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أما قبل...
َّ
د .هالل احلجري
حد ْ
َّدت الأمم امل َّتحِ دَة يوم  21مايو من ك ِّل عام يومًا عامليًّا
لـ»التنوع الثقايف من �أجل احلوار والتنمية» ،وقد جا َء يف كلم ِة
املديرة العامة لليون�سكو ال�سيدة �إيرينا بوكوفا ،بهذه املنا�سبة،
قولها�« :إ َّن االحتفا َل بالتنوُّع الثقايف هو �إتاحة ُف َر�ص جديدة
لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،وت�شجيع ال�صناعة الإبداعية،
ومبا�شرة امل�شاريع التجارية يف جمال الثقافة؛ بو�صفها م َْ�صدَراً
ال�ستحداث املاليني من فر�ص العمل يف �شتى �أنحاء العامل ،ال
�سيما لفائدة ال�شباب ،وبوجه خا�ص الن�ساء .وتعترب الثقافة
عن�صراً م�سرعاً لعملية حتقيق التنمية امل�ستدامة ،وقد ُ
اعتف
للثقافة بهذه القدرة يف خطة التنمية امل�ستدامة للعام ،2030
التي اعتمدتها منظمة الأمم املتحدة».
وال َّ
�شك �أ َّن هذا جانب واحد فقط من جوانب �أخرى مهمة
هدفتْ �إليها الأمم املتحدة من تخ�صي�ص هذا اليوم العاملي
للتنوع الثقايف؛ لعل �أهمها :دمج الربامج الثقافية يف خطط
التنمية امل�ستدامة ،وتعزيز احلريات وحقوق الإن�سان ،واحرتام
التعددية الثقافية؛ كونها م�صد َر ثراء ح�ضاري للمجتمعات
القوية.
ويف عُمان ،ي ُهمُّنا � ْأن ُن�س ِّلط ال�ضو َء على �أهمية ال ِّر�سالة التي
نوَّهت بها املديرة العامة لليون�سكو ،وهي فكرة الت�صنيع
الثقايف وربطه بالتنمية امل�ستدامة� .إ َّن �إنتا َج املعرفة ،واملو�سيقى،
والربامج التليفزيونية وال�سينمائية والإذاعية ،والن�شر،
وال�صناعات احلرفية ،والت�صميم ،واملعمار التقليدي ،والفنون
ماالت ُيكنها
امل�سرحية ،والريا�ضة ،وال�سياحة الثقافية ،كلها َ َ
فر�ص عمل هائلة ،وتع ِّزز القدرات الإبداعية يف املجتمع،
� ْأن َت ْخلق َ
وحتافِظ على التنوُّع الثقايف ،وت ُكوْن روافد مهمة لالقت�صاد
الوطني.
َو َل ْو َت َناولنا هُنا جما ًال واحداً فقط من هذه املجاالت؛ وهو
ال�صناعات احلِرفية ،لأدركنا كيف ُيكننا �أن جنعل من الثقافة
رافداً حقيقياً لالقت�صاد .مُنذ ع�صور �سحيقة ،تتميَّز عُمان
بحِ رَفٍ كانت امل�صدر االقت�صادي الأول للعمانيني؛ مثل� :صناعة
الفخاريات ،والنحا�سيات ،وا ُ
حللي ،واملن�سوجات ،وال�س ُفن...
وغريها .وحني زار القن�صل الربيطاين �صمويل مايلز �سنة
 1876املنطقة الداخلية ،وجد �أهلها م�شتغلني ب�صناعات خمتلفة؛
مثل :الن�سيج ،والفخار ،والنحا�س..وغريها .يقول مثال حني
ن�شاط �صناعي مده�ش،
زار قرية حلبان« :وجدنا حلبان مكا َن ٍ
ف�أه ُلها كانوا م�شتغلني ب�صناعة ال�صبغة النيلية من النباتات
املزروعة بكرثة يف املنطقة .وهي ُتعَد يف �أوعية فخارية كبرية،
ل ُت�صبغ بها �أقم�شة الن�سيج امل�ستوردة من مان�ش�سرت ،وحتيلها �إىل
لون كحلي �صارخ ،و ُتف�ض ُل هذا اللو َن من الأقم�شة معظ ُم الن�ساء
يف عُمان على اختالف مراتبهن» .ويف �سمائل ،قدَّم و�صفاً رائعاً
ل�صناعة الن�سيج�« :إ َّن ال�صناع َة الوحيد َة التي ميكن الإ�شارة �إليها
هنا هي َن ْ�سج الأقم�شة ،و�صَ ري ُر املنوالِ َق ْد ي ُْ�س َم ُع يف ُكل قرية.
البُج َرة ،واخل�ضرجن ،واللنجي ،هي الأقم�شة الرئي�سية التي تنتج
هنا ،والقطن الذي ت�صنع منه ،بنوعيه الأبي�ض والبني ،يزرع
على نطاق وا�سع يف الوادي� .إ َّن املنوا َل ثقي ُل وبدائي جدًّا ،و�أفقي
ي�س عموديًّا مثل املناويل اليهودي ِة التي قر�أنا عنها يف الكتاب
( َل َ
ل�س وي�شتغل عليه يف حفرة لي�ست عميقة،
املقد�س) ،واحلائك يَجْ ُ
ِ
ون ِْ�صف ج�سمِه َت َت �سطح الأر�ض».
ُ
ال�صناعات الثقافية العُمانية ت�ستند �إىل موروث ح�ضاري
�إ َذ ْن؛
مُرتاكم عرب ع�صور التاريخُّ ،
وكل ما نحتاج �إليه الآن هو الإميان
ب�أهميتها وخ�صو�صيتها ،وجعلها �ضمن �أولويات التخطيط
االقت�صادي.
hilalalhajri@hotmail.com
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إشكال َّيات القانون الطبيعي
عاطفة امل�سكرية

عِ ْندَما نتم َّعن يف الطبيعة الكونية -التي هِ ي من ُ�صنع اخلالقُ -ن ْدرِك �شيئاً من حكمته التي تنعك�س على كيفية تنظيمها و�آلية عملها .وال ينح�صر
التنظيم حقيقة على املخلوقات العاقلة؛ فالنمل �أو النحل من �أب�سط ما يكون مثال حل�شرات ومثلها �سائر البهائم ،عبارة عن كائنات تتبع غريزتها
للعي�ش ،على الرغم من كل تلك الدقة وذلك التنظيم الذي ُيبهر الب�شر يف كل مرة اقرتبوا فيها ملتابعة �سري حياة ح�شرة �أو دابة ما .فاملنطق ُي�شري
�إىل �أ َّن اخلالق مل يبعثنا جمردين دون قوانني تر�شدنا لإدراك الغاية من خلقنا على هذه الأر�ض.
ه��ذه ال��ق��وان�ين الطبيعية خلقتْ ج��د ًال ح��ول حتمية
وج��وده��ا م��ن عدمه يف خمتلف ال��دي��ان��ات لعدم �سهولة
الو�صول �إليها ،خا�صة �إذا تعلق الأمر بالكائنات العاقلة؛
لأنَّ الإرادة ت�����ص��ب��ح ح��ي��ة �آن������ذاك؛ ح��ي��ث ك��ان��ت ه��ن��اك
حم����اوالت ف��ه��م وت��ف�����س�ير م��ع��م��ق ل��ل��ق��وان�ين الطبيعية،
ومدى م�ساهمتها يف خلق النظام الكوين احلايل ،خا�صة
يف امل�سيحية ل��دى الكاثوليك بالتحديد .يذكر بع�ض
ه��ذه النقاط �إميل �أم�ين يف جملة الت�سامح يف مقالته
بعنوان «احلق الديني واحلق الطبيعي لدى الكاثوليك
يف الع�صور الو�سطى»؛ حيث نا َدى بابا الفاتيكان قدمياً
ب�أهمية �إق���رار احتياجات الطبيعة الب�شرية ،على �أنْ
ُت ْو َجد هناك قوانني تنظمها ،و�إال ع َّمت الفو�ضى ،كون
الب�شر بحاجة �إىل �إ�شباع احتياجاتهم عند نقطة ما.
وهذا ما يح�صل يف املجتمعات التي تتجاهل كلَّ القوانني
امل��م��ك��ن جت��اه��ل��ه��ا؛ وم���ن ���ض��م��ن��ه��ا :ال�����ش��رائ��ع الإل��ه��ي��ة،
خا�صة تلك التي تنظم حاجات الإن�سان كالزواج مثال.
ونتيجة لذلك ،ت�سود الفو�ضى والع�شوائية يف العالقات
االج��ت��م��اع��ي��ة؛ مم��ا يخلق �أمن��اط��ا �أ���س��ري��ة غ�ير مكتملة
وغري م�ستقرة �أو مفككة يف الغالب .فالقوانني وجدت
لتنظم �سلوك الأف����راد يف املجتمع ب�شكل ع���ام .وتت�أثر
ال��ق��وان�ين منطق ًّيا بالعوامل االقت�صادية وال�سيا�سية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ح��ت��ى ت�صبح واق��ع��ي��ة وق��اب��ل��ة للتطبيق.
وحتى ق��رون قريبة ،كانتْ ه��ذه القوانني مطبقة� ،إىل
�أنْ ج���اءتْ ن����داءات ال��ت��ح��ري��ر وال���ع���دل...وم���ا �إىل ذل��ك؛
لت�شمل حت��ري��ر الأف����راد م��ن ال��ق��وان�ين ال��ت��ي اعتربوها
قيوداً تُك ِّبل احلريات الفردية يف تلك الفرتة .فاجته بابا
روما -الرئي�س الديني للكاثوليك -يدعو �أوروبا للعودة
جل��ذوره��ا امل�سيحية وال��ق��وان�ين الطبيعية ال��ت��ي ت ِّ
ُنظم
حياة الب�شرُ ،م�ؤمنا ب���أنَّ اتباعها ي���ؤ ِّدي �إىل ا�ستقامتهم
وتقدمهم .وعلى العك�س من ذلك ،ف�إنَّ �إنكارها يحدث
م�أ�ساة يف الن�سبية الأخالقية لدى الفرد منعك�سا على
املجتمع ومن ثم الدولة .وتك ُمن �أهمية الإمي��ان بذلك
يف �أنَّ الفرد دائماً و�أبداً ُي�شكِّل حجر الأ�سا�س يف املجتمع؛

ف�����ص�لاح��ه وات��ب��اع��ه ل��ل��ق��وان�ين ُي���ح��� ِّدد ق��ي��ام املجتمعات
وم��ن ثم ال���دول ،ف��الأمم واحل�����ض��ارات .فهذه الرتكيبة
االجتماعية ُمرتابطة ،وتزداد �سماكة كلما ارتفعنا �إىل
الأع��ل��ى ،والعك�س �صحيح .فمثالُ :ي��ع ُّ��د ف�ساد الأف���راد
وغ���ي���اب ال��ق��ان��ون ال��و���ض��ع��ي ُم��ف�����س��را ل��ف�����س��اد احل��ك��وم��ة
�أو ال��دول��ة ال م�ب�ررا ل��ه��ا؛ ف��ال��ق��وان�ين الأزل��ي��ة ال��ت��ي قد
ت��ف��وق عقلية الب�شر م��ع ال��ق��وان�ين الطبيعية املنعك�سة
ع��ل��ى امل��خ��ل��وق��ات وم���ع ال�����ش��رائ��ع الإل��ه��ي��ة ،ك��ل��ه��ا تندمج
لتخرج لنا القوانني الإن�سانية ،والتي من املفرت�ض �أن
ت��ك��ون خال�صة لتنظم احتياجات الب�شر �أجمعني غري
منح�صرة ع��ل��ى َم��� َ��ص��ال��ح ف��ئ��ة ُم���ددة م��ن��ه��م؛ ح��ي��ث �إنَّ
حتقيق ذل��ك يتطلب جهدا مكثفا وتفكريا معمقا �إىل
�أن ي��ت��م ال��ت��و���ص��ل �إل��ي��ه .ونتيجة ل��ذل��ك ،ظ��ه��رتْ بع�ض
ال��ت�����س��ا�ؤالت ح��ول كيفية فهم ف��ك��رة ال��ق��ان��ون الإن�ساين
ال��ذي قد يتوافق مع كافة االحتياجات الب�شرية .و�إنْ
َح َدث ،تُ�صبح طاعة هذه القوانني واجبة؛ لأنها حينئذ
ت�ؤدي لتحقيق اخلري وال�صالح .وقدميا ظهرتْ ُمدونة
قانونية يف بابل ،لكنها كانتْ طبيعية �إىل احل�� ِّد الذي
مل تتوافق فيه م��ع الإرادة والعقل الب�شري ،وم��ن ث َّم
متكن الإغريق الحقا من �صياغة قانون يحرتم احلياة
املدنية والإرادة والإدراك الب�شري .فتوافقت مع النمط
االجتماعي الع�شوائي الذي كان معا�شا يف تلك الفرتة.
االجتماعي اجلدي َد ال��ذي ظهر الحقا
�إال �أنَّ التنظي َم
َّ
الدولة -احتكر جزءا من حرية �أفراد املجتمع يف �سبيلتنظيمهم .وبعد �أن قبلوا بذلك كان من الواجب عليها
�أن حتر�ص على خلق حياة مدنية جيدة تتوافق فيها
ُ
بع�ض
القوانني مع احتياجات ه�ؤالء الأفراد ،حتى ارت�أتْ
الفر�ضيات �أنَّ احلكم وال�سلطة املطلقة ،و�إن كانت يف يد
ف��رد واح���د ،ل��ن ُت���ؤ ِّث��ر ،ط��امل��ا �أن��ه مييل لتحقيق رغبات
من هم حتت مظلة احلكم ه��ذه .ف�إحدى مهام الدولة
حماية الإن�سان من املخاطر الداخلية واخلارجية؛ مبا
يكفل له العي�ش وممار�سة القوانني الطبيعية املنظمة
دون خوف .وهذا االنتقال من احلالة غري املنظمة �إىل

ح��ال��ة �أك�ثر تنظيما -ال��دول��ة -ي�سهل حتقيقه مقارنة
ب��ال�����س��اب��ق؛ ف��ال��واق��ع��ي��ة ت��دع��م ذل���ك ح��ي��ث ت��ع��ت�بر ه��ذه
القوانني -التي متيل خلدمة حاجة الأف��راد �أك�ثر من
تركيزها على ال�سلطة التي تدير �أمور ه�ؤالء الأفراد-
غري ُمدية و�أق��رب منها للوهم .وق��د منح ميكافيلي
يف كتابه «الأم��ي» احلاك َم كلَّ ال�سلطة للقيام مبا ي�شاء
من �أم��ور ،ول��و مل تتوافق مع رغبات الب�شر الفطرية،
وك���أن��ه يعطي احل��اك��م �سلطة تعلو على ال��ق��ان��ون .ومن
ج��ان��ب �آخ���ر �أي�����ض��اُ ،ه��ن��اك الأي��دي��ول��وج��ي��ة اال���ش�تراك��ي��ة
التي هاجمت القوانني الطبيعية التي جت��اري رغبات
الأف���راد؛ ك��ون اال�شرتاكية من الأ�سا�س تهتم بتحقيق
م�صلحة اجلماعة على م�صلحة الأفراد يف الغالب.
وعلى ٍّ
املتج�سد حال ًيا جن َد �أنَّ القانون
كل ،ففي الواقع
ِّ
الطبيعي يتعار�ض مع القوانني التي يتم �صنعها من
قبل اجلماعات ال�سيا�سية �أو اجلهة الوا�ضعة للقوانني
ب�شكل عام؛ بحجج تتعلَّق بعدم �إدراك الب�شر مل�صاحلهم،
�أو بحجة حتقيق �أه��داف وم�صالح بعيدة امل��دى .ف ُر َّبا
لذلك �أ�صبحنا عاجزين عن الو�صول خلط النهاية لكل
هذه اخلالفات واحلروب الطاحنة؛ لأنَّ الو�ض َع الطبيعي
يتطلَّب الإ���ش��ارة �إىل ال��ق��ان��ون الطبيعي عند و�ضع � ٍّأي
من القوانني ،مع مراعاة حرية الأفراد ب�شكل معقول؛
بحيث ي��ت��م حتقيق ال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال�سيا�سية
مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع االخ��ت�لاف��ات يف ك��ل ب��ق��ع��ة .ف��ال��ذي قد
يتوافق م��ع الثقافة واحل��ي��اة االجتماعية ملجموعة ما
قد ال يتوافق مع �أخ��رى .على الرغم من وج��ود بع�ض
الفال�سفة الرومانيني الذين كانوا ي�ؤمنون ب���أنَّ هناك
قوانني و�ضعية تراعي واق��ع الإن�سان وقابلة للتطبيق
على ك��ل الب�شر ،لقيت ه��ذه النظرة بع�ض القبول� ،إال
�أنَّه تبقى الفكرة العامة �أنَّ التطبيقَ ال�صحي َح للقوانني
الو�ضعية امل�ستمدة م��ن ال��ق��وان�ين الطبيعية �أ ًّي���ا كانت
ول ِّأي فئة ت��ك��ون��� ،س��وف ي��ق��ود �إىل اخل�ير يف ك ِّ��ل مكان؛
و�سينعك�س ذلك على ال�صورة الكونية الكربى.
attifa.nasser@gmail.com
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اآلخر واملرشوع النهضوي العريب
�سيف الوهيبي

