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هـــذا الــعــدد
دائم إىل روائع روحية وثقافية واجتامعية لتطوير
املجتمعات اإلنسانية بحاجة اً
عملية التواصل مع املعرفة الدينية واإلنسانية ،ومن جهة أخرى لبناء وعي جمتمعي يساهم
يف إزالة سيئات الواقع وتطويره .ويتفق أهل التاريخ مع علامء االجتامع عىل أن الفكرة
الدينية قد رافقت احلضارة اإلنسانية منذ انطالقتها ،بل هي السبب األساس يف انطالقتها،
حتى عدّ الشهيد حممد باقر الصدر احلضارة بأهنا ظاهرة نبوية.
ويف كل األمم واملجتمعات -ولعوامل عديدة ذاتية وموضوعية -يتم النكوص
عن املبادئ والقيم ،وتتّسع شيئًا فشيئًا املسافة بني املثل واملبادئ من جهة ،والواقع بكل
تفاصيله من جهة أخرى .وهنا تتأسس احلاجة إىل فعل اإلصالح لتجسري الفجوة بني
املبادئ والواقع .وفعل اإلصالح ومتوالياته هو القادر عىل ردم الفجوة بني املثال والواقع؛
ثمة حاجة دائمة لإلصالح بكل مستوياته ،حتى يتمكّن املجتمع من طرد كل
هلذا ّ
الرواسب املعيقة واملحبطة لفعل اإلصالح.
والتأخر
ومواد هذا العدد تأيت يف سياق تعزيز خيار اإلصالح وطرد عوامل اإلحباط
ّ
من الواقع اإلسالمي املعارص ..فالكلمة األوىل جاءت يف سياق قراءة جتربة جملة الكلمة
وإرصارها عىل فعل اإلصالح والتغيري ،وجاءت الكلمة بعنوان« :جملة الكلمة بعد ربع
قرن ..نحو خطاب تعاريف وتواصيل» لألستاذ الدكتور رشيف الدين بن دوبه .ويشارك
معنا يف هذا العدد الشيخ حسن الصفار بدراسة بعنوان «الفكر واملجتمع وتطور احلياة».
ويشاركنا الدكتور عيل بن مبارك بدراسة بعنوان« :فكرة اجلامعة اإلسالمية
عند الشيخ عبد العزيز الثعالبي» .ويشارك معنا الدكتور حيدر حسن األسدي بدراسة
بعنوان« :السلطة الرمزية للتدين الشعبي وأزمة كورونا».
إضافة إىل بقية الدراسات واألبحاث التي توزّعت يف أبواب املجلة الثابتة.
ونسأل اهلل أن نكون قد ُو ِّفقنا يف تقديم أبحاث جديدة تنسجم ومقوالت التجديد
واإلصالح.
واهلل املوفق.

الكلمة األولى
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الدكتور شريف الدين بن دوبه*

احلديث عن جملة «الكلمة» يف كلمة أو جمموعة من الكلامت هو أشبه
بمغامرة فكرية؛ ألن تقييد املطلق والال حمدود يف كلمة قد يستبطن الكثري من
اَّ
املتضمن يف الكلمة ،فهي حمدودة
الزلت واملط َّبات ،بحكم حمدودية الرمز
ّ
بفونيامت ومورفيامت ،جتعل من القصدية الداللية جمانبة لكثري من الغايات
واملؤش
املطلوبة ،فالوحدات الصوتية املشكّلة للكلمة حتكم معانيها ودالالهتا،
رّ
اإلطالقي يف الكلمة نابع من انفتاح باب املعاين عىل آفاق إنسانية عجز اإلنسان
عن استيعاب واستغراق ذلك العامل املفتوح اآلفاق ،فهو جمال معريف يستغرق
أبعاد اإلنسان التي نجدها حمدودة يف ما ّدهتا وصورهتا ،وال هنائية يف غاياهتا.
ينم انتقاء إدارة املجلة حلد الكلمة عن د ّقة يف الفهم ،ورؤية استرشافية
ُّ
هادفة إىل استعادة االعتبار للعبارة ،فالكلمة -كصورة ومبنى -متلك القدرة
عىل استيعاب كل احلقول املعرفية واألنطولوجية ،إن مل نقل تستوعب الكل
بكل مصاديقه ،فهي مؤسسة رمزية ،ومنظومة عامة ،فنحن كبرش نعيش يف عامل
من الكلامت واأللفاظ ،فال حياة وال وجود دون تلك الكلمة.
* كاتب وباحث وأستاذ جامعي ،نرش بحوث عدة يف جملة الكلمة ،جامعة سعيدة ،اجلزائر.
الربيد اإللكرتوينcherif.philos@gmail.com :
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الكلمة األوىل

تلك هي القاعدة الفكرية التي تأسست عليها جملة «الكلمة» ،وعليه كانت املجلة
ينم عن
بدراساهتا وبحوثها فضا ًء تقاطع فيه اجلميع بتعدّ د مشارهبم ومنظارهم ،وهذا ُّ
صدقية وعمق الشخصية الفكرية التي مت ّثلتها املجلة ،ويف استمرارية املجلة وحيازهتا عىل
تنوع امللفات البحثية التي قدمتها املجلة للقارئ العريب.
وترية منتظمة يف الصدور ،ويف ّ

من جانب حضاري فإن األطاريح التي تعاطت مع مسألة احلضارة جاءت متباينة
ومتعدّ دة ،وكل أطروحة تتغنَّى حسب نسبة اإلمالجة التي تلقاها من ثقافتها ،فالغرب بنزعته
الفوقية االستعالئية قدّ م نفسه للعامل حاملاً رسالة التمدُّ ن للبرش ،لكنه أضمر االفرتاس
مزقتها
احلضاري يف أنطولوجيته ،فكانت الثقافات البرشية
والتجمعات اإلنسانية التي ّ
ّ
اً
اإلثنيات اً
واستغالل يندى له اجلبني للمستضعفني
جمال خص ًبا استثمر فيه متزي ًقا وتفكيكًا
اً
اً
وأطفال ...وجمازر البلجيكيني يف الكونغو يف عهد املجرم ليوبولد الثاين تظل
ورجال
نسا ًء
شاهدة ،وقد ّأرخت الكاتبة أليس سييل هاريس يف كتاهبا « »Don’t Call Me Ladyأو
«ال تنعتني بالسيدة» ،للجرائم التي ارتكبها دعاة احلضارة ،ومنها قصة «نساال» الذي مل
يكمل حصته اليومية من مجع املطاط ،فقطع اجلنود يدي ابنته ذات اخلمسة أعوام وقدميها،
أيضا ،وألهنم مل جيدوا أن ما فعلوه كان قاس ًيا أو مؤ ًملا
ومل يكتفوا بذلك ،بل قتلوا زوجته ً
شوهوا كال اجلثتني كذلك.
بشكل ً
كاف بالنسبة لـ«نساال» ،فقد ّ
تلك هي حضارة الغرب التي يتغنَّى هبا ،وفرضيات التصادم والتناحر احلضاري عىل
املركز ليست إال رؤية حيوية نابعة من رؤية بيولوجية ،تصبح فيها الثقافات متقاطعة مع
التجمعات احليوانية عملاً بقاعدة الرصاع من أجل البقاء.

أما األطروحة التي تعتمدها املجلة فهي التعارف والتقارب مع البعيد ،وتعزيز
املشرتك اإلنساين ،وقد انعكست عىل مسارها ،والتي تنبع من رؤية كونية توحيدية هي
التعارف واللقاء بني بني البرش ،عىل قاعدة وحدة العلة املصدرية ،واالشرتاك يف املصري.

إن مسح األعداد التي أصدرهتا املجلة يكشف عن احلضور القوي هلذا الطرح،
متنوعة ،ومتعدّ دة املشارب واالنتامءات الفكرية واملذهبية الفقهية ،علماً أن املجلة ال
وبأقالم ّ
تنتهج سياسة النعامة مع قضايا األمة ،التي حترض بقوة يف كل عدد منها ،ومنها الدراسات
التي يقدّ مها األستاذ حممد حمفوظ -حفظه اهلل -فهي دراسات قوية وجريئة يف التعاطي مع
والتعصب ،ونزعة االقصاء لآلخر،
خصوصا ما تع ّلق منها بثقافة الكراهية
قضايا األمة،
ّ
ً
مهام كانت ثقافة هذا اآلخر.
تنوع الفئات البحثية داخل املجلة ،فلم تكن
واملالحظ عىل سياسة جملة «الكلمة» ّ
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حكرا عىل فئة مع ّينة ،أو عىل حقل معريف معينّ  ،أو بمنظومة معرفية حمددة ،إذ جتد التعاطي
ً
ومتحيصا ،فكل األنظمة املعرفية بانتامءاهتا
البحثي مع كل املذاهب اإلسالمية قراء ًة ونقدً ا
ً
الثقافية واملذهبية حارضة يف السلسلة املعرفية ألعداد املجلة ،والذي يكمن وراء نجاح
املجلة.
ومن خالل القراءة املسحية لبحوث املجلة تلمس املجال والفضاء التعاريف بني
الكتّاب والباحثني ،حيث ربطت املجلة أوارص العالقات بني الباحثني .وجتربتي الشخصية
أنموذج ومثال عىل ذلك ،فقد كانت املجلة فضاء لقاء بيني وبني باحثني من السودان ومن
املغرب الشقيق ،واألمثلة كثرية ،واإلعالن عن الربيد اإللكرتوين للباحثني يف ثنايا املجلة
أسهم يف ترسيخ أوارص العالقات بني األفراد واملؤسسات.

من جانب آخر يعدّ اجلهل بثقافة اآلخر مدخلاً للرصاع والتصادم ،وعليه حاولت
جملة «الكلمة» عرب مسارها العلمي واإلنجازي نحو التقريب مع موقف اآلخر ،فإذا
بأي عدد من أعداد املجلة وجدناه كباقي األعداد حيمل يف ثناياه اهلم احلضاري
استأنسنا ِّ
واملعريف عند إدارة املجلة.

فالنهوض باألمة ،والعمل عىل جتاوز الوضعية االنتكاسية التي تعيشها األمة ال
خصوصا عند فئة الشباب ،ويف هذا النطاق دعا األستاذ
يتم اَّإل بتنمية الوعي احلضاري
ً
زكي امليالد إىل بلورة خطاب تواصيل مع جيل الشباب ،خطاب يتّخذ من التواصل رش ًطا
وأساسا ،وحسب قوله« :نعني بالتواصل امتالك القدرة الف ّعالة يف بناء العالقة مع الشباب
ً
بطريقتني تصاعدية وتنازلية ،واخلطاب لكي يكون تواصل ًّيا ينبغي أن يشمل اللغة والبيان
املكونة ملفهوم اخلطاب وسياساته واسرتاتيجياته،
واملعرفة والفكر وباقي األبعاد األخرىّ ،
(((
فاخلطاب ال يكون تواصل ًّيا من دون لغة تواصلية ،أو من دون فكر تواصيل» .

واخلطاب التواصيل الذي تعتقد إدارة املجلة بنجاعته :هو «اخلطاب الذي جيد
فيه الشباب ذاهتم ووجودهم ،أملهم ومستقبلهم ،وبشكل جيعلهم يدركون ّ
أن اخلطاب
مفروضا عليهم أو منفصلاً عنهم ،وبرشط أال يكون خطا ًبا وعظ ًّيا
خطاهبم ،وليس خطا ًبا
ً
أو تعليم ًّيا أو فوق ًّيا ،ينظر إىل الشباب ويتعامل معهم بلغة الكامل والناقص ،أو بلغة العامل
واجلاهل ،أو بلغة األكرب واألصغر ،فهذه الطريقة من اخلطاب ال يتق ّبلها الشباب عادة ،ال
من الناحية النفسية ،وال من الناحية الفكرية ،وهي بخالف فلسفة التواصل والتواصلية»(((.
((( زكي امليالد ،حوار األديان وخطاب التواصل مع الشباب ،مقال يف موقع (مؤمنون بالحدود) ،تاريخ
الدخول.2019 /12 /13 :
((( املصدر نفسه.
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الكلمة األوىل

وعليه ستجد فئة الشباب حارضة بقوة يف أغلب الدراسات الصادرة عن املجلة،
دل عىل يشء فإنام ُّ
وهذا إن َّ
يدل عىل التناغم املوجود يف اسرتاتيجية املجلة بني عامل االعتقاد
وعامل الفعل.

التعارف عند هيئة املجلة ليس ممارسة تواصلية بني بني البرش الذين تتعدَّ د ثقافاهتم
فحسب ،بل هو بناء معريف ومنظومة متامسكة ،والقارئ للمقاالت املنجزة من قبل األستاذ
وترسخ هلذه الثقافة
تؤسس
ّ
زكي امليالد يف جملة الكلمة ،ويف سياقات خطابية أخرى ّ
التعارفية ،التي ختتلف عن التفاعلية التواصلية عند هابرماس حسب األستاذ زكي امليالد،
من جانب اقتصار التواصل عند هابرماس عىل احلقل املعريف ،يف حني أن التواصل التعاريف
يف اسرتاتيجية تعارف احلضارات قائم عىل قاعدة اجتامعية وسلوكية.
ويف نظر األستاذ زكي امليالد فإن العائق اإلبستمولوجي الذي يصطدم به مفهوم
التعارف القرآين ،هو انتزاعه اجلدارة العلمية واالصطالحية يف الساحات العلمية الغربية
والعربية ،ويضيف إىل هذا العائق عائق غياب العمليات اإلنامئية والتكوينية التي حتتاجها
هذه املفاهيم ذات املنشأ اإلسالمي ،فهي بحاجة إىل «دجمها يف الرتاكامت املعرفية ،وإحاطتها
باخلربات والتجارب واحلفريات األثرية والتارخيية واحلضارية هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى مستويات االهتامم بتناوهلا بالدراسة والتحليل والفحص والنقد ،لغرض إنامئها
وتطويرها وإنضاجها ،ومن جهة ثالثة املشاركة بتعميمها وإلفات النظر إليها ،والدفاع
عنها»(((.

وعليه كانت وال زالت جملة «الكلمة» بروحها التعارفية والتقاربية ،مهزة وصل
وجرس لغوي وفكري بني الشعوب واألمم ،وعىل سبيل املثال نستأنس بدراسة« :اإلمام
عيل يف األدب اللبناين املسيحي احلديث» لألستاذ زكي امليالد يف العدد ( )104من املجلة
يعرض فيها املشرتك بني املسيحية واإلسالم حول شخصية هي شخصية أمري املؤمنني
اً
االمام عيل بن أيب طالب -كرم اهلل وجهه -ناقلاً
قول معبرّ ً ا عىل لسان العالمة ابن أيب
احلديد املعتزيل يف رشح النهج ،يقول فيه« :وما أقول يف رجل –يعني عل ًّيا -حت ّبه أهل الذمة
عىل تكذيبهم بالنبوة ،ولقد بنى عيل معاملته لغري املسلمني عىل قوله هذا :أمواهلم كأموالنا
ودماؤهم كدمائنا».
وجيد الكاتب يف الرتاث األديب املسيحي حول اإلمام عيل مساحة لقاء بني املختلف

((( زكي امليالد ،صالح الدين اجلوهري ،تعارف احلضارات ،اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية2014 ،م،
ص.86
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الثقايف ،فالبعد اإلنساين عند اإلمام مؤرش رئيس للتقارب ،فاجلزئيات الفقهية والسلوكية ال
مرتكزا للحكم عىل اآلخرين ،فاإلمام عيل يملك -حسب توصيف األستاذ
ينبغي أن تكون
ً
جديرا بالسلطان عىل القلوب»،
جورج جرداق« -من صفات اإلنسان األمثل ما جيعله
ً
وعدّ ه «من األفذاذ النادرين الذين إذا عرفتهم عىل حقيقتهم بعيدً ا عن الصعيد التقليدي
الذي درجنا عىل أساسه ،ندرس رجالنا وتارخينا ،عرفت أن حمور عظمتهم إنام هو اإليامن
متطور
املطلق بكرامة اإلنسان ،وح ّقه املقدّ س يف احلياة احلرة الرشيفة ،وبأن هذا اإلنسان
ّ
أبدً ا ،وبأن اجلمود والتقهقر والتو ّقف عند حال من أحوال املايض أو احلارض ليست اَّإل نذير
املوت ودليل الفناء».

وقد اجتهدت وجتتهد املجلة يف نرش وتوسيع مساحات اللقاء بني الديانات
واملذاهب ،حتى يتمكّن البرش باختالفاهتم من عيش يبتهج بالتعارف واللقاء للبدء يف
تأسيس احلضارة التي كان من املفروض عىل البرش إقامتها ،أال وهي حضارة االستخالف،
وليس ثقافة اخلالف.

تضمنتها
وإذا كان البدء األنطولوجي قد انطلق من الكلمة ،فإن كلمة الكلامت التي ّ
املجلة يف مسارها الذهبي جيعلها أهلاً للبقاء واالستمرار يف عامل البحث واحلقيقة ،فصمود
املجلة أمام قوة الصعوبات دليل عىل كفاءة الطاقم اإلداري والعلمي للمجلة ،فقد كانت
يدب اليأس يف
املجلة
مرتاسا لكل سا ٍع للتقريب بني املذاهب والديانات ،يف اللحظة التي ُّ
ً
كيانه ،فاملجلة ببحوثها الرصينة مل خترج عن إطار اسرتاتيجية التعارف والتواصل احلضاري
التي رسمتها والتزمت هبا إدارة املجلة.
عيل اإلشادة هبذه املجلة التي فتحت الفرصة أمامنا
ويف فذلكة القول أجد لزا ًما َّ
للمشاركة فيها ببحوث متواضعة ،وجدنا فيها أنفسنا رفقة قامات فكرية مل نكن نحلم أبدً ا أن
يق ّيد اسمنا قري ًبا منها ،وأمام الباحثني الشباب .والذي يدل عىل أن ثقافة االنفتاح والتواصل
متجسد ،وقابل للمالحظة يف مضامني املجلة.
جمرد كلامت ،بل هي سلوك
ّ
يف املجلة ليست ّ
وستبقى «الكلمة» منارة لسالكي الدرب عن احلقيقة ،وصاحبة الكلمة الذهبية التي
تتق ّيد وتلتزم بالقيم ،وبثقافة االلتزام.

دراسات وأبحاث

ا فل�ك ا ل �ت� ت
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الشيخ حسن الصفار

التطور مسرية إنسانية
ﷺ
ُّ

بالتطورات والتغيرّ ات ،بينام سائر
يمتاز تاريخ حياة اإلنسان بأنّه حافل
ّ
الكائنات احل ّية تتّسم حياهتا بنسق واحد ،وطريقة ثابتة ،طوال التاريخ .فتفاصيل
حياة النّحل يف امتصاصها لرحيق األزهار ،وإنتاجها للعسل والشمع ،ضمن
خاليا عىل شكل صندوق حيتوي عىل قرص العسل من حجريات سداسية
الشكل ،وضمن نظام يشتمل عىل ملكة واحدة ،وآالف الش ّغاالت ،هذه احلياة
بتفاصيلها -كام يقول العلامء -مل يالمسها تغيرّ وتطوير منذ ما يقارب  80مليون
سنة ،هو عمر وجود النّحل ،وهكذا بقية احليوانات بمختلف أنواعها.
أما اإلنسان ّ
تطور مستمر ،متصاعد الرسعة
فإن طريقة حياته يف ّ
واحلركة ،فرسعة التغيري والتطوير يف حياة اإلنسان يف ّ
كل زمن أفضل من
السابق ،حيث ترتاكم خربته وجتاربه ،بسبب مت ّيزه بالعقل والقدرة عىل التفكري
وكسب املعرفة ،وامتالكه اإلرادة والطموح ،فقد اختاره اهلل للخالفة يف هذه
ّ
وسخر له إمكانات وثروات الكون.
احلياة،
ِ
ِ
ِ
السماَ ِء َما ًء
السماَ َوات َواألَ ْر َض َو َأ َنز َل م ْن َّ
يقول تعاىل{ :ال َّل ُه ا َّلذي َخ َل َق َّ
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َف َأ ْخرج بِ ِه ِمن ال َّثمر ِ
ات ِر ْزق ًا َلك ُْم َو َس َّخ َر َلك ُْم ا ْل ُف ْل َك لِت َْج ِر َي فيِ ا ْل َب ْح ِر بِ َأ ْم ِر ِه َو َس َّخ َر َلك ُْم
َ َ
ْ ََ
ِ
ِ
ِ
األَهنَ َار * َو َس َّخ َر َلك ُْم َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َدائ َبينْ َو َس َّخ َر َلك ُْم ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار * َوآتَاك ُْم م ْن ك ُِّل َما
ِ
ِ
وها إِ َّن اإلنسان َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار}(((.
َس َأ ْلت ُُمو ُه َوإِ ْن َت ُعدُّ وا ن ْع َم َة ال َّله ال تحُ ْ ُص َ

التحوالت يف حياة البرش ،يلحظون مدى عالقتها
والعلامء الذين يدرسون تاريخ
ّ
باملستوى الفكري والعلمي لإلنسان؛ لذا ّ
فإن جيلنا احلايل يبدو كأنّه قد ولد يف منتصف
ألن ما حدث جليلنا منذ والدته حتى اآلن يعادل تقري ًبا ّ
التاريخ؛ ّ
كل ما حصل يف التاريخ
البرشية منذ آدم حتى اللحظة الراهنة.
وكمثال عىل ذلك :يف سنة  6000قبل امليالد ،كانت أرسع وسيلة نقل للمدى البعيد
هي اجلامل ،بمتوسط  8أميال يف الساعةّ ،
وظل هذا املستوى  4400سنة إىل حوايل 1600
سنة قبل امليالد ،حني اخرتع اإلنسان العربة ذات العجالت ،وارتفع معدل الرسعة إىل
حوايل  20ميلاً يف الساعة ،وبقي هذا املستوى آالف السنني.

املتطورة ،استطاع
ويف الثامنينات من القرن التاسع عرش ،وبفضل القاطرات البخارية
ّ
اإلنسان أن يصل إىل رسعة ٍ 100
ميل يف الساعة ،أي بعد  3400سنة .لكنّه بعد  58عا ًما
عىل استخدام القاطرات البخارية ،استطاع يف سنة 1938م أن يطري برسعة ٍ 400
ميل يف
الساعة ،أي أربعة أضعاف املستوى السابق.
وبعد عرشين عا ًما ،يف الستينات من القرن العرشين وصلت رسعة الطائرات
الصاروخية إىل ٍ 4000
ميل يف الساعة ،واستطاع اإلنسان أن يدور حول األرض يف
ّ
(((
كبسوالت الفضاء التي تسري برسعة  18000ميل يف الساعة .

التطور عىل حياة اإلنسان
ﷺ أثر
ُّ

إن ّ
ّ
حتو اًل يف حياة اإلنسان الفكرية واالجتامعية والسلوكية مع
تطور جديد يصنع ّ
كل ّ
أبناء جنسه ومع الطبيعة من حوله ،فاخرتاع املصباح الكهربائي من قبل األمريكي أديسون
(1931-1847م) ،غيرَّ مسار البرشية ،وكذلك اكتشاف اجلاذبية األرضية من قبل
اإلنجليزي نيوتن ،واخرتاع اهلاتف من قبل إلكسندر غراهام بيل سنة 1876م ،حيث كان
اً
وصول إىل اخرتاع احلاسوب ثم اإلنرتنت،
حجر أساس يف ثورة االتصاالت اإللكرتونية،
الذي تعتمد عليه اآلن الرشكات واملصارف واملشايف وشبكات املواصالت.
((( سورة إبراهيم ،اآليات.34- 32 :
((( جملة قافلة الزيت ،السعودية ،عدد حمرم 1416هـ ،ص16

12

دراسات وأحباث

وعىل جانب
ّ
التطور والتقدّ م يف اإلنتاج الفكري واملعريف ،جيد اإلنسان اليوم أمامه كماًّ
هائلاً من الكتب واملجالت واألبحاث ،التي ال يمكن تت ّبعها ،فعىل سبيل املثال:
* عدد الكتب التي تم نرشها عام 2019م .1.864.604
* اجلرائد الصادرة يف العامل هذا اليوم ( 7حمرم 1440هـ) فقط .400.558.110

التطور يف حياة اإلنسان يف خمتلف املجاالت ،لتتفاعل
وهكذا تستمر مسرية
ّ
انعكاساهتا الفكرية والسلوكية واالجتامعية.

السكاين يقول تقرير (حالة سكان العامل  )99الصادر عن
وعىل صعيد االنفجار ّ
صندوق األمم املتحدة لإلسكانّ :
إن عدد سكان العامل زاد بمقدار أربع مرات خالل القرن
العرشين ،ففي بداية القرن العرشين كان  1.5مليار نسمة ووصل إىل مليارين عام 1927م
ثم ثالثة مليارات عام 1970م ثم أربعة عام 1974م ثم مخسة عام 1987م ويف  12ترشين
أول 1999م وصل العدد إىل  6مليارات نسمة .وعدد سكان العامل حال ًّيا يقدّ ر بـ 7.6
مليارات نسمة(((.

ﷺ استجابة املجتمعات للتغيري

تتفاوت املجتمعات يف استجابتها للتطوير والتغيري ،فاملجتمعات احل ّية تستجيب
وتتمسك
لتطورات احلياة استجابة واعية ،فتحافظ عىل هويتها وقيمها األساسية،
ّ
ّ
لتطور نفسها
بشخصيتها ،لكنّها تستوعب التغيرّ ات ،وتتفاعل معها إجياب ًّيا ،وتنفتح عليهاّ ،
فأي تقدّ م حترزه اإلنسانية هو مكسب ّ
لكل جمتمعاهتا ،وال تستطيع حضارة
من خالهلاّ ،
مع ّينة أن تدّ عي احتكار صناعة التقدّ م ،ألنهّ ا استفادت من جتارب احلضارات التي سبقتها،
فعلامء الغرب اليوم يعرتفون بفضل احلضارة اإلسالمية يف إنجاز املستوى احلضاري الذي
وصلوا إليه.
تطورات احلياة ،حيث ترفض تلك
لك ّن املجتمعات الراكدة تأخذ موق ًفا سلب ًّيا من ّ
التطورات ،ثم ال تلبث أن ختضع هلا مرغمة ،كام رأينا يف موقف بعض املجتمعات من
ّ
التعليم ومن الوسائل التكنولوجية احلديثة .فالتعليم األكاديمي حرام عند بعض الفئات؛
ألنّه -كام يرون -يم ّيع الدين ويض ّيع املبادئ ،ويسري باملسلمني يف طريق الكفار واألعداء!
وعىل سبيل املثال حركة (بوكو حرام) يف نيجرييا ،ترمجة اسمها (التعليم حرام) ،وهو
ما ّ
نفذته طالبان فرتة سيطرهتا عىل أفغانستان ،فتعليم البنات مشبوه!

((( صحيفة األنباء الكويتية ،الثالثاء 2018/ 8 /28م.
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يقر تعليم البنات اّإل بعد فرتة طويلة من ممانعة اجلهات الدينية،
ويف السعودية مل ّ
التطورات ،كالتلفزيون والسينام ،واهلاتف!
وهكذا سائر
ّ

كام قال الشاعر:
عىل اإلسالم والدنيا السالم
إذا يف السلك قد صار الكالم
وكان البعض يرى ّ
أن ركوب الدراجة حرام .قال شاعر قطيفي:
ال تركب ّن لسيكل تشقى به
واعزب حياتك عن ركوب السيكل
فيه من األخطار ما يقيض عىل
عمر الفتى ونجاة من مل يفعل
وقد ع ّلق أحد العلامء عىل هذين البيتني بقوله“ :تُعرف هذه الدراجة عند أهل القطيف
والبحرين واألحساء بالسيكل ،وعند كثري منهم تعرف بحصان إبليس ،وهذا االسم أشبه
أرضارا مالية وبدنية عىل كثري من الناس ،وما أشبهها باخلمر
هبا من األول ،فكم سببت
ً
خيل بالرشف ّ
الذي إثمه أكرب من نفعه ،وربام اتخّ ذت س ّلماً ملا ّ
كل ذلك أشار إليه الناظم
بقوله :فيه من األخطار ...إلخ”(((.

ﷺ طائفة اآلمش

ال يقترص هذا عىل املسلمني ،فبعض اجلامعات الدينية املسيحية ال تزال تعيش حالة الرفض
لتطورات احلياة ،مع أنهّ ا تعيش يف قلب أمريكا ،ومنها طائفة اآلمش ( )Amishالذين يزيد
ّ
تعدادهم عىل  250أل ًفا يف  28والية أمريكية ،إضافة إىل كندا ،فأبناؤها يف مظهرهم كأنهّ م أتوا
من قرن مىض ،هلم لباس بسيط متشابه يم ّيزهم ،ويرفضون استخدام السيارات ،ويستخدمون
وحيرمون اهلواتف
جترها اخليول ،ويستعملون طواحني اهلواء ذات النمط القديمّ ،
العربات التي ّ
صورا ألنفسهم؛ ألنهّ ا من دواعي الوثنية ،وتؤدي إىل
حيرمون التصوير ،وال يلتقطون ً
النقالة ،كام ّ
تباهي اإلنسان بنفسه ،ويعمل معظمهم يف الزراعة واملهن احلرفية ،حيث تعمل العائلة مجي ًعا ،وال
املتزوجون حي ّفون الشوارب ويطلقون اللحى،
يسمح بالزواج اّإل من داخل الطائفة ،والرجال ّ
ويدرسون
وحيرمون املوسيقى،
ّ
والنساء يلبسن فساتني طويلة ،ويغ ّطني رؤوسه ّن بمنديلّ ،
أبناءهم يف مدارسهم اخلاصة ذات الغرفة الواحدة ،ويع ّلموهنم األمور العلمية ،وال يلتحقون
باملدارس احلكومية وال اجلامعات ،وال يقبلون اً
أموال وال وظائف من احلكومة ،وال يشاركون
وحيرمون استخدام الكهرباء ،ويكتفون بفوانيس الغاز(((.
يف االنتخاباتّ ،

((( عيل الرمضان ،ديوان وحي الشعور ،ص.111

(5) https://www.alhurra.com/a/amish-lifestyle-america-religion/221300.
).بترصف( html
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ﷺ أزمة الفكر الرافض للتطور

التطور طريقه إىل املجتمعات ،فيكون واق ًعا ً
معيشا ،عىل الرغم
يشق
من الطبيعي أن ّ
ّ
من رفض بعض اجلهات ،وهنا تعيش بعض املجتمعات أزمة واضطرا ًبا؛ ّ
ألن التغيري من
طبيعته أن ينعكس عىل الفكر والسلوك والعالقات االجتامعية ،وهناك من يريد احلفاظ عىل
أفكار وسلوك الزمن املايض!
حينام نعود إىل احلقائق والنصوص الدينية ،نرى ّ
أن الدين إذ يدعو إىل العلم،
التطور العلمي والتكنولوجي ،فإنّه يدرك
واكتشاف أرسار الكون ،واستثامر خرياته ،ويؤيد
ّ
آثار ذلك عىل الفكر والسلوك والعالقات االجتامعية.

ويرحب به ،ويرى ّ
أن االلتزام بقيم اإليامن ومنطق العقل،
أن الدين يدرك ذلك
ّ
التطورات وانعكاساهتا عىل الفكر والسلوك؛
ُي َمكِّن اإلنسان املؤمن من التعامل الواعي مع
ّ
ّ
ألن الدين ال يفرض عىل اإلنسان قوالب فكرية يف خمتلف جماالت احلياة ،وإنّام يطلق حرية
الفكر والتفكري عند اإلنسانّ ،
فكل آيات القرآن ،دعوة إىل التفكري والتد ّبر ،وهذا يعني
القبول بنتائج التفكري املوضوعي القائم عىل احلجة والدليل.

ّ
إن اإلسالم ليس كالكنيسة يف عصور هيمنتها واستبدادها ،حتى يفرض عىل الناس
وأفكارا حول الطبيعة واحلياة ختالف العلم والعقل.
آرا ًء
ً
ويف السلوك والعالقات هناك مبادئ قيمية ،وهناك ترشيعات حمدودة ،بينام الرقعة
األوسع يف النشاط اإلنساين مرتوك لعقل اإلنسان وجتربته ،لذلك يفسح اإلسالم املجال
تطورات عرصه ،يف إطار القيم واملبادئ ،باعتبار ذلك هو السياق
لتفاعل اإلنسان املؤمن مع ّ
الطبيعي.

تطورات احلياة عىل الشأن الثقايف بقوله:
ويشري الشيخ مرتىض مطهري إىل تأثري ّ
“قد يكون يشء ما وسيلة للهداية ،ثم قد يصبح اليشء نفسه يف مكان آخر وسيلة للضاللة
إن املنطق الذي جيعل من عجوز امرأة مؤمنة ،قد ّ
والضياعّ ،
ورب كتاب
يضل املثقف،
ّ
متناسب مع ذوق عرص من العصور ،ومنسجم مع مستواه الفكري وكان وسيلة يف حينه
هلداية الناس ،ثم كان يف وقت آخر سب ًبا لضالهلم ...،فباستثناء الكتاب الساموي ،وأقوال
أن ّ
املعصومني احلقيقية ،نجد ّ
كل كتاب آخر رسالة لفرتة حمدودة ،فإذا انقضت تلك املدة
انتفت الرسالة”(((.
((( الشيخ مرتىض مطهري ،قيادة اجليل الشباب ،ص .28
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وهبذا املعنى يروى عن اإلمام عيل مالسلا هيلع{ :النّاس بِ َزمانهِ ِم َأ ْشبه ِمنْهم بِ ِ
آبائ ِه ْم}
ُ
ْ َُ ُ ْ
فمن الطبيعي أن يتفاعل الناس مع التطورات التي حتدث يف زماهنم ،وعنه مالسلا هيلع“ :ال
لوقون لِ َز ٍ
َ
تَقسرِ وا أوال َدكُم َعىل آدابِكُم َفإِنهَّ ُم مخَ
مان َغري زمانِكُم”(((.
ح ِ
اد ْب ِن ُع ْثماَ َنَ ،ق َالُ :كن ُْت َحاضرِ ًا ِعنْدَ َأبيِ َع ْب ِد اهلل مالسلا هيلع إِ ْذ َق َال َل ُه َر ُج ٌل:
و َع ْن مَ َّ
َان ي ْلبس الخْ ِشن ،ي ْلبس ا ْل َق ِميص بِ َأربعةِ
ِ
ليِ
َأ ْص َل َح َك اهللَُ ،ذك َْر َت َأ َّن َع َّ ْب َن َأبيِ َطال ٍ
َ ََْ
ب مالسلا هيلع ك َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ
ِ
ِ
اس الجْ َ ِّيدَ ؟
َد َراه َمَ ،و َما َأ ْش َب َه ذل َكَ ،ونَرى َع َل ْي َك ال ِّل َب َ
َان ي ْلبس ذلِ َك فيِ َزم ٍ
َق َالَ :ف َق َال َل ُه« :إِ َّن َعليِ َّ ْب َن َأبيِ َطالِ ٍ
ان اَل ُينْك َُرَ ،و َل ْو
ب مالسلا هيلع ك َ َ َ ُ
َ
ٍ ِ
َلبِ َس ِم ْث َل ذلِ َك ا ْل َي ْو َم َل ُش ِه َر بِ ِهَ ،ف َخيرْ ُ لِ َب ِ
اس َأ ْه ِل ِه»(((.
اس ك ُِّل َز َمان ل َب ُ
أهل َّ ِ ِ
“إن َ
وورد عن اإلمام عيل بن موسى الرضا مالسلا هيلع أنه قالَّ :
الضعف من َمواليِ َّ
ِ
ِ
ِ
الز ُ
يحُ ِ ّب َ
مان ذلِ َك”(.((1
يس َيت ََح َّم ُل َّ
ون أن أجل َس َعلىَ ال ُّلبود وأل َب َس اخلَش َن ،و َل َ
(((

اللبود مجع اللبد -بالكرس :-البساط من صوف وما جيعل عىل ظهر الفرس.
الزم َ ِ
(((1
الز َم َ
ب”(.((1
وعن اإلمام عيل مالسلا هيلعَ “ :م ْن َعانَدَ َّ
ان َعط َ
ان ْأر َغ َم ُه” و“ َم ْن كا َب َر َّ َ
لتطورات احلياة بوعيه واختياره ،سيضطر للخضوع مرغماً فيام بعد،
فمن مل يستجب ّ
ألنّه سريى تعويق حياته وعطبها لو استمر يف مكابرة التغيري والتطوير.
السياق يذكر املرجع الراحل السيد حممد الشريازي يف موسوعته الفقهية يف
ويف هذا ّ
جزء (فقه النظافة) ،مسألة مهمة يف استحباب أن يعارش اإلنسان بآداب الناس ،يستنبطها
من رواية عن أحد األئمة مالسلا مهيلع أنه قال“ :بني ،إذا كنت يف بلدة فعارش بآداب أرباهبا”
فيقول“ :وقد ورد احلث عىل أن تكون املعارشة بآداهبم ،فإذا تعارض فضل املستحب أو
ترك املكروه مع ما هو املتعارف عند الناس قدّ م املتعارفّ ،
ألن دليل -فعارش بآداب أرباهبا-
مقدّ م عىل دليل فعل املستحب أو ترك املكروه”(.((1
((( عيون احلكم واملواعظ ،ص .66
((( رشح هنج البالغة ،ج ،20ح ،102ص267
(((الشيخ الكليني :الكايف ،ج ،6ح ،15ص 444
( ((1الشيخ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،79ح  ،13ص 309
(((1التميمي اآلمدي ،غرر احلكم و درر الكلم ،ص .658
(((1حتف العقول ،ص .85
(((1السيد حممد الشريازي ،فقه النظافة ،ص.211
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ﷺ من أسباب اجلمود وممانعة التغيري

أولاً  :التق ّيد بموروث األسالف

من الطبيعي أن يرت َّبى ّ
كل جيل يف أحضان اجليل الذي سبقه ،ويرث منه أفكاره
وعاداته وتقاليده ،لكن عىل ّ
ويطور ما يمكن تطويره،
كل جيل أن ينظر يف ظروف عرصه،
ّ
حسب مقتضيات العرص.

أهم عقبة كانت تواجه األنبياء ،وهي تش ُّبث أقوامهم
يتحدّ ث القرآن الكريم عن ّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
فيِ
{وك ََٰذل َك َما َأ ْر َس ْلنَا من َق ْبل َك َق ْر َية ِّمن
بأفكار وتقاليد آبائهم وأجدادهم ،يقول تعاىلَ :
ِ
ِ
وها إِنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َعلىَ ُأ َّم ٍة َوإِنَّا َعلىَ آ َث ِ
ارهم ُّم ْقتَدُ َ
ون * َق َال َأ َو َل ْو ِج ْئ ُتكُم
نَّذ ٍير إِ اَّل َق َال ُمترْ َ ُف َ
ٰ
ٰ
بِ َأ ْهدَ ٰى ممِ َّا َو َجدت ُّْم َع َل ْي ِه آ َبا َءك ُْم َقا ُلوا إِنَّا بِماَ ُأ ْر ِس ْلتُم بِ ِه كَافِ ُر َ
ون}(.((1
وكلمة { ُأ َّم ٍة} بمعنى نظام ومسلك ،وكانت حجة بعض األمم يف رفضها للرساالت
اإلهلية ،أنهّ ا مل تنقل هلم عن آبائهم وأجدادهم ،يقول تعاىلَ { :ف َق َال ا َمللأَ ُ ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن
َق ْو ِم ِه َما َٰه َذا إِ اَّل َبشرَ ٌ ِم ْث ُلك ُْم ُي ِريدُ َأ ْن َي َت َف َّض َل َع َل ْيك ُْم َو َل ْو َشا َء ال َّل ُه لأَ َن َْز َل َملاَ ِئ َك ًة َما َس ِم ْعنَا
ني}(.((1
بهِ َٰ َذا فيِ آ َب ِائنَا الأْ َ َّولِ َ

ثان ًيا :مجود الفهم الديني

أن الفهم للدين يقف عند حدٍّ معينّ  ،وتأيت األجيال املتعاقبة وتظ ّن ّ
حيصل ّ
أن ذلك
السقف األعىل الذي ال يمكن جتاوزه ،وهو ما عبرّ عنه السيد حممد باقر الصدر بـ(النزعة
هو ّ
االستصحابية) ،ذكر ذلك يف حمارضتني ألقامها يف أواخر حياته بعنوان( :املحنة) ،ثم طبعتا
ويتعرض
كراس ،يتحدّ ث فيهام عن املحنة التي كانت تعيشها احلوزة العلمية يف العراق،
ّ
يف ّ
فيها إىل نوعني من األسباب :خارجي مفروض من العدو ،وداخيل يتم ّثل يف اجلمود وعدم
التطور ،وهو بمثابة نقد ذايت حيث يشري إىل (النزعة االستصحابية) يف الثقافة وأساليب
ّ
العمل وإدارة الشأن الديني واالجتامعي ،ويذكر ّ
مرت بأربع
أن إدارة احلوزة العلمية ّ
تغيريا أو
مراحل ،لكنّها بقيت عند مرحلتها الرابعة ،ومىض عىل ذلك سنني طويلة مل تشهد ً
تطو ًرا.
ّ
تدرس يف احلوزات
ومن األمثلة التي نلحظها يف هذا املجال ،الكتب الدراسية التي ّ
العلمية ،معظمها كتبت قبل مئات السنني ،كرشح ابن الناظم (تويف سنة  686هـ) أللفية

( ((1سورة الزخرف ،اآليتان.24-23 :
( ((1سورة املؤمنون ،اآلية.24 :
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حلرام»
حلالل وا َ
ابن مالك يف جمال النحو واللغة العربية ،وكتاب «رشائع اإلسالم يف مسائل ا َ
املعروف بالرشائع للمح ّقق احليل (تويف سنة 676هـ) ،وكتاب «الروضة البهية يف رشح
اللمعة الدمشقية» للشهيد الثاين (تويف سنة 965هـ) ،وكتاب «رشح الباب احلادي عرش» يف
علم الكالم للعالمة احليل (تويف سنة 726هـ) ،ويصعب جتاوزها إىل مناهج جديدة وكتب
أخرى!!

وحتى أساليب إدارة احلوزة العلمية هناك مجود عىل طريقة موروثة ،وكأنهّ ا جزء من
االلتزام الديني ،مثلاً  :عندما أرادت بعض القيادات الدينية يف احلوزة العلمية يف قم تغيري
طريقة استالم الطلبة ملكافآهتم الشهرية ،وهي احلضور الشخيص واالصطفاف يف طابور،
أمام بيوت املراجع أو مدارسهم ،واستبداهلا بفتح حساب بنكي ّ
لكل طالب ،حصلت
ربرات عديدة! ،منها ّ
أن التغيري خالف أعراف
معارضة للتغيري املقرتح ،وذكروا لذلك م ّ
السلف الصالح!
مؤسسا
ً
ونقلوا يف سرية الشيخ عبدالكريم احلائري ( 1355 - 1276هـ) وكان زعيماً
للحوزة العلمية يف قم ،أنّه أراد أن يشجع عىل دراسة اللغة اإلنجليزية يف احلوزة العلمية،
َف ُج ْوبِ َه بالرفض واملعارضة ،إذ كيف ترصف احلقوق الرشعية عىل تع ّلم لغة الكفار!! مما
اضطره إىل الرتاجع عن فكرته(.((1

تطور األديان اإلهلية
ﷺ ُّ

ّ
كل األنبياء يدعون إىل دين واحد وعقيدة واحدة ،وهي اإليامن باهلل تعاىل وتوحيده،
لأِ
ِ
ِ
{و ُح َّل َلك ُْم َب ْع َض ا َّلذي
لك ّن رشائعهم متغيرّ ة ،وهلذا نقرأ يف القرآن الكريم قوله تعاىلَ :
ُح ِّر َم َع َل ْيك ُْم}(.((1
َت َع َل ْي ِهم}(.((1
{و َي َض ُع َعن ُْه ْم إِصرْ َ ُه ْم َوالأْ َغْلاَ َل ا َّلتِي كَان ْ
وقوله تعاىلَ :
إن مسرية الدين اإلهلي عرب تاريخ األنبياء حتى خامتهم حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلصّ ،
ّ
تدل عىل أخذ
تطور الزمان بعني االعتبار ،لذلك تعدّ دت رشائع األنبياء ،وكانت مسألة الناسخ واملنسوخ
ّ
يف القرآن الكريم ،حيث ترد آية بحكم ثم تأيت آية أخرى لتنسخ ذلك احلكم ،كام يقول
ُنسها ن َْأ ِ
ِ
ٍ
ِ
ت بِ َخيرْ ٍ ِمن َْها َأ ْو ِم ْث ِل َها}(.((1
َنس ْخ م ْن آ َية َأ ْو ن َ
تعاىلَ { :ما ن َ
(((1الشيخ مرتىض مطهري ،حمارضات يف الدين واالجتامع ،ص.559
( ((1سورة آل عمران ،اآلية.50 :
( ((1سورة األعراف ،اآلية.157 :
( ((1سورة البقرة ،اآلية.106 :
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والنبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كان يأمر ببعض األشياء يف ظرف ما ،ثم ينهى عنها يف ظرف آخر،
وبالعكس أيضا ،وقد ينهى عن ٍ
يشء يف وقت ما ،ثم يبيحه ويلغي ذلك احلرض ،لذلك تبدأ
ً
بعض األحاديث بقوله ملسو هلآو هيلع هللا ىلص“ :إنيّ كنت هنيتكم” ،أو “إنيّ كنت أمرتكم” ،وهلذا يرى العلامء
ّ
أن هناك أحكا ًما ثابتة ،وأحكا ًما متغيرّ ة ،يطلقون عىل املتغرية أنهّ ا (تدبريية) ،استلزمتها
ظروف معينة ،ثم تتغيرّ بتغريها.
وكذلك كان األئمة من أهل البيت مالسلا مهيلع بعد رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يلفتون الناس إىل
بعض األحكام التي أمر هبا النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،وأنّه إنّام أمر هبا لظرف زمني معينّ  ،ومع تغيرّ ه يتغيرّ
احلكم.
أن عل ًّيا س ِئ َل َع ْن َق ْو ِل الرس ِ
أورد الرشيف الريض يف هنج البالغة ّ
ول ملسو هلآو هيلع هللا ىلصَ “ :غيرِّ ُ وا
َّ ُ
ُ
اآلن و َقدِ
ِ
ول ت ََشبهوا بِا ْليه ِ
ب اَ
ود”َ ،ف َق َال مالسلا هيلع“ :إِ َّنماَ َق َال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص َذل َك والدِّ ي ُن ُق ٌّلَ ،ف َأ َّما َ
َّ
َُ
َّ ُ
الش ْي َ
ِ
ِ
(((2
ِ
ات ََّس َع ن َطا ُقه وضرَ َ َب بِج َرانه َفا ْم ُر ٌؤ و َما ْ
اخت ََار” .
وهناك حديث يمكن أن نفهم منه الزيادة والتجديد يف علم اإلمام ،رواه ا ُمل َف َّض ِل ْب ِن
ث َد ُاو َدَ ،وإِ َّن محُ َ َّمد ًا َو ِر َ
ُع َم َرَ ،ق َالَ :ق َال َأ ُبو َع ْب ِد اهلل مالسلا هيلع« :إِ َّن ُس َل ْيماَ َن َو ِر َ
ث ُس َل ْيماَ َنَ ،وإِنَّا
َو ِر ْثنَا محُ َمد ًاَ ،وإِ َّن ِعنْدَ نَا ِع ْلم الت َّْور ِاة َوالإْ ِ ن ِ
الز ُب ِ
ْج ِ
ورَ ،وتِ ْب َي َ
ان َما فيِ الأْ َ ْل َو ِ
اح»َ .ق َالُ :ق ْل ُت:
يل َو َّ
َ
َ
َّ
إِ َّن َ
هذا لهَ ُ َو ا ْل ِع ْل ُم؟
هذا ُه َو ا ْل ِع ْل َم؛ إِ َّن ا ْل ِع ْل َم :ا َّل ِذي يحَ ْ دُ ُ
َق َالَ « :ل ْي َس َ
ث َي ْوم ًا َب ْعدَ َي ْو ٍم َو َسا َع ًة َب ْعدَ َسا َع ٍة»(.((2

وهكذا جاء دور الفقهاء املجتهدين ليقوموا بدور مواكبة املتغيرّ ات احلادثة ،ويعيدوا
النظر فيام قدّ مه العلامء السابقون من آراء.

وقد أدخل السيد اخلوئي خصوصيات الزمان يف مناطات األحكام كام جاء يف كتاب
(البيان يف تفسري القرآن) حيث يقول( :والنسخ هبذا املعنى –أي نسخ احلكم– ممكن قط ًعا،
بداهةّ :
إن دخل خصوصيات الزمان يف مناطات األحكام مما ال ّ
يشك فيه عاقل ...،وإذا
فلنتصور أن تكون للزمان خصوصية من جهة استمرار
تصورنا وقوع مثل هذا يف الرشائع،
ّ
ّ
احلكم وعدم استمراره ،فيكون الفعل ذا مصلحة يف مدّ ة معينة ،ثم ال ترتتب عليه تلك
املصلحة بعد انتهاء تلك املدة ،وقد يكون األمر بالعكس”(.((2
وقال العالمة احليل“ :األحكام منوطة باملصالح ،واملصالح تتغيرّ بتغيرّ األوقات،

( ((2هنج البالغة ،حكمة .17
( ((2الكايف ،ج ،1ص .225
(((2السيد أبو القاسم اخلوئي ،البيان يف تفسري القرآن ،ص .278
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وختتلف باختالف املك ّلفني ،فجاز أن يكون احلكم املعينّ مصلحة لقوم يف زمان فيؤمر به،
ومفسدة لقوم يف زمان آخر فينهى عنه”(.((2
لكننا نلحظ ّ
أن الفقهاء يتفاوتون يف مدى استجابتهم للتغيري تب ًعا خللفياهتم الفكرية،
ووعيهم بتطورات املجتمع واحلياة.

وهلذه املشكلة بعدان:
املؤسسة الدينية ،فهي مناهج
البعد األول :يتم ّثل يف قصور معظم مناهج التعليم يف ّ
وضعت يف عصور سابقة ،لتخرج علامء لتلك العصور ،وهي بحاجة للتحديث والتطوير
مؤهلني الستنباط األحكام واملفاهيم الدينية التي حيتاجها إنسان هذا
لرتيب علامء وفقهاء ّ
العرص ،وتواكب تطورات حياته.
ثم ّ
إن األجواء الفكرية والثقافية احلاكمة عىل معظم املدارس يف احلوزات الدينية،
وتطورات احلياة.
أجواء مغلقة ،ال تسمح بتفاعل املنتمني إليها مع مستجدات العرص
ّ

وقد يظهر يف أوساط املؤسسة الدينية علامء وفقهاء يتجاوزون هذا القصور
واالنغالق بجهد ذايت ،لكنّهم يواجهون غال ًبا بالتح ّفظ واملقاطعة واحلصار ،ويتّهمون
والضالل ،أو يتم التشكيك يف مؤهالهتم العلمية حتى ال حيظوا بثقة اجلمهور.
باالبتداع ّ

البعد الثاين :يتم ّثل يف تفاعل املجتمع مع أطروحات التطوير والتجديد ،فغال ًبا ما
خيذل الناس الفقهاء والعلامء اإلصالحيني ،وينحازون إىل املحافظني ،فيام يرونه احتيا ًطا
لدينهم ،وجتاو ًبا مع عواطفهم الدينية الوالئية.
وإذا ما جتاوزنا اجلانب الديني ّ
أيضا -من الركود واجلمودفإن معظم جمتمعاتنا تعاين ً
التطور بطي ًئا يف أساليب الرتبية ،وإدارة
يف جمال العادات والتقاليد االجتامعية ،لذلك جتد
ّ
كثريا من اخللل
العائلة ،وتسيري الشأن االقتصادي وأعراف العالقات العامة ،مما يس ّبب ً
والتعارض مع مصالح األفراد واملجتمع.

( ((2العالمة احليل ،كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد ،ص .358
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ﷺ يف طبيعة مفهوم الدولة

لعلنا ال ِ
نأت بجديد حني القول :إن قيم اإلسالم السياسية ال تؤسس
لنظام حكم ثيوقراطي ،وإنام هي تدعو وحتث عىل تأسيس حكم منبثق من
تعبريا عن حاجاهتا وتط ّلعاهتا ،ويامرس دوره ووظائفه
جسم األمة ،ويكون
ً
املخولة هلم من األمة ،وهي التي
جهازا مدن ًّيا ال يمتلك اَّإل السلطة
بوصفها
ً
ّ
تقرر استمرارها أو إعفاءها من هذه املسؤولية
تراقب أداءها ،وهي التي ّ
الكربى ..فاحلكم وممارسته ليس غاية يف ذاته ،بل هو وسيلة إلنفاذ ترشيعات
ِ
احك ُْم
{و َأن ْ
السامء ،وتوفري حاجت ومتطلبات الناس؛ إذ يقول تبارك وتعاىلَ :
ُوك َع ْن َب ْع ِ
اح َذ ْر ُه ْم َأ ْن َي ْفتِن َ
ض َما َأن َْز َل
َب ْين َُه ْم بِماَ َأن َْز َل ال َّل ُه َو اَل َتتَّبِ ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم َو ْ
ِ
ِ
ال َّل ُه إِ َل ْي َك َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َفا ْع َل ْم َأ َّنماَ ُي ِريدُ ال َّل ُه َأ ْن ُي ِصي َب ُه ْم بِ َب ْع ِ
ض ُذنُوبهِ ِ ْم َوإِ َّن كَث ًريا م َن
َّاس َل َف ِ
الن ِ
اس ُق َ
ون}(((.
ون َآمنَّا بِال َّل ِه َوبِالرس ِ
ول َو َأ َط ْعنَا ُث َّم َيت ََولىَّ
وقال عز من قائلَ :
َّ ُ
{و َي ُقو ُل َ َ
ني * وإِ َذا د ُعوا إِلىَ ال َّل ِه ورسولِهِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َف ِر ٌيق من ُْه ْم م ْن َب ْعد َذل َك َو َما ُأو َلئ َك با ُمل ْؤمن َ َ ُ
ََ ُ
((( سورة املائدة ،اآلية .49
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لِ َي ْحك َُم َب ْين َُه ْم إِ َذا َف ِر ٌيق ِمن ُْه ْم ُم ْع ِر ُض َ
ني * َأفيِ ُق ُلوبهِ ِ ْم
ون * َوإِ ْن َي ُك ْن لهَ ُ ُم الحْ َ ُّق َي ْأتُوا إِ َل ْي ِه ُم ْذ ِعنِ َ
َم َر ٌض َأ ِم ْارتَا ُبوا َأ ْم يخَ َا ُف َ
يف ال َّل ُه َع َل ْي ِه ْم َو َر ُسو ُل ُه َب ْل ُأو َل ِئ َك ُه َم ال َّظا ُلمِ َ
ون َأ ْن يحَ ِ َ
ون * إِ َّنماَ
ك َ
ني إِ َذا ُد ُعوا إِلىَ ال َّل ِه َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْحك َُم َب ْين َُه ْم َأ ْن َي ُقو ُلوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا َو ُأو َل ِئ َك
َان َق ْو َل المُْ ْؤ ِمنِ َ
ُه ُم ا ُمل ْف ِل ُح َ
ون}((( .هلذا نجد أن الرسول األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،مل خيرج عن نطاق البالغ والتعليم
والتزكية ،وإن نظام السياسة والتدبري ،ال يدار بالقهر واالستئثار واالستفراد واإلكراه ،بل
باحلرية والشورى ومشاركة اجلميع يف صناعة حارضهم وصياغة مستقبلهم.

فرشعية احلكم احلقيقية يف أنه حيكم بالعدل والقسط بني الناس ،وحني خيرج احلكم
ويتحول إىل حكم
عن مقتضيات العدل والقسط يف ممارسة اإلدارة واحلكم ،تنتهي رشعيته،
ّ
ون لِلسح ِ
ون لِ ْلك َِذ ِ
ت َفإِ ْن َجا ُء َ
{سماَّ ُع َ
احك ُْم
ب َأكَّا ُل َ ُّ ْ
وك َف ْ
مستبد وظامل .يقول تبارك وتعاىلَ :
َب ْين َُه ْم َأ ْو َأ ْع ِر ْض َعن ُْه ْم َوإِ ْن ُت ْع ِر ْض َعن ُْه ْم َف َل ْن َيضرُ ُّ َ
احك ُْم َب ْين َُه ْم
وك َش ْي ًئا َوإِ ْن َحك َْم َت َف ْ
ِ
ِ ِ
ني}(((.
ب المُْ ْق ِسطِ َ
بِا ْلق ْسط إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
«فمن هدي اإلسالم أن يؤسس احلكم عىل عقد مواطنة ونظام سلطان ،وأن تسود
لألفراد حرمات وحريات ومساواة أساسية كيفام اختلفوا أفرا ًدا ومجاعات ،اَّ
وأل يتوىل أحد
اً
عادل ،وأن تكون قرارات األمر العام
حرا
السلطة العليا عنوة بل بخيار الرعية انتخا ًبا ًّ
الكربى عن شورى بإمجاع أو رأي غالب ،وأن تتفاصل تناظيم السلطة وتتكامل وتتوازن
احتكارا ،وأن يكون األصل يف العالقات الدولية السالم أو
وتتضابط تقاسماً للسلطة ال
ً
الدفاع عن العدوان ..تلك أحكام إسالمية ،كلها معروف مقبول يف ميزان اإلنسانية كافة
مبادئ عليا الزمة ال سبيل يف دولة للشذوذ عن بعضها من بعض الرعية ،ال سيام أهنا تؤسس
عىل احلرية والشورى والعدالة وفيها بوح رأي للملل والطوائف ،فإن جتمع أهل ملة يف
إقليم تباح هلم قسمة من السلطات كلها يف سلطان الدولة”(((.
وإن التأمل يف طبيعة الوظائف التي تقوم هبا الدولة يف الرؤية اإلسالمية ،جيعلنا نعتقد
بشكل ال لبس فيه -أن الدولة يف اإلسالم هي دولة مدنية وليست ثيوقراطية ،وأن املهاموالوظائف امللقاة عليها وظائف مدنية .ولعل من األخطاء الشائعة يف الكثري من الدراسات
واألبحاث السياسية التي تتع ّلق بفقه الدولة يف املنظور اإلسالمي ،هو عملية اخللط
التارخيي بني وظائف الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أو اإلمام ووظائف الدولة كمؤسسة جامعة وحاضنة
واملكونات.
لكل التعبريات
ّ

((( سورة النور ،اآلية .51 - 47
((( سورة املائدة ،اآلية .42
((( راجع كتاب :السياسة واحلكم ..النظم السلطانية بني األصول وسنن الواقع ،الدكتور حسن الرتايب.
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فالرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وهو عىل رأس الدولة يف التجربة التارخيية ،كان يقوم بوظائف وأدوار
اً
رسول ونب ًّيا ،وليس بوصفه رئيس الدولة .عملية اخللط عىل هذين الصعيدين هي
بوصفه
التي أربكت الرؤية جتاه مفهوم الدولة يف التجربة التارخيية اإلسالمية .وحتى تتّضح رؤيتنا
يف هذا السياق ،من الرضوري أن نحدّ د وظائف الدولة كمؤسسة وهياكل إدارية بعيدً ا
عن املهام والوظائف الدعوية والدينية واألخالقية التي كان يقوم هبا الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بوصفه
اً
رسول ونب ًّيا« ..والقرآن ال يصف دولة ،بل وصف جمتم ًعا ،وإذا ما كان القرآن أفقه الفقه
والفقيه ،فال جيوز لألخري أن ّ
يتخطاه ،أي إنه ليس من شأنه أن يصف شكل الدولة وال
وحيرض ضد اجلور ،حتى
طريقة تشكُّلها ،بل يصف عدهلا وجورها ،فيحث عىل العدل ّ
َّ
اندك الفقيه يف االجتامع ويف الطبقة السياسية املعرتضة،
إذا ما بلغ اجلور مستوى نوع ًّيا،
ليعملوا م ًعا عىل التغيري ،عىل موجب العدل والعدالة والتقدّ م ،واحلرية رشط الرشوط..
وهنا يامرس الفقيه دوره يف الصف األول كفرد مواطن مدين ..ويف األساس الفلسفي
للمسألة أن االجتامع ،بام هو متحدات ثقافية يدخل الدين يف أساسها ثابت ،بينام الدولة
متغيرّ  ،واملتغيرّ حمفوظ يف الثابت منهج ًّيا ،كام أن الثابت حمفوظ يف املتغيرّ  ،ولكن من دون
متحرك ت ّقدر بظروفها”.
مرشوع حمدّ د سل ًفا؛ ألن الدولة كرضورة اجتامع مفهوم
ّ
إننا نعتقد أن وظائف الدولة -أية دولة -بعيدً ا عن مضموهنا األيديولوجي ورسالتها
العقدية هي:
أي خلل عىل
 -1حفظ الثغور واحلدود ،ومنع أية حماولة للتعدّ ي والعدوان ،وإن َّ
هذا الصعيد يعدّ هتاونًا من مؤسسة الدولة.

فاألهداف احلقيقية واملطلوبة من مؤسسة الدولة ،برصف النظر عن أيديولوجيتها
ومتبنّياهتا العقدية والفكرية ،هي حفظ األمن ،وتوفري االستقرار والسالم ،وإقامة العدل،
وحفظ حقوق األفراد وحرياهتم ،وضامن التقدّ م االقتصادي ،وتوفري الفرص للجميع بال
متييز وحماباة ،ومحاية املستقبل لألجيال املقبلة.

فصدُّ العدوان بكل أشكاله ،هو من املهام والوظائف األساسية للدولة ،وأي تقصري
هلا يف هذا السياق حتاسب عليه.

 -2حفظ املصالح العامة ،فمؤسسة الدولة ال يمكنها تعميق رشعيتها يف الفضاء
تفرط بمصالح
االجتامعي دون سعيها املتواصل حلفظ مصالح شعبها العامة .والدولة التي ّ
الترصفات واملامرسات
شعبها تفقد رشعيتها االجتامعية ،وال تلتزم بوظائفها الرئيسية .فكل
ّ
الداخلية واخلارجية التي تقوم هبا الدولة ينبغي أن تكون يف نطاق حفظ مصالح املجتمع املتعددة.
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 -3حتقيق العدالة يف املجتمع اإلنساين ،حيث تتضارب اإلرادات ،وتتعدّ د امليوالت،
وترتاكم نزعات السيطرة واهليمنة ،تكون من وظائف الدولة الكربى حتقيق العدالة يف
املجتمع ،سواء يف الفرص التي تتيحها لشعبها ،أو يف توزيع الثروات واإلمكانات ،أو يف
مرشوعات البناء والتنمية .فالدولة كمؤسسة معنية بإنجاز مفهوم العدالة يف حياة جمتمعها..
«فبيان األحكام الرشعية من شؤون اإلفتاء ،وهي وظيفة الفقهاء ،وليس للحكومة أن متنع
–أيضا–
من تو ّفرت فيه رشائط اإلفتاء من بيان األحكام الرشعية وتعليمها ،وليس هلا
ً
املنع من أن يرجع املواطنون إىل الفقهاء ألخذ الفتيا ،وإن اختلفت اآلراء الفقهية ،ما مل
ثمة مصلحة تقتيض أن يكون االجتهاد موحدً ا كام يف جماالت السياسة واالقتصاد
تكن ّ
واجلهاد ،فيكون االجتهاد املتّبع إما اجتهاد احلاكم إن كان جمتهدً ا ،أو خيتار اجتهاد من بني
االجتهادات ،فيكون هو امللزم ،ولكن مع ذلك ال يمنع ذلك الفقهاء اآلخرين من إبداء
رأهيم املخالف؛ ألن توحيد االجتهاد يقترص عىل جمال العمل والتنفيذ».

كبريا من إعطاء حرية التعليم يف الدولة
وربام خيتزن هذا الرأي –ضمنًا– ً
قدرا ً
اإلسالمية؛ إذ يف الوقت الذي مل يكن فيه احلق للدولة اإلسالمية أن حتتكر التعليم الديني،
فربام من األوىل عدم إعطاء احلق هلا يف احتكار التعليم غري الديني ،ما مل يكن يتعارض مع
النظام العام يف الدولة اإلسالمية.
ويتّضح من خالل الوظائف املذكورة أعاله ،أن وظيفة الدولة األساسية وظيفة
مدنية ،تستهدف املسامهة يف تأمني حاجات املجتمع الرضورية ،والعمل عىل خلق فرص
التطور يف املجتمع.
التقدّ م وأسباب
ّ

“يف الفلسفة السياسية احلديثة إن الدولة كيان اصطناعي ابتدعته اجلامعات اإلنسانية
لتنظيم اجتامعه ،وضبط رصاعاته ،بوضع قواعد هلا تكون ّ
حمط مواضعة واتّفاق ،وموطن
احرتام وتوقري .ويقرتن هبذه الفكرة التسليم بأن ماهية الدولة ذاتية ،تكون منها هي :كتمثيل
للمجتمع واألمة ،ال من خارجها ،وأن وظيفتها اجتامعية وليست أخالقية أو دينية ،أي إهنا
تنرصف إىل إشباع حاجات مادية يف املجتمع (األمن ،محاية الكيان ،تدبري شؤون العامة...
إلخ) ،ال إىل خدمة مبدأ أعىل :أخالقي أو ديني أو ما يف هذا املعنى ،ذلك أن املبدأ الذي
أسس الدولة يف التاريخ هو املصلحة العامة واملشرتكة للناس يف جمتمع ما”(((.

((( د .عبد اإلله بلقزيز ،الدولة والدين يف االجتامع العريب اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،منتدى املعارف -
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ﷺ تعدُّ د االنتامءات والوحدة السياسية

واملتنوعة سواء كان أفق ًّيا أو عمود ًّيا ،توليّ ملوضوع وحدهتا
دائماً املجتمعات املتعدّ دة
ّ
االجتامعية والوطنية أولوية خاصة؛ وذلك ألن طبيعة االختالف يف االنتامءات وامليوالت
واخلصوصيات الثقافية ،يميل عىل مؤسسة الدولة أمهية احلفاظ عىل وحدة هذا املجتمع
تتحول االنتامءات املتعدّ دة -يف اإلطار الوطني واالجتامعي الواحد -إىل
والوطن ،بحيث ال ّ
ربر لتضعيف البناء الوحدوي للمجتمع والوطن.
م ّ
ولو تأ ّملنا يف اخلريطة األيديولوجية واملذهبية والقومية للمجتمعات اإلنسانية اليوم،
التنوع والتعدّ د ،وأنه
لرأينا أن كل املجتمعات اإلنسانية تعيش حقيقة أو أكثر من حقائق ّ
عىل وجه البسيطة ال يوجد جمتمع متجانس يف كل دوائر االنتامء التي تعيشها املجتمعات
اإلنسانية املعارصة.

والتنوع عىل مستوى املذهب
موحدً ا يف دينه فهو يعيش حالة التعدّ د
ّ
فإذا كان املجتمع ّ
وتنوعه
موحدً ا يف الدين واملذهب نجد أن تعدّ ده ّ
واملدارس الفقهية اإلسالمية ،وإذا كان ّ
يأيت من البعد القومي أو العرقي للمواطنني.
والتنوع.
وعليه فإن املجتمعات اإلنسانية قاطبة تعيش حالة التعدّ د
ّ

تنوعها وتعدّ دها .وإنام
وإن وحدة هذه املجتمعات مل تنجز عىل أنقاض حقائق ّ
أنجزت من خالل احرتام هذه احلقائق وإفساح املجال هلا إلثراء الواقع االجتامعي والثقايف
من خالل خصوصياهتا وعنارص القوة الذاتية.

املتنوعة ،ال يمكن أن تُبنى
وعليه فإننا نرى أن الوحدات الوطنية يف املجتمعات ّ
حترض
وتُصان من خالل جتاهل حقائق ّ
التنوع والتعدّ د فيها؛ ألن عملية التجاهل املنهجية ّ
للتمسك الصلب بحقائقها وثقافتها؛ ألهنا بدأت تشعر أهنا مستهدفة
أهل كل هذه احلقائق
ّ
يف بعض خصوصياهتا أو ثقافتها.

املتنوعة هو كيف نحافظ ونحمي وحدتنا
وبالتايل فإن املطلوب يف املجتمعات
ّ
ومتنوع.
االجتامعية والوطنية يف ظل واقع اجتامعي متعدّ د
ّ

حني االقرتاب املوضوعي من هاتني احلقيقتني ،حقيقة الوحدة الوطنية التي هي من
رضورات الوجود واملنعة.

التنوع الذي يعيشه املجتمع عىل أكثر من مستوى نجد أن املطلوب أمام هذه
وحقيقة ّ
احلقائق االلتزام بالنقاط التالية:

الدولة العربية ومآزق البنية والواقع السياسي

25

 -1االلتزام بسياسات االحرتام واالعرتاف باحلقائق املوجودة يف املجتمع؛ ألن
متسك أصحاهبا بشكل صلب ،مما يقلل من إمكانية بناء
جتاهل هذه احلقائق سيقود إىل ّ
الوحدة الوطنية عىل أسس صلبة ورصحية.
كام أن العمل عىل إفناء أو خماصمة هذه احلقائق سيقود املجتمع عىل املستوى العميل
التحول إىل جمتمعات متعدّ دة ،ولكنها تعيش حتت سقف وطني واحد.
إىل
ّ
ولكن مع انفجار اهلويات الفرعية ألغلب االنتامءات املوجودة يف جمتمعاتنا ،فإن
وجود جمتمعات متخاصمة أو متباعدة يف إطار وطني واحد ،فإنه سيفيض باستمرار إىل
دخول الوطن يف حتديات ومشاكل ال يمكن معاجلتها؛ ألن هذه التحديات ّ
تتغذى باستمرار
من حالة الشعور العميق جلميع هذه االنتامءات للتعبري عن ذاهتا بشكل رصيح وفاقع.

املكونات،
وهذا بطبيعة احلال يف ظل غياب العالقة السوية واإلجيابية بني خمتلف ّ
سيؤدي إىل توتّر العالقة ويفاقم من حاالت غياب الثقة بني مجيع األطياف والتعبريات.
التنوع
لذلك فإننا نعتقد أن أسلم اخليارات وأصوهبا هو التعاطي اإلجيايب مع حقائق ّ
والتعدّ د وضبطها مجي ًعا بقيم الوحدة الوطنية ولوازمها األخالقية والقانونية.

التنوع
ولو نظرنا إىل املجتمعات اإلنسانية املتقدّ مة
واملتطورة ،والتي تعيش حقائق ّ
ّ
التنوع يف
عىل أكثر من صعيد ومستوى ،لوجدنا أن هذه املجتمعات مل تتجاهل حقائق ّ
جمتمعها ،كام أهنا مل تتعامل معها بقسوة ،وإنام احرتمت هذه احلقائق وو ّفرت هلا -قانون ًّيا
واجتامع ًّيا -التعبري السلمي واملوضوعي عن ذاهتا وضبطت كل هذه اخلصوصيات
والتعبريات بمنظومة أخالقية وقانونية ،بحيث حيرتم اجلميع مقتضيات الوحدة الوطنية
ومتطلباهتا الوطنية واالجتامعية.

واملتنوع هو
وعليه فإننا نرى أن أسلم اخليارات املتاحة للتعامل مع املجتمع املتعدّ د
ّ
االعرتاف هبذه احلقائق والتعامل معها بوصفها هي من عوامل تعزيز الوحدة الوطنية وليس
من خماطرها أو نقاط ضعفها.
 -2يف الوقت الذي ندعو اجلميع لاللتزام بسياسات االعرتاف واالحرتام حلقائق
موحدً ا
التنوع املوجودة يف املجتمع والوطن ،ندعو يف الوقت ذاته إىل بناء جمتمع سيايس ّ
ّ
وبعيدً ا عن كل نزعات التمرتس الطائفي أو القومي أو العرقي.

التنوع يف الدائرة االجتامعية ،ولكننا ضد نقل هذا التعدّ د إىل مؤسسة
نحن مع احرتام ّ
الدولة أو ما يمكن أن نطلق عليه املجتمع السيايس.
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نعرتف بالتعدّ دية يف الدائرة االجتامعية ،ولكن يف املجتمع السيايس ينبغي أن
نحافظ عىل الوحدة بكل مستوياهتا وجتلياهتا ،بحيث تكون املواطنة بكل محولتها احلقوقية
والدستورية ،هي معيار من حيق له االلتحاق باملجتمع السيايس.

وهبذه الطريقة نحن نحافظ عىل وحدة املجتمع والوطن من خالل بناء الوحدة
والتنوع.
الوطنية واالجتامعية عىل قاعدة القبول التام بكل حقائق التعدّ د
ّ

ويف هذا السياق من الرضوري بيان أننا ضد أية خماصمة طائفية أو عرقية أو قومية يف
املجتمع السيايس ومؤسسات الدولة.

فالكفاءة الوطنية وحدها هي مقياس من حيق له املشاركة يف عضوية املجتمع
السيايس.
التنوع والتعدّ د ينبغي َأ اَّل يتعدّ ى امليدان االجتامعي والثقايف
وإن اعرتافنا بحقائق ّ
بكل مستوياهتا.

“الدولة احلديثة دولة ملواطنيها كافة بمعزل عن انتامءاهتم الدينية واملذهبية والعرقية،
وهي -هبذا االعتبار -ال يمكنها أن تنحاز إىل فريق آخر أو فرقاء آخرين ،خاصة وأن األعم
أغلب من جمتمعات العامل متعدّ د التكوين الديني واملذهبي .أما الذهاب إىل القول :إن الدولة
تتبنّى دين أغلبية مواطنيها ففيه نقض ملفهوم املواطنة من جهة ،وفيه –من جهة ثانية– خلط
فاضح بني معنى األغلبية واألقلية وهو معنى سيايس بامتياز ،وبني معنى اجلامعات ،وهو
معنى ثقايف وأنثربولوجي وديني ال يتأسس سياسيا يف الدولة»(((.

فالدولة بكل مؤسساهتا موحدة ،ومعيار الرشاكة فيها هو الكفاءة الوطنية .أما
التنوع بكل مستوياته ،ويتنافس اجلميع يف الدائرة االجتامعية دون
املجتمع فهو يعيش حالة ّ
أي ضغط سلبي عىل أي مستوى من مستويات االنتامء املوجودة يف املجتمع.

التنوع املوجودة يف املجتمع ،ندعو يف
 -3يف الوقت الذي ندعو إىل احرتام كل حقائق ّ
موحد حيتضن اجلميع ،ويعمل عىل توفري كل مستلزمات احلياة
الوقت ذاته إىل وطن واحد ّ
الكريمة للجميع دون حت ّيز ألحد أو افتئات عىل أحد .ووحدة الوطن ليست من القضايا
القابلة للمقايضة ،بل هي من الثوابت التي تصل إىل حدّ ما يطلق عليه املقدّ س السيايس،
الذي ينبغي لكل أبناء الوطن احلفاظ عليه ومحايته من كل املخاطر والتحديات.
وهبذه اآلليات نصل إىل معادلة قائمة عىل العنارص التالية :احرتام كامل للخصوصيات

((( املصدر السابق ،ص .98
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موحد معيار االلتحاق به هو الكفاءة الوطنية برصف
الثقافية واالجتامعية ،وجمتمع سيايس ّ
النظر عن انتامءات هذه الكفاءات الوطنية ،ووحدة وطنية ال مساومة عليها ،وتُصان وحتمى
ويتم الدفاع عنها بالغايل والنفيس.
من اجلميعّ ،

املتنوعة واملتعدّ دة أن تبني وحدة وطنية صلبة،
وفق هذه املعادلة تتمكّن املجتمعات ّ
ال خيشى عليها مهام كانت التحديات أو املكائد التي يكيدها أعداء الوطن.

فاالنتامءات بكل مستوياهتا ،هي حقائق اجتامعية وثقافية عنيدة ،وقادرة عىل الدفاع
عن نفسها مهام كانت القوة التي تريد اجتثاثها أو استئصاهلا .وإن هذه احلقائق بحاجة إىل
احرتام قانوين ومؤسيس لوجودها وخصوصياهتا ،وإن هذا االحرتام القانوين واملؤسيس
سيحوهلا إىل طاقة خالقة إلثراء حقائق الوحدة الوطنية ،وستدافع بكل ما متلك عن وطنها
ووحدته.

ﷺ بني الديمقراطية والشعبية

عىل مستوى املفاهيم واملصطلحات املتداولة ،هناك حاجة إىل حتديد معاين هذه
املفاهيم وتوضيح املقصود من املصطلحات املتداولة .وإن عملية التحديد والتوضيح
ليست عملاً ترف ًّيا ،وإنام له مدخلية أساسية يف فكر الناس وثقافتهم ومعايري التقويم لدهيم
يتقصد خلق
للظواهر الفكرية والسياسية واالجتامعية؛ ألن يف بعض األحيان هناك من َّ
االلتباسات والتشويه سواء عىل مستوى املفاهيم أو املصاديق اخلارجية هلذه املفاهيم.
ومن هذه املفاهيم التي حتتاج إىل توضيح دقيق هو مفهوم الديمقراطية ومفهوم
الشعبية؛ ألن هناك وسائل إعالمية عديدة تعمل عىل اخللط بني الديمقراطية والشعبية،
جتمد الفكر
وجعل املفهوم الثاين هو معيار املفهوم األول .وهذا بطبيعة احلال يؤدي إىل ُّ
السيايس وتشويه املسارات السياسية واالجتامعية وخلق حالة من تزييف الوعي.

ثمة رضورة معرفية واجتامعية لبيان الفروقات بني مفهوم الديمقراطية
لذلك ّ
ومفهوم الشعبية وأوجه التشابه بينهام.

فهناك أنظمة سياسية يف كل مناطق العامل هلا شعبية ،أي هلا حاضنة اجتامعية واسعة،
عززت سمعتها وموقعها لدى رشائح حمدّ دة
ولدهيا منجزات اقتصادية ومعيشية وسياسية ّ
من شعبها ،اَّإل أن هذه األنظمة السياسية مل تصل إىل احلكم بوسائل ديمقراطية ،كام أهنا مل
تستمر يف احلكم عرب آليات انتخابية  -ديمقراطية.

هذا النوع من احلكومات واألنظمة السياسية ال يمكن أن ننفي عنها صفة الشعبية،
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ولكننا نستطيع -وعرب مفهوم وجوهر العملية الديمقراطية -أن ننفي صفة الديمقراطية.
يتوسل آليات االنتخاب والتداول هو نظام ديمقراطي ،وتارة تكون
فكل نظام سيايس ّ
عملية الديمقراطية لديه شكلية ،وتارة أخرى تكون حقيقية .أما األنظمة السياسية التي
تتوسل آليات االنتخاب
تتّكئ عىل منجزها التارخيي أو االقتصادي أو اخلدمي ،اَّإل أهنا ال ّ
هي أنظمة سياسية هلا قاعدة اجتامعية وشعبية ،ولدهيا تأييد واسع أو حمدود من رشائح
وفئات جمتمعها ،اَّإل أهنا ليست ديمقراطية وفق املعايري املتّبعة ديمقراط ًّيا ودستور ًّيا .وحينام
نتحدّ ث عن شعبية النظام السيايس ال نتحدّ ث عن إمجاع الشعب أو املجتمع يف تأييده للنظام
السيايس؛ ألن إمجاع أي شعب عىل تأييد نظامه السياسية دونه صعوبات حقيقية وغري متاح
حتقيقه يف الواقع اخلارجي .بمعنى أن املقصود من الشعبية هو وجود فئات ورشائح اجتامعية
وازنة مؤ ّيدة للنظام السيايس ومدافعه عن خياراته ،وتعترب نفسها هذه الرشائح هي القاعدة
االجتامعية للسلطة.

وتأثريا ليست مؤ ّيدة باملطلق لنظامها السيايس ،أو
يف مقابل رشائح اجتامعية أقل وزنًا
ً
ال تعترب نفسها من قاعدة السلطة االجتامعية.

ونحن هنا ال نو ّد املفاضلة بني ديمقراطية النظام السيايس وشعبيته؛ ألن املفاضلة
حتتاج إىل مداخل أخرى ،وإنام ما أردنا إثارته يف هذا املقال هو عدم اخللط بني ديمقراطية
النظام السيايس كمفهوم وحقائق دستورية وقانونية ،وبني شعبية النظام السيايس حيث
وجود تأييد رصيح من ِق َبل فئات املجتمع خليارات النظام السيايس ومرشوعاته املختلفة
سواء كانت داخلية أم خارجية.
ولو أردنا -عىل ضوء هذه املفارقة بني الديمقراطي والشعبي -أن نقرتب من الواقع
السيايس العريب سنجد أن هناك أنظمة سياسية كالنظام السيايس املرصي يف عهد مجال عبد
النارص ،فهو نظام سيايس له شعبيته الوازنة ولزعيم هذا النظام شخصية كاريزمية واضحة،
حيث املاليني من الشعب املرصي كانت هتتف باسمه وتدافع عن مرشوعاته وخياراته.

ويبدو يل أنه ال أحد يشك يف أن النظام النارصي يف مرص كان يمتلك شعبية وقاعدته
االجتامعية واسعة يف كل املدن واألرياف املرصية ،اَّإل أن هذا النظام ال يمكن اعتباره نظا ًما
ديمقراطيا؛ ألنه مل ِ
يأت إىل السلطة بآليات انتخابية ،تداولية ،كام أنه مل يستمر يف السلطة
ًّ
بوسائل ديمقراطية.

