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ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أما قبل...
َّ
العالم اإلسالمي في جغرافية ابن خلدون ومقدمته
القيم وإشكاالت الهوية
الكتابات اليونانية في العهد العثماني
رؤية حديثة لفكر اإلمام أبي الحسن األشعري
سيناريو الجزية بين آيات مقدسة وشبهات مستشرقة
كيف يرى فيشت الحق الطبيعي؟
القوانين الدولية والخير العام
إن اهلل محبة
الفجوة الرقمية للمخطوط العربي!
إشكالية العلم واستعصاءاته على التحديات الشائعة في العصر الحديث

المشاريع الدينية وآمال إعادة البعث

د .هالل احلجري
من الأعمال التي �أُ ِّلفتْ يف �سِ نٍّ ُم َب ِّك ٍر لكاتبها كتاب «�شرح بُلو ِغ الأمَل
يف امل ُ ْف َرداتِ وا ُ
جل َمل» للع َّلمة نور الدين ال�ساملي ()1913-1871؛ �أ ّلفه
حني كان �سِ ُّنه �سب َع ع�شرة �سنة.
واحلديث عن نور الدين ال�ساملي يف هذا ال�سياق ،حديث ُم ْذهِ ل؛ لأنّ
ق ِّ�ص َة حياة �أعجوبة من �أعاجيب الدهر؛ تقر�أ عن �سريته فرتاه رَجُ ال
ا�ستثنائيا بكل املقايي�سَ .ف َقد ب�ص َره وهو يف ال�سنة الثانية ع�شرة من
عمره ،وكان يف ِ�صباه حدي َد الذاكرة ال ي�سمع �شيئا �إال وعاه؛ وقد عا�ش
�أق َّل من خم�سن �سن ًة ملأها �إجنازاتٍ نوعي ًة تزيد على ع�شرين مُ�ص َّن ًفا
يف �شتى �ضروب املعرفة :العقيدة ،والفقه و�أ�صوله ،والتاريخ ،واحلديث،
والعَرو�ض ،والنحو ،وغريها .ورغم كفّ الب�صر ،وقِ�صَ ر العُمر ،وم ََ�ش ّق ِة
احلياة يف عمان يف عهده ،مل يقت�صر على الت�أليف فح�سب؛ و� ّإنا كان
م ُْ�صل ًِحا اجتماعيا َف ًّذا ا�شتغل بالتعليم وال ُف ْت َيا والعملِ ال�سيا�سي� .سري ٌة
ق�صرية ولكنها حافلة ب�إجنازاتٍ ي�صعب تف�صيلها هنا ،ولعل ال�شاع َر
الكبري �أبا م�سلم البهالين � ُّ
أدق َمنْ اخت�صرها بقوله راثيا له:
َال يف حَ ْي ُزومِ ِه ** �أترى الع َ َ
جَ َم َع الع َ َ
ب َن َز ْل؟!
َال يف ال َق ْ ِ
ُ
�أمّا كتابه «�شرح بُلوغ الأمَلِ يف املفردات واجل َمل» فهو باكورة �أعماله،
�أرجوز ٌة نحوية تتكون من  228بيتا� ،شرحها يف كتاب َ�ض ّمنه كتابَ ابن
ه�شام الأن�صاري املعروف بـ»الإعراب عن قواعد الإعراب « .ي�ستهل
الأرجوزة بقوله:
نال �أَ�شْ َر َف أْ
ال َم ْـل *** حَ ْمدًا ِب ِه �أَ ُ
هلل ُم َف ِّ�صـ ــلِ ْ ُ
ا َ
الَمَلْ
حل ْمـ ـ ـ ـ ُد ِ
َ
َال�سال ُم ْ أ
م َّمدِ
َّبي ْال ُ ْ�ص َطفى ُ َ
ُث َّم َّ
ال�صال ُة و َّ
البَدي*** عَلى الن ِّ
ويختمها بقوله:
مت بحَ ْمدِ اهلل هذا الن َّْظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُم ** على طري ـ ــقٍ يَ�شتهي ـ ــه ال َفهْـ ُم
لك ّن ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ــي غال ــبِ الأمـ ـ ـ ـ ــو ِر ** ُم َق ِّ�ص ٌر عـ ــن �أ�ص ِلهـ ــا املذكــو ِر
و�إمنـ ـ ـ ـ ــا �أخ ـ ـ ـ ـ ــذتُ منـ ـ ـ ـ ــه ُدرَرا ** وجئتُ بع ـ ـ ــد نظمِ ه مُع َتـ ـ ـ ــذِ را
�س ّمي ـ ـ ــتُ نظ َم ـ ـ ـ ــه بل ـ ــو َغ الأمَلِ ** �إذ بالنظـ ـ ـ ــا ِم قد بلغــتُ �أم ـ ـ ـَلي
ولـ ـ ــم �أُ َ�صنِّفْ قبلَـ ـ ـ ــه مُ�ص َّنفـ ـ ــا ** ُّ
قط ،فيعفـو اهلل عن عبـدٍ عَفا
َ
ومن يقر�أ الكتاب يعجب كيف ل�شابٍّ مل يجاوز ال�سابعة ع�ش َر َربِي ًعا
من عمره ،وي�ضطلع مبناق�شة ق�ضايا نحوية ولغوية عوي�صة ،بل
ويناق�ش �أئمة النحو العربي مناق�شة تن ُِّم عن ه�ضمه ل ِع ْل ٍم من �أ�صعب
علوم العربية ،ثم تراه ينت�صر �أحيانا ،يف مناكفتِه لهم ،لر�أيه بكل ثِق ٍة
واطمئنان.
جنده مثال يعر�ض �أقوال النحاة يف معاين « َلّا» ،ومنها �أنها جتيئ
مبعنى «� ّإل» اال�ستثنائية ،كما يف قوله تعاىلَ « :و�إِن ُك ٌّل َّل َّا جَ مِ ي ٌع َّل َد ْي َنا
م َ�ض ُرو َن» .فيقول ال�شي ُخ ال�شابُّ :
ُ ْ
«واجلوهري حظل� ،أي منع جمي َء «ملّا» مبعنى «� ّإل»؛ حيث قال� :إنّ « َلا»ّ
مبعنى � ّإل غري معروف يف اللغة ،و�سبقه �إىل ذلك ال َف ّراء ،و�أبو عبيدة،
لكن ال التفاتَ �إىل قولهم؛ فقد حكى جمي َئها لذلك اخللي ُل ،و�سيبويه،
والك�سائي ،ومَن حفِظ حُ ّج ٌة على من مل ي َْح ْ
فظ ،وامل ُ ْثبِتُ مُقدَّم على
النايف».
ولنا �أن َنتخ ّيل �شابا بهذا العمر املُب ِّكر قد قر�أ �أمّهاتِ النحو العربي،
وه�ضم م�شكالتِها العوي�صة ،وكوّن ر�أيَه اخلا�ص ،ثم انربى للت�أليف
فيها!
حَقًّا� ،إنّ ال�شيخ ال�ساملي  -رحمه اهلل  -كان �آيةً من �آيات زمانه.

hilalalhajri@hotmail.com
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العامل الإ�سالمي يف جغرافية ابن خلدون ومقدمته
عبداهلل العلوي
يحكي لنا التاريخ العربي والإ�سالمي مراحل تطور الدولة الإ�سالمية عرب حقبها املختلفة ،ومدى الآثار الإيجابية وال�سلبية التي �أنتجها خالل فرتاتها املتالحقة ،فالإ�سالم بد أ�
من مكة ،وعانى الر�سول الكرمي يف تو�صيل ر�سالته للإن�سان املكي وللعامل عامة ،ف ُكتب ال�سرية تذكر الق�ص�ص الكثرية حول هذه املعاناة ،حتى �أذِن اهلل له بالهجرة �إىل يرثب لبناء
دولة متكاملة تقوم على �أ�س�س دينية و�سيا�سية ،وجنح يف بناء الدولة الإ�سالمية ب�أركانها املختلفة فكان لها ال�ش�أن الكبري على امل�ستوى العربي والعاملي ،وبد�أت الدولة يف التو�سع
وال�سيطرة على املناطق املختلفة خا�صة يف عهد اخلليفة الرا�شد عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه -فقد و�صلت الدولة الإ�سالمية �إىل بالد ال�شام وفار�س وبالد الروم والعراق
وم�صر واملغرب العربي والأندل�س حتى و�صلت م�شارف بالد بيزنطية ،ومل يهمل اخللفاء الإ�سالميون النه�ضة العلمية والثقافية يف الدولة ال�سيا�سية ،فهم يعدونها �أ�سا�سا ال ميكن
اال�ستغناء عنه ،فظهرت املكتبات ،واهتم اخللفاء يف الدولة الأموية والعبا�سية وما حلقتها من الدول يف امل�شرق واملغرب بالعلوم ،فكان لهم الدور الأمثل يف نه�ضتها وتطويرها ،منها
ظهر علماء يف جماالت العلوم املختلفة ،وقد ا�ضطلع العلماء يف جماالتهم ،وظهرت بذلك الكتب وامل�ؤلفات،
وه��ن��ا ن�����ش�ير �إىل ع���امل ك���ان ل��ه ال��ت���أث�ير ال��ك��ب�ير ع��ل��ى امل�����س��ت��وى
ال�شرقي والغربي �أال وهو عبدالرحمن ابن حممد امل�شهور بكنيته
وهي «ابن خلدون» ،و�إن �أهم ما كتب ابن خلدون هو كتابه امل�شهور
«املقدمة» فقد جمع فيها فنونا وعلوما خمتلفة خا�صة التاريخ
وعلم االج��ت��م��اع ،ون��ع��رج هنا على «علم اجلغرافيا» يف مقدمته،
وه��ن��اك م��ن املهتمني بعلم اجل��غ��راف��ي��ا م��ن �أع��ط��ى «م��ق��دم��ة ابن
خ��ل��دون» �أه��م��ي��ة عظيمة ل��درا���س��ة ه��ذا ال��ع��ل��م ،خ��ا���ص��ة جغرافية
ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ،وم��ن ه���ؤالء ال��دك��ت��ور� /إليا�س بلكا يف مقاله
«جغرافيا ع��امل الإ���س�لام يف فكر اب��ن خ��ل��دون» ،املن�شور يف جملة
التفاهم.
ل��ق��د ظ��ه��ر ال��ك��ث�ير م���ن ع��ل��م��اء امل�����س��ل��م�ين ال���ذي���ن اه��ت��م��وا بعلم
اجلغرافيا �أهمها على �سبيل امل��ث��ال ال احل�صر ،الإدري�����س��ي واب��ن
ح��وق��ل واال���ص��ط��خ��ري وي��اق��وت احل��م��وي وغ�يره��م م��ن العلماء،
ف��ذه��ب��وا �إىل ت��خ��ي��ل ع���ام ل��ل��خ��ارط��ة ال��ع��امل��ي��ة ،وم��ن��ه��م م��ن و���ض��ع
اهتمامه فقط على العامل الإ�سالمي ومنهم من اهتم بجغرافية
ال�سكان ،واجلغرافيا ال�سيا�سية ،وميكن �أن نقول ه��ذا االهتمام
نابع من الرغبة الدينية �سواء من خ�لال حث ال��ق��ر�آن يف �آياته
ع��ل��ى ال��ت���أم��ل وال��ت��ف��ك��ر وال�����س��ي��اح��ة ،وح���ث ال��ر���س��ول ال��ك��رمي على
ريا يف اهتمامهم
ال�سفر ،وقد لعبت الفتوحات الإ�سالمية دو ًرا كب ً
بعلم اجلغرافيا ،وامل�سلمون يعدون �أكرث �أمة �سابقة اهتمت بعلم
اجلغرافيا.
مي��ك��ن �أن ن��رج��ع م�صطلح «ال��ع��امل الإ���س�لام��ي» �إىل امل��ن��اط��ق �أو
الأرا�ضي التي و�صل �إليها اجلي�ش الإ�سالمي فيما ي�سمى يف كتب
التاريخ بالفتوحات الإ�سالمية يف امل�شرق واملغرب ،رغم حتفظنا
ع��ل��ى ه���ذا امل�����س��م��ى ،ل ّأن ُك��ن��ه ال��ف��ت��وح��ات يعتمد ع��ل��ى ال�سيطرة
واالح��ت�لال على �أر����ض مغت�صبة لي�ست للم�سلمني ���س��واء كانت
ال�سيطرة بالر�ضا �أو باالغت�صاب فهو يف النهاية يرجع منبعه
ل�شيء واحد �أال وهو االحتالل ،وال نريد اخلو�ض يف هذا املو�ضوع
حال ًيا ،لأنه يحتاج �إىل مقال م�ستقل� .إذن فالفتوحات الإ�سالمية
لعبت دو ًرا بار ًزا يف زيادة رقعة العامل الإ�سالمي ،ور�سم اخلارطة
الإ�سالمية لأرا�ضيها ،كما � ّأن الهجرات الب�شرية للعربي وامل�سلم
بني بلدان العامل املختلفة كان لها الت�أثري الأمثل يف نقل الثقافة
العربية والإ�سالمية وت�شكيل العامل الإ�سالمي.
ميتلك ال��ع��امل الإ���س�لام��ي �أه��م��ي��ة ا�سرتاتيجية وجغرافية على

خمتلف امل�ستويات ،و�أهم هذه امل�ستويات هو امل�ستوى االقت�صادي،
فهذه البقعة من الأر���ض تربط جتارة ال�شرق بالغرب واجلنوب
بال�شمال برا �أو بح ًرا ،فال متر قافلة جتارية �أو �سفينة جتارية �إال
وتكون �إح��دى حمطاتها الأ�سا�سية يف �أرا�ضي العامل الإ�سالمي،
ومن �أه��م الطرق التجارية الربية هو الطريق امل�شهور بطريق
احل��ري��ر وال����ذي ي��ب��د�أ م��ن م��وان��ئ ب�ل�اد ال�����ش��ام م�����رو ًرا ب��ال��ع��راق
ث��م �شر ًقا �سمرقند وب�لاد ال�سند والهند انتهاء ب��ب�لاد ال�صني،
�أم��ا الطريق ال�بري الآ���س��ي��وي الإف��ري��ق��ي ال��ذي مي��ر على جنوب
ال�صحراء مرو ًرا بنيجرييا ومايل وانتهاء باملحيط الأطل�سي مل
تكن له �أهمية كبرية ،ورمبا نعزو ذلك �إىل وعورته.
�إن امل�سلمني مل يكونوا على دراية حقيقية بالبحر ،بل ال يعرفونه
ل ّأن الإ�سالم بد�أ عند عرب اجلزيرة ،فهم يعي�شون يف ال�صحراء،
وكانوا ي�سمعون عنه وي��روون ق�ص�صه ،ور�آه التجار يف رحالتهم
�إىل ال�شام والعراق ،ولكن بعد احتاللهم لل�شام والعراق كان من
ال�ضرورة �أن ينزلوا البحر ،وكانت �أول حماولة يف عهد اخلليفة
ال��را���ش��دي عمر ب��ن اخل��ط��اب -ر���ض��ي اهلل عنه -ث��م ت��وال��ت بعدها
ال��دول��ة الأم��وي��ة والعبا�سية يف االهتمام ب�إن�شاء �أ�سطول بحري
�سواء للتجارة �أو للمعارك ،وقد نه�ضت البحرية الإ�سالمية يف
�أوقات متفرقة ،وتعد الدولة املوحدة هي الدولة التي بلغت فيها
البحرية الإ�سالمية �أوج قوتها وات�ساعها ،ويرى ابن خلدون �أن
االهتمام بالبلدان املطلة على البحر كان �سب ًبا مه ًما لبقاء قوة
الدولة الإ�سالمية ،فبعد �إهمال هذه املناطق من قِبل ال�سلطة
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة �ضعفت ال���دول���ة .م��ن خ�ل�ال م��ا ���س��ب��ق ي��ت��ب�ين ل��ن��ا �أن
التجارة البحرية يف العامل الإ�سالمي مل تكن مبن�أى عن ذلك،
ف��ه��ن��اك ال��ط��ري��ق ال���ذي ي��رب��ط ب��ج��ن��وب �آ���س��ي��ا ،وي��ب��د�أ م��ن امل��وان��ئ
ال�شامية مثل ميناء الب�صرة م���رو ًرا ب�سواحل اخلليج العربي
وخليج عمانً ،
داخل �إىل البحر الأحمر ،و�إىل ال�شواطئ الهندية،
كما � ّأن هناك طريقا بحريا �آخر ينتهي يف �سواحل �شرق �إفريقيا.
�إذن فالعامل الإ�سالمي ميتلك �أهمية خا�صة تنبع من �أهميته
اجلغرافية ،وق��د ا�ستعان الأوروب��ي��ون حدي ًثا يف حمالتهم على
ال�شرق بهذه الأرا�ضي فكانت معي ًنا مه ًما لهم يف طرقهم البحرية
والربية ،كما ميكن �أن نقول �إن العامل الإ�سالمي �أخذ �أهميته يف
كون �أرا�ضيه هي موطن احل�ضارات الب�شرية ،فقد ن�ش�أت �أغلب
احل�����ض��ارات الب�شرية يف ال��ع��امل الإ���س�لام��ي مثل ح�ضارة �سومر