ال ُمت�صاحلونٌّ ،
يت�آلف على هذا الكوكب ماليني الب�شر من ُمتلف الأطياف واحل�ضارات ،وقد ظ َّلت عالقاتهم ُمتفاوتة؛ فهم �أحياناً ُمتخا�صمون وقلي ً
كل
َي ْجري خلف م�صاحله ونزواته .تعدَّدت احل�ضارات وتقلبت الأزمنة ،والعالقات يف هذا العامل ال تزال �شيفرة �صعبة املنال ممكنة احلل ،د�أب عليها مفكرو
العامل ،ليتبينوا طبيعة ال�صراع بني ال�شعوب والأمم .ومن عاملنا املعا�صر ،كتبتْ د .مرمي� آيت� أحمد �أ�ستاذة العقائد والأديان بجامعة ابن طفيل باململكة
املغربية ،مقاال عنونته بـ»�س�ؤال الآخر النه�ضوي» ،املن�شور بـ»جملة الت�سامح» ،والذي ترتكز �أهدافه حول ُ�سبل ت�أ�صيل وت�أ�سي�س العالقة مع الآخر من منظور
امل�شروع احل�ضاري الإ�سالمي.
من ذواتنا ومن َخلَجاتِ � أنف�سنا يجب �أن ننطلق� ،إن عزمنا الو�صول
للآخر ،ماذا نريد؟ وماذا نحب؟ وماذا ال نحب؟ ت�سا�ؤالت كثرية
يجب �أن ننطلق منها كي ن�صل للآخر ،وهي كلها حم�صورة يف
ثقافتنا عرب ما م ََ�ضى وما هو �آتٍ يف ح�ضارتنا الإ�سالمية؛ لرفع
�ش�أنها وا�ستعادة جمدها وهيبتها ،ومن �أهم مداخل الذات ملعرفة
الآخر خم�سة قوالب للوعي يجب �أن نفهمها جيداً؛ منها:
* الوعي بخطورة ال�شعور االنهزامي:
املُنادون بنقد الذات اليوم يف العامل الإ�سالمي ،حتوَّلوا
من الدواء لي�صبحوا داء؛ فاملتابع القريب من املجتمعات
إح�سا�س الدونية والتخ ُّلف هو ال�سائد
الإ�سالمية ،ي َُلحظ �أ َّن � َ
بني �أبناء املجتمع الإ�سالمي اليوم؛ فال�شعور ال�سلبي� أوقات
ْ
�ساعدت
الهزائم والإحباطات يُو ِّلد التخا ُذل والك�سل ،وقد
النق�ص
احلمالت الإعالمية على الرتويج خللقه اليوم؛ ب�أ َّن
َ
وال�ش َّر �سببُه امل�سلمون دائماً ،وهي نظرة ن�ش�أت وتطوَّرت عرب
و�سائل �إعالمية مُتعددة تدار باحرتافية عالية ،وهي �أحد �أهم
�أنواع احلروب الباردة التي ت�ستخدم اليوم ،ومتهِّد الطريق
لأهداف �سيا�سية بحتة الحقاً� .أما �سبيلنا الوحيد للخروج مما
نحن فيه ،فهو �إمياننا العميق بذاتنا واعتزازنا ب�أمتنا وال�شعور
بالعزة والكرامة دائماً ،فمهما ع�صفت بك رياح التغيري؛
فالتنازل عن تاريخك وجمدك يجعلك بال معنى ،مهما بدت
لك الوجوه الأخرى فاتنة و�أنيقة.
* الوعي ال�سيا�سي:
تكمُن �أهميَّة الوحدة واملواطنة يف ت�أ�صيل العالقة بني احلقوق
والواجبات؛ فالعالقات ُت�صبح ُمتل ًة ،يف �أجواء التمييز
والعن�صرية بني الأفراد؛ مما يُخلف ان�شقاقاً �سيا�سيًّا داخل �أبناء
الأمة الواحدة ،وهو ما ي ِّ
ُعطل �سري التوا�صل اخلارجي مع الآخر،
الذي يبد�أ يف حفر و�إعادة �صياغة الأمة املمزقة بالطريقة التي
تنا�سبه هو ال �أنت.
* الوعي الثقافـي:
عِ ندما نتع َّلم َفن االختالف ،وكيف ُيكننا تقبُّل الآخر
باختالفاته و�آرائه ،ف�إننا بذلك نكون قد و�صلنا �إىل قمة

الوعي الثقايف الالزم لتكوين العالقة مع الآخر؛ فالتنازل عن
التع�صب املقيت لها ،هما �أوىل اخلطوات
بع�ض الآراء ،وعدم
ُّ
لإ�صالح اخللل الثقايف الذي ُيهِّد الطري َق للتوا�صل مع الآخر
يف اخلارج ،وفق مفهوم الوعي الثقايف املعا�صر الذي يجب �أن
نتقبله ب�شكل واع وفعَّال ،ونر�سم م�سرينا النه�ضوي يف طريقه،
ولي�س احلل يف تهمي�شه و�إق�صائه.
* الوعي احل�ضاري:
ما�ض فال حا�ضر له وال مُ�ستقبل؛ فلي�س
م َْن لي�س له ٍ
اخلال�ص مما نحن فيه با�ستنكار ما�ضينا وحماولة طم�س
هويته ومعتقداته مثلما يرى بع�ض مثقفينا اليوم ،فالقارئ
املتمعن الفطن يدرك متاما القيمة احل�ضارية والعلمية التي
�أ�ضافتها هذه الأمة للإن�سانية ،مما يدعو للفخر واالعتزاز بالأمة
التي ينتمي لها ،و�إن تراجعت وانح�سر عطا�ؤها ،ف�إنها ال تن�ضب؛
ف�أبنا�ؤها قادرون على رفعتها من جديد.
* الوعي اخلالفـي:
َ
َعلَى الفرد امل�سلِم � ْأن َيعِي َم ْعنى ا�ستعمار اهلل الأر�ض للإن�سان،
الذي حُ مِّل الأمانة عندما ا�ستخلَ َفه اهلل �سبحانه وتعاىل يف
الأر�ض كي يعمرها ،وي�ستخرج ما فيها بجهده وعمله ،لتنعم
الأجيال الالحقة� ،إىل �أن يرث اهلل الأر�ض وما عليها .يقول
اهلل يف كتابه العزيزُ « :ه َو الذي �أَ َ
الَ ْر ِ�ض و َْا�س َت ْع َم َر ُك ْم
ن�ش�أَ ُكم ِم َّن ْ أ
فِيهَا»؛ فغيابُ هذا الوعي يعيث الف�ساد يف الأر�ض ويدمِّرها
�شر تدمري ،وق�صور الفرد عن العمل التعمريي يُف�سد الداخل
ليلحق اخلارج.
ويهَّد ا�ستيعابُ وفهم مراحل الوعي ب�شق الطريق الذي ابتد�أه
َُ
الإ�سالم منذ ظهوره يف القرن ال�سابع امليالدي ،كدين عاملي يتجه
بر�سالته للب�شرية كلها ،تلك الر�سالة التي ت�أمر بالعدل َو َت ْنهَى
عن الظلم ،وتدعو للتعاي�ش الإيجابي بني كل الب�شر ،بالدعوة
ال�صريحة للحوار بني الذات والآخر وفق مبادئ العدل وامل�ساواة،
مبا يحفظ حقوقك وحقوق الآخرين .يقول اهلل �سبحانه وتعاىل
ا�س �إِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِ ْن َذ َك ٍر َو�أُ ْن َثى
يف كتابه العزيز« :يَا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
الل �أَ ْت َقا ُكمْ»،
وَجَ َع ْل َنا ُك ْم ُ�شعُوبًا َو َقبَا ِئ َل ِل َتعَا َر ُفوا �إِ َّن َ�أ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد َّ ِ

وينطلق الإ�سالم من مبد�أ احلوار على �أ�سا�س تقريب وحتديد
العالقة مع الآخر ،ودعوته ملائدة احلوار ،والبحث عن القوا�سم
امل�شرتكة بني التوجُّ هات العقدية والدينية املختلفة؛ مما يَهيئ
لبناء ال�سالم العاملي احلقيقي بني خمتلف ال�شعوب.
* الآخر خارج دائرة العامل الإ�سالمي:
حتتاج عالقاتنا مع الآخر خارج العامل الإ�سالمي� إىل الكثري
من اجلهد وال�صرب؛ فقبوله يعني رعاية حقوقه .وعلى ر�أ�سها:
حريته وكرامته وحقه يف االختالف بحكم كونه ب�شراً؛ نظراً
املتغي اليوم ،وما يُ�صاحبها من ت�شعُّب لت�صنيفاتها
لوترية العامل ِّ
واختالفها ،بني الذات (العامل الإ�سالمي) ،ومن �ضمنه ال�شرق
والآخر الغرب بح�سب الت�صنيف العام.
وقد م َّرت هذه العالقات التاريخية بحواجز نف�سية وم�شكالت،
كان وال يزال يعاين منها واقع العامل الإ�سالمي ،وعرب مراحل
تاريخية امتدَّت لعقود من الزمن ن�ش�أت الكثري من احلواجز
النف�سية والعوائق الذاتية؛ مما �أفرز الكثري من التعقيد والتوتر
يف عالقة امل�سلم بالآخر ،ي�ستند ملحركات دينية ونف�سية وثقافية
بني قطبي ح�ضارتني؛ بحيث ي�سعى الطرف الأقوى لتغيري
منظومة الطرف الأ�ضعف .ولي�س �سبيل اخلال�ص ببعيد عنا
�إذا ما تخ َّلينا عن منطق ال�صراع وال�صدام ،واجتهنا لأ�سلوب
املواجهة الهادئة العاقلة البعيدة عن الردود واملواقف االنفعالية،
بق�صد تقدير م�صلحة جميع الأطراف.
َّ
ومن هنا ،ال بُد � ْأن ُندرك �أ َّن العالقة مع الآخر ال يت�أتى الو�صول
�إليها �إال عن طريق فهم الذات وحُ �سن �إدارتها ،وال ُيكن �أن نبني
عالقتنا مع الآخر باالنحالل عن هويتنا والتنازل عن قيمنا،
بل باملحافظة على خ�صو�صيتنا وهُويتنا الثقافية ،و�إعداد �أجيال
عربية تتميز باجلر�أة والقدرة على احلوار والنقد والإبداع
الفكري واالكت�شاف العلمي ،وتكوينها تكويناً علميًّا عقالنيًّا
واقعيًّا ُي�ؤمن بن�سبية الأفكار والنظريات وتاريخيتها؛ فلي�س
�صواباً � ْأن يُحدِّد الآخرون طريقنا وفق ما ُي ِريْدون؛ فال�شعوب
الواعية هي التي تق ِّرر م�صريَها ،وحتدِّد �أهدافها.
saif.alwahaibi15@gmail.com
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اإلنسان ..الكائن الغريب
عبد اهلل العلوي

وتق�ص؛ �سواء يف ُكنهه وتكوينه وحياته العامة� ،أو يف �أخالقه و�سلوكياته وحياته االجتماعية وال�سيا�سية والدينية
كان وال يزال الإن�سان حم َّل درا�سة وبحث
ٍّ
ٌ
ُ
حديث طوي ُل املدى ال ُيكِن �إح�صا�ؤه �أو التو ُّقف عنه؛ لأنك تتحدَّث عن كائن يتك َّون من ج�سد وانفعاالت
فاحلديث عن الإن�سان هو
واالقت�صادية�...إلخ؛
وطبائع ُمتجددة ،وعقل يختلف من زمن �إىل زمن �آخر ،وقد حاول الإن�سان -ونخ�ص الفال�سفة يف جميع احل�ضاراتْ � -أن َيد ُْخل ويتع َّمق يف معرفة نف�سه،
�إال �أ َّننا مل جند ثباتا على ر�أي واحد ،ود .م�صطفى الن�شار يف مقاله «ر�ؤية الإن�سان يف الفكر اليوناين» -املن�شور مبجلة «الت�سامح» -حاول � ْأن ُي ْبِز َ
بع�ض
التف�سريات لفال�سفة اليونان حول الإن�سان ،لكنه مل ي�ستطع �أن يلم بكل ما يخ�ص الإن�سان.
وق��ب��ل � ْأن ن�شرع يف الإن�����س��ان ،من�� ُّر �سري ًعا على ���س���ؤال مهم
م�شروع ،وقد � ْأحدَث �ضج ًة يف �أو�ساط الفل�سفة والديانات؛ �أال
وه��و :ما هو الإن�سان؟ ويبدو أ� َّن هناك اتفاقا ال ب�أ�س به بني
الفال�سفة والعلماء على تعريف �أر�سطو للإن�سان؛ ف�أر�سطو
يع ِّرف الإن�سان على �أنه «حيوان ناطق» ،رغم �أ َّنه توجد تعريفات
�أخرى ب�أنه احليوان العاقل �أو املتمدن �أو املتح�ضر...وغريها
من التعريفات� ،إال �أ َّن ثباتنا على تعريف �أر�سطو يجعله ً
�شامل
�أكرث ،وال يق�صد باحليوان هنا �أنه جن�س من جن�س احليوانات،
و�إمن��ا دالل��ت��ه على �أن��ه كائن ح��ي ،واحل��ي��وان لغة م���أخ��وذة من
احلياة ،وقوله الناطق هو متييز الإن�سان عن بقية احليوانات.
َ
اختلف الفال�سفة على م�� ِّر التاريخ الإن�����س��اين واحل�ضاري
يف تعيني �أ���ص��ل الإن�����س��ان ،وق��د انق�سم فال�سفة ال��ي��ون��ان �إىل
�آراء خمتلفة ح��ول��ه؛ فمنهم م��ن وج���د �أ���ص��ل��ه �سمكة� ،أو �أن��ه
عا�ش يف داخ��ل �سمكة ،ومنهم من جعل العامل كله عبارة عن
جمموعة من الذرات والإن�سان يعد ذرة من �ضمن هذه الذرات،
ومنهم من جعل الإن�سان �سماويا روحانيا ،وهو ال��ر�أي الذي
ي�أخذ به فال�سفة اليونان الكبار؛ وه��م� :سقراط و�أف�لاط��ون
وفيثاغور�س ،واتفق �أر�سطو معهم يف املبد�أ العام واختلف عنهم
يف متييزه بني النف�س الإن�سانية وب�ين ج�سده ،ولعل ه��ذا هو
ر�أي الالهوتيني ،يقول د .ج��ورج الفار يف مقاله «الإن�سان ما
ب�ين ال��دي��ن والفل�سفة»« :ي��ق��ول ال�لاه��وت��ي��ون �إن ث�لاث��ة �أم��ور
ميزت الإن�سان عن بقية احليوانات ،وهذه الأمور ال ميكن �أن
تكون من من�ش�أ �أر�ضي م��ادي وواق��ع��ي ،هي من من�ش�أ �سماوي
�إل��ه��ي م��ث��ايل؛ ف��الإن�����س��ان يتميز بالعقل وال��ذك��اء ،وه��و روح��ي
الطابع لي�س ماديًّا �أو حيوان ًّيا ،ويتم َّيز بحرية الإرادة عك�س
احل��ي��وان ال��ذي ت�سريه غ��رائ��زه ،ويتم َّيز باملقدرة على احل��ب،
وميتلك �شعو ًرا وعواطف ،بينما احليوان ال ميتلكها ،وكل هذه
الأم��ور توجد يف اهلل :العقل والذكاء الأول ،و�صاحب الإرادة
املطلقة ،واملحب للب�شر واملخلوقات» ،ومل يقت�صر االختالف
على الع�صور القدمية فقط ،حتى يف الع�صور املتقدمة ال يزال
ه��ذا االخ��ت�لاف قائما؛ ���س��واء يف الو�سط الفل�سفي �أو الديني
�أو الثقايف ،وال �أدل على ذلك من نظرية داوري��ن ،التي �أوقعت
العلم يف م َُ�شا َكلَ ٍة مِ نْ �صَ ا ٍّد و َرا ٍّد لهذه النظرية .ويف مقابل كل
ه���ذا ،مل يكن ال��دي��ن الإ���س�لام��ي مب��ن���أى ع��ن ك��ل ه��ذه الآراء؛

