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 مقـاالت ودراسات أصيلة

 

  على هامش اإلختالف!!
 

  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -د. صـــــادق السامرائــــي

       

     
 

 

  أوال: زوايا االختالف
  ن!�نا س��ة إلى ص�رة على ق�ح مل�ن ف�أل�ه: ماذا ت��؟

  قال: ضف�عة.
  فقل- له: إني أر� رجال ب�أس ضف�عة!!

�رة ثان>ة وقال: ل; أن!� إلى ال/�رة :9املها و8ن4ا ن!�ت إلى ال�أس فق6 ,واح�4 وجهه , ف�أمل ال/
  ومA@Bا في ع4لAا ال@�مي ال/اخ<.

هOه مD ال�قائع ال�K�4رة , وال�ي نغفلها و�H/ل ما HI/ل :�GGها ,  وفي EF@� مD األح>ان ن�فاعل 
ل4ا تل�4ه ی�ه مAه , U>ق�ل أنه ج�ار أو  جل�  كاألع4ى الSO ال A94Iه رؤ�ة الف@ل , T�H<Uه أS ش@ئ وفقا

  ك4ا ی�حي :ه إل>ه ال\]ء ال4ل�4س مAه.
 Dع ج4ع م<]��I ا ذات ال/�رة في نف^ ال�ق- , وال�وفي تفاعالتAا ال@�م>ة ال D94I إلثD@A أن ی�

ت�اه أو  الT`� أن ی�� ال/�رة 4Fا ی�اها أS مD ال\4ع مAف�دا , ول� سألAا م\�4عة مD الT`� أن ت�س; ما
  ت/فه :9ل4ات ل�D@G لAا االخ�الف الU �@GK>4ا ن�اه , وتلd حc>قة نغفلها ونع4ل :غ@�ها ونT�Hه صH<Hا.

ال D94I ل مfل�ق@D على وجه ال�T>[ة أن یA!�ا :ع@A@ه4ا أو بT/@�ته4ا إلى األش>اء ب]او�ة ن!� 
ة , و��Aر أن ت\� شD@/f واح�ة على اإلiالق, و8ن ح/ل ذلd فأنه مع�وف في عال; األم�اض الAف�>

  أو أك�E ی�`ارFان بOات ال�ؤ�ة ال�ه4>ة , وت�اه4ا وFأنه4ا شjf واح� في ع�ة أب�ان.
فال �9Iن ال4\�4ع ف�دا وال �9Iن الف�د الS�`T إال ف�دا م�4@]ا :أنفاسه ومالمح وجهه وج@Aاته وف�ل\ة 

  أع4اقه وج�4ه. 
وت��اصل مD غ@� iاقات االخ�الف , وتفاعالته  اإلخ�الف حc>قة خلc>ة قائ4ة في الH>اة ولD ت�وم
  الfالقة ال4�\�دة ال�ي تA\< ال/@�ورات الH>ة الTاo>ة.

إن دعاة ال�أS ال�اح� والA!�ة ال�اح�ة حاالت م�ض>ة :Hاجة إلى عالج ذهAي , ی]�ح مD عق�له; 
  الA!�ات ال�لG>ة و�]رع ف@ه; الA!�ات اإلI\اب>ة الH�4ققة في الH>اة. 

 qFالت وفقا إن ال��وراء ال�/�رات ال�لG>ة م�ض خ[@� I/@< :/ائ� الAاس , و��فع به; إلى ال�
  ل�/�راته; الع4>اء ال�H4دة ب]او�ة ن!� rل4اء.

فالH>اة ال ت�Kن بل�ن واح� وش9ل واح� , الH>اة م��ح ال�فاعالت الf4�لفة , وم@�ان ال�الدات الT�4ایAة 
ق�� مD سا:ق�ها , وت�ف� مق�مات األصلح الق��; , الSO ال4��اش\ة :أواص� اإلخ�الف ل�/Aع حالة أ

�I��ع< ال�[�رات وح�Fة ال]مD وتفاعالت ال�4�\�ات على أرض ت�ور , وتA\< ال4]�� مD ال�غ@�ات 
  وفقا إلIقاع ح�F�ها ال�وران>ة وتفاعالتها ال�Kن>ة.

في كثير من األحيان نتفـاعل  
 يمكنه رؤية  كاألعمى الذي ال

الفيل , فيحسبه أي شيئ وفقـا لما  
تلمسه يده منه , فيقول أنه جدار  
أو  جلد كما يوحي به إليه الجزء  
الملموس منه.

في تفـاعالتنا اليومية ال يمكن  
إلثنين أن يريا ذات الصورة في  
نفس الوقت , وال يستطيع جمع  
من البشر أن يرى الصورة كما  
ا  يراها أي من الجمع منفرد

ال يمكن ل مخلوقين على وجه  
البسيطة أن ينظرا بعينيهما أو  
ببصيرتهما إلى األشياء بزاوية  
نظر واحدة على اإلطالق, وإن  
حصل ذلك فـأنه معروف في  
عالم األمراض النفسية  

يكون المجموع فردا وال يكون  ال  
الفرد البشري إال فردا متميزا  
بأنفـاسه ومالمح وجهه وجيناته  

أعماقه وجسمهوفسلجة  

اإلختالف حقيقة خلقية قـائمة في  
الحياة ولن تدوم وتتواصل من  
غير طاقـات االختالف , وتفـاعالته  
الخالقة المتجددة التي تنجب  
الصيرورات الحية الباقية
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األفKار الf4�لفة واللغات فل� Fان اإلخ�الف غ@� ض�ورS ومف@� للH>اة , ل4ا وج�ت األدIان الf4�لفة و 
�ة الf4�لفة وال4المح الف�دIة ال44@]ة لل`jf عD غ@�ه. �`Tاس الAلفة , واألج�f4ال  

إن سAة الfلt تقBي :اإلخ�الف ومD ی�ا:ع ال�[�رات العل4>ة والغ�ص في أع4اق ن�ات الfالIا الH>ة 
وال�Hامq األم@A>ة , ق� أع[ى I\� أن هOا ال�ح@ل ال4عق� الTع@� في عال; ال4ا�9Iوس�مات وال\@Aات 

ال�Gاه@D ال�امغة على أن Fل مfل�ق fI�لف في v>أته ال\@A>ة عD الf4ل�ق اآلخ� , مه4ا Fان- ق�ة 
ال/لة ب@Aه4ا , فلKل مfل�ق م�روثاته ال\@A>ة ال�ي تف�قه عD غ@�ه مD الf4ل�قات األخ�� س�اًء مD ج�Aه 

 أو غ@�ه
ا الف�ل\>ة وال�ل�F>ة , فأن الH/@لة الAهائ>ة تقBي :أن و�GEyت اإلخ�الفات الfلc>ة وم�ل�الته

الf4ل�قات ال ت�Kن على إتفاق في رأیها و8س�\ا:اتها وتفاعالتها مع الH4>6 الSO ت|>} U>ه , لAKها تهOب 
 }�]f: ة وت`��كAایT�4قة اخ�الفاتها وتفاعالتها ال<cاف� ف@ها على :قائها رغ; حHتفاعالتها :ال/>غة ال�ي ت

تHاف� عل@ها مD اإلق�اض وتG�ع� عD ال/�اع ال�Aعي U>4ا ب@Aها , و��9ن اإلخ�الف iاقة مهO:ة ع��Bة 
  ومE9فة مD أجل إiالق إم9ان>ات الTقاء وال��اصل وفقا ل�Bورات ال]مD الSO ت�Kن U>ه أج>الها.

ضافات ووفقا إلرادة الH>اة ومAهج ال��4Iمة الfلc>ة , فاإلخ�الف iاقة الزمة لF�H�ها وتHق@t اإل
  ال4ف@�ة لل�Aع ف@ها. 

أما أن ی��Hل اإلخ�الف إلى غ@� إت\اهاته وغاIاته و����fم لإلنقBاض على الH>اة وغاIاتها ال�ام>ة 
  , فأن في ذلd ض�ر قاتل لل�Aع ال�I SOق6 في مأزق االق��اب ال�لGي مD االخ�الف. 

تلd ال��جهات , وأS دیD ال ب�  فل� أن األدIان A94Iها أن تTقى :ال مOاه< وف�ق وم�ارس ل4ا وج�ت
له مD ال�4ارس والO4اه< والف�ق وال\4اعات , ل@Tقى في ت�ق� وتفاعل م�\�د وان[القة وثا:ة ال ته�أ. ول� 

  تf@لAا أS دیD مD غ@� مOه< ورأS وت/�رات وم�ارس  , ل�ج�ناه س@Aق�ض. 
ته على ال�4اصلة وال�فاعل وFل4ا �EFت ال�4ارس وتع�د ت الO4اه< في أS دیD , ف�>�9ن أق�� :ق�ر 

  و8س�Aهاض ال[اقات الKامAة في األج>ال , ل�ع[ي ما ت�اه مف@�ا في زمAها الSO ت�HقU t>ه. 
ومD هAا فإن[القة اإلسالم مOA ب�ئها ووفقا ل�ؤ� نG@ها وأصHا:ه , Fان- صH<Hة وم�فقة في إدامة 

��Kعات الف�A�ه الOبه , D@4ال�4ل D@ة ما ب<Hاقات ال�فاعل الi اة<Hاقات ال]: Dة , ال�ي ت�ف� ال�ی<GهO4ة وال
  األب�Iة.

