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�أما قبل..
د.هالل احلجري
�إن م ��ؤمت��ر “القيم الإن���س��ان�ي��ة امل���ش�ترك��ة يف ع��امل
التعددية الثقافية” الذي �أقامته الأكادميية الالتينية،
بالتعاون مع وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ،يف م�سقط
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة  25-23ن��وف �م�ب�ر ،ح ��دث ه ��ام يف ت��اري��خ
امل�ؤمترات يف املنطقة ،خا�صة خالل هذه الفرتة احلرجة
التي تع�صف بالأمة العربية من ج��راء نزعات التع�صب
و�إق���ص��اء “الأنا” و التنكيل ب��ه ،ق�ب��ل ق�ب��ول “الآخر”
�أو التعاي�ش م�ع��ه� .إن م��ا ي�ح��دث يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،ويف
الدول التي تهاوت �أنظمتها �إما بعدوان �أجنبي كالعراق
�أو بانقالب �شعبي كتون�س وم�صر وليبيا ،لهو منزلق
ي�صبح احلديث فيه عن قيم “الت�سامح” �أو “التفاهم”
�أو “العي�ش امل�شرتك” �أو “الوحدة” �ضربا من اخليال
والأماين املفرطة يف الرومان�سية.
وم� ��ن ه �ن ��ا ،ف � � ��إن ه� ��ذا امل � ��ؤمت� ��ر ال � ��ذي اخ � �ت� ��ارت ل��ه
الأك��ادمي�ي��ة الالتينية م�سقط ل�ت�ك��ون حا�ضنة مل�ح��اوره
ال�ه��ام��ة ون�ق��ا��ش��ات��ه العميقة يحمل دالل��ة رم��زي��ة لهذه
امل��دي�ن��ة ال�ع��ري�ق��ة ال �ت��ي ظ�ل��ت ع�بر ق ��رون ط��وي�ل��ة متثل
“املدينة الكوزموبوليتانية”� ،أو املدينة املتحررة من
الأح �ق��اد ال�ق��وم�ي��ة �أو امل�ح�ل�ي��ة ،ح�ي��ث ي�ت�ع��اي����ش ال�ن��ا���س،
مبختلف طوائفهم و�أجنا�سهم ودياناتهم ومذاهبم ،يف
جو ي�سوده االحرتام و الت�سامح� .إن هذه ال�صورة الرائعة
مل���س�ق��ط ر��س�م�ه��ا الأوروب� �ي ��ون وغ�ي�ره��م مم��ن زار ع�م��ان
منذ القرن ال�ساد�س ع�شر �إىل الآن� .شهادات الرحالة و
التجار والقنا�صلة والأدباء الذين توقفوا يف هذه املدينة
لفرتات زمنية خمتلفة �شهادات كثرية ومتنوعة.
ي�ق��ول ال�ضابط ال�بري�ط��اين ديفيد ج��وي��ن -جيم�س
الذي عا�ش يف عمان خالل الفرتة :1964-1963
“بالعودة �إىل ال�ستينيات من القرن الع�شرين ،ف�إننا
بحق كنا حمظوظني لكوننا ج�ن��وداً م�سيحيني يف عامل
م�سلم ،لي�س فقط لأننا كنا قادرين على اكت�ساب بع�ض
الفهم بالثقافة الإ�سالمية العمانية ،لكن على الرغم
م��ن م�سيحيتنا ،ك�ن��ا ن�ح����س ب��أن�ن��ا م��رح��ب ب�ن��ا يف و�سط
العمانيني ،م��ا دم�ن��ا ن�ح�ترم ثقافتهم الإ��س�لام�ي��ة ،وقد
�أعطينا فكرة �سابقة عن ذلك .لقد قبلنا من غري تردد
وب��اح�ترام ك�ب�ير .وانطباعنا ال�ث��اب��ت ع��ن العمانيني هو
�أنهم �شعب خ��الٍ من التع�صب الديني ،و�أنهم مفتونون
بوجودنا بينهم و�أن�ه��م يحبوننا حقاً....لقد كانت هذه
ال�سماحة الروحية ،يف وقت ما ،وا�ضحة ب�شكل ملحوظ
يف �سياق ال�ق��رون الو�سطى .وف��وق ك��ل ذل��ك ف�إننا ك�أمة
ق�م�ن��ا ب ��دور ك�ب�ير يف �إ� �ش �ع��ال ن ��ار ��س�ل���س�ل��ة م��ن احل ��روب
الدينية �ضد امل�سلمني يف ال�شرق؛ وبالتايل �صوّر معظم
العلماء امل�سيحيني الإ�سال َم ب�أنه دين عنف وتع�صب .ويف
مقابل ه��ذا االجت��اه ف ��إن العالقات التاريخية الطويلة
بني بريطانيا وم�سقط قد �ساعدت على تخفيف مثل هذا
التع�صب”.
ه ��ذه ه��ي ع �م��ان يف ال �� �س��اب��ق ،و ه��ي الآن يف ع�ه��د ��ص��اح��ب
اجلاللة حفظه اهلل ورعاه جوهرة الت�سامح والعي�ش امل�شرتك.
hilalalhajri@hotmail.com
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منوذجان
حممد ال�شحي

يكرث احلديث عن مفهوم احلداثة يف حقول املعرفة املختلفة ،ومما ال �شك فيه �أ ّن لكل حداث ٍة حمو ًرا (حد ًثا) يغيرّ �أ�سلوب التفكري،
يح�س به .تتعر�ض
ويفكك القوالب اجلاهزة من داخلها ليبني قال َبه اخلا�ص به الذي يجد نف�سه فيه ،ويلج�أ �إليه من االغرتاب الذي ّ
الباحثة والأكادميية الأردنية� ،سمرية فيا�ض اخلوالدة ،يف مقالها املعنون بـ»العرب واليهود يف فكر الفيل�سوف فردريك نيت�شه» ،ل�صور ِة
ريا ،وال زال .و�سنكت�شف الح ًقا ملاذا اختارت الباحثة
ك ٍّل من العرب واليهود يف �أدبيات هذا الفيل�سوف احلدَث ،الذي �أثار اجلدل كث ً
هذين الفرعني الكبريين من ال�سام ّية لتبحث عنهما يف فكر نيت�شه ،رغم �أ ّنها مل ت�صر ْح بذلك.
اب �ت��د�أت ال�ب��اح�ث��ة م�ق��ال�ه��ا ب��ال�ت��أك�ي��د على
ال��دور ال��ذي لعبه نيت�شه يف الفكر العاملي،
والأورب � ��ي ب�شكل خ��ا���ص ،وك �ي��ف �أ ّن ��ه ��ش� ّك��ل،
مع كارل مارك�س و�سيجموند فرويد ،مثلثّا
ق��ام��ت ع�ل�ي��ه �أوروب � ��ا ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن؛ يف
خمتلف اجل��وان��ب االق�ت���ص��ادي��ة والثقافية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة .مت� ّث��ل ذل��ك م��ن خ�ل�ال متكّن
فيل�سوفنا من ا�ست�شراف امل�ستقبل الأورب��ي
يف ال�ق��رن الع�شرين؛ م��ن ذل��ك توقعه قيام
حروب �ضخمة (احلربان العامليتان مثاالن
� �ص��ارخ��ان!) ،ك�م��ا ت��و ّق��ع ط�غ�ي��ان ح��ال��ة من
العدمية الأخالقية وتال�شي معنى احلياة،
وان�ت���ش��ار تطبيقات عملية ل�ن�ظ��ري��ة دارون
(البقاء للأ�صلح) ،وبالتايل طغيان «امل��ادة»
على «الروح» ،وتهاوي نظام العامل القدمي،
و�أنّه �سيكون قر َن ال�سيا�سة على نطاق وا�سع
(العوملة!) .هذا من الناحية ال�سيا�سية� ،أما
م��ن الناحية الثقافية؛ فقد ن�ش�أت العديد
من االجتاهات الفل�سفية ،وبالتايل النقدية،
م�ستندة �إىل «الواقع» الذي �أكّد عليه نيت�شه
يف ��س�ب�ي��ل م��واج �ه��ة م��وج��ة ال �ت �� �ش��ا�ؤم ال�ت��ي
تقودها الكني�سة ،الت�شا�ؤم جتاه احلياة؛ ومن
تلك االجت��اه��ات الفل�سف ُة ال��وج��ودي��ة التي
�أ�س�سها مارتن هايدجر ،ومن بعده جان بول
املادي البحت
�سارتر ،التي ت�ؤكّد على الوجود
ّ
للإن�سان املنقطع عن امليتافيزقيا (بكل ما
ت�شكله م��ن �أدي ��ان وروح��ان �ي��ات) .وم��ن تلك
أي�ضا ،املدر�سة ال�شكلية يف الأدب
االجتاهاتً � ،
التي قامت على االعتقاد بالظاهر امللمو�س
ف �ق��ط ،و�أ ّن� � ��ه ال � �ش��يء وراء ذل� ��ك .وت� ��ؤ ّك ��د
الباحثة على �أنّ ال��وري��ث ال�شرعي لنيت�شه
هم م�ؤ�س�سو االجت��اه التفكيكي ،جاك دريدا
ومي�شيل فوكو؛ فالأول يكاد يكون االمتداد
احلقيقي لنيت�شه ،حيث ا�ستمر يف تطبيق
وهدمها
املنطق الناق�ض للمقوالت الفكرية ْ
م��ن ال��داخ��ل ليعيد ب�ن��اء م �ق��والت حديثة.
و� ّأم��ا يف جمال ال�سيا�سة ،فينعك�س �أث��ر فكر
نيت�شه يف حمورين؛ الأول يف اقتناعه التا ّم
ب�ح�ك��م ال�ن�خ�ب��ة ،وه��و ب��ذل��ك ي�ح� ّم��ل ال �ث��ورة
الفرن�سية هذا الرتاجع يف �سيطرة النخب
يف ال��دول��ة؛ لأن �ه��ا �أر� �س��ت م�ف��اه�ي��م احل��ري��ة
وامل���س��اواة .والأم��ر ال�ث��اين ال��ذي يعك�س �أث��ر
ف�ي�ل���س��وف�ن��ا يف جم ��ال ال���س�ي��ا��س��ة ف�ي�ك�م��ن يف

فل�سفة القوة والإرادة لديه ،والت�أكيد على
احل�ي��اة وك��ل م��ا يخدمها وي�ق� ّوي�ه��ا ،وي��دف��ع
الإن �� �س��ان �إىل جت ��اوز ال� ��ذات .و� �س�نرى كيف
عك�ست فل�سفته للقوة والإرادة �صور َة اليهود
والعرب يف �أدبياته.
يف ر�أي ��ي� ،أنّ م�ف� ّك� ًرا ح� َدث��ا ،كنيت�شه ،من
الطبيعي �أنْ ُي���س��اء فهمه م��ن قبل ك��ل من
ّ
م�ع�ج�ب�ي��ه وم�ن�ت�ق��دي��ه .ف �� ّأم��ا م�ع�ج�ب��وه ف�ل� ْ�م
يقر�ؤوه يف زمنه الذي �أثّر بال �شك يف �آرائه؛
ُي�ن��� َ�س��ب �إل �ي��ه �أ ّن� ��ه ك��ان وراء ظ �ه��ور ال�ن��ازي��ة
والفا�شية (املعجبون ب��ه) لكونهما ت�ؤكّدان
ع�ل��ى �أف���ض�ل�ي��ة ال�ن�خ��ب وت��رف���ض��ان مفاهيم
الدميقراطية وحكم اجلماهري .كما تُرجع
الباحثة �سبب ��س��وء الفهم �إىل اللغة التي
ا�ستخدمها نيت�شه ،اللغة ال�شاعرية ،التي
ي�سهل ال�سقوط دون الو�صول �إىل مدلوالت
�ألفاظها ،وكذلك �إىل الر�ؤية املنظورية التي
ق ّدم فيها ر�ؤاه من خمتلف الزوايا بطريقة
مت�ساوية ،مما ي�ص ّعب حتديد املعنى الذي
يق�صده نيت�شه .يف املقابل ،مل يرا ِع منتقدوه
ال �� �ش��اع��ري��ة ال �ت��ي ي �ف �ي ����ض ب �ه��ا ف��وق �ع��وا يف
التف�سري ال�ظ��اه��ري لن�صو�صه ،ليت�سرعوا
يف احلكم عليه بالعدمية .بينما املن�صفون
ل��ه� ،أم�ث��ال ت�شارلز �سكوت ،يقر�ؤونه بهدوء
ليجدوه يرمي �إىل ما وراء الأ َك َمة.
يف ر�أيي ،ينظر نيت�شه �إىل اليهود والعرب
م ��ن م �ن �ظ��وري��ن ،داخ� �ل � ّ�ي وخ� ��ارج� � ّ�ي؛ ف �� ّأم��ا
اليهودي
الداخلي فينبع من نف�س الإن�سان
ّ
اخلارجي فيكمن يف موقع كل
والعربي .و� ّأما
ّ
ّ
والعربي يف العالمَ املت�صارع.
اليهودي
من
ّ
ّ
انطالقا من مفاهيم القوة والإرادة ،ف�إنّ
نيت�شه ي��رى يف الإن �� �س��ان ال �ي �ه��ودي �إن���س��ا ًن��ا
يحمل طاقة وذك��اء متفو َقينْ ؛ ذك��ا ًء عقل ًّيا
و�إرادة ت�شكالن ر�أ�سمال تراكم مل� ّدة طويلة،
وج�ي�لا ب�ع��د ج�ي��ل يف م��در��س��ة ال���ش�ق��اء التي
ب� ّل�غ�ت�ه��م درج � � ًة م��ن ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى العقل
والإرادة تُثري الغرية والبغ�ض ،مما انعك�س
الح� � ًق ��ا ب��امل��ذاب��ح ال �ت��ي ط��ال��ت ال �ي �ه��ود ،ثم
التخلّ�ص منهم بوعد بلفور .وي�ؤكد نيت�شه
على �أن اليهود هم ال�ساللة الأقوى والأكرث
م �ق��اوم��ة و� �ص�ل�اب��ة يف �أوروب� � � ��ا م ��ن خ�ل�ال
ر�ؤي ��ة الأوروب� �ي�ي�ن ل�ل�ي�ه��ود ع�ل��ى �أ ّن �ه��م ع��بء
ثقيل وال ميكن ه�ضمهم ب�سهولة ،فاليهود

ي�ع��رف��ون ك�ي��ف ي�ف��ر��ض��ون �أن�ف���س�ه��م ح�ت��ى يف
�أق�سى ال�ظ��روف ،وذل��ك بف�ضل مزايا خفية
ميكن �أن حتمل على حممل العيوب �أحيانا؛
ومنها �أنّ اليهود يتك ّيفون مع الظروف بكل
هدوء .وهو� ،أي نيت�شه ،عندما يكيل الهجوم
ع �ل��ى ال �ي �ه��ود ،ف� ��إ ّن ��ه ي�ف�ع��ل ذل� ��ك ،يف ر�أي� ��ي،
وم� َت� ِع�ه��ا .فبعد �أن ي�سرد
ان�ت���ص��ا ًرا للحياة ُ
ال�ث�ن��اء ع�ل��ى �شخ�ص ال���س� ّي��د امل���س�ي��ح ،جن��ده
يهاجم بول�س ،امل�ؤ�س�س احلقيقي للكني�سة
امل �� �س �ي �ح �ي��ة .وي� �ق ��ارن ب�ي�ن � �ش �خ ����ص امل���س�ي��ح
امل �ح��ب ل�ل�ح�ي��اة ،وال��واه��ب امل�ح�ب��ة للنا�س–
وب�ين �شخ�صية بول�س (اليهودي) ال��ذي مل
ينعتق من عقليته اليهودية ال�صارمة جتاه
احلياة ونبذ متعها ،ليبتدع موجة الرهبنة
أوج��د لنا دي� ًن��ا م�سيح ًّيا باهتًا -ح�سب
مم��ا � َ
نيت�شه -ث��م ن��راه يعلن ف��وز ه��ذه ال�شريعة
ال�صارمة� ،شريعة العبيد ،يف معركتها مع
روما ،وارثة احل�ضارة اليونانية؛ لأنّ �أوروبا
فتحت املجال لغري النخب �أن تنتخب وتقرر
م�صري الدول التي ينبغي �أنْ يقودها النخب
ال غريهم.
� ّأم��ا نظرته لليهود من اخل��ارج ،املنطلقة
�أي��ً��ض��ا م��ن مفاهيمه ح��ول الإرادة وال�ق��وة؛
ف�ت�ت�ل��خّ ����ص يف دوره � ��م ال �ث �ق��ايف يف �أوروب� � ��ا،
وموقعهم من هذا املجتمع� .إذ يرى �أنّ �أوروبا
�إذا مل متانع �أن ين�ش�أ جن�س �أوروب��ي هجني
�ودي
(م��ن ال���س��ام�ي��ة والآري � ��ة) – ف� ��إنّ ال�ي�ه� ّ
ع �ن��ده��ا ي���ص�ير ع �ن �� �ص � ًرا م �ف �ي � ًدا وم��رغ��وب��ا
ف�ي��ه .وي�ك�م��ل دع��وات��ه �إىل دم��ج ال�ي�ه��ود عن
ط��ري��ق ن �ق��ده للعقلية الأوروب� �ي ��ة ال�ضيقة
ال �ت��ي �أب �ع��دت الأق �ل �ي��ة ال�ي�ه��ودي��ة م��ن دائ��رة
ال�ق�ب��ول اجتماعيا ،وه��ذه م�شكلة ال ميكن
حلها ،ح�سب نيت�شه� ،إال �إذا ا�ستبدلت بهذه
ين العري�ض
العقلية عقلية االنتماء الإن�سا ّ
(الأوروبي ال�صالح) .وي�ؤكد على �أنّه مل يبق
�أمام الإن�سان اليهودي �سوى �أن يعلن نف�سه
م��واط�ن��ا �أوروب �ي��ا ��ص��احل��ا ،و�أ ّن� ��ه يف ك��ل �أم��ة
هناك مالمح منفرة ،فمن الظلم �أن نطلب
م��ن ال�ي�ه��ودي �أن ي�ك��ون ا�ستثنا ًء؛ وه��و هنا،
يف ر�أي ��ي ،يجعل م�شكلة ال�ي�ه��ود ع�ل��ى عاتق
ن�سيجا
أي�ضا؛ �إذ لي�سوا ,يف ر�أيه،
الأوروبيني � ً
ً
وحده فيما يت�صف به من مالمح منفّرة ،بل
يعرتف لهم بالف�ضل يف نقلهم لأوروبا علوم

ال �ي��ون��ان ال �ق��دمي��ة ،لي�صيح ب ��أع �ل��ى �صوته
«ي�ح���س��ن ب �ن��ا �أن ن �ط��رد م��ن ال �ب�ل�اد جميع
الأب��واق املعادية لل�سامية ،ينبغي ا�ستقبال
اليهود بتعقل وا�صطفائية»..
ويف م �ع��ر���ض ح��دي �ث��ه ع ��ن �إرادة ال �ق��وة
وال� ��� �ش� �ع ��وب ال �ن �ب �ي �ل��ة (�� �ش� �ع ��وب ال �ف��ر� �س��ان
امل � �ح� ��ارب �ي�ن) يف م� �ق ��اب ��ل اجلنود– ي� ��ؤك ��د
نيت�شه على ذك��ر العرب ك�شعب عريق نبيل
ي ��أب��ى ال ��ذل واخل� �ن ��وع .وي���س�ت��دل ب �ق��راءات��ه
(املفهومة) للقر�آن؛ �إذ يقول �إنّ املحمدية
دي��ن �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ح�ت�ق��رون االن�ف�ع��االت
ال�ع��اط�ف�ي��ة ،ول�ي����س ذل��ك م��ن ��ش�ي��م ال��رج��ال
بل الن�ساء .جم��د ًدا ،نرى كم يحاول نيت�شه
�أن ي �ن �ت �� �ص��ر ل �ف �ك��رت��ه يف الإرادة وال� �ق ��وة
مبو�ضوعية ،ب�ع�ي� ًدا ع��ن ال��ذات�ي��ة الآري ��ة �أو
امل�سيحية .وت��زع��م اخل��وال��دة �أن نيت�شه قد
قر�أ القر�آن على الأقل.
و�إذا ا�ستبعدنا ا�ستدالل الباحثة بالآثار
العربية يف �شعر نيت�شه ،ف�إنّنا ال جند �صورة
وا�ضحة للعرب .كل ما هنالك ال يعدو تلك
ال�صورة النمطية عند امل�ست�شرقني ،ب�صورة
ع ��ام ��ة ،م ��ن ح �ي��ث ك� ��ون «ال� ��� �ش ��رق» م��وط��ن
«الأوان�س» التي متثّل بالن�سبة له ل ّذة احلياة
وح � ّب �ه��ا ،ف�م��ن الطبيعي �أنْ ينت�صر ل�ه��ا يف
مقابل �شريعة العبيد.
ختاما �أقول �إنّ نيت�شه كفيل�سوف ومفكر
ً
َح � � َدث ،ي�ح�ت��اج �إىل ق� ��راءات م �ت �ع��ددة ،وم��ن
زوايا خمتلفة ،وبروح �صابرة؛ كي ال نقع يف
�سوء فهمه والت�س ّرع يف �إطالق الأحكام على
فل�سفته ب�أنها عدمية مل�ج��رد �أ ّن�ن��ا مل نفهم
ُ�ص يف م��اوراء لغته.
ظواهر كالمه ،ومل َنغ ْ
احل ��قّ �أنيّ مل �أج ��د م �ق��ال اخل��وال��دة �سوى
ال�سامي يف �أدبيات نيت�شه
قراء ٍة تت ّبع اجلن�س
ّ
وك ��أن �ه��ا حت ��اول االن �ت �� �ص��ار ل��ه ع �ل��ى ح���س��اب
آري؛ و�إال ف�أين املوازنة يف الطرح
اجلن�س ال ّ
ب�ين ��ص��ورة ك��ل م��ن اليهود وال�ع��رب يف تلك
الأدبيات� .إنيّ �أرى الكاتبة مل تو َّفقْ يف تلك
املوازنة التي ي�شي بها عنوان املقال الأ�صلي.
� ّأما نيت�شه فيقف الكالم عنه وعن �إخال�صه
لأفكاره يف الإن�سان اخلارق – املحارب ،وعن
دوره يف تفكيك العقلية الأوروبية ونقدها.
Alshehhim@hotmail.com
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جدلية املثاقفة فـي التنظري والتطبيق
�أ�سماء ال�شام�سية

يناق�ش في�صل درّاج مو�ضوع املثاقفة بردّه �إىل تقاطعات �آراء جمموعة من الفال�سفة والأنرثبولوجيني منهم من ي�ضع املثاقفة مو�ض َع حوار
�إن�سا ّ
ين متعدد فيما يرى �آخرون �أ ّن ثنائية اخل�ضوع وال�سيطرة هي مق ّوم قيام احل�ضارات امل ّت�سمة بالقوة مقابل احل�ضارات اخلا�ضعة ما يجعل
�إمكان ّية احلوار م�ستحيلة ،ف�ض ً
ال عن الفريق الذي يرى �أ ّن ثقافة مَا من الثقافات ما مل ُتقدّم نف�سها كثقافة متم ّيزة وخمتلفة فهي بال هو ّية
وفقدان الهو ّية يعني غياب الوعي بالفرق بني الأنا والآخر.