فقد جاءت �آيات �صريحة يف �أ�صل الإن�سان رغم االختالف عن
بع�ضها ،فنجد �آيات �أن �أ�صل الإن�سان تراب ،والأر�ض ،و�صل�صل
وم���اء ،وح��م���أ م�����س��ن��ون ،وح���اول ع��ل��م��اء الإ���س�لام وم��ف�����س��روه �أن
يجدوا مرب ًرا لذلك يف ربطهم بني كل هذا ،وقولهم �إنه عبارة
عن تطوُّر خلق الإن�سان.
ويف م��ق��اب��ل ك��ل ه���ذا ،تبقى ال��وظ��ي��ف��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي من
�أجلها يعي�ش الإن�سان يف هذا الكون ،و�أب��رز ر�أي للفال�سفة يف
وظيفة الإن�سان هو الر�أي الذي يقول ب�أ َّن وظيفة الإن�سان يف
الكون هي الت�أمُّ ل والتفكري ،وهذا ر�أي يبدو �أن له قبوال عند
�أغلب الفال�سفة على مر الع�صور ،حتى الديانات ال�سماوية
توافق على ه��ذا ال���ر�أي؛ فهناك ن�صو�ص يف الكتب ال�سماوية
ت��دل على �أن وظيفة الإن�����س��ان ه��ي ال��ت���أم��ل وال��ت��ف��ك�ير .ول�سنا
ب�صدد ذكر تلك الن�صو�ص ،ولكن من النظرة العقلية املح�ضة
ن��رى �أ َّن الإن�سان ال ي�ستطيع �أن ي�صل �إىل �أي فكرة �إىل بعد
الإمعان والتفكري فيها ،ثم ي�شرع يف عملها ،ن�ضرب ً
مثال على
ذلك النار ،كيف عرف الإن�سان �أن النار حترق ،و�أنها ميكن �أن
يُ�ستعان بها يف الطبخ والإ���ض��اءة وغ�يره��ا؟ ال ميكن �أن يكون
ذلك �إال بالتفكري والت�أمل.
ِ�ض ْمن ه��ذا االت��ف��اق ب�ين الفال�سفة ح��ول وظيفة الإن�سان،
َو َجدنا �أ َّن هناك اختالفا حادا يف �أ�سا�س هذا التفكري والت�أمل
�أي املعرفة الإن�سانية؛ فر�أي يقول ب�أ َّن م�صدر املعرفة الإن�سانية
هو العقل ،ور�أي �آخر يرى �أ َّن امل�صدر هو احلوا�س ،ور�أي يقف
ً
و�سطا بني ه��ذا وذاك؛ ف�أما ال���ر�أي الأول ف�أ�صحابه يقولون
ب���أ َّن العقل �أ�سا�س املعرفة الإن�سانية �أي �أ َّن��ه ه��و ال��ذي ُي��درك
احلقائق؛ فاحلقيقة يتم �إدراكها بوا�سطة العامل املعقول ،وهو
ميجد العقل ب�شكل كبري ،كما جنده جل ًّيا عند الفيل�سوف
ر�أي ِّ
اليوناين �أف�لاط��ون؛ فهم و�ضعوا احل��وا���س يف مرتبة اخل��دم،
احلوا�س
وقالوا �إنها خادمة للعقل� .أما الر�أي الثاين ،فيقول �إ َّن
َ
�أداة مهمة للمعرفة احلقيقية ،ويربئ خط�أ احلوا�س ب�أ َّنه لي�س
منبعه احل��وا���س ،و�إمن���ا منبعه ال��ع��ق��ل ال���ذي �أع��ط��ى احل��وا���س
حك ًما خاطئا ،والر�أي الثالث -وهو اجلمع بينهما -ف�أ�صحابه
ال يعطون العقل �أو احلوا�س ال�سيطرة التامة ،و�إمنا يجعلون
اال���ش�تراك بينهما يف الو�صول �إىل املعرفة الإن�سانية ،ونرى
�أنف�سنا عند الر�أي الأخري؛ لأنه يقف ً
و�سطا بني الر�أيني ،فال

يجعل العقل �أ�سا�س املعرفة .ويف املقابل ،ال ُيكن اال�ستغناء
عن احلوا�س؛ ففيهما جمي ًعا تكتمل املعرفة الإن�سانية؛ فدور
احلوا�س هو درا�سة الظواهر الطبيعية ودور العقل يف �إدراك��ه
للمح�سو�سات ليتكون بذلك الأفكار والت�صورات العقلية.
مل ت ُكن الأخالق الإن�سنانية مبعزل عن اهتمامات الفال�سفة
اليونانيني �أو غريهم؛ فالنف�س الإن�سانية تتك َّون من م�شاعر
و�أحا�سي�س وخري و�شر ،وينتج عن هذا كله ردود فعل متفاوتة؛
�سواء كانت �إيجابية (اخلري) �أو �سلبية (ال�شر) ،ويبقى م�صدر
اخل�ير وال�شر حم�� َّل بحث عند الفال�سفة؛ فمنهم من يجعل
النف�س الإن�سانية �أداة للخري وال�شر ،ومنهم من ُي ْرجِ عها �إىل
الإل��ه ،وه��ذا يعتمد ب�شكل كبري على قرب الإن�سان من الإل��ه،
�إال �أ َّن��ن��ا َن��� َرى م�����ص��د َر الأخ�ل�اق ينبع م��ن النف�س الإن�سانية؛
فنف�س الإن�����س��ان ه��ي ال��ت��ي ت��دف��ع��ه ل��ف��ع��ل اخل�ي�ر وال�����ش��ر ،ك��ذا
الإن�����س��ان ي�ستطيع �أن ُي�� ِّي��ز ب�ين اخل�ير وال�����ش��ر؛ لأ َّن وظيفته
هي الت�أمل والتفكر كما قلنا �ساب ًقا ،ف���إذا كان ال ي�ستطيع �أن
مييز اخلري وال�شر فكيف �س ِّمي حيواناً ناطقا ،وو�صف الأ�شياء
باخلري وال�شر ال ُيكن �أن يكون مُتفقا ب�ين ك��ل الب�شر ،فما
يجده � ٌ
�يرا ،قد يجده �إن�سان يف الغرب �أنه
إن�سان يف ال�شرق خ ً
�شر ،والعك�س �صحيح؛ فم�س�ألة اخل�ير وال�شر م�س�ألة ن�سبية،
تختلف باختالف املجتمع والعرف والعقائد وال�سيا�سة .ويقول
���س��ق��راط� :إ َّن الف�ضيلة واح����دة ،وال��رذي��ل��ة واح����دة؛ فال�صدق
والأمانة والوفاء واحلب كلها نابعة من الف�ضيلة ،وهي واحدة
وه���ذه مُ��ت��ف��رع��ة م��ن��ه��ا ،ك��م��ا �أ َّن��ن��ا نتفق م��ع ر�أي ال��رواق��ي�ين يف
قولهم �إ َّن الأ�صل يف الأحداث �أ َّنها خري ،رغم �أن ظاهرها �شر؛
فالإن�سان هو من ي َْ�ص َنع اخلري وهو من ي َْ�ص َنع ال�شر.
�إذن؛ فهم الإن�����س��ان يف تفكريه وعقله وح��ي��ات��ه م��ن الأم���ور
التي ي�صعب ح�صرها ،فهي فل�سفة عميقة ج��دًّا ،وحتتاج �إىل
ُم َّلدات كي نفهم هذا الكائن الفريد من نوعه ،ورمبا �أتفق
يف �أحيان كثرية مع املبادئ التي جاءتْ بها الديانات ال�سماوية
ح���ول مت��ي��ي��زه��ا واح�ترام��ه��ا ل�ل�إن�����س��ان .و َر ْغ�����م �أ َّن تطبيقات
الإن�����س��ان َح��� ْول امل��ب��ادئ ج��اء ُم��ال�� ًف��ا ،ف����إ َّن ال���ر�أي ي��ق��ول � ْأن ال
�ضرر على املبادئ ما دام �أن تطبيقها جاء ُمال ًفا عنها؛ فقتل
الإن�سان حرا ٌم يف ك ِّل ال�شرائع الدينية ،ولكن ما جنده خمال ًفا
عن احلقيقة ،وهذا كله ناب ٌع من الإن�سان نف�سه.
abdlla1991@gmail.com
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التعايش الديني ودوره يف االزدهار الحضاري..
منوذج من القرن 14
�أ�سماء القطيبية

يف َب ْحثِها املن�شور يف جملة «التفاهم» ((املرحلة الثالثة منت�صف القرن  ..1453-14معرفة �أف�ضل بالإ�سالم ومقارعة على �أر�ض الواقع)) ،ت�ستعر�ض
الباحثة اليونانية �أجنليكي غريغوري زياكا منوذجاً فريداً من مناذج االنفتاح الفكري بني �أ�صحاب الديانات ال�سماوية ،وهو منوذج ي�ستحق الوقوف
عنده ،واالحتذاء به؛ ملا يحمله من قيم نبيلة و ُمثل عليا؛ حيث �أدَّى غزو امل�سلمني لآ�سيا ال�صغرى وغرب �أوروبا الحتكاكهم املبا�شر ب�أ�صحاب الديانة
امل�سيحية ،وملَّا � ْأن كان امل�سلمون هم �أ�صحاب القوة والغلبة �-آنذاك -اختا َر امل�سيحيون نوعاً من احلماية ملعتقدهم و�أتباعه ب� ْأن د ََخلوا يف حوار مفتوح
مع امل�سلمني ،وقارعوهم باحلجج والرباهني؛ عِ َو�ضا عن ا�ستخدام العنف.
جان كانتاكوزين -وهو �أحد الأباطرة الذي حكموا
الأرا�ضي البيزنطينية خالل القرن الرابع ع�شر-
تخلى عن من�صبه بعد ا�ستيالء العثمانيني امل�سلمني
على الأجزاء التي يحكمها ،واعتزل يف الأديرة واجلبال
�إىل �أن تويف ،وخالل عزلته تلك كتب عدة كتب هدفها
االنت�صار للدين امل�سيحي ،وقد د َّونها على �شكل
منافحات فكرية ُمتخ َّيلة با�سم «م�سلم اعتنق امل�سيحية
و�صار راهبا»؛ زياد ًة يف ت�أثري كتاباته على امل�سيحيني
الذين كانوا يتداولون ُكت َبه هذه فيما بينهم.
وكانتاكوزين هو واحد من عِ َّدة ُرهبان ومت ِّدينني
م�سيحيني احت�شدوا خالل تلك الفرتة لت�أليف ُكتب
تهدف للنيل من الدين اجلديد ،الذي بد�أ بالتغلغل
يف قلب العامل امل�سيحيُ ،
وتاول جاهدة �إقناع ب�سطاء
النا�س من امل�سيحيني الذين كانوا يت�ساءلون« :ملاذا
تخلى اهلل عنا؟»� ،أن ما يحدث يف �أرا�ضيهم هو ابتالء
مما َج َعل ه�ؤالء الرهبان ينتجون
من الرب لي�س �إال؛ َّ
ثروة معرفية كبرية ،ك�شفتْ لنا العدي َد من احلقائق
عن تلك احلقبة الزمنية .ولعل �أبرز هذه احلقائق:
مدى �إملام �أ�صحاب الديانتني الإ�سالمية وامل�سيحية
بدين الآخر؛ حيث كانت املقارعات الكتابية وال�شفهية
تناق�ش م�سائل الالهوت و�أ�صول العبادات ،مثلما
تناق�ش امل�سائل الفقهية عند امل�سلمني و�أحكامها.
كما كانتْ تذود عن ُمعتقداتها ،م�ست�شهدة بالكتب
املقد�سة يف دين الطرف الآخر .وهذه املعرفة الوا�سعة
واملتبادلة ٌ
دليل على الأهمية التي كانت َ
تول للدين
كمك ِّون ح�ضاري وثقايف ال ميكن حتييده ،وال نُبالغ
يف القول �إنَّ الدينَ خالل تلك الفرتات من تاريخ
الب�شرية كان عام ً
ال �أ�سا�س ًّيا لن�شوء �أي جتمع �إ�سكاين
وت�أ�سي�س جمتمع .وبالطبع؛ فال�سلطة كانت تتبع
الدين ورجاالته ل�ضمان بقائها .ولنا ُهنا �أنْ نتخ َّيل

�صعوبة دخول دين جديد ُمتلف -ولي�س مذهبا
مغايرا� -إىل بلد ما وفر�ض وجوده فيه� .إنَّ هذا يجعل
من رجال الدين يف حالة ا�ستنفار تام ،خا�صة �إذا ما
�أتى الدين اجلديد ُبغريات العتناقه ،و�إذا ما َ�س َعى
�أ�صحا ُبه لدعوة الب�سطاء �إليه بطرح الأ�سئلة التي مل
تخطر على �أذهانهم قط ،وهو ما َي ْج َعل ال�سلطات
ال�سيا�سية �أي�ضا يف م�أزِق �صعب مل يحتمله بع�ضهم،
كالإمرباطور كانتاكوزين الذي تخلى عن من�صبه
واعتزل النا�س.
ال�صعوبات التي ذكرتها �آنفا ،ف�إنَّ هذا الع�صر
َو َرغْ م ُّ
املمتد لأكرث من ثالثة عقود �ضرب مثاال فريدا يف
التعاي�ش بني �أ�صحاب الديانات؛ فقد �أ�سهمت الأدبيات
التي كتبها رجال الدين امل�سيحيون يف معرفة النا�س
بالدين اجلديد؛ مما جعلهم �أقل خوفا من االختالط
بامل�سلمني ،و�أكرث جراءة على طرح الأ�سئلة .بل �إنَّ
التعرف على الدين الدخيل� -أ�صبحوا
رهبانهم -بعد
ُّ
�أكرث انفتاحا على احلوارات املبا�شرة واجلداالت
العلنية .و�أ�ضرب هنا مثاال مه ًّما لواحد من كبار
الأ�ساقفة ُي ْد َعى «الأما�س»؛ حيث وقع هذا الأُ ْ�سقُف
حتت �أ�سر امل�سلمني ،و َّ
مت التنقل به يف عِ َّدة مدن،
وخالل تلك الفرتة -ورغم �أنه كان حتت الأ�سر� -إال
�أنَّه كان طرفا يف عِ َّدة حوارات الهوتية كان بع�ضها
مع �شخ�صيات مهمة ،بل �إنَّه كان يتع َّمد �إقامة هذه
املطارحات �أمام اجلموع ،دون �أنْ َي ْجعله ذلك يتحفظ
على نوعية املوا�ضيع املطروحة .وعلى َّ
الطرف
أ�صحاب الديانة امل�سيحية
الآخر مل يجرب امل�سلمون �
َ
على اعتناق الإ�سالم ق�سرا� ،أو �إيذائهم يف دينهم
َ
التعاي�ش َبلَغ بهم
والتعر�ض لدور عبادتهم ،بل �إنَّ
ُّ
�إىل ح ِّد ُم�شاركة بع�ضهم البع�ض طقو�س العبادة من
باب التكافل االجتماعي وواجب اجلوار؛ فكان بع�ض

امل�سيحيني مثال يرافقون امل�سلمني يف جنازاتهم،
وكانت ال�صدقات تدور بني البيوت دون متييز.
� ...إنَّ هذا النموذج الفريد يف التعاي�ش َي ْط َرح �س�ؤا ًال
مه ًّما نحن �أحوج ما نكون لإجابته يف ع�صرنا احلايل؛
وهو :كيف ا�ستطاع �أ�صحاب الديانتني الو�صول �إىل
هذا امل�ستوى من التفاهم؟ من خالل تت ُّبعي للنماذج
التي ق َّدمتها الكاتبة اليونانية زاكا يف بحثها� ،أعتقد
�أنَّ احلوارات التي كانت تُدار بني الطرفني مل تكن
ت�ستند �إىل � ِّأي حكم ُم�سبق جتاه دين الآخر ،بل
�إنَّها كانت اكت�شافا �أول ًّيا له؛ وبالتايل فقد كان كال
الطرفني ميلك رغبة �صادقة يف املعرفة ،ال رغبة يف
االنت�صار .وحني حتقَّقت هذه الرغبة �أزالت الغمو�ض
والتخوف من الآخر ،ومن �إمكانية كونه عام َل خطر
يف املجتمع .بل َنتَج عن التالقح الفكري بني الديانتني
ح�ضارة ُمزدهرة على كافة امل�ستويات .وهو ما تفتقده
ِّ
املتح�ضر التي ك َّونت
ري من ُمتمعات العامل
الكث ُ
بفعل الإعالم وبع�ض احلوادث املتفرقة ُح ْك ًما ُم ْ�س َبقا
جتاه دين �أو مذهب معني؛ مما و َّلد الكره واخلوف
جتاه �أ�صحابه قبل االحتكاك بهم ،وب�سببه قامت
احلروب و�سفكت الدماء.
َ
�إنَّ العنفَ
املتبادل َب ْي �أ�صحاب الديانات واملذاهب
ت�شدد ديني ،و�إمنا هو ِر َّدة فعل
اليوم لي�س ناجتا عن ُّ
�آتية من الت�أجيج العاطفي الذي ي�أتي من َم َ�صادر
َّ
َّ
احلل يبد�أ
ولعل
عِ َّدة لي�س �أحدها الطرف املكروه.
من احلوار اجلاد الذي ال ي�ستند �إىل �أي حكم ُم�سبق،
وال يهدف لإرغام الآخر على التنازل عن ُمعتقداته؛
فالغمو�ض ُيو ِّلد اخلوف دائماً ،بينما املعرفة تفتح
�آفاقا للت�شارك وقبوال لالختالف ،ولنا يف هذه الفرتة
من التاريخ �أُ ْ�س َوة ح�سنة.
asmaalqutibi@gmail.com
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التكا ُمل بني الذوات َج ْوهر الوجود اإلنساين
حممد الكمزاري

