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 بداية األلفية الثالثةوأزمة اخلّط اإلنساني احلداثة 

 حامد السعيدي

حّلت األلفية الثالثة على عادلنا وىا ضلن يف السنة الثانية منها وأنفقت ماليُت الدوالرات احتفاء بدخوذلا، 
والذي رّكز فيو العامل ادلسيحي على إمكانياتو البذخية اليت أعلن فيها عن فرحو األبدي يف عامل تتجاذبو 

انقلبت فيها ادلقاييس وادلعايَت اإلنسانية واحلقوقية والقانونية التناقضات على مجيع مستويات احلياة، اليت 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية يف أكرب نسبة ذلا بعد احلرب العادلية الثانية، ابتداًء من الفقر والبطالة 

قية واألثنية واألمراض البيئية وارتفاع معدالت مرض نقص ادلناعة ادلكتسبة)اإليدز(، إضافة إىل الصراعات العر 
والطائفية والتمييز العنصري، كما شهد العامل يف دخوؿ األلفية اجلديدة شكاًل ذا إطار جديد ولغة جديدة 
من العنف والقتل والتشريد واإلبادات اجلماعية، وشلارسة كافة أنواع العنف ادلضاد من قبل الطرؼ ادلعتدى 

 نية..عليو وبالشكل نفسو وبدوف أي ضوابط أخالقية أو قانو 

ىذا ما شاىدناه على األقل يف كوسوفا ومقدونيا وأفريقيا وإندونيسيا والباكستاف واذلند والشيشاف، وكذلك 
القضية األكثر مركزية واىتمامًا ىي فلسطُت، حيث دشنت احلكومة العربية يف األلفية اجلديدة وسائل 

على ىذه األرض منذ عهد الكنعانيُت،  مبتكرة جديدة إللغاء اجملتمع الفلسطيٍت العريب ادلسلم الذي عاش
ىذا الشعب الذي شهد سلتلف أنواع العنف السياسي واالجتماعي، وشلارسة التمييز العنصري الوحشي، 
رغم كافة القرارات الدولية الصادرة عن رللس األمن واليت تدين االحتالؿ اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية؛ 

فاعلية حقيقية ألهنا الزالت ختضع لديناميكية العقل األمريكي  ذات -أي القرارات  -فإهنا ال تبدو 
)اللويب العنصري اليهودي( الذي يتدخل حلسم الصراع رؤوس األمواؿ والشركات، فضاًل عنوأصحاب 

 لصاحلو وتفريغ القرارات من زلتواىا، لتبقى رلرد قرارات إعالمية ليس ذلا أي تأثَت على الواقع ادلعاش.

مل وخصوصًا يف الليل أكثر زينة وتفاؤاًل ومجااًل لتغطية العيوب اليت ديارسها ضد رلتمعاتو بدا مشهد العا
والشعوب األخرى، ىذه الشعوب اليت عربت احتجاجاهتا ومظاىراهتا عن سقوط احلكومات يف األلفية 

 اجلديدة يف مستنقع الفساد واألنانية ادلقيتة.
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ـ، واليت 9111اليت عقد فيها ادلؤدتر العادلي للتجارة يف عاـ  كاف ادلوعد يف )سياتل( الوالية األمريكية
شهدت احتجاج اآلالؼ من األمَتكيُت على سياسة البلداف الغربية والواليات ادلتحدة، يف حتطيم اإلنساف 
والبيئة، وتوسيع رقعة البطالة والفقر، من أجل مصاحل اسًتاتيجية وأمنية وعسكرية، ال تؤّمن احلد األدىن من 

قوؽ اإلنساف يف ىذا العامل؛ العامل الذي بدا كقرية صغَتة ال تفصلها مسافات كبَتة أو حدود جغرافية ح
شاسعة يف منظومة جديدة من العودلة االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ونظاـ شبكة االتصاالت ادلتطور، 

ة ىائلة ذات ضبط رقمي وإلكًتوين وشبكة االنًتنيت واألقمار الصناعية والفضائيات، منظومة شبكية وبررلي
دقيق، فمن الطبيعي أف النظاـ ادلستحدث اجلديد الذي تضطلع بو الواليات ادلتحدة من جهة، وإقامة 
مشاريع الفضاء والسيطرة على رلمل احلركات اجلوية واألرضية ألمريكا ودوؿ العامل، يعطيها االمتياز لتوفَت 

