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ملحق ملجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

األنظمة الديمقراطية ومسيرة الحريات العامة
االضطراب المفاهيمي ..أزمة فكرية أم صيرورة معرفية؟
الحرية في الفلسفة السياسية األوروبية
النرجس َّيات القاتلة
األديان والعالم الجديد
تطور مفاهيم الحكمة والسعادة عند فالسفة اليونان
حلم مجتمع المعرفة العربي
الحاكمية هلل أم للشعب؟؟
ماذا فعل الشرق بهيغل؟!
ما هو التصور السياسي للعدالة األكثر قبوال؟
عرب المؤامرة وغرب صدام الحضارات

أما قبل...
َّ
د .هالل احلجري
قرَّرت الأمم املتحدة �أ ْن جتع َل االهتما َم باللغة العربية يف يوم  18دي�سمرب من ك ِّل
ٌ
عام؛ اهتماماً عامليًّا .يف هذا اليوم ،هناك يف ُمتلف دول العامل م� ٌ
وهيئات
ؤ�س�سات
ٌ
ندوات علمي ًة حول ال َعرَب وثقاف ِتهم و�آدابهم.
وجمتمعات حتتفل باللغة العربية ،و ُت ِع ُّد ٍ
�إ ّن االهتما َم العاملي باللغة العربية لي�س َ
حديث َعهْد؛ و�إمنا يعود �إىل عهود اال�ست�شراق
الرتاث العربي،
يف القرون املا�ضية ،حني انكبَّت طائف ٌة من امل�ست�شرقني على درا�سة ِ
وحتقيق العديد منها حتقيقا علميا
وقاموا بجمع املخطوطات العربية َوف ْهرَ�س ِتها
ِ
الرتاث ون�شره وترجم ِته �إىل « �أهم ِذ» اللغات
من�ضبطا .كما �أنهم قاموا بطباعة هذا ِ
العاملية.
بتدري�س اللغة
وقد وَا َكب جُ هو َد امل�ست�شرقني العلمية هذه اهتما ٌم �أكادميي �أي�ضا
ِ
م َم ُع فيينا الكن�سي
العربية يف � َأ�ش َه ِر اجلامعات العا َلية .ولعل القرا َر الذي اتخذه َ ْ
عام 1312م ،كان �أ ّو َل نافذ ٍة للغة العربية يف �أوروبا؛ حيث متت املوافقة على تعليم اللغة
العربية يف خم�س جامعات �أوروبية؛ هي :جامعات باري�س ،و�أك�سفورد ،وكامربيدج،
وبولونيا ،و�سلمنكا.
ويف القرون الالحقة ،ويف القرن التا�س َع ع�ش َر خا�صة ،ات�سعت رقعة االهتمام باللغة
ُ
اجلامعات الأوروبية
العربية لت�شم َل �أق�سا َم اال�ست�شراق وكلياته يف �أوروبا ،وفتحت
م�ساقات الأدب العربي ،والفل�سفة الإ�سالمية ،وتاريخ امل�سلمني ،وثقافتهم.
�أمَّا يف الع�صر احلديث ،ف�إ َّن �أكرب اجلامعات يف العامل فتحت �أق�ساما خا�صَّ ة باللغة
العربية و�آدابها .فهناك «ق�سم اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية» بجامعة جورج
تاون بالواليات املتحدة الأمريكية ،وهو ال يقت�صر على برامج البكالوريو�س يف اللغة
العربية ،و�إمنا مينح �شهادة املاج�ستري يف الأدب العربي والل�سانيات ،كما مينح الق�س ُم
�شهادة الدكتوراه يف الدرا�سات الإ�سالمية .وهناك ق�سم اللغة العربية والدرا�سات
الإ�سالمية يف جامعة �سيدين ب�أ�سرتاليا ،وهو ق�سم ِن�شط �أي�ضا يغطي الربام َج الثالثة
البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه .وهناك ق�سم اللغة العربية ودرا�ساتها يف جامعة
َدرَم بربيطانيا ،وهو معروف خا�صة بربناجمه املتميز يف الدرا�سات العليا يف جمال
الرتجمة .وهناك يف جامعة ليدز بربيطانيا �أي�ضا ق�سم اللغة العربية والدرا�سات
�شرق �أو�سطية .ولو ُ
�شئت �أن �أُع ّد َد �أق�سا َم اللغة العربية يف ال�صني ،ورو�سيا ،والهند،
وتركيا ،وهولندا ،وبولندا ملا ات�سع املقام ،ولكنها ملحة �سريعة �أو ُّد �أن �أخل�ص منها �إىل �أن
منقط ُع النظري.
االهتمام العاملي باللغة العربية ِ
وهذا اهتما ٌم يُقابله يف اجلامعات العربية للأ�سف �إع ٌ
ْرا�ض عن اللغة العربية وت�صع ُري
ا َ
خل ِّد لها .لقد بد�أت ُ
بع�ض اجلامعات العربية للأ�سف تتململ من م�س�ؤولياتها جتاه
�أُم ِتها ولغتها .هناك �أق�سام �أغ ِل ْ
قت يف بع�ض اجلامعات العربية ،و�أق�سا ٌم �أخرى مُهد َد ٌة
بالإغالق ،وك ُّل ذلك نتيج ٌة ل�سو ِء فهم فل�سفة التعليم والغاية منه .ينت�شر يف العامل
العربي اليوم مفهو ٌم مغلوط للرباجماتية �أو النفعية ،وهو ربط التعليم ب�سوق العمل.
وجند َ
بع�ض اجلامعات العربية ت�ستب�سل يف الدفاع عن هذه الفل�سفة وتنفي ِذها؛ حتى
عاجال �أو
�إنها �أ�صبحت بجميع كلياتها مُه ّددة بالإغالق؛ نظرًا لأ ّن ك َّل التخ�ص�صات� ،إ ْن ِ
ُ
�شاغر ًة
�آجال� ،سيمتلئ منها �سو ُق العمل ،و�ستج ُد هذه
اجلامعات نف�سَها �صبيح َة يو ٍم ما ِ
بع�ض وحداتها الإدارية!
�إال من ِ
اجلامعات الغربية ،خا�صة الأمريكية ،التي انطلقت منها الفل�سفة الرباجماتية،
يف
ِ
واملنطق ،والفل�سفة ،واللغة العربية ،والتاريخ ،والأدب املقارن ،ونظرية
�أق�سا ٌم للجَ مَال،
ِ
الأدب� ،إىل غري ذلك من التخ�ص�صات التي ال عالقة لها ب�سوق العمل ،ولكنها وثيقة
ال�صلة بالقيم الإن�سانية .وهذا ما ندعو �إليه جامعاتنا العربية؛ �أن حترت َم الدو َر الذي
تقوم به ُ
كليات الآداب والعلوم االجتماعية ،مبختلف تخ�ص�صاتها يف اللغات ،والتاريخ،
واملو�سيقى ،وامل�سرح ،والآثار ،والإعالم ،وعلم االجتماع ،وال�سياحة .جميع هذه
ت َ
التخ�ص�صات ر�سالتها يف تنمية القيم الإن�سانية ينبغي �أن ُ ْ
رتم و ُت َق َّدر .وال ميكن
وربطه باملنفع ِة املادية.
�أن يتحقق هذا االحرتام بقيا�س هذا الدور بامل�سطرة والقلمِ ،
ونحن يف هذا اليوم الذي يحتفل فيه َ
العال باللغة العربية ،يحق لنا �أن َند َّق ناقو�سَ
اخلطر ،ونقول جلامعاتنا العربية:
ف َت�شبّهوا �إ ْن مل تكونوا ِمثلَهمْ� ...إ ّن ال ّت� َش ُّب َه بال ِكرَا ِم َفالحُ!

hilalalhajri@hotmail.com
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األنظمة الدميقراطية ومسرية الحريات العامة
مرمي العدو َّية

التون�سي رافع بن عا�شور يف مقال له بعنوان «احلريات العامة يف النظم الدميقراطية» ُ -ن�شِ ر عرب �صفحات جملة «التفاهم»� -إىل ُخ�صو�صية ال�سلطة يف
الكاتب
�أ�شا َر
ُ
ُّ
هذا القرن؛ ُ
حيث �أ�صبح لها عني ثاقبة تر�صد بها احلياة املدنية واملعطيات ال�شخ�صية للأفراد بدقة متناهية .ويف ظل «الإدارة العمومية» التي ُت�ش ِّكل مط ّية الدولة
ملمار�سة نفوذها الإدارية بكل ما �أوتيت من �سعة الأجهزة املتقدمة والكادر الب�شري امل�ؤهل ،ف�إن كفة احلريات العامة تظل يف خطر من �أن ت�ضيق عليها الأوىل؛ لذا يعلو
با�ستمرار �صوت احلريات العامة وحقوق الإن�سان؛ فالأنظمة ال�سيا�سية -و�إن كانت دميقراطية� -إال �أنها ت�شكل تهديداً م�ستمراً للحريات العامة و�ضمان ممار�ستها
الهادئة.
وحتى تبقى ِك ّفة امليزان متوازنة بني احلفاظ على احلريات العامة وما للحريات العامة.
�شاكلها من حقوق الإن�سان وروح القوانني ،مع كفة النظم ال�سيا�سية التي املفهوم القانوين للحرية:
تكفل الأمان بدورها وما �سواها من متطلبات اال�ستقرار ،وجب �أن يكون حت��ت مظلة ه��ذه الأخ�ي�رة جن��د �شبكة متداخلة م��ن الأط���ر ب�ين م��ا هو
للنظم ال�سيا�سية حدودها التي ال ت�شطح عنها؛ لتغييب ح�ضور الكفة اجتماعي وبني ما هو قانوين يف ظل احلرية؛ فحرية الفرد ال تخ�صه
الأخرى؛ فال حرية مطلقة وال �سيا�سية مطلقة العنان دون قيود.
لوحده يف �أغلب الأوق��ات بل تعني املجتمع ال��ذي هو ج��زء �أ�سا�سي منه،
ويف املقال تطرق الكاتب لثالث نقاط �أ�سا�سية حول املو�ضوع؛ هي:
ولكن على �سبيل املثال ال احل�صر عندما يتعلق الأمر بحرية التفكري �أو
 -1مفهوم النظم الدميقراطية.
احلق يف ال�سالمة اجل�سدية ف�إن منها تنطلق احلريات العامة التي يُعنى
 -2مفهوم احلريات العامة يف الدول الدميقراطية.
بها الكاتب يف هذا املقال.
� -3آليات تنظيم احلريات العامة يف الدول الدميقراطية.
احلريات العامة:
�أو ًال :تعريف النظم الدميقراطية
 اختالف التعاريف:ال��دمي��ق��راط��ي��ة ه��ي �أي��دي��ول��وج��ي��ا ُت��ع��ن��ى بتنظيم ال��ع�لاق��ة ب�ين ط��رف�ين لقد م�� َّرت احلريات العامة بتعاريف كثرية خالل م�سريتها التاريخية،
هما ال��دول��ة وامل���واط���ن ،وم��ا يعنيه بال�ضبط ال��ك��ات��ب يف ه��ذا امل��ق��ال هو ويبقى يف نهاية امل��ط��اف �أ�سا�سها را���س��خ��ا؛ فهي ال��ت��ي يكر�سها القانون
الدميقراطية الليربالية (ال��ت��ح��رري��ة)؛ ح��ي ُ��ث �إن م��ا ع��داه��ا م��ن �أن���واع الد�ستوري �أو الإداري �أو الدويل �أو اخلا�ص مع بقاء م�س�ألة التبويب يف
�أخرى للدميقراطية مل يعد لها ذلك احل�ضور الكبري.
�إطار اخلالف واالختالف.
وللنظم الدميقراطية ���ش��روط تنظيم ق��واع��د ال�سلطات املنتمية �إليها  -تعدد الت�صانيف:
ومنها:
ت��ت��ع��دَّد ت�صانيف احل��ري��ات ال��ع��ام��ة ب��اخ��ت�لاف امل��ع��اي�ير امل�ستعملة ويقوم
�أ� -شروط وجود النظام الدميقراطي:
اجل��دل اجل��وه��ري ح��ول بع�ض احل��ق��وق؛ حيث ي�شكك البع�ض يف كونها
تتفرع �إىل �أق�����س��ام؛ ه��ي :ال�شروط االقت�صادية ،وال�����ش��روط ال�سيا�سية ،حريات عامة .لذا وجب اعتماد �أقل الت�صانيف جموداً و�أكرثها مرونة،
وهكذا يتبني �أن التحرر ال�سيا�سي ينطلق من مبد�أ �أ�سا�سي هو القيمة فمن املفيد التفريق ب�ين احل��ري��ات ال��ف��ردي��ة واحل��ري��ات اجلماعية من
املطلقة للكائن الفردي التي تنعك�س بدورها بثالثة جوانب �أ�سا�سية؛ جانب �آخر.
وهي :حق االنتخاب ،واالعرتاف باحلريات ،وامل�ساواة
ثالثا :ال�شروط الكفيلة بتحقيق احلريات العامة ..ومنها:
�أم����ا ال��ق�����س��م ال��ث��ال��ث م���ن ����ش���روط وج����ود ال��ن��ظ��ام ال��دمي��ق��راط��ي؛ ف��ه��و� :أ -اعتبار الفرد قيمة ذاتية :فال ميكن للحريات العامة والدميقراطية
ال�شروط االجتماعية؛ وهي تلك املتعلقة باملجتمع املدين والعالقة بني �أن تعلو �إذا ما مت تغييب حق الفرد على ح�ساب املجموعة ،ولقد برزت
الأف��راد واملجموعات داخل املجتمع ،ومنع ال�صراع الطبقي مع احلفاظ احلريات العامة وحقوق الإن�سان ب�صورة كبرية يف �إطار نظرية القانون
على وجود االختالفات الطبقية التي ال مفر منها.
الطبيعي والنظريات الفردية التي تطورت خ�لال القرن الثامن ع�شر
ب -قواعد تنظيم ال�سلطات يف النظم الدميقراطية:
ب�أوروبا ،ومن �أ�سا�سيات النظرية الفردية التايل:
حيث ال�شعب مي��ار���س ال�سيادة؛ وذل��ك م��ن خ�لال ال��ت��ايل :الو�صول �إىل  -1الدولة م َّ
ُ�سخرة للفرد ولي�س العك�س.
ال�سلطة ويتمثل يف االن��ت��خ��اب��ات ال�شرعية وح��ق ال�تر���ش��ح واالن��ت��خ��اب -2 ،على الدولة �أن ترتك الفرد يحقق بنف�سه جميع �إمكانياته ..فالفرد
وممار�سة ال�سلطة ُ
حيث ال�سلطة ترتكز على احرتام وحماية الأفراد.
هو حجر الزاوية على عك�س ما ترمي �إليه نظريات �أخرى مثل النازية
ُ
وهناك مبد�آن لل�سلطة يف النظم الدميقراطية؛ هما:
وامل��ارك�����س��ي��ة ،ح��ي��ث ت��رف�����ض��ان رف�����ض��ا قطعيا �أن ي��ك��ون ال��ف��رد ال��ه��دف بل
 مبد�أ تفريق ال�سلطات.جتعاله و�سيلة منقادة من �أجل املجموعة.
 دولة القانون؛ فالقانون فوق اجلميع. -3الدميقراطية و�سيادة القانون:
بينما القواعد التي ترتكز عليها ال�سلطة هي:
�إذا كانت الفردية ت�شكل الإط��ار النظري للحريات العامة ف���إن الدولة
 متار�س الأغلبية الفائزة يف االنتخابات واليتها حتت مراقبة الأقلية .الدميقراطية ،ت�شكل ال�شرط العملي لهذه احلريات؛ �إذ ال ميكن حماية �ضمان احلريات.احلريات �إال يف نطاق هذا التنظيم لل�سلطة ونعني بالدميقراطية هنا
 التدخل املبا�شر ل�صاحب ال�سيادة يف حالة القرارات امل�صريية.الدميقراطية التحررية مثلما تقدم ذلك �أي تلك التي تقوم على مبادئ
ثانيا :مفهوم احلريات العامة يف الدول الدميقراطية
ب�سيطة �أثبتت التجارب احلديثة وانهيار �أنظمة �أوروب��ا ال�شرقية �أن ال
تتعدَّد املفاهيم يف ه��ذا الإط���ار ،وال يوجد �إج��م��اع ح��ول م�ضمون واح��د منا�ص منها.

