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الحروب الدينية األوروبية ..قراءة أخرى!
المدرسة الظاهرية وتأسيسها
سياسة الالعنف :المخرج الوعر نحو حضارة إنسانية تنموية
فلسفة الحوار
كيف أسهم المجتمع في دعم الوقف والرعاية الصحية

كيف نصل للنهضة والتقدم من خالل الفكر العربي؟
واقع التحوالت الفكرية

د .هالل احلجري
من الأعمال التي �أُ ِّل َفتْ يف �سِ نٍّ مُبكرة ل�صاحبها رواية بعنوان
«يف غابات الليل» للكاتبة الأمريكية �أميليا �أتواتر رود�س -من
مواليد � 16أبريل 1984م -حيث �أ َّلفتها وهي يف الثالثة ع�شرة
من عمرها.
ُتخ�ص�صة يف كتابة الأدب اخليايل
و�أميليا رود�س كاتبة �شابة م ِّ
للنا�شئة ،وتعمل حاليا مُع ِّلمة للأدب والفنون يف مدر�سة
«لرينينج بريب» يف والية ما�سا�شو�ست�س ب�أمريكا� .أميليا
غزيرة الإنتاج؛ فرغم ِ�ص َغر �سنها �أ�صدرتْ حتى الآن �أكرث
من ع�شرين ً
عمل �أدب ًّيا ،مُعظمها يف الرواية .لها مدونة
�إلكرتونيةُ ،
ت�صف فيها مُعظم رواياتها ،وتناق�ش مع ُم َتابِعيها
َ
خمتلف الق�ضايا النقدية املثارة حول جتربتها.
تذ ُكر �أميليا �أ َّنها بد�أتْ كتابة روايتها الأوىل يف املرحلة
الإعدادية من الدرا�سة ،يف مايو  ،1997عندما ك َّلفها مدر�س
اللغة الإجنليزية بواجب منزيل ،وقد اختارتْ �صديقتها
َ
لتعمل م ًعا عليها،
جي�سيكا ق�صيدة ويليام بليك «النمر»
وقد ا�شتقَّت من الق�صيدة العنوان النهائي للرواية «يف غابات
الليل»؛ �إ ْذ كانتْ قد عنونتها مُ�سبقا بـ»النبيذ الأبي�ض»� .أنهتْ
املُ�سوَّدة الأوىل للرواية يف �أغ�سط�س من ذلك العام ،وخالل
عملية الكتابة عانتْ �أميليا من م�شكلة �إلكرتونية؛ حيث َّ
حطم
فريو�س حا�سوبها اخلا�ص ،لكنها مت َّكنت خالل �أربعة �أ�شهر
من مراجعة الرواية قبل تقدمي املخطوطة يف  31دي�سمرب
من العام نف�سه �إىل النا�شر .ويف منت�صف فرباير  ،1998التقتْ
بوكيلها توم هارت ،وكان ُيوَا�صل االت�صال بها ل ُيعلن �أ َّن راندوم
هاو�س قد قبلت خمطوطتها للن�شر ،و�ستظهر يف عيد ميالدها
الرابع ع�شر .ومع ذلك ،مل يتم ن�شر الرواية حتى  11مايو
 1999بعد عامني من بدء العمل على املخطوطة ،و قد �أ َّكد
هارت �أن الرواية حققت له «�أ�سرع عملية بيع».
أحداث الرواية ،كما ُت ِّ
َتدُور � ُ
لخ�صها امل�ؤلفة يف مُد ِّونتها،
حول را�شيل ويتريي التي ولدت عام  ،1684وكانت تعي�ش مع
والدها ،و�أختها من الأب لينيت ،و�شقيقها التو�أم �ألك�سندر.
يعي�ش �ألك�سندر مرعوبا؛ مُعتقدا �أنه من ال�شياطني لأنه قادر
على �سماع �أفكار النا�س ويت�سبب يف حدوث الأ�شياء ،مبا يف
ذلك التالعب بالنار؛ مما جعله يحرق لينيت عن غري ق�صد.
وب�إدراكها لقوة �أخيها التو�أم وكراهيته لها ،حتاول را�شيل
بذل ق�صارى جهدها لتهدئته .ويف �أحد الأيام ،يظهر �شخ�ص
جمهول يف منزلهم ،عرف فيما بعد با�سم �أوبري ،ومينح
را�شيل وردة �سوداء �سحبت دمها بوخز �إ�صبعها .يف تلك الليلة،
�سمعت را�شيل زحف �أخيها التو�أم �إىل غرفتها وتتبعته لتجده
يواجه اثنني من م�صا�صي الدماء ،وهما �آذر و�أوبري ،اللذين
ح�ضرا لتحويل را�شيل �ضد �إرادتها �إىل م�صا�صة دماء .يف
حماولة لوقف �آذر من الإ�ضرار ب�أخيها تواجهها را�شيل ،ولكن
�أوبري ُي�سك �شقيقها ويجره مُظ ِه ًرا له �سكي ًنا .حتاول را�شيل
�أن تالحقهما لكنَّ �آذر ُي�سكها بدال من ذلك ،ويبد�أ حتويلها
�إىل م�صا�صة دماء.
َت َت�صَ اعد الأحداث الحقا ب�شكل ِد َرامي ال يت�سع له املقام هنا،
ولكن جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه الكاتبة ال�شابة ا�ستحوذتْ
مبُخيلتها الوا�سعة على �إعجاب النقاد ،الذين �أثنوا على
روايتها الأوىل ،واعتربوها «عمال بَاذخا يف اخليال واالبتكار».
hilalalhajri@hotmail.com
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من الخالفة إلى ما يشبه الملك :تحوالت الخطاب
في األزمنة اإلسالمية الوسيطة

فاطمة نا�صر

يتناول عز الدين العالم �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة احل�سن الثاين ،يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» ،وال��ذي حمل عنوان «درا���س��ة يف خطاب الأدب��ي��ات ال�سيا�سية الإ�سالمية
الو�سيطة» ،مو�ضوعاً يف غاية الأهمية؛ �أال وهو :اخلطاب ال�سيا�سي يف الأزمنة الإ�سالمية الو�سيطة ،وهي الفرتة التي حت َّولت فيها اخلالفة �إىل �شكل من �أ�شكال امللك املتوارث .وكيف �أ َّن
هذا الو�ضع اجلديد على امل�سلمني َج َعل امل�شتغلني على اخلطاب ال�سيا�سي يت�أثرون ،وي�ستقون الكثري من خطاب املمالك العريقة من فر�س وعجم .ويقول الكاتب� :إ َّن الثقافة ال�سيا�سية
الفل�سفية والثقافة ال�سيا�سة ال�شرعية املتم ّثلة فيما ي�سمى «كتب الأحكام ال�سلطانية» ،قد ت�أثرت بثالث مرجعيات �أ�سا�سية؛ هي :ال�سيا�سة الفار�سية/ال�سيا�سة ال�سا�سانية ،واحلكم
اليونانية الهلن�ستية ،والتجربة العربية الإ�سالمية.
مظاهر الت�أثر بالقيم الفار�سية واليونانية
لقد حت َّول احلكم الإ�سالمي من اخلالفة �إىل نظام �أ�شبه
بامللك امل��ت��وارث خ�لال ف�ترة لي�ست بالطويلة بعد وف��اة
النبي -عليه ال�سالم -وك��ان لهذا التحول �أث��ر كبري على
اخلطاب الديني-ال�سيا�سي ،فكما نعلم لي�س التحول �إىل
تر�سخت
نظام موروث بالأمر الهني على امل�سلمني الذين َّ
ف��ك��رة �أنَّ �أم��ره��م ���ش��ورى بينهم؛ فنجد م��ن الفقهاء من
ُي�صر على �أن ال�سلطان والإ���س�لام ال يجتمعان ،ومنهم
م��ن َق��بِ��ل اج��ت��م��اع امل��ف��ه��وم�ين ح��د ال�����ش��ط��ط والإ���س��ف��اف.
فهل ه��ن��اك تناق�ض ح��ق��اً بينهما؟ ُي�صر بع�ض املفكرين
الإ�سالميني كالأ�ستاذ ر�ضوان ال�سيد على وجود تناق�ض
�أ�صيل بني الكتابات ال�سلطانية وبني الإ�سالم ..على �سبيل
املثال :يرى �أن مبد أ� «انتهاز الفر�ص» ال يتالءم والفكر
ال�سيا�سي الإ���س�لام��ي ،وي���رى ك��ذل��ك �أن ف��ك��رة الطبقات
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ف��ار���س��ي��ة ت�����ص��ط��دم يف ك��ث�ير م��ن الأح��ي��ان
بامل�ضامني الإ�سالمية ،ويخالف مبادئ �أ�سا�سية -كمبد�أ
�أن النا�س �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط -غري �أنَّ �أغلب الباحثني
ال�سيا�سي
�����ص
مل ي��ج��دوا ه���ذا ال��ت��ن��اق�����ض؛ ب��دل��ي��ل �أن ال��ن َّ
َّ
ال�سلطوي مل يتغري حتى حني ك��ان ي�ستقى من امل��وروث
َّ
الإ���س�لام��ي ال��ع��رب��ي ،كما فعل مثال اب��ن احل���داد يف كتابه
«اجلوهر النفي�س يف �سيا�سة الرئي�س» ،الذي يعتمد على
�أخ�لاق امل��روءة العربية يف �صياغة خطابه .وجن��د �أنَّ كل
ف��ق��ه��اء الآداب ال�سلطانية مهما اخ��ت��ل��ف م��ورده��م ال��ذي
ي�ستقون منه -ال�تراث الفار�سي ،اليوناين الهلن�ستي� ،أو
املوروث الإ�سالمي العربي -فخطابهم مت�شابه ال تناق�ض
فيه ،وال زعزعة ل�سلطوية ال�سيا�سة .وم�ؤيدو هذا الر�أي
ُكرث؛ �أبرزهم :الباحث �إح�سان عبا�س ،والأ�ستاذ عبداملجيد
ال�صغري ،وكاتب املقال...وغريهم كرث .ومن وجهة نظري
املتوا�ضعة� ،أراين �أت��ف��ق معهم؛ ففي �أث��ن��اء ق��راءت��ي لهذا
املقال ،تذكرت كيف �أن� أش� اخلليفة ُعمر بن اخلطاب «ديوان
العطاء»؛ حيث خالف به ما كان �أبوبكر ال�صديق يقوم به؛
مثل :تق�سيم الأم��وال على النا�س بالت�ساوي ال ف��رق وال
متييز بينهم ،بينما اختلف ُعمر بن اخلطاب عنه ،وقيل
�إن��ه ق��ال :ال �أج��ع��ل م��ن قاتل ر���س��ول اهلل كمن قاتل معه،

و�شرع بح�صر النا�س ابتدا ًء مبنازلهم ،وبد�أ ببني ها�شم.
وم��ن ه��ذا املثال الب�سيط ن َُلحظ �أم��ري��ن :اقتبا�س فكرة
الدواوين الفار�سية ،والأمر الثاين :تق�سيم النا�س بنظام
طبقات لي�س فار�سياً (كما �أراه) و�إمنا عربي �إ�سالمي؛ قام
عمر -ر���ض��ي اهلل ع��ن��ه -ب�صياغته بنف�سه اب��ت��دا ًء بدرجة
ال��ق��راب��ة م���ن ال��ن��ب��ي ���-ص��ل��ى ع��ل��ي��ه و���س��ل��م -و�أ���س��ب��ق��ي��ت��ه��م
يف اجل��ه��اد والإ����س�ل�ام ،ب��ل �إن���ه �أع��ط��ى بع�ضهم �أك�ث�ر من
غريهم على �أ���س��ا���س حمبة النبي ل��ه؛ مثل فر�ضه لعمر
ب��ن �أب��ي �سلمة � 4آالف دره��م .ون��رى �أنَّ ك�لا م��ن �أب��ي بكر
وعمر اختلفا يف هذا ،رغم �أن ًّ
كل منهما ا�ستند �إىل فهمه
للإ�سالم؛ ف�أبوبكر ر�أى �أنَّ النا�س �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط،
وعمر ر�أى غري ذل��ك ،واعتمد الن�سب ودرج��ة القرب من
النبي يف تق�سيم العطايا.
وال ُيكن �أن نُنكر �أن ُك��ت��اب الآداب ال�سلطانية اقتب�سوا
من الثقافة الفار�سية واليونانية ،لكنهم �أي�ضاً لقَّحوها
ب��ال�تراث الإ���س�لام��ي ل��ت��ك��ون �أك�ث�ر جت��ان�����س��اً م��ع واق��ع��ه��م،
وهذه حال الأمم يف كل زمان ومكان؛ فال ُيعقل �إنكار هذا
ال��ت��ب��ادل بينها .ون�لاح��ظ �أن الأح��ك��ام ال�سلطانية زاخ��رة
ب��اال���س��ت�����ش��ه��ادات ال��ق��ر�آن��ي��ة يف م��ق��اب��ل امل��ق��والت الفار�سية
واحلكم اليونانية الهلن�ستية ،دون تفا�ضل بني ما قاله
اهلل ور����س���ول���ه ،وم���ا ق��ال��ه ح��ك��ي��م �أو م��ل��ك ف��ار���س��ي .وم��ن
الأمثلة على ذلك :نرى ابن �أبي الربيع يف كتابه «�سلوك
املمالك يف تدبري املمالك» ي�ستقي من ال�تراث اليوناين،
بينما ابن املقفع واملاوردي ُي� ِّؤ�س�سان ما كتباه على الرتاث
الفار�سي� .أما ابن احلداد و�أبوبكر الطرطو�شي ،فيعتمدان
ع��ل��ى امل�����وروث الإ����س�ل�ام���ي ال��ع��رب��ي؛ ف��اب��ن احل�����داد يبني
ت�صوراته على مكارم الأخالق العربية وقيم املروءة ،بينما
الطرطو�شي يركز على مكارم الأخالق الإ�سالمية.
العالقة الطردية بني ال�شرع وال�سلطان
يتَّ�ضح �أنه كلما زادت مظاهر امللك وال�سلطان يف اخلالفة
الإ���س�لام��ي��ة ،زادت هيمنة ال�����ش��رع وع�ل�ا ���ص��وت��ه .فيقول
ال��ك��ات��ب �إنَّ ال��ع�لاق��ة ال مي��ك��ن �إن���ك���اره���ا؛ ح��ي��ث جن���د �أن
غالبية من كتبوا عن ال�سلطان هم الفقهاء ،وهم �أنف�سهم
من يفتون يف النهار مبا �أم��رت به ال�شريعة .فال�سلطان

وال�شرع يف تراثنا الإ�سالمي وحا�ضره يبدو �أن بقاء كل
منهما م��ره��ون ب���الآخ���ر .ف��ك��م��ا ق���ال ع��ب��داهلل ال��ع��روي يف
مفهوم الدولة «ال�سلطان يخدم ال�شريعة ظاهراً؛ لأنها
بالدين
تخدمه باطناً»� ،أو كما قال �أحد ال�شعراء« :امللك ِّ
يبقى ...والدين بامللك يقوى».
ورغ���م ه��ذا ال��ت��ق��ارب ب�ين ال�سلطان وال�����ش��رعَ ،ي��� َرى كاتب
امل��ق��ال �أن���ه ال ُي��وج��د خلط ب�ين امل��ج��ال ال�سيا�سي وامل��ج��ال
الديني الت�شريعي .ف�أبرز ُكتاب الأدب ال�سلطاين كاملاوردي
ف�صلوا يف كتاباتهم ب�ين �أم��ري��ن� :سيا�سية
واب��ن احل���داد َّ
ال��دي��ن و�سيا�سية الدنيا .ف�سيا�سة ال��دي��ن تتعلق بق�ضاء
ال��ف��رائ�����ض وتطبيق ال�شريعة م��ن ب��ي��وع و�أن��ك��ح��ة وط�لاق
و�إي���ج���ارات وغ�ي�ره���ا� .أم���ا �سيا�سية ال��دن��ي��ا ،ف��ه��ي املعنية
ب�����ش���ؤون �إع���م���ار الأر������ض ك��ت��دب�ير احل����روب و�أم����ن ال�سبل
وحفظ الأموال .ويقول الكاتب �إنَّ ال ُكتاب الفقهاء �أعطوا
�أولوية للمجال ال�سيا�سي؛ لأنه يتعلق بامل�صلحة العامة.
�أما خرق ال�شريعة الدنيوية �ضرره حم�صور على املذنب
�أو يف حميطه ال�ضيق ،على عك�س خرق �أدب ال�سيا�سة الذي
فيه تخريب لعمارة الأر�ض وفيه �ضرر عام.
الأديب ال�سلطاين واخلطط الدينية والدنيوية
ُي َ
�ل�ا َح���ظ �أنَّ م���ؤل��ف الأدب ال�����س��ل��ط��اين رغ���م ِ�صياغته
ل��ل��خ��ط��ط ال���دي���ن���ي���ة وال���دن���ي���وي���ة ي���ت�������ش��� َّدد يف اخل��ط��ط
الدنيوية ،ويت�ساهل يف اخلطط الدينية؛ مثال ذلك:
ال��ت�����ش��دد ال��ك��ب�ير يف و���ص��ف ت��ول��ي��ة �أ���ص��ح��اب ال��وظ��ائ��ف
الدنيوية ،ويف املقابل الت�ساهل يف �أم��ر تف�صيل تولية
وظائف ال�ش�ؤون الدينية لي�صبح �أم َر تعيينهم بيد �أهل
املنطقة نف�سها .غري �أن هذا التف�ضيل ال�ضمني ال َيلغي
�أب��داً مقام املفتي ،فهو يحول ال�سلطان �إىل طالب لها.
كما �أنَّ دور ال�سلطان فيها -كما يقول الكاتب« -كدور
�شرطي املرور» ي�ضمن ال�سري دون ا�ضطرابات .وال يرى
الكاتب وج��ود تعار�ض بني الدين وال�سيا�سة؛ حيث �إن
�ش�ؤون كل منهما ت�سري دون �إعاقة من الأخرى .فاحلياة
ال�سيا�سية ال�سلطانية ق��ائ��م��ة وك��ذل��ك ح��ي��اة الفقهاء
والأئمة.
f_wahaibi@hotmail.com
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إشكاليات الثقافة العربية وتحديات الحداثة..
نموذج جاك بيرك