تطلب األمر، ىذا باإلضافة إىل مشروع الدرع الصاروخي اجلديد سقٍف أمٍت لبلدىا وحىت ضد شعبها إذا 
الذي صلح بعد إخفاقات كثَتة وزلاوالت عدة لتأمُت احلماية الكاملة لألمة األمريكية كما تزعم الواليات 
ادلتحدة. ىذا ادلشروع ضاعف من حجم العقدة الكامنة بُت أمريكا واخلصم التقليدي ذلا ادلتمثػل بروسيا اليت 

حت ىي األخرى حتذر من مغبة ىذا ادلشروع األمٍت االسًتاتيجي الذي ال يهدؼ إىل شيء غَت التهديد را
وفرض الوصاية على دوؿ العامل، وعلى األثر دشن حلف جديد بُت روسيا والصُت ليبدأ العد التنازيل لبداية 

 حرب باردة بُت الطرفُت وإف كانت غَت معلنة بصورة مباشرة.

ذه التناقضات يف القرارات السياسية العادلية، وخصوصًا الدوؿ الكربى، سوؼ ال جتد من ادلؤكد أف ى
 أساسها األخَت يف اإلنساف ادلضطهد الذي مازالت تسحقو اآللة احلديثة وادلستمرة باحلداثة بصورة مرعبة.

كم العامل، وادلشاريع يف إيطاليا وتأكيدًا على احلّس البشري جتاه القلق العادلي من الفلسفة السياسية اليت حت
اليت ال حتسب حسابًا لإلنساف وقيمو، ألجل ادلزيد من ادلنافع واألرباح واذليمنة على الطبيعة وثرواهتا مهما  
كانت األسباب ادلؤدية إليها؛ ىذه ادلرة كاف ادلوعد يف مدينة )جنوا( اليت مثلت القلق العادلي جتاه كل 

اض، التظاىرة كانت ضد مؤدتر الدوؿ الثماين ادلنعقد يف إيطاليا، وكانت أشكاؿ احلياة ادلهددة باخلطر واالنقر 
فحوى ومضموف ىذا التجمع البشري ضد ىؤالء ادلؤدترين ىو إعالف فشل األيديولوجيات واألطروحات 
السياسية اليت آمن هبا منظرو الفلسفة الغربية حوؿ العالقة بُت السياسة واألخالؽ، اليت آلت إىل تناقض يف 
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ئة اجملتمع الغريب وإثارة عالمات استفهاـ كبَتة حوؿ ىذه الفلسفة، ومدى تطابقها مع اجملتمعات اإلنسانية بي
اليت ترـو اخلَت واحلرية والسالـ والتعايش مع اجملتمعات بصورة عقالنية وبدوف أي تفرقة وتعايل. ىذه 

، والعلماء يأتوف يف ادلقدمة، حيث قدموا الشعوب صارت اآلف تدرؾ أمهية العودة لاللتزاـ بادلتبنيات القددية
دراسات حبثية فكرية حوؿ إعادة النظر يف الكثَت من القضايا اليت هتتم بعالقة ىذا اإلنساف مع الطبيعة 
وكيفية إجياد فهم جديد ألف يكوف ىذا اإلنساف ىو زلور االىتماـ وىو الغاية، والرجوع إىل التقييم 

 جتماعية.األخالقي والروحي للمنظومة اال

 مفهـو احلداثة ومراجعتو النقدية

إف العامل األورويب بّشر منذ القرف التاسع عشر باحلركة احلداثوية اجلديدة اليت وصل إىل تقاطعاهتا بعد الثورة 
الفرنسية وكسر سجن )الباستيل( ليبشر بالتناقضات اإلنسانية وليضع يف مقدمة أعمالو حترير ادلنفعة واللذة 

يف الفكر العدمي، وقلب القيم  -اإلنسانية  -رية واالنعتاؽ من ربقة اآللة ادلرعبة وسقوطها على حساب احل
واستالب اإلنساف من حاضره ضلو أفق ادلستقبل اجملهوؿ، وإقحامو يف عصر اآللة وىيمنتها على رلمل 

 القضايا.

