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ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

المدن األوروبية واالندماج في المجال
ُ
المشترك اإلبراهيمي منطلقا الئتالف األديان السماوية
تنامي الشعبوية في العالم المعاصر..المخاوف والتطلعات
الشعوبية في تاريخ اإلسالم الكالسيكي
المدن الفاضلة في األزمنة الوسيطة
إدارة أزمة التفرق والفتنة في الكتاب والسنة
خطوات اإلصالح نحو مجتمعات معرفية متقدمة
إشكاليةالثنائياتالتاريخية
الحركة اإلسالمية ليست بديال عن األمة..
الفضاءات اإللكترونية ..واألخالقيات الرقمية
أدوار الدولة ُ
المعاصرة ومعايير نجاحها

»

أمَّ ا قبل!...

د .هالل الحجري

من القصائد التي ُيمكن أن ُتوجه لألطفال قصيدة بعنوان
«ال تخبرني ّ
الكفاح غير ُم ْج ٍد» للشاعر اإلنجليزي آرثر
أن
َ
هيو كلوف  ،)1861-Arthur Hugh Clough (1819وهو
شاعر معروف بمعارضته للكنيسة يف منتصف القرن
التاسع عشر يف بريطانيا ،وأعماله الشعرية والنثرية
تعكس ذلك .ويعد النقاد شعره إرهاصًا بالحداثة وكان
إس إليوت .سافر ىلع
له تأثير بالغ ىلع شعراء مثل تي ْ
نطاق واسع يف أمريكا وأوروبا ،وشهد الثورة الفرنسية
يف باريس وكان معجبًا بها .أثناء زيارته إليطاليا أصيب
عاما.
باملالريا وتويف عن عمر يناهز ً 42
أما قصيدته «Say Not the Struggle Naught
 »Availethأو «ال تخبرني ّ
الكفاح غير ُم ْج ٍد» فقد
أن
َ
كتبها سنة  1849ومن ا ُ
رجح أنه استلهمها من وحي
مل ّ
الثورة امليثاقية سنة  1848يف بريطانيا وهي حركة
عنيت بحق التصويت للذكور من الطبقة العاملة
لإلصالح السياسي يف بريطانيا .القصيدة القت رواجًا
كبيرًا وقد أعيد طبعها يف العديد من األنطلوجيات
الشعرية؛ وذلك ألنها تمجد قيمة الكفاح وا ُ
ملحاولة
الجادة والسعي لتحقيق شيء ما .القصيدة تتحدث
عن األمل وعدم اليأس مهما كان الفشل محبطًا أحيانًا.
وكما تقول الكاتبة والروائية البريطانية مارجريت درابل:
«كانت ُمعظم آمالي السياسية يف حياتي ُمحبطة،
ّ
لكن هذه القصيدة تخبرنا أال نفقد اإليمان».

«ال تخبرني ّ
الكفاح غير ُم ْج ٍد»
أن
َ
ّ
تقولن جهادي ذهبا
ال

وجراحاتي َه َبا
وكفاحي ِ
ِب ال َي ْنثني
دوي غال ٌ
َ
وع ّ

وكذا يومي كأمسي قد َخ َبا
ساذ ً
جة
إن َت ُك ْن آما ُلنا ِ

ّ
َ
الخوف دوما َك َذبا
فلعل
قد ُي ّ
غطيها ُد ٌ
خان عاب ٌر
ور ُ
الح ُجبا
فاق الدرب تجلو ُ
ِ
تقتفي آثاَرنا مسرعة

تمأل ْ
امل َ
ص ًرا َو َجبا
يدان َن ْ
كس ًرا
فإذا
املوج بدا ُم ْن ِ
ُ

َّ
ق كبا
ال
تظن املا َء ِم ْن ِ
ض ِي ٍ

سترى األنهاَر من أقصى املدى
َ
الربى
تحمل
الطوفان َيجتاح ُّ

وضيا ُء َ
إن ّ
الف ْج ِر ْ
ضن به
َم ْ
ش ِر ُ
األرض ويف الغيب اختبا
ق
ِ
ّ
الشمس َيجلوها ُّ
الض َحى
فلعل
َ
ُّ
ُّ
َ
ْ
ويَعُم النورُ منها املغ ِربا

hilalalhajri@hotmail.com
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المدن األوروبية
واالندماج في المجال

باسم الكندي

ت�ؤكد نتاليا زادونوف�سكا الباحثة يف مركز التحليل املجايل املتقدّ م بجامعة لندن ،يف مقالها املن�شور مبجلة «التفاهم» ،بعنوان «املدن بح�سبانها مقايي�س
هم اندماجها يف االقت�صاد العاملي عرب تفاعالت هذه املدن مع
لالندماج يف املجال» ،على �ضرورة ا ِ
الع ِتداد بكل �أنظمة التَّمدن والعمران يف �أوروبا و َف ِ
املدن الأخرى.
حيث يهدف هذا املقال �إىل عر�ض نظريات االندماج يف املجال
وارتباطها ب�أنظمة العمران و�أن�ساقه؛ َكون املدن هي الكيانات
الأك�ثر م�لاءم��ة لدرا�سة املفاهيم امل ُ� َت�م�ح�وِرة ح��ول االن��دم��اج،
ذل��ك �أن الفهم اجل�غ��رايف لها -بو�صفه ت��راب�ط��ات ب�ين امل��دن-
ُف�صل عنها ،ويوجد
يُ�ساعدنا على �صياغة ا�ستنتاج دقيق وم َّ
ه�ن��اك م�ف�ه��وم��ان ن�ظ��ري��ان ح��ا��س�م��ان يف درا� �س��ة ق���ض��اي��ا �إع ��ادة
تنظيم املدن هما:
 -1االن ��دم ��اج يف امل �ج ��ال :و ُي � ْق �� َ��ص��د ب ��ه ال �ت �ف��اع��ل واالرت �ب ��اط
ال�شاملني بني مدن رئي�سة ملنطقة ما من جهة واملدن املوجودة
خ ��ارج ت�ل��ك امل�ن�ط�ق��ة م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى وت �ه��دف ال�ب��اح�ث��ة بهذا
التحليل ال��ذي تقوم به هنا �إىل معرفة �شكل الرتابطات بني
هم منطقها الذي يت�ض ّمن طبيعة و�أثر العالقات
الأقاليم و َف ِ
اخلا�صة بها.
 -2نظام التعمري �أو ن�سقه :ويُفهم منه معرفة �أ�شكال التفاعل
ب�ين الأن �� �س��اق ال�ت�ع�م�يري��ة ج�غ��راف� ًي��ا وات���ص��ال�ه��ا ب��االن��دم��اج يف
امل �ج��ال ،وي �ب��دو ه�ن��ا �أن امل�ق��ارب��ة ال�شبكية ال�ت��ي ت�ضع م�س�ألة
التق�سيمات ال�سيا�سية وحدود الدولة يف اخللفية �أ�شد مالءمة
من املقاربة اجليو�-سيا�سية يف درا�سة اندماج امل��دن يف املجال
؛لأن �ه��ا ت�شتمل على ف�ك��رة ت�شكيل �شبكة تن�ضوي حت��ت ن�سق
االن ��دم ��اج اجل��دي��د اجل �ه��وي وال���ش��ام��ل؛ ك��ذل��ك ه ��ذه امل�ق��ارب��ة
ُت�ساعد على عملية البحث االندماجي ل ُيكوِّن �شبكة عالقات
�أكرث تطورا على م�ستوى �أنظمة الت ّمدن بينما ُ
تنظر املقاربة
اجل�ي��و� -سيا�سية واالقت�صادية (فيما يتعلق باجلهوية) �إىل
الرتابطات على امل�ستوى القومي �أو على م�ستوى ال�شركات
الكربى لكنها ال ته ّتم باملدينة باعتبارها وحدة م�ستقلة.
* من ��وذج امل��رك��ز ال�ه��ام����ش وح � ��دوده :وه ��و من ��وذج ��ص� ّن� َف��ه كل
م��ن ج��ون��ار م�ي�ردال و�إمي��ان��وي��ل فالر�شتاين لتق�سيم خمتلف
�أج� ��زاء ال �ع��امل وف �ق �اً ل�ث�لاث��ة م�ف��اه�ي��م ت�صنيفية ه ��ي :امل��رك��ز
و�شبه الهام�ش وال�ه��ام����ش ،ي�ق��وم فيه �شبه الهام�ش بتحييد
ال�ن��زاع��ات ب�ين امل��رك��ز وال�ه��ام����شُ ،
وط� � ِّو َر ه��ذا ال�ن�م��وذج ب�شكله
املعا�صر من قِبل علماء اقت�صاد الالتكاف�ؤ ثم فيما بعد من
َلدُن �أالن رينو يف ميدان اجلغرافيا وهو منوذج يُقدِّم تف�سرياً
لهذا التفاوت كما يُفيد ب��أن الهام�ش م�ستتبع لأن املركز هو
املُهيمِ ن .كما َتتجه املراكز لال�ستئثار مبوارد هوام�شها وتكون
ال�ت��دف�ق��ات ب�ين امل��رك��ز وال�ه��ام����ش غ�ير م�ت��وازي��ة وه ��ذا يجعل
امل��رك��ز ه��و امل�ستفيد م��ن عجز الهام�ش حيث ي�ستحوذ املركز
على العالقات والأن�شطة وامل�صالح على ح�ساب عجز الهام�ش،

ويكن ا�ستعمال ه��ذا النموذج على م�ستوى القرية واملدينة
ُ
وحتى عاملياً ،كذلك ُوجدت هناك بناءات �إطارية فكرية جديدة
كنموذج املثلثات املتداخلة الناجت عن التق�سيم القدمي للمجال
الأوروبي الذي و�ضعه والرت كري�ستالر وهدفه و�ضع ت�صنيف
ملُخ َتلَف أ�ج ��زاء ال�ق��ارة الأوروب �ي��ة حيث ُع �دَّت امل��دن الأوروب�ي��ة
العظمى هي املركز الأوروبي لأنها الأكرث ن�شاطاً وتطوراً تِقنياً
بينما ّ
يت�ضح �أن جزءاً كبريا من مدن �شرق و�سط �أوروبا ُت�ش ِّكل
قطاعاً عري�ضا م��ن هام�ش �أوروب ��ا ورغ��م ه��ذا الت�صنيف ف��إن
الواقع يَظهر �أ�ش ّد تعقيداً مما يقوم عليه هذا النموذج.
كما يوجد من��وذج آ�خ��ر ه��و من��وذج اخل��امت �أو ا َ
حللَقة اقرتحه
ُق�سم امل��دن ال��واق�ع��ة ب�شمال
روج��ي بريني ع��ام 1988م ،وه��و ي ّ
غرب �أوروبا ح�سب الفوارق يف الرثوة؛ حيث يتقاطع اخلامت �أو
حلقة املدن جزئياً مع املدن التي ُت ّثل مركز الثقل الأوروبي؛
ول�ك��ن ظ � َّل ه��ذا الت�صنيف ُي�ث�ير ت���س��ا�ؤالت ع��دة ل�ع��دم و��ض��وح
معايريه ،كما �أن ت�صميمه قدمي ال يُحقق الهدف املرجو منه،
كما ُوجِ �دَت �أي�ضا مناذج �أخ��رى ُو�ضعت للمجال الأوروب��ي من
اق�ت�راح نظرية كري�ستالر ح��ول م��رك��زي��ة امل�ج��ال وه��ي ُت�ش ّكل
�أحد التفا�سري املمكنة لرتاتبية �أحجام املدن وتداخل مناطق
َّ
وملخ ُ�صها يرتكز على مفهوم الإم��داد املركزي الذي
نفوذها
يعتمد على التفاعل بني مركز توجد فيه �إم��دادات وخدمات
ومنطقة تكميلية يكون هناك طلب على هذه اخلدمات جتعل
امل��دي�ن��ة ُت�ع�ت َ�بر مب�ث��اب��ة ��س��وق يلتقي فيها ال�ت�م��وي��ن وال�ط�ل��ب،
وقد �ساعدت هذه النظرية كري�ستالر من �إج��راء التق�سيمات
املُث َّل ِث َّية على جنوب �أملانيا ثم على جزء من �أوروبا ،ويظهر جلياً
�أ َّن هذا التق�سيم يَعر�ض وِجهة نظر �أوروبية جرمانية مركزية
متط ّرفة ِل َكو ِن ِه يجعل �أملانيا حتتل مرتبة املركز املُطلق واحلال
�أ َّن��ه مت نقد تطبيق ه��ذا النموذج �أك�ثر من م��رة رغ��م �أ َّن هذه
التق�سيمات �ساعدت الحقاً على �إظهار عدد من الت�ص ّورات مبا
فيها من��وذج املُثلثات املتداخلة ال��ذي اق�ترح��ه بريني ،وال��ذي
بناه بداية من العمود الفقري الأوروبي وامتداداته اجلانبية
وغريها من التفا�صيل .ورغم ذلك ،يبقى هذا التق�سيم �شديد
ال�ن�ق����ص؛ ل���ص�ع��وب��ة اح �ت�رام ال �� �ص�لات ب�ين امل ��دن وف �ق �اً ل�ه��ذا
التناغم الهند�سي ،كما �أن��ه �أك�ثر تعقيداً �إ��ض��اف� ًة �إىل �أ َّن ��ه ال
يُظهِر بع�ض املدن.
ُ
وجن��د الباحثة هنا ترف�ض �أيَّ ت�ضييق َق� ْب�ل��ي للمو�ضوعات
املدرو�سة والتي ُتقدم �صورة خمالفة عن الواقع كما �أن هذه
التق�سيمات ال ُتقدِّم فكرة وا�ضحة عن تطور ومنو مدن و�سط

�شرق �أوروب��ا؛ لذلك تتجه الباحثة �إىل َتب َّني مفهوم «الإقليم
متعدد امل��واق��ع» ،ال��ذي اقرتحته جينوفييف كورتي�س ودني�س
بي�ش يف ميدان الأنرثبولوجيا وال��ذي تب ّناه فريدريك جريو
يف م�ضمار اجلغرافيا والذي َمكّنَ ذلك من و�صف التغيريات
والتجديدات املعا�صرة التي م ََّ�ست الأقاليم والأرا�ضي ،وهو ما
يجعلنا نتوجه �إىل املقاربة امل�ستندة �إىل املدينة وترابطها مع
ميدان اجليو�-سيا�سيات على مقاربة فكرة املدن وفق الطريقة
ال���ش�ب�ك�ي��ة ،خ��ا��ص��ة و�أن م��ن � �ش ��أن ه ��ذا ال�ن���س��ق �أن ي�ستند �إىل
ال�صالت والعالقات التي ُتقام بني الكيانات املجالية.
وع��ادة ما يتم انتقاد ه��ذا النموذج ل�صعوبة �أخ��ذه باحل�سبان
مبا وراء حدود ال��دول ،ولكن ميزته اجلوهرية يف أ� ّن��ه يُ�ساعد
على التفكري وفقاً ملفاهيم التفاعالت بني املدن؛ وذلك يف �إطار
حيوي يهتم بتطورها على عك�س املقاربة اجلهوية التي تهتم
بال�صالت التي تفرزها �إ�سرتاتيجيات ال�شركات الكربى على
امل�ستوى اجل�ه��وي ،ويف نظرية الأن���س��اق امل ُ�ع� ّق��دة ،تتم مقاربة
�أن���س��اق امل ��دن ت�ب�ع�اً مل�ستويات امل��و��ض��وع��ات امل�ت�ع��ددة (اجل ��وار-
املدن-الأن�ساق اجلهوية-اجلهات الكربى) ال َّن�شِ طة واملُتم ّيزة
بتفاعالت معقدة ،وترى الباحثة هنا �أ َّن التفاعالت الب�شرية
و�أم��اك�ن�ه��ا يحكمها ع ��ادة تنظيم امل �ج��ال لأن ه ��ذه ال�ت��أث�يرات
وال�ت�ب��ادالت ناجمة �أ��ص�لا ع��ن ت�ن� ّوع��ه ،وه��و م��ا تعتربه هنا يف
هذه املقالة مفتاحاً �أك�بر لقراءة مدن داخ��ل �أوروب��ا الو�سطى
وال���ش��رق�ي��ة ،م��ع ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى م�ف�ه��وم� ْ�ي االن��دم��اج والتفاعل
لدورهما يف حتقيق االكتمال بني مكان و�آخر.
�صارت الآن ُنظم املدن �أكرث تطوراً ،و�أُ�صبح ت�أثريها دوليا �أكرث
م��ن ُنظم امل��دن املُغلقة ،خا�صة و�أ َّن تفاعل امل��دن دول�ي�اً حدث
ِل�ع��وام��ل خ��ارج�ي��ة مرتبطة بالعوملة واالق�ت���ص��اد الأم ��ر ال��ذي
جعل هذه املدن �أكرث ِا ِّتباعاً ال�سرتاتيجيات اال�ستثمار الدويل
مما �أ َّهلَها لتكون �أكرث ترابطاً مع مدن عاملية �أخرى �أكرث من
ارتباطها باملدن املن�ضوية معها قومياً.
وختاماً ..هناك ت�صنيفات �أوروبية عدة قائمة على منحنيات
الرثوة ُت ّكن من التع ّرف بني املركز والهام�ش يف �أوروبا ولكن
هذه الت�صنيفات ال تتنا�سب مع واقع �أوروبا ،خا�صة و�أ ّنها ُتقدم
ر�سومات ُمتزلة لها ال ُت�ساعد على الأخ��ذ بها ،لذلك ترى
الباحثة �ضرورة جتاوز هذه البناءات النظرية واالعتداد باملدن
و�شبكاتها ومنط عمرانها مع املدن الأخرى وفهم اندماجها يف
االقت�صاد العاملي لكي يتم تقدمي �صورة �أكرث مالئمة عن حال
املدن الأوروبية بعد ذلك.
bas2089@gmail.com
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ُ
المشترك اإلبراهيمي منطلقا
الئتالف األديان السماوية

