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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

الكورونا وتوظيف الدين
العودة الطوعية اىل الدين التي اختارها كثريون اثر تفيش
وباء الكورونا اكرث من حميدة .هي مطلوبة بفعل عامل
مادي طغى عىل سلوك البرش ،ما اضعف القيم االنسانية
عىل نحو فاضح ومخيف ،واظهرته عىل نحو واضح
معدالت ارتفاع الجرمية وانتشار نسبة تعاطي املخدرات
وتجارة الجنس ،ما جعل العامل يبدو عىل قدر من الجنون
والعبث املخيف.
ما يجب التوقف عنده بهدوء شديد وعقالنية تنترص
لالميان بالله كونه الخري والحق والجامل ،هو استغالل
البعض الوباء القاتل الذي يرضب يف مشارق االرض
ومغاربها للتوظيف الشخيص ،وليس لتكريس االعتقاد
الديني.
يف االساس ،التوظيف واالستثامر يف الدين ليسا جديدين
وال طارئني .هام موجودان منذ االزل عرب الشعوذات
والخرافات والتأويالت التي يقوم بها البعض القليل
جدا .لكن املؤسف انه يوجد لهؤالء مريدون ومؤيدون.
غالبا ما استُنزفت املرجعيات الدينية ،وهي تكافح هذه
الظواهر املشينة التي تحولت اىل خطر .نحن حاليا
امام وباء مل تو ّفق االبحاث واملختربات يف كل العامل يف
تشخيصه وايجاد اللقاح املناسب لكبحه ثم الحتوائه،
فمعالجته .كل ما نعرفه حتى االن هو اجراءات
وبروتوكوالت للوقاية ،ال تلبث تتزايد يوميا جراء تعقيد
هذا "الفريوس القاتل" .اوضح اشكال الخطورة من هذا
الوباء ان العامل برمته ،ما اتفق عىل يشء بقدر اتفاقه
عىل مقاربة موحدة تقيض بوجوب مبادرة االفراد اىل
عزل ذواتهم من تلقاء انفسهم ،والتعاطي مع اآلخرين
عىل قاعدتني كلتاهام مرعبتان .االوىل هي يف الترصف
مع اآلخرين كأنهم مرىض ،والثانية هي ان تترصف مع
نفسك امام اآلخرين كأنك مريض .والعكس صحيح.
امام هكذا واقع محبط ،يبعث عىل اليأس ،يطل البعض
لينبئنا بأن ما يحصل هو انتقام وغضب من الله .هذا
كالم ينتقص من قدسية االلوهية التي تسمو بالروح ،وهي
اصال ليست من طبيعة برشية لتتعاطى عىل قاعدة الفعل
ورد الفعل .فام حصل منذ تحول الفريوس إىل وباء عاملي،
يوجب عىل املؤمن قبل سواه ان يتوقف امام ظواهر

توظيف الدين لشهرة شخصية ،والحصول عىل مفاضلة من
هنا او هناك .هذا يتطلب اميانا عميقا وصادقا .كام يتطلب
شجاعة اخالقية للتصدي ملثل هذه الظواهر العبثية التي
تتالعب بعقول واعصاب ومعتقدات البرش.
كتب الصحايف الصيني وويف يو مقالة يف صحيفة نيويورك
تاميز بعنوان" :هل فريوس الكورونا هو انتقام البنجول
آكل النمل؟" ،استشهد فيه مبقوالت من الكتب الصينية
القدمية تحذر من اكل الحيوانات الربية ،مثل البنجول
والثعابني والخنازير .يقول الكاتب ان مثة احتامالت
بأن يكون الوباء قد انتقل من البنجول ،ليعترب يف نهاية
املقال ان كورونا قد يكون ثأرا بنجوليا من البرش الذين مل
يسرتشدوا بالكتب الصينية القدمية*.
بدوره ،اعترب الحاخام املتشدد الناطق بالفرنسية رون
تشابا ان الوباء عالمة عىل ظهور املسيح ،وقال ان "جميع
العالمات التي تحذر من مجيء املسيح اصبحت ظاهرة
للعيان اآلن ومتوافرة ،ومن املأساة ان نظل غري مبالني".
وظهر احد رجال الدين املسلمني يف فيديو مسجل
معرتضا عىل اتخاذ تدابري متشددة يف االماكن املقدسة،
قائال "ان الشفاء من هذا الوباء يقترص عىل زيارة هذه
االماكن تحديدا" ،وعىل اعتبار "الفريوس ـ الوباء ال يصيب
املؤمنني" ،وهو ما تدحضه ارقام املصابني من رجال الدين
ومن كل الديانات ،شأنهم شأن غريهم من البرش .يف
الواليات املتحدة االمريكية ،رفض بعض العلامء اإلنجيليني
الخوض يف دراسات وابحاث تحد من االحتباس الحراري
ألن ذلك يف نظرهم "من عمل الرب".
يتوجب عىل الجميع وقف هذا التوظيف ،والتصدي له
باالميان الحقيقي الصادق وليس بالفكر املؤدلج .هنا تقع
املسؤولية عىل الجميع ،واهمية الدور الذي يقوم به االعالم.
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