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اإلنسان ..عندما يكون منبو ًذا
سبق راجيف وراشد مايكل يف دخول غرفة احلوار ،فدار بينهام حوار بدأه راجيف بقوله:

راشد :تفضل ،بكل ترحيب..

راجيف :يوجد يف بالدي اهلند طبقة كانت تسمى (املنبوذون) ،ويطلق عليها اآلن هارجيان ،أو
(أبناء اهلل) ،وهذا االسم أطلقه عليهم الزعيم التارخيي للهند املهامتا غاندي ..ورغم أن احلكومة
اهلندية حظرت يف عام 1949م استخدام كلمة «منبوذين» ،إال أن الواقع بل والدراسات أظهرت
أن النبذ ال يزال موجو ًدا يف املناطق الريفية واملدن الصغرية من اهلند.

راشد :ولكن ما هي مشكلة هذا النبذ؟

راجيف :إهنا ليست مشكلة ،إهنا مأساة بمعنى الكلمة ..مأساة إنسانية تتجىل فيها إهدار حقوق
اإلنسان يف أبشع صور اإلهدار..
وهنا يلحق مايكل بصاحبيه ،ويلقي عليهام التحية..

راشد :مرح ًبا مايكل ،لقد بدأ راجيف حديثه منذ قليل ،تستطيع التعرف عىل املوضوع أثناء
استكامل راجيف حلديثه ..تفضل راجيف..
راجيف :األمر يعود إىل التقسيم الطبقي حسب الديانة اهلندوسية ،فأعىل هذه الطبقات هم:
الربامهة ،وبحسب اعتقادهم هم الذين خلقهم اإلله برامها من فمه :ويكون منهم املعلم
والكاهن والقايض ،يليهم :الكاشرت ،وهم الذين خلقهم اإلله من ذراعيه؛ يتعلمون ويقدمون
القرابني وحيملون السالح للدفاع ،يليهم :الويش ،وهم الذين خلقهم اإلله من فخذه ،يزرعون
ويتاجرون وجيمعون املال ،وينفقون عىل املعاهد الدينية ،ويستقر يف قاع الطبقات :الشودر ،وهم
الذين خلقهم اإلله من رجليه ،وهم مع الزنوج األصليني يشكلون طبقة املنبوذين ،وعملهم
مقصور عىل خدمة الطوائف الثالث السابقة الرشيفة ويمتهنون املهن احلقرية والقذرة.
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هناك أمر أحب أن نتحدث فيه وهيمني أن أطلع عىل تصور اإلسالم فيه؛ ألن هناك عالقة
بني هذا األمر وهذا التصور.
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فهمت ما تقصده..
راشد:
ُ

عفوا ،مل تعرف بعد.
راجيفً :

مايكل :هل هناك أسوأ من ذلك؟ وهل هذا التقسيم ما زال معمولاً به إىل اآلن؟!

مايكل :غري معقول! أهذا حيدث يف عرصنا؟! وكم تبلغ نسبة هؤالء يف املجتمع اهلندي؟

راجيف :املنبوذون يشكلون نسبة  %45من جمموع سكان اهلند ،أي %80 :من اهلندوس ،بينام
الطبقات اهلندوسية الثالث األخرى تشكل  %11من اهلندوس.

راشد :ولكنك قلت إن احلكومة اهلندية حظرت منذ أواخر أربعينيات القرن املايض استعامل
حمظورا هذه املامرسات ،وال بد أن ذلك يكون بقانون.
وصف املنبوذين ،وبالطبع يكون
ً
راجيف :هذا صحيح ،ولكن املشكلة تكمن يف أن عقدة العرق النقي والعرق غري النقي،
والتفرقة بني البرش عىل هذا األساس ،تعد من أهم املبادئ األساسية للديانة اهلندوسية؛ حيث
قذرا وغري نظيف.
إهنم يعتربون غري اهلندويس ومن مل يكن من الطبقات الثالث العليا إنسانًا ً
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راجيف :نعم ،لقد ذكرت لراشد أن معاملة املنبوذين وفق هذا التقسيم ما زالت قائمة خاصة
يف املناطق الريفية ،وهناك ممارسات ال يمكن ختيل أهنا لبرش تقع عىل هذه الطبقة؛ فقوانني منو
اهلندوسية التي وضعت يف القرن الثالث قبل امليالد مبنية عىل احتقار طبقة الشودر واملنبوذين؛
ومنها :أن أي شخص يعلم شودريا أمور الدين اهلندويس فسيذهب مع الشودري إىل جهنم..
وأن عىل املنبوذين أن يسكنوا خارج القرية ،وأال يستعملوا األواين غري املكرسة ،وال حيق هلم
امتالك يشء غري الكالب واحلمري ،وأال يلبسوا إال لباس األموات ،وأن يسريوا دائماً حفاة ،وأن
تكون حيل نسائهم من احلديد ،وأن تكون مجيع عالقاهتم مقصورة عليهم ،وأال يتزوجوا إال فيام
بينهم ..وتقول تلك القوانني -التي ال زالت حتكم املجتمع اهلندويس -إذا حتدث أحد الشودر يف
أمور الدين يصب الزيت املغيل يف فمه!! ..بل األدهى من ذلك أنه يف القرى واألرياف ال يزال
عرصا؛ ألن ظلهم
صباحا وبعد الثالثة
املنبوذون ممنوعني من اخلروج من بيوهتم قبل التاسعة
ً
ً
يكون طويلاً خالل هذه الساعات ،والربامهة خيشون أن يصيبهم ظل املنبوذين فينجسهم..
والربمهي ال يستطيع تناول طعام أو رشاب حتى يغتسل من نجاسة ظل املنبوذ!!..
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راشد :إنه نظام قائم عىل الظلم وامتهان آدمية اإلنسان والتمييز عىل أسس ال يد لإلنسان فيها،
ولكن ما عالقة ذلك بام ذكرته من أن للمشكلة عالقة بتصور اإلسالم؟

