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تصورات الحرب العادلة عند الفالسفة العرب
�أ�سعد احلرا�صي
(ال يخفى على �أنّ املهتمني بالفكر الفل�سفي  -من حيث م�ساره  -الحظوا �أنّ مو�ضوع «احلرب العادلة» �صار من املوا�ضيع الأثرية لدى بع�ض املفكرين ال�سيا�سيني املعا�صرين)� .ساهمت
احلربان العاملية الأوىل والثانية و�أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب يف زيادة االهتمام مبو�ضوع احلرب العادلة .وقد خرج لنا حممد ال�شيخ مبقالة تناول فيها احلديث عن احلرب العادلة
يف الت�صور التقليدي الفل�سفي العربي حماوال �إي�ضاح ما عانى منه الإ�سهام الفل�سفي كال�سكي العربي من �إغفال ولب�س.

ي��ف��ت��ت��ح ال���ك���ات���ب حم��م��د ال�����ش��ي��خ �أ����س���ت���اذ ال��ف��ل�����س��ف��ة
ال�سيا�سية وفل�سفة ال��دي��ن مقالته ب��احل��دي��ث عن
ال��ت��ه��م��ي�����ش ال�����ذي ع���ان���ى م��ن��ه الإ����س���ه���ام ال��ف��ل�����س��ف��ي
الكال�سيكي العربي يف مو�ضوع (احل��رب العادلة)،
��زدوج��ا م��ن جهتني:
فهو ي��رى �أنّ التهمي�ش ك��ان م ً
اجلهة الأوىل �إغ��ف��ال الكتابات الفل�سفية الغربية
املهتمة بهذا املو�ضوع ه��ذا الإ�سهام دومن��ا الوقوف
�أو حتى االلتفات �إليه .واجلهة الثانية أ�نّه يف حالة
التطرق �إىل احلرب العادلة يف الإ�سالم يكون ذلك
من قبيل الرتكيز على الإ�سهامات املتعلقة بالهوت
احل���رب و�آداب��ه��ا وع���دم ال��ت��ط��رق �إىل م��ا ���س��واه��ا من
�أن����ظ����ار احل������رب ،ال���ت���ي ت���ك���ون مب���ع���زل ع���ن اله���وت
احل���رب .ث�� ّم ينتقل بنا ليبني ال��غ��ر���ض ال���ذي �أن�ش�أ
مقالتة النقدية والتحليلية من �أجله �أال وهو �إظهار
الإ���س��ه��ام ال��ف��ل�����س��ف��ي ال��ع��رب��ي يف م��و���ض��وع (احل���رب
ال��ع��ادل��ة) مبعزل ع��ن �إرث (اجل��ه��اد) واحل��راب��ة من
ج��ه��ت�ين� :أوال امل���دى ال���ذي ���ص��ار ال��ن��ظ��ر يف احل��رب
العادلة مو�ضوعا خم�صو�صا يف الفل�سفة الإ�سالمية
(الفارابي واب��ن ر�شد) على وجه اخل�صو�ص .ثانيا
ا���س��ت�����ش��ك��ال ه���ذا الإ����س���ه���ام ع���ن ط��ري��ق ال��ك�����ش��ف عن
ح���دوده املثالية ال�شديدة و�إط�لاق��ي��ت��ه ال��ت��ي غ ّيبت
واقعية الفعل ال�سيا�سي.
