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ملحق ت�صدره وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية بالتعاون مع «

»

العقالنية العلمية فـي الرتاث الإ�سالمي ..املاوردي �أمنوذجا
القد�س وحلم الوئام بني الأديان
مناذج من التوجهات احلديثة فـي قراءة الن�ص الديني
التوا�صـل التجاري فـي عهد الدولة العثمانية
اخلـيام عـلى عتبـة احلـق واالتهـام

اخلطاب الغربي لـ� 11سبتمرب� ..إرها�صات و تراكمات
اللغة العرب َّية و َد ْورها احل�ضاري
احلوار بني منطلقاته وثمراته
واقع احلوار مع الغرب فـي ظل الإرهاب و�إ�شكاليات الهيمنة
الدولة فـي الإ�سالم� ..صراع ال�سيا�سة والــــدين
�أفكــار مَلك َّيــة وحقــوق املِلكيــَّة

�أ ّمــــا قبــــل...
د .هالل احلجري
من املوا�ضيع التي تُغري بالبحث واال�ستق�صاء
ال�سنَّة النبوية .يكفي
ح�ضور ُعمان يف ُمد َّونات ُ
ُعمان فخ ًرا �أن يرد ا�سمها على ل�سان النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم؛ فلذلك داللة تاريخية ودينية
هامة جتعل هذا البلد ال�ضارب بجذوره يف
�أعماق التاريخ بل ًدا حمور ًيا يف العامل الإ�سالمي
و�إن كان موقعه اجلغرايف يف �أق�صى جنوب �شبه
اجلزيرة العربية .من هذه الأحاديث ما �أخرجه
م�سلم يف �صحيحه عن ال�صحابي اجلليل �أبي
برزة ر�ضي اهلل عنه يقول َ (:ب َعثَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ
�صلَّى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َر ُجلاً �إ ىَِل َح ٍّي ِم ْن �أَ ْح َيا ِء
َ
�ض َر ُبو ُه ،ف ََجا َء �إ ىَِل َر ُ�سولِ اللهَّ ِ
ا ْل َع َربِ  ،ف ََ�س ُّبو ُه َو َ
ب ُهَ .فقَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ
َ
�صلَّى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َف�أَخْ رَ َ
َ
َ
�صلَّى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :ل ْو �أَنَّ �أ ْهلَ ُع َمانَ �أ َت ْي َت َما
َ
�ض َر ُبوكَ ).
َ�س ُّبوكَ َو اَل َ
وللحديث داللة عميقة تثبت �سمة املروءة عند
العمانيني؛ فهم يبذلون املعروف ويكفون الأذى
عن النّا�س ،ويحفظون النف�س ،فلم تتلطخ
�أيديهم بدم ،ومل تت�سخ �أل�سنتهم ب�سباب غريب
�أو �ضيف .وهذا املعنى �أكَّده ال�صحابي اجلليل
�أبوبكر ر�ضي اهلل عنه حني وفد �إليه �أهل عمان
يبايعونه على اخلالفة؛ فقد قال فيهم مقولة
حق �شهرية حني خاطبهم بقوله“ :معا�شر �أهل
ُعمان� ،إنكم �أ�سلمتم طوعاً ،مل يط�أ ر�سول اهلل
�ساحتكم بخف وال حافر .وال ع�صيتموه كما
ع�صت غريكم من العرب .ومل ترموا بفرقة
وال ت�شتت �شمل ،فجمع اهلل على اخلري �شملكم.
ثم بعث �إليكم عمرو بن العا�ص بال جي�ش وال
�سالح .ف�أجبتموه �إذ دعاكم ،على بعد داركم،
و�أطعتموه �إذ �أمركم – على كرثة عددكم
وعدتكم ،ف� ُّأي ف�ضل �أبر من ف�ضلكم؟ و� ّأي فعل
�أ�شرف من فعلكم؟ كفاكم قوله عليه ال�سالم
�شرفاً �إىل يوم املعاد .
مبثل هذه ال�شهادات ال�صادقة حت�ضر عمان يف
متون الأحاديث النبوية و�سري ال�صحابة ،وهذا
ما يدفعنا �إىل ت�سليط ال�ضوء عليه الآن يف هذه
الأوقات الع�صيبة التي تع�صف باملنطقة العربية
واخلليجية من حروب وفنت طائفية مردها
التع�صب واال�ستكبار يف الأر�ض .لقد وقفت
ُعمان من هذه الأحداث ب�سيا�سة حكيمة من
�صاحب اجلاللة  -حفظه اهلل ورعاه -موقفا
ي�سوده املروءة وكف الأذى عن النَّا�س وحفظ
النف�س الب�شرية من الهالك� .إنّ منهج ال�سالم
الذي اختطه جاللته لهذا البلد وم�سعاه
لتحقيقه �إقليم ًيا وعامل ًيا يت ّوج تاريخ ُعمان
ال�سلمي الذي امتدحه و�شهد به ر�سول الب�شرية
حممد عليه ال�صالة وال�سالم.
hilalalhajri@hotmail.com
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العقالنية العلمية يف الرتاث الإ�سالمي ..املاوردي �أمنوذجا
�أ�سماء ال�شام�سية

لعر�ض مظاهر العقالنية العلمية يف
يت�صدى الكاتب حممد �أحمد ع ّواد عرب مقاله «العقالنية العلمية عند املاوردي يف كتابه «�أدب الدنيا والدين» ِ
الرتاث الإ�سالمي من خالل ر�ؤى املاوردي مع ّززا بحثه بخم�س ق�ضايا �ضمن جتربة املاوردي العقالنية وهي :العالقة بني العقل والتجربة وال�سببية
يف ال َعالمَ والتف�سري ال�سببي ودور التجربة يف تكوين القيم ا ُ
خللقية و�أخالقيات ال َعال.
ف��ح�����س َ��ب ع������ ّواد ي���ذه���ب امل��������اوردي �إىل �أنّ م��ا
يفرت�ض �أن ي�صل �إليه العلم هو «بلوغ احلقيقة»
و�إنّ على طالب احلقيقة �أن يتج ّنب العقبات التي
تقف يف طريقه يف �سبيل حتقيق هذا املق�صد و�أهم
هذه العقبات هي «ا ّتباع الهوى»� ،إذ جند املاوردي
ي�ؤ�س�س لأوىل ق��اع��دة ملنهجه العقالين العلمي
ممث ً
ال يف املو�ضوعية وجتنب الأه��واء ال�شخ�صية
و�إ�سقاطات التجارب واخلربات الذاتية� ،أ�ضف �إىل
ذلك وجوبه �شرط فرط الذكاء وح�سن الفطنة.
وع��ن م��ب��د�أ ال�سببية ف����إنّ امل���اوردي ي�ضع ظواهر
“�سبب ونتيجة” و�أن ظواهر
العامل على طريف َ
ال َعالمَ التي حتكمها القوانني ال�سببية هي نتاج
للفعل الإلهي.
�إننا جند يف هذه ال�ضرورة الق�صوى لتحقيق
بلوغ احلقيقة عند امل���اوردي من الأهمية مبكان
بالنظر �إىل تعريفه للعقل ال��ذي هو عنده عقل
غ��ري��زي ومكت�سب يتكون الأخ�ي�ر نتيجة للثاين
فالعقل ال��غ��ري��زي ه��و نتيجة الأول��ي��ات العقلية.
واملدركات احل�سية �أي احلوا�س اخلم�سة املعروفة
وال����ب����ده���� ّي����ات ،و�إنّ من����و ه�����ذا ال���ع���ق���ل وت����ط���� ّوره
باحل�س ينتج عنه
بالتجارب الإن�سانية و�إعماله
ّ
ع��ق��ل م��ك��ت�����س��ب ال ي��ك��ت��م��ل �إىل ب��دع��م ال�� ّت��ج��رب��ة،
ف����امل����اوردي �إذن ال ي��ق�����ص��ي دور ال��ت��ج��رب��ة ل��ب��ل��وغ
احلقائق بل ي�ؤيدها متامًا للو�صول �إىل النتائج.
ُي�����رج�����ع ع�������� ّواد اه����ت����م����ام امل�����������اوردي ب���امل���ذه���ب
ال��ت��ج��ري��ب��ي �إىل اه��ت��م��ام��ه ب��ال��ع��ل��وم ال��ت��ج��ري��ب�� ّي��ة
كالطب والكيمياء وال��ف��ل��ك وم��ن ذل��ك م��ا ذك��ره
من �شواهِ د على حماججته املنجمني حماججة
عقالنية �ضمن زعمهم معرفتهم ب�أحكام ال ّنجوم
ور ّد ا�ستداللتهم وا�ستنتاجاتهم التي يبنونها على
�أ�س�س يو�سمونها بـ»العلم ّية”.
ع���دا ذل���ك مل ي��ق��ف امل������اوردي ع��ن��د ا���س��ت��خ��دام
م��ع��رف��ت��ه ال��ع��ق�لان��ي��ة يف ال��ع��ل��وم ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة بل
ّ
وظ��ف��ه��ا يف ال��ع��ل��وم الأخ�لاق�� ّي��ة وال�سيا�سية ،ففي
الأح��ك��ام الأخ�لاق��ي��ة ر�أى �أنّ النف�س ال ي�صح �أن
ت�ت�رك دون ت��رب��ي��ة ُخ�� ُل��ق��ي��ة اع��ت��م��ادًا ع��ل��ى ّ
الطبع
و�إبطال �إعمال العقل لأنّ النف�س تت�أدب بالتجربة
واملعاناة والدُربة واملُعاطاة ويدلل على ذلك ب�أدبِ
امل َ ُ�شورة التي هي من �أدب املوا�ضعة واال�صطالح
فاملُ�ست�شار ال ُب��د �أن ميتلك من ال�صالح واخلربة
ور����س���وخ ال��ت��ج��رب��ة م���ا ُي���ع���زز ف��ي��ه �إب������رام الأم����ور
وحر�ص
وتوجيه ال ّن�صح اجليد ورجاحة الآراءَ ،
املاوردي على �أهمية «ال ّتجربة» يف تعزيز الأخالق

هي �إال غرائز كامنة ُتظهَر
ذلك لأنّ الأخالق ما َ
و ُت���ع��� َّزز ب��االخ��ت��ب��ار و�أنّ ه���ذه الأخ��ل�اق ت��ن��ت��ج عن
�أفعال ب�إرادة املرء.
يذهب امل���اوردي � ً
أي�ضا �إىل �أنّ التجربة عمود
ال���ظ���اه���رة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال الأخ�ل�اق���ي���ة وح�����س��ب،
ال�سائِ�س �صاحب
فبح�سب املاوردي ال بُد �أن يكون ّ
عقلية علم ّية وجتريب ّية فمعاجلة املَلك للف�ساد
يف ال��دول��ة ق��ائ��م �أ���س��ا� ً��س��ا ع��ل��ى م��ع��اجل��ة الأ���س��ب��اب
التي �أف�ضت �إىل خلخلة �ش�ؤون الدولة ف�ض ً
ال عن
تقريب م�ست�شارين ووزراء ذوي خ�براتٍ حمنكة
وحد�س ج ّيد ومعارف واثقة.
�إذن ن�لاح��ظ �أنّ امل������اوردي ُي���ع��� ّول ب�����ش��دة على
امل��ع��ارف االكت�ساب ّية بطريق النظر واال�ستدالل
يف تقييم الظاهرة الأخالقية وت�سيري �أمور املُلك
كما �أ ّنه ي�ضع العقل والهوى والر�أي �ضمن �أفعال
ال�صواب
الإرادة ،ويفرق بينهما فالعقل ما تيقن به ّ
من اخلط�أ فيما الر�أي هو غلبة الظن يف ترجيح
ال�صواب على اخلط�أ� ،إنّ هذه املنهجية التي �أ�س�س
لها من �أجل عقالني ٍة علمية ال يُزعَم �أ ّنها مكتملة

ب��ال ّ��ط��ب��ع ولكنها مت��ث��ل خا�صية ال��ت��ي��ار الكالمي
وق��ل��ي ً
�لا االع���ت���زايل ال��ل��ذي��ن ا ّت��ب��ع��ه��م��ا امل�����اوردي،
ووا�ضح �أنّ هذه اخلا�صية يف تبعيتها لتيار بذاته
جتعلها �ضمن �إطاره الفل�سفي والديني ،فال�سبب
واملُ�����س��ب��ب بالن�سبة للعلم احل��دي��ث يقعان �ضمن
�سياق نف�سيهما ،بينما بالن�سبة للماوردي فهما
يقعان �ضمن �سياق الإرادة الإل��ه�� ّي��ة ،فكل م��ا هو
م��ط��ل��وب م��ن ط��ال��ب ال��عِ��ل��م وال��� َع���المِ �أن يت�ساءال
ع��ن الأ���س��ب��اب الطبيعية ال ّ��ظ��اه��رة و�أمّ���ا الباطنة
وم���ا ه��ي غ�يرم��ع��ل��وم��ة منها ف�لا ت�ت�رك لتجربة
علم ّية متقدمة يُتوقع ويُحتمل اكت�شافها ولكن
هذه الأ�سباب مُقدّرة ولها م�شيئة �إلهية كما هي
الأ�سباب الظاهرة ،بعبارة �أخرى فاملعرفة العلمية
ل��دى امل����اوردي حمكومة ب�سياق دي��ن��ي �أو ب�سياق
املُ��ع��ت��ق��د �أو امل���ذه���ب ،مي��ك��ن��ن��ا �أن ن�����ض��ع عقالنية
امل���اوردي العلمية يف ميتافيزيقيا الفل�سفة التي
جت��ع��ل م���ا ق���د ي��ب��دو م��ن��ط��ق��ي��ا م��ت��ن��اق���ً��ض��ا �أي ً
�����ض��ا،
ميكننا مواجهة ر�ؤي��ة امل���اوردي العقالنية ب��ر�أي
فيل�سوف العلم غا�ستون ب�لا���ش��ار ال���ذي يرف�ض

ال��ت��دخ��ل ال��ف��ل�����س��ف��ي يف ال��ع��ل��م ب�����س��ب��ب اخ��ت�لاف
خ���وا����ص ال��ت��ف��ك�ير ال��ف��ل�����س��ف��ي وال��ت��ف��ك�ير العلمي
فالتفكري الفل�سفي يتميز بغائيته؛ فالفيل�سوف
ل���ن ي��ب��ح��ث يف ال��ق�����ض��اي��ا ال��ع��ل��م��ي��ة �إال م���ا ي���ؤك��د
غايتها الفل�سفية ،فيما التفكري العلمي لديه
ح��ق��ائ��ق ي��خ�����ض��ع��ه��ا ل��ل��م��راج��ع��ة املُ�����س��ت��م��رة ،ع��ل��ى
انفتاحا يف تق�صي
ذل��ك فالتفكري العلمي �أك�ثر
ً
الظواهرمن التفكري الفل�سفي.
ّ
بالطبع لقد جت��اوز الزمن عقالنية امل��اوردي
ال��ت��ي و�إن ك��ان��ت قائمة على التجريب يف املقام
الأول لكنها مل تتجاوز الأحكام الدينية ،ويرجع
ذلك �إىل عدم ف�صله عامل الإن�سان وعامل ال�سماء
ع��ن بع�ضيهما ل��ل��ت��و���ص��ل �إىل م��ع��رف��ة عقالنية
خالية م��ن امليتافيزيقيا ،فيما ك��ان��ت تنظريات
وخ�صو�صا الظواهر
امل���اوردي يف ع��امل الإن�����س��ان
ً
الأخ�ل�اق���ي���ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة �أق����رب �إىل امل��ن��ط��ق��ي��ة؛
كونها تنطلق م��ن معطيات �إن�سانية مر�صودة
ب��ت��ج��ارب ك��ث�يرة �أم��� َك���نَ ال��ت��ح��ق��ق م���ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا.
�يرا يمُ كننا القول �أ ّن��ه وفقًا ملالمح العقالنية
�أخ ً
العلم ّية عند الفال�سفة ال��ع��رب وامل�سلمني ف���إنّ
امل���اوردي يلتقي م��ع اب��ن خ��ل��دون واب��ن تيمية يف
رف�����ض الفل�سفة امل�ستندة �إىل املنطق ال�صوري
كمنهجية للفيل�سوف و�أنّ املعرفة هي نتاج تكامل
بني العقل واحل�س وما يُبنى عليهما من املعرفة
التجريبية ،و�أن العامل ينق�سم �إىل عاملني عامل
الإن�سان وع��امل ال�سماء ،ففيما ال ميكن معرفة
ع���امل ال�����س��م��اء ب��ال��ع��ق��ل ف�����إن ق�����ص��ارى م���ا ميكن
الو�صول �إليه هو معرفة الوجود الإلهي.
ف��ف��ي ح�ي�ن و���ض��ع ف�لا���س��ف��ة امل�����س��ل��م�ين ر�ؤاه����م
ح���ول امل��ع��رف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��ن��وه��ا ،ف����إ ّن���ه مع
ت��ق��ادم ال��زم��ن ُدف��ع��ت �آراء علمية ج��دي��دة ف�� ّن��دت
امل��ع��رف��ة ال��ق��دمي��ة بينما م��ا ت���زال بع�ض املعرفة
ق��ي��د االخ���ت���ب���ار ال��ع��ل��م��ي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل�لاح��ظ��ة
والتجربة بل �إنّ العلم االختباري التجريبي يف
القرن الع�شرين �أ�صبح يتعامل مع كيانات غري
قابلة للمالحظة �إال ع�بر ر�صد ت���أث�يرات بع�ض
ال��ظ��واه��ر يف امل��خ��ت�برات العلمية ال��دق��ي��ق��ة التي
ت��ر���ص��د اجل�����س��ي��م��ات دون ال���ذري���ة ل��ذل��ك �أ���ص��ب��ح
جم����ال االف��ت�را�����ض ال���ن���ظ���ري وال��ع��ق��ل��ي ���س��اب��قً��ا
على امل�لاح��ظ��ة ب��ل وم��ت��ق��دمً��ا عليهًا وف���وق ق��درة
التجربة على �إثباته.
asmaashamsi@hotmail.com
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القد�س وحلم الوئام بني الأديان
نادية اللمك َّية

