ثقافة التسامح والتعايش مع اآلخر:
الثقافة بني التنوير والتكفري
أ.د .صالح خليل أبوأصبع*
أوالً .مدخل
نعيش أجواء االقتتال والتوتر وعدم اليقني والشك وعدم التسامح والتعصب الفكري والقبيل
والطائفي وعدم الثقة وفقدان الشعور باألمان واألمن االجتامعيني  ...نعيش ذلك مع فقدان القدرة
عىل التواصل بعضنا مع البعض اآلخر بطريقة فعالة  .أطياف املجتمع تعيش يف حاالت جزر منعزلة
 ..رشائح املجتمع املتنوعة :العامل ،أصحاب أعامل ،املعلمون  ،املزارعون  ،البدو الجنود  /الضباط
..املرأة والرجل الشباب والشيوخ الخ إنها فوارق ليست اقتصادية وليست مراكز اجتامعية فحسب
 ..إنها حواجز ثقافية واتصالية تحيلنا يف الوطن العريب إىل ظرف استثنايئ يغمره االقتتال والدمار .
ومل تفجر دولة الخالفة اإلسالمية املساجد والكنائس واملقامات الدينية فحسب بل فجرت معها يف
املجتمع العريب واإلسالمي حالة التنوير.
فالتنوير ليس ظرفاً استثنائياً إنه حالة وعملية تنبع يف املجتمع من خالل املعاناة والنضال وأداته
العلم والبحث العلمي وحرية التفكري والعقيدة  ،فكام حصل يف الغرب كان التنوير تتويجاَ لنضاالت
من أجل سيادة العقل واملساواة والتسامح واحرتام كرامة اإلنسان والحقوق وحرية الفكر واملعتقد.
* باحث وأكادميي فلسطيني
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هذه حالة عرفتها املجتمعات اإلسالمية يف ظل الخالفة األموية والعباسية ،وعرفتها األندلس .وكنا
نجد أخالطاً من األجناس واملعتقدات تتعايش معاً  ،ويتبوأ فيها أفراد من أديان واصول مختلفة
مراكز مرموقة يف تلك املجتمعات .
وما كان مرد النهضة التي نفتخر بها يف تاريخنا اإلسالمي إىل الدين كعقيدة فحسب ،بل يعود إىل
ما وفّره هذا الدين من التسامح وحرية الفكر واملعتقد يف عيش مشرتك  ،مام أتاح نقل العلوم
والفلسفات عن اليونان والهند وغريهام دون أي حرج ،لتكون الحضارة اإلسالمية يف العصور
الوسطى هي قمة الحضارة اإلنسانية التي كان األوروبيون إليها يرنون ويتعلمون لغتها وينقلون
تراثها.
والذي يجري يف الوطن العريب من مظاهر التكفري اليوم ال ميكن أن نفهمه دون معرفة الظروف
التي آلت إليه من حالة اإلرباك الفكري والتعصب واإلقليمية والطائفية والعشائرية.
إن نظرة إىل ستينات القرن العرشين تحيلنا إىل مجتمعات عربية متور بالحلم القومي يف النهوض
والعدالة والحرية والوحدة وتحرير فلسطني .مجتمعات عرفت تأسيس العديد من الجامعات
العربية  ،وشهدت نهضة علمية وفرت املدارس والجامعات التي أصبحت متاحة لعامة الناس،
وشهدت نهضة صحافية وإعالمية واسعة  ،وشهدت نهضة فنية كبرية يف مجاالت املرسح والسينام
والفن التشكييل واملوسيقي والغنايئ  ...وقادت جميعها إىل حركة تنوير شاملة يف املجتمعات
العربية .وأتاحت ثقافة التنوير هذه املجال لكل األفكار واأليدولوجيات أن تتواجد وأن تتعايش
معاً  ،وكانت الخالفات الفكرية والحزبية ليست سبيال للتناحر بل للتنافس  .وكنا نجد يف األرسة
الواحدة االشرتايك ،مع أخ مسلم مع القومي ،ويعيش يف الحي الواحد املسلم بجانب املسيحي ،ال
يشء كان يدعو إىل التناقض أو الرصاع  ،كان املجتمع فيه لحمة االنتامء إىل الوطن  ،ومعتقدات
الفرد وأفكاره تخصه وحده ،فالدين لله والوطن للجميع.
أظن ان هزمية حزيران كانت مفرتق الطرق ،وكانت بداية التمزق يف املجتمعات العربية ..ليس
فقط ألن الهزمية حطمت األحالم العربية يف التحرير والوحدة  ،بل ألنها ايضاً هزمت األيدولوجيات
السائدة  ،وكرست مفاهيم السلطوية يف املجتمعات التي ال تتيح الفرصة للتعبري عن الرأي ،
وتخنق بذور الدميقراطية يف املجتمعات  ،ولذا كان منو الفكر الديني األصويل منوا ً رسيعاً  ،للبحث
عن خالص يستند إىل فكرة أن الرجوع إىل كتاب الله سوف يكون هو السبيل للخروج من أزمة
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املجتمعات .ولقيت هذه الحركات اإلسالمية دعامً رسمياً من الحكومات بطريق مبارش أو غري
مبارش  ،كان هذا واضحاً يف مرص يف عهد السادات الذي لقب نفسه بالرئيس املؤمن  ،وكان هذا
واضحاً يف األردن حيث أتيح لحركة اإلخوان املسلمني فرصة مل تتح لألحزاب األخرى حرية الحركة
الجامهريية  ،بل أتيح لها الدخول إىل وزارة الرتبية والتعليم واستالم زمامها لعدة عقود(.)1
وكانت األنظمة السياسية العربية تنظر بعني الشك والخوف من القوى الراديكالية اليسارية
والقومية واالشرتاكية التي كانت لها برامجها الفكرية والسياسية التي كانت تتناقض مع الواقع
القطري واملشاريع السياسية لألقطار العربية .
وعىل هامش القوى اإلسالمية الرئيسية والقوى الراديكالية  ،كانت تنمو قوى دينية متعصبة ال
تقرأ الدين بعني العرص الذي تعيشه  ،قوى وجدت من يُس ّهل وجودها ومن يدعمها مالياً  ،ليست
يف حقيقتها خدمة للدين بل لتحقيق أجندات سياسية  ،يف ظل ظروف قمعية تعيشها املجتمعات
العربية  ،مجتمعات يعشعش فيها الفساد والوساطة واملحسوبية والظلم االجتامعي  ،مجتمعات
تنعدم فيها الدميقراطية وتزيف فيها االنتخابات وينجح فيها الحاكم بنسبة  ، %99ويظل الحاكم
الجمهوري عىل الكريس إىل أن ميوت أو يُنتَزع منه انتزاعا  ،ويسعى لتوريث الحكم ألبنائه  ،شهدنا
هذه الحالة يف سوريا وكانت تسري مرص وليبيا واليمن عىل نفس الخطى.