يعينّ د ّراج مفهوم املثاقفة ب أ�نّه مبد أ� احلوار
بني ثقافات متعددة ذوات عقل متعدد جاهز
ل�ل�م���ش��ارك��ة ال �ع��ادل��ة م��ن �أج ��ل خ�ي�ر �إن���س��اين
م���ش�ترك ،واع�ت�راف ثقافة ب ��أخ��رى ُي� � َّرد �إىل
م �ن �ظ��وم �ت�ي�ن؛ الأوىل “معرفية” ت �� �ش��رح
ال �ظ ��واه ��ر الإن �� �س��ان �ي��ة مب �ق��ول �ت��ي ال���ص�ح�ي��ح
واخل �ط ��أ تتمثل يف ت��اري��خ ال�ع�ل��م واملكت�سبات
العلم ّية ،الثانية “�أخالقية” ت�ؤول الظواهر
مبقولتي “اخلري وال�شر” متمثلة يف الإميان
والعقائد التي تقبل بالعلم دون �أن ترى فيه
حقيقة نهائية ،وه��ذه املنظومة تظل ع�صية
ع�ل��ى ال�ق�ب��ول اجل�م��اع��ي � ،إن م��ا يختلف فيه
دراج ه��و ان�ق�لاب مقولتي “اخلري وال�شر”
�إىل مقولتي “الأ�ضعف والأقوى” ما يجعل
امل��رج�ع�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة واح ��د ّي ��ة ،وه��و م��ا ُيلغي
عملية امل�ث��اق�ف��ة ،و�أج ��دين �أ ّت �ف��ق معه يف هذه
امل�س�ألة وقد �ضرب مثاله يف حماولة فرن�سة
امل� �غ ��رب ال �ع��رب��ي ،وم �� �س��ح امل� �ي ��زات ال�ث�ق��اف�ي��ة
املغربية العربية منها والأم��ازي�غ�ي��ة ،و�أ��س��وقُ
باملثل اجتياح الأوروب�ي�ين للقارة الأمريك ّية،
وتنحية مواطنيها الأ��ص�ل�ي�ين م��ن “الهنود
ا ُ
حلمر” ك�أ�صحاب موطن و�أر���ض �إىل عبيد
وتابعني� ،إذن فالقول �أنّ عمل ّية املثاقفة ميكن
�أن تتم ب�سلم ّية ومب�شاركة عادلة يف “الأخذ
�صحيحا كل ًّيا
والعطاء” ال مي�ك��ن �أن ي�ك��ون
ً
ف��الأن�ثرب��ول��وج �ي��ون ُي�ق��� ّ�س�م��ون امل�ث��اق�ف��ة �إىل
�أمن� ��اط م�ن�ه��ا امل �ث��اق �ف��ة ال�ت�ل�ق��ائ�ي��ة وامل�ث��اق�ف��ة
امل �ف��رو� �ض��ة والأخ� �ي��رة ه��ي م��ا ي�ن�ط�ب��ق عليه
املثالني ال�سابقني ,وميكن �أن تتحول املثاقفة
امل�ف��رو��ض��ة بعد م � ّدة م��ن ال��وق��ت �إىل مثاقفة
تلقائية كما ح��دث م��ع الهنود ا ُ
حل�م��ر الذين
مل يتق ّبلوا ب��ادىء الأم��ر توطني الأوروب�ي�ين
ث�ق��اف�ت�ه��م ول �غ �ت �ه��م ودي��ان �ت �ه��م ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة
ب�سبب م��ن م��وج��ات ال�غ��زو
ٍ
و�أ� �س �ل��وب حياتهم
و�سلب وت�سخري
ٍ
نهب
الأوىل وما �صاحبها من ٍ
يف الأع�م��ال ال�شاقة �سرعان م��ا تق ّبلوها �إىل
ح� ٍّد ما وانخرطوا فيها و�أ�صبحوا ج��ز ًءا من
امل�ستعمرات الأوروب �ي��ة .و�إذ ينتقد د ّراج �آراء
الفال�سفة الأوروب �ي�ي�ن م�ث��ل ه�ي��وم وبا�سكال
وبرنارد لوي�س يف مقوالتهم التي تُعلي العرق
الأوروب� � ��ي وت ��رى ف �ي��ه “الإن�سان املتف ّوق”
الذي يحقّ له ن�شر قيمه املتفوقة على القيم
الأخ��رى وفر�ضها ب�أ�سلوب ال�ق� ّوة ُمتع ّلال �أنّ

املثاقفة “ ُيفرت�ض” �أن تت�أ�س�س على تفاعلٍ
ُح ّر وع��ادلٍ بني الثقافات امل�ستقلة ،ف�أقول �إنّ
قول َبة مفهوم املثاقفة نظر ًّيا ال ي�شفع له �أن
مفهوما مثال ّيا على امل�ستوى الواقعي
يكون
ً
ق�سم الأنرثبولوجيون
ولهذا ال�سبب وح��ده ّ
امل�ث��اق�ف��ة �إىل م���س�ت��وي��ات و�أمن � ��اط ب �ن��ا ًء على
املعطيات ال��واق�ع� ّي��ة ال�ت��ي جتعل م��ن املثاقفة
مو�ضو ًعا لي�س خا�ض ًعا “للتفاعل الإن�ساين
ال �� �س �ل �م��ي ا ُ
حلر” وح� ��� �س ��ب ،ب� ��ل مل �م��ار� �س��ات
التفاوت والتفا�ضل وال�شمولية ال الن�سب ّية،
وال��ص�ط�لاح��ات الأمم الف�ضلى ذات ال�شرف
وال �ق � ّوة م�ق��اب��ل الأمم ال��دون �ي��ة واخل��ا��ض�ع��ة.
وي �ت �ت � ّب��ع د ّراج امل �ث��اق �ف��ة ال �� �س��و ّي��ة يف امل� ��وروث
الإ�سالمي يف منوذج “البريوين” الذي در�س
العقائد الهند ّية ب��رغ��م اخ�ت�لاف الثقافتني
الإ� �س�ل�ام � ّي��ة وال �ه �ن��دي��ة �أ� �ش��د اخ� �ت�ل�اف ،ويف
اع�ت�راف علماء امل�سلمني ب��أر��س�ط��و وا��ش�ت��داد
ذروة املثاقفة حتى ع�صر امل�أمون العبا�سي يف
عمليات ال�ترج�م��ة ون�ق��ل امل�ع��رف��ة اليونانية،
أرج ��ع حم��اوالت تثاقف امل�سلمني ل�سببني:
و� َ
�أوالهُ ما ا�ستقالل الهو ّية الإ�سالم ّية و�إدراكها
ل �ت �غ��اي��ره��ا ومت� � ّي ��زه ��ا ،وث��ان �ي �ه �م��ا االع�ت��راف
ب��الآخ��ر واح�ترام��ه دون اال�ستكبارعليه .ويف
�صحة ولكنّه
ر�أيي �أنّ هذا الر�أي ال يخلو من ّ
ُي�غ�ف��ل ج��ان� ًب��ا م�ه� ّم��ا و�أ��س��ا��س� ًي��ا دف��ع امل�سلمني
�إىل مثاقفة ح�ضارات الفُر�س واليونان وهي
“احلاجة احل�ضارية” ل �ل �ت �ب��ادل ال � ّث �ق��ايف،
احل��اج��ة ال�ت��ي ال مي�ك��ن �أن ُت�ن� ّم��ي ب�ه��ا ثقافة
ج��ان �ب �ه��ا احل� ��� �ض ��اري دون �إح� � � ��داث ت�لاق��ح
م��ع ث�ق��اف��ة �أخ� ��رى ،ه ��ذا ال �ت�لاق��ح ي�ت�م�ث��ل يف
“ال ّدمج” للمظاهر الثقافية دون “متثّل”
الهو ّية اجل��دي��دة كل ًّيا ،فالعرب املاكثون ملدة
غ�ير ق���ص�يرة م��ن ال��وق��ت يف ��ص�ح��اري ال� ّرب��ع
�زام��ا عليهم االخ �ت �ي��ار م��ا بني
اخل ��ايل ك��ان ل� ً
اع�تراف �ه��م ب��احل��اج��ة �إىل الآخ ��ر ال ��ذي ط � ّوع
ب�ي�ئ�ت��ه م��ن �أج ��ل خ��دم��ة ال�ع�ق��ل الإن �� �س��اين �أو
االحتماء ح��ول ثقافتهم وحكرها يف �إطارها
امل�ك��اينّ .وكانت م�ب��ادرات امل�سلمني من �أمثال
ال �ف��اراب��ي واب ��ن �سينا وال���س�ج���س�ت��اين يف نقل
�أطروحات �أر�سطو ومناق�شتها هي التي م ّهدت
ر
حل �� �ض��ارة �إ� �س�لام � ّي��ة ج��دي��دة وم �ت �ن � ّوع��ة ع�ب َ
ال��دم��ج ال�ث�ق��ايف ب�ين ال�ع��رب وال�ف��ر���س �أوال يف
الع�صر العبا�سي الأول وع�بر ال��دم��ج املعريف

بني العرب واليونان ثان ًياُ .يف�ضي د ّراج �إىل
ق��ول��ه �أنّ ال�ف�ي�ل���س��وف حم �م��د ال� �غ ��زايل ك��ان
�سابقًا لديكارت يف مبد�أ ال�شّ ك؛ ال��ذي ح ّرك
روح البحث يف �أوروب ��ا .كما اق�ترب��ت درا��س��ات
اب ��ن ح ��زم وال� �ب�ي�روين وال �ك �ن��دي م��ن امل�ن�ه��ج
ال�ت�ج��ري�ب��ي ق�ب��ل �أن ي�صل �إل �ي��ه روج��رب�ي�ك��ون
وه��و ما �أتّفق معه� ،إذ �أنّ احلاجة احل�ضارية
لثقافتني م�ستقلتني ال يجعل ثقافة يف غنى
عن الأخ��رى بل خال ًفا لذلك يجعل التما�س
احلاجة للتثاقف �ضرور ّيا.
وي� �ن ��دد د ّراج ع �ل��ى ل �� �س��ان �إدوارد ��س�ع�ي��د
ب��ال��وق��وع يف ف��خ حم��اك��اة ال �ث �ق��اف��ة الأدن � ��ى -
املنهزمة  -للثقافة الأعلى  -املنت�صرة -ذلك
�أنّ املثاقفة ال تتم عرب قطبية واحدة تفر�ض
ف�ي�ه��ا ث�ق��اف��ة نف�سها ع�ل��ى �أخ� ��رى ب��ل ب��وح��دة
املعرفة والأخالق التي تقبل الإن�سان يف ذاته
دون �شروط �أو ف��روق ،وع�بر املقال ك ّله يكرث
يف �ضرب �أمثلة للفال�سفة املتعالني بثقافتهم
على الثقافات الأخ��رى دون �أن يفك �شيفرة
“الإح�سا�س باالنت�صار” منتقدًا بحدة بع�ض
امل�ج��ددي��ن �أم �ث��ال :رف��اع��ة ال�ط�ه�ط��اوي وخري
ال��دي��ن التون�سي وط��ه ح�سني ال��ذي��ن ن��زع��وا
�إىل “حماكاة ال�ث�ق��اف��ة الأقوى” حم��اول�ين
تطويع مت � ّدن الغرب ومماثلته عند العرب.
�إنّ د ّراج مل يت�ساءل عن دواف��ع حماكاة �أف��راد
احل� ��� �ض ��ارات ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ب �ب��ده � ّي��ة ط�ب�ي�ع�ي��ة
ل �ل �ح �� �ض��ارات امل ُ �ع��ا� �ص��رة؟ ومل ي �ت �� �س��اءل عن
بده ّية ا�ستعالء ما ُي�سميه “فتنة املنت�صر”؟
ول�ل��وق��وف ع�ن��د ه��ذا ال�ت���س��ا�ؤل و�أ� �س �ب��اب ذل��ك
�أم �ي��ل �إىل ر�أي ال�ف�ي�ل���س��وف الإي � ��راين داري ��و
�ش�شايغان ال��ذي ُيحيل غ�ي��اب ه��ذا التجان�س
اجل��وه��ري يف ال�ت�ج��ارب احل�ضارية املعا�صرة
بحيث يتحول حوار احل�ضارات �إىل “تدمري
ح�ضارات حملية حد اختزالها يف الفلكلور”
يحيله ب�سبب االن �ق�لاب الآت ��ي م��ن ال �غ��رب؛
�إذ �أنّ القيم اجل��دي��دة ال�ت��ي و ّل��ده��ا التح ّدي
اجل ��دي ��د ال مت ��ت ب �� �ص �ل��ة ل �ق �ي��م احل �� �ض��ارات
التقليدية ال�ت��ي �أزي �ح��ت ،فاملعرفة الت�أمل ّية
للديانات واالحرتام الديني للطبيعة تُناق�ض
قيم “الإن�سان التكنولوجي” ه��ذه الأخ�يرة
التي ال تكرتث بت�أثري القيم الأوىل.
ويعترب �شايغان �أنّ التطور املتطرف للعقل
غ� ��دا ت ��اري ��خً ��ا � �ش��ام�ل�ا ل �ل �ج �م �ي��ع مب ��ن ف�ي�ه��م

“نحن” ال��ذي��ن مل ن �� �ش��ارك يف ال �ت �ح��والت
ال �ك�برى الن�ت�ق��ال ال�ف�ك��ر ال�غ��رب��ي م�ن��ذ ال�ث��ورة
الفرن�سية و�أ�صبح علينا مواجهتها� .إذ لي�س
ث � ّم��ة ب ��دائ ��ل �أم � ��ام ت �ق��دم ح��رك��ة ال� �ع ��امل وال
ميكننا رف�ض ه��ذا التحدي �أو �إغفاله خ�شية
�أن ن�ت��أخ��ر في�صبح ه��ذا ال�ت�ح��دي ه��و امل�صري
نتجه
ال��وح�ي��د ال��ذي علينا �إجن ��ازه وم��ن هُ �ن��ا ّ
ن�ح��و ت��رق�ي��ع ح��ال�ت�ن��ا احل���ض��اري��ة ب��االق�ت�ب��ا���س
م��ن احل���ض��ارات الأخ ��رى دون �أن نعي ج��ذور
ال�ف�ك��ر ال ��ذي ن�ق�ت�ب����س م�ن��ه وف��اع�ل�ي�ت��ه علينا،
فتار ًة جن ُدنَا �شيوعيني وتار ًة �أخرى وجوديني
وه� �ك ��ذا .وي �ط��رح � �ش��اي �غ��ان ر�ؤي � ��ة ت��ف��ص�ي�ل�ي��ة
لإي �ج��اد ح��ال��ة م��ن ال� �ت ��وازن ب�ين احل �� �ض��ارات
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة واحل��دي �ث��ة م�ق��اب��ل ُم�ث��اق�ف��ة د ّراج
ب��ال�ب�ح��ث ع��ن �إم�ك��ان� ّي��ة حل ��وا ٍر ج��دي��د ينطلق
من “ال�شرط الإن�ساين” مهما كانت ميوله
“كلي التّوجه”
وتوجهاته �أي بجعل الإن�سان
َّ
ُت��دم��ج ف�ي��ه ك��ل م���س�ت��وي��ات ال��وع��ي ويت�سامى
ب �ه��ا ح �ي��ث ال ي���ص�ب��ح الإن �� �س��ان ه��و الإن �� �س��ان
ال�صانع فقط �أو الإن�سان التكنولوجي فقط
�أو الإن �� �س��ان ال ��روح ��اين ف �ق��ط ب��ل “هو ُك��ل
ذل��ك و�أكرث” ،وه��و م��ا ي�سميه بـ”�صمت ما
ب�ع��د احلوار” .و�إذا ب��دت ه��ذه ال��ر�ؤي��ة �أك�ثر
يوتوب َيا م��ن ر�ؤي��ة د ّراج ففي ر�أي��ي لي�س من
مف ّر �إال بدفع الثقافات التقليدية نف�سها نحو
احل�ضارة وكفّها عن التّعذر مبثالية تراثها
توه ًما منها “باالكتفاء” و”التّ�شبع” لكونها
ت�ستقي حا�ضرها من ما�ضيها وكفى ،و�سيقول
قائل �إ َذا �أراد امل�سلمون ت�أ�سي�س فكر ح�ضاري
“خا�ص” من جديد فما ث ّمة فكر خا�ص بل
ك��ل م��ا �سينتجونه مقتب�س؛ لأنّ “التح ّول
التاريخي الح�ضاري” وق َع وانتهَى؛ ف�أقول �إنّ
م�شروع امل�سلمني يف كل م ّرة يجه�ضه امل�سلمون
�أن�ف���س�ه��م؛ ف��امل���ش��روع الإ� �ص�لاح��ي الإ��س�لام��ي
ال� ��ذي ج ��اء ب��ه �إ� �ص�لاح �ي��و ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن
وتبنّى ر�ؤى حداثية ومعا�صرة �أجه�ض حتت
ذريعة “االحتماء” باملا�ضي خو ًفا من الدخول
يف الع�صر ظنّا منهم �أنّ االعتقاد بالأخرويات
وال��رك��ون ل�ل�م��ا��ض��ي ي�ك�ف��ي ل�لاط�م�ئ�ن��ان على
احل�ي��اة ،وه��ذا م��ا يجعل �أي ح���ض��ارة مت�أخرة
بقي الب�شر.
قا ّرة يف مكانها ما َ
asmaashamsi@hotmail.com
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النبي حممد فـي ميزان الكتابات الأجنلو� -أمريكية
عبد اهلل العلوي

� ّإن ال�صورة التي ر�سمها لنا الباحث ال�سوري عبد النبي ا�صطيف يف مقاله �صورة النبي حممد – �صلى اهلل عليه و�سلم -يف الكتابات الأنكلو
– �أمريكية ،لهي �صورة ما�سحة على مدى الإن�صاف والعدل واحلق ،والإجحاف والتع�سف والظلم يف حق هذه ال�شخ�صية املقد�سة عند من
يدينون بديانة الإ�سالم ،من خالل اال�ستعانة بالكتابات الأمريكية والكتابات املتحدثة باللغة الإجنليزية ،واحلق �أنه ا�ستطاع �أن يج�سد
هذه ال�صورة من خالل ا�ستدالته بك ّتاب �أوربيني و�أمريكيني كبار ،تدعيما للفكرة الأ�سا�سية التي انبنى عليها املقال.
و�إن � �ن� ��ا �إذ ن �ط��ل ع �ل��ى ال� ��� �ص ��راع ��ات ال��دي �ن �ي��ة
احلا�صلة يف ال�ع��امل �أج �م��ع ،جن��د �أنّ ال�صراعات
على مر الع�صور والأزم��ان كانت �ساكنة يف قلوب
ال�ك�ث�ير م��ن م�ت���ش��ددي ال��دي��ان��ات �أن�ف���س�ه��م ،وه��ذا
الأمر ال ميكن �أن نطلقه على امل�سلمني وحدهم،
�أو ع�ل��ى امل���س�ي�ح�ين وح��ده��م� ،أو ع�ل��ى ال �ي �ه��ود �أو
غ�يره��م ،و�إمن ��ا ��ص��ارت على م � ّر ال�ت��اري��خ �أح��دا ًث��ا
تو�ضح لنا مدى احلقد الدفني الذي يحمله كل
�أ�صحاب كل دين على الآخ��ر ،ومن ذلك احلروب
ال�صليبية على ال��دول الإ�سالمية ،ك��ذا احل��روب
التي �شنها العثمانيون يف لبنان على امل�سيحيني،
مم��ا ا�ضطرهم �إىل ال�ه��روب �إىل �أع��ايل اجل�ب��ال،
كما جند الهندو�س يف الهند قتلوا ما ال يقل عن
� 10آالف م��ن امل�سلمني ،وك��ذا العك�س ،وال نن�سى
امل��ذاب��ح ال�ت��ي �أق��ام�ه��ا الأ� �س �ب��ان ل�ل�ع��رب امل�سلمني
بعد �سقوط غ��رن��اط��ة� ،آخ��ر معقل للم�سلمني يف
�شبه جزيرة �إيربيا ،ف��إذا كان امل�سلمون يعاملون
ال �ط��رف امل�سيحي امل�ن�ه��زم ع�ل��ى �أ ّن ��ه الأق ��ل ��ش��أ ًن��ا
وعليه دفع اجلزية ،ف�إنّ الأ�سبان قاموا با�ستئ�صال
امل�سلمني واليهود متامًا ،و�أفرغوا البالد منهم،
وهذا املنهج ال ميكن �أن نتهم به الديانة نف�سها بل
نتهم من فهموا الديانة على الطريقة اخلاطئة.
�أ ّم � ��ا ال �� �ص��ورة ال �ت��ي ر� �س �م �ه��ا � �س �ل �م��ان ر� �ش��دي
ع��ن حم�م��د ر� �س��ول اهلل ،لي�ست ج��دي��دة ،ب��ل هي
ع �ب��ارة ع��ن ت��راك �م��ات وم��واق��ف ت��ر ّب �ع��ت يف عقل
ر� �ش��دي ح ��ول الإ� �س�ل�ام وم�ع�ت�ن�ق�ي��ه ،مم��ا جعلته
يبحث ع��ن طريقة لكي ينتقم على ه��ذا احلقد
الدفني بطريقة �إبداع ّية فكتب روايته ال�شهرية
“�آيات �شيطانية” ،منها ا�ستطاع �أن ي�صف هذه
ال�شخ�صية اجلوهرية يف الإ��س�لام ،وال �أظ��ن �أنّ
ر�شدي كان جاهال مبدى �أهم ّية هذا ال�شخ�صية
عند امل�سلمني ،فهو مل ير�سمها دون �أن تكون لديه
مرجع ّيات �سابقة ،بل هو يعرف مدى قد�سية هذه
ال�شخ�صية لدى امل�سلمني ،ويعلم علم اليقني ردة
ال�ف�ع��ل ال �ت��ي �ستظهر م��ن امل���س�ل�م�ين ،ل��ذل��ك هو
مل ي�سحب الكتاب من ال�سوق ،رغم ردود الفعل
الدولية ال�سلبية ،والتهديدات التي القاها من
قبل امل�سلمني �أنف�سهم حتى و�صل الأم��ر ب�إباحة
دم��ه م��ن ق�ب��ل اخل�م�ي�ن��ي ،وم��ع ك��ل ذل��ك ف�ه��و مل
ي�سحب رواي �ت��ه ،ومي�ك��ن �أن �أ��ص�ن��ف بع�ض ردود
الفعل �أ ّنها طبيعية من قبل امل�سلمني ،لأ ّنه م�س
�شخ�صية مهمة وم�ؤ�س�سة من �شخ�صيات ديانة
الإ�� �س�ل�ام ،ول ��و ح���ص��ل ال �� �ش��يء ذات ��ه ع�ن��د دي��ان��ة

