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»

أما قبل...
َّ
د .هالل احلجري
«يوم الرتاث العاملي» يوافق الثامن ع�شر من �أبريل،
يو ٌم حدده املجل�س الدويل للمباين واملواقع الأثرية
الـ (( ICOMOSويحتفل به العامل برعاية اليون�سكو
ومُنظمة الرتاث العاملي ،ح�سب االتفاقية التي �أقرها
امل�ؤمتر العام لليون�سكو يف باري�س �سنة  .1983و ِث ِي َم ُة هذا
العام  2017هي «الرتاث الثقايف وال�سياحة امل ُ ْ�س َتدَامة».
وين�ص املوقع الر�سمي للمجل�س الدويل للمباين واملواقع
الأثرية على �أ َّنه ُ«يكن ملُبادرات ال�سياحة املُ�ستدامة متك ُ
ني
املجتمعات ،وتعزيز �إح�سا�سها مب َكانها وهو ّيتِها و�أهميتها».
�إ َّن كثرياً من دول العامل اليوم تعطي الثقافة �أولوية يف
التنمية ال�سياحية امل�ستدامة؛ والرتاث العماين ،ب�شقيه
املادي وغري املادي ،من كنوز هذه الأر�ض ال�ضاربة
بجذورها يف �أعماق التاريخ .القالع ،واحل�صون ،وامل�ساجد،
واملدار�س ،واملقابر ،والأفالج ،والفنون املو�سيقية ،واحلرف
اليدوية ،واللغات املختلفة ،والآداب ،وغريها من م�صبات
الثقافة و�أنهارها الزاخرة يف عمان ،كلها ينبغي �أن
�سخر يف ا�ستدامة ال�سياحة وتنميتها مبا يجعلها رافداً
ُت َّ
لالقت�صاد الوطني من جهة ،وركناً مكيناً للهوية العمانية
وما يرتبط بها من قيم الت�سامح واالحرتام ،من جهة
�أخرى.
لقد �أوىل جاللة ال�سلطان -حفظه اهلل ورعاه -منذ
مطلع النه�ضة العمانية اهتماماً منقطع النظري بالرتاث
العماين حفظاً ورعاية وتوجيها؛ حتى لقد خ�ص�ص
خا�صا بالرتاث ،وكان من نطقه
جاللته �سنة  1994عامًا ً
ال�سامي يف ذلك :«�إنّ
تخ�صي�ص عا ٍم لالحتفا ِء بالرتاث ما
َ
هو �إال و�سيلة ق�صَ دْنا بها تركي َز االهتمام به ،و�إذكا َء جذوة
دائم يف
التقدير له يف نفو�س املواطنني ،وتعمي َق �شعو ٍر ٍ
ٌ
مو�صول مبا�ضيهم،
�أعماقِهم ال يخبو �أبدًا ،ب�أن حا�ض َرهم
و�أن م�ستقبلَهم �إمنا هو نِتا ُج ُجهدِ هم يف ذلك املا�ضي وهذا
احلا�ضر ،و�أنه بقدْر ما يُ�سهم به ُّ
كل ف ْر ٍد منهم من فكر
مُتطور ،وعِ ْل ٍم مُتقدم ،و َف ٍّن م ّ
ُتح�ضر وعملٍ مفيدٍ مُثمر،
يكون م�ستقب ُل هذا الوطن �أك َ
رث �إ�شراقاً وبهاءً ،و�أغد َق
ريا وعطاء ،و�أعظ َم ازدهارا وا�ستقرارا».
خ ً
�إنها كلمات م�ضيئة تفتح �آفاقاً �شا�سعة ُم ْل ِه َمة يف �سياق
ُ
االنطالق من هذا
االهتمام العاملي بالرتاث؛ وعليه ينبغي
ال ُّن ْطقِ ال�سامي يف َو ْ�ض ِع الرتاث الثقايف ال ُعماين يف َ�صدَارة
التخطيط لل�سياحة امل ُ ْ�س َتدَامة.
ُيكن لوزارة الرتاث والثقافة ،بالتعاون مع وزارة
ال�سياحة� ،أن ّ
تنظ َم �أن�شطة خمتلفة يف الثامنَ ع�ش َر من
�أبريل تتعلق بيوم الرتاث العاملي؛ وذلك من �أجل رفع
م�ستوى الوعي بقيمة الرتاث ال ُعماين املادي واملعنوي،
وتعزي ِز احلِماية الكافية له .امل�ؤمترات ،واملحا�ضرات،
والبيانات ال�صحفية ،واملوائد امل�ستديرة ،وتنظيم زيارات
للمواقع الأثرية ،و�إ�شراك م�ؤ�س�سات املُجتمع املدين ،هي
ُح ْز َم ٌة من �أن�شط ٍة كثرية ميكن القيام بها حتقيقا للر�سالة
العاملية من تخ�صي�ص هذا اليوم احتفا ًء بالرتاث ودورِه
امل َ ْن�شو ِد يف تنمي ِة ال�سياحة.
hilalalhajri@hotmail.com
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الأخالق والفل�سفة عند عثمان �أمني وزكريا
�إبراهيم
نادية اللمك ّية

بني الأخالق والفل�سفة ُتولد النظريات ،وتت�شكل الأ�سئلة والآراء ،و ُتعالج الت�صورات على نح ٍو يتجاوز معرفتنا العا ّمة مبفهوم الأخالق كونها جمموعة
ٌ
القيم واملبادئ التي يجتم ُع على �إقرارها ٌ
جماعات �أو �أفراد ،وترتبط بها �أحكام عمل ّية تفر�ض علينا الواجب واملمنوع ،والقبيح واحل�سن ،على اعتبار
دين �أو
ِ
ومف�صل ٌة �سل ًفا ،لكن مفهوم «الفل�سفة الأخالقية» يتجاوز بالأمر �إىل �أبعد من ذلك؛ �إىل بحث القيمة العقلية لهذه الأحكام،
� ّأن هذه الأحكام معروف ٌة
ّ
وو�ضعها يف ميزان الن�سبي واملطلق ،و�إثبات ت�أثريها على الإن�سان باملنطق .يحدثنا ع�صمت ن�صار يف مقاله مبجلة الت�سامح( :الفل�سفة الأخالقية بني عثمان
�أمني وزكريا �إبراهيم) عن دور علَمني عربيني بارزين يف و�ضع الت�صور العربي للفل�سفة الأخالقية ،انطال ًقا من ثالث ّية م�شرتكة هي؛ الدين ،والنظريات
الفل�سلفية احلديثة ،والتجربة امل�ستندة �إىل الواقع.
ب���د�أ ال��ك��ات��ب م��ق��ال��ه بتحديد اجل��ان��ب ال��ت��اري��خ��ي ل��ب��دء الكتابة
ريا �إىل القرن الع�شرين منطلقًا زمن ًيا
العربية يف فل�سفة القيم ،م�ش ً
لها ،وق��د �أو���ض��ح وج��ود عاملني �ساهما يف ت���أخّ ��ر الت�أليف �أولهما؛
�إ���ش��ك��ال��ي��ة ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��دي��ن وال��ف��ل�����س��ف��ة م��ا ح���دا ب��امل��ج��ت��م��ع �إىل
حماربة درا�سة الفل�سفة يف املدار�س واحللقات ،واقت�صر االهتمام
على املذاهب الكالمية وامل�سائل العقد ّية -كما ي�شري الكاتب -و�أما
ال�سبب ال��ث��اين فهو �إمي��ان املجتمع ب���أن الأخ�ل�اق ق��واع��د مرتبطة
بالأحكام ال�شرع ّية يف الن�صو�ص الدينية الإ�سالم ّية وامل�سيح ّية،
وه��ي ال تخرج عنها ،وال تعدو كونها تطبيقًا ل�ل�أوام��ر والنواهي
الإلهية .ووقو ًفا عند ال�سبب الأول فقد ناه�ض حممد �صبحي يف
كتابه «الفل�سفة الأخ�لاق��ي��ة يف الفكر الإ���س�لام��ي» الفكرة القائلة
بانعدام الت�أليف الإ���س�لام��ي يف الفل�سفة الأخ�لاق��ي��ة ،م���ؤك��دًا على
�أن البحث يف فل�سفة الأخ�لاق كما العلوم الأخ��رى ن�ش�أ مع نه�ضة
احل�����ض��ارة الإ���س�لام��ي��ة ،حت��دي��دًا م��ع م��راج��ع��ات الكندي واب��ن ر�شد
واب��ن �سينا وال��ف��اراب��ي مل�ؤلفات �أر�سطو ،وه��ي و�إن كانت مراجعاتٍ
م�ضت جن ًبا �إىل جنب م��ع تفنيد ال�تراث الوعظي غ�ير �أ ّن��ه��ا تع ّد
م��رح��ل�� ًة م��ت��ق�� ّدم��ة م��ن االه��ت��م��ام بفل�سفة الأخ��ل�اق ،ول��ع�� ّل الكاتب
ع�صمت ن�صار كان يُ�شري هنا حتديدًا �إىل البحث العربي املعا�صر
يف فل�سفة القيم بالنظر �إىل ظهور النظريات الفل�سفية احلديثة،
و�إ���ش��ارت��ه �إىل الفل�سفة الغربية م��ع��ي��ا ًرا؛ ول��ه��ذا ن��راه ي�ست�شهد يف
م��ق��ال��ه ب��ال��ف�لا���س��ف��ة ال��غ��رب امل��ح��دث�ين م��ن �أم��ث��ال دي��ك��ارت وك��ان��ط
وهيجل ونيت�شه وغريهم متجاو ًزا ذكر الرعيل الأول من الفال�سفة
الغربيني والإ�سالميني.
ويف �إط���ار حديثه ع��ن ت���أري��خ مبحث الفل�سفة الأخ�لاق��ي��ة عند
ال��ع��رب مل ي��ت��ج��اه��ل ال��ك��ات��ب الأب���ع���اد االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��اد ّي��ة
وال�سيا�سية التي �ساهمت يف تعزيز البحث الفل�سفي يف القيم؛ ومن
ذل��ك ت���أ ّث��ر املجتمعات العربية مب��ا �أنتجه اال�ستعمار م��ن ات�صالٍ
مبا�شر مع الغرب ،وظهور الإر�ساليات والبعثات العلم ّية و�إن�شاء
اجلامعات التي تب ّنت مناهج درا�س ّية حديثةً ،
عو�ضا عن انتعا�ش
حركة الت�أليف والرتجمة على يد عد ٍد من الرواد العرب.
ن�صار مثاال على البحث الفل�سفي العربي
وي�ستعر�ض ع�صمت ّ
يف ت��ل��ك امل��رح��ل��ة منهجية ك��ل م��ن ع��ث��م��ان �أم�ي�ن وزك��ري��ا �إب��راه��ي��م
بفر�ض �أ ّن��ه��م��ا مت��ث�لان ال��ب��داي��ة احلقيقية للت�أليف ب�سمة عربية
يف ه��ذا املجال ،وتلتقيان يف ال��ر�ؤي��ة النقد ّية املبن ّية على التحليل

امل��و���ض��وع��ي ،وم��ن��اق�����ش��ة ال��ت�����ص��ورات ،واال���س��ت��ف��ادة م���ن ال��ن��ظ��ري��ات
الفل�سفية احل��دي��ث��ة ،ع��و� ً��ض��ا ع��ن ك���ون ال��رج��ل�ين -ك��م��ا و�صفهما
الكاتب -ي�ستندان على اخللفية الأيديولوجية (الإ�سالمية عند
عثمان �أمني وامل�سيح ّية عند زكريا �إبراهيم) حماولني اجلمع بينها
وب�ين الت�أ�صيل العلمي للقيم .وق��د جت���اوز ال��ك��ات��ب احل��دي��ث عن
البنية الفل�سفية عند امل�ؤلفني �إىل حتليل لغة خطابهما يف امل�ؤلفات،
و�أ�سلوبهما يف عر�ض الآراء ومناق�شتها ،ودورهما يف توجيه املجتمع
امل�صري حتديدًا �آنذاك لاللتفات �إىل البحث الأخالقي الفل�سفي،
م��ا جعل ه��ذا امل��ق��ال م��دخ�لا مه ًّما -يف ن��ظ��ري -عند احل��دي��ث عن
خ�صو�صية الفل�سفة الأخالقية العربية يف هذه املرحلة التاريخية.
عثمان �أمني وفل�سفة اجلوانية
«اجلوان ّية» كما الديكارت ّية والوجود ّية والو�ضع ّية وغريها تع ّد
خا�صة «تر ّكز على الداخل اجلواين� ،أي القلبي والوجداين
فل�سفة ّ
امل��ث��ايل» �ش ّكل عثمان �أم�ين بناءها العلمي وتطبيقاتها امليدان ّية
وفق ر�ؤيته الفل�سفية م�ستندًا على قراءته املتع ّمقة يف تراث الفكر
الفل�سفي من جهة ،ور�ؤي��ت��ه لواقع املجتمع الإ�سالمي ومتطلبات
نه�ضته من جه ٍة �أخرى ،وهو يقول عن هذه الفل�سفة «�إنّ اجلوانية
فل�سفة ث���ورة لأن��ه��ا نابعة م��ن �أع��م��اق ه��ذه الأم���ة ال��ث��ائ��رة ،ولأن��ه��ا
حم��اول��ة �أي��دي��ول��وج��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �أم���ري���ن الب���د م��ن��ه��م��ا يف مرحلة
تطورنا التاريخي :الأول عودة �إىل ما�ضينا ومراجعة له ،والثاين
اجتا ٌه �إىل م�ستقبلنا و�إعدا ٌد له .وهي فل�سفة ثورة �أي�ضا لأنها تن�شد
املثل الأعلى يف عليائه بال ت��راخ يف ال�سعي �إليه ،ولأنها ت�ؤمن ب�أن
القوة املحركة للتاريخ هي قوة املبادىء و�إرادة التغيري ،والطموح
ن�صار
مي للأ�شياء جديد» .وبالرغم من �أنّ الكاتب ع�صمت ّ
�إىل تقو ٍ
مل ُي�����ش��ر بالتحليل امل��ت��ع�� ّم��ق يف م��ق��ال��ه �إىل م��ف��ه��وم ه���ذه الفل�سفة
ومرتكزاتها نظ ًرا القت�ضاء املقام احلديث عن حتليل خطاب عثمان
ن�صار نف�سه  -من جانبٍ
�أمني الفل�سفي للأخالق من جانب ،ولكون ّ
�آخر -مل ي َر فيها فل�سفة متكاملة �إذ يقول «مل ي�س َع كال اخلطابني
�إىل تقدمي نظرة فل�سفية متكاملة يف مبحث فل�سفة الأخ�لاق ،بل
قدما جمرد ت�أمالت نقدية ور�ؤى �إ�صالحية بعيدة كل البعد عن
الديجماطيق ّية النظرية ،والراديكال ّية النظرية»! غري �أ ّننا نرى
تلخي�صا لر�ؤية هذا الفيل�سوف على نحو ما مي ّيزه عن
يف اجلوانية
ً
املفكرين والفال�سفة يف ع�صره.
ولأنّ عثمان �أم�ين كان مهت ًّما بربط الفل�سفة بق�ضايا املجتمع

