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اسطنبول

شـخـصا مـا قـد نظـر إلـيـهم بطـريـقة
ر بـأحد مـتاجر غيـر الئقـة أو في 
الـبــقـالـة. مــا الـسـبب إذن وراء هـذه
ـوجــات من الـغـضب الــشـديـد? مـا ا
الذي يـجعل الـشخص يـفقـد صوابه
ويرتكب عـملًا من أعـمال العنف? إن
سـلـوكـيـات مـنـفـذي عـمـليـات إطالق
الــنـــار أو أي نــوع من االعــتــداءات
تـــنــاقض تـــمـــامــا جـــمــيـع جــوانب
األخـالق احلــمــيــدة وعــلى رأســهــا
احملــبــة والــتــعــاطف والــرحــمـة. إن
مـرتكـبي هـذه األعـمال يـنـظرون إلى
الـعــالم وكـأنه سـاحــة قـتـال دمـويـة
تــفـرض عــلــيــهم اســتــخــدام الــقـوة
الــغــاشـــمــة والــوحــشـــيــة من أجل
ضـمان الـبـقـاء علـى قيـد احلـياة. إن
ما يـجعل هـؤالء الشـباب يـتحـولون
إلى قتـلة أشـرار هو مـا تعـرضوا له

اإلعالم بـــاســـتـــمـــرار عـــلـى أعـــمــال
العنف?

ؤكد أن هنـاك تضافرا لـلعديد  من ا
من الـعوامل وراء اقـتـراف مـثل هذه
األعمال الوحشية ومن شأن دراسة
كل عامل من هذه العوامل على حدة
أن يــشـكـل وسـيــلـة لــلـبــحث عن حل
للـمعضـلة لكـن هناك نـقطة حـاسمة
تمر على ما يـبدو دون أن يالحظها
أحــد في مــعــظـم األوقــات: قــضــايــا
الغضب التي تظل عالقة بدون حل. 
ــــكن رصــــد آثـــار هــــذه الـــنــــزعـــة
ـزعـجـة في مـجمـوعـة مـتـنـوعة من ا
مـــــســــــارح األحـــــداث عـــــلى غـــــرار
االحتجـاجات السـلميـة في الشوارع
التي تتحول فـجأة إلى أعمال عنف
ــدارس حـيث يـنــفـجـر غـضب وفي ا
راهقـ فجأة جملـرد شعورهم بأن ا

مرة أخرى تثير عـملية إطالق النار
اجلـــمـــاعي في فـــلـــوريـــدا نـــاقــوس
اإلنــذار وحتـظى بـاهـتـمــام وتـفـكـيـر
على مستوى العالم لتطرح السؤال
لح مـا هو السـبب احلقيـقي لهذه ا
ـشــكـلــة? هل يــعـود ذلك لــسـهــولـة ا
اقـتـناء األسـلـحـة من مـحالت الـبيع?
أم الـسبـب يعـود لألمـراض الـعقـلـية
الــــتي تـــمـــيـــز مــــســـتـــخـــدمي هـــذه
ـكن أن يـكـون ذلك األسـلـحـة? وهل 
بــســبب عــدم تــطــبـيـق الــقــانـون أو
ــعـلـومـات الــفـجـوات الـكــامـنـة في ا
الـتي تـمـلـكـهـا أجـهـزة الـشـرطـة? من
الـواضح أن الـسـبب يـكمـن في أمور
ـاثـلة ـا أن حـوادث  أكـثـر عـمقـا 
أصبـحت تقع بـوتيـرة جنـونيـة. لكن
ماذا عن ثـقافـة الكـراهيـة والتـمجـيد
ـــهــــول الـــذي تــــغـــدق بـه وســـائل ا

ا في ذلك لـندن ارتـكبوا إنكـلتـرا 
خاللـــهـــا أعــــمـــال تـــخـــريب ونـــهب
وجة واسعة النطاق أسفرت هذه ا
مـن الـــعــــنف عن مــــقـــتـل خـــمــــســـة
أشــخــاص ونـــتــذكــر أيـــضــا كــيف
حتولت احـتجاجـات الربـيع العربي
إلى أعــمـال عــنف وأدت إلى حـروب
أهـلـيـة مـروعـة. وحـتى اإلرهـاب هـو
نــتــيـجــة غــيــر مــبـاشــرة لــلــشــعـور
بــالــغـضب. يُــشــكل الـغــضب وفــقـا
ألحد علـماء األعصـاب الذين درسوا
األســــبـــاب وراء أعــــمــــال الـــعــــنف
السـبب الـعمـيق لإلرهاب في جـميع
أنـحـاء الـعـالم أكـثـر من أي عـنـصـر

آخر.
…dODš WKJA

من الواضح أن هذه مشكـلة خطيرة
ال بــد من اإلقـرار بــهـا ومــعـاجلــتـهـا
على الفور. في اآلونـة األخيرة نزع
الـــبـــعض إلـى إلـــقـــاء الـــلـــوم عـــلى
األمـراض الــعــقــلـيــة في عــمــلــيـات
العـنف ال سيـما بـعد عـملـية إطالق
الـنار في مـدرسـة فـلوريـدا األخـيرة
لـكن احلقـيـقة هي أن جـرائم الـعنف
نـادرا مـا تـرتـكب من قـبل أشـخـاص
مختل عقليا واحملزن في األمر أن
ــرضى الــعــقــلـيــ هم فـي الـواقع ا
عـرضــة لـيــكـونــوا ضــحـايــا جـرائم
العنف أكثر منـهم جناة. وجاء وفقا
لــلــخــبــراء في اإلدارة الــفــيــدرالــيـة
خلدمـات الـصحـة العـقلـية وتـعاطي
اخملدرات »إن نسـبـة أعمـال الـعنف
ـرتكـبـة من قبـل الذين يـعـانون من ا

ٍ لأليديولوجية طيلة سن من تلـق
ـــاديـــة الــــتي قـــضـت عـــلى أخالق ا
الناس وانـتزعت من نفوسـهم بهجة
ـادية احلـياة وقـد شـجـعتـهم هـذه ا
عـلى تـنـمـيـة روح األنـانـية واجلـشع
وعلمـتهم احلرص فـقط على حتقيق
مــصـاحلــهم اخلـاصــة عـلـى حـسـاب
اآلخـــرين وأبْـــعـــدتـــهـم عن جـــمـــيع
الـفـضــائل األخالقـيـة اجلـمـيـلـة مـثل
ـغفرة والـتفاهم احملبة واحلـنان وا
وجعـلتهم يـشعـرون بأنهم في وضع
»مــواجــهــة الـعــالم «وأنه ال يــوجـد
كـنـهم الـوثـوق فيـه في عالم أحـد 
يــشــكل من وجــهــة نــظــرهم ســاحـة
لكفاح وقتال مستمرين. عندما ينشأ
شــخـص عــلى مــثل هــذه الــرســائل
واألســوأ من ذلـك عــنـدمــا يــبــدأ في
تــصــديــقــهـــا كــيف ال يــتــرجم هــذا
الـشـعـور عـمـلـيـا إلى غـضب?  لـذا ال
ينـبـغي لنـا أن نُفـاجأ بـعد عـقود من
تولد عنه ادي والثـقافة ا التلق ا
ـــوجــات أن يـــواجه الـــعـــالم هـــذه ا
الــرهـيـبــة من الـعـنـف الـغـاضب. من
الشرق إلى الـغرب يبـدو أن شعوب
العالم غارقة في غضب أهوج يؤدي