ودملون وح�ضارة جمان واحل�ضارة الرومانية واحل�ضارة الفار�سية
واحل�ضارة الإ�سالمية وغريها من احل�ضارات ،كما أ� ّن��ه موطن
الر�ساالت ال�سماوية �سواء كانت اليهودية �أو امل�سيحية �أو الإ�سالم.
اه��ت��م «اب���ن خ��ل��دون» يف مقدمته بجغرافية ال��ع��امل الإ���س�لام��ي،
وه��ذا االهتمام نابع من ال��رح�لات املتوا�صلة لأرا�ضيه املتفرقة
ب�ين امل�شرق وامل��غ��رب ،بعيدًا ع��ن كونه ���ش��ارك يف احلكم على مر
حياته ،فهو زار �أغلب �-إن مل يكن كل� -أرا�ضي العامل الإ�سالمي،
فقد �شارك يف دخ��ول اجلي�ش الإ�سالمي �إىل الأن��دل�����س ،كما �أ ّن��ه
توىل الق�ضاء يف م�صر وتون�س واملغرب العربي ،و�شارك يف حرب
الت�صدي جلي�ش التتار ،وبعد �سقوط بغداد على يد التتار �أكمل
حياته يف م�صر وم��ات فيها ،فعندما ن���أت��ي لن�ستعر�ض م��ا قاله
عن العامل الإ�سالمي �سنجد �أن��ه و�صفه و�صفا دقيقا ج��دًا ،فهو
و�صف ال�سيا�سة وو�صف املجتمع ،وو�صف العمران وو�صف البناء،
وفوق هذا كله و�صف الإن�سان بتفا�صيله املتفرقة ،كما �أنه اهتم
بو�صف امل��ك��ان وال��زم��ان ،واه��ت��م ب���الآداب وال�صنائع واالقت�صاد،
فتنبع �أهمية ابن خلدون يف اهتمامه البالغ بجغرافية ال�سكان.
ومن �أهم ما و�ضحه ابن خلدون هو مدى ت�أثري القوة ال�سيا�سية
على كل حياة الإن�سان �سواء يف بنائه وعمرانه وثقافته وعلمه ،وال
�أدل على ذلك من اخلليفة العبا�سي هارون الر�شيد ،حيث بلغت
النه�ضة العلمية يف زمانه �أوج ات�ساعها ،فقد �أوىل العلم �أهمية
كبرية جدًا ،وبنى مكتبته ال�ضخمة امل�شهورة بـ»دار احلكمة».
الكثري عندما يتحدث ع��ن اب��ن خ��ل��دون ومقدمته ي�صفه ب�أنه
عامل التاريخ واالجتماع ،وهذا �أمر �صحيح لأ ّنه تعمق يف هذين
العلمني ،ول��ك��ن يف املقابل فهو ع��امل جغرافيا ،فقد حت��دث عن
اجلغرافيا ب�شكل منظم وعميق .ول��ق��د اه��ت��م علماء اجلغرافيا
مبا كتبه ابن خلدون ،حتى و�صفه العامل اجلغرايف �إيف الكو�ست
ب�أنه «�أول من عالج مبنهج علمي وا�ضح ظواهر البيئة و�آثارها
الإي��ج��اب��ي��ة وال�سلبية يف ح��ي��اة ال�����ش��ع��وب »..وق��د ا�ستفاد اجلي�ش
الفرن�سي م��ن مقدمته يف اح��ت�لال ب�لاد امل��غ��رب ال��ع��رب��ي ،فتمت
ترجمتها ع��دة م��رات �إىل اللغة الفرن�سية ،واهتمامه ينبع من
و�صفه للمجتمع امل��غ��رب��ي ب�شكل دق��ي��ق ج���دًا ،وم��ا ه��ذا االهتمام
ال��ك��ب�ير ب��ه��ذه ال�شخ�صية �إال لأهميتها و�أه��م��ي��ة مقدمته التي
جمعت علوما خمتلفة.
abdlla1991@gmail.com
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منال املعمرية
�أ�صبحنا نتعود على �سماع �أو قراءة خطابات قلقة تتحدث عن «فقدان القيم»� ،أو «�أزمة القيم» ،ومتثل هذه الأزمة جز ًءا من �أزمة �شاملة ،ذلك �أ َّن النظام املعومل الذي و�ضعه
الب�شر لنقل وتوزيع الرثوات ال ُي�ساعد على القول ب�أ َّنه ي�شتغل ل�صالح خري الإن�سانية ،ويطال ال�شعور بالقلق والفو�ضى كل املجاالت :ال�سيا�سية واملالية واملجتمعية والبيئية
والقيمية .يتناول مقال الدكتور حممد نور الدين �أفاية ،واملن�شور مبجلة التفاهم ،مفارقات القيم والأخالق يف الفكر الفل�سفي املعا�صر ،مع ما يت�ضمنه من نقاط عدة
�أبرزها مفهوما الت�سامح والهوية .اجلدير بالذكر� ،أن �أفاية هو �أ�ستاذ الدرا�سات الفل�سفية احلديثة يف جامعة حممد اخلام�س يف املغرب ،وله �أعمال ر�صينة عدة ،وا�شتغاالت
ي�شار �إليها بالبنان.
يف م�ستهل مقاله ،يكتب �أفاية _ح�سب فالدميري يانكليفت�ش_
ب�أن الفل�سفة الأخالقية هي �أول م�شكلة تواجهها الفل�سفة ،ذلك
�أن اقرتان الفل�سفة بالأخالق يزيد على ا�ضطراب هوية الفل�سفة
ا�ضطرابا وغمو�ضا �آخر .يف املقابل ،يرى �إميانويل ليڤينا�س ،ب�أن
الأخالق لي�ست جمرد �شعبة من �شعب الفل�سفة ،بل هي الفل�سفة
الأوىل ،والتفكري فيها هي املهمة الأ�سا�سية للتفل�سف .ويف هذا
ال�سياق ،يعلن ليڤيان�س تربمه من مفهوم «الذاتية» الذي �أنتجته
الأزمنة احلديثة ،وي�صر على �أهمية الآخر ،فالذات مطالبة بخلع
مركزيتها والذوبان من �أجل �إن�سان �آخر.
�إن اللحظة الفل�سفية والتاريخية الظرفية التي مير بها العامل،
ت��ن��ت��ج ق�����ض��اي��ا ج��دي��دة ي��ت��ع�ين ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال��ف��ك��ري �أخ���ذه���ا بعني
احل�سبان واالعتبار .حيث �إن اخلطابات اجلديدة تتخذ من القيم
والأخالق مو�ضوعًا لها.
ف��ك��ي��ف مي��ك��ن ال��ت��ف��ك�ير ال��ي��وم يف م��و���ض��وع��ات ال��ق��ي��م وال��ت��وا���ص��ل،
وال��ه��وي��ة ،وال�سيا�سة ،والت�سامح ،وال��ت��ن��وع ،م��ن دون �أن ن���أخ��ذ يف
االع��ت��ب��ار الأ���ش��ك��ال اجل��دي��دة ل��ل��ع��ن��ف ،وال�لام�����س��اواة ،والإق�����ص��اء،
والأ���ص��ول��ي��ة ومظاهر االخ��ت�لال احل��دي��ث��ة؟ وكيف ميكن التفكري
ح��ال�� ًي��ا يف ال��راب��ط��ة االج��ت��م��اع��ي��ة� ،أو يف ���ش��روط العي�ش امل�شرتك
وعالقته الثالثية بالدولة واالختالف والدميقراطية؟
بالنظر �إىل الهوية كق�ضية تتموقع يف م�ساحة املناق�شات الفل�سفية
والوطنية وال��دول��ي��ة وتتناول موا�ضيع القيم واالخ��ت�لاف ب�شكل
ج��وه��ري ،ف��ه��ي تعترب �أ���س��ا���س��ا ل��ت���أط�ير ال�����ش��ع��وب والإث��ن��ي��ات فيما
تنعته بتعبريات اخل�صو�صية ،وهي � ً
أي�ضا ت�شمل النظر �إىل الآخر
باعتباره كائنا عدوانيا ،مزعجا ،البد �أن��ه ي�شكل تهديدا ما! ويف
مواجهة هذا النموذج ال�سائد ،ينتف�ض امل�ستبعدون بطرق خمتلفة
_�أحيانا عنيفة_ لتك�سري دائرة الإلغاء ،ولكن بوا�سطة الت�شبث
مبطالب هوياتية با�سم اختالف ذي تلوينات لغوية �أو دينية مث ً
ال.
ه��ك��ذا ي��ع�بر امل�ستبعدون وامل�ست�ضعفون ع��ن وج��وده��م مطالبني
باالعرتاف� .إنهم يدعون هكذا �إىل احرتام �شرط امل�ساواة باعتماد
احلقوق الإن�سانية .ويف املقابل ،ف�إ َّن الديناميات الثقافية اجلارية
امل�صاحبة ل��ل��ع��ومل��ة ،ت�ضع اجل��م��ي��ع يف و���ض��ع��ي��ات مُ��ع��ق��دة؛ ذل��ك �أن
ال��ث��ق��اف��ة _ يف ���س��ي��اق ال��ت��وا���ص��ل امل��ع��ومل_ ت��ن��ت��زع ال�شخ�ص من
ارتهانه ملا هو خا�ص �أو حملي ،وترمي به فيما يتخطى الوطن.
�إ َّن ال��ت��ن��ام��ي ال��ت�����ص��اع��دي خل��ط��اب��ات االخ��ت�لاف  -ال��ت��ي غ��ال��ب��ا ما
تختلط بالتنوع  -ال تتوقف عن التجذر لدرجة حتولت �إىل حاالت
يف منتهى التعقيد .فالتو�سع املحموم للعوملة يدفع الفئات املهم�شة

وامل�ست�ضعفة ،واخل�صو�صيات املكبوتة� ،إىل الظهور يف املناق�شة
العامة با�سم ما �أ�سمته حنه �آندرت« :احلق يف �أن تكون لك حقوق»
وذل���ك بتخطي ح���دود ال���دول���ة /الأم����ة .وه��ك��ذا ت��ط��رح ال��ظ��واه��ر
العابرة للأوطان وامل�ستندة �إىل اللغة� ،أو الدين� ،أو الإثنية حتديات
واقعية على الفكر وال�سيا�سة.
�إ َّن االخ��ت�لاف��ات التي ن�شهدها ال��ي��وم تعرب ع��ن ذات��ه��ا يف ف�ضاءات
م��ن��زاح��ة ،خ���ارج �إط���اره���ا اجل���غ���رايف ،وب��ال��ت��ايل تت�شكل �أن�����واع من
التداخل والتمازج ،واللقاءات العجيبة ،وديناميات هوياتية ي�صعب
القب�ض عليها ،فوراء فكرة االختالف هناك تنوع هائل للم�شاكل،
و�أمن��اط املنطق والتمظهرات .من هنا �ضرورة اعتبار هذا التنوع
ال�ستبعاد خمتلف �أ�شكال الفكر الأح��ادي ،كما �أن �أمن��اط التفكري
باملعاجلة ال�سيا�سية لالختالفات تكون هي نف�سها متنوعة.
من جهة �أخرى ف�إن التاريخ يعلمنا كون �ضحايا احلداثة ،وال�شعوب
امل��ه��م��ل��ة ،وال��ف�لاح�ين امل�ستغلني ،وال��ع��م��ال امل��ط��رودي��ن �أو ال��ذي��ن
ت�ضاءلت قيمة عملهم ب�سبب ال��ت��ق��دم التقني ،وال��ت��ج��ار ال�صغار
املفل�سني ،كل ه���ؤالء يلج�ؤون �إىل بناء من��اذج هوياتية ،ويعمدون
�إىل فربكة ثقافة ترجع �إىل هويات �أولية يعاد �صياغتها يف املتخيل
اعتمادا على �أر�ض الأجداد ،ونقاء الدم ،واللغة الأ�صلية ،واملا�ضي
املوهوم .وهكذا ف���إ َّن تفكك كيان وطني با�سم احلق يف االختالف،
�أو املطالبة بالتنوع ،مهما ك��ان��ت م�شروعيتهما ،وتفتت الأ�س�س
امل�شرتكة لبلد ما ،قد ينتج عنه فتح باب جهنم ،وتفجري نزوعات
املوت .يف هذه احلالة ،يتوقع تعري�ض مقومات العي�ش امل�شرتك �إىل
اخلطر والتهديد ،ومن ثم ميكن للت�شنج الهوياتي با�سم تنوع ما،
�أن يولد �أ�سباب اخل�صومة والفتنة واملحنة.
وم����ع ذل����ك ،ف������إ َّن ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى اع��ت��ب��ار ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف حم��رك
الإن�����س��ان��ي��ة ،ت���أك��ي��د ���ص��ائ��ب ،وه���و م��ا مي��ن��ح امل��ع��ن��ى ملختلف �أ���ش��ك��ال
التبادل ب�ين النا�س .لكن كلما ذهبنا بهذا بعيدا ،كلما تبني لنا
ب���أن �أ�س�س ال��دول��ة ،الأم���ة /ال�����س��ي��ادة� ،أ�صبحت معر�ضة للتهديد
واله�شا�شة .و�إذا كان التنوع فعل اعرتاف عظيم ،ف�إ ِّنه من املمكن
�أن يتحول �إىل فخ حقيقي ،خ�صو�صاً و�أن��ه �أ�صبح «الزم��ة م�ضللة،
تن�سحب على وقائع ومواقف متناق�ضة».
ّ
وعلى الرغم من احل��رك��ات النازعة �إىل العوملة ،ف���إن العامل � -أو
بع�ض املناطق من العامل -يبدو �أنه �أ�صيب بفريو�س القبلية ،با�سم
االختالف �أو احلق يف التنوع .فالأحداث التي يتفرج عليها العامل
يوميا قا�سية للغاية .ف�سيف�ساء الحم���دودة م��ن الآث���ار ،وال��رم��وز
واخل�صو�صيات تطالب باحلق يف �أن تكون لها حقوق ،واخلطاب

احلايل حول التنوع مينحها هذا امل�شروعية واملنا�سبة.
�إن امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ع��ن��ي��ة ب���ذل���ك ،م��ط��ال��ب��ة ب��اال���ش��ت��غ��ال ع��ل��ى ذات��ه��ا،
وم���ع���اجل���ة ه����ذه ال���ت���ع���ب�ي�رات ب���ال���ب���دء ب����االع��ت�راف ب���ه���ا ،وحت��وي��ل
اح��ت��م��االت ال�سقوط يف الغمة با�ستدعاء ع��وام��ل حت��رك التفاعل
والإبداع ،و�أخذ الكلمة ،وذلك ب�ضمان �شروط العدالة وامل�ساواة يف
كل امل�ستويات ،ق�صد حما�صرة �أ�صوليات االختالف �أو التنوع التي
تقاوم التثاقف اجل��اري يف العامل  ،وتدعو �إىل االنغالق خمتلفة،
وخال�صة وجيدة بال�ضرورة.
لقد لعبت منظمة اليون�سكو دورا كبريا يف الرتويج مل�صطلح التنوع،
وذل��ك يف �سياق ا�سرتاتيجي ا�ستهدف مقاومة الأب��ع��اد الهيمنية
للعوملة ،و�أك��د على �أهمية �سيادة ال��دول وخ�صو�صياتها الثقافية؛
لكن مل تكن هذه املنظمة لتتوقع اال�ستعماالت املختلفة واملت�ضاربة
لهذا امل�صطلح يف ال�صراعات اخلا�صة التي تنفجر هنا وهناك با�سم
التنوع حتى داخل جماالت البحث يف العلوم الإن�سانية.
على الرغم من اال�ستعمال الوا�سع للفظة «التنوع» -لأن��ه جمرد
ل��ف��ظ��ة وب��ع��ي��د ع���ن �أن ي��ت�����ض��م��ن ح��م��ول��ة م��ف��ه��وم��ي��ة  -ف�����إن ه��ن��اك
اخ��ت�لاف��ات عميقة يف الفهم والأه����داف ال��ت��ي حت��رك امل�ستعملني
لها .لذلك يدعو بع�ضهم �إىل ا�ستبعادها �إذا كانت �ست�صري �سب ًبا يف
انق�سامات يف ال�سيا�سة واالجتماع والثقافة ،دون �إغفال ب�أن وحدة
بلد م��ا ،ال متنع �إطالقا من التفكري يف االختالفات املكونة لها.
لكن املناق�شات حول التنوع ال تفيد ب�أن هذه املعادلة تبدو بديهية
بال�ضرورة؛ ذلك �أنه كيف ميكن االحتفال بالعرق واالنتماء الإثني
يف الوقت الذي يتعني فيه الن�ضال �ضد كل �أ�شكال التمييز؟ وكيف
ميكن اح�ترام االختالفات وجتنب الدعوة �إىل االنف�صال الثقايف
يف الوقت نف�سه؟ وهل الدعوة �إىل احلقوق الثقافية ال تتنافى مع
القيم امل�ؤ�س�سة للدولة الوطنية؟
�إن الإجابة عن هذه الأ�سئلة _يف ت�صور الكاتب_ يكثف الرهان
احلقيقي لبيداغوجيا الت�سامح ول�س�ؤال القيم ،ويبدو �أن��ه رهان
�صعب يف زمن ت��زداد فيه �أ�صولية ال�سوق ت�شددا و�شرا�سة ،والتي
ال ترتك للثقافات الأخرى �أي هام�ش �آخر للتعبري عن اختالفها
�سوى االرتكا�س �إىل �أ�صولها العتيقة والعودة �إىل ما ي�شكل ذاتيتها
الدفينة .ويظهر على �أنه بالرغم من هذا االحتقان الثقايف احلاد
ف�إن التفكري يف ما هو �إن�ساين حاجة وجودية وانفتاح ممكن ،دون
�سلب درامي للذات �أو متا ٍه وهمي مع الآخر ،ودون ا�ستجداء ثقايف
�أو رف�ض ع�صابي �آخر.
manalalmaamari1@gmail.com
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الكتابات اليونانية يف العهد العثماين
قي�س اجله�ضمي
تتناول �أجنليكي غريغوري زياكا يف بحثها املعنون بـ«الكتابات اليونانية عن الإ�سالم يف عهد الفتوحات الإ�سالمية» حركة �أهل القلم امل�سيحيني اليونانيني يف الكتابة عن الإ�سالم �سواء
كانوا يف داخل الق�سطينينة �أو خارجها وذلك بعد �سقوطها عام 1954م يف يد الدولة العثمانية ،وقد كان يرى اليونانيون �أنف�سهم يف تلك املدة �أ ّنهم مواطنون من الدرجة الثانية وبذلك
ال ي�ستطيعون احلديث عن الإ�سالم ،هذا مع هجرة جمموعة من �أهل القلم خلارج الق�سطنطينية وحتول البع�ض منهم للإ�سالم ،مما �أدى �إىل الركود يف اجلانب الروحي وغياب
التعليم ،ودعا بع�ض �أهل القلم يف الداخل �إىل االجتهاد والكتابة لأجل حفظ الدين واللغة وت�شجيع ال�شعب وتنويره.
ك��ان البطريرك جيناديو�س �سكوالريو�س ه��و �أول م��ن ح��اول
تد�شني �أول حوار م�سيحي �إ�سالمي بعد فتح الق�سطنطينية،
وكتب ثالثة م�صنفات �أولها «يف ال�سبيل الأوحد الذي يقود �إىل
خال�ص بني الب�شر» والثاين اليوجد له عنوان معروف وهما
عبارة عن نقا�شات جمعته مع حممد الفاحت ،فالأول عبارة عن
موجز �سريع ملبادئ الإميان امل�سيحيّ � .أما الثاين فهو تب�سيط
ل��ل��ك��ت��اب الأول ل��ت�����س��ه��ي��ل ت��ل��ق��ي وف��ه��م ال��ن�����ص ع��ل��ى غ�ي�ر ذوي
االخت�صا�ص ،وكان الثالث بعنوان «�أ�سئلة و�أجوبة عن �ألوهية
ربنا ي�سوع امل�سيح» وهو عبارة عن نقا�شات مع �ضباط م�سلمني
من مدينة �سري�س حول الإميان امل�سيحي والإ�سالمي.
ومن الأ�شخا�ص الذين اهتموا بامل�سائل التي تخ�ص الإ�سالم
والعالقات بني امل�سلمني وامل�سيحيني جورجي�س الرتيبوزندي،
ك��ان قد در���س ب�إيطاليا وق��ام بتدري�س الآداب الكال�سيكية يف
البندقية وروم���ا ونابلي وع�ين م��دي��را ملكتبة الفاتيكان ومن
م�صنفاته «يف حقيقة الإميان امل�سيحي» وحاول من خالل هذه
الدرا�سة �إح��داث تقارب بني امل�سيحية والإ���س�لام ،وق��د قدمت
هذه الدرا�سة لل�سلطان بعد فتح الق�سطنطينية يف نف�س العام
حماوال �أن يو�ضح أ� ّن��ه ال توجد خالفات جوهرية بني القر�آن
والإجن��ي��ل ،وق��د ح�ض ال�سلطان �إىل �أن يكون «�أم�ير الأت��راك
والرومان» عن طريق �إن�شاء جممع �إ�سالمي م�سيحي للو�صول
للوحدة املن�شودة.
وقد ذهب بع�ض الكتاب �إىل مدح التعاون اليوناين العثماين
لتخفيف امل�صاب على ال�شعب امل�سيحي م��ن جهة وم��ن جهة
�أخرى �إىل حتقيق م�صالح �شخ�صية ،ومنهم �أمريوتزي�س وقد
كتب درا�سة الهوتية فل�سفية �أهداها لل�سلطان بعنوان «حوار
م��ع ال�����س��ل��ط��ان ال�ترك��ي ع��ن الإمي�����ان امل�����س��ي��ح��ي» ل��ي��ب�ين م��دى
التقارب بني الديانتني امل�سيحية والإ�سالمية ،وق��د دع��ا �إىل
�أن تتوحد الديانتان يف ديانة واحدة ،و�أنّ الفوارق بني القر�آن
والإجن���ي���ل مت ت��ه��وي��ل��ه��ا ب�����س��ب��ب ت��رج��م��ات ف��ا���س��دة ،وق���د ق��وب��ل
باحلنق من امل�سيحيني وعدم املباالة من امل�سلمني.
در����س امل����ؤرخ �ساتها�س ك��ف��اح �أه���ل القلم اليونانيني يف املنفى
ال����س�ت�رداد ب�لاده��م م��ن ال�����س��ي��ط��رة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ،وك��ذل��ك كتب
باباريغوبولي�س عن كفاحهم يف م�صنفه قليال لكن برتكيز،
ومن �أبرز الكتاب اليونانيني الذين جل�أوا للغرب بي�ساريون� ،إذ
مل يتوقف �أبدا عن حماولة جتميع حتالف �أوروب��ي ال�سرتداد
الق�سطنطينية ،وق��د ك��ان مقتنعا على عك�س �أه���ل زم��ان��ه �أن