معينة يف ال �ع��امل ال���ش��رق��ي �أو ال�غ��رب��ي ل�ك��ان ردة
فعلهم م�شابهة �إن مل تكن الأقوى من ذلك.
ومم��ا يجب تقريره و�إث�ب��ات��ه �أنّ نظرة العامل
الغربي والأمريكي ملحمد � -صلى اهلل عليه و�سلم
 لي�ست على ن�سق واحد؛ فمنهم املن�صف ،ومنهماجل ��اه ��ل ،وم �ن �ه��م امل �غ��ر���ض ،وم �ن �ه��م الإق �� �ص��ائ��ي
احل��اق��د؛ وك ��ل ن�ظ��ر �إىل ه ��ذه ال���ش�خ���ص�ي��ة وف�ق��ا
ل �ل �غ��اي��ات ال �ت��ي م ��ن �أج �ل �ه��ا ج�ع�ل�ت��ه ي��ر� �س��م تلك
ال�صورة ،فهناك كتابات جتد هذه ال�شخ�صية من
ناحية �سيا�سية ،ومنهم من ينظر �إليها بطريقة
اج �ت �م��اع � ّي��ة ،وم �ن �ه��م م��ن ي�ن�ظ��ر �إل �ي �ه��ا ب�ط��ري�ق��ة
�إن�سانية ،ومنهم من ينظر �إليها بطريقة العدو
وهلم جرا ،وكل ذلك عائد �إىل التاريخ املتكدّ�س،
واملتال�صق بني الديانات بع�ضها ببع�ض.
ل�ق��د ك�ت��ب ال�ك�ث�ير م��ن ك � ّت��اب املجتمع الغربي
والأم��ري�ك��ي كتابات م�سيئة للنبي حممد ،و�أب��رز
ه ��ؤالء الكاتب الأم��ري�ك��ي مايكل ك��وك يف كتابه:
حممد ،فقد �شكك ب��دع��وة حممد ،كذلك اتهمه
يف �أم��اك��ن ك�ث�يرة �أ ّن ��ه ��س��رق م��ن ال�ي�ه��ودي��ة ،حتى
و��ص��ل �إىل �أنّ �شخ�صية حممد ه��ي ك��ذب��ة لفقها
الهاجر ّيون – ن�سبة لهاجر زوجة �إبراهيم عليه
ال���س�لام ،-كما و��ص�ف��وه ب��أ ّن��ه ��س��ارق م��ن ال�ت��وراة،

ومنهم من و�صفه �أ ّنه كان ي�سجد ل�صنم م�صنوع
م��ن ذه��ب ك��ان��ت تخبئه ال�شياطني ،وق��د و�صفه
دان�ت��ي ب��الإحل��اد يف ملحمته الكوميديا الإلهية،
كما و�صفوه يف كتابتهم ب�أ ّنه �ساحر ،و�أ ّن��ه فاجر،
و� �س��ارق ،كما جن��د �أنّ دان�ت��ي وج��د يف رحلته �إىل
ال�ع��امل الآخ ��ر �أنّ حم�م�دًا يف اجل�ح�ي��م ،ك��ذا جند
امل�ست�شرق الفرن�سي ماك�سيم رودن���س��ون يقول:
«�إنّ ال �ق��ر�آن اخ�ت�راع حم�م��دي ن�سبه حممد �إىل
اهلل» ،و�أمّا امل�ست�شرق الأمريكي وا�شنطجن �أرفنج
ينفي �أن يكون القر�آن يف العهد املكي اخرتاعًا من
عند حممد ،بل كان ن�سبته �إىل اهلل �صاد ًقا ،ولكن
بعد هجرته �إىل املدينة ،والتفاف �أ�صحابه حوله
وتبديل �ضعفه �إىل قوة اجته حممد وجهة دنيوية
زع��ام�ي��ة ف���ص��اغ ال �ق��ر�آن ع�ل��ى ه ��واه ،مب��ا ينا�سب
ط�م��وح��ات��ه ال���ش�خ���ص� ّي��ة ال��دن �ي��وي��ة ،وه �ن��اك من
الأقوال ما ي�ستقذر الل�سان قولها حتى ت�ستطيع
كتابتها ،وكل هذه دال على مدى احلقد والبغ�ض
والكراهية ،التي يحملها �أ�صحاب هذه الديانات
على النبي حممد .يف املقابل جند �أنّ هناك من
�أن�صف و�أعطى هذه ال�شخ�صية حقها كامال؛ كما
فعلت الكاتبة الربيطانية كارين �أرم�سرتونغ يف
كتابها :حممد �سرية للنبي ،فقد �أن�صفته �أيمّ ��ا

�إن�صاف ،رغم بع�ض القراءات التاريخية اخلاطئة،
ورمبا كان �سببها املراجع التي ا�ستعانت بها ،وقد
ب��ررت يف مقدمتها ع��ن �سبب ه��ذا الإج �ح��اف يف
حق حممد ر�سول اهلل فتقول� :إنّ موقف م�شركي
مكة يف عهد الر�سول الكرمي ،وموقف �أوربا الآن
من الإ��س�لام ن��اجت عن �آفتني :اجلهل واخل��وف».
باال�ستعانة بامل�صادر العربية القدمية لل�سرية
النبوية ا�ستطاع الكاتب الإجنليزي مارتن لينجز
�أن ي�ع�ط�ي�ن��ا � �ص��ورة ح�ق�ي�ق��ة ع��ن ال �ن �ب��ي حم�م��د،
رغ��م �أنّ اع �ت �م��اده ال�ك�ب�ير ع�ل��ى امل��وث��وق��ات �أف�ق��د
ال�ب�ح��ث ق��وت��ه ك��داف��ع ق��وي لفهم ��ص��ورة حممد،
لأ ّن ��ه � �ص��ار ع �ب��ارة ع��ن ن�ق��ل ل�ك�ت��ب ��ش��رق�ي��ة – �إن
��ص��ح ال �ق��ول -ك�م��ا �إنّ ه�ن��اك ال�ك�ث�ير م��ن ال�ك� ّت��اب
وامل�ست�شرقني الغربيني والأمريكيني من نظروا
لهذه ال�شخ�صية على �أ ّنها �شخ�صية �إ�صالح ّية،
جمتمعية ،دي�ن� ّي��ة ،ومل يقت�صر الإن �� �ص��اف على
امل� �ج ��ال ال �ع �ل �م��ي ب ��ل � �ش �م��ل امل� �ج ��ال ال �� �س �ي��ا� �س��ي،
وال��دي �ن��ي؛ ف�ه�ن��اك ��س�ي��ا��س�ي��ون وره �ب��ان و�أق �ب��اط
وق�ساو�سة �أن�صفوا ه��ذه ال�شخ�صية الإ�سالمية،
فو�صفوه ب��أ ّن��ه �صاحب ر�سالة ،و�أن��ه مبعوث من
اهلل ،و�أنّ ر�سالته ر�سالة دينية بحته ،و�أمثال ذلك
كثري ،من ذلك امل�ست�شرق الفرن�سي تبني دينيه،
وامل�ست�شرق الربيطاين �ألفريد جيوم.
ف��وق ك��ل ه��ذا ال ن�ستطيع �أن ن�ق��ول �إنّ نظرة
ال �� �ش ��رق ع ��ام ��ة وامل �� �س �ل �م�ي�ن خ��ا� �ص��ة ه ��ي ن �ظ��رة
م�ن���ص�ف��ة ،ف�ه�ن��اك م��ن امل���س�ل�م�ين م��ن ه� � ّول ه��ذه
ال�شخ�صية حتى تكاد ت�صل �إىل الألوهية ،وهذا
منطق عار�ضه الدين نف�سه عندما قال �أب��و بكر
بعد وف��اة حممد ر��س��ول« :م��ن ك��ان يعبد حممدًا
ف� ��إنّ حم �م �دًا ق��د م��ات ،وم��ن ك��ان يعبد اهلل ف ��إنّ
اهلل حي ال مي��وت» ،ولكن ما ت��زال هناك �شرذمة
م��ن امل���س�ل�م�ين م��ن ي �ج��دون �أنّ حم �م �دًا ه��و �إل��ه،
وه��ذا ت�صور خاطئ لي�س م��ن الإ��س�لام يف �شيء.
خ�ت��ام ال �ق��ول �إنّ ه��ذه ه��ي ك��ان��ت ن�ظ��رة الكتابات
الإن�ك�ل�ي��زي��ة والأم��ري �ك �ي��ة ح��ول ه��ذه ال�شخ�صية
اجلوهرية ل��دى امل�سلمني ،فال ت�أخذنا العاطفة
الدينية �إىل �أن ن ّتهم الآخرين ب�أنهم مل ين�صفوا
حممدا� ،أو نقول �إنّ القليل فقط من الغرب من
�أن���ص��ف حم �م �دًا ،ب��ل ه�ن��اك ال�ك�ث�ير م��ن ن�ظ��ر �إىل
�شخ�ص ّية حممد ب��أ ّن�ه��ا �شخ�ص ّية م ّتزنة مثال ّية
حقيقية وفقًا للم�صادر العلمية املوثوقة� ،سواء
امل�صادر الدينية �أو غريها.
abdlla1991@gmail.com
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ب�سام الكلباين

يذكر جريارد بليك يف حما�ضرته التي �ألقاها يف جامع ال�سلطان قابو�س الأكرب ،والتي عنونها بـ»عامل بال حدود»� -أننا عندما نت�أمل
خريطة العامل ال�سيا�سية يف املدر�سة واملكتبة ،ف�إ َّن �أول ما ي�شد انتباهنا هو تلك اخلطوط الرفيعة التي تف�صل بني الدول؛ �أي كيف لتلك
اخلطوط �أن تر�سي الأمن وال�سالم والنظام وال�سيادة الكاملة للدولة ،لكنْ ُ�سرعان ما يجول بخاطرنا �أي�ضاً ت�سا�ؤالت بديهية؛ وهي :كيف
مت ر�سم تلك احلدود؟ ومتى ُر�سمت؟ وبنا ًء على �أية �أ�س�س عاملية �أو �إن�سانية �أعطت لتلك اخلطوط الرفيعة �صفة الدميومة والقانون،
لي�ستميت �أفرادها بعد حني يف الدفاع عن كل �شرب من الدولة؟
َّ
لكن احلق �أ َّن خريطة العامل ال�سيا�سية تعي�ش
حل �ظ��ات زم�ن�ي��ة ق���ص�يرة يف ع �م��ره��ا؛ ف�ل�ي����س ثمة
ت���ص��ور ث��اب��ت ع�ل��ى دمي��وم�ت�ه��ا ك�م��ا ه��ي ع�ل�ي��ه ،و�إذا
ما رجعنا للوراء قلي ً
ال لالحظنا العامل يف �أواخ��ر
القرن الع�شرين قد �شهد انفجار كينونات �صغرية
ذات ��ش�ع��وب وت�ق��ال�ي��د خم�ت�ل�ف��ة م��ن ال��دول��ة الأم،
وت�شكلت تلك الكينونات �إىل خم�س ع�شرة دول��ة
م�ستقلة لها ح��دوده��ا وكيانها اخل��ارج��ي امل�ستقل
ع��ن ال�ن�ظ��ام ال���س��وف�ي�ي�ت��ي �إب ��ان ع �ه��ده ،وق��د ب َّينت
�إح��دى الدرا�سات وق��وع �أك�ثر من ثمامنائة تغيري
يف خ��ارط��ة ال�ع��امل ال�سيا�سية م��ا ب�ين ع��ام��ي 1916
و ..1980وم�ن��ذ ال �ع��ام ُ ،1945ول ��دت ح ��وايل مائة
و�سبع وع�شرون دولة جديدة بحدود مُعرتف بها،
وبع�ضوية يف الأمم املتحدة ،وبنا ًء على ما يحدث
الآن يف ال�ساحة ال�سيا�سية من م�شاهد؛ ف�إ َّن الن�سبة
كبرية يف �أن يتزايد العدد الفعلي للدول خ�صو�صاً
م��ع امل �ط��ال �ب��ات ال �ع��دي��دة م��ن ب�ع����ض امل���س�ت�ع�م��رات
والأقليات واملقاطعات باال�ستقالل؛ ك�إقليم البا�سك
ب�إ�سبانيا ،و�إق�ل�ي��م بلو�ش�ستان وال�شي�شان و�إقليم
الكرد ب�شمال العراق والتاميل والكرين...والكثري
م��ن الأق��ال �ي��م امل��وج��ودة يف �إف��ري�ق�ي��ا ،ال�ت��ي تن�شب
فيها الآن ال�صراعات الإثنية والطائفية ،وهناك
العديد من امل�ؤ�شرات ت�شري �إىل �إمكانية ظهور دول
ج��دي��دة م��ن ب�ين تلك القوميات املقموعة ،والتي
�أ�صبح ي�شار �إليها بـ»العامل الرابع» ،وهناك بالعامل
�أك�ث�ر م��ن  6500جم�م��وع��ة ب�شرية متجان�سة لها
تاريخ م�شرتك وهوية م�شرتكة والت�صاق تاريخي
طويل بوطن ثقايف واحدَّ ،
ولكن طموح اال�ستقالل
وال���س�ي��ادة غ��اي��ة؛ فمعظم تلك امل�ج�م��وع��ات لي�ست
بالكبرية مبا فيه الكفاية لت�شكيل دولة �أو بالأحرى
�ضعيفة ج��داً؛ حيث �شهد ال�ت��اري��خ طم�ساً للكثري
من تلك املجموعات كح�ضارات �أمريكا الالتينية
املت�شكلة يف �شعوب «الأنديانا» -ال�سكان الأ�صليني-
التي �أ�صبحت ت��راث�اً رغ��م عمرها ال��وج��ودي الذي
يتجاوز الألف �سنة.
وهنالك �أ��س�ب��اب منطقية متعلقة بحق تقرير
امل �� �ص�ير ،وج ��ب االل �ت �ف��ات �إل �ي �ه��ا؛ ك�ت�ل��ك الأق��ال �ي��م
�آن�ف��ة ال��ذك��ر ،وق��د ب ��د�أتْ ه��ذه الأ��س�ب��اب م�ن��ذ زم��ن
بعيد ب ��إع�لان “ودرو ول�سون” وم�ب��ادئ��ه الت�سعة
ع�شر ،ودخ��ل مبد�أ حق تقرير امل�صري احل��دود من
ب��اب خفي ،خا�صة عند ح�صول ال��دول الإفريقية
ع�ل��ى ا�ستقاللها جم ��دداً؛ ح�ي��ث ا َّدع ��ت ال�صومال
�أن قبائلها ت�شتتت يف �إثيوبيا وكينيا ،وقالت �إنها
ت �ن��وي ح��ق ت�ق��ري��ر امل���ص�ير ل�ت�ج�م��ع ��ش�م�ل�ه��ا ،وه��ذا

يعني �إع��ادة النظر يف احل��دود مع كينيا و�إثيوبيا.
وك��ذل��ك مطالبة �أفغان�ستان بتعديل احل��دود مع
ب��اك���س�ت��ان ح�ت��ى حت�ت��وي ال�ق�ب��ائ��ل امل��وج��ودة ه�ن��اك،
�إال �أن ال �ق��ان��ون ال� ��دويل ق��د وق ��ع امل���س�ت�ع�م��ر على
اتفاقيات ي�ضمن قبوله للتنازل عن تلك احلدود؛
وب��ال �ت��ايل ح ��دث م ��ا ب �ع��د ا� �س �ت �ق�لال ت �ل��ك ال ��دول
النزاعات احلدودية بينها وبني بع�ضها ،فكل دولة
يف �إفريقيا -با�ستثناء ال�شمال الإفريقي وليبرييا-
قد امتزجت �شعوبها وحدودها؛ مما �أدى �إىل وجود
�أقليات غري من�سجمة مع الدولة نتيجة للنزوح �أو
�إدراج �إقليم معني لدولة يف دولة �أخرى من خالل
اال�ستعمار ،وق��د ي�ك��ون ال�ن��زاع اجل��زائ��ري املغربي
ع�ل��ى ��ص�ح��راء ال�برب��ر خ�ير دل �ي��ل ع�ل��ى مم��ار��س��ات
خاطئة من امل�ستعمر.
وت �� �ض � ُّم ق��ائ�م��ة ال �ع��امل ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ي��وم م��ائ��ة
واث�ن�ت�ين وت���س�ع�ين دول ��ة م�ستقلة ذات ��س�ي��ادة من
كل الأحكام ،ابتدا ًء برو�سيا ك�أكرب دول��ة يف العامل
م���س��اح� ًة �إىل ال�ف��ات�ي�ك��ان �أ� �ص �غ��ره��ا م���س��اح��ة ،فال
يوجد فعلياً ف��رق يف اخ�ت�لاف �أح�ج��ام ال��دول �أم��ام
املجتمع ال��دويل بقدر ما ي�ساهم الأخ�ير يف �إب��راز
قوة الدولة يف التو�سع اجلغرايف ال �أكرث� ،إال �أ َّن ك َّل
الدول ال�سيا�سية حتمل الرقم نف�سه �أمام املنظمات
الدولية وما يرتتب عليها من حقوق والتزامات؛

ف��ال�ق��ان��ون ال ��دويل ق��د ع��رف احل ��دود ال�سيا�سية
ب�ين ال ��دول؛ حيث ن��� َّ�ص “لإقليم ك��ل دول��ة ح��دود
تف�صيلية عن �أقاليم ال��دول الأخ��رى املحيطة به
وتعيني ه��ذه احل��دود مهم �إذ عندها ت�ب��د�أ �سيادة
ال��دول��ة �صاحبة الإق�ل�ي��م ،وتنتهي ��س�ي��ادة غريها،
ووراءها تنتهي �سيادتها وتبد�أ �سيادة غريها.
�إ َّن �أول من قام بر�سم خريطة للعامل هو العامل
العربي امل�سلم الإدري�سي؛ حيث قام بو�ضع ت�صوراته
ل��دول ال�ع��امل بعدما ق��ام ب��زي��ارة العديد منها� ،إال
�أ َّن ت�ل��ك اخل��ري �ط��ة اخ �ت��زل��ت مب �ع��امل جيولوجية
وطبيعية فقط ،ومل تكن كتلك النظرة الأوروبية
للعامل التي �أ�س�ست احلدود الإقليمية لدول العامل
ك�ضرورة اح�ترام ال�سيادة املطلقة ،وع��دم التدخل
يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى .فالفكرة هذه
مل تكن م��وج��ودة بالعامل الإ��س�لام��ي؛ حيث كانت
ال���س�ي��ادة مبنية على املجتمع الب�شري (القبلي)
ولي�س على الأر�ض واملنطقة ،كذلك الأمم ال�سابقة
ك ��إ� �س�ب�رط��ة و�أث �ي �ن��ا وروم� � ��ا؛ ف �ق��د ك��ان��ت احل ��دود
مت�شكل ًة يف عدة مدن وقرى حمورها الأ�سا�سي �سور
وباب عظيم.
وما زال م�ؤمتر برلني عام  1884و�صمة عار يف
تقنني املبد�أ احلقيقي والفعلي لل�سيادة �إىل نهاية
ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن؛ ف�ق��د �أق � � َّرت ال �ق��وى الأوروب �ي��ة