إلى مشاهد مروعة. 
من السهل جدا إثـارة أعمال الشغب
بـعمـليـة مـناوشـة واحدة كـفـيلـة بأن
تــدفع مــئـــات اآلالف نــحــو حــركــات
ـكـنـنـا في هـذا هـائـلــة من الـعـداء 
الصـدد أن نتـذكر أعـمال الـشغب في
إنكلـترا عام 2011 شارك اآلالف في
أعمـال الـشغب في مـدن مخـتلـفة من
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"آسـف لم يـكن لــديّ الـوقت لـكــتـابـة
مالحــظــات مــكــثّـفــة فــكــتــبتُ هـذه

اخملطوطة"
كــان ذلك مــا أجــاب به فــريـدريك
أجنــلـز رفــيـقه كــارل مـاركس الـذي
طـلب مـنه كـتــابـة مالحـظـات بـشـأن
مــخــطــوطـــة كــان قــد أرســـلــهــا له
فـانـتـظـر عـدّة أشـهـر ولـكـنه فـوجئ
حـيـنــمـا وصـلــته حـزمـة أوراق هي
أقرب إلى "مخطوطة" مع رسالة من
سـطر واحـد لكـنّـها كـثيـرة الدّالالت
ـــعـــاني ويـــتــلـــخّص وعـــمـــيــقـــة ا
مضـمـونـهـا بـاعـتـذار عن الـتّـأخـير
وكــان الـسّـببُ كـمــا بـرّر هـو "ضـيق
الوقت". هـذا ما واجـهته حـ طُلب
مـني تـقــريظ كـتـاب الــدكـتـور "نـائل
جرجس" القـيّم ألنّ التركيـز يحتاج
إلى تــــكــــثــــيف وتـــــأمّـل وتـــأنٍّ أي
يـحــتــاج إلى "وقت" كــافٍ وهــو مـا

افتقدته.
أســـــتـــــهـلُّ كالمـي من الـــــعـــــنـــــوان
ـشرق الـعربي - ـسيـحيّـون في ا "ا
واطـنة" وهو يـتضمّن نحـو دولة ا
سيحي وفي الوقت فكرة الوجود ا
نفـسه الدعـوة احلثيـثة إلقـامة دولة
ـسـيـحـيّون? اذا ا ـواطـنـة ولـكن  ا
شرق العربي أألنّ استهدافهم في ا
بات قـضيـة وجود? أم ألنّ وجودهم
بــحـدّ ذاتـه أصـبح قــضــيـة تــتــعـلّق
بـاستـهـداف الدولـة الوطـنـية ذاتـها

ستقبلها? مثلما يتعلّق األمر 
سـيحي يـعني فـإلغـاء الوجـود ا
هــدم ركن أسـاس من أركــان الـدولـة
الــعـصــريـة الــتي يُـفــتـرض بــهـا أن
ـواطـنة مـثـلـمـا يـعني تـقـوم عـلى ا
حـذف جـزء مـهم وأصـيل من تـاريخ
مـجـتـمـعـاتـنـا نـاهـيك عن بـتـره من
ــســـيــحــيّــون مــلح حــاضــرنــا "فــا
ــسـيح األرض" كـمــا قـال الــسـيـد ا
وهم مــتــجـــذّرون فــيــهـــا ولــيــســوا
" أو "وافــــديـن" وهم أهل "أغــــرابـــــاً
الـبالد قــبل مـجيء اإلسالم وبـعـده
بل شركاء فيها كما ورد في القرآن
: "ذلك عـيـسى ابن مـر قول الـكر
احلق الـذي فـيه يَــمْــتَــرون" (سـورة

مر اآلية 34).
أتـــوقّـف عـنـد ذلـك ألنـني ال أريـد
أن يــســـتــغــرقــنــا الــتــاريخ ولــيس
الـقـصدُ في ذلـك إهمـاله أو نـسـيانه
أو االفــتـئــات عـلـيـه حـتى وإنْ كـان
الـتـاريخ "مـراوغـاً" عـلى حـدّ تـعـبـير
ـا أفضّل مـنـاقـشة واقع هـيـغل وإ
احلـال علـمـاً بأن الـتـاريخ ال يكـتبه
ؤرّخون وحدهم بل يكتبه األدباء ا
والـفــنــانـون حــسب غــوركي ألنـهم
يــشـتـركـون في هـوايـة الـغـوص في
التفاصيل لكـنّها غواية البحث عن

احلقيقة دون أدنى شك.
-I -

أنـطلـقُ في قراءتي لـكـتاب الـدكـتور
جــرجس من بـعض االســتـنـتـاجـات
الـــتـي خــــلُصَ إلـــيـــهـــا وحـــاول أن
يــدرجَـهـا في خـاتـمـة كـتـابه والـتي
ــــفـــــاهــــيم تــــتــــنـــــاول عــــدداً مـن ا
واألطروحات ذات الـصّلة بـالعنوان
ـقــصـود الـفــرعي الــذي وضـعـه وا
ــواطــنــة" وأهــمّــهـا: بــذلك "دولــة ا
الـعـلــمـانـيـة الـتي يــعـتـبـرهـا "احللّ

ــشـرق الــعـربي" األمـثل لــتـحــريـر ا
ـوذجـاً شـبـيـهـاً بـاحلـالة واقْـتَـرحَ 

التركية.
ـقـراطيـة ودولـة الـقـانون والـد
إذْ كـان غـيـابـهمـا سـبـبـاً في تـدهور
الظـروف االقتصـادية واالجتـماعية
والسـياسـية وفي تـنامي "الـتطرّف
اإلسالمي واإلرهاب والـعنف الذي
سـيحيـ وغيرهم يحـصد أرواح ا
..." وهي استـنتاجات واطنـ من ا
وردت فـي ثـنـايـا الـكــتـاب وشـكّـلت
خــيـطــاً نـاظـمــاً لـفــصـولـه وهـو مـا
يــــحـــتــــاج إلـى إضـــاءات تــــرتــــبط

