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

»

حماولة لفهم عنف اجلماعات
ثنائ َّية الإ�صالح وال�سلطة فـي حياة الإمام �إبراهيم بيو�ض اجلزائري
�أهم َّية حتقيق الرتاث
افرتا�ضات التاريخ للوجود العربي ون�ش�أة الأفالج فـي عُ مان
الإ�صالح الديني فـي العامل العربي ..مطلب احلداثة املعطل
التمركز حول الذات عند العرب امل�سلمني
«احلــــوار» جم ًّ
رتا!...
الطهطاوي :حاجة ع�صرهم وع�صرنا
�أثر احلداثة فـي الفكر الإ�سالمي املعا�صر
جدل التنظيم الديني والأخالقي وتنوّع الر�ساالت فـي املجتمع اجلاهلي
د َّوامة الإ�صالح وامل�صاحلة فـي ظل الدولة والتاريخ

�أما قبل...

د .هالل احلجري

حتدثنا �سابقا ع��ن قيمة ال��ع��دل بكونها قيمة عاملية،
وال�صدق � ً
أي�ضا من القيم امل�شرتكة بني الأديان والثقافات.
ما مِ ن �أمة �إال وهي ُتعظم هذه القيمة الإن�سانية التي هي
�أ�سا�س العدل؛ فلوال ال�صدق ملا مت َّكن الق�ضاء -مهما كان
نزيها -م��ن �إر���س��اء ال��ع��دال��ة ب�ين ال��ن��ا���س ،ول���واله ل�ضاعت
ح��ق ٌ
��وق ك��ث�يرة .ل��ق��د �أف����رد الإ����س�ل�ام م�����س��اح��ات ك��ب�يرة يف
ن�صو�صه ت�برز �أهمية ال�صدق يف االعتقاد والعمل؛ فقد
هلل
َو َ�صف اهلل نف�سه يف القر�آن بال�صدق « َو َمنْ �أَ ْ�صد َُق مِ نَ ا ِ
ِقيلاً » ،وو�صف �أنبياءه ال�سابقني �أي�ضا به « َو َج َع ْل َنا َل ُه ْم
ل َِ�سا َن ِ���ص�� ْدقٍ َعلِيا» ،و�أم��ر ر�سوله حممدًا -عليه ال�صالة
وال�سالم -ب�أن يدعو ر ّبه « َو ُق ْ��ل َرب َ�أدْخِ ْلنِي ُم ْد َخ َل ِ�ص ْدقٍ
َو�أَخْ �� ِر ْج�� ِن��ي خُ ْ
اج�� َع ْ��ل يِل مِ ��نْ َل�� ُد ْن َ��ك ُ�س ْل َطا ًنا
م��� َر َج �ِ��ص�� ْدقٍ َو ْ
ريا»� .أما الأحاديث النبوية حول ال�صدق ،فال مُيكن
َن ِ�ص ً
ح�صرها هنا ،ولكن �أجمعها قوال و�أو�ضحها معنى قوله
عليه ال�سالم“ :علي ُكم بال�صدق ،ف�إن ال�صدق يهدي �إىل
الرب ،و�إن الرب يهدي �إىل اجلنة ،وما يزال الرجل ي�صدق
وي��ت��ح��رى ال�����ص��دق حتى يكتب عند اهلل �صديقًا ،و�إي��اك��م
وال���ك���ذب ،ف����إن ال��ك��ذب ي��ه��دي �إىل ال��ف��ج��ور ،و�إن الفجور
يهدي �إىل النار ،وما يزال الرجل يكذب ،ويتحرى الكذب
حتى يكتب عند اهلل كذا ًبا).
ويف الكتاب املقدَّ�س �إ�شارات كثرية ل ِق ْيمة ال�صدق؛ منها
ما جاء يف «�سفر الأمثال»« :كراهة الرب �شفتا ك��ذبٍ � ،أما
العاملون بال�صدق فر�ضاه» ،ومنها ما جاء يف «�سفر ي�شوع
بن �سرياخ»« :ال تفرت الكذب على �أخيك ،وال تختلقه على
���ص��دي��ق��ك» ،ويف «�سفر ال�لاوي�ين» « :وال حتلفوا با�سمي
للكذب ،فتدن�س ا�سم �إلهك� .أنا الرب».
ويف ال��ب��وذي��ة ت��ع��ظ��ي��م ج��ل��ي��ل ل��ل�����ص��دق؛ ف��م��ن الأق�����وال
امل�������ش���ه���ورة ل���ب���وذا ه����ذه احل��ك��م��ة اجل���ام���ع���ة“ :احلقيقة
ال�سامية ع��ن ال�سبيل �إىل و���ض��ع ح��د ل�ل��آالم ه��و ال�سبيل
ذو امل�سالك الثمانية� :صدق الإمي���ان ،و���ص��دق احلديث،
و����ص���دق ال�����س��ل��وك ،و����ص���دق ال��ك�����س��ب ،و����ص���دق االج��ت��ه��اد،
و�صدق التفكري ،و�صدق الت�أمل” .ومن الأق��وال امل�أثورة
للفيل�سوف ال�صيني املعروف« :لو قال كل �إن�سانٍ ما يفكر
فيه ب�صدق ،ف�إ َّن احلوار بني الب�شر ي�صبح ق�صرياً جدًّا».
ه���ذه ن�����ص��و���ص ُت��ع��ل��ي م���ن ����ش����أن ال�����ص��دق يف ال��دي��ان��ات
واملذاهب ،ولكن الأم��ر ال يقت�صر على الدين؛ ف���إ َّن عرب
جمدوا ال�صدق ،وحثوا عليه
اجلاهلية -مثال -بفطرتهمَّ ،
يف �شعرهم ونرثهم .هذا زهري بن �أبي �سلمى يقول:
((ويف احللم � ٌ
إدهان ويف العفو دربـ ٌة...
ويف ال�صدق منجا ٌة من ال�شر فا�صدق))
وه����و م��ع��ن��ى جن����ده يف ال���ن�ث�ر اجل��اه��ل��ي �أي���� ً���ض���ا؛ حيث
�أك��ده خطيب العرب ال�شهري �أكثم بن �صيفي يف خطبته:
“ال�صدق منجا ٌة ،والكذب مهوا ٌة ،وال�شر جلاج ٌة ،واحلزم
�صعب».
مركب ٌ
ٌ
� ...إ َّن ال�شعوبَ -مبختلف دياناتها وعقائدها -حر�صتْ
ع��ل��ى ت���أك��ي��د �أه��م��ي��ة ال�����ص��دق يف ال��ق��ول وال��ع��م��ل ،وح�سب
ه��ذه القيمة �أن ت��ك��ون ج�����س�� ًرا ي��ق�� ِّرب بينها يف احل���وارات
وامل�ؤمترات.
hilalalhajri@hotmail.com
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حماولة لفهم عنف اجلماعات
فاطمة بنت نا�صر

ويتفجر يوم ًيا كقنبلة موقوتة يف �شتى بقاع الأر�ض� ،أ�صبح مو�ضوعاً مثرياً للت�سا�ؤل والعجب على حد �سواء .فهذه
� ّإن العنف الذي ي�شهده العامل
ّ
الأخبار اليومية التي ال تخلو من الدماء �أ�صبحت م�شهدا معتاداً ،بل لو تخ ّيل كل منكم �أن ن�شرة الأخبار لهذا اليوم �ستكون خالية من العنف
وم�شاهد الدمار ،الرتاب من الأمر .والعنف كما نعلم ظاهرة قدمية بقدم الب�شرية نف�سها ،بل �إن �أول ق�ص�ص العنف التي عرفناها كانت قتل
ابن �آدم قابيل لأخيه هابيل� ،إال � ّأن ثورة االت�صاالت جعلت من العنف وجبة يومية مللناها لكرثة تكرارها .ومن عجائب هذا الزمان ،ات�ساع رقعة
العنف ومتددها ،لي�س التمدد اجلغرايف فح�سب ،و�إمنا متددها الأيديولوجي ،وا�ستقطابها لعدد كبري من النا�س .لي�صبح العنف اجلماعي ظاهرة
بد�أت تطغى �أخبارها على العنف الفردي ،و�أ�صبحت تفتك بعدد كبري من النا�س يومياً.
وما زلنا نت�ساءل :ما هي مكونات هذه
الوجبة العنيفة ،وما الذي دفع بالبع�ض
�أن يعدها يومياً دون كلل �أوتعب .فالبد
م���ن وج�����ود �أ����س���ب���اب ع��م��ي��ق��ة وحم���فّ���زات
كثرية جتذب النّا�س ملمار�سة العنف بهذا
ال�شكل الفج.
فمن �أين يبد�أ م�شوار فهم العنف؟
ي��ح��اول الأ���س��ت��اذ زك��ي امل��ي�لاد الإج��اب��ة
ع�ب�ر م��ق��ال��ت��ه (ك���ي���ف ي��ظ��ه��ر ال��ع��ن��ف يف
���س��ل��وك اجل��م��اع��ات) يف جم��ل��ة الت�سامح
فيبد�أ بو�صف طبيعة العنف ،فيقول � ّإن
ال��ع��ن��ف ظ��اه��رة ق��دمي��ة وم��رك��ب��ة وبالغة
التعقيد ،و� ّأن ن�ش�أته قدمية ومتجذرة،
وهو غري خمت�ص بزمان حمدد �أو ع�صر
معني ،وال يحتكره دي��ن �أو عقيدة دون
�أخ����رى ،فجميعها ع��ا���ص��رت �أو مار�ست
العنف ب�شكل �أو ب�آخر  .كما لي�س للعنف
هوية حم��ددة وثقافة خمت�صة ،فتتنوع
ب��ي��ئ��ات��ه ب�ين ال��ب��دوي��ة واحل�����ض��ري��ة وب�ين
الأقل متدناً �إىل �أكرثها رقياً وحت�ضراً.
�إذن �أين يكمن االختالف؟ يقول الكاتب
� ّإن التمايز يظهر يف امل�سوغات واملربرات
ويف ال�����ص��ور والأ����ش���ك���ال ال���ت���ي ي��ت��خ��ذه��ا
ال���ع���ن���ف .ويف ذل����ك ت��ب��اي��ن��ت ت��ف�����س�يرات
ال��ع��ل��وم االجتماعية والإن�����س��ان��ي��ة .فعلم
ال��ن��ف�����س  -ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال  -يف�سر
ال���ع���ن���ف ب���ن���ظ���رة م��ت��ف��ح�����ص��ة ل��ل��م�����ش��اع��ر
الفردية ،حيث يعزوه �إىل دوافع نف�سية:
مكت�سبة �أو غ��ري��زي��ة .وح��ي��ث � ّإن الب�شر
كلّهم لديهم دواف���ع غريزية مت�شابهة،
فما ال��ذي يدفع بع�ضهم �إىل ممار�سته
ب�شكل ممنهج دون غ�يره��م؟ وهنا ت�أتي
تف�سريات خمتلفة ،فعلم االجتماع يرى
� ّأن البيئة االج��ت��م��اع�� ّي��ة ت�سهم يف ن�ش�أة
العنف وه��ي كذلك �أول املت�ضررين به.
� ّأما العلوم ال�سيا�سية فرتبطه بال�سلطة
وترى �أنّها حمفز لن�شوئهّ � .أم��ا القانون
فال يبحث عن الأ�سباب ،و�إنمّ��ا يخت�صر

الأم�����ر يف ك����ون ال��ع��ن��ف ���س��ل��وك��ا ي��ت��ج��اوز
فيه ال��ق��ان��ون وي��ع��ت��دى م��ن خ�لال��ه على
النظام العام .وال يختلف علماء الأخالق
وال�ت�رب���وي���ون يف ت��و���ص��ي��ف ال��ع��ن��ف على
�أ ّن���ه ظ��اه��رة تت�سبب يف �إي���ذاء الآخ��ري��ن.
ويجمعون على تعقيد العنف و�صعوبة
تف�سريه بعلم واخت�صا�ص واحد.
ي���ف���ك���ك ال����ك����ات����ب ال����ع����ن����ف امل���رت���ب���ط
باجلماعات �إىل ثالثة عنا�صر:
�أوال :الأف���ك���ار وه���ي ع��ن�����ص��ر م��ت��واري
ولكنه املحفز الأول ،وهو العن�صر الذي
يخلق املربرات والأ�سباب ملمار�سة العنف.
ثانيا :البيئة االجتماعية وهي امل�سرح
احل�������س���ي ،ال�����ذي ف��ي��ه ت��ت��ف��اع��ل الأف���ك���ار
اخلفية م��ع ال��واق��ع ،فتتحول �إىل فعل
�سلوكي يكت�سب �صبغة م��ن امل�شروعية
ب�سبب التقائه بعنا�صر ت�شاركه امليول يف
البيئة االجتماعية ،فتخرج الفكرة من
حيزها الداخلي �إىل الواقع.
ث��ال��ث��ا :ال��ن�����ش��اط ال�����س��ل��وك��ي ف��ي��ت��ح��دد
ب��ت��ف��اع��ل ال��ع��ن�����ص��ري��ن ال�����س��اب��ق ذك��ره��م��ا،
فتت�شكل �أمناط خمتلفة للعنف باختالف
البيئات االجتماع ّية والأفكار الباعثة له.
ويح�صر الكاتب هذه العنا�صر بعالقتها
بالعنف اجلماعي دون العنف ال��ف��ردي،
وال يذكر �أي مربر لعدم �إمكان ّية تطبيق
هذه العنا�صر عليه.
بعد ه��ذه امل��ق��دم��ة النظرية الطويلة
ن�سبياً ح��ول العنف و�أ���ص��ول��ه ودواف��ع��ه،
وال��ت��ي �أخ���ذت ثالثة �أرب���اع امل��ق��ال ،يقول
ال��ك��ات��ب �إن����ه ب�����ص��دد ال��ت�����ص��دي لتحليل
ع��ن��ف اجل��م��اع��ات ال��دي��ن��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة
حت��دي��داً .وي��ب��د�أ بعر�ض ث�لاث��ة عنا�صر
تت�ضمن نظريات متعددة يف ك��ل منها.
�أوال :العن�صر االجتماعي واالقت�صادي،
وال��ع��ن�����ص��ر ال���دي���ن���ي والإي����دي����ول����وج����ي،
و�أخ�يرا العن�صر ال�سيا�سي والع�سكري.
وق��ب��ل �أن ن�����س��ت��ع��ر���ض ال��ن��ظ��ري��ات وج��ب

التنويه �أن الكاتب مل يذكر م�صادر هذه
النظريات ،كما �أن��ه مل ي�شر �إن ك��ان هو
�صاحب هذه النظريات ومبتدعها.
ل�����ن�����ب�����د�أ ب����ال����ع����ن���������ص����ر االج����ت����م����اع����ي
واالقت�صادي:
ي��ت��ع��ر���ض ال��ك��ات��ب �إىل ث�لاث��ة عنا�صر
وه���ي :ال�����س��ن ،ال��ب��ي��ئ��ة /امل���ن���اخ ،وال��ن��ظ��ام
ال��ط��ب��ق��ي االج���ت���م���اع���ي .ح��ي��ث ي���ق���ول يف
ال��ن��ظ��ري��ة الأوىل �إن ���س��ن ال�����ش��ب��اب هو
ال�����س��ن الأك��ث�ر ا���س��ت��ق��ط��اب��ا وم��ي��وال نحو
ال��ع��ن��ف ،وي�ستدل ب����أن بع�ض اجلماعات
يف ال��ع��امل العربي تخلت ع��ن العنف ما
�إن جت���اوزت مرحلة التكوين ال�شبابي،
ن�ضجا م��ت��ج��اوز ًة مرحلة
لت�صبح �أك�ث�ر
ً
ال��ت��ه�� ّور واحل��م��ا���س .يف العن�صر ال��ث��اين
ي��ق��ول � ّإن ه��ن��اك ب��ي��ئ��ات �أك�ث�ر م��ي�لا �إىل
العنف بطبيعتها ،كاملناطق ال�صحراوية
ال��ق��ب��ل��ي��ة الأق�������ل مت�����دن�����اً ،ح���ي���ث ت��ل��ع��ب
الطبيعة القا�سية دوراً يف ت�شكيل ميول
�أف���راده���اّ � .أم���ا العن�صر ال��ث��ال��ث فيطرح
نظرية �أثر النظام االجتماعي الطبقي،
ح��ي��ث ي��ف�تر���ض �أن���ه كلما زادت ال��ف��وارق
الطبقية واالج��ت��م��اع��ي��ة زاد ال��ع��ن��ف� .إال
�أ ّن�����ه ول�ل�أ���س��ف ال ي���ح���اول م��ق��ارب��ة ه��ذه
النظريات م��ع واق��ع العنف الإ���س�لام��ي،
ال����ذي ي��ح��اول حت��ل��ي��ل��ه .ي��ت��ط�� ّرق بعدها
ال���ك���ات���ب �إىل ا����س���ت���ع���را����ض ال���ن���ظ���ري���ات
الدينية والأيديولوجية ،حيث يخلط يف
�أوىل نظرياته بني جانب التنمية وتعرث
م�شاريعها وبني �سلوك الدول يف تهمي�ش
ال���دي���ن وا���س��ت��ب��ع��اده ع���ن ح���ي���اه ال��ن��ا���س،
الأمر الذي ي�ساهم يف ن�شوء عنف م�ضاد
�إىل ك��ل م��ا ه��و ح��داث��ي ،كتعر�ض بع�ض
املثقفني ال��ن��اق��دي��ن للفكر ال��دي��ن��ي �إىل
االغ��ت��ي��ال ك�سروي يف �إي���ران وف��رج ف��ودة
يف م�صر .وبقراءتي لهذه النقطة �شعرت
وك������� ّأن ال���دول���ة ه���ي امل�ل�ام���ة ع���ن ن�����ش��وء
العنف ،فالكاتب قام بنقد �سلوك الدولة