 >�Hالمي , ونr tوأف t@ض t]A4: ل اإلن�ان>ة العل>اE4وال ��GKقة ال<cHال Dولل\هل نق��ب م
األش>اء غ@� ما هي عل>ه , ون/< على ال]مD ص�ی� rالم@�Aا وت/اغ�نا في ج4\4ة ال>أس والHق� 

vOا ومAدی dأن ذل >�Hة , ون<vا�Kوال .Dاة وال�ی<Hا مف@�ا للIا ورأT  
وأصHT- الO4اه< الfالقة ال�ي ت�فع أع�4ة خ>4ة اإلسالم ال��GK على أنها ضعفا ول>�- ق�ة وان[القا 
�ة وال�وح>ة �Kاتها الف<E@في أص�لها وق�اع�ها وح D@ها وال4�فقه��Kع@� , :\ه� مفTال Dم��اصال في ال]م

�ة إلى إت\اهات س>اس>ة و�4iحات �Fس��ة ت�B بها وال4ع�U>ة , وت�Hل- مD م�ارس ذات o>4ة �Kف
.�<AHال Dال�یyو  

إن اإلق��اب ال�لGي مD ال�4اقف واألح�اث HIقt ال�اقع ال�لGي وال�فاعالت ال4�ذIة , وت��A]ف 
  ال[اقات وت/Gها في ال�مال , وت�مي :األج>ال في جH>4ات إنفعال>ة ال مAقO مAها.

�� الBHارS الfالق , I\< ال�fلj مD ولKي ت�Hقt غاIة اإلخ�الف و8راد�A�ح وال<H/قاء الTة ال
سلG>ة ال�ؤ� وال�/�رات , واإلن�قال :العقل إلى اإلI\اب>ة والق�رة على ال�4Hل , وال�فاعل ال�4ض�عي الAGاء 
U>4ا ی�علt :ال�ؤ� وال�/�رات الf4�لفة , س�اًء Fان- على م���� الO4اه< وال�4ارس واألح]اب أو األف�اد. 
وأن ی�Hقt اإلق�ار :�Bورات اإلخ�الف وأه4@�ه في بAاء الH>اة وت[�ر األم; وال`ع�ب واألوiان. وهOا 

  ال��جه HIقt إن[القة حBار�ة ن��>ة ت�فt ومTاد� اإلسالم والE4ل والc>; اإلن�ان>ة وال�4او�ة ال�ام>ة. 

إن دعاة الرأي الواحد والنظرة  
الواحدة حاالت مرضية بحاجة إلى  
عالج ذهني , يزيح من عقولهم  

ويزرع فيهم    النظرات السلبية
النظرات اإليجابية المتحققة في  
الحياة

الحياة ال تكون بلون واحد  
وشكل واحد , الحياة مسرح  
التفـاعالت المختلفة , وميدان  
الوالدات المتباينة المتواشجة  
بأواصر اإلختالف لتصنع حالة  
أقوى من سابقتها , وتوفر  
مقومات األصلح القويم  

الف  إن سنة الخلق تقضي باإلخت
ومن يتابع التطورات العلمية  
والغوص في أعماق نوات الخاليا  
الحية يجد أن هذا الرحيل  
المعقد البعيد في عالم  
المايكروسومات والجينات  
والحوامض األمينية , قد أعطى  
البراهين الدامغة على أن كل  
مخلوق يختلف في هيأته الجينية  
عن المخلوق اآلخر  

ة  يكون اإلختالف طاقة مهذب
ومكثفة من أجل إطالق  
إمكانيات البقـاء والتواصل وفقـا  
لضرورات الزمن الذي تكون  
فيه أجيالها

أما أن يتحول اإلختالف إلى غير  
إتجاهاته وغاياته ويستخدم  
لإلنقضاض على الحياة وغاياتها  
السامية , فـأن في ذلك ضرر  
قـاتل للنوع الذي يسقط في مأزق  
االقتراب السلبي من االختالف

أي دين ال بد له من المدارس  
والمذاهب والفرق والجماعات , 
ليبقى في توقد وتفـاعل متجدد  
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وال�ؤ� ال4Hقاء وال��جهات أما الغ�ق في أح�اض األنان>ة وال�Kس��ة واإلخ�Aاق :الO4هG>ة الع4>اء 
 tفع بها إلى ال\� واإلج�هاد , وال�[لع الفائ��ال��داء فال یAفع وال ی�وم , ألن الH>اة تTقي ما HIققها و
الAGاء إلى ال�\�د وال�ألt في اآلفاق ال�Kن>ة , وما یAاهq ص@�ورتها ال�اضHة یA�هي في رمال ال�A>ان 

  والفAاء.
  
  ثانيا: ضرورات اإلختالف 

خ�الف أن ت�� ماال أراه , و�`4ل مف�دات وأدوات ال�فاعل مع ال�4ض�ع الSO ی�; اإلخ�الف عل>ه  اإل
وال4�عارف عل>ه أن اإلخ�الف مOم�م واإلتفاق م�4Hد وم�غ�ب , وق� ت`9ل ال�عي الS�`T في مع!; 

  ال��الت.األوiان على هOه القاع�ة أو ال�fافة اإلدراك>ة , ال�ي ت�GG- في الEK@� مD األزمات و 
فالcH>قة ال�Kن>ة لل�ج�د هي االخ�الف , وتع��� الH>اة ال�اضح  تفاعل اإلخ�الف وت]اوجه وص�اعه. 

فالH>اة في مع!; ج�انGها �Tارة عD تفاعالت وت]اوجات مf�لفة , وفي :عq ج�انGها األخ�� ت/ارع 
واإلخ�الف ع4>; ألنه Iف\�  إخ�الفات ,وال�`ا:ه في الH>اة مع�وم ألنه ال A/Iع د�4Iم�ها وتAام@ها ,

  iاقات مfل�قاتها و��ف� م�تK]ات ت[�رها وت\�دها.
إن لإلخ�الف غاIة  وض�ورة وج�دIة قائ4ة لألب� ,  فغای�ه رف� الH>اة :[اقات ال��اصل وال��Tة 

  وال�Aامي والfلt ال4�\�د , و�yون ح�ارة اإلخ�الف تA�في الH>اة و�Oبل F>انها و�غ@< خلقها.
�ة وخ�افة هOه ال�Gیه�Kه مغال[ة فOن, وه�KAون�4اثل ل tا أن ن�فA@ها ون��ه; :أن عل�KAة نIة ال�ج�د<

  مع�U>ة تAافي Tiائع ال4ف�دات ال�Kن>ة , وتقBي على الHقائt ال�T>[ة القائ4ة مD ح�لAا. 
أن!� إلى الTAاتات مD ح�لd س��اها في إخ�الف ج4@ل , وتأمل الf4ل�قات س�ع�ف أنها في إخ�الف 

ئع ب�Iع فاألح>اء ال ت�`ا:ه و8ن ت`ابه- ت�4ت , TUاالخ�الف تHقt الH>اة وyال�`ا:ه تعلD ال�4ت. ولAا را
  ع�Gة في إخ�الف الل@ل والAهار وال`4^ والق�4 والف/�ل واألزمان. 

وتأمل إخ�الف ال9ّHام وت�Gله; ود�4Iم�ه; في ال9H; ,فإس��4اره; ال[��ل یAافي Tiائع الH>اة و�قBي 
ي الGل� ال�49HI SOا U>ه , و�tH4 مف�دات اإلخ�الف :�THها وخAقها :الق�ة , ال�ي ال ت���4 على عل@ها ف

حالها ل/Aعها إنف\ار م�وS , ب@4Aا ت�Gله; ال4��اصل HIاف� على ت[�ر الH>اة وتق�م األوiان ألنه ی�عى 
  و�Hقt إرادة اإلخ�الف.

  فDHA نf�لف لTAقى ون�فt ل�4Aت! 
Bي على اإلب�اع و�ق�ل الع[اءات ال�A�4رة :ال4ع�فة والعل; , و�Hّ\� الT/@�ة اإلتفاق م�ت ألنه Iق

 Sد��و�Hاص�ها و�A4عها و�أس�ها, بل أنه س\ان ره@< وق�ال ع\@< , ی�� ل�نا واح�ا و�ع�ف درyا ف���ا و
  إلى اإلصا:ة :ع4ى الH>اة , وح4ى اإلنغالق و�لغي ال�4�قGل. 

�I ال �EعTوت�ه�ر وت ;Aّ/ات>ة , اإلتفاق تOاص�ها داخل ح�ودها الH�4ح ب�Hق@t ق�رات الf4ل�قات و
و�غلt األب�اب على Fل مA[لt إب�اعي ج�ی� , فاإلتفاق إنTHاس لل[اقات ومAع لل�\�د , و��ل� ضغ6 

 .�`Tة في ح>اة ال�  داخلي هائل , ی�دS إلنف\ارات مأساو
ع ال�ج�د وق�ان@D ال�Kن واإلب�اع اإللهي وعل>ه فأن اإلتفاق حالة مOم�مة ال ت/لح للH>اة , وتAافي Tiائ

الع!>; , ب@4Aا اإلخ�الف Iع[ي للf4ل�قات ف�Hة ل�ف��غ شAHاتها الfلc>ة في وسائل و�iق م��Aعة , 
  تHA4ها ال�4@] وتfBها :[اقات ال�\�د واإلضافات األص@لة. 

و وFل4ا أف�غ- ما ع�Aها أن الf4ل�قات ت��F ح>اتها وفقا ل4ا ف@ها مD م�Gرات اإلب�اع والفعل والع[اء 
 D@ه\ة بG4ال�فاعالت ال�ع@�ة ال tقH��نف�ها :أسل�ب وادع رح>; , ف Dت ع�Gّقق- راح�ها وسعادتها , وعHت

 .tلfال  
إن ال`� :أ:�6 تع��فاته تعG@� أع�ج عi Dاقات م�G9تة ُمAِع- مD الH>اة , م4ا أد� بها لإلن�Hاف 

وانطالقة وثابة ال تهدأ. ولو  
تخيلنا أي دين من غير مذهب  
ورأي وتصورات ومدارس  , 
لوجدناه سينقرض. 