وليد العربي

ي ِّ
العربي ،ويتبلور عرب احلوار الثابت الذي يقرتحه بني املا�ضي وعظمته من ناحية ،وبني الوقت الراهن من ناحية �أخرى ،وهذا
ُغطي نتاج جاك بريك -املليء بالتجارب املحلية -املجا َل
َّ
ما �أثاره ال�شاعر الفرن�سي �آندريه ميكيل يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» ،والذي ترجمه �أحمد عثمان ..و�س ُنلخ�ص املقال على النحو الآتي :قادت املواجهة مع التاريخ جاك بريك لي�س
فقط �إىل فح�ص الن�صو�ص الأر�شيفية ،و�إمنا �إىل قراءة وترجمة كتب الأدب العربي الكربى عامال على فك �شفراتها :ق�صائد ال�شعر اجلاهلي �أو خمتارات ُ
طبعت بعد وفاته -من كتابالأغاين لأبي الفرج الأ�صفهاين.
�إ َّن ه���ذا ال���رج���ل ك���ان مُ��ع�� ِّل��م��ا ،ا���س��ت��ط��اع �أن ي���ك���وِّن ج��م��ع��ا من
ال��ب��اح��ث�ين ال�����ش��رق��ي�ين وال��غ��رب��ي�ين ،و�أن ي��ح��م��ل ل���واء احل���وار
يف ال��ع��دي��د م���ن ال���ب�ل�اد؛ ����س���واء ال��ع��رب��ي��ة �أو غ�ي�ره���ا ،م��ن��ادي��ا
دوم��ا بحقوق وواج��ب��ات �شركاء البحر املتو�سط ،وم�شاركا يف
الأن�����ش��ط��ة ال�سيا�سية ،مب��ق��االت��ه ون���دوات���ه ،وامل����ؤمت���رات التي
نظمها .و�إذا ع��رف��ن��ا ب�سهولة �أع����داء ال��ث��ق��اف��ة ،ف���إن��ن��ا نرتبك
ح�ين ن��ري��د �أن ن��ع��رف �أ���ص��دق��اءه��ا .و�إذا تعلق الأم���ر بتعريف
الثقافة ،يتزايد االرتباك �أي�ضا ،ويف هذا ال�ش�أن يعطي عامل
الإتنولوجي لهذا امل�صطلح تعريفا وا�سعا؛ �إذ يراها عبارة عن
تبادل ميكانيكي بني الطبيعة واملجتمع .يتبدى هذا التبادل
يف النتاجات والتطبيقات .ي�ستدعي خا�صيتها ،بعد �أن بلغ
ذروة القيم ،والقيمة اجلمالية من بينها ،وانتهى �إىل ت�أ�سي�س
الوعي والفن.
و ُي�����ص��ب��ح �أي ت��ع��ري��ف خ��اط��ئ��ا ب��و���س��ط �شطط الن�سبية .ودون
�شك ،ي�ستعيد غالبية املمار�سات واملواقف ،غري �أنه ال يخت�ص
بالنتاج عامة ،و�أي�ضا بالروائع؛ حيث يلقي ال�ضوء على الآفاق
القريبة ،وق��د انتمى �إىل املطلق .وم��ع ذل��ك نعرف م��ا ميكن
التح�صل عليه لأجل روح الفنان .هذه الثقافة تقاوم التقاليد
الألفية ،تقاليد ق�صائد املنا�سبات واحل��ف�لات اجلماهريية.
ن�ستطيع القول� :إ َّن الهجوم عليها جنح؛ بل وتخل�ص من كافة
�آثار «الأدب الرفيع» رغم �أ َّنه يح�ض على توتر جدير بالثناء.
ومب��ا �أن الهجوم ال��ذي �صحب معه �أ���ش��ك��اال هجومية �أخ��رى
جمعت بني رف�ض الرتاكيب القدمية والتبعية -يقود لي�س�إىل هجر ال�شخ�صية و�إمنا �إىل �إ�صالحها.
ويتم َّثل م�شكل العربي الأ�سا�سي يف االندماج مع ال�شعوب خالل
م�سرية اال�ستقالل ،واالحت��اد معها والتوجه نحو نه�ضتها يف
�آن واح��د ،وعلى قدم امل�ساواة مع العودة للأ�صالة .لكن كيف
نربط بني التوا�صل والقطيعة ،بني التبادالت والإ�صالح؟ �إذا
ك��ان خطاب التقنية يتواجد ب�سهولة بني �شعوب االت�صاالت
الواحدة ،تت�أتى ال�صعوبة من الذوق الأدبي �أي�ضا ،وبالأحرى
م��ن �أذواق ف��ن��ي��ة �أخ�����رى ،ك��م��ا ال����ذوق امل��و���س��ي��ق��ي ع��ل��ى �سبيل
املثال ،وكذا من الطرق اخلفية التي تت�سلل دوما �إىل �أعماق
الإن�����س��ان .ه��ا ن��ح��ن �أوالء ع�بر ه���ذه ال��ف��ك��رة -ف��ك��رة اخ��ت�لاف
امل�ستوى -نرجع �إىل درج��ات تدليلها ،التي ت��درج من اخلارج
ومن الداخل على ح ٍّد �سواء ،حتى �إ َّن العربي يف املا�ضي كان
ميدح امل��ر�أة �أنها ذات «جمال ودالل» و�أي�ضا ن�ستطيع -خالل

التظاهرات الثقافية -امل��رور من اجلمال �إىل داللته� .آن��ذاك
ي���روم التف�سري -م���ن خ�ل�ال ال��ث��ق��اف��ة وامل��رج��ع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة يف
العامل املعا�صر� -إىل التو�صل للعام والإيجابي؛ �أي �إىل الثاقب
والنوعي املطلق ،ورمبا التو�صل -عرب �إ�شارات متوا�ضعة� -إىل
تغي الإيقاع وال�صوت والرائحة .رمبا كانت
نغمة بيت �شعريِّ ،
رائحة ال�سم�سم امل�ألوفة ،التي ن�شمها يف �أي رك��ن من �أرك��ان
ال�شارع ،كما يف احلكاية اخلرافية ،متكننا من فتح باب املغارة
واكت�شاف الكنوز.
�أود القول� :إن الفهم/الإدراك احليلي لهذا اجلمهور مل مي�س
�إدراكه ال�سليم بعد ،وال نعرف ملا هو �سليم؛ رمبا من احل�ضارة
ال�صناعية التي ا�ستدعاها كثريا .حتطمت الكوزموبوليتانية
ق��ل��ي�لا يف �أرج����اء ال���ع���امل ،ع��ل��ى ك��� ِّل الأ���ص��ع��دة ،ول��ك��ن دون �أن
ت�ستبدلها بحماية �أخ���رى .ه��ذا ي ُّ
��دل على �أن ه��ذه الق�صيدة
العربية امل�ستقاة من الع�صور القدمية -ذات الروح الأرمينية-
ق�صيدة راق��ي��ة .يف القرية ت�سود توليفة معينة م��ن خمتلف
ال��ق��وى املتناف�سة ،ت��ل��ك ج��غ��راف��ي��ة جبلية خ��ال�����ص��ة��� ،ص��ادق��ة؛
لكنها ت��رح��ب بالتجارب ال��ق��ادم��ة م��ن بعيد ،وه��ذه التجارب
اجلريئة تطرح �أحيانا �صراعات مع �أ�شكال الوعي واملجتمعات.
هذه ال�صراعات ُم�ؤملة �أحيانا ،ودموية �أحيانا �أخرى� ،صراعات
غري مفهومة لدى املواطنني �أنف�سهم؛ بيد �أين ال �أريد ر�ؤية
نقي�ض الرثاء العظيم.
وبالتماثل مع االنطالقة الروحية واللغوية ،تن ُمو انطالقة
�سيا�سية ،اقت�صادية واجتماعيةُ .ت ْو ِ�صلنا ال��ي��وم �إىل �أبحاث
ج��دي��دة ،و�أي�����ض��ا توا�صل ال���روح والأ���س��ل��وب .و�إذا -رغ��م نزعة
امل��ق��اوم��ة ال��دوغ��م��ائ��ي��ة -ك���ان �أغ��ل��ب ال��ع��رب ارت��ب��ط ب��ه��ا بُغية
تغيري ع��ام ،فقد ط��ر�أت تفاوتات جديدة؛ فبع�ضهم يرغب يف
تدفق الإبداع �ضمن مناذج «حمرتمة» تابعة للع�صر الذهبي،
و�آخ�����رون ي��ح��ررون��ه��ا م��ن ك��اف��ة ال��ن��م��اذج ال�����س��اب��ق��ة ،و�آخ����رون
ي��رف�����ض��ون ن��ق��ا���ش��ات ال��ل��غ��ات والأ����ش���ك���ال وي���رغ���ب���ون يف غلبة
اجلمالية.
ن��ب��د�أ بعر�ض املعركة :لي�ست معركة احل��داث��ة �ضد املا�ضوية
وال معركة الطالئعية �ضد الكال�سيكية وال معركة التاريخية
���ض��د الأ���س��ل��وب��ي��ة ،و�إمن���ا م��ع��رك��ة اال���س��ت��ج��واب ���ض��د ال��ت��وا���ص��ل،
ومعركة الإف���راط يف النقد �ضد الواقعية .مما �سبق ،ا َّت�ضح
�أن عددًا من التوترات �أثارت احلرية حول ال�شخ�صية العربية،
�إال �أنها مطابقة متاما للحرية املماثلة يف بقية �أنحاء العامل.

ويف الوقت نف�سه ،انهارتْ حقائق ناطقة �أخرى ،مُنذ بد�أ العرب
ينتقدون الإفراط يف «اللفظية» �أخذوا على قيمهم اجلماعية
العتيقة والبطريريكية توافقها مع الرجعية ،و�أخ���ذوا على
�إرثهم اجلمايل نزعته ال�شكالنية وبراعته الت�صويرية .اليوم،
ر�أي��ن��ا حم��اول��ة ���ش��ع��راء ون��اث��ري ال��ع��رب��ي��ة يف �إث����راء امل�ضمون،
دون التع ُّر�ض لتقريع الفقر .للأ�سف ،ك��ل �شيء معتم عند
التو�ضيح.
هذا العامل ال يرغب يف حتويل تظاهراته �إىل تقييم ب�سيط ملا
هو ذاتي؛ �إنه يريد حركة تاريخية ،وبذا �أخذ ي�ضع نهاية� ،أو
اجته فعال �صوب �إنهاء الر�ؤية الأر�سطية يف العامل.
وافق العربي على التخلي عن كونه �أمريا �شريطة �أن ي�صبح
مواطنا �صاحلا يف الزمن القادم ،وذاك لن يت�أتى دون متزقات
وتفردات .هذا الإن�سان املتحدر من وطن قدمي؛ حيث يرجتف
ل�سانه م��ن �ضخامة ���ص��وت ال��ن��ب��ي �إب��راه��ي��م -ع��ل��ي��ه ال�����س�لام-
مي�����ض��ي ي���وم ع��م��ل��ه �أزرق ال���ل���ون؛ �أي مي�����ض��ي ي��وم��ه م��رت��دي��ا
«العفريتة» يتعارك مع الآخر ،ولكن مع ذاته �أي�ضا� ،إذ يتبدى
�أن حماية هويته مرتبطة بهاتني املعركتني .وب��ك��ل غ��راب��ة،
ينتظم يف م�سرية العامل باحثا عن التميز والتفرد .ن�ستطيع
الت�سا�ؤل :هل ي�صعب التعار�ض املطلق والتوافق املطلق مع �أي
م�سرية؟ فال�شرق -ال��ذي �أثبت وج��وده بالنظر �إىل احل�ضارة
ال�صناعية -ظ��ل ميتافيزيقيا �صلبا .ه��ذا الو�ضع ا�ستحالة
تاريخية ،دون �شك؛ ولكنه �صدق متعال ،مليء بالعرب.
ت�ستطيع الثقافة العربية �أن تتميز بوا�سطة االنت�شار وال�ضم،
وهما مظهران يتك�شفان ،يرتابطان حينا وينف�صالن حينا
�آخر ،و�أدا�ؤهما ميتد �إىل وحدة �أ�س�ست مب�ساعدة الغري ووحدة
�أخ��رى �أ�س�سناها ب�أنف�سنا يف �آن واح��د .غ�ير �أن��ن��ا ن�ستكمل �أو
منحو هذه النظرة البنائية بوا�سطة نظرة تاريخية متما�سكة؛
�إذ �إن التاريخ احلقيقي يرتدي «حلم» الأ�سطر والأعداد .قلب
الإن�����س��ان يخفق ب�ين �ضلوعه ،قلب و�إرادة الإن�����س��ان؛ لأن هذا
العامل يريده ويريد نف�سه .ومن ثم� ،أ�صل �إىل ر�ؤياي الأوىل،
�أج��د يف واقعة حمللة ت�أكيدا جديدا لأهمية العالمات .هذه
عالمات مميزة حينا ومتفردة حينا �آخ��ر ،ت�صور ال�ضم حينا
والأ�صل حينا �آخ��ر ،الوفاق حينا وال�شقاق حينا �آخ��ر ..وذاك
يو�ضح ملاذا عانت هذه الثقافة �أزمة داللية �ضخمة ،وبكل دقة:
�أزمة تبليغ!!
Wali7-alabri@hotmail.com
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المسيس وإعادة هيكلته
تحرير اإلعالم
َّ
منال املعمرية
�إ َّن ما جرى يف �أوروب��ا من ف�صل للدين عن ال�سيا�سة ،كان ب�سبب تعدُّ دية الطوائف وا�ﻷ ع��راق الب�شرية التي تعي�ش فيها ،وب�سبب االقتتال الذي كان يح�صل فيما بني هذه اجلماعات
انطالقا من التع�صب الديني �أو الطائفي �أو املذهبي .ويف �سبيل احلفاظ على املجتمعات ،قامت هذه الدول بف�صل الدين عن ال�سيا�سة ،ونتيجة لذلك ظهرت م�صطلحات كثرية من
قبيل :حرية الأديان ،وحرية الر�أي والتعبري ،وحرية الفكر ...وغريها ،واعترب هذا مبثابة انت�صار على التع�صب الديني الذي كاد �أن يق�ضي على جمتمعات ب�أكملها .ويف درا�سة ُن�شرت يف
جملة «التفاهم» ،حتت عنوان «ال�سيا�سة وا�ﻹ عالم و�أثرهما يف الرتويج ل�صراعات ا�ﻷ ديان» ،يقدم الباحث �أحمد �إبراهيم �أحمد ر�ؤية �إنرثوبولوجية لواقع الإعالم يف الوطن العربي ،ودوره
الرئي�سي يف ت�أجيج التع�صب وال�صراع الديني ،وذلك من خالل عدد من املباحث املتنوعة.

