستغرق يف أمور التاريخ عىل حساب الواقع املعيش،
((( من كتاب السلفيون والشيعة نحو عالقة أفضل.
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وجيب أخذ هذه القضية بعني االعتبار.

(((

إذا كان هناك ما هو إجيايب يف تراث األمة ،الذي فيه الكثري من كنوز اخلري ومنابع
القوة ،ويمكن للمسلمني إذا ما أخذوا به ،أن حيققوا اإلنجازات الطيبة ألنفسهم وللبرشية
أيضا يف هذا الرتاث الضخم جوانب سلبية عديدة ،تعرب عن أداء برشي
مجعاء ،فإن هناك ً
يعكس نتيجة فهمه للنص الرشعي الثابت وتفسريه ،أو نظرته ألحداث التاريخ ووقائعه،
وخاصة فيام يرتبط باملوقف من اآلخر املختلف دين ًّيا أو مذهب ًّيا أو سياس ًّيا.

لقد تراكمت عند املسلمني سنة وشيعة ،آراء عقدية وفقهية وتارخيية ،جتاه بعضهم
بعضا ،ناجتة إما من نصوص غري معلومة الصحة والثبوت ،أو من فهم غري سليم ودقيق
ً
للنص ،أو من وحي النزاعات والرصاعات عرب أدوار التاريخ ،التي تلقي بظالهلا عىل
أفكار وثقافة املتنازعني .وإذا ما أراد كل طرف حماسبة الطرف اآلخر عىل كل ما يف تراثه
من طروحات وممارسات مواقف سلبية جتاهه ،فسوف يطول احلساب بني الطرفني،
وستحتاج القضية إىل سنوات طويلة.

ويرى الشيخ الصفار أنه من األمهية بمكان أن يتنقل السجال واحلديث بني الطرفني
من سجال حول املايض إىل حوار ضمن إطار املستقبل ،وما ينبغي أن يكون ،وليس حول
املايض وما كتبه ذلك العامل ،أو أفتى به ذلك الفقيه ،أو حتدثت عنه تلك الروايات ،وكيف
جيب أن تكون نظرة كل طرف إىل اآلخر اليوم واآلن؟ وليس ما أنتجته الفرتة السابقة ،من
أحاديث تضمنتها كتب الفريقني ،وفتاوى لعلامئهم املاضني ،باإلضافة إىل احلوار عام هو
املشرتك الذي جيمع الطرفني اآلن ،من خالل رؤية واجتهاد معارص ،وليس عىل أساس
التبعية والتقليد للسلف؟ وهل هناك مصلحة دينية ودنيوية واحدة يتالقى الطرفان من
(((
أجل خدمتها أم ال؟
يقول الدكتور حممد فتحي عثامن يف تقديمه لكتاب الشيخ الصفار «التعددية واحلرية

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع موقع املعصومني األربعة عرش.
((( من كتاب رؤية حول السجال املذهبي .ص 33
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يف اإلسالم» ،إن تارخينا وتراثنا خلفه برش غري معصومني ،وال بد من تبيني قصور املايض
لنتجنبه يف عملنا يف احلارض ،وختطيطنا للمستقبل ،عىل أن غض البرص عن األخطاء،
والنظر إىل تارخينا وتراثنا عىل أهنام غاية املراد ،من شأنه إحداث التشويش واالضطراب
(((
بالنسبة لفهم املايض والعمل يف احلارض والتخطيط للمستقبل سواء بسواء.

إن كتب الرتاث اإلسالمي ،بكل ما فيها من ّ
غث وسمني ،هي نتاج عقول الذين
عاشوا تلك الفرتات التارخيية من الزمن ،وهي تعرب عن آراء أصحاهبا ،وتعكس ما كان
يعيشه زماهنم من حراك ديني وثقايف واجتامعي ،ورصاعات سياسية ومذهبية ،انعكست
يف كتاباهتم عىل شكل خالفات وتشنجات مذهبي ،صاحبها الكثري من التجاوزات
واإلساءات املتبادلة واملبتذلة ،حيث شكلت انحرا ًفا عن تعاليم الدين وقيمه وآدابه.
والشيخ الصفار يدعو إىل أن نقرر جتاوز ذاك اجلانب املظلم السلبي من تراثنا سنة
وشيعة ،ونركز عىل اجلانب امليضء واإلجيايب منه ،الذي يساعدنا عىل إصالح أمورنا،
والسب والشتم،
ومعاجلة مشاكلنا ،وتدعيم وحدتنا وألفتنا .ومقوالت التجريح والطعن
ّ
ال تقترص عىل بعض كتب تراث فئة دون أخرى ،بل تراها موجودة يف بعض كتب تراث
كل الطوائف ،إال أن السؤال الذي يثريه الشيخ الصفار بإحلاح هو ملاذا نكون أسارى
بعضا عىل ما ورد يف كتب أسالفه؟ وهل نعيش آثار
لكتب الرتاث؟ وملاذا حياكم بعضنا ً
(((
هذه املعارك املوجودة فيها؟ ونتخذ املواقف من بعضنا البعض عىل أساسها؟

إن الرتاث اإلسالمي ملختلف املذاهب اإلسالمية بحاجة إىل أمرين ،كام يقول الشيخ
الصفار ،األمر األول :التحقيق والغربلة ،ذلك ألن يف عصور التخلف ،ويف عصور التاريخ
دس وتشويه يف هذا الرتاث ،ولو قرأنا الروايات الواردة عن أهل
املايض ،حصل هناك ّ
البيت ،Bكاإلمام الصادق ،واإلمام الكاظم ،واإلمام الرضا ،وسائر األئمة ،لرأيناهم
وتقولوا
يتحدثون كيف أن املفوضة والغالة واملبتدعة أدخلوا يف أحاديثهم أشياء كثريةَّ ،
((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 31
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع موقع إيالف االلكرتوين.
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دس وتشويه وافتعال ،وهذا ما حصل حتى يف
عليهم أشياء مل يقولوها ،فأصبح عندنا ّ
عيل الكذابة).
أحاديث رسول ال َّله ،Aحيث قال( :ستكثر ّ
أما فيام يرتبط بالتاريخ ،فيؤكد الشيخ الصفار أن هناك الكثري من التحريف والتزييف
يف قضايا التاريخ ،وحيتاج إىل دراسة وحتقيق ،حتى يمكن إزالة هذا الركام ،وهذا الغبار
املرتاكم عرب عصور التخلف ،من الزيف والتحريف الذي حلق برتاثنا ،وحلق بتارخينا.

واألمر الثاين الذي حيتاجه هذا الرتاث ،كام يرى الشيخ الصفار ،هو طريقة تقديمه،
والتجديد يف صياغته ،وحتديث أسلوبه بام يتالءم وتطورات العرص ،حيث جيب تقديمه
هلذا اجليل املعارص باللغة التي يفهمها ويرتاح هلا ،ال شك أن يف مفاهيم اإلسالم وتراث
اإلسالم أشياء عظيمة ومهمة جدًّ ا ،البرشية يو ًما بعد آخر تشتد حاجتها إىل هذه املفاهيم
الصحيحة واألساسية التي تسعد اإلنسان وتعالج مشاكله ،لكن هذه املفاهيم جيب أن
تقدم بلغة عرصية ،تأخذ اإلحصاءات واألرقام واحلقائق العلمية بعني االعتبار ،وتستعني
بالوسائل اجلذابة القادرة عىل االستقطاب ،إن القصة والرواية واملرسحية والفلم وغريها
من وسائل جديدة ومعارصة ،يمكن أن ختدم الفكرة أكثر مما ختدمها الكتابة العادية أو
اإللقاء العادي املجرد ،لذلك علينا أن نقدم هذا الرتاث وهذه املفاهيم هلذا اجليل املعارص
بام يتناسب ولغته ،وبام يتناسب مع وعيه ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي يعيشه
(((
إنسان هذا العرص.

إننا يف هذا الزمن املعارص ،الذي يشهد ثورة تقنية ومعلوماتية غري مسبوقة ،وتطور
هائل يف مستوى الوعي اإلنساين ،من الصعب عىل أي أحد ا ّدعاء امتالك احلقيقة املطلقة،
وال إطالق التهم جزا ًفا وعىل عواهنها ضد اآلخرين ،اعتام ًدا عىل رؤيته األحادية ،الغ ًيا
من خيتلف عنه أو معه ،ومس ّف ًها رأيه ،ومتهماً من خيالفه باإلخالل بقيم الدين .فلكل رأي
حكرا عىل قوم بأعينهم ،فهناك آخرون
ما يدعمه من قراءات دينية .والدين والتدين ليس ً
وصم اآلخرين
يمتلكون نفس احلق يف هذا االنتامء ،أو يف هذا االجتهاد ،فليس من املعقول ْ

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع موقع املعصومني األربعة عرش.
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بالبعد عن الدين ،واإلخالل بالقيم اإلسالمية ،ملجرد اتباعهم قراءة خمتلفة للنصوص
الدينية.

ليس من العدل تنزيه الذات واهتام اآلخرين بالغلو واالنحراف ،ملجرد أهنم ال يرون
األمور من وجهة نظرنا .إن القضية تكمن يف أن املسألة هي رؤى وأفكار واجتهادات
وتفسريات وتصورات لإلسالم يتبناها هؤالء أو أولئك ،وجمتمعاتنا عرب تارخيها الطويل
شهدت مثل هذه االجتهادات ،ومرت هبا الكثري من الرؤى التي تصل يف أحيان كثرية
بعضا .مشكلتنا أن هناك من يامرس االستعالء وتنزيه الذات
إىل حد االصطدام ببعضها ً
حكرا عىل أحد ،وااللتزام بالدين
وينتقص من اآلخرين ،واحلقيقة هي أن األصالة ليست ً
وحتقيق مقاصد الرشيعة ،ليست مقصورة عىل أحد حمدد دون غريه من اخللق.

ثاني ًا:
التراث والنقد الذاتي

هل التسامح والتعايش والتقريب والوحدة وغريها من مفاهيم وقيم هي أمر مستجد
وطارئ ومستحدث ،أم هي أمور متأصلة يف بنية ثقافة اإلنسان املسلم وحياته ،أم أن
القضية هي عىل العكس من ذلك ،حيث إن هذه القيم ذات جذور عميقة وصلبة يف
ثقافة اإلنسان املسلم ،وأن أمر التشدد والغلو والتطرف وكل هذه القيم السلبية هي األمر
أيضا إن الدين
الطارئ والدخيل عىل فكر وثقافة األجيال اجلديدة ،وهل يمكن القول ً
يمتلك قيماً رفيعة وخلاّ قة ،إال أن املشكلة تكمن يف هذا اإلنسان الذي مل يستطع استيعاب
وفهم هذه القيم وتربية نفسه عليها وممارستها بشكل إنساين يف الواقع املعيش؟
عندما عاشت أمتنا يف غابر األزمان فرتات مليئة بالصعاب واملشكالت الناجتة عن
االحرتاب الداخيل والفتن بني أطيافها املتعددة ،حيث سادت وهيمنت وخ ّيمت أجواء
الظالم والتخلف ورشيعة الغاب ،فإنه بالتأكيد ال خيلو هذا التاريخ ،وما فيه من تراث،
عم فيها النور والضوء ،وساد وانترش فيها الضياء .عىل أن هذا املايض بكل
من فرتات ّ
ما فيه من نور أو ظالم ،حيتاج منا إىل املعرفة والدراسة والعلم واملراجعة ،من أجل القيام
بعمليات الفرز والتقييم ،ومن ثم اإلجابة عن كل األسئلة التي يمكن أن ترد عىل العقل،
ليمكن بعد ذلك األخذ والرتك من هذا الرتاث واإلرث املنقول.
أيضا ال خيلو من املشكالت والعيوب ،سواء كانت مستجدة تفرزها
واحلارض هو ً
حركة الواقع املعيش ،أو كانت نتيجة انتقال إرث ثقايف ورثناه من السابقني ،الذين عاشوا
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فرتات وظروف حتّمت عليهم اجتهادات واستنتاجات تتوافق واملراحل التي عاشوا فيها،
إال أهنا قد ال تتفق مع العرص والزمن احلارض ،والذي حدثت فيه الكثري من التطورات
ملحة حتى يمكن
والتغريات املادية والثقافية ،ما جيعل أمر فهم احلارض واستيعابه رضورة ّ
القيام بعملية املواءمة بني الدين والدنيا بطريقة خلاّ قة.

إن عمليات املراجعة والتقييم أمر مطلوب ليس فقط من جهات دون أخرى ،وإنام هو
وملح من اجلميع دون استثناء ،وال حيسب َّن أحد أن هذه املراجعة وعمليات
أمر مطلوب
ّ
حماسبة الذات تعني تدمري الذات ،أو أهنا تراجع ،أو تنازل عن القيم واملبادئ ،وإنام هي
مراجعات ال تأيت إال من موقف قوة واقتدار ،إلزالة ما علق بالذات من شوائب وآثار من
تلك الفرتات اخلاوية من تاريخ أمتنا الكربى.

والشيخ الصفار يف إطار ممارسته للنقد الذايت يالحظ أن الساحة الشيعية ،حيث هو
تعصبي ،أو
ينتمي إليها« ،ال ختلو من اجتاهات متشددة مذهب ًّيا ،لقناعاهتا الفكرية ،أو لنهج ّ
ر ّد فعل لتطرف من اجلهة األخرى ،هذه االجتاهات الشيعية املتطرفة ،تشكل ضغ ًطا عىل
خط االعتدال الشيعي العام ،بدغدغتها للمشاعر الطائفية ،وطرح نفسها كسور حصني
للدفاع عن العقيدة ومحايتها ،وهي بطروحاهتا املغالية ،ونيلها من رموز الطرف اآلخر،
انطال ًقا من فهمها لقضية التويل والتربي ،تعطي املبرّ رات واألوراق جلهات التطرف يف
اجلانب السني ،وهكذا تستمر لعبة الفعل ور ّد الفعل ،بني جهتي التطرف الشيعية والسنية،
عىل حساب مصلحة الدين واألمة ،مما شكل ضغ ًطا عىل دعاة التقريب واالعتدال ،ويعوق
(((
مسريهتم».

من املمكن فهم واستيعاب ما أشار إليه الشيخ الصفار من أن التشدد والغلو والتطرف
أيضا بالعنف والتطرف،
من جهة ضد أخرى ،يولد ر ّد فعل مقابل من اجلهة املقابلة ،يتسم ً
إال أن ما ينبغي فهمه وتوضيحه ورشحه هو ،ما املقصود بالقناعات الفكرية ،أو النهج
التعصبي ،والطروحات املغالية الناجتة عن فهم قضية التويل والتربي ،الذي يولد التطرف
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يف الساحة الشيعية ،فهل هذا التشدّ د هو أمر طارئ ومؤ ّقت ،أم له أسس بنيوية متوارثة
صعبة التغيري؟

لقد أشار الشيخ الصفار ،إىل أن هناك «انبعا ًثا لتيار سلفي شيعي ،يركز عىل قضايا
ّ
ويضخمها ،وجيدد طروحات الغلو واملبالغة ،يف بعض القضايا الوالئية الشعائرية،
اخلالف
مما يربك الساحة الشيعية الداخلية ،ويقدم صورة منفرة عن املذهب لآلخرين ،ويعطي
الذرائع للمتطرفني من اجلهة األخرى ،ضد أتباع أهل البيت يف خمتلف املواقع ،ويضيف
الشيخ الصفار أن نمو هذا التيار سيكون عىل حساب أصالة مدرسة أهل البيت ،ويزيد يف
(((
تعقيد العالقة مع بقية املسلمني ،كام سين ّفر الرشائح املثقفة الواعية من أبناء الشيعة».

ويرى الشيخ الصفار أن النيل من رموز الطرف اآلخر يعقد من العالقة بني أبناء هذه
مشريا إىل أنه يسبب احلرج الشديد ،ويعطي الفرصة واملربر للجهات املتطرفة لتعميق
األمةً ،
حق الشيعة أن تكون هلم رؤيتهم
الرشخ واهلوة بني الطوائف،
موضحا أنه إذا كان من ّ
ً
وقناعتهم ،فإنه ليس من حقهم اإلساءة إىل رموز ومقدسات الطرف اآلخر؛ ألن ذلك
أيضا
يشكل انحرا ًفا عن تعاليم الدين وآدابه ،ويؤدي إىل الفتن وختريب وحدة األمة .وهو ً
يراهن عىل معاجلة جريئة هلذا األمر من قبل املرجعية الدينية واجلهات القيادية ،وإال فإن
مسرية التقريب تبقى متعثرة ،وأرضية الفتنة ستبقى خصبة أمام الطامعني واملغرضني.
ويؤكد الشيخ الصفار عىل أمهية تسليط األضواء عىل بواعث هذا التيار السلفي يف
حمذرا من تغلغله يف احلوزات واملؤسسات الدينية ،ومطال ًبا بدعم
البيئة الشيعية ودوافعهً ،
توجهات العقالنية واالعتدال واالنفتاح .وأن يكون للعلامء وكبار املرجعيات دور يف
ترشيد توجهات اجلمهور ،وتشجيع جهود التقريب والوحدة ،والدعوة إىل التسامح
والتقارب والتعايش ،واالنتصار خلط االعتدال ،وكبح مجاح جهات التطرف والتشدد.
إن العمل عىل مراجعة الرتاث وتنقيته وغربلته ،والتوثق من صحته ،وصدوره،
ملحة لتجديده وجتاوز أثقاله ،إال أن الالفت
وإعادة النظر يف فهم النص ،يشكل رضورة ّ
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للنظر كام يالحظ الشيخ الصفار ،هو التهرب من النقد الذايت ،حيث ٌّ
كل يوجه نقده لآلخر
وتراثه ،وليس لذاته ،حيث ال يتحلىّ اجلميع باجلرأة عىل مراجعة تراثه وتنقيته وغربلته،
وإعادة النظر فيه ،يف الوقت الذي حيتاج فيه كل تراثنا إىل إعادة النظر واملراجعة.
ويف كل األحوال ،ليس هناك ما هو مقطوع أو مس ّلم به يف كتب الرتاث ،إال بعد
الدراسة والبحث واالجتهاد ،وهو األمر الذي يمكن أن يسهل مهمة املراجعة ومهمة
إعادة النظر يف بعض الروايات ،سواء يف صحة سندها وثبوت ورودها ،أو يف فهمها.
واملقطوع بصحته هو كتاب ال َّله سبحانه وتعاىل ،الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
(((
خلفه ،ما عدا ذلك فاالحتامالت واردة ،أما يف صحة ورود النص ،أو يف فهمنا للنص.

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار مع صحيفة الوطن الكويتية.

ثالث ًا:
تجديد الخطاب الديني

إن وصف واقع حال األمة ،والتحدث عن ظواهرها السلبية وحتديدها هلو أمر بالغ
األمهية ،إال أن األهم من ذلك هو البحث عن اجلذور التي تكمن خلف هذه الظواهر
ومعرفة مصادرها ،فهل مشكلة األمة اليوم تكمن يف النصوص أم هي تكمن يف النفوس؟
أم أن املشكلة تكمن يف فهم النصوص وتفسريها ،أم يف عودتنا إىل ما ورثناه من تفسريات
للنصوص قدّ مها األسالف واألوائل؟

كثريا من اإلشكاليات والرصاعات الطائفية التي تعانيها األمة اليوم ،ناتج عن
إن ً
اإلرث الثقايف الذي خلفته النخب الدينية التي تصنع األفكار واالجتهادات والرؤى،
حيث اتسمت هذه الثقافة بطابع التعبئة والتحريض ضد اآلخر ،وإيغار الصدور
واألحقاد ،وهو ما يؤدي إىل زيادة التباعد والفرقة بني الناس ،ويقف حجر عثرة أمام أي
جهود للتقريب والوحدة ،إال أن هذه اإلشكاليات املزمنة والراسخة يف الثقافة لن حتل إال
من خالل «جتديد اخلطاب الديني ،بام يتناسب واملتغريات املعارصة ،مع الفهم الواعي
(((
ألحوال العامل اخلارجي ،والتعاطي معه بانفتاح ،ومتابعة وتفاعل».

ليست إشكالية موضوع العالقة بني املايض واحلارض ،وأثر املوروث الثقايف يف حارض
مر السنني املاضية،
األمة ،وليدة هذه اللحظة الزمنية ،وإنام هي أزمة وإشكالية مستمرة عىل ّ
فهناك من ال يركن إال إىل لغة املاضني وصورهم ،وال يلتفت إىل الواقع املعيش وما يفرزه

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص  65نص املادة اخلامسة من توصيات اللقاء الوطني الثاين.
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من جديد وخمرتعات ،مما أدى إىل التقليل من قيمة احلديث واملعارص ،لصالح التقليد
للاميض ،وتكرار نتاج املاضني.

هناك من يريد أو يبحث عن اجلديد والتجديد ،إال أنه من اخلطأ جتاوز معطيات الواقع،
وعدم األخذ يف االعتبار إمكانات اإلنسان املعارص يف جمتمعاتنا ،وتصويره عىل أنه قارص
وحيتاج إىل التوجيه والرعاية من سلطاته العليا ،ومع ذلك فهناك قلة ممن استطاعوا إقامة
موازنة دقيقة بني مقتضيات التحديث ،ومستلزمات التعاطي مع الواقع احليايت لظروف
الناس ،وهي طب ًعا موازنة صعبة وغري متاحة إال للمبدعني األفذاذ.
إن املجتمعات البرشية يف هذه احلياة تتنازعها أفكار ورؤى خمتلفة ،بعضها متيل للتقليد
والثبات ،وأخرى متيل للتجديد والتغيري ،ومن خالل هذه الرؤى املتنافسة واملتصارعة
مفتوحا أمام من يرد
تتحرك املجتمعات وتتطور ،وتنخلق رؤى جديدة ،ويبقى اخليار
ً
التمسك بالتقليد ،أو من يريد األخذ بالتجديد ،والرصاحة تقتيض القول إن السعي
للتحديث والتغيري والتجديد ،ال يمكن أن ينفصل عن الواقع الثقايف واحليايت والبيئي حلياة
أصحابه ،وإذا ما جتاهل هؤالء رشوط الواقع ،فلن يتمكنوا من جتاوزه وخلق واقع جديد
ميلء باحليوية والفاعلية والنشاط ،حيث لن ينفع إذ ذاك دعاوى وأحاديث التجديد.

إن مواجهة التحديات املعارصة يتطلب تطوير وحتديث اخلطاب الديني ،وهو األمر
الذي يتطلب ،كام يقول الشيخ الصفار ،حتديث عقليات املنتجني للخطاب الديني ،وهو
األمر الذي يقودنا للحديث عن أوضاع احلوزات العلمية واجلامعات ،واملعاهد الرشعية
التي خترج القضاة والدعاة واملبلغني ،حيث إن املناهج الدراسية يف احلوزات واملعاهد
الدينية حتتاج إىل الكثري من التطوير ،بحيث تعيد اإلسالم إىل أصالته وتتجاوز تراكامت
اخلالفات والرصاعات املذهبية ،وتتجاوز عقلية األرس آلراء السلف والعلامء املاضني،
وأيضا أن يكون يف هذه املناهج انفتاح عىل الفكر البرشي ،فليس كل ما أنتجه البرش
ً
يف املجتمعات األخرى باطل وكفر ،وإنام فيه ما هو مفيد وعلينا أن نستفيد منه ،وكان
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الرسول Aيقول (احلكمة ضالة املؤمن يأخذها أين وجدها).

(((

تقر املؤسسة الدينية بوجود نقص يف تكوينها وبنيتها؟ وهل تتقبل هذا
والسؤال :هل ّ
الطرح وتتجاوب معه؟ وما هي ردود فعلها عىل ما يمكن أن يوجه هلا من نقد؟

عندما يفقد أي جمتمع الثقة يف نفسه نتيجة ما يعانيه من ضعف واهرتاء وتكلس عىل
مواجهة احلارض وحتدياته ،فلن يقبل نقد اآلخرين له ،وسيكون ملشاعر احلنني للاميض ً
متكأ
تستعني به عىل مواجهة التحديات ومآزق احلارض ،عندها سيصاب هذا املجتمع بمزيد
من اجلمود ،وتتباطأ حركته ،وتصل فيها األمور إىل حدّ فقدان القدرة عىل اإلنتاج واخللق
واإلبداع.

أما تلك املجتمعات التي تسعى إىل تقبل النقد ومتارسه ،سع ًيا منها إىل اكتشاف
ذاهتا ،واستخراج ثروات ثقافتها ،ومواكبة عرصها ،من خالل إرادة الفعل ،والعمل عىل
بناء مستقبل أفضل ،فلن تكون مضطرة للهروب من احلارض إىل املايض واجلمود فيه،
بل ستكون قادرة عىل التعامل مع احلارض من موقع القوة ،ومتجاوزة شعورها بالعجز،
وإرادهتا ستكون متحررة من قيود املايض ،ويمتلكها الشعور باالستقالل والسيطرة عىل
مصريها ،من خالل بناء اإلنسان الفاعل واملتفاعل مع أبناء جمتمعه ،حتت عنوان هوية
جامعة ،تتيح للجميع حرية الفعل واإلبداع والعمل ،مهام كانت انتامءاهتم وهوياهتم
الفرعية واجلانبية.
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الفصل الثامن
املسألة الطائفية واإلصالح الثقايف

اً
أول:
المسألة الطائفية بين التثقيف السلبي والتثقيف اإليجابي

إن حتقيق التغيري املرغوب فيه عىل أرض الواقع ،وجتسيده عمل ًّيا يف احلياة ،ويف سلوك
الناس ،حيتاج إىل خطط عملية للتثقيف بعيدة املدى ،بحيث يتم خالهلا حتويل نمط التفكري
عند الناس من حالة الرضا والقبول باألفكار السلبية واملتشددة ،إىل حالة من النبذ والرفض
هلا ،والقبول باألفكار والقيم اإلجيابية ،التي تدعو إىل التسامح والوسطية واالعتدال،
وتشجع احلوار بني الرشكاء ،خدمة لالستقرار والسلم األهيل واالجتامعي.

ولن يتحقق الوعي السيايس ،ولن تنترش ثقافة االعتدال والوحدة والتقارب ،إذا مل
يرفد هذه الرغبة دور تثقيفي حقيقي وعلمي وعميل ،ليس فقط من خالل اعتامد أسلوب
أيضا من خالل االستفادة من كل
الوعظ واإلرشاد والتبشري بالقيم اإلجيابية ،وإنام ً
وسائل االتصال واملعرفة اجلديدة .ففي عرص الفضائيات والسينام واملرسح واالنرتنت،
كام يقول الشيخ الصفار ،ال يمكن لإلنسان أن يراهن عىل وسيلة واحدة فقط ،باعتامد
اخلطاب املبارش مثلاً  ،عرب اللقاءات الشخصية أو املحارضات ،فالتأثري لن يكون باملستوى
املطلوب ،لذلك ال بد من االستفادة من مجيع هذه الوسائل ،إذا أراد املهتمون بنرش الوعي
(((
والثقافة أن حيدثوا التأثري املرغوب وتوجيه األنظار إىل القيم.
يمر بسالم وهدوء ،ألن القوى املضادة واجلهات املتشددة ،التي
إال أن هذا األمر لن ّ

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار يف كتاب بعنوان (مع قادة الفكر
اإلسالمي).
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تسعى إىل التبشري بالقيم السلبية ،لن تقف مكتوفة األيدي ،وستصطاد يف املاء العكر،
وستعمل جاهدة عىل ممارسة دور التثقيف السلبي ،من خالل ممارسة النشاط اإلعالمي
يصب يف مصلحة ثقافة التعصب والفرقة ومتزيق الصفوف ،من خالل
والدعائي الذي
ّ
إبراز مساحات االختالف وتضخيمها ،وحتجيم مساحات االتفاق والتقليل من قيمتها،
ّ
واحلط من مكانة مروجي خطاب الوحدة وتشويه سمعتهم.

