جدليّة اإلسالم والمعاصرة
محمد يوسف عدس

كتبت فى ھذا الموضوع منذ سنوات مستوحيًا مضمون دراسة مستفيضة لفيلسوف
اإلسالم "على عزت بيجوفيتش"  ،كتبھا مب ّك ًرا  ،فى سبعينات القرن العشرين  ،ثم
ض ّم صراعه مع النظام
اختفت ضمن مجموعة من المقاالت الھامة األخري  ،فى ِخ َ
الشيوعي الذى حكم يوغسالفيا عندما كانت البوسنة جمھورية أسيرة فى االتحاد
اليوغسالفي  ..حتى اكتشفتھا أسرته  ،لتستقر عند سفير البوسنة فى قطر  ،الذى قام
بترجمتھا ونشرھا فى كتاب  ،وصلتنى نسخة منه عن طريق الصديق الراحل الدكتور
عبد العظيم الديب..
الج ّھال والكارھون لإلسالم  ،بأنه دين معا ٍد للمعاصرة  ..وقد تجلّى
كثي ًرا ما يتشدّق ُ
ّ
مؤخرا عند دع ﱟي أفّاق يتخذ من دعوته إلى تجديد الخطاب الديني ستارا
ھذا الزعم
صا مقدّسة من قبل ألف سنة يجب إلغاؤھا  ..ألنھا
لھدم اإلسالم ؛ إذ يدعى أن به نصو ً
فى زعمه -تعادى االنسانية  ،وتحض على قتل جميع البشر ..ولكن ألنه ال يملك أفكا ًراواضحة مفھومة يمكن مناقشتھا  ،أقول :فلندعه مؤقّتًا مع الشعب الذى سيقرر مصيره
عما قريب فى ثورة عارمة  ..و ْلنر ﱢكز على ھذه الدراسة.
يتساءل بيجوفيتش :مoا مفھoوم المعاصoرة؟  ..ھoل ھoي مجموعoة األفكoار واألھoداف
التoي تحoرك عالَ ًمoا مoا..؟ أم أنھoا واقooع ھoذا العoالَ ْم الفعلoي كمoا يبooدو لنoا..؟ أم ھoي األمooران
معا..؟
لن تجد إجابة مباشرة على ھذه األسئلة  ،إذ يبoدولى أن بيجoوفيتش لoم يكoن يريoد
أن يُغرق القارئ في مناقشات يغلب عليھoا الطoابع الفلoسفي ؛ خاصoة أنoه يعتقoد أن
مoooصطلح "المعاصoooرة" فoooى حّ oooد ذاتoooه ال يعبّoooر عoooن حالoooة اتoooساق ؛ بحيoooث يمكoooن
استخالص جواب منطقي منه  ،وإنما ھو – كما يستخدمه أصoحابه – يجمoع بoين
أشياء متناقضة ؛ يعرضھا لنا بيجوفيتش على الوجه اآلتي:
فمoن جھoة :يoشير المoصطلح إلoى ثoورة تكنولوجيoة مoستمرة مoصحوبة بزيoادة فoي
رخاء المجتمع  ،وانتشار التعليم  ،والكلمoة المكتوبoة القائمoة علoى عالميoة األفكoار
وسلميتھا وإنسانيتھا.
ومooن جھooة أخooرى تنطooوي المعاصooرة الواقعيooة ال ُمooشاھدة أمامنooا -علooى صooراع
األفكار ،وعلى مئoات الماليoين مoن الجoوعى علoى ظھoر ھoذا الكوكoب األرضoي ،وال
شooooك أن موسooooيقى )البooooوب( المجنونooooة وعبثيooooة األدب والفكooooر جooooزء مooooن ھooooذه
المعاصرة !
