العدد الحادي عشر  :ذو القعدة 1436هـ  -أغسطس 2015م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

إشكالية موقع التاريخ العربي من التاريخ الكوني
ود ال أكثر
المجتمع المدني واألمة اإلسالمية عالقة ٍّ
الفكر المعارض للدولة العثمانية عند شكيب أرسالن ورشيد رضا
المغاربة وروح البحر (األطروحات واإلشكاالت)
تأصيل قيم التسامح في العملية التربوية
حول الترجمة وبعض جدلها
خطاب األصالة بين األيديولوجيا والفكر
خطابات اإلصالح العربي ..بين التنظير والتطبيق
قراءة موجزة في مشكلة العنف في المجتمعات الحديثة
العالم العربي واإلسالمي بين الخوف واإلصالح
من يمنح الريح الهوية؟

أما قبل...
د .هالل احلجري
من القيم امل�شرتكة بني ديانات ال�شعوب وثقافاتها قيمة
احل ّرية؛ فحرية الإن�سان يف الإ�سالم ،كما ي�ؤكد ال�شيخ حممد
الغزايل ،مقد�سة كحياته �سواء ،ولي�س لأحد االعتداء عليها،
ك�م��ا ق��ال ع�م��ر ب��ن اخل�ط��اب ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه «م�ت��ى ا�ستعبدمت
النا�س وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحرارا» ،ويجب توفري ال�ضمانات
الكافية حلرية الأف��راد ،وال يجوز تقييدها �أو احلد منها �إال
ب�سلطان الق�ضاء وب��الإج��راءات التي يقرها ،ولكل �شخ�ص �أن
يفكر ويعرب عن معتقده دون تدخل �أو م�صادرة من �أح��د ما
دام ملتزما ب��احل��دود العامة التي يقرها ال��دي��ن و الأخ�لاق،
ّين» ،و « َل ُك ْم دِي ُن ُك ْم
والقر�آن �صريح يف ذلك َ«ل �إِ ْك � َرا َه فِـي ال ِد ِ
وِ َ
ِين».
َل د ِ
ّ
ويف الكتاب املقد�س �إ�شارات عديدة ت�ؤكد �أن احلرية مكفولة
للعباد ،فقد جاء يف ر�سالة بول�س الر�سول �إىل �أهل غالطية:
�ير َ�أ َّن � ُه َال ُت�� َ��ص ِّ�يرُوا ْ ُ
ال� ِّر َّي� َة
«دُعِ �ي� ُت� ْم ِل� ْل��حُ � ِّر َّي� ِة َ�أ ُّي� َه��ا الإِ ْخ� � َو ُةَ .غ ْ َ
ُفرْ�صَ ًة ِل ْلجَ �سَ ِدَ ،ب ْل ِبا ْلَحَ َّب ِة ْاخ ِدمُوا َبعْ�ض ُك ْم َبع ًْ�ضا» .ويف ر�سالة
يعقوب ،وهي من �أ�سفار العهد اجلديد موجهة من يعقوب �إىل
االثني ع�شر �سبطا يف ال�شتات« :وَلك ِْن م َِن َّ
ُو�س
اطلَ َع َعلَى ال َّنام ِ
ُو�س ْ ُ
ال� ِّر َّي� ِة َو َثب ََت ،وَ�صَ ا َر َلي َْ�س �سَ امِ عًا َنا�سِ يًا َب ْل
ا ْل َكامِ لِ َنام ِ
عَامِ ًال ِبا ْل َك ِل َمةَِ ،فه َذا َي ُكو ُن َم ْغب ً
ُوطا ِف َع َملِه».
وقد قر� ُأت يف �أحد املواقع الإلكرتونية هذه الق�صة العجيبة
ع��ن ب ��وذا وم��وق�ف��ه م��ن ح��ري��ة الأدي� ��ان :م � ّر ب ��وذا على مدينة
ا��س�م�ه��ا ك�ي��زاب��وت��ا يف مملكة ك��و��س��اال ،وك ��ان �سكانها ُي�ع��رف��ون
با�سم كاالما .وعندما علموا ب��أ ّن ب��وذا موجود عندهم قاموا
بزيارته وقالوا له �« :أ ّي�ه��ا ال�سيد� ،إن ن�ساكا وبراهمانا مروا
على كيزابوتا ،وعر�ضوا مذاهبهم وعظموا من �أمرها ،و�أدانوا
مذاهب الآخرين وح ّقروها ،ثم �أتى ن�ساك �آخرون وبراهمانا
ع��ر��ض��وا ه��م �أي �� ً��ض��ا ب ��دوره ��م م��ذاه�ب�ه��م اخل��ا��ص��ة وع�ظ�م��وه��ا
و�أدان ��وا م��ذاه��ب الآخ��ري��ن وح� ّق��روه��ا� ،أ ّم��ا نحن� ،أ ّي�ه��ا ال�سيد،
فبقينا دائ� ًم��ا يف ال�شك واحل��ري��ة ب�ين م��ن ق��ال احلقيقة من
ه�ؤالء الن�ساك والربهمانا املحرتمني وبني من كذب» ،عندئذ
ق��ال لهم ب��وذا ه��ذا الكالم الهام يف حرية املعتقد�« :أج��ل �أيها
الكاالما ،من احلق �أن تكونوا يف ال�شك واحل�يرة ،الآن ال�شك
قائم يف مو�ضوع هو �أهل لل�شك ،والآن �أ�صغوا إ� ّ
يل �أيّها الكاالما،
ال تدعوا �أنف�سكم م�ساقني بروابط وعالقات �أو بتقليد �أو مبا
�سمعتموه يقال ،ال تدعوا �أنف�سكم م�ساقني ب�سلطة الن�صو�ص
الدينية ،وال باملنطق الب�سيط �أو اال�ستدالل و ال املظاهر ،وال
برغبة االعتماد على �آراء ،وال مب�شابهات ممكنة ،وال بفكرة �إ ّنه
معلمنا ،ولكن �أيّها الكاالما عندما تعرفون ب�أنف�سكم �أن بع�ض
الأم��ور لي�ست منا�سبة ،خمطئة و�سيئة ،عندئذ تخلوا عنها،
وعندما تعرفون ب�أنف�سكم �أن بع�ض الأمور منا�سبة و�صاحلة،
عندئذ اقبلوها واتبعوها».
ه�ك��ذا تلتقي ث�ق��اف��ات ال�شعوب على ت��أك�ي��د قيمة احل��ري��ة،
ول�ك� ّن�ه��ا احل��ري��ة امل���س��ؤول��ة املن�ضبطة ال�ت��ي ينتهي م��داه��ا يف
�سلوك الفرد حني تبد�أ حرية الآخرين!
hilalalhajri@hotmail.com
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إشكالية موقع التاريخ العربي من التاريخ الكوني
�أمل ال�سعيدي

اجته ع�صر التنوير �إىل حتقيق ما يعرف بوحدة التاريخ الكوين ،ذلك الذي ي�سري �إىل �صورة عاملية قادرة على �أن حتتوي البلدان واملجتمعات
حتت جناحها ،حيث ترتبطبعالقات قوية ،وانفتاح كبري والفت ،يتم فيه جتاوز جميع القوميات لع�صبياتها التقليدية كالهوية ،والقومية،
واحلدود اجلغرافية ،واخل�صو�صية الثقافية وغريها .وكان ذلك عرب ظهور مقوالت تاريخية ت�ؤ�س�س لوحدة التاريخ الكوين كان منها  :الدولة،
القومية ،والدميقراطية ،واال�ستقالل ،واحلرية ،والعدالة وغريها من املفاهيم  .ومن �أبرز نتاجات ع�صر التنوير فيما يتعلق بتحقيق هذا
الهدف �أي�ضاً :االنتقال من التاريخ امل�ؤدلج �إىل علم التاريخ ،التاريخ امل�ؤدلج الذي يتخذ قناعاً يف الوقت الذي يدعي فيه تبني نظرة كونية
حقيقية فيما ي�سعى يف واقع الأمر �إىل حتقيق م�صاحله اخلا�صة ،كما حدث عند الأنظمة ال�شيوعية والنازية والفا�شية وغريها.
وعلى ال�ضد متاماً يتعامل علم التاريخ مع م�سار التاريخ بكل
معطياته بطريقة علمية ،مو�ضوعية .واليوم جند �أنّ هيمنة العوملة
الأمريكية ت�سيطر على التاريخ الكوين ،لي�س هذا فح�سب ،فهي بعد
كل التحوالت التاريخية الهامة م��روراً ب�سقوط الإم�براط��وري��ات
الكربى وظهور ال��دول��ة القومية والإم�بري��ال�ي��ات ،احل��رب العاملية
الأوىل فالثانية ،ف��احل��رب ال �ب��اردة ،وظ�ه��ور التكتالت اجلغرافية
الع�سكرية الكربى ك��االحت��اد الأورب ��ي وحلف الناتو ،تعود بنا �إىل
ذلك التاريخ امل�ؤدلج ،الذي يحقق لأمريكا م�صاحلها اخلا�صة وكان
�أن ظهر نتيجة لذلك ما يعرف ب�صراع احل�ضارات ،ونهاية التاريخ
وتق�سيم ال �ع��امل �إىل حم��وري��ن ،اخل�ي�ر وال���ش��ر .مل ت��وف��ر �أم��ري�ك��ا
�أدواتها ،فقد ّ
مت ت�شويه املقوالت التاريخية كما حدث لفل�سفة هيغل
اجلدلية يف التاريخ ك�شاهد �آخر على الأدجلة� ،أ�صبح امل�شهد اليوم
يوثق انحرافاً حاداً عن م�سرية التاريخ العاملي باملفهوم الإن�ساين
ملقوالت ع�صر الأن ��وار �إىل التاريخ املعومل �أمريكياً .يف �ضوء هذا
كله ،ي�س�أل الباحث :م�سعود �ضاهر يف مقاله يف جملة التا�سمح:
«�إ�شكالية الوعي التاريخ العربي يف املرحلة الراهنة» عن �إ�شكالية
الوعي العربي من م�سرية ه��ذا التاريخ العاملي حلظة حتوله �إىل
تاريخ معومل �أمريكياً بعد �أن باتوا �أول �ضحاياه.
يبد�أ الباحث مقالته هذه بالإ�شارة �إىل الهواج�س املنهجية التي
رافقت عمل من �أ�سهموا يف الت�أريخ للنه�ضة العربية ،ولعل البداية
كانت ح��ول املق�صود بالوعي التاريخي العربي ،ذل��ك �أ ّن��ه ال يعني
ا�ستح�ضار ما�ضي العرب الذهبي لتوظيفه يف الوقت الراهن� ،أي
يف زمن غري زمانه بل تعني حاجة العرب �إىل اال�ستفادة من درو�س
التاريخ العاملي ،وبناء م�شروع نه�ضوي مبوا�صفات ع�صرية جديدة
ي�ؤ�س�س ل��دور فاعل للأمة العربية يف م�سرية التاريخ الكوين ،يف
الوقت ال��ذي يح�ضر فيه ��س��ؤال ه��ذه الإ�شكالية ،تواجه الأنظمة
ال�ع��رب�ي��ة جملة م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال �ك�برى ،ب��داي��ة بتبعيتها للنظام
العثماين ،وخ�ضوعها لال�ستعمار الأورب ��ي وم���ش��روع اال�ستيطان
ال�صهيوين على فل�سطني ذلك الذي حال دون حتقق وحدة الدول
العربية بعد �إ�سهامه يف الكثري من الظروف ،منها احلرب الأهلية
يف لبنان على �سبيل امل�ث��ال .وه��ا هي تواجه اليوم �سيطرة العوملة

الأمريكية على العامل .فح�ص الكاتب هذا املو�ضوع من جانبني:
�أول�ه�م��ا� :إ�شكالية ال��وع��ي العربي بالتاريخ العاملي يف ظ��ل ال��دول
امل�ستقلة وذلك عرب تقدمي معاجلة ال�سئلة تتعلق بالهوية القومية،
وال�سيا�سة امل�ت�ن��ورة ،واحل��ري��ة واالنظمة الدميقراطية يف الوطن
ال�ع��رب��ي ،وت�ق��دم املفكرين ال�ع��رب ،والتنمية .وثانيهما� :إ�شكالية
وعي التاريخ العربي مب�سرية التاريخ العاملي يف ع�صر العوملة عرب
إ�ث��ارة ث�لاث نقاط :اخل��روج من االقتبا�س ال�سهل ملقوالت الغرب
الثقافية ،وموقع العرب يف النظام العاملي اجلديد ،وبناء حداثة
�سليمة وع�صرية.
بعد مرحلة اال�ستقالل ال�سيا�سي التي مرت بها الدول العربية
عدا فل�سطني ،ويف ظل حتقيق البلدان والقارات ل�شخ�صيات و�أدوار
تليق ب�ه��ا يف ال�ت��اري��خ ال�ع��امل��ي وج ��د ال �ع��رب �أن�ف���س�ه��م �إزاء احل��اج��ة
لالنخراط يف وحدة �سيا�سية واقت�صادية ،على �أ�س�س دميقراطية
حت�ت�رم ال �ت �ع��دد وت�ت�خ�ل����ص م ��ن ع �ب ��اءة ال �ن �ظ��ام الأب � ��وي ال ��ذك ��وري
والأرثود�سكي بتعبري الكاتب حممد �أرك ��ون .وك��ان ال�س�ؤال الأول
ع�ل��ى ط��اول��ة ال �ع��رب �آن � ��ذاك ،ي�ت�م�ح��ور ح ��ول ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ال ��ذات
العربية �أك�ثر ،انطوى عليه الرغبة يف حتديد موقع العرب مما
�أف�ضى �إىل حالة من التوتر يف خ�ضم حماولة الو�صول �إىل هذه
املعرفة ،فالبد �أن ه��ذا ال�س�ؤال ا�صطدم بتكوينات ثقافية كثرية،
حالت يف ظل ظروف كثرية دون الو�صول �إىل �صيغة نهائية عنه.
وه��ذا كله يخالف ما ذه��ب �إليه التاريخ الكوين من نية يف جتاوز
هذه التكوينات التي تعتمد يف حقيقتها على جملة من الع�صب ّيات
التقليدية ،ويذهب املنظرون يف هذا املجال �إىل �أنّ الهوية الكون ّية
ه��ي ال�ط��ري��ق ال���س��ال��ك �إىل ال �ت��اري��خ ال �ك ��وين .وه �ن��ا ت�ك�م��ن �إح ��دى
التحديات الهامة بالن�سبة للعرب ،فهنالك حالة من اخلوف جتاه
الهيمنة الأمريكية �أف�ضى �إىل ع��ودة متطرفة للقومية .هنالك
�أ� �س �ب��اب �أخ ��رى ت��دف��ع �إىل ه ��ذه ال�ن�ت�ي�ج��ة ب�لا ��ش��ك م�ن�ه��ا ،م�شاكل
الأنظمة العربية مع حدودها الإقليمية غري امل�ستقرة ،وعر�ضتها
للتغيري اجل��ذري�� ،س��وا ًء على م�ستوى القيادة ال�سيا�سية� ،أو على
م�ستوى احل ��دود ،ل�ع� ّل ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي ك��ان ��ش��اه��داً على تو�ضيح
ذل��ك يف الآون ��ة الأخ�ي�رة ،فما ه��و الأث��ر ال��ذي نتوقعه فيما يتعلق

بالوحدة العربية يف ظ��ل وج��ود �أنظمة غ�ير م�ستقرة؟ لي�س هذا
فح�سب ،تبنى اخلطاب النه�ضوي العربي م�س�ألة احلرية كقيمة
حا�سمة وه��ام��ة ،ت�ساهم يف ظ�ه��ور ال�ن��زع��ة ال�ف��ردان�ي��ة ل��دى �أف ��راد
املجتمعات العربية ،لذا ف�إ ّنه ومن الوا�ضح �أنّ دفاع العرب عن هذه
احلرية وعن ا�ستقالليتهم و�سيادة �أرا�ضيهم ي�شكل �أق�صى درجات
الوعي ب�إ�شكالية موقع العرب يف التاريخ العاملي لكن هذا التوجه،
ال ��ذي �أخ ��ذ ب�ع�ين االع�ت�ب��ار ك��ل م��ا ي�ن�ط��وي ع�ل��ى املجتمعات احل��رة
من حتقيق للعدالة ومل�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين ا�صطدم باحل�ضور
الأمريكي ذلك الذي يرغب يف دوام ا�ستمرارية �سيطرته .ويخالف
ذلك م�صلحته ،ولع ّل الكيان ال�صهيوين املدعوم من �أمريكا دليل
على ذلك .ناهيك عن عدم درا�سة املفكرين العرب لتجارب الدول
الأخرى درا�سة معمقة ،وتبعيتها للغرب ،تلك التي جتابهها دعوة
للتم�سك بالهوية وال�ت�راث من قبل ال�سلفيني ف�صار العرب بني
ف�ك�ين اث �ن�ين� ،أول�ه�م��ا يتبنى م���ش��روع�اً ت�غ��ري�ب�ي�اً يفتقد للأ�صالة
وثانيهما يريد مت�سكاً بالرتاث يف ظل عدم اعرتاف بقيم الت�سامح
العاملية .هذا بالإ�ضافة �إىل م�شكالت مرتبطة بالتنمية االجتماعية
وال��رخ��اء االق�ت���ص��ادي ،ول�ع� ّل �أب ��رز ال�شواهد عليها تنامي الأم� ّي��ة
والفقر والبطالة واملجاعة والت�صحر وغريها.
ي�ح�ت��اج امل�ث�ق�ف��ون ال �ع��رب مل��راج�ع��ة خ�ط��اب�ه��م ،وت�ب�ن��ي �آخ ��ر يفهم
خ�صو�صية املجتمعات العربية التي ال حتتاج �إىل اجرتاح مقوالت
تاريخية ت�شكلت يف ظروف خمتلفة عن ظروف الواقع العربي اليوم.
يعي�ش العرب اليوم خيبة مريرة واغرتاباً كبرياً �سببه اخل�سارات
املتوالية التي حولت الإن�سان العربي �إىل جمرد عدد لي�س �إال .يقول
الباحث م�سعود �ضاهر �إن على العرب �أن يفرقوا بني اال�ستفادة من
العلم والتقدم التكنولوجي وقبول املقوالت الليربالية والعقالنية
التي �أنتجت ذل��ك العلم ،و�أج��دين �أختلف معه؛ نعم نحن بحاجة
لتبيان املكان ال�سانح ال�ستقبال تلك الت�أويالت ،لكننا قبل م�س�ألة
الف�صل ه��ذه نحتاج �إىل دع��وة لفح�صها ،واخل��روج ب��واح��دة تالئم
الرتاث وتت�شارك معه ،فدعوة الكثري من املثقفني العرب يف زمن
التطاحن الديني بني امل�سلمني �أنف�سهم �إىل علمانية جديدة ،تعرف
هذه العلمانية وتعي �أن احرتام الرتاث م�س�ألة ال منا�ص منها.
Amalalsaeedi11312@gmail.com
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ود ال أكثر
المجتمع المدني واألمة اإلسالمية عالقة ٍّ
فاطمة نا�صر

