
  1

  ﴾يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴿
  الواقع والمشروع والمبادرة

  عبد الرمحن الساملي 
مشــروع الحيــاة الحــرة والكريمــة ، المشــروع: شري اآلية الكرمية الـيت جـاءت شـعاراً للعـدد العاشـر وحمـوره إىل طـرَيف املعادلـةت

 واإلنسانية. 
ســتجابة للمشــروع مبــا يضــع زمــام األمــور يف أيــدي املــؤمنني والصــاحلني. يقــول علمــاء فقــه اللغــة القرآنيــة وضــرورة املبــادرة باال

تفيــد يف القــرآن خباصــٍة التحقُّــق ولــيس التشــكُّك أو االحتمــال. ولــذلك تصــبح منظومــُة ، الُقــدامى إّن األدوات إذا وعســى ولعــلَّ 
، والطلُب منهم أن يبادروا للقيام علـى املشـروع وحتقيقـه، ُخياَطُب به الذين آمنوا الذي، احلياة القرآنية مكوَّنًة من املشروع اإلهلي

  هج الذي يتضمنه املشروع اجلليل حلياٍة إنسانيٍة كربى وعظيمة. مث هذا النّ 
س ذلـك علـى ذكر القرآن أنَّ املخاَطب باملشروع إمنا هم املؤمنون. ولي، ولكي يكوَن واضحاً منذ البداية ما املقصوُد باملسألة

بــل باعتبــار أّن املبــادرة لتحقيــق املشــروع إمنــا هــي مــن مقتضــيات اإلميــان. فاإلميــاُن بــاهللا والتصــديُق ، ســبيل االســتحثاث وحْســب
مث تـأيت املبـادرُة لتحقيـق الـنهج للحيـاة الصـاحلة. فـاملؤُمن ، تأسـيٌس يقـاُم عليـه البنيـاُن والعمـران -صلى اهللا عليـه و سـلم- لرسوله

وُجتاه العاَمل األوسع. واقتصاُر األمر على النفس حريٌّ أن ينجيه باملعىن الفردي القائم على ، لٍة ُجتاه نفسه وجمتمعهصاحُب رسا
ولــن حيُصــَل ذلــك إّال ، اإلميــان وتأديــة األركــان. بيــد أّن املشــروع االجتمــاعيَّ كفيــٌل بتجــاُوز النجــاة الفرديــة إىل النجــاة اَجلماعيــة

تـأمرون بــاملعروف وتنَهــون عــن ، كنــتم خــري أمـٍة ُأخرجــت للنــاس﴿: فـراد واجلماعــات يف صــفوف املـؤمننيباملبـادرة مــن جانــب األ
  .﴾املنكر وتؤمنون باهللا

أو إىل القيـام بتلـك الرسـالة ، هو املنطلُق الذي دفع إىل املبادرة -لَّ عّزوج–اس. اإلميـاُن باهللا هنا تقوم اخلرييُة على العالقة بالنّ 
  الكربى.

هــو الــذي حيــّدد املعــاملَ الكــربى ملبــادرة اخلــري ، أّن األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر يف اجملتمــع اإلســالمي وخارجــه والواقــعُ 
ا، فمبادرُة احلياة هي مبادرُة اخلري، تلك والعمـُل علـى ، عمـُل املعـروف وطلبُـُه ُجتـاه املسـلمني وُجتـاه العـاملَ : ومبـادرُة اخلـري مضـمو

وال يف العــاَمل. هــذا األمــُر أو هــذا الــرتاُبُط بــني اإلميــان واملشــروع واملبــادرة ، والشــرُّ ال يف جمتمعــات املســلمني أن ال يســوَد املنَكــرُ 
 وتواَصـــوا بـــاحلقَّ ، إالّ الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــاحلات، إّن اإلنســـاَن لفـــي ُخْســـر، والعصـــرِ ﴿: واضـــٌح منـــذ الُســـَور القرآنيـــة األوىل

وبـأن يسـعى جتـاه اآلخـرين ، بل تتواَصـُل بعمـل الصـاحلات،  تتوّقف مهمُتُه عند االستقامة باإلميان. فاملؤمن ال﴾وتواَصوا بالصرب
جــه لتغيــري املســار مــن أجــل اخلــري والعدالــة واحليــاة اإلنســانية الكرميــة واملســتقيمة واملســتمرة ازدهــاراً  مــن أجــل احلــّق والصــرب علــى 

  وإعماراً. 
واحتمــاُل املبــادرة إلنشــاء جمتمــع املعــروف وعــاَمل ، احتمــاُل االكتفــاء بالنجــاة الفرديــة: بعــد اإلميــان إذن هنــاك عــدة احتمــاالت

ٍج يساورُُه اخلطأُ و، املعروف ضّي يف 
ُ
اَخلَطُل لدوافع فردية أو فئوية. يف االحتمال األول تذّكرنا اآلياُت الكرميُة بأّن  واحتماُل امل

صـــلحنيتلـــك القناعـــة وذاك االكتفـــاء لـــيس مـــن شـــأن املـــؤم
ُ
م أحـــرَص النـــاس علـــى ﴿: نني وال مـــن شـــأن الصـــاحلني امل ولتجـــدَّ
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أي حياة. احلياة اليت ال تتضمُن أمًال وال طموحاً وال سعياً للتغيري باجتاه األفضل. وال ميكُن اعتباُر ذلك طبعاً شراً مـن ، ﴾حياة
ــٌة ألنــه ال دعــوَة يف هــذا املســلك وال ســعَي مــن أ، الشــرّ  ار إىل اجملتمــع ي نــوٍع لكــي يتجــاوَز اإلميــاُن بــاَب الــدّ لكــّن اخلرييــة منتفي

ُجــه. ولــيس معــىن ذلــك أّن احتمــاَل اخلطــأ يف هــذا : اَألوســع. ويف االحتمــال الثــاين املبــادرة اخلــريّة تتحقــُق دعــوُة اخلــري ويتحقــُق 
ٍص بــاحلّق وتــواٍص بالصــرب. والتواصــي لكنــه يبقــى ُعرضــًة للتصــحيح والتســديد مبــا ذكــرُه القــرآُن تــوا، النــوع مــن املبــادرات غــري وارد

ــج اخلــري رغــم الصــعوبات والشــدائد. الصــعوبات النامجــة عــن عمــل اخلــري والصــعوبات ، بالصــرب إمنــا هــو طلــٌب باالســتمرار يف 
ْــي أهلــه أو مرتكبيــه عــن اإلصــرار علــى اخلطــأ واإلنــذار بتحمُّــل نتائجــه. فعنــدنا مــن جهــٍة اخلــريُ   النامجــة عــن التصــّدي للمنَكــر و

  وبإرادة التحقُّق وااللتزام. ، وعندنا من جهٍة ُأخرى املسؤوليُة عن التسديد والتصحيح بتوفيق اهللا سبحانه، القائمُ 
خطئ: ويبقى االحتماُل الثالث

ُ
وال يَـرُد ، وهـذا االحتمـاُل يَـرُِد بالنسـبة لألفـراد والفئـات، احتماُل السري يف النهج السليب أو امل

نني أو ُألمتهم. وهنا يكوُن على اجلماعة الوقوُف يف وجه أولئك الذين يسيئون إىل التزامها وإىل عاَمل اخلري بالنسبة جلماعة املؤم
الــذي تســعى لتحقيقــه. فــااللتزاُم مســؤوليٌة كــربى ُجتــاه الــنفس وُجتــاه اآلَخــر املــؤمن وغــري املــؤمن. أّمــا غــري املــؤمن فــااللتزاُم ُجتاهــه 

خطــئ فــااللتزاُم ُجتاَهــُه وُجتــاه اإلســالم بالتســديد والتصــحيح أو نتحّمــل وإيضــاح الــنه، الــدعوُة باُحلســىن
ُ
ج الســليم. وأّمــا املــؤمُن امل

جه.    مسؤولياٍت كربى ُجتاه اإلسالم الذي جيري جتاُهُل دعوته وجتاُهل 
ـــج األول والثالـــث. هنـــاك َمـــْن ال يـــرى ضـــرورًة وال واحلـــقُّ أّن مـــا نعانيـــه اليـــوَم يـــرتاوُح بـــني االحتمـــالني  إمكانيـــًة لالنـــدفاع يف 

ـــج احليـــاة اإلســـالمية يف جمتمعـــات املســـلمني ويف  اإلحيـــاء واحليـــاة احلـــرة والكرميـــة واإلنســـانية. وهـــذا األمـــر يعـــين تضـــاؤل تـــأثري 
ج اخلري واحلّق واحلياة لصاحل نوازع وأهوا: اخلارج. واالحتماُل اآلَخُر الذي نُعاين منه ء وأفكـار إعراض فئاٍت من املسلمني عن 

. وإذا مل يكـن مـن حـّق أحـٍد أن ﴾وال تتبعـوا الُسـُبَل فتفـرََّق بكـم عـن سـبيله﴿: تنا بالداخل واخلارجمّ وممارسات ال ختدُم قضايا أُ 
فـإّن ، يف حـديث السـفينة املشـهور -صـلواُت اهللا وسـالُمُه عليـه-الـيت ذكرهـا رسـوُل اهللا ، مسـار األمـة، يتسبب يف غرق السـفينة

ــج احليــاة واإلحيــاء مــن املــؤمنني "أن يأخــذوا علــى أيــديهم" لكــي ينجــو مــن واجــب أتبــا  ــُج احليــاة، وننجــَو مجيعــاً  اع  ، وينتصــر 
  باالستجابة له.، -صلواُت اهللا وسالُمُه عليه-وأمرنا رسولُُه ، -سبحانه–الذي أمرنا اهللا 

*******************************  
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  : اإلصالح والمصالحة
  ل األولوياتسؤال النهوض وسؤا

  *رضوان السيد
م وتعمُل يف  يواجُه املسلمون على مشارف القرن احلادي والعشرين حتدياٍت خمتلفة نامجة عن التحوالت الكربى اليت ُحتيط 

م بالعامل. وما عاد ممكًنا القـول بـأنّ  م وأفكارهم ومصاحلهم وعالقا  إذ إّن التغيـري، تلـك التحـديات خارجيّـٌة ومفروضـةٌ  جمتمعا
وضــرورٌة مــن أجــل بلــوغ األهــداف املنشــودة يف اجلديــة والتقــدم واملشــاركة يف َرفــاه البشــريّة وأَْمِنهــا ، اليــوَم جــزٌء مــن عمليــة البقــاء

ضويٍة حنن يف أشّد احلاجة إليها. إّن املطلـوَب اليـوَم  ومستقبلها. وبذلك تصبُح القضايا واملشكالت عوائق َحتُوُل دون انطالقٍة 
و  ٍض كبٍري ُخيرجنا مرًة واحدًة من أهوال املرحلة املاضية وآثارها الباقية. وذلك جلهة الوقائع واألحـداث واملآسـي املوروثـة اجرتاح 

كمـا أخرجْتنـا العقـوُد املاضـيُة ،  وجلهة الَسري يف اآلليات واألولويات اليت تُعيُدنا إىل التـاريخ واحلاضـر، من القرن العشرين املنقضي
ـ إنّ : ألحاجي القولمنهما فليس من ا ّ ا إّمـا مجـوٌد علـى القـدمي املشــكالت والتحـديات ُتواِجـه عمليـات النهـوض وتُعيُقهـا؛ إذ إ

ْرق املراحــل مــن طريــق األيــديولوجيات الراديكاليــة اليمينيــة أو اليســارية أو اإلســالمية. َحــوإّمــا تــوهُُّم قطــع أو ، واملســتمر والقــائم
يف تفســري الواقــع والرضــا عليــه أو إرادة و كــاٌت مســتقرٌة يف الــوعي ا ضــيات؛ بــل هــي إدر وليســت تلــك اإلشــكاليات أحــاجي أو فر 

تغيريه. وهناك وعٌي غـّالٌب لـدينا بضـرورة التغيـري وضـرورة النهـوض. وأرى أّن هنـاك مخـَس قضـايا يتنازُعهـا أو يتنـازُع فيهـا الـوعي 
  : يوال ميكن تصور املستقبل الناهض دومنا تأسيٍس عليها؛ وه، والواقع

  قضية الوحدة: أوالً 
، والَوْحـدُة املعنيّـُة َوحـدُة الفكـر واالعتقـاد ﴾إّن هذه أمتكم أُمـًة واحـدًة وأنـا ربُّكـم فاعبـدون﴿: -سبحانه وتعاىل-يقول اهللا  

ــه فــة أو وال يف الشــعور بالــذات أو الثقا، ووحــدُة املصــري. فلــيس بــني املســلمني اختالفــاٌت يف األصــول االعتقاديــة، ووحــدُة التوجُّ
امـاٍت ، االنتماء. ومع ذلك فهم يعانون من التفرقة الطائفيـة واإلثنيـة ويكـاد يسـتنزفون قُـواُهم األساسـية يف شـكوٍك ونزاعـاٍت وا

صلوات اهللا وسالُمُه -والتعاون من أجل البقاء. وقد قال ، والتوجه املشرتك، َتُسدُّ عليهم آفاَق التفكري املشرتك، وأعماٍل متنافرة
ولـذلك فـنحن نشـعر باالسـتنكار ملـا جيـري يف العـراق مـن أعمـال ». دُمُه ومالُـُه وِعرُضـه، كل املسلِم على املسلم حرام«: -عليه

يُب باإلخوة هناك أّال يقعوا يف ِوهاد الِفتنـة أيـاًّ مـا تكـن األسـباب. فالفتنـُة خـروٌج علـى ، التفرقة والشَّْرَذمة والقتل باسم الدين وُ
ــم، وال يُقبــل عليهــا بــأي ذريعــٍة كانــت، وإخــالٌل كبــٌري مبعــىن األمــة واجلماعــة، وعلــى املصــلحةين وعلــى العقــل الــدّ  ، إالّ املغــرَُّر 

لــِئن َبَســطتَّ إيلَّ يــدك لتقتلــين مــا أنــا ﴿: نيا واآلِخــرة؛ أَو مل يقــل ابــُن آدَم ألخيــه يف القــرآن الكــرميوالــذاهبون إىل اهلــالك يف الــدّ 
  ؟﴾أخاف اهللا رب العاملني بباسٍط يدي إليك ألقتلك إين

يقــول  -صــلوات اهللا وســالُمُه عليــه-ســول ســان لــيس كافًيــا لتحقيــق الوحــدة الــيت فرضــها اهللا ورســوله. فالرّ كــفَّ اليــد واللّ   مث إنّ 
"َمثَـــُل املـــؤمنني يف تـــواّدهم وتـــراُمحهم وتعـــاطفهم كمثـــل اجلســـد الواحـــد إذا اشـــتكى منـــه عضـــٌو تَـــَداعى لـــه ســـائر اجلســـد بـــاُحلمى 

ــًدا مــن حوهلــاو  م تقتضــي توحُّ ، وتضــامًنا يعــني علــى حتقيقهــا، وســعًيا حثيثًــا للتصــدي هلــا، الســهر". فقضــايا املســلمني ومشــكال
فكما أنَّ االنقساَم غُري جائٍز؛ فغري اجلائر أيًضا اإلعراُض عن العناية بقضايا املسـلمني والتضـاُمن مـن أجـل حتقيقهـا. وال حيسـنبَّ 
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م. وقد َمثََّل لنـا رسـوُل اهللا ، يف مواجهة إخوانه، أو أنَّ مصلحته تتحقق، ْسَلمأحٌد منا أّن دينه يَ  -أو بتجاُهل النوازل الواقعة 
، هلــذه اجلهــة مبَثــل الســفينة ذات الطبقتــني الــيت يــؤدِّي اخلَــرُق فيهــا هــالك ســائَر املســافرين علــى ظهرهــا -صــلى اهللا عليــه و ســلم

: وعماُدهــا أمــران، ونبــوي، مــا حيــُدُث باألمــة وعليهــا مــن شــرور. وهكــذا فالوحــدة مطلــٌب قــرآينٌّ  إيــذانًا باملســؤولية املشــرتكة ُجتــاه
اء. وقـد انعقـدت مـؤمتراٌت  رّ اء والّضـرّ والعمـل مـن أجـل التضـامن يف الّسـ، ةين ومصـاحل األّمـالوعُي والعمل. الـوعي مبقتضـيات الـدّ 

راُد باملذاهب املدارس الفقهيـة املعروفـة؛ فالـذي أراُه أنّـكثريٌة طواَل القرن العشرين للتقريب بني املذاهب اإلسال
ُ
ه مية. وإذا كان امل

ال حاجـة للتقريــب أو التوفيـق بينهــا فهـي اختالفــاٌت يف االجتهــادات والعـادات واألعــراف ومنـاهج الفهــم واإلدراك واالســتنباط. 
راً يستخدمون مناهج الفقه املقارن لإلفادة من سائر وقد كفت منذ زمن طويٍل عن أن تكوَن داعية ُفرقة. وقد رأيُت أساتذًة كبا

  وكبٌري على املدارس دومنا تفرقٍة أو متييز. املذاهب. ويف اجملمع الفقهي عمٌل كثريٌ 
وإمنـــا حيُضـــُر  ، أي االخـــتالف الســـين/ الشـــيعي؛ فإنـــه مل يـَُعـــْد حاضـــراً بقـــوة، ا إذا كـــان املقصـــوُد باملـــذاهب املســـائل العقديـــةأّمـــ

ما خيتلـــف املســـلمون علـــى أمـــوٍر سياســـية واقتصـــادية واســـرتاتيجية وقوميـــة. فـــاالختالف احلاصـــُل اليـــوَم يف العـــراق كواجهـــٍة عنـــد
حيـاوُل كـلُّ ، ا هـو صـراٌع علـى السـلطةإمنّ ، إسالمياًّ  /وال شيعياًّ/ سنياًّ أو مسيحياًّ ، والسودان والصومال ولبنان ليس اختالفاً دينياًّ 

طريــق العصــبية الدينيــة أو الِعْرقيــة. فــإذا تعــذر يف هــذا املعــِرض اإلصــغاء لــدواعي ودوافــع اإلميــان؛ فريــٍق أن يصــل إىل النصــر مــن 
ومــا عــاد ، فلــيكن اإلصــغاء لــدواعي املصــلحة واالســتقرار. ويف العــامل دعــواٌت قويــٌة اليــوم لتحكــيم صــندوق االقــرتاع واالنتخابــات

ألّن االســتقرار لــن يتحّقــق للغالــب بــالقوة إالّ ألمــٍد حمــدوٍد وخبســائر وأعبــاٍء  ممكنــاً بلــوغ أّي أمــٍرٍ◌ بــالقوة حــىت يف حالــة الَغَلبــة؛ 
كربى. وما دامت املسائل مسائل صراٍع على السلطة والنفوذ؛ فإنَّ اُألمم الكربى َأوجدت آلياٍت ملعاجلة قضايا الصراع هذه يف 

م اخلاصـة  ـ،  لـذلكاملؤسسات اإلقليميـة والدوليـة. ولـدى العـرب واملسـلمني مؤسسـا ّ م مشـاركون يف املؤسسـات اُألخـرى كمـا أ
ثـل يف التقـدم التـدرجيي باجتـاه الوحـدة الكاملـة. لكـن 

َ
األوسع. وقد رأينا انتكاساً خِطراً يف االحتاد األورويب الذي كان مضـرَب امل

ــل لكنــ، ينبغــي أّال جيعَلنــا ذلــك نعتقــد أّن التوّحــد متعــذرٌ  ه لــن يتفكــك. لــذلك ميكــن العمــل ألّن االحتــاد األورويب ميكــن أن يتمهَّ
علــى تقويــة مؤسســات التقــارب العــريب واإلســالمي لتخفيــف عمليــات التنــاُفس والصــراع. ولســُت هنــا يف معــرض دراســة وســائل 

لفيني التوحــد السياســي واالقتصــادي؛ بــل أنــا بصــدد بيــان أّن التفرقــة ليســت ذات أســاٍس ديــين. وبــذلك ال تبقــى غــري منــازع الّســ
ال خــروَج مــن أذاهــا إّال بــالكّف عــن ، التكفــري والتجــرمي والتجــريح. وهــذه فضــًال عــن ضــآلة حجــم املشــاركني فيهــا دين يفاملتشــدّ 

  حلس املربد من طريق وعي املسلمني بأّن اإلسالم ال تستطيع امتالكه أية فئٍة من فئاته. 
  قضية التغيير والتجديد واإلصالح: ثانًيا

أكثــر ممــا عملــوا مــن أجــل التوحــد ، نياين والــدّ  عملــوا مــن أجــل التغيــري واالجتهــاد يف الــدّ أّن املســلمني، واحلــقُّ يقــال، والواقــع
كمــا أنَّ التجديــد ظــلَّ ،  والتضــاُمن يف هــذا العصــر. ومــع ذلــك فقــد اختــذ التغيــري مســارَب مــا خــدمْت األهــداف املنشــودة أحيانًــا

أو ، رتباكــاٍت كثــريٍة باجتــاه الُغُلــّو يف احملافظــة واجلمــود علــى القــدميقاصــًرا يف أحيــاٍن ُأخــرى. وقــد أَدَّى اَخلطــُل والقصــور مًعــا إىل ا
تعارف عليه بـني املسـلمني وبـني النـاس بتاتًـا، التطرف الذي يهُجر القدمي

ُ
أو املراوحـة بـني هـذا وذاك دومنـا مـنهٍج يسـتند إىل ، وامل

التضــاُمن والتجــدد. وهكــذا فهنــاك ضــرورة للتغيــري  واملطــوِّرة للمصــاحل علــى أســاس، ينوعــٍي بالوســطية واإلســالمية احلافظــة للــدّ 
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إن أُريـــُد إّال اإلصـــالح مـــا ﴿: دعـــوة النبيـــني علـــى لســـان أحـــدهم بـــالقول -ســـبحانه وتعـــاىل-وقـــد خلَّـــص اهللا ، باجتـــاه اإلصـــالح
ك باجتـاه . فـالتحرّ ﴾سـهمإّن اهللا ال يُغـّري مـا بقـوٍم حـىت يُغـّريوا مـا بأنف﴿: . وهـذا التجديـد املقصـود ال يكـون إالّ ذاتيًـا﴾استطعتْ 

ذلك أنَّ "املنبتَّ ، ويلتزم التوسُّط يف الفكر والقول والعمل لكي جيتمع الناس من حوله، الح ينطلق من الداخلاإلصالح والصّ 
ال أرًضــا َقطَــع وال ظهــًرا أبقــى". والتحــرك اإلصــالحيُّ أخــريًا يلتــزم يف الوســيلة واهلــدف  -كمــا قــال صــلوات اهللا وســالمه عليــه  –
وأوضــاع العــاَمل ، أي مــا ُيالئِــُم أوضــاع املســلمني، أن العــاّم واخلــاّص مبــا ُيْصــلُحهُ وتــدبري الّشــ، خــراَج األمــة مــن الضــعف إىل القــوةإ

  الذي يعيشون فيه.
وكما يكوُن اإلصـالُح خروًجـا مـن اجلمـود ومـن التطـرف؛ فإنـه ومبنهجيتـه الوسـطية يغيّــُر الـوعَي مـن طريـق تغيـري الواقـع. وهـذا 

إنه سبحانه ال يُغّري ما بقوٍم حـىت يغـّريوا مـا بأنفسـهم. ولـذلك يكـون التجديـُد الـديّين والثقـاّيف ُجمْـدياً بقـدر : -تعاىل–قوله  معىن
مستنًدا إلرادةٍ  مجاعية. وعندما يكون شامًال تكـوُن لـه عالقـٌة قويـٌة بإعـادة بنـاء الوحـدة والتضـامن. فالوسـائل ، ما يكوُن شامالً 
واالجتــــاه للتشــــدُّد والتطــــرف حبجــــة تطهــــري االنتمــــاء ، فــــظ الوحــــدة مــــا عــــادت قــــادرًة علــــى مواجهــــة املشــــكالتالتقليديــــة يف ح

ًجـــا مـــن أجـــل اإلصـــالح -ســـبحانه–اإلســـالمي ُغلُـــوٌّ ولـــيس التغيـــري الـــذي حـــثَّ اهللا  والبنـــاء املســـتمّر ، املســـلمني علـــى اختـــاذه 
  واملتجدد للتضاُمن غايات ووسائل.

وهناك التغيري اهلادئ واملعمِّـر. والـذي جـرى ، صالح ليس ربطاً ذهنياًّ أو نظرياًّ. فهناك التغيري الثوريُّ واملدمِّرورْبُط التغيري باإل
زادت مــــن القطــــائع ســــواٌء مــــن جهــــة احلــــاكمني أو مــــن جهــــة ، عنــــدنا يف العقــــود الســــتة األخــــرية حمــــاوالٌت للتغيــــري الراديكــــايل

ا طلبنــا باإلصــالح الــديين بعــد احلــادي عشــر مــن أيلــول؛ حبجــة أّن املــراد بنــا أن نغــّري اإلســالميني واليســاريني. وقــد كابرنــا عنــدم
بـل إّن تلـك ، أو ألنَّ التغيـري ال يكـوُن مـن اخلـارج. وأنـا علـى يقـٍني أّن األزمـة الراهنـة ليسـت نامجـًة عـن الراديكاليـة الدينيـة، ديننـا

دام اإلحيائية اإلسـالمية يف العقـود املاضـية مـن جانـب أطـراف احلـرب استخ: الراديكالية إحدى نتائجها. فلألزمة الراهنة سببان
العامليــة الثانيــة. والســبب الثــاين وجــوه القصــور والفشــل يف التجربــة السياســية العربيــة ممــا أدى إىل تضــييق اجملــال السياســي وخــروج 

،  يكـــوُن باإلصـــالح يف إدارة الشـــأن العـــامّ ذوي احلساســـية الدينيـــة مـــن الشـــباب إىل اهلـــوامش. ولـــذا فـــإنَّ العـــالَج للثـــوران الـــديين
وجتديـــد االعتبـــار للمؤسســـة الدينيـــة مـــن طريـــق االســـتقالل والتجديـــد والتحـــول إىل قـــوٍة مـــن قـــوى اجملتمـــع املـــدين ال تتبـــُع الدولـــة 

ـا. فـالتغيري الـديينُّ والسياسـي ضـروريان، استتباعاً  ولـيس مـن أجـل ، مالكـي يتكاتفـا وينسـج، وال خترُج عليهـا اسـتبداًال لنفسـها 
  واإلصالُح بالتغيري ويف الوعي قبل الواقع. ، استقواء أحدمها على اآلَخر أو إلغاء أحدمها لصاحل اآلَخر. فالتغري باإلصالح

  قضية المشاركة واإلسهام في حاضر العالم ومستقبله: ثالثًا
ؤثرٍة ُختْـرج املسـلمني مـن االستضـعاف وضـآلة الفعاليـة نا نعين باملشاركة اإلقبال على اإلسهام اإلجيايب للوصـول إىل شـراكٍة مـإنّ 

، ةوالـرباءاملؤامرة والوالء  واستقطابكما يف عامل السياسات. وُخترُجُهم من جهٍة أُخرى من توجهات االنعزال ،  يف عامل األفكار
الكــرمي مهمــَة املــؤمنني ُجتــاه فــالواقع أنــه ال علّــة الجنراحــات الــوعي هــذه غــري االستضــعاف واإلحســاس باحلصــار. ُحيــّدد القــرآُن 

ــا تــأمرون بــاملعروف وتنَهــون عــن املنكــر ﴿: األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر؛ وأساُســها اإلميــاُن بــاهللا: أنفِســهم وُجتــاه العــامل بأ
ودوافـع املـألوف ختـرُج علـى دواعـي ، وكـذلك املنكـر املنهـيُّ عنـه أخالقيـاًّ وأعمـاالً ، . واملعروُف أخـالٌق وممارسـاتٌ ﴾وتؤمنون باهللا
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ــُم يف املراحــل احلامســة مــن التــاريخ فتتحــدد مــن خالهلــا ، واحملمــود مــن اهللا والنــاس. وهــذا معــىن الفكــرة الكــربى الــيت حتمُلهــا األَُم
يـــؤدي إىل ، مواقُعهـــا احلاضـــرُة واملســـتقبلية. والواقـــُع أّن الغيـــاَب عـــن املشـــاركة يف حتديـــد املعـــروف يف عـــامل األفكـــار والسياســـات

  ماع يف ِشَباِك املنَكر دينياًّ وبَشرياًّ. كما يؤدي إىل غلبة تكتيكات الدفاع عن الذات واهلوية. االنق
والرتكيبــة االجتماعيــة/ ، وســائل للــدفاع ومكافحــة احلصــار. لكنــه يؤّســس ملشــروٍع عــاملٍي أعــاد بنــاء اإلنســان ُيشــرِّعواإلســالم 

شــروع وأدواتــه حــىت مشــارف القــرن التاســع عشــر املــيالدي. ومنــذ ذلــك احلــني وظــّل يُطــّوُر مــن ذاك امل، الثقافيــة للقــرون املتوســطة
ــــة والتقــــاطع، تراوحــــت أفكــــاُر املســــلمني وأســــاليبهم للتعامــــل مــــع متغــــريات العــــامل بــــني االقتبــــاس والتنــــاقض أو اليــــأس ، أو اجملا

لة للمشروع اإلسالمي العـاملي مـن جهـة ومعطِّ ، واالنعكاف على الذات. وكان ذلك كلُّه تعبريًا عن ردود أفعاٍل قاصرة من جهة
  ثانية.

وتقـدمي ، والذي ُخيرُج من الضعف واالستضعاف هو َمحْـل الرسـالة اإلسـالمية العامليـة مـن جديـد، إّن املطلوب واملرغوَب اليومَ 
رُج العـاَمل مـن اخلــوف وُختــ، ُع شـأننا العــاّم والكبـري يف أيـديناضـوالعمـل اجلـاّد مــن أجـل الشـراكة الــيت ت، الفكـرة الكـربى مـن جديــد

وق والّســ، والتكتــل العــريب واإلســالمي، كمــا ُخترُجنــا مــن خــوف العــاَمل واســتهدافه. فالتجديــد الثقــايف والفكــري اإلســالمي،  منــا
كمــا فعلــت األُمــم والشــعوب الكــربى وتفعــل. وهــذا اهلجــوم ،  العربيــة واإلســالمية؛ كــلُّ تلــك وســائل ناجعــٌة لبلــوغ أُُفــق املشــاركة

ويقـــّوي الوحـــدة والتضـــامن. فاهلويـــة ، وهـــو الـــذي جيّـــدد اهلويـــة واالنتمـــاء، واإلنتـــاجيُّ والثقـــايفُّ هـــو خـــُري وســـائل الـــدفاع اإلنســـاينُّ 
ـــا ممارســـات التبعيـــة واالســـتتباع فكانـــت  املزدهـــرُة هـــي الـــيت حتـــىي وتـَْقـــوى بالعمـــل يف العـــاَمل ومعـــه ولـــيس يف مواجهتـــه. وقـــد َجرَّبْن

  ملواجهة والتطرف فكانت مأساوية أيًضا.وجربنا ممارسات ا، مأساوية
ـا الوطنيـة. وبعـد عـدة عقـوٍد ، إسالميٍة جتربة تعريب منـاهج التعلـيم لقد خاضت عدُة دوٍل عربيٍة و أو كتابتهـا وتعليمهـا بلغا

ميـــة البحتـــة اإلجنليزيـــة والفرنســـية يف احلقـــول العل لّلغتـــنيوعـــن العـــودة ، جـــرى اإلعـــالُن بوســـائَل خمتلفـــٍة عـــن فشـــل هـــذه التجربـــة
، مـــا شــاركوا يف القـــرنني األخـــريين يف صـــناعة املعرفـــة واملعـــروف يف العـــامل، والتبطيقيــة. ومـــا كـــان ذلـــك إّال ألّن العـــرَب واملســـلمني

ولذلك ما كان من حّقهم أو ما كان بُوسِعِهْم البلوُغ بلغتهم الوطنية درجـة النديّـة لغيـاب املشـاركة الفاعلـة والبنّـاءة. ونعـرُف مـن 
وقــد كــان ذلــك مفيــداً للحفــاظ علــى االســتقالل ، بــة النهــوض يف القــرن التاســع عشــر أنــه جــرى الرتكيــز علــى تقويــة اجلــيشجتر 

مــن ذلــك أّن  اإلســالميونبــدليل أّن بلــداننا مجيعــاً تقريبــاً جــرى غزُوهــا واحتالُهلــا. وقــد اســتنتج ، والســيادة. لكنــه مل يكــن كافيــاً 
زمــوا يف ســاحات الــوغىالتغريــب شــرٌّ كلُّــه. ومــا كــان ذلــك فهــ لكــنهم طــوَّروا بقــوة ، م اليابــانيني والصــينيني واهلنــود اآلن. فقــد ا

م العلمية واملدنية. وأكرب فخاٍر للصني اليوم أّن نسبة النمّو االقتصـادي فيهـا تـرتاوح بـني  ـا ، باملائـة 12و10الدولة إمكانيا وأ
  مليون من مواطنيها من حتت خّط الفقر والَعَوز. 300إخراَج ، استطاعت خالل مخسة عشر عاماً من االندفاع النهضوي

نعــرُف اليــوَم أّن الضــعفاء ال حســاَب هلــم؛ بيــد أّن القــوة الــيت هلــا حســاٌب يف عــامل اليــوم هــي قــوُة العمــل والعطــاء لقــد بتنــا  
م وتـأهيلهم ومتكيـنهم مـن املشـاركة يف صـنع املسـتق، وخدمة الّناس بل اآلخـر مـع العـاَمل ولـيس والعمل علـى حتسـني شـروط حيـا
  يف مواجهته.

  اإلصالُح والمصالحة بين المرجعيات وبيئات اتخاذ القرار: رابًعا
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مكــت طالئــع مــن شــبابنا يف العقــود األربعــة املاضــية يف صــراٍع مــع األنظمــة السياســية الســائدة. وضــاعت يف جــوالت  لقــد ا
ا يف الفئات يف جمتمعاتنا وُدَولِ  الكّر والفّر حياة وحريات ومواهُب مئات األلوف من سائر نا. وقد نبعت إرادة املواجهة وممارسا

ـراُد َصــوَن اهلويـة مـن هــذا 
ُ
األصـل مـن الـوعي القائــل بوجـود خطـٍر مـاحٍق علــى اإلسـالم آٍت مـن جهـة الغــرب واملتغـربني. وكـان امل

إّن اإلســالم ُأخــرج : ر األمــر إىل رؤيــٍة تقــولطــوّ ت مــن طريــق الرتبيــة والتحصــني واالعتصــام باألصــول األوىل. مثّ ، املــرض املستشــري
وإقامــة الدولــة ، وهــو يوشــك أن ُخيــرَج مــن اجملتمــع إن مل يــتمَّ االســتيالء علــى األمــر السياســي إلعــادة فــرض الشــريعة، مــن الدولــة

الصــراُع الطويــل  اإلســالمية. وبــذلك صــار الصــداُم بــني اجلماعــات اإلســالمية والــدول القائمــة ال َمفــرَّ منــه. وقــد اســتنزف ذلــك
وتَســـبَّب يف تناُقضـــاٍت ومشـــاعر ، كمـــا ســـبق القـــول،  ةطاقـــاٍت كـــربى مـــن طاقـــات األّمـــ، خـــالل احلـــرب البـــاردة وبعـــدها، األمـــد

نــا وأنظمتنــا حتتــاج إىل اإلصــالح والتطــوير باجتــاه لَ وَّ وبيــنهم وبــني الــدول والكيانــات. واحلقيقــة أّن دُ ، منقســمة يف دواخــل األفــراد
ولــيس الــذعر بــأّن ، هــذا هــو مــا ينبغــي الرتكيــُز عليــه وحتســني شــروط حيــاة النــاس. وال شــك أنّ ، لوطنيــة والقوميــةصــون املصــاحل ا
ومصــادمة األنظمــة. ولــذلك ال داعــَي ، ُمصــادمة العــامللِ ه ال بــد مــن إســقاط املــؤامرة عليــه وعلينــا باالجتــاه وأنّــ، اإلســالم ُمهــدَّدٌ 

ـا، لالصطدام بالدولة ـاواسـتن، وإضعاف فكر وضـرورة فرضـه عليهـا. فمشـكالتنا بالـداخل ، حبجـة تنكُّرهـا لإلسـالم، زاف طاقا
ـــاء النـــزاع بـــني الـــدّ ، ومـــع اخلـــارج مشـــكالٌت اقتصـــاديٌة وسياســـيٌة واســـرتاتيجيةٌ  ين وليســـت مشـــكالٍت دينيـــة. ولـــذا ال بـــد مـــن إ

ية. فــال مصــلحة ألحــٍد منــا بإضــعاف فكــرة وتلــك املمارســات العشــوائ، وهــو النــزاع الــذي أحدثــه ذاك الــوعي املغلــوط، والدولــة
وضـرورة عودتـه أو إعادتـه بـالقوة أو باُحلسـىن. فاإلســالم يف ، وال بـزعم إخـراج اإلسـالم مـن جمتمعاتنــا وُدَولنـا، الدولـة يف أوسـاطنا

ـــوض تقويـــة الدولـــة و ، واآلخـــر إىل زيـــادة. واملطلـــوب تصـــحيُح جتربتنـــا السياســـية، وحنـــن نبلُـــُغ ُمخـــس ســـكان العـــامل اليـــوم، حالـــة 
ــا للــتمكن مــن َصــون املصــاحل والــيت ، ولــيس العكــس. وهــا هــي ذي األَُمــُم العزيــزُة والقويــُة اليــوَم تعتمــُد علــى الــنُُّظم القويــة، وفكر

ا   وتطّورها حنو االجتاه األفضل.، تتجمع يف تكتالٍت إقليميٍة لتشارَك يف العامل بقوة؛ فتحمي بذلك مصاحل جمتمعا
واألنظمـة والكيانـات والـدول ، واحلركات اإلسالمية املعتدلة مـن جهـة، قٍة وثيقٍة وُفْضلى بني مؤسساتنا الدينيةإننا نطمُح لعال

ـــْذر ألي طـــرٍف يف اســـتدامة الصـــراع إّمـــ أو بـــوعي احلفـــاظ علـــى الســـلطة ، ا بـــوهم الـــدفاع عـــن اإلســـالممـــن جهـــة ثانيـــة. وال ُع
مجيًعـــا إذا اســـتمرت عالئـــق الشـــك والتشـــكيك واملالحقـــة والتحـــريض  وتأبيـــدها. وهنـــاك مســـؤولياٌت كـــربى تقـــع علـــى عواتقنـــا
واآلخـــرين الـــذين يعتـــربون أّن ســـلطتهم مهـــدَّدة بســـبب هجمـــات أولئـــك ، والتعـــريض بـــني َمـــْن يعتـــربون أنفســـهم ممثلـــني لإلســـالم

  الكالمية أو االنتحارية.
الدينيــة واملؤسســة السياســية. وهــي جتربــٌة قائمــٌة علــى  أو بــني املؤسســة، ين والدولــةلــدينا جتربــٌة وســيطٌة يف االنســجام بــني الــدّ 

إّن الدولَة عندنا أساُسـها العصـبيُة املسـتندُة إىل : وليس على الفصل بني الدين والدولة. وحىت مقولة ابن خلدون، تقسيم العمل
الشــأن ب الفقيــُه القــائُم بالــدعوة مــا تــوىل، املغربيــة الدوليــة. ففــي العصــبيات ءأبــو العــالكمــا يقــول ،  هــي مقولــٌة خــيبءٌ ، دعــوٍة دينيــة

، مقولتــان دجمتــا، وفكــرة واليــة الفقيــه عنــد األصــوليني الشــيعة، السياســي. ولــذلك فــإّن فكــرة احلاكميــة عنــد األصــوليني الســنيني
زوالِــه أو وال خــوَف عليــه وال علــى ، ين. فاإلســالم واحلمــُد هللا يف ازدهــاٍر وانتشــاروالدولــة أكثــر مــن الــدّ ، ينتظلمــان الدولــة والــدّ 

َضعفه. أما الضعيُف فهو فكرُة الدولة اليت ما تفتأ تتقاتُل مع اإلحيائية اإلسالمية بعد أن ضُعفت املؤسسُة الدينيـة حـىت كـادت 
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تــزول يف بعــض الــدول والبلــدان. ولــيس مــن احلــّق يف شــيٍء ضــرب الدولــة أو إزاحتهــا لصــاحل اإلســالميني أو ُدعــاة اجملتمــع املــدين 
وال بـد أن ، اقتها للتطور والتطوير. ففي سائر أحناء العامل قادت الدولـُة وتقـوُد النهـوَض االقتصـاديَّ والسياسـيحبجة فشلها وإع

ا دولــة النـاس وأنـا واثـٌق أنـه ال خــوَف ، تكـوَن هلـا الوظـائُف نفُسـها يف جمالنـا. فلتســتعْد فكـرُة الدولـة احرتامهـا وازدهارهـا بصـريور
   منها على اإلسالم.

  قضية المرجعية الدينية واإلسالمية: خيًراخامًسا وأ
فقــد شــاع يف األوســاط العامــة منــذ أكثــر مــن قــرٍن أنــه ال مرجعيــة دينيــة يف اإلســالم ُتشــبه اهلرميــة الكاثوليكيــة أو اليهوديــة أو 

  الديانات األخرى غري التوحيدية. 
هـامَّ أداء الشـعائر والتعلـيم والفتـوى ورعايـة األوقـاف. وهـي متـارُس م، منذ عصـوٍر متطاولـة بيد أّن اَحلقَّ وجوُد املؤسسة الدينية

ا متعددة ومفتوحةوإمنّ  وال متارُس مركزيًة معصومًة أو شبه معصومة. لكنها ، ا الفرُق بينها وبني املؤسسات يف األديان اُألخرى أ
واجهــة التحــديات الداخليــة وعجزهــا عــن م، وخــروج احلركــات اإلســالمية اإلحيائيــة عليهــا، ضــُعفت بســبب اســتتباع الــدول هلــا

وهيئـات ومجعيـات ، واجملـامع الفقهيـة، واخلارجية. وقد تعددت حماوالت واجتهاداُت اإلصـالح مـن مثـل إنشـاء وزارات األوقـاف
ــا؛ وخباصــٍة بعــد بــروز احلاجــة ملواجهــة املشــكالت علــى املســتوى العــاملي. فالــذي  الــدعوة واإلرشــاد. بيــد أّن ذلــك مل يكــن كافًي

لـيس ضـعف اإلسـالم أو املـؤامرة عليـه؛ بـل عجـز املؤسسـات التقليديـة واجلديـدة عـن اسـتيعاب ظـواهر اليقظـة ، ليـومنشكو منه ا
أو ، وعجزهــا عــن القيــام باملهــاّم الضــرورية علــى املســتوى العــاملي؛ ســواٌء جلهــة احلــوار مــع األديــان والثقافــات اُألخــرى، اإلســالمية

َمـْن ميلـك سـلطة الفتـوى اليـوم؟ وكيـف : قة حبياة املسلمني يف عصـر التحـوالت الكـربىجلهة تقدمي املبادرات واالجتهادات املتعل
نواجُه التطـرف والتشـدد باسـم اإلسـالم؟ ومـاذا نفعـل مـن أجـل إعـادة تكـوين املرجعيـة أو املرجعيـات يف عمليـات الصـراع الـدائر 

وتقـدًما. وهـذا التعـدد هـو الـذي حـال دون االنقسـام  على اإلسـالم؟ يف ظـروف االزدهـار والتفـتُّح تكـوُن التعدديـة املرجعيـة ميـزةً 
وحتــول اإلســالم الَصــَحوي إىل مشــكلٍة عامليــة. فــال بــدَّ مــن ، قرونًــا طويلــة. بيــد أننــا منــرُّ يف أزمــٍة كــربى نامجــة عــن ضــغوط احلداثــة

  لعاملي.ويف عالقة املرجعيات الدينية الوطنية باحملّلي وا، تفكري جديٍدٍ◌ وُمْبدٍع يف قضايا املرجعية
ويف العالقـــة املْشـــكلة بالدولــة مـــن جهـــٍة ثانيـــة. ، تواجــه املؤسســـُة الدينيـــُة إذن مشــكالٍت متعـــددة تتمثـــل يف العجـــز مــن جهـــة

ومصاحلًة ُأخـرى مـع الدولـة. املصـاحلُة مـع العصـر تقتضـي إكمـاَل عمليـات "جتديـد التقليـد" ، واألمر يتطلب مصاحلًة مع العصر
بالكفـاءة  اإلصـالحينيمكن من القيام باملهاّم التقليدية واملستجدة أو املتجددة. ال بد أن يستويل أي اإلصالح والتغيري لكي تت

وســلطة أخالقيــة مــن ســلطات اجملتمــع ، فيتحركــوا بوصــفهم قــوًة كــربى ومــؤثرة، واالســتنارة واالســتقاللية علــى إدارة الشــأن الــديين
القــة مــع الدولــة. وقــد ســادت أمنــاٌط للعالقــة مــا كانــت يف أكثــر األحيــان املــدين. بيــد أّن ذلــك رهــٌن إىل حــدٍّ كبــٍري بانتظــام الع

وقـــد أســـهم التحـــدي األصـــويل يف إضـــعاف مرجعيـــة املؤسســـات االســـتتباع أو اإللغـــاء أوالـــدمج. : ناجحـــًة أو مســـاعدًة للطـــرفني
ية. وقد أّدى ذلك إىل انشغال اضطراباٌت دينحدثت حدث ثـََوراٌن أصويل و لكن يف كّل احلاالت ، مسعتها أيضا كالدينية وانتها

وحتــديها مــن جانــب األصــوليني. فــال بــد مــن ، وممارســة مهاّمهــا الرمزيــة والوظيفيــة، والتهائهــا عــن جتديــد بِناهــا، املؤسســة بنفســها
   وال بد من مصاحلٍة وانسجام؛ أو تظّل األصوليات طليقة السراح باسم االنتقام للدين.، إصالح
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تتعلــق برؤيــة الــذات والــدور والعــامل. والتالقــي والتشــاور واملصــارحة؛ كــلُّ ذلــك ، قضــايا وجوديــة كــربىنــا نواجــُه دفعــًة واحــدًة إنّ 
  وضروريٌّ أخريًا للتصدي الناجح لقضايا احلاضر واملستقبل. ، وضروريٌّ للتشخيص الصحيح، ضروريٌّ للتفكري يف املشكالت

******************  
  حترير اجمللة.ومستشار  ،) مفكر و أكادميي من لبنان*
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  أسئلة اإلصالح والمصالحة
  قضايا التاريخ و الدولة

  *حممد نور الدين أفاية
 اإلصالح وآفة الفساد -1

لكــن يتــأتَّى هــذه املــرة انطالقــاً مــن خطابــات تتميــز بكثــري مــن التــوتر واالحتقــان. فاالســتبداد ، أصــبح اإلصــالح حــديث املرحلــة
ومــن األشــكال املتنوعــة لضــغوطات اخلــارج ، مــن بعــض مظــاهر انتفاضــة الــداخل خوفــاً علــى وجــود نظامــه -العــريب الــداخلي 

اضـــطر إىل رفـــع شـــعار اإلصـــالح طمعـــاً يف مـــرور العاصـــفة بســـالم. لكـــن الظـــاهر أن مســـار االســـتبداد يف الـــدول العربيـــة يعـــرف 
  تداعيات يصعب التكهن بأبعادها ونتائجها.، من غري شك، منعطفاً تارخيّيًا ستكون له

وعلى كل البلـدان. ونشـأت دول وتقـّوت بفضـل ، ويُطرح يف كل األزمنة، ألنه طُرِحَ ، تب الكثري عن موضوع اإلصالحلقد كُ 
ا. غــري أنــه يتعــني التفريــق بــني اإلصــالح واالجتــاه ، مشــاريع إصــالحية وســقطت أخــرى ألن الفســاد دبَّ يف أوصــاهلا ومؤسســا

فـإن  -وحـىت عقديـة يف فـرتات سـابقة مـن التـاريخ البشـري ، خييـة وسياسـيةاإلصالحي. فـإذا كـان اإلصـالح قـد ارتـبط بوقـائع تار 
ا تســاوقت مــع احلركــة االجتماعيــة والسياســية الــيت ميّــ، النزعــة اإلصــالحية حديثــة زت القــرن التاســع عشــر يف نســبّياً؛ ألن نشــأ

  ).1(تماداً على مشروع واضح وحمددأي يف الوقت الذي تكونت فيه أحزاب سياسية تـَتَـَغيَّا الوصول إىل السلطة اع، أوروبا
وتعـديل عالقـات غـري متكافئـة. وهـو يف هـذا األمـر ال خيتلـف عـن ، فاملصلح يكون مصلحاً حني يدعو إىل تغيري واقع فاسـد

"الثوري" من حيـث املبـدأ؛ ألن كليهمـا يـرفض األمـر الواقـع. ويتمثـل الفـرق يف األسـاليب الـيت يريـد انتهاجهـا كـل واحـد منهمـا. 
بكــل الوســائل ، يعطــي األولويــة لالســتيالء علــى الســلطة السياســية -كيفمــا كانــت مرجعياتــه األيديولوجيــة-كــان "الثــوري" فــإذا  

فـــإن اإلصـــالحي يتميـــز بكونـــه يـــؤمُن بإمكانيـــة تغيـــري االقتصـــاد واجملتمـــع  -وإدخـــال تغيـــريات جذريـــة علـــى بنيـــة الدولـــة، املمكنـــة
بينمــا يــدعو الثــوري إىل التغيــري اجلــذري بإحــداث قطيعــة يف املســار السياســي يقــول بالتــأثري يف املؤسســات السياســية القائمــة. و 

ديـد التوازنـات ، اإلصالحي بضرورة التغيـري التـدرجيي وتوجيـه املؤسسـات السياسـية املوجـودة إلجنـاز اإلصـالحات املناسـبة دون 
  القائمة بالضرورة.

امــات واألحكــام. "فــالثوري" عنــد ، اإلصــالحي حصــلت مشــاحنات ال حصــر هلــا بــني النزعــة الثوريــة واالجتــاه وتبادلــت اال
ومتصــاحل مــع وقــائع يســتحيل عليــه ، وحمــافظ، مهــادن، يف نظــر الثــوري، وحــامل ورومانســي. "واإلصــالحي"، اإلصــالحي مغــامر
ا حتوز قدرة كبرية على احتوائه أكثر مما ميلك، تغيريها من داخلها وقـائع تارخييـة   أنّ  هو من اإلمكانات إلصالحها. غري، بل إ

ا ليسـت أكثـر مـن مشـاريع إصـالحية جـرى تطبيقهـا بوسـائل مغـايرة بـل عنـدما حيتـك الثـوري ، كربى دّلت على أن الثورات ذا
وحيــول صــعوبات ، يلتجــئ إىل منطــق تربيــري، ويواجــه تعقيــد التــدبري املؤسســي واالجتمــاعي، وتتبــدد النزعــة الرومانســية، بــالواقع

صالحي احلديث فقد اقرتن مساره بالنظام الربملاين َقْصَد إحداث ت على أعداء داخليني وخارجيني. وأما االالتغيري إىل إسقاطا
تغيريات عن طريق االنتخابات العامة. فهو يؤمن بأن الدميقراطية السياسية توفر إمكانية إجناز إصـالحات اقتصـادية واجتماعيـة 

واعتماداً ، ولن تتأتَّى هذه اإلصالحات إال بواسطة االنتخابات العامة والصغرية.وتغيريات يف أوضاع الفئات املتوسطة ، وثقافية
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 على مرجعيات قانونية توفر شروطاً أفضل لتعزيز الدميقراطية السياسية واالجتماعية.
ـــذا االجتـــاه السياســـي أو ذاك بشـــكل حصـــري  ، إذ جنـــدها لـــدى الليـــربايل، لـــيس مـــن الضـــروري أن تـــرتبط النزعـــة اإلصـــالحية 

لكـــل اجتـــاه مقاصـــد وحســـابات دقيقـــة يف عمليـــة اإلصـــالح. قـــد تســـمح معطيـــات الواقـــع هلـــذه  شـــرتاكي. غـــري أنّ واإل، والقـــومي
ا حــىت تتـــوفر ، وقــد يضـــطر اإلصــالحي إىل التفــاوض مـــع هــذه املعطيــات، كـــالًّ أو جــزءاً ،  املقاصــد بــالتحقق والتنـــازل لضــغوطا

أو ، مرهــون بأوضـــاع تارخييــة تتحــدد بتــوافر العوامــل املشــجعة علــى التغيـــري، واألخــرييف األول ، مرشــروط اإلجنــاز والتغيــري. فــاال
فـإن للتـاريخ ، والعقلنـة، والرتشـيد، ودعوتـه إىل التخليـق، الكاحبة واملقاومة له. فمهما كانت النزعة اإلرادية اليت حترك اإلصالحي

من طرف القوى ، بشكل تظافري، ألن التاريخ يتحرك، الحيإلرادة وانتظار اإلص، بالضرورة، اخلاص الذي ال يستجيب هُ رَ كْ مَ 
كمــا تتحقــق بعــض مراميــه جــراء جدليــة متموجــة بــني جاذبيــة الــداخل ،  االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية الفاعلــة يف اجملتمــع

  وإكراهات اخلارج.
افــة احلديثــة. فاملصــلح هــو الــذي يقــوم بعمــل ســواء يف املاضــي أو يف الثق، ِإنَّ ملفهــوم اإلصــالح حضــوراً بــارزاً يف اجملــال العــريب

إىل الرقي وخلِق شروط أفضل يف حياة الناس. لذلك فإن "مفهوم اإلصالحية لـيس غريبـاً عـن ، يدعو إىل السالم والوئام، صاحل
ل يف الـوعي . فـالنيب ميثّـ)3(. بـل إنـه "يبـدو كمعطـى دائـم يف التـاريخ الـديين والثقـايف لإلسـالم")2(الرتاث األصويل يف اإلسـالم"

املصــلحون املســلمون  -وحيــاول-واكتســبت هــذه الفكــرة صــفة النمــوذج الــذي حــاول ، والالوعــي اإلســالمي "املصــلح األعظــم"
ديـــه. لـــذلك فـــإن "اإلصـــالح يف القـــرن التاســـع عشـــر ال ميثـــل قطيعـــة أو حادثـــة يف التـــاريخ الـــديين يف بـــالد ، اتباعـــه واالهتـــداء 

ألن ، هــــو ذلــــك الشــــخص الــــذي يســــعى إىل اخلــــري ويتطلــــع إىل مــــا هــــو أفضــــل، اإلســــالمي بــــاملعىن، . واملصــــلح)4(اإلســــالم"
ويتمثــل فعــُل ، )5(أي عــن إســالمه"، "اإلصــالح يقــوم علــى االعتقــاد بــأن هنــاك خلــًال داخليــاً أصــاب جمتمعــاً تغــّرب عــن أصــله

ـا إىل "األصـل" الـذي مل يلحقـه فسـاد والعـودة ، اإلصالح يف "تصويب مـا اعـوج يف ممارسـة أمـور الـدين والـدنيا عنـد املسـلمني
 .)6(الزوائد واحملدثات"

حبكم املكانة ، فقد ُكتب عنها الكثري من املصنفات والكتب والدراسات، وبدون الدخول يف تفاصيل النزعة اإلصالحية العربية
تؤكـد ضـرورة ، وال سـيما يف احلاضـر، ملاضـيفإن الدعوة اإلصالحية يف ا، املركزية اليت احتلتها يف الثقافة العربية احلديثة واملعاصرة

، وخلــق ديناميــة إصــالحية تنســجم مــع معطيــات اهلويــة الثقافيــة، والعقلنــة، والتنظــيم، والتطهــري، والتصــحيح، والتجديــد، التطــوير
 ومع شروط احلياة احلديثة يف الوقت نفسه.

واخلطــر ، كــرد فعــل علــى اإلحنطــاط الــداخلي،  بيــةيف معظــم البلــدان العر ، ويف الغالــب األعــم فــإن النزعــة اإلصــالحية تشــكلت 
ا خضعت، اخلارجي وما تزال ختضع جلاذبية خاصـة ضـمن جدليـة الـداخل واخلـارج. فالنخـب اإلصـالحية الـيت تعاقبـت ، غري أ

ح وملعانــدة إصــال، إىل إصــالح الدولــة ملواجهــة تــردي األوضــاع الداخليــة مــن جهــة، دومــاً ، دعــت، علــى التــاريخ العــريب املعاصــر
أو ، مفـــروض مـــن اخلـــارج مـــن طـــرف االســـتعمار التقليـــدي أو "بـــرامج التقـــومي اهليكليـــة" أو إمـــالءات املؤسســـات املاليـــة الدوليـــة

بواســطة مــا يســمى بـــ "بــرامج التأهيــل" الــيت علــى اإلدارة والتعلــيم والقضــاء إجنــازه حــىت تســتجيب لشــروط حيــددها اآلخــرون مــن 
 جهة ثانية.
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وإخراجـــه مـــن الـــتكلس املؤسســـي السياســـي ، ز اآلن مشـــاريع دوليـــة إلصـــالح أحـــوال العـــامل العـــريبوضـــمن اجلدليـــة نفســـها تـــرب  
 بل العمل على إدراجه ضمن تصور جيوسرتاتيجي تعمل أمريكا على إمالئه بأساليب متنوعة.، والثقايف

 السياسة ومفارقاتها -2
طمعــاً يف ، . وينخــرط الفاعــل السياســي يف املعمعــةينــتعش اخلطــاب السياســي كلمــا واجــه اجملتمــع ضــرورات اإلصــالح والتغيــري 

احــتالل مواقــع مناديــة باإلصــالح أو كاحبــة حلركتــه حســب إرادات القــوة املختلفــة الــيت تعمــل داخــل اجملتمــع. وتواجــه الــدعوة إىل 
ية االخـتالل وتفرتض اقـرتاح مشـروع لتجـاوز التـأخر واالحنطـاط أو ختطـي وضـع، واقتصادية، وسياسية، اإلصالح رهانات فكرية

 والفساد.
أو وضــع حــد للفوضــى. ويســتوجب يف ، مــن منطلــق الــدعوة اإلصــالحية علــى املســامهة يف تعــديل وضــع قــائم، يعمــل السياســي 

أو اخــتالق صــراع ، باعتبــار أن اإلصــالح يتمثــل يف تغيــري نظــام مــا قصــد احلــد مــن النظــام، خلــق صــراع حملاصــرة النظــام، احلــالتني
تؤكـد علـى ، منهـا مـا يعـود إىل عوامـل خارجيـة، مويـة. هلـذا السـبب يعـرف اإلصـالح مفارقـات عديـدةدف جتنب نـزاع أكثـر د

أو إىل اعتبــارات داخليــة تعطــي أمهيــة للوضــع القــائم بتكييفــه مــن جديــد وترتيــب أحوالــه. ويتعــني ، دور النــزاع إلعــادة بنــاء النظــام
م مــن ، وممــا يقومــون بــه، املاضــيأن يكونــوا علــى بينــة مــن جتــارب ، يف احلــالتني، علــى املصــلحني وممــا ميكــن أن يرتتــب تــدخال

 .)7(مضاعفات
نظراً لكونـه يعـرب عـن عـامل متنـاقض بـني النـزاع ، مل يتمكن "علم" السياسة بعد من إجياد قانون أساسي يوجهه ويضبط قواعده 

تسـتطيع اقـرتاح  يـة مؤسسـية" للسياسـةلوضـع "نظر ، ومناهج علم االجتماع، والنظام. لقد حاول االنتهال من أساليب االقتصاد
أو مـن االسـتقرار. لـذلك بـرزت فكـرة التوافـق بـني مجاعـات ، بعض قواعد اللعب القـادرة علـى خلـق نـوع مـن التـوازن يف املصـاحل

وال هــي تتحــرك خلدمــة مــن ، وال ســيما أن السياســة ليســت تعبــرياً عــن اخلــري املطلــق، خمتلفــة ال متلــك وســائل إفنــاء بعضــها بعضــاً 
ـا تسـعىي وفـرز عناصـر ، وحماصـرة بـؤر التـوتر، إىل احلفـاظ علـى اهلدنـة االجتماعيـة، يف حركيتهـا التارخييـة، ّدعي جتسـيد قيمـه. إ

 .)8(التفاهم والتوافق
قصـد ، والتوافق علـى أسـاليب تسـيري املؤسسـات يف سـياق منـاخ مـن الرتاضـي، يأيت اإلصالح للعمل على ترتيب قواعد اللعب 

نظام ومراعاة توازن املصاحل. وهذا ما حيصل يف أكثر األنظمة الدميقراطية. أمـا املوقـف امليكيـافيلي فإنـه يلـحُّ علـى احلفاظ على ال
باســم ، الــتحكم يف الســلطة بــأي مثــن كــان باالتكــاء علــى مرجعيــات رمزيــة جتعــل مــن الفاعــل السياســي ماســكاً بــأمور السياســة

كثــرياً مــا يــؤدي إىل   -باســم هــذا املنطــق-. غــري أن تغييــب آليــات التوافــق )9(أو القــوة أو باســم نظــام قيمــي وأخالقــي، املاضــي
نتـــائج كارثيـــة علـــى اجلماعـــة الوطنيـــة. ولنـــا يف اخلريطـــة العربيـــة مـــا يكفـــي مـــن األمثلـــة للتـــدليل علـــى هـــذه احلالـــة الـــيت أدت إىل 

 خل.وتوفر للخارج مربرات التد، واحتقان اجتماعي تنتهي مبآسٍ ، وضعيات انسداد سياسي
فكيـف ميكـن إصـالح اجملتمـع ، غري أنه إذا وجدت السياسة إمكانات لتسيري التناقضات دون مضاعفات سلبية علـى اجلماعـة 

والدولة والقيم من الناحية الواقعية؟ وهل تستطيع السياسة إجناز هـذه املهمـة الـيت قـد تتجـاوز قـدرات اجملتمـع السياسـي املنشـغل 
 ت التوازن؟ومراقبة تطورا، بصراعات السلطة
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، ومنـــذ أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر إىل اآلن، مـــثالً ، ال يبـــدو اجلـــواب عـــن هـــذين الســـؤالني ســـهًال. فالنزعـــة اإلصـــالحية العربيـــة 
، والِقــيم. وقــد عمــل املصــلِحون العــرب، واألخــالق، وبــني االنشــغال بــأمور الرتبيــة، تأرجحــت بــني إيــالء األمهيــة للقــرار السياســي

م اإليديولوجيةباختالف حساسيتهم ال وخمرجـاً للتـأخر التـارخيي قياسـاً ، على جعـل اإلصـالح بـديًال لالحنطـاط، فكرية وانتماءا
نشــغال املصــلح العــريب بشــؤون الــداخل عــّرب عــن نــوع مــن رد فعــل إزاء مشــروع اإلصــالح املفــروض مــن إإىل التحــدي األورويب. 

إىل املطالبــة بإصــالح النظــام السياســي واحلــد ، واالقتصــاد، التعلــيمو ، إصــالح اجلــيش واإلدارة، اخلــارج. لــذلك اهــتم بكــل األمــور
خصوصـاً يف ظـروف ، من التسلط واالستبداد. غري أن هناك مـن املصـلحني مـن عـوَّل علـى العامـل اخلـارجي يف إجنـاز اإلصـالح

ا أ، أو االســتعمار املباشــر. ذلــك أن ضــعف الســلطة املركزيــة، أو االنتــداب، احلمايــة دى بــبعض عناصــر النخبــة وفســاد مؤسســا
 التقليدية واحلديثة إىل القول بإمكانية إجناز فعل اإلصالح اعتماداً على العوامل اخلارجية.

بـل ، وجند يف التاريخ القريب لبعض األقطار العربية مثاًال على دور العامل اخلارجي يف تكييف سياسات "اإلصـالح" الداخليـة 
دور مقـرر يف الشـؤون السياسـية. فـربامج مـا يسـمى بــ "التقـومي اهليكلـي" لـبعض البلـدان ، يف بعـض احلـاالت، أصبح هلـذا العامـل

وأحيانــاً السياســي. وال يتعلــق األمــر مبجــرد االنفتــاح علــى ، متثــل تــدخًال خارجيــاً إلعــادة بنــاء الوضــع املــايل واالقتصــادي، العربيــة
، وصـندوق النقـد الـدويل، ادة خارجية تتمثل يف البنـك الـدويلوإمنا بعملية إمالء سياسات حمددة تعرب عن إر ، بالضرورة، السوق

وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية. وقد أفضـت سياسـة "التقـومي اهليكلـي" ، والدول الكربى اليت توجه سياساته واختياراته
يف الثمانينـات -ن العربيـة ممـا أدى بشـعوب بعـض البلـدا، لكنهـا أضـرت باجلوانـب االجتماعيـة، إىل إصالحات ماليـة واقتصـادية

يار األوضاع االجتماعية وغالء املعيشة. -والتسعينات  إىل اخلروج إىل الشوارع احتجاجاً على ا
وأعطتهــا فرصــاً للضــبط. وإعــادة ، غــري أن هــذه االنتفاضــات مّكنــت الســلطة السياســية مــن الــتحكم أكثــر يف اجملــال السياســي 

مــع ظــاهرة األعمــال اإلرهابيــة يف بعــض ، بكيفيــة أخــرى، التوازنــات. وهــذا مــا حصــلترتيــب ممارســة الســلطة قصــد احلفــاظ علــى 
السـلطة يف إعـادة بنـاء النظـام  أسـعفت، البلدان العربية مؤخراً. أي أن االنتفاضات بوصـفها تعبـرياً عـن احتجاجـات غـري منظمـة

 وفق املعطيات اجلديدة.
هــي مــا يــوفر شــروط ، يف العمليــة اإلصــالحية، ف الفاعلــة يف اجملتمــعلقــد برهنــت التجــارب علــى أن قاعــدة التعاقــد بــني األطــرا 

م على  -داخل فضاء دميقراطي فعلي-وأن مبدأ التوافق ، التوازن واالستقرار هو ما يسمح للمتنافسني على السلطة بإبراز قدر
 التفكري يف بدائل إصالحية ختلخل االنسداد والتسلط.

 ولةانهيار العمل السياسي وسؤال الد -3
ـائي هلـا. يتـداخل ، مـانع، وال أحـد ميكنـه اإلدِّعـاء أنـه قـادر علـى تقـدمي تعريـف شـامل، يتجدد السـؤال عـن الدولـة باسـتمرار  و

، التطـور، اهلـدف: وحبسـابات املسـتقبل. كـل "تفكـري حـول الدولـة يـدور علـى حمـاور ثالثـة، فيها ثقل املاضي بإكراهات احلاضر
البحـــث عـــن "هـــدف الدولـــة يســـبح يف املطلقـــات ويصـــرف نظـــره عـــن الظـــروف الزمنيـــة  ومـــن منطلـــق هـــاجس، )10(الوظيفـــة"
مبنطـق املـؤرخني. ومـن  فينطـق: أي أشـكاهلا املتتابعـة، ومن يتساءل عن التطور يصف أطـوار الدولـة، فينظر ويتفلسف، واملكانية

ــذه فيـ، يتسـاءل عـن وظيفـة الدولـة حيـاول أن حيلـل آليتهـا بـالنظر إىل حميطهـا االجتمـاعي تكلم كـالم االجتماعيـات. إذا أحلقنـا 
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، القــانون: إن الدولــة تُــْدَرُس حســب أربعــة منــاهج: أمكــن لنــا أن نقــول، احملــاور القــانون.. الــذي يســجل التجربــة الفرديــة األوليــة
  .)11(والتاريخ واالجتماعيات"، والفلسفة

ومن اهتمامات متعـددة ، ض لظاهرة الدولة بأسلوب دقيقيف كتابه املرجعي املهم "مفهوم الدولة" تعر ، وألن عبد اهللا العروي
فإننا سنقتصر هنـا علـى بعـض اإلشـارات الدالـة علـى التحـوالت -يف التاريخ األورويب كما يف التجربة العربية اإلسالمية ، األبعاد

، لدرجـة أن األزمـة املاليـة للدولـة، أو تتعرض هلا جـراء الضـغوط املختلفـة الـيت ميارسـها عليهـا الرأمسـال املـايل، اليت تشهدها الدولة
ــا أزمــة مشــروعية، يف املرحلــة احلاليــة بــل ذهــب بعضــهم إىل القــول بــأن مظــاهر اإلعيــاء باتــت باديــة علــى ، أصــبحت تطــرح وكأ

 .)12(الدولة يف ضوء ما تواجهه من مطالب وضغوط
علــى فــرض منــاهج وقواعــد وشــروط ، قــوةبكــل مــا ميلكــون مــن ، حــىت ولــو عمــل قــادة العوملــة، لــيس هنــاك منــوذج واحــد للدولــة 

يريـــدون تعميمهـــا علـــى العـــامل. فالليرباليـــة اجلديـــدة الـــيت تتزعمهـــا الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة تســـعى إىل القطـــع مـــع املرجعيـــات 
ــاً ومؤسّســياً قــادراً علــى خلــق التــوازن بــني حســابات السياســة-السياســية الــيت جعلــت مــن الدولــة الت وحتــو ، األمــة إطــاراً تنظيمّي

والرفــع مــن شــأن االعتبــارات االقتصــادية الــيت ، ومطالــب اجملتمــع. كمــا تتطلــع إىل تقلــيص مفعــوالت العمــل السياســي، االقتصــاد
 يتحكم فيها الرأمسال وتقلبات األسواق.

فيهـــا مـــا يتكلـــف بـــالردع والعنـــف : حســـبما قـــال بـــه الفيلســـوف لـــوي ألتوســـري، وإذا كانـــت الدولـــة عبـــارة عـــن جمموعـــة أجهـــزة 
، (مثل نظام التعلـيم عاية والتعبئة والتوجيه والرتويضوما خيتص بالد، والسجون.. إخل)، والقضاء، والشرطة، (مثل اجليشراقبةاملو 

تتقـــوى بفضـــل إقامـــة ، فـــإن الدولـــة إضـــافة إىل هـــدفها وتطورهـــا ووظيفتهـــا، واألحـــزاب... إخل)، واملؤسســـات الدينيـــة، واإلعـــالم
وأجهــــزة "بريوقراطيــــة" تســــعفها علــــى الــــتحكم يف املكــــان ، العقالنيــــة االجتماعيــــة، ةبطــــرق خمتلفــــ، مؤسســــات عصــــرية تكثــــف

ا على احلكم والتحكم قمعيـة.. ، مشولية، دميقراطية، وذلك مهما كانت طبيعة الدولة، واإلنسان. فسلطة الدولة تتمثل يف قدر
ــا  ــا الدولــة يف عالقا وباألهــداف الــيت تتحــرك مــن أجــل حتقيقهــا. ، بــاجملتمعإخل؛ ألن املهــم هــو االختيــارات الكــربى الــيت تقــوم 

يف قــدرة كــل دولــة علــى االســتجابة النتظــارات خمتلــف الفئــات املكونــة للمجتمــع. لــذلك فلكــل دولــة  والفــارق بــني الــدول يظهــر
 م.الرتاتب االجتماعي القائ أو الفئة يف، واحلكم عليها يتحدد حسب املوقع الذي حيتله الشخص، مساوئها وحماسنها

يار "التفاؤل التارخيي"، اآلن، يشهد العامل  أي أنه يف الوقت الذي عملت فيه فلسـفة التنـوير والثـورة ، )13(ما ينعته بعضنا با
مـــن خـــالل ، علـــى فـــتح مرحلـــة جديـــدة يف التـــاريخ السياســـي امتـــدت قـــرنني مـــن الزمـــان يبـــدو، الفرنســـية يف القـــرن الثـــامن عشـــر

ا فيما يتعلق بالدولة وبالدميقراطية.أن هذه املرحلة اس، مؤشرات عدة  تنفذت إمكانا
يــار العمــل السياســي  يفــرض ، والســتقطاب االســتثمارات، وال ســيما االعتبــارات املاليــة، وســطوة العوامــل االقتصــادية، أمــام ا

ـا ا االقتصـادية وأجهز املاليـة واإلداريـة  الرأمسال املايل شـروطاً علـى الدولـة حتـت شـعار ضـرورة إدخـال إصـالحات علـى مؤسسـا
ا االجتماعية والثقافية.، والتعليمية  وعلى اختيارا

القواعـد ، وصـندوق النقـد الـدويل، وعلـى رأسـها البنـك الـدويل، من بني هذه الشـروط تـوافر مـا تسـميه املؤسسـات املاليـة الدوليـة
مث خلـــق منـــاخ جـــاذب ، زنـــات املاليـــة الكـــربىوالتوا، واالســـتقرار السياســـي، اقتصـــادي-األساســـية املتمثلـــة يف االســـتقرار املـــاكرو
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، والتبــادل، ورفــع املراقبــة علــى األســعار، وذلــك بتحريــر االقتصــاد، واخلارجيــة منهــا علــى وجــه اخلصــوص، لالســتثمارات اخلاصــة
 ونظـام، وإقامـة نظـام مجركـي غـري محـائي يشـتغل بشـكل نـاجع، وإدخال املرونة يف عالقات الشغل، ومعدل الرواتب، والرساميل

والتخفيــف مــن ثقــل ، وإصــالح اإلطــار القــانوين واجلهــاز القضــائي، ختصــيص املنشــآت االقتصــادية التابعــة للدولــة، جبــائي حمفــز
وتأهيـــــل النســـــيج ، وإلغـــــاء كـــــل اإلجـــــراءات الكاحبـــــة للمبـــــادرات االســـــتثمارية، واحـــــرتام االلتزامـــــات بالســـــرعة املطلوبـــــة، اإلدارة

 ملنافسة... إخل.االقتصادي لبناء مقاوالت قادرة على ا
ـا كمـا تتصـورها املنظمـات املاليـة والتجاريـة واإلعالميـة املرافقـة   هذه هي الوظائف اجلديدة الـيت يتعـني علـى الدولـة اآلن القيـام 

ـــذه التوجهـــات اجلديـــدة، حلركـــة العوملـــة. ولـــيس يهـــم أن تكـــون هلـــذه اإلجـــراءات ، طوعـــاً أو بـــالرغم مـــنهم، بالنســـبة لآلخـــذين 
يتـوهم ، عكاسات اجتماعية ومضاعفات سياسية؛ ألنه ال أحد يستجيب لشروط اقتصاد السوق من أصحاب القـرارالقاسية ان

ويف كـل امليـادين. فكـل فكـر يقبـل بأسـس اقتصـاد ، بأنه ميكن حتقيق أكثر ما ميكن مـن مكاسـب ألكـرب عـدد ممكـن مـن النـاس
 السوق ممنوع عليه "أن تكون له تطلعات شاملة".

ا التقليدية، متأخرين، العولة اهتدوا صحيح أن قادة  وتعزيز ما يسمح هلا بتـوفري ، إىل أمهية احلفاظ للدولة على بعض صالحيا
ولكـن دون التنـازل عـن املبـادئ املوجهـة لليرباليـة اجلديـدة. وهنـا تطـرح أسـئلة جديـدة حـول صـدقية ، شروط االسـتقرار السياسـي

مثيلــي. هــل مــا تــزال لــإلرادة الشــعبية مــن خــالل االقــرتاع واالنتخــاب دور يف تقريــر ودور النظــام الــدميقراطي الت، العمــل السياســي
مصري االختيـارات االقتصـادية واالجتماعيـة والسياسـية الكـربى للدولـة؟ كثـري مـن البـاحثني واملختصـني يالحظـون أن الدميقراطيـة 

كبـرية علـى تعبئـة النـاقمني والسـاخطني مـن الفئـات التمثيلية تتعرض للطعن واالنتقـاد. سـواء مـن طـرف تيـارات شـعبوية هلـا قـدرة  
كمـا يـأيت هـذا ،  أو ال يسـمح هلـا اجملـال السياسـي بـالتعبري عـن أسـئلتها ومشـاغلها، الشعبية اليت جتد نفسها على هامش اجملتمـع

عوامــل ، شــعبية احلــرةواإلرادة ال، والقــرار املســتقل، النقــد مــن املنظمــات الكــربى الداعمــة حلركــة العوملــة حــني يصــبح الــرأي اآلخــر
والبـوادي.. ، واملرأة، واالهتمام باألطفال، حىت ولو مل تتوقف عن التبجح بشعارات حقوق اإلنسان، تزعج شروطها ومقاييسها

 إخل.
مل تعـد هنـاك ، ويف ظـل نـزوع هيمـين لدولـة ال تـؤمن حبـدود لسياسـتها، إن هذا الذي حيصل اآلن علـى صـعيد السياسـة العامليـة 

اعتبــاراً ، أو التعويــل عليهــا لتحقيــق اخلــري والســعادة جلميــع املــواطنني. فكــل جمتمــع يبحــث، ى تــرتبط مبســألة الدولــةمثاليــات كــرب 
فــرض علــى كــل رجــاالت ، عــن "دولــة معقولــة". فاالنتظــار التــارخيي للرأمساليــة، لشــروطه االقتصــادية والسياســية والثقافيــة املميــزة

وذلــك لتجنــب ، ومــع الضــغوط القــاهرة للســوق، للمجتمعــات ع املطالــب املتصــاعدةالدولــة درجــة كبــرية مــن التعامــل النســيب مــ
 واألشكال املختلفة للعنف الناجتة عن الفوارق الصارخة اليت يولدها االقتصاد املعومل.، األخطار املهددة لالستقرار

وغــري النفطيــة. فــاجملتمع مــا يــزال يف  وال ســيما الفقــرية منهــا، اعتبــاراً لــذلك تطــرح رهانــات كــربى علــى دول مثــل الــدول العربيــة 
ـــاًّ. فوظـــائف الرعايـــة، وسياســـياًّ ، مؤسســـياًّ ، حاجـــة إىل دولتـــه.وال شـــيء اكتمـــل بالشـــكل املطلـــوب ، والتنظـــيم، والتعلـــيم، وثقافي

ا مـــــن اجملهـــــودات التنمويـــــة والرتبويـــــ ة والتـــــأطري... إخل مـــــا زالـــــت مل تســـــتنفد بعـــــد. والـــــدعوة إىل تقلـــــيص دور الدولـــــة وانســـــحا
ا. ولـيس املـرء يف حاجـة إىل نصـائح قـادة العوملـة، واالجتماعية ، دعوة حتتمل خماطر ال أحد ميكنـه أن يـتكهن مبـداها ومبضـاعفا
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ــــة للدولــــة، إن كانــــت حتركــــه فعــــًال إرادة حقيقيــــة، أو إىل مشــــاريع خارجيــــة حــــىت يهتــــدي شــــريطة إصــــالح ، إىل األدوار التارخيي
ا ا السياس، مؤسسا والتوزيع املعقـول للثـروة ، واالعرتاف حبقوق املساواة والعدالة، وتنمية جمتمع مدين مستقل، يةودمقرطة حيا
 وعلى العامل.، واالنفتاح الدائم على اجلديد، واإلعالء من شأن املرأة والشباب، الوطنية

 وإذا الدولة عجزت... -4
علــى حســـاب ، بشـــكل مهــول، تضـــخمت بعــد االســتقالل :مفارقــة عجيبــة تلــك الـــيت تعرفهــا الدولــة الوطنيـــة يف العــامل العــريب 

ـــا الضـــامنة للحقـــوق ، واحلـــرة، وانتفخـــت أجهـــزة املراقبـــة لـــديها بكيفيـــة شـــّلت املبـــادرات املســـتقلة، اجملتمـــع وقـــدمت نفســـها وكأ
، الده ومســتقبلهواحلاميــة لصــحته وأو  -دون اإلقــرار الفعلــي لــه بصــفة املواطنــة-واملدافعــة عــن كرامــة "املــواطن" ، واملصــاحل العامــة

اضــطرت هــذه الدولــة إىل املراجعــة الَقْســرية ، واحملاربــة للعــدو الــذي حيتــل أرضــه... إخل. إال أنــه منــذ أواســط الثمانينــات إىل اآلن
ا. ذلـك أنـه مـع ثقـل املديونيـة الداخليـة واخلارجيـة وسـقوط الشـعارات التعبويـة ، وفشـل النمـاذج التنمويـة السـابقة، لبعض التزاما

، تطالـب الدولـة اآلن، عـريب... إخل-وعرقلـة أي جهـد توحيـدي أو حـىت تعـاوين عـريب، كنت من االستمرار لبعض الوقتاليت مت
مـن مواطنيهـا أالَّ يُعوِّلـوا عليهــا يف كـل شـيء. وأحيانــا حـىت علـى صـعيد األمــن الشخصـي واجلمـاعي. تطالــب املـواطن بـدفع كــل 

: سكنه وبتعليم أبنائه وبتشغيلهم وحبمايتهم. كل ذلك حتت تربيـرات مـن نـوعوبنقله وب، بصحته، هو، لكـن أن يتكفل، ضرائبه
 وتضخم القطاع العام وانعدام مردوديته.، ونقص املوارد، ضغط "التوازنات املالية"

ـــا عملــت طيلـــة أكثــر مـــن أربعــة عقـــود علــى التشـــويش علــى أشـــكال ، وألن هــذه الدولــة تضـــخمت علــى حســـاب اجملتمــع  فإ
خوفـاً مـن منوهـا وحتّوهلـا ، والصيغ التعاونية املختلفة اليت عرفتها اجملتمعات عرب تارخيها، وأمناط التضامن والتعاضد، ةالتنظيم احمللي

وحـّدت ، ومنعتهـا أو دّجنتهـا، التنظيمـات السياسـية، إىل سلطات قد تفرز بؤر اعرتاض أو متلمل ممكن. وحاصرت مبوازاة ذلك
واإليـديولوجيا الوحيـدة... إخل. ، وأفكـار الـزعيم الوحيـد، وتفـرض الـرأي الوحيـد، العمـوميكـل اجملـال ،  هـي، من انتشارها لتحتل

وســـلطة ، هـــذا يف الوقـــت الـــذي ال تكـــف فيـــه عـــن التـــبجح بالدميقراطيـــة، حـــىت ولـــو تركـــت هـــوامش حمســـوبة حلريـــة الـــرأي أحيانـــا
 !وحرية الرأي والتنظيم، وبالتعددية، الشعب

وذلــك بتأســيس ، اصــر مــن النخبــة السياســية والثقافيــة إىل إطــالق مبــادرات ذات أهــداف مدنيــةجــو االحتقــان والرقابــة دفــع بعن 
ا أو كانـت ، مجعيات ومنظمات وهيئات تنشـط يف اجملـاالت االجتماعيـة والثقافيـة واإلنسـانية الـيت أسـقطتها الدولـة مـن حسـابا

 حتتاط منها.
شجع هؤالء الناشـطني علـى الـدفع بـبعض فئـات اجملتمـع إىل التعبـري ، حكومات وأحزاباً ، فانغالق اجملتمع السياسي على نفسه 

ا يف استقالل نسيب عن تدخل أجهزة الدولة.، واملطالبة حبقها يف أخد الكلمة، عن نفسها  والعمل على تنظيم شؤو
إىل حجــم النشــاط  غــدا متضــخماً قياســاً ، يف بعــض الســاحات العربيــة، أن اخلطــاب عــن اجملتمــع املــدين، املثــري يف هــذه الظــاهرة 

وذريعــة لالســتقطابات السياســية. لكــن هــل ميكــن ، وحتــول احلــديث عنــه إىل موضــوع للمزايــدات واملســاومات، املــدين ومردوديتــه
 للعمل املدين حتقيق نتائج ملموسة دون حتليل آلليات اشتغال اجملتمع وفهم مكوناته وعاداته؟

ـا، يـاً لكـل الفـاعلني يف التـاريخمهـَّاً مركزّ  -وما تـزال-ال شك أن الدولة كانت   ا وأجهز وإمـا ، إمـا مـن زاويـة الـتمكن يف مقـدرا
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ــا وســلطتها لدرجــة أن التــأريخ للدولــة كثــرياً مــا تــداخل مــع تــاريخ احلضــارات واألمــم. وهــل بالوســع ، مــن منطلــق احلــد مــن جربو
 أو احنسارها واندحارها؟، تاجها ورقّيهااالهتمام باملسائل احلضارية من دون اإلحالة على الدول اليت كانت وراء إن

ومـا يفرتضـه مـن إعـادة النظـر يف ، ويف ضوء التضخم اخلطايب الالفت الذي يصاحب التحوالت اجلارية يف االقتصـاد والتواصـل 
ـا متثـل قطبـاً جاذبـاً للمـؤرخني وا، والسـيادة، والعمـل، واملقاولـة، والسوق، مفاهيم احلدود لسياسـيني تظهـر موضـوعية الدولـة وكأ

أصـبحت الدولـة قضـية كـربى يف  -املوسـوم باألزمـة وحمـاوالت إعـادة البنـاء-ورجال االقتصاد. ففي هذا السـياق التـارخيي العـاملي
ا أزمة دولتية، احلقل التارخيي. فاألزمة االقتصادية اليت تشهدها أكثر من منطقة يف العامل واستفحال االحنسـار ، يُنظر إليها وكأ

ــا عــن مواكبــة اخــتالالت االقتصــاد، رياً مــا ينظــر إليــه وكأنــه تعبــري عــن أزمتهــااالقتصــادي كثــ وضــعف آليــات ، وعــن عجــز أجهز
ا مشكلة قياسـاً إىل ، أصـبحت يف الوقـت نفسـه، بل قضية مزعجـة. وبقـدر مـا هـي ضـرورية، اشتغاله. وهكذا بدت الدولة وكأ

 قة اليت تشهدها اجملتمعات.وغري متكيفة مع التحوالت العمي، ثقيلة، الضغوط اجلديدة
وهــي عمليــة ضــرورية للحفـاظ علــى دورهــا التنظيمــي علــى األصــعدة ، ال يتعلـق األمــر بإعــادة هيكلــة إداريــة وماليـة جلهــاز الدولــة 

، وإمنـــا بتحديـــد وظائفهـــا وأدوارهـــا اجلديـــدة. وجنـــد مـــن يطالـــب بكـــل بســـاطة بتحجـــيم هـــذه األدوار، االقتصـــادية واالجتماعيـــة
ا مـــن جمـــاالت حيويـــة عـــدة. وكـــأن مـــن ينعـــت بالعوملـــة معنـــاه احلـــد مـــن ســـلطات الدولـــة، يتهـــاوتقلـــيص فعال وتطويـــق ، وانســـحا

ا ملصلحة املبادرة احلرة واملنطق املتموج للسوق. ويبدو أن األمر يعود إىل مسـألة فهـم مرحلـة انتقاليـة مـن منـط للـرتاكم إىل  حتركا
 بني العدالة وإنتاج اخلريات.، سي واالقتصادييفرتض إعادة هيكلة للعالقة بني السيا، آخر

غري أن األمور ليست بالسهولة اليت تظهرها بعـض الكتابـات املتحمسـة للمنطـق االقتصـادي اجلديـد. فالـدعوة إىل حتجـيم دور  
عــدة يف  علــى اعتبــار أن للدولــة تارخيــاً يــتحكم يف منــو وتطــور بلــدان، يصــعب تعميمهــا علــى العــامل، يف منــاطق بعينهــا، الدولــة
ــا ال تعنيهــا يف شــيء حــىت ولــو خضــعت لكــل أصــناف الضــغوط. ، العــامل لدرجــة أن بلــداناً حمــددة تنظــر إىل هــذه املناقشــة وكأ

يف -إذ العالقـــة بـــني املواطنـــة واجلنســـية ، وعـــن االقتصـــاد واجملتمـــع، فـــالنموذج الفرنســـي للدولـــة يصـــعب فصـــله عـــن مفهـــوم األمـــة
 ل تكثيفاً رمزياً الحتواء الدولة من طرف األمة.متث -الثقافة السياسية الفرنسية

فـــال يعـــين ذلـــك اقتصـــارها علـــى التـــدبري ، يف حاجـــة إىل إعـــادة حتديـــد ألدوارهـــا وجمـــاالت تـــدخلها، عمومـــاً ، إذا كانـــت الدولـــة 
يتصــــرفون وتــــرك اجملــــال هلــــذه الفصــــيلة اجلديــــدة مــــن املبــــادرين ، أو االنســــحاب إىل الثكنــــات ومراكــــز الشــــرطة والــــدرك، اإلداري

فمـا زالـت للدولـة وظـائف تارخييـة يف أكثـر مـن ، اختـزال السياسـة إىل الفعـل اإلداري، باملقابـل، مبقدرات األمة. كما أنه ال جيوز
وأن تــوفر شــروطاً مؤسســية لتعزيــز الــروابط الثقافيــة ، علــى الدولــة أن تتجنــب انفجــار اهلويــات، بلــد. ففــي زمــن معــومل ومتشــذر

والرتاجيــديات اجلزائريــة مثــال مــؤمل ،  يوغوســالفيا الســابقة منــوذج صــارخ علــى التفجــري العنيــف للهويــاتواالجتماعيــة. فــاحلرب يف
علــى انتقــام شــرائح اجتماعيــة مــن العســكرة القــاهرة للمجتمــع والدولــة. واملأســاة العراقيــة بفعــل االحــتالل األمريكــي مؤشــر علــى 

ميكن استشراف أبعادها. مث هل جيـرؤ "الفـاعلون االقتصـاديون اجلـدد" خطورة ما تنتظره املنطقة من تطورات وارتباكات ال أحد 
ومن معهـم مـن "املنظّـرين السياسـيني" علـى مطالبـة الدولـة الصـينية باالنسـحاب مـن دورهـا التنظيمـي والتنمـوي حـىت ولـو كانـت 

ية لكـي ترفـع سـلطتها عـن حتت إدارة حزب شيوعي؟ كيف سيكون مشهد املنطقة لو ضغط الرأمسال العاملي على الدولـة الصـين
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أو مـن ، بليون وأربع مائة مليون من البشر؟ وملاذا يستمر تدفق الرساميل على الصـني سـواء مـن طـرف املؤسسـات املاليـة العامليـة
 أو باحلقوق السياسية والثقافية؟، حىت لو مل تستجب الصني للضغوط املتعلقة حبقوق اإلنسان، أمريكا

فـإن اسـرتاجتييها يعرفـون كيـف يـدخلون بعـض النسـبية علـى مطـالبهم كلمــا ، علـى حركـة العوملـة علـى رغـم هيمنـة الفكـر الوحيـد 
، يعلـــن أحـــد كبـــار املضـــاربني املـــاليني علـــى الصـــعيد العـــاملي "جـــورج ســـوروس"، تعلــق األمـــر بــــ "املصـــاحل احليويـــة". وهلـــذا الســـبب

ذلــك إىل تــدمري اجملتمعــات. فهــو يــرى أن عمليــة وأن يــؤدي ، خشــيته مــن توســع آليــات اقتصــاد الســوق علــى مجيــع املســتويات
إىل إجيـاد التوازنـات الضـرورية. ، ال حمالـة، خلق أسواق مالية ال تراعي الطبيعة اخلاصة للمال. وكأن احلركية اليت ينتجها ستفضي

، يه "الفاعلون اجلـدد"هو ما ميثل خطراً حقيقياً على العامل؛ ألن للمجتمع املفتوح الذي يدعو إل، يف نظر سوروس، هذا املنطق
، إىل خطر الدوغمائية االقتصـادية -أي اجملتمع-يتعرض ، مبا يفرض من إعادة حتديد دور الدولة يف اجتاه التقليص من تدخلها

وعلـى حسـاب العمـل واالسـتثمارات املنتجـة. والنتيجـة هـي ، والفوضى. ألن التنافس الشمويل تطور لصاحل الرأمسال، واألصولية
 حىت ولو أننا نشهد اليوم ازدياداً مّطرداً للثروة.، كان العامل ال تستفيد من االقتصاد العامليأن غالبية س

فما زالت للسياسة هوامش للمناورة. وما زالت للدولة وظائف مل تستنفدها مبا فيه الكفاية خصوصـاً يف جمتمعـات ، ومع ذلك 
ا دوهلا علـى أخـالق اَحلْجـر والوصـاية. ال شـك أن مضـم وناً جديـداً للدولـة العربيـة يفـرض ذاتـه. بعـد عقـود مـن االسـتبداد عّود

لكـــن الـــدعوة الســـاذجة إىل احلـــد مـــن األدوار االجتماعيـــة والرتبويـــة للدولـــة علـــى أســـاس ، وقياســـاً إىل مـــا جيـــرى عامليـــاًّ ، الـــداخلي
ات للفتنة ال أحد يدرك كيف ستكون ختفي وراءها دعو ، سيما يف أوضاع هشة ومتوترة، منحها أبعاداً ومضامني حتررية وتنويرية

ا. وبقدر ما يتعني استنكار التضخم املهول للدولة على حسـاب اجملتمـع ا وتداعيا جيـب االحـرتاس مـن خمـاطر "لغـة ، مضاعفا
أو الدخول يف عملية "إصالح" سياسي سطحي حتت عنـوان "الدميقراطيـة" أو ، وإعطاء األفضلية للخاص على العام، السوق"
 العتبار للمرأة وللمجتمع املدين.. إخل وإفراغ هذه املبادئ من مضامينها التارخيية.إعادة ا

 حدود والتباسات: خطاب الديمقراطية -5
منـــذ اليونـــان إىل اآلن. وتتعـــرض الدميقراطيـــة للتهديـــد كلمـــا تعرضـــت دالالت ، للكلمـــات أمهيـــة خاصـــة يف النظـــام الـــدميقراطي 

مبقتضــى الــوعي بــأن ، علــى الــدفاع عــن املعــاين اجلوهريــة للكلمــات، دومــاً ، مــل الــدميقراطيوناأللفــاظ للفســاد والتشــويه. هلــذا يع
ال روح فيهـا وال حيـاة. غـري أن املهـتم بـدالالت ، وقبوًال بتحويلهـا إىل دميقراطيـة شـكلية، التنازل عنها يتضمن ختلياً عن ماهيتها

فضـــًال عـــن أبعادهـــا االجتماعيـــة واالقتصـــادية ، أســـاس الدميقراطيـــةلـــيس دميقراطيـــاًّ بالضـــرورة؛ ألن  -يف الدميقراطيـــة-الكلمـــات 
وبعبــارة أخــرى ممارســة ، واملناقشــة العموميــة وأخــد الكلمــة حبريــة، يتمثــل يف الشــفافية واإلعــالم واالستشــارة، والسياســية والثقافيــة

 حرية النقد والرقابة الشعبية.
الســياق العــريب يف التبــاس كبــري بــني الدميقراطيــة والليرباليــة السياســية. وإذا   وكثــرياً مــا يقــع "املتكلمــون اجلــدد" عــن الدميقراطيــة يف 

ويفــرتض دولــة للحــق يفصــل فيهــا بــني ، كانــت هــذه األخــرية عبــارة عــن نظــام سياســي يضــمن إجــراء انتخابــات "حــرة ونزيهــة"
ليربالية الدستورية" الـيت قـد ال تعـرب حييل على "ال، يف واقع األمر، فإن مجاع هذه الشروط، وحيمي احلريات األساسية، السلطات

عن االختيار الدميقراطي الذي يستدعي مراعاة حقوق تشمل األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية. لـذلك نالحـظ ازدهـاراً 
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تـزال فئــات  ومــا، حــىت داخـل بعـض البلــدان الغربيـة الــيت جربتهـا، وتراجعــاً للدميقراطيـة، ذي النزعــة الدسـتورية، للخطـاب الليـربايل
 عدة تعمل على تطويرها وحتسني أدائها.