والعالئقي يف الوجود الب�شري الذي يُ�شِ ْي �إىل النمط الذي ُي ْو َجد فيه الإن�سان ،وت�شرتك فيه الذوات ،وترتابط بعالقات
التفاعلي
ُي ِّثل ال َغ ْي ال ُبع َد
َّ
َّ
ُ
الكاتب
ينطلق
خمتلفة .يُحِ يل ال َغ ْي هُ نا �إىل «الأنا الآخر ..الذي لي�س �أنا» .وهو ي َّتخذ داللته بالتقابل مع َط َرف �آخر هو الأنا امل�شابِه واملختلف .ومن هنا،
ُ
ال�سوريُّ جميل حمداوي -ومن خالل مقاله يف جملة الت�سامح «مفهوم الغري يف اخلطاب الفل�سفي بني االلتبا�س والو�ضوح» ،يف �إثارة جمموعة من الأ�سئلة
التي تك�شف الكثري من الغمو�ض حول الغري ككيان م�ستقل ي�سند الأنا وي�ستند �إليها يف الوقت نف�سه؛ فهو يبحث يف مقاله عن مفهوم الغري لغة وا�صطالحا،
وهل وجود الغري �ضروري للأنا؟ وما طبيعة الغري؟ وما هي عالقة الأنا بالغري؟ هل هي عالقة �إيجابية �أو �سلبية؟ وهل عالقة الأنا بالغري قائمة على
�أ�سا�س املودَّة وال�صداقة �أم على �أ�سا�س التغريب والإق�صاء؟
ف َم ْفهُوم الغريية َي ْن َطوي على �أهمية ق�صوى؛ وذلك ب�سبب حالة
االلتبا�س التي متيِّز الغري؛ فهو يرتاوح بني املخالفة وامل�شابهة،
�إ َّنه «الأنا الذي لي�س �أنا» بتعبري �سارتر .وما ي�شري �إىل �أهمية
العالقة بني الأنا والغري يف ع�صرنا الراهن ،هو واقع العامل الذي
� ْأ�صبَح مُهدَّدا ب�سبب تغليب منطق العنف والإق�صاء ،بدل احلوار
والت�سامح؛ حيث يوجد الغري يف مقابل الأنا ،ووجوده ي�شكل واقعا
خارج �إرادة الأنا ،وهو ما ي�شكل تهديدا له ح�سب �سارتر؛ حيث
يعمل الغري على ت�شييء الأنا ،وحتويله �إىل مو�ضوع ،من خالل
النظرة التي جتمُّد �إمكانياته وتلغي عفويته وتلقائيته ،تلك
النظرة الت�شييئية متثل تعاليا على الأنا و�سلبا للذات .لكن الأنا
وهو يوجد يف مواجهة الغري يحاول هو الآخر اخلروج من دائرة
الت�شييء ،ويفر�ض ذاته ،ويثبت �أنه ذات واعية وحرة وم�س�ؤولة.
عب عنه هيجل يف جدلية العبد وال�سيد؛ حيث
هذا املوقف �سبق �أن َّ
يتواجه وعيان يحاول �أحدهما �إخ�ضاع الآخر و�إثبات �أنه وعي حر
ليدخال يف �صراع من �أجل انتزاع االعرتاف ،هذا التهديد الذي
ميار�سه الغري يتمثل -ح�سب هايدغر -يف �إلغاء خ�صو�صية الذات
وتف ُّردها حني ترغم على التخلي عن وجودها الأ�صيل لتعي�ش يف
الوجود مع الغري الذي يعتربه الفيل�سوف وجودا مزيفا ،تتخلى
فيه الذات عن حقيقتها لت�صبح عبارة عن ن�سخة م�شابهة لهم.
يظهر الغري �إذن على امل�ستوى الأنطولوجي ك�سلب وتهديد للأنا،
لكنه يف الوقت نف�سه ميثل �شرطا �ضروريا لوعي الأنا وجتاوزه
لو�ضعيته التي ي�ضعه فيها الغري.
امل�ش ِكل َن ْف�سُ ه يُطرح على امل�ستوى املعريف؛ فاالنف�صال اجلذري
كما ي�سميه �سارتر -يحول دون معرفة الغري لأنه ُمتلف عني،ولأ َّن املعرفة تقت�ضي حتويله �إىل مو�ضوع �أو �شيء ،وهو ما يلغي
ذاته كوعي وحرية و�إرادة .هكذا ،فالوقوف عند م�ستوى الظاهر
ال ُي ِّكن من تكوين معرفة يقينية بالغري؛ لأ َّن االختالف بينهما
يحول دون ذلك؛ فما ميكن �أن �أعرفه ح�سب مالربان�ش هو ذاتي،
�أما ذوات الآخرين -وبال�ضبط نفو�سهم وعقولهم -وما تت�ضمنه
من م�شاعر و�أحا�سي�س و�أفكار ال ميكن النفاذ �إليها .ذلك �أ َّن ُمربِّر

الت�شابه لي�س كافيا ،بل �إ َّنه ُي�ؤدي �إىل معرفة خاطئة وظنية
(تخمينية وافرتا�ضية) .لكن مريلوبونتي يقرتح حال لذلك
وهو التوا�صل باعتباره انفتاحا على الغري ،وجتاوزا للنظرة
الت�شييئية من جهة ،وخروجا من التمركز على الذات وانغالقها
من جهة �أخرى� .إ َّن التوا�صل باعتباره انفتاحا للكائن من خالل
التعبري اللغوي وحده قادر على �إتاحة الإمكانية ملعرفة الغري ال
باعتبارها عالقة بني ذات ومو�ضوع ،و�إمنا باعتبارها عالقة بني
ذات وذات �أخرى� .إال �أ َّن هذه التجربة الذاتية -ح�سب بريجي-
لي�ست قابلة للنقل وال للتبليغ؛ فهي حماطة بجدار من احلماية
واخل�صو�صية ال ميكن للغري �أن يتجاوزه ،مبا يف ذلك الأنا التي
تعجز عن التعبري عن تلك التجربة الذاتية ونقلها للغري؛ مما
يجعل الذات �سجينة جتاربها الذاتية .لكن هو�سرل يرى �أن
االختالف بني الذوات لي�س مربرا للعزلة وللقول با�ستحالة
معرفة الغري .ف�إذا كان هذا الأخري يختلف عني ،فهو �أي�ضا
ي�شبهني وله جتارب ت�شبه جتاربي ،وت�شكل العامل املو�ضوعي بني
الذوات� ،أو ما ي�سمى»البينذاتية» .تبعا لذلك ب�إمكاين م�شاركته
جتاربه من خالل التوحد احلد�سي معه� ،أي �أن �أعي�ش جتربته
التي تتطابق مع جتربتي التي ع�شتها �سابقا.
ور َْغم هذه املحاوالت ،تظل معرفة الغري غام�ضة غمو�ض
الذات الإن�سانية .ولتجاوز هذه الغمو�ض و�أي�ضا جتاوز العزلة
الأنطولوجية يقرتح الفال�سفة بناء عالقات ذات �أ�سا�س �أخالقي
وقيمي و�إن�ساين .ويف هذا ال�سياقَ ،ي ْدعُو كانط �إىل عالقة �صداقة
مع الغري ،تقوم مقام الواجب الأخالقي الذي يعك�س احلبَّ
واالحرتامَ ،الذي يُك ُّنه الأنا لذاته وللغري وللإن�سانية عموما،
وكتعبري عن الإرادة الطيبة والعاقلة .هذا التكامل بني الذوات
هو ما يُ�ش ِّكل جوهر الوجود الإن�ساين والذي ال ميكن �أن ي�ستمر
ح�سب كانط� -إال ب�سيادة قيم الت�ضامن والتعاطف وامل�ساعدة التيجت�سد قيم العقل والوفاء للإن�سانية التي لها ف�ضل علينا ،و�أقل
ما ميكن فعله هو رد جزء من هذا الف�ضل من خالل الت�ضحية
من �أجل الغري والعي�ش من �أجله� ،أو ما يُ�سمَّى بالغريية.

َّ
ويتبي من خالل ما �سَ بَق �أ َّن الغري يتميَّز بطابعه الإ�شكايل؛
فوجوده �ضروري ،لكنه ُي ِّثل عام َل �سلب للذات كما هو عامل
�إثبات ،ومعرفته ترتاوح بني الو�ضوح والإمكان ،وب َْي الغمو�ض
واال�ستحالة ،كما �أ َّن العالقة معه هي الأخرى قائمة على
االختالف واملغايرة ،فالغريب مو�ضوع ال�صراع ،وهو ال�صديق
مو�ضوع احلب واالحرتام والت�ضحية والعطاء .لك َّنه يف جميع
الأحوال يظل الإن�سان الذي ي�شاركني الوجود ،والذي ال غنى يل
عنه .وهو ما يفر�ض بناء عالقة �إن�سانية قيمية �أخالقية جتمع
ما هو عاطفي مبا هو عقلي؛ لأ َّن الوجود الب�شري ال ميكن �أن
ي�ستمر �إال با�ستح�ضار عنا�صر الوحدة والت�شابه داخل التعدد
واالختالف والرتكيب بينها؛ من �أجل العي�ش امل�شرتك .لكن
�إىل �أي حد يعك�س الواقع الإن�ساين الوعي بهذه ال�ضرورة يف ظل
�سيادة الأنانية وال�صراع والرغبة يف التملك والهيمنة؟
«الغري هو �آخر الأنا منظوراً �إليه لي�س بو�صفه مو�ضوعا ،بل
بو�صفه �أنا �آخر»« .الغري هو الآخر ،الأنا الذي لي�س �أنا» (جون
بول �سارتر)ُ .ييِّز �سارتر بني الغري والآخر؛ فالغري يجب �أن
ينظر �إليه كذات ولي�س كمو�ضوع� .إ َّنه ذات �أخرى مقابلة للأنا،
وهي مطابقة له يف �آن واحد؛ لأنها ذات حرة وعاقلة ومريدة� .أما
الآخر ،فهو �أعم من الغري ،فقد ي�شري �إىل الغري �أو �إىل �أي �شيء
من الأ�شياء� .إ َّنه يُ�شِ ْي �إىل ك ِّل ما يُخالف موجوداً ما بوجه عام.
ْ
اللفظي يف داللتهما الفل�سفية يُحِ يلنا �إىل عد ٍد
�إ َّن التمييز بني
َّ
من املفارقات التي تت�أطر يف �شكل ثنائيات ت�ستدعي الت�سا�ؤل.
ومن هذا املنطلق ،بات من الطبيعي �أن تكون العالقة بني
الأنا والغري قائمة على �أ�سا�س من التفاهم واحلوار واالحرتام
املتبادل ،ولي�س على النبذ وال�صراع والعنف؛ وذلك ل�سبب ب�سيط
هو �أن الغري �أنا �آخر .ولكن احلوار بني الطرفني ،يف ُمتلف
جتلياته الفردية واملجتمعية والثقافية ،ينبغي �أن يكفل لهما معا
حق اال�ستقالل واحلفاظ على الهوية دون �أن ي�سعى �أي طرف
لتذويب الآخر �أو احتوائه.
m-alkumzari@hotmail.com
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العبادة ..مرادفة الخري ونقيضة الرش
فاطمة بنت نا�صر

ُ
يتناول عزمي طه ،يف مقاله املن�شور بـ«جملة التفاهم» ،واملعنون بـ«فل�سفة العبادة يف الإ�سالم» ،مفهو َم العبادة يف املنظور الإ�سالمي و�أبعاده الفل�سفية التي جتعل منه
مفهوماً مال�صقاً ومالزماً للحياة وملفهوم «اخلالفة» يف الأر�ض .وي�ؤ ِّكد �أنه تناول مو�ضوع العبادة من مُنطلق عقلي؛ وذلك كما يقول« :لزيادة الوعي بحقيقة مفهوم
العبادة ،وجعل ممار�ستها قائمة على وعي وب�صرية».
الكاتب عن الق�ضية املحورية الأبرز يف احلديث عن الوجودية ،وهي ق�ضية «اهلل خالق كل �شيء» ،و ُي ْو ِردُها الكاتب كم�سلمة وحقيقة مثبتة ال حتتمل
ويف ال َبدْء ،يتحدَّث
ُ
�أي �شك .كما يقول �إ َّن �أي بناء فكري يجب �أن ُي� َّؤ�س�س على حقيقة يقينية را�سخة ت�صون هذا البناء الفكري من الهدم .وي�ست�شه ُد الكاتب يف ذلك بالفال�سفة القدماء
ومنهم �أفالطون ،الذي �سمى اهلل بـ»ال�صانع» ،وغريه ُك ُث :ك�أر�سطو وديكاردت وفال�سفة امل�سلمني -ويقول �إ َّن �أغلب الفال�سفة �أجمعوا على حقيقة خلق اهلل لكل �شيء،ومل ينكر ذلك �سوى فئة قليلة والتي تعرف باملالحدة .وهنا قد نعتب على الكاتب كتابته جلملة عامة عائمة تقر بوجود غالبية من الفال�سفة امل�ؤمنني ،مقابل قلة
من الفال�سفة امللحدين .فهذا القول يحتاج �إىل دليل وبرهان وجتنب كتابة اجلمل املطلقة للقارئ .فمن الواجب مده باملراجع للحقائق التي نقدمها له ،خا�صة � ْإن
ُكنا نقدم له مادة علمية ُمكمة.
ينطلق الكاتب من الآيات القر�آنية الكرمية التي ذُكرت
فيها عبادة املخلوقات هلل؛ كقوله تعاىلَ « :و ِ ّل ِ َي ْ�س ُج ُد
ال�س َما َواتِ َوالأَ ْر ِ
�ض طَ ْوعاً َو َك ْرهاً» (الرعد.)15:
َمن ِف َّ
فكافة املخلوقات تخ�ضع لقدرة اهلل وهو القادر على
فنائها و�إحيائها �إن �شاء .والعبادة هي حق اهلل على
خملوقاته .وهي حتمل مفاهيم :الطاعة واخل�ضوع
والتذلل .وهي كذلك حتمل �صنوفاً ال ندرك ماهيتها:
كالت�سبيح .فهو �شكل من �أ�شكال العبادة يقول عنه
ال ُي َ�س ّْب ُح ب َِح ْم َد ِه َو َلكن َّ
تبارك وجلَ « :و�إن ّْمن �شَ ْي ٍء ِ�إ َّ
ال
ِيح ُه ْم» (الإ�سراء .)44:كما �أنَّ العبادة مت
تَفقهون ت َْ�سب َ
ربطها يف ال�سياق القر�آين بال�صراط امل�ستقيم .يقول
الكاتب �إنها تعني �أق�صر الطرق و�أي�سرها يف الو�صول
�إىل الغاية التي خلق من �أجلها الإن�سان .ويقول تف�سري
الطربي عنها �إنها تعني� :ألهمنا الطريق الهادي ومنهم
من قال �إنها تعني �أ�سلكنا طريق اجلنة يف املعاد .وبني
تف�سري الكاتب وتف�سري الطربي قرب يف جوانب وبعد
يف جوانب �أخرى ،وجب و�ضعها �أمام القارئ ليكون على
بينة �أن للآيات تفا�سري خمتلفة مكملة لبع�ضها وال
تناق�ض بينها.
� َّأما الإن�سانُ  ،فهو َيتم َّيز عن الكائنات الأخرى بخا�صية
القبول والرف�ض .فهي بالتايل تتيح له خيار الطاعة
�أو املع�صية .ولكن وعي الإن�سان بف�ضل اخلالق وحقيقة
قدرته جتعله حمباً له ،متذل ً
ال يف �سبيل ر�ضائه.
فعبادة املحبة ت�ستوجب الطاعة واخل�ضوع والتذلل.
وكما �أنَّ للمحبة تفاوتا فكذا يتفاوت النا�س يف العبادة
وتطبيقها.
�شمولية العبادة
ال تقت�ص ُر العبادة على �أفعال معينة؛ فهي تتعدا ال�صالة

واملفرو�ضات الأخرى من منا�سك حج وزكاة .فالعبادة
فعل ي�شمل كافة جوانب احلياة كونها الغاية التي
خلق الإن�سان من �أجلها .ويربر الكاتب �أن هذا املفهوم
ال�شمويل هو من يجعل النا�س ي�ستف�سرون عن كل
�سلوك :هل هو حرام �أم حالل؟
وهنا ال �أرى �أن هذه ظاهرة �صحية لنمر عليها مرور
الكرام؛ فهي �أمر جعل النا�س يهتمون بالق�شور و�شتت
جهود العلماء يف �إفتاءات ب�سيطة .كما �أنَّها �أ�سهمت يف
تعطيل ملكة التفكري لدى العامة لتوفر اخلطوط
ال�ساخنة ال�ستقبال هذه اال�سف�سارات.
خالفة الأر�ض وعبادة املرء
الكاتب ارتباطاً وثيقاً بني خالفة الإن�سان على
َي َرى
ُ
الأر�ض والعبادة؛ فاهلل هو من ا�ستخلف هذا الإن�سان
و�أمره بعدد من الأوامر والنواهي التي عليه طاعتها،
ويرى الكاتب �أن هذه الأوامر متثل العبادات.
الكاتب �أنَّ الغاية من خَ لق املخلوقات -ومن
يفرت�ض
ُ
ُ
�ضمنها الإن�سان -هي غر�ض العبادة والطاعة .ومن
ُد ْون هذه الغاية يكون الوجود الب�شري عبث ًّيا وخمالفاً
لقانون �أطلق عليه الكاتب قانون «الطاعة الكوين».
ولعمري لهو قانون جديد مل �أ�سمع �شخ�ص ًّيا عنه،
ومل �أجد �أي معلومات علمية ت�ؤكده �أو تنفيه .ويف هذا
القانون يقول الكاتب �إنَّ من يعتقدون بعبثية وجودهم
يف الأر�ض دون وجود �أي غاية تعبدية حلياتهم� ،إ�ضافة
�إىل �أولئك امل�شركني الذين ال ي�ؤمنون باهلل �أو ي�شركون
به بعبادتهم معبود �آخر؛ فه�ؤالء جميهم ي�ؤدون �إىل
�إ�ضراب الوجود لإ�ضراب معايري اخلري وال�شر لديهم.
العبادة واحلياة
ق�سم الكاتب احلياة �إىل :حياة الدنيا وحياة
ويف هذاُ ،ي ِّ