لقد كانت الحالة العربية مهيأة للبحث عن حلول ،وكانت هذه الحالة مهيأة أيضاُ لتنفيذ املخططات
الغربية -وتحديدا ً األمريكية -لتمزيق الوطن العريب املمزق إىل كيانات أكرث متزيقاً  ،وكان من السهل
اخرتاق الحالة العربية من قبل الغرب  ،بدعمهم القوى التي تعمل عىل إذكاء الرصاعات الطائفية
ليربز عىل السطح متزيق وحدة الدين الواحد  ،وليصبح الرصاع يف بعض مظاهره ليس رصاعاً عىل
السلطة  ،ولكنه رصاع عىل صحة العقيدة لدى جميع مكونات املجتمع الشيعة والسنة والعلويني،
واألزيديني واملسيحيني واألكراد واألمازيغيني ...ألخ
هكذا يتمزق املجتمع بينام ينعم الكيان الصهيوين بالراحة  ،ويعمل عىل تقسيم املسجد األقىص
وبناء الهيكل والعرب يتفرجون ..
هكذا أصبح تكفري القوى التي تخالف داعش وجبهة النرصة وأحرار الشام مثالً مربرا ً لقتل كل من
يختلف معهم ،أو يختلف عنهم  ،او يخالفهم الراي  ،.وكأنهم مل يقرأوا قول رسول الرحمة حني
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بعث جيشً ا ( :انطلقوا باسم الله ،ال تقتلوا شيخاً فانيًا ،وال طفالً صغ ًريا ،وال امرأة ،وال تغلوا ،وضموا
غنامئكم ،وأصلحوا وأحسنوا ،إن الله يحب املحسنني)
وكأنهم مل يقرأوا وصية الخليفة أيب بك ٍر الص ّديق ريض الله عنه عندما و َّج َه قائ َد ِ
جيشه إىل بال ِد
الناس ! ِقفُوا أُ ْو ِصي ُك ْم ب َعشرْ ٍ ،فا ْح َفظُوها
ِ
الشام أسام َة ب َن َزيْ ٍد ريض الله عنهام  ،التي جاء فيها (:أيُّها ُ
ع ّني :ال تخونُوا ،وال ت َ ُغلُّوا ،وال تمُ ثِّلوا ،وال تقتُلُوا طفالً صغريا ً ،وال شيخاً كبريا ً ،وال امرأة ،وال ت َ ْع ِقروا
َ
وسوف
نخالً وال ت ُ ْح ِرقُوه ،وال ت َ ْقطَعوا شَ َج َر ًة ُمثْ ِم َرةً ،وال تَ ْذبَ ُحوا شا ًة وال بقر ًة وال بعريا ً إال لَأمكَلَ ٍة.
أنفسهم له ،وسوف تَ ْق َد ُمون عىل
مت ُّرو َن
ٍ
أنفسهم يف َّ
الصوامعِ ،فدعوه ْم وما ف ّرغُوا َ
بأقوام قد ف َّرغُوا َ
الطعام ،فإذا أكلْتُ ْم منها شيئاً بع َد يش ٍء ،فاذكُروا اس َم الل ِه عليها)..
قوم يأتونكم بآني ٍة فيها ألوا ُن
ِ
ٍ

ثانيا.مفهوم الثقافة:
مصطلح الثقافة من املصطلحات التي تحمل دالالت تتصف بالعمومية حيناً وبالخصوصية حينا
آخر ،وترتاوح بني الدالالت األنرثوبولوجيا االجتامعية للثقافة والدالالت األدبية للمصطلح.
وقد الحظ د .مصطفى حجازي أن مفهوم الثقافة يخرج مبعان ثالثة أساسية :معنى لغوي ،آخر
فكري ،وثالث اجتامعي .وقد تبنى د .مصطفى حجازي تعريف تايلور  Taylorللثقافة مبفهومها
االجتامعي الواسع وهو أكرث التعريفات شيوعاً يف الدراسات االنرثوبولوجية ،وهذا التعريف يرى
أن الثقافة "هي تلك املجموعة املركبة التي تتضمن املعارف واملعتقدات والفن والحق واألخالق
()2
واألعراف وكل االستعدادات والعادات األخرى التي يكتسبها اإلنسان باعتباره عضوا ً يف املجتمع".
ويخلص د .مصطفى حجازي ورفاقه إىل أن الثقافة هي ....." :مجمل ما يقدمه املجتمع ألبنائه من
عادات وقيم وأساليب سلوك وتوجهات وعالقات وأدوار وتقنيات يك يتعلموها ويتكيفوا معها،
فهي منط معيشة للجامعة ال أكرث وال أقل .إنها طريقة ائتالف هذه العنارص معاً يك تكون كالً يعطي
للجامعة طابعها املميز ،وكياناً من أساليب السلوك والعالقة والتعبري .ومع أن املقومات األساسية
للثقافة متقاربة يف مختلف املجتمعات إال أن هناك اختالفاً يف التآلف يعطي بنى مختلفة ومتفاوتة
يف درجة تعقيدها ،وهو ما مييز ثقافة عن أخرى(.)3
وتتكون الثقافات من مامرسات ومعتقدات دينية وتربوية وغذائية وفنية ولعبية  ،وتتعلق كذلك
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بقواعد تنظيم القرابة والعائلة والتجمعات السياسية  ،وتحتل فيها املامرسات واملعتقدات املرتبطة
بالجسد والصحة واملرض موقعاً هاماً  .ويتطلب نقلها واستيعابها وقتاً كافياً  .إنهام يتطلبان وقتاً
كثريا ً (.)4
وكام يرى الباحثان هريسكوفتز Herskovitsورفيقه باسكوم "Bascomأن الثقافة ال تضم فحسب
املؤسسات االجتامعية وأشكال السلوك املكتسب التي تنبثق منها ،بل تضم أيضاً تلك املظاهر من
قوى اإلنسان الخالقة ،التي ُمتكِّن الفنان من انتاج يشء جديد متميز ينفرد يف انتاجه ضمن نطاق
األشكال واألمناط التي تعترب جزءا ً من تقاليده ،وتمُ كِّن الفيلسوف أو الكاهن من التوفيق بني
التناقضات الظاهرية يف املعتقدات الدينية ،وتمُ كِّن الراوي من االهتداء إىل نقطة تحول جديدة يف
موضوع إحدى القصص املألوفة ،وهي التي تمُ كِّن املخرتع من إدخال تغيريات تكنولوجية تستند إىل
معارف سابقة .وال تقترص الثقافة عىل املؤسسات التي تتحكم يف ردود فعل اإلنسان تجاه زمالئه
يف املجتمع ،وإمنا تتناول أيضاً أوجه السلوك اإلنساين الخارجة عن نطاق املؤسسات كاللغة ،والعالقة
بني اللغة والسلوك ،والعالقة بني الشخصية والثقافة ،ونظام القيم الذي منح داللته لطرق السلوك
()5
املقبولة عند أي شعب من الشعوب".

ثالثا .مفهوم التنوير
إن التنوير حركة مجتمعية تُعبرِّ عن حالة فكرية ،تسود مجتمعاً ما  ،تستند إىل العقل والعلم
واملساواة والحرية والعدالة والتسامح  .ويعرب مصطلح التنوير عن حقبة كام يعرب عن حركة
فكرية وكام يعرب عن أدوات  ،ومن ناحية زمنية قد يكون حالة مؤقتة أو حالة مستمرة  . ..ويوجد
التنوير يف كل مجتمع ،فالتنويركام يرى حسن حنفي " يظهر كاتجاه يف كل حضارة ،وليس خاصاً
بالحضارة األوروبية وحدها ،بل إنه ميكن القول إن التنوير يف الحضارة األوروبية تراكم تاريخي
طويل صبت فيه إبداعات األمم السابقة عرب التاريخ .ثم ذاع من خالله نظرا ً لحداثته وانتشاره
وملركزيته واستعامره وهيمنته ،ومحاولته القضاء عىل ثقافات األطراف .فنيس الناس تاريخ التنوير
وأنه حركة موجودة لدى كل شعب ،ويف كل حضارة ،بعد أن أصبحت الحضارة األوروبية هي
()6
ممثلة الحضارات اإلنسانية كلها.