واخلطري يف األمر عىل املستوى السيايس ،حينام يكون املزاج العريب سواء يف هذه
رافضا إىل النظام الديمقراطي ومؤيدً ا للنظام الشعبي .مع العلم أن كل نظام
الدولة أو تلك ً
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ديمقراطي هو بالرضورة له شعبية وازنة ،وهي القاعدة االجتامعية التي دعمته وأوصلته
إىل احلكم .ولكننا ال نستطيع أن نساوق بني النظام الشعبي والنظام الديمقراطي دون
استخدام آليات االنتخاب والتداول؛ ألن وجود هذا املزاج العريب الشعبي ،ال يساعد عىل
تطوير األنظمة السياسية يف العامل العريب ،وال يعتني بتطوير مفهوم الرشاكة والتوسيع الدائم
للقاعدة االجتامعية للسلطة.
ويف مقابل هذا نعترب أن فرصة األنظمة السياسية الشعبية لاللتزام باآلليات
الديمقراطية مؤاتية؛ ألن هذه األنظمة ستو ّظف شعبيتها لتعزيز سلطتها عرب آليات
ديمقراطية ودستورية.

متطورة
أما الفصل بني الشعبي والديمقراطي سيحول دون بناء أنظمة سياسية
ّ
وعميقة يف الوجدان الشعبي واالجتامعي يف وقت واحد .واملطلوب عرب ًّيا هو استمرار
السعي والكفاح من أجل توظيف البعد الشعبي لألنظمة السياسية يف بناء ديمقراطية ممكنة
ومتاحة.

أما اخلطري يف األمر حينام تسود يف املنطقة العربية أنظمة سياسية ليست ديمقراطية
ويف الوقت ذاته ليس لدهيا شعبية وازنة ،فإن هذه األنظمة تعيش االنفصال واالغرتاب
عن شعبها وحميطها االجتامعي ،كام أن قاعدهتا االجتامعية ض ّيقة وحمدودة ،وستجرب كل
هذه النواقص باستخدام القهر والقمع إلدامة سلطتها وهيمنتها عىل املجتمع .ولو تأ ّملنا يف
جتربة األنظمة السياسية العسكرية التي جاءت إىل احلكم عرب الدبابة واالنقالب العسكري
وحكمت العديد من البلدان العربية يف عقود اخلمسينات والستينات سنجد هذه احلقيقة
جلية وواضحة ورصحية.

فهذه األنظمة السياسية ذات قاعدة اجتامعية حمدودة ،واحتكرت كل مواقع الدولة
والسلطة ألبناء املؤسسة العسكرية ،وتعاملت مع فئات ورشائح املجتمع األخرى بفوقية
واستعالء ،وأماتت احلياة املدنية واألهلية ،وألغت كل فعاليات املجتمع املدين ،فاتّسعت
الفجوة بينها وبني شعبها ،وال خيار أمامها لالستمرار يف السلطة اَّإل سياسة تكميم األفواه
واالستمرار بقوة احلديد والنار ،جلرب نقصها وإمخاد األصوات الرافضة إىل خياراهتا وهنجها
فتحولت السلطة يف زمنهم -يف العديد من البلدان العربية -إىل مصدر لإلفقار
يف احلكم.
ّ
املتعاظم لفئات املجتمع املختلفة ،وطاردة للعقول املفكّرة واملبدعة ،ومفكّكة لنسيج
املجتمع .فكانت جتربة قاسية ومريرة عىل الواقع العريب ،وأحسب أن املنطقة العربية ما زالت
تدفع فاتورة األخطاء واخلطايا التي ارتكبتها النخب السياسية  -العسكرية آنذاك.
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ثمة رضورة دائمة -يف كل البلدان العربية -لالستمرار يف تطوير أنظمتها
لذلك ّ
السياسية وجتاوز األخطاء السابقة ،سواء عىل مستوى اخليارات ،أو مستوى األولويات؛
التطور
متطورة ،وتنشد
ألنه ال تقدّ م حقيقي وال قوة فعلية وازنة اَّإل يف ظل أنظمة سياسية
ّ
ّ
الدائم؛ ألن يباس األنظمة السياسية سينعكس سل ًبا عىل خمتلف جوانب احلياة.

ولو تأ ّملنا يف حلظات التقدّ م واإلنجاز لدى خمتلف الشعوب واألمم ،لوجدنا أن هذه
اللحظات تشكّلت من حلظة تطوير وحتديث أنظمتها السياسية.

“ال سبيل إىل أن يعيش جمتمع من دون دولة مهام كانت درجة التنظيم الذايت لذلك
التطور واملتانة والتامسك ال يعني
املجتمع ،بل إن بلوغ ذلك التنظيم الذايت نفسه درجة من
ّ
شيئا آخر أكثر من أنه يقود إىل نشوء دولة.
إن الرتابط بني اجلامعة والدولة –هنا– ليس مصادفة تارخيية ،وال هو من مواريثها
املتكرسة بقوة أحكام الزمن والعادة ،وإنام مأتاه معنى الدولة ذاته.

فالدولة ليست مضا ًفا يف تاريخ جمتمع ،بل هي ماهيته التي من دوهنا ال يكون كذلك،
أي جمتم ًعا ..وهي ماهيته ألهنا مبدأ التنظيم اجلمعي فيه :املبدأ املؤسس للمجتمع بالرضورة،
أي الذي من دونه ال يكون املجتمع جمتم ًعا ،بل هو فضاء فسيح جلامعات منفصلة عن
بعضها ،ثم إهنا ماهيته ألهنا عقله الذي حي ّقق به وعيه بنفسه كمجتمع ملتحم ،أي –بالتايل–
خمتلف عن غريه ومتاميز»(((.

جدل الدين والدولة يف التجربة الغربية

ثمة بلدان وجتارب حاربت الكنيسة احلداثة السياسية والثقافية،
عىل املستوى الغريب ّ
فنتج عن ذلك تق ّلص وتراجع حضور الدين يف احلياة العامة كام هو الشأن يف أسبانيا.
ويف بلدان أخرى اضطلعت الكنيسة بدور حموري يف مواجهة األنظمة الشمولية ،فكانت
طليعة تنويرية للمجتمع ،فشهدت يقظة دينية جلية للعيان وبارزة يف احلياة العامة كام هو
شأن بولندا .فالتجربة الغربية ليست عىل نسق واحد ،وهناك تفاوت بني البلدان الغربية
يف طبيعة اجلدل املعريف والسيايس بني الدين والدولة يف فضاء هذه الدول واملجتمعات.
اَّإل أننا نستطيع القول :إن أسس وأصول هذا اجلدل واحدة يف الدول الغربية مع متايز يف
ِ
تقص الدين متا ًما من
متر هبا هذه الدول ،فاغلب هذه الدول مل
طبيعة اللحظة التارخيية التي ّ
((( د .عبد اإلله بلقزيز ،الدولة واملجتمع ..جدليات التوحيد واالنقسام يف االجتامع العريب املعارص ،الشبكة
العربية لألبحاث والنرش  -بريوت ،الطبعة األوىل ،2008 ،ص.14-13
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ّ
التدخل
ويتحرك فيه ،دون اإلرضار أو
احلياة العامة ،وإنام حدّ دت له مكانًا وموق ًعا ينشط
ّ
املبارش والفج يف أداء الدولة ومواقفها املختلفة .كام أن التكوين املعريف والفلسفي للكثري من
أطراف النخب السياسية يف الغرب هي متأ ّثرة ومستلهمة للقيم الدينية – املسيحية.
فالغرب مل يطرد الدين من فضاء الدولة ،وإنام جعل مؤسسة الدولة هي املهيمنة
واملسيطرة عىل الفضاء الديني يف الكثري من اجلوانب واألبعاد.

والسلطة ومؤسساهتا املختلفة يف ظل األنظمة الغربية الديمقراطية ليست منفصلة
عن جمتمعها ،ورشعيتها (أي سلطة) ليست نابعة من خارج املجتمع وخياراته السياسية ،بل
هي عىل مستوى الرشعية واملرشوعية نتاج مبارش خليارات املجتمع وانتخاب هذه السلطة
من أجل حتقيق هذه اخليارات يف الواقع الوطني العام .فال رشعية للسلطة وفق الرؤية
الديمقراطية  -املدنية اَّإل رشعية اجلمهور الذي منحها صوته وأختارها إلدارة شؤون
الدولة واملجال العام“ .إن السلطة الديمقراطية تنترش حتت طالع املثولية .فهي ليست سوى
تعبري عن املجتمع ،واملجتمع يمثل نفسه بنفسه من خالهلا ،ومن داخل ذاهتا .باستثناء أن
هذه العملية تفرتض ابتعاد السلطة ،أي متايزها البني عن املجتمع .هذا هو الرشط الذي
جيعل من املمكن التحقق من نسبة التامثل بني هذين القطبني.

فالديمقراطيات املعارصة مل جتد سبيلاً إىل االستقرار اَّإل بد ًءا من اليوم الذي اكتشفت
فيه أنه من الرضوري القبول بالفارق من أجل تقدير الوفاق ،اً
بدل من البحث بال جدوى
يقرب بينهام ،بل هو
عن التطابق .فاالرتباط امليتافيزيقي بني السلطة واملجتمع أبعد من أن ّ
عمل ًّيا يفصل بينهام ،وكلام تو ّفرت املطابقة بينهام يف اجلوهر ،كلام ازداد الفارق الوظيفي
تفوق معياري عادت لتنبثق من جديد داخل
بينهام .هذا يعني أن الغريية املستبعدة لصالح ّ
اآللية السياسية نفسها ،بصورة غري مرئية ،وغري معروفة بالنسبة للمعنيني هبا ،ولكن بفاعلية
مظهرا دين ًّيا بحتًا نراه جمدّ ًدا -وبشكل عمالين -يف قلب الرابط
شديدة .إن ما كان يتّخذ
ً
اجلامعي”(((.
والذي يؤكّد أمهية التمييز بني الدولة والدين يف الفضاء الغريب ،وجود تفسريات
كنسية شمولية  -سلطوية للدين ،بحيث إذا سادت هذه التفاسري ووصل أصحاهبا إىل
السلطة ،فهم سيامرسون كل ألوان العنف والقرس من أجل تعميم قناعاهتم وأفكارهم.
والذي يامرس اليوم العنف والتكفري والتفجري ضد املختلفني معه يف السياسة أو الدين

((( مارسيلغوشيه ،الدين يف الديمقراطية ،ترمجة شفيق حمسن ،املنظمة العربية للرتمجة ،مركز دراسات الوحدة
العربية  -بريوت ،الطبعة األوىل2007 ،م ،ص .30 - 29
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أو املذهب ،فإنه إذا امتلك مقدّ رات الدولة فهو سيو ّظفها لصالح مرشوعه األيديولوجي
فسيعمل من موقع السلطة والقدرة عىل ممارسة القرس إلقناع الشعب بخياراته وأفكاره
وسياساته.
وهذا يعني -عىل املستوى العميل -تأبيد االستبداد السيايس بتغطية دينية ،بحيث
يتكامل االستبدادان الديني والسيايس .وعىل املستوى التارخيي يف التجربة الغربية فإن
أسوأ اللحظات من الناحيتني السياسية والدينية هي تلك اللحظات التي يتكاتف الديني
باملعنى الكنيس -مع السيايس لبناء سلطة سياسية  -دنيوية ،متارس االستبداد بكلصنوفه ،فالتمييز بني الدين والدولة ال يعني إلغاء موقع الدين من حياة الناس ،وإنام ضامن
هذا املوقع حتى ال تتعدّ ى الدولة ملؤسساهتا املختلفة عىل جمال الدين .واملن ّظرون الغربيون
يتحدّ ثون عن جمموعة من االعتبارات تؤكّد رضورة التمييز بني الدين والدولة ،ويمكن
بيان هذه الرضورات يف النقاط التالية:

 -1توزيع عنارص القوة والسلطة ،وعدم اجتامعها يف مساحة اجتامعية ضيقة؛ ألن
احتكار عنارص القوة والسلطة يف يد فئة حمدودة يفيض بالرضورة إىل االستبداد والديكتاتورية
يف أبشع صورها.
تتحول التفسريات البرشية للدين إىل أيقونة مقدّ سة ،ال يمكن نقدها
 -2حتى ال
ّ
وإبراز عيوهبا ،بحيث سيتم التعامل معها بوصفها متعالية عىل زماهنا ومكاهنا ،وهي يف
حقيقة األمر ليست كذلك ،مما يؤدي إىل قيام السيايس بتوظيف التفسري الديني املدعوم من
ِ
يتحرر الديني من
ق َبله لتأبيد سلطته ،ومنع أي شكل من أشكال االعرتاض عليه .فلكي ّ
ثمة رضورة قصوى للتمييز بني جمال الدين وجمال الدولة.
سطوة السيايس َّ

تتحول الدولة بكل
ومتنوع أفق ًّيا وعمود ًّيا ،وحتى ال
 -3لكون املجتمع متعدّ د
ّ
ّ
مؤسساهتا إىل حاضنة للبعض وطاردة للبعض اآلخر العتبارات أيديولوجية بحيث
مكونات أخرى من شعبها .وهذا
مكونات شعبها وضد ّ
تتحول إىل دولة مع البعض من ّ
ّ
بطبيعة احلال يفيض إىل تفشيّ الظلم والتمييز بني املواطنني ،مما هيدّ د االستقرار االجتامعي
والسيايس؛ لذلك وحتى تكون الدولة دولة للجميع دون االفتئات عىل أحد أو االنحياز
ثمة رضورة للتم ّيز ،حتى تصبح الدولة بكل هياكلها متعالية
ألحد عىل حساب أحد آخرّ ،
عىل انقسامات شعبها ورافعة هلم مجي ًعا نحو مواطنة جامعة دون متييز بني املواطنني .لذلك
عىل مستوى التجربة الغربية ارتبط تاريخ العلامنية بتاريخ الدولة ،بمعنى أن النخب الغربية
مل تتمكّن من بناء دولة عادلة وديمقراطية وحاضنة جلميع مواطنيها اَّإل باخليار العلامين.
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لذلك تراكمت املامرسة العلامنية يف أروقة مؤسسات الدولة ،وترافق بناء الدولة
مع صعود اخليار العلامين ،بوصفه اخليار الذي حيرتم الدين دون معاداة ،ويفسح له املجال
ملامرسة دوره عىل صعيد اإليامن الشخيص ومؤسسات املجتمع املدين .مع إدراكنا التام أن
ثمة جتارب علامنوية  -غربية حاربت الدين وعملت عىل إقصائه من الوجود والتأثري ،فحني
ّ
تفقد املؤسسات الدينية قدرها اجلامع واحلاضن للجميع ،ال مناص من التمييز بني جمال
الدين وجمال الدولة .لذلك فإن الدولة التي تدار بعقلية مذهبية  -مغلقة ،برصف النظر عن
صوابية هذا املذهب أو حقانيته يف االعتقاد واإليامن ،فإن هذه الدولة ستعبرّ -حني االلتزام
بمقتضيات العدالة النسبية -عن آمال وحساسيات بعض شعبها وليس كل احلساسيات
حتول الديناملوجودة يف شعبها؛ لذلك فإننا نعتقد أن كل دولة يف الفضاء اإلسالمي
ّ
اإلسالمي إىل أيديولوجيا من خالل تفسري حمدّ د ومعينّ لقيم الدين ومبادئه األساسية-
ستساهم يف تنمية الفوارق بني املواطنني ،ولن تتمكّن من الوفاء بكل حاجات ومتطلبات
نفرق بني الدين كمنظومة قيمية وترشيعية متكاملة ،وبني
كل ّ
مكونات شعبها .ونحن هنا ّ
األيديولوجيا الدينية ،وهي أحد تفاسري هذا الدين .وليس من الطبيعي -هنا -أن نساوي
بني الدين ا ُملنزل من اخلالق -عز وجل -واالجتهادات البرشية التي قد تصيب وقد ختطئ.
وحني املفاضلة واالختيار بني دولة تستند إىل رؤية دينية خاصة ليست حمل إمجاع وتوافق،
وبني دولة تستهدي بقيم الدين العليا ،وتتعامل مع املواطنني عىل حدٍّ سواء برصف النظر
عن أصوهلم ومنابتهم األيديولوجية ،فنحن نختار الدولة املدنية التي تعترب قيم اإلسالم
مرجعيتها العليا ،وتتعامل مع أبناء شعبها عىل قاعدة املواطنة املتساوية يف احلقوق
والواجبات .فنحن لسنا مع قرس الناس وإخضاعهم لرؤية دينية واحدة ،كام أننا لسنا مع
دولة ّ
تتدخل بشكل غري قانوين يف املجال اخلاص لألفراد واملواطنني .فاملطلوب حياد الدولة
كمؤسسة جتاه عقائد املواطنني ،حتى لو التزم أفراد هذه املؤسسة برأي دين أو عقيدة دينية
خاصة ،فمن حقه ذلك ،ولكن ليس من حقه أن يو ّظف موقعه الرسمي لتعميم عقيدته أو
الرتويج آلرائه ،فالدولة كمؤسسة عىل مسافة واحدة من مجيع املواطنني ،حتى لو تعدّ دت
انتامءات املواطنني وقناعاهتم الفكرية والسياسية .والدولة هنا معن ّية بتطبيق القانون املنبثق
من إرادة الشعب ،وليس التفتيش يف ضامئر الناس وقلوهبم ،بمعنى أهنا دولة حترتم احلريات
الفردية يف إطارها احلقيقي ويف كل ما ال يتع ّلق باملواد اإلجبارية يف القوانني العامة .إهنا
تسمح بشكل خاص للمعتقدات الدينية وللعبادات بأن تنمو بحرية خارجها ،عىل َأ اَّل يمتدَّ
ّ
وتدخالت ختالف احلق العام ،وعىل َأ اَّل
مطلب حق ممارسة حريات املعتقد املحق إىل أفعال
تسعى أي ديانة (أو مذهب) إىل منح مؤسساهتا سلطة تنافس السلطة املدنية ،وتناوئها يف
جماهلا وتسعى إىل القضاء عليها ،هناك تسامح كامل إ ًذا ،طاملا أن السلطة املدنية ليس هلا أي
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منافس يف جماهلا ،فيام يتع ّلق بالقيم اجلوهرية التي باسمها تسود اجلامعة ،وهي قيم ليست يف
ينص عليها العقد االجتامعي”((( .فهي دولة هلا سلطة تطبيق
هذه احلالة سوى تلك التي ّ
القانون ،واحلفاظ عىل النظام العام ،وتسيري شؤون الناس الداخلية واخلارجية .ومتارس كل
هذه األدوار والوظائف عىل قاعدة الدستور ومبادئه األخالقية والقانونية.

ﷺ العرب بني السلطة والدولة

حتوالت سياسية
تتّفق مجيع التحليالت االسرتاتيجية والسياسية عىل أن ما جرى من ّ
حتوالت طالت السلطة السياسية ،بوصفها هي اجلهاز
يف بعض البلدان العربية ،هي ّ
املؤسيس والبريوقراطي املعني بتسيري شؤون الدولة وسياساهتا الداخلية واخلارجية .وإن
تفاقم إخفاق هذه السلطة يف تلبية طموحات شعبها ،وجتاوز حمنه السياسية واالقتصادية
لتحرك الشعب بقواه املختلفة إلخراج السلطة من دائرة
واالجتامعية ،هو الذي يو ّفر املناخ ّ
إدارة الشأن العام.
اَّإل أن هذه التحليالت ختتلف بعضها مع بعض حول مسألة :هل القضاء عىل السلطة
السياسية يقود إىل القضاء عىل الدولة ،أم أن الدولة بوصفها املؤسسة الثابتة والضاربة
بجذورها يف عمق املجتمع ،هي مؤسسة ال يمكن القضاء عليها هبذه السهولة أو بالطريقة
التي جرت يف دول الربيع العريب؟
ومن الرضوري يف هذا السياق ،ومن منظور علم االجتامع السيايس ،أن يتم التفريق
بني مفهوم وحقيقة السلطة السياسية ومفهوم وحقيقة الدولة.
وإن من األخطاء الشائعة عىل الصعيد العريب ،التعامل مع هذين املفهومني بوصفهام
حقيقة واحد ،بينام يف املنظور العلمي والواقعي يتم التفريق والتمييز بني السلطة والدولة.

صحيح أن السلطة هي بعض الدولة ،بمعنى أهنا (أي سلطة) هي اجلهاز اإلداري
والتنفيذي للدولة اَّإل أن هذه املساحة الواسعة التي حتت ّلها السلطة اَّإل أهنا ال متأل كامل
متحولة ومتغيرّ ة ،اَّإل أن الدولة بوصفها
مفهوم الدولة .فالسلطات السياسية هي سلطات
ّ
ومتنوعة
مستقرة وثابتة وقادرة عىل التك ّيف مع سلطات سياسية خمتلفة
مؤسسة متكاملة هي
ّ
ّ
يف خياراهتا وأولوياهتا.
السلطة مهمتها إدارة وتسيري الشأن اليومي للمواطنني ،اَّإل أن الدولة هي املعن ّية
بالسياسات االسرتاتيجية واخليارات الكربى وقضايا األمن القومي وصياغة اجتاهات
((( كتاب الدين يف الديمقراطية ،مصدر سابق ،ص .68
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السلطة سواء عىل الصعيد الداخيل أو الصعيد اخلارجي.

ولعل من األخطاء االسرتاتيجية التي ارتكبتها النخب السياسية اجلديدة يف بعض
بلدان الربيع العريب أهنا اعتربت حاهلا -حني وصوهلا إىل السلطة -أهنا قادرة عىل التحكّم
يف مسار الدولة ،اَّإل أهنا يف حقيقة األمر اصطدمت مبك ًّرا مع القوى احلقيقية التي تعبرّ
عن الدولة ،ومل تتمكّن هذه النخب السياسية اجلديدة من إهناء تأثري قوى الدولة وتعبرياهتا
املركزية.

ولعل الكثري من صور الرصاع السيايس والشعبي واملؤسيس التي جرت يف دول
الربيع العريب -بعد سقوط النظام السيايس -تعود يف جذورها األساسية وأسباهبا البعيدة
واملستقرة إىل
واحليوية إىل السعي املتبادل من ِق َبل قوى السلطة اجلديدة وقوى الدولة الثابتة
ّ
التحكم يف املسار السيايس العام.

ربراته يف سياق السعي للتحكّم وضبط
ولكل طرف من هذه األطراف حيثياته وم ّ
املعادالت املستجدّ ة وفق رؤية هذه القوى أو تلك .فالنخب السياسية اجلديدة استندت
يؤهلها
يف مرشوع استحواذها -إىل إهنا صانعة التغيري السيايس األخري ،وهذا اإلنجاز ّإىل التحكّم يف مسار السلطة والدولة م ًعا .أما القوى واملؤسسات الفعلية فكانت تعتقد
أنه لوالها ملا متكّنت هذه النخب من السيطرة عىل مقدّ رات السلطة السياسية ألهنا هي
القوى التي ح ّيدت املؤسسة العسكرية بكل أجهزهتا ،وهي التي منعت من االستمرار يف
استخدام العنف العاري ضد الناس املتظاهرين ،وأهنا هي بحكم عالقاهتا وحتالفاهتا التي
و ّفرت الغطاء اإلقليمي والدويل للحظة التغيري السيايس.
لذلك فإن هذه القوى تعترب نفسها هي الرشيك األساس الذي ال يمكن االستغناء
عنه ،وإن أية حماولة جديدة لالستغناء ستفيض إىل الفوىض واهنيار مؤسسات السلطة
ومؤسسات الدولة م ًعا.
ومن منظور سيايس واقعي فإن جوهر االرتباط وبعض أشكال الفوىض واالنفالش
التي تعيشها بلدان الربيع العريب تعود إىل االختالف العميق الذي طرأ عىل املشهد السيايس
واالسرتاتيجي بني نخب السلطة السياسية اجلديدة ونخب الدولة العميقة والثابتة
واملتحكّمة يف الكثري من مفاصل احلياة.
والتطورات،
وإنه إذا متكّنت قوى السلطة اجلديدة من التحكّم يف مسار األحداث
ّ
فهذا يعني -عىل املستوى الواقعي -سيادة الفوىض وبروز التناقضات السياسية والعميقة
عىل املشهد السيايس واالجتامعي.
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أما إذا متكّنت قوى الدولة العميقة من إخراج النخب اجلديدة من السلطة والتحكّم
والتحوالت ،فهذا يعني -عىل املستوى الواقعي -إعادة
جمدّ ًدا بمفردها يف مسار األمور
ّ
إنتاج االستبداد السيايس بق ّفازات جديدة ،وبخطاب سيايس جديد مقبول من ِق َبل بعض
فئات ورشائح الشعب ،ولدى هذه الرشائح االستعداد التام لالنخراط املبارش يف الوقوف
دفا ًعا عن قوى الدولة العميقة وبالضدّ من نخب السلطة السياسية اجلديدة.

ألي قوة أن حت ّقق
يسمى بالربيع العريب ،أنه ال يمكن ِّ
ويبدو من طبيعة ّ
حتوالت ما ّ
التحوالت السياسية التي جرت يف هذه البلدان
االنتصار الكاسح عىل القوة األخرى؛ ألن
ّ
حتوالت هنائية ،وإنام هي -يف بعض جوانبها -شكل من أشكال التسوية ،بحيث
ليست ّ
ترفع قوى الدولة يدها عن السلطة السياسية القديمة مما يو ّفر األرضية بشكل رسيع إىل
اهنياراها ،وهذا ما حدث يف مرص وتونس واليمن .ويف املقابل فإن النخب السياسية اجلديدة
تلتزم باحلفاظ عىل املؤسسات االسرتاتيجية للدولة ،وكذلك خيارات الدولة السياسية
كاسحا ألحد األطراف ،وإنام هي تسوية
انتصارا
واالسرتاتيجية؛ لذلك فإن ما جرى ليس
ً
ً
حتركت ضد السلطة السياسية القديمة وطالبت
سياسية بني بعض قوى الشعب التي ّ
بسقوطها وبني مؤسسات الدولة العميقة التي مل تقف ضد مرشوع خروج النخبة السياسية
القديمة من السلطة.
التحول السيايس ،هذه الرشاكة هي التي
ثمة رشاكة يف مرشوع
ّ
وبالتايل فإنه ّ
تفرد أي طرف من األطراف باملعادلة اجلديدة .والنفق اجلديد الذي دخلته
حتول دون ُّ
بعض هذه البلدان هو الصدام املبارش وفض الرشاكة أو تبديل بعض أطرافها ،مما أدخل
األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف امتحان جديد ،قد يك ّلف هذه الدولة أمنها
واستقرارها السيايس واالجتامعي خالل املرحلة الراهنة.

وعىل ضوء هذه الثنائية العربية العميقة بني السلطة والدولة ،ال يمكن أن ينجز مرشوع
الديمقراطية يف العامل العريب دفعة واحدة ،وإنام هو بحاجة إىل جهد مك ّثف ومؤسيس وعىل
مدى زمني حتى تتمكّن دول العامل العريب من إنجاز مرشوع الدمقرطة واملشاركة الشعبية
املؤسسية يف إدارة الشأن العام.

ومن يبحث عن إنجاز مرشوع الديمقراطية دفعة واحدة ،ويف ظل هذه الظروف ،فإنه
عىل املستوى العميل سيحصد وقائع مناقضة للديمقراطية ،وستدخل تعبريات املجتمعات
العربية يف أتون الرصاعات والصدمات التي تزيد من تعويق مرشوع الديمقراطية يف املنطقة
العربية.
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التحوالت اإلصالحية السياسية يف املنطقة العربية ،هي من أسلم
وعليه فإن
ّ
اخليارات للمنطقة العربية ،التي تعيد صياغة رشعية السلطة السياسية عىل أسس جديدة،
ويف الوقت ذاته تن ّفس حالة االحتقان األمني السيايس التي تشهدها بعض بلدان املنطقة
العربية .فاإلصالح السيايس املؤسيس والتدرجيي واحليوي هو الذي جينّب دول العامل
العريب الكثري من املآزق والتحديات.

“ربام كانت الدولة أعظم اخرتاع إنساين يف التاريخ؛ ألهنا مكّنت املجتمعات من
أن تقوم ،ومن أن حتسن تنظيم نفسها وحتصيل رشوط حياهتا وتأمني أمنها يف الداخل
واخلارج ..كذلك هنضت الدولة بدور اآلخرين ،ولوال الدولة لكانت احلياة االجتامعية
جحيماً ال ُيطاق ،بل لكان فناء النوع اإلنساين .هذا ليس اً
غزل يف الدولة ،إنه تقرير حقيقة
موضوعية وتارخيية ،وقد ال يعرف قيمة الدولة اَّإل من عاش جتربة غياب الدولة وانقالب
الفوىض من كل عقال كام يف حالة املجتمعات املنغمسة يف حرب أهلية»(.((1

ﷺ العرب ومفهوم الدولة القوية

يفرق -اليوم -بني الدولة القوية والدولة القمعية،
علم االجتامع السيايس املعارص ّ
ويرى أن الدولة التي تلتحم يف خياراهتا ومرشوعاهتا مع جمتمعها وشعبها هي الدولة القوية،
مؤسسة لإلمجاع
حتى لو مل متتلك موارد طبيعية هائلة .فالدولة القوية -ح ًّقا -هي التي تكون ِّ
الوطني وأداة تنفيذه ،وتنبثق خياراهتا وإرادهتا السياسية من إرادة الشعب وخياراته العليا.

وال ريب أن الدولة القمعية بتداعياهتا ومتوالياهتا النفسية والسياسية واالجتامعية،
هي من األسباب الرئيسة يف إخفاق املجتمعات العربية واإلسالمية يف مرشوعات هنضتها
حتولت إىل وعاء كبري الستهالك مقدّ رات األمة وإمكاناهتا يف قضايا
وتقدّ مها؛ ألهنا ّ
االستزالم واملجد الفارغ واألُبهَّ ة اخلادعة ،ومارست كل ألوان العسف ملنع بناء ذاتية وطنية
مستق ّلة.

دورا أساس ًّيا يف تنظيم
ومؤسسات األمة يف التجربة التارخيية اإلسالمية كانت متارس ً
حياة الناس السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية ،ويتك ّثف دورها ويتعاظم يف زمن
انحطاط الدول أو غياهبا أو هروهبا من مسؤولياهتا جتاه األمة.
وفعالية األمة السياسية والثقافية واحلضارية من األمور اهلامة عىل مستوى الغايات

( ((1عبد اإلله بلقزيز ،الدولة واملجتمع ..جدليات التوحيد واالنقسام يف االجتامع العريب املعارص ،مصدر
سابق ،ص .16
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التي َّ
تتوخاها املنطقة العربية واإلسالمية ،وعىل مستوى العمران احلضاري؛ إذ إن األهداف
الكربى التي حتتضنها األمة وتتط ّلع إىل إنجازها وتنفيذها ،ال تتح ّقق عىل مستوى الواقع اَّإل
بفعالية األمة وحركتها التارخيية وجتسيدها لقيم الشهادة.

واملجتمع املدين – األهيل هو أحد جسور األمة إلنجاز تطلعاهتا وتنفيذ طموحاهتا؛
لذلك من األمهية بمكان العمل عىل تطوير ثقافة مدنية – أهلية ،تبلور مسؤوليات املجتمع،
دورا ووظائف منسجمة واللحظة التارخيية.
وحتمله ً
ّ
وإن جتذير هذه النوعية من الثقافة يف املحيط االجتامعي سييضء سبلاً هامة ملبادرات
املجتمع وريادته يف العمران احلضاري؛ وذلك ألن هذه الثقافة ّ
ستنشط من حركية املجتمع
وتعمق يف نفوس أبناء املجتمع
بعضا،
وتعزز بعضه ً
وتزيده متاسكًا يف طريق البناء والتنميةّ ،
ّ
الثقة والفعالية واالنفتاح عىل األفكار والتجارب اجلديدة ،واملرونة التي ال تعكس ضع ًفا
وهزيمة ،وإنام مرونة قوامها الثقة بقدرة اآلخرين عىل املشاركة يف البناء ،والتسامح حيال
االختالفات واملواقف القلقة وامللتبسة.

وإن الوصول إىل جمتمع عريب – إسالمي جديد ،يأخذ عىل عاتقه مسؤولية التاريخ
والشهادة عىل العرص ،بحاجة إىل تنشئة ثقافية وسياسية جديدة ،تغرس يف عقول ونفوس
أبناء املجتمع قيماً جديدة ّ
تنشط احلركية األهلية ،وترفده بآفاق جديدة ،وإمكانات متاحة،
وتط ّلعات حضارية .والتنشئة الثقافية والسياسية من الوسائل اهلامة التي تساهم يف تطوير
متحررة من
احلقل املدين – األهيل يف األمة .وإن شبكة العالقات االجتامعية كلام كانت
ّ
رواسب االنحطاط والتخلف ،وبعيدة عن آثارمها النفسية والعامة ،كانت هذه الشبكة قوية
وف ّعالة .وإن التنشئة الثقافية والسياسية السليمة تساهم مسامهة كبرية يف حركية هذه الشبكة
وقدرهتا عىل جتاوز املحن واالبتالءات ،وتو ّفر هلا اإلمكانية املناسبة للتعاطي مع اللحظة
التارخيية بام يناسبها وينسجم مع متطلباهتا ..وهي «وسيلة ف ّعالة لتغيري اإلنسان ،وتعليمه
يكون معهم جمموعة القوى التي تغيرّ رشائط الوجود نحو
كيف يعيش مع أقرانه ،وكيف ّ
يكون معهم شبكة العالقات التي تتيح للمجتمع أن يؤدي نشاطه
األحسن دائماً  ،وكيف ّ
املشرتك يف التاريخ”(.((1

يؤسس ركائز احلركية املدنية – األهلية ،ينبغي
ويف إطار البناء العلمي والثقايف الذي ّ
العناية باملفاهيم والقيم التي تشكّل مداخل رضورية ومفاتيح ف ّعالة لدفع قوى املجتمع نحو
والتطورات ،واستيعاب منطقها واجتاه حركتها
البناء املؤسيس .وكذلك قراءة األحداث
ّ
( ((1راجع :مالك بن نبي ،ميالد جمتمع ..شبكة العالقات االجتامعية ،ص .100
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واملفاهيم املتحكّمة يف مسارها .و“إن ما ينبغي احلديث عنه ،وما يشكّل أداة مفهومية أوضح
وأسهل للبحث هو جمموعتان من العوامل الداخلية ،ال تتامهى مع الرتاث ،وإنام تغ ّطي
التحرر من املايض من
البنى املحلية الفكرية واالجتامعية واالقتصادية ،كام نشأت يف إطار
ّ
جهة ،ويف إطار التأ ّثر باخلارج يف العقود املاضية من جهة ثانية ،أي من حيث هي ثمرة
واملهتز ،وأحيانًا املد ّمر ،وبني احلداثة بام هي جمموعة
للتفاعل السابق بني الرتاث املجروح
ّ
األنامط اجلديدة التي فرضت نفسها عىل وسائل وطرق إنتاج املجتمعات لوجودها من
الناحية الفكرية واخليالية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية واالسرتاتيجية م ًعا .أما
املجموعة الثانية فهي العوامل التارخيية التي ترتبط ببنى النظام العاملي ،من حيث هو ترتيب
لعالقات القوة عىل الصعيد الدويل ،وبسياسات الدول املختلفة الكبرية والصغرية الوطنية،
وما ينجم عنها من تعارض يف املصالح ،ومن نزعات متعدّ دة للهيمنة والسيطرة والتحكّم
بمصري املجتمعات الضعيفة ،لالستفادة من مواردها ،واحتواء ثامر عملها وجهودها”(.((1

واملؤشات
ومن خالل هذه القراءة الواعية والدقيقة تتّضح الظروف املوضوعية
رّ
تؤسس لشبكة التضامن االجتامعي والتآلف الداخيل بصورة حيوية وف ّعالة.
العامة ،التي ّ

واملؤشات العامة التي تدفع
وهذا ال شك هو رشط حتويل الظروف املوضوعية
رّ
باجتاه اخليار الديمقراطي واملدين إىل واقع ملموس وحركة اجتامعية متواصلة .وبالتايل
تتصاعد قدرة املجتمع عىل إجهاض كل مرشوع ارتدادي ،وترتفع وترية احلركية االجتامعية
باجتاه البناء املدين واملؤسيس.
فالوعي الذايت بالظروف املوضوعية وقوانني حركتها ،هو رشط االستفادة منها،
وتوظيفها بام خيدم أهداف الوطن واألمة .وهبذه العنارص والقيم يكون املجتمع بكل
اً
مسؤول عن تطوير ذاته ،وجتديد رؤيته لنفسه ولدوره التارخيي.
رشائحه وفئاته

التوجه يف املحيط االجتامعي سوف يؤدي إىل إحداث
ومن املؤكّد أن تطوير هذا
ّ
شكل أو أشكال من املشاركة الشعبية يف احلياة العامة .واملجتمع الذي يفتقد الوعي واإلرادة
فإنه ينزوي عن راهنه ،ويعيش اهلامشية ،وال يتحكّم يف مصريه ومستقبله.

تطور احلقل املدين – األهيل يف الفضاء العريب واإلسالمي ،هي يف
لذلك فإن بداية ّ
عودة الوعي برضورة هذا احلقل يف البناء والعمران ،وامتالك إرادة مستديمة لتحويل هذا
الوعي إىل فعل جمتمعي متواصل ،يتّجه إىل تطوير وترقية وتنمية احلقل املدين – األهيل يف
األمة.
(((1راجع :جورج جقامن وآخرون ،حول اخليار الديمقراطي ..دراسات نقدية ،ص .121
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ويف املجال نفسه يامرس هذا احلقل دور إنتاج وسائل التطوير يف املجتمع.

وهبذا يكون احلقل األهيل يف األمة هو حجر األساس ونقطة البداية يف مرشوع
العمران احلضاري اجلديد.

ﷺ من الطائفة إىل الدولة

والتحوالت السياسية واالجتامعية يف
والتطورات
التعمق يف جمرى األحداث
حني
ّ
ّ
ُّ
املنطقة ،جيدها تتّجه نحو مسارين وخيارين:

املسار األول :هو تفكيك الدول القائمة وبناء كانتونات ودويالت دينية ومذهبية يف
املنطقة .وهذا بطبيعة احلال سيفتح األفق العريب صوب رصاعات ونزاعات مذهبية ودينية
وتؤسس ملرشوعات بناء جمتمعات مغلقة
أهلية ،تد ّمر ما تبقى من النسيج االجتامعي،
ّ
وذات هوية خالصة ،مما يفيض إىل التهجري والتهجري املضاد ،ويد ّمر أسس التعايش بني
وحيول االنتامء الديني واملذهبي والعرقي والقومي من مصدر للطمأنينة االجتامعية
الناسّ ،
إىل رافد لتغذية النزاعات املفتوحة عىل تدمري الدول واألوطان.

وتتحول الفضاءات االجتامعية إىل
ويف هذا املسار تنهار الدولة كام ينهار املجتمع،
ّ
مرسح لالحرتاب وتصفية احلسابات وممارسة العنف بكل صنوفه وأشكاله.

وال شك أن هذا اخليار أو املسار هو من املسارات الكارثية عىل املنطقة العربية؛
ألنه يد ّمر كل يشء وال يصل إىل يشء؛ ألن االنقسام والتش ّظي واملتالزم دائماً مع احلروب
واستخدام العنف ،سيتو ّلد وسيرسي عىل جوانب احلياة املختلفة.
لذلك يعدّ -ووفق املقاييس املختلفة -هذا املسار من املسارات الكارثية عىل اإلنسان
حيول اجلميع ضد اجلميع دون
العريب واالستقرار العريب والنسيج االجتامعي العريب؛ ألنه ّ
أفق سيايس واجتامعي واضح ونبيل.

لذلك نجد الدول التي بدأ هذا املسار بالربوز فيها ،أو هناك قوى تعمل من أجل
انخراط اجلميع يف هذا املسار ،تعيش كل صنوف العذاب والعنف والقتل .فاجلميع يامرس
القتل واالختطاف والتطهري الديني أو املذهبي أو العرقي ،والكل يشعر أنه هبذا العمل
املشني يدافع عن مقدّ ساته وتارخيه وثوابته ،وهو يف حقيقة األمر يد ّمر مقدّ ساته وتارخيه
وثوابته.
حيول العرب -بكل دوهلم وشعوهبم -إىل
ويف مقابل هذا املسار الكارثي -الذي ّ
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ساحة للحرب واالقتتال العبثي -ثمة مسار آخر ال زال يراهن عىل الدولة ،ويسعى بكل
يشجع
إمكاناته للدفاع عن مبدأ الدولة اجلامعة واحلاضنة للجميع .وهذا اخليار واملسار ّ
ويدعو اجلميع للخروج من أناهم القبلية والقومية واملذهبية إىل رحاب االجتامع الوطني
الذي يثرى باجلميع ،وإىل الدولة التي تتّسع للجميع.

وأمام هذه املسارات ومتوالياهتا ،ال شك أننا مع املسار الثاين وندعو إىل جتنيب كل
الدول العربية كوارث املسار األول الذي يد ّمر الدولة واملجتمع م ًعا.
ويف هذا السياق جيدر بنا أن نذكّر اجلميع باحلقائق التالية:

نقيضا ملفهوم الدولة ورضوراهتا
 -1إن القبائل واملذاهب واألديان ليست بديلاً أو ً
السياسية واالجتامعية واإلنسانية .وحينام ندعو إىل التش ُّبث بخيار الدولة والعمل عىل محاية
فكرة الدولة يف االجتامع العريب املعارص ال ندعو إىل تدمري القبائل أو املذاهب أو األديان،
التنوع الذي تعيشه كل املجتمعات العربية ،ولكنه االحرتام الذي
وإنام ندعو إىل احرتام هذا ّ
يعزز خيار االندماج والوحدة؛ ألنه حينام يتش َّبث كل طرف بعنوانه اخلاص ويتم التضحية
ّ
املكونات.
بحاضن وجامع اجلميع ،فإنه يفتح الطريق لفتن وحروب ال تنتهي بني مجيع هذه ّ

وحينام تقصرّ الدولة أمام هذه احلقائق من الرضوري أن تُطالب برفع هذا التقصري.
ولكن من املهم َأ اَّل يقودنا تقصري الدولة أو عدم إيفائها بمتطلبات احلياة إىل التضحية هبا؛
ألنه رضورة ال يمكن ألي جمتمع االستغناء عنها .واملطلوب دائماً إصالح أوضاع الدولة
وليس التضحية هبا كمؤسسة جامعة وحاضنة للجميع.
وهي ليست بديلاً عن حقائق املجتمع القبلية واملذهبية والدينية ،كام أن هذه احلقائق
التنوع الديني
ً
أيضا -ليست بديلاً عن الدولة ودورها ووظيفتها .واملطلوب عرب ًّيا احرتام ّواملذهبي والقومي يف املنطقة العربية ،ومحاية الدولة بوصفها املؤسسة التي ال غنى عنها.

 -2إن محاية الدولة ودورها احلاضن جلميع التعبريات يتط ّلب من مجيع هذه
التعبريات االنعتاق من ربقة األنانية واالنكفاء واالنطواء وتنمية املساحات املشرتكة ،التي
حتول مجيع هذه التعبريات إىل رافد إلثراء احلياة العامة واملشرتكة.
ّ

وهذا بطبيعة احلال يتط ّلب اإلعالء من قيمة املواطنة ،بوصفها هي العنوان واحلقيقة
القانونية والدستورية التي تن ّظم منظومة احلقوق والواجبات .فاألوطان ال تُبنى بانغالق
كل جمموعة عىل ذاهتا ،وإنام بانفتاح وتواصل اجلميع مع اجلميع ضمن رافعة وحمدّ د املواطنة
اجلامعة.
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كام أن األوطان ال تحُ مى بتنمية النزاعات الطائفية أو أنظمة املحاصصة املذهبية،
فاألوطان تحُ مى باملساواة والعدالة ووحدة مؤسسة الدولة التي تتعامل مع املواطنني
بوصفهم مواطنني وليسوا أفرا ًدا ينتمون إىل مذاهب وقوميات وقبائل.

وإن انحدار العرب صوب التعامل بعضهم مع بعض بوصفهم طوائف وقبائل
سيدخلهم يف أتون أزمات متواصلة ،وسيخدم هذا االنحدار الكيان الصهيوين الذي يتط ّلع
إىل حلظة تآكل وتش ّظي العرب الداخيل ،بحيث يصبح هو الكيان األقوى والقادر عىل
فرض رشوطه عىل احلياة العربية بأرسها؛ لذلك فإن وقف هذا االنحدار رضورة عربية
رسمية وأهلية للحفاظ عىل فكرة ومؤسسة الدولة ووحدة العرب وللوقوف بوجه املرشوع
الصهيوين.

 -3إن اللحظة السياسية واالجتامعية احلالية التي يعيشها العرب بكل بلداهنم
وأقطارهم ،تتط ّلب صياغة مرشوعات وطنية للمصاحلة بني مؤسسة الدولة واملجتمع
بكل رشائحه وفعالياته؛ ألن هذه املصاحلة هي التي ستنقذ العديد من الشعوب العربية من
التآكل الداخيل والتش ّظي الطائفي.

وإن استمرار الفجوة بني الدولة واملجتمع أو بعض فئاته أو رشائحه سيقود إىل
وجود مناخ من الالثقة التي ال ختدم أمن واستقرار الدولة العربية والشعوب العربية؛ لذلك
فإن جتديد وتفعيل العالقة ،وبناء أوارص الثقة بني مؤسسات الدولة واملجتمع بكل فعالياته
يف الواقع العريب املعارص ،يعدّ من الرضورات القصوى التي تجُ نِّب الواقع العريب الكثري من
املتنوعة للخروج من
السلبيات والسيئات ،وأنه آن األوان بالنسبة إىل املجتمعات العربية ّ
عناوينهم اخلاصة إىل رحاب الوحدة الوطنية واملواطنة اجلامعة.

فوحدة األوطان العربية اليوم مرهونة بوجود مبادرات ف ّعالة وشجاعة ،تستهدف
معاجلة بعض مشاكل احلياة العربية وتعزيز أوارص العالقة بني الدولة والشعب ،حتى
يتمكّن اجلميع من إفشال خم ّططات األعداء التي تعمل بوسائل عديدة لتقسيم العامل العريب
وإدخاله يف أتون معارك عبثية ،تد ّمر كل مكاسب العرب ،وتُنهي أسباب االستقرار السيايس
واالجتامعي يف كل الدول العربية.
للتمسك
وخالصة القول :إننا ندعو مجيع العرب بكل انتامءاهتم وأيديولوجياهتم،
ُّ
بفكرة الدولة لدهيم؛ ألنه من دوهنا سنبقى كانتونات متحاربة ومتنازعة ومكشوفة إلرادات
األعداء وخم ّططاهتم الشيطانية.
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ﷺ الدولة وأمن املجتمعات

ثمة منجزات نوعية ،ال زالت قادرة عىل تقديم مكاسبها لإلنسان
يف احلياة اإلنسانية ّ
الفرد واجلامعة ،ولوالها لدخلت الكثري من املجتمعات اإلنسانية يف دائرة ضياع املصالح
والفوىض التي تد ّمر كل يشء.

وأحسب أن من أهم املنجزات التي صنعها اإلنسان يف هذه احلياة الطويلة ،هي فكرة
الدولة ،بوصفها مؤسسة كربى لتنظيم شؤون املجتمعات وإدارة مصاحلها واحلفاظ عىل
مكاسبها.
وإذا أردنا أن ندرك قيمة الدولة ودورها يف تسيري شؤون الناس وتنظيم مصاحلهم،
ويدب
ننظر حينام تغيب هذه الفكرة  -املؤسسة عن حياة أي جمتمع ،حيث تنترش الفوىض،
ُّ
مكونات وتعبريات املجتمع ،ويضحى اإلنسان مهدّ ًدا يف كل شؤونه.
اخلصام والرصاع بني ّ
هلذا فإننا نعتقد أن وجود مؤسسة الدولة يف أي بيئة إنسانية هو من رضورات احلياة،
وأنه لوال وجود هذه املؤسسة لضاعت احلقوق ،وتالشت املكاسب ،وأضحت حياة
اإلنسان من دون ناظم لتنظيم مصاحلهم املختلفة.

من هنا فإن الدولة -كفكرة ومؤسسة عامة -هي رضورة من رضورات الوجود
اإلنساين ،وأنه ال يمكن أن تُن َّظم مصالح الناس املختلفة من دون وجود مؤسسة الدولة،
فهي رضورة وحاجة يف آن؛ ألن املجتمعات اإلنسانية التي تفتقد الدولة  -املؤسسة ،ترى
أن ضمن أولوياهتا وأهدافها امللحة بناء مؤسسة الدولة لتنظيم شؤوهنم املختلفة ،واحلفاظ
عىل مصالح األفراد واملجموعات البرشية يف آن.
ولكون العديد من املجتمعات العربية اليوم مهدّ دة باهنيار الدولة ودخوهلا يف نفق
الفوىض الرهيبة ،من الرضوري -يف هذا السياق -بيان وذكر النقاط التالية:

 -1إن الدول -برصف النظر عن أيديولوجياهتا ومستوى قدرهتا عىل إدارة شؤون
الناس فيها ،ومدى التزامها بمقتضيات العدالة والتداول -ال زالت رضورة من رضورات
الوجود اإلنساين ،وإنه ال يمكن ألي جمتمع اليوم االستغناء عن فكرة ومؤسسة الدولة.
فكل املجتمعات اإلنسانية اليوم -برصف النظر عن درجة تقدّ مها أو خت ّلفها ،وبمدى التقدّ م
الذي أحرزه الناس يف حياهتم املختلفة -ال زالت كل املجتمعات اإلنسانية بحاجة إىل
الدولة ،بوصفها هي املعادل املوضوعي للنظام القادر عىل تنظيم شؤون الناس وترصيف
مصالح الناس دون التعدي عليها أو االستخفاف هبا أو االفتئات عليها.
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لذلك فإن كل املرشوعات األيديولوجية والسياسية التي تفكّر يف االستغناء املبارش
أو غري املبارش عن فكرة ومؤسسة الدولة ،هي مرشوعات تساهم بشكل مبارش يف ضياع
مصالح الناس ومكاسبهم املختلفة .فالدولة -يف كل املجتمعات اإلنسانية -ال زالت
رضورة وجود وحياة؛ وإن هذه املؤسسة الكربى مهام كانت عيوهبا أو أخطاؤها فإن كل
هذه العيوب واألخطاء ال يمكن أن تُعالج بالتخ ّلص من فكرة الدولة أو إلغائها من الوجود
ملحة ورضورية لكل الناس.
اإلنساين .فال زالت هي حاجة ّ

 -2لكون املجتمعات العربية واإلسالمية اليوم تعاين من خطر اإلرهاب والعنف
الذي بدأ بالربوز يف احلياة العامة ،فإن هذه املجتمعات ال يمكن أن تواجه حتدّ يات اإلرهاب
والعنف بتضعيف مؤسسة الدولة أو التشجيع عىل إلغائها عن احلياة العامة؛ ألن هذه اخلطوة
ستُفيض من الناحية الواقعية باملزيد من فرص انفجار العنف واستخدامه دون مرجعية
حيول غياب أو ضعف الدولة يف أي جمتمع إىل فرصة لتدهور األوضاع
قانونية أو إدارية ،مما ّ
عىل كل املستويات ،وبروز أمراض االنتقام والقتل العشوائي وما أشبه ذلك.

لذلك إننا نعتقد أن كل التحديات التي تطلقها آفتا العنف واإلرهاب ال يمكن
مواجهتها اَّإل بمؤسسة الدولة وأجهزهتا املختلفة.

صحيح قد تصاب بعض أجهزة الدولة ببعض العيوب ،ولكن مهام كانت عيوب
الدول ال غنى عنها كمؤسسة ناظمة ملصالح اجلميع وحمافظة عىل آليات االنتظام العام.

من هنا -ويف ظل هذه الظروف احلساسة التي تعيشها املنطقة بأرسها عىل كل
املستويات -نحن بحاجة أن نعيد االعتبار لفكرة ومؤسسة الدولة ،وأن املجتمع بكل
مكوناته وتعبرياته ليس بديلاً عن الدولة ومؤسساهتا.

لذلك مهام كانت املشاكل والصعوبات ،نحن أحوج ما نكون إىل محاية فكرة الدولة
يف فضائنا السيايس واالجتامعي يف كل بيئاتنا العربية ،وإن العيوب واملشاكل التي نواجهها
يف العامل العريب ال يمكن أن تواجه بتغييب فكرة ومؤسسة الدولة.
وال نريد لوطننا العريب أن ينخرط يف فتنة تغييب أو تضعيف مؤسسة الدولة؛ ألن كل
حماولة لتضعيف فكرة ومؤسسة الدولة ستفيض إىل نتائج كارثية عىل مستوى احلياة العامة.
وإنه ال يمكن ألي فئة اجتامعية أن تقبض عىل مصاحلها دون وجود إطار ومؤسسة الدولة.

 -3لو تأ ّملنا يف حياة املجتمعات العربية التي احرتبت داخل ًّيا بعضها مع بعض،
مكوناهتا وتعبرياهتا ،سنجد أن هذه املجتمعات -وبعد
وعاشت مرحلة احلرب األهلية بكل ّ
جتربتها املرة يف احلرب األهلية -ترى أنه ال حل وال عالج لوضعها اَّإل بالدولة .فالدولة
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ومكوناته يعيش الرصاع والتنافس الرصيح بني كل
حينام تغيب واملجتمع بكل تعبرياته
ّ
أطرافه ،فإن الرصاع املفتوح بني مجيع األطياف سيقود إىل اهنيار املجتمع بكل فئاته يف أتون
احلرب والقتل املتبادل.
وإن وقف االهنيار االجتامعي ال يمكن أن يتح ّقق عمل ًّيا دون إعادة االعتبار إىل
الدولة كفكرة ومؤسسة ،فهي القادرة عىل إخراج املجتمع من رصاعاته الداخلية ،وهي
املؤسسة الوحيدة القادرة عىل تنظيم مصالح كل الفئات واألطياف بعيدً ا عن احتامالت
احلرب أو الرصاع املفتوح.

لذلك فإن املطلوب يف هذا السياق رفض كل نزعة تستهدف إسقاط الدولة كمؤسسة
ناظمة لشؤون املجتمع من التجربة العربية املعارصة .فمهام كانت عيوب الدولة يف التجربة
وخطرا عىل اجلميع.
العربية املعارصة فإن غياهبا أكثر عي ًبا
ً
قوهتم الفعلية أو االفرتاضية ،ليسوا
مكوناهتم وتعبرياهتم ،مهام كانت ّ
والناس بكل ّ
بديلاً عن مؤسسة الدولة .وال نريد ملجتمعاتنا الوقوع يف براثن الفوىض أو الضياع يف
متاهات مرشوعات سياسية وأيديولوجية تستسهل فكرة تغييب مؤسسة الدولة.

وعليه فإن مؤسسة الدولة بكل أجهزهتا هي املعنية بأمن الناس واملجتمعات التي
تديرهم ،وإن كل اجلهود االجتامعية املبذولة يف هذا السياق ينبغي أن تكون داعمة ألجهزة
الدولة وليست بديلاً عنها.

أسوق كل هذا الكالم لتفنيد كل أوهام االستغناء عن فكرة ومؤسسة الدولة .فهي
أي مؤسسة الدولة هي ضامن وحدة الوطن ،وهي القادرة وحدها عىل محاية أمن املواطنني،
وهي الرضورة التي ال يمكن ألي جمتمع االستغناء عنها.

ﷺ يف معنى الدول الفاشلة

ثمة حقيقة سياسية وجمتمعية تكشفها الكثري من األحداث السياسية الكربى التي
ّ
اَّ
ّ
املهتمني من يلتفت إىل هذه احلقيقة ،ويرصد آثارها
جتري يف املنطقة ،إل أن القلة من
ّ
ومتوالياهتا عىل املواطنني وعىل االستقرار املحيل واإلقليمي والدويل.
والتطورات يف أي بلد ،هو حينام
وهذه احلقيقة هي أن أخطر مرحلة تبلغها األحداث
ّ
يصبح هذا البلد بال راعٍ ،وبال حكومة تضمن احلدود الدنيا للنظام وتسيري شؤون الناس؛
ألن الدولة التي تصبح بال را ٍع ين ّظم مصالح الناس ولو يف احلدود الدنيا ،ويمنع التعديات
ومتاحا جلميع اجلامعات
مفتوحا
عىل أمالك الناس وأعراضهم ،تصبح هذه الدولة فضاء
ً
ً
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السياسية واإلجرامية لتنفيذ خم ّططاهتم وأجندهتم بعيدً ا عن الرقابة واملحاسبة من قبل
تتحول هذه الدولة
األجهزة الرسمية .ويف ظل صعود اجلامعات العنفية العابرة للحدود
ّ
تدرب فيها عنارصها عىل األعامل اإلرهابية والعنفية
الفاشلة إىل بيئة حاضنة هلذه اجلامعاتّ ،
وتطوير تعبئتها األيديولوجية ،مما يرسع يف عملية اتساع دائرة هذه اجلامعات التي هتدّ د أمن
األوطان واملنطقة بأرسها .وأمام هذه احلقيقة املركّبة واملتداخلة تتع ّقد أزمة األجهزة األمنية
القادرة عىل ضبط األمن يف هذه الدول ،وتصبح هذه الدول الفاشلة ساحة مكشوفة لكل
اإلرادات واملرشوعات األمنية والسياسية ،مما يزيد األعباء عىل أبناء هذا الوطن وتلك الدولة
الفاشلة .فاجلميع يتنافس ويتصارع بمختلف األسلحة األمنية والسياسية والعسكرية عىل
وحتولت إىل دولة
أرض ليست أرضهم ،وبدماء هذا الشعب املسكني الذي اهنارت دولته ّ
فاشلة غري قادرة عىل ضبط أمنها الداخيل وأمن حدودها .ولكوهنا أضحت ساحة مكشوفة
وغري مسيطر عليها بقانون وأجهزة تنفيذية قادرة عىل ضبط األمن واالستقرار ،فإن مجيع
ستتجمع يف فضاء هذه
القوى اإلقليمية والدولية والقوى اخلارجة عىل قوانني بلدها،
ّ
الدولة الفاشلة وستتصارع هناك وستد ّمر بقية البنية التحتية غري املد ّمرة ،وستفتك بالنسيج
االجتامعي والوطني ،مما يفاقم من أزمات هذه املجتمعات ،ويدخلها يف أتون الفوىض
املد ّمرة والكارثية عىل كل الصعد واملستويات.
وأمام هذه احلالة التي تؤ ّثر سل ًبا وبشكل عميق عىل األمن الوطني واإلقليمي
والدويل نود التأكيد عىل النقاط التالية:

 -1لو تأ ّملنا يف البدايات األوىل التي أنتجت يف املحصلة النهائية ما نسميه (الدولة
الفاشلة) سنجد أن أحد األسباب األساسية هو انسداد أفق احلل واملعاجلة الداخلية ملشاكلها
السياسية واألمنية واالقتصادية ،وتص ُّلب مجيع األطراف وعدم تنازهلا وسعيها إىل خلق
تسوية تريض األطراف املتصارعة ،وتخُ رج الوطن والشعب من احتامالت الصدام والرصاع
الدائم.

فحينام ينسد أفق احلل السيايس الداخيل وتتعاظم تأثريات األزمة ،وتستدعي مجيع
األطراف املتصارعة اخلارج سواء بشكل مبارش أو غري مبارش ،فإن النتيجة الفعلية املرتتّبة
عىل ذلك هو تآكل الدولة ومؤسساهتا من الداخل ،وتعزيز االنقسام األفقي والعمودي يف
املجتمع ،وتو ّقف عجلة البناء والتنمية .وكل هذه العنارص جمتمعة تُفيض إىل دخول هذه
الدولة يف مرحلة الفشل والعجز عن معاجلة مشاكلها وأزماهتا املستفحلة .وحينام تصل
الدولة إىل مرحلة الفشل والتآكل الداخيل ،فإن عودهتا إىل عافيتها يتط ّلب الكثري من اجلهود
واإلمكانات والصرب ،وقد تتعاىف ،ويف كثري من األحيان ال تتعاىف ،وإنام يستمر التدمري
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والدمار والقضاء عىل املؤسسات املتبقية للدولة .وأمامنا مجهورية الصومال كمثال عىل
اجلمة للعودة إىل دولة مركزية قادرة عىل
ذلك ،فهي ومنذ سنني طويلة تعاين الصعوبات ّ
ضبط األمن وتسيري شؤون مواطنيها .فلم يعرف الشعب الصومايل خالل العقود الثالثة
املاضية اَّإل القتل والدمار واحلروب الداخلية والكانتونات املغلقة بعضها عىل بعض،
والتدمري املتواصل للنسيج االجتامعي والقبيل .من هنا -ولكيال تصل بعض الدول العربية
األخرى إىل مرحلة الفشل -هناك حاجة لإلرساع يف وقف االنحدار والتآكل الداخيل ،عرب
اإلصالحات اإلدارية والدستورية والسياسية ،التي تعيد احلياة إىل مرشوع الدولة ،وتعيد
ثقة شعبها بقدرة الدولة عىل اخلروج من مأزق االهنيار والتآكل الداخيل.

 -2دائماً يف حلظات اهنيار الدول املركزية تربز وتتعاظم االنقسامات االجتامعية حتت
خطريا؛ ألنه يصيب
يافطات دينية أو مذهبية أو عرقية أو قبلية أو جهوية ،مما جيعل االهنيار
ً
الدولة واملجتمع يف فرتة زمنية واحدة ،مما يفاقم من حالة العنف واالحرتاب الداخيل.
وهذا التش ّظي املجتمعي يكشف غياب مرشوع وطني هلذه الدول إلنجاز مفهوم االندماج
الوطني؛ لذلك ويف اللحظة األوىل لغياب الدولة أو تآكلها تربز كل التناقضات املجتمعية،
ودائماً يكون الربوز بوسائل قهرية  -عنيفة تساهم يف تدمري النسيج االجتامعي والوطني.
وهذا بطبيعة احلال يعود إىل غياب مرشوع لالنتامء الوطني ،بحيث يكون هذا االنتامء هو
االنتامء املشرتك الذي يضمن حقوق اجلميع من دون افتئات عىل أحد.
وتتحمل كل الدول العربية يف هذا السياق مسؤولية العمل عىل بناء مرشوع وطني
ّ
تتحول جمتمعاتنا العربية إىل جمتمعات منقسمة أفق ًّيا
متكامل لالندماج الوطني ،بحيث ال
ّ
وعمود ًّيا حتت يافطة االنتامءات التارخيية والتقليدية.
وتتوسل هذه الدول يف بناء مرشوع االندماج الوطني عىل وسائل التنشئة والتثقيف
ّ
واإلعالم والتعليم والتعامل مع اجلميع بمساواة عىل قاعدة املواطنة اجلامعة.

وهذا بطبيعة احلال ّ
سيخفف من خماطر التآكل الداخيل للدولة؛ ألنه يبقي املجتمع
موحدً ا ولديه القدرة عىل بناء كتلة تارخيية وطنية قادرة عىل وقف االنحدار وإعادة بناء
ّ
الوطن عىل أسس جديدة خترج اجلميع من أتون املآزق السابقة.
 -3من الرضوري أن تدرك مجيع دول املنطقة أن جتذر اجلامعات التكفريية والعنفية
خطرا حقيق ًّيا عىل اجلميع؛ ألنه ال يمكن
يف املناطق التي اهنارت فيه الدولة أو تآكلت ،يعدّ
ً
لألمن الوطني والقومي العريب أن هينأ باالستقرار السيايس يف ظل وجود مجاعات عنقية -
تكفريية متتلك القدرة عىل التدريب العسكري وحيازة األسلحة واملعدّ ات العسكرية بكل
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أنواعها.

ثمة رضورة وطنية وقومية لكل الدولة العربية لبناء مرشوع عريب متكامل
لذلك ّ
والتوسع يف دول عربية
يستهدف مواجهة مجاعات العنف والتكفري التي بدأت باالنتشار
ّ
خمتلفة مستفيدة من وجود ثغرات أمنية وسياسية عديدة يف جسم بعض هذه الدول؛ ألن
هذه اجلامعات -وكام أثبتت التجربة يف أكثر من مكان -ال تعرف اَّإل القتل والتفجري
وتدمري البنى التحتية .وال شك أن هذه اجلامعات -وبام تشكل من فكر عنفي وممارسات
خطرا حمد ًقا عىل العامل العريب .وال خيار أمام العرب اَّإل الوقوف يف وجه
إرهابية -تشكل ً
الثقافة التكفريية واجلامعات العنفية واإلرهابية التي قد تلتقي مع إرادات دولية أو إقليمية
بشكل موضوعي إلدخال العامل العريب يف أتون العنف والعنف املضاد .ولو تأ ّملنا يف ظاهرة
اإلرهاب ،لرأينا أن الدول الفاشلة من أخصب البيئات االجتامعية والسياسية لتمدُّ د
حركات وتنظيامت اإلرهاب .فتنظيم داعش لو مل جيد اً
دول فاشلة أو يف طريقها للفشل ،ملا
التوسع واالمتداد؛ لذلك ال يمكن حماربة اإلرهاب إال بإصالح وضع
متكن هذا التنظيم من
ُّ
الدول العربية ،وإخراج الدول الفاشلة منها من مربع الفشل ،عرب دعم مرشوعات املصاحلة
من مآزق انسداد أفق احلل واملعاجلة السياسية.

يتجسد يف اهنيار وتآكل بعض
ومجاع القول :إن العامل العريب يواجه حتد ًيا جديدً ا،
ّ
دوله ،مما أدخل جمتمع هذه الدولة يف مضامر الرصاعات املعقدة واملركبة بعضها متع ّلق
بملفات وصدامات داخلية ،وبعضها اآلخر متع ّلق برصاع اآلخرين عىل أرض هذه الدولة
املتآكلة مما جعل يف الوسط العريب جمموعة من القنابل احلارقة واخلطرية يف آن.
وأمام هذا التحدي النوعي اجلديد نحن بحاجة أن تبادر دول العامل العريب إليقاف
هذا االنحدار وإجياد خطط حقيقية وممكنة إلخراج هذه الدول من سقوطها الرسيع وتآكلها
الداخيل املستغرب.

وهذا ال يتم عىل نحو فعيل اَّإل بأدوات إصالحية ،تنهي بعض مآزق العالقة بني
الدولة والشعب ،حتى يتمكّن اجلميع من اخلروج من خماطر اهنيار دولة عربية يف ظل
أوضاع عربية عىل أكثر من صعيد حساسة ودقيقة وتتط ّلب إرادة عربية جديدة تتّجه صوب
بناء أنظمة سياسية دستورية وقانونية وديمقراطية.

ﷺ العرب وخطر تفجري املجتمعات من الداخل

والتحوالت التي جتري يف املنطقة اليوم ،ندرك أن
حني التأ ّمل يف طبيعة األحداث
ّ

الدولة العربية ومآزق البنية والواقع السياسي

49

والتطورات اإلقليمية والدولية ،دخلت يف مرحلة جديدة.
املنطقة بأوضاعها الداخلية
ّ
حيث اجتازت دول املنطقة اليوم مرحلة سعي القوى السياسية ،سواء كانت حملية أو
إقليمية أو دولية ،من مرحلة العمل عىل تفكيك األنظمة السياسية وإحالل قوى سياسية
جديدة حملها ،إىل مرحلة العمل عىل تفجري املجتمعات العربية من الداخل ،مستفيدة من
طبيعة التناقضات والتباينات املوجودة يف املجتمعات العربية.
بمعنى أن اللحظة الراهنة التي تعيشها املنطقة ،هي حلظة انفجار اهلويات الفرعية
سواء كانت دينية أو مذهبية أو قبلية أو مناطقية ،وسعي أطراف كل هذه اهلويات الفرعية
عىل التعريف بذاهتا انطال ًقا من انتامئها الفرعي.

فأضحى اإلنسان املسلم السني يعرف نفسه بوصفه سن ًّيا ،والعمل ذاته يقوم به املسلم
الشيعي ،وهذا ما جيري يف خمتلف دوائر االنتامء الفرعي املتو ّفرة يف املجتمعات العربية.

وال ريب أن هذه العملية املشحونة بأدبيات اهلويات الفرعية ،هلا تأثريات حقيقية
عىل كل النسيج االجتامعي العريب .فالدول التي كانت تعيش الوحدة واالستقرار وتتعامل
مع مواطنيها بوصفهم مواطنني برصف النظر عن أدياهنم ومذاهبهم وقومياهتم ومناطقهم،
أضحى اجلميع يفكر بدائرته القريبة ،ويرى أن هذه الدائرة القريبة هلا كامل احلق يف التعبري
عن ذاهتا كام تشاء ،وأهنا تستحق موق ًعا يف اخلريطة السياسية واالقتصادية واالجتامعية.
ليس عىل قاعدة إثراء احلياة الوطنية واالجتامعية ،وإنام عىل قاعدة زحزحة بعض الدوائر
االجتامعية املنافسة لصالح انتامئي اخلاص.

ونحن هنا ال نقول :إن هذه املسألة أصابت دائرة انتامء حمدّ دة دون بقية الدوائر ،وإنام
هي أصابت اجلميع ،وكل الدوائر وفق عنارص قوهتا الذاتية عبرّ ت عن أهدافها وغاياهتا،
فاجلميع أضحى يبحث عن خالص فردي جلامعته اخلاصة ،وضاعت يف معمعة هذا اجلدل
الصاخب كل عوامل االستقرار وأسباب محاية النسيج االجتامعي من كل عمليات التآكل
الطارئة والتي زحفت عىل كل الدوائر.

وال ريب أن أول ضحية هلذا التفكري واملامرسة العملية ،هو وحدة املجتمعات
واألوطان .فبدل أن تفكّر هذه املجتمعات يف وحدهتا الداخلية ،أضحت مهدّ دة بانفجار
هوياهتا الفرعية وهتديد وجودها واستقرارها االجتامعي والسيايس.

ولعل بروز الرصاعات الطائفية التي جتتاح املنطقة اليوم ،هو أهم جتليات املرشوع
اجلديد الذي يستهدف تفجري املجتمعات العربية من الداخل ،وحتويل كل اهلويات الفرعية
فيها إىل عامل هلدم استقرارها ووحدهتا الداخلية.
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ولو تأ ّملنا يف حال بعض املجتمعات العربية التي تعيش الفوىض وحالة االحرتاب
الداخيل أو األهيل الذي يسفك الدماء فيها ،ويتم تفجري وتدمري بنيتها التحتية واألساسية
ألدركنا أنه من جراء حتريك ملف االنتامءات الفرعية ،وحتويلها من انتامءات طبيعية ينبغي
أن تحُ رتم وتقدّ ر ،إىل انتامءات تعبرّ عن ذاهتا وفق النسق السيايس والعسكري الذي يبحث
عن مصالح هذه الدوائر دون الدائرة األوسع ،وبدل نسج عالقات الرشاكة والتضامن
املكونات والتعبريات ،تم تفجري هذه اخلالفات والتناقضات ،وأضحت
الداخيل بني خمتلف ّ
غالبية دول املنطقة تعاين يف وحدهتا واستمرارها كدولة واحدة وجمتمع واحد حيتضن كل
والتنوعات.
هذه التعدّ ديات
ّ

وإزاء هذا املرشوع اخلطري ،الذي بدأ من الناحية العملية بتهديد كل دول العامل العريب
عرب تفجريها من الداخل ،بحيث يكون لكل هوية فرعية دولة وكيان مستقل يعيش حالة
من العداوة واخلصومة مع الكيانات االجتامعية األخرى التي تشكّلت وفق هذا املنوال؛
ثمة رضورة عربية للتفكري يف خماطر هذا املرشوع ،والسعي لبناء
نقول :إن إزاء هذا املرشوع ّ
رؤية ومرشوع عريب قادر عىل معاجلة املشاكل الطائفية واملذهبية والعنرصية واجلهوية عىل
قاعدة استمرار الوحدة وصيانة املنجز التارخيي.

وهذا بطبيعة احلال يتأتَّى من خالل النقاط التالية:
 -1لعل غالبية الدول العربية ارتكبت ً
خطأ تارخي ًّيا بحق نفسها وبحق الواقع العريب
التنوع الديني واملذهبي املتو ّفرة يف الوقع
املتنوع واملتعدّ د ،وذلك بسبب تعاملها مع حقائق ّ
ّ
العريب بعقلية النبذ واالستئصال والطرد من مساحة الوطن الذي حيتضن اجلميع؛ لذلك
فإننا نعتقد أن غالبية الدول العربية املعارصة ألسباب عديدة يف أغلبها ذاتية ،مل تتمكّن
تنوعها االجتامعي ،بعقلية حضارية ،قادرة عىل استيعاب كل هذه
من التعامل مع حقائق ّ
التعدّ ديات ودجمها يف متّحد وطني جديد.

وبفعل هذه النزعة االستئصالية التي حتكّمت يف العديد من أجهزة الدولة يف التعامل
مع تعدّ دياهتا ،برزت املشكلة الطائفية بمستويات متفاوتة يف أغلب الدول العربية ،وما
نعيشه اليوم هو نتاج طبيعي لكل عمليات الطرد واالستئصال الذي مارسته أجهزة الدول
تنوعها بكل مستوياته.
العربية مع حقائق ّ
لذلك فإن اخلطوة األوىل إلصالح هذه األوضاع ،هو بناء رؤية عربية جديدة يف
والتنوع املوجودة يف العامل العريب.
طريقة التعامل مع حقائق التعدّ د
ّ

وهذه الرؤية اجلديدة ينبغي أن تُبنى عىل استبدال سياسات الطرد واالستئصال
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بسياسات االستيعاب واملساواة واملشاركة.

التنوع ليست عي ًبا جيب إخفاؤه من النسيج االجتامعي والسيايس .كام أن
وإن حقائق ّ
هذه الرؤية اجلديدة ينبغي أن تعمل عىل تظهري البعد الوطني الذي جيمع اجلميع وحيتضنهم
ويدافع عن مصاحلهم ومكاسبهم.

التنوع والتعدّ د من
أحسب أن هذه العنارص األساسية هي القادرة عىل حتويل حقائق ّ
مصدر للقلق السيايس إىل مصدر لالستقرار االجتامعي والسيايس .فسياسات االستيعاب
والرشاكة واملواطنة الواحدة واملتساوية يف آن ،هي القادرة عىل محاية الوحدة وتعزيز أسباب
االستقرار وإفشال مرشوع تفجري املجتمعات العربية من الداخل.

تتحول بعض الدول العربية إىل طرف يف الرصاعات املحلية ،فإن هذه
 -2حينام
ّ
ستتحول من مصدر للوحدة وضامن مصالح اجلميع إىل مؤسسة كبرية ترعى انقسام
الدولة
ّ
املجتمع الواحد ودخوله يف حالة من الفوىض االجتامعية والسياسية.
لذلك فإننا نعتقد أن تطوير بنية الدولة العربية املعارصة ،بحيث تكون دولة جلميع
املواطنني برصف النظر عن أدياهنم ومذاهبهم وقومياهتم ،هو احلل األمثل الذي خيرج العامل
العريب من وقائع التشظي الذي بدأت بالربوز يف أكثر من دولة وجمتمع.

التنوع والتعدّ د ،تربز
 -3حينام يغيب املرشوع الوطني اجلامع واملحتضن لكل حقائق ّ
االنتامءات الفرعية بنزعتها االستقاللية واالنفصالية؛ لذلك يف كل دولنا العربية حتتاج اليوم
التنوع وإرشاكها يف
إىل مرشوع وطني متكامل وشامل ،وقادر عىل استيعاب كل حقائق ّ
اإلطار الوطني من دون أية نزعة تعمل عىل استخدام الغطاء الوطني لالنتصار النتامء عىل
حساب بقية االنتامءات.
متنوعة ومتعدّ دة ويف الوقت ذاته نحن نطمح
فليس جديدً ا حينام نقول :إن جمتمعاتنا ّ
إىل الوحدة وبناء أوطان قوية وصلبة.

التنوعات عرب مرشوع وطني
ثمة رضورة الحرتام كل هذه ّ
أمام هذه الغاية النبيلة ّ
يستوعب اجلميع وحيرتمهم وتُصان خصوصياهتم بالقانون .واألوطان الصلبة ال تُبنى اَّإل
التنوع ،وبإرشاك مجيع أبناء الوطن يف احلياة العامة.
بالوحدة املبنية عل احرتام ّ
وخالصة القول :إننا نتمكّن -كدول عربية -من إفشال مرشوع تفجري املجتمعات
التنوع الديني واملذهبي
العربية من الداخل ،وذلك عرب تغيري اسرتاتيجية التعامل مع حقائق ّ
املوجودة يف الفضاء العريب ،بحيث يتم التعامل عىل قاعدة االحرتام والرشاكة الوطنية ،التي
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تفرق بني انتامء وآخر يف الدائرة الوطنية.
ال مت ّيز أو ّ

عرب هذه االسرتاتيجية نحافظ عىل مكاسبنا التارخيية ،ونتمكّن من هزيمة مرشوعات
كرسنا من الداخل عرب تفجري تناقضاتنا الداخلية.

ﷺ اإلرهاب وختريب الدول

أو ُّد يف هذا السياق أن أنطلق من سؤال مركزي ،أال وهو :هل تستطيع اجلامعات
وتؤسس لنظام سيايس مستقر.
املتطرفة واإلرهابية أن تبني دولة
ّ
ّ

املتطرفة واإلرهابية ،سواء يف دولنا العربية
لو تأ ّملنا يف جتارب مجيع اجلامعات
ّ
واإلسالمية أو يف دول العامل املختلفة ،سنجد أن طبيعة هذه اجلامعات وآليات عملها
وعقليتها العامة ،غري قادرة عىل بناء دولة وتأسيس نظام سيايس مستقر.

صحيح أن هذه اجلامعات قادرة عىل بيع األوهام املثالية واأليديولوجية عىل الناس،
يصور أمر بناء الدول ،وكأنه
مستفيدة من طبيعة اخلطاب األيديولوجي الذي تت ّبناه ،والذي ّ
من األمور البسيطة والسهلة ،وإن متكّنهم السيايس سيفتح للجميع خري األرض والسامء.
قوهتا،
تفحص جتارهبم ستجدهم قادرين عىل هدم الدول وتفتيت عنارص ّ
ولكن حني ُّ
وختريب النسيج االجتامعي للمجتمعات .اَّإل أهنم غري قادرين البتة عىل بناء أنظمة سياسية
مستقرة وتتمكّن من إدارة دولة وضامن مصالح العباد فيها.
املتطرفة واإلرهابية عىل بناء أنظمة سياسية مستقرة وقادرة عىل
وعدم قدرة اجلامعات
ّ
حفظ ومحاية مصالح مجيع املواطنني ،يعود يف تقديرنا إىل األسباب التالية:

 -1إن بناء الدول وأنظمة سياسية مستقرة حيتاج باستمرار إىل عقلية تلحظ معطيات
وتتحرك بخطوات مدروسة لبناء َلبِنَات النظام السيايس املأمول .وهذا
الواقع وحقائقه،
ّ
بطبيعة احلال يتط ّلب نسج عالقات تعاون أو حتالف مع بقية القوى السياسية واالجتامعية
أيضا -إىل بناء نظام سيايس جديد.املوجودة يف املجتمع ،وتتط ّلع ً

املتطرفة واإلرهابية؛ ألهنا مجاعات تستند -يف
وهذا ال يمكن أن تقوم به اجلامعات
ّ
النظر إىل الواقع وأحواله -إىل معادلة صفرية إما هذا أو هذا ،يعني إما أن يتمكّنون بوحدهم
ويبنوا واق ًعا عىل مقاسهم األيديولوجي ،أو يستمروا يف القتل والتدمري وإشاعة كل أشكال
التطرف واإلرهاب.
ّ
املتطرف وبنيتها اإلرهابية حيول دون أن تتو ّفر لدى هذه
ففكر هذه اجلامعات
ّ
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اجلامعات قدرة فعلية عىل بناء دول وأنظمة سياسية مستقرة.

متطرفة برصف النظر عن أيديولوجيتها وطبيعة
ومل حيدّ ثنا التاريخ أن هناك مجاعة
ّ
خطاهبا ،أهنا متكّنت من بناء دولة.

صحيح أن هذه اجلامعات قادرة عرب عنفها وإرهاهبا وتدمري بنى احلياة يف املجتمع،
من إسقاط حكومات وأنظمة سياسية.
ولكنها دائماً غري قادرة عىل بناء دولة .وعدم القدرة هذا يعود بالدرجة األوىل
املتطرفة ،التي جيعلها قادرة عىل اهلدم والتدمري دون البناء
إىل طبيعتها اإلرهابية وبنيتها
ّ
والعمران.