احلالتي ،ف�إنَّ الإن�سان يظل عبداُ هلل مع
الآخرة .ويف
ْ
اختالف واحد -ح�سب قوله� -أنَّ احلياة الدنيا تكون
العبادة فيها مرتبطة بالتكليف واالبتالء بينما الآخرة
تخلو منهما .ويف كلتيهما يظل الإن�سان عبداً عابداً هلل.
الكاتب فكرة الف�صل بني العبادة والأخالق.
ال ُيح ِّبذ
ُ
فالعبادة هي مرادفة للخري؛ وبالتايل فهي مالزمة
لكل فعل �أخالقي به �صفات الكمال .ويرى �أنَّ ال�شر هو
وجه للمعا�صي واتباع النواهي.
َومِ ن ُمنطلق هذه الفكرة� ،أت�ساءل عن تفاوت فهم
ري من اجلرائم
امل�سلمني وتفا�سريهم؛ فرنى اليوم الكث َ
ترتكب بنية فعل اخلري للإن�سان والإ�سالم .وقد تبنت
عقول الكثري من العلماء بث �أفكار ت�ستند �إىل فكرة
اخلري وتطبق العبادة احلقة ،لنكت�شف الحقاً �أنَّها لي�ست
�سوى وجه من وجوه ال�شر تدثر بعباءة العبادة وفعل
اخلري.
املتت ِّبع لبناء املقال الذي تناولناه ها ُهنا يجد �أنَّه قد خال
من احل�س الفل�سفي الذي يدعيه .ومع كلِّ االحرتام
لكاتب املقال ،ف�إنَّ الفل�سفة يغلب عليها الت�سا�ؤل
والتفكر ،وما جاء يف املقال غلب عليه الطابع التقريري
الذي ُيقر بحقائق عامة ،م�ستنداً �إىل الآيات القر�آنية
ال�سنة.
وبع�ض الأحاديث التي تُنا�سب ُر�ؤية الكاتب من ُّ
فتلك الأ�سانيد ُم�سلَّم بها �أ�صالً .كما �أنَّه ابتدع قوانني
كقانون الطاعة الكوين ،دون �أن يذكر الفر�ضيات التي
�أو�صلته ل�صك قانون كوين كهذا!
ولعلَّنا اليوم يف حاجة ما�سة لفهم �أ�سباب �ضعف العبادة
ولي�س فل�سفتها وغاياتها اخلرية التي النختلف فيها.
َو ُهنا � ْأعنِي �أنْ نبحث ونتق�صى يف تراجع نتائج �أدائها
وقلة اخلري الناجت عنها.
f_wahaibi@hotmail.com
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تجربة النهضة اآلسيو َّية ..الصني واليابان منوذجا
�سلطان املكتومي

ها هو العامل اليوم يتح َّول تدريج ًّيا نحو القارة الآ�سيوية ،بعد �أن كان الغرب الالعب الوحيد يف العامل؛ فالقارئ اليوم للأحداث العاملية ال َي ْخ َفى عليه هذا التح ُّول
الكاتب م َْ�س ُعود �ضاهر يف جملة «الت�سامح» يف مقاله « فل�سفة التفاهم:
الهائل لل�شرق على كافة الأ�صعدة :ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والتكنولوجية .وقد َع َر�ض لنا
ُ
ْ
جتربتي هما الأبرز يف القارة الآ�سيوية :ال�صني واليابان .وقد َت َزايد اهتمام الباحثني ب�صورة وا�ضحة يف ُمتلف بلدان
الدين والثقافة يف جتارب النهو�ض الآ�سيوية»،
ان�صب اهتمامهم على كيفية تغلب الدول الآ�سيوية على العقبات
العامل لدرا�سة ومعرفة املزيد عن التجربة الآ�سيوية ،خا�صة يف اليابان وال�صني وكوريا اجلنوبية ،وقد
َّ
االقت�صادية ،وعدم التخ ِّلي عن ِق َيمِ ها يف ظ ِّل الر�أ�سمالية وقيم الغرب املتمثل يف العوملة واحلداثة.
ورغ��م ه��ذا التطور ال��ذي ت�شهده ال���دول الآ�سيوية الكربى،
هنالك جمموعة من الأزمات ال�سيا�سية واالجتماعية -كم�شكلة
امل�سنني ،وتراجع ن�سبة ال��والدات اجلديدة ،والت�ضخم ،وارتفاع
ن�سب البطالة ،والعمالة غ�ير ال�شرعية -وق��د جت���اوزتْ ن�سبة
ال َّد ْين العام  ،%200من الدخل القومي الياباين يف العام .2010
وحفاظا على الإجنازات التي ح َّققتها بع�ض الدول الآ�سيوية
يف العقود املن�صرمة انتهجتْ �سيا�سية التفاهم واالن��ف��ت��اح مع
َب ْع ِ�ضها البع�ض وم��ع جميع دول العامل؛ ل�ضمان مَ�صَ احلها يف
ُميطها الآ���س��ي��وي و�إزال����ة االح��ت��ق��ان ،ال���ذي َ َ
ن���م ع��ن احتالل
اليابان لبع�ض ال��دول الآ�سيوية امل��ج��اورة ،والتهديد املتوا�صل
الذي متار�سه كوريا ال�شمالية با�ستخدام �سالحها النووي �ضد
�شقيقتها اجلنوبية وجارتها اليابان.
ْ
جتربتي يف نظري هما الأبرز
وَهُ نا يف هذا املقال� ،س َن ُخو�ض يف
على م�ستوى القارة الآ�سيوية؛ الأوىل :جترية نهو�ض اليابان
التي ُتعترب الأقدم والأكرث ت�أثريا على امل�ستوى العاملي ب�صفتها
جتربة التحديث الناجحة الوحيدة خ��ارج املركزية الأوروب��ي��ة.
والثانية :جتربة نهو�ض ال�صني ،وه��ي جتربة فتية ب��د�أت عام
1978م ،وال�صني تناف�س بقوة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية يف
االقت�صاد؛ بحكم �أنها ت�أتي يف املرتبة الثانية عامليا بعد �أمريكيا.
* الدين والثقافة يف جتربة النهو�ض اليابانية
ت�س ْود يف اليابان مُعتقدات كثرية ،و�صفها كتاب الـ«كوجيكي»
ُ
ال��ت��ي تعني باليابانية «وق��ائ��ع الأ���ش��ي��اء ال��ق��دمي��ة» -ق�صة خلقال��ك��ون؛ ان��ط�لاق��ا م��ن �أ���س��ط��ورة ت��ق��ول ب��ك�ثرة الآل��ه��ة يف ال��ع��امل
العلوي ،وقد تزوج اثنان منهم (ذكر و�أنثى) ،و�أخذا على عاتقهما
والدة اجلزر اليابانية ،وبعد كرثة الوالدات توفيت الزوجة فنزلت
�إىل العامل ال�سفلي؛ حيث ت�ستقر الأرواح ،وعندما ا�شتاق زوجها
�إليها نزل �إىل العامل ال�سفلي ،طالبا منها العودة لإجناز ما تب َّقى
من والدات؛ لكنها مل ت�ستطع؛ فعاد �إىل العامل العلوي بعد �أن
ُطهِّر مباء من �آثار العامل ال�سفلي ،وعندما طهَّر عينه الي�سرى
ُولِ���دت الإل���ه «�آم��ات�يرا���س» �أو ال�شم�س ،ث��م ط�� َّه��ر ال��ع َ
�ين اليمنى
و ُولِد الإله القمر ،ثم َغ َ�سل �أنفه فولد الإله «هايا�س�سانو» ،فو َّزع
عليهم العامل ب�أنْ �أعْ َطى ال�سماء لل�شم�س.

�أ� َّ��س�����س��تْ تلك الأ���س��ط��ورة -وال��ت��ي مل �أ���س��رده��ا ك��ام��ل��ة� -إىل
ج��ان��ب �أ���س��اط�ير ع���دة ،مل��ع��ت��ق��دات و���ش��ع��ائ��ر تناقلتها الأج��ي��ال
املتعاقبة من اليابانيني ،والتي ُت�ؤ ِّكد �أنَّ اجلزر اليابانية هي
م��ن ُ�صنع الآل��ه��ة ،وب��ال��ت��ايل �أر����ض ال��ي��اب��ان يف نظرهم �أر���ض
مقد�سة ،والإمرباطور مقد�س ،وهو الأب الروحي لليابانيني،
وهم يدافعون دفاعا م�ستميتا عن �أر�ضهم و�إمرباطورهم .لو
كانت ه��ذه الفكرة يف غري اليابان لقلنا �إن اليابان يحكمها
م�ستبد ،ول��ك��ن ال��ي��اب��ان غ�ير ذل���ك .وق��د َ���ص��دَق م��ن ق���ال� :إنَّ
اليابان كوكب ُمتلف عن كل �شعوب العامل .مل تط�أ �أق��دام
الغزاة عليها �إال يف احلرب العاملية الثانية حينما �ألقت �أمريكا
القنبلة ال��ن��ووي��ة عليها ،وا�ست�سلم ال��ي��اب��ان والإم�ب�راط���ور.
وانطالقا من املعتقدات ال��ذي تعزِّز روح اجلماعة والذوبان
فيها ،ا�ستطاعت اليابان التغلب على تلك املحن ،وجعلتها يف
م�صاف الدول املتقدمة.
ويف بع�ض ال���دولُ ،ت�� ْو َج��د ُم�شكلة وه��ي ال��هُ��وي��ة� .أم���ا عند
بحكم �أنه ال يوجد �أحد �سوى
اليابان ،فال توجد هذه امل�شكلة ُ
الياباين ،وال ي�شعرون باحلاجة �إىل ابتكار قيم جديدة.
ري من
و�إذا تك َّلمنا عن الثقافة يف هذا الكوكب ،جند الكث َ
ال�سمات؛ منها :القيم الأخ�لاق��ي��ة التي تقوم على الطاعة،
واالح�ترام ،والت�ضحية يف �سبيل الإمرباطور واليابان؛ هذه
ال�سلوكيات عزَّزتها االعتقادات التي ت�سود اليابان من �سنني
طويلة.
وم��ن ج��ان��ب النظام التعليميُ ،ي��ع��دُّ النظام ال��ي��اب��اين من
�أف�����ض��ل �أن��ظ��م��ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال���ع���امل وه����ذا ب��ال��ط��ب��ع يف نظر
اليابانيني� .أما يف نظر غري اليابانيني ،ف ُيعد ُمرهقا ويع ِّر�ض
الطالب �أزم��ات نف�سية ت�صل لالنتحار .ومما زاد اليابانيني
مت�سكهم بهذا النظام �صدور الكثري من التقارير التي ت�ؤ ِّكد
�أنَّ الطالب الياباين احتل املرتبة الأوىل بني جميع طالب
ال��ع��امل يف الكثري م��ن ال��ف��روع؛ منها :ال��ري��ا���ض��ي��ات والعلوم
والفيزياء� .أما عن التعليم العايل ،فتويل احلكومة اهتماما
جبارا مبتابعة الطالب؛ �سواء يف اخلارج �أو الداخل ،وت�صرف
مبالغ طائلة للطالب وتقر�ضهم الأموال .وجتدر الإ�شارة هنا

�إىل الآون��ة الأخ�يرة يف تكرمي العديد من العلماء باجلوائز
العاملية؛ منها« :جائزة نوبل».
* الدين والثقافة يف جتربة النهو�ض ال�صينية
حت��� ُذو ال�صني َح��� ْذو ال���دول الآ���س��ي��وي��ة ال�شرقية م��ن مَ�� َب��ادئ
أ�س�س التفاهم �أو «القواعد
الفل�سفة الكونفو�شية ،التي ت�ض َّمنتْ � َ
عب عن مبادئ عا َّمة ل�ضبط
الذهبية للحكم ال�صالح» .وهي ُت ِّ
العالقات الإن�سانية ،كاحرتام ال�صغري للكبري ،وامل��ر�أة للرجل،
ن�صت
والتلميذ للمعلم ،واخلادم لل�سيد ،واملواطن للحاكم .كما َّ
على اال�ستقامة والإخ�لا���ص يف ال��ع��م��ل ،واح�ت�رام ن��ظ��ام القيم
الأخ�لاق��ي��ة...وغ�يره��ا .ه��ذه القيم �شبيهة متاما بقيم اليابان
وث��ق��اف��ات��ه��ا ،وال َر ْي���ب �أ َّن ال�صينيني ي���أخ��ذون بع�ض الثقافات
وال��ق��ي��م م��ن ال��ي��اب��ان بحكم ق��رب��ه��م م��ن��ه��اَ ،
وتْ�� َم��ع��ه��م��ا ع�لاق��ات
م�شرتكة وقوية.
ِّ
وق��ف��تْ ال�صني يف ظ��ل الأزم���ة ال��ت��ي �ضربتْ ال��ع��امل يف خريف
العام 2008م َم ْوقِفاً قويًّا يف مُواجهة هذه الأزم��ة ،وتب َّنت رقابة
�صارمة على الفا�سدين واملف�سدين ،وعاقبت بع�ضهم بحزم ممن
كانوا يف مراتب حزبية عالية .يكفي التذكري ب�أ َّن ال�صني حاكمتْ
�أكرث من مائة و�أربعني �ألف م�س�ؤول �صيني يف العام 2010م ،وهذا
ُّ
يدل على الإرادة ال�سيا�سية القوية والتخطيط ال�سليم.
�أ ْد َركت القيادة ال�صينية منذ �أنْ تب َّنت «الإ�صالح واالنفتاح» عام
1978م� ،أ َّن تنامي االقت�صاد ال�صيني رَهْ ن التفاهم الداخلي بني
القوميات املحلية ،ودع��م ال�صني لتنامي االقت�صاد العاملي على
�أ�س�س �سليمةَ ،
وبات وا�ضحاً اليوم �أ َّن الأ�سلوبَ الذي تب َّنته ال�صني
يف �إدارة اقت�صادها خلدمة �شعبها كان ناجحا للغاية يف مُواجهة
الأزم���ة املالية العاملية الناجمة ع��ن الفو�ضى والف�ساد الإداري
واملايل ،وغياب ال�شفافية وامل�ساءلة الق�ضائية.
و�أخ�يرا ..يَجِ ب على �أيِّ دول��ة �إذا �أرادتْ �أنْ تتقدَّم ،وتكون لها
م��ك��ان��ة دول��ي��ة يف ك��اف��ة امل��ج��االت :االق��ت�����ص��ادي��ة ،والتكنولوجية،
والعلمية...وغريها �أنْ تكو َن َل َد ْيهَا �إرادة �سيا�سية ون َّية خال�صة
للتطوير؛ ال �أنْ تكون ذات �شعارات زائفةَ .
وخ ْي برهان على ذلك:
اليابان وال�صني ..كما يجب �أن تهتم بالتعليم والكوادر ال�شابة.
sultan.almaktomi@hotmail.com
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حقوق اإلنسان ..مفاهيم مش َّوهة
ب�سام الكلباين