ضا اتجاھين متصادمين :
وفي قلب ھذا العالم المعاصر ال ُمشاھد -وجدنا أي ً
حركoooة ماوتoooسي تoooونج فoooي الoooصين بoooصرامتھا وانoooضباطھا وثورتھoooا الثقافيoooة
المooشھورة  ،وحركooة االنحooالل األخالقيooة فooي الغooرب  ..ھاتooان الحركتooان جooزء ال
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يتجoزأ مoن ھoذه المعاصoرة  .ويoسأل بيجoوفيتش :أي واحoدة مoن ھoاتين الحoركتين
سا على ذلك..؟
يعتبر من المعاصرة حتى يمكن أن نقول إننا معاصرون قيا ً
وينتھي إلى أن العالم الذي نطلق عليه صفة المعاصرة  ،ليس معاصً oرا فoي حقيقoة
أمره ؛ فھو يفتقد إلى مقاييس عامة يُرجع إليھا  ،ولoذلك يقتoرح أن نتoرك مoصطلح
المعاصرة على حاله  ،وال نسعى إلى تحديد مفھومه تحدي ًدا مثاليًّoا ألنoه فoي نھايoة
المطooاف كمooا يقooول" :ليooست معاصooرتنا الحاضooرة – شooأنھا كooشأن أي معاصooرة
ماضoية – سoوى ]مoزيج عoشوائ ّي[ مoن الحقoائق واألوھoام التoي تoروج فoي عoصر
ما".
ويقترح علينا – ً
بoدال مoن ذلoك – أن نحoاول اإلجابoة علoى الoسؤال األھoم :ھoل جعoل
التطو ُر والزمنُ اإلسال َم غير صالح..؟
بمعنى آخoر :ھoل يقoف اإلسoالم أمoام الoزمن ،أم أن الoزمن قoد خلﱠoف اإلسoالم وراءه
ومضى في سبيله..؟!
قبل أن يشرع علي عزت بيجوفيتش في اإلجابة على ھذه األسئلة ينبھنا إلى أنه ال
يمكooن الحooديث عooن معاصooرة اإلسooالم بooشكل عooام  ..ولكooن يمكooن التحooدث عooن حكoٍ oم
معoين مoن األحكooام اإلسoالمية أھoو معاصooر أم ال..؟  ،وھoل ھنoاك مبooدأ مoن المبooادئ
اإلسالمية يتعارض صراحةً مع احتياجات اإلنسان وتطور المجتمع اإلنساني..؟
ولنأخذ على ذلoك ً
مoثال :وحoدة االُلوھيoة فoي اإلسoالم ؛ وھoي قمoة مبادئoه وعمoوده
الفقري  ..يقول  :شoھادة "أن ال إلoه إال ﷲ" ھoي أسoاس اإلسoالم ،يتعبoد بنطقھoا
كل مسلم عدة مرات في صالته اليومية  ..إنھا تعني البoشارة بقيoام ثoورة حقيقيoة
لتحرير اإلنسان من طغيoان جميoع اآللھoة المزيفoة التoي تoسلطت علoى حياتoه  ،كمoا
تعني إسقاط حق الكھنة ورجال الدين ورؤساء القبائل واألمراء والنبالء  ،وجميoع
أصحاب السلطة في التحكم في أرواح الناس وحيoاتھم  ..وعَْ oز ِو ھoذه الoسلطة إلoى
ﷲ وحده ..
لقد قضى القoرآن بھoذه الoشھادة علoى الخoضوع ألي شoيء دون ﷲ  ..ولقoد كانoت
ھذه اآللھة المزيفة في الماضي تأتي علoى صoورة أصoنام أو ملoوك أو فراعنoة ،ثoم
عرفناھooا حooديثًا فooي صooورة آبooاء الooوطن ومنقذيooه  ،وفooي صooورة الooزعيم األوحooد
والooرئيس الحكooيم المعooصوم مooن الخطooأ  ..كooل ھooؤالء يتظooاھرون بooأن الفooضل يعooود
إليھم وحدھم في كل ما يتمتoع بoه النoاس ]تحoتھم[ مoن حريoة ورفاھيoة  ،والحقيقoة
أنه ال يوجد رخاء وال حرية بل إدعاء وسراب كاذب .
علينا إذن أن نتساءل :في ھذا العالم المكتظ بآلھة كاذبة ھل يبقى من دو ٍر لرسالة
اإلسoالم..؟  ..ھoذه الرسoالة التoي رفعoت شoعار عoدم أ ُلوھيoة البoشر وأن اإلنoسان ال
يمكن أن يرقى إلى ھذه المنزلة ؛ فھو مخلوق ضoعيف يكفيoه شoرفًا أن يكoافح مoن
أجل أن يصبح إنسانًا حقيقيًّا ً ..
بدال من سعيه لكي يجعل من نفسه إلھا ً كاذبًا..؟!