كلما كثرت المدارس وتعدد  
ت المذاهب في أي دين , 
فسيكون أقوى بقدرته على  

ة والتفـاعل وإستنهاض  المواصل
الطاقـات الكامنة في األجيال , 
لتعطي ما تراه مفيدا في زمنها  
الذي تتحقق فيه

أصبحت المذاهب الخالقة التي  
ترفع أعمدة خيمة اإلسالم الكبرى  
على أنها ضعفـا وليست قوة  
وانطالقـا متواصال في الزمن  
البعيد , بجهد مفكريها  
والمتفقهين في أصولها  

حيثياتها الفكرية  وقواعدها و 
والروحية والمعرفية  

لكي تتحقق غاية اإلختالف  
وإرادة البقـاء الصحيح والتنوير  
الحضاري الخالق , يجب التخلص  
من سلبية الرؤى والتصورات , 
واإلنتقـال بالعقـل إلى اإليجابية  
والقدرة على التحمل , والتفـاعل  
الموضوعي البناء فيما يتعلق  

ختلفة , بالرؤى والتصورات الم
سواًء كانت على مستوى  
المذاهب والمدارس واألحزاب  
أو األفراد

اإلختالف أن ترى ماال أراه , 
ويشمل مفردات وأدوات  
التفـاعل مع الموضوع الذي يتم  

اإلختالف عليه  

المتعارف عليه أن اإلختالف  
مذموم واإلتفـاق محمود  
ومرغوب , وقد تشكل الوعي  

على  البشري في معظم األوطان  
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  ة اآلخ� في ال/@�ورة واإلن[الق.اإلن�قامي الSO یه�ف إلى تHق@t إلغاء ف�ص
إن ال�ع��� الTالي لإلخ�الف ه� الع�اوة وال`AHاء واإلق��ال وهOا ل>^ صH<Hا , ففي ع/� ال�Eرة 
ال4عل�مات>ة ال4�]ای�ة أصTح االخ�الف ض�ورة ماسة وق�ة الزمة للH>اة ال4�[�رة , وأصHT- ج4ه�ة العق�ل 

  ل`Oوذ. ال4�فاعلة هي القاع�ة والعقل ال4�ف�د ه� ا
إن اإلخ�الف IعAي تفاعل وت]اوج األفKار وال�ؤ� لل�ص�ل إلى رؤ�ة أش4ل وت/�ر أص�ق وأفBل. إن 
كل مfل�ق ی�� مD ال`@ئ :عBه ومD ال�4ض�ع ج]ئه , والب� مD وضع الTعq وال\]ء معا في إناء واح� 

 .D@وم`�ه D@/ة واإلدراك س>�9نان ناق�  ل��Bح ال/�رة  وال�4ض�ع , و8ال فال�ؤ
فالع@D ال�اح�ة ال ت�� Fل ال/�رة واألذن ال ت�4ع Fل األص�ات والعقل ال ی�رك Fل ال4ع�فة وال@�  ال 

  تd�4 :9ل األش>اء. 
ولهOا فأن االخ�الف مD ض�ورات اإلب�اع والع[اء الفS�K ال4�[�ر , ألنه ی�فع إلى تHف@] ق�رات 

ت ال�اك�ة ال تA\< ش@�ا مف@�ا , ب@4Aا ال4>اه العق�ل لإلس�ق�اء واالس�TAا{ والAفي واإلثTات, فالA��4قعا
  ال4�قلTة في الHTار والH4>[ات تA�K] أع!; أسTاب الH>اة. 

إن الف�ق ب@D اإلتفاق واإلخ�الف Fالف�ق ما ب@D الA��4قع وال4اء ال\ارS في األنهار ,فاإلخ�الف IعAي 
واإلخ�الف وت�الشى :إلغائه4ا وس>[�ة الH>اة واإلتفاق IعAي ال�4ت والهالك. إن الBHارات ت�[�ر :ال��Aع 

  الق�ة ال�اح�ة ال4�ف�دة على مقال@� األم�ر وI8قاع الH>اة.
فإخ�الف الO4اه< وال�4ارس واإلت\اهات واإلج�هادات ض�ورة ماسة لق�ة األدIان واألح]اب والF�Hات , 

  ون�4@ها إن`قاقات ب@4Aا هي تف�عات وت`|Tات صH>ة. 
لق��ة fI�لف�ن و�\�4ع�ن على حc>قة واح� وأساس>ة مفادها أنه; I|>`�ن إن أبAاء ال�Di في ال�ول ا

في وDi واح� وم/لH�ه; م�ه�نة :ه , فع]ه; مD ع]ه وذله; مD ذله , لAKه; fI�لف�ن في لغ�ه; وع�وقه; 
وق�م>اته; ومOاهGه; وفي الEK@� مD مف�دات ح>اته; , و��ر�Fن أنه; أبAاء وDi واح� الD94I لإلخ�الفات 

عل� على هOه الcH>قة ال�ام>ة , وع�Aما ت�ه�د الcH>قة ی�Aاس�ن إخ�الفاته; وت�Kن حc>قة ال�Di ال�اح� أن ت
  رای�ه; ال�ي �Iع�ن للHفا� على سالم�ها.

مD هAا ن/ل إلى وعي حc>قة أن لإلخ�الف إiار شامل , إنه ل>^ مAفل�ا وسائTا , بل وج�د�F Sني 
  ء ال4[لقة. األ:عاد ت49Hه ق�ان@D ال��4Iمة والTقا

فأبAاء ال�یD ال�اح� fI�لف�ن في مOاهGه; و8ج�هاداته; وثقافاته; ومف�دات ح>اته; , لDK راIة دیAه; 
�ة ت4Bه; وت`4له;.�!Aوأساس>اته ال Dال�ی dال�اح�ة ت\4عه; وصفة ذل  

 والfالصة إن اإلخ�الف ص@�ورة حBار�ة وثقافة م�\�دة ود�4Iمة م�Hققة , والH>اة :ال�فاعل ال\اد
الهادف ت�Kن , وH�yق@t ف�Hة مAاسTة للعق�ل ل��Gع وت�لي ب�ؤاها وأفKارها ت�4A وت]ده� , وان الA!�ة 

  ال�لG>ة لإلخ�الف ت�اه; في ال��ه�ر والB>اع وخ�ارة ال\4>ع آلماله; وت[لعاته; وال Iف�ز 
  

  ثالثا: كيف يتحول اإلختالف إلى خالف؟
  هل نع�ف معAى ال�أS ال�H؟ 

Aي ن\@< ال4�أمل ل�اقعKال ما , ول�ا 9I�`ف أنAا ال ن�Hاور بل ن�fاص; , فال�Hار أن ن\� ج�ا:ا ل�
على ال��ال الب� مD إع4ال العقل , وال�HT وال��ق@t وال\� واإلج�هاد وال�عt4 :ال�4ألة , و8س�4Eار iاقات 

 .���A�العقل واإلب�اع وال  
ل`� وال��ح} واإلنقBاض واإلف��اس. وال�fاص; تعادS و��; U>ه إع4ال العاiفة , وتHف@] iاقات ا

.SوOاص; نf�الy�4 وAار ن�Hالyمعل�م. و Sار مع�وم وال�عاد�Hا فالO9وه  
  ولKي ن�fاص; فأنAا نH>6 آراءنا :`AHات عا�i>ة ت�م� الT/@�ة.

هذه القـاعدة أو الخرافة  
اإلدراكية , التي تسببت في  
.الكثير من األزمات والويالت

الحقيقة الكونية للوجود هي  
االختالف , وتعريف الحياة  
الواضح  تفـاعل اإلختالف وتزاوجه  
وصراعه. 
فـالحياة في معظم جوانبها عبارة  
عن تفـاعالت وتزاوجات مختلفة  

رة  إن لإلختالف غاية  وضرو 
وجودية قـائمة لألبد ,  فغايته  
رفد الحياة بطاقـات التواصل  
والرغبة والتنامي والخلق  
المتجدد , وبدون حرارة  
اإلختالف تنتفي الحياة ويذبل  
كيانها ويغيب خلقها

نحن نختلف لنبقى ونتفق  
لنموت! 
اإلتفـاق موت ألنه يقضي على  
اإلبداع ويقتل العطاءات  

, ويحّجر    المتنورة بالمعرفة والعلم
البصيرة ويحاصرها ويمنعها  
ويأسرها

اإلتفـاق تصنّم وتدهور وتبعثر ال  
يسمح بتحقيق قدرات المخلوقـات  
ويحاصرها داخل حدودها  
الذاتية , ويغلق األبواب على  
كل منطلق إبداعي جديد  

عليه فـأن اإلتفـاق حالة مذمومة ال  
تصلح للحياة , وتنافي طبائع  
الوجود وقوانين الكون
واإلبداع اإللهي العظيم , بينما  
اإلختالف يعطي للمخلوقـات فسحة  
لتفريغ شحناتها الخلقية في  
وسائل وطرق متنوعة  
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إن ال4I �`T@ل لل�ف�د واإلع��اء وال��ح} وال�فاع عD الOات واإلق��ال وهي غ�ائ] م�cT>ة ف@Aا مOA أن 
A@قاء ال�ائ; ف@ها. سعTوال S�`Tا الAفا� على ن�عHأجل ال Dا مع أخ[ارها مAه األرض , وت/ارعOا على ه  

�ة �`Tاة ال<Hج�واها وف�ائ�ها , :ع� أن ت[�رت ال Dم �@EKال!�وف وفق�ت ال dأنها غ�ائ] مف@�ة في تل
  وت�Kن- ال4\�4عات والBHارات وصار ال�فاعل مع الT`� معق�ا وم�[�را. 