رابع ًا :طرق تنظيم ممار�سة احلريات العامة
مبا �أ َّن الدولة م�س�ؤولة عن حماية احلريات العامة؛ ف�أمامها خياران:
الأول :يتيح الفر�صة ملمار�سة احلرية بدون �أي �شرط م�سبق ،ولكن هذا
ال يذهب نحو احلرية املطلقة .وت�سمى نظم جزائية.
الثاين :خا�ضع ل�شروط و�إج��راءات �سابقة ملمار�سة احلرية وت�سمى نظم
وقائية.
وي��ك��ن تطبيق ال��ن��ظ��ام�ين م��ع��ا ح�سب طبيعة احل��ري��ة حم��ل التقنني.
ُ
ومن الناحية العملية جند �أن النظامني يت�شابكان يف نتاجهما فالنظام
الوقائي ي���ؤدي �إىل ال��ردع مبعنى �أن��ه وق��ائ��ي بينما الوقائي ي���ؤدي عدم
احرتامه �إىل �آثار جزائية.
 النظام اجل��زائ��ي :عمليا هو اخت�صا�ص و�ضع ح��دود احلرية وقيودهابالرجوع �إىل امل�شرع نف�سه الذي يجرم بع�ض الأفعال ويحجرها بقوانني
�سابقة الو�ضع غري رجعية تعني بو�ضوح اجلزاء املرتقب يف حال الإقبال
على املخالفة.
ومن �إيجابيات هذه الطريقة:
�أوال� :إعالم ال�شخ�ص؛ فقبل ارتكاب الفعل يكون ال�شخ�ص على بينة من
العقاب املرتقب.
ثانياً :يجنب هذا النظام تدخل الإدارة وال يجعلها رقيبة على احلرية.
ث��ال��ث��ا� :إذا َّ
مت جت���اوز احل���دود املو�ضوعة ب�صفة قانونية ،ف����إ َّن القا�ضي
ً
اجلزائي هو املكلف مبالحظة املخالفة �أوال وب�إيقاع اجلزاء ثانيا.
رابعا :يف تكليف القا�ضي اجلزائي بهذا الدور �ضمان للحرية.
خام�سا :القا�ضي اجل��زائ��ي ال �سلطة تقديرية ل��ه يف ال��ت��ج��رمي ب��ل هو
خا�ضع ملبد�أ �شرعية املخالفات والعقاب.
 -1النظام الوقائي :يت�ضمن النظام الوقائي حتديدا وتقييدا م�سبقني
للحرية العامة من ذل��ك �أن ممار�سة احلرية م�شروط بتدخل مبدئي
ل��ل��إدارة م��ن �أج���ل ه��ذا ف����إن ال��ن��ظ��ام ال��وق��ائ��ي ي��دخ��ل يف ن��ط��اق ال�شرطة
الإدارية.
ويف ظل هذا النطاقُ ،يكن للإدارة االلتجاء �إىل ثالث طرق؛ هي:
 الإعالم امل�سبق. الرتخي�ص امل�سبق. التحجري.َ
حديث ال�ساعة دائما،
هذا ..و�سيبقى احلديث عن احلريات والدفاع عنها
حتى يف تلك ال��دول الرا�سخة يف ق��دم الدميقراطية؛ فاحلرية مهددة
دائ��م��ا ب��ل ويتجدد التهديد ب�صفة م�ستمرة ب�سبب التقنيات اجل��دي��دة
واملتطورة؛ لذا �ستبقى دائرة احلرية وال�سلطة حا�ضرة يف نطاق الت�سا�ؤل.
وهنا يربز دور املجتمع املدين وال�صحافة كقوة �ضاغطة قد ت�ضاهي دور
القانون و�آلياته.
maryamsaid2015@gmail.com
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االضطراب املفاهيمي ..أزمة فكرية أم صريورة
ُم َّمد الكمزاري

ُ
ي�ستن ُد
الباحث ال�سوريُّ ُم َّمد جمال باروت ،يف معاجلته لق�ضية اال�ضطراب املفاهيمي يف الفكر العربي املعا�صر ،مبجلة الت�سامح �إىل ح�صيلة معرفية مُر َّكبة ،ت�ش َّكلتْ
من خالل االطالع الوا�سع والعميق على الثقافة العاملية اجلديدة واملعا�صرة ،وما بعد احلديثة والعوملة وجتلياتها الظاهرة وامل�ضمرة؛ فللمفاهيم وامل�صطلحات دورة
حياة مع َّينة ،بغ�ض النظر :هل تطول هذه املدة �أم تق�صر! مبعنى �أ َّن لها بداية ت�صل بعدها للذروة ،ثم تتوارى �أو متوت ،فا�سح ًة املجال ملجموعة �أخرى من املفاهيم
وامل�صطلحات لتحل مكانها؛ فعلى �سبيل املثال :كانت مفاهيم مثل الر�أ�سمالية واال�شرتاكية -بكل املفاهيم املتفرعة عنها -حتكم ر�ؤية العامل لنف�سه يف حقبة غري بعيدة
م�ضت ،واليوم خرجت مفاهيم �أ�صولية يف ال�شرق والغرب ،ا�ستطاعت �أن تفر�ض هيمنتها ونفوذها على التفكري والتفاعل الب�شري على كل م�ستوياته الدنيا والعليا.
ومع كل ما يتم فر�ضه على هذه املفاهيم من ابت�سا ٍر و�سياقاتٍ وتوظيفاتٍ  ،ف�إنها تبقى عالمات فارقة تتحكم يف التفكري واجلدال وتقدّم نف�سها ك�أدوات خطرية لإدارة
اخلالفات وال�صراعات واحلروب.
ه���ذا الأم����ر َد َف����ع ال��ب��اح��ثُ �إىل ا�ست�شفاف ت�شخي�صي؛
ُمفاده �أنَّ اال�ضطراب املفاهيمي عالمة مميزة للثقافات
ال��ت��ي ت��دخ��ل �أو ت��رغ��م ع��ل��ى ال��دخ��ول يف م��رح��ل��ة حت��والت
جذرية ،وهي ت�شكل جزءاً من عملية فكرية معقدة ت�شكل
مبحثاً من��وذج�� ًّي��ا ل��درا���س��ات املثاقفة واالت�����ص��ال الثقايف.
حيث ات�سم هذا اال�ضطراب بقوة املوجة �أو التيار يف الفكر
العربي املعا�صر ،ال�سيما الإ�سالمي منه؛ ب�سبب طبيعة
امل��واج��ه��ة ال��ت��ي ب���د�أت عنيفة ب�ين ث��ق��اف��ة غ��رب��ي��ة م�سلحة
ب�سلطة املعرفة والقوة وفتح العامل وب�ين ثقافة را�سخة
اجل��ذور �أ�صيبت بال�صدمة ،ومبواجهة �أ�سئلة و�إ�شكاليات
م���ن ط����راز ج��دي��د مل ت��ك��ن م���ن (ال����ن����وازل) ال��ت��ي عرفها
امل�سلمون من قبل.
وال �شك �أنَّ العقل العربي والإ�سالمي احلديث قد تلقَّى
�صدمة كربى مل يتلق مثلها يف التاريخ؛ �أال وهي�« :صدمة
احل��داث��ة» ،والتي بعرثت الأوراق واملفاهيم ،و�أ�سهمت يف
�إح����داث ارت��ب��اك ف��ك��ري ره��ي��ب يف ال��وع��ي ال��ع��رب��ي .ب��ل �إنَّ
�آثا َر ال�صدمة �ألقت بظاللها على و�ضع الأمة احلرج �إزاء
�أوروب����ا .ه��ل �أوروب����ا احل��دي��ث��ة ت��رن��و ل��غ��زو ال��ع��رب �أم لنقل
املدنية �إل��ي��ه��م!! م��ن هنا تفجر ذل��ك «ال��وع��ي ال�شقي» يف
ثقافتنا العربية والإ�سالمية احلديثة .ومن امل�ؤكد �أنَّ هذا
الت�شوي�ش واالرتباك يف الأفكار واملواقف قد انعك�س ،حتما
على املفاهيم النه�ضوية العربية يف ال�سيا�سة واالجتماع
وامل���ع���رف���ة .ي��ق��ول ك��م��ال ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف يف ه���ذا امل��ع��ر���ض:
« ُي����رادف مفهوم ال�سلفية يف الفكر الإ���س�لام��ي املعا�صر،
م��ف��ه��وم ال��ن��زع��ة الأ���ص��ول��ي��ة ،ون���زع���ة ال��ت��ج��دي��د ال��دي��ن��ي،
ون��زع��ة الإ����ص�ل�اح ال��دي��ن��ي �إىل غ�ير ذل���ك م��ن الت�سميات
التي ميكن �أن يعرث عليها الباحث املهتم ب�آليات الفكر
العربي املعا�صر (كتاب «مفاهيم ملتب�سة يف الفكر العربي
َ
املعا�صر»��� ،1992 ،ص .)27:بل �إنَّ
بع�ض الدار�سني العرب
قد �سارع �إىل �سرب �أغ��وار هذا اال�ضطراب املفاهيمي ،من
خالل مفهوم النه�ضة باعتباره من املفاهيم املتداولة يف
اخل��ط��اب العربي املعا�صر ال��ت��ي يغلب عليها -ك��م��ا يقول

ر���ض��وان ج���ودت -زي���ادة الأي��دي��ول��وج��ي على امل��ع��ريف ال��ذي
يتنامى �إيقاعه ووت�يرت��ه يف تعميق الغمو�ض وااللتبا�س
يف اخلطاب العربي من قبل التيارات القومية واملارك�سية
والإ�صالحية .ومن ث َّم كان مكمن اخللل يف هذه اخلطابات
يف «عدم �إدراك مفهوم �شامل عن النه�ضة».
� ...إنَّ ح�ضور �إ�شكالية «اال�ضطراب املفاهيمي» -و�إذا
م��ا �أعطينا الكلمة م�ؤ�شرها الإج��رائ��ي ولي�س م�ؤ�شرها
املعياري -عملية ترتد �إىل طبيعة انتقال املفهوم من بيئة
�إىل بيئ ٍة �أخرى .ويف عملية االنتقال هذه ي�شهد كل مفهوم
(رحلة) �أو عملية انتقال يعاد فيها تف�سريه وت�أويله ،ب�شكل
يكون فيه قاب ً
ال لال�ستخدام يف جمال ثقايف �آخر.
وفى �إطار املقاربة نف�سها ،ي�ستخدم الكاتب �آلية «تبيئة
امل��ف��اه��ي��م» �أي ن��ق��ل امل��ف��اه��ي��م م��ن ح��ق��ل م��ع��ريف �إىل حقل
�آخ��ر خمتلف عنه ،عرب رب��ط ه��ذا املفهوم اجلديد مبعانٍ
تقريبية يف املجال املنقول �إل��ي��ه ،وحتديد املرجعية التي
ن�ش�أ فيها امل��ف��ه��وم ،وحم��اول��ة ت�أ�سي�س مرجعية تقريبية
يف الثقافة العربية امل��ع��ا���ص��رة؛ وذل��ك حتى يكت�سب هذا
امل��ف��ه��وم امل�����ش��روع��ي��ة امل��ع��رف��ي��ة ،وت��ب��دو ه���ذه الآل��ي��ة مهمة
للغاية يف الفكر العربي املعا�صر؛ ذلك �أن ابتكار املفاهيم
وتقريبها وتبيئتها ي�ساعد يف فهم الواقع؛ لأن الظواهر
االج��ت��م��اع��ي��ة ع��ام��ة ال تف�صح �إال ع��ن ال��ن��ذر الي�سري من
ماهيتها وطبيعتها وم�ضمونها ،ويف ه��ذه احلالة تتكفل
املقاربة املفاهيمية مبعرفة م�ضمون الظاهرة على الأقل
بطريقة ن�سبية.
ومن هنا؛ ف�إنَّ اال�ضطراب املفاهيمي يف الفكر العربي
ما هي م�س�ألة تتعلق مبعرفة
املعا�صر عملية فكرية �أكرث ِ َّ
حدود املفهوم نف�سه .وبكالم �آخر ال يرتد اال�ضطراب �إىل
م�س�ألة «�أك��ادمي��ي�� ٍة» بحت ٍة تتعلق مبعرفة بيانات املفهوم
وحم��� ّددات���ه ب��ق��در م��ا ي��رت��د �إىل ع��م��ل��ي�� ٍة ف��ك��ري�� ٍة م��ع��قّ��دةٍ،
وم�شروطة بال�ضرورة تاريخياً ومعرف ًّيا .وبطبيعة املفهوم
نف�سه ،وه���ل ه��و م��ف��ه��وم «م��ن��ج��ز» ب�شكلٍ ي�سمح بتدوين
تاريخه وحتديد حم ّدداته؟ �أم ال يزال يف طور «الإجناز»؟

منجز؟ �أم �أنه مفهوم قابل؛ لأنْ
وهل هو مفهوم «مدر�سي» َ
ٍ
�شروط خمتلف ٍة عن ال�شروط التي
ُي�ستعاد من جديد يف
تك ّون وتط ّور وتبلور فيه؟
�إنَّ املفاهيم املرتبطة بال ُعمران �أو االجتماع الب�شري
ع���ل���ى خم��ت��ل��ف �أب�����ع�����اده -ه���ي يف ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا ال���ت���داول���ي���ة«مفتوحة» قابلة با�ستمرار للقراءة والتف�سري والت�أويل
مهما ح��اول تاريخ الفكر �أن ُيلب�سها ث��وب املفهوم املت�سق
واملتما�سك و«امل��ك��ت��م��ل» .فلتاريخ الفكر منهجه يف و�ضع
ح��دود املفاهيم بعد «ا���س��ت��ق��راره��ا» ،غ�ير �أن��ه لكل مفهوم
ت��اري��خ اجتماعي-اقت�صادي�-سيا�سي ُم��ع��قَّ��د يجعل منه
قاب ً
ال لال�ستعادة و�إعادة امل�ساءلة واال�ستدعاء ،ويف �شروط
معينة الطلب عليه لأه��داف اجتماعية�-سيا�سية معينة.
بل �إن «التما�سك» و«االت�ساق» و«مناعة» املحدِّدات هي جزء
املتعي �إىل
من طبيعة املفهوم التجريدية ،واالنتقال من
َّ
امل��ج�� َّرد ،وم��ن ال��واق��ع �إىل ال��ف��ك��ر .وه��و م��ا يعطي املفهوم
«امل���ج��� َّرد» ط��اب��ع اال���س��ت��ق�لال الن�سبي ع��ن ال�����ش��روط التي
مت �إنتاجه �أو تكونه �أو تطوره فيها؛ بحيث �أ�صب َح قاب ً
َّ
ال
للمقروئية يف �شروط زمانية-مكانية مغايرة.
وخ��ت��ام��ا ..ف����إنَّ اهتمام املثقفني واملفكرين مب��ا ُي�سمى
«اال�ضطراب املفاهيمي» مل ي���أتِ من ب��اب ال�ترف املعريف،
و�إمن��ا ج��اء لي�ؤكد ال��دور الكبري ال��ذي تلعبه املفاهيم يف
فهمنا للعامل والأح��داث والأف��ك��ار من حولنا ،ودوراً �آخر
ال يقل �أهمية يف الت�أثري على انتقائنا خلياراتنا وقناعاتنا
وعقائدنا ،وهي �أ�شبه ما تكون بجهاز الراديو الذي ير�سل
وال ي�ستقبلُ :تدثنا ،و ُتقنعناَ ،تثنا على الفعل ،ولكنها
�أبداً ال ت�ستمع لنا� ،أبداً ال ت�ستجيب ملخاوفنا �أو حتفظاتنا.
وبتعبري �آخ���ر ،فهي �أ���ش��ب��ه م��ا ت��ك��ون بالنظارة ذات اللون
ال��واح��د� ،إنْ ك��ان��ت ح��م��راء جعلتنا ن��رى ك��ل امل�شاهد من
حولنا ب��ال��ل��ون الأح��م��ر ،و�إن ك��ان��ت ���س��وداء �صبغت الكون
بال�سواد ،و�إن كانت بي�ضاء ع َّم البيا�ض وانت�شر!
m-alkumzari@hotmail.com
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الحرية يف الفلسفة السياسية األوروبية
�إميان بدر