وال ســيما يف ضــوء مــا يعرفــه العــامل مــن تقلبــات ، كثــرية هــي املفــاهيم الــيت جتــد نفســها يف حاجــة إىل إعــادة صــياغة،  ومــع ذلــك 
السياسـي يف  وأمهيـة الفاعـل، ووظـائف اآلليـات الدميقراطيـة، تراكب حركيـة العوملـة. تنتصـب أسـئلة حـول جناعـة الفكـر السياسـي

توفري شروط مالئمة الختاذ وتنفيذ براجمه وتدبري الشأن العام. بدأ هامش املناورة يضيق يوماً بعد يوم نظراً للضغوط املتنوعـة الـيت 
 بل بدأت اهلّوة تتعمق بني عامل االقتصاد ومؤسسات اختاذ القرار السياسي.، باتت حتاصر العمل السياسي

م احلـديث املتضـخم اآلن عـن اإلصـالح السياسـي أو اسـتنبات الدميقراطيـة يف اجملـال العـريب؟ ومـا اعتباراً لـذلك كيـف ميكـن فهـ 
هي التمظهرات اجلديدة للعمل السياسي؟ وكيف ميكن االخنـراط يف إيقـاع العـامل دون تقـدمي تنـازالت اجتماعيـة وثقافيـة كـربى؟ 

 بل على عوامل مشروعيتها؟، وش على آليات اشتغاهلاوما حظ الدميقراطية التمثيلية يف مقاومة تدخالت فوق دولية تش
مبـا فيهـا ، يف أكثر من جهـة يف العـامل، ومستقبلها، أسئلة عديدة تعرب عن قلق فعلي يساور الدميقراطيني حول واقع الدميقراطية 

، والتقـــدم، ق االجتمـــاعيفمـــا بالـــك يف حالـــة األنظمـــة االســـتبدادية. ذلـــك أن مفـــاهيم امليثـــا، البلـــدان ذات التقاليـــد الدميقراطيـــة
 والعمل اإلرادي.. إخل تبدو يف حاجة إىل إعادة حتديد يف ضوء تنامي "الرأمسالية السلطوية" بفعل العوملة.، واإلصالح

فــرض منــوذج ، يف ضــوئها، وذاكــرة تعدديــة للدميقراطيــة يصــعب، ال شــك أن هنــاك مصــادر متعــددة ومتنوعــة للثقافــة الدميقراطيــة 
أو على صـعيد الـتحكم ، والتمثيلية، والرأي العام، حقيقياً بدأ ينتشر يف األوساط الدميقراطية يف شأن احلقوقجاهز. لكن قلقاً 

ائياًّ أليٍّ أحد كـان؛ ، يف الصراعات واقرتاح أساليب جديدة لتدبري قواعد العقد االجتماعي..إخل. فالدميقراطية ليست مكسباً 
أو ، شريطة عدم السقوط يف اعتبارها جمرد واجهـة حلمايـة التقنيـة والرأمسـال، للدميقراطية ألن الدميقرطيني هم الفاعلون احلقيقيون

بل تتمثـل يف ، ال تتمثل يف االقتصاد واالجتماع فحسب، لتربير "األوتوقراطية الليربالية" والتقليد. البادية للعيان والصادمة للعباد
أو الدخول يف مشروع ، دة النظر يف العقد االجتماعي دون أفق مجاعيالتفاوت يف املشاركة واالقتدار أيضا. لذلك يصعب إعا

 إصالحي دون تنشيط سياسي للدميقراطية يف إطار متثيلي حقيقي.
ومــن املؤكــد أن املعطيــات العامليــة اجلديــدة تفــرتض إعــادة طــرح ســؤال الدميقراطيــة. لســببني اثنــني علــى األقــل. يتمثــل األول يف  

ووضع تعاقد تأسيسي يـؤطر االنتخابـات وآليـات التـداول ، وإطالق احلريات للتنظيمات احلزبية واملدنية، حتريك احلياة السياسية
على السلطة. وأما الثـاين فيتجلـى يف هيمنـة "التقنيـني" علـى جمـاالت اختـاذ القـرار السياسـي. فـإذا كـان النظـام الـدميقراطي يتمثـل 

فـإن دور التقنيـات والتقنيـني بـدأ يطـرح أكثـر مـن سـؤال يف ، إرادات مجاعيـة يف جمموع القواعـد والقـوانني واملؤسسـات املعـربة عـن
وتكشــف عــن التبــاين ، ال ســيما وأن عقالنيــة جديــدة بــدأت تتكــون بطريقــة تتنــاىف مــع مبــدأ التمثيــل، تــدبري النظــام الــدميقراطي

وإىل االنتبــاه إىل ، بوجــود أزمــة مشــروعيةالــواقعي الصــارخ بــني اخلطــاب التقــين وعــيش املــواطنني. وهــذا مــا يــدفع املــرء إىل القــول 
، وعجـزه عـن حـل مشـاكل التشـغيل والرتبيـة واملاليـة العموميـة والسـكن.. إخل، اهلشاشة اليت بدأت تظهر على النظام الـدميقراطي
ممـا يطـرح  أو من إمالء خرباء تقنيـني.، سواء كان من وضع سياسيني حمرتفني، األمر الذي وّلد نوعاً من الكفر باخلطاب الرمسي

وبـالتربم مـن سـلطة العقالنيـة التقنيـة علـى مقـدرات السياسـة خصوصـاً ، واملصلحة العامـة، قضية جوهرية تتعلق بأزمة املرفق العام
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وعلـى مسـألة التمثيليـة واختـاد القـرار. صـحيح أن ال وجـود ، وما ينجم عـن ذلـك مـن خمـاطر علـى الدميقراطيـة، يف البلدان الغربية
قراطيــــة. فهــــي بقــــدر مــــا تــــنظم اجملــــال العمــــومي تســــهم كــــذلك يف تفكيــــك احلقــــل السياســــي ومــــا حيملــــه مــــن للحقيقــــة يف الدمي

إذ ليسـت ، صراعات. فاللعبة الدميقراطية ختلـق جمموعـة مـن املمكنـات مـن دون أن تعـرف مـا املمكـن القابـل للتحقيـق بالضـرورة
وال ســيما أن ، ويتــأزم فيهــا اخلطــاب السياســي، ناقشــةهنــاك قواعــد مطلقــة يف هــذا الشــأن؛ ألن هنــاك حــاالت تتوقــف فيهــا امل

أو اللجـوء إىل ، السياسة ال تستجيب دائماً ملا هو عقالين. وقـد أنتجـت عمليـات تعمـيم املمارسـة االنتخابيـة يف بعـض البلـدان
منهـــا شـــعور  ردود أفعـــال أغلبهـــا ســـليب ال يســـاعد علـــى تعزيـــز العمـــل السياســـي الـــدميقراطي، اســـتخدام تقنيـــني يف بلـــدان أخـــرى

ـــة عـــن اجملـــال السياســـي املركـــزي وعـــزوف عـــدد كبـــري مـــن النـــاس عـــن املشـــاركة يف العمليـــات ، شـــرائح واســـعة مـــن اجملتمـــع بالغرب
 االنتخابية.

والفقـر ، فهل ميكن الدخول يف تنفيذ إصالحات من غري مشروع إصالحي يدرك تعقد الواقع العريب املتميز باالستبداد املركـب 
ـــة الســـطحية وســـيطرة، واألميـــة ـــة الـــداخل واخلـــارج، الثقافـــة الديني ـــة مـــع فئـــات غـــري ، ويعـــي أبعـــاد جدلي ويفهـــم مزالـــق الدميقراطي
  ويراعي التحوالت امللتصقة بآليات التمثيلية؟، دميقراطية
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  الخلفيات االستراتيجية: الخطاب اإلصالحي الجديد
  شكاالت النظريةواإل

  *عبد اهللا السيد ولد اباه
ايـة الشـّر" إىل القـول أن حلـم (أبـرز وأشـهر رمـوز تيـار احملـافظني اجلـدد األمـريكيني) يف كتا يذهب ريتشـارد بـريل بـه األخـري "

عن طريق القوة األمريكية احملررة اليت بدأت من البوابة العراقيـة ، العامل اآلمن الذي تسوده الدميقراطية والقانون يف طريقه للتحقق
  .)1(المية)(أي املنطقة العربية اإلسداً يف مرحلة اكتمال مسار احلريةوستشمل املنطقة اليت تشكل استثناء وحي

ســـبتمرب  11ويعـــرب بـــريل عـــن توجـــه اســـرتاتيجي هـــيمن علـــى مراكـــز صـــنع الـــرأي والقـــرار يف الواليـــات املتحـــدة بعـــد أحـــداث 
  : يتلخص يف فكرتني أساسيتني، 2001

ولــذا فــإن احلــرب علــى ، أن مصــدر العنــف واإلرهــاب لــيس اقتصــاديا أو سياســيا بــل هــو يف أعماقــه ثقــايف وفكــري: أوالهمــا
جيب أن تكون حرب أفكار لتمرير القـيم الليرباليـة التحديثيـة إىل النسـق اإلسـالمي مـن خـالل تشـجيع عمليـة إصـالح  اإلرهاب

  عميقة هلذا الدين على غرار التجربة املسيحية.
-أن مصــدر العــداء للواليــات املتحــدة راجــع ألســباب داخليــة ذات صــلة برتكيبــة احلقــل السياســي يف الــدول العربيــة: ثانيهمــا

يمن عليها حكومات استبداديةاإل ا.، سالمية اليت    تتهم أمريكا بدعمها ضد شعو
ـــة يف العـــامل العـــريب -ولـــذا فـــإن ضـــمان مصـــاحل الواليـــات املتحـــدة يف املنطقـــة مرهـــون بتشـــجيع إصـــالحات دميقراطيـــة حقيقي

كيـة مـع بلـدان "الشـرق أوسـط وهكـذا أصـبح مطلـب اإلصـالح الثقـايف والسياسـي حجـر الزاويـة يف العالقـات األمري، اإلسالمي
وفـق ، اإلسـالمية-وانعكـس حـوار اإلصـالح بقـوة يف األدبيـات السياسـات والفكريـة العربيـة، الكبري" (حسب التسمية اجلديـدة)

  سنشري إىل بعضها.، اجتاهات متباينة
ىل أن هــذه املقولــة ختتلــف يتعــني يف البــدء التنبيــه إ، والســتكناه مقاربــات اإلصــالح املطروحــة والوقــوف علــى أجندتــه ورهاناتــه

  : عن مفهومني آخرين سادا خالل القرن املاضي
ويعــين كمــا يف كتابــات الطهطــاوي وخــري ، مفهــوم "التمــدن" الــذي هــيمن علــى اخلطــاب النهضــوي يف حقبتــه األوىل: أوهلمــا

واحلريــــة والتحــــديث الثقــــايف الــــدين التونســــي واألفغــــاين وحممــــد عبــــده منظومــــة التنــــوير مبــــا تقــــوم عليــــه مــــن قــــيم التقــــدم والعقلنــــة 
خصوصـاً لـدى ، وثانيهما مفهوم "الثورة" الذي ساد يف األدبيات األيديولوجية العربية بعد احلرب العاملية الثانيـة، )2(واملؤسسي

  ويعين القطيعة الراديكالية الشاملة والقلب اجلذري إلعادة بناء فكر األمة وتعديل أوضاعها.، التيارين القومي واليساري
ــا تبــدو أكثــر التصــاقاً بــالظروف ، لــئن كانــت مقولــة اإلصــالح تتغــذى نظريّــاً ومعياريّــاً مــن مرجعيــة التنــوير والتحــديثف إال أ

ــا تنــأى عــن الشــحنة ،  واألســاس فيهــا هــو معاجلــة االخــتالالت القائمــة الــيت تعــوق النهــوض، العمليــة واألوضــاع املعيشــة كمــا أ
  تت التجربة العينية عقمها وطوبائيتها.الراديكالية ملقولة الثورة اليت أثب

ا ومصادرها، ونلمس اليوم انبثاق عدة مقاربات إصالحية   : أبرزها ثالث، تتمايز حبسب مرجعيا
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وقدمها الرئيس بـوش يف مناسـبات متتاليـة قبـل أن تتحـول إىل مبـادرة دوليـة ، املقاربة األمريكية اليت طرحت على مراحل .1
وتتأسس هذه املقاربـة علـى خلفيـة فكريـة واسـرتاتيجية مزدوجـة سـنتعرض هلـا ، ول الثمان الصناعيةبعد اعتمادها من جمموعة الد

 ببعض التفاصيل.

 : املقاربة العربية اليت تتوزع إىل اجتاهني بارزين .2

وقـد تبنـت أهـدافاً ومبـادئ مرجعيـة تـؤطر ، )2004اجتاه رمسي عربت عنه وثيقة اإلصالح الصادرة عن قمة تـونس (مـايو * 
شــروع اإلصــالح مــن دون حتديــد آلليــات وســبل تنفيــذه مــع تــرك هــامش واســع للــدول يف ضــبط ســقف ووتــرية اإلصــالح يف مل

ا الداخلية  مع تأجيل حسم ملف إصالح النظام اإلقليمي العريب إىل القمم القادمة.، ساحا

ته الوثـائق الصـادرة عـن نـدوات متميـزة وعكسـ، اجتاه شعيب عربت عنه عدة مبادرات رعتها منظمات اجملتمـع املـدين العربيـة* 
انعقــدت يف صــنعاء واإلســكندرية والدوحــة وبــريوت. وال ختــرج يف اإلمجــال عــن مطالــب التنظيمــات السياســية العربيــة وشــبكات 

 اجملتمع األهلي يف اإلصالح السياسي واملؤسسي الشامل.

الح الديين والثقايف. ويتعلـق األمـر هنـا بديناميكيـة املقاربة الفكرية الساعية لتأطري مشروع اإلصالح بالرتكيز على اإلص .3
تتمحــور يف ، عــّربت عنهــا كتابــات عديــدة صــدرت يف الســنة املنصــرمة ألقــالم عربيــة وغــري عربيــة، وغــري منســقة، فكريــة واســعة

الواسـعة  سـواء مـن داخـل أرضـيته ومرجعيتـه، وسـبل جتديـد وإصـالح الـدين، عمومها حول املعوقات الفكرية والثقافية لإلصـالح
 .)3(أو من خارجها

، وإن كـان يـرتجم مـا ملسـه اجلميـع مـن قطيعـة خطـرية بـني املسـلمني وبـاقي العـامل، ونكتفي باإلشارة هنا إىل أن هـذا اخلطـاب
إال أنــه ال يــزال يتــأرجح بــني الســقف ، تقتضــي مراجعــة بعــض مصــادرات وأحكــام املنظومــة الرتاثيــة والثقافيــة اإلســالمية املشــرتكة

  ي املنخفض والقطيعة الراديكالية اليت خترج عن منظومة اإلصالح.التأويل
بــالوقوف عنــد املقاربــة األمريكيــة واإلشــكاالت الــيت تطرحهــا علــى ، وســنتناول يف هــذا احليــز خطــاب اإلصــالح واســرتاتيجياته

يـــام باهتمـــام الـــدوائر مركـــزين علـــى البعـــد املتصـــل باإلصـــالح السياســـي الـــذي يبـــدو أنـــه يســـتأثر هـــذه األ، مســـتوى الفكـــر العـــريب
  الفكرية واالسرتاتيجية وتنظيمات اجملتمع األهلي. 

إثــر انبثــاق شــعور قــوي بضــرورة ، 2001ســبتمرب  11وقــد بــرزت املقاربــة األمريكيــة منــذ األيــام األوىل الــيت تلــت تفجــريات 
ملاذا يكاد ينفـرد العـامل اإلسـالمي : باالنطالق من إشكال حاد حيتاج للجواب هو، "تطبيع" وضع اإلسالم واملسلمني يف العامل

  باالستبداد السياسي وملاذا حيمل اإلرهاب الدموي العنيف مسحة إسالمية؟ 
الحظنـــا ، )4(وإذ اســـتثنينا الكتابـــات الصـــدامية العدوانيـــة الـــيت ذهبـــت إىل رمـــي جـــوهر الـــدين اإلســـالمي بـــالعنف والتعصـــب

  : القرار بوضوح تشكل مدرستني غدا لكل منهما نفوذ يف دوائر صنع
  يئـة األرضـية املالئمـة للتعدديـة مدرسة ترى أن املدخل الديين والفكري هو املدخل الضروري إلصالح أوضـاع املنطقـة و

 الدميقراطية وقيم التسامح والسلم.
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 مبـــا خيلقـــه مـــن منـــاخ ليـــربايل حـــر هـــو الشـــرط األســـاس ، مدرســـة تـــرى أن املـــدخل السياســـي هـــو األجنـــع واألكثـــر مردوديـــة
 ح الفكري والديين.لإلصال

املفكــر والسياســي األمريكــي يف كتابــه الصــادر مــؤخرا بعنــوان "اجلــوع ، ولعــل أهــم مــن ميثــل املدرســة األوىل هــو مايكــل نوفــاك
الكــوين للحريــة" الــذي يــرى فيــه أن التحــدي املطــروح علــى اإلســالم هــو اســتيعاب قيمــة احلريــة الــيت تشــكل حســب رأيــه جــوهر 

 التقليد اليهودي املسيحي.

وال يقـيم شـأنا ، ويكرس التصورات القدرية واجلربيـة، فاإلسالم برتكيزه على مسو اإلله وانفصاله عن العامل ينفي حرية اإلنسان
الـذي يـرى أن مسـؤولية الواليـات املتحـدة تتمثـل يف مسـاعدة املسـلمني علـى ، للقدرات العقلية التجريبية حسب عبـارات نوفـاك

بســتمولوجية املعقــدة املتعلقــة بســمّو اإللــه وحريــة اإلنســان واحلقيقــة الــيت هــي خلفيــة انتهاكــات حــل هــذه اإلشــكاالت املعرفيــة اال
  .)5(حقوق اإلنسان واضطهاد املرأة وشيوع الفقر والتعصب يف البلدان اإلسالمية

"احلريـة والعدالـة األمريكي برنـارد لـويس يف دراسـته األخـرية الـيت محلـت عنـوان -يذهب املستشرق الربيطاين، ويف االجتاه نفسه
أنــــه إذا كــــان مفهــــوم "املســــاواة" مركزيــــاً يف الــــنص والتجربــــة ، ويــــرى لــــويس يف الدراســــة املــــذكورة، يف الشــــرق األوســــط احلــــديث"

فــإن مفهــوم احلريــة بــاملعىن الليــربايل احلــديث غائــب فيهمــا. فاإلســالم مــن منظــور لــويس عمــل أكثــر مــن غــريه مــن ، اإلســالميني
ة بالنســاء والعبيــد وغــري علــى الــرغم مــن االســتثناءات اخلاصــ، ســاواة البشــر دون متييــز عصــيب أو عرقــيالــديانات علــى تأكيــد م

(وهي استثناءات مألوفة يف السياق التارخيي الوسيط امتدت يف الغرب احلديث كما تبني التجربـة األمريكيـة). يف حـني املسلمني
ريّــاً ولـذا طــرح مشــكًال نظ، (أي األحكــام املتعلقــة بـالفرد غــري املســرتق)يـةاً يف الداللــة الفقهيــة القانونأن مفهـوم احلريــة ظــل حمصـور 

  م).1798(ومعرفّياً مع محلة نابليون
ومل يــتم اســتيعاب مفهــوم احلريــة يف النســق الثقــايف اإلســالمي إال مــع كتــاب رفاعــة الطهطــاوي "ختلــيص األبريــز" الصــادر عــام 

ــا مبــدأ العدالــة. فــا، م1834 حلكم الصــاحل هــو الســلطة العادلــة الــيت تســاوي بــني مواطنيهــا ومتــنحهم حــق الــذي فســر احلريــة بأ
االختيار حسب مبدأ الشورى. وبـذا وّحـد الطهطـاوي بـني معيـار احلريـة يف داللتـه الليرباليـة احلديثـة ومقولـة العدالـة يف مرجعيتهـا 

  اإلسالمية.
معتــرباً أنــه لــيس امتــداداً لتجربــة ، يف نســخته الراهنــةبيــد أن لــويس يــرفض مصــادرة اجلــذور الثقافيــة لالســتبداد الشــرق أوســطي 

  بل هو ظاهرة حديثة مرتبطة باللحظة املعاصرة وبالتأثري األورويب.، تارخيية إسالمية
مرحلــة أوىل بــدأت حبملــة نــابليون وامتــدت طيلــة القــرن : فــالنموذج الكليــاين الشــرق أوســطي املعاصــر تشــكل علــى مــرحلتني

ــا حكــام الــدول الكــربى يف املنطقــة (ســالطني تركيــا وباشــوات وخــديوات واتســمت باحملــاو ، العشــرين الت اإلصــالحية الــيت قــام 
وقـد انتهـت تلـك اإلصـالحات إىل حتـديث البنيـات البريوقراطيـة ، من أجـل تـدارك األمـم الغربيـة املتطـورة، مصر وشاهات إيران)

كما قضت ،  وات هيمنة وقمع ورقابة مل تكن موجودةفأفضت إىل مد السلطات احلاكمة بأد، والعسكرية دون حتديث سياسي
ار أثر اخلطوات التحديثية.   على هوامش احلرية املتاحة سابقا للمجتمع األهلي الذي ا
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و وصــلت ، ومتثلـت يف اعتمــاد األيــديولوجيا القوميــة الصـاعدة للنمــاذج الســائدة يف أوروبــا، مرحلـة ثانيــة بــدأت يف األربعينــات
  ممارسة أنواع القمع واإلقصاء.، ية يف العديد من البلدان العربيةأحزاب وتشكيالت سياس

يركـــز لـــويس يف تتبعـــه لعوائـــق اإلصـــالح السياســـي يف الشـــرق األوســـط علـــى ثـــالث عوائـــق هـــي النمـــوذج ، مـــن هـــذا املنظـــور
موعـات األصـولية علـى وسـيطرة اجمل، وغيـاب مفهـوم املواطنـة يف النسـق الرتاثـي اإلسـالمي، االستبدادي املسـتند للشـرعية القوميـة

  .)6(الشارع اإلسالمي
بتبين العديد مـن مراكـز الـرأي هـذا ، ولقد انتقلت هذه األفكار من احليز الفلسفي النظري إىل احلقل السياسي واالسرتاتيجي

  التوجه لتشجيع اإلصالح الديين والثقايف يف العامل اإلسالمي.
الصــادر عــن ، "إعــادة تفســري مبــادئ اإلســالم للقــرن احلــادي والعشــرين" تقريــر، ومــن أبــرز املشــاريع املقدمــة يف هــذا الســياق

. واملعروف أن هذا املعهد مؤسسة فيدرالية تابعة للكونغرس أنيطت به مهمة تشجيع منـع 2004معهد السالم األمريكي عام 
ا وإجياد احللول السلمية هلا.   الصراعات الدولية وإدار

  : دارة األمريكية إىل بضع نتائج أساسية هيوخيلص التقرير الذي حظي باهتمام اإل
 فإلعادة تفسري اإلسالم للقرن احلادي والعشرين ال بد ، أو اإلسالم والدميقراطية، ال جمال لالختيار بني اإلسالم واحلداثة

 من إحياء ممارسة االجتهاد.

 اصر.واحلاجة ماسة اليوم إىل تفسري مع، لقد توقفت ممارسة االجتهاد منذ مخسمائة عام 

  جيب أن تركز االجتهادات املعاصرة علـى وضـع املـرأة والعالقـات بـني الطوائـف اإلسـالمية والعالقـات بـني املسـلمني وغـري
 ودور املسلمني يف اجملتمعات غري اإلسالمية والنظريات االقتصادية اإلسالمية.، املسلمني

 كما ينبغي فتحـه أمـام ذوي اخليـال ،  ارف احلديثةبل جيب أن يشمل املع، ليس االجتهاد حمصوراً يف التخصصات الدينية
 اإلبداعي.

 مما يعوق جناح املصاحلة بني اإلسالم واحلداثة.، تعاين ممارسة االجتهاد من قيود املؤسسات الدينية وقمع احلكومات 

 7(لعلماء اإلسالم فرصة استثنائية لقيادة عملية االجتهاد ملا يتمتعون به من حرية الفكر اإلبداعي(. 

إال ، لويس املتمحورة حول غياب مفهوم "احلرية" يف اإلسالم هشة نظريّاً وتنم عن حتامل جلي –إذا كانت أطروحة نوفاك و 
  أن فكرة إحياء االجتهاد ودفع اإلصالح الديين يف اإلسالم تتجاوب مع طموح متنام وضروري لدى علماء اإلسالم ومفكريه.

وغــدت تشــكل عقــدة ، والكراهيــة قــد نفــذت إىل قلــب نســقنا العقــدي والفكــريفــال مندوحــة مــن اإلقــرار أن ثقافــة التطــرف 
  عصية حتتاج للمعاجلة اجلريئة العاجلة.

وامللمـني بالتقنيـات اجلديـدة الراهنـة علـى ، وذوي التكوين الرتبوي احلـديث، وأغلبهم من املتعلمني، فلماذا يقدم بعض شبابنا
فيمــا جتــر علــى أمــتهم ، ال تتــوفر هلــا املشــروعية األخالقيــة وال الدينيــة، ســرةاســتخدام أجســادهم وتقــدمي أرواحهــم يف معــارك خا

  اخلسران واهلوان؟
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، كثرياً ما نسمعها من قبيل اإلحباط املوّلد للتطرف،  قد تكون اإلجابة السهلة هي تفسري الظواهر بعوامل اجتماعية سياسية
  .)8(العمياءوالتهميش املؤدي للثورة ، والشعور بالظلم املفضي للعداونية

بيد أن هذه العوامل ال تفسر خصوصية الظاهرة من حيث مرجعيتها الدينية الزائفة وال مناص من اإلقرار حبقيقة وجود ثقافة 
ومـن داخـل ، يف بعض املنـابر، حنّسها جبالء من حولنا، هلا غطاؤها املعريف وهياكلها املؤسسية وأطرها التعبوية، للكراهية والعنف
  رس وعرب بعض الشاشات واإلذاعات.بعض قاعات الد
وإمنـــا نعـــين يف حقيقـــة األمـــر مناخـــاً ، (حســـب التصـــور األمريكـــي الســـائد)ضـــرورة عـــن أمميـــة للتطـــرف واإلرهاب وال نتحـــدث
وإن كـان يـوفر لـه ، ال ينتمي يف ذاته من حيث منتجيه إىل الظاهرة اإلرهابية، مشتت املصادر، متنوع املكونات، لثقافات معينة

ا   النظرية والتعبوية. أدوا
بـــل واملـــذهيب ، الـــذي يضـــيق ذرعـــاً بـــالتنوع الثقـــايف والعقـــدي، ومـــن أبـــرز جتليـــات هـــذه الثقافـــة اخلطـــاب التكفـــريي التبـــديعي

، وليس مبقدوره التعامل مع الديانات وأمنـاط االعتقـاد املغـايرة، وال يرى يف املخالفة سوى خروجاً عن املّلة، والطائفي يف الغالب
بــدل ، حيمــل بصــمات جتربــة تارخييــة معينــة، الــيت تعكــس فهمــاً وتــأويًال حمــدوداً للــنص، املقــاييس الفقهيــة املوروثــة خــارج بعــض

وإقامـة قـيم التسـامح والتعـارف والتضـامن ، ويف مقدمتها نبذ اإلكراه وتأكيـد كرامـة اإلنسـان، االستناد للمقاصد الثابتة يف الدين
  بني بين البشر.

ـــا املســـلم، لـــيت كانـــت مألوفـــة يف عصـــور اإلســـالم الوســـيطةفـــاآلراء والتـــأويالت ا وكتـــب ، غـــدت مـــن احملرمـــات الـــيت يكفـــر 
ـا كانـت ، غابـت عـن املنـاهج الرتبويـة يف املـدارس الشـرعية، الفالسفة اليت كانت تدافع عن كونيـة املعقـول اليونـاين علـى الـرغم أ

أصــبح ، واجلــريء الــذي طبــع عصــور ازدهــار الدولــة اإلســالميةتشــكل جــزءاً أساســّياً منهــا. واحلــوار العقــدي والفكــري اخلصــب 
واعتبـار أنعمهـا ومتعهـا مذمومـة منفصـلة ، ونبـذ قـيم احليـاة، مشبوهاً مرفوضاً. ومـن هـذه التجليـات أيضـاً االحتفـاء بثقافـة املـوت

  عن الصراط املستقيم.
كمــا ال جمــال إلنكــار ،  طــت بالشــعار اإلســالميفــال جمــال إذن إلنكــار وجــود خلفيــة ثقافيــة حلركيــة اإلرهــاب الراهنــة الــيت تغ

(اليت ال تتماهى بداهـة الثقافة الدينية السائدةألسباب هلا صلة بنمط ، اإلسالمي معها –تعاطف اجتاه واسع يف الشارع العريب 
  النص الديين ذاته). مع

مــن التأكيــد علــى أنــه مســؤولية  حــىت ولــو كــان ال بــد، ولــذا فــإن اإلصــالح الــديين والثقــايف حاجــة موضــوعية ال غبــار عليهــا
وال ، تنحصر مشروعيته وجناعته يف اجملال التداويل اإلسـالمي حبسـب آليـات اشـتغاله ومقاصـده وثوابتـه، حضارية وفكرية داخلية

، يتعــني وضــع مطلــب إصــالح الــدين وجتديــده ضــمن منظــور ثالثــي، ميكــن أن يكــون جمــال تــدخل خــارجي. ويف هــذا الســياق
  : لقات اإلصالح وأجندتهمعمق وثري حول منط

 مـا هـو الثابـت فيهـا واملتغـري؟ : العالقة باملدونة األصولية املوروثة من حيث هي الشـبكة التأويليـة السـتكناه الـنص وقراءتـه
 وهل ال تزال كلها صاحلة وملزمة بالنسبة للمسلم املعاصر؟
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 ا توسـيع  العالقة بعلوم التأويل الراهنة اليت فسحت اجملال أمام أمناط جديدة من املناهج وأدوات التحليل والنظر من شـأ
 آفاقنا الداللية.

 ـــا الــيت وصــلت مســتوى حتققهــا األعلــى يف ديناميــة العوملـــة ، مقتضــيات الكونيــة اجلديــدة املتولــدة عــن حركيــة احلداثــة ذا
لـــذي يـــرتجم عقـــدة التميـــز ا، بـــدل االنكفـــاء، باعتبـــار واجـــب األمـــة يف تأديـــة دورهـــا كـــامًال يف صـــياغة هـــذه الكونيـــة، الراهنـــة

 ال املشاركة الفاعلة املسؤولة. ، واإلقصاء

فقـد ارتبطـت بتيـار احملـافظني اجلـدد املقـربني مـن اإلدارة األمريكيـة ، أما املدرسة الثانية اليت تعطي األولوية لإلصالح السياسي
 .)9(احلالية

اه احملـافظ التقليـدي الـذي يشـكل اجتاهـاً مألوفـاً وقـدمياً يف وال بد من اإلشارة هنـا إىل ضـرورة التمييـز بـني هـذه املدرسـة واالجتـ
ويتبـــىن املنظومـــة القيميـــة املتشـــبعة ، ومييـــل يف الغالـــب إىل املســـلك االنعـــزايل مـــن حيـــث الرؤيـــة االســـرتاتيجية، الســـاحة السياســـية

  بالروحانية الربوتستانية.
الــيت هلــا أتبــاع كثــر يف الواليــات املتحــدة كمــا هلــا حضــور ، صــوليةكمــا يتعــني التمييــز بــني احملــافظني اجلــدد والنزعــة اإلجنيليــة األ

  فاعل يف دائرة القرار.
واحنـدارهم مـن ، هـو االنفتـاح يف الشـأن االجتمـاعي، فما مييز احملافظني اجلدد عن احملافظني التقليديني واإلجنيليـني األصـوليني

  قات الدولية.ورفضهم املسلك االنعزايل يف العال، األقليات الدينية والقومية
ـم مـن الرتوتسـكيني السـابقني،  وهم يف الغالب من خرجيي جامعات الغرب األمريكـي املعروفـة مبيوهلـا اليسـارية الـذي ، كمـا أ

  من دون أن يتخلوا عن جوهر النزوع الثوري.، حتولوا من الراديكالية الشيوعية إىل الراديكالية اليمينية
"إن احملـــافظ اجلديـــد هـــو شـــخص يســـاري اعتـــدى عليـــه : ايـــرفنج كريتـــول، عـــروفنيولـــذا يصـــدق علـــيهم قـــول أحـــد رمـــوزهم امل

وإمنا نكتفي إىل اإلشـارة إىل أن هـذا االجتـاه أدى دوراً أساسـّياً يف ، الواقع". وليس من مهنا عرض مضامني فكر احملافظني اجلدد
  يف ما خيص جانبها السياسي واالسرتاتيجي.، املقاربة اإلصالحية األمريكية

خليـار "الـدمار اخلـالق يف الشـرق األوسـط" أي مشـروع القلـب ، منـذ منتصـف التسـعينيات، ملعروف أن هذا التيـار قـد رّوجفا
ــا احلــادة واملتفاقمــة، اجلــذري ألوضــاع املنطقــة يف مقابــل خــط املهادنــة الــذي ، وتأهيلهــا للدميقراطيــة واحلريــة، لتصــحيح اختالال

  ية مع األنظمة القائمة.طبع مسلك اإلدارات األمريكية املتتال
مـن منظـور أن قلـب ، كـان مشـروع "حتريـر العـراق" الـذي أريـد مـدخال إلعـادة صـياغة الفضـاء الشـرق أوسـطي،  وهلذا الغرض

يــار جــدار ، النظــام احلــاكم يف بغــداد ســيؤدي تلقائيــا إىل إحــداث زلــزال نــوعي يف بــاقي دول املنطقــة يكــون لــه تــأثري مشــابه ال
  .)10(شرقيةبرلني يف أوروبا ال

، ســبتمرب املأســاوية الــيت قربتــه عمليــا مــن احملــافظني اجلــدد 11ومل يكــن الــرئيس بــوش ليقــدم علــى هــذه اخلطــوة لــوال أحــداث 
وعــززت لديــه القناعــة بــأطروحتهم األيديولوجيــة املتمثلــة يف أن محايــة مصــاحل الواليــات املتحــدة احليويــة يف العــامل مرهونــة بتعمــيم 

  . )11(ذي يتميز بسموه الروحي وتفوقه القيمي والفكـريالنموذج األمريكي ال
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ميثــل أحــد ثوابــت اخلطــاب السياســي ، ومــن املعــروف أن هــذا اإلميــان بســمو احلضــارة األمريكيــة وصــالحيتها الكونيــة الشــاملة
، حلقيقـــةم إىل هـــذه ا1830يف كتابـــه حـــول الدميقراطيـــة األمريكيـــة الصـــادر عـــام ، وقـــد تنبـــه الكســـيس دي توكفيـــل، األمريكـــي

م "الشــعب الوحيــد املتــدين واملتنــّور واحلــر" وهــو املعــىن نفســه الــذي عــرب ، مالحظــاً أن األمــريكيني يشــعرون يف قــرارة أنفســهم بــأ
هــو بنجــامني بربــر بقولــه "يف كامــل تارخينــا احتفظنــا بفكــرة أمريكــا بريئــة يف مواجهــة عــامل صــعب ، عنــه مفكــر أمريكــي معاصــر

  وفاسد".
يتعـني علـى أمريكـا محـل رسـالة احلريـة والفضـيلة إىل العـامل. وتتضـح ، وباعتبـار هـذا االسـتثناء الفريـد، سموّ ومن منطلق هذا ال

ذه املعـاين املتمحـور ، الـيت تشـكل اخللفيـة األيديولوجيـة ملشـروعه اإلصـالحي للمنطقـة الشـرق أوسـطية، خطابات الرئيس بوش 
  طية.حول كسر طوق االستبداد وتشجيع اإلصالحات الدميقرا

) "إذا أردمت أن 2005ينــاير  12تصــريح الــرئيس بــوش لصــحيفة "واشــنطن بوســت" (، ولضــبط مســات هــذه املقاربــة الثوريــة
إنـه كتـاب رائـع". وقـد أعلـن ، مـا علـيكم إال ان تقـرأوا كتـاب حالـة الدميقراطيـة، تعرفوا مـا أفكـر فيـه خبصـوص السياسـة اخلارجيـة

كتـــاب علـــى مستشـــاريه وبعـــض أصـــدقائه مـــن رؤســـاء الـــدول. وقـــد كتبـــت صـــحيفة الـــرئيس بـــوش أنـــه وزّع العديـــد مـــن نســـخ ال
وشـكل خطابـه جـوهر الربنـامج ، 2004"نيويورك تاميز" أن شارانسكي(مؤلف الكتـاب) اسـتقبل يف البيـت األبـيض يف نـوفمرب 

ىل الكتاب ذاتـه يف مقابلتهـا مـع كما أحالت وزيرة اخلارجية كوندوليزا رايس إ،  االنتخايب للرئيس بوش يف دورته الرئاسية اجلديدة
  واعتربته فتحا يف العالقات الدولية.، الكونغرس عند تعيينها

ال ، وللقضـاء املـربم عليـه، والفكرة األساسية اليت يتأسس عليها الكتاب هي اعتبار اإلرهاب نتاجاً طبيعياً ومباشراً لالسـتبداد
والضـــغط ، مـــن خـــالل إســـقاط األنظمـــة األكثـــر مشوليـــة، تاتوريـــةبـــد مـــن بلـــورة مشـــروع عـــاملي واســـع وصـــارم للقضـــاء علـــى الديك

  واحتضان املعارضات املناوئة لألحكام املستبدة.، مبختلف الوسائل على بعض األنظمة األخرى
  بل بشرط ال غىن عنه للسلم الدويل.، وال يتعلق األمر بالنسبة لشارانسكي مبجرد اختيار أخالقي أو أيديولوجي

كتابــا مثــرياً بعنــوان "حتطــيم   2003الــذي أصــدر عــام ، كتابــه إىل الدبلوماســي األمريكــي مــارك بــاملر  ويســتند شارانســكي يف
معتـــرباً أن هـــذا املشـــروع لـــيس مطلوبـــاً ، 2025وضـــع فيـــه خطـــة متكاملـــة للـــتخلص مـــن االســـتبداد قبـــل عـــام ، الشـــر احلقيقـــي"

  وبوسائل شىت ليست عنيفة يف الغالب.، بل قابل للتحقيق، فحسب
مـــن بـــني دكتـــاتوريي العـــامل  23خيلـــص إىل أن ، وع إىل تصـــنيف منظمـــة بيـــت احلريـــة(اليت يشـــرف عليهـــا بـــاملر نفســـه)وبـــالرج

اء االستبداد.، يوجدون يف منطقة الشرق األوسط   مما يؤهلها لتكون ساحة هذه املعركة "املقدسة" لفرض احلرية وإ
وإصــــدار قــــانون دويل يعتــــرب ، ع وزاري إلســــقاط املســــتبدينأمــــا الوســــائل الــــيت ينصــــح باســــتخدامها فتــــرتاوح بــــني إنشــــاء قطــــا 

ودعـــم ، وإنشـــاء حتـــالف دويل واســـع ملقاطعـــة األنظمـــة الدكتاتوريـــة والعمـــل علـــى إســـقاطها، الديكتاتوريـــة جرميـــة ضـــد اإلنســـانية
  .)12(املعارضات الداخلية ومحايتها
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ـــرئيس بـــوش األب، واملعـــروف أن بـــاملر ور أساســـي يف الدبلوماســـية األمريكيـــة خـــالل واضـــطلع بـــد، الـــذي كـــان مقربـــاً مـــن ال
وينظــر إىل كتابــه املــذكور بصــفته دلــيًال عمليــاً ، ميــارس تــأثريا واســعا حاليــا يف دائــرة القــرار، الســنوات األخــرية مــن احلــرب البــاردة

  للسياسة اخلارجية األمريكية.
إال ، طية متحـورت حـول اإلصـالح السياسـيومع أن اإلدارة األمريكية قد قدمت عدة مبادرات إلصالح املنطقة الشرق أوسـ

مـاهي الصـيغة املثلـى : وال يزال اإلشكال العصي الذي تطرحـه هـو، أن الدوائر الفكرية واالسرتاتيجية مل حتسم خيارها اإلجرائي
، ةوإن كانت حليفة مادامـت فاسـدة وعـاجز ، لدفع التحول الدميقراطي املنشود؟ هل يكون بتشجيع قلب أنظمة احلكم القائمة

أو تشــجيع التحــول املتــدرج ، (اليت دعتهــا وزيــرة اخلارجيــة رايــس بالفوضــى اخلالقــة)ولــو كــان الــثمن هــو الفوضــى الشــاملةحــىت 
ــا ودوليــا تكــون خطــة نوعيــة يف اجتــاه  الــواقعي عــن طريــق الضــغط السياســي واالقتصــادي لبنــاء واجهــات سياســية مقبولــة داخلي

  مسلك الدميقراطية احلقيقية؟
وهكــذا تتــأرجح اإلدارة األمريكيــة بــني ، ن مصــاعب املخــاض العراقــي قــد حالــت دون حســم أي مــن اخليــارينومــن اجللــي أ

اخلطــاب الثــوري احلماســي املنــادي بنشــر الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان ولــو بــالقوة وبــني خطــاب واقعــي خافــت يكتفــي باملطالبــة 
انت إذن املقاربة األمريكية قد أعدت يف مراكز الرأي القريبـة باإلصالح السياسي دون تعيني مضامينه وال حتديد سقفه. فلئن ك

ـا يف نسـختها الرمسيـة ، واختـذت أحيانـا يف أدبيـات هـذا التيـار مسـة عدائيـة لإلسـالم والثقافـة العربيـة، من تيار احملافظني اجلـدد فإ
  : اليت قدمت جملموعة الثمان ال تتجاوز بنودا مخسة أساسية هي

 تماد احلكم الرشيد.اإلصالح املؤسسي باع 

 .توطيد االنفتاح السياسي بإطالق احلريات الدميقراطية 

 .دعم اإلصالحات الليربالية اليت تؤهل االقتصاد الشرق أوسطي لالندماج يف منظومة العوملة 

 .متكني املرأة وإشراكها يف مراكز القرار والسلطة 

 ليم والتقنيات اجلديدة.بناء وتوطيد جمتمع املعرفة واملعلومات باالستثمار يف التع 

وتعــرب دون شــك عــن ، فــاألمر إذن يتعلــق مبطالــب ومقتضــيات صــادرة عــن املؤسســات واملنظمــات االقتصــادية واملاليــة الدوليــة
واالعرتاض عليها ال يتجاوز يف الغالـب التعلـل باالنزيـاح القـائم بـني الـوترية االجتماعيـة ومطلـب اإلصـالح ، حاجيات موضوعية

(أي مـا طباقها العملـي يف السـاحة الدوليـةأو االنزياح القائم بني املشروعية القيمية لألطروحة األمريكية وحيز ان ،الفوري الشامل
  يعرب عنه باللغة الشائعة بثغرة ازدواجية املعايري).

اربــة قــد تراجــع إىل حــدود املق، ومــن الواضــح أن مشــروع اإلصــالح األمريكــي وإن حــافظ علــى شــحنته األيديولوجيــة الثوريــة
الواقعية اليت تراعي التوازنات واملصاحل االسرتاتيجية احليوية. ممـا حـدا بـدانيال بلتكـا نائبـة مركـز السياسـات اخلارجيـة والدفاعيـة يف 
معهــد أمريكــان آنرتبرايــز(أهم مركــز رأي للمحــافظني اجلــدد) يف مقالــة هلــا حــول آفــاق التحــول الــدميقراطي يف العــامل العــريب إىل 

ــا تالحــظ منطــا مــن االنفصــام بــني هــذا ، مل تكــن لتتحقــق إال بفضــل الضــغط األمريكــي، اآلفــاق الواعــدة القــول أن هــذه بيــد أ
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يمن عليه ، وبني مسلك اجلهاز الدبلوماسي األمريكي، االلتزام السياسي واألخالقي الذي تعهد به رأس اإلدارة الذي ال تزال 
  ة الستقرار األنظمة احلليفة على مقتضيات اإلصالح السياسي.اليت تعطي األولوي، مقوالت الواقعية الربغماتية

، مهـا مـن جهـة إضـعاف ديناميكيـة التحـول الـداخلي، وترى الباحثة األمريكيـة أن هـذا االنفصـام تتولـد عنـه نتيجتـان سـلبيتان
يـــة للمشـــروع ومـــن جهـــة أخـــرى تقـــويض الصـــدقية األخالق، بـــالتخلي عـــن اإلصـــالحيني ومناضـــلي الدميقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان

  .)13(واستخدام املبادئ املثالية خلدمة املواقف السياسية اآلنية، بنعته مبمارسة إزدواجية املعايري، األمريكي
علـــى أصـــعدة ، بيـــد أنـــه ممـــا ال شـــك فيـــه أن املشـــروع األمريكـــي قـــد ولـــد ديناميكيـــة فكريـــة وسياســـية واســـعة يف العـــامل العـــريب

  عديدة. 
بعـد أن أصـبح الشـعار ، غياب حوار فكري وسياسي معمق حـول مقومـات اإلصـالح وآلياتـهإال أن ما نالحظه بوضوح هو 

إمـــا اختـــزال معوقـــات التحـــول يف : هـــي، نفســـه مـــدار إمجـــاع شـــامل. فاخلطـــاب اإلصـــالحي الســـائد يتـــأرجح بـــني ثالثـــة مواقـــف
الـذي يشـكل حاجـة حيويـة داخليـة  األنظمة السياسية واعتبار الضغط الداخلي واخلارجي عليها مدخال لفرض التغيري املطلوب

أو ، أو اعتبــار اإلصــالح الــديين والثقـــايف املــدخل األســلم والشــرط األســاس للتغيــري اجلــوهري املنشـــود، ومطلبــاً شــعبّياً موضــوعّياً 
ضــوي  احتــواء مطلــب اإلصــالح السياســي ضــمن املنظــور القــومي واحلضــاري الشــامل لألمــة باعتبــاره أحــد مرتكــزات مشــروع 

  متكامل ال يتحقق دون وحدة األمة واستعادة حقوقها املسلوبة.وجمتمعي 
هــو غيــاب حــوار فكــري معمــق وشــامل ، ومــا تعكســه هــذه املواقــف الثالثــة الــيت ال غبــار عليهــا مــن حيــث املقصــد واملســلك

ــا تقــدم إجابــات متســرعة وجــاهزة علــى إشــكاالت عصــيّ ، حــول مفهــوم اإلصــالح ذاتــه وآلياتــه اإلجرائيــة ، ة ومعقــدةباعتبــار كو
  (وإن كان عاجال وملحا).حتليلّياً واستشرافّياً واسعاً  تستدعي جهداً 

وسنشري يف هذا احليز إىل بعض اإلشكاليـات احملورية اليت نراها أساسية يف استكـنـاه مقومـات اإلصـالح وأجندتـه يف السـاحة 
  العربية.
يتجـاوز مطلـب ، حـداث تغيـري جمتمعـي شـامل وكامـلفهل املطلوب هو إ: اإلشكاليات تتعلق بسقف اإلصالح وإطاره أولى

ــا املركزيــة وتركيبــة اجملتمــع املــدين وأرضــية االقتصــاد  إصــالح نظــام احلكــم وإطــالق احلريــات العامــة ليشــمل هياكــل الدولــة وبنيا
  عددية؟أم أن املقصود فقط هو تسيري االنتقال من حالة االنغالق واالستبداد إىل حالة الدميقراطية والت، والتنمية

ــوض وحتــديث وتنــوير ، إن طبيعــة اإلجابــة علــى هــذا الســؤال تبــىن عليهــا اســرتاتيجيات التغيــري حبيــث تكــون أمــا إســرتاتيجية 
بإيقــاع بطــيء ومنظــور مشــويل واســع وإمــا اســرتاتيجية تغيــري ســريعة تنحصــر يف كتابــة دســاتري وقــوانني وتشــكيل أحــزاب وتنظــيم 

يئة األرضية املالئمة لإلصالح اجملتمعي اجلذري.انتخابات مع املراهنة على قدرة الت   غيري السياسي على 
ال مـــن حيـــث األبعـــاد ، اإلشـــكاليات فتتعلـــق بعالقـــة اإلصـــالح الـــوطين الـــداخلي بـــاملنظور اإلقليمـــي والقـــومي تلـــك أمـــا ثانيـــة

  بل من حيث االعتبارات املوضوعية احلامسة.، واخليارات األيدلوجية احملضة
ـــا فهـــل ستشـــكل الدولـــ ة الوطنيـــة الـــيت هـــي احلقيقـــة العينيـــة الشـــرعية الوحيـــدة املوجـــودة إطـــار اإلصـــالح املنشـــود بكـــل هنا

إال ، وهشاشتها وحمدوديتها أم أن املقصود هنا هو الدولة القومية اليت إن كانت حلماً ومشروعاً عربّياً ينعقد عليه اجتماع واسع



  31

ســـيادة املطلقـــة) يتعـــرض ألزمـــة وجـــود عميقـــة مـــن جـــراء حقـــائق العوملـــة الـــيت أن النمـــوذج الـــذي تقـــوم عليه(الدولـــة األمـــة ذات ال
(الذي حتدث عنـه ا ضمن الفضاء اإلمرباطوري اجلديدأفقدت أكرب الكيانات القومية يف الغرب جانبا كبريا من مقومات سياد

ما املشهور اإلمرباطور    ية).الفيلسوفني اإليطايل واألمريكي توي نغري ومايكل هارت يف كتا
إن هــذا اإلشــكال يتمفصــل مــع األســئلة النظريــة والعمليــة املعقــدة الــيت تطــرح اليــوم علــى الــدميقراطيات الصــناعية املتقدمــة الــيت 
تبحــث عــن صــيغة جديــدة ملمارســة الدميقراطيــة يف عصــر مــا بعــد الدولــة بعــد أن أصــبحت القــرارات اجلوهريــة الــيت تتعلــق مبصــاحل 

  يلية احمللية.املواطنني تتخذ الدوائر التمث
  فالدميقراطية العربية الناشئة ال بد أن تأخذ بعني االعتبار هذه التحوالت الكونية املوضوعية.

اإلشــكاليات فتتعلــق بعالقــة الدولــة برتكيبــة اجملتمــع األهلــي الــذي يتعــني التمييــز داخلــه بــني البنيــات واهلياكــل  هــذه أمــا ثالثــة
ـا متعارضـة مـع منطـق املواطنـة مبفهومـه احلـديثالتقليدية العصبية والطائفيـة الـيت ال يـز  ، ال هلـا تأثريهـا القـوي حـىت ولـو كانـت ذا

واألشكال اجلنينية للمجتمع املدين املعاصر املتولدة عن االقتصاد اجلديد ونظام قسمة العمل الراهن اليت تعاين من أزمة حقيقيـة 
  تداعيات السلبية للعوملة االقتصادية املالية من جهة أخرى.من جراء تعثر املشروع التحديثي لدولة االستقالل من جهة وال

فإذا كان من املعروف أن دور الدولة يف األنظمة الدميقراطية هو ضبط صراعات اجملتمع املدين ضمن مفهوم املواطنة املشرتكة 
نـاء هـذا املفهـوم اجلديـد للدولـة يف فـإن التحـدي املطـروح علـى الـدميقراطيات العربيـة الناشـئة يتعلـق بالقـدرة علـى ب، والوالء لألمـة

جمتمعات تتأرجح فيها اهلياكل املركزية بني االحتماء بالبنيات األهلية التقليدية واسـتخدام األجهـزة البريوقراطيـة اجلديـدة لتشـديد 
  القبضة على اجملتمع وتقويض وحدات اجملتمع املدين النشائة.

أجندة التحول السياسي حيث الصدام قائم بني اجتـاه يـرى املماهـاة بديهيـة  اإلشكاليات فتتعلق مبنزلة الدين داخل أما رابعة
أو اجتــاه آخــر يــرى اإلشــكال غــري مطــروح يف الســاحة اإلســالمية الــيت مل ، بــني الدميقراطيــة والعلمانيــة كمــا تفيــد التجــارب الغربيــة

  تعرف حتكم املؤسسة الدينية وصراعها مع السلطة السياسية.
فــإذا كانــت الدولــة الدينيــة غــري موجــودة يف اإلســالم فمــا هــي عالقــة : تتعقــد عنــدما نــدخل يف التفصــيل تبيــد أن اإلشــكاليا

الدولة بالدين من حيث املشروعية؟ هل تقتضي هذه املشروعية حتكـيم تشـريعات وحـدود وأحكـام فقهيـة تتعلـق باألمامـة أو أن 
ا؟   الشرعية فيها منوطة باألمة من حيث مصاحلها وخيارا

ديهي أن التجـــارب العلمانيـــة يف الغـــرب تتبـــاين تباينــــاً واســـعاً بـــني علمانيـــة أقـــرب ملناهضـــة الـــدين (كمـــا يف فرنســـا) مـــن البـــ
، وعلمانيــة حتتضــن الــدين وتــرى فيــه أســاس االلتحــام الــداخلي ومقومــاً أساســياً مــن مقومــات اجملتمــع املــدين (الواليــات املتحــدة

  فمـا هو اخليار املطروح عربيا؟، …)اليونان
نطرحها ألجل حوار فكري عريب حر حول رهانات وأجندة اإلصالح السياسي الشامل الـذي ، تلك إشكاليات أربع حمورية

  يبدو أننا دخلنا متأخرين إىل عصره.
**************  

  : الهوامش
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  نظرة في بدائل الصالح واإلصالح من الالمباالة إلى الترويع
  *امحيدة النيفر

  : االنقالب المفاهيمي
ايــات القــرن الثــامن عشــر  وبدايــة القــرن املاضــي عنــد تشخيصــهم جنــد عنــد مقارنــة مــا أثبتتــه شــهادات رجــال اإلصــالح منــذ 

حلالة املسلمني مبا سّجلته مشاهدات الرحالة األوروبيني عن نفس املوضوع نوعـاً مـن االتفـاق الالفـت للنظـر. يف كتابـات رجـال 
اإلصـــالح تتكـــرر عبـــارات االستســـالم واخلنـــوع واجلربيـــة عنـــد بســـط احلـــديث يف أســـباب "احنطـــاط الشـــرقيني". ال خيتلـــف األمـــر 

م مسـألة سـلوك الالمبـاالة واالعتقـادات اجلربيـة الـيت متيّـز جوهر  ياً بالنسبة إىل الرحالة والباحثني األوروبيـني الـذين ترتّكـز يف كتابـا
  حياة املسلمني ونسقهم الثقايف. 

ت الـذات الثقافيـة هناك شبه إمجاع بني الذين أرادوا فهم واقع املسلمني منذ قرن على اعتبار اجلربية مكّوناً رئيسياً من مكّونـا
للمسلمني. أّدى هذا بالبعض ممن ال يعنيـه تأسـيس وعـي بـديل إىل القـول بـأن القصـور يف اإلسـالم ذاتـه ألنـه يف اجلـوهر تسـليم 

  وانصياع. 
اليوم بعد قرن من الزمن يقف الدارس املعتين بتاريخ األفكار وتطّورها مذهوًال أمام مشهد جانب من العامل اإلسالمي يوحي 

  تغيري راديكايل يف خصوص الذات الثقافية للمسلمني.  بأنه
  مل يـَُعْد يف املشهد ما يتعّلق بالرضاء واجلرب بل أضحى العنف الرتويعي قرين اإلسالم وصنيع املسلمني. 

كيف حصل مثل هذا االنقالب املفاهيمي الذي وإن مل يصب عموم القوى الفاعلة لـدى املسـلمني فإنـه يظـّل مؤشـر إنـذار 
  حباجة أكيدة إىل الدرس والتمحيص؟  فاجع
ا هذا التغيري املفاهيمي؟ -   ما هي أبرز املراحل اليت مّر 
 ما هي العوامل الثقافية واالجتماعية اليت سامهت يف حتقيق هذا االنقالب؟ -

 هل ميكن حتديد أحداث ووجوه ومواقف أّرخت هلذا التحّول وسّرعت فيه؟ -

 وكيف يتّم التعامل معها؟هل الظاهرة مرّشحة فعًال لالستشراء  -

لــن حنــاول فيمــا يلــي اإلجابــة عــن كــل هــذه التســاؤالت لكننــا اخرتنــا قــراءة جانــب مــن معضــلة العنــف الرتويعــي املســتحدث 
اإلسـالمية. هـذا اجلانـب ال ينفـي أمهيـة جوانـب أخـرى لكنـه أوىل باملعاجلـة  -املّتصل خبيبة النخـب واملؤسسـات يف الـبالد العربيـة

رغــــم  -ني اللـــذين حنســــب أن التنـــازع عليهمـــا شـــّكال ســــاحة الصـــراع بـــني خنـــب تراثيــــة وأخـــرى حتديثيـــة التقتـــالصـــلته باألساســـ
  على تركيز قاٍع ثقايف دّعم فكر االستئصال والرتويع يف العصر احلديث. -خالفهما

  : في فصام الوعي
داً للمبــادئ الــيت يقــوم إ، تبّنــت منظمــة اليونســكو مبناســبة انقضــاء نصــف قــرن علــى تأسيســها، منــذ عشــر ســنوات عالنــاً حمــدِّ
ال يعين الالمباالة كما ال يـّدل علـى املسـايرة : لعل أهم ما ورد يف هذا اإلعالن هو تعريفه للتسامح بأنه، عليها مفهوم التسامح
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طـرق التعبـري البشـرية  إمنا هو تقدير ملا ينطوي عليه التعدد الثقايف يف العـامل مـن ثـراء. إنـه الوقـوف علـى مـا حيملـه تنـوّع، واجملاملة
  من دالالت َفرادِة الذات اإلنسانية ومتّيزها.

لـذلك حـرص التعريـف علـى ، أّول ما يفيده هذا التعريـف هـو أن موضـوع التسـامح ميكـن أن ُيسـاء فهمـه مـن أكثـر مـن وجـه
املفـاهيم األخـرى ذات االبتداء باستبعاد ما ميكن أن يُفهم من التسامح خطـأ. هـو موضـوع حمتـاج إىل تصـحيح شـأَن مجلـة مـن 

مضـــامني ثقافيـــة أو اجتماعيـــة أو سياســــية تطـــورت خاصـــة مــــع حتـــوالت القـــرن املنصـــرم واقتحمــــت فضـــاءات مل تواكـــب تلــــك 
التطورات فُحّملت من الدالالت ما ال تعنيه ضرورًة. يف هذه احلاالت يكون سوء الفهم أمراً متوقعاً يرجع يف جزء هـام منـه إىل 

–علــى جمتمعــات غــري ذات صــلة فعليــة بــالفكر واإلبــداع. فضــًال عــن هــذا فــإن نفــس تلــك املفــاهيم  أن تلــك املفــاهيم وفــدت
مثـــريًة للتســـاؤل ، حـــىت يف اجملتمعـــات املنخرطـــة يف التجديـــد بنســـبة عاليـــة مـــن الـــوعي وااللتـــزام، تظـــل -والتســـامح علـــى رأســـها

  واملراجعة. 
فهــوم يف عاملنــا وكــأن ســّنتنا الثقافيــة مل تعــرف إليــه ســبيًال يف أي جانــب أول مــن تســاؤلنا يتعلــق باحلــذر الــرافض ملثــل هــذا امل

  وقت من األوقات. 
مــا يســاعدنا يف دراســة "مشــروعية" تــوّجس النخــب يف الــبالد العربيــة واإلســالمية مــن مثــل هــذا املفهــوم احلــديث هــو اجلانــب 

حبـّد مـن املسـاواة بـني الصـيغ التعبرييـة املختلفـة  الثاين من تعريف اليونسكو. يف هذا اجلانب جنـد أن أسـاس التسـامح هـو اإلقـرار
على اعتبار أن تنّوعها ينبغي أن يكون حافزاً على إدراك ما تستبطنه كل خصوصية من طرافة وإضافة. انطالقا من هـذا اإلقـرار 

  يضحي التسامح اعرتافاً حبقوق شاملة للذات اإلنسانية وباحلريات األساسية لكل األفراد. 
يف مقالنا ما يتذرّع به البعض من تعذر اإلقـرار االجتمـاعي والسياسـي باملسـاواة إجرائيـاً وتنظيميـاً واقتصـرنا علـى  إذا استبعدنا

حبث املوضوع من جانبه النظري والتارخيي املقارن فإنه يتبّني أن رفـض التسـامح يف داللتـه املعتمـدة يف نـص اليونسـكو يرجـع إىل 
  والتحليل. بنية ثقافية خاصة حباجة إىل الدرس 

  مباذا تتمّيز تلك البنية يف رفضها للتسامح إن هو جتاوز حدود املراعاة واملداراة؟ 
واثقـة مـن معارفهـا ال تـرى حاجـة إىل طـرح أسـئلة جديـدة فضـال عـن أن تتوقـع اإلفـادة ممـا ميكـن أن يقّدمـه ، هي بنيـة امتثاليـة

ا بالتكافؤ مع –اآلخر من جتاربه وخربته. هي  ا املنطوق أو املكتوم عن عدم حاجتها إىل ثرائه يف عدم إميا املختلف ويف إعال
معضـلٌة تصـّورية للعـامل. ، تكون قد صّرحت بإحدى املعضالت األساس يف الفكر العـريب اإلسـالمي املعاصـر –اإلنساين اخلاص

ابق بـــني مـــا لديـــه مـــن "حقـــائق امتثاليـــة هـــذا البنـــاء الثقـــايف والفكـــري تشـــي بـــامتالء معـــريف ال يـــدرك للمســـاءلة معـــىن لكونـــه يطـــ
ومعــارف" وبــني العــامل يف مــداه البعيــد ويف حــدوده الــدنيا. حنــن أمــام عــائق معــريف منطلقــه بنيــة ثقافيــة تركــّزت فيهــا ثقتهــا فيمــا 

يف تقـــديرها حمـــدودان أمكـــن اإلطبـــاق عليهـــا ، توصـــلت إليـــه مـــن اإلجابـــات الكـــربى فضـــًال عـــن الصـــغرى ألن العـــامل والوجـــود
  وضبطها. 

فارقــة اجلُّلــى أن هــذه املعضــلة التصــورية علــى طــريف نقــيض مــع أســاس مــن أســس التصــّور القــرآين حــني ّصــرح يف أكثــر مــن امل
  : . جند هذا يف قوله تعاىل)1(مناسبة أن الكون خاضع حلركة تغّري دائم يتعذر معها ادعاء أي نوع من إشباع
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  .﴾)2(يسأله من يف السماوات واألرض كلَّ يوم هو يف شأن﴿ -
 .﴾)3(يزيد يف اخللق ما يشاء إن اهللا على كل شيء قدير﴿ -

 .﴾)4(نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم﴿ -

ال تسمح مثل هذه األمثلة بقبول أن يكون الكون حمـدودا أو أن تكـون معرفتنـا لـه وملـا هـو دونـه قـد بلغـت مـداها وحـدودها 
د تطـّور صـرف تُفقـد معـه كـل غائيـة فإنـه يف ذات الوقـت يـرفض أن يكـون النهائية؛ وإذا كان اخلطاب القرآين ال يعترب أن الوجـو 

تطـّوٌر مـع تـوفر عناصـر تنـزع : شـأنه يف ذلـك شـأن املعرفـة، الفكر الـديين خصـماً للتطـور أو اسـتهجاناً ملزيـد مـن املعرفـة واملراجعـة
  إىل البقاء.

إىل أنّه مفهوم ال ميكن أن يقـوم إّال علـى املـنهج  فإّن نفس اخلطاب القرآين يف خصوص مفهوم املعرفة يؤدي، من جهة ثانية
بــأّن املالحظــة والتجربــة مهــا أســاس العلــم وأصــله. خصوصــية اخلطــاب القــرآين يف هــذا جمــال متثّلــت يف جعــل : التجــرييب القائــل

  .)5(ّحصةاحملسوس املتناهي نصب العينني من أجل احلصول على املعرفة ومزيد من االقرتاب منها فهي ال تفتأ باحثة مم
ميكـن القـول إن البنيـة الثقافيـة السـائدة واملتوجسـة مـن كـل مسـعى حبثـي يسـائل ، التصوري واملنهجـي، باعتماد هذين اجلانبني

  ويراجع ال ميكنه أن يطمئن أو ينتبه لدالالت الثراء اإلنساين الذي حييل عليه مفهوم التسامح حني ينفصل عن جمرد املسايرة. 
ر هــو أن النخــب العربيــة يف عمومهــا تتبــّىن أحــد مــوقفني مــن التســامح ال خيتلفــان مــن حيـــث تعبريمهــا عــن مــا يُعــّد الفتــاً للنظــ

هي إما رافضة للتسامح وتعترب يف ذات الوقت أن حذرها الرافض ليس إال اندراجا يف صميم اتباعية اخلطاب : فصام يف الوعي
ـــا معتقـــدة أن التســـامح الـــذي يع، القـــرآين ووفـــاء لـــه يـــد االعتبـــار للـــذات اإلنســـانية متعـــارض جوهريـــاً مـــع الثقافـــة العربيـــة وإمـــا أ

بــني متشــيْيت ، يف الغالــب األعــم، وهــي لــذلك تتبــىن مرجعيــة مغــايرة ومناهضــة لتلــك الثقافــة. حنــن، اإلســالمية وقيمهــا التأسيســية
الـذي يـرى أن احلضـارة كامنـة بـالقوة يف يبدوان متناقضني لكنهما متنقان يف منهج القطيعة الذي يتبنيانـه. قطيعـة الفكـر الرتاثـي 

وقطيعة اخلطاب التحديثي يف إنكاره إلمكانية تفعيل اخلصوصيات الذاتيـة باعتبـار ، فهو ُمعرض عن كل ماعداها، ثقافته احمللية
  فال مناص من "استرياد" ثقايف إذا أردنا اسرتجاع فاعليتنا. ، أن العلـّة متأتية من تلك اخلصوصيات

العنـف الـذي يـذهل العـامل ولكنـه يظـل عقيمـاً. تلـك هـي ، ة النخب العربية الـيت التحمـت جهودهـا موضـوعياً هذه هي مفارق
ا يف الفكــر والشخصــية الــذاتيني بتجديــد  ــا فرصــاً تارخييــة كــان ميكــن مــن خالهلــا تفعيــل قــدرا خيبــة خنــب فّوتــت علــى جمتمعا

  يدة تتحقق بتمثل تعبريات ثقافية خمتلفة. الوعي الذي يعيد االعتبار للذات مبا تكتسبه من شخصية جد
  عوض ذلك شّرعت لكل تطاول بالقوة على حق اآلخر يف الوجود سواء أكان هذا الوجود شخصياً أم اجتماعياً أم ثقافياً. 

  : التسامح وإشكالية المفهوم
نتيجـًة ملـا كنـا قـد بسـطنا فيـه –بد أن نقـّر إذا أردنا مزيداً من التشريح للبنية الثقافية اخلاصة يف موقفها من قيمة التسامح فال 

 منزلة اخلطاب الرتاثـي الـذي يظـن أن اهلويـة الثقافيـة: بني منزلتني –داخلياً -أننا يف حالة فصام الوعي. حنن ما نزال –القول آنفاً 
صرار علـى عالقـة التصـادم وأنه ال بد من اإل، الدينية ال صلة هلا مبثل هذه القيم اليت حييل عليها التسامح يف صياغته احلديثة -

وأن أقصى ما ميكن قبوله هو ما أقّره رجال الشرع من السلف فيما يتصل بأهل الذمة وأشـباههم ممـن خيـالفون أهـل ، مع اآلخر
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الِقبلــة. مث هنــاك منزلــة مــن يــرى ضــرورة تــوطني احلضــارة الوافــدة واســتنبات قيمهــا َتوقيــاً خطــر التهمــيش التــارخيي واعتبــاراً لعجــز 
  افة احمللية عن استيعاب مطالب احلضارة العصرية. الثق

متركــز يصــادر التنــوّع داخــل جمتمعــه فضــًال عــن عالقتــه ، بنيــة "التمركــز علــى الــذات"، حنــن أمــام وجهــني لبنيــة ثقافيــة واحــدة
  باجملتمعات األخرى. 

يـا ألّن املنـزلتني كلتيهمـا ال تُقـرّان إنـه يعّريـه فيبديـه جزئ، يكشف هذا التمركـز زيـف مـا يظهـر مـن تبـاين بـني أصـحاب املنـزلتني
  بأمهية التعدد يف أعماق كل جمتمع. 

لــذلك فهمــا تظــالن قاصــرتني عــن ، إىل عــدم تقــدير أمهيــة التــاريخ، الرتاثيــة والتحديثيــة، نفــس التمركــز يفضــي بكلــيت املنــزلتني
حيلمــون بعصــور ذهبيــة ، ه وتوجهاتــه الفكريــةظلــوا ضــائقني ذرعــاً بعصــرهم وقيمــ: صــناعته جمــدداً. هــذا مــا آل إليــه أمــر الرتاثيــني

لذلك عملوا على إعادة إنتاج أنفسـهم معرفيـاً ومـا اجنبـوا اجتماعيـاً سـوى االحتجـاج أو االسـتقالة أو العنـف يف أسـوأ ، انقضت
ا  األحوال. التحديثيون من جهتهم مل ينظروا إىل تـاريخ الغـرب بعقـل ناقـد فلـم يعيـدوا النظـر يف حداثتـه بـل عملـوا علـى اسـتيعا

ائية. ذلك ما شوهد يف التحديث العريب يف العقـود  يف منظومتهم اخلاصة على اعتبارها مكتسبات إنسانية واكتشافات عقلية 
حتديث هّش وجزئـي صـاحبته مصـادرة للتنـوع وقمـع لالخـتالف ممـا جعـل اجلهـود الفكريـة والسياسـية : املاضية يف أكثر من قطر

  غري مبدعة. 
مـا يف متركزمهـا مل تعـّربا عـن وعـي بأمهيـة  يف تقومي حصاد املنزلتني ميكن القـول بأنـه لـيس هنـاك بينهمـا اخـتالف يف اجلـوهر أل
  االختالف ذاته. 

إذا أردنا أن حنقق يف األمر باملثال فإن الفكر التارخيي النقدي يوصل إىل أن التسامح يف الغرب مبعناه احلديث وقـع اكتشـافه 
رن السادس عشر عرب حركية داخليـة وأخـرى خارجيـة وضـعت الضـمري األورويب أمـام واقـع أفرزتـه احلـروب نطلق مع القإتدرجييا. 

الدينية وأثبتت مـن خاللـه وجـود أطـراف داخـل اجملتمعـات األوروبيـة ال تشـاطر املعتقـدات الدينيـة السـائدة. يف ذات الفـرتة وإثـر 
ــا. مث تركــز مــع القــرن الثــامن اتضــح لألوروبيــني وجــود أ، أمريكــا، اكتشــاف العــامل اجلديــد عــراق ولغــات وثقافــات ال عهــد هلــم 

عشـــر مـــا ُعـــرف بعصـــر األنـــوار الـــذي تنامـــت معـــه مفـــاهيم جديـــدة مثـــل احلريـــة والتســـامح والفصـــل بـــني الســـلطات. مثـــل هـــذه 
دثـة يف كـل طـور وهـي مـا تـزال تنمـو حمُ ، السريورة طّورت قيماً جديدة ومعاٍن كامنة ُوضعت هلا مؤسسات ترّسـخت عـرب القـرون

  حتوالت نوعية تتطلب وعياً خمتلفاً عن شروط الوعي السابق. 
  كيف تم عندنا تمّثل هذه التجربة التاريخية الهامة؟ 

مــا ّمت مــن قبــل التحــديثيني كــان عجــزاً عــن أي متثّــل لتلــك الســريورة يف األفــق الثقــايف اخلــاص. لقــد اختفــت مــن اعتبــارهم كــل 
ــــة معــــاين التكــــرمي اإلنســــاين يف  الثقافــــة اإلســــالمية ومعهــــا مضــــامني خالفــــة اإلنســــان يف األرض يف اجملــــاالت املعرفيــــة واألخالقي

م مــا مسعــوا عــن قــيم اإلســالم ومعانيــه التأسيســية فضــًال عّمــا ّمت إجنــازه مــن عالقــة بينهــا وبــني التــاريخ  واالجتماعيــة. كــانوا كــأ
وهـم األقـدر مبـدئيا علـى معاصـرة تقـيم ِنديّـة حضـاريًة مـع –انوا كـ،  الوسيط يف جهات عديدة من العامل القدمي. أكثر من ذلـك

يتغافلون عما شهده الغرب األورويب يف القرن السـابع عشـر مـن نقـاش تأسسـت عليـه مقولـة حريـة الضـمري الـيت أفـرزت  –اآلخر
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م مل يلقـوا بـاًال ِلمـا حتقـق مـثًال علـى يـدي الربوتسـتنيت "بيـ ) يف حـواره P.Bayleار باييـل" (قيمة التسامح احلديثـة. مـن َمثّ فـإ
) عن كرامة اإلنسان وضرورة حتييد الدولة وما يتوّلد عنهمـا مـن قيمـة حريـة J.B.Bossuetمع الكاثوليكي "جاك بوسيي" (

ـا ألن مكانـة الفـرد واختيـاره احلـر مـن  الضمري واالعتقاد وقيمة التسامح الـيت تعتـرب عندئـذ "قيمـا مركزيـة ال ميكـن حبـال التهـاون 
  رادة اهللا". إ

) وغـريه E.Kantالدينيـة" تراجعـت يف القـرن الثـامن عشـر مـع "عمنويـل كانـت" ( -ال شك أن هذه االعتبارات "الالهوتية
ـذا املثـال هـو أن : تاركة اجملـال لالعتبـارات الوضـعية يف تأسـيس قيمـة الكرامـة اإلنسـانية وحريـة االعتقـاد والتـدّين. مـا نرمـي إليـه 

د العربية اإلسالمية ظلوا مشدودين إىل مثرات احلراك الفكري واالجتماعي وأمهلوا دينامية التحوالت التارخيية التحديثيني يف البال
ــا إىل تكــريس قيمــيت الفــرد والتســامح. لــذلك مل يعــوا أن عالقــة تلــك القــيم بالتــاريخ األورويب   الــيت عرفتهــا أوروبــا والــيت انتهــت 

ــا مل تعــرف  ائيــاً كانــت عالقــة إشــكالية أي أ ــم أدركــوا ، حــالّ نــاجزاً و ــا مل تكــن قطيعــة مــع اإلميــان والتأصــيل الــديين. لــو أ وأ
تلك الديناميـة ملـا مـانعوا يف بـروز توّجـه جتديـدي ذايت يبـدع سـريورة فكريـة ال تتصـادم بالـدين بـل تعمـل مـن أفـق الثقافـة والتـاريخ 

  اخلاصني. 
منهجـاً إصــالحياً وفـق شـروط وعـي تـارخيي سـابق هدفــه ، ركـز علـى الـذاتنتيجـة مت، اخلطـاب الرتاثـي مـن جهتـه كـان قـد تبــّىن 

إعــادة إنتــاج حقــب ماضــية تُعتــرب ذهبيــة. لــذلك مل يكّلــف دعــاة هــذا اخلطــاب أنفســهم عنــاء االلتحــام بشــروط الــوعي العــاملي 
مالكــًة ملشــروعيٍة عــابرٍة للتــاريخ كمــا مل يفكــروا فيمــا جيعــل مــن قــيم تكــرمي اهللا لإلنســان وخالفتــه يف األرض قيمــاً كونيــة ،  اجلديــد

  وصانعٍة له. 
معضلة هذا النوع من التفكري هو اعتقاده الراسخ أن العاملية اليت حتققـت ماضـياً علـى أيـدي املسـلمني إمنـا حتققـت بالسـيطرة 

ذا الرأي -ة الثقافيةالعسكرية وباألخص باهليمن– اً إىل حقبـة مـن أصـبح الفكـر الرتاثـي مشـدود - الذي يسهل نقضه الدينية. 
احلقب التارخيية بعد أن حّوهلا إىل منظومة فكرية واجتماعية مصادراً نتيجة ذلك كل تعدد واختالف. مثل هـذا التوجـه املتمركـز 

النايف لآلخر ال خيتلف إىل ما سعى إىل إقراره دعاة متركز أورويب مقابل حني اعتربوا أن اإلسهام األهم بل الوحيـد ، على الذات
 -(عليــه الســالم) والغــزو العــريبا بــني الشــرق والغــرب؛ "فلــوال حممديف احلضــارة الغربيــة يتمثــل يف القطيعــة الــيت أحــدثه لإلســالم

  اإلسالمي ملا اعتمدت أوروبا على نفسها من أجل النهوض والتقدم".
م 1937الصـادر سـنة ) يف كتابه "حممـد شـارملان" H.Pirenneهو وجه آخر لتمركز ثقايف عّرب عنه مثًال "هنري بريان" (

ذلـك ّمت بفضـل ، حني اعترب أنه مل يكن للثقافة اإلسالمية من أمهيـة إال بالقـدر الـذي مّكنـت بـه اهلويـة األوروبيـة مـن أن تتحـدد
  قطيعتها مع "الثقافة العربية الغازية".
  القراءات التأثيمية المعاصرة

والساســـة نتيجـــة الشـــروع يف مناقشـــة اخنـــراط تركيـــا يف االحتـــاد شـــهد هـــذا العـــام نقاشـــاً أوروبيـــاً حـــاّداً بـــني النخـــب واملفكـــرين 
  األورويب. أثريت كل االعتبارات السياسية واالقتصادية والدميوغرافية والقانونية.
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إن مقولـــة املواجهـــة بـــني اإلســـالم واحلضـــارة الغربيـــة حاضـــرة بقـــوة حيفزهـــا "خطـــر اإلرهـــاب" املـــرتبص الـــذي يعمـــل عـــدد مـــن 
  لى إبرازه ألنه يسّهل فهم األحداث دون اإلقرار بأية مسؤولية فيما حصل وحيصل. اإلعالميني والساسة ع

مــا يعنينــا بصــفة دقيقــة يف هــذا املثــال القريــب منــا واملوصــول بالتســامح والعنــف هــو مــا يبّينــه مــن طبيعــة العالقــة بــني الــذات 
  واآلخر. 

لصراع بني الثقافـات واألعـراق واملعتقـدات أن ا: ) يف منتصف التسعيناتS. Huntingtonكتب "صمويل هنتنغتون" (
ـا تؤكـد مقولـة 11مث جـاءت أحـداث ، ال مناص منه وأن الصدام بني العامل اإلسـالمي والغـرب أمـر واقـع ال حمالـة /سـبتمرب وكأ

  الصدام تلك بني ذات مهددة وآخر ميّثل الشر. 
م كتابـاً بعنـوان 2001) إثـر أحـداث سـبتمرب O.Fellaci( يف أوروبا الغربية نشرت الصحيفة اإليطالية "أوريانـا فيالتشـي"

م حتت عنوان "قوة العقل". تكمن أمهية الكتـابني اللـذين 2004"الغيظ والكربياء" مث أردفته بثاٍن إثر أحداث مدريد يف مارس 
ما يدينان "اإلسالم ألنه مصدر شر مطلق يف جوهره وتارخيه و    حاضره".روجت هلما بعض وسائل اإلعالم الغربية يف أ

) Bat Ya’orواصــلت املؤرخــة الربيطانيــة اجلنســية "بــات يعــور" (، وضــمن ذات التوجــه التــأثيمي لإلســالم، هــذا العــام
ا القدحيـــة بنشـــر كتـــاب حتـــت عنـــوان مثـــري "عرابيـــا احملـــور العـــريب األورويب". يقـــوم هـــذا العمـــل علـــى فكـــرتني أساســـيتني" : مســـري

حكمة يف العــامل اإلســالمي مصــدرها الــدين اإلســالمي ذاتــه ولــيس اجملموعــات املتطرفــة أوالمهــا أن عقــدة العنــف واإلرهــاب املســت
  أما الفكرة الثانية فهي أن أوروبا غدت مقاطعة عربية بل مستعمرة إسالمية. ، وحدها

حلضــارة ملــاذا نــذكر هــذه األمثلــة لقــراءات تأثيميــة ال تعــرف التســامح وال تســعى الســتيعاب العنــف وال تعتــين بدراســة تــاريخ ا
  الغربية دراسة موضوعية؟ 

نــذكرها ألن الغــرب فيــه هــذا النــوع مــن التوجــه القــوي لكنــه حيمــل توجهــات أخــرى مغــايرة ينبغــي أن ننتبــه إليهــا ونطّلــع عليهــا 
  ونتفاعل معها خاصة يف اجملاالت املعرفية واإلعالمية واجلمعياتية. 

) يف الواليــات املتحــدة M.Hodgson"مارشـــال هودجســـون" (هنــاك علــى سبيـــل املثـــال يف املســتوى األكــادميي مدرســـة 
مبقولـــة التـــاريخ الشـــامل وأنـــه ال يســـتقيم فهـــم تـــاريخ النهـــوض األورويب االقتصـــادي والتقـــين واإلنســـاين دون قـــراءة قـــرون : القائلـــة

  . )6(اإلسالم السبعة ما بني العاشر والسابع عشر ودورها يف تاريخ العامل وحضارته احلديثة
ستوى اجلمعيايت هناك يف الغرب عدد مهم من مؤسسات اجملتمع األهلـي الـيت تعمـل مـن أجـل احلـوار وتـرى أن التـاريخ يف امل

ـــة املســيحية يف فرنســ  اـاإلســالمي تــاريخ عــاملي وأن حضــارته عامليــة يف ماضــيها ومستقبلهـــا. مــن بينهــا مجعيــة البحــوث اإلسالمي
)G.R.I.C.ـا تـرى أن كـل طـرف يف متّسـكه ) اليت تعترب أن حوار أعضائها ومـ ا ينشـرونه لـيس بقصـد الـدعوة أو السـجال. إ

جبوهر إميانه وبنظرته إىل العامل وفيما يقوم به من حبـوث يف قضـايا معاصـرة إمنـا يسـاعد علـى توسـيع رؤيتـه ومقوالتـه كمـا يسـاعد 
ـ ذا املعـىن يكـون اإلميـان لـدى الطـرفني هـو الطريـق الطرف احملاور على اكتشاف القيمـة الدينيـة لرتاثـه ورؤيتـه اإلميانيـة اخلاصـني. 

  . )7(املميزة للقاء باهللا
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يف الــداخل - يف اجملــال اإلعالمــي مــا نــزال نتقــّدم خبطــوات حمتشــمة جــدا ألننــا مل نفكــر بعــد يف بلــورة إعــالم حيــرتم املخــاطبني
  ويقّدر تنّوعهم.  -واخلارج

م العنـف هـو حتميـة مراجعتنـا ملقولـة صـراع الشـرق والغـرب وضـرورة ما ال مناص من تركيزه يف خصوص قيمة التسامح ومفهـو 
تفاعليــة ألن الطــرفني متالزمــان ال : إشــكالية–تنســيب رؤيتنــا لــذاتنا ولآلخــر ولــزوم تبــّني أن العالقــة بينهمــا هــي عالقــة تفاعليــة 

وهي عالقة إشكالية إذ ال ميكـن أن ، يةيتحققان بالتماثل أو االنكفاء والتنايف لكن بالتدافع والتجاوز الناشئ عن جتديد الفاعل
ائيــة بــل تظــل متجــددة وحباجــة دائمــة إىل التحيــني خاصــة بعــد أن أصــبحنا مجيعــاً نعــيش حضــارة  ُحتَســم مــرة واحــدة وبصــفة 

  واحدة رغم تنوّع مرجعياتنا الثقافية. 
*************  

  : الهوامش
  .كاتب وأكادميي من تونس*)  
وكـذلك دراسـتنا عـن ، جتديـد الفكـر الـديين يف اإلسـالم: رؤيته لإلنسـان والزمـان يف كتابـه حممد إقبال يف خصوص: انظر )1

  م. 2000بريوت ، دار اهلادي، قراءة نقدية، النص الديين والرتاث اإلسالمي: ذات املوضوع املنشور يف كتاب
  .55/29 :سورة الرمحن )2
  . 35/1 :سورة فاطر )3
  .12/76 :سورة يوسف )4
؛ ســـورة امللـــك 50/37مـــثًال ســـورة ق : ات الـــيت تناولـــت الســـمع والبصـــر والفـــؤاد ومســـؤولية اإلنســـان إزاءهـــاراجـــع اآليـــ )5
  .16/78 :؛ سورة النحل46/26 :؛ سورة األحقاف67/23
  م. 1415/1995السنة السابعة  27-26: انظر جملة االجتهاد البريوتية عدد )6
نشــر مركــز الدراســات املســيحية اإلســالمية جامعــة ، ة امحيــدة النيفــرراجــع كتــاب "الكتــب الســماوية الــيت تســائلنا" ترمجــ )7
  م. 2004لبنان  -طرابلس ، البلمند
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  : اإلصالح والمصالحة
  سؤال السياسة وسؤال الحداثة

  *رضوان زيادة
 اح جـزءً النهضة أو التمدن مع أواخر القرن التاسع عشر. حينها كان اإلصاليف ارتبطت احلاجة إىل اإلصالح الديين بالرغبة 

، إصـالح املؤسسـات التعليميـة والدينيـة كـاألزهر مـثًال كمـا هـي حـال مشـروع حممـد عبـده بـني مـا تشـملمن رؤيـٍة أوسـع تشـمل 
  .وإصالح اجملتمع بإعادته إىل فضائل األخالق وغري ذلك

ـــا كـــل مـــن األفغـــاين وحممـــد عبـــدإكإشـــارٍة ،  لقـــد اســـتعملت كلمـــة اإلصـــالح الـــديين إذ دعـــا األول إىل ، هىل احلركـــة الـــيت قـــام 
وكمـا عـّرب هـو بنفسـه " ال بـد ، )1(تأسيس حركٍة يف اإلسالم تضطلع مبا اضطلعت بـه احلركـة الربوتسـتانتية يف التـاريخ املسـيحي

ـا  .من حركة دينية إننـا لـو تأملنـا يف سـبب انقـالب حالـة أوروبـا مـن اهلمجيـة إىل املدنيّـة نـراه ال يتعـدى احلركـة الدينيـة الـيت قـام 
ت وفقــدت شــهامتها مــن طــول مــا خضــعت لرجــال فــإن هــذا الرجــل الكبــري ملــا رأى شــعوب أوروبــا زلّــ .ومتــت علــى يــده "رثلــو "

ودعا إليها أمم أوروبا بصٍرب وعنـاء وإحلـاح زائـدين " مث ، وتقاليد ال متت بصلة إىل عقٍل أو نفس قام بتلك احلركة الدينية، الدين
كية معترباً أن الصراع واملنافسة بني أنصار كال الفريقني هو الذي ولّـد املدنيـة احلديثـة الـيت نراهـا يقارن بني الربوتستانتية والكاثولي

ا"   .)2(ونعجب 
فاستخدام كلمة اإلصالح هنا كان املقصود منه استحضار التجربة األوروبية وخاصة الربوتستانتية يف القيام بعملية اإلصـالح 

 حلسـاب مصـطلح التجديـد (Reform)السـؤال هـو ملـاذا اسـُتبعد متامـاً لفـظ اإلصـالح  لكن، )3(الديين املنشود يف اإلسالم
(Reconstruction) .  

بــع نوت، "اإلصــالح" صــطلحممصــطلح "التجديــد" أســبق إىل االســتخدام يف األدبيــات الدينيــة مــن بــأن ميكــن القــول تارخييــاً 
، )4(ى رأس كـل مائـة سـنة مـن جيـدد هلـذه األمـة أمـر دينهــا)شـرعية اللفظـة األوىل مـن احلـديث النبـوي الشـهري(إن اهللا يبعـث علـ

و(تـاريخ غيز مـن جتربـة اإلصـالح الـديين املسـيحي خاصـة كتـاب الفرنسـي فرانسـوا  وهُ ؤُ رَ بيد أن تأثر األفغاين ومن بعده عبده مبا قَـ 
فـة األدبيـة يف تـاريخ املمالـك (التححتـت عنوان "حنـني نعمـة اهللا خـوري" م1877احلضارة يف أوروبا) الذي نقله إىل العربية سنة

ا قار ، األوروبية) ا تصب يف النهاية يف رؤيتهم الكليـة ، اٍق تارخيي خمتلف متاماً ييف س إياها نيئجعلهم حياكون التجربة ذا بيد أ
ح الـديين ولـذلك جـرى قـراءة جتربـة اإلصـال، املتمثـل يف اإلسـالمالك أسـبابه تللنهضة اليت تنحصر يف تعثـر إدراك التقـدم دون امـ
ون بـه بدايـًة أولئـك الـذين يزعمـون ، املسيحي يف الربوتسـتانتية كسـنٍد إضـايف مضـاعف النهضـة باسـتبعاد يف إمكانيـة حتقيـق جيـا

، )5((اإلسالم والنصرانية بني العلم واملدنية)ده مع فرح أنطون يف كتابه الشهريوهو ما جتلى يف حوار عب، الدين متاماً عن احلياة
  : ى يُقارعون علماء الدين التقليديني الذين عناهم عبده بقولهومن جهٍة أخر 

  عليه العمائم حاذر أن تقضيأ         صالحه قد أردتولكن ديناً 
"إذا أردنـــا أن نلحـــق بركـــب األمـــم املتقدمـــة فعلينـــا أن نقـــوم بإصـــالح ديننـــا كمـــا فعـــل  وذلـــك عـــرب خمـــاطبتهم باإلحالـــة قـــائالً 

  .وهكذا تبدو احلجة مزدوجة وتصحُّ لكال الطرفنيالغربيون أنفسهم يف إصالح دينهم" 
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معنيـاً باإلصـالح أكثـر مـن عنايتـه  ارف مبوقفـه احلـاد جتـاه أسـرة حممـد علـي ومهادنتـه جتـاه اإلنكليـز بـدالـذي ُعـ "عبده"لكن  
تارخييـة بشـكل عبـده البالتحرير أو طرد االحتالل كما هي حال تالمذته سعد باشا زغلول وغريه وهو ما جيعلنـا نرتـب أولويـات 

  .بعدهخمتلف متاماً عن أولويات من أتى 
غــرب يف للخضــوع مصــر لالحــتالل الربيطــاين وانبثــاق النضــال الــوطين ضــدها وتــأجج املشــاعر القوميــة املعاديــة فمبعــىن آخــر 

للغــرب يف نظــر  كــل ذلــك خلــق صــورة ملتبســة،  مــن ســورية والعــراق مــروراً بــاجلزائر واملغــرب األقصــى اءً دْ املشــرق العــريب ومغربــه بَــ
تــز متامــاً لصــاحل صــورته االســتعمارية وعنــدها تغــدو احلاجــة ماســة إىل ، املفكــرين العــرب وجعــل صــورته النهضــوية واإلصــالحية 

  .إعادة االعتبار ملفهوم اهلوية الذاتية بوصفه احلصن املنيع أمام ما يتهدد األمة من أخطار خارجية
ا وللعــاملَ إن منظــور اهلويــة هــو أشــبه برؤيــة األمــة لــذ ــا لتارخيهــا وملســتقبلها، ا فيغــدو التــاريخ هنــا متمســكاً ، إذ هــو حيكــم نظر

درة األمــة علــى التواصــل أو االلتقــاء متــوترة ومســكونة باحلفــاظ علــى الــذات قــبــالواقع احلاضــر جاذبــاً إيــاه إليــه وتصــبح عنــدها 
الغربيــة حلســاب كلمــة  ذات اإلحيــاءات "اخلارجيــة " تفي متامــاً لفظــة اإلصــالحخاألصــلية. وهكــذا وضــمن منظــار اهلويــة ذاتــه ســت

  من تراثنا وذاتنا"." حبسب األدبيات العربيةالنابعة التجديد 
، )6(جتديـد التفكـري الـديين يف اإلسـالم)(عن التجديد ومها كتاب حممـد إقبالحتدثا اللذين وما يربر ذلك أن الكتابني األبرز 

كالمهـا ،  كانا من أوائل الكتب احلديثة اليت حتدثت عـن التجديـد  وقد، )7()اإلسالم(اجملددون يف عال الصعيديتعبد امل وكتاب
فكـال الكتـابني إذن ينتهيـان إىل ، التجديـد حبجـة أنـه بدعـة يف اإلسـالم علـىدرة اإلسـالم قـاستخدم لفظـة التجديـد ليؤكـد علـى 

   .)8(نتيجة واحدة برغم أن هدفيها خمتلفان متاماً 
مـــن التغـــريات التارخييـــة  ةمتســـاوق كانـــت  ""اإلصـــالح الديين"حلســـاب "التجديـــد الـــديين بعاد لفظـــةأن اســـتبـــميكـــن القـــول إذاً 

 ه باجتاه التقوقع على ذاته والبحـث عـن خيـارات داخليـة بـدل املقارنـةترضت على العامل العريب ودفعوالسياسية والعسكرية اليت فُ 
ام ع جتاربم   .غربية أصبحت بالنسبة إليه حمل إدانة وا

  رات اإلصالح اإلسالمي واإلصالح البروتستانتيمسا
جلهـة  تهد ارتكـز علـى جتربـة اإلصـالح الربوتسـتانيت يف تربيـر مشـروعيقـع األفغاين وحممـد عبـده مإذا كان اإلصالح اإلسالمي 

قتصـــادية ثـــر أمهيـــة كالعوامـــل االكع إغفـــال العوامـــل األخـــرى املتعـــددة الـــيت رمبـــا تكـــون أمـــحصـــول النهضـــة الصـــناعية يف أوروبـــا 
التوجـه  ومهـا أصـحابكما قلنا يرغب حقيقة يف توجيه رسالة مزدوجة إىل طرفني متناقضـني   "عبده"لكن  .والسياسية والصناعية

عث النهضة يف الشرق وهو سر القادر على بهو أن اإلصالح اإلسالمي وحده  على ع املراهنةم يونالتقليد ونالعلماين واحملافظ
  .تقدمه

فالربوتســتانتية فتحــت ، يف منــاخني خمتلفــني متامــاً  صــالحلــيلحظ الفــوارق بــني جتــربيت اإل ربهــةيتوقــف ولــو لمل  "عبــده"بيــد أن 
ا أسهمت يف غرس الفر    .اةـية الدينية اليت اتسعت بعد ذلك لتشمل كل ميادين احلينادطريق احلضارة احلديثة مبا أ

قــد نشــأ العــامل فوماً بــالنظر إىل املقاصــد األصــلية. وهكــذا الــدورمل يكــن مقصــوداً بــل لعلــه كــان مــذمهــذا أن مــن هــذا بــالرغم 
الـذي يضـيف أن الربوتسـانتية رمبـا ، عنها كما ينتهي إىل ذلك حممـد احلـدادرغماً احلديث مستقًال عن الربوتستانتية بل رمبا نشأ 
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طمـح إىل جتديـد املثـل قـد  وتلـك هـي املفارقـة فاخلطـاب الربوتسـتانيت كـان، صـة الـدينخأعانت على والدة هـذا العـامل عـرب خص
. لقـــد كـــان )9(جديـــدة خمتلفـــة لٍ ثُـــأســـهم يف تشـــييد مُ  -عنـــه اً غمـــور -الثقافيـــة الـــيت قامـــت عليهـــا الكنيســـة وإىل تثبيتهـــا إال أنـــه 

  .انعكاس هذه املثل حقيقياً على خمتلف جماالت احلياة كالقانون والنظام السياسي واالقتصادي والعلوم والفنون
ته الربوتســتانتية يف حتطــيم طبقــة دصــحىل االســتفادة ممــا إمي مــع عبــده فقــد كــان يهــدف بشــكل رئــيس أمــا اإلصــالح اإلســال

أن ال وجود ملثل هكذا طبقة يف اإلسالم مما جيعـل اإلصـالح اإلسـالمي وفقـاً لـذلك أكثـر  على رجال الدين وذلك عرب التأكيد
  سهولة وُيسراً.