٣

فيصل الحضرمي

ال �سالم يف العامل �إال بال�سالم بني الأديان ،وال �سالم بني الأديان �إال بوجود �أخالق عاملية تت�ضمنها تلك الأديان .تلك هي الأطروحة العامة لالهوتي
الكاثوليكي هانز كينغ� ،أحد �أبرز الداعني للحوار بني الأديان ،و�صو ً
ال �إىل حتقيق االئتالف فيما بينها ،و�إر�ساء ال�سالم الذي ين�شده العامل .وهي
الأطروحة التي تدور يف فلكها مقالة الباحث اللبناين ر�ضوان ال�سيد ،املن�شورة مبجلة التفاهم حتت عنوان «الديانات الإبراهيمية من االختالف
�إىل االئتالف».
يُكر�س ر��ض��وان ال�سيد مقالته املهمة لتتبع �أب��رز املحطات
يف ال �ط��ري��ق ال �ط��وي��ل ال ��ذي ق�ط�ع��ه احل� ��وار ب�ي�ن ال��دي��ان��ات
الإب��راه�ي�م�ي��ة ،م�سته ً
ال �إي��اه��ا ب��الإ��ش��ارة �إىل ح��داث��ة ت�سمية
«الديانات الإبراهيمية» التي مل تر النور �إال مع انت�صاف
ال�ق��رن املن�صرم ،حيث راح املنفتحون م��ن علماء ال�لاه��وت
الكاثوليك ي��دع��ون �إىل ال�ت�ق��اء �أت �ب��اع ال��دي��ان��ات ال�سماوية
ال� �ث �ل�اث ،امل���س�ي�ح�ي��ة وال �ي �ه ��ودي ��ة والإ�� � �س �ل��ام ،حت ��ت مظلة
الإبراهيمية امل�شرتكة فيما بينها .وم ّثل جممع الفاتيكان
ال �ث ��اين ب�ي�ن ع��ام��ي  1962و 1965ذروة ه ��ذه ال ��دع ��وة على
اعتبار �أ َّن االتفاق احلا�صل بني الأدي��ان الثالثة يف الأ�صل
الإبراهيمي و�أ��ص��ول �أخ��رى من �ش�أنه فتح احل��وار وتذليل
العقبات التي تعرت�ض جهود حتقيق ال�سالم يف العامل.
يخربنا الكاتب �أ َّن ه��ذه ال��دع��وة ك��ان لها �أث��ر �إيجابي على
امل�سلمني الذين مل يتوانوا يف التفاعل معها انطالقاً من
كونها «هي دعوى القر�آن الكرمي ودعوته» .كما �أنها جاءت
من�سجمة مع ت�صور العرب للتاريخ ،ومع ا�شتمال �شعائرهم
التعبدية على فري�ضة احل��ج التي يفد فيها امل�ؤمنون على
البيت الذي بناه �إبراهيم وابنه �إ�سماعيل .وقد ث ّبت الن�ص
ال�ق��ر�آين �إبراهيمية الإ��س�لام يف �أك�ثر م��ن �آي ��ة ،نذكر منها
الآي ��ة ال�ساد�سة وال�ستني م��ن ��س��ورة �آل ع �م��ران} :م��ا كان
�إبراهيم يهودياً وال ن�صرانياً ولكن كان حنيفاً مُ�سلماً وما
كان من امل�شركني� .إن �أوىل النا�س ب�إبراهيم للذين اتبعوه
وهذا النبي والذين �آمنوا واهلل ويل امل�ؤمنني{.
ومنذ البداية توجه القر�آن الكرمي �إىل �أهل الكتاب اليهود
وامل�سيحيني بخطاب ثنائي ال�صيغة يح�ضهم ،من جهة� ،إىل
العمل بالإبراهيمية كما وردت يف كتبهم ،متو�سماً �أن يكفل
ل�ه��م ذل��ك ال��ول��وج �إىل روح الإب��راه�ي�م�ي��ة ،وي�سهل بالتايل
عملية انفتاحهم على الإ�سالم .ويدعوهم ،من جهة �أخرى،
�إىل «�إع�ل�انٍ م�شرتكٍ » يرتكز على املنطلقات الإبراهيمية،
ويتغا�ضى عما عداها من اختالفات ،ليكون مبثابة اللبنة
الأوىل يف م�شروع «التوافق واللقاء».
جند م�صداق ال�صيغة الأوىل يف الآية الثامنة وال�ستني من
��س��ورة امل��ائ��دة} :ق��ل ي��ا �أه ��ل ال�ك�ت��اب ل�ستم على ��ش��يء حتى
تقيموا التوراة والإجنيل وما �أنزل �إليكم من ربكم وليزيدن

كثرياً منهم ما �أنزل �إليك من ربك طغياناً وكفراً فال ت�أ�س
على ال�ق��وم ال�ك��اف��ري��ن{ .بينما تتجلى ال�صيغة الثانية يف
الآي��ة الرابعة وال�ستني من �سورة �آل ع�م��ران} :ق��ل يا �أهل
الكتاب تعالوا �إىل كلمة �سواء بيننا وبينكم �أال نعبد �إال اهلل
وال ن�شرك به �شيئاً وال يتخذ بع�ضنا بع�ضاً �أرب��اب�اً من دون
اهلل ف�إن تولوا فقولوا ا�شهدوا ب أ� َّنا م�سلمون{.
وبح�سب الكاتب ،ف�إن هاتني ال�صيغتني ،الداعيتني �إىل دين
واح��د يف ظل امل�شرتك الإبراهيمي ،مل جت��دا ا�ستجابة من
�أه ��ل ال�ك�ت��اب ال��ذي��ن ��س�ت��دور بينهم وب�ين متكلمي الإ��س�لام
ج��داالت طويلة لعدة ق��رون .و�أ�سا�س امل�شكلة �أن اليهودية،
من جانبها ،حت�صر ال��دع��وة الإبراهيمية على نف�سها دون
ال��دع��وت�ين الأخ ��ري�ي�ن� .أم ��ا امل�سيحية ف�ل��م ت��ر يف الإ� �س�لام
�إال ه��رط�ق� ًة ع��رب�ي� ًة ت�ه��دف �إىل ا�ستبدال امل�سيحية �أو منع
انت�شارها بني ظهراين العرب.
�إن كتابات يوحنا الدم�شقي ال�ع��ائ��دة �إىل الع�صر الأم ��وي،
وكتابات تيودور �أبي قرة العائدة �إىل الع�صر العبا�سي الأول،
تقدمان الدليل على تزايد حدة اخلالف العقدي بني الأديان
ال�ث�لاث��ة منذ ال���س�ج��االت الأوىل يف ال�ق��رن الأول للهجرة.
لقد �أنكر الدم�شقي انتماء الإ��س�لام �إىل الإبراهيمية ،كما
اتهمه بالدعوة �إىل العنف والقول باجلربية .ويرى بع�ض
امل�ؤرخني �أن النقا�ش الإ�سالمي حول م�س�ألة القدر يف الفرتة
التاريخية نف�سها ميكن ع ��زوه ج��زئ�ي�اً �إىل ت��أث��ر امل�سلمني
ب��ات �ه��ام امل���س�ي�ح�ي�ين ل�ه��م ب��اجل�بري��ة .م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ت��زام�ن��ت
كتابات تيودور �أبي قرة مع ظهور وا�صل بن عطاء ،م�ؤ�س�س
االع �ت��زال ،وك��ان ق��د �أخ��ذ على عاتقه ال��رد على امل�سيحيني
وبقية �أتباع الفرق املخالفة للإ�سالم.
كما �شكلت ر�سالة اجلاحظ يف الرد على الن�صارى �سنة 252
هـ ور�سائل القا�سم بن �إبراهيم والكندي الفيل�سوف وكتابات
�أبي عي�سى ال��وراق �أبرز الأمثلة على ال��ردود التي �أ�سهم بها
امل�سلمون يف ال�سجال املحتدم بني الأدي ��ان الثالثة .هكذا،
بح�سب الكاتب ،انتقل النقا�ش اجل��دايل من حماولة جمع
�أت�ب��اع ال��دي��ان��ات ال�ث�لاث حت��ت مظلة الإبراهيمية ،يف �صدر
الإ�� �س�ل�ام� ،إىل ن�ف��ي ي �ه��ودي��ة ون���ص��ران�ي��ة �إب��راه �ي��م و�إث �ب��ات
�إ�سالميته ،يف الع�صر العبا�سي.

وق ��د ت���ض�م�ن��ت ال� � ��ردود الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ع �ل��ى امل���س�ي�ح�ي��ة �أرب ��ع
م�سائل رئي�سية متثلت يف طبيعة امل�سيح ،والأقانيم ،ورواية
الأناجيل ،ونظام الكهنوت امل�سيحي .وكانت الغاية من هذه
الردود �إثبات خروج امل�سيحية على الوحدانية وعلى املنطق
ال�سليم .باملقابل ،مل ي�ت��وان املفكرون امل�سيحيون ع��ن ال��رد
على �شبهات امل�سلمني -مثلما فعل يحيى ب��ن ع��دي يف رده
ع�ل��ى ال� ��وراق -و�إن ك��ان��ت ردوده ��م م�شوبة ب��احل��ذر ،ويغلب
عليها الدفاع ال الهجوم.
ً
يرى كاتب املقالة �أن اجلدال العقدي ظل م�ستعرا بني �أتباع
الأدي��ان الثالثة ،و�أن الدفاع عن امل�شرتك الإبراهيمي ظل
غ��ائ�ب�اً ع��ن ثقافة جميع الأط ��راف خ�لال ف�ترة اال�ستعمار
التي �شهدها القرنان املا�ضيان .ب��ل و�أدى ا�ستيالء الغرب
امل�سيحي على ب�ل��دان ال�ع��امل الإ��س�لام��ي �إىل ازده ��ار ثقافة
الردود التي ر�أت يف اال�ستعمار وجهاً م�سيحياً تب�شريياً .كما
�أحيت الظروف امل�صاحبة لال�ستعمار يف الذاكرة الإ�سالمية
الأهوال التي �شهدتها �إبان احلروب ال�صليبية.
ورغم ما اعرتى العالقة بني الديانات الثالث من �صراعات
عرب التاريخ� ،إال �أن العقود ال�سبعة املا�ضية �شهدت توجيه
ع��دد م��ن الكنائ�س الربوت�ستانتية وامل�ف�ك��ري��ن الكاثوليك
وامل�ست�شرقني دعوات خمتلفة للحوار مع امل�سلمني .وبح�سب
الكاتب ،ف�إنه على الرغم من جميع امل�ساعي التي بذلت يف
هذا ال�سياق منذ خم�سينيات القرن الع�شرين� ،إال �أن التحول
م��ن احل ��وار ال���ش�ف��اف ب�ين الأدي � ��ان ال���س�م��اوي��ة �إىل حتقيق
االئ�ت�لاف فيما بينها مل يكتب له احل��دوث بعد .وال�سبب،
ب ��ر�أي ��ه ،ع��ائ��د �إىل ث�لاث��ة ع��وائ��ق� ،أول �ه ��ا :م���س��أل��ة ح�صرية
اخلال�ص يف �شخ�ص امل�سيح ،وثانيها :حدوث �أمرين جللني،
�أحدهما ث�ق��ايف ،والآخ ��ر ا�سرتاتيجي ،هما �أط��روح��ة �صدام
احل �� �ض��ارات ،وه �ج��وم ال�ق��اع��دة ع�ل��ى ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ع��ام
 ،2001وثالثها :افتقاد امل�ؤ�س�سات الدينية والعلماء امل�سلمني
للمبادرة.
وي��دع��و ال�ك��ات��ب يف خ��امت��ة مقالته ل�ل�ع��ودة �إىل الأط��روح��ة
الإبراهيمية للقر�آن ،والتي يرى �أن امل�سلمني قد تخلوا عنها
«�إىل حد بعيد» ،وذل��ك يف �سبيل �أن «تكون لنا حياة ،وتكون
حيا ًة �أف�ضل».
faisalsalim@hotmail.com
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تنامي الشعبوية في العالم
المعاصر..المخاوف والتطلعات

أسماء القطيبية

يتناول الباحث و�أ�ستاذ الفكر ال�سيا�سي يا�سر قن�صوة يف مقاله مبجلة التفاهم (ال�شعبويات اليمينية القومية والدينية يف العامل املعا�صر ،الأ�سباب
والتداعيات) م�صطلح ال�شعبوية بداية وداللته ،وكيف ا�ستطاع هذا امل�صطلح جتاوز الكثري من الأُطر والنظريات ال�سيا�سية ل�صالح خطاب جديد
يحمل طابعا دينيا �أو قوميا بت�أييد وا�سع من �أطياف املُجتمع .ويطرح الباحث العديد من الأ�سئلة حول هذا اخلطاب ومدى ر�سوخ قاعدته ،و�صالبة
رهاناته مبدي ًا الكثري من املخاوف حول مدى �إمكانية ال�شعبوية يف احلفاظ على التعددية ،واحرتام احلريات ،والر�أي الآخر يف املجتمع .م�ستعر�ض ًا
عدة نظريات تف�سر �أ�سباب �صعود ال�شعبوية اليمينية ُمقابل املُمار�سة ال�سيا�سية التقليدية.

ن�ش�أت ال�شعبوية لتكون احلركة املُ�ضادة ملا ُيطلق عليه
�أ�صحاب الفكر اجلديد (النخبوية) �أي حتكم النخبة
يف احل �ي��اة ال�سيا�سية ل�ل��دول��ة .وي ��رى ال���ش�ع�ب��وي��ون �أ َّن
ال�ن�خ��ب ال���س�ي��ا��س�ي��ة ه ��ي جم�م��وع��ة م�ت�ن�ف��ذي��ن يعتلون
�أب ��راج �اً ع��اج�ي��ة ،مم��ا يجعلهم ب�ع�ي��دي��ن ك��ل ال�ب�ع��د عن
واقع املحكومني ومطالب ال�شارع .ولعل من �أقدم هذه
احل��رك��ات ح��رك��ة «�إرادة ال�شعب» يف رو��س�ي��ا  ،و»احل ��زب
ال�شعبوي» يف �أمريكا يف القرن التا�سع ع�شر ،فقد حمل
م�ؤ�س�سو ه��ذه احل��رك��ات على عاتقهم املطالبة بحقوق
الفئات الأك�ثر عر�ضة لال�ست�ضعاف ك�صغار املزارعني،
وا� �ض �ع�ي�ن �أن �ف �� �س �ه��م يف �� �ص ��راع ُم �ب��ا� �ش��ر م ��ع امل�ن�ظ��وم��ة
ال�سيا�سية ال�ت��ي يعدونها �أق�ل�ي��ة غ�ير مهتمة مب�صالح
ال�شعب ،بل �إ ِّنها معيقة لتقدم املجتمع ب�سبب �أطماعها
ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ،و�أط �م ��اع ال���ش�ه��رة وامل �ك��ان��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ال��رف�ي�ع��ة .وغ��ال �ب �اً ف� ��إ َّن ال���ش�ع�ب��وي��ة ت�ت�خ��ذ م��ن اجل��ان��ب
ال��دي�ن��ي �أو ال�ق��وم��ي ع�ن���ص��راً ث��اب�ت�اً يف حت��دي��د هويتها،
م�ضمنة �إياها خطابات ُملجلة و�شعارات رنانة حتث
ال َّنا�س على االلتفاف حولها.
ويطرح الباحث يا�سر قن�صوة يف املقال عدة �إ�شكاليات
تتعلق مببادئ ال�شعبوية ،فهو يت�ساءل مثال عن م�صري
امل �ه��اج��ري��ن والأق �ل �ي ��ات يف ح ��ال جن�ح��ت ال���ش�ع�ب��وي��ة يف
الو�صول للحكم لكونهم الينتمون للحركة واليعنيهم
خطابها .و�إذا �سلمنا جد ًال ب�أن ال�شعبوية تت�سامى عن كل
االختالفات ف�إنها والبد من �أن تعني من ُيثل ال�شعب
وبالتايل ف�إ َّن له�ؤالء املمثلني الأحقية يف حتديد من هم
ال�شعب؟ وماهي �أولويات مطالبهم؟ وال�شعبويون عند
هذه النقطة بالذات ال يختلفون عن النخب التي �سعوا
لإبعادها .كما يطرح الباحث �إ�شكالية هامة تتمثل يف
قيم ال�شعب حيث يقول »:بناء على الت�صور الأخالقي
لفكرة ال�شعب ف�إ َّن ال�شعب لن ي�سمح بتعددية �أخالقية
ت�سمح بالتنوع والت�سامح ،وم��ن ث��م يتم فر�ض �صورة