�أن االح �ت�لال الفعلي �سيكون الأ� �س��ا���س يف ملكية
املناطق؛ وبهذا مت التدافع والتناف�س على احتالل
العامل و�إفريقيا على وجه اخل�صو�ص ،وال يخفى
على العامل �أجمع �أن احل��دود النيجريية التابعة
ل�ل�م�م�ل�ك��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة واحل� � ��دود ال �ك��ام�يرون �ي��ة
التابعة لأملانيا قد مت تق�سيمها باجتماع من ممثلي
ال ��دول امل���س�ت�ع�م��رة ع�ل��ى ط��اول��ة واح� ��دة ،وتق�سيم
اخلريطة بالقلم الأزرق وامل�سطرة؛ دُومن��ا الأخ��ذ
ب�ع�ين االع �ت �ب��ار ال �ع��وام��ل اجل�غ��راف�ي��ة والإن���س��ان�ي��ة
لتك ال�شعوب التي طم�ست كل معامل �أقلياتها بني
�أيديولوجيات وثقافات �أوروب �ي��ة خمتلفة متاماً؛
الأم��ر ال��ذي �أدى �إىل �أن ت�صبح الأقلية ن��ادرة جداً
يف العامل ال�سيا�سي �إذا ما نظرنا بعني جمردة �إىل
واقع خريطة العامل.
وما يُثري الده�شة� :أن��ه بالنظر �إىل ال��دول ذات
الأ�صول اال�ستعمارية يف ر�سم حدودها؛ �أنها حتى
ب �ع��د ا��س�ت�ق�لال�ه��ا مل ي �ك��ن ه �ن��ال��ك اه �ت �م��ام ب��ر��س��م
احل��دود �أو �إع��ادة �صياغتها و�إرج ��اع الأم��ر �إىل ما
كان عليه؛ �أقل ًة من اجلانب العرقي والثقايف ،وقد
أف�سر ذلك باملبد أ� القانوين (و�ضع اليد) الذي برز
� ِّ
يف ال�ق��رن التا�سع ع�شر عندما ا�ستعمرت �إ�سبانيا
دول �أمريكا الالتينية (با�ستثناء الربازيل)؛ حيث
تبنى القانون الدويل هذا املبد�أ ليجعله الآن حقاً
من حقوق امل�ستعمر؛ ف�أي دولة قد ا�ستعمرت �إقليماً
خلم�سة ع�شر عاماً �أ�صبح الإقليم ملكاً لها ،وهذا
امل�ب��د�أ ي�شكل خ�ط��راً حقيقياً يف ال�ع��امل الإن���س��اين،
خ�صو�صاً يف مواجهة الدول التي مت ا�ستعمارها.
ويف ر�أيي �أ َّنه ما دُمنا نحتفظ باحلدود الدولية؛
فعلينا �أن نفهم تلك احل ��دود ،ون��دي��ره��ا بال�شكل
ال�صحيح ،ونتعامل معها ب�شكل �إيجابي و�صحيح
دومنا نظرة �سلبية تطغى على تلكم احلدود كالبعد
الأم �ن��ي واالن �ف�ل�ات وال�ت�ه��ري��ب واجل��رمي��ة ،و�إمن��ا
ب�ن�ظ��رة ق�ب��ول ي�سمو عليها ال��واق��ع الفعلي ال�ي��وم
كالعوملة وث ��ورة االت���ص��االت والأن���ش�ط��ة التجارية
واالق�ت���ص��ادي��ة ب�ين ال ��دول ،وه��و م��ا ي�ح��دث ب�شكل
جيد ج��داً يف دول االحت��اد الأوروب��ي؛ فتلك الدول
تف�صلها ح��دود فنية على اخلريطة ،وعلى الواقع
ت�ت���ش�ك��ل يف ح ��دود ال ت�ت�ع��دى ع���ش��ري��ن �سنتيمرتا
�سماك ًة -ك��احل��دود ب�ين مملكة ه��ول�ن��دا وبلجيكا-
من �أجل حتقيق امل�صالح الوجودية لل�شعوب ،وهي:
الإخاء ،واالزدهار ،والنماء ،وكل ذلك قد يحدث �إذا
ما فهمنا ال��دور احلقيقي لتلك احل��دود يف �إر�ساء
ال�سالم والأمن الدوليني.
bassam.alkalbani@aiesec.net
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اال�ست�شراق ..جدلية الأنا والآخر
ابتهاج يون�س

ترت�سب فيها تراكمات اجلهل والت�شدد واحلروب الأهلية ،وهناك
وقت تزامن الأحداث التاريخية يف �أوروبا يف قرونها الو�سطى -هنا َّ
يغزوها امل�سلمون وي�ستوطنونها ،ومن جانب �آخر تنطلق حمالت �أوروبا ال�صليبية لتغزو ال�شرق الأو�سط -يندف ُع ف�ضول �أوروبا ل�سرب
�أغوار ال�شرق؛ لأ�سباب علمية ونه�ضوية؛ ومنها� :سيا�سية وا�ستعمارية؛ فظهر مفهوم اال�ست�شراق الذي ُيعنى بتم�شيط ال�شرق بدرا�سات
والتعمق يف بناه الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية.
�إنرثبولوجية وتاريخية ودينية،
ُّ
ا�ستمرَّت هذه الدرا�سات لقرون لتبلغ �أوجها يف القرن
الـ19-18م؛ وذلك ب�سبب التغيرُّ ال�سيا�سي الذي كان �شعلته
ال�ث��ورة الفرن�سية ،ف�ب��د�أت يف حركة التنوير ،والت�شجيع
على العلم والبحث� ،أمال يف �أن تكون �أوروبا �سيدة العامل،
وه ��ذا م��ا �أدَّى ب��احل�ك��وم��ات ال�غ��رب�ي��ة �إىل اال��س�ت�ف��ادة من
منجزاتها العلمية والأخ��ذ بنظريات نوابغها ،و�ساعدهم
ذلك التقدم العلمي يف جمال النقل واالت�صال لينت�شروا
حول العامل فيدر�سوه ،ومي�شطوا كل �شاردة وواردة فيه.
ويق ِّدم الباحث حممد �شاهني �أطروحة دقيقة ومف�صَّ لة
يف هذا ال�صدد -بعنوان “خطاب اال�ست�شراق” -مُ�ستندا
ع�ل��ى ن�ظ��ري��ة اخل�ط��اب ملي�شيل ف��وك��و ،ن��اق��دا اال��س�ت���ش��راق
بالرجوع �إىل نظريات الغرب نف�سها؛ ومنها :فا�ضل �إدوارد
�سعيد على بقية من تناول اال�ست�شراق لي�س بكونه �أول من
حت� َّدث عنه ،بل بكونه �أول من تناوله بعيدا عن عواطف
اال�ستعالء واالزدراء� ،أو اخليالية وال�شفقة ،فقد عر�ض
م�ك��ون��ات اال��س�ت���ش��راق ب�ك��ل دق��ة وم��و��ض��وع�ي��ة ع�ل��ى عك�س
امل�ؤلفات الأخ��رى التي متيزت بالتحيز والأيديولوجيا،
ن��اه �ي��ك ع��ن اق �ت �� �ص��اره��ا ع �ل��ى ال �� �س��رد الأدب � ��ي وال�ت���ص��ور
الرومان�سي لل�شرق.

�إدوارد �سعيد رائدا

يق ِّدم لنا �سعيد مادة علمية جادة على خالف البقية؛
ف�ق��د ن�ق��د الأ� �س��ال �ي��ب الأك��ادمي �ي��ة ال �ق��دمي��ة يف اق�ت���ص��ار
امل���س�ت���ش��رق�ين ع�ل��ى امل �خ �ط��وط��ات والأدب � �ي ��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة
ال�شرقية ،وحتريرها وت�صنيفها دون الولوج �إىل امليدان
وال��واق��ع .وك��ذل��ك يُح�سب ل��ه �أن��ه ا�ستخدم مناهج النقد
ال�ف�ل���س�ف�ي��ة احل��دي �ث��ة يف ت ��أ� �ص �ي��ل الأف� �ك ��ار وحت �ل �ي��ل ه��ذا
اخلالف والتعامل مع اال�ست�شراق بكونه «خطابا» مت�أثرا
بنظريات مي�شيل فوكو.
ويمُ كن ح�صر نقد �إدوارد �سعيد لال�ست�شراق يف النقاط
الآتية:
 -1ي�ن�ظ��ر ال �غ��رب ل�ل���ش��رق ب�ن�ظ��رة اجل �م��ود ،و�أن ��ه غري
متغري ،و�أن حراكه التاريخي واحل�ضاري دائرة مغلقة� ،أي
ال جديد فيه ،و�أن عنا�صر احلراك االجتماعي فيه �شديدة
البطء ،وه��ذا يذكرنا بنظرة عامل االجتماع ماك�س فيرب
يف ت�صوره لل�شرق �أن قيمه عائق لهذا احلراك فهي لي�ست
كالربوت�ستانية التي حتفز على الإنتاج والتقدم.
 -2خ�ط��اب ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين ال���ش��رق وال �غ��رب ،وال�ت�ع��ام��ل
بينهما ك�أ�ضداد؛ فال�شرق لديهم �شرق لأن��ه لي�س غربا.
م�ث�لا ي��زع�م��ون �أن ال���ش��رق خ�ي��ايل لأن ال �غ��رب ع�ق�لاين،
ال�شرق مري�ض لأ َّن الغرب معافى� ...إلخ.
 -3ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ال �� �ش ��رق وال � �غ� ��رب ع�ل�اق ��ة ه ��ادف
وم�ستهدف ،مناه�ض وتابع� ،سيد وعبد ،ويعد هذا �أ�سو�أ
�أن��واع اال�ست�شراق في�صبح وظيفة ي�ستخدمها الآخ��رون

“اال�ستكانة للتنظيم” كما لو كانت غريزة ب�شرية .فهو
ينظم نف�سه بنف�سه ،وي�صنف نف�سه بنف�سه ،وهذا لي�س من
ب��اب القمع بقدر م��ا ه��و تنظيم وح�ف��اظ؛ فالفرد ي�ش ِّذب
نف�سه داخ��ل اجلماعة ،وي�ساوم مبا متلي عليه م�صاحله
وم�صلحة املجتمع.
ويُدلل فوكو على ذلك بحدث تاريخي ب�أن نظام املدينة
يعود النت�شار الطاعون يف القرن ال �ـ17م ،فقد تعينَّ على
املري�ض ال�ت��زام مكان معني ال ي�غ��ادره ،و�أن يقدم تقريرا
ع��ن حالته ال�صحية ،وه�ك��ذا انتظم الف�صل ب�ين املر�ضى
والأ�صحاء على �أ�سا�س تنظيم فردي ال اجتماعي ،فتعي�ش
املدينة حياة فا�ضلة وت�سيرِّ �أمورها بنف�سها .ويذكر فوكو
م�ث��اال ت��اري�خ�ي��ا �آخ��ر ح��ول م�ع�م��ار �سجن ب�ن�ث��ام يف ال�ق��رن
ال� �ـ19م ،وال��ذي ك��ان ب��ه ب��رج م��راق�ب��ة حتيط ب��ه جمموعة
من الزنازين ،ال ي�ستطيع فيه ال�سجناء التحرك ب�سبب
عدم ت�أكدهم من فعالية الربج ،فهكذا ت�صبح �سلوكياتهم
منتظمة بعد مدة من الزمن حتى لو كان الربج ال يعمل،
وهنا ُي�ؤكد على نظريته “ميكانيكية ال�سلطة».
وهنا؛ يربط �إدوارد �سعيد نظريات فوكو باال�ست�شراق؛
ك��ون اجل ��دل ح��ول��ه ال يمُ �ك��ن حت��دي��ده �أو ف�ه�م��ه دون فهم
النظام الهائل الذي �صنعته احل�ضارة الغربية ،والتي بها
ا�ستطاعت �أن تهيمن على الآخ ��ر ،وت�خ��رج��ه لنا بالقالب
ال��ذي تريده ثقافيا واجتماعيا وفكريا؛ فعندما يتح َّدث
املرء عن �شيء ال يعني �أنه يفهمه ،وتعامل املرء مع احلقيقة
الظاهرية ال يعني ق��رب��ه م�ن��ه ،فهناك ال وع��ي ي�ح��رك كل
ذلك ،والبد من �سرب �أغوار هذا العن�صر؛ ففكرة الغربي عن
ال�شرق ناجتة عن روا��س��ب تاريخية و�سيا�سية واجتماعية
عميقة �أدت به �إىل �أن ينظر لل�شرق بهذه الطريقة.

كرتكيب ي��رى ال�غ��رب �شرقه تاريخيا ليوجهه وي�سيطر
عليه بالطريقة التي حتلو له.
 -4ت�ت���س��م ن �ظ��رة ال �غ��رب��ي ل�ل���ش��رق ب��اخل�ي��ال�ي��ة وع��دم
الواقعية؛ ف�إ ْن كان مُتعاليا يراه دارا للخرافات وال�سحر
وي�ن���س��ى �أن الأ� �س��اط�ير واخل��راف��ات م �ك �وِّن ل�ك��ل ح���ض��ارة،
ومنها اليونانية� .أما �إن كان متعاطفا �أو معجبا؛ في�صف
ال�شرق برومان�سية فوق طاقة احلياة ال�شرقية.
 -5العالقة بني الغرب وال�شرق تت�سم باجلحود ،عالقة
م�ستهلك م�سيطر مبنتج ت��اب��ع ،وه��ذا يظهر يف كتابات
امل�ست�شرقني عندما ي�ستغلون ثقافات ال�شرق وثرواتهم
ث��م ين�سبون ال�ت�ق��دم لأنف�سهم؛ �أي �أ َّن اال�ست�شراق عمل
مناه�ض للغرب ،وال�شرق �أداة نه�ضتهم.
 -6ينقد �سعيد العالقة غري املتكافئة يف و�صف ال�شرق،
ف�إما �أن يكون امل�ست�شرق متعاليا يحط من قدر ال�شرق� ،أو
يف املقابل ت��رى الآخ��ري��ن يتعاطفون معه بكونه مظلوما
وبال تنمية ،ويحتاج ليد مل�ساعدته النت�شاله من التخلف؛
فتظهر الأدبيات املربِّرة ال�ستعماره بهدف النهو�ض به.
 -7ينظر �سعيد �أنه ال يوجد �شيء ا�سمه �شرق وغرب،
ولو تخلى العامل عن الثنائيات والأفكار امل�سبقة ،لر�أينا
�أن ال�شرق -كما مت ت�صويره -لي�س �شرقا ،والغرب -كما
يظن نف�سه -لي�س غ��رب��ا؛ ف�لاب��د للغرب �أن ينفتح على
ال�شرق ويلغي احلدود النف�سية التي ورثها اجتاه ال�شرق؛
ف �ت��اري �خ � ًّي��ا ه �ن��اك ت��داخ��ل ك �ب�ير ب�ي�ن احل �� �ض ��ارات ،وه��ي
مت�شابكة وي�صعب الف�صل بينها.
 -8تت�سم �أدب �ي��ات اال�ست�شراق بالتغري�ض ال�سيا�سي،
و�أن �ه��ا ذات ه ��دف ا��س�ت�ع�م��اري؛ ف��أغ�ل�ب�ه��ا ي �ح��اول تعميق
فجوة ال�صراع بني ال�شرق والغرب ،واحتكار ال�شرق على
على
�أوروب��ا بكونه معبرِّ ا لهم ال �أك�ثر وال �أق��ل ،والرتكيز
الأنا والآخر
الفروقات الثقافية يف ال�شرق؛ بكونهم يتميَّزون بالتنوع
وف���ض�لا ع��ن حت�ل�ي��ل �إدوارد ��س�ع�ي��د ،يمُ �ك��ن �أن نحلل
الثقايف يف منطقة واحدة؛ وبالتايل فهم حتماً يتحاربون
اال�ست�شراق بفل�سفة الأن��ا والآخ��ر ،وال��ذي �شرحه حممد
ويتقاتلون.
ع��اب��د اجل��اب��ري ب��أن��ه ي��رج��ع للفكر ال�ي��ون��اين ال��ذي ي��رى
الإطار النظري
ث�ن��ائ�ي��ة الإن �� �س��ان وال�ط�ب�ي�ع��ة ،وي�ح�ل��ل ع�ل�اق��ات ال���ص��راع
َّ
اع�ت�م��د �إدوارد �سعيد ع�ل��ى ن�ظ��ري��ات مي�شيل ف��وك��و يف بينهما؛ باعتبار �أن الإن�سان هو مركز الكون والفاعل فيه،
حتليل �أدب�ي��ات اال�ست�شراق؛ ا�ستنادا لعن�صر «اخل�ط��اب» ،والطبيعة �أو الآخر عبارة عن مو�ضوعات م�سخرة له ،وهي
وهو قائم على نظام حتليل عن�صر املنطوقات ،وال��ذي به غالبا مرتبطة بالفعل.
ف��الأن��ا ه��ي ن�ف��ي الآخ ��ر� ،أي �أن منطق ال�ث�ن��ائ�ي��ات هو
ي�ستخدم الن�ص للتعرف على العامل ولي�س العك�س ،وهو
يختلف ع��ن التحليل ال�ل�غ��وي؛ ف�ه��و ُي��ؤ�ِّ��ص��ل امل��و��ض��وع��ات عن�صر متج ِّذر يف الفل�سفة الغربية ومبني على ال�سيطرة.
ل �ل��و� �ص��ف الأرك � �ي ��ول ��وج ��ي ،وال ��و�� �ص ��ف اجل �ي �ن��ول��وج��ي؛ وي�ؤكد ذلك الفيل�سوف ماك�س هوركهامير“ :من ال�صعب
ف��اال��س�ت���ش��راق ع�ن��د �سعيد ُي�ع��د ن��وع��ا م��ن اخل�ط��اب ال��ذي جدا �أن يحدد املرء بدقة ما �أرادت اللغات الأوربية يف وقت
من الأوق��ات �أن تقوله وتعنيه من لفظ الأنا الذي ي�سبح
يتج�سد بالتوظيف امليكانيكي للقوة.
وتن�ص هذه النظرية على �أ َّن املجتمع احلا�ضر مجُ تمع يف ت��داع�ي��ات غام�ضة ق��اح�ل��ة ،ف�ه��و ي�ح��اول ك�سب معركة
ُّ
م�ن� َّ�ظ��م مي��ار���س وظ��ائ �ف��ه م��ن خ�ل�ال ف��ر���ض ق ��وة وه�م�ي��ة �ضد الطبيعة على العموم و�ضد الآخرين من النا�س على
“القانون” ،وه��و ما يدفع النا�س لالمتثال لها مببد�أ اخل�صو�ص ،كما �ضد الدوافع ال�سلوكية التي حتركه ،يبدو

مرتبطا بوظائف ال�سيطرة واحلكم والتنظيم” ،وي�ضيف:
“مل يتحرر مفهوم الأنا يف �أي وقت من حموالته و�شوائبه
الأ�صلية الراجعة �إىل نظام ال�سيطرة االجتماعية».
وي�ؤكد بليز با�سكال“ :للأنا خا�صيتان؛ فمن جهة هو
يف ذات��ه غري ع��ادل من حيث �إن��ه يجعل من نف�سه مركزا
لكل ��ش��يء ،وه��و م��ن جهة �أخ��رى م�ضايق ل�ل�آخ��ري��ن من
حيث �أنه يريد ا�ستعبادهم؛ ذلك لأن كل “�أنا” هو عدو،
ويريد �أن يكون امل�سيطر على الكل».
و ُه �ن��اك وج�ه��ة ن�ظ��ر �أخ ��رى يف ه��ذه الفل�سفة حت��اول
حت���س�ين ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن الأن � ��ا والآخ� � ��ر ،ل�ت�ج�ع�ل�ه��ا ع�لاق��ة
تكاملية؛ فمن الفال�سفة من يرى �أن الآخر انعكا�س للأنا
ومر�آته� ،أو �أن الأنا مكمل للآخر ،فيف�سر �أن �أدب الرحالت
واال�ست�شراق واال�ستغراب هو اكت�شاف لزوايا مل تعرفها
الأنا عن نف�سها ،وقد ت�ساهم يف الت�أثري والتغيري �أحيانا،
وهي جمال رحب لال�ستفادة والت�شارك احل�ضاري.

�إيجابيات اال�ست�شراق

تكمُن �إي�ج��اب�ي��ات اال�ست�شراق يف تطبيق نظرية الأن��ا
والآخ � ��ر ذات ال �ع�لاق��ة امل�ت�ك��اف�ئ��ة يف احل� ��راك ال �ث �ق��ايف يف
العامل وتبادل العلوم واخل�برات .وكذلك ال�شد واجلذب
ب�ين ال�ث�ق��اف�ت�ين �أدى �إىل ظ �ه��ور �أدب �ي ��ات �أث ��رت امل�ك�ت�ب��ات
العاملية ،وظ�ه��ور درا��س��ات خمتلفة ت�سرب �أغ��وار العاملني.
كذلك ن�شاط احلركات الثقافية وتطور املجتمع املدين يف
املجاالت الفكرية املختلفة ،واال�ستفادة من العلم والتقنية
يف ت�ط��وي��ر ال���س�ي��ا��س��ات .ك�م��ا اه�ت��م ال �غ��رب بالتنقيب عن
الآثار واملعامل التاريخية التي مل يكت�شفها ال�شرق لنف�سه،
فظهرت يف عهدهم املخطوطات املطمورة.