وتوحد الأملانيتني ،و�سقوط �أنظمة
مع نهاية احلرب العاملية الثانية ،وبعد ُ
تراجع حِ دَّة النزاع بني املع�سكرين الغربي وال�شرقي ،والذي انتهى بانتهاء احلرب الباردة ُّ
�شيوعية يف بولندا ورومانيا ،ف�ض ً
ال عن تف ُّكك االحتاد ال�سوفيتي؛ �صا َر من ال�ضروري البحث يف �شتى ال�سبل التي َت ْ�س َمح بن�شر ثقافة حقوق الإن�سان على �أو�سع نطاق
ُمكن؛ من �أجل � ْأن تتح َّول تلك احلقوق واملبادئ ِ�ض ْمن مُك ِّونات املمار�سة اليومية للب�شر ،ولتقطع بذلك الت�صور ال�سائد الذي جعل من تلك احلقوق واملبادئ ُمتكرة
من ِق َبل نخبٍ فكرية و�سيا�سية كثرياً ما َّ
وظفتها خلدمة �صاحلها اخلا�ص ،والتي َج َعلت باقي �شعوب العامل �أمام �أزمتني :الت�صديق �أو ال�شك يف زيف االدعاء يف كل ما
جاءت به املنظمات احلقوقية؛ لذا كان البد من ال�سري يف �سبيل تربية حقوق الإن�سان.
َي�� ْذ ُك��ر الكاتب ُم�� َّم��د بالرا�شد -يف مقاله مبجلة الت�سامح
«الرتبية على حقوق الإن�سان..املبادئ والكفايات»� -أنَّ للمدخل
ال�ترب��وي دوراً ن��اج��ح��اً يف ن�شر قيم ح��ق��وق الإن�����س��ان وثقافتها
و�إ���ش��اع��ت��ه��ا ب�ين ال��ب�����ش��ر ،ل��ت��خ��رج م��ن ح��ي��ز ال��ن�����ص��و���ص �إىل حيز
التنفيذ ،ومن طوباوية التخيالت �إىل واقعية التمكني� .إذ يظل
ال��ت�����س��ا�ؤل م�����ش��روع��اً ح��ول الأ���س�����س ال��ت��ي يجب �أن يرتكز عليها
تي�سر عملية ا�ستيعاب تلك القيم
املدخل ،والتي من �ش�أنها �أن ِّ
��وج ُ��ب �إي�ضاح
وت��ب�� ِّن��ي التالميذ م��واق��فَ �إي��ج��اب��ي��ة منها ،كما ي��ت َّ
الكفاءات التي الب��د للطالب �أن ميتلكها حتى ينزع عن حقوق
الإن�����س��ان ت��ل��ك ال��ن��زع��ة ال��ت��ج��ري��دي��ة ال��ت��ي حت��ول��ه��ا �إىل مفاهيم
ومقوالت نظرية تتداول يف اخلطابات ال�سيا�سية والإعالمية ال
غري ،ولقد ت�ش َّبعتْ العقول النا�شئة يف الأوط��ان العربية ب ِعدَّة
ممار�سات م���ؤدجل��ة يف �سبيل الإط��اح��ة بعدة مفاهيم معا�صرة
كاحلرية وال��ع��دال��ة االجتماعية وقيم الليربالية والعلمانية،
والتي جنح الإعالم العربي يف بثها على �شكل طفيليات وخاليا
م�سرطنة ُت�ش ِّكل خطراً على القيم العربية والثوابت وامل�سلمات -
على حد تعبريهم .لذا؛ كان ِلزَاماً الإجابة عن هذين ال�س�ؤالني
ومقرتحات جتعل من الرتبية
مبا ُي�سهم يف تقدمي ت�ص ُّورات ُ
ُ
على حقوق الإن�سان ن�شاطاً تربو ًّيا ت َراعى فيه الأبعاد املختلفة،
وت��دخ��ل يف نطاق الكيان العربي م��ن بابها ال��رح��ب ،و�أه��داف��ه��ا
ال�سامية؛ عِ َو�ضاً عن مفاهيم م�شوهة ومغلوطة.
ي��كِ��ن تعريف حقوق الإن�����س��ان ب�أنَّها تلك احل��ق��وق املت�أ�صلة
ُْ
يف طبيعتنا ،وال��ت��ي ال ُيكن م��ن دون��ه��ا �أن ن َْح َيا كب�شر� ،أي �أنَّ
الإن�سان بحقوقه ،ف�إذا كان كامل احلقوق كان كامل الإن�سانية،
انتقا�صا من �إن�سانيته،
و�إذا انتق�ص حق من احلقوق كان ذلك
ً
وكلما تعدَّدت احلقوق التي ُت�سلب من الإن�سان؛ يكون االنتقا�ص
م���ن �إن�����س��ان��ي��ت��ه ب��ن�����س��ب��ة ذل���ك امل���ق���دار ،وي��رت��كَّ��ز م��ف��ه��وم ح��ق��وق
الإن�سان على ثالثة حم��اور �أ�سا�سية؛ �أول��ه��ا :املنتفع باحلقوق
وه��و الإن�سان ،وثانيها :نوعية احل��ق��وق ،وثالثها :حماية تلك
احل���ق���وق .والإن�����س��ان يختلف ع��ن ال���ف���رد؛ ف��الإن�����س��ان ه��و امل���ادة
والروح واحلقوق ،والفرد هو الوجود املادي وح�سب؛ فالفرد ذو
ج�سدية ،يف حني �أن عبارة «الإن�سان» تنطوي على اجل�سد والفكر
والكرامة؛ فالإن�سان املنتفع بتلك احلقوق هو الإن�سان املطلَق
املت�سامي من كل �ضروب التمييز ال�ضيقة :الدينية� ،أو العرقية،
�أو اللغوية ،والتي جتعله كائناً حمدوداً.

�أ َّما ت�صنيفات احلقوق؛ فهناك حقوق �أ�سا�سية وغري �أ�سا�سية،
وهناك حقوق غري قابلة للم�سا�س ،وهناك حقوق فردية و�أخرى
جماعية ،وهناك حقوق تثبت للفرد وحده ب�صفته فرداً ،ويكون
التمتُّع فيها وممار�ستها ب�صورة فردية� .أ َّما احلقوق اجلماعية،
ف��ه��ي ح��ق��وق ف��ردي��ة يف ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا ،ول��ك��ن ال مي��ك��ن ال��ت��م��ت��ع بها
ومم��ار���س��ت��ه��ا ب�شكل م�ستقل ع��ن الأف�����راد امل��ك��ون�ين ل��ه��ا� ،أي �أن
ممار�ستها تتم من خالل عدة �أ�شخا�ص� ،أي يف و�سط اجتماعي.
يعك�س
وحلقوق الإن�سان ثالثة �أجيال تاريخية ،وهو تق�سي ٌم
ُ
َ
يف واقع الأمر حيوية حقوق الإن�سان وحركيتها ،ف�ض ً
ال عن ك ْونِه
ُيعطينا فكرة عن املراحل الكربى التي م َّرت بها م�سرية حقوق
الإن�سان؛ فاجليل الأول هو ه��ذا اجليل ال��ذي طالب باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية ،والذي قام على اعتبار الفرد يتمتع ب�صفته
امل��دن��ي��ة وال�سيا�سية وال��ت��ي م�صدرها ال��ق��ان��ون الطبيعي ال��ذي
ي�سمو ف��وق ال��ق��ان��ون ال��و���ض��ع��ي؛ �إذ ي�ستمد اجل��ي��ل الأول فكره
وح��ق��ه م��ن ت��ل��ك امل���ذاه���ب الفل�سفية ال��ت��ي ظ��ه��رت يف ال��ق��رن�ين
ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر حول الفرد امل�ستقل ،وعن احلقوق
الطبيعية ،وهي حقوق لي�ست ُم�ستمدة من النظم ال�سيا�سية؛
بل ُم� َّؤ�س�سة على حقوق طبيعية �أ�سبق من �سيادة الدولة ،و�أ�سمى
منها �أي�ضاً .فاجليل الأول يعك�س حجم التح ُّوالت االجتماعية
وال�سيا�سية والفكرية التي عرفتها �أوروبا و�شمال �أمريكا ،والتي
�أ ْث�� َم��رت عن �صدور وثائق مهمة يف م�سرية حقوق الإن�سان من
ق��ب��ل وث��ي��ق��ة �إع��ل�ان ا���س��ت��ق�لال �أم��ري��ك��ا 1776م ،و�إع��ل�ان حقوق
الإن�����س��ان وامل��واط��ن��ة يف ف��رن�����س��ا 1789م ،وال��ت��ي ت�����ض�� َّم��ن��ت ع���دداً
م��ن احل��ق��وق ك��احل��ق��وق واحل��ري��ات ال��ف��ردي��ة :احل��ق يف احل��ي��اة،
ومنع التعذيب والعقوبات القا�سية �أو املعامالت الال�إن�سانية
�أو املهينة ،وحظر العبودية وال��رق ،واحل��ق يف احلرية والتنقل
وكال�ضمانات الق�ضائية التي �شملتْ  :امل�����س��اواة �أم���ام الق�ضاء،
وال�ضمانات يف الإج����راءات اجلنائية وامل��دن��ي��ة ،وح��ظ��ر تطبيق
الت�شريع اجلنائي ب�أثر رجعي ،واحلق يف االعرتاف بال�شخ�صية
القانونية لكل ف��رد .واحل��ق��وق العائلية وال��ت��ي عنيت بحماية
الأ�����س����رة وت�������س���اوي ال����زوج��ي�ن يف احل���ق���وق وح���ق���وق الأط���ف���ال
وحمايتهم ،و�أخرياً احلقوق ال�سيا�سية والتي ت�ضمنت :امل�شاركة
يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة ،واحلق يف االنتخاب والرت�شح والتجمع
ال�سلمي وف��ر���ص��ة تقلد ال��وظ��ائ��ف ال��ع��ام��ة� .أ َّم���ا اجل��ي��ل ال��ث��اين،
وه���و ج��ي��ل م���ع���روف ب���ال���ق���راءة اال���ش�تراك��ي��ة حل��ق��وق الإن�����س��ان،

فيجد م�صدره على وج��ه التحديد يف الإف����رازات االجتماعية
والآثار الفكرية للثورة ال�صناعية التي � ْأحدَثت حِ راكاً اجتماع ًّيا
كبرياً ،فقد َّ
تبي �أنَّ الإن�سان �-إ�ضافة �إىل َك ْونِه ف��رداً ي�ستمتع
نتيجة ل�صفته تلك بحقوق فردية و�سيا�سية -طرف يف احلياة
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وهو بذلك يتمتع بجملة
من احلقوق ذات الطابع االقت�صادي واالجتماعي والثقايف ،وله
�أن ُيطالب الدولة بتحقيقها -ممثلة يف «العدالة االجتماعية»-
وه���و �أم���� ٌر ل��ط��امل��ا ك���ان اال���ش�تراك��ي��ون ي��ع��ي��ب��ون ب��ه ال��ل��ي�برال��ي�ين،
وي�شتمل ه��ذا اجليل على عِ ��دَّة ُح��ق��وق :كحق العمل واحلماية
من البطالة وت�شكيل النقابات وال�ضمان االجتماعي وحماية
الأ�سرة وحت�سني �أو�ضاعها املعي�شية وال�صحة والتعليم وامل�شاركة
يف احلياة الثقافية.
�أ َّما املك ِّون الأخري حلقوق الإن�سان وهو اجليل الثالث ،والذي
ه��و يف حقيقة الأم���ر دل��ي ٌ��ل ق���ويٌّ ع��ل��ى ح��ي��وي��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان
وحركيتها؛ لأنَّ اجليلني الأول والثاين مل يتمكَّنا من ا�ستيعاب
جميع حقوق الإن�سان نتيجة التط ُّور الذي عرفته؛ لذلك جاء
اجليل الثالث امل�سمى بحقوق الت�ضامن �أو حقوق اجلماعات �أو
ي�ضم حقوقا من قبيل احلق يف ال�سلم
احلقوق التكافلية ،وهو ُّ
واحلق يف بيئة �سليمة ،واحلق يف امل�ساعدة الإن�سانية ،واحلق يف
ال�سيادة الدائمة على الرثوات الطبيعية.
ويف ختام ه��ذه الت�صنيفات والتق�سيمات للأجيال الثالثة؛
وجب الت�أكيد على م�س�ألتني مهمتني؛ فحقوق الإن�سان مالزم ٌة
للطبيعة الإن�سانية ،والأمر الآخر هو �أن حقوق الإن�سان تتطور،
�أي �أن قائمة حقوق الإن�سان مل تغلق ب�شكل نهائي.
الرتبية على احلقوق ال تخلو من تعقيد؛ ف�أهدافها معقدة
ومتباينة ،وطرائقها كثرية ومتنوعة؛ فهي عملية م�ستمرة تت�أتَّى
�صفة اال�ستمرارية فيها من َك ْون هذه العملية الرتبوية تنتقل
واجتماعي
من جيل لآخ��ر يف املجتمع؛ فهي عملية من ٍّو ف��رديٍّ
ٍّ
بعيدة عن االرجت��ال والع�شوائية ،وهي عملية تفاعلية تتحقَّق
من خالل التفاعل والتوا�صل الدائم بني املع ِّلم واملتع ِّلم والبيئة
االجتماعية .كما �أنَّ الرتبية على حقوق الإن�سان َت ْعنِي تر�سيخ
مفهوم الدميقراطية لدى النا�شئة يف جميع مراحل التعليم،
والتعريف بالقوانني والت�شريعات الوطنية والقومية والعاملية
التي ُت ْعنَى بهذا اجلانب ،واخل��روج من ِ�ض ْيق االنتماء الفردي
�إىل رحابة الإن�سانية.
bassam.alkalbani@aiesec.net
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الصدام بني الدين والفلسفة؟
كيف بدأ هذا ِّ
نادية اللمكية
ُ
يتناول هذا املقال حتلي ً
ال ُم ْوج ًزا لدرا�سة َع َر�ضها الباحث املغربي العيا�شي �إدراوي ،يف جملة «الت�سامح» ،حتت عنوان «مطارحات يف م�س�ألة ال�صلة بني احلكمة الفقهية وال�شريعة
ي�ستعر�ض حتلي ً
ُ
ال لثالث مناظراتٍ حول عالقة الفل�سف ِة بال�شريعة ،تعود هذه املناظرات �إىل القرن الرابع الهجري ،وقد �أوردها �أبو حيان التوحيدي يف كتابه
ال�سماوية» ،وفيها
«الإمتاع وامل�ؤان�سة».
يبد�أ العيا�شي درا�سته بتحقيق القول �إ َّن الدين والفل�سفة �ضرورتان متالزمتان ،ويبدو �أ َّن هذه ال�ضرورة ال ترتبط بحاجة �أحدهما �إىل الآخر ،بل بوجوده الفعلي الدائم معه؛
ف�سر الباحث الدعوة امل�ستمرة على مر التاريخ للتوفيق بني
كون الدين ال ميكن �أن يتج َّرد من احلكمة ،وكون احلكمة �ستجانب احلق بال وحي �إلهي موجه .وعلى هذا الأ�سا�سُ ،ي ِّ
الفل�سفة والدين بو�صفها دعوة ت�سعى لتحقيق التوازن بني مطلب الروح ومطلب العقل ،لكن :ما الذي يجعل ال�صدام ُمتد ًما -من البدابة -بني الفل�سلفة والدين؟
م�����االت ال��ب��ح��ث يف ال��ف��ل�����س��ف��ة وال���دي���ن ،هو
�إنَّ �أح���� َد �أه���م َ َ
الإجابة عن الأ�سئلة املرتبطة بامليتافيزيقيا ،وبالكون والوجود
والغيب و�س�ؤال الالمرئي ،الذي يتخطى معرفتنا النابعة عن
امل�شاهدة والتجربة �إىل الرغبة يف معرفة ما وراء املوجودات،
ري �أن �أدوات البحث يف كليهما خمتلفة؛ فالفل�سفة تناولت
غ َ
ما تو�صلت
هذا املجال بالتحليل العقلي واملنطقيُ ،م�ستفيد ًة ِ َّ
�إليه العلوم التجريبية يف درا�ستها للمادة .والدين (نُ�شري هنا
�إىل الأديان ال�سماوية) �شكَّل معرفته اخلا�صة بالغيبيات ب�أداة
الوحي وال�سمع؛ جاعال �شرط اكتمال الإمي��ان هو الت�صديق
ن�صت عليه الكتب
بالغيب ،كما جاء على ل�سان الأنبياء ،وكما َّ
ال�سماوية ،وهذا الأخري -الدين -مل يكن بعيدًا عن خماطبة
العقل يف حجاجه عن فكرة البعث والن�شور كما قد نت�ص َّور؛
فاهلل تعاىل يقول يف القر�آن الكرمي�« :أَ َو َ ْ
ل َي َتفَك ُروا ِف �أَنفُ�سِ هِم
ما خَ لَ َق ُ
����ض َو َم��ا َب ْي َن ُه َما ِ�إال ب ْ َ
الَ ْر َ
ِالق َو�أَ َج��لٍ
اهلل ال�س َما َواتِ َو ْ أ
ريا منَ
النا�س ِب ِلقَا ِء َربه ِْم َلكَا ِف ُرو َن»(الروم،)8:
ِ
َ
م�سمى َو ِ�إن َك ِث ً
لكنَّ الإ�شكال -كما يرى الباحث املغربي �إبراهيم بور�شا�شن-
هو �أنَّ «الفقهاء درج��وا ،عموما ،على حترمي النظر الفل�سفي
العتقادهم التام بالكفاية العلمية والعملية لل�شريعة ،فانربوا
يخ�س�سون الفل�سفة والفال�سفة يف �أع�ين احلكام واجلمهور»،
ويف اجلانب الآخر ف�إنَّ الفال�سفة الأوائل مل يتمكنوا هم � ً
أي�ضا
من التوفيق بني الفل�سفة وال�شرع يف كتاباتهم «جلهلهم بعدم
�إمكانية ا�ستقالل العقل عن ال�شرع؛ لذلك فاالعتماد عليه
ك���أداة معرفية وحيدة ال ي���ؤدى �إال �إىل ب��اط��ل»َّ � .أم��ا كتاباتهم
املتزنة ،فقد جاءت مت�أخرة ،وقد كان جمتمع الفقهاء واملجتمع
ال�سيا�سي وقتها قد ق�ضى ر�أيه فيهم.
* املناظرات الثالث
ُيحيلنا الباحث املغربي العيا�شي �إدراوي �إىل كتاب «الإمتاع
وامل�ؤان�سة»؛ ُبغية الوقوف على ثالث مناظرات ،ذكر ن�صو�صها
كامل ًة يف درا�سته؛ الأوىل :بني البخاري و�أبي �سليمان املنطقي،
وهذا الأخري يدعو لتبني الفل�سفة بو�صفها علماً قائماً بذاته،
ال ُيكن �إقحامه يف الدين .واملناظرة الثانية :بني �أبي �سليمان
امل��ن��ط��ق��ي واحل���ري���ري ،وه���ذا الأخ��ي�ر ي��رف�����ض �إق���ام���ة م��ق��ارن��ة
بني الدين والفل�سفة؛ ك��ون الدين ت�شريعا �سماويا مقد�سا،
وال��ف��ل�����س��ف��ة ع��ل�� ٌم �إن�����س��اينٌّ م��و���ض��وع .وامل��ن��اظ��رة ال��ث��ال��ث��ة :بني