العربي؛ ي�ؤكد الكاتب على كون خطابه ا ّت�سم بالب�ساطة وو�ضوح
املعاين ،غري �أ ّن��ه يف الوقت ذات��ه كان يغلب عليه «الطابع املدر�سي
ع�صار يقرر بالقول
وال��روح الفرن�س ّية يف ال�سرد» ما جعل ع�صمت ّ
�إنّ الفيل�سوف كان ي�ستهدف الطبقة الو�سطى يف خطابه .والواقع
�أنّ املرجعية الدين ّية املت� ّأ�صلة ،وامل�ستوى املعريف امل�ستند �إىل ثقافة
عربية وفرن�سيةً ،
عو�ضا عن عمل الفيل�سوف حما�ض ًرا لطالب كلية
ّ
الآداب كلها عوامل ت�شكل �صورة اخلطاب و�أ�سلوبه ،ب�صرف النظر
عن ا�ستهداف طبقة املثقفني �أو الربجوازيني ،وخطاب الفل�سفة
عمومًا يتطلب لغ ًة علم ّية ر�صينة.
زكريا �إبراهيم ور�ؤيته الفل�سفية للأخالق
خا�صة للأخالق
تف ّرد زكريا �إبراهيم هو الآخر بر�ؤية فل�سفية ّ
والقيم؛ فقد اعتمد منهجية ا�ستعرا�ض الت�صورات املتباينة لأ�شهر
الفال�سفة ال��غ��رب املحدثني ث��م عمِ د �إىل تفنيد �آرائ��ه��م املرتبطة
بالقيم وفقًا ملا ت�ش ّكل لديه من معرف ٍة معتمد ٍة على ثالثة �أعمدة؛
تعاليم دينه امل�سيح ّية ،و�إمي��ان��ه بفل�سفة �أوغ�سطني ح��ول الفعل
الأخالقي ،وت�أ ّثره باملثالية عند كانط .ولع ّل ما م ّيز زكريا �إبراهيم
� ً
أي�ضا -بح�سب الكاتب -هو قدرته على ت�شكيل �صورة جديدة متزنة
بني كل هذه الآراء الفل�سفية� ،صورة ترف�ض ما ال يتوافق والثقافة
ريا وتطبيقًا دون �إ���س��اء ٍة �أو
التي �شكلته ،وت�ؤمن مبا ي�ستقيم تنظ ً
ه���دم .وق��د ق���دّم ع�صمت ن���ّ��ص��ار �أم��ث��ل�� ًة خمتلفة م��ن خ��ط��اب زكريا
�إبراهيم ي�ستعر�ض فيها النزعات الفل�سفية املختلفة يوافق بع�ضها
علمي متمكن.
ويف ّند �أخرى ب�أ�سلوبٍ
ٍّ
وعالو ًة على ر�ؤيته تلك ،فقد قدّم زكريا �إبراهيم ن�سقًا �أخالق ًّيا
وفق ثالث ر�ؤى هي؛ «ال�سمو الروحي يف اعتناق املبادئ ،واحل�س
ال��دي��ن��ي يف تقبلها ،وال��ق��ن��اع��ة ال��ذات�� ّي��ة يف تطبيقها» وه��ي ثالثية
نراها � ً
أي�ضا عند عثمان �أمني ،وقد م ّيزت النظرة الفل�سفية العربية
�ير م��ن ال��ن��زع��ات ال��ت��ي ت��رف�����ض ال��دي��ن �أو ت�� ّدع��ي
ل�ل�أخ�لاق ع��ن ك��ث ٍ
املثالية الكاملة دون تطبيق.
ن�صار �إذن �أن يقف بنا على مالمح الر�ؤية
لقد ا�ستطاع ع�صمت ّ
الفل�سفية للقيم عند اثنني من ر ّوادها ،لكنه �أوقفنا يف النهاية على
الأ�سئلة ال�صعبة؛ تلك التي تعاود �إيقاظ الرغبة يف ظهور م�شاريع
�إ���ص�لاح�� ّي��ة فل�سف ّية ج��دي��دة تنت�صر للقيم وامل��ث��ل العليا وتن�شد
تطبيقها.
nkha008@gmail.com
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الأمة وحتم ّية التحول
عاطفة امل�سكرية

يطرح الكاتب واملفكر اللبناين ر�ضوان ال�سيد يف جملة الت�سامح مفهوم الأمة على امل�ستويني الديني وال�سيا�سي يف مقالته عن «الأمة واالنتماء امل�شروع».
ويرتبط هذا املفهوم باجلانب ال�سيا�سي يف خمتلف املراحل بالتاريخ الإ�سالمي وحتديدا بعد وفاة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم؛ حيث ت�شكل ليحتوي
املجموعة التي ورثت الدين عن حممد يف �سبيل تنظيم كل ما يتعلق باجلوانب الدينية املرتبطة بهم .فكان املق�صد �أن تكون هذه الأمة هي الداعية �إىل
التوحيد والإميان باهلل �سبحانه وتعاىل حيث ي�شكل ذلك امل�ستوى الأول لإدراك معنى الأمة الداعية وامل�ستخلفة.
لكن كلما تقدمنا نحو م��راح��ل مت�أخرة يف التاريخ
الإ�سالمي جند انطالقة �أك�بر نحو الفكر الإ�سالمي
ٍ
وارتباط �أكرب بينه وبني مفهوم الأمة .ي�ؤكد
ال�سيا�سي
ال��ك��ات��ب ري��ت�����ش��ارد �سكوفيلد ه��ذه ال��ف��ك��رة يف درا���س��ات��ه
ح��ول ال��ن��زاع��ات الإقليمية التاريخية حيث �أ���ش��ار �إىل
مفهوم الـ “ ”Ummaحتت حكم الـ “”Khalifa
يف قانون الد�ستور الإ�سالمي كما جاء يف كتابه� ،إال �أن
ك��ل ذل��ك ارت��ب��ط بالأيديولوجية واالع��ت��ق��اد فقط ومل
ي��ك��ن ل��ه ع�لاق��ة ال بال�سيا�سة وال م�����س��اح��ات الأرا���ض��ي
ال��ت��ي ت��ع��د حت��ت ال�����س��ي��ط��رة ع��ن��دم��ا اب���ت���د�أ؛ ع��ل��ى عك�س
املعنى املتداول حديثا يف القانون ال��دويل الذي يربط
ال�سلطة بالأر�ض و�ساكنيها ب�شكل مبا�شر .فبعد وفاة
الر�سول مت تر�شيح ال�صحابي �أبي بكر ليتوىل اخلالفة
وق��ي��ادة الأم���ة ،وم��ن بعده ج��اء عمر ث��م عثمان فعلي.
توالت ع�صور اخلالفة من بعد اخلالفة الرا�شدة �إىل
اخلالفة الأموية والعبا�سية والعثمانية وما تبعها من
ظروف اختلفت من ع�صر لآخر .وتركزت خالفة الأمة
غ��ال��ب��ا ع��ل��ى اجل��م��اع��ات لتحقيق ال��ت��م��ا���س��ك وال��وح��دة
االجتماعية بينهم ومن ثم ن�شر ر�سالة الدعوة .لكن
ب��ع��ده��ا ت��غ�يرت ال��ظ��روف وت��ب��ل��ورت ف��ك��رة احل��اج��ة �إىل
ج��م��اع��ة �سيا�سية تن�شر ال��دع��وة الإ���س�لام��ي��ة وتنقلها
و�سلطان �سيا�سي يوطدها وينطق با�سمها ويذهب بها
�إىل الآف��اق .وهنا موقع اجلدل حيث ي�شار �إىل م�س�ألة
هذا التحول كجانب �سلبي بحجة توافر �إمكانية بقاء
ف��ك��رة ن�شر ال��دع��وة مرتبطة ب��االع��ت��ق��اد دون امل�سا�س
باجلانب ال�سيا�سي .من منطلق �أن الأمة لي�ست بحاجة
�إىل دولة ملمار�سة وظائفها والإ�سالم لي�س بحاجة �إىل
ت�سي�س لين�شر ر�سالته .وذل��ك باال�ستناد على الوقائع
التاريخية بعد انت�شار الإ�سالم لدرجة �أ�صبحت فيها
الأم��ة الإ�سالمية غ�ير مرتبطة ب��دول��ة معينة وبقعة
جغرافية حم���ددة؛ وم��ع زي���ادة انت�شار الإ���س�لام �أي�ضا
بالتعاي�ش والت�سامح �أكرث من انت�شاره بال�سيف ور�سم
احلدود ال�سيا�سية.

على كلٍ مل تكن مرحلة التحول هذه مرحلة عادية
يف تاريخ ن�شر ر�سالة الدعوة الإ�سالمية؛ ف�إىل جانب
كونها نقلت اجلماعة الإ�سالمية من االجتماع الديني
فقط �إىل توجهات �سيا�سية �أعادت -مبعنى ما  -ت�أ�سي�س
ر�سالة النبوة نف�سِ ها عرب دم��ج كال اجلانبني الديني
وال�سيا�سي معا مما �أعاد ت�شكيل الإ�سالم �أو �أ�ضاف فيه
جانبا �سيا�سيا غري قابل لالنفكاك .من زاوية �أخرى،
رمبا تعد مرحلة االنتقال تلك حتمية نتيجة للتو�سع
حيث ال ي�شرتط �أن يتعار�ض اجل��ان��ب ال�سيا�سي مع
�سمو الإ�سالم وروحانيته؛ بل من املمكن �أن يتم ت�سخري
مثل ه��ذا اجل��ان��ب يف خ��دم��ة الأه���داف امل���راد حتقيقها
كتطبيق �أحكام الإ�سالم وتنفيذها بطرق �شرعية مبا
ي��ت��واف��ق م��ع ال���ظ���روف والأن��ظ��م��ة يف احل��ي��اة ال��ع��ام��ة.
على ال��رغ��م م��ن �أن ال��ت��ح��دي يف ذل��ك يكمن يف كيفية
املحافظة على ال��ت��وازن بني الطاقة الروحية املتمثلة
يف االعتقاد والتوحيد الذي يحمله الإ�سالم و�أن يكون
له �أثر ملمو�س ينعك�س يف كافة الزوايا املتعلقة بحياة
امل�سلمني العامة واخلا�صة ودون �أن يتم حتويل الدين
�إىل �أداة توظيف بيد الدولة �أو ال�سلطة لت�شريع ما يعد
غ�ير م�����ش��رو ٍع مل�صالح الفئة التي تتبو�أ ال�سلطة ،و�أن
ت�صبح كذلك عامال م�ساعدا على التما�سك املجتمعي
ال����روح����ي وال��ن��ف�����س��ي ل�ل��أم���ة امل�����س��ل��م��ة ع��ل��ى اخ��ت�لاف
مواقعهم وانت�شارهم يف خمتلف بقاع الأر�ض.
ال ب��د م��ن ال��ع��ودة للطرح املتعلق بعدم حاجة الأم��ة
ل��ل��دول��ة �أو ال�����س��ل��ط��ة ك��ي مت��ار���س وظ��ائ��ف��ه��ا ،ح��ي��ث �إن
ال��وق��ائ��ع تثبت عك�س ذل��ك وخ�صو�صا عندما تعر�ض
امل�سلمون يف ب��داي��ة �أي���ام ن�شر ال��دع��وة الإ�سالمية �إىل
ال��ك��ث�ير م���ن ال�����ض��غ��ط والأذى م���ن ق��ب��ل ك��ف��ار ق��ري�����ش
لكونهم ميثلون �شريحة ب�سيطة م��ن املجتمع ،وك��ان
ع��دده��م ق��ل��ي�لا ج���دا وال مي��ك��ن م��ق��ارن��ت��ه��م ب��ق��ري�����ش ال
من الناحية العددية وال االقت�صادية وال الع�سكرية.
كانت قري�ش ت�سيطر على القوة االقت�صادية يف ذلك

ال����وق����ت ،ول���ه���ا ائ���ت�ل�اف���ات جت���اري���ة ق���وي���ة م���ع ال��ك��ث�ير
م��ن القبائل العربية ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �سيطرتها على
م�ساحات �شا�سعة مرتامية الأط���راف ،ت�سكنها قبائل
عريقة كبرية متتلك ح�ضورا كبريا .فكيف يتوقع من
امل�سلمني ممار�سة وظائفهم ب�أريحية �أمام هذا احل�ضور
الطاغي لقري�ش التي كانت تبحث عن �أ�سباب ب�سيطة
خللق ال�صراع بينها وبني امل�سلمني .هنا تكمن �أهمية
ال�سلطة وام��ت�لاك ال��ق��وة ال�سيا�سية يف �سبيل تي�سري
ن�شر الدعوة ب�أقل قدر من الأذى مع ا�ستخدام ال�سلطة
واجلانب ال�سيا�سي املتعلق بها ك�أداة لتحقيق الغايات ال
�أن ت�صبح هي بنف�سها غاية .فهذا اخللل و�إن حدث ال
يعود �إىل الدين نف�سه �إمنا يف طريقة فهمه وتف�سريه.
فمن خالل املبادئ التي ن�ص عليها القر�آن  -ال�شورى-
يت�ضح لنا ذلك� .إذ تعد ال�شورى من املبادئ الإ�سالمية
التي مت الأخ��ذ بها يف الق�ضايا التي تعلقت بامل�سلمني
ح��ي��ث ت��ع��ن��ي الأخ����ذ مب��خ��ت��ل��ف الآراء ووج���ه���ات النظر
امل��ط��روح��ة يف ق�ضية م��ن الق�ضايا حتى يتم التو�صل
�إىل ما يعد �صوابا �أو �إىل ما هو �أ�صوب ليعمل به حتى
تتحقق �أح�����س��ن ال��ن��ت��ائ��ج .وي��ن��ط��ب��ق ذل���ك ع��ل��ى ج��وان��ب
�سيا�سية ك��ث�يرة يف ال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي .نتيجة لذلك
البد من �إي�ضاح فكرة التو�سع ومقت�ضياتها التي �شملت
الأم��ة الإ�سالمية .حيث �إن اجلانب ال�سيا�سي مل يكن
�إال ليخدم الغاية ال�سامية يف ن�شر الدعوة الإ�سالمية
وفق ما هو مطلوب �أم��ا النتائج والنماذج ال�سيئة من
الطغيان والت�سلط التي �آل��ت �إليها ال�سلطة بعد ذلك
ما هي �إال نتاج فهم خاطئ �أو ال�ضعف الذي ت�شكل �أمام
مغريات ام��ت�لاك ال�سلطة التي تعني ام��ت�لاك �أجهزة
القهر وال�سيطرة من جانب ،وب�سط امل�ساواة والعدل
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر رمب���ا؛ ح��ي��ث حتقيق الأم���ن وال�����س�لام
ال��ذي ينادي به الدين وحتقيق التعاي�ش ال�سلمي بني
الأمم على اختالفها.
attifa.nasser@gmail.com
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العوملة :مركب العامل احلديث
عبد اهلل اجلهوري

ً
�شروطا وحدوداً من �أجل توفري
ب�سمع ٍة جيد ٍة يف �أروقة الثقافة ال َعربية والإ�سالمية ،وذلك العتباراتٍ عدة ،منها ما يتع َّلق بالدين الذي ي�ضع
ال حتظى العوملة ُ
بيئة ُمتمعية �آمنة للأفراد والأ�سر ،ومنها ما يتعلق بالعوملة نف�سها ،التي جلبت معها �صفات غري ُمببة كالفردانية و�إلغاء احلواجز واالنفتاح املُطلق.
لكنها رغم ذلك ا�ستطاعت فر�ض نف�سها على ال�ساحة العاملية متجاوزة كل الأنظمة الثقافية والدينية .ويبدو �أ َّن الأمر ال يقت�صر على املُ�سلمني فح�سب فقد
�سعى الق�سي�س الأمريكي دوغال�س براون يف مقالة له على �صفحات جملة الت�سامح بعنوان (القيم والأخالقيات املُ�شرتكة يف املجتمعات الإ�سالمية وامل�سيحية
يف ع�صر العوملة) �إىل البحث يف نظرة الأديان الإبراهيمية ال �سيما الإ�سالم وامل�سيحية باعتبارهما الأو�سع انت�شارا والأكرث قرباً �إىل العوملة وت�أثرياتها.
يف ُم�����س��ت��ه��ل م��ق��ال��ت��ه ���س��ع��ى دوغ�ل�ا����س ب�����راون �إىل ���س��رد
�إيجابيات العوملة وقد و�سمها «بالتطورات التي طر�أت على
عاملنا» مثل ظهور الأ�سواق احل��رة ،و�سهولة احل�صول على
منتوجات متنوعة ،و�آلية احل�صول على املعلومة وغريها
من ح�سنات العوملة الكثرية واملتنوعة ،وهو ما اعتربه الأ�صل
فيها ،لكن دوغال�س يرى �أن للعوملة نتائج ثانوية (�سلبيات)
مثل �إلغاء احل��دود ومتييع الهويات الوطنية واال�ستعمال
الزائد لأدوات التوا�صل .وهنا نقطة ُمهمة يجدر الإ�شارة
�إليها وه��ي �أنَّ الق�سي�س دوغ�لا���س ب���راون ال يتخذ موقفاً
�سلب ًيا من العوملة و�إمنا يقف على م�سافة معتدلة متكنه من
النظر �إىل الق�ضية من زوايا ُمتعددة تتيح له االطالع بعمق
على مو�ضوع املناق�شة .وقد ح��اول دوغال�س �أن يربط بني
ديانتني توحيديتني تعدان الأك�ثر انت�شا ًرا ،هما امل�سيحية
والإ�سالم باعتبارهما تواجهان التحديات نف�سها ،وقد وعد
مبحاولة تعريف العوملة.
القارئ ُ
وال يفوت دوغال�س التنويه �إىل �أنَّ بع�ضا مما جاءت به
العوملة موجود �سلفًا عند احل�ضارات القدمية ،مثل التبادل
التجاري ،واالرتباط العاملي ،وقد ذكر الكاتب بع�ض الأدلة
الأركيولوجية على وجود تبادل لل�سلع واملوا�شي يعود �إىل
� 6000سنة! وهنا ي�ستنتج الكاتب وجود العوملة منذ القدم
بيد �أن وتريتها ت�سارعت يف الع�شرين �سنة الأخ�ي�رة قبل
كتابته للمقال.
�إنَّ خطر العوملة الأكرب يتمثل يف ت�أثرياتها على الأ�سرة
وامل��ج��ت��م��ع ،ولإي�������ض���اح امل�����س���أل��ة ي�����س��ت�����ش��ه��د ال��ك��ات��ب ب��ع��امل
االج��ت��م��اع دون���ك���ان مت��ز ال���ذي ي���رى �أن «ال��ه��وي��ة ال��ف��ردي��ة
تنتج غال ًبا عن التفاعل الإن�ساين وجهاً لوجه من خالل
عك�س �صورة ال��ذات والعالقات مع الآخ��ري��ن ،وم��ن خالل
التَّخيل الذاتي للت�صورات املُجتمعية والتقييمات .ولي�س
هناك ما ُيكن �أن يعو�ض امل�شاركة يف نظام �أ���س��ري وا�سع
واملجتمع املحلي الأويل لت�شكيل ال��ه��وي��ة .ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ت�شكيل الهوية؛ فالأ�سر واملجتمعات تقوم ب��دور الإر���ش��اد،
وت�صحح ومتنع يف بع�ض الأحيان بع�ض �سلوكيات الأفراد».
بعد ه��ذا اال�ست�شهاد يت�ساءل ب��راون ،لقد ك��ان املعول على