ُ
ُ
يحدث �أحيا ًنا �أن تده�شك �أفكار الن�ص َ
ويحدث �أن تكون �شغو ًفا بلغته؛ ف ُت�سحرك الكلمات وترحل بك
لتقف بك وجهًا لوجه �أمام الأ�سئلة اجلوهرية،
املعاين عميقا ،لكنَّ الده�شة الأكرب � ْأن ي�أخذك الن�ص بعيدًا لتلتقي مع كل كلمة فيه بجوهر الكاتب ،بفل�سفته ،بتعدد مناهله ،بتقدير النا�س له حني
احلقيقي للم�سيحية» وبتقديره لهم حني قال عن الإن�سانية “�أنت يف مع ّية ،لي�س يف الإن�سانية من معنى �إ ّال كونها مع ّية».
�س ّموه «الوجه
ّ
تاريخي يعود للوراء ليحكي �أبجديات امل�ؤامرة
من الوهلة الأوىل� ،أثار مقال املطران جورج خ�ضر «امل�سيحيون العرب والقد�س» ده�شتي؛ لي�س لأنه �سر ٌد
ٌّ
والت�ضليل ،ويثبت �أحقية الديانات كلها بالقد�س ،بل بدا يل وك�أنه ُترجم عن الإجنليزية ترجمة ن�ست �أن حتدد نوع املقال! فالن�ص تاريخي �أخالقي
روحاين �أدبي يف �آن واحد.
�أم��ا الأوىل؛ فلكونه يدر�س ج��ذور الإ�شكالية حماوال
الإج��اب��ة ع��ن ���س���ؤال م��ه��م :مل���اذا ي��ك��ره ال��ي��ه��و ُد امل�سيحيني
ال�����ش��رق��ي�ين؟ ي��ع��ود ب��ن��ا ج���ورج خ�����ض��ر ق���رو ًن���ا �إىل ال���وراء
ليثبت اجل��واب �سيكولوج ًّيا“ :يهود فل�سطني يعتربون
امل�سيحيني الفل�سطينيني ���ش��رك��اء ال��ظ��ل��م ال���ذي �أحل��ق��ه
باليهود �أهل الغرب».
لكن متى �صارت ال�ضح ّية جلاّ دًا؟ وقبل ذلك يجب �أن
نطرح �س�ؤاال �آخر :هل ال�ضحية �ضحية �أ�صال؟ �إ َّن و�صف
اخل�����ض��ر للم�سيحي ال��غ��رب��ي بـ”الظامل” تتطلب ع��ودة
لتاريخ العالقة اليهودية-امل�سيحية ،ولعل اخل�ضر كان
ي�شري �إىل املجازر التي ارتكبت �ضد اليهود؛ منها �إحراق
احلملة ال�صليبية لهم يف معابدهم ،وقتلهم و�إحراقهم يف
�شرق �أوروب��ا ،ومنها م�ؤامرة ت�شريدهم من �أوروب��ا ،وقد
ك��ان ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ���ش��اه��دًا على تلك العالقة املتوترة
بني الطائفتني“ :وقالت اليهود لي�ست الن�صارى على
�شيء وقالت الن�صارى لي�ست اليهود على �شيء” .لكنَّ
اليهود � ً
أي�ضا كانوا قد عُرفوا ب�سوء �أخالقهم ،وبتعاملهم
بالربا ،وبخيانتهم حتى عند �إكرامهم ،ال �أريد من ذلك
�أنهم ا�ستحقوا املجازر؛ لأنّ هذا الكاتب علمني �أن القد�س
وط��ن “التالقي الإل��ه��ي الب�شري” يف �صنع احل�����ض��ارة،
وك��ل �إن�سان �-أ ًّي��ا كانت خلفيته الأيديولوجية -ي�ستحق
العي�ش بكرامة ،لكنني �أود الإ�شارة �إىل نقطتني رئي�ستني:
�أوال الأم��ر ال يتعلق باليهودية ،بل بالكيان ال�صهيوين
والتنظيم ال�سيا�سي لإ�سرائيل؛ �إذ تتب ّنى �إ�سرائيل فكرة “�إق�صاء
الآخر” ورف�ض التعاي�ش معه.
ثان ًيا� :إ َّن العداوة التي كانت بني امل�سيحية واليهودية قد حت َّولت
مت��امً��ا؛ فبعد ث��ورة التجديد �آم��ن امل�سيحيون الربوت�ستانت ب���أن
امل�سيح عليه ال�سالم لن يعود �إال بعودة ال�شعب اليهودي �إىل الأر�ض
امل��ق��د���س��ة“ ،وهكذا ظهر اجت���اه ج��دي��د يف امل�سيحية يحيي الهالة
التي �أ�ضفتها التوراة على بني �إ�سرائيل ،ويُوجب على امل�سيحيني
التدخل الب�شري لتحقيق وعود يهودية واردة يف التوراة ،كما قام
ه��ذا االجت��اه الهائل بدعم اليهود وال��دع��وة �إىل قيام كيان لهم يف
فل�سطني ،كما تزعم ه��ذا االجت��اه حركة ال��دع��وة النبعاث اليهود
وت�سفيه التحقري امل�سيحي لليهودية واملطالبة ب�ضرورة رفع الظلم
واال�ضطهاد عن هذا ال�شعب املختار وفقًا للإميان احلريف بالكتاب
املقد�س”� .إذن ف��ك��رة الق�صا�ص لي�ست مُ��ب�ر ًرا ل��ل��ك��ره ،وال��رع��اي��ة
الدولية التي حتفل بها �إ�سرائيل من قبل م�سيحيي �أوروبا و�أمريكا
ال توجب ُكره امل�سيحي الغربي بو�صفه ظاملًا لليهودية!
�أم���ا ال���داع���ي ال��ث��اين ل��ك��ره امل�����س��ي��ح��ي ال�����ش��رق��ي -ب��ح�����س��ب ج��ورج
خ�����ض��ر -ف��ه��و م��وق��ف امل�����س��ي��ح��ي م��ن ح�����ض��ارة الإ����س�ل�ام؛ ف��ق��د ك��ان

امل�سيحي حا�ض ًرا يف بناء احل�ضارة الإ�سالمية م�ساه ًما يف
العن�صر
ّ
نه�ضتها يف كل مراحلها التاريخية ،ولأن اليهود �شعب حاقد على
احل�ضارة العربية الإ�سالمية ا�ستوجب ذل��ك -بال�ضرورة -كرهه
للم�سيحي .كما �أ�شار جورج خ�ضر �إىل �إ�شكالية �أيديولوجية ثالثة؛
مت َّثلت يف فهم امل�سيحي ال�شرقي جلوهر العقيدة وملبد�أ التطبيق؛
فهو ي��راه “تقليديًّا” يف تطبيقه لل�شعائر ويف عالقته مع الآخ��ر
اليهودي.
ويف غمرة احل��دي��ث ع��ن ال��ت��اري��خ ،ال يفوت ج��ورج خ�ضر فر�صة
جت��دي��د دع��وت��ه ل��ل��ح��وار ،مُبق ًيا حبل ال���ود وال��وئ��ام ب�ين امل�سيحية
ريا �إىل م��واق��ف امل�سيحية ال�����ص��ادرة ع��ن الكني�سة
والإ���س�لام ،وم�ش ً
والتي تدعو �إىل الأحقية امل�شرتكة بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف
القد�س ،م�شيدًا بكل تلك احلرية التي منحتها احل�ضارة الإ�سالمية
للم�سيحي واليهودي على ال�سواء.
وال�لاف��ت يف الن�ص دع��وت��ه �إىل �أن ت��ك��ون ال��ق��د���س “وطن اهلل”
يلتقي فيها امل�سلم وامل�سيحي واليهودي لي�شكلوا جمتم ًعا متحابًّا،
وتكون القد�س رم ًزا لل�سالم بني الديانات؛ فجورج خ�ضر ال يريد
اقتالع اليهود من ذاكرتهم التاريخية يف القد�س“ :نحن ال نريد
�صرحا
�إخ��راج��ه��م م��ن ال��ق��د���س ول��و ا�ستطعنا” ،ول��ت��ك��ون ال��ق��د���س
ً

للفكر وال��ع��ل��م ،وت��ع��ود للم�شاركة يف ك��ل امل��ج��االت يف وطنها
العربي بعد عقو ٍد من االنغالق والتقوقع.
لكنَّ العجيب مع كل هذه الدعوات �إىل ال�سالم والتكاتف
ُح�����ض��ور ف��ك��رة اجل��ه��اد ال��ت��ي مل ي�ستطع امل��ط��ران خ�ضر �أن
ين�س ّل منها وهي التي ُ�شغفت بها كل الديانات ،يقول�“ :إذا
ا�ستعيدت القد�س ومل ن�ستمر بال�شهادة نكون قد نلنا حج ًرا
ويكون املعنى قد انتف�ض عليها والعمق ركيعات يف الع�شق ال
ي�سوغ فيها الو�ضوء �إال بالدم كما قال احلالج».
 ...هُ����دوء ال��ن�����ص رغ���م ث���ورة امل��و���ض��وع ُت��ك�����س��ب��ه روح��ان��ي��ة
غريبة من �أول ق��راءة؛ فهو يتجاوز امل�سميات �إىل رموزها،
وين�س ّل م��ن التاريخ ليبحث يف عمق امل��ك��ان ،لينقلك روي��دًا
روي��دًا من قد�س فل�سطني �إىل مقد�س النف�س ،يقول فيها:
“تر ّو�ضك القد�س على املعاين وت�ستحيل فيها الرموز �إىل
قناعات (� )...إذ املنتهى لي�س القد�س ،لكن �أن ي�صبح العامل
ق��د���س ّ��ي التطلعات ( )...ال��ق��د���س ���ص��ورة ع��ن قلوبنا ينبغي
�أن نذهب �إليها لنتعرف على قلوبنا (� )...إنها امتداد �إىل
ال�لان��ه��اي��ة �إىل الأب����د والأع���ل���ى �إن��ه��ا امل��ع��راج ( )...ال��ق��د���س
مقد�س النفو�س” .ورغ��م كل العظات وق�ص�ص امل�سيح التي
يدخلها امل��ط��ران ال�شيخ يف ك��ل ف��ق��رة ،ال ي��خ��رج الن�ص من
�ضوء الدرا�سة .هي �إذن درا�سة حتاول �إقناع القارئ �أ ًّي��ا كان
توجهه ب�أن القد�س ذاكرة تاريخية دينية ال يجب �أن يتوقف
ّ
الهاج�س �إليها.
وعلى �صعيد اللغة ،يُح ّمل “�أ�سقف احلرف” -كما �س ّماه
�����ص ن�ب�رة ���ش��ع��ر ّي��ة خ��ا�ّ��ص��ة ،وي��ب��ثّ ف��ي��ه ب�لاغ��ة ُتلب�س
حم�� ّب��وه -ال��ن َّ
الألفاظ روحانية و�إميا ًنا حتى وهي تر�سم �أحدا ًثا �أو حتكي وقائع
تاريخية ،يح ّملها كل �ألوان احلب والإن�سانية ،ويخفي وراءها جرح
الفرقة و�أمل الظلم والهزمية ،يقول يف معنى ال�سعي �إىل القد�س:
“نحن ن�سعى �إىل القد�س معنى لئال يبطل يف �أ�شخا�صنا املعنى� ،إذا
مل ت�صبح القد�س طريقنا �إىل ال�سماء نكون قد �أخط�أنا الهدف”.
الن�ص �أق��رب ما يكون للموعظة
�إ َّن هذا الأ�سلوب يف الكتابة جعل ّ
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��دل��ي��ل ال��ت��اري��خ��ي ،وامل��وج��ه��ة ب���أم��ل ال���ع���ودة وب��وع��ود
ال�سالم ،فاملطران -الذي عرفت عنه مواعظه امل�ؤثرة �صبيحة كل
�أح���د -جن��ح يف متثيل �أدواره ال��ث�لاث��ة :الباحث التاريخي ،الق�س
الواعظ ،ر�سول ال�سالم واملحبة.
«هل القد�س �أحجية ال يتناهى تعقيدها �أم رجاء �صعب م�ؤمل؟”..
جرحا مل يلتئم بعد ،كيف ل�شعوب
هكذا يختم مطران مقاله ليفتح ً
وبقي
“تنافرت حتى الذبح” �أن تتقا�سم �أر�ض القد�س؟ طال الوعد َ
الأمل بالذي ال يُخلف الوعد!
nkha008@gmail.com
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مناذج من التوجهات احلديثة يف قراءة الن�ص الديني
عبداهلل ال�شحي

يقوم تركي علي ربيعو يف مقالته «الن�ص واحلقيقة ..قراءة يف بع�ض االجتهادات العربية احلديثة» ،مبناق�شة بع�ض االجتاهات احلديثة
يف قراءة الن�صو�ص الدينية متمثلة يف الدكتور حممد �أبو زيد ،والدكتور طيب تيزيني ،ومنهجهما املادي اجلديل يف قرائتهما للتاريخ
وبالتايل املقد�س ،كما يطرح البنيوية كبديل يمُ كن َف ْهم الن�صو�ص من خالله .حيث عمل الكاتب على تو�ضيح بع�ض امل�شكالت يف قراءة
الن�ص لدى �أبو زيد وتيزيني والطرق امل�سدودة التي ت�ؤدي �إليها تلك القراءة.
تولدت مع التقدم يف العلوم الإن�سانية توجهات لإع��ادة ق��راءة
الن�صو�ص املقد�سة وف��ق منهجيات حديثة ،وب��رزت جمموعة من
الأ�سماء يف ه��ذا املجال منهم حممد �أرك��ون ون�صر حامد �أب��و زيد
وطيب تيزيني .عمل ه���ؤالء على قلب جملة من امل�سلمات؛ بداية
ب�أن�سنة الن�ص ال��دي��ن��ي و�إع����ادة تعريف ال��وح��ي وت�ضييق م�ساحة
املقد�س والالمف َّكر فيه.
ويُعترب عمل ه�ؤالء جريئا مما قد يُثري �ضدهم «�شرطة العقائد»
على حد تعبري علي حرب؛ حيث قام ه���ؤالء املفكرون بالدخول يف
جم��االت كانت تعترب حم َّرمة ،خا�صة ب�شخ�صيات معينة احتكرتْ
اال�شتغال ب�شرح الن�صو�ص الدينية قرونا طويلة.
�أوال :الدكتور حممد �أبو زيد
ي��ع��م��ل �أب����و زي����د ع��ل��ى رب����ط ال���درا����س���ات ال���ق���ر�آن���ي���ة ب��ال��درا���س��ات
احلديثة املعا�صرة ،ومنجهة وت�صفية ال�تراث ع��ن طريق �إذك��ائ��ه
بالفهم العلمي منجهة �أخ��رى� ،أو مبعنى �آخ��ر مالحظة احلركية
التاريخية للرتاث من خ�لال املنهج امل��ادي التاريخي القائم على
املادية اجلدلية القائلة باحلقيقة املادية للعامل لت�سري يف خط موا ٍز
للبحث العلمي املادي حول العامل.
عُموما الكاتب يوافق على هذا امل�شروع من حيث املبد�أ؛ نظرا
لأن���ه م�����ش��روع �سليم ،ول��ك��ن��ه يعقب ع��ل��ى �أن ه��دف امل�����ش��روع موجه
توجيها �سيا�سيا كنوع من املواجهة مع التيار الراديكايل الإ�سالمي
ال���ذي يختلف م��ع ال��ت��وج��ه احل��دي��ث يف ق���راءة الن�صو�ص الدينية
بوجه عام.
ُ
حيث �إن اخ��ت�لاف �أب��و زي��د م��ع الأ�صوليني يف نظرتهم للقر�آن
يجعله حتت ت�أثري �أيديولوجي يتمثل ب�ضرورة مواجهتهم؛ تلك
املواجهة عبارة عن ف�أ�س يهوي بها �أبو زيد على اجلانب امليتافيزيقي
يف الن�ص املقد�س مع نفي مفارقته للواقع وافرتا�ض حقيقة وجوده
كنتاج طبيعي للأحداث التاريخية يف تلك الفرتة.
يُبا�شر الكاتب ب�شرح مفهوم الن�ص لدى �أبو زيد؛ حيث �إن القر�آن
ن�ص لغوي ينتج من �أحداث الواقع و�أنه ميكن �أن يفهم من خالل
درا�سة ن�صو�ص �أخرى كال�شعر؛ فالقر�آن عربي وال�شعر عربي فهما
منتجان للغة واحدة ،بينما ينفي الكاتب �أن القر�آن �شعر �أو �سجع
ُكهان ويذهب للقول ب�أنه لي�س جمرد ن�ص منفعل ب��الأح��داث ،بل
�إن مفهوم الن�ص غري وا�ضح لدى �أب��و زي��د ،وهو يتخبط يف و�ضع
مفهوم للن�ص كما ح�صل لطه ح�سني و�أدوني�س كذلك.
��وج��ه ال��ك��ات��ب نحو تو�ضيح وج��ه��ة ن��ظ��ره يف ال��ق��ر�آن م�ستندا
ي��ت َّ
ح�سبما يقول على الأبحاث احلديثة يف جمال علم الأن�سنة؛ حيث
يعترب ال��ق��ر�آن �أك�ثر م��ن جم��رد ن�ص حيث �إن لغة الكتب املقد�سة
لغة مفارقة تتكون من وحدات تختلف عن وحدات اللغة (العادية).
فمن اخلط�أ درا�سة القر�آن درا�سة لغوية.
ينقل الكاتب كالمه ال�سابق من �سرتاو�س حيث يتبنى الأخري
البنيوية فيف�صل بني اللغة وال��ك�لام ،واعتبار اللغة غري مت�أثرة
ب��ال��زم��ان وامل��ك��ان عك�س النظرة ال�سي�سولوجية التي تعترب اللغة
مت�أثرة بالعوامل املختلفة ثقاف ًّيا واجتماع ًّيا؛ وعلى هذا الأ�سا�س

يت�ضح الفرق بني القراءتني ،ف�أبو زيد يرى العك�س �أي ت�أثر اللغة
وتغريها؛ وبالتايل ت�أثر ما مت ت�سطريه بتلك اللغة.
ثانيا :طيب تيزيني
ال يختلف الدكتور طيب تيزين عن �أب��و زي��د؛ فهو �أي�ضا يتبنى
اجلدلية املادية؛ مما ي�سبب ح�سا�سية للكاتب ح�سبما �أرى .فقد ر َّكز
على درا�سة الفكر العربي الإ�سالمي والرتاث اليهودي-امل�سيحي،
يتناول الكاتب يف البداية اجلزء املتعلق بالإ�سالم املحمدي الباكر
ثم مفهوم الن�ص القر�آين لدى تيزيني.
ط��ي��ب ت��ي��زي��ن��ي ي��ق��ول ب��ت��ف��رد ع��ن�����ص��ر االق��ت�����ص��اد ب��ال��ت���أث�ير على
التاريخ؛ باعتبار �أ َّن «الإ�سالم الباكر» مثال هو حركة �أيديولوجية
للن�شاط التجاري يف مكة ابتد أ� من ورقة بن نوفل وزواج النبي من
خديجة وم�ساعدتها يف ن�شاطها التجاري ،وهنا كجدلية ال�سابق
وال�لاح��ق التي تعمل على حتطيم اجل��ان��ب امليتافيزيقي للدين؛
حيث الن�ص يتولد نتيجة ملا يح�صل يف الواقع امل�شاهد ال من كيان
متعالٍ بال�ضرورة ،وه��ذا فيه �إخ���راج للن�ص م��ن االعتقاد الديني
ال�سائد.
وعلى �أي��ة حال يوجد �أمثلة قد تخالف القائلني بتفرد عن�صر
االقت�صاد يف ت�أثريه على التاريخ ح�سب املفكر الفرن�سي ريجي�س
دوب��ري��ه؛ فال�سيا�سي له ن�صاب م�ستقل عن االقت�صادي ،واجلانب
الثقايف �أي�ضا له ح�ضوره يف ت�شكيل التاريخ.
�إن �صراعا بني تيزيني والأ�صوليني قد ن�ش�أ كما لدى �أبو زيد؛