اال�ستغراب كردة فعل

و ُي �ع��د اال� �س �ت �غ��راب م��ن �أه ��م ن�ت��ائ��ج اال��س�ت���ش��راق على
ال�ب�ل��دان ال���ش��رق�ي��ة؛ ف��أ��ص�ب��ح ال���ش��رق�ي��ون ي ��زورون ال�غ��رب
وي�ت�ع��رف��ون ع�ل��ى ح�ضارتهم و�إرث �ه��م ال�ف�ك��ري للمقارنة،
ومعرفة اجلديد وخروجا عن احل��دود الثقافية ال�ضيقة
التي ح�صروا فيها ،وهذا كان ب�سبب عامل اال�ستفزاز الذي
�صنعه ال�غ��رب لهم م��ن جهة ،وم��ن جهة �أخ��رى ا�ستعمار
ال�غ��رب لل�شرق؛ مم��ا �أدَّى �إىل ابتعاث ال�شرقيني للخارج
لال�ستفادة والرجوع خلدمة م�صاحلهم.
ولتحليل �سيكولوجية امل�ستغربني؛ فهم ال يختلفون
عن امل�ست�شرقني؛ فمنهم املغايل يف الذوبان وي�صوِّر الغرب
بالرومان�سية ال�شديدة ،ومنهم من كان مُتع�صِّ با مت�شددا
يف�سر كل �شيء بـ”بارانويا امل�ؤامرة” والكيد على الإ�سالم،
ومنهم من�صف ي�ح��اول �أن يجد م��ا يفيده وي�ترك م��ا ال
يفيده.
ibtehaj.i9@gmail.com
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والتحديات املعا�صرة
اللغة العربية
ِّ
�إميان احلو�سنية

يقدِّم الدكتور غ�سان عبد اخلالق بحثه بعنوان «م�ستقبل اللغة العربية يف ظل �صراع احل�ضارات» ،والذي يحاول فيه ت�سليط ال�ضوء على
م�ستقبل اللغة العربية يف ظل �صراع احل�ضارات ،وكيف يمُ كننا النهو�ض باللغة العربية ومواجهة ما تتع َّر�ض له من �صعوبات ،وقد ابتد�أ املقال
مبقدمة �صغريةِّ ،
مف�صلني ،و�أن اللفظ لي�س �إال انعكا�سا
يو�ضح فيها العالقة اجلدلية بني اللغة والفكر �أو اللفظ واملعنى وكيف �أنهما غري َّ
للمعنى الباطني �أو الفكر ،ومن ث َّم تط َّرق �إىل احلديث حول ما توليه منظمة اليون�سكو من اهتمام يف م�س�ألة حفظ وتطوير اللغات احلية بوجه
عام واللغات الرئي�سية يف العامل بوجه خا�ص ،وكيف �أن م�س�ألة حفظ اللغة وتطويرها باتت تت�صدر �أوليات الكثري من الدول الكبرية وال�صغرية
على حد �سواء ،وذكر بع�ض الأمثلة على هذه الدول.
ومن ث َّم تط َّرق �إىل احلديث عن اللغة العربية
يف ظل �صراع احل�ضارات ،وذكر �أ َّن ن�سبة الناطقني
ب��ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة ق��د ه �ب �ط��تْ ع �ل��ى م���س�ت��وى
ال �ع��امل يف م �ق��اب��ل � �ص �ع��ود ب�ع����ض ال �ل �غ��ات؛ وم��ن
بينها :اللغة العربية ،وم��ال��ه م��ن �أث��ر يف توزيع
القوة العاملية م�ستقبال؛ وذلك �أ َّن «التحوالت يف
توزيع القوة العاملية ت ��ؤدي ع��ادة �إىل حت��والت يف
ا�ستخدام اللغات» ,و�أ َّن ال�شعوب القوية هي التي
ُ
ُ
تفر�ض
تفر�ض لغتها على الآخ��ري��ن؛ وب��ال�ت��ايل
هويتها االجتماعية وح�ضارتها؛ فاللغة والهوية
مرتبطان ،وهما يك ِّمالن بع�ضهما البع�ض ,كما
هو حا�صل الآن فيما يتعلق باللغة الإجنليزية،
وه ��ي ال�ل�غ��ة ال��رئ�ي���س�ي��ة يف ال �ع��امل؛ ل�ك��ون�ه��ا لغة
الأق � ��وى ،وك �ي��ف ا��س�ت�ط��اع��تْ ف��ر���ض هُ ��وي�ت�ه��ا عن
ط��ري��ق ال �ل �غ��ة ،و�أن� �ه ��ى ال ��دك �ت ��ور غ �� �س��ان ب�ح�ث��ه
بالت�شديد على �أ َّن م�ستقبل اللغة العربية منوط
�أوال و�أخريا بتغيري ال�صورة النمطية ملدر�س اللغة
العربية ،والقيام ب�إعادة ت�أهيله ،وقد ذكر بع�ض
ال�ن�ق��اط املتعلقة بكيفية ب�ن��اء �شخ�صية مدر�س
اللغة الغربية ،لينتهي البحث عند هذه النقطة.
والآن ،وبعد �أن فرغتُ من تقدمي َّ
ملخ�ص ب�سيط
عن البحث؛ ف�إ َّن يل بع�ض املالحظات واالنتقادات
مل��ا تف�ضل ب��ه ال��دك�ت��ور غ���س��ان ،و�س�أ�ستهلها مبا
ذكره يف املقدمة من عالقة اللغة والفكر ،فهو مل
يو�ضح ما هي �أدل�ت��ه على ارت�ب��اط اللغة بالفكر،
بل اكتفى بال�سخرية ممن ي ْف�صلون اللفظ عن
امل �ع �ن��ى ،وو� �ص��ف ه ��ذا ال � ��ر�أي ب ��أن��ه � �س��اذج؛ حيث
ق ��ال« :وه ��و م��ا ي��رف��ع تلقائيا �أغ �ل��وط��ة الف�صل
بني اللفظ واملعنى ،ويجعل منها محَ ْ َ
�ض ثنائية
�صورية ت�سوغ ذلك الت�صوُّر ال�ساذج للغة على �أنها
حم����ض و�سيلة �أو ح��ام��ل �أو وع��اء للمو�ضوعات
وال�ث�ق��اف��ات والأف �ك��ار» .ويف احلقيقة �أ َّن جدلية
اللغة والفكر منذ القدم �إىل الآن ،ال يزال البحث
فيها م�ستمرا ،و�إ َّن امل�س�ألة فيها �آراء واختالفات،
ولي�ستْ قطعية ،حتى ي�صف الدكتور غ�سان الر�أي
الآخر بال�سذاجة دون تقدمي الأدلة الكافية على
ذلك �أو حتى تو�ضيح �أنها م�س�ألة جدلية ولي�ستْ
حم�سومة ،ومن هذا املنطلق يقول الدكتور حامد

ك��اظ��م م��ن ك�ل�ي��ة ال�ل�غ��ات يف ج��ام�ع��ة ب �غ��داد «و�إذا
ك��ان��ت ال��درا��س��ات ال�ق��دمي��ة مل تتفق يف ت�صورها
ل�ل�ع�لاق��ة بي��ن ال�ل�غ��ة وال �ف �ك��ر؛ ف � ��إ َّن ت �� �ص �وُّر ه��ذه
العالقة يف ال��درا��س��ات اللغوية املعا�صرة �أ�صبح
�أكرث تعقيدا ب�سبب تطور الدرا�سات يف علم اللغة
وت�ش ُّعب علومها؛ فاللغة يف الدرا�سات املعا�صرة
م��ن حيث حقيقتها -تت�صل باملكونات الأرب�ع��ةل�ل�إن �� �س��ان؛ وه ��ي :امل �ي��دان ال�ف�ي��زي�ق��ي ،وامل �ي��دان
الع�ضوي ،وامل �ي��دان النف�سي ،وامل �ي��دان ال��روح��ي،
وه��ذه ال�صفة املعقَّدة التي تت�صف بها الظواهر
اللغوية جتعل التحديد الدقيق للظواهر التي
ي�شتغل بها علم اللغة �أمرا بالغ ال�صعوبة»� ... .إ َّن
الدرا�سات اللغوية املعا�صرة -كما يقول الدكتور
ح ��ام ��د -ق� � َّدم ��ت �آراء ع ��دي ��دة ،ت��و� ِّ��ض��ح ع�لاق��ة
ال�ل�غ��ة وال �ف �ك��ر؛ ل�ع��ل �أه�م�ه��ا ي�ك�م��ن يف نظريتني
رئي�سيتني؛ هما :ا�ستقالل الفكر عن اللغة مع
وجود تالحم بينهما وعالقة تكاملية ،والنظرية

الثانية هي :نظرية العزل؛ �أي �أ َّن اللغة هي وعاء
للفكر؛ وبالتايل ف ��إ َّن اللغة معزولة عن الفكر؛
وبالتايل فكان من الأف�ضل لو ا�ستخدم الدكتور
غ�سان لغة مو�ضوعية يف حديثه عن ه��ذا الأم��ر
بعيدا عن �إطالق الأحكام امل�سبقة .وكذلك فيما
يتعلق بقوله ب��أن م�ستقبل اللغة العربية منوط
�أوال و�أخ �ي�را بتغيري ال �� �ص��ورة النمطية مل��در���س
اللغة العربية و�إع ��ادة ت�أهيله ،ف��إ َّن��ه ي�ت�ب��ادر �إىل
ذهني عدة �أ�سئلة ،وهي :هل يكفي تغيري ال�صورة
النمطية للمدر�س لإنقاذ اللغة العربية وجعلها
الهدف الأول والأخري؟ وماذا عن مدى ا�ستيعاب
اللغة العربية للم�صطلحات احلديثة يف العلوم
املختلفة؟ وهل اخللل من اللغة العربية ذاتها �أم
هو ق�صور منا؟ وهذا يجعلني �أعود لأحد املقاالت
امل �ه �م��ة ل �ل �ب��اح��ث ال�ت�رب ��وي ب ��ن داود امل ��رزاق ��ي؛
ح�ي��ث حت �دَّث ف�ي��ه ع��ن �أح ��د الأ� �س �ب��اب الرئي�سية
التي م��ن �ش�أنها النهو�ض باللغة العربية ،وهي

م�س�ألة اللغة واال�صطالح؛ حيث يع ِّرف املرزاقي
اال� �ص �ط�لاح ب ��أن��ه «ات �ف ��اق ال�ع �ل�م��اء ع�ل��ى �أل �ف��اظ
العلم»؛ حيث �إ َّن امل�صطلح يكون دقيقا وعلميا،
ولكننا ن��رى يف حياتنا اليومية ،وج��ود ن��وع من
القطيعة بني اللغة العادية �أو لغة العامة ،وبني
ل �غ��ة ال �ع �ل �م��اء؛ ح �ي��ث ي �ك�ثر ا� �س �ت �خ��دام امل �ج��ازات
والإي� �ح ��اء ورمب ��ا ال�ت���ض�خ�ي��م وح �ت��ى امل�غ��ال�ط��ات،
والتي ت�ؤدي بدورها �إىل �أخطاء فكرية ،بينما لغة
العلم تهتم بامل�صطلح ب��دق��ة .واجل��دي��ر بالذكر
�أ َّن العناية بامل�صطلح لي�ست وليدة ال�ساعة ،بل
لقد اهتم امل�سلمون يف الع�صور الو�سطى مب�س�ألة
امل�صطلح اهتماما �شديدا ،وحينما ق��ام��وا بنقل
العلوم املختلفة من احل�ضارة اليونانية وغريها؛
ف��إ َّن�ه��م مل يكتفوا ف�ق��ط بالنقل وال�ترج�م��ة ،بل
اب �ت �ك��روا م���ص�ط�ل�ح��ات ع�ل�م�ي��ة خم�ت�ل�ف��ة ت��واك��ب
احل�ضارة يف ذل��ك ال�ق��رن ،وه��ذا يجعلنا ن�ستبعد
�أن ي�ك��ون اخل�ل��ل م��ن اللغة العربية ذات �ه��ا؛ فقد
�أث�ب�ت��ت ع�ل��ى م��دى ع���ص��ور ط��وي�ل��ة ،ق��درت�ه��ا على
التجديد واالبتكار واال�شتقاق ومواكبة الع�صر،
ولكن اخللل والق�صور يكمن فينا نحن �أبناء هذا
القرن ،فقد اكتفينا بنقل العلوم املختلفة ،ولكننا
مل ن�ق� ُّرن�ه��ا ب��اه�ت�م��ام ج ��اد ،ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اب�ت�ك��ار
م�صطلحات علمية ،م�شتقة من لغتنا العربية؛
لذلك ف�إنه من الطبيعي �أن تدر�س بع�ض املناهج
العلمية باللغة الإجنليزية؛ لذلك ف�إنني �أرى �أن
الدكتور غ�سان عبداخلالق مل يُويل هذه امل�س�ألة
لدى حديثه عن عوامل نه�ضة اللغة العربية-ذلك االهتمام ،يف حني �أنني �أراه��ا م�س�ألة مهمة
ج ��دا ،ب��ل �أك�ت�ف��ي ب�ط��رح ح�ل��ول ث��ان��وي��ة ،وجعلها
الهدف الأ�سمى.
و�أخريا ..ف�إ َّن م�س�ألة النهو�ض باللغة العربية،
الب��د �أن ت�ك��ون م��ن �سلم �أول��وي��ات�ن��ا؛ ل�ك��ون اللغة
هي انعكا�سا لهوية ح�ضارة ب�أكملها ،ولقد تنبهت
لذلك العديد من دول العامل؛ ف�أولتها اهتماما
خم�ص�صة فقط للنهو�ض
وميزانية من الدولة
َّ
باللغة.
almashoor1000@gmail.com

8

�صفر 1436هـ  -دي�سمرب 2014م

احلوار  ..حل وجودي
ب�شاير ال�سليمية

يف مقاله “احلوار مع الآخر يف الإ�سالم” يحاول �أحمد �صدقي الدجاين الو�صول �إىل ما يعنيه احلوار مع الآخر يف الإ�سالم ،و�إىل �إ�سهامات
احلوار يف معاجلة عدد من الق�ضايا املحيطة بنا عرب تعرفنا على الآخر وتقبله؛ للو�صول �إىل البغية احلقيقية من احلوار عر�ض الكاتب
م�صطلح الإ�سالم كونه دي ًنا ،ور�سالة وح�ضارة ،مرك ًزا على جمموعة مفاهيم يف�صلها عر�ضا وحتليال ،وجممال �إياها يف:
�أوال :الإ��س�لام كونه ح���ض��ارة :فهو احل�ضارة
التي �أقامها امل�سلمون وغري امل�سلمني من �شعوب
الأمة الإ�سالمية على اختالف مللهم و�أقوامهم،
وانتموا �إليها جميعا ،وهي اليوم يف القرن اخلام�س
ع�شر من قيامها واح��دة من ثماين ح�ضارات يف
عاملنا املعا�صر� .أما الإ�سالم كونه دائرة ح�ضارية
فهو جميع الأقطار التي تنتمي �شعوبها حل�ضارة
الإ�سالم من امل�سلمني وامل�سيحيني واليهود وملل
�أخرى.
ولعلنا ن�لاح��ظ �أن ان�ت�ق��ال ال��دج��اين املتو�سع
يف ت�ع��ري��ف م�صطلح الإ� �س�ل�ام م��ن ك��ون��ه ر��س��ال��ة
�إىل ح���ض��ارة ث��م دائ ��رة ح���ض��اري��ة تت�سع لت�شمل
امل�سلمني وغري امل�سلمني الذين ان�صهروا يف بوتقة
احل�ضارة الإ�سالمية جاء ليعك�س مثا ًال على تقبل
الآخ� ��ر مب��ا ي���ش�ك��ل م�ف�ت�ت�ح��ا م�ف��اه�ي�م�ي��ا ي �ب��د�أ به
الكاتب هذه الورقة.
ث��ان�ي��ا :احل ��وار ،ف�ف��ي ك�ت��اب ح��وار وم�ط��ارح��ات
ي �ق��ول ال ��دج ��اين“ :لقد � �ش��اع ا� �س �ت �خ��دام كلمة
احل��وار يف لغتنا هذه الأي��ام على خمتلف ال�صعد،
ف��احل��دي��ث ي ��دور ح��ول ح ��وار احل �� �ض��ارات،وح��وار
ال �ت �ي��ارات ال�ث�ق��اف�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وح � ��وار ال���ش�م��ال
واجل �ن ��وب،واحل ��وار ال�ع��رب��ي الأوروب � ��ي .ف��احل��وار
اليوم هو من روح الع�صر و�أحد ظواهره الهامة».
ول��ن يقت�صر احلديث عن احل��وار – يف �أيامنا
هذه  -على الأط��راف �أو الأقطاب التي تقف على
طرفيه ،ب��ل الب��د �أن ي�شمل احل��دي��ث ع��ن و�سائله
و�أدوات� ��ه ك���ض��رورة ع�صرية تلقي بظاللها على
ط�ب�ي�ع��ة احل � ��وار و�أب � �ع� ��اده ،ف �ق��د “متيز ع���ص��رن��ا
بثورة االت�صال التي هي �إح��دى ثمار ث��ورة العلم
ال �ت��ي ت �ف �ج��رت ف �ي ��ه.وم ��ع ث � ��ورة االت �� �ص ��ال ه��ذه
ب�أجهزتها ال�سلكية والال�سلكية امل�سموعة واملرئية
وب��و� �س��ائ �ل �ه��ا ال�ب�ري��ة وال �ب �ح��ري��ة واجل ��وي ��ة ق��وي
التوا�صل بني بني الإن�سان ،وات�سعت دائرة احلوار
وتنوعت مو�ضوعاته ب�صورة مل تعرفها الإن�سانية
من قبل ،و�شاهد على ذلك هذا العدد ال�ضخم من
امل�ؤمترات والندوات واالجتماعات التي تعقد كل
يوم يف عاملنا وتنوع املو�ضوعات التي تبحثها».
وي� � ��ورد ال� ��دج� ��اين و� �ص �ف��ا ل �ك �ي �م �ي��اء الأف� �ك ��ار
وتفاعالتها عندما تلتقي مع الأط��راف الأخ��رى
بغية التفاعل والتجاوب ،اللذين هما �أبرز �سمات
عملية احل ��وار ،الذي”يت�ضمن عملية التفاعل
ال ��ذي ي���ش�ه��ده ع�ق��ل ك��ل م���ش��ارك ف�ي�ه��ا ،فتتدفق
الأفكار فيه تدفقاً �إىل �أن يقدح بعقل �إن�سان �آخر
كي تتقد فيه الأفكار ،فما تتميز به كلمة حوار من

جر�س مو�سيقي يوحي بوجود مراجعة وتفاعل،
ف�ه��ذه العملية لي�ست ��س�ك��ون��ا قطعيا غ�ير قابل
للتغيري والتبديل و�إمن��ا هو حركي وحيوي قابل
للتحول».
و�إذا م ��ا حت��دث �ن��ا ع ��ن ال� �ف ��رق ب�ي�ن ال �ت �ف��اع��ل
واحل � ��وار ،وب�ي�ن�ه�م��ا وب�ي�ن اجل ��دل ف�ي�ق��ول حممد
حم �ف��وظ يف م �ق��ال ل ��ه ح �م��ل ع �ن ��وان (يف معنى
احل��وار)�“ :إن اجلدل هو الذي يقوم على �إحلاق
ال�ه��زمي��ة ب��ال�ط��رف الآخ��ر وه��و مفهوم مم�ن��وع يف
منطق احلوار .وعليه ف�إن احلوار بكل م�ستوياته،
ه��و � �ض��رورة ل�ن��ا ج�م�ي�ع�اً ،وذل ��ك م��ن �أج ��ل تعميق
وتو�سيع امل�ساحات امل�شرتكة ،وبلورة �أطر و�أوعية
للفهم والتفاهم امل�ت�ب��ادل ،ول�ك��ي ت�تراك��م �أع��راف
وتقاليد حوارية ت�سود يف كل دوائرنا االجتماعية
والوطنية».
ول�ك�ن��ي �أزع ��م �أن ت�ع��ري��ف اجل ��دل ال ��ذي �أورده
حممد حمفوظ يف مقاله ،يعك�س على نحو �أقرب
ه��اج����س م��ن ي�ن�ظ��رون �إىل احل ��وار بو�صفه ثغرة
للتقوي�ض ،وهو ما يجعل الطرف الأق��وى  -من
ً
متحفظا ع�ل��ى احل��وار
ح�ي��ث الأداة  -راف��ً��ض��ا �أو
كقيمة الزم ��ة يف ع��امل م��ا ع��اد ي�ع�ترف ب��أح��ادي��ة
النظر ،ولعلنا جند مندوحة عن ذلك يف تعريف
اب��ن منظور للجدل ب�أنه الإح�ك��ام والفتل .فلي�س
اجلدل �إال دليل التعدد يف الر�ؤى ،وهو الأدعى �إىل
التنوع والرثاء الذي ال ي�ستلزم طرفا غالباً و�آخر
مغلوباً بال�ضرورة.