ألقوى ديتلك الفضيلة، وديتلك اآللة ىي اليت تنتج، واآللة ىي اليت تربح، وىي اليت تقتل، وىي اليت جتعل ا
ميزاف احلق، وديتلك الثروات والشعوب ليضعها يف جيبو، ليمتلك العامل، ويكوف ىو صاحب الوصاية األبدية 
وصاحب التاريخ.. إهنا احلداثة اليت تنكشف اآلف للجميع لتضعنا أماـ عدة أسئلة مل جيب عليها حىت اآلف 

 بصورة واقعية.

نسي صاحب كتاب )نقد احلداثة( قدـ أطروحتو حوؿ نقد احلداثة متطرقًا لتعريفها )آلن أوين( ادلفكر الفر 
ومراجعتها مفهوماً وشلارسة، ليخرج بعدة حلوؿ البد من أخذىا بعُت االعتبار وجعلها يف أولويات دراستها، 

صادية، احلداثة ومعلـو أف احلداثة ىي أوربا احلديثة بكل انعكاساهتا الفكرية السياسية واالجتماعية واالقت
ىي كما عرفها )اوين(: )الفصل ادلتعاظم بُت عامل الطبيعة الذي تديره قوانُت يكتشفها ويستخدمها الفكر 

 العقالين، وبُت عامل الذات الذي خيتفي فيو كل مبدأ متعاؿ لتعريف اخلَت(.
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نساف وكل مكوناتو احلداثة ىي الفصل ادلستمر؛ وىذا يعٍت أف القانوف الطبيعي سوؼ يضطلع بتفسَت اإل
النفسية واألخالقية واالجتماعية والثقافية ضمن اإلطار الفكري الطبيعي والعلمي، تفسَتًا آليًا آخذًا بعُت 
االعتبار ما حيصل من ىذه العملية من معطيات مادية حبتة؛ أّما الذات فستبقى يف ادلشروع احلداثوي 

ن الذات الكلية إىل الذات الفردية، من النظرة العامة إىل مستبعدة دتامًا لتعيش يف عامل العزلة، وستنتقل م
وإذا شئنا أف  -ال كنظاـ جديد بل كحركة خالقة  -النظرة اخلاصة، وكما يقوؿ )آلن أوين(: )ألف احلداثة 

جتذب الذين حبسوا زمنًا طوياًل يف اجلمود، وىي  -احلداثة -نردد تعريف الرأمسالية )لشمبز( فهذه احلركة 
 غدو دواراً عندما تكوف دائمة وال تقود إالّ إىل تسريع ذاهتا(.تتعب وت

بينما يرى )ماكس ويرب(: )إف احلداثة ىي فصم االئتالؼ والوحدة بُت السماء واألرض شلا خيلي العامل من 
ومهو ويلغي سحره(، ويرى )بودلَت(: )إف احلداثة ىي حضور األبدي يف اللحظة العابرة فيما ىو مؤقت(، 

وبنهاور(: )إف احلداثة تعٍت األنانية والتخلي عن الطابع االجتماعي، ال لتخلق نظامًا جديداً ويرى )ش
مستحياًل، بل طلباً لإلخالد إىل احلياة والرغبة. جيب تدمَت األنا ووىم الوعي، كما ينبغي االحًتاس من وىم 

 النظاـ االجتماعي الذي حيمي الشهوات األنانية فقط(.

ثة كحركة شاملة اشتغلت بكل دتفصالهتا يف احلياة لتخلق نوعًا جديدًا من ادلفاىيم ىكذا صلد أف احلدا
والقيم اليت سوؼ تعزؿ اإلنساف من ذاتو وتفرغها من زلتواىا الداخلي، فالبد وفق ىذا ادلنطق، من شلارسة 

دلعطيات اإلنسانية قطيعة حقيقية وأبدية بُت اإلنساف بوصفو ذاتاً واإلنساف بوصفو موضوعاً، البد أف تكوف ا
وفق ادلنظور احلداثوي معطيات أكثر ابتعادًا عن أخالؽ االقتناع وأكثر اقًتابًا من أخالؽ ادلسؤولية أماـ 
الروح ادلطلق عند )ىيجل( وصواًل إىل النظاـ النهائي للدولة مهما كانت األسباب الداعية ذلذا النظاـ، 

 ومهما اختلفت عن روح العقل وقوانينو.