ال��ن��ظ��ام الأ���س��ري واملجتمع امل��ح��ل��ي ،لكن ت���أث�يره الآن ب��د أ�
يتقل�ص بحدة ،حيث ب��د�أ ال�شباب يف تخ�صي�ص وقت �أكرث
للجلو�س خلف ال�شا�شات واال�ستمتاع ب�شبكات الإن�ترن��ت
وب��رام��ج ال��ت��ل��ف��از ،ف��م��ن ���س��ي��ق��وم م��ق��ام الأ����س���رة وامل��ج��ت��م��ع؟
�إن املجتمع انفلت خ���ارج ح���دود ال��زم��ان وامل��ك��ان بب�ساطة.
مت جت��اه��ل احل���دود ا ُ
�إذ َّ
جل��غ��راف��ي��ة واخل�صو�صية املحلية
والإقليمية كما َّ
مت القفز على الزمن و�أت���اح للفرد ُحرية
اختيار جمموعة التوا�صل التي توافقه هو ،فالفرد لي�س
ملز ًما بحدود جمتمعه و�أ�سرته وقوانينهما مما �أنتج ما
�أ���س��م��اه ومل��ان ب��ـ»ال��ف��ردان��ي��ة االجتماعية» فالفرد يعي�ش يف
ُمتمع خ��ارج و�سطه املحيط به بل يف جمتمع اختاره هو
بنف�سه .وعن ت�أثري التلفاز ي�ست�شهد الكاتب بدرا�سة عامل
االج��ت��م��اع مي�شيل تربر ح��ول ه��ذا امل��و���ض��وع �إذ الح��ظ �أنَّ :
«الت�أثري اجلوهري جلهاز التلفزيون على الثقافة ،يتمثل
يف الإدم�����ان ع��ل��ى م�����ش��اه��دة ال�برام��ج ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ،بغ�ض
النظر عن اجل��ودة ،وت�صبح ج��زءا من الروتني اليومي...
وجت��ع��ل �أف���راد الأ���س��رة ال يتوا�صلون م��ع بع�ضهم البع�ض
ب��ك�ثرة» لقد تفطن الكاتب �إىل ت���أث�ير التلفاز على امل��دى
البعيد حني ي�صبح جزءا من الروتني اليومي بغ�ض النظر
عن املحتوى ،وبالتايل ي�شغل حيزا من الوقت على ح�ساب
ال��ت��ف��اع��ل االج��ت��م��اع��ي احل���ي .وق��د �أث��ب��ت��ت ال��ت��ق��اري��ر �صحة
الفر�ضية ال�سابقة حيث «�أدى تزايد ن�سبة م�شاهدة التلفاز
وا���س��ت��ع��م��ال الإن�ت�رن���ت يف �أم��ري��ك��ا �إىل ت��راج��ع م��ل��ح��وظ يف
امل�شاركة الأمريكية يف املجتمع املحلي».
وب���ال���ع���ودة �إىل احل���دي���ث ع���ن امل�����ش�ترك ب�ي�ن امل�����س��ي��ح��ي��ة
والإ���س�لام واحت���اد نظرتي الديانتني �إىل الق�ضايا ،يذكر
الكاتب م�س�ألة �إث��ارة و�سائل االت�صال للخوف يف املجتمع
ب�سبب انت�شار الأخ��ب��ار ع��ن اجل��رائ��م وك��ذل��ك خ��وف بع�ض
ال���دول م��ن هيمنة ال��ق��وة امل�سيطرة «الأم��ري��ك��ي��ة» رغ��م �أن
اخل����وف ال ي��ت��ف��ق م���ع م���ب���ادئ ال��دي��ان��ت�ين ال��داع��ي��ت�ين �إىل
ال��ط��م���أن��ي��ن��ة وال��ث��ق��ة ب��اخل��ال��ق املُ���دب���ر .وه��ن��ا ي��ب��د�أ ال��ك��ات��ب
ب�����س��رد بع�ض ال��ن�����ص��و���ص امل��ق��د���س��ة ل���دى ك��ل م��ن املُ�سلمني
وامل�����س��ي��ح��ي�ين ،ومل �أ���س��ت��ط��ع �إىل الآن ال��رب��ط ب�ين طبيعة

ال��دي��ان��ت�ين ال��داع��ي��ت�ين �إىل الطم�أنينة ح�سب ق��ول��ه وب�ين
مو�ضوع املقالة.
وحت�����ت ع����ن����وان ف����رع����ي و����س���م���ه ال���ك���ات���ب ب���ال���ف���ردان���ي���ة
واال���س��ت��ه�لاك��ي��ة وت���أث�يره��م��ا يف امل��ج��ت��م��ع ،ن��اق�����ش الق�سي�س
خطورة اخل�ضوع لل�سوق واالجن���رار خلف ما نعته بت�أليه
فكرة �سوق االقت�صاد احل��ر ،ويبني الكاتب خطورة الأم��ر
على حياة الفرد واملجتمع معاً ،حيث ي�صبحان �ضحية بينما
الأ���ص��ل �أن يكون االقت�صاد �أداة يف �أيديهم .وينبه الكاتب
�إىل �أن العوملة يعدها الكثري من م�ؤيديها كقانون طبيعي
ال ك���إرث �إن�ساين؛ ل��ذا وج��ب التنبه و�إع��ادة م�سار الأخ�لاق
�إىل ال��واج��ه��ة ول��ن يت�أتى ه��ذا �إال بتكاتف �أب��ن��اء الديانات
الإب��راه��ي��م��ي��ة وال���دع���وة �إىل �إن�����ش��اء ن��ظ��ام �أخ�ل�اق���ي يحكم
ه��ذه الفو�ضى حيث «ميكن للقيم الإ�سالمية وامل�سيحية
امل�شرتكة ،التي مت الك�شف عنها من خ�لال االرت��ب��اط بني
ال��دي��ان��ت�ين� ،أن ت��ل��ع��ب دور التمحي�ص الأخ�ل�اق���ي وي��ك��ون
لها دور ت�صحيحي» .ويربر الكاتب �سبب اختياره للإ�سالم
وامل�سيحية ل��ل��ق��ي��ام ب��ه��ذا ال����دور ب���أن��ه��م��ا دي��ان��ت��ان عامليتان
فمحمد �صلى اهلل عليه و�سلم �أر�سل للنا�س كافة ،وكذلك
امل�سيحية ج��اءت من �أج��ل اجلميع فال تخت�صان بعرق وال
�إثنية وال قومية.
ويف ختام حديثه ،ورغم هجومه القا�سي ،ف�إنَّ الق�سي�س
ي��رى �أن العوملة ما زال��ت يف ط��ور النمو و�ست�صل �إىل �أبعد
ال��ق��رى يف املناطق النائية ،لكن ه��ذا ال يعني اال�ست�سالم
واخل�ضوع املُطلق لها ،بل يجب ت�صحيح امل�سار فالديانات
الإبراهيمية بحكم عامليتها وانفتاحها على العامل وقدرتها
ومتطلبات الع�صر ،م�ؤهلة لتقدمي
على ا�ستيعاب اجلديد ُ
منوذج �أكرث �إن�سانية يوفر دع ًما للعوملة .دعماً يجعل بني
الب�شر ي�ستفيدون م��ن ال��ع��ومل��ة دون تقدي�سها ،ويجعلهم
يقدمون تقييمات نقدية وي�شاركون بحيوية يف خلق نظام
عاملي ي�سهل االرتباط بني الأمم ويقر ب�ضرورة االرتباط
ب��الآخ��ري��ن يف جمتمع اب��ت��دائ��ي ينبني ع��ل��ى تن�شئة ودع��م
البيئة املحيطة بالفرد.
Abdullah-jahwari@hotmail.com
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القوم ّية العربية عند �ساطع احل�صري
هند احل�ضرم ّية

لع ّل فكرة القوم ّية العربية من �أبرز الأفكار التي راودت فكر العربي الذي يرى �أ ّنها قد تكون اخلال�ص من املعاناة التي ترزح حتتها ال�شعوب العربية ،وك�أنها
املر�سى الذي �سيعيد االعتبار للأمة العربية املنهوكة ،وقد كان من بني �أبرز م�ؤ�س�سي الفكر القومي العربي «�ساطع احل�صري» الذي تبنى فكرة الدعوة
للقومية العربية ،وقد قدّم عبد الإله بلقزيز -باحث وكاتب من املغرب -نقدا لأطروحات احل�صري مبجلة الت�سامح يف مقاله املعنون بـ «الأمة يف اخلطاب
القومي :نقد �أطروحات احل�صري».
تطرق عبدالإله �إىل ذلك االنتقال الذي �شهدته فكرة القومية
من عاطفة �ضد �سيا�سة العثمانيني يف العقد الثاين والثالث من
القرن الع�شرين �إىل �سيا�سة تبنتها النخب يف الوطن العربي
وكفكرة ل�شحذ عواطف العامة �ضد �سيا�سات امل�ستعمر الأجنبي،
بعد تق�سيم الدول العربية ،وقد كان الهدف من هذا هو توحيد
ال ّأم��ة التي مزقها االحتالل .ت�صعدت �شرارة هذه الفكرة بعد
ف�شل ال��ث��ورة العربية يف بناء كيان عربي قومي �ضد ال�سلطة
العثمانية ،وتعززت �أكرث بعد �إعالن معاهدة �سايك�س بيكو التي
ق�سمت امل�شرق العربي بني �إيطاليا وفرن�سا بالإ�ضافة �إىل �إعالن
وعد بلفور الذي اقت�ضى مبنح وطن قومي لليهود.
ه��ذا االنتقال يف فكرة العروبة القومية (م��ن اال�شتباك مع
الأتراك ،ثم اال�شتباك مع اال�ستعمار) مل يكن جمرد انتقال من
فرتة زمنية لأخرى ،ولكنه وكما ذكر عبدالإله خل�ص العرب من
فكرة و�ضع العروبة على املحك �أو مقابل الإ�سالم الذي مثلته
ال��راب��ط��ة العثمانية ،وب��ال��ت��ايل ف���إن مطلبهم مل يعد يتمثل يف
(االنف�صال) و�إمنا (التوحيد) ،ف�إذا اعتربوا �سابقا كانف�صاليني
يف نظر العثمانيني فقد �أ�صبحوا بعد فكرة القومية العربية
�أمام امل�ستعمرين «وحدويني».
وبعد ذلك �أ�صبحت فكرة القومية العربية �أيدلوجيا �سيا�سية
نتيجة للحراك ال�سيا�سي ال��ذي ب��د�أ يظهر يف امل�شرق العربي،
وق��د تبلورت نتيجة ل��ذل��ك احل���راك يف ف�ترة الع�شرينيات من
ال��ق��رن الع�شرين �أرب���ع �أك�بر �أي��دي��ول��وج��ي��ات �سيا�سية يف الوعي
العربي وهي (الوطنية ،القومية ،املارك�سية ،الإ�سالمية) ،كما
بد�أت احلركات ال�سيا�سية واحلزبية بالت�شكل.
لكن فكرة القومية العربية مل ت��ر َق لت�صبح «ر�ؤي��ة نظرية»
لدى الأجيال الأوىل على الأقل من املن�شغلني بالكتابة حولها،
وق��د و���ض��ح ع��ب��داالل��ه ذل��ك ب�سبب ت���أث��ر �أول��ئ��ك ال��ك��ت��اب بالفكر
القومي الغربي وحمدودية اطالعهم على ذلك الفكر حيث كان
له �أثر على التما�سك النظري فيما كتبوه ،ورمبا لأنّ �شاغلهم
كان �سيا�سيا ولي�س نظريا .لكن افتقار الفكر القومي العربي
�إىل الر�ؤية النظرية مل ي�صب الفكر بالق�صور والنق�ص فقط
ولكنه �أثر �أي�ضا على اجلانب ال�سيا�سي �إذ �أ�صاب العمل ال�سيا�سي
بالعمى!
واحل��دي��ث ه��ن��ا ح���ول « ت�شكيل ن��ظ��ري��ة ق��وم��ي��ة» ال يعني �أنّ
ال��ق��وم��ي��ة م�����س���أل��ة ع��ام��ة تنطبق ع��ل��ى ال��ظ��واه��ر ال��ق��وم��ي��ة ح��ول

ال���ع���امل .لأن ذل���ك غ�ي�ر مم��ك��ن ب�����س��ب��ب ت��ن��وع جت����ارب ال��ت��وح��ي��د
ال��ق��وم��ي� ،أي �أن ه��ن��اك نظريات قومية ولي�س نظرية واح��دة،
وب��ال��ت��ايل ن�ستطيع ال��ق��ول �إن ه��ن��اك ت��راك��م��ا ف��ك��ري��ا يف امل��ج��ال
ال�سيا�سي احلديث ،كان يتوقع من املن�شغلني بالكتابة حول هذا
الأمر �أن ي�ستفيدوا منه ومن وقائع التاريخ واحلا�ضر العربي.
وق���د ح���اول احل�����ص��ري ت��ك��وي��ن ن��ظ��ري��ة يف امل�����س���أل��ة ال��ق��وم��ي��ة،
م�ستفيدا من اطالعه على مدار�س الفكر ال�سيا�سي الأوروب��ي
(ال��ل��ي�برال��ي��ة ،اال���ش�تراك��ي��ة ،وال��ق��وم��ي��ة) وال���وق���وف ع��ل��ى �أه���م
العوامل التي لها يد يف تكوين الأمم.
ل��ذا ح��اول التعمق يف فكر املجتمعات ال��ت��ي ع��ان��ت م��ن وط���أة
التجزئة «يف حا�ضرها وم�ستقبلها مثل املجتمع العربي» ومثل
�إيطاليا و�أملانيا .ورغم �سعيه نحو ت�شكيل بناء نظري متما�سك
�إال �أن��ه كما ي��رى عبدالإله وق��ع يف اخ��ت��زال القومية باعتبارها
جمرد نظرية يف تكوين الأمة ،لذا مل تكن هناك م�ساحة للدولة
القومية �أو ديناميات التوحيد القومي -فالعالقة بني الدولة
والأمة عند احل�صري مثل العالقة بني ال�شجرة والثمرة ،وك�أن
الدولة جمرد ثمرة من ثمرات الأمة ،وال يتوقف وجود ال�شجرة
�إذا وجدت تلك الثمرة �أو مل توجد.
وميكن �أن نفهم نظرية احل�صري يف تكوين الأمة من خالل
ط��رح ال�����س���ؤال ال��ت��ايل :ه��ل ل�ل�أم��ة ع�لاق��ة ب��ال��عِ��رق وال��ن�����س��ب �أم
الدين؟ رمبا يرتادف مفهوم الأمة لدى البع�ض مبفهوم العِرق
�أو الأ���ص��ل ال��دم��وي امل�شرتك  -مثلما ك��ان يف م��راح��ل تاريخية
ب���أروب��ا � -أو ق��د ي��ك��ون مرتبطا مبعنى اجل��م��اع��ة الدينية مثل
« الأم���ة الإ���س�لام��ي��ة» ،ل��ك��ن ه���ذا ال�����س���ؤال لي�س ل��ه معنى ل��دى
احل�صري ،لأن��ه ب��ر�أي��ه يتجاهل العوامل احلقيقية التي تك ّون
الأمم ،فهو ي��رى �أن الأم��ة لي�س لها �أ�صل واح��د فقط « العِرق
مثال» ولي�س لعامل واح��د ال��دور الأ�سا�سي يف التكوين « مثل
الدين» وما من �أمة انحدرت من �أ�صل واحد ،فجميع الأمم هي
مت��ازج بني خمتلف الأجنا�س والأع���راق ،ولهذا ال ميكن القول
ب���أن الأم���ة ت��ق��وم على فر�ضية ال��ع��رق وال���دم والأ���ص��ل ال��واح��د.
وي�ؤكد �أن الدين قد يلعب دورا يف «توليد» الوحدة و�إن مل يكن
دائما ،لكن الرابطة الدينية وحدها ال تكفي لتكوين القومية.
وي��رى �أن اللغة والتاريخ هما �أه��م عاملني يف تكوين الأم��ة،
فاللغة هي روح الأمة وحياتها ،و�أن التمايز بني الأمم هو متايز
يف اللغات ،فاللغة مبثابة العمود الفقري للقومية وحمورها،