 -2دائماً بناء األنظمة السياسية القادرة عىل حفظ ومحاية مصالح مجيع العباد يف كل
مناطق البلد ،حتتاج إىل ذهنية سياسية وإدارية تُعيل من شأن التوافق وتعمل عىل توسيع
املساحات املشرتكة مع جمموع الفعاليات والقوى السياسية احلية؛ ألنه ال يمكن جلهة سياسية
تتحمل بوحدها عبء توفري مستلزمات بناء دولة مستقرة وقادرة
أو أيديولوجية واحدة ،أن
ّ
املهمة بطبيعتها ،بحاجة إىل تضافر جهود مجيع القوى السياسية
عىل االستمرار؛ ألن هذه ّ
واالجتامعية ،حتى تتمكّن من بناء واقع سيايس جديد بقاعدة اجتامعية واسعة .وهذا ال
يتأتى اَّإل للجامعات املعتدلة ،التي تتمكّن من بناء تسويات وتوافقات من أجل املصلحة
العامة.
التطرف واإلرهاب غري قادرة -ذات ًّيا وموضوع ًّيا -من تدوير زوايا
ومجاعات
ّ
االختالف مع غريها؛ ألهنا مجاعات عىل املستوى الفعيل تلتزم بمقولة الشاعر:
لنا الصدر دون العاملني أو القرب

فالنزعة األيديولوجية جلامعات العنف واإلرهاب ال تعرف خيار تدوير الزوايا ،وال
تفقه مسار التسويات والتوافقات السياسية واملؤسسية ،القادرة عىل بناء كتلة واسعة من
السياسيني والفعاليات االجتامعية املختلفة لبلورة إدارة سياسية جامعة ،لبناء واقع سيايس
جديد بمقاس مصلحة الوطن كله ومتطلبات احلياة السياسية التي حتتضن مجيع القوى
السياسية بمختلف مرجعياهتا األيديولوجية والفكرية والسياسية.

فجامعات العنف واإلرهاب تعرف املغالبة والرصاع املبارش بكل أدواته مع من
خيتلف معهم أيديولوج ًّيا أو سياس ًّيا .وال تفقه هذه اجلامعات أي يشء يف فنون بناء التوافقات
والتسويات االجتامعية والسياسية؛ لذلك هي مجاعات غري قادرة عىل بناء أنظمة سياسية
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مستقرة بمقاس كل املواطنني وفعالياهتم السياسية واالجتامعية املتعدّ دة.

 -3من املؤكد أننا اليوم نعيش يف عرص تتداخل فيه اإلرادات واملصالح وتتشابك بني
خمتلف األمم والشعوب ،وال يمكن ألية قوة سياسية أو أيديولوجية أن حتارب العامل كله؛
ألن أية مجاعة تفكّر هبذه الطريقة هي مجاعة تبيع الوهم عىل الناس ،وتتّجه بخياراهتا نحو
االنتحار اجلامعي.

التطرف واإلرهاب تنسجم وهذه الطريقة يف
ويبدو أن طبيعة تفكري وعقلية مجاعات ّ
التعامل مع العامل بقواه املختلفة؛ ألهنا مجاعات ال حتسن بناء صداقات سياسية وفكرية هلا،
وإنام هي تستعمل عملية تصنيف مجيع األطراف والقوى يف خانة اخلصوم واألعداء ،لذلك
هي بمثابة قنبلة جاهزة لالنفجار يف كل وقت ومع أي طرف؛ ألهنا ببساطة شديدة ال متتلك
قراءة موضوعية ألحداث العامل وقواه الفاعلة.
وهكذا سلوك سيايس وأيديولوجي غري قادر عىل بناء العنارص الذاتية والرشوط
املوضوعية لبناء دولة أو نظام سيايس حاضن جلميع تعبريات املجتمع.

وعليه نتمكّن من القول :إن مجاعات العنف واإلرهاب غري قادرة -ذات ًّيا وموضوع ًّيا-
من بناء دولة وأنظمة سياسية جديدة قادرة عىل إنجاز األمن واالستقرار العميق يف
املجتمعات؛ ألن البنية األيديولوجية والفكرية هلذه اجلامعات تر ّذل فكرة االستقرار وتوفري
اخلدمات الرضورية ومرشوعات التنمية؛ ألهنا تتعامل مع ذاهتا ودورها ،بوصفها كتلة
مهمتها األساسية هداية البرش وإخراجهم من كفرهم أو رشكهم أو
برشية وأيديولوجية ّ
غيهم الديني.
وهكذا مجاعات ال تفقه أصول وقواعد بناء الدول ،وامتالكها خلطابات أيديولوجية
تبشريية ال يعني أهنا قادرة عىل بناء دولة برشوطها القانونية والدستورية والسياسية
ومنسجمة وروح العرص ومكاسب احلضارة احلديثة.

من هنا فإن من يريد أن يد ّمر دنياه ،ويقيض عىل كل فرص احلياة الكريمة ،فعليه
باتّباع هذه اجلامعات .وعليه فإننا نعتقد وبشكل عميق أن مجاعات العنف واإلرهاب ،قادرة
عىل التخريب والتفجري وإدخال الدول واملجتمعات يف مربع الدول واملجتمعات الفاشلة،
التطور والتقدّ م .هذا ما
وتتحرك باجتاه
مستقرة
وغري قادرة -ذات ًّيا وموضوع ًّيا -من بناء دول
ّ
ّ
ّ
التطرف واإلرهاب .فالكالم اجلاهز والبسيط
تثبته التجارب ،وهذا ما نفهمه من عقلية أهل ّ
واملعادالت الصفرية التبني اً
تؤسس الستقرار عميق لألمم واملجتمعات.
دول ،وال ّ
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ﷺ العامل العريب ودولة املواطنة

لعلنا ال نأيت بجديد حني القول :إن أغلب املجال العريب بكل دوله وشعوبه يعاين من
حتديات خطية وأزمات بنيوية ترهق كاهل اجلميع ،وتدخلهم يف أتون مآزق كارثية.
فبعض دول هذا املجال العريب دخلت يف نطاق الدول الفاشلة ،التي ال تتمكّن
من تسيري شؤون جمتمعها ،مما أفىض إىل استفحال أزماهتا ومآزقها عىل كل الصعد سواء
االقتصادية أو األمنية أو السياسية ..والبعض اآلخر من الدول واملجتمعات مهدّ د يف
وحدته االجتامعية والسياسية ،حيث هي قاب قوسني أو أدنى من اندالع بعض أشكال
وصور احلرب األهلية.

ومكوناته
ودول أخرى تعاين من غياب النظام السيايس املستقر ،وال زالت أطرافه
ّ
ملكونات وتعبريات
السياسية واملذهبية تتصارع عىل شكل النظام السيايس وطبيعة التمثيل ّ
جمتمعها.

إضافة إىل هذه الصور ،هناك انفجار للهويات الفرعية يف املجال العريب بشكل
عمودي وأفقي ،مما جيعل النسيج االجتامعي مهدّ ًدا بحروب ورصاعات مذهبية وطائفية
وقومية وجهوية .ونحن نعتقد أن اللحظة العربية الراهنة مليئة بتحديات خطرية ،هتدّ د
استقرار الكثري من الدول واملجتمعات العربية ،وتدخل اجلميع يف أتون نزاعات عبثية
واملكونات.
وتعمق الفجوة بني مجيع األطراف
تستنزف اجلميع وتضعفهم،
ّ
ّ

ويف تقديرنا ،إن املشكلة اجلوهرية التي سامهت بشكل أو بآخر يف بروز هذه املآزق
مكونات وتعبريات املجتمع
والتوترات يف املجال العريب ،هي غياب عالقة املواطنة بني ّ
العريب الواحد.

التنوع الديني واملذهبي والقومي ،وغياب نظام املواطنة
فاملجتمعات العربية تعيش ّ
املكونات تعيش التوتر يف عالقتها،
كنظام متجاوز للتعبريات التقليدية ،جعل بعض هذه ّ
وبرزت يف األفق توتّرات طائفية ومذهبية وقومية .فالعالقات اإلسالمية – املسيحية يف
املجال العريب ،شاهبا بعض التوتر ،وحدثت بعض الصدامات والتوتّرات يف بعض البلدان
العربية التي يتواجد فيها مسيحيون عرب.
مكوناهتا القومية ،بحيث برزت توتّرات
ويف دول عربية أخرى ،ساءت العالقة بني ّ
وأزمات قومية يف املجال العريب ،وليس بعيدً ا عنا املشكلة األمازيغية والكردية واألفريقية.
وإضافة إىل هذه التوتّرات الدينية والقومية ،هناك توتّرات مذهبية بني السنة والشيعة،
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وعاشت بعض الدول واملجتمعات العربية توتّرات مذهبية خطرية هتدّ د استقرارها السيايس
واالجتامعي.

مكونات املجتمعات العربية ،تزداد
فحينام ترتاجع قيم املواطنة يف العالقات بني ّ
فرص التوتّرات الداخلية يف هذه املجتمعات؛ هلذا فإننا نعتقد أن العامل العريب يعيش مآزق
خطرية عىل أكثر من صعيد ،وهي بالدرجة األوىل تعود إىل خياراته السياسية والثقافية.
فحينام يغيب املرشوع الوطني والعريب ،الذي يستهدف استيعاب أطياف املجتمع العريب،
وإخراجه من دائرة انحباسه يف األطر والتعبريات التقليدية إىل رحاب املواطنة ..فإن هذا
الغياب سيدخل املجتمعات العربية يف تناقضات أفقية وعمودية ،هتدّ د استقرارها السيايس
واالجتامعي.
وإن نزعات االستئصال أو تعميم النامذج ال تفيض إىل معاجلة هذه الفتنة واملحنة ،بل
واملسوغات.
ربرات
ّ
توفر هلا املزيد من امل ّ

فدول املجال العريب معنية اليوم وبالدرجة األوىل بإهناء مشاكلها الداخلية اخلطرية،
التي أدخلت بعض هذه الدول يف خانة الدول الفاشلة والبعض اآلخر عىل حافة احلرب
الداخلية التي تنذر باملزيد من التشظي واالنقسام.

فام تعانيه بعض دول املجال العريب عىل هذا الصعيد خطري ،وإذا استمرت األحوال
عىل حاهلا فإن املجال العريب سيخرج من حركة التاريخ ،وسيخضع لظروف وحتديات
قاسية عىل كل الصعد واملستويات.

وإن حالة التداعي والتآكل يف األوضاع الداخلية العربية ال يمكن إيقافها أو احلد
من تأثرياهتا الكارثية اَّإل بصياغة العالقة بني أطياف املجتمع عىل قاعدة املواطنة املتساوية يف
احلقوق والواجبات.
وإن غياب مقتضيات وحقائق املواطنة يف االجتامع السيايس العريب ،سيقوي من
اندفاع املواطنني العرب نحو انتامءاهتم التقليدية ،وعودة الرصاعات املذهبية والقومية
ّ
التدخل والتأثري يف راهن
والدينية بينهم ،وسيوفر خلصوم املجال العريب اخلارجني إمكانية
هذا املجال ومستقبله.

فاملجتمعات العربية كغريها من املجتمعات اإلنسانية ،التي حتتضن تعدّ ديات
وتنوعات خمتلفة ،ال يمكن إدارة هذه التعدّ ديات عىل نحو إجيايب اَّإل بالقاعدة الدستورية
ّ
احلديثة (املواطنة) كام فعلت تلك املجتمعات اإلنسانية التي حافظت عىل أمنها واستقرارها.

الدولة العربية ومآزق البنية والواقع السياسي

57

فاالستقرار االجتامعي والسيايس العميق يف املجتمعات العربية هو وليد املواطنة
بكل محولتها القانونية واحلقوقية والسياسية.
وأي جمتمع عريب ال يفي بمقتضيات هذه املواطنة فإن تباينات واقعه ستنفجر وسيعمل
كل طرف لالحتامء بانتامئه التقليدي والتارخيي ،مما يصنع احلواجز النفسية واالجتامعية
مكونات املجتمع الواحد.
والثقافية والسياسية بني ّ
ومسوغات رصاعية
ربرات
ّ
ويف غالب األحيان فإن هذه احلواجز ال تُصنع اَّإل بم ّ
وعنفية بني مجيع األطراف ،فتنتهي موجبات االستقرار ،ويدخل اجلميع يف نفق التوتّرات
واملآزق املفتوحة عىل كل االحتامالت.

هلذا فإن دولة املواطنة هي احلل الناجح خلروج العامل العريب من مآزقه وتوتراته
الراهنة ..فدولة املواطنة هي التي تصنع االستقرار وحتافظ عليه ،وهي التي تستوعب مجيع
التعدّ ديات وجتعلها رشيكة فعلية يف الشأن العام ،وهي التي جتعل خيارات املجتمع العليا
منسجمة مع خيارات الدولة العليا والعكس ،وهي التي تشعر اجلميع بأمهية العمل عىل
بناء جتربة جديدة عىل كل املستويات ،وهي التي تصنع األمن احلقيقي لكل املواطنني يف ظل
متر هبا املنطقة.
الظروف والتحديات اخلطرية التي ّ

واملجتمعات ال حتيا حق احلياة اَّإل بشعور اجلميع باألمن واالستقرار؛ هلذا فإن األمن
واالستقرار ال ُيبنى بإبعاد طرف أو هتميشه ،وإنام بإرشاكه والعمل عىل دجمه وفق رؤية
ومرشوع متكامل يف احلياة العامة.

تفرق بني
وهذا ال تقوم به اَّإل دولة املواطنة ،التي تُعيل من شأن هذه القيمة ،وال ّ
مواطنيها العتبارات دينية أو مذهبية أو قومية ..فهي دولة اجلميع ،وهي التمثيل األمني
لكل تعبريات وحراك املجتمع.

فاملجال العريب اليوم -من أقصاه إىل أقصاه -أمام مفرتق طرق ،فإما املزيد من
التداعي والتآكل ،أو وقف االنحدار عرب إصالح أوضاعه وتطوير أحواله ،واالنخراط يف
ومكوناته يف احلياة السياسية العامة ..فاخلطوة األوىل املطلوبة
مرشوع استيعاب مجيع أطرافه
ّ
تتحول الدولة يف املجال
للخروج من كل مآزق الراهن وتوتّراته ،يف املجال العريب ،هي أن ّ
العريب إىل دولة استيعابية للجميع ،بحيث ال يشعر أحد بالبعد واالستبعاد ..دولة املواطن
برصف النظر عن دينه أو مذهبه أو قومه ،بحيث تكون املواطنة هي العقد الذي ين ّظم
العالقة بني مجيع األطراف ..فاملواطنة هي اجلامع املشرتك ،وهي حصن اجلميع الذي حيول
دون افتئات أحد عىل أحد.
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ومجاع القول :إن دولة املواطنة املتساوية يف احلقوق والواجبات هي خشبة اخلالص
من الكثري من املآزق واألزمات.

ﷺ العامل العريب واحلكم الرشيد

والتطورات
التحوالت
يعيش العامل العريب بكل دوله وشعوبه اليوم ،الكثري من
ّ
ّ
املتسارعة ،حيث ّ
والتحوالت
دشنت حلظة سقوط نظام بن عيل يف تونس عملية التغيريات
ّ
التي ما زال تأثريها ممتدًّ ا ومتواصلاً يف كل أرجاء العامل العريب بمستويات وأشكال متفاوتة
وتطورات يف بعض البلدان العربية ،هو مذهل
وخمتلفة .وال ريب أن ما جيري من أحداث
ّ
تؤش إىل أن ما حدث سيكون قري ًبا.
وغري متو ّقع وكل املعطيات السابقة ،ال رّ

والتحوالت هي بمستوى من املستويات مفاجئة
التطورات
هلذا فإن كل هذه
ّ
ّ
للجميع.

فالفكر السيايس العريب -وخالل العقود الثالثة املاضية -كان يبرش بأن الثورات
واالنتفاضات الشعبية مل تعد هي وسيلة التغيري السيايس يف املنطقة ،وأن ثورة 1979م يف
إيران هي آخر الثورات الشعبية يف املنطقة؛ لذلك فإن النخب السياسية يف العامل العريب
بكل أيديولوجياهتا وخلفياهتا الفكرية -كانت تعيش حالة من اليأس جتاه قدرة الشعب أوحتوالت دراماتيكية يف واقعها السيايس وواقع املنطقة بشكل
الشعوب العربية عىل إحداث ّ
وحتوالت تونس ومن بعدها مرص ،لكي تثبت
وتطورات
عام ..ولكن جاءت أحداث
ّ
ّ
تروجه بعض األيديولوجيات والنخب جتاه اجلامهري وقدرهتا عىل إحداث
عكس ما كانت ّ
تغيري سيايس يف واقعها العام .وامللفت للنظر الذي حيتاج إىل الكثري من التأمل العميق هو أن
جيل الشباب ،أي جيل اإلعالم اجلديد من الفيسبوك وتوتري ويوتيوب ،هو الذي قاد عملية
التغيري ،وهو الذي متكّن من حتريك الشارع العام يف تونس ومرص .فاجليل اجلديد الذي
كانت تصفه بعض النخب واجلامعات بأنه جيل ترعرع دون قضية عامة يسعى من أجلها
ويناضل يف الدفاع عنها عكس أجيال اخلمسينات والستينات ،هو الذي قاد عملية التغيري،
حيرك كل النخب وكل رشائح وفئات املجتمع األخرى.
وبوسائله السلمية استطاع أن ّ

هلذا فإن ما حدث وحيدث يف العامل العريب اليوم هو مذهل ،وقد أهنى حقبة وتداعيات
أحداث احلادي عرش من سبتمرب ،حيث كان الغرب ينظر إىل رشائح املجتمعات العربية
يفجر نفسه ،ويقوم بأعامل
املختلفة بوصفها مرشو ًعا قائماً أو حمتملاً لإلنسان اإلرهايب الذي ّ
عنفية ال تنسجم وقيم الدين وأعراف العامل العريب وتقاليده الراسخة.
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فام جرى يف تونس ومرص ،حيث حرض الشباب ،ومارسوا حقهم بالتعبري عن الرأي،
أهنى -عىل املستوى االسرتاتيجي -حقبة بقاء الشباب العريب حتت هتمة وتداعيات أحداث
احلادي عرش من سبتمرب.

فالنموذج اجلديد الذي قدّ مه الشباب العريب -يف تونس ومرص وغريها من الدول
العربية التي تشهد حراكًا اجتامع ًّيا وسياس ًّيا ومطلب ًّيا -هو أنه جيل يستحق أن يعيش حياة
كريمة ،وأن تعاطيه الشأن العام عبرّ عنه خارج األطر واألحزاب األيديولوجية ،وإنام
مارسه بطريقته اخلاصة .واملذهل يف األمر أن هذه الطريقة غري املتو ّقعة هي التي آتت أكلها،
وحتوالت سياسية واجتامعية كربى يف أكثر من بلد عريب؛ هلذا
ونجحت يف إحداث تغيريات ّ
فإننا نعتقد أن املنطقة العربية بأرسها تعيش مرحلة جديدة عىل أكثر من صعيد .وما نود أن
نؤكد عليه يف هذا السياق هي النقاط التالية:
متطورة
 –1إن املجتمعات والشعوب العربية تستحق حكومات وأنظمة سياسية
ّ
ومدنية ،وتفسح املجال للكفاءات الوطنية املختلفة للمشاركة يف تنمية األوطان العربية
وتطويرها عىل خمتلف الصعد واملستويات.

والذي يالحظ أن الدول العربية التي كانت أو ما زالت يف منأى من موجة املطالبة
باإلصالحات والتغيريات ،هي تلك الدول التي تعيش يف ظل أنظمة وحكومات فيها بعض
اللمسات أو احلقائق الديمقراطية ،أو متكّنت من حل بعض مشاكل شعبها االقتصادية
واالجتامعية ،ومع ذلك فإننا نعتقد أن هذه املوجة ستطال بشكل أو بآخر كل الدول
والشعوب العربية.

ونحن نعتقد أن مسارعة الدول العربية يف القيام بإصالحات سياسية ودستورية
واقتصادية ،سيق ّلل من فرص خروج الناس إىل الشارع إىل املطالبة بحقوقهم .وما جرى
يوضح بشكل ال لبس فيه أن املجتمعات العربية تستحق أوضا ًعا سياسية
يف تونس ومرص ّ
واقتصادية وقانونية أفضل مما تعيشه اآلن.

التحوالت السياسية الكربى التي حت ّققت يف تونس ومرص ،وموجاهتام
 -2إن
ّ
االرتدادية يف أكثر من بلد عريب ،جتعلنا نعتقد وبعمق أن املشاكل الكربى -وبالذات عىل
الصعيد السيايس -متشاهبة يف أغلب الدول العربية ..فاحلكومات واألنظمة السياسية يف
ّ
تضخم يف أجهزهتا األمنية التي متارس
هذه الدول هي أنظمة ذات قاعدة اجتامعية ض ّيقة ،مع
اإلرهاب والقمع بكل صوره وأشكاله ،مما زاد من االحتقانات ،وراكم من املشكالت
البنيوية التي يعيشها املجتمع والدولة يف هذا البلد العريب أو ذاك.
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وبفعل هذه احلقيقة متكّنت هذه الدول التس ّلطية من إفراغ كل األشكال واحلقائق
الديمقراطية املوجودة يف أكثر من بلد عريب من مضموهنا احلقيقي ،حتى أضحت
ً
صارخا للمقولة التي أطلقها املفكّر املرصي (عصمت سيف الدولة) باالستبداد
نموذجا
ً
الديمقراطي ..فاألشكال الديمقراطية أصبحت عب ًئا حقيق ًّيا عىل املجتمعات العربية ونخبها
السياسية واالجتامعية والثقافية؛ ألنه باسم الديمقراطية يتم تأبيد السلطة واحتكار عنارص
القوة ،وتستفحل من جراء هذا كل أمراض االستبداد والديكتاتورية.

 –3إن اإلصالح السيايس الذي نراه جرس عبور لكل الدول العربية إىل مرحلة
وحيصنها من خالل
تؤهلها لتجاوز بعض مشكالهتا ،ومعاجلة أزماهتا الداخلية،
جديدة ّ
ّ
تطوير عالقة الدولة بمجتمعها جتاه كل التحديات واملخاطر ..أقول :إن هذا اإلصالح
السيايس هو رضورة حكومية – رسمية ،كام هو حاجة ورضورة جمتمعية.
فهو (اإلصالح) رضورة للحكومات العربية لتجديد رشعيتها الوطنية ،وتوسيع
قاعدهتا االجتامعية ،ولكي تتمكّن من مواجهة التحديات املختلفة ..كام هو (أي اإلصالح)
رضورة وحاجة للمجتمعات العربية؛ ألنه هو الذي خيرج اجلميع من أتون التناقضات
األفقية والعمودية الكامنة يف قاع املجتمعات العربية ،وهو الذي يصوغ العالقة بني خمتلف
املكونات عىل أسس االحرتام املتبادل واملواطنة املتساوية يف احلقوق والواجبات.
ّ

ومن املعلوم أن االنغالق يف السلطة سمة من سامت الدولة التسلطية (عىل حد تعبري
خلدون النقيب يف كتابه :الدولة التسلطية يف املرشق العريب املعارص – دراسة بنائية مقارنة).

وهو يعبرّ عن حالة غري طبيعية يف مسرية الدولة احلديثة ،هي حالة التامهي بني السلطة
والدولة؛ هلذا فإن العامل العريب بحاجة إىل أنظمة سياسية حديثة تستجيب لرشوط العرص
ويتناسب والدينامية االجتامعية املتد ّفقة.

والتحوالت السياسية الكربى جتعلنا نعتقد أن اليشء األساس الذي
 –4إن التجارب
ّ
جيعل عمر الدول طويلاً وممتدًّ ا عرب التاريخ ،ليس هو ترسانتها العسكرية وموقعها اجلغرايف
واالسرتاتيجي ،وإنام هو قبول ورضا الناس هبا؛ إذ إن كل جتارب الدول عرب التاريخ الطويل
تثبت بشكل ال لبس فيه أن حكم الناس باإلكراه ،قد يطول ،اَّإل أنه ال يدوم ،وإن عمر
الدول واستمرارها مرهون بقدرة هذه الدول عىل حتقيق رضا وقبول الناس هبا .بمعنى أن
الدول حتى ولو كانت إمكاناهتا البرشية حمدودة وثرواهتا الطبيعية واالقتصادية متواضعة،
اَّإل أن رضا الناس هبا ،وقبول الشعب بأدائها وخياراهتا ،جيربان الكثري من نواقص الدولة
الذاتية أو املوضوعية ،ويمدّ اهنا بأسباب االستمرار والديمومة.
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فالذي يديم الدول ويو ّفر هلا إمكانية االستمرار هو مشاركة الناس يف شؤوهنا
املختلفة ،واحتضاهنم ملرشوعها ،وشعورهم بأهنا (أي الدولة) هي التعبري األمثل آلماهلم
وطموحاهتم املختلفة.

وحتوالت سياسية رسيعة يؤكّد هذه احلقيقة..
وما جرى يف تونس ومرص من أحداث ّ
فكل املؤسسات واألجهزة العسكرية مل تستطع أن تدافع عن مؤسسة السلطة التي يرفضها
وتصوراهتم لذاهتم اجلمعية واملستقبلية؛ هلذا
الناس ويعتربوهنا معادية هلم يف حياهتم اليومية
ّ
فإننا نعتقد بأن إرساع الدول يف إصالح أوضاعها وتطوير أنظمتها القانونية والدستورية،
وتوسيع قاعدهتا االجتامعية ،وجتديد رشعيتها السياسية ،كل هذه العنارص تساهم يف إعطاء
عمر جديد هلذه الدول.
فتحريك عجلة اإلصالح السيايس واالجتامعي واالقتصادي يف دولنا العربية،
أضحى اليوم من الرضورات واألولويات ،التي حتول دون دخول دولنا العربية يف أتون
املشكالت واألزمات التي تعوق مسريهتا ودورها يف احلياة الوطنية والقومية والدولية.

ومن املؤكّد أن اقرتاب الدول العربية من قيم ومعايري احلكم الرشيد ،هو الذي
سيعيد االعتبار إىل املنطقة العربية ،وهو السبيل املتاح واملمكن اليوم للخروج من العديد
من األزمات واملآزق عىل الصعيدين الداخيل واخلارجي.
وحده احلكم الرشيد بكل قيمه ومضامينه ومقتضياته ،هو الذي سيعيد العامل العريب
إىل حركة التاريخ ،ودون ذلك ستبقى املنطقة بكل ثرواهتا البرشية واالقتصادية بعيدً ا عن
القبض عىل أسباب التقدّ م واالستمرار احلضاري.

ﷺ أهيا العرب ..حافظوا عىل دولكم

والتطورات التي جتري يف املنطقة العربية عىل أكثر من
لو تأ ّملنا يف مآل األحداث
ّ
صعيد ،لوصلنا إىل قناعة عميقة مفادها :أن هذه األحداث تتّجه صوب إسقاط مفهوم
وواقع الدولة يف املنطقة العربية لصالح إمارات أو واليات ال تتعدَّ ى إدارة األوضاع
تتحول كل مدينة يف املنطقة العربية إىل والية قائمة بذاهتا ،هلا َع َلمها اخلاص
املحلية ،بحيث ّ
وجيشها وحكومتها.

املجزأ وتأسيس
مما يعني
الرتحم عىل مرحلة سايكس بيكو ،والدخول يف مرحلة جتزئة َّ
ُّ
حكومات وأنظمة سياسية عىل مقاس االنتامءات الدينية واملذهبية والقبلية املنترشة يف ربوع
العامل العريب.
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الر َّقة ودير الزور واملوصل ،والعمل متواصل لتعميم
وتباشري هذه املرحلة بدأت يف ِّ
هذه النامذج الكارثية عىل املنطقة العربية.

من هنا فإن املعطيات السياسية القائمة اليوم يف املنطقة العربية ،تتّجه صوب
تعممت يف العامل العريب فإن هذا يعني دخول العرب مجي ًعا يف
(الالدولة) ،وهي حالة إذا ّ
متاهة طويلة ،ستامرس فيها كل أشكال الفوىض والقتل عىل اهلوية وضياع احلقوق بكل
مستوياهتا.
وعليه فإننا ندرك أخطاء وخطايا الكثري من الدول يف املنطقة العربية ،ونعترب أن بعض
خيارات وسياسات هذه الدول هي التي أوصلت األمور إىل ما وصلت إليه.

خطرا وكارثية عىل الواقع
ولكن البديل الذي تتّجه إليه األحداث
ّ
والتطورات أكثر ً
العريب من وجود دول حتافظ يف املجمل عىل النظام العام وحتول دون االقتتال األهيل.

فالدول مهام كانت ارتكاباهتا وأخطاؤها وس ّيئاهتا ،اَّإل أهنا أفضل بكثري من مرحلة
تعم الفوىض وترسي كل أشكال النهب والتعدّ ي عىل احلقوق.
(الالدولة) حيث ُّ

من هنا فإننا نرى أن الراهن العريب يف أغلب دوله ومناطقه يتّجه صوب :إما مرحلة
بقاء الدولة القائمة بكل أخطائها وس ّيئاهتا أو مرحلة (الالدولة) حيث تتشكّل واليات
وإدارات حملية عىل مقاس االنتامءات املذهبية والقبلية والدينية.

ومن املؤكّد أن تعميم نموذج (الالدولة) يساوي تغييب دائم للعرب عىل كل
املستويات اإلقليمية والدولية ،وانتصار تارخيي للمرشوع الصهيوين يف املنطقة ،ودخول
العرب يف مرحلة من املطالبة بإصالح دوهلم وخياراهتا السياسية واالقتصادية إىل مرحلة
بقاء الدول ووظائفها األولية.

حتولت من دولة
وإزاء هذه
التطورات اخلطرية التي تشهدها العديد من الدول ،حيث ّ
ّ
واحدة إىل جمموعة دويالت متحاربة بعضها مع بعض من دون أي أفق للحل واملصاحلة،
من الرضوري التأكيد عىل النقاط التالية:
 -1إننا ندرك أمهية وجود مؤسسة الدولة كناظم أساس لكل األمم والشعوب،
ونعترب أن غياب مؤسسة الدولة يعني -عىل املستوى العميل -الوقوع يف براثن الفوىض
واالقتتال الداخيل.
تطورات املرحلة وتداعياهتا اخلطرية -يتط ّلب من
ولكن صمود هذه الدولة -أمام ّ
القائمني عىل أمر الدول يف كل املنطقة العربية إىل إصالح وتطوير بعض أمورها ،حتى ال
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ربر عىل كل حال) هو إسقاط
يكون الطريق الوحيد أمام بعض العرب (وهو طريق غري م ّ
الدولة وبناء أوضاع سياسية واجتامعية عىل مقاس املذهب والقبائل والعشائر.

ومن الرضوري -يف هذا السياق -أن تدرك مجيع النخب والفعاليات ،أنه مهام
كان سوء الدولة وخياراهتا اَّإل أهنا أفضل من مرحلة تش ّظي الدولة وإهناء وجودها كناظم
وحمافظ عىل املصالح العامة.

ولو تأ ّملنا يف أحوال الناس والشعوب الذين عاشوا مرحلة غياب الدولة وانخرطوا
يف مرحلة الفوىض وتعدّ د الرايات واملجاميع املسلحة التي تدير مدنًا وأحيا ًء التّضحت
بعمق حقيقة ما نصبو إليه .فلو كان اخليار دولة جائرة وهبا عيوب الدنيا اَّإل أهنا حتافظ عىل
مكون أو تعبري يدير
احلدود الدنيا للنظام العام ومصالح الناس ،وبني تغييب الدولة وكل ّ
نفضل اخليار األول؛ ألنه -يف احلدود الدنيا -حيول دون الفوىض
نفسه بنفسه ،فإننا ال شك ّ
وانتشارها.
من هنا فإننا ندعو كل القوى األهلية التي حتارب حكوماهتا وأنظمتها السياسية
إىل رضورة االلتفات إىل طبيعة املخطط الذي يستهدف املنطقة ،حيث تدمري اجليوش
العربية وختريب البنية التحتية للدول واملجتمعات وتغذية مستمرة لإلحن املذهبية والقبلية
واجلهوية ،مما يفيض -عىل املستوى العميل -إىل اهنيار الدولة يف املنطقة العربية.

فنحن مع إصالح األوضاع السياسية يف كل دول املنطقة العربية ،ولكننا لسنا مع
ثمة رضورة
تدمري الدول وختريب عنارص القوة واالستقرار فيها ويف جمتمعاتنا .لذلك ّ
للحفاظ عىل الدولة لوقف االنحدار ،وللحؤول دون التش ّظي الدائم يف املنطقة العربية.

ثمة حاجة تارخيية
 -2بعيدً ا عن أحن التاريخ وصعوبات الراهن ومأزقه والتباساتهّ ،
يف املنطقة العربية واإلسالمية لصياغة تفاهم جديد بني السنة والشيعة يف املنطقة العربية،
يستهدف هذا التفاهم إهناء حالة االحرتاب القائمة يف أكثر من بلد عريب ،وإرساء قواعد
وأسس ومبادئ لعالقة تفاهم جديدة جتنّب املنطقة بأرسها احتامالت احلروب املذهبية
املتن ّقلة والتي ال رابح منها سوى أعداء األمة املرت ّبصني براهنها ومستقبلها؛ ألن بقاء حالة
االنقسام احلاد واالحرتاب املستمر سيجعل املنطقة بأرسها مكشوفة أمن ًّيا وسياس ًّيا ،وهذا
االنكشاف لن خيدم اَّإل أعداء األمة.

حيمل الطرف اآلخر أخطاء وخطايا الراهن ،ولكن من
وندرك سل ًفا أن كل طرف ّ
الرضوري أن يدرك اجلميع :أن السنة والشيعة يف املنطقة العربية حمكومون بالتفاهم مهام
كانت الصعوبات واملشاكل؛ ألن اخليار اآلخر املتاح إذا غابت حقائق التفاهم هو انقسام
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املنطقة أفق ًّيا وعمود ًّيا ودخوهلا يف مرحلة انعدام الوزن من جراء حالة التوتّرات املذهبية
املفتوحة عىل كل االحتامالت.

فكام متكّن األوروبيون من جتنيب منطقتهم ويالت احلروب باتّفاق وتفاهم
(وستفاليا) نحن اليوم أحوج ما نكون إىل تفاهم سني  -شيعي جينّب املنطقة بأرسها ويالت
احلروب املذهبية.

 -3ويبقى اخليار األسلم للجميع ،هو خيار املصاحلة بني الدولة واملجتمع يف املنطقة
العربية ،بحيث تُنصت الدولة إىل حاجات ومتطلبات املجتمع وتعمل عىل تلبيتها وفق
إمكاناهتا وقدراهتا.

وهذا اخليار بمتوالياته السياسية واالجتامعية سيجنّب املنطقة الكثري من املخاطر ،كام
ّ
وسيفك وين ّفس حالة
ويوسع من قاعدته االجتامعية،
أنه سيجدّ د رشعية النظام السيايس،
ّ
االحتقان التي قد تكون سائدة يف بعض دوائر املجتمع.

ومادمنا نتحدّ ث عن مصاحلة ،فإننا نتحدّ ث عن رضورة التسوية السياسية بني
الطرفني ،بحيث يتم التنازل املتبادل ،من أجل إخراج املنطقة من احتامالت السقوط يف
مهاوي العنف األعمى.

تتعرض إىل
وخالصة القول :إن املنطقة العربية -لعوامل ذاتية وأخرى دوليةّ -
مرشوع خطري يستهدف تفجري املجتمعات العربية من الداخل ،وإسقاط دوهلا وتأسيس
أمارات ودويالت غري قابلة للحياة اَّإل بتعميم لغة القتل وحقائق العنف العبثي .وإن
مالمح هذا املرشوع بدأت بالربوز يف العراق وسوريا؛ لذلك ثمة حاجة عربية عميقة لليقظة
يرتحم عىل حلظة
والوقوف يف وجه هذا املخ ّطط واملرشوع الذي لو حت ّقق سيجعل اجلميع ّ
سايكس بيكو .لذلك فإن دعوتنا الرصحية للعرب مجي ًعا :أن حافظوا عىل دولكم الوطنية،
وامنعوا إسقاطها واهنيارها ..فمهام كانت سيئات هذه الدول اَّإل أهنا أفضل من حلظات
يتم تعميم الفوىض والقتل.
الالدولة حيث ّ
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-1فكرة السؤال وحكمته

ارتبطت الفلسفة منذ عهدها القديم بالسؤال ،وحدث هذا الربط بعدما
عرف أرسطو الفلسفة واض ًعا السؤال يف قلب تعريف الفلسفة ،قائلاً عنها:
إهنا أسئلة األصل فيها دهشة اإلنسان من الظواهر التي حتيط به .واستنا ًدا هلذا
القول اعترب املفكر املغريب الدكتور طه عبدالرمحن أن الفلسفة مل تشتهر بيشء
اشتهارها بمامرسة السؤال ،ومل ُي ْطبِق املشتغلون هبا عىل يشء إطباقهم عىل هذا
الوصف(((.

وإذا كانت الفلسفة باملعنى األرسطي القديم قد بدأت بالدهشة ،فهذا
يعني أهنا اختذت من السؤال منصة هلا ،باعتبار أن الدهشة ال متثل هلا هبذا
الوصف إال بالسؤال ،فالدهشة ال تكون دهشة إال بالسؤال ،فإذا غاب السؤال
ذهبت الدهشة ،وإذا حرضت الدهشة حرض السؤال ،وعىل هذا األساس

((( طه عبدالرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،بريوت :املركز الثقايف العريب،
2002م ،ص.13
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يمكن القول :إن مع كل دهشة يوجد سؤال ،ولكن ليس مع كل سؤال توجد دهشة.

اً
ختوله ألن
لذا فإن السؤال الذي يتالزم مع الدهشة يكون
سؤال له طبيعة خمتلفة ّ
يندرج يف عامل الفلسفة ويتّصل بفضائها الفلسفي الرحب ،ومن ثم حيمل صفتها ووصفها،
ويعرف بصفة السؤال الفلسفي أو السؤال الذي له صلة وصل بالفلسفة ،ويراد به السؤال
املتالزم مع الدهشة ،وهبذه الدهشة يلج السؤال إىل بيت الفلسفة ،ومن دوهنا متتنع الفلسفة
ومسارا.
عن تقبل هذا السؤال وتعلن مفارقتها معه در ًبا
ً
ومن طبيعة السؤال أن ُيو ِّلد حركة يف الذهن ،فهو يأيت ليستثري الذهن ،ويكرس فيه
حالة السكون ،ويدفعه نحو التن ُّبه واليقظة ،وإذا جاءت الدهشة هنا فإهنا تزيد من قوة
احلركة املتو ِّلدة من السؤال بشكل يتفارق مع حركة السؤال الفاقد للدهشة.
وهذا ما يعرفه احلكامء وبه يتميزون ،فإهنم ينظرون إىل السؤال من جهة الدهشة،
فحصا وتأ ُّملاً  ،والسؤال الذي ال جيدون فيه
وبدافع الدهشة يتصلون بالسؤال ويتعاملون
ً
دهشة يطرحونه جان ًبا ،ويعتربونه يقع خارج نطاق اهتاممهم ،وأقل درجة من مقامهم.

ولكي يتصف السؤال بالدهشة بحاجة إىل إبداع وابتكار ،ومن هنا تكمن صعوبة
السؤال من جهة ،وحيوية السؤال من جهة أخرى ،وجه الصعوبة ألن ليس من السهولة
إبداع السؤال وابتكاره ،فالوصول إىل ذلك بحاجة لتأمالت مستفيضة ينشط فيها الفكر،
وقد يستغرق وقتًا وجهدً ا ،لذا ال يقوى عىل إبداعه وابتكاره اَّإل أولئك الذين يتصفون
بيقظة الفكر وسعة اخليال وقوة التأ ّمل ،وهم يف الغالب ق ّلة من الناس يعرفون بني املِلل كافة
بأهل الفكر واملعرفة واحلكمة.

ووجه احليوية ألن اإلبداع واالبتكار جيعل السؤال حماف ًظا عىل نشاطه وديناميته،
ٍ
مؤهلاً ألن يتخطى حدود املكان وحدود الزمان ،متنقلاً بني األمم
ويكون عندئذ َّ
متوه ًجا بدهشته ،متفار ًقا هبذه
عابرا بني األيام والسنني ،ممتدً ا يف أجله،
ِّ
واملجتمعاتً ،
عمرا يطول به أجله،
الدهشة عن كل سؤال آخر فاقد هلذه السمة ،فالدهشة تضيف للسؤال ً
دهشة يتلمسها الناظر إىل السؤال يف كل آن ،ومن هذه اجلهة ينقسم السؤال ما بني سؤال
قصري األجل وسؤال طويل األجل ،وما بني سؤال يقف عند حدود املكان والزمان وسؤال
يتخطى حدود املكان والزمان ،وهنا تكمن عظمة الدهشة.
أردت من هذه املقدمة لفت االنتباه لفكرة السؤال وحكمته ،باعتبار أين اختذت من
اً
سؤال أظنه جديدً ا ،ولعله يتّسم بحيوية فكرية ،وأفق
السؤال مدخلاً وموضو ًعا ،وقدّ مت
هنضوي ،وال خيلو من طرافة ودهشة ،ويستحق تأ ّملاً
ونظرا ،فقد جاء حصيلة تأ ّمالت
ً
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مستفيضة ،وثمرة اشتغاالت فكرية وبحثية وثيقة الصلة باملجال النهضوي واحلضاري،
متحدّ ًدا هبذا السؤال :ماذا كسب املسلمون من تقدُّ م العامل؟

ال شك أن هذا السؤال ما َّدة وصورة له إشاراته الدا َّلة لسان ًّيا ،وله عالماته الدا َّلة
ثقاف ًّيا ،وله آفاقه الدا َّلة حضارية ،وله حقله الداليل الذي ّ
فحصا
يتكشف ملن يتو ّقف عنده
ً
وحتليلاً .

وأكيدً ا أن هذا السؤال ليس من نمط التساؤالت العادية أو العابرة ،وال من نمط
التساؤالت الرسيعة أو العاجلة ،أو التساؤالت الضحلة أو الباهتة ،أو التساؤالت الرتيبة
واملكررة ،وإنام هو من نمط التساؤالت اجلا َّدة والف َّعالة.
ّ
ِجدِّ َّية هذا السؤال وفعاليته تكمن من جهة يف استحضار فكرة التقدّ م وربط املسلمني

هبذه الفكرة اجلا َّدة والف َّعالة ،وتكمن من جهة أخرى يف ربط املسلمني بالعامل عىل أساس
فكرة التقدّ م.
اجلهة األوىل ناظرة إىل الفكرة يف ُبعدها النظري ،واجلهة الثانية ناظرة إىل الفكرة يف
ُبعدها التطبيقي .كام أن اجلهة األوىل ناظرة إىل الفكرة من زاوية الذات والعالقة مع الذات،
واجلهة الثانية ناظرة إىل الفكرة من زاوية اآلخر والعالقة مع اآلخر.

وفكرة التقدُّ م من هاتني اجلهتني تعاين يف ساحة العرب واملسلمني من ضعف
وتراجع شديدين ،فال هي من جهة الذات مت ّثل فكرة قوية ومش ّعة ،وال هي من جهة اآلخر
مت ّثل فكرة قوية ومش ّعة.

من جهة الذات ال مت ّثل فكرة التقدّ م فكرة قوية ومش ّعة عىل مستوى التأسيس النظري
والبحث الفكري ،فالدراسات واألبحاث حوهلا ال زالت يف املجال العريب املعارص تعد
ضئيلة من ناحية الكم ،ومتفاوتة من ناحية الكيف ،ومتباعدة من ناحية الوقت ،ومتباينة من
ناحية املرجعية الفكرية ،فهي من هذه الناحية منقسمة ما بني مرجعيتني إسالمية وغربية،
لذا فإن هذه الفكرة بحاجة إىل مزيد من العناية هبا واالهتامم عىل مستوى التأسيس النظري
والبحث الفكري ،من أجل أن تكون فكرة قوية ومش ّعة يف ساحة أمتنا ،تط ُّل ًعا ألمل واعد.
ومن جهة اآلخر ،ال مت ّثل فكرة التقدّ م فكرة قوية عىل مستوى العالقة مع العامل التي
يغيب فيها منظور كسب التقدّ م ،فنحن ال ننظر إىل العامل من زاوية كسب ما فيه من تقدّ م ،بل
ونجهل هذا املنظور وال ندرك احلاجة إليه ،لذا فإننا من أقل األمم استفادة من تقدّ م العامل،
مع أننا من أكثر األمم حاجة لكسب التقدّ م من العامل!
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اً
اً
منعزل ال نسق له وال سياق ،وإنام
سؤال منقط ًعا أو
من جانب آخر ،أن سؤالنا ليس
مكونًا معها
هو سؤال متّصل جاء لكي
ينضم إىل تساؤالت أخرى من نمطه ويف حقلهّ ،
َّ
ناضجا ومتامسكًا ،أتاح جمال املقارنة واملقاربة الفكرية والنقدية ،ونعني هبا تلك
نس ًقا فكر ًّيا
ً
التساؤالت التي عرفت ونالت شهرة يف املجالني العريب واإلسالمي ،وحتددت بصورة
رئيسة يف سؤالني مها:
األول :ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم غريهم؟ السؤال الذي طرحه األديب اللبناين
شكيب أرسالن سنة 1930م.

الثاين :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟ السؤال الذي طرحه العامل اهلندي الشيخ
أبو احلسن عيل احلسني الندوي سنة 1950م.

ُعرف سؤال أرسالن وكسب اهتام ًما واس ًعا ،وبقي منفر ًدا ال يقارن وال يقارب
بسؤال آخر من نمطه ويف حقله ،وبعد عقدين جاء سؤال الندوي وكسب كذلك اهتام ًما
واس ًعا بصفة منفردة ،وظل هذان السؤاالن لفرتة من الوقت منفصلني عن بعضهام ال جماورة
بينهام وال مزاوجة ،ال مقارنة بينهام وال مقاربة ،بعيدين عن دائرة التن ُّبه وااللتفات.

ولعل أول مقاربة حدثت بينهام تلك التي أشار إليها الدكتور رضوان السيد يف كتابه:
صح أن
(سياسيات اإلسالم املعارص ..مراجعات ومتابعات) الصادر سنة 1997م ،وإذا ّ
هذه كانت أول مقاربة فهذا يعني أهنا ّ
تأخرت ما يزيد عىل ثالثة عقود ونصف العقد من
كثريا ،وال حت ّفز عىل متابعتها،
الزمان ،مع ذلك فإهنا جاءت مقتضبة وعابرة ،ال تلفت االنتباه ً
وال يقف خلفها إدراك بأهنا مت ّثل أول مقاربة جتمع بني السؤالني املذكورين.

وجاء السؤال الثالث لينضم إىل هذين السؤالني ّ
متأخ ًرا عن سؤال الندوي ما يزيد
عابرا هلام إىل القرن احلادي والعرشين ،فا ًحتا
عىل نصف قرن ،مجُ دِّ ًدا هلام ،جام ًعا بينهامً ،
عنهام ً
مكونًا معهام نس ًقا فكر ًّيا اتخّ ذ من السؤال عالمة ،ومن املسلمني
نقاشا نقد ًّيا جديدً اّ ،
حتولت بنيته من بنية ثنائية السؤال إىل
موضو ًعا ،ومن التقدّ م والنهوض در ًبا وتط ُّل ًعا ،نس ًقا ّ
بنية ثالثية السؤال ،فأضافت إىل هذا النسق وزادت يف وزنه االعتباري ،ورصيده الفكري،
وحقله الداليل ،وأفقه احلضاري ،وبعده الزمني.

وإذا كان سؤال الندوي جاء وقلب صورة سؤال أرسالن ،فإن سؤالنا جاء وقلب
صورة سؤال الندوي من جهة ،وأعاد االعتبار لسؤال أرسالن من جهة أخرى .قلب صورة
حمو اًل صورة السؤال من االنحطاط إىل التقدّ م ،ومن النظر النحطاط العامل
سؤال الندوي ّ
إىل النظر لتقدّ م العامل ،ومن العودة إىل جمد املسلمني املايض إىل البحث عن جمد املسلمني

سؤال التقدم ..ماذا كسب املسلمون من تقدم العامل؟

69

القادم ،ومن ثم تغيري طريقة النظر إىل الذات وطريقة النظر إىل العامل ،فال نحن اليوم أحسن
الناس وض ًعا ووجو ًدا ،وال اآلخر اليوم يف العامل أسوأ الناس وض ًعا ووجو ًدا.

وأعاد هذا السؤال االعتبار لسؤال أرسالن ،ألنه جاء وتفارق من جهة مع سؤال
الندوي ،وتعانق من جهة أخرى مع سؤال أرسالن مشرتكًا معه يف الروح العامة ،مذك ًّرا به،
وجمدّ ًدا التواصل معه بتغليب فكرة التقدّ م يف النظر إىل الذات حاج ًة ورضورةً ،ويف النظر
إىل العامل كسب ًا وحتصيلاً .
وأظن أننا كنا بحاجة إىل هذا السؤال اجلديد لناحية تتع ّلق بعامل الزمن ،لكون أن
سؤال أرسالن ينتمي إىل القرن العرشين ،وحتديدً ا إىل العقد الرابع ،بينام ينتمي هذا السؤال
إىل القرن احلادي والعرشين وحتديدً ا إىل العقد الثاين.

وبلحاظ وضعيتنا التارخيية الراهنة ،ونتيجة لطبيعة املفارقات احلضارية البعيدة
والعميقة التي باتت تفصلنا عن تقدّ م العامل ،يتقدّ م سؤالنا عىل سؤايل أرسالن والندوي
باعتباره أكثر تغلي ًبا لفكرة التقدّ م ،وأشد تأكيدً ا عليها ،علماً أن من أوجب الواجبات علينا
كثريا مع العامل،
يف هذا الزمان هو حتصيل التقدّ م ،وتضييق الفجوة احلضارية التي اتسعت ً
فالعامل يتقدّ م من حولنا ونحن يف مكان آخر ،نرتاجع إىل الوراء وال نكاد نستطيع إيقاف هذا
االنحدار احلضاري الذي أصابنا ،وفعل فعله الشديد يف خمتلف جوانب حياتنا.

-2تقدم العامل ..والفرص الضائعة

سوف يسجل علينا التاريخ احلديث واملعارص أن العرب واملسلمني كانوا من بني
فوتت عليها فرص االستفادة من تقدّ م العامل ،وهي الفرص العظيمة واملدهشة
األمم التي ّ
حتوالت عميقة يف بنية االجتامع اإلنساين ،وقلبت
التي غيرّ ت وجهة العامل ،وأحدثت ّ
منظورات الرؤية إىل العامل ،وأطلقت معها موجات متتالية من التغيرّ ات الواسعة واملؤ ّثرة
بشدة.
فمع مطلع القرن العرشين حدثت يف أوروبا ما ُعرف بالثورة الصناعية الكربى التي
قلبت صورة أوروبا ،وجعلت منها مركز الصناعة يف العامل ،وتغيرّ ت معها اقتصادياهتا،
وحتسنت نوعية احلياة .وقد م ّثلت هذه
وتراكمت ثرواهتا ،وتبدّ لت فيها أنامط العيش،
ّ
كبريا َّ
مدو ًيا عىل مستوى العرص كله ،حد ًثا تنبهت إليه باهتامم كبري األمم
ظل ّ
الثورة حد ًثا ً
واملجتمعات احلية يف العامل ،لكنها التجربة التي مرت علينا ومضت من دون أن نتوقف
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عندها بعمق ،ونستفيد منها بعمق.

ومرت علينا التجربة اليابانية عىل عظمتها املدهشة ،التجربة التي ظ ّلت تثري وما
ّ
زالت تثري دهشة العامل يف هنضتها وتقدّ مها ،أخذت من الغرب ما تستطيع ،لكنها فلتت
نموذجا ينتمي إىل الرشق وثقافته وتراثه ،بشكل
منه ومل تقع يف استالبه وتبعيته ،وقدّ مت
ً
أثار حنق الغربيني الذين كانوا يظنون أن اليابان قد وقعت يف شباكهم ،وأصبحت تابعة هلم
ومق ّلدة ،وباتت مت ّثل النموذج الغريب يف رشق آسيا ،وأوضح َم ْن عبرَّ عن مثل هذا االنطباع
الكاتب األمريكي باتريك سميث يف دراسته املوسعة عن اليابان قائلاً « :كانت اليابان دائماً
بالنسبة لنا هي التي تق ّلدنا وتسري عىل خطانا»(((.

انقلبت هذه الصورة وأصبحت اليابان هي التي تسري عىل خطاها هي وليس عىل
خطا غريها ،متمسكة بتقاليدها ،مقدمة نم ًطا جديدً ا من احلداثة يتناغم مع تراثها الرشقي
العريق ،نم ًطا بات يعرف يف األدبيات املعارصة ويوصف باحلداثة املغايرة ،ويقصد به حتديدً ا
احلداثة املغايرة للحداثة الغربية.

مرت علينا هذه التجربة اليابانية وعبرّ نا عن إعجابنا الكبري هبا تعليماً وجمتم ًعا
وإنتاجا وبيئة ،...وأرشنا إىل ذلك يف مدونات كثرية كتابات
وتقنية وإدارة ونظا ًما وصناعة
ً
وتأليفات ودراسات ،لكننا مل نتع ّلم ومل نستفد منها فعلاً وحقيق ًة!

ومتر علينا اليوم هنضة الصني الصاعدة هبدوء وثبات ومن دون ضجيج ،والتي
يتحول
يراقبها الغربيون ويف مقدمتهم األمريكيون بنوع من احلذر الشديد ،خو ًفا من أن
ّ
مركز العامل من الغرب إىل الرشق ،فقد أصبحت الصني أبرز منافس للغرب يف زعامة العامل
اً
كبريا يف توازنات العامل حضار ًّيا.
اقتصاد ًّيا وتكنولوج ًّيا ،وأحدثت بصعودها
اختالل ً

ويف الوقت الذي ينكمش فيه الغرب عن العامل وتتقلص هيمنته ،تتقدم الصني
بمبادرة فريدة من نوعها عىل مستوى العامل وعىل مستوى تاريخ احلضارات ،متثلت بمبادرة
(احلزام والطريق) ،يف حماولة جريئة منها ومفعمة بالثقة إلعادة ربط العامل هبا من جديد،
وقد أثارت هذه املبادرة حفيظة الغربيني وامتعاضهم ،مظهرين شكوكًا جتاهها وقل ًقا وعدم
تصور لدهيم يف كتاباهتم بطريقة ملتبسة ،بني كتابات اعتربهتا أهنا مت ّثل نسخة
ارتياح ،وظ ّلت ّ
صورهتا عىل أهنا خطة صينية للهيمنة عىل آسيا
صينية جديدة من العوملة ،وبني كتابات ّ
صورهتا بالفخ التجاري كام جاء يف عنوان كتاب جوناثان هولسالج
والعامل ،وبني كتابات ّ
((( باتريك سميث ،اليابان رؤية جديدة ،ترمجة :سعد زهران ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب2001 ،م ،ص.433
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رئيس قسم األبحاث بمعهد بروكسل للدراسات الصينية املعارصة( ،فخ طريق احلرير:
كيف تتحدى أوروبا طموحات الصني التجارية؟) ،الصادر سنة 2019م ،الذي رأى فيه
أن طريق احلرير هيدف لتحويل بكني من مصنع العامل إىل عقله املفكّر.

ومثل هذه التصويرات امللتبسة أو احلذرة سوف تستمر بال توقف ،كاشفة عن
خشية الغربيني عىل مستقبلهم ومستقبل مدنيتهم يف العامل ،وهذا ما يفسرّ تلك الكتابات
والدراسات املتزايدة واملستمرة بمختلف اللغات الغربية ،متجلية بعناوينها املثرية والقلقة،
ّ
حمذرة من قوة الصني الصاعدة ،ومن هنضتها املتو ِّثبة ،وتنميتها الذاتية واملستق ّلة ،ومن
حضورها يف العامل ومتدّ دها.

وتأكّد حذر الغربيني وخشيتهم حني وجدوا أن النموذج الصيني بدأ يكتسب جاذبية
وامتدا ًدا يف العديد من جمتمعات العامل ،عىل طريقة ما حدث لنموذجهم من قبل ،الذي كان
َّ
وساحرا يف نظر كثري من املجتمعات عرب العامل ،وتغيرّ ت صورته اليوم وانقلبت.
جذا ًبا
ً

واملدهش يف النموذج الصيني أن يكون له صدى قوي يف دولة صاعدة مثل اهلند،
فحني حتدّ ث عن هذه التجربة آرفيند سوبرامانيان املحارض يف جامعة هارفارد األمريكية
واملستشار االقتصادي السابق حلكومة ناريندرا مودي اهلندية ،لفت االنتباه بشدة إىل
اّ
أبطال
النموذج الصيني ،قائلاً  :إن «النموذج الصيني له صدى قوي للغاية يف اهلند ،لقد بنوا
صينيني حمليني ،فلامذا ال يمكننا أن نفعل اليشء نفسه هنا»(((.

والسؤال نفسه نطرحه جمدّ ًدا عىل أنفسنا :ماذا أخذنا من هذا التجربة الصينية ،وماذا
حتولت إىل مصدر
تع ّلمنا منها؟ وهي التجربة التي نعارصها ونعاينها بوضوح أمامنا ،فهل ّ
إشعاع لنا ،أو منبع إهلام! كام هي بالنسبة ملجتمعات عديدة عرب العامل؟

متر علينا جتربة النهوض اآلسيوي التي لفتت من جديد انتباه العامل
ويف الفلك نفسه ّ
إىل آسيا ورشق آسيا بوجه خاص ،ونالت هذه التجربة إعجا ًبا من تلك املجتمعات التي
كانت تبحث عن نموذج يف التقدّ م والنهوض خارج املجال األورويب والغريب عمو ًما.

وجاءت هذه التجربة اآلسيوية متضافرة مع التجربتني اليابانية والصينية ،لكي
تربهن فعل ًّيا أن طريق التقدّ م ال يمر عرب أوروبا فقط ،وال يتحدّ د هبا ،وينحرص عليها ،فلم
تعد أوروبا مت ّثل الطريق املستقيم الضامن للتقدّ م ،فقد أصبحت هناك طرق مستقيمة متعدّ دة
للتقدّ م خت ّطت أوروبا ومالت عنها.

((( جريج أي يب ،هل احلرب التجارية املقبلة ألمريكا مع اهلند؟ الدمام :صحيفة اليوم ،األحد  13رجب
1441هـ  8مارس 2020م ،العدد  ،17068ص.11
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كان من املهم الوصول ملثل هذه النتيجة العظيمة واملدهشة والتث ّبت منها ،من خالل
جتارب فعلية حت ّققت فيها رشائط التقدّ م والنهوض ،كالذي أنجزته جمموعة الدول اآلسيوية
ونعني هبا :سنغافورا وكوريا اجلنوبية وماليزيا وتايوان ،التي وجدت يف النموذج الياباين
مصدر إشعاع هلا ومنبع إهلام باألمس ،وجتده اليوم يف النموذج الصيني.
ومنظورا إليه ،يمكن اإلشارة إىل منظورين،
ناظرا
ً
وعن هذا النموذج اآلسيوي ً
منظور غريب من اخلارج ،ومنظور آسيوي من الداخل.

املنظور الغريب أشار إليه الكاتب األمريكي صمويل هنتنغتون (2008-1927م) يف
كتابه املثري للجدل (صدام احلضارات) ،متحدّ ًثا عنه بعنوان( :التصميم اآلسيوي) ،يف داللة
التطورات
«التطور االقتصادي لرشق آسيا أصبح واحدً ا من أكثر
عىل قوة عزيمته ،قائلاً  :إن
ّ
ّ
أمهية يف العامل يف النصف الثاين من القرن العرشين ،هذه العملية بدأت يف اليابان يف منتصف
اخلمسينيات ،ولفرتة من الوقت كان ينظر إىل اليابان عىل أهنا ستكون االستثناء العظيم ،دولة
التطور
غري غربية استطاعت بنجاح أن حت ّقق التحديث والنمو االقتصادي ،غري أن عملية
ّ
االقتصادي انترشت إىل أربعة نمور :هونج كونج ،تايوان ،كوريا اجلنوبية ،سنغافورا ،ثم فيام بعد
إىل الصني وماليزيا وتايالند وإندونيسيا ،وتأخذ طريقها إىل البناء يف الفلبني واهلند وفيتنام»(((.
التطور االقتصادي اآلسيوي الرشقي آخذ يف تغيري ميزان القوة
ورأى هنتنغتون أن
ّ
بني آسيا والغرب ،مؤكدً ا أن النجاح يف حتقيق النمو االقتصادي يو ّلد الثقة يف النفس
متلمسا هذه احلالة عند اآلسيويني الذين مل يرتددوا يف تأكيد مت ّيز
بالتفوق،
واإلحساس
ّ
ً
تفوق قيمهم ،واإلشادة بنمط حياهتم مقارنة بالغرب واملجتمعات
ثقافتهم ،واإلطراء عىل ّ
األخرى ،لذا يرى هنتنغتون أن «املجتمعات اآلسيوية أصبحت أقل استجابة ملطالب
ومصالح الواليات املتحدة ،وأكثر قدرة بشكل متزايد عىل مقاومة الضغوط من الواليات
املتحدة وغريها من الدول الغربية»(((.

كام وجد هنتنغتون أن ثقة اآلسيويني بنموذجهم وصلت حدًّ ا عال ًيا دفعتهم لدعوة
املجتمعات األخرى إىل تبنّي نموذجهم بديلاً عن النموذج الغريب ،بل ودعوة الغرب نفسه
التطور
لتبنّي هذا النموذج ،متحدّ ًثا عن هذا األمر قائلاً « :يناقش اآلسيويون الرشقيون بأن
ّ
اآلسيوي والقيم اآلسيوية هي نامذج ينبغي عىل املجتمعات غري اآلسيوية األخرى أن
تقتدي هبا يف جهودها الرامية إىل اللحاق بالغرب ،وينبغي أن يتبنّاه الغرب حتى جيدّ د نفسه،

((( صمويل هنتنغتون ،صدام احلضارات وإعادة بناء النظام العاملي ،ترمجة :مالك عبيد أبو شهيوة وحممود
حممد خلف ،طرابلس :الدار اجلامهريية للنرش1999 ،م ،ص.204
((( صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.206
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ً
منتعشا جدًّ ا خالل األربعة عقود املاضية
التطور اإلنجلوسكسوين الذي كان
إن نموذج
ّ
كوسيلة للتحديث القتصاديات الدول النامية وبناء نظام سيايس حيوي مل يعد جمد ًيا ،عىل
نحو ما يدّ عي اآلسيويون الرشقيون .النموذج الرشق آسيوي ّ
حيتل مكانه ،يف الوقت الذي
حتاول فيه دول من املكسيك إىل تشييل ،ومن تركيا إىل إيران واجلمهوريات السوفييتية السباقة
اآلن إىل أن تتع ّلم من نجاحه ،كام حاولت األجيال السابقة التعلم من النجاح الغريب»(((.

أما املنظور اآلسيوي فقد أشار إليه بوضوح كبري الباحثني اهلندي باراج خانا يف
كتابه املتجيل بعنوانه( :املستقبل آسيوي) الصادر سنة 2019م ،حيث بشرّ فيه بصعود آسيا
كبريا يف مراكز القوة سيكون لصالح آسيا،
ربا أن العامل يشهد ّ
ّ
وتفوقها عامل ًّيا ،معت ً
حتو اًل نوع ًّيا ً
ناظرا إىل أن القرن التاسع عرش كان أوروب ًّيا ،والقرن العرشين كان أمريك ًّيا ،والقرن احلادي
ً
والعرشين سيكون آسيو ًّيا ،معلنًا عن هناية عرص اهليمنة الغربية عىل العامل ،مؤكدً ا تنامي
التأثري اآلسيوي اقتصاد ًّيا وتكنولوج ًّيا وبرش ًّيا ،داع ًّيا الغربيني للتخيل عماّ أسامه النقاط
العمياء التي أصابتهم بسوء تقدير الرؤى اآلسيوية ،وجعلتهم غري قادرين عىل تكوين
وتفوقها ،متمسكني بتحليالت قديمة وبالية
حتليالت جديدة وناضجة عن آسيا وهنضتها ّ
ترى أن آسيا قارة عاجزة أو جامدة وغري قادرة عىل اختاذ القرارات االسرتاتيجية ،وأهنا
بحاجة إىل قيادة الواليات املتحدة األمريكية.
ً
وترسيخا له ربط باراج خانا مستقبل آسيا بامضيها وتاريخ
وتأكيدً ا هلذا املنظور
ربا أن مستقبل آسيا يم ّثل امتدا ًدا ملاضيها ،الذي ازدهرت فيه
حضاراهتا العريقة ،معت ً
حضارات عريقة هنضت وتقدّ مت بعيدً ا عن املجال األورويب ثقاف ًة وتارخيًا.

أمام هذه التجارب اآلسيوية الناهضة ،نتساءل جمدّ ًدا :ماذا أخذنا منها وماذا تع ّلمنا؟
فقد جاءت هذه التجارب وأعطت أملاً
كبريا ،وبرهنت عىل أن التقدّ م بعيدً ا عن الغرب
ً
ونموذجه هو خيار ممكن ومتاح لكل األمم ،إذا سعت هذه األمم سعيها يف هذا الدرب
وبذلت جهدها ،فهل َس َع ْينَا َس ْع َينَا وبذلنا جهدنا ،وتع ّلمنا من هذه التجارب واستفدنا؟ كام
تع ّلمت منها واستفادت أمم وشعوب هنا وهناك!
التطورات واإلنجازات املدهشة والعظيمة يف
مرت علينا كل تلك
ّ
عىل صعيد آخرّ ،
وقوهتا وصفت
ميادين التكنولوجيا والعلوم والطب وغريها ،ومن شدّ ة هذه
التطورات ّ
ّ
بالثورات ،وجرى احلديث عن ثورة يف التكنولوجيا ،وثورة يف العلوم ،وثورة يف الطب،
وهكذا يف ميادين أخرى ،وهي الثورات التي قلبت صورة هذه امليادين وغيرّ ت وجهتها،
((( صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.213
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وحتدّ ثت عنها وما زالت كثري من األبحاث والدراسات بمختلف لغات العامل ،وبنوع من
التباهي والفخر واإلعجاب.

يضاف إليها ما عرف بثورة املنهجيات يف ميادين العلوم االجتامعية واإلنسانية التي
قفزت باملعرفة وارتقت بالفكر درجات متقدّ مة ،فهل استفدنا من هذه اإلنجازات املدهشة،
وبرصا ومل حتدث تغيرّ ً ا
مرت علينا سم ًعا
ومن هذه الثورات العظيمة ،وتع ّلمنا منها؟ أم أهنا ّ
ً
فعل ًّيا وحقيق ًّيا يف تنمية جمتمعاتنا ،وتطوير علومنا ،وحتديث جامعاتنا ،وجتديد حياتنا العلمية
والتقنية والطبية!

سمي بانفجار املعرفة ،وتلك
ومتر علينا اليوم مع العوملة ،ثورة املعلومات وما ّ
ّ
التطورات املذهلة يف ميادين االتصال واإلعالم واملعلوماتية التي غيرّ ت وجه العامل وقلبت
ّ
صورته بطريقة مل حتدث من قبل يف تاريخ البرشية ،ويف سرية االجتامع اإلنساين برمته ،فإذا
املتوزع بني قارات عدة
هبذا العامل الواسع والكبري ،املرتامي األطراف الذي ال حييط به البرصّ ،
تفصل بينها األهنار والبحار واملحيطات والصحاري واجلبال وباقي التضاريس اجلغرافية
ويتحول إىل ما يشبه القرية الصغرية ،الوصف الذي
األخرى ،إذا هبذا العامل يتصاغر تدرجي ًّيا
ّ
كان من الصعب خت ُّيله أو تق ُّبله قبل هذا العرص ،عرص العوملة الس َّيالة التي فصلت تاريخ
العامل بني زمنني ،ما قبل العوملة وما بعد العوملة.

إىل جانب ذلك تغيرّ ت يف هذا العرص أحوال املعرفة وانقلبت كل ًّيا ،وصلت حدًّ ا
وصفت باالنفجار ،برز معه ألول مرة يف تاريخ العلم مصطلح انفجار املعرفة ،الذي يعني
أي بقعة بعيدة من العامل
حتولت إىل ظاهرة س ّيالة ،من السهولة الوصول إليها يف ِّ
أن املعرفة ّ
وبأرسع الطرق ،ومل تعد املشكلة كام كانت يف السابق تكمن يف نقص املعرفة ،بل عىل النقيض
من ذلك أصبحت املشكلة تكمن يف كيفية السيطرة عىل انفجار املعرفة.

التحول اجلذري للمعرفة ،برز ألول مرة يف تاريخ علوم اإلنسان واملجتمع
ويف ظل هذا
ّ
مصطلح جمتمع املعرفة ،الذي اختذ من املعرفة وص ًفا للمجتمع ،يرتكز عليها ،ويتفاضل هبا،
حدث ذلك نتيجة أن املعرفة بدأت تتغلغل يف مجيع مفاصل حياة املجتمع ،وامتدت إىل
تتقوم باملعرفة ،واإلعالم
يتقوم باملعرفة ،واإلدارة ّ
مرافقه العامة كافة ،أصبح معها االقتصاد ّ
تتقوم باملعرفة ،وهكذا مجيع
تتقوم باملعرفة ،واملدن بأكملها باتت ّ
يتقوم باملعرفة ،والصحة ّ
ّ
مؤسسات الدولة األخرى السياسية والعدلية والبيئية والسكانية وغريها .وعىل ضوء ذلك
أصبحت قوة املجتمعات تقاس بقوة املعرفة ،وتقدّ مت قوة املعرفة عىل باقي مصادر القوة
األخرى املعروفة يف تاريخ احلضارات واملجتمعات مثل قوة األرض واملال والسلطة.
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وهنا كذلك نجدّ د التساؤل مرة أخرى :ماذا كسبنا من املعرفة يف ظل ثورهتا
وانفجارها العظيم ،فقد انفردت الفيزياء بتسمية االنفجار العظيم لتفسري نشأة بداية الكون
وعدّ ت من نظرياهتا الكربى ،وجاز لنا اليوم استعامل هذه التسمية يف موضوع املعرفة بعد
انفجارا عظيماً  ،فهل ض ّيقنا فجوة املعرفة التي تفصلنا عن املجتمعات املتقدّ مة؟
أن شهدت
ً
وهل أصبحنا يف عداد املجتمعات التي تسهم يف إنتاج املعرفة؟ أو أننا بدأنا السري يف هذا
الدرب؟ وأين هي براجمنا واسرتاتيجياتنا ،وأين هي عقولنا وأدمغتنا يف هذا الشأن العظيم؟
ننوه بالتأليفات اجلا ّدة واملم ّيزة التي أنجزها خبري احلاسوب
ويف هذا الصدد ّ
واملعلوماتية العامل املرصي الدكتور نبيل عيل (2016-1938م) ،وهي أربعة تأليفات
جاءت هبذا التعاقب الزمني :األول كتاب( :العرب وعرص املعلومات) صدر سنة 1994م،
الثاين كتاب( :الثقافة العربية وعرص املعلومات ..رؤية ملستقبل اخلطاب الثقايف العريب)
صدر سنة 2001م ،الثالث كتاب( :الفجوة الرقمية ..رؤية عربية ملجتمع املعرفة) صدر
سنة 2005م ،الرابع كتاب( :العقل العريب وجمتمع املعرفة ..مظاهر األزمة واقرتاحات
باحللول) صدر يف جزأين سنة 2009م ،مجيع هذه التأليفات صدرت ضمن سلسلة عامل
املعرفة التي يصدرها شهر ًّيا يف الكويت املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،وم ّثلت
هذه التأليفات أجود خربة عربية يف حقلها.

ويف هذا السياق كذلك ،تصاعد احلديث عماّ يعرف بالثورة الصناعية الرابعة التي
تصورها األدبيات الغربية أهنا ستكون أعظم ثورة عرفها التاريخ اإلنساين ،وستم ّثل فاحتة
ّ
عرص جديد خيتلف ويتفارق مع مجيع العصور اإلنسانية السابقة.

هذا ما حاول بيانه وتأكيده والتبشري به اخلبري االقتصادي األملاين كالوس شواب
مؤسس املنتدى االقتصادي الدويل ،يف كتابه( :الثورة الصناعية الرابعة) الصادر سنة
2016م ،الذي يرى فيه أن العامل عىل أعتاب نقلة نوعية جديدة من شأهنا أن تغيرّ ليس
فقط شكل الصناعات وطرق اإلنتاج ،وإنام املنظور املعريف للبرش جتاه األشياء بصورة عامة،
ربا أن الثورة الصناعية الرابعة هي ثورة مل يشهد التاريخ البرشي مثلها عىل اإلطالق
معت ً
وحمركاهتا هي :الذكاء االصطناعي
سواء من حيث رسعتها أو نطاقها أو تعقيداهتا،
ّ
والروبوتات والطابعات ثالثية األبعاد وإنرتنت األشياء واحلوسبة الكمومية ،ومن شأن
هذه الثورة أن تُلقي بظالهلا عىل كافة جماالت احلياة االقتصادية واالجتامعية والسياسية
والتعليمية وغريها(((.

((( انظر :إهياب خليفة ،مراجعة لكتاب الثورة الصناعية الرابعة ،أبوظبي :مركز املستقبل لألبحاث
والدراسات املتقدمة ،نرشة اجتاهات األحداث ،يناير  -فرباير 2017م ،ص.99

76

دراسات وأحباث

قوهتا وعظمتها ما هي اَّإل حمطة عىل طريق طويل
التحوالت
هذه
والتطورات عىل ّ
ّ
ّ
ّ
والتطورات تتعاقب وترتاكم وتثري دهشة
التحوالت
وستظل هذه
ال هناية له وال خامتة،
ّ
ّ
ستمر علينا هذه الثورة
العامل ما دامت التجربة اإلنسانية قائمة .وتساؤالتنا هي نفسها :هل
ّ
مرت علينا من
الصناعية الرابعة ومتيض يف طريقها من دون أن نتع ّلم منها ونستفيد؟ كام ّ
وفوتنا عىل أنفسنا فرص التع ّلم منها
قبل مجيع تلك التجارب
والتطورات واإلنجازات ّ
ّ
واالستفادة واالتعاظ!

مرت عىل العامل يف أزمنة متعاقبة ،وكسبت
هذه الفرص العظيمة واملدهشة التي ّ
احرتام البرش وتقديرهم عىل تعدّ د واختالف ألواهنم وألسنتهم وأمكنتهم وأدياهنم ،هذه
الفرص كنا نحن العرب واملسلمني بأمس احلاجة إليها ،وكان املفرتض منا االنفتاح عليها،
والتفاعل معها ،واالقرتاب منها ،واالتصال هبا ،ليس بصورة مؤ َّقتة وإنام بصورة مستمرة،
وليس بطريقة عفوية وعابرة وإنام بطريقة مدروسة وممنهجة ،وليس بذهنية جتزيئية ومفكّكة
وإنام بذهنية شاملة ومركّبة ،وليس من خالل جهد األفراد فحسب وإنام من خالل جهد
املراكز واملؤسسات البحثية والدراساتية ،وجهد الكليات واجلامعات.

ماسة هلذه الفرص ،وسنظل يف حاجة مستمرة إليها ،وذلك
وال زلنا إىل اليوم يف حاجة ّ
يف إطار حاجتنا العظمى إىل كسب التقدّ م ،وحتويل التقدّ م ليكون منظور رؤيتنا إىل العامل،
املنظور الذي جيعلنا نفتّش ونن ّقب بكفاح ومكابدة عن فرص وجتارب النهوض والتقدّ م يف
امليادين كافة ،مهام كان نوعها ودرجتها ،ونحاول التمكّن منها أينام كانت قريبة أو بعيدة،
سواء كانت غر ًبا يف أوروبا ،أو رش ًقا يف اليابان والصني وسنغافورا وكوريا اجلنوبية ،أو
اً
أي مكان آخر.
شامل يف أمريكا وكندا والربازيل ،أو جنو ًبا يف جنوب إفريقيا ،أو يف ِّ

وال حرج عىل اإلطالق يف هذا األمر ،فاحلكمة ضالة املؤمن أنَّى وجدها فهو أحق
هبا ،وجتارب النهوض والتقدّ م هي من مصاديق هذه احلكمة ،ولعلها من أوضح هذه
املصاديق وأبلغها.

واحلكمة ال تأيت إلينا ،وإنام نحن الذين نذهب إليها ونفتّش عنها ،وهي ال تعظنا
وتع ّلمنا إذا نحن مل نتَّعظ منها ونتع ّلم ،كام أن احلكمة هذه ال تتحدّ د بمكان أو زمان ،وال
تتق ّيد بموضوع أو جمال ،وهي تعني انتخاب الصالح واألصلح يف كل يش له قابلية األثر
واالقتباس والتطبيق.

ويتأكّد هذا املعنى كذلك ،من خالل القاعدة القرآنية التي نصطلح عليها ضب ًطا
نص عليها اخلطاب القرآين يف
وحتديدً ا بقاعدة التالزم بني السري والنظر يف األرض ،التي َّ
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ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ
آيات عدّ ة ،منها قوله تعاىلَ { :ف َل ْن تجَ دَ ل ُسنَّة ال َّله َت ْبديلاً َو َل ْن تجَ دَ ل ُسنَّة ال َّله تحَ ْ ويلاً * أ َولمَ ْ
َان َع ِ
َي ِس ُريوا فيِ الأْ َ ْر ِ
فك َ
اق َب ُة ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْب ِل ِه ْم}(((.
ض َف َينْ ُظ ُروا َك ْي َ
للتلهي ،وعىل امتداد
وحسب خطاب اآلية فإن السري يف األرض هو للنظر وليس
ِّ
األرض أفق ًّيا وعمود ًّيا ،رش ًقا وغر ًبا ،اً
شامل وجنو ًبا ،وليس يف جزء من األرض ،أو يف اجتاه
متسكًا بقاعدة العموم.
واحد ،أو يف مكان معينّ ُّ ،
ما أود التأكيد عليه أننا بحاجة ألن نستعيد مفهوم التقدّ م ،ونعطيه قوة املعنى ،ونتخذ
منظورا لرؤيتنا إىل العامل ،عىل أمل أن نغيرّ يف أحوالنا املوصوفة بالبائسة ،ونتمكّن من
منه
ً
إيقاف االنحدار املستمر الذي نحن عليه كمسلمني ،ومن هنا ينبغي أن يتقدّ م سؤالنا :ماذا
كسب املسلمون من تقدّ م العامل؟

-3األفق النهضوي ..وفكرة التقدّ م

تبلورت يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش امليالدي نظريتان بديعتان ومهمتان
كان بإمكاهنام إقناع املسلمني وحتفيزهم عىل املبادرة واالستفادة الدائمة واملستمرة من تقدّ م
العامل ،واالقتباس من مكاسب املدن ّيات ومنافعها ،ومنها املدن ّية األوروبية التي شهدت
متفوقة عىل باقي املدن ّيات األخرى.
صعو ًدا
ً
وهنوضا آنذاكّ ،

هاتان النظريتان مها :نظرية املنافع العمومية التي عرف هبا واشتهر الشيخ األزهري
رفاعة الطهطاوي (1290-1216هـ1873-1801 /م) ،ونظرية التنظيامت الدنيوية
التي عرف هبا واشتهر الوزير التونيس خري الدين التونيس (1308-1225هـ-1810 /
وأسس هلا ،وكشف عن موا ّدها وأقسامها
عرف الطهطاوي بنظريته ورشحها ّ
1890م)ّ ،
وتطبيقاهتا يف كتابه الشهري( :مناهج األلباب املرصية يف مباهج اآلداب العرصية) الصادر
وأسس هلا يف كتابه الشهري كذلك( :أقوم
وعرف التونيس بنظريته ورشحها ّ
سنة 1869مّ ،
املسالك يف معرفة أحوال املاملك) الصادر سنة 1868م.

ترتكز هاتان النظريتان عىل أمرين متالزمني ،األمر األول حاجة املسلمني إىل
االستفادة من مكاسب ومنافع املدن ّيات األخرى ،وبوجه خاص املدن ّية األوروبية التي
وتفو ًقا آنذاك ،واألمر الثاين التأكيد عىل أن الرشع اإلسالمي ال يمنع أو
كانت تشهد تقدّ ًما ّ
يعارض االقتباس وحتصيل املنافع من املدن ّيات األخرى غري املسلمة.
((( سورة فاطر ،آية.44-43 :
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التأكيد عىل هذين األمرين جاء يف سياق دفع املسلمني نحو اخلروج من حالة ّ
التأخر،
وحتصيل أسباب التقدّ م ،وذلك ألجل إصالح األحوال العامة للمسلمني ،ومحاية كيان
األمة املسلمة ،واكتساب القوة واملنعة واهليبة يف مقابل األمم األخرى.

النظر يف هذين األمرين يكشف عن إدراك العالقة بني فكرة التقدّ م من جهة ،وفكرة
ناظرا لفكرة
ناظرا لفكرة التقدّ م ،واألمر الثاين جاء ً
اهلوية من جهة أخرى ،فاألمر األول جاء ً
اهلوية ،وذلك بقصد رفع اخلشية من تأثري التقدّ م عىل اهلوية ضع ًفا وسل ًبا ،وتأكيد أن اهلوية
ال متنع أو تُعيق اكتساب التقدّ م من سائر املدن ّيات.