احلريري واملقد�سي ،واملقد�سي هو �أحد �أعمدة جماعة �إخوان
ال�صفا؛ وهي جماعة ظهرت يف الب�صرة يف الن�صف الثاين من
ت�ضم عد ًدا من املفكرين الذين َد ُعوا
القرن الرابع الهجري،
ُّ
�إىل التوفيق بني الفل�سفة والدين.
ولأنَّ التوحيدي �-صاحب «الإمتاع وامل�ؤان�سة»َ -بدَا ُمنا�ص ًرا
لفكرة ال��دي��ن املتكامل يف �أ���ص��ل��ه ،وم��ع��ار� ً��ض��ا لفل�سفة �إخ���وان
ال�صفا؛ ت ََ�ساءل العيا�شي ُم�ش ِّككًا يف م�صداقية التزامه بنقل
ٍ
طرف
املناظرات كما و�صلت �إليه؛ �إذ كانت م�ساحة ال��رد لكل
خمتلفة ،كما �أنَّ ترتيب احل���وار وتنظيم ال��دع��اوى وال���ردود
دع��م��ت م��وق��فً��ا دون �آخ����ر ،وه��ي��م��ن��تْ ف��ك��رة «ن��ب��ذ ف��ك��ر �إخ����وان
ال�صفا» على املناظرات الثالث بوج ٍه عام ،وقد �أ ْر َجع العيا�شي
�سبب ذلك يف املقام الأول �إىل «ال�سيا�سة»؛ يقول ُمع ِّلال ذلك:
َ
«�إن ك��ون ر�سائل جماعة �إخ���وان ال�صفا كانت مبثابة برنامج
تثقيفي جلماعة القرامطة ال��ت��ي مثَّلت �أق���وى ت��ي��ار �سيا�سي
ُمعار�ض يف تاريخ الدولة العبا�سية ،ليعلل الطابع الهجومي
العدائي للمناظرة على فكر اجلماعة» ،ويف هذا �إ�شارة �أخرى
� ً
أي�ضا �إىل ريبة الباحث من م�صداقية ما جاء نقله يف «الإمتاع
وامل�ؤان�سة».
وب��ال��رغ��م م���ن ه���ذا ال��ت�����ش��ك��ي��ك يف ���ص��ح��ة ن��ق��ل ال��ت��وح��ي��دي
ل��ل��م��ن��اظ��رات ،مل ُي��ن��ك��ر ال��ب��اح��ث امل��غ��رب��ي الأه��م��ي��ة التاريخية
لهذا النقل؛ فقد َر� َ��ص��دَت ه��ذه املناظرات املعطيات الثقافية
وال�سيا�سية للمجتمع الإ�سالمي يف هذه املرحلة ،كما َك َ�شفت
العالقة املحتدمة بني الفال�سفة والفقهاء من جانب ،وبني
جانب �آخ��ر ،ع�لاو ًة على
ٍ
الفال�سفة واحل��ك��ام (ال�سيا�سة) من
�إ�شارتها لالنفتاح املبكر على ثقافات احل�ضارات الأخ��رى؛ �إذ
الفل�سفة ب��د�أت -كما نعلم -مع �أف�لاط��ون و�أر�سطو .و�إ�ضاف ًة
�إىل الأهمية التي ذكرها الكاتب� ،صورت هذه املناظرات واحدًا
من �أه��م �أ�ساليب احل��وار التي انتهجها الفقهاء واملفكرون يف
مرتب على �أ�س�س علمية؛ منها:
تلك املرحلة ،ح��وا ٌر مكتوب،
ٌ
اال�ستدالل ،ونق�ض احلجج ،ورفع الدعاوى ،وتقدمي الرباهني،
كما �أنَّه حوا ٌر قائ ٌم على �أ�س�س �أخالقية يلتزم فيها املتناظران
ب����آدابٍ عامة من نحو اح�ترام الطرف الآخ��ر ،ومنحه الوقت
وامل�ساحة للرد ،وال ُبعد عن البذيء من الأل��ف��اظ ،والنظر يف
حججه وا�ستدالالته باهتمام.

* ابن ر�شد و�إخوان ال�صفا
ُ
املغربي �إىل تاريخ جماعة �إخ��وان ال�صفا ،وكيف
الباحث
ينتق ُل
ُّ
ريا �إىل ت��ع��دُّ د وج��ه��ات النظر
انتهت عالقتها �إىل ال�سيا�سة ..م�ش ً
والآراء حولها ،ومُ�ستندًا �إىل ما �أورده بطر�س الب�ستاين يف تقدميه
لـ»ر�سائل �إخ��وان ال�صفا» من َك�� ْون اجلماعة تن�سب �إىل القرامطة
و َموْطِ نها الب�صرة ،لكنَّ الأه��م يف ذل��ك هو �أ َّن «احلكمة اليونانية
�أف��ل��ح��تْ يف �أن ت�ستوطن ال�����ش��رق ع��ن ط��ري��ق ه��ذه اجل��م��اع��ة» .وقد
ا�ستطاع الباحث �أنْ ي َْج َمع بني حلقتني يتو�سطهما جماعة �إخوان
ال�صفا (ال��ق��رن ال��راب��ع ال��ه��ج��ري) ،واب���ن ر���ش��د (ال��ق��رن ال�ساد�س
الهجري) ،احللقة الأوىل هي حمنة الفل�سفة مع ال�سيا�سة التي
قادت الطرفني �إىل الإق�صاء واملعاداة العلنية واالتهام بالزندقة.
�أما احللقة الثانية ،ففيها يجمع الباحث بني دعوة ابن ر�شد ودعوة
�إخ��وان ال�صفا �إىل «التوفيق» بني الدين والفل�سفة ،وهذه الدعوة
و�إن كانت متتلك خ�صو�صية ُمتلفة ل��دى ك�� ِّل ط��رف �إال �أنها-جتتمع على �ضرورة ترتيب العالقة بني الدين واحلكمة؛ كونها
عالقة ال تتعار�ض يف جوهرها مطلقًا ،و�ضرورة �إن�صاف الفل�سفة
لكونها ت�ؤ�س�س ملبادئ احلكمة.
* مناه�ضة الفل�سفة
وع��ل�او ًة ع��ل��ى م��ا �أ���ش��رن��ا �إل��ي��ه م��ن ذك��ر ال��ت��واف��ق ب�ين اب��ن ر�شد
و�إخ���وان ال�صفا ،تلتقي على نح ٍو م���وا ٍز �آراء احل��ري��ري وال��غ��زايل
يف ���ض��رورة �إق�صاء الفل�سفة عن ال��دي��ن ،و ُت�شري �إىل ذل��ك كتابات
الغزايل الهجومية على الفال�سفة ،وردود احلريري يف مناظرته
مع �أبي �سليمان املنطقي.
ويف ا ُ
ُ
ُق�سم الباحث اجتاهات الفال�سفة الذين جاء
خلال�صة ،ي ِّ
ع��ل��ى ذك��ره��م يف درا���س��ت��ه �إىل ق�سمني؛ الأول :ي��رد الفل�سفة �إىل
الدين من جانب «رد الفرع �إىل الأ�صل» ،ونرى العيا�شي هنا ي�ؤكد
على «�صفاء نية» املقد�سي وجماعة �إخ��وان ال�صفا ،وعدم رغبتهم
يف مهاجمة ال��دي��ن� .أمَّ���ا الق�سم ال��ث��اين ،ففيه دع��وت��ان؛ الأوىل:
تدعو �إىل ح�ضور الدين والفل�سفة دون اخللط بينهما بو�صفهما
جم��ال�ين منف�صلني ،وه��ي دع���وة �أب���ي �سليمان املنطقي ،والثانية
ت�ضيف �إىل عدم اخللط هذا م�سلكا �آخر يقوم على كون الفل�سفة
والدين نقي�ضني يف الأ�سا�س ،ال يتحقق لهما االلتقاء ،وقد مثله
البخاري واحلريري.
nkha008@gmail.com
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الحضارة ..املفهوم والخصائص
عبد اهلل ال�شحي

م َّرت على الب�شرية العدي ُد من احل�ضارات التي َرا َف َقها ُمتلف الإجنازات ،ومت َّتعتْ بخ�صائ�ص ُمتنوعة ..و ُيناقِ�ش الباحث م�صطفى عطيه جمعة ،يف
مقاله مبجلة الت�سامح «القيم احل�ضارية وتقاطعاتها املعرفية :ر�ؤية �إ�سالمية» ،مفهو َم احل�ضارة وعالقة احل�ضارة بالقيم ،ويفرق بني القيم وامل�ؤ�شرات
احل�ضارية ،ثم ينتقل ملناق�شة �أهمية املكان وت�أثريه على احل�ضارة .وي�ستطر ُد يف تو�ضيح مفهوم الثقافة وكيف يختلف عن احل�ضارة ،يلي ذلك ُجزء عن
الكاتب حدي َثه باحلديث
املجتمع واجلماعة ،وكيف يتفاعل مع املبدعنيُ .م�ضيفا �إىل ذلك ُمناق�شته عن التاريخ ،وكيف ُيفيدنا يف فهم احل�ضارات ..ويختم
ُ
عن الدولة والنظام ال�سيا�سي وفائدته يف املحافظة على املنجزات احل�ضارية.
ال�سمات الوا�ضحة للمجتمعات
ُي��كِ��ن ال��ق��ول ب���أ َّن��ه م��ن ِّ
الب�شرية خالل التاريخ :قيام �أفرادها بالعمل نحو ت�سهيل
حياتهم اليومية ،وحت�سني نوعية ممار�ساتهم على خمتلف
الأ�صعدة؛ ويتم َّثل ذلك ب�شكل وا�ضح عند ُم َعا َينة ت�سل�سل
االكت�شافات منذ الع�صر احلجري حتى يومنا هذا ،وي�ضاف
�إىل هذا �أي�ضا :االخرتاعات املادية ك�أ�سلحة ال�صيد و�أدوات
ال���زراع���ة ،وغ�ي�ر امل��ادي��ة ك��ال��ن��ظ��ام ال�سيا�سي واالج��ت��م��اع��ي
واالقت�صادي وا�ستغالل البقعة اجلغرافية وعنا�صر البيئة
وت�سخريها خلدمة الإن�سان ،كذلك العمل يف حقول املعرفة
املختلفة وتطويرها واال�شتغال يف الدين وامل�سائل الروحية.
ُّ
كل هذه امل�ساعي عندما ترتافق مع امتالك لغة خا�صة
ب��امل��ج��ت��م��ع ي��ت��م�� َّي��ز ب��ه��ا ع��ن غ�ي�ره م��ن امل��ج��ت��م��ع��ات و�أ���س��ل��وب
اجتماعي ُمك َّون من العادات والتقاليد والأزياء واملنا�سبات،
و�إرث فكري متمخِّ �ض عن عمليات التفكري والت�أمل التي
قد تكون فل�سفية �أو علمية �أو �أدبية �أو غريها ،والتواجد
الثابت على ُبقعة جغرافية معينةُ ،تنتج للعامل يف ُم ِّ�صلتها
احل�����ض��ارة .ويف احل��ق��ي��ق��ة ،ف�����إنَّ ال��ت��ع��اري��فَ ال��ت��ي ُت�ستخدم
لتتناول مفهوم احل�ضارة متنوعة وخمتلفة ،لكنها تكاد
جتمع على ما �سبق ذك��ره ،ال �سيما املكان اجل��غ��رايف الذي
ُي�شرتط فيه التمتع باحلياة املدنية ،ولي�س حياة البادية
امل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى ال��ت��ن��ق��ل ال��دائ��م وع���دم اال���س��ت��ق��رار يف بقعة
دائمة ،كما �أنَّ النا�س �-أو عددا منهم على الأق��ل -يف املدن
قد تو َّفرت لديهم حاجاتهم الأ�سا�سية من الطعام وال�شراب
وال�����س��ك��ن ،ف���أ���ص��ب��ح ل��دي��ه��م ال��وق��ت ل��ي�����ص��رف��وه يف جم��االت
�أخرى كالفنون واالخرتاعات وجميع املجاالت التي تدفع
عجلة احل�ضارة.
ومن ال�ضروري ِذ ْك��ر �أمثلة عن احل�ضارات حتى َي ْ�سهُل
�إح��ك��ام القب�ضة ع��ل��ى م��ف��ه��وم احل�����ض��ارة نف�سه وامل��ف��اه��ي��م
املتعقلة ب��ه ،وم��ن �أ���ش��ه��ر احل�����ض��ارات -ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال-
ح�ضارات بالد الرافدين التي مت َّيزت مبواقعها اجلغرافية
وت�شريعاتها الدينية ،واحل�ضارة امل�صرية القدمية التي
تعترب الأه��رام��ات �أح��د �إجن��ازات��ه��ا ال��ك��ث�يرة ،ث�� َّم احل�ضارة

الإغ��ري��ق��ي��ة ورواده���ا م��ن الفال�سفة وامل��ف��ك��ري��ن .ث��م لدينا
احل�������ض���ارة الإ���س�لام��ي��ة وم���ا �أجن���زت���ه يف جم����االت ال��ع��ل��وم
والفل�سفة وال��ف��ن��ون مبختلف �أ�شكالها ،واب��ت��ك��اره��ا لنظام
املرا�سالت ال�سريع مثال يف زم��ن معاوية؛ كل ذل��ك يعترب
داللة و�شهادة معتربة على احل�ضارة الإ�سالمية.
ويتحدَّث الكاتب عن القيم وت�أثريها يف احل�ضارة؛ حيث
ي��ف�تر���ض �أنَّ ال��ق��ي��م الإي��ج��اب��ي��ة ُت�سهم يف ت��ق��ومي وتهذيب
احل�����ض��ارة ،وجعلها قائمة على �أ�س�س معنوية؛ مم��ا ُيع ِّزز
ويقوي وجود احل�ضارة .ويعرف القيم عموما ب�أنها الدافع
الأيديولوجي الذي ي�ؤثر على �أفكار الأفراد؛ �أي �أنَّ الأفراد
يعتنقون ُمعتقدات معينة على خمتلف الأ�صعدة كال�سيا�سة
وال���دي���ن ،وه���ذه امل��ع��ت��ق��دات ت���ؤث��ر ع��ل��ى �أف���ك���ار الأ���ش��خ��ا���ص
وت�صرفاتهم .وال يجب �أن تفوتنا الإ���ش��ارة �إىل اختالف
ال��ق��ي��م ب�ي�ن ال�����ش��ع��وب ،ب���ل اخ��ت�لاف��ه��ا ب�ي�ن �أف������راد ال�����ش��ع��ب
ال��واح��د ،وه��ذا من �ش�أنه �أن ي�صب يف م�صلحة احل�ضارة؛
ح��ي��ث جت��ع��ل الأف�����راد م��ت��ن��وع�ين يف ت��وج��ه��ات��ه��م و�أه��داف��ه��م
داخل �إطار احل�ضارة الوا�سع الذي ي�شملهم ،ومن ال�سليم
القول ب�أنَّ القيم متلك ت�أثريا �أكرب يف احل�ضارات املت�أخرة
كاحل�ضارة الإ�سالمية مثال �أكرب من احل�ضارات القدمية؛
نظرا ل��وج��ود ت��ن�� ُّوع ُم�ثرٍ يف الأف��ك��ار واملعتقدات يف احلقبة
الإ�سالمية �أكرث بكثري من احلقب ال�سابقة عليه.
ثم ي�صفُ الكاتب العالقة بني الثقافة واحل�ضارة ،وكيف
ويكن
�أن ح�ضارة ما من املمكن �أن تكون ُمتعددة الثقافاتُ ،
القول ب�أنَّ الثقافة تعترب جزءا من احل�ضارة؛ مثل :الثقافة
الفرن�سية والأملانية؛ كونهما ينتميان للح�ضارة الغربية.
ومن املقبول �أن تعزى املنجزات املادية �إىل احل�ضارة ،بينما
امل��ن��ج��زات غ�ير امل���ادي���ة �إىل ال��ث��ق��اف��ة ،في�صبح م��ن املمكن
ُح ُ�صول تبادل يف املنجزات احل�ضارية املادية بني احل�ضارات
دون الت�أثري على احل�ضارة نف�سها ،لكن الأمر غري �صحيح
حينما يتع َّلق الأمر بالثقافة التي �إذا ما مت ا�ستعارها من
�شعب �آخ���ر ،حينئذٍ وج��ب على امل�ستعري �إح���داث تغيريات
كثرية فيها .وميكننا القول القول ب�أنَّ وجود نظام �سيا�سي