فـي مقالة بعنوان (املجتمع املدين والتعددية والت�سامح يف �سياق احل�ضارة الإ�سالمية) يحاول الأ�ستاذ حممد عثمان يف جملة الت�سامح اخل�شت
مقاربة مفهوم املجتمع املدين ،ومفهوم الأ ّمة الإ�سالمي .حيث يبد�أ مقاله باحلديث عن املجتمع املدين كتجربة �إن�سانية حاوية ملبادئ التكافل
االجتماعي والتعاون ،الذي حتقق يف احل�ضارة الإ�سالمية �شكلياً من خالل (�صحيفة املدينة) وم�ضمونا من خالل مفهوم (الأمة) .وقبل �أن
نتعر�ض لرباهني الكاتب يف �إثبات مدنية املجتمع الإ�سالمي منذ ن�ش�أته ،علينا �أو ًال املحاولة يف تعريف املجتمع املدين.
ي�ت�ف��ق م�ع�ظ��م ال�ب��اح�ث�ين �أنّ حم��اول��ة تعريف
املجتمع امل ��دين �أم ��ر م�ع�ق��د ،ف�ه��و دائ ��م ال�ت�ط��ور،
فمفاهيم املجتمع امل ��دين احل��ال�ي��ة تختلف عن
تلك ال�سابقة .ولكن معظم هذه التعاريف جتمع
ع�ل��ى �أن امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ه��و احل�ي��ز االج�ت�م��اع��ي
امل���س�ت�ق��ل ع��ن �سلطة ال��دول��ة وم���ص��ال��ح ال���س��وق،
ميار�س فيه املجتمع �أن�شطة ملنفعة ال�صالح العام،
لأغرا�ض غري ربحية .وهي يف املجتمع املعا�صر
تت�شكل ع�ل��ى ه�ي�ئ��ة م�ن�ظ�م��ات م��دن�ي��ة وحقوقية
وغ�ي�ره ��ا .ومب �ح��اول��ة رب ��ط ه ��ذا امل �ف �ه��وم ،وذل��ك
ال ��ذي ج��اء يف م�ق��ال الأ��س�ت��اذ اخل���ش��ت ،ن��رى �أن��ه
ق��د وف��ق يف بع�ض امل �ق��ارب��ات ،و�أخ �ف��ق يف �أخ ��رى،
وجت��اه��ل بق�صد �أو ب ��دون ق�صد بع�ضها الآخ ��ر.
ولن�أتي الآن �إىل حتليل املقال:
ح�سب ر�أي الكاتب ف��إنّ �إح��دى معاين مفهوم
(ال ّأم��ة) الإ�سالمي ي�شابه �إىل حد كبري مفهوم
امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ،ح�ي��ث �إنّ �أح ��د م�ع��ان�ي��ه يق�صد
ب��ه :ذل��ك ال�ك�ي��ان امل�ق��اب��ل ل�ن�ظ��ام احل �ك��م ،وال��ذي
ي �ق��وم ع�ل��ى الإرادة احل ��رة وال �ت �ط��وع واالل �ت ��زام
وي�سعى �إىل حتقيق التكافل والدفاع عن امل�صالح
العامة .يتفق ه��ذا الكالم حتى الآن مع مفهوم
املجتمع امل ��دين ،ح�ت��ى ي�صل ال�ك��ات��ب �إىل نقطة
مم��ار��س��ة ال��رق��اب��ة املجتمعية م��ن خ�ل�ال الأم ��ر
ب��امل�ع��روف وال�ن�ه��ي ع��ن امل�ن�ك��ر .وه�ن��ا يقع النفور
ب�ين م��ا ي�ح��اول ال�ك��ات��ب جمعه ع�ن��وة .فاملجتمع
امل ��دين ي��داف��ع ع��ن احل��ري��ات ال�ف��ردي��ة ويحميها
من غلبة الأغلبية ،فهو يحمي الأقليات ويدافع
عن حقوقها كما لو كانوا مواطنني من الدرجة
الأوىل ،وهو كذلك يدافع عن احلريات الفردية
و�إن اختلفت وجهات نظرنا وعقائدنا معها ،دون
مم��ار��س��ة رق��اب��ة �أو �أم ��ر مب �ع��روف �أو م�ن�ك��ر! وال
يذكر الكاتب كيف ميار�س الأمر باملعروف ،فهل
كان يق�صد به نظام احل�سبة مثال ،وهي وظيفة
ي���ش��رف عليها ع��ام��ل ي�ج��ول يف ال���س��وق لرياقبه
ويحمي النا�س من غ�ش التجار ،وهذه الوظيفة
ذات نطاق وا�سع ف�ضفا�ض ،حيث تبد�أ مبراقبة
التجار ،وال تنتهي عند غ�ض الب�صر وغريه من

املحرمات .ويف مقاربة مهمة بني الأمر باملعروف
ال��ذي ذك��ره ال�ك��ات��ب ون�ظ��ام احل�سبة ،ي�ق��ول ابن
تيمية - :وقد علمنا �أن احل�سبة والية دينية� ،أي
�أنها وظيفة ر�سمية من وظائف الدولة امل�سلمة
تخت�ص ب�أداء واجب الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،وبهذا يت�ضح لنا �أن احل�سبة هي و�سيلة
ر��س�م�ي��ة ل�ل�ق�ي��ام ب �ه��ذا ال ��واج ��ب» وه �ن��ا يتعار�ض
مفهوم الكاتب ومفهوم �شيخ الإ�سالم ،فالكاتب
يقول �إن الأم��ر باملعروف والنهي عن املنكر هو
قائم على التطوع ومبد�أ التكافل� ،إال �أنه مل يكن
كذلك يف �أي ع�صر من ع�صور الدولة الإ�سالمية،
حيث يعترب وظيفة ر�سمية تابعة للدولة ،وهنا
ال مي�ك��ن �أن ت �ت��واءم وم�ف��اه�ي��م املجتمع امل ��دين.
ف�م���ض�م��ون الأم � ��ة الإ� �س�ل�ام ��ي ق ��د ي�ت���ش��اب��ه مع
مفهوم املجتمع امل ��دين يف ر�سالته رمب ��ا ،ولكنه
يعار�ضه يف تطبيقه وم�ضامينه الأخ��رى .ولعل
�أبرز اختالف فيه ،هو عدم �إ�ستناد املجتمع املدين
على ايديولوجية معينه يف �إدارت ��ه ،فال ت�سريه
م�ب��ادئ م�سيحية �أو �إ��س�لام�ي��ة �أو ب��وذي��ة ،ب��ل �إن
غايته �إزال ��ة ال�ف��وارق التي ق��د يخلقها �أي دين
�أو عرق� .أما الأم��ة الإ�سالمية ،فهي قائمة �أو ًال
و�أخريا على رعاية م�صالح امل�سلمني والدفاع عن
ق�ضاياهم .ف��إذا ت�ساءلنا ما الذي يجمع الأمة؟
ال ي�ج�ي��ب الأ� �س �ت ��اذ اخل���ش��ت ع ��ن ه ��ذا ال �� �س ��ؤال،
ولكننا �سنو�ضحه لنتمكن من حتليل ماجاء به.

�إن الأم��ة لدينا ال تكون أ�م��ة دون حتقيق وحدة
العقيدة .فتارة ن�سميها الأم��ة الإ�سالمية وتارة
ن�سميها الأم ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ويف ك�ل�ت��ا احل��ال�ت�ين ال
ت�ستغني عن ( الدين الإ�سالمي ) كمكون �أ�سا�سي
لها .ورغ��م ذل��ك ،تعاي�ش امل�سلمون م��ع غريهم،
وك�ف�ل��وا ح�ق��وق وح��ري��ات م��ن يخالفهم .وي�ق��ول
الكاتب �إن العقد االجتماعي الأول يف التاريخ،
وال��ذي نظم ه��ذه العالقه املجتمعية ،ق��د �صدر
فور هجرة النبي حممد �إىل املدينة املنورة وقد
�سمي ب�ـ ( �صحيفة امل��دي�ن��ة ) .وي�ق��ول �إن�ه��ا �أول
عقد اجتماعي مكتوب يكفل التعددية وي�ضمن
امل��واط�ن��ة ( ال�ت��ام��ة) للجميع دون مت�ي�ي��ز .ولأن
الكاتب اكتفى بهذه العبارة ليثبت �أ�سبقيتنا يف
كتابة العقد االجتماعي ،دون ذكر ملا جاء يف تلك
ال�صحيفة م��ن ب�ن��ود،ف�ق��د ��ش��رع��ت للبحث عنها
بنف�سي .وقد حوت ال�صحيفة على  52بندا نظمت
عالقة امل�سلمني بغريهم من امل�سلمني وغريهم
من امللل والطوائف وخا�صة اليهود .وكفلت حق
اجلميع يف ممار�سة �شعائره والت�صرف ب�أمواله،
وح �م��ت اجل�م�ي��ع حت��ت ك�ن��ف دول ��ة واح� ��دة .وه��ي
��ص�ح�ي�ف��ة ت �ق�ترب م ��ن امل �ث��ال �ي��ة وحت� ��وي م �ب��ادئ
�سامية من امل�ساواة والعدل .كما يجدر الإ�شارة
�إىل �أ ّنها �صحيفة وقتية ،مت العمل بها يف فرتة
معينة ،ومل تكن �أ�سا�سا حلكم الأم��ة الإ�سالمية
يف �أي زمن من الأزمان.

وي�ستعر�ض الكاتب ،بعد ذكر مناقب �صحيفة
املدينة ،مواقف متفرقة من الع�صور الإ�سالمية
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ت� ��دل ع �ل��ى ت �ك ��رمي الأق� �ل� �ي ��ات وك �ف��ل
ح�ق��وق�ه��م وم �ن �ه��ا :ت��ول�ي��ة �أه ��ل ال��ذم��ة منا�صب
ح�سا�سة ومهمة يف عهود الدولة الإ�سالمية ،كحق
�إق��ام��ة املعابد ومم��ار��س��ة ال�شعائر ،واال�ستقالل
امل��ايل والق�ضائي ل�ل�أق�ل�ي��ات ،وغ�يره��ا م��ن �أم��ور
ت� ��دل ع �ل��ى ح �� �س��ن امل �ع ��ام �ل ��ة .وي �ت �ج �ن��ب ال �ك��ات��ب
م�صطلح ( �أه��ل ال��ذم��ة ) وي�سميهم بالأقليات،
رغ ��م �أن الأوىل �أك �ث�ر دق ��ة ل�ل�ح��دي��ث ع�ن�ه��م يف
الأدبيات الإ�سالمية.
لأه ��ل ال ��ذم ��ة يف الإ�� �س�ل�ام ح �ق��وق وواج �ب ��ات،
ورغم تكرمي الإ�سالم لهم كما ذكرنا �سابقا� ،إال
�إنهم ال يت�ساوون مع مكانة امل�سلم  .ومن الأمور
التي تتناق�ض مع مبادئ املجتمع امل��دين� ،أم��ور
كثرية بع�ضها اندثر وبع�ضها اليزال قائماً ،ومن
امل�ؤ�سف عدم تطرق املقال لها ،ملا تثرية من �أ�سئلة
تناق�ض ما يحاول الكاتب �إثباته ،ومنها :مبد�أ
اجلزية ،الذي على الرغم من تال�شيه اليوم ،ال
يعني �أن��ه لي�س ج��زءا من �إ�سالمنا وفقهنا ،فلم
يجمع العلماء على �إبطاله حتى اليوم .وكذلك
عدم �أحقية غري امل�سلم يف والي��ة بلد م�سلم،كما
يف حالة قتله رغم ع�صمة دمه ،ف�إن ق�صا�صه ال
يت�ساوى بامل�سلم!.
و�أخرياً�،أحيي الكاتب على ا�ستح�ضاره مناذج
م�شرقة م��ن ت��اري�خ�ن��ا الإ��س�لام��ي،ح�ي��ث �أر�سينا
من��وذج�اً �إن�سانيا ب��اه��راً يف وق�ت��ه� ،إال �أن املعايري
الإن�سانية ال�ي��وم وخا�صة فيما يتعلق باملجتمع
امل� ��دين ،ال ت�ق�ب��ل ب� ��أي ��ش�ك��ل وج ��ود م��واط��ن من
ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة،و وج ��ود ق��وان�ين خ��ا��ص��ة ب��أه��ل
ال��ذم��ة يف ت��راث�ن��ا ،و�إن ك��ان��ت تعني يف وق ��ت من
الأوق � � ��ات ت �ك ��رمي �اً ،ل�ك�ن�ه��ا ال �ي ��وم ت�ت�ن��اق����ض مع
املدنية .وال ب��أ���س م��ن االع�ت�راف ب��ل والفخر �إن
�شئتم ،ب��أن لنا مفهوما خا�صاً للمجتمع املدين،
دون �أن ن�ستميت يف �إثبات �إن مفهوم الأمة لدينا،
هو جت�سيد ملفهوم املجتمع املدين املعا�صر.
f_wahaibi@hotmail.com
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الفكر المعارض للدولة العثمانية عند شكيب أرسالن ورشيد رضا
حممد املكتومي

املتمعن جيدًا يف تاريخ الإ�سالم ال�سيا�سي يجد � ّأن قيام الدول الإ�سالمية �أخذ بعدًا �آخر م�ؤدجلا ب�أفكار دينية تقوم على �سيا�سة احلفاظ على
ال�سلطة وفر�ض �أفكارها يف نطاقها اجلغرايف العري�ض «بداعي �أ ّنها من �ضروريات الإ�سالم» وب�صرف النظر عن الأمم والأقليات التي �أَجربت
كرها لأن تكون حتت نفوذها فكريا و�سيا�سيا واقت�صاديا..
ول �ع � ّل م�ف�ه��وم ه��ذا ال�ت��وج��ه الإ� �س�لام��ي تف�شى �إىل ح��د كبري
ب�ع��د �أن خ��رج��ت اخل�ل�اف��ة �إىل �أم ��ة غ�ي�ر ع��رب�ي��ة «الأت � ��راك»
و�سقوطها فيما بعد وح ��دوث ��ش��رخ كبري يف م�س�ألة ال��وح��دة
الإ��س�لام� ّي��ة ،وظ�ه��ور ال���ص��راع��ات ال�سيا�سية ودخ ��ول الأف�ك��ار
القومية والعلمانية والدميقراطية وحركات الإ��ص�لاح التي
يقودها كبار مفكري الأم��ة العربية ،حم��اول�ين بذلك �إيجاد
�أف�ك��ار حديثة تعالج ق�ضايا اال��س�ت�ب��داد ال�سيا�سي وا�ضطهاد
الأق �ل �ي��ات الإث �ن �ي��ة وال��دي �ن �ي��ة �أو ال�ب�ح��ث ع��ن وح ��دة ج��دي��دة
ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ح�ق��وق امل��واط�ن��ة واحل��ري��ة ال�سيا�سية وال�ف�ك��ري��ة
ونه�ضة ثقافية تنت�شل الأم ��ة م��ن التخلف ال��ذي م��رت ب��ه..
يتحدث وجيه كوثراين يف مقاله يف جملة الت�سامح «العالقة
ب�ي�ن ر��ش�ي��د ر� �ض��ا و��ش�ك�ي��ب �أر� �س�ل�ان وم��وق�ف�ه�م��ا م��ن ال��دول��ة
ال�ع�ث�م��ان�ي��ة» وي���س�ت�ع��ر���ض �أح� ��داث ح��رك�ت�ه�م��ا الإ� �ص�لاح � ّي��ة -
املت�أثرة بفكري ال�سيّد جمال الدين الأفغاين وال�شيخ حممد
عبده � -إذ يذكر الكاتب موقف ر�شيد ر�ضا يف عزمه لت�أ�سي�س
جملة �إ�صالحية يف م�صر وي�سرد احلديث ال��ذي دار بني هذا
الأخ�ير وب�ين عبد ال�ق��ادر القباين ال��ذي يك�شف م��ا ك��ان عليه
ح ��ال االج �ت �م��اع ال���س�ي��ا��س��ي ال�ع�ث�م��اين يف ع�لاق�ت��ه ب��احل��ري��ات
ال�سيا�سية وال�ف�ك��ري��ة ،وق���ض��اي��ا الإ� �ص�ل�اح ب�شكل ع��ام ولكنه
يك�شف �أي��ً��ض��ا مت��اي��زات يف م��واق��ف ن�خ��ب ذل��ك الع�صر و�سلم
الأول��وي��ات فيها .يقول ر�شيد ر�ضا« :عر�ض علي عبد القادر
�أفندي �أن �أقيم يف ب�يروت و أ�ت��وىل رئا�سة التحرير جلريدته،
�إذا �أخ�برت��ه بعزمي على �إن�شاء �صحيفة �إ�صالحية يف م�صر،
فنقلت له �أن احلرية التي يف بريوت ال ت�سعني فقال� :أو تريد
�أن تنتقد عبد احلميد �أو �أن تخو�ض يف �سيا�سته؟ قلت �إمن��ا
�أريد �إ�صالح الأخالق واالجتماع والرتبية والتعليم ،قال� :إن
لك �أو�سع احلرية يف ه��ذا ،قلت� :إن �أردت �أن �أكتب يف ف�ضيلة
ال�صدق وم�ضار الكذب ومفا�سده ،ف�أبني �أن �أكرب �أ�سباب ف�شو
الكذب يف الأمم احلكم اال�ستبدادي �أتن�شر يل ذلك جريدتكم؟
ق ��ال :ال ال  ،ع�ج��ل يف ال��ذه��اب �إىل م���ص��ر وال ت�خ�بر �أح� � ًدا»!
�إ� �ش �ك��ال � ّي��ات اال� �س �ت �ب��داد ال �ت��ي ي�ط��رح�ه��ا ر��ش�ي��د ه�ن��ا ه��ي ب��دءا
م ��ن م �ع��ان��اة ه ��ذا اال� �س �ت �ب��داد يف �أ� �س �ل��وب ال�ترب �ي��ة وال�ث�ق��اف��ة
ال���ص��وف�ي��ة ال �� �س��ائ��دة وف �ق��ه احل���ش��وي��ة ( ك�م��ا ي���س�م�ي�ه��م) �إىل
م�ع��ان��اة ذل��ك يف م��ؤ��س���س��ات ال�سلطة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة وم�شيختها،
ول�ع� ّل �أب��رز م��ن نقل ه��ذه امل�ع��ان��اة م��ن حيز معاي�شة الظاهرة
�إىل ح� � ّي ��ز وع �ي �ه ��ا وجت �ل �ي �ه ��ا وع� �ق ��ل �أ� �س �ب ��اب �ه ��ا وا� �س �ت �ق ��راء
ن �ت��ائ �ج �ه��ا يف ال �ط �ب��ائ��ع وال �� �س �ل ��وك وال �ث �ق ��اف ��ة ال �ي��وم �ي��ة ه��و
ع�ب��د ال��رح �م��ن ال �ك��واك �ب��ي يف ك�ت��اب��ه «ط �ب��ائ��ع اال� �س �ت �ب��داد».
ت���ش�ك��ل ال��وع��ي ل ��دى ��ش�ك�ي��ب �أر� �س�ل�ان ور� �ض��ا جت ��اه ال��دول��ة
العثمانية من منظورين خمتلفني:
ينظر ر��ش�ي��د ر��ض��ا م��ن م��وق��ع الفقيه امل�ه��اج��ر ال ��ذي يبغي
م��ن ه�ج��رت��ه مم��ار��س��ة الإ� �ص�لاح م��ن ك��ل وج��وه��ه ال�ترب��وي��ة
والدينية وال�سيا�سية.
�أمّا �شكيب �أر�سالن فينظر من موقع املثقف املقيم املنتمي �إىل
بيت الإم��ارة ،يف نظام ال�سلطات الأهليّة يف الدولة العثمانية