والتاريخ هو �شعور الأمة وذاكرتها .تفقد الأمة وجودها عندما
ت�ضيع لغتها وتندمج يف الأمة التي تفر�ض عليها ل�سانها ،كما
تفقد �شعورها �إذا فقدت تاريخها .ورغم �أهمية هذين العاملني
الب��د م��ن وج���ود ع��ام��ل االت�����ص��ال اجل��غ��رايف جنبا �إىل جنب مع
العاملني ال�سابقني.
ومثلما ا�ستبعد �أثر الأ�صل الواحد والدين يف تكوين الأمة
نظر ب�سلبية للعامل االقت�صادي وانتقد املارك�سيني الذين كانوا
ي���رون �أن القومية مرتبطة بال�سوق وال��ع��وام��ل االقت�صادية:
«�إن الأحا�سي�س الوطنية والقومية ال ترتبط باملنافع وامل�صالح
االق��ت�����ص��ادي��ة لأ ّن��ه��ا م��ن ال���ن���وازع وال��ع��واط��ف ال��ت��ي ت�سمو على
احل�سابات النفعية»؛ وذلك لأنّ امل�صالح متغرية وال ميكن �إقامة
قومية على املتغري و� ّإنا على الثابت .كما انتقد الفكر الفرن�سي
الذي يرى �أن القومية تتقرر بامل�شيئة والإرادة ،لأن كال منهما
يتغري والأخذ بهما ال يتوافق مع املنطق.
وق���د ت��ط��رق ع��ب��د الإل����ه ل��ب��ع�����ض امل�لاح��ظ��ات ال��ن��ق��دي��ة ح��ول
�أط��روح��ات احل�صري التي ي��رى �أن بها بع�ض التناق�ضات بني
املقدمات والنتائج �أحيانا ،ف�إذا كان اال�شرتاك يف اللغة من �أهم
عوامل تكوين الأمم ملاذا ال ميكن اعتبار الإجنليز والأمريكان
والأمم اال�سكندنافية �أم���ة واح���دة ،م���ادام امل�����ش�ترك بينهم هو
ال��ل��غ��ة؟ وك��ي��ف لأط��روح��ت��ه ال��ت��ي مت��اه��ي ب�ين الأم����ة وال��ل��غ��ة �أن
تف�سر ع��دم التنا�سب ب�ين خ��ري��ط��ة الأمم وخ��ري��ط��ة ال��ل��غ��ات يف
العامل�( ،أمم حت�سب بالع�شرات ،ولغات حت�سب ب��الآالف) .كما
�أن��ه ا�ستبعد دور الدين رغم �أن الدين الإ�سالمي مثال هو من
�ساهم يف حفظ اللغة العربية .كما �أن االت�صال اجلغرايف عند
احل�����ص��ري ق��د ي���رادف االت�����ص��ال ال�ب�ري ،رغ��م �أن ال��واق��ع يدلل
على قيام �أمم رغ��م وج��ود ح��وائ��ل مائية فيها ،كما ك��ان احل��ال
مع احل�ضارة اليونانية ومع ح�ضارة اليابان .وهو عندما دح�ض
ال��ع��ام��ل االق��ت�����ص��ادي يف ت��ك��وي��ن الأمم ب��اع��ت��ب��ار �أن الأحا�سي�س
الوطنية ال ترتبط باملنافع وامل�صالح املادية ،و�أن الأمة عاطفة
ت�سمو على احل�سابات النفعية ف���إن ت��ردي��د ه��ذا ال ي��ع��دو كونه
تفكري «غيبي ما ورائ��ي» �إذ كيف تختزل ظاهرة مثل القومية
�إىل جمرد �أحا�سي�س وعواطف!
و�أخريا � ّإن �أت�ساءل ما �إذا كنا بحاجة حقا �إىل قومية عربية
�أم ال ،ليرب�أ ج�سد الوطن العربي من الأمرا�ض التي حلت به،
وهل امل�ستقبل مرهون بتحققها؟
famouswritter@hotmail.com
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بني الأمة والدولة :اغرتاب ُمتبادل
ب�سام الكلباين

لطاملا كان مُ�صطلح الأمة العربية �أو الإ�سالمية م�صطلحاً يبعث الكثري من الت�سا�ؤالت� :أيُّ �أ ّم ٍة ُ
نحن؟ �أيُّ �أ ّمة �أكرث ات�ساعاً و�شمول ّية؟ لقد اعتدنا �أن نفهم من
الأمة �أ َّنها طائفة من ال َّنا�س ينتمون لبع�ضهم البع�ض ب�أهداف ور�ؤى مُ�شرتكة وم�صري واحد� ،أو نفهم منها من خالل اال�ستعمال القر�آين ال�سائد ب�أ َّن م�صطلح
الأمة هو جمموعة من الب�شر ينتمون لدين مُعني م�صداقاً لقوله تعاىل ( َو ِل ُك ِّل �أُ َّم ٍة َّر ُ�س ٌ
ول َف ِ�إ َذا َجا َء َر ُ�سو ُل ُه ْم ُق ِ�ض َي َب ْي َنهُم ِبا ْلق ِْ�س ِط َو ُه ْم َل ي ُْظلَ ُمو َن)
يذكر الباحث التون�سي حممد احلداد يف مقالته مبجلة الت�سامح بعنوان «الأمة والدولة يف الفكر الإ�سالمي مُقاربة مفهومية» ب�أ َّن الكلمة امل�ستعملة يف القر�آن
للداللة احل�صرية على االنتماء الديني هي «م ّلة» وامل�صطلح الذي ا�ستخدمه القر�آن للداللة على االنتماء االجتماعي هي مفردة �شعب كما جاء يف �سورة
احلجرات ( َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا)� ،أي �أ َّنه مع الإدراك التام للن�ص القر�آين بحقيقة النظام االجتماعي والقبلي للجزيرة العربية؛ � ّإل �أ َّن ذلك مل
مينع من القول ب�أن وجود ال�شعب �أو القبيلة لي�س �إال �إحالال للتعارف والتعاي�ش بني الأفراد ث َّم الأمم ثم احل�ضارات ،لذا فالأمة كم�صطلح ال تعني بال�ضرورة
املجموعات الدينية و�إمنا لها مفاهيم و�سياقات �أخرى ،فالطربي يف كتابه ال�شهري «تاريخ الأمم وامللوك» يظهر ا�ستخداماً غري م�ألوف للم�صطلح ،وهو الأمر
مع �أبو الفرج يف كتابه «املنتظم يف تاريخ الأمم».
وخري دليل على هذا القول �أي�ضاً �أن ال�شهر�ستاين
واب��ن حزم الأندل�سي مل ي�ستخدما م�صطلح الأم��ة يف
كتابيهما ال�شهريين :امللل والنحل ،والف�صل يف امللل
والأهواء والنحل؛ بل كان م�صطلح امللّة لديهما داللة
على االنتماءات الدينية.
مل ت��رد كلمة دول��ة (بفتح ال���دال) يف ال��ق��ر�آن ،بينما
(كي
وردت كلمة ُدول��ة (ب�ضم ال��دال) يف �سورة احل�شر ْ
ي ْ أَ
الغْ ِن َيا ِء مِ نك ُْم ) والتي ف�سرت على
َل َيكُو َن ُدو َل�� ًة َب ْ َ
�أال يقت�صر ت����داول امل���ال ع��ل��ى الأغ��ن��ي��اء فيحتكرونه،
فالو�ضع ال�سيا�سي قد و�صفه القر�آن مب�صطلح امل ُلك
كما جاء يف �سورة الن�ساء ( َفق َْد �آ َت ْينَا �آل �إِ ْب َراهِ يم ا ْل ِكتَاب
َو ْ ِ
َاه ْم ُم ْلكًا َعظِ ي ًما) والآية يف �سورة البقرة
ال ْك َمة َو�آ َت ْين ُ
( َوا َّت َب ُعوا َما َت ْتلُو َّ
ني َعلَى ُمل ِْك ُ�سلَ ْي َما َن) ،وعدد
ال�ش َياطِ ُ
من الآي��ات الأخ��رى التي ت�شري �إىل �أن م�صطلح امللك
يطلق على النقي�ضني ،ال�صالح وال��ط��ال��ح ،الفرعون
و�سليمان� ،إذن؛ فمن �أين �أتت مفردة (اخلالفة) عو�ضاً
عن امللك؟.
ا�ستخدمت كلمة خليفة �أو خالفة لأ َّول مرة بغر�ض
متييز م��ن خ��ل��ف ال��ن��ب��ي ُم��م��د ،و�إ����ش���ارة �إىل اخللفاء
الأرب��ع��ة ال��ذي��ن نزّههم ال�ضمني الإ���س�لام��ي ع��ن امللك
وجعلهم �أرف���ع م��ق��ام��اً ،بيد �أ َّن���ه يف احلقيقة ال توجد
�إ����ش���ارة يف ال���ق���ر�آن �إىل �أن اخل�لاف��ة �أرف���� ُع م��ق��ام��اً من
امل��ل��ك ،و�إمن����ا ال��ع��ك�����س ،ف��ق��د ن�سب �إىل �سليمان امل��ل��ك،
ون�سب �إىل داود اخلالفة م�صداقاً للآية ( َيا َدا ُوو ُد �إِ َنّا
ّا�س ب ْ
ي ال َن ِ
 الَ ْر ِ
َج َع ْلنَاكَ خَ لِي َفة ًِ ف ْ أ
ِال َِّق )
احك ُْم َب ْ َ
�ض َف ْ
ً
وامل�سلمون يدركون متاما �أنَّ عهد �سليمان �أرفع و�أف�ضل
من عهد داود و�أكرث عظمة.

ا���س��ت��ق��ر يف ال��ع�����ص��ر احل��دي��ث م��ف��ه��وم حم���دد للدولة
والأمة والعالقة بينهما ،فالدولة هي البنية الأ�سا�سية
ل�ل�أم��ة ،وال���دول���ة ت�����ض��م جم��م��وع��ة �أو جم��م��وع��ات من
الب�شر م�ستقرة يف م�ساحة جغرافية مع ّينة ،ومتلك
ال��دول��ة �شخ�صيتها املعنوية والقانونية وتنظم حياة
�أفرادها باعتبارها ال�سلطة وال�سيادة والقوة ،فالفارق
بني الدولة والأمة هو �أن الأوىل جهاز �أو م�ؤ�س�سة لها
�شخ�صية معنوية� ،أم��ا الثانية فهي جمموعات تربط
بينهما روابط معينة كاللغة �أو الدين �أو وحدة امل�صري
�أو االن��ت��م��اءات الإث��ن��ي��ة .وت��رت��ب على �أث���ر ذل��ك طم�س
وج����ود الأم����ة �أو ت��و���س��ي��ع م��ف��ه��وم��ه��ا ل��ي��ت��ج��اوز ال��دول��ة
القطرية �إىل ظ��ه��ور ك��ي��ان ج��دي��د ك��الأم��ة العربية �أو
الأم���ة الإ���س�لام��ي��ة ،وه��و م��ا نتج عنه توتر يف العالقة
ب�ين ال���دول���ة وق��وان��ي��ن��ه��ا وت�����ش��ري��ع��ات��ه��ا م��ن ج��ه��ة ،وم��ا
يفرت�ض �أن��ه م�صالح «الأم��ة» من جهة �أخ��رى ،بيد �أن
ال��ق��ان��ون ال���دويل ت�صدى لتلك الأزم���ة واع��ت��د ب�سيادة
ال��دول��ة وع��ل��و قانونها ف��وق ك��ل االع��ت��ب��ارات وال مينح
حق التدخل يف �ش�ؤون دولة ما � ّإل �إذا اعت ُِبتْ حكومة
الدولة حكومة غري �شرعية وال متثل الأمة املعنية وال
جت�سد �إرادت���ه���ا .بيد �أن الأزم���ة يف ال��واق��ع ال��ع��رب��ي مل
تنته عند هذا احلد ،فمع ا�ستقالل الدول العربية بعد
اال�ستعمار ،ون�شوء دويالت عديدة م�ستقلةّ � ،إل �أنها ما
زالت ت�صر على كونها �أمة واح��دة و�إن كانت ُمثلة يف
منظمة الأمم املتحدة بعدة دول متباينة يف امل�صالح
واملواقف يف �أحيان كثرية.
القر�آن ين�ص بت�أكيد االنق�سام بني الب�شر ال��ذي مل
يعد منه منا�ص ،ويقر ب�أنَّ الإ�صالح االجتماعي العام

مبقاومة هذا الو�ضع ولكنه يح�صل بجمع
لن يحدث ُ
كافة ال�شعوب والقبائل يف �أمة تعرتف بهذا االختالف،
ب��ي��د �أن ال���ت���ي���ارات الأ���ص��ول��ي��ة م�����ص�� ّرة ع��ل��ى �أن جتعل
وحدة الدولة نتيجة حتمية لوحدة الأم��ة ولهذا فقد
انق�سمت ه��ذه ال��ت��ي��ارات �إىل �صنفني� :صنف تقليدي
يرى ب�ضرورة ا�ستعادة نظام اخلالفة باعتباره ال�شكل
التاريخي املتج�سد لتلك ال��وح��دة ،و�صنف يقر بتعدد
اجلماعات الإ�سالمية بتعدد ال��دول التي تعمل فيها
على �أن تكون اجلماعة واح���دة وم��وح��دة يف ك��ل دول��ة،
وتقر كل واح��دة منها ب���أنَّ التعدد �ش�أن مرحلة م�ؤقتة
و�أن الهدف النهائي توحيد العامل الإ�سالمي �سيا�سيا
عندما تنت�شر الدعوة فيه وتنت�صر.
ل��ق��د م��� ّرت ���س��ن��وات ع��دي��دة ع��ل��ى حم���اوالت ال��ت��ي��ارات
الأ���ص��ول��ي��ة يف توحيد ال ّأم����ة حت��ت ال��دي��ن الإ���س�لام��ي،
وم���رت ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة �أي�����ض��اً ع��ل��ى حم���اوالت �أن��ط��وان
�سعادة ومي�شيل عفلق على توحيد ال�صف حتت اللواء
العربي ،و�إن كان ال بد من القول ب�أنَّ القومية العربية
�أي�ضاً وقعت يف م�أزق هي الأخرى يف الت�سلّق على ظهر
الأمة الإ�سالمية للعبور ،فلو لو يكن االنتماء الديني
ب��ه��ذه الأه��م��ي��ة؛ مل��ا خ��رج ���ص��دام ورف��اق��ه بخرب اعتناق
مي�شيل عفلق الإ����س�ل�ام ق��ب��ل م��وت��ه ،ت��ل��ك ال�شخ�صية
غيت ر�أيها
الأكادميية ذات التفكري املمنهج يقال �إنّها ّ
يف �أم���ر ج��وه��ري ك��ال��دي��ن يف ث���وانٍ فقط  -كما ي َّدعي
�صدام ورفاقه  -حينها �سنت�أكد �أنَّ �صدام ورفاقه كانوا
على � ٍ
إدراك ت��ام ب����أنَّ �إب��ع��اد �شبهة امل�سيحية ع��ن حزب
البعث وم�ؤ�س�سيه وع��ن القومية العربية �سيكون له
قبول �أكرث بكثري مما كان.
bassam.alkalbani@aiesec.net
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�صريورة احلداثة عرب التاريخ :بني ال�شرقي
-الغربي والأوروبي-الأمريكي

�أجمد �سعيد

يف هذه الآونة احلرجة من �صريورة العَامل ،وعلى هذا املُنعطف ال�ضيق جداً ،ي�أتي دور املُفكرين لت�أدية ما عليهم جتاه هذا العامل ،لي�س فقط بر�صد التغريات التي تطر�أ عليه
بت�سارع حمموم ،بل يجب عليهم ت�أطري هذه املجموعة من التغريات وحزمها ببع�ض الآيدولوجيات املُتماثلة واملُمار�سات املُ�ستحدثة �أو احلديثة والزج بها يف �إطار زمني مُعني،
ومن ث َّم عليهم ت�سمية هذه احلقبة با�سم تعاقبي معني ليت�سنى ملُتتبعي الت�أريخ �أن يبتلعوه ب�سال�سة .هذا ما يُ�شري �إليه الباحث ال�سوري ر�ضوان زيادة يف مقالته البحثية يف
جملة الت�سامح بعنوان :ت�صدع احلداثة :ال�صراع على العاملية ،والتي ير�صد فيها �أهم التغريات التي ت�سبق وتلي الفرتة الزمنية الفكرية التي ُت�سمى ا َ
حلداثة.
ال �شك يف �أنَّ احل��داث��ة ه��ي ن��ت��اج غ��رب��ي �صرف،
و�أنَّ ه���ذا ال��ن��ت��اج مل ُي��ول��د ف��ج���أة ب��ل ك���ان نتيجة
ال�تراك��م��ات املعرفية حل�����ض��ارات عرقية يف ال��ق��ارة
العجوز ،كاحل�ضارة اليونانية �أو الإغريقية ،مروراً
بع�صر الأنوار ومن ث َّم الثورات التي ح َّررت الفرد
الإن�ساين لتنتهي احل��داث��ة ب�أنَّها تلك املح�صالت
امل��ع��رف��ي��ة املُ��ك��ث��ف��ة م���ن ال��ع�����ص��ور ال��ق��دمي��ة وال��ت��ي
ا�صطبغت الآن ب�صبغة �إن�����س��ان��ي��ة� .أم���ا امل�صطلح
فبح�سب بيرت ب��روك��ر ف����إنَّ ا�ستخدام اللفظ كان
ح��دي��ث��اً ج���داً وحم�����ص��وراً يف احل��ق��ل الأدب����ي ،وك��ان
يعني اجلدة يف العمل الأدب��ي ،من حيث �إنَّ اجلدة
هنا مبعنى احلداثة التي كانت الأمر الذي ي�ضفي
�سمة الإبداع والر�ؤية اخلالقة.
�أما يف املفهوم ف�إنَّ العقالنية الت�صقت باحلداثة
الت�صاقاً وث��ي��ق��اً ،فكما ي��ق��ول دي��ك��ارت :العقالنية
هي �أ�سا�س املعرفة والفهم ،وهي احلد الفا�صل ما
ب�ين ع��امل الإل��ه��ي��ات ال��ق��دمي وع���امل التكنولوجيا
وال�صناعات احلديثة املتقدم ،وي�صر على ذلك الآن
تورين عند قراءته مل�شروع احلداثة ،وو�صوله �إىل
�أنَّ العقالنية هي اجلذور الأوىل للحداثة.
احل�����ض��ارات ���س��واء �أك��ان��ت م��ت��داخ��ل��ة �أم منفردة
لها خ�صائ�صها ال��ف��ري��دة ال��ت��ي متيزها ع��ن باقي
احل�ضارات الأخ��رى و�إذ يعتقد البع�ض �أن مفهوم
احل�ضارة قد تزعزع قلي ً
ال من الناحية التاريخية
ف�����إنَّ ذل���ك ي��ع��ود �إىل ال��ت��ن��اف�����س ال��ع��امل��ي للح�صول
ع��ل��ى ���ش��رع��ي��ة مم��ار���س��ة احل���داث���ة وع����دم �إب��ق��ائ��ه��ا
كخ�صو�صية ثقافية غربية .ويرى البع�ض الآخر
�أنَّ هذه القيم احل�ضارية التي تتمثل يف احلداثة
وم���ا ب��ع��ده��ا ال مت��ت ب�صلة ل��ل��وج��ود ال��ك��وين وه��ي
�إمنا �صريورة دينية غربية تنحدر من امل�سيحيني-
اليهود عندما ي�أتي امل�ؤمنون لتفنيد �آراء احلداثة