اخلال�ص باندماج امل�سيحية يف ال�شرق مع الغرب ،وقد اعتنى
ب��ردم الهوة التي كانت تف�صل بني الغرب وال�شرق ،وقد �سعى
ب��ك��ام��ل ط��اق��ت��ه لعقد االج��ت��م��اع��ات واالل��ت��ق��اء ب��ع��واه��ل �أوروب���ا
والنبالء ومن لهم �ش�أن لدعوتهم لردع ال�سيطرة العثمانية،
وقبل وفاته ب���أرب��ع �سنوات ت�برع مبكتبته يف البندقية فكانت
لأهل اليونان كبيزنطة جديدة.
ومن �أب��رز الكتاب بالنو�س ال�سكاري�س تلميذ بي�ساريون ،وقد
�أطلق عليه «حامي حمى اليونانيني يف كل مكان» وقد �سعى عن
طريق ن�شره واهتمامه بالآداب اليونانية للتوا�صل مع عواهل
�أوروبا للتعبري عن حمنة مواطني اليونان وال�سعي لإنقاذهم،
وتركزت ن�شاطاته على اجتاهني :احلفاظ على تراث الع�صر
القدمي الثقايف ،و�إثارة انتباه �أوروبا �إىل اليونان امل�ستعبدة.
وج���د ال��ي��ون��ان��ي��ون ال��ع��زاء وال�����س��ل��وى يف �سل�سلة م��ن امل��روي��ات
واملغيبات والنبوءات التي اختلقت يف العهد العثماين ،والتي
ت����ؤم���ل ب�����س��ق��وط ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة وع�����ودة الإم�ب�راط���وري���ة
البيزنطية ،وق��د اعتمد ال��ع��راف��ون على م��روي��ات م��ن العهد
القدمي وكتاب القيامة للقدي�س يوحنا للتدليل على �سقوط
بيزنطة لفرتة م��ن ال��زم��ن ث��م ع��ودة عهدها م��ن ج��دي��د ،و�أن��ه
�سي�أتي امل�سيح ليحكم العامل ،ومن هذه املرويات ق�صة متثال
الإم�براط��ور و�ستنيان ال��ف��ار���س ال�برون��زي ،وق��د ك��ان يت�صدر
�ساحة الق�سطنطينية وق��د ب��دا الإم�براط��ور ممتطيا ج��واده
م�شريا بقب�ضة يده اليمنى جهة ال�شرق وبيده الي�سرى مي�سك
جم�سما كرويا لكوكب الأر���ض ،وقد �أو ّل��ت القب�ضة اليمنى يف
البداية ب�أنها �صد لهجوم الربابرة ثم تطورت �إىل �صد لهجوم
امل�سلمني ال��ق��ادم�ين م��ن ال�����ش��رق ويف العهد العثماين حينما
وق��ع��ت ال��ك��رة م��ن ي��د التمثال ���ص��ار ت���أوي��ل��ه��ا على �أن بيزنطة
فقدت �سلطتها ال�سيا�سية كاملة و�صارت �إىل يد الأتراك.
وم��ن امل��روي��ات على ا���س�ترداد الق�سطنطينية م��روي��ة «�شجرة
التفاح احلمراء» والتي على ر�أ�سها رجل فقري لكنه حكيم يهبه
م�لاك اهلل �سيفا ال يقهر و�سيقوم بتحرير الق�سطنطينية،
و�أي�ضا مروية ملك الرخام التي تقول �إن �آخ��ر �إمرباطور مل
ميت دفاعا عن الق�سطنطينية بل رفعه الرب و�سرته يف مغارة
قريبة من الباب الذهبي حيث حتجر ثم �سيبعث الرب باملالك
ليوقظه ويهبه املالك �سيفه ليحرر الق�سطنطينية باجليو�ش
امل�سيحية ،وي��ط��رد الأت���راك ل�شجرة التفاح احل��م��راء ،و�سوف
ي�أتي من الباب الذهبي ال��ذي كانت جيو�ش الأب��اط��رة تدخله

منت�شية بانت�صاراتها ،وقويت هذه املروية حتى غ ّلق الأت��راك
الباب الذهبي وحتول مع الزمان ا�سمه للباب املغلق.
وق���د ���ص��ن��ع��ت �أدب���ي���ات �أخ���روي���ة ل��ت��ع��زي��ز �إمي����ان ووع����ي ال�شعب
امل�سيحي �ضد الإ���س�لام وك��ان �أ�سا�سها �سفر القيامة للقدي�س
يوحنا و�سعى امل���ؤول��ون لهذا الن�ص بربطه بالواقع وم�شاكله
بحيث جعلوا م��ن ه��ذه امل�صائب ق��رب نهاية ال��ع��امل وانبعاث
امل�سيحية م��ن ج��دي��د وا�ستعملوها ع��ل��ى �أن ه��ذه امل�����ص��ائ��ب ال
حتل �إال بالرجوع عن الذنوب والعودة �إىل ال��رب ،وت�شجيعهم
على الكفاح �ضد الإ���س�لام ،وقد �ساوى املف�سرون يف نبوءاتهم
ب�ين امل�صطلحات الأخ��روي��ة ورم���وز ال��واق��ع فجعلوا م��ن داب��ة
القيامة هي الإ�سالم وامل�سيح الدجال هو النبي حممد ،واهتم
ا�ستوريو�س �أرجرييو�س بالأدبيات املكتوبة يف العهد العثماين
ودرا�ستها خ�صو�صا يف كتابه «التف�سريات اليونانية للقيامة يف
العهد الرتكي».
خال�صة:
كانت الكتابات اليونانية ذات منحيني منها ما �سعى للتقارب
وال��ت��ع��اون م��ع ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة و�أم����ا الأخ�����رى ك��ان��ت �ضد
الإ�����س��ل�ام ،وق����د �أع�����اد حم��م��د ال���ف���احت ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة
امل�����س��ي��ح��ي��ة وو����ض���ع ال��ب��ط��ري��رك م�������س����ؤوال ع���ن ك���ل امل�سيحية
التي حتت قب�ضة الدولة العثمانية واعتربهم من �أه��ل امللة
مم��ا ���س��م��ح ب��ب��ع�����ض �أ���ش��ك��ال ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����ش ب�ين �شعوب
الإم�ب�راط���وري���ة وح��ري��ة ال��ت��دي��ن وال��ل��غ��ة وح���ق احل��م��اي��ة كما
ورد يف الت�شريع الإ�سالمي ،و�أم��ا أ�ه��ل القلم الذين كانوا يف
�أوروب���ا فجعلوا م��ن �أنف�سهم �سفراء لن�شر الآداب اليونانية
مع �سعيهم للتوا�صل مع عواهل �أوروب��ا ل�شن حملة �صليبية
على الإ�سالم وحترير الق�سطنطينية ،كما كان هدف املرويات
والأدب��ي��ات الآخ��روي��ة ه��و تعزية ال�ساكنة الإرثذوك�سية على
الغزو الإ�سالمي وتوفري الو�سائل ال�ضرورية الالزمة لبقاء
ال�شعب وفيا لديانته ووطنه ،وتذكر الكاتبه �أي�ضا �أنه قد بد�أ
البحث املنظم عن الإ�سالم منذ ما يقارب اخلم�سني �سنة يف
كليتي الالهوت يف جامعتي ت�سيالونيكا و�أثينا ،مما يو�ضح لنا
�أن البحث اليوناين ي�سعى حثيثا بالبحث واملعرفة �إىل حتقيق
التوا�صل بني العامل اليوناين والعامل الإ�سالمي ،مما جعل
�أوروبا تتجه لهذا البلد كونه رابطا روحيا وثقافيا بني ال�شرق
والغرب.
qabuazan@gmail.com
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ر�ؤية حديثة لفكر الإمام �أبي احل�سن الأ�شعري
مرمي العدوي
�أعد �أ�ستاذ الفكر الإ�سالمي والغربي يف جامعة حممد اخلام�س درا�سة جديدة حول فكر الإمام �أبي احل�سن الأ�شعري (م�ؤ�س�س املذهب ال�سني من جوانبه املختلفة :الكالمية والأ�صولية
وال�سيا�سية والأخالقية) .وذلك من خالل رافدين ال ُيكن �أن يحيد �أحدهما عن الآخر.
* يكمن �أولهما يف :كون الفكر الأ�شعري ي�ؤخذ من جمالني الأول
امل�ؤلفات مثل:
 الإبانة عن �أ�صول الديانة مقاالت الإ�سالميني جمموع الر�سائل�أما املجال الثاين فهو :ما ُي�ؤخذ عن �أعمال من تتلمذوا على يد
الأ���ش��ع��ري �أم��ث��ال :البقالين وال��ب��غ��دادي وال��غ��زايل ال��ذي��ن ج��ا�ؤوا
يف ال��ع�����ص��ر الكال�سيكي  -ال���ذي �أف����رد ل��ه ال��ع��ل��وي الح��ق��اً �شرحاً
م�ستفي�ضاً .
*و�أما الرافد الثاين فهو :نتيجة اجلهد القرائي الذي انتهى �إىل
خال�صة �أن الأ�شعرية �إيديولوجيا م�ستقلة لها حمتوياتها الذاتية
ودوافعها الداخلية واجتاهاتها كما لها قوانينها العامة ،وهذا
ما يقود �إىل �أن الفكرة الأخ�يرة ت��دل على �أ َّن ال�صورة النمطية
املر�سومة عن الأ�شعرية خاطئة؛ ُ
حيث ال يرى �أ�صحابها الأ�شعرية
�سوى من خالل تبني موقعها بني طرفني مناق�ضني لها يف بع�ض
اجلوانب على الأقل وهما :االعتزال واالجتاه احلنبلي املُت�شدد.
ثم و�ضح الكاتب مفهومه عن الأ�شعرية ،وقبل �أن ي�ست�أنف قراءته
اجلديدة للأ�شعرية حدد بروتوكول القراءة ال��ذي �سينتهجه يف
عمله ،حيث يرى �أن من املهم ت�سليط ال�ضوء على مكونات اخلطاب
الأ�شعري الثالثة وهي :مقام العقل ونظام املعرفة والعلم الكلي
وتنتهي قراءته بخال�صة عامة وجمموعة من التنويهات.
ع�صر الأ�شعرية الكال�سيكي
ذك��ر اب��ن خ��ل��دون يف مقدمته يف ف�صل علم ال��ك�لام بعد �أن ع�� ّرف
ه��ذا العلم ومو�ضوعاته وت��ط��وره يف الإ���س�لام ،الإم���ام الأ�شعري
و�أتباعه ومنها ميكننا الأخ��ذ بالأحكام التي �أطلقها ابن خلدون
على الأ�شعرية �آنذاك.
ح��ي ُ��ث �إن ك�ثرة ات��ب��اع (�إم���ام املتكلمني) �أدت �إىل ظ��ه��ور القا�ضي
الباقالين الذي ت�صدر للإمامة وهذبها ،وا�ضعاً املقدمات العقلية
التي تقوم عليها وم�ؤكدا على �أن بطالن الدليل ي���ؤذن ببطالن
املدلول.
ول��ك��ن �ضعف ان��ت�����ش��ار امل��ن��ط��ق ال��ي��ون��اين يف �أر����ض الإ���س�لام ون��ف��ور
املتكلمني من ممار�سته جعل (�صور الأدلة التي تعترب بها الأقي�سة)
مهجورة .وج��اء بعده �أب��و املعايل اجلويني بكتاب (ال�شامل) ثم
�أتبعه مبلخ�ص (الإر�شاد) ومن هنا انت�شر علم املنطق بني النا�س
و�أ�صبحوا قادرين على التفريق بينه وبني الفل�سفة ،ثم �أتبع ما
و���ص��ل��وا �إل��ي��ه القا�ضي و�أ���ص��ب��ح��ت ه��ذه الطريقة متعارفا عليها
و�سميت بـ (طريقة املت�أخرين).
وب���ه���ذا ف��� ّ��ص��ل اب���ن خ���ل���دون ب�ي�ن ط��ري��ق��ة (امل��ت��ق��دم�ين) وط��ري��ق��ة

(املت�أخرين) من جهةُ .
حيث الفرق بني الطريقتني يكمن يف �أن
الأوىل ذهبت �إىل :بطالن املدلول لبطالن الدليل ،بينما ذهبت
الثانية �إىل :اجل��زم ب���أ ّن��ه لي�س من �ش�أن بطالن امل��دل��ول بطالن
الدليل.
و�أ�شار العلوي هنا �إىل �أن نظرة ابن خلدون تلك �إىل الطريقتني
جعلت م�ؤرخي الفكر الإ�سالمي ينطلقون منها ،وهو الأمر الذي
ي��ع�تر���ض عليه ال��ع��ل��وي وم��ن��ه يت�ضح م��ا �أ���ش��ار �إل��ي��ه يف ا�ستهالل
مقاله بـ (الع�صر الكال�سيكي) ب�إيجاز.
ت��ن��اول ال��ك��ات��ب ب��ع��ده��ا ك��ت��اب�ين م��ن ك��ت��ب (امل��ت��ق��دم�ين) ل��ك��ل م��ن:
الباقالين والبغدادي ،وكتابني (للمت�أخرين) لكل من  :الرازي
والإيجي؛ �ساعيا �إىل �إيجاد مقاربة منوذجية بينهما ،وقد تو�صل
�إىل وجود اختالف منهجي كلي بينهما� ،سواء يف عر�ض املباحث
وترتيبها �أو معاجلة املحتوى ،ولكن الأمر الذي ال ميكن �أن نغفل
عنه هو القرب الكبري بني كتب املتقدمني وبني كتاب (االقت�صاد
يف االعتقاد للغزايل) وذلك من ُ
حيث اللغة وامل�صطلح والق�ضايا
التي يتعر�ض لها الكتاب ،رغم غياب احل�ضور الإغريقي يف كتب
املتقدمني وهو الأمر الذي طغى على طابع كتاب الغزايل؛ وهذا
لأ َّن املفاهيم اليونانية للمنطق اليوناين مل تكن معلومة زمن
الباقالين والبغدادي .ومن جانب �آخر ف�إ َّن كتب (املت�أخرين) و�إن
اقرتبت من طابع كتاب ال��غ��زايل فال ميكن القول ب�أنها �صادرة
عن نف�س القالب خا�صة من ناحية امل�ضمون .والقراءة لتالميذ
الأ�شعري ال �شك ت�ؤدي �إىل فهمه �أكرث وذلك؛ لأ َّن تالميذه �ساروا
على نهجه خطوة بخطوة كما يتجلى ذلك يف الدرا�سة التي قام
بها الراهب الفرن�سي الأب مي�شيل الآر .
-2القراءة :الربوتوكول والبنود
تعود بنود القراءة التي انتهجها العلوي �إىل �أربعة بنود �أ�سا�سية
وهي:
عدم اتباع م�ضامني �أ�صول الدين؛ وذلك لعدم جديتها بل يكفي
الوقوف على كتاب (الإبانة عن �أ�صول الديانة) ملعرفتها؛لأن كل
ما ج��اء بعده جم��رد �شروحات ل��ه ،وبذلك الأه��م هو التنبيه �إىل
طريقة املعاجلة وكيفية النظر؛ لأن��ه��ا الطريقة الأم��ث��ل لتبني
الفروق و�إي�ضاح ال�صورة.
البحث خلف الأق���وال املعلن واملفكر فيها من قبل الأ�شعرية يف
الع�صر الكال�سيكي من خالل خطاباتهم
ج .البعد الإيديولوجي للخطاب الأ�شعري ب�شقيه الأول :خمالفة
اخل�صم الباطني وال��ث��اين :امل��ح��ور امل��وج��ه وذل��ك م��ن �ش�أنه �سرب
�أغوار اخلطاب املموه.