كد أف نرى احلداثة اليت دشنت يف القرف التاسع عشر بعد الثورة الفرنسية اليت كانت مرحلة حامسة يف من ادلؤ 
تاريخ أوروبا، مرحلة اهنيار وعي تارخيي بادلوروث القدًن دلرحلة العصور الوسطى وبداية، وعي جديد شّكل 

يف مركز الكوف، حيث ابتدأت  فيو اإلنساف احملور واجلوىر األساس لالنطالقة، إلثبات ذاتو ادلوضوعية
االنعطافة يف التاريخ البشري ضلو مشولية اإلنساف لنظامو اخلاص وفق ادلعايَت الذاتية، مرحلة جعلت مناضلي 
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األمس وادلدافعُت عن مبادئ الثورة الفرنسية: )احلرية والعدالة وادلساواة.. ( خونة البد أف يأخذوا نصيبهم 
 واحد وآخر أبداً. من ادلقصلة، اليت ال تفرؽ بُت

ـ 9911ينقل صاحب كتاب )العملية الثورية والوعي الثوري( )يفغيٍت بليماؾ( أنو: )كاف اإلرىاب يف عاـ 
ـ فضحًا عجيبًا مؤدلًا ذلذا التباين وكاف 9971الذي انتهت بو الثورة البادئة باسم )النزعة اإلنسانية( يف عاـ 

قض احلاصل بُت زعماء الثورة الفرنسية، فيما أشار )أصللز( إىل )راديشيف( ادلفكر الروسي قد بُت مدى التنا
أف حتوؿ االشًتاكية من الطوباوية إىل العلم، قد مهدت لو تلك اذلزة العنيفة اليت تعرض ذلا التنوير يف القرف 

بداية الثامن عشر، فقد جتسدت دولة العقل يف اإلرىاب اليعقويب الذي أنقذت منو البورجوازية ادلرعوبة يف ال
بفرض الدكتاتورية، مث تسًتت حتت جناح االستبداد النابليوين، وبدا النظاـ العقلي نظامًا للتناحرات ادلتطرفة 

بُت الربوليتاريا والبورجوازية  -والزاؿ الكالـ ألصللز  -والتسّلط الذي مل يسبق لو مثيل واالشتباكات ادلتكررة 
 اقة اليت أطلقها ادلنّوروف(.اليت تبعث على اخليبة ادلرّة يف الوعود الرب 

كانت احلداثة بداية للموت وإنتاج القيم العدمية لألشياء ابتداًء من إعالف )موت اإللو( عند )نيتشو( إىل 
موت اإلنساف ما بعد نيتشو وكما ينقل صاحب )هناية احلداثة( )جياين فاتيمو( حتت عنواف )أزمة اخلط 

كار صلة تربط بُت أزمة اخلط اإلنساين وموت اإللو، بادئ ذي بدء اإلنساين( قولو: )فإنو ديتنع علينا إن
ترسم ىذه األزمة العالمة ادلميزة دتامًا لإلحلاد ادلعاصر الذي مل يعد بإمكانو أف يكوف إحلادًا من النمط 

ولكن بعد ذلك وبشكل أعمق تؤشر بشكل حاسم إىل وقوع  -أي استعادة اإلنساف دلاىيتو  -)ادلستعيد( 
إلنساين ىو ذاتو يف أزمة، إذ مل يعد بوسعو بُت مجلة أمور أخرى أف يقرر الرجوع إىل أساس متعاٍؿ(. اخلط ا

من ىذا ادلنظور والكالـ لػ)جياين فاتيمو( ديكن القبوؿ بالقضية القائلة بوقوع اخلط اإلنساين يف أزمة ألف 
و )ىذا ادلوت( الذي حدث لإللو وىذا يعٍت أف اجلوىر احلقيقي ألزمة اخلط اإلنساين ى -اإللو )مات( 

 والذي أعلنو نيتشو ادلفكر األوؿ الالإنساين بشكل جذري لعصرنا، ومل يكن ىذا اإلعالف طارئاً.