وما يليها ،وهذا ما ُيحيلنا �إىل �أنَّ الثقافة الغربية
وم�ساهمات عرب
بكل ما جرته معها من تطورات ُ
الزمن� ،سواء م�ساهمات �إن�سانية� ،أخالقية ،علمية
�أم دينية فهذا �أبعد من �أن يكون هنالك �أية �صلة
لهذه ال�صريورة الزمنية ب�أن تكون ثقافة كونية،
ول���ذل���ك ن���رى �أنَّ ال��ت�����ص��دع احل��ا���ص��ل يف ال��ث��ق��اف��ة
ال��غ��رب��ي��ة ي�����ش��ي ب��ذل��ك ب��ق��در ك ٍ
����اف ،وم���ا ه��و �أق���رب
للإدراك �أنَّه ال ُيوجد �إىل الآن ت�صور وا�ضح ملاهية
الثقافة الكونية.
ولتوما�س باتر�سون ر�أي �آخر يف ماهية احل�ضارة
و�صريورتها؛ �إذ ينطلق من اخرتاع كلمة احل�ضارة
و���ض��م��ن��ي��ة امل��ع��ن��ى لكلمة احل�����ض��ارة ،وب���أن��ه��ا كلمة
تف�ضي بنا �إىل وج��ود فريقني �أح��ده��م��ا ُمتح�ضر
وم��ت��ق��دم والآخ����ر م�����س��ح��وق ودوين ،ي��ح��م��ل �صفة
ُ
الرجعية .وت�أتي هذه الرمزية على داللة تاريخية
لل�شعوب ال��غ��رب��ي��ة� ،إذ �إنَّ اال���س��ت��ن��اد ع��ل��ى ال��ت��اري��خ
ق��د ي��دل��ن��ا ع��ل��ى ح���دث مف�صلي زم��ن��ي وه��ن��اك قد
حتدث التغريات اجلذرية ،كعام  ،1492الذي �أرجح
امل�����س��ل��م�ين ب�ي�ن ك��ف��ت�ين��� ،س��ق��وط الأن���دل�������س ،وف��ت��ح
الق�سطنطينية مما يجعلنا نر�صد التغريات التي
ح��دث��ت بعد ذل���ك ،م��ن ت��راج��ع امل ُ�سلمني وت�ضخم
املركزية الأوروبية والأنا الغربية.
ويرى ديكارت �أنَّ مفهوم التنظيم االجتماعي هو
من خلق مفهوم الدولة ،ل ُي�سلمها �شرعية تنظيم
�أم���ور امل ُجتمع ،وتتابع الأم���ر لي�أتي رو���س��و بفكرة
العقد االجتماعي ،و�أن ال�شعوب تتوق للرجوع �إىل
حالتها الأ�صلية لوال �أنَّ احلكومات هي التي ت�شكل
الثريموميرت امل�سيطر على ات���زان ه��ذه ال�شعوب
وب��ق��ائ��ه��ا ع��ل��ى حالتها املُ��ت��ق��دم��ة .وجن��د �أن لدينا
نتيجة منطقية ل��ذل��ك؛ �إذ �إنّ املجتمع الأوروب���ي
ح�صل على تنظيم اجتماعي يفوق مبرات عديدة

م��ن جميع ال��ن��واح��ي التنظيم االج��ت��م��اع��ي ال��ذي
ح�����ص��ل ع��ل��ي��ه ال�����ش��رق ،ول���ذل���ك ن���رى �أنَّ املجتمع
الأوروبي يزيل الأ�سقف واحلدود التي تقف عر�ضة
لتقدمه.
قد جند �أنَّ هنالك �صراعني �أ�سا�سني ي�شهدهما
ال��ع��امل م��ن ف�ت�رة زم��ن��ي��ة �سحيقة ،وه��م��ا ���ص��راع
غ��رب��ي���-ش��رق��ي و����ص���راع �أوروب����ي�-أم����ري����ك����ي ويف
الأخ���ي��ر ت��ت��ب�ين ل��ل��ع��امل ب��ع�����ض ال���ف���ج���وات ال��ت��ي
خلقها االك��ت�����ش��اف ال��ك��ب�ير ل�ل�أم��ري��ك��ت�ين ،ون��رى
ذل��ك وا���ض��ح��اً ح��ت��ى يف �أم���ور ال��ت���أي��ي��د وامل��ع��ار���ض��ة
لأب�سط احلقوق والقرارات ،مثل التعار�ض الذي
ح�صل بني رف�ض الأوروب���ي احل��رب على العراق
وت�أييده من قبل الأمريكي ،وهنا ن��رى �أن��ه بعد
ه��ذا ال��ت��ط��ور ال��زم��ن��ي ،ق��د ه���د�أت وط����أة التدخل
واال���س��ت��ع��م��ار الأوروب�������ي وان��ت��ق��ل��ت ال���ع���دوى �إىل
�أمريكا ،فحكومات �أوروبا تن�شد ال�سالم الآن �أكرث
مما م�ضى� ،أما اجلموح الأمريكي فهو يبحث عن
اقت�صاديات جديدة على ح�سب الآخرين ب�صفته
القوة العظمى يف العامل.
ي���ق���ال ق���دمي���اً �إنَّ ال��ن�����ص��ي��ح��ة ال���وح���ي���دة ال��ت��ي
ق��د ي�ستمع امل���رء �إل��ي��ه��ا ه��ي ال��ت��ج��رب��ة ،ون���رى �أن
الأمريكان قد بد�أوا برف�ض الن�صيحة من الغري
واال���س��ت��م��اع لتجاربهم والتعلم منها وتفنيدها،
ولكن هل يدوم هذا ال�صراع الأوروبي�-أمريكي؟
هل ت�ستطيع �أوروبا وهي القارة العجوز تروي�ض
�أمريكا وكبح جماحها وال�سيطرة عليها؟ �إذ �إنّ
هنالك مناو�شات وحوارات عديدة بني القارتني،
كما يقول وزير اخلارجية الأ�سبق الفرن�سي �أوبري
فيدرين« :نحن الغربيني نن�سى دائ�� ًم��ا ما�ضينا
الأ���س��ود ع�بر قليل م��ن ال��ن��دم وك��ث�ير م��ن فقدان
الذاكرة».
amjdsaeed01@outlook.com
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غاية الإ�سالم من م�شروعية الفرائ�ض
داود الهطايل

ناف جلدواها .من مقال (فرو�ض العني
ت�سا�ؤل يخطر على ذهن املُ�سلم املُط ِّبق لفرائ�ض الإ�سالم املُعتقد بجدواها ال�ساعي لرقي احل�ضارة ورفعتها ،و�آخر جاحد بها ٍ
والكفاية :ر�ؤية جديدة حول الفرائ�ض يف الإ�سالم وعالقتها بامل�صالح احل�ضارية) للكاتب :وهبة الزحيلي يف جملة الت�سامح ن�ستخل�ص �أهم الأُ�س�س التي بها بنى مقاله
و�أثر تلك الفرائ�ض على بناء الفرد واملجتمع واحل�ضارة على حدٍ �سواء.
وحد اجلماعات ،حيث ربط الإ�سالم منهجه ً
ربطا وثيقاً ال مثيل له يف ال�شرائع ال�سماوية والو�ضعية الأخرى،
ليبِط ال�شتات و ُي ِّ
جاء الإ�سال ُم ل ُيكمل الفرد باملُجتمعَ ،
من هذا الهدف ال�سامق العايل ت�أتي الغاية الأ�سا�سية من م�شروعية الفرائ�ض ،حيث �إ َّن احلقوق الواجبة على املكلف على �ضربني :حقوق اهلل (العبادات ب�شتى �أنواعها)
وحقوق الآدميني( حقوق املعامالت واملعا�شرات) وهذان احلقان ينق�سمان لق�سمني� :أحدهما حقوق حمدودة �شر ًعا والآخر غري حمدودة �شر ًعا ،املحدودة �شر ًعا
الالزمة لذمة املكلف �أي �أ َّنه واجب يف ذمته ال مفر منه مبقداره املطلوب به ،واحلقوق غري املحدودة �شرعاً الزمة ومطلوبة غري �أ َّنها ال ترتتب يف ذمته؛ فهو منوط
باالختيار والرغبة والدافعية بح�سب الهدف.
فر�ض العني :هو املطلب ال��ذي طلب ال�شرع القيام به وال
يجزي قيام مُكلف به عن مكلف �آخ��ر ،كمثل ال�صالة والزكاة
وال�����ص��وم� ،أي ي��ل��زم ك��ل مكلف �أن ي���أت��ي ب��ه وال ي�س ُقط بفعل
البع�ض دون البع�ض الآخر ،وهدفه بناء الفرد بنا ًء قوياً لكي
يكتمل بناء الأمة به� ،أما فر�ض الكفاية فهو ما طالب ال�شرع
به دون �أن يكون �شام ً
ال لكل املُكلفني �أي �أنه يقوم به البع�ض
وي�����س��ق��ط ع��ن الآخ���ري���ن ،م��ث��ل ال�����ص��ن��اع��ة وال���زراع���ة وال��ف��ل��ك
والطب والإف��ت��اء و�صالة اجل��ن��ازة ومثل ذل��ك ،بهدف حتقيق
امل�صالح العامة دون تعميم الأمر لكل املُكلفني ،وهذا الأخري
ي�صبح فر�ض عني �إذا حتتم �إتيانه من قبل �شخ�ص واحد �أي
�أ َّن��ه الوحيد ال��ذي ي�ستطيع �أن يقوم ب��ه .حكمة فر�ض العني
والكفاية بالغة عميقة تدلنا على عمق الت�شريع الإ�سالمي.
الإ����س�ل�ام دي���ن ه��دف��ه ب��ن��اء ال��ف��رد ل��ك��ي يكتمل ب��ن��اء الأم���ة
والدولة واملُجتمع والأ�سرة ،فلم يبق ميدان من ميادين حياة
الفرد �إال �سلط ال�ضوء عليه و�أن��ار له �سبل النجاح والفالح،
ففي زم��رة ال��ع��ب��ادات جن��د ال�صالة وال�صيام وال��زك��اة واحل��ج
ع��ب��ادات اجتماعية تغر�س الرابطة الأخ��وي��ة لتخل�ص الفرد
واملجتمع م��ن �أم��را���ض ُم��زم��ن��ة �إذا �أت���ت عليهم تف�شى فيهم
ال�صياُم َكما
الف�ساد ،قال تعاىل َيا �أَ ُّيها ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا ُكت َِب َعلَ ْي ُك ُم ِّ
ُكت َِب َعلَى ا َّلذِ ينَ مِ نْ َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقون فال�صيام ُيربي الفرد
على القيم الإ�سالمية و ُي��ذك��ره ب��ت���أ ُّوه��ات املُحتاجني وت�ض َّور
اجلوعى امل�ساكني يف ربوع الكون ،والزكاة توجد مبد�أ ال َّتعاون
وال��ت��ك��ات��ف االج��ت��م��اع��ي ب�ين امل��و���س��ر وامل��ع�����س��ر ،واحل���ج م���ؤمت��ر
ال��ت�لاق��ي وال��ت���آل��ف وال��ت���آخ��ي ب�ين املُ�سلمني م��ن �شتى البقاع
حيث ق��ال ت��ع��اىلِ :ل َي ْ�ش َهدُوا مَ��ن��افِ�� َع َل��هُ�� ْم يف الدنيا والآخ���رة،
والأمر مثله يف بقية العبادات واملعامالت واملعا�شرات .كذلك
الت�شريعات الإ�سالمية مثل الأحكام والقيود مُتعلقة بهدف
م�����ش�ترك وه���و ب��ن��اء ال��ف��رد والأم����ة ،وم���ن �أم��ث��ل��ة ذل���ك وج��وب
ال��ع��ل��م مل��ح��و اجل��ه��ل والأم���ي���ة ،فتنق�سم ال��ع��ل��وم ل��ف��ر���ض عني

وفر�ض كفاية .العلوم التي لي�ست ب�شرعية تنق�سم لق�سمني
علوم حممودة وه��ي (فر�ض كفاية) كل علم ال ي�ستغنى عنه
لق�ضاء املُ��ع��ام�لات كالطب واحل�����س��اب وال�صناعة واخلياطة،
والتعمق فيها ف�ضيلة ال فري�ضة ،و�أم���ا امل��ذم��وم تعلمه علم
احل�سر والطل�سمات والتلبي�سات .والعلوم ال�شرعية املحمودة
تنق�سم لأربعة �أق�سام ،الأ َّول العلم بالأ�صول كم�صادر الت�شريع
الأرب���ع���ة ،وال��ث��اين ال��ع��ل��م ب��ال��ف��روع �أي م��ا ف��ه��م م��ن الأ���ص��ول،
والثالث العلم باملُقدمات كالعلم باللغة العربية والنحو(علم
الآلة) ،والرابع العلم باملُتممات علوم القر�آن وال�سنة كرجال
احل���دي���ث و�أح������وال ال������رواة ،والإ�����س��ل�ام َّ
رغ����ب يف ط��ل��ب ال��ع��ل��م
وحت�صيله حيث قال الر�سول� -صلى اهلل عليه و�سلم( -طلب
العلم فري�ضة على كل مُ�سلم) وهذه مفاخرة اجتماعية لطلب
العلم واملُق�صر فيها يوجب لنف�سه التعزير.
وامل�����ص��ال��ح ال��ع��ام��ة واج���ب���ة يف دائ����رة ال��ف��ق��ه ال���ع���ام وجم���ال
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�����س��ل��م ،ل��ك��ون احل����رب ����ض���رورة ع�لاج��ي��ة ل��رد
ال��ع��دوان و�إرج���اع ال�سالم والأم���ان ،واحل��ف��اظ على املُقد�سات
واحلرمات ،لكن البد من االلتزام مببادئ الإ�سالم من رحمة
وت��ق��وى و���س��م��اح��ة وع��ف��و ،ف��احل��رب ال جت��ر املُ�سلمني ب��الأخ��ذ
مببد�أ املعاملة باملثل والإخ�لال مببادئ الإ���س�لام دي��ن ال�سلم
وال�����س�لام ،ون�لاح��ظ م��ن الو�صايا الع�شر امل��ع��روف��ة لأب��ي بكر
تطبيقًا ملبد�أ الإ�سالم.
متطلبات احل�ضارة متجددة بح�سب املكان والزمان ،لهذا
تتحقق النه�ضة للأمة وال��ب�لاد ،فالإ�سالم مينح الفرد قوة
ي�ستطيع بها �إكمال نه�ضة الأم��ة �إذا �سيطر على تلك القوة
فمن خاللها ي�ستطيع حتريك الأع��م��ال وتخطيط امل�شاريع
وتنفيذها .وقد ذكر الكاتب جمموعة من الأهداف التي يراها
مهمة يف تكوين دوافع لبناء الأمة ولرفعتها وعلو �ش�أنها:
امل��ح��ا���س��ب��ة :م��غ��زاه��ا ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ع��ور ب��امل�����س���ؤول��ي��ة ال��ع��ام��ة
واخلا�صة عن العمل ،من خاللها يتذكر الفرد �أ َّن��ه موقوف