ومب��ا �أنّ احل��رب ظاهرة الزم��ت الأجنا�س الب�شرية
يف خمتلف الع�صور جند �أنها حا�ضرة يف خطابات
ال���ف�ل�ا����س���ف���ة ال���ت���ي ت���ت���ب���اي���ن م����ن زم�����ن �إىل �آخ�����ر،
في�ستعر�ض حممد ال�شيخ ك��ات��ب امل��ق��ال��ة خطابني
�أحدهما للفيل�سوف الفرن�سي �إميل امللقب (�آالن)
وخ���ط���اب ال��ف��ي��ل�����س��وف الأم���ري���ك���ي ف��ال��ت��زر ليظهر
التباين بني اخلطابني؛ ففي خطاب (�آالن) جنده
يرى �أن الإن�سان يتحول يف احلرب �إىل (قرد م�سلح)
ب�����س��ب��ب ن��زع��ت��ه ال��رادي��ك��ال��ي��ة وع��دائ��ي��ت��ه امل��ت���أ���ص��ل��ة
ل��ل�����س��ل��ط��ة (امل���واط���ن ���ض��د ال�����س��ل��ط��ة) ب��ي��ن��م��ا ي��ذه��ب
فالتيزر �إىل ���ض��رورة توجيه الأ�سئلة التالية عند
تناول �أية حرب :من يقود احلرب؟ و�أية حرب؟ وما
الو�سائل التي يتبناها؟ وهل هذه الو�سائل تتما�شى
م��ع ال��غ��اي��ات؟ �أم �أ ّن��ه��ا م�����ش��روع��ة بقطع ال��ن��ظ��ر عن
الغايات .ولعل التباين يظهر بجالء يف العبارتني.

ي�شرع بعدها الكاتب يف ال��ق��ول ب����أنّ النظر يف �أم��ر
احلرب العادلة �ساهم يف �إذكاء ما ين�سب �إىل بع�ض
اجلماعات الإ�سالمية املت�شددة املعا�صرة من �أفعال
�إره���اب���ي���ة م���ن ���ض��م��ن��ه��ا �أح�����داث احل�����ادي ع�����ش��ر من
�سبتمرب .الأمر الذي بدوره ا�ستحث بع�ض الكتاب
لإعمال النظر و�إعادته يف ت�صور الإ�سالم وامل�سلمني
ل��ل��ح��رب وع���دم اق��ت�����ص��اره ع��ل��ى ال��ت�����ص��ور التقليدي
القدمي للحرب (اجل��ه��اد) �أو ما يطلق عليه با�سم
(احل��رب املقد�سة) .ولكن هذا اال�ستحثاث ال يخلو
بح�سب الكاتب من مفارقات منها:
�أنّ ه����ذا ال��ن��ظ��ر م���رك���ز ع��ل��ى ت�����ص��ور الإ���س�لام��ي�ين
املت�شددين للحرب دون �سواهم ،ولذلك فهو نظر
يف م�س�ألة �شرعية احلرب من جهة النظرة الدينية
املح�ضة ال��ت��ي مي��ك��ن �أن نطلق عليها (�أخ�لاق��ي��ات
احل������رب) .وم���ن الأم���ث���ل���ة ع��ل��ى م���ن ن��ح��ا ن��ح��و ه��ذا
النظر هو كل�سي يف كتابه (م�س�ألة احل��رب العادلة
يف اال�سالم) الذي ركز ب��دوره على التقليد العربي
ال��ق��دمي (اجل���ه���اد) دومن����ا ال��ن��ظ��ر يف �أم����ر احل���رب.
كذلك احلال عندما يتم ا�ستح�ضار موقف فيل�سوف
ع���رب���ي ك�لا���س��ي��ك��ي ع���ن احل�����رب (اب�����ن ر����ش���د) ي��ت��م
ا�ستح�ضاره على �أنه فقيه ولي�س بو�سمه فيل�سوفا.
ع��ل��ى ���ض��وء ذل����ك ،ف������إنّ ال��ن��ظ��ر ال��ف��ل�����س��ف��ي ال��ع��رب��ي
ال��ك�لا���س��ي��ك��ي يف احل���رب م��غ��ي��ب م��ع �أنّ ه���ذا النظر
يندرج حتت (الفل�سفة ال�سيا�سية الكال�سيكية) التي
كانت حمط اهتمام الباحثني الذين انق�سموا �إزاءها
�إىل ثالث فئات :منهم من ي�صورها على �أنّها جمرد
ن�سخة باهتة م��ن الفل�سفة ال�سيا�سية الإغريقية،
وعلى النقي�ض من هذا املوقف من ميتدحها ويقوم
ب�إطرائها ب�شدة ،و� ّأما الفئة الثالثة فهي تلك التي
تقوم بنقد تلك الفل�سفة وهي التي ا�سرتعت اهتمام
أي�ضا مل ُ
الكاتب كونها و�سطا بني الفئتني ،وهي � ً
تخل
من اختالف وجهات النظر حول الفل�سفة العربية
الكال�سيكية؛ فتارة جند من يعيب على الفال�سفة
امل�سلمني كونهم ك��ان��وا دائ��م��ا على هام�ش التاريخ
(لقد انتهى الفيل�سوف يف املجتمع الإ�سالمي �إىل
�أن يبني مدينته يف داخ��ل ذات��ه ومل يكن يعنيه �أن
يقدم م�شروعا لبناء املجتمع) وتارة جند منهم من

�أهتم بفل�سفة ابن ر�شد ال�سيا�سية لدرجة (و�صفه
مبفكر احلرب �أو مفكرا حربيا) للتدليل على نزعته
التي �سماها (النزعة الع�سكرية الر�شدية).