وي�صف ج��ان ج��اك رو���س��و ا�ﻹ ن�����س��ان بـ«املفرت�س الطيب» ال��ذي
���ص��ار عنيفا ب��ال��ت��دري��ج ب�سبب ت���أث�ير املجتمع امل��ج��ايف ملقا�صد
ا�ﻷ ديان ال�سماوية وغاياتها ال�سامية ،والذي يخلق االختالفات
العقدية التي ت�صبح �أر�ضية للأحقاد والعداءات واحلروب التي
تغلف خط�أً �أو ت��واط���ؤًا بو�شاح من قد�سية ال��دي��ن ،وي�سمونها
جتنيا «احلروب الدينية» كاحلرب التي تدور رحاها اليوم بني
�إ�سرائيل وال��ع��رب وال��ت��ي -ال �شك -ترجع �أ�سبابها احلقيقية
ل��ل��ن��زاع��ات ال�سيا�سية �أك�ث�ر مم��ا ت��ع��ود ل��ل��خ�لاف��ات العقائدية
بني اليهودية وا�ﻹ �سالم� .أو تلك احل��روب الأ�صولية الفظيعة
التي عرفتها �أوروب��ا الغربية يف القرون ال�سابقة ،والتي دامت
ل��ع��دة ق���رون ب�ين �أت��ب��اع الأدي����ان وامل��ذاه��ب امل�سيحية املختلفة
من كاثوليكية وبرو�ستانتية و�أرثوذك�سية ،والتي انتقلت �إىل
ع�صرنا ه��ذا على ي��د نف�س ا�ﻷ ���ص��ول��ي��ة امل�سيحية ال��ت��ي ول��دت
يف ال��والي��ات املتحدة ،وظلت ت�ترع��رع فيها حتى �أو�صلت �أح��د
رجالها ا�ﻷ كرث ت�شددا �إىل �سدة ال�سلطة وهو جورج بو�ش ،الذي
�سعى �إىل تنفيذ �أك�ثر �أطروحات الإجنيليني تع�صبا باحتالل
العراق و�أفغان�ستان؛ تعبيدا للطريق �أمام احلرب الأخرية التي
ت�شهد عودة امل�سيح ،كما يعتقدون!
فالواقع �أن �أ�سباب هذه ال�صراعات واحلروب هي �أطما ٌع ب�شرية
و�سيا�سية واجتماعية واقت�صادية� ،صنعها ال�سيا�سيون با�سم
لبا�س
الثورة والأيديولوجيا واملذهب والوالء املطلق ،و�ألب�سوها َ
الدين ليعتا�شوا عليها وليك�سبوا با�سمها ود �ضعاف النفو�س
والعقول التي ت�ستجيب �إىل ح��د اعتقادها ب���أن الت�ضحية يف
�سبيل ذلك �إمنا هي �أم ٌر جليل.
ويف عاملنا العربي ،والعراق ب�صفة خا�صة �-إذ يتناولها الكاتب
ك��ن��م��وذج يف درا���س��ت��ه -ال���ذي ت��ت��ق��اذف��ه ال��ي��وم ا�ﻷ م�����واج العاتية
م��ن الطائفية وامل��ذه��ب��ي��ة ،ال��ن��اجت��ة ع��ن ال��ت��دخ�لات وا�ﻷ ط��م��اع
اخلارجية ب�شكل �أ�سا�سي ،ف���إن ثمة فكرا ووعيا زائ��ف��ا ،ي�سعى
لن�شره ا�ﻹ عالم امل�س َّي�س ب�شتى و�سائله ،وكيف ال يكون الإعالم
م�س َّي�سا والدولة متثل اليد العليا فيه؟!
«�أعطني �إعالميا بال �ضمري� ،أعطك �شعبا بال وعي» (املقولة
جلوزيف جوبلز ،وزير ا�ﻹ ع�لام ا�ﻷ مل��اين الذي كان وزير �إعالم
هتلر)

إ� َّن �إ�صالح وحترير قطاع ا�ﻹ ع�لام العام من �سيطرة الدولة،
مطلب �أ�صيل �إذا ما �أُريد حدوث �أي تطور للإعالم يف العراق،
ال���ذي ك�شف ع��ن ا���س��ت��م��رار ت�سيي�س وا���س��ت��غ�لال ه���ذا ا�ﻹ ع�ل�ام
من جانب احلكومة واحل��زب احل��اك��م ،والتعامل معه ك�ساحة
لت�ضليل ال���ر�أي ال��ع��ام و�أداة لت�صفية احل�سابات م��ع اخل�صوم
ال�����س��ي��ا���س��ي�ين ،يف ح�ين ك���ان ف��ي��ه ا�ﻹ ع��ل�ام اخل��ا���ص ال�����ص��اع��د يف
ال��ع��راق ه��و ال��ف��ائ��ز احلقيقي ،فقد لعبت ال�صحافة اخلا�صة
اجل��دي��دة دورا مهما يف تغطيات متنوعة ،والت�صدي النقدي
للق�ضايا العامة ،كما �أن القنوات الف�ضائية اخلا�صة متيزت
مبوادها احليوية والتعددية يف الر�ؤى والتناول.
ويف العامل العربي الذي تعاين �أكرث ا�ﻷ نظمة ال�سيا�سية فيه،
ب�صفة عامة ومزمنة ،من االفتقار �إىل ال�شرعية ال�سيا�سية،
�أو �ضعف ت��ل��ك ال�شرعية بفعل الإخ��ف��اق��ات املتتالية مل�شاريع
التحديث وب��رام��ج التنمية ،وال��ع��ج��ز ع��ن م��واج��ه��ة ال�ضغوط
اخلارجية ،كان -وال يزال -احتكار ال�سلطة ال�سيا�سية لو�سائل
ا�ﻹ ع�ل�ام وف��ر���ض هيمنتها الكاملة على الو�سائط الإعالمية
امل��خ��ت��ل��ف��ة� ،أداة رئ��ي�����س��ي��ة يف ال�ت�روي���ج ل��ل�����س��ي��ا���س��ات ال��ر���س��م��ي��ة
وم��ه��اج��م��ة اخل�����ص��وم ال�سيا�سيني وت�����ش��وي��ه ���ص��ورت��ه��م ،وتعبئة
وتوجيه الر�أي العام وح�شده يف خدمة �أهداف القاب�ضني على
ال�سلطة يف هذا البلد �أو ذاك.
ويف ه��ذه ال��درا���س��ة ،ي��ه��دف الكاتب �إىل ال��وق��وف على و�ضعية
ا�ﻹ ع�لام املرئي وامل�سموع ،والنظر يف فر�ص إ�ع��ادة هيكلة هذا
ال��ق��ط��اع ب��اجت��اه ت��ع��زي��ز ح��ري��ة ال��ب��ث وتفكيك اح��ت��ك��ار ال��دول��ة
لهذا املجال وا�ستغالله يف �إث��ارة النزعات الطائفية والفئوية
والع�شائرية التي من �ش�أنها �أن تفتك باملجتمع وتدمره ب�شكل
كامل.
مبادرات يف �سبيل حترير الإعالم من �سلطة الدولة:
وع��ل��ى ���ص��ع��ي��د امل����ب����ادرات ،ت�ب�رز وث��ي��ق��ة «اال���س��ت��ق�لال ال��ث��اين»
ال�����ص��ادرة ع��ن امل��ن��ت��دى امل���دين ا�ﻷ ول ،امل����وازي للقمة العربية
الرابعة املنعقدة بتون�س ،و�شارك فيه ممثلو  52منظمة يف ثالث
ع�شرة دولة عربية .حملت هذه الوثيقة مطالب لرفع الرقابة
عن جميع و�سائل ا�ﻹ ع�لام املقروء وامل�سموع واملرئي ،و�إط�لاق
حرية �إ�صدار ال�صحف ومتلك و�سائل الإع�لام وت��داول ون�شر

امل��ع��ل��وم��ات ،و�إل���زام امل�ؤ�س�سات الدينية ح��دود �سلطاتها وع��دم
ال�سماح لها مبمار�سة الرقابة على الن�شاط ال�سيا�سي والفكري
وا�ﻷ دبي والفني ،و�إ�صالح الت�شريعات العربية خا�صة تلك التي
تتعار�ض مع حريات الر�أي والتعبري وتداول املعلومات واحلق
يف املعرفة والعمل من �أج��ل �إنهاء �سيطرة الدولة على جميع
و�سائل ا�ﻹ عالم.
�أما بالن�سبة للمبادرات العربية �شبه الر�سمية ،فتربز مبادرة
الإ�سكندرية التي انطلقت عرب م�ؤمتر ق�ضايا ا�ﻹ �صالح العربي،
حتت رعاية احلكومة امل�صرية ،وقد �أك��دت وثيقة ا�ﻹ �سكندرية
ال�صادرة عن هذا امل�ؤمتر �أن الدميقراطية احلقيقية تقت�ضي
كفالة ح��ري��ات التعبري بجميع ���ص��وره��ا ،ويف مقدمتها حرية
ال�صحافة وو�سائل الإع�لام ال�سمعي والب�صري وا�ﻹ لكرتوين،
وط��ال��ب��ت ب��ت��ح��ري��ر ال�����ص��ح��اف��ة وو���س��ائ��ل ا�ﻹ ع��ل��ام ع��م��وم��ا من
ال��ت���أث�يرات والهيمنة احل��ك��وم��ي��ة وت��ط��وي��ر ال��ق��وان�ين املنظمة
لإ�صدار ال�صحف و�إن�شاء حمطات البث ا�ﻹ ذاعي والتليفزيوين
مب��ا ي�����ض��م��ن اال���س��ت��ق�لال يف امل��ل��ك��ي��ة والإدارة ،وال�����ش��ف��اف��ي��ة يف
التمويل ،وحتقيق قدرة ا�ﻹ عالميني على تنظيم �ش�ؤون املهنة
وممار�ستها دون تدخل ال�سلطة.
�ﻷ
ويكن القول �أي�ضا إ� َّن الدعوات الأوروبية وا مريكية للدفع
ُ
باجتاه جعل العامل العربي دميقراطيا ،قد مت الدمج بينها فيما
عُرف مب�شروع ال�شرق ا�ﻷ و�سط الكبري الذي طرحته الواليات
امل��ت��ح��دة ا�ﻷ م��ري��ك��ي��ة للنقا�ش م��ع جمموعة ال���دول ال�صناعية
الثماين ،وقد �أكد امل�شروع على �ضرورة حفز احلكومات باجتاه
ال�سماح لو�سائل ا�ﻹ عالم ب�أن تعمل بحرية ودون م�ضايقة ،كما
تبنى امل�شروع تقدمي الدعم للمنظمات غري احلكومية لتعمل
على تقييم دوري للجهود امل��ب��ذول��ة يف جم��ال حت��ري��ر و�سائل
ا�ﻹ ع�لام ،وتعزيز �إع��ادة هيكلة قطاع ا�ﻹ ع�لام ال�سمعي واملرئي
ب�صورة ت�ضمن ا�ستقاللية و�سائل البث ا�ﻹ ع�لام��ي وتنوعها،
مبا يُتيح لها �أن تعك�س دون قيود تنوع ا�ﻷ فكار وا�ﻵ راء ،وتلبي
خمتلف احتياجات وميول اجلمهور ،وت�ستجيب حلق املواطنني
يف امل��ع��رف��ة ،بعيدا ع��ن ال��ت��دخ�لات ال�سيا�سية والأيديولوجية
الدينية التي تخدم طرفا معينا على ح�ساب طرف �آخر.
manalalmaamari1@gmail.com
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الفهم والذات في فكر إدغار موران
�أجمد �سعيد

ُي ِّ
�سطر املفكر الفرن�سي الكبري �إدغار موران يف مقال معنون بـ»تعليم التفاهم عند �إدغار موران» للباحث التون�سي حممد بالرا�شد -واملن�شور مبجلة «التفاهم»-
هذه الكلمات لت ُكون املدخل لفهم املنظور الفكري للرتبية والتعليم عند �إدغار موران؛ فيقول�« :إن الفهم هو و�سيلة وغاية التوا�صل الإن�ساين يف الوقت نف�سه؛
فال ميكن �أن يكون هناك تقدم يف جمال العالقات بني الأف��راد والأمم والثقافات دون فهم متبادل .ولفهم الأهمية احليوية للفهم ،يجب �إ�صالح العقليات،
ال�شيء الذي ي�ستلزم بطريقة متناظرة �إ�صالح الرتبية» .ويذ ُكر موران يف كتابه ال�شهري «املعارف ال�سبع ال�ضرورية لرتبية امل�ستقبل»� ،سب َع مَعارف تتمحور حول
�أبجديات الرتبية والتعليم والإ�صالح؛ منها� :أنواع العمى املعريف :واخلط�أ والوهم ،ومبادئ من �أجل معرفة مالئمة ،وتعليم ال�شرط الإن�ساين ،وتعليم الهوية
الأر�ضية ،ومواجهة الاليقينات ،وتعليم التفاهم والفهم ،و�أخريا �أخالق اجلن�س الب�شري ،ويعد موران تعليم التفاهم معرفة �ضرورية لرتبية امل�ستقبل؛ بل هي
عنده �إحدى ال�ضرورات ال�سبع التي البد �أن ت�ستند �إليها تربية امل�ستقبل.
ل��ق��د غَ ����دا ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ف��اه��م ب�ي�ن ال��ب�����ش��ر حت��دي��ا
تربويا .ومن هنا ،نظر �إدغار موران �إىل الرتبية
كتحد وكهدف ي�ؤ ِّدي الو�صول �إليه وحتقيقه �إىل
ٍّ
انكما�ش امل�ساحة وتقلي�صها ،والتي كانت بدورها
امل�����س��رح الأول للتفاهم� ،أو ه��ي و�سيلة للتغلب
على الالتفاهم؛ ولكنه يقر ب���أن امل�س�ألة لي�ست
بال�سهلة ،مبعنى �أن «م�شكلة الفهم والتفاهم
�صارت م�شكلة �أ�سا�سية بالن�سبة للإن�سان ،وعليه
يجب �أن يكون ه��ذا املفهوم وه��و ي�شكل امل�شكلة
بحد ذات��ه��ا �ضمن تربية امل�ستقبل و�أه��داف��ه��ا».
ولكن الأمر ال يخلو يف هذه احلالة من تب�سيط
يخل بجوهر امل�س�ألة؛ لأن «تدري�س الريا�ضيات
�شيء ،والرتبية من �أجل تدري�س فهم الإن�سان
والتفاهم ب�ين النا�س ���ش��يء �آخ���ر� .إن الوظيفة
ال��روح��ي��ة ل��ل�ترب��ي��ة ه��ي ت��دري�����س ال��ت��ف��اه��م بني
الأ�شخا�ص ،و�إن كان على م�ستوى العالقات بني
الأق��رب��اء �أو على م�ستوى العالقات بني النا�س
والأمم.
وي���رى م���وران �أن �أر���ض��ن��ا تعي�ش ع��ل��ى م��ف��ارق��ة؛
ف��ال�تراب��ط��ات ت�ضاعفت وال��ت��وا���ص��ل ازده����ر؛ �إذ
مت اخرتاق الكوكب ب�شبكات الفاك�س والهواتف
النقالة وامل��ح��ط��ات ال�صوتية والإن�ترن��ت .نعم،
ل��ق��د ت��ن��ام��ى ال��وع��ي ب�����ض��رورة ت�����ض��ام��ن ال��ن��ا���س
بع�ضهم لبع�ض يف حياتهم ومماتهم ،لكن رغم
ذلك �أ�صبح الالتفاهم عملية �سائدة وطبيعية
ب�ين ال��ن��ا���س ،وب��ال��ت���أك��ي��د ،ح�����ص��ل ه��ن��ال��ك بع�ض
ال��ت��ق��دم وب���أ���ش��ك��ال ك��ب�يرة وم��ت��ن��وع��ة يف جم��ال
الفهم؛ ولكن بالقيا�س مع ذلك يبدو �أن الالفهم
ال ي��زال يعرف تقدما ملحوظاً .امل��ف��ارق��ة التي
يعي�شها كوكبنا الأر���ض هي :بالرغم من تطور
و���س��ائ��ل االت�����ص��ال احل��دي��ث��ة وت��ن��وع��ه��ا ،ف���إن��ه��ا مل

متنع الالتفاهم �أو الالفهم من �أن يعرف تقدما
طبيعيا؛ ف�شبكة و�سائل االت�صال احلديثة مل
تعرف تقدما يف تاريخها مثل ما نعي�شه اليوم،
و�سهلت بذلك التوا�صل واالت�صال بني الب�شر يف
كل البقاع املختلفة مقل�صة من ال ُبعد الزمكاين،
ف�أ�سهمت من خالل ذلك يف دعم ت�ضامن الب�شر
بع�ضهم ببع�ض ،ال �سيما يف ال��ك��وارث امل�شرتكة
�أو املماثلة ،لكنها مع ذلك مل ت�ستطع �أن متنع
الالتفاهم بني النا�س .لقد �ألغت هذه املفارقة
ت��ل��ك احل��ك��م��ة ال��ق��ائ��ل��ة« :ك��ل��م��ا ك��ن��ا �أك��ث�ر ق��رب��ا
�أ�صبحنا �أكرث فهما».
و ُي����رك����ز �إدغ��������ار م�������وران ع���ل���ى ����ش���رح ال��ت��م��رك��ز
والتمحور حول ال��ذات حم��اوال �إب��راز خطورته،
وه��و ال�����ش��يء اجل��ل��ي للعيان ح��ول م��ا �أدت �إل��ي��ه
ن��زع��ة التمركز ح��ول ال���ذات م��ن ح���روب ال��دول
والأمم �ضمن ن�سيج واح���د م��ت��م��ا���س��ك« .ت����ؤدي
ن��زع��ة ال��ت��م��رك��ز ح���ول ال�����ذات �إىل ال���ك���ذب على
ال���ذات؛ وب��ال��ت��ايل �إىل خ��داع��ه��ا ،وه���ذا ن��اجت عن
اللجوء �إىل التربير الذاتي ،و�إىل تزكية الذات
وامليل نحو جعل الغري م�صد َر ال�شر؛ �سواء �أكان
هذا الغري عبارة عن غريب �أم قريب» ،وهنالك
بع�ض العوامل الداخلية العائقة للفهم تت�صل
بر�ؤية ال��ذات ،فت�ضخيم ال��ذات يجعلها تتعاىل
ع��ل��ى ال��غ�ير وتهم�ش الآخ���ر وت�صغر م��ن��ه ،ول��ن
يتعدى يف نظرها كونه م�صدرا لل�شر .والأم��ر
ال يخلو من خداع؛ لأنه يف حاالت عديدة يكون
ذلك ناجما عن عدم فهمنا لذواتنا ،وعدم فهم
ال���ذات ه��و �أح���د الأ���س��ب��اب الرئي�سية ل��ع��دم فهم
الغري .فنحن نخبئ عن ذوات��ن��ا عيوبنا ونقاط
�ضعفنا ،ال�شيء ال��ذي يجعلنا غري مت�ساحمني
مع عيوب الآخ��ر ونقاط �ضعفه اجللية .وبلغة