ب�شكل عام ثم قام بتخ�صي�ص ردة الفعل،
وك����أنّ���ه ب���رره���ا م�����ض��م��ون��اً .ول���ك���ان �أك�ث�ر
�أن�صافاً لو �أنه ذكر �أمثلة على �سلوكيات
الدول يف تهمي�ش الدين ،واالبتعاد عن
ذكر اجلمل التعميمية .يتطرق الكاتب
بعدها �إىل طبيعة التكوين الديني ،حيث
� ّإن من��ط التعليم املنغلق واملنكفي على
نف�سه ،قد ي�ساهم يف عدم قابليه الأفراد
على التعاي�ش مع املختلف وتقبل املغاير،
وهذا بر�أيي له دور مهم يف ت�شكيل فكر
اجلماعات التي تتبنى العنف .كما يذكر
ال��ك��ات��ب �أث���ر الأف���ك���ار ال��دي��ن��ي��ة وع��ب��ارات
امل�������وروث ال���دي���ن���ي :ك�����دار احل�����رب ودار
ال�سالم ،واجلاهلية واحلاكمية ،ونزعتها
�إىل ال�صدام �أكرث من التعاي�شّ � .أما عن
اجل��ان��ب ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ع�����س��ك��ري فيقول
الكاتب � ّإن املجتمعات اال�ستبدادية لي�ست
ك��امل��ج��ت��م��ع��ات ال��دمي��وق��راط��ي��ة ،فالعنف
فيها ب�إمكانه التجذر ب�سبب عدم �سيادة
ال���ق���ان���ون وت�������أزم الأو�����ض����اع ال��داخ��ل��ي��ة.
بالإ�ضافة �إىل � ّأن بع�ض اجلماعات ت�ؤمن
بالعنف كحل �أخري يف حالة ت�أزم الأو�ضاع
ال�سيا�سية .و�أخ�يرا يطرح الكاتب فكرة
ن�����ش��وء ال��ع��ن��ف نتيجة ا���ش��ت��ع��ال ال��ث��ورات
واحلروب ،فالثورة الإيرانية على �سبيل
امل���ث���ال ح��ر���ض��ت اجل��م��اع��ات الإ���س�لام��ي��ة
على العنف ،وال��ث��ورة الرو�سية حر�ضت
اجلماعات الي�سار ّية عليه .وهذا الطرح
غ���ري���ب ح���ي���ث � ّإن ال�����ث�����ورات واحل������روب
حت����وي درج�����ات وج���رع���ات خم��ت��ل��ف��ة من
العنف ،فهل ثمة ثورة بال عنف �أو حرب
م�ساملة؟!
ويف اخل��ت��ام ،الب��د م��ن تقدير جمهود
الكاتب يف عر�ضه لعدة نظريات ملهمة
وم��ه��م��ة� ،إال � ّأن ه��ذا احل�����ش��و للنظريات
دون م���ق���ارب���ت���ه م����ع ع���ن���ف اجل���م���اع���ات
الإ���س�لام��ي��ة ،بخ�س مو�ضوعه الأ�سا�سي
حقه من النقا�ش.
f_wahaibi@hotmail.com
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ثنائ َّية الإ�صالح وال�سلطة يف حياة الإمام �إبراهيم بيو�ض اجلزائري
نادية اللمك َّية

العربي يف القرن التا�سع ع�شر -وحتى منت�صف القرن الع�شرين -حت ُّوالت جذرية كربى ،ارتبطتْ بال�صدمة احل�ضارية التي �أورثها دخول
املغرب
َ�شهِد
ُ
ُّ
امل�ستعمر الأجنبي ،وحت ُّكمه بالو�ضع االقت�صادي وال�سيا�سي �آنذاك ،وما تر َّتب عليه من ت�أثري ثقايف واجتماعي ،وبردة فعل على هذه التغيرُّ ات ظهرتْ
م�شاريع مناه�ضة لال�ستعمارَ ،ب َنتْ فكرها الن�ضايل الأول على جتديد الدعوة �إىل فهم الدين بني ال�شباب ،و�إحياء فكرة الوحدة الإ�سالمية التي تبناها
امل�ؤ�س�س الأول جمال الدين الأفغاين.
���ب اجل����زائ����ريُّ ع���ز ال���دي���ن ج��ل��ويل ي��ع��ت��ن��ي يف
ال��ب��اح��ثُ وال���ك���ات ُ
م��ق��ال��ه يف جم��ل��ة الت�سامح «الإ����ص�ل�اح يف �إط����اره ال��وح��دوي عند
الإم���ام �إب��راه��ي��م بيو�ض اجل��زائ��ري» ،ب�شخ�صية الإم���ام �إبراهيم
بيو�ض اجلزائري ،الذي حاول قراءة الواقع املغربي حتت وط�أة
اال�ستعمار ،وبنى م�شروعه الإ�صالحي لطرد امل�ستعمر وحماولة
جتديد فهم الن�ص الديني.
لقد بد�أ الكاتب اجلزائري عنوانه بو�صف م�شروع ال�شيخ بيو�ض
بالإ�صالح «الوحدوي» ،وجاءتْ هذه الدرا�سة تبحث �إجنازات ال�شيخ
على م�ستوى ال��وح��دة الوطنية � اً
أول ،وع��ل��ى م�ستوى ال��دع��وة �إىل
وحدة الأمة الإ�سالمية ثان ًيا .وقد حاولتْ اجلمع بني تاريخ ال�سري
وبني حتليل الأح��داث ،و�شكل املكان فيها العن�صر الأول ،واختفى
الت�سل�سل الزمني مع حما�سة الكاتب يف ال�سرد والتحليل؛ فبدا
الن�ص على م�ستوى ترابط الوقائع وت�سل�سلها مفك ًكا نوعًا ما .وقد
ُّ
ريا �إىل �أ َّنه �سيجعل احلديث عن الإبا�ضية
بد�أ الكاتب درا�سته م�ش ً
يف وادي ميزاب منطلقًا للو�صول �إىل مو�ضوع الدرا�سة؛ ولرمبا
هذا ما َج َعل ال َّربط بني العنوان «الإ�صالح الوحدوي» وبني مدخل
الدرا�سة مرب ًكا �إىل ح ٍّد ما.
لقد ك��ان��تْ �شخ�صية ال�شيخ �إب��راه��ي��م بيو�ض اجل��زائ��ري واح��دة
من ال�شخ�صيات التي تبلورتْ ثقافتها يف ظ ِّل االختالفات؛ فهناك
امل�ستعمر الفرن�سي الذي فر�ض لغته وثقافته و�سيا�سته يف اجلزائر،
وه��ن��اك امل���دار����س ال��ف��ك��ري��ة وال��ف��ق��ه��ي��ة ح��ول��ه وال��ت��ي ن�����ش���أتْ جن ًبا
�إىل جنب مع املذهب الأبا�ضي يف قريته .و�أم��ا الأخ�ير ،فهي لغة
ال�شيخ وثقافته الأعجمية ،والتي ا�ستدعى معها �أن يُتقن العربية
ل��ت��ك��ون م��دخ�لا لتعلم ع��ل��وم ال��دي��ن وال��ب�لاغ��ة وامل��ن��ط��ق� .إ َّن ه��ذه
االختالفات ك َّلها م�� َّه��دتْ لأم��ري��ن؛ الأول :املنهج ال��دع��وي املنفتح
واملقبل على الآخر الذي تبناه ال�شيخ الحقًا .و�أما الثاين ،فتبنيه
م�شروع الوحدة ودعوته له على م�ستوييه الديني والوطني؛ وحدة
�إ�سالمية جتمع امل�سلمني وترف�ض ال�شقاق لأجل االختالف فقط،
ووحدة وطنية وقفتْ �ضد تق�سيم اجلزائر �إىل جزئيها ال�صحراوي
وال�شمايل ليف�شل بف�ضله وبجهود الثوار هذا امل�شروع اال�ستعماري.
وق��د �أث��ار اهتمامِ ي ح��دي َ��ث الكاتب يف مقالته ع��ن جهدٍ ا�ستم َّر
خم�سة و�أرب��ع�ين ع��امً��ا ،ق�ضاها ال�شيخ يف تف�سري ال��ق��ر�آن الكرمي
حتى العام  1980مُت�أث ًرا فيه مبنهج املف�سرين املجددين يف ع�صره.
ه��ذا اجل��ه��د امل��ت��وا���ص��ل لأك�ث�ر م��ن �أرب��ع��ة ع��ق��ود يف تف�سري ال��ق��ر�آن
ت�ضم عددًا من
الكرمي يف الوقت الذي كانت فيه املكتبة الإ�سالمية ُّ
التف�سريات ،ويف الوقت الذي كان فيه الرتكيز الأكرب يف اجلزائر
على حم��ارب��ة امل�ستعمر وحت��ري��ر ال��ب�لاد وت�سخري الكتابة لذلك،
هذا الأمر يجعلنا نقر�أ فكر ال�شيخ بفهم �أكرب؛ لقد �أدرك �إبراهيم
بيو�ض �أ َّن��ه يجب ر�ؤي��ة هذا الدين يف �إط��ار حركة الزمن والتاريخ
فهم معا�ص ٍر للدين ،و�أول
والبيئة واملجتمع ،وه��ذا يتط َّلب بناء ٍ
�أدوات��ه القراءة اجلديدة للن�ص الديني ،والتلقي املتغري للق�ضايا
الفقهية .والأمر الآخر� :إميان ال�شيخ ب�أ َّن الرتبية الدينية املبنية
على الفهم العميق للدين ه��ي م��ا �سيجعل ال�شباب �أك�ث�ر �إدرا ًك���ا
لدورهم وواجبهم جتاه الوطن والأمة.

وبالعودة �إىل ما كتبه الباحثون حول تف�سريه «يف رحاب القر�آن»
ومنهم :الباحث العماين عبداهلل بن �سليمان الكندي -نلحظ�أم��ري��ن �أ�سا�سيني؛ الأول :املنهج ال��ذي اتبعه ال�شيخ يف تف�سريه،
وال����ذي ت���أث��ر ف��ي��ه ب��ال�����ش��ي��خ حم��م��د ع��ب��ده ،م���ر ِّك��� ًزا ع��ل��ى ال��ب�لاغ��ة
ورب���ط امل��واق��ف والأح�����داث ب��ال��ن�����ص وحم��اول��ة ت�صحيح املفاهيم
ب��ر���ص��د امل��ع��اين املختلفة للفظ ال��واح��د .وال��ث��اين� :أ َّن التجدي َد
مل يكن بالقراءة املختلفة للآيات �أو افرتا�ض ت���أوي�لات خمتلفة
متا ًما عن تف�سريات ال�سلف ال�سابق من املف�سرين ،بل ك��ان وجه
التجديد بفر�ض «مقا�صد» متنوعة ومرتبطة بالواقع ،تخاطب
القارئ مبا�شرة وحتاول تهذيبه وفق �أ�سلوب تربوي .وهذا ما جعل
درو�سا يلقيها ال�شيخ يف امل�سجد -يلقى �صدى
التف�سري -والذي كان ً
ريا يف وقته.
كب ً
ن�ص املقال ،فقد ح��او َل الكاتب �إظهار الت�سامح
وبالرجوع �إىل ِّ
ال��ذي امتاز به ال�شيخ ب�إثبات ال�ضد للغري؛ الأم��ر ال��ذي �أوقعه يف
�إ�شكالية احلكم العام مبرجعياتٍ م�سبقة؛ فهو يقول« :فلم ينكفئ
على ذاته ويغلق بابه على مذهبه ( )...بل كانت مقاالته وكتاباته
وم�شاركاته تتحرك على م�ستوى ال��وح��دة ،ول��و تعار�ض ذل��ك مع
م���وروث ر���ض��ع لبانه ���ص��غ�يراً� ،أو تقليد قد�سته بيئته حتى ك��ادت
تتخذه �صنما» .فهل كانت الوحدة تتعار�ض مع فكر موروثه الأول؟
وه��ل بيئة وادي م��ي��زاب «الأب��ا���ض��ي��ة» يتعار�ض فكرها م��ع مفهوم
الوحدة؟ ثم ذكر يف غري مو�ضع �أن «بع�ض الأبا�ضية اجلامدين»
�ش َّنعوا عليه وه��ج��روه ،ول��و ك��ان قد �أ�شار �إىل اجلامدين دون ذكر
مذهبهم لأكرث من مو�ضع ،لكان ابتعد عن جعلها �سمة بارزة لهذه
الفرقة يف وادي ميزاب!
لقد َب َنى �إبراهيم بيو�ض اجل��زائ��ري م�شروعه الإ�صالحي على
ثنائيتني وا�ضحتني :الدين وال�سلطة؛ فقد كان يعمل على الطرفينْ
باتزان ،الدين وحده دون ال�سيا�سة لن يكتب له االنت�صار مع وجود

امل�ستعمر الفرن�سي؛ لهذا عا�ش ال�شيخ بيو�ض مرب ًيا وثائ ًرا ،و�أن�ش�أ
جيال من ال�شباب على ذل��ك ،وق��اد اجلمعيات وافتتح معهد احلياة
ليكون مواز ًيا ملعاهد الرتبية والتعليم التي ت�أثرت بثقافة امل�ستعمر،
وحاول االرتقاء يف ال�سلم ال�سيا�سي يف املغرب لتكون لكلمته �سلطة
نافذة يف املجتمع؛ لهذا ارت���أى الكاتب ت�سميته بـ»التنويري»؛ فهل
مُيكن �أن نعد ال�شيخ بيو�ض تنويريا مبعناه اللفظي؟
وقبل الإج��اب��ة عن ه��ذا ال�س�ؤال ،وج��ب � اً
أول الإج��اب��ة عن ال�س�ؤال
ال��ت��ايل :هل ا�ستم َّر م�شروع احلركة الإ�صالحية التي �أن�ش�أها ابن
بيو�ض بعد انتهاء اال�ستعمار يف املغرب؟ لقد كان هذا امل�شروع مرتك ًزا
يف الأ�سا�س على اجلمع بني التجديد الديني والإ�صالح ال�سيا�سي،
وبتح ُّقق هذا الأخ�ير بتمكني ال�شرط الأول يكون امل�شروع قد جنى
ثماره ،لكن احلركة الإ�صالحية مل تتوقف بعد اال�ستعمار وا�ستمر
معهد احل��ي��اة ال���ذي �أن�����ش���أه ال�شيخ ي��خ��رج ���ش��ب��ا ًب��ا م�صلحني -حتى
ري من وظائف يف الدولة ،كما ا�ستم َّر عطاء
اليوم� -أم�سكوا بزمام كث ٍ
اجلمعيات التي تر�أ�سها ال�شيخ م�ستفيدًا من التنظيمات الإداري��ة
احلديثة ،وعُد منهجه يف التعليم و�أ�سلوبه يف احلوار الديني واحدًا
من املناهج الرتبوية امل�أثرة يف ال�شباب؛ لهذا كله -والمتداد ت�أثري
م��ن��ه��ج��ه -يمُ��ك��ن ال��ق��ول ب�����أ َّن ال�����ش��ي��خ ك���ان ت��ن��وي��ري��ا مب��ع��ن��اه امل��رت��ب��ط
بتجديد الفكر ،وا�ستمرار منهجه الإ�صالحي.
الكاتب يف هذا املقال ب َْ�سط �صورة عامة عن الإجنازات
لقد حَ اوَل
ُ
العملية ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ال�����ش��ي��خ ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ج��ت��م��ع امل���دين وعلى
م�ستوى الدعوة �إىل الوحدة ،غري �أ َّن الدرا�سة مل تتحدَّث عن منهج
ال�شيخ الإ���ص�لاح��ي ع��ل��ى م�ستوى ال��ف��ك��ر وحت��ل��ي��ل الإن���ت���اج امل��ع��ريف؛
لكونها رك��زت على ال��ق��راءة التاريخية ل�ل�أح��داث مع حتليلها .وقد
وُفق الباحث ب�أ�سلوبه املبني على ثالثية «امل�ؤثر وال�سبب والنتيجة»
يف جعل الأحداث م�سرية بفعل العوامل املكانية والزمانية.
nkha008@gmail.com
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�أهميَّة حتقيق الرتاث
حُم َّمد ال�ساملي

�إ َّن �إحيا َء الرتاث �ضرورة علمية وقومية و�إن�سانية لك ِّل �أمة ،و�إ َّن االهتمام به لي�س بتاريخ قد َع َفا عليه الزمان ،بقدر ما هو عمل حياتي
م�ستقبلي؛ وبذلك علينا � ْأن نفيد منه يف احلا�ضر وامل�ستقبل.
ي�أتي هنا يو�سف بكار يف مقالته بعنوان «حتقيق الرتاث كيف وملاذا؟» يف جملة الت�سامح ِّ
ليو�ضح �أهمية حتقيق الرتاث ،و�أن �إهماله بدعوى
«الع�صرنة» من حداثة وما بعدها ،دون فهم حقيقي لهما� ،سوى عدوى اللحاق بالآخر وتبعيته!
وعلى الرغم من هذا ،فث َّمة من يفرت�ض -بحكم وجوده يف
الغرب ،ومعرفته الوطيدة به -حوار ْين وهميينْ مُيثالن �-إىل
ح ٍّ��د بعيد -م��ا يف �أذه���ان علماء ال�شرق ع��ن ال��غ��رب وبالعك�س.
ف��ف��ي ح�ين يتلخ�ص م��وق��ف ال��ب��اح��ث ال��ع��رب��ي ع��م��وم��اً يف ه��ذا
الت�سا�ؤل« :وما للغرب والدرا�سات العربية الإ�سالمية؟» ،يرد
الباحث ال��غ��رب��ي�« :إنَّ معظم م��ا ي�صدر ع��ن الباحثني العرب
ومعاد ال قيمة له من
وامل�سلمني ،با�ستثناءات معروفة ،مك َّرر ُ
الناحية العلمية ،وال ي�ساهم ب�إ�ضافة �شيء جديد للبحث يف
احلقل الذي يدر�سه؛ لذلك ف�إنَّ قراءة �أعمال ه�ؤالء الباحثني
تو�شك �أن تكون �إ�ضاعة للوقت؛ وال��وق��ت �أث��م��ن م��ن �أن يهدر
فيما ال كثري جدوى من ورائه»َ .ب ْيد �أنه ي�ستثني «من�شوراتهم
يف حتقيق املخطوطات؛ فهذه مفيدة ،وه��ي ت�ضع بني �أيدينا
الن�صو�ص التي ننطلق منها نحن يف �أبحاثنا .ورغم �أن بع�ض
هذه التحقيقات لي�ست يف امل�ستوى املطلوب من ناحية التدقيق
�أو الطباعة ،ف�إنها ال تفقد قيمتها فقداناً تاماً؛ �إذ يظل �أ�سهل
علينا �أن نرى الن�ص مطبوعاً �أمام �أعيننا من �أن ن�سافر نطلب
له خمطوطاً يف مكتبات العامل املتباعدة.
وهناك ُ
بع�ض النقاط يجب مراعاتها عند التحقيق؛ مثل:
�أ�صالة املخطوطات وما يرتبط بها من مقابلة ودق��ة و�إخ��راج
وعدم الإ�سراف يف احلوا�شي وخربة املحقق ومعرفته مبو�ضوع
املخطوط ال��ذي يحققه .وهنا ُينبه الكاتب على �أم��ور �أخ��رى
مهمة� ،أال وهي:
�أوال� :أن لي�س «كل موروث يجب �إحيا�ؤه»؛ بحيث �أنَّ مفهوم
الإحياء لي�س ب�إعادة الطبع� ،أو نقل املخطوط �إىل كتاب مطبوع،
بل يجب �أوال النظر �إىل قيمة املخطوط والفائدة التي ميكن
�أن جتنى منه من حتقيقه ون�شره والو�صول �إىل الهدف ب�أن
يخرج قار�ؤه ودار�سه بروح ي�ستمدها مما قر�أ �أو در�س.
وهناك كتب ال ت�ستحق الإحياء ،ومما ال ي�ستحق الإحياء
والتحقيق والن�شر م��ث�ل ً
ا ك��ت��اب «م��ق��دم��ة يف �صناعة النظم
والنرث» ل�صاحب «حلبة الكميت» �شم�س الدين النواجي من
(ال��ق��رن التا�سع ال��ه��ج��ري) م��ن حتقيق ال��دك��ت��ور حممد بن
عبد الكرمي .حيث �إنَّ الكتاب ال ي�ضيف جديداً �إىل ما تعارف
عليه النقاد الذين �سبقوه يف �صناعة ال�شعر والنرث معاً .بل
يكاد يكون تلخي�صاً لآراء �أكرثهم دون �أن يذكر �أ ًّيا منهم �أو
ي�شري �إليه ،يف املو�ضوعات التي يطرقها .وهناك عدة كتب
مماثلة ك��ان م�صريها الإه��م��ال وال��ت���أخ�ير كونها ال ت�ضيف
للم�ستفيد بجديد.
كما َذهَب الكاتب لنقد املحقق املولع ب�صنع احلوا�شي؛ كونه
ِ
يكتف بحوا�شيه «التو�ضيحية» التي �أ���ش��ار �إليها فح�سب،
مل
و�إمنا راح يد ِّون دون ح�ساب �أكدا�ساً من احلوا�شي «التعريفية»