لقد أخذ خطاب التثقيف السلبي يف االنتشار والتوسع ،بسبب التطور التقني
واملعلومايت ،وعمل جاهدً ا وبكل ما أويت من قوة ،عىل تعبئة الناس وشحنهم طائف ًّيا.
وحسب قول الشيخ الصفار ،فإن األمر مل يعد اليوم ويف هذا الزمن جمرد خطبة يف مسجد
عابرا للقارات ،عرب شاشات
أو حسينية ،وال جمرد كتاب مطبوع ،بل األمر أصبح إعال ًما ً
القنوات الفضائية ،ومواقع الشبكة العنكبوتية ،وخدمات اهلواتف النقالة ،مضي ًفا أن
منتجي إعالم الشحن الطائفي أخذوا يتنافسون يف تأجيج املشاعر ،وإثارة الضغائن
واألحقاد ،لكسب املساحة األوسع من مجهور املشاهدين واملتلقني ،بالتنقيب عن حوادث
الرصاع املذهبي يف عمق التاريخ ،والتفتيش عن مواقع اإلساءة يف كتب الرتاث القديم،
وتضخيم ما قد حيصل من احتكاك هنا وهناك ،بل واختالق ما مل حيصل.

املؤسسات واملنابر اإلعالمية والثقافية املنتجة للشحن الطائفي،
ففي مقابل مئات ّ
واملروجة الجتاهات التعصب املذهبي ،وخدمة ثقافة الفرقة واخلالف ،ال تكاد جتد سوى
املؤسسات املهتمة باخلطاب والشأن الوحدوي ،حيث يعاين اخلطاب
عدد حمدود من ّ
وتقصريا يف إنتاج خطاب قادر عىل التأثري يف مجهور األمة ،وإعداد
قصورا
احلامل للقيم
ً
ً
مرشوع قابل لالستجابة والتفاعل مع الثقافة اإلجيابية والرتويج هلا ،وكسب املزيد من
األنصار واملؤيدين .ومن بني عرشات اآلالف من علامء الدين واملنتسبني للحالة الدينية
من اخلطباء والدعاة ،كام يشري الشيخ الصفار ،قد ال نجد منهم إال عرشات األفراد ممن
حيملون هم نرش خطاب الوحدة ،ومواجهة ثقافة اخلالف والشقاق ،فمؤرش إنتاج وانتشار
قياسا إىل النسبة املنخفضة من الكتابات الداعية إىل
الكتابات الطائفية املذهبية ،هو األعىل ً
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الوحدة والتآلف.

(((

التح�صين الثقافي
السؤال املهم واملقلق مع تزايد االجتاهات العصبوية ،يدور حول قدرة املجتمع عىل
حتصني ذاته فكر ًّيا وثقاف ًّيا ،مما يمنع انتشار أفكار التشدد ومواقف التطرف ،ويمنع تغلغلها يف
البنية االجتامعية ،وحيول دون التغرير بأبناء املجتمع نحو سلوك مواقف التزمت والتطرف،
ليكون املجتمع حينها عص ًّيا عىل امليل أو التحول إىل تبني األفكار السلبية واملقوالت
اهلدامة ،بعد تفيش ظواهر التعصب وثقافة التشدد وأفكار التطرف ،التي أصبحت وبفعل
التقنية اجلديدة والفضاء اإلعالمي املفتوح ،قادرة عىل الوصول إىل كل رشائح املجتمع،
وخصوصا الشباب منهم ،من خالل عملية االتصال والتواصل واالحتكاك املبارش،
ً
هبدف تغيري فكر وسلوك هؤالء الشباب بطرق ووسائل خمتلفة ،وخصوصا من خالل
تأثري عمليات التثقيف الفكري الديني واإلرشادي املبارش ،واملوجه عرب اخلطب اليومية أو
األسبوعية أو املحارضات أو التجمعات املختلفة ،التي ترسخ خطاب التعصب وتنرش قيم
ومفاهيم التطرف والغلو ،مما يؤدي مع تكرارها الدائم واملتواصل ،وتواترها املستمر ،ومع
مرور الزمن ،إىل ترسيخ الصور السلبية واألفكار السلبية ،ويصبح من الصعب انتزاعها
من العقول؟

إن رسوخ خطاب التعصب ،وانتشار قيم ومفاهيم التطرف والغلو ،وسيادة ثقافة
ومرضا
التحريض والكراهية ،والتعبئة املتبادلة بني أتباع املذاهب ،يشكّل خللاً عمي ًقا
ً
خطريا ،من خالل ما «تقوم به بعض اجلهات الدينية املتشددة من الطرفني .وحتى تثبت
ً
أفضلية مذهبها ،فإهنا تتوسع يف ذكر مثالب الطرف اآلخر ،وتصفه بالكفر أو الرشك أو
االبتداع ،وأهنم ال يستحقون اجلنة ،وأن مصريهم إىل النار ،يف الوقت الذي نحن بحاجة
(((
ماسة إىل نرش ثقافة التسامح بني مجاهرينا».
ّ
((( من كتاب خطاب الوحدة نقد وتقويم.
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 125
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وإذا استمر إنتاج هذه الثقافة التعبوية التحريضية يف أوساط أتباع كل مذهب جتاه
أتباع املذهب اآلخر ،فلن يساعد ذلك يف التقريب بني املسلمني وتعزيز الوحدة بينهم
«فهذه الثقافة التي تنتجها املؤسسة الدينية ...ينتجها علامء الدين واخلطباء ...هذه ثقافة
ال تساعد التقريب ،وإنام توغر صدور بعض املسلمني عىل بعضهم ،كام نالحظ يف بعض
الفتاوى ،وبعض خطب اجلمعة وعىل املنابر ،هذه الثقافة التعبوية تشكل عقبة أمام جهود
(((
التقريب والتوحيد».

إن عمليات االخرتاق الفكري والثقايف التي حتققها االجتاهات املتطرفة للبنية
االجتامعية ،ونجاح تغلغلها ،هيدف إىل تدمري التشكيل الفكري االجتامعي وتناسقه
الوطني ،حسب قول عيل بن محد اخلشيبان ،وذلك عرب زرع منظومة من األتباع هدفها
خلخلة البنية الفكرية املعتدلة ونرش األفكار املضادة للمجتمع ،واستغالل فئات اجتامعية
ترغب يف زرع التشدد والتزمت يف املامرسات الفكرية ،وهذه خطرها يوازي أكرب عملية
إرهابية قد تطيح بعرشات القتىل ،فالعملية اإلرهابية تقتل عد ًدا حمد ًدا ،ولكن عملية
(((
اجتامعية فكرية قد تساهم يف قتل جمتمع بأكمله أو نسبة كبرية منه وهنا موقع اخلطر.

لذلك فإن هذا القصور يف احلصانة الذاتية ،حيتاج إىل عناية خاصة ،وتأسيس ما يمكن
من مؤسسات تعتني بنرش قيم وثقافة الوحدة والتسامح ،وتشجع احلوار ،وتعمل عىل
وتعمم
توحيد صفوف األمة ،وتتصدى ملواجهة النزاعات والرصاعات واخلصومات،
ّ
ثقافة السلم األهيل والسالم االجتامعي ،وكل ذلك من أجل إثبات مصداقية خطاب
الوحدة بني مجهور الناس ،والطاحمني إىل تعميمه ،والراغبني يف االنضامم إليه ،والساعني
إىل حتقيق أهدافه ،وإال حتولت كل تلك األهداف السامية إىل جمرد عناوين فضفاضة،
وشعارات براقة ،وكالم يف كالم ،وخطابات ال جتدي نف ًعا وال تؤكل ً
عيشا.
ومن أجل تعزيز الوحدة اإلسالمية والوطنية ،وتكريس منهج احلوار عىل مستوى

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص  166من حوار مع جملة الوحدة.
((( هل القاعدة متلك صواريخ فكرية تصل إىل كل منزل يف السعودية؟ عيل بن محد اخلشيبان ـ جريدة
الرياض2010/12/6 ،م.
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األمة ،يقول الشيخ الصفار أنه ال بد أن ننفض عن نفوس املواطنني وعقوهلم غبار ثقافة
التطرف والتشدد ،ببعث حركة ثقافية وحدوية ،تنطلق من حمورية حقوق اإلنسان ،وتركز
عىل حرمة املسلم ،وتؤكد عىل الوحدة الوطنية ،وتساوي املواطنني يف احلقوق والواجبات،
فالوحدة واحلوار ال يتحققان عرب طرحهام كعنوان وشعار ،وال باحلديث حوهلام يف قاعات
ومنهجا
املؤمترات بني العلامء واملفكرين ،وإنام حني يصبحان قناعة يف نفوس أبناء املجتمع،
ً
يف تفكريهم ،وسلوكًا يف حياهتم اليومية.

ويطالب الشيخ الصفار أن نبدأ التغيري الثقايف من مناهج التعليم ،ووسائل اإلعالم،
وخطب اجلمعة ،واستخدام كل قنوات التوجيه والتأثري ،ليرتبى اجليل اجلديد عىل
املحبة والتسامح ،ولينظر كل مواطن إىل إخوانه املواطنني ،بمختلف انتامءاهتم من منظار
اإلنسانية ،فيحرتم حقوقهم كبرش ،وبرؤية اإلسالم ،فرياعي حرماهتم كمسلمني ،وضمن
(((
إطار املواطنة ،فيعرتف هبم ويتعاون معهم كرشكاء مساوين له يف احلقوق والواجبات.

إن من واجب النخبة املؤمنة بتلك القيم السامية ،عدم التهاون والرتاخي يف االلتزام
بدورها ،والقيام بواجباهتا ،وكل ما هو منوط هبا من مسؤوليات وأدوار جتاه جمتمعاهتا،
واالنطالق بكل عزيمة وإرصار يف نرش الثقافة اجلادة ،والوعي اخللاّ ق ،ودعوة اجلامهري
لاللتزام بالقيم ،وتثقيفها هبا ،والسعي إىل إمخاد نريان الرشور والنزاعات والتفرقة والفتن،
عىل أن يرتكز اجلهد ،كام يرى الشيخ الصفار ،بالتأكيد عىل ثقافة الوحدة ورضورهتا ،والقبول
بالتعددية ،والتذكري باألصول الدينية الواحدة بني املسلمني ،والتسامح جتاه االختالفات
الفرعية واجلزئية ،واالهتامم باملصالح املشرتكة لنا كمواطنني ولألمة اإلسالمية التي
تواجه أشد التحديات واألخطار يف هذا العرص .وكل ذلك عرب الكتابة والتأليف ،وإلقاء
اخلطابات واملحارضات ،والتواصل والتحادث املبارش مع خمتلف األوساط ،وذوي
الرأي والتأثري ،من أجل متتني أوارص العالقة ،ومناقشة ما يدور يف األجواء من تساؤالت،

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 170
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وتوضيح الصورة وجالئها.

(((

ولكي يتحقق التثقيف اإلجيايب املرجو بني الناس ،ويعود اجلميع إىل مصادر الثقافة
األصيلة ويتمسكون هبا ،ال بد أن يكون ذلك بجهد وعمل املصلحني ودعاة اخلري ،ممن
لدهيم القدرة ،ويملكون املؤهالت ،ويتح ّلون بالصفات احلميدة التي متكنهم من حتقيق
التغيري واإلصالح ،من خالل هتذيب ذواهتم «بالرتبية السليمة القائمة عىل االلتزام بالقيم
اإليامنية الرفيعة والتمسك هبا ،تربية تعلم األجيال احلرص عىل وحدة البناء االجتامعي،
والبعد عن الطائفية والعنرصية والقبلية واملناطقية يف أي جمال ،حيث الرتبية يف كل أبعادها
هي البناء ،وكل بناء حيتاج مع الزمن إىل ترميم إذا تصدع ،ومن تربوا هذه الرتبية السليمة
(((
هم القادرون عىل رأب الصدع وإعادة اجلمع».

إذا كان من واجب ومسؤولية النخبة نرش الوعي وتعميمه ،فإن ذلك ال يلغي مسؤولية
وهيمها مصلحة الوطن
أي طرف أو جهة أخرى ترى يف نفسها معنية بالقيام هبذا الواجبّ ،
ومستقبل الدين واألمة ،ولدهيا االستعداد لتحمل أعباء هذا الدور بكل اقتدار؛ ألن أي
جهد خيرِّ يبذل يف هذا املجال ،ومن قبل أ ًيا كان ،هو مسامهة طيبة ،ورصيد يضاف حلساب
ترسيخ القيم ،ونرش الوعي احلضاري ،وتعزيز الفهم الصحيح للدين ،وتأكيد النضج
السيايس واألخالقي.

المجال ال�سيا�سي و�صياغة العقول
من املفيد اإلشارة إىل أن الكثري من جهود العمل الوحدوي والتقريبي قد تعرضت
لالنتكاس واإلخفاق ،ليس فقط بسبب عيوب ومشكالت بنيوية ،وإنام بسبب الظروف
السياسية املضادة ،والواقع غري السوي الذي تعيشه األمة ،وما يفرزه من أحداث سياسية
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار مع جريدة املدينة السعودية ـ ملحق
الرسالة.
((( حتى ال تذبل قيمنا ..عود اجلمع ورأب الصدع .ـ حممد بن أمحد الرشيد ـ جريدة الرياض،
2010/12/7م.
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واجتامعية ،ختدم الفرقة واخلالف ،وتكون عائق أما تطور األمة ،وتقف خلف فشلها،
حيث مل تستطع هذه األمة الصمود أمام تقلبات السياسة ،كام يقول الشيخ الصفار ،ومل
يتوفر هلا الدعم واحلامية الشعبية الكافية ،فتوقف نشاطها وشلت حركتها.
وإذا كان للظروف السياسية دور سلبي يف إجهاض جهود الوحدة والتقريب ،فإن
دورا أساس ًيا وحاسماً يف مساندة هذه اجلهود ومحايتها
لإلرادة السياسية يف الوقت ذاته ً
ورفدها بالدعم ،والوقوف إىل جانبها ،ومساعدهتا عىل ختطي كل املعوقات التي حتول دون
انطالقتها ،وتعبيد الطريق أمامها كي تسلك الطريق جتاه اهلدف املقصود ،والدفع هبا لألمام
مهام كانت املعوقات والصعوبات واملكائد التي حتاك من اجل إجهاضها وإحباطها.

من دون أدنى شك أن تشكيل وتعميم وترسيخ ثقافة الوحدة واحلوار والتواصل
والتقارب وكل القيم اإلجيابية والتبشري هبا والرتويج هلا ،جيب أن تتعاون عىل نرشها
وتعزيزها وترسيخها جهات عديدة يف املجتمع ،وهي تبدأ من البيت واملدرسة واجلامعة،
مرورا باملسجد واملؤسسات والوزارات الدينية ،وال تنتهي بوزارات الرتبية والتعليم
ً
والثقافة واإلعالم والشباب والرياضة؛ ألن كل هذه اجلهات هلا دور أساس يف صياغة
العقول وتربيتها وتنشئتها وتثقيفها.

مقرتحا
وتأكيدً ا عىل هذه احلقيقة أقر جملس الشورى السعودي أنه يدرس مرشو ًعا
ً
لترشيع نظام إلعداد الشباب ،حيث أكد املرشوع املقرتح عىل رضورة أن يكون لصوت
الشباب صدى يف سياسات الدولة ،ويقتيض ذلك ـ حسب تقرير املرشوع ـ أن ترتكز
هذه السياسات عىل القيم واملبادئ التي تفرز سلوكيات إجيابية حتث الشباب عىل خدمة
وطنهم بتعزيز مفاهيم الوالء واملواطنة ،وقال العضو سليامن الزايدي صاحب املقرتح،
مؤسسات الدولة جن ًبا إىل جنب لوضع
إن حتقيق هذه الغاية يتطلب تضافر جهود خمتلف ّ
السياسات التي تعزز دور الشباب ،واستثامر طاقاهتم بشكل علمي منتج ،كام جيب أن
حترص السياسات العامة بشأن الشباب عىل احرتام امليل الفطري والعام نحو التدين بني
الشباب ،وإعالء شأن األخالقيات الدينية يف السلوك االجتامعي ،وتقدير الرتاث الديني
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ومحايته من التحديات اجلسيمة التي يتعرض هلا داخل ًيا وخارج ًيا ،ونرش ثقافة التسامح
والتعايش مع اآلخر.

مؤسسات الدولة كافة ملواجهة مشكلة العنف
وقد شدّ د املرشوع عىل أن تسعى ّ
والتطرف لدى الشباب ،والوقوف عىل أسباهبا احلقيقية ،ومدى تأثرهم بمضمون املادة
الدينية التي تقدم إليهم ،وذلك من خالل زيادة االهتامم بالرتبية الدينية الصحيحة يف
املراحل األوىل من التعليم ،وتطوير مضامني موادها بام يتالءم مع متغريات العرص ،بحيث
تتناول قيم التسامح والعدالة ،واملساواة واحلوار ،واالنفتاح عىل اآلخر ،واحرتام التنوع
وقبول االختالف.
ونص النظام عىل وضع مواد الرتبية الدينية ،وحوار احلضارات ،وحقوق اإلنسان
ضمن املقررات األساس يف مرحلة التعليم اإللزامي ،وإعادة النظر يف سياسات الوزارات
واهليئات املعنية بالشؤون الدينية واألوقاف وآليات عملها بحيث تتنوع لغة اخلطاب الديني
لتالئم الفئات العمرية املختلفة ،مما يستلزم إنشاء وحدات نوعية مسؤولة يف الوزارات
املعنية بالشؤون الدينية واألوقاف مثل إدارة اخلطاب الديني لألطفال ،وإدارة اخلطاب
الديني للمراهقني ،وثالثة للشباب.

وحوى النظام املقرتح الدعوة إىل تبنّي برامج جديدة لتطوير معاهد ختريج الدعاة
القادرين عىل مواجهة التزمت والتطرف يف فهم الدين ،وتشجيع االجتهاد يف إطاره
الرشعي الصحيح ،وعدم قرص نشاط (املساجد) عىل أداء الشعائر الدينية فحسب،
وتوسيع هذا النشاط بحيث تصبح مؤسسات ثقافية تغرس قيم املواطنة ،واالنتامء،
واالعتدال ،والسالم ،إضافة إىل نرش مفاهيم التكامل الديني والثقايف واالجتامعي داخل
الدولة والتصدي للمفاهيم املغلوطة التي ترتدي ثوب الدين.

وفيام نص النظام عىل االهتامم الكايف بتكوين األرسة املسلمة وبنيتها ،باعتبارها
املؤسسة األساس يف التنشئة االجتامعية للشباب ،شدد كذلك عىل االهتامم الكايف بدور
املؤسسات اإلعالمية يف التصدي الرسيع واحلاسم ألفكار التطرف والتزمت.
ّ
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ونصت إحدى مواد مرشوع نظام إعداد الشباب عىل املساواة يف حقوق املواطنة
وواجباهتا ،وأهنا أساس ال غنى عنه لوضع اسرتاتيجية تنمية الشباب .ودعماً لقضايا النوع
االجتامعيّ ،
حث النظام احلكومة عىل زيادة املخصصات املالية والفنية واإلدارية جلهود
التدريب التي تعزز قضايا التنوع االجتامعي ،وتعزيز املامرسات التي تكفل محاية املرأة
واحرتام حقوقها ،والتشاور مع اجلمعيات النسائية إلثارة االهتامم بقضايا املرأة الشابة،
إضافة إىل إرشاك املرأة بصورة فعلية وحقيقية يف املجال العام ،ومتثيلها يف اللجان املعنية
بقضايا الشباب ،ومراعاة آثار أي ترشيع أو سياسات أو برامج عىل كل من الشباب من
اجلنسني ،وذلك يف كافة املجاالت ،وعىل مجيع املستويات بام يناسب كل جنس.

وجاء يف املادة احلادية والعرشين من مرشوع نظام إعداد الشباب مطالبة احلكومة
بأن تعيد النظر يف سياساهتا التعليمية والتثقيفية ،بحيث ترمي إىل تفعيل دور مؤسسات
التنشئة من أجل مزيد من متكني الشباب .وركز النظام عىل إفراد مادة تدعو مؤسسات
الدولة املختلفة إىل وضع معايري تربوية تركز عىل تنمية املهارات لدى الشباب يف جمال
جتنب األزمات وبناء السالم ،وإرشاك الرافضني منهم يف برامج ترمي إىل إعادة إدماجهم
(((
يف املجتمع بعيدً ا عن استخدام القوة باعتبارها هتدد استقرار املجتمع وأمنه.

تطوير مناهج التعليم وترقيتها
مؤسسات
إن الدعوة إىل إعادة النظر يف السياسات التعليمية والتثقيفية من أجل تفعيل ّ
املجتمع الرتبوية واالجتامعية ،هلو دليل عىل العالقة القوية بني ما يدرسه الطالب يف
املؤسسات التعليمية من مناهج ومقررات دراسية ،وبني ما يتكون لديه من قيم وأفكار
ورؤى توجه سلوكه ،ملا هلذه املناهج من دور طليعي يف غرس القيم الفاضلة والنبيلة
والسامية ،بام يساهم ويعزز عوامل التامسك االجتامعي ،ويعزز اهلوية الوطنية اجلامعة،
ويرسخ مفهوم الوحدة الوطنية.
((( جريدة الرياض السعودية ـ بتاريخ 2010/12/10م.
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لذلك من املهم تقويم ومراجعة املناهج الدراسية ،وإعادة النظر فيها وإعدادها بام
خيدم غايات املجتمع العليا ،وبام يعطي الطالب والدارس جرعة معلوماتية ومفهومية قوية
عن طبيعة املجتمع الذي يعيش فيه ،وعن احلياة املعارصة التي حيياها ،وما يكتنفها من
إشكاليات وقضايا ومشكالت ،بحيث ال يكون هذا التقويم والتجديد يف املناهج عىل
وعاجزا
مبتورا
حساب املعرفة الصحيحة والصادقة واألمينة ،أو أن يكون هذا التجديد
ً
ً
عن الوفاء برتقية الفرد وتنميته ،وزرع القيم الروحية األصيلة وترسيخها يف نفسه.

كم نحن بحاجة إىل االرتقاء بمستوى الوعي يف ثقافتنا لتصل إىل مستوى ثقافة إنسانية
عميقة اجلذور ،وذات صلة بالقيم العليا للدين احلنيف ،التي تعيل من قيمة اإلنسان ومكانته
عىل هذه األرض ،واحرتامه واحرتام قناعاته وخياراته ورأيه ،بعيدً ا عن روح التعصب
والتعايل واالستبداد والعنف ،الذي ال جيلب إال التخلف والدمار ،ثقافة تعمل عل تفكيك
منظومة األفكار اهلدامة ،وتفكيك الظاهرة اإلرهابية ،وتفكك حواملها وموجباهتا ،وحتبط
خططها ومؤامراهتا اخلطرية.

إن هذا العمل حيتاج إىل جهد تثقيفي رفيعُ ،يويل أمهية قصوى للدور الرتبوي
واإلعالمي يف مواجهة الظاهرة اإلرهابية «فاملعلم واملنهج واملدرسة بكل مناشطها،
كلهم يتحملون مسؤولية أساسية يف مرشوع تفكيك جذور اإلرهاب والعنف يف جمتمعنا.
فالتعليم الذي يغذي عقول الطلبة بقيم احلوار والتسامح وصيانة حقوق اإلنسان ،سيبارش
دوره يف مرشوع مواجهة اإلرهاب من خالل هذه القيم املضادة التي يغرسها رجال الرتبية
يف الفضاء املدريس .كام أن املعلم الذي يتواصل مع طلبته ،ويعمل عىل إزالة الغبش عن
رؤاهم ،ويعزز يف أوساطهم ثقافة االعتدال والوسطية والتسامح ،هو يبارش دوره يف
مرشوع حماربة اإلرهاب.
كام أن املدرسة التي تطور صلتها بطلبتها وتعمل عىل زيادة وترية التعاون بني البيت
واملدرسة ،وتبدع يف أساليب الرتبية والتنشئة ،هي تساهم من خالل هذه اخلطوات يف
مرشوع حماربة اإلرهاب ،كام أن لإلعالم بكل مؤسساته ورجاله ،مسؤولية أساسية يف
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مرشوع مواجهة اإلرهاب وخطر اإلرهابيني.

فلتتواصل اجلهود اإلعالمية ،التي تؤكد عىل قيم التسامح ونبذ التعصب والغلو
وصيانة حقوق اإلنسان؛ ألن يف هذه اجلهود رف ًعا للغطاء الثقايف عن الظاهرة اإلرهابية
بكل عناوينها ودوائرها ،وحينام تتكاتف املؤسسات الرتبوية مع املؤسسات اإلعالمية يف
(((
مواجهة اإلرهاب وتفكيك حوامله ،فإننا سنصل إىل نتائج مبهرة عىل هذا الصعيد».

نصت املادة التاسعة من مقررات اللقاء الوطني الثاين ،حسبام ينقل الشيخ الصفار،
لقد َّ
عىل «تطوير مناهج التعليم يف خمتلف التخصصات عىل أيدي املتخصصني ،بام يضمن
إشاعة روح التسامح ،والوسطية ،وتنمية املهارات املعرفية ،لإلسهام يف حتقيق التنمية
الشاملة ،مع التأكيد عىل رضورة املراجعة الدورية هلا» ،ثم يضيف الشيخ الصفار ،أن
تنص هذه املادة عىل رضورة تنقية املقررات
عد ًدا من األعضاء املشاركني يف اللقاء رأى أن ّ
الدراسية من النيل واإلساءة للفرق واملذاهب اإلسالمية األخرى.

ويشري الشيخ الصفار إىل ورقة عمل مقدمة حول هذا املوضوع من قبل األستاذ إبراهيم
السكران والدكتور عبد العزيز القاسم حتت عنوان (املقررات الدراسية الدينية أين اخللل؟
قراءة يف فقه التعامل مع اآلخر والواقع واحلضارة يف املقررات) ،خلصت إىل «أن املقررات
تعتمد حاليا عىل مصنفات جرى تدوينها يف ظروف املجادالت الفكرية ،واملعارك الدينية
والسياسية ،وقد أدى ذلك إىل وجود اضطراب هائل يف تنظيم األولويات ،كام أدى إىل
توريط الطالب يف نريان معارك فكرية ال حاجة له بدراسة ظروفها وإجاباهتا ،ألنه ببساطة
ال ينتمي إليها من جهة ،وألن حججها ال تصل إليه من جهة أخرى ،كام أن املقرر لن حيول
دون تلقي الطالب إلجابات وحجج أخرى حني يثري تلك املسائل».
وقد أوصت الدراسة كام يقول الشيخ الصفار برضورة «إعادة النظر يف املقررات
الدراسية ،بحيث يتم تنقيتها من آثار املعارك الكالمية والسياسية يف تاريخ اجلدل العقدي،
وتنقية املقررات من النزعات التكفريية التي يضطرب هبا ،والرتكيز عىل ما دلت عليه

((( أفكار يف مواجهة اإلرهاب ـ حممد حمفوظ ـ جريدة الرياض2010/12/8 ،م.
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الكف عن تكفري أهل القبلة ،ووجوب
واستقر عليه كبار فقهاء األمة ،من
النصوص،
ّ
ّ
(((
تقرير عصمة دمائهم وأمواهلم وأعراضهم».

لن ّ
حتل إشكالية الرصاعات الطائفي واملذهبية إال من خالل العمل عىل تثقيف
مقرر وسائد ،وتكوين عقليتها بعيدً ا عن
األجيال الناشئة بثقافة جديدة وخمتلفة عام هو ّ
التسطيح الثقايف ،الذي يغرقها بمعلومات جاهزة ومعلبة مقتبسة من سياق تارخيي مىض،
أو أهنا مستوردة ومستجلبة من سياقات حضارية خمتلفة.

إننا يف احلقيقة بحاجة إىل أن نتعلم ونتثقف من جديد ،أن نتعلم مبادئ العلم
والفلسفة واحلضارة واالختالف والتسامح الديني وحقوق الكائن اإلنساين بصفته كائنًا
وبغض النظر عن عقيدته ومذهبه .إننا مدعون ألن نفكك كل الرتكيبة
إنسان ًّيا فقط،
ّ
الذهنية والفكرية التي تربينا عليها وتثقفنا منها ،من أجل صياغة عقليه وذهنية جديدة
يرسا وسهول ًه
تكون قابليتها واستعدادها ملسايره التطور البرشي احلادث يف عامل اليوم أكثر ً
وأرحيي ًه وبدون عقد ومشاكل.
إن املهمة األساس للخطاب الوحدوي يف هذا العرص ،كام يطالب الشيخ الصفار،
هي يف إقناع ساحة األمة بوقف محالت التعبئة والتشهري واإلساءة إىل الرموز واملقدسات
بني املذاهب العقدية ،واعتامد لغة الطرح املوضوعي واحلوار العلمي ،فتلك هي املنهجية
التي تطمئن كل األطراف بواقعية ومصداقية الدعوة إىل الوحدة ،وإهنا ال تعني اإلقرار عىل
(((
اخلطأ ،كام ال تعني الوصاية والفرض ،وال النزاع والرصاع.
إن أطفال اليوم هم شباب املستقبل ،وإذا كان أطفال اليوم يتثقفون بأفكار قارصة
ومعلومات منقوصة ،ويشحنون بطريقة سلبية ،بعيدً ا عن لغة الطرح املوضوعي واحلوار
العلمي ،فإن ثامر هذا التعليم القارص والتثقيف السلبي سوف يؤيت ثامره الح ًقا يف صورة
متردات اجتامعية ،أو عىل شكل رصاعات طائفية ومذهبية مليئة بالقسوة والعنف.