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أ-التنوير يف الغرب
ارتبط التنوير يف الغرب بسيادة العقل والنهوض باملعرفة وترويج العلم  ،وإصالح املجتمع،
والتجريبية والرصامة العلمية .والدميقراطية واملساواة والحرية الشخصية والحرية الكاملة
يف التفكري والتعبري ،والحد من السلطة الدينية ،والفصل الكامل بني الكنيسة والدولة ،وإزالة
تجاوزات الحكومة  ،وكرس الدائرة املقدسةاملتمثلة بالعالقة املرتابطة بني االرستقراطية الوراثية
وقيادة الكنيسة التي منحت الحق اإللهي للملوك يف الحكم .مام منح امللك صفة الحكم اإللهي ،
باعتباره حاكامً مطلقاً يتمتع بهالة من القدسية واالحرتام الديني ،وميتلك سلطات غري محدودة.
ويرىحسن حنفي أن التنوير " موقف فلسفي يقوم عىل عدة مفاهيم رئيسية تنتظم فيام بينها
يف تصور واحد للعامل مثل :العقل ،والطبيعة ،واإلنسان ،والحرية ،واملساواة ،والتقدم .فالعقل ضد
التقليد املوروث من أجل إفساح املجال لإلنسان لتأسيس نظرية جديدة للمعرفة تقوم عىل استقراء
قوانني الطبيعة ،واالعتامد عىل الحس والتجربة بعد أن مل تثبت املعارف املوروثة القدمية من
الكنيسة وأرسطو أمام النقد العقيل العلمي الحديث .والطبيعة كتاب مفتوح ضد الكتاب املغلق،
املوسوعة القروسطية واألرسطية .لها قوانينها الثابتة ونظامها الحتمي .هي مصدر كل علم ومعرفة.
إليها يتوجه العقل ليستقرئ قوانينها بدال من استنباطها من عقائد نظرية ومذاهب موروثة أو
نصوص مكتوبة سلفاً .واإلنسان مركز الكون وله الخالفة يف األرض والوراثة للصالح .وهو خالق
أفعاله ،حر مختار مسؤول ،قادر عىل التمييز بني الخري والرش .ثم تتحقق حريته يف املجتمع يف
النظام الدميقراطي الذي تتحدد فيه سلطة الحاكم باملحكوم عن طريق العقد االجتامعي .فالحاكم
()7
يحكم باسم الشعب ،باسم األمة".
ب -التنوير عند العرب
عرف الوطن العريب بوادر التنوير يف مطلع القرن التاسع عرش نتيجة عوامل مختلفة أهمها
االتصال املبارش بالغرب -عن طريق البعثات التعليمية وحملة نابليون عىل مرص واالرساليات
التبشريية  -ودخول املطبعة وانتشار املدارس والصحافة خصوصاً يف مرص وبالد الشام وتونس.
وكانت حركة التنوير حركة فكرية تستهدف تحقيق تقدم اإلنسان العريب يف جميع املجاالت
السياسية والفكرية والعلمية واالجتامعية واالقتصادية ،لتحقيق نهضة تضمن حرية االنسان
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وتحرير فكره وإرادته وخياراته ومتكني سيطرة العقل عىل جميع مناحي الحياة  ،لتحقيق الحرية
والدميقراطية والعدل واملساواة.
وحصلت البالد العربية يف القرن العرشين عىل استقالالتها  ،وشهدت حركات تنويرية مع انتشار
التعليم األسايس والجامعات ووسائل اإلعالم الجامهريية عىل الرغم من حركات الجذب العكيس
باالرتداد إىل املايض عرب مقولة ليس يف اإلمكان أبدع مام كان .
وحينام عرب الوطن العريب إىل القرن الحادي والعرشين بات املرء ينظر إىل واقعه متحسرّ ا وآسفا
وهو يراه يرتد إىل الخلف بعوامل داخلية وخارجية ،إذ يشهد التعليم عىل الرغم من انتشاره
مستويات متدنية من املخرجات سواء يف التعليم املدريس أو الجامعي ،.ويشهد كذلك تراجعاً يف
االهتامم بالعلوم الطبيعية والفلسفة  ،ويعاين من قمع الحريات الشخصية والفكرية مام يشري إىل
أن أساسيات النهضة والتنوير باتت يف تراجع .إذ أن هذا التقهقر ابتدأ يف الثلث األخري من القرن
العرشين وما زال مستمرا.
وقد اهتم الرواد األوائل للنهضة بقضية الحرية والنهوض الفكري أمثال رفاعة الطهطاوي وجامل
الدين االفغاين وقاسم أمني وخري الدين التونيس والكواكبي وأديب اسحق وشبيل الشميّل  ...وغريهم .
لقد قام رواد التنوير هؤالء بخوض معركة التجديد يف املجال الديني و السيايس ،ليواجهوا
السلطة السياسية املستبد ة من الرؤساء القساة الجهالء وسلطة املحافظني من العلامء الغفل
األغبياء حسب تعبري الكواكبي يف كتابه «طبائع االستبداد »

رابعا .ثقافة التكفري
أ -ثقافة التكفري وتجاهل أسس التسامح يف اإلسالم
تنبع ثقافة التكفري من تحجر يف فهم البعض لنصوص الفكر الديني إذ اعتمدوا ح ْرفية التفسري.
ويرى أحد الباحثني" :إن انبعاث جامعات تكفريية مثل داعش ليس سببه وجود نص ترايث يعزز
اتجاه التكفري ،بل وجود ظروف سياسية واقتصادية تجعل من توظيف هذا النص ،ومن التحشيد
والتعبئة عربه ،أمرا ً ممكناً .لكن هذا ال ينفي أهمية دراسة املكون اإليديولوجي لداعش ،وفهم
االرتباط بينه وبني الوهابية ،لفهم سلوكيات ومامرسات هذا التنظيم ،وطبيعة التأصيل العقائدي
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للعنف الذي ميارسه ،من دون الوقوع يف شرَ َ ك اعتبار العنف ظاهرة سلفية وهابية ،وتنايس دوافع
()8
العنف املختلف.
واليوم يعترب تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام و تنظيم "جبهة النرصة" ،ممثلني للفكر
السلفي الجهادي التكفريي ،وهام من أكرث تنظيامت الحركات اإلسالمية عنفاً يف تاريخنا املعارص .
ويعتمد خطابهام الديني املتعصب بالتوجه إىل طائفة السنة .كام يتبنيان العنف واإلرهاب كنهج
لتحقيق أهدافهام.
ورغم تقاسمهام لنفس املرجعية األيديولوجية املتطرفة ،إال أن تنظيم "النرصة" يتهم مقاتيل
"داعش" بالتشدد يف تطبيق الرشيعة ،وقد تحولت خالفاتهام إىل حرب طاحنة بينهام .ومل يستنث
تعصب "داعش" ،حتى حلفائها املوضوعيني يف األزمة السورية مثل "الجيش السوري الحر" الذي
()9
كفره التنظيم واتهمه باالرتداد عن الدين اإلسالمي.