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يقول بيجوفيتش :إن ھذا المبدأ اإلسoالمي الoداعي إلoى تحريoر اإلنoسان مoن اآللھoة
الكاذبة سيظل مبدأً معاص ًرا ال يعفو عليه الزمن أبد الدھر.
المبدأ اإلسالمي الثاني أو القضية الثانية التي ستبقى عصرية إلى األبد ھoي قoضية
واضoحا محًّ oددًا فoي آيoات
المساواة واإلخاء بين الناس جمي ًعا ؛ فقد ورد ھذا المبoدأ
ً
قرآنية كثيرة  ..يسردھا علي عزت بيجوفيتش واحدة بعoد األخoرى ،ممoا يؤكoد لنoا
أن ھذا المبدأ القرآني في المساواة لم يعد مجرد نظرية أو شعار  ،بل أصبح جoز ًءا
ال يتجزأ من الشعور والممارسة في واقع الحياة اليومية للشعوب المoسلمة  ،وفoي
ضوء ھذا المبدأ انتفoت الفoوارق اللونيoة والجنoسية والقوميoة  ،كمoا انتفoت فoوارق
النسب والمنزلة االجتماعية وحيازة الثروة.
في ھذا المناخ اإلسالمي ال يحاول أحد تأكيد ھذه المساواة ألن الجميع قoد أصoبحوا
يرونھا أم ًرا فطريًّا طبيعيًّا ،وفي أجزاء أخرى من العالم التي تحترم مبدأ المoساواة
س َب ھooذا المبooدأ عooن طريooق التعلooيم والتربيooة حتooى أصooبح عooادةً أو
بoين النooاس ا ْكتُِ o
مظھ ًرا من مظاھر السلوك .
سَ oرى فoي العoالم اإلسoالمي عoن صoدق مطلoق
والفرق ھنا ھو أن ھذا المبoدأ نoشأ و َ
ال كooذب فيooه وال تك ﱡل oف  ،يتنفooسه المooسلمون مooع الھooواء ويتلقونooه جً o
oيال بعooد جيooل
كجزء من فھمھم للعالم والتفاعل معه .
ثم يسأل  :ھل استطاع مفھوم المساواة بين النoاس الھيمنoة بoنفس الدرجoة والقoدر
على الرأي العام وعلى روح جميع الناس في العالم..؟
وإجابته ھي" :لنترك جانبًا األقطار المتخلفة في العoالم ألنھoا – مoن جھoة الحoديث
عooن المعاصooرة – ال تمثooل شooيئًا يooذكر ،ولنتحooدث عooن الواليooات المتحooدة األمريكيoة
وھي أكثر الدول المعاصoرة تقoد ًما ؛ فقoانون الحقoوق المدنيoة ومبoدأ المoساواة بoين
البيض والسود في الحياة العامة لم يصدر إال سoنة  ١٩٦٥م  ..ومoع ذلoك ال تoزال
شريحة كبيرة من األمريكيين تعارض أو تتحفظ على القانون إلoى اليoوم  ..أمoا مoن
ناحية التطبيق فھناك مقاومة دفينة لھذه المساواة  ،حتى أن دعاة حقoوق اإلنoسان
من السود دُبرت لقلتھم مؤامرات نسبت إلى المخابرات األمريكيoة  ،بھoذه الطريقoة
تم قتل مالكوم إكس ومارتن لوثر ِك ْنج.
احتجاجا علoى المعاملoة
وال تزال انفجارات السود تنطلق في أمريكا من وقت آلخر
ً
السيئة والنظرة االستعالئية من السلطات البيضاء .
وقooصة التمييooز العنooصري تجooاه الooسود فooي جنooوب أفريقيooا وفooي روديooسيا قooصة
مooشھورة  ..وفooي األربعينيooات مooن القooرن العooشرين كooان العلمooاء األلمooان يحooاولون
تقديم أدلة علمية تثبت عoدم المoساواة بoين النoاس  ،لتoدعيم دعoوى تفّ oوق العنoصر
الجرمان ّي على بقية البشر.