ُت�شري ُي َنى اخلويل  -يف بحثها عن» نظرية احلرية يف الفل�سفة ال�سيا�سية الأوروبية»  -مبجلة الت�سامح �إىل �أ َّن احلرية َب ْو�صفها �أحد �أ�سمى الأهداف
الإن�سانية املن�شودة ،ال يقت�صر التنظري بها فل�سفيا ،و�إمنا يراد بها حتقيقها على �أر�ض الواقع ،وقد �شهد تعريفها اختالفات وا�سعة و�صلت �إىل �أكرث من
ْ
رئي�سيي يف مفهوم احلرية ،واللذين جندهما
مائتي تعريف؛ وذلك نظرا ل�سعتها واالختالفات املعرفية بني النا�س ،بيد �أ َّنه ُيكننا �أن نتط َّرق �إىل حمور ْين
ق�صد باحلرية املوجبة هي تلك التي ت�سعى �إىل حتديد م�سار حمدد
قد ر�سما �أطر الفل�سفة ال�سيا�سية الأوروبية؛ هما :احلرية املوجبة واحلرية ال�سالبة ..و ُي َ
ُيار�س فيه الإن�سان حريته ،بينما ت�سعى احلرية ال�سالبة �إىل �إزالة العوائق التي تعيق الإن�سان عن الو�صول �إليها.
جت�سد مفهوم احل��ري��ة امل��وج��ب��ة يف القطب اليميني
وق��د َّ
الر�أ�سمايل يف �أوروبا ،والذي ي�سعى لتقلي�ص نفوذ الدولة
�إىل �أق�صى حد لتمكني الفرد من حق التملك ،بينما على
ال��ع��ك�����س ي�سعى ال��ق��ط��ب ال��ي�����س��اري اال���ش�تراك��ي �إىل �إزال���ة
العوائق التي حتول دون �أن يكون للدولة دورها الرئي�سي
جت���اه رع��اي��اه��ا ،وظ���ل ه���ذا ال��ت��ق��اب��ل ب�ين ال��ي��م�ين والي�سار
م��اث�لا وواق��ع��ا للحركة ال�سيا�سية �إب���ان ال��ق��رن الع�شرين
ح��ت��ى ان��ه��ي��ار االحت���اد ال�سوفييتي اال���ش�تراك��ي؛ وب��ال��ت��ايل
انتهتْ احلركة ال�سيا�سية ل�صالح اليمني وال��ذي يقوم يف
ج��وه��ره على ال��دف��اع ع��ن ح��ق ال��ف��رد يف امللكية ،و�أن ترفع
الدولة يدها عن و�سائل الإنتاج وترتك ملكيتها للأفراد
وت��ن��اف�����س��ه��م احل���ر وال ت��ت��دخ��ل يف ال��ع�لاق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة
بينهم.
وكانت تعني يف البداية ملكية ناجت العمل ،فالعمل امتداد
مبا�شر للإن�سان ولكن ب��د�أت ه��ذه امللكيات الفردية تنمو
وترتاكم ،خ�صو�صا يف ظل الثورة ال�صناعية التي ت�ضاعفت
فيها �إمكانيات ت�شغيل ر�أ�س املال وا�ستغالل الطبقة العاملة،
و�أدى التقدم التكنولوجي �إىل ظهور ال�صناعات ال�ضخمة
وال��ت��ي ه��ي يف غ�ير حاجة مل��ه��ارات العمال ال�صغار ،ووج��د
الذين ال ميلكون قطعة �أر�ض �أنف�سهم يف قارعة الطريق،
وظهر التفاوت والفجوة الكبرية بني �أ�صحاب ر�ؤو�س املال
وال��ط��ب��ق��ة ال��ك��ادح��ة .وم���ع ا���س��ت��ب��دال ال�����ص��ن��اع��ات ال��ي��دوي��ة
بالآلية ،انت�شرت البطالة والفقر مما �أدى لتنامي ظهور
الفكر اال�شرتاكي الذي يحاول �إزالة معوقات احلرية التي
تراكمت على ك��واه��ل الطبقة ال��ك��ادح��ة وال��ف��ق��راء؛ وذل��ك
بتمكني ال��دول��ة من �إر���س��اء العدالة االجتماعية وت�شارك
اجلميع يف خريات الوطن وناجت العمل على ال�سواء ،على
املعب
�أن الر�أ�سمالية املتمثلة يف فل�سفتها الليربالية ظلت ِّ
الر�سمي عن احلرية يف النظرية ال�سيا�سية الأوروبية.
والدولة يف الفل�سفة الليربالية الر�أ�سمالية كما ر�أينا ال
تتدخل يف امللكيات اخلا�صة ،ولكن جل ما ميكن �أن تفعله
ه��و رب��ط��ه��ا ب��واج��ب��ات وال��ت��زام��ات ك��ال�����ض��رائ��ب واجل��م��ارك

وح��ق��وق الطبقة العاملة .وه��ذا ال يعني �أن للدولة دورا
هام�شيا ،بل هي و�سيلة لتحقيق غاية �أ�شمل من الغايات
الفردية وه��ي حتقيق النظام وال��ق��ان��ون يف ال��داخ��ل ودف��ع
الأعداء الأجانب من اخلارج؛ وذلك خللق جو �صالح لكل
املمار�سات الفردية.
ال�سيا�سي الليربايل هو نظام ُم�ضاد لفل�سفة
كما �أنَّ النظا َم
َّ
اال���س��ت��ب��داد ال�سيا�سي ،وه��و النقي�ض ل��ل��دك��ت��ات��وري��ة التي
تكمن م�شكلتها يف ت��ف��رد ج��م��اع��ة �أو م��ذه��ب م��ا لل�سلطة
وخ�����ض��وع الأف����راد ق�سرا ل��ه��ا ،و�إال زج��ت بهم يف ال�سجون
واملعتقالت ،كما جند ذلك يف العديد من الدول ذات احلكم
ال�شمويل امل�ستبد والتي ال تت�سامح مع تعددية الأح��زاب
والأف��ك��ار �إال مبا يحفظ لها احل��ق يف ا�ستمرارية حكمها.
على عك�س ال��دول��ة يف الفل�سفة الليربالية ،وال��ت��ي ُت�ؤمن
بحرية االخ��ت�لاف والآراء؛ مم��ا يجعلها حا�ضنة ملختلف
التيارات الفكرية يف جو من الت�سامح والدميقراطية ،وقد
ُبني هذا الفكر على �أ�سا�س �أنَّ الفرد ُحر يف طريقة تفكريه
وم��ع��ت��ق��دات��ه ،وال ي��ح��ق لأي �أح���د ال��ت��دخ��ل فيها �أو فر�ض
ر�أي��ه ق�سرا .وق�صارى ما ميكن �أن يفعله الفرد كما �أ�شار
برتراند ر�سل هو «�أن ذلك الر�أي يبدو له �أ�صح من غريه».
وي�شهد التاريخ ال��دور الكبري ال��ذي لعبته الليربالية يف
�إر�ساء �أ�س�س احلكم الد�ستوري ووجوب ا�ستقالل �أو ف�صل
ال�سلطات ال��ث�لاث ع��ن بع�ضها :التنفيذية والت�شريعية
والق�ضائية.
على �أنَّ ه��ذا ال��وج��ه الإي��ج��اب��ي يف الفل�سفة الأوروب���ي���ة يف
�شقيها ال�سيا�سي واالقت�صادي ،والذي يت�أ�س�س على �إطالق
حريات الأفراد يف ن�شاطهم االقت�صادي وال�سيا�سي ،له وجه
قبيح �آخر كما ت�شري الكاتبة لذلك ،وهو وجه اال�ستعمار
و�سلب اخلريات من ال�شعوب ال�ضعيفة ،ف�أ�ضحت احلرية
الأوروب�����ي�����ة ه���ي ح���ري���ة ل��رع��اي��اه��ا ول��ك��ن��ه��ا ح���ري���ة �سلبت
الآخرين حتررهم.
ل��ق��د ب������د�أتْ ب���ال���دف���اع ع���ن ط��ب��ق��ة ���ص��غ��ار امل��ل��اك ،وان��ت��ه��ت
با�ستعمار ال�شعوب ال�صغرية لت�أكيد التبعية لها وبا�سم

حت���ري���ره���م وت���ر����س���ي���خ احل����ري����ة .ف��ب��ع��د ان���ت���ه���اء امل�������ش���روع
اال�ستعماري الغربي الأوروبي بعد احلرب العاملية الثانية
وتعاظم حركات التحرير القومي يف الدول املحتلة ،خرجت
�إجن��ل�ترا وفرن�سا متهالكتني .وم��ن ث��م �شهدت الفل�سفة
الغربية يف الن�صف ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن الع�شرين ت��ي��ارات
د�أب��ت على نقد املركزية الأوروبية وحركتها اال�ستعمارية
ونقد قيم احلداثة.
وم��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري ال�شخ�صية ،ف���إن��ن��ي �أت��ف��ق م��ع الكاتبة
فيما يتعلق ب���أن الفل�سفة ال�سيا�سية الأوروب��ي��ة احلديثة
ق��د ات��خ��ذت م��ن احل��رك��ة ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة احل��رة
يف دول��ه��ا ل��ت��ك��ون ���ش��ع��ارا ت�ستغله ل��ن��ه��ب ث����روات ال�شعوب
الأخرى ممن مل تتوافر لهم الظروف املالئمة للنهو�ض،
وهكذا �أ�ضحتْ احلرية يف �أوطانهم �أداة ال�ستعباد ال��دول
الأخ�����رى .و�أدى ذل���ك ل��ي�����س ف��ق��ط �إىل ت��ي��ارات �أورب���ي���ة يف
ال��داخ��ل تنقد ه��ذه احل��رك��ة اال�ستعمارية ب��ل تنقد �أي�ضا
قيم احلداثة التي انبثقت منها ،كذلك ف���إن الر�أ�سمالية
كنظام اقت�صادي ي�ؤدي �إىل خلق توزيع غري عادل للرثوات
وال�سلطة .وفجوة ملحوظة بني طبقة الر�أ�سماليني الذين
ي�سعون حل�صد املزيد من الأرب���اح والطبقة الكادحة مما
يجعل م��ن الطبقة ال��و���س��ط��ى �شبه م��ن��ع��دم��ة .و�أدى ه��ذا
ال��ن��ظ��ام �أي�����ض��ا �إىل انت�شار البطالة واملت�سولني واحتكار
القلة ل�سوق العمل .وهي بالتايل تعزز م�شاركة الأغنياء
يف ال�سيا�سة على ح�ساب الآخرين من الطبقات املتو�سطة
والفقرية؛ وذلك لأنهم عماد االقت�صاد؛ وبالتايل ينعك�س
ذل��ك على ال��ق��رارات احلكومية املتحيزة ل�صاحلهم ،كما
�أنَّ حقوق العمال لي�ست م�صانة يف جميع احل��االت؛ فعلى
�سبيل املثال :يكون ال�ضمان ال�صحي م�ستمرا با�ستمراره
يف عمله ،وح��امل��ا يخرج م��ن العمل ب�سبب ظ��روف قاهرة،
ينقطع �أجره ويخ�سر ال�ضمان ال�صحي  .لننتهي من هذا
�إىل �أن املن�شود هو نظرية �سيا�سية عادلة ت�ؤكد احلرية لكل
الأطراف ولي�س لطبقة �أو عرق معني.
imanalhosniliberty@gmail.com
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الرنجس َّيات القاتلة
ب�سام الكلباين
َّ

ُ
يت�ساءل ُم َّمد حمفوظ يف مقاله مبجلة الت�سامح املعنون بـ«�س�ؤال الهوية والتعدُّ دية يف املجال الإ�سالمي املعا�صر» ،ع َّما �إذا كان بالإمكان للإن�سان �أن يفهم
نف�سه دون الآخر؟! وهل ب�إمكان الفرد العي�ش م�ستغنياً عن الآخر املختلف عنه؟!
الذات ب�شكلها الديني والقومي والإثني بحاجة ما�سة لفهم ذاتها من �أجل الو�صول �إىل الهدف الأ�سمى وهو العي�ش ال�سليم مع الآخر املختلف ،ف�إذا كان
عنوان الذات دين ًّيا؛ فما من منفذٍ لفهمها دون فهم الآخر املختلف معها يف الدين ،و�إذا كان عنوان الذات قوم ًّيا �أو عرقيا �أو مذهبيا؛ ف�إ َّنه من املُحال فهم
ن�سج عالقاتٍ �سوية مع الآخر .فالآخر هو مر�آة الذات بكل دوائرها ،ومن يبحث عن ذاتٍ حقيقي ٍة دون �آخر حقيقي؛ لن يتمكن
الذات و�إدراك احلقائق دون ِ
من ا�ستيعاب وال فهم و�إدراك حاجاته ومتطلباته دون فهم ذاته قبل كل �شيء.
يف القرون اخلاوية؛ وقبل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان،
وق��ب��ي��ل م��ي��ث��اق الأمم امل��ت��ح��دة امل��ت��ع��ل��ق ب����إزال���ة ك��اف��ة �أن���واع
التمييز والعن�صرية جت��اه الأق��ل�� ّي��ات وامل���ر�أة؛ كانت دع��وات
ا�ستئ�صال ونفي الآخر تتطاي ُر يف ك ِّل �أرجاء املعمورة بدعوى
احل��ف��اظ ع��ل��ى م�����ص��ال��ح الأك�ث�ري���ة وال��غ��ال��ب��ة م��ن الأق��ل��ي��ات
الدينية �أو الثقافية التي ت�ش ِّك ُل -كما يظنون -خطراً على
مكت�سبات الأك�ث�ري���ة احل��اك��م��ة وال�����س��ائ��دة ،ورغ���م ت�صاعد
ال��وت�يرة احل���ادة ب�ين الأق��ل��ي��ات والأك�ثري��ة ،وب�ين الطوائف
والإثنيات العرقية املتناحرة يف ال�شرق الأو�سط على وج ِه
التحديد؛ �إال �أ َّن كل تلك املمار�سات املتط ِّرفة جعلت الآخر
�أك�ثر ت�شبثاً يف ذات��ه بكل خ�صو�صيتها وحيثياتها املبا�شرة
وغ��ي�ر امل���ب���ا����ش���رة ،ف��ك��ل ت��ل��ك الأي���دي���ول���وج���ي���ات وال��ن��زع��ات
ف�ض �إال �إىل املزيد من بروز
اال�صطفائية والتطهريية مل ُت ِ
الهويات الفرعية واخل�صو�صيات امل��راد طم�سها و�شجبها
من املنظومة الإن�سانية.
الآخ��ر الديني هو �ضرورة وجودية للذات الدينية ،كذلك
هي احل��ال عند الآخ��ر املذهبي؛ فالأخري �ضرورة وجودية
وم��ع��رف��ي��ة ل���ل���ذات امل��ذه��ب��ي��ة ،وه���ك���ذا دوال���ي���ك ع��ن��د بقية
العناوين ودوائر االنتماء بكافة �أ�شكالها والتي حتدد معنى
الذات للآخر؛ فالذات التي مل تتجاوز حدودها مهما كان
ث��را�ؤه��ا ومهما كانت متلك م��ن جت��ارب وخ�ب�رات؛ تظل يف
ح��اج��ة كيانية م��ا���س��ة �إىل �أن ت��ع�بر ه��ذه احل���دود ان��ط�لاق��اً
من احتمالية �أن الآخر قد يحمل ثرا ًء وخربة مل تعرفها،
فالذات يف عملية خروجِ ها �إىل الآخر � َّإنا هي تعي ُد اكت�شاف
ت�ص ُل �إدراكها؛ �أي �أ َّن الذات ال ميكن �أن تكون ذاتاً
ذاتها ،وقد ِ
� ّإل بوجود الآخر.
فال ُعزلة واالكتفاء بالذات ال يقودان �إىل اكت�شاف ال��ذات؛
ول��ن��ا يف ال��ت��اري��خ جت���ارب ك��ث�يرة لإث��ن��ي��ات ع��رق��ي��ة وم��ذاه��ب
وط���وائ���ف ان��ت��ه��ت ب��اع��ت��زال��ه��ا �إىل االن����ط����واء واالن��ح�����س��ار

والتال�شي ،ويف �أحيان كثرية �إىل اجلمود �أو االختفاء الكلي
من الوجود ،فحتى لو كان خيار العزلة خياراً �أيديولوجيا؛
ف��ال��ن��ظ��رة ال�نرج�����س��ي��ة �إىل ال����ذات وق�� َي��م��ه��ا وم���ا مت��ل��ك من
مبادئ ومعارف ال ت�ؤدي بال�ضرورة �إىل فه ِم حقيقة الذات
الثقافية والق َيمية؛ ذلك لأن هذه النزعة الرنج�سية لديها
قد تقودها �إىل �شعور وهمي باال�ستغناء عن الآخرين بك ِّل
معارفهم ومكت�سباتهم العلمية واحل�ضارية؛ فالعزلة ال
تف�ضي � ّإل �إىل ب��ن��ا ِء ���ص��ور ٍة منطي ٍة ح��ول ذاتٍ غ�ير ق��ادرة
على ا�ستنها�ض الإن�سان واكت�شاف قدراته ومكامنه .وحد ُه
التوا�صل واالنفتاح ح��ول الآخ��ر ح�ضاريا وثقاف ّياً يقودنا
�إىل فهم الذات والهوية.
مت ُر ال�شعوب العربية يف حال ِة عزل ٍة حقيقية؛ تهدِ ُف بهذا
كما تظن� -إىل احلفاظ على ثوابت املجتمع ومكت�سباتهوم��ق��د���س��ات��ه م���ن خ�ل�ال االن���ك���ف���اء واالن����ع����زال ،وامل��ح�����ص��ل��ة
يف الأخ��ي�ر ���ش��ع��وب ذات ث��ق��اف��ة �أح���ادي���ة ون��رج�����س��ي��ات قاتلة
وزينوفوبيا جتاه �أي كيان غريب ،وا�ستماتة يف الدفاع عن
تلك ال��ث��واب��ت بال�سيف دون التوا�صل امل�ستدام م��ع الآخ��ر
رب �أغواره ومكنوناته ،معتقدين
ملعرفته وك�شفِ خباياه و�س ِ
�أن ال��ت��ط��ورات احل��دي��ث��ة ب���أ���ش��ك��ال��ه��ا املختلفة وم�ؤ�س�ساتها
املتنوعة والدخيلة و�آف��اق��ة الرحبة قد تلغي االنتماء �إىل
ه��وي��ة وا���ض��ح��ة امل��ع��امل ،ل��ه��ذا ك��ان امل�سلمون فيما م�ضى؛
ي�شيطنون الآخ����ر امل��خ��ت��ل��ف م��ع��ه��م يف الأم����ور ال��ع��ق��دي��ة �أو
الفقهية ،بال مربر وال توا�صل ،ووحده االنفجار املعلوماتي
ال��ع��ظ��ي��م ف�����ض��ح ك��اف��ة �أ���ش��ك��ال ال��ت��م�� ّي��ي��ز وال���ك���ره واالن���ع���زال
واالن��ك��ف��اء ن��ح��و ال�����ذات ،وق���� ّزم امل��ف��اه��ي��م وع���� ّرى عبث ّيتها،
وات�ضح للم�سلمني قاطبة فيما بعد �أن االختالف مع الآخر
مل يكن ممنهجاً ومل يكن م�برراً وال يعدو �أك�ثر من كونه
اختالفا يف وجهات النظر ال يرقى لأن يكون خِ الفاً دمويًّا.
وال َّ
�شك �أ َّن التطور العلمي والتكنولوجي الهائل ،والذي