الــه خمطئــاً كــان أم مصــيباً فــإن اإلســالم يشــيع إذاً روحــاً فرديــة تلــزم صــاحبها وملـا كــان اإلســالم حيــضُّ علــى االجتهــاد بكــل أحو 
تكاليـة والتكاسـل واالنتظـار وحيضـه علـى ركـب االباإلبداع واالبتكار وحتضه بكل تصـرفاته علـى العمـل ممـا سـينفي عنـه صـفات 

ثـة اصـطدمت حبـاجز سياسـي واجتمـاعي هـا يف النهضـة األوروبيـة احلدييتبيـد أن هـذه الصـفات علـى مركز ، موجات روح املغـامرة
  .منيع يرسخ التقاليد واالجتاهات احملافظة ويسعى ما أمكن إىل تثبيت الوضع القائم على ما هو عليه

يـرى أن فشـل اإلصـالح اإلسـالمي ال يعـود إىل املناخـات املضـادة ملشـرعه وإمنـا ينبـع مـن طبيعـة تكـوين وبنيـة  همبيد أن بعض
ا . ذلــك أن )10(ولــذلك يــدعو بســام طيــيب إىل مــا يســميه "إمخــاد الرؤيــة الدينيــة واســتبداهلا برؤيــة ذاتيــة"، املعرفــة الدينيــة بــذا

ــا مهــدت الطريــق ملعاجلــة تأمّ ،  العــامل الدينيــة مولــدة ثقافــة علمانيــةرؤيــة العقالنيــة الغربيــة قــد أدت يف أوروبــا إىل متزيــق  ليــة كمــا أ
توازي اكتشـاف ، وبوصفه وحدة موضوعية، حبسب الطريقة الديكارتية، فرؤية العامل، للتقاليد اليت فقدت مكانتها شبه الطبيعية

اإلنسان لقدرته على تأسـيس معرفـة بشـرية عـن العـامل املوضـوعي. فاإلنسـان يتصـرف كمـادة مفكـرة قـادرة علـى اكتشـاف العـامل 
  .)11(املوضوعي

عنـــه معرفـــة اإلنســـان بالعـــامل املوضـــوعي.فالوعي  إمنـــا تنبـــع مـــن الشـــك الـــذي تصـــدر، كمـــا يراهـــا ديكـــارت،  فمعرفـــة اإلنســـان
وُيسهم يف تأسيس اليقني على أساس النزعة الذاتية اجملـردة. وتسـاعد الديكارتيـة اإلنسـان ، اإلنساين بالذات يدخل على الشك

س فــإن مبــدأ الذاتيــة هــذا هــو الــذي يؤســس األســا، يف حتقيــق وعيــه بنفســه كمــادة مفكــرة. وحبســب املصــطلح األبســتمولوجي
أسـس املعرفـة الدينيـة وبشـكل خـاص  -كمـا يـرى طيـيب-وهـو مـا ينـاقض متامـاً ، لالنتقال مـن رؤيـة دينيـة إىل رؤيـة حديثـة للعـامل

  اإلسالمية اليت تسيطر رؤيتها على العامل اإلسالمي.
فـإذا  ، صالح اإلسالميداً ليضع تساؤًال آخر من شأن اإلجابة عليه أن تقودنا إىل تعليل فشل اإلأما حممد احلداد فيعود جمدَّ 

ربط الفــرس يف تعثــر اإلصــالح اإلســالمي منــذ طلبــه علــى مــســيطرة الرؤيــة الدينيــة علــى العــامل اإلســالمي  يف كــان طيــيب قــد وجــد
فــإن احلــداد يضــيف إىل ذلــك مــا يســميه ترّســخ مفهــوم "الفرقــة العقديــة" يف الثقافــة اإلســالمية الــذي ميثــل مــا يشــبه ، مــدى قــرن

يســتطيع علمــاء الــدين التعبــري عــن  إذســية يف الثقافــة املســيحية. فاملدرســة اإلســالمية عــامل حــّي مــن الــداخل موقــع الســلطة الكن
ال ينسـبوا هـذه اآلراء إىل  َأالَّ لتـزام بشـرط واحـد اللكـنهم مضـطرون دائمـاً إىل ا، آرائهم الشخصية عرب عملّيات التأويل املختلفـة

ا.أشخاصهم رأساً. إذ ال يكون الرأي مقبوًال    إال إذا تظلل بسلطة معرفية معرتف 
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وهكـذا فـإن عبـده مل يبتعـد عـن ، حتماء بسلطة مرجعية قدمية هو ضمان حلق التعبـري أكثـر منـه تكـرار لـرأي سـابقاللذلك فا
اإلســالم أو األشــعرية عنــدما انتهــك شــعائر االحتمــاء بالســلطات املرجعيــة القدميــة لكنــه حــاول تأســيس العقائــد علــى قناعــات 

ا(املفرتضــة علــى اإلقنــاعشخصــي وإذا كــان عبــده قــد أضــعف روح  .)12()ة وعلــى اســتدالالت ال تســتمد ســلطتها إال مــن قدر
فـتح علـى مصـراعيه بـاب  هأو على حـد تعبـري ، ع املنظومة الالهوتية مقادير كبريةاألرثوذكسية ومثلها وثقافتها إال أنه كان قد جرّ 

ريق يتجرع مـاء البحـر غصـباً عنـه. إذ مسـح بـدخول أفكـار جديـدة لـيس باليسـري غلها كالالتواصل بينها وبني الثقافة احلديثة فجع
ــا تــرتبط بأنســاق فكريــة ال تقــل قــوة وصــالبة ــا أفكــار حضــارات غازيــة وشــعوب ، علــى العقــل الالهــويت إدراجهــا يف نســقه أل إ
ا بدون عواقب. وهكذا شهدت احلضـارة اإلسـالمية أزمـة  ؛ليـدينيـة ووضـعاً جديـداً مل يسـبق هلمـا مث متسلطة فال ميكن استيعا

بـل باآلليـات الـيت متكـن مـن حتقيـق التـوازن بـني العـامل الـذهين والعـامل ، ألن القضية مل تعد تتعلق مبا ينبغي رفضه وما ميكن قبولـه
إذا اختلفـت ، ولكـن، )13(لقد باتت هذه اآلليات عدمية اجلـدوى .اخلارجي ومن احملافظة على النسق مع االقتباس من اآلخر
اية كلٍ ، مسارات اإلصالح الربوتستانيت عن اإلصالح اإلسالمي   .منهما؟ فكيف كانت 

أقصـت اإلرث التـارخيي املسـيحي ، اإلصالح الربوتستانيت كان فاحتة التحول باجتاه رؤية علمانيـة مسـيطرة يف الثقافـة األوروبيـة
هـا املعروفـة مة احلداثـة بأقانيدد اإلصـالح الربوتسـتانيت لـوالمبعىن آخر مّهـ، اليهودي حمولة إياه إىل تاريخ حضاري وثقايف ال أكثر

ا ولـدت احلداثـة هحاضـنتمـن والـيت ، )14(أسـس احلداثـة "آالن تـورين"املتمثلة يف الذاتية والعقالنية والتارخيية وهـي الـيت يعتربهـا 
مـع جيـل مـا بعـد  اإلسـالمي فقـد شـهد تعثـراً فكريـاًّ السياسية متجسدة يف األنسنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان. أمـا اإلصـالح 

 دَ قَّــومــا عَ ، اً أقــرب إىل الوهابيــة منــه إىل التوفيقيــة الــيت اشــتهر بــه أســتاذه عبــدهى أصــوليّ منًحــ احممــد عبــده كرشــيد رضــا الــذي حنــ
ـــنَـ مســـار اإلصـــالح اإلســـالمي ومَ  ـــه ومفاهيمـــه هُ َع  يشـــجع تـــرف تـــأجج منـــاخ سياســـي خـــارجي وداخلـــي ال إال مـــن تطـــوير آليات

ديد اهلويةال االختيار الفكري بقدر ما حيرض على االحتماء الذايت    .سيما خالل الشعور باجتياح أو 
وهــو األمــر الــذي جعــل اإلصــالح اإلســالمي ينجــرف باجتــاه والدة األصــولية اإلســالمية ذات املفــاهيم والــرؤى واألســس الــيت 

مة بني اإلسالم واحلداثة انتهت مع سيد ءسالمي. فمحاوالت عبده للمواع متاماً مع مفاهيم ورؤى وتصورات اإلصالح اإلتقط
قطب إىل تغليب مفهـوم احلاكميـة علـى مـا سـواها مـن مفـاهيم احلداثـة السياسـية الـيت جهـد عبـده يف تأليفهـا عـرب مفـاهيم ذات 

  دالالت تراثية كالعدل واملساواة والقسط وغريها.
انتهيـــا مـــع غلبـــة التيـــار فقـــد ، يف توليـــد التـــاريخ األورويب اأساســـي اً بوصـــفهما حمركـــ أمـــا جهـــوده يف إعـــالء قيمـــة العلـــم والعمـــل

اً حبتاً إذ تقـاطع مـع وهكذا فاملسار الذي مل يكن فكريّ ، تعظيم قيم الطاعة والوالء إىلالتقليدي املتحالف مع السلطة السياسية 
كامـل مـن   ننـا عـدنا نتسـاءل بعـد قـرنٍ إحبيـث ، قيقـيىل استعصـاء حإواجتماعية حتـول -تدخالت سياسية واقتصادية وعسكرية 

  ملاذا فشل اإلصالح اإلسالمي؟، زمن عبده
  التعليل الخاطئ لتعثر مسار اإلصالح اإلسالمي

اإلسـالمي ألسـباب فكريـة وعقديـة تعـود اإلصـالح تسيطر على جمموعة من املفكرين واملثقفـني رؤيـة تقـوم علـى تفسـري فشـل 
وخاصــة يف القــرن الرابــع اهلجــري حيــث ســيطرت األرثوذكســية الدينيــة ممثلــًة يف الغــزايل علــى  ة األوىلجبــذورها إىل القــرون اهلجريــ
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إذ يعتـرب فريـدون هويـدا علـى سـبيل املثـال أن إنكـار ، حساب الفكر العقالين الذي كان قد انتهـى مـع خفـوت الفكـر االعتـزايل
ــَداايل الحقــاً وجــود القــوانني الطبيعيــة مــع األشــعري وإلغــاء الســببية مــع الغــز  بشــكل حقيقــي النتصــار األرثوذكســية العقديــة يف  َمهَّ

ن هــذا التفســري عــوال خيتلــف نصــر حامــد أبــو زيــد يف كتابــه(مفهوم الــنص) ، )15(القــرن الرابــع اهلجــري والثــاين عشــر املــيالدي
  . )16(الثقافوي ألزمة ختلف العامل اإلسالمي

ــا لتفســري "رؤيــة ال وذلــك انطالقــاً مــن نصوصــها ، عــامل" اخلاصــة باحلركــات األصــولية اإلســالميةوقــد انســحبت هــذه الرؤيــة ذا
ا الفكريـة والثقافيـة فـإدراك التصـور املعـريف والثقـايف ، وهـو مـا يُوقـع الكثـري مـن البـاحثني يف خلـل بنيـوي عميـق، التأسيسية وأدبيا

دنا بآليـات حتليـل اسـرتاتيجية ميـأن  -ك يف ذلـكوبال شـ-من شأنه ، مع العامل لهاتنطلق منه يف تعام الذيللحركات األصولية 
ــا ومــع غريهــا مــن التصــورات واإلدراكــات ا مــع ذا ــا وصــراعا ــا السياســية  يــاً لكنــه لــيس كاف، وليســت آنيــة لعالقا لتفســري حتوال

ا الديين والسياسي واالجتماعي واالقتصـادي قدم لنـا آليـات تفسـري الـذي تسـري فيـه سـي والسياسـيُّ  ا االجتمـاعيُّ َهـنُـ تْـ مَ فَ ، وخطا
لكـن التغيــري ال ، وعلـى حــد تعبـري دلتـاي "الــوعي ميلـك مقومــات ثقافيـة بــارزة، أدق مـن اللجـوء إىل التــأويالت الثقافيـة والفكريــة

  .)17(سياسي واجتماعي وفردي" تغيري وهو، بل يف الواقع، يتم يف الوعي
رتاتـه مـع خطـاب احلركـات القوميـة واليسـارية العربيـة الـذي سـاد إن خطاب األصولية اإلسالمية يتشابه متاماً خالل فـرتٍة مـن ف
البنيــة األساســية لــوعي العقــديات  بــأن وهــو مــا يــدعو إىل القــول، خــالل احلــرب البــاردة خاصــًة فيمــا يتعلــق بــالنظرة إىل الغــرب

لك حـىت مطـالع التسـعينات وقـد ظلـت كـذ، واحلتميات لدى سائر التيارات الفكرية والسياسية العربية واإلسالمية كانت واحـدةً 
ــا ولــيس نتيجــة ، مــن القــرن العشــرين. أمــا الصــراعات بينهــا فهــي صــراعات علــى ســاحة الســلطة وعلــى الواقــع يف دوهلــا وجمتمعا

  االختالف حول رؤية العامل.
ني منــذ يلــوجه مث شــاع يف أوســاط املــؤرخني واإلنثربو إن مفهــوم "رؤيــة العــامل" كــان الفيلســوف األملــاين فلهلــم دلتــاي قــد صــكّ 

ـــة" الـــيت تؤلـــف الكتلـــة األساســـية للمعتقـــدات اوهـــو يســـتند إىل مـــا يطلـــق عليـــه دلتـــاي "، مطـــالع القـــرن العشـــرين لصـــورة الكوني
والــيت ميكــن يف ضــوئها الوصــول إىل إجابــات شــافية عــن التســاؤالت حــول ، مات االفرتاضــية مــن العــامل احلقيقــي الــواقعيواملســلّ 

 -يرادالـواعي واإل-ذلك فإن مفهـوم "رؤيـة العـامل" غالبـًاَ◌ مـا يسـتند إىل السـياق التصـوري  يضاف إىل، مغزى الكون والوجود
لكن أيضـاً مـن ، الذي تضع فيه الذات اجلمعية نفسها ضمن تقسيمات العامل الواقعية أو املركبة من النواحي الثقافية يف األصل

  .)18(النواحي األخالقية واالجتماعية والسياسية
ارة الـيت ال تتحـول قـكبـري مـن املثقفـني الغـربيني إىل أشـبه بالبنيـة الثابتـة ال  عـددٍ  لِ بَـريات الثقافيـة حتولـت ومـن قِ لكن هـذه التفسـ

مبعـــىن آخـــر فالثقافـــة اإلســـالمية تصـــبح وبدرجـــة ، مـــل فشـــل أو ســـوء التصـــرف الـــدائم للعـــامل العـــريب واإلســـالميحوال تتبـــدل وتت
ني يأحـد الكتـاب الرئيسـ فـاف"ويليام "يعرب ، ة واستمرار انتهاك حقوق اإلنسانوغياب الدميقراطي واحدة هي املسبب لإلرهاب

هـي عنصـر واحـد مـن جمموعـة ضـخمة مـن القـيم ، دتريبيون عـن ذلـك بقولـه " إن الثقافـة السياسـية الدميقراطيـةلـصحيفة اهلريايف 
ع القــيم االجتماعيــة. وصــحيح أنــه يتحــول صــن"إن الــرتاث الثقــايف ي: للــدين اإلســالمي" مث يضــيف ادٍ َعــوكثــري منهــا مُ ، العلمانيــة
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وتظـل واقفـة وراء مقـوالت ومبـادئ مسـتمدة بالفعـل مـن الـدين ، لكن صيغاً خمتلفة من ذاك الرتاث تبقى قوية، ويتعرض للتأويل
  .)20(عن ذلك كثرياً  دانييل بايبسوال ختتلف كتابات برنارد لويس أو ، )19("الرمسي القدمي

غـري معـه كـل الوضـعيات تالكتابـات فيـه هـو جوهريـة التخلـف اإلسـالمي بوضـعه معطـًى ثقافيـاً ال ت إن الفخ الذي توقعنا هذه
السياسـية الصـاعقة الـيت مـن ( (Shockيبدو احلل الوحيد الناجع معـه هـو أسـلوب الصـدمة  من مثو ، الفكرية أو األيديولوجية

ا أن حتدث التحول املطلوب لتُ  مـة أو التوافـق مـع مبـادئ ءه املستعصية على التغيري باجتاه املواالعامل اإلسالمي من أزمت جَ ِر خْ شأ
ر بشــكل شــرعي وثقــايف االحــتالل األمريكــي للعــراق بوصــفه وهــو مــا جعــل مثــل هــذا النــوع مــن الكتابــات تــربِّ ، احلداثــة العصــرية

ســب تعبــري وزيــر الــدفاع وأن كســب معركــة صــراع األفكــار ح.الطريــق الوحيــد لتغيــري ثقافــة العنــف املستأصــلة يف الشــرق األوســط
  األمريكي دونالد رامسفيلد ال يكون إال بإعادة تركيب ثقافة جديدة للمنطقة يسودها التسامح والسالم.

  ؟هل من الممكن قيام حداثة إسالمية
ــا جمموعــة مــن القــيم ســادت يف مرحلــة أواخــر القــرن التاســع عشــر األورويب وترســخت  يقتصــر تعريفنــا للحداثــة هنــا علــى أ

األمــة مث جتـاوز عصــر الدولــة القوميــة وعصـر احلــروب االســتعمارية باجتــاه حتقيــق  -القــرن العشــرين مــع سـيادة مبــدأ الدولــة  خـالل
دولــة احلــق والقــانون الــيت ترســخ فيهــا مبــدأ الدميقراطيــة والتــداول الســلمي علــى الســلطة وســيادة القــانون كمبــادئ أساســية تقــوم 

  .عليها الدولة يف الغرب األورويب
ا فرتة تارخيية ثابتة وناجزة، لك تكون احلداثة يف مرحلة حتول دائم وتطور مستمروبذ ا على أ وهي لذلك ، ومن اخلطأ قراء

ـا وعلـى ضـوء ذلـك يغـدو السـؤال عـن إمكانيـة انسـجام  .أشبه باملشرتك اإلنساين الـذي يضـم جهـد احلضـارات مجيعهـا يف بلور
  .)21(مي حلداثٍة خاصٍة به سؤاًال مشروعاً وممكناً؟اإلسالم واحلداثة أو تطوير العامل اإلسال

كــان يســعى ملقاربــة احلداثــة ولكــن بــأدوات   "األفغــاين وحممــد عبــده"اإلصــالح اإلســالمي خــالل فــرتة  إن: كنــا قــد قلنــا ســابقاً 
اغة يـدة تعيـد صـيتقليدية أشبه بالبحث عن املشرتك املتوافق واملؤتلف منه إىل إعادة بناء تصور إسـالمي علـى أسـس معرفيـة جد

جلملـــة الثقافـــة اإلســـالمية التقليديـــة   (`episte`me)الوحـــدة املعرفيـــة  رأى أن همبعضـــ إن. بـــل عالقـــة املســـلم بذاتـــه وبالعـــامل
ــا  (transmissibilite)كانــت يف نظــر األفغــاين وعبــده تــدور علــى التوارثيــة املتناقلــة  الــيت جتعــل املعرفــة وتثبتهــا كمــا لــو أ

بـأدوات ذهنيـة تضـرب جبـذورها يف فلسـفات إسـالمية  نَ ديِ وَّ زَ ة العامة. وهكذا فاألفغاين وعبده قاربا احلداثة مُ وقف قليل املردودي
، وهي كانت يف نظرمها أرقى األدوات املتـوفرة للمسـلم املتنـور كـي يتعقـل احلداثـة يف معناهـا احلقيقـي، ذات طابع عرفاين وصويف

يـــــوفر الشـــــعور بالســـــيادة والوفـــــاء  وعليـــــه تكـــــون احلداثـــــة تنـــــويراً انتقائيـــــاًّ ، الميةأي احلداثـــــة املشـــــدودة إىل مبـــــادئ وأصـــــول إســـــ
  .)22(ذاتـلل

اً إلجيـاد حلـوٍل هلـا ولـو علـى حسـاب أحـد ربَ لديه عدداً من الثنائيات كان ُجمْـ تْ قَ لَ وهذه االنتقائية اليت بررت توفيقية عبده خَ 
حتــدي القــوة العســكرية : ملواجهــة التحــدي األورويب املــزدوج وذلــك واملســلمني )اإلســالم(إذا كــان يفــرتض فصــًال بني، األطــراف

مــة )التقــدم(وحتدي، ممــثًال يف االحــتالل والســيطرة املاديــة (التخلف) ومعــاداة التطــور باإلســالم. وهــذا التمييــز  ممــثًال يف إلصــاق 
دة قــراءة النصــوص التأسيســية كمــا يــرى نصــر حامــد أبــو زيــد كــان أداة فّعالــة مّكنــت مشــروع حممــد عبــده اإلصــالحي مــن إعــا
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إذ ، وإعادة تفسريها وتأويلها مبا يتناسب مع التحديات اليت طرحتها احلداثة األوروبيـة. لكـن هـذا التمييـز كـان لـه وجهـه السـليب
  .)23(سهم يف جتميد صورة املاضي ومتجيده يف مقابل إدانة احلاضر ونقدهأ

اثــة داخــل الرتبــة اإلســالمية أعــاد طــرح الســؤال جمــدداً ولكــن بصــيغٍة ففشــل اإلصــالح اإلســالمي يف تبيئــة قــيم احلد، وهكــذا
األمر الذي دفع إىل نشـوء مقاربـات خمتلفـة تنظـر إىل عالقـة اإلسـالم مـع احلداثـة وفقـاً ، اإلثبات استنكارية أشبه للنفي منها إىل

  .لسياقات متعددة
ـا مل تـؤد إىل تفكـك املنظومـة الروحيـة ، الستعماريأن اإلسالم واجه احلداثة يف وجهها الغريب ا املفكرين إذ يرى بعض بيد أ

بـــل إن الـــذي حصـــل هـــو العكـــس متامـــاً إذ كانـــت ، والفكريـــة لإلســـالم بـــالرغم مـــن الســـطوة احلضـــارية الطاغيـــة الـــيت رافـــق قيمهـــا
د متكنـت إىل حـٍد مهـم ووفقاً لذلك تكون اإلصالحية اإلسالمية قـ، احلداثة عامل جتديد وتغذية ملنابع اإلسالم وأنظمته الرمزية

مــن الســيطرة علــى التحــديات والصــعوبات املرافقــة ممــا جعلهــا تــوفر األرضــية األوليــة املناســبة لتأســيس خطــاب إســالمي حــديث 
م ؤ مقابل ذلك ينفي بعض العلمانيني العـرب إمكانيـة اإلسـالم علـى التـوايف . و )24(متمايز عن "اخلطاب اإلسالمي التقليدي"

وال ميكــن ألحــدمها أن تــتالقح مــع األخــرى إال ، بســتمولوجية بــني املنظــومتنيإإذ هنــاك قطيعــة ، اثــة قطعــاً أو االنســجام مــع احلد
  .وتبقى املواقف األخرى تنوس بني الطرفني جيئًة وذهاباً  .)25(على حساب أحدمها

، نظـرياآلخـر عملـي و مها أحـد: لإلشكالية اليت هي يف حقيقتها متلك شقّني  وجود حلٍّ ّدعي نحنن ال أننا قوله يف ما نرغب 
ـــا مـــن زاويـــٍة خمتلفـــة تســـعى إىل بنـــاء منظومـــة قيميـــة إنســـية حتـــاول أن تـــدرك اإلنســـاين ) humanism( وإمنـــا حنـــاول أن نقار

  .ال تتجاهل الذايت واخلاص نفسه الوقت يفولكنها 
ية مـن داخلهـا حـىت تتجـاوز  ولذلك فالتجديد املطلـوب حقيقـة جهـد فكـري تأسيسـي يرمـي إىل إعـادة بنـاء املنظومـة اإلسـالم

لكـــن املشـــرتك اإلنســـاين ال ينبـــع حقيقـــًة مـــن ، )26(كـــل أشـــكال التعـــارض بينهـــا وبـــني القـــيم اإلنســـانية املوحـــدة جلميـــع البشـــر
وإمنــا هــو حصــيلة أو ائــتالف قــيم ، اً باســم هــذه القــيم يف عــامل اليــوماملهــيمن واألكثــر حتــدث خصوصــية ذاتيــة غربيــة وإن كــان هــو

ـا ال، ثقافات خالل تارخيهـااحلضارات وال كمـا هـي حـال مفهـوم ،  عـن تلـك القـيم ختتلـف بـني ثقافـة وأخـرى ظـاهرةإال أن تعبريا
ـا وبالدرجة نفسها اليت تستشعر الثقافة اإلسالمية نفسـها نفسه الوقت يفلكن و ، حقوق اإلنسان على سبيل املثال يف موقـع  أ

ــا ميكــن تارخييــاًّ  عــرب ســياقات سياســية ونضــاالت اجتماعيــة وتنظــريات فكريــة وثقافيــة صــقل قــيم و  املــدافع عــن القــيم اخلاصــة 
بــــل تعمــــل علــــى تظهريهــــا وإبرازهــــا كقــــيم عامليــــة وإنســــانية ميكــــن ، إســــالمية تنفــــتح علــــى اإلنســــاين وتصــــب فيــــه وتتعــــايش معــــه

  للحضارات والثقافات األخرى أن تنهل منها وتدجمها يف إطار سياقها احلضاري والثقايف اخلاص.
أو ال يبـدأ بالسياسـة  متكـامالً  اًّ تنمويـ اً فتحقيق ذلك يتطلب كمـا ذكرنـا مسـار ، نفسهالوقت  يفلنكن صادقني وواعني ، لكن

ـا وإمنـا يتكامـل يف إطـار حلقـة حضـارية متكاملـة تتعـايش مـع ا، دمهاوحـبالدين وحـدمها وال ينتهـي باالقتصـاد واملعرفـة  لعصـر أل
ا بنت تارخيه ا تطموتغنيه وت، تدرك أ مـازال أنـه هذا الطموح الذي ال شك ، ح إىل إيصاله حنو األفضل واألمسىتبادل معه أل

فهــل ميكــن الوصــول إىل "عــامل إنســاين مشــرتك" كمــا ، لكنهــا مــا تنفــك تبتعــد وتنــأى عنــه، ئهايطــارد اإلنســانية واخلليقــة منــذ بــد
  .!؟تبشرنا تقارير األمم املتحدة
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  سياسيبين اإلصالح الديني واإلصالح ال
فعوملـة حتـديث ، من اسرتاتيجية السياسات الدولية ملنطقة الشـرق األوسـط القد أصبح احلديث عن اإلصالح اإلسالمي جزءً 

ذلـك أن األصـولية ذات ، م2001سـبتمرب  /ارتبطت بشـكٍل كبـري حبـدث احلـادي عشـر مـن أيلـول -إذا صحَّ التعبري-اإلسالم 
   .وحركة املال والسياحة الدوليتني تأثريات دولية بالغة األثر على االقتصاد

الـــيت تبـــدو للكثـــري مـــن املـــراجعني ، وفـــورة االهتمـــام باإلســـالم تنبـــع أيضـــاً مـــن حجـــم تـــأثريه الطـــاغي يف ثقافـــة شـــعوب املنطقـــة
 ومل، وإمنــا جتميليــة أيضــاً ، وكــل حمــاوالت التحــديث والدمقرطــة ليســت جزئيــة وحمــدودة فحســب، علــى التغيــري ةً يَّ ِصــواملتــابعني عَ 

ا. األمــر الـذي دفــع الكثــري مــن السياســيني  ربـط عمليــة اإلصــالح السياســي املطلــوب إجراؤهــا إىل تـدخل إىل عمــق ثقافــة ســكا
  باإلصالح الديين املتعثر حصوله.

ولذلك شـهدنا الكثـري مـن املـؤمترات والنـدوات الـيت طالبـت بـالربط بـني اإلصـالحيني علـى اعتبـار أنـه "ال ميكـن حتقيـق جتديـد 
الــديين دون الشــروع يف إصــالح سياســي شــامل يشــيد دعــائم دولــة دميقراطيــة تــؤمن بالتعدديــة وحتمــي احلريــات العامــة  اخلطــاب

وهو احلق الذي بدونه ال تتوفر حرية البحث العلمي" وربطاً بذلك "فتجديـد اخلطـاب ، وحرية الفرد وحقه يف التفكري واالختيار
وحبقـــوق البشـــر يف احلـــوار ، ثقـــايف جمتمعـــي ينطلـــق مـــن اإلميـــان بنســـبية املعـــارف إصـــالح مـــن غـــريالـــديين لـــن يـــؤيت مثـــاره املرجـــوة 

وفــك االرتبــاط بــني الســلطات السياســية املســتبدة وبــني ، وهــو مــا يعــين خلــق حالــة فكريــة اجتماعيــة سياســية شــاملة، واملســاءلة
أمــا ، بل جتديــد اخلطــاب الــديينكمــا جــاء يف إعــالن بــاريس حــول ســ،  )27(الفكــر الــديين املتجمــد أو املتخلــف أو املتطــرف"

فإنــه يــدعو يف بيانــه اخلتــامي إىل "إلغــاء األوضــاع العرقيــة الــيت ، إعــالن القــاهرة الــذي يــدعو إىل جتديــد املشــروع احلضــاري العــريب
تنفصـل  وهـذه الـدعوة إىل حتريـر اجملتمـع وقواعـده املبدعـة ال .ومنهـا حريـة الـرأي و الفكـر واإلبـداع الفـين، حتاصر احلريات العامـة

املؤمترون إىل أفق  هلذا يدعو، عن ضرورة التحديث واإلصالح مبا يعطي الشعوب العربية حقوق الرفض والقبول واملبادرة واملراقبة
  .)28(يؤمن باالتفاق واالختالف "، وقومياًّ  ه اجتهاداً وطنياًّ بوصف، يضمن حرية االجتهاد الفكري املسؤول، جمتمعي جديد

بـل إن الكثـري مـن ، الـديين والسياسـي مل يقتصـر علـى املثقفـني العـرب فحسـب: نييملشـروعني اإلصـالحلكن هذا الربط بـني ا
وعلـى حـد تعبـري فيليـب ، املثقفني واملتابعني الغربيني أصبح ال يرى إمكانيًة لإلصالح الديين دون عملية إصالح سياسي شـامل

فاإلســالم حباجــة اليــوم إىل ثــورة ، )29(تطــوير أكثــر مــن الــدين"بورينــغ فــإن احملافظــة السياســية هــي الســبب األبــرز يف تعويــق ال
  .)30(فكرية عمادها السياسة

إذ هــو يتنــاول ضــرورات راهنــة وميتلــك قنــوات ، اإلصــالح السياســي أســهل مــن اإلصــالح الــديينأن لكــن مــا جيــري تناســيه  
والتجربــــــة التارخييــــــة ، ءة الــــــنص الــــــديينأمــــــا اإلصــــــالح الــــــديين فإنــــــه يعــــــين رؤيــــــة خمتلفــــــة للعــــــامل ويتطلــــــب إعــــــادة قــــــرا، معروفــــــة

ولــذلك فقــد يســبق اإلصــالح السياســي ويســاعد علــى والدة اإلصــالح الــديين وقــد تكــون العمليــة العكســية ، )31(للمســلمني
مبعىن أن إصالح دور الدين يف اجملتمعات العربيـة رمبـا يسـاعد علـى تنظـيم العمليـة السياسـية وفـق أسـس سـلمية ، صحيحة أيضاً 

ذلـك أن مسـاره صـعب ومعقـد وحيتـاج إىل ، لكن لن حيسم اإلصـالح السياسـي بشـكل أكيـد اإلصـالح الـديين، أفضل وقانونية
ن اإلصــالح السياســي يــدخل ضــمن إِ فرنــارد بروديــل لقلنــا  وإذا اســتخدمنا مصــطلحات املــؤرخ الفرنســي الشــهري، أجيــال متتابعــة
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فهـو عمليـة تربويـة وثقافيـة متكاملـة ، اريخ احلقبـات أو التـاريخ الطويـلأما اإلصالح الديين فهو أقرب إىل ت، زمن التاريخ القصري
ين ال يتـدخل فقـط يف فالـدّ  .العالقـات بـني األفـراد أيضـاً وفقـاً ألسـس جديـدة تنشأ األجيال خالهلا على مفـاهيم جديـدة وتبـينِّ 

  .عالقة الفرد بربه وإمنا ينسج املنظور الذي يرى الفرد من خالله ذاته وغريه وعامله
ومن هنا يأيت الرهان على أن إجناز اإلصالح الديين من شأنه أن يعيد تنضيد العالقات االقتصادية واالجتماعية وفـق عالقـة 

وهــو األمــل الــذي تطمــح لتحقيقــه مجيــع احلضــارات والثقافــات وعلــى ، تبادليــة تســهم بــال شــك يف إعــالء قيمــة اإلنســان وشــأنه
  ﴾. ا بين آدمنَ مْ رَّ ولقد كَ ﴿: -تعاىل–ه رأسها احلضارة اإلسالمية مصداقاً لقول
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  العدالة والتوازن في الفكر اإلسالمي المعاصر
  *غودرن كرمير

بــل لــيس لــدى املســلمني فقــط. ويقــرُِّر األنثروبولــوجي األمريكــي لــورنس ، يُعتــرب العــدل واحــداً مــن الفضــائل اإلســالمية الرئيســية
إن مل تكـن األكثـر أمهيـًة لـدى املسـلمني. فهـي حتفـُظ الطمـوَح ، "يعتـرب العـدُل الفضـيلة األساسـية: يلروزن ذلك على النحو التـا

وهو فقيٌه معـروٌف ، للتوازن الذي هو مطلُب الطبيعة اإلنسانية والوحي اإلهلي يف عاَمل العقل والعاطفة". أما حممد هاشم كمايل
العدالــة : "العــدل واملســاواة يف اإلســالم": ماليزيــا؛ فيقــول يف دراســته بعنــوان، مبــوروأســتاٌذ يف اجلامعــة اإلســالمية العامليــة بكوااللو 

ونبـــوة النـــيب ، تـــأيت مباشـــرًة بعـــد اإلميـــان باهللا(التوحيـــد)، فضـــيلٌة ســـاميٌة وغايـــٌة أخالقيـــٌة بـــارزٌة يف اإلســـالم. ويف قائمـــة األولويـــات
ضــوء االهتمامــات املعاصــرة مبســألة الِقــيم اإلســالمية بشــكٍل  حممد(الرســالة). ولــذلك فســأحاول أن َأعــرَض النقاشــات حوهلــا يف

  عام. 
  : الفكر اإلسالمي

عاصـر ويف القضـايا االقتصـادية ، أو اإلسالم السياسي بالتحديد، حتت تأثري صعود النزعة اإلسالمية
ُ
فـإّن الفكـر اإلسـالميَّ امل

فإنــــه يف ســــياق ،  لغــــَة الفقــــه اإلســــالمي. وكمــــا ســــنرىمســــتعمالً ، يتلــــبَُّس لَبــــوَس اخلطــــاب األخالقــــي، والسياســــية واالجتماعيــــة
مـــا كـــان مـــن الضـــروري االحتفـــاظ مبنطـــق ومضـــمون الفقـــه "التقليـــدي" أيضـــاً. مث إّن ، التـــأمالت املســـتجدة والتـــأويالت األخـــرى

التـأثري  ويوحي يف الوقت نفسـه بقـدرٍة علـى، مصطلح "الفكر اإلسالمي" نفسه مصطلٌح ُمشكل؛ ألنه يوحي بتماُسٍك واتساقٍ 
فـإّن الفكـر اإلسـالميَّ غـينٌّ وتَعـددٌي ، أكثر مما ميتلك يف احلقيقة. وكما يف كـل تقليـد ثقـايف، الكبري يف قلوب املسلمني وعقوهلم

من املمكن النظُر إىل الفكر اإلسالمي بوصـفه "كشـكوًال" يتضـمن مرجعيـاٍت ، ومملوء باألصوات املستقلة. ويف السياق احلاضر
يتقصُدها املسلمون بـالنظر واالقتبـاس لتحديـد مـواقفهم يف املوضـوعات واملسـائل الـيت  -د ومصطلحاٍت ومفاهيمأفكاراً وقواع–

وحيــاولون ، علــى حــّد ســواء، كثــرياً مــا يلجــأون إىل تقليــد ومراجــع إســالميٍة وغــري إســالمية،  تعــرُض هلــم. وبــوعٍي أو بــدون وعــي
فـإّن املفكـرين ، سـتطيعون. ويف عمليـات إعـادة التفكـري يف اإلسـالم املعاصـربقدر ما ي، التنسيَق بينها يف سياٍق مرجعي إسالمي

–فإّن املسلمني اليوم ال يشـككون قطعـاً يف النصـوص التأسيســة ، املسلمني ال يستظهرون فقط بالتأويالت القدمية. ويف العادة
م يلجأون لالقتباس من النصوص الكالسيكية اليت يعتربو،  -القرآن والسنة يقومون ، ا ُمْلزِمة. لكنهم وهم يفعلون ذلككما أ

  بالضرورة بعمليات انتقاٍء واختيار وقراءة يف ضوء املطالب واالهتمامات واملطامح احلاضرة. 
علــى التحــدث ، رجــاًال ونســاءً ، تتخــذ أمهيــًة خاصــًة هــذه األيــام؛ حيــث يـُْقبــل كثــريون، إّن عمليــات االنتقــاء واالختيــار هــذه

بينمـــا يـــرفض آخـــرون هـــذه األلقـــاب أو التســـميات ، تـــرب بعُضـــهم مـــن هـــؤالء أنفســـهم معتـــدلني أو ليرباليـــنيباســـم اإلســــالم. ويع
أن نلجــأ لتمييــز أولئــك الــذين يقــّدمون قــراءاٍت جديــدًة باســم ، بوصــفها غــري إســالمية. وقــد يكــوُن ضــرورياً لعمليــات الدراســة

تيـــاراً واحـــداً مـــن هـــؤالء. ، اســـية؛ وبـــذلك يكـــون اإلســـالميونحبســـب أصـــوهلم الفلســـفية والسي، بتصـــنيفهم يف تيـــاراتٍ ، اإلســـالم
ولــيس فــرداً أو مجاعــًة ، وطــريقيت يف اســتعمال املصــطلح اعتبــار هــذا املــزاج أو ذاك جمموعــًة مهتمــًة مبوضــوٍع معــنيَّ َأْو َهــمٍّ معــنيَّ 

عقــود األخــرية اســتطاع اإلســالميون سياســيًة بالــذات. وهــؤالء ميكــن أن يكونــوا يف املعارضــة أو يف أوســاط فئــاٍت حاكمــة. ويف ال
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، وأن حيّددوا موضوعاته املكرورة والدائمة احلضور. وأكثـر مـن ذلـك، اإلحيائيون أن يسيطروا على موضوعات النقاش السياسي
ــم اســتطاعوا التــأثري يف الســلوكات الفرديــة كــّل ويف  ، القانونيــة واالجتماعيــة والثقافيــة: ويف السياســات العامــة يف كــل احلقــول، أ

ويف كــل جمــاالت ، وحمــدِّد لكــل شــيءٍ ، وبشــكٍل متماســك، فئــات اجملتمــع. ويــرى اإلســالميون أّن الــدين ُميــدُّنا بــالقيم واملبــادئ
تنــافس الــديانات والتقاليــد السياســية والثقافيــة ، احليــاتني الفرديــة واجلماعيــة؛ حبيــث يُعتــُرب ذلــك منظومــًة شــاملًة وفريــدًة مــن نوعهــا

حبيـث حتـلُّ وحـدها حمـلَّ  ، جيـب "تطبيـق الشـريعة" بشـكٍل كامـٍل وشـامل، اَم "النظـام اإلسـالمي" يف أّي بقعـةٍ اُألخرى. ولكـي يُقـ
ال تعنينـا يف ، علـى أي حـال، لكنهـا، كّل املصادر واملرجعيات األخرى األخالقية والرمزية. وحيفُل هذا التصور مبشكالٍت كثـريةٍ 

  هذا السياق. 
  : القيم األساسية

لكـْن أيضـاً املعتـدلون والليرباليـون أّن اإلسـالم ، ين هنا تلك الدعوى الـيت يرفُعهـا بعـُض اإلسـالميني علـى اخلصـوصإّن ما يهمُّ 
كمــا تشــري لــذلك تقاليــد الفقــه ،  وال تُعــىن بالتفاصــيل والقواعــد املــأخوذة مــن النصــوص، أو الشــريعة َتعــِرُض مبــادَئ وقيمــاً عامــةً 
كتابـاٍت غنيـٍة يف األدبيـات اإلسـالمية منـذ احلـرب العامليـة الثانيـة. وقـد اخـرتُت منـاذج منهـا   اإلسالمي. هذه املقاربة نالحُظها يف

ـــة واإلجنليزيـــة مثقفـــون رجـــال. والتعبـــري األوضـــُح عـــن ذلـــك القـــول باللغـــة  -باســـتثناء موضـــوع املـــرأة–كتبهـــا يف الغالـــب ،  بالعربي
األحكــام التفصــيلية. ويتــابع هــؤالء أّن علــى املســلمني أن يصــبُّوا  األكادمييــة أّن املهــمَّ يف اإلســالم هــو "مقاصــد الشــريعة" ولــيس
أو مبعًىن آخر أن يكونوا أُمناَء  –وهي موجودٌة يف القرآن والسنة ، جهودهم باجتاه اكتشاف "مقاصد الشريعة" ومبادئها وقيمها

، الِعلَـل واِحلَكـم أو أحكـام الفقـه التقليـديلـيس ، وليس لظواهرها وحروفها. وما يعنونه باملقاصد واملبـادئ والقـيم، لروح الشريعة
ا بالعودة إىل املنهج القياسي املعروف. بـل واملقصـود لـيس "القواعـد" املسـتخَرجة مـن خـالل تفحُّـص  اليت جيري اللجوء إىل إثبا

ْعــينّ 
َ
والتأويــل يف نطــاق باإلبســتمولوجيا ، املشــرتكات بــني جمموعــٍة مــن األحكــام. وهكــذا فالــذي يريدونــه درجــة التجريــد غــري امل

  الفكر الفقهي اإلسالمي؛ بل هم َمْعنيُّون باألخالقيات اليت حيتضُنها الوحي. 
تبعـــوا طريقـــة مدرســـية. وهنـــاك إومـــا كـــان الفقـــه اإلســـالمي "الكالســـيكي" خاليـــاً مـــن التجريـــد طبعـــاً. بيـــد أّن أكثـــر العلمـــاء 

رسـلة
ُ
ٍد يف القـرآن بوضـوح ،مفهومان ظاهران يدّالن علـى ذلـك؛ األول هـو املصـلحة امل لكنـه اعتُـرب دلـيًال ، وهـذا مفهـوٌم غـري حمـدَّ

  شرعياًّ على أساس اإلمجاع. 
، (احليـــاة)والنفس، صـــون الـــدين: وهـــي، ت اخلمـــسفقضـــيُة املصـــاحل أو الضـــرورا، وهـــو قريـــٌب مـــن األول، أمـــا املفهـــوم الثـــاين

 وفخــر الــدين الــرازي، م)1111هـــ/505ى عنــد الغزالـــي (والعقــل. وهــذه الضــرورات مــذكورٌة بطريقــٍة أو بــُأخر ، واملــال، والنســل
وأبـــو إســـحاق ، م)1316هــــ/716(وجنـــم الـــدين القـــرايف، م)1285هــــ/684وشـــهاب الـــدين القـــرايف (، م)1209هــــ/606(

يشــري املؤّلفــون احملــَدثون إىل هــذه الكالســيكيات لكْســب  -، كمــا يف ســياقاٍت ُأخــرى-م). وهنــا 1388هـــ/790الشــاطيب (
ا بدعة، فكرة أو السلوك أو املؤسَّسةالتقدير لل ولذا فهي موضع شّك وتساؤل. ، اليت قد يُنَظُر إليها يف سياقاٍت ُأخرى على أ

إمنـا جـوهرُُه "املقاصـد" أو  -أو ما يسمُّونه الشـريعة-مشريين إىل أّن اإلسالم ، لكنهم بعد ذلك يتجاوزون املصادر الكالسيكية
ا مثل العدل واحلرية واملساواة والشورى واملسؤولية. وهي قائمٌة مخسيٌة ميكـن تسـميُتها املبـادئ "مقاصد الشريعة" وقيمها ومبادئه
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الَذَهبية. واجلدير باالهتمام أّن املبادئ األساسية هذه تتضمن "احلكم الصاحل" الذي تدعو إليه وكـاالت دوليـٌة بـدءاً مـن البنـك 
هـذه القائمــة مـن املبــادئ خمتلفـٌة متامــاً ، علـى أي حــال، املصــادفة. لكـنولــيس ذلـك مــن قبيـل ، الـدويل وحـىت احلكومــات الغربيـة

ا اإلسالم.    عّما دعا إليه الغزايل والشاطيب وحىت الطويف عندما ناقشوا مسألة املصلحة ومسائل الضروريات اليت صا
ـا فريـٌق مـن الفقهـاء  الكالسـيكيني. وميكـن االخـتالف فالذي يدعو إليه املعاصرون هو أمشل من املصـلحة املرسـلة الـيت قـال 

يف موازنـٍة بــني التجريـد العقلـي ومــا هـو مســتنبٌط ، بـني القـدمي واحلــديث يف الـدور الـذي يُعطــى للعقـل يف حتديـد مقاصــد الشـريعة
ـوحى. وهكـذا فـإّن املفـ، من "النص" بطريق القياس

ُ
اهيم يف جمال حتديد َهَرمية املبـادئ والقـيم واألهـداف املنسـوبة إىل املصـدر امل

كمـــا نبَّـــَه علـــى ذلـــك أحـــد كبـــار اجملـــّددين يف ،  الكالســـيكية ال ميكـــن اســـتعماُهلا أو اعتبارهـــا دون االلتفـــات إىل هـــذه التبايُنـــات
، "آراء يف األخـــالق والرفـــاه اإلنســـاين: والـــذي قـــال يف كتابـــه، مســـائل "االقتصـــاد اإلســـالمي" املـــدعو ســـيد نـــواب حيـــدر نقـــوي

الـنفس والـدين : أو املقاصـد وهـي، "ال شـك أّن الضـرورات اخلمـس: م2003واملنشـور عـام ، "مسامهة يف االقتصـاد اإلسـالمي
ذات أمهيــة. لكــن مــن أجــل أن ، لتلبيــة حاجــات فقهيــة وكالميــة، كانــت يف الــزمن الــذي طُرحــت فيــه،  والعقــل والنْســل والتمّلــك

للتعــديل وإعــادة التأويــل والشــمول. فــالربُط بــني ال بــد مــن أن نتعــرض ، تكــون مفيــدًة يف السياســات العامــة يف األزمنــة احلديثــة
مـــن أجـــل اســـتثارة حيويـــة التقليـــد وحكمتـــه؛ يشـــّكل فرصـــًة مـــن اإلغنـــاء واإلمثـــار". ومناقشـــة ، جمـــاالٍت كـــربى يف املكـــان والزمـــان

  مسائل العدالة واملساواة يف الفكر اإلسالمي احلديث منوذٌج للتجديد يف إدراك تلك املفاهيم واستعماهلا. 
  : تأمُّالٌت في العدل والنظام: توازن الدقيقال

لكنهــا تغطّــي وال شــكَّ حقــًال واســعاً مــن ، كمــا ذهــب لــذلك لــورانس روزن،  قــد ال تبــدو املفــاهيم القدميــة للعدالــة غــري حمــدَّدة
وراً متعـددًة يف وليس يف التقليد اإلسالمي فقط؛ بل يف تقاليـد ُأخـرى كثـرية. فالعـدل ميكـن أن يعـين أمـ، الدالالت السيمانطيقية

ُثل
ُ
من االستقامة إىل التصميم إىل الُنبل والتوازن واحليادية. كما قد يعين التكـافؤ بـني احلقـوق والواجبـات مـن أجـل ، األفكار وامل

 والـذي، والوسط الَذَهيب يف التزام القانون. واملشرتك بني كـل هـذه املعـاين هـو االهتمـام بالنظـام واالنتظـام، االنسجام واإلنصاف
تعكـُس ُمـُثًال وَكْونـاً ، ميكن تعريفه بطُُرٍق خمتلفة. وأياًّ ما تكن التعريفات واالختالفات فـإّن العـدل كـان جـزًءا مـن منظومـٍة واسـعة

  وجمتمعاً متوازناً أو جسماً سياسياًّ. ، منتظماً 
والـيت اسـُتعملت فيمـا بعـد ، لنظـري)يعرُض القرآن عدداً من املصطلحات اليت َتِصُف السلوك املستقيم(وليس العدالة باملعىن ا

واللــذين يعنيــان الســلوك ، الصــطناع "بنيــة" أكثــر متاُســكاً للعــدل اإلســالمي. ويتضــمن ذلــك بالدرجــة األوىل مصــطلحني اثنــني
، التوزيعوهو يعين ، واإلنصاف. والِقْسط من الفعل "َقَسَط"، الِقْسط: كما يريد اهللا ويريدُه عباُده،  سلوكاً مستقيماً إزاء اآلخرين

ســاواة والنُبــل األخالقــي. فــاهللا قــائ
ُ
ويف ســورة الرمحن(آيــة ، )18(آيــة كمــا يف ســورة آل عمران،  ٌم بالقســطلكنــه ُيســتعمل مبعــىن امل

  "وأقيموا الوزن بالِقسط وال ُختسروا امليزان"؛ وهذا يعين التصرف السليم واملستقيم. : )9
من حيث إنه ميكن ، حيمل دالالٍت أوسع، اآلخرين. والواقع أّن املفرد "عدل"أما اإلحسان فيعين أيضاً السلوَك السليم ُجتاه 

يف حني تُعطي عدة آياٍت قرآنيٍة للعدل مفهوماً قانونياًّ واضحاً. ويف علم مصطلح احلـديث؛ ، أن يعين اتباع "الصراط املستقيم"
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، يف اللغـة غـري القرآنيـة، ثقـة). أّمـا اإلنصـاف، قيمة (عـْدلكمـا قـد تعـين حيـاًة أخالقيـًة مسـت،  فإّن العدالـة تـَْعـين صـالحاً أخالقيـاًّ 
  فيعلُن عن سلوٍك نبيٍل وملتزٍم جتاه اآلخرين. 

كما تعـين النبـل؛ وكـل ذلـك مـرتَجم يف السـلوك الطيّـب ،  وهكذا فكل املصطلحات املستخدمة هنا تعين االستقامة األخالقية
ذي "إّن اهللا يــأمر بالعــدل واإلحســان وإيتــاء : ) يَــرُد العــدل هكــذا16ة (آيــدر عــن ذهــٍن ورِع. ففــي ســورة النحلوالصــا، والصــاحل

"إّن اهللا حيـب املقسـطني". وبـذلك فـإّن املـؤمنني مـأمورون باإلحسـان لوالـديهم وأقربـائهم : )60(آية القرىب". ويف سورة املمَتَحنة
لقيمـــة الدينيـــة املرتبطـــة بـــاخلري واإلحســـان والتضـــامن ولأليتـــام واملســـاكني والفريضـــة القائلـــة بضـــرورة دفـــع الزكـــاة أو الصـــدقة َترفـــُع ا

م) إىل مصاف األركان. وقد كانت تلك الفريضُة أساساً أخالقياًّ ، االجتماعي(وبني املسلمني بشكل رئيس لكنها ال تنحصر 
تلـك املؤسسـة. مث إّن مـع أّن هنـاك اختالفـاً حـول مشـروعية أصـل ، ملا استقرَّ يف اِحلقب الالحقة من ممارسـات الَوقـف واحلُبُـوس

أو التــوازن الــذهيب الــذي جيــري االحتكــاُم إليــه يف الســلوك ، التــوازن أو االتــزان بــالوحي. جيــري التعبــُري عنــه أحيانــاً باعتبــاره الوســط
). وعلـى العكـس مـن ذلـك؛ 143آية ، "وكذلك جعلناكم أمًة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس" (سورة البقرة: اجليد واملالئم

  اعُتربا خروجاً على الطريقة اإلسالمية الصاحلة يف العقيدة والتصرف. ، اإلفراط والُغُلوَّ يف الدين أو يف السلوك فإنّ 
فقد عىن العدل بالنسبة هلم اتّباع إرادة اهللا وأحكام شريعته. والطاعة هللا هي اليت جتعـُل العَمـَل والعامـل عـدًال أو ، أما العلماء

عندما نضُع يف املقابل املعـاين العكسـية مـن مثـل فسـق وَجـور وطغيـان أو طـاغوت وبغـي. وأوضـح  عادًال. ويصبح ذلك واضحاً 
ومعصــية اهللا ، الظلــم والفســاد. والــذي يــربط بــني األمــرين هــو اخللــل القــائم بــني الظلــم أو عــدم العــدل مــن جهــة: مــن ذلــك كّلــه

اهللا. واالهتمـام بالنظـام أو االنتظـام والطاعـة يـأيت يف احلقيقـة وشريعته من جهٍة ُأخرى. وهذا يعين جتاُوز امليثاق الذي انعقـد مـع 
لكية واجملتمـع. ، واملتأثرة كثرياً باملفاهيم اهليللينية واهلندية/اإليرانية القدمية، من مقولة "اجملتمع العْدل"

َ
والقائمة على العالقة بني امل

ويقــوم ذلــك التــوازن علــى احلــاكم ، ني اجلــانبني غــري املنتظمــنيوهــي مقولــٌة أو مقــوالت تُعــىن باســتحداث حالــة انتظــام أو تــواُزن بــ
أهمُّ ما يُراُد له الثبـات واالسـتقرار. والعدالـُة هنـا تعـين "وضـع الشـيء يف موضـعه ، نفسه. وهذا التصور هو تصوٌر جملتمٍع سكوين

عـن الوسـط الـذهيب املعهــود.  م)؛ تعبــرياً 1441/ 852-وهـذه صـيغة منســوبة البـن َحَجـر العسـقالين(، دون زيـادٍة أو نقصـان"
واحليــاة تســري ، فكــل إنســاٍن لــه مكانــه وموقعــه الثابــت يف اجملتمــع: يعــين مــن جهــٍة ُأخــرى تـَرُْكــُه هنــاك، ووضــع الشــيء يف موضــعه

أو "لكـل إنسـاٍن مـا يالئمـه : ويتشـبُث بـه. وهـذا املفهـوم يتصـُل بالصـيغة الالتينيـة، ألنَّ كل واحٍد يَعُرف موقعـه، دوٍء وسالسة
دالــة أالّ تكــوَن معصــوبَة علــى الع، مــا يســتحقه"؛ دون أن يعــين ذلــك مســاواًة يف احلقــوق والواجبــات طبعــاً. ولكــي حيــدث ذلــك

يكــوُن عليهــا أن تأخــذ يف احلســبان املوقــع ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك - (كمــا جــرى تصــويُرها يف األيقونــات الغربيــة)العينني
من أجل حتقيق العدالة. وهذا التأكيـد علـى مبـادئ العـدل "الطبيعـي" والتـوازن يسـمُح ، تواألدوار االجتماعية لألفراد واجلماعا

ويف خمتلــف اجلماعــات ، بتعدديــٍة طفيفــة أو اختالفــاٍت مقبولــة. وهكــذا فــإّن أفهــام املســلمني للعدالــة تعــددت يف الزمــان واملكــان
  واهلرميات؛ مما أدى إىل آراء خمتلفة حول اإلنصاف وتطبيقاته. 

  : م وتحديداتهالحك
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تبدو الدالة يف الكتابات احلديثة باعتبارها القيمة اإلسالمية العليا والرئيسية. والرتكيـز يف العـدة علـى األبعـاد : العدل واملساواة
كمـا لـدى شـعراء الـبالط وُكتّـاب ،  أو العدل السلطوي، القانونية والسياسية واالجتماعية. أما مفاهيم العدل اإلهلي لدى املعتزلة

فهـــي قليلـــة التـــأثري يف كتابـــات املســـلمني املعاصـــرين. وهنـــاك دراســـٌة يف الفقـــه ، أو حـــىت الراشـــدين، الـــديوان منـــذ أيـــام األمـــويني
حتيـل مصـطلحات السياسـة إىل أبعادهـا أو أصـوهلا الفقهيـة. فبحسـب ، الكاتـب املصـري، السياسي اإلسالمي لفريـد عبـداخلالق
أنـزل علـى عبـاده شـريعًة تتضـمن  -سـبحانه وتعـاىل-بالشرع. ارتباطاً ال انفكـاَك عنـه. فـاهللا عبداخلالق فإن اإلسالم نظاٌم مرتبٌط 

وحتيط بكل شـؤون احليـاة. ويشـمل ، املبادئ والقواعد اليت تـَُؤمِّن النجاة يف الدنيا واآلخرة. والعدالة هي فضيلة اإلسالم الرئيسية
ـا مـن ذلـك املـزيج بـني ا، ا أيضـاً "حـق مـن حقـوق اهللا"ذلك طبعاً املبـادئ الدسـتورية للدولـة اإلسـالمية؛ لكّنهـ (حـق ألمرينأو أ

لكنَّ حـقَّ اهللا غالـٌب فيـه. وهـذه الفكـرة موجـودة يف كتابـاٍت إسـالمية أخـرى. وعبـداخلالق يعتـرب العـدل جـوهر ، حق العبد)، اهللا
ولــذلك أيضــاً تأثرياتــه يف اخلطــاب ، ســلمنيفــاملطلوب االلتــزام بــه بــني جانــب العلمــاء مــن امل، األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر

  اإلسالمي املعاصر. 
أو مـــن قائمـــة ، وإذا كـــان العـــدل يـــأيت أوًال يف أكثـــر كتابـــات اإلســـالميني؛ فـــإّن املســـاواة ال تكـــاُد ختتفـــي مـــن تلـــك الكتابـــات

كــل املســلمني متســاوون بغــض :  دورالفضــائل بــني اإلســالم والشــريعة. فاملســاواة مــذكورٌة بقــوٍة اســتناداً إىل املقــام االجتمــاعي والــ
: (وخباصــٍة ســاللة النــيبة واملاليــة تابعــًة لألصــل الَنسيبالنظــر عــن األصــل واجلــنس والثــروة والقــوة. وقــد كانــت االمتيــازات القانونيــ

، والرعايـا) (التمييز العثمـاين بـني العسـكريفيني والبدو) واملوقع من احلاكمسادة) واملوطن والثقافة(احلضر يف مواجهة الر ، أشراف
ْلغَـى. أمـا الكفـاءة، لكّن الكّتاب املعاصرين ال يعاجلون هذه املسائل

ُ
ا قد انقضـت. وكـذلك األمـر بالنسـبة للـرق امل ، ويعتربون أ

ا ، واليت تعين اعتبار األصل واملهنة والثروة يف الزواج ا ما تزال تؤدي دوراً يف احلق القانوين واالجتماعي؛ لكْن ال يبدو أ مُّ فإ
عاصـــرين. واألمـــر كـــذلك بالنســـبة للديـــة

ُ
ـــا مـــا تـــزال مهمـــًة يف املشـــكالت القانونيـــة؛ لكـــّن ، ديـــة القتيـــل، الكّتـــاب النظـــريني امل فإ

  وحىت يف الدول اليت تطّبق الشريعة. ، املعاصرين من الكّتاب ال يهتمون هلا كثرياً 
دبيــات اإلســالمية املعاصــرة. أمــا املســاواة يف قضــايا املــرأة والــدين هكــذا يبــدو أّن املســاواة االجتماعيــة ال حتظــى بالعنايــة يف األ

هــذان الــدوران مــا يــزاالن ، ودور غــري املســلمني يف اجملتمــع اإلســالمي، فمــا تــزال مهمــة وحساســة. ذلــك أّن دور املــرأة يف اجملتمــع
ظـر عـن الـدين والتعلـيم والثـروة واجلـنس؛ موضع نقاٍش كبري. وإذا كان هناك مؤّلفون يذهبون إىل أّن املواطنني متساوون بغـض الن

لكل إنساٍن مـا : فإّن آخرين يرتددون يف الذهاب بعيداً إىل هذا احلّد. ويبدو أّن املوجود يف األذهان حىت اآلن القاعدة الالتينية
اسـاً كـذلك الـذي نقـرؤه يالئمه أومـا يسـتحقه. وهـذا ال يعـين املسـاواة؛ بـل هـو حبـٌث عـن املالءمـة أو التـوازن. ونـادراً مـا جنـد اقتب

  : للعامل النيجريي عبدالرمحن بدوي استناداً إىل سورة احلديد
ويســتند إليهــا النظــام لتحقيــق العدالــة  -الكتــاب وامليــزان واحلديــد: عطــاًء وهديــة للبشــرية -ســبحانه–"ثالثــة أمــور يعتربهــا اهللا 

ــٌي عــن املنكــر، نظــراً للشــريعة ، واليــد القويــة للقــانون، الــيت تعــين إعطــاء كــل ذي حــقٍّ حقــه، العدالــة: والــيت هــي أمــٌر بــاملعروف و
  واليت تعين إنزال العقوبة باألشرار". 
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ّن. والواقــع أّن هــذا ، وســأعمد هنــا إىل إبــداء املالحظــات الــيت تتعلــق بــاملرأة واجلنــدر(اجلنس النــوعي) وحقــوق النســاء وواجبــا
ويــة. والواقــع أّن حجــج النســاء ترتكــز علــى "املســاواة الوجوديــة" إذا صــحَّ هــو اجملــال الوحيــد الــذي نســمُع فيــه أصــواتاً نســائيًة ق

والــيت تقــرر أّن اهللا ، يف ســورة النســاء 1وهــذا يعــين املســاواة الروحيــة واألخالقيــة بــني الرجــل واملــرأة اســتناداً إىل اآليــة رقــم ، التعبــري
امــات والتكــاليف. أمــا التمــايزات االجتماعيــة فهــي خلــق البشــر نســاًء ورجــاًال " مــن نفــٍس واحــدة"؛ وهــم حيملــون نفــس االلتز 

مســوَّغة بــالقوة اجلســمية والعــامل العــاطفي أو الشــعوري للجنســني. وجيــد هــذا التمييــز لنفســه متنفَّســاً يف بعــض األدوار والوظــائف 
  العدالة واملساواة. وتكاليف خمتلفة؛ لكنها متالئمة مع ، اليت تقتضي حقوقاً قانونيًة خمتلفة، وبعض اجملاالت، االجتماعية

فـإن ﴿: والـيت تشـري للعدالـة، يف سـورة النسـاء 3واملستند إىل اآليـة رقـم ، يظهر ذلك بوضوح يف النقاش حول تعدد الزوجات
مــن الســورة نفســها والــيت تؤكــد أّن العدالــة غــري ممكنــة يف حالــة التعــدد. ويعــين  129مث إىل اآليــة  -﴾خفــتم أّال تعــدلوا فواحــدة

: كمـا هـو واضـح،  (العدالة) هنـا مفسَّـرة بشـكلني خمتلفـنينّ أو حىت حترمياً له. لك، ض الكّتاب حتذيراً من التعددذلك يف نظر بع
، أو اعتدال وتوازن. وهناك عدٌد كبري من الكّتاب بل الكاتبات يرون أو يرين أنـه ال تنـاقَض بـني العدالـة واملسـاواة، مساواة تامة

، ب الكفء مسكناً وِملكاً وانتباهاً من الزوج. وهكـذا فهنـاك عدالـة ضـمن الفئـة احملـدَّدةما دامت كلٌّ من الزوجات تتلقى نصي
  وليس ضمن مقولة املساواة االجتماعية. 

الرجال قوامون على النساء مبـا فضـل اهللا بعضـهم ﴿: اءـمن سورة النس 34أما النقاشات حول القوامة فترتكز على اآلية رقم 
يف ، هنــا جتــد متيــزاً وتفضــًال واضــحاً للرجــال علــى النســاء يكتســبون مبقتضــاه حــق القوامــة ﴾واهلمعلــى بعضــم ومبــا أنفقــوا مــن أمــ
ـا آتيـة بـنص القـرآن، مقابل إنفاق مايل غري حمدد ويتصـل ، ولذلك فقد كـان تفسـري اآليـة صـعباً علـى أنصـار املسـاواة وخباصـة أ

إذ إن القــرآن ينصــح بــاعتزاهلّن يف ، يت ال يطعــن أزواجهــنّ ذلــك بنقطــة أخــرى هــي طريقــة التعامــل مــع النســوة الناشــزات أو الــال
والوصـول إىل الضـرب هلـن حـىت يـَُعـْدَن للطاعـة ومـن أجـل ذلـك فهنـاك اخـتالف كبـري يف التفسـريات لكـل مـن النشـور. ، الفراش
قليلـة معاصـرة تشـرح والضرب معناه معروف ولكن ملاذا؟ وهناك تفسـريات  ؟فالنشوز معناه عدم الطاعة ولكن يف ماذا، والقوامة

أمــا ، واملؤونــة املاديــة الــيت يّؤمُنهــا الرجــال للنســاء ولــيس الســيطرة مــن جانــب الرجــال علــيهنّ ، القوامــة بوصــفها احلمايــة اجلســدية
ّن عنـدما ُيظهـرن املعصـية والتمـرد لكـن هنـاك قلّـة مـن بينهـا ، النقاش حـول الضـرب فـاألكثر قـوًال أنـه مـن جانـب األزواج لزوجـا

وهــذا التفســري يشــري إىل احلــدود ، الــيت تــذهب إىل أن املعصــية املقصــودة هنــا معصــية اهللا ولــيس الــزوج -رضــي اهللا عنهــا-فاطمــة 
واملعـــروف أنـــه يف العربيـــة ، الـــيت ميكـــن للمـــدافعني عـــن العدالـــة واملســـاواة أن يصـــلوا إليهـــا حـــىت يف مواجهـــة النصـــوص أو تأويلهـــا

،  "ضـــرب" العقـــاب ويف الســـياق الـــذي وردت فيـــه تعـــين وال شـــك العقوبـــة اجلســـديةكمـــا يف العربيـــة احلديثـــة تعـــين،  الكالســـيكية
كما حياول بعضنا فهمه وحـىت مـن خـالل ،  وليست هناك طريقة لشرح النص املقصود بوصفه يعين محاية املرأة أو التسامح معها

قبلـه احلساسـيات احلديثـة ولـذلك فالغالـب ومن املعروف أنه حىت العقوبة مبا دون الضرب أمـر ال ت، األحكام الفقهية اإلسالمية
أو أنـــه يعـــين الضـــرب بُضـــّمة مـــن القـــّش أو ، يف األعـــوام األخـــرية الـــذهاب إىل أن الضـــرب يف اآليـــة يعـــين اإلصـــالح والتصـــحيح

ــا ال تـتالءم ووقـائع احليـاة احلقيقيـة فضــًال ، اللمـس واملـّس علـى سـبيل اللـوم والتأنيــب. بيـد أّن هـذه التـأويالت ليسـت واعـدة أل
ــا ال حتــل مســألة القوامــة والســيطرة الرجوليــة وهنــاك أخــرياً التأويــل الــذي جلــأت إليــه الباحثــة املصــرية أميمــة أبــو بكــر يف ، عــن أ
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م. وتســتمر أميمــة أبــو بكــر يف حــديثها عــن املســؤولية املشــرتكة واملتوازنــة إىل اآليــة 2002دراســة بعنــوان "املــرأة واجلنــدر" عــام 
لكنــين مل أَر أحــداً بعــدها حــاول ، )7ســورة التوبــة (آيــة رقــم ﴾ واملؤمنــون واملؤمنــات بعضــهم أوليــاء بعــض﴿: القرآنيــة الــيت تقــول

  املضّي قدماً يف هذا السبيل.
مـــن أجـــل التأكيـــد علـــى املســـاواة األخالقيـــة ، تتجـــه التفســـريات إذن يف الســـنوات األخـــرية حنـــو الرتكيـــز علـــى مصـــطلح التـــوازن

ويكمـــل بعضـــها بعضـــاً يف اجملتمـــع اســـتناداً إىل حقـــوق ، واللـــذين يؤديـــان أدواراً خيـــدم بعضـــها بعضـــاً ، ةوالدينيـــة بـــني الرجـــل واملـــرأ
شـــهور لســـّيد قطـــب) يـــذكر ســـعيد "معـــامل الطريـــق" (ولـــيس معـــامل يف الطريـــق امل: وتكليفـــات متالقيـــة ويف كتيّـــب بعنـــوان، خمتلفـــة
ان املسـلمني" وهـو ذو ثقافـة حقوقيـة مـا يلـي ذاهبـاً إىل القاهرة) صهر حسن البنـا مؤسـس مجاعـة "اإلخـو ، م1997(عامرمضان

  : وجهة النظر نفسها
العالقــة بــني الرجــل واملــرأة هــي عالقــة شــراكة ضــمن احليــاة اُألَســرية مؤسَّســة علــى املســاواة يف احلقــوق  اإلســالم أعلــن أنّ  "إنّ 

وهـذه الدرجـة  ﴾وللرجـال علـيهن درجـة، فوهلـن مثـل الـذي علـيهن بـاملعرو ﴿) 228(آيةواجبات حسبما ورد يف سورة البقرةوال
ـذه الطريقـة ا. و تنـتج حيـاة لألجيـال اجلديـدة مـن أجـل اسـتمرار مجاعـة  هي درجة إدارية تلك اليت ال تصح شـركة أعمـال بـدو

  املؤمنني.
ني الرجـــال إن اآليـــة القرآنيـــة الـــيت ذكرهـــا ســـعيد رمضـــان تتعلـــق بـــالطالق وهـــي ال تشـــري بالتحديـــد إىل املســـاواة االجتماعيـــة بـــ

ضــمن شــروط وظــروف لكنهــا تــذكر نصــيباً متســاوياً مــن احلقــوق والواجبــات يف نطــاق عقــد الــزواج واألســرة الزوجيــة و ، والنســاء
بيــد أن اعتبــار رمضــان لعقــد الزوجيــة شــراكة بــني طرفيــه هــي ، مــع إعطــاء درجــة للرجــال علــى النســاء، (باملعروف)الِقــيم والتقاليــد

كمـا ،  فإنـه يقتضـي تشـاوراً بـني الـزوج والزوجـة، رغـم أن العقـد ال يقتضـي تسـاوياً تامـاًّ بـني طرفيـه فكرة جديدة تستحق االنتبـاه؛
يقتضي قـدراً مـن املشـاركة يف املسـؤولية. وهـذا الـرأي علـى كـل حـال يتحـرك بعيـداً عـن املوقـف التقليـدي مـن العالقـة بـني الرجـل 

  املسؤوليات املشرتكة.واملرأة والذي ال يتطلب أو ال يقبل نوعاً من املصاحل و 
  : العدالة واالقتصاد األخالقي لإلسالم

-مث إنـه غـري القصـر ، ما يزال مطلب العدل والعدالة عميقاً يف وعي املسلمني وإحساسهم لكنـه يف الوقـت نفسـه غـري حمـّدد
ىن املشـــاركة أو حـــىت وخبـــالف الِقـــيم األخـــرى مثـــل احلريـــة السياســـية أو الشـــورى مبعـــ، علـــى املســـلمني وحـــدهم -يف االهتمـــام بـــه

مــن أجــل أن خيــدم بوصــفه فضــيلة ، الدميقراطيــة الربملانيــة فــإنَّ مصــطلح العــدل ال حيتــاج إىل إعــادة نظــر أو تأويــل جديــد عميــق
بيـد أن األمـر اجلديـد الـذي طـرأ علـى املصـطلح أو ، أساسية يف الفقه اإلسالمي واألخالق أو بوصـفه اقتصـاداً أخالقيـاً إسـالمياًّ 

شرحه بوصفه مبدأً عاماً تدخل حتته قواعـد وأحكـام وتسـتند كلهـا إىل القـرآن والسـنة. وهـذه الطريقـة تتضـمن خمـاطر  املفهوم هو
ــا تبقــى عنــد عــدد مــن االســرتاتيجيات والــدعاوي الــيت ال يشــرتك فيهــا ســائر املســلمني املعاصــرين  األمـــر األول: منهجيــة إذ إ

مـن غـري ، (وهـي فكـرٌة تسـتنُد فيمـا يبـدو إىل املبـادئ املعتزليـةن الـوحي اإلهليرئيسـيًة مسـتمدة مـ "اكتشاف" العدل بوصـفه قيمـةً 
والقـول بـأن املسـاواة إمنـا ، شرح العدالة بوصـفها املسـاواة، واألمر الثانياعرتاٍف من جانب املفكّرين املسلمني احملَدثني بذلك). 

ــ واالســتراتيجية الثالثــةتعــين التــواُزن أو االعتــدال.  ــرُد لعــدم املســاواة يف القــرآن يف ســياق أســباب النــزولوضــع احلــاالت ال ، يت َت
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ـــع وجْعلهـــا حـــاالت خاصـــة. ، للتقليـــل مـــن مرجعيتهـــا ، العمـــل علـــى "تطبيـــق" املبـــادئ األساســـية أو القيم(العدالـــةواألمـــر الراب
أو الســنة. وبــذلك املســؤولية) علــى حســاب بعــض ولــيس كــّل األحكــام اخلاصــة املوجــودة يف القــرآن ، الشــورى، احلريــة، املســاواة

ـرادة. ، يُعاُد تعريُف العالقة بـني القواعـد العامـة واخلاصـة؛ وذلـك بوضـع الضـوابط اخلاصـة غـري املسـتحبة
ُ
حتـت األخـرى العامـة وامل

ا متـنُح القـدرة علـى ممارسـة االجتهـاد الـذي يُوا، وال شكَّ أّن هلذه املقاربة العقالنية جـُه إمكانيات نقدية كبرية جتاه السائد. إذ إ
  مصطلحاً آخر هو التقليد؛ والذي ظلَّ منذ القرن الثامن عشر موضع هّم اإلصالحيني واهتمامهم. 

ومنطــق التمكــني الــذي وظّــف يف العمليــة االجتهاديــة يســمحان بإعــادة تقيــيم املمارســات ، اعتبــار العقــل أصــًال يُرجــُع إليــه إنّ 
رُق حروفُــُه روَحــُه دون تــأثري. وهنــاك حتــدياٌت ســبق ذكرهــا. لكــّن هــذه بــالنظر إىل ظــاهرة القــانون والــنّص الــذي ال تفــا، املاضــية

ميلـك خطـاً يف أن يقبلـه املسـلمون بوصـفه مشـروعاً أو أصــيًال. ويف ، املقاربـة َتعِـُد بإنتـاج تفكـري جديـد يف الفقـه والثقافـة واجملتمـع
واملؤمنــون وغــري املــؤمنني. وهــذا ، املســلمني الوقــت نفســه ميكــن أن يســاعد يف إجيــاد أرضــية مشــرتكة يقــف عليهــا املســلمون وغــري

  إجناٌز ال تصحُّ االستهانة به. 
*********  

  .*) باحثة وأستاذة التاريخ العريب احلديث والدراسات اإلسالمية جبامعة برلني احلّرة
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  الخطاب اإلصالحي عند رفاعة الطهطاوي
  قـراءة معـاصرة

  *أمحد حممد سامل
وحىت الربع األول من القرن العشرين حني سقطت ، لدولة العثمانية منذ القرن السادس عشرعاش العامل العريب حتت حكم ا

ـا أن تسـيطر علـى أجـزاء كثـرية ، م1924اخلالفة العثمانية يف مارس  وقد متتعت هـذه الدولـة بقـوة عسـكرية كـربى اسـتطاعت 
ا أجزاًء من أوروبا، من العامل اإلسالمي ه الدولة القوية على املستوى العسـكري عاشـت عالـة يف ولكن هذ، وأن ُختِْضَع لسيطر

ـــا الثقافيـــة والفكريـــة علـــى املنـــتج الفكـــري والثقـــايف للحضـــارة اإلســـالمية يف عصـــورها املزدهـــرة وهلـــذا عرفـــت مرحلـــة الدولـــة ، حيا
ـــا مرحلـــة "الشـــروح والتلخيصـــات" –ؤسســـات هـــذه الدولـــة وكـــان التعلـــيم الســـائد يف م، العثمانيـــة يف التـــاريخ الثقـــايف العـــريب بأ

وإن املــرء ليشـــعر ، يعتمــد علـــى شــرح األعمــال الكبـــرية يف فــرتات ازدهـــار حضــارة اإلســالم العلميـــة –وجــامع الزيتونـــة، كــاألزهر
وكنـت أتسـاءل مـا ، واملتـدهور علـى املسـتوى الفكـري والثقـايف، باحلرية إزاء وضع هذه الدولة القوي على مستوى احلكم املركزي

؟! أم هـل يرجـع إىل عـدم وجـود  الطـابع االسـتبدادي هلـذه الدولـةة؟ هل ترجع حالة التدهور الفكـري هـذه إىلسبب هذه املفارق
؟! وذلــك مبعــىن أن احلركــة الفكريــة يف أوروبــا كانــت يف ةخطــاب فكــري آخــر متقــدم وضــاغط علــى احليــاة الثقافيــة يف هــذه الدولــ

ـــا مـــن الـــداخل، مرحلـــة تشـــكل ـــا قـــد دخلـــت يف مواجهـــة، وتســـعى إىل إصـــالح أوضـــاع أوروب مـــع العـــامل العـــريب  ومل تكـــن أوروب
  .واإلسالمي بعد

وأمساهـــا ، لـــف واضـــحةوأوائـــل القـــرن التاســـع عانـــت الدولـــة العثمانيـــة مـــن مرحلـــة خت، ولكـــن منـــذ أواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر
طمــع يف أمــالك هــذا الرجــل وبــدأت أوروبــا ت، ازدهــار وتقــدم يف أوروبــا هوكــان هــذا الضــعف يوازيــ، (الرجل املــريض)املؤرخــون بـــ

م) هــي إحــدى 1801 –م1798فكانــت احلملــة الفرنســية علــى مصــر(، احلركــة الصــناعية عنــدها باخلامــات املــريض لكــي متــد
، هـي باألسـاس مواجهـة بـني حضـارة ناهضـة واعـدة، نت املواجهة بني البندقية والسـيفوقد كا، البدايات املؤسِّسة ملعرفة اآلخر

وهنالـك بـدأ الـبعض يعـي ، وحضارة غربية قويـة، اللحظة بدأ اجملتمع العريب يعي أنَّ هناك آخر ناهضاً  ومنذ تلك، وحضارة آفلة
وأسـباب ، وكـان بعضـهم اآلخـر يتسـاءل عـن أسـباب تـأخر املسـلمني، طبيعة االحنطـاط والتـدهور الـذي يعـيش فيـه العـامل العـريب

 ضة غريهم.

م) أن يســيطر علــى حكــم مصــر؛ وأن يســعى 1840-1805مــد علــي(وىف ظــل هــذا الضــعف للدولــة العثمانيــة اســتطاع حم
وكــان حممــد علــي يــدرك أن ، والســعي حنــو بنــاء إمرباطوريــة قويــة تكــون مصــر مركزهــا، إىل حتقيــق أطماعــه االســتعمارية والتوســعية

مصر يف كافة ومن هنا سعى إىل حتديث وجه احلياة يف ، حتقيق أهدافه ال يتم إال حبكم مركزي يستند على جيش حديث قوي
والزراعــات احلديثــة الــيت ، فأســس الصــناعات –ولكــن مــن أجــل أهدافــه هــو، يس مــن أجــل رفاهيــة اإلنســان املصــريلــ–اجملــاالت 

م أرسـل 1826وىف البعثـة األوىل عـام ، أرسل البعثـات العلميـة إىل اخلـارجكما ،  واستعان باألجانب يف ذلك، ختدم بناء اجليش
، كــي يقــوم علــى شــؤون البعثــة الدينيــةم) مــع البعثــة ل1873-1801( فاعــة الطهطــاوير  –أحــد وعــاظ الــدين–حممــد علــي 

ومـــن هنـــا فقـــد أخـــذ علـــى عاتقـــه ، ولكنـــه حـــني ذهـــب إىل بـــاريس رأى مـــدى التقـــدم الـــذي يعيشـــه األوربيـــون يف كافـــة اجملـــاالت
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أو سـيادة أشـكال ، م العلمـيسـواء كانـت هـذه األسـباب هـي العلـم والتقـد، البحث يف األسـباب الـيت أسـهمت يف تقـدم أوروبـا
يئة األجواء للتقدم والرقي.، احلكم اليت تقوم على احلرية والعدل   واليت بدورها تؤدي إىل 

وىف ظل اجلهود املتصلة واملتنامية للطهطاوي ميكن القول بأن عمره الفكري محل إلينا مالمـح شخصـية فكريـة عظيمـة مثلـت 
والواقـع أن أي قـراءة جلهـود الطهطـاوي ، عريب و اإلسالمي يف اجلوانب الفكرية والثقافيةإحدى الركائز األساسية لنهضة العامل ال

  : الفكرية ال ميكن أن تتحقق إال يف ضوء املرتكزات اآلتية
فهــو حــني ، أن القــراءة الفكريــة الواعيــة جلهــود الطهطــاوي ال ميكــن أن تغفــل ســيادة القوالــب اللغويــة التقليديــة يف مؤلفاتــه -1

وبــني ، الرعيــة /مصــطلحات الفكــر السياســي الغــريب يوظــف يف ذلــك لغــة السياســة الشــرعية فهــو يــرادف بــني الشــعب ينقــل إلينــا
 /اهلدايـة، اإلميـان /الكفـر، احملظـور /وكثرياً ما جند املصـطلحات الفقهيـة التقليديـة زاخـرة يف مؤلفاتـه مثـل املبـاح، الشريعة /القانون
وقــد أدت ســيادة هــذه اللغــة يف ، التعلــيم الــديين الــذي تعلمــه الطهطــاوي يف األزهــر وال شــك أن هــذه اللغــة ترجــع إىل، الضــالل

فاللغـة ، خطاب الطهطاوي الفكري إيل جتميد األفكار الليرباليـة احلديثـة الـيت كـان يسـعى إىل نقلهـا داخـل قوالـب لغويـة تقليديـة
تقليديـــة الســـائدة يف خطابـــه جتديـــد اللغـــة ال وهلـــذا فالطهطـــاوي مل يســـع إىل، بـــل اللغـــة هـــي الفكـــر، ليســـت جمـــرد وعـــاء للفكـــر

وقــد نلــتمس لــه العــذر ألنــه كــان ميثــل أحــد الــرواد الــذين ، وِعــامل الــدين، ايل بلغــة الفقيــهبــل تعامــل مــع املكتســب الليــرب ، الفكــري
  .شكلوا اجلسر الذي عرفنا أوروبا من خالله

األخالقـــي –ْن طبـــع فكـــره بالطـــابع املعيـــاري وقـــد ترتـــب علـــى ســـيادة اللغـــة التقليديـــة يف خطـــاب الطهطـــاوي الفكـــري أَ  -2
والــنظم املعرفيــة ، فهــو حــني ينظــر إىل األفكــار، د يف معظــم إنتــاج الطهطــاوي الفكــريوهــذا الطــابع ســائد إىل حــد بعيــ –والــديين

"وأمـا  :فحني يتحدث عـن أمريكـا قبـل اكتشـافها مـن قبـل األوروبيـني يقـول، الغربية فإنه حيكم عليها من خالل الطابع املعياري
وحـــني ، )2("وهلـــم يف العلـــوم احلكميـــة حشـــوات ضـــاللية": وحـــني يتحـــدث عـــن الِعلـــم يقـــول، )1(أمريكـــا فهـــى بـــالد الكفـــر"

فالطهطـاوي يتعامـل مـع ، )3("ومـن عقائـدهم الشـنيعة إنكـار القضـاء والقـدر": يتحدث عن موقفهم من القضـاء والقـدر يقـول
 الغرب من خالل علومه الدينية.

وهـو الـنمط السـائد يف  –طابع املعيـاري الـديين عنـد الطهطـاوي إىل سـيطرة العقيـدة األشـعرية علـى فكـره وميكن إرجاع ال -3
واعتبــاره املعيــار ، وهلــذا وجــدنا الطهطــاوي ينكــر علــى الفرنســيني اســتخدامهم للعقــل –األزهــر ومصــر يف تلــك الفــرتة وإىل اآلن

وهـــم ينكـــرون خـــوارق ،  تأخـــذ بالتحســـني والتقبـــيح العقليـــني"إن الفرنســـاوية مـــن الِفـــرق الـــيت: األساســـي يف كـــل شـــيء فيقـــول
وال يعــىن إقــرار الطهطــاوي لعقالنيــة الفرنســيني أنــه يطالبنــا ، )4(ويعتقــدون أنــه ال ميكــن ختلــف األمــور الطبيعيــة أصــًال"، العــادات

والتحــرر ، ســيلة لإلباحيــة واإلحلــادواعتربهــا و ، ولكنــه نظــر إىل الوجــه الســيئ هلــذه امليــزة، بــأن تكــون هــذه امليــزة ســائدة يف جمتمعنــا
بـل هـم مـن الفـرق احملسـنة ، "إن أكثـر أهـل بـاريس إمنـا هلـم مـن ديـن النصـرانية االسـم فقـط وال غـرية هلـم عليـه: من الدين فيقول
ومــن الواضــح أن ، )5(إن كــل عمــل يــأذن فيــه العقــل صــواب": قــاً مــن اإلبــاحيني الــذين يقولــونوأن هنــاك فرَ ، واملقبحــة بالعقــل

ودورهــا يف ، فإنــه يــواري امليــزات الكــربى للفكــرة -طهطــاوي حــني يكشــف عــن املثالــب القليلــة لفكــرة احلســن والقــبح العقليــنيال
، وإتاحة احلرية للعقل البشري يف ممارسـة اخللـق واإلبـداع، والتحرر من سلطة الفقه، حترير العقل البشري من سيطرة رجال الدين
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منــذ أن أرســى دعائمهــا عصــر التنــوير ، وىل الركــائز األساســية الــيت أســهمت يف تقــدم أوروبــافقــد كــان تقــدير العقــل والعقالنيــة أ
 األورويب يف القرن الثامن عشر.

حـني جنـده يتبـىن معتقـد األشـاعرة نفسـه يف القـول بـأن احلسـن ، ويتضح انتماء الطهطاوي األشعري من قضية احلسن والقـبح
"ليس لنا أن نعتمد على مـا حيسـنه العقـل أو يقبحـه إال إذا : فيقول، قل على العقلوالقبح شرعيان مؤكداً بذلك على أولوية الن

وبــدا للطهطــاوي أن متــّدن املمالــك اإلســالمية مؤسَّــس علــى التحليــل والتحــرمي الشــرعيني ، )6(ورد الشــرع بتحســينه أو تقبيحــه"
وخيــالف األوضــاع ، تحليــل مبــا يوافــق مزاجــهوال جيــوز للحــاكم عنــده التــدخل يف مســألة التحــرمي وال، دون دخــل للعقــل يف ذلــك

والطهطــاوي حــني يــرتكن إىل الــرتاث األشــعري يف مســألة التحســني والتقبــيح يتناســى أن ، الشــرعية املنقولــة عــن أئمــة اجملتهــدين
دون - وال شـك أن تبنيـه العقيـدة األشـعرية جعلتـه –كاملعتزلـة–هناك بعض الِفرق اإلسالمية اليت قالت باحلسن والقبح العقلـي 

ــا تعطــي القيمــة احملورية- يقــيم الفواصــل واحلــدود بــني تركتــه وتراثــه هــذا -أن يشــعر  وبــني دعوتــه للمكتســبات الغربيــة -(للـــه) أل
، وهلـذا كـان مـن املسـتحيل أن يلتـئم الوافـد مـع املـورث يف خطـاب الطهطـاوي، -(لإلنسـان)اليت تعطـي القيمـة احملورية-الية الليرب 

ـا عالقـة انـدماج وانصـهاروكانت العالقة بينهم ولـو كـان الطهطـاوي تبـىن املنظومـة الفكريـة للمعتزلـة ، ا عالقة تـواٍز أكثـر مـن كو
ألن املعتزلــة أعطــت للعقــل واإلنســان قيمــة حموريــة يف ، يف أطروحاتــه لكــان هــذا أكثــر فاعليــة يف نقلــه للمكتســب الليــربايل الغــريب

م) حني تبىن عقيدة املعتزلـة يف نظريتـه عـن العـدل يف 1905 -1845(عبده ل هذا ما أدركه اإلمام حممدولع، نسقها الفكري
  مؤلفه "رسالة التوحيد".

وعلى الرغم من امليل الكامل للطهطاوي لتغليب الشريعة على العقل يف كل شيء فإنـه حـاول أن يقـدم رؤيـة عقليـة للشـريعة 
أن " أغلب النواميس الطبيعية ال ختـرج عنهـا األحكـام الشـرعية فرأى ، من خالل التقريب بينها وبني القانون والنواميس الطبيعية

"إن حتسني النواميس الطبيعية : ولكنه يعود ويغّلب الشريعة فيقول، )7(مع اإلنسان" -سبحانه وتعاىل-فهي فطرية خلقها اهللا 
  .)8(ال يعتد به إال إذا قرره الشرع"

األشعري على خطـاب الطهطـاوي يف تعاملـه مـع املكتسـب الليـربايل ومثة نتيجة مهمة ميكن أن نصل إليها من سيادة الرتاث 
: وهنـا جنـد بعـض التسـاؤالت امللحـة تطـرح نفسـها وهـي، وللشريعة على القانون، إعطاء األولوية للنقل على العقل: الغريب وهي

طهطاوي من وراء ترمجته ملواد فبماذا كان يهدف ال، إذا كان الطهطاوي قد أعطى األولوية للنقل والشريعة يف تعامله مع الغرب
وملـاذا  الدستور الفرنسي يف كتابه(ختليص اإلبريز)؟! هـل كـان اهلـدف مـن ذلـك بيـان مـا عنـدهم لكـي أقارنـه مبـا عنـدي وكفـى؟!