((( من كتاب الطائفية بني السياسية والدين .ص 65
((( من كتاب خطاب الوحدة نقد وتقويم.
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تتوجه اهتاممات أبناء األمة ملعركة البناء والتنمية والتطوير والتجديد،
ومن املهم أن ّ
بدلاً من خوض معارك اهلدم والدمار والتخريب والتفتيت ،ومواجهة األخطار والتحديات
التي حتيط باألمة من كل حدب وصوب ،حيث َشغلت أبناء األمة عن معاركها احلقيقية،
فبدلاً من بناء احلارض والتخطيط للمستقبل ،أصبحنا ننشغل يف اجرتار املسائل التارخيية
وخالفات املاضني ورصاعاهتم وأحقادهم ،والتنقيب يف املوروث الثقايف من أجل تأجيج
النفوس واملشاعر واألحقاد والضغائن.

ثاني ًا:
النقد والمراجعة كضرورة لتجديد البنية الثقافية

كم نحن بحاجة إىل مراجعة ذواتنا وأنفسنا ،ورضورة نقدها وتقويمها ،سواء كان
ذلك عىل مستوى الذات الفردية ،أو عىل مستوى الدوائر األكرب واألوسع ،ليس من
أجل جلد ذواتنا ،وإنام من أجل اكتشافها والزيادة يف حسناهتا وإجيابياهتا ،وتاليف سيئاهتا
وسلبياهتا ،وتصحيح أوضاعها وشؤوهنا وأخطائها .ومن املهم أن نخصص ألنفسنا أوقاتًا
وحمطات حمددة نتوقف فيها ونعود منها إىل الذات وحماسبتها ،من أجل عمل جردة حساب
ومراجعة وتقويم شفاف ورصيح ،ومن أجل اكتشاف خبايا أنفسنا والتأمل يف صورتنا
الواقعية واحلقيقية ،وليس ما نتخيله عن أنفسنا أو نزينه فيها ،حتى نرى ما علق هبا من
أوساخ وأدران ،ونرى نقاط ضعفنا ومواقع القوة فيها ،ومن ثم نبدأ التخطيط للمستقبل
وفق برنامج جديد ،واضعني يف االعتبار تاليف أخطاء املايض ،وتنمية مواقع القوة والقدرة
يف دواتنا وأنفسنا.

ولن يكون يف مقدورنا بناء مستقبل جديد وخمتلف ،إذا ما ظلت العقلية اخلاملة سائدة
فينا ومتحكمة يف رؤانا ومتسببة يف تشويش الرؤية أمام عقولنا .وتطوير واقعنا ووضع
اخلطط والربامج لتغيريه ،لن تكون ممكنة إال باالستعداد للمحاسبة واملراجعة والتقييم
والتقويم ،إال أن املشكلة أن هناك من بيننا من خياف من النقد ويته َّيب من املراجعة
والتقييم ،ألنه يؤدي ،حسبام يتصور البعض ،إىل كشف عيوبنا وأخطائنا ،ويفضح ثغراتنا
ونقاط ضعفنا أمام املأل .كام أن هناك آخرين من بيننا ينظر إىل النقد املخلص املوجه لنا
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بصفته موق ًفا عدائ ًيا من اآلخرين أو اخلصوم ،يقومون به بغرض التجريح أو التشهري ،أو
االنتقاص والتشويه املتعمد ،ألهداف مغرضة وغري أخالقية.

إال أن السؤال ،ونحن نعيش يف زمن الثورة التكنولوجية واإلعالمية واملعلوماتية،
وتطور وسائل االتصال والتواصل بني البرش ،إن كان يمكن إخفاء أرسارنا والتكتم عىل
عيوبنا وأخطائنا؟ وأهيام أنسب وأفضل ألنفسنا أن نسارع إىل مصارحة ذواتنا ،والقيام
بعملية مراجعة ونقد ذايت ،أم ترك األخطاء تكرب وتتفاقم ونسكت عنها إىل أن يأيت من يسبقنا
يف اإلعالن عنها وفضحها والتحدث فيها ،يف ّ
ظل هنم وسعي وسائل اإلعالم للوصول إىل
أكرب قدر ممكن من املعلومات عن اخلصوم ،والسعي إىل نرشها بقصد اإلساءة إليهم ،أو
اإلرضار بمصاحلهم بشكل مقصود ومغرض ،أو ربام بشكل بريء وغري مقصود؟

ومستورا وحبيس الدوائر
أمرا خمف ًيا
ً
مل تعد كثري من األشياء أو األوضاع يف هذا الزمن ً
رس يف هذا العامل اليوم ،بسبب انتشار الوعي واملعرفة
الضيقة واملغلقة ،حيث مل يعد هناك ّ
وانفتاح جمتمعاتنا عىل العامل ،بل هي موضوعة حتت املجهر وتسلط األضواء عليها .ومن
اخلطأ التوهم بإمكان حرص مشكالتنا وقضايانا ضمن أطرنا الضيقة ،وأن ّ
تظل املعلومة
حبيسة الغرف الرسية أو العقول الصامتة أو األجهزة املغلقة ،وبعيدة عن األنظار كي ال
ي ّطلع عليها اآلخرون ،وبعيدة عن فضول وتتبع ونرش وسائل اإلعالم املتنوعة ،إال أن
احلقيقة يف عامل اليوم ،أن ما يمكن أن يعرفه اآلخرون من تفاصيل أوضاعنا ،يمكن أن
يكون أكثر مما نعرفه نحن عن أنفسنا.

ويف ّ
ظل هذا الواقع التقني املتطور واملتقدم يطالب الشيخ الصفار بتجاوز حالة اخلوف
من النقد ،أو اختاذ املواقف السلبية الرافضة جتاهه ،فام دمنا ال ندّ عي العصمة ألنفسنا،
ونتط ّلع لألفضل ،ونؤمن بدور التناصح والتوايص ،فعلينا أن نقبل النقد والتقويم لكل
أوضاعنا وقضايانا ،والذين يرفضون النقد كأهنم يدّ عون العصمة ،أو يفتقدون التط ّلع
لألفضل ،ويرون أنه ليس باإلمكان أفضل مما كان من أعامهلم ،أو يتعالون ويرتفعون عىل
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قبول التناصح والتوايص.

(((

النقد وتفعيل الحراك االجتماعي
إن هذا الذي يدور وحيدث بيننا من مشكالت طارئة أو مزمنة ،أو من رصاعات
واختالفات وتنافس ،رغم اختالفنا يف تقييمها وأثرها وتبعاهتا ،لربام تشكّل عىل املدى
خصوصا إذا ما أديرت هذه الرصاعات بعقلية إجيابية ،تؤدي
تطورا مفيدً ا وإجياب ًّيا،
البعيد
ً
ً
إىل خلق حراك اجتامعي وسيايس وثقايف يثري واقعنا ،وخيترب ما هو موجود من رؤى
وأفكار ،ومدى قدرهتا عىل املسامهة يف تغيري الواقع وتطويره .واحلقيقة التي جيب أن تقال،
أن السجال واجلدل والرصاع والتنافس يف أي جمتمع ،هو الذي خيلق احليوية والنشاط،
بدل اخلمول والبالدة والتقوقع عىل الذات الذي يسود املشهد يف بعض املجتمعات
املتخلفة ،التي مل تستطع اخلروج من قيود املايض وأغالله ،وتتجاوز ذلك إىل العمل عىل
خلق حراكها احلديث واملعارص.

يقول الشيخ الصفار يف هذا الصدد :إنه حني يتبنى اإلنسان رأ ًيا باعتباره ح ًّقا وصوا ًبا،
ً
ويرفض رأ ًيا آخر باعتباره باطلاً
وخطأ ،فإنه غال ًبا ما يندفع لالنتصار للرأي الذي يؤمن به
ويسعى لنرشه ،كام هيتم بإضعاف جبهة الرأي اآلخر ،وخاصة عىل مستوى الرأي الديني
واملعتقدات الفكرية .ومن املرشوع أن جيتهد اإلنسان يف خدمة متبنياته الفكرية ،فذلك
هو ما خيلق احلراك الفكري يف املجتمع البرشي ،عرب حالة التنافس ،واستثارة العقول،
وكشف ثغرات اآلراء ،وإذا مل هيتم أصحاب اآلراء بطرح أفكارهم والدفاع عنها تسود
حالة الركود الفكري ،واجلمود املعريف ،إال أن ما جيب لفت النظر إليه ،أن هناك هنجني
يف االنتصار للرأي ،أحدمها هو هنج العنف والقمع ألصحاب الرأي اآلخر ،بمحارصهتم
والتضييق عليهم ،والتنكيل هبم ،ليرتاجعوا عن آرائهم ،وملنع انتشارها يف املجتمع ،أما
النهج اآلخر ،فهو هنج املواجهة الفكرية ،باالجتهاد يف تبيني الرأي ،وإثبات صحته وأحقيته
بالدليل العلمي والربهان املنطقي ،ونقد الرأي اآلخر بكشف نقاط ضعفه ،ومكامن اخلطأ
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار مع جملة املوسم.
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فيه ،وإبطال حججه ومستنداته.

(((

إن جتاوز حالة اخلوف من النقد ،والرهبة من مفاعيله وتداعياته ،يتطلب إثراء واقعنا
الثقايف بإنتاج فكري واجتهاد ديني حديث ،يواكب ما ينتج من أفكار خالقة من حولنا،
ويتميز بمواكبة وجماراة الواقع املعيش وحتوالته ،ومعاجلة ما ينج عنه من مهوم ومشكالت
وحتديات ،كام يمكن أن يكون هلذا النتاج الفكري واالجتهاد الديني ،دور يف حفر البنية
الثقافية السائدة والراكدة ،ونقد وجتاوز املفاهيم والرؤى البالية التي جتاوزها الزمن،
وإعادة صياغة عقل اإلنسان املسلم بثقافة جديدة قادرة عىل مواكبة احلارض واإلبداع فيه،
وتتسم باجلرأة والشجاعة يف طرح القضايا واملسائل بدون وجل وهت ّيب وخوف.

يتحمل الضغوط ويلتزم باحلق ،كام يفرتض الشيخ الصفار ،بعيدً ا
فاإلنسان الواعي
ّ
عن رضا الناس أو عدمه ،فعندما يقتنع بصحة األفكار اجلديدة ال خيشى من إعالن اقتناعه
هبا ،ويف دعاء لإلمام احلسني يف يوم عرفة يقول فيه« :ماذا وجد من فقدك ،وماذا فقد من
وجدك» ،فاإلنسان الذي يصل إىل احلق واحلقيقة باقتناع ،لن يتنازل عنها من أجل أي يشء
آخر ،حيث ال يشء يوازي احلق أو يكون بديلاً عنه.

ويتابع الشيخ الصفار فكرته مستشهدً ا بسرية الرسول Aعندما واجه مثل هذه احلالة
ون َو ْاه ُج ْر ُه ْم َه ْج ًرا
ب َعلىَ َما َي ُقو ُل َ
{و ْ
يف املجتمع ،لكنه صرب ممتثلاً قول ال َّله تعاىلَ :
اص رِ ْ
مَجِيل} ،إذ قالوا عنه :ساحر ،جمنونّ ،
كذاب ،مفرتي ،ولكن هذه احلالة طبيعية واجهها
ك إِالَّ َما َقدْ ِق َ
{ما ُي َق ُال َل َ
يل لِ ُّلر ُس ِل ِم ْن
مجيع األنبياء والرسل واملصلحني ،يقول تعاىلَ :
َق ْبلِ َ
ك}.
ويدعو الشيخ الصفار املصلحني إىل أن يعرفوا أن هذا هو الطريق ،فعليهم أن ال يضعفوا
أمام اإلشاعات والدعايات واالهتامات ،فهي حالة طبيعية يواجهها مجيع املصلحني ،ويف
{و ْاه ُج ْر ُه ْم َه ْج ًرا مَجِيل} ،فاملصلح حينام
اآلية الكريمة معنى مهم جدًّ ا ،يقول تعاىلَ :
يطرح آراءه وأفكاره اإلصالحية يف املجتمع ،وحتصل حالة االعرتاض عليه ،فهنا يتوجب

((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 23
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عليه أن هيجر املجتمع ،ولكن ذلك ال يعني مقاطعة املجتمع أو اهلروب منه؛ ألن ذلك ما
يرنو له املناوئون ،ولكن ينبغي أن يكون هناك إرصار عىل التداخل والتعاطي والتواصل
مع الناس ،واهلجر الذي تسميه اآلية الكريمة باهلجر اجلميل يعني عدم التأثر بالدعايات
واإلشاعات التي تُطرح ،فيكون هجران املصلح للمجتمع متمثلاً يف عدم الركون إىل
اجلوانب السلبية وعدم التأثر هبا ،وأال تنمو لديه مشاعر العداء والبغض والكراهة ألبناء
(((
املجتمع ،بل يواصل دعوهتم برفق وحمبة وسعة صدر.

وإذا كان من واجب اإلنسان أن يفتش عن احلق ،ويبحث عن احلقيقة ،وأن ال حتجزه
عنها سحب االعرتاضات واإلشاعات ،التي غال ًبا ما تواجه دعوات احلق واألفكار اجلديدة
أيضا عىل ذوي األفكار اجلديدة ،أو ما
الصحيحة باملعارضة والرفض ،فإنه من الواجب ً
يمكن أن نطلق عليه باملصلحني ،أن يكونوا موضوعيني يف توقعاهتم من جمتمعاهتم ،فال
يتومهون رسعة اإلقبال والنجاح آلرائهم ،فيصابون باخليبة واإلحباط ،بل يتحلون بالصرب
واالستقامة فذلك هو طريق اإلصالح والتغيري.

إال أن هذا احلراك االجتهادي والفكري اخللاّ ق ،الذي نحن بحاجة ماسة إليه ،لن
يتحقق إال يف ظل أجواء احلرية واالنفتاح الفكري ،لتتحرك العقول ،وتبدع األفكار،
حسب رأي الشيخ الصفار ،أما إذا ساد اإلرهاب الفكري ،واهتمنا كل من يطرح فكرة
جديدة ،وشككنا يف ن ّيات كل من ينتقد أو يعارض ،فإننا بذلك نحرم أنفسنا من اإلبداع
(((
الفكري ،ونخرس اآلراء الصائبة ،ونشل العقول واألفكار.

والرتابة ،نتيجة خلو بيئتها
لقد بات مؤكدً ا أن املجتمعات التي تعيش حياة السكون ّ
من األفكار اخللاّ قة ،أو نتيجة رفضها للرأي اآلخر واغتياله ،وقتلها حلالة التعدد والتنوع،
بسبب هيمنة فكرة وحيدة ،وتفردها بالفضاء املعريف ،وتسلطها عىل احلياة االجتامعية ،لن
يكون بإمكاهنا إجياد ما يمكن وصفه بالقوة الكامنة ،التي حترك وتولد وتنتج األفكار الفعالة
((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 76
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واخللاّ قة ،والقادرة عىل حتريك أجواء السكون املسيطر واملهيمن ،وحتويله إىل فعل خلاّ ق
ومنتج ،يؤدي إىل إحداث حتول نوعي يف مسرية هذه املجتمعات ومسارها ،وحتويلها من
الرتابة ،إىل احلركة والفاعلية ،واالنطالق نحو اإلبداع والتقدم.
ّ

التناف�س الخلاّ ق بين الأفكار
يطالب الشيخ الصفار الناس يف جمتمعاتنا بأن يكونوا واثقني من أنفسهم وأن ال
خيافوا من االنفتاح عىل اآلراء واألفكار اجلديدة ،فاملجتمعات احلية والنشطة ال ختاف من
خصوصا عندما يملك الناس فيها الثقة بأنفسهم وعقوهلم ملناقشة وتقويم
هذا االنفتاح،
ً
هذه األفكار ومماحكتها ،فقد منح ال َّله تعاىل اإلنسان عقلاً  ،عليه أن ُيعمله باألسلوب
ٍ
فكرة جديدة دون دراسة وبحث ،وإنام
الصحيح ،وال يعني هذا أن يقبل اإلنسان كل
عليه البحث والتمحيص ،ليحدد موقفه من أي فكرة ،وال َّله تعاىل يصف املؤمنني بقوله:
ِ
ون} تُفيد تقصد االستامع ال
ون َأ ْح َس َن ُه} ،ولفظة { َي ْست َِم ُع َ
ون ا ْل َق ْو َل َف َي َّتبِ ُع َ
ين َي ْست َِم ُع َ
{ا َّلذ َ
ون َأ ْح َسنَ ُه} من
أن يكون ذلك جمرد صدفة ،و{ا ْل َق ْو َل} تعني اآلراء واألفكارَ { ،ف َي َّتبِ ُع َ
(((
خالل إعامل عقوهلم.

وعىل هذا األساس من الرضوري أن تتاح الفرصة لألفكار والرؤى واالجتهادات
املختلفة بالتنافس والتسابق الرشيف فيام بينها ،وأن تتاح هلا الفرصة ليكون هلا متسع من
املجال لعرض منتجاهتا الفكرية ،والتعبري عن مضموهنا ومكنوناهتا ،لرياها اجلميع كام
هي ،وخيترب الناس مدى صدقيتها ،وخيتاروا األجود واألنسب واألقرب هلم من بينها،
ويروا األجدر منها عىل البقاء والنمو والثبات ،أو االندثار والتاليش واالهنيار .ليكون
التنافس اخللاّ ق بني هذه األفكار واالجتهادات املتنوعة هو الرافعة التي تدفع اجلميع
لتقديم األفضل واألجود ،والسعي نحو التطوير والتحسني ،من أجل جذب واستقطاب
والرتابة والكسل
مجهور الناس وكسب و ّدهم ورضاهم ،وبالتايل جتاوز حالة الركون ّ
والكساد الفكري.

((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 75
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والشيخ الصفار يشدّ د عىل رضورة احلرص عىل صحة أفكارنا ،وعىل صواهبا،
ويستشهد بكلمة مجيلة لإلمام احلسن Eيقول فيها «عجبت ملن يفكر يف مأكوله كيف ال
يفكر يف معقوله ،فيجنب بطنه ما يؤذيه ،ويدخل إىل عقله ما يرديه» ،ففي اجلانب الفكري
حينام أسمع فكرة جيب أن أتأكد منها .ومن منهجية التأكد أن أ ّطلع عىل األفكار األخرى،
وا ّطالعي عىل الفكرة األخرى أما أن يؤكد يل صحة فكريت ،أو يكشف يل عن صحة الفكرة
(((
األخرى ،وأينام وجدت احلق جيب أن آخذه حتى ولو كان عند غريي.

من الصعب علينا التأكد من صحة أفكارنا ،واال ّدعاء بأهنا األنسب ،إذا مل توجد يف
ساحة املنافسة أفكار أخرى خمتلفة ومتنوعة معروضة أمام املأل ،حتى يمكن اال ّطالع عليها
وتقييمها والبحث فيها والتأكد منها ،قبل حتديد واختيار األنسب ،ألن عرض األفكار
املختلفة أمام برص اإلنسان وعقله ،وانفتاحه عليها وفحصها ،تتيح له اال ّطالع عليها
واملقارنة بينها ،وبالتايل اختيار األفضل واألجود ،وأخذ األصح واألصلح واألفضل له
منها.
نص بعنوان االنفتاح الفكري بني املذاهب اإلسالمية ضمن كتاب التعددية واحلرية
يف ّ
يف اإلسالم يتساءل الشيخ الصفار عن الذي يشدّ اإلنسان املسلم إىل مذهب من املذاهب،
أو إمام من األئمة؟ وما الذي يدفعه إىل اعتناق هذه الفكرة ،أو االلتزام بذلك املنهج؟

يفرتض الشيخ الصفار أن الدافع وعنرص االنشداد هو طلب احلقيقة والوصول
إىل الرأي األصح واألصوب عقائد ًّيا وترشيع ًّيا ،إلحراز براءة الذمة ورضا ال َّله سبحانه

وتعاىل ،حيث يتفتح وعي اإلنسان املسلم يف هذه احلياة فريى أمامه عدة مناهج وطرق
احلق ال يتعدد
يف فهم عقائد اإلسالم وحتديد جزئيات أحكامه ،وعند االختالف فإن ّ
خال ًفا ملا يراه املصوبة ،فإذا ما كان هناك أكثر من رأي حول قضية واحدة ،فال بد أن
بعضها مصيب واآلخر خمطئ ،كام أن نسبة الصواب واخلطأ قد تكون نسبية بني اآلراء،
صحيحا وأصح وصائب وأصوب ،مع قطع النظر عن
وعىل أحسن الفروض فإن هناك
ً
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار مع صحيفة الوطن الكويتية.
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معذورية املخطئ ،بل وثوابه ما دام جمتهدً ا قد بذل غاية وسعه ،فإن املجتهد إذا أصاب فله
أجران ،وإذا أخطأ فله أجر واحد.

وهنا يفرتض يف املسلم أن يدرس ويتأمل املذاهب واملناهج املطروحة يف الساحة
اإلسالمية ،ويعتمد عىل عقله وتفكريه وعوامل االستدالل واالطمئنان املتوافرة لديه،
لكي خيتار أحد تلك املناهج واملذاهب ،وهو األمر الذي يعني أمرين اثنني ،كام يعتقد
الشيخ الصفار:
األول :إتاحة الفرصة وتوفر املجال لال ّطالع عىل خمتلف اآلراء واملذاهب ،بأن تسود
تعرف مجيع الطروحات
أجواء املجتمع حرية فكرية ثقافية ،يتمكن اإلنسان عربها من ّ
واآلراء ،وهذا ما كان متداولاً ومعرو ًفا يف العصور اإلسالمية األوىل ،حيث كانت تتعدد
حلقات اإلفتاء والتدريس يف املساجد العامة ،وف ًقا لتعدد املذاهب واختالف األئمة ،كام
كانت تنعقد جلسات املناظرة واحلوار ،وتتداول كتب العقائد واحلديث والفقه عىل رأي
خمتلف املذاهب واملدارس.

حق طبيعي لإلنسان ،ومبدأ أساس
ومن املهم هنا التأكيد بأن حرية الفكر والثقافة ّ
من مبادئ اإلسالم ،وإذا ما انعدمت هذه احلرية الفكرية ،واستبدّ بالساحة مذهب واحد
ورأي فكري واحد ،مع حظر باقي املذاهب وقمع سائر املدارس ،فإنه ال يمكن للمسلم
أن يطمئن إىل صحة اختياره وانتخابه للمذهب املفروض عليه بشكل غري مبارش.

أما األمر الثاين :فهو رضورة اهتامم املسلم بالبحث املوضوعي وجترده عن دواعي
التعصب واملصلحة ،ذلك أن الكثريين ال جيدون داف ًعا للبحث واالهتامم ،مكتفني بام
جيدون عليه عوائلهم وأهاليهم ،وما يسود يف جمتمعهم وبيئتهم .وإذا ما جتاوزنا املسألة
احلق العتناقه والتزامه ،فإن هناك قضية
الذاتية ومسؤولية اإلنسان جتاه نفسه ،بالبحث عن ّ
أخرى ترتبط بموقف اإلنسان جتاه اآلخرين وإصداره األحكام عىل معتقداهتم ومذاهبهم،
حيث ال يصح له االنطالق من اجلهل والترسع دون معرفة وا ّطالع للحكم عىل اآلخرين،
ِ ِ
الس ْم َع َوا ْل َبصرَ َ َوا ْل ُف َؤا َد ك ُُّل ُأو َل ِئ َك ك َ
َان َعنْ ُه
{وال َت ْق ُ
لقوله تعاىلَ :
ف َما َل ْي َس َل َك بِه ع ْل ٌم إِ َّن َّ
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َم ْس ُؤولاً }[سورة االرساء ،اآلية.]36:

وبنا ًء عىل ذلك يلفت الشيخ الصفار إىل أن من أهم عوامل الرصاع وسوء التفاهم
بني أتباع املذاهب اإلسالمية ،هو اجلهل املتبادل ،وعدم االنفتاح الفكري فيام بينهم ،حتى
عىل مستوى العلامء والقيادات ،حيث حيتفظ كل طرف لنفسه بانطباع وموقف سلبي جتاه
الطرف اآلخر ،دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتأكد من صحة انطباعه وموقفه،
ودون أن يدرك ما يمكن أن ينتجه هذا املوقف اجلاهيل من أخطار وتبعات عىل وحدة
(((
األمة ومتاسك صفوفها.

حرية التناف�س بين الأفكار
إن نشاط وحيوية وفاعلية وحركية أي جمتمع ،يعتمد عىل ما هو موجود فيه من أفكار
متعددة ومتنوعة العناوين ،تتالقى وتتدافع وتتصارع وتتنافس بشكل خلاّ ق عىل كسب
ونيل ثقة الناس .فازدهار املجتمع يعتمد عىل مدى القدرة يف إفساح املجال حلرية نمو
األفكار املتنوعة ،وفتح األبواب هلا كي ختوض جتربة التدافع والتنافس اخللاّ ق .ففي مثل
هذه املناخات واألجواء تتسع وترتفع فرص االنفتاح والتالقح عىل كل املستويات.

والتنافس بني األفكار واالجتهادات هو أمر مطلوب من أجل إثراء جمتمعاتنا يف
هذه احلياة ،واإلبداع فيها وإنامئها ،وتزويد إنساهنا بكل ما هو جديد ومتطور يساهم يف
االرتفاع واالرتقاء بمستواه وكرامته .أما عندما يتحول أو يفهم هذا التنافس عىل أنه حرب
واحرتاب ،وما جيري خالهلام من خداع وغش وتآمر وأحقاد ،فإن ذلك يكشف عن ضيق
النظرة وضيق الصدر من فكرة وفكر اآلخر ،واألنانية واخلوف املريض ،أو التضخم الذايت
والغرور ،الذي ال ترى فيه النفس إال ذاهتا املتضخمة واملتعالية.
ورشط نجاح التنافس بني األفكار هو ضامن حرية التنافس ،بعيدً ا عن األفعال التي
تنتهك هذه احلرية وتقوضها ،كام يتطلب احرتام اآلخر ،وترويض الذات عىل القبول
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ّ
وبكل األفكار واالجتاهات املغايرة واملنافسة ،وضامن حرية التنوع من دون املراهنة
به،
واالتكاء عىل عمليات الغش والتزوير والرشوة ،أو املراهنة عىل دعم ومساعدة مصادر
خفية غري نزهية ومشكوك يف مصداقيتها ،وال هيمها غري استنزاف قوانا وطاقاتنا وثرواتنا
من أجل مصاحلها الذاتية الضيقة.

إن التنافس بني األفكار والتسابق بينها عىل كسب قلوب الناس وعقوهلا ،جيب أن يتم
بالطرق السليمة واألساليب الرشيفة ،بعيدً ا عن األساليب غري الالئقة واملواجهات العنيفة
والغاضبة والصاخبة وسوء املعاملة واالنزعاج والتشكيك ،وإنام يتم ذلك باألخالق
الرفيعة وعرب فتح القلوب وانرشاحها ،ورشح األفكار والرؤى باحلوار الواضح الرصيح،
فالفكر ال يواجه إال بالفكر ،والرأي ال يواجه إال بالرأي ،من خالل احلوار العلمي العقالين
وباملنطق والدليل املقنع ،وحينام تكون النفس مشحونة بالغضب والرغبة يف االنتقام ،أو
ر ّد االعتبار ،أو غري ذلك من الشحنات واملشاعر السلبية ،التي تدخل إىل العقل فتزيده
حوارا علم ًّيا
حرية وصعوبة يف اختاذ القرار الصحيح ،عندها ستخرج القضية عن أن تكون
ً
ومنطق ًّيا.