ولكن املنتمي � ً
أي�ضا �إىل ثقافة �إ�سالمية تنويرية.
وب�ط�ب�ي�ع��ة احل��ال��ة ت�ستمد ث�ق��اف��ة ال��رج�ل�ين ك�م��ا ق�ل�ن��ا �سابقا
من �أفكار جمال الدين الأف�غ��اين وال�شيخ حممد عبده ،هذه
الثقافة ال�ت��ي تنطلق م��ن اط�ل�اع وا��س��ع على ت��اري��خ الإ��س�لام
العريق وح�ضارة �إ�سالمية زاهرة اكت�سبت عامليتها بفعل دورها
ال��رائ��د يف م��راح��ل معينة م��ن ال�ت��اري��خ ال�ع��امل��ي ،الأم ��ر ال��ذي
يدعو �إىل املقارنة بني التواريخ وط��رح ال�س�ؤال املهم والدائم
ال��ذي �صاغه �أر��س�لان  :مل��اذا ت�أخر امل�سلمون وتقدم غريهم ؟
نالحظ �أن البدايات عند الرجلني كانت ت�سري باجتاهني:
 #اجتاه ي�شدد على ال�سيا�سات الإ�صالحية للمجتمع والدولة
(اجتاه ر�شيد ر�ضا).
 #اجتاه ي�شدد على وحدة الدولة العثمانية ومنعتها وقوتها
(اجتاه �شكيب �أر�سالن).
لو ت�أملنا يف عمق هذين االجتاهني لوجدنا حقيقة �أنهما
ال يتناق�ضان ،ولكن هي م�س�ألة تبقى يف حيز الأولويات
� .إذ ينظر �شكيب �أر�سالن �إىل �أهمية البقاء على وحدة
الدولة كونه ينطلق من ر�ؤية تاريخية ت�ؤمن اال�ستمرارية
يف الإجماع ال�سيا�سي الإ�سالمي مت�أثرا بخطر امل�شاريع
الأوروبية التي قد تف�ضي �إىل تق�سيم للدولة ،ذلك ال يعني
�أن ر�شيد ر�ضا مل يكن يهتم بالوحدة والقوة واملنعة ولكنه
يويل اهتماما يف �إ�صالح الداخل .
ويعترب عام � 1908أحد �أهم الأع��وام املهمة يف حركة الإ�صالح
ال �ث �ق��اف �ي��ة ح �ي ��ث ج �م ��ع ووح � ��د االجت� ��اه� ��ات ال �ت �غ �ي�ي�ري ��ة يف
والي ��ات ال ��دول ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة وذل ��ك ل���س�ب��ب �إع �ل�ان ال��د��س�ت��ور
العثماين ال��ذي يعده البع�ض عهد احل��ري��ة � ،إذ ج��اء ليعطي
ح ��ري ��ات وا� �س �ع ��ة ال � �س �ي �م��ا يف جم� ��ال ال �ن �� �ش��ر وامل �ط �ب ��وع ��ات
وت�أ�سي�س اجلمعيات والأح ��زاب ،ف�شكل بذلك م��ن جهة �أويل
مرجعية ل�ل��ره��ان ع�ل��ى �إم�ك��ان�ي��ات ال�ت�ق��دم ،وم��ن ج�ه��ة �أخ��رى
ح ��اف ��زا ل�ل�ت�ع�ب�ير ع ��ن خ���ص��و��ص�ي��ات ق��وم�ي��ة ودي �ن �ي��ة و�أث �ن �ي��ة.
ومل� ��ا ك� ��ان �إط � ��ار ال ��دول ��ة ع �ل ��ى درج � ��ة ك �ب�ي�رة م ��ن ال���ض�ع��ف
ف � ��إن ال �ت �ع �ب�ير ال �� �ص��ري��ح ع ��ن اخل �� �ص��و� �ص �ي��ات ي �ث�ي�ر وي �ب�رز
خ�ل�اف��ات ح ��ادة ب�ي�ن اجل �م��اع��ات و�أط ��روح ��ات ال�ن�خ��ب يف ظل
ت ��أه ��ب ال���س�ي��ا��س��ات الأوروب� �ي ��ة ال��س�ت�ث�م��ار �أي � �ض �ع��ف .ت ��دور
الأط� ��روح� ��ات يف ق �� �ض��اي��ا امل ��رك ��زي ��ة وح ��دوده ��ا ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل
امل�ث��ال وم���ش��ارك��ة الأق ��وام الأخ ��رى وخ��ا��ص��ة ال�ع��رب يف �أج�ه��زة
ال ��دول ��ة وه �ي��اك �ل �ه��ا وم �ك ��ان ��ة ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة يف ال ��دول ��ة..
تثور يف مثل هذه الأطروحات اخلالفات يف املمار�سة والتوجهات،
فعلى �سبيل املثال يذهب حزب االحتاد والرتقي احلاكم نحو
ت�غ�ل�ي��ب ال�ق��وم�ي��ة ال�ترك�ي��ة يف الإدارة وال�ترب �ي��ة وامل��ؤ��س���س��ات
والثقافة و�إ�ضعاف م�شاركة الأقوام الأخرى ال�سيما العرب يف
�إدارات ال��دول��ة ،وه��ذا ال��ذي �أث��ار مو�ضوع امل�ساواة يف املواطنة
العثمانية ،وه��و توجه ر�شيد ر�ضا ،وال��ذي ك��ان ي�شري �إليه يف
مقاالته يف جملة املنار .كان الرتك يثريون ق�ضايا �أحقيتهم
بامللك والتمتع بثمرات الد�ستور كاملة كونهم وحدهم الذين
�أزال ��وا احل�ك��وم��ة اال��س�ت�ب��دادي��ة و�أ ّن ال�ع��رب حظهم ف�ق��ط من

الد�ستور �أن ي�سرتيحوا من �أعباء الظلم ويتذوقوا طعم العدل
فيكونوا ك�أهل اجلزائر من فرن�سا �أو ك�أهل الهند من �إجنلرتا!
وه ��و م ��ا ول ��د ب�ط�ب�ي�ع��ة احل� ��ال �أف � �ك� ��ارًا يف امل �ج �ت �م��ع ال�ع��رب��ي
ب��اال��س�ت�ق�لال واخل�لا���ص م��ن قب�ضة ال�ت�رك احل��دي��دي��ة على
ال�سلطة ومما زاد هذا النهج �إ�سراف حكومة العا�صمة يف عزل
�أبناء العرب من وظائفهم ،وتعمّد �إ�ضعاف اللغة العربية يف
املرافعات يف حماكم الواليات العربية.
ويذهب �شكيب �أر�سالن �إىل �ضرورة حل اخلالفات الداخلية
خ�صو�صا م��ع االحت��ادي�ين  -ح��زب االحت��اد وال�ترق��ي احلاكم-
ويعار�ض البع�ض مم��ن ي��ري��دون انتهاز الفر�صة ل�شن حملة
عليهم يف �أث�ن��اء احل��رب البلقانية ،لفكره وتوجهه يف وج��وب
الهدنة وحل الأزم��ة بني الأح��زاب يف الداخل العثماين ريثما
ي ��زول اخل�ط��ر ع��ن ال ��دول ��ة .ك�م��ا ك ��ان ي�ع��ار���ض �أر� �س�ل�ان عقد
امل�ؤمتر العربي الأول عام  1913يف باري�س �إذ ال ينبغي �أن يقام يف
�أر�ض مثل فرن�سا لها ما لها من املطامع يف �سورية .وتزاد حدة
االختالف يف التوجهات بني ر�شيد ر�ضا و�أر�سالن خالل احلرب
العاملية الأول ويف �سيا�سات ج�م��ال با�شا ال��دم��وي��ة يف �سوريا
ولبنان و�إعدامه لكوكبة من النخب العربية يف دم�شق والذي
بدوره �أثار ذلك �سخطا عربيا قويا على حكم االحتاديني حيث
�أخ��ذت �صورة ه��ذا احلكم تتماهى يف بع�ض م�ستويات الوعي
العربي املت�ش ّكل يف �صورة الدولة العثمانية ككل حيث بد�أ م�سار
املطالبة ب��الإ��ص�لاح واحل�ق��وق العربية وال�لام��رك��زي��ة ،م�سارًا
مقفال و�أو��ص��ل �إىل م ��أزق ال خ��روج منه �إال عرب ال��ره��ان على
«ا�ستقالل عربي» حممول على وع��ود «�إجنليزية و�أوروب�ي��ة»!
وي �ع��ول ر��ش�ي��د ر��ض��ا يف ذل��ك ع�ل��ى م���ش��روع «ال���ش��ري��ف ح�سن»
كم�شروع �إ�سالمي �سيا�سي ي�ضمن اال�ستقالل الإ�سالمي بديال
يف حالة �سقوط ومت ّزق الدولة العثمانية� ،أمّا �أر�سالن فيذهب
مبنهجه و�أ�سلوب املنا�صحة جلمال با�شا وحتذيره من مغبة
�سيا�سية ه��ذه ال�سيا�سة وخ�ط��ره��ا على ال�ع�لاق��ات ال�ترك�ي��ة -
العربية ،ك��ون �أ ّن �أر��س�لان ي��ذه��ب دائ� ًم��ا �إىل تف�ضيل ال��دول��ة
العثمانية على حكم الأجانب مهما بلغت �أخطاء احلكام الأتراك.
م� ��ع ت� ��داع� ��ي الأح � � � ��داث ال �� �س �ي ��ا� �س �ي ��ة وان� �ك� ��� �ش ��اف ب �ع ����ض
امل �خ �ط �ط��ات الأوروب� �ي ��ة ي �� �ص��اب ر� �ش �ي��د ر� �ض��ا ب�خ�ي�ب��ة �أم ��ل يف
�إي� �ج ��اد م �� �ش ��روع �إ� �س�ل�ام ��ي � �س �ي��ا� �س��ي ب ��دي ��ل ع �ق��ب ان �ك �� �ش��اف
ال �ل �ع �ب��ة ال ��دول �ي ��ة وب ��روزه ��ا يف ات �ف��اق �ي��ة « ��س��اي�ك����س  -ب�ي�ك��و
« وح �ق �ي �ق��ة م �� �ش ��روع ال �� �ش��ري��ف ح �� �س��ن ووع � ��ود الإجن �ل �ي ��ز..
يعود بعد ذلك باحثا عن م�شروع �أو الدولة التي ميكن �أن تنقذ
الإ�سالم وامل�سلمني فتتبلور �أمامه حمطتان:
الأوىل :يبحث فيها ع��ن ب�ط��ل منقذ ي�ت���ص��وره يف م�صطفى
كمال �أت��ات��ورك ،عندما ك��ان يقود حركة التحرير والتوحيد
�ضد تق�سيم تركيا ،و�إمكانية �إج��راء م�صاحلة عربية  -تركية
يف �إط ��ار خ�لاف��ة �إ��س�لام�ي��ة .ال�ث��ان�ي��ة :ي��راه��ن ف�ي�ه��ا ع�ل��ى ق��وة
�إ�سالميّة �سيا�سية جديدة «ق��وة امللك عبد العزيز �آل �سعود».
يف ه��ذه ال�ف�ترة االنتقالية ت�ت�ج��اذب النخب العربية ت�ي��ارات
�سيا�سية وف�ك��ري��ة ي�ن�ج��ذب ك��ل منها مل���ش��روع دول ��وي ،تتبلور

يف ذل� ��ك ث�ل�اث ��ة ت� �ي ��ارات ك � ب��رى :ت �ي ��ار �إ� �س �ل�ام ��ي ي���س�ت�ع�ي��د
ف �ك ��رة اخل �ل�اف ��ة ،وت �ي ��ار ع �ل �م��اين ي ��دع ��و �إىل ال �ق �ط �ي �ع��ة م��ع
م ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ت��اري��خ الإ� �س�ل�ام ��ي وم �ن �ه��ا م��ؤ��س���س��ة اخل�ل�اف��ة،
وت �ي ��ار واق �ع ��ي  -ت��اري �خ��ي ي�ن�ط�ل��ق م ��ن ال ��وق ��ائ ��ع وت��اري�خ�ي��ة
الأ��ش�ي��اء الن�سبية وم��ن �أب ��رز املنتمني ل��ه» علي عبد ال ��رزاق»
� �ص��اح��ب ك �ت��اب الإ�� �س �ل�ام و�أ�� �ص ��ول احل �ك��م ك � ��أول حم ��اول ��ة يف
ال�ت��اري��خ العربي املعا�صر تت�صدى ملعاجلة �إ�شكالية العالقة
ب�ي�ن ال ��دي ��ن وال ��دول ��ة م �ع��اجل��ة م �ع��رف �ي��ة ال �أي��دي��ول��وج �ي��ة.
وب �ع��د �أن ات���ض�ح��ت ��س�ي��ا��س��ة ك �م��ال �أت ��ات ��ورك وم �� �ش��روع��ه يف
�إل �غ ��اء اخل�لاف��ة ي�ت�خ�ل��ل ل��ر��ش�ي��د ر� �ض��ا ال �ي ��أ���س وي�ب�ت�ع��د �شيئا
ف�شيئا ع��ن ��س�ي��ا��س��ات احل��رك��ة ال�ع��رب�ي��ة ول �ع � ّل �أم �ل��ه ال��وح�ي��د
ب �ق ��ي يف ان� �ت� ��� �ص ��ارات امل� �ل ��ك ع �ب ��د ال �ع ��زي ��ز يف احل� �ج ��از �أم ��ا
��ش�ك�ي��ب �أر� �س�ل�ان ف �م ��ال ق�ل�ي�لا �إىل �أط ��روح ��ات ال�ه��ا��ش�م�ي��ة
ال�ع��رب�ي��ة وال��س�ي�م��ا �أط ��روح ��ات امل �ل��ك ف�ي���ص��ل .ر�ؤي ��ة ع��ام��ة:
امل�ت�م� ّع��ن ج�ي� ًدا يف منهج ال��رج�ل�ين ي�ج��د �أ ّن�ه�م��ا ينطلقان يف
ت���ص��وره�م��ا مل�ف�ه��وم ال��دول��ة م��ن ذاك ��رة ت��اري�خ�ي��ة تتج�سد يف
ن���ص��و���ص ت��اري�خ�ي��ة وف�ق�ه�ي��ة م�ت�ع��ام�ل�ين م�ع�ه��ا �أي��دي��ول��وج�ي��ا
ولي�س معرفيا وهذا التبا�س� ،أمّا االلتبا�س الآخر الذي وقعا
فيه فهو يف العجز عن مالحقة ومتابعة انعطافات تاريخية
عاملية متالحقة.
ون�ستنتج م��ن ذل��ك �أن درا��س��ة ذل��ك االلتبا�س ي�ساعد يف فهم
ه ��ذا ال�ت�ع�ب�ير يف امل ��واق ��ف والآراء ع�ن��د ك��ل م�ن�ه�م��ا :ف�صيغة
ال ��دول ��ة يف ال��وع��ي ال �ت��اري �خ��ي م�ل�ت�ب����س ،وك��ذل��ك ن�ط��اق�ه��ا يف
اجل �غ��راف �ي��ة  -ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال �ب �� �ش��ري��ة ل �ل �ع��امل الإ� �س�ل�ام ��ي.
وي ��أت ��ي م�ف�ه��وم ال ��دول ��ة ال�ق��وم�ي��ة ال �ق ��ادم م��ع �أف �ك ��ار ال�ع��امل�ي��ة
الغربية ليزيد م��ن درج��ة ه��ذا االل�ت�ب��ا���س وي�ضاعفه ،فين�ش�أ
ل ��دى ال�ن�خ��ب ن ��وع م��ن ت �� �ص��ورات ��ش�ت��ى وت�ب�ري ��رات مفتوحة
ل���ش��رع�ن��ة ن �� �ش��وء ع���ص�ب�ي��ات ال� ��دول احل��دي �ث��ة �أو امل �ح��دث��ة يف
ال�ت��اري��خ ال�ع��رب��ي امل�ع��ا��ص��ر ب��ا��س��م الإ� �س�لام �أو ب��ا��س��م القومية،
و��س��واء ت�أ�سي�سً ا على مرجعية الفقيه ( �ش�أن ر�شيد ر�ضا) �أو
ع�ل��ى مرجعية دار� ��س ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي وامل�ت��اب��ع للعالقات
الدولية (�ش�أن �شكيب �أر�سالن)� (.إ�ضاءة فل�سفية � -سيا�سية )
لو ت�أملنا بعمق مقال وجيه الكوثراين يف تف�صيله ملوقف ال�سيد
ر�شيد ر�ضا و�شكيب �أر�سالن من الدولة العثمانية من منظور
فكر معار�ض الت�ضحت لدينا فكرة �أ ّن املعار�ضة ال تكون بالكيل
مب�ك�ي��ال�ين ل�ل��دول��ة وم�ه��اج�م�ت�ه��ا ��س��را وع�ل�ا ًن��ا وجت���س��د ف�ك��رة
«ال�سقوط» كما ر�أينا يف �أحداث ما �سمي «بالربيع العربي» دون
�إيجاد �أي بدائل حتفظ هيبة الدولة ومكانتها ،بالإ�ضافة �إىل
�أهميّة النظر للعوامل اخلارجية التي قد تدخل م�شتتة الغاية
الأ��س�م��ى م��ن ال�ت�ع��دي�لات وح��رك��ة الإ� �ص�لاح ال��داخ�ل�ي��ة ،علينا
�أن ننظر ب�شكل براجماتي ويف ر�ؤي��ة طويلة الأم��د يف فكرنا
ال�سيا�سي �سواء كنا حمللني �أو ممار�سني لل�سيا�سة!
Mohd22king@hotmail.com
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المغاربة وروح البحر (األطروحات واإلشكاالت)
مبارك احلمداين

ي�ستك�شف الطاهر قدروي يف مقالته مبجلة الت�سامح املعنونة بـ (امل�سالك البحرية يف املغرب الو�سيط خالل القرنني 5و6هـ11/و12م ) �أهم
امل�سالك التي كانت حا�ضرة بقوة يف تكوين �صورة املغرب الو�سيط جتارياً وثقافياً .حيث ي�شري يف مقدمته �إىل �أن امل�سالك البحرية يف احلو�ض
الغربي من املتو�سط ا�ستمرار لتلك التي كانت تربط بني بالد املغرب وبالد ال�سودان ،وذلك بالنظر �إىل العالقات التجارية التي كانت تربط بني
بالد املغرب و�أوروبا من جهة وبني املغرب ،وبالد ال�سودان من جهة �أخرى ،فن�شطت العديد من اخلطوط التجارية الربية والبحرية..
وي�سلط قدوري يف مقالته ال�ضوء على خطوط التجارة البحرية
ال��راب�ط��ة ب�ين امل �غ��رب وب�ل�اد ال �� �س��ودان ع�ل��ى اع�ت�ب��ار �أنّ املعلومات
والأب �ح��اث والتف�صيالت الأرك�ي��ول��وج�ي��ة ال�ت��ي كتبت عنها تعترب
�ضعيفة ونادرة جداً مقارنة باخلطوط التجارية الربية الرابطة
بني املغرب وجنوب ال�صحراء والتي ي�شري �إىل �أ ّنها حظيت باهتمام
كبري من قبل ثلة من الباحثني الذين انطلقوا من املادة امل�صدرية
التي توفرها كتب امل�سالك واجلغرافية التي خلفها اجلغرافيون
والرحالة امل�سلمون .وع�ضدوها ب�أبحاث �أركيولوجية ،مما مكن
من ت�شكيل �صورة وا�ضحة ن�سبيا عن هذه الطرق..
ويف ت�ق��دي��رن��ا ف ��إ ّن ��ه ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال �ن �ظ��ري ف� ��إن ت ��واف ��ر ب�لاد
املغرب على واجهتني بحريتني متمثلتني يف بحر ال��روم (البحر
الأب�ي����ض املتو�سط) و البحر املحيط (امل�ح�ي��ط الأط�ل���س��ي) ميكن
الباحث الدقيق من ال��وق��وف على بع�ض مالمح تكوين الثقافة
البحرية عند املغاربة يف الع�صور القدمية .وبواعث الإف ��ادة من
هذا الإطاللة املمتدة على تلك الواجهتني البحريتني� .سواء كانت
هذه الإفادة على امل�ستوى املادي املتمثل يف الإطعام والنقل �أم على
امل�ستوى الثقايف املعنوي املتثمل يف ت�شكيل ال�سمات االجتماعية
والنف�سية.
�إال �أنه وكما جتمع الكثري من الأطروحات النادرة التي ناق�شت
ه��ذا ال�ت�ك��وي��ن ل�ل�أ��س��ف ال ن�ك��اد جن��د ح���ض��ورا للبحر و� �ش ��ؤون��ه يف
الثقافة املغربية خالل الفرتات القدمية والو�سيطية� ،إننا ال جند
ذلك االحتفاء ال��ذي تقدمه �أمهات الكتب حول هذا ال�ش�أن �سواء
�أكانت كتبا تاريخية �أم كتبا فقهية �أم كتبا تراثية �إ�ضافة �إىل �شح
املعلومات التي من �ش�أنها �أن متكننا من الوقوف على مدى اهتمام
املغاربة بالبحر ،ولعل هذه الو�ضعية كما ت�شري بع�ض الأطروحات
هي التي دفعت العديد من الباحثني �إىل و�صف الثقافة املغربية
والإن�سان املغربي ب�أنه مرتبط بالرب �أك�ثر من ارتباطه بالبحر،
�ش�أنه يف ذلك �ش�أن �سكان اجلزيرة العربية .ومن الباحثني من ال
يفرق بني امل�سلمني ويجعلهم على قدم واحدة ب�أنهم �شعب ارتبط
بال�صحراء والثقافة ال�بري��ة ،وو��ص��ف الناقة وال�ف��ر���س �أك�ثر من
ات�صالهم بالبحر وال�سفن.
وي�شري قدوري يف مقالته �إىل �أن الدرا�سات التي �أجنزت حول
امل�سالك البحرية يف احلو�ض املتو�سطي عامة واجل��زء الغربي
منه خا�صة  -قليلة جدا -وذلك قيا�سا بالدرا�سات التي �أجنزت
ح��ول امل�سالك ال�بري��ة ،حيث ي�صعب حتديد ط��رق بعينها عدا
تلك امل�سالك ال�ت��ي ك��ان��ت حت��اذي ال�بر يف �إط ��ار الإب �ح��ار امل�لازم
لل�ساحل� ،أما باقي اخلطوط ف�إما �أنها كانت تربط بني ميناءين
متقابلني ،و�إما �أنها كانت تربط بني ميناءين �أو عدة موانئ بني