فالن�ص والقارئ كالهما فاعل ومنفعل ،واحلل هو تبني حفريات
املعرفة لدى فوكو للتو�سع يف درا�سة الن�ص ب�شكل معمق ملحاولة
�إظهار معانيه واخرتاق طبقاته ،على الرغم من �أنه يرف�ض الأخذ
بالبنيوية عموما لعدم اكتمالها معرفيا.
تيزيني له وجهة نظر يف احلديث النبوي وق�ضية جمع القر�آن
والإ���ش��ارة الحتمال وق��وع التالعب يف تدوين الن�صو�ص لأغرا�ض
�سيا�سية.
ان�صب اهتمام الكاتب مبناق�شة منهج طيب تيزيني ،حيث �إن
مقارعة احلجة باحلجة معه ال جتدي نفعا على حد تعبريه ،بل �إن
قراءته م�ستعجلة وال تقود �إال لطرق م�سدودة؛ فطيب تيزيني ال
يفرق بني ن�ص كتبه ابن كثري يف القرن الثالث الهجري ،وبني ن�ص
كتبه الطربي يف القرن الثامن الهجري.
� ...إن النظر �إىل الن�ص الديني بهذه النظرة يتما�شى متاما
مع اجلدلية امل��ادي��ة ،فلي�س هناك �أك�ثر من تدوين �أر���ض��ي ب�شري
ل�ل�أح��داث �أخ��ذ الحقا �صفة القدا�سة ،لكن التاريخ ميكن قراءته
بطريقة خمتلفة ،وعليه ف���إن النظرة للمقد�س والأ�سطورة �أي�ضا
تختلف .وما قام به �أب��و زيد وتيزيني هو اجتهاد يف نهاية الأم��ر،
قد يخطئ وقد ي�صيب ..وه��ذا التوجه احلداثي يف درا�سة الن�ص
املقد�س مُ�ستمر يف الوجود ،بل �إنه يف تو�سع دائم.
deeko123@hotmail.com
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التوا�صل التجاري يف عهد الدولة العثمانية
ب�سام الكلباين

ال ريبَ � ّأن الدولة الإ�سالمية بلغت �أق�صى ُقدراتها ال�سيا�سية واجلغرافية واالقت�صادية واحلربية يف عهدِ الدولة العثمانية منذ القرن
الثامن حتى القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي ،وقبل الك�شوفات اجلغرافية الكربى؛ كان العامل الإ�سالمي مركزاً للتجار ِة بني ال�شرق
حيث كانت ُ
الأق�صى والأو�سط و�أوروباُ ،
جتول �سفنه ميا َه املُحيطني الهندي والأطل�سي وبحر العرب وبحار العامل متو�سطها و�أبي�ضها
و�أحمرها ،وكانت القوافل مليئة بالب�ضائع لت�ص َل �إىل املوانئ الكربى �آنذاك؛ مِ ْ�ص َر وال�شام والأندل�س و�صقلية وجنوة والبندقية.
مما ال َّ
�شك في ِه �أن �سقوط الق�سطنطينية على �أيدي العثمانيني
و ّ
يف عهدِ ال�سلطان حممد الفاحت كان له �أثره الكبري على حلولِ تغيرّ ٍ
جذري يف خارط ِة التجارة البحرية يف املتو�سط بالتحديد ،فقد �أ ّك َد
�شم�س ال��دي��ن الكيالين يف مقالت ِه “املتو�سط وع�لاق��ات الإ���س�لام
ُ
بالغرب” تلك ُم التحوالت التي حدثت يف البحر املتو�سط الذي كان
حواف
الربط مع مركزية العامل الدينية والثقافية ،فعلى
عن�صر
ِ
ِ
النا�س يتالقون ليتبادلوا املناف َع والأرزاق ،بعدما
هذا البحر كان
ُ
رب التاريخ تقلباتٍ عديدة ك�سيطرة الفينيقيني
�ش ِه َد هذا البح ُر ع َ
ع��ل��ي�� ِه ث��م امل��ق��دون��ي�ين ث��م ال���روم���ان ،ح��ت��ى ت��داول��ت ال�����س��ي��ط��رة بني
البيزنطيني و�آخرها العرب والأتراك.
ُح�سن حممد الثاين �أث��ن��ا َء رغبت ِه يف ال�سيطرة
وك��ا َن الب�� َّد �أن ي ّ
على املتو�سط �أ�سطوله البحري ،فبعدما ّ
ف�ضل العثمانيون التو�سع
�أوروبياً بعد فتح الق�سطنطينية؛ كان ذلك يح ّتم عليهم �إتقان مهنة
�صناع ِة الأ���س��ط��ولِ ال��ب��ح��ري ،ال���ذي ع��� ّد ُه الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ون �شرطاً
�أ�سا�سياً لعبو ِر الدردنيل ولطرد العدو من مناطقِ البحر املتو�سط
ول��ل��م��واج��ه��ة امل��ب��ا���ش��رة م��ع ال��ق��وى الأوروب���ي���ة ال��ت��ي ���س��ادت البحر
لعقود ،ومن �أبرزها الإمرباطورية الرومانية وعلى وج ِه التحديد
ري معظم الدرا�سات التاريخية �إىل �أنّ
جي�شها الأ�سباين ،الذي ت�ش ُ
�أ�سطوله البحري ك��ان الأع��ظ��م يف ال��ق��رون الأخ�يرة املا�ضية ،و�أن��ه
�سب َق كولومبو�س يف الو�صول �إىل الأمريكتني لكن ُه تغا�ضى عنها
الكتفائ ِه جغرافياً.
ال�سلطان
ولي�شرع ال ُعثمانيون يف ال�سيطرة على املتو�سط؛ قام ُ
مراد الثاين بدور ِه على �أكملِ وج ٍه يف بنا ِء نواة الأ�سطول العثماين
من خالل تقليدِ ال�صناعات والطرائق الإيطالية يف بناء ال�سفن،
وم��ن خاللها مت�� ّك��نَ ال ُعثمانيون م��ن ط���ر ِد ال��ب��ن��ادق��ة م��ن مناطق
�ساحلية يف �شبه ج��زي��رة البلقان ،فتنامت ق��وة الأ���س��ط��ول يف عهدِ
أجب
بايزيد الثاين الذي ث ّبتَ نفوذ ُه على �شرق املتو�سط ،بعدما � رَ َ
البنادقة على عقد �صلح عام 1503م ،وكانت تلك مراوغة حكيمة؛
حيث قام بعد ال�صلح ب�إجراء تعديلٍ �شاملٍ للأ�سطول ،وم�ضاعفة
ع��د ِد ُ�س ُف ِن ِه ليتدارك خماطر الظهور الربتغايل وال�صفوي على
اخلليج واملحيط الهندي ،وقد �أكم َل بناء القطع احلديدية واملدافع
احلربية امل�صنوعة من احلديد والربونز وقام مب�ساعدة ال�سلطان
�سليم ملواجهة الربتغاليني.
ويف ال��ق��رن الع�شرين� ،إب��ان ث��ورة ال�سينماَ ،
جنحت هوليوود يف
تزييف
تزييف �أهم مفهومني كانا الأب��رز يف البحار� ،أولهما وقوع
ٍ
كبري يف �شخ�صية بربارو�سا ،فقد عَرفت �أوروبا خري الدين بربارو�سا
يف ع��ه��د ���س��ل��ي��م��ان ال��ق��ان��وين ،ذل���ك ال��ق��ائ��د ال��ب��ح��ري ال���ذي ُو ِ���ص َ��ف
ب���أن�� ُه �أح��د �أع��ظ��م ال��ق��ادة يف ت��اري��خ ال��ب��ح��ار ،حيث الم�س الأ���س��ط ُ
��ول
العثماين يف قيادت ِه ذروت��ه وقوته ومكانته وفاعليته ،ح ّتى جالتِ
�سفنه يف عباب بحار العامل القدمي جميعها .وقد جنحت هوليود
يف جت�سيد بربرو�سا يف �أفالمها على �أ ّن��ه قر�صان قبيح بال رحمة
وب�لا مبادئ �إن�سانية ،وك��ان ذل��ك جل ّياً يف فيلم (Pirates of
 ) the Caribbeanوالذي قام املمث ُل الأ�سرتايل غيوغوري
ر�ش بتج�سيد دوره ،ومن جهة �أخرى ،جنحت �أي�ضاً هوليود يف ربط
لونٍ �أ�سود وجمجم ٍة يف علم القرا�صنة  -مبفهومها احلايل -حيث

�إنّ القر�صنة مل تكن بهذا ال�صيت ،فقد انت�شرت هذه اجلماعات يف
�شمال املغرب العربي وبحر �إيجة حلماية ال�سفن التجارية املحلية،
وت�أمني م�سريها مقابل نقدٍ زهيد.
وي��� ُ
��ص��ف �شم�س ال��دي��ن ال��ك��ي�لاين امل�شهد ال��ب��ح��ري للأ�ساطيل
احلربية العثمانية والأوروبية فيقول “حتت �سطح �أحداث التجارة
يف ال��ب��ح��ر ،ك���ان ه��ن��اك ت�����س��اب ٌ��ق تقني يف ور���ش��ات �أح���وا����ض ال�سفن،
ويف ال��ق��رن ال�ساد�س ع�شر ا�ستمر املتو�سط يف ا�ستعمال ال�سفينة
التقليدية ذات امل��ج��ادي��ف ،م��ن ذوات ال�صفوف الثالثة التي تعلو
ٌ
رجال
بع�ضها ،لذا �سميت (ثالثية) ويقوم بالتجديف عليها عادة
�أ�سرى �أو عبيد ،مبجاديف طويلة ،وت�سمى تلك ال�سفن (ال�شوان)
وت�ستعمل ال�شراع املثلث الكبري عند الإب��ح��ار االع��ت��ي��ادي ،وترمي
من املدفع الثقيل املوجود على �سطحها الأمامي ،وتنطح بكب�شها
ال�ضخم ذي ال��ر�أ���س ال�برون��زي ،ولكنها ال تتمكن من حمل �أرزاق
تكفي لثالثة �أيام �أو �أربعة يف البحر ،وكانت هذه ال�سفينة التقليدية
ال ُ
تزال معتمدة عند العثمانيني والبنادقة يف القرن ال�ساد�س ع�شر،
يف هذا الوقت بد�أ الأ�سبان والربتغاليون �صنع ال�سفن ال�شراعية،
م��ن ع��اب��رات املحيط ذات اجل��ان��ب�ين املرتفعني ،وب��ط��اري��ات مدافع
جانبية ،تعرف با�سم (كرافيل)»
وح ّتى يت�صدى العثمانيون لهذا التفوق التِقني ،ولهذه ال�سفن
امل��ت��ط��ورة ب���د�أوا ببنا ِء �سفن م�شابهة � اّإل �أنّ نق�ص ال��ب��ح��ارة وع��دد
املدربني وا�صطدام النظم اجلديدة بالأط ِر القدمية كان العائق،
فقرر القبطان (بربرو�سا) ف��ور تعيينهِ ،القيام مبا يلزم لتجهيز
�أ���س��ط��ول ج�� ّب��ار ي��ق��ارع ب�� ِه ح�����ض��ارات ���س��ادت ال��ع��امل ل��ق��رون طويلة،
فتعني علي ِه حني �إذنٍ القيام بعدة �أ�شياء ابتداء با�ستعادة املوانئ
الإفريقية التي احتلها الأ�سبان ،واال�ستيالء على اجلزر التي ت�ؤمنُ
للعدو ق��واع��د حربية ،و�إق��ام��ة ح�صا ٍر ب��ح��ري على ط��ول ال�ساحل

الأ�سباين اخلطري ،واالنق�ضا�ض يف النهاية على �أ�سبانيا نف�سها
بالتعاون م��ع امل�سلمني الباقني ه��ن��اك .فهزم بربرو�سا (الع�صبة
امل��ق��د���س��ة) جمتمعة �أم����ام ال�����ش��واط��ئ الإي��ط��ال��ي��ة ،ح��ت��ى ب��ل��غ��ت ق��وة
الأ�سطول العثماين ذروتها بزمنهِ� ،إىل درجة مل ت ُعد فيها �أية نقطة
يف املتو�سط خارج نِطاقِ حمالته.
� اّإل �أنّ املتو�سط مل يكن م�س َرحاً للحربِ فح�سب ،بل كان �أي�ضاً
جِ �سراً قامت علي ِه التبادالت التجارية ،مقاي�ضة املنافع والتبادالت
كو�سيط
الثقافية وال��دي��ن��ي��ة ،ف��ق��د ورث العثمانيون دو َر ال��ع��رب
ٍ
للتجارة ال�شرقية ومب�ش ٍر للإٍ�سالم وناقل حل�ضار ٍة وثقافة �شرقية.
فمن جانبٍ اقت�صادي ،كانت �أوروبا بحاج ٍة ملحا�صيل ال�شرق“ ،ويف
مقدمتها التوابل كالفلفل الأ�سود من املالبار يف الهند ،وزجنبيل
اجلزيرة العربية والهند ،و�سكر ال�شام وم�صر والهند ،والأفيون من
وادي النطرون ،والقرفة من ال�صني ،والعنرب من عُمان ،والنباتات
الن�سيجية كالقطن واحلرير من العجم والعراق وال�شام ،والأقم�شة
وامل�صنوعات الزجاجية والأ�سلحة الدم�شقية ،والياقوت من اخلليج
العربي ،كل هذه االحتياجات ت�صل �أوروبا عرب املتو�سط”.
و�شهد ال��ق ُ
��رن احل���ايل ،ت��وارث��اً اقت�صادياً للح�ضارة العثمانية،
فاملوانئ العربية كميناء دبي ،احتلت مكان ًة اقت�صادية عاملية ،فهو
لعب دو َر الو�سيط بني
مما ال �شك فيه �أن ُه َ
يُ�ص ّن ُف ال�ساب َع عاملياً ،و ّ
���ص��ادرات ج��ن��وب ال�����ش��رق الآ���س��ي��وي وب�ين ال�����ش��رق الأو����س���ط ،كذلك
ميناء �صاللة الذي لع َِب دوراً هاماً يف الواردات الأفريقية للخليج
العربي ،وقد يتحقق للم�سلمني دور الرياد ِة االقت�صادية يف البحار
لو �أتقنوا �أدوار الأج���داد ،يف �إي��ج��ا ِد �سبل توا�صلٍ �أك َ
�ثر ديناميكية،
كالتوا�صل احل�ضاري واالنفتاح الثقايف ،و�أي�ضاً من خالل اتفاقيات
ال�سالم والتفاهم .فهل من �أملٍ قادم لرببرو�سا �آخر بح ّل ٍة عربية؟.
bassam.alkalbani@aiesec.net
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اخل ّيـام عــلى عتبــة احلــق واالتهــام
عبد اهلل العلوي

لقد زخر التاريخ العربي والإ�سالمي ب�شخ�صيات �أثرت ب�شكل كبري يف م�سرية العلوم يف ال�شرق والغرب ،و�أ�صبح لها دور فاعل وباع طويل
ريا من كل �أ�صقاع الدنيا يف الع�صور املتقدمة ،ومن
يف تط ّور العلم يف كل املجاالت الإن�سانية والطبيعية والثقافية ،وقد القت اهتما ًما كب ً
هذه ال�شخ�صيات هو العامل والفيل�سوف والريا�ضي والفلكي وال�شاعر الفار�سي عمر اخليام ،فقد �أُلفت الكتب عنه ،ودُر�ست م�ؤلفاته
وفل�سفاته ،و�صيغت املقاالت حول �شخ�صيته ،ومن الذين اهتموا بهذه ال�شخ�صية اجلوهرية هو يو�سف ب ّكار يف مقالة له عنونها�« :آثار
عمر اخل ّيام العربية و�أهميتها».
هو غياث الدين �أبو الفتح عمر بن �إبراهيم اخل ّيام ،واخل ّيام
هو لقب لأبيه لأنه كان يعمل يف �صناعة اخليام ،ولد عمر اخل ّيام
يف ني�سابور بخرا�سان ما بني  ،1048 – 1038وبد�أ تعليمه يف �إحدى
مدار�س ني�سابور لتعلم القراءة والكتابة ،وملا قوي عوده رحل �إىل
�سمرقند لدرا�سة الريا�ضيات ،ف�أبدع فيها ،و�أخرج لنا ك ًما هائال
من النظريات الريا�ضية ،منها ما �ضمنها �ضمن ر�سالته« :اجلرب
واملقابلة» ،واالهتمام الذي �أواله للمعادالت التكعيبية ،واهتمامه
ب��ال��ت��وازي ون��ظ��ري��ة النِ�سب ،واجل����ذور ،والنظرية الثنائية ،ثم
در�س الفلك فقد عُني مدي ًرا ملر�صد بغداد ،وتعلم اللغة والفقه
وال��ت��اري��خ ،وت���ويف يف ني�سابور م��ا ب�ين  ،1124 – 1123وا�شتهر
برباعيته املعروفة بـ»رباعيات اخل ّيام».
يعد عمر اخل ّيام من الفال�سفة امل�سلمني العظماء ،رغم نفي
الفل�سفة ع��ن نف�سه ،ح��ي��ث ي��ق��ول« :غ��ل��ط ال��ع��دو �إذا زع��م �أن��ن��ي
فيل�سوف ،فاهلل وحده يعلم �أنني ل�ست كما قال� ،أو لي�س يحق يل
على الأق��ل �أن �أع��رف َمن �أنا بعد �أن وجدتني يف دنيا غ ِّم وه ِّم»،
وتن�سب له �أبيات �شعرية قالها يف هذا ال�صدد ،حيث يقول:
زعم القوم �أنني فل�سفي...
طال يف ا�ستقراء الطبيعة در�سي
�أ�أ�سمى كما ادعوا فل�سف ًيا...
�إن تفكرت يف حقيقة نف�سي
قد ذهبت ويف احل�شا�شة مني...
ح�سرات خليبة الآمال
و�ألوف من املعاين دقاق...
مل تقل بعد خيفة اجلهّال
�إال �أن بع�ض الباحثني واملرتجمني لرباعياته ،والدار�سني
لأع��م��ال��ه ق��ال��وا ب���أن��ه ك��ان فيل�سوفا ،وذل���ك م��ن خ�لال م�ؤلفاته
الفل�سفية� ،أهمها خم�س ر�سائل ،واحدة باللغة الفار�سية عنونها
ب��ك��ل��ي��ات ال���وج���ود ،و�أرب�����ع م��ن��ه��ا ب��ال��ع��رب��ي��ة وه����ي ،ر���س��ال��ة ال��ك��ون
والتكليف ،ور�سالة اجل��واب عن ثالث م�سائل� :ضرورة الت�ضاد
يف العامل ،واجلرب ،والبقاء ،ور�سالة ال�ضياء العقلي يف مو�ضوع
العلم الكلي ،ور�سالة الوجود ،فكل ر�سالة من هذه الر�سائل لها
�أف��ك��ار فل�سفية ع��ده��ا الباحثون �أ ّن��ه��ا م��ن الفل�سفة الإ�سالمية
املت�أ�صلة.
�إن �أب��رز الفل�سفات والأف��ك��ار التي ناق�شها اخل ّيام هي فل�سفة
ال��وج��ود ،وه��ي الفل�سفة ال��ت��ي جعلته يف م�شاكل متوا�صلة مع
الإ�سالميني ،و�أبرز هذه الفل�سفات و�أولها الوجود الأخروي وما
بعد امل��وت ،ك��ذا ت��درج امل��وج��ودات ومع�ضلة الكرثة يف الأجنا�س،
كذلك ق�ضية ال�شر يف مقابل خريية اهلل ،وق�ضية القدر واالختيار
وم��ا ي��دور حولها من اجلربية الكونية واجل�بري��ة االجتماعية
وال�سيا�سية ،مما جعلت �أعماله الفل�سفية �أق��ل درا�سة ،ومل يتم
ن�شرها وتلقيها �إال يف زم��ن قريب� ،أي يف �أواخ��ر القرن الثامن
ع�شر وبداية التا�سع ع�شر ،ولكن ما �أ�ضاع اخل ّيام –ح�سب ر�أيي-