رض مـن وفولتري طاملا أنه أعطى األولوية الكربى جلهـود الفقهـاء حـول الشـريعة؟! هـل كـان الغـ، ومونتسكيو، ترجم أفكار روسو
؟! أم هل كـان اهلـدف مـن ذلـك بيـان أن التقـدم الـذي حـدث يف أوروبـا يف جمـاالت العلـم والتقنيـة عريف مبا عند الغربذلك الت

ونظــام سياســي يقــوم علــى احلريــة؟!! وحنــن ال جنــد ســوى إثــارة بعــض التســاؤالت حــول مواقــف ، حــدث يف ظــل منظومــة فكريــة
الــذي يصــور فيــه احليــاة الغربيــة يف فرنســا جنــده يقــدم رفضــاً واضــحاً  الطهطــاوي الفكريــة؛ ألنــه يف الكتــاب نفســه(ختليص اإلبريــز)

وإمنـا هـي مـأخوذة مـن ، "إن أحكـامهم القانونيـة ليسـت مسـتنبطة مـن الكتـب السـماوية: ملعظم جوانب حيـاة الفرنسـيني فيقـول



  63

ذا الرأي بيتني من الشعر ي، وهى خمالفة بالكلية للشرائع، قوانني أخرى أغلبها سياسي عـرب فيهمـا عـن وجهـة نظـره إزاء ويلحق 
  : القانون الفرنسي فيقول

  خترجه عن منهج الشرع       من ادعى أن له حاجة
  )9(عـفإنه ضرر بال نف         فال تكونن له صاحبا

ورغبتــه يف نقــل األفكــار احلديثــة إىل وطنــه أن عمــد إىل ، وقــد ترتــب علــى ســيادة الــروح التقليديــة علــى فكــر الطهطــاوي -4
وقـد ، معتمـداً يف ذلـك علـى منهجيـة القيـاس واملماثلـة بـني الوافـد واملـوروث، والتقليـدي واحلـديث، افـد واملـوروثالتقريب بني الو 

وأن علـى الفقيـه أن يقـدم ، والقول بأن باب االجتهاد مفتـوح، وظَّف يف ذلك أدوات هلا أصول تراثية مثل الدعوة إىل االجتهاد
ب " القــول الســديد يف االجتهــاد والتقليــد" وقــد وظّــف الطهطــاوي أيضــا آليــة وذلــك يف كتــا، اجتهــادات تتوافــق مــع روح العصــر

ـــا يف اململكـــة عـــني املنفعـــة : التأويـــل لكـــي يوفـــق بـــني الوافـــد واملـــوروث فيقـــول " إنـــه قـــد ال تقتضـــي األوضـــاع الشـــرعية املتـــأدب 
  .)10(السياسية إال بتأويالت للتطبيق على الشريعة"

اس واملماثلــة يف خطــاب الطهطــاوي جنــده مياثــل بــني علــم أصــول الفقــه وبــني طريقــة اســتنباط وإذا أردنــا إيضــاح منهجيــة القيــ
جــــزم بــــأن مجيــــع  دعليــــه مــــن الضــــوابط والقواعــــ لوفقــــه مــــا اشــــتم، "مــــن زاول علــــم أصــــول الفقــــه: األحكــــام يف الغــــرب فيقــــول

م وأحكــامهم قــّل أن  وجعلوهــا أساســاً ، االســتنباطات العقليــة الــيت وصــلت عقــول أهــايل األمــم املتمدنــة إليهــا لوضــع قــوانني متــد
فما يسمى عندنا بعلم األصـول يسـمى مـا ، خترج عن تلك األصول اليت بنيت عليها الفروع الفقهية اليت عليها مدار املعامالت

يــه ومــا أمس، وهــى عبــارة عــن قواعــد عقليــة حتســيناً وتقبيحــاً يؤسســون عليهــا أحكــامهم املدنيــة، يشــبه عنــدهم بــاحلقوق الطبيعيــة
. ومـن هنـا )11(ومـا نسـميه بالعـدل واإلحسـان يعـربون عنـه باحلريـة والتسـوية"، بالفروع الفقهية يسمى عندهم بـاحلقوق املدنيـة

بــني تكــوين الــذات الفكــري وبــني تكــوين ، نالحــظ مــدى املماثلــة الواضــحة عنــد رفاعــة الطهطــاوي بــني مــا عنــدهم ومــا عنــدنا
ومــع األفكــار ، املــنهج املتبــع يف طريقــة تعامــل الطهطــاوي مــع كــل املكتســبات الغربيــة فكــان مــنهج القيــاس واملماثلــة هــو، الغــرب
  .. إخل..، واملساواة، والعدالة، واحلرية، واملواطنة، وتتضح هذه املنهجية بصورة أوسع يف دعوة رفاعة إىل تأصيل العلم، الليربالية
نيــــة علــــى الشــــروح والتحشــــية للمتــــون القدميــــة يف احلضــــارة عاشــــت احليــــاة الثقافيــــة والعلميــــة يف عهــــد الدولــــة العثما: العلــــم
ومل حتتــل دراســة العلــوم املدنيــة مســاحة واضــحة يف ، وكــان التعلــيم الســائد يرتكــز علــى دراســة العلــوم اللغويــة والدينيــة، اإلســالمية
ضــة تواكــب أطماعــه أدرك أن نقــل التقنيــة احلديثــة ، هــذا التعلــيم يف اجلــيش ال ميكــن أن ولكــن مــع حماولــة حممــد علــي إحــداث 

وجلــب العديــد مــن ، وهلــذا أرســل حممــد علــي البعثــات، يــتم مــن غــري بــدون تعلــم العلــوم املدنيــة احلديثــة الــيت أنتجــت هــذه التقنيــة
 –حممـد علـي–"سـارع الـوايل : وحاول الطهطاوي تصوير أمهية هذا األمر وتربيـره مـن الناحيـة الشـرعية فيقـول، العلماء األجانب
فــإن ، وبعــث مــا أمكنــه بعثــه مــن مصــر إىل تلــك الــبالد، فأحضــر فيهــا مــا أمكنــه إحضــاره مــن علمــاء اإلفــرنج، دهيف حتســني بــال

(احلكمــة ضــالة املــؤمن يطلبهــا ولــو يف أهــل : وىف احلــث علــى ذلــك وجــدنا مثــل، علماءهــا أعظــم مــن غــريهم يف العلــوم احلكميــة
وإن كـان املقصـود يف احلـديث السـفر ، علـوم أن أهـل الصـني وثنيـون(اطلبـوا العلـم ولـو يف الصـني) ومـن امل: الشرك) ويف احلـديث

. وهنـــا )12(فـــال ضـــرر يف الســـفر خصوصـــاً ملصـــلحٍة مثـــل هـــذه"، وباجلملـــة حيثمـــا أمـــن اإلنســـان علـــى دينـــه، إىل طلـــب العلـــم
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ملصلحة واملنفعة يف نقل ولكنه يف النهاية يغّلب ا، نالحظ مدى إبراز الطهطاوي للطابع املعياري يف النظر إىل وثنية أهل الصني
  بصرف النظر عن دينهم ومّلتهم.، ما حنتاجه عنهم

القـرآن  –من خـالل الـنص الـديين ، وعقيدته األشعرية تربير النقل عن اآلخر، وحياول الطهطاوي من خالل منطلقاته الدينية
ــا العلــم النــافعوقــد فســر ال ﴾ومــن يــؤت احلكمــة فقــد أوتــى خــرياً كثــرياً ﴿: ولـفيــذهب إىل أن القــرآن يقــ – ، علمــاء احلكمــة بأ

ذا املعىن يشمل العلوم النظرية والعلمية.، واألفعال احلسنة الصائبة   والعلم 
وباملقابـل فإنـه " مل يسـتطع إىل اآلن ، وأظهر الطهطاوي أن نظام التعليم يف األزهر يعتمد على إتقان العلوم الشرعية واللغوية

والـيت كبـري نفعهـا يف ، عة باجلامع األزهر ومل جيذب طالبه إىل تكميل عقـوهلم بـالعلوم احلكميـةأن يعمم أنوار هذه املعارف املتنو 
م )13(الوطن ليس ينكر" . ويذهب الطهطاوي مربراً ألصحاب العقول الدينية أمهية النقل عن الغرب بالقول بأننا كنـا أسـاتذ

"إذا نظرت بني احلقيقة رأيت أن سائر العلـوم املعروفـة معرفـة : قولوجيب علينا اآلن أن ننقل عنهم في، وقد نقلوا عنا، يف العلوم
وكلمـا تكـرب عـن تعلمـه ، ءومن جهل شيئاً فهو مفتقر ملـن أتقـن ذلـك الشـي، وجمهولة بالكلية عندنا، تامة هلؤالء اإلفرنج ناقصة

ملــة العلـوم املدنيــة واحلكميـة ألنــه . وهلــذا كـان الطهطــاوي يطالـب بضــرورة تكـرمي العلمــاء املشـتغلني جب)14(شـيئاً مــات حبسـرته"
م يف بناء دعائم الدولة.   ينتفع 

إال أنه كان ينظر دومـاً إىل الغـرب ، وعلى الرغم من سعي الطهطاوي احلثيث إىل نقل مكتسبات العلوم الغربية والتعلم منهم
وهـذا يكشـف ، املدين وفقاً ملنطق املصلحة ولكن ينبغي أن نتعلم منهم العلم، فهم ليسوا أهل هداية وجناة، بنظرة معيارية دينية

وحنن أهل اإلميان يف حاجة إليهم لكـي نـتعلم هـذه العلـوم ، فهم على ضالل وكفر، عن نظرة استعالئية لدى رفاعة جتاه الغرب
، وفروعهـــاومـــا وراء الطبيعـــة أصـــوهلا ، "الـــبالد اإلفرجنيـــة قـــد بلغـــت أقصـــى مراتـــب الرباعـــة يف العلـــوم الرياضـــية والطبيعيـــة: فيقـــول

كمــا أن الــبالد اإلسـالمية قــد برعــت يف العلــوم ،  ومـنهج الصــدق، ومل يرشــدوا إىل الــدين احلــق، ولكـنهم مل يســلكوا ســبيل النجـاة
ا، الشرعية فلـذلك احتاجـت إىل الـبالد الغربيـة يف كسـب مـا ال ، وأمهلت العلوم احلكمية جبملتهـا، وىف العلوم العقلية، والعمل 
. وجتاوز الطهطاوي رؤيته املعيارية إىل احلد الذي ذهب إىل احلكم بالرفض والضالل علـى )15(ل صنعه"وجلب ما جته، تعرفه

، )16("إن هلــم يف العلــوم احلكميــة حشــوات ضــاللية خمالفــة لســائر الكتــب السماويـــة": أجــزاء مــن املنــتج العلمــي الغــريب فيقــول
لعلــم يف أوروبــا مل تتقــدم إال مــن خــالل فصــل ســلطة الكنيســة عــن لــدى الطهطــاوي بــأن حركــة ا جتــاهًال واضــحاً والواقــع أن مثــة 
ولكنـه يـؤثر أن يتعامـل مـع العلـم مبنطـق العقليـة الدينيـة الـيت تقـيم كـل شـيء وفقـاً ملنطـق ، وفصل العلم عن الـدين، سلطة الدولة
  واهلداية/الضالل.، الكفر/اإلميان

وهــى نظــرة ، إعــالء جانــب العلــوم الدينيــة علــى العلــوم الدنيويــةوتكشــف الرؤيــة الدينيــة املعياريــة لــدى رفاعــة الطهطــاوي عــن 
ا أرفع العلوم ، وللـديين علـى املـدين، من منطلق إعطاء األولويـة للنقـل علـى العقـل، تقليدية تراثية تنظر إىل العلوم الدينية على أ

، سالمية يف جمال العلـوم الدينيـة واللغويـةولعل هذا ما يفسر مدى التقدم الكبري الذي أحرزته احلضارة اإل، وللروحي على الزمين
وهذا ما يفسر لنا أيضاً كيف أن الدولـة العثمانيـة حـني ، مبا ال يقارن باإلسهام احملدود الذي قدمه العرب يف جمال العلوم املدنية

أن املسـلمني كـانوا ينظـرون  وهذا ناتج عـن، عاشت على شروح العلوم الدينية مل تقدم لنا أي إجناز يُْذَكُر يف جمال العلوم املدنية
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ا حتتل مرتبة الحقة على العلوم الدينية ، بل إن قيمة هذه العلوم تتحدد فقط مبا خيدم األغراض الدينيـة، إىل هذه العلوم على أ
ا وهـذ، .. اخل.كمـا كـان البحـث يف الرياضـات مرتبطـاً بتوزيـع املواريـث،  فكان تقدم علم الفلك مرهونـاً بتحديـد مواقيـت الصـالة
والنظـر إىل اإلنسـان والطبيعـة يكتسـب قيمتـه مبـا ميكـن أن ، (لأللوهيـة) اخللل ناتج من إعطاء احلضارة اإلسالمية القيمـة املطلقـة

  يؤدي إىل معرفة اهللا وطاعته.
دعوة إىل والـ، ولقد تقاطع مع دعوة الطهطاوي إىل نقل العلوم املدنية دعوته إىل بيان ميزات النظام الليربايل الغـريب يف احلكـم

ضـــتها .والعدالـــة، والـــنظم الدســـتورية النيابيـــة، واملســـاواة، بيـــان حماســـن احلريـــة .. إخل مـــن القـــيم الـــيت أســـهمت يف تقـــدم أوروبـــا و
فهل كان هناك وعي واضح لدى الطهطاوي بأن تقدم العلم يف أوروبا ارتبط بازدهـار الـنظم الليرباليـة الغربيـة وهـو مـا ، احلضارية

وإنـين حـني أعمـد إىل إثـارة  ؟الثقافـة واملعرفـة مرهـون بازدهـار النظـام السياسـي أم كـان ذلـك جمـرد مصـادفة يكشف عن أن تقـدم
بقــدر مــا أحــاول وضــع دوائــر حــول ، بعــض التســاؤالت حــول خطــاب الطهطــاوي الفكــري فــإنين ال أســعى إىل تقــدمي إجابــات

  يقرب من قرن ونصف على جهوده.لكي تضيء لنا فهم خطابه الفكري بعد مرور ما  الطهطاويبعض أفكار 
ـــة وكـــذلك ، كـــراً يف القـــرآن الكـــرمي(وطن) و(مواطنـــة) ذ اويل للغـــة العربيـــة فـــال جنـــد لكلمـــةإننـــا إذا تتبعنـــا احلقـــل التـــد: المواطن

(القــاموس الوســيط) الصــادر عــن جممــع اللغــة ىن يفولكننــا باملقابــل جنــد لكلمــة(وطن) معــ، (القــاموس احملــيط) للفــريوز آبــادىيف
(القـاموس الوسـيط) قـد مت تأليفـه بعـد نقـل مصـطلحات الفكـر السياسـي واملعـروف أن، واستقر يف املكان" وتعين "وطن، يةالعرب

وميكــن القــول بــأن الطهطــاوي كــان أول مفكــر ، ومــع ذلــك مل جنــد لكلمــة مواطنــة معــىن واضــح يف (القــاموس الوســيط)، الغــريب
ومنـه ، باملعىن السياسي فريى أن "الوطن هو عـش اإلنسـان الـذي فيـه درج واملواطنة، عريب يف العصر احلديث يتكلم عن الوطن

  .)17(ورباه نسيمه"، وهواؤه، وغذاؤه، وهو البلد الذي نشأته تربته، ومقطع سرته، وجممع أسرته، خرج
ا تعين أن مثـة حقوقـاً وواجبـات متبادلـة بـني اإلنسـان ووطنـه "وطـين" : يقـالفحـني ، وجند الطهطاوي يتكلم عن "املواطنة" بأ

بوصـف احلريـة  وال يتصـف "الـوطين"، وأعظم هذه احلقوق احلرية التامة يف اجلمعية التآنسـية، فمعىن ذلك أنه يتمتع حبقوق بلده
، فانقياده ألصول بلده يستلزم تباعاً ضمانة وطنـه التمتـع بـاحلقوق املدنيـة، ومعنياًّ على إجرائه، إال إذا كان منقاداً لقانون الوطن

. فالطهطاوي يرى أن املواطنة تستلزم على املواطن أن يؤدي واجباته )18(وبلدي، تع باملزايا البلدية فبهذا املعىن هو وطينوالتم
أما إذا مل يؤدِّ ما عليه جتاه وطنه ضاعت حقوقه املدنيـة الـيت يسـتحقها مـن ، وبناء عليه حيصل على حقوقه كمواطن، جتاه وطنه

وتكميـل نظامـه فيمـا خيـص شـرف ، الـذين جيمعهـم وطـن واحـد التعـاون علـى حتسـني هـذا الـوطن وطنه ومـن مث فعلـى "املـواطنني
وهي تكـون بـني أهـل ، وحتصيل املنافع العمومية، وثروته؛ ألن الغىن إمنا يتحصل من انتظام املعامالت، وغناه، وإعظامه، الوطن

وغــاب كــذب ، والتخــاذل، فمــىت ارتفــع بــني اجلميــع التظــامل، الــوطن الواحــد علــى الســوية النتفــاعهم مجيعــاً مبزيــة النخــوة الوطنيــة
  .)19(ثبت هلم املكارم واملآثر" -واالحتقار، بعضهم على بعض

وهـو مـا يعكـس مـدى ، ويف بعض املواضـع جنـد الطهطـاوي يـتكلم عـن الـوطن واملواطنـة ويـرادف بينهمـا وبـني العائلـة الواحـدة
فلـم يكـن الطهطـاوي يسـتطيع أن يـتخلص مـن تراثـه ، التعامل مـع مفـاهيم احلداثـة التأثري الواضح للثقافة التقليدية على فكره يف

"قــد اقتضــت حكمــة امللــك القــادر الواحــد أن : وخاصــة أنــه كــان يف بــواكري عصــر النهضــة العربيــة حيــث جنــده يقــول، التقليــدي
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واالنقياد إىل شريعة واحدة  –عاءالحظ كلمة اسرت –وىف الدخول حتت اسرتعاء ملك واحد ، أبناء الوطن دائماً متحدو اللسان
وأن يكــون بعضــهم ، إمنــا أعــدهم للتعــاون علــى إصــالح وطــنهم -ســبحانه وتعــاىل-فهــذا ممــا يــدل علــى أنــه ، وسياســة واحــدة

م، بالنسبة إىل بعض كأعضاء العائلة الواحدة فلـيكن أيضـا حمـّال للسـعادة ، وحمـل َمْربَـاُهمْ ، فكأن الوطن هو بيت آبـائهم وأمهـا
  .)20(كة بينهم"املشرت 

مربهناً على إحساسه العميق بانتمائـه ، وحاول الطهطاوي يف موقفه من املواطنة أن يقدم تربيراً دينياًّ لألفكار اليت يدعو إليها
وكــذلك فإنــه قــد أدرك أن نفــاذ أفكــاره مــن خــالل الــرتاث التقليــدي للمجتمــع ميكــن أن جيعلهــا أكثــر قبــوًال وفاعليــة يف ، الــديين
واسـتقبل ، حـني خـرج مـن مكـة علـى مطيتـه -صلى اهللا عليه وسـلم-"حسب املؤمن حبب الوطن أن رسول اهللا : فيقول عاجملتم

  .)21(ولوال أن أهلِك أخرجوين منك ما خرجت، -تعاىل-واهللا ألعلم أنك أحب أرض اهللا إىل اهللا : الكعبة قال
  : الحرية

مــن خــالل قراءتــه ألفكــار ، وتــأثر حبــديثهم عــن الليرباليــة، ا يف فرنســالقــد تــأثر الطهطــاوي بــأجواء الــروح الليرباليــة الــيت عاشــه
ولكــن رغــم هــذا التـأثر فقــد حــاول أن يصــيغه يف ، وفــولتري...إخل مــن املنـتج الثقــايف الفرنســي يف تلــك الفـرتة، وروســو، مونتسـكيو

وهـذا مـا يظهـر يف تعريفـه ، اإلسـالمية والسياسة الشرعية، تقع ضمن القوالب اللغوية يف علم أصول الفقه، قوالب لغوية تقليدية
 –الحـظ ازدواجيـة مبـاح/غري مبـاح  –"إن احلريـة مـن حيـث هـي رخصـة العمـل املبـاح مـن دون مـانع غـري مبـاح : للحرية فيقـول

ــا ، فحقــوق مجيــع أهــايل اململكــة املتمدنــة ترجــع إىل احلريــة، وال معــارض حمظــور فتتصــف اململكــة بالنســبة للهيئــة االجتماعيــة أ
ومـن جهـة ، ويتصف كل فرد من أفراد اهليئة االجتماعية بأنه حر يباح له أن يتنقل مـن دار إىل دار، لكة حاصلة على حريتهامم

وأن يتصـرف يف وقتـه ونفسـه كمـا يشـاء فـال مينعـه مـن ذلـك إال املـانع احملـدد بالشـرع أو السياسـة ممـا تسـتدعيه أصـول ، إىل جهة
أو يعاقــب فيهــا إال حبكــم شــرعي أو سياســي ، ألهليــة أال جيــرب اإلنســان أن ينفــى مــن بلــدهومــن حقــوق احلريــة ا، مملكتــه العادلــة

. فالطهطـاوي )22(وأال حيكم عليه إال بأحكام بلـده"، وأال يضيق عليه يف التصرف يف ماله كما يشاء، مطابق ألصول مملكته
وكلمــا تــوفر العــدل يف القــوانني  ، سياســية وقانونيــةو ، ولكنــه يــتكلم عــن حريــة حمــددة بقيــود شــرعية، ال يــتكلم عــن حريــة بــال قيــود

ا فيقـول كانــت واسـطة عظمــى يف راحــة   "إذا كانــت احلريــة مبنيـة علــى قــوانني حسـنة عدليــة: كـان وســيلة إلعمـار املمالــك ومتــد
م، وإسعاد أهلها يف بالدهم، املمالك م هلـم وباجلملة فحريـة أهـايل كـل مملكـة منحصـرة يف، وكانت سبباً يف حبهم ألوطا  كـو

. وهنــا نالحــظ كيــف ســادت اللغــة )23(م"ـوأال يكرهــوا علــى فعــل احملظــور شــرعاً يف مملكتهــ، احلــق يف أن يفعلــوا املــأذون شــرعاً 
وال شــك أن ، احملظــور/غري احملظــور، التقليديــة يف تعريفــات الطهطــاوي للحريــة يف ضــوء ازدواجيــات فقهيــة مثــل املبــاح/غري املبــاح

  قد أسهمت يف جتميد حيوية األفكار الليربالية اليت حياول أن يدعو إليها. هذه اللغة التقليدية
وكــان الطهطــاوي معجبــاً إىل حــد بعيــد حبريــة االعتقــاد الســائدة يف أوروبــا فــرأى أن مــن األشــياء الــيت ترتبــت علــى احلريــة عنــد 

  .)24(ب من تعرض لعابد يف عبادتـهويعاق، ويكون حتت محاية الدولة، الفرنساوية أن كل إنسان يتبع دينه الذي خيتاره
ورفضـه أن يكـون للملـوك سـلطة فـرض معتقـدات معينـة علـى رعايـاهم إال ، ورغم إعجاب الطهطاوي حبرية املعتقـد يف فرنسـا

"إن امللـوك إذا تعصـبوا : وإعـالء كلمـة اهللا فيقـول –يقصـد اإلسـالمي–أنه ميـدح بلغـة الفقيـه أمهيـة اجلهـاد مـن أجـل حريـة الـدين 
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ويسـتعبدون مـن ، فإمنـا حيملـون رعايـاهم علـى النفـاق، وأرادوا قلـب رعايـاهم املخـالفني هلـم، وتدخلوا يف قضايا األديـان، لدينهم
فمحــض تعصــب اإلنســان لدينــه إلضــرار غــريه ال ، وينـــزعون احلريــة منــه فــال يوافــق البــاطن الظــاهر، يكرهونــه علــى تبــديل عقيدتــه

وهلـذا كـان اجلهـاد الصـحيح ، الـدين لتكـون كلمـة اهللا هـي العليـا فهـو احملبـوب املرغـوب وأمـا التشـبث حبمايـة، يعد إال جمـرد محيـة
  . )25("-عز وجل-لقمع العدوان إمنا يتحقق القصد منه يف إعالء كلمة اهللا 

، يدعو الطهطاوي يف تصوره الليـربايل إىل حريـة املطبوعـات والنشـر بشـرط أال يـؤدي هـذا عنـده إىل اإلخـالل بوضـع احلكومـة
، يــرى أن هــذه احلريــة تســهم يف متــدن املمالــك ألن "مــا أعــان علــى ســعة التمــدن يف بــالد الــدنيا تــرخيص مجيــع امللــوك للعلمــاءو 

، مث التوسـع يف حريـة ذلـك بنشـره طبعـاً ومتثـيالً ، والسياسـية، واألدبيـة، واحلكميـة، وأصـحاب املعـارف يف تـدوين الكتـب الشـرعية
ط عـــدم وجـــود مـــا يوجـــب االخـــتالل يف احلكومـــة بســـلوك ســـبيل الوســـط بغـــري تفـــريط وال وذلـــك بقـــانون حريـــة إبـــداء اآلراء بشـــر 

  . )26(شطط"
ر قـيم احلريـة واملسـاواة ونتيجة إلعجاب الطهطاوي بالقيم الليربالية يف فرنسا قام برتمجة أجزاء من الدستور الفرنسـي والـيت تقـر 

وتأكيـده علـى ، حتديده لواجبات وحقـوق كـل مـن احلـاكم واحملكـوم(ختليص اإلبريز) ورأى أن أهم ما مييز هذا الدستور يف كتابه
حبيـــث إن ، يقيـــد احلـــاكم اً وأن للسياســـة الفرنســـاوية قانونـــ، أمهيـــة تقييـــد ســـلطة احلـــاكم "فـــإن ملـــك فرنســـا لـــيس مطلـــق التصـــرف

ـــا أهـــل الـــدواوين لـــذي ميشـــي عليـــه والقـــانون ا، احلـــاكم هـــو امللـــك بشـــرط أن يعمـــل مبـــا هـــو مـــذكور يف القـــوانني الـــيت يرضـــى 
، وال يـــزال متبعـــاً عنـــدهم، لـــويس الثـــامن عشـــر: الفرنســـاوية اآلن ويتخذونـــه أساســـا لسياســـتهم هـــو القـــانون الـــذي ألفـــه ملكهـــم

ا من باب العدل"، ومرضياً هلم   .)27(وفيه أمور ال ينكر ذوو العقول أ
،  اإلعجــاب واحلــديث والتمســك بالتقليــديوالطهطــاوي حــني يصــيغ إعجابــه بقــيم احلريــة يف لغــة تقليديــة فقهيــة يتــأرجح بــني

إىل املماثلـة بـني احلريـة عنـدهم والعـدل واإلنصـاف عنـدنا فـريى  –موظفـاً منهجيـة القيـاس واملماثلـة–وهلذا جنده يف تربيره للحرية 
هـو ، ريـةوذلـك ألن معـىن احلكـم باحل، ويرغبـون فيـه هـو عـني مـا يطلـق عنـدنا العـدل واإلنصـاف، "أن ما يسمونه عندهم احلريـة

  .)28(حبيث ال جيور حاكم على إنسان بل القوانني هي احملكمة واملعتربة"، إقامة التساوي يف األحكام والقوانني
  : المساواة –العدل 

ومياثل أيضـا بـني ، وقد ماثل الطهطاوي بينه وبني احلرية، ومن املفاهيم املتداولة يف خطاب الطهطاوي الفكري مفهوم العدل
فحني يتحدث عن الدستور الفرنسي يرى أنه قائم على العدل رغم ، ور الفرنسي والعدل يف الشريعة اإلسالميةالعدل يف الدست

وهـذا العـدل هـو سـبب عمـار املـدن والـبالد فيقـول عـن الدسـتور الفرنسـي "وغالـب مـا فيـه لـيس يف  ، خمالفته للشـريعة اإلسـالمية
ف كيــف حكمــت عقــوهلم بــأن العــدل واإلنصــاف مــن أســباب تعمــري ولنعــر ، -صــلى اهللا عليــه وســلم-كتــاب اهللا وال يف ســنته 

وتـراكم ، وكثـرت معـارفهم، حىت عمرت بالدهم –الحظ الرعايا–وكيف انقادت احلكام والرعايا لذلك ، وراحة العباد، املمالك
ــــ، غنــــاهم  العـــــدل . وباملقابـــــل يـــــربز الطهطــــاوي كيـــــف أن الشــــريعة اإلســـــالمية ســـــوت بــــني اجلميـــــع يف)29(م"ـوارتاحـــــت قلو

ـذا معنـاه الفـوز بسـالمة الـدنيا ، واإلنصاف وهلذا أصبحت الشريعة هي معيار اململكـة والسياسـة وميـزان السـلطنة؛ ألن احلكـم 
. وينتهــى الطهطــاوي إىل اإلعــالء مــن قيمــة الشــريعة )30(وحتقيــق قســطاس العــدل يف صــيانة الــنفس واملــال والعــرض"، واآلخــرة
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وذلــك ألن ســعادة املمالــك ، ويــرى أن حتقيــق العــدل ال حيــدث إال مبعرفــة احلــاكم للشــريعة ،اإلســالمية علــى أي قــانون وضــعي
ا يف أمورهــا الدنيويــة إمنــا تكــون بقــدر مــا يتيســر مللوكهــا مــن املعرفــة بالشــريعة وبقــدر مــا هلــا مــن التنظيمــات السياســية ، وشــقاو

  ها.واحرتامها من رجاهلا املباشرين لـ، ومعرفتها، املؤسسة على العدل
 خطابـــه فإننـــا جنـــده مـــن ناحيـــة أخـــرى يكـــرس يف وإذا كـــان الطهطـــاوي يـــدعو يف خطابـــه الفكـــري إىل قـــيم العدالـــة واملســـاواة

يف حـــاالت العفـــو والعقـــاب أّال يتجـــاوز يف ذلـــك احلـــد حفظـــاً  فيطالـــب امللـــك، (املســـتبد العـــادل)التصـــور الشـــرقي عـــن احلاكم
ومنعـاً لتعـدي ، وحمافظة على إبقاء قوة السياسـة الشـرعية الضـامنة لألمـن العـام، يلوصونا حلدود اهللا من التعط، لناموس الشريعة

بـل جتـاوز ، . ومـا يؤكـد تقريـر الطهطـاوي لفكـرة املسـتبد العـادل هـو إقـراره ملبـدأ تـوارث السـلطة)31(الناس بعضهم على بعض"
فكريــاًّ للنظــام الســائد يف الدولــة العثمانيــة ودولـــة  ولعلــه بـــذلك يقــدم تربيــراً ، ذلــك إىل حــدود نقــد الــنظم الدميقراطيــة االنتخابيــة
، "ملا ترتب على أصل االنتخاب ما ال حيصى مـن املفاسـد والفـنت واحلـروب: "حممد علي" القائمتني على توارث السلطة فيقول

العهــد علــى اختيــار التــوارث بــني األبنــاء وواليــة ، )درء املفاســد مقــدم علــى جلــب املصــاحل(واالختالفــات اقتضــت قاعــدة كــون
ذه الرسوم امللكية ضامناً حلسـن انتظـام املمالـك"، حساب كل مملكة مبا تقرر عندها . وهنـا نالحـظ مـدى )32(فكان العمل 
فكـان رفاعـة الطهطـاوي ، حني يقـدم تربيـرات بقواعـد فكريـة علـى حسـن نظـام تـوارث السـلطة، مغازلة املفكر للسلطة السياسية
وتلك أزمة كبرية يعيشها املفكر بني رغبته يف االقرتاب مـن أضـواء السـلطة ، أنه (صاحب النعم)ينظر دوماً إىل حممد علّي على 

ــا أرســت مبــدأ أولويــة  –عــرب التــاريخ–فاملشــكلة دائمــاً يف الثقافــة العربيــة ، وبــني قناعاتــه الفكريــة مــن ناحيــة أخــرى، مــن ناحيــة أ
، ا قــام السياســي بتوظيــف الثقــايف واملعــريف مــن أجــل خدمــة أغراضــهوهلــذ، وأولويــة الســلطة علــى املعرفــة، السياســي علــى الثقــايف

القـدرة علـى مواجهـة  –يف أغلب األحيان –فلم متلك الثقافة ، وهذا ما بدا واضحاً يف مشروع حممد علي التحديثي، وأطماعه
  السياسي وإصالحه إال يف فرتات قليلة يف التاريخ العريب كله.

، وبينهــا يف الدســتور الفرنســي، يف حديثــه عــن املســاواة أن مياثــل بينهــا يف الشــريعة ومــن جانــب آخــر فقــد اهــتم الطهطــاوي
الحـظ الشـريعة كمـرادف –"إن املادة األوىل يف الدستور الفرنسي تذهب إىل أن سائر الفرنسيني مستوون قدام الشـريعة : فيقول
تلفــون يف إجــراء األحكــام املــذكورة يف القــانون وهــذا معنــاه أن ســائر مــن يوجــد يف بــالد فرنســا مــن رفيــع ووضــيع ال خي –للقــانون

فــانظر إىل هــذه املــادة فــإن هلــا تســلطاً ، تقــام علــى امللــك وينفــذ عليــه احلكــم كغــريه –الحــظ الشــرعية–حــىت إن الــدعوة الشــرعية 
  . )33(وإرضاء خاطر الفقري بأنه كالعظيم يف نظر إجراء األحكام"، وإسعاف املظلوم، عظيماً على إقامة العدل

فـريى أن التسـوية يف احلقـوق ليسـت إال عبـارة عـن متكـن اإلنسـان شـرعاً مـن ، ويتحدث الطهطاوي عن املسـاواة بلغـة شـرعية
.. ومـــن املعلـــوم أن اســـتواء .أو ينالـــه أو مينـــع منـــه شـــرعاً ، أو وضـــع مجيـــع مـــا ميكـــن لســـواه مـــن إخوانـــه أن يفعلـــه، أو نيـــل، فعـــل

ع غـريه يف الواجبـات الـيت جتـب للنـاس بعضـهم علـى بعـض؛ ألن التسـوية يف احلقـوق اإلنسان يف حقوقه شرعاً يستلزم اسـتوائه مـ
  .)34(مالزمة للتسوية يف الواجبات"

  : حقوق المرأة
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وهلذا فقد طالب بضرورة تربية ، حيث تأثر حبالة املرأة الفرنسية، احتلت قضية املرأة مكانتها البارزة يف فكر رفاعة الطهطاوي
ا، ذا ســيعود بالفائــدة علــى أبنائهــااملــرأة وتعليمهــا ألن هــ ولكــن الطهطــاوي حينمــا طالــب بضــرورة ، وسيحســن مــن وضــع أســر

لـذلك فقـد سـيطر علـى ، ولكنه سريفع مـن قيمتهـا يف أعـني الرجـال، تعليم املرأة مل ينظر إىل ذلك على أنه سريفع من إنسانيتها
علـــى بيـــان  –كعـــادة االجتاهـــات الســـلفية–كـــز الطهطـــاوي وكـــذا فقـــد ر ، الطهطـــاوي التصـــور الـــذكوري الشـــرقي يف نظرتـــه للمـــرأة

وهلـــذا ال ميكــن أن يوكـــل إليهـــا ، والقـــول بــأن طبيعـــة املــرأة اجلســـمانية أضــعف مـــن الرجــل، الفــوارق البيولوجيـــة بــني الرجـــل واملــرأة
عة املـرأة أن تسـهم العديد من األعمال اليت ال تتوافق مع طبيعتها. وسـار الطهطـاوي علـى درب القـدماء يف القـول بعـدم اسـتطا

فلهـذا تعـني ، "معرفة شؤون احلكم على الوجـه األكمـل ال يكـون غالبـاً إال مـن خصـائص الرجـال: يف إدارة شؤون احلكم فيقول
ـــة املهمـــة يف اململكـــة ، أن تكـــون الســـلطنة فـــيهم دون النســـاء الـــاليت يف الغالـــب ال يســـتطعن أن يـــتعلمن هـــذه املعـــارف احلكمي

مـــــن خصـــــائص  -صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم- فخالفـــــة النـــــيب، يـــــث إن اخلالفـــــة هـــــي اإلمامـــــة العظمـــــىح، واخلالفـــــة، والســـــلطنة
  . )35(الرجال"

ومـــن ناحيـــة أخـــرى فقـــد رفـــض الطهطـــاوي تـــويلِّ النســـاء مناصـــب القضـــاء واإلمامـــة؛ ألن اإلمامـــة والقضـــاء قـــد يكـــون فيهمـــا 
ن أبــواب الشـــريعة والسياســـة الــيت ختـــص امللـــوك واســـعة ال كمـــا أ،  وقـــّل أن توجـــد امــرأة فيهـــا األهليـــة، االجتهــاد وهـــو مرتبـــة عليــا

ن مجيعــاً عــورات يتعــذر خمــالطتهن للمــوظفني" وهنــا يبــدو مــدى ســيطرة ، )36(تطيقهــا عقــول النســاء علــى مــا فــيهن مــن كــو
، لفية احملافظـةوهلذا وجدناه يردد أفكار التوجيهات السـ، األفكار التقليدية على فكر رفاعة الطهطاوي يف موقفه من قضية املرأة
وظفهـــا برؤيـــة ذكوريـــة جتعـــل مـــن تربيـــة املـــرأة  قـــد وإن كـــان، ومل يأخـــذ مـــن رحلتـــه إىل بـــاريس ســـوى ضـــرورة تربيـــة املـــرأة وتعليمهـــا

  وتعليمها وسيلة للعلو يف أعني الرجال.
  : الركون إلى التقليد

اية اإلجياز يف سرية أهل احلجاز) إىل  وهـو منـط اخلالفـة ، الركون إىل التقليد يف احلكمانتهى رفاعة الطهطاوي يف آخر كتبه(
وهلـذا فقـد خصـص يف كتابـه أحـد املباحـث للحـديث عـن اخلالفـة فـرأى  –ودولة حممد علي، السائد يف عهد الدولة العثمانية–

ث وحيـ، وهي استحقاق التصرف العام على املسـلمني، -عليه السالم-هي منصب رسول اهللا : أن "اإلمامة العظمى باألصالة
ــذا رئاســة عامــة يف أمــور الــدين والــدنيا خالفــة عــن النبــ، أطلقــت اإلمامــة فإمنــا تنصــرف إىل اخلالفــة صــلى اهللا عليــه -ي ـوهــي 

، وإقامـة حـدودهم، لتنفيـذ أحكـامهم، . فمنصـب اإلمامـة العظمـى واجـب علـى األمـة بالشـرع وجوبـاً كفائيـاًّ هلـم)37("-وسلم
م وفصــــــل املنازعــــــات بــــــني ، وقطــــــاع الطريــــــق، واملتلصصــــــة، وقهــــــر املتغلبــــــة، اجليــــــوش وجتهيــــــز، وســــــد الثغــــــور، وتفــــــرُّق صــــــدقا

بـل باللغـة ، . واملالحظ أن الطهطاوي يتكلم عن اإلمامة واخلالفة بطريقة الرتاث األشعري نفسه يف علم العقائد)38(اخلصوم"
أو جــل ، كتابـه "االقتصــاد يف االعتقــاد"  فــال خيتلــف كالمــه عـن كــالم أيب حامــد الغــزايل يف، نفسـها يف هــذه املصــنفات األشـعرية
  هذه املصنفات األشعرية الكالمية.

ايـة حياتـه إىل هـذا البنـاء، وخالصة القول أن الطهطاوي قد ارتكن إىل البناء التقليـدي للمجتمـع رغـم حماوالتـه ، وارحتـل يف 
سـى الطهطـاوي بردتـه الفكريـة هـذه ظـاهرة يف الفكـر الغربية يف نظم احلكم. ولقـد أر  ةاملتقدمة يف الدعوة إىل املكتسبات الليربالي
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(الرتحـــال الثقـــايف) أي االرحتـــال مـــن أفكـــار التنـــوير والتقـــدم واحلداثـــة إىل األفكـــار التقليديـــة بكـــل ي ظاهرةوهـــ، العـــريب احلـــديث
ـــا وســـلبيتها رب يف عـــن عجـــز املفكـــرين العـــ –مـــن وجهـــة نظـــري–وهـــي تـــنم ، وهـــي ظـــاهرة حتتـــاج إىل البحـــث والـــدرس، إجيابيا

ـــاء التقليـــدي للمجتمـــع بكـــل فعاليـــة والكشـــف عـــن مـــواطن الضـــعف واجلمـــود ، وحماولـــة تفكيـــك هـــذا البنـــاء، التعامـــل مـــع البن
وال شـك أن هـذه الظـاهرة ، والتنـوير واحلداثـة... إخل، وذلك حىت يتم إرساء قيم التقـدم، وأيضاً مواطن القوة والتنوير، والتخلف

مـن ، وزكـي جنيـب حممـود... إخل، وحممـد حسـني هيكـل، وإمساعيـل مظهـر، أمثال طه حسنيجندها عند معظم املفكرين العرب 
ا تكشف بوضوح عن عجز الفكر العريب يف إحـداث تغيـري يف ، أعالم الثقافة العربية وهي ظاهرة حتتاج إىل البحث والدرس أل
وفقـــدان القـــدرة علـــى التمـــرد ورفـــض األوضـــاع ، ةوجمـــاراة األوضـــاع الســـائد، وركـــون هـــذا الفكـــر إىل التقليـــد، وجـــه احليـــاة العربيـــة

  ومن مث إحداث التقدم والتنمية.، مبا ميكن أن يؤدي إىل إحداث تغيري هذه األوضاع، املتخلفة يف عاملنا العريب
 إننـا إذا توقفنــا عنــد حـد القــراءة املعاصــرة لفكـر الطهطــاوي نتبــني سـيادة اللغــة التقليديــة يف ؟مـن رفاعــة الطهطــاوي ىمـاذا تبقــ

ووجـدنا أن سـيادة العقيـدة األشـعرية ، تلـك اللغـة الـيت أسـهمت يف جتميـد مصـطلحات الفكـر الليـربايل املعاصـر، خطابه الفكري
ميكــن أن يلتــئم بــأي  ال ألن الــرتاث األشــعري لــه ؛لديــه قــد أســهمت فيــه زيــادة احلــدود والفواصــل بــني تراثــه الفكــري وبــني الوافــد

يف حـني أن القيمـة احملوريـة  )هللا(يف هذا الرتاث هـو احملوريةوذلك ألن القيمة ، يربالية الغربيةحال من األحوال مع املكتسبات الل
الــــديين -ومــــن خــــالل القــــراءة املعاصــــرة نتبــــني أيضــــاً ســــيادة الطــــابع املعيــــاري ، (اإلنســــان)لــــرتاث الفكــــر الليــــربايل الغــــريب هويف ا

والذي غلب ، ولكن انتماءه األزهري، علومه الدينيةطبيعة  ىلمه إوهذا الطابع يرجع يف معظ، يف فكر الطهطاوي -واألخالقي
ـــــ ـــــل الكفر/اإلميـــــانتكوينـــــه الفكـــــري جعلـــــه يقـــــيّ  ىعل ـــــة صـــــرفة مث ـــــه الفكريـــــة مبعـــــايري ديني ، اهلداية/الضـــــالل، م الغـــــرب ومنتجات

ــا ويتبــني لنــا كــذلك مــن ســيادة منهجيــة القيــاس واملما، خلإاملبــاح.... واملباح/وعــدم، املقبول/احملظــور ثلــة يف فكــر الطهطــاوي بأ
، ثو بصرف النظر عن إمكانية انصهار الوافـد مـع املـور ، تسكني املكتسب الليربايل داخل السياق التقليدي للمجتمع إىل أدت

عــدم إدراكــه ألمهيــة  يف يوكــذلك أخفــق الطهطــاو ، ثو واملــور ، ة بــني الوافــديــوهــو مــا أدى إىل قيــام عالقــة أشــبه بــاخلطوط املتواز 
  للمجتمع حىت ميكن تغيري مالمح احلياة املصرية. التقليديصطلحات الليربالية احلديثة داخل السياق تفعيل امل

يكتسـب قيمتـه التارخييـة  يفإن الطهطاو ، الزمن الراهن دحدو  يفكثرياً إذا رأيناه فقط   يولكن رغم ذلك فإننا نظلم الطهطاو 
فلـم يكـن يسـتطيع ، كـان يعـيش فيهـا  الـيتوبطبيعـة اللحظـة التارخييـة  ،ل أحد أهم اجلسور األوىل بني العرب والغـربمن أنه شكّ 

، كــان يعــيش فيــه  الــذي التقليــديإطــار النســق  يفعليــه رؤيــة الغــرب  الضــروريوكــان مــن ، جتمــعللميــة التقليديــة نالتمــرد علــى الب
  الغرب. ا مع يتعامل اليتوكونه أحد رواد اجليل األول كان يفرض عليه الطريقة ، التارخييفالظرف 

 السياسـيحقـل الثقافـة العربيـة مفـاهيم ومصـطلحات الفكـر  يفنقـل إلينـا  الذيويبقى من رفاعة الطهطاوي أنه املفكر الرائد 
تعريــف العــرب  يفهمــة وكــان أحــد اجلســور امل، واحلقــوق املدنيــة، والدميقراطيــة، واملســاواة، واحلريــة، واملواطنــة، حــول الــوطن الغــريب

  احلضارة األوروبية. فرداتمو ، بالثقافة الغربية
*********  
  : الهوامش
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  عند اإلمام إبراهيم بيُّوض اإلباضي اإلصالح في إطاره الوحدوي
  م)1981-1899هـ/ 1401- 1316(

  *عز الدين جلُّويل
ل إفريقيـة منـذ الفـتح اإلسـالمي األول وحـىت عصـرنا ّممن يقطنون مشـا، مل ينقطع التواصل الثقايف بني أجيال املغاربة عرباً وبربراً 

و  1830يف أطـول فرتاتـه بـني عـامي ، وإن كان قـد احنصـر مـّده إىل حـدوده الـدنيا إبّـان االحـتالل الفرنسـي للمنطقـة، احلديث
  للميالد. 1962

مـــة ليقـــيم املســـتعمرون م مناســـبة مالئ1930عـــام ، يف عمـــر ذاك االحـــتالل، واألخـــرية طبعـــاً ، كانـــت الـــذكرى املئويـــة األوىل
وإنـه ، وإن عهـد الصـليب قـد بـدأ، "إّن عهـد اهلـالل يف اجلزائـر قـد غـرب: أعلن فيه الكاردينال "الفيجـري" صـراحة، احتفاًال بطراً 

  .)1(سيستمر إىل األبد"
يـد بـن بـاديس وجـد فيهـا اإلمـام عبداحلم، وكان هلذا االحتفال االستفزازي تداعيات على نفوس اجلزائـريني مـوالني ومعارضـني

الذي خطط له بعنايـة وحكمـة مـع رفيـق دربـه اإلمـام حممـد البشـري اإلبراهيمـي منـذ أن ، ظرفاً مناسباً إلعالن مشروعه النهضوي
  قبل ذلك بسنني.  -صلى اهللا عليه وسلم-التقيا يف مدينة الرسول

فنـال املوافقـة ، ملسؤول عن الشؤون الدينيـةتقدم ابن باديس بطلب االعتماد جلمعية العلماء املسلمني لدى احلاكم الفرنسي ا
حلاجة املستعمر إىل خطوة تلطيفيـة جتـاه الشـعب الـذي ثـارت حفيظتـه جـراء تلـك االحتفـاالت. وكـان مـن حكمـة ، على عجل

املؤسســني للجمعيــة إدراجهــم ضــمن قائمــة األعضــاء الــيت قــدمت فيهــا أمســاء متثــل كــل األطيــاف الدينيــة العاملــة علــى الســاحة 
واإلمــام ، الشــيخ إبــراهيم أيب اليقظــان: واإلباضــيون ممثّلــني بكبــريين مــن أعالمهــم، والطرقيــون أربــاب الزوايــا، الزيتونيــون: ريــةاجلزائ

  إبراهيم بن عمر بّيوض. 
، أقيم مهرجان تكرميي مبناسـبة إمتـام الشـيخ تفسـري القـرآن الكـرمي، م1980أي يف عام ، قبيل وفاة اإلمام بيوض ِحبَْوٍل واحد

ي دامـــت حلقاتـــه مخســـاً وأربعـــني ســـنة بالتمـــام والكمـــال. ويف أثنـــاء املهرجـــان قـــام هـــذا الرجـــل خطيبـــاً يف اجلمـــوع احملتشـــدة الـــذ
، م1938مستشــهداً بكــالم لإلمــام عبداحلميــد بــن بــاديس قالــه هــذا األخــري أيضــاً يف حفــل اختتــام تفســري الكتــاب العزيــز عــام 

يعكــس كــذلك روح األلفــة والوحــدة يف ، خيــتلج يف نفســيهما مــن شــعور بالواجــبوالــنص الــذي وجــد فيهــا الــرجالن تعبــرياً عمــا 
"إنـــين أعاهـــدكم علـــى أنـــين سأقضـــي بياضـــي علـــى العربيـــة : واملـــذاهب املختلفـــة، رغـــم األعـــراق املتباينـــة، طريـــق واحـــد مجعهمـــا

ا لواجبات، كما قضيت سوادي عليهما،  واإلسالم وهـو أن متوتـوا علـى ، حـداً هـذا عهـدي لكـم... وأطلـب مـنكم شـيئاً وا، وإ
  . )2(ولغة اإلسالم والقرآن"، اإلسالم والقرآن

ومــا ، لعلّــي أصــل يف آخــر املطــاف إىل فهــم أعمــق لشخصــية العالمــة بيّــوض، ســأحاول النفــاذ عــرب تــاريخ اإلباضــية يف اجلزائــر
ــا جمــِدداً يف قرنــه وعــني ، تــتلّمس نفســه اجلمعــويوذلــك مــن خــالل يــد ، قدمــه مــن أعمــال ومواقــف رضــي عنهــا اجلميــع وُعــّد 

وعلـى غالبيـة أمتـه ممـن تتبـع مـذهباً خيالفـه؛ لـنخلص مـن ذلـك كلـه إىل متثـل حيـاة ، تتبّصر آثار جهاده علـى خمالفيـه مـن عشـريته
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مبريــديها ، لتنطلــق، واســتنكف عمــا يــزّج بتلــك الــروح يف ســراديب الضــيق املــذهيب، اصــطبغ فيهــا صــاحبها بــروح اإلســالم وحــده
  إىل صفاء القلب وسعة الصدر ورحابة العقل واخللق احلسن. ، على حّد السواءوخمالفيها 

وُنسـبوا ، هـ) أحـد علمـاء البصـرة يف زمانـه96-18عند التابعي اجلليل جابر بن زيد (، أو األباضية، ينتهي مذهب اإلباضية
الـذي يعـّده أغلـب الكتّـاب فرعـاً معتـدًال ، إىل تلميذه عبداهللا بن إبـاض إلسـهامه الكبـري يف رفـع قواعـد هـذا املـذهب اإلسـالمي

ــا؛ لكـون مــدلول اخلـروج يف الفكــر اإلسـالمي هــو املـروق مــن الــدين، )3(مـن حركــة اخلـوارج ال ، الــيت يـرفض اإلباضــيون نعـتهم 
  اخلروج على حاكم رأوا فيه اعوجاجاً.

ووصـــل االعتـــزال إىل مشـــال إفريقيـــة ، لـــدنياانتشـــرت املـــذاهب الكالميـــة يف القـــرون اهلجريـــة األوىل انتشـــار اإلســـالم يف بقـــاع ا
الــذين مل يتبعــوا مــذهب عبــداهللا بــن إبــاض إّال يف بــدايات القــرن اخلــامس ، كــان مــن بيــنهم بنــو ميــزاب الربابــرة،  فاعتنقــه الكثــريون

ىل عقـول الذي استطاع النفاذ إ، بعد أن اقتنعوا بعلم أيب عبداهللا حممد بن بكر النفوسي اإلباضي، م)1031هـ/422اهلجري(
وأدخلـوا معهـم العشـرية بأكملهـا. ومل تسـتطع حمـاوالت ، فـاعتنقوا املـذهب الـذي دعـاهم إليـه، مشايخ بين ميـزاب فـآمنوا بـدعواه

وال قـدر مالكيـة األغالبـة يف املغـرب ، الدولة الرستمية يف املغرب األوسـط(اجلزائر حاليـاً) احتـواء بـين ميـزاب يف مـذهبها اإلباضـي
ـم أتـوهم بسـلطان القـوة -ة الفاطمية يف مصروال الشيع، األقصى واسـتخدموا ، جّرهم إىل مذاهبهم رغم احملاوالت املتكـررة؛ ألّ

فـدخلوا ، فأخـذهم بـاللني واحملـاورة، إىل أن ظهـر أبـو عبـداهللا النفوسـي، الذي ال يلني أمامه بنو مازيغ عادة، معهم منطق العصا
  . )4(أفواجاً  (أهل احلق)يف مذهب
لـو أن دعاتـه جـاؤوهم باحلسـىن كمـا فعـل أبـو عبـداهللا ، غـري اإلباضـي، بنو ميزاب سينخرطون يف مذهب آخر هل كان، ترى

رمبـــا. وتلـــك ظـــاهرة تطـــرد يف نشـــأة كـــل املـــذاهب تقريبـــاً؛ فـــالظروف التارخييـــة غـــري املوضـــوعية كانـــت عـــامًال : النفوســـي؟ اجلـــواب
 -رغـم أساسـيتها- أو التبّدل عنه إىل غريه. وشأن املعطيات املوضـوعيةمساعداً وأحياناً أخرى عامًال رئيسياً يف اعتناق مذهب 

يف إطـار القبـول بـاآلخر علـى أسـاس الوفـاق ، إذا صفت هلـا النيّـات وانفتحـت هلـا القلـوب. إّن احلـوار بـاليت هـي أحسـن، بسيط
لكـل مـن أراد النفـاذ إىل عقـول  بـل إنـه املفتـاح السـحري، كان وسـيظل السـبيل األوحـد للوصـول إىل القناعـات،  والكلمة السواء

م. إذا أدركنا هذا وكـم هـي اجلـدر مسيكـة عاليـة بيننـا وبـني الرعيـل األول قبـل ، عرفنـا بوضـوح كـم حنـن متعصـبون، اآلخرين وقلو
اؤهـا وإلق، وأقّلـه إحلاحـاً طـّي هـذه الرواسـب التارخييـة، اختالف أتباعهم. ويف مقابل ذلك أيضاً علينا واجب ينتظرنا جتاه بعضـنا

  لنخلص أّمة واحدة تسري على منهج الرسالة والوحي. ، عنا بعيداً 
عقب اهلجرة اهلاللية ، ومرّد ذلك حدث يف التاريخ، قّلما جند أبناء ميزاب يقطنون خارج واديهم من مشال الصحراء اجلزائرية

بـواد غـري ذي ، م إىل ختـوم الكثبـان الرمليـةالـيت زحزحـت امليـزابيني مـن املنـاطق الشـمالية فأجلـأ، م11يف القرن اخلامس اهلجري 
ـره مومسيـاً مبيـاه األمطـار، زرع فلعـل هـذه العزلـة قـد أسـهمت يف ، فيجـدون فيهـا مـورداً عـذباً وكـدراً. ورّب ضـاّرة نافعـة، يطوف 

عــن غــريهم  وظــل حــّبهم للتميــز، عــالوة علــى حتقيــق حلمهــم يف االعتــزال والتميــز عــن غــريهم، احملافظــة علــى مــذهبهم االعتــزايل
  .)5(وما انضمامهم إىل اإلباضية دون غريهم من املذاهب إالّ دليل واضح على هذا التوّجه"، هدفهم املنشود عرب العصور
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يف كـل  -بعـد أفـول جنـم دولـتهم الرسـتمية–بـل وجـدوا حواضـر هلـم ، ومل يقتصر احنصار اإلباضية يف مشال الصحراء فحسب
ويف بعـــض اجلـــزر الشـــرقية إلفريقيـــا مثـــل ، وســـلطنة عمـــان شـــرقي اجلزيـــرة العربيـــة، ليبيـــاوجبـــل نفوســـة ب، مـــن جزيـــرة جربـــة بتـــونس

  . )6(زجنبار
فــإن دواعيهــا منتفــاة أو تكـــاد يف هــذه األيــام؛ فلــم يعـــد ، ولــئن كانــت ظــروف العزلــة واالنعـــزال هــذه قائمــة يف تــاريخ النشـــأة
تعــود ، ه اآلن؛ ممــا يتطلــب هجــرة معاكســة وانفتاحــاً مقــابالً للصــراع الكالمــي وطأتــه اليــوم وال للدولــة القائمــة مــذهب تــدعو إليــ

  واألّمة إىل حلمتها؛ وذلك مقصد ديين متفق عليه لدى اجلميع. ، مبقتضاه املياه إىل جماريها
مـن ، ُولـد اإلمـام عمـر بـن بابـه بـن إبـراهيم بيّـوض يف القـرارة، ويف مثل تلـك البيئـة الصـحراوية، يف مثل هذه الظروف التارخيية

حيــث تــدرّج يف حفــظ القــرآن ، الواقعــة جنــوب العاصــمة اجلزائريــة علــى مســافة تقــدر بنحــو ســتمائة كيلــو مــرت، دن بــين ميــزابمــ
ليواصــل بعــد ذلــك بنــاءه الروحــي والعقلــي علــى أيــدي علمــاء ، الكــرمي حــىت اســتكمله دون أن يتجــاوز الثانيــة عشــرة مــن عمــره

 وأبـــــو العـــــال، م)1921هــــــ/1339(م) واملليكــــــي1911هــــــ/ 1329(م اإلبريكــــــيـكـــــان علـــــى رأسهـــــ،  اضـــــيةمنطقتـــــه مـــــن اإلب
فقد اهـتم بالعربيـة وعلومهـا ، م). وألن لسانه كان أعجمياًّ 1934هـ/ 1353( وبكري بن إبراهيم العنق م)1960هـ/1882(

جعلــه  م) تــأثراً 1914هـــ/1332(شـباضــي أحممــد بــن يوســف اْطفيَّــفكــان تــأثره بالقطــب اإل، )7(مــدخًال لدراســة علــوم الــدين
كمــا أبــدى تــأثره باإلمــام حممــد عبــده مــن خــالل تفســريه وكتاباتــه يف جملــة "العــروة الــوثقى". ،  يعتــربه األصــل وهــو لــه فــرع مكمــل
واألســـلوب املتميـــز يف الـــدعوة ، واحملـــيط العـــريب املـــالكي مـــن حولـــه، وعشـــريته األصـــيلة احملافظـــة، ولعـــّل بيئتـــه الصـــحراوية الصـــافية

والصـراع اليـومي مـع املسـتعمر اجلـامث ، واالرتباط التارخيي للمنطقـة جبـامعي الزيتونـة واألزهـر، نتهجه مربّوهباللسان الناصح الذي ا
وصــّفى نفســه مــن كــدر ، ففــتح عقلــه علــى اآلخــرين، لعــّل كــل ذلــك أســهم يف بنائــه الفكــري والوجــداين –علــى صــدر بــالده 
وبـوَّأه رمـزاً مـن رمـوز اإلصـالح يف مشـال ، فـأثرى عطـاءه وأغنـاه، أصـوالً وجعلها تتطلع إىل وحدة األّمة جـذوراً و ، املذهبية العمياء

  إفريقية بال منازع. 
، مــن خــالل مراســالته مــع أعــالم معــروفني مــن مــذاهب خمتلفــة، إميانــه مبفهــوم األّمــة الواســع -رمحــه اهللا–تــرجم اإلمــام بيــوض 

وما ذلك إّال داللة واضحة على عمـق االنتمـاء ، اخلليليوالشيخ أمحد ، واإلمام موسى الصدر، فراسل الدكتور مصطفى الزرقاء
بـل ، فلم ينكفئ على ذاته ويغلق بابه على مذهبه ويطلب الدعوة بـني ذويـه وعشـريته، إىل هذا البعد األممي املتأّصل يف وجدانه

لــك مــع مــوروث ولــو تعــارض ذ، وترقــى إىل مســتوى احلــدث، كانــت مقاالتــه وكتاباتــه ومشــاركاته تتحــرك علــى مســتوى الوحــدة
  أو تقليد قدسته بيئته حىت كادت تتخذه صنماً. ، رضع لبانه صغرياً 

ـذه الـروح العاليـة تـاله ، فقـد دّرس مسـند الربيـع بـن حبيـب مـّدة ثالثـة أعـوام، توحي الكتـب الـيت تـوىل تدريسـها يف املسـجد 
عــالوة علــى ، ربعــة عشــر عامــاً. وكــان"شــرح فــتح البــاري علــى صــحيح البخــاري" البــن حجــر العســقالين واســتمر األمــر معــه أ

وهــو جــامع معــروف بأنــه يعتمــد املــذاهب الّســنّية يف ، يــنظم البعــوث العلميــة إىل جــامع الزيتونــة يف تــونس، نشــاطه الــدعوي هــذا
من دون أن يكون هلم هّم يف الظفر ، فقد كانوا يرحلون يف طلب العلم وحده، مناهجه. وكان لتلك البعوث العلمية شأن آخر
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فيعودون بوافر املعرفة وإن مل تكن ممهورة خبامت اإلدارة. وهذا أسـلوب راٍق ، اليت قد ختدش نقاء اإلخالص يف الطلب، شهادةبال
  يف الرتبية والتعليم ال نعلم مدرسة انتهجته سبيًال حىت اآلن. 

فقد ، الناس مبا يراه أيسر يف الدينليفيت ، وما أكثر ما كان اإلمام بيوض خيرج يف فتواه عن املذهب اإلباضي الذي تفّقه فيه
وكـان يف حالـة غـري عاديـة أصـيب فيهـا بضـيق يف صـدره حـىت ، "أنـت علـّي كـأخيت": "سأله رجل ظاهر مـن زوجتـه بـأن قـال هلـا

  فعاد إىل زوجته ومّسها دون أن يكفَّر. ، فأفتاه بعض أهل العلم أن ذلك ليس ظهاراً ، ظّن أّن به سحراً 
ومـن أفتـاه بغـريه ذلـك فقـد أضـّله وأخطـأ يف ، والكفارة واجبة قبل املسيس بـنّص القـرآن، الظهار ثابت "ولكّن الشيخ ّبني أنّ 

مث يكّفــر مث ، وذهــب آخــرون ومــنهم اإلمــام مالــك إىل أنــه يعتزهلــا، وعمــل الرجــل هــذا حيــرِّم زوجتــه عنــد بعــض أهــل العلــم، فتــواه
فصـــار لــه بـــذلك شـــبهة ، مل يقـــع فيمــا وقـــع فيـــه إالّ بعــد االســـتفتاء "وملـــا كـــان هــذا الرجـــل: وأضـــاف الشـــيخ قــائالً ، يســتغفر اهللا

  . )8(ولذلك فإين أفتيته مبا اختاره اإلمام مالك أعلم علماء املدينة يف عصره"، تقتضي التخفيف عنه والرتخيص له
خالفـاً ، بـن عبـاس عمًال مبذهب عبداهللا، ومن ذلك أيضاً فتواه بعدم وجوب العّدة على املتوىف عنها زوجها من دون دخول

  . )9(جلمهور اإلباضية القائلني بوجوب تلك العّدة
وما كان خروجه هذا علـى املشـهور يف مذهبـه لَِيُمـرَّ بسـالم يف أوسـاط شـانئيه ومناهضـيه مـن أولئـك اجلامـدين علـى املـوروث 

، الســـتعمارية وبعـــدها اجلزائريـــةوأوشـــوا بـــه الســـلطات ا، وشـــنعوا عليـــه حـــىت أخرجـــوه مـــن املـــذهب، فنعتـــوه مبـــا ال يليـــق، املـــذهيب
وكان أشـّد تلـك الضـروب مـن األذى "إعـالن الـرباءة منـه يف أغلـب مسـاجد ميـزاب ، وضايقوه حىت كادوا يغتالونه مرات عديدة

ومن ، وهي ال ُتطّبق إّال على اجملاهرين باقرتاف الكبائر من الذنوب، من قبل اهليئات الدينية املشرفة عليها، يف أوائل الثالثينات
ا أو جمالسته أو التحـادث معـه قبـل أن يعلـن توبتـه يف املسـاجد الـيت أعلنـت فيهـا الـرباءة ، آثارها عدم التعامل مع احملكوم عليه 

صــابراً أمــام التيــار الســابح ضــده وضــّد ثوابــت ، ظــل صــامداً شــاخماً كــالطود العظــيم، رغــم تلــك االبــتالءات، . ولكنــه)10(منــه"
ا وفـتح اهللا عليـه بـرباعم فتيـة أنشـأهم يف ، وحتّجـم آخـرون، طاع كسـب خصـوم ناصـبوه العـداء إىل صـّفهحـىت اسـت، األّمة ووحـد
ا على متكني احلق يف النفوس، معهد احلياة   وجتديد الدين يف عقول اعتزلت فكادت تنعزل لوال أن اهللا سّلم. ، استعان 

مـن أن بعــض ، فضــيلة الشـيخ باحلـاج سـعيد شـريفي، مـا حـدثين بـه عديلـه وتلميـذه، ومـن ألطـف مـا صـنع الشـيخ ومناصــروه 
فضــًال عــن أن يتخــذوه ، اإلباضــية اجلامــدين مــن وادي ميــزاب كــانوا إذا مسعــوا اســم اإلمــام علــّي (كــرم اهللا وجهــه) مل يُرضــوا عنــه

ـا مـع  وُحِصَر اخلالف فيه حـول قضـية التحكـيم الـيت، ولكن الشيخ بيوض ومدرسته أعادت له مكانته يف القلوب، إماماً  قبـل 
  وكان األوىل أالّ يفعل ألنه اإلمام الذي بايعه املسلمون خليفة حبق واستحقاق. ، معاوية(رضي اهللا عنه)

رغـــم أنّـــه كـــان مـــن أعضـــائها املؤسســـني ســـنة ، مل يكـــن جهـــاد اإلمـــام بيـــوض ليبـــدأ مـــع مجعيـــة العلمـــاء املســـلمني اجلزائـــريني
ـــا نصـــاعة ظـــروف االحـــتالل الفرنســـي، ايف عظـــيم اســـتمر لقـــرونبـــل إن أعمالـــه كانـــت امتـــداداً لـــرتاث ثقـــ، م1931 ذي ، زاد

  الطابعني العسكري والثقايف. 
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الــذي كــاد ، م)1918-1914بــدأ اإلمــام حربــه علــى االســتعمار إثــر قــانون التجنيــد اإلجبــاري إبّــان احلــرب العامليــة األوىل(
ولـوال أن جهـوداً حثيثـة انتشـلته ، ثـر مـن موقـع يف هـذا العـاملاإلمـام ينخـرط مبوجبـه يف صـفوف الفرنسـيني حملاربـة املسـلمني يف أك
  . )11(من ذلك املأزق لتّغريت حمطات كثرية من مالمح حياة هذا الرجل

وهــو الطريــق نفســه الــذي ســلكته خنبــة ، يف نضــاله التنــويري الرتبيــة والتعلــيم طريقــاً ملكافحــة االســتعمار، اختــذ اإلمــام بيــوض
واألسـس ، عت بينهم رسالة عالية وشعور حاد باملسؤولية يف ملتقى تالقت فيه األهداف والغايـاتمج، أخرى من علماء اجلزائر
فاسـتطاعوا بوحـدة ، فأسسوا كياناً عّز نظريه يف العامل بشهادة ابـن بـاديس نفسـه، واملشارب والثقافات، وتعانقت فيه املنطلقات

   غضون ثالثة عقود. الكلمة والتفاين يف العمل أن ينجزوا للجزائر استقالهلا يف
ـــاة يف  م) والشـــيخ 1973هــــ/393(ظـــانم برفقـــة صـــديقيه إبـــراهيم أيب اليق21/5/1925أســـس اإلمـــام بيـــوض معهـــد احلي

أّال خـالص : مفادهـا، وكان شعار هؤالء الثالثة مقولة لإلمام حممد الغزايل قاهلا بعد ذلك، عّدون إمام اإلباضية يف اجلزائر اليوم
ولنَـــــْنبِ جبانـــــب كـــــل معهـــــد ، فـَْلَنـــــْنبِ جبانـــــب كـــــل مســـــجد معهـــــداً ، هتمـــــام باملعاهـــــد اهتمامنـــــا باملســـــاجدلنـــــا إّال مـــــن خـــــالل اال

  ).12(مسجداً 
ا القـرآن الكـرمي وعلـوم الـدين، كان املنهاج الرتبوي يف معهد احلياة شـامًال للمعـارف كلهـا وكـان يؤّمـه الطـالب بربـراً ، وعمـد

تلحــظ فــيهم ، الــذين كــانوا ينتقــون بعنايــة فائقــة، ام بــالربامج أوىل مــن االهتمــام بــاملربنيإباضــية ومالكيــة. ومل يكــن االهتمــ، وعربــاً 
ومـن أعجـب مـا قـرأت يف هـذا املوضـوع عـن هـذا اإلمـام املنفـتح دعوتـه الشـيخ ، السلوك القومي والكفاءة العلمية على حد سواء

فاستجاب ، كي يتوىل التدريس يف هذا املعهد،  سها األولرئيس اجلمعية بعد وفاة مؤس، حممد البشري اإلبراهيمي السّين املالكي
وظـــل حتتهـــا إىل أن وافتـــه املنيـــة عـــام ، الشـــيخ وهـــّم بالرحيـــل لـــوال أن الســـلطات اجلزائريـــة احلاكمـــة أجربتـــه علـــى اإلقامـــة يف بيتـــه

  ).13(م1965
ـا عنـدما أسـس مـع ابـن بـاديس وآخـرين مجعيـة العلمـاء ، دت إىل أعبائـه احملليـة وطنيـةفـزا، بلغت نشاطات اإلمام بيـوض ذرو

ـا اإلباضـية ، شغل فيها منصب النائب ألمني صندوق املال وهو تكليف له داللته يف حّس أفراد اجلمعية؛ فاألمانة اليت عـرف 
ــا يف أحنــاء شــىت مــن القطــر اجلزائــري   واخلصــال احلميــدة الــيت اشــتهرت عــنهم، امليزابيــون والطــابع التجــاري لألعمــال الــيت يزاولو

  رّشحت اإلمام بيوض ألن يتوىل هذا املوقع احلساس بني أفراد اجلمعية.  -كاجلود والتربّع
، مل يـتّم ختمـه إالّ مبـرور مخـس وأربعـني سـنة -تعـاىل–م تفسـرياً متواصـًال لكتـاب اهللا 1935كان قد بدأ اإلمام بيـوض عـام 

فاختـذ شـعاره ، على صفحات تفسريه "يف رحـاب القـرآن"وتبّدت روحه املتأثرة باإلمام حممد عبده ، م1980أي يف أوائل عام 
أن أصـنع عقـوًال ، "إّن مقصـدي مـن هـذه الـدروس وغريهـا هـو مقصـد الشـيخ حممـد عبـده: يف التفسري شعار اإلمام حممد عبـده

الرتبـوي  . وفضـًال عـن هـذا العمـل)14(وتالميذ مصلحني يكونون جند القرآن، ونفوساً فيها طهر القرآن، تتذّوق بالغة القرآن
وآواهـم ، شارك اإلمام يف عمل آخر عسكري مع اجملاهدين يف اجلبـال والفيـايف والقفـار؛ فأمـّدهم باملـال والعتـاد واللبـاس، اجلليل

ونصرهم وأرسل إليهم تالميذه يقاتلون يف اجلبهات صفاًّ واحداً. كما وقف حجر عثرة أمام فرنسا يف مشـروعها لتقسـيم اجلزائـر 
يف أثنـــاء عضـــويته يف اجمللـــس ، م1952وناضـــل مـــن أجـــل ذلـــك عـــام ، اوي تـــابع هلـــا ومشـــايل مســـتقل عنهـــاصـــحر : إىل إقليمـــني
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فيعــود القطــر ، م وكابــد حــىت انتصــر؛ ممــا جعــل املســتعمر يلغــي املشــروع كّلــه1947اجلزائــري املشــّكل مــن قبــل الفرنســيني عــام 
  ج منه بعد عشر سنني من تاريخ ذلك املشروع. وكما ستخر ، اجلزائري واحداً موحداً كما كان وقت أن دخلته جيوشها
فانتــدب للشــؤون الثقافيــة يف ، بــل أســهم يف الدولــة املســتقلة كــذلك، ومل يقتصــر جهــاد اإلمــام يف أثنــاء الثــورة التحريريــة فقــط

التقــى يف م عقــب اتفاقيــات "إيفيــان". و 19/3/1962بعــد وقــف إطــالق النــار يف ، اهليئــة التنفيذيــة للحكومــة اجلزائريــة املؤقتــة
وتباحثـا يف أمـر هـذه اجلمعيـة بعـدما أجنـزت االسـتقالل ، أثناء عمله ذلك مع رفيق دربه يف اجلمعية الشيخ عبـداللطيف سـلطاين

فكـــان رأي اإلمـــام بيـــوض أن يكـــون العمـــل داخـــل مؤسســـات الدولـــة وخارجهـــا يف ، بـــدفعها الشـــعب إىل الثـــورة علـــى املســـتعمر
ـــوُّأ مناصـــب رمسيـــة"، الســـلك الـــوظيفيالوقـــت نفســـه؛ فـــدعا أبنـــاءه إىل وجل  ـــا ، )15(وتـَبَـ ولـــوال أن عواصـــف مقصـــودة ابتليـــت 

ا وّمجدت نشاط أعضائها لكان أثرها ال يقل أمهية عما فعلته ِإبّان االحتالل.    اجلمعية فهّدت كيا
عملـه خـارج مؤسسـات فركـّز ، وال يهّمنا من تلك االبتالءات سوى ما سلكه اإلمام بيـوض حياهلـا كـي يتخطاّهـا مـن جديـد

  اليت ضاقت ذرعاً بدعاة اإلصالح فناصبتهم اخلصومة والعداء. ، الدولة بعد أن دفع جبيل اإلصالح إىل كل مرافق الدولة الفتية
فـََفعَّـــَل دور "جملـــس العزّابـــة" ، اقتنـــع اإلمـــام بيـــوض بـــأن للمجتمـــع حاجـــات ملّحـــة ال تســـّدها معاهـــد الرتبيـــة والتعلـــيم وحـــدها

م. واجمللس نظام اجتماعي متّيز 1981واستمر على ذلك حىت وافته املنية يف ، م1940رئيساً له باإلمجاع عام  عندما انتخب
ومحاية أخالق النـاس مـن ، مهمته القيام بواجب الوعظ واإلرشاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، به بنو ميزاب عن سواهم

  . )16(افذة يف نفوس الناسالفساد واالحنراف. وهلذا اجمللس سلطة أدبية ن
، فيقـــوِّم ســـلوكات التالميـــذ يف املـــدارس، مهمتـــه احلفـــاظ علـــى العالقـــات النســـبية بـــني أفـــراد اجملتمـــع، وهنالـــك جملـــس العشـــرية

  ويسعى إىل احلّد من البطالة بني صفوفهم. ، ويعني البالغني على الزواج، ويرعى اليتامى والسفهاء واجملانني
ــا اإلمــام بعــدما حاصــرته الســلطة اجلزائريــة اجلديــدة "مجعيــة الشــباب"ومــن مؤسســات اجملتمــع ا الــيت تتكفــل ، ملــدين الــيت عــين 

فـرتاهم يسـهرون ، وتعمـل علـى تكـوينهم تكوينـاً عمليـاًّ ترتسـخ مبوجبـه صـفات الرجوليـة فـيهم، بتأطري الشـباب يف اجملتمـع امليـزايب
  ه اجلمعية تعمل حتت إشراف "جملس العزَّابة". على أمن املدينة ويراقبون اجلّو األخالقي فيها. وهذ

ـــتم باجملـــاالت االجتماعيـــة والتجاريـــة والسياســـية داخـــل وادي ميـــزاب وخارجـــه ، كمـــا عـــين اإلمـــام باجلمعيـــات احلديثـــة الـــيت 
  مستفيدين قدر مستطاعهم من األشكال التنظيمية احلديثة. 
ـــتم باجملـــاال ، ت االجتماعيـــة والتجاريـــة والسياســـية داخـــل وادي ميـــزاب وخارجـــهكمـــا عـــين اإلمـــام باجلمعيـــات احلديثـــة الـــيت 

  مستفيدين قدر مستطاعهم من األشكال التنظيمية احلديثة. 
والرحلـة مـن ، بل كان يدعو طالبـه واجملتمـع إىل تعلّـم اللغـة الفرنسـية، ومل يكن الشيخ معقداً مما يتطلبه العصر وتطور العمران

فرنسية لغة املستعمر ولغة اإلدارة اجلزائرية من بعده وكثـري مـن احلـرف واملهـن هلـا معاهـد بعيـدة أجل طلب العلم الدنيوي؛ ألن ال
  .)17(عن الديار وتتطلب سفراً وشّد الرحال
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كـــان هـــذا الرجـــل الكبـــري ينظـــر برؤيـــة مســـتقبلية ثاقبـــة مفادهـــا أن مصـــاحل املســـلمني ال تتحقـــق إالّ بتـــويل اَألْكَفـــاء املناصـــب 
طـــة شـــاملة يتوزعـــون مـــن خالهلـــا وفـــق حاجـــات النـــاس كـــي تتحقـــق هلـــم الكفايـــات؛ فمّكـــن لعشـــريته بـــني وفـــق خ، والقيـــادات
  فدعاهم باملنطق نفسه فاستجاب لدعوته بشر كثريون. ، وانفتح على باقي أبناء احلركة اإلصالحية من اجلزائريني، اآلخرين

ا. وذلك هو جهاده من أجل أمته يف أصالته، تلك هي شخصية اإلمام بيوض   ا ووحد
**********  
  : الهوامش

  *) باحث وكاتب من اجلزائر. 
عمدة من أعمدة احلركـة اإلصـالحية يف اجلزائـر ملـدة نصـف قـرن : "الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض: حممد الطاهر عزوي - 1
حمــــرم  9-8القــــرارة (، امللتقــــى األول لفكــــر اإلمــــام الشــــيخ إبــــراهيم بــــن عمــــر بيــــوض، 186ص، م1981م إىل 1931مــــن 

  م.2002غرداية ، منشورات مجعية الرتاث، م)2000إبريل  14-13هـ/1421
، منشورات مجعية الرتاث، 23ص، القسم األول، يف رحاب القرآن لإلمام الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض، حممد ناصر - 2

  .186ص، نقًال عن امللتقى األول لفكر اإلمام
هــ/ 1418غردايـة ، 1ع، تصدر عن معهد احلياة بـالقرارة، جملة "احلياة"، دراسات عن اإلباضية، عمرو خليفة النامي - 3
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  تشّظي الهويّة ومستخلصات الوعي التاريخي: المسيحّية العربّية
  *عزالّدين عناية

ّــــة ، حتتــــاج املســــيحية يف الــــبالد العربيــــة إىل مقاربــــات تتنــــاول مســــارها التــــارخيي الــــّديين تـُْرَصــــُد مــــن خاللــــه التحــــّوالت العقدي
ـ، والّالهوتية ـذه التجربـةواألطر االجتماعية والسياسية اليت أملـت  -الّروحيـة، ا واحتضـنتها. ألجـل بلـوغ مستخلصـات الـوعي 
ـــا مـــع األحـــداث السياســـية والتبـــّدالت احلضـــارية الـــيت شـــّقت املنطقـــة، االجتماعيـــة-التصـــّورية يف تارخيهـــا القـــدمي ، وتبـــّني تفاعال

اواحلديث. وال نزعم أن هـذه الّدراسـة سـتكون قـادرة علـى اإلملـام بتلـك اخلالصـة يف متشـاب بـل سـتحاول الوقـوف ، ك تـداخال
تــروم ، عّلهــا تكــون إســهاماً أّوليــا يف دفــع مقاربــاٍت ِمــْن ذلــك الّنــوع، عنــد أهــم املفاصــل التارخييــة دون تطــّرق مغــرق يف تفاصــيلها

ــا وإناســتها، مراجعــة تــراث املنطقــة الــّديين ، باجتــاه تطّلــع لصــياغة تأويــل وتفســري للحــدث، مــن خــالل وعــي داخلــي باجتماعيا
ال عــرب مــا مت شــيوعه جــرّاء إمربياليــة املفــاهيم الغربيــة ، ُتْطــرَُح فيــه األســئلة وتصــاغ لــه األجوبــة داخــل معطيــات الواقعيــة التارخييــة

  املهيمنة يف تاريخ األديان.
ـــا البنيويـــة -ويف جانبـــه املســـيحي هنـــا ، فاملســـار التـــارخيي العـــام للثّـــروة الّروحيـــة بعـــد أن ، يفـــرض تـــأّمالت يف مســـتوى حتّوال

حــىت صــار حــواري ، لــوال ذكـرى قــرب مقــّدس وكنيســة قيامـة، وكــادت تطلّـق مركزهــا، ُسـِحب أحــد أرقــى التعبـريات الّروحيــة خارجــا
ا الّالهوتية الكانونية، ومباركته، وتطويبه، املسيح باحثا عن ِسياَمته   لدى سلطات كهنوتية خارجية. ، يف مدلوال

فهــي قــدر ، بــل علــى تغــاير مــع ذلــك، تعــين املســيحي دون املســلم، يا أو طائفيــا أو ِملِّيــاًّ فليســت املســيحية العربيــة شــأنا عقــد
والّصــالت ، ملــن انتمــى للفضــاء احلضــاري الــذي نعاجلــه. ولــن ختــرج مــن األطــر الضــّيقة الــيت ُحشــرت فيهــا، تــارخيي وثــروة روحيــة
ا داخـل رحابـة الّشـمول ، ـا وهلـا، تـَُعـد بْنينَـة الـوعي والتفعيـلمـا مل ، واألوضاع احلرجة اليت أكرِهت عليها، الواهية اليت رُبطت 

  احلضاري.
  الكنيسة العربية ووعثاء التحّرر

وإحلاقـه مبـا اسُتصـِنع ، ما جرى من إقصاء السّيد املسيح عن إمداداتـه العربيّـة، لعّل أكرب املغالطات يف تاريخ األديان احلديث
وتُنــزع عــن ذلــك ، وكــون احلــواريني األوائــل عربيــني، حــىت يــرّدد بكــون املســيح عربيّــاً ، مــن مفهــوم األّمــة اليهوديــة والعــرق اليهــودي

، الـيت ميثّلهـا أهـايل الّشـام خـري متثيـل. فُتحصـر املسـيحية البدئيـة داخـل مـدلول "عـربي"، اإلرث صلته املتجّذرة بفضائه احلضاري
فقــد أملــت ظــروف ، لتتحــّدد بالــذين هــادوا. واحلــال، عــرب تضــييق مــن العمــوم إىل اخلصــوص، املوّلــد مــن قلــب لكلمــة "عــريب"

ومل يتيّسـر ، أال وهـي اآلراميـة، أن تبقى الّديانة املسيحية داخل إحدى هلجات العربية، التشرذم العربية يف القرون امليالدية األوىل
، فــرتة اشــتداد عــود اإلســالم، املــيالدي هلــا الّلحــاق والعــودة للــّرحم الّلغــوي العــريب املركــزي إالّ يف مراحــل متــأّخرة مــع القــرن الثّــامن

يف مؤّلفه "تاريخ األدب املسيحي العـريب"  -Graf-لتشرع يف انطالقتها التطّورية الفعلية. واليت يشري املستشرق األملاين غراف 
ضــتها احلقيقيــة ــا للمهــد،  إىل أن  ها أقبــاط والــيت وضــع، الــيت مل تنشــر، الــذي جتّلــى عــرب إجنــاز ألــوف الكتــب، كانــت مــع عود
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مــع احملافظــة ، مبفهومــه العــريب الفصــيح، حيــث كانــت الّدفعــة اإلســالمية هائلــة يف "تـََقــْرُؤِن" لســان النصــارى وتعــّرب أقالمهــم
، عـن لسـان افرتاضـيواليت صارت مع أساطني الفيلولوجيا الغربية لغـات متفّرعـة ، جزئيا على الّلهجات العربية القدمية يف العبادة

ورمبـــا للمتـــابع لآلراميـــة ولعربيـــة التـــوراة وبـــاقي الّلهجـــات ، والـــذي لـــيس يف احلقيقـــة ســـوى العربيـــة القدميـــة، مسّـــي خطـــأ "الّســـامية"
ة حمليـا وكذلك لّلهجات الدارجة احلّية يف البلدان العربية إدراك هلذه احلقـائق املخفيـة الـيت تنتظـر فقـه لغـ، الزائلة واملعّمرة، املتفّرعة

بشــأن أخطــاء الّدراســات الّدينيــة الغربيــة يف املنطقــة الّشــرقية. وكإملــاح لبــوادر تلــك اإلصــالحات ، يكــُنس عديــد األباطيــل العلميــة
وملؤّلفـات األسـتاذين كمـال ، م1996الصادر مبصـر سـنة ، ميكن اإلشارة ملؤّلف فاضل عبدالواحد علي "ِمْن سومر إىل التوراة"

  اليت تناولت تراث الكتب املقّدسة وجغرافيتها من خارج الرؤى الغربية الشائعة.، مىنسليمان صلييب وزياد 
، وقد تقّوى ذلك املنعـرج يف مسـتواه الّلغـوي، أخذت املسيحّية تستعيد هويّتها، فمنذ حدوث التحّول احلضاري مع اإلسالم

ــا الّدمشــقي َر التعــّرُب الّطقوســي إ، خصوصــا مــع تالمــذة يوحّن ــَأخَّ ىل القــرن احلــادي عشــر. ولكــن قبــل أن تعــود املســيحية  وإْن َت
تطّبعــت ، عرفــت بــالد العــرب خواطــف العالقــة مــع عــّدة أمنــاط مــن الّنصــرانية، كمنظومــة الهوتيــة إىل وعائهــا احلضــاري األصــلي

ا باسم أساقفة اخليام وأساقفة املضارب، فيها بطبيعة البادية ني ظهـرانيهم. كمـا ملرافقتهم األعـراب وعيشـهم بـ، حىت ُعِرف دعا
كانت تنحو حنو اخللوة والّنسك والتبّتل. ولئن تذهب األسـتاذة ،  مبّكة والطّائف واِحلْجر، عرِفت يف هذه األثناء مسيحية مدينية

إىل أن املسيحية مل تدخل بالد العرب قبل القـرن الرّابـع علـى خـالف مـا يـراه لـويس شـيخو الـذي ، سلوى باحلاج صاحل العايب
مــل فضــاءها احلضــاري ، )1(دخوهلــا هــذه الــبالد منــذ القــرن األول املــيالدي حــاول إثبــات يبقــى مســتغرباً كيــف للمســيحية أن 

وال  -اليهوديـة–وهو األمر الذي مل حيدث ال مع الّديانـة السـابقة ، حىت يتأّخر ولوجها إىل القرن الرّابع، وإطار عقليتها العقدية
لتفويــت يف اكتســاح ســطح بنيتهــا العقديــة وامليثيــة واالنطــالق لغــريه؟ ولكــن الــّرأي مــن حيــث ا -اإلســالم-مــع الديانــة الالحقــة 

وبقاء تلك الديانة ساحلّية تالمس ضفاف الشـواطئ ، الذي أذهب إليه من حيث انتشار املسيحية من عدمه يف القرون األوىل
ار دون توّغل أو تغلغل يف األعماق. نعّلل ذلك بالرفض هلا يف فضائها احل ألسـباب ، داخل جزيرة العـرب، ضاري األوسعواأل

بــل املســيحية املستصــَنعة بعــده. والعقليــة ، مــا كانــت نصــرانية عيســى بــن مــرمي، أن الّديانــة املروَّجــة واملــدعو هلــا أصــال: منهــا، عــّدة
مـن سـورة  74 جتلّـت مفاصـلها يف اآليـة، ضمن ملحمـة فريـدة علويّـة أرضـية، اليت كابدت التوحيد اإلبراهيمي واستعهدت عليه

فعكفـت مراوحـة بـني ، ترّسخ فيها من احلّس اإلدراكي حلصحصـة الّرسـاالت الصـادقة مـن االّدعـاءات الزائفـة، األنعام وما تالها
  بقيت مبوجبها املسيحية مطّلًة من األطراف ومتوارية إىل اخللف.، وثنية شعبوية وَحَنفية خنبوية

  ُغلبت كنيسة الّروم في أدنى األرض
، عديــدة الروايــات الــيت يستشــّف منهــا متنّــع جزيــرة العــرب عــن قبــول الّرســاالت الّدينيــة املســتوردة، لتــاريخ اإلســالمييف كتــب ا
فرّصـــعها ، كنيســـة صـــنعاء بنـــاء معجبـــا مل يـــر مثلـــه،  بعـــد أن رضـــي عنـــه الّنجاشـــي وأقـــّره علـــى ملكـــه، "بـــىن أبرهـــة: يقـــول الطـــربي

وســأله املعونــة لــه علــى ، مــه أنــه يريــد بنــاء كنيســة بصــنعاء يبقــى أثرهــا وذكرهــاوكتــب إىل قيصــر يعل، بالــذهب واألصــباغ املعجبــة
، إين أريد أن أصرف إليها حاج العرب: وكتب أبرهة إىل النجاشي حينما ّمت بناؤها، فأعانه بالصناع والفسيفساء والّرخام، ذلك

فــدخل اهليكــل ، نانــة حــىت قــدم الــيمنفخــرج رجــل مــن بــين مالــك مــن بــين ك، وكــرب عليهــا، فلمــا مسعــت بــذلك العــرب أعظمتــه
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. ويف أواخــر القــرن الّســادس مــيالدي حــاول عثمــان بــن )2(وأمجــع علــى غــزو مكــة وهــدم البيــت"، فغضــب أبرهــة، فأحــدث فيــه
ويف ، )3(فنفرتـه قريشـا وقتلتـه، أن ميّسـح مّكـة مبسـاعدة قيصـر، وهو مّكي من معتنقي املسيحية يف نسختها امللكانية، احلويرث
ومثّلــت ملجــأ آمنــا للّنصرانيـــة ، بــرغم أن جزيــرة العــرب مــا خلــت مــن أســاقفة اخليــام والقيــام، ي رفــض لرْومنــة الّنصــرانيةمقتــل مّكــ

ــا القـــرآن يف قولـــه  "وإذا مسعــوا مــا أنــزل إىل الّرســول تــرى أعيــنهم تفــيض مــن الــّدمع ممــا عرفــوا مــن : -تعــاىل–الطريــدة الــيت أشــاد 
  .)4(احلّق"

ـاوإن كانت نسخة الرّ  ا يف أعلـى جتّليا ، وم املسيحية تـأىب االستسـاغة مـن طـرف شـعوب خـربت رسـاالت التوحيـد ومـدلوال
، فــإن حــدس االرتبــاط بــني العــدل والتوحيــد ســوف يــربق يقينــه الحقــا يف عتمــة املنطقــة، مــع إبــراهيم وإخنــاتون وموســى وآريــوس

ن خالصــا وحتــّررا ممــن محلــوا الصــليب وتنّكــروا للمســيح. فقــد ليكــو ، وذلــك حبلــول التوحيــد اإلســالمي بالــّديار املصــرية والشــامية
، وفرضــوا علــيهم املــذهب امللكــاين، مــذهب اليعاقبــة الــذي كــان يعتنقــه املصــريون، م642ســنة ، قبــل فــتح مصــر، حاربــت الــّروم

رى اتقـــاء لبطشـــهم. وملـــا فتـــوا، وهـــو األنبـــا بنيـــامني، وعزلـــوا اليعقـــويب املصـــريّ ، كمـــا عّينـــوا بطريركـــا ملكانيـــا،  الـــذي كانـــت تعتنقـــه
كمـا صـرّح لـه بفـتح الكنـائس الـيت ،  وأعـاد إليـه سـلطانه الّروحـي، فتحت مصـر علـى يـد عمـرو بـن العـاص مـنح لـه األمـان فظهـر

  وأداء العبادة وإقامة الشعائر فيها.، أغلقها الروم
م. وكـان غريغوريـوس األول (ت. وبعد تفّكك مملكة الغساسنة قـام امللكـانيون مبحـاوالت إلدخـال العـرب اليعقابـة يف عقيـ د

عنصــرا نشــيطا يف هــذا اجملــال. ويؤّكــد التـاريخ الكنســي أنــه قــام حبملــة تنصــري كبــرية يف قلــب ، بطريـرك أنطاكيــة امللكــاين، م)593
  .)5(صحراء الّشام وجنح يف إدخال قبائل عربية يعقوبية يف املسيحية امللكانية

ـــة وألقبـــاط مصـــر، دون حضـــور اإلســـالم، فمـــا كـــان يف ظـــل التهديـــد البيزنطـــي املســـتمرّ  ولليعاقبـــة ، أن تســـتمّر هويـــة للموارن
م الّدينيــة املســتقّلة. يقــول ميخائيــل الســرياين، يف الّشــام والعــراق، والنســاطرة م وخصوصــيا بطريــرك ، أو أن حيــافظوا علــى كيانــا

"ألن اهللا هــو : ا علــى سياســة الــّروم يف تلــك الفــرتةيف مؤّلفــه التــارخيي الطويــل معّرجــ، الســريان األرثــوذكس يف القــرن الثــامن عشــر
ويرفـع الوضـيع ، فيهبـه ملـن يشـاء، والّذي وحده يبّدل ملك البشـر كمـا يشـاء، الذي وحده على كّل شيء قدير، املنتقم األعظم

ـب كنائسـنا وديورنـا، بدال من املتكّرب. وألن اهللا قد رأى ما كـان يقرتفـه الـّروم مـن أعمـال الشـرّ  ، عـذيبنا بـدون أيّـة رمحـةوت، مـن 
لتحريرنا من نري الـّروم... وهكـذا كـان خالصـنا علـى أيـديهم مـن ظلـم الـّروم وشـرورهم وحقـدهم ، أتى من اجلنوب ببين إمساعيل

م حنونا...". م وفظاعا   واضطهادا
مكــن وبــدون مبالغــة خيلــص إىل أنــه مــن امل، "املســيحيون يف الّشــرق قبــل اإلســالم": األمــر الــذي جعــل إدمــون ربّــاط يف حبثــه

إمنـا كانـت ، إذا جاز استعمال هذا االصطالح العصـري، "الّليربالية"، القول بأن الفكرة اليت أّدت إىل انتجاع السياسة اإلنسانية
ـــا ـــة يف مبـــدئها، وذلـــك ألنـــه للمـــّرة األوىل يف التـــاريخ انطلقـــت دولـــة، ابتكـــارا عبقري ودينيـــة يف ، ودينيـــة يف ســـبب وجودهـــا، ديني

إىل اإلقـرار يف الوقـت ذاتـه بـأن مـن ، من عسكرية وتبشـريية، عن طريق اجلهاد بأشكاله املختلفة، أال وهو نشر اإلسالم ،هدفها
ا ـا، حق الشعوب اخلاضعة لسلطا ا وتقاليـدها وطـراز حيا وذلـك يف زمـن كـان يقضـي املبـدأ السـائد ، أن حتـافظ علـى معتقـدا

كمـا كـان ،  بل حىت إجبارهم على االنتماء إىل الّشكل اخلاص الذي يرتديه هذا الـّدين ،بإكراه الّرعايا على اعتناق دين ملوكهم
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املعروفــة بصــيغة ، وهــو املبــدأ بــل القاعــدة السياســية، الّلتــني كــان يتــأّلف منهمــا العــامل القــدمي، عليــه األمــر يف اململكتــني العظميــني
يف ، الد الغربية إالّ بفضل الثورة األمريكية والثورة الفرنسيةواليت مل تندثر يف الب، "Eius regio cuius religioالالتني "

  .)6(الّنصف الثاين من القرن الثامن عشر
إذ عنـــدما حـــدث االنشـــقاق بـــني  ، )7(وهـــو تقريبـــاً مـــا يـــذهب إليـــه احلســـن بـــن طـــالل يف كتابـــه "املســـيحّية يف العـــامل العـــريب"

ام والعـراق واقعـني حتـت احلكـم اإلسـالمي قرابـة أربعـة قـرون. وبقـي كـان املسـيحيون يف مصـر والشـ،  كنيسيت القسـطنطينية ورومـا
ــا سياســيا وكنســيا، مــن بــني هــؤالء املســيحيني امللكــانيون وحــدهم يف مصــر والشــام مــوالني لبيزنطــة كمــا  ،  وعلــى عالقــة موصــولة 

فكانــت بيزنطــة بالنســبة ، العــراقوكــذلك الّنســاطرة يف ، كــانوا مــن قبــل. أمــا أتبــاع مــذهب الطبيعــة الواحــدة (األقبــاط واليعاقبــة)
فأبـدوا اسـتعدادا للتعـاون معـه ، إليهم مصـدر اضـطهاد ال أكثـر. ولـذلك رأوا يف احلكـم اإلسـالمي خالصـاً هلـم مـن جـور بيزنطـة

طـي منذ البداية. وهناك من يشري إىل أن املوارنة كانوا يف مجلة املسيحيني الذين رّحبوا حبلول احلكـم اإلسـالمي حمـل احلكـم البيزن
وتبــع ذلـك حـدوث االفــرتاق الكنسـي بــني ، م680خصوصـا بعــد أن صـدرت مقــررات اجملمـع املسـكوين الســادس عـام ، بالشـام
وامللكـــانيني يف أبرشـــية أنطاكيـــة. وقـــد كـــان ســـائدا يف أبرشـــية أورشـــليم الطقـــس الســـرياين املميـــز هلـــم. كمـــا كـــان الطقـــس ، املوارنـــة

ألن أغلــــب ، يف حــــني كــــان امللكــــانيون اإلســــكندرانيون يتبعــــون طقســــاً قبطيــــا، كيــــةالســــائد الســــرياين األنطــــاكي يف أبرشــــية أنطا 
كــانوا متكــونني مــن عناصــر حمّليــة أهليــة وقلّــة يونانيــة وافــدة. فلّمــا قضــت الظــروف ،  كمــا األمــر يف الشــام،  امللكــانيني يف مصــر

م التبــّدالت إىل هجــر طقوســهم األصــ، خبضــوع امللكــانيني للســيطرة البيزنطيــة ، لية واقتبــاس التقليــد اليونــاين القســطنطييناضــطر
اء و    إيقافا للفوضى الّدينية يف الفضاء اإلبراهيمي.املسمى البيزنطي. بإجياز كان حضور اإلسالم إ

  تحّلل اإلطار الحضاري وليل الكنيسة الّشريدة
نـأ بتصـحيح وتثبيـت مسـتدميني هلويتهـا ، م)1291-1096( ب الّصـليبيةفقـد كـان للحـرو ، ما تيّسر للمسيحية العربية أن 

وهــو مــا سنشــري إىل ، عميــق األثــر عليهــا، م)1918-1517) والعثمــانيني(1517-1250ومــا تالهــا مــن حكــم املماليــك(
  خمّلفاته وتبعاته الحقا.