تقصد الطهطاوي استعامل تسمية املنافع العمومية ،وكان واع ًيا هلذه التسمية الدقيقة
َّ
والبليغة يف جماهلا ومتن ِّب ًها ،وهي تعني أن ما يريد الطهطاوي املطالبة به ،والدعوة إليه ،إنام
يدخل يف نطاق املنافع العمومية ،فهي من جهة دعوة إىل منافع جتلب معها منفعة ،وجلب
وتقره سرية العقالء واحلكامء عىل
املنفعة له أصل راجح يف الرشيعة ويف الرشائع عمو ًماُّ ،
اختالف مللهم ونحلهم ويف مجيع عصورهم وأزمنتهم ،وهي من جهة أخرى هلا صفة
العمومية ،فهي منافع عامة وليست منافع خاصة بملة أو رشيعة ،كام أهنا ليست خاصة
بمكان أو زمان ،أو أهنا غري قابلة للتحصيل واالقتباس.

وعرفها باملعنى العام ،قائلاً « :اعلم أن ما عبرّ نا
وأبان الطهطاوي عن هذه النظرية ّ
عنه هنا باملنافع العمومية ،يقال له يف اللغة الفرنساوية :إندوسرتيا ،يعني التقدّ م يف الرباعة
واملهارة ،ويعرف بأنه فن به يستويل اإلنسان عىل املادة األولية التي خلقها اهلل تعاىل ألجله،
فيجهزها هبيئات جديدة يستدعيها االنتفاع،
ممّا ال يمكن أن ينتفع هبا عىل صورهتا األولية،
ّ
وتدعو إليها احلاجة ،كتشغيل الصوف والقطن للباس اإلنسان ،وكبيعهام ،فبهذا املعنى
يقابل اإلندوسرتيا ،وتكون عبارة عن تقديم التجارة والصناعة ،فيقال :امللك الفالين يشوق
الزراعة ،واإلندوسرتيا أي التجارة والصناعة ،يعني يسعى يف تقديم املنافع العمومية.

وتطلق بمعنى آخر أعم من األول ،فتعرف بأهنا فن األعامل واحلركات املساعدة عىل
فتعم التشغيالت الثالثة الزراعية والتجارية
تكثري الغنى والثروة وحتصيل السعادة البرشيةّ ،
والصناعية وتقديمها ،فتكون جممع فضائل املنافع العمومية ،وكثرة الترصف والتوسيع يف
دائرهتا ،ثم إن براعة املنافع العمومية باملعنى العام ،متو ّلدة من كون اإلنسان له اختيار وميل
إىل ما فيه نفعه ،وإىل قضاء وطره ،وإىل حتصيل حوائجه املعاشية ،وأنه حمل هلذه الفضائل»(((.

((( رفاعة الطهطاوي ،مناهج األلباب املرصية يف مباهج اآلداب العرصية ،اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية،
2012م ،ص.165
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شارحا
قسم الطهطاوي التمدُّ ن إىل أصلني معنوي ومادي،
ً
واستنا ًدا إىل هذه النظرية ّ
رأيه قائلاً « :إن للتمدُّ ن أصلني ،معنوي وهو التمدُّ ن يف األخالق والعوائد واآلداب ،يعني
تسمى باسم دينها وجنسها
التمدُّ ن يف الدين والرشيعة ،وهبذا القسم قوام امللة املتمدّ نة التي ّ
لتتميز عن غريها ...والقسم الثاين متدُّ ن مادي ،وهو التقدّ م يف املنافع العمومية ،كالزراعة
والتجارة والصناعة ،وخيتلف قوة وضع ًفا باختالف البالد ،ومداره عىل ممارسة العمل
وصناعة اليد ،وهو الزم لتقدّ م العمران»(.((1

تقصد التونيس استعامل تسمية التنظيامت الدنيوية ،وكان واع ًيا كذلك
ومن جهته ّ
هلذه التسمية ومتن ِّب ًها ،وهي تعني أن ما يريد املطالبة به ،والدعوة إليه ،إنام يدخل يف نطاق
التنظيامت الدنيوية ،فهي من جهة تنظيامت أي طرق ووسائل وآليات هلا عالقة باإلدارة
والتدبري والتنظيم وليست رشائع وعقائد وعبادات ،وهي من جهة أخرى دنيوية هلا عالقة
بأمور الدنيا وليست هلا عالقة بأمور الدين.

ومتسكًا هبا ،دعا التونيس املسلمني إىل أمرين ،األول له
ودفا ًعا عن هذه النظرية ُّ
خص به خواص املسلمني من رجال السياسة
طبيعة إغراء ،والثاين له طبيعة حتذير ،اإلغراء ّ
خص به عوام املسلمني.
والعلم ،والتحذير ّ
قصد التونيس باإلغراء متحد ًثا عنه قائلاً « :إغراء ذوي الغرية واحلزم من رجال
السياسة والعلم بالتامس ما يمكنهم من الوسائل املوصلة إىل حسن حال األمة اإلسالمية،
وتنمية أسباب متدُّ هنا بمثل توسيع دوائر العلوم والعرفان ،ومتهيد طرق الثروة من الزراعة
والتجارة ،وترويج سائر الصناعات ،ونفي أسباب البطالة ،وأساس مجيع ذلك حسن
اإلمارة املتو ّلد منه األمن ،املتو ّلد منه األمل ،املتو ّلد منه إتقان العمل ،املشاهد يف املاملك
األوروباوية بالعيان ،وليس بعده بيان»(.((1

وقصد التونيس بالتحذير متحدّ ًثا عنه قائلاً « :حتذير ذوي الغفالت من عوام املسلمني
عن متادهيم يف اإلعراض عماّ حيمد من سرية الغري ،املوافقة لرشعنا ،بمجرد ما انتقش يف
السري والرتاتيب ينبغي أن هيجر ،وتآليفهم يف
عقوهلم من أن مجيع ما عليه غري املسلم من ّ
ذلك جيب أن تنبذ وال تذكر ،حتى إهنم يشدّ دون اإلنكار عىل من يستحسن شي ًئا منها ،وهذا
عىل إطالقه خطأ حمض»(.((1

( ((1رفاعة الطهطاوي ،املصدر نفسه ،ص.12-11
( ((1خري الدين التونيس ،أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك ،اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية2012 ،م،
ص.11
( ((1خري الدين التونيس ،املصدر نفسه ،ص.11
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ويف تقدير التونيس أن األمة األوروبية إنام تقدّ مت يف العلوم والصناعات بسبب
هذه التنظيامت املؤسسة عىل دعامتي العدل واحلرية ،اللذين مها حسب قوله« :أصالن يف
رشيعتنا ،وال خيفى أهنام مالك القوة واالستقامة يف مجيع املاملك»(.((1

ومن هنا جاءت دعوة التونيس وتأكيده عىل االنفتاح واالقتباس من التجربة
منهجا يرسم فيه أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك،
األوروبية ،وأراد من كتابه أن يكون
ً
وباخلصوص البلدان األوروبية التي ال يتم الغرض من كتابه حسب قوله ،اَّإل ببيان أحواهلا.

هذا الوعي واإلدراك إنام حصل عند الطهطاوي والتونيس بعد معرفة مزدوجة،
معرفة بأحوال املسلمني من جهة ،ومعرفة بأحوال املدن ّية األوروبية من جهة أخرى ،فهام
تعرفا عىل هذه املدن ّية عن قرب ،ومن خالل معايشة ،وبواسطة مطالعة ،مع إعامل نظر
قد ّ
فاحص مستند إىل متابعة وتدوين وتوثيق.

فقد اشتهر الطهطاوي برحلته إىل فرنسا مرشدً ا دين ًّيا مع أول بعثة علمية مرصية،
دامت مخس سنوات امتدت ما بني (1831-1826م) ،وهي الرحلة التي غيرّ ت سريته،
حارضا يف دائرة
شخصا
وقلبت جمرى حياته ،وصنعت له تارخيًا خمتل ًفا ومم ّي ًزا ،جعلت منه
ً
ً
التذكّر دائماً .
ولوال هذه الرحلة وطريقة الطهطاوي اجلا ّدة واملدهشة يف التعامل معها ،ما عرف
واشتهر كام عرف بعدها واشتهر ،فالطهطاوي بعد فرنسا هو غري الطهطاوي قبلها ،يف وعيه
وعلمه وعقله ،ويف ذاكرته وجتاربه وأفقه.

تعرف إليها ،وتواصل معها،
أي إن الطهطاوي بعد العلوم واملعارف احلديثة التي ّ
وجدَّ واجتهد يف كسبها وحتصيلها خالل رحلته إىل فرنسا ،هو غري الطهطاوي قبل حتصيل
هذه العلوم واكتساب املعارف احلديثة.

هكذا فعلت هذه العلوم احلديثة فعلها يف ذهن الطهطاوي وشعوره ،يف شخصيته
وسريته ،حدث ذلك عملاً بتوصية أستاذه الشيخ األزهري حسن العطار (-1180
1250هـ1835-1766 /م) ،الذي أوصاه بتدوين وتسجيل كل ما يرى ويسمع وخيرب،
وقد أشار الطهطاوي إىل هذه التوصية ،وقال عن أستاذه العطار :إنه مولع بسامع عجائب
األخبار ،واال ّطالع عىل غرائب اآلثار(.((1
( ((1خري الدين التونيس ،املصدر نفسه ،ص.16
( ((1رفاعة رافع الطهطاوي ،ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز ،دمشق :دار املدى2002 ،م ،ص.10
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وبفضل هذه التوصية التي عمل هبا الطهطاوي عىل أحسن وجه ،أثمرت كتا ًبا
ذاعت شهرته عىل نطاق واسع ،محل عنوان( :ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز) صدر سنة
ودون مشاهداته وانطباعاته عن احلياة العامة هناك ،خاصة
1834م ،مجع فيه الطهطاوي ّ
تلك التي قال عنها الطهطاوي نفسه ،واص ًفا هلا باألمور الغريبة ،واألشياء العجيبة ،ليكون
الكتاب -حسب قوله -ناف ًعا يف كشف القناع عن حميا هذه البقاع(.((1

وعىل غرار الطهطاوي وسريته ،أمىض التونيس كذلك أربع سنوات يف فرنسا ،كانت
له -كام وصفها املؤرخ اللبناين األمريكي ألربت حوراين (1414-1334هـ-1915/
1993م) -حقبة تثقيفية ،فكان يراقب حياة جمتمع سيايس كبري ،ويط ّبق ذهن ًّيا عىل عامله ما
كان يتع ّلمه هناك(.((1

كام كانت للتونيس سفرات عديدة إىل البلدان األوروبية ،بعضها كان مرسلاً فيها
ملهامت سياسية ودبلوماسية ،وذلك بعد أن استقال من الوزارة سنة 1862م ،وجاءت
هذه املهامت بقصد االستفادة من خربته ودرايته ،وكونه يتقن اللغة الفرنسية ،وبعض هذه
متفر ًغا وبال مسؤوليات سياسية.
السفرات جاءت برغبته بعد أن وجد نفسه ّ

هذه السفرات وما فيها من مشاهدات وتأ ّمالت أتاحت للتونيس جمال املقارنة
الفارقة بني أحوال البلدان اإلسالمية وأحوال البلدان األوروبية ،فتبلورت لديه تأ ّمالت
حول أسباب تقدّ م األمم ّ
ودوهنا يف
وتأخرها ،وصفها التونيس بالتأ ّمالت الطويلة ،رشحها ّ
تطور الفكر العريب
املدونات اإلصالحية يف تاريخ ّ
كتابه أقوم املسالك ،الذي يعدّ أحد أهم ّ
واإلسالمي احلديث.

ولعل من أقوى املالحظات التي كشفت عن أمهية هذا الكتاب ،تلك املالحظة التي
أشار إليها ألربت حوراين ،مقارنًا بني التونيس وكتابه وبني مقدّ مة ابن خلدون ،فقد بدا
حلوراين أن التونيس وضع كتابه «وهو عىل يشء من االعتقاد بأنه يفعل للعرص احلديث ما
فعله ابن خلدون لعرص أسبق ،فاملؤلفان تونسيان ،وضعا كتابيهام يف فرتة عزلة عن احلياة
السياسية ،وعاجلا فيهامٌّ ،
قسم كل منهام
كل عىل طريقته ،قضية نشوء الدول وسقوطها .وقد ّ
كتابه إىل مقدّ مة لعرض املبادئ العامة ،وإىل أجزاء عدّ ة ،اَّإل أن التشابه يقف عند هذا احلد.
ففيام ُيعنى كتاب ابن خلدون يف معظمه بتاريخ الدول اإلسالميةُ ،يعنى كتاب خري الدين يف

( ((1رفاعة رافع الطهطاوي ،املصدر نفسه ،ص.10
( ((1ألربت حوراين ،الفكر العريب يف عرص النهضة ،ترمجة :كريم عزقول ،بريوت :نوفل للنرش1997 ،م،
ص.94
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وقوهتا العسكرية»(.((1
معظمه ً
أيضا ،بتاريخ الدول األوروبية وتركيبها السيايس ّ

عرف به وبرؤيته اإلصالحية،
وقد أحسن التونيس صن ًعا حني ّ
دون هذا الكتاب الذي ّ
املؤرخني ،ولوال هذا الكتاب ما حظي التونيس باملكانة
وبفضله أصبح
حارضا يف ذاكرة ّ
ً
واملنزلة التي حظي هبا ،وبالشهرة التي حصل عليها ،ولكان من الصعب تكوين املعرفة
بطبيعة رؤيته اإلصالحية ،واإلحاطة هبا ،وألصبح اجلدل ممكنًا وقائماً من جهة هل التونيس
صاحب رؤية إصالحية تنسب إليه ويعرف هبا أم ال!
هذا األفق االنفتاحي وهذه الروحية النهضوية بقيت حارضة ومستمرة خالل الفرتة
املوصوفة يف األدبيات العربية واإلسالمية بعرص اإلصالح أو عرص اليقظة أو عرص النهضة،
وهي الفرتة التي امتدت إىل عرشينات أو ثالثينات القرن العرشين.

حارضا ومتج ِّل ًيا فيام طرحه الشيخ حممد عبده (1323-1266هـ/
نلمس هذا األفق
ً
1905-1849م) ،الذي أكد عىل نفي التعارض بني الدين واملدن ّية ،ورشح ذلك يف كتابه:
ربا أن اإلسالم «لن يقف عثرة يف سبيل املدن ّية
(اإلسالم والنرصانية مع العلم واملدن ّية) ،معت ً
ّ
سيهذهبا وين ّقيها من أوضارها ،وستكون املدن ّية من أقوى أنصاره متى عرفته
أبدً ا ،لكنه
وعرفها أهلها»(.((1

حارضا ومتج ِّل ًيا كذلك فيام طرحه الكاتب السوري رفيق
ونلمس هذا األفق
ً
العظم (1343-1284هـ1925-1867 /م) ،وأبان عنه يف كتابه( :البيان يف التمدّ ن
وأسباب العمران) الصادر سنة 1887م ،الذي أكد فيه عىل رضورة حتصيل أسباب التمدّ ن
ربا أن الديانة اإلسالمية ال حتظر جلب املنفعة ،لذا وجب يف نظره «عىل
والعمران ،معت ً
رؤساء اململكة وعلامئها تنوير بصائر الناس بإجياد السبل املؤ ّدية للتمدّ ن والرت ّقي ،وإعادة
رونق جمد هذه األمة ملا كانت عليه اً
سهال هلا يف أقل من
أول من التقدّ م والسطوة اللذين َّ
جيل تعميم رشيعتها يف غالب األقطار ،وجعالها أول أمة تفننت باستخراج كنوز املخبئات
العلمية ،ممّا شهد بذلك غالب األمم املتمدّ نة األورباوية»(.((1
حارضا ومتج ِّل ًيا فيام طرحه الكاتب املرصي حممد فريد
ونلمس هذا األفق كذلك
ُ
وجدي (1373-1295هـ1954-1878 /م) ،وأفصح عنه يف كتابه( :تطبيق الديانة

( ((1ألربت حوراين ،الفكر العريب يف عرص النهضة ،مصدر سابق ،ص.97
( ((1حممد عبده ،اإلسالم دين العلم واملدنية ،دراسة وحتقيق :عاطف العراقي ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة
للكتاب1998 ،م ،ص.181
( ((1رفيق العظم ،البيان يف التمدّ ن وأسباب العمران ،اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية2012 ،م ،ص.6
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اإلسالمية عىل نواميس املدن ّية) الصادر سنة 1898م ،واملعروف تال ًيا بعد إعادة طباعته
سنة 1904م بعنوان( :املدن ّية واإلسالم) ،الذي أكد فيه عىل املؤاخاة بني الدين واملدن ّية،
عدوا للمدن ّية بل هو دليلها الصادق ومرشدها
وقرر «أن الدين ليس ًّ
ربا أن اإلسالم جاء ّ
معت ً
(((2
اخلبري» .
وحني تساءل :هل يمكن أن تتّفق املدن ّية والدين؟ وهل تطبيق املدن ّية ينايف الدين؟

ووسع مداه ،كام
أجاب فريد وجدي قائلاً « :إن اإلسالم فتح باب االرتقاء الروحي ّ
حيرم علماً ناف ًعا ،ومل يضع للعلوم حدو ًدا .أنا ال أكتفي بأن
فتح باب االرتقاء املادي ،فلم ّ
أقول بأن املدن ّية والدين جيب أن يتّفقا ،بل أعلن عىل رؤوس األشهاد أن الدين هو ذروة
املدن ّية ،وليس معنى هذا أن كل مدن ّية قائمة دين ،وأن كل دين قائم مدن ّية ،ولكن معناه أن
املدن ّية التي تستحق هذا االسم بنزاهة أصوهلا ،هي غرض دين احلق اخلالص»(.((2

حارضا ومتج ِّل ًيا فيام طرحه الشيخ اللبناين مصطفى الغالييني
أيضا
ونلمس هذا األفق ً
ً
(1364-1303هـ1945-1886 /م) ،وكشف عنه يف كتابه( :اإلسالم روح املدن ّية)
الصادر سنة 1908م ،الذي أكد فيه عىل التالقي اجلوهري العميق بني الدين واملدن ّية،
ّ
ويتمشى مع
ربا أن «الدين اإلسالمي هو الدين الوحيد الذي يرافق العقل جن ًبا جلنب،
معت ً
املدن ّية يف طريق واحدة ،ويصافح اإلنسانية يدً ا بيد ...وهو الدين الذي رفع شأن اإلنسانية
من حضيض اهلوان إىل ربوة العز والرشف»(.((2

لكن هذا األفق اإلصالحي والنهضوي قد انقطعنا عنه وانفصلنا فكر ًّيا وروح ًّيا،
وتراجعت من َث َّم وانكمشت رؤيتنا وعالقتنا بفكرة التقدّ م ،وخرسنا السعي نحو االستفادة
من تقدّ م العامل.

-4اهلوية والتقدّ م ..من االختالل إىل التوازن

بعد أن كانت فكرة التقدّ م ظاهرة يف بنية الفكر اإلسالمي احلديث خالل الفرتة
يؤرخ هلا يف النصف الثاين من القرن
املوصوفة بعرص النهضة أو اإلصالح أو اليقظة التي ّ
التاسع عرش امليالدي ،تراجعت هذه الفكرة يف بنية الفكر اإلسالمي املعارص خالل الفرتة
( ((2حممد فريد وجدي ،املدن ّية واإلسالم ،اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية2012 ،م ،ص.194
( ((2حممد فريد وجدي ،املستقبل لإلسالم ،بريوت :دار الكاتب العريب ،بدون ذكر التاريخ ،ص.125
( ((2مصطفى الغالييني ،اإلسالم روح املدن ّية ،دمشق :دار املعارج2017 ،م ،ص.21
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التي جاءت ما بعد عرشينات أو ثالثينات القرن العرشين.

تقدّ م هذه الفكرة وتراجعها كشف عن مفارقات فكرية وروحية مايزت بني وضعيات
الفكر اإلسالمي ومساراته يف القرن التاسع عرش ،وبني وضعيات الفكر اإلسالمي ومساراته
واملؤرخني املعارصين أنه
يف القرن العرشين ،هذا التاميز أو التفارق فسرّ ه بعض الباحثني
ّ
دال عىل حدوث قطيعة فكرية بني العرصين ،وبتأثري هذه القطيعة انقطع الفكر اإلسالمي
يف فرتته املعارصة عن ذلك اإلرث النهضوي واإلصالحي الذي ظهرت فيه وجت ّلت فكرة
التقدّ م متم ّثلة بعناوين :العمران والتمدّ ن واملدن ّية والرت ّقي واملجد وغريها.

إىل جانب هذا االنقطاع الفكري والروحي عن اإلرث النهضوي واإلصالحي،
بتطورات فكرية وسياسية عصفت بالعاملني العريب
تأ ّثرت وضعيات الفكر اإلسالمي
ّ
واإلسالمي بشكل غيرّ ت وجهتهام ،وبدّ لت تركيبتهام البرشية واجلغرافية والفكرية
والسياسية واالجتامعية واالقتصادية ،كان من أبرزها وأشدّ ها ثالثة حوادث كربى ،يأيت
وحتول تركيا -التي كانت
يف مقدّ متها زوال اخلالفة العثامنية يف عرشينات القرن العرشينّ ،
مركز دولة اخلالفة من الوجهة اإلسالمية املحافظة -إىل الوجهة العلامنية األوروبية املتشدّ دة.
احلدث الثاين قيام دولة االحتالل اإلرسائييل واغتصاب األرض الفلسطينية وهتجري شعبها
يف أربعينات القرن العرشين .واحلدث الثالث ظهور الدولة ِ
الق ْطرية العربية التي ورثت
مرحلة ما بعد االستعامر األورويب خالل النصف الثاين من القرن العرشين ،وتبنّي هذه
الدولة اخليارات العلامنية الليربالية واالشرتاكية ،وإزاحة اخليار اإلسالمي وحرصه يف
حدود ض ّيقة تتأ ّطر بقوانني األحوال الشخصية.

التطورات بمفاعيلها الفكرية والسياسية الشديدة والعنيفة ،دفعت بالفكر
هذه
ّ
اإلسالمي ألن يغ ّلب فكرة اهلوية ،فقد وجد نفسه يف وضعية الدفاع عن الذات هوي ًة
متلمسا املخاطر والتهديدات الفكرية والثقافية ،وعىل إثر ذلك ظهرت يف
ووجو ًدا،
ً
األدبيات اإلسالمية املعارصة مقوالت :الغزو الفكري ،واالخرتاق الثقايف ،والتدمري
األخالقي ،والزحف األمحر ،والغارة عىل الرتاث ،وحصوننا مهدّ دة من الداخل ،واإلسالم
يف قفص االهتام ،واحللول املستوردة ،وجاهلية القرن العرشين وغريها من املقوالت التي
جاءت وغ ّلبت فكرة اهلوية ،وطبعت هبا وضعيات الفكر اإلسالمي ومسلكياته يف مرحلته
املعارصة.
واملتأزمة حدث انقسام حا ّد بني االجتاهات الفكرية
يف ظل هذه الوضعيات املتق ّلبة
ّ
متسكت االجتاهات
املتغايرة ،متحور يف وجهته العامة حول فكريت اهلوية والتقدّ م ،فمن جهة ّ
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الفكرية اإلسالمية بفكرة اهلوية وأعلت من شأهنا وأعطتها أفضلية وأولوية ،وأمهلت
متسكت االجتاهات الفكرية املغايرة الليربالية
يف املقابل فكرة التقدّ م ،ويف اجلهة األخرى ّ
واليسارية بفكرة التقدّ م وأعلت من شأهنا وأعطتها أفضلية وأولوية ،وأمهلت يف املقابل
فكرة اهلوية.

ترتّب عىل هذا الوضع اختالل التوازن الفكري والروحي عند هذه االجتاهات
ّ
وتضخمت
الفكرية يف ناحية العالقة بني فكريت اهلوية والتقدّ م ،فمن جهة كربت فكرة اهلوية
كبريا
كبريا هبذه الفكرة عىل مستوى النظر ،والتزا ًما ً
يف بنية الفكر اإلسالمي الذي أظهر وع ًيا ً
أيضا هبذه الفكرة عىل مستوى العمل ،ومن جهة أخرى تق ّلصت فكرة التقدّ م وانكمشت يف
ً
بنية الفكر اإلسالمي نتيجة ما أصاب املنطقة العربية واإلسالمية من إخفاقات وتراجعات
مؤجلة أو مرتوكة أو متنازع عليها.
جعلت فكرة التقدّ م أشبه بفكرة غائبة أو ّ

بخالف هذه احلال ما حدث عند االجتاهات الفكرية املغايرة التي كربت يف بنيتها
ّ
وتضخمت فكرة التقدّ م من جهة ،وتق ّلصت يف بنيتها وانكمشت فكرة اهلوية من جهة
ّ
تضخمت فكرة التقدّ م نتيجة االرتباط املرجعي بالثقافة األوروبية التي اختذت
أخرى.
كبريا ومرتاك ًام ،وتق ّلصت
مرتكزا هلا وفلسفة
من التقدّ م
ً
ً
ومنظورا ،وقدّ مت عنها إر ًثا ً
فكرة اهلوية عند هذه االجتاهات وصلت حدّ اإلمهال ّ
وفك العالقة معها ،بل واالنقالب
عليها ،واإلطاحة هبا ،استنا ًدا إىل حتليالت فكرية أيديولوجية تضع اهلوية يف دائرة االلتباس
واالستنقاص وسوء الفهم.
ونتيجة هلذا االختالل امتازت االجتاهات الفكرية اإلسالمية بفكرة اهلوية التي
وحتصنت ،وم ّثلت حالة فكرية واجتامعية تصلح للدراسة يف حقل الدراسات
متسكت هبا
ّ
ّ
الثقافية واالجتامعية من زاوية االحتفاظ باهلوية والتش ّبث هبا وعدم التخليّ عنها .يف
متسكت هبا،
الطرف اآلخر امتازت االجتاهات الفكرية غري اإلسالمية بفكرة التقدّ م التي ّ
وم ّثلت حالة فكرية واجتامعية عكسية تصلح كذلك للدراسة يف حقل الدراسات الثقافية
واالجتامعية من زاوية عدم االحتفاظ باهلوية والتخليّ عنها ّ
وفك االرتباط هبا.

بتأثريات هذا االختالل واالنقسام بشأن هاتني الفكرتني ،تباينت وجهات النظر
صورت
وتفارقت بني هذه االجتاهات الفكرية املتغايرة ،فاالجتاهات الفكرية اإلسالمية ّ
وتدمريا
فكرة التقدّ م منتسبة لالجتاهات الفكرية املغايرة بأهنا مت ّثل استال ًبا ومتزي ًقا هلوية األمة
ً
لثقافتها وقيمها وتارخيها وحضارهتا ،وتبعية للغرب وخضو ًعا أليديولوجياته ومرجعياته
الفكرية والفلسفية.
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صورت االجتاهات الفكرية املغايرة فكرة اهلوية بطريقة ملتبسة ،معتربة أهنا
يف املقابل ّ
وتعزز عودة األمة إىل الوراء ،وإعاقتها
وترسخ مجو ًداّ ،
وتكرس انغال ًقاّ ،
مت ّثل حالة ماضويةّ ،
تأز ًما يف جهته ،فاالجتاهات
يكرس ّ
عن النهوض واالنطالق .الوضع الذي جعل كل طرف ّ
كرست االجتاهات
كرست ّ
تأز ًما يف جهة النظر لفكرة التقدّ م ،بينام ّ
الفكرية اإلسالمية ّ
تأز ًما يف جهة النظر لفكرة اهلوية.
الفكرية املغايرة ّ

تقرب نفسها لفكرة
هبذا ّ
التأزم والصدام مل تستطع االجتاهات الفكرية اإلسالمية أن ّ
تقرب االجتاهات املغايرة لفكرة اهلوية .واحلال نفسه حدث مع
التقدّ م من جهة ،وال أن ّ
تقرب نفسها لفكرة اهلوية من جهة ،وال أن
االجتاهات الفكرية املغايرة التي مل تستطع أن ّ
تقرب االجتاهات الفكرية اإلسالمية لفكرة التقدّ م من جهة أخرى .فكل طرف كانت لديه
ّ
قوة يف جانب وضعف يف جانب آخر ،ومل يتمكّنا ال يف تبادل القوة ،وال يف تدارك الضعف.

هلذا افتقدنا يف املجال الفكري العريب املعارص وجود قراءة متوازنة جتمع بني فكريت
تصور يرى أنه ال يمكن
اهلوية والتقدّ م،
والتمسك هبذا اجلمع واإلرصار عليه ،انطال ًقا من ّ
ّ
قراءة اهلوية بعيدً ا عن فكرة التقدّ م ،وال يمكن قراءة التقدّ م بعيدً ا عن فكرة اهلوية ،فقراءة
اهلوية بعيدً ا عن فكرة التقدّ م تصبح قراءة ناقصة وقارصة ،ألننا نريد من اهلوية أن تكون
حم ّفزة نحو النهوض والتقدّ م ،ولن تكون هبذه القدرة اَّإل إذا كانت متصلة بفكرة التقدّ م
وليست منفصلة.

وقراءة التقدّ م بعيدً ا عن فكرة اهلوية تصبح كذلك قراءة ناقصة وقارصة ،ألننا نريد
ويرسخ استقاللنا احلضاري ،ولن
ويقوي مناعتنا الفكرية،
من التقدّ م أن يصلب هويتناّ ،
ّ
يكون هبذه القدرة اَّإل إذا كان م ّتصلاً بفكرة اهلوية وليس منفصلاً .

ومتى ما انفصلت اهلوية عن فكرة التقدّ م أصبحت هوية ضعيفة وهزيلة ،وتكون
والتمزق ،وغري قادرة عىل التحدّ ي واملواجهة ،ومتى ما انفصل التقدّ م عن
معرضة للرشخ
ّ
ّ
معر ًضا للتبعية واالستالب.
فكرة اهلوية ،أصبح تقدّ ًما ّ

وال بد من االلتفات أن للهوية ثالث وظائف أساسية هي :تكوين التامسك املجتمعي،
وخلق الفاعلية املجتمعية ،ومحاية النسيج املجتمعي ،وهذه الوظائف الثالث قوة وضع ًفا
تتأ ّثر بفكرة التقدّ م ،فتكوين التامسك املجتمعي يكون قو ًّيا بفكرة التقدّ م وضعي ًفا من دوهنا،
وبفكرة التقدّ م تستطيع اهلوية خلق الفاعلية املجتمعية ومن دوهنا تتق ّلص هذه الفاعلية
وتنكمش ،ومع فكرة التقدّ م تكون اهلوية أقوى يف محاية النسيج املجتمعي من املخاطر
والتحديات اخلارجية.

سؤال التقدم ..ماذا كسب املسلمون من تقدم العامل؟

87

هلذا فإننا لسنا بني أحد خيارين ال رابط بينهام وال جامع ،إما أن نختار فكرة اهلوية،
وإما أن نختار فكرة التقدّ م ،فال تعارض بينهام وال تصادم ،ال نريد هوية بال تقدّ م وال نريد
تقدّ ًما بال هوية ،ال نريد هوية تكون غري قادرة عىل توليد أسباب التقدّ م من داخلها ،أو هوية
تع ّطل أسباب التقدّ م ،أو حتجب فرص االستفادة من تقدّ م العامل ،كام ال نريد تقدّ ًما ال حيفظ
ويمزقها.
لنا هويتنا وحيميها ،أو تقدّ ًما يعبث هبويتنا ّ
أما اهلوية التي نريد فهي اهلوية اإلسالمية التي تتّخذ من االجتهاد فعالية ،ومن التقدّ م
مسلكًا ،ومن احلضارة وجهة!
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«وال نُغايل إذا قلناّ :
إن حرضته أصبح بفضل
علمه الغزير وجهاده املنقطع النظري ،رجل املسلمني
والعرب مجي ًعا ال رجل تونس اخلرضاء فقط»(((.
حممد أمني احلسيني
ّ

ﷺ مدخل

رواد اإلصالح يف
كبريا من ّ
راودت فكرة «اجلامعة اإلسالمية» عد ًدا ً
العامل اإلسالمي منذ القرن التاسع عرش ،انترشت الفكرة يف املغرب واملرشق،
ونادت بتوحيد صفوف املسلمني ومل ّ شملهم .تباينت األطروحات،
واختلفت املرجعيات ،ولك ّن احللم كان واحدً ا :وحدة املسلمني أمام حتديات
جامعة قرطاج – تونس .الربيد اإللكرتوينbenmbarek.alii@yahoo.fr :

*
((( عبد العزيز الثعالبي ،خلفيات املؤمتر اإلسالمي بالقدس ،دار الغرب اإلسالمي  -بريوت،
 ،1988ص 263
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االستعامر وبطشه.

اهتمت الدراسات احلديثة باجلامعة اإلسالمية يف مرجعياهتا املرشقية(((ّ ،
فإن
ولئن ّ
اهتاممهم بدراسة هذه الفكرة يف فضائها املغاريب كان ضعي ًفا ،وعىل هذا األساس ارتأينا أن
هنتم هنا بفكرة اجلامعة اإلسالمية عند الشيخ عبد العزيز الثعالبي((( (ت 1944م) باعتباره
ّ
رواد النهضة الفكرية يف املغرب العريب.
أحد ّ
كان عبد العزيز الثعالبي يف أدبياته األوىل مهتماًّ بنرصة قضايا املسلمني ومآزرهتم،
التحرر يف القرآن»
التوجه اإلسالمي نلحظه بجالل يف خمتلف نصوص كتابه« :روح
وهذا
ّ
ّ
كام نجد صداه يف مقاالت الثعالبي بالصحف التونس ّية التي أرشف عليها أو ساهم يف حترير
ونخص بالذكر صحيفتي «االتحّ اد
مقاالهتا،
اإلسالمي»((( و«العروة الوثقى»(((.
ّ
ّ

فقد حتدّ ث الثعالبي يف مقاالته املنشورة بالعروة الوثقى عن رضورة توحيد املسلمني
أساسا بتجارب الكنفدرالية
جغراف ًّيا وسياس ًّيا كام حدث يف التجارب األوروب ّية ،وتأ ّثر
ً
األملانية ،ورأى ّ
مهية الوحدة اإلسالمية ال تكمن يف وحدة السلطان أو نظام احلكم ،بل
أن أ ّ
يف وحدة القلوب والعاطفة الدّ ين ّية ،ويربز هذا البعد اإلسالمي التوحيدي بجالء يف جم ّلة
«االتحّ اد اإلسالمي» التي كان يديرها الثعالبي نفسه ،ولقد جعل من هذه الصحيفة صوت
الليبي بعد احتالله من قبل االستعامر اإليطايل ،وجاءت مقاالته ثائرة فاضحة
الشعب
ّ
جلربوت االستعامر اإليطايل وطغيانه ،وأكّد ّ
أن قض ّية «الطرابلس ّيني» قضية املسلمني ،ودعا
إىل نرصهتم ومساندهتم عىل ّ
ربعات واملساعدات.
كل األصعدة ،ومجع هلم الت ّ
ويبدو ّ
متأثرا يف هذه املرحلة بفكر مجال الدّ ين األفغاين من جهة،
أن الثعالبي كان ً
رواد اإلصالح بتونس من جهة ثانية ،وباإلضافة إىل ذلك كان الرجل مشدو ًدا –كام
وفكر ّ

((( ّ
لعل من أحدث هذه الدراسات اجلامعية رسالة ماجستري نوقشت سنة 2015م بجامعة الدكتور أمحد
فارس باملدية ،وركّزت الباحثة عىل فكرة اجلامعة اإلسالمية عند املشارقة باجتاهاهتم الفكرية املختلفة.
انظر :فاطمة الزهراء رمحاين ،اجلامعة اإلسالمية بني السيد مجال الدين األفغاين والسلطان عبد احلميد
الثاين أواخر القرن 19م وبداية القرن 20م (رسالة ماجستري) ،جامعة الدكتور حييى فارس باملدية ،كلية
العلوم اإلنسانية2015 ،م ،إرشاف :نادية طرشون.
اإلسالمي وصعوباته عند عبد العزيز الثعالبي،
عرفنا به وبأفكاره يف مقالنا :عيل بن مبارك ،أمه ّية التضامن
ّ
((( ّ
جملة الكلمة ،عدد  ،62سنة  ،16شتاء 1430 ،2009هـ ،ص .74-62
((( أسس عيل باش حانبة (ت1918 :م) جريدة «االحتاد اإلسالمي» سنة  ،1911وأدار حتريرها الشيخ
عبدالعزيز الثعالبي.
((( العروة الوثقى صحيفة أنشأها مجال الدين األفغاين (ت1897 :م) مع تلميذه حممد عبده (ت1905 :م)
يف باريس بفرنسا سنة .1884
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هو حال نخبة من مث ّقفي عرصه– إىل مؤسسة اخلالفة اإلسالمية املنهكة ،ينترص هلا ،ويدافع
موحد لصفوفهم ،وهذا ما نلحظه بجالء حينام
عنها ،ويعتربها خري جامع للمسلمني وخري ّ
كون مجعية «جلنة اخلالفة اإلسالم ّية» وشاركه يف عضوية هذه اجلمعية حمي الدين القليبي
ّ
(((
وعثامن الكعاك وآخرون .

ارتأينا يف هذا العمل أن نركّز عىل أفكار الثعالبي كام جت ّلت يف أدب ّياته املرشقية بعد
أن هذه املرحلة عىل أمهيتها مل َ
رحلته الثانية إىل املرشق العريب سنة 1923م ،إذ الحظنا ّ
حتظ
باهتامم الدّ ارسني اهتاممهم باملرحلة األوىل التي حتدّ ثنا عنها يف مقال سابق.

منعرجا مهماًّ يف حياة الشيخ عبد العزيز
تعترب هذه الرحلة املرشقية املتعدّ دة املشارب
ً
رواد الفكر
وتعرف إىل ّ
الثعالبي الفكرية ،إذ اقرتب أكثر من مهوم املسلمني ومشاغلهمّ ،
واإلصالح فتواصل معهم وحاورهم وشاركهم هاجس فكرة اجلامعة اإلسالمية بطريقته
اخلاصة .سوف نركّز اهتاممنا عىل كتابني مل يلقيا االهتامم املنشود ،ومها« :حمارضات يف
التفكري اإلسالمي والفلسفة»((( و«خلفيات املؤمتر
اإلسالمي بالقدس»(((.
ّ
األول بخلفيات
هنتم يف املدخل ّ
وسنلج إىل هذا املوضوع من خالل أربعة مداخلّ ،
ثم سنقف عند البعد الثقايف ملرشوع
فكرة اجلامعة اإلسالمية كام تبلورت عند الثعالبيّ ،
السيايس للجامعة
سنهتم بالبعد
األسايس يف اعتقادنا ،وبعد ذلك
الثعالبي باعتباره البعد
ّ
ّ
ّ
وسنختم باحلديث عن صعوبات حتقيق هذه اجلامعة وكيفية تذليلها.
اإلسالمية
ّ

ﷺ ّأو اًل :خلفيات فكرة اجلامعة اإلسالمية وأصنافها

الثعالبي سنة 1923م إىل الرشق مثقلاً بقضايا املغرب العريب
سافر الشيخ عبد العزيز
ّ
ومعاناة شعوبه من جربوت االستعامر الفرنيس واإليطايل وبشاعته ،كان مشدو ًدا إىل املرشق
حتررية استمدّ ها من املدرسة اإلصالحية التونسية
وعظمة رجاله ،محل معه من تونس ً
روحا ّ
مرتني وترك
وط ّعمها بفكر رجاالت اإلصالح
ّ
وخاصة فكر حممد عبده الذي زار تونس ّ

التعرف إىل هذه اجلمعية انظر :أمحد توفيق املدين ،حياة كفاح ،الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع -
((( ملزيد ّ
اجلزائر ،1992 ،ج ،1ص .327
((( احتوى هذا الكتاب عىل املحارضات التي ألقاها الشيخ عبد العزيز الثعالبي يف جامعة آل البيت ببغداد
بني سنتي  1926و ،1930يف إطار دروس «الفلسفة اإلسالم ّية وحكمة الترشيع» التي كان يقدّ مها
لطلبة الدراسات الدّ ين ّية العليا .وصدر الكتاب عن دار الغرب اإلسالمي سنة  ،1999واضطلع بتقديمه
محادي الساحيل.
وحتقيقهّ :
((( عبد العزير الثعالبي ،خلفيات املؤمتر اإلسالمي بالقدس ( ،)1931 /1350تقديم وحتقيقّ :محادي
اإلسالمي  -بريوت1988 ،م.
الساحيل ،دار الغرب
ّ
ّ
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انطبا ًعا ج ّيدً ا لدى علامء تونس.

تزامن سفر الثعالبي إىل القاهرة مع سقوط اخلالفة العثامنية سنة 1924م ،وانعقد
سنة 1926م بالقاهرة مؤمتر اخلالفة ،يرثي اخلالفة ويدعو إىل إحيائها ،وكان الثعالبي
من بني املشاركني يف هذا املؤمتر والفاعلني البارزين فيه ،وكانت القاهرة منطل ًقا لرحالت
ومتنوعة ،قام هبا الثعالبي يف اجتاه الدّ ول اإلسالمية ،واألقليات املسلمة بداية من
متعدّ دة
ّ
اً
وصول
مرورا بسيالن وسنغافورة وجاوة والفلبني،
احلجاز واليمن والعراق والقدس،
ً
إىل اهلند والصني .كان ينتقل بني أمصار املسلمني ينقل مهومهم ويتحدّ ث عن منشودهم
حممد أمني احلسيني (ت1974 :م) قائلاً « :وال نًغايل إذا قلناّ :
إن
وأحالمهم ،ولقد وصفه ّ
حرضته أصبح بفضل علمه الغزير وجهاده املنقطع النظري رجل املسلمني والعرب مجي ًعا ال
رجل تونس اخلرضاء فقط»((( ،وحتدّ ث الثعالبي عن رحالته وأبعادها اإلسالمية التقريب ّية
يف عدّ ة صحف مرصية حاورته يف ذلك الوقت.
أهم األعامل التي
وال نبالغ إذا اعتربنا مشاركته يف املؤمتر اإلسالمي بالقدس من ّ
سامهت يف بلورة فكرة اجلامعة وتوجيهها وجهة جديدة جتعل من القدس قضية املسلمني
ومن الوحدة والتعاون منشودهم.

أثار مؤمتر القدس عدّ ة قضايا وإشكاليات تتع ّلق بأهدافه وظروف انعقاده وطبيعة
املشاركني فيه ودور السياسة يف توجيهه ،ومهام اختلفت آراء الباحثني والدارسني يف هذا
مهية هذا املؤمتر يف جتذير الوعي اإلسالمي
املؤمتر وتوصياته ،فإنهّ م جيمعون أو يكادون عىل أ ّ
شك ّ
بقضية القدس يف مراحلها املبكّرة ،وممّا ال ّ
أن هذا املؤمتر م ّثل فضاء فكر ًّيا رح ًبا متعدّ د
املشارب واملرجعيات ،أفاد منه الشيخ عبد العزيز الثعالبي أ ّيام إفادة.

وتؤكّد الوثائق املتاحة ّ
دورا أساس ًّيا يف تنظيم هذا املؤمتر
أن الشيخ الثعالبي لعب ً
ومتابعة توصياته ،ويعود الفضل للثعالبي يف مجع وثائق املؤمتر والتأريخ له رغم أنّه مل يكن
جمرد مؤمتر سيايس أو لقاء مجع بني العلامء املسلمني من
مك ّل ًفا بذلك ،ومل يكن مؤمتر القدس ّ
أصقاع العامل املختلفة.

لقد كان حقيقة مرشو ًعا توحيد ًّيا ذا نظرة اسرتاتيج ّية واعدة ،وهذا ما نلحظه بجالء
يف طبيعة اللجان التي انبثقت عن املؤمتر ملتابعة قراراته وتطبيقها ،ونالحظ من خالل هذه
اهتمت بمجاالت احلياة املختلفة ،فنجد عىل سبيل املثال جلنة تتع ّلق بالدستور،
اللجان أنهّ ا ّ
هتتم بالثقافة ،وثالثة تُعنى بالدعاية والنرش ،ورابعة تركّز عىل الدعوة واإلرشاد ...إلخ.
وثانية ّ

((( عبد العزيز الثعالبي ،خلفيات املؤمتر اإلسالمي بالقدس ،دار الغرب اإلسالمي  -بريوت ،1988 ،ص.263
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شك فيه ّ
وممّا ال ّ
دورا أساس ًّيا يف بلورة الرؤية العا ّمة للمؤمتر ،وهذا
أن الثعالبي لعب ً
ما نلحظه بجالء يف التوصيات التي صدرت عن املؤمتر ،إذ ركّز املؤمترون عىل األبعاد الثقاف ّية
ملرشوع اجلامعة اإلسالم ّية ،فأوصوا بتأليف دائرة معارف إسالم ّية حتت عنوان« :القاموس
اإلسالمي» ،كام أوصوا بإنشاء مجعيات الش ّبان املسلمني يف األقطار اإلسالمية وهذه فكرة
ّ
الثعالبي ّ
وكون عدّ ة مجعيات يف
بكل تأكيد ،فهو الذي شارك يف نشاط اجلمعيات األوىلّ ،
مرص واليمن واهلند وبلدان أخرى.

بالذكر ّ
وجدير ّ
أن الشيخ الثعالبي أ ّثر يف أعامل هذا املؤمتر وتأ ّثر ،تفاعل معه وتواصل
مع املشاركني فيه فأخذ عنهم وبادهلم اهلموم واآلمال وشاركهم خماوفهم ،وممّا أعطى هلذا
املؤمتر أمه ّية يف توجيه الثعالبي وجهة إسالمية خمصوصة وتطوير أطروحاته فيام يتع ّلق بفكرة
اجلامعة اإلسالم ّية حضور عدد كبري من علامء األ ّمة ينتمون إىل خمتلف املذاهب والطوائف
اإلسالمي ومن خارجه ،يبحثون عن الوصل
واجلنسيات ،جاؤوا من خمتلف أقطار العامل
ّ
بعد طول تفرقة ،ويبتغون التعارف بعد هيمنة التجاهل قرونًا من الزمن.
التوجهات ،كام شارك
شارك يف هذا املؤمتر علامء سنّة وشيعة وإباض ّية من خمتلف
ّ
فيه مث ّقفون جامع ّيون ورجال سياسة و ّجتار وأصحاب رؤوس أموال ،فكان املؤمتر فضاء
رواد اإلصالح والنهضة.
جتسدت فيه فكرة اجلامعة اإلسالمية كام أرادها ّ
حقيق ًّيا ّ

ولقد شدّ انتباهنا طبيعة العالقات التي بناها الشيخ الثعالبي يف هذا املؤمتر ،وسنقف
عند ثالث شخصيات ورد ذكرها يف مذكرات املؤمتر اإلسالمي بالقدس ،وسيكون هلا تأثري
يف جتارب الحقة من جتارب اجلامعة اإلسالمية ،وسنذكر عىل التوايل حمي الدّ ين
القليبي(،((1
ّ
وحممد ع ّلوبة باشا ،وحممد حسني كاشف الغطاء.

ولئن غاب القليبي عن حضور هذا املؤمتر ّ
فإن كثرة املراسالت بينه وبني أعضاء جلنة
التنظيم ،وعىل رأسهم األمني احلسيني مفتي الديار القدسية ،تؤكّد ّ
أن الرجل كان مهتماًّ
ومتحم ًسا ألعامله ،ورغم عدم وجود دراسات علمية دقيقة
شديد االهتامم هبذا املؤمتر
ّ
بالقليبي من حيث املرجعيات واخللفيات واألطروحات فإنّنا نجد
تتناول عالقة الثعالبي
ّ
أساسا يف تبنّي فكرة الوحدة اإلسالمية والتقريب بني املسلمني،
خي ًطا واصلاً بينهام يتم ّثل
ً
رواد «مجاعة التقريب» بالقاهرة ( ،)1947ومن
ولذلك سيصبح حمي الدّ ين
القليبي من أبرز ّ
ّ
املتحمسني لفكرة التقارب بني املسلمني وتوحيد صفوفهم ،وجتاوز خالفاهتم وأحقادهم
ّ

( ((1ولد سنة  1901بمدينة قليب ّية التونس ّية ،وتويف  ،1954وله إسهامات مفيدة يف جمال التّقريب بني
املسلمني.
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التارخيية ،ويمكن أن نكتشف هذا املنزع يف مقاالته( ((1املنشورة يف جم ّلة «رسالة اإلسالم»
النّاطقة باسم دار التقريب بني املذاهب اإلسالم ّية بالقاهرة.

اإلسالمي ّ
عضوا يف ال ّلجنة
أن الثعالبي ُانتخب
وتذكر نصوص أعامل مؤمتر القدس
ً
ّ
بمهمة أمني مال ال ّلجنة.
حممد عيل ع ّلوبة الذي اضطلع
ّ
التنفيذية ،وشاركه يف هذه اللجنة ّ
وجدير باملالحظة ّ
تلق ح ّظها عند الباحثني
أن ع ّلوبة من الشخصيات التقريب ّية التي مل َ
والدّ ارسني .ويبدو من خالل كتاب املؤمتر اإلسالمي بالقدس ّ
أن ع ّلوبة اضطلع بدور
اهتم بنفقات املؤمتر وموارده املالية املمكنة ،كام
ّ
ريادي يف إنجاح هذا املؤمتر وإشعاعه ،فقد ّ
بملف توظيف السينام قصد إشعاع املؤمتر وتوثيقه ،واتصل بالرشكات السينامئية
اضطلع
ّ
اإلسالمي.
املعن ّية باألمر ،وتفاوض معه ،وكان هذا العمل سب ًقا تارخي ًّيا يف جمال العمل
ّ
رواد التقريب بني املسلمني،
وأصبح حممد ع ّلوبة يف أربعينات القرن العرشين من ّ
ومديرا لدارها منذ تأسيسها سنة
رئيسا جلامعة التقريب بني املذاهب اإلسالمية
ً
وأصبح ً
القليبي -بعدّ ة مقاالت نرشها بمج ّلة «رسالة
 ،1946وساهم -كام هو حال حمي الدّ ين
ّ
اإلسالم» الناطقة باسم اجلامعة .ويمكن للمتمعن يف مقاالته( ((1أن يدرك وجوه التشابه
الكثرية بني فكر الثعالبي وع ّلوبة.

حممد
وإضافة إىل ع ّلوبة التقى الثعالبي يف هذا املؤمتر باملرجع الشيعي الكبري الشيخ ّ
والشيعي ،وسبل
حسني آل كاشف الغطاء ،وكانت مناسبة لدراسة مواضيع اخلالف السنّي
ّ

( ((1تناولنا هذه املقاالت بالدرس والتحليل يف مقالني ،أحدمها باللغة العربية وثانيهام باللغة الفرنسية ،ملزيد
التعمق انظر:
ّ
القليبي ،جم ّلة احلياة
الدين
حمي
فكر
يف
الت
م
تأ
االختالف:
ثقافة
إىل
اخلالف
من
مبارك،
بن
عيل
*
ّ
ّ
الثقافية ،تونس ،عدد  ،223سبتمرب  ،2011ص 96-74
Ali ben Mbarek, «Moheiddine el kilibi» l’un des pionniers (bâtisseurs) de la question
du rapprochement dans l’Islam moderne, in Le Débat, n3, 2010, pp 86-9.

*

أهم مقاالت حممد ع ّلوبة باشا املنشورة يف «جم ّلة رسالة» اإلسالم نذكر:
( ((1من ّ
* الثنائية يف الوجود ،جملة رسالة اإلسالم ،دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية  -القاهرة ،السنة ،3
األول 1370هـ ،عدد  ،9ص .50-47
عدد ،9/1يناير 1951م ،ربيع ّ
* ابن عريب يف التفكري اإلسالمي ،جملة رسالة اإلسالم ،دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية  -القاهرة،
السنة  ،3عدد  ،10/2إبريل 1951م ،مجادي اآلخرة 1370هـ ،ص .178-173
* االحرتاف بالقيم ،جملة رسالة اإلسالم ،دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية  -القاهرة ،ص -396
احلجة ،أكتوبر 1370هـ1951 /م.
 ،402السنة  ،3عدد  ،12 /4ذو ّ
* اإلنسان يف سلوكه ،جملة رسالة اإلسالم ،دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية  -القاهرة ،السنة ،4
عدد  ،16/4أكتوبر 1952م ،حمرم 1372هـ ،ص .424-420
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أيضا -دورالتقريب بني املدرستني خدمة لإلسالم واملسلمني ،وسيكون لكاشف الغطاء ً
كبري يف تطوير فكرة التقريب ودعم مجاعتها بالقاهرة ،وهذا ما نلحظه بجالء يف مقاالته
املنشورة بمج ّلة «رسالة اإلسالم».

ونستنتج ممّا سبق ّ
يرصح بذلك ،وال
أن مؤمتر القدس كان
ً
مؤمترا تقريب ًّيا بامتياز وإن مل ّ
خماضا لوالدة عدّ ة أفكار تقريب ّية سرتى النور بعد سنوات من انتهاء
نبالغ إذا قلنا بأنّه كان ً
املؤمتر.

وعىل هذا األساس نجد يف أدب ّيات «املؤمتر اإلسالمي بالقدس» إرهاصات فكر
التقريب واجتاهاته الكربى ،ممّا يعني أن فكرة اجلامعة اإلسالمية فكرة شاملة احتضنت
بطريقة أو بأخرى أغلب األطروحات اإلصالحية اإلسالمية الالّحقة ،وركّز املؤمتر عىل
التقارب الثقايف اإلسالمي باعتباره جرس العبور لتحقيق الوحدة اإلسالمية.
ونلحظ هذا اهلاجس من خالل ر ّد الثعالبي عىل من قال ّ
أساسا
بأن املؤمتر انعقد
ً
لتجديد اخلالفة وتنصيب خليفة جديد ،وبينّ ّ
مؤسسات
أن هدف املؤمتر يكمن يف «وضع ّ
إلجياد ثقافة إسالم ّية عالية متدّ املسلمني ّ
بكل ما حيتاجون إليه من علوم وفنون وكتب
وتغذيتهم روح ًّيا وعقل ًّيا»(.((1

مقومات اجلامعة اإلسالمية عند عبد العزيز ال ّثعالبي
ﷺ ثان ًياّ :

ويتم
حيرص بعض الدارسني فكرة اجلامعة اإلسالمية يف املرشق العريب وعلامئه،
ّ
أفكارا
الرتكيز عادة عىل مرشوع مجال الدين األفغاين وتالميذه ،ولكنّنا نجد يف املغرب العريب
ً
أخرى ،اكتسبت خصوصيتها من الفكر اإلصالحي املنفتح عىل الغرب وقيم احلداثة ،ويف
تتنزل أفكار عبد العزيز الثعالبي ،فقد رأى ّ
أن اجلامعة اإلسالمية ال بدّ أن تكون
هذا اإلطار ّ
وقوة ،وهذا يعني ّ
أن فكرة
بأسا ّ
قريبة من الطبيعة البرشية حتى تكون أكثر واقعية وأشدّ ً
اجلامعة ال جيب أن تكون فكرة طائفية ،أو رؤية مذهبية ،بل ال بدّ أن حتتضن اإلنسان،
وحترره من الظلم واالستبداد
وجتيب عن أسئلته املختلفة ،وحت ّقق له السعادة والرفاهيةّ ،
واجلهل والتخ ّلف ،إنهّ ا جامعة اإلنسان قبل أن تكون جامعة دين أو م ّلة أو طائفة أو مذهب.
(((1
ويف إطار حديثه عن هذه اجلامعة حتدّ ث ال ّثعالبي عن جمموعة من الغرائز
( ((1عبد العزيز الثعالبي ،خلفيات املؤمتر اإلسالمي بالقدس ،مصدر سابق ،ص .38
الساحيل ،دار
( ((1عبد العزيز الثعالبي ،حمارضات يف التفكري اإلسالمي والفلسفة  ،تقديم وحتقيقّ :محادي ّ
اإلسالمي  -بريوت ،1999 ،الفصل الرابع« :الغرائز البرش ّية» ،ص .234-196
الغرب
ّ
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يستحسن مراعاهتا عند التّفكري يف بناء جامعة إسالم ّية منفتحة عىل اإلنسانية وقادرة عىل
أهم هذه الغرائز
إدارة الرصاع الديني والطائفي ،وحتقيق السلم والتعايش ،وسنكتفي بذكر ّ
كام تواترت عند عبد العزيز الثعالبي:

رب مفهوم قرآين ،استوحاه ال ّثعالبي من اآلية 177 :من سورة
الرب :ال ّ
 -1غريزة ّ
(((1
فعرفه بأنّه «رصف املال يف
للربّ ،
البقرة  ،وركّز ال ّثعالبي عىل البعد املايل واالقتصادي ّ
احلق ودفع اآلالم واحلاجة عن النّاس»(.((1
رب واإلحسان وإقامة ّ
مشاريع ال ّ
رب اعتباط ًّيا ،بل كان مقصو ًدا حق القصد،
ومل يكن هذا الرتكيز عىل البعد املايل يف ال ّ
رب يرتبط بالعدالة االجتامعية وحتقيق املساواة بني النّاس ،وال خري يف جامعة إسالم ّية
فال ّ
رب االجتامعي مقصد من مقاصد الدّ ين ،ومنشود
ال تفكر يف حتقيق العدل االجتامعي .فال ّ
الرسالة والوحي ،وال يمكن حتقيق السلم املجتمعي يف غياب العدل االجتامعي ،ويف املقابل
ّ
لىّ
يد ّعم الظلم االجتامعي ثقافة الكراهية والرصاع ،وهذا ما يتج عىل مستوى الواقع ،فام
نراه من رصاعات طائفية مذهبية هنا وهناك ،قد يعكس مشكلاً اقتصاد ًّيا تنمو ًّيا ،يتم ّثل
املهمشة
أساسا يف هيمنة الطائفة املهيمنة عىل املال واألعامل ،ممّا يو ّلد نقمة لدى اجلامعات ّ
ً
مهية
واملف ّقرة أحيانًا ،ويعكس هذا ال ّطرح خصوصية املدرسة املغارب ّية ،إذ أعطت املقاصد أ ّ
اإلصالحي.
كربى يف مرشوعها
ّ
تعمق حممد الطاهر بن عاشور يف هذا ال ّطرح وأكد يف «التّحرير والتنوير» حينام
ولقد ّ
(((1
فسرّ اآلية ذاهتاّ ،
بأن «البرِ ّ سعة اإلحسان وشدّ ة املرضاة واخلري الكامل ّ
قمة
فالرب ّ
الشامل» ّ ،
جمرد شعارات ترفع أو بيانات تُتىل .ويعكس هذا
اإلحسان ،وحتقيق املنفعة واخلري ،وليس ّ
وجهه الثعالبي إىل من يكتفون يف ّبرهم وإحساهنم باألقوال دون األفعال.
الكالم نقدً ا ضمن ًّياّ ،
حب املحمدة :ال يمكن أن نفصل هذه الغريزة عماّ سبقها ،واألصل يف
 -2غريزة ّ
اإلسالم أن تعكس ُ
أفعال املرء أقوا َله ،وأن يعمل اإلنسان بصمت دون رياء وافتخار ،ومن
«التّلبيس أن يرغب اإلنسان يف نيل يشء من غري كدّ ه ،أو يطلب املحمدة عىل أمر مل يفعله»(.((1
ب و َل ِكن ا ْلبرِ من آمن بِال َّل ِه وا ْليو ِم ِ
ِ
ِ
اآلخ ِر
( ((1تقول اآليةَّ { :ل ْي َس ا ْل َّبرِ َأن ت َُو ُّلو ْا ُو ُج َ
َ َْ
وهك ُْم ق َب َل ا َملشرْ ِق َوا َمل ْغ ِر ِ َ َّ َّ َ ْ َ َ
ني وآتَى ا َمل َال َعلىَ حب ِه َذ ِوي ا ْل ُقربى وا ْليتَامى والمَْس ِ
وا َمل ِ
الئك َِة َوا ْل ِكت ِ
السبِ ِ
ني
الس ِائ ِل َ
اك َ
ُ ِّ
َاب َوالنَّبِ ِّي َ َ
َ
يل َو َّ
ني َوا ْب َن َّ
َْ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
فيِ
فيِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َو
الصابري َن ال َبأ َساء َوالضرَّ َّ اء
الصال َة َوآتَى َّ
الزكَا َة َواملوفون ب َع ْهده ْم إذا َع َ
اهدُ وا َو َّ
الرقاب َوأقا َم َّ
ِّ
ني ا ْل َب ْأ ِ
س ُأ ْو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن َصدَ ُقوا َو ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ُمل َّت ُق َ
ون}.
َو ِح َ
( ((1الثعالبي ،حمارضات يف التفكري اإلسالمي والفلسفة ،املرجع السابق ،ص .197
( ((1حممد الطاهر بن عاشور ،موقع التفاسريwww.altafsir.com :
( ((1عبد العزيز الثعالبي ،حمارضات يف التفكري اإلسالمي والفلسفة ،املرجع السابق ،ص.199
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تعودوا عىل كثرة
ويعكس هذا احلديث موق ًفا نقد ًّيا فضح من خالله الثعالبي من ّ
كالرامي بال سهم ،ولذلك خابت أسهم التّجارب
الكالم وق ّلة األفعال ،فالدّ اعي بال عمل ّ
حب ال ّظهور
السابقة املتع ّلقة بتوحيد املسلمني ،فأغلب هذه التجارب قامت عىل أساس ّ
ّ
حتولت من خطابات تدعو إىل الوحدة إىل خطابات
ّ
والزعامة والشهرة .وبسبب ذلك ّ
تشجع عىل الفرقة والرصاع والقتال.
ّ
 -3االعتدال يف الدّ ين :استلهم الثعالبي فكرة هذه الغريزة من اآلية 171 :من
و«الغلو يف الشيّ ء مقبوح ،وأقبحه ما يكون
سورة النساء( ،((1فاألصل يف الدّ ين االعتدال
ّ
يف الدّ ين»(.((2

وحتتاج اجلامعة إىل ترسيخ ثقافة االعتدال يف املجتمعات اإلسالم ّية ،فالعنف
والغلو قيم ال تتامشى مع فلسفة اجلامعة اإلسالمية كام يراها عبد العزيز ال ّثعالبي.
والتّشدُّ د
ّ
ّحرر يف القرآن» من خالل هذا الكالم نقدً ا ضمن ًّيا ّ
لكل من يدعو
ّ
ويوجه صاحب «روح الت ّ
والقوة واجلربوت ،فالوحدة احلقيقية وحدة القلوب ،ووحدة
إىل توحيد املسلمني بالعنف
ّ
رب واملح ّبة ،ال وحدة نظام احلكم وقوانني التّرشيع فيه .فاجلامعة اإلسالمية جامعة اعتدال،
ال ّ
ال مكان فيها ألهل التّبديع والتّكفري والتعنيف.

أخص تقاوم
وال غرابة أن نجد املدرسة اإلصالحية املغارب ّية عمو ًما والتّونسية بصفة ّ
وتوسعه ،وتر ّد عىل أفكاره ،ومازالت تتصدّ ى حتى اليوم إىل الفكر
يب زمن ظهوره
املدّ الوها ّ
ّ
الزمن ،وما زال يظهر هنا وهناك
الدّ يني املتشدّ د الذي انتقده ال ّثعالبي قبل أكثر من قرن من ّ
بأشكال خمتلفة وتسميات متعدّ دة.
ّ
{وا َّت ُقوا فِ ْتنَ ًة اَل ت ُِصي َب َّن
 -4االمتناع عن الفتنة:
استهل الثعالبي حديثة بقوله تعاىلَ :
ِ
ِ
(((2
السجايا اإلسالم ّية العالية
ا َّلذي َن َظ َل ُموا منْك ُْم َخ َّ
اص ًة ، }..وع ّلق ال ّثعالبي قائلاً « :من ّ
صدّ املسلمني عن الفتنة ،والتّنفري منها ،وتشديد العقوبة عىل فاعلها»(.((2

ويرتبط حديث الفتنة هذا بام سبق من غرائز ،فالفتنة قدر املسلمني ،اخرتقتهم
منذ العصور اإلسالمية األوىل ،واستوطنت بلداهنم ،وأفسدت وجداهنم ،وغيرّ ت معامل
أن ما يثري الفتنة جزء من الدّ ينّ ،
حتى أصبحوا يعتقدون ّ
وأن أصحاب الفتن
ثقافتهمّ ،
( ((1تقول اآليةَ { :يا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب اَل َت ْغ ُلوا فيِ ِدينِك ُْم َو اَل َت ُقو ُلوا َعلىَ ال َّل ِه إِلاَّ َ
احل َّق.}....
( ((2عبد العزيز الثعالبي ،املرجع نفسه ،ص .200
( ((2سورة األنفال ،اآلية .25
( ((2عبد العزيز الثعالبي ،املرجع نفسه ،ص .209-208
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أولياء صاحلون وقادة ر ّبانيون ،وأخذت الفتنة يف الفضاء اإلسالمي عدّ ة أبعاد قبلية ودين ّية
ومذهب ّية وطائفية وفكرية.
ولقد الحظ ال ّثعالبي -كام نالحظ نحن اليوم -انتشار الفتن يف بالد املسلمني ،فحيثام
تناحرا وتقاتلاً وخرا ًبا وسفكًا بال حدود ،يبيح دماء املسلمني،
وجدت مسلمني وجدت
ً
حتى يرتاءى للمرء ّ
أن ثقافة العنف والفتن السائدة تعكس حقيقة اإلسالم وتعاليمه.

السمحة
وهذا األمر فنّده ال ّثعالبي يف أكثر من موضع ،إذ م ّيز بني الدّ ين يف مقاصده ّ
والفكر الديني الذي ُفرض عىل النّاس ،وقدّ م عىل أساس أنّه الدّ ين ذاته ،واحلال ّ
أن الفكر
الدّ يني اجتهادات برش ّية ارتبطت بخلفيات اجتامع ّية وسياس ّية وقبلية عكست أحيانًا
مصالح فردية أو مجاعية...

 -5احلرية :لن ينجح التّواصل بني اجلامعات الدّ ينية واملذهبية دون سيادة احلر ّية ،و«إذا
احلرية سج ّية يف األممّ ،
فإن روح األمم تسود العامل»( .((2وال يمكن أن نفصل
صارت غريزة ّ
احلرية عىل بقية الغرائز التي حتدّ ثنا عنها ،فاحلرية أساس ّ
كل تواصل برشي ،ومن
مطلب ّ
ّعصب الفكري والدّ يني.
خالهلا يسود االعتدال الدّ يني ،وختتفي الفتن القائمة عىل أساس الت ّ
وندرك من خالل هذا التّوصيف ّ
أن اجلامعة اإلسالمية التي بشرّ هبا ال ّثعالبي تقوم
فاحلرية أساس االجتامع البرشي ،هبا
عىل حرية املعتقد وحرية التفكري وحرية التّعبري.
ّ
احلريات
يتح ّقق العدل ويسود السلم وتزدهر املجتمعات ،وال خري يف جامعة إسالمية تئد ّ
وتقتل روح املبادرة.

ركز ال ّثعالبي عىل األبعاد ال ّثقافية ،فقد كان عىل وعي ّ
بأن إصالح املجتمعات يبدأ
بالثقافة ،كام كان يعتقد ّ
تقرب عقول املسلمني
أن اجلامعة ال ّثقافية خري جامعة يمكن أن ّ
السذاجة احلديث عن جامعة
ونفوسهم ،ويتّسم هذا الطرح بالعقالنية والواقعية ،إذ من ّ
إسالمية يف ّ
ظل ثقافة دين ّية قديمة ،تنحى إىل الصدام والصرّ اع ،وتزرع يف نفوس املؤمنني
اخلوف واليأس.
احلرية أساس جامعته اإلسالمية ،فال تواصل
وعىل هذا األساس جعل ال ّثعالبي من ّ
بني األفراد أو اجلامعات أو احلكومات دون حرية عىل مستوى اإلرادة والفعل واالختيار.

بالذكر ّ
جدير ّ
أن ال ّثعالبي كشف أثناء زيارته إىل الكويت سنة 1925م عن آليات حتقيق
الصحفيني الكويتيني
حتوهلا من فكرة إىل واقع ،واستطاع عميد ّ
اجلامعة اإلسالمية وكيفية ّ
( ((2عبد العزيز الثعالبي ،املرجع نفسه ،ص .215

98

دراسات وأحباث

(عندها) عبد العزيز الرشيد أن يوجز لنا هذه اآلليات حينام نقل احتفال الكويت ّيني بزيارة
الزعيم اجلليلّ ..
احلث عىل تشييد املدارس العلم ّية،
ال ّثعالبي لبلدهم ،فقد «كان مدار خطب ّ
الرق واالستعباد،
واستنهاض اهلمم يف جماراة الغرب ّيني فيام ّبزوا به الشرّ ق وجعلوه حتت ّ
والرجوع إىل حقيقة الدّ ين
واالهتامم ّ
بالصنائع التي هي أساس العمران وأصل ال ّثروةُّ ،
احلرة»(.((2
ّمسك بتعاليم القرآن ّ
والت ّ
أن اجلامعة اإلسالمية كام فهمها ال ّثعالبي تقوم عىل العلم واملعرفة؛ ّ
وهذا يعني ّ
ألن
وتفرقها .فالغرب ح ّقق هنضته ،وهيمن عىل الشرّ ق بفضل ما
اجلهل تس ّبب يف تشتّت األ ّمة ّ
أنجزه من نجاحات علم ّية وصناعية.
ويبدو ال ّثعالبي قري ًبا من أفكار حممد عبده (ت1905 :م) الذي ركّز عىل اإلصالح
من خالل الترّ بية والتّعليم ،باإلضافة إىل ذلك ركّز ال ّثعالبي يف كلمته بالكويت عىل خماطر
الرصاع املذهبي والطائفي ،إذ أكّد ّ
تفرقهم وختاذهلم
«أن من أسباب انحطاط املسلمني ّ
وطمع ّ
كل فرد بأخيه ،وعملهم مع أعدائهم يف تفكيك ُعرى اجلامعة الدّ ينية والقوم ّية،
ومتسكهم باألوهام واخلرافات ،وفهمهم الدّ ين
معكوسا»(.((2
ً
ّ
ّ
وآية ذلك ّ
يستغل فرقة املسلمني وجهلهم بدينهم إلحكام
أن االستعامر استطاع أن
السيطرة عىل بالدهم واستغالل ثرواهتم .ولذلك عمل االستعامر قصارى جهده عىل تأجيج
ّ
الصرّ اعات الطائفية واإلثنية والقبل ّية ،وترسيخ حالة اجلهل التي يعيشها أغلب املسلمني.
والطريف ّ
يتكرر اليوم ،فالصرّ اع الطائفي مازال مشتعلاً  ،وتعمل عدّ ة
أن األمر ذاته ّ
يتمسكون باألوهام واخلرافات،
دوائر غربية عىل تأجيجه وتطويره ،ومازال املسلمون
ّ
مشو ًها ال يعكس حقيقة الدّ ين وفلسفة الوحي ،وعىل هذا األساس
فكرا متشدّ ًدا ّ
ويتبنّون ً
ديني عميق ،ومراجعة املوروث الدّ يني وما
حتتاج اجلامعة اإلسالمية املنشودة إىل إصالح ّ
حيمله من مقاالت وأفكار.

الرابطات
ﷺ ثال ًثا :أصناف اجلامعات وأنواع ّ

أدرك الشيخ عبد العزيز الثعالبي ّ
أن احلديث عن رابطة إسالم ّية أو جامعة م ّلية
وتوحدهم ال يؤيت أكله اَّإل متى درسنا أنواع الرابطات البرشية وجتارب
تقرب بني املسلمني
ّ
ّ
( ((2عبد العزيز الرشيد ،األستاذ ال ّثعالبي يف الكويت ،الشورى ،العدد  9 ،40حمرم سنة 1344هـ30 /
يوليو  1925م ،ص .3
( ((2عبد العزيز الرشيد ،األستاذ الثعالبي يف الكويت ،املرجع نفسه ،ص .3
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اجلامعات الدينية والسياسية والعرق ّية ورشوط قيامها.

ويف هذا السياق م ّيز بني أربعة أصناف( ((2من اجلامعات قادرة عىل توحيد الناس
(((2
ثم نظر يف خصوص ّيات ّ
كل صنف
وربط هيئاهتم االجتامعية -كام يقول الثعالبيّ ،-
وإمكانات االستفادة منه ،فم ّيز بني جامعة جنسية وأخرى وطن ّية وثالثة سياس ّية ورابعة
دين ّية ،فاجلامعة اجلنسية تربط بني أفراد ينتمون إىل نفس اجلنس أو العرق ،وهذا ينطبق عىل
خمصوصا.
اهتم هبا الثعالبي اهتام ًما
ً
الرابطة العربية التي ّ
يب واجلامعة
وال يمكن –حسب الثعالبي -الفصل بني اجلامعة اجلنسية يف بعدها العر ّ
وكونوا النواة األوىل ملجتمع
الدين ّية يف بعدها
اإلسالمي ،فالعرب محلوا رسالة اإلسالم ّ
ّ
اإلسالمي ،ولذلك ال تناقض بني اجلامعتني ،كام أنّه ال تناقض بني اجلامعة الدينية واجلامعة
ّ
السياس ّية أو الوطن ّية ،فوحدة الوطن ال تعني بالرضورة وحدة الدّ ين أو اللغة ،ولك ّن
متسكه بدينه.
اإلنسان مطالب
بالتمسك بوطنه ّ
ّ

أ ّما اجلامعة السياس ّية فهي «ما تأ ّلفت من ممالك خمتلفة األجناس والقوانني
والديانات ،ولكنّها متّحدة يف السياسة كاجلامعة اإلنجليزية املؤ ّلفة من أجناس خمتلفة»(،((2
الرابطة الدّ ين ّية استفادهتا من الرابطة اجلنسية
ويمكن هلذه اجلامعة السياس ّية أن تستفيد من ّ
والرابطة الوطن ّية.
ّ
وهذا يعني ّ
منهجي ،فهي متداخلة
أن الفصل بني اجلامعات املذكورة مل يكن غري فصل
ّ
يؤ ّدي بعضها إىل بعض ،كام نفهم من هذا التحليل ّ
الرابطة اإلسالمية تتفاعل مع بقية
أن ّ
أجل حديثه عن اجلامعة اإلسالمية إىل آخر
الرابطات تؤ ّثر فيها ،حتتضنها وتتأ ّثر هبا ،ولذلك ّ
تصنيفه ،وهذا عمل مقصود أراد من خالله الثعالبي أن جيعل من اجلامعة اإلسالمية جامعة
الرابطات ،فهي «الفكرة املقدّ سة التي تربط عدّ ة جمتمعات يف بعضها
اجلامعات ورابطة ّ
وتوحد أفراد تلك املجتمعات يف أخالقهم وشعورهم ومنازعهم وتكافلهم فيام بينهم...
ّ
(((2
الروابط يف توحيد امليول واألفكار واإلحساسات والتأثري» .
والرابطة الدّ ين ّية هي أقوى ّ
ّ
الرابع من اجلامعات ،ويرى
ونالحظ بيرس تعاطف الثعالبي مع هذا الصنف ّ
خمصوصا؛ ألنّه القادر عىل مل ّ شمل املسلمني والعرب يف اآلن
رضورة االهتامم به اهتام ًما
ً
( ((2عبد العزيز الثعالبي ،حمارضات يف التفكري اإلسالمي والفلسفة ،مصدر سابق ،ص .34-33
( ((2الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص.33
( ((2الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .34
( ((2الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .34
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الديني األصيل الذي
ذاته .وتعتمد اجلامعة اإلسالمية التي يدعو إليها الثعالبي عىل الشعور
ّ
السمو عىل املا ّدة وحماربة
يقرب بني الناس وإن تباينت أفكارهم ،فاإلنسان يميل بطبعه إىل
ّ
ّ
اً
أخف وطأ ًة وأسهل تناول من غريها،
النزوات وحتقيق العدل ،ولذلك اعترب «هذه اجلامعة
ّ
ّ
ألن الدّ افع هلا شعور اإلنسان ووجدانه»(.((3

ويف إطار البحث عن مكانة اجلامعة اإلسالم ّية مقارنة ببقية اجلامعات البرش ّية ،حتدّ ث
الثعالبي عن مفهوم جديد أسامه «فكرة امل ّلة اإلسالم ّية أو اجلنسية اإلسالم ّية» ،ونالحظ من
خالل هذه التسمية رغبته يف اجلمع بني خمتلف اجلامعات حتت لواء اجلامعة اإلسالم ّية،
واستند يف طرحه عىل مرجعيتني غربية وإسالمية ،فمفهوم امل ّلية أو القومية كام عبرّ عنه
الثعالبي «مبني عىل أصلني ومنوط بفكرتني :الفكرة العرقية وفكرة املبادئ التضامن ّية»(.((3

واستند يف حتليله الفكرة العرق ّية عىل التجارب الغرب ّية يف الوحدة والتقارب ،وتقوم
أساسا عىل وحدة النظام السيايس واالقتصادي والثقايف ّ
«فإن وحدة ال ّلغة
الفكرة العرقية
ً
فالرابطة احلقيق ّية يف امل ّلة العرق ّية هي وحدة
والتعاليم إذا مل تتحدّ د شكلاً ال تعود بالنّفعّ ،
النظام وشكل اإلجراء والتنفيذ»(.((3
ويمكن يف إطار مت ّثل اجلامعة اإلسالمية والبحث عن سبل قيامها ونجاحها أن
نستفيد من التجارب الغرب ّية ونستثمر مكاسب املدن ّية احلديثة .فال بدّ من وضع مرجعيات
دستورية وقانونية واضحة تضبط مهام اجلامعة اإلسالمية وحدود ّ
ويتوجب
تدخلها،
ّ
أيضا -االتفاق عىل آليات ناجعة لتطبيق القرارات ومتابعتها.ً

أ ّما األصل الثاين املتع ّلق باملبادئ التضامن ّية فقد استوحاه الثعالبي من الثقافة
اإلسالمية األصيلة ،وآية ذلك ّ
أن «املبادئ التضامن ّية عبارة عن اتحّ اد البرش يف املصلحة
العا ّمة واشرتاكهم يف النفع العام وسعيهم لتوحيد الفكرة االجتامعية والتساوي بينهم يف
احلقوق الشخص ّية والسياس ّية والترشيع ّية والتنفيذ ّية ،وهذه املبادئ هي مبادئ اإلسالم
وأسسه»(.((3
ونلحظ يف هذا الطرح منز ًعا قو ًّيا باتجّ اه إحياء فقه املقاصد اإلسالم ّية بام هو حتقيق
للمصالح املرسلة ودرأ للمفاسد.

( ((3الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .34
( ((3الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .26
( ((3الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .28
( ((3الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .28
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األهم
الرابطة املل ّية ،بل
ّ
املهم –حسب الثعالبي -تشكيل جامعة إسالمية وتفعيل ّ
ليس ّ
من ذلك ضامن نجاح تلك اجلامعة واستمرارها ،وال يكون ذلك اَّإل متى ّ
جتذرت يف ثقافتها
حترج أو تكبرّ .
اإلسالمية األصيلة وانفتحت عىل املدنية الغربية تأخذ عنها ما يفيدها دون ّ

وحتى تكون اجلامعة اإلسالمية يف مأمن من ّ
كل ضعف وتشتُّت ،فتنجح وتسود ال بدّ
من تو ّفر جمموعة من العوامل اعتربها
الثعالبي رشوط سيادة األمم( ،((3وتتم ّثل هذه الرشوط
ّ
يف« :الوحدة» و«النجاعة» و«االستقالل» و«محاية الرشف» و«الشعور بالشوكة والعظمة»
حس واحد وتأ ّثر متّحد»( ،((3وهذه
و«اإليثار» ،فالوحدة جتعل من األ ّمة اإلسالم ّية «ذات ّ
ّ
واستدل الثعالبي بالقرآن
الرابطة الكلية املتوازنة،
مهمة يف حتقيق ّ
الروح ّية ّ
الوحدة العاطف ّية ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
فأورد قوله تعاىل{ :إِ َّن َهذه ُأ َّم ُتك ُْم ُأ َّم ًة َواحدَ ًة َو َأنَا َر ُّبك ُْم َفا ْع ُبدُ ون}(.((3
ّ
«ألن
وحتملهم املسؤول ّية التارخي ّية
والوحدة تتط ّلب نجاعة أصحاهبا وجدّ يتهم
ّ
األ ّمة إذا مل تكن ذات شجاعة وبسالة ال تتمكّن من مقاومة الغري فضلاً عن السيطرة عىل
(((3
تؤسس إىل التامسك والديمومة ،وال تتح ّقق النجاعة دون صدق
غريها»  ،فالنجاعة ّ
تقر احلرية يف مفهومها
وإخالص ،وال يمكن أل ّمة أن تكون قو ّية وسائدة ومتامسكة إذ مل ّ
أيضا -اجلامعات والطوائف واملؤسسات.العام ،وال ترتبط احلرية باألفراد فقط بل تشمل ً
يتنزل العامل الثالث املوسوم باالستقالل ،ويعني االستقالل عند
ويف هذا اإلطار ّ
حرا يف الرشائع واألنظمة
حرا يف الفكر والعمل ،ويكون املجتمع ًّ
الثعالبي أن «يكون الفرد ًّ
والعادات ،وهذا ال يكون اَّإل بالتضامن ،فمتى حاز ّ
كل فرد احلرية ،فقد حاز املجتمع
ذلك»(.((3

وحتتاج األ ّمة إىل التضحية يف سبيلها( ،((3وهي ما أسامه الثعالبي بحامية الرشفّ ،
فكل
يضحي من أجل أ ّمته واجلامعة التي حتتضنه ،وأن
إنسان ال بدّ أن يكون عىل استعداد أن
ّ
تتنزل أمهية اإليثار الذي حتدّ ث عنه
يدافع عنها ويرفع شأهنا ويفتخر هبا ،ويف هذا املستوى ّ
(((4
اإلسالم ودافع عنه «وهو تقديم مصلحة املجتمع عىل مصلحة الفرد» .
( ((3الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .32-31
( ((3الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص 31
( ((3سورة األنبياء ،اآلية .92
( ((3الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .32
( ((3الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .32
( ((3الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .32
( ((4الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .32
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تطرق
ركّز الثعالبي عىل البعد السيايس لفكرة اجلامعة اإلسالمية ،ويف هذا السياق ّ
ويقرهبم ،واستفاد من الفكر اإلصالحي التونيس
إىل نظام احلكم العادل الذي جيمع الناس ّ
الذي حاول كبح مجاح االستبداد بواسطة القوانني واملؤسسات.