كما يقول �أحدهم�« :أن اخل ّيام يتفل�سف بو�صفه فيل�سوفا م�سل ًما،
فيتناول الق�ضايا الفل�سفية ،ويف خلف ّية ذهنه �أنّه م�سلم» ،وهذا
يتناق�ض مع رباعيته حيث يتحدث بو�صفه �إن�سانا فقط.
والرباعيات هي فنُ �شعرٍ فار�سي عُرف به اخل ّيام دون غريه،
وال��رب��اع��ي��ة ه��ي مقطوعة �شعرية م��ن �أرب��ع��ة �أب��ي��ات ت���دور حول
مو�ضوع وف��ك��رة واح���دة متكاملة ،وق��د مت�� ّي��زت رب��اع��ي��ات اخل ّيام
ب����أ ّن���ه���ا ���س��ه��ل��ة ال��ل��غ��ة وامل���ع���ن���ى ،وه����ي حت��م��ل م��ع��اين م���ن احل��ي��اة
واجل��م��ال واحل���ب وال��ت�����س��ام��ح وال��ل�ين ،ف��ه��ي مت�����س �صميم حياة
الب�شر ،وحتتوي على �أ�سئلة الوجود والقدر والزهد ،واحلث على
الف�ضائل الإن�سانية ،ونقد املجتمع وبع�ض �أف��ك��اره الفل�سفية،
مما جعل املت�صوفة يتعلقون بها ،وي�ؤولون �ألفاظها الظاهرية
�إىل �أل��ف��اظ رم��زي��ة ،فقد �أ ّول���وا ال��رو���ض بالدنيا ،وخ��د احل�سناء
باحلقيقة ،واخلمرة مباء احلياة ،و�أنغام العود بالتناغم الأزيل،
واجلداول والأنهار باجلنة ،وهكذا دواليك ،كما �أنهم و�ضعوا لها
خمارج كثرية يف بع�ض الأم��ور التي عدها الإ�سالميون خارجة
عن الإ�سالم.
مل تالقِ فل�سفة و�أفكار اخل ّيام رواجا وا�سعا يف ال�شرق العربي
الإ���س�لام��ي ،وخا�صة الرباعيات ،ومت اتهامه من قِبل التيارات
الإ�سالمية ال�سابقة والالحقة ب�أنه زنديق ،و�أن رباعيته مليئة
بالكفر والإحل���اد والإب��اح��ي��ة ،و�أن �أ�شعاره �أف��ا ٍع �سامة ،وو�صفوه
ب����أن���ه م�����س��ت��ه��زئ ب���ال���دي���ن ،و�أن�����ه ن��ا���ش��ر ل��ل��رذي��ل��ة وال��ف��اح�����ش��ة يف
املجتمع ،وقد �أفتى بع�ضهم بجواز قتله ،و�أم��ام هذه العوا�صف
التي هجمت عليه� ،أدى به �إىل �أن يذهب ملكة لأداء احلج ثم عاد
لني�سابور وعا�ش فيها �إىل �أن وافته املنية ،وقد ا�ستدل املتدينون
بذلك ب�أبيات �شعرية كثرية ومن ذلك يف قولهم �أنه مدح اخلمرة
بقوله:
ا�شرب الراح فهي روح الروح...
بل�سم النف�س واحل�شى واملروح
و�إذا دهاك طوفان ه ّم...
فاجن فيها فذي �سفينة نوح
وكذا �إنكاره للبعث ،حيث يقول:
قم يف غارة الآ�سى مبكرا...
وادع بها وردية الدجى
فل�ست يا هذا غبي ع�سجدا...
حتى توارى يف الرثى وتخرجا
ويف قولهم �إنّه دعا للإباحية يف قوله:
ما ا�سطعت كن لبني اخلالعة تابعا...
واهدم بناء ال�صوم وال�صلوات
وا�سمع �إىل اخل ّيام خري مقالة...
ا�شرب وغن و�سر �إىل اخلريات
وب��ه��ذا ع��دوه ك��اف��را وخ��ارج��ا م��ن ال��دي��ن ،وع���ززوا قولهم� ،أن
اهتمام الغرب الأورب��ي ب�أفكاره وفل�سفته ورباعيته ب�سبب �أنها

تدعو للخالعة وامل��ج��ون ،ون�شروا ه��ذه الأف��ك��ار يف ال���دول التي
ا�ستعمروها.
وي��ب��دو م��ن اجل��دل ال�سابق �أن هناك فهما خاط ًئا لرباعيات
اخل�� ّي��ام م��ن ق��ب��ل املتع�صبني  -ول�����س��ت ه��ن��ا يف م��ق��ام امل��داف��ع وال
املنا�صر -فكما يقال ناقل الكفر لي�س بكافر ،ولو تتبعنا الأدب
العربي لوجدنا �أنّ هناك م��ن ال�شعراء م��ن تغنوا باخلمرة �أو
ذكروا جمال�س الغناء� ،أو ذكروا �أ�شياء مل يفعلوها� ،أو مل يروها،
ومنها ّ
ب�شار بن ب��رد ،حيث ي�صف احل��رب وك�أنه يراها رغ��م �أنه
�أعمى ،فيقول:
ك�أن مثار النقع فوق ر�ؤو�سنا...
و�أ�سيا َفنا ،ليل تهاوى كواكبه
وم��ن ال�ت�راث ال��ع��م��اين ال�����ش��ع��ري ،ال�شاعر را���ش��د احلب�سي يف
مدحه لقيد الأر�ض رغم �أنه �أعمى ولكنه ي�صف خيوله فيقول:
ت�سعون �ألف ح�صانٍ من كرائمها...
ري ال ِرماك فما يف قولنا وه ُم
غ ُ
ثم �إن بع�ض الباحثني يقول ب�أن هناك �أبياتا كثرية يف رباعيات
اخل�� ّي��ام مغلوطة ،ومن�سوبة للخيام زورا وبهتانا ،كيف ال وهو
القائل:
�أ�صوم عن الفح�شاء جه ًرا وخفية...
عفا ًفا و�إفطاري بتقدي�س فاطري
وكم ع�صبة �ضلت عن احلق فاهتدت...
بطرق الهدى من في�ضي املتقاطر
�إن اخل ّيام من ال�شخ�صيات ال�شرقية التي هُ �ضم حقها ب�سبب
التع�صب ال��دي��ن��ي الأه����وج ،فقد ُح���ورب ح��ر ًب��ا �شنيعة ،و���شُ �� ِّوه��ت
�سمعته و�أخ�لاق��ه ،وان��ت��م��ا�ؤه لدينه ،مثله مثل بق ّية الفال�سفة
امل�سلمني �أم��ث��ال اب��ن ر�شد واب��ن �سينا وال��ف��اراب��ي وغ�يره��م ،وقد
تلقفته �أوروب���ا بذراعيها ،وترجمت �أعماله للغات ال��ع��امل ،وقد
خُ �صت الرباعيات بالرتجمة �أك�ثر من م�ؤلفاته الأخ���رى ،فقد
مت��ت ترجمتها لأك�ثر م��ن ثالثني لغة يف ال��ع��امل �أول��ه��ا ترجمة
ال�شاعر الإجنليزي �إدوارد فيت�سجريالد ،فقد ترجمها برتجمة
نرثية حرفية ،وترجمة �شعرية ،كذا ال نن�سى دور توما�س هايد
ال���ذي ت��رج��م رب��اع��ي��ة واح����دة �إىل ال�لات��ي��ن��ي��ة ،وم���ن اهتمامهم
باخليّام كونوا ناديا �أ�سموه با�سمه يف لندن ،والذي بدوره جذب
القامات الأدب��ي��ة والفكرية ،وب��ه��ذا ال��ن��ادي ذاع �صيت اخل�� ّي��ام يف
الأو���س��اط الأدب��ي��ة الأمريكية والأمل��ان��ي��ة ،كما �أث��ر على �أ�صحاب
مدر�سة «ما فوق العقل» �أمثال لوجن فيلو و�أم�ير �سون وديفيد
ثوروو.
ختاما :يجب �أال نقلل من قيمة العلماء واملفكرين والفال�سفة،
فهم ماء احلياة ،وبهم ت�ستقيم املجتمعات ،وما تركه لنا اخل ّيام
من نظريات يف الريا�ضيات والفلك والعلوم والفل�سفة لهو كفيل
�أن نعطيه قدره ومقداره احلقيقي من اهتمامنا به.
abdlla1991@gmail.com
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اخلطاب الغربي لـ� 11سبتمرب� ..إرها�صات و تراكمات

ابتهاج يون�س

كان يا مكان منذ القرن التا�سع ع�شر � ..شعوب ب�سيطة لها خ�صو�صيتها الثقافية التي ُت ّ�سري حياتها اليومية ،وحتكم تفاعالتها مع الآخر بكل ترحيب وح�سن نية .ومن تلك ال�شعوب �شعب الهند ،حيث كان ي�سودها احلكم
املغويل الإ�سالمي ،والذي احتوى �أغلب �أطياف الهند من كل الأديان ب�أقل قدر من القمع .كان الزوار الربيطانيون يرتددون هناك ،يعي�شون معهم ويلب�سون مالب�سهم وي�شاركونهم طقو�سهم املختلفة.
ولأن املجتمع الهندي يجمعه العن�صر «ال�صويف» و�إن اختلفت دياناته ،فكانوا متقبلني للجميع ،ف�سمحوا للربيطانيني بالتعاي�ش معهم اقت�صادي ًا وديني ًا وببناء كنائ�سهم والتعبد فيها �-إىل �أن ظهرت على حقيقتها بعد
�أن امتد نفوذها وحتولت �إىل التخطيط الإمربيايل بدخول ع�ساكرها ،عندها ثار الهنود وظهر وجههم الآخر عندما تع ّلق الأمر ب�أر�ضهم وكيانهم ،فن�شطت احلركات الوطنية يف حترير الهند با�سم الدين حتى ال ت�سمح
با�ستغالل ت�سامح جمتمعها ،ومنها احلركة الوهابية التي كانت رائجة يف تلك املرحلة .حت ّول ال�صراع يف الهند بني قوات جوردن الربيطاين والدراوي�ش املنتقمني لتحطيم �شركة الهند ال�شرقية وطرد الع�ساكر الدخيلة.
ويف م��ك��ان �آخ���ر «ال�����س��ودان» دخ��ل��ت بريطانيا ل�ل�أه��داف ذات��ه��ا وبالتكتيك نف�سه
وحدثت جمازر �أودت بحياة ال�سودانيني ،حتى ظهرت حركات التحرر الوطني بحافز
الدين ومنها احلركة املهدية بقيادة حممد �أحمد املهدي الذي �أخذ راية التفاو�ض
واحلرب ،ومنها �أ�صبح بكاريزميته قائ ًدا روحيًا لل�سودانيني ،وفر�ض نظامًا �إ�سالميًا
مت�شد ًدا ال يقبل امل��رون��ة ،وجن��ح يف هزمية ال��ق��وات الربيطانية م��رات ع��دي��دة .ويف
فل�سطني حيث يتعاي�ش امل�سلمون واليهود وامل�سيحيون ب�سالم ،دخل لوران�س العرب
ً
مفاو�ضا مل�ساعدتها يف التخل�ص من الهيمنة الرتكية ،وبالطبع لكل �شيء مقابل،
وك��ان مقابله اال�ستعمار ،ومنها قامت بريطانيا و�أوروب��ا بتهجري يهودها وبقاياها
�إىل هناك على �أ ّن��ه��ا الأر����ض امل��وع��ودة كمكاف�أة منها وللتخل�ص م��ن م�سوخ احل��رب
العاملية ،ومنها ثار الفل�سطينيون وظهرت جماعاتهم التحريرية الدينية امل�سلحة
ومنها كتائب الق�سام؛ ملقاومة اال�ستعمار� .أ�صبحت فل�سطني � ً
أر�ضا خ�صبة لل�صراعات
ال��دي��ن��ي��ة ب�ين ���ش��ع��ب��ه��ا ،ف��ق��د وح���دت ب�سبب ال��ف�تن ،ف���أ���ص��ب��ح امل�����س��ل��م��ون ���ض��د ال��ي��ه��ود
وامل�سيحيني ب�سبب ال�صهاينة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ال نن�سى ق�ص�ص كل من م�صر ودول
املغرب العربي ،و�سوريا ولبنان والعراق ،و�إيران و�أفغان�ستان و�إيران واخلليج العربي،
فغالبها مت�شابهة ومتزامنة ،متهد لأحداث � 11سبتمرب وتب�شر بها ،لكن املقام ال ي�سع
ل�سرد تلك اجلروح وتفا�صيلها.
م��ن��ذ ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن ت�����س�� ّي��دت �أم��ري��ك��ا ال��ع��امل وح�� ّل��ت حم��ل ب��ري��ط��ان��ي��ا – عن
طريق غاراتها ،من تهجري الأفارقة �إىل حرب فيتنام وقنبلة هريو�شيما والتدخل
يف ���ش���ؤون ال���دول الأخ���رى ب��ه��دف امل�����س��اع��دة ون�شر ح��ق��وق الإن�����س��ان والدميقراطية
وحماربة الإرهاب وجماعات التطرف بالتفاو�ض ،ومدت ا�ستثمارها ب�شركات متعددة
اجلن�سيات وعابرة للقارات لإح��داث التنمية وفر�ض الديون .وقد تفوقت يف املجال
االقت�صادي التكنولوجي ،و�أ�صبحت ت�صدرها للعامل كرائدة ومنها بد�أ نظام عوملتها
الثقافية لفر�ض تفوقها على كل �شيء ،وبد�أت مبقارعة رو�سيا بحرب باردة ،وكانت
مناف�سة �سيا�سية يف ال�سيطرة على دول ما وراء النهر.
كانت �أفغان�ستان هي املحور الأ�سا�سي لأحداث � 11سبتمرب  ،2001حيث ن�شطت
فيها احلركات الإ�سالمية �ضد اال�ستعمار ال�سوفييتي ،وبعدها الهيمنة الأمريكية،
فظهر فيها تنظيم القاعدة يف طالبان ،ومت ممار�سة العنف فيها با�سم الدين على
اخلارج والداخل للأ�سف .ف�أ�صبحت تنبذ املدنية واحلداثة الغربية وتطبق احلدود
على كل من متثلها .وبح�سب م�صادر �أمريكا للحدث ُ�ضرب ب��رج التجارة العاملي،
ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بطائرة .نتج عن ذلك  2973قتيالو24
م��ف��ق��ودا ،وب��ع��ده��ا ات��خ��ذت �أم��ري��ك��ا اجت��اه ال��رد ب��ال��ع��دوان على �أفغان�ستان ،وت�شريع
دخول قواتها للعراق بهدف حماربة الإرهاب .ومن تلك احلادثة �ض ّج العامل الغربي
بالتحري عن الفكر الإ�سالمي و�إ�صدار الأحكام ب�أنه �أ�سا�س الإرهاب ،وبد�أت الرقابة
ال�شديدة على احل���دود وامل��ط��ارات ،ومت اعتقال الكثري م��ن النا�شطني ال�سيا�سيني
الإ���س�لام��ي�ين امل��دن��ي�ين وامل�شتبه بهم ���س��واء ك��ان لهم �صلة �أم لي�س لهم �صلة ،ومت
تعذيبهم يف �سجن غوانتنامو و�أب��و غريب .مت الت�ضييق على حريات املدنيني من
امل�سلمني يف �أمريكا ،من نواحي متعدده ون�شط الأع�لام يف ت�شوية �صورة الأ�سالم
امل�ساجد و�إذا جئنا للمفكرين ،يذكر الباحث عبد اهلل ال�سيد ول��د �أب��اه �أن اخلطاب
الغربي حول الإ�سالم انق�سم الجتاهني:
�أو ًال:النموذج اال�سرتاتيجي:
تركز على خارطة العامل بعد � 11سبتمرب ،وقد توزعت يف ثالثة حتليالت:
اعتبار احلدث بداية مدة جديدة ،وهي �صرخة ال��دول النامية يف وجه الهيمنة
الغربية بالعنف الأعمى والإرهاب املنفلت من كل قيد.
ت�صور �أنها خطة خمابراتية مدبرة بخلق عدو «الإره��اب الإ�سالمي» للتدخل يف
�ش�ؤون الدول الأخرى ،والولوج لها ع�سكريا.
�إبطال فكرة الدولة الأح��ادي��ة املهيمنة ،و�إبطال مفهوم احل��رب التقليدية التي