د .ع��دم التوقف على اجت��اه ال�سلب يف املناق�شة (وه��ي بالتعريف
من خ�لال لي�س ما هو كائن يف الأ�شعرية) ،بل من خ�لال اجتاه
الإيجاب وذلك من خالل تعيني اخل�صائ�ص وال�سمات وذلك؛ لأنه
ماهية القراءة ومربر وجودها.
-3مكونات الفكر الأ�شعري الكال�سيكي الأ�سا�سية
�إمياناً من كون املكونات الأ�سا�سية للفكر الأ�شعري هي ال�صورة
وال�شكل ال��ذي من خالله مت نقل الفكر الإ�سالمي �آن��ذاك ميكن
اعتباره ناق ً
ال للعالقة التي تقوم بني العقل والنقل ال�صادق ،ومن
هنا يطرح العلوي �أ�سئلة ثالثة لتقريب املدارك حول هذا ال�ش�أن:
 1ما نظام املعرفة يف املنظومة الأ�شعرية يف الع�صر الكال�سيكي؟
 2ما العقل يف الفكر الأ�شعري وما مقامه؟
 3ما العلم الكلي وم��اذا يحدث فيه؟ ُ
حيث ناق�ش ماهية العلوم
الدينية
وقد انتهى �إىل الإق��رار ب�أ َّن النظرية ال�سيا�سية الأ�شعرية هي ما
يوجه الق�ضايا الكالمية ومينحها ال�شرعية مبا يقابلها بنظرة
الإم��ام املع�صوم عن ال�شيعية .وبهذا ميكن القول ب��� ّأن الأ�شعرية
متثل درج��ة تطور امل��ذه��ب ال�سني ال��ذي ا�ستطاع اح��ت��واء تيارات
غ��ري��ب��ة ع���ن م��ل��ة الإ�����س��ل�ام ،وذل����ك م���ن خ�ل�ال ت��ع��ري��ب ع���دد من
املفاهيم ال����واردة م��ن ال�شرق وال��غ��رب ،كما مت ا�ستقبال ال�تراث
اليوناين والهيليني من بعده وهو الفكر املغاير بقوة للإ�سالم.
وهو ما �أدى �إىل ن�ش�أة علم البالغة والكالم و�أ�صول الفقه وظهور
فال�سفة الإ�سالم الكبار ،الذين ارتووا من معني الإغريق ومن ثم
حاولوا �إعادة �صياغة الفكر مبا يتنا�سب وبيئة الإ�سالم ،يف رحلة
مل تكن �سهلة على الإطالق ،حيث واجهتم الكثري من ال�صعوبات.
وتكمن خال�صة درا�سة العلوي للفكر الأ�شعري يف �أمرين:
.1االنتباه �إىل ما يحدث يف العلم الكلي من ت�أ�سي�س م��زدوج لكل
من العقل ومقامه ووظيفته وكذاك من متكني العلوم الإ�سالمية
والأ�س�س النظرية التي تكون يف حاجة �إليها.
 .2التنبيه �إىل مكانة ال�صدارة التي حتتلها الفكرة (ال�سيا�سية) يف
النظام املعريف الأ�شعري و�إىل دور ال�سيا�سة يف البناء املعريف خا�صة
يف حلظة الت�أ�سي�س و�إقامة الأعمدة.
�إن حماولة قراءة الفكر الأ�شعري يف الفرتة الكال�سيكية التي عمد
فيها �إىل �إرفاد الفكر الإ�سالمي بالعلوم الإن�سانية املختلفة ،من
�ش�أنه �أن يو�صل القارئ �إىل مفهوم الو�سطية الذي ميلك زمامها
العقل وح��ده وب��ال��ت��ايل يبعدنا ع��ن م��زال��ق ال�سلبيات ال��زائ��ف��ة يف
جانبنا الروحاين دون غلو و�أوهام حول النقل وم�سلمات ال�شرع،
وهو ما �سوف ي�ساهم ب�إيجابية يف فهم الفكر الإ�سالمي ومراحل
تطوره.
maryamsaid2015@gmail.com
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�سيناريو اجلزية بني �آيات مقد�سة و�شبهات م�ست�رشقة
�صفية الها�شمية
بكثري من احل�سا�سية وقليل من الإن�صاف يثري امل�ست�شرقون �شبهة اجلزية؛ نتيجة نظرة متجذرة تتمثل يف �أن الفقهاء امل�سلمني يق�صدون معنى الدونية يف التعامل مع
ِالل َو َال بِا ْل َي ْو ِم الآخِ ِر َو َال ُي َح ِّرمُو َن مَا َح َّر َم ّ ُ
الل َو َر ُ�سو ُل ُه َو َال َيدِ ي ُنو َن ِدينَ ْ َ
اب
الآخر الكتابي تف�سريا لهذه الآية الكرمية } َقا ِت ُلواْ ا َّلذِ ينَ َال ُي�ؤْمِ ُنو َن ب ّ ِ
ال ِّق مِ نَ ا َّلذِ ينَ �أُو ُتواْ ا ْل ِك َت َ
ال ْز َي َة عَن َيدٍ َوهُ ْم َ�صاغِ ُرو َن} �سورة التوبة  ،29:ودون مواربة ف�إن هذه النظرة لها ما يربرها؛ فقد كر�ستها بع�ض �آراء املذاهب والتنظريات الفقهية؛ ف�ضال
َح َّتى ُي ْع ُطواْ ْ ِ
عن كثري من املمار�سات التاريخية التي �أ�سهمت يف تر�سيخ تلك النظرة يف العقلية الإ�سالمية ،وامتدت حتى �سيطرت على العقل اال�ست�شراقي.
ويناق�ش يف ه��ذا ال�سياق الباحث خالد امل�شريف يف درا�سته
املو�سومة بـ»اجلزية يف الرتاث الإ�سالمي و�إ�شكالية العالقة
مع الآخر» ،مو�ضوع اجلزية ،مو�ضحا �أهمية �إعادة النظر يف
الرتاث الفقهي ،وحماوال البحث عن ر�ؤية جديدة ت�سهم يف
تبديد تلك النظرة والتخفيف من غلوائها ،وتطرح فكرة
قد تكون جديدة وداف��ع��ة نحو �آف��اق من التفاهم واحل��وار
البناء بني امل�سلم والكتابي القائم على معرفة �صحيحة
وم�ضامني �أكرث ن�ضجا و�أهدى �سبيال.
�إنّ ال���رد الأم��ث��ل على ه��ذه ال�شبهة ه��و نقد ال���ذات �أوالً،
واالعرتاف ب�أنّ الوالة واحلكام يف فرتة من فرتات التاريخ
الإ�سالمي قد وقعوا يف خط�أ تطبيقي ناجت عن �سوء فهم
ل��ل��ن�����ص ال���ق���ر�آين ،و�إن���ن���ا ال جن��د ح��رج��اً وال ن���رى ���ض�يراً
ب�سرد ال��وق��ائ��ع امل�شينة ال��ت��ي ح��دث��ت لأه���ل ال��ك��ت��اب با�سم
الإ���س�لام؛ لأ ّن��ه��ا ال ت�شني الإ���س�لام ب�����ش��يء ،ولكنّها ت�شني
الذين مار�سوها من الوالة واحلكام (والبع�ض) من علماء
ال��دي��ن ،ال��ذي��ن داه��ن��وه��م ب�شكل ع��ام يف ع�صرهم ،كذلك
بع�ض املُقلدين من ال�سادة الفقهاء املُعا�صرين ،الذين ما
علم يدافعون عن تلك الأفعال!
بعلم �أو بغري ٍ
زالوا ٍ
ولكن �ألي�س من الإج��ح��اف والتع�سف �أن يوجه للإ�سالم
تهمة العداء والتحقري لأهل الكتاب من منطلق ممار�سات
تاريخية ال ين�صفها الإ�سالم نف�سه وا�ضعا لها حداً وجزا ًء؟
هل يعقل �أن يحكم على الإ�سالم من منطلق �أفعال مل يدع
�إليها �صراحة وال �ضمنا؟ وه��ل يكفي ليتم احلكم عليه
عن طريق �شرذمة �أ�ساءت فهم الن�ص القر�آين ،وح ّر�ضت
اجلاهل منهم ليعبث بحق الكتابي يف �أر�ضه؟
�إنّ �أفعالهم لي�ست حجة على الإ���س�لام بل الإ���س�لام حجة
على اجلميع ،وال يجب اخللط بني مراد الن�ص القر�آين
وبني فهم الن�ص بعيدا عن مراده.
ولنا �أن نت�ساءل كيف لهذا الدين الذي و�صفه اهلل تعاىل
«رح��م��ة ل��ل��ع��امل�ين» �أن ي��دع��و �إىل �إق�����ص��اء الآخ����ر الكتابي
و�إذالل��ه وحتقريه وت�صغري �ش�أنه كما يدعي املغالون من
�أه���ل ال��ك��ت��اب وامل�����س��ت�����ش��رق�ين؟ ومل����اذا ي���أم��ر اهلل امل�سلمني
والنبي و�أ�صحابه مبقاتلة �أهل الكتاب؟
ملاذا هذا الأمر و�أهل الكتاب لهم دينهم ولهم كتابهم؟ �أال
يتعار�ض ذل��ك م��ع قوله تعاىل يف ���س��ورة ال��ك��اف��رون } :6

َل ُك ْم دِي ُن ُك ْم َو ِ َ
ل دِينِ { ؟ وملاذا حا�سن حممد و�أتباعه �أهل
ُ
الكتاب والينهم و�أباح طعامهم ونكاح ن�سائهم {ا ْل َي ْو َم �أحِ َّل
َل ُك ُم َّ
ام ُك ْم
َاب حِ ٌّل َل ُك ْم َو َط َع ُ
الط ِّي َباتُ َو َط َعا ُم ا َّلذِ ينَ �أُو ُتوا ا ْل ِكت َ
حِ ٌّل َل ُه ْم َو ْال ُ ْح َ�صنَاتُ مِ نَ ْالُ�ؤْمِ نَاتِ َو ْال ُ ْح َ�صنَاتُ مِ نَ ا َّلذِ ينَ
َاب مِ ��نْ َق ْب ِل ُك ْم �إِ َذا �آ َت ْي ُت ُموهُ نَّ �أُ ُج��و َرهُ ��نَّ } �سورة
�أُو ُت��وا ا ْل ِكت َ
املائدة ،5 :وملاذا �أخرب اهلل امل�سلمني يف �سورة املائدة  82ب�أن
الن�صارى «�أهل الكتاب» هم �أقرب ود للم�سلمني } َو َلتَجِ دَنَّ
�أَ ْق َر َب ُهم َّم�� َو َّد ًة ِّل َّلذِ ينَ �آ َمنُوا ا َّلذِ ينَ َقا ُلوا �إِنَّا ن ََ�صا َرى َذل َِك
ِب�أَنَّ مِ ْن ُه ْم ق ِِّ�سي�سِ َ
ْبو َن{ ،وملاذا
ني َو ُر ْه َبانًا َو�أَ َّن ُه ْم َل َي ْ�س َتك ِ ُ
�أم��رن��ا اهلل �أن نفتح �آف��اق احل��وار البنّاء والتفاهم القائم
على �أم��ور م�شرتكة ب�ين الإ���س�لام و�أه��ل الكتاب بطريقة
تكفل احرتام ومراعاة االختالفات بينهما لأننا خمتلفون
ب���إرادة اهلل { َو َل�� ْو �شَ اء َر ُّب َ
��ك َ َ
ّا�س ُ�أ َّم�� ًة َواحِ ��� َد ًة َو َال
ل َع َل ال َن َ
َيزَا ُلو َن ُ ْ
م َت ِل ِفنيَ} �سورة هود ،118 :وملاذا �أمرنا اهلل تعاىل
َ
باملعاملة احل�سنى لأهل الكتاب } َو َل ُتَا ِد ُلوا �أ ْه َل ا ْل ِكتَابِ
�إِ َّل بِا َّلتِي هِ َي �أَ ْح َ�سنُ �إِ َّل ا َّلذِ ينَ َظلَ ُموا مِ ْن ُه ْم َو ُقو ُلوا �آ َمنَّا
بِا َّلذِ ي �أُ ْن ِز َل �إِ َل ْينَا َو ُ�أ ْن ِز َل ِ�إ َل ْي ُك ْم َو�إِ َل ُهنَا َو�إِ َل ُه ُك ْم َواحِ دٌ َون َْحنُ
َل ُه ُم ْ�س ِل ُمو َن{ ؟ �سورة العنكبوت ،46:ملاذا ي�أمرنا اهلل بكل
هذا اللني مع �أهل الكتاب ثم ي�أمرنا �أن ن�شن ونعلن حربا
���ش��ع��واء عليهم؟ ويبيح لنا مم��ار���س��ة العنف وال��ع��دوان يف
وجه كل كتابي؟
�إنّ امل��غ��زى م��ن ط���رح ت��ل��ك الأ���س��ئ��ل��ة ه��و �إع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف
مو�ضوع اجلزية ونقد ال��ذات املت َهمة واملتهِمة �أي؛ الذات
التي �أ���س��اءت املعاملة (م��ن جهة الإ���س�لام) ،وال���ذات التي
وجهت ال�شبهات (من جهة �أهل الكتاب) ،ثم �إنّه البد من
ال��دف��اع ع��ن دي��ن��ن��ا ون���رد ع��ل��ى ه��ذه ال�شبهة ون��ب�ين وجهة
نظرنا الرامية �إىل مطالعة احلقيقة املحايدة ،كما هي
مو�ضحة يف الآتي:
�أوال� :إنّ مو�ضوع �آي��ة اجل��زي��ة (التا�سعة والع�شرين من
���س��ورة التوبة) ه��و القتال ،وم�شروعية القتال يف الدين
جاءت من مبد�أ احلفاظ على النف�س الب�شرية مبد�أً تتقيد
ب��ه ك��ل ال��دي��ان��ات ال�سماوية والو�ضعية كحق م��ن حقوق
الإن�سان النازع للبقاء ،وال ي�صح قتال يف الإ�سالم �إال لرد
ع��دوان �أو �أذى واق��ع �أو �سيقع بامل�سلمني ،ومل نر �آي��ة من
�آيات القر�آن تدعو �إىل القتال �إال للحفاظ على النف�س ورد

ع��دوان و�أذى مل يبتدئ به امل�سلمون كما يف قوله تعاىل:
} َل َي ْن َها ُك ُم َّ ُ
ل ُيقَا ِت ُلو ُك ْم ِف الدِّينِ َو َ ْ
الل عَ��نِ ا َّل��ذِ ي��نَ َ ْ
ل
بوهُ ْم َو ُتقْ�سِ ُطوا �إِ َل ْي ِه ْم �إِنَّ َّ َ
الل
ُيخْ ِر ُجو ُكم ِّمن ِد َيا ِر ُك ْم �أَن َت َ ُّ
ُيحِ ُّب ْالُقْ�سِ طِ ني(َّ � )8إنَا َي ْن َها ُك ُم َّ ُ
الل عَنِ ا َّلذِ ينَ َقا َت ُلو ُك ْم
ِف الدِّينِ َو�أَخْ َر ُجو ُكم ِّمن ِد َيا ِر ُك ْم َو َظا َه ُروا َعلَى �إِخْ َراجِ ُك ْم
�أَن َت َو َّل ْوهُ ْم َو َمن َي َت َو َّل ُه ْم َف�أُ ْو َلئ َِك هُ ُم َّ
الظالِ ُو َن (� })9سورة
املمتحنة ،وقوله } َو َقا ِت ُلواْ ِف َ�سبِيلِ ّ ِ
الل ا َّلذِ ينَ ُيقَا ِت ُلو َن ُك ْم
َو َال َت ْع َت ُدواْ �إِنَّ ّ َ
الل َال ُيحِ ُّب ْال ُ ْعتَدِ ينَ } �سورة البقرة ،19:
ثانيا :معنى (الذين �أوت��وا الكتاب) هم كل النا�س الذين
و�صلتهم ر�سالة م��ن ال�سماء ���س��واء �آم��ن��وا �أو مل ي�ؤمنوا،
والآي�����ة ال��ت��ي ذك��رن��اه��ا حت�����ض ع��ل��ى ق��ت��ال ال���ذي���ن ك��ف��روا
ممن �آتاهم اهلل الكتاب فكفروا بكل الر�ساالت ال�سماوية
وكفروا بر�سالة حممد .وهم مل يكتفوا بذلك بل راحوا ال
ُي َح ِّر ُمون ما َح َّر َم اهلل ور�سوله (�أي ر�سول مهما كان) ،ومل
ي�ؤمنوا بدين ال�سماء.
ث���ال���ث���ا� :إنّ الآي�����ة ت��ت��ك��ل��م ع���ن ����ش���روط وم���وا����ص���ف���ات من
ي�ستحقون القتال ،وهي �أن يكونوا قد �أوت��وا الكتاب قبال
ف��ك��ف��روا ب���ه(�أي ك��ت��اب ���س��م��اوي) ،و�أن ي��ك��ف��روا ب��اهلل وبيوم
القيامة ،وال يحرمون �أو(يحللون) ما ح ّرم اهلل ور�سوله
(�أي ر���س��ول ك���ان) ،وال ي��دي��ن��ون ب��دي��ن ح��ق �أي ال يدينون
بدين �سماوي مع اقرتافهم لكل املوبقات والإف�ساد رغم
علمهم .لذلك فهو قتال ل�صيانة الأخالق واحلرمات لكل
�أهل الر�ساالت� ،إنّه قتال ملنع الإف�ساد يف الأر�ض وانتهاك
احل��رم��ات با�سم احل��ري��ة� ،إن���ه ق��ت��ال ل�صيانة �أم���ن و�أم���ان
املجتمع.
رابعا :من ال تنطبق عليه ال�شروط �أعاله ،لي�س جمبورا
ب��دف��ع اجل��زي��ة مهما ك��ان��ت دي��ان��ت��ه ،ب��ل ه��و يف �أم���ن �أم���ان
لقوله تعاىل� } :إِنَّ ا َّلذِ ينَ �آ َمنُوا َوا َّلذِ ينَ هَا ُدوا َوالن ََّ�صا َرى
ِ��الل َوا ْل�� َي�� ْو ِم ْالآخِ ��� ِر َو َع��مِ �� َل َ�ص ِ ً
ني َم��نْ �آ َم��نَ ب َّ ِ
ال�صا ِب ِئ َ
الا
َو َّ
َفلَ ُه ْم �أَ ْج ُرهُ ْم عِ ْن َد َر ِّب ِه ْم َو َل خَ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َو َل هُ ْم َي ْح َزنُو َن{
�سورة البقرة 62:
فهل ر�أى �أه��ل اجلهل ومم��ن ينظرون للقر�آن من ثقوب
���س��وداء م��ن �صنعهم �أ ّن��ه��م ظلموا �أرق���ى ح�ضارة �إن�سانية
نزلت من ال�سماء وهي القر�آن الكرمي.
safiyaalhashmi123@gmail.com