ّ
ولعل من أبرز املصلحني الذين فضحوا منظومة االستبداد وب ّينوا معارضتها للرشع
والعقل ،أمحد بن أيب ضياف ،إذ انتقد ا ُمللك املطلق ،ونادى بنظام مق ّيد يراقب فيه السلطان
كثريا عىل ثنائية اإلطالق والتقييد ،ويؤكّد ّ
أن حكومات
وحياسب ،ونجد الثعالبي يركّز ً
(((4
اإلطالق «من ّ
أحط أنواع األحكام وأقرهبا إىل السذاجة» .

يرى الثعالبي ّ
إسالمي ال يمكن أن ينجح يف استقطاب اجلمهور
سيايس
أي نظام
أن ّ
ّ
ّ
وكسب و ّده وثقته دون تقييد صالحيات الساسة والتفريق بني السلط ،فالتقييد حيول دون
االستبداد واهليمنة ،وآية ذلك ّ
أن «األ ّمة هي التي تس ّن األنظمة بواسطة هيئاهتا ...وهي التي
تن ّفذها»(.((4

املؤسسات ،فمشكلتنا اليوم
ويتط ّلب منّا هذا املنشود تغيري وجهة نظرنا أفرا ًدا إىل ّ
مؤسسات ،ومشكلة فقهاء اإلسالم
أساسا مشكلة ّ
«ليست مشكلة أفراد أو زعامات ،بل هي ً
باملؤسسات بل باألفراد تأييدً ا للحكم االستبدادي ،ولو اشتغلوا
أنهّ م كانوا ال يشتغلون
ّ
(((4
باملؤسسات ملا مجد املسلمون يف تارخيهم الطويل عىل هذا النحو يف احلكم الفردي» .

ونفهم من خالل هذا الكالم ّ
سيايس جديد يقطع مع
أن الثعالبي ين ّظر إىل نظام
ّ
املايض ويعتمد املؤسسات ،وما أحوجنا اليوم إىل هذا الطرح ،واحلال ّ
أن العامل اإلسالمي
املؤسسات وهيمنة األفراد.
مازال يشكو غياب ثقافة ّ

املؤسسات يف نظام احلكم ترشيك الشعب واستشارته ،إذ ّ
«احلق
إن
ّ
وتقتيض ثقافة ّ
اإلسالمي العام يقتيض بأن يكون القانون نتيجة تعاون شعبي ،وهو يفرض عىل صاحب
ّ
السلطة العليا الذي ينتخبه الشعب استشارة ممثيل الشعب يف وضع القوانني والرجوع إىل
رأهيم»(.((4

وعىل هذا األساس ال بدّ من مراجعة األدبيات اإلسالمية املتع ّلقة بنظام احلكم

( ((4الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .37
( ((4الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .38-37
( ((4الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .40
( ((4عبد العزيز الثعالبي ،تونس الشهيدة ،ترمجة وتقديم :سامي اجلندي ،مرجع سابق ،دار القدس -
بريوت ،1975 ،ص .30
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والتأكيد ّ
أن «الرشع اإلسالمي يم ّيز بني السلط الثالث ،ويقتيض ترشيك الشعب يف اختيار
املاسك بزمام احلكم»(.((4

التصحيحي رأى الشيخ الثعالبي
وحتى تكتمل أركان هذا املرشوع اإلصالحي
ّ
رضورة إعادة النّظر يف مفهوم الدولة ذاهتا ،فال يمكن أن نفكّر يف جامعة إسالمية أو دول
إسالمية مستق ّلة يف إطار املفاهيم القديمة البالية ،فبحث يف مفهوم الدولة وأركاهنا وعنارص
تكوهنا ،وركّز عىل عامل الدّ ين ،باعتبار ّ
تأثريا عظيماً يف تقارب األفكار وتآلف
ّ
أن «للدين ً
(((4
القلوب»  .فام ساد يف القرون الوسطى من أنامط دول يف العامل اإلسالمي ال يم ّثل اإلسالم
وال يعكس روح القرآن ،فاإلسالم دعا –قبل وقوع االنزياحات فيه -إىل حتقيق العدالة من
خالل الدفاع عن «احلقوق السياس ّية للمجتمع اإلسالمي».

(((4
حرم
ويف هذا اإلطار طالب الثعالبي بـ«حترير البرش من احلكم الكيفي»  ،و«إذا ّ
اهلل تعاىل عىل األنبياء استعباد البرش وهم الصفوة من خلقه ،فكيف جيوز قبول السلطة من
غريهم»( ،((4كام دعا إىل جتديد آلية الشورى التي اختفت منذ قرون خلت.

واستطاع يف إطار حديثه عن احلقوق السياسية للمجتمع اإلسالمي أن يعيد النظر يف
مفهوم «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ،وأكّد ّ
أن هذا املفهوم يرتبط بالدعوة إىل اخلري
يتحول فرد أو مجاعة إىل قضاة حياسبون
أساسا ،وال يعني األمر باملعروف أن
والصالح
ّ
ّ
ً
التحرر من
النّاس ويعاقبوهنم باسم الدّ ين ،فال وصاية ألحد عىل الدّ ين ،ولذلك ال بدّ من
ّ
جيوزون أن
خيصصون األمر باملعروف والنهي عن املنكر كأنهّ م ّ
وساطة علامء الدّ ين «الذين ّ
(((4
عذرا ،وهو ما مل يقل به أحد من املسلمني» .
يكون املسلم جاهلاً  ،وجيعلون اجلهل ً
ال يرى الثعالبي ّ
أن األمر باملعروف فرض كفاية يقوم به البعض نيابة عن اآلخرين،
يتوجب عىل ّ
«والرس يف ذلك ّ
أن النّاس إذا تركوا
كل مسلم القيام به،
بل هو فرض عني ّ
ّ
الدّ عاء للخري وسكت بعضهم عىل ارتكاب املنكرات ،يكون سكوهتم سب ًبا يف إشاعة
متفرقني ،ال
الروابط بني النّاس فيصريون أفذا ًذا ّ
الفاحشة والظلم فيؤ ّدي إىل فسخ عرى ّ
جامعة بينهم وال رابطة هلم ،واأل ّمة التي يكون هذا حاهلا كانت ال حمالة من اخلارسين»(.((5
( ((4الثعالبي ،املصدر نفسه.
( ((4عبد العزيز الثعالبي ،حمارضات يف التفكري اإلسالمي والفلسفة ،مصدر سابق ،ص .194
( ((4الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .168-167
( ((4الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .168
( ((4الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .180
( ((5الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .182
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فالنّاس ك ّلهم معن ّيون بإصالح املجتمع وإقامة اجلامعة اإلسالمية املنشودة ،وحياول
الثعالبي بذلك أن يعيد للجامعة مكانتها ،فال يمكن احلديث عن جامعة دون مجاعة ،وغاية
األمر «أن يكون ّ
لكل فرد منهم إرادة وعمل يف إجيادها وإسعادها ومراقبة سريها حتّى إذا
الصواب»(.((5
رأوا منها خطأ أو انحرا ًفا أرجعوها إىل ّ
التدخل يف شؤون النّاس ،كام ّ
ّ
أن األمر باملعروف ال يعني
ولك ّن اإلصالح ال يعني
البتة إرغام الناس عىل سلوك أو تبنّي فكر أو «مراقبة الغري وإكراهه أو محله عىل غري ما
يريد»(.((5

ّ
سيايس مق ّيد مراقب يعني دسرتة أنظمة احلكم ،ويكون
إن حديث الثعالبي عن نظام
ّ
ذلك بوضع دساتري تضبط حقوق ّ
كل طرف وواجباته ،ولذلك أطنب الثعالبي يف حمارضاته
بالعراق يف احلديث عن الدساتري من حيث تارخيها وجتارهبا ووظائفها وأمهيتها يف احلياة
السياسية واالجتامعية ،وطرق تعديلها وكيفية حترير القوانني األساس ّية عند األمم(.((5

جدير بالذكر ّ
أن الثعالبي ربط بني أنظمة احلكم يف اإلسالم والرصاعات اإلسالمية-
وحتوهلا إىل
اإلسالمية القديمة املتجدّ دة ،وحاول أن يفهم أرسار اخلالفات املذهبية،
ّ
ٍ
حينئذ سب ًبا يف افرتاق
حتولت اجلامعات إىل أحزاب «كانت
رصاعات دينية وطائفية ،فقد ّ
السيايس فيام بعد وصارت مذاهب دين ّية ...وأخذ
تطورت عىل شكلها
ثم ّ
كلمة املسلمنيّ ،
ّ
يؤول كتاب اهلل وسنّة رسوله حيل ميوله وأهوائه ونزعاته ّ
ٌّ
احلق يف جانبه»(،((5
وكل يدّ عي ّ
كل ّ
سيايس ّ
وهذا يعني ّ
وجتمل باملذهب.
أن الرصاع يف حقيقته رصاع
وإن تز ّين بالدينّ ،
ّ
كان الثعالبي يدرك ج ّيدً ا ّ
أن مسألة اخلالفة مسألة حمورية يف اخلالفات املذهبية
والعقدية بني املسلمني ،وال نبالغ إىل ذهبنا إىل القول ّ
الشيعي يكاد
السني -
بأن اخلالف
ّ
ّ
ينحرص يف مسألة اخلالفة واإلمامة( ،((5وأكّد الثعالبي ّ
أن مسألة احلكم يف اإلسالم مسألة
برشية ال عالقة هلا بالغيب ،ويف هذا السياق انتقد األسس النظرية والدينية التي قامت عليها
نظرية اخلالفة ومقالة اإلمامة ،واستنكر حرص سياسة أمور املسلمني يف نخبة من الصحابة،

( ((5الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .183
( ((5الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .182
( ((5الثعالبي ،املصدر نفسه ،الفصل الثاين :نظام احلكم يف الدّ ول العرصية ..الدساتري الوضعية احلديثة،
ص.190 -185
( ((5الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .20
( ((5تعمقنا يف هذه املسألة يف كتابنا «احلوار التقريبي» ،انظر :عيل بن مبارك ،احلوار التقريبي بني املذاهب
اإلسالمية ..التجارب واإلشكاليات واآلفاق ،مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث  -الرباط،
 ،2017ص .415-411
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فهذا يتعارض مع العدل باعتباره أصل األصول وغاية الترشيع.

التحرر من العقلية األرستقراطية القبلية التي هيمنت عىل
وهذا يعني أنّنا نحتاج إىل
ّ
الفكر السيايس اإلسالمي حتّى نعيد لإلنسان مكانته املفقودة ،وال خري يف جامعة ال جتعل
من اإلنسان منطلقها وغايتها يف آن.

نفهم ممّا سبق ّ
مهمة يف بناء أنظمة حكم عادلة قادرة عىل تقريب
أن مسألة االختالف ّ
األفكار وتوحيد القلوب ،وال يمكن حتقيق هذا املنشود مادام املسلمون يعتقدون ّ
أن احلاكم
ّ
ظل اهلل يف األرضّ ،
وأن سياسته تعكس رغبة ربانية ،مرتبطة بالغيب ،وعىل هذا األساس من
شكّك يف تلك السياسات وانتقد رموزها خرج عن الدين ،وكفر بامل ّلة ،ولذلك «داخلهم
تعصب ٌّ
متفرقني بافرتاق العقائد،
التشكّك واالختالف حتّى ّ
كل لرأيه وأصبحوا أفذا ًذا ّ
واستوىل األجانب عليهم من فوقهم ومن أسفل منهم»(.((5

التحرر وحتم ّية اإلصالح الدّ يني
ﷺ راب ًعا :روح
ّ

ال نبالغ إذا قلنا ّ
الثقايف يم ّيز مرشوع الثعالبي من غريه من املشاريع
بأن البعد
ّ
الثقايف االهتامم بام جيمع املسلمني
التقريبي ،ونقصد بالبعد
التوحيدي
اإلصالحية ذات املنزع
ّ
ّ
ّ
عىل مستوى التعليم والبحث اجلامعي واإلعالم واإلبداع واالقتصاد وغريها من جماالت
احلياة ،فمشاكل املسلمني يف العرص احلديث ال تنحرص يف القيادة السياسية أو نظام احلكم
الذي جيب ّ
توخيه ،بقدر ما تتع ّلق بأزمة ثقافية شائكة.

وعىل هذا األساس حاول الثعالبي أن يثري قضايا خطرية تتع ّلق بالثقافة اإلسالم ّية
وتنوعها ،سنتناول هذا البعد الثقايف من خالل مدخلني أساسني ومتكاملني مل
يف تعدّ دها ّ
األول
يكن الفصل بينهام غري فصل منهجي اقتضته رضورة البحث ،وسنركّز يف املدخل ّ
عىل واجهة من الواجهات التي فتحها الثعالبي ّ
بكل جرأة وشجاعة ،وحاول من خالهلا
إعادة تشكيل الثقافة اإلسالمية ذاهتا ،ونقصد هبذه الواجهة ما تع ّلق منها بنقد ثقافة التقليد
والرجال وإرساء ثقافة التفكري واالجتهاد القائمة عىل االختالف والتعدّ د ،وكذلك من
خالل مراجعة الترشيع واملنظومة اإلسالم ّية الترشيع ّية.

فسنهتم فيه بموقف الثعالبي من مسألة اخلالف وما ارتبط به من
أ ّما املدخل الثاين
ّ
معوقات حتول دون تواصل املسلمني وتقارهبم ومجعهم حتت لواء جامعة إسالم ّية واحدة.
ّ
ركز ال ّثعالبي يف أدبياته املختلفة عىل األبعاد ال ّثقافية واألخالق ّية ،وكان يرى ّ
أن صالح

( ((5الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .23
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أمر املسلمني يكمن يف إصالح ال ّثقافة وإحياء مقاصد اإلسالم وقيمه ،وهذا ما نالحظه
تارخيي خمصوص ،تصادم فيه
التحرر يف القرآن» الذي كتبه يف سياق
بجالء يف كتابه« :روح
ّ
ّ
مع علامء الدّ ين ،وكان ذلك الصدام سب ًبا يف دخوله السجن بسبب مؤامرة حيكت ضدّ ه
بالتّنسيق مع االستعامر الفرنيس.

وبعد خروجه ( )1904اعتزم مواصلة مرشوعه التّنويري اإلصالحي الذي بدأه
منذ كان طال ًبا زيتون ًّيا ،فانتقد الفكر الدّ يني ورجاله ،وأكّد أن الثقافة الدينية التقليدية ال
يتمسكون
يمكن أن تكون
ً
وجها من وجوه اإلصالح أو أداة من أدواته ،فرجال الدين ّ
بتقاليد بالية متوارثة ،وهيتمون بفروع الدين قبل أصوله ،وحياربون العقل واالنفتاح.

خاصة من سامل
ولقد استفاد الثعالبي من املدرسة اإلصالحية التونسية ،واستفاد
ّ
أهم الشخصيات اإلصالحية التونسية يف العرص احلديث ،كام استثمر
بوحاجب أحد ّ
الثعالبي رحالته املتعدّ دة لعدّ ة دول إسالمية وعربية ،ومشاركته يف احلدّ من عدد من
درس الثعالبي يف
الرصاعات السياسية والطائفية بام يف ذلك الرصاع السني  -الشيعي ،فقد ّ
إحدى اجلامعات الشيعية يف بغداد طيلة سنتني ،وعاش أجواء اخلالف املذهبي ،وكان يؤكّد
ّ
أن الرصاع والتنافس الديني ال يمنع املسلمني من التواصل والتعاون.
أفكارا
استطاع ال ّثعالبي من خالل خلفياته اإلصالحية ورحالته املرشقية أن يقرتح
ً
طريفة تتع ّلق باجلامعة اإلسالمية ،ال تستمدّ مرشوعيتها من القرآن فحسب ،بل كذلك
من املكاسب اإلنسانية بمفهومها احلضاري العام ،وهذا يعني ّ
أن اجلامعة اإلسالم ّية عند
ال ّثعالبي ال يمكن فصلها عن اجلامعة اإلنسان ّية ،فكالمها ينشد قيم العدل واحلرية ،وهيدف
إىل إعادة االعتبار لإلنسان.

أن ّ
رأى ال ّثعالبي ّ
حل الرصاعات يف املجال اإلسالمي قديماً وحدي ًثا مسألة عميقة
فكرا وتفكيكًا وتدقي ًقا ،وثورة عىل الفكر الدّ يني التقليدي الذي ابتدع الفروقات بني
حتتاج ً
فئات املجتمع ورتّبها ترتي ًبا تفاضل ًّيا ،ويط ّلب هذا املنشود اإلصالحي وع ًيا حضار ًّيا ،ورؤية
ثقافية.

ربط الثعالبي بني إشكالية الرصاع الطائفي املذهبي واملسألة احلضارية ،إذ تساءل عن
سبب ّ
تأخر املسلمني «عدّ ة قرون إىل الوراء»( ((5وملاذا تقدّ م األورو ّبيون يف املقابل؟ وهذا
رواد النهضة العربية منذ القرن التّاسع عرش ،وما زال يطرح إىل اآلن.
السؤال طرحه ّ
ّ
وألن النّهضة ال تتع ّلق بمجال دون آخر ،بل تشمل خمتلف أمور احلياةّ ،
ّ
فإن الثعالبي
( ((5عبد العزيز الثعالبي ،روح التحرر يف القرآن ،دار الغرب اإلسالمي  -بريوت ،1985 ،ص.56
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أن البعد اإلنساين جوهر ّ
رأى ّ
كل تواصل وتعاون ،وال يمكن أن نفصل مشاكل املسلمني
ورصاعاهتم عن السياق الدويل ،وعىل هذا األساس حتدّ ث يف القسم التّاسع من كتابه «روح
التحرر يف القرآن» عن «املذاهب اإلسالمية»( ((5مبارشة بعد حديثه عن عالقة املسلمني
ّ
باملسيحيني وغريهم من األمم والثقافات ،ورأى ّ
أن ظهور األحزاب املوالية لعيل بن أيب
خاصة ّ
أن «مجيع
وتفرقهمّ ،
طالب ومعاوية بن أيب سفيان واخلوارج كان وراء تشتّت املسلمني ّ
(((5
حتولت إىل أحزاب دينية» ،
ثم ما لبثت أن ّ
تلك األحزاب كانت يف ّأول األمر سياس ّيةّ ،
ثم «انبثقت عنها املذاهب األربعة التّالية :املذهب ّ
الشيعي (حزب عيل) ،واملذهب اليزيدي
ّ
(حزب معاوية نسبة إىل ابنه يزيد) ،واملذهب اإلبايض (مذهب اخلوارج) ،واملذهب
السنّي»(.((6
ّ
ورغم ما يشوب قراءة ال ّثعالبي املتع ّلقة بظهور املذاهب الكربى يف اإلسالم من
إشكاليات ،فإنّه حاول جاهدً ا الوقوف عند أسباب اخلالف املؤ ّدي إىل الفرقة والصدام،
التعصب ،ودوره يف توتّر الرصاعات بني اجلامعات الدينية ،فقد «ا ّدعى ّ
كل
فبينّ أخطار
ّ
احلق احلائز للحقيقة باستثناء سائر املذاهب
مذهب فيام بعد أنّه يم ّثل املذهب اإلسالمي ّ
األخرى»( .((6وعمل علامء الدين الح ًقا عىل إبراز حماسن مذاهبهم و«مل هيملوا مصاحلهم
الشخصية؛ ّ
ّ
الرفع من شأن أمرائهم وتربير اغتصاهبم
ألن مجيع أعامهلم كانت ترمي إىل ّ
(((6
وجرائمهم ومظاملهم
التامسا ملرضاهتم» .
ً
ورغم استثنائه لبعض العلامء فإنّه اعترب ّ
مرضة وراجعة
أن «مؤ ّلفات العلامء املذكورين ّ
ألن ّ
بالوبال؛ ّ
كل واحد منهم إذا بحث يف نظر ّية دين ّية أو ترشيع ّية أو قانون ّية أو أخالق ّية كان
(((6
يستند إىل نظرية مذهبه حول ذلك املوضوع» .
وهنا تكمن -حسب ال ّثعالبي -خطورة تأويل النّصوص وفق مقتضيات املذهب
هيتم به الكتاب بصفة عا ّمةّ ،
فكل صاحب مذهب «يعمد إىل
ومصالح أصحابه ،وهذا ما ّ
النص بام ال يطيقه إىل أن يصل إىل استنتاجات ال معنى هلا»(.((6
إرهاق ّ

( ((5هو العنوان الذي اختاره املرتجم للفصل اخلامس من كتاب روح التحرر يف القرآن.
( ((5عبد العزيز الثعالبي ،روح التحرر يف القرآن ،املصدر السابق ،ص.47
( ((6عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .48-47
( ((6عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه.48 ،
( ((6عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص.49
( ((6عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص.49
( ((6عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه،ص.50
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ونظرا إىل خطورة مسألة تأويل القرآن ذكّر ال ّثعالبي هبذه املسألة يف خمتلف أجزاء
ً
الصحيح للقرآن» ،وانطلق
خصص هلا القسم األخري ،فتحدّ ث عن «التأويل ّ
كتابه ،بل ّ
فيه ال ّثعالبي من قاعدة مفادها ّ
أي
أن «القرآن واحد واإلسالم واحد ،وال ينبغي أن يوجد ّ
خالف بني املسلمني يف املذاهب والفرق ،وكيف يمكن الوصول إىل هذه النتيجة إن مل يكن
ومتحر ًرا واجتامع ًّيا؟ وهكذا يمكن أن حيصل ذلك التقارب بني
ّ
بتأويل القرآن تأويلاً سليماً
(((6
الرسول» .
الشعوب الذي كان يرمي إليه ّ

ويبدو من خالل الشاهد النصيّ السابق ّ
الغلو والتشدّ د،
التحرر حصن يمنعنا من
أن
ّ
ّ
التحرر من سلطة رجال الدين وما أرسوه من تقاليد وقراءات ،كام يقصد
أساسا
ويقصد
ّ
ً
التحرر من نصوص تراكمت عرب القرون فحجبت القرآن وحالت دون تد ّبره ،وإذا أردنا
ّ
نحرر القرآن من
أن نحدّ من الرصاعات املذهبية ،ونصدّ أفكار التشدّ د
ّ
والغلو ،ال بدّ أن ّ
وصاية األوصياء ،ووساطة الوسطاء ،واحتكار رجال الدين.

ندرك من خالل ما سبق ّ
أن التأويل هبذا املعنى سالح ذو حدّ ين ،فهو إن سار يف مساره
أيضا-املعتدل الذي يتبنّاه املؤ ّلف( ((6يصبح وسيلة للوحدة والتّضامن والتّقارب ،وهو
ً
سبب التّفرقة والتشتُّت واخلالف ،إن ُفهمت آياته يف ضوء ثقافة الرصاع والكراهية ،ولذلك
ومناهضا
ومتعص ًبا
تساءل ال ّثعالبي بإحلاح «هل يمكن أن يصبح تأويل القرآن تأويلاً حقو ًدا
ً
ّ
للحرية سب ًبا من أسباب احليلولة دون التّقارب بني البرش؟»( .((6وال يبدو هذا االستفهام
ّ
يتحول القرآن من خالل تأويله
استخبار ًّيا ،بل يعكس
استنكارا واستغرا ًبا .فكيف يمكن أن ّ
ً
إىل دعوة إىل العنف والتشدّ د ،واحلال أنّه كتاب سلم وتعايش؟
تعكس هذه املفارقة وع ًيا بأزمة الثقافة اإلسالمية وتناقضاهتا ،لذلك دعا الثعالبي
ّ
بكل وضوح إىل «ختليص العقلية اإلسالمية من شوائب اجلهل واألوهام
والتعصب»(،((6
ّ
وإىل حترير الفكر من سلطة األوصياء عليه من علامء الدّ ين وفقهاء السلطان ،لذلك تساءل
أي يشء يف سبيل
أي مسلم يتحلىّ بيشء من
التحرر أن يكتب أو يقول ّ
بأمل« :هل يستطيع ّ
ّ
التحرر دون أن يتّهم بالكفر واإلحلاد وحيكم عليه باسم ذلك القرآن ذاته الذي ينادي
ذلك
ّ

( ((6عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص.117-116
اً
( ((6يقول الثعالبيّ :
«إال ّ
أن تأويلنا هو الذي يبدو لنا القرب من احلقيقة؛ ألنّه األكثر
اتصال بالواقع ،واألشدّ
اقرتا ًبا من النص» عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص.115
( ((6عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص.117
( ((6عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .118
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بحرية الرأي»( ،((6وكأنّه أراد أن يذكّر بمحاكمته من أجل أفكاره اإلصالحية ،وهي نموذج
من حماكامت كانت (ومازالت) جترى هنا وهناك بدعوى محاية الدّ ين وصونه من ّ
كل حتريف.

أن احلديث عن جامعة إسالمية يف ّ
أدرك الثعالبي ّ
ظل ثقافة تقليد ّية ترفض التفكري
واالجتهاد والتد ّبر ال جيدي نف ًعا ،ولذلك ال بدّ من تصحيح بعض املفاهيم والبحث عن
اإلسالم األصيل قبل وقوع االنزياحات وحدوث التشوهيات ،وعىل هذا األساس طرح
من جديد مسألة االجتهاد ودعا إىل فتح بابه دون تر ّدد ،كام أثار مسألة األصول والفروع
وطبيعة العالقة بينهام ،وعمل قصارى جهده عىل فتح باب االجتهاد ،وإحياء فقه املقاصد
منهجا أساس ًّيا يف ثقافة اجلامعة اإلسالم ّية كام ينشدها.
واعتباره
ً
تناول الثعالبي مسألة االجتهاد من عدّ ة زوايا دينية واجتامعية وثقافيةّ ،
أهم
ولعل ّ
هذه الزوايا ما تع ّلق بفهم الواقع وتغيرّ اته ،فالتغيرّ سنّة من سنن الكون وآية من آيات اخللق؛
ولذلك ّ
«كل يشء خاضع لقانون
التطور واجلهل ال يستلزم تعطيله يف األمم»(.((7
ّ

ويعكس هذا الكالم وع ًيا بخصوصية املعرفة الكونية السائدة يف عرصه ،فقد أثببت
يصح ّ
العلوم الفيزيائية وغريها من املعارف املتع ّلقة هبا ّ
التطور أصل
وأن
أن الثبات ال
ّ
ّ
«نتطور
األصول ،وال بدّ أن نقبل هبذه احلقيقة ونتعامل معه ونعيش وفق قوانينها ،فنحن
ّ
ونتحول ،أردنا أم مل نرد»( ،((7فالثقافة عقليات وذهنيات ،و«اختالف الطقوس يدعو إىل
ّ
(((7
اختالف الذهنيات» .
اهتم الثعالبي
ويرتبط وعي
ّ
التطور عند الثعالبي بالتعليم واملناهج الدراس ّية ،لذلك ّ
بالتعليم يف ّ
جل مؤ ّلفاته ،ورأى ّ
أن صالح األ ّمة يف صالح تعليمها ،ولذلك شكّل يف إطار
مؤمتر القدس مع حممد عيل ع ّلوبة ورياض الصلح وشكري القتيل جلنة تُعنى بدراسة مناهج
التعليم يف اجلامعات واملدارس العليا يف مرص وسوريا وتونس(.((7

أدرك الثعالبي ّ
أن مناهج التعليم السائدة يف عرصه ال تستجيب إىل حاجيات اجلامعة
اإلسالم ّية وال تيسرّ التقريب بني املسلمني ،فاغلب املسلمني مازالوا يقدّ سون التقليد،
وحياربون اإلبداع والتفكري ،ويعاملون أحيانًا الفروع معاملة األصول ،ومازالت مناهج
التدريس حتافظ عىل ثقافة التطارح والتناظر والرصاع املذهبي القائم عىل وهم امتالك
( ((6عبد العزيز الثعالبي ،املصدر نفسه،ص.118
( ((7عبد العزيز الثعالبي ،حمارضات يف التفكري اإلسالمي والفلسفة ،مصدر سابق ،ص .25
( ((7الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .25
( ((7الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .25
( ((7عبد العزيز الثعالبي ،خلفيات املؤمتر اإلسالمي بالقدس ،مصدر سابق ،ص .313
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احلقيقة واإلهيام بخالص الفرقة النّاجية دون غريها من الفرق واجلامعات ،ولقد أرست
الثقافة اإلسالمية طيلة عهود االنغالق عىل ّ
الذات ثقافة إقصائية ال تنظر خارجها ،وال
تعرتف بغريها ،وال تفهم حميطها عىل حقيقته ،بل تنظر إىل بقية الثقافات واحلضارات
والديانات واملذاهب نظرة ض ّيقة تقوم عىل الذاكرة وما ارتبط هبا من أساطري وخرافات.

نتعرف إىل العامل عىل حقيقته ،ولكي
لقد حان الوقت أن نقطع مع ثقافة اجلهل وأن ّ
اإلسالمي بام حيدث يف أوروبا،
يب
الصور قارن الثعالبي الوضع
التعليمي العر ّ
تتّضح هذه ّ
ّ
ّ
متفوقني عىل أبناء البالد الرشق ّية املنكودي ّ
احلظ ،يدخل
فقال« :هذا ما جعل أبناء الغرب ّ
املجسدة العاملية
والرسوم
يب املدرسة فريى مجيع العامل ّ
الطفل األورو ّ
ّ
مصو ًرا يف تلك اخلرائط ّ
الرشقي املدرسة
درسا واف ًيا ،ويقف عىل أرسار العامل قديماً وحدي ًثا ،ويدخل الطفل
ّ
فيدرسها ً
يب من التطبيقات ،وهذا األمر قد أودى باألمم الرشقية،
فال جيد ما يشاهده التلميذ الغر ّ
(((7
وجعلها تنظر إىل الغرب بعني الدهشة واالنبهار» .

بأن توحيد املسلمني صعب املنال يف ّ
كان الثعالبي عىل يقني ّ
ظل ثقافة قديمة حتتضن
أسباب الفرقة والرصاع ،ويف هذا اإلطار م ّيز بني أصول الدين وفروعه ،وأكّد ّ
أن الفروع
ومتطورة بتغيرّ الظروف واألحوال واختالف املصالح
يسميها -متغيرّ ة
ّ
أو التطبيقات -كام ّ
«أن ّ
واحلاجيات ،وآية ذلك ّ
ختصها ال تشبه حاالت غريها ،ماثلة يف تقاليد
لكل أ ّمة حاالت ّ
(((7
وعادات وأخالق ،تسعى أن تكون أحكامها مالئمة هلا ومنطبقة عليها» .
فغاية الدين حتقيق املصالح ودرء املفاسد ،وتوفري األمان واالستقرار ،وال خري يف
وحجته يف ذلك
تكرس ثقافة العيش املشرتك،
ّ
جامعة إسالمية ال حت ّقق السلم املجتمعي ،وال ّ
ّ
أن اإلسالم «أمرنا باإلحسان»( ،((7ويتط ّلب منّا هذا املنشود «أن نهُ ِّيئ النفوس الستعامل
(((7
القواعد بتطبيقها عىل اجلزئيات التي ختتلف باختالف العصور» .

انتقد الثعالبي من خالل مرشوعه اإلصالحي الثقافة الدينية السائدة ،وقد ُعرف منذ
أن كان طال ًبا زيتون ًّيا بنقده لعلامء الزيتونة ومناهجهم التقليدية ،وتس َّبب ذلك يف مضايقته
التحرر يف القرآن» من خالل قراءاته املتعدّ دة،
أيضا .فقد أدرك صاحب «روح
وحماكمته ً
ّ
ورحالته الكثرية ّ
أن الثقافة الدينية اجلامدة التي توارثتها األجيال دون متحيص أو مراجعة
تقرب بني املسلمني ،فقد حافظ املسلمون عىل
ال تيسرّ قيام جامعة فكرية وثقافية وروحية ّ

( ((7عبد العزيز الثعالبي ،حمارضات يف التفكري اإلسالمي والفلسفة ،مصدر سابق ،ص .26
( ((7الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .162
( ((7الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .39
( ((7الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .39
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امللم باملسلمني»( ،((7فكيف يمكن
أحكام قديمة «ولكن عدم تغيرّ ها أ ّدى إىل هذا االنحطاط ّ
ومشوهة؟
للمسلمني أن خيرجوا من حالة االنحطاط والتخ ّلف بثقافة دينية قديمة
ّ

تن ّبه الثعالبي من خالل دراسة تاريخ الثقافة اإلسالم ّية إىل مسألة خطرية مفادها
ّ
تطوره وجتدّ ده ،لقد
اإلسالمي أ ّثر يف الفكر
أن هيمنة الفقه عىل العقل
الديني ،وحدّ من ّ
ّ
ّ
ظهرت األحكام الفقهية (علوم الفروع) لتيسري املعامالت والعبادات ،ولك ّن املشكلة
ّ
بتطور الزمن يف مقام األصول تقوم بدورها وحتظى بمكانتها،
أن هذه الفروع أصبحت ّ
تعصب النّاس ملذاهبهم الفقه ّية ،وقاتلوا من أجلها ،وتعاملوا معها تعاملهم مع
ولذلك ّ
الدين وأصوله.

ويف هذا السياق رأى الثعالبي رضورة جتاوز ثقافة الفروع ،ومزيد االهتامم بالفكر
املقاصدي ،إذ ال بدّ من الرتكيز عىل املقاصد العليا التي جاء هبا اإلسالم ودافعت عنها
بقية األديان ،فهذه املقاصد تيسرّ التواصل بني اخللق ،وتد ّعم فكرة توحيد املسلمني ومجع
شتاهتم ،وآية ذلك ّ
أن «النّاس ك ّلام احتاجوا إىل يشء فكّروا يف نظام ُيكمل هلم احلصول عىل
ذلك اليشء ،واملصلحة مستمدّ ة من هذا اليشء»(.((7

ال نبالغ إذا ذهبنا إىل القول ّ
رواد اإلصالح الفكري
بأن الثعالبي (كام هو حال أغلب ّ
أساسا بالعدل
اهتم
خمصوصا بفقه املقاصد وفقه املصالح ،لقد
اهتم اهتام ًما
التونيس)
ً
ً
ّ
ّ
باعتباره مقصد املقاصد يف اإلسالم ،وال يمكن أن نفهم هذا املقصد السامي اَّإل يف إطار
والتنوع ،وآية ذلك ّ
الصور ال يمكن
أن «العدل
التعدّ د
اإلهلي يتك ّيف بصور كثرية ،وهذه ّ
ّ
ّ
(((8
أن ترتاءى اَّإل يف احلاالت االجتامع ّية»  ،وهذا يعني ّ
أن «العدل ليس له صورة خاصة ،بل
فأي صورة من صوره تتالءم
صور ال تتناهى ،وإنّام تتك ّيف بحسب الذهنية وقابلية األممّ ،
أي شعب تكون العدل
اإلهلي الذي أمرنا بتحقيقه»(.((8
مع حياة ّ
ّ

ونفهم ممّا سبق ّ
أن الثعالبي يؤمن بجامعة إسالمية منفتحة عىل الثقافات األخرى،
تطو ًرا يف جمال حتقيق العدل
وترفض االنغالق عىل الذات ،فقد ح ّققت األمم األوروبية ّ
السيايس والعدالة االجتامعية ،وال حرج أن نستفيد من هذه املكاسب يف بناء جامعة إسالمية
كبريا وجمهو ًدا ثقاف ًّيا أكرب.
عادلة ومعتدلة .وهذا األمر ليس ه ّينًا ،بل يتط ّلب وع ًيا ً

( ((7الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .39
( ((7الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص.37
( ((8الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .37
( ((8الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .39
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ال يقترص هذا املجهود عىل جتديد الفكر الديني فحسب ،بل كان طموح الثعالبي
أكرب من ذلك ،فقد ّ
حث عىل إصالح املنظومة الترشيعية املعتمدة يف العامل اإلسالمي ،فكيف
يمكن ّ
أن نح ّقق جامعة إسالمية عادلة من خالل ترشيعات قديمة ظاملة ،تقوم عىل التمييز
الديني واملذهبي والطائفي والطبقي والقبيل ،ولذلك ال بدّ من وضع الدساتري وتطوير
الترشيعات والقوانني حتى حت ّقق العدالة املنشودة.

تطورات
املرشعني الواقفني «عىل ّ
وكم كان الثعالبي يأمل يف ظهور أجيال جديدة من ّ
األمم وحالة العمران وأرسار التقدّ م واالنحطاط»( ،((8القادرين عىل دراسة «أحكام األمم
واحلوادث الواقعة فيكون قانوهنم نتيجة اختبار وتد ّبر»(.((8
ولكنّه كان يعلم ّ
أن منشوده صعب التح ّقق يف عرصه ،فقد هيمن الفكر الديني
املحافظ ،وحارب ّ
كل إصالح وجتديد ،ويف هذا اإلطار انتقد الثعالبي بعض علامء الدين ممّن
حرفوا مقاصد الرشيعة وفلسفة الترشيع القائمة عىل االعتدال والتدرج ،رغم ّ
أن «اإلسالم
ّ
املرشعني
إنّام جاء لتحرير البرش من قيود اجلهل واالستعباد ،لكن أصابه ما أصابه من إمهال ّ
لتلك األصول املنيعة يف الترشيع»(.((8

ونفهم ممّا سبق أن اجلامعة اإلسالمية العادلة حتتاج -عند الثعالبي -إىل جتديد
وخاصة ما تع ّلق منها بعلوم اإلنسان
املنظومة الترشيع ّية ،واالنفتاح عىل العلوم العرصية،
ّ
الزاهر الغابر وإصالح حالنا وجب
ذات املرجعيات الغرب ّية ،و«إذا أردنا أن نستعيد جمدنا ّ
الراقية ،فندرس حالة األ ّمة االجتامعية ،وذلك
علينا أن نكون يف مقام الترشيع كسائر األمم ّ
ال يمكننا اَّإل باال ّطالع عىل علم النّفس وعلم االجتامع لنفهم الروابط العائلية والقومية
والشعبية»(.((8

ال ندعي أنّنا تناولنا هذا املوضوع من خمتلف جوانبه املمكنة ،فإسهامات ال ّثعالبي
كثرية ومتعدّ دة ،ونصوصه حبىل باملعاين واإلحياءات ،وتستحق مزيد التّعمق ،وقد يكون
أفكارا مل نُعطها ح ّقها من
هذا العمل بداية أعامل أخرى تُعنى بجوانب مل تُدرس ،أو تطرح
ً
التحليل والنقد.
ونعتقد أن طرح هذا املوضوع قد يفتح أمام الباحثني مسالك معرفية جديدة تتع ّلق

( ((8الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .36-35
( ((8الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .36
( ((8الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .36
( ((8الثعالبي ،املصدر نفسه ،ص .37-36
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بإسهامات املغرب العريب العلمية والفكرية ،فقد مت ّيز طرحهم بالعمق واجلرأة واالنفتاح
عىل خمتلف التجارب اإلنسانية.

برواد اإلصالح يف املغرب العريب،
وقد نقرأ يف السنوات القادمة بحو ًثا جديدة تتع ّلق ّ
ّ
تستحق املحاورة واملساءلة ،ويمكن
ويظل عبد العزيز ال ّثعالبي مدرسة إصالح ّية متميزة،
ّ
والغلو وجماهبة الرصاعات القاتلة والصدامات
أن نستفيد منها اليوم يف حماربة التشدّ د
ّ
املتوحشة.

دراسات وأبحاث
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الدكتور حممد الناصري*

ﷺ عىل سبيل التقديم

نقرتح من خالل هذا املقال مقاربة تأصيلية ملسألة التسامح اإلسالمي،
عن طريق رصد موقفني من مواقف التسامح النبوي إزاء غري املسلمني من
اليهود والنصارى .وجيدر بنا يف البداية التو ّقف حلظة عند مفهوم التسامح،
لفحص ما يمكن أن حيمله من دالالت خاصة يف التداول العريب اإلسالمي.

نعلم أن كلمة «التسامح» يف اللغة العربية تدل عىل اجلود والكرم
أيضا -يف لغتناوالسخاء والتساهل((( .ونشري إىل أن كلمة «تسامح» تُتداول
ً
* كاتب وباحث وأستاذ جامعي – املغرب .الربيد اإللكرتوين:

mohammedennassiri@gmail.com

((( جاء يف لسان العرب البن منظور للداللة عىل املفهوم ما ييل« :سمح ،السامح ،السامحة،
والسميح ،تعني اجلود ،والكرم ،وأسمح إذا جاد وأعطى بكرم وسخاء ،وأسمح وتسامح
وافقني عىل املطلوب ،واملساحمة هي املساهلة» لسان العرب ،طبعة دار صادر  -بريوت،
ط الثالثة ،د.ت ،مادة سمح.
وجاء يف خمتار الصحاح ملحمد بن أيب بكر الرازي« :سمح ،السامح ،والسامحة،
سامحا وسامحة أي جاد وسمح له وأعطاه ،وسمح من
اجلود ،سمح به يسمح بالفتح فيهام
ً
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العربية بوصفها مقابلاً لكلمة « »Toleranceاملتداولة يف اللغات األوربية.

وعن الداللة العامة هلذه الكلمة يف سياقها اللغوي األصيل؛ فهي تشري إىل :حرية
التمسك بمعتقداهتم.
التمسك بمعتقداته ،مع االعرتاف بحق اآلخرين يف
اإلنسان يف
ّ
ّ
ّ
املتوخاة منها ،أن تقود إىل اإلقرار بحق اإلنسان يف العيش بسالم دون
ويفرتض أن الغاية
عنف أو متييز ألي سبب من األسباب ،دين ًّيا كان أو عرق ًّيا أو لغو ًّيا أو جنس ًّيا أو جغراف ًّيا...

السؤال الذي يفرتض بنا اإلجابة عنه :هل هذه الدالالت األجنبية ملفهوم التسامح
غائبة عن الثقافة العربية اإلسالمية؟ بحجة أن التسامح مل يرد لف ًظا يف القرآن؟

اجلواب بالسلب طب ًعا ،ذلك أن ما يفيد أو ما يقارب املعاين السابقة للتسامح قد
والسنَّة النبوية إىل :الصفح والعفو
جاءت واضحة ب ّينة ،حني متّت الدعوة يف القرآن الكريم ُّ
والرمحة ،واملغفرة ،والتعارف ،والتعاون ،والسلم ،واألمن ،وعدم اإلكراه واحلق يف
االختالف ،واعتبار ذلك من سنن اهلل يف اخللق ...وكلها من صفات «التسامح».

أكثر من هذا ،ال يكتفي القرآن الكريم بتعليم املسلمني هذا التسامح الشامل الذي
يم ّثل حاجة رضورية للمجتمع اإلنساين املعارص ،إنام يطلب منهم االلتزام بالسلوك العادل
الذي ال يقبل باآلخر فحسب ،بل حيرتم ثقافته وعقيدته وخصوصياته احلضارية ،وخري
وصف يمكن أن نطلقه عىل هذا التسامح ،أنه تسامح إجيايب وليس تساحمًا حياد ًّيا ،قال
ين َولمَ يخُ ِْر ُجوكُم ِّمن ِد َي ِ
{ل َين َْهاك ُُم ال َّل ُه َع ِن ا َّل ِذي َن لمَ ُي َقاتِ ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
تعاىل :اَّ
وه ْم
ارك ُْم َأن َتبرَ ُّ ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
ني}(((.
ب ا ُمل ْق ِسطِ َ
َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ

وتوجه صادق نحو اآلخر ،ال موقف
اآلية الكريمة تيش بأن التسامح هنا فعل إجيايب
ُّ
سلبي اضطراري .واملساحمة لغة واقعة يف حقل داليل جتاورها فيه املساهلة واالقرتاب
واملداناة واملواالة واملالينة ،كام أن لـ(سمح) يف العربية معنى جاد وكرم ،وامللة السمحة
التي ليس فيها ضيق((( .وشتّان بني هذا كله وبني دالالت « »TOLERANTIAالالتينية
يتحمل دون اعرتاض أي هجوم عىل حقوقه
التي تعني التساهل السلبي أو «سلوك شخص
ّ
سمحا بسكون امليم ،وقوم سمحاء بوزن فقهاء ،وامرأة سمحة ونسوة ِسامح ،واملساحمة
باب ظرف صار
ً
املساهلة ،وتساحموا تساهلوا» خمتار الصحاح ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العرصية  -بريوت ،ط
اخلامسة1420 ،هـ1999 /م ،مادة سمح.
((( سورة املمتحنة ،اآلية .8
((( جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،حممد نعيم العرقسويس ،مؤسسة
الرسالة  -بريوت ،ط الثالثة1426 ،هـ2005 /م ،مادة سمح.
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يف الوقت الذي يمكنه فيه جتنُّب هذه اإلساءة»(((.

وألن األمر ال يتو ّقف عند النصوص دون مت ّثالهتا ،وال عند املفاهيم دونام الوقائع
التارخيية التي تتجلىّ هبا .فإن السؤال املشكّك يف غياب «التسامح» يف الثقافة العربية
التعرف إىل مفهوم التسامح ال بالتعبريات اإلنشائية يف عمومها
اإلسالمية ،يفرض علينا ّ
التعرف إليه من واقع املامرسة االجتامعية للمفهوم،
وجتريدها ،ولكن يفرتض منا ذلكّ ،
إشارة منا إىل أن معارفنا عن املجال النظري يف ذاته ال تكاد تكتمل ،أو تصل إىل الغايات
اإلنسانية املنشودة ،اَّإل إذا اقرتنت بالبحث يف واقع املامرسة ويف سياقها العميل املعيش
وحسب مآالهتا يف التطبيق.

لذلك آثرنا يف هذا املقال احلديث عن التسامح النبوي باعتباره التطبيق العميل
لدالالت التسامح القرآين؛ حيث تعترب املساحات الكبرية التي قدّ متها السرية النبوية للتعامل
مع اآلخر بشتى أنواع التعامل من التسامح والتسامل والرتاحم والصفح والعفو والتعارف
والتعاون ...جز ًءا مهماًّ من حوادث السرية الدالة عىل واقعية «التسامح» يف التجربة التارخيية
اإلسالمية.

وكثرية هي العهود التي أبرمها الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مع املخالف دين ًّيا ،والتي مت ّثل معامل
رئيسية للتسامح يف ثقافتنا العربية اإلسالمية؛ كام مت ّثل حلاًّ مناس ًبا ملجال العالقة بني
املسلمني وغريهم يف زمننا املعارص .والوقائع واألحداث التارخيية يف هذا السياق أكثر من
أن تحُ ىص ،ولذا سنكتفي بتناول مثالني منها بالدراسة واملناقشة ،ومها :وثيقة املدينة ،وميثاق
نصارى نجران.

ﷺ اً
أول :وثيقة املدينة(((..
نموذج من التسامح النبوي مع غري املسلمني من اليهود

يسميه البعض -الذي أبرمه رسول
وثيقة املدينة هي :تلك الصحيفة أو الدستور –كام ّ
مكونات
اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عقب هجرته إىل املدينة املنورة (يثرب) ،لين ّظم احلقوق والواجبات بني ّ
((( املوسوعة الفلسفية العربية ،حترير :معن زيادة ،معهد اإلنامء العريب ،ط األوىل1988 ،م ،مادة تسامح.
((( يدّ عي البعض أن هذه الوثيقة غري صحيحة االنتساب إىل رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،وهذا كالم جمانب للصواب
وال يستند إىل أدلة تدعمه .فقد روى هذه الوثيقة ابن إسحاق يف السرية ،وابن هشام كذلك يف سريته،
وروي بعضها يف كتب
ومثلهام ابن سيد الناس يف سريته ،وابن سعد يف الطبقات ،وأبو داوود يف السننُ ،
كثرية ،وذلك ما يدل عىل صحتها ،وقد أثبتها صاحب جمموعة الوثائق السياسية يف العهد النبوي واخلالفة
ووضح مراجعها يف فهرس املصادر امللحق بكتابه .ثم ليس هنالك يف نصها ما يشم منه رائحة
الراشدةّ ،
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املجتمع املديني من مهاجرين وأنصار (أوس وخزرج) وهيود ،ووثنني ،فكان بذلك -أي
مهمة يف التسامح الديني بني املسلمني وغريهم .ولقد حاز هذا الدستور
دستور املدينة -لبنة ّ
مدون يف العامل(((.
قصب السبق بالنسبة لكل دساتري العامل ،إذ يعدّ أول دستور ّ

تضمنته هذه الوثيقة بخصوص اليهود؟ وكيف رسمت حدود العالقة
فام الذي
ّ
بينهم وبني املسلمني؟ وإىل أي مدى تعترب بنودها دليلاً عىل فرادة التسامح اإلسالمي مع
غري املسلمني وأصالته؟

ضعفها أو عدم صحتها ،فهي مت ّثل ظرو ًفا واقعية عند مقدم النبي واملهاجرين للمدينة ،تؤيدها كل األدلة
الثابتة .كام أن حمتويات الوثيقة تتّفق متا ًما مع مقتضيات الرشيعة اإلسالمية ،وفيها عبارات تأكّدت فعلاً
باللفظ أو املعنى يف القرآن الكريم .زيادة عىل أهنا حتتوي عىل اخلطوط الرئيسة التي سار عليها الرسول
يف بناء وحدة األمة ويف سياستها الداخلية مع طائفة من العرب ،واخلارجية مع غري املسلمني من األمم،
ولكن هل أعلن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هذا العهد قبل بدر أو بعدها؟
أما الرواة املسلمون فإهنم جمموعون عىل أهنا وقعت بمجرد قدوم رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إىل املدينة .ويف
ذلك يقول السيد حممد محيد اهلل يف مقدمة جمموعة الوثائق السياسية املذكورة :وملا هاجر رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
إىل املدينة وجد هناك عدة قبائل هيودية فعاهدهم فدخلوا يف دولة وفاقية حتت رئاسة حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.
وقد أكد ذلك املسترشق ويلهاوزن الذي نرش البابني املشتملني عىل كتب النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وذكر الوفود
عليه من طبقات ابن سعد مع ترمجتهام إىل األملانية والتعليق عليها.
اَّ
وزعم هوربرت جريم يف كتابه عن الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن الوثيقة مل تقع إل بعد بدر؛ ألن وظيفة احلكم
املعطاة للنبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف املادة  23واملادة  36تدل عىل أن سلطته كانت معرت ًفا هبا ،ثم إن التلويح للجهاد
يف سبيل اهلل الواقع يف املادتني  17و 19ويف الدين يف املادة  ،45تشري إىل سبق نوع من الكفاح .هذا إىل
أن املوقف املطلوب من املدنيني اختاذه إزاء القرشيني ال يعقل اَّإل بعد بدر ،أي بعد أن وقع عداء فعيل بني
اجلانبني.
وقد ر َّد املسترشق الكائتاين عىل جريم ،مب ّينًا له أن ُّ
الشبه التي عرضها ال تبلغ درجة الثبوت التي
يظنها .وإ ًذا فالصواب أهنا وقعت قبل بدر.
ونضيف نحن إىل أن كل الظروف املحيطة بالرسول عند مقدمه للمدينة تبينّ الرضورة التي تدعو إىل
تنظيم مركز املسلمني ورسوهلم يف الوسط الذي يقيمون فيه ،واستكامل الضامن الرضوري حلامية بيضتهم
من خيانة هيود املدينة أو مرشكيها وتواطئهم مع القريشيني ،وال يعقل أن يدخل املسلمون يف غزوات مع
قريش وظهرهم غري حممي ،ومركزهم يف املدينة غري متني.
والذي يظهر أن الوثيقة وقعت من أول مرة يف صورهتا ،ومل تقع غريها كام حاول املسترشق وات أن
يستنتجه من تغاير بعض العبارات أو تكرار ذكر بعض القبائل ،فإن ذلك واضح األسباب من العبارات
نفسها .راجع :عالل الفايس ،مدخل يف النظرية العامة لدراسة الفقه اإلسالمي ومقارنته بالفقه األجنبي،
مراجعة :عبد الرمحن بن العريب احلرييش ،ط الثانية1423 ،هـ2002 /م ،ص.72
((( عبد اهلادي بوطالب ،عاملية اإلسالم ونداؤه للسالم ،جملة االجتهاد ،ع  ،53-52السنة الثالثة
عرش1422،هـ2002 /م ،ص.57
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 -1وثيقة املدينة :النص واملضمون

مما ذكرته الصحيفة بخصوص غري املسلمني من اليهود« :وأنه من تبعنا من هيود
فإن له النرص واألسوة غري مظلومني وال متنارص عليهم ...وأن هيود بني عوف أمة مع
املؤمنني لليهود دينهم وللمسلمني دينهم ،مواليهم وأنفسهم اَّإل من ظلم وأثم ،فإنه ال يوتغ
اَّإل نفسه وأهل بيته ،وأن ليهود بني النجار ...وأن ليهود بني احلارث ...وأن ليهود بني
ساعدة ...وأن ليهود بني جشم ...وأن ليهود بني األوس ...وأن ليهود بني ثعلبة ،مثل
ما ليهود بني عوف اَّإل من ظلم وأثم فإنه ال يوتغ اَّإل نفسه وأهل بيته ،وأن جفنة بطن من
ثعلبة كأنفسهم ،وأن لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف ،وأن الرب دون اإلثم ،وأن موايل
ثعلبة كأنفسهم ،وإن بطانة هيود كأنفسهم ...وأن هيود األوس مواليهم وأنفسهم عىل مثل
ما ألهل هذه الصحيفة مع الرب املحض من أهل هذه الصحيفة ،وأن الرب دون اإلثم ،ال
يكسب كاسب اَّإل عىل نفسه ،وأن اهلل عىل أصدق ما يف هذه الصحيفة وأبره ..وأن اليهود
ينفقون مع املؤمنني ماداموا حماربني ...وأن هيود بني عوف أمة من املؤمنني ،لليهود دينهم
وللمسلمني دينهم ،وأن عىل اليهود نفقتهم وعىل املسلمني نفقتهم ،وأن بينهم النرص عىل
من حارب أهل هذه الصحيفة ،وأن بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلثم ،و َأ اَّل يأثم
امرئ بحليفة ،وأن النرص للمظلوم ،وأن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة ،وأن
مضار وال آثم ...وأن بينهم النرص عىل من دهم يثرب ،وإذا دعوا إىل
اجلار كالنفس غري
ّ
صلح يصاحلونه ويلبسونه فإهنم يصاحلونه ويلبسونه ،وأهنم إذا دعوا إىل مثل ذلك فإن هلم
عىل املؤمنني اَّإل من حارب يف الدين ،عىل كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم...
وأنه ال حيول هذا الكتاب دون ظامل أو آثم ،وأنه من خرج آمن ،ومن قعد آمن ،باملدينة اَّإل
من ظلم ،وآثم ،وأن اهلل جار ملن بر واتقى وحممد رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»(((.

املالحظ أن وحدة املجتمع ومتاسكه كان اهلدف األبرز من وراء إبرام وثيقة املدينة،
وهذا أمر طبيعي بالنظر إىل تدهور األوضاع األمنية ليثرب ،فقد كان العنف وانعدام األمن
مهاجرا إىل يثرب كان اليهود يف هذه
السمة البارزة ملجتمع املدينة ،فـ«عندما جاء النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ً
قوات الرشك والوثنية،
املدينة وما جاورها يفتقدون األمن عىل دينهم وأنفسهم وخيافون من ّ
ويتابعون بقلق اضطهاد اليهود من لدن اإلمرباطورية الرومانية ،فبادر النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف
دستور الصحيفة إىل إعطائهم من الضامنات ما يبدّ د خماوفهم»(((.

((( حممد محيد اهلل ،جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ،دار النفائس  -بريوت ،ط
السادسة 1407هـ1987 /م ،ص.62- 59
((( عبد اهلادي بوطالب ،م.س ،ص.72
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من ذلك اعتبار كل تشكيالت «املجتمع املديني» ،عىل اختالف أصوهلم العرقية
نصت الوثيقة عىل أن « ...املؤمنني واملسلمني من قريش وأهل
والدينية أمة واحدة ،إذ ّ
يثرب ،ومن تبعهم فلحق هبم ...أمة واحدة .وأن هيود ...بني عوف ...وبني النجار ...وبني
احلارث ...وبني ساعدة ،وبني جشم ...وبني ثعلبة ...وهيود األوس ...أمة مع املؤمنني».

وهبذا أصبحت كل فصائل سكان يثرب جز ًءا أصيلاً يف األمة الواحدة ،التي يقودها
حلكَم األخري يف كل القضايا الشائكة
رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص باعتباره إمام األمة ورئيسها وا َ
نصت عليه الصحيفة يف البند ،23
واخلالفات العويصة
حرصا عىل استتباب األمن ،تب ًعا ملا ّ
ً
(((
إذ جاء فيه« :أنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو استجار خياف فساده فإن
مر ّده إىل اهلل وإىل حممد رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،وأن اهلل عىل أتقى ما يف هذه الصحيفة وأبره»(.((1

ب -مظاهر التسامح يف وثيقة املدينة

نرى أن القيم التي يقوم عليها املجتمع املدين يف «صحيفة املدينة» هي التعدّ دية ،وحرية
العقيدة ،واملواطنة ،واملساواة ،والعدل ،والتعاون ،واإلدارة السلمية لالختالفات ،..وهي
قيم حاكمة وضابطة حلركة التطبيق اإلسالمي للتسامح.

 -1التسامح والتعدّ دية الدينية

معيارا لالنتامء ،بل جعل املعيار هو االلتزام برشوط
حيث مل يضع اإلسالم الدين
ً
(((1
العقد االجتامعي ،ولعل أمهها عنرص حتقيق األمن  .فليس مناط االختالف اإلسالم
وعدمه ،وإنام مناطه األمن والفزع؛ ألن اإلسالم مل يم ّيز بني املسلمني وغري املسلمني عىل
اعتبار اختالف الدين ،كام مل يم ّيز بني املواطنني واألجانب عىل أساس جنسيتهم أو تبعيتهم،
فلذا من اخلطأ الناتج عن اجلهل والتضليل زعم بعض الباحثني أن صفة املواطن كانت
للمسلمني وحدهم ،وأن غري املسلمني كانوا مجي ًعا من األجانب(.((1
إذ ًا فاالنتامء أو املواطنة ليست تصني ًفا عىل أساس الدين ،وإنام عىل أساس املساملة

((( احلدث هاهنا :القتل.
( ((1حممد محيد اهلل ،م.س ،ص.59
( ((1وعن تطبيقات األمن واالستقرار والعدل واملساواة واالستقالل يف القضاء ،...يرجى الرجوع إىل
الرسالة اللطيفة :تطبيقات التسامح اإلسالمي واستدامته ،فاروق محادة ،دار حروف للنرش  -أبوظبي ،ط
األوىل1439 ،هـ2018 /م .وهي رسالة -كام يدل عىل ذلك عنواهنا -يف تطبيقات التسامح اإلسالمي
وصوره التارخيية الناصعة.
( ((1صبحي حممصاين ،القانون والعالقات الدولية يف اإلسالم ،دار عامل الكتب  -بريوت ،طبعة 1978م،
ص.123

دراسات وأحباث

120

واملحاربة؛ ألن اإلسالم اعترب أهل األديان األخرى املساملني من أهل دار اإلسالم ،أي إن
هلم حق املواطنة الكاملة.

 -2التسامح واملساواة بني الناس مسلمني وغري مسلمني

جسدت وثيقة املدينة الصورة املثىل للتسامح والتعايش عىل أساس التعدّ دية الدينية،
ّ
حيث كان اليهودي واملسلم يعيشان بأمان يف كنف دولة اإلسالم ،لقد كان اجلميع يدركون
حقوقهم وواجباهتم ،ويامرسوهنا بالصورة التي قنَّنها اإلسالم.
وقد جاء العقد للتأكيد عىل العدل واحلرية واألمن لتالزمها الوطيد مع التسامح.
فالرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يدرك متام اإلدراك أن غياب العدل وانعدام احلرية بكل أشكاهلا كانا من
أقوى أسباب عدم التسامح الديني بني أهل الديانات وامللل.

إمعانًا يف تثبت قيمة التسامح يف جمتمع املدينة نسجل ترك الصحيفة لليهود حرية
خيص أحواهلم الشخصية« :لليهود دينهم
االختيار يف االحتكام إىل الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فيام ّ
وللمسلمني دينهم ،مواليهم وأنفسهم اَّإل من ظلم وأثم فإنه ال يوتغ( ((1إلاَّ نفسه وأهل بيته».
اؤ َ
احكُم َب ْين َُه ْم َأ ْو َأ ْع ِر ْض َعن ُْه ْم َوإِن ُت ْع ِر ْض
وهذا ما ينسجم مع قوله تعاىلَ { :فإِن َج ُ
وك َف ْ
ِ
ِ ِ
َعن ُْه ْم َف َلن َيضرُ ُّ َ
ني»(.((1
ب ا ُمل ْق ِسطِ َ
احكُم َب ْين َُهم بِا ْلق ْسط إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
وك َش ْي ًئا َوإِ ْن َحك َْم َت َف ْ
ولضامن حت ُّقق التسامح وتن ُّعم خمتلف الطوائف املنتمية للمجتمع بظالله ،أكّدت
مترد كامل عن كل أشكال التفرقة العنرصية والتمييز
الوثيقة عىل مبدأ املساواة بني الناس ،يف ُّ
نص (البند  )15من الصحيفة عىل« :أن ذ ّمة
الطبقي ،فالكل سواسية يف الدستور اجلديد ،إذ َّ
اهلل واحدة جيري عليهم أدناهم»( .((1ال فرق بني مسلم وهيودي ،أو بني غني وفقري ،أو قوي
نصت الصحيفة يف (البند  ،)47فمعيار التفاضل
وضعيف ،فـ«اهلل جار ملن َّبر واتَّقى» كام َّ
ِ
َّاس إنَّا َخ َل ْقنَاكُم
يف املجتمع هو الرب والتقوى .وهذا ما ينسجم مع قوله تعاىلَ { :يا َأيهُّ َا الن ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم
ِّمن َذك ٍَر َو ُأن َث ٰى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم عندَ ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
َخبِ ٌري}(.((1
ومن مظاهر املساواة يف وثيقة املدينة -باإلضافة إىل املساواة أمام القضاء -نذكر:
 -املساواة يف النفقات املالية واملشاركة احلربية لدفع كل عدوان خارجي عىل حرم

( ((1ال يوتغ :أي ال هيلك.
( ((1سورة املائدة ،اآلية .42
( ((1حممد محيد اهلل ،م.س ،ص .62
( ((1سورة احلجرات ،اآلية .13
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املدينة من دون متييز ألي طرف عىل آخر( ،البندان « :)38-24وأن اليهود ينفقون مع
املؤمنني ما داموا حماربني» ...« ،وأن بينهم النرص عىل من حارب أهل هذه الصحيفة».

 املساواة يف االنتساب إىل األمة ،حيث اعتربت الصحيفة اليهود جز ًءا أصيلاً يفنصت الصحيفة يف بنودها من (البند  )35إىل (البند  )45أن« :هيود
األمة الواحدة ،إذ َّ
بني عوف ...وهيود بني النجار ...وهيود بني احلارث ...وهيود بني ساعدة ...وهيود بني
جشم ...وهيود بني األوس ...وهيود بني ثعلبة ...وهيود بني شطيبة ...أمة مع املؤمنني».

 -3التسامح واحلرية

إىل جانب تقرير الصحيفة لقيم العدل واملساواة ألمهيتهام يف تنزيل قيمة التسامح يف
واقع الناس ،فقد ضمنت الصحيفة ملختلف رعايا املجتمع املديني :قيمة «احلرية» الرشط
الرئيس الذي ال تسامح من دونه ،إذ جاءت نصوص الوثيقة ضامنة لليهود كل أشكال
احلرية:

مذكورا قبل جميء اإلسالم .لقد
 احلرية الدينية /حرية االعتقاد :التي مل تكن شي ًئاً
«كان نصارى اإلمرباطورية الرومانية يقومون باضطهاد اليهود انتقا ًما منهم الضطهاد
بالص ْلب والتَّحريق بالنار .وخالل
املسيح واحلكم عليه بالقتل صل ًبا؛ لذا شاع قتل اليهود َّ
القرن السادس امليالدي ظهرت يف هيود فلسطني املضطهدين من النرصانية نزعة إىل أخذ
وشجعهم عىل ذلك قيام حكم باليمن عىل رأسه «ذو نواس» الذي
الثأر من النرصانية،
ّ
فحرضوه عىل االنتقام من نصارى اليمن املوجودين خاصة
نبذ النرصانية واعتنق اليهودية ّ
ٍ
بنجران ،بتحريق كنائسهم ،ومجع معتنقي النرصانية يف واد باليمن وصفه القرآن باألخدود
احلفرة املستطيلة بني شعبتي جبل -وتصفيتهم بإحراق أجسادهم ،ودفنهم مجلة فيه،وكانت هذه أول حمرقة مجاعية يتعرض هلا معتنقو النرصانية.
وقد سجل القرآن هذه املجزرة املحرقة يف سورة الربوج ،قال تعاىل« :والس ِء َذ ِ
ات
َ َّ ماَ
ِ
ود الن َِّار َذ ِ
ود ُقتِ َل َأصحاب الأْ ُ ْخدُ ِ
اه ٍد وم ْشه ٍ
ِ
ود و َش ِ
ا ْلبرُ ُ ِ
ات ا ْل َو ُقود إِ ْذ ُه ْم
ْ َ ُ
َ َ ُ
وج َوا ْل َي ْو ِم ا َمل ْو ُع َ
َع َل ْي َها ُق ُعو ٌد َو ُه ْم َعلىَ ٰ َما َي ْف َع ُل َ
ني ُش ُهو ٌد َو َما َن َق ُموا ِمن ُْه ْم إِ اَّل َأن ُي ْؤ ِمنُوا بِال َّل ِه ا ْل َع ِز ِيز
ون بِا ُمل ْؤ ِمنِ َ
ٍ
يد ا َّل ِذي َله م ْل ُك الس و ِ
الحْ ِم ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض َوال َّل ُه َعلىَ ٰ ك ُِّل شيَ ْ ء َش ِهيدٌ }(.((1
َّ ماَ َ
ُ ُ
َ
واستمر مسلسل التناحر الديني بني اليهودية والنرصانية ،إذ عىل إثر هذه املحرقة
حتركت اإلمرباطورية الرومانية وطلبت من إمرباطورية احلبشة االنتقام من هيود اليمن
ّ
( ((1سورة الربوج ،اآليات .9-1
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املتهودة إىل إمرباطورية
إلحراقهم نصارى نجران بالر ّد عىل صنيعهم بمثله ،فالتجأت اليمن ّ
فارس حلاميتها.

وهكذا دخل الرشق األوسط يف حرب عاملية دينية ،حرب اإلمرباطوريتني العظميني
الروم والفرس عىل ملتقى القارات الثالث :آسيا وأوربا وإفريقيا ،وهبذه احلرب دخل العامل
والتعصب الديني ،وكان من أبرز معاركها حرب احلبشة النرصانية
دوامة عدم التسامح
ّ
حليفة اإلمرباطورية الفارسية ،وهجوم احلبشة عىل مكة يف احلجاز ،لفرض النرصانية عليها
يف حرب عام الفيل الذي ولد فيه حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،وكان املراد من اهلجوم عىل مكة هدم معبد
املسمى الكعبة ،بعد ما أبداه العرب من تعاطف مع اليمن ضد هجوم احلبشة
العرب الوثني
ّ
عليه ،وهو اهلجوم الذي أشار إليه القرآن يف سورة الفيل.
أخريا جاءت املواجهة املبارشة بني
وهذه وغريها كانت حرو ًبا بالوساطة ،لكن
ً
اإلمرباطورية الرومانية واإلمرباطورية الفارسية إثر ظهور اإلسالم داخل تراب فلسطني
التابع لإلمرباطورية الرومانية ،حيث انترصت فارس عىل الروم يف اجلولة األوىل ،ثم أعقبها
انتصار الروم يف بضع سنني متاما كام تنبأ به القرآن حيث جاء يف سورة الروم{ :أمل ُغ ِلب ِ
ت
َ
َّ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فيِ
الرو ُم فيِ َأ ْدنَى الأْ َ ْر ِ
ض َو ُهم ِّمن َب ْعد َغ َلبِ ِه ْم َس َي ْغل ُب َ
ني ل َّله الأْ َ ْم ُر من َق ْب ُل َومن
ون بِ ْض ِع سن َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
(((1 ((1
ِ
ِ
ِ
َب ْعدُ َو َي ْو َمئذ َي ْف َر ُح ا ُمل ْؤمن َ
يم}
.
الرح ُ
ُون بنَصرْ ال َّله َينصرُ ُ َمن َي َشا ُء َو ُه َو ا ْل َعز ُيز َّ

يف ظل هذا الوضع الديني القائم عىل التعصب وعدم التسامح يعلن القرآن شعاره
{ل إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
العاملي :اَ
الر ْشدُ ِم َن ا ْل َغي}( ،((2وبكل وضوح تورد «صحيفة
ين َقد َّت َبينَّ َ ُّ
املدينة» يف (بندها « :)25أن لليهود دينهم وللمسلمني دينهم»( .((2بام ينسجم وقوله تعاىل:
{ َلك ُْم ِدينُك ُْم َوليِ َ ِد ِ
ين}(.((2
 احلرية االقتصادية :لقد ضمنت «الصحيفة» لليهود حريتهم االقتصادية يف احرتامتام للملكية اخلاصة ،ونبذ كل اعتداء أو ظلم عىل ممتلكاهتم ،حيث نقرأ يف (البند « :)37وأن
عىل اليهود نفقتهم وعىل املسلمني نفقتهم».

نصت الصحيفة عىل أن من حق اليهود أن يعقدوا
 احلرية السياسية :حيث َّسال ًما منفر ًدا ،إذا كان ال يتعارض ومصلحة الدين اإلسالمي والدولة اإلسالمية ،وهذا
( ((1سورة الروم ،اآليات .5-1
( ((1عبد اهلادي بوطالب ،م.س ،ص.71-70
( ((2سورة البقرة ،اآلية .256
( ((2حممد محيد اهلل ،م.س ،ص.61
( ((2سورة الكافرون ،اآلية .6
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هو مضمون (البند  )45من الوثيقة إذ جاء فيه «وأهنم -أي اليهود -إذا دعوا إىل صلح
يصاحلونه ويلبسونه فإهنم يصاحلونه ويلبسونه ،وأهنم إذا دعوا إىل مثل ذلك فإن هلم عىل
املؤمنني اَّإل من حارب يف الدين».
 حرية التعبري :بام هي إبداء للنصح والنصيحة ،وبام يعود باخلري والنفع عىل اجلميع،وهذا هو مضمون (البند  )37من الصحيفة «وأن بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلثم».

 حرية التنقل :مع ضامن األمن للمتنقل ،حيث نقرأ يف (البند « )47وأنه من خرجآمن ومن قعد آمن باملدينة».

 -4التسامح والتعاون عىل اخلري

باإلضافة إىل إقرار هذه املبادئ السابقة الذكر ،نجد بنود الصحيفة تؤكّد عىل رضورة
التحليّ بأخالق التكافل والتعاون عىل اخلري ..ملا تسهم به هذه القيم يف إقرار التسامح
الديني ،والقضاء عىل أسباب التوتّر والرصاع الطائفي .إذ أكدت الوثيقة عىل الكثري من
املهمة يف توطيد العالقات االجتامعية وبناء املجتمع املتامسك القوي.
القيم األخالقية ّ
فالرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يفرض عىل املؤمنني مساعدة اليهود والتكافل معهم بنرصهم عىل
من عاداهم ،وبتحريم الغدر هبم وهذا هو مضمون (البند  )16من الصحيفة ،حيث جاء
فيه« :وأنه من تبعنا من هيود فإنه له النرص واألسوة غري مظلومني وال متنارص عليهم» .كام
يفرض ملسو هلآو هيلع هللا ىلص التعاون مع اليهود لر ّد كل عدوان خارجي عن املدينة ،ففي (البند  )44نقرأ:
«وأن بينهم النرص عىل من داهم يثرب».
ويف (البند  )40نجد الدعوة إىل اإلحسان إىل اجلار الذي اعتربته الصحيفة كـ«النفس»،
وهو تعبري يدل داللة رصحية عن مدى التحام «اآلخر اليهودي» بالذات اإلسالمية ،حيث
مضار وال آثم».
نقرأ« :إن اجلار كالنفس غري
ّ

ولالقرتاب من مكانة اجلار يف اإلسالم نورد قوله ملسو هلآو هيلع هللا ىلص« :مازال جربيل يوصيني
باجلار حتى ظننت أنه سيورثه»( ،((2كام أن الرسول ينزع رداء اإليامن عن املؤذي جلاره حيث
يقول« :واهلل ال يؤمن ،واهلل ال يؤمن ،واهلل ال يؤمن ،قيل :من يا رسول اهلل ؟ قال :الذي ال
يأمن جاره بوائقه»(.((2

وأكدت الصحيفة يف (بندها  )37عىل رضورة التناصح بني سكان يثرب مسلمني

( ((2أخرجه الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف حق اجلوار ،رقم احلديث .1942
( ((2أخرجه أمحد ،حديث أيب رشيح اخلزاعي ريض اهلل تعاىل عنه ،رقم احلديث .15937
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وهيود« ،وأن بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلثم»« ،ونصح اليشء إذا خلص،
والنصح نقيض الغش ،والنصيحة هي إرادة اخلري للمنصوح له»( .((2مما يدل عىل وجوب
اونُوا َعلىَ
اونُوا َعلىَ ا ْلبرِ ِّ َوال َّت ْق َو ٰى َو اَل َت َع َ
{و َت َع َ
التعاون عىل اخلري بام ينسجم مع قوله تعاىلَ :
الإْ ِ ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
ان}(.((2
َ ُ َ
فبنود الصحيفة تؤكّد أن أساس العالقة بني املسلمني واليهود هو« :الرب دون اإلثم»،
و«الرب حسن اخللق»( ((2والتسامح خلق إسالمي أصيل.

لقد تبينّ لنا بام ال يدع اً
أساسا،
جمال للشك أن وثيقة املدينة هي ميثاق يف التسامح
ً
مما يمكن معه ا ّطراد القياس عىل وثيقة املدينة ،كلام أتيح للناس املعارصين أن يقيموا بينهم
عالقات سلمية ،ال قرس فيها ،وال تس ّلط ،وال إكراه .كام مت ّثل ومن خالل ما أكّدت عليه من
تسامح ،دعوة ملسلمي اليوم ،قصد االنفتاح عىل مطلق اإلنسان ومعاملتهم معاملة تساحمية،
بغض النظر عن الدين أو املعتقد أو امللة.

ﷺ ثان ًيا :ميثاق نصارى نجران..
أنموذج من التسامح النبوي مع غري املسلمني من النصارى

هو ذلك العهد الذي أبرمه رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مع نصارى نجران حني قدومهم عليه
قمة من قمم التسامح اإلسالمي ،والذي
عقب غزوة تبوك عام 9هـ .وهو عهد يم ّثل ّ
بفضله متكّن الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص من استيعاب كل «النصارى –نصارى نجران وكل املتدينني
بالنرصانية -يف صلب األمة الواحدة ،ومن تبديد هاجس خوف النصارى من تكرار املحرقة
اليهودية التي ظل نصارى نجران يعانون منها طيلة سنوات خلت»(.((2
فام الذي ضمنه امليثاق لنصارى نجران فيام يرتبط بالتسامح النبوي؟

 -1ميثاق نصارى نجران ..النص واملضمون

«بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا ما كتب النبي حممد رسول اهلل ألهل نجران...:
ولنجران وحاشيتها ذمة اهلل وذمة رسوله عىل دمائهم ،وأمواهلم ،وأنفسهم ،وم ّلتهم،
وبيعهم ،ورهبانيتهم ،وأساقفهم ،وشاهدهم ،وغائبهم ،وكل ما حتت أيدهيم من قليل أو

( ((2حممد محيد اهلل ،م.س ،ص.638
( ((2سورة املائدة ،اآلية .2
( ((2أخرجه مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تفسري الرب واإلثم ،رقم احلديث .2553
( ((2عبد اهلادي بوطالب ،م.س ،ص .76
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كثري .عىل َأ اَّل يغري أسقف من سقيفاه ،وال واق ًفا من وقيفاه ،وال راه ًبا من رهبانيته ،وعىل َأ اَّل
حيرشوا ،وال يعرشوا ،وال يطأ أرضهم جيش ،ومن سأل منهم ح ًّقا فالنصف بينهم بنجران.
وعىل َأ اَّل يأكلوا الربا .فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة .وعليهم اجلهد والنصح
فيام استقبلوا ،غري مظلومني وال معنوف عليهم»(.((2

خص رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أسقف نجران بكتاب جاء فيه« :بسم اهلل الرمحن
وقد َّ
الرحيم ،من حممد النبي ،إىل األسقف أيب احلارث ،وأساقفة نجران ،وكهنتهم ،ومن تبعهم،
ورهباهنم :إن هلم ما حتت أيدهيم ،من قليل وكثري من بيعهم ،وصلواهتم ،ورهبانيتهم،
وجوار اهلل ورسوله .ال يغيرّ أسقف من أسقفيته ،وال راهب من رهبانيته ،وال كاهن من
كهانته .وال يغيرّ حق من حقوقهم وال سلطاهنم ،وال يشء مما كانوا عليه .عىل ذلك جوار
اهلل ورسوله ،ما نصحوا واصطلحوا فيام عليهم ،غري مثقلني بظلم وال ظاملني»(.((3

 -2مظاهر التسامح يف ميثاق نصارى نجران

لنص امليثاق نتبينّ أن نصوصه جاءت معبرّ ة عن مدى تسامح
من خالل قراءتنا ّ
اإلسالم مع النصارى ،ومن مظاهر ذلك:

تنص عىل أنه« :ال جيرب أحد ممَّن
 احرتام حرية االعتقاد :فالفقرة  60من العهد ّكرها عىل اإلسالم»( .((3بام ينسجم كل ًّيا مع قوله تعاىل :اَ
{ل إِك َْرا َه
كان عىل ملة النرصانية ً
ِ
ِ
(((3
فيِ الدِّ ِ
{و ُق ِل َ
احل ُّق من َّر ِّبك ُْم َف َمن
الر ْشدُ م َن ا ْل َغي}  ،ويتوافق متا ًما مع قولهَ :
ين َقد َّت َبينَّ َ ُّ
َشا َء َف ْل ُي ْؤ ِمن َو َمن َشا َء َف ْل َي ْك ُف ْر}(.((3
ومن مظاهر حرية االعتقاد التي كفلها امليثاق لنصارى نجران ،مما يدل داللة واقعية
عىل سمو التسامح النبوي مع املخالف دين ًّيا والنقيض عقيد ًّيا:
 حرية احلوار الديني :إذ جاء يف الفقرة {« :20و اَل تجُ َ ِاد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب إِ اَّل بِا َّلتِي
َ
ِه َي َأ ْح َس ُن}( ،((3وخيفض هلم جناح الرمحة ،ويكف عنهم أذى املكروه حيث كانوا وأين
( ((2للميثاق صيغ أخرى وجاءت بروايات متعدّ دة ،لال ّطالع عىل ذلك ،يرجع إىل :حممد محيد اهلل ،م.س،
ص179وما بعدها.
( ((3حممد محيد اهلل ،م.س ،ص.179
( ((3نفسه ،ص.188
( ((3سورة البقرة ،اآلية .256
( ((3سورة الكهف ،اآلية .29
( ((3سورة العنكبوت ،اآلية .46
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نص واضح الداللة يف التأكيد عىل رضورة سلك أحسن السبل
كانوا من البالد»( .((3وهو َّ
يف احلوار مع النصارى ووجوب التزام املنهج القرآين يف احلوار مع أهل الكتاب ،بام ينسجم
يل رب َك بِالحِْ كْم ِة وا َملو ِع َظ ِة الحْ سن َِة وج ِ
ادلهْ ُم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن
ََ َ َ
َ َ ْ
وقوله تعاىل{ :ا ْد ُع إِلىَ ٰ َسبِ ِ َ ِّ
َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َمن َض َّل َعن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِا ُمل ْهت َِدي َن}(.((3
نصت الفقرة  30من العهد عىل احرتام األساقفة
 حرية ممارسة الشعائر التعبدية :إذ َّالتعرض هلم بالتغيري« ،وال تغيري أسقف عن أسقفيته ،وال راهب عن
والرهبان وعدم
ّ
رهبانية» .وقد أعطى الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص القدوة يف االلتزام هبذا األمر ،يشهد لذلك موافقته ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
وفد نصارى نجران أداء طقوسهم التعبدية وإقامة صالهتم بمسجده.
 حق إقامة املعابد :إذ نصت الفقرة  33من امليثاق عىل عدم «هدم بيت من بيوتبيعهم ،وال إدخال يشء من بنائهم يف يشء من أبنية املساجد وال منازل املسلمني»( .((3وال
يقف امليثاق عند حد إقرار حق إقامة املعابد للنصارى ،بل يتجاوز ذلك يف تسامح كبري إىل
التعهد بالدفاع عن كنائس وبيع وبيوت صلوات النصارى ،إذ نقرأ يف الفقرة  18من
حدّ
ُّ
«وأدب عنهم وعن كنائسهم وبيعهم وبيت صلواهتم ،ومواضع الرهبان ،ومواطن
امليثاق
ُّ
ٍ
السياح ،حيث كانوا من جبل أو واد أو مغار أو عمران ،أو سهل أو رمل ،وأن أحرس دينهم
وم ّلتهم أين كانوا ،من بر أو بحر ،رش ًقا وغر ًبا ،بام أحفظ به نفيس وخاصتي ،وأهل اإلسالم
من ملتي.((3(»...