وح��دة ال�شعب الأخ�لاق�ي��ة على نحو ق�سري ،م��ع ر�صد
ك��ل الت�صورات والأف �ك��ار ال�سيا�سية املتباينة واتهامها
ب ��االن �ح ��راف م ��ن م�ن�ط�ل�ق��ات �أخ�ل�اق �ي ��ة ،مم ��ا ي�ستدعي
� �ض��رورة �إ��ص�لاح�ه��ا ومعاجلتها �أو ا�ستئ�صالها �إن لزم
�روج��ا ع��ن امل�ب��ادئ الأخالقية
الأم ��ر ،حيث �إ ِّن�ه��ا تعد خ� ً
املوحدة والالئقة بال�شعب والوطنية احلقة من وجهة
نظر �شعبوية»  ،ويبدو يل �أ َّن الإ�شكاليات التي يطرحها
ال �ب��اح��ث ح ��ول ال���ش�ع�ب��وي��ة ن��اب �ع��ة م ��ن ال�ت�خ�ب��ط ال ��ذي
يلحظه يف احل��رك��ات ال�شعبوية القائمة على احلما�س
اجلمعي العام ،وهو ما يولد بالطبع اخلوف من تنامي
العن�صرية وت�ضييق احل��ري��ات وتهمي�ش ال ��ر�أي الآخ��ر
م��ن �أج ��ل احل�ف��اظ على ال�ت��أي�ي��د ال�شعبي .خا�صة و�أ َّن
ال�شعبوية الحتبذ الطرق ال�سيا�سية التقليدية املُتمثلة
ب��ال�برمل��ان��ات وامل�ج��ال����س وال �ت��ي مي�ك��ن �أن ت�ك��ون م��ؤ��ش��را
وا�ضحا ملدى التقدم احل�ضاري ،ويف نف�س الوقت تعمل
ك�سلطة رق��اب�ي��ة ،بينما غيابها �سي�سمح رمب��ا لتمرير
�أه��داف عن طريق �شخ�صيات كاريزمية منحازة لآراء
و�أفكار معينة.
ورغ��م القلق ال��ذي يبديه الباحث يا�سر قن�صوة حول
�صعود ال�شعبوية وتناميها يف ال�ع��امل املعا�صر خا�صة
�أوروب ��ا ،و�سيا�سة ال�صوت ال��واح��د ال��ذي تعد ب��ه مقابل
اليمني والي�سار يف ال�سيا�سات التقليدية ف�إ ِّنه يتفهم هذا
الإق�ب��ال الكبري نحو ال�شعبوية والتي ميكن تف�سريها
م ��ن خ �ل�ال ث �ل�اث ن �ظ ��ري ��ات �أول� �ه ��ا ن �ظ��ري��ة احل ��رم ��ان
الن�سبي وه��ي ردة فعل ف�ئ��ات اجتماعية حم��ددة ج��راء
جتاهل مطالبها من النخب ال�سيا�سية ،فهي تقبل �أي
�شيء عدا من يعتلون هرم العملية ال�سيا�سية وبالتايل
ف ��إ َّن ت�أييدها لل�شعبوية ه��و رف�ض للخيار الآخ ��ر� .أم��ا
النظرية الثانية فهي نظرية ال�سيا�سة اجلديدة وهي
تعرب عن رغبة ال�شعب يف جتربة نظام جديد عله يقدر
على ح��ل م�شكالت اقت�صادية واجتماعية مل ت�ستطع

امل�م��ار��س��ات ال�سيا�سية املتمثلة يف الأح� ��زاب حلها على
م ��دى ع �ق��ود� .أم ��ا ال�ن�ظ��ري��ة الأخ� ي��رة «ن�ظ��ري��ة الطلب
االجتماعي» فهي منطلقة من رغبة قطاعات كبرية من
املجتمع يف احلفاظ على الهوية وقيم املجتمع ومبادئه
وترى يف ال�شعبوية طريقاً لذلك .وبالعودة للنظريات
الثالث فمن ال�سهل مالحظة �أنها ت�ضع �آما ًال عري�ضة
وت�ط�ل�ع��ات ك �ب�يرة ح ��ول ال���ش�ع�ب��وي��ة ،وت �ب��دو ال�شعبوية
امل �خ��رج الأخ �ي�ر واحل ��ل ال���س�ح��ري خ��ا��ص��ة ل ��دى �أول�ئ��ك
الذين يعولون عليها يف احلفاظ على الهوية ،وبالتايل
ف��إ َّن بقاءها مرهون بر�ضى امل�ؤيدين الذين ال ميلكون
الأدوات املنطقية لقيا�س امل��ؤ��ش��رات ،بل يعتمدون على
جت��ارب�ه��م ال�شخ�صية ونظرتهم ال�ع��ام��ة للو�ضع .وهو
ما قد ي�ضع (ال�شعبويني ال�سيا�سيني) يف �ضغط كبري
ي�ضطرهم التخاذ قرارات مت�سرعة من �أجل مد ال�شارع
بجرعات ُمتوا�صلة من الر�ضا.
�إ َّن �صعود ال�شعبوية رغم كل املخاوف حولها دليل على
�ضعف امل�ن�ظ��وم��ة ال�سيا�سية ال�ق��ائ�م��ة� ،أو رمب ��ا انتهاء
�صالحيتها بعد عقود من �إ�سهامها يف التقدم احل�ضاري
ل ل��أمم .وت�ن��ام��ي املطالبة ب�أنظمة �شعبوية دل�ي��ل على
رغبة املجتمعات يف امل�شاركة ب�شكل �أك�بر م��ن �أي وقت
م�ضى يف �صنع القرارات خا�صة ،و�أن ال�سيا�سة مل تعد
ك�م��ا و��ص�ف�ه��ا �أف�ل�اط ��ون ب��أن�ه��ا «� �ش ��أن ن�خ�ب��ة قليلة من
احل�ك�م��اء» ب��ل ��ص��ارت ُم�ت��اح��ة وق��اب�ل��ة ل�ل�ح��وار والنقا�ش
يف ال��واق��ع وع�بر الف�ضاء الإل�ك�تروين بل �صارت بع�ض
ال�ن�ق��ا��ش��ات واحل �م�ل�ات ال �ت��ي ُي��دي��ره��ا ال �ع��ام��ة م ��ؤث��رة
وحا�سمة يف اتخاذ القرارات يف املجال�س ال�سيا�سية .وقد
تكون ال�شعبوية حلداثتها ُتعاين من بع�ض العراقيل
�سببها ع��دم و��ض��وح امل �ح��ددات لكنها بالت�أكيد �ستتخذ
�شكلها الوا�ضح مبرور الزمن �إذا ما حظيت بفر�صتها يف
احلياة ال�سيا�سية يف عاملنا املعا�صر.
asmaalqutibi@gmail.com
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الشعوبية في تاريخ
اإلسالم الكالسيكي
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عبد الرحمن الحوسني

حتدث نبيل فازيو يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» ،عن عدة �أمور تتمحور حول مظلة ال�شعوبية يف تاريخ الإ�سالم الكال�سيكي وتطرق �أي�ضا ملعنى
ال�شعوبية ،وظهورها يف امل�شرق العبا�سي ،والأندل�س.
وقال ابن قتية يف ف�ضل العرب ما يلي« :ف�إنها -ال�شعوبية-
تدفع العرب عن كل ف�ضيلة وتلحق بها كل رذيلة وتغلو
يف القول وت�سرف يف الذم وتبهت بالكذب وتكابر العيان
وت�ك��اد تكفر ث��م مينعها خ��وف ال�سيف وتغ�ص م��ن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم� -إذا ذكر بال�شجا وتطرف منه علىالقذى وتبعد من اهلل ق��در بعدها ممن ق � ّرب وا�صطفى
ويف ا إلف ��راط الهلكة ويف الغلو ال �ب��وار» ،يتعلق الأم ��ر يف
حديث ابن قتيبة باتهام وا�ضح لل�شعوبية مبعاداة العرب
واحل�ن��ق عليهم وع�ل��ى تاريخهم وت��راث�ه��م ال�ع��ري��ق ،وهو
ال��ذي �سمح باتهامهم مب�ع��اداة الإ��س�لام ونبيه؛ مما دفع
كثريا من الباحثني �إىل اعتبار موقف اب��ن قتيبة حملة
عنيفة وجارحة على ال�شعوبية.
ويبدُو من خالل تتبع تبلور فكرة ال�شعوبية يف التجربة
ال�سيا�سية الإ�سالمية الكال�سيكية �أنها ارتبطت بت�شكل
ويكن �أن نعدها
املجال ال�سيا�سي الإ�سالمي وتطوره ،بل ُ
مفارقة من املفارقات التي �أفرزها هذا املجال ،بحكم �أن
ت�صاعدها اق�ترن بلحظات اهتزاز دول��ة العرب امل�سلمني
مع الأمويني يف امل�شرق �أوال ثم بعد ذلك يف الأندل�س.
�إذن يتعلق الأمر مبحاولة للتفكري يف و�ضعية هذا الآخر
املغاير ثقافيا واعتباريا ،لكنه ي�شارك العرب انتماءهم
�إىل الأم� ��ة وال ��دول ��ة ل�ي���ص�ب��ح ج ��زءا م ��ن ع��امل�ه��م ع�ن��دم��ا
يفتحون �أر�ضه ،يتحول �إىل موىل وي�ضيق ذرع��ا بو�ضعه
اجلديد ،ثم �سرعان ما تق�سو عليه الدولة و تثقل كاهلة
بال�ضرائب وتدفعه �إىل التكتل واالحتجاج ،وتلبية نداء
كل خ��ارج عن �سلطة احلاكم الأم ��وي و�سرعان ما ينجح
يف ت��ويل منا�صب مهمة كلما اقرتبت الدولة من حلظة
الأفول ليتحول �إىل الفاعل الأهم يف املرحلة التي �ستليها.
�أما يف معنى ال�شعوبية ،فمن ال�صعب ادعاء �صياغة حتديد
دقيق وواحد ملفهوم ال�شعوبية ،لي�س فقط بحكم ارتباطه
بحركة �سيا�سية واجتماعية وثقافية مل ت��درك م�ستوى
عاليا من التنظيم والت�أطري ،وظلت تعرب عن نف�سها من
خالل �أ�شكال من الرف�ض لهيمنة العن�صر العربي على
الدولة ،و�إمنا بالنظر �إىل تباين املطلب الذي رفعه ممثلو
هذه احلركة بني املطالبة بالت�سوية بني العرب وغريهم
من ال�شعوب والإق��رار ب�أف�ضلية هذا ال�شعب �أو ذلك على

ال�ع��رب والتنقي�ص م��ن ق��دره��م .ويف الأن��دل����س ظهر ابن
غر�سية وو�ضع ر�سالته يف ال�شعوبية ورد عليه كثري من
العلماء .ل��ذل��ك ،ن�لاح��ظ �أن ال�شعوبية كموقف وحركة
ثقافية مل تكن منح�صرة يف امل�شرق العربي ،و�إمنا كانت
لها جتلياتها يف الأندل�س ،خا�صة يف مرحلة املماليك كما
هو بني من ر�سالة ابن غر�سية وما �أثارته من ردود عليها
ا�ستمرت ملدة طويلة.
ف ُت�شري ال�شعوبية �إىل فريق من النا�س ال ي��رون للعرب
ف�ضال على غ�يره��م ،ب��ل يبالغون يف ذل��ك فيذهبون �إىل
تنق�صهم واحلط من قدرهم حتى �ألفوا يف ذلك الكتب،
و��س�م��وا ب��ذل��ك الن�ت���ص��اره��م ل�ل���ش�ع��وب ال �ت��ي ه��ي م�غ��اي��رة
للقبائل.
ف��إذا كانت لفظة قبائل ت�شري �إىل العرب -كما اعتقدوا-
فكلمة �شعوب ت�شري �إىل من دخ��ل الإ��س�لام من غريهم،
والآي ��ة ت�ساوي بني الفريقني ،وعلى ه��ذا فالعرب �شعب
والفر�س �شعب وال ��روم �شعب وه�ك��ذا وق��د ذه��ب ق��وم �إىل
�أنها م�أخوذة من ال�شعوب يف قوله تعاىل« :ي�أيها النا�س
�إن ��ا خلقناكم م��ن ذك��ر و�أن �ث��ى وجعلناكم �شعوبا وقبائل
لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم» ،وقالوا� :إن املراد
بال�شعوب ب�ط��ون العجم وبالقبائل قبائل ال �ع��رب ،وهو
تف�سري يف نظرنا غ�ير �صحيح ،و�أو� �ض��ح دل�ي��ل على ذلك
�أن العرب مل تكن تفهمه حني نزول الآية .ويرجح �أحمد
�أمني � ّأل يكون ا�سم ال�شعوبية قد �أطلق على هذه احلركة
�إال يف الع�صر العبا�سي الأول ،وه ��ذا حكم م��ن ال�صعب
ا ألخ��ذ به ب�سبب اختمار اجل��ذور الأوىل لهذه احلركة يف
الفرتة الأموية حتديدا وهي الفرتة التي ات�سمت يف نظر
البع�ض بف�ش ِّو قدر كبري من احليف يف حق املوايل الذين
�شكل الفر�س جزءا كبريا منهم.
واحل ��ال �أن امل���ض�م��ون ال���س�ي��ا��س��ي لل�شعوبية �أم� � ٌر �أدرك ��ه
خ���ص��وم�ه��ا ب���ش�ك��ل وا� �ض ��ح ،وم ��ا ات�ه��ام�ه��م ل�ه��ا ب��ال��زن��دق��ة
وال�سعي �إىل هدم الإ�سالم وعقائده �إال عالمة على ذلك،
فقد �سعت احلركات ال�شعوبية �إىل �إع��ادة ترتيب �أو�ضاع
ال��دول��ة الإ�سالمية وف��ق ما تقت�ضيه الهند�سة اجلديدة
للمجتمع الإ��س�لام��ي ،وال�ت��ي م��ا ع��ادت تخ�ضع للغالبية
العربية وع�صبيتها خا�صة بعد فتح بالد فار�س و�إفريقيا.

فمهما يكن من �أمر ،ف�إن ال�شعوبية يف �أ�سا�سها عبارة عن
رد فعل على اال�ستهجان والتنقي�ص الذي مار�سه العرب
على غريهم من مكونات العرب االجتماعي ال�سيا�سي يف
العهد الأموي خا�صة ،فعربت عن طموح املوايل (الفر�س،
املولدين ،ال�صقالبة� ...إلخ).
�أما ال�شعوبية يف امل�شرق العبا�سي ،فيختلف الباحثون يف
حتديد بداية دقيقة لها بني من يربطها بنهاية الدولة
الأم��وي��ة وب�ين م��ن ي��رى �أن�ه��ا مل تظهر �إال م��ع دول��ة بني
ال�ع�ب��ا���س وخ��ا��ص��ة يف منت�صف ال �ق��رن ال �ث��اين ال�ه�ج��ري،
وذل��ك �أن ع��داء امل��وايل الفر�س للع�صبية العربية كان رد
فعل على «احتقار» العرب لهم يف عز الدولة الأموية ،وقد
نقلت لنا امل�صادر العربية كثريا من مظاهر اال�ستعالء
على املوايل و�أبناء الإماء لعل �أظهرها كان جهر اخلليفة
عبدامللك بن مروان با�ستهجانه لأبناء الأمَة على م�سمع
ابنه م�سلمة الذي كان ابن �أَمَة �أي�ضا.
�أم ��ا ال�شعوبية يف الأن��دل ����س ،فينقل ل�ن��ا اب��ن ع�ب��درب��ه يف
العقد الفريد �سجاال مداره على ال�شعوبه وف�ضل العرب
ب�ين املتع�صبني ل�ل�ع��روب��ة -ث�ق��اف��ة وت��اري�خ��ا ول �غ��ة -وب�ين
ال��داع�ين �إىل الت�سوية املطلقة ب�ين ال�ع��رب وغ�يره��م من
ال�شعوب ،وقد خ�ص�ص كتاب «اليتيمة يف ن�سب وف�ضائل
العرب» للحديث عن تاريخ العرب و�أن�سابهم ،و�أت��ى فيه
على ذكر دعوى ال�شعوبية الذين ي�سميهم �أهل الت�سوية،
كما �أورد ذك��ر اع�ترا��ض��ات اب��ن قتيبة يف امل��و��ض��وع وردود
ال�شعوبية عليه كما على غريه من املتع�صبني للعرب ،دون
�أن ينتهي �إىل موقف معاد لل�شعوبية الذين مل يخرجهم
من دائرة الدعوة �إىل الت�سوية ،فلم يتهمهم بالزندقة وال
بنية �إف�ساد الإ�سالم والق�ضاء على حكم العرب ،واكتفى
بنقل مقالة �أهل الت�سوية كما �صاغها �أ�صحابها يف امل�شرق.
ويف اخلتام ،ن�ستنتج مما تقدم �أن ال�شعوبية كانت حركة
ذات م �� �ض �م��ون ث �ق ��ايف واج �ت �م��اع��ي و� �س �ي��ا� �س��ي ،دخ �ل ��ت يف
مواجهة مع العن�صر العربي ،وك��ان لها دوره��ا البارز يف
خلخلة �أ��س����س دول ��ة الأم��وي�ين ،كما لعبت دورا مهما يف
حتديد معامل مرحلة ما بعد الدولة الأموية يف ال�شرق
كما يف الأندل�س.
abdarhman123681@gmail.com
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المدن الفاضلة
في األزمنة الوسيطة