لذلك فإن مواجهة الفكر الذي نعتقد ونرى أنه منحرف وخاطئ ال يتم إال من خالل
منهج احلوار .وطرح اآلراء وإن كانت خمالفة للمألوف ،كام يشري الشيخ الصفار ،أمر ال
يمكن منعه والوقوف أمامه ،فنحن ال نستطيع أن نمنع الرأي اآلخر املخالف ملا نرى
أيضا يف قمع األفكار واآلراء ،فالقرآن
ونعتقد ،وال َّله سبحانه وتعاىل مل يعطنا الرخصة ً
يقول{ :ال إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
أيضا
الر ْشدُ ِم َن ا ْلغ َِّي}[سورة البقرة ،اآلية .. ]256:ويقول ً
ين َقدْ َت َبينَّ َ ُّ
ِ
ون َأ ْح َسنَ ُه}[سورة الزمر ،اآلية .. ]18:ويقول:
ون ا ْل َق ْو َل َف َي َّتبِ ُع َ
ين َي ْست َِم ُع َ
جل جالله{ :ا َّلذ َ
(((
دى َأ ْو فيِ َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني}[سورة سـبأ ،اآلية.]24:
{وإِ َّنا َأ ْو إِ َّيا ُك ْم ل ََعلىَ ُه ً
َ

حقّ االختالف و�شرعية االجتهاد

إنه ملن الطبيعي أن تتعدد وختتلف الرؤى واألفكار واملواقف يف أي جمتمع جتاه أي
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار مع صحيفة الوطن الكويتية.
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قضية عامة أو مشكلة تواجهه ،وذلك تب ًعا الختالف االجتهادات الفكرية أو االنتامءات
حق كل تيار أو جهة أو أي فرد كان ،أن يطرح رأيه وتصوره
العقائدية لكل طرف .ومن ّ
ومرشوعه والطرق املناسبة لتحقيقه ،أو تصور احللول للخروج من املآزق التي يعاين منها
املجتمع .كام أن من حق اجلميع أن يبرش بأفكاره وتصوراته واملشاريع التي يؤمن هبا،
حق كل طرف نقد تصورات
وأن يستقطب هلا األنصار واملؤيدين واملريدين .كام أنه من ّ
اآلخرين من املختلفني واملنافسني هلم ،ونقد سلوكهم وممارساهتم ،وأن يبرشوا بالبدائل
التي يقرتحوهنا ،رشط أن ال يكون األسلوب املتبع يف الطرح هو التشويه والتزييف
والتجريح ،مع أمهية االبتعاد عىل أساليب اإللغاء واإلقصاء واالغتيال املادي واملعنوي.

إن تكرار التطرق واحلديث عن التعددية والتأكيد عىل أمهيتها يف العديد من مواقع
هذا الكتاب ،يأيت بسبب ما تتشكل منه وحتتوي عليه جمتمعاتنا ودولنا من اختالف
وتعدد وتنوع وتباين يف االنتامءات واألفكار والرؤى واألمزجة السياسية واأليديولوجية
واملرجعيات الفكرية والدينية واملذهبية والطائفية ،يمكن هلا أن تكون عامل إثراء ومصدر
قوة ،ومنطل ًقا للتدافع والتسابق عىل طريق اخلري والتقدم واإلصالح والتغيري يف ميادينه
املتنوعة واملتشعبة .والتعددية هذه ظاهرة طبيعية يف املجتمعات متعددة الفئات والتوجهات
والطبقات ،ومتعددة واالنتامءات املرجعيات واأليديولوجيات ،حيث يتوزع التكوين
يؤسس
االجتامعي فيها عىل مراتب وطبقات متباينة ،وختتلف فيها املصالح واملقدّ رات ،مما ِّ
لالختالف بينها يف النظر إىل تلك املصالح ،وسبيل الدفاع عنها وتعظيمها وإدارهتا.

ففي عرص العلم واملعرفة ،وازدياد حالة الفضول لدى اإلنسان لال ّطالع عىل خبايا
وتعرف أوضاع الشعوب والقبائل النائية والبعيدة ،ال يصح لنا أن نجهل
الكون واحلياةّ ،
يوسع
بعضنا ً
بعضا ،كام يقول الشيخ الصفار ،أو ينغلق كل منّا عىل مذهبه ومعتقداته دون أن ّ
أفق معلوماته ،بدراسة سائر اآلراء واملذاهب واال ّطالع عىل خمتلف التيارات واملدارس
اإلسالمية ،مضي ًفا أنه إذا كان ينبغي لكل قادر وا ٍع أن يسعى للمعرفة واال ّطالع ،فإن من
أيضا عىل أتباع املذاهب أن يعملوا عىل التعريف بمذاهبهم وتبيني وجهات نظرهم
املهم ً
دف ًعا للتهم والشبهات ،فالناس أعداء ما جهلوا.
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إن ساحتنا الفكرية تعاين من اجلمود والتقوقع واإلرهاب ،ولن يكون هناك أمل يف
جتاوز هذه احلالة ،كام يرشح الشيخ الصفار ،إال من خالل هنضة ثقافية فكرية ،نرتفع هبا
إىل مستوى االنفتاح العلمي ،والتحرر الفكري ،والتنافس املعريف اهلادف ،حتى تتفجر
الطاقات واملواهب وتتبلور األفكار واآلراء ،ونستفيد من إجيابيات كل املذاهب اإلسالمية
لتقديم صورة مرشقة عن اإلسالم العظيم للعامل ،ولبناء أسس حضارة إسالمية جديدة
بأمس احلاجة إىل مؤسسات علمية
ترتقبها كل مجاهري أمتنا بشوق ورجاء ،فنحن اليوم ّ
فكرية تدرس قضايا الدين واحلياة عىل ضوء خمتلف املذاهب اإلسالمية ،وإىل معاهد
ومؤمترات وندوات ختصصية ملناقشة موارد االتفاق واالختالف بني طوائف املسلمني
(((
بروح موضوعية أخوية.

إن ما نشاهده من تعدّ د وتنوع يف ساحة األمة هو أمر طبيعي ،كام يقول الشيخ الصفار،
أمرا طارئًا وحدي ًثا ،فاملذاهب واملدارس اإلسالمية واالختالف فيام بينها هو حقيقة
وليس ً
قائمة ومسألة تارخيية ،ومل تكن األمة يف أي يوم من األيام ،أو من أيام تارخينا املديد ،تنصبغ
بصبغة حمددة ولون واحد يف الفكر والسلوك ،أو يف املعتقدات واخلصوصيات.

واحلقيقة التي يؤكد عليها الشيخ الصفار ،انه ال يمكن التنكر لوجود اختالفات
رئيسة يف قضايا عقدية وفقهية بني املدارس اإلسالمية ،مع االتفاق عىل أصول اإليامن
حق
وأركان اإلسالم .وهذا االختالف ليس جر ًما وال عي ًبا ،بل هو نتاج طبيعي إلعامل ّ
االجتهاد والنظر يف النصوص الرشعية ،التي قد حتتمل أكثر من وجه وتفسري ،وهو متفرع
يف معظمه عن اختالف رجال العهد اإلسالمي األول ،من سلف األمة ،الذين تنسب
إليهم هذه املذاهب ،حيث نجد يف سريهتم تنوع اآلراء واالجتهادات العقدية والفقهية،
وهو األمر الذي يعدّ ظاهرة قديمة عريقة يف تاريخ األمة ،حيث كان األئمة والفقهاء
يديرون خالفاهتم يف ساحة البحث والنقاش عرب آليات الربهنة واالستدالل.
ويضيف الشيخ الصفار أنه من املعلوم أن اختالف االجتهادات قد أنتج ثرا ًء يف معارف
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وعزز حرية الرأي والفكر ،وأفسح املجال لتعدد اخليارات يف معاجلة بعض املشاكل
األمةّ ،
الفكرية واحلياتية التي تواجه األمة .لكن ما عانت منه األمة هو سوء التعامل والتعاطي مع
الرأي اآلخر ،بني األطراف املختلفة ،بد ًءا من رفض ح ّقه يف الوجود ،وانتهاء بإلغاء حياة
من يقول به ،أو تعطيل دوره وهتميشه ،وتضييق اخلناق عليه.

ويتوقف الشيخ الصفار عند أهم ذرائع ومربرات هذا االستبداد الفكري يف تاريخ
مشريا إىل دعوى احلفاظ عىل وحدة الصف واجتامع الكلمة ،انطال ًقا من أن وجود
األمة،
ً
الرأي اآلخر يعني الفرقة واالنشقاق ،إال أن هذا الفهم ملفهوم الوحدة كام يوضح الشيخ
الصفار ،خطأ مرفوض ،فالوحدة ال تستلزم إلغاء حرية الفكر ،ورشعية االجتهاد ،وال
قرسا عىل الناس؛ ألن ذلك خمالف لطبيعة البرش القائمة عىل االختالف،
تعني فرض الرأي ً
كأي نص منقول ،يقبل النقاش حول صحة نقله ،فيام عدا النص
ولطبيعة النص الدينيّ ،
القرآين القطعي الصدور ،أو فهم املراد منه ،مما يشمل النص القرآين ونصوص السنة
ٍ
مناف لظواهر
الرشيفة ،وأقوال األئمة والفقهاء .باإلضافة إىل ذلك فإن فرض الرأي
النصوص الدينية ،التي تؤكد عىل كرامة اإلنسان ،واحرتام ح ّقه يف التفكري واالختيار،
والتعبري عن الرأي.
ويستنتج الشيخ الصفار أنه عندما تتجاوز إدارة االختالفات بالتي هي أحسن،
وخترج عن إطار البحث والنقاش عرب آليات الربهنة واالستدالل ،إىل فرض الرأي ،ومنع
حق التفكري واالختيار ،ومنع حرية التعبري عن الرأي ،فإن ذلك ال يتم يف الغالب
وسلب ّ
إال بفعل العامل السيايس والدوافع املصلحية ،إال أن ما يمكن اإلشارة إليه هنا أن سرية
اإلمام عيل ،كام يرى الشيخ الصفار ،م ّثلت خري نموذج ومثال عىل حرية االعتقاد والرأي
التي سادت فرتة خالفته ،حيث مل يواجه اإلمام آراء خمالفيه العقدية والسياسية بالعنف
أيضا ،فلم يك ّفرهم أو يشكّك يف
والقمع السيايس ،ومل يامرس اإلرهاب الفكري جتاههم ً
دينهم ،كام أنه مل يصادر شي ًئا من حقوقهم املدنية بسبب كل ذلك ،بل أعلن ضامهنا هلم ،ما
(((
مل يتجاوزوا حدود الرأي إىل إشهار السالح وإثارة الفتنة.
((( من كتاب خطاب الوحدة نقد وتقويم.
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االعتراف بوجود �آخر واالنفتاح على �أفكاره
يبقى القول يف األخري أن التعددية ،التي هي أمر طبيعي يف كل مناحي احلياة ،هي
لألسف أمر مرفوض وغري مقبول نفس ًّيا من قبل الكثري من التيارات والفئات املختلفة،
كام هو عند الكثري من الناس ،نتيجة تراكامت تارخيية وأسباب تربوية ،عىل الرغم من
عدم حداثة هذا الشعار والدعوة إليه بيننا ،وإذا مل يتحول هذا الشعار إىل حقيقة واقعة،
ّ
فسيظل هذا الشعار وغريه من الشعارات
وهنج عمل ،وأعامل تطبيقية عىل أرض الواقع،
واملفاهيم والقيم ،جمرد دعوات لفظية ،وأوها ًما تزيد يف دغدغة املشاعر وختدّ ر العقول.

علينا االعرتاف واإلقرار بوجود أفكار ومدارس ومذاهب أخرى ،غري تلك التي نؤمن
هبا ،وهو األمر الذي سيخفف من غلواء وحده التنازع واخلصام والتشنج يف جمتمعاتنا،
احلر
ويشكّل مدخلاً إىل التنافس الفكري اخللاّ ق .وتنظيم هذا التنوع واالختالف والتنافس ّ
بينها بشكل إجيايب وخلاّ ق ،سيؤدي إىل تطوير وحتسني كل األفكار واملدارس وتطويرها،
وينعكس إجياب ًّيا عىل املريدين واألتباع وكل إنسان يؤمن هبا ،بعيدً ا عن هوس التعصب
والتصادم واإللغاء والتشنج والتزمت بكل أشكاله.

إن اإلنسان الذي ينفتح عىل األفكار األخرى املختلفة ،ويتحاور معها ويستفيد منها،
يساهم يف تطوير ذاته وإمكاناته ،وينقلها من مستويات متدنية يف الوعي إىل مستويات
متقدمة من الوعي بالذات وبالواقع واحلياة واملجتمع وما جيري فيه ومن حوله من أحداث
وتطورات ،أما العيش يف زوايا منعزلة ومغلقة األبواب والنوافذ ،ال يدخل النور والضوء
انحدارا وقوقعة عىل الذات ،وانعزالاً عن جمريات
إليها ،فإن ذلك لن يزيد هذا اإلنسان إال
ً
احلياة وتطوراهتا املختلفة.

مر التاريخ يف حاجة دائمة إىل التجديد
لذلك كانت املجتمعات البرشية عىل ّ
واإلصالح ،يف أفكارها وآرائها وأنامط حياهتا ،كام يلفت الشيخ الصفار؛ ألن البقاء عىل
وضع وحالة معينة ليس شي ًئا سليماً  ،فطبيعة احلياة فيها تغري وتطور ،ولذلك نرى تعدد
ينزل ال َّله تعاىل رشائع جديدة ،وكذلك احلال يف
األنبياء ،فمع تغري الزمان واملجتمعات ِّ
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تعاليم اإلسالم نجد أن باب االجتهاد مفتوح ،لتغري وتطور طبيعة احلياة ،مما يستدعي
حدوث تغري وتطور يف بعض اآلراء واألفكار .ففي حياتنا وأوضاعنا الدينية كانت هناك
آراء سائدة ،وعندما ُطرحت آراء جديدة ُرفضت يف البداية ،ولكن بعد مدة من الزمن
(((
مرفوضا هو السائد واملقبول.
تالشى الرأي السابق ،وأصبح الرأي اجلديد الذي كان
ً
هناك من الناس من يكتفون بام لدهيم من خمزون ثقايف متوارث ،وال يرضون عنه بديلاً

مهام كان الزمن الذي يعيشون فيه ،فيعيشون الرضا واالقتناع واإلشباع بام لدهيم من أفكار
ٍ
بشكل ال يشعرون معها باحلاجة إىل اجلديد ،وكأهنم يتمثلون مقولة{ :إِنَّا َو َجدْ نَا
وقناعات
اءنَا َعلىَ ُأ َّم ٍة َوإِنَّا َعلىَ آ َث ِ
وصحيحا ،فقد
ون} ،إال أن هذا األمر ليس دائماً حم ًّقا
ار ِه ْم ُم ْهتَدُ َ
ً
آ َب َ
ٍ
ظرف معني ،لكن ليس من الصحيح أن يكون
صحيحا يف زمن أو
يكون ما هو سائد
ً
صحيحا يف كل األوقات واألزمنة ،فاألزمنة والظروف تتغري ،فتحتاج األفكار والقناعات
ً
إىل جتديد وتغيري وإصالح.

((( من كتاب األحادية الفكرية يف الساحة الدينية .ص 74

ثالث ًا:
التنمية اإلنسانية كأساس للنهضة الثقافية

مما ال شك فيه أن عملية النقد واملراجعة لتاريخ وتراث وثقافة هذه األمة جزء
ألي مرشوع هنضوي جديد نسعى إليه .لكن األمور عندما جتري وتسري
أساس ومبدئي ّ
عىل غري هدى هذا الطريق ،فإن ذلك سيؤدي إىل تع ّثر مرشوع النهضة املرجوة وخلخلة
أسسه وبنيانه .وبناء أعمدة راسخة وقوية هلذه النهضة ،ومتتني بنياهنا املعريف ،حيتاج إىل
عقل ناهض وحديث ،غري مأسور للاميض وحمبوس فيه ،أو مق ّيد بأغالل تراث وثقافة
انتهى زمنها ،إننا بحاجة إىل عقل يامرس عملية النقد واملراجعة والتقويم ،ويفحص آلياته
ومفاهيمه وتصوراته؛ ألن النهضة التي نريدها جيب أن تبدأ من العقل ،ومن دونه ال يشء
يمكن أن يتم أو يتحقق.
إن هذا العقل هو ما يميز اإلنسان عن غريه ،فهو وحده يملك العقل ،وبه يتمكن من
التطوير والتجديد يف حياته ،أما سائر احليوانات والكائنات ،فتسيرّ ها غرائزها وطبيعتها
التي خلقها ال َّله تعاىل عليها ،وال قدرة هلا عىل التفكري والتغيري ،لذا تبقى طريقتها يف
احلياة ثابتة رتيبة ،بينام تستمر التطورات والتحوالت يف حياة اإلنسان .وكلام اجته اإلنسان
لعقله ،واستخدم فكره ،وارتقى بعلمه ومعرفته ،زادت وترية التجديد والتغيري يف حياته،
مجد تفكريه،
وبذلك يرتفع إىل مستوى متيزه كانسان ،أما إذا ما جتاهل قدراته العقلية ،و ّ
ومل ُين َِّم علومه ومعارفه ،فسوف يعيش حياة الركود واجلمود ،ليقرتب من حضيض عامل
احليوانات الرتيب.
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إن هذه احلياة ،كام يقول الشيخ الصفار ،هي ميدان سباق ،يتفوق فيه رواد التطوير
تطورا ،حيرز التقدم ويفرض نفوذه وهيمنته،
والتجديد ،فاملجتمع األكثر جتديدً ا ،واألرسع ً
تتأسن أوضاعه ،ويصيبه اهلرم ،ويصبح متخل ًفا ،خيضع
بينام املجتمع الراكد البطيء احلركة ّ
هليمنة املتقدمني ،وخاصة يف هذا العرص ،حيث انعدمت املسافات ،وسقطت احلدود
منتجا حلركة التطوير
واحلواجز ،ومل يعد هناك جمال للتوقف واجلمود ،فإما أن تكون
ً
والتجديد ،أو متهي ًئا الستقباهلا واستيعاهبا بدرجة ثانية ،حتى ال تصطدم مع ثوابتك
ومبادئك ،وإال فستعصف بك حركتها اجلارفة ،دون خيار منك ،لتصبح تاب ًعا مستهلكًا ملا
(((
ينتجه اآلخرون ،من سلع وأفكار وبرامج وسلوكيات.

إذا مل حيسم موضوع املراجعة والنقد والترشيح ستبقى عملية النهضة معلقة بدون
فاعلية ،ولن يكون جمد ًيا االكتفاء بالتأمل والتحرس والرصاخ عىل ما أصاب األمة من نوازل
وإخفاقات وضعف عام وختلف شامل واعتداءات ومؤامرات ،أو االكتفاء بلعن األعداء
اخلارجيني ومؤامراهتم وتسلطهم ،بل ال بد من التوجه إىل التنمية والبناء ،كام يشدّ د عىل
ذلك الشيخ الصفار ،مطال ًبا بدفع أبناء األمة نحو كسب العلم واملعرفة ،واقتحام ميادين
التقدم التقني والتكنولوجي ،وتفجري قدرات اإلبداع والتطوير ،وتعبئة األمة باجتاه التنمية
السياسية ،بحيث يتحمل كل مواطن مسؤوليته جتاه وطنه ،بتحقيق املشاركة السياسية،
والتمتع باحلقوق املرشوعة ،وإرساء مفاهيم السلم االجتامعي بقبول التعددية واحرتام
الرأي اآلخر ،ورفع مستوى الفاعلية واإلنتاج.

ويشري الشيخ الصفار إىل أن يف بالد املسلمني خريات وثروات وموارد اقتصادية
هائلة وفرص للعمل والنمو ،لكن اإلنسان حمدود الفاعلية قليل اإلنتاجية يف الغالب،
وتك ّبله كثري من العادات والقوانني املعوقة املثبطة ،حيث يطالب الشيخ الصفار اخلطاب
اإلسالمي بالتوجه إىل اإلنسان املسلم لدفعه نحو فاعلية أكثر ،وبالتوجه إىل داخل األمة
لدفعها نحو مناهج التنمية وبرامج البناء ،وليس فقط التحريض ضد األعداء والتحفز

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 90
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ملواجهتهم ،واجرتار حالة الغبن والظالمة.

(((

االهتمام بتنمية طاقات وثقافة الأجيال ال�شابة
إن االهتامم بموضوع الشباب من القضايا األساس التي دائماً ما ترد وتتكرر يف خطاب
عنرصا خيرّ ً ا وفاعلاً
الشيخ الصفار اإلصالحي ،من خالل حتفيزهم ودعوهتم ليكونوا
ً
ألنفسهم وأهلهم ،ويف املجتمعات التي ينتمون إليها وحتتضنهم ،فالشباب كام يصفهم
الشيخ الصفار خيتزنون طاقات وكفاءات كبرية ،وبالتايل هذه الطاقات والكفاءات ينبغي
أن تفجر ،وينبغي أن توجه من أجل بناء واقع أفضل لألمة ،ومن أجل مستقبل أفضل هلذه
املجتمعات.
خلل ٍ
يدل عىل وجود ٍ
إال أن وجود أوقات واسعة من الفراغ عند الشبابّ ،
كبري يف
مناهج التعليم ،واملناهج التثقيفية ،واملناهج االجتامعية ،لذلك ينبغي معاجلة هذا األمر
بوضع صيغ توجه الشباب إىل استثامر هذه املرحلة اهلامة من أعامرهم ،بتفجري طاقاهتم
وتنمية كفاءاهتم ،خاصة وأن أمتنا يف حاجة إىل النهوض العلمي ،ويف حاجة إىل التقدم
احلضاري ،نحن يف حاجة إىل التفكري يف وضعنا احلايل ،وإىل التطوير يف واقعنا السيايس
واالقتصادي ،والشباب هم األمل الذين جيب أن نتوقع منهم ،وأن نتطلع إىل دورهم
إلنقاذ هذه األمة وتغيري واقعها.
والشيخ الصفار يف سياق حديثه عن موضوع الشباب يسلط الضوء عىل أهم الربامج
مشريا إىل
التي يراها مناسبة يف مرحلة الشباب ،ويمكن هلا أن حتقق االستثامر املجدي،
ً
إمكانية بلورة هذه الربامج من خالل األطر التالية:

اإلطار األول :يتحدّ د من خالل إتاحة الفرصة هلؤالء الشباب ليشرتكوا يف الواقع
السيايس هلذه األمة ،ويعربوا عن آرائهم ويشاركوا فيام يرتبط بالشأن السيايس ،وهذا يتم
عن طريق فتح املجال لوجود مدارس وأحزاب وحركات سياسية ،والكالم هنا عىل
((( اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع جريدة الرشق األوسط.
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مستوى العامل اإلسالمي ككل ،التنظيامت واحلركات واألحزاب السياسية تستقطب
هؤالء الشباب وتستوعبهم ،وبالتايل تساعدهم عىل تفجري طاقاهتم وتربيهم عىل االهتامم
بشؤون أمتهم وجمتمعهم ،بالطبع األوضاع السياسية يف البلدان ختتلف حول موضوع
وجود التجمعات واحلركات والتنظيامت ،يف بعض البلدان تفسح املجال لقيام التنظيامت
واألحزاب ،وبعض البلدان ال تزال حترض قيام أحزاب وتنظيامت ،وكالمنا اآلن هو عىل
املستوى النظري ،أعتقد عىل املستوى النظري أنه من املناسب جدًّ ا ومن أجل استقطاب
هؤالء الشباب أن يفتح أمامهم املجال لكي هيتموا بالشأن السيايس عرب األحزاب
واحلركات والتنظيامت.

رسية ،وتنظيامت تعتمد العنف،
التنظيامت التي ألفتها الساحة اإلسالمية كتنظيامت ّ
وتعتمد العمل التخريبي ،هذا أمر حصل يف بعض الساحات ،وهو أمر خاطئ ،نحن ال
ندعو إىل تنظيامت وإىل أحزاب من هذا القبيل ،نحن ندعو إىل وجود تنظيامت تعتمد الفكر
واملنطق ،وتريب عىل االهتامم بالشأن السيايس ،وتنمي التوجهات االجتامعية والسياسية
عن الشباب ،دون أن تدفعهم إىل العنف ،ودون أن تدفعهم إىل التخريب ،ودون أن تكون
لدهيا مشاريع للفتنة واالحرتاب الداخيل.

أما اإلطار الثاين الذي يشدد عىل أمهيته الشيخ الصفار ،فيتبلور من خالل إجياد جمال
للعمل الفكري واملعريف ،ليس فقط عىل الصعيد الديني والنظري ،وإنام عىل الصعيد
العميل ،من خالل وجود ورش عمل يف جماالت الصناعة ،ويف جماالت التكنولوجيا،
ودفع الشباب هلذا االجتاه هذا أمر مطلوب ،ملاذا نجد هناك نابغني ،ومبتكرين ومكتشفني
يف املجتمعات الغربية ،بينام ال نجد هذه احلالة بارزة يف جمتمعاتنا؟ هل أن أدمغة شبابنا
عقيمة ،هل أن أبناءنا أقل مستوى وكفاءة من أبناء املجتمعات؟ ويف تلك الشعوب تتاح
للشباب فرص التعلم والتطور الفكري ،وتتاح أمامهم جماالت تنمية قدراهتم وجتارهبم
عىل هذا الصعيد.
وأما اإلطار الثالث فهو اإلطار االجتامعي ،حيث يتحدث الشيخ الصفار إىل حاجتنا
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لوجود منظامت وأطر اجتامعية تستوعب هؤالء الشباب ،وتوجههم للتطوع يف خدمة
جمتمعاهتم وأممهم ،بل واإلنسانية مجعاء ،نحن نجد يف الغرب منظامت هتتم بالعامل وعىل
مستوى البرشية مجعاء ،نجد أن هناك مؤسسات لإلغاثة الدولية ،ونجد هناك مؤسسات
للدفاع عن احلريات كام يف منظمة العفو ،ونجد هناك منظمة أطباء بال حدود ،وما شابه
ذلك من املنظامت العامة ،التي تعمل عىل مستوى العامل ،بينام نحن ما زالت حاجات كثرية
يف جمتمعاتنا ليس هناك من يتصدى ملعاجلتها وحلها ،والشباب هم اجلهة التي جيب أن
(((
ُوجه لتَبنِّي مشاكل جمتمعاهتم عن طريق منظامت وجلان وهيئات اجتامعية.
ت َّ
ال يكتفي الشيخ الصفار باحلديث عن استثامر طاقات الشباب وتنمية كفاءاهتم من
خالل النهوض العلمي وتطوير مستوى العلم والتعليم ،بل هو يشدد عىل أمهية الوعي
الثقايف عند األجيال الشابة ،وتشجيعهم عىل التزود باملعارف املختلفة ،وتكريس ثقافة
اال ّطالع ،والقراءة اجلادة ،واالنفتاح عىل الثقافات املختلفة ،ملا لكل ذلك من أثر وتأثري
يف تشكيل نظام معريف جديد مغاير وخمتلف عام هو سائد اليوم ،ويتجاوز سلطته القائمة
عىل بنى ومفاهيم ومقوالت وطرق تفكري ال تتناسب مع تطور احلياة يف الزمن احلديث
واملعارص.

ويطالب الشيخ الصفار الشباب بالتطور املعريف الدائم ،وأال يكتفي الشاب ببضع
كتيبات يقرأها ،وأال يكتفي فقط بمتابعة الوسائل اإلعالمية ،بل عىل كل شاب وا ٍع أن
يكون أكثر عم ًقا يف اجلانب املعريف ،عن طريق قراءة البحوث العلمية واملعرفية املعمقة،
واالستفادة من الدورات واملعاهد واجلامعات والكليات ،حيث اآلن أصبحت متوفرة
ويمكن للشاب أن يدرس إىل أي مستوى من املستويات عن طريق االنتساب ،إذا كان
يف مستوى البكالوريوس فعليه أن يفكر يف حتقيق املاجستري ،وإذا جتاوزها عليه أن يفكر
يف الدكتوراه وما أشبه ،ويؤكد الشيخ الصفار عىل دعوة الشباب إىل أن يرفعوا مستوى
عمقهم ومعارفهم يف اجلانب العلمي والديني.