�ة Tiاعها , وان�قل- إلى م\�4عات إن�ان>ة م�فاعلة ح>ة و ت�Hقt ف@ها الE4ل ال�ام>ة.لق� هOب�`Tال -  
في ال4\�4عات اإلن�ان>ة صار للعقل دور أك�G مD العاiفة , ولألفKار أث� أع!; مD الع�اiف 

  وأصHT- ال�ول ال4�[�رة ت�HT عD األفKار , وت\�ها األساس للق�ة وال�[�ر واإلن[الق. 
فKار ق�ة ومA[لt إلى ع�ال; رحTة ج�ی�ة , مD هAا أiلق- ح��ة ال�فK@� وال�أS ل����4 ح>اة إن األ

  ال�ق�م وال�عادة وال�فاه. 
لق� أدرF- ال�ول ال4�[�رة :أن خtA األفKار IعAي ال�4ت وال�أخ� واله]�4ة , وع�ف- ج@�ا :أنها :أفKار 

Tغ@�ها في عال; ال@�م والغ� ال tائها ت�[�ر وت�ابAع@�. أب  
ومD هAا جاءت ح��ة ال�أS ألنها ذات م�دود حBارS و8ق�/ادS وثقافي و8ب�اعي وyقائي , :4عAى أن 

�ا وعقل>ا , وHyاجة إلع4ال العق�ل وع�م ال�ف��6 :أS مAها.�Kا بل ف<�iع� عاI ;قاء لTأجل ال Dال/�اع م  
�ة ال�أS مD ض�ورات :قاء األم; وق�تها وت[�رها , ومD أساس>ات ق�ة�Hن!ام إج�4اعي س�اء  ف Sأ

كان س>اس>ا أو ت\ار�ا أو ثقاU>ا , ف4ا عاد لل�أS ال�اح� ق�رة على الTقاء في هOا ال]مان , فالعقل  ال�اح� ال 
A94Iه أن ی�اجه ج4ه�ة مD العق�ل , ال�ي ت�فjH ال�4ض�ع مD زواIا م�ع�دة , وذلd العقل ی�اه مD زاو�ة 

Hأن ما ی�اه ال: Dق<��  c>قة ال4[لقة وج4ه�ة العق�ل على خ[أ.واح�ة وح�< , و
   .Sز أه4>ة اإلخ�الف في ال�أ�Gوفي ال4\�4عات ال/اع�ة على سف�ح ال�ق�م ت  

  وم\�4عاتAا تعاني مD ال4`اكل ال�ال>ة:
  
  ال��اص�-1

 Dقل�ن بها إلى م�احل م�ق�مة م�A�اآلراء ت[�ح :أسل�ب تfاص4ي ال تفاه4ي , والAاس ال ی�Tادل�نها و
�ه , ال�I SOاه; ب4Aاء ق�ة وق�رات ال�فK@� ل�� األ�iاف , و���9�4ن :الف�Kة و����BHون اإلب�اع ا[Aل

ال��4غات اإلنفعال>ة والع�اiف الالزمة ل�أك@�ها وتfB>4ها وال��ه; :أن الH>اة ت�Kن بها وFأنها الف�Kة 
  األوح�.

هى دورها , ألن الف�Kة أBI Sّ>ق�ن على أنف�ه; و�]ع�4ن الH>اة ضاق- وصغ�ت وت@�T- ع�وقها وان�
ال�ي ی�ونها ی�ج� مD ال IأخOها عAه; و�`ارFه; بها , أو ب�عG@� أصح ی�; إس�|Tاده بها , وفي ذلd ت�م@� 
للH>اة ولل�سالة اإلن�ان>ة , وق�ل ألصHاب الف�Kة أنف�ه; وغ@�ه; , وق� �9Iن ال�عG@� عD أفKارنا إن�Hار�ا ال 

.Sة وال�أ�Kل< الفائ�ة للف\I  
  
  �ل�ال -2

 Sن معارضة ال�أ�K�ق�ل�نه وما ی�ونه وأنف�ه; , فI ما D@ات وال�4ض�ع , بOال D@ف/ل�ن بI اس الAال
  إهانة و8ع��اء على األنا. 

إن هOا الfل6 ی�فع لل�`��} واإلض[�اب وال�Aاف� وال�Hارب دون ج�و� , ب@4Aا ال/ائ< ه� الف/ل 
�اه في م�ض�ع ما , وأنا أر� ما أر� U>ه ال IعAي إنAا ب@D ما ن�اه في م�ض�ع ما ونف�Aا , فع�Aما ت�� ما ت

 tمعل�مات وحقائ Dا مAل مKاف� ون]اع , بل نق�ل وجهات ن!�نا وفقا ل4ا ه� م��ف� لAفي خ/ام وت
وم�ل4ات , فأن- صH>ح وفقا ل4ق�ار ما ت�رS وأنا OFلd , وعل@Aا أن ن\�ه� في إك�`اف الF��`4ات عل>ه 

وت[���ه , وع�A ذاك سA\� أن ال�TایD تBاءل وال�فاعل تAامي والع[اء ازده� ,  U>4ا ن�اه ونHاول إس�4Eاره

في عصر الثورة المعلوماتية  
المتزايدة أصبح االختالف ضرورة  
ماسة وقوة الزمة للحياة المتطورة  
, وأصبحت جمهرة العقول  
المتفـاعلة هي القـاعدة والعقـل  

. و الشذوذالمتفرد ه

إن اإلختالف يعني تفـاعل وتزاوج  
األفكار والرؤى للوصول إلى  
رؤية أشمل وتصور أصدق  
وأفضل

العين الواحدة ال ترى كل  
الصورة واألذن ال تسمع كل  
األصوات والعقـل ال يدرك كل  
المعرفة واليد  ال تمسك بكل  
األشياء

أن االختالف من ضرورات  
اإلبداع والعطاء الفكري  

لمتطور , ألنه يدفع إلى تحفيز  ا
قدرات العقول لإلستقراء  
واالستنباط والنفي واإلثبات

الفرق بين اإلتفـاق واإلختالف  إن  
كالفرق ما بين المستنقع والماء  
الجاري في األنهار ,فـاإلختالف  
يعني الحياة واإلتفـاق يعني  
الموت والهالك

إختالف المذاهب والمدارس  
دات  واإلتجاهات واإلجتها

ضرورة ماسة لقوة األديان  
واألحزاب والحركات , ونسميها  
إنشقـاقـات بينما هي تفرعات  
وتشعبات صحية

إن أبناء الوطن في الدول  
القوية يختلفون ويجتمعون على  
حقيقة واحد وأساسية مفـادها  
أنهم يعيشون في وطن واحد  
ومصلحتهم مرهونة به , فعزهم  
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  وحقق- األ�iاف فائ�ة م�AاسTة , وسy�Aح س��ة ول; ن��f س��ة.
فD4 ع\ائ< ال�ل�ك أن الT`� یOه�Gن ل�Hوب م�م�ة ل\4>ع األ�iاف مD أجل ال\ل�س على iاولة 

  وال�عG@� عD ال4هارات اإلقAا�>ة.ال4فاوضات , وال�ص�ل إلى م�حلة تTادل اآلراء 
  
  إغفال ال��یه�ات-3

إن تTایD وجهات الA!� مD ب�یه>ات الH>اة األساس>ة , ومD ض�ورات إس��4ارها وت\�دها , فل� ن!�نا 
  ح�لAا ف�A\� إخ�الفا, فاألشfاص مf�لف�ن ب��G@F�ه; ال\@A>ة وv>أته;.

ال A94Iه أن ی�[ابt ألنه یAاهGi q>عة خلقه. فالfI �`T�لف :9المه ورأIه عD غ@�ه مD أبAاء ج�Aه و 
  ولهOا فالH>اة ف@ها اإلخ�الف سائ� وال�`ا:ه :ائ�.

  وFل ف�د یA]ع إلى ال�4@] وال�TایD الI SOع[>ه ه���ه ال�H4دة. 
 .D�  بل ع�A م>الدنا نK��< أس4اءا ت4@]نا عD اآلخ�

�Kاسل عD ال\� واإلج�هاد إلك�`اف وتلd حقائt ن|>`ها في ال وع@Aا ونAاقBها :�ل�AFا ال�اعي , ون
  ال�سائل ال�ي تHقt سعادة اإلخ�الف. 

ف�HA< األل�ان ل�نا واح�ا أما أس�دا أو أب>Bا, ول� تأملAا هOیD الل�ن@D فاألب>I qعF ^9ل األل�ان , 
ولهOا فه� أب>q وه� رداء ال�4تى (الKفD) , واألس�د F j�4Iل األل�ن ولهOا فه� أس�د وه� رم] الH]ن 

  ال�4ت والTالء , ب@4Aا الH>اة زاv>ة ما ب@D الل�ن@D. و 
الH>اة مG�ه\ة :األل�ان ال4�فاعلة ال�A4\4ة :!اللها و8خ�الفاتها وت4ازجاتها وت�Hالتها الل�ن>ة ال4[لقة , 

  وال�4ت سع@� :B>اع اإلخ�الفات ود�4Iمة ال/4- األب@�.
  
���ة-4�  ت$اهل ال!قائ� ال

<�Tال tقائHال �!Aا ال نAها ث�ب كأن�Tاءات غ@� م�ئ>ة أو مفه�مة , ونلBع� إلى ف�Gة , ونT�[ة الق�
  الH>اة ون|>} م��هD@4 بها. 

  فالH>اة ل>�- شعارات ومA[لقات ن!��ة , وأه�اف y�iاو�ة , ون!��ات فل��>ة وت\ل>ات رومان[>c>ة.
  الH>اة ت���A على حقائt :�>[ة ومA94ة , وأفKار واضHة ق��Tة لألذهان واإلم9ان. 

الH>اة �Tارة عD " مD زرع ح/�" و"مD ج� وج�" و"مD سار على ال�رب وصل", إنها بهOه ال�Tاiة 
  وال�ض�ح وال`�4ل. 