رجب  1439هـ  -مارس 2018م

7

كيف يرى في�شت احلق الطبيعي؟
فاطمة بنت نا�صر

لقد لعبت الفل�سفة الأملانية دوراً كبرياً يف ت�شكيل الدولة بعد الثورة الفرن�سية خا�صة تلك الفل�سفة املتعلقة باحلق الطبيعي وعالقته باحلرية ومفهوم الأخالق.
فيمكننا بذلك اعتبار �أن فرن�سا ما بعد الثورة كانت ال�ساحة التجريبية والعملية لتطبيق ما َن ّظر له فال�سفة �أوروبا حول حق الأفراد وتنظيم العالقة بني الدولة
ورعاياها وكيفية حفظ و�صون احلرية وجعلها من �أ�س�س قيام الدولة .وهنا �سن�ستعر�ض ما قاله الفيل�سوف الأملاين في�شت حول احلق الطبيعي كونه �أحد الذين �شكلوا
فل�سفة الثورة الفرن�سية.
املقال الذي �سنحاول تلخ�صيه وتب�سيطه للقارئ هنا هو مقال
كتبه �أ�ستاذ الفل�سفة حممد حتزمية من املغرب ون�شر يف جملة
التفاهم بعنوان( :في�شت� :أ�سا�س احل��ق الطبيعي) .وقبل �أن
�أت��ن��اول احل��ق الطبيعي م��ن وج��ه��ة نظر ه��ذا امل��ف��ك��ر ،علينا �أن
نعرف من هو ومن �أين كانت نقطة بدايته؟.
ف��ي�����ش��ت �أو ف��ي��خ��ت��ه ه��و ف��ي��ل�����س��وف �أمل����اين ول���د ع���ام  1762در���س
ال�لاه��وت وع��ل��م الأدي�����ان وف��ق��ه ال��ل��غ��ة ،ول��ك��ن��ه رف�����ض �أن يقوم
بتدري�س الالهوت ب�سبب �شغفه بفل�سفة كانط التي زادها لقا�ؤه
به .قام في�شت بتدري�س فل�سفة كانط والتعمق فيها .بل � ّإن ما
قام في�شت بت�أليفه يعد �إ�ضافات �إىل الأ�سا�س الأول الذي و�ضعه
كانط .فبعد �أن قام كانط بو�ضع فل�سفتها النظرية �أتى في�شت
ليف�سرها بو�ضوح �أك�بر م�ضيفاً لها م��ا يجعلها �أك�ثر حداثة
وتوا�ؤماً مع الواقع.
م�صطلحات الن�ص مفاتيح لفهمه؟
احلق الطبيعي هو حمور هذا الن�ص والذي البد من ا�ستعرا�ض
مفهومه للقارئ قبل ال�شروع يف احلديث عن ق�ضاياه و�إ�شكاالته.
ي��رى ك��ان��ط وفي�شت وم��ن يتبعهمّ �« :أن احل��ق��وق ال�شخ�صية،
و�أهمها حق احلياة واحلرية وامل�ساواة ،حقوق طبيعية كامنة يف
طبيعية الإن�سان ،وال يجوز للإن�سان التنازل عنها ،كما ال يحق
لأي �سلطة كانت اغت�صابها �أو انتزاعها منه» � .أما اللب�س الذي
اجتهد في�شت لتو�ضيحه هو اخللط القائم بني مفهوم احلق
الطبيعي وعلم الأخ�لاق على الرغم من � ّأن احلق الطبيعي يف
الواقع ال يتحقق �سوى بالقوانني التي ي�صوغها الب�شر وعندها
لن يكون حقاً طبيعياً .فهو يف هذه احلالة �شيء م�ؤ�س�س ولي�س
طبيعيا .وحني يكون احلق الطبيعي م�ؤ�س�ساً ب�صياغة ب�شرية
للقوانني التي تقره وحتفظه ،ف���إن��ه بذلك ال عالقة ل��ه بعلم
الأخالق .ومن هذا املنطلق ال يعرتف في�شت بوجود ما ي�سمى
باحلق الطبيعي لأن��ه غري قابل للتحقق يف الواقع دون وجود
تدخل ب�شري يقوم على �صياغة القوانني املحددة له ،وبالتايل
تكون العالقة ب�ين الب�شر قانونية وو�ضعية ولي�ست طبيعية
وتلقائية .ويقول في�شت � ّإن احلالة الطبيعية جت�سدها الدولة
التي ت�صون حقوق الأفراد الطبيعية وحتفظها لهم.
بني الثورة النظرية الأملانية والثورة ال�سيا�سية الفرن�سية

بقيام ال��ث��ورة الفرن�سية القائمة على فكرة احل��ري��ة وم��ا ن�ش�أ
ع��ن ذل��ك م��ن ���س��ج��االت فكرية ح��ول مفاهيم احل��ق واحل��ري��ة.
كان لفي�شت النقد الأكرث جر�أة بني كل الآراء حينها .فقد قام
في�شت بو�ضع احلرية كمبد�أ لكل �شيء كونها نابعة ب�شكل عفوي
من الأن��ا .وعليه ف��� ّإن فكرة احلرية الأملانية ال تف�صل نف�سها
عن امل�ؤ�س�سة الفرن�سية التي جعلت من احلرية �أ�سا�سا للدولة.
فاحلق واحلرية الميكن ف�صلهما .وما الثورة �إال ارتقاء للحق
ب��ق��در م��ا متثله م��ن ارت��ق��اء للحرية ك��م��ا ه��و معلن يف �إع�لان
حقوق الإن�سان ل�سنة  .1789فبمقدار ما ي�سمح به من حرية
فهو كذلك ي�سمح بامل�ساواة وي�ؤمن بها.
النمط القانوين وفل�سفة احلق
م��ن منطلق ق��ول في�شت« :احل��ري��ة ه��ي �أول �أ���س��ا���س وال�شرط
الأول لكل وعي» .جند � ّأن احلرية هي التي جتعل الإن�سان ذاتاَ
للحق وذات��اً للحقوق .فكون احلرية هي احل��ق الأول امل�ؤ�س�س
لوجود الإن�سان فهي التي جتعل كل احلقوق الأخ��رى حقوقاً.
ومن هنا مت حترير مفهوم احلق من العقل الذي �أدى ربطه به
للب�س القائم بينه وبني العقل الأخالقي لوقت طويل.
�أولوية العملي على النظري كمنهج م�ؤ�س�س للحق الطبيعي
ي��رى في�شت � ّأن مفهوم م��ذه��ب العلم �أو م��ا ي�سمى بالفل�سفة
مق�سم �إىل جزئني :نظري وعملي ،وتقع الأنا يف اجلزء النظري
وه��ي مبثابة العقل للج�سم .وي��رى في�شت � ّأن اجل��زء العملي
يتقدم اجلزء النظري ولي�س العك�س .فالعقل ال ميكنه �أن يكون
نظرياً دون �أن يتحقق عملياً يف البداية .ف�إذا �أخذنا الإح�سا�س
مثال فهو ال يظهر بداخل الأن��ا �سوى نتيجة لتناق�ض معني
�أوج���د ج��ه��داً ف��ب��دون ه��ذا اجل��ه��د (ال���ذي ميثله الأن���ا العملي)
لن يتمكن (الأنا النظري) من حتديد ردة فعل و�إجابة للفعل
العملي واجلهد الذي ح�صل.
عامل الطبيعة وعامل احلرية و�إ�شكالية احلق
ف��ك��م��ا �أ���س��ل��ف��ن��ا � ّأن ت��ق�����س��ي��م ف��ي�����ش��ت مل��ذه��ب ال��ف��ل�����س��ف��ة �إىل ج��زء
نظري و�آخر عملي يقابله يف العامل :العامل الطبيعي (القائم
وامل��ع��روف) وع��امل احلرية (�أي العامل ال��ذي يجب �أن يكون).
وت��ك��م��ن �إ���ش��ك��ال��ي��ة احل���ق م��ن ك��ون��ه م��رت��ب��ط��ا بهما م��ع��ا .وي��رى
في�شت �أ ّن احلق ال ميكنه �أن يتحقق �إال ب�إيجاد العامل القانوين

الذي بدوره ال توجده الطبيعة ولكن الب�شر هم من ي�شكلونه
على �ضوء ما يجب للعامل �أن يكون ،وهنا جند احلق مرتبطا
باجلانب العملي التطبيقي .وم��ن جانب �آخ��ر ال ميكن ف�صل
احلق عن اجلانب الأخالقي النظري وهنا تكمل �إ�شكالية احلق
فهو غري منف�صل نظرياً وعملياً.
تطبيق مفهوم احلق
يرى في�شت � ّأن مفهوم احلق ال ميكن تطبيقه �إال بوجود نظام
تباديل بني كافة الكائنات العاقلة .فكل فرد عليه �أن يعي حريته
ويت�ص ّرف بحرية جتعله يفر�ض على نف�سه دائرة من احلرمان،
هذه الدائرة تتيح للآخرين �أن يت�صرفوا بحرية وحتمي حقهم
يف ممار�ستها دون تع ٍّد من الآخ��ر ال�شريك له يف املجتمع� .أمّا
القانون الت�شريعي فهو قانون الدولة الذي يخ�ضع له اجلميع
بكل ر�ضا كونه قانون حرية مت بقبول اجلميع ليحمي حرياتهم
وليفر�ض احلرية على اجلميع بالت�ساوي ويعرت�ض طريق كل
معتد عليها .وه��ذا ال��ق��ان��ون م��دت��ه يحددها ر���ض��ا الأف���راد به،
فهو قائم م��ا ك��ان مرغوباً ب��ه م��ن قبل النا�س .وبالت�أكيد قد
يكون هناك �أفراد ال يطبقون دائرة احلرمان على �أنف�سهم وال
يرغبون بحماية «حق حريتي» وبالتايل ف�أنا �أي�ضاً غري ملزم
بحماية حريتهم وهنا ي�أتي حق الإجبار الذي يعد حقا �أ�صي ً
ال
لكل كائن عاقل ال يعامله الغري باعتباره كذلكّ � .إن خمالفة �أي
فرد للقانون تعني �أنه ال يوجد ما ي�سمى باحلق الطبيعي ف�إن
كان طبيعياً فلن يوجد من يخالفه.
العقد االجتماعي عقد احتاد وحماية
ميثل العقد االجتماعي لفي�شت االحت��اد واحلماية فهو لي�س
ب��ع��ق��د جت��م��ع وخ�����ض��وع ف��ب��ه��ذا ال��ع��ق��د يتعهد اجل��م��ي��ع بحماية
احل��ق الطبيعي لهم وللآخرين .فبموجب القانون ومبوجب
عقد االحتاد يجب على اجلميع �أن يعطوا �شيئاً من امتيازاتهم
ل��ل��ف��ق�ير ال����ذي ����ش���ارك يف �إمت�����ام ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي وت���أم�ين
امل�ساعدة له.
وبهذا يوفر العقد االجتماعي يف ت�صور في�شت توفري التكافل
ال��ف��ع��ال مي��ار���س��ه امل��واط��ن��ون اجت����اه بع�ضهم ب��ح��م��اي��ة ال��دول��ة
ورعايتها.
f_wahaibi@hotmail.com
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القوانني الدولية واخلري العام
نا�صر احلارثي
ي�ستعر�ض الدكتور �أبو الوفا الباحث يف القانون الدويل من خالل مقالة بعنوان «م�س�ألة اخلري العام يف فكر وعمل م�ؤ�س�سات املجتمع الدويل» ،املن�شور مبجلة التفاهم ،ق�ضية �أ�سا�سية يف حقوق الإن�سان
يف �أطرها املحلية والدولية ،وذلك من خالل مناق�شة �أهم القوانني وامل�ؤ�س�سات الدولية يف �أربعة موا�ضيع �أ�سا�سية وهي جمال احلق يف الغذاء ،وجمال حماربة الفقر والق�ضاء عليه ،وجمال مواجهة
الكوارث العاملية ،وجمال ال�ضمان االجتماعي ،ومن ثم ربط هذه املجاالت الأربعة مب�س�ألة اخلري العام يف فكر وعمل امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية ،ومن ثم حتدث عن �إ�شكاليات القانون الدويل وعالقته
بالقانون وال�سيادة الداخلية للدول.
�إن ت��ط��ور ال��ق��ان��ون ال���دويل وجت���اوزه مرحلة ال��ع�لاق��ات بني
الدول ك�أنظمة م�ستقلة �إىل قانون يتدخل يف �أن�شطة وم�ؤ�س�سات
املجتمع ال��دويل ك�أنظمة متداخلة من �أه��م املوا�ضيع ال�شائكة
واملثرية لالرتياب عند عدد من القانونيني وال�سيا�سيني ،لأنه
يفتح املجال �أمام ق�ضية هامة وهي هل القانون الدويل �أ�سمى
و�أعلى من القانون الداخلي �أم �أن القانون الداخلي له العلوية
والأول���وي���ة؟ وم��ن هنا جن��د وج���ود مذهبني امل��ذه��ب الأول هو
املذهب الذي ينادي بازدواجية القانون وا�ستقاللية كل قانون
عن الآخر يف حني ينادي املذهب الآخر بوحدة القانون ،وقبل
�أن نناق�ش تفا�صيل وحجج كل ط��رف� ،سنتعر�ض لأه��م جهود
وت�شريعات القوانني الدولية يف �أربعة جماالت �أ�سا�سية تعترب
من �أهم �أ�س�س حتقيق اخلري العام للب�شرية.
جمال احلق يف الغذاء
اهتمت العديد من امل�ؤ�س�سات الدولية بقانون «كفالة احلق يف
الغذاء» مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العاملي
وجل��ن��ة احل��ق��وق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وجلنة
حقوق الإن�سان وجلنة حقوق الطفل.
جمال حماربة الفقر والق�ضاء عليه
م��ن �ضمن �أه���م �أن�����ش��ط��ة م���ؤ���س�����س��ات املُ��ج��ت��م��ع ال���دويل الق�ضاء
على الفقر وه��و ما يندرج حتت حقوق الإن�سان والتي ت�شمل
(احل���ق يف ال��غ��ذاء ،والتعليم ،وامل�����س��ك��ن ،وال��ع��م��ل ،وخ�صو�صية
احل��ي��اة اخل��ا���ص��ة ،واحل��ق��وق ال�سيا�سية واحل��ري��ات ال�سيا�سية،
وغريها) ،لذلك �صدرت العديد من القوانني لتحقيق اخلري
العام وحماربة الفقر مثل �إعالن الأمم املتحدة حول «التنمية
وال��ق�����ض��اء على ال��ف��ق��ر» تت�ضمن جملة م��ن ال��ب��ن��ود م��ن �أهمها
اعتماد �سيا�سة ت�سمح بو�صول جميع �صادرات �أقل البلدان منوا
�إىل �أ�سواق الدول املتقدمة دون فر�ض ر�سوم �أو ح�ص�ص عليها،
وك��ذل��ك تنفيذ ب��رام��ج م��ع��ززة لتخفيف دي��ون ال���دول الفقرية
املثقلة ب��ال��دي��ون ،وم��ن��ح م�ساعدة �إمن��ائ��ي��ة �أك�ثر �سخاء للدول
الفقرية.
جمال مواجهة الكوارث الطبيعية
�إ َّن منظمة �أطباء بالحدود ومنظمة �أطباء حول العامل وغريها
من املنظمات الدولية تهدف �إىل �إنقاذ حياة الب�شر من الكوارث
الطبيعية ،وكذلك تقرير الأمم املتحدة حول «اجلهود الدولية
امل��ب��ذول��ة لتلبية االح��ت��ي��اج��ات الإن�سانية يف ح���االت ال��ط��وارئ»

واعتبارها عقد الت�سعينيات عقدًا ملُحاربة الكوارث الطبيعية،
ولقد �أ�شار الكاتب �إىل وج��ود م�ؤ�س�سات على امل�ستوى ال��دويل
وكذلك على امل�ستوى الأفريقي والعربي تعنى ب���إدارة الكوارث
و�سبل التخل�ص واملواجهة ال�سريعة لآثارها.
جمال ال�ضمان االجتماعي
ُتعترب ق�ضية ال�ضمان االجتماعي �إحدى �أهم الق�ضايا الدولية
املعا�صرة على ال�صعيدين املحلي والعاملي ،حيث يهدف ال�ضمان
االجتماعي �إىل ت���أم�ين ال�شخ�ص �ضد �أخ��ط��ار العجز واملر�ض
وال�����ش��ي��خ��وخ��ة م���ن خ�ل�ال ت��وف�ير اح��ت��ي��اج��ات��ه ال�����ض��روري��ة هو
والأف���راد ال��ذي��ن يقوم ب�إعالتهم ،وم��ن امل�ؤ�س�سات التي ت�سعى
�إىل حتقيق ال�ضمان االجتماعي جمل�س �أوروبا وكذلك الوثيقة
العربية اال�سرت�شادية لل�ضمان االجتماعي ،ولقد عمل جمل�س
�أوروب����ا ع��ل��ى حت�سني ال��و���ض��ع االج��ت��م��اع��ي للعمال املهاجرين
وال��ن�����س��اء ال��ع��ام�لات والأط���ف���ال ذوي الإع���اق���ة ،يف ح�ين �شملت
ال��وث��ي��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م��ن��اف��ع ال�����ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي النقدية
والعينية مع الإر�شاد حول �سبل تطبيقها دون الإلزام.
ً
وت�أتي هذه املجاالت الأرب��ع يف ر�أي الكاتب متنا�سقة متاما مع
مبد�أ اخلري العام يف فكر وعمل امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية من خالل
الإر���ش��اد �إىل �أهمية الإنفاق العام والنهج النبوي ال��ذي ي�سعى
�إىل حتقيق اخلري العام من خالل عدم قطع امل�ؤونة عن الأعداء
حتى يف احلرب ووقت احل�صار ،وهو ما يجعل الفكر املحمدي
�سابقا ومتقدما على القوانني الدولية ،كما �أو�ضح الكاتب � ّأن
منع النبي حممد قطع امل�ؤونة عن �أهل قري�ش قبيل فتح مكة
ي�أتي متناغما متاماً مع الربوتوكول الإ�ضايف الأول لعام 1977
امل�ضاف �إىل اتفاقيات جنيف  ،1949وال��ذي ين�ص على �أن��ه «ال
يجوز جتويع ال�سكان املدنيني ك�أ�سلوب من �أ�ساليب القتال� ،أو
تدمري �أو تعطيل امل��واد التي ال غنى عنها لبقائهم على قيد
احلياة»ـ وبذلك تكون ال�سرية النبوية �سابقة بخ�صو�ص هذه
الق�ضية احلقوقية والتي تندرج حتت اخلري العام.
حاول الكاتب من خالل ا�ستعرا�ض هذه اجلوانب احلقوقية يف
القوانني الدولية �إي�صال ر�سالة وهي �أهمية املعرفة الدقيقة
للقوانني الدولية وتنا�سبها مع القوانني والت�شريعات العربية
والإ���س�لام��ي��ة يف حماية ح��ق��وق الإن�����س��ان ل��ذل��ك علينا االط�لاع
عليها ودرا�ستها للتمكن من انتزاع احلقوق ،ولكن يف الآن ذاته
علينا احل��ذر وع��دم االت��ك��اء على ه��ذه احل��ق��وق لأن��ه��ا ال تخدم