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع موقع املعصومني األربعة عرش.
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ويطالب الشيخ الصفار الشباب باهلمة ،ويدعوهم إىل زيادة الفاعلية والنشاط ،فهذا
املستوى من النشاط املوجود عند الشباب الذين هلم أدوار وأنشطة يف الساحة الثقافية
واالجتامعية عمل يشكرون عليه ،ولكن املطلوب منهم املزيد ألهنم ينطوون عىل قدرات
وإمكانات وكفاءات كبرية جدً ا ،وأن الفاعلية التي لدهيم إنام هي بنسبة حمدودة من طاقاهتم
ّ
أيضا عىل التوجه ملأسسة هذه الفعاليات
وإمكاناهتم.
وحيث الشيخ الصفار الشباب ً
مؤسساتية ،وأن
واألنشطة ،وللعمل اجلمعي ،قائلاً  :إنه ينبغي أن تكون أنشطتنا أنشطة ّ
نعمل بروح الفريق ،وعمل مجعي ،ويف خمتلف املجاالت ،ونستفيد من خربات وجتارب
(((
بعضا.
بعضنا ً

املجتمعات املتامسكة تستطيع أن تطور واقعها السيايس والثقايف من خالل االستثامر
األمثل لطاقات األجيال الشابة ،أما املجتمعات التي يسودها التمزق والضعف الداخيل،
نتيجة ما يسود فيها من متييز وإقصاء وهتميش ،فإن ذلك يؤدي إىل اإلرضار بثروات
وخصوصا الثروة البرشية التي ال تقدر بثمن ،من خالل
الوطن وخرياته التي يزخر هبا،
ً
وأد الكفاءاتّ ،
وشل الطاقات ،كام يقول الشيخ الصفار؛ ألن الفئة التي يقع عليها التمييز
مفتوحا أمام كفاءاهتا وطاقاهتا لكي تبدع وتشارك ،وتوصد
والتهميش سوف ال جتد املجال
ً
أمامها األبواب ،وال يفتح هلا املجال ،وهلذا السبب فإن حالة التمييز تسبب وأد الطاقات
والكفاءات ،واخلارس دائماً هو الوطن.

�أهمية دور المر�أة في التنمية والحراك االجتماعي
إن اخلطاب اإلصالحي عند الشيخ الصفار ال يقترص توجيهه عىل فئة أو رشحية حمددة،
بل هو موجه إىل املجتمع بكافة ألوانه وأطيافه؛ ألن اجلميع هم نتاج ثقافة املجتمع األبوية
التقليدية ،كام هم اليوم عرضة لتأثريات وتداعيات التحوالت العاملية ،وحركة العوملة
واالقتصاد العاملي ،وحالة االستهالك املرتفعة الوترية ،وخاصة االستهالك الثقايف الناتج
عن الضخ اإلعالمي املوجه.
((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع شبكة الرفيعة الثقافية.

اقثلا حالصإلاو ةيفئاطلا ةلأسملا

425

لذلك فإن موضوع املرأة عند الشيخ الصفار ّ
حيتل مرتبة مهمة يف خطابه اإلصالحي،
لكوهنا طر ًفا يتأثر هبذا الضخ اإلعالمي ،كام أهنا عنرص ذو تأثري بالغ األمهية يف احلياة
االجتامعية ،فكلام كان منسوب مستوى وعي املرأة وثقافتها مرتفعا ،سيكون لذلك األمر
مردو ًدا إجياب ًّيا وحسنًا عىل املجتمع وأجياله الصاعدة ،وكلام كان مستوى وعي املرأة متدن ًيا
وسلب ًّيا ،فإن ذلك يشكل البيئة املناسبة لرتويج الثقافة االستهالكية الوافدة .ومما يضاعف
من تأثري تلك الثقافة السلبية الوافدة ،األجواء الثقافية والبيئة االجتامعية التي تعيشها املرأة،
والتي تدفعها إىل االنزواء والعزلة ،وحتارصها بفهم خاطئ وممارسات سطحية لقيم الدين
ناجحا لرتويج الثقافة التسطيحية الوافدة.
ورشائعه ،مما جيعل املرأة طعماً سائ ًغا ومرشو ًعا
ً
إنه ملام ال شك فيه ،كام يقول الشيخ الصفار ،أن الثقافة السائدة يف املجتمع واألعراف
والتقاليد ،ويف بعض األحيان حتى القوانني الرسمية ،معوق لربوز طاقات املرأة وكفاءاهتا
يف جمتمعنا .ومن أجل مواجهة هذه احلالة ،نحن نحتاج إىل مبادرات واعية من الوسط
النسائي حتى تفرض املرأة وجودها ،كام نحن بحاجة إىل ثقافة سليمة تعطي للمرأة دورها
وتعيد هلا قيمتها يف املجتمع ،املطلوب أن تكون هناك مبادرات نسائية واعية تثبت نفسها
وتثبت دورها وكفاءهتا ،ومتى ما حصلت مثل هذه املبادرات ،فإهنا ستكون معاجلة عملية
للواقع املوجود ،نحن رأينا أنه يف بعض البلدان اإلسالمية استطاعت امرأة أن تصل إىل
مستوى رئاسة الوزراء.
فكيف استطاعت هذه املرأة ،وهي يف وسط مسلم ،ويف بالد إسالمية ،أن تصل إىل هذا
املستوى؟ إن ذلك مل يتحقق ،كام يشري الشيخ الصفار ،إال بعد أن أثبتت هذه املرأة جدارة
وكفاءة بعملها وحتركها وشخصيتها ،إضافة إىل العوامل األخرى التي ساعدت عىل ذلك،
فوصلت إىل هذه املوقعية ،ونحن يف جمتمعنا يف حاجة إىل مبادرات من قبل املجتمع النسائي
نفسه ،حتى يمكن أن خترج عندنا املرأة الفقيهة واملرأة األديبة واملرأة املفكرة واملرأة الناشطة
اجتامع ًيا ،فتفرض املرأة نفسها من خالهلا تفجريها لكفاءهتا وطاقتها.
إن رقي مستوى املرأة وتطوره ،لن يتحقق إال بجهد املرأة ذاهتا ،حيث يدعوها الشيخ
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الصفار إىل أن تأخذ هي زمام األمور يف حتقيق مطالبها وطموحاهتا ،وأن ال تنتظر أو
تطلب من الرجل ،الذي تشكو من فرض وصايته عليها ،أن يبادر إىل مساعدهتا يف حركة
انطالقتها ،متسائلاً « :ملاذا تريد من الرجل أن حيررها ،ملاذا هي ال تسعى لتحرير نفسها عن
طريق إبراز كفاءهتا وإبراز طاقتها ،لو خرجت عندنا مثلاً يف املجتمع امرأة كانت متطورة
ومتقدمة ومبدعة يف اجلانب الروائي ،بحيث تكتب رواية وتربز نفسها من خالل هذه
الرواية ،أو تكتب كتا ًبا معرف ًيا تفرض نفسها ،سيكون هذا معاجلة عملية لتغليب املرأة يف
(((
املجتمع.
هل تستطيع املرأة فعلاً تفكيك القيود املفروضة عليها ،وتنطلق لتحقق طموحاهتا،
وإبراز كفاءاهتا ،وممارس دورها ،من دون أن يتخلص أو يحُ دث املجتمع الذي تنتمي إليه
قطيعة معرفية مع النسق الثقايف املتوارث ،لكي تتحول إىل كائن له قيمته واحرتامه ومكانته
يف جمتمعها بصفتها إنسانًا ،بعيدً ا عن كل ممارسات العنف والقهر والتسلط واإلذالل الذي
تعرضت له ،والتخلص من الكثري من الرتاكامت الثقافية املتتالية عىل مدار التاريخ ،التي
انتقصت من قيمة املرأة ومكانتها عرب الزمن؟

إن مفهوم «املرأة اإلنسان» كام يقول الكاتب عبد ال َّله املطريي يعني أن متارس دورها
يف احلياة ،السيايس واالجتامعي واالقتصادي والفني دون متييز بسبب جنسها ،أي أال
متنع من أي نشاط بسبب أهنا امرأة .قد متنع ،كام الرجل ،من أعامل معينة بسبب نقص يف
التأهيل والكفاءة املكتسبة ،ال بسبب جنسهاّ .
كل هذا انطال ًقا من كوهنا إنسانًا ،وبالتايل،
بأي ٍ
حال من األحوال حرماهنا من حقوق اإلنسان .تبدو حقوق اإلنسان
فإنه ال يمكن ّ
هذه ،التي هي معروفة دول ًّيا ووقعت عليها أغلب دول العامل بام فيها الدول العربية ،متثل
خ ًّطا أمحر ال يمكن ختطيه والتعدّ ي عليه ،بل ينبغي أن يكون هذا التخ ّطي واالعتداء،
كفيلاً بإثارة أكرب مشكلة حقوقية .إنه اإلنسان وال يشء أغىل منه .إن بناء ثقافة ومقوالت
وترشيعات تنطلق من هذا املفهوم ،مفهوم املرأة اإلنسان ،هو ما يعني إحداث قطيعة مع

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء الثاين ـ من حوار مع شبكة الرفيعة الثقافية.
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أيضا بداية السري يف الطريق للتخلص من اختناق احلياة ،بسبب
السياق السابق ،وما يعني ً
(((
ّ
واحلط من قيمته.
األهم فيها ،وحتطيم قدراته ،وإهانته باستمرار،
تعطيل الطرف
ّ

االرتقاء بالإن�سان هو الغاية
من املهم ،ونحن نتحدث يف هذا الكتاب عن املشكلة الطائفية وحتدياهتا وسبل جتاوزها،
أن تكون غاية أي مرشوع تنموي هنضوي ثقايف حقيقي هو االرتقاء باإلنسان وقيمته،
ومساعدته عىل هتذيب نفسه ،وحتريره من أغالل ثقافة التعبئة والتحريض والكراهية
عنرصا فاعلاً يف بناء جمتمعه
والتمييز والتشدد والتنافر الطائفي التي تكبل حريته ،ليكون
ً
وتطويره ،والتخلص من أصفاد الطائفية واملذهبية وقيودمها ،متجرئًا عىل استخدام عقله،
ومتجاوزا عقلية الوصاية ،وذهنية احتكار احلقيقة واالنفراد هبا دون اآلخرين.
ً

ولن يكون ممكنًا مواجهة هذه املشاكل والتحديات ،إال بالتجديد يف األفكار والتطوير
يف الربامج ،والتحديث يف الوسائل واألساليب ،عىل حدّ قول الشيخ الصفار ،فمسرية
تعود
احلياة تتطلب مثل هذه املواجهة ،وإذا ما تلكأ املجتمع يف حركة التغيري ،وتشبث بام ّ
عليه وألِفه ،فستهزمه التحديات ،وتعرقل مسريته املشاكل واألزمات .فتحديات الطبيعة،
ومشاكل احلياة ،هي التي دفعت اإلنسان لالكتشاف واالخرتاع ،فابتدع األساليب
والوسائل يف خمتلف املجاالت ،حيث متكن من جتاوز تلك التحديات واملشاكل إىل حدٍّ
كبري ،وهو األمر الذي يمكن أن يتكرر عىل املستوى االجتامعي ،إذ ال بد من إبداع وتطوير،
يمكِّن املجتمع من مقاومة سلبيات الواقع ،والتغلب عىل إفرازات الظروف واألوضاع.
ويتوقف الشيخ الصفار عند جتارب رساالت السامء ،حني واجهت حالة اجلمود يف
جمتمعاهتا ،والتش ّبث بام ورثوه من أسالفهم ،وألفوه يف حياهتم ،حيث دعت املجتمعات إىل
باحلق والصواب ،لكن منطق الرجعيني
التحرر من أرس املايض وأغالل احلارض ،واألخذ ّ
اءنَا َعلىَ ُأ َّم ٍة َوإِنَّا َعلىَ آ َث ِ
ون} ،فام سار
ار ِه ْم ُم ْهتَدُ َ
أمام أنبيائهم كانَ { :ب ْل َقا ُلوا إِنَّا َو َجدْ نَا آ َب َ

((( نموذج للقطيعة املعرفية :من املرأة العورة إىل املرأة اإلنسان .عبد ال َّله املطريي .جريدة الوطن السعودية،
2007/1/10م.
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عليه اآلباء ،وما اعتاد عليه املجتمع جيب أن يبقى ويستمر ،وأي طرح جديد ،يواجه بتحفظ
ِ
ِ
ِ
ني}.
ورفض حتت
شعار{:ما َسم ْعنَا هِ َب َذا فيِ آ َبائنَا األَ َّول َ
َ

واإلسالم كرسالة خامتة للرساالت الساموية ،يدعو البرشية لالنفكاك من القيود التي
{و َي َض ُع َعن ُْه ْم
تعيق ومتنع حركتها نحو احلق والتقدم ،حيث يقول تعاىل عن نبيه حممدَ A
َت َع َل ْي ِه ْم} ،وهييب باإلنسان أن ينفتح عىل اآلراء واألفكار
ص ُه ْم َواألَ ْغال ََل ا َّلتِي كَان ْ
إِ رْ َ
ِ
ون َأ ْح َسنَ ُه} ،ويذ ّم عقلية
ون ا ْل َق ْو َل َف َي َّتبِ ُع َ
ين َي ْست َِم ُع َ
املختلفة ،ليكتشف األفضل منها {ا َّلذ َ
الركود وحالة اجلمود؛ ألهنا تنتهي باإلنسان إىل التخلف عن ركب احلياة ،وجتعله يف عداد
األموات ،وقد ورد يف رواية عن اإلمام جعفر الصادق( :Eمن اعتدل يوماه فهو مغبون،
رشا من يومه فهو مفتون ،ومن مل يتف ّقد النقصان يف نفسه دام نقصه ،ومن
ومن كان يف غده ً
(((
دام نقصه فاملوت خري له).

((( من كتاب احلوار واالنفتاح عىل اآلخر .ص 91

الفصل التاسع
املسألة الطائفية ومسؤولية النخبة

اً
أول:
في دور النخبة اإليجابي

متر عىل أمتنا الكثري من املشاكل واألزمات املتنوعة ،وتعاين من اخلالفات والنزاعات
ّ
املختلفة العناوين واملربرات واألسباب ،فتارة حتدث هذه النزاعات حتت عنوان اختالف
العرق والقومية ،أو اختالف اجلذور القبلية واألرسية ،وتارة أخرى حتت عنوان اختالف
الدين واملذهب ،وثالثة حتت عنوان اختالف التوجه الفكري والسيايس ،وإىل ما هنالك
من حروب ومشكالت أخرى خمتلفة حتدث حتت عناوين وأسامء متعددة.

ويف ّ
ظل جتذر هذه املشكالت ،وانسداد اآلفاق أمام جمتمعات األمة وعجزها عن
مواجهة هذه املصاعب والتحدّ يات ،وصعوبة جتاوز ما تعانيه من فتن ،فإنه من الطبيعي يف
ظل هذه الظروف الصعبة والعصيبة أن تتوجه أنظار أبناء األمة إىل نخبتها ،التي بدورها إما
دورا إجياب ًّيا يف التصدي هلذه املشكالت وبحثها واختاذ املوقف الصحيح منها،
أن متارس ً
دورا سلب ًّيا من خالل إثارة الفتن ومتزيق وحدة األمة وبعثرة
وإما أن متارس هذه النخبة ً
صفوفها.
والشيخ الصفار دائماً ما هيتم ويشري يف خطابه ويتطرق إىل دور النخبة يف مسألة
الطائفية ،وحساسية وخطورة هذا الدور وأمهيته يف وقف تصاعد نربة اخلطاب املذهبي
املتطرف والتصدّ ي له ،حيث يؤكد عىل أن من «واجب العلامء والدعاة املخلصني أن
ينذروا قومهم ،من هذا اخلطر الزاحف ،وأن يذكّروا األمة بنداءات القرآن العظيم الداعية
إىل الوحدة ،واالعتصام بحبل ال َّله والتعارف ،والتعاون عىل الرب والتقوى ،وعدم التفرق

432

المسألة الطائفية في خطاب الشيخ الصفار

والتنازع ،واجلهر بكلمة احلق يف الدعوة إىل الوحدة والتقارب والتآلف وجماهبة باطل
التفرقة والتمزق واالنقسام ،واملسامهة يف نرش الوعي ،والتبشري بثقافة الوحدة والتقارب
(((
بني أبناء األمة والوطن».
إن اخللل يف العالقة بني أبناء األمة أنتج ثقافة من التعبئة املتبادلة ،والتحريض عىل
الكراهية ،وتأجيج مشاعر العداء والبغض واجلفاء ،وهتيئة األجواء القابلة لالشتعال بنار
الفتنة من خالل إصدار أحكام التكفري والتفسيق والتبديع واالهتام بالرشك والضالل
كثريا بخالفاهتا املذهبية عىل
ملذاهب ومجاعات كبرية من املسلمني ،حيث انشغلت األمة ً
حساب وحدهتا ومتاسكها يف مواجهة التحديات الداخلية واخلارجية.
لذلك «جيب عىل الواعني املخلصني داخل كل مذهب ،وضع حدٍّ هلذه التعبئة املذهبية،
وتوجيه أنظار أبناء األمة هلموم احلارض وحتدياته ،وليتحرك الناس للبناء والتنمية الشاملة
يف أوطاهنم ،وملواجهة األخطار املحدقة هبم» ،باإلضافة إىل أمهية دور «نرش ثقافة التسامح،
(((
وقبول التعددية ،واحرتام الرأي اآلخر ،وحسن الظن يف اآلخرين».

وعندما تنمو مشاعر العداء والكراهية ،وتسود حالة القطيعة واالنفصال واجلفاء
وانقطاع الود بني أبناء األمة ،فإن من واجب النخبة احلريصة عىل وحدة األمة ،مواجهة هذا
الواقع السلبي بمزيد من اجلهد والعمل ،من أجل سدّ الثغرات التي ينفذ منها املغرضون
واألعداء إلثارة الفتن الطائفية ،التي تتسبب يف إحالل اخلراب والدمار يف ديار املسلمني،
هدرا ،وتؤدي إىل توقف مسرية التنمية وضياع الثروات والقدرات ،وهو
وإسالة دمائهم ً
األمر الذي يتسبب يف زيادة حدّ ة مشاعر األمل والغضب واإلحباط واليأس بني الناس.
وإذا ما تصاعدت هذه املشاعر يف نفوس الناس ،فإن ذلك سوف يكون له انعكاسات
ترض
ترض بالذات ،أكثر مما ّ
سلبية عىل الواقع املعيش« ،قد تدفع باجتاهات تدمريية انتقامية ّ
األعداء ،وتضاعف املآيس بدل معاجلتها ،كام نرى ذلك يف املامرسات الطائشة لإلرهاب

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 8
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 18
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شوه صورة اإلسالم يف العامل ،وأساء لألمة إساءة
والعنف الداخيل واخلارجي ،الذي ّ
بالغة» ،وعند ذاك يكون من «واجب العلامء واملفكرين وقيادات األمة ،أن توجه هذه
املشاعر باالجتاه الصحيح ،لتكون هذه األحداث املؤملة صدمة توقظ األمة ،وتدفعها نحو
(((
استعادة تضامنها اإلسالمي».

متر هبا األمة أساس ًّيا ومركز ًّيا ،من أجل
إن دور النخب الواعية يف الظروف الصعبة التي ّ
جتاوز حالة القطيعة واجلفاء والفرقة والتشتت بني أطياف األمة ،من خالل كبح مجاح جهات
التطرف والتشدد املتطرفة ،وجلم نزعة التأجيج وإثارة النفوس والتعبئة ،وإثارة الضغائن
واألحقاد ،وترشيد هذه املشاعر السلبية عند مجهور الناس ،وتوجيهها الوجهة الصحيحة،
وتشجيع جهود التقارب والتقريب والوحدة ،واالنتصار خلط االعتدال والوسطية بإبداع
وخلق «مبادرات جريئة ،وثقافة واعية ،لتجاوز هذه احلواجز املصطنعة ،وتطبيع العالقة
بني أبناء جمتمعات األمة عىل اختالف مذاهبهم ،ضمن التواصل االجتامعي ،والتداخل
املؤسسايت ،والتعاون يف املجال الديني ،واالنفتاح عىل املستوى
األرسي ،واالندماج
ّ
(((
الثقايف ،ووصوال إىل املشاركة السياسية».

إن اخلطر األكرب عىل وحدة األمة اليوم ،حسب رأي الشيخ الصفار ،يتمثل يف
اخلالفات املذهبية الطائفية؛ ألهنا تنطلق من أرضية دينية وفق فهم أصحاهبا للدين ،وألن
جذورا نفسية وتارخيية عميقة .وهنا يأيت دور اخلطاب الديني ،فإما أن يقوم بدور توحيد
هلا
ً
الصفوف ،ورأب الصدع ،وتقريب أبناء األمة إىل بعضهم عىل اختالف مذاهبهم ،من
أجل مواجهة التحديات املشرتكة ،واألخطار املحدقة بالدين واألمة ،وتذكري املسلمني
باألصول اجلامعة ،واملبادئ األساس التي ينطلقون منها ،وذلك إذا كان هذا اخلطاب
صادرا من جهة واعية مدركة ألهداف الدين ومصالح األمة.
ً
دورا سي ًئا بالرتكيز عىل قضايا اخلالف ،وإشغال
وإما أن يؤدي هذا اخلطاب الديني ً

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 42
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 20
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األمة عن واقعها بقضايا جانبية ،وأحداث تارخيية ،وتعبئة مجهورها ضد اآلخر املختلف
مذهب ًيا ،بإصدار فتاوى التكفري ،وبيانات التبديع والتفسيق ،وتصنيف املسلمني عىل أساس
طائفي بغيض ،والتمييز بني أبناء الوطن الواحد من منطلق اخلالف املذهبي ،فقد عانت
كثريا من تطرف وتشنج بعض اخلطابات الدينية ،التي خلقت جيلاً
الساحة اإلسالمية ً
من املتعصبني املتطرفني ،الذين أساؤوا لسمعة اإلسالم ،وأحدثوا الفتن واالضطرابات
(((
يف جمتمعاهتم.
إن استمرار هبوب عواصف الفتن اهلوجاء التي هتدّ د بتمزيق جمتمعات األمة،
وبتقويض أمنها واستقرارها ،حيتّم عىل علامء األمة أخذ زمام املبادرة والتحرك رسي ًعا
ملحارصة احلرائق املشتعلة ،كام يقول الشيخ الصفار ،حتى ال يمتد هلبها إىل بقية املناطق،
فالعلامء يتحملون مسؤولية التحذير والتنبيه وتذكري األمة بمبادئ دينها ،وتوعيتها بأخطار
مشريا إىل «أن اجلهاد
التحديات املحدقة هبا ،وتبصريها يف مواجهة الفتن والشبهات،
ً
األكرب لفقهاء األمة وعلامء املسلمني ،يتمثل اليوم يف التأكيد عىل مبدأ الوحدة ،وحتريم
يرض بوحدة األمة ،وكذلك التأكيد عىل أصول اإلسالم ،التي متثل
وجتريم أي قول أو فعل ّ
اجلامع املشرتك بني املسلمني بمختلف مذاهبهم ،والتقليل من شأن االختالفات الفرعية
(((
نتاجا طبيع ًّيا الختالف اآلراء واالجتهادات».
يف املعتقدات واألحكام ،باعتبارها ً

إن ما حيدث يف بعض أوطاننا من فتن بغيضة جيب أن يكون داف ًعا لتكثيف اجلهود
من أجل مجع الشمل ومل الشتات وحمارصة الفتنة وتطويقها ،والتأكيد عىل رضورة الوحدة
وأمهية احلوار والتقارب« ،ويتحمل علامء األمة القسط األكرب من املسؤولية ،ملواجهة
أخطار هذه الفتنة الدامهة ،إذ إن عليهم القيام بواجب التذكري بمبدأ الوحدة ،والدعوة إىل
االعتصام بحبل ال َّله ،وعدم التفرق والنزاع ،وأن يبرشوا بثقافة التسامح ،واحرتام تعددية
(((
املذاهب ،ورشعية االجتهاد وحرية الرأي».

((( من كتاب رؤية حول السجال املذهبي .ص 60
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 46
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 44
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إن التبشري بثقافة التسامح وبكل القيم اخللاّ قة والنبيلة يتطلب من النخبة الواعية أن
تأخذ عىل عاتقها مهمة العمل امليداين بني الناس ،وليس من خالل االنعزال يف األبراج
العاجية ،فالتواصل مع الناس واالنخراط يف صفوفها هو ما يساهم يف تطوير قيم وثقافة
التسامح ،ويروج لفضائلها ،وحيوهلا إىل مكاسب يمكن تلمسها والشعور هبا وبمردوداهتا
اإلجيابية بني الناس.

وتسمروا يف أبراجهم املنعزلة،
أما إذا ما انكفأ دعاة التسامح والوحدة عىل أنفسهم،
ّ
وتركوا مجهور األمة فريسة لدعاة التطرف ،ومل يصدعوا وجيهروا بدعوة احلق ،فإن دعوات
منثورا،
احلوار والتعايش والوحدة والعيش املشرتك والتعايش السلمي ،سوف تذهب هبا ًء
ً
بل سيكون األمر عىل العكس من ذلك فرصة لدعاة التشدد والتطرف ،ألخذ زمام األمور
يمت إىل ثقافة التسامح
وتعميم ثقافة القطيعة والتنافر والغلو والتشدد ،وطمس كل ما ّ
بصلة.

إن وحدة األمة واحلوار والتقارب بني فئاهتا عىل اختالف مذاهبهم وتوجهاهتم ،جيب
وهنجا ثابتًا يف وعي وثقافة وممارسات وسلوك النخبة
مقدسا،
أن يكون غاية نبيلة وهد ًفا
ً
ً
الواعية واملسؤولة من أبناء هذه األمة ،وليس جمرد وسيلة لتحقيق مصالح حمدودة وفئوية،
بل جيب أن يصبح اسرتاتيجية دائمة ،ال جمرد تكتيك مرحيل ،وهو األمر الذي يتطلب من
النخب التواصل واللقاء ملا لذلك من دور مهم يف تنقية األجواء فيام بينها ،وخلق حالة
ّ
تتمخض عنها توصيات
من الو ّد والتعاطف ،ويفتح املجال خللق حوارات معمقة وجادة
وتوجهات وقيم يمكن التبشري هبا يف أوساط تيارات كل فئة.
كم نحن اليوم بحاجة وأكثر من أي وقت مىض إىل تفعيل دور النخبة بشكل ف ّعال
قولاً وعملاً يف أوساط جمتمعاهتا ،وأن ينذروا أبناء جمتمعاهتم من خطر الطائفية الزاحف،
والسعي إىل وضع حدٍّ للتعبئة املذهبية ،والعمل عىل عدم ترك الساحة للمتشددين
واجلاهلني من الذين يثريون املشاكل والفتن ،والعمل عىل توجيه أنظار أبناء األمة هلموم
احلارض ،واالهتامم بعملية البناء والتنمية الشاملة يف أوطاهنم .كام أن من واجبهم حتمل
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مسؤولية التذكري بمبادئ الدين وقيمه املتعالية ،وتوعية جمتمعاهتا باألخطار والتحديات
املحدقة هبا ،وتبصريها ملواجهة الفتن والشبهات.

ثاني ًا:
في دور النخبة السلبي

إذا كان هناك دور إجيايب متارسه النخبة املسؤولة يف البيئة االجتامعية التي تنتمي إليها،
فإن الواقع املعيش ال خيلو من وجود بعض النخب ،ممن هم يف موقع التأثري واملسؤولية،
هم هلم وال عمل إال االشتغال عىل الرتويج لثقافة الكراهية وإثارة الشحناء والبغضاء،
ال ّ
والتحريض عىل العنف والعدوان واالحرتاب الطائفي.

وإذا كان هناك فئة من الناس تدعو إىل الوحدة والتقارب والوئام بني أبناء األمة
أيضا ممن ال تروقه هذه الدعوات ،ويتبنى املوقف
بكل أطيافها وطوائفها ،فإن هناك ً
املناوئ لدعوة الوحدة والتقارب ،ويثري اإلشكاالت والشبهات جتاهها ،ويروج للقطيعة
والتخندق املذهبي بني الناس بكل محاسة ،ملنع مجاهري األمة من التفاعل مع دعوات التغيري
واإلصالح ،والقطيعة مع دعاهتا.