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أقول :ال تتوقف التفرقة العنصرية على التمييز في لoون البoشرة فحoسب بoل تظھoر
أعمق وأعمق فoي التفرقoة القوميoة والطبقيoة والفكريoة والoسياسية والدينيoة  ،وال
تزال توجد إلى اليوم دول يقoوم نظامھoا علoى التمييoز العنoصري والتطھيoر العرقoي
والooديني مثooل إسooرائيل  ،وأبooرز مثooال علooى ذلooك فooي أوروبooا – بعooد ھتلooر – حooرب
اإلبادة الجماعية التي شنھا الصربي سلوبودان ميلوسفيتش على مسلمي البوسنة
ً
أوال )من سنة  ١٩٩٢إلى ١٩٩٥م( ثم على مسلمي كوسوفا بعد ذلك  ،وقد دخلنoا
في القرن الحادي والعشرين وال تزال آثار ھذا السفّاح العنصري ماثلoة للعيoان فoي
البلقان  ..ولقد ظ ّل كبار المجرمين من أعوانه  ،ھاربين من العدالة وعلى رأسoھم
"رادوفان كراجيتش" و"راتكو مالديتش" .
وقد فوجئنا في شھر يناير ٢٠٠١م بصديقة لھما تق ّدم نفoسھا إلoى محكمoة جoرائم
الحرب الدولية فى الھاي على أمل أن تعتبرھا شاھدة ال شريكة في اإلجoرام ؛ إنھoا
"بليانooا بالفooسيتش" التooي شooغلت منooصب رئooيس جمھوريooة صooرب البوسooنة بعooد
كراجيتش ،وكانت من قبل تد ﱢرس علم األحياء في جامعة سراييفو ،وألنھا من أشد
العنصريين ُغلًُّ oوا دأبoت فoي كتاباتھoا علoى تحoريض الoصرب ضoد مoسلمي البوسoنة
زاعمة أن جينات المسلمين البوشناق -وھم مoن الناحيoة العرقيoة سoالفيون مثلھoا-
قooد بooدأت تتغيooر بعooد اعتنooاقھم اإلسooالم حتooى تحولooوا علooى مooر الooزمن إلooى عنooصر
منحط !
مايزال بيجوفيتش يتoساءل بمoرارة واسoتنكار :ھoل بقoى لإلسoالم دور فoي عoالم مoا
زالت مoساواة النoاس فيoه حل ًمoا بعيoد المنoال  ،ومoا زالoت التفرقoة بoين المخلوقoات
البooشرية مظھ ً oرا يooصدم أعيننooا وعقولنooا كooل يooوم..؟ وھooل المجتمooع المعاصooر فooي
صورته ھذه قد تجاوز مبدأ المساواة في اإلسالم  ،أم أنoه علoى نقoيض ذلoك تما ًمoا،
مجتمع رجعي يتقدمه اإلسالم بمراحل ومراحل؟!
ثم يقول" :فoي معoرض الحoديث عoن المعاصoرة يoربط النoاس بھoا التقoدم والثقافoة
والتحرر من الخرافة واألحكام المoسبقة  ..كمoا يلحقoون بھoا اإلنoسانية والتoسامح .
ولكننا إذا نظرنا إلى العالم المعاصر نظرة فاحصة لوجدناه فoي حقيقoة األمoر عoالم
رجعي إلى أبعد حدود الرجعية" .
عooالم يطفooح بمooشكالت نفooسية واجتماعيooة معقooدة تستعooصي علooى الحلooول  ،رغooم
التقدم الھائل فoي العلoم و التكنولوجيoا ..وينoاقش فoي ھoذا المجoال حقoائق إحoصائية
في أكثoر المجتمعoات الغربيoة تقoدما  ،تكoشف عoن اسoتفحال مoشكالت الطoالق التoي
بلغت  %٥٠من حاالت الزواج في بعض المناطق  ،وارتفاع معدالت الجoرائم بoين
الooشباب  ..ناھيooك عooن جooرائم اإلدمooان علooى المخooدرات وتفooشي حooاالت االنھيooار
العصبي وجرائم القتل والسطو المسلح.
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ويتساءل :ھل يوجد من أمل في قoدرة الحoضارة الغربيoة المتقدمoة ومoا حققتoه مoن
س ٍن في األحوال المادية ومستوى المعيشة -على وضoع ح oﱟد
زياد ٍة في التعليم وتح ﱡ
لھذه المشكالت التي ال نھاية لھا..؟
وكانت إجابة علي عزت بيجوفيتش القاطعة :أنه "ال أمoل مoا دامoت ھoذه التقoدمات
خارج قوانين الدين واألخالق".