تركز على العنف الع�سكري -با�ستخدام �أ�ساليب �أخ��رى للحرب مبقدمات �سيا�سية
واقت�صادية وثقافية متهد ل��ذل��ك .ومنها ظهرت نظرية «احل��رب ال��ع��ادل��ة» ،والتي
تربر الإرهاب على �أنه ردة فعل ،والتدخل الع�سكري لأمريكا عدل ،وانت�صار حلقوق
�ضحاياها.
وبرزت يف هذا النموذج مقولة نهاية التاريخ لفوكوياما بالتحدي املهزوم ،ومقولة
�صراع احل�ضارات لهنتنجتون باخل�صم املنظور ،ومقولة الع�صر الو�سيط اجلديد
لآالن مينيك الذي و�ضح العامل العرقي والإثني يف ال�صراعات الدولية وما يخلقه
من فتنة و�شقاق .لن ن�ستعر�ض تلك النظريات يف مقالنا ولكن �سرنكز على العامل
اجليو�سيا�سي للحدث الذي �أثر على العامل �سيا�سيا واقت�صاديا حيث حتوّل اخلطاب
الغربي يف اجتاهني:
مفهوم احلرب اال�ستباقية «الإجها�ضية» الذي متت �صياغته يف  2002يف خطاب
االحت�����اد ،ح��ي��ث حت�� ّول��ت ال��ب��ل��دان الإ���س�لام��ي��ة �إىل خ��ط��ر دويل الب���د م��ن حم��ارب��ت��ه
وت�ضمينها يف الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة احل��رب��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ،وذل���ك بت�صدير من��ط احل��ي��اة
الأمريكية والتدخل يف ال�سيا�سيات الأخرى ب�أ�سماء التعددية الثقافية والدميقراطية
واللبريالية والإ�صالح الديني واالجتماعي وحقوق الإن�سان.
ت�����ص�� ّدع ال��ع��امل �إىل ث�لاث��ة �أق��ط��اب بح�سب مواقفها م��ن امل��ل��ف الإ���س�لام��ي ،وهي
ت�ت�راوح ب�ين التوجه للتو�سع ال��ر�أ���س��م��ايل يف �إط���ار العوملة (�أم��ري��ك��ا) ،واجت���اه ثقايف
يحاول التطبيع مع امل�سلمني لأه��داف��ه (رو�سيا) ،واجت��اه �سيا�سي يف حماولة �إع��ادة
الهيمنة الع�سكرية (�أوروبا).
ثانيا :النموذج الثقايف
يرتكز اخلطاب على نظرية «�صدام احل�ضارات» لهنتغتون ،ونظريته ال تختلف
ع��ن من��اذج الفكر ال�سيا�سي الأخ���رى يف حتليل ال��ن��ظ��ام ال���دويل اجل��دي��د .واجل��دي��ر
بالذكر �أن��ه �أ ّك��د عدة م��رات �أن ظاهرة الإره��اب مهما بلغ �أوج��ه� ،إال �أن��ه لي�س عمال
ح�ضاريا و�إن كانت خلفياته دينية وثقافية – فهي ال تعرب عن موقف قيمي .وما
ح��دث �أن ال�سا�سة والإع�لام��ي�ين وامل�����س���ؤول�ين �أخ��ذوه��ا حجة وجعلوا منها براديغم
�شائعا لتف�سري تلك الأح��داث .ولو الحظنا من تبنى هذا املنظور ،ف�سيظهر لنا �أنها
املجموعات الأ�صولية يف العامل الإ�سالمي ،والتيار اليهودي املتطرف ،والإحيانية
الإجنيلية يف �أمريكا واليمني الراديكايل يف �أوروب��ا .ما يجمع بني تلك التيارات هو
التع�صب واالنغالق و�أن لها م�شروع �سيا�سي مل ينجح.
ويف عهد بو�ش جنحت تلك التنظيمات املت�شددة يف ال�سيطرة على مراكز القرار
يف �أمريكا واخرتاقها؛ فوجهت ال�سيا�سات نحو رب��ط �أح��داث � 11سبتمرب بالثقافة
الإ�سالمية .و�سيطرت على اخلطاب الإعالمي.
�أمثلة:
« �إن الهجمات ال��ت��ي تعر�ضت لها وا�شنطن ون��ي��وي��ورك ح��رب حقيقية منظمة
�ضد منط احلياة الأمريكية ونظام احلرية القائم عليه» هرني ك�سنجر – �صحيفة
وا�شنطن بو�ست 2001/9/13-
«�إن الغرب كله مهدد عرب رم��وز احلداثة الأمريكية الأك�ثر تقدما» – �صحيفة
الربليكا الإيطالية.
�أفا�ضت ال�صحيفة الرو�سية يف ا�ستعادة نظرية هنتجتون والتجريح بكلمات نابية
وهي بحد قولها «ال�صراع املتجذر العميق يف القيم الإ�سالمية والنموذج امل�سيحي
الغربي».
ه���ذا غ�ي�ر امل����ؤل���ف���ات ال��ف��ج��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ن�����ش��ر يف ه���ذا امل���ج���ال ،وال ي�����س��ع امل��ق��ام
ال�ستطرادها ،ولكن ميكن ت�صنيف الأدبيات يف هذا املجال الجتاهني:
االجتاه اال�ست�شراقي التقليدي :عرف الغرب مدة انتعا�شة جديدة لهذا املجال،
وقد عاد امل�ست�شرق برنارد لوي�س بقوة للأ�ضواء و�شرح �أزمة االنف�صام بني الإ�سالم
واحل�ضارة احلديثة ،ويرجع «�إرهابها» �إىل عدم ا�ستكمال م�شروع النه�ضة الإ�سالمية،

وم�شاكل يف الت�أويل يف العالقة بني الدين والدولة.
االجتاه النقدي :ي�صور املواقف مبفاهيم علمية حتلل جتارب الديانات ال�سماوية
وت�ؤهلها للحداثة ،ومن �أبرز ك ّتاب هذا االجتاه حممد �أركون وجوزيف مايال اللذان
ي��رج��ع��ان �أزم���ة امل�سلمني وال��غ��رب �إىل ت���أخ��ر امل�سلمني يف تطبيق امل��ن��اه��ج النقدية:
الأنرثبولوجية ،والل�سانيات يف درا�سة الن�صو�ص ،فت�سود النزعات الن�ضالية والعنف.
تعقيب:
الق�ضية كخطاب غربي نحو الإ���س�لام مت�شعبة ج��دا ،ولها �إره��ا���ص��ات تاريخية
وتراكمات �صنعت تلك الأحداث ،فال ميكن �أن نحلل املو�ضوع ونرجعه لقطب واحد
مهيمن «الغرب» مع �أن��ه �أح��د الأ�سباب ،فالرتبة يف البالد الإ�سالمية كانت خ�صبة
لذلك ،وال�سيما بعد تراجع االجتهاد الإ�سالمي  -مما �أدى �إىل ان�سحابه من الواقع
�شاء امل�سلمون �أم �أبوا.
ف��الأ���ص��ول��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة ح���ددت م��ن��اه��ج ال��ف��ك��ر الإ���س�لام��ي لتق�صره ع��ل��ى ال��وع��ظ
والتلقني ،والتحمي�س العاطفي للجهاد دون تطويع ه��ذا املفهوم ملعطيات احلياة
الواقعية ،فما زالت تعني االقتتال يف ع�صر حتددت فيه �أ�ساليب احلماية بالقانون
ونظام الدولة بدال من القبيلة والع�شرية ،فاختلط على امل�سلمني املا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقبل ،فلم ُت��ط��وَع مفاهيم اجل��ه��اد مبعنى امل�شاركة يف املجتمع باتخاذ القرار
واملبادرة يف الأعمال اخلريية وامل�ساهمة يف املجتمع املدين وتعزيز الكفاءة يف العمل.
ن��اه��ي��ك ع��ن ال��ع��ن��ف ال�لام��رئ��ي ال���ذي ت��ظ��ه��ر ع�لام��ات��ه يف ال����دول الإ���س�لام��ي��ة بعدم
تطبيقها حقوق الإن�سان �إال �إن �أتى �ضغط دويل لتطبيقها عنوة ،فتتحالف ال�سيا�سة
مع الدين لتتخذ موقفا �ضد «حقوق الإن�سان» كونها قيما غربية ،لتربر عنفها على
اجلماهري ،فت�صبح العلمانية اختيار النخب ،وال�سلفية اختيار اجلماهري.
تلك ال�ترب��ة الثقافية الرنج�سية وغ�ير النا�ضجة يف دفاعاتها �ضد اال�ستعمار
الغربي وحتايالته �أدت �إىل ظهور �أحداث � 11سبتمرب .وبها ا�ستغلت القوى الغربية
للتكري�س يف �شعبها �أن الدول الإ�سالمية �إرهابية وت�ستهدف حياتهم .مل تفرق بني
املقاومة والعدوان� ،أو العنف املحرر والعنف القاهر .فهي يجوز لها �أن تكيل مبكيالني
ب��ط��رد �شعب امل��اي��ا م��ن �أم��ري��ك��ا وا�ستغالل ق��ارة �أفريقيا وتهجري �سكانها وتن�شيط
جتارة الرقيق ،ومن ثم ت�أتينا ب�شعارات الإن�سانية ،وحقوق الأف��راد متنا�سية حقوق
املجتمعات باحلرية وتقرير م�صريها� .إن التمركز حول الذات الذي خلقه التاريخ
الغربي واحلمالت اال�ستعمارية وخطاب التح�ضر �أدى �إىل تقرير املكانات الدولية
وتق�سيم العامل �إىل متخلف ومتح�ضر ،ودرجات بعامل �أول وثاين وثالث.
واخلال�صة من �أ�صل ال�صراعات هو �صراع «ثروات» قائمة على الطمع يف املوارد
�أي��ا ك��ان��ت ،ف��م��اذا يريد ال��غ��رب م��ن الهند �سوى ث��روات��ه��ا وطاقتها الب�شرية؟ وم��اذا
ي��ري��دون م��ن ال�����س��ودان وامل��غ��رب العربي ���س��وى مناجمها ال��زراع��ي��ة؟ وم���اذا ي��ري��دون
من �أفريقيا وامل��اي��ا �سوى ذهبها؟ وم��اذا ي��ري��دون من �أفغان�ستان وباك�ستان و�إي��ران
�سوى بيئتها النووية اخل�صبة؟ �أما ال�صراعات الدينية والثقافية ما هي �إال �أ�شكال
وو�سائل تتج�سد فيها تلك ال�صراعات لتحقيق الأه���داف .ومنها مت خ��داع ال�شعب
الغربي الب�سيط و�أدجلته بهذا ال�صراع؛ ليتم تر�سيخه كنوع من الع�صبية وبالتايل
ينعك�س على متا�سك �أفراده وت�ضامنه مع ال�سيا�سة ،فتم بث ذلك عن طريق الإعالم
وال�سينما ،وم��ا زال���ت ه��ذه احل��ادث��ة ت���ؤث��ر يف ال����ر�أي ال��ع��ام الأم�يرك��ي �إىل ال��ي��وم يف
انتخابات الأح��زاب ال�سيا�سية ،وم��ازال احل��زب اجلمهوري املحافظ ال��ذي كان بو�ش
االبن ع�ضوا فيها يو�صم بهذه احلادثة مما �أدى �إىل عدم انتخابه ملرة �أخ��رى وفوز
احل��زب الدميقراطي ب���أوب��ام��ا .ويف ه��ذه الأي���ام ت�سود هوليوود ب���أف�لام ت�برر موقف
�أمريكا بعد � 11سبتمرب م��ن ال��ع��دوان على ال��ع��راق و�أفغان�ستان ،خ�لال �شهرين مت
ع��ر���ض �أف��ل�ام Camp X-rayو  Boys of Abu GharibوAmerican
 ،Sniperوذلك لأنها مدة االنتخابات.
ibtehaj.i9@gmail.com
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اللغة العرب َّية و َد ْورها احل�ضاري
نا�صر احلارثي

ُ
تنبعث من احلياة اجلمعية ،وهي و�سيلة �ضرورية للتفاهم
الكاتب محُ َّمد عطوات َح ْول ن�ش�أة اللغة العربية وتطورها ،وذكر �أ َّن اللغة
حتدَّث
ُ
ٌ
وتاريخي
ارتباط ثقا ٌّيف
وتبادل الأفكار؛ فهي لي�ست غاية لذاتها ،بل و�سيلة ونظام يتل َّقاه الفرد من جمتمعه ،وارتباط اللغة بالإن�سان
ٌّ
ربز �أهمية اللغة العربية -والتي تعترب �إحدى �أهم اللغات يف تاريخ الب�شرية-
وفكريٌّ  ،ومنها ي�ستمدٌّ الإن�سان �شعوره ووعيه القومي ،وت ُ
بارتباطها بالكتاب املقدَّ�س ،رغم �أ َّن القر�آن مل ي�ستخدم لفظ لغة ،بل كلمة ل�سان كقوله تعاىل « ِبل َِ�سانٍ َع َر ِب ٍّي ُم ِبني» �سورة ال�شعراء(.)195
� ...إ َّن �أق�����د َم �آث����ار ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة -وال���ت���ي ت��ن��ت��م��ي �إىل ال��ل��غ��ات
ال�سامية -ال يتعدَّى القرن اخلام�س قبل امليالد؛ لذا ال نعلم كثريا
ح��ول ن�ش�أة اللغة وت��ط��وره��ا ،وعلى � َ��ض�� ْوء الآث���ار التي و�صلت �إلينا
يمُ كننا تق�سيمها �إىل العربية البائدة وال��ت��ي ت�سمى �أي�ضا عربية
النقو�ش وال��ت��ي كانت ت�ستوطن �شمال احل��ج��از ،والعربية الباقية
التي ن�ش�أت يف احلجاز وال تزال م�ستمرة كلغة �أدب وفكر وح�ضارة
للأمة العربية ،كما يعتق ُد ُ
بع�ض اللغويني �أ َّن الكلمة يف اللغة ن�ش�أت
من حرفني ،يف حني يرى فريق �آخر �أنها ن�ش�أت من ثالثة �أحرف،
ث��م ت��ط��وَّرت م��ن خ�لال زي��ادة �أو ح��ذف �أو قلب �أو �إب���دال �أو �صبغة،
�أو غاية� ،أو فكرة دون �أختها� ..إ َّن تطوُّر اللغة يعتمد على عوامل
اجتماعية تتعلق بح�ضارة الأم���ة و�أن�شطتها الثقافية والفكرية
والعملية ،وم��دى ت���أث��ره��ا باللغات الأخ���رى وال��ع��وام��ل اجلغرافية
وانتقال اللغة من ا َ
ال�سلَف ،وكذلك طبيعة اللغة نف�سها
خللَف �إىل َّ
وحجم قابليتها للتغري والتطوير.
لقد ك��ان ل��ل��ق��ر�آن ال��ك��رمي واحل�����ض��ارة الإ�سالمية ال��� َّد ْور الكبري
انعك�س على اللغة
النتقال الأم��ة من ال��ب��داوة �إىل احل�ضارة؛ مما
َ
و�أدَّى �إىل تهذيبها وارت��ق��اء �أ�ساليبها فتلج�أ �إىل امل��ج��از يف اللفظ
وت�����س��ت��ب��دل ال��ك��ن��اي��ة ب�����ص��ري��ح ال���ق���ول؛ م��ث��ل :ال�� ُق��ب��ل ال���دب���ر ،ق���ارب
الن�ساء�...إلخ ،ولقد ت�أ َّثرت اللغة العربية �سابقا بالآرامية فاكت�سبت
منها بع�ض امل�صطلحات والتي ارتبطت مبنتجات ال�صناعة و�ش�ؤون
التفكري الفل�سفي واملت�صلة مب��ا وراء الطبيعة؛ م��ث��ل�« :شيطان،
�سكني� ،سارية�...إلخ» .ولكن بعد نهو�ض احل�ضارة الإ�سالمية كان
للفتوحات الإ�سالمية ال��دور الكبري يف ت���أث�ير اللغة العربية على
لغات �أخ��رى كالفار�سية ،وكذلك �أدَّت �إىل ن�ضوب لغات كالآرامية

والقبطية وال�برب��ري��ة .اللغة العربية كغريها من اللغات تخ�ضع
لقوانني ال�سنن الكونية من خالل متغريات داخلية وخارجية� .أما
املتغريات الداخلية -مثل اللحن -فريى رم�ضان عبد التواب �أنه
«خمالفة العربية الف�صحى يف الأ�صوات� ،أو يف ال�صيغ� ،أو يف تركيب
اجلملة وحركات الإعراب� ،أو يف داللة الألفاظ» .وجن ُد من التعريف
�أ َّن اللحن هو ابتعاد العامية عن الف�صحى ،ويُقال �إ َّن �أول ما ظهر
اللحن كان يف عهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم؛ فقد روي �أن رجال
حلن بح�ضرته ،فقال�« :أر�شدوا �أخاكم فقد �ضل» .ونتيجة الت�صال
العرب باحل�ضارات الأخرى وانت�شار اللحن و�شيوع اخلط�أ مت و�ضع
علم النحو ،ومن التغريات �أي�ضا اللهجة وهي يف اال�صطالح العلمي
احلديث «جمموعة من ال�صفات اللغوية تنتمي �إىل بيئة خا�صة،
وي�شرتك يف هذه ال�صفات جميع �أفراد هذه البيئة» .وجن ُد يف وقتنا
احلا�ضر تعدُّ د اللهجات وتباينها ،من املغرب العربي حتى امل�شرق،
بل وجند �أبناء الوطن الواحد ال ي�ستطيع �أه��ل ال�شمال فهم �أهل
اجلنوب؛ مما يُ�ضيف حتديا كبريا للغة العربية يف الوقت الراهن.
كذلك من التغريات ،جند كلمات متعددة اال�ستخدام مع زمن
م��ع�ين ت�����ص��ب��ح خم�����ص�����ص��ة م��ث��ل ك��ل��م��ة ج���ري���دة ،وال���ت���ي ك��ان��ت تعني
«اجل��ري��دة م��ن اخليل جماعة م��ن اخليل ج��ردت م��ن �سائر اخليل
لأم��ر م��ا ،واجل��ري��دة �سعفة طويلة وق��ي��ل :ه��ي النخلة كالق�ضيب
ل��ل�����ش��ج��رة» ،وق���د �أ���ص��ب��ح��ت الآن ت�ستخدم غ��ال��ب��ا مبعنى �صحيفة،
وكلمات يت�سع معناها مع الزمن �أو تنح�سر وت�ستخدم عو�ضا عنها
كلمات �أكرث تخ�ص�صية� .أما �صراع اللغات فالرتباط اللغة بالكائنات
احلية وثقافتها وهويتها؛ فهي تدخل يف �صراعات ال�شعوب ،وتكون
ال��ن��ت��ائ��ج م��ت��ف��اوت��ة تبعا �إىل م��ق��وم��ات ال��ل��غ��ة نف�سها وك��ذل��ك الأم��ة
ومدى رقيها احل�ضاري وقدرتها على فر�ض ح�ضارتها وقوتها؛ لذا
يفر�ض املنت�صر لغته وتت�سع رقعة لغته� .أما �إنْ كانت احل�ضارتان
املت�صارعتان يف حالة �ضعف وان��ح��ط��اط ،فيغيب اجل��ان��ب النوعي
وت�سود اللغة التي حتمل عددا �أكرب من الناطقني بها ،هذا يف حالة
ال�صراع ،ولكن هناك ت���أث��رات كثرية على اللغة جندها من خالل
ن��زوح جمموعة كبرية من ال�سكان �إىل منطقة معينة حاملني
معهم ث��ق��اف��ة ول��غ��ة م��ع��ي��ن��ة ،وجن���د ذل���ك يف منطقة
اخلليج العربي من خالل العمالة الآ�سيوية
الكبرية ،والتي �أ َّثرت على ال�سكان