بخصوصية كل حالة وجتربة.
ــقـــراطــيــة وهــو يـــرى أن  الــد
ــثـلى إلرســاء الـسّالم "الـضــمـانـة ا
والعدالة..." إذْ أن "دمـقرطة" الشرق
األوسـط هي األســـاس لـــتــــحـــقـــيق
احـتـرام حقـوق "األقـلّيـات" وضـمان
انـدمـاجـهـا في مــجـتـمـعـاتـهـا. كـمـا
ــقـراطـيـة يـدعـو إلى اعــتـمـاد "الـد
الـتـــوافـقــيّـة" ألنّـهــا "تـمـثــيل فـئـات
الـــشّـــــعب كـــافّـــــة وحــتـى تــقـــاسم
الـسّلـطـة بـيـنـهـا" ويسـتـبـعـد فـكرة
ـانــيــة ونـظــام احلـكم الــنـظم الــبــر
الرئاسي ألنّهما ال يلبيّان ما يطمح

إليه.
كن ووفقاً لـكثير من الـتجارب 
قـراطـيـة التـوافـقـية" اخـتـيـار "الـد
لــفــتـــرة انــتــقــالـــيــة مــحــدودة أي
لـتجـاوز مراحل االنـتقـال والتـحوّل
قـراطي الـتي غالـبـاً ما تـكون الـد
عـســيـرة كــمـا أنّــهـا قــد تـؤدّي إلى
احملـاصـصـة والـتـقـاسم الـوظـيـفي
ــذهــبي أو اإلثــني أو الــديــني أو ا
غــــيــــر ذلك فـي حــــ أنّ حــــقــــوق
اإلنسان وحدها تؤدّي إلى نوع من
"الـــتـــطــامـن" في تـــلــبـــيـــة حـــقــوق
ـشـروعـة اجملـمـوعـات الـثــقـافـيـة ا
ـــــــــكن أن تـــــــــؤمّن وهـي الــــــــتـي 
الـضمـانات الـضروريـة وخصـوصاً
ـتعـدّدة الثـقافات في اجملـتمـعات ا
ـقــراطـيـة الـتي هي ألنـه حـتى الـد
ــــبــــسّط" حــــكم في الــــتــــعــــريف "ا
"األغلـبية" قـد تقود إلى تـهميش أو
إقـصاء مـجـاميع ثـقافـيـة دينـية أو

ساللية أو لغوية أو غيرها.
أمّــــا فـي خـــــصــــوص احلـــــالــــة
الـتــركـيــة "صـلُــحت أم لم تــصـلح?"
ـكن تـعـميـمـهـا وإنْ كانت فــإنّه ال 
االسـتـفـادة من الـتـجـارب جـمـيـعـها
ضـروريـة ولـكن دون اسـتـنـساخ أو
تــقـلــيـد نــظــراً الخـتالف الــظـروف
االجــــتـــمـــاعــــيـــة واالقـــتــــصـــاديـــة
والسياسية وتاريخ تطوّر كل بلد.
ــــؤلّـف مـــــوضــــوع ويـــــطـــــرح ا
الـفـيــدرالـيـة وإنْ كـان بــتـردّد فـهـو
ـــكن أن حتـــدّ من مـــعـــهـــا ألنّـــهــا 
سيحيّ واحلفاظ انتهاك حقوق ا
عـلى هــويّـتـهم وتــعـزيــز حـقّـهم في
تــقــريـــر مــصــيــرهم لــكنّ الــطّــابـع
ـكن أن يـتـحـوّل إلـى نوع الـدّيـني 
من الـتـقـسـيم أو إلى نـظـام طوائف
) ويسـتبـعد االنـفصال (لـبنـان مثـاالً
أو االســـــتــــقالل وقـــــد وجــــدتُ ذلك

ملتبساً.
وبــعـد أن يـسـلّط الـضـوء عـلى عـدد
من الــعــنــاوين اخلــاصــة بــحــقـوق

اإلنـــســـان وتـــطـــبـــيـــقـــات الـــفـــكـــر
ــــعـــاصــــر عـــلـى غـــيـــر اإلسالمي ا
ـسـاواة في دسـاتـيـر ـسـلـمـ وا ا
ـشـرق الــعـربي يـســتـعـرض دول ا
ـهـــمّـة مــنـهـا: بـعض اخلالصــات ا
عــدم تــطــوّر الـــعــقــلــيــة الــعــربــيــة
ــشــرقــيــة وانــخــفــاض مــســتـوى ا
الـــوعي احلـــقـــوقي وعـــدم تــمــــثّل
مـفـاهيم احلـداثـة وطغـيـان الهــويّة
ــواطــنـة الــديــنـيــة عــلى مــبـادىء ا
ساواة وهي وعدم إقرار مبادىء ا

خالصات أجدُني متّفقاً معها.
ـــؤلّف عـــلى عــدد من ويـــركّـــز ا
احلـــلـــول الــتـي نــشـــتــرك مـــعه في
خطـوطهـا العـريضـة ومنـها اإلقرار
بــالـــتــعـــدّديــة وصـــيــاغـــة قــوانــ
وتشريعات أحوال شخصية خالية
من أشــكــال الــتّـمــيــيــز مع مــراعـاة
االتـفـاقــيـات الـدولـيــة وسنّ قـانـون
ـــقــصـــود قـــانــون زواج مـــدني (وا
مــوحّــد) وإنْ كــانت الــفــكــرة غــيــر
واضـحـة ألنّه ربـطـهــا مع إمـكـانـيـة
احملــافــظـــة عــلى قــوانــ األحــوال
الـشّخـصيـة لـكلّ طائـفة نـاهيك عن
ــنـــاهج الــتــعــلــيــمــيــة مــراجــعــة ا
والـتّــربــويــة وحتـر احلـضّ عـلى
الــكـراهــيـة والــعـنـف وهي مـســألـة
ـــكن أن جـــديــرة بـــاالهـــتـــمـــام و
ـهمّ والـبـارز الـذي نـضــيف الـدّور ا
ـدني ــكن أن يـقـوم به اجملــتـمع ا
كـ"قـوّة اقـتراح" و"مـشـاركـة" وليس
"قــــوّة احــــتــــجــــاج" و"اعــــتــــراض"
وحـــــسـب إضــــافـــــة إلـى ضــــرورة
"إصالح الفكر الديـني" وتنقيته من
كل مـا عـلق به من شـوائب ال عالقة
لها بالدين كما ينبغي التمييز ب
الـدين والـنصّ اإللــهي والـتــفـسـيـر
والــتـأويل الـفـقـهي فـهـذه األخـيـرة