اريخ فاملمارسات اليت متت يف الت، أحد فصول تلك اهلوية الشريدة، )8(يقص علينا نقوال زيادة يف مؤّلفه "املسيحية والعرب"
ا جلّية، رهنت شّقا من الكنيسة العربية للخارج، العثماين اعتمـد ، فلما حكم الّسلطان سـليم بـالد الشـام ومصـر، ال تزال تبعا

تنظيما غريبا مع الّطوائف املسيحية. جعل الكنائس اليت تقبل بالطبيعة الواحدة حتت نفوذ اجلاثليق أو البطريـرك األرمـين. فكـان 
ومثلهــا ، والّســريان والّنســاطرة حتــت الغريغــوريني وتــابعني للبطريــرك األرمــين. أمــا بطريركيــة أنطاكيــة األرثوذكســية األقبــاط واليعاقبــة

بطريركيــة القــدس فكانتــا حتــت نفــوذ بطريركيــة القســطنطينية. وكــان مــن أثــر هــذا أن اغتــنم البطريــرك فرصــة اإلمــرة فبســط ســيطرته 
والـذي خلّـف تشـّوها يف - ألنطاكية واملقدسية. ولكن اخلطأ الذي توّلد عن ذلكأي على البطريركيتني ا، على سوريا وفلسطني
فأفــاد ، م)1579-1534أن تــوىل ســّدة البطريركيــة املقدســّية جرمــانوس اليونــاين( -تواصــل حــىت يومنــا هــذا، الّســلطة الكهنوتيــة

كّلمـا تـويف أحـد ،  تسـّنم كرسـي البطريركيـة بعـد أن، من سـلطان البطريـرك القسـطنطيين اليونـاين وتأييـد الدولـة لـه. كـان جرمـانوس
ر حىت حصـر البطريركيـة واألسـقفية يف العنصـ، من األساقفة العرب إّال وَساَم مكانه يونانيا. فأقصى الوطنيني عن املناصب العليا



  85

س" الــيت قصـــر تنظـــيم "أخويــة القــرب املقــدّ ، (املطارنة) مــن بـــين جنســه. وأهــم مــا فعلــه يف ذلــكفأصــبح مجيــع األســاقفة، اليونــاين
ــا، عضــويتها علــى اليونــان ومــا يــزال األمــر إىل ، ومــن هنــا ظلّــت عضــوية األخويــة لليونــان، ممــا صــّد أي عــريب عــن االلتحــاق 

  م.1898لكن ثار الكهنة الّسوريون وقلبوا ظهر اجملن فانتهى أمره سنة ، اآلن... ومثل هذا فرض على البطريركية األنطاكية
إذ كـــان للتغـــريات ، ديثـــة مفتتحـــا ألخطـــر اختبـــار تشـــهده املســـيحية العربيـــة منـــذ تارخيهـــا القـــدميســـتكون تصـــّدعات الفـــرتة احل

فكّلمـا أملـت باملسـيحية العربيـة أزمـة إالّ وأغرقتهـا جمـّددا يف ذبذبـة ، املختلفة اليت هّزت املنطقة أثرهـا يف حتـوير الّسـياقات الطبيعيـة
ويف األوســاط الثقافيــة ، كامنــة وخامــدة. فخــالل القــرن الّســابع عشــر مــثال  لكــن مــع ذلــك تبقــى ذؤابــة اخلــّط االســتعرايب، هويــة

، ُأْسـُقف حلَـب، م)1732-1670(وقـد جتلّـى مـع الّلغـوي املـاروين جرمـانوس فرحـات، نرى ذلـك املنـزع يطفـو ثانيـة، املارونية
إن هلــذا األســقف املولــود يف : ود قــائالوالــذي يتحــّدث عنــه مــارون عّبــ، بحــُث المطالــبِ واملعــروف مبؤلّــٍف يف ْحنــِو العربّيــة امســه 

بعــدما أخــذ هــذا العلــم عــن الّشــيخ ســليمان الّنحــوي ، فهــو أّول نصــراين ألّــف فيــه، القــرن الّســابع عشــر فضــل التــأليف يف النحــو
فعرفت ، إذ صّحح الرتمجة العربية للمزامري واألناجيل وسائر كتب املوارنة الكنسية، املسلم يف حلب. وله أيضا فضل أكرب وأعمّ 

  الكنيسة فصاحة العرب.
وباجتــاه ، ســتدفع باجتــاه خلــق والءات خارجيــة مــن ناحيــة، ولكــن ذلــك اخلــّط كــان عرضــة لتحــّديات مجّــة وافــدة علــى املنطقــة

فعنـد إدخـال املطبعـة للـبالد العربيـة اسـتعمل املوارنـة يف ، فمـثال وللتـاريخ، تشجيع العرقيات والقوميـات الضـّيقة مـن ناحيـة أخـرى
وقــد بقــي جــّل رجــال ، ومل يشــذ عــن ذلــك إّال القليــل مــنهم، واســتعملوا البــديل الّســرياين، ل كتابــًة ألغــوا منهــا احلــرف العــريباجلبــ

  أي العربية بأحرف سريانية.، -garshuni-الّدين منهم يكتبون الغرشوين
ا تعـود بالّنسـبة إىل مـارون النّ  وهـو راهـب نشـط يف أواخـر القـرن ، اسـكويف سياق حديثنا عن الكنيسة املارونية نشري إىل كو

شـرق مدينـة ، رئـيس ديـر مـارون يف وادي العاصـي، وقـد تطـّورت الحقـا مـع يوحنّـا مـارون الّسـرومي الرّابع وأوائل القرن اخلامس.
 مث نقـل كرسـيه مـن ديـر مـارون إىل قريـة كفـر، م يف أعقاب اجملمع املسكوين الّسـادس680محاة. وقد مت انتخاب السرومي عام 
رومـا  تبسبب ما لقيه املوارنة من اضطهاد على أيدي البيزنطيني يف الّشام. وبقـي بابـاوا، حّي يف منطقة البرتون من جبل لبنان

ممـا تطلّـب أداء ، كاثوليكيـةإىل الوانضـمت ، وعلى ضاللة مّدة مخسة قرون إىل أن أذعنت بالوالء هلـم، يعتربون الطّائفة منحرفة
  طقس "التثبيت".
، تتقامسهـا الكنـائس الغربيـة فيمـا بينهـا، ق آثـار تلـك التحـّوالت احلديثـة لتجعـل مـن الـبالد العربيّـة مسـتعمرة دينيّـةسوف تتعّمـ

ا الكهنوتيـة. حتـت املعنونـات الّالحقـة سنشـري لتلـك الّزعزعـة اهلائلـة  وتسعى جادة يف حتوير مفاهيمها الّالهوتية واستبدال والءا
  ربية.اليت تعّرضت هلا املسيحية الع

  روما وكاريزما كنيسة الّشرق
مـدعاة خللـق ، والـيت تقـف مـن خلفهـا قـوى سياسـية، كانت الّصراعات الّسلطوية بشأن الّسيطرة على سّدة الّرتاتبيـة الكنسـية

والــيت ، احلادثــة يف التــاريخ، ومــا كانــت مظــاهر االنفصــال وأشــكال االســتقالل لــبعض الكنــائس، بالبــل عــّدة يف تــاريخ املســيحّية
ذات صــلة ، والــيت ختفــى حتــت تعلــيالت الهوتيــة، ابلهــا تلــويح بســيف احلرمــان وتســليط لتهمــة اهلرطقــة علــى األفــراد والّشــعوبق
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الـــيت مل تكـــن ســـوى تربيـــرات إيديولوجيـــة ســـطحية. فاالنشـــقاقات الـــيت بلغتنـــا مرويـــة يف طـــّي اجلـــدل ، باملفـــاهيم العقديـــة اجملـــّردة
الزالــت تعوزهــا املقاربــة التارخييــة السياســية لإلطــار الســلطوي  -ة القــرون الســّتة األوىلفــرت -الّالهــويت عــرب كتــب تــاريخ الكنيســة 

مـن خـالف ، عمـا جـّد الحقـا مـع القـرون التاليـة، الّروماين الذي تشّكلت يف حضنه الدوغما الّدينية السائدة. وباملثـل مـا يشـيع
أتبـاع –بإضـافة الالّتـني ، ا يعلّـل بسـببها انطـالق شـرارة الفتنـةوالـيت عـادة مـ، بشأن عقيدة الّروح القدس، بني روما والقسطنطينية

بعـد أن كانـت صـياغته "أؤمـن... بـالّروح القـدس ، حمـّورة إيـاه إىل "املنبثـق مـن األب واالبـن"، مفردة مّست قـانون اإلميـان -روما
ــا القســطنطينية حتريفــا للقــانون، املنبثــق مــن األب" وة وحتريفــا للعقيــدة. والّصــواب أن عوامــل وتنّكــرا مــن رومــا لألخــ، والــيت اعترب

لالنقضـاض علـى ، وتقريبهمـا، املقّدسـة واملدنيـة، اخلالف العميقة كانت تـأيت ضـمن اسـتعدادات كنيسـة رومـا لتوحيـد الّسـلطتني
س عــرب محــالت الّصــليب الــيت ستشــهدها املنطقــة الحقــا. فلــي، علــى حــّد زعمهــم، املشــرق وختلــيص القــرب املقــّدس مــن احملّمــديني
يتسـاويان يف االسـتناد ملنطـق غيـيب. ، وكال الّضربني من التأويـل يف قـانوين اإلميـان، االنشقاق نابعا عن حقائق الهوتية كما يرّوج

  : لذلك تبقى املقاربة العربية لتاريخ الكنيسة يف انتظار مراجعتني حموريتني
  بشأن دور أباطرة الّرومان يف صناعة املسيحّية السائدة.: األولى

ســاعية إلرســاء ، مــن طــرف كنيســة غربيــة -الّنســاطرة وكــذلك املوارنــة ســابقا-تتعّلــق مبســألة تبــديع املســيحية العربيــة : الثّانيــةو 
  هيمنة مسكونية على تراث السّيد املسيح وأتباعه.

، لمــات البدعــةالــيت غالبــا مــا طمســتها ك، ولــذلك عنــد مراجعــة تــاريخ الكنيســة ال بــد مــن احلــذر مــن مصــادرة احلقيقــة املغيَّبــة
وهـــي إقصـــاءات إيديولوجيـــة طاملـــا اســـُتعِملت للطّعـــن يف األطـــراف املعارضـــة ، وغـــري الكانونيـــة، واألبوكرفيـــة، واملنحولـــة، واهلرطقـــة

ووظّفتها الكنيسـة املهيِمنـة ضـّد مـن خالفهـا الـرأي. وقـد غـرق يف هـذه االسـتعماالت عديـد الكتـاب العـرب ، إللغاء مشروعيتها
ولو كانت هذه ، م اإلدراك املوضوعي لتاريخ الكنيسة. فصاروا يعتربون كل ما مل ترض عنه الكنيسة الغربية بدعةممن مل يتهّيأ هل

وهـو خـّط الهـويت دعـا إليـه ، التّيارات واملذاهب معّربة عن الواقع الّشرقي ورؤيته وتصّوراته للمسـيحّية. إذ اعتُـِربَ املـارقيون هراطقـةً 
خالل القرن الثّاين. وملّخص رأي صـاحبه أن املسـيح خـال مـن ، يف الوالية العربية الّرومانية، اممن بصرى الش، بريّلوس البصري

أتبـــاع الكـــاهن الّليـــيب -وال ألوهيـــة إالّ ألوهيـــة األب الـــيت حّلـــت فيـــه. واعتـــِرب األريوســـيون املوّحـــدون ، أي مســـحة ألوهيـــة يف ذاتـــه
، وقــد انتشــر مذهبــه يف مشــال إفريقيــا أساســا وعلــى ضــفاف املتوّســط ،هراطقــة -آريــوس الــذي عــاش يف بدايــة القــرن الرّابــع. م
وهم نساطرة رفضوا ، الذين ُعّدوا هراطقة، م. واألمر نفسه كان مع اآلشوريني325والذي عقد ألجله جممع نيقية الشهري سنة 

وهو ينحدر من أسرة ، سطوريوساملدعو ن، املذهب الّروماين وشّقوا عصا الطاعة لروما. وتعود نسبتهم إىل ثيودوروس املصيصي
وقـد مـات نسـطوريوس ، آرامية عربية نزحت إىل مشال الّشام من بـالد العـراق التابعـة يف ذلـك الوقـت للّدولـة الفارسـية الساسـانية

إحـــداها تـــوايل : يف صـــحراء مصـــر الشـــرقية. ويتـــوزّع أتبـــاع تلـــك الطائفـــة يف تارخينـــا الـــرّاهن بـــني جممـــوعتني، بعـــد خلعـــه يف املنفـــى
يف حــني تــوايل اجملموعــة الثانيــة بطريركيــة بغــداد الــيت بعثــت ســنة ، البطريــرك املقــيم مبورتــون غــروف بالواليــات املتحــدة األمريكيــة

  من العدد اجلملي ملسيحيي العراق. %7م. و ميثل اآلشوريون قرابة 1968
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كـان ،  عربية فتوراً وحاالت تدهور يف عديد الفـرتاتَعَرَفت املركزيّة السياسّية للبالد ال، داخل هذا الّتنافس الّسلطوي الكهنويت
أثرهــا جلّيــاً وخطــرياً علــى املســيحية. األمــر الــذي جعلهــا تعــيش داخــل مســتلزمات متناقضــة وأحيانــا مغرتبــة مــع واقعهــا التــارخيي 

ها عـــن فاعليتهـــا. ورمبـــا وصـــدّ ، غالبـــاً مـــا زعـــزع جتـــّذرها يف واقعهـــا، االجتمـــاعي. فهـــذا الـــوالء الالّتـــارخيي ملراكـــز القـــوى اخلارجيـــة
ا حضاريّاً. يشري األب غايب هاشم يف جملة "املسـّرة" ضـمن ، استشعر هذا اهلّم املنتمي للمسيحية عقديا قبل أن يعيه املنشغل 

لواقـع االخـرتاق لكنيسـة الـّروم الكاثوليـك احلـايل ، وهـو مـن اآلبـاء البولسيني(حريصـا)، )9(ملّف "توحيد الكنيسة مـىت وكيـف؟"
ــا كنيســة شــرقية أصــيلة: قــائالً  وأن تســتعيد اســتقالهلا اإلداري بعــد إيضــاح عالقتهــا برومــا ، "عليهــا كخطــوة عمليــة أن تثبــت أ

  وإيضاح مفهومها "للّشراكة املزدوجة".
يمنتهـا عليهـا، كنيسـة املوارنـة،  فاضطراب العالقة مع روما مل ينتـه بـإكراه قلـب كنـائس املشـرق بـل شـرعت رومـا  ، لالعـرتاف 

أنشـأت مبوجبهـا كنـائس ، يف إعـادة بنيـة الهوتيـة مسـتجّدة، مطران جبـل لبنـان للـّروم األرثـوذكس، ما يرى األب جورج خضرك
ومـن األرمـن األرثـوذكس ، ومـن األرثـوذكس الـّروم الكاثوليـك، حىت نشأ من اآلشـوريني الكلـدان الكاثوليـك يف العـراق، تابعة هلا

م 1439. وملا رفض األرثوذكس قـرارات جممـع فلورنسـة )10(ثوذكس السريان الكاثوليكومن الّسريان األر ، األرمن الكاثوليك
  بل ُعَصاٌة ينبغي تأديبهم.، ال هراطقة فحسب، صاروا يف نظر البابوية

روحيـا وضـمان ، ملـا تلعبـه مـن دور نافـذ يف الـتحّكم بكنـائس العـرب، فقد كانت كنيسة املوارنة والزالت حموريـة بالّنسـبة لرومـا
كّلمـا دّب َوَهـٌن يف شـوكته الّسياسـية. فعنـدما ،  بتعّهـد ذلـك الفضـاء بالتعميـد الـوالئي، ئهم سياسيا. إذ كـان ينشـط االهتمـاموال

م) علــى 1585-1572(خــالل فــرتة تعيينــه XIIIعمــل البابــا غريغوريــوس ، بــدأت تلــوح مظــاهر العجــز يف الدولــة العثمانيــة
يف  -Collegium Maronitarium-أســيس املعهــد الّالهــويت املــاروينفعّجــل بت، اســتيعاب الواقــع املســيحي املســتجد

م، م1585رومــا عــام  بعــد أدجلــتهم كاثوليكيــا. ولتتواصــل الّرعايــة الحقــاً ، لتأهيــل الشــّبان املوارنــة للمناصــب الكنســية يف بلــدا
نيـــة يف ديـــر قّنـــوبني وإدخـــال وتكليفـــه بعقـــد جممـــع للكنيســـة املارو ، م1596بإرســـال األب اليســـوعي جـــريوم دانـــديين يف العـــام 

، م اختيــار أحــد خّرجيــي املعهــد املــذكور1608حتــويرات علــى نظامهــا الكنســي يرضــي الكنيســة الكاثوليكيــة. كمــا مت مــع ســنة 
بطريركاً على الكنيسة املارونية مث تاله إسـطفان الـدويهي يف فـرتة الحقـة. واملالحـظ أن عمليّـات الـّدمج والتـأطري ، يوحّنا خملوف

لعــل آخرهــا مــا مت مــع اجملمــع املــاروين يف ديــر الّلــويزة ســنة ، امتــد علــى فــرتات طويلــة، حبســب مــا ترتضــيه رومــا، ســة املارونيــةللكني
مــن ، عمليــا ورمزيــا، والــذي مت فيــه الــّدمج الّنهــائي والقــانوين للموارنــة ورْومَنــِتهم. فمســاعي التعّهــد املتواصــلة للموارنــة، م1736

لضـــمان التبعيـــة والتوّغـــل يف فـــروع  ، خشـــية ارتـــداد الـــوعي علـــى احنرافاتـــه، كـــان شـــغًال ومهّـــاً مســـتمرّاطـــرف الكنيســـة الكاثوليكيـــة  
  استعصت على الرتويض يف ماضي تارخيها.، كنائس

  ضعف الّدولة العثمانية وآثاره المتنّوعة
زية. سـنتوىل اإلشـارة لتلـك املظـاهر كانت البعثرة احلديثة للمسيحية العربية منجّرة أساساً عن تدهور بنيوي ضرب الّدولة املرك

خّولـت هلـا ، من خالل تطّرق لبعض احملطّـات ذات الصـلة باملوضـوع. كانـت االنطالقـة مـع تدشـني اتفاقيـة مـع مجهوريـة البندقيـة
منحهـــا الّســـلطان ، جتاريـــة خاصـــة، ومـــا تالهـــا مـــن إقـــرار امتيـــازات أجنبيـــة، مبقتضـــاها محايـــة الفرنشســـكانيني يف األرض املقّدســـة
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والـذي تطـّور الحقـا مـع ، م1536بنـاء علـى مـا عقـده مـع فرنسـوا األّول ملـك فرنسـا سـنة ، سليمان القانوين للّرعايا الفرنسـيني
بوصــفهما راعيــني للمســيحيني الالّتــني املتواجــدين يف اإلمرباطوريــة العثمانيــة. ، XVولــويس XIVلــويس ، امللكــني الفرنســيني

ا تّتسعأخذت ، هذه االمتيازات التجارية أصال حيـث مشلـت دوال أخـرى مـن أوروبّـا. ، كما بدأت آثارها تتعّمـق وتتقـّوى،  دائر
عــن طريــق مــنحهم جنســية البلــدان األجنبيــة. ومــا أن حــّل منتصــف ، وأصــبحت ســبيال حلمايــة أفــراد مــن رعايــا الّدولــة العثمانيــة

حاميـًة للمسـيحيني املـوالني لرومـا. ، ى األوروبيـةمـن طـرف الكرسـي الّرسـويل والقـو ، القرن الثامن عشر حـىت مت االعـرتاف بفرنسـا
ولســنا نــوّد هنــا أن نفّصــل هــذه القضــية ألن الــذي يهمنــا هــو اســتغالل الــّدول األوروبيــة هــذه االمتيــازات لبســط محايتهــا علــى 

ا كانت حتاول االنتقال إىل مذهب جديد هو مذهب تلك الدولة العلمانية يف أوروبا.   طوائف معينة أل
حــىت صــاروا ورقــة ، إىل "زبــائن" وأدوات -علــى حــد تعبــري الّلبنــاين جوزيــف مايلــة-ذي حــّول مســيحيي العــامل العــريباألمــر الــ

  .)11(اليت رّكزت هدفها االسرتاتيجي النهائي على تفتيت اإلمرباطورية العثمانية، ضغط يف صراع القوى األوربية فيما بينها
والــيت هيّــأت لرهنهــا ، بفعــل قدامــة مؤّسســة امللــل الــيت أرســتها الّدولــة العثمانيــة، وقــد اشــتّد التفتيــت الــّداخلي للكنــائس العربيــة
داخــــل ، مــــن غــــري املســــلمني، يف اعــــرتاف مرســــومي مــــن اآلســــتانة بــــثالث ملــــل، باخلــــارج. ويــــتلّخص نظــــام امللــــل ذلــــك بإجيــــاز

واحلــال أن ، وحشــرت ضــمنها كافــة املــذاهب ،امللّــة اليهوديــة: وهــي، خاضــعة هلياكــل االرتبــاط والتســيري التقليديّــة، اإلمرباطوريــة
وملّـة ، ومهـا ملّـة الـّروم األرثـوذكس البيـزنطيني، مثل يهود الّسامرة؛ ومّلتني بـني املسـيحيني، بعضها خيتلف اختالفا كّليا عن غريها

د مشـاعر عميقـة مـن "هذا النظام العثماين للملل غري اإلسـالمية ولّـ: األرمن من ذوي الطّقس الّسرياين. يقول احلسن بن طالل
ــا أو باســتقالهلا الكنســي، الّســخط ، عــدا املوارنــة، يف العــراق والّشــام، وعــدم ِرضــاً يف صــفوف الطوائــف املســيحية غــري املعــرتف 

الــــذين كــــانوا منــــذ القــــرن الثــــاين عشــــر قــــد قبلــــوا بالســــيادة البابويــــة. لكــــن مل تقبــــل الكنيســــة املارونيــــة بــــالطقوس الكاثوليكيـــــة 
  .)12() وظّلت حمافظة على شخصيتها األصليةةالتينيالّرومانية(ال
وابـــن ، م) يف "امللـــل والنحـــل"1153-1076مثـــل الشهرســـتاين(، نشـــري إىل أن مـــا شـــاع مـــع املـــؤّرخني املســـلمني، للتوضـــيح

من تقسـيم نصـارى الـبالد ، م) يف "صبح األعشى"1418-1355والقلقشندي(، م) يف "املقّدمة"1406-1332خلدون(
، الّنســاطرة الــذين يقولــون بــأقنومني وطبيعتــني يف املســيح؛ اليعاقبــة: حبســب املوقــف مــن ســّر التجّســد، ثالثــة تكــّتالتالعربيــة إىل 

لـيس لـه مراعـاة ، الـذين يقولـون بـأقنوم واحـد وطبيعـة واحـدة؛ وامللكـانيون الـذين يقولـون بـأقنوم واحـد وطبيعتـني، ومنهم األقبـاط
ا.كما نشري أن هذه ،  مع ما طرأ من مستجد   التقسيمات قد صارت التارخيية اليوم يف ظل تبّدالت هزت والءا

مّثــل ذلــك اإلغــراء هزهــزة للتجّمعــات العرقيــة ، فنظــراً ملــا حظيــت بــه، وقــد كانــت الكنيســة املارونيــة ســّباقة يف ارتباطهــا برومــا
متّتعـوا بـدعم الـدول األوروبيـة ، املوارنـة مـع رومـاسواء فرتة املماليك أو فرتة العثمانيني. فبسبب احتاد ، اليت عانت، والّدينية اهلّشة

ون بتصــنيف الّدولــة العثمانيــة هلــم يف صــنف ملّــة األرمــن. بْيــد أن النســاطرة واليعاقبــة ، الكاثوليكيــة ومحايتهــا ممــا جعلهــم ال يــأ
ركة اليعاقبـة األرمـن القـول بـرغم مشـا، لكون اجلماعتني خمتلفتني عن األرمن عرقا ولغـة، استاءوا من هذا التصنيف أشّد االستياء

، مبذهب الطّبيعة الواحدة للمسيح. وما إن عاين املبّشرون الكاثوليك يف العراق والّشـام مشـاعر االسـتياء لـدى هـاتني الطـائفتني
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واقرتحــوا عليهمــا الــّدخول يف احتــاد مــع رومــا يغنيهمــا عــن ، وهــو االقتــداء باملوارنــة، حــىت ســارعوا إىل عــرض خمــرج هلمــا مــن ذلــك
  بل يعطيهما أكثر من ذلك.، االعرتاف العثماين

ممــا هّيــأ االســتعداد ، كــان منــذرا بالّتــدهور،  فــاجلّو العــام الــذي كــان خمّيمــا بــني األقّليــات املســيحّية العربيــة جــرّاء أوضــاع املعانــاة
وقــد مت يف ، ارجيــةللتنّكــر لعديــد الــروابط يف ســبيل حتســني أوضــاعها. وجــد دفعــه يف متتــني عــرى التواصــل مــع كنــائس وقــوى خ

  مث يف مرحلة الحقة مع الكنائس الربوتستانية.، مرحلة أوىل مع الكنيسة الكاثوليكية
  التبشير الخارجي وزعزعة األساسات

فيهـا  صـارت، دعمـاً وافـراً مـن الكنيسـة، اللتهام مـا وراء املتوّسـط اقتصـاديا، مع مطلع العصور احلديثة، كان ألوروبا املتحّفزة
مزمعـة فيهــا لتصـفية آخـر معاركهــا مـع "احملمــّديني" ، الــّديين تشـكو كسـادا بالــداخل وتتطلّـع للتســويق يف اخلـارج بضـاعة اخلطـاب

أحـد ، والتعّهد بالتعميد املتجّدد للمنحرفني من أتباع املسيح الساكنني أرض الكتـاب املقـّدس. فكـان أن ختّصـص اآلبـاء البـيض
ومـا صـحب ذلـك ، ملا تربطهم باالسـتعمار الفرنسـي مـن صـلة قـرىب، يز مشال إفريقياحب، التفّرعات الّنشيطة للكنيسة الكاثوليكية

وتكلّـف بـالعمق اإلفريقـي للـبالد بعد جتاوزها على أيـدي أبنـاء الـبالد األهليـني؛ ، من تداعيات إحياء كنيسة القّديس أوغسطني
ومـا ربطتـه ، أب املسيحية الدخيلـة يف السـودان الذي يعد، الفريوين األصل، م)1881-1831العربية املبّشر دانيايل كومبوين(

. يف حــني كــان الشــرق مشــاعا بــني جــّل تقليعــات التأويليــات الّالهوتيــة الــيت أنتجتهــا مــن صــالت متينــة باالســتعمار اإلجنليــزي
  وما أفرزته من حتالفات مستجدة مع املؤّسسة السياسية.، املراجعات الغربية للفكر املسيحي

فقــــد كانــــت احملــــاوالت التبشــــرييّة الكاثوليكيــــة تنظــــر إىل املســــيحيني العــــرب التــــابعني للكنـــــائس  :يقــــول احلســــن بــــن طــــالل
م ال يقبلون بسلطة البابا. فالقضّية مل تكن حمض حماولـة إلرشـادهم بـل األصـل فيهـا  م خوارج أل األرثوذكسية األصلّية على أ

ا حماولة إلخضاعهم... لكن مثار العمل الّتبشريي الّروم إذ اعتنـق عبـد ، اين قد بدأت بالظهور يف أواسـط القـرن الّسـابع عشـرأ
علـى يـد البطريـرك ، وهنـاك ِسـيَم مطرانـا سـريانيا كاثوليكيـا علـى حلـب، العال أخيجان املـارديين اليعقـويب الكثلكـة وفـَـرَّ إىل لبنـان

ـيامة هـي وضـع اليـد علـى رأس، لكن بطلب من القنصـل الفرنسـي يف حلـب، املاروين ملنحـه كاريزمـا روحيـة يف ، املسـتخَلف والسِّ
كمــا ،  ومنــت وأنفقــت األمــوال الطائلــة علــى كنائســها، نطــاق مــا عــرف بـــ"اخلالفة الّرســولية". ولِــدت بطريركيــة الّســريان الكاثوليــك

  .)13(م أمام أبناء الطائفة اجلديدة1875فتحت أبواب كّلية القديس يوسف اليت أنشئت سنة 
جتــاوزت مفهــوم ، الــذي بــدأ يــدّب يف مقابــل سياســة الترتيــك، ثوليكيــة التواجــه مــع احلــّس العــرويبوحــىت تتفــادى الكنيســة الكا

، مـع اشـرتاط طاعتهـا للكرسـّي املقـّدس، وتركت هلـا حريـة احملافظـة علـى فلكلورهـا التقليـدي، اإلخضاع الّشامل للكنائس املشتَّتة
  .والذي سيتطّور الحقا إىل والء كهنويت

، جادة يف االستحواذ على جتّمعـات املسـيحّية العربيـة، الكاثوليكية والربوتستانية، نسّية الغربّية األساسّيةكانت التكّتالت الك
واليت ليست يف احلقيقة سـوى امتـداد لعمليـة إخضـاع أمشـل وأوسـع لقـوى اسـتعمارية متطّلعـة اللتهـام تركـة ، لضمان تبعيتها إليها

، والتخويف هلا من الداخل، باستعمال كافة وسائل اإلغراء هلا حنو اخلارج، رئيسيةالّرجل املريض. فكان استهداف التكّتالت ال
متييــزا هلــم عــن "األقبــاط ، الــيت مســي أتباعهــا "األقبــاط الكاثوليــك"، فاستصــِنعت يف مصــر مــن اجلماعــة القبطيــة الطّائفــة االحتاديــة
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ووالءه واتباعـه املـذهب ، لـه حتـت طاعـة رومـام بإعالن األسقف القبطـي أثناسـيوس دخو 1741جرى ذلك عام ، األرثوذكس"
، ولكــون عمليــة االخــرتاق املســتجّدة، م الّســلطات العثمانيــة1730الكــاثوليكي. بــرغم أن الكنيســة القبطيــة استصــرخت منــذ 

مــر األ، فقــد مثّلــت احلملــة الفرنســية علــى مصــر دافعــا للمبّشــرين الكاثوليــك لرتســيخ أقــدامهم يف القــاهرة، تطّلبــت وقتــا للتجــّذر
م. كمــا بعثــت الكنيســة 1895وتــأّخر إحــداث كنيســة مســتقّلة حــىت العــام ، الــذي جعــل بعــض األقبــاط ينجــذبون إىل الكثلكــة

  م.1856اإلجنيلية القبطية على يد مبّشرين أمريكيني عام 
، ليكيــةوروميــة كاثو ، روميــة أرثوذكســية: م مخــس كنــائس1724ومت اتبــاع الــنهج نفســه مــع كنيســة أنطاكيــة فصــارت مــع عــام 

فقـد ، ومارونيـة. وباملثـل أسـهمت عوامـل أخـرى يف شـرذمة الكنـائس يف الـبالد العربيـة، وسـريانية كاثوليكيـة، وسريانية أرثوذكسية
، وهـم مـن العنصـر اليونـاين كمـا ذكرنـا سـلفا، يّسر القائمون على شؤون الطائفة األرثوذكسية يف بطريركية أنطاكية والقدس مـثال

  مبا أمهلوا به شؤون جتّمعات املؤمنني تعليما ورعاية وعناية روحية.، يف املنطقة االخرتاق الكاثوليكي
حـــىت يســـّوي ، فمـــا كـــان متيّســـرا للتبشـــري الربوتســـتاين أن يأخـــذ ســـهمه مـــن تقاســـم تركـــة الّشـــرق الدينيـــة، ومـــن جانـــب آخـــر

كـان ذلـك مـع مطلـع العشـرينات مـن ،  عـا مـاخصوماته مع الكنيسة الكاثوليكية املركزية يف أوروبا. لـذلك كـان وصـوله متـأّخرا نو 
ببـريوت وأّسسـوا مـا عـرف بــ"إرسالية ، -Evangelism-أتبـاع احلركـة اإلجنيليـة ، عندما حـّل اإلجنيليـون، القرن التاسع عشر

. الـيت انبثقـت عـن اجمللـس األمريكـي للمفّوضـني عـن اإلرسـاليات األجنبيّـة يف مدينـة -Palestine mission–فلسـطني" 
واجلمهوريــة. مث جــرى توســيع اإلرســالية الحقــا لتشــمل  -Presbytarian-الــذي كــان خاضــعا لطــائفيت املشــيخية، بوســطن

حسب التسمية والنشاط سوريا واألرض املقّدسـة. ومـا َأْن حـل منتصـف القـرن التاسـع عشـر حـىت كانـت اإلرسـالية قـد أّسسـت 
منطلقــة يف أدجلــة أوائــل الربوتســتانيني العــرب. ، زيــة مــن جبــل لبنــانيف بــريوت واملنــاطق الّدر ، أوىل مدارســها ومعاهــدها الّالهوتيــة

ـر األردن ، وأغلـبهم مـن طـائفيت الـّروم األرثـوذكس والـّروم الكاثوليـك، وبفعل تلك األنشطة حتّول عدد مـن العـرب علـى ضـّفيت 
  إىل الربوتستانية على املذهب األجنليكاين.

كـان ال بــّد مـن إعـادة ضــبط ،   خلقيــات املراعـاة للخصوصـيات الثقافيــة للمنطقـةوبفعـل صـراع الغنيمــة الّروحيـة املتجـاوز ألدىن
ا ا وموّلدا خـالل ، حبسب مقتضيات امليدان. فقد دخلت جّل كنائس الـبالد العربيـة، األدوار بني القوى الّدينية الوافدة وإفرازا

ا، جتربــة حرجــة، القــرون الّثالثــة األخــرية ــا ومقــّدرا ــا حــىت الــرّاهن املعاصــر، تتجــاوز إراد ومــا حمــاوالت ، الزالــت تتواصــل تبعا
ا.   التوحيد والتقريب املتعّثرة يف التاريخ الرّاهن سوى إحدى جتّليا

أي ، واخلاضــعة هليمنــة إجنيليــة، الــيت تعمــل جنــب "جملــس الكنــائس العــاملي"، فاهليئــة املعاصــرة جمللــس كنــائس الّشــرق األوســط
، والالّتينيــــة، والّروميــــة الكاثوليكيــــة، (املارونيــــة تضــــم مثانيــــة كنــــائسالــــيت ، ضــــا العائلــــة الكاثوليكيــــةتصــــطّف فيهــــا أي، بروتســــتانية

والعائلــة األرثوذكســية والكلدانيــة الكاثوليكّيــة واألرمنيــة الكاثوليكّيــة واآلشــورية)؛ ، والقبطيــة الكاثوليكّيــة، والّســريانية الكاثوليكيــة
ريركيـــات أنطاكيـــة واإلســـكندرية والقـــدس وقـــربص)؛ والعائلـــة الكنســـية الشـــرقية القدميـــة (الـــّروم األرثـــوذكس يف بط وتضـــم كنـــائس

، والعائلـة اإلجنيليـة وتضـّم الكنيسة(املشـيخية، واألقبـاط األرثـوذكس)، والّسريان األرثـوذكس، (كنائس األرمن األرثوذكس وتضم
يفســـائي مل يشـــفع دون انتقـــادات الكنـــائس األرثوذكســـية لكـــن هـــذا التكّتـــل اهلـــّش والفس، واألســـقفية)، واالســـتقاللية، والّلوثريـــة
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ا ، خاّصـــة باعتبـــار اجمللـــس يتكـــّون مـــن وكـــالء مرســـلني وجمـــالس إرســـاليات أجانـــب. لـــذلك يبقـــى بلـــوغ الكنـــائس العربيـــة وحـــد
  املمتنعة يف الّزمن احلديث رهني مراجعة خياطب فيها الهوت الكنيسة واقعه.

  الّرهان على تحوير العقول
وكـان لضـعف الدولـة ، على املؤّسسة التعليمية والثقافية أيـة مراهنـة، اآليت من خلف البحار، -املبتسم البشوش-لقّس راَهن ا

مـك كــل صــنف يف صـنع أتباعــه وأنصــاره حسـبها. يقــول وجيــه  ، املركزيـة األثــر الواضـح يف تعــّدد مصــادر التعلـيم املؤدجلــة والــيت ا
فحــني كــان أبنــاء املوارنــة يف جبــل لبنــان يرتبّــون يف : اســات ومناقشــات " املــذكوردر : كــوثراين ضــمن كتــاب "املســيحيون العــرب

كـــان كثـــري مـــن أبنـــاء التجـــار املســـيحيني املـــدنيني حيّصـــلون ثقـــافتهم يف املـــدارس ،  املـــدارس الفرنســـية ذات النزعـــة الّدينيـــة احملافظـــة
مهم يف املـدارس احلرفيني من املسلمني بشكل عام يتلّقـون تعلـياإلجنيلية اإلجنليزية واألمريكية... هذا يف حني كان أبناء التّجار و 

بقيـــت يف احلـــي املـــديين ، مدرســـة الشـــيخ عّبـــاس يف بـــريوت). بيـــد أن املؤّسســـات الثقافيـــة املهيمنـــة، (املقاصـــداخلاصـــة اإلسالمية
املنزليـــــة لـــــدى األعيـــــان واالجتماعـــــات ، هـــــي املســـــجد وحلقـــــات العلمـــــاء والُكتّـــــاب، اإلســـــالمي ويف القريـــــة اإلســـــالمية الريفيـــــة

  والوجهاء...
الــيت تنحــو ، يف أواخــر القــرن التاســع عشــر أصــبحت للتعلــيم وظيفــة إيديولوجيــة ذات صــلة باالجتاهــات السياســية، باختصــار

حنوهــا القــوى االجتماعيــة يف الــداخل والــيت اعتمــدت علــى بعضــها السياســات االســتعمارية األوروبيــة. ففــي حــني أّمــن التعلــيم 
أّمــن التعلــيم اإلجنيلــي األمريكــي ، الفرنســي واإلكلريكــي املــاروين إدارة أجهــزة جبــل لبنــان وأصــدقاء لفرنســا يف كــل ســوريااإلرســايل 

وأّمـــن التعلــيم الرمســي العثمـــاين واإلســالمي الشـــعيب ، دعــاة "للدميقراطيــة الغربيـــة" متحّمســني الحتــذاء النمـــوذج الغــريب السياســي
تغــّذت منهــا إيــديولوجيا اجلمــاهري اإلســالمية يف موقفهــا السياســي املعــادي ، ســالمية تراثيــةبشــكل عــام اســتمرارية ثقافــة عربيــة إ

  لالستعمار.
ويتها وتعريفا هلـا بثقافتهـا أو توعيـة هلـا ، فالتعليم التبشريي يف بالد املشرق ما كان دعما للتشّكالت الّدينية احملّلية وربطا هلا 

ســـا مســـعى لربطهـــا بــوالءات خارجيـــة. يصـــف جـــربان خليــل جـــربان هـــذا الواقـــع بـــل كــان أسا، بشــبكات االســـتغالل والتوظيـــف
ضــمن كتــاب "صــفحات مــن أدب ، الســليب النــاتج عــن تعــّدد الــوالءات الثّقافيــة والسياســية يف الرّبــع األول مــن القــرن العشــرين

وقــد كنّــا ومل نــزل ، الّصــدقة يأتينــا مــن الغــرب بشــكل "ففــي ســوريا مــثال كــان التعلــيم: قــائال، 62-61: جـربان" لنبيــل كرامــة ص
وملــا أحيانَــا أماتنــا. أحيانــا ألنــه أيقــظ مجيــع مــداركنا ونّبــه ، ولقــد أحيانَــا ذلــك اخلبــز، نلــتهم خبــز الصــدقة ألننــا جيــاع متضــّورون

 حــىت أصــبحت بالدنــا جمموعــة، وأماتنــا ألنــه فــّرق كلمتنــا وأضــعف وحــدتنا وقطــع روابطنــا وأبعــد مــا بــني طوائفنــا، عقولنــا قلــيال
كل مستعمرة منها تشّد يف حبل إحدى األمـم الغربيـة وترفـع لواءهـا وتـرتمن ،  مستعمرات صغرية خمتلفة األذواق متضاربة املشارب

والشـاب الـذي ، حتول بالطبع إىل معتمـد أمريكـي، مبحاسنها وأجمادها. فالشاب الذي تناول لقمة من العلم يف مدرسة أمريكية
والشاب الذي لبس قميصـا مـن نسـيج مدرسـة روسـية أصـبح ممـثال ، سوعية صار سفريا فرنسياجترّع رشفة من العلم يف مدرسة ي

  لروسيا".
  من يحصي المسيحيين العرب؟
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أن صـارت حـىت إحصـاءات الـداخل ُتسـتوَرد مـن اخلـارج. فالزالـت ، من تناقضات التعامل مع الواقـع الـّديين يف الـبالد العربيـة
ـا واملتمـذهبني مبـذاهبهاأغلب البلدان تتسّرت على أعـداد املتـ وهـي ممارسـة نَعاميـة يف زمـن صـار ، والتـابعني لطوائفهـا، ديّنني بأديا

ا أن تـؤثّر علـى  فيه اإلحصاء والتعداد واحلصر من لوازم برامج التنمية والتطوير والتأهيل؛ كـل ذلـك بـدعوى أن العمليـة مـن شـأ
، مع املعرفة واإلملام حبقائقها. ولذلك تبقـى األعـداد احلاليـة املقّدمـة وكأن الوحدة الوطنية يتناقض رص صفوفها، الوحدة الوطنية

، فهي جزئيـة وعامـة، وال تفي بالغرض هي أيضا، أو منقولة عن أجانب، واليت جندها متناثرة لدى بعض الكّتاب العرب تقريبية
  وسنعرض منوذجا عنها الحقا.، ألسباب عّدة، هذا إن سلمت من التضخيم والتقريب

يف حـني ، %12,5أي ما يساوي ، يوجد يف مصر سّتة ماليني ممن يدينون باملسيحية، ب ما ذكره احلسن بن طاللفبحس
وأما إحصاءات األطراف املعارضة فهـي ، ألف 300م يساوي العدد ثالثة ماليني و1995أنه حسب اإلحصاء الرمسي لسنة 

مـا ، ؛ ويف سـورية نصـف مليـون%40ما يسـاوي ، مليونان ؛ ويف لبنان هناك%20و 10أي ما بني ، بني سّتة وعشرة ماليني
  .%6ما يساوي ، ؛ ويف األردن وفلسطني معاً نصف مليون%3ما يعادل ، ؛ ويف العراق أيضا نصف مليون%6يساوي 

رمــن مليونــا؛ املوارنــة مليونــا؛ أ سجنــد األقبــاط مخســة ماليــني؛ والــّروم األرثــوذك: وأمــا تــوزّع املســيحيني العــرب حبســب املــذاهب
نصــفهم يف لبنــان؛ الكلــدان ربــع مليــون؛ اآلشــوريني مخســني ألفــا. كمــا يبلــغ عــدد الربوتســتانيني يف ، الــبالد العربيــة أربعمائــة ألــف

وبعـض األلـوف موّزعـة بـني جتّمعـات مذهبيـة ، ألفا يف لبنان 25و، ألفا يف مصر 130منهم ، ألفا أو يزيد 180البالد العربية 
  صغرى.

نشـر يف دار ، فقد أعـّدا إحصـاء مسّيـاه "املسـيحّيون واليهـود يف اإلسـالم العـريب والرتكـي"، يليب فارجسأما يوسف كورباج وف
م. ننقـــل عنهمـــا أعـــداد املســـيحيني يف الـــبالد العربيـــة حبســـاب 1995م وتنـــاواله باملراجعـــة ســـنة 1992فايـــارد الفرنســـية ســـنة 

)؛ الكلـــــدان 442,8)؛ امللكـــــانيون (529,1وارنـــــة ()؛ امل959,1)؛ اإلغريـــــق األرثـــــوذكس (3,297,5األقبـــــاط (: األلـــــف
)؛ 80,8)؛ الربوتســـتانيون (86,3)؛ الالّتـــني (146,3)؛ الســـريان األرثـــوذكس (348,4)؛ األرمـــن الرســـوليون (402,4(

بنسـبة  6,553,6). ويكون اجملموع العـام 51,2)؛ األرمن الكاثوليك (110,3)؛ اآلشوريون (99,4السريان الكاثوليك (
  .%6,1عادل مئوية ت

"حيـاة ومـوت مسـيحيي الشـرق. مـن القـدم إىل أيامنـا" ونشـرته دار : كما جند إحصاء تقريبيا لدى جـان بيـار فـالونيي بعنـوان
 – 500,000( ماليـني)؛ العــراق بــني 8-6يف مصـر بــني (: م. تـرتاوح فيــه األعـداد كالتــايل1994فايـارد ببــاريس أيضـا ســنة 

 -1,3()؛ لبنـــــان بـــــني900,000-750,000)؛ ســـــوريا بـــــني(120,000 -100,000( )؛ األردن بيــــــن600,000
  ).180,000مليون)؛ فلسطني( 1,5

ومل تُـوَل ، مسـقطة مـن الكتابـات العربيـة حـول املسـيحية، مثل السـودان وجيبـويت وغريهـا، وتبقى نواح أخرى من البالد العربية
ا العامـة بشـأن إفريقيـا. ويف نطـاق إحصـاء وغالبـا مـا تتناوهلـا التقـديرات الغ، شأنا برغم أمهيتها وحساسـيتها ربيـة ضـمن إحصـاءا

مـــن إعـــداد الكنيســـة ، -ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE -بعنـــوان ، عـــاملي
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ــد 3.836.000مبقــدار ، جنــد ذكــرا ألعــداد الكاثوليــك يف الســودان، )14(الكاثوليكيــة وبنســبة مئويــة مــن التعــداد العــام ، معمَّ
  .%09,1بنسبة مئوية من العدد اجلملي ، 7,000د الكاثوليك يف جيبويت . كما بلغ عد%12,06تساوي 

آثرنـا جتميعهـا هنـا ، وجـدناها مفّصـلة حبسـب كـل بلـد، وقد انتقينا من اإلحصاء املذكور بعض األرقـام املتعّلقـة بـالبالد العربيـة
، 147: األســـاقفة: لـــبالد العربيـــة كالتـــايلإلعطـــاء رؤيـــة شـــاملة. فقـــد بلغـــت أعـــداد املكّلفـــني باخلدمـــة الّرســـولية الكاثوليـــك يف ا

أعضـــاء يف ، 7.094: الراهبـــات، 600: رجـــال ديـــن ممـــن ليســـوا قساوســـة 52: الشمامســـة القـــاّرون، 3,366: القساوســـة
: املدّرســون الــّدينيون، 48: املبّشــرون الالئكيــون، 17: عضــوات يف مؤسســات الئكيــة نســائية، 1: مؤسســات الئكيــة رجاليــة

ممـا ، ومل يـتم تعـداد سـوى مـا قـدمت بشـأنه تقـارير فحسـب، لّرصد مل يتنـاول كافـة األنشـطة باحلصـر الـدقيق. علما ان ا9695
  يعين أن األرقام احلقيقية تفوق ما ذكرنا.

التابعة للكنيسة الكاثوليكيـة يف البلـدان العربيـة خـالل نفـس ، أما عن أعداد التالميذ والطّلبة يف املؤّسسات الّرتبوية والتعليمية
، 1,028: صـــبّيا؛ املـــدارس األساســـية وعـــددها 128,173: وتضـــم، 1026: عـــدد مـــدارس األمومـــة: فهـــي كالتـــايل، لعـــاما

تلميذا؛ أما أعداد الطلبـة يف املؤّسسـات  191,385: وترعى، 388: تلميذا؛ املعاهد الثّانوية وعددها 412,666: وترعى
ويف مؤّسســات عليـا أخـرى بلــغ ، 3462: الّالهوتيــة العليـا قـد بلـغيف حـني أنـه يف املؤّسسـات ، طالبــا 4424: العليـا فقـد بلـغ

  طالبا. 27551: العدد
أو ، أما ما خيـص املتحـّولني مـن الّديانـة اإلسـالمية إىل املسـيحّية، ما ذكرناه سلفاً كان بشأن أعداد املسيحيني باملولد والّنشأة

لــذلك تعــرف تكّتمــا بشــأن ، لــك الفعلــة ومشــروعيتها مــن عــدمهافــال يــزال اجلــدل حمتــدا بشــأن مفهــوم ت، املرتــّدين بعبــارة فقهيــة
ـــا جنـــد تركيـــزا ، ســـواء مـــن الســـلطات القائمـــة أو مـــن األطـــراف العاملـــة يف التبشـــري يف أوســـاط العـــرب. ففـــي اجلزائـــر مـــثال، حيثيا

املكتـوب  نشـر اإلجنيـلومـن مسـاع ل، تبـث باألمازيغيـةذاعيـة إقنـوات  مبـا توجـه حنوهـا مـن، تبشرييا على منطقـة القبائـل خصوصـا
كما جند بعـض ،  مستغّلة يف العملية حاالت الفقر والتهميش اليت تعرفها تلك املنطقة البائسة، األجبديّة األمازيغيةي أ، التفانيغب

ـــة التونســـية وترمـــي لـــنفس األغـــراض الســـالفة. وعمومـــا تبقـــى أعـــداد املتحـــّولني إىل  ـــة الـــيت تبـــث بالدارجـــة احملّلي احملطـــات اإلذاعي
الكنيســـــة  -يف كتابـــــه اجلديـــــد "مســـــيحيون يف اجلزائـــــر، فـــــرئيس األســـــاقفة يف اجلزائـــــر هنـــــري تيســـــيي، ملســـــيحية متكتَّمـــــا عليهـــــاا

  يشري ويلّمح إىل حاالت التحّول دون التصريح بأعدادها.، )15(الواهنة"
تـابع مـن خالهلـا كافـة جتّليـات الظـواهر ت، تبقى البالد العربية يف حاجة ملّحة إىل مراصد دينّية يسهر عليه أبنـاء البلـد، عموماً 

  فال ميكن التطّلع حنو التنمية واحلداثة واملقاربة للقطاع الّديين وهي ال تزال مغرقة يف تعامل مبّسط مع الوقائع.، والشرائح الّدينية
  تجديد المقاربة العربية

بــا مــا حتشــر املســيحية العربيــة خطــأ ضــمن فغال، تنتشــر إســقاطات تعميميــة مجّــة يف الفكــر العــريب عنــد احلــديث عــن الكنيســة
الــــيت انتهكــــت كرامــــة اإلنســــان وفكــــره يف عديــــد  ةأو بشــــكل أدق ضــــمن تــــاريخ الكنيســــة الكاثوليكيــــ، تــــاريخ الكنيســــة الغربيــــة

ومـن اخلطـأ حتميلهـا مـا مل تفعلـه. ولـذلك ال ، مـا عرفـت طيلـة تارخيهـا تلـك املمارسـات، املناسبات. واحلـال أن املسـيحية العربيـة
امات العفوية املنجّرة عن ذلك.   بد من بناء تارخيية مستقّلة للكنيسة العربية لتجّنب اال
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فغالبــا مــا تتجــاوز ممارســات ســلطوية ظاملــة ، كمــا هنــاك باملقابــل تســطيح للتجربــة املســيحية داخــل التــاريخ العــريب واإلســالمي
، اســم احملافظــة علــى الوئــام بــني أبنــاء الــّديانتنيوجــرى التخفــي عليهــا ب، ذهــب ضــحيتها املســلم كمــا ذهــب ضــحيتها املســيحي

  واألوىل أن تعاجل مسّببات تلك املمارسات لتجنب تكرارها.
واملقاربـة العلميـة والنقديـة ، ونرجع تلك املمارسات لغياب متييز للحدود الفاصلة بني القدح الّديين والتهّجم املّلي مـن جانـب

قلــني غالبــا مــا منــع وَحــدَّ ِمــْن مغــامرة العقــل مــع الــرتاث الكتــايب املســيحي. لقــد فعــدم التفريــق بــني هــذين احل، مــن ناحيــة أخــرى
مقارنـة مبـا كتـب ، والرسـائل، واألناجيـل، قلّـة الكتابـات العربيـة يف املسـيحية -من حيث الكـّم ومـن حيـث النوعيـة–ملست مثال 
عمليـة نقـد أو حتليـل للـنّص املقـّدس املسـيحي  يغلـب عليـه الطـابع الـذايت ال العلمـي. فكـل، وإن كـان هـو أيضـا، حول اليهوديـة

واحلال أن علم نقد الكتب املقدّسة هو علـم عربسـالمي أصـيل ، غالبا ما عّدت شكال من أشكال التهّجم، من خارج معتنقيه
  وطّورت فيه عديد من التخصصات العلمية.، اختطف يف التاريخ احلديث من املفّرطني فيه

كــون املســيحية ،  تعيـد أســاطري واحنرافــات شـائعة، ات الّالواقعيــة يف الفكـر العــريب احلــديثولـذلك انتشــرت عديــد مـن الطروحــ
وهـي أحـد الرتوجيـات اخلاطئـة الـيت شـاعت بفعـل مفـاهيم الّرهبنـة والفصـل القسـري الـذي سـّلط ، ديانة قلبية وروحية وغري واقعية

تجربــة املســيحّية العربيــة مل تعــرف هــذه التقســيمات الناشــئة داخــل علــى الكنيســة يف الــدائرة املدنيــة والــدائرة الّدينيــة. واحلــال أن ال
وال بــد ألجــل بيــان ، لــذلك تبقــى كثــري مــن األحكــام بشــأن املســيحية العربيــة يف حاجــة إىل تصــحيح ومراجعــة، املمارســة الغربيــة

ا، والهوت التحرير، والّالهوت العملي، افتها من إعالء حماور الّالهوت السياسي   املتناغمة مع واقعها احلضاري. يف مدلوال
وينبغـــي أال ُحتَْشـــَر ، ونوافـــذه، ومراحلـــه، فـــاألمر يتطلـــب متييـــز خمتلـــف األمـــور املتعّلقـــة بـــالرتاث الـــّديين للمنطقـــة بكافـــة طبقاتـــه

تانــــا مــــع املمارســــات التبشــــريية اخلارجيــــة  إذ داخــــل تلــــك، فلكــــم عانــــت املســــيحية العربيــــة مــــن هــــذا املــــزج والضــــمّ ، العمليــــُة 
، مت التوظيـف مـن خـارج لتلـك املوانـع، سواء مع تراثه أو مع واقعه، اليت مل حيقق فيها العقل تعامله الواعي والّرصني، التناقضات

قبـل أن ، وطالبـت الـّدوائر اخلارجيـة مبكـان يف الفضـاء العـريب، بدعوى تسّلط التشريعات اليت يهيمن فيها اإلسالم على الّسـاحة
ـا. فتطـوير الفكـر املسـيحي العـريب هـو مسـؤولية جامعـة؛ ألن يف متانتـه يقع التطّرق للمسيحية  العربية ومهومهـا وحقوقهـا وواجبا

دعماً الستقاللية أتباعه وحترراً هلم من اهليمنة اخلارجيـة. فالتخّوفـات السـائدة واملغالطـات الشـائعة قـد خلفتهـا أساسـاً تـدخالت 
عـن املسـيحية الوافـدة. فمـا  ولذلك هنـاك إحلـاح لتمييـز املسـيحية احملّليـة، التلقائي أحجمت كثرياً عن التعامل، دوائر دينية غربية

بــل مــا ، فــالتكّتالت املســيحية العربيــة ال تعــيش تناقضــاً مــع تراثهــا وواقعهــا، يبــدو جليــا أن هنــاك طرحــا مغلوطــاً لعديــد املســائل
وتلوناته جـراء تـدين املفهـوم املـواطين واجملتمـع املـدين. وأن  تعيشه حقاً هو جزء من معاناة شاملة تثـقل كاهل كافة شرائح اجملتمع

أو مــــن االضــــطهاد العــــرويب ، أو مــــن دواعــــي تطبيــــق الشــــريعة، اســــتحداث خمــــاوف املســــيحية العربيــــة مــــن التيــــارات اإلســــالمية
  ال يعين سوى تغييب ملطلب الدميقراطية االجتماعية والسياسية الذي يعاين منه اجلميع.، اإلسالمي
ا مـن ، الراهن احلايل يقّر عديد من املراقبني املسيحيني العـرب بتواجـد أزمـة هويّـة يف التـاريخ الـرّاهنففي  تشـتّد وتـتقّلص حـّد

ـــة تعـــرف تـــوّتراً ، فلـــئن وجـــدت الكنيســـة األرثوذكســـية مـــثال، جمموعـــة ألخـــرى وئامـــاً مـــع عروبتهـــا فـــإن اجملموعـــة املارونيـــة الّلبناني
األب مشـــــري باســـــيل عـــــون يف حبثـــــه  يلّخصـــــها، ثـــــة تارخييـــــاًّ ال يـــــزال الّالهـــــوت خيشـــــى مقاربتهـــــاإشـــــكاليا. فهنـــــاك مســـــائل متوار 
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يف كون معظم مشـاكل الّالهـوت الّداخليـة يف لبنـان ، )16("املسيحيون العرب وجتديد اخلطاب الديين" ضمن جمّلة "االجتهاد"
ـــة الّالهوتيـــة الســـائدة يف، وأوطـــان الّشـــرق العـــريب ـــة ،  الكثـــري مـــن املؤّسســـات الكنســـيةتّتصـــل بطبيعـــة الّذهني واألوســـاط الّالهوتي

عجزهــا املخيــف عــن اســتخدام النقــد ، اجلامعيــة والتجّمعــات الرّاعويــة. وإن أدق مــا ميكــن أن تنعــت بــه هــذه الذهنيــة الالهوتيــة
ا املعرفيـة  ألنّ حكـام وبليـد اآلراء...ت وعقـيم األمـن عتيـق التصـّورات وقـدمي املقـوال، التارخيي لتطهـري مـا تـراكم يف قـاع مكتسـبا

ويسـعفه مبحـاورة الفكـر العـريب ، هذا السعي وحده يعفي الفكر الالهويت من االكتفاء باعتماد أمنـاط التحـديث الّالهـويت الغـريب
  العلماين واإلسالمي.: يف شّقيه

فعلـى عكـس مـا ولّـده ، ارجإذ تتأّصل منجزات الفكر املسـيحي العـريب كّلمـا التفتـت إىل الـداخل وترتاجـع كّلمـا ارتبطـت باخلـ
ـا كلمـا التفتـت إىل الـداخل  خّلف الوالء للخارج واالقتداء به تشّتتا ومتزقاً.، النظر للداخل من جتّذر فما مّيز الكنيسـة العربيـة أ

مـن مث وكلمـا كانـت قبلتهـا شـطر اخلـارج كثـرت الكنـائس وابتسـرت التجربـة. و ، تعّمقت جتربتها الروحية وجتّذرت رؤاها الالهوتية
ا مــن اخلــارج. أن هنــاك تالزمــا وترافقــا ، وكمــا يبــدو فــال ميكــن للمســيحية أن تــّدعي وطنيتهــا وعروبتهــا وهــي تســتورد إشــكاليا

فخـالل  وهو تعبري وَجتَلٍّ لوحدة اآللية املتحّكمة فيهما.، اإلسالمي واملسيحي يف فضائهما املشرتك: تارخييا يف انتعاشة الفكرين
لـذلك جـاءت جـّل ، باملعىن الّالهويت واهلرمنوطيقي يف اتصاهلا بالنص املقـدس،  تعرف املسيحية العربية تطّوراالقرنني األخريين مل

ضـة ، التفّرعات الفسيفسائية الكنسية انعكاسا ملا حدث يف الفكر الّديين الغريب وبقيت مظاهر التقليد تلك عاجزة عن إنتاج 
ــ الهوتيــة حمليــة. َ ــا تقــف علــى األصــول التأسيســية، ا بتبــينِّ ُرَؤى اخلــارجفقــد حاصــرت املســيحيَة ذا ، وكتبــا مقدســة، تراثــا، مــع أ

  شهادٌة حّيٌة على ذلك.، ويف أهايل معلوال الناطَقني باآلرامية يف سورية، ولغات
ففـي الطقـس مما ال يضاهى يف أي ناحيـة أخـرى مـن العـامل املسـيحي. ، كما ال يزال الرتاث الّلغوي القدمي يف املنطقة حاضرا

االسكندراين القبطي ال يزال استعمال القبطية يف الطقـوس إىل جانـب العربيـة. وكـذلك يف الليتورجيـا األنطاكيـة اخلاصـة باملوارنـة 
اليــــزال اســــتعمال الســــريانية إىل اليــــوم إىل جــــوار العربيــــة. وكــــذلك لــــدى الكلــــدانيني واآلشــــوريني اليــــزال ، والســــريان الكاثوليــــك

  كما تستعمل العربية أيضا يف قراءة النصوص املقّدسة.،  ة يف بعض الكنائساستعمال السرياني
الدخـــار املنطقـــة للغـــات الكتـــب املقدســـة ، فهـــذه املعطيـــات رمبـــا كانـــت األقـــدر لـــو وظّفـــت لبنـــاء هرمنوطيقيـــا مســـيحية عربيـــة

وعربيــة التــوراة يف أوروبــا وأمريكــا أكثــر ممــا والتصــاهلا احلــي والفاعــل بالّلغــة العربيــة. ومــن املؤســف أن نــرى اليــوم اهتمامــا باآلراميــة 
  نراه يف اجلامعات العربية واإلسالمية مع التخاتل باالنتماء للرتاث اإلبراهيمي.

ولـذلك يبقـى يف راهنـه احلـايل فكـراً ، لقد أفقدت الزعزعة اخلارجية الفكر املسيحي العريب أصالته النابعة من فضائه احلضـاري
، ه مراجعـة انتقاديـة باحثـة يف أصـول الالهـوت السـائدة لغـة ومفهومـا. وكمـا يـرى األب مشـري باسـيلما مل تدعم، سطحّياً هشاً 

  املتعّلقة مبفاهيم األبوة والوالدة والبنّوة. ، فقد يقتضي هذا التوفيق اجلرأة على جتديد املقوالت الالهوتية التأصيلية
عي اإلسالمي على نفوره من اللباس الثقايف الذي تتشـّبث بـه يظل الو ، ودون هذا اجلهد الالهويت التكييفي لالهوت الكلمة

ويظـل هـذا النفـور سـببا يف التجـايف والتحـاذر والتخاصـم... فقـد ، العقيدة املسـيحية يف حـديثها عـن األبـّوة اإلهليـة والبنـّوة اإلهليـة
أن يسـتخدموا مـن ، ري خليـل مسـريحاول العرب املسيحيون يف القرون الوسطى على ما يذهب إليه يف كثري من الدراية األب مسـ
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ولكـن دون التخلـي عـن جـوهر ، املقوالت الالهوتية املتداولة يف الفضاء الفكري املسـيحي مـا ال خيـدش األذن العربيـة اإلسـالمية
وقــالوا يف ، ةوقــالوا يف أمومــة اهللا صــفة الــّرحيم املشــتّقة مــن رحــم املــرأ، فقــالوا يف أبــوة اهللا صــفة اهللا اجلــواد، خصوصـيتهم الّالهوتيــة

م إىل خلــق جديــد يفــيض برمحــة اهللا، علــى مــا حنتــه حيــي بــن عــدي، الثــالوث صــفة الغرييــة املطلقــة ، ونظــروا إىل التجّســد نظــر
م إىل اكتمال التجسد.   ونظروا إىل الفداء نظر

ج وينتجه ويوظفه حسب مـراده ال سؤاال يفرضه اخلار ، هو جعل املسيحّية العربية سؤاال حمّليا ينطلق من واقعهفما نتطّلع إليه 
الــذي جتّســـد فيــه الكنــائس احملّليــة ســـّر ، -Ecclesiologia-ولــن يتــأتى ذلــك إال عـــرب تأســيس الهــوت الكنيســة ، وقــراره

ـا الفكـر ، ولـن يكـون سـؤال املسـيحية َوِفيـاًّ لواقعـه مـامل ينتبـه الحنرافـات الـداخل املسيح يف واقعها النابعـة منـه. سـواء الـيت خنـق 
وباملثـل مـا جـرى ، ومؤسسـات أزليـة التارخييـة، حـني حصـرها يف أمنـاط نظـر ضـيقة، مي ذاتـه مـن حيـث الـوعي باملسـيحيةاإلسال

جتـري تْبِيئَـة  من اغتيال ذايت للفكر املسيحي ملا ظنه تراثا فئويا ورهنا مذهبيا. ولعّل العودة الفاعلة للمسيحّية العربية حيصل حـني
 إلخراج هذا الرتاث من حمنة تآكله ونزيفه.، املْسكوين احملّلي مع داخل تفاعل، التطّورات الفكرية
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  الكاثوليكية الرومانّية اإلصالح في الكنيسة
  *جريوم شاهني

منـذ اإلصـالح الربوتسـتانيت يف القـرن ، أو الغربيـة، يعاجل هذا البحث بالوصف والتحليل حالة اإلصالح يف الكنيسـة الرومانيـة
ب الكاردينــال األملــاين جــوزف راتزينغــر حــرباً م) وانتخــا2005-1978الســادس عشــر وحــىت حربيّــة البابــا يوحنــا بــولس الثــاين(

مّتخـذاً اسـم بينـديكتوس السـادس عشـر ومـا يتوقّـع أن تكـون عليـه ، أعظم للكنيسة الكاثوليكيـة خلفـاً للبابـا يوحنـا بـولس الثـاين
  اّجتاهات هذا البابا اجلديد يف اإلصالح الكنسي.
  اإلصالح البروتستانتي: والً أ

ايـة ، س الكنسييف القامو ، كلمة "اإلصالح"   مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باحلركة اإلصـالحية الـيت قامـت يف الكنيسـة الالتينيـة يف 
  اإلصالح الربوتستانيت".القرن السادس عشر ومسّيت حبركة "القرن اخلامس عشر وطيلة 

ايـــة القــــرن اخلــــامس عشــــر ظهــــرت األمــــم العصــــرية الــــيت تطّلعــــت إىل االســــتقالل عــــن الــــدولتني القــــد   أي البابويّــــة ، ميتنييف 
واإلمرباطوريـــة األملانيـــة. وحـــدث جتديـــد ثقـــايف عميـــق أُطلـــق عليـــه اســـم النهضـــة. وســـاعد اخـــرتاع املطبعـــة علـــى انتشـــار مؤّلفـــات 

أي إىل نصــوص الكتــاب املقــّدس وآبــاء ، يف كــل مكــان. وأراد بعضــهم العــودة إىل اجلــذور، الدنيويــة والدينيــة، احلضــارة القدميــة
إذ إّن مؤسســـات كنســـّية كثـــرية مل تعـــد تلـــّيب رغبـــات ، روا الكنيســـة مـــن الشـــوائب الـــيت ظهـــرت علـــى مـــّر القـــرونليطّهـــ، الكنيســـة

علـــى أثــر ســـوء ، أنــاس صـــّمموا علــى الشــروع يف إصـــالح الكنيســة. ولكــن، يف مطلـــع القــرن الســادس عشـــر، املســيحيني. فقــام
إىل متــّزق الكنيســة الغربيّــة. ويف أواخــر القــرن الســادس عشــر  أّدى ذلــك اإلصــالح، التفــاهم وأعمــال العنــف املتبادلــة مــن الطــرفني

  ظهرت مالمح جديدة جلغرافية دينية ما زالت قائمة إىل أيّامنا.
للـوثري مصـلحان م). ورفـد اإلصـالح ا1546-1483زعيم اإلصالح يف تلك احلقبـة هـو دون منـازع مـارتن "لوثــر" تلـك(  

  م).1564-1509(وجان كلفني، م)1531-1484(آخران مها زفنغلـي
فــيخّلص بعــض النــاس ويهلــك بعضــهم اآلخــر. ، كـان علــم الالهــوت يف ذلــك الــزمن يقــول علــى آن اهللا يعمــل مــا يطيــب لــه  

"إّن : اكتشـــف لـــوثر جوابـــاً علـــى قلقـــه النـــابع مـــن تلـــك املقولـــة الالهوتيـــة يف رســـالة القـــديس بـــولس إىل أهـــل رومـــا، وذات يـــوم
بـل اهللا ، نسان ال ينال اخلالص بفضل ما يبذله من جهـود). فاال3/28أعمال الشريعة" (روم اإلنسان يربَّر باإلميان مبعزل عن 

  لكّن اهللا يأيت فيخّلصه من يأسه.، هو الذي جيعله بارّاً بنعمته وحدها. يبقى اإلنسان خاطئاً 
ن ينـادون بـالغفران وهـو إعفـاء فرصة ينتزعها إلعالن ما اكتشفه. كان الرهبان الدومينيكا، يف قضية الغفرانات، مث وجد لوثر  

إذ كــان عليــه أن يــدفع ، لتغطيــة نفقــات رئــيس أســاقفة مايــانس، مــن العقوبــات الزمنيــة الــيت اســتوجبتها اخلطيئــة يف أحنــاء أملانيــا
"كّلمــا رنّــت : ولإلســهام يف بنــاء كنيســة القــديس بطــرس يف رومــا. فقــال أحــد الوعــاظ، رســوماً ألنــه جيمــع بــني ثــالث أبرشــيات

(املشـهورة) علـى بـاب كنيسـة  95لنقود يف أسفل الصندوق صعدت نفس إىل السماء". فاستاء لوثر وألصق القضايا الــ قطعة ا
قصر فينربغ. وكان عمله هذا احتجاجاً ودعوة إىل النقاش مع أساتذة اجلامعة. رفض لوثر ذلك االطمئنان الكاذب الذي توّفره 

  النعمة اليت يعطيها اهللا ّجماناً. الغفرانات؛ ألن املسيحي ال يستطيع أن يشرتي
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جناحاً كبرياً يف أحناء أملانيا وأوروبا. مث قامت بعد ذلك مشادات مع بابا روما الـذي حـرم لـوثر عـام  95وأحرزت القضايا الـ   
  م. وانقسمت أملانيا بني الذين مع لوثر والذين عليه. ونشأت الكنيسة الغربّية املسّماة "بروتستانتية".1521

فيكتشــف يف الكتــاب املقــّدس أن اخلــالص يأتيــه مــن اهللا عــن طريــق ، يشــعر اإلنســان بأنــه خــاطىء يف أصــله، نظــر لــوثريف   
عمــال الصــاحلة ال جتعــل اإلنســان صــاحلاً بــل اإلنســان واإلنســان ال يعمــل أّي شــيء. واال، اإلميــان وحــده. فــاهللا يعمــل كــل شــيء

أّوليــة الكتــاب ، يف التقليــد، يــرفض لــوثر كــل مــا يعــارض، وبنــاًء علــى ذلــك الــذي يــربّره اهللا هــو الــذي يعمــل األعمــال الصــاحلة.
ـــا خالصـــه، املقـــّدس واإلميـــان كـــإكرام القديســـني والغفرانـــات والنـــذور ،  وينبـــذ كـــل مـــا يبـــدو وســـيلة يـــزعم اإلنســـان أنـــه يســـتحق 

راحًة يف الكتـاب املقـّدس. وال أمهيـة إالّ واألسـرار غـري املـذكورة يف العهـد اجلديـد. فـال قيمـة ألي شـيء مل يـرد ذكـره صـ، الرهبانية
ا أن تـنّظم نفسـها تنظيمـاً ، وهـي مجاعـة املـؤمنني وحقيقـة غـري منظـورة، لكهنوت املؤمنني الشامل. وأّمـا الكنيسـة فلـيس مـن شـا

  ظاهراً وأن يكون هلا ممتلكات.
، إن التجـاوزات َكثُـر عـددها يف الكنيسـة: يف كنيسـة الغـرب مرادفـاً للقطيعـة. كثـرياً مـا قيـل "وهكذا أصـبحت لفظـة "إصـالح  

حــىت إن بعــض املــؤمنني يئســوا مــن حتّســنها فغادروهــا. لكــّن أكثــر املطّلعــني يعرتفــون بــأن األســباب الــيت أّدت إىل اإلصــالح هــي 
تسـتانت أمراً عسرياً ملّدة طويلة. فصـرّح الربو  -وال سّيما عن لوثر-أسباب روحية. ظّل التحّدث مبوضوعية عن رجال اإلصالح 

إنـه : فقـالوا، و"املـالك الـذي أرسـلته العنايـة اإلهليـة للقضـاء علـى مسـيح رومـا الـدّجال". أمـا الكاثوليـك، بأنه كان "طبيباً قاسـياً"
  مل يرتك الكنيسة إّال ليكون حرّاً يف إشباع غرائزه...، رجل فّظ سّكري كّذاب شهواين

سنني. فلقد أخذ مجيع املطّلعني اليوم يعتربون لوثر رجل إميان مل يتحّرك لكّن نوعاً من املعادلة قد ّمتت منذ بضع عشرات ال  
  إالّ بدافع تديّنه. ومل يعد هناك أّي كاثوليكي يشك فيما أبدته الكنيسة الرومانية من عدم تفّهم وتقصري يف هذه املسألة.

والكنـــائس ، فهنـــاك اللوثريـــة أو اإلجنيليـــة :وهكـــذا انقســـم العـــامل املســـيحي القـــدمي يف أوروبـــا إىل عـــّدة كنـــائس معارضـــة لرومـــا  
ال بــّل ســيندفع بعــض ، لكّنهــا ســتقوم بنهضــة وحتــاول أن تصــلح نفســها، الكلفينّيــة. لقــد بــرتت الكنيســة الرومانيــة إىل حــّد بعيــد

  األمراء الكاثوليك إىل استعادة السيطرة بالسالح. وهذا ما يسّمى أحياناً "باإلصالح املضاد".
  لكاثوليكي المضاداإلصالح ا: ثانياً 

احملطة الثانية يف "اإلصالح الكنسي" ترتافق مـع احلركـة اإلصـالحية الربوتسـتانتية حيـث ظهـرت يف الكنيسـة الرومانيـة رغبـة يف 
وىل على يد بعض الرهبـان والعلمـانيني األتقيـاء وأحيانـاً علـى يـّد بعـض األسـاقفة. ويف آخـر األمـر اإلصالح. وّمتت املبادرات اال

م ويســّمى هــذا 1545) ســنة Trenteكرســي الرســويل مبشــّقة كبــرية إىل عقــد جممــع عــام يف مدينــة ترانتــو اإليطاليــة(توّصــل ال
ومل يعمـــل بقراراتـــه إّال شـــيئاً ، ختّللتهـــا توقفـــات طويلـــة، م)1563اجملمـــع بـــاجملمع الرتيـــدنتيين. ومل ينتـــِه إالّ بعـــد مثـــاين عشـــرة ســـنة(

  مل تدخل تلك القرارات حّيز التنفيذ إالّ يف القرن السابع عشر.، على سبيل املثال، فشيئاً. ففي فرنسا
 عندئــــــذ تنّظمــــــت الكنيســــــة الرومانيــــــة التقليديــــــة وحافظــــــت علــــــى مالحمهــــــا حــــــىت األيــــــام الــــــيت ســــــبقت اجملمــــــع الفاتيكــــــاين  
  مل ختُل هذه الكنيسة الكاثوليكية من معاناة األزمات والصعوبات.، م). ومع ذلك1965-1962(الثاين



  100

بتـاريخ ، م) هو الذي دعا إىل عقـد اجملمـع الرتيـدنتيين يف مدينـة ترانتـو يف مشـايل ايطاليـا1549-1534(ا بولس الثالثالباب  
  م.13/12/1545
وفــرض قيــام إصــالحات يف مجيــع ، لقــد وّضــح هــذا اجملمــع عــدداً كبــرياً مــن األمــور العقديــة الــيت مل حتــدَّد صــراحة يف املاضــي  

كـــاليت تبحـــث يف التربيـــر والتعـــاون بـــني اهللا واإلنســـان يف ،  َعْت نصـــوٌص كانـــت مثـــرة تفكـــري طويـــلجمـــاالت العمـــل الرعـــوي. فـَُوِضـــ
ال لشـيء إالّ ، فُشـجبت بعـض التصـّرفات، اخلالص. كما ُوضعت نصوص أخرى كانت أشّد تأثّراً مبقاومة املذهب الربوتستانيت

ا م اللغات القومية يف الليرتجية أو رتبة القـّداس. وعلـى الصـعيد استخدا، منها على سبيل املثال، ألن الربوتستانت كانوا ميارسو
ـــذت قـــرارات حـــول إنشـــاء اإلكلرييكيـــات حيـــث يتـــدّرب ويـــتعّلم املـــدعوون إىل الســـيامية الكهنوتيـــة. وكانـــت لتلـــك ، الرعـــوي اختُّ

  القرارات انعكاسات مهمة ملستقبل الكنيسة.
م) جعــــل يف مقدمــــة 1572-1566(تيين. فالبابــــا بيــــوس اخلــــامسلرتيــــدنتعاقــــب البابــــاوات علــــى تطبيــــق قــــرارات اجملمــــع ا  
م) ونشـــر علـــى التـــوايل "كتـــاب التعلـــيم املســـيحي Lepante (1571(يف موقعـــة ليبـــانيت(ماتـــه حماربـــة اهلراطقـــة واألتـــراكاهتما

لقـداس وطلـب إلغـاء ففرض نّصـاً موّحـداً ل، الروماين" و "كتاب القداس الروماين". وأراد هذا البابا أن يكافح الفوضى الطقسية
م) بإصـالح 1593-1572(قـام البابـا غريغوريـوس الثالـث عشـرالليرتجّيات اليت مل ميِض على وجودها أكثر مـن مئـيت سـنة. و 

(أكتوبر) لكـي تسـتعيد الفصـول توارخيهـا املألوفـة. وأقـام تشرين األول 15إىل  4رة أيام من م عش1582فحذف سنة ، التقومي
م) فقـد أقـام للكنيسـة حكمـاً Sixte- Quint()1585-1590(أمـا البابـا ِسْكسـُتس اخلـامس لـوك.سـفراء ثـابتني لـدى امل

وهــي عبــارة عــن وزارات تســاعد البابــا يف إدارة شــؤون الكنيســة والدولــة البابويّــة. وُوزّع الكرادلــة ، جممعــاً رومانيــاًّ  15مركزيــاًّ يــديره 
  على تلك اجملامع فبلغ عددهم السبعني.

اة الكنيسـة بفضـل اجلهـود املبذولـة عـدد مـن الشخصـيات الـيت بـذلت هـي األخـرى قصـارى جهودهـا يف دخل اجملمـع يف حيـ  
، إىل جانـب ذلـك، سبيل ذلك. وكان املطلوب القضاء على التجاوزات وتثقيـف املسـيحيني وتكـوين كهنـة الغـد. ولكـنهم كـانوا

دام الســالح إذا اقتضــى األمــر. مــن هنــا ورد احلــديث ولــو باســتخ، يرغبــون يف مواجهــة اإلصــالح الربوتســتانيت واســتعادة مــا فُقــد
  بصرف النظر عن اختالف األهداف واالجتاهات.، أحياناً عن اإلصالح الكاثوليكي واإلصالح املضادّ 

يف تلــك الفــرتة تأســس العديــد مــن الرهبانّيــات الرجاليــة والنســائية والــيت ستصــبح رافــداً كبــرياً يف انتشــار الكثلكــة خــارج أوروبــا   
-1491(شـــأ رهبـــانيتهم أغنـــاطيوس دي لويـــوالن احلمـــالت التبشـــريية واالســـتعمارية. فقـــد جتـــاوز عـــدد اليســـوعيني الـــذين أنإبّـــا

م. ويف 1650ومخســة عشــر ألفــاً ســنة ، م1600عشــرة آالف ســنة ، م) يف خدمــة الكرســّي الرســويل الرومــاين مباشــرة1556
  مطلع القرن السابع عشر أصبح الكّبوشيون عشرين ألفاً...

منهـــا طائفيـــة كحـــرب الثالثـــني ســـنة مـــا بـــني ، ويف ســـياق تطبيـــق قـــرارات اجملمـــع الرتيـــدنتيين قامـــت نزاعـــات وأزمـــات داخليـــة  
ة العلم للتقليد الكتايب الذي متّخضت عنه الثورُة الكوبرنيكية وذهب ضـحيتها ، الكاثوليك والربوتستانت ومنها الهوتية كمجا

م. وبعــد 1600ي اســتغرقت حماكمتــه ســبع ســنوات مث أحــرق يف رومــا ســنة ) الــذGiordano Brunoجيوردانــو برونــو(
م حـول مركزيـة الشـمس مث حكـم عليـه يف 1616) الذي شـجبت نظريتـه سـنة Galiléeذلك ببضع سنوات قضية غاليليـو (
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سـري وترمجاتـه والتفم باإلقامة اجلربية حـىت آخـر حياتـه. كمـا تفـاقم الصـراع مـا بـني التفسـري احلـريف للكتـاب املقـّدس 1633العام 
) واألوراتـوري Spinoza"العلميـة" األوىل يف مؤلفـات الفيلسـوف اليهـودي اهلولنـدي سـبينوزا (النقدي. فقد ظهرت القـراءات 

). ويُعّد سيمون أحد آباء النقد الكتايب. فهو الذي أثار للمـّرة األوىل مشـكلة Richard Simonالفرنسي ريشار سيمون(
وأثبــت أنــه غـري ممكــن أن يكــون موســى ، م مقارنـة بــني ترمجــات الكتـاب املقــّدس يف خمتلــف اللغــات القدميـةإْذ أقــا، طبيعـة اإلهلــام

) اإلدانــة Bossuetمؤلــف التــوراة الوحيــد. لكنــه بقــي منعــزًال يف العــامل الكــاثوليكي. وكــان نصــيب "التــاريخ النقــدي" لبوســييه(
  واإلتالف كما ُفصل ريشار سيمون من مجعية األوراتوار.

لقد جنح اإلصالح الكـاثوليكي أكثـر ممـا جيـب. ومل يبـَق يف جمتمـع مشـغوف بالنظـام مكـان ملـا خيـرج عّمـا هـو معقـول وحمـّدد   
  كما سبق ومشل التدّين الشعيب.،  حىت مشل الشّك يف التصّوف، املعامل
ر أحنـاء العـامل بانطالقـة احلركـة دخلت الكثلكة يف مرحلة التبشـري يف سـائ، بعد مرحلة اإلصالح الرتيدنتيين واإلصالح املضاد  

اإلرسالية الكربى يف الزمن املعاصر ومواكبتها حركة استعمار أوروبا للقارات األخرى. كما دخلـت الكثلكـة يف صـراع مـع عصـر 
رميتهـا وباملركزيـة الشـديدة ل لسـلطة العليـا األنوار والثورة. وشـيئاً فشـيئاً ُجـرِّد البابـاوات مـن سـلطتهم الزمنيّـة. ومتّسـكت الكثلكـة 

م). يف عهـــد هـــذا 1878-1846( م) برئاســـة البابـــا بيـــوس التاســـع1870-1869(اَألوَّل ي ـفيهـــا. وجـــاء اجملمـــع الفاتيكانـــ
وانعــزل يف الفاتيكــان وكــذلك خلفــاؤه مــن بعــده. اّختــذ ، البابــا متّــت الوحــدة اإليطاليــة ففقــد الكرســي الرســويل الرومــاين ممتلكاتــه

، ةـالثانيــمــن أضـاليل عصــره يف وثيقتــني. يف األوىل شـجب جتــاوزات العقالنيــة واالشرتاكيــة والليرباليــة. و  البابـا بيــوس التاسـع موقفــاً 
ـــا تتضـــّمن رفضـــاً Syllabus( وهـــي تســـّمى "القائمــــة" ) تضـــّم أربعـــاً وعشـــرين قضـــية مشـــجوبة. بـــدت القضـــية األخـــرية وكأ

واســتوىل الــدهش علــى ، أمــا املعــادون لرجــال الــدين فســخروا، ّددونللمجتمــع الليــربايل املعاصــر بأســره. فــابتهج الكاثوليــك املتشــ
أي أن البابــا معصــوم عــن اخلطــأ ، الكاثوليــك الليرباليــني. أمــا اجملمــع الفاتيكــاين األول املــذكور فقــد حــّدد عقيــدة العصــمة البابويــة

  املسيحية.حني حيّدد العقيدة الدينية. جاء هذا اجملمع حجر عثرة كبرياً يف طريق وحدة الكنائس 
إىل أن جــاء ، وبقيــت الكنيســة الكاثوليكيــة تنتظــر جممعــاً آخــر يعيــد هلــا حيويتهــا ويفتحهــا علــى العــامل وعلــى ســائر الكنــائس  

  م) ليحقق هذا االنتظار.1965-1962اجملمع الفاتيكاين الثاين(
  كنيسة المجمع الفاتيكاني الثاني:  ثالثاً 

بـــدت احليـــاة تـــتخّلص رويـــداً رويـــدا مـــن ســـيطرة الفكـــر ، ن القـــرن العشـــرينطيلـــة القـــرن التاســـع عشـــر وحـــىت النصـــف األول مـــ
  ومن مثّ اّتسعت ظاهرة السعي حنو العلمنة حىت استتّبت هذه األخرية يف نسيج اجملتمع األورويب.، الديين

تعلـيم والصــحة. كـاألحوال املدنيـة وال،  وكـان مـن البـدهي أن يسـعى احلكـام يف هـذا املنـاخ إىل اهليمنـة علـى مؤسسـات الدولـة  
فشـــعرت الكنيســـة بــروح عـــدائي بـــدا واضـــحاً يف كـــل أحنـــاء ، كّلهـــا مؤسســـات يســيطر عليهـــا رجـــال الـــدين،  فيمـــا ســـبق، وكانــت

ا لن تلبث أن ُمتنع من ممارسة رسالتها.، أوروبا. وسرى الشعور أيضاً بأن حقوقها يف طريق الضياع   وبأ
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كمــا نشــطوا إلعــادة بنــاء مؤسســات تواجــه ،  التيــار السياســي املعــادي هلــم يف حماولــة صــدّ ، جلــأ الكاثوليــك إىل موقــف الــدفاع  
ــا حركــة إلقامــة جمتمــع متمّســك باألمورالدينيــة يف مواجهــة جمتمــع علمــاين منــاهض لكــل ، تلــك الــيت ســيطرت عليهــا الدولــة وكأ

  نفوذ ديين.
ْصرَِن الكنيسَة ويفَتَحهـا علـى العـامل املعاصـر. فـاجملمع جاء اجملمع الفاتيكاين الثاين لِيُـعَ ، ويف النصف الثاين من القرن العشرين  

ونقطة حتّول يف فكر الكنيسة الالهويت الذي كان يستوحي اجملمع ، هذا يـَُعدُّ نتيجة عشرين سنة من األحباث الرعويّة والالهوتية
مـع البابـا يوحنـا ظ آمـاًال كبـرية. أطلـق اجملوأيقـ، الرتيدنتيين. فإن اجملمع الفاتيكاين قد حّقق جتديد الكنيسة يف عامل يتطّور بسرعة

وحربيتــه متتــد مــن العــام ( م) واجنــزه البابــا بــولس الســادس1963م حــىت العــام 1958(حربيته متتــد مــن العــام الثالــث والعشــرين
  م).1978م. حىت العام 1963

ــــال رونكــــاّيل متّ ، م1958(أكتــــوبر) اَألوَّل تشــــرين  28يف    ــــا الثالــــث خلــــف بيــــوس الثــــاين عشــــر الكاردين خــــذاً اســــم يوحن
  والعشرين. وكان للبابا اجلديد من العمر سبع وسبعون سنة وقد حسبوه بابا انتقالياًّ.