إن التكفري والحكم بالردة موجود عند تنظيم داعش ،خصوصاً ملن يختلف معه أو يخرج عىل
الطاعة املطلقة لقيادته ،وقام بالتقتيل دون رحمة لكل من يخالفه وكانت بعض مجازره قتل املئات
من عشائر البومنر السنية  ،وكان قد فعل مثل ذلك بأفراد قبيلة الشعيطات يف دير الزور.
ويرى الكاتب السعودي بدر اإلبراهيم أن " التكفري هنا هو دافع للقتال ،واالرتباط وثيق بني التكفري
والقتال يف الخطاب الوهايب ،فتكفري أهل مدينة أو قرية موجب لقتالهم ،يك يخضعوا للدولة املمثلة
للتوحيد ،وهذا أمر يتبناه داعش بال مواربة .والقتل مل يكن فقط يف الحروب ضد مخالفي الوهابية،
بل تجاوزه إىل عمليات اغتيال لشخصيات معينة يف غري أوقات الحرب ،كاغتيال أمري بلدة العيينة
عثامن بن معمر وهو يف مسجده بعد أدائه صالة الجمعة ،بسبب االشتباه بتآمره عىل الدعوة
الوهابية ،رغم أنه كان يف الظاهر حليفاً ،ويُذكر هذا باالغتياالت التي يقوم بها داعش تجاه من
يعتربهم صحوات ،ويشتبه بأنهم يتآمرون عليه ،وإن كانوا من صفه .وال يتوقف األمر عىل استحالل
()10
الدماء ،بل حتى أموال الكفار مستحلة ،أي أن التكفري يرشعن رسقة مال من يتم تكفريه.
ويرى عيل أنوزال يف مقالته البحث عن جذور فكر داعش" يف التاريخ اإلسالمي هل مهدت "الوهابية"
الطريق لصعود فكر "داعش" التكفريي أن هناك أوجه شبه ما بني النهج العنيف الذي كانت تتبعه
هذه الحركة "الوهابية" بعد تحالفها مع آل سعود لفرض وجودها ،وما بني العنف الذي يتبناه
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تنظيم "داعش" لفرض أفكاره وبسط نفوذه .فام تشهده اليوم مدن العراق وسوريا من تدمري
للمساجد والحسينيات الشيعية وللمزارات والقبور الصوفية ،ومن محاكامت رشعية تقيم الحدود
وتنفذ اإلعدامات الجامعية العشوائية ،نكاد نجد شبيها له يف تاريخ حركة آل سعود املسنودة
بالفكر الوهايب ،ما بني عامي  1904و  ،1925حيث قاموا بتدمري مقابر أهل البيت ،وصحابة الرسول
()11
محمد ،واجتثوا املساجد وبيوت األولياء ،ودكوا القباب واملزارات.
ويؤكد بدر اإلبراهيم وجود الصلة بني فكر داعش الذي ميثل العودة إىل أصول الوهابية ،ولكنه
يرى أنه يناقض بشكل حاد الدولة السعودية الحالية ،وهو ما يجعل التحليالت حول ارتباط داعش
بالسعودية ،أو والدة التنظيم من رحم املؤسسة الدينية الحالية يف السعودية ،أمرا ً خالياً من الصحة،
فالتنظيم يعتمد عىل املبادئ التي يعتقد أن الدولة السعودية قد التفّت عليها ،وينظر للسعودية
نظرته لكل الدول املنحرفة عن تطبيق الرشيعة ،لذلك تنظر السعودية كغريها من دول اإلقليم
إىل التنظيم بقلق ،وهي تتأهب ملواجهته .الرصاع مستمر بني وهابية تسري وفق مقتضيات الواقع،
()12
وأخرى تعود إىل األصول لتهاجم الواقع.
ب -سلوكيات متطرفة وفتاوى تكفريية للمتش ّددين التكفرييني :
تستم ّد داعش روحها العدوانية من فتاوى دينية متطرفة وشاذة  ،التى تعود إىل شيوخ متطرفني يف
العديد من بالدنا العربية واإلسالمية تلك التي ترجع إىل كتب تراثية مثل كتب ابن تيمية وابن قيم
الجوزية ،ويتم ترويجها يف الفضائيات الدينية التي بلغ عددها نحو مئة محطة فضائية  ،وميكننا
تتبع سلوكيات وفتاوى تكفريية للمتش ّددين التكفرييني يف عدة مجاالت :
السب والقذف والطعن يف حق علامء األمة ومفكريها قدميا وحديثا.
ّ .1
 .2عدم احرتام املتشددين وأتباعهم املذاهب األربعة .
 .3رفضهم للتصوف وتكفريهم له بال تفريق بني الصوفية السنية والصوفية الفلسفية.
 .4العداء لألزهر :فهم ينتقدون العقيدة األشعرية التي يدرسها األزهر من ألف عام ،وينتقدون
طريقة تدريسه للفقه القامئة عىل تع ّدد املدارس الفقهية ،ينتقدون احتضان األزهر لجميع املذاهب
الفقهية.
 .5هدم املساجد وبيوت األولياء ،والقباب واملزارات.
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 .6االعتداء وتقتيل كل من يعارضهم من املسلمني الشيعة واملسلمني السنة العرب واألكراد
واملسيحيني واألقليات األخرى.
 .7بيع النساء واألطفال يف أسواق نخاسة.
 .8فتاوى شيوخهم ض ّد املسيحيني:
أ .تحريم بناء الكنائس
ب .فرض الجزية
ج .تحريم إلقاء السالم عىل املسيحيني ومجاملتهم يف أعيادهم.
د .تحريم الوظائف الهامة عليهم.
ونورد هنا أبرز املامرسات املتطرفة الشاذة واملجازر الوحشية وعمليات اإلبادة التي ارتكبها
التنظيم ،ونرشها عىل مواقع التواصل االجتامعي هي:
 .1تفجري داعش وهدمها ألرضحة األنبياء ،وتدمري مراقد الرموز الدينية قبور األنبياء وقبور الصحابة
والصالحني واملساجد امللحقة بها.
 .2تكديس السجناء وتقيديهم من الخلف انتظارا لتنفيذ حكم اإلعدام الجامعي بهم.
 .3إطالق النار عىل املعتقلني بعد تكبيلهم .إطالق النار عىل رؤوس املعتقلني ثم إلقاؤهم يف املياه.
 .4اقتياد عرشات الجنود لحفرة بالصحراء ،وإعدامهم بإطالق النار عليهم.
 .5تدمري املتاحف التاريخية بدعوى أنها بدعة.
 .6ارتكاب املجازر بحق الشبك واملسيحيني واأليزيديني وتهجري  4آالف عائلة مسيحية من املوصل،
واالستيالء عىل ممتلكاتهم بدعوى غنائم.
 .7إرضام النار يف دير “مار بهنام” الذي يعود تاريخه ألكرث من  1800عام .وطرد راهبات الدير
مبالبسهن فقط واالستيالء عىل كل ممتلكاتهن.
 .8قتل 160أسريا شامل تكريت الشهر املايض.إعدام  190شخصا يف تكريت أيضا بني  11و14
حزيران/يونيو .إعدام  175جنديا عراقيا يف تكريت أيضا يف  22متوز /يوليو.