ثالثا :يقول ال��دج��اين “�إن ق�ضايا الع�صر يف
عاملنا يحددها واقع قائم .ونحن ن�ستح�ضرها يف
وقت يعي�ش فيه عاملنا فرتة ع�صيبة ،وهو ي�شهد
�أح��داث حرب من نوع خا�ص تنذر ب��زالزل عاملية،
كم�شكالت ح�م��اي��ة البيئة واال��س�ت�خ��دام الر�شيد
ل�ل�م��وارد الطبيعية ال�سيما غ�ير املتجددة منها،
و�أزم��ة الطاقة والعمالة والت�ضخم ،والكفاح �ضد
الآف� ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ال �ت��ي ال ت ��زال ت �ع��اين منها
غ��ال�ب�ي��ة ال �� �ش �ع��وب ،وال �ق �� �ض��اء ع�ل��ى �أوج� ��ه الظلم
وع��دم امل���س��اواة ال�ت��ي تنت�شر داخ��ل الأمم وت�سود
فيما بينها ،والدفاع عن حقوق الإن�سان ،والكفاح
�ضد خملفات اال�ستعمار ،وحماية ال�سالم ،ونزع
ال���س�لاح كما ي�شري �إىل تقرير اللجنة الدولية
ل��درا� �س��ة م �� �ش �ك�لات االت �� �ص��ال ال� ��ذي � �ص��در ع��ن
اليون�سكو .»1981
وه��و الأم ��ر ال ��ذي يجعل م��ن احل ��وار ��ض��رورة
ال حمي�ص ع�ن�ه��ا ،وب��دون�ه��ا ت�صبح ك��ل امل�شكالت
م�ف�ت��وح��ة ع�ل��ى م���ص��راع�ي�ه��ا دون و��س�ي�ل��ة جتدلها
يف ��س�ي��اق ي���ش��ده��ا �إىل احل��ل ال ��ذي ت�ت��واف��ق عليه
الأطراف ذات ال�صلة ،التي هي العامل ب�أ�سره ،ل ّأن
الو�ضع الراهن �إمن��ا يدعو حل��وار عاملي �شامل ال
ي�ستثني طرفاً وال يه ّم�ش �أحدًا.
رابعا :الآخ��ر :ويعرفه الدجاين ب�أ ّنه “يتحدد
تبعا للمتكلم م �ف��ردا ك��ان �أو ج�م�ع��ا(�أن��ا ون�ح��ن)
وجمعه الآخ��رون .وهو مرتبط بالذات وال��ذوات.
وقد �شاع ا�ستخدامه للداللة على الغري”.ويورد

الدجاين م�صطلح الآخرية الذي يقرتحه طاهر
لبيب حمرر كتاب �صورة الآخر بدال من الغريية،
والآخرين بدال من الأغيار.
ويحدد الدجاين دوائ��ر الآخ��ر قائال“ :الآخر
موجود يف كل دوائر انتماء الأنا.االنتماء الوطني
لقطر ل��ه جن�سية .واالن�ت�م��اء الديني ويف �إط��اره
االن�ت�م��اء امل��ذه�ب��ي .واالن�ت�م��اء القومي ويف �إط��اره
االنتماء الطائفي .واالنتماء احل�ضاري .ويجتمع
الأن ��ا والآخ ��ر يف دائ ��رة االن�ت�م��اء الإن���س��اين لأمنا
الأر�ض وللب�شرية جمعاء».
وه��و م��ا يعني ب��ال���ض��رورة �أن الأن��ا تتحدد من
خالل عالقتها بالآخر� ،أو �أ ّنها تتحدد به ،فمتى
ما عرفت دوائر الآخر ،تك�شفت لنا حدود الأنا.
ومي�ك��ن �إج �م��ال م�ق��ول��ة ال��دج��اين يف الأ��س��ا���س
النظري للحوار مع الآخر يف الإ�سالم ب�أ ّنه �أ�سا�س
ق��ائ��م يف �أ��ص�ل��ه ع�ل��ى التطبيق م�ن��ذ ب��ا��ش��ر النبي
ال �ك��رمي ح ��وا ًرا م��ع �أت �ب��اع ال��دي��ان�ت�ين الن�صرانية
وال �ي �ه��ودي��ة ف ��أث �م��رت ت�ع��اي���ش��ا وت �ع��اون��ا وح � ��وا ًرا
مت�ص ً
ال ب�ين �أت �ب��اع ال��دي��ان��ات يف دائ ��رة احل���ض��ارة
العربية الإ�سالمية ين�شط �أحيا ًنا ويفرت �أحيا ًنا،
أ�سا�سا قو ًيا للحوار
“فالعقيدة الإ�سالمية توفر � ً
مع الأدي��ان بعامة وب�ين بني الإن�سان يف خمتلف
املو�ضوعات» .
ول �ع �ل �ن��ا ن �� �ض��رب م� �ث ��ا ًال ب ��احل ��وار الإ� �س�ل�ام��ي
امل���س�ي�ح��ي ك�م��ا و��ص�ف��ه ��ش�ف�ي��ق ج� ��رادي يف م�ق��ال��ه
“احلوار الإ�� �س�ل�ام ��ي امل �� �س �ي �ح��ي :ال �ت �ح��دي��ات
والفر�ص” ب ��أن��ه ي�ب�ن��ى على”�أن �أت �ب��اع الأدي ��ان
ي �ن �ف��رون ع��ن م �ق��ارب��ة �أي �أم ��ر م��ا مل ي �ج��دوا يف
دينهم ما ي��أذن �أو يدفع باجتاهه .وه��ذا يعني �أن
احلوار الإ�سالمي امل�سيحي يوجب القيام بحركة
م�ع��رف�ي��ة م��زدوج��ة ي�ق��وم رك�ن�ه��ا الأول ع�ل��ى فهم
وم�ع��رف��ة الآخ ��ر ك�م��ا ه��و ،ب��ل وك�م��ا ي�ق��دم نف�سه،
ث��م ال�ع��ودة م��ن جديد �إىل الديانة التي نلتزمها
لنك�شف عندها مدى �إمكانية التوا�صل والتك ّيف
مع م�سائل ومو�ضوعات وقيم الديانة التي نعمل
على معرفتها .وه��ذا يعني �أن ركيزة احل��وار هنا
هي ركيزة معرفية متار�س النقد الإيجابي الذي
ي�ستجلي احل�ق��ائ��ق وي�ق��ارب�ه��ا» .وي�شكل ال��وق��وف
ع�ل��ى درا� �س��ة ال �ل �ق��اءات واحل � ��وارات ب�ين الإ� �س�لام
والآخ ��ر ق��اع��دة بيانية تكرب م��ن خاللها الأف�ك��ار
املولودة من رحم من هذه احلوارات والتي ب�شكل
�أو ب ��آخ��ر ت�سهم يف ف��ائ��دة االث �ن�ين م� ًع��ا الإ� �س�لام
والآخر يف وقت ما ومكان ما.
bash.19929@gmail.com
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�سبينوزا وف�صال زيجة الالهوت بال�سيا�سة
مبارك احلمداين

يقدم املفكر ها�شم �صالح يف مطارحته النقدية املن�شورة حتت عنوان �“ :سبينوزا بني الدين والفل�سفة” .قراءة نقدية تف�صيلية للرباديغمات الأ�سا�سية وحمددات الراهنية
االجتماعية التي �أنتج خاللها الفيل�سوف الهولندي �سبينوزا ( )1677-1632كتابه املو�سوم (مقالة يف الالهوت ال�سيا�سي) .حيث جند جليا �أن ها�شم �صالح ،وكعادة مطارحاته،
ي�أخذ باملتلقي نحو �إعادة ا�شتقاق الت�سا�ؤالت الكربى بالن�سبة للن�ص املنتج بدون عزله عن ال�سياقات احل�ضارية وال�سو�سيولوجية التي �أنتج فيها .يقول �صالح حول مقالة
�سبينوزا “لقد �أراد حتديد العالقات بني الدين وال�سيا�سة� ،أو بني رجال الدين ورجال احلكم .و�أراد ً � -
أي�ضا وبالدرجة الأوىل  -الربهنة على ال�شيء الأ�سا�سي التايل :وهي �أ ّن
حرية التفل�سف� ،أو حرية ال�ضمري واملعتقد والكالم ،ال ت�ض ّر �أب ًدا بال�سالم العام للدولة ،وال ت�ؤدي �إىل الف�سق والفجور كما يدعي الالهوتيون.”...
�إنّ ق��راءة ه��ذا االت ��زان يف فل�سفة �سبينوزا
ت�ق�ت���ض��ي ب��ال �� �ض��رورة ت �ت �ب��ع م �� �س��ار الأح � ��داث
ال �ب��ارزة يف م�سرية حياته .فكما ج��رت ال�ع��ادة
�أنّ الأح� ��داث امل�ف���ص�ل� ّي��ة يف م���س�يرة �أي مفكر
ب��ال �ع��ادة م��ا ي��وازي �ه��ا خ�ل�خ�ل��ة ك�ب�رى ج��ذري��ة
مل�سارات التفكري وبراديغمات الطرح الفكري.
ون�ح��ن جن��د عند �سبينوزا يف ب��داي��ات التوجه
�إىل م���ش��روع��ه الفل�سفي جن��د �أ ّن ��ه مل ينطلق
بذات الكال�سيكية التي ينطلق منها املفكرون
ع��ادة بطرقهم الراديكالية ،حيث �إنّ �سبينوزا
ك ��ان ي�ع�ي����ش ح �ي��اة م�ت�خ� ّف�ي��ة ع��ن الأن �ظ ��ار �إىل
حد بعيد ،وهذا يف تقديرنا ما �أك�سبه م�ساحة
كافية لت�شريح الأفكار ،ومعاجلة نظم املعرفة
ال�ت��ي ا�شتغل عليها .فبعد �أن ق�ط��ع عالقاته
م��ع طائفته الأ��ص�ل�ي��ة (�أي ال�ي�ه��ودي��ة) ،وبعد
�أن �أُط �ل �ق��ت ف �ت��وى � �ض��ده م��ن ق �ب��ل احل��اخ��ام
الأك�بر يف �أم���س�تردام بتهمة الكفر �أو اخل��روج
ع �ل��ى ال ��دي ��ن ،راح ي�ق�ي��م ع�ل�اق��ات وث �ي �ق��ة مع
جماعة الربوت�ستانتيني الليرباليني� ،أي غري
الأ�صوليني وغري املتزمتني .هذا بدوره جنده
ينعك�س ب�شكل �أو ب�آخر على نطاقات فل�سفته.
ف��ال�ع��زل��ة �أو ح��ال��ة ت�ف���ض�ي��ل ع ��دم اال� �ص �ط��دام
املبا�شر مع ال�سلطة مكن �سبينوزا من اجرتاح
�آف � ��اق �أب� �ع ��د يف ال �ت �ن �ب ��ؤ مب �� �س �ت��وى حم��دودي��ة
خ�صو�صا
احلرية الذي كانت تعاي�شه هولندا
ً
يف ظل كونها البلد الأكرث ت�ساحماً يف راهنية
تلك الفرتة .من هنا جاءت مقالة يف الالهوت
ال�سيا�سي لتحكي هواج�س رئي�سة اجرتحها
فكر �سبينوزا انطلقت م��ن �إح�سا�س �سبينوزا
اجللي �أ ّن��ه برغم �أنّ ال��دول��ة كانت مت�ساحمة
�إىل حد بعيد �إال �أنّ الكني�سة مل تكن كذلك.
ح �ي��ث ك ��ان ه �ن��اك ت� �ف ��اوت ك �ب�ير ب�ي�ن احل��اك��م
ج��ان دوف �ي��ت امل���ش�ه��ور ب��ا��س�ت�ن��ارت��ه وعقالنيته
ال �ت��ي م �ه��دت ل �ه��ول �ن��دا ازده� � � ��ا ًرا م �ع �ه ��وداً يف
العلوم واجلامعات ،و�إدخال الفل�سفة احلديثة
�إليها ,ويف اجلانب الآخ��ر هناك رج��ال الدين
املتع�صبون ،حيث م��ن امل�ع��روف �أنّ املت�شددين
ال�بروت���س�ت��ان�ت�ي�ين ك��ان��وا م��رت�ب�ط�ين ب��ال�ن�ظ��ام
امللكي املخلوع ويتمنون عودته لأنّهم يكرهون
جو احلرية والت�سامح ،وال ي�ستطيعون حتمل
ك��ل ه��ذه ال��زن��دق��ة الفكرية .ميكننا ال�ق��ول يف
ه ��ذا ال �� �ص��دد ،وب�ح���س��ب م �ط��ارح��ة � �ص��ال��ح� ،إنّ
الدوافع الرئي�سية التي حتمت تقدمي مقالة
يف ال �ل�اه ��وت ال �� �س �ي��ا� �س��ي ك ��ان ��ت ت �ت �ل �خ ����ص يف

�أربعة دواف��ع رئي�سة وه��ي على النحو امل��وايل:
(ال �ن �ظ��رة ال �ت �ج��ري��دي��ة ال �� �ش �م��ول �ي��ة لفل�سفة
�سبينوزا التي يتجاوز بها احلالة الهولندية
لكي ي�شمل احل��ال��ة الأوروب �ي��ة ورمب��ا الكونية
ب�أ�سرها  -حالة ال�صراع املتفجر بني الالهوت
وال�سيا�سة يف احلالة الأوروبية  -ال�صراع حول
احل��اج��ة �إىل حتقيق ال�ك�ت��اب امل�ق��د���س حتقيقًا
لغو ًيا وتاريخ ًّيا من �أج��ل التو�صل �إىل ن�سخة
�صحيحة �أو �أق��رب ما تكون �إىل ال�صحة ،مما
ق��د ي� ��ؤدي �إىل خ�ل��ق ح��االت تف�سري ج��دي��دة -
�صراع الفل�سفة والالهوت ،وهو �صراع يتجاوز
حدود امل�سيحية الأوروبية لكي ي�شمل الإ�سالم
والأرثوذك�سية ال�شرقية و�سواها).
انطلق �سبينوزا يف معاجلته الفل�سف ّية لهذه
ال�صراعات �أو ًال م��ن ج��ذور امل�شكلة بالوقوف
على املمايزة بني نوعني من املعارف .املعارف
القائمة على التعاليم التي تخ�ص الروحانيات
وال �ت��ي ت�ستمد م��ن ال�ك�ت��اب��ات امل�ق��د��س��ة فقط،
ولي�س من تعاليم النور الطبيعي؛ �أي العقل.
وبالتايل ف�إنّ هذا النمط من املعرفة القائمة
ع�ل��ى ال��وح��ي ي�ت�م��اي��ز ك�ل� ًّي��ا ع��ن م�ق��اب�ل��ة منط
�آخ ��ر وه ��و امل �ع��رف��ة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة �أو ال�ع�ق�لان�ي��ة،
� �س��واء ف�ي�م��ا ي�خ����ص م��و� �ض��وع �ه��ا �أم م�ب��ادئ�ه��ا
الأ�سا�س ّية �أم و�سائلها ومنهجيتها .فيما حدد
على وجه اخل�صو�ص مهام كل من الفيل�سوف
العقالين الذي ح�صر دوره بالتفل�سف ودرا�سة
الطبيعة دون �أن ي�أخذ الكتابات املقد�سة بعني
االعتبار �أب�دًا .ويف اجلانب الآخ��ر رجل الدين
(�أو امل��ؤم��ن) ال��ذي ي�ق��ر�أ الكتابات املقد�سة �أو
يف�سرها دون �أن ي��أخ��ذ بعني االعتبار املبادئ
الفل�سفية �أو العقالنية اخلارجة على الوحي.
ومن هنا يقول �سبينوزا مبقولة (القطيعة)
�أو ال�لاع�لاق��ة بو�صفها امل�ل�ج��أ ال��رئ�ي����س حلل
الإ�� �ش� �ك ��ال ال �ق��ائ��م .وه� ��ذا يف ت �ق��دي��ري ي�ع��ود
ب�ف�ل���س�ف��ة ��س�ب�ي�ن��وزا �إىل الإ� �ش �ك��ال ذات ��ه ال��ذي
وخ�صو�صا
انطلقت منه املعاجلات التي �سبقته
ً
معاجلات �أ�ستاذه ديكارت .هل هناك �أفق فعلي
لتطبيق هذه القطيعة..؟!
ه�ن��ا ميكننا �إث� ��راء م�ط��ارح��ة ه��ا��ش��م �صالح
ب��ال �ت �ن �ق �ي��ب ع � ��ن االجت� � ��اه� � ��ات ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة
(ال��واق �ع �ي��ة) ال �ت��ي ك��ان ي��رت�ه��ن �إل�ي�ه��ا ال��واق��ع
ال�ه��ول�ن��دي يف ع���ص��ره فيما يتعلق بالكتابات
امل�ق��د��س��ة .ح�ي��ث جن��د �أنّ ه�ن��اك ت��وج�ه�ين كانا
�سائدين يف �ش�أن ذلك:

�أول  :يقول بفظاظة �إنّ الكتابات املقد�سة
كانت حتتوي على معنى غري ظاهر (خفي)،
جم �ه��ول خ� ��ارج ع��ن �إط � ��ار الإدراك ال�ب���ش��ري
احل�سي ،بحيث ال ميكن التو�صل �إليه �إال عن
ط��ري��ق ال�ع�ق��ل اخل ��ارق للطبيعة� ،أي م��ا ف��وق
الب�شري �أو العقل امللهم والإلهي..
وه �ن ��اك �آخ � ��ر :ي �ق��ول ب ��إم �ك��ان �ي��ة ال �ت��و� ّ��ص��ل
�إىل م�ع�ن��ى ه ��ذه ال �ك �ت��اب��ات ع��ن ط��ري��ق العقل
ال�ط�ب�ي�ع��ي� ،أي ال �ب �� �ش��ري .وع �ن��دئ��ذ ف � ��إنّ من
خ�لال ذل��ك ميكن الت�أ�سي�س ملفهوم احلقيقة.
وهذا هو ر�أي امل�ؤمنني العقالنيني �إىل حد ما
�أو املتفل�سفني م��ن �أم �ث��ال مو�سى ب��ن ميمون
املعا�صر البن ر�شد والذي حاول امل�صاحلة بني
الديانة اليهودية والفل�سفة كما فعل فيل�سوفنا
الكبري فيما يخ�ص الإ�سالم.
ولكن كيف ا�ستطاع �سبينوزا معاجلة هذه
ال �ق �� �ض �ي��ة ب��و� �ص �ف �ه��ا م� �ث ��اراً ت �ط �ب �ي �ق �اً لإح ��دى
�إ�شكاالت تطبيق مفهوم القطيعة  /الالعالقة
فيما يتعلق باملقد�س وال�ع�ق�لاين .حيث جند
�أن��ه كان يرف�ض االجتاهني متاما حيث يقول
�إن الكتابات املقد�سة حتتوي �أحياناً على �أ�شياء
ال ميكن التوفيق بينها وبني املعرفة العقالنية
ك ��امل� �ع� �ج ��زات م� �ث�ل�ا �أو احل� �ك ��اي ��ات اخل ��ارق ��ة
ل�ل�ط�ب�ي�ع��ة .وب��ال �ت��ايل ف�ل�ا ي�ن�ب�غ��ي �أن نبحث
فيها ع��ن تف�سريات مقنعة لطبيعة الأ��ش�ي��اء
والظواهر ،وال حتى لطبيعة اهلل .و�إمنا ينبغي
�أن نبحث فيها ع��ن (امل��وع�ظ��ة احل�سنة) التي
تهدينا �أخالقياً وتع ّلمنا كيف ينبغي �أن نعي�ش
ون�ت�ع��ام��ل م��ع الآخ ��ري ��ن .ف��ال��واق��ع �أن تب�شري
الأنبياء واحلواريني يهدف فقط �إىل الت�أثري
على عواطفنا وقلوبنا لكي ن�صبح م�ستقيمني
يف �سلوكنا ،و�أخالقيني يف تعاملنا مع بع�ضنا
بع�ضا .مما ي�ؤكد على نظرته للدين القائلة
ب� ��أ ّن ��ه ي� ��ؤم ��ن ل �ل �ن��ا���س ال �ب �� �س �ط��اء ال�ط�م��أن�ي�ن��ة
النف�سية التي ال ميكن �أن يجدوها يف �أي مكان
�آخر� .إنّ مقالة الالهوت ال�سيا�سي ل�سبينوزا ما
هي �إال (�صرخة) فكرية كربى يف وجه الزيجة
اخلبيثة على امل��دى (ال�ل�اه��وت /ال�سيا�سة).
لقد كانت ب�شكل �أو ب�آخر منطلقاً بارزاً م�شهوداً
يف امل�شهد الإن�ساين للدفاع عن حرية الفكر،
�أو ح��ري��ة ال �� �ض �م�ير وامل �ع �ت �ق��د� � ،ض��د ت�ع���ص��ب
الالهوتيني ورجال الدين� .إنّ ما تو�صل �إليه
�سبينوزا من �ضرورة ملحة لإخ�ضاع ال�سلطة
الدينية �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية املدنية يوقفنا

عند هاج�س �آخ��ر ب��ل وق��اع��دة فكرية فل�سفية
م�ه�م��ة ينبغي �أن نتتبعها ون�ت�ت�ب��ع ت��أث�يرات�ه��ا
يف واق�ع�ن��ا ال�ع��رب��ي ال �ي��وم وه��ي �أنّ م��ن يدعي
املعرفة� ،أيا كان �شكل هذه املعرفة بات ميتلك
“ال�سلطة” ب���س�ب��ب ال��رب��ط ال �ت��اري �خ��ي بني
ثنائية املعرفة احلقيقية ولكن اخلطر الأكرب
�أن ي��رت�ب��ط م�ف�ه��وم احلقيقية مب�ف�ه��وم احل��ق
وذلك حينما ترتبط تلك املعرفة (بفهم قا�صر
م�شوه للن�ص الديني) .حينها ي�صبح التعار�ض
ً
تعار�ضا م��ع الآل�ه��ة يف نظر
م��ع ه��ذه ال�سلطة
م��ن مي�ث�ل��ون ال���س�ل�ط��ة ،مم��ا ق��د ي�ترت��ب عليه
امتالك �صاحب ال�سلطة احلق يف ممار�سة ما
يراه �ضرور ًّيا لإحقاق “احلق” في�صبح العنف
واال��س�ت�ب��داد واال��ض�ط�ه��اد و�أ��ش�ك��ال�ه��ا م�شاريع
م �� �س��وغ��ة ،ب��ل وت �غ��دو ه��ي امل ��ول ��ود الأه� ��م من
مواليد تلك الزيجة اخلبيثة.
�إن كتاب �سبينوزًا وبح�سب مطارحة �صالح
جن ��ده ي�ل�ع��ب ع �ل��ى ن��اح�ي�ت�ين ب ��ارزت�ي�ن الأوىل
ماثلة يف النقد التف�صيلي لعلم �أ�صول الدين
(�أو علم ال�لاه��وت) وذل��ك يتجلى م��ن خالل
التف�سري العقالين ال��ذي قدمه �سبينوزا عن
ال �ك �ت��اب��ات امل �ق��د� �س��ة وال� ��ذي ي �ه��دف ب��ال��درج��ة
الأوىل �إىل ب �ل��ورة ن��وع الأخ�ل�اق االجتماعية
ال �ت��ي جت � ِّن��ب ال �ب �� �ش��ر ال �� �ص��راع��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة
وامل��ذه�ب�ي��ةّ � .أم ��ا م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ف�ه��و ي�ح��اول
الت�أ�سي�س لطالق تلك الزيجة بني الالهوت
وال���س�ي��ا��س��ة م��ن خ�ل�ال ��ص��ك ن�ظ��ري��ة ج��دي��دة
لل�سلطة ال�سيا�سية ،لأ�صلها ومرتكزاتها.
�إن ه��ذا ال�ك�ت��اب ي�شعل الهاج�س التاريخي
الدائم ليوقفنا عند الت�سا�ؤل :كم دفع مفكرو
�أوروبا من �أثمان يف حماوالتهم اجلادة لتفكيك
قنابل الأ�صولية امل�سيحية املوقوتة ،وحترير
العقول من ا�ستعمار الكني�سة .وهذا ما ن�شهده
اليوم وعرب عقود �سالفة يف جمتمعاتنا العربية
من �صراع مت�أ�صل ي�شتد عنوة مع الزمن بني
املثقفني والفال�سفة واملفكرين املجددين وبني
الت ّيارات واحلركات الإ�سالمية .التاريخ يقول
دائ ًما “لكي تفكر بحرية ينبغي �أن ترحل �إىل
اخلارج ب�شكل (مبا�شر) �أو (معنوي) على الأقل
و�إال ف���س��وف ت�ظ��ل خ��ا��ض�ع��ا ل�ل�أي��دوي��ول��وج�ي��ا
الأ�صولية املهيمنة على املجتمع من املهد �إىل
اللحد.
mu7k20@gmail.com