من صنع البشر وهم خطّاؤون.
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ـضني أرى أنّ البـاحث في جـهده ا
قــــد جنـح في مـــــقــــاربـــــة عــــدد من
فاهـيم ذات العالقة األطروحـات وا
بالـشرعة الـدولية حلـقوق اإلنسان
مــســتــخــدمــاً - عــلى نــحــو مــتــقن
ودقــيق - مـصـادر ومــراجع مــهـمّـة
ومــعــتـــمــدة في إطــار مــنـــهــجــيّــة
وضـعــهـا لـنــفـسه بـأســلـوب سـلس
ولـغة مـتـماسـكة مـا يـفتح الـشهـيّة
لـنـقـاش حقـوقي ومـعـرفي وثـقافي
فـاهيم التي فيـما يتــعلّق بـبعض ا
طـرحـهـا مـثل "األقـلـيّـة" و"األكـثـرية"
وهي مصطلحـات بحاجة إلى رؤية
ـا حتمله من مـوحّدة إزاءهـا نظراً 
إغــــراض وقـــــصـــــديــــة حـــــتى وإن
ــتـحـدة" في اسـتــخـدمـتــهـا "األ ا
"إعـالن حـقـوق األقـــلـيّــات" الـصـادر
الـــــعـــــام 1992 و"إعــالن حـــــقــــوق
الـشـعـوب األصـلـيـة" الصـادر الـعام
ـكن أن نُـــدرج عـدداً 2007 وهـنـا 
من الــتــنـــاظــرات فــيــمـــا يــتــعــلّــق
بالـهويّة بـقدر ما يـرتبط بالـعنوان
الـذي ننـاقـشه فهـناك هــويّـة ثابـتة
وأخــرى مـتــحــوّلــة وهـنــاك هــويّـة

ساكنة وثانية متحرّكة.
لـقد تـوّلدت عـندي قـناعـة منـذ نحو
ثالثــة عــقـــود من الــزمــان عن عــدم
اســتـــخـــدام مــصـــطــلـح "األقــلـــيّــة"

" ال سـيّـمـا و"األغـلـبـيّـة" إالّ "مــجـازاً
بخصوص اجملموعات الثقافية وال
أقـول "األقــلّـيــات" ألنّـهــا تـسـتــبـطن
ـساواة والهيمنة من ضمنيّاً عدم ا
جــهـة واالسـتـتـبـاع والـرّضـوخ من

جهة أخرى. 
وأفـترض أنّـها مصـطلـحات تـصلح
لــتــوصــيف الــقـوى والــتــجــمّــعـات
الــسّــيــاســيــة واحلــزبــيــة والــكــتل
ــانــيــة ولــيـس "اجملــتــمــعـات الــبــر
ـسـألة ال ـتـعدّدة الـثـقـافات" ألنّ ا ا
تــتـعلّق بـالـعدد واحلـجم إنّـما لـها
ـتــسـاويـة الـتي عالقـة بـاحلــقـوق ا
يـنبـغي أن تتــمـتّع بهـا اجملمـوعات
الثقافـية صغيرهـا وكبيرها بغضّ

النظر عن عددها.
هـذا األمــر الــذي تـوقّــفتُ عــنـده
بــاجـتــهـاد حـاولت أن أحــاجج فـيه
بـأكــثـر من مــحـفل وبــحث وكـتـاب
ــكن اإلشـارة هــنــا إلى كــتــابـ و
األوّل بــعـنـوان: "فـقـه الـتـسـامح في
الــــفــــكـــــر الــــعــــربـي - اإلسالمي -
ـــواطـــنـــة والـــدولـــة" والـــثـــاني: ا
ــســيـحــيّـون "أغــصـان الــكــرمـة - ا
ـصـطـلـحات من ـا لـتلك ا الـعـرب" 
دالالت وانــعــكــاسـات عــلـى مـجــمل
الـــنّـــظـــام الـــسّـــيـــاسي ومـــبـــادىء
ــواطـنـة الـتي تـقـوم عـلى احلـرّيـة ا
ــسـاواة والــعــدالـة والــشّـــراكــة وا

شاركة. وا
أضف إلى أن ثــمّـة هـويّـة عــامّة
أو شـــامـــلـــة وهــــويّـــة فـــرعـــيــة أو
خـــاصــة والـــهــويّــة ســـواء أكــانت
"أقــلّــويّــة أو "أغـلــبـــويّـة" فــهي قـد
تـكــون مـضـطــهَـدة أو مـضــطـهِـدة!!
ــكن أن تــكــون الــهــويّــة مــثــلــمــا 
مــفـــتــوحــة أو مـــغــلــقـــة وتــتــوزّع
الــهــويّــات الــفــرعـيــة أحــيــانــاً بـ
اإلثــــنــــيــــات واألديـــان والــــسالالت

واللّغات واآليديولوجيات.
-III -

سـأحــاول أن أضعَ سـيــنـاريــوهـات
هي أقرب إلـى األوهام الـتي عاشت
مــعـــنــا بـــخــصـــوص حلّ مــســـألــة
الهـويّات ديـنيـة كانت أو إثـنية أو
غــيـــرهــا إذْ ال أجــد هــنــاك حــلــوالً
مطلـقة أو نهـائية أو سرمـدية لهذه
ـسـألـة ألنّهـا تـشـبه الـكائن احلي ا
في تــطـوّرهــا وتـفــاعـلــهـا إذْ أنّــهـا
كـاحلقـوق اإلنسـانـية تـتخـالق على
نــحـو ال مــحـدود. وفـي هـذا اجملـال
يــــطـــيب لـي أن أشـــتـــبـك وّديـــاً مع
عـرفية واحلقوقية التي نظومة ا ا

ؤلّف اتّفاقاً وتمايزاً. يتبنّاها ا
السّيناريـو األوّل أو الوهم األوّل -
ــتـقــدّمـة إنّ الــدول الـصّــنــاعـيــة وا
ـــقــراطـــيـــة والــعـــلـــمــانـــيــة والـــدّ
والـلـيبـرالـيـة حلّت مـسـألة الـهـويّة
ـواطـنـة لـكنّ مـثل بـإقـرار مـبـاد ا
هــذا احلل كــان مــبــتــوراً وظــرفــيـاً
وغير متكامل ألنّ حاجات اإلنسان
في تـطّور دائم األمـر الـذي يتـطلّب
تعميقاً وتطويـراً تلبية الحتياجات
جـديدة تـعـبّـر عن الهـويّـة في حقب