زينب الكلبانية

�أتى ح ٌ
ني من الزمن على «اليوتوبيات» ،ومتاثلها بالعربي «املدن الفا�ضلة» ،كانت فيه �سوقها نافقة رائجة؛ واليوم كادت املدن الفا�ضلة مبختلف �ألوانها
�أن ت�ستحيل ،منذ زمن غري ي�سري� ،إىل مو�ضوع يثري ال�شبهة فال يحظى بالثقة؛ وذلك �سواء على امل�ستوى الفل�سفي� ،أو على امل�ستوى ال�سيا�سي .ولقد
حدث �أن ا�ستعمل املعا�صرون �ضد يوتوبيات املا�ضي ومدنه الفا�ضلة ،ال�سخرية �سالحا؛ ف�أن�ش�أوا لليوتوبيات الكثري من التقليدات ال�ساذجة امل�ستهزئة،
وحتدثوا عن م�ضادات اليوتوبيات على النحو نف�سه الذي كان قد حتدث به القدماء عن «م�ضادات املدينة الفا�ضلة» .ذلك كله يف زمننا هذا الذي هو
زمن الثقافة املعاك�سة ،وما بعد النزعة الإن�سية وثقافة الإنرتنت ،وهذا ما �أثاره الكاتب حممد ال�شيخ يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم».
و�أ�ضاف �أنه ال زال �أمر هذا النحو من اليوتوبيات يف ازدي��اد ،حتى
كتب �أح ��د الباحثني املخت�صني يف الفكر ال�ي��وت��وب��ي� :إذا م��ا نحن
اعتربنا �أعمال املا�ضي العظيمة ،بدا لنا �أن جن�س الكتابة اليوتوبي
ما بلغ �إلينا -مع�شر �أبناء اليوم� -إال وهو متعب ُمهَد وم�شوَّه يف
القرن الواحد والع�شرين.
وقد �أفرد الباحث الأملاين ريت�شارد �ساج كتابا لهذا الأمر ،كان عنوانه
ع�ب��ارة ع��ن ت���س��ا�ؤل �إن �ك��اري�«« :أه ��ي» نهاية اليوتوبيا ال�سيا�سية»؟
�أَ َو مل يحدث لليوتوبيا ما ك��ان قد ح��دث للميتافيزيقا ،ملا الحظ
الفيل�سوف الأمل��اين �إمانويل كانط -يف مقدمة الطبعة الأوىل من
ك�ت��اب��ه ال�شهري «ن�ق��د ال�ع�ق��ل اخل��ال����ص �أن ��ه «�أت ��ى ع�ل��ى امليتافيزيقا
ح�ين م��ن ال��زم��ن ك��ان��ت تت�سمى فيه ملكة ال�ع�ل��وم»؛ لكنه �سرعان
ما �أ�ضاف« :واليوم ،ف�إن املو�ضة الرائجة هي احتقار امليتافيزيقا،
وازدرا�ؤها .وهكذا �ألفينا ال�سيدة النبيلة  -وقد هُ جرت و ُنبذت  -ما
تفت�أ ت�شكو ،ول�سان حالها يردد مع هيكوبا« :بالأم�س كنت العظمى
بني اجلميع ،ي�شد �أزري كثري من الأ�صهار والأبناء ،وها �أناذا اليوم
منفية وخالية»»؟ وباملنا�سبة� ،أمل يتحدث بع�ضهم عن نقد العقل
اليوتوبي؟
�أ��ص�ب��ح م��و��ض��وع ف �ق��دان امل�ع��ا��ص��ري��ن ال�ث�ق��ة يف ال�ي��وت��وب�ي��ات وامل ��دن
الفا�ضلة نف�سه مو�ضوع بحوث ،وما زال ذلك �ساريا ،حتى �أ�شرفت
ال�ب��اح�ث��ة الإي�ط��ال�ي��ة املخت�صة يف الأدب �ي ��ات ال�ط��وب��اوي��ة كارملينا
�إمربو�شيو ،على م�صنف جماعي حمل من العناوين العنوان التايل
ذا ال��دالل��ة مبا نحن ب�ش�أنه�«« :أه��ي يا ت��رى» �صالة جنائزية على
اليوتوبيا؟
�أمل تتحول �أح�ل�ام امل ��دن الفا�ضلة و�أخ��وات�ه��ا �إىل ك��واب�ي����س؟ و�أمل
ت�ستحل ر�ؤى اليوتوبيات الرغيدة �إىل �أ�ضغاث �أح�لام جحيمية؟
وم��ا ال��ذي انتهت �إل�ي��ه التجارب ال��زراع�ي��ة ال�شيوعية ،الكلخوزات
وال�سفخوزات ،والقرى البيئية وف�ضاءات النحل الدينية والطوائف
املذهبية ،وال�ت��ي كانت يف �أ�صلها يوتوبيات جماعية متمردة على
فردانية الليربالية ،غري �أن �أم�ست كوابي�س مفزعة؟ ذاك هو ما
حمل �أحد كبار املخت�صني يف الفكر اليوتوبي ميكيل �أبن�سور ،على
�أن يت�ساءل عما �إذا ك��ان قيا�سا على ك�لام املفكر الأمل ��اين �أدورن ��و
ال�شهري عن ا�ستحالة كتابة ق�صيدة �شعر ،بعد مع�سكرات االعتقال
وال�ت�ع��ذي��ب ال �ن��ازي��ة ،مي�ك��ن ال �ق��ول ب ��أن��ه �أ��ص�ب�ح��ت ال �ي��وم ت�ستحيل
كتابة يوتوبيا� ،أو ر�سم معامل مدينة فا�ضلة بعد ما �شهده القرن
الع�شرون من كوارث �شديدة االحتمال.
�أمل يعد هذا الباحث نف�سه �إىل احلديث عن «ا�ستمرارية اليوتوبيا
وب�ق��ائ�ه��ا» ،ب��ل وح�ت��ى �إىل ال�ك�لام ع��ن ثباتها» وع��ن مقاومتها؟ �أو

كما ق��ال :يبدو عند �أول النظر �أن الكارثة �إق��ام��ة ع��امل جحيمي،
قد ق�ضت بال رجعة على الآمال التي كانت حتملها اليوتوبيا ،لكن
�ألي�س قد تبني كذلك �أنه ال ميكن �إيقاف الإن�سان على �أن ي�ستمر
يف ت�صور جمتمع �آخر ،ورباط اجتماعي �آخر ،بحيث يكون �إن�سانيا
ب�صدق ،وبحيث ميلك حظوظ �إخراج الإن�سان من جحيمه؟
ع��دي��دة ه��ي التعريفات التي ُع � ِّرف بها الإن���س��ان؛ لكن �أح��د �أغ��رب
و�أل �ط��ف و�أع �ج��ب ه��ذه التعريفات ال �ق��ول� :إن الإن���س��ان ك��ائ��ن حي
َب َّنا ٌء للمدن الفا�ضلة� ،أو قيل بلغة الغرب« :حد الإن�سان �أنه حيوان
ط��وب��اوي» .ب�ه��ذا ع��رف��ه �أح ��د �أب ��رز املخت�صني يف الفكر ال�ط��وب��اوي
م�ي�ك�ي��ل �أب �ن �� �س ��ور� � ،ص��اح��ب رب��اع �ي��ة يف ال �ف �ك��ر ال �ط ��وب ��اوي� ،أ��ش�ه��ر
عنوانينها« :ال�ي��وت��وب�ي��ا م��ن م��ور �إىل وال�ت�ر بنيامني» و»الإن���س��ان
حيوان طوباوي» فكيف يراد مرة �أخرى.
ه�ن��اك من��وذج��ان م��ن الع�صر ال��و��س�ي��ط :واح ��د �إ� �س�لام��ي ،والآخ ��ر
م�سيحي .و�سنتحدث هنا عن امل��دن الفا�ضلة يف الفكر الإ�سالمي،
وعند �إلقاء نظرة على املو�ضوعات التي خا�ض فيها �أوائل فال�سفة
الإ� �س�لام يظهر �أن�ه��م م��ا ع�ن��وا ح��ق ع�ن��اي��ة يف �أن�ظ��اره��م الفل�سفية
ال�سيا�سية مب�س�ألة «املدينة الفا�ضلة».
يف املدينة الفا�ضلة ق��د ي�ستغرب ال�ق��ارئ غ�ير امل�ست�أن�س بكتابات
الفال�سفة العرب القدامى من كتاب يعد من �أ�شهر كتب الفل�سفة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة الإ� �س�لام �ي��ة ،وي �ب ��د�أ يف ق ��راءة ف���ص��ول��ه وم��و��ض��وع��ات��ه،
فيجدها على ال �ت��وايل :ال�ق��ول يف امل��وج��ود الأول (اهلل) ،ويف نفي
ال�شريك وال���ض��د واحل ��د ع�ن��ه ،ويف ك��ون��ه ع��امل��ا حكيما وح�ق��ا وحيا
وح �ي��اة ،ويف عظمته وج�لال��ه وجم ��ده ،ث��م ي���ش��رع يف احل��دي��ث بعد
هذا احلديث امل�ستفي�ض عن الرب عن العامل؛ وذلك باحلديث عن
كيفية �صدور املوجودات عنه ،واحلديث عن مراتب املوجودات ،ثم
يعرج على احل��دي��ث ع��ن الفل�سفة الطبيعية ،بعد الإل�ه�ي��ة؛ وذل��ك
باحلديث ع��ن احل��رك��ة وال���ص��ورة وامل ��ادة وال�ه�ي��وىل ،فاحلديث عن
الإن�سان و أ�ج ��زاء نف�سه وق��واه الناطقة (العقل) ،ثم احلديث عن
الإرادة واالخ�ت�ي��ار وال���س�ع��ادة ،ف��احل��دي��ث ع��ن �سبب امل�ن��ام��ات وع��ن
الوحي وعن ر�ؤية امللك ،وبعد �أن مي�ضي من الكتاب قرابة ثلثه ها
نحن �أوالء مع الت�أ�سي�س ،ال الالهوتي هذه املرة؛ و�إمنا االجتماعي
وال�سيا�سي للمدينة الفا�ضلة؛ وذل��ك يف الف�صل املعنون بعنوان:
ال �ق��ول يف اح �ت �ي��اج الإن �� �س��ان �إىل االج �ت �م��اع وال �ت �ع ��اون .ل�ك��ن واق��ع
اال��س�ت�غ��راب ه��ذا ق��د ي ��زول ح�ين مي�ضي ال �ق��ارئ يف ال�ك�ت��اب ق��راءة
�إىل الف�صل املعنون ب�ـ :ال�ق��ول يف الأ��ش�ي��اء امل�شرتكة لأه��ل املدينة
الفا�ضلة ،ليكت�شف فج�أة �أن يف الكتاب �ضربا من الدور؛ وذلك لأن
ه��ذه الآراء املعنية هنا (الالهوتية والطبيعية والنف�سانية) هي

بالذات ما ا�ستهل به الفارابي كتابه ،ومنها ا�ستمد الكتاب عنوانه؛
�إذ ال يتعلق الأمر باملدينة الفا�ضلة ،و�إمنا ب�آراء �أهلها.
واحلال �أننا كما مل نعرف منه �إن كانت املدينة الفا�ضلة قد وجدت
يف املا�ضي� ،أو قد توجد فيما ي�ستقبل من الزمان ،فكذلك مل نعلم
منه �إن هي كانت املدن امل�ضادات للمدينة الفا�ضلة قد وجدت �أم ال،
وهذه املدن عنده هي على الرتتيب:
 «امل��دي �ن��ة اجل��اه �ل �ي��ة» ،وق ��د ��س�م�ي��ت ب��ذل��ك جل�ه��ل �أه�ل�ه��ا مبعنىال�سعادة ،مع مالحظة �أن الفيل�سوف هنا هو الذي يحدد للنا�س ما
الذي ينبغي �أن تكون عليه �سعادتهم ،فال يتعلق الأم��ر بتقاطعات
�آراء بني جمموعات من الب�شر يف ت�صورهم ملعنى ال�سعادة ،و�إمن��ا
ب�سعادة حت��دد م��ن �أع�ل��ى ،وال ي�ع��رف �أه��ل املدينة اجلاهلية معنى
«اخلري» احلق (ال�سعادة) و�إمنا كل ما يعرفونه هو اخلري ال�شبيهي
ال���س�ع��ادة ال��دن�ي��وي��ة املتمثلة يف ��س�لام��ة الأب� ��دان ،ويف ال�ي���س��ار ،ويف
التمتع باملالذ ،ويف التطرح للهوى ،ويف التكرم والتعظم ،هذه هي
عند �أهل املدينة اجلاهلية -ال�سعادات املطلوبة ،و�سعادة ال�سعاداتعندهم �أن جتتمع وال تتفرق ،و�أ�ضداد هذه ال�سعادات عندهم هي
ال�شقاوات� ،آفات البدن ،الفقر ،عدم اال�ستمتاع ،احليلولة بني الفرد
وهواه ،انعدام التكرمي وغياب التعظيم .على �أن املدينة اجلاهلية
ما كانت على منط واحد ،و�إمنا هي على �أمناط:
 «املدينة ال�ضرورية» ،وهي التي يقت�صر �أهلها على ال�ضروريات،من م�أكول وم�شروب وملبو�س وم�سكون ومنكوح ،فال يتجاوزونها.
و»املدينة البدالة» ،وهي التي غاية �أهلها حتقيق الي�سار وا�ستجالب
الغنى .وكذلك «مدينة اخل�سة وال�شقة» ،وهي التي ما ق�صد �أهلها
�سوى التمتع ب��امل�لاذ (امل��أك��ول وامل���ش��روب وامل�ن�ك��وح) والتعاطي �إىل
الهزليات واللعبيات .و�أي�ضا «مدينة ال�ك��رام��ة» ،وه��ي التي ق�صد
وممجدين
�أهلها �أن ي�صريوا مك ّرمني مذكورين م�شهورين بني املدن
َّ
َّ
معظمني بالقول وبالفعل وبع�ضهم لدى بع�ض .و»مدينة التغلب»،
وهي املدينة التي غاية �إرادتها اال�ستقواء على غريها وقهره طلبا
ل�ل��ذة ال�غ�ل�ب��ة .و»امل��دي�ن��ة اجل�م��اع�ي��ة»(ال��دمي�ق��راط�ي��ة) ال�ت��ي ي�سعى
�أفرادها �إىل احلرية بالأوىل.
 «املدينة الفا�سقة» ،وهي املدينة التي معتقدها معتقد �أهل املدينةالفا�ضلة وفعلها فعل �أه��ل املدينة اجلاهلية .و»امل��دي�ن��ة امل�ب� َّدل��ة»،
وهي عنده غري املدينة البدالة ،وقد �سميت مبدلة لأن �آراء �أهلها
تبدلت عن �آراء املدينة الفا�ضلة و�أفعالها بحيث ا�ستحالت هي �إىل
ما يناق�ضها.
و�أخ� �ي��را« ..امل��دي �ن��ة ال �� �ض ��ارة» ،وه ��ي م��دي�ن��ة اخل� ��روج ع��ن املعتقد
الأ�سا�س.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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إدارة أزمة التفرق
والفتنة في الكتاب والسنة

٧

أحالم المنذرية

التفرقة والفتنة كالنَّار يف اله�شيم متى ما �سكنت جمتمع ًا �أماتت تقدمه؛ لذلك جاء الإ�سالم كالبو�صلة حتدد اجتاهات ال�سري لإدارة مثل هذا النوع من
امل�شكالت يف املجتمع ل�ضمان تقدمه .نتطرق يف هذا املقال لأهم ما ذكره الكاتب كيان يحيى يف بحثه «التفرق والفتنة و ُمعاجلتهما يف الكتاب وال�سرية
النبوية» املن�شور يف جملة التفاهم.
التفرق والفتنة يف اللغة واال�صطالح:
(التفرق) :م�صدر على زنة (ال َّتف ُعل) ،من الفعل (تفرق يتفرق)،
ومادته ت��دل على الف�صل بني ال�شيئني� .أم��ا الفتنة :م�صدر من
الفعل (ف�تن ،ي�ف�تن) والفتنة ،ال�ع��ذاب و�أن يفنت اهلل ق��وم�اً� :أي
يبتليهم ،والفنت :ما يقع بني النا�س من حروب.
التفرق والفتنة ومعاجلتهما يف الكتاب وال�سرية النبوية
ن�ص ابن قيم اجلوزية على �أ َّن املراد بالفتنة �إمنا يعرف بال�سياق
َّ
والقرائن وبح�سب ما �أ�ضيف �إليه يف موا�ضع ورودها ،فقال :و�أما
الفتنة التي ي�ضيفها اهلل �سبحانه �إىل نف�سه �أو ي�ضيفها ر�سوله
�إليه ،كقوله( :وكذلك فتنا بع�ضهم ببع�ض) ،وق��ول مو�سى�(:إن
ه ��ي �إال ف�ت�ن�ت��ك ت���ض��ل ب�ه��ا م ��ن ت���ش��اء وت �ه ��دي م ��ن ت �� �ش��اء) ،وه��ي
مبعنى االختبار واالبتالء من اهلل لعباده باخلري وال�شر ،بالنعم
وامل�صائب ،فهذه لون ،وفتنة امل�شركني لون ،وفتنة امل�ؤمن يف ماله
وول��ده وج��اره ل��ون ،والفتنة التي يوقعها بني �أه��ل الإ��س�لام لون
�آخر.
ت�صاحب (التفرق) و(الفتنة) يف الكتاب وال�سرية النبوية
ي�ح��دد ال�ل�غ��وي��ون امل�ع��ا��ص��رون و��س��ائ��ل تف�سري املعنى يف املعجمات
بخم�سة �أن ��واع ه ��ي :التف�سري ب��امل�غ��اي��رة ،وال�ت�ف���س�ير بالرتجمة،
والتف�سري بامل�صاحبة والتف�سري بال�سياق ،والتف�سري بال�صورة.
وال��ذي يهمنا من ه��ذه الو�سائل التف�سري بامل�صاحبة ال��ذي كتب
عنه م��ن علمائنا القدماء اجل��اح��ظ �،إذ ق��ال« :ويف ال�ق��ر�آن معانٍ
الت�ك��اد ت�ف�ترق ،مثل ال�صالة وال��زك��اة ،واجل ��وع واخل ��وف ،واجلنة
والنار ،والرغبة والرهبة ،واملهاجرين والأن�صار ،واجلن والإن�س»،
بافرتا�ض �أن اللفظ يكت�سب ج��زءا م��ن معناه مب�صاحبته لفظا
�آخر.
�أمثلة ت�صاحبهما يف الكتاب:
يذكر الكاتب ع��دة �أمثلة نذكر منها قوله تعاىل(:قال ف��إ ِّن��ا قد
فتنا قومك من بعدك و�أ�ضلهم ال�سامري) ،وقوله تعاىل بعد ذلك:
(�إين خ�شيت �أن تقول فرقت بني بني �إ�سرائيل ومل ترقب قويل).
فالت�صاحب هنا �صريح ب�ين فتنة بني �إ��س��رائ�ي��ل ب�ع�ب��ادة العجل
بعد ذهاب مو�سى عنهم للقاء ربه ،وتفريق �شملهم خ�شية هارون
عليه ال�سالم ،فلم ي��زد على �أن ذكرهم ب�أنهم �إمن��ا فتنوا بالعجل
و�أن ربهم هو الرحمن ،فكان ما كان من عدم ا�ستجابتهم لدعوته
وبقائهم على غوايتهم ،فلما ج��اء مو�سى ور�أى �ضاللهم عاتبه
ب�شدة ،فاحتج عليه بخ�شيته ،تفريق �شملهم وكلمتهم ،فكف عنه
مو�سى عليه ال�سالم .ويلحظ هنا �أ َّن ه��ارون مل ي�سكت عن الأمر