الزائدة التي ال ت�ضيف �إىل الكتاب �إال زيادة يف �أعداد ال�صفحات،
و�أنه �إذا جردت هذه احلوا�شي الزائدة ،لت�ضاءل حجم الكتاب.
وبعد �أن قطعنا م�سافات طويلة يف ميادين التحقيق والإحياء:
«حوا�ش» تع ّرف باملعروفني امل�شهورين
ٍ
هل نحن يف حاجة �إىل
م��ن مثل :عمر ب��ن اخل��ط��اب وعمر ب��ن عبدالعزيز م��ن �أع�لام
الإ�سالم؛ وزهري بن �أبي ُ�سلمى والنابغة الذبياين والبحرتي
واملتنبي و�أبي فرا�س احلمداين من ال�شعراء؟ وغريهم الكثري
من م�شاهري الإع�لام يف التاريخ ،هل نحن يف حاجة حقاً �إىل
التعريف به�ؤالء و�أمثالهم من امل�شهورين املعروفني؟!
ثانيا :ي���أت��ي الكاتب لإب���راز م�س�ألة �إع���ادة حتقيق م��ا حقق،
ويبينِّ يو�سف بكار �أنْ لي�ست هناك حاجة وم�سوغات �إىل �إعادة
حتقيق ما نُ�شر ،و�أن الإعادة تكون يف حاالت �أهمها:
 �أن ي��ك��ون الأث���ر مل يحقق حتقيقا علميا وف��ق��ا للأ�صولاملتعارف عليها .بل يطاله ما ا�صطلح عليه بـ»الطبع»؛ حيث
�إنَّ ال��ك��ت��اب ل��ي�����س حم��ق��ق��ا ،وه���و امل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه يف ال��ط��اب��ع��ات
والن�شرات التجارية.
 �أن تكون م�سوغات الإع��ادة علميه مقبولة تن�ضوي حتتما يطلق عليه «التحقيق غري التام» .العثور على خمطوطات
جديدة �أدق و�أوف���ى� ،أو جمع �أ�شعار غري التي يف ال��دواوي��ن �أو

املجامع ال�شعرية �أو لكرثة �أخطاء املحققني الأوائل ومزالقهم.
ومن الأمثلة على �إعادة التحقيق :نا�صر الدين الأ�سد؛ حيث
قام ب�إعادة حتقيق ديواين قي�س بن اخلطيم واحلادره .و�أي�ضا
داود القا�ضي يف �إع����ادة حتقيق كتابي �أب���ي ح��ي��ان التوحيدي
«البهائر والذخائر» الذي حققه �إبراهيم البكال�ش.
ث��م ي��ذه��ب ال��ك��ات��ب يف ن��ه��اي��ة امل��ق��ال ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ـ»م��ك��م�لات
التحقيق»؛ حيث ي�ؤكد �أنَّه لي�س ٍ
بكاف �أن يكتفي املحقق فقط
ب��خ��دم��ة ال��ن�����ص م���ن ح��ي��ث ت��وخ��ي ال���دق���ة وال�����ض��ب��ط وال�����ش��رح
وال��ت��خ��ري��ج وال��ت��ع��ري��ف ب��الأع�لام والأم���اك���ن ال��ت��ي ه��ي بحاجة
�إىل ت��ع��ري��ف .ب��ل الب���د م��ن امل��ك��م�لات �أن جت��ع��ل امل��ح��ق��ق ك��ف��وا
مل�ؤلفه؛ ف�لا ين�سى الإت��ي��ان مبقدمات ومتهيدات �سريعة عن
امل�ؤلف و�أث��ره ،بل عليه �أنْ ُي�ضيف مقدِّمات وافية �ضافية عن
امل�ؤلفات وال��دواوي��ن و�أ�صحابها .وك��ان املرحوم �إح�سان عبا�س
مث ً
ال ُيحتذى به يف هذا املجال ،وتعترب مقدمتاه ال�ضافيتان
الرثيتان عن ابن خلكّان وكتابه «وفيات الأعيان» وعن ياقوت
و»معجم الأدب��اء» عمال من �أج ِّل ما ُحقِّق من كتب ودواوي��ن..
ويف اخلتام� ،أراد الكاتب �إي�صال ر�سالة؛ وذلك فيما قاله �إح�سان
عبا�س ،ومفادها�« :أن التحقيق العلمي لن يكون خم��ذو ًال ما
دامت تتواله �أيدٍ �أمينة».
m.a.s.alsalmi@gmail.com
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افرتا�ضات التاريخ للوجود العربي ون�ش�أة الأفالج يف عُ مان
هاجر ال�سعدي

يقول تركي احلمد« :عندما نتح َّدث عن التاريخ ،ف�إنَّ الذهنَ ال ين�صرف �إىل كيان مو�ضوعي حم َّدد ومعني ،بل �إنَّ امل�س�ألة ُمتعلقة
مبفهوم ذاتي يختلف باختالف النظرة املنطلقة من اختالف الفل�سفات والأيديولوجيات والعقائد»َ .ب ْيد �أنَّ التعددية الذهنية
الإن�سانية � -سواء يف النظر �إىل التاريخ �أو احل�ضارة�...أو غريها -جتعل من الإن�سان �صانعا للتاريخ واحل�ضارة ،ال جمرد كائن
ا�ستاتيكي م�ستكني لغرائزه ،على الرغم من �أنَّ هذه التعددية تُفرز �صراعات �أو تناف�سا بني احلقائق املطلقة للأيديولوجيات
تعك�س جتاو َز الإن�سان فكرة �أنه ا�ستاتيكي وم�ستكني لغرائزه.
والعقائد .واجلدير بالذكر �أنَّ مثل هذه ال�صراعات
ُ
��د � َّأن ال��ب��اح��ث (ج�����.س .ويلكن�سون) يف مقالته
جن ُ
املعنونة بـ»�سلوت ون�شوء الأف�لاج يف عمان» يف جملة
الت�سامحُ ،يغربل افرتا�ضات التاريخ للوجود العربي
ون�ش�أة الأف�لاج يف عمان عرب قرية �سلوت؛ وهي �أهم
املواقع العمانية و�أكرثها ح�ضورا يف ال�سياق التاريخي
العربي؛ من منطلق �أنها متثل م�سرح ق�صة مالك بن
فهم ،و�إىل جانب �آخر موقع بناء الأفالج التي بناها
حد الروايات التاريخية،
�سليمان بن داود؛ وذلك على ِّ
وميكنني ال��ق��ول ب���أن الباحث يف مقالته ق��ام بعر�ض
الأق�����ص��و���ص��ات العمانية وال���رواي���ات امل��رك��ب��ة حم��اوال
وه���ذا �آخ���ر م��ا يفهمه ال��ق��ارئ ب��ع��د ق���راءة الأ���س��ط��رالأخ�يرة يف املقال -ا�ستخراج العن�صر احلقيقي من
جم��م��وع��ة الأ���س��اط�ير وال���رواي���ات امل��رك��ب��ة ،ل��ك��ن دون
اال���س��ت��ن��اد �إىل تفنيد ال�����ش��واه��د الأث��ري��ة و�إب����راز علل
دح�ض بع�ض ال��رواي��ات� ،إىل جانب عر�ض الأ�ساطري
دون حماولة منه بالتعاطي معها باحلجة والنقا�ش.
واعتمد الباحث ذل��ك م��ن خ�لال ا�ستفتاحه بهجرة
الأزد ثم م�أرب ،ثم هجرة مالك بن فهم ،و�أخريا بناء
عد �سد م�أرب معجزة تاريخ �شبه
الأفالج يف عمان .و ُي ُّ
وردت الكثري من الأقا�صي�ص
اجلزيرة العربية؛ حيث
ْ
والروايات حوله والتي مازالت قابلة للنقا�ش .ومن
هذه الروايات � َّأن انفجا َر ال�سد ال��ذي �أف�ضى بهجرة
الأزد تعر�ض يف احلقيقة مل��رات ع��دي��دة م��ن اخل��راب
يف اخلم�سمائة �سنة الأوىل بعد امليالد ،وبرزت رواية
�أخ���رى تعلل ت��ف ُّ��رق الأزد �إث��ر اجتياح ال�سيول لل�سد
وانتقلت القبائل ال�سبئية -نتيجة ال�صعوبات املتعلقة
ب��ال�����س��د؛ م���ن ح��ي��ث م����واد ال��ب��ن��اء وع���وام���ل ال��ت��ع��ري��ة
ومفاج�آت ال�سيول� -إىل عمان بقيادة مالك بن فهم
�إىل ق��ري��ة ���س��ل��وت ال��ت��ي ك��ان��ت ي�سكنها الأخ��م��ي��ن��ي��ون،
وح��دث ���ص��راع ب�ين مالك ب��ن فهم وب�ين الأخمينيني
ن��ت��ي��ج��ة رف�����ض الأخ��م��ي��ن��ي�ين �إق���ام���ة ع���رب م��ال��ك بن
فهم ،وانت�صر مالك يف احل���رب ،و�أت���ى ت�سمية عمان
ب���ـ»الأزد» �-أطلقه الأزدي���ون عندما نزلوا عمان ،وهو
ا�سم �أح��د �أودي��ة م���أرب يف اليمن -وذل��ك بعدما كانت
تعرف باال�سم الفار�سي «جمان وم�أرب» ،واجلدل بني
امل���ؤرخ�ين وعلماء الآث���ار هنا قائم على نقطة هجرة
القبائل العربية �إىل عمان :هل قبل �أو بعد الإ�سالم؟
�أي معرفة الق�صة التاريخية للوجود العربي وال�صراع

مع الإمرباطورية ال�سا�سانية؛ َب ْيد � َّأن املتتبع لتاريخ
ال��ه��ج��رات ال��ع��رب��ي��ة ���ش��م��اال وج��ن��وب��ا ي��ج��د � َّأن �أغ��ل��ب
الروايات العربية الكال�سيكية قد �أ�شارت �إىل � َّأن دخول
القبائل العربية �إىل عمان قد مت قبل الإ�سالم بعدة
مئات من ال�سنني ،رغم وجود روايات ت�شري �إىل تزامن
ه��ج��رة ال��ع��رب �إىل ع��م��ان م��ع ح��ك��م دارا ب��ن دارا بن
بهمان .واجلدير بالذكر � َّأن �أغلب الروايات التاريخية
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����س��د م�������أرب وه���ج���رة الأزد م���ع اخ���ت�ل�اف
حيثياتها ترتكز على ثيمة رئي�سية �أو عن�صر حقيقي
مت�شابه وه��ي خال�صة ال��رواي��ة التي ذكرتها �أع�لاه.
ومن هنا ،ميكننا القول ب�أنه ورغم التعددية الذهنية
الإن�سانية وم��ع اخ��ت�لاف الأي��دي��ول��وج��ي��ات والعقائد
يف غربلة و�إي�����ض��اح ال��ت��اري��خ فيما يخ�ص حقيقة �سد
م����أرب وه��ج��رة الأزد ،ف���� َّإن العن�صر احلقيقي -مركز
الأ����س���ط���ورة -م��وج��ود م��ع ام��ت��زاج��ه ببع�ض الق�شور
التي ت�شكل �أفكا َر و�أفها َم الأجيال ومعتقداتها .ومن
هنا ،مُيكننا القول ب�أن الأ�سطورة ق�صة حقيقية عند
ب��داي��ة ظ��ه��وره��ا ،ث��م �أُ���ض��ي��ف �إل��ي��ه��ا بع�ض التفا�صيل
أقتب�س
فبدت خيالية يف نظر الأجيال التالية .وهنا� ،
ْ
ُ
التفاتة ويلكن�سون يف بداية مقالته؛ حني ذكر � َّأن على
ال��ب��اح��ث �أن ي��ق��رن ذه��ن��ه ب�ين م�صطلح «الأ���س��ط��ورة»
والعبارة التي تقول «الأ�سطورة التي ينبغي �أن تُقر�أ».
وجند هنا �إ�شارة �ضمنية تفيد ب�أنه لي�ست كل �أ�سطورة
تُه�ضم منطق ًّيا؛ ففهم التاريخ ينبغي �أن يكون وفق
ُ�سنن الكون وقوانينه ،ال وف��ق وع��ي �أ�سطوري يفاقم
امل�شكالت و ُيلقي املا�ضي يف غياهب الوعي املنحرف.
�����ض��ا � َّأن مالك
وال���ذي ال مُيكننا �إن��ك��اره يف ال��ت��اري��خ �أي ً
ب��ن فهم -ك�شخ�صية ت��اري��خ��ي��ة -ت�ستح�ض ُر الأذه���ان
العربية �أهميته يف تف�سري ا�ستقرار ال��ع��رب يف �شبه
اجلزيرة العربية ،وحت��درات الأن�ساب .وهجرة الأزد
بقيادة مالك بن فهم مهمة يف الر�ؤية البعيدة للعرب
الأولني .ويف جانب �آخرُ ،يع ِّرج الباحث �إىل ذكر ق�صة
تدمري الفر�س للأفالج التي �أن�ش�أها �سليمان بن داود
ال�شخ�صية القر�آنية التوراتية -والتي بلغ عددها 10�آالف؛ حيث يفرت�ض التاريخ � َّأن الأخمينيني �أع��ادوا
�سيطرتهم على عمان وارتبط ذلك مب�س�ألة الأفالج،
وتوجد ق�صة بارزة مفادها � َّأن نظام القنوات يف �إيران
����دا؛ ح��ي��ث � َّإن ال���ذي ي�ستخدمونه ال��ي��وم ال
ق���دمي ج ًّ

ي���درون م��ن �أي���ن ت��ب��د�أ ال��ق��ن��اة ،وم��ا ه��ي م�����ص��ادر املياه
امل��ت��دف��ق��ة ف��ي��ه��ا؛ ل��ذل��ك لي�س غ��ري��ب��ا �أن ت��ك��ون بع�ض
ال��ق��ن��وات يف ع��م��ان ي��زي��د ع��م��ره��ا ع��ل��ى الأل���ف���ي ع���ام،
وال��ق��ن��وات القدمية التي ج��رى االع��ت��م��اد عليها عرب
ق���رون متطاولة �سماها العمانيون داودي����ة �أي �أنها
وتنامت الأ�ساطري وال��رواي��ات،
تعود للنبي �سليمان،
ْ
���ددت الأذه�����ان امل��ف�����س��رة ال��ت��ي حت����اول ف��ك �شفرة
وت���ع َّ
الكيفية التي قام بها �سليمان بناء الأفالج يف �سلوت،
ومعظم ال��روائ��ي�ين �أخ��رج��وا م��ن عهدتهم ال��رواي��ات
بـ«اهلل �أعلم».
بينما امل���ؤل��ف��ون ال��ع��م��ان��ي��ون ُي�����ش�يرون �إىل �سليمان
باعتباره من�شئَ الأفالجَ ،ب ْيد � َّأن االرتباط الذي �أقاموه
معقد بع�ض ال�شيء .و�أغلب الروايات التاريخية التي
ع���زت ن�����ش���أة الأف��ل�اج �إىل �سليمان ب��ن داود م�صدرها
واح���د «ال���ت���وراة» مب��ا ف��ي��ه��ا ال��دالئ��ل والإ����ش���ارات التي
ا�ستند �إليها الباحث ويلكن�سون يف م�س�ألة ن�ش�أة الأفالج
وربطها ب�سليمان بن داود ،وميكنني �أن �أعزو ذلك �إىل
نتيجة �ضعف الإ�شارات الأثرية ،و�أن النظر �إىل تقنية
وهند�سة الأف�ل�اج �أم��ر ي��ف��وق ق���درات الإن�����س��ان الأوىل
نتيجة اجل��ه��ود الكثيفة ال��ت��ي حت��ت��اج��ه��ا� ،إ���ض��اف��ة �إىل
وجود عنا�صر يف الق�صة العمانية موجودة يف القر�آن
ال��ك��رمي وه��ي عنا�صر ح�سبت م��ن �ضمن املت�شابه يف
ال��ك��ت��اب؛ ف��ق��د ك��ان��ت ل�����س��ل��ي��م��ان ع�لاق��ة ب��ع��امل اجل���ن،
ويفهم لغة الطيور واحليوانات...وما �إىل غري ذلك.
ومن �ضمن الق�ص�ص ال�شعبية املتنامية امتدادا للق�صة
الأ�صلية ،وتعد مهمة للأق�صو�صة العمانية :الرحلة
اليومية بني ال�شام و�أفغان�ستان على �سجادة حريرية،
والق�صة امل�شرتكة ب�ين ال��ت��وراة والق�ص�ص اجلنوبي
تركت
الغربي� ،إ�ضافة �إىل � َّأن ق�صة �سليمان باليمن
ْ
�آث��اره��ا .ف��ال��ع��دة الأ���س��ط��وري��ة �أم���ام من�شئ الأف�ل�اج يف
ق��ري��ة �سلوت جت��اب��ه ا�ستفهاما يف م�س�ألة ال��رب��ط بني
�سليمان ون�ش�أة الأفالج.
��ب ح��ظ��وة
وك����لُّ م���ا مت ذك����ره �أع��ل��اه ُي�ب�ره���ن ���س��ب َ
«���س��ل��وت» ب���أه��م��ي��ة يف ال�����س��ي��اق ال��ت��اري��خ��ي ال��ع��رب��ي.
و�أخريا ميكننا القول ب�أن تراجم التاريخ ،وال�سري،
قد حفظت لنا الكثري من الأخبار املت�شعبة والآثار
بحق �إىل كثري من التدقيق
املتناق�ضة ،والتي حتتاج
ٍّ
ومزيد من ال�ضبط.
hajirwork@outlook.com
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الإ�صالح الديني يف العامل العربي ..مطلب احلداثة املعطل
داود �سليمان