ويشري الشيخ الصفار إىل «أن دعاة الوحدة واالنفتاح والتقارب بني أتباع املذاهب،
تالحقهم عالمات االستفهام ،وتثار أمام حركتهم اإلشكاالت ،وكأهنم يدعون إىل منكر،
خطرا عىل مصلحة املذهب وصدق االعتقاد ،وكأن عناوين
أو يرفعون شعارات تشكّل ً
الوحدة واالنفتاح أصبحت شعارات براقة ،ينخدع هبا احلاملون ،وضعاف العقيدة يف
(((
مذهبهم ،والالهثون خلف املصالح السياسية».
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 22
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إن من واجب العلامء والدعاة واملثقفني القيام بوظيفة ومهمة الدعوة إىل الوحدة
والتقارب والتقريب بني أبناء األمة ،وأي واحد من هؤالء ال يامرس وظيفته ،وال يقوم بام
هو واجب عليه ،ويتقاعس عن القيام بواجباته ،وال جيد نفسه معن ًيا هبذا األمر ،فإن عىل
خصوصا يف األوقات التي حيدث فيها
الناس أن حياكموه عىل هذا التقصري والتقاعس،
ً
بعض األحداث ،أو املواقف الطائفية ،وتعيش فيها األمة واألوطان والطوائف حاالت
من احلصار ،وأخطار الفتن الطائفية ،وهنا يكون عىل عموم الناس أن يسألوا ،وأن حياكموا
هؤالء املتقاعسني من النخبة ،ملاذا مل يتحملوا مسؤوليتهم يف الدفاع عن أصل من أصول
(((
الدين ،والتزام دعوة من الدعوات القرآنية األساس ،وهي أصل الوحدة بني املسلمني.

ال ينبغي النظر إىل مسألة الدعوة إىل اإلصالح والتغيري يف واقع هذه األمة ،وترسيخ
ثقافة الوحدة واالنفتاح والتقارب بني أبناء املذاهب بازدراء واستخفاف واحتقار وكأنه
أمر ممقوت ،أو أنه جمرد عمل تكتيكي ومرحيل وعفوي ومؤقت وطارئ ،ووسيلة لتحقيق
مصالح سياسية حمدودة ،وطموحات شخصية وفئوية ،بل من املهم النظر إليه عىل أساس
أنه عمل اسرتاتيجي بعيد املدى ،غري خاضع لألهواء واألمزجة.

صف االعرتاض ،وعدم الرضا
إال أن املشكلة أن هناك من ال هيوى إال الوقوف يف
ّ
بام حيدث ،مهام كانت النتائج إجيابية ،لذلك ،وكام يقول الشيخ الصفار ،إنه «حينام ال جيد
املتحفظون إشكالاً منطق ًيا يثريونه يف وجه دعاة الوحدة والتقريب ،فإهنم يلجؤون إىل
التشكيك يف الغايات واهتام الن ّيات ،والقول بأن دعاة الوحدة يسعون لتحقيق مصالح
سياسية ،وأهنم يعملون ضمن برامج سياسية؟

والغريب كام يضيف الشيخ الصفار ،أن هؤالء املتحفظني ،وهم غال ًبا ما يتظاهرون
بالقداسة والورع ،والتزام االحتياط ،كيف يسمح هلم ورعهم باحلكم عىل الن ّيات واملقاصد
التي ال يعلمها إال ال َّله تعاىل؟ وكيف ال حيتاطون يف التعرض حلرمات اآلخرين؟
وإذا كان املقصود باملصالح السياسية التي يستهدفها دعاة الوحدة هو حفظ األمن

((( من كتاب االنفتاح بني املصالح واهلواجس .ص 14
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ورص صفوفها ملواجهة العدوان
واالستقرار والنظام يف الوطن ،ومحاية وحدة األمة،
ّ
األجنبي ،فهي مصالح مرشوعة بل فرائض واجبة ،عىل املتحفظني أن يعيدوا النظر يف
مواقفهم جتاهها ،وأن يتقوا ال َّله يف مصالح الدين واألمة ،حتى ال تكون ضحية تشددهم
وتطرفهم املذهبي.

أما إذا كان املقصود اهتام دعاة الوحدة والتقريب بأن هلم مصالح شخصية مادية،
كاملناصب واملواقع والزعامة والظهور ،فإن واقع الساحة يثبت أن دعاة الوحدة يدفعون
ثمنًا باه ًظا من سمعتهم وراحتهم ،ألن إظهار الوالء والتشدد املذهبي هو السلعة الرائجة
عىل املستوى الشعبي ،وهو لغة اللعبة السياسية يف املنطقة حال ًيا.

فمن يريد الكسب واملصلحة الذاتية عليه أن يدغدغ مشاعر اجلمهور املذهبي ،وأن
يرفع لواء الدفاع عن الطائفة ،وحراسة املذهب ،وذلك هو هنج املتحفظني ،فهم األوىل
هبذا االهتام لو كنا نقبل أسلوهبم يف اهتام الن ّيات ،إال إن دعاة الوحدة والتقريب يسريون
بعكس تيار العواطف واملشاعر ،ويواجهون اللعبة السياسية القذرة التي تريد تفتيت األمة،
ومتزيق وحدة أوطاهنا.
أخريا ،هل يدرك املتحفظون واملتشددون مذهب ًيا أهنم خيدمون
ويتساءل الشيخ الصفار ً
املصالح السياسية املعادية لإلسالم واألمة؟ جمي ًبا عن ذلك بقوله :إنه من املؤسف أن أكثر
(((
هؤالء خيدم مصالح األعداء يف اخلارج والداخل دون وعي وقصد».

متر به األمة من حتديات داخلية وخارجة ،تتطلب الوقوف موحدين
وعىل الرغم مما ّ
أمامها من أجل وقف حالة االهنيار التي نمر به ،فإن هناك من ال يتورع عن إثارة اإلشكاالت
والشبهات جتاه فكرة ومبادرات الوحدة والتقريب ،ملنع مجاهري األمة من التفاعل معها،
حيث «يبدو أن هذه األوساط املذهبية املتحفظة عىل دعوات الوحدة والتقريب ،تريد بإثارة
الشكوك واالهتامات جتاه دعاة الوحدة ،التربير لتقاعسها ،وختليها عن مبدأ من أهم مبادئ
اإلسالم ،أو أن هلا مصالح يف هذا الواقع الفاسد ،أو أهنا ال جتيد غري لغة التعبئة الطائفية،
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 30
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وإثارة العواطف ،ودغدغة املشاعر املذهبية».

(((

إن التحريض عىل الفرقة والنزاع باسم الدين ،وإلغاء اآلخرين وإثارة الشكوك
واالهتامات ضد دعاة الوحدة والتقريب ،هلو دليل عىل حالة العجز التي تعيشها بعض
النخب لتربير تقاعسها وكسلها وانكفائها ،أو الستفادهتا واستغالهلا الواقع السيئ والفاسد
متر به األمة ،من أجل مترير أغراضها وتنفيذ مآرهبا ،فهي ال جتيد غري لغة
والسلبي الذي ّ
التعبئة الطائفية والتحريض املذهبي ،وإنتاج خطابات تعبوية مغرضة ،وإثارة املشاعر
ودغدغة العواطف املذهبية ،حيث ترى أن إصدار الفتاوى التكفريية ،وإثارة الكراهية
تكلي ًفا رشع ًّيا ،مما يؤدي إىل تأجيج املشاعر وتعبئتها ،وإثارة الضغائن واألحقاد ،وفتح
ملفات املايض السحيق وخالفاته العقدية والفقهية ،وجتميع أوراق السقطات واألخطاء،
وكل هذا يؤدي يف هناية األمر إىل خلق وإجياد مناخات تبعث عىل الفرقة وتعمق اخلالفات،
وتدفع باجتاه التصادم بني أبناء األمة ،واالنزالق إىل أوحال الفتنة ومتاهاهتا السوداوية
الكاحلة.
إن هذا الواقع املرير ودور النخبة السلبي فيه ،يصيب الشيخ الصفار باألمل واحلرسة،
ويشعره باألسف الشديد «النزالق بعض العلامء واستدراجهم إىل أوحال الفتنة،
ومشاركتهم بوعي أو غفلة يف تأجيج رضامها ،عرب التعبئة وإثارة الضغائن واألحقاد،
(((
وفتح ملفات اخلالفات العقدية والفقهية ،وجتميع أوراق السقطات واألخطاء».

إن مناخات التوتر والتأزم والفرقة واخلالفات ،وأجواء الفتنة واإلساءات املتبادلة،
هي البيئة املناسبة التي تربر ألصحاب الن ّيات واملواقف السلبية وتدفعهم للتحفظ عىل
دعوات االنفتاح والتقريب والوحدة ،وإصالح اخللل يف العالقة بني أتباع املذاهب،
فهؤالء املتحفظون حسب قول الشيخ الصفار« ،يوظفون حصول هذه اإلساءات لتعزيز
الشكوك يف مصداقية الدعوة إىل االنفتاح والتقريب ،فكلام وقع حدث طائفي ،أو حصلت
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 23
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 50
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إساءة مذهبية ،استغلها املتشددون لتعزيز مواقعهم ،وتربير مواقفهم املتطرفة ،ورفع
املتحفظون عقريهتم جتاه دعاة الوحدة والتقريب ،ليضعوهم يف موقع املساءلة واملحاكمة،
كيف تدعون إىل الوحدة مع هذا الطرف وقد فعل هكذا؟ وكيف تريدون التقارب مع
تلك اجلهة وقد قال أحدهم كذا؟

ويعترب الشيخ الصفار هذا التوظيف مغالطة فاضحة ،وتضليل لوعي الناس ،فاجتاهات
التشدد ،واملتحفظون عىل دعوة الوحدة والتقريب ،هم الذين يتحملون مسؤولية استمرار
التشنج الطائفي ،واخلالفات املذهبية .إهنم ينتجون هذه اإلفرازات ،ويوفرون األجواء
املساعدة عىل نموها ،ثم يوظفوهنا إلغراق املجتمع يف املزيد من التعصب والتشدد،
وهنايته املتوقعة هو االحرتاب والفتنة ،التي تسفك فيها الدماء ،وتنتهك األعراض ،ومتزق
األوطان.

إن دعاة الوحدة والتقريب هم آخر من حياسب عىل حصول هذه اإلساءات الطائفية،
كام يقول الشيخ الصفار؛ ألهنم يرفضوهنا ،ويدعون إىل السري يف طريق اخلالص والسالمة
منها ،وإذا كان هناك من إساءات متبادلة بني بعض أطراف األمة ،قد تتفاوت يف حجمها
من مكان آلخر ،إال أن املشكلة أن كل طرف يغض الطرف عن اإلساءات التي حتصل من
مجاعته جتاه اآلخر ،كام أنه من اخلطأ الكبري تعميم املسؤولية ،فال يصح أن نحمل كل السنة
نحمل كل الشيعة مسؤولية ما
مسؤولية ما يقوله ويامرسه املتطرفون منهم ،كام ال يصح أن ّ
يقوله ويامرسه املتطرفون منهم.
إن هدف املتطرفني يف اجلانبني إذكاء الرصاع وإشعال الفتنة ،وعىل الواعني أن ال يقعوا
يف الفخ ،وأن ال يرتكوا الساحة للمتشددين واجلاهلني .ويشري الشيخ الصفار إىل أنه ال
نجاة لألمة من هذا النفق املظلم ،إال بالسري يف طريق االنفتاح والتقريب ،لتجتمع األمة
عىل أصول دينها ،ولتتحد يف خدمة مصاحلها املشرتكة ،مع االعرتاف بالتعددية املذهبية،
واالحرتام املتبادل بني الطوائف ،وإقرار حقوق املواطنة واإلخوة اإلسالمية ،وذلك هو
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جوهر دعوة التقريب والوحدة».

(((

وينبه الشيخ الصفار إىل أن هناك من يريد توظيف األحداث السيئة التي حصلت يف
العراق ،خلدمة مرشوع الفتنة واالحرتاب الطائفي ،ولنقل رشره إىل املناطق األخرى ،حيث
َي ُعدُّ ون ما حدث دليلاً عىل عدم جدوى شعارات الوحدة والتقارب ،وعىل عقم حماوالت
احلوار والتفاهم ،وتسعى هذه اجلهات من خالل الرتويج هلذه الفكرة ،إىل إثارة املزيد من
الشكوك واهلواجس املتبادلة عند كل طرف جتاه اآلخر ،يف خمتلف املناطق ،بينام املطلوب
من الواعني من علامء األمة وأبنائها ،كام يشدد الشيخ الصفار ،أن جيعلوا مما حدث يف
العراق داف ًعا لإلرصار عىل هنج احلوار والتقارب ،وأن يأخذ اجلميع العربة والدرس ،من
أجل حتصني ساحاهتم ووقايتها من االنزالق يف طريق الفتنة ،والوقوع يف فخاخها ،حيث
اتضح للجميع أن ما حيصل يف العراق ليس حر ًبا مذهبية ،بل هو رصاع سيايس تستخدم
فيه الطائفية ،وقد أرض بكل الشعب العراقي ،ومل ينترص ولن ينترص فيه أحد ،وقد ورد عن
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
وب).
ب بِالشرَّ ِّ َم ْغ ُل ٌ
(ما َظف َر َم ْن َظف َر اإل ْث ُم بِه ،وا ْلغَال ُ
اإلمام عيل أنه قالَ :
ال يمكن يف ّ
احلساسة واحلرجة من تاريخ امتنا املعارص ،إغفال
ظل هذه املفاصل ّ
الدور السلبي الذي يقوم به ويامرسه بعض النخب من كتاب وتيارات واجتاهات دينية يف
خلق وإجياد مناخات تبعث عىل الفرقة وتعمق اخلالفات وتدفع باجتاه التصادم ،من خالل
استخدام «لغة اإلساءة لآلخر وإثارة النعرات املذهبية ،واالهتام باخليانة ،وما شابه من
عبارات فظة وقاسية .وكل ذلك ال يليق بمسلم م ّطلع عىل آداب اإلسالم وأخالقه ،وال
بمواطن يدرك خطورة الظروف واألوضاع» (((،التي يمكن مشاهدة تفاعالهتا وتداعياهتا
هنا وهناك عىل امتداد رقعة ومساحة عاملنا اإلسالمي.

والشيخ الصفار ّ
حيذر من خطورة مواجهة اخلطأ بخطأ أكرب ،من خالل توظيف اخلطأ

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 32
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 74
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 71
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يف التعبئة املذهبية الطائفية ،فالنقد والرفض واالعرتاض عىل األخطاء جيب أن يتوجه إىل
مربرا حلملة شعواء عىل اآلخر تنال أصوله
املامرسة وإىل اجلهة السياسية فيها ،ال أن يصبح ً
(((
ومعتقداته وتارخيه ورموزه ،أو تنال بالطعن والتجريح كل املنتمني إليه واملنتسبني له.

إن السؤال بعد هذا العرض والوصف حول أدوار النخبة اإلجيايب والسلبي يف
التعاطي مع مشكلة الطائفية يف جمتمعاتنا ،هو :كيف يمكن التصدي لدعاة الفرقة والفتنة،
وتعرية أمرهم وفضحهم ،والتحجيم من دورهم ،يف مقابل تنمية وزيادة عدد أفراد النخبة
املسؤولة واجلادة وتعضيد أمرها؟ وما هي طرق وأساليب تطوير قدراهتا وتنميتها والرقي
بمامرساهتا وأدوارها؟

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 86

ثالث ًا:
في ازدواجية خطاب النخبة

كم هو مقدار التناقض الذي تعيشه الكثري من النخب ،واالزدواجية التي متارسها
يف سلوكها وممارساهتا وأقواهلا ،وكم هم هؤالء الذين يقولون أشياء يف العلن ،إال أهنم ال
يلتزمون هبا يف ممارساهتم ،أو يامرسون أشياء تتناقض مع ما يدعون إليه من قيم وفضائل،
أو تراهم يقولون أشياء لك وأمامك ،لكنهم من خلفك يقولون ما خيالفه .إن هذا السلوك
عمل ممقوت من أي أحد ،إال أنه أكرب مقتًا عندما يصدر من النخب التي تدعي توجيه
الناس وإصالحهم ،وتدعو يف العلن ،أو يف الغرف املقلقة إىل االلتزام بقيم التقارب
والتعايش والتسامح والتآخي والتآزر ،إال أهنا عمل ًّيا ال تلتزم بأقواهلا ،وهو األمر الذي
يفقد هؤالء املصداقية عند عامة الناس ،وجتعلهم يشكّكون يف أقواهلا وخطاهبا ،أو يف
أعامهلا وسلوكها.

إن هذه احلالة من االزدواجية يف اخلطاب والتناقض يف السلوك واملامرسات من القضايا
مشريا أنه «ليس مقبولاً أن يتحدث البعض
التي يثريها الشيخ الصفار يف بعض خطابه،
ً
منا يف جلسات احلوار بلغة الوحدة الدينية والوطنية ،وأن يظهر االحرتام للرأي اآلخر،
ويدعو إىل مواجهة األخطار املحدقة بالدين والوطن ،فإذا ما عاد إىل وسط مجهوره وتياره،
خضع لألجواء السائدة ،من جتاهل اآلخر ،والدعوة إىل إلغائه ،واستخدام لغة التشدد
والتزمت ،مضي ًفا إن تياراتنا تعيش آثار ثقافة التعبئة ضدّ اآلخر ،وعلينا أن نواجهها بنرش
ثقافة التسامح ،والتزام العدل واإلنصاف ،وأن نتحىل باجلرأة لالرتقاء بمستوى تياراتنا إىل
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نسف مع التوجهات اهلابطة ونخضع لضغوطها».
آفاق أخالق اإلسالم ،ال أن
ّ

(((

إن جتاوز مشكالت اخلالفات الدينية واملذهبية ،والسعي إىل حلها وجتاوزها ،من
أمرا صع ًبا عىل تلك النخب التي هنلت من ثقافة
خالل االلتقاء والتحاور ،سيكون ً
التحريض عىل الكراهية والتعبئة والتجييش ضد اآلخر واملختلف ،الذين سعوا إىل
تربيه األتباع وتثقيفهم عىل هذه الثقافة سنني طويلة ،حيث يصعب عليهم اإلعالن عن
آرائهم بشكل علني وجريء ورصيح؛ ألن هذا األمر سيؤدي إىل إثارة األتباع وغضبهم
خروجا عن الدين والثوابت واملعتقد ،أو لكون
ونفورهم ،بسبب كونه ،من وجهة نظرهم،
ً
هذه النخبة مارست اخلداع والتضليل معهم.
إن اضطرار بعض النخب ملراعاة ضغوط تياراهتم التي ال تقبل االنفتاح عىل اآلخر
يصح أن يستمر عىل حساب مصلحة اإلسالم واألمة ،كام
وال االعرتاف بإسالميته ،ال
ّ
يقول الشيخ الصفار ،الذي يرى «رضورة أن يتحىل العامل بقوة الشخصية ،واجلرأة يف
يسف
إعالن ما خيدم مصلحة الدين والوطن ،وعليه أن يرتقي بمستوى مجهوره ال أن
ّ
(((
معهم ،فهو الذي يقود اجلمهور ،ال أن ينقاد إليه».

االنسجام مع الذات والصدق معها يتطلب اجلرأة عىل إعالن احلقيقة والتمسك هبا،
عىل الرغم من الثمن الذي يمكن أن يدفعه اإلنسان من رصيده وسمعته وحجمه ومكانته،
فعندما يكون اإلنسان أو العامل واث ًقا من نفسه ،ومن االستنتاجات التي وصل إليها ،بعد
البحث واملراجعة والتدقيق ،فلن يكون من النزاهة إخفاء احلقيقة وحجبها ،حتى وان
كان هناك الكثري ممن خيتلفون مع هذه االستنتاجات اجلديدة ،ألنه بالتأكيد لن يعدم األمر
ممن يمكن أن يسمعوا القول اجلديد وحياوروه ويناقشوه ،وإذا اقتنعوا به أخذوه ،إال أن
املهم سواء قبل الناس هذا الرأي أو رفضوه ،أن ال يتم ذلك إال باحلوار واجلدل بالتي هي
أحسن ،بعيدً ا عن لغة العنف ،وعنف الكلمة؛ ألن القناعة التي تأيت بالقرص واإلكراه ،ال
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 70
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 83
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تلبث أن تتالشى بعد حني.

إذا كان أمر إعالن احلقيقة واإلعالء من قيمتها يشء حيتاج إىل جرأة وتضحيات
صعبة ،إال أن خوف النخبة من فقدان الشعبية وتشتت املريدين من حوهلا ،من األسباب
التي حتول دون هذه اجلرأة ،والشيخ الصفار لكونه رجل دين وصاحب خربة وجتربة
يف هذا املجال يكشف «أن الساحة الدينية ال ختلو من حاالت املنافسة الداخلية بني
االجتاهات والشخصيات الدينية ،حيث خيشى العلامء الراغبون يف االنفتاح عىل اآلخر،
استغالل منافسيهم لألمر يف ساحتهم الداخلية ،للتشكيك يف صالبتهم املذهبية ،ويرشح
ذلك بقوله أنه التقى شخص ًّيا عد ًدا من علامء السنة والشيعة ،ووجد لدهيم رؤية طيبة يف
هذا االجتاه ،لكنهم يعتذرون عن عدم إعالن رأهيم ،أو إظهار عالقتهم وتواصلهم مع
علامء من املذهب اآلخر ،مراعاة ملشاعر مجهورهم ،وخو ًفا من استغالل منافسيهم»(((.

ّ
لعل ما حيول بني املرء والترصيح باحلقيقة واجلهر هبا ،هو ضعف الثقة بالذات ،أو
لعدم امتالكه ما يكفي من اخللفية الثقافية والعلمية التي تسند قناعاته ،أو ضعف املنطق
الذي يتكئ عليه يف تناوله للقضايا املطروحة ،أو هلشاشة اللغة واألسلوب والتجربة
احلوارية ،التي ال يمتلك من عدهتا وأدواهتا ما يؤهله لقابليه النجاح والتفوق يف التعاطي
مع احلوار بكل جدارة واقتدار.

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 82

رابع ًا:
النخبة ومشكلة التواصل فيما بينها

ليست مشكلة االزدواجية يف خطاب النخبة هي اإلشكالية الوحيدة يف سلوكها
أيضا فكرة التواصل مع اآلخر واجللوس
وممارساهتا ،بل تشمل إشكاليات النخبة ً
والتحاور معه والتعرف إليه ،حيث ال حتظى هذه القيمة بمكانة يف أدبيات الكثري من
النخب ،وتسود بينها حالة القطيعة واجلفاء واالنزواء عىل الذات املذهبية ،مما خيلق حالة من
التباعد واالنعزال والتقوقع عىل الذات ،يف زمن يشهد حتوالت كربى يف عملية االتصال
والتواصل ،بسبب الثورة املعلوماتية والتطور اهلائل يف تقنية تكنولوجيا االتصال.

لربام يكون للخلفية الثقافية أو التكوين الثقايف ألي فئة أو جمموعة برشية تأثري عىل
نظرهتا للفئات االجتامعية األخرى ،وطبيعة سلوكها جتاهها ،ومواقفها منها ،ومستوى
معرفتها هبا .فأي مجاعة مذهبية عىل سبيل املثال منطوية عىل ذاهتا ،وتكونت لدهيا نظرة
سلبية عن اآلخر ،وتنظر إليه بحذر وتوجس ،وتشعر أنه يامرس الظلم واإلجحاف
وحتس أن مواقفه وسلوكه غري منصفة وغري عادلة ،فإن هذا األمر بالتأكيد يضعف
جتاهها،
ّ
الرغبة والقابلية لالتصال باآلخر والتعرف إليه وعىل ثقافته من خالل االتصال واللقاء
والتواصل املبارش ملعرفة رأيه ،نتيجة ما ينخلق من حواجز نفسية ،أو نتيجة االنطباعات
واملواقف السلبية املسبقة.
والشيخ الصفار يطرح يف خطابه إشكالية العالقة والتواصل بني النخب ،ويناقشها
من ضمن ما يناقش من إشكاليات تعاين منها الذات النخبوية ،حيث ينتقد ضعف االهتامم
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ومشريا إىل أن هناك إشكالية يف التواصل واالنفتاح بني علامء ومثقفي املذاهب
هبذه القيمة،
ً
اإلسالمية ،وأهنا ضيقة ويف حدودها الدنيا ،حيث ال تتناسب مع تط ّلعات وحدة األمة،
يف ّ
متر هبا« ،ولو أردنا تقدير عدد
ظل االنتكاسات الصعبة واالنكسارات املؤملة التي ّ
املهتمني بقضية التقريب والوحدة عمل ًّيا يف الوسط الشيعي ،مثلاً  ،من الذين حيرضون
املؤمترات ويقومون بالزيارات ،وينشئون العالقات والصداقات مع نظرائهم يف الضفة
األخرى ،لوجدناه عد ًدا قليلاً جدًّ ا ،ال يتناسب وأمهية القضية وخطورة التحدي ،وال
تعج هبم حوزاتنا العلمية وساحاتنا الدينية» ،حيث
العدد الضخم من العلامء والطلبة الذي ّ
تنكفئ النخبة عىل ذاهتا ،ويف داخل أطرها الضيقة« ،وتستهلك جهودهم ،ويستغرقون يف
القضايا والشؤون الداخلية ملجتمعاهتم ،أما االهتامم بالعالقة مع اآلخر املذهبي ،والسعي
نادرا ،ويتذرعون بمختلف األسباب واملربرات
للتواصل معه ،فال يتجه له أحد منهم إال ً
الفكرية والنفسية واالجتامعية للعزوف عن هذا االهتامم» (((،واالنخراط يف هذا املجال
املهم واحليوي.
بعضا جتعلنا غري قادرين عىل النظر لآلخر بحيادية
إن النظرات السلبية جتاه بعضنا ً
وإنصاف ،حيث ّ
نظل دائماً مقيدين ضمن النظرة النمطية املتبلورة مسبقا ،وجتعلنا نفكر
ونتحرك يف إطارها الضيق ،مهام تغري الزمن وحتولت الظروف .والبقاء أرسى هذه النظرة
املسبقة جتاه اآلخر ،وعدم كرس قيود هذه الثقافة النمطية ،وحماولة التعرف إىل اآلخر وثقافته
وفكره وسلوكه ،يمنع بال أدنى شك فرص إقامة عالقات سوية وإنسانية بني املجموعات
البرشية يف هذه الدنيا ،ويؤدي إىل االنطواء عىل الذات والعزلة وانكفاء عليها ،والعزوف
عن التواصل مع اآلخرين.
والشيخ الصفار يدعو إىل التفكري مل ًّيا يف مسألة العزوف عن التواصل مع اآلخر،
ومعاجلة هذه احلالة الشاذة من خالل برامج احلوزات واجلامعات واملراكز الدينية ،وأن
يكون جمال التقريب والتواصل بني علامء ومثقفي املذاهب اإلسالمية جز ًءا من برامج

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 127
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ودروس وتوجيه املرجعية الدينية ،ورعاية اجلهات املتصدية إلدارة شؤون هذه اجلامعات
واملجمعات الدينية.

أمرا مستهجنًا من عامة الناس ،فإنه يكون أكثر استهجانًا
إذا كان العزوف عن التواصل ً
من النخبة العاملة والعارفة ،التي من املفرتض أن تكون القدوة والنموذج واملثال يف جتسيد
القيم العليا للدين وتطبيقها عمل ًّيا عىل أرض الواقع ،وهي التي يعول عليها جتسري اهلوة بني
فئات الناس املختلفة من خالل الدعوة إىل ما يصلح شؤوهنا ويعزز عالقات الو ّد والرتابط
واملودة بينها .فبقاء احلواجز النفسية واملواقف السلبية جتاه اآلخر املختلف عنّا ،ستبقينا
يف جهل وعدم دراية به ،وهو األمر الذي لن يزول إال من خالل فتح قنوات التواصل
معه والتعرف إليه وقراءته بشكل مبارش ،وليس عن طريق وسائل أخرى ،قد ال تكون
حمايدة أو نزهية ،فبدون التواصل القائم عىل إزالة كافة الصور النمطية املسبقة ،واالعرتاف
باالختالف مع هذا اآلخر ،لن نفهم ال اآلخر وال حتى أنفسنا.

إن عناوين االنفتاح والتقارب والوحدة بني أبناء األمة الواحدة هي من العناوين
اإلسالمية األصيلة ،التي ال حتتاج إىل دليل وبرهان إلثبات أصالتها يف الفكر والثقافة
اإلسالمية ،إال أن الواقع املعيش جعلت وكأن األصل هو االنغالق واخلصومة والتفرقة
املذهبية ،وأن من يدعو إىل االنفتاح أو إىل التقارب عليه أن يأيت بالدليل والربهان إلثبات
صحة دعوته .والشيخ الصفار يشري ضمن هذا السياق إىل أن النصوص الرشعية من
آيات وأحاديث وروايات تؤكد أن االنفتاح هو األصل يف العالقات بني بني اإلنسان مهام
اختلفت األديان ،فضلاً عن املذهب واملدارس واآلراء.