10

�صفر 1436هـ  -دي�سمرب 2014م

م�أزق العالقة بني الإ�سالم والغرب
�سامل امل�شهور

عرفت الديانة امل�سيحية الالهوت الدفاعي ،الذي ن�ش�أ بق�صد الدفاع عن املعتقد امل�سيحي ،وعرفت ح�ضارتنا الإ�سالمية «علم الكالم» الذي ن�ش�أ يف الأ�صل
بق�صد الدفاع عن الإ�سالم� ،أمام ال�شبهات التي يطرحها �أ�صحاب الديانات الأخرى� ،أو تلك التي يطرحها الزنادقة .هذه مقدمة للحديث عن مقال
للدكتور ح�سن حنفي يحمل عنوان «الإ�سالم والغرب» واملقال بامتياز ن�ستطيع �أن ندرجه يف الالهوت الدفاعي� ،أو ب�أدبياتنا الإ�سالمية ،ميكننا عده مقا ًال
يف علم الكالم يف الرد على �شبهات الغرب التي يوجهونها �إىل الإ�سالم.
يف بداية مقاله ،حت��دث حنفي عن ك��ون مو�ضوع
الإ� �س�لام وال�غ��رب لي�س مو�ضوعاً ج��دي��داً ب��ل ه��و يف
نظره “مو�ضوع ق��دمي منذ انت�شار الإ�سالم” ،ثم
ان�ط�ل��ق للحديث ع��ن ال���ص��راع ب�ين ال���ش��رق وال�غ��رب
و�أ��ض�ف��ى عليه ب �ع��داً ت��اري�خ�ي�اً ،و�أ� �ش��ار �إىل �أث ��ر ه��ذا
ال���ص��راع ال�ت��اري�خ��ي ع�ل��ى ح���ض��ارت�ن��ا ب�ق��ول��ه��»:ص��راع
قدمي مازالت جذوره مت�أ�صلة يف الالوعي احل�ضاري
ح ��ول ال �ب �ح��ر الأب �ي ����ض املتو�سط” ،ث��م اتجّ � ��ه �إىل
احل��دي��ث ع��ن ع �ن��وان م�ق��ال��ه “الإ�سالم والغرب”
وب�ين �أ ّن هناك �إ�شكاال يف امل�صطلح لأ ّن��ه يقابل بني
ح�ضارة ومنطقة جغرافية ،والأ�صح ح�سب ر�أي��ه �أن
ت�ت��م امل�ق��اب�ل��ة ب�ين ح���ض��ارت�ين احل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة
واحل���ض��ارة الغربية� ،أو ب�ين منطقتني جغرافيتني
ب�ي�ن ال �� �ش��رق وال �غ ��رب .و�أج � ��دين ه�ن��ا �أت �ف��ق م�ع��ه يف
مالحظته ه��ذه ،ف�م��ن غ�ير املنطقي �أن ن�ق��اب��ل بني
الإ��س�لام كدين وثقافة وح�ضارة ،والغرب كمنطقة
جغرافية �إال على �ضرب م��ن ��ض��روب امل�ج��از! ولكن
م�سايرة ل�ل�أدب�ي��ات ال�شائعة ال�ي��وم� ،آث��ر حنفي هذا
العنوان.
ويف � �س �ي��اق ح��دي �ث��ه ع��ن ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن الإ� �س�ل�ام
وال�غ��رب ،ح��اول حنفي �أن ي�ق��دم ال�ف�ترة الأندل�سية
حت ��ت احل� �ك ��م الإ� � �س �ل�ام� ��ي ،ك �م �ث��ال �أوح � � ��د حل ��وار
احل�ضارات والتعاي�ش والوئام بني الإ�سالم والغرب
وخمتلف الأعراق والثقافات والأديان .ويف احلقيقة
ر�أي ��ه ه��ذا ف�ي��ه ان�ح�ي��از وا� �ض��ح ل�ل�ن�م��وذج ال�ع��رب��ي يف
الأن��دل ����س ،ي���ص��ل �إىل درج ��ة ال�ت�ق��دي����س ،وال �أري ��د
بكالمي هذا �أن �أنكر وج��ود قدر كبري من الت�سامح
مع الآخر يف التجربة الأندل�سية الإ�سالمية ،ولكن
يف ال��وق��ت ذات��ه �أج ��دين م���ض�ط� ًرا �إىل ال�ت��أك�ي��د على
وجود حاالت من التع�صب والإق�صاء مور�ست اجتاه
الآخ��ر يف ال�ف�ترة الأن��دل���س�ي��ة ،ف��أه��ل ال�ك�ت��اب الذين
هم ال�سكان الأ�صليون للأندل�س عوملوا ك�أهل ذمّة،
وفر�ضت عليهم قيود معينة تق ّيد حريتهم وحولت
بع�ض كنائ�سهم �إىل م�ساجد ،كجامع قرطبة ،الذي
ك��ان يف الأ� �ص��ل ك�ن�ي���س��ة ،ب��ل �إن الإق �� �ص��اء يف بع�ض
الأح�ي��ان امتد ،لي�شمل بع�ض الفقهاء والفال�سفة،
الذين �أحرقت كتبهم يف الأندل�س كابن ح��زم ،وابن
ر�شد ،والغزايل.
ثم تطرق حنفي لنقد �أ�سطورة اجلواهر الثابتة
للح�ضارات ونبّه �إىل �ضرورة جتنب الوقوع يف �إ�صدار
الأح�ك��ام املطلقة التي ال تراعي امل��راح��ل التاريخية
والظروف االجتماعية وال�سيا�سية ،التي تن�ش�أ فيها
كل ح�ضارة .و�إن كان مقاله مل يخ ُل يف احلقيقة من
�إ�صدار �أحكام مطلقة على احل�ضارة الغربية.

ومن الق�ضايا املهمة التي تناولها حنفي ،ق�ضية
ال�صورة النمطية التقليدية التي يحملها الغرب عن
احل�ضارة الإ�سالمية ،وهو يرى �أ ّنها �صورة موروثة
ع��ن اح�ت�ك��اك ال �غ��رب بالعثمانيني وه ��ذه ال���ص��ورة ـ
ح�سب وج�ه��ة ن�ظ��ره ـ ه��ي ال�ت��ي تناقلها اال�ست�شراق
التقليدي يف القرن التا�سع ع�شر ،ثم ي�صف �صورة
الإ��س�لام التي �أخ��ذه��ا الغرب بقوله �“ :أخذ الغرب
�صورة الإ�سالم الذي يثبت املعجزات ولي�س قوانني
الطبيعة وال�سحر واخلرافة ولي�س العقل والربهان،
وح �ق��وق ال��راع��ي وواج �ب��ات ال��رع �ي��ة ،ول�ي����س حقوق
الرعية وواجبات الراعي” .وفات حنفي �أن القر�آن
الكرمي ذكر املعجزات وحتدّث عنها يف غري مو�ضع،
وفاته �أي�ضاً �أن ال�سحر له ح�ضور يف الن�ص القر�آين
بغ�ض النظر عن تف�سريه.
وم��ن واج �ب��ي ب�ع��د ذك ��ري ل �ك�لام الأ� �س �ت��اذ حنفي
هذا� ،أن �أط��رح هذا ال�س�ؤال :هل فعال ال�صورة التي
تناقلها اال�ست�شراق التقليدي يف القرن التا�سع ع�شر
هي فقط م�أخوذة عن االحتكاك مبا ميكن �أن ن�سميه
الإ� �س�ل�ام ال�ع�ث�م��اين؟ ال ��ذي �أراه �أق ��رب �إىل املنطق
�أن اال��س�ت���ش��راق ت �ع��ددت ع�ن��ده ن��واف��ذ ال�ت�ع��رف على
احل�ضارة الإ�سالمية ،وال �شك عندي �أن اال�ست�شراق
الغربي مل يكتف بنافذة الأتراك يف معرفة الإ�سالم،
خا�صة �أن اال�ست�شراق يف تلك املرحلة كان يف الدرجة
الأوىل يخدم �أغ��را��ض�اً ا�ستعمارية ،وه��ذا ي�ستدعي
تو�سيع دائ��رة ال�ن��واف��ذ التي يطل م��ن خاللها على

الإ�سالم .وبعد الت�أ�صيل التاريخي لعالقة الإ�سالم
ب��ال�غ��رب ،ب��د�أ ال�ب��اح��ث ب��احل��دي��ث ع��ن العنا�صرالتي
ين�ش�أ عنها ال�ت��وت��ر ب�ين الإ� �س�لام وال �غ��رب ،فحنفي
يرى �أن الغرب وقع يف �سوء فهم للإ�سالم ،فالغرب
يف ن �ظ��ره مل ي �ف��رق ب�ين م��ا ه��و م��ن ج��وه��ر ال��دي��ن،
وم��ا ه��و م��ن �صنع ال�ت��اري��خ .وك��ان��ت الق�ضية الأوىل
التي �أورده��ا ،م�س�ألة رب��ط الإ��س�لام ب��الإره��اب وعدم
االع �ت�راف ب��الآخ��ر .ف��ال�ك��ات��ب ي��رى �أ ّن ه��ذه ��ص��ورة
م�شوهة ،فالإ�سالم دين التح ّرر من القهر والعدوان،
وك��ان رده خالياً م��ن مناق�شة �أدل��ة ال�ط��رف الآخ��ر،
واكتفى ب�إيراد جمل ق�صرية يف متجيد الإ�سالم!
وال�ن�ق�ط��ة ال�ث��ان�ي��ة ال �ت��ي ن��اق���ش�ه��ا ك��ان��ت م���س��أل��ة
رب��ط الإ��س�لام بالعنف وبالتحديد م�س�ألة احل��دود،
فالباحث ي��رى �أن ه��ذه ال���ص��ورة �إع�لام�ي��ة �صرفة!
املق�صود منها ت�شويه ��ص��ورة الإ� �س�لام ،و�أن��ا هنا ال
�أفهم ملاذا الإ�صرار با�ستمرار على افرتا�ض �أن الآخر
يريد ت�شويه �صورة الإ�سالم.
ث��م ت�ط��رق �إىل ات�ه��ام ال�غ��رب الإ� �س�لام بالتع�صب
والت�شدد ورف�ض احلوار ،و�أجاب عن ذلك بقوله”:ال
ي��وج��د ك�ت��اب ��س�م��اوي ح��اور املخالفني مثل ال�ق��ر�آن
ال �ك��رمي ،ال ��ذي ح ��اور �إب�ل�ي����س وال �ك �ف��ار وامل���ش��رك�ين
وغريهم «.
وع�ل��ى �صعيد �إث�ب��ات عقالنية ال��دي��ن الإ��س�لام��ي
واحل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة ح�شد حنفي جمموعة من
امل�ق��والت الدينية م�ستقاة م��ن ال�ت�راث� ،أغلبها من

�أ� �ص��ول الفقه وبع�ضها م��ن علم ال �ك�لام ،ليثبت �أن
الإ� �س�ل�ام وال�ع�ق��ل ت �و�أم��ان ،ال ان�ف���ص��ال وال انفكاك
بينهما ،وم��ن تلك املقوالت:العقل مناط التكليف،
والنظر �أول الواجبات والقيا�س م�صدر من م�صادر
ال�ت���ش��ري��ع ،و�إمي ��ان امل�ق�ل��د ال ي�ج��وز ،والتقليد لي�س
م�صدراً من م�صادر العلم.
ث ��م ت �ط ��رق �إىل احل ��دي ��ث ع ��ن و� �ض ��ع امل � � ��ر�أة يف
الإ�سالم ،وناق�ش امل�سائل التي يثريها البع�ض حول
حقوقها يف الإ� �س�ل�ام ،كن�صيبها يف الإرث وم�س�ألة
قوامة الرجل عليها وغريها من امل�سائل ،التي يكرث
فيها ال�شد واجلذب بني الأطراف املختلفة .وكعادته
يف ه��ذا امل�ق��ال� ،سلك حنفي م�سلكاً دفاعياً عن هذه
الأحكام ،معتمداً على ربط هذه الأحكام بال�سياقات
االجتماعية التي وجدت فيها ،فهو يرى �أ ّن ال�شريعة
�أت��ت يف بيئة مل يكن للمر�أة فيها حق احلياة ،كانت
تو�أد عاراً ،فرد الإ�سالم لها حق احلياة ،مل يكن لها
ن�صيب يف امل�ي�راث وال تعترب ��ش�ه��ادت�ه��ا ،فجعل لها
الإ� �س�لام �شخ�صية اع�ت�ب��اري��ة يف االح�ت�ف��اظ با�سمها
وحقها يف املمار�سات التجارية.
ثم حتدث عن املواطنة يف الإ�سالم ،ورد على من
ي��زع��م �أن الإ� �س�لام مل ي�ع��رف امل��واط�ن��ة وامل �� �س��اواة يف
احل�ق��وق وال��واج�ب��ات ب�ين امل��واط�ن�ين ،ومل ي�ست�شهد
��س��وى مبيثاق املدينة ال��ذي ع�ق��ده النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم مع �أهل املدينة من م�سلمني ويهود
وغريهم يف بداية الدعوة ،وبغ�ض النظر عن مدى
وثاقة �صحيفة املدينة� ،إال �أ ّن الفقه الإ�سالمي لأكرث
من �أل��ف �سنة مل يجعلها �أ�سا�ساً لبناء العالقة مع
الآخ ��ر ،وه��ذا م��ا مل ينتبه �إل�ي��ه ال�ب��اح��ث .وق��د وقع
حنفي يف خط�أ كبري عندما ا ّدع��ى �أن م�صطلح �أهل
الكتاب وم�صطلح �أهل الذمة هما من نحت الفقهاء
قدمياً ،مع �أ ّن م�صطلح �أهل الكتاب م�صطلح قر�آين
ورد يف غ�ير مو�ضع م��ن ال �ق��ر�آن ،وه��و ال يحمل �أيّ
دالل��ة �سلبية� ،أم��ا م�صطلح �أه��ل الذمة فقد ورد يف
عدة �أحاديث �صحيحة يف امل�صادر املعتمدة.
بعد هذه القراءة النقدية يف مقال الأ�ستاذ حنفي،
�أحب ّ �أن �أقول :نحن بحاجة ما�سة �إىل �إعادة النظر
يف ت��راث�ن��ا ،وال���ش�ج��اع��ة يف ن �ق��ده ،ال �أن ننهج منهج
ال��دف��اع ع�ن��ه يف ك��ل �أج��زائ��ه ف�تراث�ن��ا غ�ير مع�صوم،
وتاريخنا لي�س تاريخ مالئكة ،فال معنى لكل هذا
ال�ت��أوي��ل وال��دف��اع ع��ن جتربتنا وثقافتنا ،فلنخفف
من الالهوت الدفاعي ،ال��ذي يف كثري من الأحيان
يعتمد على العاطفة واملغالطات املنهجية كما ح�صل
يف بع�ض �أجزاء هذا املقال.
almashoor1000@gmail.com
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�صورة الإ�سالم فـي عقلية الأملان ..ذاتية متع�صبة ومو�ضوعية علمية
حممد املكتومي

يتحدَّث الكاتب �إبراهيم �أبو ه�شه�ش يف مقاله «مدخل �إىل اخلطاب اجلديد حول الإ�سالم يف �أملانيا» ،عن ر�ؤية مفكرين ومثقفني �أملان للإ�سالم وي�صنفهم
لتيارين رئي�سيني؛ التيار الأول :تيار ينظر للإ�سالم من وجهة نظر ذاتية �سطحية نوعا ما بعيدة عن التوثيق العلمي ،وتيار مو�ضوعي ينظر بعُمق
ويحلل وي�ستند �إىل مراجع علمية بحته للو�صول لر�ؤية بانورامية كاملة �إىل حد ما جتاه الإ�سالم وامل�سلمني ،كما يتحدَّث كذلك عن الر�ؤية للإ�سالم على
فرتات خمتلفة تكون �أ�سبابها �سيا�سية ب�شكل بحت.
وينظر الكاتب للحركة الثقافية الأمل��ان�ي��ة عقب �أح��داث احل��ادي
ع�شر م��ن �سبتمرب  ،2001وي�صورها بنف�س احل��رك��ة الثقافية التي
ح�صلتْ �أي��ام االحتالل العراقي للكويت ،وتزايد الطلب على الكتب
الإ�سالمية ون�سخ القر�آن الكرمي ،كما ت�شري تقارير �أملانية كان كل
واح��د من كل ثالثة زبائن يبحثون عن كتب ح��ول الإ��س�لام ..وكان
ال�ط�ل��ب ب���ش�ك��ل �أك�ب�ر ع�ل��ى ك�ت��ب م �ع��روف��ة م �ث��ل� � :ص��راع احل �� �ض��ارات
لهاتنجتون ،ونف�س اهلل ل�برن��ارد لوي�س وك�ت��اب تعاي�ش احل�ضارات
هارالدموللر الذي يُعد الكتاب امل�ضاد ل�صراع احل�ضارات ،وب�شكل عام
كان التزايد ب�شكل �أكرب لكتب بيرت �شول-التور وجريهارد كون�سلمان
�أ�شهر خبريي �ش�ؤون الإ�سالم وال�شرق الأو�سط يف الأو�ساط الأملانية.
لعل �أمل��ان�ي��ا لها خ�صو�صية ن��و ًع��ا م��ا يف م�س�ألة ر�ؤي�ت�ه��ا للإ�سالم،
والتي يعود �أ�سبابها -كما يرى الكاتب -للعالقة اخلا�صة التي ربطت
�أمل��ان�ي��ا ب��ال�ع��امل الإ� �س�لام��ي (ال��دول��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة) ،وحل��رك��ة التنوير
واحلركة الرومانتيكية ولطبيعة اال�ست�شراق الأمل��اين ال��ذي ن�ش�أ يف
�أروقة اجلامعات الأملانية� ،إ�ضافة �إىل وجود اجلاليات الإ�سالمية على
�أرا�ضيها ،والتي تعود �إىل ما يزيد على مئة و�سبعني عاما ،مُ�شكلة
بذلك ن�سيج ثقافة الأمة الأملانية.
ويُالحظ جريتوتروتر �أ َّن ال�صورة التي تقدمها الكتب التاريخ
الدرا�سية يف �أملانيا للإ�سالم تتقل�ص فقط يف ثالثة �أب�ع��اد :ح��وادث
حربية رئي�سية ح��دث فيها اح�ت�ك��اك ب�ين ال�غ��رب امل�سيحي وال�ع��امل
الإ�سالمي:
 -1معركة بالط ال�شهداء ،والتي �أنقذ فيها كارل مارتل الغرب من
التحول للإ�سالم.
متجد لدى الأملان
 -2احلمالت ال�صليبية ،التي �أ�صبحت الآن ال َّ