باملعروف والنهي عن املنكر بل مار�سهما بحكمة ودعوة بالتي هي
�أح�سن ،ولكن حني ر�أى خرقهم و�إ�صرارهم على باطلهم خ�شي �أن
ي�ؤدي اال�ستمرار يف الإنكار عليهم �إىل انفراط عقدهم وتبددهم.
�أمثلة ت�صاحبهما يف ال�سرية النبوية:
نذكر منها موقف الرماة امل�شهور� ،إذ نظم الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم �صفوف جي�شه جاعال ظهورهم �إىل جبل �أح��د ووجوههم
ت�ستقبل املدينة ،وجعل خم�سني م��ن ال��رم��اة بقيادة عبد اهلل بن
ج�ب�ير ف��وق ج�ب��ل عينني امل ُ�ق��اب��ل لأح ��د وق ��ال ل �ه ��م�(:إن ر�أي�ت�م��ون��ا
تخطفنا ال �ط�ير ف�لا ت�برح��وا م�ك��ان�ك��م ه ��ذا ح�ت��ى �أر� �س ��ل �إل�ي�ك��م،
و�إن ر�أيتمونا هزمنا القوم و�أوط��أن��ا لهم فال تربحوا حتى �أر�سل
�إليكم) .بيد �أ َّن ه�ؤالء الرماة ملا ر�أوا املُ�سلمني قد ك�شفوا امل�شركني
ع��ن املع�سكر ورك �ب��وا ظ�ه��وره��م يقتلون وي�غ�ن�م��ون اخ�ت�ل�ف��وا فيما
بينهم ،ب�ش�أن ت��رك مواقعهم للم�شاركة يف مطاردة العدو ،و�أخ��ذ
ح�صتهم من الغنائم ،وهو ما مال �إليه �أغلب الرماة ،وهو ما ر�آه
قائد الرماة عبد اهلل بن جبري ،فكان ما كان من مترد اجلنود على
قائدهم وتركهم مواقعهم ،والتحاقهم ب�سواد اجلي�ش لل ُم�شاركة
يف جمع الغنائم ،وبقاء ابن جبري وحده على اجلبل مع نفر دون
الع�شرة بقوا يف �أماكنهم .وب��ذل��ك دارت ال��دائ��رة على امل�سلمني،
وانقلب ن�صرهم �إىل هزمية بعد �أن انتق�ضت �صفوفهم وعمتهم
الفو�ضى.
و�سائل تعامل الكتاب وال�سرية النبوية مع التفرق والفتنة
قبل وقوعهما:
احلفاظ على وحدة ال�صف :وحدة الأمة املُ�سلمة هي �صمام الأمان
لوجودها وال�ضامن لدميومتها وع��دم تفرقها ،قوله تعاىل�(:إن
هذه �أمتكم �أمة واحدة و�أنا رب فاعبدون).
ب � -إ�شاعة مفهوم التعددية :فالتعددية تنوع م�ؤ�س�س على متيز
وخ�صو�صية ،فهي لذلك ال ُيكن �أن توجد �إال يف مُقابلة الوحدة
وامل�ج�ت�م��ع.ع�ل��ى �أن م��ا يهمنا يف ه��ذا امل�ق��ام ه��و م�ف�ه��وم التعددية
الدينية وتكييفه الإ��س�لام��ي ،فلهذه العبارة معنيان� :أم��ا املعنى
الأول فيغلب عليه الطابع االجتماعي �أو ال�سيا�سي ال�ع��ام ،وهو
تعاي�ش املعتقدات الدينية املتنوعة املختلفة والأدي��ان مبفهومها
الوا�سع يف وقت واحد ،مع بقاء مميزات كل منها وخ�صائ�صه .و�أما
املعنى الآخر ،فهو �أ�شيع يف البيئات الغربية املهتمة بدرا�سات الدين
وفل�سفته ،ويعرب عنه فيل�سوف الدین جون هك بقوله( :ات�ضح يل
من ح�ضوري العر�ضي للعبادات يف امل�سجد والكني�سة واملعبد �أن
ال�شيء نف�سه يف �أ�سا�سه الذي يحدث يف الكني�سة امل�سيحية يحدث

فيها كلها؛ �أعني �أ َّن الب�شر يفتحون عقولهم لواقع �إلهي �أعلى،
يعرف ب�أ َّنه اخلري وب�أنه الآمر باال�ستقامة وباملحبة بني الب�شر).
وي�ضيف الكاتب �أن املنظور الإ�سالمي للتعددية الدينية ال يقر
ت��ذوي��ب احلقيقة ومتييعها ،لكن يف �إط ��ار التعاي�ش م��ع الأدي ��ان
الأخرى ،الذي يتجاوز منطق العدل والإن�صاف ،ومن جتليات هذا
املنظور حترمي الإك��راه على العقيدة �أو الدخول يف الإ�سالم ،قال
تعاىل( :ال �إكراه يف الدين قد تبني الر�شد من الغي).
ت  -تثبيت مبد�أ الو�سطية:
ومم��ا ال �شك فيه �أن الو�سطية �ضمانة للمجتمعات امل�سلمة من
االن��زالق يف بع�ض مظاهر الغلو ،كا�ست�سهال التكفري ،ويف الوقت
نف�سه على ع��دم االجن ��رار �إىل فتنة ا�ست�سهال التكفري الكفيلة
بتمزيق الأم ��ة وتفريقها ل�شبهات عار�ضة ،فالتكفري ُي ��ؤدي �إىل
ا�ست�سهال �سفك الدماء ،وقيام احلرب الطاحنة.
ث  -منهج التبني والتثبت :حر�ص الإ�سالم على تبنيه يف مواجهة
الأخ�ب��ار وال�شائعات� ،إدراك �اً منه ملا للكلمة املنقولة من خطر قد
ُي�ؤدي �إىل فنت ال يعلمها �إال اهلل.
ج  -الأخ��ذ بالظواهر وت��رك ال�سرائر :يُعد الركون �إىل الظواهر
وع ��دم حم��اك�م��ة ال �ب��واط��ن م �ب ��د�أ م�ك�م�ل ً
ا مل�ن�ه��ج ال�ت�ب�ين وال�ت�ث�ب��ت
وام �ت��دادا طبيعيا ل��ه ،فعلى الأف ��راد واجل�م��اع��ات م��راع��اة �صورة
ال��دي��ن و�أه �ل��ه ل ��دى ال��وق��وف ط��وي�لا �أم ��ام �إغ � ��راءات احل�ك��م على
النيات و�إمالءات اتهامها من غري بينة وال دليل.
و�سائل تعامل الكتاب وال�سرية النبوية مع التفرق والفتنة
بعد وقوعهما
�أ� -إدارة الأزم� ��ات واح �ت ��وا ؤ�ه ��ا :ل�ف��ظ (�إدارة) ي��وح��ي باملواجهة
بال�صرامة حينا وباللني حينا �آخر� ،أو من �صرف �أطراف التحدي
�إىل وجهة �أخرى مما ميكن �أن ي�سبب فتنة �أو �أزمة.
�إ��ص�لاح ذات ال�ب�ين :ف��الإ��س�لام دي��ن واق�ع��ي ال ينظر مبثالية �إىل
الأم ��ور ،ول��ذل��ك جت��ده يفرت�ض �أح��داث��ا ووق��ائ��ع ميكن �أن يكون
امل�سلمون �أط��راف��ا فيها ،على ال��رغ��م م��ن ك��راه��ة الإ��س�لام لذلك،
وت�شديده على ع��دم وق��وع��ه ،ولذلك جت��ده يفرت�ض �إ��ص�لاح ذات
ال�ب�ين يف حالتني خ�ط�يرت�ين ،تتعلق �إح��داه�م��ا ب��وق��ائ��ع ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل هدم نواة اجلماعة امل�سلمة الواحدة (الأ�سرة) ،وتتعلق
الأخرى بن�شوب احلرب بني جماعتني اثنتني من امل�سلمني.
�إ َّن قيام املُجتمعات على الفنت ي��ؤدي �إىل تفرقها ومتزقها ويحد
من تطورها وتقدمها ،وعلى كل واح��د م ِّنا �أن يقطع كل ما من
�ش�أنه �أن ي�ؤدي �إليهما.
ahlam.squoman@hotmail.com
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خطوات اإلصالح نحو مجتمعات
معرفية متقدمة

موزة الخاطرية

يفتتح عبد احلميد ع�شاق �أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية ونائب دار احلديث باململكة املغربية يف مقدمات الإ�صالح بني جدلية الوعي وقوانني التاريخ
اخلطوات العامة التي ال بد �أن تتبعها �أي �أمة ترغب بالإ�صالح من حالها ملواكبة قطار التطور التكنلوجي وال�صناعي وتغيري حالها االقت�صادي واملعريف.
وي��رى عبد احلميد �أوىل خطوات �أي م�شروع �إ�صالحي
ه��و حت��دي��د ع�ن��ا��ص��ر ال �ق��وة م��ن خ�ل�ال ب�ن��اء ر�ؤي ��ة قائمة
على الب�صرية بعيدًا عن ال�ضغوط اخلارجية والداخلية
حتى ال يكون الإ��ص�لاح م�ؤق ًتا �أو �شكل ًيا ،بالإ�ضافة �إىل
و�ضع ا�سرتاتيجية ُتبنى على ثالثة �أزمنة وهي احلا�ضر
وامل��ا� �ض��ي وامل���س�ت�ق�ب��ل و�أن ت �ك��ون ل�ه��ا ث�لاث��ة �أب �ع ��اد �أول �ه��ا
الإدراك ملا يدور يف الداخل واخلارج والتنب ؤ� باملتوقع ،و�أن
يكون هناك �إع��داد جيد لال�سرتاتيجية بر�صد ما يكفي
ل�ه��ا م��ن امل ��وارد وا إلم �ك��ان �ي��ات وم ��ن ث��م احل ��زم واالل �ت��زام
بالتنفيذ والتقييم.
و�أول عنا�صر القوة هو الت�سلح باملعرفة املحملة بالبيانات
واملعلومات والأف �ك��ار وك��ل م��ا يحمله الإن���س��ان م��ن رم��وز
دالل�ي��ة �أو تاريخية ،فاملعرفة معيار �أ�سا�سي لأي توجه
�إ�صالحي يف الفرد واملجتمع وامل�ؤ�س�سة والأمة ،واملالحظ
يف جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية وجود فجوة يف املعرفة
بني املجتمعات نف�سها ومع ال��دول املتقدمة يف ال�صناعة
والتكنلوجيا.
وال�ث�روة الأخ ��رى بجانب امل�ع��رف��ة ه��ي االق�ت���ص��اد وامل ��ال،
فهما وج�ه��ان لعملة واح ��دة .امل�ع��رف��ة ت��دي��ر امل ��ال ب��ات��زان
واع �ت ��دال وحت ��ول ال�ن�ظ��ام االق �ت �� �ص��ادي م��ن اال��س�ت�ه�لاك
�إىل الإن�ت��اج وجتنب ال��ر�أ���س املالية املفرطة .فاالقت�صاد
املعريف مورد ال ين�ضب ينوع الطاقات الإنتاجية ويو�سعها
ويحقق االكتفاء الذاتي ويولد فر�ص العمل مما ي��ؤدي
�إىل حت�سني امل�ستوى املعي�شي للفرد.
وال ي�ك�ت�م��ل الإ�� �ص �ل�اح �إال ب �خ �ط��وات ت �ق��وم ع �ل��ى ال �ع��دل
واحل��ري��ة وال���ش��ورى �أي ح�سن التنظيم امل�ؤ�س�سي وذل��ك
ب�سن الت�شريعات وال�ق��وان�ين ال�ت��ي تكفل ح�ق��وق الأف ��راد
والأ�سرة والعادات وخ�صو�صيات املجتمع.
وتبد أ� فعالية هذه العنا�صر �إذا وجدت �إرادة لدى ال�شعوب
والرغبة يف الإ�صالح ي�صاحبها تنظيم يف توجيه الطاقات
ن�ح��و خ��دم��ة املجتمع والإح���س��ا���س ب��امل���س��ؤول�ي��ة ،و�إع �ط��اء
ال�شعوب ال�شعور بالعدل والإن�صاف والتنعم باال�ستقرار.
ولأجل احلفاظ على هذا ال�شعور وعدم انزالق املجتمعات
نحو االنق�سام والت�شتت البد من �إيجاد م�ؤ�س�سات مدنية
تتو�سط بني الأفراد والدولة.

والعن�صر الآخ��ر يف خطوات الإ��ص�لاح هو امتالك قدرة
دفاعية قائمة على اال�ستثمار يف جم��ال البحث العلمي
مب�خ�ت�ل��ف جم ��االت ��ه وم ��ن �أه �م �ه��ا ال�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ع�ن��ا��ص��ر
امل�ن�ت�ج��ة للتكنلوجيا احل��رب �ي��ة ،وال���ص�ن��اع��ات الع�سكرية
ل�ت��أ��س�ي����س ج�ي����ش دف ��اع ��ي ع �� �ص��ري مي�ت�ل��ك ق ��وة داخ�ل�ي��ة
وخارجية.
و�صول الدولة �إىل التقدم ال�صناعي والتكنلوجي ما هو
�إال نتيجة توليفة قائمة على اقت�صاد املعرفة وامتالك
الب�صرية يف �إع��داد الر�ؤية ،وا�سرتاتيجية منظمة تكفل
ح�ق��وق الأف ��راد واملجتمع وحت�ق��ق ال�ع��دال��ة االجتماعية،
وامتالكها لقيادات مرنة تتقبل وتنبي الأفكار اخلالقة
والإبداعية وتعتمد على البحوث العلمية وبنوك الأفكار.
ن�ست�شف من خالل اطالعنا على العنا�صر اخلم�سة للبدء
بالإ�صالح ب�أن جمتمعاتنا �أهملت العلم واملعرفة والبحث
العلمي وتوجهت نحو اال�ستهالك دون الإنتاج ف�أ�صبحنا
نفتقد �إىل عن�صر االعتماد على الذات.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل ذل��ك ف ��إن �إرادة ال���ش�ع��وب العربية
طالبت بالإ�صالح وبالتحديد يف العقد الأول من القرن
ال��واح��د وال�ع���ش��ري��ن ول�ك��ن م��وج��ة امل�ط��ال�ب��ات ب��الإ��ص�لاح
واحل� ��ق يف احل ��ري ��ة ع ��ن ال �ت �ع �ب�ير وال� �ع ��دل �أغ �ل �ب �ه��ا ك��ان
نتيجتها الإج �ه��ا���ض وال ��دم ��ار ل�ت�ل��ك ال���ش�ع��وب ول �ك��ن يف
امل�ق��اب��ل ك��ان��ت ه�ن��اك �إ� �ص�لاح��ات يف بع�ض ال ��دول حركت
احلكومات للتغيري يف ا�سرتاتيجياتها ور�ؤيتها ب�إ�شراك
�أفراد املجتمع يف و�ضع خطوات الإ�صالح.
ينتقل بنا عبد احلميد يف مقدمات الإ�صالح �إىل ال�شرارة
التي ينطلق منها الإ�صالح وهي عبارة عن ثالثة �أ�سئلة،
ال�س�ؤال الأول ��س��ؤال التفكري �أي عقل الإ��ص�لاح ،الثاين
�س�ؤال التعبري �أي خطاب الإ�صالح ومن ثم �س�ؤال التدبري
�أي فن الإ�صالح.
يف �س�ؤال التفكري يكون العمل بعقلٍ مُ�صلح ي�ستطيع �أن
ينقل املجتمع من حالة الغياب العام �إىل الوعي املتجدد
وذل��ك باعتماده على ر�ؤي��ة فاح�صة مت�سلحة بالب�صرية
ً
حتليل
وق ��ادرة على ر��ص��د م�شكالت املجتمع وحتليلها
علم ًيا ومن ثم ابتكار حلول عملية.