ويضيف الشيخ الصفار أن اهتامم اإلنسان بدينه وإخالصه له ،يوجب عليه ،يف احلدّ
األدنى ،أن يفكر يف فرص نرش هذه العقيدة وتقديمها بصورة حسنة لآلخرين ،وهذا ال يتم
باالنطواء واالنغالق ،وال يتم يف ظروف النزاع واخلصومة ،ولكن يمكن لإلنسان أن يقدم
دينه ومذهبه وعقيدته يف ظروف التعارف والوئام ،وهلذا فإن القرآن الكريم يعد التعارف
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وبا َوق ََبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا}.
{و َج َع ْل َنا ُك ْم ُش ُع ً
قيمة إنسانية ،حيث يقول سبحانه وتعاىل َ

(((

املعول عليها ممارسة دور التواصل والتقريب ،حالة
إال أن السؤال :ملاذا تفضل النخبةّ ،
االنكفاء عىل الذات ،وما هي أسباهبا ومربراهتا يف عدم االهتامم والعزوف عن العالقة
مع اآلخر ،وإقامة العالقات والصداقات وتبادل الزيارات؟ وما هي جدوى االنفتاح
والتواصل مع اآلخرين ،وما هي آثار ذلك اآلن ومستقبلاً ؟

إذا كان هناك من أمهية ورضورة للعالقة مع اآلخر والتواصل معه ،النعكاسات هذا
األمر اإلجيابية عىل أوضاع الناس احلياتية واألمنية ،فلامذا هذا العزوف عن االنخراط يف
ممارسة هذا الدور ،هل هو نتيجة النقص يف ثقافة التواصل والتقريب ،أو بسبب االنطباعات
نقصا يف الكوادر املؤهلة ملامرسة هذا
السلبية عن مؤمترات وحمافل التقريب ،أم أن هناك ً
العمل ،وكيف يمكن العمل عىل تأهيل وتطوير الكفاءات املناسبة للقيام هبذا الدور؟

وإذا كان هناك عزوف وانكفاء وعدم رغبة أو محاسة عند الكثري من النخب للمشاركة
يف جهود التقريب ونرش ثقافة التسامح ،باإلضافة إىل النقص يف الكفاءات املؤهلة ،أو ق ّلة
وحب
عددها ،فهل يعني ذلك أن حلم التقارب والتقريب والتسامح والعيش يف ِسلم
ّ
ووئام ،هي جمرد أحالم طوباوية لن تتحقق مهام عمل العاملون وسعى الساعون ،وأن
وتعص ًبا هي التي سوف متأل الساحة بحركتها وفعلها وصوهتا؟
اجلهات األكثر تطر ًفا
ّ

((( من كتاب االنفتاح بني املصالح واهلواجس .ص 13

خامس ًا:
من األقوال إلى األفعال

دائماً ما يعاب علينا أننا ظاهرة صوتية ،نكثر من الكالم والرصاخ بعيدً ا عن الفعل
واإلنجاز ،نتيجة عجزنا وكسلنا ،وعدم بذل اجلهد يف حتويل ما نقوله إىل أفعال .والشيخ
كثريا بالكالم عن الوحدة ،كمفهوم وفكرة عامة ،وكعنوان
الصفار يقول إننا دائماً ما ننشغل ً
وشعار عريض ،إال أننا ال نقرتب من احلديث عن آليات وأدوات احلالة الوحدوية ،فإذا
مل نجتهد يف وضع خارطة طريق توصلنا إىل الوحدة والتقارب ،وال نبحث يف اخلطوات
العملية التي جيب اختاذها إلنجاز اهلدف املطلوب ،فإن املسألة ستبقى جمرد ٍ
حرب عىل ورق
دون أن يتحقق يشء عىل أرض الواقع.
والشيخ الصفار يؤكد أنه دون االنتقال إىل الربامج العملية ،واخلطوات التنفيذية،
لتفعيل مكاسب اللقاءات واحلوارات ،وتطبيق توصياهتا ،وبلورة إرادة التقارب
والوحدة ،باملناقشة الرصحية ،واحلوار املوضوعي ،وإال فإهنا ستصبح جمرد كالم يف كالم،
وعملية رتيبة مكررة يف تبادل كلامت اإلطراء واملجاملة ،حيث تفقد هذه االجتامعات بعد
ذلك وهجها ،وتضعف مصداقيتها أمام كل املتط ّلعني لإلصالح والتغيري والتطوير.

لذلك فالسؤال الذي يفرض نفسه ،بعد كل لقاء وطني حواري ،هو :وماذا بعد؟
كام يشدّ د عىل ذلك الشيخ الصفار ،الفتًا إىل أنه دائماً ما حتصل حوارات رائعة ،وتصدر
أيضا توصيات رائعة ،إال أن السؤال ّ
يظل دائماً وماذا بعد؟
عن هذه املؤمترات واحلوارات ً
ويرى الشيخ الصفار أنه ال بد من االنتقال إىل الربامج العملية ،واخلطوات التنفيذية،
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لتفعيل مكاسب أي لقاء ،وتطبيق توصياته ،وإال فستصبح اللقاءات حالة رتيبة مكررة،
تفقد وهجها ،وتضعف مصداقيتها أمام املواطنني املتطلعني لإلصالح والتغيري .خاصة
وقد استقر يف أذهان جمتمعاتنا العربية انطباع سلبي عن اللقاءات واملؤمترات ،التي
تتكرر بشكل رتيب بني الزعامء والوزراء والعلامء واملثقفني ،ثم تقف عند حدود إصدار
ربا عىل ورق دون أن حتقق شي ًئا من آمال الناس وتط ّلعاهتم.
البيانات ،وتبقى ح ً

من هنا يأمل الشيخ الصفار أن تتجاوز اللقاءات الوطني هذه السلبية ،وأن تثبت
مصداقية توجهاهتا ،من خالل تفعيل مكاسبها وتوصياهتا ،وتلك مسؤولية مشرتكة
ال ختتص باحلكومة فقط ،بل تعم نخبة احلوار ،ومجهور املواطنني ،عىل أمل أن تتخذ
اخلطوات العملية التي تساعد يف حتقيق هذه التوجهات والتطلعات الوطنيةّ ،
ولعل من
أوائل ما يتوقع تنفيذه ،كام يتطلع الشيخ الصفار هو جتاوز سلبيات األحادية واإلقصاء،
من مناهج التعليم واخلطاب الديني واإلعالمي ،وإتاحة الفرص املتكافئة أمام مجيع
املواطنني عىل اختالف انتامءاهتم ومذاهبهم ،ليبذلوا طاقاهتم وجيندوا قدراهتم يف خدمة
(((
الدين والوطن.

ّ
امللحة التي حتتاج إىل أن تتحول من جمرد أقوال إىل أفعال ،أو من
لعل من األمور ّ
جمرد كوهنا كالم نظري إىل فعل تطبيقي ،هي قضية اللقاء واحلوار بني أطياف هذه األمة
خصوصا ونحن يف زمن يدرك
وتكويناهتا ،والسعي إىل إزالة ما بينها من خصام وتباعد،
ً
مشريا إىل أن ترصحيات
يلمح الشيخ الصفار،
فيه اجلميع خطورة الفتنة الطائفية ،كام ّ
ً
املسؤولني واحلكام يف املنطقة ،والقيادات السياسية ،وعلامء الدين ،واملثقفني والكُتاب،
كلها حتذر من الفتنة ،وتدين األحداث الطائفية التي تقع هنا وهناك ،لكن جمرد التحذير
واإلدانة هو موقف سلبي ال يعالج املشكلة ،وال يقف أمام تصاعدها وتفاقمها ،خاصة مع
وجود مصلحة للقوى املعادية لألمة ،يف تأجيج الفتن لتمزيق األمة ،وإضعاف مقاومتها،
وإرباك ساحتها ،واستنزاف طاقاهتا وجهودها يف االحرتاب الداخيل ،ومع وجود قوى
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متطرفة داخل خمتلف املذاهب من السنة والشيعة ،تتحرك بقصد أو دون قصد ضمن
خمطط الفتنة الطائفية .وهييب الشيخ الصفار بقيادات األمة الواعية ،وبالعلامء والدعاة
احلريصني عىل مصلحة اإلسالم ،أن يتجاوبوا مع دعوات احلوار ،وأن يسعى اجلميع
(((
لرتمجتها وحتويلها إىل مرشوع فعيل.
ويف إطار تشديد الشيخ الصفار عىل فكرة حتويل األفكار من جمرد كوهنا مفاهيم
أفكارا يمكن تطبيقها وممارستها بشكل عميل ،يشري إىل
ومصطلحات جمردة ،إىل كوهنا
ً
مهمة
أمهية االلتفات إىل قضية آليات الوحدة والتقريب ووسائل حتقيقها ،باعتبارها قضية ّ
موضحا إنه ال يوجد أمة تتحدث عن الوحدة يف أدبياهتا
مل تنل حظها من البحث والرتكيز،
ً
وعىل ألسنة قادهتا الدينيني والسياسيني أكثر من األمة اإلسالمية ،ويف الوقت نفسه ليس
هناك أمة تعاين من التمزق واخلصام مقدار ما تعاين األمة اإلسالمية .فبينام استكملت
معظم األمم بناء وحدهتا الداخلية ،وجتاوزهتا منطلقة إلنشاء أحالف وتكتالت إقليمية
ودولية ،كاالحتاد األوريب وحلف األطليس ،يعجز أبناء األمة اإلسالمية عن حتقيق احلدّ
األدنى من الوحدة والتفاهم داخل أوطاهنم ،وضمن املذهب الواحد.

ويتساءل الشيخ الصفار قائلاً  :ترى ،ما هي أسباب هذه املفارقة؟ جمي ًبا عن هذا
كثريا بالكالم عن الوحدة كمفهوم وفكرة عامة ،وكعنوان
السؤال بقوله :إننا ننشغل ً
وشعار عريض ،وال نقرتب من احلديث عن آليات وأدوات احلالة الوحدوية .إننا ال
نجتهد يف وضع خارطة طريق توصلنا إىل الوحدة والتقارب ،وال نبحث يف اخلطوات
العملية التي جيب اختاذها إلنجاز اهلدف املطلوب ،لذلك تبقى الوحدة حلماً نتطلع إليه،
وأملاً ننشده ،دون أن نصل إىل حتقيقه أو نقرتب منه.
ويرى الشيخ الصفار أن افتقاد اآلليات وخارطة السري ،أبقى الساحة شاغرة أمام
من يع ّلقون الوحدة والتقارب عىل حلول تعجيزية ،حيث يطرح بعضهم أن وحدة
األمة ال تتحقق إال بعودة دولة اخلالفة اإلسالمية ،التي تلغي احلدود السياسية ،وتسقط
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كيانات األنظمة احلاكمة ،وتقيم سلطة مركزية عىل رأسها خليفة ،يعيد للعامل عرص
اخلالفة األموية والعباسية والعثامنية ،ويف الوقت ذاته هناك من يربط الوحدة بظهور إمام
أو قائد واحد جتمع عليه األمة ،بمختلف بلداهنا ومذاهبها ،بينام يرى البعض أن أخذ
مجيع املسلمني بمذهبه ،والتزامهم بمنهجه هو الطريق الوحيد الجتامع األمة ووحدهتا.
واخلالصة التي يصل إليها الشيخ الصفار أن أمثال ذلك من الطروحات التعجيزية ،ال
يمكن حتقيقها حسب معادالت الواقع ،كام أن جتارب الشعوب واألمم األخرى تكشف
عن طرق وبرامج أكثر واقعية وأقرب للتحقيق ،فأمم األرض وشعوب العامل املعارص مل
(((
حتقق وحدهتا بمثل هذه الطروحات.

إن حتقيق اآلمل والطموحات يف شأن موضوع الوحدة والتقارب بني أبناء األمة لن
يتحقق بمجرد عقد املؤمترات وإقامتها ،عىل الرغم من أمهية هذا األمر ورضورته؛ ألن
قيمه هذه املؤمترات ،وما يرد فيها من مفاهيم ومصطلحات ،يتمثل يف القدرة عل متثل
هذه املقوالت قولاً وعملاً  ،فالوحدة والتقارب هي فكر وفعل ،هي سلوك وممارسة،
أفكارا
هي عملية تكاملية بني النظرية والتطبيق ،وإال فإن األمر لن يتجاوز إال أن تكون
ً
جمردة خالية من الفعل.

واملؤمترات إذا اقترصت عىل إلقاء اخلطابات وتكرار الشعارات واألمنيات ،فإهنا لن
حتقق أي انجاز عىل طريق الوحدة ،كام يقول الشيخ الصفار ،إال إذا حتولت إىل مبادرات
موضحا أن أي إنجاز يف هذا املجال يتطلب اختاذ اخلطوات
عملية عىل أرض الواقع،
ً
التالية:

اً
أول :بلورة إرادة التقارب والوحدة ،باملناقشة الرصحية ،واحلوار املوضوعي ،وليس
تبادل كلامت املجاملة فقط .وثان ًيا :وضع خطط وبرامج عملية لتجاوز حاالت اخلالف
والتباعد ،وتفعيل إرادة الوحدة والتقارب ،مع إقرار آليات للتنفيذ والتطبيق .أما اخلطوة
الثالثة :فهي العزم عىل متابعة التواصل بني العلامء والشخصيات واجلهات املشاركة
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 112
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تؤسس لعالقة تواصل فكري
يف املؤمتر ،وأال تقترص العالقة بينهم عىل أيام املؤمتر ،بل ِّ
وعميل مستمر .هبذه اخلطوات يمكن للمؤمترات أن تكون منطل ًقا خلري كثري وإنجاز نافع
(((
يف خدمة وحدة األمة.

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 139
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العمل عىل تغيري الواقع والسعي إىل إصالحه وتطويره هي بالتأكيد مسؤولية اجلميع
من أبناء الوطن بدون استثناء ،وعىل اجلميع االنخراط يف هذا العمل كل بالطريقة التي
وأيضا من خالل تعاون اجلميع وتوزيع األدوار فيام بينهم ،بحيث تتكامل
يراها مناسبةً ،
هذه األدوار وال تتعارض ،وتؤيت ثامرها يف النهاية ،ويأكل اجلميع من ثامر العمل واجلهد
اجلمعي املتكامل.
لقد آن الوقت الذي يكون فيه اجلميع عىل مستوى املسؤولية ،ويفسحوا املجال
لعقوهلم ويطلقوا قيودها ،من أجل خدمة جمتمعهم وبالدهم ،ويفتحوا اآلفاق للتفكري
من خالل تقييم الواقع واكتشافه ودراسته ،وتقديم الدراسات اجلادة واملوضوعية حوله،
وأن يكون هذا الواقع مدار بحث ونقاش جاد ،وضمن جلان أو ورش ،أو مؤمترات بحثية
هادفة ،أو حوارات علنية وشفافة من خالل املنابر الثقافية واإلعالمية املتنوعة.

إن التالقي والتواصل بني أبناء األمة عن طريق عقد اللقاءات وإقامة املنتديات وتنظيم
هتم أي قطاع أو
املؤمترات ،هو أسلوب مفيد ونشاط فعال ملناقشة ومعاجلة القضايا التي ّ
مجاعات أو فئات جيمعها هم واحد وقضايا مشرتكة ،حيث يتحدث الشيخ الصفار عن
أمهية تنظيم املؤمترات ،لكوهنا من األنشطة املعمول هبا يف كل التجمعات اإلنسانية ،فأغلب
بلدان العامل تقيم مؤمترات متنوعة ،بحيث ال يكاد يمر يوم ،إال ونسمع عن تنظيم مؤمترات
يف خمتلف املجاالت والتخصصات ،فهناك مؤمترات اقتصادية وعلمية وسياسية ،ورياضية
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كذلك ،وحتى للهواة يف خمتلف التوجهات ،وحتى ذوو األنشطة املنحرفة والشاذة لدهيم
ملتقياهتم ومؤمتراهتم ،ملناقشة القضايا واملسائل التي هتم جمال نشاطهم.

لذلك عىل املهتمني بقضايا األمة واملهمومني برفعتها ومستقبلها ،أن حيرصوا عىل
مثل هذه املؤمترات املنظمة التي تتيح هلم التفكري املنظم والعميق واالسرتاتيجي يف شؤون
وشجون األمة ،وسبل اخلروج من مآزقها ،وأن يستفيدوا من هذه األنشطة واإلمكانات
التي تتيحها ،إال أن الشيخ الصفار يشعر باألسف لتخلفنا عن هذا الركب وعن هذه املسرية،
وعدم انتهاجنا هذا األسلوب الناجع يف عالج عدد من القضايا واملسائل ،واالنفتاح عىل
(((
بعضا من خالل مثل هذه األنشطة ،من مؤمترات ولقاءات.
بعضنا ً
إن حتديات الواقع كبرية ،ومعاجلة املعوقات وإزالة العقبات تفرض عىل األمة أن
تكون يف مستوى هذه التحديات ،ولن تستطيع جمتمعاتنا االستجابة هلذه التحديات ،إال
إذا كانت عىل مستوى التحدي ،ومتتلك من القدرات والطاقات واملعرفة والعلم ،باإلضافة
إىل قدرة أبناء هذه األمة عىل التوحد والتضامن والتآخي ملواجهة هذه التحديات.

إن حتديات الواقع تفرض عىل أطياف وتيارات وفئات هذه األمة التالقي والتحاور
والتشاور فيام بينها ،وهذا العمل حيتم الوعي بقيمة اللقاء وأمهية التشاور ،صحيح أن هذا
العمل لن يتحقق بني يوم ليلة ،بل حيتاج إىل وقت وزمن تتكثف فيها اجلهود من اجل
بلورة الرؤى وهتيئة الظروف وتوطئة األرضية التي تساعد عىل االلتقاء واخلروج بلقاءات
مثمرة وجمدية ،إال أن املهم البدء بتهيئة الظروف املناسبة من خالل التوعية والتثقيف بأمهية
هذا اإلجراء وهذا العمل ،من خالل الدور الذي يمكن أن تلعبه اخلطابات والندوات
والكتابات والنقاشات يف هذا الصدد ،إىل أن تسود قناعة بأمهية ذلك بني أوساط العامة
والرأي العام ،وبني النخب وقيادات األمة.
التالقي بني أبناء األمة الواحدة واحلوار فيام بينهم ،وعقد اللقاءات واملؤمترات

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار يف كتاب بعنوان (مع قادة الفكر
اإلسالمي).
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واملنتديات ليس فقط من أجل النقاش يف ما يتفقون عليه ،وما هو من املسلامت والبدهييات،
أيضا يف تلك األمور والقضايا واملسائل املختلف فيها وعليها،
وإنام احلوار والنقاش ً
فاالختالف يف الرؤى والرأي بني أبناء املجتمع الواحد أمر طبيعي ،إال أن املهم أن يتم
هذا االختالف بأسلوب رفيع وحضاري ،وليس بإسلوب الرتاشق الكالمي ولغة التشنج
واإلثارات اإلعالمية وخطابات التحريض.

لذلك ينبغي تشكيل األطر املناسبة التي تضم اجلميع بدون استثناء ،والتي حتقق
التواصل العلمي واالجتامعي والسيايس بني اجلهات والشخصيات املهمومة بقضايا األمة،
والعمل عىل بلورهتا عمل ًّيا عىل أرض الواقع ،بعيدً ا عن الشعارات والدعوات اإلعالمية
الصاخبة التي هتتم بالدعاية والشكليات دون االهتامم باملضمون ،أو دون العمل اجلاد
لبلورهتا وجتسيدها عمل ًّيا .عىل أن املهم هو أن تكون هذه األطر ملتقى دائم ومتواصل
بدون انقطاع للتعاون والتشاور وتبادل الرأي ،حول املواضيع التي تشغل املجتمع ،وبلورة
األفكار واملشاريع التي ختدم قضايا التنمية ومواجهة التحديات ،وحتصني األمة من تفيش
اجتاهات التعصب والتطرف والشقاق ،بعيدً ا عن االستئثار بالرأي واحتكاره ،وهتميش
اآلراء األخرى وعدم األخذ هبا أو إمهاهلا ،إىل أن تتحول هذه املنتديات وامللتقيات إىل حالة
طبيعية ومألوفة ومتعارف عليها بني أبناء املجتمع.
إن تفعيل حالة التالقي والتعاون والتفاهم فيام بني اجلميع ،يتطلب التخلص من
سلبيات الواقع والعنارص املوبوءة فيه ،وجتاوز املعوقات الذاتية النفسية التي تعيق حالة
التعايش والتآخي ،والعمل عىل اإلعالء من قيم الدين السمحة والرفيعة واملتعالية
واخلالقة ،والتخلق هبا ،بالسعي إىل تطبيقها وجتسيدها عمل ًّيا ،وليس فقط من خالل
ترديدها لغو ًّيا وكالم ًّيا.

سابع ًا:
النخبة وعدم اليأس من نتائج العمل

إن عملية التغيري االجتامعي ،ونرش ثقافة التعدد والتسامح والتعايش ،وقبول
اآلخر واحرتام رأيه ،ونقل مستوى الوعي إىل مستوى احلصانة الفكرية والثقافية ،التي
متنع االنجرار إىل حالة التخاصم والتباعد واجلفاء واإلقصاء واإللغاء وممارسة التطرف
والعنف واإلرهاب ،هي ليست أمور يمكن حتقيقها بني عشية وضحاها ،وإنام القضية
حتتاج إىل زمن ووقت حتى تبدأ عمليات التحول والتغيري ،ويف خطاب الشيخ الصفار
يمكن مالحظة هذه الرؤية من خالل إشارته الدائمة إىل أنه ليس من املتوقع «إهناء آثار
ومضاعفات فرتة طويلة من سوء الفهم واجلفاء بني عشية وضحاها ،فهناك من تربوا عىل
(((
منهج التعصب ،وارتباط مصاحلهم باألحادية والغلو».

ومع إدراك الشيخ الصفار إىل هذه احلقيقة ،وصعوبة حتقيق التغيري املرجتى ،واحتامل
يرص ويؤكد وحيث عىل العمل
أن يستغرق فرتات طويلة من الزمن ،إال أنه ويف خطابه ّ
والكفاح والنضال يف سبيل حتقيق هذا اهلدف مهام كان تواضع النتائج ،ومهام عظمت
املشكالت وكربت املصاعب .وتتحلىّ نربة خطاب الشيخ الصفار يف هذا اإلطار دائماً
بالتفاؤل وعدم اإلحباط ،واملهم كام يقول أن ال نسمح لالنتكاسات التي حتدث بني فرتة
وأخرى أن تتحول إىل حالة إحباط ويأس يف النفوس ،أو أن تؤدي إىل الرتاجع يف العزيمة،
أو اخلفوت يف مستوى التط ّلعات التي يؤمن هبا رشحية من أبناء هذه األمة.
((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 142
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إنه ملام ال شك فيه كام يشري الشيخ الصفار «أن مسرية التقريب بني املذاهب اإلسالمية
ووحدة األمة متر هذه األيام بانتكاسة مؤملة ،يعرف ّ
كل الواعني أسباهبا ،والقوى املعادية
التي تقف خلفها من خارج األمة وداخلها .لكن املهم أن ال نسمح هلذه االنتكاسة بأن
تتحول إىل حالة إحباط ويأس يف نفوس الوحدويني ،وأن تؤدي إىل تراجع يف عزيمة
اإلصالحيني وتطلعاهتم نحو الوحدة والتقريب ،.فذلك هو ما تسعى إليه قوى االستكبار
اخلارجي والتطرف والتعصب الداخيل.
بل جيب أن تدفعنا هذه االنتكاسة إىل وقفة تأمل ومراجعة ،لتاليف الثغرات ونقاط
الضعف التي استفاد منها العدو ،ولوضع اخلطط والربامج لتجاوز هذه املحنة ،واالنطالق
هبمة أعىل وأقوى ،وللتقويم املوضوعي لإلنجازات الكبرية هلذه املسرية املباركة ،التي
دفعت األعداء لتوجيه رضباهتم هلا ،فلو مل تكن ملسرية التقريب آثار ونتائج عظيمة يف واقع
(((
األمة ملا اهتم احلاقدون بالتصدي ملواجهتها».

إنه ملن املؤكد أن األهداف والرؤى واملشاريع ال تتحقق إال من خالل وجود برامج
وخطط ،مع حتديد الوسائل والطرق لتحقيقها ،كام وجود كوادر مؤهلة للقيام بتنفيذ
املرشوع .ومع األخذ بعني االعتبار إمكان حدوث مشكالت ومصاعب ذاتية وموضوعية
تؤدي إىل تعطيل أو تأخري التنفيذ ،أو حتى إلقائه ،إال أن السؤال هو :ماذا سيكون عليه
األمر والوضع يف حال مل يكن هناك ،ال مشاريع وال خطط وال كفاءات وال هم حيزنون؟

((( من كتاب الطائفية بني السياسة والدين .ص 126

ثامن ًا:
دور النخبة في التعبير عن هموم وتطلعات األمة

كيف يمكن تطبيق التعددية السياسية يف احلياة العامة ،وذلك يف البلدان اإلسالمية،
بعيدً ا عن االستئثار بالسلطة ،أو ممارسة العنف والقمع ضد املنادين بتطبيق هذه التعددية
وممارستها؟
ال يمكن الرقي باحلياة العامة يف جمتمعاتنا وتطويرها نحو األفضل يف ّ
ظل ضعف حالة
الوعي والقصور فيه بني الكثريين من أبناء جمتمعاتنا ،حيث يتخذ هذا القصور أشكالاً
متعددة ،فمن القصور يف وعي احلياة من حولنا ،إىل القصور يف فهم طبيعة اإلنسان وطبيعة
املجتمع وما يدور وحيدث حوهلام من أحداث وتطورات ،ففي الوقت الذي يعيش فيه
العامل حتوالت وانقالبات رسيعة ومذهلة ،ما زال الكثري منا يعيش ضمن عقلية ماضوية،
ويتقوقع ضمن أفكار مقولبة جتاوزها الزمن.

ويف ّ
ظل ما نعيشه من حالة قصور وختلف يف جمتمعاتنا ،يتحدث الشيخ الصفار عن
أمهية انتشار الوعي السيايس بني املواطنني ،ليعرفوا ويط ّلعوا عىل رؤية اإلسالم ،ليس فقط
يف املجال السيايس ،ولكن يف مجيع املجاالت احلياتية ،باإلضافة إىل الوعي العام بالظروف
والواقع االجتامعي والسيايس الذي يعيشون فيه ،واالستفادة من التطور والتقدم الذي
تعرفه البرشية.
ويشدد الشيخ الصفار عىل رضورة حتمل املسؤولية من طرف الطليعة الواعية يف كل
جمتمع ،حيث يتحمل هؤالء مسؤولية نرش الوعي بني الناس ،والعمل عىل تطبيق املفاهيم
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واملبادئ ،فمستوى الوعي لدى الناس آخذ يف التطور ،بسبب انتشار وسائل اإلعالم،
وتدفق املعلومات من بقاع العامل املختلفة ،بحيث يمكن لإلنسان اليوم اال ّطالع عىل
جتارب اآلخرين ،ومعرفة احلقائق العلمية ،واالجتامعية والسياسية ،وهو األمر الذي يرفع
من مستوى وعي الناس ونضج مواقفها ،ومن ثم يمكن أن جتد مبادئ التعددية طريقها
نحو التطبيق واملامرسة.

إال أن حالة االستبداد والقمع السائدة يف بعض بلداننا هي املسؤولة عن جلوء
الكثريين إىل سلوك طريق العنف كرد فعل للعنف الذي يامرس ضدهم ،كام يقول الشيخ
الصفار ،ومع ذلك فاإلنسان املؤمن والواعي جيب أن يكون ر ّد فعله جتاه هذه احلالة منطق ًّيا
ومنسجماً مع مبادئ دينه وعقله ،عىل الرغم من أن الكثري من الناس قد ال يصل إىل هذا
املستوى من اإلدراك والفهم للدين ،وال يمتلك الرؤية السليمة واحلكيمة لكيفية التعامل
(((
مع الواقع ،حيث تظهر بسبب ذلك وتنترش ظاهرة العنف.
دورا سلب ًّيا يف توتري
إن هذه األوضاع السلبية تزداد سو ًءا عندما متارس النخبة ً
األوضاع ،حيث تلجأ بعض النخب املتشددة إىل حتريك عواطف الناس ومشاعرها
بمختلف العناوين النابذة حلالة الوحدة والتقارب وتغذي الواقع بأفكار التطرف وبثها
بني الناس ونرشها ،مما يؤدي إىل زيادة اجلفاء بني الناس والبعد والقطيعة فيام بينهم ،ويمنع
أو يقطع الطريق عىل حالة االندماج والتعايش والتعاون.
وكم هو خمجل كام يقول الشيخ الصفار أن يأخذ العلامء واملفكرون والواعون من
أبناء األمة موقف املتفرج من أحداث العنف الدموي التي تقع بني فرتة وأخرى يف العامل
تتأسس مؤسسة أهلية
اإلسالمي ،أو االكتفاء باإلدانة عىل املستوى الفردي ،دون أن ّ
واحدة تدعو للتعايش بني القوميات اإلسالمية ،واحرتام حقوق وخصوصيات أبنائها يف
(((
إطار اإلسالم ،وضمن قيم العدل واملساواة.