راشد :لعل ذلك راجع إىل ما ملسوه من احرتام اإلسالم لإلنسان ،فمن يتعرف عىل حقيقة
اإلسالم وحقوق اإلنسان فيه ،ومساواته بني الكبري والصغري والغني والفقري ،واحلريات التي
منحها للبرش ،ال بد أن ينقاد هلذا الدين ويدخل فيه ..وأتوقع أهنم ملسوا ذلك خالل معايشتهم
للمسلمني.

مايكل :تريد إفهامنا أن اإلسالم حيرتم احلريات وحقوق اإلسالم؟ ..احلريات وحقوق
اإلنسان مل تعرف من خالل األديان ،بل أرساها فالسفة ومفكرون غربيون ،وانتزعتها الشعوب
عرب كفاح طويل خاضوه ضد الظلم وانتهاك حقوقهم ومصادرة حرياهتم ..وهذه احلقوق ال
توجد يف اإلسالم ،أين حرية االعتقاد وحق التحول عن اإلسالم يف اإلسالم؟ أين حرية التعبري؟
أين حقوق املرأة؟ ..ال تكن شدة إيامنك بدينك مدعاة إلخفاء احلقيقة..

راشد :لقد فتحت جبهة واسعة من املساجلة الفكرية يا صديقي ..ولكني أالحظ أنك تتكلم
بلهجة الواثق املنترص ،وكأن الغرب قد ارتقى إىل حالة النموذجية يف حقوق اإلنسان ..فإذا كان
الغرب قد وصل إىل هذه احلالة ،فبم تفرس اإلدانات القضائية العديدة التي وقعت ضد أكثر
من مفكر وكاتب ومؤرخ؛ ملجــرد أهنم (عبــروا عن رأهيم) بالتشكــيك يف حمارق النــازية
لليهــود (اهلولوكــست) نف ًيا لوجودها أو تقليلاً من عدد ضحاياها ،أليس هذا مصادرة حلق
الوصول إىل املعلومات والبحث ،وحلرية الفكر وحرية الرأي وحرية التعبري؟! وهل يستطيع
أحد ممارسة حقه يف تأسيس حزب مجهوري يف بريطانيا امللكية ،أو حزب نازي يف أملانيا؟ ..بل،
هل أستطيع أنا املسلم يف بريطانيا أن أتزوج بشكل رسمي زوجة ثانية رغم أن ديني يعطيني احلق
يف ذلك؟ ألن تتدخل السلطات ملصادرة هذه احلقوق وتقييد هذه احلريات..
مايكل :هذه احلريات واحلقوق تتعارض مع حقوق اإلنسان أصلاً  ،لقد استقرت هذه احلقوق
وانتظمت وصيغت يف صورة قوانني وترشيعات جيب أن نلتزم هبا مجي ًعا ،فالتشكيك يف املحرقة
ينطوي عىل معاداة للسامية ،وهي عنرصية تعمل عىل إشاعة الكراهية ،كام أهنا مضادة (لإلخـاء)
و(املسـاواة) ،وهي (ثوابت) و(مقدسات) ال يمكن االنحراف عنها حتى ولو قيدت حريات
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راجيف :عالقته أن معظم املنبوذين ،خاصة قبل صدور احلظر الذي ذكرته ،يتحولون إىل
اإلسالم دون غريه من األديان ،رغم أهنم كانوا يعيشون يف ظل احتالل إنجليزي ديانة أصحابه
املسيحية ،ورغم وجود إرساليات كثرية للتبشري بالدين املسيحي.
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راشد :مجيل جدًّ ا ..إذن :ما أعده أنا ظلماً ومصادرة حلقي وحريتي تعده أنت ضب ًطا وتنظيماً ال
ظلم فيه ،وهذا بالضبط ما يفعله رجال الدين اهلندويس الذين ذكر صديقنا راجيف ممارساهتم
التي استبشعناها مجي ًعا ،أتظن أهنم يعدون ذلك اعتدا ًء عىل حقوق اآلخرين؟ ..بالطبع ال..
راجيف :وكأن كالمك ُيفهم منه أهنم حمقون يف ممارساهتم ومتييزهم الطبقي املقيت.