وبعد كل ما ذكر �آنفا ،يطرح علينا الكاتب �س�ؤاال:
ه��ل �شكل النظر يف �أم��ر احل��رب ال��ع��ادل��ة مو�ضوعا
م�ستقال ف��ي��م��ا ك��ت��ب اب���ن ر���ش��د ع��ن ال�����س��ي��ا���س��ة عند
حديثه عن احلرب؟ ولكي جنيب على هذا ال�س�ؤال
وج��ب علينا البحث عن مظانه �أي يف ما كتبه ابن
ر���ش��د وم��ا علق عليه يف امل�سائل ال��ت��ي تخ�ص �أم��ور
ال��ت��دري��ب يف احل��رب يف جمهورية �أف�لاط��ون ،حيث
جن��ده يقول يف تعليقه (و�إذا تبني م��ن ه��ذا القول
املق�صود من احل��رب العادلة) فهذه العبارة مثلما
ي�صرح الكاتب ف�إنّها ت�شي ب�أن ابن ر�شد بالفعل نظر
يف �أم��ر احل��رب العادلة باعتبارها مو�ضوعا للنظر
قائما ب��ذات��ه ،ودل��ي��ل ذل��ك �أي���ً��ض��ا م��ا ه��و م��وج��ود يف
تلخي�صه للفقرة الأوىل م��ن (ك��ت��اب اجلمهورية)،
�أثناء حديثه عن طرق الرتبية على الف�ضائل ومنها
ال�شجاعة التي يبني ابن ر�شد �أنّ لها طريقني هما
الإقناع والإكراه ،فيقول يف الطرق الثاين الإكراه :
(�أم��ا الطريق الثاين فهو ال�سبيل الذي ن�سلكه مع
امل��ت��م��ردي��ن والأع����داء وم��ن ال يتحلى مب��ا ي��ج��ب له
من الف�ضائل) ّ
وبي �أنّ هذا الطريق ال ي�ستعمل مع
ً
�أه��ل املدينة الفا�ضلة .ويقول �أي�ضا عبارة تلخ�ص
وتو�ضح ت�صوره للحرب العادلة وه��ي (و�أم��ا �سائر
الأمم غ�ير اخل�ي�رة وال��ت��ي الجت���ري �أف��ع��ال��ه��ا على
املجرى الإن�ساين ،فال �سبيل لت�أديبها �إال هذه� ،أعني
�إك��راه��ه��ا بوا�سطة احل��رب على الأخ���ذ بالف�ضائل)
وم��ع ك��ل ه��ذا تظل هنالك �إ���ش��ك��االت و���ص��ع��وب��ات يف
فهم موقف ابن ر�شد وت�صوره للحرب العادلة.
وخ��امت��ة ال��ق��ول �أن���ه ي�����س��ت��وج��ب �أن ي��ع��اد ال��ن��ظ��ر يف
الت�صور الكال�سيكي العربي للحرب العادلة ملا له
م��ن دور م��ه��م يف ف��ه��م ال��ت�����ص��ورالإ���س�لام��ي للحرب
بعيدا عن الت�صور احلايل املقت�صر على اجلماعات
املت�شددة املح�سوبة على الإ���س�لام وامل�سلمني ،و�أال
تكون احل��رب ال��ع��ادل��ة حم�صورة يف (اجل��ه��اد) دون
�أنظار احلرب.
harrasisqu94@gmail.com