إف ىذه األزمة اليت يعيشها اإلنساف ادلعاصر ىي أزمة مالزمة، ماداـ أصبح ىو ادلتقلد األساسي لشأف ىذا 
د أساسها األخَت والنهائي يف ىذا اإلنساف كذات. ادلشكلة الوجود بكل جوانبو، وتصدير القيم اليت ال جت

ىي أف بعد حصوؿ االنفصاـ التاـ بُت السماء واألرض، بُت هللا واإلنساف، وانتقاؿ الزعامة والوصاية إىل 
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اإلنساف، مل يكن من اإلنساف إاّل أف يثبت ذاتو الفردية ادلطلقة أماـ الوجود، أماـ الطبيعة، أماـ رؤوس 
، أماـ التقنية.. وابتداء مرحلة الفلسفة العدمية؛ مرحلة وعي العالقة مع التقنية عند)شبنجلر ويوصلر( األمواؿ

وإف احلقيقة ىي الواقع والواقع ىو النموذج احلضاري ادلتحقق يف اخلارج، كونو ديلك قيمة ملموسة ذات 
تقننة الوجود(؛ ىذا ادلشروع التعقيلي أبعاد جتريبية واضحة وكونو ادلثل األعلى للحقيقة، حينها يبدأ إعالف )

أو العقالين لرأس ادلاؿ وادلعمل االجتماعي ىو باحلقيقة مشروع يهدؼ بصورة أساسية إىل إلغاء الذات 
والتالعب مبصَتىا واستخدامها موضوعًا يف ىذا ادلشروع، شأنو شأف أي موضوع آخر، إنو حتويل ومسخ 

طبع كانت الذات اإلنسانية ىي األساس لبداية ادلشروع لضماف للذات عرب وسائل التقنية احلديثة.. بال
حقها القانوين الطبيعي، يقوؿ )جياين فاتيمو(: )يف الوقت الذي أوجد فيو ىذا التعقيل الشروط التارخيية 
االجتماعية لتصفية الذات، أقرت الفلسفة وعلم النفس، وكذلك التجربة الفنية واألدبية من جانبها بأف ىذه 

ال دتتلك أي حق حىت تطمح ألف يدافع عنها، وأكثر من ذلك؛ إذ كاف التحليل اذليدجري للصلة  الذات
بُت ادليتافيزيقيا واخلط اإلنساين والتقنية حتلياًل متماسكاً يظهر أف الذات كانت بالضبط ىي نفسها يف جذر 

اف حتديدىا مذذاؾ إاّل كذات عملية ىذا التجريد من اإلنسانية، ونظرًا إىل أف الذات اليت مل يعد باإلمك
دلوضوع، تكوف تابعًا خالصًا لعامل ادلوضوعية وتنزع ىكذا، وبشكل دتتنع مقاومتو إىل أف تصَت ىي ذاهتا 

 موضوعاً للتالعب(.

إف التقنية احلديثة تساوي األزمة اإلنسانية احلقيقية يف حاؿ وصفها بأهنا ذروة ادليتافيزيقيا وهناية الكائن 
ندما تكوف ىي ادلثاؿ والنموذج األعلى فسوؼ تلغى كافة اذلمـو البشرية وتسحق سحقاً تاماً؛ البشري؛ إذ ع

إف االستسالـ دلنطق التقنية احلديثة يعٍت االنعداـ واإللغاء والتالشي ذلذه الذات اليت من ادلفروض أف تكوف 
 ىي احملل األخَت لنداء التكنولوجيا والتقنية احلديثة .