 احلرية يف التزوج باملسلمني :جاء يف الفقرة  72من امليثاق أن النصارى «ال حيملوامن النكاح شط ًطا ال يريدونه ،وال يكره أهل البنت عىل تزويج املسلمني ،وال يضاروا يف ذلك

( ((3حممد محيد اهلل ،م.س ،ص .188
( ((3سورة النحل ،اآلية .125
( ((3حممد محيد اهلل ،م.س ،ص.187
( ((3وقد أعطى املسلمون هذه احلقوق نفسها لكل البالد التي دخلت سيطرهتم ،وإذا كان بعض الفقهاء
كثريا يف الواقع الفعيل،
قد تشدّ د يف وضع بعض القيود عىل بناء املعابد والكنائس ،فإن هذا مل يكن مؤ ّث ًرا ً
يقول السري توماس ارنولد« :ربام اتّفق أصحاب املذاهب لسبب أو آلخر عىل أن الذميني ال يسمح هلم أن
دورا للعباد ة يف املدن التي أسسها املسلمون ،ولكن السلطة املدنية (بفتوى من فقيه مرص الليث بن
يبنوا ً
يؤسسوا يف
سعد) أباحت للقبط أن يبنوا كنائس يف القاهرة العاصمة اجلديدة ،كام سمح للمسيحيني أن ّ
بعض املدن األخرى كناس وأديرة جديدة» .الدعوة إىل اإلسالم ،ص ،84نقلاً عن :حممد عثامن اخلشت،
املجتمع املدين والتعدّ دية والتسامح يف سياق احلضارة اإلسالمية ،م .التسامح ،سلطنة عامن ،ع ،12السنة
املعززة هلذا الرأي يرجى
الثالثة ،خريف 1426هـ 2005 -م ،ص .62-61واستزادة يف األدلة التارخيية ّ
الرجوع إىل :تطبيقات التسامح اإلسالمي واستدامته ،م.س.
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جيا؛ ألن ذلك ال يكون اَّإل بطيبة قلوهبم ومساحمة أهوائهم»(.((3
إن منعوا خاط ًبا وأبوا تزو ً

وال حيق للمسلم إكراه النرصانية عىل تغيري دينها إن قبلت الزواج منه ،بل عليه
الرضا بذلك والتسليم به ،ويف هذا نقرأ من امليثاق« :إذا صارت النرصانية عند املسلم فعليه
أن يرىض بنرصانيتها ،ويتّبع هواها يف االقتداء برؤسائها واألخذ بمعامل دينها ،وال يمنعها
ذلك»(.((4
ويف هذا داللة قاطعة عىل مدى احرتام اإلسالم لآلخر وخلصوصياته الدينية
والثقافية ،ويكفي هذا دالله عىل أصالة تسامح اإلسالم وفرادته.

يقرر امليثاق قيم العدل واملساواة الرشطني
وإمعانًا يف هذه األصالة والفرادةّ ،
األساسيني لكل تسامح ،ففي الفقرة  48من امليثاق نقرأ« :وال خراج وال جزية اَّإل عىل من
يكون يف يده مرياث من مرياث األرض ممَّن جيب عليه فيه للسلطان حق ،فيؤدي ذلك عىل
ما يؤديه مثله ،وال يجُ ار عليه ،وال حيمل منه اَّإل قدر طاقته وقوته عىل عمل األرض وعامرهتا
وإقبال ثمرهتا ،وال يك ّلف شط ًطا ،وال يتجاوز به حد أصحاب اخلراج من نظرائه»(.((4

ومن جتليات كامل املساواة بني املختلفني يف الدين –الذي حرص امليثاق عىل تقريرها-
قوله ملسو هلآو هيلع هللا ىلص« :ألين أعطيتهم عهد اهلل عىل أن هلم ما للمسلمني وعليهم ما عىل املسلمني ،وعىل
الذمام َّ
املسلمني ما عليهم بالعهد الذي استوجبوا حق ِّ
والذ ِّب عن احلرمة ،واستوجبوا أن
(((4
يذب عنهم كل مكروه ،حتى يكونوا للمسلمني رشكاء فيام هلم وفيام عليهم» .
َّ

وللدفع بالتسامح إىل أقىص حدّ  ،وأبعد مدى ،اهتم امليثاق بالقيم واألخالق
االجتامعية إىل جانب اهتاممه بالقيم ذات الطابع السيايس (احلرية ،العدل ،املساواة ،)..إذ
نص العهد عىل رضورة التكافل االجتامعي والتعاون عىل اخلري بني املسلمني والنصارى،
َّ
حتى يكونوا يدً ا واحد ًة عىل من عاداهم ،إذ جعل امليثاق من واجبات الطرفني التعاون يف
الدفاع املشرتك عىل حرمات بعضهم البعض ،والتعاون يف وفاء الدين عىل الغارمني من
الفريقني.
إذ نقرأ يف الفقرة  66من امليثاق أنه« :إن أجرم أحد من النصارى أو جنى جناية فعىل
املسلمني نرصه ،واملنع َّ
والذ ّب عنه ،والغرم عن جريرته ،والدخول يف الصلح بينه وبني من

( ((3حممد محيد اهلل ،م.س ،ص.189
( ((4حممد محيد اهلل ،م.س ،ص.189
( ((4نفسه ،ص.188
( ((4نفسه ،ص.189-188
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ُجني عليه ،فإما َم َّن عليه ،أو ُيفادى به ،وال يرفضوا وال خيذلوا وال يرتكوا مهلاً »(.((4

وقد ألزم امليثاق املسلمني بتقديم يد العون واملساعدة للنصارى ،وإن تع ّلق األمر
قمة يف التسامح مل تبلغها اَّإل أخالق القرآن وقيم
بإصالح وترميم كنائسهم ،وهذه ّ
اإلسالم ،التي جاءت لنرش السلم وحتقيق األمن بني خمتلف أتباع الديانات ،وبالتايل
والتعصب املذهبي الذي عانى من ويالته العامل قبل
القضاء عىل أجواء االحتقان الديني
ّ
جميء اإلسالم.

وعن تلك الصورة السامقة من التسامح القرآين نقرأ يف امليثاق الفقرة « :81وهلم إن
احتاجوا يف مرمة بيعهم وصوامعهم أو يشء من مصالح أمورهم ودينهم إىل رفد( ((4من
املسلمني وتقوية هلم عىل مرمتها ،أن يرفدوا عىل ذلك و ُيعانوا ،وال يكون ذلك دينًا عليهم،
أي مستوى هذا من التسامح!
بل تقوية هلم عىل مصلحة دينهم»(((4؛ ُّ

تضمنها ميثاق نصارى نجران ،وسنة النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
إن املبادئ والقواعد األخالقية التي ّ
هي أعدل وأسمى القيم األخالقية التي تنسجم وإنسانية اإلنسان ،والتي تضمن اجلو
املناسب واألرضية الصاحلة إلقامة التعايش السلمي والتواصل الفعيل والتعاون العميل
بني مجيع أهل األرض املؤدي إىل التفاعل احلضاري اإلجيايب العائد باخلري والنفع والصالح
عىل البرشية مجعاء؛ بام تدعو إليه من قيم :التسامح والعدل والرمحة واإلحسان والتعاون
املوصوف بالرب والتقوى ...وبام تؤكّد عليه من دوام البذل والعطاء ...وبام تن ّفر منه من قيم
الغدر والقتل ...وعليه فحاجة اإلنسان إىل القيم األخالقية التي جاء هبا حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حاجة
ملحة وفعلية تفرضها معركة اإلصالح الذايت لإلنسان ،وبالتايل معركة إصالح املجتمع
ّ
العاملي.
ويف ضوء تلك العهود واملواثيق التي أبرمها رسول اهلل مع أهل الكتاب من هيود
ونصارى -ويف االجتاه نفسه ،-نقرأ من تعليامت الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بخصوص أهل الكتاب
املوجهة إىل املسلمنيَ « :أ اَل من ظلم معاهدً ا ،أو ك ّلفه فوق طاقته ،أو انتقصه ،أو أخذ منه
ّ
(((4
شي ًئا بغري طيب نفس ،فأنا حجيجه يوم القيامة» « ،من قتل قتيلاً من أهل ِّ
الذ َّمة ،مل جيد

( ((4نفسه ،ص .188
( ((4رفد« :وإن اسرتفدتم ترفدون» االسرتفاد :االستعانة ،واإلرفاد :اإلعانة.
( ((4حممد محيد اهلل ،م.س ،ص.190
( ((4أخرجه أبو داود ،كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ،باب يف تعشري أهل ِّ
الذ َّمة إذا اختلفوا بالتجارات ،رقم
احلديث .3052
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ريح اجلنة»(« ،((4إن اهلل تعاىل جعل السالم حتية ألمتنا ،وأمانًا ألهل ذ ّمتنا»(.((4

ونحن نقرأ هذه األحاديث الداعية إىل حسن معاملة أهل ِّ
الذ َّمة من هيود ونصارى
املؤسسة لعالقة املسلمني بغريهم ،والتي تعدُّ
ال ينبغي أن تغيب عنا أصول الرؤية القرآنية ّ
يقرره من تكريم
بمثابة حمدّ دات منهاجية ضابطة لتلك العالقة التي مجاعها التوحيد ،بام ّ
لإلنسان ومساواة بني البرش{ ،وإِ َّن ه ِذ ِه ُأم ُتكُم ُأم ًة و ِ
ِ (((4
احدَ ًة َو َأنَا َر ُّبك ُْم َفا َّت ُقون} .
َ َٰ
َّ ْ َّ َ

وهبذا انصهر أتباع الديانات الثالث يف املجتمع اإلسالمي ،وذابت الفروق بينهم ملا
و ّفره اإلسالم -بفضل قدراته االستيعابية -من فرص للتعايش السلمي والتفاعل احلضاري
بني شعوب العامل املختلفة ،وقد ترتّب عن هذا التعايش الثالثي ترشيعات أساسية ،أسهمت
وقوت فرص التالحم والتعارف بني خمتلف املتساكنني يف الوطن
يف توطيد العالقة بينهمّ ،
ِ
ِ
َات م َن ا َّلذي َن ُأوتُوا
{وا ُمل ْح َصن ُ
اإلسالمي ،ومن ذلك :إباحة التزوج بالكتابيات(َ :((5
ني و اَل مت ِ
ِ ِ
ا ْل ِكت ِ
َّخ ِذي َأ ْخدَ ٍ
ان}(.((5
ور ُه َّن محُ ْ ِصنِ َ
َاب من َق ْب ِلك ُْم إِ َذا آ َت ْيت ُُم ُ
َ
ني َغيرْ َ ُم َسافح َ َ ُ
وه َّن ُأ ُج َ
ات
وإباحة أكل ذبائح أهل الكتاب( ،((5قال سبحانه وتعاىل{ :ا ْل َي ْو َم ُأ ِح َّل َلك ُُم ال َّط ِّي َب ُ
ِ
ِ
َاب ِح ٌّل َّلك ُْم َو َط َعا ُمك ُْم ِح ٌّل لهَّ ُ ْم}( ،((5وهنا نقف عىل صفحة من
َو َط َعا ُم ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
صفحات التسامح اإلسالمي إزاء املخالف دين ًّيا ،ممَّن يعيشون يف املجتمع اإلسالمي ،إن
بجو من
اإلسالم ال يقف عند حد االعرتاف بحريتهم الدينية ،ثم يعتزهلم ،إنام يشملهم ّ
املشاركة االجتامعية ،واملو ّدة واملجاملة ،فيجعل طعامهم حلاًّ للمسلمني وطعام املسلمني
ّ
وليظل املجتمع كله يف ظل
حلاَّ هلم كذلك ليتم التجاور والتضايف واملؤاكلة واملشاربة،
املو ّدة والتسامح.

ﷺ عىل سبيل اخلتم

وختا ًما؛ نؤكّد أن موضوع التسامح حيظى يف زمننا املعارص باهتامم خاص ،يتجلىّ هذا
( ((4أخرجه النسائي ،كتاب القسامة ،باب تعظيم قتل املعاهد ،رقم احلديث .4750
( ((4أخرجه أمحد ،شعب اإليامن ،احلادي والستون من شعب اإليامن وهو باب يف مقاربة أهل الدين ،رقم
احلديث .8798
( ((4سورة املؤمنون ،اآلية .52
( ((5لالطالع عىل أقوال الفقهاء واختالفاهتم بخصوص هذه املسألة راجع :القرطبي ،اجلامع ألحكام
القرآن ،دار احلديث ،القاهرة ،طبعة 1413هـ2002 /م ،ج ،3ص .449
( ((5سورة املائدة ،اآلية .5
( ((5اختلف أهل العلم بخصوص هذه املسألة عىل أقوال كثرية ،راجع :القرطبي ،م.س ،ج ،3ص.449
( ((5سورة املائدة ،اآلية .5
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االهتامم فيام أصدرته منظمة اليونسكو يف مؤمترها لعام 1995م ،من مبادئ عامة متع ّلقة
بالتسامح ،وجعل السادس عرش من نوفمرب من كل سنة يو ًما لالحتفال باليوم العاملي
للتسامح ،من خالل القيام بأنشطة تربوية وثقافية تؤكّد احلاجة إىل التسامح.

وإذ كنّا نشرتك يف رضورة احلاجة إىل التسامح ،ملا أصبح يكتنف الواقع العاملي من
والتطرف واإلرهاب ،املهدّ دة للتسامح ،فإننا نؤكّد أمهية ودور
والتعصب
مظاهر العنف
ّ
ّ
األديان يف تفعيل قيمة التسامح يف واقع الناس ،كام نؤكّد كذلك عىل املشرتك بني األديان
يف هذا االجتاه ،تغلي ًبا له عىل دائرة االختالف التارخيي التي حتكّمت يف تفسري النصوص
وتأويلها بني خمتلف الفرق واملذاهب .فاألصل يف األديان أهنا لسعادة ومصالح العباد يف
املعاش واملعاد.

ونشدّ د كذلك عىل أن دائرة املشرتك بني األديان وإعالنات منظمة اليونسكو الدولية
حول التسامح واسعة ،وأن البناء املرجعي لقيمة التسامح عىل أسس دينية مشرتكة يكسبها
أبعا ًدا تفعيليه إضافية ،كام حيول دون كثري من أشكال اإلجحاف والظلم والتمييز املوجودة
يف املرجعيات املادية املتمركزة.

ونعتقد أن تفعيل البعد الديني بإمكانه أن يسهم يف تفعيل التسامح وتصحيح مسار
التطور الفلسفي املادي
املشكالت االجتامعية املد ّمرة لإلنسان ،والتي هي إحدى إفرازات
ّ
املحض.

التوجه العودة إىل فلسفات ونزعات دينية مغلقة تق ّيد أكثر
أخريا من هذا
ّ
ليس املراد ً
وترض أكثر ممّا تنفع .بل املراد ر ّد االعتبار إىل احلالة الوسط السواء واملتوازنة التي
حترر،
ممّا ّ
ّ
توجيها وإرشا ًدا
ينبغي أن يكون عليها الفرد واملجتمع ،والتي تسهم يف صوغها األديان
ً
إىل األصلح وف ًقا لغايات ومقاصد الوجود اإلنساين ،وتسهم فيها كذلك العلوم واملعارف
التطور والتنمية والتحديث لصالح اإلنسان كل اإلنسان ،من
املكتسبة يف كل عرص بام حي ّقق
ّ
غري حت ّيزات ومتركزات خفية أو معلنة.
تم التنصيص عليه -مثلاً  -يف اإلعالن
ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا يف هذا اخلصوص :إن ما ّ
الصادر عن اليونسكو يف 1995م ،بشأن عدم جواز التمييز يف املعاملة بني األفراد ألسباب
متع ّلقة باجلنس أو األصل الوطني ،أو العرقي أو االنتامء السيايس ،ما هو اَّإل أمر كاشف
نصت عليه –قبلاً  -األديان الساموية .إذ تلتقي الرساالت التوحيدية الثالث :اليهودية،
عماّ ّ
املسيحية ،واإلسالم حول احرتام اإلنسان عا ّمة ،والدعوة إىل حتقيق الكرامة اإلنسانية،
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ومنح الناس املساواة التي هي أساس كل تسامح(.((5

يف هذه الظروف نستطيع أن نختم حماولتنا هذه قائلني :بالنظر إىل تط ّلع البرشية مليثاق
توجهت قاعدة لصياغة ذلك،
يف التسامح ،فإننا نؤ ّمل أن جتد يف سرية النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وقيمه أنَّى ّ
ألن أدنى ما يقال يف قيم وأخالق النبي :إهنا تكفي نفسها بنفسها ،فهي أخالق متكاملة،
وتساحمه مع املخالفني أ ًّيا كانوا تسامح كامل.

( ((5حممد النارصي ،حقوق اإلنسان يف األديان ،م .التفاهم ،سلطنة عامن ،ع  ،32صيف 2012م ،ص
.344-343
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نصر الدين بن سراي*

ﷺ مدخل

بارزا يف األوساط املعرفية
أضحى للظاهرة اإلعالمية اليوم
حضورا ً
ً
والسياسية والثقافية ،فال يمكن فصلها عن جانبها الفلسفي ،فعامل األفكار هو
للتصورات التي تنهض لتفسري العامل وتأويله يف إرادهتا ووف ًقا لرؤيتها
املشكّل
ّ
له .فهي تساهم اليوم يف صناعة الوعي وتوجيهه بام خيدم تلك الرؤية التي تقبع
والتفرج
خلفها ،خاصة بعد أن أصبح اإلنسان املعارص ال ينفك عن التلقي
ّ
وااللتحام بالعامل األزرق.

دورا مهماًّ -كام
وقد كانت للمؤسسات اإلعالمية ،أو اإلعالم الفائق ً
سنب ّينه من خالل التفاصيل الواردة يف البحث -يف زمن احلداثة وما بعد
احلداثة .هذه املامرسة اإلعالمية التي ترتبط باسرتاتيجية تعقيل القيم بفصلها
عن اخلطاب ،حيث كانت هذه األخري هي حمور املطالعة التي نو ّد من خالهلا
توضيح احلدود الرصحية واملضمرة لإلعالم يف العامل اليوم ،من خالل اإلجابة
عن األسئلة اآلتية:
* كاتب وباحث من اجلزائر .الربيد اإللكرتوينbenserai20@gmail.com :
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 كيف عملت احلداثة الفائقة عىل تقويض وحتريف وتزييف معنى الكلمة واخلطاب؟ كيف حاولت احلداثة الفائقة فصل القيم عن اإلعالم؟ وما هي املعايري التي استخدمتها لتكريس تلك الرؤية؟ -وما مظاهر ذلك عىل الصعيد الرتبوي املحيل والثقايف والوعي العاملي؟

ﷺ اً
أول :معنى تعقيل القيم وفصلها عن اخلطاب

إن املسعى الذي نريد بيانه هنا هو مسألة انفصال اإلعالم عن القيم ،حيث كانت
حتول اإلنسان منذ بداية العصور احلديثة من عابد
السمة البارزة للعصور احلديثة «إذ ّ
هذه ِّ
لإلله يمدّ ه بمدد التواصل الروحاين واملقصدية األخالقية إىل عابد لذاته وملصاحله ،وهو ما
تعنيه احلرية بوصفها قيمة أوىل ترتاتب بعدها القيم األخالقية ...فمع التهافت املتواصل
التحرر املتواصل لتكون احلرية هي قائدة القيم ،ومن
للمرجعيات تنبلج أمام الفاعل روح
ّ
ثم الترشيع للذات يف انفصال كيل عن أشكال األمر ،إنه عرص إرادة القوة حيث خيرج الفرد
من ربقة كل االلتزامات؛ التزام الكنيسة واملجتمع وكل سلطة خارجية قد متكّن السبيل
لوسائل االغرتاب ،فقد انتهت املثل العليا ،وغاب كل إيامن ،وأصبح مطلب ما بعد احلداثة
التمتّع بالوجود اجلميل»(((.

فاحلداثة الفائقة وحضورها األثريي البارز يف املجتمعات احلداثية ،ظاهرة تتط ّلب
أيضا -متلبسة باستقالل القيم وانفصاهلا فقدمنا الوقوف عندها ملساءلتها ،كام أنهّ ا
ً
«جتاوزت وسائل اإلعالم املعارص كل احلواجز املوضوعة حلامية الدول ذات األيديولوجية
وأيضا الثقافات»(((.
واملجتمعات املنغلقة ،مثل الصني وكوريا الشاملية ،من تأثريات األنباء ً

كبريا ،يف بناء وعينا وتشكيل منظوماتنا
فقد أضحت وسائل اإلعالم تلعب ً
دورا ً
الثقافية ،أضف إىل ذلك املهمة اخلطرية التي تلعبها يف رسم خريطة البنية الرؤيوية إىل العامل،
إنهّ ا «من املؤسسات األكثر أمهية يف املجتمعات احلديثة تلك التي تشمل التعليم ،واألرسة،
والدين ،والسياسة ،وذات األمهية اخلاصة بالنسبة إلينا ،تلك التي مت ّثل وسائل اإلعالم؛
تعمل عىل الرتفيه عنا ،وتسهم يف التنشئة االجتامعية ،وتع ّلمنا ،وتث ّقفنا ،وهي تبيعنا األشياء
وتبيعنا كجمهور للمعلنني ،وتغرس يف نفوسنا بعض املبادئ ،إىل جانب الكثري من األشياء
األخرى ،وتساعد يف تشكيل هويتنا ومواقفنا جتاه األقليات العرقية واإلثنية ،ومواقفنا بشأن

((( بوحناش نورة ،األخالق والرهانات اإلنسانية ،أفريقيا الرشق  -املغرب ،2013 ،ص 10-9
((( مراد هوفامن ،خواء الذات واألدمغة املستعمرة ،تعريب :عادل املعلم ونشأت جعفر ،مكتبة الرشوق -
القاهرة ،ط ،2002 ،1ص .75
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التوجه اجلنيس»(((.
ّ

فنحن نعيش يف واقع إعالمي «تزداد فيه املعلومات أكثر فأكثر ،بينام يصبح فيه املعنى
أقل فأقل ...ولكنه ال يتمكّن من تعويض اخلسارة احلا ّدة يف الداللة يف مجيع امليادين»(((.

لقد أصبحت الظاهرة اإلعالمية تتحكّم يف اإلنسان املعارص وأسلوب حياته؛ حتدّ د
أيضا -يف تغيري حتى قناعاته الراسخة ،فقد «قيل الكثريتط ّلعاته ومواقفه كام أهنا تسهم
ً
عن هذه الظاهرة ،والظواهر غري الكريمة األخرى لإلعالم والواقع ،وأن مستواه ال يرتك
يسمى بذكاء التحليل
أي إنسان عىل طبيعته؛ ألن املرء ينحو ناحية أن يصبح هو ما يراه فيام ّ
النفيس املعكوس ،ال شك أن اإلعالم بكامله يستهدف نوعية الناس التي يتناسب معها،
أخربين عن قنواتك اإلعالمية وسوف أخربك من أنت»(((.
يمكن رصد طائفة من مظاهر االنفصال القيمي للظاهرة اإلعالمية ،وصياغتها وفق
الطرح التايل:

 -1معنى العامل يف زمن اإلعالم

نوجهه هنا :ما هي احلقيقة التي يقدّ مها اإلعالم؟ ما األهداف
السؤال الذي يمكن أن ّ
التي يروم اإلعالم الوصول اليها؟ وما صيغة العامل التي يريد اإلعالم أن يشكّلها لنا حتى
ننصاع هلا؟

املتت ّبع لوسائل اإلعالم جيد أن املسيطر عىل الساحة اإلعالمية هو اإلعالن واإلشهار
وتوجيه اإلنسان إىل التم ّلك ،ومن ثم دعوته إىل سوق االستثامر لتحقيق الربح ،هو واقع
«تغول
حتركه رغبات اقتصاد السوق ،الذي يمكن وصفه بأنه الطابع السلعي للعامل ،حيث ّ
ّ
قطاع صناعات اللذة ،وهيمنته عىل احلياة اخلاصة التي تم استيعاهبا يف رقعة احلياة العامة،
وتزايد تأثري وسائل اإلعالم ومنظومات املعلومات التي حتارص اإلنسان بالصور األيقونية
اجلذابة املتغيرّ ة...
واهتز اإليامن بكل يشء»(((.
ّ
((( آثر أسا بريغر ،وسائل اإلعالم واملجتمع ،وجهة نظر نقدية ،ترمجة :صالح خليل أبو إصبع ،سلسلة عامل
املعرفة  ،386الكويت ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،مارس  ،2012ص .23
((( جون بودريار ،املصطنع واالصطناع ،ترمجة :جوزيف عبد اهلل ،املنظمة العربية للرتمجة ،بريوت  -لبنان،
ط  ،2008 ،1ص .147
((( مراد هوفامن ،خواء الذات واألدمغة املستعمرة ،مرجع سابق ،ص .74
((( عبد الوهاب املسريي وفتحي الرتيكي ،احلداثة و ما بعد احلداثة ،دار الفكر  -دمشق ،ط ،2003 ،1ص
.54 -53
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ثمة اَّإل قيم االستهالك ،وأصبح إشباع اللذة هو أقىص غايات اإلنسان ،حيث
فال ّ
تقوم وسائل اإلعالم «باقتحام أحالم اإلنسان وترشيده من الداخل واخلارج ،فيظهر
اإلنسان ذو البعد الواحد الذي ال يمكنه التحكّم يف رغباته احلسية ،والذي ترتكّز أحالمه
فوزا ساح ًقا ماح ًقا ...وتتزايد رسعة
يف حتقيق انتصار جنيس أو فوز النادي الذي ينتمي إليه ً
احلياة العامة وإيقاعها خاصة بعد استخدام التلفزيون املحمول ...ويتغلغل السوق والتعاقد
والتبادل يف كل جماالت احلياة»(((.

حتى العامل كله بات خيتزل يف الصورة((( ،والصورة غري ثابتة ،إهنا متغيرّ ة حسب
تصوره).
النزعة السوقية؛ تتجلىّ يف شكل من ّبه أو عالمة أو مثري يقوم بإغراء القطيع (حسب ّ
ويف هذا الصدد يبينّ لنا رجييس دوبريه هذا األسلوب فيقول« :إن التنقيص من الصور
جمرد عالمات ،وقد خت ّلله االنتقال من التخفيض -أي ذلك الذي يمتدح خصائص
لتغدو ّ
يشء ما -إىل اإلشهار -أي امتداح رغبات الشخص -وهو تنقيض صاحب نقل األولويات
املتّصلة بالنظام اإلعالمي من اإلعالم إىل التواصل أو من اخلرب إىل اإلرسالية ،وتلك املتع ّلقة
بالنظام السيايس من الدولة إىل املجتمع املدين ،وتلك املتع ّلقة بالنظام االقتصادي من جمتمع
اإلنتاج إىل جمتمع اخلدمات واألولويات اخلاصة بنظام الرتفيه ،من ثقافة التنبيه ،من مدرسة
وكتاب وجريدة إىل ثقافة الرتفيه ،أما األولويات اخلاصة بالنظام النفيس فقد انتقلت من
سيادة مبدأ الواقع إىل هيمنة اللذة»(((.

املتنوعة أن يعرض لنا صورة مقنعة عن العامل الذي
حياول اإلعالم من خالل أشكاله ّ

((( املرجع نفسه ،ص .60 -59
توسع طه عبد الرمحن يف تفصيل ذلك وبيان زيف املامرسات اإلعالمية ،حيث يقول« :فكام أن
((( وقد ّ
املتفرج ،وهو يندفع يف
فكذلك
وهيمنتها
هتا
قو
ُبدي
ت
ا،
ع
دف
اجلمهور
إىل
بصورها
تدفع
وهي
الشاشة،
ّ
ً
ّ
تقرر أهنا مالكة للحقيقة ،قاصدة انتزاع
التعامل مع غريه اندفا ًعا ،يبدي قدرته وتس ّلطه .وكام أن الشاشة ّ
يقرر أن رأيه صواب وعمله صالح ،قاصدً ا
تسليم اجلمهور بام تعرضه من الصور ،فكذلك
املتفرج ّ
ّ
انتزاع اعرتاف اآلخرين بشخصه ،وكام أن الشاشة متارس إيذاءها للجمهور يف إطار القوانني اإلعالمية
املتفرج يامرس إيذاءه لآلخر يف إطار القوانني االجتامعية
والقيود التي تضبط العمل الصحايف ،فكذلك ّ
وأخريا كام أن الشاشة ،عىل استبدادها واعتدائها ،حترص
والقواعد التي تضبط التعامل بني األشخاص.
ً
عىل املحافظة عىل مجهورها ،بل عىل االستزادة من أفراده ،كأهنا تسعى إىل توسيع نطاق إيذائها ،فكذلك
املتفرج ،عىل تس ّلطه وعدوانه ،حيرص عىل املحافظة عىل غريه ،كأنه يسعى إىل مزيد إيالمه» .طه عبد
ّ
الرمحن ،دين احلياة ،من الفقه االئتامري إل الفقه االئتامين :التحديات األخالقية لثورة اإلعالم واالتصال،
املؤسسة العربية للفكر واإلبداع ،بريوت  -لبنان ،ط ،2017 ،1ص 63 -62
((( رجييس دوبريه ،حياة الصورة وموهتا ،ترمجة :فريد الزاهي ،إفريقيا الرشق  -املغرب ،ط،12007
ص.197
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يريده ،أو كام يقول جيل ليبوفيتسكي :العامل باعتباره رؤيا سينامئية فإذا «كانت السينام متأل
وظيفة رسدية تعبريية ُحلمية كربى ،فذلك ليس بعدها الوحيد ،فهي متلك وظيفة أخرى
مل يتم إبرازها بشكل ٍ
منظورا آخر ،السينام هي ما يبني
كاف ،رغم أهنا حاسمة ،وتفتح
ً
إدراكًا للعامل ،ليس فقط وف ًقا للدور الكالسيكي املمنوح للفن ...ما جتعلنا السينام نراه،
مزجيا من
ليس عا ًملا آخر فحسب ،عامل احللم والالواقع( ،((1ولكن عاملنا نفسه وقد أصبح ً
الواقع والسينام ...إهنا تنتج حلماً وواق ًعا ،واقع أعادت روح السينام تشكيله ،لكنه ليس
أيضا -إىل إعادة رسم خطوط العاملحقيق ًّيا مطل ًقا ،فإذا كانت تسمح باهلرب ،فهي تدعو ً
اخلارجية ،وهي تقدّ م رؤيا للعامل :ما نسميه رؤيا السينام»(.((1

وكأن الواقع الذي نحياه ما هو اَّإل نتاج لوسائل اإلعالم من خالل السينام التي
حتاول املنظومات املتحكّمة فيها ،أن تصنع العامل وفق ما تراه وهتندسه عىل حساب ثقافتنا،
لن نكون متح ّيزين إذا قلنا :إن احلياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية هي إنتاج
اإلعالم السينامئي العاملي ،فلنتصور السينام -من هذا املنطلق -ما قاله أوسكار وايلد عىل
ٍ
وقتئذ ،األدب والتصوير الزيتي:
نحو استفزازي مستندً ا يف عام 1889م إىل الفنون السائدة
احلياة تق ّلد الفن ،أكثر ممّا يق ّلد الفن الطبيعة بكثري(.((1

 -2اإلعالم الفائق واضمحالل القيم الروحانية

املتنوعة ،له
إن سيطرة التس ُّلط التقني اإلعالمي من خالل براجمه التلفزيونية
ّ
آثاره الوخيمة عىل النظام األخالقي ،ال سيام يف املجتمعات التي خيبو صوت الضمري
فيها ،فينعكس دور اإلعالم بالسلب ،فتضمحل قيم التعارف والرتاحم وتتفكّك شبكة
تكرس ملا تعنيه احلرية والفردانية ،من خالل
العالقات االجتامعية؛ فمعظم هذه الوسائل ّ
برامج أمهها« :العامل احلقيقي  -THE REAL WORLD-واألخ الكبري BIG-
 ،-BROTHERوتلفزيون التجسس  ،-SPY TV-وجزيرة اإلغراء ISLAND-
( ((1وهذه االسرتاتيجية التي يقوم عليها اإلعالم املعارص ما يسميها طه عبد الرمحن بتلفزة الواقع« ،ال
التفرج مع ظهور ما ُس ّمي بـ(تلفزة الواقع)؛ وقد نُطلق
أحد يمكن أن ينكر أن انعطا ًفا جديدً ا حدث يف ّ
(التفرج املبارش)؛ وتتولىّ (تلفزة الواقع) َّ
بث برامج خمصوصة
التفرج اسم
ّ
عىل هذا املنعطف اجلديد يف ّ
ومرت بأطوار ثالثة أساسية :طور (إعادة
حتدّ دت مالحمها األوىل يف مطلع الثامنينيات من القرن املايضّ ،
بناء الواقع) وطور (مالحظة الواقع) وطور (توليد الواقع)» .طه عبد الرمحن ،دين احلياة ،مرجع سابق،
ص.46 - 45
( ((1جيل ليبوفيتسكي وجان سريو ،شاشة العامل ،ترمجة :رواية صادق ،املرشوع القومي للرتمجة  -مرص،
ط ،2012 ،1ص 322

(12) Oscar Wilde، Le Déclin du mensonge(1889). Paris. allia. 1997، p71
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.((1(»TEMPTATION

هذه احللقات وما تقدّ مه من برامج ختدش احلياء( ((1والنزول باملشاهد إىل مرتبة
البهيمية ،لقد ساهم اإلعالم املعارص يف إماتة القيم الروحانية التي متد اإلنسان بالتواصل
الروحاين والقدرة عىل إقامة فعل التاميز بني احلسن والقبح يف األشياء واألفعال «فليس
املقصود هو نمو اإلنسان الروحي ،وإنّام استهالك متجدّ د باستمرار للمنتجات يتيح رضا
فور ًّيا وال يتط ّلب أي تدريب ،وأي عالمات إرشادية ثقافية حمدّ دة وعاملة ،فالفن سينام هو
اً
ثمة طموح آخر سوى الرتفيه ،واملتعة،
أول وقبل كل يشء -فن استهالك اجلمهور ،فليس ّوالسامح هبروب سهل يدركه اجلميع»(.((1

ال تستند القيم اإلعالمية املعارصة إىل أساس ثابت يمكن هلا أن تستمد منه مرجعيتها
القيمية ،بل رؤيتها إىل العامل التي تعتمدها هي رؤية مادية رصفة ،لقد استخدمت وسائل
اجلواين لإلنسان؛ أضحت تعطي بدائل
بديلة للقيم ،بعد فعل التفريغ الروحي للعامل َّ
أخرى للظفر باحلياة السعيدة ،والتنفيس عىل اإلنسان فيام يعانيه من قلق وجداين؛ ومن
أهم تبديالت احلداثة املنفصلة عن القيمة (التقاليع) أي املوضة التي تعني الرغبة الدائمة
متحركة ،وأن اهلدف
جتسد رؤية العامل كامدة
ّ
يف تغيري الزي مرتني عىل األقل كل عام ،فهي ّ
كثريا من مصممي األزياء من
من الوجود اإلنساين هو االستهالك املستمر ،ويالحظ أن ً
ُّ
الش َّذاذ جنس ًّيا ...وداللة كل هذا هو انفصال هذه الصناعة عن املعايري األخالقية والدينية
(((1
واإلنسانية .

( ((1جيل ليبوفيتسكي وجان سريو ،شاشة العامل ،مرجع سابق ،ص .75
املتكشفّ ،ملا كان ّ
ّ
يتكشف لغريه كام
رئيسا يف الظاهر اإلعالمية املعارصة« ،إن
( ((1تعترب جماوزة احلياء جز ًءا ً
يتكشف لذاته ،فقد تل ّبس بالصورتني االنسالخيتني م ًعا؛ فإذا ّ
ّ
املتبهم)؛ إذ
تكشف لغريه ،أشبه (اإلنسان ّ
البهيمة ال تسرت سوأهتا عن الناظرين ،وهو كذلك ...إذ تأيت أفعاله الظاهرة عىل صورة أفعال احليوان؛
وربام كان إىل ظاهرة هبيمة بعينها أقرب منه إىل ظاهرة هبيمة غريها؛ أما إذا ّ
تكشف لذاته فإنه يشبه اإلنسان
املتمسخ ،إذ تكون نفسه قد ُم ِسخت عىل نفس حيوان؛ ولعل نفسه تكون إىل نفس هبيمة بعينها أقرب منها
ِّ
التكشفني املذكورين ،إذ غال ًبا ما ّ
ّ
ّ
يتكشف لغريه
للمتكشف أحد
يتمحض
إىل نفس هبيمة سواها؛ وق ّلام
ّ
ّ
و(التمسخ)» .طه عبد الرمحن ،دين
(التبهم)
التكشف لنفسه؛ لذلك ،كان يتقلب بني التس ُّفلني:
بقصد
ّ
ُّ
احلياء ،مرجع سابق ،ص .314
( ((1جيل ليبوفيتسكي وجان سريو ،مرجع سابق ،ص .43
( ((1عبد الوهاب املسريي ،دراسات معرفية يف احلداثة الغربية ،مكتبة الرشوق ،القاهرة  -مرص ، ،ط،1
 ،2006ص .261-260
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 -3احلداثة الفائقة واألزمات االقتصادية

تكرس
إن الطريقة املتّبعة يف االقتصاد اليوم ال تقوم عىل العمل لتحصيل الربح ،بل ّ
طرق أخرى جديدة تسعى للربح والثراء ،ويمكن أن نعترب هذه الوسائل اجلديدة ليست
متجد العمل بالنسبة لإلنسان ،فقد
رشيفة وال أخالقية يف ميزان القيم االقتصادية التي ّ
أصبح نمط اإلنتاج اجلديد القائم عىل خلق كائنات أثريية افرتاضية هو مصدر من مصادر
األزمة يف جمال االقتصاد ،كام يتجلىّ ذلك يف التجارة اإللكرتونية القائمة عىل نقل املعلومات
والرموز عرب الفضاءات السربانية .والتجارة يف األساس قطاع ملحق باإلنتاج الزراعي،
ّ
يتضخم أو يطغى القطاع التجاري عىل حساب سواه ،فمعنى ذلك نشوء ثروات
وعندما
وأرباح من غري ما جهد أو عمل ،فكيف إذا كان األمر يتعدّ ى التجارة التقليدية القائمة عىل
نقل البضائع واملنتوجات املادية نحو جتارة املعلومة القائمة عىل نقل املنتوجات اإلفرتاضية
والالمادية(.((1

 -4اخلطاب احلداثي الفارغ من القيم

إىل جانب املشكالت التي أحدثتها احلداثة يف جمال القيم واإلعالم ،مل تسلم اللغة
وال اخلطاب من تفريغ معناه ،ومل يعد للكلمة دور يف التعبري عن األخالقيات والرسديات
تم تفريغ اللغة من العبارات ذات البعد الروحي والقيمي .فاللغة ليست
الكربى ،وقد ّ
اً
أشكال للتعبري ،إهنا حتيا وتؤ ّثر إجيا ًبا يف املستمع إذا كانت مشحونة
وسيلة للتواصل أو
بالقيم ،وتنحرص أو تصبح غري فاعلة أو أداة حمايدة إذا خلت وتم إفراغها جزئ ًّيا من هذا
املضمون عىل النحو الذي يالحظ حدي ًثا يف لغة املحادثة اليومية واإلعالم(.((1

لقد أدركت احلداثة يف املجال اإلعالمي خطورة القول؛ لذا أولت له اهتام ًما أكثر
من الفعل ،حينام قامت بفصله وجتريده من القيم الفاعلة يف تشكيل اللغة ،إىل لغة شاردة
عن حتمل معاين ومضامني قيمية ،وال أدل عىل ذلك ممّا حيدث عىل مرائينا ومسامعنا من
طوفان األقوال ،طوفان تُغ ّطي َهو َله وتخُ في فداحته أسامء خمتلفة تُغري بظاهر داللتها من
نحو (انفجار املعلومات) ،وثورة االتصال ،وانعتاق الكلمة ،وسيادة القلم ،وسلطان
يروج هلا الطوفان
العقل ،وتداول املعرفة ،وعوملة اإلعالم ،وغريها من األسامء الكثرية التي ّ
يصح
اللفظي ،وجتلب له مظاهر املوضوعية واملرشوعية بغري حساب ،حتى إن أنسب اسم ّ
( ((1عيل حرب ،أزمنة احلداثة الفائقة :اإلصالح اإلرهاب الرشاكة ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء -
املغرب ،ط  ،2005 ،1ص .201
( ((1عبد الرمحن عزي ،اإلعالم وتفكك البنيات القيمية يف املنطقة العربية قراءة معرفية يف الرواسب الثقافية،
الدار املتوسطية للنرش  -تونس ،2009 ،ص .76
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إطالقه عىل حضارة الغرب احلديثة التي أنتجت هذا الطوفان هو أنهّ ا حضارة القول(.((1

قوضت كل ما من شأنه
توجه للمتل ّقني عرب وسائل اإلعالم؛ ّ
كل هذه اخلطابات التي ّ
أن حيتوي عىل قيم ،وحو ّلتهم إىل أفراد حييون يف واقع غري واقعهم ،ويعيشون االغرتاب؛ فال
جمال لواقع حتيا فيه الكلمة وتعبرّ عن أفقها القيمي الذي كان يف البدء ،حيث يكون (الصدق
(((2
والقصد)
مدارا وفلكًا يرت ّقى فيه اخلطاب ،ويعبرّ عىل علو شأن القيم يف اللغة.
ً

واملسميات وثقافة الالمعنى
ﷺ ثان ًيا :تزييف املعاين
ّ

إن املآل احلقيقي لطبيعة الرؤية إىل العامل حسب ما اقتضته احلداثة الغربية ،هو بروز
آثار تلك الرؤية وجتلياهتا اخلطرية يف تاليش املعنى من احلياة .وفقدان املعنى يقصد به عدم
وجود إمكانية للقبض عىل احلقيقة ،وحالة من الضبابية والتِّيه ،وفقدان للرشد والبوصلة
يسميه جيل ليبوفتسكي  G. Lipovetskyعرص
الناظمة للوجود اإلنساين ،و«هكذا ولد ما ّ
الفراغ ،لكن هذه اجلريمة ال تقع عىل الشعب بل عىل مؤسساته وقادته»(.((2
هذا الفراغ الذي وصلت إليه احلضارة الغربية ،بعد أن شكّلتها تلك الرؤى احلداثية
التي استبعدت أسئلة املعنى من احلياة ،فأسئلة البدايات والنهايات مل تبحث يف النسق
احلداثي ،فضلاً عىل اعتبارها أسئلة ميتافيزيقية ليس من شأن العلم البحث فيها ،وليست
مهمة بالنسبة لإلنسان؛ ألهنا بحث يف املايض ،ووظيفة اإلنسان املعارص تأمني
غايات ّ
مستقبله.

املكون لإلنسانية ،الذي مل ينفك عن اإلنسان
ويف احلقيقة تلك األسئلة هي اجلوهر ّ
منذ بداية وجوده عىل ظهر هذه البسيطة ،وهي -كام يقول لوك فريي« :-أن نحيا ج ّيدً ا،
ونضفي معنى عىل وجودنا ،ونحدّ د فيم تتم ّثل حياة ط ّيبة بالنسبة إلينا نحن البرش الفانني،
تلك هي املسألة التي حاولت اإلجابة عنها كل الفلسفات»(.((2
أيضا -كانت ّتصوراته حول العامل،
هذه األسئلة ً
حمط اهتامم اإلنسان عىل اختالف ّ

( ((1طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،املركز الثقايف العريب ،دار
البيضاء  -املغرب ،ط2000 1م ،مرجع سابق ،ص .77
( ((2طه عبد الرمحن ،اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل ،املركز الثقايف العريب  -بريوت ،ط،1998 ،1
ص.250 - 249
( ((2جيل ليبو فتسكي ،مصدر سابق ،ص .82
( ((2لوك فريي ،أمجل قصة يف تاريخ الفلسفة ،ترمجة :حممود بن مجاعة ،دار التنوير  -تونس ،ط2015 ،1م،
ص .21
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سواء الرؤى املؤمنة أو غري املؤهلة ،إن «هذا التساؤل حول األهداف النهائية منذ بداية
اإلنسانية من عمل األديان ،التي جاءت لتل ّبي حاجة أساسية للبرش ،ليس للحيوانات
املوجهة بغرائزها الثابتة أن تطرح مشكلة النهايات واملعاين ،ولد مع اإلنسان -احلداثي-
ّ
(((2
ّ
الشك حول املستقبل ،معنى احلياة ،املوت وما بعد املوت» .

إن االسرتاتيجية التي اعتمدهتا احلداثة من خالل التغيري والتالعب باملعاين وحرص
املعنى يف بعد واحد ،كل ذلك أ ّدى إىل فوىض املعنى ،فام كانت لتصل وحدها إىل غاية
هنائية؛ فمن نتيجة إىل نتيجة ومن غرض إىل غرض؛ ما كانت لتصل وحدها إىل غاية هنائية
أو غرض هنائي(.((2

وإذا كانت األفكار ال تنتقل اَّإل عرب ذلك الكائن اخلطري ،والذي يعني اللغة ،وعرب
جهاز املصطلحات ،فكان من املفرتض أن تكون اللغة( ((2هي نظام األنظمة ،هي املجهول
الذي جيب أن يعرف ،لكن املنتجات املتداولة تقلب االفرتاض هذا ،فتجعل نظا ًما واحدً ا
لإلنتاج يصبح نظام األنظمة كلها ...وأهنا ليست برناجمًا معلو ًما يف كون هائل للربنامج
املجهول غري املحدود(.((2

فقد كانت اسرتاتيجية احلداثة هو القبض عىل تلك املعاين ،وحتويلها بام يوافق نسقها
املعريف ورؤيتها إىل العامل ،من خالل إقامة جهاز اصطالحي خيدم بنيتها الفلسفية .حيث إن
املعاين الكربى أخذت تتشكّل يف قوالب معنوية مل تعرف من قبل ،حتى إن معاين الكلامت
التطور املسار األعمى ،الذي يقود
ذاهتا أخذت تتعرض للتحريف ،ويستمر أولئك بتسمية
ّ
نحو دمار الطبيعة واإلنسان يف آن واحد(.((2
مهمة املث ّقف هي الكشف عن تلك التحريفات للغة الكاذبة،
ويعترب جارودي أن ّ

( ((2روجيه غارودي ،حفارو القبور احلضارة التي حتفر لإلنسانية قربها ،ترمجة :عزة صبحي ،دار الرشوق،
القاهرة  -مرص ،ط2002 ،3م ،ص.90
( ((2روجيه غارودي ،كشف حساب الفلسفة الغربية ،ترمجة :أبوبكر الفيتوري ،جملة كلية الدعوة اإلسالمية،
(د .ط) ،طرابلس ليبيا ،عدد  ،1990 ،7ص .634
(« ((2للغة أمهية كبرية يف فهم الثقافة ،وذلك ألن أي نظام لغوي تعبري عن نظام إدراك مجاعة من اجلامعات
لبيئتها ولنفسها ،ولذلك ال يستطيع الباحث أن يفهم حضارة ما حق الفهم إذا كان جيهل وسيلتها يف
التعبري» .عبد الوهاب املسريي وفتحي الرتيكي ،احلداثة وما بعد احلداثة ،مرجع سابق ،ص .360
( ((2مطاع صفدي ،اسرتاتيجية التسمية يف نظام األنظمة املعرفية ،مركز اإلنامء القومي ،بريوت  -لبنان ،ط
 ،1986 ،1ص .7
( ((2روجيه غارودي ،هذه وصيتي للقرن  :21حوارات مع وقائع جلسات حماكمة روجيه غارودي ،حاوره:
شاكر نوري ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش  ،بريوت  -لبنان ،ط ،2007 ،1ص .95
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تلك االسرتاتيجية التي اتخّ ذهتا احلداثة لتحافظ عىل ذاهتا ،والتي قادت العامل إىل فوىض
واحلياة بال معنى ،حيث يقول :إن مهمة املثقفني األوىل هي كشف القناع عن اللغة الكاذبة
يف الكتب املدرسية ،ووسائل اإلعالم التي يستخدمها الغرب ليحافظ عىل هيمنته بواسطة
األيديولوجيات اخلادعة بحداثتها(.((2
قوة تلك االسرتاتيجية تقوم عىل أساسني ،ومها توال ًيا:
فقد كانت ّ

 -1اسرتاتيجية وسائل اإلعالم والالمعنى

دورا مهماًّ يف صناعة وتشكيل وعي اإلنسان ،خاصة بعد أن
تلعب وسائل اإلعالم ً
غدا العامل قرية واحدة ،حيث يصبح -اإلعالم -هو النافذة الوحيدة التي منها يطل الفرد
عىل العامل ،ويفهم مجيع تشكيالته الثقافية والسياسية واإلقتصادية.

ولبيان أمهية وسائل اإلعالم يف صناعة الثقافة يف العامل يرصد غارودي ويتت ّبع تلك
املامرسة من خالل كشف ساعات ّ
البث التلفزيوين األمريكي( ((2يف أوروبا ،فقد كانت هذه
األخرية ترزح حتت غزو األفالم األمريكية والتلفاز األمريكي ،فمن أصل  250000ساعة
ّ
بث تلفازي يف أوروبا ال تنتج جمموعة (االثنتي عرش) دولة أوروبية اَّإل  25000ساعة ،أي
 10/1من ساعات ّ
البث ،أما نصيب السينام الفرنسية من السوق يف الواليات املتحدة فهو
 0.5باملئة ...يف غسل أدمغة شعب بتأثري رشيشات ترميناتور أو جيمس بوند وأمثاهلام من
أبطال هوليوود ،وعناد الدوالرات األمريكية(.((3

( ((2روجيه غارودي ،الواليات املتحدة األمريكية طليعة االنحطاط ،ترمجة :صياح اجليهم وميشيل خوري،
دار عطية للنرش ،بريوت  -لبنان ،ط ،2ص .120
( ((2يمكن أن نعترب الواليات املتحدة األمريكة إمرباطورية اإلعالم ،فهي التي تسيطر عىل الساحة اإلعالمية
الدولية ،عىل اختالف أصنافها وأشكاهلا وتنويعاهتا ،فهي «أكرب دولة يف جمال صناعة اإلعالم؛ ألهنا متتلك
اً
أصول مالي ًة
أكرب املؤسسات اإلعالمية يف العامل ،وهذه املؤسسات ذات مهنية وحرفية عالية ،ومتتلك
خصوصا
ضخمة جدًّ ا توازي مداخيل بعض الدول النامية .وبرغم وجود كيانات إعالمية كربى يف العامل
ً
يف أوروبا ،وحتديدً ا يف بريطانيا وفرنسا ،اَّإل أنهّ ا ال تجُ اري الكيانات العمالقة داخل الواليات املتحدة،
وسالحا اسرتاتيج ًّيا تستخدمه يف نرش ثقافتها
كبريا،
ً
فصناعة اإلعالم يف أمريكا تُعدّ رافدً ا اقتصاد ًّيا ً
انتشارا ونفو ًذا يف العامل ،من خالل
وسياسيتها حول العامل ،عىل اعتبار أن اإلعالم األمريكي هو األكثر
ً
رواجا ،مثل األستوديوهات
املحطات ،وطب ًعا  ABCاإلخبارية ،واملحطات التي تُنتج أكثر املسلسالت
ً
السينامئية يف هوليوود والتي تُنتج سنو ًّيا مئات األفالم يشاهدها مئات ماليني األشخاص يف العامل ،والتي
ُروج الواليات املتحدّ ة لسياستها ومنهجيتها» .هوزوان الوز ،اإلعالم أدوار وإمرباطوريات،
من خالهلا ت ّ
منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب ،دمشق  -سوريا ،ط ،2012 ،1ص .144
( ((3املصدر نفسه ،ص .88
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أما املهمة األخرى لإلعالم فهي خلق الوعي السيايس واالقتصادي ،فقد أصبح
أيضا -من سوق الصناعة واملال ،وهو ما أسامه آالناإلعالم سو ًقا ضخم ًة ،أكثر اتسا ًعا
ً
كوتا (الرأساملية اإلعالمية) ...فاحلقيقة سلعة تُباع وتُشرتى ،ويتم تكييفها طب ًقا للهدف
املطلوب ،يعتمد اإلعالم من اآلن فصاعدً ا عىل دعم اإلعالن ،الذي يتحكّم يف متويل
الربامج واختيار مقدّ ميها(.((3

إنه يمكن التعبري عليها بسوق الصورة( ((3التي تزيف احلقائق ،وختدع األفراد وتلعب
بمشاعرهم ،وتوجيههم نحو ما يريده الساسة والرشكات االقتصادية الكربى ،فبينام كان
بوش يتمنّى أن يسانده مواطنوه يف عملية تدمري العراق ...استخدمت وكالة للعالقات
العامة أنجع احليل ،احليلة التي ستعبئ أمريكا بأرسها :املوت
املتعمد للمولودين اجلدد
ّ
الذي روته الجئة شابة أفلتت بأعجوبة من أيدي األفظاظ العراقيني ...روت ذلك كله
هزت نفوس األمريكيني حتى
والدموع تنهمر من عينيها ،هذه الدقائق القليلة من التلفزيون ّ
إهنم طالبو باالنتقام»(.((3
إن كل ذلك حيدث باحرتافية ال مثيل هلا ،حيث يقوم بذلك ث ّلة من اخلرباء يف اإلعالم
وفن التصوير وعلم النفس اإلعالمي ،فاإلخراج خيضع لقوانني السوق نفسها ،ويف هذا
امليدان كان استغالل أدنى الغرائز (الغرائز القاعدية) ،غرائز الدم واجلنس هو القاعدة .فقد
الحظ سقراط أن الطفل ال حيار يف االختيار بني حلوى احللواين ودواء الطبيب ،لكن سادة
العرض التلفزيوين ال يكتفون باعتبار مشاهدهيم كاألطفال(.((3
إنه لو رجعنا إىل الكواليس وبحثنا عن الرشكات اإلعالمية ،من هم ُملاَّ ك هذه

( ((3روجيه غارودي ،حفارو القبور ،مصدر سابق ،ص .78
( ((3رسد طه عبد الرمحن لنامذج الوهم واستخدام الصورة يف غري حملها وهو ما سماّ ه بـ«إبدال الوهم باحلقيقة»
وذلك عرب خطوات كاآليت )1(« :تقديم الصورة عىل اخلرب :أخذت الصورة املعروضة تستقل عن اخلرب
املنقول من جهة الفائدة والتأثري؛ ذلك أن اخلرب ال تصاحبه دائماً الصورة املناسبة له ،فقد تُصاحبه صورة
أخرى معدّ لة من هذه الصورة املناسبة )2( .سلب الصورة مليزات اليشء املصور :أخذت الصورة تفقد
دورها كوسيلة لتصبح مقصودة لذاهتا ،بل تفقد وصفها كعالمة دالة عىل غريها؛ إذ اعتربت قوهتا نابعة،
املتفرج جينح
ال من متثيلها
ِّ
للمصور ،وإنام من مت ّيزها يف حدّ ذاهتا )3( .تقديم الصورة عىل اليشء املصورّ :
للمصورات،
املصورات ،وإنام كائنات هلا من احلقيقة والفعالية ما
إىل االستغناء بالكائنات االفرتاضية عن
ّ
ِّ
املصورات الواقعية ...وأرشب قلبه هبا كأقوى ما يكون
فيجنح إىل االستغناء بالكائنات االفرتاضية عن
ّ
الرشب» .طه عبد الرمحن ،دين احلياء ،مرجع سابق ،ص .43 ،42 ،41
( ((3روجيه غارودي ،نحو حرب دينية ..جدل العرص ،ترمجة :صياح اجلهيم ،دار عطية للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت  -لبنان ،ط 1997 ،2م ،ص .76
( ((3املصدر نفسه ،ص .77
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الرشكات لوجدنا أمثال «ماردوخ ،ماكسويل ،يف فرنسا هريسان ،اإلعالم هو سوق مثل
أيضا أكرب ثالث وكاالت غربية
السوق األخرى ،واحلقائق تباع مثل املنتجات األخرىً ،
للصحافة :رويرت ،أسوشيتدر برس ،فرانس برس ،هي التي تفرز وحتدّ د للعامل كل ما يراه،
وما ال جيب أن يراه ،وبأي حجم وتركيز وتكرار»(.((3

وهنا يطرح التساؤل التايل :لصالح من يعملون؟ إهنا رشكات تز ّيف الوعي وتصنع
تكرس
لنا عا ًملا كام تريد أن نراه ،وهو ما يصطلح عىل تسميته بالرؤية اإلعالمية للعاملّ ،
وسائل اإلعالم لثقافة التنميط واالستهالك ،وتصدير ما يمكن أن نصطلح عليه ثقافة
القطيع ،من حيث مجلة املضامني التي تعرضها شاشات التلفزيون .وعليه فإن الذي يسود
وسائل اإلعالم عا ّمة هو مضامني االستهالك والرتفيه والدعاية السياسية ،رغم وجود
مضامني جزئية دالة بعني االعتبار تباين هذه الظاهرة بني حميط ثقايف وآخر وبني وسيلة
وأخرى ،وقد أدرج باحثو املدرسة النقدية -مثلاً  -حمتويات وسائل اإلعالم يف إطار ما
وتروج عرب وسائل االتصال
سمي بالثقافة اجلامهريية ،التي حتمل قناعات الثقافة الصناعية ّ
ّ
اجلامهريية من أجل ترسيخ قيم امتثالية تنميطية واستهالكية واحلفاظ عىل ديمومة النظام
االجتامعي(.((3

مصدرا للتحريف وتزييف املعاين ونرش لثقافة
فقد أصبحت وسائل اإلعالم
ً
مصدرا للكذب،
الالمعنى؛ التي ختدم مصالح القوى الكربى .بل غدت وسائل اإلعالم
ً
إذ يقول غارودي« :مل أعد أثق يف إعطاء أحاديث غري مبارشة خاصة لقنوات التلفزيون،
ولذلك اشرتط احلديث املبارش حتى ال يقع حتريف فيام أقوله كام حدث يف مرات كثرية...
إن السياسيني يف الوقت احلارض يتهافتون عىل كسب و ّد اليهود لكسب رضا اإلعالم ،مع
أن هيود فرنسا ال يم ّثلون سوى  2باملئة من السكان ،لكن بالرغم من هزالة هذه النسبة ،فإن
الصهيونية تسيطر عىل مجيع سياسات اإلعالم الفرنيس بام يف ذلك دور النرش والسينام»(.((3

 -2اسرتاتيجية تزييف املصطلحات واملعاين

أما بالنسبة لالسرتاتيجية التي تقوم عليها الرؤية احلداثية يف إفراغ املعاين من قوالبها
القيمية ،فإنهّ ا تعتمد عىل تزييف املعاين واملصطلحات؛ وجرى كل ذلك االستخدام
للمصطلحات اجلديدة ألحكام اخلداع ،ومزيدً ا من اهليمنة والسيطرة عىل العامل ،خاصة

( ((3روجيه غارودي ،حفارو القبور ،مصدر سابق ،ص .78
( ((3عبد الرمحن عزي ،اإلعالم وتفكك البنيات القيمية يف املنطقة العربية ،دار املتوسطية لنرش  -تونس،
ط ،2009 ،1ص 187
( ((3روجيه غارودي ،هذه وصيتي للقرن  ،21مصدر سابق ،ص .57
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وأن اجلهاز املفاهيمي واالصطالحي هو املسلك الوحيدة ،لصناعة الرأي العاملي ،وتكوين
رؤية للعامل(.((3

فأي مقاومة لالحتالل الثقايف ال بد أن تقوم عىل أساس بناء املفاهيم واالصطالحات،
ألن هذه األخرية حتتوي عىل بنى مضمرة ،وتسكنه مجهرة ال بأس هبا من األيديولوجيات،
فمقاومة االحتالل الثقايف -أو عىل األصح -املناهض للثقافة ينبغي أن تبدأ بتوضيح لفضح
األيديولوجية(.((3

ثمة وجب احلرص عىل كشف لعبة التزييفات للمعاين واالصطالحات التي
ومن ّ
متارسها الرؤية احلداثية؛ ألنه من خالهلا يتم نرش ثقافة تسهم بشكل أو بآخر يف بناء وحتديد
موقفنا من العامل ،وجتاه القضايا الفكرية والسياسية واإلنسانية واالقتصادية .وقد حاول
غارودي أن يكشف تلك املامرسة من خالل نقد بعض املصطلحات واملفاهيم التي ُغيرّ ت
عن معناها ألجل غايات مضمرة أو رصحية.

وقد جرى كل ذلك بوعي وقصد تام ،من أجل الوصول إىل حتقيق مآرب تلك
الرؤية .يمكن نعت تلك املامرسة باسرتاتيجية حتسني التّسمية؛ ألجل تغطية املامرسات
يسمى علم األخالق احلديثة هو سلوك إباحي ،مل يتساءل أبدً ا حول
الالأخالقية ،فمثلاً ما ّ
املعنى الذي حتمله الضوابط قبل رفضها ،ال تقع مثل هذه األخالق فيام وراء اخلري والرش،
لكن من جانبه(.((4

يسميه إيتيقا الوجود
واألخالق هبذا املعنى هو ما نجده عند ميشال فوكو ،فيام ّ
اجلميل ،وهي أن ينغلق الفرد عىل ذاته أن يفعل ما يشاء لتصبح أخالقه تر ًفا مجال ًّيا(.((4

تسميته «املجتمع احلديث هو ديمقراطية غربية ،تكون قوانني
وإن ما يطلق عىل ّ
(((4
السوق والنمو هي املن ّظم الوحيد يف داخلها»  .وهذا خالف املجتمعات األخرى ،حيث
«إن املجتمعات املتخ ّلفة ال تزال أسرية املرحلة األوىل ،مرحلة املجتمع التقليدي ...عىل
متطورة عىل
عكس الدول الغربية وخاصة األنجلو  -سكسونية ،التي اجتازت مراحل
ّ

( ((3نعوم تشومسكي ،النظام العاملي القديم واجلديد ،ترمجة :عاطف معتمد عبد احلميد ،هنضة مرص للطباعة
والنرش  -مرص ،ط ،2007 ،1ص .345
( ((3روجيه غارودي ،نحو حرب دينية ،مصدر سابق ،ص .79
( ((4روجيه غارودي ،حفارو القبور ،مصدر سابق ،ص .105
( ((4ميشال فوكو ،استعامل اللذات ،ترمجة :جورج أيب صالح ،دار اإلنامء القومي ،بريوت  -لبنان ،د .ت،
ص  25بترصف.
( ((4روجيه غارودي ،مصدر سابق ،ص .106
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طريق النمو االقتصادي ،وأضحت تعبرّ بوضوح عن مفهوم التنمية السياسية ،بمعنى أنهّ ا
نجحت يف تطوير أشكال مستحدثة معقدة من نظم احلكم والسياسة»(.((4

أيضا -يطلق -مثلاً  -تسمية «العوملة ليس عىل احلركة من خالل مسامهةفالغرب
ً
مجيع الثقافات ،التي تقود إىل الوحدة املتناسقة للعامل ،ولكن إىل الضدّ من ذلك ،أي إىل
تنوع
تقسيم التنمية بني الشامل واجلنوب ،الناجتة عن إمربيالية
متوحشة من شأهنا أن حتطم ّ
ّ
احلضارات وما حتمله من رموز ،من أجل فرض هيمنة عىل الكون»(.((4

كرست ثقاف ًة
والعوملة مل تكن أبدً ا عاملية لتتناسق وتتزاوج فيها الثقافات العاملية ،بل ّ
وأنموذجا واحدً ا هو األمركة اإلمربيالية .وهو ما عبرّ عنه حقيقة هانس برتمارتن
واحد ًة
ً
بأهنا حرب العصابات يف غابات املال ،يف أسواق املال ،عىل أقل تقدير تعني العوملة حتى
اآلن أمركة العامل إىل حدٍّ ما(.((4

وتستمر لعبة تزييف املعاين مع احلداثة الغربية ،حيث تم تعديل املصطلحات عىل
مستوى السياسة العاملية خاصة فيام يتع ّلق بقهر الشعوب الضعيفة التي تدافع عىل نفسها،
وسلبها كل الوسائل املرشوعة للدفاع عن نفسها ،وهكذا يكتسب كل غزو أو عدوان
استعامري رشعيته باسم احلضارة ،أما مقاومة الشعوب املستعمرة ،واملغتصبة واملقتولة
فيسمى إرها ًبا(.((4
ّ
التصور طائفة من املفكّرين الغربيني مثل نعوم تشومسكي حيث
فقد انتقد هذا
ّ
ومتطرف أبعاد جديدة ،فاملعتدل هو الذي يوافق عىل خطط
يقول :وصار ملصطلح معتدل
ّ
يسمى املعتدل برامجات ًّيا
واشنطن،
واملتطرف هو ذلك الذي لديه وجهة نظر خمالفة ،ويمكن أن ّ
ّ
املتطرف راديكال ًّيا أو صاحب مواقف صلبة ،ويف حال الرصاع العريب اإلرسائييل
ويسمى
ّ
ّ
(((4
فإن املعتدلني هم أولئك الذين يوافقون واشنطن يف استبعاد األطراف اخلارجية .

( ((4جالل عبد اهلل معوض ،املادية األمريكية وعالقة املتغيرّ االقتصادي بالتطور السيايس ،ضمن كتاب:
إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد  ،هريندن ،فرجينيا – الواليات املتحدة األمريكية ،ط،2
 ،1997ج ،2ص .146
( ((4روجيه غارودي ،هذه وصيتي للقرن  ،21مصدر سابق ،ص .95
( ((4هانس بيرتمارتن ،هارالد شومان ،فخ العوملة ،ترمجة :د .عدنان عباس عيل ،الكويت :سلسلة عامل
املعرفة ،عدد  ،238اكتوبر 1998م ،ص .126
( ((4غارودي روجيه ،كيف نصنع املستقبل ،ترمجة :منى طلبة وأنور مغيث ،دار الرشوق  ،القاهرة  -مرص،
ط2002 ،3م ،ص .186
( ((4نعوم تشومسكي ،النظام العاملي اجلديد ،مرجع سابق ،ص .345
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حتركه الرغبة
وهكذا غدا العامل فار ًغا من املعنى بعد أن أصبح اإلنسان كائنًا رغبوي ّ
يتحول إىل مصطلح مشكوك فيه ...فهذا املصطلح يفرتض أن
واهلواه املنحط« ،حتى املعنى ّ
شي ًئا واحدً ا يمكن أن يتم ّثل أو يرمز آلخر ،وهو افرتاض جيده البعض بال ًيا»(.((4

فال يمكن أن يتح ّقق التواصل اإلنساين إذا غابت املعاين عن احلياة ،أو أصبحت
وحتريفها عماّ وضعت له يف أول األمر ،وهذا هو
تشكّل حالة مأزومة ،خاصة إذا تم نقلها ّ
املعنى األصيل ملا يمكن أن نصطلح عليه فوىض العامل.

ﷺ خامتة

التصورات احلداثية عىل تكوين اسرتاتيجية لتغيري املفاهيم وتزييف
لقد سامهت
ّ
املصطلحات ،خال ًفا ملا تواضع عليه العقالء ،وأضحت هذه املفاهيم خالية من املعنى
غرضا وخدم ًة لصناعة وعي يتامهى مع تلك الرؤية للعامل .ومن َث َّم فقد
والقيمة ،وذلك ً
اإلعالم معناه يف العامل ومل يعد صوتًا للمقهورين والضعفاء ،كام أنه ال يظهر احلقائق كام هي
عليه يف الواقع ،بل غدا خال ًيا من أي معنى.

وقد أ ّثر ذلك سل ًبا عىل الرتبية اإلعالمية التي كان ال بد هلا أن ترشد الوعي اإلنساين
تكرس
حتقي ًقا لثقافة التواصل واالعرتاف باآلخر .إن الظاهرة اإلعالمية اليوم أصبحت ّ
املتحركة ،بام يؤ ّثر سل ًبا
لثقافة القوة والرصاع خاصة من خالل األفالم السينامئية والرسوم
ّ
عىل البنية الوجدانية والعاطفية يف تربية األطفال ،وحسب قول عبد الوهاب املسريي« :وال
املسمى توم وجريي ،الذي يصوغ وجدان أطفالنا كل صباح ،حيث يقوم الفأر
خيتلف هذا
ّ
اللذيذ املاكر باستخدام كل احليل التي ال يمكن احلكم عليها أخالق ًّيا ،فهي لذيذة وذكية
وناجحة للقضاء عىل خصمه القط الغبي ثقيل الظل ،ولنالحظ أن القيم املستخدمة هنا قيم
نسبية ونفسية وظيفية برمجاتية ،ال عالقة هلا باخلري أو الرش ،قيم تشري إىل نفسها وحسب،
تفرق بني الظاهر والباطن .كام الرصاع بني اثنني ال ينتهي ،يبدأ ببداية الفيلم وال ينتهي
وال ّ
بنهايته ،فالعامل حسب رؤية هذا الكارتون كامنة ،إن هو اَّإل غابة داروينية مليئة بالذئاب التي
تلبس ثياب القط والفأر :توم وجريي»(.((4

كل هذا ساهم يف تشكيل الوعي وثقافة الرصاع ،وأنتج أخال ًقا غري مرتوحنة إنسان ًّيا

( ((4تريي إجيلتون ،معنى احلياة ،ترمجة :شيامء طه الريدي ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة -
مرص ،ط  ،2014 ،1ص .25
( ((4عبد الوهاب املسريي ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،دار الرشوق ،مرص  -القاهرة ،ط،1
 ،1998ص .260
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فأ ّثر سل ًبا عىل تربية أطفالنا ،وهو ما نشهده من توليف اجلديد للجيل الذي نراه اليوم فاقدً ا
يف الغالب للقيم وللرتبية ،من خالل الوسائل اإلعالمية التي صنعت فكره ووعيه.

هذا ما يدفعنا إىل إعادة بناء إعالم جديد ذي بعد قيمي ووظيفي هيدف إىل تكريس
وصناعة قيم إنسانية ،بعيدة عن كل أنامط الثقافة التشيئية والعنيفة التي ال تقدّ ر املعنى يف
اإلنسان.

رأي ونـقــــاش
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الدكتور حيدر حسن األسدي*

ﷺ مدخل

إننا نعتقد بوجود سلطة للتدين الشعبي ،ولو عىل نحو الرمزية ،لكن
رمزية فاعلة وواضحة بشكل كبري يف املجتمع ،يصعب أحيانًا توجيهها
والسيطرة عليها حتى يف أحلك الظروف التي هتدد املتدين نفسه ،وربام مرد
ذلك إىل هيمنة العقل اجلمعي لدى اجلامعات ،وشعورهم بأن هذه املامرسات
والطقوس الدينية جزء من هويتهم ،بل وكرامتهم.
وعليه ينبغي دراسة هذه الظواهر بشكل أعمق ،ووضع اخلطط
والدراسات التي من شأهنا رفع املستوى املعريف والعلمي ،بام خيدم مصالح
املعنيني أنفسهم ،ويمكننا يف املطالب اآلتية بيان أنامط ومداخل هذه السلطة
وحمدداهتا ،ومدى تعاطيها مع األزمات.

* باحث من العراقh.alasady2013@gmail.com .
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ﷺ املطلب األول :حمددات مفاهيمية ونظرية

أولاً  :مفهوم السلطة:

ٍ
معان متعددة ،بحسب النسق املعريف الذي
تستعمل مفردة السلطة أو السلطان يف
ترد فيه ،وهي:
تفوق أو بروز شخيص ،يكون املرء بموجبه مطا ًعا ،فيفرض
 -1يف علم النفسّ :
حكمه عىل إرادة اآلخر ومشاعره.
 -2يف علم االجتامع :حق وقدرة قائمة عىل التقرير واإلمرة.
 -3يف السياق الديني :وبنحو خاص السلطة الروحية هي للوحي املنزل (الكتاب
والسنة)((( ،وللمؤسسة الدينية ،ولنقل :للزعيم الديني ،مع مالحظة االختالف
من دين وطائفة إىل أخرى.

ويف املجال الديني حتديدً ا ،غال ًبا ما تكون السلطة الروحية مقرتنة مع القول واالدعاء
بامتالك احلقيقة ،لكن سلطان احلقيقة يتأكد يف ثالثة مرجعيات بحسب إدموند شرير هي:
 -1مرجع ّية العقل.
 -2مرجعية الواقع.
 -3مرجع ّية الواجب األخالقي.

وبمعنى أعم يري ليرتيه ( )Littreأن السلطة هي األمر ،والقدرة عىل فرض الطاعة.
وبذلك يرى ّ
أن السلطة يمكن ممارستها من دون احلق (القانون)؛ ألن هناك سلطات مغتصبة
وأن القانون يمكن وجوده دون وجود السلطة ،وألن هناك سلطات غري ُمعرتف هبا.
قوة تفرض نفسها إما باإلكراه أو باملخاتلة.
إن السلطة ُينظر إليها فقط بوصفها ّ
والثابت أن ال جمال للريب يف اقتدار السلطة عىل ارتداء هذا الطابع عمل ًّيا ،ولكن أال يمكنها
معاكسا متا ًما؟ إن السلطة الفاعلة سل ًبا أو إجيا ًبا ال تتخذ
أن تكتسب طاب ًعا آخر ،وحتى طاب ًعا
ً
شكلاً جتريد ًّيا ،وغال ًبا ما
تتجسد يف نموذج حي؛ إهنا شخصية ولو عىل نحو االعتبار(((.
ّ
ويف هذا السياق ما نقصده من مصطلح السلطة هو ما يرادف التأثري والتحكّم
والسيطرة ،ولو بشكل غري مبارش أو خفي ،مقرتنًا ومواز ًيا مع مصطلح «عبادة املجتمع»
الذي ابتكره أوغست كونت للداللة عىل العبادة التي يامرسها أفراد املجتمع أو طقوسه،
((( انظر :اندريه ال الند ،موسوعة ال الند الفلسفية ،دار عويدات  -بريوت ،2012 ،ج  ،3ص .1308
((( انظر :اندريه ال الند ،موسوعة ال الند الفلسفية ،دار عويدات  -بريوت ،2012 ،ج  ،3ص .1308
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هذا املجتمع املمثل بكل األشكال الرتاتبية للرابطة االجتامعية.

تدر ًجا طبيع ًّيا بالنسبة إىل كل قلب ،حيث
وعىل هذا النحو تشكل عبادة املجتمع ّ
حتضريا الئ ًقا .خالصة ما نعنيه من سلطة
اللواعج الفرد ّية حتضرّ االحتفاالت اجلامعية،
ً
التدين الشعبي هي السلطة الرمزية احلارضة عىل أرض الواقع ،والفاعلة بشكل كبري.

ثان ًيا :التدين

التدين –بشكل عام -سلوك طبيعي وإنساين ،يشكّل جان ًبا مهماًّ من الروابط
االجتامعية بني البرش .ويعدّ يف جممله وبكل أنامطه املتباينة ظاهرة تارخيية اجتامعية تعبرّ
يف جوهرها عن التجيل العميل والنسبي لعالقة اإلنسان الوجدانية والروحية باهلل وبعامل
مكونات الوعي االجتامعي والكوين لإلنسان.
الغيب ،وتشكّل هذه العالقة ّ
مكونًا مهماًّ من ّ
وتكشف هذه احلالة عن كيفية فهم الناس لدينهم ،وكيفية استيعابه ومت ّثله وترمجته
إىل سلوكيات وممارسات ومواقف حياتية ،بحسب اخلصائص واألوضاع املشرتكة واملتباينة
أيضا -بطبيعة الظروفهلم ،والتي حتدّ دت وتشكّلت تارخي ًّيا إىل خصائص معارصة حمدّ دة ً
التارخيية والبنائية التي يعيشوهنا(((.

والتدين هبذا املعنى هو وعي وممارسة فردية واجتامعية ومؤسسية ،وإنه صيغة
اجتامعية باألساس؛ ألنه انبثاق عن واقع اجتامعي موضوعي ،وهو حمدّ د بأبعاد هذا الواقع
االقتصادي واالجتامعي والسيايس والثقايف يف سياقاهتا التارخيية.
ويرتبط التدين هبذا املعنى ارتبا ًطا وثي ًقا هبذا الواقع ،ويقوم فيه بتأدية أدوار ووظائف
حمدّ دة ومتباينة ،تل ّبي حاجات متباينة داخل الواقع االجتامعية(((.

أنامط ومستويات التدين

يف ضوء هذه املعايري يمكن أن نم ّيز بني ثالثة أنامط أو مستويات للتدين ،تعد يف
جوهرها مظلاَّ ت عقائدية دينية ،تفرض أنام ًطا سلوكية ومواقف اجتامعية وسياسية بعينها،
تكون مواكبة هلا ،كام تفرض منظومات جزائية تتناسب ومصالح مجاعات اجتامعية واسعة
داخل املجتمع ،هذه األنامط هي:
((( عبد اهلل شلبي ،التدين الشعبي لفقراء احلرض يف مرص – بحث يف آليات املصاحلة والقبول والرضا
والتحايل ،مركز املحروسة للنرش واخلدمات  -القاهرة ،ط2008 ،1م ،ص.40
((( عبد اهلل شلبي :التدين الشعبي لفقراء احلرض يف مرص – بحث يف آليات املصاحلة والقبول والرضا
والتحايل ،مركز املحروسة للنرش واخلدمات  -القاهرة ،ط2008 ،1م ،ص.40
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النمط األول :التدين الرسمي املؤسيس

هو أول هذه األنامط الثالثة للتدين وهو تدين الدولة ،أو التدين السيايس الرسمي،
حيث الدين بكل مؤسساته الرسمية يعد أحد أجهزة الدولة األيديولوجية ،فالدولة -التي
هي مؤسسة طبقية باألساس -تفرض السيطرة عىل املجتمع بكامله ،وتنظم هيمنة طبقة
بعينها أو حتال ًفا طبق ًّيا معينًا عىل طبقات املجتمع األخرى(((.

ويقوم الدين هنا وعرب توظيفه وتشغيله كآلية للضبط والسيطرة وإضفاء الرشعية
وتربير وتوسيع السياسات واملامرسات ،إىل حد إضفاء قداسة دينية مزعومة عليها استنا ًدا
أيضا ،ويكون اخلطاب الديني الرسمي -يف هذا
إىل احتكار النص الديني واحتكار تأويله ً
السياق -خطا ًبا مسكونًا باالستسالم ،يطالب املؤمنني وبشكل مذهل باإلذعان واخلضوع،
وحياول إسدال غطاء من اإلهبام عىل الدين بمجمله(((.

وعرب هذا اخلطاب يتم إما التأكيد والتشديد عىل نصوص دينية بعينها ،أو إمهال
نصوص أخرى يف عملية اختيار انتقائي وحتكّمي مغرض ،خيرج النصوص من سياقاهتا
التارخيية ،ويبسط سلطاهنا عىل الواقع الراهن .إنه خطاب يعكس بالفعل نمط العالقة التي
فرضتها الدولة تارخي ًّيا عىل املؤسسات الدينية .وبحكم سيطرة وملكية السلطة السياسية
عنرصا حمور ًّيا ،بل وحاسماً يف إنتاج وإعادة إنتاج
ألجهزة الدولة األيديولوجية فإهنا تعدّ
ً
(((
الوعي االجتامعي بأشكاله ومستوياته كافة .

ويف هذا اإلطار تنهض املؤسسات الدينية الرسمية عرب وسائطها ووسائلها ،بدور
تنوع تكويناهتا الطبقية االجتامعية ،وعىل
بالغ األمهية يف صياغة الوعي الديني للجامهري عىل ّ
تعبريا عن هذه املصالح.
نحو يستجيب ملصالح هذه السلطة السياسية ويكون ً

وتتمثل مهمة التدين الرسمي املؤسيس هنا يف العمل الدعوي ألجل ترسيخ وتقديس
أنساق القيم واملعايري السائدة ،التي تضمن بقاء ودوام عالقات السيطرة واخلضوع عىل
املستويني :االقتصادي والسيايس ،وهي القيم ذاهتا التي تضمن بالرضورة انضباط املجتمع
بكامله ،وتضفي املرشوعية عىل التوزيع الراهن لفرص احلياة داخله ،كام متارس رقابة
دينية اجتامعية حتقق وتضمن خضوع أفراد املجتمع وامتثاهلم هلذه القيم واملعايري ،كام حتقق
وتضمن يف الوقت ذاته تعطيل طاقاهتم واحليلولة دون إطالقها ملامرسة حقهم اإلنساين
((( انظر :د .حليم بركات ،املجتمع العريب يف القرن العرشين ،ص .450
((( انظر :حليم بركات ،املجتمع العريب يف القرن العرشين ،ص .450
((( انظر :حليم بركات ،املجتمع العريب يف القرن العرشين ،ص .450
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املرشوع يف اإلبداع واخللق(((.