�أ���س��ق��ط احل���دود و�أو���ص��ل مناطق ال��ع��امل ببع�ضها البع�ض
حتى �أ�ضحى ق��ري��ة ك��ب�يرة ،ف��ه��ذا التو�سع املعلوماتي؛ قد
ج��رف الإن�����س��ان �إىل م��ه��ا ٍو �سحيقة و�ضياع وت�شتتٍ ولهاثٍ
وراء اجل��دي��د م��ن التكنولوجيا و�صناعة امل��ع��ل��وم��ات ،وقد
�أخ��ط���أ الإن�����س��ان ال��ع��رب��ي يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه ال��ت��ط��ورات،
فلم يُح�سن خل َق حال ٍة من التوازن املجتمعي حتى يتمكن
املجتمع م��ن مالحقة ال��ت��ط��ورات ومواكبتها دون �إ�ضاعة
الذات ،فعملية التوازن هذه؛ ال تتم � ّإل على قاعدة الهوية
وتفعيل عنا�صرها يف الوجود االجتماعي ال�شامل ،بيد �أ ّنهم
وقبل ك�� ِّل �شيء عليهم �أن ي��درك��وا حقيقة �أن الهوية التي
نطالب ب�إحيائها يف الو�سط االجتماعي قد ت�ؤدي �إىل نظا ٍم
مغلق وموغل يف العزلة ،والتغلب على هذه الإ�شكالية هي
من خالل خلق نظا ٍم ثقايف متوازن مت�ضم ٍِن جمموع ًة من
مت�س َك بها جمتمع ما؛ � ّإل وعم َل
القيم واملبادئ التي ما � ْإن ّ
على �إحيائها ،وكانت �سبباً من �أ�سبابِ التح�ضر ،وعام ً
ال
من عوامل التمدّن يف خملتف احلقول واملجاالت� ،أب�سطها
التعامل م��ع الأق��ل��ي��ات ،و�أو�سعها اللحاق بركب احل�ضارة
املعا�صرة.
ال��ت��ع���ُّ��ص��ب وال��ع��ن��ف وال��ت�����س��ل��ط الأي���دي���ول���وج���ي وال��ف��ك��ري
وال�سيا�سي ه��ي م��ن ���س��م��ات املجتمعات ال��ع��رب�� ّي��ة يف ال��ق��رن
ال��واح��د والع�شرين ،وال��ت��ي م��ن �ش�أنها ّ
�سخرت احلكومات
ُ�س ُب ً
ال وجماعات تعم ُل جاهدة على �إفناء وطم�س الهويات
والعنا�صر الثقافية والأيديولوجية املختلفة معها واملغايرة
لها ،وهو ما �أنتج فئات ومكوِّناتٍ جمتمعي ٍة منعزلة يف حالة
هجوم �أو دفاع طوال الوقت؛ ف�إمّا تعاي�ش �سلمي وتعددية
ثقافية و�سيا�سية ،و�إمّا هجوم على الآخر حلماية املكت�سبات
احل�����ض��اري��ة ،واملح�صلة م�شهد دم���وي ،و�سل�سة ت�صفيات،
ٌ
وحقوق تنتهك ،ولو �شاء ر ّبك جلعل النا�س
ومواثيق ُت ْخرق،
�أمّة واحدة.
bassam.alkalbani@aiesec.net
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األديان والعامل الجديد
عبد اهلل اجلهوري

اختتم قبل �أيام يف روما اللقاء الدويل حول الرحمة ،وتعزيز امل�شرتكات بني �أتباع الأديان من �أجل ال�سالم وامل�صاحلة ،بح�ضور ثلة من علماء العامل الإ�سالمي
يتقدمهم مفتي جمهورية م�صر العربية �شوقي عالم ،ومفتي لبنان عبد اللطيف دريان ،و�آخرون .وبغ�ض الطرف عن نتائج اللقاء وما �آل �إليه ،ف� ّإن احلوار بني الأديان
والطوائف بد�أ يحجز حيزا معتربا على �أجندة القيادات ال�سيا�سية والدينية �سيما يف منطقتنا امللتهبة فكريا و�سيا�سيا .ويف خ�ضم هذه الظروف تتباين الآراء حول
عودة الدين والتطرف �إىل الواجهة ،بينما يرى �آخرون �أن موجة الإحلاد وظهور طائفة «الال دينيني» يف تنا ٍم م�ستمر ،لكن النتائج �ستبقى متباينة � ً
أي�ضا ومتنوعة
بتنوع املجتمعات والقوميات ،مع الأخذ باالعتبار املُتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية العاملية .ويف �سياق هذا املو�ضوع قدم للقارئ الكرمي ح�سام متام حوارا ثرياً مع عامل
االجتماع الديني ومدير مر�صد الأديان يف �سوي�سرا جان فران�سوا ماير .فران�سوا ماير حتدث يف لقائه عن ثالث ق�ضايا هي (م�سار حركة الأديان يف العامل ،وت�أثريات
الإنرتنت على الدين ،واحلركات الدينية اجلديدة) والتي تبدو مرتامية الأطراف للوهلة الأوىل ،بيد �أ َّن اجلامع امل�شرتك بينها هو �إلقاء ال�ضوء على التحوالت
الدينية يف العامل اجلديد.
يف ال��ب��داي��ة حت��دث م��اي��ر ع��ن حم���اوالت ال�سلطة الدينية
ال���ع���ودة �إىل ال���واج���ه���ة ع�ب�ر ا���س��ت��غ�لال/ا���س��ت��ث��م��ار الأح�����داث
ال�سيا�سية واالقت�صادية يف العامل كما فعلت بع�ض الكنائ�س يف
الواليات املتحدة الأمريكية التي ربطت الأزمة االقت�صادية
يف �أمريكا برتاجع االهتمام باجلانبني الأخالقي والروحي،
وك��ذل��ك فعلت الكني�سة الكاثوليكية يف روم���ا ح�ين وجهت
معا�شر «امل�ؤمنني» �إىل �أن «بناء احلياة على اجلوانب املادية
ي�شبه البناء على الرمال» .ويف ال�سياق نف�سه قدم امل�سلمون
النظام االقت�صادي الإ�سالمي باعتباره الأكرث ثباتاً والأقل
ت�أثرا ب��الأزم��ة املالية العاملية التي اجتاحت العامل يف 2008
م��ت���أث��رة ب���أزم��ة ال��ره��ن ال��ع��ق��اري وم��ا ت�لاه��ا م��ن م�ضاعفات.
وي��ل��خ�����ص م��اي��ر ح��رك��ة الأدي�����ان يف ال��ع��امل ،ب�ب�روز ال��ت��ع��ددي��ة
الدينية يف بع�ض املناطق يف العامل يف مقابل ظهور جماعات
مُت�شددة ال ي�سعها التنازل عن الثوابت التي انطلقت منها.
ويف �سياق عالقة الإنرتنت بالدين ،ف�إن ماير يرى -مببد�أ
ح�ساب الربح واخل�سارة � -أن اخلا�سر الأك�بر يف امل�س�ألة هي
امل�ؤ�س�سة الدينية الر�سمية� ،أو ال�سلطة الدينية التقليدية التي
خ�سرت نفوذها ل�صالح �أفكار دينية هجينة ال تتبع امل�ؤ�س�سة
الر�سمية وال تعرتف ب�سلطتها يف الغالب و�إن �أظهرت عك�س
ذلك .كما �أ ّن��ه �أ�صبح من ال�سهل جداً لأي فرد �أن ي�صبح له
�أتباع ومريدون من كل مكان حول العامل �شريطة �أن يُغذي
موقعه بالتحديثات والتن�شيطات ال�لازم��ة ب�صفة دوري���ة.
ويف هذا ال�سياق �أتذكر جيداً كتاب الناقد الثقايف ال�سعودي،
ريا
عبداهلل الغ ّذامي الذي طرح فكرة الفقيه الف�ضائي م�ش ً
�إىل حتول اخلطاب الديني من املنرب �إىل ال�شا�شة .ويف كتابه
الآخ��ر (ثقافة تويرت) ب� ّين الغذامي التطورات التي ط��ر�أت
على ال�ساحة الدينية �إ�سالم ًيا على وجه اخل�صو�ص وكيف مت

ا�ستثمار تويرت دينياً و�أيدلوج ًيا .و�أتوقع �أنه لو �أُعيد اللقاء
مع ماير بعد �ست �أو �سبع �سنوات من لقائه مع ح�سام متام ملا
ف��وَّت فر�صة احلديث عن التطور الهائل لتويرت وفي�سبوك
و�أثرهما على حركة الأدي��ان يف العامل وكذلك �أثرهما على
الأديان �أو الطوائف اجلديدة.
وي���رى م��اي��ر �أ ّن����ه رغ���م رف�����ض ب��ع�����ض اجل��م��اع��ات ال��دي��ن��ي��ة
امل���ت�������ش���ددة ل�ل��إن�ت�رن���ت ب��اع��ت��ب��اره��ا حت���ت���وي م�����وا َّد ق���د ت�ضر
بالبعدين الأخالقي والعقدي ،ف�إ ّن هذه املجموعات مازالت
���ص��غ�يرة وال تتمتع بال�شعبية ال��ك��اف��ي��ة جلعلها ق��وي��ة كتلك
اجل��م��اع��ات ال��ي��ه��ودي��ة امل��ت�����ش��ددة ال��ت��ي ت�����ش��ج��ع �أت��ب��اع��ه��ا على
تقلي�ص دخولهم للإنرتنت .ويف اجلانب الآخر يرى ماير �أن
اجلانب الأكرب من احلركات الدينية بتنوعها الوا�سع تدرك
جيدًا �أنها بحاجة �إىل هذا الف�ضاء املفتوح و�أن��ه ال غنى لها
عنه .وهذا يف�سر �سر تهافت الفقهاء والق�ساو�سة والرهبان
وامل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية لتبني ح�سابات �شخ�صية على
مواقع التوا�صل االجتماعي يف تويرت وفي�سبوك والآن تطور
الأم��ر لي�شمل ان�ستجرام ،و�سناب �شات و�إن كان بدرجة �أقل
ن�سب ًيا.
م��اي��ر ي���ؤك��د �أن �شبكات امل��ع��ل��وم��ات ال��ع��امل��ي��ة رغ��م �أهميتها
وزخمها وحاجة الأدي��ان �إليها ،ف�إنها لن تكون بديال يق�ضي
على امل�ؤ�س�سة الدينية الر�سمية ،و�سي�سعى الأ�شخا�ص دوماً
للبحث عن لقاء مبا�شر على الأق��ل بالن�سبة للأجيال التي
ب��د�أت ا�ستخدام ه��ذه الو�سائل وه��ي يف �سن متقدمة ن�سب ًيا.
وال ي�ستبعد ماير �أن يختلف الأمر بالن�سبة للأجيال القادمة
التي ن�ش�أت على ا�ستخدام الإن�ترن��ت منذ ال�صغر .ولي�ؤكد
امل�����ؤرخ ال�����س��وي�����س��ري وع���امل االج��ت��م��اع ال��دي��ن��ي م��اي��ر كالمه
ي�ضرب للقارئ الكرمي مثا ًال بالكتب الإلكرتونية التي رغم

�أخ��ذه��ا حيزا وا�سعا من معادلة ال��ق��راءة ف�إنها مل حتل �أب��داً
مكان الكتاب الورقي.
وع��ن ا�ستخدام اجل��م��اع��ات الدينية اجل��دي��دة للإنرتنت،
ي��رى ماير �أن �شبكة املعلومات ت�شكل الفر�صة الذهبية لها
للح�صول على الأت��ب��اع ون�شر الأف��ك��ار ،ولكن قبل �أن نتوغل
يف احلديث لنك�شف للقارئ ما املق�صود باحلركات الدينية
اجلديدة؟ مِ ْن ا�سمها ،هي عبارة عن تنظيمات و�أفكار دينية
�أو �شبه دينية مبتدعة ،وتنق�سم �إىل ق�سمني ،منها ما يتحدر
من ديانات قدمية �سماوية وغري �سماوية كالبهائية وحركتي
�شهود يهوه ،وامل��ورم��ون ،ومنها ما هو مبتدع متامًا كبع�ض
الديانات التي ظهرت وتظهر يف بلدان �شرق �آ�سيا� .إن بع�ض
الديانات اجلديدة -بح�سب ماير -حتاول تقدمي نف�سها على
�أنها فهم جديد «�صحيح» للدين الذي قامت عليه ،وبالتايل
فهي غالباً قد ال تعترب نف�سها من الديانات اجلديدة .وعلى
كل ح��ال ف���إن ماير ي��رى  -يف الغالب� -ضعف ه��ذه احلركات
ريا منها �إىل �أفول ،ولن تتمكن من
الدينية اجلديدة ،و�أن كث ً
ال�صمود طوي ً
ال� ،أو على الأق��ل لي�س ل��دى كثري منها القوة
الكافية لأن حتل حمل الديانات الكال�سيكية �أو القدمية.
وب��ع��د ت��ط��واف وا���س��ع ب�ين ال��دي��ان��ات اجل���دي���دة وت��ط��ورات
الديانات الكال�سيكية وعالقة االثنني بالإنرتنت واعتمادهما
عليه يف �إي�صال الأفكار وجتميع املريدين وت�صحيح ال�صور
ون�شر الأخ�لاق والعقائد املتعددة ،يعود ماير لي�ؤكد وجود
بع�ض الق�ضايا التقليدية املتعلقة بالتعددية الدينية ،التي
من �ش�أنها خلق خالف وقلق وتوتر ال بد منه �إثر حتول بع�ض
امل�ؤمنني من ديانة �إىل �أخرى .ويف ختام حديثه ي�ستبعد ماير
ت�أثري الهجمة على الإ���س�لام يف الغرب على ف�ضول الغربي
ورغبته يف التعرف على الإ�سالم ومعرفة ماهيته.
abdullah-jahwari@hotmail.com
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تطور مفاهيم الحكمة والسعادة عند فالسفة اليونان
كامل ال�سوطي

لطاملا ت�ساءل الفال�سفة عن مفهومي احلكمة و ال�سعادة ،و عن ربطهما ببع�ضهما البع�ض �أو ف�صل �أحدهما عن الآخر� ،أيهما ال�سبب و �أيهما النتيجة� ،أم �أنهما مرتادفان
على الدوام ال ينف�صالن .الكاتب امل�صري م�صطفى الن�شار يف مقاله «مفهوم احلكمة ومفهوم ال�سعادة يف الفل�سفة اليونانية» املن�شور يف جملة الت�سامح يفتتح مقاله
بتخطئة ال�شباب الذين يرون �أن ال�سعادة قرينة املال ومتعة اجل�سد و�أن احلكمة ال تعني �إال التعا�سة و�سوء املظهر ،و من هنا كان من ال�ضروري �أو ًال الإجابة عن �س�ؤال
من هو احلكيم؟ ومن هو ال�سعيد؟ �أو ما احلكمة وما ال�سعادة؟
فاحلكمة هي اكت�ساب العلم من التعلم �أو التجارب ،ويفرق
الكاتب بني احلكمة حينما تكون نظرية في�سميها فل�سفة،
وحينما ت��ك��ون عملية ف��ت��ك��ون ح��ي��ن��ذاك خ�ب�رة� .أم���ا ال�سعادة
ف�إنها حالة خا�صة بالإن�سان دون احل��ي��وان ،الإن�����س��ان ال��ذي
ي�ستطيع �أن يحكم على حياته ب�أنها يف خري تام و ر�ضا كبري.
�إال �أن هناك مذاهب فكرية قدمية ر�أت �أن ال�سعادة تتحقق
باال�ستمتاع ب��ال��ل��ذات �أو الأه����واء كما ي��رى ال��ق��وري��ن��ائ��ي��ون و
ال�سوف�سطائيون ،بعك�س �سقراط و �أف�لاط��ون حيث يريان
�أن ال�����س��ع��ادة يف ات��ب��اع الف�ضيلة .و ق��د ك���ان االه��ت��م��ام الأول
م��ن ق��ب��ل فال�سفة ال��ي��ون��ان باحلكمة م��رت��ب��ط��اً بالفيل�سوف
ه�يراق��ل��ي��ط�����س ،ال���ذي ك���ان ي���رى �أن احل��ك��م��ة ق��ري��ن��ة ال��زه��د،
بينما مل يكتف فيثاغور�س بالتوافق مع ر�ؤي��ة هرياقليط�س
حول احلكمة بل �أ�ضاف على ذلك �أن ال�سعادة تكمن يف حمبة
احلكمة ،و �أن ذلك ال يقود �إال �إىل الإقرتاب �أكرث من الآلهة
و حمبة الآل��ه��ة ،و بتمام ذل��ك يتحقق مفهوم ال�سعادة عند
الإن�����س��ان و ي�صبح واق��ع��اً ،و ذل��ك م��ا �أث��ن��ى عليه الفيل�سوف
يامبليخو�س حيث ر�آى �أن اخلري كله باتباع تعاليم الآلهة و
الكف عن نواهيها .و قد �سلك الفيل�سوف بارمنيد�س م�سلك
فيثاغور�س و يامبليخو�س �إال �أن له �صبغة طبيعية �أكرث من
�سابقيه حيث �أن��ه طريق �إلهي ي��درك بالعقل ،و لكنه طريق
حمفوف بالظن كما �أنه مدعم باليقني يف �آن واحد .وح�سب
بارمنيد�س ،ف�إن احلق الذي تعرفه باليقني و تهدمه بالظن
هو وح��دة واح��دة ال تتجز�أ للوجود املعقول ،و حينما يدرك
املرء حقيقة الوحدة تلك ف�إنه بذلك قد حقق ال�سعادة التامة
ال��ت��ي يطمح حم��ب احل��ك��م��ة �أن ي�صل �إل��ي��ه��ا .و ب��ال��رغ��م من
مادية دميوقريطي�س ،ف�إن فل�سفته توافقت نوعاً ما �أي�ضاً مع
�سابقيه الفيثاغوريني ،حيث ر�آى �أن قيمة الإن�سان �آخ��ر ما
ترتبط به من الأ�شياء ق��وة اجل�سد� ،أم��ا الإن�سان فال يعني
معنى ماديا
�شيئاً �إن مل يت�سم باخللق الرفيع ،و �أن لل�سعادة ً
عمليا و �سماه باعتدال املزاج ،و ال يح�صل للمرء اعتدال املزاج
و ال خلق النف�س الرفيعة �إال حينما ي��ك��ون ع��ارف��اً بحقيقة