راشد :مطل ًقا ..ولكن مقصدي بيان أننا ال نستطيع فصل احلقوق واحلريات عن املنظومة
ِ
الق َي ِم َّية التي صدرت منها وال عن اإلطار الترشيعي العام الذي يضبطها وينظمها ،فإذا أردنا
ح ًّقا مراجعة هذه احلقوق واحلريات فلنمحص القيم واملبادئ التي قامت عليها وليس تطبيقاهتا
وممارسات أصحاهبا ،فإذا اتفقنا عىل ذلك فإننا سنجد اختال ًفا جوهر ًّيا بني النظرية اإلسالمية
والنظرية الغربية ال بد أن ينعكس عىل جماالت حقوق اإلنسان واحلريات ..وهذا االختالف
أساسا إىل اختالف النظرة إىل ماهية (اإلنسان) وحقيقة (احلقوق) ومعنى (احلرية) ،ضمن
يعود ً
النظرة الكلية لإلنسان والكون واحلياة ...وهذا ما حدث مع صديقي مايكل عندما أسقط
مفاهيم (الدين) و(اإلخاء) و(املساواة) حسب منظومة الفكر الغريب عىل احلقوق واحلريات،
وجعلها (ثوابت) و(مقدسات) ،بينام هذه املفاهيم خمتلفة يف اإلسالم.
أما إذا حتدثنا عن مبدأ حقوق اإلنسان يف اإلسالم فإننا نجد أهنا ارتقت إىل أن تكون
إطارا للحقوق من اآلداب
رضورات يكفلها املجتمع كله من منطلق الدين ،فاإلسالم قد وضع ً
العامة والرمحة وحسن اخللق ،إضافة إىل منظومته القانونية ،بل إن احلقوق يف اإلسالم ال تقترص
عىل اإلنسان بل تتعداه إىل احليوان.

مايكل :مل أكن أتصور أن للحيوان حقو ًقا يف دينكم.
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أخرى ،وهكذا األمر يف حظر تكوين األحزاب التي ذكرهتا يف تلك البالد ،كام أن زواجك من
أخرى ال يندرج حتت احلق يف (حرية االعتقاد)؛ إذ إهنا خرجت عن إطار (العاطفة والضمري
الشخيص) ،وألن يف ذلك خر ًقا للقانون وللعقد االجتامعي وللنظام الذي ارتضاه معظم أفراد
املجتمع الذي تعيش فيه ،وألن فيه تعد ًيا عىل حقوق أفراد آخرين (املرأة ،حتى ولو كانت
راضية) ،ولكن يف الوقت نفسه :يباح لك إذا أردت معارشة نساء أخريات خارج إطار الزوجية،
ما دام ذلك يتم برضاهن..
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راجيف :أرى أن األمر يستحق تفصيلاً أكثر يف لقاء آخر.
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راشد :لقد هنى اإلسالم عن إيذاء احليوان ما مل ي ِ
ؤذ إيذاء متحق ًقا أو متوق ًعا ،وهنى عن قتله
ُ
غرضا للرماية أو املصارعة ـ ،وأمر أال يذبح إال ملأكلة،
للتسيل واللهو  -كام حيدث عندما ُيتخذ ً
وعندما يفعل املسلم ذلك فينبغي أال يكون إال بإذن خالقه وباسمه وبالطريقة التي رشعها ،كام
أن لذلك آدا ًبا تراعي (نفسية) احليوان املذبوح ،مما ال نجده يف ذبح البرش للبرش عندما ينحرفون
عن املنهج اإلهلي؛ فال حتد السكني أمامه ،وال يذبح آخر أمامه ..هل تظن أن دينًا يعطي للحيوان
هذه احلقوق هيضم حق البرش؟!