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 .9استباحة داعش للمحرمات واستباحة نساء املغلوبني ،أو الحوريات املرتقبات و بيع النساء
السبايا.وتكشفت الوثيقة املختومة بشعار داعش ،عن أن سعر املرأة اإليزيدية واملسيحية البالغة
من العمر  30إىل  40سنة يصل إىل  75ألف دينار ،أما األعامر من  20إىل  30يبلغ 100ألف دينار،
ومن 10أعوام إىل  20تبلغ قيمتها  150ألف دينار ،أما الطفلة من عمر سنة إىل 9سنوات فكانت
األعىل مث ًنا بـ 200ألف دينار.
 .10اقرتاف مجازر بحق عشائر سنية يف سورية والعراق مثل مجازر داعش بإعدام  700من ابناء
عشرية الشعيطات يف قرى شامل غرب مدينة البوكامل الواقعة عىل الحدود العراقية بريف دير
الزور الرشقي .ومجزرة عشرية البومنر يف محافظة االنبار العراقية ومقتل أكرث من  300شخصاً
بينهم نساء وأطفال".
 .11استوىل مسلحون من «داعش» عىل العديد من املصارف الحكومية واالهلية يف مدينة املوصل
وقاموا برسقة ونهب وسلب ممتلكات مؤسسات الدولة املختلفة ورسقة املال العام باالستيالء عىل
 500مليون دوالر كغنائم حرب بعد االستيالء عىل املوصل يف  8يونيو.
 .12تهريب «داعش» ألكرث من  1400محكوم بجرائم مختلفة من سجن بادوش فاملوصل.
" .13مجزرة سبايكر" بجرمية العرص وجرح العراق النازف ،التي كشف تنظيم داعش عنها بفيديو
أظهر عملية إعدام  1700طالباً وعسكرياً.
 .14إغالق املدارس يف دير الزور بدعوى أن املناهج مناهج كفار لحني اخضاع املدرسني لدورات
رشعية.

خامسا :ما هي الثقافة املطلوبة لتعميم ثقافة التنوير؟
أ-ثقافة التسامح والتعايش و ثقافة التنوير
ب -تعميم ثقافة الحوار و ثقافة التنوير
ج .ثقافة التفكري العلمي و التنوير
أ-ثقافة التسامح والتعايش بني ثقافة التنوير ثقافة التكفري
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قامت ثقافة التكفري بتجاهل أسس التسامح يف اإلسالم املتمثلة بمِ ا جاء يف القران الكريم من آيات
وما جاء يف السنة الرشيفة .ومام جاء يف القران الكريم ما ييل :
رسخ اإلسالم حرية العقيدة والتعايش السلمي بني األديان بقوله تعاىل ( :قل يا أهل الكتاب
َّ -1
تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم ) ويقوم هذا النداء عىل مبدأ االعرتاف باآلخر ( لكم دينكم ويل
دين )
رسخ اإلسالم مفهوم أ َّن الديانات الساموية تستقي من َمع ٍني واحد فقال تعاىل  ( :رشع لكم م َن
َّ -2
وصينا به إبراهيم وموىس وعيىس أ ْن أقيموا ال ِّدين
ال ِّدين ما ىَّ
وص به نوحا ًوالذي أوحينا إليك وما َّ
وال تتفرقوا فيه ) .
تفاضل بينهم ِم ْن حيث الرسالة ،ومن حيث اإلميان بهم ،فقال
َ
رسخ اإلسالم أ َّن األنبياء إخوة ،ال
َّ -3
القرآن الكريم  ( :قولوا آم َّنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإسامعيل وإس َحق ويعقوب
واألسباط وما أويتَ موىس وعيىس وما أويتَ النبيون ِم ْن قبلهم ال نف ِّرق بني ٍ
أحد منهم ونحن له
مسلمون ) .
رسخ اإلسالم أ ْن ال إكراه يف الدين ( :ال إكراه يف ال ِّدين قد تبينَّ َ ال ُّرشد م َن الغ َِّي ف َم ْن يكفر
 -4لقد َّ
َ
استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها ) .
بالطاغوت ويؤم ْن بالله فقد
رسخ اإلسالم مفهوم احرتام أمكنة العبادات عىل اختالف دياناتها  ،قال تعاىل ( :ولوال دف ُع
 -5لقد َّ
مت صوام ُع وبِـيَ ٌع وصلواتٌ ومساج ُد يذكَر فيها اسـم الله كثريا ) .
الناس بعضهم ببعض له ِّد ْ
الله َ
رسخ اإلسالم فكرة الجدل والحوار بالتي هي أحسن بني املسلمني وغريهم  ،قال تعاىل ( :وال
-6لقد َّ
أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن)
تجادلوا َ
رسخ اإلسالم لدى املسلمني البرِ بأهل الكتاب ،و ُح ْس َن ضيافتهم ،قال تعاىل ( :وطعام الذين
 -7لقد َّ
حل لهم. ).
حل لكم  ،وطعامكم ٌّ
الكتاب ٌّ
أوتوا
َ
وقد جاء يف السنة النبوية الرشيفة ما يتعلق بأهل الذمة ما ييل :
رسخ اإلسالم أ ْن ال عداوة بني املسلمني وبني غريهمَ ،
وترك لله أن يحكم بينهم يوم القيامة
-8لقد َّ
قال تعاىل ( :وقالت اليهود ليست ال َّنصارى عىل يش ٍء ،وقالت ال َّنصارى ليست اليهود عىل يش ٍء ،وهم

مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيام كانوا
يتلون الكتاب ،كذلك قال الذين ال يعلمون َ
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فيه يختلفون ) .
-9ولقد عرف اإلسالم أهل الكتاب باعتبارهم أهل الذمة وهذا يعني أن اإلسالم يطالب التعايش
معهم يف سالم ويتحمل مسؤولية حاميتهم وضامن حريتهم يف مامرسة ديانتهم ( من آذى ذميا
فقد آذى الله ورسوله )
 -10عن أسامة  -ريض الله عنه ” -أن النبي  -صىل الله عليه وسلم  -مر عىل مجلس فيه أخالط
من املسلمني واملرشكني  -عبدة األوثان  -واليهود فسلم عليهم النبي  -صىل الله عليه وسلم” .-
متفق عليه.
