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ـــاذا الــدول رب ســـائل يــســـأل  
االوربية اكثر تطورا وتقدما من 
 الـــدول الــعــربــيـــة ودول الــعــالم
الــثـالث ٠ والـفـجــوة احلـضـاريـة
بيـنهـما في تـزايد  مـستـمر يـوما

بعد يوم بدل التناقص ٠
ـتــحـدة اكــثـر ـاذا الــواليــات ا  و
كسيك ودول امريكا  تطورا من ا
الالتـينـية وجـمـيعـهم في مـنطـقة
جغرافية واحدة ومتشابهة ٠

فـي اخلـــمـــســـيـــنـــات من الـــقـــرن
ـــاضي كــانــوا يــعــتــقــدون بــان ا
سبب تخلف الـدول يعود الى قلة
االمــــوال الالزمــــة لــــلــــنــــهـــوص
ـتـخـلـفة بـاجملـتمع . وان الـدول ا
هي الــدول الـفـقـيــرة  ولـكن بـعـد
اكـتـشـاف الـنفـط اصبـحت بـعض
الـدول العـربيـة من الدول الـغنـية
وكـذلك بــعض الــدول االفــريـقــيـة
واالمريكية الالتـينية  ولكن هذه
الـدول بقـيت في دائـرة التـخلف 
فظهرت نظرية اخرى تعزو سبب
التخلف الى االدارة السيئة لهذه
الــدول فــتـم تــنــظــيـم مــؤتــمــرات
ودورات واسعة للتطوير االداري
في اجملـاالت كـافـة .  وبـالرغم من
ان هذه الدورات كانت ذات فائدة
اال انـها ظلـت قاصرة عـن حتقيق
تخلـفة بشكل النـهوض بالـدول ا

ملحوظ وفاعل ٠ 
ولـــذلك فـــان الـــتـــطـــويــر االداري
ـكـنه حتـقـيق الــتـقـدم لـلـدولـة ال
مـالم يــكن هــنـاك تــطـويــرا كـامال
لــلـمــجـتــمع  وتـطــويـر اجملــتـمع
مــهــمــة غــايــة في الــتــعــقــيــد الن
اجملتمع عـبارة عن تقاليـد ثقافية
وديـنــيـة راسـخـة وان اي عـمـلـيـة
تـغـيـيـر امـا ان تـتم بـالـقوة حـتى
يــعــتــاد اجملـتــمع عــلى االنــظــمـة
اجلـديــدة او بـاالقـنــاع عن طـريق
الــتـثــقــيف بــضــرورة الــتــطــويـر
والـتـغيـير نـحو االحـسن  وخلق
رابطـة سببيـة ب مصلـحة الفرد
الـــذاتــيــة ومـــصــلــحـــة اجملــتــمع
بـالـتـغـيـيـر  حـتى يـكـون لالفـراد
الدافع للـتغـييـر والتقـدم لتـطوير
مـدخـوالتهم وحتـس مـستـويات
مـعيـشتهـم وحتقيق الـرفاه لـلفرد

والعائلة واجملتمع.
 هـــنـــالك من يـــعـــتـــقــد ان ســـبب

الــتــخـــلف يــعــود الـى الــتــمــسك
بـتـقـالــيـد تـراثـيـة وديـنـيـة بـالـيـة
ترسخ االتكاليـة وترفض التغيير
. .  ولــكــنــنــا ال نــعــلم عــلى وجه
الــيــقـ  عــمــا اذا كـان الــتــمـسك
بالـتراث الـديني الراكـد هو سبب
الــتــخــلف . ام ان الــتــخــلف كــان
نــتـيـجــة لالنـظــمـة االسـتــبـداديـة
ـفـاهــيم الـديـنـيـة الــتي رسـخت ا
تـخلـفة الحـكام سـيطـرتهـا على ا
الـشـعوب بـاسم الـدين   ولـكـنـنا
نــعـلم جــيـدا ان ذلك شـكـل حـلـقـة
مفرغة ب هـذين السبب بحيث
ان احــــدهــــمـــا يــــســــانــــد االخـــر
ويـصـعده حـتى وصـلنـا الى هذه
الدرجة من التخلف والتقهقر في
دائـرة تــكـبـر يــومـا بــعـد يـوم من