�ضفتي املتو�سط ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة ملوانئ �إفريقية وبجاية,
واملدن الإيطالية.
وه ��ذه امل���س��ال��ك ك�م��ا ي�شري ال�ب��اح��ث غ��ال�ب��ا م��ا ك��ان��ت تتخذ من
اجل��زائ��ر ال�شرقية و�صقلية نقطة ا�سرتاحة للتزود ثم ت�ست�أنف
الرحلة من جديد ،وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن ه��ذه اخلطوط كانت
حركتها غ�ير منتظمة ،وتخ�ضع يف الأ��س��ا���س �إىل جمموعة من
ال�شروط منها ما هو اقت�صادي ،ومنها ما هو طبيعي ،فالرحلة
البحرية كانت تتم يف �أوق��ات حم��ددة مرتبطة بالظروف العامة
للإبحار -هبوب ال��ري��اح -ه��دوء البحر -مما يتالءم مع الف�صل
املعتدل الذي تن�شط فيه املالحة ،كما �أنها � -أي الرحلة البحرية-
كانت مرتبطة بتوفر الب�ضائع وامل�سافرين ،فهذان العامالن �أثرا
ب�شكل كبري يف م��دى انتظام امل�سالك البحرية التي كانت تتغري
تبعا للتغريات الفجائية التي ت�ط��ر�أ على الأح ��وال اجل��وي��ة ففي
كثري م��ن الأح�ي��ان ك��ان ال��رب��ان ي�ضطر �إىل تغيري م�سار الرحلة
�أمام ا�شتداد الرياح وكرثة الأنواء �أو ال�سماع بوجود عدو يتهدده.
ثم ي�شرع ق��دروي يف تبيني �أه��م امل�سالك البحرية م�ستعر�ضاً
�إياها من نقطة انطالقها مروراً بنقاط التوقف وحتى الو�صول
�إىل م��وان��ئ خواتيمها .ومف�ص ً
ال يف ذل��ك �أه��م الأح ��داث وامل�ي��زات
التي يتمتع بها كل م�سلك و�أهم الأخطار التي تعرت�ضه .ويخل�ص
يف ختام هذا التتبع �إىل القول بنتيجة �أ�سا�سية مفادها �أن املحاور
ال�صحراوية التي �أ�سهب الباحثون يف ذكرها وتف�صيل الرحالت
التي ت�سري فيها كانت امتدادا للمحاور البحرية �أ�سا�ساً ،معل ً
ال
ذلك ب�أنّ املحاور املارة باملغرب كانت تنتهي �إىل مدينة فا�س ومنها

�إم��ا �إىل �سبتة �أو �إىل تلم�سان ومينائها هنني لتنطلق بعد ذلك
امل�ح��اور البحرية �إم��ا يف اجت��اه الأن��دل����س و�إم ��ا يف اجت��اه اجلزائر
ال�شرقية و�إي�ط��ال�ي��ا ،ث��م م��ن بجاية نحو ميورقة و�إي�ط��ال�ي��ا� ،أم��ا
اخلطوط ال�صحراوية التي كانت تنتهي �إىل موانئ �إفريقية ف�إنها
ك��ان��ت تتجه �إم��ا نحو �صقلية و�إم ��ا نحو امل�شرق ال�ع��رب��ي ،خا�صة
ميناء الإ�سكندرية.
وم��ا يعنينا يف ه��ذا التعقيب ح��ول الورقة التي قدمها ق��دروي
لي�س هو التتبع اجلغرايف والتفا�صيل التاريخية التي خا�ض فيها
ق��دوري بقدر ما نلتم�س التكوين التاريخي ال��ذي يفيدنا به هذا
التعقب وال�صورة االجتماعية التي ر�سمها.
فنحن �إن ح��اول�ن��ا ط��رح وتفكيك م��و��ض��وع ت�ع��ام��ل امل�غ��ارب��ة مع
البحر ،ف�إننا جند يف جممل الطرح �أن هناك مواقف عدة طرحها
الدار�سون الغربون ك�أحكام جتاه املغاربة يف تعاطيهم مع البحر
فعلى �سبيل املثال ي��رى «  »L-Brunotبح�سب ما �أورده الطاهر
ق��دوري يف ورق��ة أ�خ��رى حتمل عنوان «البيئة البحرية يف املغرب
الو�سيط و�سبل حمايتها» يرى «�أن املغاربة والعرب ب�صفة عامة
ت�ك��ون��ت ل��دي�ه��م ع �ق��دة اخل ��وف م��ن ال�ب�ح��ر وامل �ح �ي��ط وذل ��ك منذ
القدمي و معتمده يف ه��ذا الزعم بع�ض الإ��ش��ارات اللغوية ،حيث
ي ��رى �أن ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة تطلق كلمة ال�ب�ح��ر ع�ل��ى ال�ن�ه��ر الكبري
والعامل الكبري ،كما �أن امل�ؤرخني عند تعاملهم مع و�صف «املحيط
الأطل�سي» ف�إنهم ي�سمونه تارة بالبحر املظلم وتارة ببحر الظاملات
وم��رة �أخ��رى بالبحر املحيط ،وه��و ما ي��دل على اخل��وف ال�شديد
ال ��ذي ت�ك��ون عند امل�غ��ارب��ة نحو البحر امل�ح�ي��ط ،ويف مو�ضع �آخ��ر
ي�شكل البحر رمزا للعظمة والقوة ،ومن ثم ال يجب �سبه ،ولعل
ه��ذا م��ا ط�ب��ع اخل�ي��ال االج�ت�م��اع��ي امل�غ��رب��ي ف��ر��س��م ��ص��ورة خا�صة
للبحر امل�ح�ي��ط ب ��أل ��وان م��ن ال�ت�ق��دي����س واالح �ت��رام ،وم ��ن ث��م مل
يكونوا بحارة كبارا وال مغامرين بحريني».
وح�ي�ن ن�ن�ق��ب يف الآراء الأخ� ��رى ال�ت��ي ت�ن��اول��ت ن�ف����س الق�ضية
ب��ال��در���س جن ��د م�ه�ت�م�ين �آخ ��ري ��ن ي� ��رون �أن امل �غ��ارب��ة وبعقليتهم
ال�ب��دوي��ة� ،شكل البحر لديهم رع�ب��ا ك�ب�يرا حتى �أن�ه��م ن��زع��وا �إىل
تقدي�سه واخل��وف من رك��وب��ه ،ف�شاع لديهم �أن من يركب البحر
مفقود ومن ركبه وعاد ناجيا ف�إنه يكون كمن ولد من جديد.
وهكذا تتعدد الآراء يف هذا ال�صدد ذلك �أن الثغرة التاريخية يف
البحث والتنقيب يف هذه امل�س�ألة تركت املجال مفتوحاً يف تقديرنا
ملثل هذه الآراء والتف�سريات واملدار�س يف ال�صعود وت�شكيل هوية
لها ال ميكن �سدها �إال مبثل هذه امل�ساهمات التي قدمها قدوري
و�آخرون حول التنقيب يف تاريخية امل�سالك البحرية للت�أكيد على
روح البحر احلا�ضرة يف املغرب الو�سيط.
mu7k20@gmail.com
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تأصيل قيم التسامح في العملية التربوية
قي�س اجله�ضمي

ينطلق الكاتب علي �أ�سعد وطفة يف مقالته مبجلة الت�سامح «الرتبية على قيم الت�سامح» من � ّأن العنف على تعدد م�شاربه و�سلوكيات �أ�صحابه كان
الوجه امل�ضاد لتطور احل�ضارة الإن�سان ّية ،و� ّأن مواجهة العنف هو املنطلق اال�سرتاتيجي يف اجتاه بناء ال�سالم والأمن واحلرية وتلك هي ال�شروط
الأ�سا�سية لبناء احل�ضارة ،لكن العنف ال يواجه بالعنف ،و� ّإنا رف�ضه كما يرى كارل بوبر يجب �أن ينبع من الأفراد �أنف�سهم قبل كل �شيء ،ويعول
على احلكومات والدول يف �إدراك هذه احلقيقة ثم ت�أ�صيل قيم ثقافة الت�سامح يف نفو�س ال�صغار وقلوبهم ونبذ العنف ،و�أن ت�صبح هذه الرتبية
ك�أولوية �إن�سانية واجتماعية ،و�ستوفر عليها الكثري من تكاليف مواجهة العنف ب�أ�ساليب العنف.
فـي مفهوم الت�سامح:
يعلن كثري من املفكرين عن وجود �صعوبة كبرية يف حتديد مفهوم
الت�سامح ،لأن مفهوم الت�سامح ميثل ج��وه��ر الإن���س��ان ومنطلقه،
وتتجلى هذه ال�صعوبة يف قول ريت�شارد مكيون�« :إذا مل ت�س�ألني عن
ماهية الت�سامح ف�أنا �أعرف هذه املاهية و�إذا �س�ألتني ف�أنا ال �أعرف»..
فالقوامي�س العربية ال حتيل �إىل املعاين احلديثة للت�سامح �إذ تعني
اجلود والكرم كما هو يف ل�سان العرب وخمتار ال�صحاح وغريها ،ويف
قامو�س ال�لارو���س الفرن�سي :الت�سامح « »toleranceاح�ترام
حرية الآخر وطرق تفكريه و�سلوكه و�آرائه ال�سيا�سية والدينية� ،أما
يف قامو�س «ان�سيكلوبيديا بريتانيكا» :هو «ال�سماح بحرية العقل �أو
احلكم على الآخرين».
�أمّا من الناحية التاريخية فيعتقد الفال�سفة واملفكرون الغربيون
� ّأن فكرة الت�سامح م�صدرها الربو�ستانتية ويعود �أ�صلها �إىل جون
ل ��وك (1702-1632م) يف ك�ت��اب��ه «ر� �س��ال��ة يف ال �ت �� �س��ام��ح» ،فمفهوم
الت�سامح هو وليد حركة الإ�صالح الديني بني القوى املت�صارعه يف
القرن ال�ساد�س ع�شر و ّ
مت جتاوزه عن طريق االعرتاف باالختالف
يف املعتقد ث ّم الفكر بوجه عام ،كما يعد الفيل�سوف الفرن�سي فوليرت
(1694-1779م) فيل�سوف الت�سامح لأ ّنه ارتفع باملفهوم �إىل املفهوم
املعا�صر �إذ يقول( :كلنا �ضعفاء وم ّيالون لقانون الطبيعة واملبد�أ
الأول للطبيعة هو التنوع ،وهذا ي�ؤ�س�س للتنوع يف احلياة الإن�سانية،
وقبول هذا التنوع حق �أ�سا�سي للوجود) ،ففي ع�صر التنوير ت�أ�س�ست
فكرة الت�سامح على مبد�أ �إن�ساين هو �أال وجود حلقيقة مطلقة مما
�أدى �إىل االميان باحلرية ومبد�أ االختالف.
فالإن�سان لي�س �شري ًرا بطبعه � ّإن��ا ه��و �شرير عندما تقت�ضي
احلاجة لذلك ،وقد ب ّينت التجربة �أنّ التع�صب يوجد عند الفئات
االجتماعية املقهورة ،و�أنّ و�سائل االت�صال والإعالم والأدب ال�سائد
م�ث��ل الق�صة وامل���س��رح�ي��ات وال�ك�ت��ب ال��دي�ن�ي��ة ��س��اع��دت ع�ل��ى تنامي
التع�صب والعنف ،يقول حممد �أركون�« :إنّ الت�سامح لي�س ف�ضيلة
�أ��س��ا��س�ي��ة متليها ال�ت�ع��ال�ي��م ال��دي�ن�ي��ة والفل�سف ّية العظيمة ولكنه
ب��الأح��رى ميثل ا�ستجابة للمتطلبات االجتماع ّية وال�سيا�سية يف
�أوق��ات اال�ضطرابات االيديولوجية الكبرية» ،فمهمة الت�سامح -
كما يرى وطفة -هي ت�أمني التعاي�ش امل�شرتك يف ن�سق التباين ومن
ث� ّم احل�ف��اظ عليهما وحماية م��ا تنطويان عليه م��ن قيم �أ�سا�سية
للوجود الإن�ساين.

فـي مفهوم العنف:
يف البحث عن مفهوم العنف كتب هاكري�« :إنّ العنف اخلام هو
ال�شكل املرئي واحلر للعدوان وال ي�أخذ كل عدوان �صورة للعنف»،
مبعنى �أنّ العدوان دائ ًما ما ي�أخذ �شكل العنف لكن العنف ال ي�أخذ
بال�ضرورة �إرادة العدوان ،فمثال املربي حني يفر�ض على الطفل
بع�ض القواعد وااللتزامات ب�صورة عنيفة لي�س بال�ضرورة �أن
يكون عدوان ًيا �إال �إذا ات�ضح �أ ّن��ه �أراد إ�ي��ذاء الطفل فهنا العنف
يكون عدوان ًيا ،لذا كتب فرويد يف ر�سالته �إىل با�ستور في�سرت:
«فنحن ال ن�ستطيع �أن ن��ؤدي �شيئا يف واقع الأم��ر دون قليل من
ريا من الن�شاطات الإن�سانية ال تتحقق �إال
الإجرام» ،معلال �أنّ كث ً
بوجود العنف ولو بالقليل.
بني الأنا والآخر:
ي�ت�ح��دد وج ��ود الإن �� �س��ان يف ال�ل�ح�ظ��ة ال�ت��ي ي�ت�ع��ام��ل فيها مع
الآخ � ��ر ،والآخ� � ��ر -ك �م��ا ي �ع�بر ع �ن��ه ال �ك��ات��ب -يف �أك �ث�ر جت�ل�ي��ات��ه
النف�سية ح�ضورا ي��أخ��ذ ��ص��ورة كينونة �إن�سانية جامعة ملعاين
اخل��وف والتحدي واخلطر ،ووج��ود املختلف ي�شكل خطرا على
الأن ��ا م��ع �أن ��ه ق��د ال ي�شكل �أي خطر يف احلقيقة ،فكلما زادت
رقعة االختالف بني الأنا والآخر زادت م�ساحة اخلوف والقلق،
بجانب هذا دائما ما ي�سعى الإن�سان �إىل �إ�شباع �إح�سا�س التملك
وال�سيطرة عن طريق �سلب ملكية الآخر ،ولإيجاد احللول لهذا
ال�صراع بني الأن��ا والآخ��ر هو �إ�شباع رغبات التملك وال�سيطرة
لدى الطرفني �سلميا �أو جعلهما يتنازالن عن بع�ض رغباتهم
ع��ن ق�ن��اع��ة ت��ام��ة ،ف�ي�ك��ون ق ��وام احل �ي��اة ب�ي�ن�ه�م��ا م �ب��د�أ العي�ش
امل�شرتك القائم على الت�سامح.
الرتبية على الت�سامح:
�أثبتت الرتبية �أنّها �أداة فاعلة ملواجهة الت�سلط والعنف ،يقول
جونز كوزكزاك« :و�أدركنا �أن ال�سيطرة على عقول الأطفال مل
تكن الطريقة املثلى للرتبية على احلرية ،فللطفل  -وباعتباره
�إن�سانا -احلق يف احرتامه واحرتام عامله وتفكريه» ،وقد جاء يف
البند  29من الإعالن العاملي حلقوق الطفل الذي �أقره جمل�س
الأمم املتحدة 1989-11-20م �أن تربية الطفل يجب �أن تركز
اهتمامها على الآت��ي :تر�سيخ اح�ترام احلريات واح�ترام حقوق
الإن���س��ان يف ذه��ن الطفل� ،إع ��داد الطفل �إع ��دادا ي�ؤهله لتحمل
م�س�ؤوليات احلياة يف جمتمع حر.

�إن ال�ط��ري�ق��ة الأف���ض��ل لإع ��داد الأط �ف��ال لي�صبحوا مواطنني
م���س��ؤول�ين ع��ن امل�ج�ت�م��ع ه��ي تنظيم امل ��دار� ��س و�إع � ��داد مناهجها
م�ستقاة من قيم الدميقراطية كتعليمهم احرتام حقوق الإن�سان يف
الو�سط املدر�سي ،وقد �أكد غاندي على �أن الأطفال لن ي�ستطيعوا
�إدارة مدار�سهم ما مل ي�ستطيع الكبار �إدارة حكوماتهم� ،إحياء لقيم
الدميقراطية يف كل �شرائح املجتمع.
وعلى املدر�سة تطهري نف�سها من جميع الأف�ك��ار املناوئة لقيم
الت�سامح وال�ت��ي ت�ه��دد ال�ن�ظ��ام ال��دمي�ق��راط��ي يف احل�ي��اة ،ويتجلى
هذا التطهري يف حترير الأطفال من النظرة الدونية �إىل الآخر
وق �ب��ول الآخ ��ر مهما ي�ك��ن ع�ل��ى م �ب��د�أ االخ �ت�ل�اف ،وي ��رى العديد
من الكتاب �أن القليل من العنف ال ي�ضر �أب��دا بل �ضروري ومهم
وم��ن امل�ستحيل �إل�غ��اء العنف نهائيا م��ن حياتنا ،فالعنف ميتزج
بني نوعني وكثري ما يحدث اخللط بينهما ،العدوانية وهي قوة
احلياة ،والإيذاء الذي يعرب عن قوة املوت ،وعندما ت�ساءل فيليب
مرييو عن غاية املدر�سة خرج بالنتيجة التالية�« :إن غاية املدر�سة
هي بناء الإن�سانية يف الإن�سان»� ،أي �أنها هي من تتحمل م�س�ؤولية
حتقيق التوا�صل بني النا�س.
دور امل�ؤ�س�سة املدر�سية يف ت�أ�صيل قيم الت�سامح:
�إن ع�ل��ى امل��ؤ��س���س��ة ال�ترب��وي��ة ن�ب��ذ ك��ل امل�ف��اه�ي��م وال�ق�ي��م العرقية
والتع�صبية التي ت�سود يف الذهنية العربية ،و�أن مت�ضي يف حترير
مناهجها وممار�ساتها من خمتلف �أ�شكال التع�صب الذي تعانيه ،ثم
تبني مناهج تربوية جديدة قادرة على تعزيز قيم الت�سامح واحلب
وحقوق الإن�سان بني الأجيال و�أفراد املجتمع ب�صورة عامة ،لذا من
الأه��داف التي يرى الكاتب على املدر�سة حتقيقها يف جمال حقوق
الإن�سان :ت�صفية كل �أ�شكال التفرقة والتميز القائمة على �أ�سا�س
اجلن�س �أو الأ�صل االجتماعي ،وت�أ�صيل قيم الت�سامح وال�سالم يف
البنية الذاتية للإن�سان العربي ،وتعزيز وعي الفرد بحقوق الإن�سان
وواجباته ،هكذا ويجب �أن ت�شمل الرتبية على حقوق الإن�سان يف
املجاالت املعرفية وال�سلوكية :فاملعرفية ت�ساعد املتعلم على �إدراك
املفاهيم الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان ومبادئ الت�سامح ،وال�سلوكي هو
�إح��داث حت��ول يف املواقف الأول�ي��ة وال�سلوكيات العفوية ،كما يجب
عليها رف�ض �سيادة بع�ض النماذج الرتبوية التي تتعار�ض مع روح
الرتبية مثل ال�ن�م��وذج القائم على نقل امل�ع��ارف �أو التلقني ال��ذي
يكون فيه املعلم هو املحور يف العملية التعليمية.
qabuazan@gmail.com
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حول الترجمة وبعض جدلها
�سامل امل�شهور