ُمغايرة ،ت�ضخيم ال��ذات والتمركز حولها لي�س
دليال على �سوء الآخر وقبحه؛ بل هو دليل على
عدم فهم الذات .فمن مل ي�ستطع فهم ذاته كيف
ي�ستطيع �أن يتفهم ع��ي��وب ال��غ�ير وزالت���ه؟ لقد
فتكت ن��زع��ة ال��ت��م��رك��ز ح��ول ال���ذات ح��ت��ى بعامل
املثقفني الكتاب منهم �أو الأك��ادمي��ي�ين ،وال��ذي
من املفرو�ض �أن يكون عاملا يحقق تفاهما �أكرث،
جنده باملقابل �أكرث ف�سادا ب�سبب ت�ضخم الذات،
وال���ذي ت��زاي��د ب�سبب ح��اج��ة امل��ث��ق��ف للتقدي�س
واملجد.
� ...إنَّ ال��ع��وائ��ق ال��داخ��ل��ي��ة ل��ع��دم ال��ف��ه��م مبنية
بالأ�سا�س على متثل ال��ذات لنف�سها ،وم�ستندة
�إىل ح��اج��ات خا�صة ق��د ت��ك��ون تلبيتها �سب ًبا يف
�إثارة عدم الفهم؛ وذلك �ش�أن املثقفني مبختلف
�أ�صنافهم ،والذين �أف�سدت عاملهم احلاجة امللحة
للتقدي�س والتمجيد .لقد َ�صاروا ال يختلفون يف
�شيء عن ال�سيا�سيني ال �سيما يف العامل النامي؛
وبالتايل تبدو االنتقادات التي كثريا ما يوجهها
املثقفون لل�سيا�سيني يف غري حملها؛ بل �إن الر�أي
ال��ع��ام ال ي��ك��ون على ا���س��ت��ع��داد لتفهمها اعتبارا
ل�صورة الذات التي ر�سمها املثقفون لأنف�سهم.
�إنَّ انت�شا َر الفهم والتفاهم بني الأف��راد والأمم
والثقافات يقت�ضي �إ�صالحا يف الرتبية؛ وذلك
��ي�لا ل��ل��ت��ف��اه��م
ح���ت���ى ت���ك���ون ه����ذه الأخ���ي���رة ���س��ب ً
وال����ت����ق����ارب ب��ي�ن ال����ن����ا�����س ،ال ���س��ب��ي�لا ل��ل��فُ��رق��ة
واحلروب بني الب�شر .ولكي تكون هذه الرتبية
ه��ادف��ة وواع��ي��ة وم���ؤث��رة ،عليها �أن ترتكز على
م��ع��ن��ى وا���ض��ح ل��ل��ف��ه��م ،و�أن تنطلق م��ن حتديد
دقيق لعوائق الفهم ،وم��ن بعدها من الوقوف
عند �أخالق الفهم ذاته.
amjdsaeed01@outlook.com
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الحروب الدينية األوروبية ..قراءة أخرى!
حممد ال�شحي
ي�ؤ ِّكد الباحثون على �ضرورة العودة بني الفينة والأخ��رى للنظر يف التاريخ ،والت�أمل يف �سريورته من �أجل فهم الطبيعة الب�شرية ،وحماولة �إع��ادة النظر يف البواعث التي �أ�سهمت يف
النقالت املجتمعية الكربى ،والتي كان لها كبري الأثر فيما نعي�شه اليوم من �أفكار وفل�سفات .وخال ًفا لدعاة القطيعة مع التاريخ ،يعاود الباحث حممد علي حممد عثمان النظر يف
احلروب الدينية يف �أوروبا على م�شارف الع�صر احلديث؛ بهدف فهم الرتكيبة املعقدة للعالقة امل�شبوهة بني الدين والدولة للح�ضارة التي تقود الأمم يف الع�صر احلديث ،نعني بذلك
احل�ضارة الأوروبية احلديثة ،معيدًا بهذه املقارب ِة �أ�سئل ًة ت�ؤرق العقل العربي منذ ظهور ما ي�سمى بالإ�سالم ال�سيا�سي بداية من هزمية .1976
ويبد�أ الكاتب مقاله -املن�شور مبجلة «التفاهم» -مبعاجلة طبيعة هذه احلروب من حيث �سماتها ،ف�أق َّر غياب مفهوم الت�سامح الديني ،وبروز التع�صب مكانه ،م�ؤكدًا عودته بعد نهاية
وت�سيه
احلروب الدينية وبداية ع�صر التنوير ،ليعلو �صوت الهوية ال�ضيقة ،ويخفت �صوت التنوع املُرثي .ويف هذه اجلدلية ،يغيب العقل ل�صالح اجلمهور الذي تدغدغه العواطف،
ّ
الرموز التي ت�ستغله مل�صالح �شخ�صية.

�أوىل ه���ذه احل����روب ال��ت��ي ع��اجل��ه��ا ال��ك��ات��ب احل��رب
البابوية البوهيمية ( ،)1415والتي كانت بواعثها
ال��ت��غ��ي�يرات يف جم����االت �أوروب���ي���ة م��ت��ع��ددة؛ منها:
التغيريات التي ط��ر�أت على الكني�سة الكاثوليكية؛
دب �إليها الطابع العلماين بفعل االنفتاح الذي
�إذ َّ
َح���دَث نتيجة ال��ت��ف��اع��ل ب�ين رج���ال ال��دول��ة ورج���ال
الدين ،حتت مظلة الت�أثريات الفل�سفية لفال�سفة
ذلك الع�صر� .إ�ضافة �إىل الف�ساد الذي �أخذ ي�ست�شري
يف ج�سد الكني�سة؛ �إذ �أ�صبح رجال الكني�سة يناف�سون
رجال الدين يف الرتف والإ�سراف واالنحراف ،كما
�أخ��ذوا يع ِّينون �أقاربهم يف املنا�صب الدينية العليا،
وان��ت�����ش��رت عمليات بيع الق�ضاء الكن�سي و�صكوك
ال��غ��ف��ران؛ مم��ا �أدى الن��ت�����ش��ار اجل��ه��ل واالن��ح��ط��اط
اخللقي والإهمال والت�سيب؛ الأمر الذي �أ�شاع بني
النا�س ال�شعور بال�سخط على الكني�سة.
وم��ع ب��روز ال��روح النقدية ل��دى ع��دد م��ن املفكرين
الأوروب���ي�ي�ن الأح������رار� ،أم���ث���ال ج���ون هَ�����س (-1415
 ،)1470الذي حترر من �سطوة الكني�سة ،بد�أ ينادي
ب�إعادة النظر يف امل�آل الذي �صارت �إليه الكني�سة من
ف�ساد ظاهر ،فنادى ب�ضرورة �إ�صالح الكني�سة من
املفا�سد التي علقت بها.
را َح هَ�����س ي�����ص��ب ج���ام ن��ق��ده ع��ل��ى ب��اب��ا ال��ف��ات��ي��ك��ان،
و���ض��رورة ع��دم �إطاعته ،م�ستنكرا ب�شدة الفواح�ش
واملوبقات ،وكان على قناعة ب�أن �أيدي رجال الدين
ملوثة بالدماء ،و�ضمائرهم ملوثة بالف�ساد ،واتخذ
م���ن ج��ام��ع��ة ب����راغ م��ن�برا ل��ن�����ش��ر �أف���ك���اره ال��ث��وري��ة،
وغ�ضبه الدفني �ضد الكني�سة .و�سرعان ما انت�شرت
�أف��ك��اره بني طبقة املتعلمني ،لتجد �سبيال لها بني
جماهري براغ ،ثم �أوروبا �أجمعها.
وك����ان ل��ه��ذه امل��غ��ام��رة ال��ك�برى ال��ت��ي خ��ا���ض��ه��ا هَ�����س
ت��ب��ع��ات ،ف�� ُدع َ��ي �إىل جمل�س ك َن�سي يف كون�ستان�س
ع���ام  1414ب��ع��د �أن ح�����ص��ل ع��ل��ى ع��ه��ود الأم�����ان من
�إمرباطور الإمرباطورية الرومانية اجلرمانية� ،إال
�أنه قد ُغدر به ،ف�أُلقي القب�ض عليه وحوكم بتهمة
الإحلاد والهرطقة ،و�أُحرق ح ًّيا عام .1415
��س��ي ،خ�لا ًف��ا مل��ا ك��ان
ل��ق��د ك���ان حل���رق هَ�����س �أث���� ٌر ع��ك��� ٌّ
يظنه ال�سا�سة؛ �إذ اندلعت ثورة يف بوهيميا ،ات�سمت

بالعنف وا���س��ت��ه��دف��ت �إق��ام��ة كني�سة بوهيمية على
�أ�س�س قومية ،واخل���روج ال�سافر على طاعة روم��ا،
وتطلعت �إىل ا�ستقالل بوهيميا �سيا�س ًّيا عن الدولة
الرومانية اجلرمانية املقد�سة ،وقاد هذا �إىل ن�شوب
�أول حرب يف �سل�سلة متالحقة من احلروب الدينية،
فا�شتعلت �أوروبا حتت لواء الن�صرانية.
وي�ؤكد الباحث �أن هذه احلرب ت�سربلت برداء الدين
لتحافظ على مكت�سباتها الدنيوية يف بوهيميا� ،إال
�أنها �أخذت طابعا قوميا من قبل الت�شيك ،كما كان
ال�صراع يف جوهره اقت�صاديا ،وف�شلت فيه الكني�سة
يف �إ�سكات �صوت الثورة البوهيمية ،فاهتزت �صورتها
يف عيون كثريين يف �أوروبا.
ث���اين ت��ل��ك احل����روب ال��ت��ي �أورده�����ا ال��ب��اح��ث ،ك��ان��ت
ال�صراع امل�سلح ب�ين الكاثوليك والربوت�ستانت يف
�أملانيا ،خالل الفرتة ما بني العامني (.)1555-1547
كان وراء اندالع هذا ال�صراع امل�سلح ف�شل الكني�سة
يف �إ�صالح ما اعرتاها من ترهل من الداخل ،ومن
قبل املفكرين الإ�صالحيني من �أمثال ويكلف وهَ�س
ويوحنا روكلن وغريهم .فانتقلت حركة الإ�صالح
�إىل مرحلة الإ�صالح من اخلارج ،وحماولة فر�ضها
ف ً
��ر���ض��ا ع��ل��ى ال��ك��ن��ي�����س��ة واالن��ف�����ص��ال ع��ن��ه��ا وت��ك��وي��ن
مذاهب جديدة على يد لوثر وكلفن.
وم��ع تطور اللوثرية ،وتب ِّني الأم���راء لها يف ب�ضع
�سنني ،راح الأم���راء الأمل��ان الربوت�ستانت يدافعون
عنها ب�شرا�سة ،وع��ق��دوا ال��ع��زم على االنف�صال عن
كني�سة روم��ا ،فتكونت حتالفات عديدة على الرغم
من عدم موافقة لوثر نف�سه على هذا التوجه.
و ُي��رج��ع ال��ب��اح��ث ب��واع��ث ه���ذا ال�����ص��راع امل�����س��ل��ح �إىل
العامل االقت�صادي ،وي�ؤكد على �أنه كان اقت�صاديا
باملقام الأول ،ث��م ظهرت فيه الأط��م��اع ال�شخ�صية
ب�شكل وا���ض��ح .ف��االخ��ت�لاف��ات ال��ت��ي ت��ن��ازع��وا حولها
ك��ان��ت اق��ت�����ص��ادي��ة ب��امل��ق��ام الأول ،ومل ت��ك��ن دي��ن��ي��ة
ِ���ص��رف��ة ،ومل يكن يبدو على الأم���راء ال��ذي��ن ق��ادوا
ه���ذا ال�����ص��راع االه��ت��م��ام ب��اجل��وان��ب ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي
ر ّوجوا لها.
وكان للطبقة الو�سطى الدور الأبرز يف هذا ال�صراع
املرير؛ فقد �شعروا باملرارة للرثوات التي فقدوها

ل�صالح الكني�سة ،و�أي كني�سة ،الكني�سة الرومانية،
ف���أق��ام��وا ال��دن��ي��ا ومل ي��ق��ع��دوه��ا يف ال�ت�روي���ج ل��ه��ذا
ال��ن��زي��ف ال��ب��ال��غ ال����ذي ت��ن��زف��ه �أمل��ان��ي��ا ل�����ص��ال��ح دول
�أجنبية �أ�صابتها التخمة والف�ساد نتيجة التو�سع
والإقطاع الكن�سي.
ويف اجلانب الآخ��ر ،ك��ان �أ�ساقفة الأدي���رة يقاومون
ال���ن���زع���ة اال����س���ت���ق�ل�ال���ي���ة ل�����دى �أول����ئ����ك الأح��������رار،
وي�����ص��درون ���ص��ك َ
��وك احل��رم��ان ت���ارة ،وي��ل��ج���أون �إىل
العنف تارة �أخرى .كل ذلك كي ال يفقدوا ن�صيبهم
مم��ا ينالهم م��ن ال��ع��ط��اءات اجل��زي��ل��ة م��ن الكني�سة
الرومانية.
�أم��ا معركة مهلربج (�صوت امل��داف��ع) ،فقد ك��ان لها
�أث��ر خمتلف عن بقية احل��روب؛ لأنها ُتبعت ب�صلح
اع ُترب �صوت العقل يف زمن الطي�ش .فبعد ان�شطار
�أملانيا �شطرين� :شطر بروت�ستانتي ،و�آخر كاثوليكي،
واحتدام الت�شابك فيما بينهما ،و�سيالن الدماء من
خمتلف الأط�����راف ،ج���اءت ت�����س��وي��ة �أوج���زب�ي�رج ع��ام
.1555
ت��ق�� َّرر يف ه���ذه ال��ت�����س��وي��ة ح��ري��ة امل��ع��ت��ق��د ال��دي��ن��ي يف
امل��ح��اف��ظ��ات ال�بروت�����س��ت��ان��ت��ي��ة� ،إ����ض���اف���ة �إىل ح��ري��ة
االن��ت��ق��ال بكامل الأم���وال �إىل مناطق �أخ���رى ،تب ًعا
للمعتقد الذي يريده الفرد؛ الأمر التي ُيع ّد تقد ًما
كبريا يف �شوط احل��ري��ات ال��ف��ردي��ة يف �شرط زمني
معقد.
خ���ت���ام���ا ..ف��ق��د ع���ر����ض حم��م��د ع��ل��ي ع��ث��م��ان �أب����رز
احل��روب الدينية التي ع��ان��تْ منها �أوروب���ا طويال،
قبل �أن ت�ؤ�س�س ملفهوم التعددية الدينية والت�سامح
الديني .ومل يكن ذل��ك بال�سهل؛ �إذ �سالت الدماء
و ُق�� ِت��ل م��ئ��ات الآالف يف �سبيل ه��ذا احل��ق الإن�ساين
الأ�صيل .وعلى ما يبدو من حتليل الكاتب ،يحتل
العامل االقت�صادي املكان الأول من بني العوامل
ال��ت��ي �أث���ارت الفو�ضى .وال��در���س ال��ذي نتعلمه من
هذا العر�ض التاريخي� ،أنه لن يكون ال�شعب رحيما
ب�أي م�ؤ�س�سة فا�سدة متى ما ُم َّ�ست لقمة عي�شه ،ولن
جتدي حماوالت الرتهيب والتخويف.
Alshehhim@hotmail.com
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المدرسة الظاهرية وتأسيسها
�سلطان املكتومي
�أَ ْو َجد املجتمع الإ�سالمي -مثل املجتمع الغربي -مدار�س َّ
مت ت�أ�سي�سها من قبل علماء �أو �أثرياء؛ بهدف ن�شر العلم ،وتبني �أفكار عامل بارز يف ذلك املجتمع� ،أو عِ دَّة علماء يتبنون فكرة
معينة لنقلها عرب الأجيال ،وهي مبثابة ُم� َّؤ�س�سات علمية �أو خريية ..هذه امل�ؤ�س�سات قامتْ بدور كبري يف حياة النا�س ،وتدبري �أمورهم من ناحية ،ويف حتديد �إ�سهاماتهم يف احل�ضارة
الإن�سانية من ناحية �أخرى .وقد كتب في�صل احلفيان -يف جملة «التفاهم» -مقال «املكتبة/املدر�سة الظاهرية :تاريخ من العلم والتعليم» ،وتناول �أهمية املدار�س الإ�سالمية ،واتخذ من
خ�ص�صه لهذه امل�ؤ�س�سات ،والتي كانت بني القرنني اخلام�س
املدر�سة الظاهرية منوذجا؛ حيث تناول الكاتب ُم�ؤ َّلف عبدالقادر النعيمي -املتوفى 927هـ« -الدار�س يف تاريخ املدار�س» ،والذي َّ
والعا�شر الهجريني يف دم�شق وحدها تتكون من  158مدر�سة.