وك ��ل ع�ق��ل ُم���ص�ل��ح مي�ل��ك ت�ف�ك�يرا ا��س�ترات�ي�ج�ي��ا تكتيكيا
��ش��ام�لا ق� ��ادرا ع�ل��ى ال�ت���ص��دي ل�ل�م���ش�ك�لات ب�ع��د فح�صها
والتعمق فيها ،و ي�ستطيع الإح��اط��ة والإمل ��ام مب��ا يحدث
داخل ًيا وخارج ًيا ،وق��ادر على ا�ستك�شاف املُغلق واملختبئ،
ولديه املرونة يف تقبل الأفكار واملناهج اجلديدة وحري�ص
على حتقيق الإجناز دون الإحلاح املفرط فيه.
�س�ؤال التعبري �أو «خطاب الإ�صالح»
ال�ل�غ��ة امل���س�ت�خ��دم��ة يف الإ� �ص�ل�اح ه��ي �أن ي �ت��واف��ق ال�ق��ول
م��ع العمل ،وال ميكن احل��دي��ث ع��ن الإ��ص�لاح يف التعليم
وال�ت�ع�ل�ي��م غ�ير ُم �ف �ع��ل ،وال مي�ك��ن احل��دي��ث ع��ن �إ� �ص�لاح
الد�ستور و�سلوكنا خمالف .وليدرك كل راغب يف الإ�صالح
�أن اللغة لها �سلطة مادية ورمزية ومعرفية قائمة على
التعلم مدى احلياة ،و�أ ًّيا كان �شكل هذه اللغة بيولوجية
�أم برجمية ا�صطناعية �أو جينية  ،فال بد من �إيجاد لغة
ريا وتعلي ًما ومعج ًما
قادرة على التعبري عن الإ�صالح تنظ ً
وا�ستخدا ًما وتوثي ًقا و�إبداعًا.
�س�ؤال التدبري « فن الإ�صالح»
ح�سن ال�ت��دب�ير ه��و ف � ٌ�ن يتمثل يف ال �ق��درة ع�ل��ى توظيف
امل��وارد املالية والب�شرية واملادية لبلوغ أ�ه��داف الإ�صالح،
وهذا ما انتهجته دول �شرق �آ�سيا يف بناء الإن�سان من �أجل
�إنتاج ر�ؤو�س الأموال.
لرمبا نحن بحاجة �إىل حتديث منظومتنا التعليمية من
�أجل �أن نبني الإن�سان لكي يكون ق��ادرا على �إنتاج ر�ؤو�س
الأم� ��وال و�أن ي�ت�ح��ول م��ن م�ستهلك �إىل م�ن�ت��ج ،وه�ن��اك
ر�ؤى واعدة يف بع�ض املجتمعات العربية لإحداث ثورة يف
جمال التعليم ،من خالل التوجه �إىل اال�ستثمار يف جمال
التكنلوجيا وال�ت�ق�ن�ي��ة ،وحت��دي��ث الأن�ظ�م��ة مب��ا يتنا�سب
مع املرحلة ملواكبة هذا التطور و�سد الفجوة بيننا وبني
الدول املتقدمة الأخرى.
�إهمال املعرفة والعلم والبحث العلمي وحماربته وعدم
ال �ق��درة ع�ل��ى ح�سن ال�ت��دب�ير �أو ح�ت��ى التعبري ه��و ال��ذي
جعل جمتمعاتنا العربية �ضمن الدول النامية املت�أخرة يف
جماالت عديدة رغم امتالكها لرثوات هائلة تفوق الدول
العاملية املتقدمة ،ولكن � ً
أي�ضا �أحد �أهم عنا�صر الإ�صالح
هو الإرادة يف التغري من حال �إىل حال �أف�ضل.
mozaalkhatri93@gmail.com
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إشكالية
الثنائيات التاريخية

٩

زهرة السعيدية

كتب حممد ُعال مقا ًال بعنوان «الثنائيات يف القر�آن الكرمي وجوانب التدافع والتكامل» ،يف جملة «التفاهم»؛ ناق�ش فيه مناذج الثنائيات الوجودية التي
ترتبط بالكون والوجود ،والثنائيات االختيارية املرتبطة بنزوات ودوافع الإن�سان .كذلك حتدث الكاتب عن الثنائيات التي �صنعها التاريخ وتعاقب
احل�ضارات ،واقرتح �أخري ًا مبد�أ التكامل والدافع بني �أطراف الثنائيات املعقدة كثنائية الأ�صالة واملعا�صرة ،الواقع واملثالية ،التجديد والواقع ،حلل
�أزمة الفكر العربي.
و ُي�ق���ص��د ب��ال�ث�ن��ائ�ي��ات ه�ن��ا الأل �ف ��اظ وال � ��دالالت ال �ت��ي يرتبط
بع�ضها ببع�ض ملا يجمع بينهما من عالقات ومتقابالت؛ �سواء
كانت مادية �أو معنوية .ذكر الكاتب يف مقاله �أمثلة ال نهائية
على الثنائيات يف مكونات الكون ،منها :الذكر والأنثى ،اخلري
وال�شر ،النور والظالم ،الروح واملادة...وغريها .وقد اقرتح �أن
هذه الثنائيات تعترب املحدد الأ�سا�سي مل�سار التاريخ والتقدم
احل���ض��اري وذل��ك ب�سبب د�أب الب�شر على حت�صيل الأط ��راف
اخل ّ�يرة من ه��ذه املتقابالت «(ا آلخ ��رة ،اخل�ير ا إلمي��ان ،النور
 ،»)...وجتنب �أطرافها ال�سيئة » املتّ�سمة باملحدودية واالنقطاع
(الدنيا ،ال�شر ،الكفر ،الظالم  .»)...و ُيوا�صل الكاتب ويقول
�إن الإن�سان وطبيعته تتكون من كال طريف الثنائيات ،حيث ال
ميكن �أن يعي�ش حياة ي�سرية �إال �إذا ذاق مرارتها ،وال ميكن له
�أن يكون اجتماعياً �إال �إذا كان منفرداً ،وال �سعيداً �إال �إذا عانى
الهم والكرب .ما يق�صده الكاتب هنا �أن على الإن�سان �أن يعي�ش
ويجرب ال�شيء و�ضده حتى يقرتب من املثالية.
الثنائيات يف القر�آن
َّ
ويقول الكاتب �إن��ه مما ال �شك فيه �أن ال�ق��ر�آن يق ّر بالثنائية
يف العديد م��ن الآي ��ات ،منها «وم��ن ك��ل ��ش��ي ٍء خلقنا زوج�ين»،
فقد �صور القر�آن وجود الإن�سان وحياته وم�صريه بعد املوت يف
�إطار ثنائي �صارم ذي �شقني ال يقبل �أي عامل ثالث .نرى هذا
الت�صنيف يف كل تفا�صيل القر�آن بدءاً من ثنائية احلياة واملوت
م ��روراً بت�صنيف الب�شر �إىل فريقني ،فريق امل��ؤم�ن��ون الذين
يت�صفون �ضرور ًة بالرقة والعزة و�صفاء القلوب ،وفريق الكفار
الذين ي�صفهم القر�آن عادة بال�ضالل والذلة والق�سوة وموت
القلوب ،وبالطبع ثنائية اجلنة والنار يف احلياة ما بعد املوت.
الثنائيات يف القر�آن تنق�سم �إىل نوعني �أ�سا�سني؛ الأول �أ�سماه
ال �ك��ات��ب ال�ث�ن��ائ�ي��ات ال��وج��ودي��ة وه ��ي ال �ت��ي وج ��دت م��ع وج��ود
الإن�سان ال��ذي ال عالقة له يف �إحداثها وم��ن ه��ذه الثنائيات
منوذج اخلالق واملخلوق ،والإن�سان والطبيعة� ،أما النوع الثاين
فهو الثنائيات االختيارية وهي تتعلق بالإن�سان وقيمه .يقول
ال�ك��ات��ب �إن ن ��زوع الإن���س��ان وت��وج�ه��ات��ه «مل ت�سلم م��ن تق�سيم
ثنائي �صارم» ال ي�ستطيع معها �أن يوفق بني �أطرافها �أو يجمع
بينهما .منها الثنائيات ال�ت��ي تتعلق ب��الأخ�لاق مثل الكذب
وال�صدق ،وال�صواب واخلط�أ� .إ َّن الإ�شكالية يف هذا النوع من

الثنائيات ه��ي �أن امليل �إىل �أح��د �أط��راف�ه��ا يعترب �أم ��را ن�سبيا
يتعلق ببيئة الإن�سان وثقافته وامل�ب��ادئ التي ن�ش�أ عليها ،فما
�أعتربه �أن��ا �صوابا ومنطقيا قد يعتربه الآخ��ر باطال .لذلك
يقرتح الكاتب �أن تكون املرجعية الدينية هي املحدد الأ�سا�سي
لقيم الإن�سان واختياراته.
الثنائيات التاريخية
ن�ش�أت الثنائيات التاريخية على غ��رار الثنائيات الوجودية
وال�ث�ن��ائ�ي��ات االخ�ت�ي��اري��ة ،نتيجة «ع��وام��ل وظ ��روف ح�ضارية
ومعرفية» ،ك��ان �سببها ت�صادم التوجهات والأف �ك��ار املختلفة
واالح�ت�ك��اك ب��احل���ض��ارات والفل�سفات الأخ ��رى� .أ�سهمت هذه
العوامل يف �إذكاء ال�صراع بني هذه املت�ضادات التاريخية ،من
قبيل ال��دي��ن وال�ع�ل��م ،ال��دي��ن وال��دول��ة ،الأ��ص��ال��ة وامل�ع��ا��ص��رة،
الإ�سالم والعلمانية .يقول الكاتب �إن الفكر العربي احلديث
قد �أفرط يف زج هذه الثنائيات يف خمتلف جماالت املعرفة �إىل
درجة �أ�صبحت فيها احلياة الفكرية مك�سوة ب�صبغة متطرفة
ال ترى من ال�صورة الكلية �إىل ج��زءا ب�سيطا ،ونتج عن ذلك
�أن �أ�صبح العلم مث ً
ال مناق�ضا للدين ،والنقل مناق�ضا للعقل،
والعلمانية مناق�ضة للإ�سالم وما �إىل ذل��ك .يوا�صل الكاتب
وي�ق��ول �إن االنف�صال ب�ين ه��ذه الثنائيات ل��ن يجد ل��ه معنى
�إال يف الفكر الذي «جتز�أت معارفه» ،ويقرتح �أن يكون هنالك
منهج قومي تتكامل فيه هذه الثنائيات حتى نتمكن من بناء
معرفة علمية وعملية.
عوامل ظهور الثنائيات التاريخية
هُ ناك ثالث حلظات �أ�سا�سية �أدت ب�صورة مبا�شرة وغري مبا�شرة
�إىل ظهور هذه الثنائيات يف الفكر الإ�سالمي ،كان �أولها موت
النبي حممد وانقطاع �أخبار ال�سماء؛ مما ا�ضطر ال�صحابة
�إىل البحث عن طرق �أخ��رى حلل الإ�شكاليات التي واجهوها
فعمدوا �إىل الر�أي وهو «اختيار ُحكم بناء على القواعد العامة
ل�ل��دي��ن» ،ح��دث��ت بعدها خ�لاف��ات و�أح ��داث تاريخية فظهرت
حينها ثنائية الأثر والر�أي.
�أم ��ا اللحظة ال�ث��ان�ي��ة ،ف�ق��د ظ�ه��رت م��ع ب��داي��ة االح�ت�ك��اك مع
الرتاث اليوناين الذي حدث يف القرن الثالث الهجري حينما
ب��د�أت حركة ترجمة الفل�سفة والعلوم اليونانية يف االزده��ار،
وانت�شرت �إىل خمتلف املدن الإ�سالمية على �أي��دي الفال�سفة

وتالمذتهم ،وتو�سعت حتى �شملت جم��االت �شتى ،ويف �أثناء
ذلك حدثت «�صراعات �سيا�سية واجتماعية وحركية كالمية
(ن�سبة �إىل علم الكالم) خ�صو�صاً يف جانبه العقلي» ،وب��د�أت
مالمح احل�ضور اليوناين بالظهور جلياً يف الفكر الإ�سالمي،
حيث اهتم الفال�سفة امل�سلمون كثرياً بتو�ضيح مواقع االتفاق
واالخ �ت�ل�اف م��ع ال�ف�ل���س�ف��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة ،وق ��د �أع �ج��ب ال�ف�ق�ه��اء
باملنطق «�إىل حد �شرحه بالآيات القر�آنية والأحاديث النبوية».
ب ��رزت حينها ث�ن��ائ�ي��ة ال�ع�ق��ل وال �ن �ق��ل� ،أو احل�ك�م��ة وال�شريعة
و�أه��م معاملها هي حماولة ابن ر�شد يف املوافقة بني ال�شريعة
والفل�سفة يف ك�ت��اب «ف���ص��ل امل �ق��ال وت�ق��ري��ر م��ا ب�ين ال�شريعة
واحلكمة من ات�صال» ،ثم ظهر بعدها العديد من الكتابات
التي تناق�ش هذه الثنائية.
ب �ع��د احل ��داث ��ة الأوروب � �ي� ��ة وم ��ا ان �ط ��وت ع�ل�ي��ه م ��ن م�ن�ج��زات
ع�ل�م�ي��ة وت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وع �� �س �ك��ري��ة ،وك ��ذل ��ك � �س �ق��وط ال �ع��امل
العربي �ضحية للإمربيالية و��ص��دام جمتمعاتنا التقليدية
م��ع الأف �ك��ار احل��داث�ي��ة .ظ�ه��رت ثنائيات ال�ت�راث والتحديث،
الأ� �ص ��ال ��ة وامل �ع��ا� �ص��رة وال�ع�ل�م��ان�ي��ة والإ�� �س �ل�ام ال �ت��ي �أدت �إىل
�إ�شكاليات و�صراعات فكرية حتى هذه اللحظة .يعتب الكاتب
على حم ��اوالت بع�ض املفكرين ال�ع��رب يف ا��س�ت�يراد التجارب
الأورب �ي��ة ال�ت��ي عا�شتها تلك ال ��دول خ�لال ال�ق��رون الو�سطى
نتيجة ال�صراع بني الدين والدولة دون وجود «م�سوغ تاريخي
�أو م�برر �سيا�سي» يف العامل الإ�سالمي .ال �أتفق �شخ�صياً مع
وجهة نظر الكاتب يف هذا ال�ش�أن ،فهذا ال�صراع بني الفريق
ال ��ذي ي��دع��و �إىل الأ� �ص��ال��ة وامل�ح��اف�ظ��ة وال�ف��ري��ق ال ��ذي يدعو
�إىل التجديد قد يكون نتيجة طبيعية ومرحلة ال ب ّد منها يف
طريق الو�صول �إىل التكامل والتدافع (�إذا ك��ان ذل��ك ممكناً
من الأ�سا�س) .وكذلك ال �أتفق مع الكاتب يف �أن ال�صراع بني
الدين والدولة ظهر يف العامل الإ�سالمي مع �صدمة احلداثة
الأوروب�ي��ة ،فقد عرف الإ�سالم هذه ال�صدام منذ زمن طويل
ج��داً حينما وىل معاوية اب��ن �أب��ي �سفيان نف�سه على ال�سلطة
ال�سيا�سية .ما ميكن قوله �أخرياً هو �أن اقرتاح حممد �أركون
ب �ـ»�إع��داد نظرية �شاملة ل�ل��رواب��ط ب�ين ال��دي��ن وال�سيا�سة من
خ�لال ال�ن�م��وذج الإ��س�لام��ي» ه��و احل��ل الأك�ث�ر عملية ملع�ضلة
الثنائيات التاريخية.
Zahra.alsaidi09@gmail.com
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الحركة اإلسالمية ليست بديال عن األمة..
والجماعات ليس بديال عن الشعب

أم كلثوم الفارسية

نتناول يف مقالنا هذا ما طرحه الكاتب �صالح الدين اجلور�شي ،يف جملة «التفاهم» ،حتت عنوان «احلركات ال�سيا�سية-الدينية يف الإ�سالم املعا�صر» ،والذي و�ضح
فيه بع�ض النقاط الأ�سا�سية لفهم تاريخ احلركات الدينية و�أ�سباب انهيارها؛ حيث ال يكاد يختلف اثنان على �أن ظاهرة «الإ�سالم ال�سيا�سي» تعدّ اليوم من الق�ضايا
املحورية ،التي تفر�ض نف�سها على مائدة البحث العلمي ،وال يقت�صر هذا االهتمام على امل�سلمني �أنف�سهم ،بل � ً
أي�ضا جند االهتمام ذاته يف الدرا�سات الأكادميية
وجدة� ،سواء تلك الدرا�سات الغالبة التي ت�صنّفها كخطر يهدّ د
الغربية ،حيث نالحظ �أن الغرب �أف�سح ح ّي ًزا من اهتمامه ملناق�شة هذه الظاهرة ودرا�ستها بعمق ِ
الغرب وح�ضارته احلديثة� ،أو تلك التي تلتزم باملو�ضوعية وتكتفي بدرا�ستها كظاهرة «اجتماعية � -سيا�سية» بغ�ض النظر عن املوقف املعلن منها.