ال��دول واملجتمعات الأ�ضعف وذل��ك لوجود �إ�شكاليات متعددة
�سواء يف طرق تفعليها �أو حتى يف بنيتها ،وهو ما يعني منا�صرة
الكاتب لر�أي ازدواجية القانون الداخلي والدويل م�ستندا �إىل
�أ���س��ب��اب وم�ب�ررات وه��ي �أن ق��وان�ين م�ؤ�س�سات املجتمع ال��دويل
تعمل يف �أط��ر حم��ددة ينبغي االل��ت��زام بها وع��دم جت��اوزه��ا ،كما
�أن التدخل يف ال�����ش���ؤون الداخلية ل��ل��دول ي��ه��دد �سيادتها وهو
خ��ارج الإط��ار التنظيمي لعمل امل�ؤ�س�سات الدولية خا�صة و�أن
ن�ص ميثاق الأمم املتحدة ين�ص على �أن��ه «لي�س يف هذا امليثاق
ما ي�سوغ للأمم املتحدة �أن تتدخل يف ال�ش�ؤون التي تكون من
�صميم ال�سلطان الداخلي لدولة ما» وثانياً �أن هناك �إ�شكاالت
يف القانون ال��دويل وال��ذي ت�أتي ت�شريعاته ع��ادة متزامنة مع
اعتبارات �سيا�سية ،فكيف يكون حكماً لق�ضايا داخلية �سيا�سية؟!
وي�أتي دفاع الكاتب عن النظرية الكال�سيكية حول ا�ستقاللية
ال��ق��ان��ون ال��داخ��ل��ي م��ع م�ب�ررات �أخ���رى ي�ستند �إل��ي��ه��ا �أ�صحاب
ه��ذا املذهب القانوين واملتمثلة يف تباين �أ�شخا�ص القانونني
ف�أ�شخا�ص القانون الداخلي ه��م �أف���راد املجتمع� ،أم��ا القانون
الدويل فاملنظمات والدول ،وكذلك ف إ� َّن القانون الدويل ينظم
ع�لاق��ات ال����دول يف ال�����س��ل��م واحل����رب بينما ال��ق��ان��ون ال��داخ��ل��ي
يركز على العالقات ب�ين �أف���راد ال��دول��ة ال��واح��دة وك��ذل��ك ف���إ َّن
القانون الداخلي يت�سم بالإلزامية وال�صالبة لوجود ال�سلطة
الت�شريعية والق�ضائية والتنفيذية يف ح�ين يفتقد القانون
الدويل لهذه ال�سلطات .والقانون الدويل يحاكم دول ذات �سيادة
قانونية وذاتية على نف�سها ،وه��ذا ما ال ينطبق على الأف��راد؛
لذلك ا�ستحالة قيام التنازع بني القانونني املحلي وال��دويل،
وكذلك ا�ضطرار القانون الدويل �إىل الإحالة للقانون الداخلي
لفهم طبيعة التنازع .يف حني �أن رد �أتباع مذهب وحدة القانون
يتمثل يف �أن القانون الدويل م�شتق �أ�سا�ساً من القانون الداخلي
فاليوجد تباين بينهما ،وكذلك ال يوجد اختالف وتباين بني
�أ�صل القاعدة القانونية وطريقة تطبيقها فكالهما يرجع يف
النهاية لأ���ص��ل واح��د وه��و احل��ق الإن�����س��اين واخ��ت�لاف طريقة
التعبري ال يغري �أ���ص��ل ال��ق��ان��ون ،وك��ذل��ك ال يوجد اخ��ت�لاف يف
بناء القانون لأ َّن الأمم املتحدة �صارت تتمتع بال�سلطات الثالث
وه���ي ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة (اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة) وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة (جمل�س
الأمن) والق�ضائية(حمكمة العدل الدولية).
M056058@gmail.com
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�إن الـــلـــه حمبـــة
عاطفة نا�صر امل�سكري

�إن اهلل حمبة «هي العبارة التي اختتم بها الفيل�سوف التون�سي فتحي امل�سكيني مقالته التي جاءت بعنوان«عامل الطبيعة وعامل الدين لدى كانط» .حيث ناق�ش فيها
بع�ض الأفكار التي جاء بها الفال�سفة يف حماولة فهم الطبيعة من زاوية الإن�سان املحا�صر يف حمدودية �إدراكه ومقارنته بالواقع الذي يتوقع �أنه يتجاوز هذه احلدود
مبراحل عدة .على كل تختلف الزاوية التي ينظر بها الب�شر �إىل الطبيعة بني مُف�سر من زاوية دينية ومف�سر من زاوية فل�سفية ومف�سر ال يتقيد ال بهذه وال بتلك عدا
قيم حرة تقيدها حمدودية الإدراك لدى الب�شر .وجاءت العبارة يف بداية هذا املقال لتجمع بني خمتلف الزوايا التي ينظر من خاللها الب�شر فهي �شاملة �أكرث مما
تبدو عليه جتمع كافة العنا�صر املحتملة املرتبطة بالـ «حمبة» بكافة مقايي�سها.
�إن الب�شر بطبيعة احل��ال وب�سبب احل��دود التي قد ال
ت�ستطيع عقولهم تخطيها يحاولون و�ضع حد لكل �شيء
كائن حولهم يف �سبيل فهمه �أو التحكم به ليتنا�سب مع
م�ستوى الإدراك لديهم .وحتى يف تفكرهم بالطبيعة
و�إميانهم بخالقها والت�سليم به خلقوا ور�سموا حدودا
و�آل��ي��ات حم��ددة يجب اتباعها يف �سبيل �إر���ض��اء خالق
الطبيعة ،وملاذا ال يكون اهلل حمبة فقط دون �شرط �أو
قيد! بعيدا عن التف�سريات الدينية وتوجهاتها � -أيا
ك��ان الدين  -واخل��و���ض فيها ،قد ت��دور الإج��اب��ة على
ال�س�ؤال حول �آلية الإميان و�إثبات هذه املحبة للخالق
ف���إن ك��ان الب�شر يهتمون ب��دالالت املحبة بني بع�ضهم
ال��ب��ع�����ض مب��ا ف��ي��ه م��ن ال��ف��ائ��دة ل��ل��ط��رف�ين ،ف��ي��ج��ب �أن
ت�صبح هناك دالالت تعك�س الإمي��ان باخلالق عدا �أنها
هنا تعود بالنفع على الب�شر �أنف�سهم .على الرغم من
ذلك ،ال يختلف م�ؤمنان « يف وجود خالق لهذا الكون
» على �أن املحبة تربطهم باهلل يف نهاية املطاف بغ�ض
النظر عن وج��ود �آليات يقوم بها الأ�شخا�ص لإثباتها
من عدم وجودها� .أو مبعنى �آخر الديني والالديني-
الربوبي  -يعتدان ب�صحة ما يعتقدانه �إال �أننا ل�سنا
ه��ن��ا ب�����ص��دد حت��دي��د م��ن ك���ان ع��ل��ى ح��ق �أو ب��اط��ل .ويف
هذا ال�سياق من اجلدير بالذكر فكرة وردت يف �إحدى
الروايات ال�صوفية احلديثة التي اختلف فيها تف�سري
معنى احلرية على ل�سان بع�ض �شخو�ص الرواية .حيث
ف�سر الأول �أن �إل����زام الإن�����س��ان ب��واج��ب��ات وف��رو���ض يف
�سبيل ت�أكيد الإميان باهلل يعد تقييداً حلريته ويخلق
حاجزا من اخلوف يرتبط بالعقوبات الدنيوية الإلهية
املنتظرة لتاركي الفرو�ض وجزاء �آخر يلقاه يف الآخرة

نتيجة عدم الطاعة .من جانب �آخ��ر هناك من يف�سر
�أن الطاعة لكونها تعاك�س رغبة الإن�سان يف التكا�سل
وعمل الال�شيء تك�سب الإن�سان احل��ري��ة؛ لأن��ه بذلك
ت��خ��ل�����ص م��ن ع��ب��ودي��ت��ه ل��رغ��ب��ات��ه ال��ت��ي ت��ك��م��ن يف ع��دم
الطاعة ،وبالتايل �أ�صبح ح ًرا بهذه الطريقة.
�إذن ،ح��ت��ى يف م��ف��ه��وم احل��ري��ة امل��رت��ب��ط ب���الإمي���ان مل
يتفق الب�شر يف املعنى امل��راد بالكلمة� « .إن اهلل حمبة»
وترتبط املحبة باخلري لكن يختلف مقيا�س اخلري �إذا
ما جئنا ندقق ح�سب الظروف والزمان واملكان وحتى
ال�شخو�ص .ف��ال��ذي ق��د ت��راه فئة م��ا خ�يرا ظ��اه��را قد
ي��ب��دو يف باطنه ���ش��را لفئة �أخ���رى .ي��ق��ال �إن «م�صائب
قوم عند قوم فوائد» وهذا يعك�س واقعا حقيقيا �إذا ما
جئنا نقي�س عليه خمتلف امل��واق��ف احلياتية .وعليه،
حتى مكيال اخل�ير وال�شر غ�ير ثابت يف ك��ل الظروف
عدا �أن «املحبة» ثابتة .مع ذلك قد يجادل الأ�شخا�ص
يف منطق «املحبة» ال��ذي يكاد يكون داف��ع��اً ثاب ًتا يقود
ن��ح��و اخل�ي�ر ف��ف��ي ال���ظ���روف ال��راه��ن��ة ي��ت�����ض��ح �أن وه��م
«املحبة» ال املحبة احلقيقة يكلف �أرواح��ا حيث يدعي
ف��اع��ل��وه��ا ف��ع��ل ذل���ك ح��ب��ا هلل ! �إال �أن����ه م��ن امل��ه��م ذك��ر
�ضرورة ح�ضور املنطق ال��ذي يقر عدم تناق�ض �أوام��ر
اهلل �سبحانه وتعاىل ونواهيه عند الرغبة يف الطاعة
ح��ب��ا ب���اهلل ال ره��ب��ة وال خ��و ًف��ا .ف��االخ��ت�لاف حميد بل
طبيعي يف الأمور غري الثابتة لكن هناك فرقا �شا�سعا
ب�ين االخ��ت�لاف والتناق�ض؛ ف���الأول يقر وج��ود بع�ض
العنا�صر الأ�سا�سية امل�شرتكة� ،أو بالأحرى اجلوهر� ،إال
وا�ضحا ويف �صلب القيم الأ�سا�سية.
�أن التناق�ض يكون
ً
الواقع يقر بتطور العلم وتقدمه يف �سبيل اكت�شاف كل

ما هو غام�ض ،لكن ذلك ال يعني �أب��داً �أن العلم و�صل
�أق�����ص��اه؛ فمن اجل��ل��ي �أن ال��ع��دي��د م��ن الأم���ور ال زال��ت
غام�ضة مل ي�ستطع العلم اكت�شافها حتى يومنا هذا.
فاملنطق ي��ق��ر الت�سليم مب��ا ال ُي��درك��ه ال��ع��ق��ل ب�أق�صى
جهد من حم��اوالت ا�ستنباط الأدل��ة التي تتوافق مع
منطق العقل الب�شري .عندما ننتقل �إىل الوجه الآخر
م���ن ال�����ص��ورة جن���د �أول���ئ���ك ال���ذي���ن ي���ق���رون ب���إمي��ان��ه��م
احلتمي بفكرة االنفجار ال��ذي ول��د ال��ك��ون والطبيعة
التي �صنعت نف�سها بنف�سها� .إن حاولنا النظر لفكرة
ه�ؤالء بحيادية ت�أبى احليادية �أن تتخذ موقعها يف هذه
املوا�ضيع فالإعجاز الكوين والتنظيم يف �أدق التفا�صيل
الكونية تنفي احتمالية وج���ود ال�صدفة ول��و بن�سبة
 .%1ف����إن وج���د للتنظيم م�ب�رر يف ج���زء م��ا ف�لا يعقل
�أن ي��ت��واج��د يف ك��ل الأج����زاء ناهيك ع��ن ال��ف��ط��رة التي
ال ميكن جتاهل �شعور املقاومة الق�سرية التي تتولد
عند الذين يخالفونها .يجدر بنا القول �إن ال�شك �أمر
�صحي ب��ل طبيعي ج��داً لكن اال�ستمرار بال�شك يولد
ال�شعور بال�ضياع وعدم االن�سجام والتما�شي مع الكون.
�إ َّن الطريق نحو فهم الطبيعة وخالقها يختلف ،وهذه
حقيقة واقعة بغ�ض النظر ع َّما �إذا كانت �صحيحة �أم
باطلة لكن ما ال يجب �أن يختلف عليه اثنان �أن الغاية
من خلق الب�شر التي ذكرت � -أال وهي �إعمار الأر���ض-
تتطلب تكاتفا ب�شريا يف �سبيل حتقيق امل�صلحة للغالبية
العظمى على الأق���ل يف �سبيل حتقيق اخل�ير ول��و كان
�أمرا يف غاية ال�صعوبة وحتديدا �أمام الظروف الراهنة
التي جعلت الب�شر يبعدون مئات ال�سنني ال�ضوئية عن
ال�سالم.
Attifa.nasser@gmail.com
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الفجوة الرقمية للمخطوط العربي!
�أمين البيماين
ال �شك �أن ثنائية احلرف/الرقم �أ�صبحت �ضرورة ملحة لتحقيق �أي وجود ح�ضاري ملمو�س يف الوقت احلايل ،ونرى ال�سباق الغربي يف هذا ال�ش�أن وا�ض َح املالمح� .إال �أن الأمة العربية مل ت�ستجب
لهذه ال�ضرورة ،والدليل على ذلك �أن هناك فجوة رقمية (الرقم) كبرية للمحتوى (احلرف) العربي على الإنرتنت ،وال ميثل املحتوى العربي �أكرث من  %1من �إجمايل املحتوى الكامل لل�شبكة
العنكبوتية!! وعلى الرغم من عظمة التاريخ العربي وامتالئه باملخطوطات؛ ف�إننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن رقمنتها وحتويلها �إىل �صيغة رقمية حية ،ومل تتجاوز جهودنا جمرد مراجعتها
وحتقيقها ورق ًّيا .وهنا ،ن�سرح مع الكاتب في�صل احلفيان يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» بعنوان« :املخطوط العربي والرقمنة ..الواقع والآفاق».
لقد مثل الرقم م�صطلح (الرقمنة) ،فيما تبنى احل��رف م�صطلح لي�ست و�سيطاً للمفاهيم احلديثة؛ و�إمنا �أي�ضاً و�سيطاً
وما�ض
لتاريخ
ٍ
ٍ
(امل��خ��ط��وط) .وهنا ن��رى �أن عنوان الكاتب يف مقاله م َّثل مفارقات موغلني يف القِدم .ولكن اللقاء بني املخطوط والتقنية -الرقمنة-
مهمة كالتايل:
يثري الكثري من الأ�سئلة واحلوارات حول العالقة بينهما كالتايل:
� -1إن هناك ثنائية مزدوجة يف العنوان؛ وهي :املخطوط-الرقمنة� ،أ� -إن امل��خ��ط��وط ب��ك��ي��ان��ه امل����ادي ون�����ص��ه ه��و ك��ائ��ن ق���ادم م��ن امل��ا���ض��ي،
ال��واق��ع-الآف��اق� .إننا دائ��م��اً ما جنعل حياتنا ومقوالتنا يف مفارقات والرقمنة تنتمي لع�صر احلداثة ،وهي قفزة وا�سعة وكبرية للغاية.
وم��واج��ه��ات ثنائية ���س��واء ب�ين املا�ضي واحل��ا���ض��ر ،ال�تراث واجل��دي��د ،ول��ك��ن ال��ت�راث ���س��ي��ب��ق��ى ت���راث���اً ب��ك��ل ت��ف��ا���ص��ي��ل��ه ال��زم��ان��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة
الواقع والآمال امل�ستقبلية.
والتاريخية ،والرقمنة �ستظل وعا ًء وقالباً حداثياً� .إذن؛ هل �سيكون
 -2املفارقة الأخرى هي «نحن» ب�أنف�سنا؛ حيث �أن الرتاث (تراثنا) يف هناك تعار�ض بني الرتاث واحلداثة؟
ن�صا لغويًّا ،والرقمنة هي فل�سفة
املا�ضي جوهره (نحن) ،وهذه الـ»نحن» �شهدت غياباً ح�ضاريًّا وا�ضحاً ب� -إن املخطوط يف �أ�سا�سه يحمل ًّ
يف الوقت احلا�ضر؛ وبالتايل �إجنازها يف املا�ضي وغيابها عن احلا�ضر .ال��رق��م ،وهنا ن��رى �أن عملية رقمنة املخطوط تعني �صب الن�ص يف
� .3إن��ن��ا �أم���ة ح�ضارية ت��راث��ي��ة ب��ام��ت��ي��از ،لكننا خ���ارج الع�صر احل��ايل ق��ال��ب ال��رق��م .ومب���ا �أن ف��ي��ث��اغ��ورث ي���رى �أن ك��ل ���ش��يء يف ال��ك��ون هو
بامتياز �أكرب� .إنه ال �سبيل وال جمال لأي �أمة �أن تنف�صل عن تراثها (رق��م)؛ ف���إن عملية توظيف ه��ذا الرقم لتف�سري احل��رف� ،أو حتويل
امل��ا���ض��ي؛ لأن تخلي �أي �أم��ة ع��ن تراثها يعني �أن ت��ب��د�أ م��ن ال�صفر ،احلرف �إىل رقم لت�ستوعبه الآلة احلديثة؛ هل �س ُيفقِد احلرف هُويته
والرتاث لي�س �إجنازات مكتوبة فقط؛ بل ر�ؤية خا�صة للحياة والكون التاريخية والرتاثية؟
والإن�����س��ان؛ وب��ال��ت��ايل ه��و و�سيلة مهمة ل�لال��ت��ح��اق ب��ال��رك��ب العاملي ج� -إن غ��ر���ض ال��رق��م��ن��ة ه���و احل��ف��ظ والإت����اح����ة ،ب��ي��ن��م��ا امل��خ��ط��وط
والنهو�ض احل�ضاري يف الوقت احلايل.
مبفهومه الكامل عمل جبار متكامل وتعاون م�شرتك بني الباحث
 -4مفارقة الواقع والآفاق هي نظرة �إىل واقع خمطوطاتنا العربية والكاتب والنا�سخ واملحقق...وغريهم ،فهل �س َتلغِي عملية الرقمنة
وعالقتها بالرقمنة احلديثة؛ وذلك من حيث حتويلها من ن�صو�ص جهد العمل املتكامل للمخطوط الأ�صلي؟
جامدة �ساكنة على الأرفف �إىل �أرقام و�أ�شكال رقمية متحركة �سهلة د� -إن مفاد عملية الرقمنة -كما �أ�سلفنا -ه��و حتويل احل��رف �إىل
الو�صول �إلينا ومتفاعلة معنا.
رقم لت�ستوعبه الآلة ،وهو عمل يقوم به �شخ�ص واحد يف عملية �آنية
ول��ك��ن م��ا ه��و «امل���خ���ط���وط»؟ وم���ا ه��و م��ف��ه��وم��ه؟ �إن �أب�����س��ط تعريف -حالية -ال ترتبط مبكان ،بينما املخطوط له خ�صو�صية الزمان،
للمخطوط هو «الكتاب املكتوب بخط اليد» .ولكن هناك لب�س يف هذا وامل��ك��ان ،وال��ك��ات��ب ،وال��ن��ا���س��خ ،وال��ن��ا���ش��ر ،وه��و عك�س عملية الرقمنة
املفهوم بطبيعة احلال؛ فكل خمطوط يتكون من عن�صرين رئي�سني :احلديثة .وبالتايل؛ هل �سيكون اللقاء بني الرقمنة واملخطوط لقا ًء
عن�صر اجل�سم امللمو�س -الكيان املادي -وعن�صر الن�ص �أو املعرفة.
�شكل ًّيا فقط؟
�إن الن�ص هو ال��ذي �ألفه امل�ؤلف ب�صورة �أ�سا�سية ،وال يتغري �أب��داً �إال �إن للرقمنة وظ��ائ��ف ك��ث�يرة وم��ت��ع��ددة وم��ه��م��ة ل��ل�����ش��يء ال���ذي نقوم
يف ح��االت التحريف وال�سرقة ،ويُ�سمى العلم ال��ذي يخت�ص بدرا�سة ب��ت��ح��وي��ل��ه �إىل ���ص��ورة رق��م��ي��ة ،وم��ث��ال��ن��ا ه��ن��ا ال��ت�راث وامل��خ��ط��وط��ات.
ال��ن�����ص الأ����ص���ل���ي وحت��ل��ي��ل��ه ون���ق���ده ب��ع��ل��م ال��ت��ح��ق��ي��ق (ال��ف��ي��ل��ول��وج��ي��ا �إن م��ن �أه���م م��ه��ام ال��رق��م��ن��ة ه��ي ال��ت��وث��ي��ق احل��دي��ث؛ مب��ع��ن��ى :حفظ
.)Philology
ال�شيء والإبقاء عليه ورعايته و�ضمان ا�ستمراره وعدم تلفه ،وهو ما
�أما من حيث الوعاء والكيان املادي ،ف�إن عنا�صر هذا اجل�سم من ورق يف�سره �إن�شاء العديد من املراكز العاملية وامل�ؤ�س�سات والهيئات املعنية
ومداد وجلد داخلي وخارجي وغالف ملمو�س ،وكل ما عدا الن�صو�ص بـ»توثيق» الرتاث ورعايته.
ال��ت��ي ���ص��درت ع��ن امل���ؤل��ف الأ���ص��ل��ي؛ م��ث��ل :احل��وا���ش��ي ،واالفتتاحية ،كذلك؛ ف���إن الرقمنة وف��رت الإت��اح��ة للمخطوطات وال�ت�راث ب�شكل
واخل���امت���ة ،وال��ت��ي يطلق عليها �إج���م���ا ًال ب���ـ»خ���وارج �أو بيئة ال��ن�����ص» ،عام ،فبعد �أن كانت حبي�سة اجلدران وحتتاج �إىل وقت وجهد للو�صول
وهي موا�ضيع يدر�سها علم املخطوطات الذي يطلق عليه م�صطلح �إليها واحل�صول عليها؛ ف���إن الرقمنة ُ
متكنك من الولوج �إىل عامل
(الكوديكولوجيا .)Codicology
املخطوطات م��ن خ�لال ج��ه��ازك و�أن��ت جال�س يف مكتبك �أو منزلك،
�إن م�صطلح «الرقمنة» مفهوم حديث العهد مل تعرفه الب�شرية �إال يف ومطالعتها �أو ن�سخها دون �أي جهد يذكر؛ وبالتايل �أتاحت الرقمنة
�سبعينيات القرن املا�ضي ،وظهرت بعدها ف�ضاءات ال�شبكة املعلوماتية املخطوط ،وجعلته �شيئاً دميوقراط ًّيا مُتاحاً للجميع.
«الإنرتنت» يف الت�سعينيات� .إن هذه الو�ساطة الرقمية �أ�صبحت جتتاح ك��م��ا �أ���ص��ب��ح��ت ال��رق��م��ن��ة و���س��ي��ل��ة ���س��ه��ل��ة وع��م��ل��ي��ة لأغ���را����ض ال��ب��ح��ث
امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الرتاث ب�شكل كبري للغاية؛ وبالتايل هي والتحقيق بال�صورة الرقمية؛ حيث �سهلت للباحثني وال��دار���س�ين