ُ
رسول الل ِه صلىَّ الل ُه عليه وسلَّم مل ُعا ِذ بنِ جبلٍ حني ب َعثه إىل
-11عن عبدالله بن عباس قال :قال
الي َمنِ :إنك ستأيت قو ًما من أهلِ
الكتاب  ،فإذا جئتَهم فاد ُعهم إىل أن يَش َهدوا أن ال إل َه إال الل ُه وأ َّن
ِ
ٍ
ُ
صلوات
خمس
رسول الل ِه  ،فإن هم أطاعوا لك بذلك  ،فأخبرِ ْهم أ َّن الل َه قد ف َرض عليهم
محم ًدا
َ
يوم وليل ٍة  ،فإن هم أطاعوا لك بذلك  ،فأخبرِ ْهم أ َّن الل َه قد ف َرض عليهم ص َدقَ ًة  ،تؤ َخ ُذ من
يف ِّ
كل ٍ
أغنيائِهم  ،فترُ َ ُّد عىل فُقَرائِهم  ،فإن هم أطاعوا لك بذلك  ،فإياك وكرائ َم أموالِهم  ،واتقِ دعو َة
حجاب)  .صحيح البخاري)
املظلوم  ،فإنه ليس بينه وبني الل ِه
ِ
ٌ
َ
رسول الل ِه صلىَّ الل ُه عليه وسلَّم وهو قائ ٌم عىل املِنبرَ ِ ُ
 -12عن عبدالله بن عمر قال :س ِم ْع ُت
يقول
الشمس ،أُ ِ
ِ
أهل
عط َي ُ
ُروب
رص إىل غ ِ
 (:إمنا بَقا ُؤكم فيام َسل ََف قبلَكم من األُ َممِ  ،كام ب َني صال ِة الع ِ
انتصف النها ُر ثم ع َجزوا ،فأُ ْعطوا ِقرياطًا ،ثم أُ ِ
أهل اإلنجيلِ  ،فع ِملوا
عط َي ُ
التورا ِة ،فع ِملوا بها حتى َ
ُروب
رص ثم ع َجزوا ،فأُعطوا ِقرياطًا ،ثم أُعطيتُ ُم القرآنَ ،فع ِملتُ ْم به حتى غ ِ
به حتى صال ِة الع ِ
ِ
أقل ع َملاً وأكرثُ أج ًرا ؟ قال  :هل ظل ْمتُكم
أهل التورا ِة  :ربَّنا هؤال ِء ُّ
الشمس ،فأُعطيتُ ْم ِقرياطَ ِني  .قال ُ
من أجرِكم من يش ٍء ؟ قالوا  :ال ،فقال  :فذلك فَضيل أُوتي ِه َمن أشا ُء) .صحيح البخاري)
وقد جاء يف السنة النبوية الرشيفة ما يتعلق بحرمة دم املسلم ما ييل :
 -13عن أيب هريرة ،عن الرسول صىل الله عليه وسلم قال “ :املسل ُم أخو املسلمِ ال يخونُ ُه وال يَ ِ
كذبُ ُه
ِحسب امرئٍ م َن
 ،وال يخذلُ ُه ُّ ،
كل املسلمِ علىَ املسلمِ حرا ٌم ِ :عرضُ ُه ومالُ ُه ود ُم ُه  .التَّق َوى ه ُهنا  .ب ِ
الشرَِّّ أن يحت ِق َر أخا ُه املسلم" صحيح – األلباين
 -14عن ثابت بن الضحاك ،عن الرسول صىل الله عليه وسلم قال (:من حل ََف مبلَّ ٍة غريِ
اإلسالم كا ِذبًا
ِ
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فَه َو كام َ
نفسه بيش ٍء ُعذ َِّب بِه يف نا ِر َجه َّن َم  ،ول ْع ُن املؤمنِ كقتلِ ِه  ،ومن رمى مؤم ًنا
قال  ،ومن َ
قتل َ
بِكف ٍر فَه َو كقتلِ ِه)رواه البخاري)
-15عن عبدالله بن عمر  ،عن الرسول صىل الله عليه وسلم قال :املسلم أخو املسلم  ،ال يظلمه وال
يسلمه  ،ومن كان يف حاجة أخيه كان الله يف حاجته) صحيح البخاري)
 -16عن عبدالله بن عباس  ،عن الرسول صىل الله عليه وسلم قال  ( :أبغض الناس إىل الله ثالثة :
ملحد يف الحرم  ،ومبتغ يف اإلسالم سنة الجاهلية  ،ومطلب دم امرئ بغري حق ليهرق دمه) .صحيح
البخاري)
والتسامح هو مطلب إنساين عاملي تجىل يف إعالن املبادئ بشأن التسامح الذي اعتمده املؤمتر العام
لليونسكو يف دورته الثامنة والعرشين ،باريس 16 ،ترشين الثاين/نوفمرب .1995
وجاء يف املادة األوىل منه " :إن التسامح يعني االحرتام والقبول والتقدير للتنوع الرثي لثقافات
عاملنا وألشكال التعبري وللصفات اإلنسانية لدينا .ويتعزز هذا التسامح باملعرفة واالنفتاح واالتصال
وحرية الفكر والضمري واملعتقد .وأنه الوئام يف سياق االختالف ،وهو ليس واجبا أخالقيا فحسب،
وإمنا هو واجب سيايس وقانوين أيضا ،والتسامح ،هو الفضيلة التي تيرس قيام السالم ،يسهم يف
إحالل ثقافة السالم محل ثقافة الحرب ... ،وال تتعارض مامرسة التسامح مع احرتام حقوق اإلنسان،
ولذلك فهي ال تعني تقبل الظلم االجتامعي أو تخيل املرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها .بل
تعني أن املرء حر يف التمسك مبعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك اآلخرون مبعتقداتهم .والتسامح
يعني اإلقرار بأن البرش املختلفني بطبعهم يف مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم ،لهم
الحق يف العيس بسالم ويف أن يطابق مظهرهم مخربهم ،وهي تعني أيضا أن آراء الفرد ال ينبغي
()13
أن تفرض عىل الغري.
ب -تعميم ثقافة الحوار و ثقافة التنوير
عملية الحوار بحد ذاتها عملية "حضارية " .إذ يخلق الحوار بيننا كمجتمعات .االنخراط يف حوار
حقيقي يف املجتمع املدين ويعزز قيم بناء الثقة واالحرتام والشعور باأللفة والراحة والتعاون بعضنا
مع البعض اآلخر ومعرفة كيفية إنشاء أرضية مشرتكة تجمع أفراد املجتمع .
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ومع غياب الدميقراطية يف مجتمعاتنا العربية أصبحت الحاجة ماسة إىل حوار فعال بني الناس يكون
فيه جميع املشاركني عىل قدم املساواة ،ويستمعون لبعضهم باحرتام و تعاطف ،وتبحث األفكار
برصاحة ودون إصدار أحكام .وهكذا يصبح الحوار هو االستجابة للتعامل مع مختلف التطورات
واملتغريات ،وهو األكرث فعالية يف احتواء خالفات الناس وصياغة األطر املرجعية املشرتكة بينهم .
واليوم نجد يف الوطن العريب أن الحاجة ماسة للحوار أكرث من أي وقت مىض .إذ نشهد الرصاعات
عىل أشدها بني فريق التكفري وكل من خالفه يف العراق وسوريا وليبيا ومرص واليمن والبحرين،
ونشهد التوترات واالحتجاجات والتفاوتات الطبقية واالختالفات الفكرية يف العديد من الدول
العربية  ،التي تولد رشوخا بني أبناء الشعب الواحد ،وبني الحكام واملحكومني  ،وبني الرشائح
االجتامعية والطوائف واألقليات ،وأقل األوصاف التي ميكن نعتها بها هي النقص يف الحوار بني
األطراف املتصارعة الذي يعود لنقص يف ثقافة تنويرية شاملة.
وثقافة الحوار هي حجر األساس لسيادة التنوير لدى قطاعات املجتمع يف مواجهة ثقافة التكفري
للتوصل عرب الحوار إىل تفاهم متبادل أفضل ،وخصوصا يف ظل منو املعرفة وتدفق املعلومات
وانتشار تكنولوجيا االتصال  ،التي وفرت قدرة غري محدودة للوصول إىل املعلومات  ،والتواصل بال
حدود  ،مع عدم وضوح الحدود بني األطر املرجعية لدى الناس .