((( كتاب اإلصالح الديني والسيايس ـ اجلزء األول ـ من حوار يف كتاب بعنوان (مع قادة الفكر
اإلسالمي).
((( من كتاب خطاب الوحدة نقد وتقويم.
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وعىل الرغم من انتشار أفكار التطرف ،والظروف السياسية التي تغذهيا وتساهم
يف انتشارها ،فإنه من الرضوري وجود نخبة واعية ومسؤولة ،متتلك اإلرادة والرغبة يف
التصدي هلذا الواقع ،وتعمل بجد وإخالص وبال هوادة عىل تغيري هذا الواقع السيئ،
والتخفيف من غلواء حاالت الغلو والتطرف املنترشة بيننا ،من خالل العمل عىل ّ
بث
ونرش ثقافة االعتدال والوحدة والتقارب ،من أجل وضع حدٍّ النتشار وتغلغل هذه
األفكار السلبية.

إن مجهور األمة اليوم كام يشري الشيخ الصفار «مهيأ أكثر من أي وقت مىض ،لالستجابة
لدعوات الوحدة ،وااللتفاف حول املصلحني الواعني ،رشيطة صمودهم واستقامتهم
(((
أمام الضغوط ،وبذهلم اجلهود الكافية ّ
لبث الوعي السليم والثقافة الصحيحة».

واحلوار بني هذه النخب ،أو بينهم وبني عموم الناس ،سيكون أحد وسائل نرش
الوعي االجيايب وحمارصة األفكار الضالة واملنحرفة ،وحتجيم مستوى اإلثارات والتوترات
والنعرات النامجة عنها ،لئال يؤدي تضخيمها إىل مزيد من التبعثر والفرقة بني الناس،
ولكي ال ُيفسح املجال للمغرضني بتشتيت صفوف األمة وتفريقها ،فمن خالل احلوار
يمكن إنتاج ونرش ثقافة االعتدال والوحدة والتقارب والتعايش ،وإشاعة أجواء اهلدوء
واالطمئنان والثقة بني أبناء األمة ،وتوثيق أوارص املحبة واملودة بينهم ،بعيدً ا عن املشاحنات
متت إىل أخالق الدين وتعاليمه بصلة.
واملهاترات التي ال ّ
وعىل النخبة أن تتجاوز هبمومها وتطلعاهتا القضايا الصغرية واهلامشية ،التي هتدد
بتمزيق جمتمعات األمة وإضعاف جبهتها الداخلية ،وتقوض أمنها واستقرارها ،وارباك
ساحتها بالنزاعات واخلالفات البينية ،عىل أن تتوجه األنظار نحو تلك القضايا واملفاهيم
األوسع واألعمق واألكرب ،التي متتد عىل مساحة أوسع من االهتاممات ،من خالل توجيه
اجلهود نحو التنمية والبناء ،ومواجهة حتديات االستبداد الداخيل واالحتالل األجنبي،
واهليمنة اخلارجية ،والتخلف احلضاري.

((( من كتاب السلفيون والشيعة نحو عالقة أفضل .ص 12
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واملعول عليها وعىل سعيها وجهودها نرش
فال ينبغي للنخبة املسؤولة والواعية،
ّ
الوعي والثقافة واملعرفة ،أن تكون بعيدة عن تبني قضايا األمة الكربى واألساس ،وأن
تكون جز ًءا من اهتامماهتا وانشغاالهتا ،بل جيب أن تكون يف عمقها ،وأن تظل تعرب عن
مهوم اإلنسان ،وأن ال تفصلها حواجز أو انكفاءات هويات الذات الصغرية ،وأن ال حيول
دون اهنامكها فيها حسابات ضيقة ،أو ضيق االنتامءات املحلية واملذهبية.
إال أن املشكلة ،كام يشري الشيخ الصفار ،عندما يمتد تأثري اخلطاب املذهبي ويتس ّلل
إىل نفوس البعض من رواد خطاب الوحدة وقادة الوسطية واالعتدال يف األمة ،حتت مربر
االعرتاض ور ّد الفعل ملواقف طائفية من الطرف اآلخر ،هذا فضلاً عن الدور السلبي
لبعض النخب يف حال الرصاعات املذهبية الطائفية ،التي يربع فيها السياسيون يف إثارهتا
واستغالهلا ،حيث تتجاوب معهم العقليات الساذجة من الزعامات املذهبية ،فتتربع يف
إصدار فتاوى التكفري ،وكتب التحريض عىل الكراهية ،حيث ال تقف األمور عند هذا
احلدّ  ،بل تتطور إىل تكوين ميليشيات طائفية للتصفيات املتبادلة ،واالعتداء عىل املساجد
(((
واألماكن املقدسة والتجمعات الدينية.

اهلم
مههم اخلاص ،فيصبح ّ
ال ينبغي للمواطنني إىل أي فئة انتموا ،أن حيارصهم ّ
اهلم العام ،بل ينبغي هلم التسامي عىل االهتاممات اخلاصة واخلروج من
اخلاص غال ًبا عىل ّ
حالة االنكفاء عىل الذات والتقوقع عليها ،وحيملوا قضيتهم ضمن إطارها الطبيعي ،وأن
اهلم الوطني ،خاصة وأن مشكلتهم هي جزء
ال يضعف يف نفوسهم وتفكريهم وعملهم ّ
من وضع عام موجود عىل مستوى الوطن ،وال يمكن ّ
حل هذه املشكلة ك ّلها ،إال إذا كان
هناك إصالح شامل وتطوير شامل عىل املستوى الوطني العام.

والسياق التارخيي وما نشاهده ونراه يف الواقع املعيش ،كام يقول الشيخ الصفار،
يثبت أن اإلنسان/املثقف الذي يرتقي بطرحه ،وحيمل قضية أكرب ،يصبح يف موقع متقدم،
مهه اخلاص بشكل
وتكون قدرته عىل محل قضيته اخلاصة أكرب وأسمى ،ويستطيع خدمة ّ

((( من كتاب خطاب الوحدة نقد وتقويم.
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أفضل ،وذلك من خالل تعزيز دور فئته عىل املستوى الوطني ،والعمل عىل الرقي بأدوار
أبناء جمتمعه الثقافية واإلعالمية واالقتصادية والعلمية واالجتامعية ،وأن تكون هلم املبادرة
الصعد؛ ألهنم بذلك يقدمون أفضل خدمة
جتاه خمتلف القضايا الوطنية ،وعىل خمتلف ّ
(((
ألنفسهم ولقضيتهم من خالل تبني الدور الوطني العام.

((( من كتاب املشكل الطائفي واملسؤولية الوطنية .ص 32

خاتمة

احلديث عن املشكلة الطائفية يف بعض جمتمعاتنا ،وسبل عالجها والتخلص منها،
هدف يستحق النضال من أجله ،والسعي إىل حتقيقه ،مهام طال الزمن .وال يظن ّن أحد
أن هذا اهلدف يمكن حتقيقه بني يوم وليلة ،ويف زمن قصري ،إذ هو عمل حيتاج إىل وقت
وزمن ،وكلام حتقق أو أنجز يشء من اهلدف عىل الطريق ،فإن ذلك ال يعني انتهاء األمر،
واالكتفاء به ،بل جيب االستمرار يف الكفاح ومواصلة املسري ،حيث إنه عمل طويل األجل،
ينطوي عىل كفاح مستمر ودائم ال يتوقف ،والتوقف عن املسري يعني النكوص والعجز
عن مواصلة الطريق.

إن العمل عىل التخلص من املشكلة الطائفية والرقي والنهوض والتقدم بمجتمعاتنا يف
هذه احلياة ،يتطلب مشاركة مجيع أبناء املجتمع بكل فئاهتم وتكويناهتم املختلفة ،وال يمكن
مكون من مكوناته االجتامعية،
ألي جمتمع يريد سلوك هذا الدرب ،أن يسعى إىل إلغاء أي ّ
مهام كان حجمه ،ومهام كانت طبيعته وخلفياته ،لكون هذا األمر يعدّ عملاً مناف ًيا ملنطق
التطور ورشط التقدم ،الذي لن يتحقق إال من خالل االستجابة للتحديات املعارصة،
ونبذ العنف ،وإرساء السلم االجتامعي ،ومحاية احلقوق واحلريات ،وفتح امليدان للتنافس
اإلجيايب اخللاّ ق ،بني املكونات االجتامعية والسياسية والدينية التي تكون هذا املجتمع أو
ذاك ،وعندما تفكر فئة يف إلغاء أخرى وإقصائها عن املشاركة ،فلن تكون النتيجة إال وبالاً
عىل اجلميع ،ومسامهة يف إنتاج ظواهر التشدد والتطرف والتعصب والعنف واإلرهاب
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املنفلت ،مما يؤدي يف األخري إىل تقسيم املجتمع وتفتيت مكوناته.

إن مواجهة ثقافة الطائفية التي تنترش يف إرجاء جمتمعاتنا ،وبناء مرشوع حضاري
جديد ،لن يكون ممكنًا من خالل إمهال أي مكون من مكونات املجتمع املختلفة ،أو من
خالل سياسات التهميش واإلقصاء واإللغاء ومصادرة احلقوق ،فاملكونات االجتامعية
والثقافية الراسخة التي تشعر باإلمهال والتهميش ،تنتفض وتنتعش عندما تشعر أن
وجودها يتعرض للخطر ،فتسعى للدفاع عن وجودها املادي واملعنوي بمختلف الطرق
واألساليب .عىل أن مواجهة هذه الثقافة السلبية ،والسعي إىل تغيريها وبناء ثقافة جديدة
وخمتلفة ،ختتلف عن هنج اإلقصاء ومصادرة احلقوق ،لن يتحقق إال من خالل حتديث
وتطوير املجال الثقايف واملعريف والعقيل يف جمتمعاتنا ،من أجل جتاوز ما هو متغلغل من بنى
فكرية وثقافية مرتهلة وبالية.

متر هبا بعض جمتمعاتنا ،سع ًيا
إن ما نشاهده من حرائق مشتعلة ،وانتفاضات مدويةّ ،
إىل جتديد اجتامعها السيايس ،وإصالح أوضاعها الداخلية ،وتغيري حاهلا إىل ما هو أفضل
حمفزا لباقي جمتمعاتنا األخرى للتفكر مل ًّيا يف محل نفس
وأحسن حال ،جيب أن يكون ً
اهلموم واملشاغل من أجل إصالح ذاهتا ،واغتنام الفرصة لتصحيح مسارها ،وجتديد
حياهتا ،وتنمية قيم التعدد والتنوع والوحدة والتقريب والتسامح فيها ،بعد الذي عاشته
من صدأ وتكلس طائفيني ،إذ ال يمكن ألي جمتمع يدّ عي تبنّي مرشوع للتغيري احلضاري،
أن هيمل وينتقص من مسامهات باقي املكونات االجتامعي األخرى ،إذ ال سبيل لقيام
مرشوع حضاري حديث ،بعيدً ا عن قاعدة املساواة وضامن احلرية للجميع.
إن مواجهة مشاريع التفتيت والتمزيق ،والعمل عىل توثيق الروابط بني أبناء املجتمع
الواحد وأطيافه ،واألمة الواحدة وفئاهتا ،حيتاج إىل صرب ،وطول نفس ،وعمل طويل
املدى ،حيث كانت للشيخ الصفار مسامهاته يف هذا املجال من خالل موقعه الديني
والرسايل والوطني الذي انفتح فيه عىل كل الفئات واملكونات واألقطاب ،عىل الرغم من
الصعوبات وحجم التحديات الكامنة عىل الطريق ،فعمل جاهدً ا عىل حتدّ ي الصعاب،
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ومواجهة مكاره الطريق ،وعمل عىل خط التقارب والتقريب والتالقي والتآلف والوحدة،
ومل يسمح لليأس بأن يثبط من عزيمته ،ويأخذ طريقه إىل نفسه وقلبه.

لقد أدرك الشيخ الصفار حجم الثمن والرضيبة التي يمكن أن يدفعها الغيارى من
أبناء هذه األمة ،نتيجة وقوفهم ضد مشاريع الفتنة الطائفية ،التي متزق وتُنهك جمتمعاتنا
من الداخل ،والسباحة عكس تيار املد الطائفي ،من خالل اجلهر بكلمة احلق يف الدعوة
إىل الوحدة والتقارب والتآلف ،وجماهبة باطل التفرقة والتمزق واالنقسام ،والتصدي
باملوقف احلاسم ّ
ف ،ومواجهة ثقافة الكراهية والبغضاء والشحناء
الص ّ
لكل حماوالت ّ
شق ّ
والعدوانية ،وغريها من القيم الرديئة ،والعاهات األخالقية البغيضة ،واملسامهة يف نرش
الوعي ،والتبشري بثقافة الوحدة والتقارب بني أبناء هذه األمة.
وإىل ذلك فقد ملسنا من خالل تتبع وقراءة خطاب الشيخ الصفار ،مواقفه البارزة
والواضحة حيال التدخالت األجنبية واالحتالالت اخلارجية ،واعتداءات املحتلني
الغاصبني ألرض فلسطني ،ليس انطال ًقا من موقف آين ومؤقت ،وإنام انطال ًقا من موقف
قيمي مبدأي رائد يف مواجهة كل أشكال التدخالت واالحتالالت ،حيث انطلق يف مواقفه
مهه
من رؤية اإلسالم ّية بعيدة املدى ،كام أرشنا إىل ذلك يف سياق هذا الكتاب ،حيث كان ّ
وشغله الشاغل احلفاظ عىل متاسك األمة ومكوناهتا ،من خالل العمل عىل نرش الوعي،
والتثقيف بثقافة الوحدة والتقارب.

ويف تأكيده عىل مبدئية قضية الوحدة ،وأهنا تشكل حجر الزاوية يف إعادة بناء هذه األمة،
يورد الشيخ الصفار حشدً ا هائلاً من النصوص الدينية التي تؤكد أمهية الوحدة والتعاون،
وأهنا من أساسيات املبادئ اإلسالمية ،وتنهى عن التفرقة واملعاداة ،حيث يقول «إن قضية
الوحدة والتعاون بني املؤمنني حتتل موق ًعا ها ًّما يف ثقافة اإلسالم وتعاليمه ،واملؤمن ليس
خمريا بني السلوك الوحدوي واألخالقية التعاونية وبني التفرقة واخلصام ،بل إنه ملزم
ً
الصف ومل الشمل ،ومكلف باالبتعاد عن التفرقة والبغضاء،
من قبل ال َّله تعاىل بوحدة ّ
إهلي عىل كل مسلم مراعاته وتطبيقه ،والتفرقة
فالوحدة والتعاون واجب
رشعي وتكليف ّ
ّ
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والعداوة بني املؤمنني عمل حمرم وجريمة نكراء حيرم اقرتافها وممارستها».

(((

إن التنبه إىل أمهية التصدي للتدخالت اخلارجية ،وتعكري مياه جمتمعاتنا الداخلية ،يبقى
منقوصا ما مل يقرتن بأولية تنقية هذه املياه وتصفيتها من الداخل ،من خالل رفع مستوى
ً
احلصانة املجتمعية املبنية عىل عقد املواطنة ،واالنخراط اجلاد يف تطوير عقد اجتامعي يؤدي
أهم
إىل والدة استقرار عىل مستوى اهلوية الوطنية اجلامعة؛ ألن اهلوية اجلامعة هي من ّ
العوازل يف مواجهة املؤامرات اخلارجية والتصدي هلا.

والرصاحة تقتيض القول ،إن قدرة اخلارج عىل التمدد إىل وسط جمتمعاتنا ،واللعب
امللحة
بمكوناهتا ،ما كان ممكنًا أن حيدث ،لوال التأجيل املزمن ملعاجلة أسئلة اإلصالح ّ
واملح ّقة .فليست أجندة اإلصالح هي التي استدعت اآلخرين إىل مكوناتنا املجتمعية،
بل النكوص املريع عن معاجلة هذه املطالب ،ولن يكون جمد ًيا بعد اليوم تأجيل استحقاق
اإلصالح ،أو املامطلة يف حتقيقه ،أو ختوين من ينادي به كونه مطل ًبا خارج ًّيا ،فاملدخل إىل
استقرار جمتمعاتنا وسالمتها هو فتح الباب ،من دون تردد ،أمام مرشوع إصالحي وطني،
يزواج بشكل خلاّ ق بني موجبات االستقرار واستقرار اهلوية.
لقد اجتهد الشيخ الصفار يف العمل عىل اكتشاف جوهر الدين ،وما خيتزنه من
خصائص وسامت وقيم وفضائل ،تدعو إىل التسامح واحرتام اآلخر واالنفتاح عليه،
وترسخ السلم ،وتنبذ العنف بكافة أشكاله ،وترتقي بأخالقيات احلوار ،والفهم املتبادل،
والتعامل اخللاّ ق والنبيل بني الناس ،مهام كانت انتامءاهتم ،ونبذ ثقافة الكراهية والعدوان،
وجتاوز القيم الرديئة والسلبية ،التي تدعو إىل االنكفاء واالنغالق.

ينوه الشيخ حممد مهدي
ويف تقديمه لكتاب الشيخ الصفار التعددية واحلرية يف اإلسالم ّ
شمس الدين بالكتاب ،ويعتربه أحد الكتب اجلديرة بالعناية والرعاية واالنتفاع ،فالكتاب
ماسة ومتنامية يف جمتمعاتنا اإلسالمية ،التي
كام يعتقد الشيخ شمس الدين ،يل ّبي حاجة ّ
تعصف هبا خالفات مذهبية وطائفية ،وخالفات بني املسلمني امللتزمني وبني املسلمني

((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم ـ ص 154
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الذين يعملون يف احلقل السيايس عىل خلفيات من داخل أطر تنظيمية غري إسالمية ذات
طابع قومي أو غري قومي ،وكذلك بعض املجتمعات تعصف هبا اخلالفات الدينية بني
املسلمني وغريهم ،وهذا الكتاب كام يقول الشيخ شمس الدين ،من األبحاث التي
ترشح وجهة نظر اإلسالم الرحبة واملنفتحة يف التعايش مع األغيار ،ويلبي حاجة ماسة
يف جمتمعاتنا ،حيث يعالج ويبحث موضوع التنوع ،ويشق طري ًقا يف جمال غري مطروق يف
األبحاث الفقهية والفكرية اإلسالمية.

كبريا
وزيادة عىل ذلك ينوه الشيخ شمس الدين بالشيخ الصفار ،لكونه و ِّفق توفي ًقا ً
يف إثارة األسئلة الصعبة يف هذا احلقل ،وو ِّفق إىل حدٍّ كبري يف تقديم اإلجابات املالئمة
وفقها من التنوع والتعدد
فكرا
ً
عن هذه األسئلة ،التي أظهر فيها أن املوقف اإلسالمي ً
هو موقف إجيايب وليس سلب ًيا ،فاإلسالم يعطي رشعية الوجود يف العقائد واملذاهب
واالجتاهات الفكرية املخالفة له ،وال يفرض عىل أصحاهبا اإلذعان له من دون قناعات،
(((
وال يكره عىل اعتناقه أحدً ا.
لقد سعى الشيخ الصفار قدر ما يستطيع من جهد ،ومن خالل تبني وإعالء املفاهيم
الصحيح ،وأن
الدينية األصيلة والرتويج هلا ،إعادة توجيه البوصلة نحو موقع التحدّ ي ّ
خياطب عقل الكثري من العلامء والفقهاء والنخب لكي يتوازنوا يف مواقفهم ،وليكونوا
بعضا ،فمجتمعاتنا اليوم أحوج ما تكون إىل بلورة كتلة
أكثر د ّق ًة يف احلكم عىل بعضهم ً
وحدوية تارخيية ،حتفظ لألمة مكانتها وموقعها بني الشعوب واألمم ،إال أن املأساة تبدو
كبريةً ،ويف هذه املرحلة َّ
بالذات ،حيث إن من يتبنى خطاب الوحدة يبدون قلة وفئة قليلة
من الناس ،يف هذا الزمن الصعب الذي تدور فيه الدَّ وائر عىل الكثريين ،فيشهرون سالح
املذهب ّية والعصب ّية قبل أن يتب ّينوا ويتث ّبتوا ،ومن دون أن يد ّققوا يف حجم اهلجمة الكربى
ا ّلتي تستهدف األ َّمة.
مثريا يف تكريس
ويتهم الشيخ الصفار بعض الكتاب واملفكرين بأهنم لعبوا ً
دورا ً

((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 12
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حالة اجلهل والتضليل اإلعالمي لدى كل مذهب جتاه سائر املذاهب ،حيث يقدم أولئك
الكتاب صورة خاطئة تنطوي عىل اجلهل واملغالطات عن هذا املذهب أو تلك الطائفة،
أما لغرض يف نفس الكاتب ،أو العتامده عىل املصادر املعادية واملناوئة للجهة التي يكتب
(((
عنها ،أو لتقصريه يف البحث واملرجعة.

سلبي يف جمتمعنا ،كام يؤكد الناشط حممد سعيد طيب يف تقديمه
دور
ٌّ
لقد كان للنخبة ٌ
لكتاب الشيخ الصفار املذهب والوطن ،نتيجة القطيعة الثقافية ،وغياب فضيلة احلوار
الفكري ،وثقافة التسامح ،وجلوء بعض رموز النخب الثقافية وبانتهازية صارخة إىل
أساليب القمع واإلقصاء وتأليب السلطة ،مما انعكس سل ًبا عىل تطور الفكر يف الوطن،
وأرضت باملسار الثقايف وبمصداقيته وقدرته عىل اإلقناع ،وتأهله ملامرسة دوره الفاعل يف
إشاعة الوعي وترقية احلياة.
ويلفت الطيب إىل أمهية أن متارس النخب الفكرية والثقافية بمختلف توجهاهتا،
دورها يف تفعيل ثقافة احلوار بروح وطنية ومسؤولية واعية ،بعيدً ا عن االستبداد واإلقصاء
والوصاية وتبني اآلراء املسبقة ،والتصورات النمطية ،وا ّدعاء امتالك احلقيقة ،حيث أصبح
ذلك اليوم رضورة وطنية ،لصياغة جبهة وطنية متامسكة ،تأمينًا للوحدة الوطنية والتصدي
(((
للتحديات اخلارجية والداخلية عىل حدٍّ سواء.

ويشري الشيخ الصفار إىل أن التسامي عىل عوامل اخلالف والتمزق والقطيعة والتنافر،
وحتقيق الوحدة اإلسالمية والوطنية لكل جمتمع يف بالد املسلمني ،واالرتقاء هبا إىل مستوى
التعايش احلضاري ،متيل عىل رجال الدين القيام بأهم دور يف الدعوة إىل الوحدة والوئام،
وحتذير الناس من النعرات القومية والفتن الطائفية ،حيث ال جيوز أن يامرس عامل الدين
دور إذكاء روح التعصب املذهبي بمربرات واهية زائفة ،كام أن عىل رجال الفكر واإلعالم
مسؤولية توجيه أقالمهم وجهودهم ،إلشاعة روح التسامح والتقارب ،وحماربة توجهات
((( من كتاب التعددية واحلرية يف اإلسالم .ص 284
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(((

لقد أخذ الشيخ الصفار عىل عاتقه املسامهة يف مواجهة خطاب التطرف والتحريض
والتعبئة ضد اآلخر واملدّ الطائفي البغيض ،والتحذير من خطورة احلوادث والنزاعات
الطائفية ،والتنبيه من منزلقات حاالت الرصاع املذهبي ألغراض سياسية ،وتعرية
إحساسا منه بالواجب وبعظيم املسؤولية يف هذه
سياسات التمييز الطائفي بني املواطنني،
ً
احلق يف الدعوة إىل الوحدة والتقارب
الظروف العصيبة ،حيث أخذ ،كام يقول ،جياهر بكلمة ّ
مرت به املنطقة من
والتآلف ،وجماهبة حاالت التفرقة والتمزق واالنقسام ،متفاعلاً مع ما ّ
مها يف نرش الوعي والتبشري
أحداث عاصفة ودامية ،وتدخالت واحتالالت أجنبية ،مسا ً
بثقافة الوحدة والتقارب بني أبناء األمة والوطن ،عىل الرغم مما اكتنف هذا العمل من
والرخيص من أجل
صعوبات بالغة ومريرة ،وما تكلفته من أثامن باهظة ،داف ًعا من الغايل ّ
صون وحدة األ ّمة ا ّلتي ال تزال تتداعى األمم عليها ،كام تتداعى األكلة عىل قصعتها.

وأخريا ،ال ينبغي هلذا العمل أن حيسب بأنه ٌ
جمرد جهد تنويري
تريف ،أو أن يظل ّ
عمل ٌّ
ً
فقط ،أو مسألة أفكار ورؤى ختتمر وتُقرتح يف الذهن ،أو جمرد آمال وأشواق ورغبات
وامللح أن يتحول إىل مرشوع أكرب وأوسع وأشمل من
ُيتجادل حوهلا ،بل من الرضوري
ّ
أجل التغيري ،يتحول إىل فعل بناء عىل أرض الواقع اليوم وليس غدً ا ،وعمل اسرتاتيجي
بعيد املدى ،ويف صلب اخلطط والتصورات التي تستهدف خلق وبناء قيم ملزمة ومسؤولة
ترتبى عليها األجيال منذ الصغر ،للتحول بعد ذلك إىل جزء من النسيج العقيل والفكري
واختيارا ،من خالل القدرة عىل
الذي ينعكس عىل السلوك واملامرسات يف احلياة طواعية
ً
االندماج يف العرص ،والقابلية عىل استيعاب املفاهيم والتحوالت املعارصة ،فالرهان عىل
حتديث البنية الثقافية ،والتأسيس لقيم بديلة ،ونقل املجتمع من نسق ثقايف مهرتئ ،إىل
نسق ثقايف آخر حديث ومتطور ،ال جيب أن يكون عملاً شكل ًّيا وجاه ًيا ،يتمظهر يف أشكال
وأعامل دعائية وإعالمية دون الولوج إىل عمق الفعل التغيريي وجوهره.

((( من كتاب التنوع والتعايش .ص 158
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إن حلم التغيري ال يمكن أن يتحقق بمجرد التفكري فيه وختيله ،وال باملامرسات العفوية
والعشوائية ،وإنام هو حلم حيتاج إىل أن يتبلور يف صورة برنامج تفصييل حيقق اآلمال
والطموحات ،ويتواءم مع املتغريات العرصية ،ويقدم إجابات مقنعة عن كل األسئلة التي
تفرضها احلياة املعارصة ،ومتطلبات تسيري املجتمعات احلديثة وطموحاهتا ،من خالل
تفعيل دور االجتهاد وفهم النصوص يف ضوء املتغريات واملستجدات ،عىل الرغم من
أساسا من صعوبة املواءمة بني االعتامد
الصعوبات الكثرية التي تواجهها جمتمعاتنا ،الناتج ً
عىل النقل ،دون إعطاء مساحة واسعة من عمل العقل.
من املؤكد والطبيعي أن تأسيس ُبنى حتتية هلذه الثقافة البديلة ،ينطلق من خالل
بلورة خطط واسرتاتيجيات تعيد صياغة األسس التي تقوم عليها أسس الرتبية والتعليم
والتثقيف ،وتتطلب سياسات وبرامج تشارك فيها كافة مؤسسات املجتمع ،ابتدا ًء من
الدولة وأجهزهتا املختلفة إعالمية وتربوية ،إىل املدارس واجلامعات ودور العبادة واألندية،
وانتها ًء بمؤسسات املجتمع املدين املختلفة ،أو أي أطر أخرى هلا إسهام يف تشكيل ثقافة
الفرد ،عىل اعتبار أن املدخل الصحيح إىل جتديد وتنمية البنية الثقافية هو الفرد نفسه ،وال
يمكن أن تبلغ هذه التنمية أهدافها إال إذا قامت عىل دعامتي التعليم والثقافة.
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