اخلري الذي يح�صل بالزهد.
و مل ي��ك��ن الفيل�سوف ال��ك��ب�ير ���س��ق��راط لي�صمت ع��ن ه��ذا
الت�أثري الذي �أحدثه ال�سو�سفطائيون يف عامة النا�س ،حيث
كان ي�سعى بكل جهده للتوحيد بني احلكمة و ال�سعادة بعد �أن
قام ال�سو�سفطائيون بفك االرتباط بينهما و جعلهما كذلك
حالة خا�صة بالفرد .فالو�صول �إىل الف�ضيلة ح�سب �سقراط
يجب �أن مير بالت�سا�ؤل و الت�أمل ،فمن يدعي �أنه نقي فعليه
�أن ي�س�أل نف�سه ما النقاء حقاً ،و بطول الت�أمل و اال�ستفتاء
امل�ستمر ي�صل الإن�سان بعد ذلك �إىل الف�ضيلة و معرفة اخلري
و احلكمة .و �إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �سقراط يربط بني املعرفة
و الف�ضيلة و اجلهل و الرذيلة ،حيث �أنه يرى �أنه ال ميكن �أن
ي�سلك املرء طريق الرذيلة �إال �إن كان يف حقيقة الأمر جاه ً
ال
بالف�ضيلة ,ف�إن ادعى �أحدهم ب�أنه عارف باخلري و الف�ضيلة
و ناق�ضت �أعماله تلك املعرفة ف�إن ذلك يعني �أن ادعاءه كان
عارياً من ال�صحة .و قد �أثبت �سقراط التزامه بهذه املفاهيم
عملياً حينما قبل بحكم املحكمة بقتله ب�شرب ال�سم ووجد
�سعادته يف تطبيق احلكم عليه ،لأن��ه ك��ان ي��رى �أن الف�ضيلة
تتحقق يف اح�ترام القانون .و قد �سار �أف�لاط��ون على نف�س
النهج الذي �ساره �سقراط ،ف�أكد �أن الف�ضيلة و املعرفة هما
وحدة واحدة ،و �أن الف�ضيلة ال تتحقق �إال باملعرفة ،تلك التي
تنتج عن الت�سا�ؤل و الت�أمل .ويرى �أفالطون �أن هناك ف�ضيلة
فل�سفية و هناك ف�ضيلة اعتيادية ،حيث �أن الأوىل يخت�ص بها
الفال�سفة الذين يعرفون الف�ضيلة عن طريق �إعمال العقل،
�أم���ا الثانية فهي الف�ضيلة االع��ت��ي��ادي��ة ال��ت��ي ترتبط بحياة
النا�س االعتياديني و التي ت�شمل اتباع التقاليد و العادات
و ي�ستخدمها ال�سيا�سيون .ويربز ارتباط احلكمة بال�سعادة
عند �أفالطون حينما نعرف �أن احلكمة ممكنة حينما يوازن
الإن�����س��ان ب�ين الف�ضيلة الفل�سفية والف�ضيلة االع��ت��ي��ادي��ة ،و
ينتج عن ذلك بلوغ ال�سعادة الكاملة .و كذلك �أكد الفيل�سوف
�أر�سطو على ما جاء به �أفالطون من التوحيد بني الف�ضيلة
وال�سعادة ،و �أن الأخ�ي�رة ال ميكن �أن تكون قرينة ال��ل��ذات و

جم��رد اال���س��ت��م��ت��اع ب��ه��ا ،ب��ل ع��ل��ى النقي�ض م��ن ذل��ك بالزهد
فيها .بينما جاء فال�سفة الع�صر الهللين�ستي مبفاهيم قريبة
للحكمة و ال�سعادة من تلك التي �أت��ى بها ال�سوف�سطائيون
ك��م��ا مت ت��و���ض��ي��ح��ه ���س��اب��ق��اً م��ن ارت��ب��اط��ه��م��ا ب��ال��ف��رد ن��ف�����س��ه ،و
ك�أحد فال�سفة ذلك الع�صر ،ف���إن �أبيقور لديه نظرة �شبيهة
و خمتلفة عن �سابقيه يف �آن واح��د .فهو و�إن ك��ان ي�سلم ب�أن
ال�سعادة متيل بالإن�سان �إىل كل ما هو لذيذ ،ف�إنه باملقابل
يجد �أن ق��درة الإن�سان على اختيار ما هو طبيعي و�ضروري
هي امل�ؤدية �إىل �شعور الإن�سان بالر�ضا.
�أما الرواقيون التابعون لنف�س الع�صر الهللين�ستي ،ف�إن
الكاتب ي�سرد خم�س �صفات للحكيم الرواقي� :إن��ه رجل بال
ان��ف��ع��االت لأن���ه ال ي�ت�رك نف�سه ت�سقط ف��ي��ه��ا ،و الإخ�لا���ص
و حم��اول��ة ال��ظ��ه��ور ب���أف�����ض��ل ���ص��ورة مم��ك��ن��ة ،و �إمي��ان��ه ال��ت��ام
بالألوهية ،و ب�أنه وديع و ال ي�ضر نف�سه و ال غريه ،و خام�س
�صفاته هي �شعوره الدائم باحلرية رغم الإميان باحلتمية و
القدرية.
و �إذا �أمكنني �أن �أحتدث عن احلكمة و ال�سعادة من منظور
ح��دي��ث ف���إن��ه م��ن امل��م��ك��ن ال��ق��ول ب����أن ه��ذه الفل�سفة م��ازال��ت
���س��اري��ة ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا م��ن��ذ ف�لا���س��ف��ة ال��ي��ون��ان ،فال�صفة
اخل��ام�����س��ة �صفة متعلقة ب��اجل��دل��ي��ات الكال�سيكية املتعلقة
بحرية الإرادة ،ف���إذا كان امل��رء م�ؤمناً باحلتمية �أف�لا يجعله
ذل��ك يقبل بالو�ضاعة �إن ك��ان و�ضيعاً و متقاع�سا ،و عليه،
ي�سري �إىل ال��رذي��ل��ة؟ ل��ق��د حت���دث �ستيفني ه��وك��ن��ج يف كتابه
الت�صميم العظيم عن لعبة حا�سوبية ت�سمى لعبة احلياة ،و
اخلال�صة التي ن�ستنتجها من تلك اللعبة هي �أن الإن�سان لن
يفعل ما �سيفعله بعد ثوان من الآن �إال لأنه قد عا�ش ظروفاً
�ستجعله تلقائياً يفعل ذل��ك الأم����ر� .إال �أن �صفات احلكيم
ال��رواق��ي ت�ضع ح ً
�لا عبقرياً و�إن ك��ان قدمياً لهذه املع�ضلة،
فاحلكيم الرواقي يجب عليه �أن ي�ؤمن على ال��دوام ب�أنه حر
رغم �إميانه بالقدرية واحلتمية ،فنحن الب�شر على �أية حال
لطاملا �آمنا بال�شيء ونقي�ضه لكي ننجو من فظاعة احلقيقة.
kamilalsouti@hotmail.com
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حلم مجتمع املعرفة العريب
زهرة النبهانية

ي�ستخل�ص لنا الكاتب م�سعود �ضاهر يف مقالته مبجلة الت�سامح «جمتمع املعرفة يف اليابان والدرو�س امل�ستفادة عربيا» �أهم الدرو�س امل�ستقاة من املجتمع
املعريف الياباين الذي تبنى فل�سفة القوة النظيفة التي تقوم على الرتكيز على الطاقة الإبداعية اخلفية لدى ال�شعوب و�أبرزها الرتاث الثقايف ،والقدرة على
التوا�صل والإبداع.
وجمتمعنا العربي �إىل �أن ُي�صبح جمتمع معرفة ،بحاجة �إىل �إرادة �سيا�سية قوية ت�سخر كل الإمكانات املالية والب�شرية وامل�ؤ�س�سية يف ثالثة �أن�شطة رئي�سة
وهي� :إنتاج املعرفة ،ون�شرها ،والتعامل معها يف حل ق�ضايا املجتمع ،والتي ُتعد مبثابة املقيا�س للتقدم والتطور يف هذا الع�صر.
�إنتاج املعرفة
امل���ؤ���س�����س��ات الأك��ادمي��ي��ة ه��ي امل��راك��ز امل��ح��وري��ة ل��ه��ذا الن�شاط
العلمي احليوي ،ملا لها من وظيفة �أ�سا�سية يف ت�شجيع البحث
العلمي وتن�شيطه ن��ظ��راً ل��ك��ون��ه �أه���م و�أع��ق��د �أوج���ه الن�شاط
الفكري ال��ذي يهدف �إىل زي��ادة معرفة الإن�سان ورف��ع قدرته
على التكيف م��ع بيئته وال�سيطرة عليها واكت�شاف احللول
للم�شكالت التي تواجه املجتمع و�أف��راده ،وهو �ضروري لبناء
دولة ع�صرية تتمتع بالرخاء .لذلك البد من �أن تكون البحوث
التي ُت َن َّفذ مرتبطة بخطة التنمية التي ت�ضعها الدولة ،حيث
ال ميكن حتقيق �أي تقدم علمي حقيقي من دون و�ضع �سيا�سة
عامة للبحث العلمي.
الإن��ف��اق على البحث العلمي يف ال���دول العربية ي��ك��اد يت�سم
ب�ضعف حجمه ،وب��ارت��ب��اط الأم���وال املخ�ص�صة ل��ه بامليزانية
العامة مبعنى �أن �أمواله ت�أتي من اعتمادات امليزانيات ،ومبعنى
�آخ��ر غياب العالقة بني م�ؤ�س�سات البحث العلمي احلكومية
وبني امل�شاريع ال�صناعية يف القطاع اخلا�ص ،وبالتايل النتيجة
هي تراجعنا يف التنمية التكنولوجية ،يف حني نرى ونالحظ
الثبات مليزانية البحث العلمي يف اليابان رغم مرورها ب�أزمات
كبرية منذ �أكرث من ع�شر �سنوات ،وركود اقت�صادي حاد .هذا
املجتمع الذي ُتوظف فيه امل�ؤ�س�سات الر�سمية واخلا�صة ن�سبة
عالية م��ن م��وازن��ت��ه��ا على الأب��ح��اث العلمية ت��ك��اد ت��ك��ون بني
الن�سب الأعلى يف العامل ال يبخل �أبدا على �أماكن �إنتاج املعرفة
كما ه��و احل��ال يف دول��ن��ا العربية� .أ���ض��ف على ذل��ك ت�شويهها
وتعثريها وقمع حريتها ب��دع��وى ال��دي��ن وت���ارة �أخ���رى با�سم
العادات والتقاليد؛ لذلك ال نت�شاءم �إذ قلنا ب�أن بناء جمتمع
معريف يف دولنا العربية من �أ�شبه امل�ستحيالت.
ن�شر املعرفة:
ي�صاحب ن�شاط �إن��ت��اج املعرفة ن�شاط �آخ��ر وه��و حت�� ٍّد حقيقي
نتعامل فيه مع املعلومات والبيانات على �أنها خمزون معريف
ميكن من خالله تكوين ر�أ�س مال ي�سهم يف التنمية الإن�سانية،
وي��ت��م ن�شر ه��ذه امل��ع��رف��ة ب��ع��دة و���س��ائ��ل منها و���س��ائ��ل الإع�ل�ام،
والتن�شئة ،و�أهمها هو التعليم ،ويف جمتمعاتنا العربية �أخطر
م�شكالت التعليم كما ذكرها الكاتب هي تردي نوعيته وذلك
يعني افتقار املوارد املخ�ص�صة للتعليم �إىل القدرات الأ�سا�سية

للتعلم ال��ذات��ي ،وملكات النقد والتحليل والإب���داع وبالتايل
يفقد التعليم هدفه التنموي والإن�ساين لأجل حت�سني نوعية
احلياة وتنمية قدرات الإن�سان.
وبالنظر �إىل التعليم الياباين الذي �ساعد اليابان يف التحول
�إىل دولة حديثة قائمة على جمتمع معريف �صحيح ،جند �أن
هنالك مالمح وخ�صائ�ص يف نظامهم ال تتوافر لدينا ومنها
املركزية يف التعليم حيث يقوم هذا املبد�أ على توفري امل�ساواة
يف التعليم ونوعيته ملختلف فئات ال�شعب بغ�ض النظر عن كل
�شيء ،وبالرغم من املركزية يف الإ�شراف على املعلمني �إال �أنهم
ُ�صناع قرار باملدر�سة ويتمتعون بق�سط عالٍ من احلرية ،ومن
اخل�صائ�ص الأخرى املهمة يف التعليم الياباين روح امل�س�ؤولية
وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي ل��دى الطلبة وه���ذه اخلا�صية ت�شكل قوة
نف�سية رائعة يف موا�صلة التعليم ،واخلا�صية الأخرى يف نظام
التعليم الياباين هي الرتكيز على مبد�أ اجلد واالجتهاد؛ �إذ
ي��ع��ت�برون م��ن �أك�ث�ر ال��ط�لاب �إق��ب��اال على ال��درا���س��ة ،ويتوقف
عندهم االل��ت��ح��اق باجلامعة على ���ض��رورة اج��ت��ي��از اخ��ت��ب��ارات
���ص��ع��ب��ة ل�لال��ت��ح��اق مب��در���س��ة ث��ان��وي��ة ث��م ب��ع��د ذل���ك اجل��ام��ع��ة
التي يقع اختيارهم عليها ،ولي�س فقط على نتائج اختبارات
املدار�س الثانوية .واملقولة اليابانية «�أربع �ساعات ...جناح...
خم�س �ساعات ...ر���س��وب « �أي �أرب��ع �ساعات ن��وم تعني النجاح
بينما خم�س �ساعات نوم تعني الر�سوب ت�ؤكد على مدى املثابرة
واجلد واالجتهاد يف حتقيق ما ي�صبو �إليه الطالب الياباين.
ومم��ا ال �شك فيه �أنّ هنالك �أ�سبابا �أخ��رى يف دول��ن��ا العربية
ت�����س��ه��م يف حت��دي��د ن��وع��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م م��ن��ه��ا ���س��ي��ا���س��ات التعليم
ال��ت��ي ن��واف��ق فيها ال��ك��ات��ب؛ �إذ �أن��ن��ا ن��ع��اين م��ن بطالة ثقافية
م��ن خريجي العلوم الإن�سانية والثقافية ،وك��ل ذل��ك نتيجة
ل�سيا�سة تن�صرف عن التقانة والعلوم الع�صرية والتكنولوجيا
امل��ت��ط��ورة ،وك��ذل��ك امل��ن��اه��ج ،و�أ���س��ال��ي��ب التعليم ال��ت��ي ال تف�سح
امل��ج��ال لبناء �شخ�صية ق���ادرة على التعلم والإب����داع يف �شتى
احل��ق��ول .وكلها م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري حت��ت��اج �إىل ر�ؤي���ة وا�ضحة
ومتكاملة لتحكم العملية التعليمية.
التعامل مع املعرفة يف حل ق�ضايا املجتمع:
�إذا مت��ت عملية ت��ول��ي��د امل��ع��رف��ة ون�����ش��ره��ا ب��ال�����ش��ك��ل امل��ن��ا���س��ب،
�سيتبقى علينا اال�ستفادة منها يف االرتقاء بالإن�سان و�إمكاناته