ودفعتهم �إىل ا�ستخدام كلمات ج��دي��دة ،فكما ك��ان ي��روى ع��ن زي��اد
قوله�« :إن املرا�ضع من املوايل قد �أف�سدوا �أ ْل�سِ َن َة الذين �أر�ضعنهم
ُ
ينطبق علينا يف ال��وق��ت احلا�ضر؛ حيث
م��ن ال��ع��رب» .وه��ذا الأم��ر
انت�شرت العمالة الآ�سيوية يف البيوت اخلليجية ،م��ع وج��ود ف��ارق
حيث مل نعد م�صدِّرين للح�ضارة واللغة العربية.
 ...ت�لاق��ح ال��ل��غ��ات يتع َّلق ع���ادة ب��امل��ف��ردات ،خا�صة فيما يرتبط
بحركة التبادل بني اللغات؛ ل��ذا جند �أ َّن اللغات الأوروب��ي��ة �أخ��ذتْ
ري من الكلمات العربية ،والتي ارتبطتْ بالتبادل التجاري؛
الكث َ
مثل :الليمون والزعفران ،وال�سكر ،والكافور ،والقهوة ،والقطن.
�أما القواعد و�أ�ساليب ال�صوت ،في�صعب انتقالها بني لغة و�أخرى،
ك��ذل��ك ع��ن��د درا���س��ة ت��ط��ور ال��ل��غ��ة جن��د �أ َّن ل��ل��أدب وال�ترج��م��ة دورا
كبريا؛ فاللغة مثل الوعاء ،وكلما زاد ر�صيد اللغة -وذلك من خالل
�إحياء الأدب��اء والعلماء مل�صطلحات� ،أو قيامهم ب�إنتاج م�صطلحات
جديدة عن طريق الإنتاج العلمي والفكري والأدبي -كل ذلك يُ�سهِّل
من مهمة حفظ اللغة وتعليلها وتو�سيع نطاقها وتكملة نق�صها
وتهذيبها من وحي املفردات والقواعد والأ�ساليب وت�سجيل �آثارها
وا�ستخدامها يف خمتلف فروع الكتابة والت�أليف ،كما �أ َّن للرتجمة
ال���دور ال��ب��ال��غ يف انت�شار اللغة وا�ستخدامها يف خمتلف امل��ج��االت
العلمية واحلياتية؛ فالرتجمة �إحدى �أهم و�سائل االنت�شار ونهو�ض
اللغة.
� ...إ َّن �أه َّم التحديات التي تواجه اللغة العربية �أ َّن عامة النا�س
ال�شخ�ص يتحدَّث مع النا�س يف ال�سوق
ال تتحدث الف�صيح؛ فتجد
َ
والعامل و�أ�سرته بالعامية فريكز على الفكرة ،ولكن عندما يقف
�أم���ام اجل��م��ه��ور مثل املعلم �أو املحا�ضر جت��ده ي��ت��ح��دَّث بالف�صحى
فريكز على لغته �أكرث من تركيزه على الفكرة؛ مما يجعله يعي�ش
ُ
في�صرف
يف ازدواجية حقيقية فريتدي زيَّ �شخ�صية لغوية ثانية،
َجهْده العقلي �إىل اللغة وت�صبح اللغة العربية خمدومة ال خادمة.
هذه االزدواجية حتدث يف ال�شعوب الأخ��رى ،وعادة ما تنت�صر لغة
ال�شعب ،ولكن يف اللغة العربية جند تباينا بني الف�صيح والعامية
ك��م��ا �أن ال�شعب ال��وح��ي��د ال���ذي ي��ج��ب �أن يفهم ل��ي��ق��ر�أ بينما باقي
ال�شعوب ت��ق��ر�أ لكي تفهم .ولكي تتقدم اللغة ،علينا �أن نزيد من
�إنتاجنا امل��ع��ريف وتب�سيط ق��واع��د النحو وك��ذل��ك تب�سيط وتي�سري
اللغة وتقاربها من لغة الكالم ،فكلما زاد التبادل والتعاون �ضاقت
الهوة وي�صبح بالإمكان القول ب�أنها لغة امل�ستقبل كما �أنها لغة
احلا�ضر واملا�ضي.
m056058@gmail.com
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احلوار بني منطلقاته وثمراته
مبارك احلمداين

يذهب الباحث العماين عبد اهلل العليان يف مقالته املعنونة بـ (احلوار وثمراته الإيجابية يف الر�ؤية الإ�سالمية) م�ستق�صياً بع�ض املنافع والعوائد
الإيجابية املنعك�سة نتيجة احلوار على بناء اللبنات الأ�سا�سية التي ت�شكل لب اخلطاب الثقايف يف املجتمع .وي�شري العليان يف مقالته �إىل �أن هناك
“الكثري من احلوارات �أثمرت عرب التاريخ الإن�ساين يف جمال الدعوة والرتبية والثقافة عن �إجالء الكثري من احلقائق والتب�صري بها واالهتداء للحق
وال�صواب ،و�إيجاد امل�ؤمن ال�صالح واملتوا�ضع واملتوازن يف حياته ،و�أوجدت املثقف املنفتح املبدع واملعرفة احلقة والكلمة ال�صادقة النافعة ”...فيما يتبع
حتليله منهاجاً ا�ستطالعياً عاماً يحاول ا�ستق�صاء �آثار احلوار الإيجابية على م�ستوى املفاهيم الكربى داخل ن�سق الثقافة العامة.
فنحن جن��د يف �صلب املقالة تركيزاً �أ�سا�سياً على �إيجابيات
احلوار يف �إطار املفاهيم الكربى للوعاء الثقايف ويتحدد يف ثالث
نطاقات رئي�سية (�أث��ر احل��وار على كل من (ال��دع��وة /الرتبية/
الثقافة).
يلخ�ص ال��ك��ات��ب ن��ور ال��دي��ن �أب���و حلية يف كتابه “الأ�ساليب
ال�����ش��رع��ي��ة ل�ترب��ي��ة الأوالد” م��ن��ط��ق احل����وار ب��ال��ق��ول “ :نريد
ب��احل��وار هنا م��ا ه��و �أع��م م��ن اجل���دال ،لأن اجل���دال ه��و املناق�شة
على �سبيل املخا�صمة ،ومقابلة احلجة باحلجة ،بينما احلوار هو
مراجعة الكالم بني طرفني �أو �أكرث دون ا�شرتاط وجود خ�صومة
بينهما� ،أو عدم خ�صومة.ونح�سب �أن تقييد اجلدال بقيد (التي
هي �أح�سن)قد يكون مرادفا للحوار ،لأن اجلدل الذي يخلو من
العناد والتعنت للر�أي”..
ويف هذا ال�صدد ف�إننا ميكننا الرتكيز هنا عالوة على تقدمي
العليان يف مقدمة مقاله وقبل الولوج �إىل تبيان بع�ض ما و�صفه
من ثمرات �إيجابية للحوار ،ميكننا القول �إن احل��وار الإيجابي
�إذا ما �أردنا الو�صول �إىل مرافئه وا�ستقاء منعك�ساته املرثية ف�إننا
البد �أو ًال من حتديد وتبيان الطرق واملنطلقات العلمية ب�شكل
عام التي يجب �أن ينبني عليها هذا احلوار ،لأن احلوار املثمر ـ يف
�أ�سا�سه ـ مناق�شة علمية ،للعلم واحلجة الدور الفاعل فيه ،بحيث
تكون الغلبة والن�صرة لأق��وى املتحاورين حجة .وه��ي تتلخ�ص
يف �إط��اري��ن مهمني ،يتج�سد �أولهما يف �إي��ج��اد منهجية وا�ضحة
للحوار حتدد مو�ضوعه ونوع احلجج التي ي�ستند �إليها ،والنتيجة
التي يروم احلوار اخلروج بها.
و�إ���ش��ك��ال امل��ن��ه��ج �أو املنهجية �إ���ش��ك��ال متج�سد ك��م��ع��وق رئي�س
للكثري من احلوارات التي تطفو على ال�ساحة بني احلني والآخر،
فم�س�ألة وجود منهجية وا�ضحة ومر�سومة للحوار هي مهمة من
حيث �إن احلوار �أحيانا يتحول �إىل مراء ب�سبب افتقاده للمنهجية
ال�صحيحة ،ب��ل �إن املتحاورين �أح��ي��ان��اً ترتفع �أ�صواتهم وتعظم
اجللبة بينهم مع �أنه ال خالف حقيقي بينهم.
ولهذا كان حترير النزاع وتبيني موا�ضع االتفاق واالختالف
من الأمور الأ�سا�سية يف احلوار العملي الناجح ،ولهذا قال تعاىل
خماطباً ر�سوله � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ب�أن يحاور �أهل الكتاب
قائ ً
ال لهمُ :ق ْل َيا �أَهْ َل ا ْل ِك َتابِ َت َعا َل ْوا �إِ ىَل َك ِل َم ٍة َ�س َوا ٍء َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم
�أَ اَّل َن ْع ُب َد �إِ اَّل اللهَّ َ َوال ُن ْ�ش ِر َك ِب ِه َ�ش ْيئاً َوال َيتَّخِ َذ َب ْع ُ�ض َنا َب ْع�ضاً �أَ ْر َباباً
مِ نْ دُونِ اللهَّ ِ)(�آل عمران :من الآية )64
�أم��ا املنطلق الآخ��ر املهم من املنطلقات العلمية التي الب��د �أن
ينبني عليها احل���وار امل��ث��م��ر فيتج�سد يف م���دى واق��ع��ي��ة احل���وار
وهو ما ي�شري �إليه بع�ض الباحثني ب�أنّه يجنب احلوار الوقوع يف
اجل��دل البيزنطي ال��ف��ارغ ال��ذي ال ي�ستفاد منه �أيّ ف��ائ��دة ،حيث
يقول الغزايل يف �آداب املناظرة�(:أال يناظر �إال يف م�س�ألة واقعة �أو
قريبة الوقوع غالباً).
ه��ذا فيما يتعلق باملنطلقات العلمية ال��ت��ي ت�سهم ع��ل��ى �أق��ل
تقدير يف �إيجاد حوار مثمر وفاعل يوجه نتاجه �إىل خدمة بنود

الثقافة وال��وع��ي وال��ت��ق��ارب ب�ين �أط��راف��ه ،كما �أن ه��ن��اك العديد
من الآداب التي البد �أن تو�ضع يف االعتبار يف �سبيل �إجالء حوار
فعال ومثمر نذكر منها الهدوء والبعد عن االنفعال ومنها �أي�ضا
التزام القول احل�سن ،وجتنب منهج التحدي والإفحام� .إ�ضافة
�إىل �أه��م��ي��ة ت��ق��دي��ر اخل�����ص��م واح�ت�رام���ه ..وه���ذا يف ت��ق��دي��رن��ا هو
الإطار الأخالقي الذي ي�ضمن �إيجابية احلوار وي�سري ب�أطرافه
نحو قطف الثمار الناجعة منه..
ومن هنا نعرج �إىل ما وجه �إليه العليان مقالته يف ا�ستق�صاء
الآثار الإيجابية لثقافة احلوار حيث يذكر يف بند مناق�شته لأثر
احلوار على الدعوة بع�ضاً من مالمح تلك الآثار بالقول �إنّ من
ثمرات احلوار يف الدعوة ما جنده من خالل �آيات القر�آن الكرمي
التي تدعو �إىل التدبر والت�أمل واحلوار واجلدل باحل�سنى ،م�شرياً
�إىل دع��وة ال��ق��ر�آن وت���أك��ي��ده على دور احل���وار يف �أن يقلب العدو
�صديقاً واخل�صم الألد ولياً حميماً .ولهذا حر�ص القر�آن الكرمي
على �أنه يجب على كل من يحاور �أو يجادل� ،أن يكون حواره دح�ضاً
للباطل و�إحقاقاً للحق ،حتى ي�صل املجتمع الإن�ساين �إىل الغاية
التي ر�سمها � -سبحانه وت��ع��اىل -ل��ه .وي�شري العليان �أي�ضاً �إىل
�أن من �إيجابيات الدعوة باحلوار ،وثمراتها الطيبة كذلك �أنها
ت�شيع املنظور الديني للإن�سان والكون واحلياة ،حيث �إنّ الداعية
يف ح��واره مع الآخ��ري��ن ي�برز الأف��ك��ار ويو�ضح الق�ضايا التي قد
ال تكون مطروحة ب�شكل �أدق و�أو�ضح للكثريين ،كما �أنها تثبت
الإمي��ان احل��ق يف القلب من ه��ذا املنظور احل��واري بتبيان قدرة
اهلل � -سبحانه وتعاىل -وعظمته ،وتوحيده وقدرته ،فالدعوة يف
هذا اجلانب لها الكثري من امل�آثر والثمرات..
ثم ينطلق العليان �إىل حتليل الآث��ار الإيجابية للحوار على
مرتكز �أ�سا�سي مهم يف خطاب املجتمع الثقايف �أال وهو الرتبية
م�����ش�يراً �إىل �أن ث��م��رات احل����وار يف ال�ترب��ي��ة ه��ي �أك�ث�ر ال��ث��م��رات
ر�سوخاً وت�أ�ص ً
ال وجناحاً  .حيث �إن��ه يقول �إننا �إذا ما بذرنا قيم
احل���وار والتوا�صل ف�إننا �سنجني ثمار ه��ذا ال��غ��ر���س ،ب����أنْ نن�شئ
ال متوازناً و�إيجابياً ومتفاع ً
جي ً
ال مع جمتمعه وحميطه وعامله،
�إىل جانب �أنّ ه��ذا الغر�س �سوف يحررهم من اخل��وف وال�تردد
وال��ت��وج�����س م��ن الآخ���ري���ن امل��خ��ت��ل��ف�ين ع��ن��ه��م ،وي��ن��م��ي ف��ي��ه��م روح
الإيجابية واملناف�سة والتفاعل والت�أمل ،والرتجيح بني الآراء..
وم��ن الق�ضايا امل��ح��وري��ة ال��ت��ي ي�شري �إل��ي��ه��ا العليان �أي�����ض��اً يف
هذا ال�صدد ارتباط الق�ضية مب�س�ألة تطبيقات العوملة و�آثارها
العديدة والراهنية احلوارية التي تفر�ضها املعطيات املعا�صرة
لال�ستعداد لهذه املرحلة اجلديدة التي يرى العليان �أن االخرتاق
فيها �أ�صبح م�س�ألة ق�سرية وفر�ضية ال خيار لنا فيها ،ومبا يحتم
�إي��ج��اد جيل جديد ي���ؤم��ن ب��احل��وار م��ع الآخ��ر ويب�صر �إيجابيات
االنفتاح من �سلبياته حتى ي�ستطيع على الأق��ل �أن يتفاعل مع
القيم ال�صاحلة ،ويحتاط للقيم املنحرفة �أو ال�سلبية..
وه��ن��ا ن�ضيف ب��ع��داً م��ه��م��اً �أ���ص��ب��ح ي�شكل ملمحاً �أ���س��ا���س��ي��اً من
مالمح راهنية املرحلة وهو �ضرورة وج��ود مفهوم الرتبية على

احلوار وهي ثقافة يبتدئ تر�سيخها من م�ؤ�س�سات العلم واملعرفة
بالدرجة الأوىل م�ستهدفة نقل طالب املدار�س واجلامعات من
مرحلة تكرار ال�سجاالت املتداولة يف ال�شارع �إىل نقا�شات علمية
منهجية داخ���ل �أروق����ة ال��غ��رف��ة ال��درا���س��ي��ة .وح��ي��ث �إنّ امل��دار���س
واجلامعات هي املكان املالئم لإن��ت��اج فكر متم ّي ِز �أ�صيل وجديد
ال َينقل وال يج ُّ
رت ما ُيقال يف �سوق التناف�س ال�سيا�سي وال�شارع،
بل ُيغني ال�شارع ب�أفكار جديدة .ف���إنّ من امل�ؤ�سف اليوم �أن هذه
الثقافة �أ�صبحت مغيبة �إىل ح��د بعيد� ،أو ه��ي منقولة ب�شكلها
العمومي الذي يجوب ال�شوارع مبا ال ي�ضيف �إىل ثمرات احلوار
�أيّ جديد..
�إنّ من امل��ب��ادئ املهمة التي يجب �أن ت�ستهدفها الرتبية على
احلوار هي غر�س �أ�سا�س مهم وهو �أنّه ال يجوز مواجهة �صاحب
فكرة بالقول �إن تفكريه خاطئ .فكما يقال �إن الأفكار التي تبدو
�سخيفة �أو خاطئة لي�ست بال�ضرورة كذلك ،بل قد تكون �أفكا ًرا
عميقة .الأفكار ال�سائدة لي�ست بال�ضرورة �صحيحة.
ث��م ي��ع��رج العليان يف اجل��زء الأخ�ي�ر �إىل مناق�شة �أث��ر احل��وار
وث��م��رات��ه يف جم��ال ال��ث��ق��اف��ة ،م���ؤك��داً على �أن احل���وار ي�ساهم يف
�إي��ج��اد ثقافة التفاعل كثمرة للقبول ب��الآخ��ر وحم��اورت��ه بهدف
توطيد ج�سور التوا�صل ،وي�شري �إىل �أنه يف غياب احلوار الثقايف
متر يف مقابله ثقافة اال�ستبداد بحديث يقود املجتمع �إىل حالة
�سلبية من عدم التوازن وعدم الرتابط ،وبالتايل و�ضع املجتمع
يف �إط���اري���ن؛ � ّإم���ا ال��ت�����ص��ادم ب�ين الأف��ك��ار واالجت���اه���ات املتعار�ضة
وال��و���ص��ول ل��ل�����ص��دام امل����ادي� ،أو ا���ض��م��ح�لال ال��ك��ل يف ف��ك��ر واح��د
واجتاه ت�سلطي منفرد؛ مما يعني انقرا�ض الإبداع ،وموت التنوع،
و�إق�صاء االجتهاد ،والتوقف التام عن احلركة احليوية امل�ستمرة.
ويجلي العليان يف �أهم �أبعاد هذا اجلزء معادلة مهمة وهي �أن
اال�ستبداد(يتناق�ض) مع احلوار ،فمع وجوده (يرتاجع) احلوار؛
لأ ّن��ه ميثل اع�تراف��اً ب��الآخ��ر ،وم��ن ث�� ّم �إذع��ان��اً للتعددية والتنوع،
وه���ذا �أم���ر ترف�ضه ال��دك��ت��ات��وري��ة ،ويف ال��وق��ت نف�سه ف����إنّ قطع
الطريق �أم��ام احل��وار يقود تدريجياً �إىل ت�سلط ال���ر�أي املنفرد،
و�إق�صاء الر�أي الآخر..
�إنّ مفهوم احل��وار يكت�سي �أهمية ك�برى يف وج��ود الإن�سانية،
باعتباره ميثل �شكال من �أ�شكال عالقة الأنا �أو النحن مع الآخر
الب�شري الفردي �أو اجلماعي� .إن احلوار يكت�سب خا�صية املركزية
يف ح��ي��اة الإن�����س��ان وال�����ذات ال��ب�����ش��ري��ة ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د ذل��ك
لكونه ال�سبيل الناجع لبلوغ احلقيقة ،وا�ستبدال املعرفة الذاتية
مبعرفة �أقرب �إىل املو�ضوعية ،وتعوي�ض املعرفة املزيفة ب�أخرى
ت��ق�ترب ب�شكل �أو ب���آخ��ر م��ن ال��ي��ق�ين ،ف����إذا افرت�ضنا �أن الأف��ك��ار
تختبئ يف عقول النا�س فاحلوار هو ال�سبيل لك�شفها� .إن احلوار
هو لغة الإن�سان التي جبل عليها مهما حاولت الثقافات �سلبها �أو
ت�شويهها .ف�إنها تظل ال�سبيل الوحيد �إىل هدم املعرفة الظاهرة
واملكونة من الأحكام امل�سبقة.
mu7k20@gmail.com
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واقع احلوار مع الغرب يف ظل الإرهاب و�إ�شكاليات الهيمنة
�سامل امل�شهور