يكاد يجمع �أهل االخت�صا�ص على �أن حركة الرتجمة هي �أحد �شروط نه�ضة العلوم عند �أي �أمة ،ويف الوقت ذاته هناك �إجماع على � ّأن واقع الرتجمة يف الوطن
العربي دون امل�أمول ،فجهود الرتجمة ما زالت �ضعيفة وم�شتتة ،ويغلب عليها الفردية ،ويف املقابل لقد �أظهرت الدرا�سات والإح�صائيات �أن الدول الغربية وبع�ض
الدول الآ�سيوية ودول �أمريكا الالتينيةُ ،ترتجم �أ�ضعاف ما ُتنتج حملياً ،وهناك �إح�صائيات �أخرى �أظهرت �أن ن�سبة ما ُيرتجم من الكتب يف بع�ض الدول املتقدمة
ُت�ساوي ثمانني باملائة من الإنتاج الإجمايل للكتاب عندها� ،إنها �أرقام خميفةُ ،تبني حجم الفجوة العلمية واحل�ضارية بيننا وبني العامل املتح�ضر.
ولو قمنا ب�إلقاء نظرة على تاريخنا لوجدنا �أننا كنا
ق��ادة الب�شرية يف حركة الرتجمة ،وك ّنا حلقة الو�صل
احل�ضاري ،وال�سبب الذي حفظ علوم الأوائل ،فقد قام
العرب برتجمة علوم اليونان من فل�سفة وطب وحكمة
وريا�ضيات ،وترجموا علوم الهند والفر�س ،و�أدى هذا
ك�ل��ه �إىل ان�ف�ج��ار م�ع��ريف مل ي�سبق ل��ه م�ث�ي��ل يف ت��اري��خ
العامل القدمي .
يف م�ق��ال��ه «ال�ترج�م��ة ل�غ��ة امل�ت�ع��دد» حت��دث ال��دك�ت��ور
منذر عيا�شي يف جملة الت�سامح عن الرتجمة من عدّة
جوانب وا�ستفتح مقاله باحلديث عن �أهمية الرتجمة،
فهو يرى �أ ّن الرتجمة يف كل احل�ضارات �آية دا ّل��ة على
عظمة االختالف ،وروعة التنوع ،و�سبي ٌل ها ٍد �إىل الرثاء
واالغتناء ،وج�س ٌر وا�ص ٌل بني الأمم والثقافات ،بالإ�ضافة
�إىل كون الرتجمة جزءاً من امل�شروع احل�ضاري؛ لأنها
و�سيط بني احل�ضارات .وهو يرى كذلك �أ ّن الرتجمة
�أغ �ن��ت ال �ل �غ��ات مب ��ادة ت�ع�ب�يري��ة و�أ��س�ل��وب�ي��ة وت��رك�ي�ب�ي��ة،
ناهيك عن كونها ج�سر توا�صل بني الب�شر؛ لذلك فال
عجب �أن نرى كل الدول املتقدمة ت ّتجه نحو الرتجمة
بكل �أ�شكالها ويف كل امليادين .
 -١عوائق الرتجمة يف الوطن العربي
«�إذا �أردنا �أن نتكلم عن �أول املعوقات التي تقف �سداً
منيعاً �أمام الرتجمة فيُمكننا �أن نقول� :إ ّن الأمة التي
ُدم��رت مكوناتها احل�ضارية ال ت�ستطيع �أن ُتنجز علماً
وال ت��رج�م� ًة ت�ك��ون و��س�ي�ط�اً ب�ين ال�ع�ل��وم واحل �� �ض��ارات -
هكذا يفتتح عيا�شي حديثه عن عوائق الرتجمة  -ثم
يُكمل حديثه فيقول � :إ ّن الإح�سا�س بالدونية ي�سود
الأمم ال �ت��ي ت�ت�خ� ّل��ف ع ��ن رك ��ب احل �� �ض ��ارة ،و�إ ّن ه��ذا
الإح�سا�س ليعم حتى يُ�صيب ك��ل تطلعاتها ،و�إذ ذاك
ُت�صاب الأمة بالإحباط ُ
وته�ض م�شاريعها العلمية .
و�أزعم �أ ّن هذا ال�سبب هو �أ�سا�س امل�شكلة التي ُتواجه
م�شاريع الرتجمة ،بل ه��ذا ال�سبب هو ال��داء الع�ضال
ال� ��ذي ع � ّ�ط ��ل ك ��ل ن �� �ش��اط ع ��رب ��ي ي �ه ��دف �إىل ال �ت �ق��دم
وال��رف �ع��ة� ..إ ّن ال�ه��زمي��ة النف�سية ال �ت��ي ُن �ع��اين منها
جعلتنا نحتقر ذواتنا ونعتقد �أن «لي�س يف الإمكان �أبدع
ممّا كان».
ول�ي����س ه ��ذا ال���س�ب��ب ه��و ال���س�ب��ب ال��وح�ي��د ال��ذي
�أورده ال��دك�ت��ور ع�ي��ا��ش��ي ،ف�ه�ن��اك جم�م��وع��ة �أ��س�ب��اب
�أخرى� ،أهمها:
 -١النظرة الدونية للرتجمة ،فما زال الكثري من
العرب من املخت�صني وغريهم ينظرون �إىل الرتجمة

بو�صفها نتاجاً دون الت�أليف قيمة ،واملُ�ترج��م م��ا زال
يُنظر �إل�ي��ه دون امل��ؤل��ف! م��ع �أ ّن الرتجمة ه��ي الأ��ص��ل
الذي يقع يف �صميم كل عمل �إبداعي ؛ لأنها �أداة املبدع
يف ت��رج�م��ة ف �ك��ره �إىل ل�غ��ة �أخ� ��رى ف�ي�ه��ا ي�ت��م ت�سجيل
�إبداعه ،وفيها يتم امتحان هذا الإبداع ومدى قابليته
لكي يكون فع ًال توا�صلياً .
 -٢غياب امل�شروع احل�ضاري الذي ي�ستنه�ض العقل
العلمي ،وم��ن �آث ��ار ذل��ك القطيعة م��ع الآخ ��ر ،ور��س��وخ
فكرة �صراع احل�ضارات ،عو�ضاً عن حوار احل�ضارات .
 -٣املناخ ال�سيا�سي العربي ،ما زال يف الغالب يتبنى
اجت ��اه تقييد احل��ري��ات وت�ك�ث�ير االح� ت��رازات الأم�ن�ي��ة،
وهذا قيّد احلركة البحثية يف كل املجاالت .
 -٤ال�ع��ائ��ق االق �ت �� �ص��ادي ،ول�ع� ّل��ه الأب� ��رز ؛ فالبحث
العلمي يتط ّلب دع�م�اً م��ال�ي�اً ه��ائ� ً
لا ،وه ��ذا ال��دع��م �إم��ا
�أن ي�أتي من احلكومات و�إ ّم��ا من «الر�أ�سمال اخلا�ص»،
وامل�شكلة �أن ال�ط��رف الأول كما ي��رى ال��دك�ت��ور منذر،
م�شغول بالإنفاق يف �أم��ور �أخ��رى ،ولع ّل املجال العلمي
�آخ��ر اهتماماته ،و�أم ��ا ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ،فهو تقليدي
مل يعرف من احلداثة �إال ق�شورها ،فهو ال يزال يعمل
يف ال��وط��ن العربي بعقل ال�ق��رن التا�سع ع�شر ،فعقلية
امل�ستثمر العربي -ل�ل�أ��س��ف  -ال ت��ؤم��ن باال�ستثمار يف
مراكز البحث العلمي ،قدر �إميانها باال�ستثمار يف مواد
عينية قابلة للبيع مبا�شرة يف ال�سوق ،احلقيقة امل� ّرة
�أ ّن امل�ستثمر العربي ال يهتم بالثقافة والفكر ،حاله يف
هذا حال جماهري الأمة العربية ،واخلارجون على هذا
النمط هم من الق ّلة مبكان ،يُ�شار �إليهم بالبنان .
 -٢اجلامعات ودورها يف حركة الرتجمة
اجلامعات بو�صفها معاقل العلم واملعرفة وم�صانع
الفكر وال�ث�ق��اف��ة ،ينتظر منها كثري ب ��أن ت�ق��وم ب ��أدوار
ريادية يف قيادة عجلة الرتجمة و�إحياء �سوقها الكا�سد.
ولكن هل من العدل واملو�ضوعية حتميل اجلامعات هذه
امل�س�ؤولية مبعزل عن بقية امل�ؤ�س�سات املعنية بالثقافة؟
م��ا ال ��ذي ت�ستطيع �أن ُت�ق��دم��ه اجل��ام�ع��ات يف عاملنا
العربي حلركة الرتجمة؟
يرى الدكتور عيا�شي �أ ّن اجلامعات يف عاملنا العربي
ت�ستطيع ب�إمكانات �أط��ره��ا العلمية �أن ت�ضع م�شروعاً
متكام ًال للرتجمة ،كما �أ ّنها ت�ستطيع �أن تر�سم خطوات
علمية و�إجرائية لإدخال هذا امل�شروع يف حيّز التنفيذ .
وم ��ن �أج� ��ل ت�ن���ش�ي��ط ح��رك��ة ال�ترج �م��ة و�إخ ��راج �ه ��ا
م��ن ��س�ك��ون�ه��ا ،اق�ت�رح ال��دك �ت��ور ع�ي��ا��ش��ي جم�م��وع��ة من

امل �ق�ترح��ات ال �ت��ي ق��دم�ه��ا ب��و��ص�ف�ه��ا «ج�م�ل��ة ال���ش��روط
امل��واك �ب��ة �أو امل�ت���ص�ل��ة ب�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�رج �م��ة» وم �ن �ه��ا �:أن
حتت�سب الرتجمة م��ادة للرتقية العلمية ،و�أن يُحتفى
باملادة املرتجمة بو�صفها �إنتاجاً �أ�صي ًال ولي�س بو�صفها
م��ادة من ال��درج��ة الثانية ،و�أن ُتعتمد امل��واد املرتجمة
بو�صفها م ��واداً �أ��س��ا��س�ي��ة يف ال�ت��دري����س ،و�أن ُتخ�ص�ص
م �ك��اف ��آت م��ال�ي��ة جم��زئ��ة ل�ك��ل ت��رج�م��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ن�شر العمل املرتجم ،و�إقامة الندوات العلمية ملناق�شة
الأعمال املرتجمة ،وافتتاح �أق�سام خا�صة بالرتجمة يف
اجلامعات العربية مبختلف اللغات .هذا بع�ض مما جاء
يف مقرتحاته يف هذا املجال .
 -٣الرتجمة بو�صفها من املفاهيم القلقة
�س�أ�ستعري م�صطلحاً كان يكرره وي�ستخدمه الكاتب
ال���س�ع��ودي زك��ي امل�ي�لاد يف ك�ت��اب��ات��ه؛ لأع�ي��د توظيفه يف
جتلية بع�ض الق�ضايا اجلدلية املعقدة حول الرتجمة،
وامل�صطلح هو «املفاهيم القلقة «يف �أغ�ل��ب املنظومات
الثقافية ،القدمية واحلديثة ،هناك ما ُيكن �أن ُن�سميه
«امل�ف��اه�ي��م ال�ق�ل�ق��ة» ،وه ��ي ال�ت��ي تت�صف ب�ط��اب��ع ج��ديل
و�إ��ش�ك��ايل ع ��ادة ،وت�ت�ع�دّد حولها االج�ت�ه��ادات ،وتختلف
ب�ش�أنها وج�ه��ات النظر .وه�ن��ا ي�برز ه��ذا ال���س��ؤال :هل
الرتجمة من «املفاهيم القلقة»؟
ل�ل�ج��واب ع�ل��ى ه ��ذا ال �� �س ��ؤال ،م��ن امل���س�ت�ح���س��ن ع��دم
�إه �م��ال ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى ج��دل�ي��ة ال�ك�ت��اب��ة وال�ب�ع��د
ال�ف�ل���س�ف��ي ف�ي�ه��ا ،ف�م��ا ال�ترج�م��ة �إال ��ش�ك��ل م��ن �أ��ش�ك��ال
الكتابة املعقدة ،وهذا ما �سيت�ضح �أكرث يف تكملة املقال
.ما الذي يح�صل يف حلظة الكتابة؟ كيف يتج�سد وحي
الأف �ك��ار يف ح ��روف م���س�ط��ورة؟ ي��رى ال��دك�ت��ور عيا�شي
�أن حلظة الكتابة حلظة معقدة ،ففيها تتحرك قوى
م�ت�ع��ددة ،ب�شدة �أح�ي��ان�اً ومب�ك��ر �أح�ي��ان�اً �أخ ��رى ،لترتك
ب�صمتها على املكتوب حلظة �إجن ��ازه ،ولكن املكتوب ال
ي�ست�سلم ،بل ُيار�س عليها حتوي ًال ال يق ّل عنها �شدة
وم �ك ��راً ،و ُي���ص ّ�يره��ا ��ش�ي�ئ�اً م��ن �أ��ش�ي��ائ��ه ،ح�ت��ى ال ميلك
الناظر �إزاءه �إال �أن يقول :
الن�ص� ،أو لي�س يف الكتابة
الن�ص �سوى ّ
�أن لي�س يف ّ
��س��وى الكتابة .ث � ّم ي�خ��رج بنتيجة م��ن ك�لام��ه املتقدم،
فيقول :
ٌ
«ال�ك�ت��اب��ة� ،إذن ك��ائ��ن ��ش��دي��د ال�ت�ع�ق�ي��د» .وك�م��ا ي��رى
ال��دك�ت��ور عيا�شي فالرتجمة ه��ي ب��دي��ل �آخ ��ر ل�ل�ق��راءة،
وه��ي �أي�ضاً بديل �آخ��ر للكتابة يف الوقت نف�سه� ،إنها «
مم��ا علق بذهني
ق��راءة-ك�ت��اب��ة « �أو «ك�ت��اب��ة-ق��راءة»  .و ّ

و�أن��ا �أق��ر�أ ح��ول الرتجمة ،ق��ول �أح��د النقاد :الرتجمة
�أ� �ص �ع��ب مم��ار� �س��ة ل���س��ان�ي��ة! وه ��ذه ال �ع �ب��ارة امل�خ�ت���ص��رة
ُتعطينا امل�سوغ لع ّد «الرتجمة» من «املفاهيم القلقة»
و�سنقوم الآن بت�سليط ال�ضوء على بع�ض مظاهر «قلق
الرتجمة» مبا ي�سمح به حجم املقال .
م��ا ه��ي الرتجمة ؟ ي��رى الل�ساين الكبري هوجورج
مونان �أ ّن الرتجمة لي�ست �إال متا�ساً بني لغتني ،ويُق ّرر
ث��ان�ي�اً �أ ّن م ��زدوج ال�ل�غ��ة ه��و امل�ترج��م ،و�أن ��ه ب�سبب ه��ذا
يُعد «مكان التما�س بني لغتني �أو �أكرث ،ويُق ّرر ثالثاً �أ ّن
«ت�أثريات اللغة التي يُرتجمها يف اللغة التي يُرتجم بها،
ُيكن الوقوف عليها عن طريق الت�شابكات اخلا�صة .و
التي ُتثل  -من وجهة نظره  -يف هذه احلالة �ضالالت
�أو �أخطاء يف الرتجمة .و يف الر ّد على �آراء مونان يقول
ع�ي��ا��ش��ي �:إ ّن ال�ن����ص الأدب� ��ي يف ل�غ�ت��ه الأوىل ،ي��ؤ��س����س
معماره اخلا�ص :لغة ومو�ضوعاً ،ولقد يد ّل هذا �أنه ال
ُيثل �إال حقيقة نف�سه ،وال يتطابق مع �أي �شيء �سواه
.ي��رى الدكتور عيا�شي �أن الرتجمة فعالية ُم��زدوج��ة،
ال بني لغتني فقط ،بل �أي�ضاً بني فعلني وهما :فعالية
فعل «ال�ق��راءة» وفعالية فعل «الكتابة» ؛ ولذلك فهي
ُت�ع� ّد «ق��راءة-ك�ت��اب��ة» �أو «ك �ت��اب��ة-ق��راءة» تبعاً للفعالية
التي ُنار�سها .
وهنا يثور هذا ال�س�ؤال :هل علم املرء بلغتني يت�صل
� �ض��رورة ب�ه��ذه امل�م��ار��س��ة؟ ه��ل ازدواج �ي ��ة ال�ل�غ��ة ��ش��يء،
والرتجمة �شيء �آخ��ر؟ �أف�لا ُيكن للرتجمة �أن تكون
لن�ص �أجن��زه فعل القراءة فيها؟ وباملقابل
كتابة ثانية ّ
لن�ص �أجنزه
�أفال ُيكن للرتجمة �أن تكون قراءة ثانية ّ
فعل الكتابة فيها؟
ه��ذا ال�سيل من الأ�سئلة التي ميطرنا بها الدكتور
ع�ي��ا��ش��يُ ،ي�ث�ب��ت ل�ن��ا �أن ال�ترج�م��ة ت�ستحق ب �ج��دارة �أن
ُندرجها يف «املفاهيم القلقة «.
�أخ �ت��م م�ق��ايل ب�ه��ذا ال�ت�ع�ل�ي��ق الأخ �ي�ر  :مل ي�ستطع
ع�ي��ا��ش��ي �أن ُي�غ�ل��ق ال �ق��ول يف ج��دل �ي��ات ال�ترج �م��ة ،وم��ا
ك ��ان ك�لام��ه يف ال�ترج �م��ة �إال ��س�ب�ب�اً يف زي� ��ادة اجل ��دل
ح��ول الرتجمة وم��ا يتع ّلق بها� ،إ ّن الرتجمة ه��ي قلب
الفل�سفة ،ف��ال�ل�غ��ات حت�م��ل ك�ل�ام اهلل وحت�م��ل خال�صة
ال�ت��اري��خ الإن���س��اين ،وال�ك�لام يف مثل ه��ذه امل �ج��ردات ال
يزيدها �إال ا�شتعا ًال وقلقاً ،ولكني �أح�سب �أنه ا�ستطاع �أن
يُقارب املو�ضوع مقاربة جيدةُ ،ت ّرك القارئ �إىل مزيد
من البحث يف هذا املو�ضوع القلق .
almashoor1000@gmail.com
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خطاب األصالة بين األيديولوجيا والفكر
نا�صر احلارثي

مو�ضوع خطاب الأ�صالة �أحد �أهم املوا�ضيع التي ت�شغل مفكري العامل العربي والإ�سالمي ،وذلك للت�أثري امللحوظ لهذا اخلطاب على ال�شارع
العربي ،وقد حتدث عبد الإله بلقزيز يف مقاله مبجلة الت�سامح «يف نقد خطاب الأ�صالة وعوائق التغيري» �شارحا الت�سل�سل الزمني للخطاب،
و�أهم حمفزاته والتي �ساعدت على �صعود خطاب الأ�صالة وكذلك �أهم التوجهات املنطوية حتت هذا اخلطاب ،و�أهم التحديات والإ�شكاليات
ت�شخي�صا مه ًما من عدة زوايا لهذا اخلطاب الأيدولوجي.
املقرتنة به ،وكذلك م�آالته �سواء يف الواقع �أو يف امل�ستقبل ،مقدما
ً
�إ ّن ال ��دع ��وة ل �ل��رج��وع �إىل امل � ��وروث وال�ت�م��� ّ�س��ك
بالأ�صالة ،وال�ترمن ب�أجماد الأ ّم��ة هو يف حقيقته
خ �ط ��اب ان �ه ��زام ��ي ي �ح �م��ل يف ط � ّي ��ات ��ه ال �ك �ث�ير من
ت��راك �م��ات ال�ف���ش��ل واالن �ك �� �س��ار وع ��دم ال �ق ��درة على
اللحاق بقطار ال��واق��ع وجم ��اراة التغيري ،ويرتكز
هذا اخلطاب يف الأمم التي حتمل ر�صيدا �ضخما
من امل��وروث احل�ضاري ل��ذا يكون ه��ذا امل��وروث هو
امللج�أ وه��و امل��رج��ع عند ال�شعور بال�ضعف فيكون
ال���ص��دف��ة ال �ت��ي ي�ن�ك�ف��ئ ف�ي�ه��ا يف م��واج �ه��ة ح��داث��ة
ع��ارم��ة تع�صف ب��ه و�أب�ج��دي��ات��ه ال�ت��ي ع��ا���ش عليها،
ه ��ذا االن �ك �ف��اء ال ي �ح��دث يف الأمم ال �ت��ي ال حتمل
زخ�م��ا ح���ض��اري��ا ك�ب�يرا يف ذاك��رت �ه��ا ب��ل �إن �ه��ا تكون
�أك�ث�ر م��رون��ة ال�ستقبال التغيري وك�ث�يرا م��ا تلج�أ
للن�سيان والتماهي ع��ن ما�ضيها� ،أم��ا الأمم التي
حتمل ما�ضيا كبريا ك��الأم��ة العربية فهي تعي�ش
�أ�شبه باحلالة املر�ضية  ،متعللة مبا�ضيها معتلة
بها ،فيكون الأ�صالة التي تركن �إليه معتقدة �أنه
الدواء ما هو �إال داء يزيد من �ضنك عي�شها ،وك�أن
الأ� �ص��ال��ة م�ن�بر م��ن ال م�ن�بر ل��ه يف ع ��امل التغيري
واحل� ��داث� ��ة ،وح �� �ص��ن مل ��واج �ه ��ة ك ��ل ج ��دي ��د ون �ب��ذه
ومهاجمته ب�أ�سلحة اخلطاب الديني كالبدعة يف
ا�ستنقا�ص االب�ت��داع والتغيري و��ش��رذم��ة احل��داث��ة،
و�أح�ي��ان��ا با�ستدعاء �أجم ��اد امل��ا��ض��ي و�أ��ص��ال�ت��ه ،ويف
�أحيان كثرية با�ستحقار احل�ضارة املدنية احلديثة
وازدرائها.
ب ��د�أ الت�سل�سل ال��زم�ن��ي خل�ط��اب الأ� �ص��ال��ة منذ
القرن التا�سع الع�شر ،حينما وجد العرب وامل�سلمون
�أن�ف���س�ه��م �أم � ��ام ح �� �ض��ارة غ��رب �ي��ة ح��داث �ي��ة زاح �ف��ة
ت�ف��وق�ه��م ب��ل جت�ت��اح�ه��م وب� ��د�أ اال��س�ت�ع�م��ار ال�غ��رب��ي
ل �ل �ع��امل ال �ع��رب��ي والإ�� �س�ل�ام ��ي ،وك� ��ان م ��ن امل�م�ك��ن
خل�ط��اب الأ��ص��ال��ة �أن ي�ن�ط��وي ع�ل��ى نف�سه وي��رك��ن
للما�ضي بدل مواجهة احلا�ضر ولكن حل�سن احلظ
�أ ّن خ�ط��اب الأ��ص��ال��ة ح ��اول درا��س��ة �أ��س�ب��اب نهو�ض
احل �� �ض ��ارة ال �غ��رب �ي��ة وت �خ �ل��ف احل �� �ض ��ارة ال�ع��رب�ي��ة
والإ� �س�لام �ي��ة ،وخ�ل����ص لنتائج ت �ب��د�أ م��ن احلا�ضر
وتنطلق للم�ستقبل ،كتغييب العقل العربي وغياب
ال �ن �ق��د وج �ب��روت ال���س�ل�ط��ة وال �ت �م ��دن وال��د� �س �ت��ور
واحل ��ري ��ة وال �ع��دال��ة وال �ب �ن��اء ،وه ��ذا �أم ��ر �إي�ج��اب��ي