يف ه���ذه امل���دار����س ك��ان��ت ت��ت��م ح��رك��ة ان��ت��ق��ال العلم
عرب الأجيال ،امل�شايخ يلقون ،ومريدوهم يتلقون،
�أو ي���أخ��ذون .وم��ع التعليم جت��ري العملية نف�سها،
وت���ت���م���اث���ل ت���ل���ك امل�����ؤل����ف����ات يف اخ����ت��ل�اف �أ���ش��ك��ال��ه��ا
(الت�أليف ،النقد ،التعليق�...إلخ) ،وك�أنها ع�صارة
فكر �أولئك الأ�ساتذة ،وخال�صة جتربتهم مع العلم
وال��ت��ع��ل��ي��م .وم���ن وج��ه��ة ن��ظ��ري� ،أن ت��ل��ك امل��دار���س
مهمة جدا حتى يف هذا الع�صر؛ لأن التلميذ غري
ُمق َّيد باملنهج فقط ،يتلقى ال��درو���س م��ن �أ���س��ت��اذه،
وه��و ي�ستمع ،وق��د تتاح له الفر�صة يف التعليق �أو
�إبداء الر�أي ،وقد يعطى مهمة يف بحث م�س�ألة من
�أ���س��ت��اذه ال���ذي مل يبحث عنها ب�شكل م�ستفي�ض.
ال �أب��ال��غ يف ال��ق��ول �إنَّ ت��ل��ك امل��دار���س ك��ان��ت مبثابة
حت�ضري دكتوراه ،ولو وجدت هذه املدار�س ملوا�ضيع
ع��ل��وم �أخ���رى م��ث��ل ال��ه��ن��د���س��ة ،ل�� ُك��ن��ا ق��د و�ضعنا لنا
مكانا يف هذا الع�صر املتقدم ولناف�سنا الغرب.
و ُيكمل الكاتب ب�أن تقليب النظر يف كتاب النعيمي،
وا�ستخال�ص ما حتمله الألفاظ وظاللها من معان،
ُي����ؤدي بنا �إىل �أن نلم�س تلك التقاليد التي كانت
ت�سود احلياة العلمية وم�ؤ�س�ساتها يف ذلك الزمان
الغابر ،ونتوقف هنا عند بع�ضها ..باخت�صار:
 حظيت هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية مبكانة عالية،قد ال تدانيها فيها م�ؤ�س�سات �أخرى؛ نظرا للمكانة
التي يحظى بها العلم نف�سه.
 ه��ذه امل��ك��ان��ة مل جت��ع��ل منها م���ؤ���س�����س��ات ر�سمية؛مبعنى �أن��ه��ا مل ت�صبح ع��م�لا م��ن �أع��م��ال ال��دول��ة،
ُتن�شئها وت��ق��وم عليها؛ ب��ل ظلت م��ن��ج��زات ف��ردي��ة،
ينه�ض بها �أ�شخا�ص قد يكونون ملوكا �أو �أمراء �أو
علماء �أو �أثرياء ،ويجرون الأوقاف عليها.
 ا َّت�سمت ه��ذه امل�ؤ�س�سات (امل���دار����س) بالرتكيب؛فهي لي�ست جمرد مدار�س تتم فيها عملية التعليم؛
لكنها ت�ستلزم بال�ضرورة مكتبات �أو خزائن كتب،
وك�أن هذه الأخرية م�ؤ�س�سات رديفة تدخل يف ن�سيج
املدار�س ذاتها؛ �إذ ال ي�صلح علم �أو تعليم دون كتاب.

هوية الظاهرية
ت�سمع ا�سم «الظاهرية» ،فين�صرف ذهنك ر�أ�سا �إىل
«املكتبة الظاهرية» التي تعرف يف دم�شق ،والتي
�أ�صبحت اليوم جزءا مما يطلق عليه «مكتبة الأ�سد
ال��وط��ن��ي��ة» ،ال ت�����س��ت��دع��ي ال���ذاك���رة غ�يره��ا :مكتبة
فح�سب ،وم�سمى واحد ال غري.
فقد �أن�شئت ه��ذه الظاهرية/املكتبة ع��ام 1895م،
وقام بالعبء الأكرب يف �إن�شائها ،بل يف بعث فكرتها
�أ�سا�سا ،العالمة ال�شيخ طاهر اجلزائري -املتوفى
1920م -و�ساعده يف ذلك مدحت با�شا وايل دم�شق،
وعدد من �أعيان دم�شق وعلمائها ووجهائها .ومما
ي��ذك��ر �أنَّ ل��ل��ج��زائ��ري ف�ضال �آخ���ر يف �إن�����ش��اء مكتبة
�أخرى معروفة ،وهي املكتبة اخلالدية يف القد�س.
ك��ان اجل��زائ��ري �أول مدير ل��دار املكتبة الظاهرية
ك��م��ا ك��ان ا�سمها عند �إن�شائها -وفيها  28دف�تراب��خ��ط��ه ،اح���ت���وت ع��ل��ى ت���راج���م وم���ذك���رات وف��وائ��د
تاريخية و�أ�سماء خمطوطات مما ر�آه� ،أو قر�أ عنه.
املكتبة /املدر�سة
هذه املكتبة التي قام عليها ال�شيخ طاهر اجلزائري
يف �أواخ����ر ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�شر �أُن�����ش��ئ��ت يف �إح���دى
م��دار���س دم�شق ال��ق��دمي��ة ،ه��ي امل��در���س��ة الظاهرية
اجل��وان��ي��ة ،وق���د و���ص��ف ال��ن��ع��ي��م��ي م��ك��ان��ه��ا ،وق���ال:
«داح����ل ب��اب��ي ،ول��ف��رادي�����س ب��ي��ن��ه��م��ا ،ج���وار اجل��ام��ع
الأم�����وي ���ش��م��ال ب���اب ال�ب�ري���د ،وق��ب��ل��ي الإق��ب��ال��ت�ين
واجل���اروخ���ي���ة ،و���ش��رق��ي ال��ع��ادل��ي��ة ال��ك�برى (ي��ري��د
امل���در����س���ة ال��ع��ادل��ي��ة) ب��اب��ه��م��ا م��ت��واج��ه��ان ،بينهما
الطريق ،بنيت مكان العقيقي ،وهي كانت دار �أبي
�أي��وب ،والد �صالح الدين» .ما فعله اجلزائري �أنه
اختار قبة هذه املدر�سة القدمية ،فجعل منها دار
وج��ع��ل معظم الكتب يف خ��زائ��ن على �ضريح
كتبُ ،
امللك الظاهر و�أب��ي��ه امللك ال�سعيد .وال��ط��ري��ف �أن
املكتبة يف القبة ،و�أنها مدر�سة ابتدائية حديثة يف
ج��زء م��ن امل��در���س��ة ال��ق��دمي��ة ف��ك���أن ر���س��ال��ة املدر�سة

القدمية بعثت من جديد.
و�إذا كانت الظاهرية احلديثة ام��ت��دادا للقدمية؛
ف�إن القدمية ترجع -فيما يقول ابن كثري� -إىل �سنة
676هـ ،ففي يوم ال�سبت املوافق التا�سع من جمادى
الأوىل �شرع يف بناء الدار التي تعرف بدار العقيقي
جتاه العادلية ،لتجعل مدر�سة وتربة امللك الظاهر،
العقيقي هذا تويف �سنة 378ه��ـ .ونقل النعيمي عن
اب��ن قا�ضي �شهبة �أن الظاهر ا�شرتى داره وبناها
مدر�سة ،وقارب تاريخ ذلك ،ومل يحدده.
الظاهرية /الظاهريات
�سبق �أن املدر�سة الظاهرية من�سوبة �إىل الظاهر،
وال���ظ���اه���ر ه����و ال���ظ���اه���ر ب���ي�ب�ر����س �أح�����د ���س�لاط�ين
املماليك ،و�سبق �أن ه��ذه املدر�سة عرفت باملدر�سة
الظاهرية اجلوانية ،واجلوانية يف مقابل الربانية،
فثمة مدر�سة �أخرى هي الظاهرية الربانية ذكرها
ال��ن��ع��ي��م��ي ،ل��ك��نَّ الأخ��ي��رة ال ع�لاق��ة ل��ه��ا ب��ال��ظ��اه��ر
بيرب�س؛ �إذ ن�سبتها للظاهر غازي بن �صالح الدين.
مكان الظاهرية
ال تزال ظاهرية بيرب�س قائمة� ،أو �آثارها على الأقل
ت��دل عليها ،وق��د كتب حممد علي يف الربع الأول
من القرن الع�شرين مقاال ُ -ن�شر يف جملة املجمع
ال��ع��ل��م��ي ال��ع��رب��ي ب��دم�����ش��ق (جم��م��ع ال��ل��غ��ة العربية
اليوم) -وجمع فيه بني الظاهرية والعادلية ،وقال
عنهما� :إنهما من �أهم مدار�س دم�شق الباقية بع�ض
ال�شيء �إىل اليوم ،وذكر �أن بناء الظاهرية كان بعد
العادلية بنحو �ستني عاما.
ك��م��ا �أ���ش��ار �إىل �أن���ه ال ي���زال يف ج���دار ق��ب��ة امل��در���س��ة
من���وذج ���ص��ال��ح م��ن الف�سيف�ساء يف ال��ق��رن ال�سابع
و�ضروب من احلجر امللون ،فالقبة �أو ما حتتها من
�أنف�س �آثار دم�شق.
sultan.almaktomi@hotmail.com
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سياسة الالعنف :المخرج الوعر نحو حضارة
إنسانية تنموية

�أ�سماء القطيبية

فعل ٌ
�إ َّن االحتفاء بال�شخ�صيات التي قدَّمت �إ�سهاماتها يف �أي من جماالت العلوم التي تخدم الإن�سانية ٌ
نبيلُّ ،
يدل على تقدير اجلهود املبذولة ،وعلى ال َّرغبة يف اال�ستفادة من املنجز الذي
قدَّمته هذه ال�شخ�صيات ..ولعل هذا ما دفع الباحث حممد �أبو رمان يف مقاله «تيارات ال�سلم وامل�صاحلة واحلكم ال�صالح يف الزمن املعا�صر» -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -التخاذ املفكر
منوذجا لهذه الدرا�سة؛ من خالل ت�سليط ال�ضوء على �إ�سهاماته الفكرية يف جمال الفكر الإ�سالمي ..فمن هو جودت �سعيد؟ وما �أ�سباب جتاهل كثري
والباحث الإ�سالمي جودت �سعيد
ً
َّ
ا�ستحق لقب «غاندي العرب»؟
من الباحثني والأكادمييني مل�ؤلفاته ودرا�ساته؟ وما �أهم الأفكار التي نادى بها حتى

ُيعد ج��ودت �سعيد واح��� ًدا م��ن املفكرين امل�ؤمنني ل��ق��ب ب��ـ»غ��ان��دي ال���ع���رب» ،ت��ي ُّ��م��ن��ا ب��غ��ان��دي ال��ه��ن��د،
ب��ال��ت��غ��ي�ير ال�����س��ل��م��ي ،ال����ذي ي���ب���د�أ م���ن الإ����ص�ل�اح ال���ذي نقل ب�ل�اده ع��ن ط��ري��ق ث���ورة ال�لاع��ن��ف �إىل
ال��داخ��ل��ي للمجتمعات ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ع��ن��ف .ول��ع َّ��ل حال �أف�ضل.
ن�����ش���أت��ه وت��ن��ق��ل��ه ب�ين م��ن��اط��ق ال�����ص��راع يف ال��ع��امل
العربي �أ�سهمت يف تعزيزه ل��ه��ذه الأف��ك��ار؛ حيث ويقول ج��ودت �سعيد يف كتابه «مفهوم التغيري»:
���س��اف��ر ج�����ودت يف ����س���نٍّ م��ب��ك��رة م���ن ����س���وري���ا �إىل «الأم��ة الرا�شدة �أه��م من اخلالفة الرا�شدة ،لأن
م�صر ل��درا���س��ة اللغة العربية يف الأزه���ر .و�شهد الأم��ة الرا�شدة هي التي ت�صنع اخلليفة الرا�شد
ال�����ص��راع ب�ين الإخ����وان والع�سكر يف الأربعينيات ولي�س العك�س ،والأمة غري الرا�شدة تقتل اخلليفة
واخلم�سينيات ،ويف تلك الفرتة تعرف على كتابات الرا�شد كما ُقتل عمر بن اخلطاب؛ لذلك علينا
املفكر اجلزائري مالك ابن نبي ،وت�أثر بها ت�أثرا �أن نعيد الأم���ة ال��را���ش��دة ،وب��ع��د ذل��ك ينتج عنها
كبريا .ثم كانت عودته لبلده الأم �سوريا؛ حيث تلقائيا اخلليفة الرا�شد» ،وبالن�سبة يل يبدو هذا
ا�ست�شعر جودت �أنَّ هناك بواد َر �صراع بني احلركة الكالم طوباوبيا ب�شكل كبري ،جودت �سعيد يجعل
الإ���س�لام��ي��ة وال�سلطة .وخ�شية �أن ت�شهد ب�لاده الأم���ر غ�ير م��ا ي��ب��دو عليه يف ال��واق��عُ ،متجاهال
ما �شهدته م�صر ،فقد �سارع بت�أليف كتابه الأول الظروف ال�سيا�سية والقوانني احلديثة ،واحلقوق
َ
«مذهب اب��ن �آدم الأول» ،ال��ذي مل
يحظ للأ�سف امل��دن��ي��ة والتنظيمات الت�شريعية...وغريها من
باهتمام كبري؛ نظرا لكون املناخ العام �آنذاك كان التعقيدات التي ح�صلتْ يف هذا الع�صر .كما �أنه
مناخً ا للثورة وال�صراع .وحدث يف �سوريا ما خَ �شي يتجاهل جت��ارب تاريخيه مهمة كانت املجتمعات
منه �سعيد جودت وحذر منه يف كتابه.
الر�شيدة فيها ترزح حتت وط�أة ظلم اخلليفة غري
ال��را���ش��د ال���ذي يتفنن يف �أ���س��ال��ي��ب ال��ظ��ل��م .وحتى
ك�����ان ج������ودت ���س��ع��ي��د م����ؤم���ن���ا ب�������أن الإ������ص��ل��اح يف نن�صف الرجل ،فهو ال يعار�ض ا�ستخدام و�سائل
ال��ع��امل الإ���س�لام��ي يتمثل يف ب��ن��اء ال��ف��رد امل�سلم ،ال��ث��ورة ال�سلمية كاالعت�صام...وغريها ،حتى لو
وت�أهيله علميا وعمليا ،بحيث يكت�سب امل�س�ؤولية �أوذي املتظاهر فيها و َّ
مت �سجنه وتعذيبه .فاملفكر
الأخالقية واملجتمعيه التي هي الأ�سا�س ال�صحيح جودت �سعيد يرى �أن تبني �سيا�سة الالعنف لي�س
لأي تغيري يف املجتمعات ،كما �أنَّ جودت كان ي�ؤمن فقط لتجنب ال�صراعات بني القوى املختلفة ،وال
ب��ف��ك��رة «ال�����س��ن��ن��ي��ة» ،وال��ت��ي ت��ق��ول ب����أن املجتمعات للن�أي بالدين عن التلطخ بالدماء ،و�إمنا لإميانه
ك��ح��ال ال���ك���ون وال��ط��ب��ي��ع��ة ،ل��ه��ا ق���وان�ي�ن حم���ددة ،ب�����أن ق��ي��م��ة الإن�������س���ان وح���ق���ه يف احل���ي���اة �أول���وي���ة،
يتحتم علينا اكت�شافها وفهمها ،والعمل بها لإنقاذ و�أن �سلطة الفكر يجب �أن تكون �أق���وى م��ن قوة
جمتمعاتنا من اجلهل والتخلف� .أما الفكرة التي ال�سالح؛ فالإن�سان َّية �أرق��ى من ال�صراع البدائي
داف����ع ع��ن��ه��ا امل��ف��ك��ر ج����ودت يف ك���ل م��ق��االت��ه ،فهي وقانون الغاب الذي يحكم عامل اليوم.
ال�سلمية يف الإ�صالح من خالل رف�ض ا�ستخدام
ال�����س�لاح ،ورف�����ض التنظيمات ال�����س��ري��ة �أ ًّي���ا كانت وي�� ُع��ود رف�����ض ج���ودت �سعيد ل�سرية التنظيمات،
�أه��داف��ه��ا وال��ظ��روف التي ن�ش�أت فيها .وق��د نظر خا�صة امل�سلحة منها� ،إىل َك�� ْون��ه ي��رى مثل هذه
يف هذه الفكرة و�أ�سهب يف احلديث عنها واملدافعة التحزبات عائقا �أمام التوا�صل بني كافة الأطراف،
لأجلها حتى �أ�صبحت ق�ضيته الرئي�سية ،وب�سببها و�أنَّ من�ش�أها عاطفي وان��ف��ع��ايل ،و�أن مواجهاتها