االجتماعية واملهنية وا���س��ت��خ��دام نتائجها م��ن قبل خمتلف
م�ؤ�س�سات املجتمع وخ�صو�صاً امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،و�إذا مل
يتم ذل��ك ،ف�إنها تتحول �إىل ت��رف عبثي ال ي�سهم يف عملية
التنمية ،وتو�ضع النتائج يف الأدراج وعلى الرفوف.
ومن منظور ديننا احلنيف للمعرفة ف�إ ّنها هي تلك التي تنفع
وتخدم النا�س ،ويتجلى ذلك يف كتاب اهلل ع ّز وج ّل حني عر�ض
�سيدنا م��و���س��ى عليه ال�����س�لام ع��ل��ى اخل�����ض��ر م��راف��ق��ت��ه لطلب
العلم انطالقا �إىل حل م�شاكل النا�س وحاجتهم ومنها حماية
ح��ق��وق ال��ع��م��ال ،وخ���ط���ورة ع��ق��وق ال��وال��دي��ن ،وك��ف��ال��ة حقوق
الأيتام ،ون�ستخل�صها من الآيات التالية:
ني يعم ُلون يف البح ِر ف���� ُ
مل�ساك َ
أردت �أن
((�أمَّ���ا ال�سفين ُة فكانت َ
�أعِ ي َبها وكان ورَاءهُ م َمل ٌِك ي�أخ ُذ ك َّل �سفين ٍة َغ�ص َبا)).
((و�أمَّ����ا ال�� ُغ�لا ُم ف��ك��ان �أ َب����وَاه ُم���ؤمِ ��ن�ين َ
فخ�شِ ي َنا �أن يُرهِ قهُما
ُطغيا ًنا و ُكف ًرا))
ني يف املدين ِة وك��ا َن حتت ُه
((و�أمَّ��ا اجل��دا ُر فكا َن ل ُغالمَني يتي َم ِ
كن ٌز لهُما وك��ا َن �أبوهُ ما �صا ً
حلا ف���أرا َد ر ُّب َ��ك �أن يبل َغا � ُأ�شدَّهُ ما
أمري ذلك
وي�ستخ ِرجا كن ُزهُ ما رحم ٌة من رب َِّك وما فعلت ُه عن � ِ
ربا))..
ت�أوي ُل ما مل ت�سطِ ع عليه �ص ً
�إن ا�ستعمال املعرفة يف حل ق�ضايا املجتمع هو وحده الكفيل
ب��ال��دف��ع �إىل امل��زي��د م��ن �إن��ت��اج امل��ع��رف��ة ،وجن���د ا�ستعمالها يف
الأر�ض العربية �ضئيال جدا؛ وذلك لأن حكوماتنا وم�ؤ�س�ساتنا
ف�ضلت �أن ت�ستورد احللول اجلاهزة من اخلارج ،ورمبا يُعزى
ذلك لعدم ثقتها يف م�ؤ�س�ساتها البحثية العربية.
م��ن ه��ذا كله ن�ست�شف �أن��ن��ا ن��ن��ادي بالتقدم والتنمية ،لكننا
ع���اج���زون ع��ن الت�ضحية ببع�ض م��ن ال��ت�راث �أو ال��ت��ق��ال��ي��د؛
ل��ذل��ك ال ن��ن��ده�����ش م��ن ال��ت��ق��دم ال��ي��اب��اين ال���ذي ي��ق��ف �أم��ام��ه
العامل مذهوال رغم �أن اليابانيني قوم �شرقيون مثلنا ،وبد�أوا
م�سريتهم من واق��ع عزلة وتخلف ح�ضاري ،كما بد�أنا نحن
يف ال��ن�����ص��ف الأول م��ن ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر امل���ي�ل�ادي .وم��ن
دون �إرادة �سيا�سية �صادقة وعنيدة من قبل ال��دول العربية،
وم��ن دون جمتمع يثق ب�صدق تلك الإرادة ويتفاعل معها،
ف�إن احلديث عن بناء جمتمع املعرفة العربي ي�صبح حلماً ال
يرتبط بالواقع.
zahra1alnabhani@gmail.com
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الحاكمية لله أم للشعب؟؟
�أم كلثوم الفار�سية

يحاول الباحث والأكادميي �صالح الدين اجلور�شي يف جممل مقاله مبجلة الت�سامح املعن ّون حتت ت�أمالت يف �إ�شكالية امل�شروعية وال�شرعية يف اخلطاب
الإ�سالمي املعا�صر ر�صد التغري الذي طر�أ على اخلطاب ال�سيا�سي احلركي الإ�سالمي ،خا�صة منذ ثمانينات القرن املا�ضي ،معل ً
ال ذلك برتاجع ال�ضغوط
على معظم احلركات الإ�سالمية ،وتوفر قدر من احلريات واالنفتاح ال�سيا�سي ،وهو ما �شجع الكثري منها على االنخراط يف جتارب يجمع بينها توفر احلد
الأدنى من التعددية احلزبية .بل �إ َّن بع�ض هذه احلركات مت ّكن من خو�ض انتخابات ناجحة ودخول الربملان يف عدد من الدول العربية مثل الأردن وم�صر
والكويت واليمن ولبنان وفل�سطني والبحرين وموريتانيا والعراق .ويف هذا ال�سياق ي�ستعر�ض الكاتب مع�ضلة فكرية و�سيا�سية ودينية متمثلة يف الت�سا�ؤل
الكبري احلاكمية هلل �أم لل�شعب؟ فم�صطلح احلاكمية �أحدث ا�ضطراباً �شديداً يف املفاهيم ،مما عطل -وال يزال -ن�س َق التفاعل الإيجابي مع املنظومة
الدميقراطية .هذا امل�صطلح ال نكاد جند له �أثراً يف �أدبيات رموز حركة النه�ضة العربية مثل الأفغاين �أو عبده �أو خري الدين التون�سي ،و�إمنا اقرتن ظهوره
مع �صعود احلركة الإ�سالمية املعا�صرة ،وحتديداً مع ت�أثر �سيد قطب بكتابات �أبو الأعلى املودودي .حيث يعتقد الكثري من الإ�سالميني ،الذين ي�ؤمنون ب�أن
ال�شرعية البد �أن تكون دينية مبعنى �أن تكون واحدة ومطلقة ،كلية و�شاملة ،متتلك العديد من العنا�صر والتطبيقات� ،أخالقية واجتماعية و�أي�ضاً قانونية
و�سيا�سية.
وه����ذا ال�����ر�أي ك��م��ا ي��ع��ت��ق��د ال��ك��واك��ب��ي م���ن �أخ���ط���ر مظاهر
اال�ستبداد حيث �إنّ التخلي عن �شعار الدولة الإ�سالمية
ال��ذي ال م�برر له �أ�صولياً وتاريخياً من �ش�أنه �أن ُي�ساعد
ك��ث�يراً ع��ل��ى �إزال����ة احل��واج��ز ال��وه��م��ي��ة ب�ين امل�����س��ل��م ومن��ط
ال��دول��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة .فالتخلي ع��ن ال��ط��اب��ع العقائدي
للدولة هو ال��ذي يفتح املجال للحديث عن دول��ة مدنية،
تنبثق م���ؤ���س�����س��ات��ه��ا م��ن ال�����ش��ع��ب ،وي��دي��ره��ا ب�����ش��ر ال يحق
لهم �أن ينف�صلوا �أو يتعالوا عمن اخ��ت��اروه��م وح ّملوهم
م�س�ؤولية احلكم .ف�إ�ضفاء الطابع الإ�سالمي على الدولة
من �ش�أنه �أن يفتح املجال ملن يكون على ر�أ�سها ليزعم قو ًال
�أو ممار�سة ب�أنّ مهمته هي حماية الإ�سالم واحلكم با�سمه،
مما ي�ؤدي تدريجياً �إىل ممار�سة اال�ستبداد با�سم الدين.
ومم��ا جت��در الإ���ش��ارة �إليه �أنَّ العملية ال�سيا�سية برمتها،
هي م�سار ب�شري بحت يخ�ضع للتجربة واملراجعة واخلط�أ
واملحا�سبة .ومن هنا �إما �أن تكون الهيئة احلاكمة خمتارة
م��ن الأم���ة اخ��ت��ي��اراً ح��راً وف��ق برنامج �سيا�سي وجمتمعي
حمدد ،فتكون بذلك هيئة تتمتع بال�شرعية ال�شعبية ،و�إما
�أن تكون هيئة من�صبة �أو فر�ضت نف�سها بالقوة ،فت�صبح
هيئة مغت�صبة للحكم وفاقدة لل�شرعية بقطع النظر عن
ال�شعارات التي ترفعها� ،أكانت دينية �أو غريها.
فال�شعب ه��و ال���ذي ي��ج��ب �أن ي��ك��ون م�����ص��در ال�سلطة من
ح��ي��ث وج��وده��ا امل���ادي وم��ن ح��ي��ث م�شروعيتها ،باعتباره
هو الذي يختار احلاكم ،كما يختار من �سينوبون عنه يف
الربملان �أو جمال�س ال�شورى املنتخبة .ومن مهام الربملان
�أو جمال�س ال�شورى و�ضع الت�شريعات وحما�سبة املا�سكني

ب��ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة .ويف ك���ل ه���ذه امل���راح���ل والآل���ي���ات،
ال ي��ت��دخ��ل اهلل ���س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر �أو غري
مبا�شر لتعيني ه��ذه اجلماعة �أو تلك� ،أو لي�ضفي عليها
�أي ن��وع من �أن��واع ال�شرعية .فاللعبة وقواعدها يحددها
املواطنون ،ويتحكمون فيها وف��ق ما فهموه من ن�صو�ص
ال��دي��ن وتوجهاته ال��ع��ام��ة ،وك��ذل��ك وف��ق م��ا متليه عليهم
م�صاحلهم.
وبالرجوع �إىل فرتة اخلالفة الرا�شدة جند �أن امل�سلمني
قد �أدرك��وا �أن ال�سلطة ال�سيا�سية للدولة ،مدنية ولي�ست
دينية ،لذلك مل ين�صب �أي خليفة الع��ت��ب��ارات دينية ،بل
كان تدخل �سلطة الإرادة العامة يف االختيار ،هو االعتبار
احلا�سم يف التولية .وكان �ضعف ال�شورى ي�ؤدي حتماً �إىل
ظهور العنف ال�سيا�سي ،وتنامي نزعة احلاكم الفرد ،حتى
�أن ذهنية الفقيه ا�ست�سلمت ملا ورد يف الأثر من �أن (اهلل يزع
بال�سلطان ما ال يزع بالقر�آن)؛ وترتب على ذلك تهمي�ش
الأمة ،وتغييب بناء امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية وال َعالِ ية ،فالتحق
العامل الفرد باحلاكم ال��ف��رد ،ومت الق�ضاء �سلطو ًيا على
�أم��ل بناء نظرية �سيا�سية تقول �إن اهلل يزع بالأمة ،ما ال
يزع بال�سلطان والقر�آن.
لهذا نعتقد ب�أنّ م�صطلح (احلاكمية) من �ش�أنه �أن يربك
امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،وي�����ض��ف��ي عليها غ��م��و���ض��اً ���ش��دي��داً،
ويجعل احل��اك��م�ين يتوهمون ب���أن��ه��م يحكمون با�سم اهلل،
وه��و م��ا ي���ؤدي بال�ضرورة �إىل تقوي�ض النظام ال�سيا�سي
الدميقراطي �إن كان قائماً �أو احليلولة دون قيامه .كما �أن
ذلك يفتح املجال �أمام �إقامة �سلطة دينية قامعة با�سم اهلل،

ونا�سفة للحريات وامل�ؤ�س�سات با�سم الإ�سالم .وهذا الفهم
من �ش�أنه �أن يخلق حالة تعار�ض نظري وعملي بني �شعار
(احلاكمية هلل) بكل ما يحمله من غمو�ض ويت�ضمنه من
�إي��ح��اءات قد�سية وب�ين مطلب (احلاكمية لل�شعب) الذي
يطالب به الدميقراطيون وي�ستند على برملانات منتخبة
انتخاباً دميقراطياً مبا�شراً.
و�إذا �أردنا �أن نتحدث بلغة الفقه الد�ستوري ،ف�إنّ احلاكمية
ك��م��ا ي��ق��ول حم��م��د ���س��ل��ي��م ال���ع���وا« :ه���ي ال�������س���ي���ادة» ،وه���ذه
الأخ�يرة هلل �سبحانه وتعاىل ،وهو من منح للإن�سان حق
احلاكمية على م�صريه االجتماعي ،انطالقاً من احلرية
امل��ق��ررة يف ال��دي��ن ن��ف�����س��ه� .إن االخ��ت��ي��ارات ال��ت��ي تختارها
الأم���ة ت�صبح ج���ز ًءا م��ن ال�����ش��ري��ع��ة ،وه���ذا يعني �أن الأم��ة
ت�شرع مل�صاحلها ،املتحولة عرب الزمان واملكان .ف�إذا كانت
القاعدة �أن الت�شريع لإرادة اهلل « ف���إن للأمة  -بتعبري
را���ش��د الغنو�شي -م�شاركة فعالة يف ذل���ك» .ه��ك��ذا ميكننا
�أن ن��ت��ج��اوز امل��ف��ه��وم اجل��ام��د ال����ذي ي��ح�����ص��ر ال�����ش��ري��ع��ة يف
ال��ن�����ص��و���ص ال��دي��ن��ي��ة ،وي��ت��دخ��ل ال��ع��ق��ل ال��ب�����ش��ري اجلمعي
ل��ت��دب�ير �أم����ور احل��ي��اة ال�سيا�سية ال��ت��ي ت��رك��ت��ه��ا ال�شريعة
نف�سها منطقة عفو وف��راغ يف كثري من �أم��وره��ا ،ملا تت�سم
ب��ه م��ن دي��ن��ام��ي��ة م��رت��ب��ط��ة �أ���س��ا���س��اً ب��االج��ت��م��اع ال�سيا�سي
ال��ب�����ش��ري .وب��ال��ت��ايل ميكن ال��ق��ول �إن م��ا ي�شرعه املجتمع
عرب م�ؤ�س�ساته الد�ستورية كالربملان يف جمال ال�ش�أن العام
واحلياة ال�سيا�سية ،هو مبثابة �شريعة ت�ستوجب القبول به
من الأمة ،ما مل يرد فيه ن�ص قطعي الداللة والثبوت يف
ال�شريعة الإ�سالمية.
umklthoom1@moe.om
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ماذا فعل الرشق بهيغل؟!
�سيف الوهيبي
ظل هيغل مرتبعاً على عر�ش فال�سفة التاريخ وال زال ،وذلك من خالل �أفكاره الفل�سفية العميقة وعطائه الذي مل ين�ضب منذ بزوغ جنمه يف عام  .1770عا�صر هيغل �أحدا ًثا هائلة
كانت متر بها �أوروبا و�أمريكا ،فقد ت�أثر بالثورة الفرن�سية وكان من �أهم الداعمني لها ،كما ت�أثر بعلم الالهوت وتاريخ امل�سيحية ،وقد �ألف ما يربو على ع�شرين جملدا توزعت
جمملها بني فل�سفة التاريخ ،واملجتمع املدين ،وعلم اجلمال� .أما ما �سنتناوله اليوم من حتليالت طرحها هيغل حول ال�شرق يف مقال للأ�ستاذ ف�ؤاد الزريف مبجلة الت�سامح عنونه
َ
حتدث فيها يف جملده الثاين عن ال�شرق حيث
بــ(هيغل وال�شرق :نقد املنهج واللغة يف فل�سفة التاريخ)� ،سننطلق من خِ الله يف بع�ض حما�ضرات هيغل يف فل�سفة التاريخ والتي
كانت �أفكاره َم َثار اهتمام عديد من ال ُكتاب والنقاد حول العامل .وحقيقة الأمر �أ َّن هيغل �أبدى نظرة دونية حول ال�شرق ب�شكل عام ،فقد وجب علينا هنا مراجعة بع�ض الأفكار التي
طرحها ،نظراً ملا ميثله من مرجع مهم لدى مفكري الغرب يف فل�سفة التاريخ.
اع��ت��م��د هيغل ع��ل��ى ال����دوام تق�سيماً ت�����ص��اع��دي��اً ل��ل��ت��اري��خ اب��ت��د�أه
ب��ال��ط��ور الآ���س��ي��وي ،وه��و مو�ضوعنا يف ه��ذه امل��ق��ال��ة ،ث��م عقبها
ال��ط��ور ال��ي��ون��اين وال��روم��اين ،وبعدهما ال��ط��ور اجل��رم��اين� .أم��ا
الطور الأول فقد �أ�سماه هيغل (طفولة التاريخ) ،حيث احلرية
ح�سب ر�أيه تعمل على (تطوير نف�سها دون �أن ت�صل �إىل مرتبة
احلرية الذاتية) ،وميتد هذا الطور من �أق�صى ال�صني والهند
�إىل ح�ضارات الفراعنة والآ�شوريني والبابليني والفر�س .ومن
خالل هذا املقال �سنناق�ش �أفكار هيغل حول ال�شرق انطالقاً من
ال�صني ثم احل�ضارة الهندية� ،إىل الإ�سالم ،والعرب ،والفر�س.
هيغل واحل�ضارات ال�شرقية:
ال�صني
لطاملا اتفق معظم م�ؤرخي وفال�سفة التاريخ على �أن ال�شرق هو
مهد احل�ضارة الإن�سانية ومبتد�ؤها ،وه��و �أم��ر مل ينكره هيغل
ف��ي��ق��ول ع��ن��د �أول ك��ل��م��ات يكتبها ع��ن ال�����ش��رق يف ك��ت��اب��ه (ال��ع��امل
ال�شرقي)( :ينبغي �أن يبد�أ التاريخ ب�إمرباطورية ال�صني لأ ّنها
�أقدم ما ينبئنا به التاريخ ،ونحن نرى ال�صني منذ فجر التاريخ
على تلك احلال التي هي عليها يف يومنا الراهن) .لكن ما يجعلنا
ن�شكك يف م�صادر هيغل العلمية هو جتاهله حل�ضارات عريقة
وق��دمي��ة ق��دم ال��ت��اري��خ ال�صيني مثل ال�ساميني وال�سومريني،
وهو ما ي�ضع �أكرث من نقطة ا�ستفهام حول فل�سفة هيغل حول
ال�شرق.
�أما عن ال�صني ،فقد انتقد هيغل النظام البطرياركي الذي �أفرده
لل�صينيني وحدهم وهو خط�أ فادح جدًا لدى الفيل�سوف الأملاين؛
فما هو معلوم �أن كل احل�ضارات منها البابلية والفرعونية كانت
ذات �سلطات بطرياركية .كما ينتقد هيغل النظام الت�شريعي يف
ال�صني وا�ص ًفا �إياه بالنظام العادل ال�سالب للحرية الذاتية ،فهو
من جهة عادل وبه م�ساواة لكل الأفراد �إال �أ َّنه �سالب للإح�سا�س
احل��ر ع��ل��ى ح��د ت��ع��ب�يره ،ف��ي��ق��ول( :ل��ك��ن ال�صينيون مل يعرفوا
ال��ك��رام��ة ،ف��ه��م رع��اي��ا يخ�ضعون ل��ل��ت���أدي��ب وال�ترب��ي��ة �أك�ث�ر من
خ�ضوعهم للعقوبة ،كما هي احل��ال بالن�سبة للأطفال عندنا)
وهذا النقد يبدو غاية يف التناق�ض لدى هيغل؛ فهو عندما �أراد
تقدمي احللول لنظام الت�شريع يف ال�صني ،انتقد تقنني العالقات
وا�صفاً �إياه ب�أنها قد طم�س الإح�سا�س احلر متاما ،ومن جانب
�آخ���ر ي���ؤي��د ال��ن��ظ��ام ال��دول��ت��اين ال���ذي تعتمده ال��دول��ة القومية
الربو�سية يف ذلك الوقت.