ول�ك��ن ال�ت�غ�يرات احل��ا��ص�ل��ة م��ن خ�ل�ال اال�ستعمار
و�سقوط اخلالفة وانهيار الدولة العثمانية ،جعل
العديد من دع��اة الإ��ص�لاح يف مو�ضع التبا�س من
املدنية واحلداثة وتراجع الكثري من الأفكار وزاد
التوج�س م��ن ال�غ��رب واحل��داث��ة ونقدها حتى من
�أبرز املنادين للإ�صالح كمحمد ر�شيد ر�ضا وحممد
عبد ال��وه��اب ،ه��ذا ال�تراج��ع امللمو�س يف اخلطاب
الإ�صالحي املرتكز على الأ�صالة قد جند ما يربر
له ولكن حتما ال ندافع عنه.
ان �ت �ق��ل اخل �ط ��اب الإ� �ص�ل�اح ��ي م ��ن ب �ع��د م��وق��ف
الريبة وم��ا �سببه اال�ستعمار من ازدي��اد التوج�س
من احل�ضارة الغربية ومدى �أطماعها� ،إىل خطاب
نه�ضوي و�آخر �إحيائي ،وهو �أمر يف احلقيقة ملفت
للغاية ويظهر نوعا من الرتاجع حينا والدافعية
يف �أح �ي ��ان �أخ� ��رى ،ارت �ك��ز اخل �ط��اب الإح �ي��ائ��ي �إىل
العودة �إىل التاريخ وا�ستح�ضار أ�جم��اده واعتباره
من ��وذج ��ا ي �ح �ت��ذى ب ��ه وق ��ال �ب ��ا ي �ه ��دي �إىل ��س�ب�ي��ل
الر�شاد دون النظر ملعطيات ذل��ك الزمن وم��ا هي
�إ�شكالياته و�إيجابياته ،ل��ذا جند �أ ّن ه��ذا اخلطاب
يرمي ب�آلة النقد بعيداً ويهم�ش العقل والتفكري
ويخلق �أيديولوجيا بعيدة كل البعد عن معطيات
ال�ت�ف�ك�ير و�أدوات� � � ��ه ،وه ��و �أم� ��ر ي�ب�ع��ث ع �ل��ى الأ� �س��ى
واجل�م��ود والتخلف  ،ولكنه لطاملا ا�ستند ل�سلطة
الن�ص يف تثبيت ركائزه واالنت�صار لدعواته ،و�أما

اخل �ط ��اب ال�ن�ه���ض��وي ف �ك��ان ي��دع��و ل�ل�ت���ص��ال��ح بني
الإ�سالم والع�صر ،واال�ستفادة من معطيات املدنية
واحل��داث��ة و�آخ��ر ما تو�صل �إليه الع�صر من علوم
ومعارف وقد قاد هذا اخلطاب عدد من املفكرين
وال ��ذي ��ن ع �م �ل��وا ب�ج�ه��د ل� ��ردم ال �ه ��وة ب�ي�ن احل �ي��اة
املعا�صرة وال��دي��ن ،ولكن باعتقادي �أ ّن ه��ذا الت ّيار
الفكري بتنوّع مدار�سه وتوجهاته ال ي��زال يواجه
عقبات وحت��دي��ات م��ن ال��داخ��ل واخل ��ارج ،ف��أ ّم��ا من
ال��داخ��ل ف��إ ّن��ه ال ميلك توجهًا فكريا حقيق ًيا وال
ر�ؤي ��ة وا��ض�ح��ة و�إمن ��ا ك�م��ا ذك ��ر ال�ك��ات��ب ه��ي �أ��ش�ب��ه
ب��الأي��دي��ول��وج�ي��ا ،ل��ذل��ك ��س��رع��ان م��ا ت�ه�ت��ز �أرك��ان��ه
عند مواجهته ل�سلطة الن�ص وهجمات اخلطاب
الإحيائي �أو من خالل التيار املناه�ض للأ�صولية،
وكذلك الهجمات املتكررة من ال�سلطة ال�سيا�سية
وال �ت��ي ل�ط��امل��ا ح��اول��ت حم��ارب�ت��ه ل��وج��ود ع ��دد من
الق�ضايا ال�شائكة بينهما.
�إ ّن ال���ص�ح��وة الإ��س�لام� ّي��ة ب��اخ�ت�لاف توجهاتها
حت��ول��ت م��ن ب�ن��اء ح���ص��ون ل�ل��دف��اع وامل�م��ان�ع��ة �ضد
هجمات احل��داث��ة الغربية �إىل ،فما ع��اد اخلطاب
يعي�ش مرحلة اليقظة واالنبهار بالغرب وال عاد
ي �ك�ترث ل�ل�غ��رب �أ� �س��ا� �س��ا ب��ل �أ� �ص �ب��ح ي�خ�ل��ق لنف�سه
�أيديولوجيا حتزبية ال ترتكز لقاعدة فكرية ،و� ّإنا
جمموعة �أفكار تعتز باملا�ضي وحتتقر احلا�ضر ،وما
ع��اد اخلطاب يحاول ا�ستمداد وق��ود للنهو�ض ،بل

يعتز مبا ميلكه من التفاخر واتهام الغرب ومدنيتة
ب��أ��س��واء االو� �ص��اف ليهاجم ال �غ��رب ،و�أ��ص�ب��ح لعنة
ين�شر �سمومه يف الغرب وهو منحنى خطري جدًا،
وما �أفغان�ستان وغزوة الربجني والآن دولة الإ�سالم
يف العراق وال�شام �إال ترجمة لهذه الأيديولوجيا
التي تعي�ش يف كنف ثنائية دولة الإ�سالم واحلرب.
ي��رى الكاتب �أن ال�ت�ح��والت يف اخل�ط��اب الأ��ص��ويل
لي�ست ت �غ�يرات م�ف��اج�ئ��ة وط ��ارئ ��ة ،ب��ل �إن ج ��ذوره
متكونة منذ البداية فامل�شكل يف اخلطاب نف�سه وما
ال�ف��رع �إال ج��زء م��ن الأ� �ص��ل ،فاخلطاب التكفريي
وال�سلفي والإق���ص��ائ��ي واجل �ه��ادي كلها نبتت من
تربة خطاب احرتف الأنا وات�سم بالع�شوائية ومل
يت�سم ب�أي و�ضوح وعمق فكري على عك�س اخلطاب
الغربي الوا�ضح واملمنهج ،لذا يرى الكاتب أ�ن��ه ال
جمال لأن نلتم�س العذر لهذا اخلطاب الأ�صويل،
وال ��ذي ل�ط��امل��ا ك ��ان م�ت�خ��اذال وم �ت�رددا ومتكا�سال
عن نقد الأ�صالة ،لذلك �أ�صبح من ال�سهل متجيد
امل��ا��ض��ي وحت��وي�ل��ه ل�صنم م�ق��د���س ي�ستحيل نقده
�أو حتى التعري�ض ل��ه ب ��أي وج��ه م��ن وج ��وه �إب ��داء
ال � ��ر�أي ،ح�ت��ى �أ��ص�ب�ح��ت الأم� ��ة ت���س�ير ب��أي��دل��وج�ي��ا
مقلوبة وث�ن��ائ�ي��ات معكو�سة وك��أن�ه��ا ت�سابق قطار
ال��زم��ن ب��اجت��اه م�ضاد ،والعجب �أن�ه��ا تظن نف�سها
ب��أن�ه��ا يف الأم ��ام �أو �أن�ه��ا تنتظر فتحا �إل�ه�ي��ا يقلب
ل�صاحلها �آل ��ة ال��زم��ن وه ��ذا ه��و اخل���س��ران املبني.
رغ ��م �أن ال �ك��ات��ب ف���ص��ل ب�ين اخل �ط��اب ال�ن�ه���ض��وي
واخل �ط��اب الإح �ي��ائ��ي بطريقة تت�سم ب��الإن���ص��اف،
�إال �أ ّن ��ه ك��ان ع�ل��ى ال�ك��ات��ب �أن ي��رك��ز ع�ل��ى اجل��وان��ب
امل�شرتكة ب�ين اخل�ط��اب�ين وال�ت��ي �أ� �ش��ار ل�ع��دد منها
ول �ك ��ن مل ي���س�ل��ط ال �� �ض ��وء ط ��وي�ل�ا ،ف �� �س��رع��ان ما
ح�م��ل اخل �ط��اب�ين يف ن�ف����س امل�ح�م��ل وه ��و اخل�ط��اب
الأ�� �ص ��ويل� ،إن ن �ق��د ال �ك��ات��ب ل�ل�خ�ط��اب الأ� �ص ��ويل
وغياب �صورة وا�ضحة للخطاب وماهيته هو �أمر
مهم فمن ال�صعب �أن ننقد خطابا يت�سم بالتماهي
والع�شوائية ويفتقر لأي ق��اع��دة وا�ضحة فمعنى
الأ�صالة يحمل من ال�سف�سطائية ال�شيء الكثري،
ف �ه��ي �أي��دي��ول��وج �ي��ا ت �ع ��اين م ��ن الأن � ��ا امل �ج��روح��ة،
ل��ذا م��ن امل�ه��م �أن ننقد امل ��وروث لرنتقي �إىل �سلم
احل�ضارة ال �أن نقد�سه.
m056058@gmail.com
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خطابات اإلصالح العربي ..بين التنظير والتطبيق
ب�سام الكلباين

�إ َّن حلم العامل الآمن الذي ت�سود ُه الدميوقراطية والقانون يف طريق ِه للتحقق ،عن طريق القوة الأمريكية املحررة التي بد�أت من البوابة
العراقية و�ست�شمل املنطقة التي ت�شك ُل ا�ستثناء وحيداً يف مرحلة اكتمال م�سار احلرية .بهذ ِه الكلمات اختت َم الكاتب الأمريكي  -املح�سوب على
تيار املحافظني ا ُ
جلدد  -ريت�شارد بريل كتابه الأخري «نهاية ال�شر» .وما زال ال�شارع العربي ُ
يعي�ش يف مرحل ِة ال�صراع الفكري والنف�سي يف َمدى
أين ينت ُج القرا ُر الأمريكي و� َ
م�صداقية النوايا الأمريكية ،فمن � َ
أين ت�صن ُع النوايا الأمريكية ،وماذا كان الباعث نح َو �إعادة هيكلة ال�شرق الأو�سط
بهند�س ٍة �أمريكية؟ حول هذا املو�ضوع� ،سنحاول مقاربة مقال لعبد اهلل ال�سيد ولد �أباه يف جملة الت�سامح بعنوان «اخلطاب الإ�صالحي اجلديد:
اخللفيات اال�سرتاتيجية والإ�شكاالت النظرية».
ي ��رى ب�ي�رل �أنَّ م ��راك ��ز � ُ��ص �ن��ع ال� �ق ��رار يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأمريكية بعد �أح ��داث احل��ادي ع�شر م��ن �سبتمرب يتلخ�ص يف
فكرتني �أ�سا�سيتني:
لي�س اقت�صادياً �أو �سيا�سياً
�أو ًال� :أنَّ م�صدر ال ُعنف والإره��اب َ
يجب
بل ه� َو يف �أعماق ِه فكري ،ول��ذا ف ��إنَّ احل� َ
�رب على الإره ��اب ُ
القيم الليربالية التحديثية �إىل
�رب �أف�ك��ا ٍر لتمري ِر
�أن تكو َن ح� َ
ِ
الن�سق الإ�سالمي من خِ الل ت�شجيع عملية �إ�صال ٍح عميقة لهذا
الدين على غِ رار التجربة امل�سيحية يف العامل الغربي التي �أ ّدت
�إىل �إحياء ع�صرٍ جديد يف ال ُدول والإمرباطوريات التي احت�ضنت
رب الأمم الراديكالية واال�ستبدادية.
�سابقاً �أك َ
ث��ان�ي�اً � :أنَّ م���ص��د َر ال �ع��داء ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة راج� � ٌع لأ��س�ب��ابٍ
داخلية ذات �صل ٍة برتكيبة احلقل ال�سيا�سي يف ال��دول العربية-
الإ�سالمية التي تهيمِ نُ عليها حكومات ا�ستبدادية ،تته ُم �أمريكا
ب��دع�ه�م��ا ��ض��د ���شُ �ع��و ِب�ه��ا ،الأم ��ر ال ��ذي �أدَّى بطبيعة احل ��ال �إىل
الت�شكيك يف النوايا الأمريكية قاطب ًة واملقاطعة اجلريئة للفكر
الليربايل ب�إتهام ِه بالعداء للم�سلمني.
ي��ؤ ّك� ُد الكاتب املوريتاين عبداهلل ال�سيد ول��د �أب��اه يف مقالت ِه
املعنونة «اخلطاب الإ�صالحي اجلديد  :اخللفيات اال�سرتاتيجية
والإ� �ش �ك��االت ال�ن�ظ��ري��ة» ب� ��أنَّ ��ض�م��ان م�صالح ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة يف املنطقة  -ال���ش��رق الأو� �س��ط  -م��ره��ونٌ بت�شجيع
�إ�صالحاتٍ دميوقراطي ٍة حقيقية يف العامل العربي-الإ�سالمي،
وهكذا �أ�صب َح مطلب الإ�صالح الثقايف وال�سيا�سي حج َر الزاوية
يف العالقات الأمريكية مع بلدان ال�شرق الأو�سط ،حيثُ
انعك�س
َ
حوا ُر الإ�صالح بقو ٍة يف الأدبيات ال�سيا�سية والفكرية العربية -
الإ�سالمية وفق اجتاهاتٍ متباينة وردات فعلٍ مت�ضاربة.
�شك في ِه �أنَّ ال�شرق الأو�سط ي�شه ُد اليوم وفاقاً تاريخياً
مما ال َّ
و ّ
ب�ين ِق��وى ال�غ��رب م��ع ق��وى امل�شرق ال�ع��رب��ي ،ك��االت�ف��اقِ الإي ��راين
مع الواليات املتحدة وال��دول العظمى ،وال �س َيم �أنَّ اتفاقاً كهذا
�سي�سه ُم يف ت�شجيع الإ�صالحات الدميقراطية على �صعيدٍ حملي
و�إقليمي ،ويفت ُح �أب��واب�اً وا�سعة ملناق�شاتٍ ثنائية بني الدولتني،
الأمر الذي يح ّت ُم ا�ستبدال اخلطابات التكفريية والعدائية من
ٍ
حليف مماثل يف منطقة ال�شرق الأو�سط على
اجلانبني وب��روز
غرار الكيان ال�صهيوين ،و�سي�سه ُم ذلك الأمر كثرياً يف بلورة روح
التفاهم بني الدول التي انتهجت غطا ًء علمانياً و�سطياً و�أخرى
ي�سارياَ مع الإمرباطورية الفار�سية التي هي الأخ��رى انتهجت

دوراً �إ�سالمياً متطرفاً ومنعز ًال عن الأمة العربية والإ�سالمية.
ولل�شروع يف مقاربات الإ�صالح ،وقب َل الوقوف على �أجند ِت ِه
ورهاناتهُِ ّ ،
يتعي التنبيه �إىل مفهومني �سادا الأدبيات العربية
خالل القرن املا�ضي :
�أول� ُه�م��ا  :مفهوم «ال�ت�م��دن» ال��ذي هي َمن ب�شكلٍ ُملفت على
اخل �ط ��اب ال�ن�ه���ض��وي يف ح�ق�ب�ت� ِه الأوىل يف م ��ؤل �ف ��اتٍ ع��دي��دة
للطهطاوي وخ�ير ال��دي��ن التون�سي والأف�غ��اين وحممد عبده
وال �ت��ي ُع�ن�ي��تْ بتغيري امل�ف�ه��وم ال���س��ائ��د ل�ل�ت�م��دن �إىل مفهوم ِه
احل ��ايل ال ��ذي ُيعنى مبنظومة التنوير ومب��ا ت�ق��وم علي ِه من
قيم التقدم والعقلنة واحلرية والتحديث الثقايف وامل�ؤ�س�سي،
وثانيهما :مفهوم «الثورة» الذي �ساد يف الأدبيات الأيديولوجية
اخل�صو�ص مع
العربية بع َد احل��رب العاملية الثانية على وج� ِه
ُ
ال�ت�ي��اري��ن ال�ق��وم��ي وال�ي���س��اري ،وال ��ذي ق��ام ب ��إع�لان القطيعة
ال�ك��ام�ل��ة وال���ش��ام�ل��ة وال�ق�ل��ب اجل ��ذري لإع ��ادة ب�ن��اء ف�ك��ر ال ّأم ��ة
وت�ع��دي��ل �أو��ض��اع�ه��ا ب�ن��ا ًء ع�ل��ى املُ��رت �ك��زات ال�ي���س��اري��ة والقومية
ال���س��ائ��دة يف ذل��ك ال��وق��ت ،وال�ت��ي �شملت ال� ِف�ئ��ات الرئي�سية يف
امل�ج�ت�م��ع ك��ال�ن�خ�ب��وي��ة وامل�ت�ع�ل�م�ين واحل�ق��وق�ي�ين وال�سيا�سيني
وكذلك الطبقات ال ُعمالية الأخرى.
يذك ُر التاريخ العديد من املقاربات الإ�صالحية والتي تتمايز
بح�سب مرجعيتها وم�صادرها ،و�أبرزها ثالث:
امل�ق��ارب��ة الأم��ري�ك�ي��ة ال�ت��ي ق� ّدم�ه��ا الرئي�س الأم��ري�ك��ي بو�ش
يف منا�سبات متتالية قبل �أن تتحول �إىل م �ب��ادرة دول�ي��ة بعد

اعتمادها م��ن جمموعة ال��دول الثماين ال�صناعية ،وتت�أ�س�س
هذه املقاربة على خلفي ٍة فكرية وا�سرتاتيجية مزدوجة.
املقاربة العربية -العربية والتي ت��و ّزع��ت �إىل اجت��ا ٍه ر�سمي
عربت عن ُه وثيقة الإ�صالح ال�صادرة يف قمة تون�س والتي تبنّت
�أهدافاً ومبادئ مرجعية ت�ؤط ُر مل�شروع الإ�صالح ولكن من دون
حتديد لآالليات و�سبل تنفيذهِ ،ومع تركِ م�ساح ٍة وا�سعة للدول
العربية يف الإ�صالح الداخلي ،والتي انتهت بت�أجيل ح�سم ملف
�إ��ص�لاح النظام الإقليمي العربي �إىل القمم القادمة ،واجت��ا ٍه
�آخ��ر �شعبي ع ّ�برت عنه ع��دة م �ب��ادرات رعتها منظمات مدنية
وال ��ذي انعك�س ليت�شكل على هيئة وث��ائ��قٍ � �ص��ادرة م��ن ن��دوات
عوا�صم عربية ،وه��ي الأخ��رى ال تخر ُج
مميزة ُعقدت يف ع��د ِة
ٍ
من �أهداف االجتاه الر�سمي ومطالباتٍ يف الإ�صالح ال�سيا�سي
وامل�ؤ�س�سي ال�شامل.
املقاربة الفكرية ال�ساعية لت�أطري م�شروع الإ�صالح بالرتكيز
على اجل��ان��ب ال��دي�ن��ي وال�ث�ق��ايف ،وال�ت��ي ظ�ه��رت ب�شكل الف��ت يف
ك�ت��اب��ات ع��دي��دة � �ص��درت ل���س�ن��وات م��ن �أق �ل�ا ٍم ع��رب�ي��ة و�أج�ن�ب�ي��ة،
ت�ت�م�ح��ور يف ع�م��وم�ه��ا ح ��و َل ه ��دم م�ستنقع امل �ع��وق��ات الفكرية
ُ
تهدف �إىل م� ّد ُج�سور
والثقافية واملقاربات الإ�صالحية التي
التفاهم الإقليمي والدويل ابتدا ًء من جتديد اخلطاب الديني
وانتها ًء بالإ�صالح الفكري وال�سيا�سي .
ري
لطاملا كانت قطيعة القارئ العربي للأدبيات املوروثة غ َ
أ�س�س ومعايري ،فعلى الرغم من التحديات التي
ممنهج ٍة وبال � ٍ
واجهت كِبار الكتّاب العرب يف اجلانب ال�سيا�سي واحل��ري��ات ؛
� ّإل �أن رفاعة الطهطاوي مل يكن غائباً يف اجلانب الإ�صالحي
ال�سيا�سي ،حيثُ يف ّن ُد كتابه «تخلي�ص الأبريز» ال�صادر يف عام
ف�س َر احلرية ب�أنها مبد�أ العدالة ،وتوحيد ِه بني
1834م ،والذي ّ
معيار احلرية يف دالالت ِه الليربالية احلديثة ومقولة العدالة
يف املرجعية الإ�سالمية.
ب�ي�دَ �أنَّ الإ� �ص�ل�اح يف ال���س��اح��ة ال�ع��رب�ي��ة ق��د ي��واج��ه يف �أوىل
م�سريت ِه خما�ضاً ع�سرياً يف الإجابة على �شكل الإ�صالح و�إطاره:
فما هو �سقف هذا الإ�صالح ،وهل هو �شامل يتجاوز نظام احلكم
واحلريات العامة لي�شم َل بذلك هياكل الدول ِة وبنياتها املركزية
وتركيبة املجتمع املدين و�أر�ضيت ِه االقت�صادية والثقافية� ،أم �أ ّن ُه
ال يتعدى الأدبيات والتنظري الفكري بحيث ال يتعدى مفهوم ُه
�إىل �أبعد من احلالة الدميوقراطية والتعددية؟
bassam.alkalbani@aiesec.net
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قراءة موجزة في مشكلة العنف في المجتمعات الحديثة
عبد اهلل ال�شحي

يتحدّث الكاتب والباحث املغربي حممد القا�ضي يف مقالته مبجلة الت�سامح التي حملت عنوان»مظاهر العنف يف املجتمع املعا�صر» عن ظاهرة
العنف وتواجدها يف املجتمعات املعا�صرة ،ويطرح تعريفا للعنف ،ويق�سم العنف �إىل �أنواع ويناق�ش بع�ض الأ�سباب الدافعة �إليه ،ثم يحاول رد بع�ض
االتهامات حول كون الإ�سالم ديانة تدعو للعنف ،بل يعمل على �إثبات عك�س ذلك.
ميكنني القول � ّإن من املُ�س ّلم به �أن العنف مل يكف عن االرتباط باملجتمعات الب�شرية ال يف املا�ضي وال يف احلا�ضر ،ال يف زمن احلجارة والطني وال
يف زمن الآلة والتقنية احلديثة .حيث مع كل التقدم يف خمتلف املجاالت�-أو ما نفرت�ض �أنه تقدم على الأقل -ظل العنف يحتل م�ساحة وا�سعة من
�سمات التجمعات واملجتمعات الب�شرية ،فقد كان العنف هو احلل واخليار الأكيد والأقوى حل�سم �أي خالف بني الب�شر �أفرادًا وجماعات.
ال توجد مبالغة ح�سب ت�صوري يف القول ب�أنّه ال يوجد
جم�ت�م��ع م��ن امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ب���ش��ري��ة ك ��ان ي�خ�ل��و م��ن ال�ع�ن��ف،
ميا
�سواء داخل الأ�سرة �أو على م�ستوى القبيلة والدولة قد ً
وح��دي �ث �اً مب�خ�ت�ل��ف �أ� �ش �ك��ال��ه ال �ت��ي ق��د ت �ت�راوح ب�ين الإي� ��ذاء
نف�سياً وم��ادي �اً �إىل ح��د القتل وم��ن �إي ��ذاء الب�شر لبع�ضهم
�إىل �إيذائهم احليوانات ،بيد �أن بع�ض �أ�شكال العنف تعترب
مقبولة داخل جمتمعات حم��ددة ،كم�صارعة الثريان مثالً،
مع وجود املنظمات التي تعار�ض ذلك �إال �أنه ميار�س وب�شكل
علني ومنظم �أي�ضاً!!
معلوما بال�شكل الأك�ي��د م��ا �إذا ك��ان العنف
ق��د ال يكون
ً
ه��و ط�ب��ع الإن���س��ان و�أ��ص�ل��ه �أم جم��رد ح��ال��ة ع��اب��رة لعلة م��ا؛
فالذين ميار�سون العنف كثريون بقدر الذين ال ميار�سونه،
هذا بالطبع �إذا ق�صدنا بالعنف ذلك الذي ميار�سه �شخ�ص
�أو جماعة �ضد �شخ�ص �أو جماعة �أخ��رى من �أج��ل م�صلحة
أي�ضا التعريف العام للعنف ال��ذي ي�شمل
�شخ�صية .هناك � ً
على �سبيل املثال �ضرب الأب البنه ت�أدي ًبا له ،فهذا عنف يقوم
به اجلميع ورمبا يكون �سمة يف الإن�سان.
عموما يت�أثر بعوامل قد تهيجه �أو تثبطه ،حتدث
العنف
ً
الكاتب عن التلفزيون ك�أحد العوامل الأ�سا�سية يف متكني
خ�صو�صا الأطفال فهم يتعر�ضون لكم
العنف داخل الأ�سرة،
ً
ه��ائ��ل م��ن م�شاهد العنف وال��دم��اء ،مم��ا ي�ترك فيهم �آث��ارا
نف�سية ورغ�ب��ة ك��ام�ن��ة ورمب ��ا ال ��ش�ع��وري��ة يف ه��ذا ال�ن��وع من
أي�ضا �ألعاب الفيديو بالطبع ،لأنها تتجاوز
املمار�سات .هناك � ً
جمرد م�شاهدة العنف �إىل الدعوة ملمار�سته واالنخراط به
ول��و ب�شكل تخيلي ،وتعطي الطفل �شعوراً زائ�ف�اً بالبطولة
ووه �م��ا ب� ��أن مم��ار��س��ة ال�ع�ن��ف ��ش��يء �صحيح وط�ب�ي�ع��ي� .أح��د
احل�ل��ول امل�ف�ي��دة ل�ه��ذه امل�شكلة يتمثل يف م��راق�ب��ة البالغني
للمحتوى امل �ق��دم ل�ل�أط �ف��ال ،م��ع اخ�ت�ي��ار امل�ح�ت��وى ال�ه��ادف
واملنا�سب ،ويوجد على م�ستوى الوطن العربي جمموعة من
قنوات الأط�ف��ال املنا�سبة ج��داً� ،إ�ضافة للبحث عن الألعاب
امل�صممة خ�ص�صياً للأطفال.
هناك �أي�ضاً العامل الأيديولوجي وهو من وجهة نظري
�أق� ��وى م��ن ��س��اب�ق��ه ،ب��ل رمب ��ا ه��و الأق � ��وى �إط�ل�اق� �اً ،ف��ال��ذي

ميار�س العنف حتت ت�سويغ �أيديولوجي ميار�سه غالباً مع
�شعور بالطم�أنينة على �أنه اخليار ال�سليم وال�صحيح ،فال
مكان لالحتماالت الأخ ��رى لديه وال جم��ال للتفاهم ،مما
يفاقم امل�شكلة نف�سها ،وال يوجد �أ�سو�أ من ت�صارع اثنتني من
الأيديولوجيات التي يناق�ض �إحداها الأخرى .والتاريخ خري
�شاهد على هذا النوع من العنف ،فالأيديولوجيات الدينية
م�ث� ً
لا ق��د �أ� �س��يء ا�ستخدامها مم��ا جعلها تت�سبب يف دوام��ة
كبرية من العنف حتت �شعار ن�شر اخل�ير .ميكن القول ب�أن
تعزيز القيم الإن�سانية كاحلرية واحرتام املختلف وامل�ساواة
بني الب�شر وجعلها معيا ًرا لعمل الإيديولوجيا �سوف ي�ساهم
يف تخفيف ال�ع�ن��ف ال �� �ص��ادر م�ن�ه��ا ،م��ع اع �ت�رايف ال�شخ�صي
ب�صعوبة تنفيذ هذا احلل عمل ًيا� ،إذ �إنّ بع�ض الأيديولوجيات
أ�سا�سا.
تناق�ض بع�ض هذه القيم � ً
ي�ضيف ال�ك��ات��ب ال�ع��ام��ل ال�سيا�سي �إىل ال�ق��ائ�م��ة ،هناك
��ص��راع��ات ال نهاية لها ب�ين ال�ت�ي��ارات والأح� ��زاب ال�سيا�سية
حول العامل ،ففي ال��دول الدميوقراطية تتم معاجلة تلك
اخلالفات بطرق خا�صة تتميز ب�أنّها �سلمية �آمنة -يف �أغلب
الأح� ��وال ع�ل��ى الأق� ��ل ،-ب�ي��د �أن ه�ن��اك دو ًال �أخ ��رى تتحارب
الأحزاب ال�سيا�سية فيها من �أجل ال�سلطة وفر�ض هيمنتها.
ه ��ذه ال �� �ص ��راع ��ات ال �ت ��ي م ��زق ��ت جم �ت �م �ع��ات ب ��أ� �س��ره��ا ت�ك��ون
مرتافقة يف كثري من الأحيان مع �أيديولوجيا ما.
�إنّ ال�شعوب املقهورة من قبل حكوماتها متتلك القابلية
لعمل ث��ورة عنيفة �ضد حكوماتها ،ث��ورة كالثورة الفرن�سية
يف غاية العنف ،وق��د حت��دث الكاتب عن ه��ذه الفكرة مبينًا
�أنّ ال�شعوب غري م�ستعدة للبقاء يف حالة الظلم �إىل الأبد.
بالطبع ف ��إنّ تلك احل�ك��وم��ات ل��ن تقف مكتوفة الأي ��دي بل
�سوف تدافع عن ال�سلطة واحلكم ب�شرا�سة م�ستخدمة كل
�أ�شكال العنف املمكنة ،كالقتل والتعذيب وتدمري املمتلكات.
لعلنا حتدثنا م�سبقاً عن عالقة الأيديولوجيا بالعنف،
الكاتب يتهم الغرب بامتالكه بل �صناعته ل�صورة م�شوهة
عن العرب وامل�سلمني تقول ب�أنّهم �أ�صحاب الإرهاب والعنف،
وقد و�ضحت �سابقاً �أ ّن��ه قد ح�صل ا�ستغالل للأيديولوجيا
الدينية ل�صناعة بيئة فكرية منا�سبة لكل املمار�سات العنيفة.

لكني �أرى �أن الغرب ال ي�صنع تلك ال�صورة ب�سوء نية ،بل هو
فقط ير�سمها كما يو�ضح �أ�صحابها ،فهناك جماعات تل�صق
نف�سها بالإ�سالم ت�ستحل دم��اء امل�سلمني ،مبعنى �أن هناك
م�سلمني مي��ار��س��ون ال�ع�ن��ف ��ض��د م�سلمني �آخ��ري��ن ،فكيف
نُريد من الغرب �أن ي�صورنا بعد ذلك؟.
مت ت�أويلها ب�شكل يخدم
�إنّ الن�صو�ص الدينية �إذا ما ّ
القيم الإن�سانية احلديثة ،ميكن له تقلي�ص م�ساحة العنف
امل�ن���س��وب ل�ل�إ� �س�لام ،وه ��ذا ع�م��ل لي�س ب��ال���س�ه��ل ،ح�ي��ث �إنّ
بع�ض القيم احلديثة تعار�ض الت�صور التقليدي للإ�سالم،
فالكافر لي�س كامل�سلم� ،أي �أن هناك �إن�سانا �أعلى منزلة من
�إن���س��ان �آخ��ر لي�س على ال�صعيد الغيبي واحل���س��اب الإلهي
يف الآخ� ��رة ف�ق��ط ،ب��ل ع�ل��ى ال�صعيد ال��دن�ي��وي وامل�م��ار��س��ات
اليومية ،وهذا بحد ذاته قد �أ�صبح يف �أحيان كثرية م�سوغاً
للعنف �ضد الآخر.
هكذا ف��إنّ العنف لي�س بال�شيء املمكن جتاهله ،خا�صة
و�أن عوامل �إ�شعاله وتفعليه موجودة يف كل جمتمع و�أ�سرة
تقري ًبا ،ثم �إن مواجهة العنف بالعنف لن يحل �شيئًا ،كما
�أن �إلغاء �أ�سباب العنف متاماً غري ممكن على �أرجح تقدير،
لكن التحكم بتلك العوامل وتوجيهها ميكن �أن يخفف من
وط�أته يف هذا العامل.
deeko123@hotmail.com
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العالم العربي واإلسالمي بين الخوف واإلصالح
عبد اهلل العلوي

� ّإن ق�ضية الإ�صالح يف العامل العربي والإ�سالمي يف الع�صر احلديث هي ق�ضية ت�ؤرق الكثري من املفكرين العرب واملفكرين الإ�سالميني ،ورمبا
هي من الق�ضايا التي يجب احلديث عنها ب�شفافية مفرطة ،والت�صريح فيها جائز مباح ،ل ّأن املجتمع العربي والإ�سالمي �أ�صبح يحتاج �إىل �إ�صالح
يف كيانه وتركيبته ،والفكر الذي ينبني عليه ،والتقهقر الذي �ضرب التطور يف الوطن العربي والإ�سالمي ،هذه هي الفكرة التي �أراد ر�ضوان
ال�سيد يف مقاله مبجلة الت�سامح «الإ�صالح وامل�صاحلة� :س�ؤال النهو�ض و�س�ؤال الأولويات» �أن ي�شرحها.
ُي �ع��اين ال �ع��امل ال�ع��رب��ي والإ� �س�لام��ي يف ال�ع���ص��ور امل�ت�ق��دم��ة م��ن م�شكلة
اخل ��وف ،اخل��وف م��ن �أي �شيء ي��أت��ي م��ن الآخ ��ر� ،أي �اً ك��ان ه��ذا الآخ ��ر �سواء
م��ن امل�شرق �أو م��ن امل�غ��رب ،وه��ذا يجعله يف غنى كبري ع��ن التطلع مل��ا عند
الآخ��ر ،فتخمر فكرة احل��روب ال�صليبية يف �أذه��ان امل�سلمني ب��ات يجعلهم
ال يثقون مب��ا ي��أت��ي م��ن عندهم ،وه��ذا �أم��ر ميكن �أن نقول �إ ّن�ه��م ُي�ع��ذرون
فيه ،يف املقابل نقول ب�أ ّنهم يالمون عليه ،فالعذر يكمن يف الرتاكمات التي
حملتها احل�م�لات ال�صليبية ،ث��م م��ن االح�ت�لاالت الغربية التي �سيطرت
على الأوط��ان العربية والإ�سالمية ،ثم تبعها عملية االنتدابات ،وما �آلت
�إليه من قتل للم�سلمني والعرب ،مما جعلهم يكرهون هذه الأوط��ان وما
ي�أتي منها من كل النواحي ،حتى خرجت يف تلك الفرتة وما زالت مُ�سميات
�أمثال الغزو الفكري ،واال�ست�شراق وغريها من الألفاظ ،وهذه يف احلقيقة
هي خطة موجودة يف �أذه��ان املحاربني ،حتى قيل �إ ّن الغرب مل ي�ستطع �أن
يُدمر الوطن العربي �إال من خالل فكره وعاداته و�أخالقه� ،أما اللوم فعلى
عدم مقدرة العامل العربي والإ�سالمي على �أدجلة هذا الفكر ،بحيث ي�أخذ
منه املفيد ويرتك العفن على جانب ،ثم �ضياع املربي الديني الروحي هو
يف ح��د ذات��ه �سبب كبري يف بقاء ه��ذه امل�شكلة ،وم��ن الأ��س�ب��اب املهمة غياب
دور امل�ؤ�س�سات التعليمية احلقيقي ،وكل ذلك ينبي على رغبة احلكومات
يف التغيري يف فكر �شعبها ،وتطويره ،فامل�شكلة ال ميكن �أن نحلها من طرف
واح ��د ،فاحلكومة وال�ف��رد واملجتمع وامل�ؤ�س�سة التعليمية كلهم يجب �أن
يتعاونوا من �أجل الق�ضاء على هذه امل�شكلة.
وهناك دعوى ب�أن االختالف هو �سبب مبا�شر يف الظالم الذي يخيم على
العرب عامة وعلى امل�سلمني خا�صة ،فالعامل العربي والإ�سالمي يعاين من
االختالف املتوا�صل �سواء يف الإ�سالم ذاته �أو يف الديانات عامة ،فيوجد يف
الوطن العربي امل�سلمني وامل�سحيني واليهود ،ويوجد يف الإ�سالم مذاهب
ُم�ت�ع��ددة ،ف�ه�ن��اك ال�سنة وينق�سمون �إىل �أرب �ع��ة م��ذاه��ب ،وه�ن��اك ال�شيعة
وينق�سمون �إىل اثني ع�شر مذهبًا يلقبون باالثني ع�شرية ،وهناك الإبا�ضية،
وهذا االختالف كان الأوىل به �أن يجعلنا نبدع ال �أن يجعلنا نتقهقر للوراء،
فال�صني وحدها جند فيها من الأدي��ان واملذاهب والأف�ك��ار ما ال ي�ستطيع
ال�شخ�ص عدها ،يف املقابل مل جند هناك اقتتاال وال ت�صادمًا يف الفكر ،فكل
�شخ�ص يعي�ش وفق ما يُريد ويفكر وفق ما يعتقد� ،شريطة �أال ي�ضر الآخر
بفكره وديانته ،فحريته الدينية والفكرية مكفولة يف القوانني والد�ساتري،
وفوق هذا االختالف مل ن�سمع �أن هناك تقاتال بني الأطراف املختلفة.
يف احل �ق �ي �ق��ة ال ي ��وج ��د اخ �ت�ل�اف يف ال ��وط ��ن ال �ع ��رب ��ي ب�ي�ن ال �ط��وائ��ف
الإ�سالمية مبعنى ذلك االختالف احلقيقي ،ولو جئنا لأوجه التوافق بني
امل��ذاه��ب الإ�سالمية لوجدناها متفقة يف نواحي الأ�سا�س ال��ذي ق��ام عليه
الإ��س�لام ،فكلهم يعبدون ر ًب��ا واح �دًا ،وكلهم ي�ق��ر�أون كتابًا واح �دًا ،وكلهم
ي�ؤمنون بنبوة النبي امل�صطفى حممد ،وكلهم يفعلون نف�س احلركات يف
ال�صالة ،با�ستثناء القليل منها ،وكلهم يريدون ر�ضا ربهم ،وكلهم يوقنون

ب ��أ ّن هناك جنة وهناك ن��ارا ،فاالختالف يف بع�ض الأم��ور الب�سيطة التي
ميكن جهلها ،والإ�سالم انبنى على �أركان ،والإميان انبنى على �أركان وكل
الطوائف متفقة على تطبيقها ،فقط هناك اختالفات يف بع�ض الفرعيات
التي ُتعترب مكملة للدين ،فامل�شكلة هنا �أ ّن امل�سلمني �أنف�سهم ال يهتمون
بالتوافق فيما بينهم بل يهتمون باالختالف فقط.
من امل�ستحيل املح�ض الق�ضاء على االختالف ،فاالختالف �أمر طبيعي
بني بني اجلن�س الب�شري ،فال ميكن �أن يتفق كل الب�شر على فكرة معينة،
بل االختالف �أم��ر �إن�ساين فطري ،وه��ذا ما ن�ص عليه ال�ق��ر�آن الكرمي يف
ِين �أُ ْخرِجُ وا مِ ن ِديَارِهِ م ِب َغ ْ ِي حَ ٍّق �إِ َّل �أَن َي ُقو ُلوا َر ُّب َنا َّ ُ
قوله تعاىل« :ا َّلذ َ
الل
الل ال َّنا�سَ َبع َْ�ضهُم ِب َبع ٍْ�ض َّل ُه ِّدم َْت �صَ وَامِ ُع َو ِب� َي� ٌع وَ�صَ لَو ٌَات
* َو َل �و َْل َد ْف� ُع َّ ِ
الل َك� ِث�يرًا َو َليَن�صُ َر َّن َّ ُ
الل َم��ن يَن�صُ ُر ُه * ِ�إ َّن
َومَ�سَ اجِ ُد ُي� ْذ َك� ُر فِيهَا ا�سْ ُم َّ ِ
*
َّ َ
الل َل� َق� ِويٌّ َع� ِزي� ٌز» (��س��ورة احل��ج  ،)40ولكن يف املقابل يجب �أال يكون هذا
االختالف تناحرا.
لقد فعل اختالف املذاهب يف الوطن العربي الأفاعيل ،ف�أ�صبح التقاتل
فيما بينهم وتكفري بع�ضهم البع�ض �أم � ًرا طبيعيًا ج�دًا ،و�سقطت الثقة
فيما بينهم ،وال ميكن القول ب�أن االختالف املذهبي مبعزل عن امل�شاكل
يف امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة والإ��س�لام�ي��ة ب��ل ه��و ل��ب امل�شكلة يف ت ��أخ��ر ال��وط��ن
العربي ،و�أب��رز مثال على ذل��ك هو تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق
وال�شام امللقبة بداع�ش ،والتفجريات التي وقعت يف ال�سعودية والكويت
وتركيا وم�صر والبحرين ،والتخطيط يف كل الأوط��ان العربية من �أجل
ق�ضية واح��دة هي ق�ضية االختالف ،وكل طائفة ترى �أنها على �صواب،
وغريها على باطل� ،أي �إم��ا �أن تكون معي �أو تكون مع غ�يري ف�أقتلك،
وهي ذاتها امل�شكلة التي كانت �أوروبا تعاين منها يف الع�صور الو�سطى �أو

ع�صور الظالم.
ً
ويُعد الرتاث طرفا �أو �سببًا من الأ�سباب التي ال ميكن اختفا�ؤها عن
ال�ساحة ،فجل الأفكار التي يعتنقها التكفرييون واملجاهدون يف الوطن
العربي هي �أفكار مت �أخذها من الرتاث الديني ،وهم هنا مطبقون لها،
وعموم القول �إ ّن الرتاث لي�س �شي ًئا مقد�سً ا بل هو كالم ب�شر ميكن �أخذه
ورده ،ولكل دولة زمان ورجال ،فما ي�صلح يف تلك احلقبة الزمنية قد ال
ي�صلح يف هذه الفرتة ،فيمكن �صياغة ال�تراث وميكن نقده ،فالتجديد
والتغيري ال يعني �أن نن�سف �أعمال ال�سابقني لأ ّن الإ�سالم هو ر�سالة عاملية
متجددة غري جامدة.
والإ�صالح يف املجتمع العربي يعتمد على الدولة التي متثل ال�سلطة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وامل�ج�ت�م��ع ال ��ذي ي��رب��ي الأج �ي ��ال وف ��ق امل�ع�ط�ي��ات الإن���س��ان�ي��ة
والروحية والدينية ،والدين الذي يقوم على عالقة بني الإن�سان وربه،
وال ميكن اال�ستغناء ع��ن بع�ضها .عليه ،يجب �أن يفقه ال�سيا�سيون �أن
ال��دي��ن ه��و ك�ي��ان اجتماعي ال ميكن �أن ُت�غ�يره ال�سيا�سات ،ف��دوره��م هو
دور احت�ضان فكر ال احت�ضان قتل ،فالنزاع احلا�صل يف ال��دول العربية
هو �صراع بني الدين والدولة ،فالإ�سالم يريد �أن يقيم دولة �إ�سالمية،
والدولة ال تريد ه��ذا ،نظ ًرا للتجارب التاريخية يف �سيطرة الدين على
الدولة ومثلها �سيطرة الكني�سة على احلكم يف فرن�سا ،ومثلها �سيطرة
الإ�سالميني على احلكم يف اجلزائر ،منها �أخذ امل�سلمون على عاتقهم �أن
ينقذوا الإ�سالم من الدول ،وهذا مما جعل العمليات الإرهابية يف الوطن
العربي ت�ست�شري ب�شكل كبري ،فالتفاهم ب�ين ال��دول��ة وال��دي��ن ه��و مبد�أ
يجعل املنطقة يف ا�ستقرار ،وال نن�سى دور امل�ؤ�س�سات الدينية كامل�ساجد
ومدار�س حتفيظ القر�آن ،وغريها ،لإ�شعال الكوامن املوجودة يف دواخل
ال�شباب امل�سلم ،ال بالتحري�ض والتكفري و�إمن ��ا ب��الإ��ص�لاح واال��س�ت�ن��ارة
والتجديد لإخراج الإ�سالم بال�صورة التي انبنى عليها.
وكي يخرج العامل العربي والإ�سالمي مما هو عليه الآن ال بد �أن يقتنع
بامل�شاركة الفاعلة بني الطوائف املختلفة يف املجاالت كلها الفكرية والعلمية
والثقافية واملجتمعية ،وال تكون امل�شاركة فقط يف دولة واح��دة �أو جمتمع
واح ��د ب��ل م��ن خ�لال اال��س�ت�ق�ط��اب م��ن املجتمعات الأخ ��رى ،والإ� �س�ل�ام له
جت��ارب يف تاريخه �أهمها هي �صحيفة املدينة واتفاقية اخلليفة عمر بن
اخلطاب مع �أ�ساقفة م�صر ،فيجب �أن تكون للأمة الإ�سالمية �شخ�صية
م�ستقلة يف كيانها ،وبناء هذا الكيان ال يكون بالتطرف ،وال يكون يف املقابل
بالتبعية ،و�إمن ��ا ب��ال��و��س��ط يف التطبيق احلقيقي مل�ب��ادئ ال��دي��ن ،ف ��أوروب��ا
قامت على �أنقا�ض �أمم �سابقة ،وغالب ذلك على �أنقا�ض الأمة الإ�سالمية
يف نه�ضتها وقوتها ،فالعمل والعطاء ه��و طريق مهم م��ن �أج��ل النهو�ض
والتجديد والإ�صالح يف املجتمعات العربية والإ�سالمية.
abdlla1991@gmail.com
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من يمنح الريح الهوية؟
عبد اهلل املقبايل

«من مينح الريح الهوية؟ � ّإن الأر�ض هنا كروية فلي�س لديك الآن هو ّية» ..هذه الكلمات املعربة لل�شاعر ال�سوداين معز عمر بخيت ،هي الأبلغ
والأقدر على و�صف حالة الت�شظي التي تعي�شها الهوية امل�سيح ّية العربية .واحلديث عن الهوية امل�سيح ّية يف �شقه التاريخي لي�س خمتزال يف
البحث عن قوة انتماء امل�سيحيني العرب ،هل هم �أقرب للعروبة �أم لإخوة لهم يف الدين؟ ل ّأن الباحث التون�سي عز الدين عناية ،يف درا�سة له بعنوان
(امل�سيح ّية العرب ّيةّ :
ت�شظي الهو ّية وم�ستخل�صات الوعي التاريخي) يف جملة الت�سامح ،يرى ارتباطا وثيقا بني العربية وامل�سيحية اخلال�صة
«الن�صرانية» باعتبار امل�سيحية جتربة روحية �شرقية ن�ش�أت وترعرت يف �أح�ضان العربية الف�صحى ،و»القدمية» .بنى عز الدين عناية درا�سته على
تقوي�ض �أفكار منطية �سائدة يف املجتمعني العربي والغربي على حد �سواء ،تتعلق بامل�سيحية العربية ،باعتبارها جزءًا ال ميكن �إغفاله من احل�ضارة
العربية والإ�سالم ّية كذلك ،و�أقول الإ�سالم ّية ل ّأن الباحث �شمل بدرا�سته بع�ض الأحداث التاريخية �إ ّبان �سيطرة العثمانيني على املنطقة العرب ّية،
وكذلك لأ ّنه �سيتحدث عن امل�سيحيني من الأرمن والقرب�صيني.
احلديث عن امل�سيحية العربية يتطلب بطبيعة
احلال علما بالفيلولوجيا وتاريخ الأديان ،ومعرفة
باللغات ال�سامية .لكن م�صطلح اللغات ال�سامية ال
يروق عز الدين عناية ،فهو يراه �إحدى املغالطات
التاريخية� .إذ ي��زع��م �أ ّن الآرام �ي��ة �إح ��دى متثالت
ال�ع��رب�ي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا ل�ه�ج��ة م ��ن ل�ه�ج��ات ال�ع��رب�ي��ة
القدمية ،ويفند كلمة �سامية معتربا �إياها �أباطيل
علمية ال بد من كن�سها عن طريق تن�شيط فقه لغة
حملي.
وي�ن�ب��ه ال�ب��اح��ث �إىل م�غ��ال�ط��ة ت��اري�خ�ي��ة ك�برى،
يف ن �ظ��ره ،تتعلق ب��إق���ص��اء امل���س�ي��ح خ ��ارج �إم ��دادات ��ه
العربية ،و�إحلاقه باحل�ضارة اليهودية ،في�شري �إىل
م�صادر تاريخية تعترب امل�سيح عربيا واحلواريني
�أي�ضا ،بينما العرب �أحق بهم .ويُرجع ال�سبب يف ذلك
�إىل حالة الت�شرذم العربية يف فرتة ن�ش�أة امل�سيحية
الأوىل ال �ت��ي �أدت ب ��دوره ��ا �إىل �إن �ح �� �س��ار ال��دي��ان��ة
اجل��دي��دة يف إ�ط��ار الآرام �ي��ة ،دون التو�سع يف حلقة
اللغة الأم (العربية) ،وهنا يجدر التنبيه �إىل ما
متت الإ�شارة �إليه �سابقا حول فكرة انتماء الآرامية
�إىل العربية .وي�ست�شهد الكاتب مبا �أورده امل�ست�شرق
الأمل ��اين غ��راف  -Graf-يف م�ؤ ّلفه «ت��اري��خ الأدب
امل�سيحي العربي» ب��أن نه�ضة امل�سيحية احلقيقية،
كانت مع عودتها للمهد �أي العربية ،الذي جت ّلى عرب
�إجن��از �أل��وف الكتب ،التي مل تن�شر ،والتي و�ضعها
�أق �ب ��اط و� �س��ري��ان ون �� �س��اط��رة وم ��وارن ��ة ب��ال�ع��رب�ي��ة.
وينوه الدار�س �إىل دخول امل�سيحية �إىل بالد العرب
حيث ي�شار �إىل متن�سكني يف اخليام ،وبع�ض العباد،
بينما ف�سر عدم قبول العرب للملكانية (امللكانية

هي �إحدى الطوائف الثالث القدمية يف امل�سيحية
وه��ي :امللكانية ،والن�سطورية ،واليعقوبية ،والآن
لدينا الكاثوليكية والأرثوذك�سية والربوت�ستانية،
وك��ان �أغ�ل��ب �أه��ل روم��ا يدينون باملذهب امللكاين)،
هو �أ ّن العرب خ�بروا التوحيد و�ألفوه مع �إبراهيم
و�إخناتون ومو�سى و�آريو�س وما كانت االنحرافات
عن التوحيد لتغريهم ،الأمر الذي �سهل دخول �أهل
م�صر وال���ش��ام يف الإ��س�لام فيما بعد .وم��ن �أ�سباب
رف�ضهم ل�ه��ا ك�م��ا ذك��ر ال�ك��ات��ب :لأن�ه��م ال ي��ري��دون
االن���ص�ي��اع ل�سلطة غ�ير ع��رب�ي��ة .وه�ن��ا ن�ستخل�ص
�أ ّن امل���س�ي�ح��ي ال �ع��رب��ي ظ��ل وف �ي��ا ل�ع��رق��ه وان�ت�م��ائ��ه
االجتماعي .وي�شفع كالمه مب��ا ذك��ره احل�سن بن
ط�لال يف ك�ت��اب��ه «امل�سيح ّية يف ال �ع��امل ال�ع��رب��ي» �إذ
عندما حدث االن�شقاق بني كني�ستي الق�سطنطينية
وروم ��ا ،ك��ان امل�سيحيون يف م�صر وال���ش��ام وال�ع��راق
واقعني حتت احلكم الإ�سالمي قرابة �أربعة قرون.
وبقي من بني ه�ؤالء امل�سيحيني امللكانيون وحدهم
يف م�صر وال���ش��ام م��وال�ين لبيزنطة ،وع�ل��ى عالقة
مو�صولة بها �سيا�سيا وكن�سيا ،كما كانوا من قبل.
�أ ّم� ��ا �أت �ب ��اع م��ذه��ب ال�ط�ب�ي�ع��ة ال ��واح ��دة (الأق �ب ��اط
واليعاقبة) ،وكذلك ال ّن�ساطرة يف ال�ع��راق ،فكانت
بيزنطة بالن�سبة �إليهم م�صدر ا�ضطهاد ال �أك�ثر.
ولذلك ر�أوا يف احلكم الإ�سالمي خال�صاً لهم من
ج��ور بيزنطة ،ف��أب��دوا ا�ستعدادا للتعاون معه منذ
البداية) انتهى كالمه .فالكاتب كان م�ؤمنا بانتماء
امل�سيحي لأر��ض��ه لذلك �أ�صبح مرحبا بكل م��ا من
�ش�أنه �أن يخل�صهم من �سلطة روم��ا حتى ول��و كان
�ضد �إخوتهم يف العقيدة.

هذا ال�صفاء مل يدم طويال يف نظر الكاتب ب�سبب
بع�ض املمار�سات التي قامت بها ال�سلطة ال�سيا�سية،
خ�صو�صا تلك التي متت �إبان فرتة حكم العثمانيني
لذلك ي�سوق للقارئ ما ذكره نقوال زي��ادة يف كتابه
امل���س�ي�ح�ي��ة وال� �ع ��رب�« :أح � ��د ف �� �ص��ول ت �ل��ك ال�ه��وي��ة
ال�شريدة ،املمار�سات التي متت يف التاريخ العثماين،
رهنت �ش ّقا من الكني�سة العربية للخارج ،ال تزال
ت�ب�ع��ات�ه��ا ج�ل� ّي��ة ،ف�ل�م��ا ح�ك��م ال��� ّ�س�ل�ط��ان ��س�ل�ي��م ب�لاد
ال�شام وم�صر ،اعتمد تنظيما غريبا مع ّ
الطوائف
امل���س�ي�ح�ي��ة .ج�ع��ل ال�ك�ن��ائ����س ال�ت��ي ت�ق�ب��ل بالطبيعة
ال� ��واح� ��دة حت ��ت ن �ف ��وذ اجل��اث �ل �ي��ق �أو ال �ب �ط��ري��رك
الأرم� �ن ��ي .ف �ك��ان الأق� �ب ��اط وال�ي�ع��اق�ب��ة وال ��� ّ�س��ري��ان
وال ّن�ساطرة حتت الغريغوريني وتابعني للبطريرك
الأرم �ن��ي� .أ ّم ��ا بطريركية �أنطاكية الأرثوذك�سية،
وم �ث �ل �ه��ا ب �ط��ري��رك �ي��ة ال �ق ��د���س ف �ك��ان �ت��ا حت ��ت ن�ف��وذ
بطريركية الق�سطنطينية .وك��ان من �أث��ر ه��ذا �أن
اغتنم البطريرك فر�صة الإم��رة فب�سط �سيطرته
ع�ل��ى ��س��وري��ا وف�ل���س�ط�ين� ،أي ع�ل��ى البطريركيتني
الأنطاكية واملقد�سية .ولكن اخلط�أ الذي تو ّلد عن
ال�سلطة الكهنوتية،
ذلك -وال��ذي خ ّلف ت�شوّها يف ّ
توا�صل حتى يومنا هذا» .واخلط�أ الذي ي�شري �إليه
ه��و ت��وىل ��س�دّة البطريركية املقد�س ّية جرمانو�س
اليوناين ،حيث خرجت �سلطة الكني�سة من �أي��دي
البطاركة املحليني العرب لتنتقل �إىل اليونانيني.
وخال�صة احلديث يف هذه الق�ضية :كاتب الدرا�سة
يطلب مراجعتني حموريتني:
الأوىل :ب�ش�أن دور أ�ب��اط��رة ال� ّروم��ان يف �صناعة
امل�سيح ّية ال�سائدة.

وال ّثانية :تتع ّلق مب�س�ألة تبديع امل�سيحية العربية
ال � ّن �� �س��اط��رة وك��ذل��ك امل ��وارن ��ة ��س��اب�ق��ا -م��ن ط��رفكني�سة غربية� ،ساعية لإر�ساء هيمنة م�سكونية على
تراث ال�س ّيد امل�سيح و�أتباعه .فالكاتب يرى حقيقة
مغيبة ف��ر��ض�ت�ه��ا ن�ظ��ري��ة ال �ت��اري��خ يكتبه ال�غ��ال��ب،
يجب احلذر منها واالنتباه ملغالطاتها .فا�ضطراب
ال�ع�لاق��ة م��ع روم��ا -ك�م��ا ي�ق��ول ال�ب��اح��ث« -مل ينته
ب��إك��راه قلب كنائ�س امل�شرق ،ل�لاع�تراف بهيمنتها
عليها ،بل �شرعت روما كما يرى الأب جورج خ�ضر،
مطران جبل لبنان لل ّروم الأرثوذك�س ،يف �إعادة بنية
الهوتية م�ستجدّة� ،أن�ش�أت مبوجبها كنائ�س تابعة
لها ،حتى ن�ش�أ من الآ�شوريني الكلدان الكاثوليك
يف ال �ع ��راق ،وم ��ن الأرث��وذك ����س ال � � ّروم ال�ك��اث��ول�ي��ك،
ومن الأرم��ن الأرثوذك�س الأرم��ن الكاثوليك ،ومن
ال�سريان الأرثوذك�س ال�سريان الكاثوليك».
ّ
ك ��ل ال �ع��وام��ل ال �ت��اري �خ �ي��ة ال���س��اب�ق��ة ب��الإ� �ض��اف��ة
لعوامل اجتماعية �أعقبت �سقوط الدولة العثمانية،
جعلت من املنطقة م�سرحا خ�صبا لل�صراع الطائفي
امل�سيحي ،وم��رك��زا لإع ��ادة تق�سيم ال� ��والءات .وقد
�أ�سهم التعليم يف نهاية القرن التا�سع ع�شر يف لعب
دور �آيدلوجي خدم الأغرا�ض ال�سيا�سية والنتيجة
�أن ال���ش��اب ال ��ذي ارت ��اد امل��دار���س الأم��ري�ك�ي��ة حت��ول
بالطبع �إىل معتمد �أم��ري�ك��ي� ،أم ��ا ط�لاب املدر�سة
الي�سوعية ��ص��اروا خ�ير ممثلني لفرن�سا ،وال�شاب
الذي نهل من معني املدار�س الرو�سية �أ�صبح رو�سي
الهوى .ج�بران انتبه لت�شظي الهوية ف�أ�شار �إليها
والواقع ما زال ي�صدقه ،فاملتتبع للأحداث املعا�صرة
يرى �أثر ذلك جليا على املعرتك ال�سيا�سي.
abdullah-maqbali@hotmail.com
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