النمط الثاين :التدين السيايس املعارض

داخل هذا النمط يمكن أن نم ّيز بني نوعني من التدين السيايس املعارض ،مها:

 -1تدين نيص مؤسيس معارض ،وهو تدين فريق من فقهاء ورجال الدين الرسميني
داخل املؤسسة الدينية الرسمية ،اَّإل أهنم عىل خالف مع طروحات هذه املؤسسة برغم
انتامئهم العضوي هلا.
-2تدين سيايس راديكايل ،وهو تدين يكتسب طاب ًعا سياس ًّيا جيعل من النص الديني وعرب
إطارا أيديولوج ًّيا ومرجع ًّيا له ،وإحداث قطيعة معرفية ووجودية.
تأويل وقراءة معينة هلذا النص ً

النمط الثالث :التدين الشعبي

التدين الشعبي هو استجابة فردية ضمن سياق مجاعي حلاجة عميقة تفرتض تلبية
الواجب الديني املوروث ،وهو نمط ال يميل يف الغالب إىل املعارضة ،ويتقيد ولو ظاهر ًّيا بالوالء
للسلطة السياسية القائمة ،والتقاليد السائدة دون البحث عن رشعيتها ومناقشة أسسها(((.
ٍ
باستقالل
تتم ممارستُها
وبمعنى آخر هو «مجلة املعتقدات واملامرسات الدِّ ينية التي ُّ
املؤسسة الدِّ ينية الرسمية .وهو شديد التنوع بحسب البيئات و ُن ُظم املجتمع
نسبي عن
َّ
ٍّ
يتمركز عادة حول املزارات ،أو أرضحة
واألحوال االقتصادية واألنامط املعيشية ،كام أنَّه
ُ
الصاحلني ،ممن هلم أصول يف التَّاريخ ،وباملثل حول شخصيات
األولياء والقدِّ يسني َّ
(((1
أسطورية غري تارخيية» .
وقد يشري هذا املصطلح يف بعض املجتمعات إىل عدد من املعتقدات ،واملامرسات ،منها:
 -1التصوف.
 -2زيارة األولياء.
 -3االحتفاالت ،والطقوس ،والشعائر اجلامعية.

إن الشعائر والطقوس –بحسب مارك أوجيه -تعرب عن تكافل املجموعة ،وهي
كرست بذلك عبادة ...فإذا كانت الشعرية ال تتجاور مع
تقوهيا ،حتى أن املجموعة قد ّ
((( انظر :حليم بركات ،املجتمع العريب يف القرن العرشين ،ص .450
((( سهري صفوت عبد اجليد ،الدين والتدين يف مرص مقاربة فينومينولوجية ،ص.42
( ((1انظر :حليم بركات ،املجتمع العريب يف القرن العرشين ،ص .449
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الدائرة الدينية ،فإنه ال وجود لدين دون كتاب الطقوس(.((1

هذا يعني أن للطقوس والشعائر أمهية كبرية يف مكونات الدين ،ومن الصعب غياب
أو تغييب أدائها ولو ملدة معينة ،لذلك نجد املعتقد الديني الطقيس أو ما يمكن تسميته
حارضا وبقوة ،فربغم حتذيرات اجلهات
بـ«الضمري الديني الشعبي» يف أزمة كورونا
ً
الصحية يف عدم االختالط واخلروج من املنازل ،فنجد مجاهري غفرية من املؤمنني مل تكرتث
هلذه التحذيرات ،وأرصت عىل إقامة طقوسها من صلوات وزيارات ومناسك ،معتربين
ذلك حتدّ ًيا من نوع آخر.
كام وجدنا من يعرتض عىل إغالق املساجد ودور العبادة ،وهذا ما يدلل عىل الوالء والوفاء
الدينيني يف خمتلف بقاع العامل اإلسالمي ،وصور التحذير واملنع يف هذا املوضوع كأنه حتدّ ًيا إلثبات
وديمومة العقيدة ،حيث ظهر نوع من اإلرصار يف إقامة العبادات والطقوس ،ويف بعض األحيان
رافقتها األهازيج الشعبية ،عىل الرغم من حتذير املؤسسة الدينية الروحية من هذا التجمهر.

ويف هذا النطاق ورد استفتاء ملكتب املرجعية الدينية يف مدينة النجف العراقية ما
نصه« :جاء يف استفتاء وجه إىل مكتب سامحة السيد السيستاين :ما هو رأي سامح املرجع
األعىل حول املشاركة يف صالة اجلامعة يف هذه األيام التي تشهد انتشار فريوس كورونا؟
وجاءت اإلجابة كالتايل :حيثام ُمنعت مثل هذه التجمعات هبدف احلد من انتشار
فريوس كورونا ،فيجب االلتزام هبذا املنع وأخذه حممل اجلد»(.((1

كان هذا األمر يف بداية األزمة وظهور حاالت مرضية حمدودة ،لكن مع حتذير كبري
من قبل خلية األزمة املشكّلة من قبل وزارة الصحة العراقية.

ﷺ املطلب الثاين :مداخل دراسة التدين الشعبي

يم ّثل نموذج التدين الشعبي أرض وسطى بني الدين والعرف ،فالتناقض املتبادل
بني الدين واملعتقدات الشعبية هو ما يعينّ إطار الدين الشعبي ومادته ،وبالنظر إىل أن هذه
املعتقدات تقرتب من تكوين ديني اعتقادي بوصفه نظا ًما لصي ًقا للدين ،فإنه يرتكز عىل
األمور اآلتية(:((1
( ((1مارك أوجيه وجان بول كوالين ،األنثروبولوجيا ،ترمجة :د .جورج كتورة ،دار الكتاب اجلديد املتحدة
 بريوت ،ط2008 ،1م ،ص.52-51( ((1استفتاء خاص ورد من مكتب السيد السيستاين يف النجف.
( ((1انظر :حليم بركات ،املجتمع العريب يف القرن العرشين ،ص .449
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 -1االستحضار الكبري
َ

 -2تقابلية العالقة مع علامء الدِّ ين الرسميني ،فمع إعالن التجمعات الدينية الشعبية
الوالء املطلق لعامل الدين املشهود له بالورع والتقوى ،وتلبيتهم لنداءاته الفتوائية يف األزمات
الكربى واملنعطفات اخلطرية التي تداهم املجتمع واملحيط ،نجد يف قبال ذلك ما يمكن أن
متر ًدا خف ًّيا غري معلن عىل مستوى الطقوس والتجمعات الدينية.
نسميه ّ
الرمزية ،واالعتامد عىل الرأسامل الرمزي للجامعة والطائفة الدينية.
 -3التَّفسريات َّ
أي املامرسات واالستعدادات واملعرفة الثقافية التي تشكل نس ًقا لصي ًقا بالدين.

 -4تشكّل املعتقدات واملامرسات الدينية صلب التدين الشعبي وحمتواه ،لكوهنا تكاد
والتمسك بتقاليد مشرتكة بني خمتلف
تكون مستقلة نسب ًّيا عن املؤسسة الدينية الرسمية،
ُّ
ال َّطوائف ُمستمدَّ ة من عهود قديمة قد تعود يف بعضها إىل ما قبل نشوء الدِّ يانات التَّوحيدية،
كثريا ما يقدم كصفة متجانسة للفرد ،مثل مكان سكنه ودوره املهني
«فاملعتقد الديني ً
وحيوله بقدر املستطاع إىل
وموقعه القرايب ...إلخ .لكنه يف وسط الطقوس يتلبس الفرد كله ّ
مزاج آخر من الوجود ،وهو بوصفه الذكرى الباهتة لتلك التجربة وسط احلياة اليومية ليس
خصوصا فيام
بدقة اليشء نفسه ،والفشل يف حتقيق ذلك قد أدى إىل بعض االضطرابات
ً
يتعلق بمشكلة العقلية البدائية»(.((1

 -5متركز التع ُّبد حول شخص الويل والقدِّ يس أكثر منه عىل النُّصوص والتَّعاليم
ربكَة ،وتأويل النُّصوص تأويلاً باطن ًّيا.
املجردة ،واإليامن بالعجائب اخلارقة وبالكرامات وال َ
َّ

بتنوعه الشديد بحسب البيئات اجلغرافية واالجتامعية،
كام يتّسم هذا التدين ّ
واألحوال االقتصادية وأنامط املعيشة ،وإذا كان الدين الرسمي يستند إىل الكتاب والسنة
والوحي ،فإن التدين الشعبي له جمموعة من اخلصائص التوفيقية التي تبتعد فيها عن النص
املكتوب ،إنه إسالم الطبقات الشعبية  -الضعيفة التي تبتعد عن اإلطار الرسمي ،وعن
احلياة اليومية ،وتنغمس يف احلياة الروحية ،إنه رد فعل سلبي للوعي االجتامعي ،أو قل :إنه
خطاب احلياة العملية الذي يدير ظهره للشكل الرسمي املنغمس يف الشكل ،والتصورات
الالمرئية من الطقوس ،فالدين الشعبي يعترب أداة من أدوات العوام حلل مشاكلهم بطريقة
ذاتية ،حيث جاء الدين الشعبي كر ّد فعل للتعامل مع املشكالت الصعبة التي تقف حائلاً
أمام إشباع االحتياجات االجتامعية ،إنه نوع من اهلروب إىل الدين باعتباره مال ًذا نتيجة
( ((1د .أبو بكر أمحد باقادر ،أنثروبولوجيا اإلسالم ،مركز دراسات فلسفة الدين  -بغداد ،دار اهلادي -
بريوت ،ط2005 ،1م ،ص.448
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لعدم حتقيق إشباع االحتياطات االجتامعية(.((1

أساسا عىل العالقات الرمزية بني الثقافة «الرفيعة» و«اهلامشية»،
إن الشعبي مقولة ُبنيت ً
وال يمكن االقتصار ىف وصفها عىل مقوالت البنية االقتصادية واالجتامعية وحدها.
وقد استخدم يف هذا النطاق مفهوم بيري بورديو عن البنى الرمزية للح ّيز االجتامعي ،وعن
االستعداد اجلسمي والتطب للطبقة ،والعالقة بني الطبقات االجتامعية واألحكام اجلاملية(.((1

ويرى بعض الباحثني أن الوسط االجتامعي النموذجي للمعتقدات الشعبية هي قرية
أو مدينة قديمة سابقة للمدنية احلديثة أو جتمع سكنى عشوائي حديث ،ولكل منها أسلوب
حياة وبنية مكانية .واالستعداد اجلسمي للمامرسات الشعبية ملتبس وعاطفي وال يعرب عن
االستعداد احلداثي أو اإلصالحي الذى حياول أن يقيم حدو ًدا قاطعة الوضوح بني املقدس
والدنيوي ،بني احلقائق العميقة والكالم العادي ،بني عنارص احلياة السامية والوضيعة(.((1
ووف ًقا للباحث حممد حافظ دياب فإن الدراسات العربية املتخصصة قدمت ثالثة
مداخل رئيسة لوصف املعتقدات الشعبية أو التدين الشعبي:

املدخل األول :يركز عىل الرتاتب االجتامعي مثل عالقات املركز  -اهلامش ،وعالقات
السلطة السياسية وأهم من ذلك كله التاميزات الطبقية .ويبنى هذا املدخل تعارض بني
املعتقدات الشعبية للطبقات الدنيا ودين النخبة الرسمي.

املدخل الثاين :ويركز عىل الفاعلني الدينيني ،ويفرق بني العلامء بوصفهم ممثلني
للدين الرسمي من جهة واملتصوفة بوصفهم ممثلني للدين الشعبي من جهة أخرى.

ويفرق بني التدين النيص واخلطاب
املدخل الثالث :يعكف عىل اخلطاب الدينيّ ،
الشعبي املنقول شفاه ًّيا ،العميل املفتوح حول الدين ،وهذا اخلطاب يتميز بطابعه التفوييض،
عسري الضبط وميله لثني القواعد التي يضعها اخلطاب الديني النيص وتطويعها(.((1

ولذلك مالت أغلب القطاعات الشعبية الفقرية إىل نمط التدين الشعبي ،كذلك
ترسخ هذا النمط من التدين يف املجتمعات التقليدية احلرضية ،ويف أغلب األحوال فإن هذا
ّ
( ((1دكتورة سهري صفوت عبد اجليد ،الدين والتدين يف مرصمقاربة فينومينولوجية ،ص.42
( ((1صامويل شيلكه ،ما الشعبي يف املعتقدات الشعبية؟ ترمجة :إبراهيم فتحي ،جملة فصول ،العدد ،50صيف
 خريف 2002م ،ص .166( ((1صامويل شيلكه ،ما الشعبي يف املعتقدات الشعبية؟ ترمجة :إبراهيم فتحي ،جملة فصول العدد ،50صيف
 خريف 2002م ،ص .166(((1حممد حافظ دياب ،الدين الشعبي ..الذاكرة واملعاش ،سطور ،عدد  30مايو  ،1999ص.16
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النمط يف نظر بعض الباحثني هيدف إىل:
 -1تسجيل اهلروب من مواجهة واقع اجتامعي شديد القسوة ،واقع حيفل بكل أنواع
احلرمان والتفاوت والظلم االجتامعي واالستبداد والقهر السيايس.
 -2واقع تتسيده حداثة ظاهرية ومدنية مصطنعة غري حقيقية ،وحرمان اقتصادي
كبري ،مع شيوع أيديولوجيات تروج هلا أجهزة متعددة وتتسم بكوهنا شديدة
الكذب والنفاق.

ويعدّ هذا التدين الشعبي حمصلة لتك ّيف تارخيي بنائي متبادل ،بني الرسالة الدينية
بام حتويه من عقائد وعبادات ومعامالت وطقوس من جهة ،واهلياكل واألبنية االقتصادية
االجتامعية والثقافية للمجتمع من جهة ثانية(.((1

وهناك من يرى أن شيوع األمية لدى اجلامهري الفقرية قد حالت دون استظهارها
للنصوص الدينية ،إىل احلد الذي يمكن أن نحدد من خالل ذلك أمرين:

األول :أن هذه النصوص تكاد تنمحي من ذهنيات الطبقة الشعبية املسحوقة،
وإزاحة هذه اجلامهري الفقرية من جمال املعرفة الدينية ،اَّإل يف حدود أبعاد الهوتية ال ترتبط
بالواقع االجتامعي املعيش.

وكهان الدولة واملشتغلني باملعرفة الدينية
الثاين :انتقال هذا النص إىل أيدي السدنة ّ
املتخصصني ،وكذا اجلامعات االنفصالية ،حيث يطوعونه –يف الغالب -وفق مصالح
شخصية دنيوية.
مل يعد ليبقى يف ذهنية هذه اجلامهري األمية من النصوص الدينية اَّإل أشباح مبهمة،
الرتحم عىل
إن جاز لنا استخدام هذا الوصف ،تتذكرها فحسب يف املناسبات الدينية ،ويف
ّ
موتاها ،ومن ثم واحلال هكذا فإن التدين الشعبي تدين غري نيص تقري ًبا ،ويتصل يف وعي
الناس ووجداهنم باملايض القديم األسطوري واملامرسات الطقوسية(.((2

وأتصور أن اخلطاب الديني الرسمي ،وبرغم قوة تأثريه وفعالياته عىل مدار الساعة،
مل يكن ليصل اَّإل إىل القرشة اخلارجية للذهنية الشعبية ،التي احتوت عىل بنية قوية من الرؤى
الكونية ،والتصورات واملعتقدات والطقوس واملامرسات الدينية املغايرة إىل حدٍّ كبري ملا تب ّثه

( ((1عبد اهلل شلبي ،التدين الشعبي لفقراء احلرض يف مرص – بحث يف آليات املصاحلة والقبول والرضا
والتحايل ،مركز املحروسة للنرشواخلدمات  -القاهرة ،ط2008 ،1م ،ص.40
( ((2عبد اهلل شلبي ،التدين الشعبي لفقراء احلرض يف مرص – بحث يف آليات املصاحلة والقبول والرضا
والتحايل ،مركز املحروسة للنرشواخلدمات  -القاهرة ،ط2008 ،1م ،ص.40
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هذه األجهزة احلكومية ،وكذلك الطبقة الدينية العليا(.((2

حمددات التدين الشعبي

يمكن بالنظر إىل عدد من املعايري والضوابط املوضوعية أن نميز بني أنامط خمتلفة
للتدين بحسبانه ظاهرة تارخيية اجتامعية ،يأيت يف مقدمة هذه املعايري:
 -1درجة ومستوى حضور النص الديني يف املامرسات والطقوس التع ُّبدية.
 -2غياب النص ،ومن ثم غياب التأويل ،أو اعتامد تأويل أو قراءة خاصة منتجة يف
إطار املامرسة الشعبية املستمرة.
 -3يف بعض األحيان يتجاوز هذا النمط من التدين النص ،والعمل بشكل رصيح
وعلني خمالف للنص برعاية رموز هذا النمط من التدين ،أي دون الرجوع
للمؤسسة الدينية الرسمية( ،((2املعرتف هبا.
 -4هيمنة التقديس ،وإضفاؤه عىل كل ممارسة شعبية ،يف إطار ديني.
 -5الوالء للرمز الديني بشكل أو بآخر.

إن الرموز الدينية تفعل فعلها بأن توجد لدى ا ُملتع ّبد جمموعة من احلاالت النفسية
اخلاصة «من االجتاهات ،أو القدرات ،أو امليول ،أو املهارات ،أو العادات ،أو نقاط الضعف
أو االستعدادات التي تصبغ أفعاله ونوعية جتربته بصبغتها املعهودة»(.((2

ومع قولنا :إن التدين الشعبي غال ًبا ما يتجاوز النص أو يقوم بتأويله تأويلاً يناسب
كبريا للرمز الديني ،وربام غري حارض
املحيط والظرف املعيش ،اَّإل أنه يف الوقت ذاته يظهر وال ًء ً
يف بيئة التدين الرسمي أو املؤسيس ،وألن «الرمز هو عالمة تقارب ،بواسطته حيدث التعارف
للرمز هي إرساء رابطة عالقة بني الناس،
بني حلفاء وينتج االحتاد بني مؤمنني .فالوظيفة األوىل ّ
بتلك الوظيفة كمرجع حيدّ د الرمز فعلاً اجتامع ًّيا .فمنذ م .موس نُظر إىل الرمز ّية عىل أساس
أهنا واقعة داخل املجتمع .وحدها الوظيفة معتربة يف تلك الرؤية اإلناسية املرجعية للرمز»(.((2

( ((2عبد اهلل شلبي ،املصدر نفسه ،ص.40
( ((2ليس بالرضورة ان يعني مصطلح «املؤسسة الدينية الرسمية» ،خضوعها إلرشاف أجهزة الدولة
الرسمية ،فبعض املؤسسات احتفظت باستقالليتها املعنوية واملادية ،وال دور لوزارة األوقاف عليها منذ
زمن بعيد ،بل نعني من «الرسمية» اعرتاف أغلب أتباعها هبا وإقرارهم بسلطاهنا املعنوي والروحي.
( ((2طالل أسد ،جينالوجيا الدين ،..ترمجة :حممد عصفور ،مراجعة :مشري عون ،دار املدار االسالمي -
بريوت ،ط2017 ،1م ،ص .57
( ((2ميشال مسال ،علم األديان ،ترمجة :عز الدين عناية ،دار كلمة ،املركز الثقايف العريب ،أبو ظبي -بريوت،
ط2009 ،1م ،ص.246
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لكن مع هذا الوالء الكبري للرمز الديني ،املتم ّثل بشخصية تتمتع بالورع والتقوى،
ّ
املتجذر تارخي ًّيا عرب الطقوس وغريها ،أحيانًا يفوق الوالء الرمزي،
نجد الوالء للمعتقد
ولذلك نشهد أحيانًا ما يرقى للخرق يف تراتبية واستمرارية الوالء وجتاوز الرمز ،إذا ما شعر
أتباع التدين الشعبي حصول ما يعترب هتديدً ا هلويته الطقسية التارخيية املتجذرة يف النفوس،
ألهنم يعتربون هذه الطقوس املقوم احلقيقي لوجودهم التارخيي ،لكن رسعان ما حيل الوالء
للرمز ويصبح سائدً ا ومهيمنًا.

ولعل ذلك من عنارص قوة وديمومة املتدينني ،يف أن يكون هلم بوصلة توجههم
خصوصا إذا ما الحظنا متركز طبقة الوعاظ واخلطباء
فيام لو حصل شطط هنا أو هناك،
ً
ويغربون ،لكن يبقى الواعظ غري الرمز الديني
يرشقون أحيانًا ّ
داخل الوسط الشعبي ،حيث ّ
املشهود له بالورع والتقوى والصالح ،الذي ال خيتلف عليه اثنان يف عموم املجتمع.
وهلذا تصبح الثقافة اخلاصة ،والطقوس يف أهم جوانب تلك الثقافة ،ملجأ
دورا أساس ًّيا يف تصليبها ،أ ًّيا كانت دينية أو وطنية أو غريمها ،وهي
للجامعات ،فتلعب ً
مت ّثل در ًعا حلاميتها ،ووسيلة الستمرارها وتوريثها وتعميقها وانتشارها ،ومن هنا يكمن
االستبسال لدى كثري من املنتمني إليها عرب املشاركة يف تلك الطقوس وإحيائها ،والدفاع
عنها بكل الرشاسة املمكنة .إن محاية اهلوية يعني متتني خطوط الدفاع األوىل التي مت ّثلها
الطقوس ،وهذا أمر طبيعي جدًّ ا ،فهي حتمل يف ذاهتا دفا ًعا عن الذات الشخصية ،وعن
اجلامعة حارضها ومستقبلها(.((2

ﷺ املطلب الثالث :ازمة كورونا وسلطة التدين

يرى ميشال مسالن «أن اليشء املقدّ س هو قبل كل يشء رمز»( ،((2وهذا يعني مدى
التداخل بني املقدّ س والرمز ،لكن يبدو أن أحدمها يرتبط باآلخر.

ويف السياق ذاته كشفت أزمة كورونا مدى االختالف يف األوساط الشعبية ،واجلدل
الذي يدور حول القداسة والطقوس والعلم وعامل الغيبيات ،ففي بداية انتشار الوباء يف
الصني ،بعض األوساط الشعبية كانت ترى أنه عقاب رباين!!
وحني ظهر يف بلدان العامل اإلسالمي حاولوا تأويل املقولة وتغيريها ،ومن ثم ربط
املدونات
بعضهم بني ظهور هذه اجلائحة وبني أخبار وأحداث آخر الزمان التي تزخر هبا ّ
( ((2محزة احلسن ،طقوس التشيع اهلوية والسياسة ،االنتشار العريب  -بريوت ،ط2014 ،1م ،ص.753
( ((2ميشال مسال ،علم األديان مسامهة يف التأسيس ،مصدر سابق ،ص.74
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الروائية واحلديثية ،حتى وصلنا يف هذا الوقت إىل االعرتاض عىل طريق دفن املتو َّفني بسبب
وتفوق املعتقد واحلضور الطقيس يف
الفايروس ،عىل أكثر من مستوى ،مما يدل عىل غلبة ّ
صلب املامرسة الدينية الشعبية ،حتى لو كان عىل حساب النفس واملجتمع.
ولعل من أوضح األمثلة عىل ذلك ما حصل من جدل كبري يف األوساط االجتامعية،
وحتى يف قسم من اجلهات الرسمية التي ختشى سلطة التدين الشعبي حول طريقة دفن
املتوفىَّ بسبب الفايروس وحكم تكفينه ،مما استدعى تدخل املرجعية الدينية ،بوصفها املثال
احلي للتدين الرسمي النيص.

خصوصا ما يتعلق بدفن
فقد حصل نوع من سوء التدبري والتخطيط يف إدارة األزمة،
ً
املتو َّفني بوباء كورونا ،حيث أصبح املوضوع مثار جدل ورفض من قبل بعض اجلهات يف
حتديد مكان الدفن ،وكذلك يف جواز التكفني من عدمه؛ الرتباط املوضوع بنقل الفايروس
ملن يتصدى للتكفني والدفن.

وقد رصدت بعض وكاالت األنباء الصحفية ومواقع التواصل االجتامعي تذ ّمر
بعض املعنيني من ذلك ،فقد نقلت صحيفة الرشق األوسط يف تقرير هلا عن هذا املوضوع
«حرم معظم العراقيني ممن تُو ُّفوا نتيجة اإلصابة بفريوس «كورونا» من تقاليد
ما جاء فيهُ :
التشييع والدفن الالئقة ،بعدما رفضت مقابر استقبال جثامينهم .وإىل جانب التحدي
التعرض لإلصابة بالفريوس وانتقال العدوى ،تواجه عائالت من قضوا
الناجم عن احتامل ّ
بسبب الفريوس حتدِّ ي دفن موتاها .وال تسمح املقابر التقليدية ،سواء تلك املخصصة
للطائفة الشيعية يف حمافظة النجف ،أو املخصصة للطائفة السنية يف حمافظة دياىل القريبة
من بغداد بدفن ضحايا «كورونا» .وتشكو عائالت من عدم قدرهتا عىل مواراة جثامني
موتاها منذ أيام ،نتيجة عدم السامح بدفنها يف املقابر التقليدية ،بل إن عائالت مل تتمكن
حتى من دفن موتاها يف األرايض املفتوحة البعيدة نسب ًّيا عن املدن ،وقام األهايل يف منطقتي
بسامية والنهروان رشق العاصمة بغداد بقطع الطريق عىل الفرق الصحية التي كان يعتقد
أهنا تريد دفن مواطنني تُو ُّفوا نتيجة اإلصابة بالفريوس يف مناطق مفتوحة قريبة من املنطقتني
املذكورتني .ورغم أن أعداد املوتى مل تتجاوز  30حالة –آنذاك -بحسب إحصاءات وزارة
الصحة ،فإن الذعر سيطر عىل األهايل ملجرد معرفتهم بوجود مقربة قريبة منهم للمتو َّفني
بسبب كورونا ،العتقادهم أن الفريوس يمكن أن ينتقل إليهم عرب املوتى»(.((2

( ((2صحيفة الرشق األوسط ،لندن ،ال مقابر وال تشييع لضحايا كورونا يف العراق ،اخلميس  2شعبان
1441هـ  26 -مارس 2020م ،رقم العدد :15094

https://aawsat.com/home/article/2199976/%D9%84%D8%A7-
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وذكر املتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر يف فيديو نرشه عىل مواقع
التواصل االجتامعي أن منع الدفن «قضية ال تنسجم مع األعراف الدينية واإلنسانية التي
تشدّ د عىل أن إكرام امليت دفنه» .واعترب أن مسألة انتشار املرض من األموات «غري مستندة
ولف
إىل حقائق علمية» ،وأن هناك إجراءات تتخذها الدولة للحد من املخاطر «كالتعقيم ِّ
اجلثة بأكياس وتابوت خاص».

وبعد انتشار هذا املوضوع وحصول نوع من اإلرباك وعدم اختاذ اجلهات الرسمية
القرار الواضح يف هذه املسألة وخشيتها من السطوة الشعبية ،وحساسية املوقف ،أفتت
املرجعية الدينية الشيعية العليا يف مدينة النجف بوجوب تكفني امليت بوباء كورونا باألثواب
الثالثة (األكفان) وعىل السلطات املعنية تسهيل دفنه يف املقابر العامة ،وال جيوز حرق
متخصصا هلذه املهمة ،وكذلك
ً
جثامنه( ،((2مما جعل السلطات احلكومية املعنية ِّ
جتهز طاقماً
ختصيص قطعة أرض هلذا الغرض ،وبالفعل جرت األمور بشكل انسيايب إىل حدٍّ ما.

كذلك انسحب األمر لكن بشكل أقل يف إقامة جمالس الفاحتة عىل روح املتو َّفني بسبب
الفايروس ،حيث املوضوعية تقتيض القول :إن أغلب األوساط الشعبية التزمت بعدم إقامة
جمالس الفاحتة ،سواء كان للمصابني بالوباء أو بغري الوباء ،التزا ًما بتعليامت عدم كرس حظر
التجوال ،وربام يعزى ذلك االلتزام إىل أن املرض أصبح حقيقة عىل أرض الواقع ،لكن
أرص أصحاهبا عىل إقامة جمالس الفاحتة مع إخفاء سبب الوفاة ،مما
ظهرت حاالت قليلة َّ
اضطر اجلهات احلكومية لتنبيه احلارضين والتوجيه بزيارة املراكز الصحية لغرض الفحص،
نتيجة ملالمستهم لذوي املتوفىَّ خشية انتقال الفايروس.

وكذلك نرى املوقف الواضح والداعم لطواقم الصحة الذين تصدّ وا ملعاجلة مرىض
فايروس كورونا ،حيث صدرت فتوى من املرجعية يف مدينة النجف العراقية تؤكد ّ
أن
كفائي عىل ّ
املؤهلني ألداء هذه املهام
واجب
عالج املرىض ورعايتهم والقيام بشؤوهنم
كل ّ
ٌ
ٌّ
من األطباء والكادر التمرييض وغريهم ،ولكن جيب عىل السلطات املعن ّية أن تو ّفر هلم كل
املستلزمات الرضورية حلاميتهم من خماطر اإلصابة باملرض ،وال عذر هلا يف التخ ّلف عن
ذلك.((2(...

لقد دفعت هذه الفتوى قطاعات كبرية من األجهزة الصحية إىل التسابق وعدم

( ((2مكتب السيد السيستاين 3 ،https://www.sistani.org/arabic/archive/26406/ :شعبان
1441هـ 28 ،آذار  -مارس 2020م.
( ((2مكتب السيد السيستاين يف النجف األرشفhttps://www.sistani.org/arabic/ :
 ،archive/26388/صدر البيان يوم الثالثاء  17آذار  -مارس 2020م 21 ،رجب 1441هـ.
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الرت ّدد ،وهذا يعدّ من أبرز املصاديق عىل الوالء املطلق والالحمدود للرمز الديني ،مع أن
الواجب الوظيفي واللوائح احلكومية تفرض وتوجب تواجد هذه الطواقم يف املستشفيات
واملراكز الصحية ،لكن خوف انتشار الفايروس ربام جيعل بعضهم يف موقف املرتدد.

كذلك من صور الوالء للرمز الديني يف التدين الشعبي التي جتلت يف أزمة كورونا
وما تبعها من حظر للتجوال ،سبب انقطاع أرزاق كثري من الناس الذين يعتمدون عىل
املردود اليومي ،وما إن صدرت توجيهات خطية من املرجعية الدينية يف مدينة النجف
العراقية( ((3حتى تسابقت قوافل املساعدات الغذائية وبشكل الفت يف خمتلف األحياء
–خصوصا
ور َّب سائل يسأل :هل مساعدة املعوزين
ً
والقصبات السكنية يف عموم العراقُ ،
وقت األزمات -حتتاج إىل فتوى أو توجيه من الزعيم الروحي؟

بالتأكيد ،إن مثل هذه التوجيهات التي تدعو للتكافل متوفرة وواضحة يف النصوص
الدينية والسرية اخلاصة بالنبي وغريه من األئمة واألولياء والصاحلني ،لكن كام ب ّينّا يف هذا
النمط من التدين أنه –يف الغالب -ال يستحظر النص أو تأويل النص ،بل يعتمد التعاطي
املبارش عىل نحو املامرسة العملية.
ومن املعلوم أن نمط التدين الشعبي ال يقترص عىل جغرافيا حمددة ،بل يشمل مجيع
الديانات والطوائف يف خمتلف العامل ،فقد جلأ بعض املؤمنني لكتابة نصوص دينية عىل
أبواب البيوت واملنازل ،أو رسم الرموز الدينية وأسامء األولياء ،أو حتى رسم الصليب
بالنسبة للمسيحيني ،ويف تقديري هذا نوع من التامس االطمئنان النفيس للشخص املتدين
واملعتقد ،لكن يمكن وضعه يف التساؤل األكرب يف قابلية اإلنسان لالستشفاء بالدين.

أيضا ،وإهنا تُشكّل مصادر معلومات
يعتقد غريتس «أن النظم الرمزية هي أنامط ثقافية ً
خارجية ،وهي خارجية ألهنا تقع خارج حدود الكائن الفرد ،يف عامل العالقات ا ُملتبادلة
حيث تنشأ املفاهيم ا ُملشرتكة التي ُيولد األفراد وسطها .وهي مصادر معلومات ،بمعنى أهنا
بمخ ّطط تتشكّل وفقه العمليات الواقعة خارجها .وهكذا قد ترى األنامط الثقافية
ت ّ
ُزودنا ُ
وكأهنا نامذج للواقع مثلام هي نامذج من الواقع»(.((3
إن أزمة فايروس كورونا -كغريها من األزمات -كشفت عن ممارسات متعددة
ومتنوعة ،يمثل بعض منها صورة مرشقة يف التكافل والتعاون حتى لو كان بتوجيه معينّ ،

( ((3مكتب السيد السيستاين يف النجف األرشف:
 ،archive/26388/صدر البيان يوم  25رجب 1441هـ.
( ((3طالل أسد ،جينالوجيا الدين ،..مصدر سابق ،ص .56

https://www.sistani.org/arabic/
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أيضا -عن ممارسات ال ترتضيها حتى النصوص الدينية التاسيسية ،وربام الوكشفت
ً
يمكننا وضعها يف إطار ممارسات شعبية دينية ،مثل :عدم احرتام اخلصوصية.

ً
صارخا
وقد شاهدنا -يف أغلب الدول العربية واإلسالمية ومنها العراق -انتهاكًا
للخصوصية ،فعند اكتشاف أو الشك بوجود حالة مرضية تتع ّلق بوباء كورونا تأيت سيارة
اإلسعاف وتقوم بتصوير البيت وكأن املصاب بالفريوس جمرم ُيلقى القبض عليه ..ثم
تطورت األمور حتى رصنا نشاهد الناس واملارة يف الشارع واجلريان يصورون سيارة
ّ
اإلسعاف التي تنقل املريض ..يف حني أن النصوص الدينية متنع هتك وإهانة املؤمن،
لكن ما خي ّفف وطأة هذا األمر استنكار كثري من األوساط الشعبية -عرب مواقع التواصل
االجتامعية -ملثل هذه الصور التي تنتهك خصوصية اإلنسان مهام كان.

أثرا فاعلاً بام يملك من سلطة
ويبدو يل أن نمط التدين الشعبي يمكن أن يحُ دث ً
املتطرف ،يمكن اإلفادة منه
رمزية ومعنوية مؤثرة ،فمثلام كان أحد احللول ملواجهة الفكر
ّ
صحيحا خيدم املتدينني به واملجتمع الذي ينترش به.
توجيها
يف جماالت أخرى عرب توجيهه
ً
ً

وأعتقد أن عامد التدين الشعبي هو «حضور اجلانب الرمزي» ،فالتدين الشعبي
مثال واضح عىل األنظمة الرمزية ،لكنه بحاجة للدراسة والنقد ووضع احللول للعوائق
االجتامعية التي تطرأ عليه ،ولعل أزمة كورونا اً
واضحا لذلك.
مثال
ً
إن أزمة كورونا تفرض وباحلاح إجراء مراجعة شاملة ألكثر من مستوى :ديني،
معريف ،اجتامعي ،سيايس ،ومستويات أخرى ،وهذا يضعنا أمام مسؤولية كبرية ملواجهة
هكذا حتديات أمام سلطة رمزية اجتامعية.

كتب  -مراجعة ونقد

� ا ثق ف
ة
ا لإ سل م و ��ا �� ا ل�تسا مح:

أ
مد ا خ�ل �ت� صي�لي� ة�
مراد غرييب*

الكتاب :أصول التسامح يف اإلسالم.
الكاتب :الدكتور عبداهلل اليوسف.
النارش :دار أطياف للنرش – القطيف.
الصفحات ٢٩٥ :صفحة.
سنة النرش :الطبعة األوىل 2019م.

ﷺ مدخل

تعج املكتبات يف العامل العريب بالعديد من الكتب التي تناقش مواضيع
ّ
مرتبطة بالعالقات اإلنسانية وكذا االجتامعية ،لكن املالحظ أن غالبية هذه
الكتب غربية املصدر ومرتمجة للعربية ،وق ّلام يصادفنا كتاب يناقش هذه
املواضيع من خلفية ثقافية إسالمية تأصيلية عدا بعض اإلصدارات املعارصة
حول احلوار والتعايش والتعاون.
* كاتب وباحث من اجلزائر
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لكن موضوع التسامح يف اإلسالم فإن أغلب الكتابات التي عرفها الفكر اإلسالمي
احلديث واملعارص كانت عبارة عن ومضات وإضاءات خاطفة عىل صورة مقاالت وأوراق
التعمق يف البعد األصويل للمفهوم
بحثية رسيعة ُأعدَّ ت لغرض مؤمتر أو ملتقى دون
ّ
إسالم ًّيا ،مما جعلها ال تتناول أو تدرس التسامح كقيمة وفلسفة وثقافة راسخة.

ومل تعتمد هذه الكتابات يف منهج قراءهتا لسؤال التسامح عىل املنهج العلمي الرصني،
بحيث تتّبع املوضوع يف املصادر اإلسالمية ،وتستوحي قواعده وأصوله يف املنظومة املعرفية
واألخالقية اإلسالمية ،عىل أساس هذه احلقيقة تز ّينت املكتبة اإلسالمية حدي ًثا بإصدار
جديد لسامحة الشيخ الدكتور عبد اهلل أمحد اليوسف عنوانه« :أصول التسامح يف اإلسالم»،
ليس ّلط الضوء عىل حقائق ثقافية وتارخيية واسرتاتيجية مطمورة يف اخلزانة الثقافية اإلسالمية،
وبمنهج أكاديمي نقدي متني.

أيضا ،متت ّب ًعا آثار مفهوم التسامح،
حيث انطلق الدكتور اليوسف وهو العارف بالفقه ً
ً
ومناقشا لعدّ ة مساحات مرتبطة باملفهوم ،كاش ًفا من جهة عن مستوى التقصري يف ترصني
وعاكسا من جهة أخرى مدى شمولية وإنسانية الرشيعة
الوعي اإلسالمي باملوضوع،
ً
اإلسالمية وأفقها احلضاري.

هذا الكتاب الصادر عن دار أطياف يم ّثل بال شك مرج ًعا علم ًّيا مهماًّ ُ ،يغني الباحثني
والدّ عاة واإلعالميني واألكاديميني من نفسانيني واجتامعيني؛ ألنه شمل ّ
جل أبعاد املفهوم،
وناقش غالبية اإلشكاليات التي قد ترد بخصوص سؤال التسامح عىل مستوى االجتامع
اإلسالمي العام.
من خالل هذه القراءة املقتضبة سنحاول عرض أغلب ما ورد يف الفصول اخلمسة
انتقاصا من املضمون،
للكتاب ،مع مناقشة بعض األفكار ،وتقديم بعض املالحظات ،ليس
ً
وتركيزا للفكرة ،وتعمي ًقا للقيمة األخالقية حتى تتجلىّ معادلة التسامح
وإنام ترصينًا
ً
اإلسالمية؛ لكون أن صدور الكتاب م ّثل إضافة نوعية واسرتاتيجية للمشهد الثقايف
اإلسالمي ،وأعطى دفعة قوية للتجديد الثقايف لدى املسلمني املعارصين.

ﷺ خريطة مباحث الكتاب

{و ْل َي ْع ُفوا َو ْل َي ْص َف ُحوا َأ اَل تحُ ِ ُّب َ
ون
استهل املؤ ّلف كتابه باآلية القرآنية من سورة النور َ
ِ
ِ
وتوزع الكتاب يف مخسة فصول تسبقها مقدّ مة مع
يم}،
ّ
ور َّرح ٌ
َأن َي ْغف َر ال َّل ُه َلك ُْم َوال َّل ُه َغ ُف ٌ
عرض ملنهج الدراسة .بشكل مقتضب رشح الشيخ الدكتور عبد اهلل اليوسف يف املقدّ مة
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خصوصا
منهج الدراسة ،وتبيان مدى أمهية احلديث عن قيمة التسامح يف الزمن املعارص،
ً
عىل املستوى العريب واإلسالمي يف ظل التحديات املتعدّ دة التي هتدّ د السلم والتعايش يف
متطر ًقا إىل
جغرافيتنا ،وتتأ ّثر هبا أجيالنا الصاعدة ،ثم استعرض املؤ ّلف أهم أبعاد الدراسة ّ
املنهج البحثي املتّبع ،وأمهية مبحث التسامح وأهدافه ،مع عرض أهم الدراسات السابقة
ملفهوم التسامح سواء عرب ًّيا وغرب ًّيا مع توضيح هيكلية البحث.

ﷺ الفصل األول :مفهوم التسامح

استهل املؤ ّلف كتابه بالتعريفات حيث تت ّبع املفهوم لغة ،ملعرفة اجلذر اللغوي ملفردة
ٍ
اصطالحا حيث
معان من أكثر من معجم عريب ،ومن ثم
التسامح ،واستطاع حرص عدّ ة
ً
حاول الشيخ الدكتور اليوسف جتميع االصطالحات القديمة واحلديثة واملعارصة ،بح ًثا
عن مفهوم شامل للتسامح.

عرج املؤ ّلف إىل القرآن الكريم ،حيث أوضح أن مفردة التسامح عىل
بعد ذلك ّ
الرغم من أهنا مل ترد بلفظها ،لكنه وجد أن هناك عرشات املفردات التي توحي بمداليلها
السنَّة الرشيفة أوضح الدكتور اليوسف
وأبعادها ،مستشهدً ا بعدّ ة آيات قرآنية .ومن جهة ُّ
أن قيمة التسامح وردت باملعنى واملدلول واملفردة ،وأورد عدّ ة أمثلة عنها من األحاديث
وتلخيصا
واحلكم والكلامت ،إىل جانب شواهد رائعة عن قيمة التسامح من السرية النبوية.
ً
ملا سبق ختم املؤ ّلف الفصل متو ّق ًفا عند معنى التسامح وإحياءاته اإلجيابية العابرة ألبعاد
احلياة اإلسالمية واإلنسانية.

ﷺ الفصل الثاين :قواعد التسامح يف اإلسالم

ويؤصله،
قوة الكتاب وعمقه ،فقد حاول املؤ ّلف أن يقعد املفهوم
ّ
خيتزن هذا الفصل ّ
ويدفع بمعنى التسامح يف املنظور اإلسالمي إىل حقل املعرفة بكل جدارة ،منطل ًقا من
القواعد األساسية اآلتية:

القاعدة األوىل :القاعدة القرآنية بوصفها قاعدة شاملة ومتعدّ دة اآلفاق واألبعاد
يف املنظومة الترشيعية اإلسالمية ،بل إهنا قاعدة القواعد التي ترسم ماهية اإلسالم كدين
{ل إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ورمحة ورشعة للعاملني ،يف مقدّ مة هذه القواعد قاعدة اَ
ين} هذه اجلملة
ومهم يف رسم حقائق التسامح اإلسالمي اإلنسانية واحلضارية.
جاءت كعنوان رئيس
ّ

ويف هذا الشأن استطرد املؤ ّلف احلديث عن ّ
مفصل
جل الشبهات من خالل حتليل ّ
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تت ّبع فيه أقوال املفرسين واملفكّرين وشواهد من التاريخ دا ّلة عىل مركزية هذه القاعدة
القرآنية يف حركة اإلسالم مفهو ًما ودعوة وسلطة جتاه اآلخر املختلف ،مفنّدً ا شبهات
اإلعالم املسموم الذي حاول وال يزال ساع ًيا إىل إشاعة أن اإلسالم انترش بحدّ السيف،
وخري دليل عىل هذا االفرتاء رصامة ووضوح مضمون هذه اآلية الكريمة ،وما تؤكّده من
قيم التسامح األساسية يف املنظومة العامة لإلسالم.
القاعدة الثانية :التي أوضحها الدكتور اليوسف هي القاعدة الفقهية املعروفة بقاعدة
«اإللزام» التي تنطلق من خرب «ألزموهم بام ألزموا به أنفسهم» ،كام اعتمد يف إثباهتا عىل روايات
مستعرضا قيم
معتربة ،واستشهد بمواقف من التاريخ اإلسالمي من سرية األئمة والفقهاء،
ً
التسامح من خالل صور تعكس رشعية التعدّ دية املذهبية وحق اآلخر يف االختالف.

القاعدة الثالثة :قراءة مقتضبة ملاهية األخالق يف املنظومة اإلسالمية العامة ،عرب
استعراض معنى األخالق وفقه األخالق واملصلحة األخالقية ،وقد أوضح الدكتور
املؤهل واملح ّفز األكرب يف رسم منهج التسامح وتعبيد
اليوسف أن املنظومة األخالقية تعترب ّ
تركيزا للوعي،
الطريق إليه ،وهذا ما دفعه إىل ختصيص فصل كامل عن أخالقيات التسامح
ً
وتفعيلاً لإلرادة اإلجيابية.

املهمة إىل جانب النقل،
القاعدة الرابعة :قاعدة «حجية العقل» ومكانة العقل
ّ
فللعقل مرتبة معتربة بل مركزية يف الفكر اإلسالمي ،وهناك من املدارس اإلسالمية من
مصدرا من مصادر الترشيع ،لدوره األسايس واملحوري يف آفاق االجتهاد الترشيعي،
يعتربه
ً
ناهيك عن حقوق التفكري واالختالف ذات االرتباط الوثيق بالعقل .هذا ما بنى عليه
الدكتور اليوسف ماهية وأمهية القاعدة الرابعة ملنهج التسامح.
مجاع القول يف هذا الفصل الذي أراه مركز ًّيا يف الكتاب ،أن الباحث الدكتور عبد اهلل
اليوسف استدل عىل قيمة التسامح يف اإلسالم بدليل قرآين قطعي ،وآخر فقهي اجتهادي،
وثالث تربوي مقاصدي ،ورابع فلسفي واقعي إن صح التعبري.

ﷺ الفصل الثالث :أخالقيات التسامح

تطرق ملاهية األخالق يف اإلسالم ،بحث املؤ ّلف عن عدّ ة أخالقيات
عرب متهيد ّ
أساسية لرفد هنج التسامح اإلجيايب أو االسرتاتيجي إن صح القول .سوف نعرض زبدة
ما رسمه الدكتور اليوسف من تشابك وتفاعل بني فاعلية األخالق وحت ّقق قيمة التسامح
واقع ًّيا ،متحدّ ًدا يف النقاط اآلتية:
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 -1خلق التواضع :يرى املؤ ّلف أن من أهم أخالقيات التسامح هو خلق التواضع،
توسع الباحث يف تبيان قيمة التواضع إسالم ًّيا من خالل
ويعدّ ه مف ّعلاً لقيمة التسامح ،وقد ّ
العودة إىل املصادر اإلسالمية العامة.

هنجا اجتامع ًّيا عا ًّما فإنه سيسهم
 -2خلق احللم :يرى املؤ ّلف أن هذا اخللق إذا أصبح ً
يف تعزيز قيمة التسامح؛ فاحللم يعدّ من أهم األخالقيات ال من جهة الفرد فحسب بل من
جهة املجتمع كذلك.

 -3فضيلة الصرب :انطال ًقا من مركزية فضيلة الصرب يف الرؤية اإلسالمية حول بناء
الفرد ،ومن أجل إنجاح العالقات يف املجتمع ،قام املؤ ّلف بعرض معنى الصرب وأقسامه
مستخلصا بعد ذلك رضورة إشاعة فضيلة الصرب يف املجتمع
وعالقته بنهج التسامح،
ً
وحاجة هنج التسامح إليها ،حف ًظا للسلم األهيل ،وحتقي ًقا للتط ّلعات الكربى.
 -4العفو والصفح :بعد تبيان الرؤية القرآنية لفضائل وحماسن العفو والصفح ،ثم
تعريف العفو ،عرض املؤ ّلف تسع فوائد وآثار للعفو والصفح تؤ ّثر يف تفعيل هنج التسامح
بقوة واستدامة يف االجتامع العام.

 -5الرمحة والرفق :بشكل خمترص استعرض املؤ ّلف أمهية فضيلتي الرمحة والرفق يف
احلياة االجتامعية بام ينعكس عىل اتّساع واقع هنج التسامح ،وذلك من خالل االستدالل
بعدة آيات قرآنية وأحاديث رشيفة ّ
حتث عىل اتخّ اذ الرفق والرمحة سبيلاً لبناء جمتمع تساحمي.

 -6الكرم واجلود :يف قراءته لفضيلة الكرم كأخالقية من أخالقيات التسامح ،ربط
املؤ ّلف بني فلسفة الكرم وأمهية أثرها يف املجتمع ،حيث تسهم يف حت ّقق العيش الرغيد
واحلياة الكريمة ،بام يساعد يف رسيان هنج وثقافة التسامح بني الناس ،كام ع ّلل املؤ ّلف
بعرضه ملاهية الكرم واجلود يف الرؤية اإلسالمية وتأكيد الرشيعة عليهام من أجل تنشيطهام،
وتوسيع نطاقهام ألهنام من خصال املسلم احلقيقي.
 -7اإلحسان إىل الناس :أشار الدكتور اليوسف يف مقاربة خلق اإلحسان بنهج
ربا أن املقصود ليس اإلحسان الذي يكون من الغني نحو الفقري فقط ،وإنام
التسامح معت ً
معاين واسعة وعميقة تتّصل بمفهوم هذا اخللق.
هو اإلتقان يف شتى مناحي احلياة ،مقدّ ًما
َ

ﷺ الفصل الرابع :أقسام التسامح

يف هذا الفصل استعرض املؤ ّلف أقسام التسامح ،وحدّ دها يف مخسة أقسام،
يؤش إىل أمهية مبادئ التسامح يف املجتمعات
سبقها بمفتتح متهيدي هلذا التقسيم الذي رّ
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التعدّ دية ،ومناد ًيا برضورة ترسيخ ثقافة التسامح يف ظل هذه التعددية .وهذه األقسام
األربعة هي:

اً
أول :التسامح الديني :افتتح املؤ ّلف هذا القسم من التسامح بذكر عدّ ة تعريفات له،
دارجا يف العصور السابقة ،كاش ًفا عن
حمدّ ًدا ظهوره يف القرن التاسع عرش امليالدي إذ مل يكن ً
سبق اإلسالم يف وضع ترشيعات خاصة تؤكّد عىل هذا القسم من التسامح يف قبال اليهودية
واملسيحية .كام عرض املؤ ّلف نامذج وصور ومواقف رائعة لعظامء من التاريخ اإلسالمي
تعكس سامحة اإلسالم وإنسانيته وحضاريته الراقية جتاه اآلخر مهام كانت خصوصيته،
والعزة والصدق.
عملاً بالعدالة واإلنصاف
ّ
ثان ًيا :التسامح األخالقي :بينّ املؤ ّلف يف هذا القسم أن من أهم أسس ثقافة التسامح
اًّ
مستدل بعدّ ة صور من تاريخ اإلسالم امليضء بالتعامل اإلجيايب،
هو األخالق الطيبة احلسنة،
واملتخ ّلق بسعة الصدر وقبول العذر مع اآلخر ،ومن اآلخر.

اً
استكامل ألقسام التسامح والرتابط املفاهيمي اعترب الدكتور
ثال ًثا :التسامح اإلنساين:
اليوسف أن القيم اإلنسانية تعدّ من أسس التسامح ،كوهنا حتافظ عىل كرامة وحقوق
واحرتام الناس مجي ًعا بعيدً ا عن اعتبارات الدين أو املذهب أو القومية أو اللون ،وهذا القسم
ً
ترسيخا للقسمني السابقني ،وقد ّنوه املؤ ّلف عىل مركزية األخالق اإلسالمية اإلنسانية
يزيد
يف كل تعامالته مع اآلخر غري املسلم.
راب ًعا :التسامح االجتامعي :يرى املؤ ّلف أن هذا القسم يتح ّقق برتسيخ ثقافة التعايش
جمتمع ًّيا ،من خالل نرش ثقافة احلرية وقبول التعدّ د واالختالف ،وتشكيل ثقافة اجتامعية
تساعد عىل بروز التسامح كنهج اجتامعي معبرّ عن ثقافة حقيقية ،كام يرى املؤ ّلف أن قيم
تعزز هذا القسم من التسامح.
وأخالق اإلسالم ّ

خصه املؤ ّلف للجانب الفكري الذي
خامسا :التسامح الفكري :آخر قسم للتسامح ّ
ً
ربا أن االختالف
يرتبط بحق حرية الرأي والتعبري ورشعية تعدّ د اآلراء يف املجتمعات ،معت ً
عندما يكون علم ًّيا أو ثقاف ًّيا أو فكر ًّيا يستدعي تطعيمه بقيمة التسامح حتى يتسنّى تطوير
األفكار وتالقح الرؤى ،مما يغني ذلك املجتمع ،وقد أورد املؤ ّلف يف هذا اخلصوص
نصت عليه املواثيق الدولية حلقوق
عدّ ة كلامت وشواهد لعظامء اإلسالم ،كام أشار إىل ما ّ
والتنوع
اإلنسان ،وختم برضورة تفعيل هذا النهج يف املجتمعات اإلسالمية ذات التعدّ د
ّ
بشتى مت ّثالته الدينية واملذهبية واإلثنية.
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ﷺ الفصل اخلامس :ثقافة التسامح وبناء املجتمع

ناقش املؤ ّلف يف هذا الفصل القضايا واملسائل اآلتية:

اً
تركيزا للرؤية اإلسالمية اخلاصة بالتسامح بوصفه قيمة
أول :احلاجة إىل التسامح:
ً
أخالقية ،يؤكّد املؤ ّلف أن التسامح هو باألساس يم ّثل رضورة دينية قبل أن يكون حاجة
واقعية ،مس ّط ًرا عدّ ة أبعاد تبينّ سامحة اإلسالم ،ومركزية التسامح يف معادلة أسلمة الذات
واملجتمع واحلياة ،داع ًيا لتجذير ثقافة قبول اآلخر وااللتزام بآداب االختالف.

ثان ًيا :االختالف املذهبي والتعايش السلمي :ينتقل الدكتور اليوسف من النظرية
اإلسالمية إىل الواقع اإلسالمي ،ساع ًيا بخطابه اإلسالمي الرصني إىل قراءة الواقع ونقده
نقدً ا بناء كام يريد اإلسالم للمجتمعات أن تكون ،وذلك من خالل تسليط الضوء عىل
مفاهيم التعدّ دية املذهبية التي ال نجد جمتم ًعا من جمتمعات املسلمني خيلو منها ،ويقرتب من
املتنورين
فكرة الوحدة من خالل االستشهاد بأقوال العديد من العلامء واملفكّرين املسلمني
ّ
مستخلصا أنه ال خيار أمام األمة سوى
الذين نقدوا واقع اخلالفات والرصاعات املذهبية،
ً
التنوع.
هنج التسامح من خالل قبول التعدّ دية والتزامها بوحدة ّ

ثال ًثا :التنوع الديني والتسامح اإلسالمي :عرض املؤ ّلف واقع التعدّ د الديني يف بالد
املسلمني ،وقارن بني حال املسلمني يف أوطاهنم ويف بلدان الغرب ،ثم انتقل لتأكيد سامحة
اإلسالم من خالل تعامل النبي األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مع أصحاب األديان األخرى ،منته ًيا إىل وضع
بعض النقاط املهمة إلرساء قيم التسامح يف املجتمعات اإلسالمية فيام بني املسلمني ،وجتاه
نظرائهم يف اخللق أو أتباع الديانات األخرى.

راب ًعا :التعددية الفكرية واإلثراء العلمي :ناقش املؤ ّلف هنا أمهية التعدّ دية الفكرية،
وما تنتجه من ثراء علمي ،داع ًيا لرتسيخ احلرية الفكرية وقبول اآلراء واألفكار املغايرة وفق
وتعصب،
منهج علمي ،وليكون االختالف ناش ًئا عن قواعد علمية وليس اتّبا ًعا ألهواء
ُّ
ليصل إىل خالصة مفادها أن ثقافة التسامح والتعايش تنمو يف املجتمع عندما تسود التعدّ دية
الفكرية يف ظل احلرية الفكرية التي نادى هبا اإلسالم.

خصصه لعرض نتائج وتوصيات الدراسة،
وأخري ختم املؤ ّلف كتابه بفصل خامس ّ
متطر ًقا إىل  ٢٨نتيجة م ّثلت خالصة ما جاء يف فصول الكتاب وموضوعاته .وانتهى إىل
ّ
جمموعة توصيات حدّ دها يف  ١١نقطة ،تع ّلقت بمجاالت ح ّية هلا عالقة باملجتمع وثقافته
وملحة تتّصل باملرحلة الراهنة التي
مهمة
ّ
لرفد ثقافة التسامح وترسيخها ،وتعدّ توصيات ّ
تعيشها املجتمعات اإلسالمية.
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ﷺ مالحظات ومقرتحات

مسامهة مع املؤ ّلف يف النظر والتفكري بشأن موضوع التسامح يف املجال اإلسالمي،
نقدّ م هذه املالحظات واملقرتحات اآلتية:

 -1مل يبدأ الدكتور اليوسف كتابه بطرح عدد من األسئلة ،لتشكّل مفاتيح دراسته
هلذا املوضوع ،عىل األقل سؤال حيدّ د املسار املنهجي ،إما سؤال يتناول فيه التسامح من رؤية
فلسفية إسالمية يف مقابل الرؤية الغربية ،وإما سؤال له صلة بالتسامح بوصفه قيمة ثقافية
متس قضايا املسلم ،وقد يتّصل بوجه من الوجوه بقضايا الطائفية والعلامنية كوهنام يقرتبان
ّ
من موضوع التسامح يف اخلطابات العربية واإلسالمية.

اً
سؤال حمور ًّيا عىل الدكتور اليوسف ،هو :هل
 -2يف هذا النطاق يمكن أن نطرح
مفتوحا عىل مضامني التنمية
التسامح -باملعنى العلمي للمصطلح -وبوصفه مت ّثلاً ثقاف ًّيا
ً
والتطور والتمدّ ن ،وتفعيلاً هلذه املضامني يف مرسح احلياة االجتامعية ،استطاع أن يوجد
ّ
متحركًا يف بعض مفاصل حياة املسلمني؟ أم ال يزال خطا ًبا يطفو إىل السطح
مساحة وواق ًعا
ّ
االجتامعي ك ّلام احتدم اجلدل بني اخلطاب اإلسالمي املعارص ومشكالت الواقع؟

والتطرف عىل ضوء مآزق الرتاث؟ أو
 -3ماذا عن إشكالية العالقة بني التسامح
ّ
نؤصل ثقافة تساحمية إسالمية خترج الفكر اإلسالمي
كيف نتعامل مع تراث
التطرف لكي ّ
ّ
من مأزقه؟ لقد اختار املؤ ّلف مقاربة إشكالية التسامح يف الفكر اإلسالمي من دون مناقشة
مشاريع الالتسامح املنترشة يف كل جماالت احلياة االجتامعية.

أيضا ،كان األفضل مجع الفصلني الثالث والرابع يف فصل واحد بعنوان:
 -4منهج ًّيا ً
وخيصص له ثالثة مباحث هي :دالئل التسامح،
مقاربة تأصيلية للتسامح يف اإلسالم،
ّ
خاصا بحقائق
منطلقات التسامح وأسسه ،مع ّطالت التسامح ،ليكون الفصل الثالث
ًّ
التسامح يف اإلسالم أو شواهده.
 -5منهج ًّيا كذلك ،الصورة األولية والعامة للكتاب توحي بانتامئه حلقل فلسفة
القيم بشتى مباحثها ،وكان من املفرتض االنتباه هلذا البعد منهج ًّيا ،ومقاربة التسامح من
خالل العملية النقدية للرؤية الفلسفية الغربية عىل ضوء املنطق اإلسالمي.

مهمة واسرتاتيجية ممّا جعله مدخلاً عا ًّما
 -6استجمع املؤ ّلف مباحث عديدة ّ
للتسامح يف اإلسالم ،بام يقتيض استكامل التفصيل يف مضامينه بأجزاء أخرى مستقبلاً
لتكتمل الصورة والرؤية ضمن موسوعة التسامح يف اإلسالم.
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 -7ماذا عن اسرتاتيجية الدراسة وأهدافها ،حيث املالحظ أن االسرتاتيجية التي
عمل املؤ ّلف عىل حتقيقها عرب منحنيات منهجية ومعرفية استقاها من تارخيية الفكر اإلسالمي
يف بعده العلمي والفلسفي ،ومن نظرته الفاحصة لبعض املطارحات الفكرية ،لكن مل نجد
اقرتا ًبا من املشاريع التي نشأت مرتكزة عىل املنتجات العلمية اإلسالمية والغربية عامة،
والرؤى اإلكسيولوجية للحضارة الغربية املعارصة .وقد اكتفى املؤ ّلف لتدعيم مقاربته
التأصيلية ببعض الشواهد التارخيية والنصوص الدينية ومقاربات الفكر اإلسالمي احلديثة
مركزا عىل مطلبه املتم ّثل بتنشيط احلوار حول التعدّ دية واحلريات
لث ّلة من العلامء واملفكرينً ،
واالختالف والتعايش والتعارف..

 -8حماولة املؤلف تندرج ضمن القراءات النقدية للراهن اإلسالمـي بروح
وتركيزا عىل املفاهيم االسرتاتيجية من دون النظر يف األضداد وخلفياهتا التارخيية
إجيابية،
ً
واحلضارية ،وهي حماولة ال بأس هبا من ناحية إدارية لألزمة احلضارية للمسلمني ،غري
أن هناك إشكاالت أخرى ال ّ
تقل أمهية ،مثل تفكيك قيم الرش املخرتقة لثقافة املسلمني
التطرف والطائفية والتسقيط والعنرصية حتتم عىل الفكر اإلسالمي
املعارصين؛ ألن حتديات ّ
وتنوعاهتا اً
أول،
مكوناهتا ّ
املعارص مواجهتها؛ ألهنا حتديات تستلزم االنفتاح عىل الذات بكل ّ
مقومات الفهم والفعل
وعىل الكوين يف أبعاده احلضارية التي ختدم اإلنسانية ،وهي من ّ
لثقافة التسامح.
 -9ما يمكن قوله يف كل ما جاء به املؤلف من وصف وحتليل إلشـكالية الـتسامح
وأمهيته من خالل طرحه ملفهومـه اللغوي واالصطالحي وجذوره التارخيية والفكرية دون
العلمية والفلسفية ،ومدى ارتباطها بخصائص الرؤية اإلسالمية ،فإهنا قد قدم مقاربة جديدة
إلشكالية التسامح ذات قيمة مضافة الشتغاالت سابقة ،منها :كتاب العالمة الشيخ حممد
التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم ،وكتاب الدكتور شوقي أبو
الغزايل هللا همحر حول
ّ
خليل عن التسامح يف اإلسالم املبدأ والتطبيق ،ومنها كذلك كتاب األستاذ ماجد الغرباوي
عن منابع التسامح والالتسامح ،وقراءات األستاذ حممد حمفوظ عن الطريق إىل التسامح.

 -10وإن كان الدكتور شوقي أبو خليل قد سبق يف تقديم قراءة ق ّيمة عن التسامح يف
اإلسالم ،وكذا األستاذ الغرباوي ،واألستاذ حمفوظ ،وغريهم يف مقاالت ودراسات كاملة
أو منفصلة ،غري أن الدكتور عبد اهلل اليوسف ببحثه األكاديمي هذا ،كان يرتكز يف هذا
خصوصا األخالقية .كام
التصور ،فكان أكثر تو ُّغال يف بعض املضامني
املوضوع عىل بناء
ً
ّ
أن قراءته ملبادئ وأخالقيات التسامح وعالقتها باإلسالم تعدّ متم ّيزة من حيث طرحها
إلشكالية هي من ّ
أدق اإلشكاليات يف الفكر اإلسالمي املعارص هي إشكالية احلريات.

172

كتب  -مراجعة ونقد

هنجا
 -11تنهج قراءة الدكتور اليوسف للتسامح بالقارئ العريب واملسلم وغريمها ً
التوجهات واألفكار السلبية امليتة أو القاتلة -كام يعبرّ املرحوم مالك بن نبي -أعني
بعيدً ا عن
ّ
التوجه
قراءة خالية من األحكام املسبقة والشخصنة واألحادية الفكرية أو املراجع ذات
ّ
األحادي الطائفي ،التي تغرق القارئ يف وحول الفوىض واجلهل باسم البحث العلمي،
ولعل تأكيده املستمر عىل حاجتنا لثقافة التسامح ،ودعوته لتكاتف جهود مجيع املؤمنني يف
حتقيق قيمة التسامح والعيش املشرتك حتمل يف طياهتا رؤية مزدوجة ،تتم ّثل بمراجعة كل
والتصورات اخلاصة بقضايا التنمية االجتامعية ومنها التسامح وفق هويتنا الثقافية
املشاريع
ّ
املؤسسة عىل مرجعيات
العربية واإلسالمية ،من جهة ،ومن جهة أخرى التعامل مع الرؤى ّ
معمقة ،وعدم تقديسها .هلذا فإن طبيعة هذا البحث أنه يعكس قراءة
غربية بروح نقدية ّ
ذات موقف أصيل ومنفتح ،عىل العكس من بعض الدراسات التي كان هدفها تبيئة الثقافة
الغربية بكل محوالهتا التارخيية واالجتامعية والثقافية والدينية.

 -12التوصيات كانت جدًّ ا دقيقة ،بحيث ركّز املؤ ّلف عىل جماالت حيوية كالتعليم
والرتبية والبحث العلمي واإلعالم بشتى وسائله (هنا نشيد بقناة التسامح للمفكّر اإلسالمي
الشيخ حسن الصفار التي ال زلت ّ
تبث عرب موقع يوتيوب ،عىل أمل أن تصبح قناة فضائية
حتى يصل خطاهبا اإلسالمي املعتدل واجلامع واملتّزن باحرتام اآلخر لكل أطياف األمة).
وكذلك التوصيات يف جمال الترشيع القانوين لرتسيخ مبادئ التسامح ألهنا أساس االجتامع
نثمن دعوته لتأليف موسوعة خاصة بأخالقيات النبي األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ونؤكّد
املدين ،كام ّ
رضورة تطوير هذا البحث العلمي األكاديمي ليكون نواة ملوسوعة التسامح اإلسالمي.

بالتطرق -يف طبعة
 -13نخلص إىل أن بإمكان الدكتور اليوسف دعم دراسته
ّ
جديدة مستقبلاً  -ملسألة النزعة اإلنسانية ،ومدى ارتباطها بثنائية احلرية – التسامح ،ضمن
وأيضا إشكالية
حقل االشتغال العلمي اإلسالمي املعارص حول فلسفة اإلصالح من جهةً ،
العلامنية لتداخل مقتضياهتا مع مبادئ التسامح وفق الرؤية الغربية من جهة أخرى.

وعو ًدا ملا سبق أن هذه الدراسة رسمت معامل مرشوع ثقايف اسرتاتيجي بالنسبة
ملستقبل املسلمني؛ ألن ثقافة التسامح ختتزن ّ
جل رشوط النهضة والتنمية املستدامة لالجتامع
العام لدى املسلمني.

نــــــــــــدوات
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إدريس عدار*

ﷺ مدخل

أخريا عرب تقنية الفيدو
جسدت الندوة الدولية التي تم تنظيمها
ّ
ً
كونفرنس ،حول املفكّر املغريب حممد عابد اجلابري ،حماولة جا ّدة الستعادة
صاحب مرشوع «نقد العقل العريب» إىل حقل الفلسفة ،وقد حاول من ال
عهد هلم بنقد هذا املفكّر إبعاده عن حقل اشتغاله األسايس حتى يسهل عليهم
اهلجوم عليه ،ألن النقد حيتاج إىل عدّ ة وعتاد ال يتو ّفرون عليها.

توزعت عىل ثالث حلقات ،بمبادرة من املفكّر
ولقد تم تنظيم الندوة التي ّ
املغريب إدريس هاين ،وبرشاكة مع املركز املستقل لألبحاث واملبادرات من أجل
احلوار (جنيف) ،وجملة الكلمة (بريوت) ،واجلمعية املغربية ملدريس الفلسفة -
فرع بني مالل ،وجملة االستغراب (بريوت) ،وذلك بمناسبة الذكرى العارشة
لرحيل املفكر املغريب الكبري حممد عابد اجلابري (ت2010 .م) ،والتأمت حتت
عنوان« :نقد العقل العريب :إنصاف مفكر وتقييم مرشوع» ،وذلك أيام 31
مايو واألول واخلامس من يونيو 2020م.
* كاتب من املغرب.
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وشدّ د البيان الصادر يف ختام الندوة عىل تأكيد ذكرى رحيل حممد عابد اجلابري تقليدً ا
فلسف ًّيا سنو ًّيا ،ومناسبة إلعادة قراءة املرشوع وذلك إنقا ًذا لقراءة الراحل للرتاث من السطو،
ومن أي استعامل أيديولوجي خارج استحقاقات املعرفة؛ ومقتضياهتا اإلبستمولوجية كام
كانت تلك رغبته الدائمة .وحترير نصوصه من أي واسطة وسطو يف اإلثبات ،والتأكيد عىل أن
أثرا فلسف ًّيا ومريا ًثا
ال أحد ُوكّل ناط ًقا رسم ًّيا باسم مرشوع اجلابري سوى نصوصه التي تبقى ً
لكل قارئ ومتل ّقي ،وأهنا ملك مشاع يفخر به القارئ املغريب وغريه.

وأمجع املشاركون يف الندوة عىل رضورة إطالق حرية التفكري يف املرشوع ،وفق
رشوط وقواعد القراءة والنقد املعريف ومقتضياته النظرية النقدية واألكاديمية ،مستحرضين
نمو الفكر يف جدلياته مع النقد والنقاد املجيدين لصنعة النقد ودروبه.
وأكد البيان عىل اعتبار مرشوع نقد العقل العريب للجابري ،واحدً ا من أبرز إمكانات
الفكر والنقد العريب يف الرتاث واحلداثة ،والعمل عىل تطوير رهاناته.

ودعا إىل إرشاك كل املفكّرين واألكاديميني يف هذه العملية باعتبارهم الورثة األوائل
وذوي الرشعية الثقافية والعلمية واألكاديمية هبذا اخلطاب النقدي قبل السياسوي ،والدفاع
عن اإلرث الرمزي للجابري ضد كل دعوة سياسوية ساذجة واختزالية أو أيديولوجية منغلقة.

وتعزيزا
وقدّ م املشاركون يف هذا اللقاء وألول مرة ما يصلح أن يكون وثيقة تارخيية
ً
للنص الكامل ،من خالل شهادات حية ألصدقاء اجلابري ظ ّلت خافية عىل ّقرائه ،تؤكد عىل
عالقة املنجز الفكري بسياقات موضوعية ،ولقد التفت إىل ذلك متابعون من أهل الشأن
الفكري واخلرباء يف جمال التوثيق ،حيث تم اقرتاح حتويل اللقاء إىل وثيقة ومادة للحفظ
واألرشفة داخل بعض املراكز املعنية بالبحث العلمي واألرشيف.

ولقد تفاعل باحثون من خمتلف املشارب واحلقول املعرفية واألكاديمية واإلعالمية
والثقافية -وألول مرة -يف صورة راقية ،بغض النظر عن انتامءاهتم واختياراهتم الشخصية
يف احلياة ،مؤكدين أن الفكر والوطن مشرتك كوين ،ومنبع للتسامح ،وجرس للتقارب ،وأن
منفتحا
اجلوهر الفلسفي يرفض أن خياطب الفكر نفسه بشكل مونولوجي ،بل أن يكون
ً
وقابلاً للسجال حوله ،مؤكّدين أن الغريية واالختالف وحسن تدبريه بآليات اخلطاب
الفلسفي هي أسمى من كل نزعة اختزالية أو إقصائية مرضية ،والتي لألسف صار احلقل
أيضا -غري سامل منها.الثقايف ً

واستطاع هذا اللقاء السمو بفكر اجلابري ،وتثمني إبداعيته وجتديده ،واخلروج من
حالة االكتئاب والسطو األيديولوجي عىل املشاريع الثقافية واالنغالق هبا ،بل كان فرصة
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للمطارحة والتمييز بني النقد واحلقد ،ومها آفة األيديولوجية العربية املعارصة ،ويكفي أن
جسده هذا اللقاء.
اجلابري رفض يف لقاءاته وترصحياته احلقد ومايزه عن النقد ،وهو ما ّ
ووجه املشاركون الدعوة إىل اجلامعات املغربية وإىل االكاديميني املغاربة إىل إنجاز
ّ
أطاريح جامعية يف قراءة نقد العقل العريب ومرشوع اجلابري من زوايا خمتلفة وخارج أي
سلطة؛ سوى سلطة املعرفة ومقتضياهتا ،كام أكد عىل ذلك املشاركون يف اللقاء وأهنم عىل
استعداد لتقديم كامل املساعدة العلمية يف التأطري واملساعدة للباحثني والطلبة.
وأعلن املن ّظمون ألسبوع اجلابري وحمتضنوه االشتغال عىل التفكري يف تأسيس «مركز
األبحاث والدراسات يف الرتاث والعلم العريب» ،وختليد ذكرى اجلابري تقليدً ا سنو ًّيا وطن ًّيا
ودول ًّيا حيتفى به.

ويذكر أن أهم ما م ّيز هذه الندوة هو أهنا متت بمبادرة من إدريس هاين ،أحد أبرز
مرورا
ن ّقاد اجلابري ،منذ كتابه «حمنة الرتاث اآلخر» ،الصادر يف تسعينات القرن املايض،
ً
اً
وصول إىل كتاب «كفى»،
بـ«اإلسالم واحلداثة» و«العرب والغرب» و«املعرفة واالعتقاد»
ورغم ذلك تبنّى الدعوة التي سامهت يف إنجازها أربع مؤسسات جادة مشتغلة عىل احلقل
الفكري والفلسفي بعيدً ا عن أحقاد الكتبة .هذه املبادرة عنوان عىل أن إنتاج األفكار لن يتم
عرب اإلقصاء ،ولكن عرب التفاعل مع املخالف واملختلف.

ﷺ احللقة األوىل

يف افتتاح احللقة األوىل من الندوة اعترب إدريس هاين ،صاحب املبادرة ،أن هذا اللقاء
يوم من أيام العرب «أن نجتمع عىل االشتغال عىل نقد العقل العريب ،ومهوم الثقافة العربية،
خطا ًبا ونقدً ا للخطاب ،وحتى نقدً ا إن اقتىض احلال عىل أسئلة النهضة واملصري ،وسائر
األسئلة التي شكّلت عىل امتداد حقب كثرية مادة الشتغال العقل العريب».

ويف سياق الذكرى العارشة لرحيل ناقد العقل العريب وأحد مؤسيس الدرس الفلسفي
يف املغرب حممد عابد اجلابري ،يقول هاين :نجد أنفسنا يف مواجهة التحديات نفسها ،واملعضلة
أيضا -أمامنا حتدي املغامرة جمدّ ًدا ،ملراجعة مشاريعنا الفكريةنفسها ،واهلم نفسه ،وهي تثري ً
للتحرر من سطوة األيديولوجيات املستنفذة
وحتليل اخلطاب ومنح الفكر فرصة أخرى
ّ
يتعرض هلا
ملزيد من التأ ّمل والنظر بعيدً ا عن أشكال الكسل املعريف ،واألدجلة املبسطة التي ّ
تكرس اجلمود واالختزال.
مشهدنا الثقايف ،واألساليب األخرى التي ّ
ويتمم األستاذ هاين كالمه قائال :إن ذكرى حممد عابد اجلابري هي فرصة لتحرير الفكر
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اجلدّ ي ،ويف األسئلة نفسها وبجدّ ية املفكّر الذي يمتلك أدوات التحليل ،فهي ذكرى ملرشوع
نقد رصيح وواضح يف اختياراته ،ونمطية حتليله للعالقات املأزومة بني الرتاث واحلداثة،
تستفز جوابات
وهو التحدّ ي الذي ولد من حتدٍّ سابق ملفكّر مغريب آخر ال زالت أسئلته
ّ
ٍ
قاض بالقطيعة مع الرتاث ،واألخذ
نقد العقل العريب ،وأعني به عبد اهلل العروي ،مرشوع
برشوط احلداثة الصلبة ،من دون تبييء حسب مقتضيات املجال الثقايف والسوسيولوجي
للتاريخ املحيل .لقد كان ً
التحول من االستعامر إىل االستقالل
نقاشا حيو ًّيا تدشين ًّيا حول
ّ
أيضا -أطلق موجاتامللح ،وهو نقاش ً
والبحث عن شكل هويايت عىل طريق سؤال التقدّ م ّ
من النقد عىل أرضية جدل مستدام بني أطروحتني ،إحدامها آمنت بوحدة العقل الكوين ومل
ّ
والتأخر ،بينام األخرى آمنت بتعدّ د
تعرتف بخالف حقيقي ما عدا ما كان من قضايا التقدّ م
العقول وبنياهتا ،ومن هنا بدأت القصة يف األيديولوجية العربية املعارصة.

لقد قدّ م اجلابري ،بحسب هاين ،مرشو ًعا متكاملاً له سياقاته ورشوطه وآليات
اشتغاله ،مرشو ًعا جيري عىل سنة نظام اخلطاب باملعنى الفوكوين للعبارة ،مرشو ًعا استطاع
حيرك موجات من النقد مل تكتمل ،وما ينبغي هلا أن تكتمل؛ ذلك ألن اجلابري ما زال
أن ّ
ح ًّيا من خالل جيوب كامنة يف مرشوعه ال زالت متانع يف جدهلا املفتوح ،وفراغات ملا
مفتوحا ،رشيطة أن جيري يف حقل معريف
تكتمل بعد ،وحق هنا أن يستمر النقاش ،ويظل
ً
ووسط فلسفي ويف أفق مقاربات ممكنة ،فلقد أبى الراحل هللا همحر أن يكون مطية ألحد ،وكان
كارها لعالقة الشيخ واملريد ،كام أبى أن يكون جز ًءا من أي لعبة ،أو مناورة ظاهرة أو باطنة
ً
وكادحا بني الكتب يف
ومثابرا
للتسلق واالختزال ،ولقد كان مفك ًّرا يقيض ساعات زاهدً ا
ً
ً
صومعته الفكرية ،غري آبه بأية حالة تعبوية منذ أن ع ّلق عضويته بحزب االحتاد االشرتاكي،
كام كان يعبرّ عن رأيه بكل وضوح ودون التباس ،حيث كان أستا ًذا لكل املغاربة وحيث
حارضا يف كل القضايا مشتبكًا من دون واسطة؛ ذلك أن
أصبح جز ًءا من نظامهم الرتبوي
ً
نصوصه ناطقة عنه ،فيجب أن يكون جز ًءا من تاريخ األفكار.

وأشار هاين إىل أنه ها هنا ينبغي تناول مرشوع اجلابري باعتباره حماولة يف نقد اخلطاب
ال من باب التفسري ،ولكن عرب ربط عالقة مع نص مل ينشأ للخلود يف تاريخ الفكر كام هي
ربا أن أسبوع اجلابري هو حماولة إلعادة طرح سؤال العالقة
رغبة من خييفهم الفكر ،معت ً
بني الرتاث واحلداثة ،وسؤال الكتلة التارخيية التي ال تقوم مع التآمر السيايس واالستبعاد.
وهو أسبوع إعادة التفكري والنقد وإطالق احلياة الفكرية ونقد العقل كام فعل املرحوم
حممد عابد اجلابري ،الذي أعطى احلق لنقد العقل العريب فباألحرى نقد العقل «اجلابري»،
وهو أسبوع التفكري احلر خارج قوالب ومقالب السياسوية والوصاية عىل الفكر واحلق يف
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التفكري الفلسفي أو احتكار ميادين التفكري باألنامط نفسها يف السطو عىل ميادين النضال.

فيصل جلول :اجلابري أعاد الرشدية إىل موقعها الصحيح من التفكري النهضوي

أول املتحدّ ثني يف اللقاء كان فيصل جلول ،املفكّر العريب واملث ّقف وخبري الشؤون
اإلقليمية والدولية الذي ربطته عالقة خاصة باجلابري أثمرت كتاب «حوار املرشق
تتكرر مثل هاته اللقاءات؛ ألن شخصية الراحل وأعامله تستدعي مزيدً ا
واملغرب» ،ومتنّى أن ّ
من اإلطالالت والبحث والنقاش؛ ألن مرشوعه ،بشكل أو بآخر ،هو مرشوعنا مجي ًعا ،ألنه
مرشوع هنضوي يريد أن ينقل العرب واملسلمني من موقع التابع إىل موقع أفضل.