الH>اة هي أمEالAا ال`عG>ة ال[@Tة الcA>ة ال/اU>ة ال4��شHة مD ص�ق ال�فاعل مع الH>اة , وال�ي تf�]ن 
 .��GKاقات ال�ج�د واإلب�اع وال/@�ورات الi  

  مD خالل تفاعالتAا ال@�م>ة ال\ادة ال�9H4مة :ق�ان@D ال�Gیه>ة واإلرادة واإلص�ار. الH>اة ت�أس^ 
 ."�Gع@� ال4عTادا و8ف�ادا "كأف�اد الAاة ل>�- ع<Hال  

  الH>اة إنغ4اس في ص@�ورة األش>اء وتE4ل ل[Tائع األم�ر ون�ائج األح�اث.
  لTع@� الغ@� م/@<.فDHA ن�Aى أدوات صAع الH>اة ال4��ف�ة في �AFز أIامAا ون\Aح ل

  
  رف) ال�فاعل-5

الH>اة تHل� :ال�فاعل واإلع��اد :ال�أS وyإح��ام اآلخ� , ألنه 4Iلd رأIا وم�قفا ووجهة ن!�, وت�Kن 
 Dات اإلن�ان>ة مOاقات الi القiي إAعI SOال , ��لOیOة :ال\� واإلج�هاد والE4اب�ة وال�Aاف^ ال�H ال`�

  أجل ال�Hقt األفBل. 
  تHل� ع�Aما I\4عAا هّ; واح� وغاIة واح�ة ت���ع< iاقاتAا و8ج�هاداتAا. الH>اة ت/ف� و 

من عزه وذلهم من ذله  

الف صيرورة حضارية  إن اإلخت
وثقـافة متجددة وديمومة  
متحققة , والحياة بالتفـاعل الجاد  
الهادف تكون , وبتحقيق فسحة  
مناسبة للعقول لتبدع وتدلي  
برؤاها وأفكارها تنمو وتزدهر  

المتأمل لواقعنا يكتشف أننا ال  
نتحاور بل نتخاصم , فـالحوار أن  
نجد جوابا لسؤال ما , ولكي  

ل البد من  نجيب على السؤا
إعمال العقـل , والبحث والتدقيق  
والجد واإلجتهاد والتعمق  
بالمسألة , وإستثمار طاقـات  
العقـل واإلبداع والتنوير

التخاصم تعادي ويتم فيه إعمال  
العاطفة , وتحفيز طاقـات الشر  
والتوحش واإلنقضاض واإلفتراس. 
وهكذا فـالحوار معدوم  
والتعادي معلوم. وبالحوار ننمو  

تخاصم نذويوبال

في المجتمعات اإلنسانية صار  
للعقـل دور أكبر من العاطفة , 
ولألفكار أثر أعظم من العواطف  
وأصبحت الدول المتطورة تبحث  
عن األفكار , وتجدها األساس  
للقوة والتطور واإلنطالق

لقد أدركت الدول المتطورة  
بأن خنق األفكار يعني الموت  

دا  والتأخر والهزيمة , وعرفت جي
بأنها بأفكار أبنائها تتطور  
وتسابق غيرها في عالم اليوم  
والغد البعيد

جاءت حرية الرأي ألنها ذات  
مردود حضاري وإقتصادي  
وثقـافي وإبداعي وبقـائي , 
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ولهOا ُوج�ت األوiان ل��Kن وعاًء ی��ع ل[اقات و8ب�اعات ال4الی@D , وسف@Aة Fل َمD عل@ها معAي 
  :�الم�ها وصH>ح إت\اهها.

  وهAا الب� مD ال��ال ل4اذا ت�أس^ األح]اب ال�>اس>ة؟ 
رات ومA[لقات ورؤ� وأفKار  ته�ف ل�Hق@t غاIات سام>ة ل4/لHة أ ل>^ لKل ح]ب أه�اف وشعا

  ال`ع< وال�Di؟ 
ال ی�ج� ح]ب في أS وDi على هOه األرض Iق�ل :أنه یه�ف إلى ت�م@� وAiه ومعاداة ش|Tه على 

  اإلiالق. 
 SOب ال�اح� , ال[Hان ح>اة الiال�اح� , ول4اذا ت|>} األو Diإذن ل4اذا ال ت�فاعل األح]اب في ال�

  یIOقها ما یIOقها و�قBي عل@ها وعلى نف�ه؟
إن أS ح]ب مه4ا Fان ع�د أعBائه ی��Hل إلى شjf واح� :H\; أعBائه , خ/�صا ع�Aما 
�ه ن!امه ال�اخلي , وهOا Tiع مع!; األح]اب في العال; الEال�. �HI لقاته وما]Aاسى أه�افه وشعاراته ومA�ی

ح�ل ذاته وف�ده , ف@�Aى ال�Di وال`ع< و��9ن ه� Fل  الH]ب ی�Aى رسال�ه وغاIاته الGA@لة و���H4ر
  هOا وذاك. 

وهAا تK`� ش��عة الغاب عD أن>ابها وت�Gز مfال< ال��ح} والT[} واإلهالك , وُ���Aف� الH]ب :9ل 
 dان , وتلiعف األوBة , ف���ع� ال/�اعات وتعاني ال`ع�ب وت<vا�Kق� والHوال >Bاقات الغi ائهBأع

  ب في مع!; األوiان خالل الق�ن الع`��D.ب�Tاiة حالة األح]ا
  
  الق.ل والفعل-6

 Dأن األق�ال وسائل دفا�>ة مFاألح>ان النفعله , و �Eاك ش@ئ للق�ل وآخ� للفعل , وما نق�له في أكAه
أجل ال��4�ه وال�Bل@ل , و��Gو أنها صفة مT��9ة :�G< ال�fاص; الHاصل ماب@D ال�ل[ة وال`ع< على 

  �ي م�ت بها :عq األوiان. م� الق�ون والعق�د ال
وهOه ال/فة أخOت تلقي :آثارها وسلG>ات فعلها على األوiان في زمانAا ال\�ی� , الSO ت�\�� U>ه 

  األفKار و��9ن لألق�ال معAى وفعل وأث�. 
�ة التع�ف ال�[t@G , وال�>اسي Iا ل@�ه Iق�ل وال �!Aه , والBاقAفعل ما ی�الH]ب الفالني Iق�ل :`يء و

I فعل بلI.4ال وهل; ج�اKعاك^ ق�له :ال�4ام والI فعل ما  
  
  األس�01ار-7

مD ال/فات ال4H@�ة وال4عاني ال[@Tة ال�ي نق�أ عAها ون��Hث بها هي صفة "اإلیEار" لAAKا في واقع 
  الHال ن��أث�. 

qاقAى یAف^ وتع[ي معAاآلخ� على ال ;Iار تق�E4ا اإلیA@اد وال�ف�د :ال`@ئ , ب�G�ار ه� االسE��واالس 
  ال�ف�د. 

فال�ف�د مD غ�ائ] الAف^ الغ@� مهO:ة , وال�ي ت[غى وت�دS إلى إض[�ا:ات م�ذIة في سل�ك 
�^ الغ�ائ] ال�ون>ة ال�4تT[ة بها. �Kال\4اعات واألف�اد , وت�فع إلى ت`\>ع وت  

فال�ف�د ی�فع إلى ت`��} ال�ؤ�ة وتع[@ل العقل , وA4<vة ال`� على الf@� , وض>اع ال4عای@� واألس^ 
  , ألن الOات ال[4اعة ال`�هة إن`غل- به�4مها ولOائ� حاجاتها ودوافعها. 

وهOا I`4ل Fل ن`ا{ :`�S ومAها األفKار واآلراء , فع�Aما یلفها ناع�ر اإلس��Eار I\عل مF Dل ف�Kة 
�ة.�`Tالت ال�  ال ت�فt معها ج��4ة وخ[@�ة ��GF , ومD هAا تA[لt م`�وعات ال4آسي وال�

�fI ا ما أق�له أو أراه �هللا أعل;" . إن أع!; ماOق�ل�ن "هI D@ه العل4اء والفقهاء أق�اله; وأراءه; ح: ;

بمعنى أن الصراع من أجل البقـاء  
لم يعد عاطفيا بل فكريا وعقـليا , 
وبحاجة إلعمال العقول وعدم  
التفريط بأي منها

لرأي من ضرورات بقـاء  حرية ا
األمم وقوتها وتطورها , ومن  
أساسيات قوة أي نظام إجتماعي  
سواء كان سياسيا أو تجاريا أو  
ثقـافيا  

الناس ال يفصلون بين الذات  
والموضوع , بين ما يقولونه وما  
يرونه وأنفسهم , فتكون معارضة  
الرأي إهانة وإعتداء على األنا

اه  الصائب هو الفصل بين ما نر 
في موضوع ما ونفسنا , فعندما  
ترى ما تراه في موضوع ما , وأنا  
أرى ما أرى فيه ال يعني إننا في  
خصام وتنافر ونزاع , بل نقول  
وجهات نظرنا وفقـا لما هو متوفر  
لكل منا من معلومات وحقـائق  
ومسلمات , فـأنت صحيح وفقـا  
لمقدار ما تدري وأنا كذلك  

علينا أن نجتهد في إكتشاف  
لمشتركات عليه فيما نراه  ا

ونحاول إستثماره وتطويره , 
وعند ذاك سنجد أن التباين  
تضاءل والتفـاعل تنامي والعطاء  
ازدهر  

كل فرد ينزع إلى التميز  
والتباين الذي يعطيه هويته  
المحددة. 
بل عند ميالدنا نكتسب أسماءا  
تميزنا عن اآلخرين. 
وتلك حقـائق نعيشها في ال وعينا  

ها بسلوكنا الواعي , ونناقض
ونتكاسل عن الجد واإلجتهاد  
إلكتشاف الوسائل التي تحقق  
سعادة اإلختالف
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وه� إق�ار ص��ح :أن ال�4ام في Fل شيء :�Hزة الfالt الع!>; ول>^ الf4ل�ق , و8ع��اف :أن الق�ل 
از ص�اب وال�أS مه4ا Fان رص@Aا فأنه ل>^ الcH>قة ال4[لقة أو ال/�اب ال4[لt , وOFلd ه� ت/��ح :\� 
 ال�أS اآلخ� وض�ورته لل4ع�فة واإلدراك , و8عالن واضح عD رفq اإلنKار والق�Gل :االخ�الف.

  
 Diاجة إلشاعة روح العائلة ال�اح� في أج�اء ال�H: اAالة واإلسهاب , إنiل اإلGوخالصة الق�ل ق

وyعائالته; و�A�ه\�ن نه\ا ال�اح�. فأبAاء العائلة ال�اح�ة ی�Hاورون و��fاص�4ن لAKه; ال Iف��iن :أنف�ه; 
  م�ض��>ا مف@�ا ل�Hق@t ر�Tات وأماني ال\4>ع.