فھooل بقيooت ھنooاك كلمooة يمكooن أن يقولھooا اإلسooالم لمثooل ھooذه المجتمعooات الرجعيooة
التعيسة؟
يعooرض علينooا بيجooوفيتش – إجاب oةً علooى ھooذا الooسؤال – واح ً oدا وثالثooين آيooة مooن
القoooرآن الكoooريم تخاطoooب العقoooل والوجoooدان اإلنoooساني أبلoooغ خطoooاب  ،تتنoooاول ھoooذه
المعضالت من جذورھا فتھز أعمoاق الoضمير اإلنoساني وتفoتح أمoام العقoل والقلoب
آفاقًا فسيحة للتخلص من ھذه الشرور .
ب ً
قائال " :يمكننا مواصلة سرد آيات قرآنيoة رائعoة فoي ھoذا المجoال ولكنoي
ثم يُ ّعقﱢ ُ
أريooد أن أسooأل :أال تعطooيكم ھooذه اآليooات انطبooاع المعاصooرة ..؟  ..ھooذه اآليooات كانooت
تتحدث منذ أكثر من ألف عoام عoن مoشكالت اإلنoسان والمجتمoع التoي نعانيھoا اآلن
أال يكفي ھذا ً
دليال على المعاصرة..؟!
ينتقل بيجوفيتش إلى نقطة أخرى يعرض علينا فيھا نماذج من المعاصoرة ال يمكoن
أن يجاريھا اإلسالم  ،ويقول :ھل من واجبنا عندئذ اإلقoرار بعoدم معاصoرة اإلسoالم
فيھا..؟
فooي ھooذا المجooال يooذكر دولooة معاصooرة تقooول عooن نفooسھا أنھooا متقدمooة ،وال يحooدد
اسمھا – ،وقoد تكoون ھoذه الدولoة يوغoسالفيا الoشيوعية  ..يقoول :فoي ھoذه الدولoة
تطارد الoسلطات النoاس بoسبب عقيoدتھم ،والoسبب أن ھنoاك عقيoدة رسoمية للدولoة
مoن يتجooرأ علooى اعتنoاق عقيooدة مخالفooة لھoا فooإن مooصيره الoسجن ال محالooة ؛ حيooث
يؤكد بعضھم ]يقصد الماركسيين[ أن التقدم يمضي نحو التوافق والتماثoل أي نحoو
تقييد استقالل الفكر والشخصية وبالتالي قمoع الحريoة اإلنoسانية  ،فoإذا اتخoذنا ھoذا
سا لإلسالم فالبد أن نحكم عليoه بأنoه ديoن رجعoي غيoر عoصري  ،فقoد
الموقف مقيا ً
أعلooن اإلسooالم مبooدأ الحريooة الدينيooة }ال إكooراه فooي الooدين{ ومooن ثooم سooاند حريooة
االعتقاد وطبق ھذا المبدأ في حياة الناس والتزم به .
س ِك َرات التي يح ّرمھا اإلسالم تحري ًمoا
النموذج الثاني يتصل بمشكلة المخدرات وال ُم ْ
قاطعا  ..ففي فرنسا – وھي مثال للدولة العصرية المتقدمة – يستھلك النoاس أكثoر
من بليوني لتر من الخمور في العام  ،وتنتج مoصانع الخمoور أكثoر مoن خمoسمائة
نوع  ،وھناك ما يسمونه ثقافة تعاطى الخمر! ..
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ومن عالمoة ُرقِ oﱢي الطبقoة التoي ينتمoي إليھoا الoشخص أن يoستعرض معرفتoه بoأكبر
عooدد مooن أسooماء الخمooور  ،وأن يتooذوقھا ويكooون لooه رأي شخooصي فooي مooذاقھا..
ويستطيع أن يتحدث عن الفروق الدقيقة فoي ن ْكھتھoا  ..أمoا المoسلم الملتoزم فھoو ال
يتناول الخمر وال يعرف أسماءھا ولذلك فھoو جاھoل ويبoدو بربريًّoا متخلفًoا فoي ھoذا
المجتمع المعاصر !!