زمنية الحقة.
السّيناريو الثّاني أو الوهم الثّاني
ــواطــنــة الــكــامــلـة - إنّ حتــقــيق ا
ــــســــاواة الــــتــــامّــــة في الــــدول وا
ـتـقـدّمة ـقـراطـيـة العـلـمـانـية ا الد
ذات الـــتـــوجّه الـــلـــيــبـــرالي يـــدفع
صــراع الـهـويّــات إلى اخلـلف لـكنّ
ذلك مـثـلمـا تُبـيّن الـتّجـربـة لم ينهِ
الـصـراع أو اجلـدل أو الـتـفـكـير في
خيـارات وبدائل النـبعـاث الهـوّيات

الفرعيّة.
ـاذج كثـيـرة مثل الـصّراع وهـناك 
بـ الــواالنـيـ والــفالمـانــيـ في
بـلـجـيكـا عـلى الـرّغم من أنـهـا دولة
ـقراطـيـة وفـيـدرالـيـة وعـلـمـانـية د
تساوية فيها محترمة واطنة ا وا
وكــذلك رغــبـة كــاتــالــونـيــا وإقــلـيم
الـبـاسك بـاالنـفــصـال عن إسـبـانـيـا
ومـــقـــاطـــعـــة الــكـــيـــبك عـن كـــنــدا
واســـكــوتـالنــدا عـن بــريـــطـــانـــيــا
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وحـــســاســيّـــات ومــشـــاكل جــنــوب
فرنسا وجنوب إيطاليا وغيرها إذْ
تــوجــد نــحـو  20مـســألــة تــتــعـلّق
بحقوق اجملموعات الثقافية تنتظر
حـــلــوالً ومــعــاجلـــات مُــرضــيــة في

الغرب.
الـفـارق األساسي بـ مـجتـمـعاتـنا
ـقراطية هي أنها واجملتمعات الد
تـــمـــتـــثل حلـــكم الـــقــانـــون في حلّ
ـؤلّف خالفــاتـهــا وهــو مــا سـعـى ا
إلبــــرازه ونــــتّــــفق مــــعه أي أنــــهم
يلـجـأون إلى السـلم واالحتـكام إلى
الــــــدســــــتــــــور وإلـى الــــــتــــــفــــــاهم
والتسويات الرّضائية في ح أّن
الـنـزاع لـدينـا يـنـتـقل إلى الـوسائل
العـسكـرية والعـنفـية وأحيـاناً يتمّ
االسـتقـواء بـأطراف خـارجـية تـزيد

. اللوحة تعقيداً
السّيناريو الثّالث أو الوهم الثّالث
- اعـتـقـادنـا أنّ الـدول االشـتـراكـيـة
السّابقة حلّت مـسألة الهويّة حتى
قراطية انيـا الد ظنّ البعض أنّ أ
أصـبـحت "أمّـة مـنـفـصـلـة" عن األمّة
ـانيـة وهو مـا تـبنّـاه دستـورها األ
في الــعـام  1977بـحــكم نــظــامــهـا
االجتماعي لكنّ هذا الوهم سرعان
مـا أثبت "قـصـر النـظـر" وأدّى لدى
فريق من الـذين كانوا يـنظرون إلى
الـتـجـربـة االشـتـراكـيـة بـاعـتـبـارهـا
ــــوذج رائـــد" إلى "قـــوّة مــــثل" و"
الــــقـــنــــوط والــــيـــأس واإلحــــبـــاط
ـوجة خـصـوصـاً بعـد أن انـدلـعت ا
الـدينـية والـطائـفيـة بكلّ بـدائيّـتها
فـي الـعـديـد من الـدول االشـتـراكـيـة
الـــــســـــابـــــقـــــة وقـــــادت هـــــذه إلى
انـــقـــســـامـــات وحـــروب طـــاحـــنــة
فـيـوغـسالفـيــا انـشـطـرت إلى سـتـة
أقــسـام واالحتـاد الـسـوفـيـيـتي إلى
خـمــسـة عــشـر قـســمـاً وانــفـصـلت
جمهورية تشيكوسلوفاكيا مخملياً
إلى جمـهوريـة التشـيك وجمـهورية
الــــســـلـــوفــــاك وال تـــزال احلـــروب
والصّراعات قائـمة واحللول بعيدة
ــنـــال كــان آخــرهــا بــ روســيــا ا
وأوكـرانـيـا خـصـوصـاً بـشـأن شبه

جزيرة القرم.
السّيـناريو الـرّابع أو الوهم الرّابع
- إنّ صـراع الـهويّـات يـنـحـصر في
الـــعـــالم الــــثـــالث لـــكـّن ذلك لـــيس
صـحيـحـاً بالـكامل فـقـد استـطاعت
ثـالثيـة" أن جتد طريـقها بلـدان "عا
ــقـراطــيـة وجتـد اخلــاص إلى الـد
حــلـوالً لــقـومــيــات وأديـان ولــغـات
مــتــعـدّدة مــثل الــهـنــد ومــالـيــزيـا
الـلّـتـ لـهــمـا هـويّـات مـوحّـدة مع
ـــتـــعـــدّدة الـــديـــنـــيــة الـــهـــويّـــات ا
والـطــائـفــيـة واإلثـنــيـة والــساللـيـة
ـتـعـايـشـة والـلّـغـويـة اخملـتـلـفـة وا
ـــــتــــصـــــاحلــــة في اآلن دون أن وا
يخـتفي الـصّراع أو اجلـدل احملتدم
بـيـنهـا وهـناك جتـارب أخـرى على
ـسـألـة مـرهـونـة هـذا الـصـعـيـد وا
بـنــوع نـظـام احلـكم من جـهـة ومن
جهـة أخرى بـاخليارات اجملـتمـعيّة
ودرجة التوافق الـوطني والثّقافي
ووســائل الــتــعــبــيــر عـن الــشــعـور

بالتميّز واخلصوصيّة.
الــسّـــيــنــاريــو اخلـــامس أو الــوهم
اخلامس  –ترفُّعنا عن اخلوض في
سألة الديـنية وذيولهـا الطائفية ا
ــانــنــا بــزعـم "عــلــمــانـــيّـــتــنـــا" وإ
بالهويّة الوطنية اجلامعة العابرة
لــلـطــوائف واإلثـنــيـات بــاعـتــبـاره
احلـلّ األمــثل لـــكنّ ذلك لـم يــكنْ إالّ
هــروبـاً إلى األمــام وعـدم مــواجـهـة
ـشـكـلة الـتي تـعـيش بيـنـنـا حتى ا
إذا ما استـفحلت أصـبحت احللول
ـعــاجلـتــهـا شــحـيــحـةً ــطـروحــة  ا
ّ ومــــحـــدودةً خـــصــــوصـــاً وقـــد 
اســتـــثــمــارهــا من قــوى خــارجــيــة