واملحققني �أعما َل درا�سة وحتقيق و�سرب �أغ��وار تلك املخطوطات من
خالل �أجهزة وبرامج رقمية ت�ساعدهم يف املقارنة والبحث والتحليل
الإح�����ص��ائ��ي ومعاجلة الن�صو�ص ،ور���ص��د م��ا ي��وج��د بها م��ن ظواهر
لغوية ومعرفية بطرق رقمية غاية يف ال�سهولة.
وال نغفل انخفا�ض التكلفة» فالن�سخ واحلفظ الرقمي �أ�سهل و�أرخ�ص
من الورقي بكثري .كذلك اقت�صاد املكان ،فقر�ص رقمي �صغري يُغنيك
عن ع�شرات الأرفف واملخازن و�أماكن احلفظ والتخزين الورقي .وال
نن�سى كذلك توفري الوقت واجل��ه��د؛ بحيث ي�صل املحتاج �إليه بكل
�سهولة وي�سر .وهنالك �أي�ضاً اقت�صاد ال�ترف ال��ذي يُلبي حاجاتك؛
فالن�صو�ص الرقمية تلبي حاجة «العني» ،والن�صو�ص امل�سموعة تلبي
حاجة «الأذن»...وغ�ي�ره���ا من ح��االت التفاعل الرقمي التي يندمج
فيها الإن�سان مع الن�ص.
َ
هوام�ش
ولكن ،رغم ما ذكرناه من فوائد عظيمة للرقمنة؛ ف�إن هناك
ال بد من مراعتها كالتايل:
 م��ه��م��ا و���ص��ل��ن��ا �إىل ح���االت احل��ف��ظ وال��ت��وث��ي��ق ال��رق��م��ي؛ ف����إن تلكال��ن�����س��خ��ة ال��رق��م��ي��ة ال ُت��غ��ن��ي بطبيعة احل���ال ع��ن ال��ن�����س��خ��ة ال��ورق��ي��ة
الأ�صلية .وجرب �أن تقراً كتاباً رقم ًّيا ،ثم اقر�أه ورق ًّيا ،وانظر لل�شعور
الذي ينتابك مع مالم�سة يدك للن�ص الأ�صلي الورقي بدل املن�سوخ
الرقمي.
 �إن امل���خ���ط���وط ال���رق���م���ي ه���و جم����رد ن�����س��خ��ة اف�ترا���ض��ي��ة لن�سخةح��ق��ي��ق��ي��ة م��ل��م��و���س��ة ،ت���ل���ك ال��ن�����س��خ��ة ال���رق���م���ي���ة ت���وف���ر ل���ن���ا ال��ن�����ص
والأل���وان وال��زخ��ارف...وغ�يره��ا ،لكنها ال ُتغني يف علم املخطوطات
(ال��ك��ودي��ك��ول��وج��ي��ا  )Codicologyك��م��ا �أ���س��ل��ف��ن��ا ال���ذك���ر عن
التعرف على نوعية ال���ورق واحل�بر امل�ستخدم ،وتركيب الكرا�سات
ورب��ط الف�صول وال��درا���س��ات احلفرية للمادة الفيزيائية امللمو�سة
للمخطوط.
 ت�ساعد الرقمنة يف حتقيق املخطوطات رقم ًّيا ب�شكل �أب�سط و�أ�سرع،ولكن ال بد من �أخذ احليطة واحلذر يف عملية التحقيق الآيل وما قد
ي�شوبها من �أخطاء رقمية.
ُ
ختاماً ..ما زلنا -العرب وامل�سلمني -نعاين من فجوة رقمية كبرية
خل�صها نبيل علي ونادية حجازي يف كتاب «فجوة الفجوات» ،وهذه
الفجوة الرقمية هي مت�سل�سلة يف عدم القدرة على النفاذ �إىل م�صادر
املعرفة وا�ستيعابها ،ثم توظيفها و�إع��ادة توليدها من جديد؛ �إذ ال
يكفي لنا رقمنة تراثنا وخمطوطاتنا؛ فالأمر يتعدى ذلك �إىل فهم
ذلك املحتوى ،وا�ستيعابه وتوظيفه يف حياتنا ،ثم حماولة توليده من
جديد و�إتاحته ب�صورة �أ�سهل و�أ���س��رع لكل من يحتاجه بكل �سهولة
ويُ�سر ،وهو ال�سبيل املُف�ضي �إىل وجود ح�ضاري متميز وقوي وجديد.
albimani92@hotmail.com
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�إ�شكالية العلم وا�ستع�صاءاته على التحديات ال�شائعة
يف الع�رص احلديث

وليد العربي

يف مقاله «�إ�شكالية التقدم العلمي ..درا�سة يف فل�سفة الري لودان» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،ي�شري الكاتب �أحمد عبدالفتاح حممد �إىل �أ َّن الفيل�سوف الأمريكي الري لودان �أو�ضح
يف كتابه «التقدم وم�شكالته» توجيه �سهام النقد يف فل�سفة العلم املعا�صر ،مُعربا يف نظريته اخلا�صة يف املحافظة على العلم يف مراحله املتقدمة ذات الطبيعية املتفردة؛ من �أجل
مواجهة التحديات ال�شائعة يف الع�صر احلديث.
وق��د ت�ض َّمن الكتاب مُ��وج��زا لنظريته املتعلقة بحل امل�شكالت،
واالخ��ت��ي��ار العقالين ب�ين النظريات العلمية ،وطبيعة التقدم
يف العلم ،واملوجز الآخ��ر �أخ��ذ عنوان «تطبيقات»؛ ال��ذي يناق�ش
العالقة بني التاريخ والفل�سفة وعلم االجتماع ،ووج��ه اتهامه
لفال�سفة ال��ع��ل��م ،ب��االن�����س��ي��اق وراء وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر ال�����س��ائ��دة ب���أن
�أ�سا�س الطبيعة العلمية هو البحث يف �أ�س�س امل�شكالت ،وطرقها،
مع التخلي عن بع�ص املفاهيم ال�ضمنية.
الكتاب نف�سه له قيمة �أ�سا�سية كبرية؛ لأنه يدفع ال�شخ�ص �إىل
�إعادة التفكري يف الق�ضايا املعا�صرة من منظور وزاوية �أخرى.
وتعدُّ عملية حل امل�شكالت بنا ًء على ر�ؤى معينة ذات دور مهم يف
عملية التقييم؛ حيث حل امل�شكلة من الناحية الفل�سفية يتحدد
مبدى عالقتها بالتقييم النظري ،و�أو�ضح ل��ودان �أن امل�شكالت
تنق�سم �إىل نوعني مهمني؛ هما :جتريبية ،ومفاهيمية.
�إ َّن التقدم العلمي هو الق�ضية الأ�سا�سية يف املناق�شات العامة،
التي ترتكز ح��ول الطريقة التي يتغري بها العلم عرب الزمن.
ومن هنا ،يربز دور ل��ودان وكتابه ال�شهري «التقدم وم�شكالته»
يف �إ���س��ه��ام �إ���ض��ايف ل��ه��ذه الق�ضية امل��ع��ا���ص��رة ،و�أو���ض��ح الفال�سفة
�أن العلم هو �أوال و�أخ�يرا جم��رد جهد حلل امل�شكالت ،والهدف
امل��ح��وري ال��ذي ي�سعى ل���ودان �إىل �أن يعاجله م ٌ
ُتمثل يف تف�سري
ف��ك��رة ال��ت��ق��دم يف ال��ع��ل��م ،واف�تر���ض �أن ال��ع��ل��م ت��ق��دم��ي ،و�أن ه��ذا
التقدم يك ُمن �أ�سا�سا يف االختيار بني النظريات املتناف�سة ،ف�إذا
فهم ال�شخ�ص النظرية التقدمية ف�سوف ي�ساعده ذل��ك على
حتديد العقالنية العلمية.
وكما ي��رى ل��ودان ،ف���إذا كانت امل�شكالت متثل نقطة �أ�سا�سية يف
التفكري العلمي؛ ف�إن النظريات تعد مبثابة النتيجة النهائية،
وكون امل�شكالت ت�ؤ�س�س ت�سا�ؤالت العلم؛ ف�إن النظريات ت�ؤ�س�س
الإج��اب��ات ،وحت��ل الغمو�ض ،وت��رد الفو�ضى �إىل ال��ن��ظ��ام ،ولكن
فيل�سوف العلم املعا�صر يعجز ع��ن تقدمي املعيار امل�لائ��م حلل
م�شكلة ما.
ن��ح��ن ن��ع��ل��م �أن ال��ع��ل��م ي���زي���د م���ن م���دارك���ن���ا وف��ه��م��ن��ا ل�ل�أ���ش��ي��اء
والأح���داث .مل ينكر ل��ودان الإجن���ازات املعرفية للعلم ،واعتقد
�أن املمار�سة العلمية جتعل العلم �أكرث و�ضوحا �إذا ما ُوجِ ��د حل
للم�شكلة! وكل عمل -ماديا كان �أو ذهنيا -يعد حال مل�شكلة ما،
وقد ذكر ل��ودان �أن امل�شكلة قد ترى غام�ضة �أو غريبة ،وحتتاج
لأ�سلوب معني ميكن تطبيقه على كل املجاالت.
كيف ُتقدِّم النظرية حال للم�شكالت التجريبة؟ �أو مبعنى �آخر:
كيف ا�ستطاع العلم زيادة املفاهيم واملدارك لدينا؟

ي��ت��ع��ل��ق من����وذج ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي �إم����ا ب��امل�����ش��ك��ل��ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة �أو
املفاهيمية؛ فامل�شكلة التجريبية متمثلة يف الطبيعة مما يلفت
انتباهنا ب��غ��راب��ة ،والب���د م��ن �إي��ج��اد ح��ل وتف�سري وا���ض��ح لهذه
امل�شكلة بعد االقتناع من قبل العلماء ،ومثال على ذلك :الأج�سام
ال�صلبة عندما ت�سقط نحو الأر����ض بانتظام مُ��ذه��ل ،فامل�شكلة
التجريبية هنا كيف ومل��اذا ت�سقط؟ انتقال ال�صفات من الآب��اء
�إىل الأبناء ميثل م�شكلة جتريبية...وهكذا.
ال��وق��ائ��ع ت�صبح م�شكالت؛ فهي ال تكون م�شكالت جتريبة �إال
ع��ن��دم��ا ن�����س���أل ع��ن احل���ل وال��ت��ح��ل��ي��ل وال��ت��ف�����س�ير ،وه���ي ب��دوره��ا
تقود �إىل امل�شكالت التجريبية التي تخ�ص الكون� ،أم��ا امل�شاكل
املفاهيمية ف�إما �أن تكون داخلية والتي تن�ش�أ عن التناق�ضات �أو
اخللط ،بينما اخلارجية تن�ش�أ عن التعار�ض مع نظريات �أخرى
مقبولة .وا�ستفاد لودان من �إغفال الفال�سفة يف �أخذ امل�شكالت
املفاهيمية يف احل�سبان عند عر�ض النظرية العلمية.
الب��د من التمييز بني النظريات العلمية املوجهة للتف�سريات،
وال��ت��ن��ب���ؤات التجريبية والتقاليد البحثية ال��ت��ي متثل مبادئ
وف��رو���ض��ا .واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن التقليد البحثي �أك�ث�ر �شموال
ورحابة من النظرية؛ لأنه يحدد نظرية عامة للطبيعة ،و�أ�سلوبا
عاما حلل امل�شكالت يف �إطار جمال طبيعي معني.
و�إ�ضافة لذلك ،التقليد البحثي يت�ألف من مكونني �أ�سا�سيني؛
هما :جمموعة اعتقادات عن العمليات التي ت�ؤلف حقل البحث،
وجمموعة معايري معرفية ومنهجية عن الكيفية التي يتم بها
ال��ب��ح��ث ،وق��د ارت��ك��ز ك��ذل��ك على ت��وج��ه��ات لتطور النظرية عن
ط��ري��ق حت��دي��د ال��ك��ي��ان��ات الأ���س��ا���س��ي��ة وط���رق البحث امل�لائ��م��ة يف
جمال معني.
ويف ر�أي لودان ،تكت�سب النظرية كفاءة وفقا لعدد امل�شكالت التي
تنجح يف حلها ،والبد من مراعاة امل�شكالت التي عجزت النظرية
عن حلها؛ فعملية التقييم ت�أخذ يف االعتبار امل�شكالت املحلولة
بحيث تعد يف �صالح النظرية.
�إ َّن اجلزء الثابت من العقالنية العلمية يهتم بالكفاءة ،ويعني
م��زي��دا م��ن احل��ل��ول ال��ت��ي تتطابق م��ع معايري املجتمع وت���ؤط��ر
املعايري؛ فهي تتغري من وقت لآخر ،ومن جيل لآخر ومن حقبة
لأخ��رى ،وغالبا ما يقبله العلماء على �أن��ه حل مالئم يف فرتة
معينة ي�صبح غري مالئم يف فرتة �أخرى.
ُيكننا القول ب�أن لودان مل يفعل �شيئا لإ�ضعاف الر�أي التقليدي،
و�أن تقدمي التف�سريات هو الهدف الأ�سا�سي للعلم ،فقد رجح
وجهة النظر القائلة ب�أن الهدف هو حل امل�شكالت؛ كونه �أن�سب