ال َّ
الديني -كما يتفق حول ذلك ُجملة وا�سعة من املفكرين التنويريني العرب  -مُيثل حاجة �ضرورية كفعل �أويل نحو
�شك �أ َّن الإ�صال َح
َّ
التمدن والتح�ضر والتخل�ص من االن�سداد التاريخي الذي َن ْر َزح حتت غياهبه وظلماته منذ القرن العا�شر امليالدي �إىل الآن يف انحدار
تدريجي؛ بتنا خالله خارج التاريخ وخارج احل�ضارة دون �أيِّ �إنتاج �أو �إبداع معريف �أو علمي ُيذكر ميكن �أن تنتفع الب�شرية منه .ولأ َّن الإ�صال َح
الديني مُي ِّثل اخلطوة الأوىل نحو االنطالق الذي ُيخ ِّل�ص الأمة من القيود التي تك ِّبل روحها املتمثلة يف اليقينيات ذات ال�صبغة الإطالقية
َّ
ُ
نعر�ض هُ نا ملقالٍ لر�ضوان زيادة حتت عنوان« :الإ�صالح وامل�صاحلة:
واحلقائق الناجزة حول ر�ؤيتها للعامل غري القابلة للم�س �أو النقا�ش،
�س�ؤال ال�سيا�سة و�س�ؤال احلداثة» ُن�شر �سابقاً يف جملة الت�سامح؛ يناق�ش فيه �أوىل جتارب الإ�صالح الديني يف الوطن العربي ،ويحاول من
خالله الإجابة عن �أ�سئلة من قبيل :ملاذا ف�شل الإ�صالح الإ�سالمي؟ وهل من املمكن حتقيق حداثة �إ�سالمية؟
و�أوىل ب��وادر الإ�صالح الديني يف العامل العربي ب��د�أتْ يف مطلع
القرن التا�سع ع�شر ،على يدِ ٍّ
كل من الأفغاين وحممد عبده ،اللذ ْين
ا�ستح�ضرا جت��رب��ة الإ���ص�لاح الربوت�ستانتية؛ حيث ك��ان��ا يعتربان
�سبب هذا التحول الكبري يف �أوروبا هو احلركة الدينية التي قام بها
َ
لوثر ،والتي خرجت من رحمها احلداثة الأوروبية؛ فمحمد عبده
يقول مثال يف حماولته الإ�صالحية« :البد من حركة دينية ،و�أنه �إذا
�أردنا �أن نلحق بركب الأمم املتقدمة ،فعلينا �أن نقوم ب�إ�صالح ديننا
كما فعل الغربيون �أنف�سهم يف �إ���ص�لاح دينهم» .ك��ان حممد عبده
كما يذكر ذل��ك زي���ادة -ي��ح��ارب يف جبهتني �أو لنقل يف اجتاهني؛فمن ناحية يجابه �أولئك املثقفني العلمانيني الداعني �إىل ا�ستبعاد
الدين متاما من احلياة .ومن ناحية �أخ��رى ،يُجابه ويقارع الفهم
ال��دغ��م��ائ��ي التقليدي ل��ل��دي��ن .وك��ان��ت �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة حم��م��د عبده
قائمة على التمييز ولزوم الف�صل بني الإ�سالم وبني واقع امل�سلمني.
وهذه النظرة م َّكنته من مواجهة التحدي الأوروبي ،حتدي التقدم
والتفوق الغربي الع�سكري واالقت�صادي وال�سيا�سي واملعريف�...إلخ؛
خ��وف��ا م��ن �أن يتم �إل�����ص��اق تهمة التخلف ب��الإ���س�لام وربطها ببنية
الإ���س�لام نف�سه .ل��ذل��ك ج���اءت تف�سرياته وت���أوي�لات��ه تتنا�سب مع
ال�سقف امل��ع��ي��اري اجل��دي��د ال��ذي فر�ضته قيم احل��داث��ة الأوروب��ي��ة،
وتو�سل عبده والأفغاين �أدوات وو�سائل تقليدية لفل�سفات �إ�سالمية
ذات طابع عرفاين و�صويف يف حماوالتهما ملقاربة احلداثة ،حداثة
خارجة من رحم املبادئ والأ���ص��ول الإ�سالمية ،وهي بهذا ال تخلو
من االنتقائية التي تبغي التوافق مع قيم احلداثة من جانب .ومن
جانب �آخر ،تبقى وفية لذاتها.
الربوت�ستانتي لوالدة احلداثة يف �أ�س�سها؛ املتمثلة يف:
مهَّد الإ�صال ُح
ُّ
الذاتية والعقالنية والتاريخية ،والذي �ساهم الحقا يف التحول �إىل
جت�سدت يف الأن�سنة
ر�ؤية علمانية م�سيطرة يف الثقافة الأوروبية؛ َّ
والدميقراطية وحقوق الإن�سان ،بينما مل يكتب النجاح لتجربة كل
من الأفغاين وحممد عبده يف الإ�صالح الإ�سالمي ،ومل يتم البناء
على هذه احلركة الإ�صالحية ،وكان م�صريها الف�شل .ويُعلل زيادة
هذا الف�شل قائ ً
ال�« :إن الأر���ض العربية يف �سوريا وال��ع��راق ،مرورا
مب�صر واجل��زائ��ر وامل��غ��رب الأق�����ص��ى ،ك��ان��ت واق��ع��ة حت��ت اال�ستعمار
الغربي ال��ذي � َّأج��ج م�شاعر القومية العربية املعادية للغرب ،ومت
�إع���ادة االعتبار ملفاهيم الهوية واالح��ت��م��اء ب��ال��ذات يف مناخ راف�ض
لكل ما ميت ب�صلة للغرب» .وميكن مالحظة ت�أثري هذه الظرفية
التاريخية �آن��ذاك والتي ت�سودها م�شاعر العداء للغرب يف ا�ستبعاد
لفظة الإ�صالح بلفظة �أخ��رى هي التجديد الديني التي لها �أ�صل
وجذر يف الأدبيات الإ�سالمية يف احلديث النبوي ال�شهري�« :إ َّن اهلل

يبعث على ر�أ���س كل مائة �سنة من يجدد لهذه الأم��ة �أم��ر دينها».
و ُي��ورد زي��ادة هنا �أي�ضا ر�أي��ا �آخر على ل�سان ب�سام طيبي؛ �إذ ال يرى
�سبب الف�شل يف املناخات ال�سائدة �آن���ذاك ،بل ي��راه يف بنية الر�ؤية
الدينية نف�سها للعامل؛ حيث يدعو �إىل ما ي�سميه ب�إخماد الر�ؤية
الدينية وا�ستبدالها ب��ر�ؤي��ة ذات��ي��ة بحيث يكون م��ب��د�أ ال��ذات��ي��ة هنا
كما تقرتح الديكارتية الأ�سا�س لالنتقال من ر�ؤي��ة دينية للعامل�إىل ر�ؤي��ة حديثة للعامل .وه��ذا ما يتعار�ض مع الواقع ال��ذي يولد
به امل�سلم وين�ش�أ عليه .فكما يقول �أدوني�س� :إ َّن الفرد امل�سلم يعي�ش
معرفيا و�أخالقيا يف ثقافة تنه�ض جوهريا على ال��ر�ؤي��ة الدينية
للإن�سان وال��ع��املُ ،ر�ؤي���ة ت��رى املعرفة فيها كاملة ونهائية ولي�س
للإن�سان ما ي�ضيفه �إليها يف �أي م��ي��دان .لذلك لي�س من الي�سري
�أنْ تكلل عملية الإ�صالح الديني بالنجاح ،و�أن تلقى رواجا وقبوال
وا�سعا و�سط املجتمعات امل�سلمة.
كما َي��� َرى زي���ادة �أ َّن ه��ن��اك تف�سريا �أو تعليال خاطئا م��ن بع�ض
الباحثني لتعرث م�سار الإ�صالح الإ�سالمي؛ حيث يرجع ه�ؤالء هذا
الف�شل �إىل �أ�سباب فكرية عقدية تعود �إىل القرن الرابع الهجري
حني �سيطرت الأرثوذك�سية (الأ�صولية) الإ�سالمية ،ومت الق�ضاء
على املدر�سة العقالنية املتمثلة يف املعتزلة؛ ثم �أجهز الغزايل على
الفل�سفة يف امل�شرق بكتابه تهافت الفال�سفة .يقول زي��ادة �إ َّن هذا
التف�سري «الثقافوي» �صحيح �أنه ميُدُّ نا ب�آليات حتليل �إ�سرتاتيجية
ل��ع�لاق��ات��ه��ا و���ص��راع��ات��ه��ا م���ع ذات���ه���ا وم���ع غ�يره��ا م���ن ال��ت�����ص��ورات
والإدراك������ات .ل��ك��ن ه��ذا لي�س ك��اف�� ًي��ا لتف�سري حت��والت��ه��ا ال�سيا�سية
وخطابها الديني وال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي ،يف حني �أ َّن
متنها ال�سيا�سي واالجتماعي الذي ت�سري فيه �سيقدم تف�سريا �أدق.
ويدعم زي��ادة فكرته عندما يذكر �أن خطاب الأ�صولية الإ�سالمية
يت�شابه متاما خالل فرتة من فرتاته مع خطاب احلركات القومية
والي�سارية العربية خالل احلرب الباردة خا�صة فيما يتعلق بالغرب.
�أمَّ��ا يف حديثه عن �إمكانية قيام حداثة �إ�سالمية؛ فمقاربة زي��ادة

ت�سعى �إىل بناء منظومة قيمية ان�سية حت��اول �أن ت��درك الإن�ساين،
ولكنها يف الوقت نف�سه ال تتجاهل الذاتي واخلا�ص ،وهذا يتطلب
كما يرى ذلك �أي�ضا العديد من املثقفني العرب -م�ساراً تنمويًّايتكامل يف �إطار حلقة ح�ضارية متكاملة تتعاي�ش مع الع�صر.
مب��ا �إذا جاز يل القول ب���أ َّن زي��ادة قد اختزل نقا�شه حول ق�ضية
ُر َّ
ا�ﻹ ���ص�لاح الديني يف حركة كل من الأف��غ��اين وحممد عبده ،والتي
اع��ت��م��دتْ �أ���س��ا� ً��س��ا ع��ل��ى و���س��ائ��ل تقليدية يف حم��اوالت��ه��ا التوفيقية،
وال��ت��ي رغ���م اخ��ت�لاف��ه��ا ع��ن امل��در���س��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ف�����إ َّن تف�سرياتها
وت�أويالتها تبقى غري نقدية ،كما �أ َّن��ه مل يذكر امل�شاريع الفكرية
تتو�سل مناهج علمية حديثة يف نقد
الأخ��رى ا�ﻷ ك�ثر ج��ر�أة ،والتي َّ
ال�تراث كم�شروع حممد �أرك��ون ال��ذي يعد �أكرثها ن�ضجا ور�صانة
علمية .ويف نقا�شه للأ�سباب التي �أدت لف�شل ا�ﻹ �صالح ا�ﻹ �سالمي،
ورغم ذكره �ﻷ �سباب جوهرية و�أ�سا�سية� ،إال �أنه مل ي�شر �إىل �أ َّن جناح
الإ�صالح امل�سيحي ترافق مع انت�شار الأفكار العلمية والفل�سفية يف
ظل ث��ورات علمية وث��ورات فل�سفية �أنتجت قطيعة �إب�ستيمولوجية
كما فعل ديكارت وكانط من بعده ،هذا ف�ضال عن الثورات ال�سيا�سية
يف ٍّ
كل من� :إجنلرتا و�أمريكا وفرن�سا ،والتي ال يوجد مثلها يف عاملنا
الإ�سالمي حتى الآن .فال�شيخ الفقيه الذي يظهر يف التلفاز لديه
قاعدة �سو�سيولوجية وا�سعة م�ساو ًيا يف ت�أثريه كل املثقفني العرب
التنويريني.
 ...مل تعد م�س�ألة الإ�صالح الديني يف العامل العربي والإ�سالمي
ُلحة بو�صفها ً
�شرطا نحو احلداثة -و�سبيال للتخل�ص من
حاجة م َّ
الفكر ال�سلفي واخلطاب الطائفي ال��ذي يُذكي الفنت ،وال��ذي بات
مي��زق البنى االجتماعية للوطن ال��واح��د -فح�سب ،ب��ل �أ�صبحت
مطلبا دول��ي��ا بعد تفجريات احل���ادي ع�شر م��ن �سبتمرب وهجمات
لندن وباري�س وتفجريات مدريد ،تلك التي و�صلها �إرهاب الأ�صولية
الإ�سالمية و�أ�صبح يهدد مواطنيها.
chancellor2050@live.com
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التمركز حول الذات عند العرب امل�سلمني
�أمل ال�سعيدي

ظ َّلتْ ُ
بع�ض اخل�صائ�ص -كاجلرب َّية -ل�صيقة بامل�سلمني �إىل َعهْد قريب� ،ساهم يف �إخراجها ال َّرحالة الأوربيون وبع�ض رجال الإ�صالح ،بل واعتربوها
�سبباً من �أ�سباب انحطاط امل�سلمني؛ لذا ف�إ َّن الذات الثقافية للم�سلمني كانتْ حا�ضرة على الدوام �أمام هذه القراءات التي ت�سعى لتوثيقها بغية
ٌ
فهمها .واجلرب َّية تعني يف جوهرها الت�سليم؛ فالعب ُد لي�س فاع ً
م�ضاف �إىل ال َّرب .و�إن كانت هذه هي املك ِّون الأ�سا�سي ح�سب
ال حقيقياً ،وهذا الفعل
ْ
و�صنيعي امل�سلمني .فكيف
قريني الإ�سالم
�شهدت تغرياً راديكال ًّيا؛ ف�أ�صبح العنف والإرهاب
ما قدم عن الن�سق الثقايف للم�سلمني قدمياً ،ف�إنها اليوم
ْ
ْ
حدث هذا التحول الكبري؟ وما عالقته بنخب امل�ؤ�س�سات يف البالد العربية-الإ�سالمية؟ هكذا يقدِّم احميدة النيفر مقاله «من الالمباالة �إىل
أ�سباب التي �أف�ضتْ �إىل هذا النموذج املتهم بالإرهاب ورف�ض الت�سامح.
الرتويع» املن�شور �سابقاً يف جملة الت�سامح ،والذي يناق�ش فيه ال َ
وقبل �سياقة الأ�سباب وت�شخي�ص و�ضع النخب ،وجب �أن نعرف
الت�سامح؛ حتى ن�سرد الإمكانات الداللية التي �ست�صبح املعيار الذي
نحاكم وفقاً له فعالية �أي جتربة عندما يتع َّلق الأمر بت�ساحمها
م��ن ع��دم��ه؛ فالت�سامح -ح�سب تعريف منظمة اليون�سكو“ -ال
يعني ال�لام��ب��االة ،كما ال ي��دل على امل�سايرة واملجاملة� ،إمن��ا هو
تقدير مل��ا ينطوي عليه التعدد الثقايف يف ال��ع��امل م��ن ث���راء� .إن��ه
الوقوف على ما يحمله تنوع طرق التعبري الب�شرية من دالالت
لفرادة ال��ذات الإن�سانية...وغريها” .ويف مقابل ه��ذا التعريف،
جند �أ َّن َ
بع�ض مفكري العرب -مثل فرح �أنطون -نقله مبا يعني
التنازل �أو الت�ساهل والالمباالة؛ مما يعطي �صفة ا�ستعالئية ملن
اتخذ هذا الت�سامح نهجاً لهُّ .
فكل هذا مل ينتج عن �إميان حقيقي
ب�ضرورة ح�ضور الآخر مبا هو عليه؛ لأن فرادته حت ِّقق انت�صاراً
م��ا ،و�إمن���ا ي�صدر ع��ن ذات ت�ضع نف�سها جهة احلقيقة .وي�شري
اح��م��ي��دة النيفر �إىل �أ َّن ت�����ش�� ُّوه ه��ذا امل��ف��ه��وم م��ع مفاهيم �أخ��رى
كثرية يف ال��ع��امل العربي-الإ�سالمي ي��ع��و ُد �إىل كونها جمتمعات
غري ذات �صلة بالفكر والإب��داع ،ولو جئنا لأطروحات الكثري من
َ
�شرط الت�سامح ال يتحقق �إال يف
الفال�سفة واملفكرين لوجدنا �أن
�سبب �آخر تورده الكاتبة وهو
جمتمعات منفتحة فكر ًّيا ،وهنالك ٌ
�أ َّن هذا املفهوم -وغريه من املفاهيم -يظل حمل ت�سا�ؤل ومراجعة
دائ��م�ين .ول��و اقرتبنا قلي ً
ال م��ن جتربة ال��غ��رب لوجدنا �أ َّن ذلك
�صحيح ،و�أً ْورد مثا ًال على ذل��ك �أ َّن توم�س هوبز الفيل�سوف كان
يرى �أن وجود دين ومذهب واحد �أف�ضل خيار لل�سلطة ،يف حني
خالفه ج��ون ل��وك -م��ن بعده -فقدَّم ق��راءة مغايرة ك��ان منها �أن
�أع��ل��ن ت�ساحمه م��ع اجلميع ع��دا الكاثوليك وامللحدين ،يف حني
�أن بيري بابل املفكر الفرن�سي الكبري دع��ا للت�سامح مع اجلميع
مبن فيهم املالحدة .و�إمن��ا هذا هو �شاهد واحد على ا�ستمرارية
وم�شروعية البحث حول �أي قيمة ومفهوم لديهم.
وي��رى �أحميدة النيفر �أ َّن ث َّمة بنية ثقافية ت�ساهم يف رف�ض
الت�سامح �إن جت��اوز ح��دود امل��راع��اة وامل���دارة وه��ذه البنية بحاجة
ل��ل��درا���س��ة وال��ت��ح��ل��ي��ل ،ول��ع�� َّل �أح���د �أه���م ه��ذه الأ���س��ب��اب ه��و و���ص��ول
النخب �إىل �صيغ �إط�لاق��ي��ة ع��ن امل��ع��رف��ة ،ال ي��ع��ود فيها الت�سا�ؤل
ين ج��اء خالفاً
الن�ص ال��ق��ر�آ َّ
مه ًّما ،وق��د يبدو م��ث�يراً للعجب �أ َّن َّ
لذلك ،م�شرياً لل�صريورة التي تخ�ضع لها املعرفة ،متخَّ �ضت عن
ذل��ك حالة من “التمركز ح��ول الذات” .ويقول عبدال�سالم بن
العايل �أ�ستاذ تاريخ فل�سفة بجامعة حممد اخلام�س يف الرباط:
توجهنا نحو الآخر؛ فهو حركة
“قبل �أن يكون الت�سامح حركة ِّ
ُتبعدنا ع��ن ذوات��ن��ا ،نتح َّول بينها وب�ين �أ�شكال الإع��ج��اب بالذات
من �سباحة يف اليقينيات وت�شبث ب�أفكار وتعلق بنماذج بعينها”.
ومن املهم �أنْ يكون ث َّمة هام�ش للت�شكك ،يجعل هذه املعرفة ُتدار
ب�أدوات حيوية وقابلة للفهم واالنفتاح .هذا ما حدث عند الغرب