إقليمية ودوليّة.
ويـبـقى الـنـمـوذج "الـداعـشي" مـثاالً
سيـحيّ صارخـاً في استهـداف ا

ال سيّما بفرض "التأسلم" عليهم أو

مـــطـــالـــبـــتــــهم بـــدفع اجلـــزيـــة أو
ـفتوحة الرحيل وإّال فـإنّ القبور ا
تـنــتـظـرهم. وذلك جـزء من مـخـطّط
ــدى يـســعى مــنــذ عــقـود بــعــيــد ا
نطقة من أهلها األصليّ لتفريغ ا
لـيـتــحـكّم أصـولـيّــوهـا ابـتـداءً من
فـلـسـطـ مـروراً بـلـبـنـان والـعراق
وسـوريا ومـصـر وغيـرهـا. فداعش
ودولــة اخلـالفــة "اخلـــالـــصــة" هي
الـــوجه اآلخــر لـــدولــة "إســـرائــيل"

اليهودية "النقية". 
-IV -

ـسيـحـيّون ـاذا يُـستـهـدف ا واآلن 
وهل حقّاً هم "أقليّة"?

تـــــقـف عـــــدّة أســـــبـــــاب خـــــلف
سـيحيّ وتتزامن مع استهداف ا
نــشــوء تـــيــار "أصــوليّ" مــتــطــرّف
ومــــتـــعـــصّب ســــواء اتّـــخـــذ اسم
تنـظيـمات "الـقاعدة" أو "داعش" أو
"جــبــهــة الــنــصــرة" (جــبــهــة فــتح
الشام) أو أي مـسمّى آخر وواكبه
احتالل العـراق وما تركه من ردود

نطقة.  أفعال على شعوب ا
سـيحيّيـن السّبـب األوّل: دفع ا
للـهجـرة لتـرسيخ االعتـقاد الـسّائد
- وخــصــوصـاً لــدى اجملــتــمــعـات
ــسـلــمـ ال الــغـربــيـة - عــلى أنّ ا
سيحيّ في يريدون العيش مـع ا
ـشـكلـة هو ـشرق وجـوهر ا دول ا
تــعــــصّــبــهم وتــطـــرّفــهم حــتى مع
. هـذا مـا سـكــان الـبالد األصــلـيّــ
ية وقد تروّج له الصهيونـيّة العا
لــقي صــداه في الــغـرب لــدرجـة أنّ
هـنـاك "رُهـاب" من اإلسالم وهـو ما

يُطلق عليه "اإلسالمفوبيا".
الـسّـبـب الـثّـانـي: تـمـزيق الـنّـسيج
االجـتـمـاعي جملـتــمـعـات وشـعـوب
أصـيـلــة ومـتـجـذّرة في تــعـايـشـهـا
وشـراكــتـهــا األمـر الــذي سـيـؤدّي
إلى مــضــاعـفــة أســبـاب الــهــجـرة.
وهـــنــا تـــبـــرز مــســـألـــة مــعـــاجلــة
"االنــدمــاج واإلدمـاج" الــتي حتـدّث
عــنـهــا الــدكــتــور جـرجـس والـتي

واطنة. ربطها بفكرة ا
الـــسّـــبـب الــــثّـــالث: إظـــهـــار عـــدم
الــتّـــعــايـش "اإلسالمــســـيــحي" في
ــا يـــعــني عـــدم رغــبــة الـــشــرق 
ـسلـم في الـتـعايش مع الـغرب ا
سيحي حيث يوجد ما يزيد عن ا
 15مــلـــيـــون مـــســـلم يـــعـــيش في
أوروبــا وأمـيـركـا وكـنـدا وغـيـرهـا
وهـو مــا يـثــيـر مــشـكالت تــتــعـلّق

بالهويّات وتفاعلها.
الــسّــبـب الـــرّابع: تــشــويه صــورة
ـسـلـمـ بـشـأن األديـان الــعـرب وا
األخـــــرى والـــــدلــــيـل مــــحـــــاولــــة
ـسـيـحـيـ وهـو ما "اسـتـئـصـال" ا
تـتعــكّز عـليه "إسـرائيل" مـستـفيدة
في دعـايتـهـا السـوداء من األعـمال
اإلجــرامـيــة لــداعش واجلــمــاعـات
اإلرهــــابــــيـــــة ألنّــــهــــا  تــــدّعي أنّ
سلم هو صراعها مع العـرب وا

صـراع ديـنيّ تـنـاحـريّ إقـصـائّي ال
سلم يزيد ا أنّ ا كن حـلّه. و
ـلـيار عـددهم عـلى ملـيـار ونصف ا
إنـسـان فـهـذا يـعـني أنّـهم يـريدون

"استئصال" اليهود من الوجود.
وتـستـهـدف "إسـرائيل" من وراء
ذلك اســـتــدرار الـــعــطف مـن جــهــة
وكسب الغرب والعـالم إلى جانبها
من جهة أخرى بوصفها "ضحية".
وهكذا يختفي بـطريقة مبرمجة
ومــدســوسـة اجلــانب الــعــنــصـري
ـتعـصّب في الصراع الصـهيوني ا
مع الــعــرب لــيــصبّ في مــصــلــحـة
"إسـرائـيل" الـتي تـغـتـصب األرض
وتطرد سكانـها األصلي وتمارس
العدوان منذ قيامها وحتى يومنا.
الــسّــبـب اخلــامس: ضــيق هــامش
االعــتــراف بــالــتـنــوّع والــتــعــدّديـة
وادّعــــاء األفــــضـــــلــــيــــات والــــزعم
بـاحـتـكـار احلقـيـقـة وبـالـطبع شحّ
ـقــراطـيـة في الـعـالم مـسـاحـة الـد
الـعـربي وتـدنّي مسـتـوى احلـرّيات
الـعـــامّـة والــشـخــصـيـة مــا شـجّع
خـلق بـيـئـة خــصـبـة لـنـمـو الـعـنف
واإلرهـاب واالسـتـبـداد حـيث جتد
التـنظـيمـات اإلرهابيـة ضالّـتها في
اســــتــــهــــداف اآلخــــر ال ســــيّــــمــــا
سيحي وأتباع األديان األخرى. ا
الــسّـبـب الـسّــــادس: اسـتـنـزاف
طـاقــات عــلــمـيّــة وفــكــريّـة وفــنــيّـة
سيحيون فضالً تلكها ا وأدبيّة 
عن كفـاءات اقتصـادية واجتـماعية
ـوزاييك اجملـتـمعيّ هـائـلة تـشـكّل ا
والـــتــــنـــوّع الــــطـــائـــفـي. وفي ذلك
ــنـطـقـة خـســارة كـبـرى لــشـعـوب ا
وطــاقــاتــهــا الــبــشــريــة وإضــعـاف