لقد عا�ش الإن�سان جتربة احلروب وذاق مرارتها ،و�شاهد كيف �أن لغة العنف ال يجني �أحد منها خريًا؛ لذلك مع الوقت وبفعل تراكم التجارب ن�ضجت �أدبيات
احلوار يف العامل وبتنا ن�سمع الكل يتغنى بها ،ويل�صق نف�سه بها و�إن كان ال ينتمي �إليها بوجه من الوجوه.
يف مقاله» �إ�شكالية احلوار بني احل�ضارات والتحديات املعا�صرة» تناول �أحمد املو�صلي ق�ضية احلوار مع الغرب وا�ستفتح مقاله مبقدمة ق�صرية� ،سلط ال�ضوء فيها
على اخللل الذي تعي�شه الأمة الإ�سالمية ،فالقرن املا�ضي هو قرن هزمية للعرب وللم�سلمني ،فديارهم ا�س ُتعمرت وجُ ّزئت جغرافية العامل الإ�سالمي �إىل �أقاليم
ومناطق ودويالت «فتحولت تلك احل�ضارة الإ�سالميّة العظيمة ،و التي كان لها �ش�ؤون و�شجون يف جماالت الفكر وال�سيا�سة والعلوم �إىل ح�ضارة ارتدادية.
يرى الكاتب �أن �إ�شكالية احلوار العربي الإ�سالمي مع الغرب
تتبلور يف �أربعة �أمور:
الهيمنة الفكرية الغربية.
الهيمنة ال�سيا�سية الغربية.
�صعود الأ�صولية والإرهاب.
ط��غ��ي��ان ث��ق��اف��ة اال����س���ت���ب���داد وف���ق���دان ال��ث��ق��اف��ة الإ���س�لام��ي��ة
الإيجابية.
الإ�شكالية الأوىل :الهيمنة الفكرية الغربية
الهيمنة الفكرية الغربية م��ن الأم���ور ال��ت��ي ال ميكن �إن��ك��ار
ت�أثريها على احلوار بني الإ�سالم والغرب ،فالأخري يرى نف�سه
هو نهاية ما و�صل �إليه الإن�سان املتح�ضر من فكر وح�ضارة،
وال��ك��ات��ب يف مقاله ت��ن��اول ه��ذه الإ�شكالية معرجا على مقولة
“نهاية ال��ت��اري��خ» التي ت�صاحبت وتزامنت م��ع �صعود مقولة
“النظام العاملي اجلديد» وقد حاول بع�ض كتاب الغرب الت�أ�صيل
ملقولة “نهاية ال��ت��اري��خ» وم��ن �أب��رزه��م فوكوياما ال��ذي يقول:
�إنّ الدميقراطية الليربالية ق��د ت�شكل نقطة انتهاء التطور
الإيديولوجي للب�شر ّية وال�شكل النهائي للحكم الب�شري؛ بهذا
املعنى فهي �إذا نهاية التاريخ”.
وفوكوياما يرى �أنّ هناك تطو ًرا ثابتا للمجتمعات الب�شرية
وقد مرت الب�شرية بكل املراحل حتى و�صلت �إىل نقطة اخلتام
واالن�سداد معا “ فلن يكون هناك تقدم جديد يف تطوير املبادئ
وامل�ؤ�س�سات لأن الأ�سئلة العظيمة قد �أجيب عنها”.
فمقولة “نهاية التاريخ» هي �شعار �أيديولوجي رفعه الغرب
بعد انت�صاره على االحتاد ال�سوفييتي ليقدموا �أنف�سهم ك�صناع
«النظام العاملي اجلديد” الذي يتبنى الدميقراطية الغربية
وه��م مل يكتفوا بهذا ب��ل جعلوا م��ن قبول ه��ذه الدميقراطية
الليربالية املدخل الأول للحوار معهم فال حوار مع الغرب �إال
بعد االع�تراف والقبول بفل�سفتهم احلاكمة يف عامل االقت�صاد
وال�����س��ي��ا���س��ة وال��ق��ي��م ،وه���ذا �أك�ب�ر جت��ل للهيمنة ال��غ��رب��ي��ة على
م��ق��درات ال�شعوب ،وه��و ب��ر�أي��ي �أك�بر ع��ائ��ق ي��ح��ول ب�ين ح�صول
حوار حقيقي بني الإ�سالم و الغرب.
الإ�شكالية الثانية :الهيمنة ال�سيا�سية الغربية
م��ن��ذ �أواخ�����ر ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة و�أج�����زاء ك��ب�يرة م��ن ال��ع��امل
الإ����س�ل�ام���ي ت��خ�����ض��ع ل��ل��ه��ي��م��ن��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ب��ا���ش��رة ،ع���ن ط��ري��ق
االح���ت�ل�ال واال���س��ت��ع��م��ار واالن����ت����داب ،و ق��ب��ل �أن ت��ن��ال ال�����ش��ع��وب
الإ�سالمية حريتها قام الغرب بتق�سيم العامل العربي وتفتيته

وزرع�����وا يف ق��ل��ب��ه �إ���س��رائ��ي��ل وا���س��ت��م��رت ال��ه��ي��م��ن��ة ال��غ��رب��ي��ة على
م��ق��درات ال�شعوب الإ�سالمية و�أخ��ذت �أك�ثر من طابع ،كل هذا
الإرث �شكل �س ّدا مان ًعا يحول بني قيام حوار حقيقي وزاد تعقيد
امل�����س���أل��ة ان��ح��ي��از ال��غ��رب ب�شكل ف��ا���ض��ح �إىل ال��ك��ي��ان ال�صهيوين
الغا�صب ال��ذي ي�سيطر على �أح��د �أق��د���س املقد�سات .وال�س�ؤال
الذي يفر�ض نف�سه هو التايل :كيف ن�ستطيع �إقامة حوار بني
ال�شرق و الغرب يف ظل رغبة الغرب يف بقاء هيمنتهم الكاملة
على املنطقة؟
يف هذه النقطة ناق�ش الكاتب مفهوم �صراع احل�ضارات الذي
�أدخ��ل��ه يف القامو�س الأك��ادمي��ي هنتنغتون �أوا���س��ط الت�سعينيات
عندما ا�ستخدمه عنوانا لكتاب �أ ّك��د فيه �أن الثقافات الغربية
ال��ت��ي ت��ع��اين االن��ك��م��ا���ش ت��واج��ه حت��دي��ات م��ن ال�صني ال�صاعدة
وال�صحوة الإ�سالمية الناه�ضة.
مع ذلك حتدث هنتنغتون �أن��ه من امل�ؤكد �أن يف و�سع �أمريكا
جتنب �صراع حمتمل بني الغرب والإ���س�لام �إذا ما ابتعدت عن
�إ�سرائيل ،كما ميكن للدول الإ�سالمية الإ�سهام يف ذلك بتعزيز
دميقراطيتها ،داعيا �إىل االختيار بني منوذج القاعدة �أو �إمارة
دب��ي ،وج��اء ك�لام��ه ه��ذا يف ن��دوة ُع��ق��دت يف دب��ي و مم��ا ق��ال��ه“ :
�إذا مت��ك��ن �أ���س��ام��ة ب��ن الدن م��ن ج��ذب ال��ن��ا���س �إىل ق�ضيته ف���إنّ
ه��ذه احل���رب ت�صبح ح��ق��ا ���ص��دام ح�����ض��ارات “ وذك���ر �أن���ه ينبغي
على الغرب العمل على جمموعة حماور لتقليل احتمال ن�شوب
معركة مع الإ�سالم ،ومن �ضمن تلك املحاور احل ّد من العمليات
الع�سكرية اخلارجية ،والتباعد بينها وبني �إ�سرائيل والتعجيل
يف �إق��ام��ة ال��دول��ة الفل�سطينية و�إع���ادة القد�س للعرب وجعلها
عا�صمة للدولة الفل�سطينية .ويرى الكاتب �أن الغرب يعي جيدا
�أن الو�ضع الفل�سطيني الراهن هو �أكرب عائق �أمام تط ّور احلوار
احلقيقي بينه وبني العرب ،و لكن مع كل هذا ما زال ُم�صرا على
جعل الق�ضية الفل�سطينية مع ّلقة!
الإ�شكالية الثالثة :الأ�صولية والإرهاب
ت��ن��اول ال��ك��ات��ب ه���ذه امل�����س���أل��ة م��ن خ�ل�ال ا���س��ت��ع��را���ض��ه لنظرة
الإ���س�لام��ي�ين ل��ل��ن��ظ��ام ال����دويل اجل���دي���د ,وك��ذل��ك دور الإع�ل�ام
ال��غ��رب��ي يف ت�شويه ���ص��ورة ال��ع��رب ,ف��ف��ي النقطة الأوىل يقول
الكاتب “ :النظام الدويل اجلديد عند الكثري من الإ�سالميني
يعمل على منع الإ���س�لام م��ن ا�ستئناف دوره احل�����ض��اري ,وهي
ر�ؤية ت�شكل امتداداً للحروب ال�صليبية واحلمالت اال�ستعمارية
القدمية التي ال ترمي فقط �إىل ال�سيطرة على النفط و�إع��ادة
ترتيب �أو�ضاع املنطقة العربية ,بل تدمري الثقافة الإ�سالمية”.

ثم مثل الكاتب على هذه النقطة بق�ضية �سلمان ر�شدي و�آياته
ال�شيطانية وكيف دافع عنه الغرب .ويف م�س�ألة الإعالم الغربي
���س��ل��ط ال��ك��ات��ب ال�����ض��وء ع��ل��ى ال��ت�����ش��وي��ه ال��غ��رب��ي امل��ت��ع��م��د للعرب
وامل�سلمني يف الوعي العام ,فامل�سلم هو خمرب �إرهابي والعربي
فا�سق وغادر وفوق هذا ما زال راكبا للجمال.
ك��ل ه���ذه الأج�����واء و امل���واق���ف  -يف ن��ظ��ري  -ه��ي ال��ت��ي غ��ذّت
اجل��م��اع��ات املتطرفة ك��ال��ق��اع��دة وداع�����ش فبعد �أك�ث�ر م��ن ع�شر
�سنوات من مقال الأ�ستاذ املو�صلي وبعد كل حروب �أمريكا على
الإرهاب ازدادت اجلماعات الأ�صولية املتطرفة يف املنطقة وهذا
دليل وا�ضح على ف�شل هذه ال�سيا�سات.
الإ�شكالية الرابعة :طغيان ثقافة اال�ستبداد
تناول الكاتب م�س�ألة اال�ستبداد من خالل ا�ستعرا�ض التجربة
اال���ش�تراك��ي��ة يف احل��ك��م ,ف��ه��و ي��رى �أن “اال�شرتاكية عملت يف
العامل العربي على تربير اال�ستبداد وقمع الوعي با�سم العدالة
االجتماعية متجاهلة البعد الإن�����س��اين واالجتماعي والديني
للمجتمعات العربية ,فكانت التنمية عملية م�شوهة وغري قادرة
على حتديث �أ�س�س املعا�ش االجتماعي وال�سيا�سي” وهل مع هذه
الأجواء املليئة باال�ستبداد ي�صري هناك معنى للحوار مع الآخر.
حلول ومقرتحات
بقي �أن �أ�شري �إىل �أن الكاتب طرح يف نهاية مقاله جمموعة
اق��ت�راح����ات م���ن �أج�����ل ت��ف��ع��ي��ل امل��ن��ظ��وم��ة الإ����س�ل�ام���ي���ة وجت����اوز
�إ�شكاليات احلوار مع الغرب ومنها:
العمل على تفعيل امل�شرتك الديني والدويل والإقليمي الذي
ي�ؤ�س�س لنظام �إ�سالمي م�شرتك.
�إن�شاء جتمع علمي ي�ؤ�س�س ملرجعية دينية يجمع املذاهب �أو
ي��ت��ج��اوزه��ا ,ويف ر�أي���ي ه��ذا اق�ت�راح غ�ير منطقي وغ�ير واق��ع��ي,
ف��الإرث املذهبي بكل حمولته ال�سلبية والإيجابية هو واق��ع ال
ميكننا جت��اوزه بهذه ال�سهولة والت�شكيالت املذهبية املختلفة
حتمل ثروة معرفية كبرية و�إن �شابتها بع�ض ال�شوائب.
التوافق على �آلية �إنهاء ال�صراع العربي الإ�سرائيلي ,وهذه
�أم��ن��ي��ة جميلة ،وال�����ص��ع��وب��ة يف الق�ضية �أنّ ال��ك��ي��ان ال�صهيوين
ال ي���ؤم��ن ب��ح��ل ال��دول��ت�ين وال��ط��رف ال��ع��رب��ي ال�شعبي ال ي���ؤم��ن
ب�شرعية وج��ود الكيان ال�صهيوين حتى و�إن �سمح ب�إقامة دولة
فل�سطينية عا�صمتها القد�س ال�شريف على كامل حدود .1967
almashoor1000@gmail.com
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الدولة يف الإ�سالم� ..صراع ال�سيا�سة والدين
حممد املكتومي

يتطرق املاوردي يف مقاله الفكر الإ�سالمي ال�سيا�سي من ال�سيا�سة ال�شرعية �إىل الأحكام ال�سلطانية» و�إىل �إ�شكاليات الإ�سالم ال�سيا�سي وال�صراع احلا�صل يف فهم
اخلالفة وال�سلطة لدى الفقهاء من جهة وال�سيا�سيني من جهة �آخرى ون�شوء الدولة وفهم العالقات فيها لدى هذين التيارين.
ويعرف املاوردي الإمامة � :أ ّنها مو�ضوعة خلالفة النبوة وحرا�سة الدين و�سيا�سة الدنيا» يف تعريف ف�ضفا�ض حم�شو بالأيديولوجيات وال�صراعات املذهبية ،رغم
�أ ّنه حاول �أن يبتعد عن قد�سيّة الن�ص يف ذلك �إال �أنه فتح بابا �آخر يف م�س�ألة الو�ضع «�أن يكون احلكم �سببا ل�شيء �أو �شرطا له» واقرتب من فهم الإمامة لدى
�أ�صحاب الن�ص الذين يقولون �إ ّن الإمام من�صب من اهلل ور�سوله و�أعطى للخالفة غطا ًء دينيًا كثي ًفا ،بحيث تكون اخلالفة ك�سلطة �سيا�سية تقوم بواجبات دنيوية
متعارف عليها يف �أي �سلطة بالإ�ضافة �إىل املهام الكربى والتي جت�سدت يف حرا�سة الدين وكونها “خالفة للنبوة “.
امل���ت����أم���ل يف ن�������ش����أة ال����دول����ة يف الإ�����س��ل�ام ي��واج��ه
�إ���ش��ك��ال��ي��ات يف فهم مفهوم ال��دول��ة وال��ظ��روف التي
قامت عليها من عدة منطلقات:
ال�صراع ال�سيا�سي عقب معركة �صفني ،كمعار�ضة
امل��ح��ك��م��ة ( ال ح��ك��م �إال اهلل) وامل��ع��ار���ض��ة الأخ����رى
( ال��ن�����ص ال��دي��ن��ي ع��ل��ى الإم�����ام) ب��دع��وى �أنّ ال��دي��ن
يقت�ضي �سلطة ث��ي��وق��راط��ي��ة .وان��ع��ك�����س ه���ذا �أي�ضا
يف امل���ؤي��دي��ن للدولتني العبا�سية والأم��وي��ة الذين
كانوا ي�ستمدون قد�سية اخلليفة من من�صبه كردة
فعل من الطائفة الثانية يف حني ي��رى املعار�ضون
الرئي�سون يف ال��ق��رن�ين الأول��ي�ين بقد�سية امل�شروع
ال�سيا�سي كله.
االل��ت��ب��ا���س ال���ذي �أح����اط ب��ن�����ش��وء ال��دول��ة يف ع��امل
الإ�سالم� ،إذ �أنّها ن�ش�أت يف ح�ضن الدين وقد �أفرزت
لنا �إمرباطوريات كنتيجة من املقدمة الأوىل.
و ي��رك��ز الكاتب ر���ض��وان ال�سيد يف عمق ال�صراع
احلا�صل بني الفقهاء والعلماء من جهة وال�سلطة
ال�سيا�سية من جهة �أخرى يف حماولة لفهم الق�ض ّية
ب�شكل �أعمق فيقول ب�أن ال�صراع الأول جتلى يف �إ�صرار
الفقهاء على ع��دم وج���ود �سلطة ت�شريعية للدولة
�أو لل�سلطان ،و�أنّ ا�ستنباط الأح��ك��ام واالج��ت��ه��اد يف
الدين هو �ش�أن الفقهاء ويالحظ هذا امل�شهد جليا
يف عدم قدرة عمر بن عبد العزيز– ر�ضي اهلل عنه –
على توحيد الق�ضاء وعدم قدرة �أبي جعفر املن�صور
القيام بذلك �أي�ضا ،وكالم ابن املقفع يف �صالحيات اخلليفة
الدينية (لي�ست له �صالحيات دينية من وجهة نظره) و� ّأما
الت�شريعية (ال�سلطة الثالثة بعد الكتاب وال�سنة) .وهذا
يعني �أن��ه منذ �أن طلب ه��ارون الر�شيد من �أب��ي يو�سف �أن
يكتب له يف اخلراج تنازلت الدولة �أو اخلليفة عن دعواهم
يف اال�شرتاعّ � .أما ال�صراع الثاين فتجلي مع املحدثني و�أهل
احلديث �أي اخلالف بني امل�أمون من جهة و�أحمد بن حنبل
وزم�لائ��ه م��ن جهة ثانية ح��ول م��ن ي��ت��وىل حت��دي��د طبيعة
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال���ق���ر�آن :ه��ل اخل��ل��ي��ف��ة ( ال���ذي ي��ق��ول بخلق
ال��ق��ر�آن) �أم �أ�صحاب احلديث ( الذين يقولون �أن القر�آن
كالم اهلل غري خملوق) .ومما له داللته �أن �أهل ال�سنة كانوا
ي��ق��ول��ون ب��وج��وب ط��اع��ة ال�سلطان يف ال�����ش���أن ال�سيا�سي وال
يرون طاعته يف ال�ش�أن الديني ،وهنا تكمن �إ�شكالية مهمة يف
م�س�ألة �صالحيات ال�سلطان ال�سيا�سية التي ت�صبغ ب�صبغة
دينية م��ن قبله �أح��ي��ان��ا جلعل الفقهاء وال��ع��ل��م��اء يف �صفه
عندما نتحدث عن دول��ة “�إ�سالمية» �أي الأم��و ّي��ة ذات قوة
�سيا�سية و�ضعف خطري يف ماهيتها كدولة �إ�سالم ّية قائمة