م���ع ال�����س��ل��ط��ة �إمن����ا ت��ك��ون ر َّدات ف��ع��ل �أك��ث�ر منها
خِ ططا مدرو�سة بعيدة امل��دى ،وبالتايل ال حتقق
�أه���داف���ا ت��ن��م��وي��ة وت��وع��وي��ة م��رج��وة م��ن��ه��ا .وعلى
اجلانب الآخر ف�إن جودت �سعيد ال يعار�ض وجود
تنظيمات �سيا�سية وا�ضحة ومعلنة؛ فقد انخرط
هو نف�سه يف بع�ض هذه اجلماعات ،و�شارك ب�شكل
فعال فيها .وهو ما ال يتعار�ض مع �أفكاره يف نبذ
العنف واملطالبة امل�����ش��روع��ة ،ومب��ا يجعله مثقفا
ع�ضويا بامتياز.
�إنَّ الأف��ك��ار ال��ت��ي يتبناها ج���ودت �سعيد -خا�صة
تلك التي تتعلق بالإ�صالح الثقايف واالجتماعي-
ج���دي���رة ب��ال��وق��وف ع��ن��ده��ا ،خ��ا���ص��ة ب��ع��د جت���ارب
الربيع العربي التي ك�شفت الكثري ح��ول ثقافة
املجتمعات العربية ،وم�ستويات وعيها ،وخيبت
ظن الكثريين ممن راهنوا على تال�شي اال�ستبداد
ال�سيا�سي مب��ج��رد �إزاح����ة رم���وز ال�����س��ل��ط��ة .ولعل
حم��اوالت ج��ودت �سعيد يف ال��دع��وة �إىل الإ���ص�لاح
ال��داخ��ل��ي ون��ب��ذ العنف ه��ي دع��وة لإي��ج��اد طريقة
جديدة وخروج ثالث للتعامل مع الأو�ضاع املزرية
ل��ل��دول العربية ،وو���ض��ع ه��ذه التجربة اجل��دي��دة
حت��ت االخ��ت��ب��ار بعد ف�شل ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي �أزه��ق��ت
فيها الأرواح و���س��ال��ت ع��ل��ى �إث��ره��ا ال��دم��اء ،ومم��ا
ي��ه��م ذك����ره ع��ن��د احل���دي���ث ع���ن ج����ودت ���س��ع��ي��د �أن
دعواته امل�ستمرة لتقومي ال�سلوك ونبذ الإره��اب
مل ت��ك��ن ت��ن��ظ�يرا مي��ار���س��ه يف ب����رج ع���اج���ي -ك��م��ا
ي��ف��ع��ل ك����ث��ي�رون -ف��ق��د رف�������ض ال���رج���ل حم��اول��ة
حكومة بالده ال�ستغالله كمط ِّبل لل�سلطة ،مرددا
�شعاراتها ،رغ��م �آرائ���ه التي ال حتبذ اخل��روج عن
�سلطة احلاكم .كما �أن جودت �سعيد يعي�ش حاليا
يف قريته ال�صغريه ببئر عجم يعمل مع �إخوته يف
الفالحة وتربية النحل ،بالإ�ضافة للكتابة؛ مما
يجعله �صادقا يف �آرائ���هُ ،مط ِّبقا لها ،رغ��م وج��ود
خيارات �أكرث راحة ورفاهية.
asmaalqutibi@gmail.com
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فلسفة الحوار
�أحمد املكتومي
�إ َّن الأمم ال ترقى �إال بالتفاهم ،والتفاهم ال ي�أتي �إال باحلوار واالعرتاف باالختالف� .أما ما يحدث اليوم من خالفات بني الدول ،فهو ب�سبب ذلك الفراغ ال�شا�سع يف التوا�صل واحلوار.
يُطلِعنا الكاتب حم�سن اخلوين يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» ،حتت عنوان «الفهم والتفاهم واحلوار واالعرتاف يف فل�سفة التوا�صل بني هابرما�س وهونيت» ،على املعنى احلقيقي
لفل�سفة التوا�صل ،و�أثر التوا�صل واحلوار بني املجتمعات ،وكيف ا�ستخدمت املجتمعات الطريقة الفل�سفية للتوا�صل واحلوار ،وما الفرق بني اللغة والعمل.
كتب هابرما�س منذ زمن بعيد برناجما نظريا �أجنزه حتت عنوان «التداولية الل�سانية» ،يقوم على الت�صور املعياري للفهم ،ويعمل مبزاعم �صالحية ُيكن �أن يتوجها نقا�ش ،ويعمل
بنظرية عوامل وفق ال�شكل الذي ي�سمح التداولية الل�سانية ب�صياغتها ،و�أي�ضا يحمل �أعمال الكالم �إىل �شروط قبولها العقلي؛ حيث �أدت �أ�س�س تلك النظرية �أو الربنامج النظري �إىل
نظرية نقدية للمجتمع ،و�أف�سحت طريقا نحو ت�ص ُّور للأخالق واحلقوق والدميقراطية قائما على �أ�سا�س احلوار.

�إنَّ ه���ذا ال��ع��م��ل ال��ن��ظ��ري ال�����ض��خ��م ال����ذي � َّأ���س�����س��ه
هابرما�س ،واملكون من عنا�صر ُمتعددة تندرج حتت
ت�سمية فل�سفة التوا�صل ،كان �سب ًبا لن�شر م�صطلح
جميل ،وه��و «التداولية الل�سانية» ،ولنا �أن ن�س�أل
م��ا املق�صود بالتداولية الل�سانية؟ وم��ا عالقتها
بفل�سفة هابرما�س التوا�صلية؟
�إنَّ امل��ن��ع�� ِرج ال��ت��داويل ال��ذي ي�شري �إل��ي��ه هابرما�س
�أ���س��ه��م يف �إح����داث ع��دة �أع��م��ال علمية مت �إجن��ازه��ا
خالل القرن املا�ضي ،ولعل الريادة يف ذلك كانت يف
الن�ص الذي �أ�صدره �أو�ستني �سنة  1962حول �أعمال
اللغة؛ حيث ُي�شري الن�ص �إىل �أن اللغة تتكون من
ملفوظات االعتقاد يف وجود طابع و�صفي للجمال،
ومفاد ذلك �أنَّ اللغة تتكون من ملفوظات خربية
م��ث��ل ق��ول��ن��ا «امل���ط���ر ي���ن���زل» �أو «ال��ع�����ص��ف��ور ف��وق
ال�شجرة»� ،أي�ضا تتكون من ملفوظات �إجنازية ال
ت�صف الواقع بل ت�ؤثر فيه ،وال تخ�ضع الحت�ساب
ال�صدقية ،بل تخ�ضع الحت�ساب النجاح �أو الف�شل.
وبع�ضها الآخر يرمي �إىل امل�ستقبل مثل ما يجري
يف الأوام�����ر وال���وع���ود ،وم���ن ث��م ي�����ص��ح ال��ق��ول ب���أن
نتكلم «ل��ن��ع��م��ل» �شيئا م���ا ،و�إن ال��ك�لام ���ش��ك��ل من
العمل ،وهو ي�ستعمل ب�أ�شكال خمتلفة لإحداث �آثار
لدى الآخرين.
وم����ن ال��ف�لا���س��ف��ة ال���ذي���ن �أث�������روا ب�� ُع��م��ق ف��ل�����س��ل��ف��ة
هابرما�س ،ميكن ذكر جول �سريل بنظريته حول
�أع���م���ال ال��ل��غ��ة ،وال���ت���ي ق���ال ف��ي��ه��ا� :إن ال��ل��غ��ة ج��زء
م��ن ال��ع��م��ل ،وم���راد ذل��ك ب��و���ض��وح �أن ال��ك�لام �شكل
من ال�سلوك اخلا�ضع للقواعد .و�إن ك��ان خا�ضعا
لقواعد فهو ميتلك �سمات �شكلية قابلة لدرا�سة
م�����س��ت��ق��ل��ة .وه���و �أي�����ض��ا ي��رك��ز ع��ل��ى ال��ت��وا���ص��ل ب��دل
الداللة .ونطق اللغة بالن�سبة �إليه هو �إمتام �أعمال
لغة طبقا للقواعد ،وال تكون القواعد تنظيمية

فقط ،و�إمنا هي �أي�ضا ت�أ�سي�سية.
ويف ه��ذا ال�سياق ال��ع��ام ل��ت��اري��خ الفل�سفة الغربية
املعا�صرة الذي َه ْيمن عليها براديغم اللغة ،يتنزل
م�شروع هابرما�س النظري يف التوجه الذي فتحته
ال��ت��داول��ي��ة ال��ت��ي ك��ت��ب ع��ن��ه��ا ���س��ن��ة « 1988وح����ده
املنعرج الذي حققته ي�سمح بالتحرر من التجريد
ال��ب��ن��ي��وي» ،و�إن��ن��ا ن���راه يتبع يف ك��ت��اب��ات��ه الأ���س��ل��وب
نف�سه الذي يكتب به فال�سفة اللغة ،والقائم على
االنتقال من براديغم الوعي ال��ذات��ي ال��ذي ي�سند
الأول���ي���ة �إىل امل��ع��رف��ة �إىل ال���ت���داويل ال����ذي ي�سند
�أولوية يف التحليل �إىل العمل (اللغوي)؛ ذلك �أن
العقل مل يبق كيانا م�ستقال يتلحف باللغة كرداء
جاهز ،و�أ�صبح جمموعة عمليات ال وج��ود لها �إال
داخل اللغة وا�ستعماالتها بدءا من اللغة الطبيعية.
من نظرية املعرفة �إىل نظرية العمل ،هذا باخت�صار
معنى النقلة ال��ت��ي �أجن��زه��ا هابرما�س مب�شروعه
الفل�سفي .ومن هنا ،يت�ضح من الأعمال اليومية
واليدوية مثل اجلري والنجارة� .أما داللة القول،
ف��ي��ح��دده��ا ان��ط�لاق��ا م��ن �أع��م��ال ك�ل�ام م��ث��ل الأم���ر
والتمني والإث���ب���ات� .أورد ه��اب��رم��ا���س امل��ث��ال الأول
ك��م��ا ي��ل��ي «ع��ن��دم��ا �أ���ش��اه��د يف ال��ط��رف امل��ق��اب��ل من
ال�شارع �صديقا يجري ،ف���إن يل بالت�أكيد �إمكانية
مم��اه��اة م���روره ال�سريع �أم��ام��ي ب��ع��م��ل»؛ �إذ ميكن
للم�شاهد �أن يتعرف على مثل ه��ذا العمل ،ولكن
لي�س ب���إم��ك��ان��ه �أن ي�صفه ع��ل��ى وج���ه ال��ي��ق�ين ب���أن��ه
خطط لعمل خم�صو�ص ،و�سبب ذلك بب�ساطة �أنه
ال يعرف املق�صد املحرك لل�صديق يف هذا الفعل.
ويف مقابل ذلك ،ين ِّبه هابرما�س �إىل �أعمال القول
ال��ت��ي ت�����س��ت��ج��ي��ب ال�������ش���رط ،ك��م��ا ي��ب��ي��ن��ه يف امل��ث��ال:
«عندما يقول يل �شخ�ص �ألقِ �سالحك ،ف�إنني �أكون
على بينة بالعمل الذي ي�ستوجب القيام به؛ حيث

�إن��ه مت �إ�صدار �أم��ر ب�إلقاء ال�سالح؛ الأم��ر يختلف
ع��ن ال��رج��اء مثال �أو اال�ستعطاف» .وال ي�ستدعي
عمل مثل ه��ذا ت���أوي�لا كمثل فعل ج��ري ال�صديق
يف ال�شارع؛ لأنَّ عمل القول يك�شف ق�صد املتكلم؛
ف�أعمال القول ت�ؤول نف�سها بنف�سها بف�ضل بنيتها
الإح��ال��ي��ة �إىل ذات��ه��ا ،فمكونة العمل املت�ضمن يف
القول حتدد املعنى الذي ا�ستعمل فيه البيان.
�إجمال ًّيا ..تتميز �أعمال الكالم الي�سرية عن عموم
الأعمال الي�سرية ذات الطابع غري الل�ساين لي�س
فقط بخا�صيتها التفكريية ال��ت��ي جتعل ت�أويلها
ي��ت��م ب���إح��ال��ت��ه��ا ع��ل��ى ذات��ه��ا ،و�إمن���ا �أي���ً��ض��ا بالغايات
التي ترمي �إليها ،وبالنجاح الذي ميكن �أن حت�صل
عليه .وعلى امل�ستوى العامُ ،ي�شري هابرما�س �إىل
�إمكان تفهم جميع الأعمال �سواء كانت كالمية �أو
موجهة نحو غايات .ولكن
مل تكن ،على �أنها �أعمال َّ
مبجرد �أن نبحث عن التفريق بني العمل املوجه
نحو التفاهم والعمل املوجه نحو الغايات ،يتوجب
علينا �أن نتنبه �إىل �أن �أل��ع��اب اللغة الغائية التي
يتابع الفاعلون غاياتهم داخلها حتقق جناحات،
وت��ف�����ض��ي �إىل ن��ت��ائ��ج ع��م��ل ،وت��ت��خ��ذ داخ����ل نظرية
اللغة معنى لي�س داخ��ل نظرية العمل؛ فاملفاهيم
الأ�سا�سية ت�ؤول هنا ت�أويالت خمتلفة.
���ب�ي�ن مم���ا ���س��ب��ق �أن ه���اب���رم���ا����س ق���د ا���س��ت��ن��ج��د
وي���ت َّ
ب�����الأدوات التحليلية ال��ت��ي �أم��دت��ه ب��ه��ا ال��ت��داول��ي��ة
ل���ل���خ���روج م���ن الأزم������ة ال���ت���ي وق����ع ف��ي��ه��ا اخل��ط��اب
احلديث واملعا�صر جراء انحبا�سه يف فل�سفة الوعي
ال���ذات���ي .ف��ال��ع��ق��ل ال��ع��م��ل��ي مل ي��ع��د ي��ت��ح��رك داخ��ل
نظرية معرفة حمكومة بتوهم الذات� ..إنها مر�آة
الطبيعة ،وت��وج��ه نحو نظرية �أع��م��ال يلعب فيها
العقل التوا�صلي دورا ت�أ�سي�س ًّيا.
ahmed.rasid@hotmail.com
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كيف أسهم المجتمع في دعم الوقف والرعاية
الصحية في الحضارة اإلسالمية!

زينب الكلبانية

كان املنطلق الأ�سا�سي للإ�سالم هو احلر�ص على كرامة الإن�سان وحريته ،و�إليه يرجع الف�ضل يف تقدمي �أرقى م�ضامني احلرية والكرامة الإن�سانية؛ فالكرامة الإن�سانية هي �أ�سا�س
الرعاية االجتماعية قبل كل �شيء ،هذه الرعاية �سيا ٌج من ا ُ
حلرمة والع ِْ�ص َمة وال�صيانة ،ت�صون كل فرد يف املجتمع� ،أن يهون على النا�س �أو ينتهكوا حرمة من حرماته ،وهذا ما ناق�شه
الباحث خالد عزب يف مقاله املن�شور بـ«جملة التفاهم» حتت عنوان «املجتمع والأوق��اف والرعاية ال�صحية يف املجتمعات الإ�سالمية» ،وي�ؤكد �أن املجتمع امل�سلم بناء متكامل متكافل ال
يتخلى عن فرد من �أفراه وال ير�ضى لأحد منهم �أن يذل �أو يهون.
ومن هذا املنطلق� ،شهدتْ احل�ضارة الإ�سالمية ت�شييد العديد من من�ش�آت الرعاية االجتماعية ،التي هي يف �أو�ضح مفاهيمها رعاية اجلماعة لأفرادها ،خ�صو�صا املحتاجني منهم ،جاء
الإ�سالم لينظم هذه الرعاية على �أ�سا�س الرتابط بني الفرد واجلماعة ،والتكافل بني النا�س يف �سبيل اخلري ،ويح�ض النا�س على الرحمة والرب والعدل والإح�سان ،وكانت هذه املن�ش�آت
ت�ؤدي خدمتها يف ريع الوقف ،الأوقاف حملت �صبغة احل�ضارة الإ�سالمية ،التي ق َّننتها وحولتها �إىل م�ؤ�س�سة لعبت دورا حيويا يف بناء �صرح احل�ضارة.
انح�سر دور ال��دول��ة يف املجتمعات الإ���س�لام��ي��ة ،ف��رك��زت على
رع���اي���ة ال���ب�ل�اد وال���ع���ب���اد ،وال����دف����اع ع���ن �أر����ض���ه���م و�أرواح����ه����م
و�أع��را���ض��ه��م و�أم��وال��ه��م ،ث��م ت��ق��دم ب��ع��د ذل��ك خ��دم��ات لرعاية
مرافق البالد و�ش�ؤون العباد ،خا�صة الطرق بني املدن ،وغالبا
م��ا ك��ان ال���دور اخل��دم��ي للدولة حم���دودا ،ال يفي مب��ا ين�شده
املجتمع يف جماالت التعليم والرعاية ال�صحية واالجتماعية،
هنا ي�أتي دور م�ؤ�س�سة الوقف التي كان يغذيها رجال ال�سلطة
تارة ،والتجار تارة �أخرى ،وهي يف دورها متاثل ما نعرفه عرب
احل�ضارة الغربية با�سم امل�ؤ�س�سات املعنية بتمويل الأن�شطة
االجتماعية وال�صحية والثقافية والعلمية والتعلمية ،التي
تعترب �شريحة مهمة يف دور املجتمع املدين املكمل لدور الدولة.
ال��وق��ف ل��غ��ة :احل��ب�����س ،ي��ق��ال :وق��ف ف�لان داره ع��ل��ى ك���ذا� ،أي
حب�سها� .أم���ا ���ش��رع��ا ،فيعرفه ال�شيخ حم��م��د �أب���و زه���رة «ب���أن��ه
قطع الت�صرف يف رقبة العني التي يدوم االنتفاع بها ،و�صرف
املنفعة» ،وع��ن��د احل��دي��ث ع��ن م�شروعية ال��وق��ف يف احل�ضارة
الإ���س�لام��ي��ة ،ف���إن��ه��ا ت��ع��ود �إىل ع��دة �أ���س��ب��اب؛ م��ن �أه��م��ه��ا :فكرة
ال�صدقة اجل��اري��ة من حيث الأج��ر العظيم عند اهلل �سبحانه
وت��ع��اىل� ،إن��ه��ا ���ص��دق��ات حم��رم��ة ال���رق���اب ،خم�����ص��وم��ة امل��ن��اف��ع،
م�صروفة يف وجوه امل�صالح العامة.
وع��ن��د احل���دي���ث ع���ن �أرك�����ان ال���وق���ف ،ف���إن��ه��ا �أرب���ع���ة :ال���واق���ف،
وامل��وق��وف ،وامل��وق��وف عليه ،وال�صيغة� .أم���ا الأول فهو ال��ذي
ين�شئ الوقف ،وله عدة �شروط بحيث يكون �أه ً
ال للتربع ،بالغا،
عقال ،حرا وغري حمجور عليه ل�سفه� ،أو غفلة� ،أو دين� .أما عن
ملكية الوقف ،فقد اتفق العلماء على �أن الوقف ال يكون �إال
يف عني مملوكة ل�صاحبها ملكا تاما� .أما الثاين ،فهو املوقوف
�إذ �أجمع العلماء على �أن الوقف يكون على وج��ه الت�أييد �أي
طول الأبد ،وخلفه بع�ضهم ب�أن يجوز �أن يكون م�ؤقتا .والثالث،
املوقوف عليه� ،إذ �إم��ا �أن يكون �إن�سانا واح��دا �أو متعددا ،و�إما
�أن يكون م�ؤ�س�سة اجتماعية �أو ثقافية �أو �صحية �أو تعليمية،
و�إم��ا �أن يكون مكانا مقد�سا� ،أو حيوانا �أو غري ذل��ك .و�أخ�يرا
ال�صيغة ولها �ألفاظ متعددة ،وكما تكون �صريحة ،تكون كناية،
فال�صريحة ك�أن يقول الواقف :حب�ست �أر�ضي للفقراء.
وبالنظر يف اجتهادات الفقهاء اخلا�صة ب�أحكام الوقف وم�سائله