كثــريون كــانوا بانتظــار مــا ســيفعل البابــا ملـّـا جــاءت الــدعوة إىل اجملمــع. فكانــت املفاجــأة العامــة. كــان الكثــريون يعتقــدون أن   
برومـا. مل يكـن لـدى يوحنـا الثالـث  االتصـالبابا يف اجملمع الفاتيكاين األول ولسـهولة زمن اجملامع قد وّىل نظراً إلعالن عصمة ال
والعـودة ، جتديـد الكنيسـة والرسـالة يف عـامل يتبـّدل بسـرعة: فعّني لـه هـدفني كبـريين، والعشرين أفكاٌر واضحة حول حمتوى اجملمع

األوائـل ينتظـرون عـودة املسـيح. فـََهـمُّ الكنيسـة لـيس حماربـة  كما كـان املسـيحّيون،  إىل وحدة املسيحيني اليت كان ينتظرها وشيكة
ا العـامل الـذي تعـيش فيـه والـذي جيهلهـا. "جيـب نفـض الغبـار اإلمرباطـوري" الـذي يغطّـي  اخلصوم بقدر ما هو إجياد لغة ُتكلِّم 

  وجه الكنيسة.
أســاقفة ورؤســاء عــاّمني. إنــه مــدعّو مــن  2800مــن أصــل  2400م) حضــر 1962خريــف ( يف الــدورة األوىل مــن اجملمــع  

حقــاً أول جتّمــع كــاثوليكي عــاملي. كــّل القــارّات واألعــراق ممثّلــون. بيــد أن أســاقفة عــددين مــن البلــدان الشــيوعية مل يتمكنــوا مــن 
بني وجـود مـراق -وذلـك وفقـاً إلرادة يوحنـا الثالـث والعشـرين-هـو، بالنسـبة إىل اجملـامع السـابقة، احلضور. والتجديد البارز للعيان

ايته... ويف الـدورات  93يف بدء اجملمع إىل  31.. وقد ازداد عددهم من .مسيحيني أرثوذكس وإنكليكان وبروتستانت عند 
  علمانياً من بينهم سبع نساء. 36الالحقة كان هناك 

، الكاردينـال مـونتيينيونيو) انُتخب بابـا (حزيران 21م. ويف 1963حزيران(يونيو)  3توّيف البابا يوحنا الثالث والعشرون يف   
فأخــذ اســم بــولس الســادس. وقــّرر البابــا اجلديــد ســريعاً متابعــة أعمــال اجملمــع. وانتهــت أعمــال اجملمــع يف كــانون األول(ديســمرب) 

  م.1965
  ؟فما هي مكتسبات المجمع الفاتيكاني الثاني

فلـم ، اليوم. وبالرغم من عمق التفكري العقـدَّيأراد اجملمع على وجه العموم أن يكون جممعاً رعويّاً يتوّجه بالكالم إىل إنسان 
  كما أنه مل ُيصدر أّي حرم كما كانت احلال يف اجملامع السابقة.،  يأِت اجملمع بأّي حتديدات أو إدانات

  علم الالهوت يعود إلى الينابيع
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ني الكتـاب املقـّدس والتقليـد هذا التقليـد احلـّي حيـث ال جيـوز التمييـز بـ، يشّدد القرار حول الوحي اإلهلي على وحدة الوحي  
بل إنه حمفـوظ يف الشـعب املـؤمن الـذي يكتشـف دومـاً غنـاه اجلديـد. والعـودة إىل كلمـة ، الشفوي. فالوحي ليس جمّمداً يف نصّ 

إىل وجهـــــات نظـــــر تقليديـــــة كــــادت تُنســـــى بســـــبب اجلـــــدل ضـــــّد ، يف الكنيســــة الكاثوليكيـــــة، اهللا حتمــــل علـــــى إعـــــادة االعتبـــــار
عمـل األسـاقفة اجلمـاعي. ، الكنيسة شـعب اهللا أكثـر منهـا مؤسسـة قانونيّـة، كهنوت املؤمنني العام:  ألرثوذكسالربوتستانت أو ا

  مسؤولية الشعب املسيحي املشرتكة.، مع أسقف روما، هذه العبارة األخرية تعين أن األساقفة حيملون
  انفتاح على سائر المسيحيّين وسائر الديانات

املســيح واإلجنيــل. فــال : طلــب إىل الطوائــف املســيحية املختلفــة أن تنظــر أوًال إىل األمــور املشــرتكةاملســكونّية" يالقــرار حــول "  
ــــام املســــيحيني غــــري الكاثوليــــك خبطيئــــة االنفصــــال. فليعــــرتف الكاثوليــــك أيضــــاً بنقائصــــهم ومبســــؤوليتهم التارخييــــة إزاء  ّ جيــــوز ا

  االنفصاالت.
مــن أجـــّد جديــد اجملمـــع. حــاول اجملمـــع هنــا اكتشـــاف مــا حتـــتفظ بــه ســـائر  الــديانات غـــري املســيحّية" هـــوالقــرار خبصـــوص "  

بـــدءاً بالـــديانات املســـّماة بدائّيـــة حـــىت الـــيت تشـــرتك يف تـــراث الـــوحي التوحيـــدي كاليهوديـــة واإلســـالم. ، الـــديانات مـــن معرفـــة اهللا
ُوّجهت إىل اليهـود". ، ا وفاعلوها"تأسف الكنيسة للبغض واالضطهادات ولكّل مظاهر حماربة السامّية اليت مهما كانت حقبا

  هذا املقطع مّر بصعوبة يف إطار الشرق األوسط الشائك.
  كنيسة تحاور عالم اليوم

شــعب اهللا مــدعّو إىل القداســة حيــث األســاقفة والكهنــة والعلمــانيون : نــور األمــم" يُظهــر اجملمــع الكنيســَة يف ســّرهارار "يف قــ  
م املمّيز وهـو ، الكنيسـة يف عـامل اليـوم، "فـرح ورجـاءر مرمي يف عالقتها بسـّر الكنيسـة. ويف القـرار " وتظه، والرهبان جيدون مكا

يضع اجملمع الكنيسة يف حالة حوار مع العامل. عليها أن تأخذ يف االعتبار تغّريات هذا العامل اليت كانـت ، أطول نّص يف اجملمع
اد كمـا هـو والبحـث عـن أسـبابه. بعـض مشـاكل العصـر ُحبثـت أساس عّدة نزاعات وأخطاء يف املاضـي. كمـا جيـب اعتبـار اإلحلـ

ــــزة ــــزواج والعائلــــة: بطريقــــة ممّي ــــة ســــّر لغــــري املــــؤمنني ، اجملتمــــع السياســــي، االقتصــــاد، الثقافــــة، ال ــــاء الســــالم. إّن تأســــيس أمان وبن
  هتمام.م) يف دوائر الفاتيكان يعطي جواباً هلذا اإل1965(نيسان/إبريل 

  عصر جديـد
ـى عصـر اجملمـع الرتيـدنتيين. وهـم : االنطباع بأن عصراً جديـداً قـد بـدأ يف الكنيسـة تقاسم كثريون   اجملمـع الفاتيكـاين الثـاين أ

يتكّلمون عن "ما قبل اجملمع" و "ما بعد اجملمع". ويظّن بعضهم أن الكنيسة اليت عاشت أربعة قـرون حبسـب اجملمـع الرتيـدنتيين 
  لثاين.سوف تعيش سنني عديدة حبسب الفاتيكاين ا
  يوحنا بولس الثاني بابا األرقام القياسّية: رابعاً 

ُتشـــّكل حربيّـــة البابـــا يوحنـــا بـــولس الثـــاين عالمـــة فارقـــة يف تـــاريخ الكنيســـة الكاثوليكيـــة. فهـــو أكثـــر البابـــاوات شـــعبية. متّتـــع   
صـعيد املمارسـة. دافـع يف احملافـل  أقلّـه علـى، بكاريزما ممّيزة. حاول انعاش الكثلكة ونشـرها يف العـامل يف عصـر تراجـع فيـه الـدين

دفـع احلركـة املسـكونية(حركة توحيـد الكنـائس املسـيحية)  يف الدولية عن قضايا السـالم والقـيم األخالقيـة ومتاسـك العائلـة. نشـط
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يتسـاءل و  حلمـاً مل يتحقـق. إىل األمام لكّنه مل حيرز يف هذا اجملال تقـّدماً كبـرياً حيـث بقيـت زيـارة بطريـرك موسـكو األرثوذكسـي
الكثـريون هــل ألّن البابــا يوحنــا بــولس الثــاين هــو مــن اإلصــالحيّني يف الكنيســة الكاثوليكيــة أم أنــه مــن احملــافظني؟. وللوصــول إىل 
جـــواب هلـــذا التســـاؤل يقـــّيم بعضـــهم مـــدى قـــرب أو بعـــد يوحنـــا بـــولس الثـــاين مـــن روحانيـــة اجملمـــع الفاتيكـــاين الثـــاين وتوّجهاتـــه 

  ومكتسباته.
م. ِســـَيم كاهنـــاً يف أول تشـــرين 1920أيار(مـــايو) عـــام  18يوحنـــا بـــولس الثـــاين يف مدينـــة فادوفيـــك البولونيـــة يف  ُولـــد البابـــا  
ينــة كراكوفيــا ورئــيس أســاقفة ملد، م1958(ســبتمرب) أيلول 18ألبرشــّية كراكوفيــا يف  وأســقفاً مســاعداً ، م1946(نوفمرب) ثــاينال

تشـرين  16م. ويف 1967ونيـو) (يحزيران 26السـادس كاردينـاًال يف  با بولسوعّينه البا، م1964 (يناير)كانون الثاين  13يف 
يف تسلســـل بابـــاوات رومـــا) يف الـــدورة الثامنـــة القـــرتاع الكرادلـــة.  264م انتخـــب بابـــا(وهو البابـــا الـــرقم 1978(اكتـــوبر) األول

ولس الثـاين. تـوّيف يف غرفتـه يف الفاتيكـان واّختـذ اسـم يوحنـا بـ، خلف البابا يوحنا بولس األول الذي مل تدم بابويّته سوى أسابيع
. رمبـا م يـوم حماولـة اغتيالـه يف سـاحة الفاتيكـان1981أيار(مـايو)  13بعد رحلـة طويلـة مـع األمل والعـذاب اجلسـدي بـدأت يف 

  : بابا األرقام القياسّية"يصّح القول عنه إنه كان "
  ذي سّجله البابا السابق بيوس الثاين عشر.مّدة رئاسته للكنيسة الكاثوليكية جتاوزت الرقم القياسي ال  
بينمــا كــان أســالفه يقبعــون يف حاضــرة الفاتيكــان وال خيرجــون منهــا إالّ إىل -" الــذي تســميته "البابــا الســندباد اجلــّويميكــن   

لـى سـائر جاب أحناء العامل يف زيارات راعوية وانفتاحيـة ع -قصر كاستيل كونديلفو القريب من مدينة روما لتمضية الصيف فيه
  بلداً. 127رحالت ألكثر من  104الديانات واملذاهب. وهكذا بلغت رحالته اخلارجية 

م شخصــاً متجــاوزاً بــذلك مجيــع أســالفه يف تــاريخ 1378شخصــاً. ورفــع إىل رتبــة "طوبــاوي" أكثــر مــن  578أعلــن قداســة   
ليجعــل مــن الطوبــاويني والقديســني أمثلــة حّيــة و ، الكنيســة. أقــدم علــى ذلــك ليقــول للمــؤمنني بــأن اجلميــع مــدعوُّون إىل القداســة

م الروحية. وبذلك يكون قد ساهم إسهاماً كبـرياً يف إحيـاء "التقـوى الشـعبية" وبـالرتكيز علـى املسـتوى  م وببطوال لالقتداء حبيا
  مجعاء. احملّلي لتجّذر الكنيسة على الرغم من أن سلطته البابوية كانت ممارسة بشكل شديد املركزية على الكثلكة

م). وعلـى هـذا الصـعيد 1523-1522إنه البابا األول غري اإليطايل منذ القرن السادس عشـر(منذ البابـا أدريـان السـادس   
ُيسّجل للبابا يوحنا بـولس الثـاين أنـه أسـهم يف نـزع صـورة الرجـل األبـيض الغـريب عـن الكنيسـة الكاثوليكيـة وخصوصـاً عـن جممـع  

وافراً من الكرادلة اآلسيويني واألفارقة ومن أمريكا اللالتينية لدرجة أنه ُحكي منذ فرتة أن البابـا كرادلتها من خالل سيامته عدداً 
القـــادم ســـيكون مـــن أبنـــاء امريكـــا الالتينيـــة. لكّنـــه يف تعيينـــه األخـــري لكرادلـــة جـــدد عـــّدل نســـبة جنســـيات الكرادلـــة حبيـــث أعـــاد 

  دياًّ.رجحاناً عد، وباألخص إيطايل، للكرادلة من أصل أورويب
" إىل ل لــيش فاليســا ونقابتــه "التضــامنمتّيــز بنضــاله ضــّد النظــام الشــيوعي. وبكونــه بولونيــاًّ فقــد أســهم إســامها فـَعَّــاال يف إيصــا  

  احلكم.
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ـا الكنيسـة الكاثوليكيـة   يف حقـب ، قّدم صورة عن مسيحية إجنيلية غري متغطرسة بطلب املغفـرة عـن اإلسـاءات الـيت قامـت 
عـــن اضـــطهاد الكنيســـة لـــبعض ، عـــن حمـــاكم التفتـــيش يف القـــرون الوســـطى، خ(االعتـــذار عـــن احلـــروب الصـــليبيةخمتلفـــة مـــن التاري

  وعن الالسامية حيال اليهود).، عن اإلبادة اليت حلقت باهلنود احلمر، العلماء
اتـه مـع املسـلمني ويف أثنـاء كان البابا يوحنا بولس الثـاين مـن أكثـر البابـاوات احرتامـاً للـدين اإلسـالمي لرتكيـزه الـدائم يف لقاء  

زياراته لبلدان إسالمية عن اجلوامع املشرتكة بني املسيحية واإلسالم. وبـذلك يكـون قـد تـابع مـا انتهجـه اجملمـع الفاتيكـاين الثـاين 
  يف تعاليمه حول احلوار مع الديانات األخرى.

عــادًال حيــث دافــع عــن القضــية الفلســطينية يف  وبالنســبة لقضــايا الشــرق األوســط فقــد وقــف البابــا يوحنــا بــولس الثــاين موقفــاً   
  مطالبها العادلة واحملقة. وكان له موقف شجاع وممّيز يف معارضة احلرب األمريكية على العراق.

أمــا بالنســبة إىل لبنــان فقــد كــان ليوحنــا بــولس الثــاين موقــف ُممَيَّــز وخــاص بالقضــية اللبنانيــة. ففــي أثنــاء احلــرب األهليــة أرســل   
ودس ألجـل لبنـان" السـينشـرتك. وتـّوج مواقفـه هـذه بـإطالق "ت بابويـة إلدانـة احلـرب واحلـّض علـى اسـتئناف العـيش املعّدة بعثـا

تريـد الكنيسـة الكاثوليكيـة أن تكـون منفتحـة ": األوىل، تضـّمن وصـيتني كربيـني (رجاء جديـد للبنـان)الذي ختمه بإرشـاد رسـويل
ولبنان جزء ال يتجـزأ منهـا. ويف الواقـع أن مصـرياً واحـداً يـربط املسـيحيني ، لعربيةعلى احلوار والتعاون مع مسلمي سائر البلدان ا

  إنه رسالة".، "لبنان أكرب من بلد: واملسلمني يف لبنان وسائر بلدان املنطقة". والثانية اليت ترتّدد على كل الشفاه
حمافظــاً داخــل الكنيســة ال ســيما يف تشــّدده  يأخــذ الكثــريون علــى البابــا يوحنــا بــولس الثــاين انتهاجــه خطــاً ، مــن جهــة ثانيــة  

واملــوت الرحيم(االوتانازيــا) ، واإلجهــاض، كوســائل منــع احلمــل،  حيــال املســائل األخالقيــة والعلمانيــة الــيت تطرحهــا علــوم احليــاة
كبــرية يف وغريهــا مــن املســائل الــيت خطــت بعــض الــدول الغربيــة خطــوات  ، والطــرق الطبيــة اجلديــدة املتعّلقــة باإلخصــاب والــوالدة
ا مواقف تقليدية ال سيما أن ممارسـة املسـيحيني يف هـذه األمـور تنـاقض بشـكل كبـري جـداًّ ، َشْرَعَنِتَها وبقيت األديان تقف بشأ

  تعاليم الكنيسة.
ــدف إعــادة توحيــد الكنــائس املســيحية   فقــد قــام البابــا يوحنــا بــولس الثــاين خبطــوات ، وعلــى صــعيد احلركــة املســكونية الــيت 

م رســالة عاّمــة بعنــوان 1995(مــايو) أيار 30ة جــداًّ نظريــاًّ نشــره يف ة لتحقيــق تلــك الوحــدة. مــن تلــك اخلطــوات املهّمــعديديــ
حلّل مسـألة أّوليـة بابـا رومـا علـى سـائر الكنـائس املسـيحية وهـي العقبـة األساسـية يف تقـّدم وحـدة -"فليكونوا واحداً" اقرتح فيها 

لى دراسة موقع أسقف روما وسلطته كما كانت متاَرس يف األلف األول للمسيحية(أي قبل أن يـَْنَكَب الالهوتيون ع -الكنائس
ال بـل ازدادت سـلطة ، رقأن تنقسم الكنائس) والعودة إىل ما كان قائماً يف تلك املرحلة. إّال أّن هذا االقرتاح بقي حرباً علـى و 

، ببطاركتهــا وأســاقفتها وجمامعهــا، الكنــائس احملليــة الكاثوليكيــة ومركزيــة تلــك الســلطة ازديــاداً كبــرياً حــىت إن (البابــا)أســقف روما
ا إىل موافقة الكرسي الرسويل.   أصبحت استشارية حتتاج قرارا

ـا الفاتيكـان يف روسـيا ودول  من جهة أخرى تراجع احلوار بني الكاثوليك واألرثوذكس بسـبب احلمـالت التبشـريية الـيت قـام 
وذلـــك بعـــد ســـقوط الشـــيوعية. ومسّيـــت تلـــك املمارســـات ، ي حتـــت أنظومـــة االحتـــاد الســـوفيايتأوروبـــا الشـــرقية الـــيت كانـــت تنضـــو 
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أي تبشـــري املســـيحيني األرثـــوذكس ومحلهـــم علـــى اعتنـــاق الكثلكـــة. األمـــر الـــذي جعـــل بطريـــرك روســـيا األرثوذكســـي ، "اقتناصـــاً"
  حسرة من عدم لقائه بطريرك موسكو وكل روسيا.يرفض أن يزوره البابا يوحنا بولس الثاين. وتوّيف هذا األخري وبقيت يف قلبه 

، صحيح أن البابا يوحنا بولس الثاين قـد انتقـد بشـّدة الليرباليـة املتوحشـة املتمثلـة بالعوملـة االقتصـادية، على الصعيد السياسي  
لكنّـــه  وخاصـــة حــرب العــراق)، وعمـــل ألجــل الســالم وضــّد احلـــروب االســتباقية (كحــرب أفغانســتان، ونــادى حبقــوق اإلنســان

ســــكت علــــى مــــا جيــــري يف أمريكــــا الالتينيــــة مــــن جــــرّاء األنظمــــة العســــكرية والديكتاتوريــــة. ال بــــل شــــجب مواقــــف الالهــــوتيني 
  الكاثوليك الذين كانوا يبّشرون مبا ّمسي "الهوت التحرير" املتعّلق بأمريكا الالتينية وأنزل احلرم بالعديد منهم.

ــ   ا البابــا يوحنــا بــولس الثــاين يف أحنــاء العــامل ال ســيما يف أوســاط الشــبيبة وعــرب "األيــام وعلــى الــرغم مــن النجومّيــة الــيت متّتــع 
بقيت الكنيسة الكاثوليكية يف مجودها وتقليـديتها وتراجـع عـدد املنتمـني إىل ، العاملية للشباب" اليت كان يقيمها يف قارات العامل

  الكثلكة يف أوروبا معقل الكثلكة.
وكانـت كـّل التوقعـات تشـري إىل احتمـال انتخـاب ، ا بـولس الثـاين اجتمـع الكرادلـة النتخـاب خلـف لـهوعند وفاة البابـا يوحنـ  

  خلف له ال يكون من اإلصالحيني بل يكون من التقليديني حىت يبقى الوضع الذي ساد يف الكثلكة ملدة ربع قرن قائماً.
  اين املتشّدد جوزف راتزينغر خلفاً للبابا يوحنا بولس الثاين.وّمت ما كان متوّقعاً حيث انتخب جممع الكرادلة الكاردينال األمل  

  البابا األلماني بينيدكتوس السادس عشر: خامساً 
ومن أقرب املقّربني إىل البابا الراحل ، رئيس جممع العقيدة واإلميان وعميد جممع الكرادلة، الكاردينال األملاين جوزف راتزينغر  

للكنيســة الكاثوليكيــة مّتخــذاً اســم البابــا بينيــدكتوس الســادس  265ري وأصــبح البابــا رقــم خلــف هــذا األخــ، يوحنــا بــولس الثــاين
  عشر.

وأمضــى ، م1951وُرســم كاهنــاً مــع شــقيقه عــام ، م يف واليــة بافاريــا بأملانيــا1927(أبريل) ُولــد جــوزف راتزينغــر يف نيســان  
  سنوات عّدة يعّلم الالهوت.

بــرزهم الالهــويت الليــربايل السويســري هــانس كونــغ الــذي ســاعده يف الســتينات علــى اصــطدم مــع الهــوتيني بــارزين يف أملانيــا أ
ِإنه شعر بـاالفرتاق عـن زمالئـه األملـان منـذ أوائـل : يقول راتزينغر، احلصول على منصب تعليمي يف جامعة توبينغن. ويف مذكراته

. وتـرك جامعـة تـوبينغن خـالل االحتجاجـات الطالبيـة عندما كان مسـاعداً شـاباً يف اجملمـع الفاتيكـاين الثـاين يف رومـا، الستينات
يف املائـة  34أواخر الستينات وانتقل إىل جامعة رجينسبورغ األكثر حمافظـة يف مقاطعـة بافاريـا. وتبلـغ نسـبة الكاثوليـك يف أملانيـا 

  لكن بافاريا تقطنها غالبية كاثوليكية.، أي ما يعادل الربوتستانت
ورُقّــي إىل رتبــة كاردينــال بعــد ثالثــة أشــهر بوضــع يــد البابــا بــولس الســادس. وعّينــه يوحنــا ، نيخم ُعــّني أســقفاً مليــو 1977عــام   

الـــدائرة) هـــو مـــن أهـــم اجملـــامع الفاتيكانيـــة إْذ يراقـــب (م. وهـــذا اجملمـــع 1981بـــولس الثـــاين رئيســـاً جملمـــع اإلميـــان والعقيـــدة عـــام 
  ة الكاثوليكية اجلامعة. ويصحح ويضبط مجيع االجتاهات الالهوتية والعقدية يف الكنيس

  ردود الفعل على انتخابه خلفاً للبابا يوحنا بولس الثاين جاءت متضاربة يف العامل الكاثوليكي.   
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يف أي ، أنـه رمبـا سـيخفف متّسـكه بالتقليـد معتـرباً أنـه، على مضض، التيار احملافظ ارتاح إىل انتخابه. والتيار االصالحي رأى
بينيــدكتوس الســادس عشــر ســوى مرحلــة انتقاليــة. أمــا التيــار التقــدمي يف الكنيســة فقــد أصــيب  لــن يكــون انتخــاب البابــا، حــال

والـــذي ألزمـــه ، خبيبـــة شـــديدة. الالهـــويت الربازيلـــي الشـــهري ليونـــاردو بـــوف النـــاطق باســـم "الهـــوتيي التحريـــر" يف أمريكـــا الالتيينـــة
"إنـــه : قبيـــل انتخابـــه، إلميـــان" قـــال عنـــه يف وســـائل اإلعـــالمالصـــمت الكاردينـــال راتزينغـــر عنـــدما كـــان رئيســـاً جملمـــع "العقيـــدة وا

وأذل ، الهوتيـــاً إصــالحياًّ أو تقـــدمياًّ  140إذ إنـــه حــرم ، الكاردينــال الــذي حيصـــد أكــرب كـــره مــن الكنيســـة الكاثوليكيــة اجلامعــة
  العقيدة".العديد من اجملامع األسقفية يف العامل بطريقته املتصّلبة واملتعصبة يف تناول مسائل اإلميان و 

علــى األرجـح أنــه لـن يفعــل ذلــك  ؟فهـل ميكــن للبابـا اجلديــد أن يبـّدل قناعاتــه وينـتهج سياســة كنســية تنـاقض مســلكه السـابق
  "أصويل" عنيد. صرّح غري مّرة عن رغبته يف احلوار واالنفتاح ليبّدل الصورة اليت شاعت عنه بأنه، بعد انتخابه، ولو أنه

  أملانيا عكس سلفه البابا يوحنا بولس الثاين الذي كان موضع إمجاع يف مسقطه بولونيا.تنقسم اآلراء حياله يف موطنه 
وأظهــر اســتطالع للــرأي نشــرته جملــة "در شــبيغل" األملانيــة أن األملــان الــذين يعارضــون انتخــاب الكاردينــال جــوزف راتزينغــر   

ومل ، مـن املؤيـدين 29يف املائـة يف مقابـل  36عارضـني رأساً للكنيسة الكاثوليكية يفـوق أولئـك الـذين يؤّيدونـه. وكانـت نسـبة امل
  يف املائة برأيهم. 17يُدِل 
  : بعض املواقف اليت اّختذها الكاردينال جوزف راتزينغر واليت تضعه يف خانة احملافظني املتشّددين، فيما يلي، نذكر  
ال سـيما ، ختطـو خطـوات إىل األمـام، ملسـيحيةأي احلركـة الـيت تسـعى إىل توحيـد الكنـائس ا، بعد أن كانت احلركة املسكونية  

جاءت رسالة بعنوان "إعالن الرب يسوع" أعـّدها الكاردينـال راتزينغـر ووّقعهـا البابـا يوحنـا ، يف النصف الثاين من القرن العشرين
، بكـل معـىن الكلمـة بولس الثاين اعتربت أن الكنائس اليت ال متارس األسرار الكنسّية بكاملها ال ميكـن اعتبارهـا كنيسـة حقيقيـة

وأن الكنيســـة الكاثوليكيـــة تبعـــا لـــذلك هـــي وحـــدها الـــيت ميكـــن اعتبارهـــا كنـــائس بـــاملعىن الكامـــل للكلمـــة. فالربوتســـتانت هـــم 
ــا ال تــؤمن بأولويــة أســقف رومــا، "مجاعــات" مســيحية أو خليفــة بطــرس الرســول ، واألرثــوذكس كنــائس "منقوصــة" العقيــدة أل

  أو حركة وحدة الكنائس.، يان نكسة كبرية يف مسرية احلركة املسكونّيةوعصمته. لقد اعُترب هذا الب
وتـــدّخل راتزينغـــر يف الشـــؤون األوروبيـــة وأبلـــغ جملـــة "الفيغـــارو" الفرنســـية أن علـــى االحتـــاد األورويب أن يعيـــد النظـــر يف مســـألة   

عّلــق بانضــمام تركيــا إىل االحتــاد األورويب وليس الــديين) ألوروبــا. وفيمــا يت(تضــمني الدســتور إشــارة إىل اســتلهام اإلرث املســيحي
وأن حتتـّل مقعـد الصـدارة ضـمن ، أن "علـى تركيـا أن حتـاول إقامـة رابطـة ثقافيـة مـع دول عربيّـة جمـاورة هلـا رأى الكاردينال األملاين

ـــا بلـــد مســـلم، إذاً ، . فهـــو"منظومـــة ثقافيـــة تّتفـــق مـــع هويتهـــا إذا مـــا -وخيشـــى  ،يـــرفض انضـــمام تركيـــا إىل االحتـــاد األورويب أل
  على اهلوية املسيحية ألوروبا. -انضّمت

أرسلها إىل أربعة ، م2004(يوليو) من العام يف متوز، حارس العقيدة الرومانية، ويف رسالة عامة أصدرها الكاردينال راتزينغر  
لــى عــدم تفكــك العائلــة انتقــد بلهجــة شــديدة احلركــات النســائية الراديكاليــة حرصــاً منــه ع، آالف أســقف كــاثوليكي يف العــامل

،  التقليــدي. أحــدثت الرســالة صــدمة يف أوســاط الالهــوتيني الليرباليــني والتقــدميني يف أمريكــا الشــمالية وأملانيــا وغريهــا مــن البلــدان
  كما أزعجت احلركات النسوية اليت تناضل يف سبيل املساواة بني الرجل واملرأة.
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ا   م احلركات النسوية بأ ّ ـاتعمل ع، من جهة، ا "تتجاهـل االخـتالف ، مـن جهـة ثانيـة، لى "جعل املرأة خصـماً للرجـل" وأ
ولكّن دعوة كل منهما ، اجلنسي لتسلط الضوء على االختالف الثقايف". وخيلص إىل القول بأن "للمرأة وللرجل احلقوق نفسها

  ووظيفته ال ميكن أن تتطابقا".
(وغري الكاثوليكيـة) منـذ مـّدة طويلـة مـا بـني م يف الكنيسـة الكاثوليكيـةع القـائجاءت رسالة الكاردينال راتزينغر لتـؤجج الصـرا   

، خــط تقليــدي وخــط ليــربايل متقــّدم حــول مســائل مطروحــة علــى الضــمري البشــري ال ســيما فيمــا يتعلّــق بأســاليب منــع احلمــل
املسائل اليت خطت بعض الدول  وغريها من، واملثلية اجلنسية، واإلجهاض، والطرق الطبية اجلديدة املتعّلقة باإلخصاب والوالدة

ا مواقف تقليدية.، خطوات كبرية يف شرعنتها   وبقيت األديان تقف بشأ
مـن قضـايا عالقـة املـرأة بالرجـل. وتسـاءل بعـض الالهـوتيني الليرباليـني وبعـض  وبسرعة توالت الردود على مواقـف الكاردينـال  

نيسة مع اهليمنـة اجملتمعيـة الذكوريـة علـى حسـاب حقـوق املـرأة؟ فـاملرأة احلركات النسوية ملاذا ال تفتح الكنيسة ملفات تواطؤ الك
يف دونيـة. ملـاذا ال متـارس املـرأة وظيفـة الكهنـوت الـيت بقيـت حكـراً علـى الرجـل علمـاً أن  -حقوقياًّ وعمليـاًّ -ال تزال يف الكنيسة 

ن الرجـال هـم الـذين وحـدهم يصـوغون الالهـوت ملـاذا بقـي الالهوتيـو  ؟هذا األمر ال يرتكز على نصوص إجنيلية بل على التقليد
ــا مباشــرة كاحلمــل  والقــوانني الكنســّية جلميــع أعضــاء جمتمــع املــؤمنني؟ ملــاذا ال يســمع كــالم املــرأة أقلّــه يف القضــايا الــيت تتعلّــق 

  ؟واإلخصاب والوالدة وغري ذلك
وعــربه ، تواجــه البابــا اجلديــدَ ، توّجهاتــهوبصــرف النظــر عــن اآلراء واملواقــف حيــال شخصــه ومعــامل شخصــيته و ، علــى أّي حــال

مـن ، حـىت هـذه السـاعة، حتّدياٌت مجّة تكّونت مـن جـرّاء القضـايا العامليـة الراهنـة وموقـف الكنيسـة الرمسـي، الكنيسة الكاثوليكية
  : تلك القضايا. نذكر من تلك التحّديات أّمهها وهي أربعة

لبولــوين الراحــل محلتــه إىل أن يصــبح "كــاهن العــامل بأســره". كمــا أن إميانــه إن كاريزمــا البابــا ا: مركزيــة الســلطة الرومانيــة -1
، وحلمه بإقامة نظام اخالقي مشويل، وتصّوره لدعوته التبشريية اجلامعة، العميق بأولوية السّدة البطرسية على أساقفة العامل أمجع

ــــي ( ت الكنيســـة الكاثوليكيـــة علـــى العـــامل م) الـــيت فتحـــ1965-1962كـــل ذلـــك أفشـــل مكتســـبات اجملمـــع الفاتيكـــاين الثان
وأسسـت حلـوار صـادق وفّعـال مـع الكنـائس غـري الكاثوليكيـة ومـع ، وأبرزت مكانة وسلطة واسـتقاللية الكنـائس احملّليـة، املعاصر

  الديانات األخرى.
والبريوقراطيــة الرومانيــة ، ةفعلــى البابــا اجلديــد أن جيابــه التحــّديات الــيت تواجــه تلــك الســلطة البابويــة الشــمولية والشــديدة املركزيــ

تعيني األساقفة من ِقَبِل متلمل شديد من جرّاء ، على سبيل املثال، اليت تتغاضى عن األوضاع اخلاصة بكل كنيسة حملية. فهناك
داً عـن وغري ذلك مـن ممارسـات سـلطوية تبتعـد بعـداً شـدي، (أي الدوائر الفاتيكانية) دون الرجوع إىل اجملامع الكنسية احملليةالبابا

ــا الذاتيــة لكــن الدميقراطيــة أصــبحت ضــرورة أساســية يف ، روح الدميقراطيــة. صــحيح أن الكنيســة ال تعــرتف بالدميقراطيــة يف إدار
  عاملنا الراهن.

لقد حّل ما يشبه الطالق ما بني الكنيسة والعامل املعاصـر. ومـن ظـواهر هـذا الطـالق : الطالق مع المجتمع الحديث -2
وعـــدم التقّيـــد بـــالقوانني واألعـــراف األخالقيـــة ، وضـــعف اإلميـــان باملعتقـــدات التقليديـــة، لدينيـــة لـــدى املســـيحينيتـــدّين املمارســـة ا
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باملائة من كاثوليك فرنسا يذهبون إىل قداس األحد بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة تـدّىن  40فيما كان : واألدبية. فعلى سبيل املثال
 60باملائة يف اخلمسـينات إىل  90واإلقبال على تقّبل سّر العماد هبط يف فرنسا من ، باملائة فقط 10عددهم اليوم إىل نسبة 

م كاثوليك مقابل    باملائة يف بداية حربية يوحنا بولس الثاين. 81باملائة اليوم. أقّل من ثلثي الفرنسيني يصّرحون اليوم بأ
، واملسـاكنة، اتيكـان مـن اسـتعمال وسـائل منـع احلمـلهناك انتقادات كثرية تصدر عن املـؤمنني الكاثوليـك حيـال مواقـف الف  

وغـــري ذلـــك... وال يكتفـــي املســـيحيون باالنتقـــاد بـــل يـــذهبون إىل عـــدم اخلضـــوع للقواعـــد ، والتلقـــيح االصـــطناعي، واإلجهـــاض
  األخالقية اليت ختطها الكنيسة يف املسائل املذكورة.

جيــوز للرجــل املتــزّوج أن يصــبح كاهنــاً وال جيــوز لعــازب أن يتــزّوج  يف التقليــد الكــاثوليكي الشــرقي املّتبــع: عزوبيــة الكهنــة -3  
بعد أن يصبح كاهناً. أما يف التقليد الكاثوليكي الغريب الالتيين فيحّتم على الكاهن أن يكون عازبـاً قبـل سـيامته وبعـد سـيامته. 

ــا الســلطة الفاتيكانيــة الــيت -مــن بــاب العقيــدة-وال شــيء  ــذا األمــر. أصــوات  مينــع تغيــري هــذا التقليــد. إ  تتمّســك باســتمرار 
كنســّية عديــدة يف الغــرب تنــادي بإبطــال هــذا التقليــد خاصــة أن الرتاجــع بالــدعوات الكهنوتيــة آخــذ يف االزديــاد بشــكل مقلــق. 

يـة يف العشرين سنة املاضية ال تتعدى السـيامات الكهنوت، سيامة حواىل ألف كاهن سنوياً ، يف اخلمسينات، ففي فرنسا كان يتمّ 
أمـــا اليـــوم فعـــددهم اخنفـــض مقـــدار ، ألـــف كـــاهن 41حـــوايل ، م1960يف العـــام ، ســـنوياً. كـــان عـــدد الكهنـــة يف فرنســـا 110

علمــاً أن ثلثــي هــؤالء عمــرهم يتعــدى الســتني عامــاً. أمــا عــدم ســيامة املــرأة كاهنــاً فهــو أمــر حمتــوم وال يبــدو أن ، مخســني باملائــة
  الكنيسة ميكن أن تعيد النظر فيه.

لقــد بــذل البابــا الراحــل يوحنــا بــولس الثــاين جهــوداً كبــرية يف ســبيل حتقيــق الوحــدة مــع : لحــوار مــع الكنــائس األخــرىا -4  
تفاقمـت األزمـات مـا بـني الكثلكـة ، الكنائس غري الكاثوليكية. لكن جهوده مل تثمر إمثاراً كبرياً. فبعد انفـراط االحتـاد السـوفيايت

ام هذه ا ّ كما أن البابا الراحل مل حيقق حلمـه بزيـارة ،  أي بتبشري األرثوذكس، ألخرية األوىل باالقتناصواألرثوذكسية من جرّاء ا
بطريرك روسـيا ألكسـي الثـاين. كمـا تـرى أن العالقـات مـع األنغليكـان متأّزمـة. فالعقبـة الكـربى يف سـبيل االحتـاد هـي دون شـك 

ال سـيما ، بابا اجلديد َسيـُْقِدُم على إعادة النظر يف هـذه املسـألةسلطة البابا الشاملة وعصمته. ومن الصعب جداًّ التفاؤل بأن ال
أنـــه هـــو الـــذي أصـــدر رســـالة وّقعهـــا البابـــا اعتـــرب فيهـــا أن الكنـــائس غـــري الكاثوليكيـــة ال ميكـــن اعتبارهـــا كنـــائس حقيقيـــة وكاملـــة 

  الشروط.
بعــد قـــرون وســطى ظالميّـــة حتّجــرت فيهـــا  مـــّد وجــزر. ســـة الكاثوليكيــة الرومانيّـــة هــو يفإن اإلصــالح يف الكني، يف اخلالصــة  

"اإلصـالح الربوتسـتانيت" ليحّفـز الكنيسـة الكاثوليكيـة علـى املباشـرة يف إصـالح داخلـي اّختـذ خـّط احملافظـة  ة الغربية جـاءالكنيس
فالتحّديات املطروحـة  ،والتقليدية. وتربز مرحلة " اجملمع الفاتيكاين الثاين " عالمة فارقة يف جتدد الكنيسة الكاثوليكية. أما اليوم

عديدة وكبـرية وشـائكة. فهـل تسـتطيع الكنـائس االسـتجابة ملتطّلبـات أبنـاء  -وغريها من الكنائس األخرى-على هذه الكنيسة 
   ؟زمننا مبا يضمن سالمهم األرضي وخالصهم األبديّ 

**************  
  .*) باحث وأكادميي من لبنان
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  المحدِّدات والمؤثرات: الشرق والغرب
  *لي بن إبراهيم النملةع

وأضــحى يســّمى اصــطالحاً احلــوار بــني اإلســالم ، زادت يف الســنوات األخــرية أفكــار وممارســات احلــوار بــني املســلمني والغــرب
وكأن اإلسالم هو الطرف األول والغرب هـو الطـرف الثـاين يف احلـوار. واملـتمّعن يف هـذا االصـطالح يـدرك الغـرض مـن ، والغرب
وسـنة رسـوله ، القرآن الكرمي، -تعاىل–منطلق واحد حيمل أفكاراً حمددة منشؤها من كتاب اهللا ، ثقافياًّ ، سالمإذ إن اإل، إطالقه
، بعضــها تنطلــق مــن منطلــق ديــين كالنصــرانية واليهوديــة، . أمــا الغــرب فهــو جتميــع لعــدة ثقافــات-صــلى اهللا عليــه وســلم-حممــد 

مث يف ، كالعلمانيـة والشـيوعية واالشـرتاكية واإلحلاديـة،  يف احليـاة العامـة وبعضها تنطلق من منطلق متناقض مـع الـدين وحمـارب لـه
  وغريها من امللل والنحل اليت تقف طرفاً آخر يف هذا احلوار القائم اآلن مع اإلسالم.، صياغتها األخرية باسم العوملة الثقافية

علميــة أكادمييــة أو ، ارات فرديــة أو مجاعيــةحــو ، ويتخــذ أشــكاًال متعــددة حبســب املقــام، ويســتمر، واألصــل أن يقــوى احلــوار
  إذ ال ميلك املرء اليوم إال أن يكون طرفاً يف هذا احلوار املستمر.، جتارية أو اجتماعية، فكرية ثقافية

إال أنــه يســتغرب املــرء حتفــظ بعــض املعنيــني مــن احلــوار مــع اآلخــرين ، ومــع أن فكــرة احلــوار ليســت جديــدة علــى هــذه الثقافــة
ــة قــد ال ترقــى إىل ، وارتباطــه كــذلك بالتهيئــة لالســتعمار، )1(ارتبــاط احلــوار بالتنصــريمنهــا ، حبجــج وحنــو ذلــك مــن حجــج وقتّي

حنــن املســلمني  -ولــيس لــدينا ، )2(ولــيس لــدى املســلمني مــا خيفونــه عــن غــريهم ليتحفظــوا علــى احلــوار معــه، العلميــة املوضــوعية
ــزام يف احلــوار -كـذلك اح لــيس هــو املقصــود مــن احلــوار فلــيس النجــاح فيــه هــدفاً بــل إن النجــاح إذ إن النجــ، مــا خنشــاه مــن اال

وإمنـا الغايـة هـي نقـل املعلومـة الصـحيحة عـن ، ولـيس إىل املوضـوع املتحـاور فيـه، وعدم النجاح يـُْعَزى إىل احملـاور، وسيلة ال غاية
  اع.ليكون هناك إقناع واقتن، وتلقي املعلومة الصحيحة عن الثقافات األخرى، اإلسالم

يـَّة بـني املتحـاورين، وأهم من هذا كله أن يقوم احلوار على املعلومة الصحيحة الواضحة وأن تكـون هنـاك ، وأن يقوم على النِّدِّ
ودون خـوف ، دون خـوف مـن الغـرب علـى اإلسـالم، ليكون للحوار مغـزًى ومثـرة، كما تكون هناك نقط اختالف،  نقاط تالقٍ 

  .)3(من اإلسالم على الغرب
ونشــر هــذا يف أكثــر مــن ، ول الــدكتور صــاحل بــن عبــداهللا بــن محيــد يف أحاديثــه عــن احلــوار وبــّني طرقــه وآدابــه وأصــولهوقــد تنــا
  .)4(مكان ومقام

ــا ازديــاد اإلقبــال علــى اإلســالم، وحــوار األديــان قضــية قدميــة تتجــدد مــع الزمــان فتهــب العقائــد ، )5(ويزيــد مــن االهتمــام 
  اولة للرتكيز على نقاط اللقاء.ال سيما النصرانية يف حم، األخرى

، أو أراد منـه، فحـاورهم النجاشـي حـواراً يريـد منـه، ومعلوم لدينا أن هذا احلوار قد بدأ مـع أول هجـرة للمسـلمني إىل احلبشـة
-ل مث قدم وفد جنـران إىل الرسـو ، -صلى اهللا عليه وسلم-أن يصل إليه من آمن بالبعثة وتويف مسلماً مؤمناً باهللا ورسوله حممد 

صـلى اهللا -وكان هناك حوار بني موفد النيب ، وكأن بينه وبينهم حوار انتهى بإسالم بعضهم على األقل -عليه الصالة والسالم
. واستمر احلوار )6(-عليه الصالة والسالم –وكل هذه احلوارات مسجلة يف سرية املصطفى ، وهرقل عظيم الروم -عليه وسلم

  .)7(ريد منها احملاور املسلم إقناع الغري بالرسالة طمعاً يف إسالمهي، إىل يومنا هذا يف مناذج فريدة
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صـلى اهللا عليـه -وبالرسـالة والرسـول ، -تعـاىل–والذي جيمع بني احلوارات الفاعلة انطالق احملاور املسلم من قوة اإلميان باهللا 
بتعثنـا لنخـرج مـن شـاء مـن عبـادة العبـاد "إن اهللا ا: يف قولـه -رضـي اهللا عنـه-ويكفي أن نتذكر موقف ربعي بـن عـامر ، -وسلم

  .)8(ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم"، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، إىل عبادة اهللا وحده
،  بــل ميكــن أن نســميه بــأي اســم آخــر، أمــا إذا مل ينطلــق احملــاور املســلم مــن هــذه القــوة فــإن األمــر مل يعــد يأخــذ صــفة احلــوار

ــا مــن هــذا الــدين، قــد تلصــق باإلســالم، تربيــر/ أو التســويغ ألحــداث وقتيــةأو ال، أو الــدفاع، كاالعتــذار ، أو قــد تنطلــق علــى أ
ــا أوامـــر أو نــواهٍ ، أو التربير/التســويغ، وإن كانــت منـــه فاالعتــذار، بينمــا هــي ليســـت منــه ، ال تعجــب الغـــري، أو الـــدفاع يــأيت أل

  مع شعور بالدونية يف مقابل الغري.، فُيعتذر عنها
ومثلـه يف ، يطر عامل الدونية والفوقية يف أي حـوار فإنـه ال يسـمى حـواراً بـالتعريف اإلجرائـي للحـوار بـني عقيـدتنيومىت ما س

  .)9(ذلك حوار رئيس العمل اجلاف اجللف مع عامله الضعيف املنكسر اخلائف
يف ، اآلخـرين أن يقَربـوا منهـا وأراد مـن، ومن ناحية أخرى يظهر أن احملاور اآلخر قد وضع تصوراً يف ذهنه للحيـاة والعالقـات

ولذا يقوم حواره ، ولذا فإن مقياسه نابع من نظرته هو، وقت هو فيه الغالب واملسيطر على احلياة االقتصادية والثقافية والفكرية
بـىن  وإن يكن قد، الذي وصل إليه هو، والثقايف والفكري، والسياسي، على اهتمام الغري بأنه مل يصل إىل املستوى االقتصادي

وهلـــذين العـــاملني املتـــوافرين يف ، ومـــن هنـــا، ولكنـــه ال يعـــرتف بـــذلك، وقواعـــد غـــري راســـخة، هـــذا كلـــه علـــى مقـــدمات خاطئـــة
فـالقوي ، وال يكون اإلقناع واالقتناع هـدفاً أساسـياًّ مـن أهدافـه، من اجلهتني يفقد احلوار الغرض الذي قام من أجله، املتحاورين

  رغبة منه يف حماولة التقريب.، والضعيف فيه يريد أن يعتذر عن أفكاره، فكارهيف هذا احلوار يريد أن ميلي أ
فنفهمــه فهمــاً يؤهلنــا إىل تقدميــه إىل ، ويظهــر أننــا ال نــزال حنتــاج إىل الوقــت غــري احملــدد الــذي نقــوي فيهــا انتماءنــا هلــذا الــدين

  ا.كما قد يُفهم منه،  الغري بالقوة املطلوبة اليت ال تعين بالضرورة العنف
بـل إن أحـد املـؤلفني ، ممـن خيتلفـون عنـا يف الـدين، وهناك مجلة من الكّتاب والكاتبات يتحفظون على فكـرة احلـوار مـع الغـري

ممــن نطلــق علــيهم اليــوم اســم املستشــرقني. ويــرى هــذا املؤلــف أن ، قــد وصــل بــه الــرأي إىل حتــرمي التعامــل مــع فئــة أولئــك النــاس
يربز هذا يف كتاب "رؤية إسـالمية ، ويورد نصوصاً شرعية تؤيد ما ذهب إليه يف رأيه، االة هلمالتعاون معهم إمنا هو من باب املو 

  .)10(لالستشراق" للدكتور أمحد عبداحلميد غراب
أمـام ، هو ذلك احلـوار الـذي يشـعر فيـه احملـاور املسـلم بالدونيـة، من الرجال والنساء، واحلوار الذي يتحفظ عليه بعض الناس

مالذي يُ ، الغري وهذا مـا يثـريه األسـتاذ ، على قدر كبري من العلم واملعرفة والتفوق احلضاري، أي احملاورين، شعر من حياورونه بأ
حينمـــا يركـــز علـــى مشـــكلة عـــدم التكـــافؤ بـــني ، يف جملـــة املنهـــل، يف حديثـــه عـــن االستشـــراق، الـــدكتور حســـن بـــن فهـــد اهلوميـــل

بالضـــرورة بالدونيـــة جتـــاه ، دون شـــعور الطـــرف اآلخـــر، الطـــرف اآلخـــربســـبب شـــعور طـــرف منهمـــا بالفوقيـــة علـــى ، املتحـــاورين
  .)11(احملاور

وال َتهِنوا وال ﴿: بفتح الواو وكسرها. واحملاور املسلم مطالب بعدم اهلوان، بل هو يف احملاَوِ◌رين، واخلطأ ليس يف احلوار ذاته
ال العلـــو املربـــوط بالغطرســـة والعرقيـــة واجلـــنس ، باإلميـــانوالعلـــو هنـــا مربـــوط ، )12(﴾َتحَزنـــوا وأنـــتم اَألْعلـــْوَن إن كنـــتم مـــؤمنين
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وإذا حتقــق اإلميــان لــدى الشــخص حتــق لديــه العلــو ، ومــىت يكــون، وكيــف يكــون، بــل العــايل هنــا هــو املــؤمن أيــن يكــون، البشــري
  الذي يفرض نفسه على اآلخرين.

ــ، لقــد تعــرَّض اإلســالم حلمــالت مــن التشــويه ، رين. وهــو يتعــرض هلــذا يف زمننــا احلاضــرعلــى أيــدي بعــض املستشــرقني واملنصِّ
وتبيـــان مـــا عمـــي مـــن اإلســـالم ، بالتحـــاور معهـــم، ولكـــن هـــذه احلمـــالت ال تعـــين أن تتوقـــف دعـــوة غـــري املســـلمني إىل اإلســـالم

م اليت ينتمون إليها، عليهم   .)13(ومن ديانا
معــات املســلمة تتعــرض دائمــاً لنــوع مــن أنــواع واجلاليــات غــري املســلمة يف اجملت، واجلاليــات املســلمة يف جمتمعــات غــري مســلمة

وال ، ومحلهـم اهلـمَّ ، وشكٍل من أشكال احلصول على املعلومـات املباشـرة مـن اَألخـالص املخلصـني يف علمهـم ونبـاهتهم، احلوار
  وذلك حبجة أن هناك موقفاً من احلوار.، يتصور أن ميتنع مسلم مسؤول قضية ما عن تبيان حقيقتها اليت يعرفها هو

حبكـم هـذه اخلصوصـية الـيت يصـر اجملتمـع ، وهو يـؤثر فيـه كـذلك، يتأثر فيه ومنه، اجملتمع العريب جزء من اجملتمع الكبري جداً و 
ـــا ليســـت : ورغـــم مـــا قـــد يقـــال، بـــل املمـــل مـــن ترديـــده، رغـــم حمـــاوالت التنصـــل مـــن هـــذا التوجـــه، العـــريب علـــى التوكيـــد عليهـــا إ

ا اجملتمع، خصوصية إال أن اجملتمـع العـريب ميثـل ، جلميـع مـن حيملـون َهـمَّ هـذه اخلصوصـية، ي قاسـم مشـرتكبقدر ما هـ، يتفرد 
وهـذا سـر مـن أسـرار تـأثري هـذا اجملتمـع الصـغري ، إذا مـا قـورن باجملتمعـات األخـرى، يف هذا الزمن أصدق متثيل، هذه اخلصوصية

  على اجملتمع الكبري جّداً.
ـذا ، عـات األخـرىوهناك ختوف من تأثر اجملتمع العريب باجملتم ال سـيما تلـك الـيت تسـلمت زمـام احلضـارة والنهضـة وسـارت 

  جعلته خيرج من حميط األرض.، الزمام إىل درجات متقدمة جّداً من العلم والنماء
م ـت، وتبـينِّ ثقافـة بديلـة، الـيت يؤكـد عليهـا فعـًال وقـوالً ، والتخوُّف يأيت من اخلشية من أن يكون التـأثر علـى حسـاب املبـادئ

  .)14(بالدنيا على حساب اآلخرة
وحيثمـا تـوافرت مقومـات النهـوض املاديـة ، مثله يف ذلك مثل غريه من اجملتمعـات، وحيث إن هذا اجملتمع يرغب يف النهوض

 فلــيس أمامــه إال أن يطــرق املـدن اجلامعيــة املتقدمــة علمــاً وحبثـاً. فــذهبت جمموعــة كبــرية، وأراد أن ينهــل مــن علــم املـادة، والبشـرية
ونالت من هناك املـؤهالت العلميـة العامليـة يف شـىت فنـون ، يف أوروبا وأمريكا وروسيا، من أبناء اجملتمع إىل معقل احلضارة والعلم

  حىت بعض فروع العلوم اإلنسانية أخذت من هناك.، املعرفة
الـذي مل يتضـح بصـورة تـدعو إىل ، تـأثريإال أن الوفـود األوىل يف معظمهـا اكتفـت بالتـأثر أكثـر مـن ال، وهنا يبدأ التأثر والتأثري

وباملبـادئ تـربز بصـورة ، وبـدأت بـوادر الثقـة بالـذات، عندما كثـرت الوفـود، السِّتينات امليالدية، الفخر إال يف الثمانينات اهلجرية
  أكثر وضوحاً.

  : ومن هنا برزت إزاء هذا األمر مواقف ثالثة
  وضرورة أن يكون قدوة يف جماالت احلياة كلها!، ى مثالية ذلك اجملتمعوير ، موقف املتأثر تأثراً مطلقاً : الموقف األول
حبكـم أنـه ، واالكتفـاء منـه مبـا ينتجـه ماديـاًّ ، وضـرورة جتنبـه، ويرى خطر ذلك اجملتمع، موقف الرافض مطلقاً : الموقف الثاني

  بالتأثري عليه فقط!ويكتفي منه ، ولذا يرى هذا الفريق عدم التعامل املباشر معه، ال غىن عن هذا املنتج
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، كما يؤمن بالتأثري على أي جمتمع وبيئة،  فيؤمن بالتأثر بأي جمتمع أو بيئة، وهو الذي حيتل املرتبة الوسط: الموقف الثالث
وثقته هذه مسحت له بالتأثر؛ فيما ال يطغى على ذاتيته وخصوصـيته ، ذلك أنه ميلك الثقة مبا لديه من مبادئ وُمثل ومنطلقات

وال حـق ألحـد أن ، بـل للجميـع، لـيس لـه ولبيئتـه فحسـب، ألنه يـؤمن بـأن مـا لديـه نـافع ومفيـد، ما مسحت له بالتأثريك،  ومتيزه
  حيجره أو حيجبه عن اآلخرين.

  (القبول املطلق) أو التأثر املطلق فيه خطورة واضحة على اجملتمع املتميز. والموقف األول
ذلـك أن األول ميِّيـع فكـرة ، ط فيـه خطـورة واضـحة أيضـاً علـى اجملتمـع املتميـز(الـرفض املطلـق) أو التـأثري فقـ والموقف الثاني
  والثاين يقوقع هذا التميز واخلصوصية.، التمّيز واخلصوصية
بــل إن هــذا اجملتمــع املتــأثر بــه قــد أملــى علــى ، ولــيس هــو تــأثراً ذاتيــاً بــاجملتمع اآلخــر فقــط، مل يصــدر مــن فــراغوهــذا املوقــف 
ال سـيما الدينيـة ، عمليـاًّ أنـه إمنـا وصـل إىل مـا وصـل إليـه بفضـٍل مـن ختّليـه عـن املبـادئ الـيت كـان يقـوم عليهـا املتأثرين مباشـرة أو

وتريـــد النمـــو فـــإن عليهـــا أن تـــتخّلص مـــن بعـــض ، ولـــذا فـــإذا كانـــت اجملتمعـــات األخـــرى ال تـــزال تعـــيش حالـــة مــن التـــأخر، منهــا
ا هي الـيت حتـول د، بالقياس، مبادئها اليت يعتقد ختفـف مـن ، األمـر الـذي حيتـاج معـه إىل مواجهـة علميـة موضـوعية، ون منوهـاأ

وربــط أســباب عــدم الرضــا باألســلوب الــذي تطبــق فيــه ، بســبب عــدم الرضــا عــن الواقــع احمللــي، هــذا االنــدفاع الــذايت حنــو الغــري
  .)15(املبادئ

ومنهـا هـذا الشـعور بالدونيـة أمـام ، يب خمتلفـةالـذي يـتم بأسـال، وهذا كله داخل يف مفهوم احلوار العام مع الثقافـات األخـرى
، األمــر الــذي ينبغــي عمليــاً الــتخلص منــه مــىت مــا بنيــت الثقــة بالــذات القائمــة علــى الوضــوح يف فهــم اإلســالم واإلميــان، الغــري

  املؤصَّل.بل ال يقف يف طريق التأثر املوجَّه و ، ال يقف يف طريق النمو، )16(اعتقاداً بأنه دين ال كمثل األديان األخرى
ويـدخل ، ومنهـا اجلـدل املباشـر، وللحوار أشكال وأساليب كثرية منها املناظرة اليت يتزعمها اآلن الشيخ الداعية أمحـد ديـدات

ومنهــا املؤلفــات والــردود واملــؤمترات واملراكــز الدينيــة والعلميــة الــيت تقــوم يف اجملتمعــات غــري املســلمة. ووجــود ، يف مفهــوم املنــاظرة
الــذي يفضــل بعضـــهم تســميته حبـــوار ، نيــة والعلميـــة غــري املســلمة يف اجملتمعـــات املســلمة يعــد نوعـــاً مــن أنــواع احلـــواراملراكــز الدي

ملـــا فيهـــا مـــن احلساســـية لـــدى بعضـــهم مـــن غـــري املتـــدينني مـــن أبنـــاء ، ابتعـــاداً خجـــوًال عـــن لفظـــة الـــدين، احلضـــارات والثقافـــات
  رى.وغري املسلمني من أبناء الديانات األخ، املسلمني

ا قامـت علـى ذلـك أن احلضـارات والثقافـات القائمـة اآلن إّمنـ، واحلوار احلضاري والثقايف ال ميكن أن خيلو من املسحة الدينية
مــيش الــدين ظــاهراً علــى األقــل. واســتعراض األمســاء، وتفــوح رائحتهــا باخللفيــة الدينيــة الــيت انطلقــت منهــا، الــدين ســواء ، رغــم 

  .املرافق احلضارية والثقافية ال تكاد ختلو من خلفية دينيةأم ، أمساء األشخاص واملدن
  زاء هذه األفكار املنثورة حول احلوار صار لزاماً على املسلمني أن خيطوا خطوات إجيابية يف هذا املضمار.أو 

، الباطــلفالصــراع بــني احلــق و ، هــذا التحــدي الــذي يواجــه املســلمون اليــوم مــن هــذه التيــارات مل يكــن جديــداً علــى املســلمني
  أن يستمر هذا الصراع مع استمرار احلياة. -تعاىل–وقد شاءت إرادة اهللا ، والصراع بني اخلري والشر مستمر وقائم
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ومــن الطيــب ، أو علــى بعضــها علــى األقــل، كمــا يقتضــي االتفــاق علــى املقــدمات،  واحلــوار يقتضــي التكــافؤ بــني املتحــاورين
اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأمتمــت علــيكم نعمــيت ﴿: يف اإلســالم بــنص اآليــةدائمــاً أن نتحــدث حنــن املســلمني عــن أمجــل مــا 

  .)17(﴾ورضيت لكم اإلسالم دينا
، سـالموهـذا أيضـاً أمـر مطلـوب إذا عرضـت مساحـة اإل، أن امللحوظ على بعض املتحاورين تركيـزهم علـى مساحـة اإلسـالم إالّ 

ا ، )18(ل يف مفهوم مساحة اإلسالمبعيداً عن إشعار اآلخرين بأننا ندافع عن ممارسات قد ال تدخ وهـي حتسـب علـى أصـحا
  وال حتسب على اإلسالم.

مث ميكـن حينئـذ احلـديث عـن الظـواهر ، وقد يرى بعض املتحاورين أن الرتكيـز علـى مساحـة اإلسـالم مـدعاة إىل قبولـه يف املبـدأ
ا ترتجم مساحة اإلسـالم ممـا تعـاين مـن هجـوم صـارخ مـن منظمـات ، وهـاكاجلهـاد واحلـدود وحن،  اليت قد ال ترى يف نظر بعضنا أ

  وهيئات وأفراد.
، قد يكون منها حماولة إخفاء هذه املفهومات العملية اإلسالمية عن الغري، إن هذا املبدأ يف احلديث قد يعين تفسريات عدة

ا إمنا قامت لرتسيخ مساحة اإلسالم وحرصه على األمن الشامل يف كل م، بسبب اخلجل من إبرازها   فهوماته.إ
ذه احلدود واجلهاد أو حنوها ـا غـري مرعيـة يف الغالـب، ومع اخلجل قد يأيت سبب آخر يوحي بعدم االقتناع  ، على اعتبار أ

ا وقـد يـؤدي إىل ، من الطرف اآلخر يف احلوار. وهذا مزلق عقـدي خطـري يـؤثر علـى إميـان املـرء، يف الغالب أيضاً ، وغري مقتنع 
  اإلميان.نتائج وخيمة يف مسألة 

، ال سـيما املعنيـني يف احلـوار مـن أهـل العلـم، وال يظهر أن هذا السبب قـائم لـدى كثـري مـن املتحـاورين يف الطـرف اإلسـالمي
  ولو ظهر على بعضهم منطلق االعتذار والتربير والدفاع.

مـع ، زايد احلاجة إليهاتت، ولكن امللحوظ أن احلوار أضحى ظاهرة، احلكم على الناس، هنا، فليس املقصود، وعلى أي حال
،  ويظهـــر اســـم اإلســـالم فيـــه بصـــورة غـــري دقيقـــة مرتبطـــة غالبـــاً بأحـــداث غـــري ســـارة، هـــذا العصـــر الـــذي تتســـابق فيـــه األحـــداث

الفهـم الصـحيح ، ويف بعـض احلـاالت، بـل رمبـا ال تعكـس بالضـرورة، وال تعكس بالضرورة مساحة اإلسـالم، كاألعمال التخريبية
  لإلسالم.
والدعوة إليه واملشاركة فيه يف أي شـكل مـن أشـكاله السـلمية املتعـددة. وال بـّد مـن التوكيـد ، من تشجيع احلوار فالبدّ ، وعليه

بعيــداً عــن األشــكال ، والتــأثري والتــأثر، قائمــة علــى اإلقنــاع واالقتنــاع، الــيت تظهــر نتائجهــا إجيابيــة، علــى أشــكال احلــوارات الوديــة
  أيّاً من الطرفني املتحاورين. وال ختدم، اليت تزيد الفجوة، األخرى

*******************  
  : الهوامش
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  كيف يظهر العنف في سلوك الجماعات؟
  *زكي امليالد

  مقدمات نظرية في المنهج: أوالً   
  طبيعة العنف

القدمية واحلديثة ، لعنف ظاهرة قدمية ومعقدة ومركبة. وقد ارتبطت هذه الظاهرة باالجتماع اإلنساين يف كافة مراحله وأطوارها
ويف خمتلف التقسيمات األخرى اليت وضعتها العلوم االجتماعية واإلنسانية لتطور وحتول االجتماع اإلنساين. ومهمـا ، واملعاصرة

ومهمـــا ، يف االجتمـــاع اإلنســـاين والسياســـية واالقتصـــادية كونـــات الدينيـــة والثقافيـــة واالجتماعيـــةتعـــددت وتباينـــت املالمـــح وامل
  اختلفت وتباينت املالمح واملستويات املدنية واحلضارية.

وال ميكــن  .فقــد كانــت هلــا تشــكالت يف مجيــع األزمنــة والعصــور، فظــاهرة العنــف ال ميكــن أن تتحــدد بــزمن أو بعصــر معــني 
وكانـت هلـا تشـكالت يف ، فقد ارتبطت جبميع الديانات من حيـث االنتسـاب البشـري، دد بدين أو عقيدة خاصةأيضاً أن تتح

فقـد كانـت هلـا تشـكالت يف خمتلـف ، ةعينـاجملتمعات اليهودية واملسيحية واإلسالمية. كما ال ميكن أن تتحـدد بثقافـة أو هويـة م
فالعنف ليس ظاهرة خاصة باجملتمعـات غـري املدنيـة أو ، ضارية واملدنيةالثقافات واهلويات. وهكذا من جهة تباين املستويات احل

  بالتمدن والتحضر. كذلك  فهو ميثل ظاهرة حىت يف اجملتمعات اليت توصف، األقل متدناً 
ويف نوعيـة ، ويف طبيعة أمناطـه السـلوكية، لكن الذي خيتلف بني هذه التقسيمات والتصنيفات هو يف صور التعبري عن العنف

  .ما أو حتدد له مصلحة، ةأو تكسبه مشروعي، وغات اليت تربر لهاملس
أو التربيـــر لـــه بـــأي صـــورة كانـــت. وإمنـــا ، ولـــيس املقصـــود مـــن هـــذا التصـــوير واإلطـــالق إعطـــاء العنـــف صـــفة الـــتحكم والبقـــاء

وال حـىت مدنيـة. هـذا ، فـالعنف ال ديـن لـه وال هويـة وال ثقافـة، املقصود جتريد العنف من أي صفة ثابتة تلصق به أو تتالزم معه
  العنف ظاهرة قدمية. نّ إِ من حيث 

  العلوم االجتماعية وظاهرة العنف
دراسـة وتوصـيفاً وحتلـيًال. دراسـة ملعرفـة كيـف تنشـأ هـذه ، لقد توقفـت العلـوم االجتماعيـة واإلنسـانية كثـرياً أمـام ظـاهرة العنـف

ـا ومنطقهـا الـداخلي. وقـد ، ورهاوتوصيفاً ملعرفة مالحمها وأمناطها وص، الظاهرة وتتطور وتتجذر وحتليًال ملعرفـة عناصـرها ومكونا
ــا بدرجــة  ــا املعرفيــة واملنهجيــة يف التعامــل مــع هــذه الظــاهرة الــيت فرضــت وجــوداً يســتدعي االهتمــام  عكســت هــذه العلــوم خرب

ا من جهة، عالية ا من جهة أخرى.، بسبب حساسيتها وخطور   وبسبب آثارها وتداعيا
ــ ا وأمناطهــاوألن العن هلــذا فقــد خضــعت هــذه الظــاهرة إىل دراســات ، ف ظــاهرة قابلــة لالنقســام والتعــدد مــن حيــث توصــيفا

، فعلمــاء الــنفس حــاولوا دراســة هــذه الظــاهرة مــن ناحيــة نفســية، وحتلــيالت عديــدة حبســب تعــدد العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية
، افعــــه النفســــية الغريزيــــة أو املكتســــبة. الغريزيــــة كالغضــــب واالنفعــــالباعتبــــار أن العنــــف يف نظــــرهم ميثــــل ســــلوكاً عــــدوانياً لــــه دو 

فاإلنســان الـــذي ، واملكتســبة وهــي تلــك املـــؤثرات املرتاكمــة الــيت يتعـــرض هلــا الفــرد يف داخـــل بيئتــه األســرية أو بيئتـــه االجتماعيــة
  .عنيفٌ  يف أن يصدر منه سلوكٌ تكون له قابلية أكرب ، يتعرض إىل العنف باستمرار أو يعيش يف بيئة ميارس فيها العنف
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، باعتبــار أن العنــف ميثــل ظــاهرة اجتماعيــة تــأثراً وتــأثرياً ، وعلمــاء االجتمــاع حــاولوا دراســة هــذه الظــاهرة مــن ناحيــة اجتماعيــة
  وتأثرياً من حيث النتائج والتداعيات.، وليس جمرد ظاهرة فردية. تأثراً من حيث الدواعي واملسببات

، تـرتبط مبفهـوم السـلطة مـن حيـث التـأثري عليهـا، ها ظـاهرة سياسـيةوصـفب، اسة هـذه الظـاهرة أيضـاً علماء السياسة در حاول و 
ها تتصــف بســلوك يتجــاوز وصــفعلمــاء القــانون دراســة هــذه الظــاهرة ب حــاول الوصــول إليهــا. وهكــذا العمــل علــى أو مــن حيــث

ها وصـفدراسـة هـذه الظـاهرة ب كـذلك  ق الذين حـاولواإىل علماء الرتبية واألخال إضافة القانون ويعتدي على حرمة النظام العام.
م ا تنطلـق حسـب رؤيـتهم مـن دوافـع عدوانيـة، تتسبب يف إيذاء اآلخرين واإلضرار  وتتشـكل يف سـلوك عـدواين يتنـاقض ، وأل
ذيب النفس وإصالحها.، مع قيم الرتبية يف بناء اإلنسان الصاحل   ومع قيم األخالق يف 

ا يف طرائق النظر هلذه الظاهرة وأساليب التعامـل معهـاهلذا ينبغي االستفادة م ويف ، ن خربات هذه العلوم ومعارفها ومنهجيا
  ن العنف ظاهرة معقدة.إفهمها وتوصيفها وتفسريها. وهذا من حيث 

  مركب ظاهرة العنف
صــر الثــاين يتصــل بالبيئــة العنو ، العنــف ظــاهرة مركبــة مــن ثالثــة عناصــر متصــلة ومرتابطــة. العنصــر األول يتصــل بعــامل األفكــار

  العنصر الثالث يتصل بالنشاط السلوكي للعنف.و ، االجتماعية اليت يتولد فيها العنف
هـا بصـورة أحاديـة يلإوالنظـر ، وال ميكن أن نفهم ظاهرة العنف دون النظر إىل هذه العناصـر بصـورة مركبـة ومتصـلة فيمـا بينهـا

ه الظـاهرة. فعـامل األفكـار هـو العنصـر اخلفـي لكنـه األكثـر جوهريـة يف ومفككة ال يسـاعد علـى تكـوين فهـم ناضـج وعميـق هلـذ
وإضــفاء الشــرعية ، وبنــاء القناعــات، فاألفكــار هــي الــيت تقــوم بــدور تشــكيل املســوغات، معرفــة املنطــق الــداخلي لظــاهرة العنــف

  على هذا النمط من السلوك. 
وخلــق االنطباعــات والصــور الذهنيــة احملركــة هلــذا ، ات احلســيةضــوالبيئــة االجتماعيــة هــي الــيت تســهم يف توليــد البواعــث واحملرِّ 

وحيفــز عليهــا مــن داخــل البيئــة ، وال تتحــول إىل ظــاهرة ســلوكية إذا مل جتــد مــا يربرهــا، الســلوك. واألفكــار وحــدها ال تكــون مــؤثرة
وبدون هـذا السـياق ال تتحـول ، ن األفكار ال تكتسب قوة التأثري إال إذا اتصلت بسياق تتفاعل معهأاالجتماعية. ومبعىن آخر 

األفكار غالباً من عامل النظرية إىل عامل السلوك. والبيئة االجتماعية هي الـيت تشـكل السـياق الـذي حيـرض تلـك األفكـار يف أن 
هلـذا فهـي  ؛ألن العنـف ظـاهرة ليسـت طبيعيـة ومؤتلفـة أو حـىت مقبولـة، وإىل ظاهرة تنـزع حنـو العنـف، تتحول إىل نشاط سلوكي

وال يتحقـــق ذلـــك إال بواســـطة جمموعـــة مـــن األفكـــار إىل ، ويكســـبها قـــدراً مـــن املشـــروعية، وحيـــرض عليهـــا، إىل مـــا يربرهـــاحباجـــة 
وتفســـر حبســـب تلـــك ، ق هـــذه األفكـــار مـــن البيئـــة االجتماعيـــة علـــى صـــورة وقـــائع وظـــواهر تتصـــف باالنتقائيـــةجانـــب مـــا يصـــدّ 

  األفكار وطبيعة منطقها الداخلي.
وحبســــب طبيعــــة البيئــــة ، ف تتحــــدد صــــورته ومنطيتــــه حبســــب طبيعــــة األفكــــار املكّونــــة لــــه مــــن جهــــةوالنشــــاط الســــلوكي للعنــــ

االجتماعية اليت يتولد منها ويظهر فيها من جهة أخرى. وباختالف هذه البيئات االجتماعية قد ختتلف أو تتعدد صور ظواهر 
لكنهــا ختتلــف وتتعــدد مــن جهــة اخــتالف ، فكــارالعنــف وأمناطــه. وميكــن أن تتحــد هــذه الظــواهر أو تتقــارب مــن جهــة عــامل األ

  وتعدد البيئات االجتماعية.
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وعلـى العنـف املنهجـي أو املـنظم ولـيس علـى العنـف ، وهذا التحليل يصدق فقط على عنف اجلماعات وليس عنـف األفـراد
 ن العنف ظاهرة مركبة.إالعفوي أو املنقطع. وهذا من حيث 

  أنماط العنف
ومن هذه اجلهة يقسم العنـف إىل ، وأشكال وأمناط العنف. فتارة يقسم حبسب صورته العامةهناك تقسيمات عديدة لصور 

  والعنف الصادر من احلكومات. ، والعنف الصادر من اجلماعات، العنف الصادر من األفراد، ثالثة أقسام
عي كـالعنف الـذي ميـارس منهـا العنـف االجتمـا، ومن هذه اجلهـة يقسـم العنـف إىل أقسـام عديـدة، وتارة يقسم حبسب جماله

ومنهـا العنـف الثقـايف  ، الذي ينطلق بسـبب دوافـع ماليـة وجتاريـة ومنها العنف االقتصادي كعنف اجلرائم املنظمة، ضد املرأة مثالً 
ومنها العنف السياسي كـالعنف الـذي ميـارس بسـبب املطالبـة باحلريـات العامـة.. إىل ، كالعنف الذي ميارس بسبب حرية التعبري

  .غري ذلك
وتــارة يقســم العنــف حبســب . ومــن هــذه اجلهــة يقســم إىل عنــف مشــروع وعنــف غــري مشــروع، وتــارة يقســم حبســب املشــروعية

وإىل عنـــف مـــنظم ، ومـــن هـــذه اجلهـــة يقســـم إىل عنـــف عفـــوي أو طـــارئ كالـــذي حيـــدث بســـبب ارتفـــاع األســـعار مـــثالً ، زمنـــه
  ومستمر. 

مـن جهـة ، أو عنـف مسـيحي أو عنـف إسـالمي، عنف يهودي: فيقال، وتارة يقسم العنف حبسب اهلويات الدينية والثقافية
أو عنـف باسـكي نسـبة ، إيرلنـديعنـف : فيقـال، انتماء األشخاص وليس الدين. وتارة يقسم العنف حبسب الـدول والقوميـات

  تقسيمات.الوفرنسا. وهكذا حبسب الطوائف واجلماعات إىل غري ذلك من  إسبانياإلقليم الباسك بني 
وكيـف أن العنـف ، عن مدى اتساع وانتشار ظاهرة العنف بني الدول واجملتمعات واهلويات والثقافات مناطاألوتكشف هذه 

وال حـــىت هويـــة وال ديـــن وال وطـــن. كمـــا تكشـــف أيضـــاً عـــن تعـــدد األســـباب واخللفيـــات املباشـــرة وغـــري ، ال مكـــان لـــه وال زمـــان
ـذه الظـاهرةتشكل هذه الظاهرة. وتكيف األولية أو الثانوية ، املباشرة وتوجـه األنظـار ، شف من ناحية ثالثة عن تزايد االهتمـام 

  إليها على نطاق واسع.
، لكــي تتحــدد لنــا الظــاهرة بصــورة ميكــن ضــبطها وتشخيصــها، هلــذا ينبغــي أن حنــدد صــورة العنــف الــذي نقصــده باحلــديث

والتعميم. والضبط والتحديد هـو مـن شـرائط وتوصيفها بدقة ما أمكن. ال أن نتعامل معها بطريقة تتصف باالختزال واإلطالق 
والتشـــكل يف صـــور وأمنـــاط ، خصوصـــاً وأننـــا أمـــام ظـــاهرة هلـــا قابليـــة التعـــدد واالنقســـام، ومقتضـــيات التحليـــل العلمـــي واملنهجـــي

  .متباينة
  نظريات واتجاهات في التفسير والتحليل: ثانياً 

يهــا تفســرياً وحتلــيًال بواســطة عوامــل واجتاهــات جنتهــد فأن  بعــد تلــك املقــدمات النظريــة نقــرتب مــن جــوهر القضــية الــيت حنــاول
  متعددة.

ويف البـــدء البـــد مـــن القـــول بـــأن العنـــف الـــذي نقصـــده باحلـــديث هنـــا هـــو عنـــف اجلماعـــات ولـــيس األفـــراد. وحتديـــداً عنـــف 
 ســلوك يف هـــذه اجلماعــات السياســية والدينيـــة الــيت ظهـــرت يف العــامل العــريب واإلســـالمي. وذلــك ملعرفـــة كيــف حتــول العنـــف إىل
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ختــاذ العنــف ســلوكاً هلــا يف نشــاطها وحركتهــا؟ فهــل هــذا الســلوك كــان باختيارهــا إاجلماعــات؟ أو كيــف تقبلــت هــذه اجلماعــات 
ا أكرهت عليه ا؟ أم أ ا؟  خاصة أو اندفعت حنوه نتيجة ظروف ووضعيات، وإراد   مرت 

ــا هــذه  وبعبــارة أخــرى هــل العنــف هــو مــن طبيعــة هــذه اجلماعــة الــيت اختــذت منــه ســلوكاً؟ أم أنــه جــاء نتيجــة حتــوالت مــرت 
  اجلماعات؟

وإمنـــا ، واملقصـــود بالســـلوك هنـــا لـــيس الســـلوك الطـــارئ أو العفـــوي الـــذي يـــزول بســـرعة بـــزوال الســـبب أو الظـــرف املتصـــل بـــه
  السلوك الذي ميتزج بالرؤية السياسية والثقافية يف هذه اجلماعات.

نــا ضــرورة دراســة ظــاهرة العنــف لــيس بطريقــة أحاديــة أو باالعتمــاد علــى عامــل واحــد ومــن تلــك املقــدمات النظريــة يتأكــد ل
بطرائـق وعوامـل خمتلفـة ومتعـددة لكـي نـتمكن مـن اإلحاطـة بفهـم  يتنـاول وإمنـا، فحسب مهمـا كانـت قـوة هـذا العامـل وفاعليتـه

  وتفسري هذه الظاهرة املعقدة واملركبة.
  : هي، ساسيةويف هذا اجملال ميكن تطبيق ثالثة عوامل أ

  العامل االجتماعي واالقتصادي -1
  العامل الديين واأليديولوجي -2
  العامل السياسي والعسكري -3

وكيــف يتحــول العنــف إىل ســلوك يف هــذه ، ظــاهرة العنــف يف اجلماعــاتلوكــل واحــد مــن هــذه العوامــل يفســر جانبــاً أساســياً 
  اجلماعات.

  يالعامل االجتماعي واالقتصاد: أوالً 
هـة عامـة تـرتبط بالبيئـة اجلومـن جهـة خاصـة. ، من جهـة عامـة، ا العامل أن يقدم تفسرياً لظاهرة العنف من جهتنيحياول هذ

تلــك يف االقتصــادية الِبــىن وعالقــة هــذه الظــاهرة بطبيعــة التكوينــات االجتماعيــة و ، االجتماعيــة الــيت تكونــت فيهــا ظــاهرة العنــف
ا يف التأثري.، الجتماعية واالقتصاديةوذلك ملعرفة وحتديد نوعية املؤثرات ا، البيئة   وحجمها ووز
بتطبيـق املنظـور ، وحماولـة تفسـريها والكشـف عنهـا، ها متثل ظاهرة اجتماعيةوصفهة خاصة ترتبط بظاهرة العنف نفسها باجلو 

  االجتماعي واالقتصادي عليها.
نظريـــات منهـــا قـــد تكـــون مـــن أهـــم باحلـــديث عـــن ثـــالث  هنـــا ســـوف أكتفـــي، ويف هـــذا اجملـــال هنـــاك العديـــد مـــن النظريـــات

  النظريات يف هذا الشأن.
هناك من يرى أن ظاهرة العنف هلا عالقة بطبيعة التكوين االجتماعي الـذي يتصـل جبانـب السـن. وحسـب : النظرية األولى

ت الـيت ويسـتدّل علـى ذلـك بـأن معظـم اجلماعـا، العنف يظهر عند اجلماعات اليت يغلب عليها اجليل الشـاب فإنهذه النظرية 
ــج العنــف هــي مجاعــات شــابة مــن حيــث تكوينهــا البشــري. وهــذا يصــدق علــى كثــري مــن اجلماعــات الــيت ظهــرت يف  ســلكت 

وذلـك باعتبـار  .العامل العريب. وأن بعض اجلماعات جتاوزت وختلت عن مسلك العنـف حينمـا جتـاوزت مرحلـة التكـوين الشـبايب
 وعـدم تقـدير املواقـف واألمـور بنظـر بعيـد، حلمـاس واالنـدفاع وسـرعة االنفعـالأن مرحلة الشباب هي املرحلة الـيت يغلـب عليهـا ا
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  .ورؤية سديدة
وهنـاك مـن يـرى أن ظـاهرة العنـف هلـا عالقـة بطبيعـة التكوينـات االجتماعيـة الـيت تتصـل جبانـب نوعيـة البيئـة. : النظرية الثانية

كالبيئات اليت هلا ،  ي إىل بيئات تتصف بالقسوة واخلشونةن العنف يظهر غالباً عند اجلماعات اليت تنتمفإوحسب هذه النظرية 
ــذا الــرأي إذا صــاحب تلــك البيئــات اخنفــاض يف مســتويات التمــدن العــام. وهلــذا ، تكوينــات صــحراوية وجبليــة وتــزداد القناعــة 

   مناطق أخرى.بلية أكثر من املناطق البحرية هلذا السبب. وهكذا احلال يفيقال أن العنف يف مصر ظهر يف املناطق القِ 
ن ظــاهرة العنــف هلــا عالقــة بطبيعــة التكوينــات االجتماعيــة االقتصــادية الــيت تتصــل فــإوحســب هــذه النظريــة : النظريــة الثالثــة
وهلــذا يظهــر العنــف غالبــاً عنــد اجلماعــات الــيت يغلــب علــى تكوينهــا البشــري االنتمــاء إىل الطبقــة الفقــرية أو ، باجلانــب الطبقــي

  وتتفاوت فيها الفوارق االجتماعية بصورة كبرية.، لبيئات اليت حيدث فيها اختالالت طبقية حادةاملتوسطة خصوصاً يف ا
هــذه هــي أبــرز النظريــات الــيت تصــنف علــى العامــل االجتمــاعي واالقتصــادي. وهــي نظريــات ميكــن تطبيقهــا واالســتفادة منهــا 

ا.، س كامل الظاهرةولي، وكل واحدة منها تفسر جانباً أساسياً يف الظاهرة، بطريقة نسبية   أو اإلحاطة التامة 
  العامل الديني واأليديولوجي: ثانياً 

حيـــــاول هـــــذا العامـــــل أن يقـــــدم تفســـــرياً لظـــــاهرة العنـــــف مـــــن خـــــالل حتليـــــل طبيعـــــة التصـــــورات واملقـــــوالت واألفكـــــار الدينيـــــة 
امل باعتبار أن معظم اجلماعات الـيت ويتأكد اهتمام الدارسني هلذا الع.واأليديولوجية عند اجلماعات اليت سلكت هذا النهج..

  انتهجت هذا املسلك كانت من اجلماعات الدينية أو األيديولوجية.
  .من هذه النظريات, و ويف هذا اجملال هناك بعض النظريات اليت ميكن االستفادة منها يف حتليل ظاهرة العنف

أو التطبيــق الفــوقي ، ر مشــاريع التنميــة والتحــديثهنــاك مــن يــرى أن ظــاهرة العنــف هلــا عالقــة بفشــل أو تعثــ: النظريــة األولــى
ميش الدين واستبعاده أو التقليل من مكانته وشأنه يف حياة النـاس. الوضـع الـذي أحـدث ، والقسري واملشّوه هلما إىل جانب 

أحـد ، ت الفعـلمـن ردا اً بالشـكل الـذي خلـق أمناطـ , ومتزقـات يف اهلويـة الدينيـة والفكريـة,اختالالت عميقة يف منظومات القـيم
حلداثـة يف امـواقفهم املغاليـة  بهذه األمناط أخـذ منحـى العنـف كالـذي ظهـر يف تعـرض بعـض املثقفـني إىل حمـاوالت عنـف بسـب

  وفرج فودة يف مصر.، قبل الثورة كسروي يف إيراناغتيال  ونقد الفكر الديين مثل 
التكـوين الـديين واأليـديولوجي عنـد اجلماعـات الـيت تنغلـق وهناك من يرى أن ظاهرة العنف هلا عالقة بطبيعة : النظرية الثانية

ال يكتســب  مــن مثويقطــع الصــلة بثقافــات العــامل ومعارفــه. و ، علــى منــط مــن التعلــيم ال ميتلــك القــدرة علــى التواصــل مــع العصــر
طيعــة واالنغــالق قــد تــدفع . فهــذه القأو حــىت دينيــاًّ ، اًّ أو سياســي القــدرة علــى التكيــف واالنــدماج مــع اآلخــر املختلــف معــه ثقافيــاًّ 

 يف أي وقـت التصـادم الـذي ميكـن لـه أن يتطـور، وعـدم القـدرة علـى التعـايش معهـم بعض اجلماعات إىل التصـادم مـع اآلخـرين
  إىل حالة من العنف.
يمنــة بعــض املقــوالت والتصــورات الــيت قــد حتــرض علــى العنــف  ومثــة: النظريــة الثالثــة مــن يــرى أن ظــاهرة العنــف هلــا عالقــة 

أو النظــر إىل اجملتمعــات اإلســالمية ، تقســيم العــامل إىل دار حــرب ودار إســالم ودار عهــد القدميــة الــيت قولــةاملمثــل ، تــدفع إليــهو 
وهكـــذا مقولـــة التكفـــري.. وغريهـــا مـــن ، أو تفســـري مقولـــة اجلهـــاد مبنطـــق معـــني، املعاصـــرة مـــن خـــالل مقـــوليت اجلاهليـــة واحلاكميـــة
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  .املواجهةو  املقوالت اليت تنزع حنو الصدام
  العامل السياسي والعسكري: ثالثاً 

ومــن النظريــات ، أمــا هــذا العامــل فيحــاول أن يقــدم تفســرياً لظــاهرة العنــف يــرتبط بــاملنظور السياســي وشــكل العالقــة بالســلطة
  : املطروحة يف هذا اجملال ما يلي

حبكـم القـانون والدسـتور وحتـرتم احلريـات العامـة أو الـيت تلتـزم ، أن العنـف ال يظهـر يف اجملتمعـات الدميقراطيـة: النظرية األولى
 وتــدافع عــن حقــوق اإلنســان. وحــىت لــو ظهــر العنــف يف هــذه اجملتمعــات فإنــه ال يســتطيع أن يتجــذر ويبقــى أو يكتســب تأييــداً 

يظهـر  وهـذا يعـين أن العنـف، يف هـذه اجملتمعـات العنـف هلذا سرعان ما يتالشـى ؛أو حىت ميتلك القدرة على التأثري، ومشروعية
الـذي يسـهم يف خلـق  الوضـع، االنسـداد السياسـيتعـاين مـن و ، يف اجملتمعات االستبدادية اليت ال تلتزم حبكـم القـانون والدسـتور

  نزعات العنف عند بعض اجلماعات.
أن عنــف اجلماعــات هــو نتيجــة لعنــف احلكومــات. فيكــون العنــف حبســب هــذه النظريــة يــل إىل هنــاك مــن مي: النظريــة الثانيــة

فاحلكومــات الدميقراطيــة تنشــأ يف ، ن اجلماعــات تنشــأ علــى صــورة احلكومــاتإ: ة ردة فعــل لعنــف احلكومــات. وهلــذا يقــالنتيجــ
وهناك من يربر هلذا العنف لكونه الوسـيلة ، واحلكومات املتشددة تؤدي إىل تكوين مجاعات متشددة، ظلها مجاعات دميقراطية

  جهة العدو بسالحه.على قاعدة موا، اليت تستخدمها احلكومة نفسها
ويف الوصــول إىل ، ه الوســيلة الفاعلــة يف التغيــري السياســيوصــفب هنــاك بعــض اجلماعــات مــن تعتقــد العنــفَ : النظريـــة الثالثـــة

  السلطة. أو الوسيلة األخرية بعد استنفاد كافة الوسائل األخرى يف عملية الصراع السياسي.
م 1917حـروب. فـالثورة الروسـية سـنة قيـام ثـورات و  باشـتعال ب عالقتـهوهناك من يرى ارتباط العنف بسب: النظرية الرابعة

 هـــي األخـــرى م1979والثـــورة اإلســـالمية يف إيـــران ســـنة ، اجلماعـــات اليســـارية علـــى العنـــف أو أســـهمت يف حتـــريض حرضـــت
زعـات يف حتريـك ن شاركتم 1979فاحلرب األفغانية سنة ، بعض اجلماعات اإلسالمية على العنف. وهكذا احلروب حرضت
  م.1991وحصلت هذه احلالة أيضاً مع حرب اخلليج الثانية سنة ، العنف

**************  
  رئيس حترير جملة الكلمة.، كاتب من السعودية*)  
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  ظاهرة العنف في المجتمع المعاصر
  *حممد القاضي

  هل أصبح العنف سمة العصر الحديث؟
، عن طريق وسائل اإلعـالم املختلفـة أو مـا نصـطدم بـه يف واقعنـاسواء ، العنف كلمة أصبحت ترتدد على آذاننا يف كل حلظة

لدرجـٍة أصـبح معهـا اإلنسـان ضـعيفًاً◌ أمـام مواجهـات عديـدة ال يسـتطيع ، وكأنه أصـبح مسـة هـذا العصـر الـذي كثـرت مشـاكله
لــه مثيــل يف تــاريخ  أو التغلــب عليهــا. وأصــبحت ظــاهرة العنــف اليــوم تثرينــا؛ ألن مــن مظاهرهــا املكاثفــة مــا مل يســبق، مقاومتهــا

اليت هي من مثرات اجملهود اإلنسـاين املسـتمر لتحقيـق أكـرب قـدر مـن السـعادة ، اإلنسانية. فحىت مظاهر "التقدم العلمي والتقين"
يف صـورة وجـود ، غدت عنصراً تستند إليه مظاهر أشد عنفاً بني بين البشر. هكـذا يظهـر اإلنسـان وهـو ميـارس العنـف، الدنيوية

فـَُتْظِهــُر اإلنســان مبظهــر الكــائن الــذي يســري قُــُدماً حنــو حتقيــق صــورة مــن ، اهر التقــدم تســتخدم يف ســريورة حياتــهمتنــاقض. فمظــ
الكمــال الـــيت مل تصــل إليهـــا البشـــرية الســابقة أبـــداً. ولكـــن مظــاهر العنـــف الـــيت تســتند إىل التقـــدم العلمـــي والتقــين ذاتـــه جعلـــت 

وعلــى املزيــد مــن فقــدان نزعتــه اإلنســانية ، لكــائن الــذي يعمــل علــى تــدمري ذاتــهمبظهــر ا -يف كثــري مــن األحيــان-اإلنســان يظهــر 
ا(، األخالقية لصاحل الرغبة يف امتالك اهليمنة   ).1أو يف سبيل الرغبة يف امتالك أشياء العامل واخلضوع ملنطق عالقتنا 

، وإمـا جسـمياًّ ، ن هـذا الضـرر إمـا ماديـاًّ حبيـث يكـو ، ويُعّرف العنف عادة بأنه إحلاق األذى والضرر بكائن أو جمموعـة بشـرية
أو املتلقــني آالمــاً وخســائر متفاوتــة. فقــد يكــون هــذا الضــرر نزعــاً ، بوســائل خمتلفــة تســبب للمتلقــي، وإمــا معنويــاًّ ، وإمــا نفســياًّ 

ن أشـكال الضـرر الـيت وغريهـا مـ، أو الرمزيـة، أو نزعاً للممتلكات املعنوية، أو إهانة نفسية، أو تعذيباً جسمياً ، ملمتلكات مادية
فالتعـذيب اجلسـمي ميكـن أن ، وكل نوع من هذه األنواع يتضمن درجات ال حصـر هلـا، تبسط على سّلم عريض من الدرجات

وكـــذا اإلســـكات واإلفحـــام والتكـــذيب والســـّب ، مـــاراًّ بـــالتجويع واجلـــرح والضـــرب والكســـر والقتـــل، يبتـــدئ بالتهديـــد واملســـاومة
  .)2(واللعن

ا، ة يف تاريخ اإلنسانية الطويلظاهرة العنف قدمي ومهما تعددت نتائجهـا ، وإن جوهرها لواحد مهما كانت أشكاهلا ونوعيا
ــــدكت ا) عنــــد البــــدائينيأن املقارنــــة بني: ور صــــبحي الصــــاحلوتكاثرهــــا يف اجملتمــــع العصــــري احلــــديث. ويــــرى املرحــــوم ال ، (قســــو

ا ـا لـن تنسـلخ انسـالخاً كـامًال مـن ، ظاهرة قدمية ِقَدَم اإلنسان و(مهجيتها) عند املتحضرين ال متنعان من االعرتاف بأ ويبدو أ
وال مـن جمتمــع اإلنسـانية. ولقـد صــعد وارتقـى إىل أعلـى معــارج العمـران والعرفـان. وعلــى رغـم التفـاوت امللحــوظ ، ذات اإلنسـان

ن مظــاهر هـــذا أشـــّد وأقســـى يف بــني ماضـــي البشـــر وحاضـــرهم يف مــدى اللجـــوء إىل أعمـــال العنـــف خييــل لكثـــري مـــن البـــاحثني أ
، ولعّل هذا يرتّد إىل اإلحساس الداخلي العميـق بتفضـيل املاضـي علـى احلاضـر، جمتمعنا املعاصر منها يف ماضي البشر السحيق

واإلصرار على االعتقاد بأن ما ضمنه العلم من أسباب الرخاء واالزدهار مل مينع اإلنسـان ، واخلوف من املستقبل، ورفض الواقع
  .)3(وتبلد األحاسيس، وغربة الروح، عاصر من الدوران املستمر يف دوامة القلقامل

  العنف الفردي
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إذ قــال ربــك للمالئكــة إين جاعــل يف األرض خليفــة قــالوا أجتعــل فيهــا مــن ﴿: 30يف ســورة البقــرة اآليــة  -تعــاىل-يقــول اهللا 
  .﴾ونـال تعلم يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما

ـا، هذه اآلية الكرمية جتسد لنا الطبيعة اإلجرامية الكامنة يف اإلنسـان هلـذا االعتبـار  ، والـيت كانـت املالئكـة علـى علـم مسـبق 
وكــان ذلــك حمــور دراســات فلســفية ، الــذي راح يبحــث عــن كنهــه، كانــت احلقيقــة اإلنســانية حمــط حــرية شــغلت اإلنســان نفســه

إىل ، وقــــد اقتضــــت احلكمــــة الربانيــــة يف خلقــــه أن تتميــــز كــــل مرحلــــة يف حياتنــــا مــــن الطفولــــة، تلفــــةوأحبــــاث فكريــــة خم، وعلميــــة
مرحلــة الطفولــة تتميــز عــن بــاقي املراحــل األخــرى بســمات   وتلــك ســّنة احليــاة. غــري أنّ ، الشــيخوخة بــبعض املشــاق واملشــكالت

حبكـم أن الطفـل يف هـذه املرحلـة هـو عبـارة ، يع بـاآلخرينكثرية يف كل اجلوانـب احلياتيـة مـن حيـث الـرباءة والتفاعـل والتـأثر السـر 
وَجـرَّْت إليهــا بـذلك اهتمــام ، عـن ورقـة بيضــاء. ولكـن يف حياتنـا احلاضــرة بـرزت ظـاهرة خطــرية آخـذة يف االنتشـار بشــكل سـريع

دد اجملتمع يف قيم ، ه وأمنـه واسـتمرارهالباحثني يف مجيع اجملاالت؛ ألن يف بقائها واإلغضاء عن حلها عواقب وخيمة أصبحت 
أســبوع إال وتنشــر وســائل اإلعــالم عــن جــرائم بشــعة يرتكبهــا أطفــال صــغار.  فــال ميضــي، أال وهــي ظــاهرة "جنــوح األحــداث"

ومن مث علـى مصـري ، وتثري القلق والدهشة عن مصري األجيال احلالية واملستقبلية، وأصبحت هذه الظاهرة تطرح أكثر من سؤال
مسـألة تـأثري دمـار احليـاة األسـرية علـى حالـة الطفـل العقليـة  –باحـث بريطـاين–الدكتور "جون بـوليب"  األمم وتقدمها. وقد أثار

فهـم يعيشـون إمـا ، أصـبح األطفـال يشـعرون بـاغرتاب شـديد، "فبعد أن زادت نسـبة الطـالق مبعـدالت قياسـية: بقوله، والنفسية
رجــًال آخــر فيضــيع األطفــال؛ ألن كــال الــزوجني لــيس عنــدمها  واألم، وأحيانــا يتــزوج األب امــرأة أخــرى، أو مــع األم، مــع األب

م   .)4(وبدأ العنف جيتاح املدارس واملعاهد واجلامعات"، نتيجة لذلك ازدادت احنرافات األطفال، وقت للعناية 
ميكنه وال ، هي اليت تتحكم بشكل كبري يف مصري حياة اإلنسان، فطبيعة السلوك املكتسب داخل البيت خالل هذه املرحلة

حىت ولو وصل إىل مستوى عـاٍل مـن التعلـيم. ويـرى الـدكتور يوسـف القرضـاوي أن ، التخلص من رواسب هذا النمط يف الرتبية
رمبـا بتـأثري مـن ، فهناك أمراض وآفات نفسية تبدأ مع الطفولة، "من مسببات هذه الظاهرة إمهالنا ملرحلة الطفولة والرتبية الراشدة

بـــل قـــد تنحـــدر هـــذه اآلفـــات النفســـية مـــع ، ري ســـوء النشـــأة وســـوء العنايـــة باألطفـــال مـــن جانـــب الوالـــدينأو بتـــأث، البيئـــة احمليطـــة
ـذب هـذه اآلفـات وحتـد مـن تناميهـا يف ، واملدرسة والرتبية الراشدة لألطفـال مث للشـباب فيمـا بعـد، خصائص الوراثة وهـي الـيت 

وتقـّوم ، وتقيها مـن الِعلـل الباطنـة والظـاهرة، جيب أن تزّكي السرائر، نفوس شبابنا. فاملعروف أن العبادات اليت شرعها اهللا للناس
. وهنــــا البــــد مــــن االهتمــــام بالطفــــل والعمــــل علــــى تربيتــــه تربيــــة ســــليمة )5(الســــلوك اإلنســــاين وتعصــــمه مــــن االعوجــــاج واجلــــور

