 -6أًصاف الحقائق
جوا
هناك موضوع معٌن ٌتسبب فً كثٌر من المشاكل ،وفً كثٌر من الخصومات وٌخلق ً
من النزاع ،ومن سوء التفاهم بٌن الناس..
لٌتنا نحلل هذا الموضوع لكً نصل إلى حله..
إنه مشكلة أنصاف الحقائق.
جزءا قائ ًما بذاته .وأنصاف الحقائق لٌست كلها
إن الحقٌقة هً كل متكامل ،ولٌست
ً
حقائق..
و كثيز هي الٌاس يشىهىى الحقيقت ،وال يقدهىى لها صىرة سليوت ،بسبب استخداههن
أًصاف الحقائق..
وفى كل قضٌة تقدم إلى المحاكم ،كل طرف من المتنازعٌن ٌقدم نص ًفا للحقٌقةٌ ،صورها
تصوٌرً ا خاصًا ،وٌقدم الطرف اآلخر النصف اآلخر ،وال تظهر الحقٌقة إال باجتماع
النصفٌن معًا.
ألى الذي يقدم ًصف الحقيقت ال يكىى هٌصفًا .فتقدين األًصاف ليس فيه إًصاف..
قد تشرح إساءة الناس إلٌك ،دون أن تشرح األسباب التً دفعتهم إلى هذه اإلساءة ،وتكون
فً حدٌثك عن إساءاتهم ،مهما كان كالمك صاد ًقا ،مجرد معبر عن نصف الحقٌقة .وعندما
تجلس إلٌهم وتناقشهم فً اتهاماتك لهم ،وٌدافعون عن أنفسهم ،حٌنئذ ٌقدمون لنا النصف
اآلخر من الحقٌقة الذي لم تذكره أنت.
ضا بأى تذكز الٌصف اآلخز هي الحقيقت الذي يدافع به هى
ليتك كلوا تتهن إًساًًا ،تٌصفه أي ً
عي ًفسه.
ففً دفاعك نوع من النبل ومن محبة الحق ،ومن اإلنصاف ..ولٌتك تدافع عنه أمام نفسك
قبل أن تتهمه ،فربما هذا الدفاع ٌمنعك من االتهام..

كثٌرً ا ما سمعت زوجات وأزواجً ا فً مشاكل عائلٌة قد تتطور إلى طالق ،فأسمع أنصاف
حقائق .استمع إلى الزوجة فتشعرنً بأن زوجها وحش كاسر ،قاسى الطبع سٌئ المعاملة،
واستمع إلى الزوج ،فٌشعرنً بأن الزوجة مستهترة أو مقصرة فً واجباتها .وٌندر أن ٌذكر
واحد من الطرفٌن حجج اآلخر..
وبسبب أنصاف الحقائق قد ٌحدث سوء تفاهم بٌن الناس .وسنضرب لذلك أمثلة ..قد ٌشكو
ابن من أن والده ال ٌقوم باحتٌاجاته ولوازمه وال ٌصرف علٌه ،وربما ٌكون النصف اآلخر
من الحقٌقة أن األب ال ٌملك ما ٌصرفه على ابنه ،ولو كان ٌملك ما قصر فً حقه ..وقد
تشكو سٌدة من أن صدٌقة لها أخلفت موعدها معها .وربما ٌكون النصف اآلخر أن هذه
الصدٌقة معذورة ،وقد منعها زوجها من الذهاب وهى ال تستطٌع أن تصرح بهذا ألسباب
خاصة..
وقد نحكم على طالب بأنه فاشل فً دراسته ،ونقسو علٌه فً حكمنا .وربما ٌكون النصف
اآلخر من الحقٌقة أن ظروفه العائلٌة قاسٌة ً
جدا ،ال تساعده اطال ًقا على االستذكار ،أو أن
ظروفه المالٌة ال تساعده على شراء الكتب الالزمة..
لٌتنا نكون مترفقٌن فً أحكامنا ،فنحن قد نرى الخطأ فقط ،دون أن نرى أسبابه ودوافعه
وظروفه.
لقد خلق اإلنسان محبًا للخٌر بطبٌعته ،وما الشر إال دخٌل علٌه .وللشر فً حٌاة اإلنسان
أسباب كثٌرة ،ربما ٌكون بعضها خارجً ا عن إرادته .وقد ٌرجع بعضها إلى عوامل بٌئٌة ،أو
وراثٌة ،أو ألمور ضاغطة ٌعلمها هللا وحده .لذلك كونوا مترفقٌن بالناس..
وقد ٌكسر إنسان قانو ًنا من القوانٌن ،أو نظا ًما من األنظمة .وربما ٌكون هذا الكسر هو
نصف الحقٌقة ،وٌكون النصف اآلخر هو خطأ فً هذا القانون أو فً هذا النظام ٌحتاج إلى
تعدٌل ..لهذا كانت كثٌر من الدول تعدل فً أنظمتها ،وتطور فً قوانٌنها (اقرأ ً
مقاال آخرا ُ
عن هذا الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم األسئلة والمقاالت) .ألن المشرعٌن
لٌسوا آلهة .ولهذا أٌضًا كان المنصفون ٌنظرون دائمًا إلى روح القانون ولٌس إلى حرفٌته.
إن الذٌن ٌتمسكون بحرفٌة القوانٌن وٌنسون روحها ،ال ٌكونون عادلٌن فً أحكامهم..
ومن أمثال هؤالء الذٌن ٌتمسكون بحرفٌة وصٌة من وصاٌا هللا ،دون أن ٌدخلوا إلى روح
الدٌن وعمقه ،ودون أن ٌتكشفوا األسباب واألهداف التً من أجلها وضع هللا تلك الوصٌة..