ب��اع�ت�ب��اره��ا ب �ط��والت م���س�ي�ح�ي��ة ،ول �ك� َّ�ن �أث � � َر خ �� �س��ارة ال �ق��د���س وط��رد
ال�صليبيني من ال�شرق الأو�سط يقع يف نف�سية املجتمع الأملاين موقعا
غري ح�سن.
 -3وُ�صول الأت��راك امل�سلمني �إىل البلقان وب��روز الأم�ير �أويجن؛
ب��اع�ت�ب��اره م�ن�ق��ذا ج��دي��دا ل�ل�ع��امل ال�ع��رب��ي وللم�سيحية؛ ل�ك��ون��ه ل َّقن
الأتراك در�سا وجعلهم يعرفون حدودهم يف البلقان.
ه ��ذه ال ��درو� ��س -وال� �ت ��ي ت �� �ص �وِّر ال �� �ص��دام احل��ا� �ص��ل ب�ي�ن ال �غ��رب
وامل�سلمني� -صَ وَّرت يف العقلية الأملانية �أن الإ�سالم دين ال�سيف والنار،
و�أن��ه يبط�ش بامل�سيحيني وي�شتتهم ،وب�شكل ع��ام ه��و ��ص��ورة قا�سية
و�شيطانية تهدد الغرب امل�سيحي على وجه اخل�صو�ص ،وهذه ال�صور
يجري �إح�ي��ا�ؤه��ا يف الأو��س��اط الإعالمية وال�سيا�سية وي�ستمد منها
املثقفون والكتاب ما يثري فزعا من الإ�سالم.
ث��م ي�ت�ط� َّرق ال�ك��ات��ب �أب ��و ه�شه�ش �إىل اخ �ت�لاف ال��ر�ؤي��ة الغربية
والأمل��ان�ي��ة -ع�ل��ى وج��ه اخل�صو�ص -ل�ل�إ��س�لام على ف�ترات خمتلفة؛
فيقول الكاتب �أ َّن االهتمام الغربي بالعرب وامل�سلمني اختفى ب�شكل
الفت للنظر عقب �سقوط عكا احل�صني ال�صليبي الأخ�ير يف ال�شرق
عام 1291م ،والت�صادم احلا�صل داخل �أوروبا امل�سيحية نف�سها ،وما هي
�إال فرتة وتغيرَّ ت النظرة للإ�سالم مرة �أخرى يف ظل ع�صر التنوير
ون�ه��و���ض اال��س�ت���ش��راق ون �ظ��رة م�غ��اي��رة ل�ل�إ��س�لام ب�ط��ري�ق��ة �إي�ج��اب�ي��ة
مت�ساحمة .وعلى ر�أ���س ه��ؤالء «جوته” الذي �أعجب بالنبي �-صلى
اهلل عليه و��س�ل��م� -إ��ض��اف��ة �إىل �أ��ش�ع��اره ال�ك�ث�يرة ال�ت��ي د َّون�ه��ا يف كتاب
ال��دي��وان ال�شرقي للم�ؤلف الغربي� ،إ�ضافة �إىل �إفراميلي�سنج الذي
كان يدعو للت�سامح والتعاي�ش مع الإ�سالم ،وال��ذي برز ب�شكل كبري
يف عمله ال�شهري ن��ات��ان احلكيم .ولكن يف ال��وق��ت ذات��ه كانت هنالك
�أعمال �أخرى ت�صوِّر العقلية الغربية بالتفوق امل�سيحي على التخلف
ال�شرقي ك�أعمال كارل ماي التي كانت -و�إىل الآن -تلقى رواجا عالية
يف الأو��س��اط الأمل��ان�ي��ة ،خ�صو�صا �أعماله الق�ص�صية للأطفال التي
تتوارث لأجيال متعاقبة.
وزادت ال�صورة النمطية بعدائية الإ�سالم كذلك يف الفرتة التي
ارتبطتْ با�ستقالل دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،وح�صولها
على ت�سليح قوي من الغرب ،والذي �أ�شعر املجتمعات الغربية بوجود
تهديد �إ��س�لام��ي �شرقي م��رة �أخ��رى� ،إ��ض��اف��ة �إىل هجرة الكثري من
الأت��راك وال�ع��رب ،وطلبهم للجوء ال�سيا�سي واختالطهم باملجتمع
الأمل ��اين ،مم��ا ج�ع��ل الأمل ��ان ي�ن�ظ��رون ل�ه��م ب�ع��دائ�ي��ة ،وع�ل��ى �أن�ه��م ذوو
تقاليد غريبة مغايرة للمجتمع الغربي.
ويقول الكاتب �إ َّن النقا�ش واجلدل حول الإ�سالم ارتفع ب�شكل حاد
بعد عام  1990وي�صور امل�شهد الثقايف على اجتاهني خمتلفني:
* الأول :اجتاه جامعي �أكادميي بحت ظل خمل�صا �إىل حد كبري
لتقاليد اال�ست�شراق التقليدية املو�ضوعية ب�شكل كبري وامل�ستندة �إىل
منهجية علمية ،و�إن كان هذا االجتاه ال يت�سم باملو�سوعية التي امتاز
بها امل�ست�شرقون الأمل��ان امل�شهورون ،ولكن هذا االجتاه بد�أ مييل �إىل
املناهج الأنرثبولوجية وال�سيو�سيولوجية ومناهج الأدب وال�سيا�سة،
بعد �أن كان اال�ست�شراق التقليدي يركز على جوهر املناهج اللغوية
والتاريخية ،هذا االجتاه الذي ميثله عدد من الأ�ساتذة وتالمذتهم

يف �أق�سام الدرا�سات الإ�سالمية وباحثون ميثلون جيال جديدا من
امل�ست�شرقني ،ولكن للأ�سف هذا االجتاه يقف حم�صورا يف اجلامعات
بعيدا عن املجتمع والإعالم الأملاين.
* ال �ث��اين :اجت��اه �أك�ث�ر خ�ط��را وان�ت���ش��ارا ع�ل��ى اجل�م�ه��ور الأمل ��اين،
وال��ذي يمُ ثله �صحفيون وكتاب و�إعالميون وهو ا�ست�شراق �إعالمي
�صحفي غري �أكادميي كما يقول الكاتب ،ويقدم ه�ؤالء على الإعالم
وال�صحف الإع�لام�ي��ة على �أن�ه��م خ�براء يف ��ش��ؤون ال�شرق الأو��س��ط،
وكلمة خبري لها وق��ع ق��وي ،وكما يقول �إدوارد �سعيد ف�إنها توحي
ب�شخ�ص يتعامل مبهارة مطلقة مع م��ادة معماة �شديدة الغمو�ض.
ي�صوِّر ه��ؤالء الإ�سالم للجمهور على �أنه ذو طابع �سكوين ال يتطور
غري قابل للتعددية والدميقراطية.
ومن �أبرز من يمُ ثل هذا االجتاه :بيرت رومان �شول ،وهو �صحفي
ومرا�سل تليفزيوين له م�ؤلفات عديدة يرتبع على ال�ساحة الثقافية
الأمل��ان �ي��ة ،وي �� �ص��ور يف م ��ؤل �ف��ات��ه الإ� �س�ل�ام ب ��أن��ه دي ��ن م���س�ل��ح وخ�ط��ر
يرتب�ص بالغرب ،وي�صفه ب�أنه ذو ثقافة ال تت�أثر �إطالقا بالعالقات
االجتماعية وغ�ير ق��اب��ل للتطور .وي�ستغرب ال�ك��ات��ب �إب��راه�ي��م منه
يف مقاله �إذ �إن��ه -يق�صد ��ش��ول -دائ�م��ا م��ا يثني على م�سلمي �أملانيا
وي�صفهم ب�أنهم رفيعو التهذيب وهم ب�شر م�ساملون.
وردًّا على هذا التناق�ض� ،أقول ب�أن ال�سيا�سية الأملانية قائمة �أ�سا�سا
على حماولة لدمج الأقليات يف الثقافة الأمل��ان�ي��ة ،وتعزيز االنتماء
للأمة الأملانية؛ وبالتايل ف�إ َّنه من ال�صعوبة �أن يخرج �شول عن ذلك،
وي�شكل �صراعا داخليا يف الأو��س��اط املجتمعية الأمل��ان�ي��ة ..ويف �س�ؤال
وُجِّ ��ه له ح��ول م��اذا يجب عليه �أن يكون ال��رد بعد �أح��داث � 11أيلول،
�أج��اب ب�إجابة ت��دل على ذات�ي��ة وع��دم مو�ضوعية يف ر�ؤي�ت��ه للإ�سالم
وتع�صبه للم�سيحية ،فكان رده :يجب �أن تكون هنالك قنبلة نووية
�أوروبية ،وينبغي �أن نرد الإرهاب ب�إرهاب م�ضاد.
ولقد �أث��ار تقدمي �شول وكون�سلمان على �أ َّنهم خ�براء يف ال�ش�ؤون
ال �� �ش��رق �أو� �س �ط �ي��ة ح�ف�ي�ظ��ة ال �ك �ث�ير م ��ن الأك ��ادمي� �ي�ي�ن ،و�أب ��رزه ��م
الربوفي�سور بيرت هامل الذي ف َّند �أطروحات ه�ؤالء ال�صحفيني ،وقدَّم
الإ�سالم على �أنه متعدِّد لي�س بتلك ال�صورة الهزيلة وال�سوداوية التي
قدموها.
ول �ك��ن -ولل��أ� �س��ف -ه ��ذه الأط ��روح ��ات الأك��ادمي �ي��ة ال �ت��ي ت���ص��ور
الإ��س�لام ب�صورة مو�ضوعية تبقى يف �أروق��ة اجل��ام�ع��ات ويف �أو��س��اط
واملثقفني ،وتظهر ال�شخ�صيات الإعالمية التي دائما ما تكون بعيدة
ع��ن امل��و��ض��وع�ي��ة و�أق ��رب ل�ل��ذات�ي��ة يف ر�ؤي�ت�ه��ا ل�ل�إ��س�لام حم��ط �أن�ظ��ار
�شريحة �أكرب من املجتمع الأملاين.
و�أخ�ي�راُ ..و ِّف��ق الكاتب �إب��راه�ي��م يف حتليله للخطاب الإ�سالمي
اجلديد يف �أملانيا بتحليل عميق جدا؛ ينبي عن فكر ناقد وحتليلي
للم�شهد الثقايف الأمل��اين خ�صو�صا ،والغربي عموما ،ولكن يف ر�أيي
�أن امل�ج�ت�م��ع الأمل� ��اين جم�ت�م��ع ق ��ارئ وم�ت�ع�ل��م �أك�ث�ر م��ن غ�ي�ره من
املجتمعات الأوروبية املجاورة له ،وال ن�ستطيع �أن نقول ب�أن غالب
املجتمع الأملاين يت�أثر بالإعالم بالدرجة الأوىل يف ر�ؤيته للإ�سالم
وامل�سلمني.
Mohd22king@hotmail.com
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املنى والر�ؤى ..قراءة فـي واقع الفكر الإ�سالمي املعا�صر
عبد اهلل املقبايل

لوال الر�ؤى ما ُب ِلغت املُنى .رغم كرثة م�شاريع النه�ضة العربية والإ�سالمية؛ �إال �أن م�ؤ�شر التحوالت العاملية املعا�صرة ،مازال يثبت �أن النه�ضة مزعومة,
وان الأمة ما زالت تتذيل ركب احل�ضارة الإن�سانية  ،لأنها  -بخت�صار  -تفتقد ر�ؤية للعامل باملعنيني النظري واال�سرتاتيجي ال�سيا�سي ،ح�سب ر�أي الباحث
واملفكر اللبناين ر�ضوان ال�سيد .يف مقالة بعنوان (ق�ضايا الفكر الإ�سالمي املعا�صر وم�شكالته :مراجعة نقدية للذات).

ح ��اول ر� �ض��وان ال���س�ي��د �أن ي �ق��دم ل �ل �ق��ارئ ط��رح��ا
حتليليا يبحث ف�ي��ه �أ��س�ب��اب ت� ��أزم ال�ف�ك��ر الإ��س�لام��ي
املعا�صر ،وغياب امل�سلمني عن �ساحة القوى العاملية
امل�ؤثرة .ق�سم ر�ضوان ال�سيد مقاله �إىل ثالثة �أق�سام،
ناق�ش يف الأول ثالثة اجت��اه��ات ع��رب� /إ�سالمية يف
تعليل �سوء العالقة بالعامل ،ويف الق�سم الثاين بحث
يف غياب ال��ر�ؤي��ة ال�شاملة للعامل من قبل الأو�ساط
الفكرية العربية الإ�سالمية ،وعزا ذلك �إىل الق�صور
املعريف ،واالفتقار �إىل ما �أ�سماه الوعي بالعامل� .أمّا
يف الق�سم ال�ث��ال��ث م��ن امل�ق��ال��ة ،فقد خ�ص�صه املفكر
اللبناين ملناق�شة املعوقات التي ت�سد الطريق يف وجه
املثقفني الإحيائيني والأ�صوليني يف �سبيل الإ�صالح
والنه�ضة .يف الثلث الأول من املقال ،عر�ض الكاتب
ثالثة اجتاهات يف الوطن العربي تباينت يف تعليلها
ل�سوء عالقة العرب بالعامل ،وفهم ظواهر الت�شدد
الديني �إزاء الأمم الأخرى وثقافاتها .االجتاه الأول،
اجتاه تربيري – وهو ال�سائد يف نظر الكاتب -يعترب
كل ت�صرفات العرب وامل�سلمني طوال قرن ون�صف من
الزمان �إمنا هي ردود �أفعال نظرية وثقافية �أو عملية
على عدوان الأمم الأخرى ،ويرى الكاتب �أ ّن �آثار هذا
االجتاه الفكري ملمو�سة يف كتابات ذات طابع درا�سي،
وب �ي��ان��ات حت �� �ش �ي��دي��ة ،وخ �ط��ب وف� �ت ��اوى ،وت�ف��ا��س�ير
للقر�آن ،وم�شروعات للد�ساتري .وتتجلى ر�ؤي��ة اتباع
هذا االجتاه  ،التربيري ،يف حتميل الآخر امل�س�ؤولية
عن الأزمة وت�شدد امل�سلمني لكونها عدوانية بطبعها
مل��ادي�ت�ه��ا ،وي���ش�ترك يف ت�ل��ك ال���ص�ي��غ امل�سيحية التي
�سادت يف الع�صور الو�سطى �إىل جانب تيارات ثقافية
ثالثة هي املا�سونية ،واملارك�سية والفرويدية .وقد
جابه امل�سلمون العرب هذا التعنت الغربي باحلركات
املناوئة لال�ستعمار ،عن طريق احلجاج الثقايف� ،أو
الن�ضال الفكري �ضد اال�ستعماريني واملب�شرين .كما
�سعوا �إىل بناء ثقافة �إ�سالمية للحفاظ على الهوية
ال�صلبة وال�ط�ه��وري��ة ال�ت��ي ح��اول ال�غ��رب ويحاولون
تذويبها .ويف رد فعل �أكرث عملية على الغرب ن�ش�أت
حركات ال�صحوة الإ�سالمية ،التي يحملها الكاتب
الكثري من �إخفاقات املرحلة.
�أ ّم � � ��ا االجت � � ��اه ال � �ث� ��اين ف �ه ��و اجت� � ��اه ال �ق��وم �ي�ي�ن

وال�ت�ق��دم�ي�ين ،ال��ذي��ن ي��رون �أ ّن ل���س��وء ال�ع�لاق��ة بني
العرب وامل�سلمني من جهة والعامل من جهة �أخرى
ط��رف�ين ول�ي����س ط��رف��ا واح� ��دا ،ه�م��ا ال�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي
خارجيًا ،وغياب حرية الر�أي والتعبري داخليًا .النظام
العاملي الذي متركز يف الغرب ،مل يكن �صراعًا دينيًا
بقدر ما كان �صراعًا على املوارد والنفوذ بني االحتاد
ال�سوفيتي والكتلة الغربية ،ولكن ال�ضحية دوما هو
ما عرف بالعامل الثالث ،ال��ذي يقع يف دائرته �سائر
العرب وامل�سلمني كما يرى الكاتب .امل�شكل يف الق�ضية
�أ ّن ثقافتي النظام العاملي اعترب كل منهما �أ ّنها قيمة
عاملية و�شاملة ،وبالتايل �أُهملت خ�صو�صية الأدي��ان
وال�شعوب الأخ��رى يف العامل الثالث كما اعترب كال
الطرفني �أ ّن عدم �إقبال امل�سلمني على هذه الثقافة
اجل ��دي ��دة �إمن ��ا ��س�ب�ب�ه��ا رج �ع �ي��ة الإ�� �س�ل�ام �أو تخلف
امل�سلمني امل�ستمر� .أ ّم��ا ال�ط��رف ال�ث��اين – كما �سبق
ذك��ره -فهو غياب حرية التعبري عن م�صالح النا�س
ومطاحمهم ،لكن الكاتب مل يبينّ الكثري حول هذه
النقطة ب��ل انتقل للحديث ع��ن ر�أي التيار الثاين،
ت �ي��ار ال �ق��وم �ي�ين ،يف ح��رك��ات ال �� �ص �ح��وة ،ح �ي��ث ذك��ر
�أ ّنهم يفتقرون �إىل فهم التجربة التاريخية العاملية
ل�ل�إ��س�لام ،كما يفتقرون �إىل فهم وا��س��ع للتطورات
املعا�صرة يف املجاالت العربية والإ�سالميّة

وال�ع��امل�ي��ة� .أ ّم��ا االجت��اه ال�ث��ال��ث ،يف فهم ت�ط��ورات
العرب وامل�سلمني بالعامل ،وهو توجّ ه جمموعة من
املراجعني النقديني -كما نعتهم الكاتب -وهم يرون
�أ ّن ج��وه��ر امل�شكل ه��و ب��الأ��س��ا���س �سيا�سي اقت�صادي،
فعجز العرب �سيا�سيًا واقت�صاديًا دفعهم �إىل التفكري
وال �ت ��أم��ل يف م���ش�ك�لات�ه��م م��ع ال �ع��امل ،م�ث��ل م�شكلة
فل�سطني ،واحلروب الأهلية!
يف الثلث الثاين من املقال -وهو �صلب املو�ضوع-
ي���ش��ن ال�ك��ات��ب ه�ج��و ًم��ا ع�ن�ي� ًف��ا ،م�ب��ررًا�� ،ض��د ال�ع��رب
وامل�سلمني من املعا�صرين ،حيث ي��رى �أ ّن ال�ق��راءات
ال �ع��رب �ي��ة ل �ل��دي��ان��ات وال �ث �ق��اف��ات غ�ي�ر ال �ع��رب �ي��ة يف
اخلم�سني عامًا الأخ�يرة ن��ادرة ،وي�ؤكد �أ ّن العرب مل
يعنوا – �أ�صال� -إال بعالقتنا املت�أزمة مع الغرب ،فيما
كانت الدرا�سات التي تدر�س الآخ��ر ن��ادرة� ،إال بع�ض
الدرا�سات عن اليهود .ويتمنى الكاتب �أ ّنها مل تكن
لأ ّنها ال حتوي معارف حقيقية وتغلب عليها النزعة
اجل��دال�ي��ة ال�ق��دمي��ة ك�م��ا �أ��س�م��اه��ا .يت�صاعد غ�ضب
ر�ضوان ال�سيّد يف منت�صف املقال في�صب جام غ�ضبه
على املثقفني ال��ذي��ن مل يجد لهم درا��س��ة عربية �أو
حتى مرتجمة �إىل العربية يف ن�صف القرن الأخ�ير
عن احل�ضارات و�سنن قيامها وتطورها وانحطاطها،
تت�سم بالعر�ض املو�ضوعي� ،أو عر�ض املعلومات

امل�ف�ي��دة .ث � ّم ي��ؤك��د ال�ك��ات��ب �أن�ن��ا ال منلك يف الفكر
العربي والإ��س�لام��ي املعا�صر ر�ؤي��ة للعامل ،ال باملعنى
النظري ،وال باملعنى اال�سرتاتيجي/
ال���س�ي��ا��س��ي .وم��ا ذل��ك �إال ج��زء م��ن ق���ص��ور م�ع��ريف
�شديد يقع يف �أ��ص��ل ه��ذه الأزم��ة املتفجرة� .إذا اخللل
فينا؛ �إذ مل نهتم البتة بتطوير �أنف�سنا معرفيًا ،وال
بتكوين ر�ؤي��ة حقيقية ووا�ضحة تقودنا لتحقيق املنى
والآم��ال والتطلعات .ثم يحاول الكاتب �سوق الدليل
«ال�ف��اق��ع» كما �أ��س�م��اه على عالقتنا امل�تردي��ة بالعامل،
وغربتنا عن عاملية الإ�سالم ،وعن التعددية التي كتبنا
فيها ومل ن�ع�ه��ا .ويف الق�سم ال�ث��ال��ث والأخ�ي�ر من
م�ق��ال�ت��ه ،ع��اد ر� �ض��وان ال���س�ي��د ل�ي��ؤك��د �أ ّن �أزم ��ة الفكر
الإ� �س�ل�ام ��ي وال �� �س �ي��ا� �س��ات الإ� �س�ل�ام � ّي ��ة ت �ع��اين �أزم ��ة
ط��اح�ن��ة ،وه��ي ب��الأ��س��ا���س �أزم ��ة وع ��ي ،ف�م�ق��دار ال��وع��ي
الثقايف والديني ال�سائد ال ي�سعفنا البتة يف الت�صدي
للم�شكالت احلقيقية يف ال�ع��امل وم�ع��ه ،كما ي�ستدرك
ال�ك��ات��ب لي�شري �أ ّن الآخ ��ر لي�س ب��ري� ًئ��ا مت��ا ًم��ا م��ن كل
ال�ت�ه��م امل�ن���س��وب��ة �إل �ي��ه ،ل�ك��ن ه��ذا ال ي�ب�رر اال�ست�سالم
واخل���ض��وع ال�ت��ام�ين .حتى املثقف يف نظر ال�سيّد بات
ج��زءًا م��ن ال�ع��بء ال��واق��ع على الأ ّم ��ة .وق�ب��ل �أن ينهي
ال�ك��ات��ب مقاله ي�ع��اود ال�ه�ج��وم على ح��رك��ات الإ��ص�لاح
الديني التي باتت ت�صرفاتها معو ًقا يف �سبيل النهو�ض
مبا حتمله من عدوانية وا�ستبداد .اخلال�صة �أ ّن املنى
كثرية ،وال��ر�ؤى املو�صلة �إليها �ضيّقة وقليلة� ،إذ على
الأمة كما يرى ر�ضوان ال�سيد �أن ت�ستفيد من �أخطاء
احلركات الإ�صالحيّة الدينية وتتجاوز عتبات اجلدل
العقيم �إىل ر�ؤي ��ة وا��س�ع��ة �شاملة ل�ل�ع��امل ،تطلع على
احل���ض��ارات الأخ ��رى وتتفاعل معها .فم�شكل العرب
الأول يف ذواتهم ،التي تركن �إىل الدعة وال�سكون ،و�إذا
ما حاولت التقدم ا�صطدمت بر�ؤية �ضيّقة للعامل ال
متكنه من التفاعل احل�ضاري ،وال تو�صله �إىل قيادة
العامل� .إ ّن مقال ر�ضوان ال�سيد �إ�ضافة ثمينة للمكتبة
العربية ،اجتهد يف مناق�شة ق�ضية �شائكة ومقلقة لكل
املفكرين العرب،
مبختلف تيّاراتهم .كما بحث جديًا يف �أ�سرار ف�شل
م�شاريع النه�ضة العربية والإ�سالميّة .لقد ك��ان من
الأف�ضل لو ط��ور ه��ذا املقال �إىل كتاب ،حيث يتمكن
من �إي��راد الأدل��ة وال�شواهد على ما يذكر ،خ�صو�صً ا
ما �أورده يف الثلث الأول من املقال.
abdullah-maqbali@hotmail.com