وم�ساءل عن عمله يو ًما من الأيام وال تزول قدمه حتى ي�س�أل
عن خم�سة �أ�شياء كما جاء يف احلديث ،هذا ال�شعور يغر�س
ومعاقبة لنف�سه عند
يف نف�س الفرد مراقبة دائمة لأعمالهُ ،
تق�صريها ،ف��ع��ق��اب ال��دن��ي��ا �أه���ون م��ن ع��ق��اب الآخ����رة ،لأج��ل
ه��ذا ينبغي �أن تكون للفرد �ساعة ُيحا�سب النف�س فيها عن
امل�س�ؤولية التي كلف بها.
ت��ق��دمي امل�����ص��ال��ح :وج����وب ت��ق��دمي امل�����ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة على
امل�����ص��ل��ح��ة اخل��ا���ص��ة لأ َّن يف امل�����ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة ف���ائ���دة �أك�ب�ر
ل��ل�� ُم��ج��ت��م��ع ،وال��ق��اع��دة ال��ف��ق��ه��ي��ة ت��ع��زز ه���ذا امل���ب���د�أ( يتحمل
ال�ضرر اخلا�ص لدفع �ضرر عام).
الرتغيب :الإ���س�لام مل يلزم �أف���راده يف الواجبات العامة
ب�أمر �صارم؛ بل �إن��ه رغبهم وح�ضهم عليه ،لكي يكون فعل
اخلري ناب ًعا من نف�س الفرد ال فر�ضاً عليه.
الإح�����س��ان �إىل الآخ��ري��ن مرتبة عالية رف��ي��ع��ة ،ي��دل على
علوها قوله تعاىل :ه َْل َجزا ُء الإِ ْح�سان �إِال الإِ ْح�سان ،مرتبة
زائدة عن احلق والعدل دالة على الإخال�ص ال�صادق.
اال�ستقامة هي ال�سري يف طريق اهلل التي ر�سمها لعباده
ا�س َت ِق ْم َكما ُ�أمِ �� ْرتَ فمن �أعظم الكرامة
دون �أدن��ى انحراف َف ْ
لزوم اال�ستقامة.
اخل�ل�ا����ص���ة� :إ َّن الإ�����س��ل�ام احل��ن��ي��ف ب��ف��رائ�����ض��ه ال��ع��ي��ن��ي��ة
وال��ك��ف��ائ��ي��ة و�أح��ك��ام��ه م��ن (ع��ب��ادات وم��ع��ام�لات وم��ع��ا���ش��رات
و�أخ�لاق��ي��ات) �أ�س�س لبناء �أم��ة �شاخمة املجد عالية الرفعة
والكرامة ت�صون �أف��راده��ا وحتفظ جمتمعها وتنمي نف�سها
و�صنعها ،فالنزعة اجلماعية هي غاية
وت�ستهلك من �إنتاجها ُ
الإ�سالم يف ت�شريعاته وهي ُمقدمة على النزعة الفردية التي
تبني الفرد فيكون فردًا �صا ً
حلا ل ُيحقق الغاية الكربى وهي
بناء الأمة.
hattalisqu@gmail.com
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التح�ضر يف ميزان ال�ضروريات املقا�صدية ال�شرعية
وال�ضروريات احل�ضارية

�أم كلثوم الفار�سية

ن�ستخدم م�صطلح التح�ضر بكرثة وب�أ�شكال خمتلفة خالل حياتنا اليومية ،فنقول هذا جمتمع متح�ضر ،وهذا �شاب متح�ضر ،وغريها من اجلمل الكثرية،
فالتح�ضر «هو كل ما مييز �أمة عن �أمة �أخرى ،من حيث العادات والتقاليد� ،أ�سلوب املعي�شة وامللب�س ،والتم�سك بالقيم والأخالق» والتح�ضر يحمل يف اللغة
معاين اال�ستقرار والرفاه وهذا ما اختاره العامل ابن خلدون يف تو�صيفه للتح�ضر على �أنه»:منط من احلياة امل�ستقرة ين�شئ القرى والأم�صار وي�ضفي
على حياة �أ�صحابه فنونا منتظمة من العي�ش والعمل واالجتماع والعلم وال�صناعة »...من هنا ندرك بان احل�ضارة مفهوم و�صفي ولي�س قيميا :مبعنى �أن
احل�ضارة منط حياة ال يحمل يف م�ضمونه �أي معنى للخري �أو ال�شر :مبعنى �آخر احل�ضارة حالة اجتماعية فقط ..و� ّإن اعتبار احل�ضارة مفهو ًما قيم ًيا يرتتب
عليه كثري من املحاذير يف �إدخال بع�ض احل�ضارات القائمة �إىل قائمة �أهل اخلري.
وج��دي��ر بالذكر �أ ّن التح�ضر ال ين�ش�أ �إال بعوامل فاعلة يرجع
بع�ضها �إىل الإن�����س��ان ذات���ه وبع�ضها �إىل ال��ب��ي��ئ��ة الطبيعية التي
يعي�شها الإن�سان .وقد ح�صرها مالك بن نبي رحمه اهلل يف �أربعة
عوامل :الأفكار (ب�صورة عامة) والإن�سان والرتاب والزمن .و�أول
ه��ذه ال�شروط هي الفكرة� :أي �أن قوما ما ي�ؤمنون بفكرة واح��دة
ثم ينطلقون لتطبيقها يف الواقع بحما�س يوازي قوة �إميانهم بها.
ومم����ا ال ���ش��ك ف��ي��ه �أن �أ����س���ا����س احل�������ض���ارات �أ���ص��ول��ه��ا ال��ف��ك��ري��ة
والأخ�لاق��ي��ة ال��ت��ي ق��ام��ت عليها ح��ي��ث �أن ك��ل ح�����ض��ارة ت�صطبغ يف
منهجها كله ،ويف �إنتاجها جميعه بلون الفكرة التي منها ن�شو�ؤها
وت��ط��وره��ا ،ح��ت��ى ي��ت��ك��ون م��ن ذل��ك يف ك��ل ح�����ض��ارة ف��ق��ه خ��ا���ص بها،
يتمثل يف منطق داخلي تقام عليه بنيتها ،وتتحكم به �سريورتها،
ان���ف���ع���ا ًال ب��ال��ف��ك��رة ال���ت���ي ن�����ش���أت م��ن��ه��ا .و�أن امل��ن��ط��ق ال����ذي يحكم
احل�ضارات ،يختلف من ح�ضارة �إىل �أخرى ،تبعاً الختالف الأفكار
ال��ت��ي �أن�����ش���أت ً
ك�ل�ا م��ن��ه��ا ،وب��ال��ت��ايل ت��ب��ع��اً �أي�����ض��ا للخلفية الفكرية
والعقدية والأخالقية .ومن ذلك كان متايز احل�ضارات وتنوعها
عرب التاريخ وبذلك ا�ستحقت احل�ضارة الإ�سالمية �أن تكون جديرة
بلقب احل�ضارة النورانية لأنها �أ�شعت بنورها ال�سماوي ال�صايف على
كل احل�ضارات وبف�ضلها ا�ستطاعت احل�ضارة الغربية �أن تخرج �إىل
النور بعد �أن �أخذت ببقايا احل�ضارة الإ�سالمية فقامت عليها.
وب��ن��اء على ه��ذه املقدمة �سنتناول يف ه��ذا امل��ق��ام مقاال للباحث
التون�سي نور الدين اخلادمي يف جملة الت�سامح حول فقه التح�ضر
من منظور مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية والذي يهدف من خالله
�إىل دعم التوجه الرامي �إىل �إحياء الدور احل�ضاري للإ�سالم بر�ؤية
فقهية جديدة ،ح��اول فيه �أن يقدم حتديدات هي الأك�ثر و�ضوحاً
ومتا�سكاً ملفهوم (فقه التح�ضر) بحيث يعطي هذا املفهوم �إمكانية
التقبل العلمي واملو�ضوعي� ،أو على �أقل تقدير �إخ��راج هذا املفهوم
مم��ا مي��ك��ن �أن يحيط ب��ه م��ن �ضبابية وغ��م��و���ض ،وي�����ض��ع ل��ه ح��داً
منطقياً ،على الأقل ليربر لنف�سه ا�ستعماله بقناعة وو�ضوح.
حيث ا�ستهل الكاتب مقاله ،بتو�صيف املفاهيم اخلا�صة بفقه
التح�ضر وم��ق��ا���ص��د ال�����ش��ري��ع��ة ،وذل���ك ل��ت��ق��دمي ر�ؤي����ة ع��ام��ة لفقه
التح�ضر ،ان��ط�لاق��ا م��ن ك��ون��ه فعال ح�ضاريا �إ���س�لام��ي��ا معا�صرا،

مبنيا على مرجعية مقا�صد ال�شريعة ،حيث �إن من املعلوم �أن الفعل
احل�����ض��اري ،ه��و الإن��ت��اج امل���ادي وال��روح��ي ،وحتقيق النفع وتقرير
ال��ع��ب��ادة وال��ع��م��ارة يف م�ستقر الأر����ض� ،أمّ���ا مقا�صد ال�شريعة فهي
ق��واع��ده��ا العامة وغاياتها املن�شودة بو�سائلها امل�شروعة ،و�إ�سناد
ال��ف��ع��ل احل�����ض��اري مل��ق��ا���ص��د ال�����ش��ري��ع��ة تفعيال ل��ل��غ��اي��ات ال�شرعية،
بتفعيل و�سائلها املو�صلة �إل��ي��ه��ا مفرداتها امل��ك��ون��ة ل��ه��ا ،على نحو
ال�ضروريات واحل��اج��ات والتح�سينات يف جم��ال احلياتني -الدنيا
والآخ������رة -وج��ل�� ًب��ا ل��ل�����س��ع��ادت�ين ��� -س��ع��ادة ال��دن��ي��ا و���س��ع��ادة الآخ����رة
 وك��ذل��ك على م�ستوى م��راع��اة م���آالت الفعل احل�����ض��اري ،وم��دىحتقيق مقدار امل�صلحة جلبًا ،واملف�سدة دفعًا ،ومراتب ذلك و�آثاره
على الفرد واملجتمع.
ّ
و ُي�����ش�� ّك��ل ه���ذا ال��ف��ق��ه (ف��ق��ه ال��ت��ح�����ض��ر) �أح���د امل��ط��ال��ب امل��ل��حّ ��ة يف
الع�صر احلا�ضر ،معرفيا ومنهجيا وتاريخيا و�إن�سانيا ،مبا يحقق
التخ�ص�ص والتنوع والإ�ضافة والإب���داع والوعي ب��ال�� ّذات وبالآخر،
ور�سم م�سار من اال ّتفاق �أو الوفاق والتعاي�ش والت�سامح والتثاقف،
وفق �أر�ضيّة معرفيّة وح�ضاريّة م�شرتكة حمدّدة املعامل وال�ضوابط
والآليّات.
ّ
التح�ضر ه��و قمّة التمدّن �أو قمّة العمران،
ث�� ّم �إ ّن ال��ق��ول ب���أ ّن
�أو انتقال �إىل الكماليّات وال�ترف والتح�سينات ،يُفهم منه تقرير
ّ
التح�ضر؛ �إذ ال
ك��ون ال�����ض��رور ّي��ات مطلبا اب��ت��دائ�� ّي��ا �أ ّول�� ّي��ا لعمليّة
يُ�صار �إىل طور الكماليّات والتح�سينات �إ ّال بعد حتقيق ال�ضروريّات
والأ�سا�سيّات ،فال يُعقل �أن ي��زاول امل��رء متاعا تكميليّا وه��و مهدّد
يف حياته �أو �إحدى �ضروريّاته الالزمة .فالوعي املتب�صر باملقا�صد
�سبيل للبناء احل�ضاري ،وف ًقا للإمكانات ومراعا ًة للزمن واتباعا
ملقاربات ذلك.
ومم���ا جت���در الإ����ش���ارة �إل��ي��ه �أ ّن ه��ن��اك ت��واف��ق��ا �إىل ح��� ّد ك��ب�ير بني
م�ضمون ال�ضروريّات املقا�صديّة ال�شرعية وال�ضروريّات احل�ضاريّة
فيما يتعلق بالتح�ضر ،و�إن كان الأ�سلوب التعبريي يختلف �أحيانا
كثرية .ومما ي�ؤكد ذلك وجود عبارة ال�ضرورات التي يذكرها املف ّكر
ّ
التدخل
ال��ف��رن�����س��ي(ج��ورج با�ستيد) عند تعريفه للح�ضارة ب���أ ّن��ه��ا
الإن�ساين الإي��ج��اب��ي ،ملواجهة ���ض��رورات الطبيعة ،جتاوبا مع �إرادة

التم ّرد يف الإن�����س��ان ،وحتقيقا ملزيد م��ن الي�سر يف �إر���ض��اء حاجاته،
ولإن��ق��ا���ص العناء الب�شري .ويقابل ه��ذا ال��ق��ول م��ا ج��اء ع��ن الإم��ام
ال�شاطبي ق��ول��ه( :تكاليف ال�شريعة ت��رج��ع �إىل حفظ مقا�صدها
يف اخل��ل��ق) .وه��ذه املقا�صد ال تعدو ثالثة �أق�����س��ام :الأول �أن تكون
�ضروريّة والثاين �أن تكون حاجيّة والثالث �أن تكون حت�سينيّة( .ف�أمّا
ال�ضروريّة) فمعناها �أ ّنها الب ّد منها يف قيام م�صالح الدين والدنيا،
بحيث �إذا فقدت مل َ ْ
ت ِر م�صالح الدنيا على ا�ستقامة؛ بل على ف�ساد
وت��ه��ارج وف���وت ح��ي��اة .ويف الآخ���رة ف��وت ال��ن��ج��اة وال��ن��ع��ي��م ،وال��رج��وع
ب��اخل�����س��ران امل��ب�ين .وع��ل��ى �أي ح���ال ،ف�����إنّ ال�����ض��روريّ��ات امل��ق��ا���ص��د ّي��ة
اخلم�س �أو ما يعرف بال�ضروريّات اخلم�س� ،أو بالكليّات اخلم�س،
وهي :حفظ الدّين ،والنف�س ،والعقل ،والن�سل ،واملال ،تكون �شاملة
لك ّل �ش�ؤون احلياة� ،سواء بالإبقاء على عددها وترتيبها املعروف -مع
�إمكانيّة التف�صيل والتفريع والتو�سيع ،بح�سب بع�ض االعتبارات
العلميّة واملنهجيّة والواقعيّة� -أو بزيادة بع�ض الكليّات وتغيري العدد
املعروف .وهذا ك ّله رهني ببع�ض املنطلقات واحليثيّات ا ّلتي ي ّتخذها
الباحثون والناظرون يف حتديد ما يريدون و�ضبط ما يطلبون.
�أظ���ن غالبا وراج��ح��ا �أن �إح��ال��ة التح�ضر -مب�ضمونه املتكامل
وب���أ���ش��ك��ال��ه امل��ت��ن��وع��ة وب���أب��ع��اده امل��خ��ت��ل��ف��ة -ع��ل��ى امل��ن��ظ��ور املقا�صدي
الإ�سالمي ال�ضروري� ،سيحقق اخلري الكثري على م�ستوى االلتقاء
على تعزيز امل�شرتك الإن�ساين يف جم��االت الإن��ت��اج املعريف وامل��ادي
والروحي والبيئي ،وغري ذلك.
ودرا�سة فعل التح�ضر من منظور املقا�صد ال�ضرورية ال يعني
ربا التطابق الأغلبي -بني هذه املقا�صد
وقوع التطابق الكامل �-أو َّ
وبني التح�ضر الإن�ساين املختلف الأبعاد واملظاهر ،باعتباره فعال
�إن�سانيا متعدد املنطلقات الفكرية والثقافية واملذهبية؛ �إذ �إن هذا
التعدد يف املنطلق ي��ك��ون �أح��د �أ���س��ب��اب التعدد يف طبيعة التح�ضر
و�سماته و�أ�شكاله و�آلياته ،و�إمنا يعني تقرير التوافق �أو التقارب بني
خمتلف ال�صنائع احل�ضارية خدمة للم�شرتك الإن�ساين ،وانطالقا
م��ن البعد املقا�صدي الإ���س�لام��ي ال�����ض��روري ال��ذي ي�شكل م�ساحة
مرجعية مرنة ومت�سعة وثرية ،ميكن �أن يتحقق به ه��ذا التوافق
�أو التقارب.
umklthoom1@moe.om
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هل �أن�صف امل�ست�شرقون ال�شرق
عبد اهلل العلوي
تعدَّدت ال ُكتب واملقاالت واملُ�ؤلفات ال�شرقية حول مظاهر اال�ست�شراق و�إيجابياته و�سلبياته ،و�أهدافه ،فمنهُم املعارِ�ض قط ًعا ،ومنهم امل�ؤيّد ومنهم من يقف بينهما ،وقد اختلفت مظاهر
اال�ست�شراق منذ بدايته �إىل ع�صرنا هذا ،وما زال الإنتاج اال�ست�شراقي يف جماالت العلوم ال�شرقية باقياً وم�ستمراً ،وقد نظر العرب خا�صة �إىل ظاهرة اال�ست�شراق نظرة املُتفح�ص والقارئ
املُنتقد ،مما �أنع�ش املكتبات العربية بامل�ؤلفات واملقاالت حول مادة اال�ست�شراق ،ومل يقت�صر الأم ُر على الكتابات العربية؛ حتى يف الغرب كان لهم الن�صيب الأوفر يف قراءتهم لظاهرة اال�ست�شراق،
ومن ذلك مقال للمفكر الأملاين �ستفان ليدر يف جملة الت�سامح حتت عنوانه «اال�ست�شراق ون�شر الرتاث العربي :االجتاهات النه�ضوية وال�سياقات الفكرية والثقافية.
يف حقيقة الأمر �أنَّ احلديث عن اال�ست�شراق يف مقالٍ
واح��دٍ ُيعد م��ن الظلم وم��ن ال�صعوبة ،لأنَّ م��ادت��ه م��ادة
غ��زي��رة ،ودرا���س��ت��ه��ا ب��ه��ذه ال�سرعة ه�ضم حلقها ،ولكن
ال �ضري �أن من��ر عليه م���رو ًرا �سري ًعا .ومي��ك��ن �أن نقول
ب�سهولة �إنَّ اال���س��ت�����ش��راق ه��و درا���س��ة ال��ع��ل��وم يف البلدان
ال�شرقية ع��ام��ة وال��ب��ل��دان الإ���س�لام��ي��ة خ��ا���ص��ة ،ويدخل
يف ذل��ك الهند وال�صني وال��ي��اب��ان وغ�يره��ا م��ن البلدان
ال�����ش��رق��ي��ة ،وت��ع��ري��ف ال��دك��ت��ور ���س��ا���س��ي ���س��امل احل����اج يف
كتابه «نقد اخلطاب اال�ست�شراقي» �أع��ده تعريفًا �سهال
��م�لا ،ف��ه��و ي��ق��ول ب�����أنَّ اال���س��ت�����ش��راق ه��و «ذل���ك العلم
جم ً
الذي تناول املجتمعات ال�شرقية بالدرا�سة والتحليل من
قبل علماء ال��غ��رب» ،ومم��ا �أعجبني يف التعريف هو �أ َّن��ه
جعل اال�ست�شراق عل ًما ،ومل يقل �آراء ،فهو و�إن عار�ض
هدفه العلم ،ولكن يف حقيقته هو علم لأنَّه نقد وحتليل
ودرا�سة وحتقيق ،وهذا ما يحتاجه العلم.
لقد تباينت الآراء يف الأو���س��اط العربية خا�صة حول
وجود اال�ست�شراق ،ويبدو �أنَّ ر�أي �إدوارد �سعيد يف كتابه
ال�����ش��ه�ير «اال���س��ت�����ش��راق» ك���ان ���س��ب�� ًب��ا ُم��ب��ا���ش��را ح���ول ه��ذا
التباين يف الآراء ،فهو يرى �أن اال�ست�شراق «�أ�سلوب غربي
ومار�سة
للهيمنة على ال�شرق ،و�إعادة �صياغته وت�شكليه ُ
ال�سلطة عليه» ،وزاد من هذا ال��ر�أي �أ ّن��ه عا�ش يف و�سط
املجتمع الثقايف الأوروبي والأمريكي ،فهو ال يتكلم عن
غري معرفة ولكن يتكلم وهو يف و�سط املجال ،مما جعل
الكثري من امل�ست�شرقني ي��ردون عليه يف مقاالت كثرية
نافني كل ما قالهُ ،مفندين كل ر�أي ج��اء يف كتابه �آنف
الذكر ،يف املُقابل هناك من امل�شرقيني يرون غري ما يرى
�إدوارد ،ف�يرون �أنَّ اال�ست�شراق هو نه�ضة علمية عارمة
ح��ق��ق��ت وم���ا زال���ت حت��ق��ق ال��ن��ت��اج ال��ع��ل��م��ي م��ن وج��وده��ا،
و�أنها مرحلة ال بد من وجودها ،فقد ا�ستطاع �أن يخرج
الكثري من ال�تراث العربي املطمور يف الكتب ،ونتيجة
الهتمامهم باملخطوطات وامل�ؤلفات وال�شروحات وغريها
�ساهم يف �إنعا�ش املكتبة العربية بالنتاج العلمي.
رمب���ا ك���ان ه���دف اال���س��ت�����ش��راق ا���س��ت��ع��م��ار ًي��ا ���س��ي��ا���س�� ًي��ا،
ولكن ال ُيكن �أن نقول �إنَّ كل املُ�ست�شرقني كان هدفهم
ا�ستعمارياً �أو �سيا�س ًيا ،فهناك الكثري منهم من �أن�صف