ج .ثقافة التفكري العلمي والتفكري النقدي و التنوير
ال ميكن أن يتم التنوير والنهوض بدون أن يصبح التفكري النقدي والتفكري العلمي هو أداة العقل
العريب يف مناقشه القضايا ومعالجتها .وهذا يستلزم أن يتم تثوير املناهج الدراسية يف املدارس
والجامعات وذلك بالنأي عن أسلوب التلقني  ،وتدريب الطلبة يف جميع املستويات عىل التفكري
النقدي ومناقشة كل ما يستقبلونه بأسلوب علمي ،ومن ثم فإن دراسة مناهج البحث العلمي يجب
أن تكون أداة من أدوات تدريب الطالب عىل اكتساب املعرفة ومحاكمة القضايا واملشاكل واألفكار
التي يتلقونها .وال ميكن أن يتم إنجاز ذلك الفهم لدى الطلبة دومنا قيام ثورة تعليمية تبدأ باملعلم
من حيث تطوير أدوات تفكريه وأدوات توصيل املعلومات وأدوات التعامل الناجح مع الطلبة .
وخالل ما يقرب من أربعني عاماً أصبحت وزارة الرتبية رهينة بأيدي من يضعون املناهج ويقررون
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سياساتها وهم ينظرون إىل أن مسؤولية وزارة الرتبية هي تخريج أفواج من املدارس الثانوية بدون
أن ميتلكوا الرؤية النقدية والتفكري العلمي ،وإعدادهم بطريقة مستسلمة للرتاث دون مراعاة أن
بعض عنارصه هي عنارص تشد املجتمعات إىل تخلف ،وتوفر بعض مكوناتها مربرات للتكفري .وبدال
من النظر يف مقومات تراثنا االيجابية ونزوعها للعقل والتفكري العلمي " تركنا َمواطن القوة يف
تراثنا القديم ،حيث أجمع علامء أصول الدين يف البدايات العقلية كمصدر للمعرفة وحيث أجمع
املعتزلة والفقهاء عىل أن العقل أساس النقل ،وأن من يقدح يف العقل يقدح يف النقل .وحيث جعل
األصوليون العقل أو دليل االستصحاب مصدرا ً من مصادر الترشيع .ثم أخذنا مواطن الضعف يف
تراثنا القديم حيث كان النقل ما زال مصدرا ً من مصادر املعرفة عند بعض علامء أصول الدين،
حيث اعترب النقل أساساً للعقل عند بعض الفرق ،وكأن العقل يف حاجة إىل ويص ،وكان يف أسمى
وظائفه عقالً إرشاقياً .وقد تراجع العقل يف حياتنا املعارصة ،وظل معدوم األثر ،عاجزا ً عن االقرتاب
من أي موضوع.ويف ضوء كل هذا فلن نصل إىل عرص التنوير إال إذا جعلنا للعقل دوره املحوري يف
بناء الذات والعلم واملعرفة .فإما العقل الذي ميلك كل يشء ويطلب الربهان والدليل وإما الخوف
()14
والعجز عن االستدالل والربهان .
وال ميكن أن يتم ذلك الفهم دون أن ميتلك من أسامهم حسن حنفي باملفكرين األحرار الذين
ميكن أن يقودوا حركة التنوير يف املجتمع .ذلك أن ما يحرك األمة ويحرر عقولها وجود قيادة
فكرية حرة راشدة تلعب دورها يف تعزيز ثقافة التفكري النقدي  ،ورفض كل ما يتجاوز سلطة
العقل .فمسؤولية التفكري التنويري النقدي هي االستناد إىل الرتاث العقالين الذي يعتز بالعقل يك
يعمل عىل انتشار األفكار التي تقاوم األفكار التي تعتمد يف تراثنا عىل النقل دون العقل ،مام يجعل
املجال مفتوحاً لإلبداع أمام األجيال الجديدة يف ظروف الحرية الفكرية والتسامح والحوار أي أننا
بحاجة إىل بناء جيل جديد يسلك طريقاً جديدا ً للتعامل مع الواقع باالستناد إىل العقل  ،ومناقشة
الرتاث قراءة نقدية واعية تفرس الرتاث وفقاً ملتطلبات العرص .وهذا يعني العمل عىل ربط الرتاث
الذي ميدنا بهويتنا وقيمنا بواقعنا الذي نعيشه مع متغريات القرن الحادي والعرشين بحيث نواجه
ما أسامه املفكر حسن حنفي بإجهاض العقول حيث يقول " :تبدو مظاهر إجهاض العقول يف
محاربة املبدعني الشبان ،أدباء ومفكرين وعلامء بل ومهنيني وفنيني و«أسطوات» بطرق عديدة
مثل منع النرش ،ضيق إمكانيات البحث العلمي ،الرقابة عىل الفكر ،إلغاء املؤمترات ومظاهر النشاط
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الجامعي ،تقليص منابر الرأي ووسائل التعبري حتى يتقوقع الشبان عىل ذواتهم ،ويجرتوا أدبهم
وفكرهم وعلمهم ألنفسهم دون أن يجدوا منفذا ً لهم يف العامل الخارجي )...(.إن الهدف إذن من
«إجهاض العقول» هو السيطرة عىل إمكانيات اإلبداع لدى الشعوب ذات التاريخ العريق وإدخالها
يف النطاق الحضاري للغرب الذي ما زال ميثل بالنسبة لنا التحدي الحضاري األعظم ،حتى تستمر
التبعية للغرب والتقليد لنظمه وتبني قيمه و ُمثله ،وال إبداع حيث التقليد ،وال خلق حيث التبعية.
وبالتايل ،تستمر الشعوب التاريخية يف النقل عن الغرب ،خاصة إذا كان الغرب رسيع اإلنتاج وال
تستطيع الشعوب التاريخية -كام يقال دامئاً -اللحاق به ترجمة أو نقالً ،قراءة أو متثالً ،وبالتايل تظل
الهثة حتى يتعبها الع ْدو ،فتقف عاجزة ،وتصاب بعقدة النقص ،وتتحول إىل شعوب تابعة إىل األبد،
مهمتها النقل واالستيعاب دون الخلق واإلبداع .ثم يتحول ذلك الوضع إىل تأكيد ملموس للنظرية
العنرصية بأن الغرب وحده هو الخالق ،وما سواه من الشعوب ،عىل رغم جذورها التاريخية ،ليس
()15
أمامها إال التقليد.

سادسا :أدوات تحقيق ثقافة التنوير ونرشها وتعزيزها
أ .وسائل اإلعالم و ثقافة التنوير
ب .الرتبية و ثقافة التنوير
ج .التعليم و ثقافة التنوير
أ -وسائل اإلعالم و ثقافة التنوير
العالقة بني وسائل اإلعالم والثقافة الجامهريية عالقة تفاعلية فبينام تقوم وسائل اإلعالم بضخ
مضامينها التي تشكل منتجات موجهة لالستهالك الجامهريي ،إال أنها تحمل يف طياتها قيامً أصبحت
تفرض نفسها عىل جمهور املتلقني وباتت هذه الثقافة الجامهريية تشكل قيامً تؤثر عىل املتصلني.