ل@�قاس; ال\4>ع الغA>4ة وغA>4ة Fل شع< ه� ال�Di اآلمD ال�ع@� , والع] وال�فاv>ة وال�ق�م والA4عة 
�4ة العادلة. �Kة ال�Hاة ال<Hوال  

I ها�Aها ال\4>ع عAع9ة ل>أكل مKا أن نق��; الA@ق�ل�ن علI ف�ح بها وفي الغ�ب�ع�ف iع4ها ال\4>ع و
  ال\4>ع
  

  رابعا: نزعة اإلختالف!!
                                         

اإلخ�الف ن]عة خلc>ة قائ4ة في أع4اق الf4ل�قات ومAها الT`�, إب��اًء مD ن��ات الfالIا وال\@Aات 
ي ت�G@Fه4ا وعAاص� بTعBه4ا , وال�Hامq األم@A>ة ال�اخلة ف DNAوعAاص�ها ال�ي ت�6y ش��[ي 

  تفاعلها مع :عBها , ل�A�ج ب�وت@Aات ت�Hد ال�ل�ك العام للf4ل�قات. 
وo>4ة اإلخ�الف الfلقي تD4K في ع`�ائ>ة ال�فاعالت ال\@A>ة , وy��اشج ال�Kوم�س�مات الfلc>ة 

  بA/فها القادم مD ال�FO واألنEى. 
اذ:ات ال�9H4مة :ال/�فة , ت�Hقt م��ال>ة وyهOا اإلخ/اب الع`�ائي وال�فاعل الAG4ي على ق�ان@D ال�\

اإلخ�الف اإلج�4اعي والAف�ي والفS�K , وال4ف�دات األخ�� ال�ي تع�G عAها الf4ل�قات ال�ا�>ة ف�ق 
  ال�T>[ة. 

  ولهOا فD4 ال/ع< أن ن\� مfل�ق@D یA!�ان ب]او�ة واح�ة إلى أS م�ض�ع في الH>اة. 
ی�� ال�اكD في غ�yها , ألن األرض �Fو�ة وال D94I  وال D94I لD9�I D4 ش�ق األرض أن ی�� مEل4ا

  أن 4I�لd ال�اقف ف@ها على نق[�@D م�Tاع�ت@D ذات ال]او�ة مD الA!� بT/�ه وy/@�ته.
وهO9ا فاإلخ�الف ش��عة الTقاء ال�ائ4ة , وiاقة ض�ور�ة لل��4Iمة وال�فاعل الHي مع ال4ف�دات  

  ال�4�\�ة. 
>ة واح�ة , ولKي ت/Aع الH>اة فأنها تAق�; وت��اصل في اإلنق�ام والfل>ة الT/f4ة ألS مfل�ق هي خل

ح�ى تA`ئ أعBاًء مf�لفة :الKامل عD :عBها وال�فاعل U>4ا ب@Aها , ف�AGي ال\�; الHي ال4I SOارس 
  الH>اة.

 Dلف ع�fI أن ال Dل�ی D94I ان والعقائ� واللغات , والIان , فاألرض ف@ها م�ات األدIما نع�د لألد�Aوع
Dادئه ومعان>ه.  دیTعق@�ته وم Dة ن!�ه لل�4ض�ع ومعاني إق��ا:ه م�  آخ� في زاو

وح�ى في ال�یD ال�اح� هAاك ف�قا وج4اعات ومOاه< وم�ارس وت�جهات , و�yغ; أنها مD دیD واح� 
  تf�لف في مAاهج إق��ابها وفه4ها لل�یD وفقا لق�رات إدراكها و8ج�هادها. 

مOاه< م��Aعة ل�یD واح� تf�لف في مAاه\ها ورؤاها وت`��عاتها . وفي الO4اه< ف�ق  ففي اإلسالم 
  وج4اعات.

فKل حي ی�4A و��ف�ع مEل4ا ت�ف�ع األش\ار , ف��� ال\Oر واح� , وال\Oع واح� , واألغ/ان مf�لفة في 
  أش9الها وأ�iالها وم�اناتها , وتلd سAة هللا في خلقه ولD ت\� ل�Aة هللا تI�Gال.

الحياة مبتهجة باأللوان المتفـاعلة  
المنسجمة بظاللها وإختالفـاتها  
وتمازجاتها وتحوالتها اللونية  
المطلقة , والموت سعيد بضياع  
اإلختالفـات وديمومة الصمت  
األبيد

ن " من زرع  الحياة عبارة ع
حصد" و"من جد وجد" و"من  
سار على الدرب وصل", إنها  
بهذه البساطة والوضوح  
والشمول

الحياة تتأسس من خالل تفـاعالتنا  
اليومية الجادة المحكومة  
بقوانين البديهية واإلرادة  
واإلصرار. 
الحياة ليست عنادا وإفرادا  
"كأفراد البعير المعبد

عتداد  الحياة تحلو بالتفـاعل واإل
بالرأي وبإحترام اآلخر , ألنه يملك  
رأيا وموقفـا ووجهة نظر, وتكون  
لذيذة بالجد واإلجتهاد  
والمثابرة والتنافس الحر الشريف  

الحياة تصفو وتحلو عندما يجمعنا  
همّ واحد وغاية واحدة تستوعب  
طاقـاتنا وإجتهاداتنا

االستئثار هو االستبداد والتفرد  
يثار تقديم  بالشيئ , بينما اإل

اآلخر على النفس وتعطي معنى  
يناقض التفرد.

التفرد من غرائز النفس الغير  
مهذبة , والتي تطغى وتؤدي  
إلى إضطرابات مؤذية في  
سلوك الجماعات واألفراد , 
وتدفع إلى تشجيع وتكريس  
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�ى في العائلة ال�اح�ة الAات\ة عD تفاعل رجل و8م�أة وفقا ل`��عة اإلخ�الف ف@T\Aان األiفال , ومOA ح
�قه وحقt ما ی��� :أسل�ب �i ;هAل مF tق� ش �GKًاآلخ�, و8ذا به; في ال Dلف ع�fI فلi لF ال/غ�

  fI�لف عD أخ>ه وأمه وأب>ه.
  ه " ول� شاء ل\علK; أمة واح�ة..."تلd هي ال�ي Iع�فها خالقAا الI SOق�ل في مF ;9H�ا:

وم`9ل�Aا أنا ن��H^ مF Dل4ة إخ�الف, ون�y[ها :الEK@� مD ال4`اع� ال�لG>ة , بل ونfافها ون�هGها 
  ونG�Hها ح�yا وسفd دماء. 

  وال/H>ح أن نق� :اإلخ�الف, ونH��م :عABا الTعq ونق�ر إخ�الفAا في ال�أS وال4ع�ق�.
�� اإلله أن KIَُ�م العقل, وأال ُتHّق� اآلراء"                              ��  "و

فال�ق�م ال IعAي إنKار اإلخ�الف , بل إح��امه واإلع��اف :ه وتق�ی�ه , ألنه مD أص�ل الH>اة 
  وض�وراتها. 

والعال; ال4�ق�م , ال ی�KA اإلخ�الف , بل ی��F عل>ه في دسات@�ه وق�ان@Aه و�ع��G ال�4@@] على أساس 
�4ة ض� القان�ن. اإلخ�الف ج�   

  فاإلخ�الف م[ل< إن�اني وحBارS , وق�ة ال ب� مAها لKي ن�ق�م. 
ولهOا فأق�� دول العال;  ت4�لd أك�G ع�د مD م�9نات اإلخ�الف , ال�ي تHقt ب�اس[�ها سG>9ة وج�دها 

.��GKي في دروب ال/@�ورة الB4لها , وتGي حاض�ها وم��قAGوت , Sالق�  
�!Aا ال4�أخ�, نA4أن ما  وفي عالFو ,�KAمة وتفاعل م�Hلإلخ�الف على أنه ح�ب وع�وان وثقافة م

  ن�مD :ه ه� ال�4ج�د ف�ق األرض وح�<. 
  وFأن ال دیD إال دیAAا , وال ثقافة إال ثقاف�Aا , وال ص�ت إال ص�تAا. 

ك�G وFأنAا ال ن�رك أنAا أصAHTا قلة في دیAAا , فالع�ب ه; ل>��ا أك�E إسالما مD غ@�ه; , وال ه; أ
  م\�4ع إسالمي. 

  فاله�A ف@ها م�ل�4ن یAاه]ون ع�د الع�ب , وOFلd ال/@D والTاك��ان و8ن�ون>�>ا.
الع�ب ی�Bاءل دوره; , فال Iق�م�ن ش@�ا م�4@]ا عD غ@�ه; لإلسالم , مع أن لغ�ه; لغة الق�آن. 