��ادم��ا
الإ����س�ل�ام �إن�����ص��ا ًف��ا ح��ق��ي��ق�� ًي��ا ،ف��ل��ي�����س امل�����س��ت�����ش��رق خ ً
لل�سيا�سة ورج��ال��ه��ا ،وي��ف�تر���ض �أن ي��ك��ون �إىل ح��دٍ بعيدٍ
ُمتجر ًدا من الرغبات والعواطف والذاتية وال�شخ�صية
���س��واء كانت دينية �أو �إقليمية �أو �سيا�سية ،ولكي يكون
ال��ع��ل��م ع��ل�� ًم��ا ال ب��د م��ن ال�� َّت��ج��رد م��ن ك��ل ���ش��يء ،ل��ك��ن يف
املُقابل وجدنا �أنَّ هناك الكثري من امل�ست�شرقني ه�ضم
ح��ق الإ���س�لام واملُ�سلمني ،خا�صة يف امل��راح��ل الأوىل من
اال�ست�شراق.
�إنَّ ال���ن���ظ���رة ال�����س��ل��ب��ي��ة ال���ق���امت���ة ع���ن���د ال���ك���ث�ي�ر م��ن
املُ�����س��ت�����ش��رق�ين غ�ير املُ��ن�����ص��ف�ين جت���اه ال�����ش��رق ج��ع��ل��ت من
بحوثهم وكتاباتهم ممل�ؤة باحلقد والتحقري والتنقي�ص
م���ن ����ش����أن ال�����ش��رق��ي ع���ام���ة وال���ع���رب���ي وامل�����س��ل��م خ��ا���ص��ة،
ف��امل�����س��ت�����ش��رق��ون يف ال��ع�����ص��ور ال��و���س��ط��ى ظ��ل��م��وا الإ���س�لام
ومعتنقيه ظل ًما فاح�شً ا ،ورمب��ا ي��رج��ع ذل��ك �إىل تفوق
ُ
الإ����س�ل�ام يف ت��ل��ك احل��ق��ب��ة ال��زم��ن��ي��ة ،ف��ق��د ك��ان��ت �أوروب����ا
تُعاين من اال�ستبداد الديني وال�سيا�سي ،وخاف الكثري
منهم م��ن �ضياع امل�سيحية يف و���س��ط الأف��ك��ار والعقائد
الإ���س�لام��ي��ة ،وال ن��ذك��ر ذل���ك ج��زا ًف��ا ف��ه��ن��اك اع�تراف��ات
كثرية من قبل ُم�ست�شرقني �أنف�سهم ،ونعطي على �سبيل
امل��ث��ال امل�ست�شرق ال��رو���س��ي �ألك�سي جواف�سكي (Alexy
 )Zhurarskyحيث يقول« :لقد هيمن على الإدراك
(الوعي) الأوروب��ي يف القرون الو�سطى املوقف ال�سلبي
ال�صريح جتاه الإ�سالم ،على الرغم من �أنَّ الأطروحات
وامل�ؤلفات املُ�صنفة �ضمن هذا املنحى قد انت�شرت عندئذ
ب���أ���ش��ك��ال و���ص��ي��غ ُم��ت��ل��ف��ة وم��ت��م��اي��زة» �إذن ف��الأم��ر يقع
�ضمن �إط��ار الدين واخل��وف من �سيطرة الإ���س�لام على
الدين امل�سيحي ،كما �أنَّ نظرتهم الدونية �إىل العربي
وامل�����س��ل��م ك���ان ل��ه��ا ال����دور يف ج��ع��ل ال��ع��رب ي��ن��ظ��رون �إىل
اال�ست�شراق ب�أنه خطة ا�ستعمارية ،مل يكتف مثل ه�ؤالء
امل�ست�شرقني يف نقدهم للعربي امل�سلم ،بل زاد الأمر �إىل
امل�سا�س ب�شخ�صية ُم��م��د ،وال��ق��ر�آن ال��ك��رمي فو�صفوه
ب�صفات �شاذة �ساقطة ،كما �أنَّهم �شوهوا الإ���س�لام ،وكل
تلك الكتابات امل�شوهة كونت عند الأوروب��ي�ين ت�صورات
و�إدراكً������ا ج��م��اع�� ًي��ا ب�����أنَّ الإ����س�ل�ام دي���ن ال��ك��ذب وال��ت��زوي��ر
وال�شهوة واالحتقار واجلرب واالنحالل الأخالقي ،و�أنَّه

دي��ن ال يعرف �إال ال���دم ،ومل تقت�صر ه��ذه النظرة على
رجال الدين امل�سيحي فقط ،و�إمنا ظهر فنانون ُي�ؤيدون
ال��ف��ك��رة وي����ؤل���ف���ون ل��ه��ا ،م��ث��ال��ه الإل����ي����اذة ل��ه��وم�يرو���س،
وكذلك لوحات الفنان الفرن�سي �أنطون جان جرو ،كل
ذلك كان داع ًما حقيق ًيا لنظرة املُ�سلمني يف �أن الهدف هو
ا�ستعماري �أكرث من كونه علمي.
وع��ن��دم��ا ج���اء ع�����ص��ر ال��ن��ه�����ض��ة الأوروب����ي����ة وه���و ع�صر
ال��ت��ن��وي��ر �أن�����ص��ف امل�����ش��رق ال��ع��رب��ي ان�����ص��ا ًف��ا حقيق ًيا ،رغ��م
وجود �آثار الع�صور الو�سطى ونظرتهم ال�سلبية ،مع ذلك
ظ��ه��ر م�ست�شرقون و���ض��ع��وا ك��ل ���ش��يء يف م��ي��زان��ه ،لأ َّن��ه��م
�آم���ن���وا ب��ق��درة ال��ع��ق��ل و���ص�لاح��ه ،وان��ط��ل��ق��ت يف مكافحة
اال�ستبداد الديني والعلمي �سواء على م�ستوى الكني�سة �أو
على م�ستوى احلكم ال�سيا�سي ،فوجدنا من راجع الكتب
العربية والإ�سالمية ،ومنهم من ترجم القر�آن ،ومنهم
من ا�ستنبط من القر�آن �آراءه دون الرجوع �إىل تف�سريات
وحتليالت ال ُعلماء املُ�سلمني ،وبد�أ امل�ست�شرقون اهتمامهم
امل��ن�����ص��ف ،ف��و���ص��ف��وا الإ�����س��ل�ام ب��ال��ت�����س��ام��ح وال��و���س��ط��ي��ة،
ومل يقت�صر االه��ت��م��ام بالعلوم الدينية ف��ق��ط ،ب��ل �صار
اهتمامهم حتى بال�شعر ،وبد�أت التحقيقات والتف�سريات
والكتابات الكثرية ،كما �أنَّ اهتمامهم بالتاريخ والأدب
وال�شعر والق�ص�ص والعلوم التطبيقية ،وبد�أ امل�ست�شرقون
يف تعلم اللغة العربية تعل ًما ُمتعمقًا ،وظ��ه��رت مدار�س
خم��ت��ل��ف��ة ل��ل��م�����س��ت�����ش��رق�ين و�أن�������ش���ئ���ت امل���ع���اه���د اخل��ا���ص��ة
بالدرا�سات اال�ست�شراقية.
م��ع وج��ود ال�����ص��راع العلمي ب�ين ال�شرق وال��غ��رب ال بد
م��ن ت��ع��اون �صريح وت��ق��ارب ���ص��ادق بينهما ،ف��وج��ود هذه
امل�شاحنات ال ُيولد عل ًما ،و�إمنا يجعلنا يف من�أى عن العلم،
«فاملعرفة الإن�سانية متنوعة الروافد ،وال ميكن �إرجاعها
�إىل �إنتاج ح�ضارة واحدة بعينها ،بل هي ح�صيلة �إ�سهامات
ُم�شرتكة حل�ضارات ُمتعددة .يقول الكاتب الأملاين �ستفان
ليدر يف مقاله املذكور �سابقًا« :العلم ال يربر ،ومن يهتم
بالدرا�سات العربية والإ�سالمية  -و�إن ك��ان غ�ير عربي
ومن يهتم بالتاريخ الأوروب��ي و�إن كان عرب ًيا -ال يحتاج
�إىل التربير ،لأنَّ الرتاث الب�شري لي�س حكرًا على �أحد».
abdlla1991@gmail.com
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نحو جامعات علما-دينية
فاطمة بنت نا�صر

(دور اجلامعة يف �أوروبا اجلديدة  -ت�شكيل اجلامعة يف �أوروبا الدينية والعلمانية) مقالة ن�شرتها جملة الت�سامح وكاتبها هو ديفيد فورد� ،أ�ستاذ الكر�سي امللكي للإلهيات
بجامعة كمربيدج .يقدم الكاتب لنا م�صطلحات وق�ضايا قلما جندها جتتمع معاً رغم ال�صراعات التي بينها .فالدين والعلمانية ِندّان �أو  -هكذا �صوروها لنا -حتى بتنا
نعجز عن تخيلهما معاً .امل�صطلحان الآخران هما �أوروبا واجلامعة وفيهما جند ارتباطاً مهما حيث لعبت اجلامعة ،والزالت ،دوراً هاماً يف ت�شكيل البنية املجتمعية الأوروبية.
يبد�أ الكاتب با�ستعرا�ض التحديات التي تواجه م�شاركة
الدين واجلامعات معاً يف ت�شكيل املجتمع الأوروبي .ف�أوروبا
رغم العلمانية والف�صل الظاهري بني الدين والدولة �إال
�أنّها كغريها ترى وتت�أثر بن�شاط احلركة الدينية يف العامل.
ويف ���ض��وء ه���ذه ال�����ص��راع��ات ي��ب��دو �أن �أح���د احل��ل��ول املهمة
يتمثل يف حماولة اجلمع بني الدين واجلامعة والتعامل
معها كمكونات تكمل بع�ضها ولي�ست ك���أق��ط��اب متنافرة.
وك��م��ا �أن ل��ل��دي��ن ج����ذوره ال�����ض��ارب��ة يف امل��ج��ت��م��ع الأوروب����ي
ف���إن للجامعة ج��ذوره��ا العميقة �أي�ضاً وق��د ا�ستطاعت �أن
تكون بها قيماً منهجية را�سخة �أهمها� :أهمية اال�ستق�صاء
العقلي للعامل ،واحل��وار العام الدقيق الذي يثبت املعرفة
املثبتة ،وا�ستخدام قوانني الربهان ،واح�ترام حرية الفرد
وك��رام��ت��ه ،واحل���اج���ة �إىل ال��ن��ق��د ال���ذات���ي امل�����س��ت��م��ر بغر�ض
حت�سني معرفتنا و�إدراك��ن��ا ،وال�سعي �إىل املعرفة عامل عام
ال ميكن اختزاله يف امل�صالح االقت�صادية .ولت�ؤدي اجلامعة
دوره��ا على �أكمل وجه يرى الكاتب �أن عليها املوافقة بني
ال�سعي للمعرفة واالهتمام بت�شكيل وتن�شئة الطالب وبني
�إف��ادة املجتمع .واملوافقة بني هذه العنا�صر لي�ست بالأمر
ال�سهل ،فما بالنا مبحاولة التوفيق بينها وب�ين ال��دي��ن.
فعلى الرغم من �أن �أوروب��ا تعي�ش اليوم حالة من ال�سالم
ال��ظ��اه��ري اخل����ايل م��ن ال�����ص��راع��ات ال��دي��ن��ي��ة ،وذل����ك بعد
�أن دفعت ثمناً غالياً لتتحرر من ال�صراعات الدينية� ،إال
�أنها اليوم ت�شهد حراكاً ن�شطاً للأديان ب�سبب تدفق �أعداد
كبرية من امل�سلمني وامل�سيحيني ون�شوء حركات م�سيحية
وعلمانية جديدة .ولنتمكن من مواءمة هذه العنا�صر معا،
يقرتح الكاتب الآتي:
�إي���ج���اد خم���رج ل��ل��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي وال��ع��ل��م��اين م��ع��اً ،عرب
حتالف يجمع الطرفني معاً يف جمتمع متعدد ميكنه �أن
يكون علمانياً ودينياً يف �آن واحد.
�إ���ش��راك اجلامعات يف �صنع ه��ذا التحالف ،ف��زي��ادة فهم
و�إدراك العلوم الدينية �أمر �ضروري ولي�س ترفا زائداً على
احلاجة .كما �أن اجلامعة عليها البحث عن م�صادر متويل
علمانية ودينية لتتمكن من تفعيل هذه الربامج.
الدين والعلمانية حتت ظل جامعة واحدة
ل��ط��ول ال��زم��ن ال���ذي م��ر على ف�صل ال��دي��ن والعلمانية