ولعل من أهم املشكالت التي تواجه الثقافة الجامهريية اآلن تنازع شكلني من مضمون وسائل
اإلعالم وهام مضمون الفضائيات الدينية التي بلغ عددها نحو مئة قناة دينية ( )16التي أصبحت
منربا للدعاة الجدد وللتكفرييني واملتشددين ،ومضمون املحطات الفضائيات الرتفيهية والعامة
حيث نشاهد فيها سيطرة الرتفيه عىل مضمون وسائل اإلعالم باإلضافة إىل أن الزاد الثقايف الذي
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تقدمه يكون سطحياً .إن هذه املشكلة ليست محلية فإن وسائل اإلعالم الجامهريية أصبحت تقدم
الخربات الثقافية ملئات املاليني من البرش وتقدم خربات جديدة من األجيال الجديدة التي توفر لهم
ثقافة جديدة وأشكاالً ترفيهية بدأت تسيطر عىل وقتهم.
ولكنتحولاألمر م ن هذااالستعامرالثقايفاملبارش الذي يقوم عىل الدعاية واإلعالمإ ىل استعام ر
وطني يقوم عىل محارصة َمواطن اإلبداع داخل الشعوب .فاالستعامر الثقايف الدعايئ عن طريق
ت واإلذاعاتنشاط علني مفضوح،ولكنإجهاضالعقولمنالداخل عن طريق
املجالت والنرشا 
استعاملبعض النظم الوطنية ذاتها ضدأبنائهاأجدىوأبقى وأق ل عالنية وأكرث تسرتا ً ،ويلبس ثوب
الحق واملصلحةالوطنية منأجلإنها ء خصوصياتالحضاراتاملستقلة(.)17
وإذا كان االستعامرالثقايفاملبارش قد ورث االستعامر االقتصادي ،فإناالستعامرالحضاريالحايل
()18
هووريثاالستعامرالثقايفالتقليديمنأجل إنهاء خصوصياتالحضاراتاملستقلة.
ب -الرتبية و ثقافة التنوير
يجمع الرتبويون وعلامء االتصال أن تربية الفرد وتنشئته االجتامعية تتم من خالل األرسة واملدرسة
ووسائل اإلعالم ورفقاء الطفل ،واملؤسسات الدينية التي ينتمي إليها ويرتادها كاملساجد واملؤسسات
االجتامعية كالنوادي وغريها .ولذا فإن ما نراه اليوم من ثقافة تكفريية عنارصها من الشباب ليست
إال نتاجاً لعوامل تربوية قادت لتوجه هؤالء الشباب لتبني هذا الفكر التكفريي.
وليس من سبيل إىل نرش ثقافة تنويرية يف املجتمع العريب دون العمل عىل إعداد بناء إنسان
جديد ،بنرش ثقافة تنويرية تستند إىل العقل والفكر املتسم بالتسامح وحرية الفكر واملعتقد والنهج
العلمي والفكر النقدي.
وليس األمر سهالً فالرتبية عملية طويلة مستمرة  ،لذا فهي تحتاج إىل تضافر قوى التنشئة االجتامعية
لتقوم بهذه املهمة .فاألرسة الحاضنة األوىل واملدرسة ووسائل اإلعالم واملساجد سيكون لها دورها
الفعال يف تحقيق ذلك ولكن دورها منوط بإرادة الحكومة التي يجب أن تتبنى مسؤوليتها يف خلق
ثقافة تنويرية ،وباعتامدها عىل ذوي العقول النرية والفكرين األحرار صانعي التغيري .وهي مهمة
باتت صعبة يف ظل ظروف االتصال املفتوح حيث هناك نحو مئة محطة فضائية دينية متخصصة،
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ناهيك عن الربامج الدينية العديدة يف املحطات العامة  .وكذلك صعوبة السيطرة عىل االنرتنت
الذي أصبح متاحاً للجميع ويوفر مواقع عديدة للفكر الديني املتشدد واألصويل والتكفريي وبعض
هذه املواقع كام نعرف أصبحت وسيلة هامة لتجنيد الشباب للمشاركة فيام أطلق عليه اسم
الجهاد والذي آل إىل أن يقاتل املسلم أخاه املسلم يف سوريا والعراق واليمن وليبيا ومرص.
وجاء يف املادة الثالثة يف إعالن املبادئ بشأن التسامح بأنه رضوري بني األفراد وعىل صعيد األرسة
واملجتمع املحيل ،وأن جهود تعزيز التسامح وتكوين املواقف القامئة عىل االنفتاح وإصغاء البعض
للبعض والتضامن ينبغي أن تبذل يف املدارس والجامعات وعن طريق التعليم غري النظامي ويف
املنزل ويف مواقع العمل .وبإمكان وسائل اإلعالم واالتصال أن تضطلع بدور بناء يف تيسري التحاور
والنقاش بصورة حرة ومفتوحة ،ويف نرش قيم التسامح وإبراز مخاطر الالمباالة تجاه ظهور
()19
الجامعات واأليديولوجيات غري املتسامحة...
ج-التعليم و ثقافة التنوير
إعادة النظر يف العملية التعليمية هو الركن األسايس يف بناء اإلنسان العريب ،فاملناهج املقررة
وأسلوب التدريس ونوعية املدرسني وطريقة إعدادهم كلها عوامل أساسية لبناء عملية تعليمية
مستنرية .فإن إعداد مناهج تعد اإلنسان عىل أساس التفكري النقدي والتواصل مع الرتاث بطريقة
نقدية التي تقود إىل حرية الفكر والتسامح ،وكام جاء يف بيان اليونسكو حول التسامح " :إن التعليم
هو أنجع الوسائل ملنع الالتسامح  ،وأول خطوة يف مجال التسامح ،هي تعليم الناس الحقوق
والحريات التي يتشاركون فيها وذلك ليك تحرتم هذه الحقوق والحريات فضال عن تعزيز عزمهم
عىل حامية حقوق وحريات اآلخرين .وينبغي أن يعترب التعليم يف مجال التسامح رضورة ملحة،
ولذا يلزم التشجيع عىل اعتامد أساليب منهجية وعقالنية لتعليم التسامح تتناول أسباب الالتسامح
الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية والدينية  -أي الجذور الرئيسية للعنف واالستبعاد،
وينبغي أن تسهم السياسات والربامج التعليمية يف تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح بني األفراد
وكذلك بني املجموعات االثنية واالجتامعية والثقافية والدينية واللغوية وفيام بني األمم.
إن التعليم يف مجال التسامح يجب أن يستهدف مقاومة تأثري العوامل املؤدية إىل الخوف من
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اآلخرين واستبعادهم ،ومساعدة النشء يف تنمية قدراتهم عىل استقالل الرأي والتفكري النقدي
والتفكري األخالقي.
إننا نتعهد مبساندة وتنفيذ برامج للبحوث االجتامعية وللتعليم يف مجال التسامح وحقوق اإلنسان
والالعنف .ويعني ذلك ايالء عناية خاصة لتحسني إعداد املعلمني ،واملناهج الدراسية ،ومضامني
الكتب املدرسية والدروس وغريها من املواد التعليمية مبا فيها التكنولوجيات التعليمية الجديدة
بغية تنشئة مواطنني يقظني مسؤولني ومنفتحني عىل ثقافات اآلخرين ،يقدرون الحرية حق قدرها،
ويحرتمون كرامة اإلنسان والفروق بني البرش ،وقادرين عىل درء النزاعات أو عىل حلّها بوسائل
()20
غري عنيفة.
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