Dة , و8ن4ا م<yأص�ل ع� Dأص�ل أخ��. واإلضافات ال�ي تق�م لإلسالم ال@�م في العال; هي ل>�- م  
الع�ب مA`غل�ن :4ا یTع�ه; عD ج�ه� ال�یD , و��A@ه; لغ�ه; وع4له; ب�یD اإلسالم وتعال>4ه , وه; في 
 Dامه; , و8س��عاء َمIأ j<�Aاقاته; وتi اف[A�ه; و8سBه; وت��>ه آراء :عBة اإلمعان في ت\ه@ل :عIغا

  ال ی�ح4ه; وت�ل>6 مI Dق�� عل@ه;. 
  Iع�دوا مع :عBه;. الع�ب صاروا على :عBه; ول; 

 .D@4ال�4ل Dاس إلى غ@�ه; م<cال: Dال�ی Dف4ا أ:ع�ه; ع  
.D@4لة لل�4لEق�م�ن أوح} األمI ه< وال\4اعة والف�قةO4ه; إق��ال إ:اس; ال�Aفاإلخ�الف ع  

�لها �Hاها وت��Hم Dابي م\Iغ ل[اقة ال�فاعل اإل�أ ل>^ هOا إم�هانا لإلخ�الف و8ن�]اع لإلئ�الف وتف�
  لل��الت والهالك.إلى م/�ر 

  لKي ن|>} مع :عABا عل@Aا أن نf�لف , ولKي ن�ق�م I\< أن نf�لف. 
ولKي ن�Kن أق�� I\< أن نf�لف ونق� :اإلخ�الف ونH��مه ونع�ه o>4ة أخالo>ة ووAi>ة ودیA>ة ذات 

  شأن في م�@�ة ح>اتAا. 
ماد تOروه ال��اح الها:ة مD أما أن ن��ه; :غ@� هOا فأنAا نH��ق ون�قاتل ون�م� :عABا , ون��Hل إلى ر 

  كل ح�ب وص�ب.
�; , لDK مEل هOا الق�ل ال D94I أن �F يGAالم لF اOق�ون :أن هI ون ال�@EKإخ�الف أم�ي رح4ة" ال"

  I/�ر عD شjf عادS ل; �GfI س�ائ� الAف�س وTiائع األك�ان :أعt4 اإلمعان.

الغرائز الدونية المرتبطة بها

إن أعظم ما يختم به العلماء  
ءهم حين  والفقهاء أقوالهم وأرا

يقولون "هذا ما أقوله أو أراه  
وهللا أعلم" وهو إقرار صريح بأن  
التمام في كل شيء بحوزة  
الخالق العظيم وليس المخلوق  

إننا بحاجة إلشاعة روح العائلة  
الواحد في أجواء الوطن الواحد. 
فـأبناء العائلة الواحدة يتحاورون  
ويتخاصمون لكنهم ال يفرطون  

م وينتهجون  بأنفسهم وبعائالته
نهجا موضوعيا مفيدا لتحقيق  
.رغبات وأماني الجميع

ال يمكن لمن يسكن شرق األرض  
أن يرى مثلما يرى الساكن في  
غربها , ألن األرض كروية وال  
يمكن أن يمتلك الواقف فيها  
على نقطتين متباعدتين ذات  
الزاوية من النظر ببصره  
وبصيرته.

,   اإلختالف شريعة البقـاء الدائمة
وطاقة ضرورية للديمومة  
والتفـاعل الحي مع المفردات  
. المستجدة

والخلية المخصبة ألي مخلوق هي  
خلية واحدة , ولكي تصنع الحياة  
فـأنها تنقسم وتتواصل في  
اإلنقسام حتى تنشئ أعضاًء  
مختلفة بالكامل عن بعضها  
والتفـاعل فيما بينها , فتبني  
الجسم الحي الذي يمارس الحياة

حي ينمو ويتفرع مثلما    كل
تتفرع األشجار , فترى الجذر  
واحد , والجذع واحد , 
واألغصان مختلفة في أشكالها  
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ف , ألنAا ن��ه; :أن الH>اة م��حا لل�4اثل لق� إق��فAا أ:`ع ال\�ائ; وأفH} األع4ال :إس; ال�یD واإلخ�ال
وال�`ا:ه , وم�تعا للق[>ع ال�ي ت�تع تH- رح4ة ذئ< Iأكل مAها ما I`اء وفي أS وق- I`اء وهي ت�Tح له 

  :ال[اعة وال�الء.
اإلخ�الف مع اآلخ� ق�ة واإلذعان له ضعف , وتلd حc>قة الق�ة والBHارة وال/@�ورة وما ع�اها, 

  و8نHالل وت�ه�ر فأیD ق�تAا ونDH ن�عى Fالق[>ع. ضالل وyه�ان وضعف
  اإلخ�الف ل>^ ع�وانا وال ع�اوة. 

اإلخ�الف تفاعل ح>اة ناجHة وم�[�رة ذات o>4ة إن�ان>ة راo>ة , فاآلراء الf4�لفة م�فاعلة U>4ا ب@Aها 
ة اإلخ�الف ل�/Aع م�@�تها ال4�\�دة وتHA4ها iاق�ها وق�ة ص@�ورتها , فأق�� دول العال; ق� صAع�ها ق� 

  ال4�فاعل في ب�دقة ال�Ai>ة الfالقة.
  

  خامسا: تجاوز اإلختالف!!   
  

مD ح49ة الfالt الع!>; أنه أرسل إل@Aا رسال وأنG>اء وT�Fا س4او�ة , ل>غSO ف@Aا ن]عة اإلخ�الف 
و��ض@ها وه� الf: �@Gfلقه , ومق/�ه أن نعي :أن ال أح� مAا A94Iه أن �9Iن صاح< الcH>قة ال4[لقة 
وال�أS ال4[لt , ألنها مD خ/�ص>ات الfالt األح� ال/�4 الSO ال HI>[�ن :`@ئ مD عل4ه إال ب�ق�ی� 

  مAه.
  48"...إلى هللا م�جع9; ج4>عا ف@K�GA; :4ا U ;�AF>ه تf�لف�ن" ال4ائ�ة                   

Aا تf�لف , فDHA مfل�قات ذات بA>ة ف�@�ل�ج>ة وy@�ل�ج>ة واح�ة , لDK  مالمAHا ون�Gات أص�ات
:/4ات أصا:عAا وعق�لAا وأفKارنا تf�لف , وI8قاعات أع4اقAا ومف�دات ص@�ورتAا تf�لف ,  وفي أب�انAا 
أعBاء مf�لفة ت�فاعل مع :عBها ل�Hق@t ال�ج�د الHي للف�د والH4اف!ة على ن`اiه ال�ل>; في مH>[ه , 

  �اب. وع�Aما تف`ل األعBاء في تأدIة وrائفها ی�هاو� الT`� في ف; ال�
TUاإلخ�الف ن�Kن ون|>} مه�جان وج�ٍد م��فt :األل�ان وال/>اغات ال4�ع�دة , وال/فات واألفKار 

  واآلراء واإلت\اهات ال�ي ت/Aع الH>اة. 
 .DایT�فاتها تفاعل اإلخ�الف وال�  فالH>اة :أص�ق تع�

  وال�4ت D94I تع��فه :أنه تفاعل ال4�`ابهات. 
yهOا فهي ت�\اوزه , ألنه حالة فاعلة في F>ان ال�Di الD4BI SO وال�ول ال4�ق�مة تق� :اإلخ�الف و 

  حق�ق وواجTات ال\4>ع. 
�4ة , ال�ي ت/Aع �Kة ال�Hاة ال<Hقة واقعِه وق�ة م�ل�ة لل<cHF �9ن :ال�فاعل معهI ف�\اوز اإلخ�الف

  اإلق��ار وتHقt اإلرادة , وتAGي معال; اإلرتقاء وyقاء األصلح لألرض والH>اة. 
  :اإلخ�الف IعAي االن�قال إلى م�حلة الAGاء اإلن�اني والBHارS ال4[لt.  واإلق�ار

  ووفقا لهOه القاع�ة والAام�س ال�Kني بA@- الBHارات وتHقق- اإلن\ازات الGK@�ة. 
  وFل4ا إزداد اإلق�ار :اإلخ�الف ت; إس��fام ق�راته للAGاء وال�ق�م.

�; (ص) في ب�اIة د�Kما ن�أمل خ[�ات ال�س�ل ال�Aان وعF ن\� أن اإلق�ار :اإلخ�الف , Dع�ته لل�ی
�t و8ت\اهات ال�ع�ة إلى اإلسالم. �i ;ی� معال�Hام , وتIاعة األAث�ا في ص�  واضHا وق��ا وم

وهOا �A��I :ق�ة ووعي خالق على معAى رسال�ه ال�ي هي للAاس أج4ع@D , فه� رس�ل لإلن�ان>ة وفي 
لل�ص�ل إلى قل< اإلن�ان>ة ون�ر هللا ال�اح� األح� , الSO خلt هOا D49I ال4عAى ال�ام لإلق�ار :اإلخ�الف, 

�س��ا حBارة األرض :ق�رات إخ�الفه; �الAاس مD نف^ واح�ة وجعله; شع�yا وToائل ل@�عارف�ا و��فاعل�ا , و
  ومعاني رؤاه; ال�A�4عة.

وأطوالها ومتاناتها , وتلك سنة  
هللا في خلقه ولن تجد لسنة هللا  
تبديال

مشكلتنا أنا نتحسس من كلمة  
إختالف, ونربطها بالكثير من  
المشاعر السلبية , بل ونخافها  

ونحسبها حربا وسفك    ونرهبها
دماء

التقدم ال يعني إنكار اإلختالف , 
بل إحترامه واإلعتراف به  
وتقديره , ألنه من أصول الحياة  
وضروراتها

في عالمنا المتأخر, ننظر  
لإلختالف على أنه حرب وعدوان  
وثقـافة محرمة وتفـاعل منكر, 
وكأن ما نؤمن به هو الموجود  
فوق األرض وحسب

إال ديننا , وال ثقـافة    كأن ال دين
إال ثقـافتنا , وال صوت إال صوتنا. 
وكأننا ال ندرك أننا أصبحنا قـلة  
في ديننا , فـالعرب هم ليسوا  
أكثر إسالما من غيرهم , وال هم  
أكبر مجتمع إسالمي

العرب يتضاءل دورهم , فـال  
يقدمون شيئا متميزا عن غيرهم  
لإلسالم , مع أن لغتهم لغة القرآن

رب منشغلون بما يبعدهم عن  الع
جوهر الدين , وينسيهم لغتهم  
وعملهم بدين اإلسالم وتعاليمه , 
وهم في غاية اإلمعان في تجهيل  
بعضهم وتسفيه آراء بعضهم  
وإستنزاف طاقـاتهم وتنغيص  
أيامهم , وإستدعاء َمن ال يرحمهم  
وتسليط من يقسو عليهم
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ء اإلن�اني الSO ومBى وعي اإلخ�الف :اإلق�ار :ه و8س�4Eار iاقاته ل�Hق@t أع!; ال�عادة وأك�G الAGا
  یAفع الAاس. 