 العودة إىل الذات

رأينا أف التقنية ىي األساس ألزمة اخلط اإلنساين؛ إذ اعتربت ىي النهاية وىي ادلورث اجليٍت للتأريخ 
ادلعاصر، وىي احلدث الذي ديثل األساس.. إف الذات اإلنسانية سجلت غيابا ملحوظا يف القرف ادلاضي 

طقيا ألزمة اخلط اإلنساين وضياع وخصوصا يف احلربُت العادليتُت األوىل والثانية، ىذا الغياب كاف نتاجا من
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الذات وامنحائها يف مستنقع التقنية واليت انبثق عنها أكرب سالح تدمَتي يف التاريخ ادلعاصر بل التاريخ كلو؛ 
إذ البشرية مل تعرؼ سالحا تدمَتيًا مثلو وىو القنبلة النووية اليت ألقيت على الشعب الياباين يف )ناكازاكي 

ضحيتها مئات اآلالؼ من الشعب الياباين، ىذا السالح مثل حبق خطر ادلشروع  وىَتوشيما( واليت راح
العقالين والتقٍت الذي انبثق من احلداثة اليت ألغت امتيازات الذات على حساب ادلعيار النفعي وقيمة مبدأ 

 ية للعقل ادلعاصر.ادلصلحة العليا والروح ادلطلق وشكل الدولة األخَت الذي ىو اخلطوة ادلتقدمة الرائدة واليقين

لقد اجتهت احلداثة ضلو الذات الفردية من جهة، وتغييب الذات العامة من جهة أخرى؛ لتّتحد يف التقنية 
اليت تلغي الذات بصورة مطلقة لتأكيد شخصها وفردانيتها على حساب العامل والكوف؛ الفكر اإلنساين 

 يواجو اآلف إشكالية حقيقية حوؿ الذات!.

ىي: ما ىي مكونات اإلنسانية؟، ىل ديتلك اإلنساف وعيا إذلياً؟، ىل  توجو بشكل ملح،واألسئلة اليت 
ديتلك رؤية كونية واضحة حوؿ الكوف والعامل بصورة يقينية برىانية؟ ىل اإلنساف ادلعاصر الذي ىو مسؤوؿ 

ة والعلمية؟، مث ما بصفتو إنسانًا واعيًا هلل و للذات وللطبيعة حقق إنسانية اإلنساف عرب ادلشاريع العقالني
مقدار القيمة اخلَتية ذلذه احلركة اإلنسانية الكربى ابتداًء من أبسط احلقوؽ إىل آخر الواجبات ادلناطة بو؟، 
وىل القيم اليت حددىا تستند إىل ادلعيارية األخالقية؟، وىل ىذا ادلعيار األخالقي الذي حدد حسب 

 اجعة والنقد بصورة موضوعية حامسة؟.الفلسفة العلمية معيار هنائي ليس قابالً للمر 

إف ادلنظومة الفكرية الغربية ادلنشأ ىي قيد النظر والبحث يف دوائر ادلؤسسات الفكرية واألطروحات 
الدراساتية العليا اآلف، ىي حتت اجملهر ادلعريف األبستمولوجي والسوسيولوجي للمجتمع الغريب. إذف ادلراجعة 

 الذات دلعرفة االضلطاط الذي تواجهو اإلنسانية يف مسَتهتا التارخيية وتعثرىا األولية الضرورية ىي العودة إىل
يف دتفصالت واقعها، شلا يستدعي العودة وادلراجعة ذلذه الذات ضمن ادلعايَت األخالقية وإعادة اإلنساف إىل 

 إنسانيتو وعدـ فصلو عن هللا.

اسات اليت يضطلع بالتمسك هبا ليكوف ضمانا ينبغي احًتاـ السلم الًتاثي مع دراستو والتنقيب عن األس
للمجتمع الذي ال ديكنو أف يعيش يف عزلة عن ىذه ادلنظومة الًتاثية األخالقية والنفسية اليت تكّونت ذاكرتو 
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وأف ديتلك اإلنساف معرفة أخالقية مستقلة عن األيديولوجيات واألذواؽ واألمزجة  -منها على مّر التاريخ 
الة وادلساواة بُت البشر مجيعاً؛ ألف اإلنساف بوصفو ذاتا يشًتؾ مع كل إنساف بذات لضماف احلرية والعد

الصفة سواء اشًتؾ معو يف إطاره العقيدي أو مل يكن كذلك، ادلهم أف حيتفظ بالرصيد اإلنساين بدوف أي 
بدوف عقد أو  انغالؽ لتمييز عنصري أو أي شكل من أشكاؿ التفرقة بالّلوف أو اللغة أو الّدين أو العرؽ..