والذٌن ٌتمسكون بأنصاف الحقائق ،إما ٌفعلون ذلك عن جهل أو عن عمد وعن
معرفة ..فإن فعلوا ذلك عن معرفة ٌكونون مدانٌن ،ألنهم أخفوا الحقٌقة ،وقد ٌكون وراء
اإلخفاء خطأ آخر أبشع ..ولذلك تطلب غالبٌة المحاكم من الشهود أن ٌقولوا" :الحق ،كل
الحق ،وال شًء غٌر الحق" فعبارة" :كل الحق " عبارة لها وزنها ولها عمقها..
ومشكلة أنصاف الحقائق بدأ النقاد المنصفون ٌتحاشونها ..كان الناقد قدٌمًا ٌكتفً بذكر
العٌوب والنقائص فقط .وهكذا كان ٌنقص ً
بدال من أن ٌنقد ..أما الناقد المنصف فهو الذي
ً
تحلٌال ،وٌذكر ما فٌه من مزاٌا ومن عٌوب ،من نواحً قوة ونواحً ضعف.
ٌحلل األمر
وقد ٌُرجع كل شًء إلى أسبابه ،فً صدق ،وفً إنصاف..
وقد ٌقع اإلنسان فً أنصاف الحقائق نتٌجة لكراهٌة أو تعصب أو تحٌز أو مٌل
خاص ..مثال ذلك مدٌر عمل ال ٌذكر موظ ًفا معٌ ًنا إال باإلساءة والتجرٌح ،وال ٌذكر موظ ًفا
آخر إال بالتقدٌر واإلطراء ،وٌكون لكل منهما ما له وما علٌه ..ولكنها أنصاف الحقائق..
وقد تدخل مشكلة أنصاف الحقائق فً الرئاسة واإلرادة ..فال ٌتذكر المدٌر أو الرئٌس إال
سلطته فقط ،وكٌف أنه صاحب حق فً أن ٌأمر وٌنهى ،وٌعٌن وٌعزل ،كأنه متسلط فً
مصائر الناس .وفى ذلك ٌنسى النصف اآلخر من الحقٌقة ،وهً آن الرئاسة محدودة بقانون
وبضمٌر وبمسئولٌة أمام هللا ،وبواجبات من الرعاٌة الحقة وٌنبغً أن ٌحٌط بها كل رئٌس
عمل جمٌع من تشملهم إدارته ومسئولٌته..
وقد تدخل مشكلة أنصاف الحقائق فً حٌاتنا الروحٌة ،حٌنما نعمل لدنٌانا فقط ،وننسى
حٌاتنا األخرى ..حٌنما نهتم بكٌف نعٌش ههنا على األرض ،وننسى النصف اآلخر من
الحقٌقة وهو أننا سنقدم عن حٌاتنا هذه حسابًا أمام هللا فً الٌوم األخٌرٌ ،وم ال ٌجدي عذر،
وال ٌنفع شفٌع..
وقد تدخل أنصاف الحقائق هذه فً مسائل التربٌة ..فٌظن األب المسكٌن أن كل واجبه هو
مستقبل أبدى من حٌث تعلٌمه وتوظٌفه ،وأكله وشربه وصحته وكافة احتٌاجاته المادٌة.
وٌنسى النصف اآلخر من الحقٌقة وهو واجبه حٌال أبدٌة هذا االبن وروحٌاته وعالقته باهلل..
ومشكلة أنصاف الحقائق هذه قد تدخل فً الحٌاة االجتماعٌة ،وتسبب متاعب كثٌرة
وبخاصة فً الفهم الخاطئ للحرٌة .فقد ٌقول إنسان" :أنا حر .أفعل ما أشاء" وٌنسى

النصف اآلخر من الحقٌقة وهو أن علٌه أن ٌمارس حرٌته بشرط أال ٌتعدى على حرٌات
غٌره من الناس..
فالذي ٌقٌم حفلة وٌرفع مكبرات الصوت فٌها كما ٌشاء ،وٌنتشر هذا الصوت العالً فً
كل مكان ،مدع ًٌا بأنه حر .إنما ٌنسى حرٌات اآلخرٌن ،وكٌف أن هذا الصوت قد ٌزعج
ً
تلمٌذا ٌذاكر دروسه ،أو قومًا ٌتحدثون
نائمًا فً فراشه ،أو مرٌضًا محتاجً ا إلى الراحة ،أو
فً موضوع ما أو أي شخص ٌرٌد أن ٌستغل وقته فً شًء آخر غٌر سماع هذا الحفل..
لٌتنا ننظر إلى الحقائق كاملة ..وال نكتفً بأنصاف الحقائق ،لئال تضللنا..