وyهOا تفاعل الع�ب مع ثقافات وحBارات ال�ن>ا , ال�ي :�[- له; م�ا:عها ودخل- في دیD هللا أف�اجا 
  , ألنه حاف� على معال; إخ�الفه; ورسخ ف@ه; ال�4اواة وال�ح�ة الfال/ة ل�ب واح� ال أح� س�اه. 

ال :��4 تفاعله; مع خالقه; وyار� األك�ان واألرواح فأصTح الAاس ب�غ; Fل إخ�الفاته;, ال ف�ق ب@Aه; إ
.��GKة ال�  , وyهOا تق�ر اإلن�4اء الcH>قي لإلن�ان>ة وت\��ت معال; ال/@�ورة الBHار

إن ع�م اإلق�ار :االخ�الف وض�ورته لل�ج�د األرضي سل�ك سلGي , ألنه سAة �Fن>ة ودی�ن ال�ج�د 
أو Iف�ز عل>ه م/�ر , فل�ال اإلخ�الف ل4ا وج� ال�Kن ول4ا الHي وج�ه�ه الcH>قي , الSO ال Iعل�ه ج�ه� 

  ت\�عAا الH>اة وت�اصلAا ف@ها بهOا الH< واإلن�4اء ال/ادق ل4ف�داتها. 
فDHA نH< األل�ان وال ن�غ< :الل�ن ال�اح� , ون4@ل لل��Aع في سل�AFا وأسال@< إرتTاAiا :الH>اة 

  وأص�لها وف�وعها. 
8ن4ا في ال��r>� اإلنفعالي ل4ف�داته وت/ع@� تفاعالتها العا�i>ة إلى وال4`9لة ل>�- في اإلخ�الف و 

  أعلى درجات الفAاء.
فع�Aما ن/غي إلى ال[G>عة ون�أملها :/فاء ومTHة , ن\� أن ال4ع�فة واآلراء واألفKار وال�\ارب ت�فعAا 

  إلى ال�فاعل , فDHA ن�فاعل ألنAا نf�لف أو ن4�لd آراَء وت/�رات م��Aعة. 
  ب�دقة دّوارة ل�فاعل اإلخ�الفات ف�A�\ها إخ�الفات م�[�رة ذات ق�رة على ال�ق�م واإلرتقاء. واألرض 

فاإلخ�الف نع4ة وF�yة مD ب�Fات الfالt الع!>; , ألنه ی��� لAا ال�عادة وال�ح4ة وال��اصل واإلب�اع 
  ال\4@ل. 

 �B: ا لإلق�ارAودة ت�فع�Hة الالم��`Tورة اإلخ�الف , وأه4@�ه ودوره في واآلراء العل4>ة أو ال�فاعالت ال
 .D@اس أج4عAال D@لة ب@Bارة وال�[�ر و8شاعة الفBHاعة الAص  

واإلخ�الف ی�ع�نا لل4`ارFة في بAاء الH>اة :A4اه\ها وسGلها ورؤاها وع[اءاتها ال�A�4رة ب�فاعالته 
AاIة والTH4ة وال�قارب الG4ه\ة الA!�ة , وال�ي هي رح; ال/@�ورة األك�G, وال4`ارFة  تعAي ال�عاIة والع

 �Kغفل�ها وجهلها وت�اب ضالل�ها ال4��اك; على :/ائ�ها , ال�ي أرادها هللا تعالى أن ت�ف Dاس مAال ���Hوت
  في خلt ال�4اوات واألرض وما ب@Aه4ا.

  190و"إن في خلt ال�4اوات واألرض و8خ�الف الل@ل والAهار آلIات أللي األلTاب" ع�4ان 
  

  واإلختالف!!سادسا: وحدة التنوع  
�ة :[��قة إI\اب>ة ی�دS إلى ن�ائج ذات o>4ة م�ث�ة في الH>اة , وسا�>ة ل�أك@� �`Tتفاعل الق�رات ال

  ال�ور الHي لألفKار الF�G�4ة :ق�رات العق�ل.
��S أدرF- حc>قة ال��اصل ال4ع�في و8جهاد العق�ل , لل�ص�ل إلى �A�ة في ع�فها ال��`Tا فالOوله

  فKار الفاعلة في ف�Kة ذات فعال>ة شاملة , D94I ت�4@�ها :الف�Kة ال\�ه��ة.مA[لقات تKفل وج�د األ
  ذلd أن Fل ش@ئ یA�4ي إلى ش@ئ

فcH>قة ال�ج�د :أس�ه ی�تK] على واح� , وال�اح� له ق�رات ال�ع�د ال4[لt , وFل م�ع�د في حc>قة أصله 
  یA�4ي إلى ذلd ال�اح�.

�Gّع نع�A�4ا الAFقة سل�<cفي ح DHAا فO9ال4�ع�د. وه tأوج� ال4[ل SOإرادة ال�اح� ال Dع  
ومD هAا فأن أS ن!ام ح>اتي مه4ا Fان ن�عه ومA[لقه ال A94Iه أن Iأتي إلى الA\اح مD غ@� إدراك 
اإلن�4اء ال�اح� لل4�ع�د الفاعل U>ه , أو أن 9I�`ف ال\�ه� ال�اح� ال\امع لعAاص�ه لKي A/Iع سG>9ة 

  ص@�ورته األق��.

اإلختالف تفـاعل حياة ناجحة  
ة إنسانية  ومتطورة ذات قيم

راقية , فـاآلراء المختلفة متفـاعلة  
فيما بينها لتصنع مسيرتها  
المتجددة وتمنحها طاقتها وقوة  
صيرورتها , فـأقوى دول العالم  
قد صنعتها قوة اإلختالف  
المتفـاعل في بودقة الوطنية  
الخالقة

نحن مخلوقـات ذات بنية  
فسيولوجية وبيولوجية واحدة , 

اتنا  لكن  مالمحنا ونبرات أصو 
تختلف , بصمات أصابعنا  
وعقولنا وأفكارنا تختلف , 
وإيقـاعات أعماقنا ومفردات  
صيرورتنا تختلف  

في أبداننا أعضاء مختلفة تتفـاعل  
مع بعضها لتحقيق الوجود الحي  
للفرد والمحافظة على نشاطه  
السليم في محيطه , وعندما تفشل  
األعضاء في تأدية وظائفها  

تراب. يتهاوى البشر في فم ال

تجاوز اإلختالف يكون بالتفـاعل  
معه كحقيقة واقعِه وقوة مولدة  
للحياة الحرة الكريمة , التي تصنع  
اإلقتدار وتحقق اإلرادة , وتبني  
معالم اإلرتقـاء وبقـاء األصلح لألرض  
والحياة

إن عدم اإلقرار باالختالف  
وضرورته للوجود األرضي سلوك  
سلبي , ألنه سنة كونية وديدن  

لوجود الحي وجوهره الحقيقي ,  ا
الذي ال يعلوه جوهر أو يفوز  
عليه مصدر  

عندما نصغي إلى الطبيعة  
ونتأملها بصفـاء ومحبة , نجد أن  
المعرفة واآلراء واألفكار  
والتجارب تدفعنا إلى التفـاعل , 
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Aا ال4فه�م یOع]ز ق�ته إذا وهI ها الAل مKس�ات والق�� واألح]اب , ف�[tG على األن!4ة ال�>اس>ة وال4
أغفل إرادة ال�اح� الKامAة U>ه , وع\] عD إك�`اف iاقة ال��ح� وال�فاعل الالزم وال�9H4م :ال\Oر ال�اح� 

  واألصل ال�اح�. 
D لل�[�ر واإلرتقاء وال�ق�م وهO9ا فأن الA!ام ال�>اسي في ال4\�4ع إذ جَهَل حc>قة ال\امع الBام

  ف�@�دS إلى ت�ا�>ات خ[@�ة وم�م�ة.
وفي :عq األن!4ة صار إن�Hاف هOا ال4فه�م قاع�ة ال9H; والع4ل ال�>اسي , :H@� ی��ه; الف�د أنه 
مc>اس لل��ح� وال�4اسU , d>\عل اآلخ��D أو ی�فعه; و�\�Gه; ب�سائله ال�ل[��ة إلى اإلذعان لOاته وح�< 

  �ته عل@ه;. , ل�أك@� س[
 ��ولهOا تأس�- األن!4ة اإلس��GادIة ووج� الHاك; ال[ا�>ة الSO ال ی�مD ح�ى بAف�ه , و8ن4ا ی�

  اآلخ��D عG@�ا في مقام ح�Bته.
ولKي ی�Hقt الA\اح الالزم في الH>اة وت�ق�م ال4\�4عات الب� لها مD فه; هOه الcH>قة , ال�ي أك�تها 

ع- راIة ال�ح�ان>ة , وسع- لإلرتقاء :ال�عي الS�`T إلى آفاق ال��ح@� ال�4@�ة الBHار�ة الع�y>ة ع�Aما رف
.tال4[ل  

وOyلd تف\�ت ق�رات اإلن�ان وأضاف للH>اة ما ل; ی�D94 مD إضاف�ه قGل هOه ال�Eرة في ال�عي والعقل 
  وال�وح وال�ج�ان.

  
  !!وهO9ا فاإلخ�الف نع4ة م[لقة

فنحن نتفـاعل ألننا نختلف أو  
نمتلك آراَء وتصورات متنوعة

في    اإلختالف يدعونا للمشاركة
بناء الحياة بمناهجها وسبلها  
ورؤاها وعطاءاتها المتنورة  
بتفـاعالته المبهجة النظرة , والتي  
هي رحم الصيرورة األكبر

إن في خلق السماوات واألرض  "
وإختالف الليل والنهار آليات  

190أللي األلباب" عمران  

حقيقة الوجود بأسره يرتكز على  
واحد , والواحد له قدرات  

المطلق , وكل متعدد    التعدد
في حقيقة أصله ينتمي إلى ذلك  
الواحد
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