التخلف واجلهل ٠
ولـــعل مـن ابــرز الـــعـــوامل الـــتي
تـشـجع عـلى الـتـمسـك بالـتـقـالـيد
ـتخـلـفة االجـتـماعـيـة والـدينـيـة ا
وتــقف حـجـر عـثــرة امـام الـتـقـدم
واحلضـارة هـو اجلـمود الـفـكري
والثقافي والفني للمجتمع ٠
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ان الدول الـغـربيـة عمـلت اسـاسا
عــلى تــطــويـر نــظــرتــهم لــلـدين .
لـيس فــقط من خالل جــعل الـدين
ـنــظــومـة ورجـال الــدين خــارج ا
ا تـبنت سياسات السيـاسية وا
ديـنـية تـواكب الـتـقـدم الـصـناعي
واالجتـماعـي . فتم نـبـذ كثـير من
ــقـدســات الـديــنـيـة الـطــقـوس وا
ـــتــخـــلـــفــة واحـالل مــقـــدســات ا
جديدة التبتـعد عن الدين كثيرا 
مـثل اعتـبـار االنـسان قـيـمة عـلـيا
واحـــتــرام حــريــته الــفــكــريــة مع
ـقـابل والـتـأكـيد احـتـرام الـفـكـر ا
علـى احلقـوق االنـسـانيـة وحـرية
ـسـاواة بـ الـعـقـيـدة والـدين وا
ـواطن وكـذلك حق العـمل لكل ا
قـــادر عــلـــيه . كـــمـــا  اخـــتــزال
الـطـقـوس الـديـنيـة الـشـكـلـية الى
حـد كـبـيـر  والـتـركـيـز علـى القـيم
الــديــنــيــة الــعــلــيــا مـثـل االمــانـة
والـــصـــدق واالخالص بـــالــعـــمل
والــنــظـافــة والــعــمل الــتــطــوعي
ــبـاد االنـســاني وغــيـرهــا من ا
الـسـامـيــة الـتي تـشــتـرك بـهـا كل

االديان السماوية 

اما عنـدنا فمازال هـناك من يقول
ان سـبب الـتـخـلف هـو ابـتـعـادنـا
عن الـدين ويــقـصــد بـالـديـن هـنـا
ليـس القـيم الديـنـية الـعـليـا التي
تـاســست االديــان عـلـى وفـقــهـا 
ــــظـــاهـــر ــــا الـــتــــمـــسـك بـــا وا
والــطــقــوس الـــديــنــيــة الالحــقــة
واالســــتـــمـــاع الـى اقـــوال رجـــال
ــتــخــلــفــ اجــتــمــاعــيـا الــدين ا
وثـقـافيـا  فـيـتجه اجملـتـمع نـحو
االتكالية والـكسل واالعتماد على
الــغــيــبـيــات من اعــمـال الــســحـر
والـــتــبـــرك بـــاخلـــوا والـــعالج
بـاالوهـام . وهـذا اليـقـتـصـر عـلى
مـجتـمعاتـنا الـعربيـة واالسالمية
فـــــقـط . بـل ان ســـــبـب تـــــخــــــلف
وارتـداد كثيـر من اجملتـمعات في
اسيا وامريكا الالتينية وافريقيا
يــــعــــود لــــشـــــيــــوع اخلــــرافــــات
ـبـالغ بـهـا والـطـقـوس الـديـنـيـة ا
ونـبذ االفكـار العلـمية والـتحديث
واعتـبـارهـا كفـر واحلـاد . كـالذي
يـحـدث عـنـدنـا تـمامـا  الـيس كل
مـــحــدثـــة بـــدعـــة وكل بـــدعــة في

النار٠
ــا يـشــجع عــلى االســتــمـرار  و
بهذه التقاليـد  الطبقة السياسية
احلــــــاكــــــمــــــة و رجــــــال الــــــدين
ـســانــدين لــهــا  حـيـث ان مـثل ا
هذه اخلرافات والـطقوس تضمن
لــهـم احملــافــظــة عــلـى الــســلــطــة
السـيـاسيـة والـدينـيـة . في حلـقة

مفرغة النهاية لها ٠
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عندما اغتصب الصهاينة االرض
الـفلـسـطيـنـية تـوجه بن غـوريون
الى االسرائلـي قائال لهم ان اله
اســرائـــيل ســوف لن يـــحــمـــيــكم
وعــلــيــكم الــعــمل عــلى تــأســيس

دولتكم بايديكم . 
فـعــودهم عـلى عــدم االتـكـال عـلى
الـغيبـيات رغم يـهوديـتهم  وهذا
مـــاجــرى فـي اوروبـــا وامـــريـــكــا
ايضا  . انهم يعلمونهم االعتماد
عـــلى الـــنـــفس  ويـــعــلـــمـــونـــنــا
االتــكــالـيــة . في حــ ان نـبــيــنـا
العـربـي يقـول اعـقل وتـوكل . اي
اعـــمل ثم تـــوكل . كـــمـــا جــاء في
الـــقــــرآن الـــكـــر وقل اعـــمـــلـــوا
فــســيــرى الــله عــمــلــكم ورســوله