فى الوقت نفسه يكشف لنا بيجوفيتش عن موقف متناقض لإلنسان المعاصر حoول
القoooضية نفoooسھا ؛ حيoooث يقoooول :ھoooذا اإلنoooسان المعاصoooر شoooديد الغرابoooة تoooستغرقه
الوظيفة التي يؤديھا فتعميه عن بقية الوظoائف األخoرى ؛ فھoو مoن ناحيoة  ،يط oﱢور
سن فoي أنواعھoا ويُ ْعنَoى بجودتھoا  ..وفoي
صناعة الخمور ويزيد من إنتاجھoا ويح oﱢ
وظيفooة أخooرى يحooاول أن يطبooق بكooل دقooة األسooاليب العلميooة فooي اتجooاه معooاكس ،
ص مoن ھoذا الفريoق
إلثبات أضرار الخمر  ،ويحذر من أخطارھا  ..وستقرأ ألشoخا ٍ
أرقا ًما مخيفة عن زيادة أعداد مدمني الخمور ،وأعداد المعاقين من جراء تناولھا،
وسoتعرف مooنھم معلومooات مؤكooدة أن  %٥٠مoن الجooرائم وحooوادث المooرور ناتجooة
من تعاطي الخمور !!
ولذلك يعلﱢق بيجوفيتش ً
قائال" :إن ھذا الموقف المتناقض إذا كان يدل على شoيء
فھو يدل على سoخف اإلنoسان المعاصoر  ..ھoذا اإلنoسان لoم يعoد يحيoا حيoاة حقيقيoة
وإنما ھو يؤدي بعض وظائف اإلنسان فحسب".
وينتھoooي إلoooى ھoooذه النتيجoooة" :إذا نظرنoooا إلoooى الoooسلطان المطلoooق للخمoooور علoooى
المجتمعooات المعاصooرة فجيooب أن نقّ oر بooأن اإلسooالم مooن ھooذه الناحيooة رجعooي وغيooر
معاصر" !..
ومooن ناحيooة أخooرى إذا تooذكرنا المحooاوالت التooي قامooت بھooا بعooض الooدول لتحooريم
الخمر ،ابتoدا ًء بoأكثر الoدول تقoد ًما وھoي الواليoات المتحoدة ؛ التoي ح ﱠرمoت صoناعة
الخمر ون ْقلِھا تحري ًما مطلقًا خoالل ثالثينيoات القoرن العoشرين  ،وھoي تجربoة بoاءت
سoك ْن ِدنافيّة  ،وإلoى
بالفشل الذريع  ..وإذا تذ ّكرنا المنع الجزئoي للخمoر فoي الoدول اال ْ
التحديد الزمني والعمري لتناول الخمoور فoي دول غربيoة أخoرى – إذا تoذكرنا ھoذه
المحooاوالت الفاشooلة ألدركنooا أن لooدينا مبooررات كثيooرة للجooزم بooأن اإلسooالم بأحكامooه
وتأثيره في المجتمعات التي اعتنقته قد سبق العoالم المعاصoر بقoرون  ،ولتبoين لنoا
أن العالم المعاصر في قضية الخمر ليس معاص ًرا بأي حال !
وھنoاك أمثلoة أخoرى علoى ھoذه الرجعيoة :فoإذا تناولنoا بالدراسoة الحقoائق واألرقoام
التooي تتooصل باإل ْنفooاق الooسفيه علooى مooواد التجميooل التooي تooصل إلooى عooدة باليooين مooن
الooدوالرات  ،لوجooدنا أن ھooذه المبooالغ تكفooي إلطعooام مooا يزيooد علooى سooبعمائة مليooون
إنسان جائع في ھذا العالم .
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يقول بيجوفيتش :إذا كانت ھذه ھي المعاصرة – كما يفھمھا ويتقبلھا الكثيرون –
س oا عليھooا – غيooر معاصooر؛ ألن روح اإلسooالم تتطلooب البooساطة
فooإن اإلسooالم – قيا ً
والتواضع والتضامن  ..ويح ّرم اإلسالم التoرف الoسفيه  ،ويفoرض حقوقًoا للفقoراء
في أموال األغنياء  ،واجبoة األداء بمقتoضى الoشرع ؛ فاإلسoالم يoرى فoي اسoتفحال
الترف والبذخ وسط الفقر والبؤس أكبر الشرور فى ھoذا العoالم  ..ويعتبoر ذلoك مoن
أخطر عوامل تدمير المجتمعات وتمزيق وحدتھا .
وھooذا عنooد بيجooوفيتش معيooار دقيooق لooصالحية النظooام ومقيooاس للقooيم وللموقooف
األخالقي واالجتماعي الذي يمثله أي نظام للحكم.
myades34@gmail.com
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