، العنــف يف حتقيــق رغباتــه كمــا جيــب القيــام بإعــداد الشــباب اإلعــداد الــذي يبعــده عــن اهلــدم والتخريــب واللجــوء إىل،  وصــحيحة
  تأخذ فيها بنصيب كل من األسرة واملدرسة واملسجد وأجهزة الدولة.، وإعداده خلوض معركة النماء والبناء

  التلفزة والعنفشاشات 
أن األجهــزة املرئيــة يف الواليــات املتحــدة أجهــزت  –وهــي جملــة أســبوعية–جــاء يف تقريــر جمللــة "ليفنمــا دي جــودي" الفرنســية 

حيـث يشـاهد األطفـال والشـباب ، ملا تقدمه من عنف أسهم أكثر وأكثر يف زيادة اجلرمية داخل اجملتمع األمريكي، ثقافةعلى ال
وأعربـت اجمللـة عـن خماوفهـا ، (الصـيب) مـن دراسـته االبتدائيـةل علـى الشاشـة قبـل أن ينتهـي الطفلأكثر من مثانية آالف جرمية قت
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. كمــا جيتــاح العنــف )6(فتــت العــائلي الــيت تســود اجملتمــع األمريكــي إىل فرنســا وأوروبـــامــن انتقــال ظــاهرة العنــف واملخــدرات والت
م احلقيقيــة إىل مدارســهم كــل يــوم 100فهنــاك ، املســلح املــدارس األمريكيــة ممــا يتســبب ، ألــف طفــل أمريكــي حيملــون مسدســا

ـــاًّ خوفـــاً مـــن مسدســـات زمالئهـــم 160يف غيـــاب  ديـــدات باســـتخدام العنـــف معلمـــاً  90ويتلقـــى ، ألـــف تلميـــذ يومي يوميـــاًّ 
أو يصــابون يوميــاًّ مــن جــراء اســتخدام األســلحة الناريــة. هــذه األرقــام كشــفت عنهــا مجعيــة التعلــيم ، تلميــذاً  40ويـُْقَتــُل ، ضــدهم

ت. حمــذرة مــن أن العنــف يف الواليــات املتحــدة مل يعــد مقتصــراً علــى املنــاطق الفقــرية وأمــاكن جتــار املخــدرا، الــوطين يف واشــنطن
وحتذر اجلمعية من انتشار األسـلحة املخيـف يف ظـل غيـاب قـانون حيكـم بيعهـا يف املتـاجر العامـة الـذي يـتم اآلن مـن دون قيـود 

  صارمة.
على أن سوء الرتبية والتعليم يف املدارس هو السبب ، ومسؤويل املدارس، وقد أمجع خرباء يف علم النفس والقانون واالجتماع

ـا السـبب املباشـر؛ لعرضـها ،  األول جلرائم األطفال موا الشاشة املرئية بأ مشـهَد عنـٍف وقتـٍل خـالل سـاعة إرسـال  175كما ا
واألطفـــال يلعبـــون دور "البطـــل" يف أفـــالم ومسلســـالت ، فأصـــبحت ممارســـة القتـــل والعنـــف يف مثـــل ســـهولة مشـــاهدته، واحـــدة

  .)7(وينجو من العقاب ألنه على حق، التلفزيون حيث يـَْقُتُل ويهرب بسرعة
حفاظـاً علـى سـالمة ، إذا كانت أوربا ختاف وحتتاط من أن يتسرب إليهـا هـذا الوبـاء املتفشـي يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة

ــا، أبنائهــا فمــاذا عــن بالدنــا اإلســالمية الــيت تســتورد ، وإن كانــت هــي األخــرى مل تــنج مــن انتشــار ظــواهر العنــف داخــل جمتمعا
باســتثناء بعــض –ويــتم عرضــها علــى شاشــات التلفــزة بــال رقابـــة ، ن أمريكــا وبــالد الغــرب األخــرىالكثــري مــن الــربامج واألفــالم مــ

ليشاهدها املاليني من شعبنا دون األخذ بعني االعتبار االختالفات األساسـية بـني اجملتمعـات اإلنسـانية. ونعـود  –الدول العربية
  طفال.لك الكبار أو االسواء يف ذ، إىل قضية العنف التلفزيوين وأثره على املشاهدين

يـــؤدي بالضـــرورة إىل رفـــع مســـتوى اإلثـــارة النفســـي والعـــاطفي عنـــد ، إن مشـــاهدة العنـــف بشـــكل مســـتمر يف الـــربامج املتلفـــزة
ففـي هـذه احلالـة ، السيما إذا كـان العنـف املتلفـز مـربراً ، مما يؤدي إىل احتمال حصول السلوك العدواين عند األفراد، املشاهدين

ــا تثــريه وتــدعوه إىل متابعــة يصــبح التــأثري   ــا اجلمهــور كثــريا؛ أل كبــرياً وخطــرياً. ومــن املعــروف أن قصــص العنــف واإلرهــاب يهــتم 
.   املشاهدة ِبَشَغٍف ونـََهٍم َغرِيبَـْنيِ

ا صـــحيفة "التـــاميز" ـــا عاملـــان مهـــا: ويف دراســـة نشـــر وجـــان دي غـــراف) ، (ألـــيكس مشيـــد: "قبـــل حـــوايل عشـــر ســـنوات قـــام 
خلصت بنتيجة مؤداها أنه إذا كان القصد من قصص اإلرهاب والعنف هو التسلية فإن تأثر اجلمهـور ، ع العنفتناولت موضو 

إن معاجلـة اإلرهـاب والعنـف يف : وقد جيد الواحد منهم نفسه مدعواًّ إىل التقليـد. ويقـول العلمـاء، وخباصة املراهقون يكون كبرياً 
لنحمي ناشئتنا مـن هـذا الوبـاء حـىت ال تضـيع قيمنـا ونصـبح يف ، )8(صلحة العامةوسائل اإلعالم املختلفة جيب أن يتم وفق امل

  مهب الريح. 
  العنف الجماعي

عرب مجلـة ، فهو سلوك متجذر يف ذاكرة اإلنسان. كما كثرت التساؤالت، لقد أصبح من الصعب حتديد املمارسات العنفوية
يـــأيت نتيجـــة ، أم أنـــه جمـــرد حـــدث عـــابر، امـــي مالزمـــاً لإلنســـانعمـــا إذا كـــان العنـــف أو الفعـــل اإلجر ، مـــن الدراســـات العلميـــة
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تراكمــات وتفــاعالت اجتماعيــة ونفســية وثقافيــة وسياســية واقتصــادية. فنجــد يف جمــال علــم االجتمــاع كثــرياً مــن التصــنيفات يف 
خل) قوامــه التنــاقض ... إأشــكال السياســة القهريــة، ع الطبقــيالصــرا ، العنــف الصامت(صــراع األبنــاء مــع اآلبــاء: صــنفني رئيســيني

وكقيمـة تسـتحق ، قوامـه إنكـار اآلخـر كقيمـة مماثلـة "لألنـا" أو "لـنحن"، وهو سـلوك إيـذائي مـادي، والعنف العيين، االجتماعي
كـأن ينصـب العنـف علـى مجاعـة أو مجاعـات ،  احلياة واالحرتام. فهو يسعى إىل عدم االعرتاف باآلخر ورفضه وحتويله إىل سـيئ

والتعــذيب الــذي مــورس علـــى ، يف معــارك التصــفية، نــود احلمــر يف أمريكــا مــن طــرف احلضــارة البيضــاءكمــا حــدث لله،  بشــرية
أو كمـــا ، أو كمـــا حـــدث للســـكان األصـــليني الســـود يف جنـــوب إفريقيـــا، اإلنســـان األســـود يف احلقـــول واملـــزارع بأمريكـــا الالتينيـــة

إبــادة مجاعيــة لطوائــف بشــرية يف آســيا ، مريكــا الالتينيــةحيــدث يف منــاطق عديــدة مــن العــامل (حــروب عرقيــة يف إفريقيــا وآســيا وأ
  خل). إا... ـوأفريقي

فإن تاريخ البشرية تاريخ دموي مملوء بالفظائع ، واملثل والقيم الدينية اليت تستهدف كف العدوانية، "ورغم الكوابح األخالقية
ه لــيس هنــاك شــيء مضــاد للطبيعــة البشــرية مثلمــا هــو ابتــداء مــن املغــول إىل احلــرب العامليــة األوىل. ولعلــ، واملنازعــات واحلــروب

  .)9(فكل اجلهود اليت بذلتها احلضارة باسم احلب مل تفلح يف نزع فتيل العدوانية والعنف البشريني، احلب واحملبة
داً حليـاة عـدد كبـري مـن النـاس وأل: ويرى حممد وقيدي ، مـنهم"أن أكثر مظاهر العنف بروزاً هي احلاالت الـيت يبـدو فيهـا مهـدِّ

ديـدها للحيـاة البشـرية أو قضـائها عليهـا. ، وتفاقمت أخطارها، وهذا حال احلروب اليت زادت عدداً يف عصرنا وتلونـت صـور 
يعكـس دومـاً مـا كـان  -وهـو مـن أهـم خصـائص عصـرنا- وهذه أيضا حالة من احلاالت اليت أصبح فيها التقدم العلمـي والتقـين

ا علــى تــدمري شــروط احليــاة بالنســبة لعــدد أكــرب مــن ، دمرة املختلفــة املســتوياتنتشــرت األســلحة املــإ.. .منتظــراً منــه وزادت قــدر
قـادراً علــى تـدبري اكتشـافه هلـا أو علــى توجيـه أثرهـا علــى ، وهــو مكتشـف هـذه الوسـائل املــدمرة حلياتـه، النـاس. ومل يعـد اإلنسـان

وحتولــت إىل غايــة مــن غايــات العـــامل ، وجيــه اإلنســان هلـــاحياتــه. لقــد أصــبحت ســريورة التــدمري مســـتقلة اســتقالًال نســبياًّ عــن ت
، مـــيًال أخالقيـــا إىل إقصـــاء العنـــف يف جمـــال العالقـــات اإلنســـانية، فـــرداً أو مجاعـــات، . ويؤكـــد أن "لـــدى اإلنســـان)10(املعاصـــر
عور أخالقــي بــاطين أو ال نــراه كافيــاً وحــده. لــن يــزول بشــ، مــع االعــرتاف مبــا هلــذا امليــل مــن دور إجيــايب يف هــذا االجتــاه، لكننــا

  . )11(مبوعظة أو دعوة إىل التوقف عن ممارسته"
  العنف السياسي

لعــل مــن بــني البــدهيات الــيت تفــرض نفســها بقــوة علــى مســرح األحــداث اليوميــة هــو الطفــو املثــري للعديــد مــن أعمــال العنــف 
ادحـة. وأصـبح العنـف السياسـي مـن أدق وتسببت يف خسائر بشرية ومادية ف، السياسي اليت انتشرت يف مناطق شىت من العامل

املوضوعات وأكثرها إشكالية وإثارة للجدل يف عاملنا املعاصر؛ ألنه ميس أهم املؤسسـات يف اجملتمـع. وال توجـد تقـديرات دقيقـة 
حـــول إمجـــايل اخلســـائر الـــيت تســـببها هـــذه األحـــداث. فاســـتخدام الســـالح أو العنـــف لفـــرض رأي سياســـي ظـــاهرة موجـــودة منـــذ 

، لكن طريقة استخدامها هي اليت اختلفت إضافة إىل أن اجلماعات السياسية اليت تستخدمه قد اختلفت هي األخرىو ، عقود
  فاختفى بعضها وظهرت مجاعات جديدة وطرق جديدة.
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وكوتــون" مبمارســة العنــف السياســي علــى أوســع نطــاق فتمكنــوا مــن ، وخــالل الثــورة الفرنســية "اتفــق روبســبيري وســان جيســت
ومجــيعهم مــن الفرنســيني. ولقــد زاحــم الســيناتور ، واعتقــال وســجن ثالمثائــة ألــف شــخص آخــر، ربعــني ألفــاً باملقصــلةقطــع رأس أ

األمريكي "جوزيف ماكارثي" الفرنسيني ونافسهم يف التنكيل بالشعب األمريكي. والعنـف السياسـي يكـون ثـورة إذا قلـب نظـام 
م. وقـد يصـبح أيضـا إرهابـاً إذا فشـل كمـا حـدث يف دول 1917عام السلطة القائمة وتربع على عرشها كما حدث يف روسيا 

وخيانــة احلكــام مــن أشــد ، . ويــرى حممــد الســعدي أن "التفــريط يف احلقــوق القوميــة ومــواالة أعــداء الــدين)12(أمريكــا الالتينيــة
اس يف مشــروعية الثــورة علــى وال تغفــر هلــم مطلقــا. وقــد خيتلــف النــ، حــوافز العنــف. فــاألمم ال تتســامح مــع العمــالء واخلونــة أبــداً 

ولكن قلما خيتلفون يف مشروعيتها ضد احلاكم اخلائن... وهناك نوع من العنـف السياسـي ينشـأ بسـبب ، احلاكم املستبد الظامل
  . )13(اجلهل بأحكام الدين والتطرف العقدي كذلك الذي عند بعض الفرق واألحزاب الدينية"

ســـبب انـــزالق بعـــض األفـــراد إىل العنـــف بـــدعوى الـــدفاع عـــن العقيـــدة أو عـــن (أســـتاذ جـــامعي) "أن ويعتقـــد أمحـــد اخلمليشي
وقــد بــدأ بــروز ذلــك منــذ انتهــاء احلــرب العامليــة ، يرجــع مــن ناحيــة إىل الواقــع غــري املســتقر للشــباب يف مجيــع أحنــاء العــامل -الفكــر

أو تـَُلقََّن لـه ال يأخذها بالتصور نفسـه  ويضاف إىل ذلك أن األفكار اليت يقرؤها الشباب، الثانية يف أوروبا على وجه اخلصوص
فيمــا ، يتحملهــا كــل كاتــب وكــل مرشــد أو منظّــر، وهنــا يف الواقــع تكمــن مســؤولية كبــرية، الــذي يتصــورها بــه الكاتــب أو امللقِّــنُ 

ولعـل ، ةيكتبه أو يلقنه الفرد الذي يوجد يف اخلمسني أو الستني من عمره حيث يفهمه الشباب الذي يتلقـى منـه بصـورة مغـاير 
أي بقـدر نضـجهم ووعـيهم للواقـع الـذي تتناولـه تلـك ، خـاطبوا النـاس علـى قـدر عقـوهلم: هذا مـا يـدعو إىل احلكمـة الـيت تقـول

  .)14(األفكار
العديـــد مـــن الشخصـــيات ، منـــذ أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر وأوائـــل العشـــرين، وقـــد ذهـــب ضـــحية أعمـــال العنـــف السياســـي

إبراهـام ، نوردهـا علـى سـبيل التـذكري، ولعل مـن أشـهر االغتيـاالت الـيت عرفتهـا هـذه الفـرتة، لعاملالسياسية والعلمية والفكرية يف ا
، م1914واألرشـدوق فردنانـد سـنة ، م1948والـزعيم اهلنـدي غانـدي سـنة ، م يف الواليات املتحـد األمريكيـة1868لنكولن 

وشــقيقه ، م1963وجــون كنيــدي ســنة ، م1951ســنة  وامللــك عبــد اهللا، وكــان مصــرعه ســبباً يف نشــوب احلــرب العامليــة األولـــى
والالئحة طويلة؛ ألن جرائم العنف السياسي ليست منحصـرة يف ، م1981والرئيس املصري أنور السادات سنة ، روبرت بعده

تـربز ، رطـةبلد معني أو زمن حمدد بقدر مـا تشـكل حاليـاً لغـة العصـر ووليدتـه املتميـزة يف جـو يشـع باحلريـة املطلقـة وباملسـاواة املف
رغــم أن اإلنســانية "حققــت يف ، تــؤمن بــالقوة وال شــيء غــري القــوة، للوجــود لتقــف شــاهدة علــى احنطــاط قــيم واســتبداهلا بــأخرى

ا الشــاقة إىل األمــام منجــزات اجتماعيــة وعلميــة وسياســية جعلــت مــن التطــور التــدرجيي أداة صــاحلة للمســرية اإلنســانية ، مســري
، يف املاضـي القريــب والبعيـد علــى حـد ســواء. ومـن ال يــرى هـذا التغــري النـوعي يف أدوات التقــدم فيمـا كــان هـذا األمــر جمـرد وهــم

وحنن يف بداية العقد األول من القرن احلادي والعشرين يكون مستهيناً بالتضحيات اليت قدمها األوائل ومن جاء بعدهم خـالل 
بـل قـد تكـون اإلنسـانية ، هبت هباء أوضـاعت أدراج الريـاحهذه املسرية. فهل ذهبت هباء؟ إنه من غري املمكن أن تكون قد ذ

حىت جيتمعا على حتـرمي وتكفـري العنـف ، يف عصر تقرتب فيه الدنيوية من الدينية يف التسامح -أو هي تدخل-قد دخلت اآلن 
  .)15(ال غري
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  اإلسالم ضد العنف
خصوصـاً ، يـاه بـالتطرف والعنـف واإلرهـابمتهمـة إ، يتعـرض اإلسـالم إىل هجمـات عنيفـة مـن طـرف وسـائل اإلعـالم الغربيـة

يار الشيوعية وبروز طروحات ومقوالت النظام العاملي اجلديد. ولكن ما خلفيات هذه الكراهية املوجهـة ضـد اإلسـالم؟ ، بعد ا
ة مـن فإن "مخرية" التقبيح والتشـويه تكونـت مـن مصـادر عديـد، يرى زين العابدين الركايب أنه "مهما يكن من شأن هذا البهتان

ومـــن حركـــات االستشـــراق الـــيت ختصصـــت يف ، ومـــن الـــدس علـــى اإلســـالم يف منـــاهج التعلـــيم يف الغـــرب، العـــداوة البعيـــدة الغـــور
يف حــني اصــطدم هــؤالء جبــدار اإلميــان ، ومــن أدبيــات الشــيوعيني يف العــامل اإلســالمي، التشــنيع علــى أصــول اإلســالم ومقاصــده

  .)16(تفرغوا ملهمة تشويه اإلسالم وتشكيك الناس فيه، ومل يقدروا على الوصول إىل احلكم، الصلب
ودور الفكـــر اإلســالمي يف بنـــاء احلضـــارة ، ويعــرتف العديـــد مــن مفكـــري الغـــرب مبــا كـــان لإلســالم مـــن دور فعـــال يف التــاريخ

ق "نيكسـون" وحىت فقهاء القانون اعرتفـوا بـه كمصـدر رئـيس يف التشـريع عنـدهم. وقـد أشـار الـرئيس األمريكـي السـاب، اإلنسانية
، ويؤكـد أن اإلسـالم لـيس جمـرد ديـن، إىل أن اإلسـالم أسـهم كثـرياً يف تقـدم العلـم والطـب والفلسـفة، يف كتابه "الفرصـة السـاحنة"

  .)17(بل هو أساس احلضارة الكربى. ويلح على ضرورة احلذر من اخللط بني تصرف املتطرفني املسلمني والعقيدة اإلسالمية
، تقف طائفة عريضة من أبناء الغرب متمسكة بطرحها املعـاكس والشـرس ضـد اإلسـالم، ف لإلسالموأمام هذا الطرح املنص

يـدفعون الـرأي العـام العـاملي إىل االعتقـاد ، وهدفها يف ذلك القضاء عليه. "وبدأ أصحاب هذا االجتاه املعادي للعروبة واإلسـالم
  .)18(بأن اإلرهاب مسلك عريب إسالمي

وهـي السـمة الغالبـة علـى لغـة التخاطـب يف ، أصـبح يوصـف بأنـه ديـن العنـف واإلرهـاب والتخلـف، وهكذا نـرى أن اإلسـالم
واإلســالم منهــا بــريء. ويــرى املفكــر املغــريب حممــد احلبيــب الفرقــاين أن "الــدعوة اإلســالمية ، وســائل اإلســالم الغربيــة بصــفة عامــة

وتقــدمي ، وقبــل ذلــك قامــت علــى القوامــة األخالقيــة، وهــي تقــوم علــى التســامح واجلــدل واإلقنــاع باحلجــة واملنطــق، منــذ نشــأت
وكلمــة "الســالم" واملوادعــة  ، ﴿ال إكــراه فــي الــدين﴾، ﴿وجــادلهم بــالتي هــي أحســن﴾: النمــوذج الســلوكي اإلنســاين األمثــل
، اإلسـالم والشعار الدائم العـام لعالقتهم(السـالم علـيكم). واللجـوء إىل العنـف وممارسـته يف، كانت وال تزال هي حتية املسلمني

أو ، أو محايــة خلطــر يتهــدد العقيــدة والشــريعة مــن أعــداء اإلســالم، دفعــاً لظلــم أو مبــادأًة بالعــدوان، ال يكــون إال حتــت الضــرورة
دفعـــاً هلجــــوم أو احــــتالل ألرض املســــلمني. ويضــــيف أن االلتجــــاء إىل العنـــف واإلكــــراه وممارســــة اإلرهــــاب الفكــــري والسياســــي 

شـيم العظـاموالثقايف على املواطنني إىل أمـر خيـالف خمالفـة كاملـة املـنهج اإلسـالمي واألسـلوب النبـوي يف الـدعوة ،  حـد القتـل و
.. ومحلـة الغـرب املسـعورة هـذه مفهومـة يف وسـائلها .وإرشـاد الضـالني، وتقـومي املنحـرفني، إىل اإلسالم وإصالح شـؤون املسـلمني

  .)19(منذ زمانوأهدافها لضرب اإلسالم وتشويهه وعرقلة مسريته الدائبة 
واليت استهدفت بالدرجـة األوىل ، أن اإلسالم "يعيش يف ظروف صعبة بعد احلملة عليه يف الغرب، ويرى عبد احلليم اجلندي

عن طريق جتسيده يف تصرفات قلة من الشباب املتطرف الذي ارتكب جـرائم عنـف يرفضـها ، استعداء الغربيني على هذا الدين
واملؤسســات ، التعــاون والتنســيق بــني املؤسســات العاملــة يف حقــل الــدعوة اإلســالمية يف الغــرب اإلســالم... ويؤكــد علــى ضــرورة
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وتصـــحيح هـــذه ، مـــن أجـــل وضـــع اســـرتاتيجية جديـــدة للعمـــل اإلســـالمي يف الغـــرب، واهليئـــات اإلســـالمية يف الـــدول اإلســـالمية
  . )20(رتهالصور املشوهة واملغالطات اليت يثريها احلاقدون على اإلسالم وشريعته وحضا

واحتضـان أدواتـه وأسـبابه دون رقيـب وال ، إن ما يقع يف بعض الدول اإلسالمية مـن أعمـال للعنـف الـذي بلـغ حـد اإلرهـاب
منطوقـاً ومفهومـاً. ، منهي عنه تصرحياً وتلوحياً ، بل هو يف عرفه مذموم، ال ميكن أن ينال ولو أدىن دليل من اإلسالم -حسيب 

ويف ، كـل جمتمـع حيتـوي علـى قـدر معـني مـن األشـخاص الـذي يسـلكون سـلوكاً مضـادا للمجتمـعوإن كان من الطبيعي أن جتد  
كمــا يتوزعــون بــني ،  وأصــحاب األفكــار اإلصــالحية، احلــاالت الطبيعيــة يتــوزع أصــحاب هــذا الســلوك بــني اخلــارجني عــن القــانون

ويؤكـد هـذه املبـادئ ، عقيـدة ضـغط وإكـراه ومتطرفني عن االلتزام به. واإلسالم لـيس ديـن عنـف وال، خارجني على جهاز القيم
ويعرتف بذلك العديد من مفكري الغرب أنفسهم. يقول املستعرب الفرنسـي الكبري(جـاك ، والقيم اليت جاء اإلسالم من أجلها

 143وتؤكــد اآليــة ، "اإلســالم ديــن ال يعــرف العنــف أو التطــرف؛ ألنــه قبــل كــل شــيء ديــن الوســطية: بــريك) يف اســتجواب معــه
امن سو  وعلى أية حـال فـالتطرف صـفة ليسـت ، )21(﴾وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴿: رة البقرة هذه احلقيقة اليت جاء بشأ

كمـا جنـدها عنــد ،  وإمنـا هــو ظـاهرة قـد جنــدها عنـد املتـدينني بـديانات أخــرى، خاصـة باإلسـالم وحـده مــن دون األديـان األخـرى
نســان يف أي مكــان أو زمــان... فمــن خــالل متــابعيت الدقيقــة لكــل مـــا االشــرتاكيني أو الراديكــاليني. أي أنــه صــفة خاصــة باإل

تبـــني يل أن هـــذه الصـــورة املشـــوهة للعـــريب أو ، يكتـــب أو يقـــال عـــن اإلســـالم واملســـلمني يف الصـــحف ووســـائل اإلعـــالم الغربيـــة
ا الظروف احلالية إلثارة خماوف الغرب من اإلسالم، هي أحد رواسب املاضي، املسلم   .)22(أفرز

*****************  
  : الهوامش

  *) كاتب وباحث من املغرب.
، م1994ديســمرب ، 16عــدد ، حممــد وقيــدي، اإلنســان بــني العنــف والالعنــف، جملــة "املنــرب الليــربايل" املغربيــة: انظــر -1
 .39ص

يــــر فربا، 36عــــدد ، حممــــد ســــبيال، اجلــــذور النفســــية واالجتماعيــــة للعنــــف، "أنــــوال" الثقافيــــة املغربيــــة، صــــحيفة: انظــــر -2
 .16ص م.1987

ا ونتائجهــــا: ظــــاهرة العنــــف، صــــحيفة "امليثــــاق املغربيــــة": انظــــر -3 ديســــمرب  15 – 14عــــدد ، صــــبحي الصــــاحل، أســــبا
 .8ص، م1986

، احلـدث اجملـرم بـني الـدوافع وقـانون، 5ص م.1993أغسـطس  29عدد ، صحيفة "االحتاد االشرتاكي" املغربية: انظر -4
جنــــوح األحــــداث مل يتحــــول بعــــد إىل ظــــاهرة يف ، 15ص .3/9/1994 عــــدد، وانظــــر كــــذلك صــــحيفة "الشــــرق األوســــط"

 الرياض.، حممد أمني، جمتمعاتنا

 .3م (استجواب معـه) ص5/3/1987عدد ، صحيفة "اللواء اإلسالمي": انظر -5

 صحيفة "الشرق األوسط" مرجع سابق.: انظر -6
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جـــيمس ، واليـــات املتحـــدةاجلرميـــة والعنـــف يف ال، 10ص م.1/12/1993عـــدد ، صـــحيفة "الشـــرق األوســـط": انظـــر -7
 زغيب.

 حممد صوانة.، خطر العنف يف برامج التلفزيون، 2ص م.25/6/1989عدد ، صحيفة "العلم" املغربية: انظر -8

 مرجع سابق.، صحيفة "أنوال" الثقايف: انظر -9

 مرجع سابق.، جملة "املنرب الليربايل": انظر  -10

 املرجع السابق.  -11

، اإلرهـاب مـالئ الـدنيا وشـاغل النـاس، 18ص، 5/7/1987عـدد ، يـةملحق صحيفة "الرأي العام" الكويت: انظر  -12
 إعداد حممد عبد احلليم. 

، م1986كتـــاب "نـــدوة التيـــارات اإلســـالمية املعاصـــرة يف الـــوطن العـــريب" منشـــورات "رســـالة اجلهـــاد" الليبيـــة :  انظـــر  -13
 .498ص إعداد حممد السعدي.، العنف السياسي يف احلركات اإلسالمية املعاصرة

شــارك يف إعــداده عــدد مــن ، ملــف خــاص عــن العنــف، م9/11/1991صــحيفة "االحتــاد االشــرتاكي" عــدد  انظــر  -14
 الباحثني واألساتذة املغاربة.

 إميل حبييب. ، الالعنف، 9ص، م18/11/1994صحيفة "الشرق األوسط" عدد : انظر  -15

 قصوى لإلبادة.اإلسالم ليس هو القوة ال، 11ص، م31/3/1993عدد ، صحيفة "الشرق األوسط": انظر  -16

عـرض ألخطـر فصـل يف  ، اخلطر اإلسالمي، 3ص، م26/4/1992عدد ، نقًال عن صحيفة "االحتاد االشرتاكي"  -17
 كتاب الرئيس األمريكي األسبق نيكسون.

 رضا حممد الري.، اإلسالم أزمة الفكر الغريب، 11ص م.5/5/1993صحيفة "الشرق األوسط" عدد : انظر  -18

 ملف خاص عن العنف.، 16/11/1991وعدد ، م9/11/1991رتاكي" عدد صحيفة "االحتاد االش: انظر  -19

 .20ص، م7/12/1993صحيفة "الشرق األوسط" عدد : انظر  -20

 .143آية ، سورة البقرة  -21

  . 2ص، م24/4/1993عدد ، االستجواب يف صحيفة "االحتاد االشرتاكي": انظر -22
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 ر الوجهةـتغيي رـالش ةـفلسف

  *توفيق فائزي
مـن املوضـوعات الفلسـفية بأصـالة وهـو موضـوع الشـر. مل يكـن تغيـري  موضـوعال حماولـة لتغيـري وجهـة النظـر يف هذا املقـ يعترب

الطــرق ومــا شــقوه منهــا  مــنألن مــا ســلكوه  ؛فيمــا انتهــى إليــه نظــر غرينــا يف لغتنــا أو يف لغــة غرينــا يــتم أوالً  مللــو  الوجهــة ســهالً 
تضاريس األرض علـى أشـكاهلا األوىل. إن مـا انتهينـا  تْ كَ ِر تُ  وواحد  وال طريقٌ  قَّ شَ يسهل شق طرق أخرى وسلوكها. ماذا لومل يُ 

او ، ليه لـوال قـراءة بعـض مـن النصـوص الفلسـفية الـيت تكلمـت عـن املوضـوعإلينتبه  كانإليه يف الوجهة اجلديدة ما   عمـا  سـكو
م. مـن أجـل مـا سـبق  غـريمل تتكلم عنه كأنه سـكوت مقصـود إلفسـاح جمـال الكـالم ملـن يـأيت بعـد يف زمـان  قسـمنا املقـال زمـا

ســيكون احلــديث عـــن و ، الفــارايب وابــن ســينا مهــا اخرتنــا مـــنهم فيلســوفني وقــدالفالســفة  قســم لعــرض وجهــة نظــر: قســمني إىل
فسـيكون الكــالم ، اجلديـدةوقســم لعـرض وجهـة النظــر ، التعريــف واألنـواع واحلكمـة و فكــرة الكـل أو اجلملـةو املشـكلة الفلسـفية 

اعما ي  نشـأ اقـرتاح تقسـيم جديـديأما أقسام الشـر فلـم ، بآخر تعريف، معارضة مشكلة بأخرى: عارض الوجهة يف جل مكونا
  الفالسفة.  نظر وجهة من. ولنبدأ بأول عناصر هذا املقال وهو املشكلة الفلسفية بنقضهاو أما فكرة الكل فقد قمنا ، هلا

I – و ابن سينا. الفارابي: وجهة الفالسفة  
  مشكلة الشر -1

كلمـا أجبنـا عـن ،  سـؤال واحـد بسـيط بـل بـاجلواب عـن أسـئلة مرتبـة عنجبواب  و ليس حيلّ ، ههي ما نسعى إىل حلّ  املشكلة
كيفيـة   عـنه علـى ذلـك نصـري الـدين الطوسـي الغاية اليت هي حل العقدة. حبث الفالسـفة كمـا نبّـ نبلغسؤال اعرتضنا آخر حىت 

سؤال مركب فـاجلواب عنـه البـد مـن  مطلق؟كيف يصدر الشر عما هو خري :  شكلة هيصدور الشر عما هو خري بالذات. امل
 هنـا هـي أن للكـون موجـداً  واملسـلمة، املشـكلة دون االنطـالق مـن مسـلمة حـلال ميكـن  ؟هو الشـر أن يسبقه اجلواب مثال عمَّ 

أو أن  واحـداً  وجـدين اثنـني ال موجـداً املسـلمة غـري هـذه وهـي أن للكـون م كانـتأوجده وهو متصـف باخلرييـة املطلقـة. مـاذا لـو  
. الشــك أن الشــر ــالــه أو أن موجــده متصــف بالشــر املطلــق أو غــري هــذا مــن املســلمات الــيت ميكــن التســليم  موجــدالكــون ال 

يف  مــا ينبــئ أن الشــر املنتشــر يف الكــون لــن يعــد شــراً  اإلســالميةو يف مســلمة الفلســفة  .مــرســيتبع مــا توجــه بــه املســلم أول اال
كيـف   سـنرىفبـالعرض وهـو يف كـل األحـوال غـري مقصـود إليـه مـن اخلـري بالـذات و  حىت إن كـان شـراً و ، قيقة. الشر ليس شرااحل

  ذلك.
  ؟رّ الشّ  ما - 2

  ما من بلوغ كماله.  بكونه مينع موجوداً  مقيداً ، مسينا هو العدَ  ابناحلقيقي عند  رُّ الشّ 
فهـي أمـور عدميـة متنـع اإلنسـان مـن ، ومثاله املـوت والفقـر واجلهـل، اً له شر  العائق كان  عائقعاقه عنها  موجود غاية إنّ  لكل
فبوجودهــا يف مكــان أو زمــان ، مدْ الُعــطلــق الشــر كــذلك علــى أمــور وجوديــة ال باعتبــار الوجــود بــل باعتبــار كمالــه. ولكــن يُ   بلــوغ

ــا الضــرر فــال تكتمــل  الشــر بــالعرض هــو املعــدم أو و ": ســينايقــول ابــن ، )1(كماهلــا  دركال تــ ومعينــني تعــدم أخــرى أو تلحــق 
هــذه احلــال ناجتــة عــن انقســام الوجــود واختالفــه. انقســامه إىل عــامل الصــور و العقــول  و. )2(احلــابس للكمــال عــن مســتحقه"
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ـا وعـدم قبوهلـا للصـورة الـيت  بسـببا و إىل عـامل املـادة الـذي هـو مصـدر الشـرور. والشـر يلحـق املـادة إّمـ، ال شر فيه الذي رداء
حب وتراكمهـا وإظـالل جبـال على األول بوقوع سُ  مثاالً ، )3(بن سيناإيعطي و  .طارئ خارج عنها ءا وإما بسبب طرو م تتقوّ 

حــىت يفســد االســتعداد ، ومثــال الثــاين حــبس الــربد للنبــات املصــيب لكمالــه يف وقتــه، الكمــالشــاهقة متنــع تــأثري الشــمس علــى 
فهمــا  ننيئهــذين الكــا حــقالســحب و إظــالل اجلبــال مــن  ولــةلين حذلــك أ، ومــا يتبعــه. وال شــك أن هــذا الشــر عرضــي اخلــاص

مـــا و ، ركـــب فيهمـــا مـــن قـــوة وجوديـــة مبـــايتمتعـــان  الضـــرر للثمـــار نـــاتج عـــن انقســـام الوجـــود وانفصـــاله كمـــا رأينـــا إىل  يســـببانكو
م السـماوية الـيت تعطـي  إن هذا الشر غـري مقصـود إليـه مـن األجسـا مث، هذا يؤدي إىل التزاحم فالتدافع أو التصادمو ، موجودات

  .)4(أن تقبله كما يقول الفارايب املادةكل ما يف طبائع 
بأنـه  الشـرف فعـرّ ، الفـارايب قبلـه املفهـوم علـى البعـد األخالقـي وسَّـعَ بني الوجود و العـدم بينمـا  للشربن سينا مفهومه إ حصر

ف الشـرور يف مقـام نسـان. و يعـرّ و بسـعادة اال، يف هـذا التعريـف اهتمـام باإلنسـان حيضر .)5(عاق عن السعادة بوجه ما" ما"
ــا " آخــر اخــتالف االهتمــام بــني  بشــكل أوضــحســيتبني  و. )6(الــيت تعــوق عــن الســعادة و هــي األفعــال القبيحــة" األفعــالبأ

  الفيلسوفني يف تقسيمهما ألقسام الشر.
  أنواع الشر -3

 النــوع األول و، واألمل صالـنقيقسـمه إىل  -لشـر بـالعرضاالشـر بالـذات و  إىلالشر باإلضافة إىل تقسـيمه -بن سينا إ يقسم
 يرجـع إىل وجـود املـادة العائقـة. كونـهالتشـويه يف اخللقـة ينبـه علـى  و  والضـعففالتمثيـل لـه باجلهـل ، املـادةأي النقص سببه وجود 

ولكــن إدراك هــذا  رّ فقــد عضــو مــا شــ إن. )7(األمل نــاتج عــن إدراك الــنقص ولكــن هــل يعــد إدراك الــنقص أملــاً فهــو  الثــانيأمــا 
كـان الغـم لغـري سـبب؟ مـاذا   أو اَ لكـن مـاذا لـو كـان األمل ومهَـ و، كـذلك  الغـمو إضـافة إىل الفاقـد. و  ضـاً إال عرَ  الفقد لـيس شـراً 

  تقومي رؤية الفالسفة املسلمني للشر.  حلنيسنرتك هذه األسئلة  عن اآلالم النفسية اليت سببها أوهام؟
 شــرٌ و  م الشــر إىل شــر بــالطبع وهــو الشــر الــذي تنتجــه األجــرام الســماويةقّســ فقــد، اً ان متقــدمإضــافة مهمــة و إن كــ للفــارايب

. واملدينــة هــي املكــان الــذي تكتمــل فيــه إنســانية )8(طريــق الســعادة احلقيقيــة لغــريالنــاتج عــن اتبــاع اإلنســان  إرادي وهــو الشــرّ 
: يقـول الفـارايب، وبإصالح األخالق لبلوغ السعادة لطبيعيةافيه يقضى على نوعي الشر بإزالة الشرور و ، اإلنسان ببلوغ الكمال

أن حتصل هلا اخلـريات كلهـا و ، إلرادية منها فقط بل الطبيعيةليست ا، يكون بزوال الشرور عن املدن واألمم إمنابلوغ السعادة و "
  ومدبر. )9(اإلرادية"و  الطبيعية

َ
لبناء حضارة هائلـة تشـبه مـا نشـهده  مشروعاً  ك هو قائد هذا العمل. وفيما يشبهلِ املدينة أي امل

 ر املـدن تـدبرياً إمنـا فعلـه أن يـدبّ ، امللـك وهـو، املدينـة رومـدبّ " يصف الفارايب كيفية العمل قائالً  -بناءات األمم املتقدمة مناليوم 
أن ينظـر ل اخلـريات و ى إزالـة الشـرور وحتصـيعلـ من خاللهيتعاونون  و ترتب ترتيباً  تأتلفترتبط به أجزاء املدينة بعضها ببعض و 

 ومـا كـان ضـاراً ، د فيـهوزيّـ، اسـتبقاهبوجـه مـا يف بلـوغ السـعادة  مالئمـاً  ما أعطته األجسام السـماوية فمـا كـان منهـا معينـاً  كليف  
وإجيـــــاب اخلـــــريين  وباجلملـــــة يلـــــتمس إبطـــــال الشـــــرين مجيعـــــاً ، لـــــهقلّ مل يكـــــن ذلـــــك أبطلـــــه أو  ومـــــا، اجتهـــــد يف أن يصـــــريه نافعـــــاً 

 الناجتــة عــن الصــناعة. الشــرور أقصــد، لــع الفــارايب اليــوم علــى الشــرور الناجتــة عــن إزالــة الشــرور الطبيعيــةلــو اطّ  مــاذا .)10(مجيعــا"
  ومبشروع بناء املدينة الفاضلة. السعادةعالقة مباشرة مبفهوم ، إذن عند الفارايب للشر
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الشــر امليتــافيزيقي وهــو  إىلي فقســم الشــر الفيلســوف األملــاين ليبنــتس نــوعي الشــر الســينوي وأضــاف النــوع اإلراد مجــعقــد و 
 احلكمــةقــد بلــغ هــذا الفيلســوف النهايــة يف الكشــف عــن و ، )11(اإلمثوالشــر الطبيعــي وهــو األمل والشــر اإلرادي وهــو ، الــنقص

ا ، وجوده يف العامل من وجود الشر مربراً    الفالسفة املسلمني. عندولكن دعنا نطلع على هذه الفكرة ذا
  جود الشرمن و  الحكمة -4
  كانت  ملا

ُ
الـذي يف العـامل  الشـرّ  فـإنّ  يتصـف بـاخلري مطلقـاً  موجـداً هـي أن للكـون  -منها كما رأينـا مـن قبـل-مة املنطلق لَّ سَ امل

فهــو  ، ألن هــذا معلــوم يف العنايــة األوىلو ": ابــن ســينا يقــولإال مل يتصــف خــريه بــاإلطالق. و ، غــري مقصــود إليــه مــن اخلــري املطلــق
إمنــا يريــد و ، اهللا ال يريــد الشــر إن، )12(مرضــي بــه بــالعرض" كأنــه مــثالً ،  بــالعرضفالشــر داخــل يف القــدر  ،كاملقصــود بــالعرض

ولكـن قصـده إىل ، واملنافع الكثرية قصد اهللا إىل مثل هـذا الشـر القليـل بـالعرض اخلريات يولد القليل أحياناً  الشرملا كان و ، اخلري
، أقليـة شـريةكـان حيسـن أن تـرتك املنـافع األكثريـة والدائمـة ألغـراض   فمـا": ابـن سـينا يقول، الكثرية املتولدة عنه بالذات اخلريات

ويريـد ، يريـد األشـياء -تعـاىل–إن اهللا : أن يقـال يصـلحفأريدت اخلريات الكائنة عن هذه األشياء إرادة أولية علـى الوجـه الـذي 
ـــ إذ، علـــى الوجـــه الـــذي بـــالعرض الشـــر أيضـــاً  الشـــر عامـــة غائـــب عـــن العـــوامل  إن، )13(أ بـــه"علـــم أنـــه يكـــون ضـــرورة فلـــم يعب
املسؤولة عن إعطاء ما يف املادة من قوة مل تقصـد إىل الشـر الـذي  السماويةفالشر ولد مبيالد املادة و لكن األجسام ، الروحانية

  .منهايتولد 
لـو يف عـامل يـه علـى أن اخلـري و . مت ذلك بالتنبهخري باطن إىلاملسلمني حنو تأويل الشر بإرجاع ظاهر شره  الفالسفة جهد اجته

و غايــة  الفضــيلة. إن الشــر قليــل باإلضــافة إىل اخلــري العمــيم والنــاس يف أخالقهــم بــني غايــة الشــرالفســاد غالــب علــى الكــون و 
جنـد اجلهـد نفسـه عنـد و . )14(الرذيلـة"غـاييت الفضـيلة و : عـنالفاشـي هـو األخـالق اخلاليـة  العـامُّ و الرذيلة فالوسـط هـو الغالـب" 

خـري السـالمة وخـري : بني خـريين شراً  -الطبيعي أي األمل الشروهو -لسوف األملاين(ليبنتس) الذي اعترب أحد أنواع الشرور الفي
   سيصنعون؟ماذا الشر الذي انتشر يف عصر كعصرنا و من شأن الشر فماذا لو شهدوا  التقليلجتهد الفالسفة يف إاللذة. 

أمــا باإلضــافة إىل الكــل ، املفــردباإلضــافة إىل اجلــزء أو  شــرٌ  فالشــر الكــل أوملــة بــأن أدخلــوا يف االعتبــار اجل مت ذلــك أيضــاً و 
ــ  مثالــه، بشــرفلــيس  يف معاشــهم   النــاسبكتــب تنفــع  لــوءةه علــى ذلــك الفيلســوف األملــاين مثــال مكتبــة هائلــة ضــخمة ممكمــا نّب

يف قلتـه  والشـعوذة فكيـف سـيؤثر شـرُّ  يف السـحر كتـابنياهلائـل علـى كتـاب أو   ككتب الطب والكيمياء. وسـتعثر يف هـذا الكـمّ 
 يشـهد هلـذا أنّ و  ال يكـون لـه أثـر يف حبـر مـن اخلـري.يـذهب جفـاء و  الـذي كالزبـد  الشـريفوقه أضعافا مضاعفة. يكـون  على خريٍ 

. لنـا عـربةفكم من الشـرور الـيت أصـابت غرينـا فكانـت ، طلب اخلري املقابل لهعلى تفاديه و  احاثًّ الشر يكون يف غالب األحيان 
 البشــرَ  ةً كانــت فرصــة لظهــور صــور التضــامن والتــآخي بــني النــاس حاثَّــ  والفيضــانات والرباكــنيوكــم مــن الشــرور الطبيعيــة كــالزالزل 

الكشـف عـن أسـرار  يفوكـم مـن األمـراض كانـت سـببا ، بـني اجلماعـات املتفرقـة تْ دَ حَّـوكم من احلروب وَ ، التجديدو على البناء 
امـن اهلـالك. إن احلـرب الكـربى الـيت  املنقـذة اخـرتاع األدويـةاخللـق و  و ، بـا جـاءت بـاخلري لليهـود الـذين أسسـوا دولـةو أور  شـهد

فلعـل هـذا الشـر العظـيم يـأيت خبـري أكـرب منـه. إن غـرق ، األرض الـيت أسسـت عليهـا يسـكنللشعب الذي كـان  اً لكن كانت شرّ 
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صـنعه باإلضـافة إىل  إىل ضـعفٍ  مبوجبهـااإلنسـان  نَ طَّ فَ كانت عربة تَـ و ، تيتانيك أوحى بأمجل القصص السينمائية املدهشة سفينة
  صنع اهللا.
يكـون عليـه  الذيوبالواجب ، علمه بالكل إحاطةوعنايته هي "، األجزاءالكل ال  مشيئةهو الكل واهللا يأخذ يف  ذنإ املعترب

الكـل  وجـودب يف ترتيـب األول بكيفيـة الصـوا فعلـم": يقولو ، يقول ابن سينا كما،  )15(أحسن نظام" علىالكل حىت يكون 
  .)16(منبع لفيضان الكل"

ذا الكل هل ال ندري أي خري سيؤدي إليه الشـر ، ومستقبله حاضرهماضيه و : الكون ومجلة الدهر مجلة وهو، حييط أحدنا 
نـدري  وال، وملـن سـتكون عـربة، قصـة مـن قصـص هـذا الزمـان عـربة للزمـان الـذي بعـد ستكونوالندري كيف ، الذي نعيشه اآلن

 ذاالنـدري ملـاو  كثـريٌ   يَ وِ مـا طُـ أنالقصص الغابرة اليت طواها الزمان واليت كانت ستكون عربة لنـا ومـىت ستكشـف. نعلـم  منم ك
   ؟سينشر نملو  ؟سينشر مىتو  ؟طوي
: لـع علـى هـذه الفكـرة يقـولحساب الفرد واجلزء و لسان حال من يطّ  علىفكرة الكل يف فلسفة الشر اإلسالمية كانت  إن

  كانت اللوحة بدمي ستصبغ زنابقها.   إنباجلملة  ال أبايل
II  - وجهة أخرى  

  المشكلة تغيير - 1
تغيـري املشـكلة بصـياغة أخـرى. إن زماننـا يقـدم منـاذج للشـر جديـدة  منأجل منح الكالم عن الشر وجهة أخرى ال مفر  من

مــا : مــن جديــد التســاؤلديــدة يــدعو إىل مــا يــؤرق هــو أن الشــر يف صــوره اجلو كــان مشــهودا يف زمــان أســالفنا.   ملــاوأمثلــة خمالفــة 
ا  مَّـ مةٍ االهتمـام بالشـر ذاتـه. وبـدل االنطـالق مـن مسـلَّ  عـنالشر؟ و بدل االنطالق من مشكلة كاليت رمسها الفالسفة مبتعـدين 

 وصـنا لتسـليم بعـدم التسـليم. دعنـا نكـن حنـن جمـاورين للشـر ال بعيـدين عنـه ال ليتقما إىل أقـربدعنا نكـن ، كاليت انطلقوا منها
  ولكن لنسرتق النظر وهو يفعل الشر من تلقاء ذاته.، يفعل الشر من خاللنا

 ضِ رَ حبـث الفالسـفة و لكـن بـالعَ  غايـة حقاً  وهو، الشركأن حبثنا سيكون عن الشر بالذات أي الشر ال باعتبار آخر سوى و 
  مما هو خري مطلق. الشر يصدرألن املبحوث عنه بالذات هو كيف 

بــاإلرادي والقصــدي  وصــفناهولكــن لــو ، لَمــاحلَ  نَ ِمــ عَ دَ وْ فطبيعيــة الشــر جتعــل منــه أَ  شــر بــالطبيعي جمــدياً وصــفنا ال يكــون لــن 
لكــن ســيكون لكــان أقــرب إىل ذاتــه. و -ألنــين أريــده : فأجــاب ؟الشــر تفعــلُ  ملَِ : ل الشــرئِ لكــان أقــرب مــن الشــر بالــذات. لــو ُســ

 قاصـداً . أي أن الشـر بالـذات هـو الشـر الـذي يفعـل الشـر لـذات الشـر مـن أجـل الشـر ذاتـه اإلرادةإىل ذاته لو كانـت  أشد قرباً 
أن  ذلـك، الشر التخيل منه إىل حقيقة إىلمل يفعل ذاته؟ هو أقرب : إن الشر جييب إن سئل: إىل ذلك غري مطبوع عليه. قولنا

ال نــدري. هــو متصــور يف ن؟ يف الكــو  هــذايوجــد مثــل أبأنــه مــا ال جييــب.  أيضــاً الشــر ال جييــب إن ســئل. ميكــن تعريــف الشــر 
التعبــري عنــه. كــل صــور الشــر باهتــة أمــام الشــر بالــذات والشــيطان ذاتــه  باإلمكــانمتخيــل يف اللغــة. ولــوال اللغــة ملــا كــان الــذهن و 

  بشاعة لو أضيف إىل الشر يف ذاته. األقل هو ليس إال مظهراً ، باهتة ملا هو صورةليس سوى 
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وبينـه ، اجملرد مسـاء ال تبلـغ املفهوملكن و كل املفاهيم اجملردة.   تأثريالنفس أشد من  لكن لسوء احلظ للصور املتخيلة تأثري يفو 
  متسع للتعبري و الرؤيا. واخلياالتوبني واقع عيش الكائن ذي األحاسيس 

  عن الشر التعبير  - 2
ده ويكتشــف عــدم لكنــه فهــم يبلــغ حــدو و  مــا ميكــن البلــوغ إليــه فهمــاً  أقصــىجيعــل منــه  الشــر بــاملعىن املــذكور ســابقاً  تعريــف

وهـو ، لطلبنا منـه أن يسـأل الشـر عـن ذلـك ؟ الشرملِ : سئل أحدنا فلو، عرف بغري ذاتهمل يُ آت من أن الشر  الفهمالفهم. وعدم 
 ال جييب.

فهـــو يقـــرب الشـــر مـــن كينونـــة اإلنســـان. إال أن هـــذه اإلرادة مثـــل إرادة  بـــإرادةفـــي التعريـــف مـــا ينبـــئ عـــن أن الشـــر يفعـــل و ف
ويف التعريـــف الســـابق ليســـت تفعـــل  ؟!هـــي إرادة حقـــا أم الأوميكـــن أن نســـأل ، عميـــاء، )Schopenhauer)17شـــوبنهور

ا اجملهولة الذات. عندهو األمر اإلرادة من أجل بقائها كما    شوبنهور بل تفعل من أجل ذا
. إن كان الشـر ال ىبري والرؤ الصمت. مل يبق إال االنفتاح على عامل التع إيثاردرجة  بلغيبقى بعد أن بلغنا درجة تكاد ت ماذا
فـال يبقـى إال ، أحيانا أخرى اإلنسانوما يعوق عن سعادة ، ألنه ما ال معىن له وهو عند الفالسفة العدم أحيانا بإدراكهيسمح 

اية اليت ال ميكن  ما التعبري ميدانا إلبالغ   معناها إال عرب التمثيل السالب. إبالغال معىن له مثل الال
. كــل قصــص اخلــوف وكــل أشــكال للرذائــلالواقعيــة واملتخيلــة  الصــور . وكــلالظــالم، اهلاويــة، الشــيطان: رييــةالصــور التعب كــل
النفسية الوامهة أو الواقعية وما ينتج عنهما من األفعال؛ ال تسـتنزف مـا ال  جتاربه، وكل جتارب اإلنسان الفرد أو اجلماعة، احملال
الـذي قـد ال يوجـد وقـد يوجـد  بالـذات. فـالتعبري ال حيـاكي مقـدار ذرة مـن الشـر لـه يف الكـون الـومهي واحلقيقـي وهـو الشـر معىن

  .التعبريفهو ممكن ال واجب. ولكن ال غىن لإلنسان عن 
  فكرة الكل نقض -3

عــن الشــر  فــرد فوجهــة نظــر ذات كــل، "باإلضــافة إيل"هــو شــر  الــذي أذيــب الكــل يف الشــر، أن أذيــب الشــر يف الكــل بــدل
  ما ال ميكن إدراكه. فهوأما الشر بالذات ، بالنسبة إليها ومطلقاً  جتعل من الشر ذاتياً 

ف الشــر املضــاف إىل الكــل. بــه كــل حلظــة يشــغلين عــن وصــ ابُ َصــأُ فكــرة الكــل علــى حســاب كــل فــرد. الشــر الــذي  كانــت
واجلـن كـل حلظـة. ال  اإلنـساجلنـون واألحـالم املرعبـة وهلـع احلـرب والبحـر واهلاويـة وشـرور شـياطني  ديدالقلق واألمل و اخلوف و 

  بالنسبة للكل أو التاريخ أو الدهر. تسمح يل بعدها خرياً 
إال ذهــب األمــر أمــر و أن يكــون الكــل كــل فــرد واحــد.  إال، اجلــزءلــذلك كــان الشــر يف الوجهــة اجلديــدة شــرا باإلضــافة إىل و 

اية التجزيء   ؤيا. قدرة على التعبري والر و فلنقف عند كل ذات مبا هي إرادة ، إىل ما ال 
هــو ، مــن اهلــوام أو ممــا ال خييــف أوإن كــان ال يعــد شــرا عنــد آخــر كــأن يكــون اخلــوف مــن الظــالم عــن شــر الفــرد و  التعبــري إن

اية له تعبريا ومها على    .األقلاملعترب ألن الشر ال 
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كل فرد يقـص ،  فرادفتنتج وجهات نظر تتعدد بتعدد األ، فرد كل  اتلذ، و جهة النظر اجلديدة ال اعتبار للكل بل للجزء يف
ايـة هلـا. لكـلٍّ  مـنقصته عن الشر يف صورة  ال يف الـوهم ، شـررؤيتـه اخلاصـة. مبـا يف ذلـك الرؤيـة الـيت تـرى أن ال  صـوره الـيت ال 

  على الشر. االًّ أي ترى الشر فيما ال تراه العادة دَ ، الشر آياتأو الرؤية اليت ترى يف أمجل ما يف الكون آية من ، وال يف الواقع
  أنواع الشر -4

  ؟ وهل هو نقص أو أمل رادي؟إمن شر طبيعي و  هل، النظر اجلديدة على تقسيم الشر وجهةستؤثر  كيف
وجود لشر طبيعي. إن كان الشر فهو إرادي. ولكن هل هو علـى شـاكلة  البأنه طبيعي إزالة ما فيه من الشر.  الشرِّ  فُ صْ وَ 

. أمـا إرادة اإلنسـان فتكـون خلـري الـذات وحـىت لـو أن املعـين قـال غـري ذلـك الشـر لـذات، إرادة الشر مـن الشـر اإلنسانية؟اإلرادة 
ندري. إن كان فاعل الشر يفعل أعظـم البشـاعات الـيت ال ختطـر علـى بـال  الاملرض. واجلنون أي شيء هو؟ و  باجلنونفسيتهم 

ال احلكــم بأنــه و علــى مقاصــده الداخليــة الع فلــيس باســتطاعتنا االطّــ، ة كانــت وراء أفعالــهمقاصــد خــريّ  دائمــاً أحــدنا فســنفرتض 
إن الشـر مـا ال وجـه إنسـاين  .الوديع باحلسـم اإلنساين الوجه إن كدنا حنكم بذلك فلن يسمح وحىتيفعل الشر من أجل الشر 

  .اإلنسانولكنه يريد كإرادة ، له
حىت تكون بـال  والرذائل شروراً  راضواألمعنه إطالقه. لن تكون اآلالم  يزيلأقدم من مجيع أقسامه و تقسيمه إىل أنواع  الشر

 وكأن كائنـاً ، أمل نفساين إنه، له نياال أصل جسما، بال سبب حىت يكون أملاً  شراً لن يكون ، غاية وبال سبب. لنأخذ األمل مثالً 
ايـة دون تنبيـه علـى احملـل يالغاية ه تكونيؤملك من أجل إيالمك دون أن  شريرة مقاصدذا  ، املـؤمل القضـاء عليـك. إيـالم بـال 

  إذ األمل يؤمل بال سبب وبال غاية.، يؤمل حملإذ ال 
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هـي الكشـف  البدايـةحماولة لتغيري وجهة النظـر يف الشـر بـاخلروج مـن وجهـة نظـر الفالسـفة. كانـت  سوىيكن هذا املقال  مل
لـك مت اسـتخراج مفـاهيمهم بعـد ذمت االنطـالق منهـا. و  الـيتمة عن املشكلة اليت كانـت وراء حتريـك النظـر يف الشـر مث عـن املسـلَّ 

، قـد كشـفنا عـن أن الشـر عنـد الفالسـفة لـيس شـراو ومت اخلـتم بـذكر احلكمـة مـن وجـود الشـر.  عنـدهمعن الشر وأنـواع الشـرور 
فلــم يكــن يعنينــا البحــث عــن حقيقتــه العينيــة بــل عــن ، الشــر بغــض النظــر عــن مقابلــه عــنوهــذا الــذي اســتحثنا علــى البحــث 

يهمنــا يف وجهــة النظــر اجلديــدة وجــود  فــالالفرديــة عنــه األولويــة.  الــذاتِ  وهــذا جعلنــا نــويل تعبــريَ ، نيف االفــرتاض والــذه حقيقتــه
فــاألجزاء بدلــه هــي املعتــربة. ومــاذا ، وقــد أدى ذلــك إىل تفجــري الكــل، فــرد كــلالشــر العيــين بــل وجــوده يف األوهــام ويف داخــل  

لكـن حتمـل يف ذاتـه. و  هـوألن تقسيم الشر يزيل عنه ما  ؛لتقسيم الشر داخل وجهة النظر اجلديدة سوى الفش مصريسيكون 
ا   بال غايـة كـاألمل والـنقص. أمـا وصـف الشـر بـالطبيعيسبب و  بالاألقسام القدمية داخل الوجهة اجلديدة خاصية عامة وهي أ

  الشر الذي فيه. فينقض
ر هــو اإلرادة بشــرط أن تكــون هــذه اإلرادة هــي الشــر والشــ فكــأن، كــان شــر يســتحق االحتفــاظ بــه فهــو الشــر اإلرادي  إن 

مصـدر للتعبـري هـو علـى األقـل موجـود يف األوهـام و يف األعيـان؟  يوجـدالشر ال ألمر آخر غري الشر. هل مثل هذا  إرادةاإلرادة 
ائي عن الشر    .بالذاتالال
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  انـفي ُعم َسلوت وأصل األفالج
  *ج.س. ويلكنسون

ال يف املنحَدر البادئ جبـربين. بيـد أّن الواضـَح رغـم ، َسلوُت اليوم ليست أكثر من مستَقرٍّ َحَضرٍي مهجور يف ناحية وادي 
اليباب السائد أنه كانت هلذا املستقّر يف ما مضى أمهيٌة من نـوٍع مـا. أّمـا اسـم ذاك املكـان فمـرتبٌط بالتـاريخ األسـطوري ُألصـول 

املـرة األوىل باعتبــار سـلوت املكــان الـذي قاتــل فيـه العــرُب بقيـادة مالــك بـن فهــم : . وتتكــرر احلكايـُة مــرتنينظـام األفــالج بُعمـان
واملـــرة الثانيـــة باعتبـــاره الناحيـــة الـــيت نـــزل فيهـــا ســـليمان بـــن داود نفســـه عنـــدما كـــان ، الفـــرس عنـــدما وصـــلوا إىل أواســـط ُعمـــان

  "شياطينه" يبنون نظام األفالج يف ُعمـان! 
وهي مبثابـة منظـاٍر مكـربٍِّ ِحلَقـٍب سـحيقٍة مـن التـاريخ يف الوقـت نفسـه. وهـي متيـُل خلْلـق شخصـيات ، األساطري التاريخ ُتشرذمُ 

ا يف الوقِت نفسه حتتفظ بعناصر تسـمُح للمـؤرِّخ بتمييـز ،  ُأسطوريٍة من حول ُأخرى تارخيية ا ُتشِخصُن األحداث. بيد أ كما أ
ــا اســتناداً لتقاليــد حمليــة. ورمبــا كــان شــليمان خيــوٍط لوقــائع ممكنــة؛ وخباصــٍة  ُ تبســيطياً يف  Schliemannعنــدما ميكــن قراء

ففــتح ، مقاربتــه ألســطورة هــومريوس والتقاليــد احملليــة املتعلقــة مبوقــع طــروادة. لكــّن الــذي يبقــى أنــه متّكــن مــن حتديــد موقــع املدينــة
دات احلقيقيـة للمكـان وللتـاريخ. فيكـون علـى الباحـث أن يقـرن يف الذي تعاطى مع التعقيـ، بذلك الطريق لعلم اآلثار اإلغريقي

الـيت ينبغـي أن تُقـرأ". وهنـاك أمـٌر بسـيٌط آخـر. فلكـل ُأسـطورٍة ، "األسـطورة: والعبـارة الـيت تقـول، ذهنه بني مصطلح "األسطورة"
باالعتبـار عنـدما ُحنـاوُل لتمييـز احلقـائق مـن  هدٌف وغاية. لقد ظهرت باعتبارها روايًة مركَّبًة للتاريخ؛ وهذه بدورها ينبغي َأْخُذها

  النسيج األسطوري حول أصول األفالج يف ُعمان. 
م: هجــرة األزد نتيجــة ســيل العــرِم. وهــو الســيل الــذي يُفــرتُض أنــه دمَّـــر ســدَّ ، تبــدأ احلكايــُة مبــا يُعــرف بتفــرُّق األزد وهجــر

ومبجموعـاٍت قـََبليـٍة كبـرية نزلـت أوًال بغـرب اجلزيـرة العربيـة مـن احلجـاز ، ةودفع اَألزَد لالنتقال بعيداً عـن مـواطنهم األصـلي، مأِرب
ُ الغـرَض مـن وراء األسـطورة. فهـي تـربط األزد ، إىل الَسراة قبل أن ينتشروا ويتفرقوا من جديد. من جزء القصة هذا بالذات نتبنيَّ
ــا وهــي العالقــُة الــيت يـُـراُد مــن ورائهـا تعليــل االســم العــريب لُعمــا، مبـأرب ن؛ إذ هــو اســٌم أطلقـه علــى الــبالد األزديــون عنــدما نزلــوا 

َمـزون. ومـأرب كمـا هـو معـروٌف : وقـد كـان االسـُم الفارسـيُّ السـابُق لُعمـان، أخذاً من اسم أحد أودية مأرب مبوطنهم األصلي
ُسمَّاة بالسبئية. وهذا الربط لألزد باحلضارات اجلنوب

هو حبـّد ذاتـه تأكيـٌد ، ية العربية القدميةهي مركُز احلضارات اليمنية القدمية امل
ومـن قحطـان ِمحْـري آخـر الـدول ، ملكانتهم يف وجه العرب الشماليني الصاعدين. واجلـزء التفصـيلي والبـاقي أّن األزد مـن قحطـان

: جـزاء الباقيـة مـن كتابـه(يف األَقَبلـي القـدمي مـن طريـق اهلْمـداينالكربى اليمنية املرتبطة مبأرب. وقـد احنفـظ هـذا التقليـُد الَنَسـيب وال
الـيت هلـا انتشـاٌر يف ، م) يف ما بعد علـى "القصـيدة احلمرييـة"1178هـ/573(ما يف شرح نشوان بن سعيد احلمرييك،  اإلكليل)
نيـة واليت استخدمها حرفياً أحياناً بعُض املؤلفني الُعمانيني(مثل ابن ُزريق). بيد أّن املصدر الرئيسيَّ ألنسـاب القبائـل اليم، ُعمان
ــــاُب األنسابوت ــــن ُمســــلم بــــن إبــــراهيم) العــــوتيب (أواخــــر القــــرن اخلــــامس اهلجــــري ومطــــالع ارخيهــــا يف عمــــان هــــو كت (لَســــلمة ب

ـا )1(السادس/احلادي عشر والثاين عشر للمـيالد) . والعـوتيب هـو الـذي كـرَّر األجـزاء األساسـية مـن احلكايـة الـيت حنـن معنيـون 
  هنا. 
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هــو مجــٌع يف احلقيقــة لســّت مــراٍت مــن اخلــراب ، حبســب احلكايــة، الــذي أفضــى هلجــرة األزدو ، إّن انفجــار ســّد مــأرب: مــأرب
، للســـّد يف اخلمســـمائة ســـنة األوىل بعـــد املـــيالد. وقـــد مجعـــت حكايـــُة "تفـــرُّق األزد" اجتياحـــات الســـيول للســـّد يف مـــرٍة واحـــدةٍ 

إىل ُعمـان كانـت الـبالد حتـت ُحْكـم دارا بـن دارا بـن  إنه عندما وصل مالك بن فهم وقبيُلهُ : وربطتها ربطاً غري منطقٍي إذ قالت
وكــذلك ، مـان. والواقــُع أّن تتبُّـع تــاريخ اهلجـرات العربيــة مشـاًال وجنوبــاً يشـري إىل حــدوثها قبـل اإلســالم بعـدة مئــاٍت مـن الســنني

  ا بن دارا!وال الغزو ميكن أن يعودا لزمن دار ، الغزو الساساين جلنوب اجلزيرة. لكْن ال اهلجرة العربية
ــ مث ميــاه ، (حوايل العشــرة آالف واألربعمائــة كلــم)ان وخباصــٍة ميــاه وادي أبــرد الضــخملقــد أقــيم ســدُّ مــأرب جلمــع ميــاه الودي

  وقد ظلَّ عامًال حىت القرن السادس امليالدي. ، ق.م800األمطار وبعض الينابيع اُألخرى. وتعوُد أصوله إىل حوايل العام 
بـــرزت صــعوباٌت كثـــريٌة تتعلّـــق مبوقعـــه وعوامـــل التعريـــة ومـــواّد البنـــاء ومفاجـــآت ، وايل القـــرون عليـــهلكــّن الـــذي يبـــدو أنـــه مـــع تـــ

وتـــرميم تشـــعثاته مث يف احلـــاالت االســـتثنائية النامجـــة عـــن ، ورفـــع جدرانـــه، ولـــذلك كـــان البـُــدَّ مـــن تقويتـــه دائمـــاً ، الســـيول العنيفـــة
(النقوش علـــى الثغـــرات. وتـــذكر النصـــوص الســـبئيةُ  إلعـــادة البنـــاء وســـدّ  كـــان ال بـــد مـــن مجـــع قـــوٍة عاملـــٍة كبـــريةٍ ،  الســـيول العنيفـــة
للمـــيالد) قـــام شـــراحيل يعُفـــر ملـــك ســـبأ وريـــدان  454و 444(مـــا بـــني مـــن التـــاريخ احلمريي 564يف العـــام الصـــخور) أنـــه 

امـة برتمـيم السـّد مـن القـاع إىل أعلـى احليطـان يف الشـتاء عامـل  14600مبسـاعدة و ، وحضرموت وَميَنت مـع َعَربـه مـن طـوٍد و
تشـــّعث يف وقـــد فعـــل امللـــك ذلـــك ألّن الســـدَّ كـــان قـــد ، (وهنـــاك قائمـــٌة يف الـــنقش بالتكـــاليف النامجـــة عـــن ذلـــك)فّين  1200و

ورفـع حيطـان السـّد ، (شـهر أبريـل) حـدثت أضـراٌر ُأخـرى اضـطرت امللـك السـتقدام عشـرين ألـف عامـلاخلريف. لكـْن يف الربيع
و  537(مــا بــني التــأريخ احلمرييم مــن 657موعــُة نقــوٍش ُأخــرى أّن انفجــاراً حــدث بالســّد عــام مبقــدار ســتة أمتــار. وتــذكر جم

وانصـرف األحبـاش واحلمرييـون إلمخـاد الثـورة. وتـذكر النقـوش أنـه ، م) يف الوقت الذي ثارت فيه قبائل عربيٌة ضد السـلطة547
ى رســائَل مــن النجاشــي واإلمرباطــور البيزنطــي وبعثــًة دبلوماســيًة مــن تلقَّــ، عنــدما كــان امللــك يــرّمُم الســدَّ بعــد إمخــاد التمــرد الَقَبلــي
  . )2(فارس ومبعوثني آخرين من احلرية ومن عند بين غّسان

أّن القـوة احلمرييـة كانـت معتـربًة مـن النـاحيتني السياسـية واجلغرافيـة. وقـد امتـدت إىل : األول: وُتظهُر تلك النقوش ثالثة أمور
ــا  241-226فعنــدما أعــاد أردشــري بــن بابــك(ُعمـان يف بعــض األحيــان.  م) نشــر النفــوذ اإليــراين يف شــرق اجلزيــرة العربيــة وجنو

أن تشــعُّثات : أنَّ العــرب كــانوا هــم رعايــا تلــك اململكــة. والثالــث: . والثــاين)3(كــان ملــك ُعمــان امسُــُه عمــرو بــن واقــد احلمــريي
حـدث قبـل أقـلَّ مـن ، ذي ميكن أن يكوَن قد قاد هلجرٍة كبريٍة مـن حولـهال، السّد تكررت كثرياً خالل القرون. والتشعُُّث األخري

وتوصَّلوا لتسويٍة مع الُفرس ونفوذهم ، قرٍن على ظهور اإلسالم. ويف ذلك الوقت كان العرُب قد استقروا بُعمان منذ زمٍن طويلٍ 
ولصـاحل رجـٍل ، تعُصُر ألف عاٍم من التاريخ والذين استمروا بالبالد حلني جميء اإلسالم. وهكذا فإّن قصة مالك بن فهم، هناك

عاش هو نفسه حبسب تلك الرواية مائًة وعشرين عاماً! ومالك ليس مهماً يف تفسري استقرار العرب بُعمان فقط؛ بل هـو مهـمٌّ 
ل هجــرة أيضــاً يف حتــدُّرات األنســاب. ففــي جــداول ابــن الكليب(مجهــرة الَنَســب) املبّكــرة جيــري مــزُج األزد مــع ُقضــاعة مــن خــال

تنوخ. لكْن رغم ذلك كّله فإنين سأمضي ُقُدماً يف اعتبـار قصـة هجـرة األزد بقيـادة مالـك مهمـًة يف الرؤيـة البعيـدة للعـرب األوىل 
مـن ، ". فهناك إشاراٌت باملصادر الكالسيكية العربية إىل هؤالء ويف نواحي مـن ُعمـانProto - Arabsأو العرب األولني "
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وأعقـاب قحطـان ، كما إىل الساميني األوائل من مثل سام بن نوح وحفيده ُصحار بـن إَرم،  العمالقةمثل طْسم وجديس وعاد و 
كــلُّ هــؤالء يعتــربون ،  األوائــل. واملؤلفــون الكالســيكيون مــن مثــل بليــين وســرتابو وبطليمــوس وكتــاب األســفار يف البحــر األريــرتي

)؛ يف حـــني تقـــرن تقاليـــد حمليـــٌة مكانـــاً جبُلفـــار مبلكـــة ســـبأ أو الساباي(الســـبئيني؟) أحـــد عناصـــر ثالثـــة علـــى الســـاحل (الُعمـــاين
. وكــل تلــك األقاصــيص قابلــة للنقــاش. فهنــاك إشــارٌة أثريــٌة ذات أمهيــة يف شــاهد قــٍرب كشــفته جرَّافــٌة علــى مقربــٍة مــن )4(بلقــيس

الشـاهد قـال الربوفسـور بيسـتون  (وأظنه ضاع اآلن) ونسخُتُه بعنايـة. واسـتناداً إىل هـذا م1970وقد رأيُتُه عام ، ي مليحة""طو 
"إّن نقــش الشــارقة... هــو الشــاهد األكثــر أصــالًة علــى الــدخول العــريب اجلنــويب إىل الســاحل الشــرقي. فمــن جهــة نــوع : شــارحاً 

هذا شاهد قـرب وقـرب ذريـات : أو بعد ذلك بقليل. والنقش واضٌح ونصُّه، اخلّط يبدو يل أنه يعود إىل القرن اخلامس ق.م. تقريباً 
. وقــد دلّتــين أحبــاثي اخلاصــة علــى أّن هــذا الــنقش يعــود إىل القــرن الثالــث قبــل )5(ادم امللــوك(نفس وقــرب ذريــات فــىت امللــوك)خــ
ومنـذ ذلـك ، تقدير. وهذا يدلُّ على وجوٍد عريب قدمي ومتناٍم يف أجزاء من ُعمان على األقّل. ورمبا كان هؤالء الد يف أحسناملي

  هذا النزاع هو الذي تشري إليه القصُة املنكمشة واملرتّكزة حول مالك بن فهم. يف نزاٍع مع الفرس. و ، احلني
دعونـا نـَُعـْد إىل قصـة مالـك بـن فهـم كمـا تبـدو عنـد العـوتيب. يقـول ، بعد هذه املالحظات التمهيديـة: هجرة مالك بن فهـم

امــة وتقــدم علــىغــادر مالــك بــن فهــم مصــحوباً مبجموعــاٍت قـََبليــ، إنــه نتيجــة نــزاٍع قـََبلــي: العــوتيب طــول  ٍة مــن ُقضــاعة الســراة و
. وعندما وصل مالك إىل ُعمان استقر مع )6((وقد انفصلت املهرة عن مالك واستقرت بالِشْحر)أطراف جنوب اجلزيرة العربية

لـى احلـدود يف َجْعالن وعلى الساحل حـول منطقـة قلهـات. ويعـين ذلـك أنـه أقـام ع، الشرقية -َمْن معه أوًال يف النواحي اجلنوبية
اَحلَضرية لُعمـان آنـذاك. لكـّن العـرب مـا لبثـوا أن انتشـروا علـى أطـراف الصـحراء باَجلوف(أواسـط ُعمـان علـى اجلهـة اجلنوبيـة مـن 

مــن، اجلبــال) (وايل كســرى) . وقــد جــرت مفاوضــاٌت مــع املرزُبــانحيــث كــان الســاكنون هنــاك يعرتفــون بســلطة دارا ابــن دارا بــن 
يف الوقـــت الـــذي كـــان فيـــه مالـــك قـــد َحَضـــر فلجـــاً يف َمـــنح ُمسّـــي "فَلـــج ، األرض بتلـــك النـــواحيمـــن أجـــل مـــنحهم قطعـــًة مـــن 

فنشــبت ، وجــرى مــن جانـب الســّكان رفــُض طلــب مالــك للكــأل واملــاء، . ووصــلت إىل الفــرس إمــداداٌت مــن ُصحـــار)7(مالـك"
والسـالم علـى أن يغـادروا ُعمـان خـالل عـام. بيـد معركٌة حامسٌة يف َسلوت بني الطرفني. وحسب الرواية فإّن الفرس طلبوا اهلدنـة 

م عادوا فثَّبتوا أقدامهم يف ُصحار يف حـني عـاد مالـك بـن فهـم إىل قلهـات. ، وبقي العرُب يف الصحراء وعلى سفوح اجلبال، أ
ــار/ األفـالج الـيت كــان سـليمان بـن داود قــد بن، وخـالل هـذه الفـرتة أقبــل الفـرس علـى ختريــب العمـران اهـا والـيت بلــغ وطمـروا األ

فـدارت معركـٌة ُأخـرى انتصـر ، لكـّن مالكـاً مـا تـردد وال تراجـع، عددها العشرة آالف. وسارع امللك دارا إلرسال املزيد من اجلنـد
هــو فيهــا أيضــاً. وخــالل الليــل ســارع الفــرس الــذين مل يؤَســروا أو يُقتلــوا ملغــادرة أرض املعركــة وُعمــان بــالزوارق والســفن إىل إيــران. 

كمـا وصـل أوائـُل النزارية(سـامة بـن ،  وقـدمت إىل الـبالد بطـوٌن أزديـٌة ُأخـرى، ملـك مالـك بـن فهـم الـبالد بقوتـه وحكمتـهوهكذا 
  لؤي) إىل ُعمـان أيضاً. 

ونستطيع التوقف عن متابعة القصة عند هذا احلـّد. والواضـح أّن أحـداث قـروٍن طويلـٍة ترّكبـت وجتمعـت مـن حـول مالـك بـن 
كمــا أّن الفــرس عــادوا لنشــر ،  . فالــذي يبــدو أّن العــرب بــدأوا االســتقرار بُعمــان يف القــرن املــيالدي األولفهــم وهــذا لــيس مفاجئــاً 

م مع قيام الدولة الساسـانية يف القـرن الثالـث املـيالدي. ومنـذ تلـك احلقبـة تبـدأ القصـة التارخييـة للوجـود العـريب وللصـراع ، سيطر
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والـيت بلـغ عـدُدها العشـرة ، ىل قصة تدمري الفرس لألفالج اليت أنشأها سليمان بـن داودمع اإلمرباطورية الساسانية. فلنُعْد اآلن إ
  آالف. 

مــن: البنــاء األول للقنــوات وقــد ، ودارا الثالــث، بــل هنــاك دارا األول األمخيــين، مــا كــان هنــاك ملــٌك امســه دارا بــن دارا بــن 
سـم جـٍد ساسـاين. وتفـرتض القصـة (والتـاريخ أيضـاً) أّن األمخينيـني أعـادوا وُأضـيف إليهمـا ا، ُمجع امسامها معـاً باعتبارمهـا أبـاً وابنـاً 

م على ُعمان وقد ارتبط ذلك بشكٍل ما مبسألة األفالج. ولسنا ندري يقيناً مىت بـدأ نظـاُم الـري يعتمـد علـى األفـالج. ، سيطر
نطيوخـوس الكبـري وأرحتششـتا زاع بـني أأنـه عنـد نشـوب النـ Polybiusلكْن هناك قصٌة ذات داللـٍة بـارزة. إذ يـذكر بوليبيـوس 

"لقـد قـام هـؤالء : اكتشف جنوده نظام القنوات اإليراين، ق.م) وأثناء تقدم أنطيوخوس يف صحراء ميديا 205-212(الثالث
ومـن أزمنـٍة بعيـدة؛ حبيـث ، بإنشاء نظـاٍم للقنـوات ميضـي حتـت األرض ملسـافاٍت طويلـٍة جـداً ، الناس جبهٍد عظيم ونفقاٍت باهظة

ومــــا هــــي مصــــادر امليــــاه املتدفقــــة فيهــــا". وهكــــذا فقبــــل ، الــــذين يســــتخدمونه اليــــوم مــــا عــــادوا يــــدرون مــــن أيــــن تبــــدأ القنــــاة إنّ 
كان نظاُم القنوات من الِقَدم حبيث ال تُعرف بداياته. مث إّن الَفَلج الذي باخلارجـة والـذي يعـود يف األرجـح للعهـد ،  سنة2200
مال إىل وقـٍت قريـب. ولـذلك فلـيس غريبـاً أن تكـون بعـض القنـوات بُعمـان يزيـُد ُعُمُرهـا علـى كان ما يزاُل قيد االستع،  األمخيين

ـا تَعـوُد ، يسـّميها الُعمـانيون داوديـة، والـيت جـرى االعتمـاد عليهـا عـرب قـروٍن متطاولـة، األلفـي عـام. والقنـواُت القدميـُة تلـك أي أ
  للنيب سليمان بن داود!
مالـت ، وعندما كانت اجلنُّ تنقُل سليمان بن داود طائراً من إصطخر إىل بيـت املقـدس، تيبحبسب العو ، ففي يوٍم من األيام
فمـا وجـد فيـه سـاكناً. لكـّن نْسـراً عجـوزاً ، فبعـث َمـْن يسـتعلُم خـربه، حيث شاهد حصناً قائمـاً بَسـلوت، به الريح لناحية ُعمان

، ومـا رأوا إنسـياً. هكـذا نـزل سـليمان، (مثامنائـة عـام يف مـا يُقـال) هناك أخرب أنه هو وآباؤه وأجداده ظلُّوا هناك ألجياٍل وأجيال
ـٍر ، وأمر شياطينه حبفر األفالج لري املكان فحفروا ألفاً منها أو عشرة آالف خالل عشرة أيام. وهذا هو أصل العشرة آالف 

 أعلم!. بيد أّن األمر ميكن أن يكـون غـري ! هذه أسطورٌة غريبٌة أليس كذلك والراوي ُخيرجها من ُعهدته باهللا)8(أو فـََلٍج بُعمان
  ذلك.

وهـم يعنـون بـه النـيب والشخصـية ، يشري املؤلفون الُعمانيون إىل سليمان بن داود باعتباره منشـئ األفـالج: سليمان بن داود 
. )9(د بعــض الشــيءالقرآنيــة والتوراتيــة املــذكورة يف كتــاب امللــوك األول مــن العهــد القــدمي؛ بيــد أن االرتبــاط الــذي أقــاموه معقــ

ولـذلك كـان بـني البـاحثني مـن شـكك يف وجـوده. وقـد كانـت أهـم أعمالـه ، فليس هناك مصدٌر معاصٌر يشري إليه خارج التـوراة
ق.م). وتضـعه بعـض الدراسـات احلديثـة يف حـدود القـرن العاشـر 587حبسب التوراة إقامته للهيكل األول(الذي دمـر يف العـام 

املتعلقـة انية فإن سليمان كان عائداً مـن اصـطخر إىل عاصـمته القـدس. والقصـة الشـهرية األخـرى ق.م. وحبسب األسطورة الُعم
املــًة هــدايا كثــرية لُرتيَــه فأتــت إىل القــدس ح، ) الــيت مسعــت حبكمتــه الكبــرية10، (ســفر امللــوك األولبســليمان تتصــل مبلكــة سبأ

، (ِســْفر امللــوكد يف اجلــزء الســابق مــن ســفر امللوك ســياق مــا ور ورمبــا أتــت تلــك القصــة يف، ومؤمِّلــًة العــودة بكــل مــا تريــد، نفســها
ورمبا قام ببعض العمليات بالتعاون مـع ملـك ، ) الذي ورد فيه أن امللك سليمان صنع أسطوًال للبحر األمحر مركزه َعَدن26ص

ن اليت كانـت هلـا عالقـات وثيقـة صور الذي كان يتَّجر مع بالد أوفري. والبد أن تكون تلك الفعاليات التجارية قد متت يف اليم
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بيــد أن نقطتهــا املركزيــة أن امللكــة الــيت  ، بالســاحل اإلفريقــي املقابــل. وحتفــل القصــة القرآنيــة اخلاصــة بســليمان بعناصــر عجائبيــة
. )10وسليمان حبسب هذه الرؤية كان ملكاً عاملياً ومؤمناً حقيقياً (، كانت تعبد الشمس اهتدت لعبادة اهللا على يد سليمان

وهــذا العنصــر بــارز يف كــل القصــص حــول ســليمان. ويف القــرآن ، وال يــذكر القــرآن شــيئاً عــن اهليكــل لكنــه يصــفه بأنــه بنــاٌء كبــري
فقد كانت لسـليمان ، حسبت من ضمن املتشابه يف الكتاب الكرمي أيضاً عناصر موجودة يف القصة الُعمانية؛ وهي عناصر رمبا

وفوق ذلك فقد كان يـأمر الشـياطني واجلـن وهـم سـكان ، ويسيطر على الريح، انات والطيورو ويفهم لغة احلي، عالقة بعامل اجلن
  العامل املختفي املوازي لعاَلمنا. وكائنات ذلك العاَمل كانت تنّفذ تعليمات سليمان من بناٍء وغوٍص وصنع متاثيل.

ون مهمـاً لألقصوصـة الُعمانيـة. هنـاك مـثًال مـا ميكـن أن يكـ، ومن ضمن "القصـص الشـعبية" املتناميـة امتـداداً للقصـة األصـلية
الرحلة اليومية بني الشـام(تدمر) وأفغانسـتان علـى سـجادة حريريـة. وهنـاك القصـة املشـرتكة بـني التـوراة والَقصـص اجلنـويب العـريب؛ 

، لقـــيسهــــ) الـــذي يـــذكر أن ملكـــة ســـبأ الـــيت ال يُـــذكر امسهـــا يف التـــوراة والقـــرآن اُمسهـــا ب110-34وهـــي قصـــة وهـــب بـــن منبـــه(
لكنه حكم سنًة باليمن قبـل ، وقد ولد هلما ابن هو رحبعام الذي حكم بعد والده، وسليمان هو الذي أتى إىل اليمن وتزوجها

  مدينة تدمر.: أن يعود لعاصمة ُملك والده
عــن وهــذه الفقــرة ، واملعــروف أن تــدمر ســحرت العــرب أيضــاً ولــذلك البــد أن يكــون ســليمان هــو الــذي بناهــا مبســاعدة اجلــن

مـة ففـي مـأرب مـوطن السـد هنـاك معبـد قـدمي لآلهلـة وقـد أطلقـت عليـه العا: سليمان باليمن تركـت آثارهـا أيضـاً يف مكـان آخـر
! ويشري الزخمشري بصراحة إىل أن ملكة سبأ كانت تنتمي إىل محـري وسـكنت مبـأرب. أمـا يف التـاريخ اإلثيـويب َحمَْرم بلقيس: اسم

أمــا يف التــاريخ األســطوري الفارســي ، منليــك األول الــذي منــه تتحــدر ســاللة ملــوك احلبشــة فاســم ملكــة ســبأ ماكيــدا وابنهــا هــو
والذي كان يسيطر على "الديوز" مثلما كـان ، وهناك من يريد اعتباره هو نفسه شخصية مجشيد الغابرة، فسليمان غري معروف

ملعـب سـليمان..اخل) ، ختت سـليمان، شيد(سليمان) هو الذي بىن برسيبوليس(ختت مجوهكذا يكون، يمان يأمر الشياطنيسل
  وكذلك فإن االحتفاء بيوم النوروز يعود حبسب هذه النظرة إىل عهد سليمان حني استعاد ُملكه.، وليس األمخينيني

وقــد ضــم املؤرخــون العــرب برســيبوليس إىل إصــطخر؛ فقــد اســتخدمت يف بنــاء املدينــة األحجــار واملــواد الــيت كانــت يف األوىل 
وقـد اختـذها مؤّسـس األسـرة أردشـري بـن بابـك عاصـمًة لـه ، رها اإلسكندر الكبري. ويعود أصل الساسانيني إىل إصطخرواليت دمَّ 

فــإّن هنــاك ، فــتخلص بــذلك مــن ســيطرة البــارتيني. وكمــا ذكــر يــاقوت احلمــوي، بعــد أن قضــى علــى آخــر ملــوك األســرة األرزقيــة
وبـذلك فقـد  ، دينة أهم حواضر إقليم فارس حـىت العصـور اإلسـالميةوقد ظلت امل، وصًال أيضاً بني سليمان بن داود وإصطخر

عنـدما مـرَّ ، بـني إصـطخر والقـدس –يف الـوعي اإلسـالمي-كان سليمان مرتحًال أو طائراً بني عاصميت أهـم دول العـامل القـدمي 
ا من البدو. ُ   بسلوت ورآها مهجورًة ألكثر من ألف عام يف بالٍد سكا

أود فقـط التوقـف ، ال أريـد هنـا اخلـوض باستفاضـة يف املظـاهر احلضـرية املبّكـرة يف ُعمـان: ُعمــانحضارة األلف الثالث في 
املـــــيالد عنـــــدما صـــــارت منطقـــــة  عنـــــد نقطـــــة التقـــــاطع واالزدهـــــار يف مرحلـــــة حضـــــارة "مجـــــدْت نصـــــر" يف األلـــــف الثالـــــث قبـــــل

جاريـة البحريـة متتـد مـن بـالد مـا بـني النهـرين وعلـى (ُعمان وأجزاء من شرق إيـران) مربوطـًة بسلسـلٍة واسـعٍة مـن املراكـز التماجان
طــول اخللــيج إىل شــرق إيــران وهضــاب جيحــون. يف الــداخل كانــت الواحــات تســتفيد يف الشــرب والــري مــن الســواقي البســيطة 



  143

إضـافًة  أو توجيههـا. أمـا الزراعـة فقـد انتشـرت أشـجار النخيـل بكثافـة، قنيـات الـيت تعتمـد علـى مجـع امليـاهوتسـتخدم الت، واآلبار
نــة، حملاصــيل احلبــوب املومسيــة مبــا يف ذلــك تلــك الــيت صــارت تســتخدم يف رفــع امليــاه مــن اآلبــار. ، وجــاءت أيضــاً احليوانــات املدجَّ

مدينة مذكورة يف النقوش  32لكْن يف هذه املناطق اهلامشية ما كنت القوة السياسية مركزية وبقيت ماجان مقسَّمة سياسياً إىل 
  البابلية.
زي مع تطورات اجملتمـع احلضـري تكـون تـدرجيياً جمتمـع بـدوي يعتمـد علـى اجلمـل املـدّجن يف مطـالع األلـف الثـاين قبـل وبالتوا

لبحريـة يف املراكـز ا /وعلـى العالقـات بـني جمتمـع الواحـات، أثريه على حضارات ما بني النهرينامليالد. وبدأ ذاك اجملتمع ميارس ت
ـــار حتــت ضــغوط البـــداوة (ُعمــان). ورمبــا دملــون(البحرين) ماجان بســـبب جفــاف طــارئ فــإن جممـــع املســتقرات اهلامشــية هــذا ا

املتوســعة لســاكين اخليام(الــذين مســاهم اإلغريــق ســاراكينوي/ ومــن هنــا أتــى مفــرد الســارازانيني الوســيط). والبــدو الســاميون هــؤالء 
م بـادوا إبـان رمبا كانوا هم أنفسهم الشعوب نصف االسطورية مثل طسم وجديس بشرق اجلزيرة ال عربية والذين خيربنا ياقوت أ

طويـل يف األلـف األول وصول األزد إىل ُعمان. والواقع أن سيطرة القبائـل العربيـة مثـل أزد مالـك بـن فهـم أتـت بعـد ذلـك بـزمن 
ـارت و ، ومعها أتت بدونـة اجلزيـرة رمبـا باسـتخدام تقنيـات قتاليـة جديـدة مـن جانـب املقـاتلني علـى اجلمـال، قبل امليالد عنـدما ا

. وهكــذا فــإن عمــان واهلضــبة اإليرانيــة شــهدتا تراجعــاً كبــرياً للتجمعــات احلضــرية يف )11(دول التخــوم العربيــة ابــان ذلــك الوقــت
وبدايـة األلـف األول ، األلف الثاين ق.م. وظل األمر على هذا النحـو حـىت الربـع األخـري مـن األلـف الثـاين يف مشـال بـالد فـارس

ــا القويــة علــى ُعمــان حــوايل حيــ، يف جنــوب إيــران ، )12(ق.م.800ث عــادت احلضــارة احلضــرية إىل الظهــور وعــادت تأثريا
فإنـه منـذ األلـف  ويكون علينا أن نالحظ هنا أنه يف حني استقر السكان يف العصر احلديدي يف نفس األماكن السابقة تقريبـاً؛

كمـا كـان عليـه ،  ولـيس علـى نظـام البئر/السـاقية، لقنـاة للـرياألول ظهرت مواقع حضـرية جديـدة رمبـا اعتمـاداً علـى نظـام حفـر ا
  األمر من قبل.