فيما يتعلق بالت�سامح؛ فكارل بوبر يقول“ :علينا �أن نكون على
ا�ستعداد دائ��م الكت�شاف �أن��ن��ا ق��د �أخ��ط���أن��ا؛ فتمكننا م��ن خمالفة
�أنف�سنا وا���س��ت��ع��دادن��ا لكي نتقبل نف�سنا الأخ����رى� ،سيمكننا من
قبول اختالف الآخرين” ولي�س هنالك ما هو �أقوى داللة على
“التمركز حول الذات” من ال�صراع العقيم القائم بني اخلطاب
ال�تراث��ي واخل��ط��اب التحديثي ،وال��ل��ذي��ن ي�صران على الت�صادم
م��ع بع�ضهما البع�ض؛ ف���الأول يدعو ملقاطعة احلا�ضر وال��ع��ودة
للما�ضي والثقافة املحلية ،وال ي�ستند �إىل �شروط الوعي العاملي
اجلديد ،وال ي�ؤمن ب�أ َّن قيم تكرمي الإن�سان كونية .والآخر ينكر
�إم��ك��ان��ي��ة تفعيل اخل�صائ�ص ال��ذات��ي��ة ل��ه��ذه ال��ث��ق��اف��ة ،ويتجاهل
معاين التكرمي الإن�ساين يف ال��ق��ر�آن .وكمثال على ه��ذا ال�صراع
ال��ذي تتحدث عنه الكاتبة مُيكننا �أن نلقي نظرة على ال�صراع
ال�����س��ل��ف��ي-ال��ل��ي�برايل يف امل��ن��ط��ق��ة .ه��ن��ال��ك رغ��ب��ة م�سبقة لتربئة
الرتاث من ناحية ،و�أخرى لتجرميه من ناحية �أخرى؛ مما ُي�ؤدِّي
ح�سب الكاتب� -إىل عدم تقدير �أهمية التاريخ ويتفق معه جورجطرابي�شي ،و ُي�ؤكد �أ َّن هذا ال�صراع ال يف�ضي �إال ل�ضياع احلقيقة
التاريخية مبا هي كذلك و�ستظل �ضائعة ما دام��ت ال تحُ�ترم يف
مو�ضوعيتها بعيداً عن �شاغل التثمني �أو التبخي�س .وي�ضيف ب�أ َّن
ه��ذا ال�صراع الأي��دي��ول��وج��ي يف ظ��اه��ره يف غالب الأح��ي��ان م��ا هو
�إال �شا�شة للإ�سقاطات النف�سية التي يقوم لها اجلرح الرنج�سي

مقام املحرك .وعندما نقول “الرنج�سية” فنحن لفكرتنا عن
التوا�صل مع هذه الذات التي ندور حولها.
 ...ال ���ش َّ��ك �أ َّن ال��ت��ق��دُّ م ال���ذي ح�صل ل��دى ال��غ��رب مل ينتج عن
ح���راك ف��ك��ري اج��ت��م��اع��ي ف��ق��ط ،فدينامية ال��ت��ح��والت التاريخية
���س��اه��م��ت يف ذل���ك �إىل ح��د ك��ب�ير؛ ف����أوروب���ا -ب���أع��راق��ه��ا املختلفة،
وت��ن��وع��ه��ا ال��ل��غ��وي وال��ث��ق��ايف ،وب��ك��ل امل��ف��ك��ري��ن ال��ذي��ن ���س��اه��م��وا يف
�صناعة التنوير� -شهدت حروباً �ضارية على مدار قرن �أو قرنني،
التع�صب املذهبي؛ مما � ْأ�سهَم يف تطوير فكرة الت�سامح
وعانتْ من
ُّ
بو�صفها خال�صاً كما يعرب ها�شم �صالح“ .فالفكر مرتبط بالواقع
وحاجياته امللحة و�إال فال معنى له».
ويذكر الكاتب -يف نهاية مقاله -عن تلك ال��درا���س��ات والكتب
الت�أثيمية التي ت�صف امل�سلمني ب��الإره��اب وتق�صيهم ،وال ت�سعى
لدرا�سة تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية مبو�ضوعية ،وتدعو الإعالم
لال�شتغال على ه��ذه امل�س�ألة ب��د ًال م��ن اخل��ط��وات املحت�شمة التي
يقوم بها يف هذا .وعلينا �أي�ضاً �أنْ نراجع مو�ضوع �صراع احل�ضارات
(ال�شرق وال��غ��رب) ،ول��زوم تبني �أنها عالقة تفاعلية يف �أ�سا�سها.
و�أخ�يراً �أ�ستطيع القول ب�أننا بحاجة لإف�ساح املجال لهذه ال��ذات
لتحقيق نوع من املرواحة ،ميكنها من الرتدد ،وال�شك ،واال�ستقالل
والتحرر ،والذي �سينتج عنه بال �شك نوع من الت�ساهل مع نف�سها
من ثم خلق فر�صة لالنفتاح على الآخر وتقديره.
Amalalsaeedi11312@gmail.com
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«احلــــوار» جم ًّ
رتا!...
حممد ال�شحي

هاج�س «الغرب» يرتك �أث ًرا غائ ًرا يف َو ْعي الرجل ال�شرقي؛ لدرجة ال ميكنه معها كتابة مقال مُتزن يطرح فيه ر�ؤيته جتاهه؛ ففي
يبدو �أ َّن
َ
مقاله “ال�شرق والغرب :املحدِّدات وامل�ؤثرات” ،يحاول الباحث ال�سعودي علي بن �إبراهيم النملة �سرب �أغوار عدد من املوا�ضيع املتعلقة
مبو�ضوع احلوار بني ال�شرق امل�سلم والغرب امل�سيحي؛ متنقلاً بني املوا�ضيع دومنا منهجية وا�ضحة.
ابتد�أ النملة مقاله بتحليل ت�سمية احلوار بني الطرفني :الإ�سالم والغرب ،مبي ًنا املنابع التي �أخرجت هذا احلوار .فبح�سب ر�أيه� ،أتى الإ�سالم
من رحم ثقافة دينية واحدة� .أما الغرب“ ،فهو جتميع لعدة ثقافات ،بع�ضها ينطلق من منطلق ديني كالن�صرانية واليهودية ،وبع�ضها ينطلق
من منطلق متناق�ض مع الدين وحمارب له يف احلياة العامة ،كالعلمانية وال�شيوعية واال�شرتاكية والإحلادية».
ال َّ
�شك �أنَّ النملة يتحدَّث عن الإ�سالم ب�صيغته الأولية التي
كانت يف املدينة امل��ن��ورة ،قبل �أن ميتد نفوذ ال��دول��ة الإ�سالمية
لي�شمل مناطق تختلف م��ع الثقافة العربية ،كثقافة ح�ضارة
ف��ار���س وم�����ص��ر وب��ل�اد ال�����ش��ام؛ ف�����الأوىل ث��ق��اف��ة ه��ن��دو�أوروب��ي��ة،
ريا بالرومانية.
والثانية فرعونية/قبطية ،والثالثة ت�أثرت كث ً
ت��ت�����ض��ح ال���ف���روق���ات ب�ي�ن ه���ذه امل���ك���ون���ات ج��ل��ي�� ًة ف��ي��م��ا ان��ع��ك�����س يف
امل��ذاه��ب الفكرية الإ�سالمية؛ فمثلاً ثقافة فار�س -مب��ا حتمل
من مكونات مانوية وزراد�شتية� -سربت �إىل العقيدة الإ�سالمية
فهومها من ثنائيات اخلري وال�شر ،ووحدة الوجود .وثقافة بالد
ال�شام الرومانية �سربت علوم املنطق الإغريقية وترجمتها؛ مما
انعك�س الحقًا على علوم الكالم واملنطق والكثري من التفريعات
َ
الفقهية .وثقافة م�صر الفرعونية توحيدية يف �أ�صلها؛ لذلك مل
تختلف اختال ًفا ب ِّيناً يف جوهر الدين (العقيدة)� .إال �أنَّ النملة
تغا�ضى عن هذه الفروق اجلوهرية التي تلب�ست لبو�س الدين
الإ���س�لام��ي ،ومل يلتفت لها على ال��رغ��م م��ن �أث��ره��ا ال��وا���ض��ح يف
�سريورة الفكر الإ�سالمي.
ويف اجلانب الآخ��رَ ،ن�� َراه يكيل االتهام مبكيال واح��د ملختلف
ال���ت���ي���ارات ال��ف��ك��ري��ة (ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ،ال�����ش��ي��وع��ي��ة ،اال����ش�ت�راك���ي���ة،
الإحل��ادي��ة) ،وي�صفها ب�أنها متناق�ضة مع الدين وحم��ارب��ة له.
ف����إذا دققنا النظر فيما ق��ال��ه ف�سنجد �إ���س��ق ً
��اط��ا غ�ير حم�سوب؛
فكيف للعلمانية �أن تقف من الدين موقف املحارب واملتناق�ض؛
بينما هي -يف احلقيقة -حتفظ للدين كرامته من �أن يعبث به
الو�صوليون من ال�سا�سة ورجال الدين؛ �إذ يف �سلب رجل الدين
�سلطته غري امل�شروعة �إ�ضفاء كمية �أك�بر من املو�ضوعية على
خطابه .كما �أنَّ طبيعة اخلطاب الديني �أح��ادي ال ي�صلح حلكم
جمتمعات ذات تعددية دينية بالطريقة ال�شمولية .العلمانية
تطبيق �سيا�سي يجد لنف�سه م�ب�ر ًرا يف الكثري م��ن الن�صو�ص
الدينية الإ�سالمية وامل�سيحية ،ولي�س �أدل على ذل��ك من قول
النبي حممد لأه��ل املدينة�“ :أنتم �أعلم ب�أمور دنياكم” ،وقول
ال�سيد امل�سيح لليهود�“ :أدوا ما لقي�صر لقي�صر ،وما هلل هلل”.
و�أم��ا ال�شيوعية واال�شرتاكية ،فمنهج اقت�صادي تنتهجه بع�ض
ال��دول يف ت�سيري اقت�صادها ،وال �أدري من �أين �ساغ القول ب�أنها
متناق�ضة مع الدين ،و�إن �أتت من خلفية مارك�سية .فاملارك�سية
رفعت �شعار امل��ادي��ة ،والتفتت �صوب احلياة املعا�شة على ح�ساب
امل�������اوراء ،ورخ�����ص��ت ب���ال���دي���ن؛ ويف ذل����ك ق��ول��ة ك����ارل م��ارك�����س:
“الدين �أفيون ال�شعوب” .لكن ،هل ي�سوغ هذا اتهام ال�شمولية

اال�شرتاكية وال�شيوعية ب�أنها متناق�ضة مع ال��دي��ن؟! ال �أظن
ذلك .يبدو �أن املتخيل الوا�سع يف ذهن النملة ير�سم له �أن هناك
دي�� ًن��ا ،وه��ن��اك ك��ل �شيء �آخ��ر .يبقى �أن الإحل���اد موقف �شخ�صي
جتاه الوجود ومبتدئه ومنتهاه ،ون�سبة ه�ؤالء امللحدين ال تكاد
ت�شكل قاعدة تنطلق منها ثقافة ما ليكون الغرب (�أو جزء منه)
منطلقًا مما �أ�سماه “الإحلادية».
حت��دَّث النملة عن بع�ض �أ�شكال احل��وارات التي ج��رت للنبي
حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -و�صحابته ور�سله (وفد جنران،
النجا�شي ،هرقل على ال��ت��وايل) ،لي� ِّؤ�س�س لأ���ص��ول احل��وار بني
امل�سلم وغ�ي�ره .ف��امل��ح��اور امل�سلم ينطلق م��ن ق��وة الإمي���ان باهلل
(والر�سالة والر�سول) ،وهو �-أي املحاور امل�سلم -ي�سعى لإقناع
ذل��ك ال��غ�ير ب��الإ���س�لام ط��م�� ًع��ا يف دخ��ول��ه الإ����س�ل�ام .و�أن امل��ح��اور
امل�سلم �إذا مل ينطلق من منطلق القوة الإميانية ،ف�إن احلوار لن
يغدو ح��وا ًرا باملعنى احلقيقي للكلمة؛ فاحلوار هو ال��ذي يكون
فيه ندية بني طرفيه� .أما الذي يخلو من الندية ،فهو اعتذار
وتربير �أو ت�سويغ ودفاع.
� ...إنَّ ه��ذا احل��وار ال��ذي يدعو �إليه النملة ح��وار مقارعة ال
حوار بحث عن احلقيقة؛ فما جدوى حوار مثل هذا الذي ي�ؤمن
كل طرف فيه بقوة مبعتقده ،غري م�ستعد للتنازل عما يعتقده
�إذا ما ات�ضح �أن غريه على �صواب� .إنَّ الذي يدعو �إليه النملة يف
احلقيقة هو اجلدال ال احلوار؛ �إذ كيف ي�سوغ للمحاور �أن يطمع

يف �إدخ��ال غ�يره الإ���س�لام ،يف حني �أ َّن��ه ينبغي عليه �أن يطمع يف
ت�أكيد �صحة فكرته قبل �أن يفر�ضها على الغري .هنا ينهج احلوار
منهجا ال يرتبط بالبحث العلمي �سوى باال�سم
منهجا خمتلفًا،
ً
ً
فقط .فهو �-أي الباحث -يتمتع مبرونة عقلية ،وا�ستعداد نف�سي
للتخلي عن �أفكار تبدو له �صحيحة يف هذا الآن ،لكنها قد ت�سقط
الح��قً��ا .و�إذا م��ا ك��ان ال��ب��اح��ث ال يتمتع ب��ه��ذه اخلا�صية فهو ال
ي�ستحق ت�سمية «الباحث».
ويطرح النملة ثالثة مواقف نتجت عن الإر�ساليات العربية
(الإ�سالمية) للبعثات الدرا�سية لدى الغرب :موقفان مت�شددان
يف ال���ق���ب���ول وال����رف���������ض ،وم����وق����ف م���ع���ت���دل .وي�������ص���ف امل��وق��ف�ين
املت�شددين باخلطورة على املجتمع؛ ف��الأول مييع فكرة التميز
واخل�����ص��و���ص��ي��ة ،وال���ث���اين ي��ق��وق��ع ه���ذا ال��ت��م��ي��ز واخل�����ص��و���ص��ي��ة.
�أم��ا امل��وق��ف امل��ع��ت��دل ،فهو امل��وق��ف ال��ذي ي�سمح ب��احل��وار وت��ب��ادل
اخلربات الإن�سانية.
وي��ب��دو ه��ذا التنظري ج��م��ي�ًل�اً وم��ق��ب اً
��ول ،لكننا ع��ن��دم��ا مُنعن
النظر فيما يق�صده باحلوار ،ف�إننا �سنجد م�شكالت يف املنطلق
والو�سيلة واملنتهى .فاملنطلق �إمياين ،والو�سيلة جدال ،واملنتهى
ق�صد �إدخال الغري يف الإ�سالم ،وبذلك ي�ضيع البحث العلمي يف
خ�ضم اجلدال.
ويف اخلتام �أق��ول �إنَّ النملة �ضاع يف تو�صيف احل��وار ،و�أ�ضاع
القارئ معه ،يف مو�ضوعات فرعية.
Alshehhim@hotmail.com
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الطهطاوي :حاجة ع�صرهم وع�صرنا
مبارك احلمداين