ؤمنون ٠ وا
انـنـا النـدعـو هـنـا الى نـبذ الـدين
ولــكــنـنــا نـحــاول تـطــهـيــر الـدين
واجملـتــمع من اخلـرافــات ونـعـلم
الــنـاس مـاهـو الــدين احلـقـيـقي .
ـــــان الـــــذي هــــــو اســـــاســـــا اال
والــصــدق والــتـــمــسك بــاالخالق
الفاضلـة واحترام االنسان الخيه
االنسان واالخالص بالعمل ونبذ
االزدواجيـة ب االقـوال واالفعال
ا  الننـا اصبـحـنا نـتكـلم اكثـر 
نـعـمل وعـكس مـانـفعـل . بل انـنا

ـــا يـــريـــده اجملـــتـــمع نـــتـــكـــلم 
تـخلف وتقـاليده البـالية وليس ا
ا نفكر فيه او نتبناه من االراء
ـارس طقـوس دينـية وافـكار  و
ظـاهريـة لـنثـبت تـمسـكـنا بـالدين

كذبا ونفاقا ٠
ان الـــتــقـــدم والـــتــطـــور مـــرتــبط
ـخـتـلف الـعـلـوم والـفـنون  وال
عـالقــة لــرجـــال الــدين بـــالــعــلم .
فـلــيس هـنـاك جــسـر حالل واخـر
ـــكن لـــلـــمــعـــمم ان حـــرام .  وال
سـتـشفى او مـعمل يكـون مديـرا 
وال حــتى مـزرعــة . انـنـا بــحـاجـة
الى اعـطاء الـفرصـة لكل مـختص
لـيـمـارس اخـتـصـاصه بـعيـدا عن
ـعــمــمـ . ان تــأثــيـر وســطــوة ا
الفوضـى االن في كل مجتمـعاتنا
تــــعــــود الـى عــــدم وضع الــــرجل
ــنـاسب في مــكـانه الــصـحـيح  ا
فاختلط احلـابل بالنابل . فتدخل
رجل الدين بالسياسة واالقتصاد
والـعـلـوم والـفـنـون وكل مـجـاالت
احلــيــاة حــتى تــعــطــلت احلــيـاة
االجــتـمــاعــيــة عــنــدنــا من كــثـرة
احلـالل واحلــــــــرام  . . ان واجب
رجل الـــديـن الـــدعـــوة والـــوعض
ولـــيـس الـــتــــدخل فـي الـــعــــلـــوم
الــصــرفــة فـهــذا اضــافــة الى انه
يــخــرج عن واجـبــاته االصـلــيـة 
ـثل خـطـورة كــبـيـرة عـلى فــانه 
ــارس مــهــنــة اجملــتــمـع . كــمن 
الـــطب ويــعــالج الــنــاس من دون
شـــــهـــــادة وخـــــبـــــرة . حـــــتى ان
الـقــوانـ تــمــنـعه . ولــكن رجـال
الـدين عنـدنـا وفي الـعـالم الـثالث
اخـذوا يـتوسـعـون في تـدخالتهم
باسم الـدين بل اصبحـوا ناطق
بـاسم الـواحــد االحـد دون خـوف
او وجــل ال مــن الـــــــــــــــلــه وال مـن

عباده٠
ــعــتـزلــة ومــنـذ عــهــد طـويل ان ا
ـا يـوافق تــبـنـوا مـقــولـة االخـذ 
الـعـقل ونـبذ مـايـخـالـفه وتـطويع
الـنــصـوص لـتـنـسـجم مع حـاجـة

الفرد واجملتمع ٠
وعــلـيه فـانـنــا بـحـاجـة الى ثـورة
ثـقافـية يـقودهـا قادة الـرأي احلر
لـتـبــني الـفـكـر الـتــنـويـري لـلـدين
وتــــشـــــذيـــــبه من كـل الــــعـــــوالق
نافـية للـتقدم ولـلفكر الـغريبـة وا
االنـســاني او الـعــقالني واعـمـال
الفكر في التفسير والشرح ٠

 ونـــبــذ كل اخلـــرافــات والـــصــدأ
الـــذي عـــلـق بـــالـــديـن وشـــووهه
وجـعــله اداة تـخـلـف .  مع تـبـني
الـقـيم االنـسـانيـة الـسـامـيـة التي
تــشـجع عـلـى الـتـنــمـيـة والــتـقـدم
ال واحلـضارة  وتـطويـر رأس ا
الـبــشـري الــذي يـعــتـبــر الـقــيـمـة
العليا واالولى في اشاعة الثقافة
ـعـرفــة والـفـنـون وهي اسـاس وا

كل تقدم وحضارة ٠

rO¼«dÐ« r¼œ«

بغداد
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