ك��م��ا و���ص��ف ه��ي��غ��ل �أخ��ل��اق ال�����ص��ي��ن��ي�ين ب���ع���ب���ارات ن��اب��ي��ة ب��ع��ي��دة
ع��ن الكرامة الإن�سانية ،فيقول( :وال يبدو لهم �أم���راً مزعجاً
�أن يبيعوا �أنف�سهم كعبيد و�أن ي���أك��ل��وا خبز ال��ع��ب��ودي��ة امل���ر� ،أم��ا
االنتحار ،كعملية انتقامية ،والتخلي عن الأط��ف��ال وتركهم يف
ال��ع��راء فهي ع���ادات م���أل��وف��ة و�أ���ش��ي��اء حت��دث ي��وم��ي��اً)� .إن اعتماد
ه��ي��غ��ل ع��ل��ى م�����ص��ادر امل��ب�����ش��ري��ن وال��رح��ال��ة وال�����ض��ب��اط وال��غ��زاة
(رجال اال�ستعمار) وحكاياتهم ،خلق هذه التو�صيفات املغلوطة
حول الإن�سان ال�صيني ال��ذي يت�سم بالكرامة رغم االختالفات
بني �أف��راده��ا ،فكان من الأج��در بهيغل �أن ي�أخذ ب��ر�أي �آخ��ر من
غري الأورب��ي�ين الذين كانوا يحملون �شيئاً من ال�ضغينة جتاه
ال�صينيني لكونهم كانوا مكروهني وهو ما اعرتف به هيغل يف
كتاباته.
احل�ضارة الهندية
را ع��ن ال�����ص�ين م��ن ناحية
ال تختلف احل�����ض��ارة ال��ه��ن��دي��ة ك��ث�ي ً
ا ُ
حلكم فهي على كل حال حتت وط�أة املبد�أ الأب��وي البطرياركي
على حد ق��ول هيغل ،لكنها مثالية اخليال وحت��ول كل �شي �إىل
خ��ي��ال حم�ض وه��ي م��ن طبيعة الإن�����س��ان ال��ه��ن��دي ،حيث ي�صف
هيغل ال���روح احل��امل��ة للطبيعة ال��ه��ن��دي��ة ب��ق��ول��ه�( :إن ال��ف��رد يف
حالة احللم يكف �أن يكون واعياً بحيث يقدر على التفرقة بني
ذاته وبني املوجودات)� ،أما عن الأخالق الهندية فقد كرر هيغل
اخلط�أ نف�سه مرة �أخرى؛ فكل ما اعتمده هو عبارة عن حكايات
ال�ضباط الإجنليز ،الذين و�صفوهم بالغ�ش واخل��داع ،وال�سلب
وغريها من الأو���ص��اف البذيئة؛ فيقول يف نهاية و�صفه لهم:
(ويتفق الإجنليز جميعاً على ذلك) ،وهي نتيجة نظام الطبقات
الهندي -يق�صد ال�صفات الهندية -على حد تعبريه ،ونتيجة
الأفكار الدينية للمجتمع الهندي.
وبرغم االعرتافات العديدة من قبل مفكري العامل وفال�سفته
ومن �ضمنهم مفكري و�أدب��اء �أورب��ا خا�صة ،على �أن ما حتقق يف
�أوروب��ا يف القرون الأخ�يرة ما هو �إال نتيجة الرتاكم احل�ضاري
ب�ين ال�شعوب املختلفة ،وم��ن �ضمنها ال�����ش��رق ال��ذي ك��ان زاخ��راً
ب��االك��ت�����ش��اف��ات وال��ك��ن��وز ال�����ض��خ��م��ة يف ال��ع��ل��وم والآداب وال��ف��ن،
�إال �أن هيغل ك��ان ي��ح��اول طم�س ح��ق��ائ��ق ال��ت��اري��خ ،وي���رى فيها
(احل�ضارات) جمرد فكرة ب�سيطة يف حمطات تاريخية مل تكتمل
�إال ب���أوروب��ا ومل تتطور �إال عن طريق اجلرمان ولن تنتقل �إىل
غريهم ،لأ ّنهم بر�أيه خط النهاية يف ال�سباق التاريخي ،ف�أوروبا

هي النهاية وهي فوق اجلميع.
الإ�سالم :العرب والفر�س
ع��ل��ى ق���در فل�سفة هيغلية وا���ض��ح��ة م��ن ن��زع��ة �أورب���ي���ة داع��م��ة
لل�سيطرة واال�ستعمار؛ ت���أت��ي نظرة هيغل ال��ذي �أب��دى جتاه ً
ال
وا�ضحاً و�صريحاً للح�ضارة الإ�سالمية التي امتدت لأك�ثر من
�ستة قرون ،فبالرغم من �أنه �أث َنى على الروح والأخ�لاق وقدرة
ال��ع��ق��ي��دة الإ���س�لام��ي��ة ع��ل��ى تطهري ال���روح ال��ب�����ش��ري��ة ،ويف دخ��ول
�شعوب �أفريقيا يف نطاق احل�ضارة �إال �أن��ه وق��ع يف نف�س اخلط�أ
الذي وقع فيه كثري من مفكري �أوروبا وع�صر التنوير حيث ر�أى
الإ�سالم الذي ع َّم و�شمل �أقطاب الأر�ض كافة من خالل املواجهة
امل�سلحة بني امل�سلمني العثمانيني و�أوروبا امل�سيحية فبنى �صورة
ت ُنم عن التخلف والرعب واالنحطاط حول الإ�سالم.
�أم��ا عن الفر�س فقد وق��ع هيغل يف خط�أ ج�سيم ال ن��دري �أك��ان
متعمدا �أم غ��اف�لا؛ فقد �أدرج احل�����ض��ارات البابلية والآ���ش��وري��ة
والفينيقية حتت م�سمى احل�ضارة الفار�سية ،لي�س هذا فح�سب
ب���ل ح��ت��ى احل�����ض��ارة ال��ف��رع��ون��ي��ة ان�����ض��م��ت �إىل ال��ف��ر���س �أي�����ض��ا،
وت��ع��ود ن��ظ��رة هيغل للفر�س �إىل ب��ع��د �سيا�سي ب��ح��ت ح��ي��ث ك��ان
الفر�س(الدولتان ال�صفوية والقاجارية) يعي�شون ب ُْحبوحة من
العالقات الوطيدة مع الأوربيني.
وال ميكننا �أن نلقي باللوم كله على كاهل هيغل وحده؛ فمعظم
مفكري �أوروبا امل�شهورين قد تورطوا يف فر�ضيات فل�سفية تدعو
لال�ستعالء والت�أله ،وهي ت�صورات بُنيت على نظريات تخت�ص
بالأعراق وكتابات الرحالة القدماء ،ولكن ما يثري الده�شة هو
اعتماد فيل�سوف له حيز �ضخم يف حميط الفل�سفة التاريخية
على م�صادر �أقل ما نقول عنها �أنها لي�ست مهنية ،فلي�س هنالك
�أي م�برر يدعو الحتالل �أرا���ض��ي الآخ��ري��ن بدعوى حتريرهم؛
فما ر�أي��ن��اه ه��و غ�ير ذل��ك ،ف��ب��د ًال م��ن ف��ك الأغ�ل�ال عنهم ُكبلوا
و ُنهبت ثرواتهم �أمام �أعينهم� .أما ما كان يرمي �إليه هيغل من
نظريات فل�سفية تاريخية ات�سمت بالعقالنية عن ال�شرق ،فل�سنا
موقنني منها ،وال ن��دري ما يف بطن قلبه حقاً .ولكن ما نحن
مت�أكدون منه �أ َّن كل كلمة كتبها هيغل عن ال�شرق حتولت �إىل
ق��وال��ب مدر�سية ث��م حت��ول��ت الح�� ًق��ا �إىل ح��ق��ول ب�شرية بدعوى
ا�ستعمارية مغلفة باحلرية ،ف�أوروبا لي�ست النهاية ولي�ست فوق
اجلميع.
saif.alwahaibi15@gmail.com
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ما هو التصور السيايس للعدالة األكرث قبوال؟
وليد العربي

تعد نظرية العدالة التي �أعدها جون رولز من �أهم املحاوالت الفل�سفية بعد النظريات التعاقدية يف القرن الثامن ع�شر لبناء قاعدة �صلبة للممار�سة الليربالية
احلديثة� ،إذ و ّلدت الكثري من احلوارات يف الفكر ال�سيا�سي املعا�صر ،واهتز بنيانها بعد االنتقادات التي تعر�ضت لها ،وهذا ما �سوف نناق�شه يف مقال الباحث والأكادميي
املوريتاين عبداهلل ال�سيد ولد �أباه «نظرية العدالة لدى جون رولز :الأطروحة ونقادها» واملن�شور يف جملة الت�سامح.
غالبا ما كان العقد االجتماعي حمطة خالف بني الفال�سفة� ،إذا انق�سم
�إىل اجت��اه�ين :ج��م��ه��وري ي��رك��ز على البعد املتعلق ب����الإرادة امل�شرتكة
وال��ه��وي��ة اجل��م��اع��ي��ة ل�ل��أم���ة ،ول���ي�ب�رايل ي��رك��ز ع��ل��ى احل��ق��وق ال��ف��ردي��ة
الأولية.
�أم��ا الفل�سفات النفعية التي ظهرت يف القرنني الثامن والتا�سع ع�شر
اخلي وال�سيء
فركزت على فكرة حمورية مفادها �أن التمييز بني الفعل ّ
يحدد ح�سب معيار الرفاهية ،وميكن تلخي�ص �أ�س�سه �إىل ثالث حمددات
رئي�سية :مبد�أ الرفاهية ،ومبد�أ التقومي بالأثر الراجع ،ومبد�أ املنفعة.
واجت��ه بع�ض الفال�سفة �إىل توجيه نقد رادي��ك��ايل للحداثة ال�سيا�سية
القائمة على الت�صورات الو�ضعية والتاريخية ،مما ي���ؤول �إىل �إ�ضعاف
اجل�سم االجتماعي وال�سيا�سي ،ودعوا �إىل الرجوع للفل�سفات القدمية
يف ت�صورها العمومي كتطبيق لقيم الف�ضيلة املدنية.
ومن هنا بد�أت نظرية العدالة التي طرحها رولز عام 1971م حدثا كبريا
يف ت��اري��خ الفل�سفة ال�سيا�سية ،وذل��ك لعدة �أ�سباب م��ن بينها �أن��ه��ا �أول
نظرية يف الع�صر الراهن تقدم بناء مفهوميا قويا لت�أ�سي�س مرجعية
العدالة ،واملعروف �أن التقليد الفل�سفي يت�أرجح �إجماال بني ت�صورين
للم�س�ألة الأخالقية:
الت�صور املعياري ال��ذي يعود لفل�سفة �أر�سطو ،ويتحدد بح�سب غائية
ال�سلوك بحيث ي�ضمن اخلري والكمال ،و�إن ال�سعادة هي اخلري املطلق
املطلوب لذاته ،فهو الغاية الق�صوى للإن�سان.
الت�صور الإج��رائ��ي ال��ذي بلوره كانط ويتحدد بح�سب قابلية ال�سلوك
للتعميم وال�صياغة الكونية ،ف�ستبدل �أخالق ال�سعادة ب�أخالق الواجب،
فالفعل الأخالقي لي�س مدى تال�ؤمه مع �سعادتنا �أو م�صاحلنا ،بل مع
املقوم الكوين لإن�سانيتنا.
وه���ك���ذا ت��ف�����ض��ي ال��ت�����ص��ورات الإج���رائ���ي���ة �إىل ن��ت��ي��ج��ت�ين ه��ام��ت�ين ،لهما
�أث��ر حا�سم يف الفكر ال��ق��ان��وين وال�سيا�سي� :أواله��م��ا� :إن��اط��ة الفاعلية
الأخ�ل�اق���ي���ة ب��ال��ق��وان�ين ،وم���ن ه��ن��ا ج����اءت ف��ك��رة ا���س��ت��ق�لال��ي��ة ال�سلطة
الق�ضائية يف جهاز الدولة.
ثانيهما :ب��ن��اء ال�شرعية ال�سيا�سية ع��ل��ى امل��ق��وم الأخ�لاق��ي مبفهومه
احلديث� ،أي احلرية ب�صفتها �إرادة ذاتية تنزع للكونية من خالل �إقامة
م�ؤ�س�سات كلية.
هذا الت�صور هو الأ�سا�س املرجعي والنظري لنظريات العقد االجتماعي،
ويرتكز على م�صادر تنا�سب �أخ�ل�اق ال��واج��ب م��ع الت�شريعات املدنية،
ويت�أ�س�س على مرجعية العقل ب�صفته �إطار الكونية الإن�سانية.
بيد �أن ه��ذا الت�صور ق��د ط��رح �إ���ش��ك��االت ع��دة ،نذكر م��ن بينها م��ا بينه
ليو�شرتاو�س من �أن الت�صورات القانونية ال�سيا�سية احلديثة التي �أر�ست
قطيعة من مفاهيم الف�ضيلة الأر�سطية انتهت �إىل ت�أرجح غري حم�سوم
بني القانون كمجرد �إجراءات عملية ل�ضبط الدولة واملجتمع ب�صفتها
جهازا له قواعد ا�شتغاله ،وبني منح هذه الإج��راءات قيمة مطلقة �إما

لتماهيها مع ما تعرب عنه قوانني التاريخ ،و�إما مبنحها قيمة القوانني
الطبيعية كما يك�شف عنها العلم التجريبي.
فامل�شكل هنا ه��و مت��وي��ه م�صدر ال��ق��وان�ين بالعجز ع��ن ح�سمه نظريا،
فالفل�سفات القدمية �أرجعتها لقوة الف�ضيلة �أي من حيث ان�سجامها
م��ع ن��ظ��ام ال��وج��ود ذات����ه ،وامل��ن��ظ��وم��ات ال��دي��ن��ي��ة �أرج��ع��ت��ه��ا مل�����ص��در �إل��ه��ي
مقدّ�س .لذلك يتم النظر للدولة من زاوية قانونية باعتبارها مرجعية
الت�أ�سي�س وم�صدر ال�شرعية ب�صفتها قائمة على عقد �أخ�لاق��ي ذات��ي
يحقق �إرادة جماعية م�شرتكة تتخذ �شكل وثيقة قانونية حتكم عالقات
النا�س فيما بينهم ،وحتدد �شكل ال�سلطة التي حتكمهم.
�إن ه��ذا الت�صور يقوم �إذا على تناق�ض خفي بني املنظور اال�صطناعي
لتحقيق الأمن امل�شرتك واملنظور القيمي �أي الدولة ب�صفتها تعبريا عن
امل�ضمون الأخالقي للإرادة امل�شرتكة.
ف��م��ا �أراده رول���ز ه��و �أن ال ُت��ق��دم ن��ظ��ري��ة ال��ع��دال��ة ال��ت��وزي��ع��ي��ة كفل�سفة
�أخالقية بل ُتعترب نظرية �سيا�سية ال تطمح �إىل بلورة �أ�س�س جوهرية
للفعل الأخالقي .ومع ذلك تتميز �أطروحته بكونها تريد الو�صول �إىل
مبادئ كونية للعدالة ،وهدفه تقدمي ت�صور للعدالة يعمم ويرفع �إىل
�أعلى م�ستوى من التجريد� ،أي البحث عن ت�أ�سي�س �أ�صلي لقيم العدالة
م��ن خ�لال ال��رج��وع لفكرة (الو�ضعية الأ�صلية) للمتعاقدين ،تفاديا
لت�أثري املواقع والت�صورات االجتماعية على املعايري امل�ؤ�س�سة للحالة
ال�تراب��ط��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ،و�أن م��ي��زة ه���ذا ال�تراب��ط ي�سمح بت�صور م��ب��ادئ
العدالة ب�صفتها مبادئ من �ش�أن الب�شر �أن يختاروها.
و�إن ال��ه��دف م��ن و�ضع ت�صور �سيا�سي للعدالة ولي�س مذهبا �أخالقيا
�شامال هو ح�سم الإ�شكال الع�صي املطروح على كل املجتمعات الليربالية
التعددية ،الذي هو ر�سم احلد الفا�صل بني الفردية الذرية املتولدة عن
مبد أ� الإرادة الذاتية احلرة وال�شمولية االجتماعية ،التي متوه وتق�صي
احلقوق الفردية وهي احلقوق القاعدية الأ�سا�سية للإن�سان احلديث.
يعرف رولز املجتمع يف نظريته للعدالة ب�أنه ن�سق التعاون االجتماعي
القائم على الإن�صاف .ولفكرة التعاون ثالث خ�صائ�ص �أ�سا�سية هي:
�أن��ه منط من الرتابط حتكمه قواعد دقيقة يقبلها اجلميع ،وي�ضمن
الإن�صاف بني املت�شاركني يف احلقوق والفوائد ،ويت�ضمن فكرة الفائدة
العقالنية التي تختلف عن املنافع الفردية ال�ضيقة .ومن هنا ي�صبح
ه��دف نظرية العدالة هو حتديد �صيغ التعاون االجتماعي ال�ضامنة
للإن�صاف من خالل تعيني احلقوق والواجبات الأ�سا�سية التي ت�ضعها
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واالجتماعية مع حتديد منط و�ضوابط تق�سيم
املنافع املرتتبة على التعاون االجتماعي.
وال�س�ؤال املطروح يغدو عندئذ :ما هو الت�صور ال�سيا�سي للعدالة الأكرث
قبوال؟
للإجابة عن هذا الإ�شكال يقدم رولز عدة نظريات حمكمة تتلخ�ص يف
املفاهيم الرئي�سية التالية:

فكرة املجتمع جيد التنظيم :وه��و املجتمع ال��ذي مت ت�صوره ل�ضمان
اخل�ير ل�ل�أف��راد ،وحمكوم بت�صور عمومي للعدالة من قبل امل�ؤ�س�سات
والأفراد.
ف��ك��رة ال��ب��ن��ي��ة ال��ق��اع��دي��ة :وه���ي ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ت����وزع ب��ه��ا امل���ؤ���س�����س��ات
االجتماعية الأ�سا�سية احلقوق والواجبات الرئي�سية.
فكرة الو�ضعية الأ�صلية :وهي تقومي مدى عقالنية ومالءمة نظرية
ما للعدالة �إذا كانت مباد�ؤها قد انتقاها �أ�شخا�ص عقالنيون من بني
مبادئ �أخرى.
فكرة حجاب اجلهل :وهي تعني افرتا�ض و�ضع املتعاقدين الأ�صليني
خلف غطاء اجلهل.
فكرة الإجماع عن طريق التوفيق :وهي �إ�ضفاء �سمة الواقعية للمجتمع،
وم��راع��اة للظرفيات التاريخية واالجتماعية ،مم��ا يف�ضي �إىل نقاط
�إجماعية تتجاوز ت�ضارب املواقف الفردية.
وم���ن خ�ل�ال ه���ذه الأف���ك���ار اخل��م�����س ،ي�صل رول���ز �إىل ���ص��ي��اغ��ة املبدئني
الرئي�سني للعدالة ،اللذين هما زبدة نظريته كلها ،وهما:
املبد�أ الأول :يجب �أن يتمتع كل �شخ�ص بحق مت�ساو لغريه ،وهو مبد�أ
احل��ري��ة ،ال��ذي يتعلق بامل�سائل الد�ستورية الأ�سا�سية كحرية التعبري
والتفكري والتنظيم.
املبد�أ الثاين :يجب �أن تنظم �أ�شكال التفاوت االجتماعي واالقت�صادي
ب��ط��ري��ق��ة ت�����ض��م��ن �أن ت��ك��ون يف م�صلحة ك��ل �أح����د ،و�أن ت��ك��ون متعلقة
مبواقع ووظائف مفتوحة للجميع ،وهو مبد�أ االختالف ،الذي يتعلق
بالإن�صاف يف الفر�ص.
�أمّا عن اجلدل الوا�سع الذي خلفه رولز� ،سنقف باقت�ضاب يف هذا املقام
عند ق��راءات الفيل�سوف الكندي ت�شارلز تايلور ،ال��ذي انطلق من نقد
الت�صور ال��ف��ردي ل��ل��ذات احل��رة ب�إخراجها م��ن �سياقها االنتمائي ،كما
هو وا�ضح يف نظرية رولز التي تقوم على انف�صام خطري بني الإن�سان
وامل���واط���ن ،وي���رى ت��اي��ل��ور �أن رول���ز مل يتمكن م��ن التخل�ص م��ن م��ب��د�أ
الذاتية الأخالقية املهيمنة على الثقافة الغربية احلديثة ،وهنا يفقد
العقل دور احلكم يف احلوارات الأخالقية ،وبطبيعة الأمر ميكنك تنبيه
حماوره �إىل بع�ض النتائج التي فاتته ،ولكن ال ميكنك �إقناعه يف حالة
ت�شبثه مبوقفه الأ�صلي.
واخلال�صة هنا ميكن القول ب�أنه يجب �ضبط العقل العمومي ،وهو عقل
امل�س�ؤولني الذين ميار�سون ب�صفتهم ج�سما جماعيا لل�سلطة ال�سيا�سية
عن طريق �إ�صدارهم للقوانني ومراجعتهم للد�ستور ،وم�شاركته مع
العقل غري العمومي ،ال��ذي يت�شكل يف امل�ؤ�س�سات الدينية واجلامعية
ولدى و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وهو مقبول يف حدود حرية الوعي
والتعبري ،لكنه ال ميكن �أن يعو�ض العقل العمومي لأ ّنه جمال الثقافة
والقيم امل�شرتكة للأمة.
wali7-alabri@hotmail.com
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عرب املؤامرة وغرب صدام الحضارات
فاطمة نا�صر
يف مقال ُن�شر مبجلة ال َّت�سامح يتناول الباحث امل�صري �صالح �سامل نظرية امل�ؤامرة و�صدام احل�ضارات بني العرب والغرب .حيث يقول الكاتب �إ َّن ك ً
ال من �صدام احل�ضارات ونظرية
امل�ؤامرة لي�س �سوى وجهني لعقدة ح�ضارية واحدة تعك�س روح التع�صب واالنحياز لهوية معينة .ويقول الكاتب يف جملة حمرية �إن القيم الإخالقية كرف�ض التع�صب والإميان
بالتعددية واحلرية ال حتقق مبفردها الأهداف التاريخية و�إمنا حتتاج ملن يتع�صب لها ،و� ّإن العرب والغرب كالهما مل ينج من فخ هذه الإ�شكالية ،وهي بدورها �ساهمت يف خلق
عقدتي امل�ؤامرة و�صدام احل�ضارات .وهنا ال نفهم ماهي الأهداف التاريخية التي حتتاج ملن يتع�صب لها .ال يف�صل الكاتب يف هذا ال�ش�أن ولكنه يُحلل يف مقاله �أ�صل عقدتي التع�صب
لدى العرب ولدى الغرب.
�أبعاد التع�صب العربي والغربي
يقول الكاتب �إنّ التع�صب الغربي جاء مرتكزاً على قيمة
«احل���ري���ة» ال��ت��ي ي���داف���ع ع��ن��ه��ا ال��غ��رب��ي ب�����ض��رواة وي��ق��وده
التع�صب لها �إىل حماولة فر�ضها على الآخر ولو بالقوة.
ف ُيحلل لنف�سه اح��ت�لال البلدان بحجة فر�ض ر�ؤي��ت��ه عن
احلرية املتمثلة يف مفهوم «الدميوقراطية الغربية» .بينما
يتمحور التع�صب العربي ح��ول «ال��ه��وي��ة» ورب��ط ت�شكيل
تلك الهوية بحقبة زمنية �سابقة .فيكون التع�صب رغبة
يف العودة �إىل الفكر وطرائق العي�ش التي �أنتجها ال�سلف
منوذجا مثالياً .ويف هذا ال يذكر
كونها  -ح�سب نظرهم-
ً
الكاتب �أي ت�أثري للإ�سالم يف ه��ذا التع�صب ،على الرغم
من �أن مثالية احلقبة ال�سلفية جاءت من فكرة قربها من
النبي الكرمي ون�شوء الإ�سالم الأول.
يقول الكاتب �إنّه على الرغم من املنطلقات امل�شرتكة بني
ع��ق��دة ال��غ��رب وال��ع��رب املتع�صبتني ،ف����إن لهما اختالفات
جذرية �ساهمت يف تكوينها ثالثة �أبعاد �أ�سا�سية وهي:
-1ال��ب��ع��د الأول :ج��وه��ر ال��ع��ق��دة .ي��ق��ول ال��ك��ات��ب �إن منبع
العقدتني ومنطلقاتهما خمتلفة .ف�نرى يف عقدة �صدام
احل�ضارات �أنها ن�ش�أت من فكرة تهديد منجزات احل�ضارة
الغربية ومكا�سبها ،التي ن�ش�أت يف الأ�سا�س بعد االنعتاق
الغربي من �سلطة الدين التي هيمنت على امل�شهد وكانت
�سبب رجعية احل�ضارة الغربية وتخلفها .وهذا على نقي�ض
دور الدين ال��ذي �ساهم يف نه�ضة احل�ضارة العربية كما
يقول الكاتب .و�أ�ضيف ال ميكن �إ�شراك الدين يف �إيجابية
النهو�ض احل�ضاري دون �إ�شراكه يف �سلبية تخلفه الالحق؛
مما خلق بدوره عقدة امل�ؤامرة التي جعلت العربي يخ�شى
احل�ضارة القائمة التي ال ي�ستطيع جماراتها.
-2البعد الثاين  :العمق والعمر التاريخي لكال العقدتني،
ح��ي��ث ن���رى ت��ف��وق ن��ظ��ري��ة امل����ؤام���رة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى نظرية
�صدام احل�ضارات الغربية يف هذا املعيار .فرنى �أن جذور
عقدة امل���ؤام��رة غالباً م��ا ت�برر باحلمالت ال�صليبية على
ب�ل�اد امل�����س��ل��م�ين وال��ت��ي ت��ع��ود �إىل ال��ق��رن�ين احل����ادي ع�شر
وال��ث��ال��ث ع�شر ،غ�ير �أن الكاتب يعتقد �أن عقدة امل���ؤام��رة
ظهرت بعد ذلك بزمن .وي�ست�شهد ب�أنه حتى القرن الرابع

ع�شر مل ت��ك��ن ه��ن��اك ع��ق��دة ���ض��د الآخ����ر ،ح��ي��ث ال ن���رى يف
الأدب��ي��ات وخا�صة الرحالة منهم كابن بطوطة ما يظهر
�أي عقدة بالنق�ص �أو حتى الإع��ج��اب؛ فهو زار كل البالد
ع��دا �أوروب���ا .ويعزي الكاتب ه��ذا �إىل ع��دم �إع��ج��اب العرب
باحل�ضارة امل�سيحية الغربية يف ذلك الوقت.
يف املقابل تعود عقدة �صدام احل�ضارات �إىل جذور تبد�أ من
�أواخر الع�صر الو�سيط .حيث ميكن القول �إنّ عمر عقدة
امل�ؤامرة ميتد لثالثة قرون ،بينما مت طرح نظرية �صدام
احل�ضارات كنظرية قبل عقد فقط بوا�سطة هانتينجتون.
-3البعد الثالث  :احلامل الثقايف للعقدتني .حيث يقول
ال��ك��ات��ب يف ه��ذا �إن ع��ق��دة امل���ؤام��رة العربية م��رت��ك��زة على
التيار ال�سلفي ال��ذي يتمحور ف��ك��ره ح��ول االن��غ�لاق على
الذات ورف�ض االنفتاح خا�صة ذلك الذي ي�أتي من م�صادر
غربية تخالفه دينياً وثقافياً .ومل يذكر الكاتب ما الذي
يجعل الفكر ال�سلفي بهذا االن��غ�لاق؟ وال يذكر الأدبيات
وامل�صادر التي يرتكز عليها خا�صة تلك التي ترفع من �ش�أن
امل�سلم وت��دين من � ّأي �آخ��ر و�إن تفوق عليه على ال�صعيد
الإن�ساين واحل�ضاري .فال يقول �إ َّن ال�سلفي ي��رى نف�سه
ك��ج��زء م��ن خ�ير �أم���ة �أخ��رج��ت للنا�س و�أن ال���ق���ر�آن ال��ذي
بني يديه �صالح لكل زم��ان ومكان وهو الكتاب ال��ذي جاء
ليكمل ما نق�ص يف باقي الر�ساالت ال�سماوية .وم��ن هذا
املنطلق ال���ذي مل ي��ذك��ره ال��ك��ات��ب يف مقاله ن��رى �أ َّن���ه من
ال�صعب الدخول يف تفاو�ضات مع هذا الفكر الذي ال يقبل
ب��الآخ��ر مهما ب��دا ودي��ع��اً م��ن م��ب��د�أ َ « :و َل���ن َت�� ْر� َ��ض��ى َع َ
نك
ا ْل َيهُو ُد َو َل ال َن َّ�صا َرى َح َتّى َت َّت ِب َع مِ ّلَ َت ُه ْم� » ...إىل نهاية الآية
التي جتعل من فكرة امل�ؤامرة مرت�سخة يف �صميم الذهن
ال �شاغ ً
ال�سلفي وجتعل من حياكة الد�سائ�س �شغ ً
ال للآخر
الذي يرتب�ص بامل�سلمني والإ�سالم للأبد .يف مقابل الفكر
ال�����س��ل��ف��ي ي�����س��ت��ع��ر���ض ال��ك��ات��ب ت��ي��اري��ن �آخ���ري���ن ه��م��ا :ت��ي��ار
امل��ع��ا���ص��رة وال��ت��ي��ار التوفيقي .ف���أم��ا ت��ي��ار امل��ع��ا���ص��رة ف�يراه
الكاتب ب�أنّه تيار ميجد الآخر ويراه ملهماً ومثالياً ،ويقول
عنه �إنه تيار يعلي من العقل ويهمل الروح ويرى يف مبادئ
ال��غ��رب م�صححة حل��ا���ض��ره ،خ��ا���ص�� ًة ت��ل��ك ال��ق��ي��م املتعلقة
بالدميوقراطية وحقوق الإن�سان� .أم��ا التيار الثالث فهو

ال��ت��ي��ار التوفيقي وي���رى ال��ك��ات��ب �أن���ه ت��ي��ار -ع��ري�����ض ! -ال
يعلي من الآخر حتى يجعله مالكاً وال يدين منه فيجعله
�شيطاناً .و�إمنا يراه مبنطلق �إن�ساين يخطئ تارة وي�صيب
تارة �أخرى .في�ستلهم منه ما ينفعه ويلفظ منه ما ي�ضره.
ويخل�ص الكاتب بهذه املقارنة �إىل �أ َّن عقدة امل�ؤامرة لي�ست
�سوى حالة «وجدانية» �أو «نف�سية» و�أنّ التيار ال�سلفي دوره
حمدود يف العامل العربي ،وهو غري متمكن على ال�صعيد
ال�سيا�سي حتى نعتربه م�ؤثراً .حيث يكتفي بدور املعار�ضة
غري امل�ؤثرة بينما كل البناءات ال�سيا�سية العربية يف القرن
الع�شرين تتبنى التيار التوفيقي .وه��ذا يف وجهة نظري
ق��ول عجيب؛ فالتيار ال�سلفي ال�ضعيف ال��ذي يقول عنه
الكاتب و�إن ق ّلت �سلطته ال�سيا�سية ف�إنّه مهيمن اجتماعياً.
بل �إنّ هيمنته االجتماعية انعك�ست على قوته التي الزالت
تهز ليبيا و���س��وري��ا وال��ع��راق وت��ك��در �صفو م�صر وامل��غ��رب
ال��ع��رب��ي وب��ع�����ض ب��ل��دان اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ب���أع��م��ال �إره��اب��ي��ة
حتاول فيها الت�أكيد على وجودها وقوتها.
�أم��ا عن عقدة �صدام احل�ضارات في�ستعر�ض الكاتب �أهم
رواده�����ا وه����م :ه��ان��ت��ن��ج��ت��ون وف��وك��وي��ام��ا ودان���ي���ال بابي�س
وب����ات روب��رت�����س��ون و�أوري����ان����ا ف��االت�����ش��ي وم��ي�����ش��ال ويلبيك
وم��ارت��ن �أميي�س ،الذين ي��رون يف الإ���س�لام خطراً حمدقاً
باحل�ضارة الغربية .ويرى الكاتب �أنّه على الرغم من �أنّ
ه���ؤالء ال ميثلون العقل الغربي النزيه واملن�صف �إال �أنهم
ميلكون الأدوات التي جتعل ت�صوراتهم قابلة لأن ت�صبح
�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ات حم��ق��ق��ة ،ب��ي��ن��م��ا ال��ف��ك��ر ال�����س��ل��ف��ي ال��ع��رب��ي
ال��ذي يقابلهم حم��روم من ه��ذه الأدوات وال يقوى �سوى
على التنظري .وه��ذا �أم��ر يخالف الواقع -كما �أراه -فهل
احلركات ال�سلفية الإ�سالمية املتطرفة ال متلك الأدوات
وه��ي مكتفية بالتنظري؟ ب��ل ق��د ي���رون يف و���ص��ف الكاتب
�إهانه لن�ضالهم الذي كان كما يرونه قو ًال وفعال ،وتغيرياً
للمنكر بد ًءا من الل�سان وو�صو ًال للت�ضحية باجل�سد بغية
اجلهاد يف �سبيل اهلل .ويف مقابل كل ه�ؤالء ال يذكر الكاتب
ا�سماً واحداً لرواد ال�سلفية و�أبرز مفكريها.
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