ون���درة اجتماعهما بتكاف�ؤ يف اجل��ام��ع��ات الأوروب��ي��ة ،يبدو
�أم���ر جمعهما م��ع��اً ك��ف��ك��رة ال��ت��ق��اء ح��م��م ب��رك��ان�ين يف حالة
ن�شطة� ،إال �أن فكرة ت�صاحلهما وتعاي�شهما معاً تبدو فكرة
مب�شرة .فاجلامعات على كرثتها يف �أوروبا ال تزال منق�سمة
ب�ي�ن ج��ام��ع��ات دي��ن��ي��ة وج��ام��ع��ات ع��ل��م��ان��ي��ة ،وي��ظ��ل من���وذج
التعاي�ش بني الدين والعلمانية عملة نادرة ولكنه موجود
(مثال :جامعة كمربدج) .وهذه لي�ست دعوة للتخل�ص من
اجلامعات الدينية �أو العلمانية ولكنها دعوة لإن�شاء الكثري
من اجلامعات امل�شرتكة بينهما لتتالءم وحاجة املجتمع
ال��ت��ع��ددي ال��راه��ن .يف ال��ق��ادم �س�أ�شري �إىل ه��ذه اجلامعات
امل�شرتكة باجلامعات العلمادينية.
امل�شاكل والتحديات لتكوين اجلامعات العلمادينية
ي��خ��ت��م ال���ك���ات���ب م���ق���ال���ه ب��ا���س��ت��ع��را���ض م��ف�����ص��ل ل��ب��ع�����ض
م��ن امل�����ش��اك��ل وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه �إن�����ش��اء اجل��ام��ع��ات
العلمادينية� ،أخل�صها يف الآتي:
م��ن��اق�����ش��ة امل�����ش��ك�لات :ه��ن��اك م��ن��اق�����ش��ات م�����س��ت��م��رة ح��ول
امل�����ش��ك�لات ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب����أم���ر ال���دي���ن وال��ت��ع��ل��ي��م� ،إال �أن
الدرا�سات ب�ش�أنها تظل ن��ادرة .ولعل �أب��رز من تناولها معاً
ه��و ل��و���س بيبيان يف درا���س��ت��ه ( ت��دري�����س ال��دي��ن يف �أنظمة
املدار�س الأوروبية  :ق�ضايا و اجتاهات �سيا�سية)� ،إال �أنّ
هذه الدرا�سات رغم �أهميتها التزال تتبع دون وعي منهجاً
علمانياَ يف تناولها للمو�ضوع .فحني تكون العلمانية جزءاً
م���ن جم���ال ال��ب��ح��ث ���س��ي��ك��ون �أم����ر ج��ع��ل��ه��ا ط��ري��ق��ة للبحث
ع��ن احل��ل��ول �أم���راً غ�ير من�صف .كما جن��د �أن �أم���ر عالقة
اجلامعات بالديانات غري مطروح على طاولة النقا�ش رغم
التحديات املجتمعية التي ت��واج��ه �أوروب���ا ال��ي��وم .ف���أوروب��ا
العلمانية الت����زال ت��ق��دم ال��دي��ن ك���أح��د م��ظ��اه��ر ال��ث��ق��اف��ات
امل���ت���ع���ددة ،غ�ي�ر �أن ه����ذا ال���ت���ق���دمي يف ال���وق���ت ال����راه����ن ال
ي�ساعدنا على حل امل�شكالت الراهنة التي يلعب فيها الدين
والعلمانية دوراً رئي�سياً.
االع��ت��م��اد ع��ل��ى ح��ك��م��ة ال��ك��ث�ير م���ن ال��ت��ق��ال��ي��د :ت��ت��وارث
اجل��ام��ع��ات الأوروب��ي��ة ع���دداً م��ن التقاليد العريقة .وتعد
الكثري من هذه التقاليد حاجزاً اليوم �أم��ام االندماج مع
املدار�س الأخرى .فاجلامعة متثل مقراً للعديد من املناهج

لإنتاج املعرفة واحلكمة� ،إال �أن هذه املناهج الزالت تتعامل
م��ع ال��دي��ن وك���أن��ه��ا ت��رى ح��ي��وان��اً مفرت�ساً خلف الق�ضبان
�صحيح �أن القف�ص بني �أ�سوار اجلامعة ولكنها ال تتفاعل
معه وال متنحه الفر�صة لإثبات �أن��ه غري مفرت�س وقابل
ل��ل��ت���آل��ف م��ع الآخ���ري���ن .الإب���ق���اء ع��ل��ى تقاليد ف�صل كهذه
قد ي�ؤخر عملية الت�صحيح ومن املهم �إ�شراك امل�ؤ�س�ستني
العلمية والدينية حتت �سقف واحد ودون حواجز.
ت��ط��وي��ر �أق�����س��ام ل��ل��درا���س��ات ال��دي��ن��ي��ة� :أغ��ل��ب اجل��ام��ع��ات
الأوروبية تدر�س الديانات ب�أق�سام خمتلفة �أو تقوم مبقارنة
هذه الأديان معتمدة على املنهج العلمي وراف�ضة تعريفها
ال���ذات���ي ،ل���ذا م���ن امل��ه��م ت��ف��ع��ي��ل �أق�����س��ام ���ش��ب��ي��ه��ة (ب���أق�����س��ام
الالهوت والدرا�سات الدينية) جتمع خمتلف الأديان معاً.
زي��ادة املعرفة والثقافة الدينية داخ��ل اجلامعات :رغم
تطور اجلامعات الأوروبية �إال �أن ما ينق�صها يف هذا ال�سياق
 كما يرى الكاتب -هو تعزيز ح�ضور الدين بني ردهاتهافيما يحقق « العدالة االجتماعية».
زي��ادة الثقافة وال��وع��ي الديني يف املجتمعات مب�ساعدة
اجل���ام���ع���ات :ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة ام���ت���داد مل���ا ���س��ب��ق��ه��ا ،وه��ن��ا يتم
الرتكيز على �أهمية تعاون اجلامعات مع امل�ؤ�س�سات الدينية
يف امل��ج��ت��م��ع لإق��ام��ة ع�لاق��ات ط��وي��ل��ة امل���دى ت�ث�ري جتربة
الطرفني وت�ساعدهما على فهم بع�ضهما ،بالإ�ضافة �إىل
�إ�سهامهما معاً يف ت�شكيل املجتمع.
االع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����ص��ادر ال��ت��م��وي��ل ال��دي��ن��ي��ة والعلمانية:
لتكوين جامعات ق��وي��ة حتقق ال��دم��ج ال�ل�ازم ب�ين الأدي���ان
والعلمانية وتخلق منوذجاً متعاي�شاً متفاع ً
ال مع بع�ضه،
علينا ت�شجيع املمولني من الأط��راف العلمانية والدينية
لدعم ه��ذا امل�����ش��روع .فحالياً متويل اجل��ام��ع��ات الأوروب��ي��ة
ال ت�����ش�ترك ف��ي��ه امل���ؤ���س�����س��ة ال��دي��ن��ي��ة ،ول��ك��ن يف ح���ال دم��ج
امل�ؤ�س�ستني م��ع��اً� ،سيكون م��ن ال�سهل ا�ستقطاب التمويل
الديني الهائل وكذلك العلماين ل�صناعة م�شروع مب�شر
ي�ضم الدين واجلامعة معاً.
و�إذا قارنا امل�شروع الأوروبي مع الراهن ال ُعماين جند �أن
املجتمع ال ُعماين على عك�س املجتمع الأوروبي فهو ال يف�صل
ال�سياق الديني الإ�سالمي عن التعليم بكافة مراحله.
f_wahaibi@hotmail.com
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ما هو الت�صور ال�سيا�سي للعدالة الأكرث قبوال؟
وليد العربي
تعد نظرية العدالة جلون رولز �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 يف جملة
الت�سامح «نظرية العدالة لدى جون رولز :الأطروحة ونقادها».
غالباً ما كان العقد االجتماعي نقطة خالف بني الفال�سفة� ،إذا انق�سم �إىل اجتاهني :جمهوري يركز على البعد املتعلق بالإرادة امل�شرتكة والهوية اجلماعية للأمة ،وليربايل يركز
على احلقوق الفردية الأولية.
اخلي وال�سيء يحدد ح�سب معيار الرفاهية ،وميكن
�أ ّما الفل�سفات النفعية التي ظهرت يف القرن الثامن والتا�سع ع�شر ر ّكزت على فكرة حمورية مفادها � ّأن التميز بني الفعل ّ
تلخي�ص �أ�س�سه �إىل ثالث حمددات رئي�سية :مبد�أ الرفاهية ،مبد�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
االج��ت��م��اع��ي وال�����س��ي��ا���س��ي ،داع�ي�ن ل��ل��رج��وع للفل�سفات ال��ق��دمي��ة يف ت�صورها
العمومي كتطبيق لقيم الف�ضيلة املدنية.
ومن هنا بد�أت نظرية العدالة التي طرحها رولز عام 1971م حدثا كبريا
يف تاريخ الفل�سفة ال�سيا�سية ،وذلك لعدة �أ�سباب من بينها �أنها �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 امل��ع��ي��اري ال���ذي ي��ع��ود لفل�سفة �أر���س��ط��و ،وي��ت��ح��دد بح�سب غائية
ال�����س��ل��وك بحيث ي�ضمن اخل�ي�ر وال��ك��م��ال ،و�أن ال�����س��ع��ادة ه��ي اخل�ي�ر املطلق
املطلوب لذاته ،فهو الغاية الق�صوى للإن�سان.
الت�صور الإج��رائ��ي ال��ذي ب��ل��وره ك��ان��ط ويتحدد بح�سب قابلية ال�سلوك
للتعميم وال�صياغة الكونية ،فا�ستبدل �أخ�ل�اق ال�سعادة ب���أخ�لاق ال��واج��ب،
فالفعل الأخالقي لي�س مدى تال�ؤمه مع �سعادتنا �أو م�صاحلنا ،بل مع املقوم
الكوين لإن�سانيتنا.
وه��ك��ذا تف�ضي ال��ت�����ص��ورات الإج��رائ��ي��ة �إىل نتيجتني ه��ام��ت�ين ،لهما �أث��ر
حا�سم يف الفكر القانوين وال�سيا�سي� :أوالهما� :إناطة الفاعلية الأخالقية
ب��ال��ق��وان�ين ،وم��ن هنا ج��اءت ف��ك��رة ا�ستقاللية ال�سلطة الق�ضائية يف جهاز
الدولة.
ثانيتهما :ب��ن��اء ال�����ش��رع��ي��ة ال�سيا�سية ع��ل��ى امل��ق��وم الأخ�ل�اق���ي مبفهومه
احل��دي��ث� ،أي احل��ري��ة ب�صفتها �إرادة ذات��ي��ة ت��ن��زع للكونية م��ن خ�لال �إق��ام��ة
م�ؤ�س�سات كلية.
هذا الت�صور هو الأ�سا�س املرجعي والنظري لنظريات العقد االجتماعي،
ويرتكز على م�صادر تنا�سب �أخالق الواجب مع الت�شريعات املدنية ،ويت�أ�س�س
على مرجعية العقل ب�صفته �إطار الكونية الإن�سانية.
ب��ي��د �أن ه��ذا ال��ت�����ص��ور ق��د ط��رح �إ���ش��ك��االت ع���دة ،ن��ذك��ر 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 الإجراءات قيمة مطلقة �إما لتماهيها مع ما
تعرب عنه قوانني التاريخ ،و�إما مبنحها قيمة القوانني الطبيعية كما يك�شف
عنها العلم التجريبي.
فامل�شكل ه��ن��ا ه��و مت��وي��ه م�����ص��در ال��ق��وان�ين ب��ال��ع��ج��ز ع��ن ح�سمه ن��ظ��ري��ا،
فالفل�سفات القدمية �أرجعتها لقوة الف�ضيلة �أي م��ن حيث ان�سجامها مع
نظام الوجود ذاته ،واملنظومات الدينية �أرجعتها مل�صدر �إلهي مقدّ�س ،لذلك
يتم النظر للدولة من زاوية قانونية باعتبارها مرجعية الت�أ�سي�س وم�صدر

ال�����ش��رع��ي��ة ب�صفتها ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ع��ق��د �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 ب�ين املنظور اال�صطناعي،
حتقيق الأم���ن امل�����ش�ترك ،وامل��ن��ظ��ور القيمي �أي ال��دول��ة ب�صفتها تعبريا عن
امل�ضمون الأخالقي للإرادة امل�شرتكة.
فما �أراده رولز هو �أال تقدم نظرية العدالة التوزيعية 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 من خالل الرجوع لفكرة (الو�ضعية
الأ�صلية) للمتعاقدين ،تفاديا لت�أثري املواقع والت�صورات االجتماعية على
املعايري امل�ؤ�س�سة للحالة الرتابطية القائمة ،و�أن ميزة هذا الرتابط ي�سمح
بت�صور مبادئ العدالة ب�صفتها مبادئ من �ش�أن الب�شر �أن يختاروها.
و�إن ال��ه��دف م��ن و���ض��ع ت�����ص��ور �سيا�سي ل��ل��ع��دال��ة ل��ي�����س م��ذه��ب��ا �أخ�لاق��ي��ا
�شامال بل هو ح�سم الإ�شكال الع�صي املطروح على كل املجتمعات الليربالية
التعددية ،ال��ذي ر�سم احلد الفا�صل بني الفردية الذرية املتولدة عن مبد�أ
الإرادة الذاتية احل��رة وال�شمولية االجتماعية امل�شطة ،التي متوه وتق�صي
احلقوق الفردية وهي احلقوق القاعدية الأ�سا�سية للإن�سان احلديث.
فرولز يعرف املجتمع يف نظريته للعدالة ب�أنه ن�سق التعاون االجتماعي
القائم على الإن�����ص��اف ،ولفكرة التعاون ث�لاث خ�صائ�ص �أ�سا�سية ه��ي� :أن��ه
منط من الرتابط حتكمه قواعد دقيقة يقبلها اجلميع ،ي�ضمن الإن�صاف
بني املت�شاركني يف احلقوق والفوائد ،يت�ضمن فكرة الفائدة العقالنية التي
تختلف عن املنافع الفردية ال�ضيقة ،ومن هنا ي�صبح هدف 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.
فال�س�ؤال املطروح يغدو عندئذ :ما هو الت�صور ال�سيا�سي للعدالة الأكرث
قبوال؟
للإجابة عن هذا الإ�شكال يقدم رول��ز عدة نظريات حمكمة تتلخ�ص يف
املفاهيم الرئي�سية التالية:
فكرة املجتمع جيد التنظيم :وهو املجتمع الذي مت ت�صوره ل�ضمان اخلري
للأفراد ،وحمكوم بت�صور عمومي للعدالة من قبل امل�ؤ�س�سات والأفراد.
فكرة البنية القاعدية :وهي الطريقة التي توزع بها امل�ؤ�س�سات االجتماعية
الأ�سا�سية احلقوق والواجبات الرئي�سية.
فكرة الو�ضعية الأ�صلية :وه��ي تقومي م��دى عقالنية وم�لاءم��ة نظرية

ما للعدالة �إذا كانت مبادئها 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.
ف��ك��رة الإج���م���اع ع���ن ط��ري��ق ال��ت��وف��ي��ق :وه���ي �إ����ض���ف���اء ���س��م��ة ال��واق��ع��ي��ة
للمجتمع ،ومراعاة للظرفيات التاريخية واالجتماعية ،الذي تف�ضي �إىل
نقاط �إجماعية تتجاوز ت�ضارب املواقف الفردية.
وم���ن خ�ل�ال ه���ذه الأف���ك���ار اخلم�سة ي�صل رول���ز �إىل �صياغة املبدئني
الرئي�سيني 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 ال��د���س��ت��وري��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ك��ح��ري��ة التعبري
والتفكري والتنظيم.
املبد�أ الثاين :يجب �أن تنظم �أ�شكال التفاوت االجتماعي واالقت�صادي
بطريقة ت�ضمن �أن تكون يف م�صلحة كل �أح��د ،و�أن تكون متعلقة مبواقع
ووظائف مفتوحة للجميع ،وهو مبد�أ االختالف ،الذي يتعلق بالإن�صاف
يف الفر�ص.
�أم���ا ع��ن اجل���دل ال��وا���س��ع ال���ذي خلفه رول���ز� ،سنقف باقت�ضاب يف ه��ذا
امل��ق��ام عند ق���راءات الفيل�سوف الكندي ت�شارلز تايلور ،ال��ذي انطلق من
نقد الت�صور الفردي للذات احلرة ب�إخراجها من �سياقها االنتمائي ،كما
ه��و وا���ض��ح يف نظرية رول��ز ال��ت��ي ت��ق��وم على انف�صام خطري ب�ين الإن�سان
واملواطن ،ويرى تايلور �أن رولز مل يتمكن من التخل�ص من مبد�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.
وذكر رولز ب�أن على كل �شخ�ص حتديد ت�صوره اخلا�ص للحياة املثالية،
هذا الر�أي ي�ؤدي �إىل قيام معادلة ليربالية تت�أ�س�س على احلقوق الفردية
وت��رف�����ض االخ���ت�ل�اف ال��ث��ق��ايف ،وت��ك��ون ع��اج��زة ع��ن ق��ب��ول �أمن����اط احل��ي��اة
الثقافية للمجموعات التي هي �أ�سا�س بقائها.
واخلال�صة هنا ميكن القول �إنه 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
الغري عمومي ،الذي 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 لأنه جمال الثقافة والقيم امل�شرتكة
للأمة.
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