لدولها الوطنية.
الـــسّـــبـب الـــسّـــابــع: إضـــعــاف
ـســيــحي الــدولي مع الــتــضـامـن ا
ــســلـمــ في الــشـرق شــركـائــهم ا
وحتــديـداً فــيـمــا يـخصّ الــقـضــيـة
الـفلـسـطـيـنـيّـة علـمـاً أن مـسـيـحيّي
الشـرق خصـوصاً الـذين يعـيشون
في الفاتيكان قد دافعوا عن عروبة
فلسـط بقـوّة وجدارة وقد رفض
الفاتيكان حينها قرار التّقسيم رقم
 181الـــذي صــدر عـن اجلــمـــعـــيــة
ـتحـدة العام 1947 العـامة لأل ا
وهــو مـــا ورد عــلى لـــســان رئــيس
Spel- أسـاقفـة نـيويـورك سـبلـمان
 manانــطالقــاً مـن فــكـرة أنّ أرض
فـلـسـطـ كـلّـهـا مـقـدّسـة بـالـنّـسـبة
لـــلــمــســيــحـــيّــة وذلك بــعــد إعالن
بـريطـانـيا انـتدابـهـا على فـلسـط

تحدة. وإحالة القضـية إلى األ ا
ـوقف الـريـادي وهـنـا أسـتـحـضـر ا

للمطران كبوجي.
-V -

ــسـيـحـيّـون خالصـة الـقـول: كـان ا
وســيـــبــقـــون جــزءًا مـن الــنّـــســيج
االجتماعي والسّياسي والتاريخي
ـنـطقـة وشـعـوبـهـا ولعلّ لـبـلـدان ا

واحـداً من سـرّ جـمـال الــتـكـويـنـات
الثقافيـة العربية ال سيّـما للمشرق
العربي هو التنوّع والتعدّدية التي
ــنــطــقــة وألســبـاب عــرفــهــا لــكنّ ا
مـوضـوعيـة وأخـرى ذاتيـة شـهدت
هــجـــرة مــســـيــحـــيّــة في الـــعــقــود
ــــاضــــيــــة وإذا كــــان األخــــيـــــرة ا
ــســيــحــيّــون قـبـل نــحـو قــرن من ا
الـزمــان يــشـكّــلـون نــحـو  %20من
نطـقة فإنّهم اليوم أقل من سكان ا
 %5وقـد تـتــراجع نـسـبـتــهم كـلّـمـا
ارتـفــعت مـوجــة الـعــنف واإلرهـاب
الـتي تـدفـعـهم لـلـهـجـرة خـصـوصـاً
بازدياد درجة معـاناتهم وشعورهم

باالستالب. 
وقـــد حــاولت "إســـرائــيـل" مــنــذ
احـتاللـهـا فـلـسـطـ الـتـركـيـز عـلى
ـسـيـحيّـ وفـصـلهم عن تـهـجـير ا
ــسـلــمــ بـهــدف تــفـريـغ الـوطن ا
مـنهم بـزعم أنّ الـصراع ديـني وهو
ــســلـمــ والــيــهــود ولـيس بــ ا
صـراعـاً كــيـانـيّـاً حـقـوقــيّـاً يــتـعـلّق
بـــشـــعب احـــتُـــلّـت أراضــيـه وبــ
مـغـتـصب ومـسـتـعـمـر اسـتـيـطـاني

إجالئي.
ـــســـيــحـــيــ وحـــ أقــول إنّ ا
ليسـوا "أقليّـة" فألنّ أغلبـيتهم عرب
وهـــؤالء بـــالــطـــبـع "أغـــلــبـــيـــة" في
بلدانهم كـما أنّ األكثريـة السّاحقة
مـــنــهم تــعــتــبـــر الــرابط الــعــروبيّ
وخصوصاً اللّغة العربية هي التي
جتـمـعـهـم بأوطـانـهـم وبشـركـائـهم
نـــاهــــيك عـن دورهم الــــتـــنــــويـــري
واحلـــداثـــوي ومـــســـاهــمـــتـــهم في
نـضـال أمّـتـهـم وشـعـوبـهـا من أجل

انبعاثها احلضاري.
ـشـرق الـعـربي" ـسـيـحّـيــون في ا ا
مـوضــوع راهـني ومــسـتـقــبـلي ألنّ
معـاجلة قـضايـا التنـوّع والتـعدّدية
وحـقوق اجملـاميع الـثـقافـية تـرتبط
ـواطـنـة ودولـة الـقـانون بـصـمـيـم ا
واحلقّ. وهــو مــا حــاول الــدكــتــور
نـائل جـرجس عـرضه بـتـقـد رؤى
وتـصوّرات وطـرح حـلول وإجـابات
ناجعـة وإن تغـلّب فيـها السياسي
أحــيـانــاً عــلى احلـقــوقي وهــو مـا
يثير أسئلة متشابكة ومـعقّدة بقدر
تـعـقـيـدات الـواقع الـعـربـي بـحـاجة
إلى حـــوار مــعـــرفي ومـــوضــوعي
قـدّمـات النـظـرية بـحـيث تنـسـجم ا
احلــقـــوقـــيــة مع االســـتـــنــتـــاجــات
ـسبقة العمـلية وال يـترك لألحكام ا
أن تـأخـذ طريـقـها في إطـار الـبحث
العلمي. ويتطـلّب األمر تكوين رأي
ــشــتـرك عــام مــجـتــمــعي يــؤمن بـا
ـساواة ـبادىء ا اإلنـساني ويـقرّ 
والـعـدالـة والـشـراكـة في فـضاء من
احلــرّيـــة كــيــمــا تــصــبح مــبــادىء
واطنـة ملزمـة على صعـيد الدولة ا

واجملتمع.