أنانية يف دراسة الدين أو التاريخ.. ىذه النظرة ىي اليت تليب للعامل وبدوف أي امتياز حتقيق التوازف السلمي 
 واألمٍت.

الدين ينظر إىل اجلميع نظرة واحدة بغَت أي امتياز ألحد على آخر إال مبا ديتلك من األخالؽ والتقوى 
ىل األشياء باستقاللية وموضوعية ىي اليت تضطلع بتأسيس رؤية واضلباس أذاه عن اآلخرين، ىذه الرؤية إ

مشًتكة بُت اجلميع ضمن معايَت أخالقية واحدة خيضع ذلا اجلميع بدوف أي استثناء واليت بدورىا سوؼ 
 ترسم احلدود وادلمرات دلسَته اآلف.

 الدين يف ظل األلفية الثالثة

الدين حقيقة تأرخيية الزالت ذلا معطياهتا الواقعية، وستبقى احلقيقة اليت البد أف يعًتؼ هبا اجلميع ىي أف 
ماداـ ىذا اإلنساف موجودا. ليس من حق أي نظاـ أو أي فكر أف يصادر الواقع يف جعبتو الفكرية، وىذا 
بدوره يعطي األحقية القانونية واإلنسانية ذلذا اإلنساف الذي يتعاطى الدين بوصفو عالقة قائمة بُت األرض 

، عالقة ثابتة بُت اإلنساف وهللا، وبُت هللا واإلنساف ضمن نظاـ أخالقي روحي يكوف هللا فيو ىو والسماء
الرابطة ذلذا  -اخلالق سبحانو وتعاىل -وىو  -ضياع قيمة اإلنساف التأملية  -ادلصدر ادللهم وادلنّبو، مع عدـ 

ادلؤمن( هبا سواء كاف مسلماً أو غَت مسلم  العامل واخللق، وأياً كانت ىذه االعتقادات ادلتجلية ذلذا )اإلنساف
من الديانات األخرى، البد أف جتل وحتًـت كونو حقًا شخصيًا يتمتع أي إنساف بو يف إعالف انتمائو إىل 
عقيدة أو دين، وكوهنا احلقيقة ادلتجلية ذلذا اإلنساف عرب منظومتو الدينية التارخيية اليت ينتمي إليها. لكن 

 على تداعيات كثَتة على اإلسالـ يف قطّاعات كبَتة من العامل، وتفرقة واضحة يدركها شهدنا ضلن ادلسلمُت
وتكوين فكرة سيئة عن  -بوصفو حقًا  -اجلميع، ىذه التفرقة سوؼ تسمح للمسلمُت باجلواب ادلضاد 

 مجيع األفكار ادلناوئة ذلم.
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ادية من قبل الدوؿ العظمى للتغطية ادلسلموف ديروف براىنية صعبة يف معادالت سياسية واجتماعية واقتص
على دور ادلسلمُت يف احلضور العادلي أماـ الديانات األخرى وإلبراز الدور ادلسيحي بصورة أكرب. لقد شهد 
ادلسلموف يف القرف ادلاضي، واستمر احلاؿ إىل دخوؿ األلفية الثالثة، حرب إبادة وتشريد ومسخ ىوية وإذالؿ 

دتثل دينهم كادلساجد والكتب ادلقدسة كالقرآف وكتب احلديث وغَتىا من  واضح لعقائدىم وآثارىم اليت
األشياء اليت دتس بواقعهم الديٍت، واآلثار ادلعنوية وادلادية اليت دتثل ذلم رموزا مقدسة جيلوهنا وحيًتموهنا، بل 

للنزاع الطائفي  وإثارة النزاعات تارة أخرى بُت ادلسلمُت أنفسهم عرب وسطاء زلليُت أو أجانب خللق مساحة
 والعقائدي بينهم حىت يتسٌت ذلؤالء إشغاذلم يف أمور جزئية.