ُ
ُ
الباحث �أحمد حممد �سامل يف بحثه يف جملة الت�سامح حول «مالمح اخلطاب الإ�صالحي عند رفاعة الطهطاوي» ،مالم َح احلقبة
يك�شف
الثقافية التي �ش َّكلت تبلور فكر الطهطاوي ك�أحد رواد م�سرية التنوير يف العامل العربيُ .مبتدئاً مقالته باال�ستفهام عن حالة التناق�ض التي كان
يعي�شها العامل العربي �إبان حكم الدولة العثمانية التي حكمتْ العامل العربي منذ القرن ال�ساد�س ع�شر ،وحتى الربع الأول من القرن الع�شرين
ويتعجب �سامل من الأو�ضاع ال�سيا�سية والع�سكرية ال�سائدة يف ظ ِّل مقارنتها بالو�ضع الفكري
حني �سقطت اخلالفة العثمانية يف مار�س 1924م.
َّ
والثقايف للدولة العثمانية .ويف هذا ال�صدد ،ي�سر ُد قائال...« :وقد متتعت هذه الدولة بقوة ع�سكرية كربى ا�ستطاعت بها �أن ت�سيطر على �أجزاء
كثرية من العامل الإ�سالمي ،و�أن ُت ْخ ِ�ض َع ل�سيطرتها �أجزا ًء من �أوروبا ،ولكن هذه الدولة القوية على امل�ستوى الع�سكري عا�شت عالة يف حياتها
الثقافية والفكرية على املنتج الفكري والثقايف للح�ضارة الإ�سالمية يف ع�صورها املزدهرة.»...
ويف تقديري ،ف�إ َّن تخلف احلالة الثقافية والو�ضع الفكري الذي كان
قائماً يف الدولة العثمانية حينها �ش َّكل �سبباً رئي�سيًّا من �أ�سباب �سقوطها؛
وذل��ك ت���ؤك��ده الكثري م��ن ال��درا���س��ات والأب��ح��اث املعمَّقة التي حللت هذا
ال�سقوط وبحثت يف ميكانزماته و�أ�سببابه ،وه��ذه ال���دالالت �إمن��ا كانت
ت�ستند �إىل طبيعة �إدارة رواق العلم واملعرفة والن�شاط الثقايف يف الدولة؛
حيث كان من بني �أ�سباب هذه احلالة «تق ُّلد املنا�صب العلمية لأ�شخا�ص
غري م�ؤهلني علميًا ل�شغلها ،منذ �سلطنة «�سليم الثاين»« ،ولعل يف �إفادة
ال�سلطان «حممد الثالث» ع�برة� ،إذ يقول متحد ًثا ع��ن الو�ضع العلمي
يف ال��دول��ة« :مل �أج��د يف الأر����ض رج�ًلصاً ���ص��اد َق ال��ق��ول قيمًا ب��احل��ق» .و�إن
يف �إي�ضاح م��راره �إ���ش��ارة مفيدة ،و�إن مل يثبت يف م�صادر موثوقة قوله:
«التفت �إىل �شيخ الإ�سالم «ب�ستان زاده» �أفندي (بلطف للتعيني) ،فبادر
بتعيني �أخيه اجلاهل قا�ضيًا لع�سكر «روم �إيلي» ،و�أعطى ق�ضاء �سالنيك
ل�شاب ج��اه��ل .»...كما �أن��ه لي�س عب ًثا ما كان يقال يف حينها عن العلماء
ب���أن��ه��م «ع��ل��م��اء امل���ه���د»� .»...أ���ض��ف على ذل��ك كله اه�ت�راء ال��ق��درة العلمية
وت��دين نوعية العلوم ومراكز الدر�س والتعليم� .إ�ضافة �إىل �أ َّن يف فرتة
الحقة �أ�صبحت امل�سائل العلمية الهينة هي م��دار النقا�ش بني الطالب
والدار�سني ،ف�أ�صاب النخر �صنف العلمية العثمانية ،فف�سد نظام التعليم
والق�ضاء ،زد على ذلك اخلمول واقتبا�س ال�صناعات واملكائن من �أوروبا.
ويف هذا ال�صدد ،يذهبُ �سامل �إىل مرحلة الحقة لك�شفها وحتليل اجلو
الثقايف العام الذي كانت تنطبع به؛ بحثاً عن املنابت الأوىل لتبلور فكر
ال��ط��ه��ط��اوي .فينطلق �إىل ف�ترة ح��ك��م حم��م��د ع��ل��ي ال���ذي �سعى لتكوين
�إمرباطورية قوية تكون م�صر مركزها ،مُنطلقاً من موجة حتديث �أوجه
احلياة املختلفة يف م�صر يف كافة املجاالت ف�أ�س�س ال�صناعات والزراعات
احلديثة التي تخدم بناء اجلي�ش ،وك��ان م��ن ب�ين اخل��ط��وات التحديثية
التي �أ�سَّ �س لها حممد علي يف �سعيه لبناء �إمرباطوريته �إي��ف��اد البعثات
العلمية �إىل اخلارج .وهنا؛ تكمُن نقطة املركز يف هذه الدرا�سة؛ حيث كان
رفاعة الطهطاوي �أح��د املوفدين مع �إح��دى البعثات العلمية لكي يقوم
على �ش�ؤونها الدينية «ولكنه حني ذهب �إىل باري�س ر�أى مدى التقدم الذي
يعي�شه الأوربيون يف كافة املجاالت .ومن هنا ،فقد �أخذ على عاتقه البحث
يف الأ�سباب التي �أ�سهمت يف تقدم �أوروب��ا �-سواء كانت هذه الأ�سباب هي
العلم والتقدم العلمي� ،أو �سيادة �أ�شكال احلكم التي تقوم على احلرية
والعدل -والتي بدورها ت�ؤدي �إىل تهيئة الأجواء للتقدم والرقي.»...
ويف حتليله املعمَّق ،يذهب �سامل �إىل االعتداد مبجموعة من املرتكزات
الأ�سا�سية مت ِّكن الدار�س لفكر الطهطاوي من القراءة الواعية جلهوده
ال��ف��ك��ري��ة؛ وم���ن ه���ذه امل��رت��ك��زات :ع���دم �إغ��ف��ال ���س��ي��ادة ال��ق��وال��ب اللغوية
التقليدية يف م���ؤل��ف��ات��ه؛ ح��ي��ث يعترب ���س��امل �أ َّن ال��ط��ه��ط��اوي ح�ين ينقل
�إلينا م�صطلحات الفكر ال�سيا�سي الغربي يوظف يف ذلك لغة ال�سيا�سة
ال�شرعية فهو ي���رادف ب�ين ال�شعب/الرعية ،وب�ين القانون/ال�شريعة..

معترباً �أ َّن �سيادة هذه اللغة يف خطاب الطهطاوي الفكري �إىل (جتميد
الأف��ك��ار الليربالية احل��دي��ث��ة) ال��ت��ي ك��ان ي�سعى �إىل نقلها داخ��ل قوالب
لغوية تقليدية؛ فاللغة لي�ست جم��رد وع��اء للفكر ،بل اللغة هي الفكر؛
لهذا فالطهطاوي مل ي�سع �إىل جتديد اللغة التقليدية ال�سائدة يف خطابه
الفكري ،ب��ل تعامل م��ع املكت�سب الليربايل بلغة الفقيه ،وعِ ��امل الدين،
وق��د نلتم�س له العذر لأن��ه ك��ان ميثل �أح��د ال���رواد الذين �شكلوا اجل�سر
الذي عرفنا �أوروب��ا من خالله .ويف تقديرنا �أ َّن هذه من الأ�س�س الذكية
ال��ت��ي انطلق منها ال��ط��ه��ط��اوي يف معاجلاته ال��ف��ك��ري��ة .حيث �إ َّن الكثري
من م�صطلحات الفكر ال�سيا�سي الغربي ال تقبل ل��ذات امل�صطلح ولي�س
لكينونته وطبيعة فهمه ومدى ات�ساقه مع الن�سق احل�ضاري والتاريخي
ر م��ن املعطيات التي
واملجتمعي ال�����س��ائ��د .ول��و وقفنا عليها وح َّللنا ال��ك��ث�ي َ
ت�ستند �إليها ،لوجدنا حتمًا �أ َّن بع�ضها يتناغم مع طبيعة الإن�سان واملكان
وطبيعة املعطى وال��ه��دف االجتماعي ال��ذي ي�سعى الفاعلون لتحقيقه يف
جمتمعاتهم .ث َّم يذكر �سامل يف املرتكز الآخر �أ َّن �سيادة اللغة التقليدية يف
خطاب الطهطاوي الفكري ترتب عليه �أَ ْن طبع الطهطاوي فكره (بالطابع
امل��ع��ي��اري-الأخ�لاق��ي وال��دي��ن��ي) ..م��ع��ت�براً �أ َّن ال��ط��ه��ط��اوي ح�ين ينظر �إىل
الأف���ك���ار ،وال��ن��ظ��م امل��ع��رف��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة ف���إن��ه يحكم عليها م��ن خ�لال الطابع
امل��ع��ي��اري ،فحني يتحدث ع��ن �أم��ري��ك��ا قبل اكت�شافها م��ن قبل الأوروب��ي�ين،
ي��ق��ول« :و�أم����ا �أم��ري��ك��ا ف��ه��ي ب�ل�اد ال��ك��ف��ر» ( ،)1وح�ي�ن ي��ت��ح��دَّث ع��ن ال�� ِع��ل��م،
يقول« :ولهم يف العلوم احلكمية ح�شوات �ضاللية» ( ،)2وحني يتحدَّث عن
موقفهم من الق�ضاء والقدر ،يقول« :ومن عقائدهم ال�شنيعة �إنكار الق�ضاء
والقدر»( ،)3فالطهطاوي يتعامل مع الغرب من خالل علومه الدينية .هذا
الطابع الديني واملعياري يرجعه �سامل �إىل �سيطرة العقيدة الأ�شعرية على
فكره ،وهو النمط ال�سائد يف الأزهر وم�صر يف تلك الفرتة و�إىل الآن.
ث��م يخل�ص ���س��امل يف امل��رت��ك��ز الأخ��ي�ر �أن���ه ق��د ت��رت��ب ع��ل��ى ���س��ي��ادة ال���روح
التقليدية يف فكر الطهطاوي ،ورغبته يف نقل الأفكار احلديثة �إىل وطنه
�أن َعمَد �إىل التقريب بني الوافد وامل��وروث ،والتقليدي واحلديث ،معتمداً
يف ذلك على (منهجية القيا�س واملماثلة بني الوافد وامل��وروث) ،وقد َّ
وظف
يف ذلك �أدوات لها �أ�صول تراثية مثل الدعوة �إىل االجتهاد ،والقول ب�أ َّن باب
االجتهاد مفتوح ،و�أ َّن على الفقيه �أ ْن يقدم اجتهادات تتوافق مع روح الع�صر.
وب��ر َْغ��م التحليالت التي �أورده���ا �سامل يف ق��راءة اخلطاب الإ�صالحي
عند الطهطاوي -يف �ضوء املرتكزات التي اعتد بها� -إال �أ َّننا مُيكن �أن نقدِّم
قراءة مركزية �أخرى ن�ست�شرف من خاللها فكر الطهطاوي .وبالتحديد
يف ب��ن��ده الإ���ص�لاح��ي؛ ح��ي��ث ت��ن��ط��ل�� ُق ه���ذه ال���ق���راءة ل��ي�����س ف��ق��ط م��ن ب��اب
حماكمة املفاهيم الأ�سا�سية واملقاربات اللغوية -كما فعل �سامل يف مقالته-
و�إمنا من خالل قراءة قيمية ن�ست�شف فيها �أهم القيم التي ا�ستند �إليها
الطهطاوي يف خطابه الإ�صالحي .ولع َّل �أبرز هذه القيم يف تقديرنا هي:
«احل��ري��ة»؛ حيث يعترب الطهطاوي احلرية �شرطاً �أ�سا�سيًّا من �شروط

الإ����ص�ل�اح ،ول��ط��امل��ا ك��ان نتاجه ي�ستند �إىل احل��دي��ث عنها -ول���و ب�شكل
�ضمني -فهو ي�شري يف �أحد املوا�ضع �إىل القول ب�أن« :من �شروط التمدن
«حرية الفكر» التي تتمثل برتخي�ص جميع امللوك للعلماء و�أ�صحاب
املعارف يف تدوين الكتب ال�شرعية واحلكمية والأدبية وال�سيا�سية ،ثم
التو�سع يف حرية ذلك بن�شره مطبعاً (مطبوعاً) ومتثي ًال ...ثم ي�ضيف:
«...ب�����ش��رط ع��دم قيام م��ا يوجب االخ��ت�لال يف احلكومة ب�سلوك �سبيل
الو�سط بغري تفريط وال �شطط».
و ُي�����ش�ير ���س��ام��ي حم��م��د ن��� َّ��ص��ار يف ك��ت��اب��ه امل��و���س��وم ع���ن رف���اع���ة راف���ع
الطهطاوي -ال��ذي اعتربه �شيخ التنوير العربي� -إىل �أ َّن الطهطاوي
يُحدد �أن��واع احلريات التي يجب �أن يتمتع بها �أف��راد املجتمع يف خم�سة
�أق�سام على النحو الآتي:
 احلرية الطبيعية ،وهي التي خلقت مع الإن�سان وانطبع عليها. احلرية ال�سلوكية ،التي هي ح�سن ال�سلوك ومكارم الأخالق. احلرية الدينية ،وهي حرية العقيدة وال��ر�أي واملذهب ب�شرط �أالتخرج ع��ن �أ���ص��ل ال��دي��ن ...ومثل ذل��ك حرية امل��ذاه��ب ال�سيا�سية و�آراء
�أرب���اب الإدارات امللكية يف �إج���راء �أ�صولهم وقوانينهم و�أحكامهم على
مقت�ضى �شرائع بالدهم.
 احلرية املدنية؛ وهي حقوق العباد والأهايل املوجودين يف مدينة،بع�ضهم على بع�ض؛ فك�أ َّن الهيئة االجتماعية امل�ؤلفة من �أهايل اململكة
ت�ضامنتْ وتواط�أت على �أداء حقوق بع�ضهم لبع�ض.
 احلرية ال�سيا�سية� ،أي الدولية (يق�صد ال�ش�ؤون املتعلقة ب�ش�ؤونالدولة) وهي ت�أمني الدولة لكل �أحد من �أهاليها على �أمالكها ال�شرعية
املرعية ،و�إجراء حريته الطبيعية دون �أن تتعدى عليه يف �شيء منها.
وم����ن ال��ق��ي��م الأ���س��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ي��رت��ك��ز ع��ل��ي��ه��ا خ���ط���اب ال��ط��ه��ط��اوي
الإ�صالحي والتنويري قيمتي العدل وامل�ساواة .حيث يعترب الطهطاوي
أ� َّن العدل هو �أحد الأ�س�س املركزية يف قيام الدولة احلديثة؛ فالعدل يف
نظر رفاعة «�صفة تبعث الإن�سان على اال�ستقامة ،يف �أق��وال��ه و�أفعاله،
و�أن ينت�صف لنف�سه ولغريه حتى جعله بع�ض احلكماء ف�ضيلة قاعدة
جلميع الف�ضائل ،و�أنه �أ�سا�س اجلمعية الت�أ ّن�سية (لع ّله يق�صد املجتمع
الإن�����س��اين) وال��ع��م��ران وال��ت��م��دن ،فهو �أ���ص��ل ع��م��ارة املمالك التي ال يتم
ح�سن تدبريها �إال به».
�أمَّ����ا امل�����س��اواة �أو ك��م��ا ي�����س��وي��ه��ا ال��ط��ه��ط��اوي «ال��ت�����س��وي��ة» «ب�ي�ن �أه���ايل
اجلمعية» (املجتمع) ،فهو يعترب �أنها �صفة طبيعية يف الإن�سان جتعله يف
جميع احلقوق البلدية ك�إخوانه ،وهي جامعة للحرية املدنية واحلرية
امللكية؛ وذلك لأ َّن جميع النا�س م�شرتكون يف ذواتهم و�صفاتهم ...وكل
منهم حمتاج �إىل املعا�ش؛ وبهذا كانوا جميعاً يف مادة احلياة الدنيا على
حد �سواء ،ولهم حق واحد يف ا�ستعمال املواد التي ت�صون حياتهم.
mu7k20@gmail.com
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�أثر احلداثة فـي الفكر الإ�سالمي املعا�صر
�سامل امل�شهور

العدال ُة حلم الإن�سانية ُمنذ فجر التاريخ ..والإن�سان بطبعه ت َّواق �إىل العدل والإن�صاف .ويف ك ِّل الأديان ،هناك �إجما ٌع على قد�سية العدل .والإ�سالم يف
هذا املجال له ن�صيب وافر من الن�صو�ص التي ت� ِّؤ�س�س لأهمية العدل؛ �سواء كانت هذه الن�صو�ص قر�آنية �أو نبوية .فكلنا يحفظ الآية القر�آنية التي
ُيردِّدها اخلطباء على منابر اجلمعة يف ختام خطبهم�« :إ َّن اهلل ي�أم ُر بالعدل والإح�سان و�إيتاء ذي القربى وينهى عن الفح�شاء واملنكر والبغي».
ويف مقالتها يف جملة الت�سامح «ال��ع��دال��ة وال��ت��وازن يف الفكر ما وقفتُ عليه يف هذا املجال :حماولة �أ�سلمة العلمانية ،اعتماداً
الإ�سالمي املعا�صر» ،حتدَّثت غودرن كرمير عن العدالة يف �أدبيات على الن�ص ال��ن��ب��وي ال��ق��ائ��ل�« :أن��ت��م �أع��ل��م ب�����ش���ؤون دن��ي��اك��م» ،وقد
الفكر الإ�سالمي املعا�صر ،وقبل الدخول يف تفا�صيل املو�ضوع ال بد اعتمد هذه املقاربة ٌّ
كل من :ح�سن حنفي ون�صر حامد �أبو زيد.
من الإ�شارة �إىل �أن م�صطلح «الفكر الإ�سالمي» هو م�صطلح حادث -2 ،مفهوم العدل وماهيته:
العدل لغ ًة -كما قال ابن منظور -هو« :ما قام يف النفو�س �أنه
وليد الع�صر احلديث؛ حيث ُو�ضع من قبل امل�شتغلني بالنظريات
الكلية يف الإ�سالم ،يف قبال املذاهب الفل�سفية التي متلك م�شاريع م�ستقيم ،وهو �ضد اجلور.»...
و ُن�لاح��ظ �أ َّن ه��ذا التعريف ي��ق��وم على تب�سيط �شديد ملفهوم
�سيا�سية ونظرية اجتماعية واقت�صادية كاملارك�سية مثال .وقد
�سجلت الكاتبة مالحظة نقدية على هذا امل�صطلح؛ فهي تقول :العدل ،وجعله من املعلوم بال�ضرورة ،و�إذا افرت�ضنا �صحة هذا يف
َّ
�إ َّن م�صطلح «الفكر الإ�سالمي» نف�سه م�صطلح م�شكل؛ لأنه يوحي بع�ض �أ�شكال احلكم على امل�سائل ،ف�إنه من ال�صعب ج��دا تعميم
بتما�سك وات�����س��اق ،وي��وح��ي يف ال��وق��ت نف�سه ب��ق��درة على الت�أثري هذا الت�صور الب�سيط؛ �إذ لو كانت ماهية العدل ب�سيطة ملا ح�صل
الكبري يف قلوب امل�سلمني وعقولهم� ،أكرث مما ميتلك يف احلقيقة .كل هذا االختالف يف ماهيتها وجتلياتها.
ومن �أجل تو�ضيح هذا امل�شكل ،دعونا نطرح هذه الأ�سئلة :هل
ه��ذه نظرة الكاتبة ،وم��ن حق دع��اة الفكر الإ�سالمي املعا�صر �أن
يرف�ضوها ،ولكن رمبا نظرتها حتمل الكثري من ال�صحة ،وهناك العدالة مطلقة تعلو على احلركة االجتماعية� ،أم �أنها قيمة ن�سبية
ن�ص �آخر مرتبط بهذه النقطة ،قالته الأ�ستاذة يف بدايات مقالها :تخ�ضع للوعي االجتماعي؟ وما املعيار الذي على �أ�سا�سه تتحدد
ٌّ
«من املمكن النظر �إىل الفكر الإ�سالمي بو�صفه «ك�شكو ًال» فكل العدالة؟ �أهو حاجات النا�س� ،أم قدراتهم� ،أم جهودهم� ،أم ال�شرائع
�أ�صناف اخلطاب وال��ر�ؤى قد توجد يف هذا الك�شكول» ،ولو قمتُ الدينية� ،أم قوانني احلكومات� ،أم امل�صلحة العامة واملنفعة؟
رمبا الآن من خالل هذه الأ�سئلة يظهر لنا� ،أن حقيقة العدالة
�أنا ب�صياغة هذه العبارة لقلتُ الآتي� :إ َّن الفكر الإ�سالمي املعا�صر
ي�ضم الغث وال�سمني ،واملرتدية والنطيحة ،والأ�صيل والدخيل ،لي�ست كما �صورها ابن منظور! هي �أكرث تعقيدا.
فالأ�ستاذة �صاحبة املقال الذي ُنناق�شه ترى �أن «العدل مُيكن �أن
هو ك�شكول ي�ضم ما يبحث عنه امل�شرتي!
يعني �أموراً متعددة يف الأفكار واملُثل ،من اال�ستقامة �إىل الت�صميم
 -1احلداثة والفكر الإ�سالمي املعا�صر:
ال ي�ستطيع ال��ب��اح��ث ال���ذي يتح َّلى ب��ق��د ٍر م��ن امل��و���ض��وع��ي��ة �أنْ �إىل النبل والتوازن واحليادية ،كما قد يعني التكاف�ؤ بني احلقوق
ُينكر �أ َّن الفكر الإ�سالمي املعا�صر ا�ستفاد من احلداثة يف ع�شرات والواجبات ،..وامل�شرتك بني كل هذه املعاين هو االهتمام بالنظام
امل�سائل؛ �سواء على م�ستوى �آليات اخلطاب �أو دوائر االهتمامات واالنتظام.
 -3العدالة يف الرتاث:
�أو على م�ستوى تعاطيه مع الق�ضايا اجلزئية يف الفقه.
َّ
املطلع على ال�تراث الإ�سالمي� ،س ُيالحظ �أن بحث العدالة يف
نعم ..بع�ض الفقهاء ي��رى �أ َّن ه��ذه اال�ستفادة م�شروعة ،فهي
يف نظرهم من م�صاديق اال�ستفادة من احلكمة ،عم ً
ال باحلديث الرتاث ،ان�صب يف الغالب حول مفهوم العدالة الإلهية ،لقد كان
الذي يقول« :احلكمة �ضالة امل�ؤمن �أينما وجدها فهو �أوىل بها» ،حديث العدالة ي��دور ح��ول عدالة ال�سماء ،غاف ً
ال بدرجة كبرية
ول��ن �أط��ي��ل ال��ق��ول يف اجل���دل ال��دائ��ر يف تقييم ه��ذه اال���س��ت��ف��ادة ،عن احلديث عن عدالة الأر���ض ..لقد حاول املتكلمون حل �ألغاز
وعو�ضاً ع��ن ه��ذا �س�أ�سرد بع�ض امل�سائل التي ي��رى بع�ضهم �أنها العدل الإلهي؛ فبحثوا احلرية واجلرب يف �أفعال الإن�سان ،وبحثوا
من �أمثلة ت�أثر الفكر الإ�سالمي املعا�صر باحلداثة� :إلغاء تدري�س �صلة العلم الإلهي بفعل الإن�سان ،وحاولوا الإجابة عن مع�ضلة
مباحث ال��رق و�أح��ك��ام ال�سبي يف امل��دار���س واجلامعات ،القول ب���أ َّن ال�شر الطبيعي كالزالزل والفي�ضانات والرباكني والأم��را���ض...
م��ق��ا���ص��د ال�����ش��ري��ع��ة ل��ه��ا ال��ق��دا���س��ة ال��ك�برى وت��ق��دَّم ع��ل��ى الأح��ك��ام وغريها.
لقد انق�س َم رج ُ
��ال الدين ح��ول ه��ذه امل�سائل ،وام��ت�ل�أت رفوف
اجل��زئ��ي��ة ،القبول بالدميقراطية الغربية م��ن خ�لال مقاربتها
مبفهوم ال�شورى يف الإ�سالم� ،إعادة ت�أويل �أحكام احلدود ،القبول املكتبات بالكتب التي تنت�صر لهذا ال��ر�أي �أو ذاك ..ولكن املكتبة
بفكرة التدرج يف تطبيق ال�شريعة ،التفريق بني ال�شريعة والفقه! الرتاثية -يف املقابل -فقرية ج��دًّا يف بحث العدالة االجتماعية
وب���ع���ب���ارة �أخ������رى :ت��ق��ل��ي��ل دائ�����رة امل���ق���د����س ،ال��ت��ف��ري��ق ب�ي�ن ال��دي��ن ب�صورتها ال�شاملة يف عامل الإن�سان.
والتدين ،واالكتفاء بالقر�آن الكرمي كو�سيلة للخروج من �أكرب  -4العدالة يف الفكر الإ�سالمي املعا�صر:
�إذا كنا قلنا �سابقاً �إن العدالة يف م�ؤلفات القدماء ،انح�صرت
قدر ممكن من الأحكام اجلزئية ،وامل�ساواة بني اجلن�سني ،والقول
بتاريخية بع�ض الأحكام الدينية ..والقائمة تطول جدا لو �أردنا يف الغالب يف احلديث عن العدالة الإلهية ،ف�إننا هنا نقول :إ� َّن
م��ب��اح��ث ال��ع��دال��ة يف ال��ف��ك��ر الإ���س�لام��ي امل��ع��ا���ص��ر انتقلت م��ن حل
�سرد كل الأمثلة.
واجلدير بالذكر �أ َّن منهج بع�ضهم يف حتديث الفكر الإ�سالمي مع�ضالت علم الكالم� ،إىل حل م�شكالت احلياة اليومية ،لقد بات
قائم على االنتقاء من ك�شكول ال�تراث �أو ا�سترياد �أفكار جاهزة الفكر الإ�سالمي يتحدث عن العدالة الإن�سانية ،القريبة من
من الغرب ،ثم حماولة �أ�سلمتها ،وتقريبها من الدين .ومن �أبرز متناول اهتمامات النا�س.