ي ومفكـّر عربي { أكاد

الـــذين يـــرتـــكـــبــون هـــذه اجلـــرائم.
وبـالـتـالي بعـد سـرد عـيـنـة من هذه
ـدى دعونـا نقوم احللـول قصـيرة ا
ــا هـو أكـثـر أهـمــيـة ويـكـون أكـثـر
ــدى الـــطــويل. لـــقــد فــائـــدة عــلـى ا
ـاديـة إلى جانب تـسبـبت الـثقـافة ا
اسـتمـرار تـمجـيـد العـنف في مـعظم
األحـيـان في الـقـضـاء عـلى مـشـاعر
احملبة والتعاطف الـتي حثت عليها

األديان السماوية. 
ـــكـــان أن نـــعـــيــد ومن األهـــمـــيـــة 
تـأسـيس ثـقافـة احلب ونـعـيـد الـقيم
ـــنـــا. ومن أجل األخـالقـــيــة إلـى عــا
حتـــــقـــــيـق ذلك يـــــجـب أن يـــــكــــون
ـسـيــحـيـون أكـثـر تـقى ويـجب أن ا
يكـون اليهـود أكثـر تديـنًا ويجب أن
ـســلـمـون بــالـقــرآن. ويُـعـد يـلـتــزم ا
»السالم «أول وأهم دعـوة مـوجـهة
من الـله سبـحـانه وتعـالى لـلـبشـرية
في جـــمــــيع األديـــان الــــتي تـــرشـــد
الـــنـــاس إلى احملـــبـــة والــتـــعـــاطف
ـغــفــرة واإليـثــار مع كل والــثــقــة وا
سيحي خلقه. وهكذا يجب على ا
ــسـلــمـ والـيــهـود أن يــتـذكـروا وا
الــكـــلــمــات اجلــمـــيــلــة في كـــتــبــهم
ــقــدســة: »الَ تُــسْـــرِعْ بِــرُوحِكَ إِلَى ا
الْــغَـضَبِ ألَنَّ الْــغَـضَبَ يَــسْـتَــقِـرُّ فِي

حِضْنِ الْجُهَّالِ) .«سفر اجلامعة).
»انْــزِعُــوا عَــنْــكُمْ كُلَّ حِــقْــدٍ وَنَــقْــمَــةٍ
وَغَـضَبٍ وَصَـخَبٍ وَسُـبَـابٍ وَكَلَّ شَرٍّ.
 32وَكُــونُـوا لُـطَــفَـاءَ بَـعْـضُــكُمْ نَـحْـوَ
َ بَعْضُكُمْ َ مُسَـامِحِ بَعْضٍ شَفُوقِ
بَـــعْــضـــاً كَــمَـــا سَــامَـــحَــكُمُ الـــلهُ فِي

مرض عقلي ضئيلة بحيث حتى في
حـالة مـعاجلـتهـا تمـاما بـطريـقة من
ئة من جرائم الطرق ستظل  95با
العـنف قائـمة ?«ومن ثم االقتـصار
عــلـى مــعـــاجلـــة هـــذه األمــراض لن
شكلة. ثمة مسألة يضع حدا لهذه ا
أخرى تطفو إلى السطح تتمثل في
سـهـولة بـيع األسـلـحـة في الـواليات
ـا يـسهم في ـتـحـدة األمريـكـيـة  ا
ــشـكــلـة وصب الــزيت عـلى تــفـاقم ا
الـــنــــار. ومع ذلـك يـــبــــدو أن وضع
ـشـكـلـة الــتـشـريـعـات ال يـحـل هـذه ا
ألنه حـــتى لـــو  إصـــدار قـــوانـــ

جديدة للحد من مـبيعات األسلحة 
سـيـظل بـإمـكـان اجملـرمـ الـوصول
إلـيــهــا. هـنــاك حـلــول حــقـا حــلـول
سـريعـة وقصـيرة األجـل مثل تـقيـيد
عــدد الــذخــائــر أو تــعــيــ ضــبــاط
شرطة يرتدون مالبس مدنية للقيام
ـــزدحــمــة بـــدوريــات فـي األمــاكن ا
ــكن أيــضـا اســتـخــدام تـقــنـيـات و
ـراقـبـة عبـر اإلنـتـرنت لـلـكشف عن ا
ـضـطـربـ الـذين يـهـددون األفـراد ا
اآلخـريـن ولـديــهم احــتــمــال كــبــيـر
ــكن بــارتــكـاب جــرائـم عــنـيــفــة و
التدخـل إلبطال أعـمالهم اإلجـرامية
لــكن حــتى لــو  اتــخــاذ مــثل هـذه
اإلجراءات لن تشكل حلـوال حقيقية
ـشكلة بـرمتها من شأنها أن حتل ا
ألنـه عـــنــــدمــــا يـــقــــرر شـــخـص مـــا
اسـتـخـدام الـعـنف فـلن يـحـتاج إلى
بــــنـــدقــــيـــة األهـم هـــو مــــنع فـــورة
الـغـضب التـي تسـيـطـر عـلى األفراد

ــــذِينَ (الـَّ الْـــــمَـــــسِـــــيحِ(4:31-32).  
ـرَّاءِ ـرَّاءِ وَالـــضـَّ يُـــنــفِـــقُـــونَ فِي الـــسـَّ
َ عَنِ َ الْـغَــيْظَ وَالْـعَــافِـ وَالْــكَـاظِــمِــ
( اسِ  وَالــلَّهُ يُـحِبُّ الْــمُـحْــسِـنِـ الــنـَّ
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بــاإلضـافـة إلى الـتـدابــيـر الـتـقـنـيـة
يــنـبـغي عـلى كـافــة الـدول الـتـركـيـز
عــلى تــثــقــيـف اجلــمــهــور بــأخالق
ــكن لــلــمــنــظــمــات غــيـر الــدين و
احلـكـومـيـة أن تـقـوم بـدورٍ أسـاسيٍ
في هــذا اجلـهـد الــكـبــيـر. وفـقط من
خالل تـنــظـيم حـمـلـة شـامـلـة تـعـمل
شاعر السلبية من على منع إثارة ا
ـكـننـا إنـقاذ الـكـراهيـة واالنـتقـام 
ـزاعم اخلاطئة لـلمادية الناس من ا
الـتي جتعـل حيـاتـهم بال مـعنى. إن
العودة إلى الفضـائل اجلميلة التي
يـــروج لـــهـــا الـــدين وتـــعـــزيـــزهــا
ســيـســهم إلى حـد كــبـيــر في إنـقـاذ
الـنـاس من الـوقوع فـي فخ الـغضب
اجلامح.  ال يوجد فائزون في ثقافة
الـكـراهـيـة. وفي الـوقت الـذي تـبـذل
اجلـهـود في مـحـاولـة احلـفـاظ عـلى
ـــنــاســـبـــة في الـــعـــالم الـــظـــروف ا
وحتسيـنها وتـسليم هـذا العالم في
أحـسن حـال إلى األجـيـال الـقـادمـة
فــقـد أظـهــرت لـنـا مـئــات الـسـنـوات
ـــاضــيــة عــواقب جتــاهل الــعــالم ا
الـروحي الـذي يـتـمـثل في الـوجود
الـــــواعـي والـــــذكـي في احلـــــيـــــاة.
ـنـا مكـانًا وعـندئـذ فـقط سيـكـون عا

أكثر أمانًا لينعم فيه اجلميع.