ويف م�ق��دم��ة ظ��اه��رة الإ� �س�ل�ام ال���س�ي��ا��س��ي ،ت ��أت��ي احل��رك��ات
الإ� �س�لام �ي��ة ال �ت��ي ت���س�ع��ى ل�ت�ق��دمي م �ع��اجل��ات للم�شكالت
امل �ع��ا� �ص��رة ب�ن�ظ��ري��ات واج �ت �ه ��ادات ت��رت�ك��ز �إىل ال�ن���ص��و���ص
والقيم واملبادئ الإ�سالمية املقدّ�سة ،وال ت�ستهدف تغيري
الأف�ك��ار فح�سب ،و�إمن��ا ت�سعى � ً
أي�ضا لإجن��از ذل��ك التغيري
على �أر�ض الواقع ،فهي متتلك م�شروعًا �سيا�س ًّيا ي�ستهدف
التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي عرب خطط منظمة ،وف ًقا
لباحثني ف ��إن «احل��رك��ة الإ�سالمية يف مفهومها الوا�سع،
ت �� �ض � ّم ج�م�ي��ع الأف� � ��راد واجل �م ��اع ��ات ال �ت��ي ت���س�ع��ى لتغيري
جمتمعاتها ع��ن ط��ري��ق ا��ش�ت�ق��اق �أف�ك��اره��ا وب��راجم�ه��ا من
الإ� �س�ل�ام ،ويف ح�ين تختلف ه ��ذه اجل�م��اع��ات والأف � ��راد يف
طرقها ومناهجها و�أ�ساليبها وق�ضاياها الآن�ي��ةَّ � ،إل �أنها
ت ّتفق على القيمة الإيجابية للإ�سالم وال�صلة الوثيقة بني
مفاهيمه وقيمه الأ�سا�سية وال�ع��امل املعا�صر ،فهي تريد
حتويل �إطار املرجعية يف احلياة العامة �إىل مرجعية يكون
فيها الإ�سالم بتف�سرياته املختلفة قوة رئي�سية يف ت�شكيل
هذه احلياة.
ومت �ت��از احل��رك��ة الإ��س�لام�ي��ة ع� َّم��ا ��س��واه��ا م��ن اجل�م��اع��ات
والتكوينات الإ�سالمية املختلفة ،ب�أنها ت�سعي دو ًما وب�صورة
مبا�شرة �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية ،وال�سيطرة على الدولة،
م��ن �أج��ل تفعيل برناجمها ال�سيا�سي ،وال�ه��ادف لتطبيق
الإ�سالم و�إنفاذ تعاليمه با ّت�ساعها وتن ّوعها ،وهي بال�ضرورة
تختلف يف �أ�ساليب عملها بني االعتدال والتط ّرف ،وبني
العمل ال�سلمي وال �ث��وري ،وب�ين املرحلية وح��رق امل��راح��ل،
وهي ت�سعى نحو «�إعادة البناء االجتماعي من الأ�سا�س من
�أجل انطالق دورة ح�ضارية �إ�سالمية جديدة ...وال �أعني
بال�ضرورة �أن الطبيعة الثورية للحركة الإ�سالمية بعد
�سقوط اخلالفة «العثمانية» ت�ستدعي ا�ستخدام القوة يف
التغيري ،و�إمن��ا �أعني �أن التغيري ج��ذري ولو َ َّ
ت بالتدريج
وبالو�سائل ال�سلمية ،فهو تغيري يف طبيعة الدولة ذاتها.
ف �م �ن��ذ ال� �ب ��داي ��ات الأوىل ل �ن �� �ش ��أة احل ��رك ��ات الإ� �س�لام �ي��ة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،يف م���ص��ر؛ ح�ي��ث ان�ط�ل�ق��ت ج�م��اع��ة الإخ� ��وان

امل�سلمني عام 1928م ،ويف باك�ستان مع اجلماعة الإ�سالمية
ع ��ام 1941م ،وال �ع ��راق م��ع ح ��زب ال��دع��وة الإ��س�لام�ي��ة ع��ام
1957م ،وغ�يره��ا م��ن احل��رك��ات وال �ت �ي��ارات الإ��ص�لاح�ي��ة،
والإ� �س�ل�ام �ي ��ون ي �ب ��� ّ�ش��رون ب � ��أن الإ�� �س�ل�ام ه ��و احل� ��ل ،و�أن ��ه
املخرج الواقعي لكل امل�شكالت املعا�صرة التي تعاين منها
املجتمعات الإ��س�لام�ي��ة ،وامل��دخ��ل احلقيقي لب�سط عدالة
ال�سماء على الأر�ض ،وتخلي�ص الإن�سان من �أمل اال�ستبداد
وال�سلطوية التي �أرهقت كاهلهم ،وي�ستندون يف ذلك �إىل
جملة من الن�صو�ص القر�آنية واحلديثية التي تثبت علو
��ش��أن احل�ك��م ال��دي�ن��ي ،و�أن ��ه االخ�ت�ي��ار ال��وح�ي��د ال ��ذي يلبي
احتياجات الب�شرية ويخ ّل�صها من ال�شرور.
ل�ك��ن ال ي��و�ّ��ض��ح احل��رك�ي��ون الإ��س�لام�ي��ون يف ال�غ��ال��ب كيف
�سيح ّققون تلك الب�شائر التي يرفعون الفتاتها دو ًما ،وال
يف�صحون عن خططهم التف�صيلية لإجناز ذلك الأمر ،بل
ملحا،
�إن الكثري منهم ال يعتقد �أن �إثبات ذلك يع ّد �شي ًئا ًّ
�أو �أن��ه يحتاج �إىل ب��ذل الكثري من اجلهد الفكري ،وذلك
ل�سببني:
 الأول :لطبيعة التحديات اخل��ارج�ي��ة والداخلية التيت�ع� ّر��ض��ت ل�ه��ا ال� ��دول الإ� �س�لام �ي��ة؛ وذل ��ك �أن ن �� �ش ��أة ه��ذه
احل ��رك ��ات �إمن� ��ا ج ��اء ك� ��ر ّد ف �ع��ل ع �ل��ى ال �ت �غ��ري��ب وال ��وج ��ود
اال� �س �ت �ع �م��اري يف امل �ن �ط �ق��ة ،وك ��ذل ��ك ع �ل��ى ف �� �ش��ل ال � ُّن �خ��ب
العلمان َّية القوم َّية يف الداخل؛ وبالتايل ف�إن كل فرد م�سلم
يحمل يف وج��دان��ه اال��س�ت�ع��داد ال�ك��ايف ل�ل��دف��اع ع��ن الهوية
الدينية والت�صدّي لكل من يتعدّى عليها ب�شكل تلقائي،
ف��ال�غ�يرة واحل�م�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة حم � ّرك رئ�ي����س وح�ي��وي حتى
لأقل امل�سلمني تدي ًنا.
 ال �ث��اين :للطبيعة ال�ع�ق��دي��ة ل�ل�ف��رد وامل�ج�ت�م��ع ،وه ��ي �أنالفرد امل�سلم مييل بال�ضرورة �إىل حكم الإ�سالم ،ويخ�ضع
بالفطرة �إىل تعليماته املقد�سة ،وه��و على ه��ذا الأ�سا�س
�يرا بني انتخاب القانون الو�ضعي �أو �أن يحكمه
لي�س خم َّ ً
�أم ��ر اهلل ،فمن مل ي��رغ��ب يف حكم اهلل ه��و خ ��ارج ع��ن ملة
الإ� �س�لام ،وه��و على �إح ��دى حالتني� :إم��ا م�سلم ع��ا�� ٍ�ص �أو

مرتد ك��اف��ر ،وامل�سلمون حت ّركهم العقيدة وه��ي ج��زء من
موروثهم الثقايف ،واحلركة الإ�سالمية تتح ّرك حتت تلك
الالفتة ،وت�ش ّكل نف�سها بو�صفها ج��زءًا من ه��ذا العنوان
الديني الوا�سع.
ُ
ويف ن�ه��اي��ة م�ق��ال�ن��ا ،ن��ذك��ر ب ��أن��ه ع�ل��ى ع�ك����س ح�ق�ب��ة امل�ي�لاد
احلركي ،يظهر �أن احلركة الإ�سالمية ك ّلما تقدّم الزمن
بها كانت تقدّم القليل من املفكرين وع�شرات الآالف من
املنا�ضلني والثوريني ،وهي يف م�سريتها املت� ّأخرة مل تعنتِ
ب�إيجاد وتوليد املفكرين امل�سلحني بالعدة املعرفية والعلمية
ملواجهة التحديات الفكرية ،و�إمن��ا ان�صبت جهودها على
ا�ستقطاب اجل�ن��ود احلركيني واملنا�ضلني ال��ذي��ن يتك ّر�س
دورهم يف الدفاع عن احلركة وقادتها و�أفكارها ،ومن الفئة
التي تتح ّلى ب�أعلى مراتب االلتزام بالتعليمات احلركية،
وال��ذي��ن ال يالم�سون الفكر والتجديد � َّإل ب�شكل خجول
ي�ق��ع �ضمن ��ض��واب��ط ح��رك�ي��ة م�سبقة ،م��ن �أه ��م �شروطها
�أَ َّل يخد�ش التجديد بفكر ال�ق��ائ��د ،وال ي�خ��رج ع��ن �سياق
الأهداف التي ا�ستقرت عليها احلركة ،وال يخ ّل ب�أولوياتها
احلركية ،فهو جتديد م�شروط ،وتط ّور بفر�ض املماثلة.
احلركة الإ�سالمية لي�ست بديال عن الأم ��ة ،واجلماعات
لي�س ب��دي�لا ع��ن ال���ش�ع��وب ،و�أي حم��اول��ة مل��واج�ه��ة ال��واق��ع
بغري حماية الأم��ة وال�شعب حمكوم عليها بالف�شل ،ف��إذا
و��ص�ل�ن��ا �إىل ه ��ذه ال�ق�ن��اع��ة ف�لا ب��د م��ن �أن جت�ي��د احل��رك��ة
و��س��ائ��ل خماطبة ال�ن��ا���س وقيادتهم وتثويرهم وا�ستثمار
غ���ض�ب�ه��م وث��ورت �ه��م (ال ت�بري��ده��ا وت �خ��دي��ره��ا) وت�ط��وي��ر
ح��رك�ت�ه��م ،ول�ي����س مي�ك��ن ه ��ذا ب�غ�ير ف�ه��م � �ش ��أن ال�سيا�سة
والتاريخ واالجتماع وعلم نف�س اجلماهري.
ولي�س هذا كالما جديدا ،بل هو قدمي يف �أدبيات احلركة
الإ�سالمية لكنه مل يو�ضع مو�ضع التنفيذ ،فقدميا قال
ح�سن البنا «نحتاج تغيريا نقود الأمة �إليه وال ننوب عنها
فيه» ،وحديثا قال �أبو م�صعب ال�سوري بعد مراجعة طويلة
للتاريخ �إن �سبب الف�شل املعا�صر للحركة الإ�سالمية هو �أن
الأمة مل تكن جزءا من معادلة املواجهة.
nkha008@gmail.com
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الفضاءات اإللكترونية..
واألخالقيات الرقمية

١١

وليد العبري

ن�ستخدم مفهوم الف�ضاءات الإلكرتونية -يف �سياق هذا املقال -للإ�شارة �إىل كل املن�صات االت�صالية املرتبطة بالبث الإعالمي ،عرب القنوات الف�ضائية ،ومواقع الإنرتنت،
وو�سائط التوا�صل االجتماعي ،والتي تعتمد اعتمادا كليا على ا�ستخدام تكنولوجيا االت�صال املتقدمة؛ مبا تتيحه من تنوع يف الو�سائط ،و�سرعة نقل املعلومات وتداولها.
كما ت�ستخدم مفهوم اخلطابات الإلكرتونية للإ�شارة �إىل كل ما ُيبث عرب الف�ضاءات الإلكرتونية؛ من �أخبار و�أحاديث و�آراء �شخ�صية ،وتعليقات ،ومعلومات ،ودراما ،و�ألعاب
�إلكرتونية ،وهي خطابات يتداخل بع�ضها مع بع�ضها الآخر ،لتنتج خطابا ي�شرتك يف قيامه على التوا�صل عن ُبعد ،عرب من�صات خطابية وات�صالية.
وه ��ذا م��ا ناق�شه ال�ب��اح��ث �أح�م��د زاي ��د يف مقاله -امل�ن���ش��ور مبجلة
«ال �ت �ف��اه��م» -و�أ� �ض ��اف �أن ��ه ق��د ق � ّدم��ت ه ��ذه ال�ف���ض��اءات للب�شرية
و�سائل مل تكن متتلكها من قبل لنقل الأفكار والأخبار وتداولها،
وتخزين املعلومات وا�سرتجاعها ،وقد �أجن��زت بذلك نقلة نوعية
يف حياة الإن�سان املعا�صر ،عرب �صور التفاعل اجلديدة التي تر ّتبت
عليها ،وع�بر اال��س�ت�خ��دام��ات املختلفة ،ال�ت��ي جعلت احل�ي��اة �أك�ثر
�سهولة وي�سرا.
َّ
ويف املقابل ،ف�إن هذه الف�ضاءات قد طرحت العديد من امل�شكالت
وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��رت�ب��ط ب��أ��س��ال�ي��ب ال�ت�ف��اع��ل ع�ب�ر و��س��ائ�ط�ه��ا،
وي� �ك ��ن ال �ق��ول
وب��ال �ق �ي��م احل ��اك �م ��ة ل� �ت ��داول امل �ع �ل ��وم ��ات ف �ي �ه��اُ .
ب�سهولة� :إنه على قدر الفوائد التي جنتها الإن�سانية من تطور
تكنولوجيا املعلومات ،وما قدمته من �أ�شكال جديدة من االت�صال
والتعامل مع البيانات واملعلومات :كانت امل�شكالت التي طرحتها
ا�ستخدامات هذه الف�ضاءات ،وتكاثر املع�ضالت الأخالقية الكامنة
فيها ،وما يرتتب على ذلك من �آثار �ضارة على النف�س الب�شرية،
وعلى العقل الب�شري ،وعلى ال�سلوك الب�شري كذلك.
لقد �أدَّت الف�ضاءات الإلكرتونية �إىل توفري جمال عام جديد ،له
خ�صائ�ص خمتلفة عن املجال العام الواقعي؛ �إن عامل الف�ضاءات
الإلكرتونية حتول �إىل عامل م�ستقل بنف�سه ،يطلق عليه العامل
االف�ترا��ض��ي �أو ال�ع��امل ال�شبكي �أو ال�ع��امل ال���س�ي�بر ،وحت ��ول ه��ذا
ال�ع��امل� ،إىل ميدان للتفاعل العام ال��ذي يحدُث بني �أط��راف من
كل �أنحاء العامل .ولقد تكاثرت الدرا�سات حول طبيعة هذا املجال
اجلديد ،وحول طبيعة اجلماعات وال�شبكات املت�شكلة داخله؛ من
حيث تكوينها ،وطبيعة التفاعالت ال�صادرة عنها ،واحلراك الذي
تنتجه �أمام م�ستخدميها.
وتت�سع هذه الف�ضاءات يوما بعد يوم ،ويكفي فقط �أن ن�شري �إىل
تزايد ن�سبة امل�شرتكني يف الإنرتنت عرب العامل بعامة ،ويف العامل
العربي خا�صة؛ لكي ن��درك حجم التغيري واالت�ساع يف ا�ستخدام
الف�ضاءات الإلكرتونية .ولقد ارتفع عدد م�ستخدمي الأنرتنت
من حوايل بليون م�ستخدم عام � 2005إىل  3.9بليون عام ،20018
وت�ؤ�شر هذه الأرق��ام �إىل �أن ات�ساع نطاق الف�ضاءات الإلكرتونية
يُعد ظاهرة عاملية ،و�أنه يقرتن بالتطورات الهائلة يف تكنولوجيا
االت�صال ،ويف الربامج الذكية التي ت�ستخدمها.
و�أ�صبح الإن�ترن��ت الو�سيلة الأق ��وى والأك�ب�ر ا�ستخداما للتعبري
ع��ن ال ��ر�أي ،ومم��ار��س��ة الإن���س��ان حلقوقه وح��ري��ات��ه؛ نظرا لعاملية
ت�ل��ك ال���ش�ب�ك��ة و�إىل م��رك��زي�ت�ه��ا و ُب �ع��ده��ا ع��ن ��س�ي�ط��رة احل�ك��وم��ات
والدولة .وبذلك �أ�صبح الإنرتنت الو�سيلة �أو الوا�سطة �أو النافذة
الإعالمية الأكرث حرية وانت�شارا وذيوعا وتفاعلية .ولقد تطورت

مفاهيم احلرية يف ا�ستخدام الإن�ترن��ت �إىل درج��ة �أن �أ�صبح حقا
من حقوق الإن�سان تكفله االتفاقيات الدولية ،حيث �أكدت القمة
العاملية ملجتمع املعلومات يف دورتها الأوىل (جنيف  )2003والثانية
(ت��ون ����س  )2005ع�ل��ى ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ير ،وح��ري��ة ت��دف��ق امل�ع�ل��وم��ات
واملعارف والأفكار ،ور�أت �أن هذه احلرية تعود بالنفع على التنمية.
ك�م��ا تفي�ض ال�ف���ض��اءات الإل �ك�ترون �ي��ة ب�خ�ط��اب��ات ع��دي��دة تت�صل
بحقول متعددة؛ وه��ي تعد ام�ت��دادا خلطابات احلقول احلياتية
ير و�أح � � ٌ
�داث،
ال��واق �ع �ي��ة؛ ف�ث�م��ة م�ع�ل��وم��ات وم �ع ��ارف و�أخ �ب ��ار ،و� �س� ٌ
ومنتجات ثقافية (�أ�شعار وق�ص�ص ومقاالت وفنون) ،وثمة �صور
عديدة من الر�سائل ال�شخ�صية وال�سرد ال�شخ�صي التلقائي ،وثمة
�صور عديدة من الر�سائل االت�صالية اجلماهريية (الإعالمية)،
ب��ل �إن ث�م��ة ��ص��ورا ع��دي��دة م��ن ال��ر��س��ائ��ل ال�شخ�صية ال�ت��ي توجه
الأفراد بعينهم ،وغري ذلك من اخلطابات.
وال�غ��ري��ب يف ه��ذه اخل�ط��اب��ات �أن�ه��ا جتميع م��ن هنا وه�ن��اك ،ومن
�إ�سهامات فردية بحتة ،لذلك ف�إنها ت�شكل عاملا غريبا متناق�ضا،
ال هوية له وال �صبغة ،وال حدود فيه للحقول املختلفة؛ فكل حقل
يخرتق احلقول ا ألخ��رى دون ا�ستئذان ،ويكون ال�سيطرة والقوة
للأكرث ق��درة على ا�ستخدام التكنولوجيا ،وعلى �إنتاج تطبيقات
جديدة ومبتكرة يف ا�ستخدام احلا�سوب.
ومن الوا�ضح �أن اخلطابات الإلكرتونية -ب�أنواعها املختلفة -ال
تعمل فقط على �أ��س��ر العقل وتقبل ال ��ذات؛ ولكنها ت��ؤث��ر ت�أثريا
كبريا يف ال�سلوك ال�سلبي ل�ل�أف��راد؛ فهي حتولهم �إىل متلقني،
ومتنع عنهم �إمكانيات امل�شاركة واالنخراط العميق يف بناء املعنى
الإن�ساين للتفاعل ،وهذه حالة ت�ساعد الدول على تطوير �أدواتها
الرقابية ،وتتحول الو�سائط االت�صالية ذاتها �إىل �أدوات لل�ضبط
وال��رق��اب��ة ،م��ن خ�لال عمليات ت��أط�ير ال�ف�ك��ر ،وال�ع�م��ل على خلق
جماهري �سلبية ت�ستمتع بالتلقي �أكرث مما ت�ستمتع بامل�شاركة.
� ...إ َّن م�ضامني اخلطابات الإلكرتونية مفعمة باجلوانب ال�سلبية
الداعية �إىل الوهن ا ُ
خللقي؛ �إننا نود فقط �أن ن�ؤكد �أن م�ضامني
اخلطابات الإلكرتونية على ما فيها من معلومات �إيجابية و�أخبار
م�ف�ي��دة ،وم �ع��ارف ج��دي��دة -مي�ك��ن �أن حت�م��ل ج��وان��ب �سلبية ،قد
تو�صف ب�أنها ال تتفق مع الأع��راف والتقاليد ال�سائدة ،وت�ؤ�س�س
ل�شكل من �أ�شكال الوهن اخللقي.
وي�ت�ب�دَّى ه��ذا ال��وه��ن اخللقي على م�ستويني؛ الأول :يتمثل يف
�أ��ش�ك��ال االن �ح ��راف ع�بر ال�ت�ف��اع�لات الإع�لام �ي��ة� ،أو يف امل��دون��ات،
�أو امل �ح��ادث��ات� ،أو امل�ن�ت��دي��ات والتعليقات ال�شخ�صية ع�بر مواقع
التوا�صل االجتماعي .والثاين :يتمثل يف الت�أثريات ال�سلبية التي
يرتكها ه��ذا امل�ضمون املنحرف على �أ�شكال التفكك االجتماعي