وحتدّ ث جلول عن جتربته الشخصية حيث قال :إنه كان منشغلاً بالسؤال الذي
ربا أن السؤال
طرحه األمري شكيب أرسالن «ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدّ م غريهم؟» ،معت ً
كان مدخلاً مهماًّ للنظر يف املستقبل واملايض واحلارض.
لكن يف هذا الوقت انتقل الكاتب إىل باريس ،حيث تغيرّ مضمون السؤال بالنسبة
إ َّيل ،يؤكّد فيصل جلول ،فعندما نتساءل :ملاذا خت ّلف املسلمون وتقدّ م غريهم ،فهذا يعني
أن هناك سبا ًقا بني املسلمني وغريهم عىل قدم املساواة ،لكن املشكلة غري مطروحة هبذه
الصيغة ،هلذا كانت املشكلة بالنسبة إ َّيل :كيف استُتبع املسلمون؟ وكيف غلبوا؟ وكيف
يتخ ّلصون من التبعية؟ وليس التسابق مع غريهم بنفس الوسائل .واستحرض قولة ابن
عريب :إن التابع ال يدرك املتبوع فيام هو تابع له فيه وإن أدركه ما عاد تاب ًعا .وإن كان ابن
عريب يستعمل هذا املفهوم يف البعد الروحي فأنا استعملته يف البعد السيايس حتى أيضء
عىل سؤال شكيب أرسالن.
مضطرا بالنظر للظروف التي كانت تعيشها
وأوضح جلول أنه ملا جاء إىل باريس
ً
خصوصا ما و ّفره له االشتغال يف جملة اليوم السابع التي
بريوت ،بدأ يف إعادة السؤال،
ً
عيل أن أجيب عن هذا السؤال من خالل واسطة املهنة التي أشتغل
صدرت بباريس ،وكان َّ
هبا أال وهي اإلعالم.
وأشار إىل أن الصدفة قادته إىل ندوة حول العقالنية العربية بتونس يف ثامنينات القرن
املايض ،وكان حممد عابد اجلابري مشاركًا ،وكنت أقرأ باستمرار عموده األسبوعي يف اليوم
السابع ،غري أنه يف الندوة ظهر يل أن هناك «عابد اجلابري» وما تبقى من املشاركني ،كان
متميزا إىل حدٍّ مزعج ،ونشأت عالقة بيني وبينه برسعة رغم فارق السن ،ومن اللحظات
ً
األوىل نشأت العالقة املمتازة ،وكنت أناقشه بشكل دائم وكان يرسل يل رسائل ما زلت
أحتفظ هبا وسأسلمها لعائلته ،وكان يف رسائله يتحدّ ث دون حتفظ ،وكان معرو ًفا من
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صورته البعيدة أنه غري ودود ولكن هذه الصورة عن قرب غري موجودة.

وأضاف ،يف اللقاء الثاين التقيته بباريس ،وكانت تبلورت لدي فكرة للجواب عن
السؤال الذي محلته معي من لبنان :كيف نتخ ّلص من االستتباع والغلبة؟ وكيف نميض
برشاكة دولية مع احلضارة القائمة ونتخ ّلص من التخ ّلف أو الغلبة؟ وهذه الغلبة جيب أن
نضع هلا حدًّ ا ،ويف هذا الوقت بدأت تتّضح لدي مالمح الر ّد عىل السؤال الذي جئت به من
بريوت ،وخطر يل أن يكون اجلابري واحدً ا من أركان هذا املرشوع ،بحامس ودون تر ّدد،
عرضت الفكرة عىل إدارة املجلة التي وافقت واعتربت الفكرة عبقرية ،واعترب حممد حسنني
هيكل وغسان تويني أن هذه الفكرة أفضل فكرة نوقشت يف تسعينات القرن املايض.
ركبت هذا املرشوع واقرتحت عىل اجلابري أن يكون أنطوان مقديس حماوره ،لكن
تعرفت عليه يف أكادير ،فعرضت
اعتذر لظروفه الصحية ،تم اقرتحت مراد وهبة ،الذي ّ
عىل اجلابري فرفض إطال ًقا ،ألن هذا مسيحي وملا يكون احلوار بني مسلم ومسيحي سينتبه
الناس إىل البعد الطائفي بدل األفكار وسيتم تدمري املرشوع بكامله .اقرتحت حسن حنفي
ممتازا ،أنا اقرتحت املواضيع ومل يعرتض عليها اجلابري،
فكان بالنسبة للجابري
اختيارا ً
ً
وتواطأت مع اجلابري أن نتصدى لفكرة الطائفة الناجية ،وهذا احلديث املنسوب البن حزم
كثريا ،وأن يكون للمسلمني نجاة كاملة ،لكن أعجبني ر ّد اجلابري وحنفي
أرض باملسلمني ً
عىل املوضوع ،وندخل من الر ّد عىل هذا احلديث لندخل إىل النهضة.
واقرتحت عناوين من ضمنها الليربالية والوحدة العربية واحلداثة ،أي كل عنارص
اجلواب عن السؤال األرسالين ملعرفة ملاذا كان هناك قصور يف الر ّد عىل سؤال النهضة .كان
هذا مرشوعي وكان مرشوع اجلابري أعمق من مرشوعي.

مرشوع اجلابري امتداد ملرشوع ابن رشد ،واختياره ممتاز وهنضوي؛ ألننا نعاين منذ
القرن الثاين عرش من فتوى أيب حامد الغزايل يف كتابه «فيصل التفرقة بني الرشيعة والزندقة»،
فصل فيها علوم العرب عن احلكمة وصار كل ما يصدر عن األجانب مك ّفر .وهذا التكفري
دحضه ابن رشد يف فصل املقال وهتافت التهافت يف الر ّد عىل هتافت الفالسفة ،وقد أعاد
إنجازا هائلاً  ،وحرق كتبه واإلدانة أضعفت حججه.
االعتبار للعقل ،ويف هذا املجال ح ّقق
ً
وما قام به اجلابري هائل ،وضع الرشدية حيث جيب أن تكون .العمق العريب ألي هنضة
ال يكون دون رشدية ،طب ًعا شاخت الكثري من أفكاره ،لكن احلل للمشكلة الغزالية هي
الرشدية.
وبدا يل أن عمل اجلابري عظيم حيث أعاد الرشدية إىل موقعها الصحيح من التفكري
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النهضوي ،وهلذا انخرطت يف املرشوع ،وكان حوار املرشق واملغرب ،وطلبت من مثقفني
عرب أن يتابعوا احلوار كي يشاركوا يف النقد ،ومن بينهم جورج طرابييش الذي أخذ عىل
اجلابري أنه «مسلم» ،بتبسيط طب ًعا.

هذا احلوار كان له صدى هائل بعد هناية احلرب الباردة ،وحينها ،يقول جلول ،بدأنا
نسمع نشأة جتمعات إقليمية عربية يعمل كل واحد ضد اآلخر ،وبدأنا نسمع عن مرشق
ومغرب ،وبدأنا نسمع عن العودة إىل األصول قبل العربية ،أي إىل حيث مل نكن موجودين،
ووضعنا كل هاته املسائل عىل بساط البحث ،ومتت قرصنته ثالث مرات أساءت إليه.

وأشار إىل أن اجلابري قد أنقذه من الطائفية ،وتزامن احلوار مع املئوية الثانية للثورة
كبريا يف التأثري يف العامل العريب ،وملا اقرتح
الفرنسية ،التي هي برأي الكاتب لعبت ً
دورا ً
أن يتم وضع هذه األفكار عىل بساط البحث ملعرفة مدى تأثريها يف األفكار هبذه املنطقة
اجلابري رفض .ونحن ال ندين للثورة الفرنسية وندين للثورة السلفية ،وهلا نظري يف املهدية
بالسودان وباليمن ،وهذه هي مرجعياتنا ،وبعد ضغوط رشع يف احلوار وكان له موقف ٍ
قاس
يرص عىل رأيه دون قياس وحجة ،وعندما يقتنع يستجيب.
من الثورة الفرنسية ،وهو ال ّ

وتساءل الكاتب يف األخري عن قيمة اجلابري اآلن ،وهل ما زال مرشوعه قائماً ؟
املرشوع بنظره قائم بدليل حضوره يف النقاش النهضوي ،وفكره لبنة يف أي هنضة مستقبلية،
وال يمكن للعرب التقدّ م دون العودة للرشدية .وعبرّ عن اختالفه مع اجلابري بخصوص
ربا أن مرشوع الدولة
التفريق يف عالقة ابن رشد مع عبد املومن ويعقوب املنصور ،معت ً
املوحدية هو الذي أ ّدى إىل والدة الرشدية ،فنحن أمام قائد يطلب من الفيلسوف تلخيص
أفكار أرسطو .وعىل العموم مرشوع اجلابري جرس ألي مرشوع للنهضة العربية.

حممد رضا نرص اهلل :اجلابري حاول أن حي ّقق القطيعة التفاعلية مع الرتاث العريب

من السعودية حتدث األستاذ حممد نرص اهلل اإلعالمي والكاتب املخرضم ،منطلقا
من جتربته الشخصية حول التعرف إىل متن اجلابري وعىل شخصية هذا املفكّر ،ورسد قصته
حوارا مع زكي نجيب حممود،
مع سفره إىل املغرب قاد ًما من القاهرة ،التي كان أجرى هبا
ً
الذي كان قد أثار اً
جدل واس ًعا بأطروحاته حول األصالة واملعارصة ،وقد جاء إىل املوضوع
متأخرا رغم أنه تلميذ ألمحد أمني صاحب املوسوعة اإلسالمية الشهرية.
ً
وقال نرص اهلل :إن ما كان يشغلنا حينذاك هو األفكار ،حيث سبق للطيب تيزيني
أن طرح مرشوعه يف نقد الرتاث ،وتس ّيد املشهد حسني مروة ،صاحب النزعات املادية يف
الفلسفة العربية اإلسالمية ،الذي قطع شو ًطا طويلاً يف النجف األرشف حيث درس العلوم
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اإلسالمية قبل أن يصطدم مع متون الدراسات احلوزية هناك .ومل يكن اسم اجلابري حينها،
أي سنة  ،1978قد برز عىل الساحة الفكرية يف العامل العريب.

وبرز حممد عابد اجلابري ،وفق ما قال نرص اهلل ،عندما حرض سنة  1979إىل بغداد
للمشاركة يف مؤمتر فلسفي حول فيلسوف العرب أبو نرص الفارايب ،وكان اجلابري جاء
منتصف اخلمسينات من القرن املايض إىل سوريا وبالتايل يكون قد تواصل مع مجلة من هذه
األطاريح الفكرية ،ولقد صدمني ملا حاورته تلفز ًّيا وأنا أحاول تذكريه بأن مرشوعه هو
إعادة إنتاج ملا قام به أمحد أمني ،وال بد أنه استفاد من األدوات املنهجية اإلجرائية التي جاء
هبا طه حسني من باريس وهو يضع الشعر اجلاهيل عىل حمك منهج الشك الديكاريت.

منتصف الثامنينات امليالدية فتحنا مهرجان اجلنادرية يف الرياض عىل مرصاعيه
حتمس للحضور وجاء من
فدعونا كل املفكّرين من أنواع الطيف ،فلام متّت دعوة اجلابري ّ
قبله حممد أركون يف أكثر من مناسبة ،وحينام وصل الرياض أخذته يف زيارات ليلية إىل
عدد من رموز النخبة الثقافية واالجتامعية الذين بدؤوا يتابعون انطالقة مرشوع اجلابري يف
تكوين العقل العريب وبنية العريب والعقل السيايس العريب والعقل األخالقي العريب.

ويف  1988أدرت ندوة حول العقل العريب هل هو يف أزمة ،ومجعته يف الطاولة مع
أحد أساتذة الفكر اإلسالمي وهو جعفر الشيخ إدريس ومعه كاتب سعودي محد املرزوقي،
يتحملوا أطروحة اجلابري.
وأحدثت هذه الندوة ردود فعل هائلة وسط الصحويني الذين مل
ّ
وبعدها انقطعت السبل خاصة بعد حرب اخلليج الثانية ،وكنت من املتو ّقعني أن
ينحو حمايدً ا وال خيضع لسلطة اجلامهري التي مع األسف نارصت غزو دولة الكويت ،ويف
ذلك الوقت بدأ يكتب العقل السيايس العريب ،ورغب أن تنرش فصوله متزامنة مع االحتاد
االشرتاكي ،ولكن موقفه غري املتو ّقع صدّ نا دون أن ننرش ما كتبه يف النقد.

وأشار نرص اهلل أنه يف عام  2000جاء اجلابري إىل الرياض بدعوة من مركز البحوث
اإلسالمية التابع ملؤسسة امللك فيصل ،ألقى حمارضته عن العوملة ،فجئت ال لالستامع
سجلت حلقات حول
فحسب ،وإنام لتجديد أوارص الصداقة ،ويف سنة  1993كنت ّ
تيارات العرص مع العروي وعالل سينارص وحممد الوقيدي ،ولكن اجلابري رفض ،وكانت
لديه آنذاك خالفات سياسية مع الدولة حالت دون احلديث إ َّيل مهن ًيا ،غري أنه أرص بطريقة
بدوية عىل استضافتي يف منزله بالدار البيضاء رفقة زوجتي ،ورشح أسباب عدم إعطائي
احلوار.

بعد املحارضة التي ألقاها اجلابري ،ويف الطريق ونحن نتذاكر بعض املواقف ،قلت
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له :أنت اليوم استجمعت مرشوعك يف هذه الرباعية ،فامذا أنت فاعل اآلن؟ هل سوف تلقي
عصا الرتحال يف جمال األفكار ،وخاصة املنطقة قد انفتحت عىل ما كان ينتجه الفالسفة من
معارف؟ فقال يل :ال أعلم ،فذهني اآلن ليس فيه يشء .فقلت له :ملاذا ال تكتب عن القرآن؛
ألن أغلب املفكّرين متاهوا مع أطروحة ماركس من الدين ،الذي حدّ د موقفه من الدين
نتيجة جتربته الشخصية ،والقرآن كتاب بياين لكنه اختزل تاريخ البرشية.

وذكر ذلك يف مدخل كتابه إىل القرآن حيث قال -حسب نرص اهلل :-انتهيت من
كتابة «العقل األخالق العريب» يف شبه نشوة من ذلك الذي يتجول يف غابة ،ما إن أخذت
يف فرك عيني عىل ضوء الغابة حتى أمطرين بعض األصدقاء بأسئلة من قبيل :وماذا بعد؟
فبعضهم اقرتح كتا ًبا عن اجلامل يف الفكر العريب ،وبعضهم اقرتح كتا ًبا يف الفكر العلمي
عند العرب ،ويف نفس الوقت اقرتح صديق من السعودية :ملاذا ال يكون الكتاب املقبل
عن القرآن ،كان هذا ثمرة رحلتي معه يف شوارع الرياض ،وقد أفصح عن هذا الصديق يف
معرض الرياض .2009

يتوسع يف دراسة التفاسري القرآنية،
وأوضح الكاتب السعودي قائلاً  :سألته ملاذا مل ّ
تغرد مثل البجع
اتكأ عىل عامل بياين عىل كتاب اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي؟ فهل ّ
حتس بنهايتها؟ سألته عن مصادره :يؤاخذ عليك أنك تغ ّيب مصادرك؟
تغريدة حزينة عندما ّ
أجابني :أنه يستفيد مما تفرزه وسائل التواصل االجتامعي.

اجلابري عالمة فارقة يف تاريخ الفكر العريب املعارصّ ،فرغ نفسه وحمض حياته
لدراسة الرتاث العريب ،حاول أن حي ّقق القطيعة التفاعلية معه .اإلنسان العريب اليوم ما يزال
رهني هذا الثقل الواطئ عىل رأسه ونفسه .العرب قدّ موا ترا ًثا هائلاً لإلنسانية .هل تعلم
أن أول من نبهني إىل كتاب بداية املجتهد هو والدي الذي كان لديه اهتامم بالفكر الديني،
وكنت آخذ عىل اجلابري تصنيفه للمرشق أنه ك ّله عرفان حيث مجع الشيعة واإلسامعيلية
وكل العرفانيني يف ك ّفة ،فرغم كل اجلهد الذي قدّ مه ال خيلو من مؤاخذات ،كأنه مارس
مستوى من التعامل عىل املرشق.

متاما عن نظريهتا يف الغرب
حسني مجعة :احلداثة عند اجلابري ختتلف ً

ومن سوريا حتدث الدكتور حسني مجعة الرئيس األسبق الحتاد الكتّاب العرب،
قائلاً  :إن اجلابري سيظل منارة فكرية لعصور قادمة ،والسبب يف ذلك أنه طرح جمموعة من
طرحا عقالن ًّيا ال نظري له بني مفكّري القرن العرشين،
القضايا الفكرية والثقافية والسياسية ً
كثريا ،حول كتبه سواء أكان كتابه «بنية العقل العريب» ،أم «تكوين
ال سيام وأن اجلدل قد سار ً
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العقل العريب» ،أم «نحن والرتاث» ،أم أي كتاب آخر ،وهذه الكتب أكّدت أن العقل العريب
تفكريا واقع ًّيا ،وكام يفكّر
تفكريا مثال ًّيا كام يستطيع أن يفكّر
ليس عقيماً  ،ويستطيع أن يفكّر
ً
ً
تفكريا علم ًّيا موضوع ًّيا.
ً

وجها لوجه أمام
وقد وضعنا اجلابري مبارشة أمام أسئلة النهضة واحلداثة ،ووضعنا ً
فكرة الرتاث ،هذا الرتاث الذي نظر إليه نظرة حداثية من أنه مستمر يف احلارض واملستقبل،
ثم نظر نظرة خمتلفة للحداثة ،فاحلداثة عند اجلابري ختتلف متا ًما عن نظريهتا يف الغرب،
ومن َّ
فحينام أحدث الغرب قطيعة مع الرتاث فإن اجلابري جعل الرتاث واحدً ا من أجزائنا اهلامة
يف حداثتنا الثقافية ،وال سيام أنه أقر برضورة أن نقرأ الرتاث بأدواته املعرفية العقلية ،وليس
من أجل قراءة تارخيية نمطية.
أستطيع القول :إن اجلابري قرأ الرتاث قراءة عقالنية يعتمد يف ذلك العقل الربهاين،
ومل يعمد إىل القطيعة مع الرتاث ولكن إىل القطيعة مع أدوات القراءة هلذا الرتاث ،يرى
الكاتب ذلك من خالل تقسيم العقل العريب إىل برهاين وبياين وعرفاين.
وأوضح مجعة أن اجلابري فهم العلامنية التي هي يف الغرب واحدة ،قد تكون عندنا
مصطلحا مجيلاً هو العقالنية ،فربط بني العقل والديمقراطية،
متعدّ دة ،وهلذا أطلق عليها
ً
ومن أهم ما ركّز عليه هو كيف ينظر العقل إىل احلق واحلقيقة؟

ﷺ احللقة الثانية

حممود حيدر :اجلابري جعل من العقل األرسطي الناظم واحلاكم واملعيار ملحاكمة
كل العقول األخرى

قال األستاذ حممود حيدر أستاذ الفلسفة يف اجلامعة اللبنانية ومدير حترير جملة
االستغراب ،إن مقاربة املنجز الفكري لفيلسوف من هذا احلجم حيتاج طب ًعا إىل حتضري،
لتوصله بالدعوة يف وقت وجيز ،وحاول احلديث بنحو
وهو ما مل يتو ّفر طب ًعا للكاتب بالنظر ّ
اإلمجال مع حتديد نقطة حمورية هلذا املوضوع ،فالسجال والنقاش الذي دار ،يقول حيدر،
توسع إىل مدى كبري جدًّ ا ،يف الفرتة املنرصمة ،لكن دخل يف خاطري
حول أفكار اجلابري ّ
أن أربط فكرة اجلابري بام جيري اليوم عىل نطاق واسع يف احلضارة العاملية مع هذه اجلائحة،
التي غزت العامل عىل حني بغتة.
وجدت أن األثر الفظيع عىل سريية الفكر والعقل عىل نطاق العامل يعيدنا إىل طرح
مفهوم العقل ،واجلابري وقف أمام هذا املفهوم وقو ًفا استثنائ ًّيا ،وكان مفهوم العقل هو
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احلاكم عىل مستوى كل منجزه املعريف ،سواء عىل املستوى األنطولوجي أو التارخيي أو
األيديولوجي أو السيايس .فوجدت يف ذلك سانحة لتناول مفهوم العقل كام نظر إليه
اجلابري أو اعتمده كمنهج.

يف احلقيقة ،يقول حيدر ،إن الوقوف عىل منظومة اجلابري وحاكمية العقل عىل هذه
املنظومة ،هو أمر فيه يشء من املفارقة ،فمنظومته قائمة عىل الثنائيات فهي كثرية وواحدة،
ثم وحيانية وعلامنية ،فضلاً عماّ
أنطولوجية وفينومينولوجية ،إبستيمولوجية وأيديولوجيةَّ ،
يرتتّب عن هذه الثنائيات من مواقف عىل مستوى النشاط السيايس الذي مارسه خالل
حياته ،ولكن تناهى إ َّيل أن هذه اجلائحة ّ
نشطت اهلاجس املعريف ،فالسؤال الذي كنت أطرحه
عىل نفيس منذ أشهر ،أن هذا العقل الذي انبنت مرتكزاته وأركانه منذ  25قرنًا ،منذ أرسطو
وخصوصا الغريب.
عىل وجه التحديد ،هو الذي أنتج هذا املسار احلضاري منذ ذلك الوقت،
ً

هذا التأسيس األرسطي الذي اعتمد عليه اجلابري ،هو تأسيس للعقل األدنى أو
العقل األدنوي ،بمعنى التأسيس عىل املقوالت العرش ،وهذه املقوالت هي تنظيم العقل
جتاه املحسوسات أي املاهيات ،فهذا العقل هو الذي أسس املنظومة املعرفية للجابري
وسواه من املفكّرين ،فالتأسيس ملفهوم العقل لدى العرب واملسلمني منذ زمن بعيد تم
عىل ضوء الفهم األرسطي للعقل ،واجلابري يف كتابه (بنية العقل العريب) جعل من العقل
األرسطي هو الناظم واحلاكم ،هو املعيار ملحاكمة كل العقول األخرى.
ولفتني ما ذكره عن املأمون عندما حلم بلقائه عن أرسطو ،وسأله عن احلسن فقال:
إنه العقل والرشع واجلمهور ،ثم سأله :هل بعد هذا «تم»؟ فقال أرسطو :تم ال تم .ووصل
يعول عليه يف إنتاج املعرفة .وعىل ضوء
يف خالصته إىل أن كل ما هو دون العقل األدنوي ال ّ
ذلك اتخّ ذ موق ًفا من العقل العرفاين باعتبار العرفان خارج العقل ،وأن العقل اإلسالمي
انشدَّ إىل هذه املنظومة ،فأنتج الال عقالنية ،وبالتايل س ّبب ذلك ّ
تأخر العرب واملسلمني.

وبتصوري –الكالم حليدر -فإن هذه هي النقطة املحورية التي اشتغل عليها اجلابري،
يف حماكمة الرتاث ،وبالتايل فإن العرفان هو حمور الال عقالنية .هناك حكم صارم برضورة
بقاء العقل ضمن كهف املقوالت بوعي أو بغري وعي.
وتساءل الباحث :هل اإليامن خارج هذه املقوالت؟ استنا ًدا للمأمون فإن العقل
يؤول
والرشع واجلمهور ينتجون املعرفة ،لكن هذا املثلث استغلته السلطة؛ ألن العقل ّ
الرشع ملا تريده السلطة ،والعقل ينضوي يف هذا التوظيف ،وبالتايل يبقى اجلمهور الذي
يلتزم بام تقدّ مه السلطة.
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يضيف حيدر :إن العقل املمتد ،الذي يم ّثله العرفان ،هو الوحيد الذي يتجاوز هذا
املثلث ،وهو البنية القادرة عىل االشتغال فيام وراء طور العقل األدنوي ،والعقل ال حيد
بحدود طاملا هذا العقل موجود ،وطاملا إمكانيات التسديد والفيض عليه ،جياوز كل احلدود،
تتوسع آفاقه لينتج مساحة من املعرفة بام ال يقاس بام أنتجه العقل األرسطي.
وبالتايل ّ
اليشء الالفت أن الرتاث العقالين العرفاين مهم ،فكثري من العرفاء الذين أسسوا
التصوف سامهوا -إىل حدٍّ كبري -يف تشكيل نظرية معرفة ،ومنظومة معرفية متكاملة
فلسفة
ّ
توحد بني العقل االستداليل األدنوي وبني الرشع والوحي ،وبالتايل مع منظومتهم العرفانية،
ّ
هبذه تكون منظومة العرفان جامعة للعقل والنقل والعرفان ،بمعنى االستمداد والتح ّقق
عرب العقل املمتد إلنتاج معارف كشفية.

طب ًعا عند العرفاء ال ختلو الفلسفة من ملسة اإلفاضة اإلهلية؛ ألن حاكمية العقل
تفرض البناء عىل البدهية ،لكن ميتافيزيقا العقل املتامهي ،أي امليتافيزيقا األرسطية درجت،
مهمة العقل فأسكنته كهف اإلدراكات احلسية .فكان نتيجة لذلك أن انقطعت
عىل تقصري ّ
الصلة بني اإلنسان وبعده الوحياين ،فاإلدراك العقيل يستطيع أن يعلو فوق احلواس ،وهذه
اخلاصية التي حدت بالفالسفة اإلهليني أن يطلقوا عليه أنه حيوان ميتافيزيقي .وألنه كذلك
بالفطرة حيوز عىل قابلية الرت ّقي نحو عامل املعاين.

عبد اإلله بوعرسية :كيف استطاع عقل اجلابري الربهاين الكتابة عن القرآن؟

قال الباحث عبد اإلله بوعرسية (كاتب باحث مقيم بالواليات املتحدة األمريكية):
خصوصا ّ
متأخ ًرا ،وعدم إدراج
يف البداية ،إن حياة اجلابري مهمة بالنسبة إىل ما كتبه،
ً
مذكراته ضمن أسفاره هذا عمل يستفزنا معرف ًّيا حتى نعرف العالقة بني ما عاشه اجلابري
وما كابده وما بني ما كتبه.

وانطلق الباحث يف عرضه من خالل استكشاف الدالالت املعرفية لسرية املفكّر
وتلمس الشاهدية بمعنى القول احلق املجاهر .ثم انتقل
العريب الكبري واستكشاف حمطاهتاّ ،
الباحث إىل مساءلة مهمة :كيف استطاع عقل اجلابري الربهاين الرشدي أن يكتب عن
القرآن الكريم؟

حتدّ ث اجلابري عن مخسة موروثات :املوروث اجلاهيل ،واملوروث اإلسالمي
اخلالص ،واملوروث الفاريس ،واملوروث اليوناين ،واملوروث الصويف العرفاين .كام جيب
أن نستحرض مواقف هذا املفكّر حتى ال يتم طمسها ،وي ّطلع عليها اجليل اجلديد من جهة،
وحتى نربطها بكتابات اجلابري من جهة أخرى ،حتى نفهم مرشوعه ككل ،وننفذ إىل كنهه.
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وأضاف الباحثّ :
نلخص مواقفه اجلريئة يف عدة نقط ،منها رفضه جلائزة صدام
ختصصه أي الفلسفة،
حتجج بأهنا ال تضم ّ
حسني للكتّاب ،هرو ًبا من التصنيف ،وإن كان قد ّ
ورفضه لعدّ ة مناصب يف احلكومة املغربية ،ومنها منصب وزير الثقافة عىل عهد عبد الرمحن
اليوسفي ،ورفضه االنضامم إىل أكاديمية اململكة املغربية مرتني ،وانسحابه رفقة املهدي
املنجرة من مؤمتر باريس بعد حضور مم ّثل «إرسائيل» ،وانسحابه من االتحّ اد االشرتاكي
ومتسكه
بعد املتغيرّ ات التي طرأت عليه ،ورفضه تل ّقي عائدات مالية من صندوق التقاعدّ ،
بإدراج اسم زوجته يف إهداء كثري من كتبه وهي ُسنَّة شبه منعدمة لدى العديد من املث ّقفني.
مهمة تساعدنا عىل قراءة
جمرد متعة تستهوينا ولكنها نقطة ّ
وليست هذه القضية ّ
مرشوع اجلابري من زاوية النسوية النسائية ،ورفضه جلائزة الشارقة التي متنحها اليونسكو؛
ألهنا هي نفسها التي ناهلا ببغداد حتت اسم جائزة الثقافة العربية ،ورفض جائزة القذايف
حلقوق اإلنسان ،وقبل تس ّلم ميدالية ابن سينا من اليونسكو.

وتساءل بوعرسية :كيف لرجل أمىض حياته برهان ًّيا ناقدً ا للرتاث ،أن ينتهي به األمر
إىل الكتابة عن القرآن؟ وهذا سؤال أطرحه منذ زمن ،ملاذا خلص إىل الكتابة عن القرآن؟
وهي تساؤالت طرحناها عىل فاطمة املرنييس التي بدأت مرشوعها بحريم اإلسالم ثم
انتهت إىل انتقاد الغرب ،وكذلك الشأن بالنسبة للمنجرة الذي أمىض سنوات طويلة يف
الغرب ،وانتهى ناقدً ا للغرب ،فهل هي توبة آخر العمر؟ أم عودة الطفولة يف مرحلة آخر
الر ّدة أو التوبة؟
العمر؟ فهل هلذا ّ
احلس البدوي دور يف هذه ّ

تطرق بوعرسية إىل ر ّد حممد عامرة عىل كتاب اجلابري حول القرآن الكريم ،واعترب
ثم ّ
الكاتب أن هذا النقد ينتمي إىل املواقف السلفية الكالسيكية ،وما أورده اجلابري مل يكن
مرارا :إنه ال يعترب القرآن جز ًءا من الرتاث.
جديدً ا .سماّ ها جمازفات وافرتاءات .واجلابري قال ً

أمحد فال السباعي :املعنى الديني لدى اجلابري هو املعنى السلفي وخصوصا التيمي

من جهته قال أمحد فال السباعي -الباحث يف الفكر اإلسالمي وأستاذ العلوم
السياسية :-إن قراءة مرشوع حممد عابد اجلابري وجتربته لن تكون صعبة إن نحن استحرضنا
سياقاته ،وعندما نتك ّلم عن السياقات نتك ّلم عن البيئة التي ولد فيها هذا الرجل ،والتي
عاش فيها ،وتناول الباحث جتربة اجلابري من خالل البيئة والثقافة واملنهج والفكر والقراءة
األيديولوجية.
تصوره للدين؟
وتطرق السباعي بداية إىل مكانة الدين يف فكر اجلابري ،فام هو
ّ
ّ
وكيف هو الوعي الديني لديه؟ وكيف تعاطى مع املعرفة الدينية؟
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وعرج عىل ما قاله أحد الباحثني
فاإلنسان ابن بيئته وثقافته وهو ابن املنطقة الرشقيةّ ،
كون الصحراء للفكر البدوي ،فر ّد قائلاً  :ليست الصحراء لألجالف ،ولكنها أنتجت
الثقافة الصوفية ،وهي مكان للعزلة والتأ ّمل.

حياة اجلابري كانت مليئة ،وأشري هنا إىل حادثني ،فطفولته املبكّرة وارتباطه باحلركة
الوطنية واحلركة السلفية ،وسفره القصري إىل الشام ،أ ّثرا عىل تصوره للدين يف املغرب
وتصوره للدين يف املرشق ،وعندما نتحدّ ث عن السلفية فاملث ّقفون والباحثون
اإلسالمي
ّ
يعرفون ماذا تعني؟ أي إهنا السلفية املرتبطة بمحمد عبده واألمري شكيب أرسالن.

تصوره
فاملعرفة السلفية أ ّثرت عىل التصور الديني لدى حممد عابد اجلابري ،لقد كان ّ
وخصوصا لدى ابن تيمية ،واملفارقة
للدين سلف ًّيا ،أي إن املعنى الديني هو املعنى السلفي
ً
هنا هي كيف أن رجلاً متفلس ًفا يتبنّى رؤية دينية أساسها هو نقض الفلسفة؟

صغارا يف األربعينات
يقول اجلابري يف كتابه الدين والدولة :أذكر أنه ملا كنّا
ً
واخلمسينات من القرن املايض كانت صورة السلفي هي معاداة املستعمر وحماربة الشعوذة
مناهضا
واستنكار زيارة األرضحة ،وبصورة خمترصة كان السلفي يف املجتمع رجلاً جمد ًدا،
ً
للوضع القائم ،والسلفي كان وطن ًّيا وزيادة .وانتهت السلفية باالندماج يف احلركة الوطنية
والذوبان فيها ،والسلفية يف املرشق اجتهت بخالف املغرب بسبب ظروف وأوضاع املغرب.
السنِّي بام حيفظ
ويضيف اجلابري :إن السلفية كانت دائماً هي التجربة املعبرّ ة عن اإلسالم ُّ
هلا الوجود واالستمرارية.

عىل العموم ،يقول الباحث السباعي :إن املعرفة الدينية عند اجلابري مرتبطة اً
أول
التصور ،وهو ما أ ّثر
بالتصور السلفي ،وكان اجلابري مسكونًا هبذا
وأساسا
السنِّي
ّ
ّ
ً
باملذهب ُّ
تصوراته الفلسفية .وتقسيم اجلابري للعقل العريب إىل بيان وبرهان وعرفان،
بعد ذلك ،عىل ّ
مهمة الرسل تأ ّثر فيه بقول ابن تيمية.
وقوله يف كتابه مدخل إىل القرآن الكريم :إن البيان هو ّ
وتساءل الباحث :كيف استطاع اجلابري أن يكون وار ًثا البن رشد وتيم ًّيا يف الوقت
نفسه؟ ابن رشد الشارح األكرب ألرسطو كيف نستطيع دجمه مع ابن تيمية؟

أيضا يف رؤية اجلابري للمعرفة الدينية هي الفرتة القصرية التي قضاها بالشام،
ومما أ ّثر ً
وهي فرتة توتّر وانقالبات عسكرية ،ومن األمور التي أثارته هناك هو أنه وجد الناس تتبادل
حتية «صباح اخلري» بدل «السالم عليكم» ،اصطدم هبذه الثقافة وظ ّلت مرافقة له.
واعترب الباحث أن كتابه عن القرآن الكريم هو امتداد لكتاباته السابقة ،بل هي مت ّثل
قحا ،بل يف كثري من األحيان كان مذهب ًّيا.
تصوره الطبيعي .اجلابري مل يكن فلسف ًّيا ًّ
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فؤاد بن أمحد :اجلابري دخل يف رصاع عىل الرتاث ومت ُّلكه

قال فؤاد بن أمحد -أستاذ الفسلفة ومناهج البحث :-إن اجلابري أتى بالصدفة
لدراسة الرتاث العريب واإلسالمي ،وهذه القضية حيكيها بنفسه ،حيث يذكر يف كتابه
(الرتاث واحلداثة) ،أنه كان يدرس مادة الفلسفة ،وكان املوضوع هو الفارايب ،وبعد االنتهاء
حافزا له ،واعتربها أهنا النقطة
من الدرس ،سأله طالب :كيف نقرأ الرتاث؟ اعتربه داف ًعا أو ً
التي أفاضت الكأس لينخرط بك ّليته يف الرتاث ،اّ
وإل فهو قد سبق له أن اشتغل عىل املوضوع
وأنجر أطروحة الدكتوراه عن ابن خلدون.

وتساءل الباحث :كيف نتعامل مع الرتاث؟ هو أن نتخ ّلص من الطريقة الكالسيكية
وطريقة املسترشقني يف التعامل مع الرتاث ،ويبدو يل عندما نعالج أعامل اجلابري ال بد أن
نستحرض األغراض من كتاباته ،فهو ال يدرس الرتاث من أجل الرتاث ،يقول :كل كتابايت
عن املايض هي من أجل احلارض ،فعندما يغيب هذا التأكيد ،حيصل فيه سوء فهم مع كتابات
اجلابري ،حيث ينبغي للدارس أن يربطه بالسياق الثقايف والسيايس الذي ساد من القرن
كثريا من األسئلة ،ويقدّ م أجوبة عن
التاسع عرش إىل فرتة الدراسة ،وهو رصيح وقد استعاد ً
هذه األسئلة ،والغرض من اهتاممه بابن سينا وابن رشد وابن تيمية أو العز بن عبد السالم،
هيمه هو
واألنساق النظرية الفلسفية والنحوية مل يكن الغرض معرفة هذه القضايا ،ما كان ّ
األسئلة املتع ّلقة باحلارض ،ومنها التخ ّلف والنهضة والنقد واإلسالم السيايس.
وعىل ذكر السياق ال بد من أن نقول :إن اجلابري دخل يف رصاع عىل الرتاث ومت ّلكه،
عمن كان يقول بالقطيعة املطلقة
حتى ال نرتكه بيد آخرين هم خصوم له ،وهنا اختلف علنًا ّ
مع الرتاث ،حيث عزم وغامر وجازف بقراءته للرتاث ،وهنا يكمن العمل الضخم الذي
أنجزه ،ومن هذه اجلهة حيوز صفة الفيلسوف ،من حيث تكوين رؤية جديدة عن الرتاث،
وأتصور أنه ألول مرة حيصل التقويم للموروث الذي ّ
تشخص يف نقد العقل العريب هبذه
الطريقة والرصامة.

ويضيف الباحث :مل يذهب إىل الرتاث دون ترسانة تساعده عىل هذا األمر ،فقبل
أن ينخرط يف الرتاث درس فلسفة العلوم أو اإلبستيمولوجية يف اجلامعة إضافة إىل كتاباته
يف علم النفس وعلم االجتامع ،إذ قارب الرتاث بمفاهيم جديدة ،كانت رائجة يف الساحة
الفرنسية ،وتداوهلا فالسفة مثل فوكو وألتوسري وجان بياجي وباشالر ،وهي التي مكّنته
من أن ينظر من زوايا خمتلفة إىل الرتاث .وألول مرة يتم نقد إبستيمولوجي آلليات نقد
الرتاث.
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اختيارا عشوائ ًّيا بل من أجل فضح
حسن احلريري :اختيار اجلابري للعقالنية ليس
ً
املظاهر الال عقالنية وفضح االستبداد

تطرق حسن احلريري -أستاذ الفلسفة باملركز الرتبوي اجلهوي بخريبكة
يف البداية ّ
املغرب -إىل عالقته بعابد اجلابري من موقع التلمذة ،باعتباره درس لديه الفلسفة يف جامعة
حممد اخلامس بالرباط ،وقال :إنه واحد بصيغة املتعدّ د ،فهو املدرس واملرشف الرتبوي
والفيلسوف واملناضل السيايس.

وقال احلريري :إن الثقافة العربية اإلسالمية قبل اجلابري ليست هي ما بعده ،فهو
صاحب رؤية فلسفية ،وتساءل الباحث عن الزمن االفرتايض لنص «نقد العقل العريب»؟
فالزمن االفرتايض هو حياة نص اجلابري وقدرته عىل إحداث تأثري وعىل ترسيخ قيم جديدة
للبحث يف الرتاث ،وهذا السؤال يفرز أسئلة مصاحبة :هل نصوص قضايا الرتاث واحدة يف
درجة فعاليتها؟ ويف االنفصاالت التي حتدثها؟ وهل كلها انفصالية وليس هناك اتصالية؟

وقال احلريري :إنه عندما يقرأ اجلابري ونقد العريب ال يقصد به الرباعية ،ولكن كل
النصوص املوازية ،وبالتايل فهو يتحدّ ث عن متن اجلابري ،وال يمكن استيعاب املرشوع اَّإل
بربطه بكل تفاصيله ،فالنظرة الكلية حارضة عند اجلابري ،فألول مرة ينقلنا من التفتيت إىل
يؤسس
الوحدة ،فالقراءة التي ينبغي أن ترتبط باجلابري هي القراءة التي تستوعبه يف كونه ّ
ملرشوع ،وهناك هدف عام للمرشوع ،وهو نفسه يذكر ذلك يف كتابه تكوين العقل العريب:
ّ
متخشب يف كياننا
التحرر ممّا هو ميت أو
«فنحن ال نامرس النقد من أجل النقد ،بل من أجل
ّ
العقيل وإرثنا الثقايف ،واهلدف هو فتح املجال للحياة كي تستأنف فينا دورهتا ،وتعيد فينا
زرعها».
اختيارا عشوائ ًّيا ،فهو اختيار له أهدافه ،وهي فضح
فاختيار اجلابري للعقالنية ليس
ً
نؤسس حلداثة ننخرط هبا ومن خالهلا
املظاهر الال عقالنية ،وفضح االستبداد يف تراثنا ،كي ّ
يف احلداثة املعارصة العاملية كفاعلني.

ﷺ احللقة الثالثة

إدريس هاين :لقد استطعنا أن نعيد اجلابري إىل بيئته الفلسفية

كرست ثقافة االعرتاف واحلد
قال يف البداية :إن هذه التظاهرة ،أي أسبوع اجلابريّ ،
من النزعات القبلية والعصبية وغريها من العوامل ،التي تفسد املعنى ،واحلقيقة واملعرفة.
فاملعرفة كانت دائماً غايتنا ،ربام عشنا جتارب حقيقية من أجل هذا املفهوم ،حينام حيمل
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اإلنسان قل ًقا من أجل احلقيقة حتى لو كان خاط ًئا ،فهو إذن يامرس هذه القيمة التي تعترب
حرا،
هي األصل يف قيام العقل نفسه .فالعقل اإلنساين ال يعرف كيف يشتغل اَّإل إذا كان ًّ
فإذا سلبته هذه احلرية ،تكون أمام عقل ،لكن شتان بني عقل األحرار وعقل العبيد ،وكل
حكايتنا هي الفكاك من كل ما من شأنه أن يعيق العقل يف أن يفكر .وأضاف :لقد استطعنا
أن نعيد املرحوم اجلابري إىل بيئته الفلسفية.

وأشار الباحث إىل أنه سيبقى يف حمور الندوة «إنصاف مفكّر وتقييم مرشوع» ،أي
القول يف املاتن واملتن .وقال هاين :إن املاتن عنرص أسايس يف سياق تو ّلد املتن ،وال يمكن
الفصل بني املاتن واملتن ،أي اجلابري يف سياقه الثقايف والسيوسيوتارخيي ،فهذا الرجل
كام نعرفه نحن املغاربة ،بغض النظر عن مرشوعه ،فهو وليد احلركة الوطنية ومساهم
فيها ،وظهر نبوغه من خالل آثاره يف الكتابات األوىل يف جريدة احلركة الوطنية ،وشبيبة
االستقالل ،ويف صحافة االحتاد االشرتاكي ،فهو من هذه جزء من تاريخ احلركة الوطنية،
ونبوغه املبكّر يشهد به اجلميع ،وكل القادة بمن فيهم املرحوم عبد الرمحن اليوسفي حتدّ ثوا
مرارا عىل نزاهة الرجل ،ويف حكومة التناوب التوافقي ُعرضت عليه وزارة الثقافة ورفض
ً
كثريا من
املنصب ،واعتربه اليوسفي من ّظ ًرا ،وشخص ًّيا فوجئت ملا عرفت أنه هو من كتب ً
الوثائق داخل حزب االحتاد االشرتاكي ،كنا قد قرأناها يف وقت سابق ،وعىل رأسها التقرير
األيديولوجي.
مفروضا أن يكون يف السوربون ،ولو تم له ذلك لكان له
وأضاف :إن اجلابري كان
ً
شأن آخر لو ألف باللغة الفرنسية ،فلام عاد من سوريا كان تم استحداث شعبة الفلسفة من
قبل الفيلسوف حممد عزيز احلبايب ورسب اجلابري رغم أنه أجاب خالل االختبار بشكل
جيد ،وكان السبب أن احلبايب افتعل ترسيبه حتى يعلم أن ذهابه إىل الرشق ال يعني أنه قد
أصبح شي ًئا.

واحلبايب هو أول من قام بعملية نقدية للجابري ،ووجد اجلابري طري ًقا إىل باريس
وصادف أن املهدي بنربكة ،الزعيم االحتادي ،كان هناك ،فقال له :ماذا تعمل هنا؟ وملن
جمرد خدعة فرنسية للعامل الثالث ،وعاد اجلابري
تركت صحافة االحتاد؟ وأن السوربون ّ
وفا ًء لروحه الوطنية.

قصتي النقدية معه قديمة ،قبل أن تو ّثق يف مقاالت ،وازداد ذلك
وأوضح هاين قائلاً ّ :
حني كتابته للعقل السيايس العريب ،وكنت حينها أتعاطى بتلقائية ،فوجدت أن هناك نو ًعا
املكونات ،مل أجد هناك تعادلية ،فوجدت أن هناك شي ًئا صدمني ،لكن
من االستبعاد لبعض ّ
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يف احلديث عن التوثيق أجد أنني من أوائل من نقده ،وكانت هناك مقاالت يف التسعينات،
أيضا -يف هذا السياق،كثريا عن اجلابري وكتبت «ما بعد الرشدية» الذي يدخل ً
وكتبت ً
وكان هذا عىل مراحل ،وكتابات الشباب كانت قاسية ولكن اليشء الوحيد الذي جيعلني
لدي موقف مزدوج من «نقد العقل العريب»
مطمئنًا هو أنني أمارس ذلك دون أحقاد ،وهلذا َّ
و«نقد نقد العقل العريب».

وقال هاين :التقيت به مرة وكان يفرتض أن جتري بيننا حماورة طويلة ،ووافق لكن يف
احلقيقة التقصري جاء من عندي ،ورغم االختالف وجدته رجلاً دم ًثا وأخالق ًّيا ،ومتساحمًا يف
واضحا ،ونرش يل يف جملته فكر ونقد ،ورفضت أكثر من مرة الدخول
العمل ،ويف النظر كان
ً
يتحول
يف مؤامرات ضدّ ه؛ ألن الفكر ال يقبل الدسائس ،ففي كثري من التجارب النقدية
ّ
النقد إىل مواجهة الشخص.
هذا هو اجلابري ماتِنًا ،وكان يف احلقيقة يرفض االشتباكات الشخصية ،وال ير ّد عىل
ن ّقاده ،فهو يقول :أنا كتبت مرشو ًعا فليكتبوا مشاريعهم ،وملا سمعته قمت بكتابة مرشوع
يف نقد الرتاث كان كتاب «حمنة الرتاث اآلخر» مقدّ مة له ،لكن مل يكتمل ،إىل أن جاء كتابه
األخري ،وهو يف احلقيقة أكثر جرأة من نقد العقل العريب ،وقلت يف حوار سابق :إنه تراجع
عن كثري من مس ّلامت العقل العريب وانتهكها.

إذن لنتحدث يف املتن ،فالقول يف املاتن يفضح القول يف املتن ،ويفضح قصة
املوضوعية ،فإذا أردت أن تعرف هل النقد موضوعي أم ال فهو أن تعرف املوقف من املاتن،
وموقفي منه ليس االحرتام فقط ،بل إن الرجل أصبح جز ًءا من النظام الرتبوي من خالل
املقرر الذي وضعه يف الفكر اإلسالمي والفلسفة إىل جانب أمحد السطايت ،وبالتايل يدين له
ّ
جسد
املغاربة هبذا الدرس ،رغم أنه كان مشكلة
ً
خصوصا يف مادة الفكر اإلسالمي ،حيث ّ
فيه مرشوعه نقد العقل العريب ،وبالنسبة للشاب إذا قرأ ذلك سيخرج بانطباع هنائي ولن
املقرر .والذي يشفع
يكون
ً
املقرر الفرنيس فهنا تنميط يف هذا ّ
منفتحا ،وملا أقرن بينه وبني ّ
دائماً هو أن نجنّب العملية النقدية احلقد ،فاملتون التي ُينشئها احلقد تكون متوتّرة وتنرش
الكآبة.
فاملوضوعية هي رشاكة متكاملة بني املخاطب واملخاطب واخلطاب .القارئ واملتلقي
وخصوصا حني نُخضع الفكر لنظام
إذا مل يكن موضوع ًّيا سيتل ّقى اخلطاب بشكل مغالط،
ً
اخلطاب سنكتشف أن املوضوعية سلطة مغالطة لقمع وكبح النظرية النقدية ،بمعنى حتى قبل
أن يصار إىل التفاصيل يطالبونك بأن تكون موضوع ًّيا ،فأصبحنا أمام هذا الوضع اخلطري.
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وكام قلت فإن موقفي من اجلابري مزدوج ،اً
أول إنصاف املفكّر وثان ًيا تقييم املرشوع،
نقد لـ«نقد العقل العريب» ونقد لـ«نقد نقد العقل العريب» ،ومن املوضوعية أنني قدّ مت
كورس حول اجلابري ببالد فارس ،وكان تعري ًفا هبذا املفكّر ،وأشري إىل أن رواد العقل
كثريا اجلابري.
«املستقيل» أنصفوا ً

ونحن نناقش ،يقول هاين ،فكّرت يف أولئك الذين يتأ ّملوننا من فوق ،ويعتربون هذا
تافها ،وأنا أتساءل بدوري إن كان هذا النقاش ال خيرجنا من دائرة التفاهة ،والقول
النقاش ً
الذي ذهب إليه العروي أن كل من يريد تقريب الرتاث فهو جزء من الرتاث أو هو غارق
يف الرتاث ،فقصارى ما يصل إليه فهو حتقيق تافه ،يقول يف كتابه (مفهوم العقل) وهو من
كتابات النضج« :ال يستطيع أحد أن يقول :إنه يدرس الرتاث دراسة علمية موضوعية،
إذا بقي هو يف مستوى ذلك الرتاث ،ال بد له -قبل كل يشء -أن يعي رضورية القطيعة
وأن ُيقدم عليها ،كم من باحث يتك ّلم عليها كموضوع وهو نفسه غري قادر عىل حتقيقها،
فال سبيل هلذا الباحث أن يكون يف مستوى املسترشقني ،إذا نفى أو جتاهل رضورة القطيعة
يروج له الفكرة القائلة اَّأل مشاحة يف املنهج،
أصبحت جهوده حتقيقية تافهة ،ومن أتفه ما ّ
صحيحا يف املايض؛
جمرد اختالف يف الرأي ،ولقد كان هذا
ً
وكأن االختالف يف املنهج هو ّ
إذ كان هناك إمجاع عىل البدهييات ،فاليوم فال مشا ّدة اَّإل وهي يف املنهج ألنه اختيار بني
بداهتني».

وأنا أرى أن يكون النقد شاملاً  ،وكم من مغالطة حفل هبا هذا النص ،وكان هو مدخل
اجلابري لنقد مرشوع العروي ،ودفعه إىل قلب الطاولة عىل املفهوم اهلالمي للقطيعة ،فنحن
إذن أمام حتدي املوضوعية ،واجلابري كان من أوائل من كرس قاعدة اللعبة التي أرساها
العروي يف كتابه «األيديولوجية العربية املعارصة» ،ويف هذا عبرّ عن إحدى بدهييات
املدرسة املغربية ،فكل الناس ينطلقون من تدبري العالقة بني األصيل واحلديث ،وسنجد
شطرا من ذلك يف مقاربات عزيز احلبايب حتى يف نقده األول لكتاب «نحن والرتاث».
ً
أتساءل إن كنا فعلاً واقعني يف حتقيق تافه للرتاث ،أم أمام الفكرة الثورية ملفهوم
األصل؟ العروي هنا يضعنا أمام ما يمكن أن نسميه باملغالطة «العروية» ،وهلذا مل يستعمل
طه عبد الرمحن مفهوم األصل اَّإل ملا ًما ،وإنام استعمل التأثيل هرو ًبا من املصطلح ،وعملية
اهلروب ليست جديدة ،فحتى هايدجر كان بصدد نقد امليتافيزيقا الغربية ،اعرتف أنه إذا مل
نخرج من هذه الوضعية املأزومة ،أي أزمة األسس ،فلن نفعل شي ًئا ،ربام لن نستعمل حتى
ليحرره من املفاهيم
مفردة أنطولوجيا التي تفقد قيمتها ،واشتغل عىل مفهوم األنطولوجيا ّ
التي علقت به من امليتافيزيقا الغربية ،وهلذا كان يستحدث مفاهيمه.
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ومن هنا املحاولة التي كنت أركّز عليها وستصدر قري ًبا حول قضية املفهوم املستعمل،
بمعنى أنك ختلق أدوات وتستعملها ثم ترميها ،وهذا هو احلل الوحيد الذي جيعلنا نواجه
فوىض استعامالت املفهوم ،وهلذا استعمل طه مفهوم التأثيل حتى يتم ّيز وكأن تأثيله ليس
حوارا قديماً ألمربتو إيكو حول الرباغامتية ،فهو يقوم باليشء نفسه ملا
تأصيلاً  ،وكنت أقرأ
ً
يم ّيز بني براغامتية جون بريس وبراغامتية ويليام جيمس وجون ديوي وغري ذلك ،وهلذا هو
يستعمل براغامتكيزم بالعربية «براغامتيكية» حتى يم ّيزها عن استعامالت ويليام جيمس.

وهذا تقليد معروف ولعله اقتبسه طه عبد الرمحن ،وقال بالتأثيل بدل التأصيل،
وكنت أتساءل دائماً يف إطار االقتصاد يف املفاهيم ،ما احلاجة إىل استعامل مفهوم آخر ومفهوم
التأصيل مفهوم ثوري ومهم ،وتتبع أحد الشباب الباحثني هذا املفهوم فأرجعه إىل األثل
وهو شجر غري مثمر.

هذا احلديث عن البدهييات التي حتدّ ث عنه العروي ليقمع أي نقاش يف موضوع
الرتاث ،وهذا الذي أسميته مغالطة العروي ،اً
أول أن انتامء اإلنسان إىل الرتاث أو إىل فكرة
هي عملية بدهيية جدًّ ا ،ليس هناك فراغ فهو جمموعة من امليول للغة والثقافة واملجتمع
وغريها ،وهذا البرت لإلنسان ،وهذا التعريف للموضوعية بشكل أسطوري ،يشء مستحيل،
فاملغالطة العروية تقوم عىل مصادرة عىل املطلوب؛ ذلك ألن القطيعة مل تعد بدهيية ،إذ
تكاثرت البدهييات وتشمل مفهوم القطيعة ،فهذا مفهوم إشكايل وليس بدهيي ،بل إن
إشكاليتنا يف هذا النزاع هي حول نقد العقل العريب ،فإىل أي حدٍّ يمكننا أن ننفصل عن
الرتاث ،فكيف يصبح منطلق اإلشكالية هو املحور وهو اإلشكالية وهو احلكم ،فالقطيعة
إشكالية وليست موضو ًعا بدهي ًّيا ،فهذه معضلة ومغالطة عبد اهلل العروي.
سأستعني بإدغار موران يف موضوع األصل ،وذلك بأثر رجعي؛ ألن ما قاله هو ما
كنت أفكر فيه ،فاألصل ليس هو القديم بل هو الباين.

فلنتصور أن
وهذا املنظور للحداثة والقطيعة يتناىف حتى مع منظور ماكس ويرب،
ّ
فالحا كي حيدّ ثنا عن الزراعة،
فالحا أردنا أن حيدثنا عن الفالحة لكن نطلب منه اَّأل يكون ً
ً
ونقول له :ينبغي أن ترتك كل يشء كي حتدّ ثنا عن هذا األمر ،فالذاتية جزء ال يتجزأ من
خدمة املوضوعية.
وعندما نتحدّ ث عن سلفية اجلابري فهي موجودة يف تكوينه قبل أن تظهر يف نقد
العقل العريب أو يف قراءته للقرآن ،وهي نزعة وال يمكن التخ ّلص منها ،واجلابري نفسه كان
استعمل املفاهيم بطريقة نفعية وهي مشكلة ،استعمل مفاهيم حداثية خلدمة نزعة ما ،وهي
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نزعة سلفية هلا مستويات وتظهر وتفعل سواء عىل مستوى أحكام القيمة التي نالحظها يف
عمن اتهّ م اجلابري :ملاذا أنت تنزع نزعات سلفية؟ فقال ذات
قراءة الرتاث ،أو يف اجلواب ّ
جلسة :أنا أعبرّ عن كل هذه التناقضات العربية .كأنه طرح نفسه كأنه يعبرّ عن كل هاته
جزأها ،وهو يف احلقيقة يعبرّ عن بنية وحدها.
البنيات التي ّ
وعرج الباحث عىل االنحدار الذي عرفته فكرة النهضة العربية من السيد مجال الدين
ّ
األسد آبادي ،ومن اجلامعة اإلسالمية إىل اجلامعة اإلسالمية أي مع اإلخوان املسلمني،
وحتى يف املغرب فمحمد بن العريب العريب العلوي ،الذي يعترب أبا السلفية الوطنية ومن
مؤسيس االحتاد الوطني للقوات الشعبية هو من استقطب تقي الدين اهلياليل من التيجانية
املؤسس لكل هذه السلفيات الوهابية .فتعاطينا نحن مع السلفية
إىل السلفية ليصبح األب ّ
جاء يف الطور االرتكايس للسلفية النهضوية.

وأنا أتساءل دائماً  :ملاذا كل هؤالء العقالنيني ال يأخذون بالقاعدة املوجودة يف
الرتاث اآلخر ،وهي قاعدة «القبح واحلسن العقليني» ،وسنعثر عىل هذه النزعة السلفية
عند اجلابري يف كل يشء ،واستعمل مفهو ًما جلان بياجي حول الالشعور املعريف ،وهذا
الالشعور ال يموت ،ويبقى خاف ًيا ويؤ ّثر ويتأ ّثر.

املؤرخ هي خدمة الغالب نلجأ إىل األسطورة؛ ألهنا
مهمة ّ
وقال هاين :عندما تصبح ّ
قادرا عىل تأويل األسطورة
هي التي تؤ ّمن لنا كيف نحمل املعاين العميقة ،وإذا مل تكن ً
واستخراج املعنى فهذه مشكلتك ،وليست مشكلة من محل حقيقته يف األساطري ،وهذا يف
املؤرخ سيطر عليها تاريخ الغالب.
تاريخ البرش؛ ألن حرفة ّ
وعندما نقول :تاريخ الغالب؛ فهو يم ّثل عند اجلابري املعقول العقيل ،أي البيان
باإلضافة إىل الربهان ،ولكن حتى يف املتن اجلابري قد نجد البيان والربهان والعرفان،
وحتى احلداثة نفسها ما هو حظها من البيان والربهان والعرفان ،واحلداثة نفسها أنتجت لنا
الرومانسيات والالمعقول ،والبيان والشعر والرباهني.

جزأها اجلابري ،ال تقدّ م نفسها اَّإل ككل،
وخلص الباحث إىل أن هذه البنيات ،التي ّ
جمزأة ولكن هي
والتجزيء من األساطري املعرفية كام ذهب إىل ذلك موران ،والبنية ليست ّ
حصيلة تفاعل كل هذه األجزاء.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حسن آل محادة*

معضلة قراءة التاريخ:

ملاذا نقرأ تارخينا
وكيف نتجنب القراءات املتحيزة؟
الكاتب :حممد شعبان صوان.
الن�ارش :اب�ن الندي�م للنشر والتوزي�ع –
اجلزائ�ر ،دار الرواف�د الثقافي�ة -
بريوت.
الصفحات 490 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
هذا هو الكتاب الثاين من سلس�لة
املعضلات ،الت�ي ب�دأت لكت�اب التنمية
االس�تعامرية ،وهت�دف إىل اإلجاب�ة ع�ن

بع�ض األس�ئلة التارخيية املتعلق�ة بظواهر
أو ح�وادث مل تقدم اإلجاب�ات االختزالية
السائدة تفسريات مقنعة هلا.
وق�د مج�ع كت�اب «معضلة ق�راءة
التاري�خ» جمموع�ة م�ن ه�ذه الظواه�ر
واحلوادث من تارخينا اإلسلامي بش�كل
اً
حم�اول النظ�ر إليه�ا نظرة أوس�ع
رئيسي
من الزوايا الضيقة الت�ي تحُ رص فيها عادة،
وتكون األحكام املبنية عليها غري منسجمة
م�ع مواقع ه�ذه الظواه�ر أو احلوادث يف
التاري�خ ،فلي�س وقوع حادثة س�يئة يعني
احلكم س�ل ًبا على قرون تس�بقها وتعقبها،
ولي�س وجود ظاهرة حس�نة دليًل�اً قاط ًعا
على أنن�ا يمك�ن أن نعممها على منظومة

* تويرت@hasanhamadah :
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حتت�وي ظواهر أخرى قد تكون ش�ديدة الس�لبية
مقارنة هبذه اإلجيابية.
خالصة الفكرة التي يس�عى هذا الكتاب
الذي قس�مه املؤلف إىل قس�مني وستة أبواب-لتثبيته�ا ه�ي وج�وب النظ�رة الش�املة للحدث
أو الظاه�رة م�ع وضعه يف س�ياقه الطبيعي وعدم
انتزاع�ه خ�ارج مكان�ه وزمانه ،وذل�ك ال يكون
إال بمقارنت�ه باألحداث والظواه�ر املعارصة له،
ولك�ن هذا ال يعن�ي تربير اخلطأ بحجة الس�ياق،
بل وج�وب الفه�م الش�امل قبل إص�دار احلكم
التارخيي.

قواعد فقه العالقة مع اآلخر الديين
دراسة يف ضوء النص اإلسالمي واملسيحي
(احلقوق السياسية تطبي ًقا)

الكاتب :حيدر حب اهلل.
الن�ارش :دار رواف�د للطباعة والنشر والتوزيع -
بريوت.
الصفحات 806 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
تعتبر العالق�ات بين أبن�اء الديان�ات
املختلف�ة م�ن القضاي�ا املركز ّية يف بن�اء األوطان
واملجتمع�ات املع�ارصة ،كما أنهّ�ا ذات أث�ر كبري
ج�دًّ ا يف بناء السلام العاملي واالس�تقرار األمني
واالجتامع�ي داخل ًّي�ا وخارج ًّيا ،وق�د ظ ّلت هذه
العالقات تتأرجح سل ًبا وإجيا ًبا عرب التاريخ بفعل
جمموعة كبرية من املؤثرات.
يعال�ج ه�ذا الكت�اب -يف مرحل�ة أوىل-
القواع�د احلاكم�ة على العالق�ة بين األديان من
النصين اإلسلامي واملس�يحي ،فيحاول
زاوي�ة ّ
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اس�تنطاق النص�وص اإلسلام ّية األصل ّي�ة
وكذلك النصوص املسيح ّية -بغية االجتهاد يفتقويمها وفهم مدلوالهتا ومعطياهتا ضمن سياق
تصور إسالمي مسيحي حول بناء العالقة
تكوين ّ
مع اآلخر وما حيكم هذه العالقة من ُأطر ومعايري
عا ّمة.
ويسعى الكتاب -يف مرحلة ثانية -لتنزيل
القواع�د العا ّمة املكتش�فة يف األديان إزاء العالقة
أه�م احلقوق السياس� ّية
م�ع اآلخ�ر الديني على ّ
والوظيف ّي�ة ،وهو هبذا يدخ�ل يف قض ّية األقل ّيات
الدين ّي�ة وحقوقه�ا الرئيس�ة ،فيج�ري جول� ًة يف
متوصلاً إىل نتائج ال تبدو غال ًبا مألوفة
املوضوع،
ّ
يف الوسط املدريس الديني.
إنّ�ه يعتبر ّ
أن اإلسلام واملس�يح ّية
بنصوصهما األساس� ّية -مل يقوما بوضع قواننيأي نش�اط س�يايس لآلخ�ر
َحج�ر أو حظ�ر جت�اه ّ
لمِ
أي مسؤولية أو وظيفة عا ّمة
الديني املسا أو تو ّليه ّ
أو حكوم ّية ...،ما دام ال ّ
خيل بأصل وجود اهلو ّية
يعرضها إلقصاء منه أو إلغاء ،كام
الدين ّية لنا ،وال ّ
يعتبر ّ
أن التجرب�ة التارخي ّي�ة املتوتّ�رة يف عالقات
تصو ًرا من هذا
األديان ببعضها هي التي صاغت ّ
القبيل وحدّ ت من حقوق األقل ّيات الدين ّية.
النصين
وه�ذا م�ا يمكن�ه أن يفت�ح
ّ
اإلسلامي واملس�يحي على السماح باندم�اج
األقل ّي�ات يف املجتمع�ات املحيط�ة هب�ا بش�كل
خاص�ة يف عصر س�يادة القان�ون
طبيع�ي ج�دًّ اّ ،
املؤسسات.
ومرجع ّية ّ
جدي�ر بالذك�ر أن ه�ذا الكت�اب ه�و يف
األص�ل ُأطروح�ة دكت�وراه قدّ م�ت يف جامع�ة
األديان واملذاهب يف إيران ،يف اختصاص مقارنة
األديان /الالهوت املس�يحي ،ونالت عىل تقدير
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خيانة املثقفني
الكاتب :جوليان بيندا.
ترمجة :حممد صابر.
النارش :ابن النديم للنرش والتوزيع – اجلزائر ،دار
الروافد الثقافية  -بريوت.
الصفحات 276 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
يتكون م�ن أربعة
يف ه�ذا الكتاب ال�ذي ّ
فصول ،يضع املؤلف يده -كام يشري حممد شعبان
صوان يف تقديمه -عىل مشكلة بل كارثة أصابت
البرشي�ة م�ن احلض�ارة احلديث�ة ،س�ببها الرئيس
أهنا تركت السماء ونظ�رت إىل األرض وحدها،
هذه الكارثة هي التح�ول يف املفاهيم ،وهو يبذل
كبريا لتوضيح املصيبة التي نتجت عن هذا
جهدً ا ً
التحول رغم أن البرشية منذ األزل كانت ترتكب
اخلطايا ،بل ن�راه يتحدث عن أن ترصفات البرش
دائًم�اً دنيئة م�ا مل يكونوا من رج�ال الدين ،ولكن
عندم�ا يصبح اخلطأ هو الص�واب والصواب هو
اخلطأ يف الذهن البرشي ينتج عن ذلك الكوارث
الت�ي وقع�ت يف زمن�ه باإلضافة إىل الت�ي توقعها
مستقبلاً .
ويف رص�ده ه�ذا التح�ول يع�رض لن�ا
املؤل�ف املعضل�ة الت�ي واجهه�ا املثق�ف ،إما أن
يعط�ي موافقته عىل الواقعية املادية النفعية وخيون
بذل�ك مثاليته ،أو يواج�ه العقوبة الصارمة والتي
تص�ل إىل حد املوت إذا أرص على دعم الصواب
فيضع�ف بذل�ك موقف دولت�ه ،وإن عدم وقوفه
ه�ذا املوق�ف الصل�ب وانضاممه إىل السياس�يني

سيحول العامل إىل فوىض.
وهيمنا فيام عرضه من أمثلة االنحراف ما
أصاب فئة املؤرخني الذين صاروا أدوات بأيدي
الس�لطات احلاكم�ة وال ي�ؤدون ما متلي�ه عليهم
مهمتهم األكاديمية ،فق�د تركوا التاريخ الواقعي
ورسدوه بما يناس�ب مش�اعر أوقاهت�م ،يغّي�رّ ون
التاري�خ لتمجي�د الوطن أو النظ�ام احلاكم ،وهو
ما نتج عنه احلروب القومية واألهلية ،فهم خدام
امل�ادة وللحزب وللدول�ة الوطنية ،يرون احلق ما
أدى إىل عظمته�ا بغ�ض النظ�ر عن م�دى صلته
باحلقيق�ة ،وحيرم�ون الس�يايس من سماع القول
املعارض الذي هو رضوري ملصلحة الدولة.

يف حمراب القراءة
الكاتب :عيل حممد العمران.
النارش :دار احلضارة للنرش والتوزيع  -الرياض.
الصفحات 263 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 – 2م.
حيوي هذا الكت�اب أربعة وثالثني اً
مقال،
تناولت موضوع القراءة بشتّى صوره ومتعلقاته،
ِ
وهي متفاوت�ة اً
وأثرا،
طول
وقرصا ،ج�دّ ة وثمر ًة ً
ً
و ُكتّاهب�ا م�ن «كب�ار ال ُكتّ�اب» ح ًّق�ا ،كالعق�اد،
وامل�ازين ،والزي�ات ،وطه حسين ،وأمح�د أمني،
والظاهري ،وأمحد زكي ،وغريهم.
والكت�اب بعب�ارة املؤل�ف :مزي�ج م�ن
اخلبرات والنصائ�ح والتج�ارب ،ق ّيده�ا كب�ار
ال ُكتّاب لعرصهم ،ممن هلم قدم راسخة يف القراءة
ملم�ت ش�تاهتا م�ن أماك�ن
واالهتمام بالكت�ب،
ُ
الق�راء ،فجمعتها
يصعب الوق�وف عليها آلحاد ّ
وصححت نصوصها ،وضبطت ما حيتاج بضبط،
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وعلقت عىل ما حيتاج إىل تعليق.

منظومة القيم املقاصدية
وجتلياهتا التربوية
الكاتب :فتحي حسن ملكاوي.
الن�ارش :املعه�د العامل�ي للفك�ر اإلسلامي -
األردن.
الصفحات 290 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
ينطل�ق الكت�اب من اعتامد ثالث�ة مفاهيم
قرآني�ة ه�ي التوحي�د ،والتزكي�ة ،والعم�ران،
بوصفه�ا ِق َيماً عليا حاكم�ة ،هلا جتلياهتا يف جماالت
العل�م واملعرف�ة ،وجوانب الس�لوك واملامرس�ة،
وميادين بناء احلياة وسبل تطويرها .وتتصل هذه
اً
اتصال وثي ًقا فيام بينها مشكِّل ًة منظومة قيمية
القيم
معيارية متكاملة ،تنبثق عنها س�ائر القيم الرئيسية
والفرعي�ة يف دي�ن اهلل س�بحانه وتع�اىل .وهي يف
الوق�ت ذاته مرجعي�ة مقاصدية لبي�ان غاية احلق
من اخلل�ق بصورة ُتيسرِّ عىل اإلنس�ان االطمئنان
إىل أن كل م�ا رشعه اهلل س�بحانه له إنام هو جللب
مصلحة له أو درء مفسدة.
ويبين الكت�اب أمهي�ة إضاف�ة البع�د
املقاص�دي لقي�م التوحي�د والتزكي�ة والعمران،
واعتباره�ا قيًم�اً مقاصدية ،هلا مت ُّثالهت�ا يف الرتاث
اإلسلامي ويف الفكر املع�ارص ،وتفيد يف تعميق
فهمن�ا للمدخ�ل املقاصدي يف جه�ود اإلصالح
الفك�ري اإلسلامي ،ويف تطوي�ر فهمن�ا للنظام
املع�ريف اإلسلامي وتنزيل�ه العملي يف ميادي�ن
البن�اء والتكوين االجتامعي .وعلي�ه تأيت الدعوة
إىل تفعي�ل ه�ذه القي�م املقاصدي�ة يف حي�اة الفرد
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واملجتم�ع واألم�ة ،بص�ورة عام�ة ،ويف العم�ل
الرتب�وي بص�ورة خاص�ة ،س�ع ًيا إىل حتقي�ق
التجليات الرتبوية املنشودة هلذه املنظومة.

نظرية املعرفة..
مقدمة معارصة

الكاتب :صالح إسامعيل.
النارش :الدار املرصية  -القاهرة.
الصفحات 357 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
الكت�اب عب�ارة ع�ن دراس�ة فلس�فية
لطبيع�ة املعرف�ة ،وأنواعه�ا ،ورشوطه�ا وه�ي
االعتق�اد ،والص�دق ،والتس�ويغ .توزع�ت يف
تس�عة فصول ناقش فيها املؤلف أب�رز النظريات
الت�ي قدمها الفالس�فة املع�ارصون يف حتليل هذه
الشروط .وجيي�ب عن األس�ئلة املتعلق�ة بالفهم
والتفسير واملعرف�ة العلمية ،ويتعم�ق أهم فروع
اإلبستمولوجيا االجتامعية.
ويعالج املؤلف مفاهيم املعرفة من خالل
التحلي�ل اللغ�وي واملنطق�ي .ويدافع ع�ن رؤية
توضيحا مفهوم ًّيا باإلضافة إىل
للفلسفة بوصفها
ً
نزع�ة طبيعية .ويقدم مذه ًّبا إبس�تمولوج ًّيا سماه
املذه�ب الطبيع�ي املعتدل ،يأيت يف إط�اره صورة
معتدلة من النزعة العلمية.
وي�رى املؤل�ف أن املعرفة ليس�ت اعتقا ًدا
صاد ًقا فحسب؛ ألن بعض االعتقادات الصادقة
يت�م تأييدها عن طري�ق التخمني املحظوظ ،ومن
ّث�م ال تك�ون معرف�ة .فاملعرف�ة تتطل�ب امتلاك
األس�باب اجلي�دة التي تس�وغ االعتق�اد الصادق
اً
اً
ومقبول وترفعه إىل مرتبة املعرفة.
معقول
وجتعله
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الطمأنينة الفلسفية
الكاتب :سعيد ناشيد.
النارش :دار التنوير للطباعة والنرش  -لبنان.
الصفحات 238 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
فضل اَّأل
هل الفلسفة من التعقيد بحيث ُي َّ
نطرق باهبا ،أو هي سفس�طة ال تفيد بيشء ،أو أن
الفالسفة هراطقة زنادقة ينجو من يبتعد عنهم؟
يت�م التعبري
جم�رد تأ ّملات ّ
هل الفلس�فة ّ
يشق عىل البرش سرب أغوارها؟
عنها بلغة ّ
كي�ف تك�ون الفلس�فة متعالي�ة على من
يس�عى إليها ،يف حني أهنا شكّلت األساس األول
تفرعت علومه األخرى؟
للفكر اإلنساين ،ومنها ّ
واجلواب :إن الفلسفة هي الطريق لتعرف
نفس�ك ،ه�ذا م�ا خ ّط�ه أب الفلس�فة وش�هيدها
األول :سقراط «اعرف نفسك بنفسك»؟
حين تع�رف نفس�ك تس�تطيع أن تواجه
س�طوة مش�اعر اخلوف واحل�زن والغض�ب التي
الترصف ،ومن ثم تعريض النّفس
تفيض إىل سوء
ّ
للمزيد من اخلطر.
ن�ادرا م�ا تكون النج�اة نت�اج مصادفات
ً
احلي�اة .فالنجاة هي ثمرة أس�لوب يف احلياة .هذا
ما حياول هذا الكتاب الربهنة عليه.
يف س�احة احل�رب املس�تعرة داخ�ل
حلا
ذات�ك يس�تطيع عقل�ك -إن كان ال ي�زال صا ً
لالستعامل -أن يلعب دور تأمني السالم للنفس.
عقل�ك طوق نجاتك حني تثق به .عقلك
خالصك حني تس�تنجد به .عقلك حارس أمنك
تعول عليه .عقلك هو
الروحي وطمأنينتك حني ّ

رصاطك حني هتتدي به.
َّ
ل�كل ه�ذههل�ذه االعتب�ارات
االعتبارات -إن حتقيق الشعور باألمن الروحي،
والس�كينة النفس�ية ،والطمأنين�ة الوجودي�ة ،هو
املهمة األساسية للفلسفة.
ّ

اإلنسان والبحث عن املعىن
الكاتب :فيكتور إميل فرانكل.
ترمجة :عبداملقصود عبدالكريم.
النارش :صفحة سبعة  -اجلبيل.
الصفحات 205 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
يف تصدي�ره للكت�اب يق�ول هارول�دس
كوش�نرُ :ي َعدُّ كتاب فيكت�ور فرانكل أحد الكتب
العظيم�ة يف عرصن�ا .ع�ادة ،إذا كان هناك كتاب
حيت�وي على فق�رة واح�دة ،أو فكرة واح�دة ،هلا
القدرة عىل تغيري حياة ش�خص ،فإن ذلك وحده
يربر قراءة الكتاب ،وإعادة قراءته ،وإجياد مساحة
ل�ه عىل رفوف مكتبة املرء .وه�ذا الكتاب حيتوي
عىل العديد من هذه الفقرات.
إنه قبل كل يشء كتاب عن النجاة والبقاء
على قيد احلياة ...لكن روايته يف هذا الكتاب عن
مصائب�ه ،عن املعاناة التي تع�رض هلا وعماّ فقده،
أقل م�ن روايته عن مصادر قوته م�ن أجل البقاء
عىل قيد احلياة.
أس�ئلة كثيرة جيي�ب عنه�ا ه�ذا الكتاب
ويضعن�ا أم�ام م�رآة الذات اإلنس�انية الت�ي طاملا
بحثن�ا عن عالج هلا ..تم بي�ع مخس عرشة مليون
نس�خة من ه�ذا الكت�اب ح�ول الع�امل وأحدث
ث�ورة يف عل�م النف�س ،أ ّدت إىل مراجعات كبرية
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هلا عالقة باإلنس�ان ورصاعات�ه الداخلية التي ال
تتوقف أبدً ا.

فضيلة األنانية
الكاتب :آين راند.
ترمجة :حسن رابحي وحممد السويلمي.
النارش :صفحة سبعة  -اجلبيل.
الصفحات 189 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
تق�ول املؤلف�ة :ق�د يثير عن�وان الكتاب
اً
س�ؤال أس�معه بين احلين واآلخ�ر« :ملاذا
ه�ذا
تس�تخدمني كلمة األنانية للدالل�ة عىل الصفات
الفاضلة يف الش�خصية ،يف حين تثري هذه الكلمة
مشاعر عدائية يف الكثري من األشخاص الذين ال
تعني هذه الكلمة هلم ما تعنيه ِ
لك؟».
وجتي�ب :يف االس�تخدام الش�ائع ،تُعتبر
كلم�ة «أنانية» مراد ًف�ا للرش ،وتس�تحرض صورة
قات�ل غاش�م قد ي�دوس عىل أك�وام م�ن اجلُثث
للوص�ول إىل غايت�ه ،وغري مهت�م ألي كائن حي
آخر ،س�ع ًيا إلش�باع نزواته الطائشة فقط ويف أي
حلظ�ة .بينام املعن�ى الدقيق والتعري�ف يف املعجم
لكلم�ة «أن�اين» ه�و :عناي�ة الش�خص بمصاحله
الشخصية.
إذا كنت تتساءل عن األسباب وراء عيش
أغل�ب الناس يف خليط من التهكم واإلحس�اس
باإلثم ،فإليك اإلجابة .التهكم :ألهنم ال يعيشون
وال يقبلون بأخالق اإليثار .واإلحساس باإلثم:
ألهنم ال جيرؤون عىل رفضها.
لكي يس�تطيع الش�خص أن يثور عىل رش
مدمر ،عليه أن يثور اً
أول عىل فرض ّيته األساس�ية.
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لك�ي يسترد الش�خص نفس�ه ويس�تعيض ع�ن
األخط�اء يف اإلنس�انية واألخلاق ،علي�ه أن
يسرتجع ويحُ رر كلمة «األنانية» ومفهومها.

التربية يف احلقبة الرقمية
الكاتب :ميندي ماكنايت.
ترمجة :هنى حسن.
النارش :الدار العربية للعلوم نارشون  -بريوت.
الصفحات 288 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
قس�مت ميندي ماكناي�ت كتاهبا إىل ثالثة
ّ
أقسام عىل النحو اآليت:
القس�م األول :احلي�اة م�ن خلال عص�ا
السلفي :كيف بدّ لت التكنولوجيا مفهوم الرتبية.
القسم الثاين :األرسة واحلياة املنزلية.
القسم الثالث :الصداقة واملجتمع.
وت�رى املؤلف�ة أنن�ا نعي�ش يف ع�املٍ دائ�م
التط�ور ،حين تب�دو التكنولوجيا وكأهن�ا تتطور
أمر وحيد
بتس�ارع أكرب من أي وقت سبق ،هناك ٌ
ل�ن يتغري ،وه�و الرابط بين والد وابن�ه ،واحلب
الذي يكنّه أفراد العائلة لبعضهم .إن هذا الكتاب
هي�دف إىل مس�اعدتنا مجي ًع�ا الكتش�اف الت�وازن
املث�ايل ،واللحظة الس�حرية يف أن يك�ون العاملان
ٍ
بشكل مثايل.
الرقمي والواقعي متوازنني
إن كن�ا هنت�م بمصلح�ة أوالدن�ا ،مل
يع�د بإمكانن�ا اجلل�وس واملش�اهدة بينما تب�دّ ل
التكنولوجيا أوالدنا من دون أن نخوض بأنفسنا
يف التحوالت ذاهتا .إن استطعنا فعل ذلك بطريقة
فعال�ة ،سنس� ّلح أوالدن�ا باملعرفة الت�ي حيتاجون
إليه�ا لتحضير األجي�ال املس�تقبلية للتقدم�ات
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التكنولوجي�ة املس�تمرة بينام نحافظ على التوازن
األمثل بني العاملني الواقعي والرقمي.
يزخ�ر ه�ذا الكت�اب بالنصائ�ح واحلي�ل
والقواعد واألنظمة والتجارب ،فالقرار بني أيدينا
الختي�ار اللحظات البس�يطة واجلميلة التي علينا
االحتفاظ هبا ،إضاف�ة إىل أي من التكنولوجيات
اجلدي�دة واملثرية واملتقدمة سنس�مح ألوالدنا أن

خيتربوها.
ه�ذا الكت�اب يس�اعدنا أن نتح�ول إىل
داعمني أساس�يني ألوالدنا ،الذين سيستخدمون
أس�س من أمثلة الرتبي�ة املواكبة للتقنيات احلديثة
مع أوالدهم يو ًما ما .وبام أن ذلك يبدأ معنا ،فإننا
نمل�ك فرصة لكي نريب أوالدنا ،ولنضع املعايري،
ومن الرضوري أن نكون أهلاً لتلك املسؤولية.
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