وت��ف��ري��ع��ات��ه ،ف���إن��ه��ا يف ج��م��ل��ت��ه��ا ،ع���ب���ارة ع���ن ت��رج��م��ة مل��ف��ه��وم
«ال�سيا�سة املدنية» مب�ضمونها ال��ذي يعني التدبر يف �ش�ؤون
املعا�ش على قاعدة جلب امل�صالح ودرء املفا�سد ،وحتقيق قيم
الت�ضامن االجتماعي؛ ففقه الأوقاف مبني على ثالثة �أ�س�س
كربى ،وهذه الأ�س�س وفرت نوعا من احلماية ال�شرعية لنظام
ال��وق��ف وم���ؤ���س�����س��ات��ه ���ض��د اح��ت��م��االت ا���س��ت��ي�لاء �سلطة ال��دول��ة
عليه ،وجعلت ح��دوث مثل ه��ذا اال�ستيالء �أم��را غري �شرعي،
�إذ مل يكن هناك ما مينع �سلطات اجلور من ارتكابه يف الواقع
العملي ،وه��ذه الأ�س�س ه��ي :اح�ترام �إرادة ال��واق��ف ،واملق�صود
هنا ما يقوم بالتعبري عنها يف وثيقة الوقف مب�صطلح عام هو
«�شروط الواقف» من حيث كيفية �إدارة الوقف ،وتق�سيمه.
و�أ�ضفى الفقهاء على تلك ال�شروط �صفة «القدا�سة» م��ا مل
ُت���� ِّرم ح�ل�اال� ،أو ُ
حت���ل ح���رام���ا ،وج��ع��ل��وا ل��ه��ا ح��رم��ة ال يجوز
انتهاكها �-إال يف ح���االت ا�ستثنائية -وذل���ك ب����أن رف��ع��وه��ا �إىل
منزلة الن�صو�ص ال�شرعية من حيث لزومها ،ووج��وب العمل
بها ،فقالوا �إن «�شرط الواقف كن�ص ال�شارع» واعترب الفقهاء
والق�ضاة وثيقة الوقف (احلجة) د�ستورا يجب الرجوع �إليه يف
كل �صغرية وكبرية.
وعند احلديث عن الرعاية ال�صحية ،ف�إنه يف فجر الإ�سالم
وب��داي��ة دع���وة حم��م��د -ع��ل��ي��ه ال�����ص�لاة وال�����س�لام -ح��دث �شيء
غاية يف الأهمية بالن�سبة للطب ،ذلك �أن الر�سول �أوىل �صناعة
الطب والأط��ب��اء �أول��وي��ة ذات بعد عملي� ،إذ ك��ان ي�سيطر على
الفكر العربي قبل الإ���س�لام �شيء يجيء م��رك��زه بعد اهتمام
العرب ب�أمورهم املعي�شية :ذلك ال�شيء هو اللغة ،فلما دخلوا
الإ���س�لام ���ص��ار دينهم اجل��دي��د �أول م�شاغلهم الفكرية ،ومن
ه��ذا الطريق قومت امل��ع��ارف الطبية على �أ�س�س من فرائ�ض
و�سنن ال�شريعة الإ�سالمية؛ ف�أ�صاب الأطباء مركزا حمرتما
يتقدمون به على غريهم ممن ميار�سون ال�صنعة بالعرافة �أو
الكهانة �أو ال�شعوذة ،و�صارت و�صاياهم ال�صحية التي �أيدها
الر�سول ُ�سن ًنا يعملون بها ب�إميان وعقيدة.
البيمار�ستانات الأ�صل يف هذه الأنواع من الأبنية ،بنا�ؤها على
ق��اع��دة :كل ما دع��ت احلاجة وال�����ض��رورة �إليه من البناء فهو
واجب ،فقد �سن الر�سول الكرمي �إن�شاء مقار للعالج والتطبب،

فقرر بعد رج��وع��ه م��ن غ��زوة اخل��ن��دق و�ضع خيمة يف امل�سجد
للتداوي ،وت�أ�سى احلكام �أهل الرب واخلري بهذه ال�سنة ،و�سعوا
�إىل �إن�شاء «البيمار�ستانات» التي توفر ال��ع�لاج لأه��ل املدينة
وال��ق��ادم�ين �إل��ي��ه��ا ،وا���س��ت��م��رت البيمار�ستانات ح��ت��ى اخل�لاف��ة
العبا�سية.
�أم��ا البيمار�ستان الع�ضدي ،فتم بنا�ؤه على يد ع�ضد الدولة
البويهي 368هـ ،وكان يقع يف اجلانب الغربي من بغداد� ،أ�سهم
ب��ال��ع��دي��د م��ن اخل���دم���ات م��ن ح��ي��ث ع���دد الأط���ب���اء واخل��دم��ات
ال�����ص��ح��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��م��ر���ض��ى� .أم���ا ال��ب��ي��م��ار���س��ت��ان امل��ن�����ص��وري،
فعرفته م�صر منذ فرتة مبكرة يف تاريخها الإ�سالمي ،و�أقدم
ه��ذه البيمار�ستانات ك��ان بالف�سطاط ب��زق��اق ال��ق��ن��ادي��ل ،وال
يعرف من �أن�ش�أه وال كيف انتهى �أمره ،وكان �أعظم بيمار�ستان
قالوان مفخرة احل�ضارة الإ�سالمية يف م�صر ،ظل مثار ده�شة
و�إع��ج��اب الرحالة وامل���ؤرخ�ين لفرتة طويلة بفخامة من�ش�آته
ودقة نظامه وح�سن انتظام العمل به ،بل وب�إجنازاته العلمية
كمدر�سة طبية متميزة؛ فقد عمل به الأطباء ،و�أ�شهرهم ابن
النفي�س.
وكان هناك تنظيم كبري يف عملية ف�صل الأق�سام عن بع�ضها
البع�ض ،وف�صل �أق�����س��ام ال��رج��ال ع��ن ال��ن�����س��اء ،وم���اذا ينبغي
�أن ي��ح��ت��وي يف ك��ل ق�����س��م ،وك��ي��ف ه��ي �آل��ي��ة تق�سيم خ��ط��ورة
الأم���را����ض ،ك��ذل��ك ق��ام��وا ب���إن�����ش��اء البيمار�ستانات املتنقلة،
وه��ذا ين�شط يف ظ��روف حت��دده��ا احل��اج��ة ،وي��رى فريق من
املعنيني �أن امل�سلمني لهم الف�ضل يف ابتكار ه��ذا ال��ن��وع من
البيمار�ستانات.
� ...إ َّن الوقاية ال�صحية ومراعاة ذلك يف املدن وتخطيطها،
بلغتْ ذروة ن�ضجها يف ر�ؤي��ة علماء امل�سلمني ،وميكن القول
�إ َّنه كان للم�سلمني الدور الأكرب يف تطور م�ستوى الطب؛ �إذ
كان لهم الدور الرئي�سي يف �إن�شاء هذه القاعدة املتينة للطب،
وهو ما ظهر جليا على عدد من الأطباء امل�سلمني العظماء
كابن �سينا ،وجابر بن حيان ،و�أبو بكر الرازي ،وابن البيطار
الأندل�سي...وغريهم� ،إذ ما زالت كتبهم ُتد َّر�س �إىل الآن يف
�أ�شهر جامعات العامل ،وتعترب املرجع الأ�سا�سي لهذا العلم.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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كيف نصل للنهضة والتقدم من خالل الفكر
العربي؟

قي�س اجله�ضمي

التاريخي هو من �أهم الأ�سباب يف التطور احل�ضاري واحلراك النه�ضوي يف وقتنا املعا�صر ..ويتناول الكاتب عبدالرزاق عيد يف مقاله «�أ�سئلة الوعي والنهو�ض والتاريخ يف الفكر
الوعي
�إ َّن
َ
َّ
العربي املعا�صر» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،الأ�سباب التي دفعت بالعامل العربي للت�أخر عن غريهم ،وعدم قدرتهم على الو�صول مل�صاف ال�شعوب املتطورة «ال�شعوب الغربية» ،وتعاملهم
مع التاريخ مبا مينحهم وعيا ي�ساعدهم على ذلك .ومن هذه الأ�سباب ،يذكر الكاتب �أن املفكر العربي عبداهلل العروي جعل �أزمة الفكر العربي التاريخي يف عدم قدرته على ا�ستيعاب
العقل احلديث مبا يطرحه من عقالنية ومو�ضوعية؛ لذلك كان وعي العرب بالتاريخ هو عبارة عن دخول امل�ستقبل بداللة املا�ضي ،وك�أنها حماولة للتقدم للوراء ،وتك ُمن هذه الإ�شكالية
يف �إخفاق القاعدة االجتماعية العربية يف تقبل وا�ستيعاب الدعوة الليربالية «احلداثة» يف املقام الأول ،ويرى يا�سني احلافظ �أن هذه الإ�شكالية قامت على �إخفاق القومية الدميقراطية
ويذكر العروي �أ َّن امل���ؤرخ املعا�صر «ال يف�سر الوقائع بح�سب
منطق امل�شاركني فيها ،بل ح�سب منطق مل يعوه هم ويعيه هو
اليوم»؛ لذلك وجب التفريق بني منطق امل�ؤرخ ومنطقية وقوع
وارتباط الأحداث والوقائع ،ويرى �أي�ضا �أن املعيار يف الكتابة
التاريخية هو بالرجوع �إىل النموذج والعن�صر احلا�سم وهو
ال�سرية النبوية وبقدر االقرتاب واالبتعاد منها تكون طريقة
ال��ك��ت��اب��ة ،وك��ذل��ك ح�����س��ن ح��ن��ف��ي يتبنى ه���ذا امل��ع��ي��ار ويجعله
الفاعلية الوحيدة يف التاريخ .وم��ن هنا ،تغيب عن العروي
نقطتان ُمهمتان :الأوىل �أن امل�ؤرخ القدمي �أي�ضا كان ي�ستخدم
ال��رواي��ات دون �أي حكم عليها وال ان��ت��ق��اد ،وق��د دخلت �أي�ضا
الكثري منها يف علوم الدين وتف�سري ال��ق��ر�آن .والأخ��رى �أنه
مل يطرح م�س�ألة كيفية التعامل مع هذه الروايات وتواترها
و�شروطها وعلم اجلرح والتعديل...وغريها؛ مما يجعل هذه
احليادية ال ميكن االطمئنان لها مو�ضوع ًّيا يف هذه الكتابة
التاريخية .وي��رى عبدالرزاق عيد �أن احليادية هذه ت�س َّللت
للكتابة ال��ت��اري��خ��ي��ة م��ن امل��ذه��ب اجل�ب�ري ال���ذي ي��ق��ول بعدم
تدخل الإن�سان يف الأحداث ،و�إمنا هي ق�ضاء اهلل وقدره ،لكن
ال ميكن �أن نتجاهل �أي�ضا مو�ضوعية امل�ؤرخني؛ فهي قائمة
على الوحدة الباطنية لديهم التي ن�ش�أت من خ�لال تفاعل
العلوم والتيارات الفقهية والكالمية بداخلهم؛ لأن امل�ؤرخني
قدميا ا َّت�سموا باملو�سوعية ،كما يرى عبدالرزاق «�أن املنطق
الداخلي للت�أليف لي�س انعكا�س امل�آالت التاريخية على امل�ؤلف
وح�سب ،بل وت�سرب الر�ؤية اجلربية بو�صفها العلة الوحيدة
لت�سل�سل االحداث وتعاقبها ح�سب امل�شيئة الربانية».
وي�صنف زريق يف كتابه «نحن والتاريخ» الأبحاث التاريخية
يف ال��وط��ن العربي �إىل �أرب��ع��ة اجت��اه��ات؛ االجت��اه التقليدي:
وفيه يكون التاريخ تاريخ الإن�سان وحتليل الأحداث ونقدها
راج��ع��ا ل�ل�أم��ر الإل��ه��ي ،واالجت���اه القومي :ال��ذي يعظم فيها
الكاتب ما�ضي جماعة معينة و ُيبعدها عن مناهج النقد بينما
ميار�سه على ما�ضي اجلماعات الأخرى� .أما االجتاه املارك�سي
واالجت������اه ال��و���ض��ع��ي :ف��ي�رى ال��ك��ات��ب �أن��ه��م��ا مُ��ت��م��اث�لان يف
الأ�سلوب والطرائق ،غري �أن املارك�سية �أقل �شمولية الكتفائها
ب��ع��ل��ة واح�����دة يف ���س�ير ال���ت���اري���خ ،وه���ي ال��ع��ل��ة امل���ادي���ة ،بينما
الو�ضعية ت�شمل العوامل الروحية والفردية واالجتماعية
وال�سيا�سية� ...إلخ.