والتباعد االجتماعي يف املجتمع.
و ُت�شري البحوث �إىل �أن حمتوى امل�ضمون االت�صايل يغطي جماالت
عديدة من جماالت احلياة االقت�صادية واالجتماعية .وقد �أ�شارت
درا�سة حول م�ضمون التفاعالت يف املنتديات اجلماعية �إىل �أن �أبرز
التفاعالت كانت تتم حول مو�ضوعات ترفيهية ،يليها التفاعالت
الثقافية ،فالتعليمية ،فاالجتماعية .كما �أك��دت الدرا�سة نف�سها
�أن التفاعالت اخلا�صة ب��امل�ح��ادث��ات حتتل مكانة ب ��ارزة ج��دا بني
تفاعالت الإنرتنت ،و�أن مو�ضوعات التفاعل يف املحادثات تختلف
عن املو�ضوعات املطروحة يف املنتديات.
ف�ق��د ج ��اءت امل��و��ض��وع��ات االج�ت�م��اع�ي��ة يف ال�ب��داي��ة بن�سبة ك�ب�يرة،
وجاءت املو�ضوعات الريا�ضية يف املرتبة الثانية ،تلتها املو�ضوعات
الثقافية ،والتعليمية ،والدينية ،وجاءت املو�ضوعات اجلن�سية يف
الرتبة قبل الأخ�ي�رة ،تلتها امل��و��ض��وع��ات ال�سيا�سية ال�ت��ي احتلت
امل��رت�ب��ة الأخ �ي�رة .ون ��أخ��ذ ه��ذا ال�ت��وزي��ع للمو�ضوعات امل�ط��روح��ة
يف امل�ن�ت��دي��ات �أو يف امل �ح��ادث��ات ال�شخ�صية دل�ي�لا ع�ل��ى ت�ن��وع ه��ذه
املو�ضوعات ،وتغطيتها ملجال وا�سع من ق�ضايا احلياة.
ك�م��ا ُت�ع��د ج��رائ��م احل��ا��س��وب والإن�ت�رن ��ت م��ن �أه ��م م���ص��ادر ال��وه��ن
الأخالقي يف عاملنا املعا�صر ،حيث حتولت �إىل م�صدر للتهديد ،بل
�إىل م�صدر الخرتاق الأمن القومي للبلدان وتهديده ،مع الإ�سهام
يف خلق نوع جديد من احلروب يطلق عليه حروب اجليل الرابع،
ت�ل��ك احل� ��روب ال �ت��ي ت���س�ت�خ��دم ال��و��س��ائ��ل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة وال �ق��وى
الناعمة يف تغيري املجتمعات ،ودفعها �إىل تغيري عقائدها و�أهدافها
وتوجيه �سيا�ساتها خلدمة م�صالح معينة.
وك �م��ا ي���س�ه��م الإن�ت�رن ��ت ب��و��س��ائ�ط��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة يف ن���ش��ر ال���ش��ائ�ع��ات
والأكاذيب �-سواء على امل�ستوى الفردي �أو املجتمعي -فقد �أكدت
ال��درا� �س��ات ح ��ول ال���ش��ائ�ع��ات �أن �ه��ا �سريعة االن�ت���ش��ار ع�بر و�سائط
التوا�صل االجتماعي ،و�أن ه��ذا االنت�شار يكون �أ��س��رع بكثري من
انت�شار ال�شائعات يف الواقع املعا�ش.
كما �أن التنمر الرقمي ب��رز ب�شكل كبري �إىل ال�سطح يف ال�سنوات
الأخ �ي��رة وا� �س �ت �خ��دام��ه ��ض��د الأخ ��ري ��ن ،وال�ت���س�ب��ب يف م��زي��د من
القلق وال�ضيق لهم؛ فمن املعروف �أن البلطجة �شكل من �أ�شكال
التحر�ش بالآخرين �أو ممار�سة �أ�شكال من العنف واالب�ت��زاز لهم
على نحو دائم وم�ستمر ،وهي �أكرث ظهورا يف الأماكن التي يتجمع
فيها الب�شر للدرا�سة �أو العمل.
و�أخريا ..نت�ساءل� :إىل �أي مدى �ستحول الأرقام والرقمنة العامل
�إىل ع��امل مُ�صفد؟ وال���س��ؤال الآخ��ر الأك�ثر �أهمية :م��ا ه��ي طرق
اخلال�ص وامل��واءم��ة التي ميكن �أن تنقذ الإن�سان من براثن هذا
الأخطبوط اجلديد؟
Wali7-alabri@hotmail.com
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أدوار الدولة ُ
المعاصرة
ومعايير نجاحها

قيس الجهضمي

ُتعترب الدولة من الكيانات اجلامعة للب�شر ،فقد حاول العلماء واملفكرون �صياغة مناذج لهذه الدولة التي يعي�ش فيها النَّا�س حمققة لهم ال�سعادة والرفاهية ،وباملقابل هم
يقومون بالعمل والإنتاج ،لذا يتناول الكاتب ر�شيد احلاج �صالح يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم بعنوان «مقوالت ومقايي�س النجاح واالزدهار يف الدول املعا�صرة» قراءة
و�سبل حتقيقها لأهدافها واالزدهار ل�شعوبها ،فهو يرى �أن «الدولة املُعا�صرة لي�ست �أكرث من نتاج للأزمات التي م َّرت بها يف مراحل ت�شكلها املتعددة»،
للدولة املعا�صرة و�أدوارها ُ
و»�أن ال�سيا�سة يف القرن الع�شرين لي�ست �سوى جدل حول دور الدولة املتنازع عليه ،بني الفاعلني ال�سيا�سيني يف كل بلد» .لذلك ،تركز اجلدل يف كيفية تعاملها مع الق�ضايا
الرئي�سية مثل :م�شكالت الت�ضخم ،وفر�ص العمل ،وحت�سني نوعية التعليم ،وحجم القطاع احلكومي ،وال�ضرائب.

ي ��رى ال �ك��ات��ب �أن «ن���س�ب��ة ال �� �ض��رائ��ب ،ورف ��ع م���س�ت��وى الأج� ��ور،
وعدد �ساعات العمل ،وحقوق العمال والنقابات ،وتنظيم و�ضع
ال�شركات الكربى ،والبطالة ،والإنفاق احلكومي ،والتعامل مع
متطلبات حرية التجارة العاملية ،و�إن�شاء حتالفات اقت�صادية»
هي التي متثل العمود الفقري االقت�صادي للدولة ،و�أ َّن الأزمات
التي الم�ست القطاع االقت�صادي �أدت �إىل انهيار بع�ض الدول،
ومن �أمثلة الأزمات �أزمة انهيار �سوق الأ�سهم الأمريكية يف عام
1929م ،ب�سبب انخفا�ض ال�سيولة بال�سوق الرتفاع ن�سبة الفائدة
وعجز الدولة عن �إم��داد ال�سوق بال�سيولة الالزمة بالإ�ضافة
�إىل حت��ول امل�صانع ب ��أوروب��ا �إىل �إن�ت��اج ك��ل �أن ��واع الب�ضائع بعد
ان�ت�ه��اء احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة .وا��س�ت�ف��اد ال�ع��امل �أن م�ب��د�أ �آدم �سميث
«دعه يعمل ..دعه مير» غري �صالح لبناء الدولة ،فقيام الأفراد
باحل�صول على منافعهم الفردية دون تدخل الدولة يف تنظيم
الأن�شطة االقت�صادية قد ُي�ؤدي �إىل انهيارها اقت�صادياً.
ل��ذل��ك ب��د�أ كثري م��ن ال ��دول بالتدخل يف الن�شاط االقت�صادي
و�سن القوانني لأجل التوازن وتوزيع ال�ثروات بني مواطنيها،
ك�م��ا �أن ��ه ق ��ام ب�ع����ض م�ن�ه��ا بتخفي�ض � �س��اع��ات ال�ع�م��ل وت�ق��دمي
الرعاية ال�صحية ورفع احلد الأدنى من الأجور .وتو�ضح �أزمة
ال��ره��ن ال�ع�ق��اري ب��أم��ري�ك��ا ع ��ام 2008م �أن ��ه م��ن ال�صعب توقع
ح��دوث الأزم��ات املالية ،وكذلك ي�صعب توقع حجم ت�أثرياتها،
وي ��رى ال�ك��ات��ب �أن احل ��ال يف ال ��دول ال�ن��ام�ي��ة ي�ك��ون املتحكم يف
دور ال��دول��ة االقت�صادي هما «�صندوق النقد ال ��دويل والبنك
ال ��دويل» ،حيث �إنهما يفر�ضان على ه��ذه ال��دول حينما تطلب
منهما ق��رو��ض��ا �ضخمة ��ش��روط��ا معينة م��ن �أه�م�ه��ا «تخفي�ض
الدعم احلكومي لل�سلع وتقلي�ص حجم القطاع احلكومي .لذا،
تتخذ هذه الدول احلذر ال�شديد لأن هذين ال�شرطني ي�ؤثران
على �سيطرتها لأن�شطتها االقت�صادية كما �أنهما قد يدخالنها
يف ديون �صعب الفكاك منها.
ي���ش�ير ر� �ش �ي��د احل� ��اج � �ص��ال��ح �إىل �أ َّن االحت� � ��ادات وال�ت�ح��ال�ف��ات
والتكتالت الدولية ه��ي �إح ��دى الأدوات التي اتخذتها ال��دول
للتعامل م��ع م�شكالتها امل��ال�ي��ة وتقليل اخل�ط��ر ال��واق��ع عليها

م�ق��ارن��ة �إذا ك��ان��ت مب�ف��رده��ا ،وم��ن �أم�ث�ل��ة االحت ��ادات ال��دول�ي��ة:
االحت��اد الأوروب ��ي  1958ورابطة  APECالتي تتكون من 18
دول ��ة .وي�صنف ال�ك��ات��ب التكتالت �إىل ن��وع�ين منها م��ا ي�سعى
لل�سيطرة على ال�سوق والتجارة ومنها ما يفتقر لأب�سط �أنواع
التنظيم .ومن املخاطر التي تتعر�ض لها هذه التكتالت العوملة
و�سيا�سات حترير التجارة العاملية ،ومن��وذج ال��دول��ة ال�ضامنة
هو املنا�سب ملواجهة ه��ذا اخلطر من خ�لال خ�صخ�صة الكثري
من القطاعات و�سن قوانني ال�ضرائب ب�شرط �أن تقوم الدولة
مب�ساعدة من يتعر�ض و�ضعه للخطر.
ومن الأم��ور املهمة التي ت�سرتعي انتباه الدولة واالهتمام بها
بجانب الن�شاط االقت�صادي ،التعددية الثقافية ل�ساكينها؛ �إذ
�إن ب��داي��ات ت�شكل ال��دول��ة املعا�صرة ك��ان��ت قومية ،وم��ن خالل
ال �ن �ع ��رات ال �ق��وم �ي��ة ق��ام��ت احل � ��روب ال �ع��امل �ي��ة �أي �� �ض ��ا ،ح �ت��ى �أن
الدميوقراطية احلديثة مل ت�ستطع �أن متنع احل ��روب ،فمثل
ه ��ذا ال �ت��أث�ير للقومية �أع �ط��ى ال�ع��دي��د م��ن ال�ق��وم�ي��ات فر�صة
�إن�شائها لدولها امل�ستقلة مع حتول حق تقرير امل�صري ملبد�أ عام
يف حل غالبية اخلالفات .وكذلك من الأزمات يف هذا املو�ضوع،
ق�ضية الوافدين والأقليات ،وقد قامت ال��دول الدميوقراطية
ب�سن الت�شريعات والقوانني التي �أعطتهم حقوقهم و�أ�شعرتهم
بوجودهم احلقيقي يف حميطها� ،إذ ح��دث التحول من ال��دول
القومية العرقية �إىل دول قومية مدنية جراء ما حلقتها من
��ص��راع��ات وت �ط ��ورات ،ع�ل��ى �أن ال��دول��ة ال�ق��وم�ي��ة امل��دن�ي��ة قائمة
على التعاون امل�شرتك وتعاي�ش القوميات فيما بينها ،فتحولت
قومية ال�ع��رق وال�ل�غ��ة والأر� ��ض �إىل قومية امل���س��اواة وال�ق��ان��ون
والثقافة .لذا؛ على الدول �أن ت�أخذ مببد�أ االعرتاف بالتعددية
الثقافية للمحافظة على ال�سلم االجتماعي داخ ��ل حميطها
جتنباً للكثري من ال�صراعات.
�إ َّن االعرتاف بالتعددية الثقافية يجنب الدولة تطلع الأقليات
ل�ل��دول الأخ ��رى التي تت�أمل فيها �أن حتتوي هويتها ومتثلها
بح�سب ر�ؤية الكاتب ،و�إن مبد�أ حقوق الإن�سان هو الذي اعتمدته
�أغ �ل��ب ال� ��دول امل�ع��ا��ص��رة يف ت�ن�ظ�ي��م ع�لاق��ات�ه��ا م��ع م��واط�ن�ي�ه��ا،

حتى �صارت ق�ضية حقوق الإن�سان ق�ضية عاملية بحيث ينظر
ل�ل��دول��ة ال�ت��ي ت�ع�ت��دي ع�ل��ى ه��ذه احل�ق��وق ب��أن�ه��ا جت ��اوز تعديها
على مواطنيها لتهدد ال�سالم العاملي؛ لأ َّن �أزماتها الداخلية
�ستمتد للدول الأخ��رى ،ويف هذا املجال ي�ستعر�ض الكاتب قول
تايلر ال��ذي يذهب �إىل �أن على ال��دول الليربالية احلديثة �أن
تبني جمتمعاتها احلديثة على «الكرامة» ولي�س على مفهوم
«ال�شرف» ،لأن ال�شرف يعمق منطق الطبقية داخل املجتمع.
ويف ال�ق��راءة الداخلية ملمار�سات ال��دول يجد الكاتب �أن ال��دول
ال��دمي��وق��راط�ي��ة حتمل ازدواج �ي��ة تتمثل ب��أن�ه��ا «ت��ري��د احلرية
لنف�سها ولكنها تريد ال�سيطرة على الآخرين ،...،وتريد الأمن
وال�سالم لنف�سها لكنها حتر�ص على �إثارة الفو�ضى وال�صراعات
يف بلدان عديدة» ،ويذكر الكاتب �سبب ذلك يف تف�سري توردوف
ب��أن ه��ذه الدولة الدميوقراطية تنظر لبقية ال��دول على �أنها
قوى بربرية .لذا؛ فهو يحذر من هذه النظرة �أي�ضاً ويعتربها
نوعاً من �أن��واع الرببرية .واقت�صاديا ،يرى البع�ض �أن الدول
احلديثة ت�شارك مواطينها �أرزاقهم ،وتزيد من ثروة الأثرياء.
وه ��ذا م��ا ي���س�ت��دل��ون ب��ه يف ارت �ف ��اع وت �ي�رة امل���ش��اك��ل ال�سيا�سية
ب �ط��ري �ق��ة اق �ت �� �ص ��ادي ��ة ،وي ��ذك ��ر ر� �ش �ي��د احل � ��اج � �ص��ال��ح امل�لام��ح
الأ�سا�سية التي على الدولة االهتمام بها لأج��ل تطورها وبناء
م�ستقبلها وهي :االهتمام باحلرية قبل الهوية وتعميق معاين
العدالة واالع�تراف يف بنيتها و�أنظمتها ،واملوازنة بني الفردي
واجلماعي وذلك بالتقليل من �سلطة امل�ؤ�س�سات و�إعطاء م�ساحة
للفرد وحقوقه ،و�أخريا احتواء ال�سيا�سة للثقافة حيث �إن بع�ض
الأطروحات يذكر �أن �أغلب ال�صراعات والتوترات التي تعي�شها
الدول يف �أ�سا�سها ق�ضايا و�أزمات ثقافية ،فعلى الدولة معاجلة
وتنظيم عملية التفاعل بينها وبني الثقافات املختلفة .و�أرى
�أن املراجعات امل�ستمرة لقيا�س م�ستويات ال�ت��وازن �سواء �أكانت
على الأن�شطة االقت�صادية �أو الثقافية التي تف�ضي �إىل �صناعة
االن���س�ج��ام وال�ت�ف��اع��ل املنتج ب�ين ال��دول��ة ومواطنيها ه��ي التي
تعطي �أدوارا حقيقية للدولة الناجحة.
qabuazan@gmail.com
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