لعمليات التقييم والوزن ،وكلما كانت امل�شكلة �أكرث عمومية كان
حلها �أكرث �أهمية؛ لأنها تتعلق مبو�ضوعات احل�س امل�شرتك.
�إن مقيا�س ال��ك��ف��اءة الن�سبية حل��ل امل�شكالت ي��ت��ح��دَّد ب��ن��اء على
نقاط �أ�سا�سية ،الب��د �أن تطرح امل�شكلة احلقيقية ب�شكل دقيق،
وتتم معاجلتها ونوعها من حيث م�شكلة جتريبية �أو مفاهيمية.
وهل النظرية �صادقة؟ وهل هي ممكنة؟ وهل هي �أكرث قربا من
احلقيقة عن �سابقاتها؟ ال�سبب يف ذلك �أن معظم نظريات العلم
يف املا�ضي تعر�ضت لل�شك يف م�صداقيتها.
�إ َّن مفهوم التقدم العلمي عند ل���ودان ،ه��و ه��دف العلم يف حل
امل�����ش��ك�لات امل��ع��رف��ي��ة ،وت��ق��ي��ي��م ال��ن��ظ��ري��ة ح�����س��ب ال��ك��ف��اءة يف حل
امل�شكلة ،والبحث العلمي يف �إط��ار التقليد البحثي ال��ذي يحدد
النظريات ،والنظرية متيل �إىل �أن تكون ق�صرية العمر.
وخ�لا���ص��ة الأم�����ر ،مي��ك��ن �أن ن��ق��ول �إ َّن ك���ل م���ا ي��وج��ه �إىل عقل
الإن�سان يختلط مع ما يوجه �إىل �إح�سا�سه وم�شاعره ،وي�ؤثر
ب��دوره يف ثقافته ال�شخ�صية؛ فالعلماء حاولوا �إثبات �أن العلم
ما هو �إال م�شروع ي�سعى من �أجل احلقيقة ،ويتمثل منوذج لودان
(النظرية -املنهج -القيم) يف �أن كل عن�صر مرتبط بالآخر ،و�أن
الهدف الأ�سا�سي للعلم؛ هو حل امل�شكالت؛ بحيث يكون الهدف
هو امل�سوغ الأ�سا�سي يف العلم .وبنا ًء عليه ،ن�ستطيع احلكم على
عقالنية فعل معني ،وعدم عقالنية الفعل الآخر يف نطاق العلم،
و�أن ال�شخ�ص الذي يف�شل يف تعزيز �أهدافه من خالل ت�صرفاته
ُيكن �أن ي�صبح يف النهاية عقالنيا .قدم لودان يف النهاية حال
مقبوال للم�شكالت؛ فالتقدم العلمي لي�س مبعنى احل�صول على
�أف�����ض��ل احل��ل��ول ،و�إمن���ا م��زي��د م��ن احل��ل��ول؛ بحيث تتطابق مع
معايري املجتمع .و�إ�ضافة لذلك ،جند �أن الطبيعية املعيارية �أمر
افرتا�ضي وو�سائل مطلوبة ،وه��ي عُر�ضة للتعديل التجريبي،
وفِكر لودان �أ�سهم �إ�سهاما جيدا يف ت�شكيل وجهة نظر تتعار�ض
م��ع الأه���داف التقليدية القدمية ،وال��ت��ي ي���ؤم��ن بها بع�ض من
الفال�سفة والعلماء الذين يبدون جهودهم من �أجل الو�صول �إىل
مبادئ عامة ثابتة ،مع االفرتا�ض ب�أن معايري التقييم للمبادئ
والعلوم البد �أن تكون ثابتة� ،أي لي�ست تاريخية ،وهناك وجود
افرتا�ض للم�ستقبل؛ بحيث متكن ال�شخ�ص من الإبداع ككتابة
ق�صة مثال بخيال وا�سع مبتعة جمالية ،وتكون هدفا للعلم ،لكن
لودان �أ�شار بالقول �إىل �أنه البد من التحقق يف الوقت نف�سه �أو
الحقا ،و�شجع على العلم للبحث التطبيقي من �أجل التفاعل مع
البيئة وحتقيق امل�صالح اخلا�صة؛ فتتحدد قيم احلياة و�أهدافها
مبا ينا�سب عاملنا احلايل.
Wali7-alabri@hotmail.com
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امل�شاريع الدينية و�آمال �إعادة البعث
حممد ال�شحي
منذ بواكري النه�ضة العربية ،برزت �أ�سئلة عديدة عند �أولئك املتعلمني الذين ا�ستقوا تعليمهم من منابع لها �سمة ازدواجية :هو ّياتية عربية �إ�سالمية ،وظرفية تاريخية ت�ضرب بجذورها يف
الغرب اال�ستعماري .برزت هذه الأ�سئلة من الواقع املعا�ش الذي وعى فيه ه�ؤالء املتعلمون واق ًعا ُتزكم �أنوف الناظر فيه ثالثية :الفقر ،واملر�ض ،واجلهل .و�إن نظرة فاح�صة لنف�سيات من كانوا
يحملون م�شعل التعليم ،جتدهم يراوحون فيما بني اجلذور التي ينتمون �إليها ،وال�سماوات التي ي ُرومون �أن ي�صلوا مبجتمعاتهم ناحيتها .كان هذا املعرتك الفكري االجتماعي حمور مقاربة
�أ�ستاذ الفل�سفة املغربي عبدالإله بلقزيز يف مقاله «يف احلاجة �إىل ا�ستئناف م�شروع الإ�صالحية الإ�سالمية» ،واملن�شور يف جملة «التفاهم».
�إ َّن حتليال �أوليًّا ملدلوالت عنوان املقالُ ،تنبئنا ب�أن هناك حاجة نف�سية
متعلقة بالدين الإ�سالمي .ذلك املكون الأ�سا�سي من مكونات املجتمع
العربي .هي حاجة نف�سية قبل �أن تكون اجتماعية؛ نظرا ملا ميثله مفهوم
«احلاجة» من حمورية يف البحث النف�سي ،ويحيلنا �إىل هرم ما�سلو يف
االحتياجات .و�إذا ما �أخذنا بعني االعتبار مو�ضوع هذه احلاجة ف�سنجده
ذا �صلة وثيقة و�أ�صيلة بالنف�س� ،أعني الدين ،الذي يُرجعه الباحثون �إىل
احلاجة النف�سية يف التعوي�ض النا�شئ عن الوعي بحتمية الفناء ،فكان
للنف�س حيلها يف تعزية ذاتها ب�إن�شاء منظومة �أخالقية دينية تطورت
بفعل املخيال من املادية �إىل التجريد عن طريق املرور بانعطافات لها
عالقة بالثقافات اخلا�صة لكل منطقة يعربها الدين.
وكما ي�شري العنوان �إىل «م�����ش��رو ٍع» ّ
تعطل العمل ب��ه ،و»ينبغي» (وهنا
�أ�ستعري لفظة الكاتب) بث الروح فيه ،والعمل مبقت�ضياته «الإ�صالحية»،
في�شرع لنا هنا الت�سا�ؤل حول هذا امل�شروع :ما خلفياته املعرفية امل�ؤ�س�سة
ل��ه؟ وم��ا ن��وع الف�ساد ال��ذي يح ِّتم العمل مب�شروع �إ�صالحي لتقوميه؟
وللإجابة عن هذين ال�س�ؤالني نقف مت�سائلني.
لقد �سعى بلقزيز يف مقاله �أ�سا�سا �إىل الدعوة �إىل �إع��ادة بعث م�شروع
عالل الفا�سي و�سلفِه ،منذ الطهطاوي حتى الكواكبي ،وا�ستئناف العمل
بهذا امل�شروع الذي يعمل على �إيجاد �صلة عميقة بني الهُوية الإ�سالمية
واملفاهيم احلديثة من قبيل :ال��دول��ة املدنية ،واملواطنة ،وامل�ؤ�س�سات،
وامل�شاركة ال�سيا�سية� .إال �أن ِّ
املنظرين يعون �أن طبيعة الدين تقف �أمام
�سريورة هذا امل�شروع ،ليلت ُّفوا حول هذه العقبات با�ستخدام �آلية قدمية
متجددة يف الفكر الإ�سالمي� :آلية الت�أويل التي يحتملها الن�ص الديني.
بد�أ الكاتب يف مقاله بالت�أكيد على يقني ال ي�شوبه �شك من �ضرورة وجود
م�شروع �إ�صالحي ،فقد قدم هذا امل�شروع �إجابات فكرية «ر�صينة» عن
مع�ضالت عدة «نبعت من االنقالب الكوين الهائل الذي �أحدثه �صعود
املدنية الأوروب��ي��ة احل��دي��ث��ة»َّ .
لكن ال��ق��ارئ يت�ساءل ح��ول اجل���دوى من
امل�شاريع التي تدّعي الإ�صالحية ،وت�ست�شفع مبخيال يوتوبي ،حما ِول ًة
�إم���ا �إي��ج��اد �أر���ض��ي��ة م�شرتكة ب�ين ال�����ش��رق وال��غ��رب ،و�إم���ا ال��ت���أك��ي��د على
الهويات ال�ضيقة يف ظل العوملة التي ال تقبل بذلك ،كل ذلك يف �إطار
ال�صراع احل�ضاري بني الأمم الفاعلة واخلاملة ،و�أق�صد بالأوىل الأمم
التي تفر�ض �أمناط عي�شها و�سيا�ساتها اعتمادا على فاعليتها ،والأخرى
امل�ستقبلة لتلك الأمناط دون حيوية ملحوظة.
هذه الت�سا�ؤالت ُتِيلنا �إىل البحث يف جوهر الدين ال��ذي ي�ست�شفع به
�أولئك املفكرون ،فهل يحتمل جوهر الدين كل ه��ذه احل��م��والت� ،أم �أن
له ح��دودا ال ميكنه جتاوزها بطبيعته ،ناهيك عن ا�ستجالب م�شاريع
حديثة ،ت�صبغ احلياة «اخلاملة» ب�صبغة حديثة ،يف �إطار فر�ض احلياة
«الفاعلة» �شروطها يف �أمناط العي�ش اليومية واالجتماعية وال�سيا�سية

والفكرية.
� ...إ َّن طبيعة الدين� ،إذا ما قر�أناه �ضمن تطوره التاريخي ،منذ �أقدم
الطقو�س التي ت�شري �إىل تفكري ديني ،وحتى �آخ��ر الأدي��ان ،مفرت�ضني
ال��دي��ن الإ���س�لام��ي �آخ��ره��ا -ك��ون��ه يحظى ب��ان��ت�����ش��ار ال تتمتع ب��ه �أدي���ان
�أت��ت بعده كالبهائية -جن��د �أن��ه ال يخرج ع��ن كونه منظومة �أخالقية
اجتماعية ،توفر للم�ؤمنني �إجابات نهائية للأ�سئلة الوجودية الكربى،
ومن �أجل �أن ت�ضمن هذه املنظومة ال�شرعية فال بد لها من و�ضع هذه
الأ�س�س الأخالقية �ضمن �إط��ار تاريخي وواقعي واقت�صادي فيما يبدو
بنية معرفية متكاملة.
�إ َّن اخلا�صية التاريخية يف جوهر ال��دي��ن ت�سربت �إىل �أذه���ان ّ
منظري
الفكر الديني ،فلمعت يف عيونهم فكرة �صبغه ب�صبغة مفارقة للتاريخية
فاقرتحوا �صالحيته لكل زمان ومكان� .إال �أن الطبيعة التاريخية ت�أبى
اخل�ضوع ملجرد �شعارات هي �أقرب للفراغ منها للجد؛ فمنذ كانط� ،أُعلن
عن نهاية العقل الديني ،الذي �أتى بعد �إنهائه العقل ال�سحري ،لي�أخذ
مكانهما العقل العلمي ،والذي ي�شكل بدوره -يف ر�ؤية عدد من املفكرين-
اله��وت��ا ج��دي��دا ل��ه �أق��ط��اب��ه امل��ن��ظ��رة ل��وج��وده .وب��ذل��ك تنخف�ض فر�ص
امل�ست�شفعني بورقة الدين لتمرير �أفكار حديثة �إال من زاوي��ة وحيدة:
ت�سيها العواطف ال
زاوي���ة اجلماهري التي كما و�صفها ل��وب��ون ب�أنها ّ
العقل .فاجلماهري الذين يعدون �أغلبية ب�إزاء املثقفني ،هم الذين ميكن
اللعب على عن�صر الدين لديهم ،و ّ
يل �أذرع الن�صو�ص الدينية من �أجل
�إ�ضفاء ال�شرعية على �أفكارهم التي يرومون متريرها �إىل الواقع.
�إال �أن اللعب بهذه الورقة ،ورق��ة اجلماهري ،يتنافى مع �أح��د العنا�صر
التي يرتكز عليها م�شروع الإ�صالحية :التعليم املدر�سي ال��ذي يدَّعي
ت�أ�سي�س �أج��ي��ال تعتمد يف ت�شريعاتها و�سيا�ساتها على عن�صر العلم،
ومنه ت�ستقي مواده املقننة ل�سلوك الأفراد يف اجلماعات والدول .فهذه
الأج��ي��ال يفرت�ض بها �أن تكون واع��ي��ة وال ت�شكل جماهري نف�سية كما
يقول لوبون ،و�إال ف�إن هناك خلال بنيويا يف مبد�أ التعليم املدر�سي.
***
ر ّكز الكاتب يف مقاله على �ضرورة التفريق بني م�شروع الإ�صالحية
الإ�سالمية ال��ذي ب��د�أ منذ ثالثينيات القرن التا�سع ع�شر ،وميثله
الطهطاوي والكواكبي وابن بادي�س والفا�سي ،وم�شروع الإحيائية
الإ���س�لام��ي��ة ال��ذي ظهر على ي��د ح�سن البنا فيما ي��ع��رف بجماعة
الإخوان امل�سلمني .فالفرق بني االثنني �أن امل�شروع الأول يقوم على
�س�ؤال «كيف نتقدم؟» ،بينما امل�شروع الآخ��ر يقوم على �س�ؤال «كيف
نحمي الهوية؟» ،وبالتايل ف�إن الأول منهما م�شروع تقدمي يعتمد
على املنتج احل�ضاري الغربي امل��وج��ود ،ويرمي �إىل حتقيق العي�ش
يف ال��ظ��رف التاريخي املعا�ش يف �إط���ار ال��دول��ة الوطنية ال ُقطرية،

والآخر يرمي �إىل االنكفاء حول الهوية الإ�سالمية اخلا�صة ،ونبذ
ك��ل الإن��ت��اج��ات احل�����ض��اري��ة الآت��ي��ة م��ن ال��غ��رب ،وت��ق��وي�����ض احل���دود
ال�سيا�سية ال ُقطرية و�إعادة بعث اخلالفة .ومع �أن املرجعية الفكرية
واح���دة يف ك�لا امل�����ش��روع�ين� ،إال �أن ال��ر�ؤي��ة والأه����داف تتباين فيما
بينهما ،وتظهر املفارقة بني تطبيقات كل منهما.
وم��ن امل�ستغرب �أن يق�صي ال��ك��ات��ب ،وه��و يف �إط���ار ال��ت���أري��خ حلركة
الإ�صالحية التي تعمل على النهو�ض الفكري انطالقا من املقدمة
الدينية� ،أعمال مفكرين كن�صر �أبوزيد ،و�أركون ،واجلابري ،وحممد
جمتهد ال�شب�سرتي ،وعبدالكرمي �سرو�ش ،و�أعمال ه�ؤالء تنتمي �إىل
حقبة زمنية حلقت الفا�سي الذي ي���ؤ ّرخ له كنهاية لأعمال م�شروع
الإ�صالحية الإ�سالمية ،بينما قدموا لنا �أعماال فكرية ال تقل قيمة
عن �أعمال الكواكبي والطهطاوي� ،إنْ مل نقل �إنها تفوقها من حيث
ا�ستخدامهم �أدوات علمية ت�شريحية �أكرث حداثة.
ف�����إذا ك���ان ال��ق��ارئ مل ي��� ِع طبيعة م�����ش��روع الإ���ص�لاح��ي��ة ك��م��ا قدمه
بلقزيز ،ف���إن ذلك بال�ضرورة عائد �إىل املفارقة يف طبيعة منظري
امل�شروع وكتابات �أركون واجلابري و�أبوزيد وال�شب�سرتي و�سرو�ش.
ف��ه���ؤالء الأخ�ي�رون مييلون �إىل التنظري العلمي بعيدا عن خطاب
العواطف الذي يطبع �أحيانا �أعمال �أعالم امل�شروع.
***
�أ���ص�� َّر ال��ك��ات ُ��ب على ���ض��رورة ا�ستئناف م�شروع الإ���ص�لاح��ي��ة ،ولي�س
البحث عن م�شروع �آخر جديد بحجة �أن امل�شروع قد ا�س ُتلب ،واقتيد
ن��ح��و منحى �آخ���ر ع��ل��ى ي��د الإح��ي��ائ��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة� .إ���ض��اف��ة �إىل �أ َّن
امل�شروع مل ُت�ستنفد عنا�صره االجتماعية وال�سيا�سية حتى يُ�ستغنى
عنه.
لكنَّ الناظر بعني الواقع ،والواعي مل�آالت الرهان على عن�صر الدين
ي���درك اخل��ط��ورة ال��ك��ام��ن��ة يف االع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����ش��روع ك��ه��ذا يف ظل
العلمانية احلديثة .العلمانية التي ينفر منها العربي بفعل حملة
الت�شويه التي قادها ال�صحويون �ضد هذا املفهوم ،واالختزال غري
املن�صف له يف �إط��ار «ف�صل الدين عن الدولة» ،يف حني �أن��ه مفهوم
يتعدى احلدود ال�ضيقة التي ر�سمها �أولئك لتعطي املركزية للعلم
يف �صياغة القوانني وال�سيا�سات التي ت�ضمن م�شاركة الأف���راد يف
�صنع ال��ق��رار ،وتعطي ال�شرعية الفعلية لأداء ال��دول واحلكومات.
وب��ه��ذا ،ي��غ��دو وج��ود م�����ش��روع ك��ه��ذا ال��ذي ي��دع��و �إل��ي��ه ال��ك��ات��ب ُحلما
يوتوبيا وردي���ا ال مكان حقيقيا ل��ه يف ال�����ص��راع ب�ين الأمم الفاعلة
واخلاملة ،ولن يزيدنا �إال خموال على خمولنا.
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