بينما تظل األىداؼ الكربى واجلوىرية بعيدة عنهم، إف ىذا الدور الدويل الزاؿ يعرب عن عقدة تارخيية سببها 
مل، وظلت ىذه ىزائم الصليبُت أماـ ادلسلمُت يف ادلاضي أباف الدولة اإلسالمية الكربى اليت اجتاحت العا

؛ وىذا ما يؤكد اضلياز أقطاب ادلسيحية العظمى كأمَتكا وأوروبا  العقدة مالزمة للعامل ادلسيحي حىت اليـو
للكياف الصهيوين وإعطائو االمتيازات يف الشرؽ األوسط، يف قلب العامل العريب واإلسالمي، رغم العنجهية 

 والعنصرية ادلمارسة ضد ىذا الشعب العريب ادلسلم .

إف شلارسة الدوؿ الكربى سياسة تعسفية رعناء إزاء ادلسلمُت يف البوسنة واذلرسك والشيشاف وألبانيا والعراؽ 
وكشمَت وكثَت من دوؿ العامل، وعدـ احًتاـ مشاعر ادلسلمُت، أسقطت كل الدعاوى اليت ترفعها بشأف 

جتاه شعوهبا، وحتاوؿ التشدؽ هبا يف الدديقراطية والليربالية اليت تتبناىا كفكر ومنهج حياة بالنسبة ذلا 
 األوساط الدولية يف الوقت الذي دتارس أبشع األساليب العنصرية واالبتزازية جتاه شعوب العامل.

يقوؿ )ثورو( يف كتابو )كيف تصوغ القوى االقتصادية الراىنة عامل الغد(: لقد سارع األمريكاف إثر نسف 
دلسلمُت( باحلادث، حُت مل يكونوا يعرفوف الفاعل، لكن حينما عمارة أوكالىوما إىل اهتاـ )األصوليُت ا

عرفوه رفضوا أف يستخدموا مصطلح )األصوليُت ادلسيحيُت( يف وصفو، والذين اعتقلوا كانوا على عالقة 
مبليشيا من والية ميشيغاف ينظمها اثناف من القساوسة ادلسيحيُت، يف الوقت الذي فجرىا )أصوليوف 

فت بذلك الواليات ادلتحدة، وكذلك اجملزرة اليت ارتكبها يهودي ضد مسلمُت مسيحيوف( كما اعًت 
فلسطينيُت يؤدوف صالة اجلمعة وعرفت مبجزرة القدس اليت راح ضحيتها العشرات من الشهداء.. ال تفضل 
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أف تسمي الواليات ادلتحدة ذلك )أصولية يهودية( بينما الفلسطينيوف الذين يدافعوف عن أرضهم وتارخيهم 
 تصف مقاومتهم لتحرير األراضي احملتلة بأهنا أصولية إسالمية.

صار اإلنساف ادلسلم الذي يهتم بطقوسو الدينية اليت ىي حق شخصي وطبيعي وتارخيي لكل إنساف، يرمى 
 9119باألصولية والتطرؼ الذي البد من زلاربتو والوقوؼ بوجهو.. اجلزائريوف الذين فضلوا يف انتخابات 

ـ كنظاـ ذلم كلفهم ذلك مصَتىم السياسي وصعود السلطة العسكرية ادلدعومة من قبل اختيار اإلسال
الواليات ادلتحدة وبلداف أوروبا إىل سدة احلكم، كذلك احلاؿ يف السوداف اليت جعلت الواليات ادلتحدة 

ا الشعب وال األمَتكية امسها يف قائمة الدوؿ الراعية لإلرىاب.. يف العراؽ كاف األمر أسوأ حيث تعرض ىذ
 يزاؿ دلمارسة وحشية حبق أبنائو.

إف ادلشهد الًتاجيدي الذي نشاىده يوميا ما ىو إال نتاج احلركة الغربية اليت مل تستطع التخلص من 
تناقضاهتا، فيما تراكمت بفضلها الكثَت من ادلآسي والويالت اليت ال توجد رؤية تفاؤلية يف إجياد سلرج منها 

حمل اإلنساف ادلزيد من العذابات والويالت وأنواع الظلم من قبيل القتل والنفي يف الوقت القريب؛ ليت
والتشريد واالعتقاؿ؛ ليبقى العامل التقٍت ىو ادلالك للوجود، بينما تبقى اإلنسانية أسَتة العقل احلداثوي 

 اجملنوف!!.

  

 