َ
ا�شرتك يف هذا احلديث دع��اة الإ�سالم ال�سيا�سي وفقهاء
وقد
امل��دار���س الإ�سالمية املذهبية وغريهم من �أه��ل الفكر؛ فعندما
كانت اال�شرتاكية يف �أوج قوتها ،و ُينظر �إليها على �أن��ه��ا �سفينة
النجاة من طوفان الر�أ�سمالية ،ر�أينا الدكتور م�صطفى ال�سباعي
يكتب :اال�شرتاكية يف الإ�سالم ..ورمبا كانت الكتابات الإ�سالمية
يف فرتة اخلم�سينيات وال�ستينيات يف العدالة يغلب عليها نزعة
التوفيق �أو مقاربة الت�صور الإ�سالمي بالت�صور اال�شرتاكي ،فهذا
�سيد قطب ي�ؤلف :العدالة االجتماعية يف الإ�سالم ،وهو كتاب نال
ق�سطاً من نقد التقليديني من العلماء بحجة �أن��ه يحمل �أفكاراً
�شيوعية! وقبل �أن �أنتقل �إىل نقطة �أخ��رى �أُ�شري �إىل �أن كالمي
ال�����س��اب��ق ع��ن ال��ع��دال��ة يف ال��ف��ك��ر الإ���س�لام��ي امل��ع��ا���ص��ر يختلف عن
ر�أي الكاتبة �صاحبة املقال ال��ذي ُنناق�شه ،فهي ت��رى �أن امل�ساواة
االجتماعية ال حتظى بالعناية يف الأدبيات الإ�سالمية املعا�صرة!
وهي مل تذكر م�ستندها يف املقال.
وبعد �أف��ول جنم اال�شرتاكية يف العامل العربي ،اختفى ت�أثري
امل��د املارك�سي يف الكتابات الإ�سالمية ،لتظهر �أ�شكال �أخ��رى من
املقاربات و�صور الت�أثر واالقتبا�س يف بحث العدالة االجتماعية.

 -5العدالة وامل�ساواة بني اجلن�سني:

ومن الق�ضايا الأ�سا�سية يف مو�ضوع العدالة يف الفكر الإ�سالمي
املعا�صر :مباحث حقوق امل��ر�أة وم�ساواتها مع الرجل .وقد �سلك
الفقهاء واملفكرون يف هذه امل�س�ألة عدة م�سالك:
 امل�����س��ل��ك الأول :ي��ت��ب��ن��اه بع�ض ال��ف��ق��ه��اء التقليديني ال��ذي��نيتو�سعون يف �إثبات الفروقات بني الرجل واملر�أة ،وعلى �ضوء هذا
تو�سعوا يف �إثبات الأحكام التي تختلف فيها املر�أة عن الرجل ،حتى
�إ َّن بع�ضهم حرم على امل��ر�أة قيادة ال�سيارات ،وهم يف �سبيل �إثبات
�صحة هذه الفروقات ،ف�سروا العدالة بقولهم« :و�ضع ال�شيء يف
مو�ضعه دون زيادة �أو نق�صان»؛ لذلك �صرحوا بكل و�ضوح برف�ض
امل�ساواة بني اجلن�سني.
 امل�����س��ل��ك ال���ث���اين :ي��ق��وم ع��ل��ى االق��ت�����ص��ار ع��ل��ى االع��ت��م��اد علىالن�صو�ص القطعية يف ب��ي��ان م��وق��ف الإ����س�ل�ام م��ن امل�����س��اواة بني
اجلن�سني؛ ل��ذل��ك ا�ستطاعوا �أن ي��وج��دوا امل�����س��اواة �شبه الكاملة
بني اجلن�سني ،با�ستثناء بع�ض امل��وارد القليلة املذكورة يف القر�آن
كالإرث وقوامة الرجل.
 امل�سلك الثالث :هو م�سلك امل�ساواة الكاملة بني اجلن�سني،وهو يقوم على ت�أويل كل ما يتعار�ض مع نظرتهم؛ اعتمادا منهم
على القول بتاريخية الن�صو�ص التي ُتفرق بني اجلن�سني ،ولكن
جمهور العلماء ما زالوا ينظرون �إىل �أ�صحاب هذا امل�سلك ب�شيء
كبري من الريبة ،بل بع�ض العلماء �صرح بتكفري من قال بامل�ساواة
الكاملة بني اجلن�سني.
اخلال�صة :لقد �ألقت احلداثة بظاللها على الفكر الإ�سالمي
املعا�صر ،و�ساهمت يف ك�سر زجاجة التقليد ،وحترير العقول من
�سلطة ال�سلف ،وه��ذا ال يعني �أن��ه��ا ك��ان��ت خ�يرا حم�ضا ،فاخلري
املح�ض ال يوجد �إال يف اجلنة �أو يف مثاليات احلاملني.
almashoor1000@gmail.com
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جدل التنظيم الديني والأخالقي وتنوع الر�ساالت يف املجتمع اجلاهلي
�أ�سماء ال�شام�سية

�إن اكتناه البيئة اجلاهلية يف �سبيل معرفة طبيعة الر�سالة اخلامتة للنبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم هو ما يحاول الكاتب عبدالرحمن حللي التو�صل
عارجا على تفا�صيل البيئة اجلاهل ّية وتق�سيماتها البدو ّية
�إليه عرب مقاله يف جملة الت�سامح (املجتمع العربي قبل الإ�سالم :درا�سة قر�آنية) ثم ً
و�شارحا ملكانة مكة التجارية والدينية و�صو ًال �إىل �شرح عقائد البيئة اجلاهلية طبيعتها وتعاليمها
واحل�ضر ّية وعالقة �أ ّيهما ببيئة النبي حممد،
ً
وت�أثرها بغريها من الديانات وم�صائرها وعالقة كل منهما بديانة الإ�سالم لكي ي�صل �إىل الر�سالة اخلامتة التي ا�ستفادت مما َ�سبقها من ديانات.
مييل حللي �إىل ال���ر�أي القائل ب���أنّ النبي ك��ان ينتمي للبيئة
احل�ضرية يف املجتمع اجلاهلي ولي�ست بيئة �أهل البدو املتّ�سمة
باجلالفة والغلظة �إذ يعتقد �أنّ الإ���س�لام مل ي��ه��ذّب بنزوله �إال
ال���ن���زر ال��ي�����س�ير م���ن �أخ��ل�اق امل��ج��ت��م��ع اجل��اه��ل��ي ،وه���و م���ا ���س��وف
ُيناق�ض ر�ؤي��ت��ه ه��ذه الح��قً��ا م��ع ر�أي���ه ال��ق��ائ��ل �أنّ الإ���س�لام ه��ذّب
�أخ�لا ًق��ا كثرية جعلت من ال�ضرورة تبديل اجلاهليني لدينهم
من �أجل اعتناق الر�سالة اجلديدة .وي�صف اجلزيرة العربية قبل
البعثة بو�صفها مركزًا لرثاء وتنوع املعتقدات والأديان الأر�ضية
وال�سماو ّية وي�أتي اختيار هذه املنطقة لنزول الن�ص املقد�س فيها
لكي تنطلق الر�سالة اخلامتة منها فيما بعد �إىل العاملية.
وي��رج��ع ح��ل��ل��ي ت�سمية ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي مل��ك��ة ب����أم ال��ق��رى �إىل
حم��وري��ت��ه��ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ق��رى الأخ������رى ف�����ض�ل ً
ا ع���ن خلفيتها
اِلتاريخية بو�صفها مركز جت��ارة ال��ع��امل ب�� ًرا وب��ح�� ًرا وبو�صفها
امل��دي��ن��ة ال��ت��ي و���ض��ع فيها �أول ب��ي��ت وه��و بيتها ا َ
حل����رام وتعاقب
الأنبياء عليها ،وباعتبارها م�صد ًرا للأمن ب�سبب قد�سيتها �إذ
�أنّ خلف ّية م ّكة الدينية والتجارية بالن�سبة حلللي جعلها متتلك
مقومات النظام ما ي�ؤهلها لقيادة ما حولها من حوا�ضر وتنظيم
العالقات واللقاءات بني خمتلف الوفود القادمة �إليها وب�سبب
غ��م��و���ض ه��ذا ال��ن��ظ��ام ي��ذك��ر بع�ض الإ����ش���ارات ال��ق��ر�آن��ي��ة لبع�ض
الآليات ال�سائدة يف �إدارة م ّكة وقيادتها من ذلك ظاهرة النوادي
التي كان يجتمع فيها النا�س ويتداولون ال�ش�أن العام ف�ضال عن
مفردات تعرب عن ال�سلطة وال�شوكة واحلكم من ذل��ك :اجلند،
الإثبات والإخراج من مكة ،احلب�س ،ال�سجن� ،أولو الأمر ف�ضال
عن مدلوالت ال�سلطة الق�ضائية.
ويُعلق حللي �أهمية كبرية يف حديثه عن العقائد والأفكار التي
كانت �سائدة يف ع�صر النبي قبل البعثة ب�صرف النظر عن �أ�صحاب
ه��ذه العقائد �أك��ان��وا م��ن �أه��ل مكة �أم م��ن ال��وف��ود الأجنبية التي
يقول عنها الكاتب �أنّ القر�آن يف خطابه للعقائد كان �شمول ًيا دون
تق�صد عقيدة بعينها.
ّ
و ُت�����ش�ير اجل��اه��ل�� ّي��ة �إىل ب��ع�����ض ال���ع���ادات االج��ت��م��اع��ي��ة ال�����س��ائ��دة
والأخ��ل��اق وق��ت��ئ��دٍ وع���ن م��ال��ه ع�لاق��ة ب��اجل��ان��ب ال��ع��ق��دي ف��ي��م��ا ال
ت�صح هده الت�سمية على اجلوانب الثقافية كون املجتمع اجلاهلي
جمتمعا غاية يف التطور على م�ستوى اللغة والأن�����س��اب والفلك
واالقت�صاد واحل�����س��اب والكتابة وغ�يره��ا م��ن فنون وع��ل��وم ،ولكنّ
هذه البيئة مثل غريها من البيئات التي بلغت �ش�أ ًوا من التقدم
احل�ضري والعلمي لكنها مل ُتو ّفق يف روحانيتها بل طغى اجلانب
امل��ادي على خمتلف جوانبها وبح�سب حللي ه��ذا الطغيان امل��ادي
على جانبها ال��روح��ي ُي��وق��ع املجتمعات يف م����آزق روح��ي��ة وي�سوده
الظلم من �أجل ذلك جاء �إر�سال الأنبياء يف هذه املناطق لإعادتها
لتوازنها الروحي والأخالقي.

ويف حديثه عن ال��ع��ادات اجلاهلية يذكر �أمثل ًة على اال�ستالب
االج��ت��م��اع��ي حل��ق��وق امل����ر�أة كالتمييز ���ض��ده��ا يف الإرث وال��ط�لاق
مزدوجا
والنكاح يف الوقت نف�سه الذي لعبت فيه املر�أة دو ًرا قياد ًيا
ً
كامل�شاركة يف التجارة والدفاع عن املجتمع وقيمه ،بالإ�ضافة �إىل
عادات الوالء التي تورث الع�صبية والث�أر واالنتقام .ويف ما يتعلق
بالفكر الديني قبل البعثة يقول حللي �إن القر�آن يطالع َنا ب�أديان
ك��ان��ت م��ع��روف��ة ول��ه��ا معتنقوها يف ذل���ك ال��ع�����ص��ر ه��م م��ن اليهود
وال��ن�����ص��ارى وال�����ص��اب��ئ��ة وامل��ج��و���س واملُ�����ش��رك�ينّ � .أم����ا ع��ن العقائد
ُف�صل يف عالقة معتنقي الأدي��ان ببع�ضهم
املُتداولة وقتئذٍ ف�إنه ي ّ
وتوا�صلهم ال�سلمي ويذكر �أث��ر انتفاع الفكر الديني العربي من
ديانات اليهود والن�صارى ولكنه يرف�ض موقف اليهود واملُ�شركني
من اعرتا�ضهم لر�سالة النبي حممد باعتبارهم ق��اوم��وا دعوته
باملكر والدّ�س والتحايل والأذى.
ون��ق��ول �إذا ك��ان حللي وغ�يره��م م��ن الباحثني ينت�صرون لهذا
الر�أي القائل بتفوق املجتمع اجلاهلي ح�ضاريا وعلم ّيا ف�ضال عن
وجود اعتقاد روحي لعقائد وثنية ون�صرانية ويهودية وغريها فل َم
كان نزول الر�سالة اخلامتة بديال عن هذه االعتقادات؟ فلئن كانت
اجلاهلية تعتقد بعقيدة ما – و�إن كانت تختلف مع روح وعقيدة
الإ�سالم – فل َم مل ُتبقي الر�سالة اخلامتة على هذه العقائد كما
هي؟ و َ
مل كان لزا ًما لأه��ل مكة �أن يعتنقوا الإ�سالم كرهًا بعد �أن
رف�ضوا اعتناقه طوعًا؟ مبعنى �آخر هل باعتبار الإ�سالم الر�سالة
اخلامتة يجعله بدي ً
ال عن عقائد اجلاهلية التي مت�سك بها �أهلوها
لزمنٍ طويل؟ خ�صو�صا �أنّ تلك الديانات �أ�صبحت �أقليات فيما بعد
فهل كان يتوقع حللي ا�ستقبا ًال حاف ً
ال للر�سالة اجلديدة ملن َ
ورث
عقيدته عن �آبائه لزمن طويل على مدى �أجيال؟
الأمر الآخر الذي مل يتطرق ل ُه حللي هو �أنّ التقدم احل�ضاري
تر�سخ فيه
على م�ستوى تنظيم املجتمع اجلاهلي وجت��ارت��ه وم��ا ّ
من علوم وفنون وتقدم علمي �أمل يُلهِم بيئة متف ّوقة كهذه من