على الأ�سا�س الذي و�ضعه النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم –.
وب��ط��ب��ي��ع��ة احل�����ال ف�������إنّ ال�������ص���راع احل���ا����ص���ل ب�ي�ن ال��ف��ق��ه��اء
وامل��ح��دث�ين يف وج���ه ال�����ص�لاح��ي��ات الت�شريعية لل�سلطة يف
ال��ق��رن ال��ث��ال��ث ال��ه��ج��ري �أف�����ض��ى �إىل ا���س��ت��ق�لال ال�سلطان
ب��ال��ت�����ص��رف ال�����س��ي��ا���س��ي وت�����وىل ال��ع��ل��م��اء ال�������ش����أن ال��دي��ن��ي
وب���ق���ي���ت امل���رج���ع��� ّي���ة ال��ع��ل��ي��ا ل�ل��إ����س�ل�ام ط��ب��ع��ا وال��ق��ان��ون��ي��ة
وامل����ؤ����س�������س���ات ل��ل�����س��ل��ط��ة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة ك���م���ا يف ك����ل دول�����ة.
يقول الكاتب ر�ضوان ال�سيد �أنّ ال�سيا�سة كانت حتى القرن
الرابع الهجري تعني لدى الفقيه والقا�ضي “حق ال�سلطان
يف تغليظ العقوبة” يف اجلرائم العادية �إذا ف�شت املنكرات
بني النا�س وكانت �سيا�سية� ،أي تدابري الأمور مبا ي�صلحها
يف ذل���ك ال��ظ��رف الإ���س��ت��ث��ن��ائ��يّ � .أم����ا ب��ع��د االن��ت�����ص��ار وال��ق��وة
ول��ل��دول��ة ج���رى االن��ت��ق��ال م��ن “الأحكام ال�سلطانية» �إىل
« ال�سيا�سة ال�شرعية» مبعنى �أنّ امل�صلحة ���ص��ارت م�صد ًرا
�شرع ًيا كان على العلماء والفقهاء تقنينه و�ضبطه بالقدر
الذي ت�سمح به الظروف .يف هذه الفرتة يف واقع الأمر كان
ح�ضور اخللفاء كرمز فقط �أم ال�ش�أن والواقع ال�شعبي فكان
ال بد من اللجوء فيه �إىل الفقهاء ،وقد يكون ال�سبب كذلك

ه��و �أنّ ال�����س�لاط�ين واخل��ل��ف��اء ك��ان��وا م��ن امل�سلمني
اجل��دد ال يعرفون الكثري ع��ن الأح��ك��ام ال�شرعية.
أخ���ي���را يف اع���ت���ق���ادي �أنّ ال���ك���ات���ب ر�����ض����وان ح���اول
� ً
الو�صول لعمق الإ�شكال ّية احلا�صلة يف ال�صراع بني
الدين وال�سيا�سية م�ستن ًدا �إىل الأحداث التاريخية
�أو مبعنى �آخ���ر “التاريخ ال�����س��ي��ا���س��ي» ول��ك��ن��ه غفل
ع��ن نقطة مهمة ج���دا و�أع��ت��ق��د �أ ّن��ه��ا مف�صل مهم
يف ال�����ص��راع ،وه��ي الأح����داث ال��ت��ي ح�صلت يف فرتة
ال��دول��ة العثمانية وعقب �سقوطها وغياب مفهوم
«اخل�لاف��ة» ب�شكل كلي تقريبا ،بالإ�ضافة �إىل �أ ّن��ه
م��ن ال�����ص��ع��ب �أن ن��ت��ح��دث ع��ن ال��دول��ة يف ثنائية”
الدين وال�سيا�سة» فقط ،لأنّ الأول كليهما بداخله
�صراعات �أقوى من ال�صراع العمومي الذي �أ�شرنا
له يف بداية املقال� .أ�ضف �إىل ذلك �أنّ م�س�ألة قيام
الدولة يف العامل الإ�سالمي يف الع�صر احلديث ال
ينظر �إليها فقط من املنظور “التاريخي ال�سيا�سي»
ب���ل ي��ن��ظ��ر �إىل �أث�����ر ال���ت��� ّي���ارات ال��ف��ك��ري��ة الأخ�����رى
كالعلمانية والدميقراطية.
ول��و طرحنا ت�����س��ا�ؤالت قبل نهاية ه��ذه املراجعة
مل��ق��ال ال�سيد وال��ت��ي �أ���ش��ار �إل��ي��ه��ا ج���ورج طرابي�شي
يف ك��ت��اب��ه ه���رط���ق���ات  ،2ه���ل م���ن امل��م��ك��ن �أن ت��ق��ام
دول������ة يف ال����ع����امل الإ�����س��ل�ام����ي ل���ت���ح���ل ال�������ص���راع؟
هل الدميقراطية تقدم حال لذلك يف ظل �أنّها تقوم
ع��ل��ى م��ب��د�أ ق��د ي��ع�تر���ض عليه ال��ك��ث�ير ع��ل��ى ر�أ���س��ه��م
الفقهاء وهو �أنّ �أ�سا�س الت�شريع فيها هو “ال�شعب» ونحن
نعلم �أنّ يف الإ���س�لام �أ�سا�س الت�شريع ه��و ال��ق��ر�آن وال�سنة؟
هل �ست�ؤدي �إىل ت�سوية بني الطوائف الإ�سالمية املتنازعة
�إذا قلنا �أنّ الأ�سا�س فيها �صناديق االق�تراع ،فمن الطبيعي
�أن ي�����ص��وت ال��ن��اخ��ب��ون ملمثليهم ال��ط��ائ��ف��ي�ين؟ �إق��ام��ة دول��ة
مدنية نه�ضوية يف اعتقادي بحاجة لتنازالت “ال�سيا�سيني
والعلماء” ت��ن��ازالت ت�صب يف الأول والأخ�ي�ر على املجتمع
وال��وط��ن والأم���ة .علينا �أن ننظر �إىل الغاية الأ�سمى التي
ي�����ش�ترك��ون ف��ي��ه��ا يف م�����س��ائ��ل احل��ك��م وه���ي ال���ع���دل ب�����ص��رف
النظر عن ال�صراعات ال�سيا�سية والدينية ،وهذا مطلب كل
جمتمع ،و�أذك���ر مقولة الب��ن عقيل لو نظر �إليها التياران
املت�ضادان بب�صرية خلففت �شيئا من ال�صراع و�أف�ضت �إىل
حلول ،يقول “ :ال�سيا�سة ما ك��ان فعال يكون معه النا�س
�أق��رب �إىل ال�صالح و�أبعد عن الف�ساد و�إن مل ي�ضعه ر�سول
وال نزل به وحي.
Mohd22king@hotmail.com
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ـــة
ـــة وحقــوق املِلك ّي َ
�أفكــار َملك ّي َ
التناف�س وال�����ص��را ُع بني ال�شركات العاملة يف املجال ال��واح��د على
مل يقت�صر
ُ
الإن��ت��اج ون�سب امل��ب��ي��ع��ات ،ب��ل انتقل الأم���ر �إىل �أروق���ة امل��ح��اك��م ،ولي�س ع�� َّن��ا ببعيد
ال�صراع املحتدم بني �شركة «�آب��ل» الأمريكية ،ونظريتها «�سام�سوجن» الكورية؛
حيث تذك ُر ُ
بع�ض امل�صادر الإخبارية �أ َّن��ه من املتوقع �أن تدفع «�سام�سوجن» مبلغا
ال�صورة
كبريا من املال -مل يُحدَّد بعد -لـ»�آبل»؛ ب�سبب ق�ضية براءات االخرتاعُّ .
ال�سابقة واح��دة من �صُ ور النزاعات على امللكية الفكرية التي ْ
باتت الأك�ثر �إث��ارة
للجدل يف الفرتة الأخرية ،وقد �أثار اهتمامي تناول بركات حممود مراد التاريخي
لهذه الق�ضية ،مُربزا التطبيق الإ�سالمي لها يف درا�سة له بعنوان «حقوق امللكية
الفكرية من منظور �إ�سالمي».
ويذ ُك ُر الكاتبُ �أ َّن حقوق امللكية الفكرية و�إن كانت قدمية �إال �أ َّن جتليها بال�صورة
احلالية مل يربُز �إال بعد الثورة ال�صناعية؛ لتغدو فيما بعد معيا َر التقدم وعالمة
الع�صر .وعليه تتابع االهتمام بامللكية الفكرية ف�أ�صبح يدر�س مُبكرا يف اجلامعات
الغربية ،والحقا يف اجلامعات العربية .وعلى م�ستوى احل�ضارة الإ�سالمية ،فقد
�أ َّك��د فقهاء ال�شريعة -ح�سب قوله� -أهمية االبتكار للم�ؤلف ،ويذ ُك ُر الكاتبُ ابن
املقفع وابن ر�شد ك�أمنوذجني .ويُ�سهب الكاتب يف «مدخل» طويل يذ ُكر فيه �أهمية
العقل والتفكري قبل �أن ينتقل �إىل م�صطلح امللكية الفكرية؛ باعتباره ق�سما ثالثا
(ب��الأح��رى ميثل ق�سما ثالثا هو احلقوق غري العينية �أو املعنوية) من احلقوق
املالية ظهر الحقا بعد �أن كانت احلقوق املالية يف الإ���س�لام تق�سَّ م �إىل ق�سمني:
احلقوق العينية ،واحلقوق ال�شخ�صية.
ويرى الكاتبُ �أ َّن حقوق امللكية الفكرية ثمرة من ثمرات العوملة ونتاج طبيعي
ُعب عن نوعية بالغة اخل�صو�صية
لها؛ حيث ظهر م�صطلح املوارد الذهنية الذي ي رِّ
من املوارد الب�شرية ،كما ظهر ما يُ�سمَّى «ر�أ�س املال الثقايف»؛ �أي �أ َّن الثقافة ال تنتج
وحدها بل ُتتداول .ومع التطوُّر ال�سريع �أ�صبح الوقت الفا�صل بني ظهور الفكرة
وترجمتها �إىل �سلع تطرح يف ال�سوق لها مردودها الإيجابي ظهرت احلاجة املا�سة
�إىل ما ينظم هذه العملية؛ وبالتايل ظهرت االتفاقية ِّ
املنظمة للملكية املعنوية
(الرتيب�س) ،ويرى الكاتب يف هذه االتفاقية خطرا كبريا على الدول النامية دون
�أن ي�شرح �شرحا وافيا هذا اخلطر .ومي�ضي الكاتب يف �سرد تاريخ ظهور امللكية
الفكرية يف �أوروب��ا وال��دول املتقدمة ،وكذلك يف ال��دول العربية .ويف ف�صل الحق
من بحثه ،يذهب بنا الكاتب بعيدا عن املو�ضوع ليُقارن بني حقوق امللكية الفكرية

بني النظامني الر�أ�سمايل واال�شرتاكي ،ثم يعرِّج مرة �أخ��رى على هجرة العقول
من الدول النامية �إىل الواليات املتحدة وبريطانيا وكندا .ويرى بركات حممود
�أ َّن مُ�صطلح «امللكية الفكرية» هو �صناعة غربية خال�صة ،وينعته بـ»املفهوم العوملي»
الذي يُخالف �إطاره ال�شرعي والقانوين� .إ َّن امللكية الفكرية يف نظر الكاتب كلمة
حق �أريد بها باطل ،وهو نتاج الفكر الر�أ�سمايل الغربي؛ حيث �إ َّن امللكية الفكرية يف
حقيقتها لي�ست حماية للم�ؤلف ،بل ا�ستغالل لنتاجه لي�صبح �أكرث ربحية وجدوى.
َّ
لكن امل�شكل يف الطرح ال�سابق عدم تقدمي الكاتب التربير الكايف؛ �إذ كيف تكون
امللكية الفكرية نتا َج العوملة ،بينما هي يف احلقيقة �ضرورة ملحة حلماية امل�ؤلف
من املتطفلني على املعارف ونتاجات الآخ��ري��ن؟ ثم مل ُيبينِّ لنا كيف �أن مفهوم
امللكية الفكرية يخالف �إطاره ال�شرعي والقانوين� .صحيح �أ َّن م�س�ألة حقوق امللكية
الفكرية قد ُت�ستغل ا�ستغالال �سيئا من قبل �أباطرة الن�شر يف العامل ،لكن ال ميكن
ب�أية ح��ال من الأح���وال �أن ين�سب امل�شكل �إىل «امللكية الفكرية» دون الأخ��ذ بعني
االعتبار الثغرات املوجودة يف القوانني املنظمة لها.
ُ
يطوف بنا الكاتب عَامل الورَّاقني ،الذين كان لهم دور
وبعد مقدمته الطويلة،
كبري يف ن�شر الثقافة والعلم �إبان ازدهار احل�ضارة الإ�سالميةَّ .
لكن الوراق يخون
الأمانة �أحيانا ،وال يلتزم الدقة فيذ ُكر لنا بركات حممود ق�صة وراق �أبي العبا�س
امل�صري الذي خانه واختزل كتبه .ورغم تكرار مثل حادثة �أبي العبا�س ف�إ َّن الكاتب
مل يعرث -ح�سب قوله -على �أمثلة تعك�س كيفية حماية حقوق �أولئك العلماء يف
م�ؤلفاتهم من الورَّاقني ،بل كان كثري من الورَّاقني يقتاتون بهذه املهنة؛ مثل:
مالك بن دينار ،ومطر الورَّاق .وهنا يتو َّقف الكاتب ليتحوَّل �إىل اخرتاع الطباعة
وق�صة طباعة �أول املطبوعات العربية يف �أوروب��ا ،ويف روم��ا على وجه اخل�صو�ص
مثل كتاب نزهة امل�شتاق للإدري�سي ،وكتاب القانون البن �سينا.
وبعد التاريخ للوراقة يف الإ���س�لام ،وم��ن ثم الطباعة واملطابعُ ،يبينِّ بركات
ل��ل��ق��ارئ �أ َّن احل��ق��وق ال����واردة للم�ؤلفات يف الإ���س�لام ن��وع��ان :احل��ق اخل��ا���ص وهو
حق امل�ؤلف �أو ما يُ�سمَّى باحلقوق الأدبية واملالية ،واحلق العام وهو حق الأمة يف
نتاج �أبنائها� .أما احلقوق الأدبية ،فال يرى الكاتب فيها �أيَّ مُ�شكل؛ حيث حتفظ
ال�شريعة ح َّق امل�ؤلف من التحريف والنحل والن�سخَّ ،
لكن امل�شكل يف احلق املايل،
وقد وعدنا �أن يعود �إليها الحقا دون �أن يفعل .وحول حماية حق امل�ؤلف �إ�سالميا
يقول الكاتب« :حماية حق امل�ؤلف ال تقف يف عند حماية الدولة ،و�إمنا تتعدى �إىل

عبد اهلل املقبايل
عناية العائلة الدولية بهذا احلق ،وذلك عن طريق الت�شريعات الوطنية وتنظيم
هذه احلماية �إقليميا ودوليا» .وي�ضربُ مثاال للرعاية الدولية حلق امل�ؤلف بذكر
م��ا ج��اء بن�صو�ص م�����ش��روع االت��ف��اق��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة حلماية ح��ق امل���ؤل��ف يف ال��دول
الإ�سالمية ،والتي و�ضعتها املنظمة الإ�سالمية للرتبية والثقافة والعلوم؛ حيث
َذ َكر بع�ض املواد التي تقع حتت احلماية مثل:
 -1الكتب والكتيبات واملواد املكتوبة.
 -2املحا�ضرات واخلطب الدينية وغري الدينية.
 -3امل�ؤلفات امل�سرحية واملقطوعات املو�سيقية.
� -4أعمال الر�سم والرق�ص والت�صوير...وغريها من الفنون.
-5ال�����ص��ور واخل��رائ��ط اجلغرافية والت�صاميم والأع��م��ال الت�شكيلية املت�صلة
باجلغرافيا والطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم».
تن�ص على حماية حقوق امل�ؤلف ..وجاء فيها:
وذكر املادة ( )4من القانون التي ُّ
«حماية احلقوق املالية للم�ؤلف ،وذلك مبنحه هذا احلق �شخ�صيا �أو ملن يفو�ضه،
وح�صر ح��ق ا�ستن�ساخ امل�صنفات يف �أي �شكل �أو عر�ضه للجمهور� ،إ�ضافة للحق
الأدبي من �أن يُن�سب امل�صنف ال�سمه وحقه يف التعديل .وكذلك �أو�ضحت االتفاقية
نقل حقوق امل���ؤل��ف؛ حيث ذك��رت يف ه��ذا ال�����ش���أن :ب���أن��ه «ي��ج��وز التنازل ب�لا مقابل
كليا �أو جزئيا عن احلقوق املالية للم�ؤلف» .و�أو�ضحت االتفاقية -ح�سب ما ذكر
الكاتب -و�سائل حماية حق امل�ؤلف وخل�صتها يف الآتي :تن�ش�أ جلنة دولية حكومية
حلقوق امل�ؤلف يناط بها درا�سة امل�شكالت املتعلقة بتطبيق هذه االتفاقية ،و�إعالم
ن�ص م��ا ذك��ره الكاتب حول
ال���دول الأط���راف بتطور حماية حقوق امل���ؤل��ف .ه��ذا ُّ
م�شروع االتفاقية الإ�سالمية الذي قدم للمنظمة الإ�سالمية للرتبية والثقافة
والعلوم عام 1994م.
ُ
وخ�لا���ص��ة ال��ك�لام �أ َّن ه��ذا امل��ق��ال ي��ق��دِّم ملخ�صا واف��ي��ا جلملة م��ن املوا�ضيع؛
�أهمها :امللكية الفكرية وتاريخها دوليا و�إ�سالميا ،وكذلك الت�أريخ لظهور الطباعة
عامليا وعربيا و�إ�سالميا ،لكنه يبتعد كثريا عن �صلب املو�ضوع ،فهو يُوهم القارئ
يف املقدمة ب�أ َّن املقال �سيقدِّم وجهة النظر الإ�سالمية للق�ضية ،لكنه يف احلقيقة
يطرح للقارئ التطبيق الإ�سالمي للقوانني الدولية.
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