ُم َّ
���ع�ي�ن ����ض���روري حل��ف��ظ م���ق���درات احل�����ض��ارة و�إجن���ازات���ه���ا
والت�أكد من وجود جو من الأمان والتنظيم ُيكّن الأفراد
من العمل والإب��داع والتنمية ،فكما قلنا ب�أن املدينة توفر
ال�سيا�سي ُجزء مهم
احلاجات الأ�سا�سية للنا�س ،ف�إنَّ النظا َم
َّ
من تركيبة املدينة نف�سها .و َي ْ��ط��رح الكاتب فكرة النظام
ال�سيا�سي الإ���س�لام��ي امل��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال�����ش��ري��ع��ة ،ويفرت�ض
�أن ال�شريعة منف�صلة عن احلاكم ،وال��ذي ب��دوره ُمنف�صل
يتغي النظا ُم احلاكم
عن ال�شعب �أو �أف��راد الأم��ة ،فحينما َّ
َت�� ْب�� َق��ى ال�شريعة م�����ص��دراً للقانون ،فيكون ه��ذا االنف�صال
ت�صب يف م�صلحة احل�ضارة ،لكن ال يخفى
خالقاً مرونة
ُّ
على �أح��د �أنَّ �شرط ه��ذه املرونة وج��ود الوعي العقلي عن
ال�شعب ومتتعهم ال��ت��ام بنظم اال�ستقاللية وذل��ك �ضماناً
لعدم ا�ستغاللهم من قبل النظام �أو ال�سلطة وهو ما ح�صل
مراة عدة تاريخياً.
حت���ت���ا ُج احل�����ض��ارة �إىل جم��ت��م��ع م��ت��ح�����ض��ر ل��ك��ي ت��زده��ر،
وع��ل��ى املجتمع �أن يخلق اجل��و املنا�سب لأف���راده ل�ل�إب��داع،
الكاتب ه��ذا املجتمع ،و�أخ�بر �أن��ه عندما يكون
وق��د َو َ�صف
ُ
توجه جمعي عام مبني على احلث على االبتكار
املجتمع ذا ُّ
والتفكري ،ف���إن��ه حتى الأ�شخا�ص ال��ذي��ن ال ينتمون لهذه
احل�ضارة �سوف ُي�سهمون فيها كما �أ�سهم غري امل�سلمني يف
احل�ضارة الإ�سالمية .وال تتو َّقف هذه الظاهرة عن كونها
�صحيحة حتى على م�ستوى العامل اليوم؛ فالعقول املبدعة
�إذا ما ُوجِ دَت يف املجتمع املنا�سب ،ف�سوف ُت�سهم فيه بغ�ض
النظر عن �أ�صولها.
ويف َع ْ�ص ِرنا احلايل ،احل�ضارات ت�سري نتيجة للعوملة نحو
االن�صهار واالندماج يف ح�ضارة عاملية؛ حيث تغ َّلبتْ اللغة
الأجنبية على اللغة املحلية ،و�أق��ب��ل النا�س على اللبا�س
الأوروب��ي ،وكذلك ْ بد�أت ُ
بالتغي من املعتاد
بع�ض العادات
ُّ
ال�صعب
املحلي �إىل ما هو م�شهور وعاملي ،و�أتو َّقع �أ َّن��ه من َّ
التنب�ؤ مبا �ستكون عليه احل�ضارة الب�شرية يف امل�ستقبل ،يف
التغيات ال�سريعة يف االخرتاعات واملعرفة الب�شرية.
ظ ِّل ُّ
deeko123@hotmail.com
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تح ُّوالت النظام الدويل وتنامي مرحلة العاملية
�أمين البيماين
َكان للحروب الدينية يف �أوروبا الأثر الكبري يف ت�شكيل وظهور العديد من امل�صطلحات واملفاهيم والأنظمة والقوانني فيما بعد؛ ولع َّل �أبرزها :ابتكار م�صطلح «الدولة»؛ من خالل
«معاهدة و�ستفاليا» يف العام 1648م بعد �سنوات عديدة من التناحر الديني .ونناق�ش هنا مقال ُم َّمد جمال باروت ،واملن�شور يف جملة الت�سامح بعنوان «الدولة القومية ..الأمة
والهويات يف حتوالت النظام الدويل».
�أقرت هذه املعاهدة خروج الدولة احلديثة عن �سلطة امل�ؤ�س�سة الدينية ،والتي كان �شعارها «دين النا�س على دين ملوكهم»؛ وبالتايل ظهور منط الدولة القومية بعد تاريخ طويل
من احلروب ال�ضارية مثل «حرب املائة عام» ،و�آخر مراحل ظهورها كانت الثورة الفرن�سية عام 1789م.
وم��ا َي ْن َبغي معرفته هو الفارق بني مفهوم الدولة والأم��ة؛
ِ َّ
فم�صطلح الدولة هنا م�صطلح مُ بتكر جديد ،ولي�س مُ �ستنبطاً
من �أي مفهوم قدمي �آخر ،ويعني دولة مركزية حديثة قومية يف
ف�سره خالل القرن العا�شر وجود
نتائجها و�سيا�ساتها ،وهو ما ُي ِّ
ملك للفرجنة الغربية من غري �أن تكون هناك فرن�سا ،وملك
للفرجنة ال�شرقية من غري �أن تكون هناك �أملانيا.
ويف ن���ظ���ام الإم��ب�راط����وري����ات ال���ق���دمي���ة ،ك����ان امل���ل���وك ُم���� َّرد
�أ���ص��ح��اب �سلطات حملية تابعني لل�سلطة امل��زدوج��ة املتمثلة يف
ال��ب��اب��ا-الإم�براط��ور ،ولي�سوا م��ل��وك��اً لهم ���س��ي��ادة ت��ام��ة ،وعندما
ال�سلطة يف الدولة احلديثة واملنطق املركزي
� ْأ�ص َبح للملك تلك ُّ
التوحيدي للمجاالت اجلغرافية وال�سيا�سية واللغوية والدينية؛
�أن��ت��ج ت�شكيل م�صطلح متجان�س ومندمج ج��دي��د؛ وه��و :الأم��ة،
وال��ذي يعترب امل��واط��ن فيه من رعايا امللك ولي�س الإم�براط��ور.
وق��ام��تْ ال��دول��ة بعملية حت��دي��د امل��ج��ال ال��ب�����ش��ري دي��ن�� ًّي��ا ول��غ��و ًّي��ا
وث��ق��اف�� ًّي��ا واق��ت�����ص��اد ًّي��ا؛ م��ن خ�ل�ال ن�����ش��ر ���س��ك��ك احل���دي���د ،ورب��ط
الأط��راف والأري��اف واملدن ،ومركزه والء املواطنني حول الدولة
وامللك وخ�ضوع الكني�سة لهما ولي�س ل�سلطة البابا الروماين.
ويف ال���دول���ة ال��ق��وم��ي��ة اجل���دي���دةَ ،ن َ
�����ش���أ مُ �����ص��ط��ل��ح ج��دي��د وه��و
«الأقليات» ،وقد ن�ش�أ تلقائ ًّيا ب�سبب قانون الدولة اجلديدة؛ �إما
االندماج مع �سيادة الدولة واملجتمع� ،أو التهمي�ش! وهذا ما �أنتج
�أقلية اليهود يف �أوروب���ا ب�سبب مقاومتهم لالندماج يف املجتمع
الأوروبي ،و�أقليات الأكراد يف �أملانيا وغريهم الكثري .وهنا ظهرت
م�شكلة «قومنة» الأقليات؛ مما دعا الدولة ملحاولة مد جذورها
وحدودها �إىل حيث يقطن �أبنا�ؤها يف ال��دول الأخ��رى .وبذلك؛
ي��ك��ون ال��ن��ظ��ام ال�سيا�سي ال��ق��وم��ي اجل��دي��د ق��د خَ ��لَ��ق مُ �شكلة مل
يعرفها االجتماع الإمرباطوري ال�سابق .وبذلك؛ � ْأم َكن الف�صل
بني اخل�صائ�ص الإثنية للأمة واملرتبطة باملعنى الأنرثوبولوجي
للثقافة ،واخل�����ص��ائ�����ص ال��ق��وم��ي��ة «الأح�����دث» ،وه��ي اخل�صائ�ص
الأي��دي��ول��وج��ي��ة ح��ول وح���دة وع��ي الأم���ة ومتا�سكها واندماجها
الطبيعي.
وي��ع��م ُ��ل منطق الإم�براط��وري��ة م��ن خ�لال ال��ت��ع��دُّ د يف الأدي���ان
والثقافة واملذاهب واللغات ،بينما يعمل َمنْطِ ق الدولة احلديثة
على عملية التوحيد يف ك ِّل �شيء ،وهو منطق قومي بامتياز ،وال
تفعل الدولة القومية �سوى �إ�ضفاء التما�سك على منطق ووعي
الأمة بوحدتها وم�صريها الواحد.
ومع �أحداث الثورة الفرن�سية 1789م� ،أخذ منوذج الدولة-الأمة
بالتبلور حول مفهوم القومية الدميقراطية العلمانية ،وكانت
عملية علمنة العامل الربوت�ستانتي لال�ستقالل عن البابا هينة
وب�سيطة ،بعك�س فرن�سا الكاثوليكية التي واجهت عنفاً �شديداً
ومقاومة كربى عند حماولة العلمانية �إخ�ضاع الكاثوليك �إىل

�سلطة الدولة الفرن�سية .وب�سبب �ضراوة ه��ذه العملية ،وقطع
الروابط الإقطاعية ،وحماربة اللهجات والديانات املحلية؛ ف�إ َّن
فرن�سا تعترب النموذج الأمت يف عملية الإدم���اج القومي جلميع
الفئات ومبختلف �أجنا�سهم و�أديانهم و�أعراقهم.
ونتيجة للثورة الفرن�سية ،فقد � َّأ�س�ست �أفكار الأنوار الفرن�سية
يف بنية الدولة-الأمة الفرن�سية من جهة ،وجعلت الدولة-الأمة
الفرن�سية حام ً
ال لهذه الر�سالة للعامل ب�أ�سره ،وبالتايل ف�إن ذلك
النظام الو�ستفايل ق��ام على �أ�سا�س حتويل الدولة املركزية �إىل
دولة قومية �إمرباطورية متطلعة لن�شر ر�سالتها خارج جمالها
ال�سيادي ،وهو ما � َّأ�س�س ملرحلة اال�ستعمار والتو�سع خارج احلدود
ال�سيا�سية .ونذكر هنا بالأخ�ص التزاحم على املمتلكات العثمانية
الأوروب���ي���ة ال���ذي ك��ان �أ���ش��د ���ض��راوة وع��ن��ف��ا ،ون�����ش���أت ع��ن��ه ح��روب
ون��زاع��ات ب�ين دول ق��وم��ي��ة�-إم�براط��وري��ة �أو ب�ين �إم�براط��وري��ات
َت ْ�س َعى لإع���ادة هيكلة على �أ�سا�س مركزية ال��دول��ة-الأم��ة .وبلغ
هذا ال�صراع �أ�شده يف القرن التا�سع ع�شر �إزاء ال�صراع العثماين
ال��رو���س��ي وبع�ض الإم�براط��وري��ات ال��داخ��ل��ي��ة يف �أمل��ان��ي��ا ورو���س��ي��ا،
ف َ��ظ�� َه��ر م��ف��ه��وم «ت����وازن ال���ق���وى» ،وال����ذي ك���ان ال�����س��ب��ب الرئي�سي
يف ت�أجيل م�صري الدولة العثمانية ،و�ساعد على �إطالة عمرها
قلي ً
ال .
وم���ن خ�ل�ال ان�����ض��م��ام ال��دول��ة العثمانية �إىل م��ي��زان ال��ق��وى،
ك��ان��ت احل��ل��ق��ة الأ���ض��ع��ف ب�����س��ب��ب وه��ن��ه��ا و����ض���راوة ال�����ص��راع على
اقت�سامها من خالل حتويلها �إىل ملحق زراع��ي �أو منتج للمواد
اخلام ،فحاولتْ تدا ُرك نف�سها من خالل عملية «التنظيمات» يف
التوحيد القانوين وم��رك��زة ال��دول��ة مع والياتها ،و�إي��ج��اد هُ وية
عثمانية جديدة ،وت�أ�صيل اللغات القومية فيها ،لتت�ضافر جهود
الأمة مع اللغة والعرق ،وتنتج عاملاً عثمان ًّيا �إمرباطور ًّيا مُ عقَّداً
قوم ًّيا و�إثن ًّيا.
����ش���ه���دتْ احل�����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ����س���ق َ
���وط الإم�ب�رط���وري���ات
(املتقومنة) ،والتي دبت فيها حركة القومية -مثل� :إمرباطورية
�آل روم��ان��وف يف رو�سيا ،و�آل هاب�سبورج يف �أملانيا ،و�آل عثمان يف
الدولة العثمانية -و�أنتجت جناح الدولة القومية الإمرباطورية
ذات من���وذج ال���دول���ة-الأم���ة امل���رك���زي .وب��ال��ت��ايل ،حت��وي��ل �شعوب
الإمرباطوريات املنهارة وتعميم �إع��ادة هيكلة العامل ب�أ�سره �إىل
دول��ة قومية م�ستقلة ذات �سيادة ،وان�ضمامها للنظام امل�ؤ�س�سي
ال���دويل اجل��دي��د (ع�صبة الأمم) ،ومل ت��ك��ن ه���ذه ���س��وى اللعبة
الكربى بني الدول القومية الإمرباطورية ،والتي َّ
مت من خاللها
الإج��ه��از على الدولة العثمانية وت�صفيتها �إىل دول م�ستقلة �أو
واقعة حتت حكم احلماية واال�ستغالل.
كانت وال ت��زال احل���روب ال��دول��ي��ة وال��ق��اري��ة ه��ي �أ���س��ا���س ن�شوء
وت��ط�� ُّور النظام ال���دويل ،ه��ك��ذا انبث َق ال��ن��ظ��ا ُم (الو�ستفايل) من

حرب املائة عام ،ونظام «ع�صبة الأمم» من احلرب العاملية الأوىل
والثانية ،ونظام «الأمم املتحدة» �أو «�سيادة النظام ال��دويل» من
احلرب الباردة بني القطبني ال�سوفييتي والأمريكي.
�سا َد النموذ ُج التدخُّ لي للدولة يف احلياة اليومية يف احلرب
الباردة؛ من �أجل تطوير ال�سوق الدويل وتعزيز ت�شابكاته؛ وذلك
يف زم��ن االزده���ار الأوروب���ي ال��ذي تط َّلب تعزي َز �سيادات الدولة
الداخلية؛ فظهرت ال�شيوعية بعد دمار وفناء النازية والفا�شية،
ثم دخل العامل الثالث كالعب جديد بني قطبني عامليني .ومع
نهاية احل���رب ال��ب��اردة ،ك��ان ال ب��د م��رة �أخ���رى م��ن �إع���ادة هيكلة
العالقات الدولية مع تنامي العوملة اجلديدة ،ف�ش َّكلتْ منطقتا
ال��ب��ل��ق��ان وال�����ش��رق الأو����س���ط ح��ق��ول ال��ع��م��ل��ي��ات احل��رب��ي��ة لإع����ادة
هيكلة النظام ال��دويل مرة أ�خ��رى؛ وبذلك ُ�س ِّميت حرب العراق
بـ»التحالف الدويل».
� ْأ�ص َبح العامل فج�أة �أمام نظام عاملي �أو�سع و�أ�شمل من النظام
ال�����دويل ،وك����ان مُ ��ع��ت��م��داً ب�����ش��ك��ل �أ���س��ا���س��ي ع��ل��ى ق����درات ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية يف عملية العوملة اجلديدة .وبينما كان النظام
الدويل يعمل بني الدول� ،أ�صبحت امل�ؤ�س�سات اجليو-بوليتيكية-
االق��ت�����ص��ادي��ة ه���ي ال���وح���دة الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ام ال���ع���امل���ي؛ ف���زاد
الت�شابك العاملي من خ�لال ظهور ال�شركات العابرة للقوميات
واجلن�سيات ،و�أ�صبحتْ �أغلب دول العامل مُ ندجمة يف ت�شابكات
�إقليمية �أو ثنائية ،يف عامل �أ�صبحت فيه عمليات الإنتاج والتوزيع
واال���س��ت��ه�لاك ت��ت��م ع��ل��ى ن��ط��اق ع��امل��ي �أو����س���ع و�أ����ش���م���ل .ومل ت�� ُع��د
ال�شركات متعددة القوميات واجلن�سيات ور�ؤو�س الأموال ت�صطدم
ب�سلطات الدول القومية ،بل تزايد الطلب عليها والتكيف معها.
جميع م��ا ح��دث َي�� ْع�� ِن��ي لنا ان��دم��اج ال��داخ��ل اخل��ا���ض��ع ل�سيادة
ال���دول���ة ال��داخ��ل��ي��ة ،م���ع اخل�����ارج اخل��ا���ض��ع ل��ل�����س��ل��ط��ة اخل��ارج��ي��ة
للدولة .ومل ي ُعد اخل��ارج ي�صعد فوق قنوات الدولة هرم ًّيا؛ بل
�أ�صبح يخرتقها وبكل قوة .وتو َّلت ال�شركات متعددة اجلن�سيات
وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة غ�ير احل��ك��وم��ي��ة وب��رام��ج الأمم امل��ت��ح��دة...
وغ�ي�ره���ا ،ق��ي��ادة ع��م��ل��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل��ي��ات وال���رواب���ط ال�شبكية
الأفقية حول العامل.
وختاماً ..ال َي ْعنِي ك ُّ��ل ه��ذا دم��ا َر وف��ن��ا َء ال��دول��ة-الأم��ة؛ و� َّإن��ا
�سيكون لها دو ٌر يف عملية االت��ف��اق��ات وت�سيري ر�أ���س امل��ال وعوملة
القوانني العاملية ،و�ستخلق معها مفاهيم التوحيد واالن��دم��اج
للدول القوية� ،أو التجز�ؤ والتبعرث لإخ��ف��اق بع�ض دول العامل
التغيات الهائلة والكبرية التي
الثالث -ال�سودان كمثال -وهذه ُّ
تنطبق عليها م��ق��ول��ة ال��ك��ات��ب ال��رو���س��ي ال��ف��ذ «ت��ول�����س��ت��وي» على
م�شارف نهاية القرن الع�شرين�« :إ َّن��ه زم��نٌ ينها ُر فيه ُّ
كل �شيء،
ويبد�أ بالت�ش ُّكل من جديد».
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