وي�سوق العروي تعقيبا على كتاب زريق «نحن والتاريخ» ،يذكر
ُ
فيه �أ َّن هناك عن�صرا مف�صليا يجب على العرب امتالكه ،وهو
ال ُبعد الكوين للوعي التاريخي؛ �إذ يلخ�ص الكاتب خ�صائ�ص
ه��ذا الوعي يف �إيجابية احل��دث؛ بحيث �أن املا�ضي يف�سر ما
يحدث يف احلا�ضر ،و�أي�ضا �أن �أ�صحاب الوقائع م�س�ؤولون
عنها ،وميكن احلكم عليهم �أي �أن��ه��م خ��ارج نطاق اجلربية،
و�أن التاريخ يتغري ب�صورة م�ستمرة ولي�س وحدة ثابتة.
وي���ذ ُك���ر ال��ك��ات��ب �أن ال���وع���ي ال��ت��اري��خ��ي ي��ت��ج��اور م���ع ال��وع��ي
الليربايل للع�صر احلديث وال��وع��ي الكوين �أي�ضا بالرجوع
�إىل م�صفوفة يا�سني احلافظ؛ �إذ �إ َّن النظام الر�أ�سمايل العاملي
جعل من الأم��ة العربية �أم��ة مفوتة ،وفر�ض عليها لدخول
الوعي التاريخي ب�أن حت�صل على �إدراك جدل اخلا�ص املحلي
«التقليد» م��ع ال��ع��ام «احل��داث��ة �أو ال��ل��ي�برال��ي��ة» ،فنحن الآن
نعي�ش يف مكان واحد مبا فر�ضته علينا التقنية والعوملة� .أما
زمنيا فنحن نعي�ش يف املا�ضي يف «برزخ الفوات»؛ لذا فالوعي
التاريخي ه��و وع��ي بهذا ال��ف��وات والبحث يف �أ�سبابه لإنتاج
وع��ي ق��ادر على العي�ش يف الواقع املعا�صر والزمن املعا�صر؛
�إذ �إن الأمم الع�صرية هي التي يتطابق فيها الوعي الكوين
والوعي القومي.
�إ َّن ظ��ه��ور ال��ث��ق��اف��ة ال��وط��ن��ي��ة ي��ع��زو ل��ل��ت�����ش��اب��ك ب�ي�ن ال��وع��ي
املحلي والثقافة الغربية الليربالية «احلداثة» ،وجتلت هذه
الليربالية يف الفكر العربي ب�صيغتني؛ الأوىل :كونها �سبيال
للم�صاحلة بني الدين والواقع املعا�صر� ،أما ال�صيغة الثانية:
ف��ظ��ه��رت يف �سبيل الأم��ث��ول��ة ال��ت��ي ت��رى �أن ال��واق��ع املعا�صر
هو ال��ذي ي�صنع التاريخ ،وك��ان الليرباليون العرب الأوائ��ل
يتطلعون من خاللها للخروج من حالة االنحطاط ،بينما
يرى العروي �أن ه�ؤالء الليرباليني �أخذوا الليربالية ك�شعار
ومل يتجاوزوه للمفاهيم الفل�سفية مبا تخدم ال��واق��ع� .إذن،
فالليربالية -وفق منظومة العروي -هي «جت�سيد مو�ضوعي
عقالين مل�ستوى التطور التاريخي الذي حققه املجتمع»� .أما
يا�سني احلافظ ،فريى �أن الليربالية «�أنتجت وعيا تاريخيا
ك��ون��ي��ا م��ط��اب��ق��ا ب��ح��اج��ات امل��ج��ت��م��ع ال���ع���رب���ي» ،وق���د ح�����ض��رت
ال��ل��ي�برال��ي��ة يف ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي يف م�����س��ت��وي��ات ث�لاث��ة :ال��وع��ي
احل��دي��ث ،وال��وع��ي ال��ك��وين ،وال��وع��ي التاريخي ،و�إن �أك�ثر ما
م�� َّي��ز ال��ل��ي�برال��ي��ون ال��ع��رب ه��و ال���دف���اع ع��ن ح��ري��ة اخل�����ص��وم

وت�أ�صيل احلرية يف املجتمع والتاريخ الإ�سالميني.
وتناول الكاتب رئيف خوري يف كتابه «معامل الوعي القومي»
حتليال للخطاب امل��وج��ود يف ك��ت��اب زري���ق «ال��وع��ي ال��ق��وم��ي»،
وقال �إنه تظهر يف هذا اخلطاب القومي الكثري من امل�شاعر
والأه���واء الداخلية ،و�إن ه��ذا اخل��ط��اب ُي�شري دائ�� ًم��ا للداخل
واجل��واه��ر الثابتة ك�سيادة اجلن�س العربي مثال ،كما يرى
�أن���ه ق��ائ��م ع��ل��ى �أح��ك��ام القيمة ال �أح��ك��ام ال���واق���ع .وم���ن ه��ذا،
ات��خ��ذ خ���وري يف حتليله للوعي ال��ق��وم��ي على �أن���ه ن��ت��اج فعل
الواقع ،ويتك�شف لدى حتليله للوعي القومي على �أنه قائم
على �إع�ل�اء ال��داخ��ل واجل��وه��ر وال ع�لاق��ة ل��ه بالعقالنية �أو
املو�ضوعية ،ويذكر �أن ن�شوء فكر النه�ضة يف الثقافة الوطنية
كان نتيجة ا�صطدام الداخل املحلي يف الكوين ب�سبب التو�سع
اال�ستعماري؛ فقد كان ي�شغل خوري القيم العقلية يف الفكر
ال��ن��ه�����ض��وي ال��غ��رب��ي ،وك��ي��ف��ي��ة ا�ستيعابها يف ال��داخ��ل املحلي
ل�صناعة الوعي املطابق ،ومن خالل الوعي املطابق ن�ستطيع
الو�صول للتقدم والنه�ضة.
وقد ظهرتْ يف ت�سعينيات القرن املا�ضي مرحلة بد�أ االنتقال
فيها من دع��وة رف�ض الأن��ا للآخر �إىل �إدان��ة الآخ��ر ب�أنه هو
م��ن يرف�ض الأن���ا ،وق��د َوج��د يف العديد م��ن الأع��م��ال املهمة
للمفكرين ال��ع��رب ا�ستنكار على الآخ���ر الغربي ب��ع��دم فهمه
ال���ظ���امل ل�ل��أن���ا «ال���ع���رب���ي امل�����س��ل��م» ،وه����ي ا���س��ت��م��راري��ة ل���روح
النقد لال�ست�شراق ،ويطرح عبدالرزاق عيد يف نهاية املقال
����س���� ًؤال�« :أل��ي�����س االن��ك��ب��اب ع��ل��ى امل��ا���ض��ي ب��و���ص��ف��ه الإ���ش��ك��ال��ي��ة
امل��رك��زي��ة امل��ط��روح��ة على م�ستقبل ال��ع��رب �شكل م��ن �أ�شكال
الر�ضا بق�سمة الغرب ،وهي �أن ي�ستحوذ الغرب على التاريخ
ويرتك لنا نحن العرب امل�سلمني البحث يف مطاوي الرتاث،
وبو�صف هذه اخل�صو�صية طبيعة ثابتة جوهرانية؟» ،و�أرى
�أن��ه لكي تنمو احلركة النه�ضوية يف الفكر العربي املعا�صر
نحو املعا�صرة والتقدم ينبغي الرتكيز على القيم العلمية
والفكرية امل�شرتكة بني ال��داخ��ل القومي املحلي يف التاريخ
اخلا�ص وبني اخلارج الكوين الإن�ساين العام ل�صنع منظومة
ت�ستطيع امل�ضي يف قيم احلداثة ،وامل�شاركة بفاعلية يف النظام
العاملي مع بقاء هوية الداخل.
qabuazan@gmail.com
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واقع التحوالت الفكرية
عاطفة امل�سكرية
واختالف الفرتات الزمنية بينها .ووجدت هذه احلركات �صدًى لها عندما بد�أت باالنت�شار بني بع�ض
تعدَّدت احلركات الفكرية يف اجلانب ال�سيا�سي والثقايف والديني بتعدُّ د ال ُع ُ�صور
ِ
الفئات ،بينما رف�ضتها فئات �أخرى كحال �أي فكرة �أو حدث دخيل على املجتمع يف بدايته ،والذي غال ًبا ما يتم ُمابهته بالرف�ض خوفا من املجهول �أو التغيري .واليوم ،جند �أ َّن احلال ال
تختلف كثريا �إذا ما جِ ئنا نقارنها بال�سابق ؛ فال تزال معظم احلركات الفكرية الدخيلة على املجتمعات -يف �أي جانب -تواجه �شي ًئا من ِّ
ال�شك والرف�ض ،ويتم �إل�صاق ال ُّتهم مبن يحملها
مب َعاداة الفكرة التي بُني عليها الو�ضع احلايل .وحقيقة ،ينقلنا هذا الأمر � ً
أي�ضا �إىل �شيء من الواقع املتج ِّلي عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،التي �أظهرت �أفكا ًرا مل يكن البع�ض يعتقد
ُ
َّ
ينم عن
�أ َّن �أ�شخا�صا يعي�شون بينهم يحملونها .ف�أ�صبحتْ بع�ض احلركات الفكرية �أكرث ظهورا -كالن�سوية ،والعلمانية� ،أو الإحلاد مثال� -إذ يتلقى بع�ض حاملي هذه الأفكار هجو ًما ُّ
رف�ضهم لها .ومن اجلدير بالذكر يف هذا ال�سياق عدة �أمثلة -بغ�ض النظر ع َّما �إذا كنا نتفق معها �أم نرف�ضها� -أب�سطها هو ظهور بع�ض «الن�سويات الالتي يظهرن اتفاقهن مع بع�ض
الأفكار املتفق عليها يف احلركة الن�سوية �أو جميعها» .إ� َّن ظهور هذه ال�شريحة يف جمتمعاتنا واقع ال ُيكن �إنكاره ،وتقره مناذج عديدة يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ومع ذلك تتم
مُهاجمتهن ،واعتبارهن فئة �ضالة من قبل بع�ض الفئات يف املجتمع ،ومن اجلن�سني معا.

�إذا ما جِ ئنا ُنحاول َفهْم �أ�سباب رف�ض هذه الفكرة �أو هذه
احلركات الفكرية ب�شكل عام ،جند �أ َّن اعتناقها مبا َو َرد فيها
من �أفكار �سي َت َعار�ض مع بع�ض املبادئ الدينية .ول�ستُ هنا
يف موقع تقييم َمدَى �صحة هذه الفكرة من عدمها� ،إال �أ َّنه
يجدر بنا تو ُّقع ُظ��هُ��ور حركات فكرية كثرية ،ويف خمتلف
اجلوانب ،يف ظل الزخم املعلوماتي الهائل ،بجانب التغيري
ال�����س��ري��ع ،وب���روز العنا�صر املثبتة للعوملة ،وال��ت��ي ب�� َد ْو ِره��ا
ت���ؤدي ل�سهولة تبادل الأف��ك��ار ون�شرها دون متحي�صها من
ق��ب��ل ال��ف��رد �أو خ�صها بثقافة �أو �شعب �أو دي��ان��ة حم��ددة؛
حيث ي�ستوعب بع�ض الأفراد هذه الأفكار ويعتنقونها دون
م��راع��اة ا�صطدامها بالأ�س�س التي ن�ش�أوا عليها؛ فتحدُث
ا�صطدامات داخلية بني فئات املجتمع نف�سه ما بني م�ؤيد
ُ
ينطبق على كافة التغريات؛ من �ضمنها:
ومعار�ض .وهذا
احلركات الفكرية.
فلن�أخذ التنوير كنموذج حلركة فل�سفية اجتماعية ،قبل
�إق���ن���اع الأ���ش��خ��ا���ص ب��ه��ذه ال��ف��ك��رة ،ال ب��د م��ن الإق�����رار ب���أن��ه
ال ي�����ش�ترط �أن ي��ك��ون خ�����ص��م��ا ل��ل��دي��ن ،وامل���رون���ة ال��ف��ك��ري��ة
م��ط��ل ٌ��ب مُ��ه��م يف �سبيل ت��ق��ب��ل ه���ذه ال��ف��ك��رة ،وه���ذا م��ا �أراد
ال�سو�سيولوجي املغربي عثمان �أ�شقر برهنته ،يف مقال له
جاء بعنوان «التنوير والدين»؛ املن�شور يف جملة التفاهم،
ف��ب��ع�����ض مم��ا ج���يء ب��ال��ف��ك��ر ال��ت��ن��وي��ري ال ُي��ع��د ت��ع��دي��ا على
الذات الإلهية� ،أو معاداة للأديان بذاتها ،و�إمنا هي م�س�ألة
�إعادة النظر حول وجود رجال الدين ،خا�صة �إذا ما تلب�سوا
بطريقة �أو ب�أخرى دور الو�سيط بني العبد وربه! وال ُيكننا
َن ْفي تطبيق هذا الأمر حرف ًّيا يف بع�ض الديانات ال�سماوية،
يف �أمور تتعلق بالتوبة مثال.

�إ َّن طرح هذه الفكرة ،وما �شابهها من �أفكار مُتعلقة بالدين،
ي��ج��ي��ز -ب��غ�ير ح���ق -للبع�ض �أن ي��ك��ي��ل االت��ه��ام��ات بالكفر
والإحل���اد �أحيانا دون �أدن��ى حماولة لفهم الفكرة!! مع �أ َّن
هناك فارقا بني ال�شكاك والربوبي وامللحد .ب�شكل خمت�صر،
فالأول يطرح ت�سا�ؤالت قد تكون بينه وبني نف�سه مع �إدراكه
�أن��ه ال ي��زال يف مُنت�صف الطريق �أ ًّي��ا كان هذا الطريق� .أما
ال��ث��اين ،فهو ُي���ؤم��ن ب��وج��ود خ��ال��ق ل��ه��ذا ال��ك��ون ،ع��دا �أن��ه ال
يُح ِّبذ االنتماء لأي دي��ن؛ كونه ال يتقبل فكرة الأدي��ان من
الأ�سا�س .و�أخريا امللحد هو الذي ال ُي�ؤمن بوجود خالق لهذا
ال��ك��ون لأ���س��ب��اب ك��ث�يرة؛ منها :نق�صان الأدل���ة التجريبية.
وعلى الرغم من ذلك ،ال يوجد َم ْرجِ ع �أو مدر�سة فل�سفية يف
الإحلاد يتفق عليها كل امللحدين� .إ َّن التنوير وما يرتبط به
من حركات فكرية ومفاهيم كلها َت َتطلب درا�سة كيفية ت�شكل
كل منها ابتدا ًء من الظروف التي �أ�سهمت يف ت�شكيلها ،ويف
�أي ع�صر من الع�صور حتديدا .ففي �إبان الثورة الفرن�سية
م��ث�لا ،وحت���دي���دا ب��ع��د ال����دور ال��رئ��ي�����س ال����ذي ك��ان��ت تلعبه
الكني�سة قبل تلك الفرتة� ،أ�صبحت فئات كثرية متي ُل نحو
�ألوهية العقل واملنطق ،وامل�ستخلَ�ص من ذل��ك -بعيدا عن
التعقيدات� -أ َّن التطرف �أ ًّيا كان �شكله يُو ِّلد االنفجار؛ حيث
�إ َّن الثورة الفرن�سية مل يكن ُم َّططا لها بتلك الدقة ،بل
حدثت وعك�ست التناق�ضات التي كانت يف املجتمع الفرن�سي
�آنذاك .بجانب هذه الأحداث �أي�ضا ،تلك ال�شخ�صيات التي
حتدَّثت عن التنوير ،وم��ا ارتبط به من مفاهيم �-أمثال:
فولتري ونيوتن -حيث �إ َّن الأخ�ير مل يكن فيزيائ ًّيا فقط،
بل كانت لديه اهتمامات الهوتية � ً
أي�ضا .فقد كانت هناك
تن�ص وت� ُ
ؤمن ب�ضرورة عدم فر�ض
توجهات من قبل ه�ؤالء ُّ

الدين لكونه م�س�ألة قلبية بحتة ومرتبطة ب�ضمري الفرد
وع�لاق��ت��ه ب���اهلل دون و���ص��اي��ا وت��وج��ي��ه��ات م��ن ط���رف ث��ال��ث.
وعِ و ًَ�ضا عن االن�شغال بامل�سائل الدينية املرتبطة بالأفراد،
من الأجدر االن�شغال مب�س�ألة ف�صل ال�سيا�سي واملدين ع َّما
هو ديني .ويف مرحلة من املراحل ،هاجم فولتري الإ�سالم
ون��ب��ي الإ���س�لام م�� ًع��ا ،ع��ل��ى �أن��ه��م��ا من���اذج ل��ل��ت��ط��رف ،وب�سبب
تداخل الأدي���ان ال�سماوية ،ووج��ود عنا�صر م�شرتكة فيما
م�ست هذه الإ�ساءة امل�سيحية ب�شكل ما .ولكن الح ًقا
بينهمَّ ،
وبعدما قر�أ فولتري عن الإ�سالم ب�شكل مُع َّمق� -أ�شار �إليهاعلى �أ َّنها الديانة الأقرب للفطرة الب�شرية ،ومن جانب �آخر
للتع�صب
زادتْ �إ���س��اءات��ه للم�سيحية على �أن��ه��ا دي��ان��ة تدعو
ُّ
والتطرف �أك�ثر من �أي �شيء �آخ��ر ،ورمب��ا ت��ط�� َّورتْ قراءاته
بعد ذل���ك� ،إم���ا لتتغري ه��ذه ال��ف��ك��رة �أو لتظل كما ه��ي� ،إال
�أ َّنه ظل يُعرف عن فولتري �أنه كان ُم�ؤم ًنا ب�أ َّن اهلل الرحيم
العادل؛ مما يعني �إنكاره لفكرة �أنْ متتلك جمموعة مُعينة
احلقيقة دون الفئات الأخ��رى التي �سوف يُ�صبح م�صريها
العذاب الأبدي ..فهي ال تتنا�سب مع ال�صفات الألوهية.
هذه بع�ض الدالالت املرتبطة مبفهوم التنوير من اجلانب
الديني؛ حيث �إ َّن بع�ضها ي َُحادث العقل واملنطق؛ فعندما
يجد ا�ستجابة م��ن قبل �أف���راد ُل�� ِّق��ن��وا ال��دي��ن ومل يفهموه
فه ًما جيدًا ،فمن العدل بدال من �إحالة التهم لهم ،البحث
ع��ن ردود تخاطب املنطق وال��ع��ق��ل ملجابهة م��ا «يعتقدون»
�أ َّنه �أفكار ُت َعارِ�ض املبادئ الدينية .وال بد �أن ُي�ؤخذ يف عني
االعتبار �أ َّن االعتقادات قد ُت�صيب وتخطئ يف كل الأحوال؛
لذلك يُعدُّ االجتهاد مطلبا يف هذا الأمر.
Attifa.nasser@gmail.com
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