�أج���ل �أن ت�ستقي �أخ�لاق��ه��ا م��ن الأمم ال��ت��ي تخالطها ع�بر قوافل
احلج والتجارة؟ و�إذا كان غري ذلك فرمبا �أمكن حللي �أن يقول �أنّ
الإ�سالم ق�ضى على عاداتٍ كانت جاهلية حقّا كاال�سرتقاق والو�أد
واالحتكار � ّأما �أن يُعزي نزول الر�سالة يف �أر�ض م ّكة باعتبارعقائدها
ً
تعري�ضا  -ف�إن الأديان مب�ساوئها وحما�سنها تاريخيا مل
فا�سدة -
يُطبق فيها ن�ص من الن�صو�ص بل مل يُفهم قبل �أن يُطبق بال�صورة
الأمثل التي تكفل وجود جمتمع متزن روح ًيا وماد ًّيا.
�إذن ال نختلف م��ع حللي ك��ون��ه ُي��ع��زي ن���زول ال��ر���س��ال��ة يف بيئة
جاهلية متا ًما وهو ما مل يقله �أبدًا بل زعمه �أنّ املجتمع اجلاهلي
لي�س �أه�ل ً
ا مبا فيه من �أدي���ان وعقائد بالتنظيم الأخ�لاق��ي رغم
ً
أنّ
اعرتافه بتفوق املجتمع ح�ضار ًيا ،ف�ضال عن � طبيعة الأخالق
الن�سبية جتعل من ال�صعوبة مبكان حتديد �أف�ضلية �أخالق عقيدة
عن �أخ��رى .وهو الأم��ر الذي يجعل االقتناع بتحليله فيما يتعلق
ب�أحق ّية الر�سالة اخلامتة عن الر�ساالت ال�سابقة حمط جدل كبري
خ�صو�صا �أنّ ُكل ديانة تدّعي ختا َم ر�سالتها.
ً
ويف م��ع��ر���ض ح��دي��ث��ه ع��ن اخ��ت�لاط ال��ب��ي��ئ��ة اجل��اه��ل��ي��ة ب��ال��دي��ان��ات
الأر���ض��ي��ة وال�سماوية ي��ب��دو م�ستغربًا رف�����ض حللي م��وق��ف �أ�صحاب
ال��دي��ان��ات ال��ت��ي رف�����ض��ت دع���وة ال��ن��ب��ي� ،إذ �أ ّن الأق�����وام ال��ت��ي اعتنقت
الدعوة طوعًا قوبلت باملدح والثناء على خالف الديانات التي قررت
االحتفاظ بعقائدها التي ورثتها عن �آبائها كالزراد�شتيني والن�صارى
وبالأخ�ص اليهود ،يُطالعنا هذا اخلطاب بالفوقية التي حتدثنا عنها
�ساب ًقا التي مهد لها الكاتب عرب حديثه عن خلو املجتمع اجلاهلي
من الروح� ،إذ �أ ّن وجود روح ال يرتبط مبدى ما لدى الر�سالة اخلامتة
م��ن توجيهات و�شعائر وع��ب��ادات ،ف��ه��ذه ال���روح خ�صي�صة ب��الإ���س�لام
وح��ده ،كذلك روح الدين اجلاهلي ميكن �أن نعزوها �إىل ر�سوخه يف
ال�شعر ت�ألي ًفا و�إلقا ًء عرب الأ�سواق �أ�شهرها �سوق عكاظ،بل ال ميكن
�أن ي��دل وج��ود قيم قا�سية وظ��امل��ة ك��ال��و�أد على خ��ل�� ّو جمتمع م��ا من
خ�صو�صا عندما ال تكون هذه االخالق �إ�سالمية بال�ضرورة!
الأخالق
ً
و�إ ّن���ه م��ن امل�ستغرب �أن تكون اجل��زي��رة العربية مُ�����ص��دّرة لر�سالة
عاملية يف الوقت الذي تدعو فيه �إىل التخ ّلي عن العقائد امل�ستقلة!
فماذا يكون مفهوم حللي للر�سالة العاملية؟ �أهِ ي الر�سالة التي تختزل
دفعة واحدة كل الديانات ال�سابقة فيها؟ �أم الر�سالة التي حتافظ على
�أحقية الآخ��ري��ن يف االعتقاد بعقائدهم؟ �أم هِ ��ي الر�سالة التي ت�أتي
ب�أخالق جديدة من �أجل التوحيد بربّ واح��د؟ مع علم َنا �أ ّن ديانات
وخ�صو�صا �أ ّن ما
�شرك ّية كثرية غري موحدة �سادت اجلزيرة العربية،
ً
ينتقده حللي من �أخالق العقائد ال�سابقة كان للر�سالة اخلامتة منه
ن�صيب كبري بعدما ُكتب لها الر�سوخ واالنت�شار على يد حامليها ،فهل
تكون الر�ساالت مث ً
ال �أعلى قبل توطدها؟ �أم ال يكون ذلك �إال بظهور
ر�سالة �أخرى جديدة يف كل زمان كما يزعم ر�أيٌ وحيد مل يل َق ّ
حظهُ
من االنت�شار والقَبُول؟
asmaashamsi@hotmail.com
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دوَّامة الإ�صالح وامل�صاحلة يف ظل الدولة والتاريخ

مرمي العدوية

فيِ ظ ِّ��ل الأح���داث الدامية التي ت�شهدها ال��دول العربية،
والتي يذهب البع�ض �إىل ت�سميتها بـ»الربيع العربي» -بينما
ي�صفها الآخ���رون ب��ـ»اخل��ري��ف» -يكبرُ الت�سا�ؤل ع��ن الدولة
وماهيتها بال�ضبط؟ حيثُ �إنَّ الإ�صالح والق�ضاء على الف�ساد
وم��ا �شابهه من ���ش���ؤون تُعنى بها ه��ذه ال��ف�ترة ،يتطلب �أو ًال
الوقوف على مفهوم الدولة.
“�أ�سئلة الإ�صالح وامل�صاحلة ..ق�ضايا الدولة والتاريخ”،
هو ُع��ن��وان مقال للكاتب حممد ن��ور الدين �أف��اي��ة يف جملة
ال��ت�����س��ام��ح  ،ا���س�تر���س��ل م��ن خ�لال��ه يف احل��دي��ث ع��ن ال��دول��ة
ومفهومها وال�سبيل �إىل الإ�صالح يف ظل الكثري من الأ�سئلة
التي تُلح بها الفرتة الراهنة.

يقني م��ن �أهمية حفاظ ال��دول��ة على ج��زء م��ن �صالحياتها
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة؛ �إال �أن ه���ذا الأم����ر ال ي����زال ي��ط��رح ال��ك��ث�ير من
الت�سا�ؤالت؛ مثل تلك املتعلقة بالدميقراطية واالنتخابات.
 ...لقد �أ َّدى االقت�صاد املعومل �إىل ن�شوء ت�شكيلة جديدة
ل�سيا�سات الدول وتطلعاتها؛ حيثُ الغاية الأ�سمى اال�ستقرار
يف ظ��ل “دولة معقولة” .ويف �إط����ار ك��ل ذل���ك جت��د ال���دول
العربية غري النفطية خا�صة نف�سها حم�صورة يف �إط��ار من
التحديات وال�ضغوطات املفرو�ضة عليها ،فتبدو ن�صائح قادة
العوملة عبثية؛ حيثُ البنية الأ�سا�سية لهذه الدول ال تزال يف
بداية امل�شوار؛ وبالتايل ف�إنَّ �أحالم الدميقراطية والعدالة...
وغريها من ثوابت قمة الهرم تبدو بعيدة و�صعبة.

وي���رى ال��ك��ات��ب �أنَّ ل��ل��ت��وت��رات الأخ�ي�رة يف ال���دول العربية
وج��ه�ْي�نْ ؛ الأول :داخ��ل��ي؛ نتيجة ل�لا���س��ت��ب��داد� .أم���ا ال��ث��اين:
خ��ارج��ي؛ نتيجة ل�ضغوطات �سيا�سات ال���دول ال��ك�برى� .أم��ا
عن م�ستقبل ونتائج كل هذه الأح��داث ،فهو ال يزال ُمبهما
وغام�ضا .حيثُ ظهرت موجة ال��ث��ورات العربية ،واجلدير
بالذكر �أنَّ هناك فارقا �شا�سعا بني امل�صلح والثوري؛ ولطاملا
ك��ان��ت ه��ن��اك م�شاحنات ب�ين االجت���اه ال��ث��وري والإ���ص�لاح��ي.
ب��ي��ن��م��ا ت��اري��خ��ي��ا جن���د �أن ال����ث����ورات ل��ي�����س��ت ���س��وى م�����ش��اري��ع
�إ�صالحية.
وبالنظر �إىل املجال العربي ،ف�إنَّنا جند �أن مفهوم الإ�صالح
م��ت��ج��ذِّر وف����ق م��ف��اه��ي��م خم��ت��ل��ف��ة؛ ف��ال��ر���س��ول هو”امل�صلح
الأع��ظ��م» .حيثُ ينبثق الإ���ص�لاح ع��ن االعتقاد ب��وج��ود خلل
�أ�صاب جمتمعاتنا نتيجة تغربها عن الإ�سالم� .إنَّ الإ�صالح
منذ القدمي يدعو �إىل خلق �أيديولوجية قائمة على التجديد
والتطوير والعقلنة التي حتافظ على الهوية الثقافية ،ويف
الآن نف�سه تتوافق مع متطلبات احلياة اجلديدة.
لقد قامتْ النزعة الإ�صالحية يف ال��دول العربية نتيجة
ه�شا�شة ال��داخ��ل من جهة و�ضغوطات اخل��ارج؛ حيثُ تعمل
�أم��ري��ك��ا ع��ل��ى م�����ش��اري��ع دول��ي��ة ت��ن��ادي ب��الإ���ص�لاح يف ال���دول
العربية ال��ت��ي ُت��ع��اين م��ن التكل�س يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
والثقافية.

لقد ب��د�أتْ ال�صورة املت�ضخمة بعد اال�ستقالل التي ات�صفت
بها ال��دول العربية يف �أوا�سط الثمانينات بالتال�شي مع ظهور
�شعارات جديدة؛ مثل�« :ضغط التوازنات املالية»؛ حيثُ مل يعد يف
و�سع الدولة �أن تقدم الكثري ،وباتت ترف�ض ثيمة املواطن الذي
يعول على الدولة كل �شيء .ومن هنا ،جل�أت العديد من الدول
العربية �إىل ال�ضرائب .ورغم قول هذه الدول بالدميقراطية،
�إال �أن��ه��ا �سعت منذ البداية �إىل رف�ض ك��ل �صوت غ�ير �صوتها.
وم��ن هنا؛ ن�ش�أتْ م��ب��ادرات للدفع بركب املجتمع نحو املطالبة
بحقه بعيداً عن �أجهزة الدولة ،حيثُ رغبت فئة من النا�شطني
يف املجال ال�سيا�سي والثقايف بالتعبري عن �أنف�سهم.
وتبدو اليوم كل تلك الت�سا�ؤالت وامل�شكالت مرتبطة ببع�ضها
ارتباطا وثيقاً ،ومت�صلة ب�شكل مبا�شر بالدولة حتى بدت الدولة
وك�أنها م�شكلة معقدة وعميقة.
وحل�� ِّل ه��ذه امل�شكلة ال ينبغي االكتفاء بحل ق�ضايا الهيكلة
واجلهاز الإداري لدولة ،بل يتطلب الأمر �إعادة حتديد وظائف
ال��دول��ة .واجل��دي��ر بالذكر �أنَّ مثل ه��ذه النظريات واحل��ل��ول ال
ميكن تطبيقها على كل الدول؛ فلكل دولة خ�صو�صيتها خا�صة
التاريخية منها.
ويف خِ ���� َ���ض��� ِّم ك����� ِّل ه�����ذه الأح���������داث -وب���ي��ن م����ا ي�����س��ع��ى �إل���ي���ه
ِّ
“املنظرون
“الفاعلون االقت�صاديون اجلدد” ،وما يهدف �إليه
ال�سيا�سيون” -ي��ب��ق��ى ه��ن��ال��ك خم����رج ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق الأم����ر
��وج��ب احل���ذر وم��راع��اة ق��راءة
بـ”امل�صالح احليوية” ،ول��ك��ن ي��ت َّ
الواقع؛ حيثُ الفتنة والإ�صالح قد يحمل كل منهما يف طياته
�صفات الآخر!

 -1فو�ضى الف�ساد وال�سعي نحو الإ�صالح:

 -2تناق�ضات ال�سيا�سة:

ُي�����ش��ك��ل الإ����ص�ل�اح ال��ب��ي��ئ��ة اخل�����ص��ب��ة ال��ت��ي ُت��ن��ع�����ش اخل��ط��اب
ال�����س��ي��ا���س��ي؛ ح���ي���ثُ ي��ع��م��ل ال�����س��ي��ا���س��ي م���ن م��ن��ط��ل��ق ال���دع���وة
الإ�صالحية على مد يد العون وو�ضع حد للفو�ضى؛ وذلك
م��ن خ�لال خ��ل��ق ���ص��راع مل��ح��ا���ص��رة ال��ن��ظ��ام �أو اخ��ت�لاق ���ص��راع
يهدف �إىل جتنب نزاع �أكرث دموية.
ومن جانب �آخر ،ف�إنَّ علم ال�سيا�سة ال يزال يفتقر �إىل �إيجاد
قانون �أ�سا�سي يوجهه وي�ضبط قواعده نظراً؛ لأنه يعرب عن
تناق�ضات ب�ين ال��ن��زاع وال��ن��ظ��ام ،ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن حم��اوالت��ه
الأخ��ذ ب�أ�ساليب االقت�صاد ومناهج علم االجتماع؛ وذل��ك ملا
مييز كينونة ال�سيا�سة؛ فهي ال تعرب عن اخلري املطلق مثال.
م��اذا ل��و �أنَّ ال�سيا�سة جنحتْ يف ح�� ِّل �إ�شكالية التناق�ضات
ب�����س�لام؛ ف��ه��ل مي��ك��ن �إ����ص�ل�اح امل��ج��ت��م��ع وال���دول���ة وال��ق��ي��م من
الناحية الواقعية؟ وماذا عن مهمة ال�سيا�سة التي قد تتع َّدى
قدراتها ،حيثُ ين�شغل املجتمع ال�سيا�سي ب�صراعات ال�سلطة
ومراقبة تطورات التوازن؟

 -4عندما تفقد الدولة قدرتها:

 -3ف�شل ال�سيا�سة ومفهوم الدولة:

ي�صعب تعريف ال��دول��ة لعدة �أ�سباب؛ منها� :أن تعريفها
�سيختلف يف ك��ل م��رة تبعا ل��ل��زاوي��ة ال��ت��ي ُي��ن��ظ��ر م��ن��ه��ا؛ ل��ذا
ينبغي مراعاة املناهج الأربعة عند تعريفها؛ فكلٌّ من :املنهج
االجتماعي والتاريخي والفل�سفي والقانوين ُمهم من �أجل
تعريف �شامل للدولة.
وح�سب عبداهلل العروي �-صاحب كتاب “مفهوم الدولة”،
ال��ذي تط َّرق فيه �إىل مفهوم ال��دول��ة ب�شكل وا�سع ذاك���راً ما
وجده يف اجلانب الإ�سالمي وحتى الأورب��ي -ذكر عدة �أمور
مهمة؛ نذكر منها -1 :لي�س هناك منوذج واحد للدولة رغم
حماوالت قادة العوملة.
وع��ل��ى اعتبار �أنَّ ال��دول��ة ع��ب��ارة ع��ن “جمموعة �أجهزة”
ح�سب ل��وي �ألتو�سري -ف���إنَّ يف الدولة ما يكفل ردع العنفمثالً؛ متمث ً
ال يف :ال�شرطة واجلي�ش ،وفيها كذلك ما يكفل
التوجيه كنظام التعليم؛ فالدولة �-إ�ضافة �إىل هدفها -قادرة
على التطور وزيادة قوتها من خالل �إقامة م�ؤ�س�سات ع�صرية  -5الدميقراطية واللَب�س:
ل��ط��امل��ا ح���دث ال��ت��ب��ا���س ب�ين ال��ك��ل��م��ات مب��ع��ن��اه��ا ال�����ش��ائ��ع وب�ين
تكثف العقالنية االجتماعية.
لقد عا�ش العامل قرنني من الزمان ُيطوقه نتاج فل�سفة م��ا حت��وي��ه م��ن مقا�صد يف احلقيقة ،وه���ذا الأم���ر تعر�ضت له
التنوير وال��ث��ورة الفرن�سية التي �سعت نحو الدميقراطية «الدميقراطية» مثلها مثل الكثري من الألفاظ .وهذا ما يطرح
وال���دول���ة ،ول��ك��ن ك��م��ا ي��ب��دو ف����إن ك��ل م��ا يف جعبة “التفا�ؤل العديد من الت�سا�ؤالت التي ت�شغل الدميقراطيني الآن حول
التاريخي” -كما يدعوه البع�ض -بات على و�شك االنهيار .م�ستقبل الدميقراطية.
� ...إنَّ واقعنا العربي اليوم يف م���أزق كبري؛ حيثُ �أنَّ مفهوم
و�أم���ام الف�شل ال�سيا�سي ال��ذري��ع ال���ذي ح��دث م��ع �سطوة
االقت�صاد وما تبعه من �ضغوطات تتمثل يف توافر ما ت�سميه الدميقراطية �شائك .ويف كثري من الأحيان ال ي���ؤدي اخلطاب
امل�ؤ�س�سات املالية الدولية كالبنك الدويل� .أ�صبح لدى الدولة ال�سيا�سي دوره ب�شكل ف��اع��ل؛ مم��ا �أ َّدى �إىل فقد ثقة املجتمع
وظ��ائ��ف ج��دي��دة يتعني عليها ال��ق��ي��ام بها وف��ق��ا مل��ا تت�صوره بالدميقراطية وعزوف النا�س عن امل�شاركة يف االنتخابات مث ً
ال،
حركة العوملة بكافة اجتاهاتها� ،ضاربة عر�ض احل��ائ��ط ما وك���أن ل�سان حالهم يعرب عن درج��ة ال�س�أم والي�أ�س من الواقع
ل��ه��ذه ال��ت��وج��ه��ات م��ن ان��ع��ك��ا���س��ات ع��ل��ى احل��ق��ل�ين ال�سيا�سي ال�سيا�سي؛ فمن يجيب عن دوامة الأ�سئلة التي باتت تدجج كل
واالجتماعي .وعلى الرغم من �أنَّ قادة العوملة �أ�صبحوا على حديث حول الإ�صالح والدولة؟
maryamsaid2015@gmail.com

الن�صو�ص املن�شورة تعرب عن وجهات نظر كتابها وال تعك�س بال�ضرورة ر�أي جملة التفاهم �أو اجلهة التي ت�صدر عنها.
جملة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاك�س +968 24605799 :
الربيد الإلكرتوين tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :

