العدد السابع عشر  :جمادى األولى 1437هـ  -فبراير 2016م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

األفق المفتوح :دعوة للتدبر واالجتهاد
االختالف وقبول اآلخر أساس التعايش بين األديان
البابوية في عهد بندكت السادس عشر
التنوير المعتدل :التعايش بين الدين والدولة
الرشدية والتأويل القرآني
نموذج عالمي جديد
الوسطية اإلسالمية  ..ضبابية المصطلح ومشكالته
دور السياسة في جدل الجبر والحرية في الالهوت اإلسالمي
مسوغات الحرية الدينية لدى األمريكيين
القوة الناعمة جمال فكري أم خداع فكري؟؟
كيف رأت العيون األلمانية مسقط ؟

أما قبل!...
َّ
د .هالل احلجري
مم امل ُ َّتحد ُة يو َم الع�شرين من هذا ال�شهر (فرباير)
خ�صّ �صتْ الأ ُ
ُ
يوماً عاملياً للعدالة االجتماعية ،تهيب فيه جمي َع الدول
الأع�ضاء بتكري�س هذا اليوم لتكثيف اجلهود ،على امل�ستوى
الوطني ،من �أجل «الق�ضاء على الفقر ،وتعزيز العمالة الكاملة،
والعمل الالئق ،وامل�ساواة بني اجلن�سني ،وحتقيق الرفاه
االجتماعي والعدالة االجتماعية للجميع» .وما من �شك �أ ّن
مفهوم «العدالة االجتماعية» يختلف باختالف الأيدولوجيات
التي ت�ؤويه وترعاه .فالإ�سالم يف نظرته للعدالة االجتماعية
يختلف عن ال�شيوعية مث ً
ال؛ �إذ ال ي�شرتط الإ�سالم التكاف�ؤ
ُ
ّ
ال�صارم يف املال ،لأ ّن جمع املال تابع لقدرات متلفة بني النا�س.
فالعدل احلقيقي يقت�ضي �أن تتفاوت الأرزاق � ً
أي�ضا ،و�أن يتمايز
ال ّنا�س يف ثرواتهم� ،شرط �أن يت�ساووا يف الفر�ص ،فال يحول
دون ك�سب املرء جن�س وال لون وال عِ ْرق .وي�ؤكد علماء النف�س
�أ ّن اخل�صائ�ص واال�ستعدادات الفطرية للكائن الب�شري خمتلفة
ولي�ست مت�ساوية .فالب�شر منذ والدتهم يتميزون عن بع�ضهم
البع�ض بقدرات ومواهب ج�سمية وعقلية خا�صة ،فمنهم
القوي وال�ضعيف ،ومنهم الذكي والغبي ،ولي�س من العدل يف
�شيء امل�ساواة بني هذه الفروق الفردية بني النا�س .ونلتم�س
يف القر�آن هذا املعنى الدقيق للعدالة االجتماعية ،القائم على
مراعاة الفروق الفردية بني النا�س .يقول -تعاىل« :-و ََ�ضرَبَ
َّ ُ
ي �أَحَ ُد ُهمَا �أَ ْب َك ُم َل َي ْق ِد ُر َعلَى َ�ش ْي ٍء َو ُه َو َك ٌّل َعلَى
الل َم َث ًل رَّجُ لَ ْ ِ
ي ه َْل ي َْ�س َتوِي ُه َو َومَن َي�أْ ُم ُر
َمو َْل ُه �أَ ْي َنمَا ُيوَجِّ ه ُّه َل َي�أْتِ ِب َخ ْ ٍ
ِيم».
ِبا ْل َعدْلِ َو ُه َو َعلَى ِ�ص َر ٍ
اط م ّْ�س َتق ٍ
ومع ذلك ،فقد ّ
�سن الإ�سالم ط ُرقاً ناجعة لتقليل الفوارق
الطبقية بني النا�س ،وفر�ض حقوقاً للفقراء من �أموال
الأغنياء :منها الزكاة ،وال�صدقة ،والكفارات ،والنذور،
والو�صايا .وذلك باب وا�سع يف كتب الفقه ،ال مت�سع له هنا.
ولكننا ننوه بو�سيلة هامة حر�ص الإ�سالم عليها لتحقيق
العدالة االجتماعية وهي و�سيلة التكافل االجتماعي .مهما
تعددت التعريفات ملفهوم «التكافل االجتماعي» فلن جند
�أدق و�أوجز من قول الر�سول عليه ال�سالم « :ا ْل ُ ْ�ؤمِ ُن ِل ْل ُم ْ�ؤمِ ِن
َكا ْل ُب ْنيَانِ  ،ي َُ�ش ُّد َبع ُْ�ض ُه َبع ًْ�ضا» وقوله �أي�ضاًَ « :م َث ُل امل�ؤمنني يف
ُ
وتعاطفهم :مث ُل اجل�سد�ِ ،إذا ا�شتكى منه
َتوَا ِدّهم وتراحُ مهم
ُ
بال�س َه ِر واحل ِّمى» .فهو ت�صوير
ع�ضوَ :تدَاعَى له �سائ ُر اجل�سد َّ
للتكافل بني �أفراد الأمة وجماعاتها �أبعد مما ميكن �أن ي�صل
�إليه اخليال.
َّ
لتحث دو َل العامل،
والأمم املتحدة قد َع ْو َلتْ هذا اليوم؛
وبخا�صة دول العامل الثالث ،على ت�سخري �إعالمها وبراجمها
الرتبوية والدينية لتوعية املجتمع ب�أهمية العدالة االجتماعية
و�ضرورة حتقيقها لي�س من ِقبَل احلكومة فح�سب و�إمنا � ً
أي�ضا
والبِّ،
من قبل �أفراد املُجتمع �أنف�سهم عرب التكافل ،والرتاحمِ ،
واملوا�ساة ،واحرتام الفوارق الثقافية ،واحلر�ص على العمل من
�أجل اكت�ساب الرزق ،و�أال يتواكلوا انتظارًا مل�ستقبل واعد متطره
ال�سماء عليهم ،فال�سماء ال تُطر ذهباً وال ف�ضة.
hilalalhajri@hotmail.com
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الأفق املفتوح :دعوة للتدبر واالجتهاد
عبداهلل املقبايل

�إ�شكال ّية العالقة بني العقل والوحي التي ذكرها حممد ال�سماك يف مقاله املو�سوم مبجلة الت�سامح «العقل والإميان يف الإ�سالم» مل تكن وليدة زمانها ،بل هي ق�ضية
قدمية جتذرت يف �أطروحات الديانات ال�شرقية الكربى ،اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم ّية ،وال تكاد تخلو �أي حقبة من نقا�ش جاد حول املو�ضوع ،ال�سيما حوار الفال�سفة
واملتكلمني ،وق�ضايا اجلرب واالختيار وغريهاّ � .إن العقل �أداة �أو ميزة امتاز بها الإن�سان عن �سائر خملوقات اهلل ،تكاد تكون هذه من امل�سلمات ،لكن الإ�شكالية تبد�أ حني
يقرر الوحي ما ال طاقة للعقل بالإحاطة به ،هنا ن�ش�أ االختالف ،وتعمق اخلالف حول طبيعة العالقة بني العقل والوحي� ،أو قل العقل والإميان �إن �شئت .ومن ثم
الت�سا�ؤل الأهم ما هو حجم هام�ش العقل يف حدود الإميان؟
يقول ابن ر�شد يف كتابه تهافت التهافت« :كل ما
عجز عنه العقل �أفاده اهلل الإن�سا َن من قبل الوحي».
بالنظر �إىل قولة ابن ر�شد للمرة الأوىل ،يظن املرء
�أن ابن ر�شد قدم الوحي على العقل ،والأم��ر لي�س
كذلك متاما يف احلقيقة ،فالأ�صل يف الأمور تقدمي
ال�ع�ق��ل ،ع�ل��ى �أن ُي�ع�ن��ى ال��وح��ي مب��ا وراء ذل ��ك� .أم��ا
حممد ال�سماك الذي �آثر تقدمي اخلالف بطريقته
اخلا�صة ملخ�صا لأق��وال ال�سابقني ومقدما لآراء
الأولني ،فيبد�أ بتعريف العقل يف اللغة ومدلوالته
عند �أهل االخت�صا�ص .فريى العقل �أ�سا�س الإميان،
ي�ق��ول« :ي�ق��وم الإمي ��ان يف الإ� �س�لام ع�ل��ى قاعدتني
�أ�سا�سيتني هما احلرية وامل�س�ؤولية ،فالإن�سان حر
يف االختيار وهو حما�سب �أمام اهلل عن خياراته»� .إن
العبارة ال�سابقة ال تلخ�ص ر�أي ال�سماك يف طبيعة
�إ��ش�ك��ال ال�ع�لاق��ة ب�ين ال��دي��ن والإمي� ��ان فح�سب بل
ت�شكل امتداد النظرة التي تبناها تهافت التهافت
يف ت�ق��دمي ال�ع�ق��ل دون جت ��اوز ال��وح��ي ،وه��ي امللمح
ال�ع��ام ال ��ذي يجمع �أغ�ل��ب الفال�سفة امل��ؤم�ن�ين مبا
جاء به حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
يت�ساءل ال�سماك يف مقاله عن الفرق بني حريات
ث�ل�اث ،احل��ري��ة ال��دي�ن�ي��ة وح��ري��ة ال�ت�ف�ك�ير وح��ري��ة
االعتقاد .لذا ي�شرع يف احلديث عن مفهوم احلرية،
ال�ت��ي ه��ي بطبيعة احل ��ال ن��اجت الأه�ل�ي��ة �أو العقل.
�إن احلرية يف ر ؤ�ي��ة ال�سماك هي املعادل املو�ضوعي
للم�س�ؤولية ،فال م�س�ؤولية بال حرية ،وال تكليف
بال حرية ،وال اختيار بال حرية ،وال حتى ح�ساب
�إذا �سلبت احلرية� .إن ال�سماك ي�ستعيد قوله تعاىل
ّا�س ِ �إ َنّا خَ لَ ْقنَا ُكم ِّمن َذ َكرٍ َو�أُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم
(�أَ ُّي َها ال َن ُ
�شُ ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا ِ�إ َّن َ�أ ْك َر َمك ُْم عِ ن َد َّ ِ
الل �أَ ْتقَا ُك ْم)
ليقول �أن التعارف ال يكون �إال بني متباينني ،وهذا
التباين -ح�سب ال�سماك -ال يت�أتى �إال باالختالف
واالختالف ال يح�صل �إال باحلرية .وهو هنا يريد
�أن ميهد الطريق لأمر بيته يف نف�سه و�أرج�أه لنهاية
املقال.

وال يخفى على ال �ق��ارئ تكلف ال�ك��ات��ب يف ت��أوي��ل
الآية ال�سابقة ،على الأقل هناك الكثري من امل�سالك
لإثبات فكرته القدمية اجلديدة دون االعتماد على
ه��ذا ال�شاهد �أ� �ص�لا� .أم ��ا ال�ف�ك��رة فهي ق��دمي��ة لأن
كثريا م��ن فال�سفة امل�سلمني ناق�شها ،ب��ل ناق�شها
ك�ث�ير م��ن ال�ف�لا��س�ف��ة التوفيقيني �أم �ث��ال ليبنتيز
ال��ذي ق��دم فل�سفة تف�سريية لوجود ال�شر يف عامل
«اخل�ي�ر» ت�شبه مت��ام��ا ت�ل��ك ال�ت��ي ي �ح��اول ال�سماك
متريرها عرب مقاله ب�ش�أن حرية االعتقاد واحلرية
ال��دي �ن �ي��ة .ول�ل���س�ب��ب ع �ي �ن��ه ي� ��رى ال �� �س �م��اك جتنب
ال���ش��رائ��ع ل��دع��وة الإك� ��راه ،ال�ت��ي ه��ي دع ��وة الب�شري
حينًا والنذير حينًا �آخر ،واملذكّر �أحيانا ،ولعل هذا
�سر اقتبا�ساته املتتالية م��ن ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي التي
وردت على النحو الآتي :قال تعاىل» �إن هذه تذكرة
فمن �شاء اتخذ �إىل ربه �سبيال»ِ « ،لك ُِّل �أُ َّم � ٍة َج َع ْلنَا
الَ ْمرِ َوا ْد ُع �إِ َل
ن�سكاً ُه ْم نَا�سِ كُو ُه َف َل ُينَاز ُِع َن َّك ِف ْ أ
َم َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِيم» وكذلك قوله تعاىل:
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َر ِّب َ ِ
َ ُ ً ُّ ْ ٍ
ين �إِ َّل ُم َب ِّ�شرِ ينَ َو ُم � ْن � َذ ِري��نَ » و
« َو َم ��ا ُن� ْر��ِ�س� ُ�ل الْ ُ� ْر�� َ�س� ِل� َ
َ
«�إ َّن��ا �أَ ْر َ�س ْلنَاك ب ْ
ريا َو َن��ذِ ي� ًرا َو َل ت ُْ�س�أ ُل َعنْ
ِال َِّق َب�شِ ً
�أَ�ْ��ص� َ�ح��اب ْ َ
ال��حِ �ي��م» .فال�سماك ي��رى نبذ الإ��س�لام
للإكراه واحرتامه حلرية االختيار ،انطالقا من
«خريية» التعدد والتنوع ،وهي الوجه الآخر لفكرة
ليبنتيز يف ت �ق��دمي ال �� �ش��ر ،و�إن ك ��ان ليبنتز �أك�ثر
و�ضوحا و�صراحة.
ويف اجلزء الأهم من املقال ،يرى الكاتب �ضرورة
التمييز بني الن�ص الديني وفهم الن�ص ،فالن�ص
ال� �ق ��ر�آين ،ه��و ك�ل�ام �إل �ه ��ي ،مي �ت��از ب �ث�لاث ��ص�ف��ات:
ال�ق��د��س�ي��ة ،والإط�لاق �ي��ة ،وال��دمي��وم �ي��ة .وك ��ل ه��ذه
ال�صفات فوق �إن�سانوية متعلقة بالوحي ،وترتبط
ارتباطً ا مبا�ش ًرا بفكرة ابن ر�شد القائلة باحتياجنا
للوحي لفهم م��ا وراء ال�ع�ق��ل� ،أو م��ا وراء الإدراك
ال�ب���ش��ري .ويف امل�ق��اب��ل ف ��إن فهم ال�ن����ص ،ه��و اجل��زء
الب�شري من التجربة الدينية لذا �سيت�صف بثالث
��ص�ف��ات متناق�ضة مت��ام��ا م��ع ��س��اب�ق��ات�ه��ا وف ��ق ر�أي

الكاتب :الإن�سانية ،والن�سبية ،والتغيريية.
�إنّ ه ��ذا ال�ت�م�ث��ل ل�ل�ت�ج��رب��ة ال�ف�ل���س�ف�ي��ة ال�ق��دمي��ة
وتقدميها بطرح ق�شيب مل يكن هدف الكاتب ،لذا
كان من الطبيعي �أن ينتقل �إىل ما هو �أهم� ،أال وهو
�أهمية تنمية االجتهاد والنظر يف الفهم الديني ،لأنه
باخت�صار لي�س حكرا على �أحد وهو متاح للجميع،
ط��امل��ا مل مي����س اجل ��زء امل�ت�ع��ايل م��ن ال��دي��ن ،اجل��زء
املقد�س ،املتعلق بالن�ص .فاملوىل جل وعال -بح�سب
ال �ك��ات��ب� -أن � ��زل ال ��ذك ��ر وت �ع �ه��د ب�ح�ف�ظ��ه ،ل�ك�ن��ه مل
يتعهد بحفظ تف�سرياتنا وت�أويالتنا واجتهاداتنا.
وي���س��أل ال�ك��ات��ب :كيف لعلماء الأم ��ة ال�سابقني �أن
يتو�صلوا ملا تو�صلوا �إليه لوال اجتهادهم وحريتهم
وا�ستقالليتهم؟
ومي�ع��ن ال�ك��ات��ب يف ذم املقلدين والإن �ك ��ار عليهم
��س�ي�م��ا و�أن ت�ق�ل�ي��ده��م و�إن �ك ��اره ��م ن ��اجت ع ��ن ك���س��ل،
وت �خ��اذل ع��ن ال�ق�ي��ام ب��واج��ب اخل�لاف��ة يف الأر� ��ض،
فهو ي��رى الأم��ان��ة ال�ت��ي ح ّملها اهلل الإن �� �س��ا َن دون
غريه يف الآية�( :إنا عر�ضنا الأمانة� )...إمنا يق�صد
ب�ه��ا ال�ع�ق��ل ،وي���س��رد الآي� ��ات ال��داع �ي��ات �إىل التدبر
وال�ن�ظ��ر يف ال �ك��ون ك�ق��ول��ه ت �ع��اىلَ « :ك � َذ ِل � َ
�ك ُن� َف��ِّ��ص� ُ�ل
ْ آَ
ال َي ��اتِ ِل� َق� ْو ٍم َي� َت� َف� َّك� ُرو َن» وغريها مبينا �أن القر�آن
ذك��ر �أل�ف��اظ��ا للعقل وم�شتقاته وم�ترادف��ات��ه �أك�ثر
م��ن ث�لاث�ين م ��رة .وه ��و ي ��رى �أن ه ��ذا ال �ت �ك��رار ما
ه��و �إال دع��وة لإعماله وتفعيله .وال يفوت الكاتب
التنويه لبع�ض املعوقات التي قد تواجه امل�صلحني
واملجددين لكن البد من جتاوزها والتغلب عليها،
داعيا �إىل جتنب ال�صدمات اال�ستفزازية للم�سلمني
مثل الإ��س�لام اجلديد �أو �إ�صالح �أح��وال امل�سلمني،
وقد بني ال�سماك �أن نبل الهدف ال ي�سوغ ا�ستخدام
م�صطلحات �سلبية قد تنفر اجلمهور من امل�شروع
عموما .وقد بني �أن القواعد والأ��ص��ول ثابته ،مع
االح �ت �ف��اظ ب�ه��ام����ش يف ال �ف ��روع ،م ��رن ،يتكيف مع
ثنيات الزمن وتطوره.
abdullah-maqbali@hotmail.com
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االختالف وقبول الآخر �أ�سا�س التعاي�ش بني الأديان
�أمين البيماين

تع ّد العالقة بني احل�ضارة والدين يف �أي جمتمع من املجتمعات ذات نوا ٍح و�أوج ٍه متعدّدة ،فتط ّور الأوىل مقرتن بطبيعة الثانية ،وال ميكن فهم م�صطلح احل�ضارة � ّإل
بفهم م�صطلح الثقافة وربطهما معاً �إ�ضافة �إىل مفهوم الدين .ونناق�ش هنا مقال (�صابر حبا�شة) يف جملة الت�سامح حول «الدين واحل�ضارة بني الإ�سالم والغرب:
حتدّيات ال�صراع و�شروط احلوار بني النظرية والواقع».
يف البداية ال بد لنا من التط ّرق ملفاهيم (احل�ضارة،
الثقافة ،الدين) ،والتي تع ّد املث ّلث ال��ذي يقوم عليه
احل ��وار ب�ين الأدي� ��ان .ف��احل���ض��ارة يف مفهومها العام
هي �أحد مظاهر احلياة االجتماعية وم�ستوى الرقي
االقت�صادي وامل�ع��ريف .ويطلق م�صطلح احل���ض��ارة يف
�أغلب الأحيان على ال�شعوب واملجتمعات ذات امل�ستوى
والرقي .ولفهم م�صطلح احل�ضارة
العايل من التق ّدم
ّ
نربطه بالثقافة؛ والتي ت�شمل اللغة والأفكار والعادات
والتقاليد والقوانني والتقن ّيات .وم��ن وجهة نظري
�أعار�ض ربط الثقافة وتف�سريها ب�أنّها �سلوك خا�ص
بالإن�سان املفكّر فقط؛ فحتّى غري املفكّر له ثقافته
اخلا�صة التي يعي�ش عليها ،ناهيك عن ت�صنيف بع�ض
الدار�سني للثقافة �إىل ثقافة بدائ ّية و�أخرى متط ّورة،
فتنامي امل�ستوى الثقايف من حيث ال�سلوك ّيات والأفكار
جمتمع ما
واالخ�ت�راع ��ات وال�ت�ق�ن� ّي��ات مي� ّه��د لتنامي
ٍ
دومنا غريه من املجتمعات الإن�سانية.
� ّأم� ��ا يف ال �غ��رب ف�ق��د ت�ب�ل��ور م�ف�ه��وم �أو� �س ��ع للثقافة
ذو �أب �ع��اد م ��ؤ ّث ��رة ،ف�خ�لال احل��رب�ين ال�ع��امل�ين ظهرت
�إي��دي��ول��وج�ي��ات ميينية م�ت�ط� ّرف��ة ت�ت�م� ّث��ل يف ال�ن��از ّي��ة
الأمل��ان �ي��ة وال�ف��ا��ش�ي��ة الإي�ط��ال�ي��ة ،وت���ص��ارع�ه��ا ي�سارية
راديكالية مارك�سية �شيوعية و�ستالينية .وقامت هذه
امل�ف��اه�ي��م ب ��إغ ��راء امل�ت��اب�ع�ين ب�ت�ع� ّددي��ة ثقافية وهمية
ال دخ��ل لها بالثقافة ،ف�أطلق عليها بع�ض الباحثني
م�صطلح «خرافة التع ّددية الثقافية» .كما �أن مفاهيم
«ح��رب ال�ث�ق��اف��ات» و«� �ص��دام احل���ض��ارات» ت�ن��ايف تط ّور
ومنو احل�ضارات وهي يف عزلة دون ح��وار مع الآخ��ر،
وهنا نقف �أم��ام ق�ضية حا�سمة للغاية ،فكيف نربط
التوجهات
بني الأدي��ان الداعية �إىل العاملية ،وبع�ض
ّ
احلديثة ال�ض ّيقة النكما�ش العامل وانغالقه؟
ول ��زام �اً ال ب��د م��ن احل��دي��ث ع��ن م�ف�ه��وم «ال��دي��ن».
و�أك �ث�ر ت�ع��ري�ف�اً ��ش��ام� ً
لا ل�ل��دي��ن ه��و م��ا ي ��راه الإن���س��ان
مق ّد�ساً �أو روح ّياً �أو �إله ّياً .وتتمثل مك ّوناته يف العبادة،
وب �ع��ده��ا ال���س�ل��وك الأخ�ل�اق ��ي وال �ع �ق �ي��دة ال�صحيحة
وامل�شاركة يف امل�ؤ�س�سات الدينية .وتزايدت يف الع�صور
احلديثة درا�سة الدين مبعناه العلمي من حيث فهم

�أ�صوله ودالالته ،مع العلم �أنّ ثراء االختالف الديني
بني النا�س يجعل من ال�صعب يف بع�ض الأحيان �إيجاد
ٍ
تعريف ُم ٍ
ر�ض للدين ،فعن�ص ٌر �أ�سا�سي يف تعريف دينٍ
ِ
تعريف دينٍ �آخر!
معي قد يكون هام�ش ّياً يف
ّ
ً
ت�أثري الدين يف الثقافة قد يبدو غام�ضا ،فاالعتقاد
بوجود حياة �أخرى  -كمثال -جعلت البع�ض ي�ستهني
باحلياة الدنيا ،وجعلت الآخ��ر ي�سعى ويعمل للحياة
الأخ��رى ،و�إمي��ان الإن�سان ب�أنّه تابع لق ّوة �أعظم منه
ت�سي �أم��ور احلياة وتد ّبرها جعلت �أحدهم يتكا�سل،
ّ
وح� ّف��زت الآخ ��ر ل�ب��ذل جم�ه��ود �أك�بر وع�م��ارة الأر� ��ض.
� ّأما االعتقاد الديني فيدفع النا�س يف بع�ض الأحيان
لتف�سري ظواهر طبيعية وب�شرية؛ فكرثة الأمرا�ض
وامل � ��وت واجل� �ف ��اف وان �ق �ط ��اع الأم� �ط ��ار ق ��د ُي��رجِ �ع �ه��ا
البع�ض لكرثة املعا�صي وال��ذن��وب ،والأج ��واء الط ّيبة
وال ��زراع ��ة ال�ن��اف�ع��ة اخل�صبة ين�سبها البع�ض الآخ��ر
للعبادة وطاعة الإل��ه .ال�صالة هي بح ّد ذاتها ثقافة
ّاتاه املعبود من حيث كلماتها و�أحا�سي�سها ،ومعظم
الأديان تتمايز على م�ستوى ال�شعائر الدينية ،ولكنّها
تتفق يف وجود رموز دينية ومعبو ٍد مق ّد�س .وهذه هي
�أغلب املقاربات الفل�سفية الغربية للظاهرة الدينية.
لب الق�ضية وحمورها يدور يف كيفية �إبراز الدين
ّ
لر�سالته ال�سماوية املتينة واملت�ساحمة مع الآخ��ر ،يف
حني يقوم بع�ض �أتباعه بتكفري الآخر املختلف معهم
� �س��وا ًء م��ذه�ب�ي�اً �أو عِ ��رق�ي�اً �أو �إي��دي��ول��وج�ي�اً؟ وت�شويه
االخ� �ت�ل�اف ب�ي�ن�ه��م وت��دن �ي ����س ق �ب ��ول الآخ � ��ر ل�ت�ع��زي��ز
ال�ع�ن���ص��ري��ة ب�ي�ن�ه��م! واحل�ق�ي�ق��ة �أنَّ االخ �ت�لاف��ات بني
الب�شرية وال�شعوب م��وج��ودة يف كتاب اهلل ع� َّز وج��ل:
( َو َل� ْو �شَ اء َر ُّب� َ�ك َ َ
ّا�س �أُ َّم� ًة َواحِ � َد ًة َو َال َيزَا ُلو َن
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املف�سرين �إىل ال�ق��ول ب�أنّه
 .119-118وي��ذه��ب بع�ض ّ
اختالف يف الأدي��ان ،والبع�ض يرجح القول �أنَّ منهم
للجنة و�آخرون للنار ،ولو �شاء ر ّبك جلعل النا�س � ّأمة
واحدة ولكنَّ مقت�ضى احلكمة الإله ّية هو االختالف،
فاالختالف ما هو �إال معطى كوين ،وبه يت ّم التعاي�ش

والتحاور وتبادل املنافع وامل�صالح بني بني �آدم ،فكيف
ين�ش�أ حوار بني طرفني ما مل يوجد جمال لالختالف
يت ّم على �أ�سا�سه التناق�ش وت�ب��ادل احلجج والأد ّل ��ة؟
ولذلك يجب على الفرد عند حواره مع الآخر �إعطا�ؤه
ف��ر��ص��ة وم���س��اح��ة ل�لاخ�ت�لاف م�ع��ه وع ��دم ح���ص��ره يف
معي وفق ما يراه ويريده وينا�سبه هو فقط!
قالب ّ
كما �أنَّ الإن�سان ال ميكن �أن ينغلق على نف�سه ويعي�ش
يف ع��زل��ة مم�ي�ت��ة ب �ع �ي��داً ع ��ن ال �ط ��رف الآخ � ��ر ،ف�سبل
احلياة احلالية تفر�ض التعاي�ش واحلوار مع الآخر �أياً
كان وبقدر الإمكان لتحقيقِ نوع مه ّم و�ضروري من
امل�صالح وتبادل املعارف واملنافع الدينية والدنيوية.
وم ��ن � �ش��روط دخ ��ول امل���س�ل��م يف ف�ل��ك ال �ت �ح��اور مع
الغربي هو عدم رف�ضه ا�ستخدام �سبل البحث العلمي
واملنهجي ،واالبتعاد عن العن�صرية املقيتة والتط ّرف
�إن �أردن ��ا اللحاق بركب ال�غ��رب يف م�ضمار احل�ضارة
والتق ّدم والرقي واالزدهار والتط ّور العلمي والتقني
وال �� �ص �ن ��اع ��ي وغ �ي�ره� ��ا ،ف�ل�ا ح �ي ��اة وال ح � ��وار ب ��دون
اخ�ت�لاف ،ول�ك��ن ب�شرط �أال يجعلنا االخ�ت�لاف منيل
وننزع جلهة مع ّينة بعن�صرية وبدون حيادية لين�سف
كل �أوجه احلوار وقبول الآخر.
ً
وب ��ال ��رغ ��م م ��ن � �ص �ع��وب��ة ال �ت �ع��اي ����ش ن ��وع� �ا م ��ا ب�ين
الأدي��ان يف املا�ضي ،والغل ّو يف الأدي��ان الذي ح ّد كثرياً
م��ن �سهولة احل ��وار م��ع الآخ ��ر؛ ال ��ش� َّ�ك �أنَّ التقنيات
احلديثة وو�سائل االتَّ�صال �أ�صبح لها دور الريادة يف
تقريب العامل وال�شعوب ،والأمل وا�سع وكبري يف �أبناء
اجليل احلايل من ال�شعوب والديانات بالتعاي�ش مع
بع�ضهم البع�ض يف املجاالت ذات االهتمامات امل�شرتكة
ولي�س فيما ال قيمة له ،دون الت�أ ّثر بالفئة التي تريد
الغلو يف دينها واالنغالق على نف�سها ونبذها للآخر
و�إق�صائه ب�سبب �أو بدون �سبب ،فلي�س هذا هو الهدف
َّا�س
ال��ذي خلق اهلل الب�شرية م��ن �أج�ل��هَ ( :ي��ا �أَ ُّي� َه��ا الن ُ
�إِنَّا خَ لَ ْقنَا ُك ْم مِ نْ َذ َكرٍ َو�أُ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم �شُ ُعوباً َو َق َبا ِئ َل
الل �أَ ْت� َق��ا ُك� ْم �إِنَّ َّ َ
ِل� َت� َع��ا َر ُف��وا ِ�إنَّ �أَ ْك� َر َم� ُك� ْم عِ � ْن� َد َّ ِ
الل َعلِي ٌم
ري) احلجرات13 :
خَ ِب ٌ
albimani92@hotmail.com
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البابوية يف عهد بندكت ال�ساد�س ع�شر
نا�صر احلارثي

قدم الباحث عبد ال�سالم الطويل مبجلة الت�سامح مقالة بعنوان «البابوية اجلديدة و�س�ؤال احلداثة» قراءة حول �شخ�صية البابا اخلام�س وال�ستني بعد املائتني و�أهم
�آرائه يف الق�ضايا الفكرية واالجتماعية وال�سيا�سية ،وكذلك فيما يت�صل بالكني�سة الكاثوليكية والديانة امل�سيحية والديانات الأخرى ،حيث ي�سعى الباحث �إىل دار�سة
دور الدين يف امل�شهد الثقايف الأوروبي و�إمكانية عودته لل�ساحة بطريقة �أقوى خ�صو�صا مع الزخم الكبري الذي واكب �أحداث انتخاب البابا اجلديد.
يعد تعيني الكردينال الأمل��اين جوزيف راتزجنر حدثا
بالغ الأهمية و�شهد ا�ستقطابا �إعالميا و�سيا�سيا كبريا
على م�ستوى العامل ،حيث � ّإن انتخاب البابا بونوا ال�ساد�س
ع�شر ( ).Benoît XVIكما تنطقه الرتجمات من اللغة
الفرن�سية �أو بندكت ال�ساد�س ع�شر كما ه��ي الرتجمة
الأملانية ( )Benedikt XVIالبابا بندكتو�س ال�ساد�س
ع�شر ( )Benedictus PP. XVIكما هي الرتجمة من
اللغة الالتينية ج��اء خلفا للبابا يوحنا بول�س الثاين،
لذا الت�سا�ؤل ال��ذي كان مطروحا �أثناء فرتة تعيينه هل
�ستعود الأديان بقوة �إىل �أوروبا وذلك ب�سبب الزخم الكبري
الذي رافق تعيني البابا بونوا؟ ،اجلدير بالذكر � ّأن البابا
ب��ون��وا ك��ان �أح��د الأ�شخا�ص املنظمني لع�ضوية ال�شبيبة
النازية الأملانية يف ال�سن اخلام�س ع�شر من عمره ليعترب
�أح��د الأ�شخا�ص الذين عملوا يف خدمة النازية الأملانية
ولكن امل�صادر ت�شري �إىل �أ ّن��ه ك��ان جم�برا على ذل��ك و�أ ّن��ه
ن�ش�أ يف �أ�سرة معادية للنازية ولقد ت�أثر يف طفولته بوفاة
�أمه و�أحد �إخوته وهو ما �أثر واقعيا يف �شخ�صيته ودفعه
لالجتاه نحو درا�سة الالهوت ومن ثم العمل على تقدمي
حما�ضرات يف الالهوت يف اجلامعات الأملانية حتى ح�صل
على من�صب رئي�س جممع العقيدة والإميان ليتفرغ لهذا
املن�صب اجلديد يف روما عام .1981
وعند ت�أمل التوجهات الفكرية للبابا اجلديد جند �أن
التوافق الكبري مع �سلفه يوحنا بول�س الثاين جعل فرتة
البابا ب��ون��وا تت�سم بالهدوء لأ ّن��ه �أح��د الفاعلني يف عهد
يوحنا بول�س ال�ث��اين ومل تكن هناك تباينات بينهما يف
�أغلب الق�ضايا العامة� ،أ�ضف �إىل ذلك العمر الكبري للبابا
بونوا وال��ذي مل ي�سمح له ب��أن ميار�س �أن�شطة كبرية يف
الفاتيكان حيث �إ ّنه كان يطمح للتقاعد قبل توليه ملن�صب
البابوية ،وق��ال �إ ّن ��ه ك��ان يدعو رب��ه يف ف�ترة انتخابه �أال
يتم اختياره لهذا املن�صب لأنه يراه حتديا كبريا ،ورمبا
هذا ما دفعه �إىل التقاعد بعد ب�ضع �سنوات والذي يعترب
م�شهدًا تاريخيا �أن يتقاعد البابا ومل يحدث هذا امل�شهد
منذ عقود طويلة ليتفرغ للت�أمل والعبادة ،ومبا � ّأن البابا
عمل حما�ض ًرا يف اجلامعات الأملانية و�صاحب ر�ؤى فكرية
ودينية بالإ�ضافة لإج��ادت��ه ع��دة لغات ف �� ّإن مواقفه جتاه
احل��داث��ة تت�سم ب�أنها متوافقة م��ع �أغ�ل��ب �أط��ر اعتقادات

الكني�سة الكاثوليكية وهذا ما جعل فرتته تت�سم بالهدوء
والرتكيز على �إ��ص�لاح ال��داخ��ل ون��زع مركزية ال�ق��رارات
الكن�سية ويتمثل ذلك يف الر�ؤى والقرارات واخلطب التي
اتخذها طوال م�سريته يف املن�صب البابوي.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن � ّأن �أه ��م ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجهها
الكني�سة هو غياب العدو الذي تواجهه وهو ما �أدى �إىل
تهمي�ش دوره��ا خ�صو�صا بعد �سقوط املارك�سية واالحتاد
ال�سوفيتي ف�إن البابا يرى ب�أن النازية ناجتة عن الطبيعة
ال�ب�رب ��ري ��ة امل �ف �ت �ق��رة ل�ل�ع�م��ق الأخ �ل�اق ��ي والأم� � ��ر نف�سه
ينطبق ع�ل��ى االي��دي��ول��وج�ي��ا وال�ع�ن��ف ال�ت��وت��ال�ي�ت��اري و�أن
ا�ستعادة العمق الأخ�لاق��ي ال يتحقق �إال ب��الإمي��ان باهلل.
وعلى ال��رغ��م م��ن ر�ؤي�ت��ه �إىل �أهمية الإمي ��ان ف��إ ّن��ه يدفع
�إىل ح��ري��ة الأدي ��ان و� ّأن الإمي ��ان ن��زوع ك��ام��ن يف الإن�سان
و� ّأن الن�سبية الأخالقية تتحقق باختالف ط��رق تطبيق
املعايري الأخالقية ،ويرى جوزيف راتزجنر �أهمية توثيق
عالقة الإميان بالأخالق و� ّأن الن�سبية املطلقة ت�ؤدي �إىل
الفو�ضى ،و�أ ّم ��ا ح��ول ق�ض ّية العقل والإمي ��ان ف��إ ّن��ه يرى
ب�أ ّنهما يتوافقان ويكمالن بع�ضهما ولك ّنه ي��رى �أ ّن ��ه يف
حالة اختالف العقل مع الن�ص ف �� ّإن التفوق للن�ص كما
�أن الإ� �س ��راف يف العقالنية يف�ضي �إىل امل��ادي��ة القاتلة،
ول �ق��د �أك ��د ال �ب��اب��ا وج �ه��ة ن�ظ��ر ال�ف��ات�ي�ك��ان ح ��ول ق�ضايا
مهمة وح�ي��وي��ة يف امل�شهد احل��داث��ي ال�غ��رب��ي واملتمثل يف
ق�ضايا اال�ستن�ساخ والإجها�ض و�أطفال الأنابيب وو�سائل
منع احلمل وا�ستخدام ال��واق��ي ال��ذك��ري وامل ��وت الرحيم
واملثلية اجلن�س ّية ،حيث �إ ّنه يعتربها من �ضمن التجاوزات
الأخالق ّية للمجتمع وللبحث الطبي والعلمي و�أ ّنها تهني
كرامة الإن�سان ب�شكل غري مقبول ،و� ّأن احلداثة ت�سقط
قيمة اجلنني والأع�ضاء كالرحم وتعتربها جمرد �أ�شياء
ل�ت�غ��رق يف ن�سبية وذات �ي��ة مطلقتني ،و�أ ّم ��ا يف العلمانية
ف�إ ّنه يقدم نظرة مت�صاحلة ن�سبيا م�ؤكدا ب�� ّأن امل�سيحية
تقر مبد�أ العلمانية وهو � ّأن ما هلل هلل وما لقي�صر لقي�صر
ولكنه ينكر ال�صورة ال�صارمة للعلمانية والتي ت�سعى �إىل
�إلغاء الدين وحماربته ويعتربها ب�أ ّنها مغذية للتط ّرف
وهي ال�صورة املقابلة للتطرف الديني .لذا هو يدعو �إىل
ع��دم انف�صال الكني�سة عن واق��ع احلياة كما �أ ّن��ه يرف�ض
م�شاركتها يف ال�ق��رارات ال�سيا�سية ،ويف الوقت ذات��ه ف�� ّإن

البابا بونوا �أ�شار �إىل �أهم ّية الرتكيز على م�سيحية �أوروبا
و� ّأن ع��دم الإ� �ش��ارة �إىل ذل��ك يف الد�ستور الأوروب ��ي خط�أ
كبري ،ف�أوروبا قارة ثقافية ولي�ست جغرافية م�ستندًا �إىل
� ّأن �إنهاء احلروب العاملية مت على يد قادة ي�ؤمنون بامل�سيح
يف حني � ّأن من �أ�شعل احل��رب هم ق��ادة �أ�صحاب توجهات
�إحلاد ّية.
وي ��رى رات��زجن��ر � ّأن احل��ري��ة ال حتقق �إال �إذا ارتبطت
بر�سالتها الأخالقية ،كما � ّأن الدميوقراطية ال تتحقق
ب��ر�أي اجلماعة �إال بوجود معنى �إن�ساين عميق ينظمها،
وح��ول التعامل مع الأدي��ان الأخ��رى ف إ� ّنه ال ي��رى بفكرة
�أر�ض امليعاد عند اليهود ،و�أ ّما بخ�صو�ص امل�سلمني ف� ّإن له
موق ًفا �إيجاب ًيا يتمثل يف زيارته مل�سجد يف تركيا وتراجعه
ع ��ن م��وق �ف��ه امل �ت �م �ث��ل يف ع ��دم ان �� �ض �م��ام ت��رك �ي��ا ل�لاحت��اد
الأوروبي وزيارته � ً
أي�ضا مل�سجد يف الأردن ،وله موقف �آخر
�سلبي ح��ول حما�ضرة �ألقاها يتحدث فيها ح��ول �أهم ّية
ال�سالم يف ال��دي��ان��ات ،و�أ� �ش��ار يف حديثه لآي ��ات القتال يف
�ضجيجا يف العامل الإ�سالمي ولكن
القر�آن وهو ما �أحدث
ً
بعد احلادثة ،قام با�ست�ضافة عدد من ال�سفراء امل�سلمني
مما �أدى �إىل الهدوء وع�بر البابا بونوا عن �أ�سفه ل�سوء
الفهم وتداعيات املوقف.
ميثل ا��س�ت�ق��راء عبد ال���س�لام ال�ط��وي��ل مل�ستقبل للبابا
بونوا ال�ساد�س ع�شر حتليال مهما جدا لفهم دور الكني�سة
الكاثوليكية يف امل�شهد الأوروب��ي ولأننا يف مو�ضع احلكم
على قراءته من منطلق � ّأن البابا تقاعد وانتهت فرتته
الزمنية فنحن ن�ستطيع احلكم لأننا اطلعنا على امل�شهد
يف ح�ين �أن ك��ات��ب امل�ق��ال ي�سعى للتنب�ؤ بامل�شهد ه��ذا من
زاوي��ة؛ ومن زاوي��ة �أخ��رى علينا �أن ن�ضع �أنف�سنا يف زمن
الكاتب لنكون �أك�ثر دق��ة يف نقد مقالهّ � ،أم��ا من الزاوية
الأوىل ف � �� ّإن ال �ك��ات��ب مل ي �ك��ن دق �ي �ق��ا يف ال �ت �� �ص��ور ال ��ذي
�ستلعبه الكني�سة حيث � ّإن الزخم الإعالمي يعك�س الدور
الطقو�سي الذي تلعبه الكني�سة يف الفرتة احلالية ولي�س
ال��دور الثقايف ف ��آراء الكني�سة ال تعدو �أن تكون نوعًا من
العمل التنظيمي املعريف ،يف حني � ّأن الكاتب كان دقي ًقا يف
حتليالته ملعظم وجهات نظر و�آراء البابا بونوا يف عدد من
ق�ضايا الالهوت والق�ضايا االجتماعية �أثناء فرتة توليه
من�صب البابا يف الفاتيكان.
m056058@gmail.com
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التنوير املعتدل :التعاي�ش بني الدين والدولة
�سامل امل�شهور

العنف من امل�سائل التي جتلت يف ممار�سات بع�ض �أتباع الأديان على ممر التاريخ ،بل � ّإن بع�ض �صور العنف الديني نالت امل�شروعية عن طريق ن�صو�ص دينية معينة،
بطريق ال�صراحة �أو ت�أويل رجال الدين ،وهذا ينطبق على جممل الأديان العاملية ،وكان لأطماع رجال ال�سيا�سة الدور الأكرب يف مباركة هذا الت�صور يف فرتات معينة
من تاريخ كل دين ،فرجل ال�سيا�سة يف كثري من الأحيان ال ُيقدّ�س الدين �إال مبقدار خدمته لعر�شه ،وهنا ي�ضيع الدين وي�ضيع العر�ش وي�ضيع ب�ضياعهما الوطن ،و�إذا
ف�سد و�ضاع كل �شيء.
�ضاع الوطن ُ
يف م�ق��ال��ه« :ال�ع�ن��ف ال��دي�ن��ي �أم التعددية الدينية» يف جملة
الت�سامح يناق�ش وليام غال�ستون هذه امل�س�ألة املهمة من زاوية
عالقتها بال�سيا�سة و�إدارة � �ش ��ؤون ال��دول��ة وامل�ج�ت�م��ع ،ومقاله
يف احلقيقة ه��و متوجه ملناق�شة م��و��ض��وع العنف يف ممار�سات
امل�سلمني ،وهو يفتتح مقاله بطرح هذا ال�س�ؤال:
ه��ل ي�ستطيع التقليديون الإ��س�لام�ي��ون ا�ستيعاب التعددية
و�صُ نع �سالمهم معها؟ وامل�ق��ال كله ي��دور يف فلك اجل��واب عن
هذا ال�س�ؤال.
الدين و�أ�شكال عالقته بالنظام ال�سيا�سي
يرى الكاتب �أ ّن هناك ثالث احتماالت لطبيعة العالقة بني
الدين والدولة ،وهي:
�سيادة الدولة هي كل �شيء يف املجتمع مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سة
الدينية ،وهو يرى �أن هذا اخليار ي�ضر بالدين والدولة معاً،
لأن ه��ذا اخل�ي��ار يجعل م��ن ال��دي��ن م�ط� ّي��ة ال�سيا�سي لتحقيق
مكا�سبه اخلا�صة ،على ح�ساب الدين وقيمه الروحية.
�سيطرة امل�ؤ�س�سة الدينية على الدولة ،ويف هذه احلالة يتكون
�شكل من �أ�شكال الثيوقراطية ،وينتج عن ذلك م�شكالت كثرية،
لعل �أبرزها اال�ضطهاد الديني.
ج -تعاي�ش ال�سيا�سي والديني ،دون �أن يُ�سيطر �أحدهما على
الآخ��ر ،وه��ذا اخليار يف نظر الكاتب �أف�ضل اخل�ي��ارات املمكنة
التي تعود باخلري على الدولة وامل�ؤ�س�سة الدينية ،و «�إح��دى
�صيغ ه��ذا التعاي�ش تفرت�ض تق�سيم احلياة االجتماعية �إىل
جم ��االت و�أب �ع��اد يتقا�سمها ال�ط��رف��ان ب��ات�ف��اق �أوب� ��دون ات�ف��اق
«وي�ستند هذا اخليار يف التقليد امل�سيحي على مقولة ال�سيد
امل�سيح « :اع ��ط م��ا لقي�صر لقي�صر وم��ا هلل هلل « ومي�ك��ن �أن
ي�ستند هذا الأمر يف التقليد الإ�سالمي على قول النبي حممد
عليه ال�سالم�« :أنتم �أعلم ب�ش�ؤون دنياكم».
ول�ك� ّ�ن احل�ي��اة الإن���س��ان� ّي��ة ه��ي يف غ��اي��ة التعقيد وال�ت��داخ��ل،
لذلك ي�صعب الف�صل بني كل جماالتها ف�ص ًال يرفع اخلالف
وير�ضي الكل.
وبالعودة �إىل التاريخ �سنجد �أن حم��اوالت العلمانيني لعزل
القيم الدينية ع��ن جم��االت املجتمع امل��دين املختلفة �أدت �إىل
توترات وعنف وهذا مت يف دول متلك تقاليد جمهورية عريقة.

وم��ن جهة �أخ ��رى ثبت تاريخيًا �أ ّن اخل�ي��ار الثيوقراطي يف
املجتمعات ذات ال�ت�ع��ددي��ة ال��دي�ن�ي��ة ،ي��زي��د م��ن حجم امل�شكالت
الأر� �ض � ّي��ة وي���ص�ب�غ�ه��ا ب�صبغة دي�ن�ي��ة ��س�م��اوي��ة ،مم��ا ي���ش�ع��ل ن��ار
احلروب الدينية ،والتاريخ الأوربي خري مثال ،ف�صراع الكنائ�س
راح �ضحيته مئات الآالف من النا�س ،ومور�ست فيه كل أ�ن��واع
العنف التي كانت متاحة يف ذاك الزمن.
نعم قد يقول البع�ض� :إ ّن اخليار الثيوقراطي يف املجتمعات
ذات الدين الواحد خيار مثايل ،ولكن الرهان على هذا اخليار
من وجهة نظر الكاتب لي�س جمدياً فهو لن ي�ؤدي �إىل حتقيق
خال�ص معتنقيه.
هل العلمانية هي احلل؟
�إذا كان اخليار الثيوقراطي هو �أحد �أهم �أ�سباب العنف وعدم
اال�ستقرار ،فهل يكون احلل هو يف العلمانية؟
رمبا مييل كثري من فال�سفة ال�شرق والغرب �إىل �أن العلمانية
ه��ي احل ��ل ،وه ��ي ال �ف��ردو���س امل�ن���ش��ود ل�ل���ش�ع��وب ،وه ��ي ال�ط��ري��ق
الوحيد للخال�ص .ولكن غال�ستون يرف�ض هذا احلل ،ويرى �أن
هناك �صيغة �أخرى ب�إمكانها �أن تكون ح ًال مقنعاً يُر�ضي رغبات
امل�ت��دي�ن�ين ورغ �ب��ات بقية الأط� ��راف ،وه ��ذا احل��ل ه��و التعددية
امل�ؤ�س�سية ،فالكاتب يرى �أ ّن «العنف املمار�س با�سم الدين ال يُقاوم
بالعلمانية ،بل يُقاوم ويُتجاوز بالتعددية امل�ؤ�س�سية» ويبدو �أ ّن
غال�ستون ي�ستخدم م�صطلح العلمانية مبعنى ف�صل الدين عن
احلياة �أو بقية الت�صورات املتطرفة للعلمانية ،لذلك يرف�ض
خيار العلمانية كحل مل�شكلة العنف ،وكيف يقبل بالعلمانية كحل
وهو يعتربها م�س�ؤولة عن بع�ض �أ�شد �صور العنف يف التاريخ
القريب ،فالتنوير الراديكايل الذي كان متطرفاً يف �إحلاده ويف
علمانيته ت�سبب يف عنف ما عرف التاريخ مثي ًال له.
وبالن�سبة للعنف الديني فالكاتب يحمل فل�سفة حتليلية
ل �ه��ذا الأم� ��ر ف�ه��و ي ��رى �أ ّن «ال �ع��ام��ل ال��دي �ن��ي مب�ث��اب��ة �شا�شة
تظهر عليها مظامل و�شكاوى وعقد عميقة ناجتة عن الفقر
واحلرمان وذكريات اال�ستعمار و�أحا�سي�س الذل» و�أجدين �أتفق
معه يف هذا التف�سري و�أراه و�ضع يده على امل�شكل احلقيقي،
الذي نتهرب من الوقوف عليه ،وك�أن م�س�ألة الإرهاب والعنف
هي وليدة الن�ص فقط!

وك�أ ّن الإن�سان هو �صنيعة الن�ص فقط!
وال �أعتقد �أ ّن من له �أدنى قدر من االطالع على علم النف�س
واالجتماع يقول بهذا ،بل ال �أعتقد من له ن�صيب من الثقافة
يختزل الإره��اب يف الن�ص ،وين�سى بقية العنا�صر التي ُتن�ضج
فعل التطرف.
ف��ال�ترب��ة احل��ا��ض�ن��ة ل�ل�ع�ن��ف ه ��ي ال�ف�ق��ر واجل �ه ��ل وال�ت�خ�ل��ف
واحلرمان ،وحماربة الإرهاب ال يتم �إال مبحاولة الق�ضاء على
هذه الأمرا�ض يف جمتمعنا ،وحتقيق كرامة الإن�سان ،ورفع اليد
عن توظيف الدين مل�صاحلنا ال�شخ�صية.
التجربة الأمريكية كما جت�سدت على يد �آباء
اال�ستقالل
ي��رى الكاتب �أ ّن التجربة الأم��ري�ك�ي��ة كما جت�سدت على يد
�آب ��اء اال�ستقالل الأم��ري�ك��ي ه��ي م�ث��ال من��وذج��ي على التعددية
امل�ؤ�س�سية التي ت�ستطيع حل م�شكلة العالقة بني الدين والدولة،
فالتجربة الأمريكية قامت على «الالهوت الطبيعي» وال�ضمري
الديني ،اللذين �صارا ج��زءًا من التفكري ال�سيا�سي والقانون،
ففي ظل الليربالية امل�ؤ�س�سية ميكن �أن ينجح حل التعاي�ش حتى
لوكان كل النا�س م�ؤمنني متدينني.
ب �ع �ب��ارة ال �ك��ات��ب :يف �أم��ري �ك��ا �أن ��ا� ��س ��ض��د امل��ؤ��س���س��ة ال��دي�ن�ي��ة
وال�ك�ه�ن��وت ،ول�ك� ّن�ه��م لي�سوا ��ض��د ال��دي��ن ،وه ��ذا م��ا يُ�سميه هو
«التنوير املعتدل» الذي �سمح بو�صول جون كنيدي �إىل رئا�سة
�أمريكا مع �أ ّنه كاثوليكي و�سمح كذلك بو�صول �أوباما �إىل البيت
الأبي�ض مع �أ ّنه من ال�سود ،ومن يدري لعل هذا التنوير ي�سمح
بو�صول م�سلم �إىل البيت الأبي�ض ،ويف ظ ّني �أ ّن هذا �سيكون �أكرب
�إجناز للتجربة الأمريكية املت�صاحلة مع الدين.
و�إن ك��ان يل �أن �أخ�ت��م بكلمة �أخ�ي�رة ف���س��أق��ول :ن�ح��ن كعرب
بحاجة �إىل نف�ض ال��رك��ام ع��ن ديننا وا��س�ت�ع��ادة وج�ه��ه الإل�ه��ي،
وحت��ري��ره م��ن ال�ت�ف���س�يرات وال �ت ��أوي�لات ال�ف��ا��س��دة ،ح�ت��ى يعود
ال��دي��ن �أح ��د ع��وام��ل نه�ضة �أم�ت�ن��ا ،ك�م��ا ك��ان يف ب��داي��ة ال��دع��وة
املحمدية املباركة ،بل ال �أك��ون مبالغاً �إذا قلت� :إ ّن الإ�سالم هو
الذي بعث روح احل�ضارة يف هذه الأمة ،وو�ضعها يف مو�ضع رفيع
مل تكن حتلم به ،فكل ما لدى العرب اليوم من جمد ورفعة هو
من بركات الدين.
almashoor1000@gmail.com
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الر�شدية والت�أويل القر�آين
ب�سام الكلباين

قد ال يت�سع الوقت �إطالقاً لنتحدث عن انعكا�سات املدر�سة الر�شد ّية وت�أثريها على الت�أويل القر�آين ،وعلى م�سائل الفقه والدين ،ومدى ت�أثر الأوروبيني بالر�شد ّية
الالتين ّية ب�شكل وا�ضح جداً من خالل هجوم الكني�سة بقيادة توما الأكويني على م�ؤلفات ابن ر�شد ،وعلى املقوالت التي خ ّلدت �إ ّبان �إعدام العامل جاليليو وا�ستخدام
م�صطلحات وجمل ر�شديّة بحتة ،فمن يُنكر �أن املدر�سة الر�شديّة هي اجلذور الأوىل للتنوير الأوروبي ،بي َد �أن للجانب الديني حمظورات و�ضرورات و�شروطا ال ميكن
االنطالق بها من جانب مت�سرع جداً ،لذا وجب التعريف �أو ًال وقبل اخلو�ض يف املو�ضوع ب�آل ّيات الت�أويل عند الفال�سفة واملتكلمني.
يذكر الكاتب عبد اجلليل �سامل يف مقالت ِه املعنوَنة «العقل
والدين عند ابن ر�شد» مبجلة الت�سامح �أ�سباب خلق قانون
يح ُّد وينظ ُم العملية الت�أويلية وهو جتنيب امل�سلمني الوقوع
يف ال��زل��ل ،و��ش�ي��و ِع ال�ف��و��ض��ى يف ال�ت��أوي��ل و�إ��ش�ك��ال�ي��ات�ه��ا على
العقيدة ،ف�أو ُل املحاوالت اجلادة يف الت�أويل كانت عند علماء
خ�ص�ص بابا
ال �ك�لام ع�ل��ى ي��د اجل��وي�ن��ي يف �إر� �ش ��اده ،ع�ن��دم��ا ّ
�أ�سماه (باب القول يف ال�سمعيات) ثم حلق ُه على �أثره تلميذه
الكبري ال�غ��زايل ال��ذي و�ضع ر�سالة بعنوان ق��ان��ون الت�أويل
التي تعد من �أوىل الر�سائل الكالمية املنهجية التي كتبت
حول هذا املو�ضوع.
ت �ن ��اول ك ��ل م ��ن اب ��ن ر� �ش��د وال� �غ ��زايل م���ش�ك�لات ال �ت ��أوي��ل
والفل�سفة والفقه يف ح��رب ترا�شق ّية منهج ّية ،فقد اكتفى
علماء امل�سلمني م��ن ال�ق��ول يف الفال�سفة ال�ع��رب املت�أثرين
باملدر�سة اليونان ّية حينما �آل بهم الأم��ر يف �أوىل �صفحات
م ��ؤل ��ف ال� �غ ��زايل ب � ��أن �أط �ل ��ق ل �ه��م ح �ك �م �اً ان �ت �ه��ائ �ي��ا ب��ال�ك�ف��ر
والزندقة ،ثم ح��او َل ابن ر�شد بعد �أع��وام ب�أن ي�ستعيد جمد
الفال�سفة ،والنهو�ض ب�أعبائها املت�شكلة ب�شكل خا�ص بني
فخ�ص�ص كتابه «ف�صل املقال» لهذه الق�ضية،
العقل والنقلّ ،
وه��و بذلك يع ُد �أول فيل�سوف م�سلم يفرد لهذه الإ�شكال ّية
كتاباً م�ستق ً
ال ،ثم �أكمل ابن ر�شد م�سريته ب�أن �أ ّلف كتابني
ُ
يناق�ش الإ�شكالية من
�آخرين تكملة للكتاب ال�سابق ال��ذي
منظور نظري ر ّداً على الغزايل ،فكتبَ «الك�شف عن مناهج
الأدل��ة ثم «تهافت التهافت» اللذين يعدّان �أوىل املناو�شات
الفكرية التي حت� ُ
�دث بني عاملني م�سلمني يف�صل الأول عن
الآخر �سبعون عاما.
يف ف���ص��لِ امل �ق ��ال ،ط ��ر َح اب ��ن ر� �ش��د ع ��دة م �ب��ادئ لإي���ض��اح
العالقة واحلاجة �إىل الت�أويل:
ال�شريعة توجب الفل�سفة.
ال �� �ش��ري �ع��ة ل �ه��ا م �ع ��انٍ ظ ��اه ��رة ل �ل �ع��ام��ة ،و�أخ� � ��رى ب��اط�ن��ة
للخا�صة ،ومعنى هذا وذاك وجوب الت�أويل �أحياناً ،ولبع�ض
الطبقات من النا�س.
و�ضع قواعد خا�صة بت�أويل الن�صو�ص.
حتديد مدى وقدرة العقل وال�صلة بينه وبني الوحي.
وقد انتهى ابن ر�شد من هذا كله �إىل �أن احلكمة وال�شريعة

�أو الدين والفل�سفة �أختانِ رُ�ضعتا من لبان واحد.
�أ ّم ��ا الفل�سفة ال��ر��ش��د ّي��ة فهي لي�ست �أك�ث�ر م��ن النظر يف
امل��وج��ودات واعتبارها م��ن جهة داللتها على ال�صانع ،و�أ ّم��ا
امل��وج��ودات ف�إمنا ت��دل على ال�صانع مبعرفة �صنعتها ،و�أ ّن � ُه
ك ّلما كانت هُناك املعرفة ب�صنعتها �أمت ،كانت املعرفة بال�صانع
�أمت .ورمب ��ا م��ن اجل��ان��ب ه��ذا اجت � َه بع�ض امل�ف�ك��ري��ن ال�ع��رب
�إىل اجل��زم ب��أن الفكر الر�شدي ما هو � ّإل حماكاة للمدر�سة
الأر�سطويّة ،ففي �سياق الن�ص الأر�سطوي «علم املوجود مبا
هو موجود « هو الن�ص ال��ذي اعتمد عليه ابن ر�شد يف بناء
قاعدت ِه التعريفية للفل�سفة ،بينما ُيكن االلتفات �إىل جانب
�آخر للتعريفات الر�شديّة للفل�سفة التي نقتب�سها من كتابه
« الف�صل « � :إن هذه ال�صناعة  -الفل�سفة  -ملّا كانت ناظرة
يف املوجود مبا هو موجود ،وذل��ك يقت�ضي النظر يف مبادئ
امل��وج��ود مب��ا ه��و م��وج��ود ويف الأم ��ور ال�لاح�ق��ة �إذ ك��ان��ت كل
�صناعة نظريّة � ّإنا حتتوي على هذين اجلن�سني من املعرفة»
جلي جداً الفرق بني التعريفني ال�سابقني البن ر�شد ،وهو
ّ .
ال يعزى �إىل تناق�ض يف الفكر الر�شدي ،و� ّإن��ا �إىل اختالف
الزاوية التي ينظر منها �إىل الفل�سفة ،فاملنظور الأول ينظر
من جانب �أر�سطوي بحت ،والآخر من زاوية املتكلمني.
و�أ ّم ��ا ال�ع�ل��م ،فهو معرفة الأ��ش�ي��اء ب�أ�سبابها كما ج��اء يف
ك�ت��اب��ه «ال�ك���ش��ف « وق��د ح���ص��ره حت��ت م�سمى «ال�ع�ل��م احل��ق»
ال��ذي ه��و معرفة اهلل تعاىل و�سائر م��وج��ودات��ه على م��ا هي
عليه وبخا�صة ال�شريعة منها ،بيد �أ ّن ابن ر�شد الذي ع ّرف
الفل�سفة من زاوية كالم ّية ال يري ُد �أن تبقى معزولة خ�صو�صا
�أ ّنه اعترب �أن الفل�سفة من املعارف التي �أكد عليها ال�شرع بل
تفح ٌ�ص عن كل ما
رمبا �أهمها ،لذلك فهو يرى �أن الفل�سفة ّ
تفح�ص عن كل
جاء ب ِه ال�شرع� ،إذ يذكر يف تهافته «والفل�سفة ّ
ما جاء يف ال�شرع ،ف�إن �أدركته ا�ستوى الإدراك وكل ذلك �أمت
يف املعرفة» وقد انتهى بقوله القاطع «و�إن مل ت��درك؛ اعلم
بق�صو ِر العقل الإن�ساين عنه ،و�أن يدركه ال�شرع فقط» وقد
تب ّنى الفال�سفة اليهود هذا الأمر بتعريف م�شابه جداً ،فقد
حتد َّث ابن ميمون على �أن العقل له ح ٌد ُ
يقف عنده يف قدرت ِه
على املعرفة ،وحينئذ يجبُ اللجوء فيما ال ميكن �أن ي�صل
�إليه العقل� ،إىل الوحي.

ول�ع� َّل �أب��رز الأم ��ور التي �شغلت فال�سفة ال�ق��رن ال�ساد�س
وال�سابع والثامن والتا�سع ع�شر يف �أوروب��ا ،هي تلك الأمور
ال�ت��ي حت �دّث عنها اب��ن ر��ش��د يف حم��دود ّي��ة ال�ع�ق��ل الب�شري
وهي «معرفة اهلل» و«ال�سعادة» و«ال�شقاء الإن�ساين» ،ابتدا ًء
من ديكارت وبا�سكال مروراً ب�سبينوزا ولوك وهوبز ثم كانت
وهيجل وك�يرك�ج��ارد �شوبنهاور وان �ت �ه��اءاً بنيت�شه وف��روي��د
ري من الفال�سفة
وهايدجر و�سارتر� ،إذ تو ّقف الأمر عند كث ٍ
يف الإت �ي��ان بنتيجة حتم ّية ح ��و َل الأم ��ر ،فو�صل الأم ��ر �إىل
�إن���ش��ا ِء توليفة ب�ين الفل�سفة والكني�سة كتلك التي �أت��ى بها
الفيل�سوف الوجودي امل�سيحي �سورين كريكجارد ،وما ي�ؤك ُد
على تلك الفر�ض ّية ه��و نقي�ضها ال��ذي �أت��ى بها فريدريك
نيت�شه عندما هاجَ م �أبرز خ�صائ�ص الالهوت امل�سيحي حينما
حت��دث ع��ن «ال���ش�ف�ق��ة» و«ال�ن�ع�م��ة» و«ال��رح �م��ة» ،وج�ل� ّ�ي �أ ّن�ه��ا
مرادفة لتلك التي حتدث عنها ابن ر�شد قبل ثمانية قرون
وانتهى ب ِه الأمر «ابن ر�شد» �إىل االعرتاف مبحدوديّة العقل
الب�شري وفاعل ّية الوحي وال�شريعة.
يطرح الكاتب عبد اجلليل �سامل واح��داً من �أه ّم الأ�سئلة
على الإطالق  -يف اجلانب الت�أويلي  -وه َو «كيفية حل م�شكلة
ع��دم خمالفة الفل�سفة لل�شرع اجلامع �إىل جانب الربهان
والطرق الظن ّية من خطابة وجدل؟» وحلل تلك الإ�شكال ّية
والت�سا�ؤل ،جل�أ ابن ر�شد �إىل حتليل اخلطاب الإلهي و�إظهار
م ��ا ف �ي � ِه م ��ن ت �ف ��اوتٍ ح���س��ب م���س�ت��وى خم��اط�ب�ي��ه ف �ي �ق��ول :
ُ
اختالف
وال�سبب يف ورود ال�شرع فيه الظاهر والباطن هو
فط ِر النا�س وتباين قرائحهم يف الت�صديق» ،ولهذا ال�سبب
ح � ّرم اب��ن ر��ش��د الت�صريح ب��ال�ت��أوي��ل اليقيني لأه ��ل اجل��دلِ
ف�ض ً
ال عن اجلمهور ،فغاية ابن ر�شد من الت�أويل القر�آين هو
البحث يف املعنى الفل�سفي للن�ص على غرار غرميه الغزايل
ُ
يبحث ع��ن املعنى احلقيقي للن�ص ،وه�ن��ا يكمن
ال��ذي ك��ا َن
اخل�لاف الأ�سا�سي بينهما ،وخال�صة الأم��ر �إذا كان الت�أويل
ه��و الفل�سفة واحل�ك�م��ة ؛ ف�أعلمهم ب��ه ه��م الفال�سفة ،فهم
الذين �سماهم اهلل يف حمكم كتابه « وال ّرا�سِ خونِ يف العِل ِم»
فالربهانيون هم �أهل العلم والأحق بالت�أويل .ف�إخراج داللة
اللفظ من الداللة املجازية �إىل الداللة احلقيقية هو �أمر
وجب الوقوف عليه متا�شياً مع مقت�ضيات ال�شرع والع�صر.
bassam.alkalbani@aiesec.net
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منوذج عاملي جديد
هند احل�ضرم َّية

كان ال�سالم وما يزال احللم الذي يبدو للمجتمعات الب�شرية بعيد املنال فما تزال الت�صدعات التي ت�ستنزف �أمن ال�شعوب يف ازدياد ورغم � ّأن العامل ظن � ّأن ال�سالم
ريا بانتهاء احلرب الباردة التي �أ�سفرت عن انهيار االحتاد ال�سوفيتي �إال � ّأن ذلك ال�سالم مل يتحقق فعليا بعد .وقد ا�ستعر�ض ر�ضوان ال�س ّيد مبجلة
العاملي قد حتقق �أخ ً
الت�سامح يف مقاله املعنون بـ «الدين واملجتمع والدولة :يف العالقات واملرجع ّيات وامل�صائر» م�س�ألة (املرجعية اجلديدة) التي ظهرت بعد �سقوط الأنظمة ال�شيوعية.
وقد �أثار ر�ضوان ت�سا�ؤال مهما حول �إمكانية �إيجاد مرجع ّية
عامل ّية م��ن خ�لال النظام العاملي اجل��دي��د ورغ��م �أ ّن ال�ع��امل يف
ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�ضي �أ�سقط الأفكار ال�شيوعية
ال�شمولية �إال �أ ّن القوى املنت�صرة �أوجدت �أيديولوجيا �شمولية
جديدة و�إن كانت مثلما �أ�شار ر�ضوان �أكرث تعددية يف اخليارات
ك�إنتاج مرجعية �شمولية لل�سوق ،ومرجعية �شمولية للعوملة
�إال �أ ّن اك�ت�م��ال ه��ذه الأي��دي��ول��وج�ي��ا اجل��دي��دة اقت�ضى حتقيق
م�ستويني هما» العودة لفكرة النظام العاملي (اجلديد) ،وفكرة
وجود العدو (املرتبطة بفكرة �صراع احل�ضارات).
و�إذا ا�ستعر�ضنا فكرة النظام العاملي كما تطرق �إليه ر�ضوان
يف مقاله �سنجد �أ ّن هذا النظام الذي ظهر بعد احلرب العاملية
ال�ث��ان�ي��ة ا��س�ت�ن��د ع�ل��ى رك �ي��زت�ين ه�م��ا (م �ي �ث��اق الأمم امل�ت�ح��دة،
والإع� ل��ان ال�ع��امل��ي حل�ق��وق الإن �� �س��ان) وبالن�سبة مل�ي�ث��اق الأمم
املتحده الذي برز «ك�إطار قانوين ير�سخ نظام الأمن اجلماعي
أ�سا�سا على حفظ ال�سلم والأم��ن الدوليني» وكحكومة
ويقوم � ً
عامل ّية ميكن للدول �أن متتلك ع�ضوية فيها ،حكومة تت�ساوى
ف�ي�ه��ا ج�م�ي��ع دول الأع �� �ض��اء خل���ض��وع�ه��ا ج�م�ي�ع��ا مل �ب ��ادىء ه��ذا
امليثاق ومبادئ اجلمع ّية العامة وجمل�س الأم��ن� .أ ّم��ا بالن�سبة
لإع�لان حقوق الإن�سان فهو مبثابة مرجعية �شمولية للقيم
التي حتفظ كرامة الإن�سان والتي يجب �أن تعمل بها ال��دول
الأع�ضاء وتنفذها يف جمتمعاتها.
غ�ير �أ ّن ن�شوء احل��رب ال�ب��اردة �أ��ص��اب ميثاق الأمم املتحدة
وح �ق ��وق الإن �� �س ��ان ب��ال���ش�ل��ل ،ف ��وج ��ود ق��وت�ين �أي��دي��ول��وج�ي�ت�ين
متعار�ضتني �أوجد خلال يف منظمة الأمم املتحدة ،ب�سبب قيام
هاتني القوتني با�ستغالل نفوذهما يف �إيقاف امل�شاريع التي ال
ت�خ��دم م�صلحتهما ل��ذل��ك ف ��إ ّن ه��ذه «الأزم ��ات �أ�صبحت خ��ارج
نطاق الأمم املتحدة التي مل ت�ستطع �إدارت�ه��ا �أو الت�أثري على
م�سارها� .أ ّم��ا بالن�سبة ل�ل�أزم��ات التي دارت بعيدًا ع��ن �صراع
القوتني فهي الوحيدة التي متكنت املنظمة الأمم�ي��ة م��ن �أ ّن
تلعب فيها الدور احلقيقي رغم اختالف درجة فاعليته ،ثم ّ
مت
تفعيل دورها جمددا بعد انتهاء احلرب الباردة الأمر الذي كان
وقتها �إ�شارة تدعو للتفا�ؤل يف �سبيل حتقيق الأمن الدويل.
و�أ��ش��ار ر�ضوان �إىل ب��روز حماولة خللق نظام جديد (لي�س
ذا م��رج�ع�ي��ة ع��امل�ي��ة) خ�ل�ال ال�ت���س�ع�ي�ن�ي��ات م��ن ال �ق��رن امل��ا��ض��ي
مو�ضحً ا امل�ؤ�شرات التي دلت على ذلك والتي متثلت يف «ت�ضا�ؤل

الرجوع للم�ؤ�س�سات الدولية �إذ �صرحت بع�ض القوى الكربى
بنيتها يف عدم تنفيذ ق��ررات هذه امل�ؤ�س�سات الأم��ر ال��ذي �أفرز
ال�ك�ث�ير م��ن ال�ف��و��ض��ى وال �� �ص��راع��ات ال �ت��ي ُف��ر��ض��ت ل�ه��ا ح�ل��ول
وت�سويات من قبل الفريق املنت�صر يف احلرب الباردة ،وتفاقم
مو�ضوع اخل�صو�ص ّية والن�سبية يف الق�ضايا الأخالقية الكربى
وا��ش�ترك يف ه��ذا الأق��وي��اء وامل�ست�ضعفون� ،إذ �أ ّن وج��ود منوذج
�شمويل �سيهدد خ�صو�صية كال اجلانبني؛ فالأقوياء يرون �أ ّن
ال�شمولية �ستعني امل���س��اواة ب�ين اخل�ير وال�شر وامل�ست�ضعفني
يرون �أ ّنها �ستهدد دياناتهم وثقافاتهم التي الميكن �أن تخ�ضع
مل��رج�ع�ي��ات م��ن خ��ارج �ه��ا وال �ع��ومل��ة ال���ش�م��ول� ّي��ة ��س�ت�ع�ن��ي ت��دخ��ل
الأق��وي��اء يف دياناتهم ،ل��ذا فقد ك��ان �إ��ص��رار امل�ست�ضعفني على
هذا �أعطى الأق��وي��اء تربي ًرا لكي اليلتزموا مبيثاق الأمم وال
ب��إع�لان حقوق الإن�سان ،بالإ�ضافة �إىل زي��ادة ال�تروي��ج لفكرة
�صراع احل�ضارات».
وب��احل��دي��ث ع��ن � �ص��راع احل �� �ض��ارات ي��ذك��ر ر� �ض��وان ال��واق��ع
ال�ع��رب��ي ال ��ذي م��ا ي ��زال �إىل ال �ي��وم ي ��رى �أ ّن ��ه واق ��ع حت��ت ه��ذا
ال�صراع و�أن الغرب يت�آمر عليه ملعادة الإ�سالم ،و�إذا كان بع�ض
دعاة �صراع احل�ضارات مثل فوكوياما وهنجتون وغريهم قد
�صرحوا ب�أ ّن احل�ضارة الإ�سالم ّية ما تزال ح�ضارة ذات �أنياب
وتخوم دموية ،ف�إ ّن بع�ض الإ�سالميني مثل علي عبد الواحد
و�سيد قطب وحممد الغزايل قد ر�أوا فعال �أن مناداة الغرب
بحقوق الإن�سان وميثاق الأمم املتحدة ما هي �إال دعوة علمانية
ت�ع��ادي الأدي� ��ان ،خا�صة �أ ّن امل�سلمني ال�ع��رب اع �ت�بروا موقف
الأمم امل�ت�ح��دة م��ن ال���ص��راع ال�ع��رب��ي الإ��س��رائ�ي�ل��ي وق��رارات�ه��ا
املنحازة للجانب الأخري موقفا ال يتوافق مع ما تنادي به من
قيم؛ لذلك ر�أى الكثري من الإ�سالميني �أ ّن الإ�سالم البد �أن
يكون خارج الأنظمة الأخرى ليكون كنظام ثالث م�ستقل وهنا
ظ�ه��رت الأدب �ي��ات ال�ت��ي راح��ت تخطط ل��وج��ود ن�ظ��ام �إ�سالمي
مكتمل من كل الوجوه ،ويرى ر�ضوان �أ ّن هذه الأدبيات حتولت
يف �أوا� �س��ط الت�سعينيات م��ن كونها جم��رد ت�ن�ظ�يرات لت�صبح
�سيا�سات وا�ضحة.
وتطرق ر�ضوان �إىل ر�ؤية العامل التي و�ضحها القر�آن والتي
تقوم على �أربعة �أ�س�س مهمة متثلت يف� :إدراك العامل الإن�ساين
الذي يقوم على �أ�سا�س وجود اختالف بني الب�شر ،هذا االختالف
الذي يعني وجود اختالف  -طبيعي -يف التنظيم االجتماعي

بني خمتلف اجلماعات واملجتمعات ،وهذا االختالف كما يو�ضح
القر�آن ميكن �أن يتم التعامل معه ايجابيًا من خالل تو�ضيح
الهدف من ه��ذا االخ�ت�لاف وه��و «حتقيق التعارف بني جميع
اجلماعات واملجتمعات» هذا التعارف �سيقت�ضي معرفة م�صالح
الآخر وحقوقه ،لذا ف�إ ّن اجلهل بالآخر هو الذي �سيجعل من
هذا االختالف �سببًا لوقوع ال�شر.
الأ��س����س الأخ ��رى التي ت�ستند �إليها ه��ذه ال��ر�ؤي��ة تتمثل يف
طبيعة ال��ر��س��ال��ة ال�ت��ي ي��دع��و لها ال �ق��ر�آن وه��ي ر��س��ال��ة �شاملة
لأ ّن �ه��ا ج ��اءت م��ن م���ص��در واح ��د ولأ ّن �أ� �ص��ل الإن���س��ان�ي��ة واح��د
ك�م��ا �أ ّن �ه��ا ر��س��ال��ة تت�صف ب��أ ّن�ه��ا رح�م��ة وه ��ذه ال��رح�م��ة �شاملة
� ً
أي�ضا لكل الأجنا�س الب�شرية ولكل املجتمعات� .أ ّم��ا الأ�سا�س
الثالث فيتعلق مب�ضمون الر�سالة التي يدعو لها التي تقوم
على «وحدانية اهلل والتعامل بني الب�شر على قدم امل�ساواة يف
القيمة الإن�سانية» �أ ّم��ا عن الأ�سا�س الرابع فيتمثل يف املق�صد
م��ن ه��ذه ال��دع��وة كما يت�ضح يف قوله تعاىل «ول�ك��ل وجهة هو
موليها فا�ستبقوا اخل�يرات» وهو �إجن��از اخل ّ�يرات فاالختالف
الإن�ساين �سيظل قائمًا لك ّنه من خالل املنهج الإيجابي املتمثل
يف حتقيق معنى التعارف ميكن �أن يكون �سببا يف حتقيق اخلري
لبني الإن�سان.
وقد أ�دّت الدعوة ل�صراع احل�ضارات �إىل بروز �شعار جديد
ن��ادت به الكنائ�س الكاثوليك ّية والق��ى اهتمامًا وقبوال من
قبل امل�سلمني وهو «حوار احل�ضارات» الذي دعى �إىل �إيجاد
حت ��اور ب�ين امل�سيحيني وامل���س�ل�م�ين ف�ك��ان��ت دع ��وة للتعاي�ش
ب�ين الأدي � ��ان واحل �� �ض ��ارات ورف ����ض ه�ي�م�ن��ة اخل���ص��و��ص�ي��ات
ل�ك��ي ت�ت�ع��اي����ش امل�ج�ت�م�ع��ات رغ ��م وج ��ود االن�ف���ص��ال القيمي
واالختالف احل�ضاري.
وكما يقول هانز كينغ « ال ميكن �أن يتحقق �سالم بني الأمم
�إن مل يكن هنالك �سالم بني الأديان وال ميكن �أن يكون هنالك
��س�لام ب�ين الأدي ��ان �إ ّن مل يكن هنالك ح ��وار ب�ين الأدي ��ان وال
ميكن �أن ي�ك��ون هنالك ح��وار ب�ين الأدي ��ان �إ ّن مل يكن هنالك
معايري �أخالق ّية ولن يكتب البقاء لهذا الكون يف غياب �أخالق
عاملية» وبالإ�ضافة لهذه املنظومة الأخالقية العاملية التي دعى
�إليها هانز ي�ضيف ر�ضوان �أهم ّية وجود منظومة العقل والعدل
والأخالق التي دعى �إليها املفكرون امل�سلمون والتي ا�ستنبطت
من الر�ؤية القر�آنية للعامل.
famouswritter@hotmail.com
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الو�سطية الإ�سالمية � ..ضبابية امل�صطلح وم�شكالته
عبد اهلل ال�شحي

يناق�ش الباحث ال�سوري معتز اخلطيب يف مقالته (يف نقد القول بالو�سطية واالعتدال) مبجلة الت�سامح �ضبابية م�صطلح الو�سطية يف الفكر الإ�سالمي بالرغم من �أهميته،
وانعكا�س ذلك على الن�شاط ال�سيا�سي ال�سيما جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي التي تنادي بالو�سطية� ،إ�ضافة �إىل ت�أثريه معرفيا من حيث م�شكلة تعريف الو�سطية من جهة
وتوظيفها من جهة �أخرى.
يكتنف الفكر الإ�سالمي عد ٌد من امل�صطلحات مبهمة املعنى� ،إمنا ت�ستخدم غالبا لغر�ض الرتويج والدعاية للأفكار .يذكر الكاتب على �سبيل م�صطلحات مثل:اجلهاد املدين،
الن�سوية الإ�سالمية ،ال�شمولية والدولة الإ�سالمية ،وهي م�صطلحات ت�سبب ت�شويهًا و�سوء فهم عو�ضاً عن التفاهم والتو�ضيح ،فمفهوم الدولة الإ�سالمية مثال هو تعطيل
ملفهوم الدولة احلديثة يف حماولة لإحالل مفهوم القرون الو�سطى وحل م�شاكل اليوم بحلول واقرتاحات املا�ضي.
م�صطلح الو�سطية �أو االعتدال -و�سوف نفرت�ض
�أن�ه�م��ا ي�ح�م�لان ن�ف����س امل�ع�ن��ى لبقية امل�ق��ال-ي�ح�ت��ل
م�ك��ان��ة غ��اي��ة يف الأه �م �ي��ة داخ ��ل ال�ف�ك��ر الإ� �س�لام��ي،
ولي�س �أدل على ذلك من اعتبار الو�سطية خا�صية
م ��ن خ �� �ص��ائ ����ص الإ�� � �س �ل��ام ،ب ��ل ه ��ي � �ش ��رط ل�ق�ب��ول
التوجهات عند الكثري من املفكرين الإ�سالميني.
ه �ن��اك جم �م��وع��ة م ��ن ال �ت �ع��اري��ف مي �ك��ن �أن ت��و��ض��ع
ل�لاع�ت��دال ح�سب ال�ك��ات��ب ،ف�ه�ن��اك ال�ت�ع��ري��ف ال��ذي
ي�ستند �إىل تعريف �أر�سطو للف�ضيلة ،حيث يقول
ب�أنّ الف�ضيلة هي و�سط بني رذيلتني ،وهذا وا�ضح يف
الفكر الإ�سالمي ،فالو�سطي من يعي�ش بال �إفراط
وال تفريط� ،أي يف املنت�صف .لدى �أنطوين جيدنز
تعريف �آخر للو�سطية �أو الطريق الثالث بو�صفها
�إعالن الرباءة من التطرف �أو للتعبري عن ي�أ�س من
املواقف احلادة والقاطعة توخياً لالعتدال».
تتبلور �إح ��دى امل�شكالت الرئي�سية يف التعاريف
ال �� �س��اب �ق��ة يف ع� ��دم وج � ��ود من � ��وذج ُي� �ح ��دد الأف� �ع ��ال
الو�سطية من الالو�سطية ،مما ي�سهل حتول الأمر
�إىل ترا�شق بني اجلماعات الإ�سالمية بالألقاب مثل
التطرف والإره ��اب .ه��ذه امل�شكلة جعلت فهم �آلية
التعامل مع اجلماعات الإ�سالمية من قبل الغرب
�أم ��راً �أك�ث�ر �صعوبة ،فكل جماعة تن�سب االع�ت��دال
لنف�سها وترمي الآخر بالتطرف مما جعل الواليات
املتحدة الأمريكية تبدو وك�أنها يف و�ضع مت�أزم ب�ش�أن
�آلية التعامل معهم ،بيد �أنني �أرى حقيقة �أنّ املعيار
ال�سيا�سي ال يهتم �أ�سا�ساً بهكذا م�صلطحات� ،إمنا
حتكمه امل�صالح والتوازنات الع�سكرية واالقت�صادية.
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ،ف� ��إنّ ع ��ددا م��ن الباحثني
ال �غ��رب �ي�ين يف ال �� �ش ��ؤون الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ورمب� ��ا بع�ض
�صناع ال �ق��رار يف ال�غ��رب ي ��رون �أن �ضبابية مفهوم
االع�ت��دال ينبغي �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار و�أن��ه من
الأح ��وط و��ض��ع اجل�م��اع��ات الإ��س�لام�ي��ة جميعها يف
كفة الإره ��اب .على �أ ّن��ه يحتمل �أن و�سطية جماعة

الإخ � � ��وان م �ث�ل ً�ا ق ��د ت� � ��ؤدي حت ��ت ع ��ام ��ل ال �ت �ع��ددي��ة
ال�سيا�سية �إىل �إ�ضعاف اجلماعة التي كانت احلامل
الوحيد حلمل تطبيق ال�شريعة ،من حيث �إنّ هناك
ع ��د ًدا م��ن ال�ب��دائ��ل اجل��دي��دة ال�ت��ي ب��إم�ك��ان النا�س
جتربتها على حد قول الكاتب .كما �أنه عندما يتعلق
عموما ،ف�إنّ تلك
الأمر بجماعات الإ�سالم ال�سيا�سي
ً
اجلماعات تعمل على تقدمي منوذج �شمويل للدولة،
هذا النموذج يو�صف غالباً بالو�سطية واالعتدال،
يف حني �أ ّن��ه يحتوي على تفا�صيل تخالف املواثيق
العاملية حلقوق الإن���س��ان .وعلى ه��ذا ف ��إنّ فجوة يف
التعامل العربي الغربي حتما �ستح�صل ،ف�إن كانت
هذه هي الو�سطية ،فكيف �سيكون التطرف؟
ي �ن��اق ����ش ال �ك ��ات ��ب ب� �ع ��داً �أع� �م ��ق يف ج ��ان ��ب �إ�� �س ��اءة
ا�ستخدام مفهوم الو�سطية واالعتدال ،بحيث ميكن
�أن ُيجعل يف خدمة توجهات �أيديولوجية معينة،
وي�ت��م �إل�ب��ا��س�ه��ا ث ��وب ال��و��س�ط�ي��ة ع�ل��ى ح���س��اب �إل�غ��اء
ت��وج�ه��ات �أخ ��رى ،وه��ذا كما �أرى ي��زي��د ال�ط�ين بلة،
ف�صفة الو�سطية لي�ست بالأ�سا�س م�سوغاً ل�صحة
الفكرة� ،إذا ال ي�شرتط لقبول فكرة �أن تكون و�سطية،
بل يكفي �أن تكون خالية من الدعوة لإق�صاء الآخر
كما ي�شرتط الكاتب.
ه�ن��اك �أي��ً��ض��ا ق�ضية املبالغة يف و��ص��ف الو�سطية
باحلل مل�شكلة الثنائيات -كالعقل والنقل ،الأ�صالة
وامل�ع��ا��ص��رة ،-وه��ذه ال�ع��ادة ال�سيئة يف التعايل على
ال ��واق ��ع ون �ب ��ذ ال �ت �ج��رب��ة وط � ��رح احل� �ل ��ول امل �ث��ال �ي��ة
وال�ن�ه��ائ�ي��ة مل���ش�ك�لات ال�ب���ش��ر ل ��دى ب�ع����ض املفكرين
الإ� �س�ل�ام �ي�ي�ن حت �ج��ب ع�ن�ه��م ال �ن �ظ��رة امل��و��ض��وع�ي��ة
ل ل��أم ��ور ،وه ��ذا يف ر�أي� ��ي �إ� �ض��اع��ة ل�ل��وق��ت واجل �ه��د،
ف�لا ميكن فر�ض احل�ل��ول والنظريات التي �أثبتت
ف�شلها و�إل �ق��اء ال�ل��وم على التطبيق .يدعو الكاتب
�إىل �ضرورة خلق م�ساحة لالجتهادات الب�شرية يف
ال�ف�ك��ر الإ� �س�لام��ي ،وه ��و ع�ل��ى الأرج� ��ح حم ��ق ،حيث
االجتهادات الب�شرية متتلك مرونة جتعلها �صاحلة

للنقد والتعديل ،غري منغلقة �أو معطلة عن التطور
الذي هو �سمه ..من �سمات املجتمعات الب�شرية.
يوجد جملة من امل�سائل وامل��واق��ف الأخالقية ال
حتتمل حالة من الو�سط ،فال يوجد م�ساحة و�سطى
ب�ين ال���ص��دق وال �ك��ذب م�ث�لا ،وعليه ف ��إن الو�سطية
لي�ست باحلل املثايل ،وق�س على ذلك م�سائل احلالل
واحلرام ،التي يفرت�ض �أنها ب ّينه ووا�ضحة ،كل ذلك
ي�ف��رغ الو�سطية م��ن معناها ،ف�لا معنى للتو�سط
حينما يكون هناك موقف متحيز يجب اتخاذه.
ناق�ش الكاتب فكرة �سام هاري�س ب�ش�أن النفاق الذي
مي��ار��س��ه امل�ع�ت��دل��ون م��ن حيث قبولهم للمعتقدات
الأخ� ��رى م��ع اع�ت�ق��اده��م ب�ب�ط�لان�ه��ا ،و�أت �� �ص��ور ع��دم
وج��ود م�شكلة يف ال�ت�لازم بني اتباع معتقد ورف�ض
املعتقدات الأخرى يف جو من التفاهم واحلرية ،بل
ذلك فعل ب�شري طبيعي متاما.
يقرتح الكاتب �إعادة النظر يف املحاوالت املختلفة
ل�ف�ه��م ال��و��س�ط�ي��ة ،ف�ه�ن��اك م�ف�ه��وم خم�ت�ل��ف ع��ن ما
طرحناه �سابقا ،ففي قوله تعاىل »:وكذلك جعلناكم
�أم � ��ة و� �س � ً�ط ��ا» ي �ق ��ول ال� �ط�ب�ري �إن ال��و� �س �ط �ي��ة ه��ي
اخلريية� ،أي �أنها خيار عدول ،وهي �أمة على احلق
وال �� �ص��راط امل�ستقيم� .إن ه ��ذا ب��ال�ت��أك�ي��د ي�غ�ير من
هيكلة امل�س�ألة ،فال وجود لطرف وو�سط داخل هذا
التعريف ،ويرتتب على ذلك من وجهة نظري �إلغاء
االع �ت��زاز ال�ف�ئ��وي والإق���ص��ائ��ي ل�لاع �ت��دال ،ف��الأم��ة
كلها و�سطية ،وال حق جلماعة �أو طائفة باال�ستئثار
بهذه ال�صفة دون الغري.
ت�ت�ج��اوز امل���ش�ك�لات املتعلقة ب�ضبابية م�صطلح
ال��و� �س �ط �ي��ة ت �ل ��ك امل� �ط ��روح ��ة يف امل � �ق� ��ال ،ف �ه ��و م��ن
امل�صطلحات التي ال حتمل معنى مو�ضوعياً متفقاً
ع�ل�ي��ه؛ ح�ي��ث مي�ك��ن ل ّأي ��ش�خ����ص ت��وج�ي��ه بو�صلته
خلدمة م�صالح جماعته الدينية وحزبه ال�سيا�سي،
م��ع ك��ون��ه يحتل مكانة ب ��ارزة يف الفكر الإ��س�لام��ي،
فالبد من �إعادة النظر فيه.
deeko123@hotmail.com
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دور ال�سيا�سة يف جدل اجلرب واحلرية يف الالهوت الإ�سالمي
داوود �سليمان

لطاملا كانت ق�ضية حرية الإن�سان �إحدى الق�ضايا الكربى التي �أثارت �ضجيجاً وجد ًال وا�س ًعا يف النقا�شات الدائرة حول الالهوت الإ�سالمي �أو علم الكالم الذي يعنى
بالعقائد منذ القرن الأول من الهجرة النبوية ال�شريفة .وانق�سم امل�سلمون حول ذلك �إىل مدار�س �شتى ال ميكننا ف�صلها عن �سياق املعرفة الزمانية وقتها وال حتى
ت�أثري ال�سلطة ال�سيا�سية عليها ،حيث � ّإن تطور العلم ال ميكن ف�صله عن املجتمع والبيئة التي تعك�س �إرها�صاته وا�ستجاباته للتحديات املحدقة به وتفاعل القوى
الفاعلة مبا يخدم م�صلحتها حيث متثل ال�سلطة ال�سيا�سية �أبرز هذه القوة الفاعلة .وهو ما �سنبحثه عرب مناق�شة مقالة �أحمد حممد �سامل يف جملة الت�سامح املعنونة
بـ «ق�ضية اجلرب واحلرية الإن�سانية يف علم الكالم (جدل الديني وال�سيا�سي)».
ي��رى �أح�م��د حممد ��س��امل �أ ّن ��ه قبل �أن ن��ذه��ب لعر�ض �آراء
امل ��دار� ��س ال�ك�لام�ي��ة ف�ي�م��ا ي�خ����ص اجل�ب�ر واحل ��ري ��ة الب ��د من
ال ��رج ��وع �إىل ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي ال ��ذي ن�ستطيع �أن جن��د فيه
ن�صو�صً ا ت�ستدل بها هذه املدار�س يف �إثبات وجهة نظرها يف
القر�آن مثل عر�ض للجرب يف الآية ( ِ�إ َّنا ُك َّل َ�ش ْي ٍء َخلَ ْق َنا ُه ِب َق َدرٍ)
و كذلك ( َومَا َت َ�شا�ؤُو َن ِ�إ َّل َ �أن ي ََ�شاء َّ ُ
الل ر َُّب ا ْلعَا َلِ َ
ني) كما جند
�إ�شارة المتالك الإن�سان حرية االختيار و�أن الأمر يرجع �إليه
مثل ( َفم َْن َ�شا َء َف ْل ُي ْ�ؤمِ ْن َو َم� ْ�ن َ�شا َء َف ْل َي ْك ُف ْر) و( ُك� ُّل َن ْف ٍ�س ِبَا
َك�سَ َبتْ رَهِ ي َن ٌة) وهناك �آيات �أي�ضاً جتمع بني القدرة وامل�شيئة
الإلهية النافذة وبني اختيار الإن�سان وحريته مثل (مَا �أَ�صَ اب ََك
الل َو َم��ا �أَ�صَ اب ََك مِ ْن �سَ ِّي َئ ٍة َفم ِْن َن ْف�سِ َك).ال
مِ ْن حَ �سَ َن ٍة َفم َِن َّ ِ
�شك �أ ّن هذا التفاوت واالختالف يف الت�أويالت مرده لعوامل
كثرية منها املعرفة الزمانية املحدودة للمف�سرين واختالف
الثقافات وتداخلها خا�صة �أ ّن تلك ال�ف�ترة �شهدت فتوحات
وا�سعة ل�شعوب لها �إرثها الثقايف ف�ض ًال عن تدخل ال�سيا�سي
يف ا��س�ت�خ��دام وت��وظ�ي��ف ه��ذه امل��دار���س �أي�ن�م��ا وج��د م�صلحته
فيها .القر�آن هنا يعر�ض لثالثة مواقف هي اجلرب واحلرية
وال�ت��وف�ي��ق ب�ين اجل�بر واحل��ري��ة .رغ��م ذل��ك المي�ك��ن مقاربة
البحث يف ن�شوء هذه امل�سائل الكالمية مبجرد الرجوع مل�صادر
ا�ستنباطها دون معرفة ت�أثري العامل ال�سيا�سي واالجتماعي
يف ازدهارها وتطورها �أو حتى نكو�صها واندثارها.
تعني اجلربية �أن كل �أفعال الإن�سان مُ�سرية و�أن��ه جمبور
ال ق��درة له على الفعل واالخ�ت�ي��ار ،وق��د تبنى ذل��ك كثري من
الأع �ل��ام ك��اجل�ع��د ب ��ن دره ��م و��س�ع�ي��د ب ��ن ج�ب�ير واجل �ه ��م بن
�صفوان الذي �إليه تن�سب اجلهمية التي ترى �أ ّنه ال فعل لأحد
باحلقيقة �إال اهلل وح��ده ،و�أ ّن العبد لي�س ب�ق��ادر البتة ،وقد
ظهرت اجلهمية اجلربية يف عهد الدولة الأموية.
ا��س�ت�غ�ل��ت ال��دول��ة الأم ��وي ��ة ه ��ذا ال�ف�ك��ر يف �سبيل ا��س�ت�ق��رار
حكمهم وتروي�ض ال ّنا�س ومنعهم م��ن اخل��روج عليهم ،فهم
م�ش ْيئة اهلل وعلى النا�س �أن ير�ضوا مبن اختارهم ليحكموهم
و�إن �أذاقوهم الظلم والقهر ،فهذا معاوية يقول يف النا�س «�أنا
عامل من عُمال اهلل �أعطي ما �أعطى اهلل و�أمنع ما منع اهلل»
يف ت ٍّ
نب وا�ضح لعقيدة اجلرب ،لكن الغريب يف الأمر أ� ّن الدولة

الأموية اتخذت موقفا �سلبيا من علماء اجلربية .يعزو �أحمد
حممد �سامل ذلك �إىل �أن الأمويني كانوا ي�شككون يف �إ�سالم
العجم واملوايل وتعللوا بذلك وفر�ضوا عليهم ن�صف اجلزية؛
ل��ذل��ك ال ن�ستغرب عندما ت�ك��ون ه�ن��اك دع ��وات للخروج على
بني �أمية كما فعل ذلك �سعيد بن جبري ،فقتله احلجاج كما
قتل اجلهم بن �صفوان ال��ذي كان يُنا�صر احل��ارث بن �سريج
الذي خرج على الدولة الأموية ،ولعل هذا يف�سر �أن اجلربية
كانوا يرون أ� ّن اخلالفة ينبغي �أن تكون باالختيار وال ي�شرتط
باحلاكم �أن يكون قر�شياً.
ينق�سم دع��اة احلرية يف الفكر الإ�سالمي كما يذكر �أحمد
حم�م��د � �س��امل �إىل ال �ق��دري��ة ال��ذي��ن ظ �ه��روا يف ع�ه��د ال��دول��ة
الأم ��وي ��ة وامل�ع�ت��زل��ة الأوائ � ��ل ال��ذي��ن ظ �ه��روا يف �أي ��ام ال��دول��ة
الأموية وازده��روا الحقاً يف الدولة العبا�سية .تقول القدرية
واملعتزلة باحلرية و�أن القدر خريه و�شره من العبد .اتخذت
ال�ق��دري��ة م��وق�ف�اً �سلبياً م��ن ال��دول��ة الأم��وي��ة ،ل��ذل��ك مت قتل
�أغ �ل��ب رم��وزه��م ك�ع�م��ر امل�ق���ص��و���ص وم�ع�ب��د اجل�ه�ن��ي وغ�ي�لان
الدم�شقي ال ��ذي قطعت ي ��داه ورج�ل�اه ول���س��ان��ه ب��أم��ر ه�شام
بن عبد امللك بعد �أن اتهمه بالزندقة واخل��روج على تعاليم
الإ�سالم مع �أ ّن عمر بن عبد العزيز كان قد عينه على توزيع
الأم��وال التي �أخذها بني �أمية ظل ًما فكيف ي�ستقيم �أن يُعني
اب��ن عبد العزيز زن��دي�ق�اً خ��ارجً ��ا ع��ن تعاليم الإ� �س�لام ليوزع
الأم��وال التي �أخ��ذت ظلماً ويردها للنا�س عدا �أن يكون ذلك
عذرا اتخذته ال�سلطة الأموية للفتك ب�أحد خ�صومها .يعترب
املعتزلة �أ�شهر الفرق الإ�سالمية الكالمية التي تن�سب �أفعال
الإن�سان �إىل نف�سه ،وقد كانوا بعيدين عن ال�سيا�سة يف عهد
الأمويني .يذكر �أحمد حممد �سامل �أن كرثة املوايل والعجم
يف ال��دول��ة العبا�سية ت��زام��ن م��ع ان�ت���ش��ار ال�ع�ق��ائ��د الباطنية
وامل�ل�اح ��دة ح�ي��ث ك��ان��ت ُت �ه��دد ال��دول��ة ال�ع�ب��ا��س�ي��ة �آن� ��ذاك من
دعوات للخروج والتمرد �إ�ضافة �إىل �سلطة الفقهاء التي كانت
�أي�ضاً عبئا �آخر على الدولة العبا�سية التي وجدت يف املعتزلة
خ�ي�ر م�ع�ين ل �ه��ا ،وك ��ان ذل ��ك ه��و ال �ظ �ه��ور ال���س�ي��ا��س��ي الأب ��رز
للمعتزلة الذين ر�أوا هم �أي�ضاً �أنهم بذلك يحمون �أنف�سهم
من اال�ضطهاد ويجدون من يعينهم على التعبري عن �آرائهم

بال خوف .كان ع�صر املعتزلة الأبرز �إبان امل�أمون الذي قربهم
�إليه وتبنى معتقداتهم و�آراءه��م بل حتى ا�ستخدم ال�سيف يف
�إجبار النا�س على االعتزال ولعل فتنة خلق القر�آن هي �أبرز ما
يُدلل على ذلك ،وهي مفارقة غريبة �إذ كيف ملن يدعو للحرية
الإن�سانية �أن يتعاون مع ال�سلطة على جرب خمالفيهم بالقهر
وال �ق��وة ع�ل��ى اع�ت�ن��اق ع�ق�ي��دة امل�ع�ت��زل��ة م��ع �أن ك�لا م��ن فهمي
ج��دع��ان واجل��اب��ري ي��رى �أ ّن املعتزلة ك��ان��وا �ضحية ال�سلطة
ال�سيا�سية التي ا�ستخدمتهم مطية مل�صاحلها ،كما �أ ّنه مل تكن
هناك حا�ضنة �شعبية للمعتزلة كما هي لغريهم كخ�صومهم
احلنابلة مث ًال .لذلك عندما تخلت عنهم ال�سلطة ال�سيا�سية
مل يجدوا بعدها من ن�صري.
التوفيق ب�ين اجل�بر واحل��ري��ة ميثل الآي��دول��وج�ي��ا الأك�ثر
انت�شاراً للفرق الإ�سالمية الكالمية مثل الإبا�ضية والزيدية
وال�شيعة والأ�شاعرة الذين تبنوا نظرية الك�سب حيث تقول
«�إن الفعل الب�شري من خلق اهلل ،و�إن العبد يكت�سب ما ي�س�أل
عنه» فهو مكت�سب لأقواله و�أفعاله دون الأج�ساد والأعرا�ض.
وهم يفرقون بني الأفعال اال�ضطرارية والأفعال االختيارية
».فالأوىل من اهلل ال راد لها والثانية يقدم عليها العبد لكنها
م�سبوقة مب�شية اهلل يف حدوثها واختيارها» وهم بهذا التو�سط
كما يقرتح �أح�م��د حممد �سامل يعملون على الأخ��ذ باملروي
واملوروث كما فعل ال�سلف وبالعقل كما فعل املعتزلة مما �أدى
�إىل ت�سكني حالة ال�صراع يف الثقافة العربية الإ�سالمية.
يبدو جلياً �أ ّن مقاربة ثنائية احلرية واجلربية ميكن �أن
تك�شف عن دالالت وم�ضامني �أخرى عند بحثها �ضمن �سياقها
ال�سيا�سي الذي ن�ش�أت فيه .مع � ّأن �أنقد �أحمد حممد �سامل
ب�أ ّنه مل يعر�ض الأ�صول التاريخية للجربية التي لديها جذور
يف املنطقة منذ احل�ضارة البابلية ،كما �أ ّنه مل ي�شر هنا  -و�إن
كان قد فعل على ا�ستحياءـ �إىل دور الفل�سفة الأغريقية التي
و�سمت مذهب املعتزلة و�أثرت يف جدلهم الكالمي وانحيازهم
�إىل احل��ري��ة الإن���س��ان�ي��ة و�أ ّن الإن���س��ان م���س��ؤول ب��ال�ك��ام��ل عن
اخترياته .كما مل تكن هناك �إ�شارة �إىل الر�ؤى اجلديدة التي
ميكن �أن ترثي علم الكالم وت�ضفي عليه حيوية وتفتح �آفاقاً
ومناطق مل تكن مفكرًا فيها.
Dawoodsliman1988@gmail.com
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م�سوغات احلرية الدينية لدى الأمريكيني
هاجر ال�سعدية

مايكل نوفاك يف مقالته التي حتمل مو�ضوع «احلرية يف ظل اهلل :املفهوم الغربي للحريات الدينية ،ومقاربة للر�ؤية الإ�سالمية» يف جملة الت�سامح ي�ستفتح بذكر الهدف
من املقالة ،وهو التعرف على �أمور تتعلق بكيفية تفكري امل�سلمني يف م�س�ألة احلرية الدينية ،وهو يف مقالته يعر�ض احلرية الدينية لدى الأمريكيني .هذا ما يعني �أنه
يود النقا�ش مع الآخر  -املختلف عنه دين ًيا  -فهو ي�ستطيع �أن يقدم لنا قراءة عن واقع احلرية الدينية يف جمتمعه الأمريكي العلماين ذي الديانات املتعددة  -امل�سيحية،
الكاثوليك ،الربوت�ستانت-،؛ ولكنه يجهل الآخر  -امل�سلم  .-فهو يف حروفه يتو�سل  -بطريقة يجملها التهذيب واحرتام الآخر -من �أجل معرفة حقيقة واقع احلرية
الدينية لدى امل�سلم ،ووجب علينا كم�سلمني حني نعر�ض واقع احلرية الدينية لدى ال�شعوب الإ�سالمية� ،أن نغاير بني حقيقة فل�سفة الن�ص الت�شريعي  -القر�آن الكرمي -
جتاه هذه امل�س�ألة ،وبني نتاج الفهم املغلوط للن�ص القر�آين والواقع امل�شوه لهذه احلقيقة .لذا ال �أعول هنا على مايكل نوفاك وعلى الآخر حني ي�أتي بت�صريحات لتحليل
ف�سر مايكل نوفاك يف مقاله واقع احلروب والنزاعات بني ال�شعوب الإ�سالمية ب�أن «�آالم املائة عام الأخرية الناجمة عن الظلم ،وخيبات
واقع ال�شعوب الإ�سالمية حيث ّ
الأمل ،و�سفك الدماء ،وانتهاك حقوق الإن�سان ،والإ�ساءة �إىل الكرامة الإن�سانية يف �أنحاء العامل الإ�سالمي ،بعث لدى امل�سلمني الإح�سا�س ب� ّأن العامل مل يتعامل معهم
بالقدر نف�سه من الإن�صاف الذي تعامل به مع جهات �أخرى �ضمن الإن�سانية» .بيد �أن مايكل نوفاك ّ
غطى م�س�ألة احلرية الدينية لدى الأمريكيني عرب ثالثة حماور
وي�سبقهم �س�ؤال :كيف تو�صل امللحدون �إىل القول باحلرية الدينية؟ ،ومتثلت املحاور الثالثة يف الآتي :بع�ض الت�أمالت يف «الكني�سة والدولة (امل�سجد والدولة؟)»،
والر�ؤ�ساء الأمريكيني وال�صلوات العامة ،وم�س�ألة العلمانية .و�أوجز هنا بع�ض التفا�صيل املتعلقة ب�إجابة ال�س�ؤال ،الذي يكون ال�صورة الواقعية للحرية الدينية يف �أمريكا.
مي�ل��ك امل�ل�ح��دون الأورب �ي ��ون فهمهم اخل��ا���ص للحرية
ال��دي�ن�ي��ة� .إن �ه��م ال ي�ع�ت�برون ال��دي��ن �أم� ��راً م�ه�م�اً لكنهم
يتقبلونه باعتباره واقعة اجتماعية ،و�سيا�سياً منذ قيام
الثورة الفرن�سية �أ�ص ّروا على ا�ستبعاد الدين من املجال
ال�ع��ام فهو �أم ��ر خ��ا���ص ب��ال�ف��رد ،وح��اول��وا ت�ق��دمي ال��دول��ة
على الكني�سة وامل�سجد؛ �أي �سيطر النظام ال�سيا�سي على
كل جوانب احلياة العامة ،وه ّم�شوا امل�ؤ�س�سات الدينية،
وهذه العملية �سماها الأوربيون «الئيكية» �أو ب�شكل �أعم
علمانية ،وبنا ًء على ذلك ع ّول العلمانيون على قدوم زمن
يختفي فيه الدين ككل الأ�شياء القدمية .بيد �أن �أكرث
الأمريكيني ظلوا ي��رون �أن الدين له مكانته ال�ب��ارزة يف
املجالني العام واخلا�ص يف بريطانيا وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،وقد طور الأجنلو ر�ؤيتني للحرية الدينية:
الأوىل ت �ت ��أ� �س ����س ع �ل��ى ُم �ق ��دم ��ات غ�ي�ر دي �ن �ي��ة م�ف�ت��وح��ة
ل�ل�م�ل�ح��دي��ن وه ��ي ت �ق ��ول� :إن الإن �� �س ��ان ب�ط�ب�ي�ع�ت��ه ق ��ادر
وم�س�ؤول عن قبول �أو رف�ض هذا الأمر �أو ذاك ا�ستنادًا �إىل
�ضمريه ،فهو �أم��ر خا�ص بالفرد نف�سه ال عالقة للآخر
به ،وهذا الدفاع عن احلرية الفكرية ال يدافع بالتحديد
عن احلرية الدينية ،لكنه يدافع عن حرية ال�ضمري ومن
ث ّم عن احلرية الدينية باعتبارها اختيارا �إن�سانيا حقيقيا
لل�ضمري احل��ر .والثانية تت�أ�س�س على املفاهيم الدينية
النابعة من الدين الإبراهيمي الذي يقول باخلالق .ثم
ي�ستعر�ض مايكل تفكري بع�ض املدنيني توما�س جيفر�سون
وج��ورج ما�سون؛ ممن ك��ان لهم دور يف �صياغة فرجينيا
للحريات الدينية عام 1776م ،حيث كان منطق الإعالن
ق��ائ�م�اً على �أرب �ع��ة م �ب��ادئ :عظمة اهلل وتعاليه ف��وق كل
الأ�شياء ،الثاين واجب املخلوق يف االعرتاف به ،والثالث

حرية الروح التي وهبها اخلالق للإن�سان ،والرابع املودة
مع �سائر النا�س التي يريدها اهلل ويدعو للم�شاركة فيها.
واجل��دي��ر بالذكر � ّأن فهم وحتليل ه��ذه امل�ب��ادئ  -مبادئ
ال��وج��ود الإن�ساين الفطرية  -يعني �أن ال��واج��ب الديني
أ�سا�سا �إىل اخلالق دون
الذي يعيه العقل وال�ضمري ّ
موجه � ً
ً
ً
و�سيط .بيد � ّأن ه��ذا ال��واج��ب ي�ستتبع حقا �أي�ضا يتمثل
يف إ�ق��دار الإن�سان على ممار�سة ه��ذا احل��ق .ه��ذه احلرية
يف الواليات املتحدة متوافقة مع مفهوم هيجل للحرية
وه��ي عبارة عن حتديد ذات��ي� .أي نحن �أردن��ا ذل��ك وهذه
هي حريتنا ب�صياغة �أخرى اتفقنا على �أن ال�ش�أن الديني
هو �أمر خا�ص بعالقة الفرد مع ربه ،وعلى عدم الإكراه يف
الدين� ،أنت طلبته ووافقت عليه �أي �أنت حر.
وق ��د ذك ��ر امل ��ؤل��ف اخ �ت�لاف �أ� �ص��ول الأم��ري�ك�ي�ين ال��ذي
�أف�ضى �إىل و��ض��ع د�ستور ل�ل��والي��ات املتحدة ع��ام 1792م،
و�إع�ل�ان احل�ق��وق ال��ذي ��ص��ار قانونا ع��ام 1792م ،و�إق�ن��اع
الكونغر�س االحت��ادي �أن��ه لي�س من حقه �إ��ص��دار قوانني
ب�ش�أن ��س��داد دي��ن معني �أو ال�ت��أث�ير على ح��ري��ة املمار�سة
الدينية ذاتها .ورغم ذلك حاولت بع�ض الواليات فر�ض
دين معني جليل �أو جيلني؛ لكن ذلك �أثبت عدم جدواه
و�صالبته بالن�سبة للدولة والكني�سة ،فقد �أرتهم التجربة
�أن الكني�سة والدولة تزدهران معاً �إذا كان رج��ال الدين
ال ي�ستن�صرون بالدولة يف ممار�ساتهم الدينية ،كما � ّأن
الدولة ال ت�ستطيع فر�ض �أم��ر من الأم��ور با�سم الدين،
وهذا اعرتاف على �أن كال منهم البد �أن يقت�صر دوره على
ممار�ساته واهتماماته وم�صاحله.
و�أخ �ي�را ي�ف� ّن��د م��اي�ك��ل م���س��أل��ة العلمانية وم ��ا خلفتها
م ��ن �أزم� ��ة �أخ�لاق �ي��ة يف ال �غ ��رب م ��ن خ�ل�ال ارت �ف ��اع ��ش��أن

العلمانية ،حيث �إنها بدت تقوم على التعددية بعد عهود
م��ن احل��روب الدينية .ي�ضع البابا بينديكتو�س امل�س�ألة
على هذا النحو :املجتمع العلماين اخلال�ص الذي ي�ؤمن
بالعي�ش بدون �إله مييل �إىل تقدمي احلرية الفردية على
كل اعتبار �آخ��ر .وذل��ك ل ّأن هذه القيمة �أو الف�ضيلة هي
مبد�أ دميوقراطي ،وباعتبار �أن ال�سيا�سات الأخ��رى �أكرث
تهديدا للدميوقراطية ،بيد �أن ه��ذا التقدمي ال ميكن
التم�سك به و�إال �أف�ضى �إىل املزيد من التناق�ضات .على
�سبيل املثال :ف� ّإن املر�أة املتفردة والتي اختارت �أن جته�ض
جنينها رمبا بدت لأول وهلة باعتبارها متار�س حقاً من
حقوق الإن���س��ان .لكن يف حقيقة الأم��ر هو ت�صرف يعني
ت��دم�ير ح �ي��اة �إن���س��ان�ي��ة �أخ ��رى وه ��و ال�ط�ف��ل امل�ت�ح��رك يف
الرحم ،وهو لي�س ا�ستن�ساخا عنها ج�سديا �أو روحيا بل هو
حياة �إن�سانية �أخرى ومتفردة.
وه�ك��ذا ميكننا ال�ق��ول �إن العلمانية تنتهي ب ��أال تقول
بامل�ساواة �أو باحلقوق املت�ساوية لبني الب�شر بل ي�صبح
الأم� � ��ر ت �ق��دمي��ا ل �ب �ع ����ض ال �ن ��ا� ��س ع �ل��ى ال �ب �ع ����ض الآخ � ��ر،
وه ��ي ب��ذل��ك ت�ن�ت�ه��ي ب�ت��دم�ير م �ب��د�أ �أ� �س��ا� �س��ي م��ن م�ب��ادئ
الدميوقراطية يف ال��وق��ت ال��ذي تدعي فيه �أن�ه��ا وحدها
حتافظ على الدميوقراطية.
فل�سفة احل��ري��ة ال��دي�ن�ي��ة ل ��دى �أي ج�ن����س و�أي �شعب
يف ال� �ع ��امل ه ��ي احل� ��ق ال �ب��دي �ه��ي وال �ط �ب �ي �ع��ي ل�ل�إن �� �س��ان
بغ�ض النظر ع��ن اخ�ت�لاف ديانته ،ونحن امل�سلمني قبل
التخبطات يف احلياة وقبل التجارب ن�ستمد هذه امل�س�ألة
من الن�ص القر�آين يف قوله تعاىل« :ال �إك��راه يف الدين»
ورغ ��م ذل ��ك ال مي�ك�ن�ن��ا �أن ن�ن�ك��ر ان �ت �ه��اك ه ��ذه احلقيقة
وخ�ضوعها للنزعات الب�شرية الربجماتية.
hajirwork@outlook.com
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القوة الناعمة جمال فكري �أم خداع فكري؟؟
�أم كلثوم الفار�سية

يناق�ش الدبلوما�سي  -هان�س هريمان جنوتكة -خالل مقاله املعنون يف جملة الت�سامح بـ«العالقات الأوروبية العربية فيما يتجاوز التبادل التجاري والأر�ضية امل�شرتكة»
احلوار البناء واالنفتاح على الآخر والتوا�صل املثمر بني الثقافات واحل�ضارات من �أجل الت�أ�سي�س لثقافة �إن�سانوية كونية  ،فهو يحاول �أن يو�ضح للعامل الإ�سالمي �أ ّنهم
ال ينظرون �إليه نظرة تقليدية وال يحكمون عليه ب�أحكام م�سبقة �سلبية ،ولكنهم ب�صدد حوار جاد معه ووقفة احرتام �أمام هذه احل�ضارة الكربى ال�سيما وقد �أ�صبح
احلوار مع العامل الإ�سالمي مو�ضوعاً بارزاً بني االهتمامات الأوروبية والعربية.
وال�ك��ل م�شرتك فيه وم��ن �ضمن ذل��ك:
امل�ؤ�س�سات غري احلكومية وم�ؤ�س�سات الأمم
امل�ت�ح��دة واجل��ام�ع��ات وامل��ؤ��س���س��ات الدينية
م �ث ��ل ال �ك �ن��ائ ����س والأح � � � ��زاب ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة،
وجميعهم يعتربون امل�شاركة يف هذا احلوار
�أمراً �أ�سا�سياً ،ومن املالحظ � ّأن احلكومات
تعني �سفراء �أو ممثلني ب�شكل كبري للمبادرة
يف ه��ذه احل ��وارات �أم ��ا املت�شائمون ف�إ ّنهم
ي ��دع ��ون �أن ه ��ذه احل� � ��وارات ق ��د �أ��ص�ب�ح��ت
��ص�ن��اع��ة �أو جت ��ارة ح�ي��ث ي�ج�ت�م��ع �أ��ص�ن��اف
خم �ت �ل �ف��ون م ��ن ال �ب �� �ش��ر يف � �ش �ت��ى م�ن��اط��ق
ال�ع��امل لتبادل م��واق��ع االج�ت�م��اع امل�شرتك
ويدعون �إىل تكرار الفعاليات نف�سها مرة
بعد مرة .ولكن اجلديد يف طرح «جنوتكة»
ه��ذه امل��رة ه��و م��ا �أ��س�م��اه ب�ـ»ال�ق��وة الناعمة
«ع�ن��د ممار�سة �سيا�سة احل ��وار م��ع العامل
الإ�سالمي وهي نف�سها الفكرة التي تبناها
الأ�ستاذ ال�سابق يف جامعة هارفرد وم�ساعد
وزير الدفاع ال�سابق جوزيف ناي� .إن القوة
الناعمة وف ًقا ملا يراه هذا املفكر الأمريكي
هي �أن يكون للدولة قوة روحية ومعنوية
م��ن خ�لال م��ا جت�سده م��ن �أف �ك��ار وم�ب��ادئ
و�أخ �ل��اق وم ��ن خ�ل�ال ال ��دع ��م يف جم ��االت
حقوق الإن�سان والبنية التحتية والثقافة
وال�ف��ن ،مم��ا ي ��ؤدي ب��الآخ��ري��ن �إىل اح�ترام
ه� ��ذا الأ�� �س� �ل ��وب والإع � �ج� ��اب ب ��ه ث ��م ات �ب��اع
م�صادره .ومن اجلدير بالذكر �أ ّن��ه �إذا ما
ا�ستخدمت ه��ذه القوة املرنة ب�شكل حكيم
فقد ت�صبح �أكرث فاعلية من القوة ال�صلبة
وال �ع �ق ��وب ��ات االق �ت �� �ص ��ادي ��ة �أو ا� �س �ت �خ��دام
ال� �ت� �ه ��دي ��دات ال �ع �� �س �ك ��ري ��ة ،ف ��ال �ت �ط ��ور يف
العالقات الدولية ،وتعقيد موازين القوى
وو��س��ائ��ل ال�ت��أث�ير �أح ��دث ت �ط��وراً ملحوظاً
على م�صادر و�أنواع القوة ،و �إن اال�ستمرار

يف ا�ستخدام القوة ال�صلبة كو�سيلة �أ�سا�سية
يف �إدارة العالقات الدولية يعرب عن �ضيق
الأفق ل�صناع القرار .لذلك يتوجب عليهم
ال�ت�ف�ك�ير يف و� �س��ائ��ل �أخ� ��رى �أك �ث�ر فعالية
م��ن حيث الت�أثري والنتائج .وعليه تكون
مناطات القوة الناعمة هي :
 -1احل�ضارة املادية يف كافة �أ�شكالها من
كوكاكوال �إىل مكدونالدز �إىل �إنتاج الأفالم
ومن امل�سرحيات �إىل الآداب والفنون.
 -2ال�ق�ي��م ال �ت��ي ال ت�ت�غ�ير م�ث��ل ال�ع��دل
وال ��دمي �ق ��راط �ي ��ة وح �م ��اي ��ة احل� �ي ��اة وح��ق
احلرية.
 -3ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة امل�ت�لائ�م��ة مع
تلك القيم التي تراعي م�شاعر الآخرين
وامل��وج �ه��ة ع�ل��ى امل ��دى ال�ب�ع�ي��د امل�ن��� َّ�ش�ق��ة يف
ال�شكل واجلوهر.

�إىل هنا قد يبدو املو�ضوع ع��ادي�اً جداً
ف�ك��ل م ��ا ط ��رح ه ��و �أ� �س �ل��وب ل�ف�ه��م الآخ ��ر
والتعاي�ش معه ما دمنا �أبناء �أم واحدة هي
ه��ذه الأر� ��ض ولكن ال �أدري مل��اذا تنقلني
ه��ذه الأف�ك��ار ال�براق��ة والكلمات اللماعة
�إىل ما كان قبل عقود خلت� .ألي�ست هذه
الدعوات هي �صورة جديدة لال�ست�شراق
والغزو الفكري والعوملة؟ وما دام الهدف
ا�ستيعاب الآخ��ر واختالفه مل��اذا الإ�صرار
ع�ل��ى ل�ف��ظ ق ��وة؟ ف�ه��ذا التعبري -يف حد
ذات��ه -و�إن حلقته كلمات ناعمة ولطيفة
ت�شري �إىل وجود طرفني �أحدهما �أ�ضعف
من الآخ��ر وي�ستحق الوالية والو�صاية،
لأنّ ال �ط��رف الأ� �ض �ع��ف ع��اج��ز ع��ن �إدارة
حياته ومقدراته الب�شرية واالقت�صادية
ك �م��ا ي�ن�ب�غ��ي وه� ��ذا م ��ا ي�ع�ن��ي �أن �ه ��ا ح��رب

ول �ي �� �س ��ت ح� � � ��وارا و�إن اخ �ت �ل ��ف ال �� �ش �ك��ل
وال� �ق ��ال ��ب .ف ��ال� �ه ��دف ه ��و حم ��و الآخ � ��ر
الأ� �ض �ع��ف وف � ًق��ا ل�ل��داروي�ن�ي��ة ال�سيا�سية
«ال� �ب� �ق ��اء ل�ل��أ�� �ص� �ل ��ح» .ف��ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي
ج�ن��وت�ك��ة م��ا زال ي ��دور يف ف�ل��ك ت��وم��ا���س
هوبز ونظرته للعالقات ال�سيا�سية بني
ال�شرق والغرب ولكن بد ًال عن ا�ستخدام
�سكود ي�ستخدم كوكاكوال!
وه�ن��ا ن�ق��ف وق�ف��ة م�ط��ول��ة لنفند ه��ذه
ال��دع��وات ال�ساعية خللق ب��رادامي جديد
يف ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة دم � ��ا�ؤه ال�ع�ق��ائ��د
والثقافات والأخالق والقيم و�ضحاياه ال
ميوتون موتة االنتقال ولكنهم ميوتون
م��وت��ة امل �ف��ارق��ة لأم�ت�ه��م لت�ستلمهم �أم��ة
�أخرى قوية بقوة ناعمة!
القوة الناعمة هذه حتتاج لقوة ناعمة
مثلها تقابلها حتى ال نتال�شى وهويتنا
ال�ع��رب�ي��ة الإ� �س�لام �ي��ة يف الآخ� ��ر الأق ��وى
��س��واء ب�ق��وة ناعمة �أم خ�شنة ول��ن يت�أتى
لأن ذلك ما دام دعاتنا غارقني يف املحلية
وي �ع �ت �ق��دون ب� � ��أنّ حم�ل�ي�ت�ه��م ه ��ي ال �ع��امل
�أجمع بينما �شبابنا متيمون بكل ما هو
غ��رب��ي؛ فالقوة الناعمة فاعلة وعميقة
�أكرث مما نت�صور فهي ت�ستعملنا �أكرث مما
ن�ستعملها وتطوعنا �أك�ثر مما نطوعها.
ك��ل ذل��ك م��ن خ�لال ال��و��س��ائ��ط الثقافية
امل�ت��اح��ة امل�خ�ترق��ة للتح�صينات املعنوية
ب��إ��س�ق��اط الأ� �ص ��ول والأرك � ��ان الأ��س��ا��س�ي��ة
للهوية واملعتقد.
ف�ق��ط ك��ل م��ا ن�ح�ت��اج��ه يف ه ��ذا امل��وق��ف
�أن تكون لدينا درج��ة عالية من التيقظ
وال��وع��ي ال��ذات��ي حتى ال نفتح ملثل هذه
القوى جما ًال لل�سطو علينا وحمونا من
على وجه خارطة احل�ضارة الإن�سانية.
umklthoom1@moe.om
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كيف ر�أت العيون الأملانية م�سقط؟
فاطمة نا�صر

حني قر�أت ما كتبه الباحث حممد املعمري ،يف جملة الت�سامح ،والذي حمل عنوان ( :ن�صان حول م�سقط بل�سان �أملاين وعيون رحاليه) .والذي يتكلم فيه عن و�صف
مل�سقط يف القرن الثامن ع�شر ،من خالل ن�صني �أملانيني حمال العناوين التالية:
الن�ص  :1م�سقط و�سلطانها ،ن�شر يف  1835الن�ص  : 2تقرير حول م�سقط ،ن�شر عام  1888يف جملة ( )Globusالأملانية.
�إن قراءتي لهذه الن�صو�ص كانت ذات �أثر كبري يف نف�سي ،فما تتناوله هذه الكتابات الأملانية من و�صف دقيق للمكان والإن�سان يف م�سقط ،هو و�صف ملعي�شة �أجدادي .ف�أنا
من م�سقط �أو (م�سكد) كما يحلو لأهلي ت�سميتها .غادرت عائلتي م�سقط منذ ال�سبعينيات ،ولكن بيوتنا القدمية الزالت هناك .ولأين من جيل الثمانينيات ،مل �أحظ
ب�شرف ال�سكن فيها� ،إال �أن ارتباط امل�سقطي مبكانه عظيم .فوجدتني �أزورها مع �أهلي �أ�سبوعياً ،ي�ستعر�ضون خالل تلك الرحلة الق�صرية ،الكثري من تاريخ املدينة
وذكرياتها .ما ا�ستعر�ضه الكاتب من كتابات الأملان حول م�سقط قدمياً ،لي�س باجلديد علي ،ولكنه و�صف �أ�ضاف ملا �أعرفه ال�شيء الكثري.
م�سقط الإن�سان:
و�أعني بالإن�سان �ساكن م�سقط ،العماين وغ�ير العماين.
فكلهم يف ح�ضرتها م�سقطيون ،ال يتنابزون بدين �أو عرق.
(الت�سامح) �أ��س��ا���س ق��دمي مل يكن �أح��د ي�ع��رف لفظه ،ولكن
اجلميع يعرف ممار�سته� .شيء �أقرب ما يكون للفطرة.
ولعل ما مييز م�سقط عن دواخ��ل عُمان ،هو امليناء ،الذي
يفتح �أذرعه للقادم �إليها .فهو لي�س ب�ضيف عابر� ،إنه م�صدر
رزق ،يرتقبه النا�س .وكرث هم ال�ضيوف ،الذين مل ي�شا�ؤوا
�أن يظلوا �ضيوفاً ،ف�آثروا �أن ي�صبحوا �سكانا فيها ،و�أبرزهم
جت��ار (البانيان) ،الذين ورد ذكرهم يف الن�صو�ص الأملانية،
ال�ت��ي و�صفت م�ن��اخ التعاي�ش يف م�سقط حينها ،حيث ج��اء:
«تعتمد م�سقط على التجارة يف الدخل اليومي ،ويعود ازدياد
�أه�م�ي��ة ال�ت�ج��ارة �إىل حت��رري��ة فكر ال�سلطان احل ��ايل ،وحتت
�سلطته املعتدله تتوفر �سالمة كل تاجر من التجار و�أمالكه،
ويف نف�س الوقت تتمتع جميع الأديان بالقبول ،وال �أحد من
لل�سب �أو الغت�صاب تع�سفي للأموال
ه��ؤالء التجار تعر�ض ّ
من قبل �أتباع الر�سول».
م�سقط البحر:
البحر عيون م�سقط ،به �أب�صرت وتب�صر العامل .لوال هذا
البحر الكرمي ،ملا و�صل ه��ؤالء الرحالة �إىل م�سقط وكتبوا
ماكتبوه عنها .وقد لفت نظر الرحالة� ،أ ّنه على الرغم من
قوة عُمان البحرية وقتها ،مل تكر�س �أ�سطولها البحري لغاية
حربية فقط .بل ا�ستغلت ال�سفن احلربية  -وخا�صة ال�صغرية
منها ،يف التجارة ،ونقل الب�ضائع من ال�شرق الأفريقي �إىل
كالكتا واخلليج العربي .ومليناء م�سقط مكانة كبرية وقتها
(ال �ق��رن ال�ث��ام��ن ع���ش��ر) ،حيث �أ� �ش��ارت ال�ت�ق��اري��ر �إىل حيوية
امليناء ،الذي كان م�صدر الزرق الأ�سا�سي للمدينة .ومن املهم
�أن نذكر مالحظة مهمة وردت يف �أحد هذه التقارير ،حيث

�أ�شار �أن ميناء م�سقط قد علت وبرزت �أهميته ،بينما وللأ�سف
انهارت موانئ �أخرى ،كانت لها �ش�أن كميناء (�صحار).
املعمار والبيئة:
يت�أثر معمار �أي مدينة ببيئتها� ،سواء �أكان الت�أثري �سببه
امل �ن��اخ ال ��ذي ي �ح��دده م��وق�ع�ه��ا اجل �غ ��رايف �أو ت ��أث�ير �أح��وال �ه��ا
االقت�صادية من فقر ورخاء� .أما م�سقط فكان مناخها رطباً
وحارا لقربها من البحر ،ويزيد الأمر تعقيدًا �إحاطة اجلبال
ب�ه��ا ،و�ضيقها و�صغرها امل�ساحي .فتذكر التقارير ال�سكك
ال�ضيقة ،وكيف �أن املطر �إن نزل فيها ي�أخذ وقتاً �إىل �أن يجف.
�أما امل�ساكن ،فق�سمتها ح�سب ما ورد يف التقارير �إىل نوعني:
 -١م�ساكن على طراز جيد من الرفاهية(:متيزها بع�ض
ال ��زخ ��ارف ون��وع�ي��ة احل�ج��ر ك��اجل�ير الأب �ي ����ض) :وه ��ي ق�صر
ال�سلطان وبيوت التجار.
 -٢بيوت الطني والأك�شاك :بيوت عامة النا�س( .حيث ورد
و�صفها يف هذه التقارير و�أي�ضاً الكتابات العمانية ،منق�سمة
�إىل بيوت :خارج ال�سور وبيوت داخل ال�سور) ونعني هنا ال�سور
الذي يطوق م�سقط .فالبيوت داخل ال�سور :تكون من الطني
وال�تراب ،بينما خ��ارج ال�سور تكون ال�سعف وج��ذوع النخيل.
وال ي�سهب احل��دي��ث ع��ن �سبب ه��ذا ال�ت�ب��اي��ن .ول�ك��ن �أ�ضيف
هنا بع�ض ما تعلمته من �أهلي  -فهم كانوا ي�سكنون داخل
ال�سور -بيوتهم كانت من طني ،بل �إ ّنهم عا�شوا يف فرتة من
الفرتات يف خيم ،يكاد ال يف�صل بينهم وبني موا�شيهم حاجز.
بل ي�ؤثرون حماية البقر واملوا�شي على راحتهم ،فهي كانت
م�صدر الرزق� ،إن ماتت هلكوا من الفقر.
�أما عن �سبب بناء البيوت خارج ال�سور من ال�سعف ،فلعل
ال�سبب يعود �إىل �أن ال�سكان خارج ال�سور هم لي�سوا من �سكان
م�سقط ،فهم غالباً من دواخل عُمان ،ي�أتون مل�سقط لبيع ما
لديهم ول�شراء م��ا يحتاجون �إل�ي��ه .ولأن الرحلة م��ن داخ��ل

عمان و�إىل م�سقط لي�ست بالرحلة الق�صرية ،فرتاهم يبنون
م�سكناً م�ؤقتاً ،عماده اجلذوع وال�سعف.
الدين والعادات:
ي�ستغرب الكاتب من كتابة امل�ؤرخني الأملان حول الدين
يف م�سقط ومم��ار��س��ة ال�سالطني ل��ه ،على ال��رغ��م م��ن �أن
ال�ق��رن ال�ث��ام��ن ع�شر  -العهد ال ��ذي كتبت فيه امل�ق��االت-
يت�سم بف�صل الدين عن الدولة يف �أوروب��ا .وال �أرى عجباً
يف هذا ،بل �سيكون من امل�ستغرب جتاهلهم لو�صف ممار�سة
الدين يف عمان .يف الوقت الذي ف�صلت فيه �أوروبا الدين
ع��ن ��ش��ؤون ال��دول��ة ،ر�أى ه ��ؤالء الرحالة �أن ال��دي��ن ي�أخذ
م�ساحة ك�ب�يرة م��ن وق��ت احل�ك��م .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن طول
فرتة ممار�سة ال�صلوات� ،إال �أنهم الحظوا حر�ص ال�سلطان
على االجتماع مبوظفيه لإدارة الدولة .كما مل ي�ؤثر هذا
الت�شبث ب��ال��دي��ن وت�ع��ال�ي�م��ه ع�ل��ى ال���س�لاط�ين ف�لا ت��راه��م
ي�ضطهدون �أ�صحاب الديانات الأخ ��رى ،بل يوفرون لهم
احلماية والعي�ش ال�ك��رمي .وم��ن امل ُ�ث�ير بالن�سبة يل ،ذكر
�أح��د التقارير وج��ود كاتدرائية عظيمة يف �أعلى احل�صن
ال ��ذي ب�ن��اه ال�برت�غ��ال�ي��ون ،وي�ت�ع�ج��ب ال�ك��ات��ب م��ن بقائها،
رغ��م انت�صار الهالل على ال�صليب ،يف �إ��ش��ارة �إىل انت�صار
العمانيني على الربتغاليني .وهذا �إن دل على �شيء ،فيدل
على و�سطية العمانيني ،الذين �إن انت�صروا مل يطم�سوا
معامل غريهم ومل يفتكوا بها.
الفقر والتجارة:
من املثري ذك��ر ه��ذه التقارير ازده��ار التجارة البحرية
و��س��وق م�سقط احل �ي��وي ،ورف��اه�ي��ة �سكن ال�ت�ج��ار ،دون �أن
ي�ن�ع�ك����س ع �ل��ى الأو�� �ض ��اع االق �ت �� �ص��ادي��ة ل �ل �ع��ام��ة ،ف��و��ص�ف��ت
بيوتهم كبيوت الأران ��ب ،يعلوها ال��دم��ار ،وفقرهم املدقع
وم�أكوالتهم اليومية التي ال تتعدى ال�سمك والتمر.
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