، إىل عاصـمته هـو كان سليمان إذن طائراً من إصطخر عاصمة احلضـارات اإليرانيـة القدميـة:  فحص قصة سليمان بن داود
كأمنــا هــي فــيلم ،  ر خـاصتهــا باعتبارهـا مكانــاً ذا ســحوفجــأة الحـظ قلعــة ســلوت املهجـورة. بــدت ُعمــان وق، يف القطـب اآلخــر

ا كمــا تقــول األقصوصــة كلهــم مــن البــدو: عــن حيــاة غــري َحَضــرية ســاراكينوي! ولــذلك فقــد توقــف ســليمان هنــاك وأمــر : ســكا
بطريقـة شـاعرية ويف القـرن الثالـث قبـل املـيالد حـني كانـت األفـالج قـد صـارت ، شياطينه حبفر األفالج. أو كما يقـول بوليبيـوس

مقابل اجمليء باملـاء العـذب ، "لقد ضمنوا احلصول على الفوائد من األرض املسقية خلمسة أجيال: يف التاريخقدمية فعًال وغائرة 
للســكان" واملقصــود بضــمري الغائب(ضــمنوا) األمخينيــني. وال شــك أن تقنيــة القنــاة كانــت قــد صــارت مســتعملة وبتوســع حــوايل 

ايـات الوديـانمنتصف األلف األول قبل امليالد. وقـد تكـون البـدايات متث كمـا هـو الشـأن يف ،  لـت يف حفـر بعـض القنـوات يف 
بيد أن النظـام نفسـه جبانبيـه املـايل والتقـين حيتـاج إىل قـوة منظمـة وقـادرة مـا كانـت ، شرقية مثالً القنوات احلديثة اليت أنشئت يف ال

س عمًال حيتـاج إىل أعـداد كبـرية مـن العمـال لكن علينا أن نالحظ أن حفر القنوات وتنظيمها لي، تتوافر وقتها إال يف األمخينيني
وتقوم به جمموعـة صـغرية ، مثل سد مأرب. على العكس من ذلك فإن شق القسم العلوي من القناة يتطلب مهارة ووقتاً طويالً 

َقنّــون. وصــحيٌح أن هــؤالء: مــن املختصــني
ُ
غالــب (شــأن احلــوز مبــراكش) لكــنهم كــانوا يف الكــانوا يف الغالــب مــن عمــال السخرة  امل
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. سـليمان وحـده يسـتطيع )13(وتنظـيم احلقـل، وإجـراء املـاء، وإنشـاء األجـزاء املغطـَّاة، مكلَّفني حبفر موضع بدء النفق وحتديده
، وجهـد هائـل، لكن الواقع أن نظام القنوات هذا حيتاج إىل وقت طويـل، بناء عشرة آالف فلج يف عشرة أيام كما تقول القصة

كما كانت املكان الـذي قاتـل ،  وقد كانت سلوت هي املكان الذي نزل فيه سليمان بن داود، والصرب على أعمال غري مبهجة
فيه مالك بن فهم وعربه دارا بن دارا عندما رفض رعاياه هناك السماح لعرب مالك باإلقامـة يف األرض الـيت فيهـا عشـرة آالف 

  فلج. 
ــدي 1973يف فربايــر عــام  : إىل عّلــة كــون ذاك املكــان هــو املســرح للقصــتنيم ذهبــت إىل ســلوت للبحــث عــن أي إشــارة 

وقد قادين الرجـل مباشـرة إىل تلـة ، وقصة مالك بن فهم. وقد كلمت شيخ املنطقة يف بلدة بسية القريبة، قصة سليمان بن داود
ا كانت يف األصل قلعة الفرس اليت حتصنوا فيها نـه قـرب إ: ناحيـة وقـالمث أشار إىل ركام آخر يف اجلهة العليا من ال، معتربة قال إ

(والركام يف الواقع رمبا كان قبوراً فعًال من األلف الثالث قبل امليالد). وقد عمدت لالتصـال بفريـق مالك بن فهم وقبور أصحابه
م إىل ذلـك املكـان وكـانوا قـد مـروا  –أثري من هارفرد يف تبـة حيـىي والـذي كـان يقـوم مبسـح أويل للمواقـع األثريـة يف ُعمـان  وقـد

) إىل تالقــي البحــث األثــري مــع األســطورة فعــًال. BB/15(والــيت مسوهــا  أفضــى مســحهم الســريع لرُكامــات ســلوتوقــد ، بــه
ويسـتمر ، واملستقر احلضري يعود للقرن الثامن/السـابع ق.م، فاخلزف املكتشف يف املكان يشبه ذاك املكتشف يف جنوب إيران

ايــة األلــف األول . لقــد )14(قلعــة مــن جديــد يف القــرنني الثالــث عشــر والرابــع عشــر امليالديــنيمث يظهــر االســتقرار يف ال، إىل 
  .لكنين علمُت أن فريقاً إيطالياً يعتزم العودة للتنقيب فيه، فت االنتباه إىل أمهية موقع سلوتفشلُت كما فشل شيخ بسية يف ل

أّن أقـدم : العنصـر األول، ليـة حـول سـلوتين يف التقاليـد احملوقبل أن أعرض استنتاجايت أريـد توجيـه النظـر إىل عنصـرين آخـر 
ويأيت بعده من حيـث القـدم موقـع ، (املزدهرة) قبل اإلسالماالسم القدمي إلزكي، جرناناملستقرات احلضرية يف الناحية هو موقع 

ألهليـة الــيت وكالمهــا كانـا يتمتعـان بأمهيــة أكـرب يف عصــور مـا قبـل اإلســالم. قبـل احلــرب ا، وكـال املــوقعني يف اجلـوف، )15(نـزوى
ت اإلمامة األوىل وبعـض ، ومـا بقـي منهـا غـري مصـدرين اثنـني، اضـداً يقال إنـه كانـت لفلـج مالـك بسـلوت مائـة وعشـرون ع، أ

م) كانـــت نـــزوى "مزدهـــرة 823-808هــــ/207-192( ففـــي عهـــد اإلمـــام غســـان بـــن عبـــداهللا، األفـــالج (القنـــوات) الصـــغرية
ـالء حيـث نعلـم أن )16(فلج ضـوت كـان يصـل إىل أرض دريـسجداً". كما كان ماؤها من الغزارة حبيث إن  . أمـا يف ناحيـة 

هليـة ومـن ضـمنها أجـرد . فقد كانت هناك أراٍض مهجورة لعـدة قـرون بعـد احلـرب األ)17(لقلعتها جذوراً تعود ملا قبل اإلسالم
ا. وقد أظهر مسح هارفرد السريع موقعاً أثرياً آخر(وسيفم ومجح ـالءBB/4(جربين) وسلوت ذا ، ) مـن األلـف األول قـرب 

) جنـوب صـحار SH/11كما وجدت دالئل على مستقرات من احلقبة نفسـها يف حفيـت وواحـة الُربميـي وسـاحل ِدبـا وجمـاز(
ربي جمموعــة كبــرية مــن القبــور رمبــا عــادت للعصــر احلديــدي يف وادي ســوق/جزي وحــول عــ، Frifelt(18)وذكــر ، ويف دمــا

ا تلـك املوجـودة . إن هذا القبور تشبه يف منطهالسّر) وجدت بقايا معدنية كبرية اليت كانت ُتدعى(والسبيلي. ويف الناحية نفسها
  .(إزكي)يف زكيت

يـــة للجبـــال مـــع تركـــز كثيـــف يف كـــل هـــذه اإلشـــارات والـــدالئل تؤكـــد وجـــود تطـــور كبـــري يف نظـــام القنـــاة علـــى الســـفوح الغرب
الءواجلوف ، م القدمي لناحية الربميي) والسرّ (االسطَُعم ويبـدو أن ، لوديان اليت تقع فيها نزوى وإزكـيويف ا، وبالذات يف وادي 
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حيـث ميتـزج سـقوط األمطـار بتغـري درجـات احلـرارة ممـا جيعـل اسـتمرار امليـاه ، حدود التحضر واالستقرار كانت تقع عنـد الشـرقية
اجلـوف علـى األقـل. ومـن هنـا يـأيت ارتباطهـا يف ، ؛ فإن سلوت صارت مسـتقراً رئيسـياً غري مؤّكد. وأنا أرى أنه ضمن هذا النظام

ــا كانــت تقــع يف أســافل اجلبــال. بينمــا يف ، حبكايــة ســليمان بــن داود. وهنــاك خصيصــة مــن اخلصــائص األوىل لألفــالج هــي أ
النــــواحي الشــــرقية كانــــت األفــــالج ضــــمن الوديــــان. وقــــد يرجــــع ذلــــك للتقنيــــات املختلفــــة بســــبب اخــــتالف تكوينــــات األرض 

،  جلفــار وســاحل الباطنــةبســبب اخــتالف طبــائع املكــان أيضــاً ظهــرت قنــوات فــوق ســطح األرض أو مكشــوفة يفوجغرافيتهــا. ف
ورمبا عرفت تلك التقنيات من الرومان حيث استعبد كسرى الساساين جيش اإلمرباطور فالرييـان بعـد هزميتـه واسـتخدمه لتطـوير 

  إمكانيات خوزستان.
(ومعـــه تطـــور  يف املســـتقرات احلضـــرية بالباطنةأن التوســـع الكبـــري، يف مكـــان آخـــرهنـــاك دالئـــل قويـــة إذن ناقشـــتها بالتفصـــيل 

صــحار) مــرتبط بإمرباطوريــة الساســانيني الــذين مجعــوا ســاحل ُعمــان مــع الشــحر يف اجلنــوب لتتكــون مراكــز حبريــة مهمــة مساهــا 
(املزون) ضـّمت رتبطـة بـاإلقليم الفارسـيناحيـة املمـع أن ال، أرض اهلند. أما خلفيـة الباطنـة الداخليـة فقـد كانـت الرسـتاق: العرب

وصــل مالــك بــن فهــم إىل َســلوت ويبــدو أن أجــزاء مــن ُعمــان ، ول مــن األلــف األول املــيالدياجلــوف أيضــاً. خــالل النصــف األ
ات كـربى مـن لكـن يف حـني أتـت اهلجـرات األوىل مـن اجلنـوب تـواردت هجـر ، اقعة حتت سـيطرة اللخميـني بـاحلريةوقتها كانت و 

م) جــرى التوصــل إىل 578-531(ســرى أنوشــروان(الُربميــي). ورمبــا يف عهــد كيــرة والبحــرين(الكربى) مــن خــالل طَُعموســط اجلز 
وطبيعـة العالقـة بالسـلطة الساسـانية. وبنتيجـة ذلـك ظهـرت أسـرتا اجللنـدى األوىل ، تسوية حول حدود استقاللية القبائل بُعمان

أما يف جنـوب شـرق ُعمـان وبعـض سـاحل كرمـان فسـادت األسـرة األخـرى ، من بطن املعويل من أزدشنوءة يف الشمال والوسط
  اجللندى بن كركر). وهذه النواحي املستقلة تضمنت أيضاً طَُعم يف الداخل.: من بين سليمة(أزد مالك بن فهم
، لمــيالدرنني الثالــث عشــر والرابــع لأريــد يف النهايــة أن أقــول شــيئاً عــن إحيــاء َســلوت يف القــ: محــاوالٌت لتحقيــب َســلوت

ه يُـذَكُر مقرتنـاً بـدليل أنـ، عض األمهيـة يف زمـن احلـرب األهليـةوالذي حتدث عنه األثريون. يبدو أن املكـان كـان مـا يـزال يتمتـع بـب
م). وقد جرى االستيالء على منـاطق واسـعة يف ناحيـة 890هـ/277حوايل العام ، )19((على مقربة من تنوف)مبعركة الروضة

م) يف "بيــان 1115هـــ/508كن ومنهــا ســلوت وســيفم وُمجَــح. ويــذكر حممــد بــن إبــراهيم الكنــدي(ــالء مث هجــرت تلــك األمــا 
"بلـــداناً مغصـــوبة". ويعـــين ذلـــك أنـــه ممنـــوع علـــى املســـلم الـــورع األكـــل أو البيـــع أو الشـــراء مـــن : الشـــرع" تلـــك املـــواطن باعتبارهـــا
ا. وبعد بعض الوقت ، وإمهال صـيانة األفـالج، ا بسبب الفوضى زمن النباهنةرمب، يبدو أّن تلك النواحي هجرت متاماً ، منتوجا
ا يف زياريت عام ، رغم وجود حماوالت لإلحياء ُ   م.1973تشبه تلك اليت شهد

ـــا ظّلـــت غـــري ، ويَرِثُهـــا عـــنهم أوالدهـــم، وهـــي تبقـــى ملالكيهـــا قبـــل االغتصـــاب، َرمّ : وُتســـمَّى األراضـــي اليبـــاب هـــذه رغـــم أ
بينمـا األمـر يف ، ألن مـن أحكامهـا يف الفقـه اإلسـالمي إمكـان تغـري املسـتعمل أو املسـتأجر، اً مستعملة. وهي ليست أرضاً مواتـ

ومل تـتمكن السـلطات مـن تتبّـِع ، األرض املغصوبة على غري ذلك. بيد أن املشكلة تظهـر إذا مل يتقـدم للتملـك أو االدعـاء أحـد
ا ، كانت اإلمامة قائمـًة مبـدئياً يف نـزوىأصول امللكية وقد حدثت أوىل احملاوالت لفّض هذا املشكل عندما   وقـد مـّدت سـيطر

ال مبا يف ذلك أعقاب اإلمام اخلروصي الصلت بـن  على اجلوف يف القرن اخلامس عشر. ويف ذلك احلني برزت عدُة ُأَسر من 
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اجملهولـــة  م بدايـــة للحـــرب األهليـــة). وقـــد أتـــى احلكـــم األول يف األرض املغصـــوبة886هــــ/272مالك(حيـــث شـــكل عزلـــه عـــام 
ْنحــي

َ
رغــم أن األرض موضــع الســؤال مغصــوبة؛ لكــّن : م) قــال الفقيــه صــاحل1471(مــات عــام  املالــك مــن صــاحل بــن وضــاح امل

الــذي يســتطيع الســماح للفقــراء ، ك توضــع تلــك األرض يف تصــرف اإلمــامولــذل، أحــداً ال يعــرُف َمــْن هــم ُمالُّكهــا أو ُســاللتهم
لويـٍة منافسـة مـن بـين الصـلت) أن نقـض  باستعماهلا حلني انتهاء زمن فقرهم. وما لبث فقيٌه آخُر هو أمحد بن مفـرّج(من أسـرٍة 

ــا مــاٌل َحْشــري. وهــذا الــرأي إجيابيُتــُه أنــه ال يســمُح  هــذا احلكــم ذاهبــاً إىل أن أحــداً ال يســتطيع اســتعمال تلــك األرض حبجــة أ
واالسـتيالء. لكـْن مـن جهـٍة ثانيـٍة تبقـى تلـك األرض مواتـاً  بتاتاً باستعمال األرض املغصوبة لعدم تشجيع أحد على االغتصاب

حىت يظهر ُمدَّعون للتملك يستطيعون إثبات ذلك. مث عاد فقهاء من نزوى من أسرة ابـن مـّداد فـاعتربوا أّن تلـك األراضـي مـن 
ا يف ذلك شأن من انقرض مالُّكها أو اعُترب  وما دام األمـر كـذلك ، وا موَتىأمالك "الغوائب" وهكذا ُتوَضُع يف إدارة اإلمام شأ

أو تعتــرب مــن أراضــي "الصــوايف" (ِملــك الدولـــة اإلســالمية) وميكــن ، فــيمكن للفقــراء بــإذن اإلمــام أن يســتعملوها وكــذلك األيتــام
مـداد ن استعماُهلا للصاحل العاّم (عّز الدولة) ويف كل األحوال ال ميكُن جتاُهُل إمكـان ظهـور املـّالك األصـليني. وقـد ذكـر أمحـد بـ

وجــواز وجــود أحــد أعقــاب املــالكني ضــمن املســتعملني لألراضــي. وتوقــف ابــن مــداد عنــد ، غمــوض املســألة، مــن أســباب ذلــك
فلم ُيصدر فيها ُحكماً ألنـه مل جيـد يف اآلثـار مـا يـدل علـى أصـل وضـعها. واحـتفظ ابـن مـّداد بـرأي الفقيـه صـاحل ، منطقة أجرد

ــّالك: األصــلي والقائــل
ُ
األصــليون معــروفني وإن يكونــوا غــري موجــودين اآلن واألرض مهجــورة؛ فــال ميكــن اعتبــار  بأنــه مــا دام امل

  .ويفضل أن يكونوا من أبناء القبيلة يف تلك الناحية، للفقراء لزراعتها واإلفادة منها وميكن إعطاؤها –األرض ماًال حشرياً 
ا؛ ولـذلك مـا   ُ كانـت هنـاك مشـجِّعات علـى اسـتثمارات يف األرض يف وأياً يكن األمر؛ فـإّن احلقـوق األصـلية ال ميكـن ضـما

من مثل ترميم األفالج. وجرى استعماُل األرض استعماالٍت خفيفة. ويف عهود اليعاربة؛ فـإن أجـزاء واسـعًة مـن ، املدى الطويل
. ودخلـت )20(ولـذلك ُهجـرت أو ُأمهلـت، نظام الري مبا يف ذلك ساحل الباطنة كانت معرَّضـًة لإلغـارة والتخريـب مـن البحـر

م). فقـد ذكـر الفقيـه الكبـري 1640-1624ام ناصـر بـن مرشـد اليعـريب(ـبعض اإلصالحات على هذه الفوضى مع َمْقدم اإلمـ
والـــذين ، ملرتوكـــة تقـــع حتـــت مســـؤولية اإلمامـــةاملعاصـــر لـــه مخـــيس بـــن ســـعيد الشْقصـــي صـــاحب "منهـــاج الطـــالبني" أن األرض ا

ــا يــدفعون الزكــاة. وأضــاف مســعود بــن  فــإن مــوظفي ، ال وضــوح حيــث، رمضــان أنــه يف األراضــي احلدوديــة بــني املــالكنييزرعو
ا أخرجـت األرض مـن دائـرة األمـوال ، مبا يعتربونه اَألوىل. وقد حّسنت هذه الفتاوى من الوضع، اإلمام يستطيعون التصرف أل

حممــد بــن عبــداهللا بــن مجعــه بــن ُعبيــدان مــن  وأتــى احلــلُّ النهــائيُّ أخــرياً علــى يــد، احلشــرية؛ وإن مل تســمح بإنشــاء حقــوٍق أصــلية
م وإن يكــن أخــوه ســيف بــن 1692-1680والــذي كــان قاضــي القضــاة يف عهــد بلعــرب بــن ســلطان اليعــريب(، نــزوىَصــَمد 

ســلطان اســتوىل علــى الســلطنة قبــل وفاتــه). قــال ابــن ُعبيــدان إنــه يف حالــة الفلــج املهجــور الــذي ال ميكــن إثبــات أنــه كــان بــإدارة 
ويعين هذا أنه مع عدم وجود دالئل خطية فإن احلقوق األهلية ، تسلمني أو ميلكه أحدهم فاحلل اعتباره أرض مواأحد من امل

وهكــذا متّكــن بلعــرب مــن أخــذ تلــك األرض حــول ُمجَــح وبــىن عليهــا قصــره/ القلعــة يف ، ميكـن أن حيُصــَل عليهــا مســتعمٌل جديــد
) فقد كسب لقب "قيد األرض" ويقال إنـه حّصـل احلقـوق األهليـة م1711-حيث قضى سنواته األخرية. أما أخوه (، جربين
  وطور أراضي شاسعًة بالباطنة. ، واستورد حماصيل جديدة، وجدَّد فيها أفالجاً ، أرض ُعمان لثلث
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وهكــذا فــإن الــدالئل األثريــة علــى عــودة االســتقرار لســلوت يف القــرن اخلــامس عشــر رمبــا كــان ســببها مــا حــدث آنــذاك مــن 
ال قادت لضرب اإلمامةاستغالٍل ل وتطـورت ، ألرض وإصالٍح لألفالج كما سبق ذكره. بيد أن اخلصومات بني منح ونزوى و

ال إىل أن صارت فوضى مطلقة. ويف القـرن السـادس عشـر كمـا هـو معـروف مـا كـان هنـاك أحـد ميـارس سـلطة  النزاعات على 
أخرياً يف أيدي ُأَسـٍر أجنبيـة. ولـذلك فرمبـا شـهدت تلـك العقـود  فعلية إّال النباهنة ويف بعض املناطق فقط. وقد سقطت السلطة

الـذين سـارعوا ، تراُجعاً يف الُسكىن والزراعة باجلوف واهلجران النهائي لَسلوت. وعادت السلطة املركزية للفعالية يف عهـد اليعاربـة
امـاً حـىت مـن جانـب الُعمـانيني أنفسـهم. وجرى جتاهل امسها وموقعها مت، للتطوير والتنظيم. لكّن سلوت ما كانت يف اهتمامهم

  وهذا ما ال ينبغي نسيانه.
*********************  

  : الهوامش
  .كاتب وأكادميي بريطاين خمتص بالدراسات الُعمانية)  *
  : هي، يستند قسٌم كبٌري من هذه املقالة إىل مواّد سبق يل نشرها يف كتابني ومقالٍة يل -1
- Water and Tribal Setelment in South-East Arabia (1977);  وخباصـٍة

 امللحق اخلاص بفقه األراضي عند اإلباضية

- The Imamate Tradition of Oman (1987) والفصل األول من : 

“The Origins of the Aflaj of Oman” in: Oman Studies VI, 177-194.  
  : مكنة يفوتوارخيها امل، درْسُت مسألة كتابة األنساب من جانب العوتيب -2

“Kilwa Sira”; in Irvine, A. K. et al (eds) Miscellany of Middle Eastern 
Articles in Memoriam Thomas Muir Johnstone 1924-1983 Longman 1989.  

 هذه املعلومات عن ترميمات السّد وتارخيه مأخوذة عن تقرير املستشارين املوضوع من أجـل بنـاء سـٍد جديـد. ويتضـمن -3
دامات السّد وترميماته.  Beestonالتقرير ملحقاً كتبه    عن النقوش السبئية حول ا

4- Potts, D.T. “From Qade to Mazun; Four notes on be to  

 ,”…A Sketch of the Historical Geography of the Trucial Oman“: انظر دراسيت -5

in: Geographical Journal cxxx, 1964. 337-349. 
ة املوجـــودة يف احلســـا هـــي أيضـــاً عربيـــٌة : بروفســـور بيســـتون قـــال أيضـــا -6 إنـــه كانـــت لديـــه شـــكوك يف هـــل النصـــوص املشـــا

  أيضاً إىل أّن لتلك النصوص خصائصها احمللية.  Jammeجنوبية. وقد ذهب 
سـيب العـريب املـرتبط حبمـري (مهـرة هذه قطعٌة أخرى من األسطورة واليت تريد ربط املهرة على الساحل اجلنويب بالتحـدُّر النَ  -7

كما تشري اإلشارة إىل التحالف اخلاّص بني مهرة وقبائل مالـك ،  بن حيدان بن عمرو بن احلاف بن قضاعة بن مالك بن محري)
  بن فهم. 

  )1380/1961حتفة األعيان (القاهرة : هذا النص يف قراءة عبداهللا بن محيد الساملي -8
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نشــرة  -ضــة األعيــان: ذكر وادي قريــات مكانــاً لنــزول ســليمان (حممــد بــن عبــداهللا الســامليهنــاك تقليــٌد حملــيٌّ آخــر يــ -9
  والذي رمبا أُنش أيام اليعاربة أو النباهنة. ، ). وأرى أّن ذلك يعود للشكل الفريد للَفَلج هناك59ص، القاهرة
ألمـاكن هلـا مـواد كمـا أن تلـك الشخصـيات وا،  تتصـل بـه Le monde de La bibleعـدة قصـص يف هنـاك  -10

  .يف دائرة املعارف اإلسالمية (مثل سليمان بن داود وبلقيس ومجشيد وإصطخر)
  .ما جيدر ذكره أنه يف قصة صراع مالك بن فهم مع الفرس كان العرب يستخدمون اخليول – 11
) أيضـــــاً. وهاتـــــان 1973( Dyson) ودراســـــة Lamberg-Karlovsky)1973يبـــــدو ذلـــــك يف دراســـــة  – 12
  .ان تعرضان نتائج حفريات يف اهلضبة اإليرانيةالدراست
مث ال بــد أن تكــون ، فــإن تلــك احلقــول البــد أن تنقــى مــن الصــخور واحلصــى، ألن القنــاة جتلــب املــاء إىل (الســيوح) – 13

  .الرتبة صاحلة وخصبة
  .)1974انظر دراسة مهفريز ( – 14
  .181ص، ضة: حممد الساملي – 15
  .1/125، حتفة: عبداهللا الساملي – 16
  يذكر مايلز أن القلعة ذات أصول بارتية. – 17
  .م)1986دراسة (، 191. 1975دراسة فريوز عام  – 18
  .1/232التحفة : الساملي – 19
  .1/165 التحفة: الساملي – 20
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  ُمـدٌن إيرانيـة
  *هاينز غاوبيه 

  مقدمة : أوالً 
"مــدٌن فارســية" (والــذي ُنِشــر مــن قبــل عــام : كتابــه  طبــع L.lockartم أعــاد 1960يف العــام : الموقــع والتكــوين 1-1 

ومـا أسـهم ذاك العـرض ، مدن إيران الشهرية). ويتضمن الكتاب وصـفاً بسـيطاً لـثالٍث وعشـرين مدينـًة إيرانيـة: م بعنوان1939
وكنـــُت يف العـــام أبـــداً يف فهـــم اَحلَضـــرية اإليرانيـــة. ومـــا نـــزاُل بعيـــدين عـــن فهـــم العوامـــل الـــيت حكمـــت تطـــور احلواضـــر اإليرانيـــة. 

ـــــة1979 ـــــة املوضـــــوع نفســـــه اســـــتناداً لبحـــــوٍث ميداني م 1979ة(ـوقـــــراءات واســـــعة يف املصـــــادر األدبيـــــ، م قـــــد حاولْـــــُت مقارب
Gaube,مـــا اســـتطعُت توســـيع استكشـــافايت. ولـــذلك فســـأحاوُل هنـــا تتبـــع تطـــورات ، ). وبســـبب الظـــروف السياســـية آنـــذاك

حــني اجتاحْتهــا ، ملدينــة كمــا كانــت قبــل العشــرينات والثالثينــات مــن القــرن العشــرينوأشــكال املــدن اإليرانيــة التقليديــة؛ مبعــىن ا
كما حدث مع كّل املدن يف الشرق األوسط. فبعد املقدمة اليت تُعىن باألوضـاع اجلغرافيـة وأوضـاع ،  تغيرياٌت غّريت من مظاهرها

تســتدعيان حبكــم اخــتالف املوقــع ، ينتني منــوذجيتنيكمــا مبتغــريات االســتقرار بــإيران؛ ســأعرض بالدراســة ملــد،  الــرّي يف احلواضــر
وصوًال إىل اخلطة األوىل ، حيث ميكن متييز طبقاٍت من التطور، مقارباٍت منهجيًة خمتلفة. وسأبدأ يف الغرب بأصفهان، والتاريخ
لعهـد الصـفوي؛ إذ سـوف واليت ُتظهر الشكل الرائـديَّ هلـذا الـنمط مـن احلواضـر. وسـيتم الرتكيـز علـى اِحلَقـب مـا قبـل ا، للمدينة

إىل هـراة يف أفغانسـتان املعاصـرة. حيـث متثّـُل هـذه املدينـُة منـط ، أعرُض للنموذج الصفوي يف موقٍع آخـر. مث أَمضـي حنـو املشـرق
أُريــُد أن أقــّدم ، بــل منهجيــة. وبعرضــي هلــذين النمــوذجني للَحَضــرية اإليرانيــة، شــرق إيــران. والواقــع أّن مقــاربيت لــن تكــوَن وصــفية

  يقًة يتالقى فيها العمل امليداين مع معلومات املصادر األدبية. طر 
واهلضــاب العاديــة العاليــة. ويف مــواطن قليلــة فقــط؛ جيــُد املراقــب مســتقراٍت ، تتكــون إيــراُن مــن جمــالني كبــريين مهــا الصــحارى 

والــيت متتــد مــن شــبه اجلزيــرة ، يةاآلســيو /واســعًة تغطّــي مســاحاٍت شاســعة. والــبالد يف الواقــع جــزٌء مــن سالســل اجلبــال األوروبية
وإىل احلزام اإليراين املتكّون مـن جبـال الـُربس وزاغـروس. مث ، وطوروس فالبونت، وجبال الكربات، فالبلقان، إىل األلب، األيبريية

ضبة اإليرانية فإىل واليت متتد من الصحارى يف الغرب عرب شبه اجلزيرة العربية واهل، إّن إيران جزٌء من حزام مستقرّات العاَمل القدمي
يتفرعــــان مــــن إيــــران. وهكــــذا فاجلبــــال ، صــــحارى آســــيا الوســــطى يف الشــــرق. وهــــذان احلزامــــان واللــــذان خيرتقــــان العــــاَمل القــــدمي

  ميتزجان ويتعددان باستمرار يف تشكيالٍت متنوعة. ، والصحارى مها العامالن اللذان حيّددان التكوين اإليراين. ومثل املوزابيك
تنتشـــر علـــى ســـفوح سالســـل  تويف مســـتقرا، فتعـــيش يف واحـــاٍت خمتلفـــة األحجـــام واألشـــكال، الشـــعب اإليـــراينأمـــا أكثريـــة 

ـُز إّمـا علـى سـفوح الـتالل ضـمن  اجلبال العالية. بيد أّن القسم األكرب من املسـتقرات والـيت تـَُعـدُّ أكثـر مـن مائـة ألـف نسـمة فترتكَّ
وديان اليت تكّللها اجلبال. ويف األغلـب؛ فـإّن كـلَّ املـدن اإليرانيـة تقـع يف منـاطق ال أو يف ال، اهلضبة اإليرانية بني الُربس وزاغروس

تكثـُُر فيها األمطار املومسية. ولذلك فإّن تلك املدن ما كان هلا أن توجد وتنمـو إالّ حيـث تتـوافُر املـوارد املائيـة مـن مآخـَذ ُأخـرى 
ـــار.  وأبَلـــُغ األمثلـــة علـــى ذلـــك بـــني جمموعـــة املـــدن مـــن هـــذا النـــوع مدينـــة غـــري األمطـــار. ففـــي بعـــض املـــدن تـــأيت امليـــاه مـــن األ
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ر "زايـَْنده رود". بيد أّن معظم املدن اإليرانية مثل تلك القائمـة ، أصفهان؛ اليت َتديُن بنمّوها الكبري الحتياطي املياه املتوافر يف 
  َلُب من سفوح التالل واجلبال إىل اُلُمدن بالَقَنوات. واليت جتُ ، تعتمد على املياه اجلوفية، يف جنوب "الُربس" وشرق "زاغروس"

مث ُجتلَـُب ، أّما نظـاُم القنـاة فهـو عبـارٌة عـن مسـارَب حمفـورة للميـاه حتـت األرض. إذ ُجتمـع امليـاُه يف بـُـَرٍك بأسـفل اجلبـال العاليـة
تعـوُد أصـوُهلا إىل حـواَيل ، ع ينـابيع صـناعيةحبسب املوقع وطبيعة األرض إىل املستقرات اَحلَضرية واحلقول. وهذه الطريقة يف ابتـدا 

ق.م. أو بعـــــد ذلـــــك بقليـــــٍل ويف اهلضـــــاب اإليرانيـــــة واألرمنيـــــة. وقـــــد أّدى ذاك االخـــــرتاع إىل تغيـــــٍري راديكـــــاٍيل يف 1000العـــــام 
ك أصـل اَحلَضـرية املستقرات احلضرية إذ فتح للبشر أُفُقـاً وإمكانيـات للُسـكىن والنمـّو يف منـاطق غـري َمْرويـة يف األصـل؛ وكـان ذلـ

األساَس يف قيام أول إمرباطوريـٍة يف تـاريخ العـامل وهـي اإلمرباطوريـة األمخينيـة. فقـد ، اإليرانية الكبرية. ورمبا تطويُر نظام القناة هذا
والضــبط ، واإلدارة، وكــذلك لالتصــاالت، صــار ممكنــاً بعــد ظهــور نظــام القنــوات إقامــة طــرق طويلــة مــع حمطــاٍت للجيــوش عليهــا

  جارة. والت
  : األصول: 1-2

وأزمنــة التــاريخ. وقــد كــان ذلــك ، ويف كــل احلضــارات، إقامــة األســوار مــن حــول املــدن، لقــد كــان مــن معــامل الُعمــران املــديين
ـــا. بيـــد أّن املدينـــة ال جتلـــب احلمايـــة فقـــط،  ضـــرورياً حلمايـــة املنـــازل واألعمـــال بـــداخل املدينـــة بـــل هـــي مقـــر ، كمـــا حلمايـــة ثروا

ومســتقّر النــاس الــذين ينهمكــون يف األعمــال اَحلَضــرية. ، وحمــور النشــاطات االقتصــادية، احليــاة الثقافيــة والدينيــة ومركــز، الســلطة
والذي شكّل يف البدايـة مقـراً للسـلطة الدينيـة والسياسـية معـاً. ، متلك املدينة احلقيقيُة معبداً ، ونتيجة ذلك؛ فإنّه باإلضافة للسور

قصـر واحلصـن رمـزاً للسـلطة السياسـية وحـدها. أمـا احلِـَرُف والتجـارة فرتكـزت يف أحيـاء خاصـة فظهـر ال، مث حدثت قسمُة العمل
)Weber, 1958, Mumford, 1966 .(  

ويف األقـاليم اجملـاورة إىل الشـرق والشـمال الشـرقي بعـد بـالد مـا بـني النهـرين بـزمٍن ، بدأت التحضر يف اهلضبة اإليرانية الواسعة
  طويل. 

ـُدن يف األلـف الرابـع قبـل املـيالدأما يف بالد ما بـني
ُ
، ومبـاٍن كـربى، وفيهـا معابـد، وكانـت هلـا أسـوار،  النهـرين؛ فقـد ظهـرت امل

، يف العصـر الربونـزي، ومواطن خمصَّصة للتجارة واِحلَرف. يف حني ظهرت هذه األمور كلُّها يف إيران واجلهات اجملاورة إىل الشرق
لكنهــا افتقــرت إىل ، وأمــاكن خمصَّصــة للِحــَرف والتجــارة، ات كانــت هنــاك أســوارويف تلــك املســتقر ، ق.م.2000أي يف حــوايل 

ا ُمُدن بالد ما بني النهرين. وقد جرى الكشف األثري عن تلك املستقرات يف فارس  وكرمـاتن اخلصائص اُألخرى اليت ُعرفت 
يــات الناقصــة واجلزئيــة الــيت متــت حــىت ). بيــد أنَّ هــذا االســتنتاج مبــينٌّ علــى احلفر ,1977Tosi(انـوسجســتان وجنــوب تركستــ

  اآلن يف تلك اجلهات. 
وعلــى مشــارف األلــف األول ق.م. حتــرك امليــديون والفــرس مــن الشــمال إىل إيــران التارخييــة. ومنــذ ، يف أواخــر األلــف الثــاين

للمدن اإليرانية نعرُفها مـن  ميكننا احلديث عن إيران باملعىن املتعاَرف عليه يف القرون األخرية. وأقدم متثيالتٍ ، ذلك الوقت فقط
والــيت كانــت ، مهــذان احلاليــة، ) ووصــفه "ألكباتانــا"99-1/96خ هــريودوت (ـخــالل األلــواح األشــورية. لكــْن مــن خــالل تاريــ

"كـان امليـديون : نستطيع التعرف على معامل تلك املدينة القدمية؛ يقول هـريودوت، أقدم الدول اإليرانية، عاصمًة لدولة امليديني
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وقــد  ، ق.م) طلــب مــنهم أن يبنــوا مدينــًة كبــريًة ُمسّيــت أكباتانــا 675-727(متنــاثرة. بيــد أنَّ امللــك ديوِســس نون يف قــرىً يســك
وعــدُدها يف النهايــة ســبع ، ترتفــُع يف دوائــر متداخلــة. وكــّل دائــرة ترتفــُع مبقــداٍر عــن الــدائرة األخــرى، كانــت هلــا أســواٌر ضــخمة

نسابة هذا الشكل من البناء. أما القصر امللكي واخلزينة فكانا ضمن الدائرة األخرية".دوائر. وقد سّهلت اهلضاب والتالل 
ُ
  امل

وهكــذا فــإّن هــريودوت يصــف أكباتانــا باعتبارهــا مدينــًة دائريــة. ويــذكر لــوٌح أشــوريٌّ عــن مدينــة "كيشــزمي" امليديــة األوصــاف 
ومـن اخلـارج ، يرتفع كلٌّ منها أعلى من اآلخر، عة أسوارومن القرن الثامن ق.م. وبذلك جند سب، نفسها اليت يذكرها هريودوت

ولنــا أن نتوقَّــع أّن الســور الــداخليَّ األعلــى بينهــا هــو الــذي يقــوُم بداخلــه القصــر امللكــي. وهكــذا فــإنَّ القصــر ورمبــا ، إىل الــداخل
مــن بــني اخلصــائص الرئيســية للمــدن  املعبــد كانــا مشــيدان يف أعلــى نقطــٍة يف التــّل الــذي تقــوُم عليــه املدينــة؛ ويبــدو أّن ذلــك كــان

  اإليرانية األوىل. 
وجــاء انتصــار اإلســكندر املقــدوين علــى األمخينيــني لينشــر األفكــاَر األخــرى عــن بنــاء املــدن مــن إيــران وإىل اهلنــد. فاملــدن الــيت 

ق إيران مثـل هـراة وخبـارى بناها هو وخلفاؤه يف إمرباطوريتهم الشاسعة اتبعت النموذج اجلديد. وُمتّثل خطط املدن يف مشال وشر 
ذلـــك النمـــوذج. فهنـــاك وســـٌط للمدينـــة يلتقـــي عنـــده شـــارعان طـــويالن متقاطعـــان. وال نعـــرف حـــىت اآلن األصـــول األوىل هلـــذا 

والـــيت قـــد تكـــون ذات منـــازع هنديـــة أو صـــينية. أمـــا خلفـــاء اإلســـكندر مـــن ، النمـــوذج. ورمبـــا عـــاد ذلـــك إىل فكـــرة اهليبـــودامني
مـــن مثـــل مدينـــة "مـــرو" يف تركســـتان. وقـــد بـــىن  -فقـــد آثـــروا بنـــاء املـــدن املـــدوَّرة، بعهم البـــارتيون اإليرانيـــونوالـــذين اتّـــ، الَســـلوقيني

دمت عـام  ق.م)  261-280(بناؤهـا مـن جانـب أنطيوخــوس األول ق.م. مث أُعيـد 293اإلسكندر األكرب تلك املدينة مث 
ة بســوٍر شــبه دائــري. بيــد أنَّ أفضــل منــاذج املــدن البارتيــة الباقيــة منــوذج علــى منــط اهليبــودامني. ويف احلقبــة البارتيــة ُأحيطــت املدينــ

  ).,Andraeم 1908مدينة اَحلْضر يف مشال غرب العراق(
م) (واملســماّة فــريوز أبــاد 240-226والــيت بناهــا أردشــري األول(، هــي مدينــة "أردشــري ُخــّرة"، أول املــدن الساســانية يف إيــران

ًة دائريـًة منوذجيـة. ومـا يــزال املوقـع غـري مستكَشـٍف حـىت اآلن. ويف وسـط املدينـة بقايـا خرائــب وقـد كانـت مدينـ، جبانـب شـرياز)
ومل جيــِر استكشــافها أثريــاً ، والــيت ال تبعــد كثــرياً عــن "أردشــريُخّرة"، وتشــبهها يف ذلــك مدينــة داراب، رمبــا كانــت آثــاراً باقيــًة ملعبــد

ورمبـا كـان هنـاك معبـد ، وعلـى أحـدمها بقايـا القصـر امللكـي، كـوينني صـخرينيأيضاً. والسوران الظـاهران للمدينـة يـدوران حـول ت
  قائم على املرتـََفع الصخري اآلّخر. 

م أثــراً ظــاهراً يف املدينــة متثــّل يف 271-240وجــاء ســابور األول( م) ابــن أردشــري فبــىن عاصــمته "بيشــابور". وقــد تركــوا خبــرب
ــم أثّــروا يف فــّن  العمــارة يف عهــد ســابور. فقــد جــرى اكتشــاف زخــارف علــى املبــاين واجلــدران تشــبه منــوذج اهليبــودامني. كمــا أ

ـا كـان متعارفـاً عليـه يف زمـن ، املوزاييك بأنطاكيـه مـن تلـك الفـرتة باإلضـافة إىل الكتابـات والُصـَور علـى اجلـدران والـيت ختتلـف عمَّ
  أردشري. 

، واهليبـودرامني، املـدن املـدوَّرة: خدمت خطـٌط خمتلفـٌة لبنـاء املـدناسـتُ ، وبإجياٍز ميكن القول إنه يف إيران السابقة علـى اإلسـالم
ـُدن اإليرانيـة القدميـة تعرضـت للـدمار والبنـاء ، ومع بعض التعديل منط شرق إيران. واحلديث عن األمناط صعبٌ 

ُ
ألّن كثـرياً مـن امل

 حبيث ما عدنا نعرُف غري اخلطط املتأخرة.: عدة مرات
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  : أصفهان: ثانياً 
  اليهودية وَجي وكوشنان : ورات حتى القرن الثامنالتط: 2-1

ــا الصــحارى والســهوب. ولــذلك1500تقــوم أصــفهان علــى مرتَفــٍع يصــل إىل  فــإنَّ شــروط النمـــو ، م. وهــي مدينــٌة حتــيط 
ر زاينده ار إيـران الدا، رود-والزراعة تعتمُد على املوارد املائية. واملورد املائي ألصفهان هو  خليـة. ورغـم هـذا وهو األغزر بني أ

واملوقع املالئم؛ فإّن ذلك ما كـان كافيـاً لكـي تصـبح أصـفهان رئيسـية بـني املـدن اإليرانيـة. لقـد شـكلت مركـزاً ، املورد املائي املهمّ 
ضــمن العــاَمل اإلســالمي. وأهلَّهــا ذاك املوقــع ، ومسرقنــد وخبــارى شــرقاً ، متوســطاً لتبــاُدل الِســَلع واألفكــار بــني دمشــَق وحلــب غربــاً 

ــــــــــني يف عصــــــــــور  ، م)1157-1037(اإلمرباطوريــــــــــة الســــــــــلجوقية: اإلســــــــــالملكــــــــــي تصــــــــــبح عاصــــــــــمًة إلمرباطــــــــــوريتني كبريت
مهـا اللتـان جعلتـا منهـا ، ويف الـدور السياسـي (عاصـمة)، يف املوقـع الطبيعـي: م). وهاتان الوظيفتـان1736-1502ة(ـوالصفوي

فلسـنا ، الشرق. وألّن حبوثاً أثريًة مكثفـًة مل جتـر يف موقـع املدينـةما يشبه فرساي ، والقصور واملباين األخرى، من خالل األسواق
وهـي املدينـة السـابقة ألصـفهان احلاليـة. وتـذكر ، أسـبادانا وحجمهـا أو شـكلها األول/نعرُف الكثري حىت اليـوم عـن موقـع غاباي

هــو مــا يظهــر علــى و ، )Masquast, 1921.27املصــادر الالحقــة للقــرون األمخينيــة هــذه احلاضــرة حتــت اســم أصــفهان(
). وال منلـك لتطـور أصـفهان حـىت القـرن العاشـر املـيالدي غـري املصـادر اجلغرافيـة والتارخييـة Golel, 1968(النقـود الساسـانية

العربيــة الــيت ُدّونــت وقتَهــا ويف اِحلَقــب الالحقــة. وحبســب تلــك املصــادر فــإّن العــرب فتحــوا املنطقــة الــيت تقــُع فيهــا املدينــة أواســط 
وَجــي. ويبــدو أّن اليهوديــة هــي ســالفُة املدينــة املعروفــة بأصــفهان. وهنــاك بقايــا ، اليهوديــة: ســابع. وهنــاك وجــدوا مــدينتنيالقــرن ال

ر زايانده وتقف شـاهدًة ، واليت تقع على مبعدة مثانية كيلومرتات من أصفهان احلالية، رود -مثل التالل واجلسر الوسيط على 
م) 486-459(زـي إىل املَلــك الساســاين أبرويــ(أوائــل القــرن احلــادي عشــر) تأســيس َجــعلــى حاضــرة َجــي. وينســب أبــو نُعــيم 

) أّن َجـــي مـــا كانـــت مســـكونًة 15ص، (تاريخ أصـــفهانو نُعـــيم أيضـــاً م) أنـــو شـــروان. ويفيـــدنا أبـــ579-532وكســـرى األول (
بـداخل املدينـة بـىن كسـرى أنوشـروان بعـض بل كانت حصناً مسوَّراً يلجأُ إليه سـكان املنـاطق اجملـاورة يف أزمنـة احلـروب. و ، دائماً 

قــدٍمي يف َجــي. ويقــول ابـــن  م وجــود قصـــرٍ 903الــذي كتــب جغرافيـــة حــوايل العــام ، العمــارات واإلنشــاءات. ويــذكر ابـــن ُرســته
لويــة ُوجــدت يف املدينــة. ويعــين ذلــك أّن 987) والــذي دوَّن كتابــه حــوايل العــام 240ص، (الفهرســتالندمي م إّن خمطوطــات 
بـىن املسـلمون ، ة ما كانت ملجًأ فقط؛ بل كانت هلا بعض الوظائف اإلدارية أيضاً يف زمن الساسانيني. وبعد الفتح العريباملدين

). وقـــــد بـُـــــين اجلــــــامع يف َجــــــي ولـــــيس يف اليهوديــــــة ألســــــباٍب وظيفيــــــٍة 42ص، (مــــــا فّروخــــــيهم اجلــــــامع األول يف َجيمســـــجد
وأن تكــون معســكراً للجيــوش العربيــة ، وار بــدت أكثــر مالءمــًة لالســتقرارواســرتاتيجية. فبســبب تســويرها واتســاعها داخــل األســ

وهـي قريـٌة واقعـٌة بـني َجـي واليهوديـة. ، م بقليٍل نقل الوايل العريب مقرَّه اإلداري من َجي إىل خوشـنان767باملنطقة. وبعد العام 
ر فُ  ميكـن حتديـد موقعـه  وهو جمـرًى مـائي مـا عـاد، رسانوبتلك القرية بىن الوايل أيوب بن زياد قصراً يقابله مسجٌد جامٌع على 

، ). وباإلضافة هلذين املبنيني أمر الوايل اُألموي بإنشاء سوٍق باجتاه اليهودية. وبعد إنشـاءات الـوايل16ص، (أبو نُعيماليوَم متاماً 
ّن املواقــع اُألخــرى الــيت أنشــأها بــىن كثــريون مســاكنهم حــوايل ذاك املوقــع. وســرعان مــا اتصــلت املســاكن والــُدور باليهوديــة. بيــد أ

حبيـث ، املسلمون حتولت إىل ُمُدٍن ومراكز؛ يف حني ما اسـتطاعت خوشـنان ذلـك. فقـد كانـت اليهوديـة مزدهـرًة يف تلـك احلقبـة
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، (أبو نُعــيمة يف موقــع اجلــامع احلــايل ألصــفهانم جــرى إنشــاء مســجٍد جــامٍع ثالــٍث باليهوديــ773ابتلعــت خوشــنان. ويف العــام 
ميكن تتبع انتقال العمارة يف ما بني َجي وخوشنان واليهودية من خـالل املسـكوكات النقديـة. فقـد ظهـرت مسـكوكاٌت ). و 17

). Walkes, 1956(كــل املســكوكات الالحقــة اســم أصــفهانم عليهــا اســُم َجــي؛ بينمــا حتمــل  746و  695يف مــا بــني 
دون أن يـــذكروا شـــيئاً عـــن خوشـــنان. لكـــنهم ، هـــا قريـــًة صـــغريةً ويــذكر اجلغرافيـــون العـــرب يف القـــرن العاشـــر املـــيالدي َجـــي باعتبار 

يذكرون اليهودية باعتبارهـا أهـمَّ املراكـز اَحلَضـرية يف منطقـة أصـفهان. وهـم يصـفون املدينـة(املوقع املسـوَّر) مبسـجد اجلمعـة القـائم 
  ). Le Stsamge, 1966,202-207وسط البازار املزدهر الذي تأتيه الِسَلع من القريب والبعيد(

  التطورات المدينية حتى القرن السادس عشر 2- ثانياً 
نبقى يف معلوماتنا عن أصفهان يف العموميات حىت القرن الثامن املـيالدي. : المسجد الجامع والميدان القديم 2-2-1

ضــافة إىل معلومــات لكــْن منــذ انتقــال العمــران إىل اليهوديــة(احلي القــدمي يف أصــفهان الوســيطة) تــزداد املعلومــات وتتكثّــف. فباإل
وبعض بقايا املباين. إّن التحليل اجلغرايف ملا بني أيدينا يشري إىل وجود ثـالث ِخطـط ، منلُك اآلن اخلطة األوىل للمدينة، املصادر

متعاقبـــة للمدينـــة نعرُفهـــا مـــن اجتاهـــات مراكزهـــا األساســـية. أمـــا اخلطـــة األوىل املتميـــزة بالشـــوارع املمتـــدة مـــن اجلنـــوب الغـــريب إىل 
ومن اجلنوب الشـرقي إىل الشـمال الغـريب؛ فنجـد فيهـا مسـجد اجلمعـة وامليـدان الكبري(وهـو سـاحٌة واسـعٌة تقـع ، الشمال الشرقي

والشـمال الغـريب مـن ، واجلنـوب، جنوب شرق اجلامع). أما املباين اخلاصة من احلقبة اإلسالمية املبكرِّة فتمتد إىل اجلنوب الغريب
م. وال شـيء بـاٍق مـن تلـك احلقبـة الواصـلة إىل القـرن 773ّن مسجد اجلمعة بُـدئ ببنائـه يف العـام اجلامع. وكما سبق القول؛ فإ
ا األسـوار املوجـودة اليـوم حـول سـاحة اجلـامع فقـد بُنيـت يف النصـف األول مـن القـرن الثـاين عشـر العاشر فوق األرض اليـوم. أّمـ
لطات إىل بنــاء جــامٍع جديــد. وقــد تكــون اجلــامع مــن أربــع ضــطرت معــه الســإشــبَّ حريــٌق هائــٌل ، املــيالدي. ففــي تلــك الفــرتة

فهـــو العنصـــر الرئيســـي اآلَخـــر يف أصـــفهان الوســـيطة. وتغطـــي ذاك ، إيونـــاٍت صـــارت ممَـــراً للجوامـــع يف إيـــران. أمـــا امليـــدان القـــدمي
مياً املســاجد واملــدارس امليــدان اليــوم دكــاكني وحمــالَّت للِســَلع؛ لكــّن شــكله القــدمي ميكــن اســتعادته. فقــد وقعــت علــى حواشــيه قــد
وإن تكــن يف ، ابع عشــروالقصــور والســوق الكبــري ومبــىن ملوســيقى الــبالط. وكــان ميكـــن رؤيــة تلــك املواطـــن كّلهــا حــىت القــرن الســ

). وقـد كـان امليـدان يف األصـل خمصَّصـاً لسـباقات اخليـول وللعـب البولــو. وامليـدان  Chardin, 1711, 146(حالـٍة سيئــة
  ). Heszfeld, 1968رس(ـصل وهلا ُمرادٌف يف مفرد أسبكلمٌة إيرانية األ

). وتوجــد امليــادين يف ضــواحي املــدن 4/713(ياقوت ن أســفريسميــدا: وتــذكر املصــادر العربيــة ذاك امليــدان بصــيغٍة مزدوجــة
وقـــد كـــان ميـــدان  ألنَّ الســـباقات مـــا كانـــت جتـــري كـــلَّ يـــوم.، اإليرانيـــة والعراقيـــة. وقـــد كانـــت امليـــادين مـــواطن لألســـواق والِســـَلع

ولــذلك فالشــيء مينــع مــن إعادتــه إىل حقبــة مــا قبــل اإلســالم. وبســبب بنــاء ، أصــفهان حــىت القــرن الثــامن علــى حواشــي املدينــة
بـــل صـــار يف مركزهـــا بـــني خوشـــنان واليهوديـــة. مث جـــاء البنـــاء الكثيـــف يف القـــرن ، خوشـــنان مـــا عـــاد امليـــدان يف ضـــواحي املدينـــة

 Engelbestيدان يف كل املدن اإليرانية يف وسـط احلاضـرة. وهـذا مـا الحظـه الرّحالـة األملـاين فصار امل، احلادي عشر وبعده

Kaempfes  عنـــدما صـــارت أصـــفهان عاصـــمًة لإلمرباطوريـــة ، م. ويف القـــرن احلـــادي عشـــر1684الـــذي زار أصـــفهان عـــام
وللمراكـز اإلداريــة. ، أيضـاً مكانـاً للقصـر امللكـيإذ صـار ، اكتسـب امليـدان وظيفـًة ثالثـًة باإلضـافة للرياضـة والتســوُّق، السـلجوقية
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وهكــذا بقــي امليــدان مركــزاً للمدينــة حــىت القــرن الســادس عشــر. مث بُــين ميــداٌن جديــٌد علــى ِطــراز امليــدان القــدمي. وصــار امليــدان 
  نياً للحاضرة الكبرية. وسوقاً للِسَلع الثمينة. بيد أنَّ امليدان القدمي ظلَّ مركزاً ثا، اجلديد املركز اإلداريَّ للمدينة

كانـــت تلـــك هـــي احملـــاور الرئيســـية ألصـــفهان يف العصـــور الوســـطى :  المحــــاور الرئيســــية للتواُصــــل الَحَضــــري: 2-2-2
اإلســالمية. ويف القــرن العاشــر املــيالدي أُقيمــت بوابــات املدينــة علــى حماورهــا الرئيســية. وميكــن ختمــني مواقــع تلــك البوابــات دومنــا 

نبغي أن ال يفاجئنا ذلك؛ ألنَّ البوابات فقدت وظيفتها منذ القرن السـابع عشـر. فقـد منـت املدينـة ومتـددت تأكٍُّد من ذلك. وي
ــا بــل علــى احلــدود القاصــية مثــل آســيا  م مــن علــى أســوارها وبوابا خــارج األســوار. وقــد تعــود الصــفويون أن ال يــدافعوا عــن ُمــُد

 أّن أصــفهان الساســانية والعصــور اإلســالمية املبكــرة كانــت متلــك الوســطى وغــرب العــراق وشــرق األناضــول. ومــا مــن شــٍك يف
اليت تشّكل ، شكًال شبه دائري. وكانت للمدينة حىت القرن السابع عشر حماور أربعٌة تقوم على طوهلا الدكاكني ومواطن اِحلَرف

قبـل اإلسـالم. وعلـى تلـك اجلـادات بازار احلاضرة. وليس هنـاك مـا يـدعو للشـّك يف أّن تلـك الصـيغة العمرانيـة تعـود لعصـور مـا 
والشــمال شــرقية ظــاهرًة ، ). ومــا تــزال األجــزاء الشــرقية122، (ناصــر خْســرو ألســواق املمتــدة منــذ القــرن العاشــرالطويلــة بُنيــت ا

 م جــزًءا مــن احملــور1600فقــد صــارت منــذ العــام ، جزئيــاً. أمــا اجلــادة املمتــدة مــن البــاب الغــريب للمدينــة باجتــاه الشــمال الشــرقي
هنـاك معـاملُ ، الرئيسي للبازار. وهناك بازاٌر آخر كان موجوداً شرق امليدان القدمي. ويف اجلانب الشمال شرقي من امليدان القـدمي

ـــا القيســـارية القدميـــة الـــيت الحظهـــا 1924لبـــازاٍر قـــدٍمي ميكـــن متييزهـــا علـــى خريطـــٍة ُوضـــعت لرضـــا شـــاه عـــام  . وميكـــن القـــول إ
Chardin)146ابع عشر. وال ميكن اليوَم متييز شارٍع يعود من امليدان القدمي باجتـاه اجلنـوب الشـرقي. وتشـري ) يف القرن الس

(ما وُدور واسـعة مـع بسـاتني، املـدارس)املصادر األدبية إىل وجود عدٍد مـن املبـاين الدينيـة يف املدينـة اإلسـالمية احلديثـة (وخباصـٍة 
مـا اقتضـت ضـرورة وجـود حمـوٍر بـني ، يـف لألجـزاء الشـرقية مـن املدينـة). وهذا االسـتعمال الكث1/677وياقوت ، 83، فّروخي

  القصر وامليدان القدمي يف العصور الوسطى. 
حرمــت أصــفهان مــن ، يف أواســط القــرن الثــاين عشــر، إّن التطــورات السياســية يف إيــران بعــد ســقوط اإلمرباطوريــة الســلجوقية

ايـة أجمـاٍد للمدينـة 1387توىل املغول على املدينـة. ويشـري العـام اس 1244وظيفتها باعتبارها عاصمًة كربى. ويف العام  م إىل 
وبــذلك ، ومســح جلنــوده بنهبهــا وختريبهــا، ســتمرت مثامنائــة عــام يف العصــور اإلســالمية. ففــي ذلــك العــام احتــّل تيمورلنــك املدينــةإ

ا. ويف العـام  م تقريـراً يقـول إّن 1474لـك مـن العــام م حـدث الشـيء نفسـه. ومن1414فقدت املدينة أعداداً كبـريًة مـن سـكا
  عدد سّكان أصفهان ما كان يزيد على اخلمسني ألفاً. 

  م1700التطورات حتى العام  2-3
اهــتم اثنــان مــن ، خــالل صــعود الصــفويني يف مطلــع القــرن الســادس عشــر: ميــدان الشــاه: الشــاه عبــاس األول: 2-3-1

م). وقــد عمــل الــرجالن 1576-1524(وطهماســب، م)1524-1502إمساعيــل(: وائــل بالبنــاء يف أصــفهانالشــاهات األ
على وضع مبانيهما يف سياق خطة أصـفهان الوسـيطة. وقـد كـان ّمههمـا إعـادة بنـاء املنطقـة احمليطـة بامليـدان القـدمي. وهنـاك بنَـوا 

ان القــدمي وباجتــاه اجلنــوب دكمــا بَنــوا مســجَدين ومدرســًة ومحّامــاً علــى طــول الشــارع املمتــّد مــن امليــ،  مــا ال يقــلُّ عــن مخســة مبــاين
م) أن ينقـل 1587م قـرر الشـاه عبـاس األول (الـذي وصـل للعـرش عـام 1597). يف العـام Gaube 1979, 82f(الغريب



  155

، إىل أصفهان. وقد أّدى هذا القرار إىل إيصال أصفهان إىل ذروة تطورها خالل قرون، عاصمَتُه من قزوين يف مشال غرب إيران
يًة يلتقي فيها السفراء والتجار من أوروبا وإىل الشرق األقصـى خـالل وقـٍت ويوّسـعوها علـى أسـاس خطـٍة وجعل منها مدينًة عامل

جديــدٍة وعلــى خطــوط ال تشــبه إّال خطــوط أصــفهان اإلســالمية املبّكــرة خــالل القــرن الثــامن املــيالدي. كــان الشــاهات واحلكــام 
وإدارة الدولة من هنـاك. أمـا عبـاس األول فقـد قـرر ، ىن املدينة القدميةالذين اختذوا من أصفهان مقراً هلم مييلون لُسك، السابقون

(مــا الســالجقة ببنــاء قصــوٍر علــى النهر الــذهاب مــع بالطــه إىل جنــوب غــرب أصــفهان املعاصــرة. وقــد ســلك يف ذلــك مســلك
بــذلك دفــع حنــو ). ومضــى عبــاس قُــُدماً ببنــاء مركـٍز اقتصــادي علــى حاشــية أصــفهان القـرن الســادس عشــر. و 56-53، فّروخـي

تـأتلف حولـه الوظـائف األهـّم ، تطوير املدينة باجتاهاٍت جديدة. كانت نواة خطة عباس ألصفهان اجلديـدة بنـاَء ميـداٍن كالعـادة
للعاصــمة يف اإلدارة والــدين والثقافــة واألســواق. بيــد أّن ذلــك تضــّمن فيمــا تضــمَّن إعــادة تشــكيل امليــدان القــدمي خبطــٍة جديــدة. 

انتشرت الدكاكني وبيـوت احلِـَرف. ، وخباصٍة جلهات الشرق والغرب واجلنوب، ليت حتيط بامليدان من كل ناحيةفخلف القناطر ا
الـــيت كانـــت طوابقهـــا العليـــا ُتســـتعمل فنـــادق ومحامـــات. ويف أمـــاكن أربعـــة ، ويف الطـــرف الشـــمايل قامـــت مرابـــع ومقـــاهي القهـــوة

لينفتح اجملال يف اجلنوب على مسجد الشاه الذي ، ة املتميَّزة بالقناطرباجلنوب والشمال والشرق والغرب تنقطع تلك االستمراري
  ُمسّي أيام الصفويني مسجد اجلمعة اجلديدة ويف شرق امليدان تظهر من جديد قباب مسجٍد آخر هو مسجد لطف اهللا. 

(البـــاب قبو يبـــدو علـــي، الغـــريب مـــن امليـــدانوعلـــى اجلانـــب ، يف مواجهـــة مســـجد لطـــف اهللا: القصـــور الملكيـــة 2-3-2
وهــو قصــر االســتقبال لعبــاس األول وخلفائــه. ويف القــرن الســابع عشــر كــان "علــي قبــو" املــدخل لسلســلة املبــاين امللكيــة ، العــايل)

بـاغ. ويف تلـك القصـور تقـع مقصـورات احلريـة -واليت كانـت ُجتـاور امليـدان مـن الغـرب. وهـي متتـدُّ إىل الغـرب موازيـًة جلـاّدة جهـار
واملطــابخ واملخــازن وبيــوت احلِــَرف الــيت ، وتنتشــر أمامهــا احلــدائق والبســاتني الداخليــة، لشــاهات ونســاؤهمحيــث عاشــت ُأَســر ا

بــاغ كمـــا علــى النهــر تقـــوُم الــُدور الـــيت -وعلــى جــانيب جهـــار، بناهــا عبــاس وخلفـــاؤه. وإىل الغــرب واجلنــوب مـــن القصــر امللكـــي
ـا -تلك اجلهات. أما جادة جهار واليت أمر عباس األول ببنائها يف، يسُكُنها أهُل البالط باغ واليت خترتق حيَّ املباين الرمسية فإ

كـــان أحـــد أقـــرب   -مهنـــدس اجلســـر-جســـر علـــَي وردعـــي خـــان. وعلـــي وردي خـــان : تـــؤدي إىل أحـــد أمجـــل اجلســـور يف العـــامل
م بـىن 1700يل العـام ُمساعدي عباس األول. وتستمرُّ اجلادُة بعد اجلسر لتصل إىل قصٍر ريفـٍي ضـخم هـو هـزار جريـب. وحـوا

آِخـــر ملـــوك األســـرة الصـــفوية قصـــراً كبـــرياً آخـــر إىل الغـــرب مـــن هـــزار جريـــب وســـط حديقـــٍة شاســـعة هـــو ، شـــاه ســـلطان حســـني
). وقــد أمــر الشــاه Beaudouin 1933, 1-47(فــت هاتــان اجملموعتــان مــن املبانـــياملعــروف باســم فــرح أبــاد. وقــد اخت

ــر زايانــده رود. وقــد أســكن هنــاك أرمنــاً مــن ُجلفــاه عبــاس األول ببنــاء حاضــرة ُجلفــاه اجلديــدة ومــن أجــزاء ، إىل اجلنــوب مــن 
أخرى من أرمينيا. ويبدو أّن عباساً نقل هـؤالء ألسـباٍب اسـرتاتيجيٍة واقتصـادية. فقـد أراد اسـتحداث حـزاٍم مـن األرض (اليبـاب 

، اً أيضــاً بأمهيــة املهــارات الصــناعية والتجاريــة لألرمــنيف مشــال غــرب إمرباطوريتــه ليحميهــا مــن العثمــانيني. لكــّن عباســاً كــان واعيــ
  وأراد منهم اإلسهاَم يف احليوية االقتصادية للمدينة. 

أمـا البـازار الواقـع مشـال امليـدان اجلديـد فإنـه تتالقـى مـن علـى جانبيـه مـن : البازار الواقع شمال الميدان الجديد 2-3-3
). والبـاب الكبـري للبـازار Gaube-Wirth 1978(لسـابقة علـى العهـد الصـفوياألخـرى االناحية اجلنوبية املدينة الصفوية و 
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اً لباب صمن اجلامع املقابل له يف النهاية اجلنوبية للميدان. وعند الدخول من الباب يشاهد الداخل سـوقاً مـن  هذا يبدو مشا
مبا فيه مـن ُدوٍر للصـناعة واحلِـَرف. ونقـوم  ،طبقتني هو القيسارية. وقد كان هذا السوق يف القرن السابع عشر حكراً على امللك

يف وسط الشارع قبـة ضـخمة. وإىل جانـب القبـة مـن اليمـني تقـوم دار السـّكة امللكيـة. أّمـا إىل اليسـار فـإّن املتجـول يـدخل حملـة 
عـــدَّة للقوافـــل. وتتضـــمن احمللـــُة املســـقوفة واألكثـــر اّتســـاعاً يف املدينـــة(

ُ
ايـــة ال 140الشـــاه امل قـــرن الســـابع عشـــر كـــان غرفـــة). ويف 

ــا يف الطبقــة العليــا فقــد كانــت هنــاك حوانيــت للصــاغة وجتــار  يســتخدم تلــك الغُــرف جتــاٌر مــن تربيــز وقــزوين وأردبيــل واهلنــد. أّم
م. وايل مشال اخلانات هي اآلن يف وضٍع أسوأ من احمللة األوىل. أما املسـاحة يف شـرق ، تقوم حملٌة أخرى ممثالة، الذهب وحمرتفا

  سوس. -جهار: ني فتنقسم إىل مربَّعات تتخللها ممراٌت تتقاطع حتت قباٍب عاليةاحمللت
لكّن اخلطـة األصـلية منـذ أيـام عبـاس األول مـا تـزال واضـحة. وتتضـمن ، وقد بُنيت ُدوٌر وُأصلحت ُأخرى منذ أيام الصفويني

افذ من الشرق والغـرب. وإىل مشـال البـازار الـذي  وتتخّللها ثالثة من، تلك اخلطة شرملان متوازيان جيريان من الشمال إىل اجلنوب
كــان هنــاك مستشــفى وإىل جانبــه مقــرٌّ آخــر للقوافــل والــذي ،  كــان معروفــاً يف القــرن الســابع عشــر باســم القيســارية أو القيصــرية

أحـد أمـراء -أقامه عباس األول ليؤّمن من طريقـه دخـًال للمستشـفى. وقـد زال املبنيـان اآلن. وأبعـد حنـو الشـمال بـىن جرخيباشـي
ج الشارعني -عباس األول وهو الـنهج الـذي يعـود للعصـور الوسـطى ، مسجداً ومبىن قوافل أيضاً. وقد ُبين األثران على نفس 

  املبّكرة. 
  هراة والمدينة اإليرانية الشرقية: ثالثاً 

رٍ تُعترب هراة أكرب مدن أفغانستان الغربية. وهي تقوم وسط واح: هراة القرن التاسع عشر 3-1 ومن حوهلا قـرى  ، ٍة على 
ــا اإلســكندر األكــرب ــا ،  كثــرية عــامرة. وبســبب موقعهــا اجلغــرايف فقــد شــّكلت مــدخًال مالئمــاً إىل اهلنــد. وقــد مــرَّ  كمــا مــرت 

التجارة بني اهلند وآسيا الوسطى والشرق األوسـط حـىت وقـٍت قريـب. ومـع أّن تـاريخ هـراة يتضـمن فـرتاٍت مـن الصـعود واهلبـوط؛ 
ا لسـبٍب أو آلخـر. وألننـا ، أن ُتدمَّر دون أن يُعاد بناؤها: مل ُيصْبها ما أصاب املدن اإليرانية اُألخرىفإنه  أو أن يهجرها سـكا

منلُك أوصافاً للمدينـة مـن القـرن التاسـع عشـر وبـدايات العشـرين؛ فإننـا نسـتطيع أن نكـّون فكـرة واضـحة عّمـا كانتـه املدينـُة قبـل 
؛ 1924وأكثرهــا دقــًة تلــك الــيت رمسهــا ضــابٌط أملــاين هــو أوســكار فــون بيــدرماير عــام ، خــرائط املدينــة مائــة عــام. بــل إننــا منلــك

. ومن خريطة بيدر ماير نستطيُع أن نتبنيَّ أّن املدينة كانـت 1916/1917وكان قد قاد كتيبًة عسكريًة صغريًة إىل أفغانستان 
م مـن الشـمال إىل اجلنـوب. وكـان حييطهـا سـوٌر أمامـه 1600و ، الغـربم مـن الشـرق إىل 1500مدوَّرة تقريباً. ومتتد حـوايل الــ

خندٌق عميٌق يدور حول املدينة. ويف السور مخس بوابات. وهنـاك أربعـة شـوارع متتـد مـن السـور لتتالقـى يف وسـط املدينـة حتـت 
-لـة القوافـل فتقـع إىل جانـب اجلهـار قدماً وحتتضن بازار املدينـة. أمـا حم 15و 12جهاربو. وتتسع القبُة إىل ما بني : قبٍة كبرية

  فقد كانت هناك خزانات ضخمة تغطّيها قباٌب عالية. ، سو وإىل اجلنوب منه. وإلمداد السوق باملياه
وتقُع قلعُة املدينة يف غرب احلّي الشمايل إىل جانب السور. ويف تلك اجلهة يقوم قصٌر متوسط احلجم. ويف زمن السلم كان 

، قصٍر إىل جانب املسجد اجلـامع ولـيس يف القلعـة. وإىل جانـب القصـر كانـت هنـاك إصـطبالٌت ضـخمة حاكم املدينة يقيم يف
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، وثكنات. ويف مشال شرق املدينة القدمية يقـوم املسـجد اجلـامع. وقـد أُعيـد بنـاُء اجلـامع يف القـرن اخلـامس عشـر، ومركز للِحَرف
  حيث اختذ شكله املستمرَّ حىت اليوم. 

كمــا إىل ،  نية أكثــر أجــزاء املدينــة القدميــة. وتــؤّمن الــدخوَل إىل مــواطن الســكن الشــوارع األربعــة الرئيســةوتشــغل األحيــاء الســك
(املزارات). وبـدون اسـتثناء تقـوم املسـاجد والزيـارات: ائف واهلندسـةالبازار. وضمن األحياء السـكنية تقـوم عـدة مبـاٍن دينيـة الوظـ

زارات فهـــي أضـــرحة أوليــــاء حقيقيـــني أو ُمفرتضـــني. وهــــي كثـــريٌة داخـــل املدينــــة اجلوامـــع الكبـــرية علـــى أطــــراف األحيـــاء. أّمـــا املــــ
مــزار جيــري حتديــُدها ووصــُفها. وال أعــرُف 300هنــاك ، رســالة يف مــزارات هــراة: م1892وخارجهــا. ففــي كتــاٍب مطبــوع عــام 

  مدينًة تتضمُن هذا العدَد من أماكن الزيارة.
ـا ليسـت صـاحلًة لتلـك الفـرتة ، نطالع املصادر الوسيطة عن املدينة عندما: هراة في العصور الوسطى المبكّرة 3-2 جنُد أ
: يف مصــدرين رئيســيَّني بــل هــي صــاحلة للقــرن التاســع عشــر أيضــاً. وأفضــُل اَألوصــاف للمدينــة يف القــرن العاشــر موجــودةٌ ، فقــط

َ صـــورة ). ونســـت366ص، م977) وابـــن حوقـــل (حـــوايل العـــام 151-149ص: م951(حوايل العـــام اإلصـــطخري طيع تبـــنيُّ
، مثـل املبـاين األخـرى مـن أحجـاٍر طينيـة، يتكـون السـور: هراة يف القرن العاشر مـن املصـدرين السـالفي الـذكر علـى النحـو التـايل

وهو حييط باملدينة. ويبلغ طوله حوايل األربع كيلومرتات. ويقع أمام السور خندٌق عميق. وللسور أربـُع بوابـات يُـدَخُل منهـا إىل 
ـا. مث إّن البوابـة يبـدأ بـداخلها بـازاٌر يقـود إىل وسـط املدينـة. أّمـا ،  ويبدأ من كل بوابٍة طريٌق إىل داخل املدينة، ةاملدين كمـا ملغادر

قلعُة املدينة فتقع داخل السور وهلا أربع بواباٍت أيضاً حتمل االسم نفسه مثل بوابـات هـراة. ومـا يـزال اجلـامع الكبـري للمدينـة يف 
تقـوُم كلُّهـا باجتـاه ِقبلـة ، . ويف مطلع القرن كانت املباين اإلدارية وقصر احلاكم واإلصـطبالت واملخـازن وُدور احلِـَرفموقعه القدمي

اجلامع الكبري. ويذكر املؤرخون الُقدامى أنه يف العصور الوسطى كان السجن يقع جبوار اجلامع. وما كانت السـجون قـدمياً تُبـىن 
  وأماكن جتمُّع جنوده. ، من مقر احلاكم بل تكون على مقربةٍ ، عشوائياً 

أّن  1492يــذكر اإلســفزاري الــذي كتــب تارخيــاً هلــراة يف العــام : خطــة المدينــة فــي مصــادر القــرن الخــامس عشــر 3-3
شكل وسط املدينة بقي على ما كان عليه منذ القرن العاشر امليالدي. ويبدأ اإلسـفزاري تارخيـه مبقدمـٍة جغرافيـٍة عـن هـراة ميكـن 

قـــدم  7400). فقـــد كـــان حيـــيط املدينـــة حبَســـبه يبلـــغ 79-77صصـــ، ى أســـاٍس منهـــا معرفـــة اخلطـــط األصـــلية هلا(إســـفزاريعلـــ
  هرايت. 

والـيت تُثبـت أّن شـكل املدينـة كـان دائريـاً. وهنـاك خنـدٌق حيـيط ، قـدم 1900أّما املسافة بـني البـوابتني املتقـابلتني فقـد بلغـت 
هنــاك بوابــات. وتنبثــق مــن كــٍل مــن البوابــات بــازار يصــل إىل وســط املدينــة املعــروف  بالســور. ويف وســط اجلهــات األربــع كانــت

سو. وقد ُبين البـازار الشـمايل مـن الطـوب املشـوي. ويـدعونا ذلـك للرتجـيح إىل أّن األسـواق األخـرى كانـت مبنيـًة -باسم جهار
امع فقــد كــان بــني البوابــات الشــرقية والشــمال مــن الطــوب الرملــي. ويتضــمن كــلٌّ مــن البــازارات خانــاً للقوافــل. أمــا املســجد اجلــ

م) ســوراً 1370-1330(ملــُك اُألســرة الكَرتيــة معــز الــدينشــرقية. ويــذكر اإلســفزاري أنــه يف حقبــة مــا قبــل التيمــوريني أضــاف 
رب أنَّ الــدفاَع جديــداً حــول املدينــة تبلــغ مســاحته ســتة كيلــومرتات مربَّعــة. ومــا أعــاد تيمــور بنــاَء ذاك الســور بعــد أن دمَّــره ألنــه اعتــ

  عنه غري ممكن. 
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مبـا يف ذلـك املبـاين الرئيسـة مثـل البـازار واجلـامع الكبـري واملبـاين  -إّن هذه املعلومات كلّها تعين أّن اخلطـة الداخليـة ملدينـة هـراة
قيـة الـيت شـهدت هندسـتها مل تتغري مواقُعها منـذ القـرن العاشـر. ومييّـز هـذا األمـر هـراة عـن املـدن اإليرانيـة/ العرا -اإلدارية والقلعة

يف حــني خيتلــف يف الغــرب يف مــا وراء ، تغيــرياٍت كــربى خــالل القــرون. والشــكل املــدوَُّر للمدينــة هــو الســائد يف مــدن شــرق إيــران
  الصحراوين. 

  ُمُدن شرق إيران 3-4
أبـاد (أردشـريُخّرة) عاصـمة  فـريوز: نعرُف من بني املدن اإليرانيـة السـابقة علـى اإلسـالم املـدينتني الساسـانينت: َبمّ : 3-4-1

ولكـٍل مـن املـدينتني ، م)272-241(اليت بناهـا ابنـه سـابور األول وبيشابور العاصمة األخرى، م)241-224أردشري األول(
) 138ص، 1962، (غرب مشــانوأّمــا بيشــابور، ي مدينــٌة مــدوَّرة) فهــGirshmom, 1962ِخطّــٌة خمتلفــة. أمــا فــريوز أبــاد(

) 1908، (أندريـهدن الباريكةشـوارع داخليـة مسـتقيمة. وجتـد املدينـة الساسـانية املـدوَّرة سـوالَفها يف املـفهي مدينٌة مستطيلة مـع 
ـا كـانوا مـن  مثل مدينة اَحلْضر يف العـراق اليـوم؛ واملـدن الشـرق أوسـطية القدميـة. والعلّـة يف بنـاء بيشـابور علـى هـذا النحـو أّن بُنا

أجنبيٌة ما تكررْت من بعـد يف غـرب إيـران. أمـا الشـكل املـدوَّر للمدينـة فقـد عـاش  وهكذا فخطتها خطةٌ ، أسرى احلرب الرومان
ثَـــُل األبـــرُز علـــى ذلـــك مدينـــُة بغـــداد والـــيت

َ
كرزويـــل ،  775-754( بناهـــا اخلليفـــة العباســـي املنصـــورإىل مـــا بعـــد الساســـانيني. وامل

-67ص، 1979(غاوبـــه أو مدوَّرة ان وَجـــي كانـــت دائريـــةً ). وكـــذلك اخلطـــط األوىل ملـــدينيت أصـــفه161-182، 1958
72 .(  

كمـا جنـد ،  لكننا إذا التفتنا ملدن شرق إيران؛ فإننا جنـد خِططـاً خمتلفـًة للمـدن؛ مـن مثـل املقاطعـة اإليرانيـة كرمـان بشـرق فـارس
ينـًة مزدهـرًة أبعد حنو الشرق مدينة َمبّ الصغرية. ويف العصور الوسطى كانت َمبّ مشهورًة بصناعة املنسوجات فيها. وقد كانـت مد

ٌر هلــا أربــع بوابــات. أّمــا (املدينة) قلعــٌة ضــخمة. وحتميهــا أســواب صــناعة النســيج فقــط. وحتتــلُّ وســطلعــدة أســباب ولــيس بســب
). ويف ثالثينيـــات القـــرن 112ص، 1979(غاوبه هـــي غاصـــٌة بأشـــجار النخيـــل وبســـاتينهو ، (َربَـــذ) املدينـــة فيقـــع خارجهـــاَرَبضُ 

القدميـة إىل مـا يشـبه املتحـف. واملدينـة  فتحولت املدينة، املدينة اجلديدةة. وقد انتقل السكان إىل العشرين ُهجرت املدينة القدمي
الداخليــة الــيت مــا تــزال ظــاهرة مــدوَّرة الشــكل؛ أّمــا القلعــُة فتقــع يف مشاهلــا بــداخل الســور. وقــد امتــدت املدينــة يف مــا بعــد حنــو 

  ذا فإّن مدينة َمبّ تشّكل منوذجاً ملدن شرق إيران املدّورة. مث ُأضيف إليها قسٌم بالشمال الغريب. وهك، الشرق
وتقــُع شــرق َمبّ علــى ، وهــي العاصــمة القدميــة إلقلــيم سجســتان، هــي إحــدى املــدن املشــهورة بشــرق إيــران: َزرنــج 3-4-2

شـــعٌب مـــن آســـيا وهـــو ، وهـــي بأفغانســـتان اآلن. واســـم سيشـــان مـــأخوٌذ مـــن َسَكســـتان، مقربـــٍة مـــن احلـــدود اإليرانيـــة/ األفغانيـــة
ـــام الساســـانيني. مث يف القـــرنني التاســـع  ـــًة مهمـــًة أي الوســـطى هـــاجر إىل املنطقـــة يف القـــرن األول قبـــل املـــيالد. وكانـــت زرنـــج مدين

م) الذين سيطروا علـى إيـران تقريبـاً يف سـنوات دولـتهم اُألوىل. ويف 1003-861(للميالد صارت عاصمًة للصّفارييـنوالعاشر 
  مور زرنج وما أُعيد بناؤها من بعد. م ّمر تي1383العام 

القســم األول مربًّــع مــع بقايــا للقلعــة إىل جانــب زاويــٍة مــن زوايــا ، ويف صــورٍة مــن اجلــّو لــزرنج تبــدو املدينــُة مكوَّنــًة مــن قســمني
أفضــل مان اللــذين يقــدّ ، الســور. ويبــدو أّن القســم املربـَّـع هــذا هــو املدينــُة الداخليــة القدميــة. وحبســب ابــن حوقــل واإلصــطخري
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) فقد كانت لزرنج مخس بواباٍت حديدية. وإىل اجلانب باجتاه 210-208ص، 1991(غاوبه وصٍف لزرنج يف القرن العاشر
الباب القدمي والباب اجلديد. أما البوابات الثالث الباقية فتحتل بقيـة جهـات السـور. وال يسـمُح هـذا : فارس(غرباً) هناك بابان
مدينة زرنج كانت متلك يف األصل أربع بّوابات حتتلُّ جهات احمليط األربعة. وقد امتـدت املدينـة إىل : التكوين إّال بتفسٍري واحد

   اجلنوب من خالل َرَبذ. وقبل القرن العاشر كانت املدينة قد ُأحيطت بسوٍر دائري.
ية ُأصـوٍل يكـون وإىل أ، كيف تكونت ِخطط املدن الداخلية يف هراة ومب وزرنج: أصول ِخطط مدن شرق إيران 3-4-4

ـذا النمـوذج تقـع إىل  - علينا إرجاعها؟ أول ما يتجه التفكـري إىل املـدن اإلغريقيـة الرومانيـة. واملالحـظ أّن خطـط املـدن املتـأثرة 
مـــن مثـــل عنجـــر يف لبنـــان والعقبـــة يف األردّن. ولكـــٍل مـــن هـــاتني املـــدينتني شـــكٌل ، الغـــرب مـــن إيـــران وعلـــى مشـــارف اإلســـالم

ــــع وشــــوارع، مســــتطيل ــــا األرب  39/2000-44(شــــكل صــــليب لتتقــــاطع يف وســــط املدينــــة علــــى، تبــــدأ مــــن األشــــور وبوابا
Wirth .(  

وال جنـــد يف إيـــران خططـــاً علـــى هـــذا الشـــكل. لكـــن ميكـــن أن جنـــد يف إيـــران مســـتقرات صـــغرية مـــع خطـــط داخليـــة مربَّعـــة أو 
داخــــل هـــراة هــــو تشـــابٌُه عــــارض. وميكـــن مقارنُتهــــا وهــــي مســـتقرات الِقــــالع. بيـــد أنَّ التشــــابه يف هـــذه القــــالع مـــع ، مســـتطيلة

 1966باملســــتقرات مــــن نفــــس النــــوع يف آســــيا الوســــطى. واملعــــروف أّن قُــــرى الِقــــالع معروفــــة منــــذ القــــدمي يف هــــذه النــــواحي(
Nerarikل ). وبينمــا ال جنــد شــبهاً يف إيــران بــني قــرى القــالع وبــني املــدن؛ فإننــا جنــد خطــط ُمــُدٍن ُتشــبه قــرى القــالع يف مثــ

مدينــة هــراة. وهــذا النمــوذج يســري علــى بعــض املــدن ذات التأســيس البــاريت مثــل مدينــة مــرو. فمــن جهــة تشــبه مــرو هــراة بــاملربع 
والقلعة الواقعة يف مشال املدينة داخل السور. وهكذا فـإّن منـوذج مـرو مـا قبـل ، والطرق األربع والبوابات األربع، الداخلي والسور

والــيت متتــدُّ مــن ، ى ُيشــبُه منــوذج هــراة. وبــذلك ميكــن احلــديث عــن منــوذج ِخطــط مــدن شــرق إيــراناإلســالم ومــرو العصــور الوســط
ومــرو وخبــارى منوذجــان بــارزان علــى ، جنــوب أطــراف صــحراء لــوط وشــرق تلــك الصــحراء وشــرق كــوبر إىل مــدن آســيا الوســطى

  ذلك. 
أو إىل منـوذٍج آخـر؟ ، إىل منـوذج آسـيا الوسـطى هـل تعـود أصـول خطـط زرنـج وّمب وهـراة: ونعود بعد هذا التمهيد إىل السـؤال

اهلنــد وجنــوب شــرق آســيا : هــراة هــي النمــوذج الصــايف هلــذا النــوع مــن املــدن. وهــراة تقــع بــني منطقتــني متــثالن منــوذجني خمتلفــني
تواُصـٌل منـذ أقـدم ألّن اهلند وإيران بينهمـا ، أو الصني إىل الشمال الشرقي. وال نستطيع نفي التأثري اهلندي مطلقاً ، ووسط آسيا

وازداد ترابطهمــا يف احلقبــة الساســانية. ولــذلك فــإّن البحــث يف اجملــال اهلنــدي الغــين بالرســائل حــول اهلندســة والعمــارة ، العصــور
والـيت تعـود للقـرن األول قبـل ، ) الـيت تُعـىن بالعمـارةManarara)Acharya1934ميكن أن يكون مفيداً. ففي رسـالة الــ 

"املدينـة اإليرانيـة املثاليـة تتمـدد باجتاهـات اجلهـات الرئيسـية األربعـة. وكـلُّ مدينـٍة ُحماطـة : التاليـة ِخلطـط املـدن امليالد جنـد النمـاذج
كــلُّ واحــدٍة منهــا يف وســط إحــدى ،  بداخلــه قلعــة. وخــارج الســور هنــاك خنــدٌق حمفــور. وبشــكٍل عـاٍم هنــاك أربــع بواّبــات، بسـور

يربطـان بوابـات املدينـة ، تـد شـوارع واسـعة. وباإلضـافة لـذلك هنـاك شـارعان عريضـانجهات السور. وجبوار األسـوار الداخليـة مت
م. مث إّن املدينـة تنقسـم إىل  املتقابلة. ويتقاطع الشارعان يف وسط املدينة حيث يقوم معبٌد أو قاعٌة لسـكان املدينـة ألداء عبـادا
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، اللـذين يتقاطعـان يف وسـط املدينـة، الشـارعني الرئيسـيَّنيكل واحٍد منها تفصـله عـن اآلخـر ممـرات. وعلـى أطـراف ،  أربعة أحياء
  ).Shukla, 1938تنتشر مباين كثرية طوابقها األرضية حمالٌت جتارية. أما بقية املدينة فتتكوَّن من أحياء للمعيشة (

. ولــذلك فقــد إّن خطــة مدينــة هــراة تتطــابُق مــع مبــادئ ختطــيط املدينــة الظــاهرة يف هــذا الكتــاب يف ســبٍع مــن مثــاين خصــائص
ووصـلت إىل آسـيا الوسـطى. ، وقـد امتـدت عـرب أفغانسـتان، تكون مدينة هراة مبنيًة يف األصل على أساس خطة أصـلها هنـدي

مـن آسـيا الوسـطى أو : لكّن هـذا احتمـاٌل واحـٌد مـن عـدة احتمـاالت. لكـّن اجتاهـات التـأثري رمبـا امتـدت باجتـاه املعـاكس أيضـاً 
  من الصني إىل شرق إيران. 

والطوابــع الفلســفية والدينيــة ، د ظهــرت دراســٌة ضــخمٌة حــديثاً تتضــمُن استعراضــاً شــامًال ُألصــول وتطــورات املدينــة الصــينيةلقــ
(البــدائي) هنــاك مفاجــأة أن جنــد مفهــوم العاملليســت ، "بالتأكيــد: ِخلطــط تلــك املــدن. ويف مقدمــة ذاك الكتــاب يقــول املؤّلــف

تصــور املســتقرات اَحلَضــرية يف العــامل. العــامل اململــوء باجملتمعــات املدينيــة. ففــي الصــني  واقعــاً يف أصــول، ونظامــه الفلكــي التناســق
اليت تتكون مـن تسـعة مربَّعـاٍت ، (املربَّع السحري). وهو معروٌف جيداً يف املنداال البوذيةري التعبري عن ذلك من خالل منوذججي

ذج اجملــال املثـايل للمجـال املقــدَّس مبربَّعاتـه التسـعة. وقــد اسـُتخدم "املربَّــع منـو : متداخلـة. واملربـُع الســحريُّ هـذا ُيسـمَّى يف الصــينية
باعتبـاره الشـكل املثـايل لتقســيم ، (كسـيا)مؤسِّـس اُألسـرة اُألوىل، الكبــري""يـي ، السـحري" مـن جانـب البطـل الثقـايف األسـطوري

ايـة األلـف الصني إىل تسـع مقاطعـات. كمـا اسـُتخدم مـن جانـب النبيـل "زو" باعتبـاره األصـ ل للمدينـة السـحرية ألسـرة زو يف 
حيــث كــان اإلمرباطــور باعتبــاره "البنــاء ، الثــاين ق.م. وحــىت القــرن العشــرين. وهــو أيضــاً أصــل احلقــل املقــدَّس أو اجملــال املقــدَّس

حيـاول ، ب). يف الصـفحات األربعمائـة للكتـاSching1996والذي يتجلَّى يف بداية الربيع مـن كـل عـام.. (، األول" لشعبه
الكاتــب أن يفــرض مفهــوم "املربَّــع الســحري" علــى كــل املــدن الصــينية مــن كــل العصــور ومــن كــل أحنــاء الصــني. ويكــوُن علــّي أن 

أنين ما استطعُت دائماً تتبَُّع ُحَججـه وتصـوراته ورسـومه. بيـد أّن أمـراً واحـداً يسـتحقُّ التأكيـد هنـا. مفهـوم مدينـة شـرق ، أعرتف
واألبعـــاد اهلندســـية ، القســـمة اهلندســـية جملـــاالت املدينـــة: ة الصـــينية املشـــروح ســـابقاً يشـــرتكان يف خصيصـــتنيوتصـــور املدينـــ، إيـــران

،  خترتقها شوارع رئيسـية، واإلنقسام إىل أربعة أحياء متساوية، ألسوارها. فالشكل الرئيسيُّ يف التنظيم الداخلي ملدينة شرق إيران
لكنهـا ، اليت هي من خصائص مـدن شـرق إيـران، . وهذا صحيٌح أيضاً بالنسبة للقلعةكلُّ ذلك ليس موجوداً يف املدينة الصينية

  مفقودٌة يف املدينة الصينية. 
هنـاك ثـالث إمكانيـات لتحديـد الشـكل والتنظـيم الـداخلي ملـدن شـرق إيـران؛ : ولكي نوجز النتـائج الـيت ميكـن التوصـل إليهـا

سـتبعاُدُه إالتـأثري الصـيين. أمـا التـأثري الصـيينُّ فـيمكن : وثالثـاً ، التأثري اهلندي: وثانيا، تطور داخلي مستقّل يف تلك النواحي: أوالً 
وبالد ما وراء النهر؟ ومـع ، إىل حٍد كبري. وهناك احتماٌل كبٌري أن يكون للتأثري اهلندي وتطوراته آثاٌر واسعٌة يف خراسان وبكرتيا

اســتبعاُدُه طبعــاً. أّمــا تنظــيم املدينــة املنشــأة حــديثاً علــى أســس هندســيٍة فــال ميكــن ، أّن التطــور املســتقّل ليســت عليــه دالئــل قويــةٌ 
كما يف مدن مصر القدمية. وقد فعل اليونـانيون الشـيَء نفسـُه يف ،  معنية فأْمٌر ظاهٌر ومؤكَّد. وهذا واضٌح يف مدن الشرق القدمي

نشأة حديثاً. لكّن التنظيم اهلندسيَّ ال ميكن اختاُذُه دليالً 
ُ
م امل  على تبعيٍة معنيٍة يف التطور. ولذلك يكون علينا أن ننظر إىل ُمُد

العناصر التنظيمية يف ما وراء الشكليات اهلندسية. ويف احلالة اليت تبحُثها أعين خّطي احملالت التجاريـة مـن علـى طـريف الشـوارع 



  161

والقلعــة. ، انــٍب مــن جوانــب املدينــة املربعــةوالــيت تتقــاطع يف وســط املدينــة. مث البوابــات يف أواســط األســوار علــى كــل ج، الرئيســية
ا ظهرت وتطورت حتت التأثري اهلندي؟ هذا السؤال ، والسؤال املطروح هنا هل تكون مدن شرق إيران نتيجة تطور خاص أو أ

حتديـد التـاريخ : ال ميكن اإلجابُة عليه فوراً بطريقـٍة ُمْرضـية. والـذي أراه أنـه ال بـد مـن حـّل مشـكلتني قبـل إمكـان اإلجابـة األوىل
الدقيق لكتابة نّص املاناسارا اهلندية. فإذا كان النص أقدم من القرن األول ق.م. فإّن تـأثرياً مـن شـرق إيـران وإىل آسـيا الوسـطى 

كما يصـبُح مرجَّحـاً أّن التـأثرياٍت مـن اهلنـد باجتـاه شـرق إيـران وآسـيا الوسـطى. واالحتمـال الثـاين ،  باجتاه اهلند يصبح غري حمَتملَ 
كمـا نـرّجح إىل العصـر اإلسـالمي ،  هذا يصبُح مرجَّحاً يف خطة مدينٍة مثـل مدينـة هـراة. لكـّن مدينـة هـراة احلاليـة يعـود ختطيُطهـا

خطـــة أريا(الفارســـية : أي خطـــة املدينـــة يف عهـــد األمخينيـــني، وهـــي اخلطـــُة نفُســـها يف األرجـــح ملـــا قبـــل حقبـــة اإلســـكندر، األول
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  مدونة اآلثار العثمانية في العالم
  (المؤتمر السابع)

 *حممود السيد الدغيم

وُعقــد املــؤمتر يف تــونس ، رعــت مؤسســة التميمــي للبحــث العلمــي واملعلومــات املــؤمتر الســابع ملدونــة اآلثــار العثمانيــة يف العــامل
املنشـآت املائيـة يف املـدن : املـؤمتر ثالثـة حمـاور هـي ونـاقش البـاحثون يف، م2005ملدة ثالثـة أيـام مـن شـهر شـباط/ فربايـر لسـنة 

  ومؤسسة احلسبة ودورها يف تنظيم اجملال احلضري.، وضرب العملة واألسواق، والقالع يف العهد العثماين
وُعرضـت خـالل تـداول ، وقدمت أعمال املؤمتر يف تسع جلسات تضـمنت سـبع عشـرة حماضـرة بالعربيـة والفرنسـية واإلجنليزيـة

ومت عقـــد اجللســـة االفتتاحيـــة ، وتناولـــت العديـــد مـــن اإلشـــكاليات احلضـــارية والتارخييـــة، مئـــات مـــن الصـــور واألشـــكالالبحـــوث 
رئـــيس مؤسســـة املنصـــور حلـــوار احلضـــارات ، وحضـــرها الـــدكتور عبـــدامللك منصـــور، م24/2/2005للمـــؤمتر يـــوم اخلمـــيس يف 

ومبشـاركة عـدد بـارز مـن ، وعـدد مـن الشخصـيات التونسـية، يلوالوزير السابق مصـطفى الفـيال، وسفري اليمن بتونس، والثقافات
األثـــريني واملـــؤرخني األتـــراك والعـــرب املختصـــني يف الفـــن العثمـــاين حبضـــور اجليـــل اجلديـــد مـــن األثـــريني واألثريـــات التوانســـة مـــن 

  املتخصصني وطلبة الدراسات العليا.
وكانــت الكلمــة الثانيــة لســفري تركيــا يف تــونس ، يل التميمــيوتضــمنت اجللســة االفتتاحيــة كلمــة املــدير العــام للمؤسســة عبــداجلل

، هـي يف الواقـع نتـاج تعـاون وتكامـل بـني خمتلـف الشـعوب واألمـم، "إن املباين األثريـة العثمانيـة: ومما جاء فيها، صالح كورتورك
فـاجلميع ينتمـي إىل دولـة ، والبد من التذكري أنه مهما كانت مصـريية كـل مبـىن، وهي اليت عاشت يف نفس الفضاء اجليوسياسي

وهــو مــا جيســد نســبة االنســجام والِســلم احلضــاري بــني خمتلــف ، واحــدة واســعة هــي الســلطنة العثمانيــة علــى امتــداد قــرون عــدة
  .مكونات السلطنة ذات التعدد اللغوي والِعرقي والوطين

حملافظـة عليهـا وترميمهـا هـو مسـؤولية وأن ا، فـإن اآلثـار العثمانيـة وجـب أال تكـون وقفـاً لشـعب دون آخـر، ومن هذا املنطلـق
ــا أو دورهــا يف عمليــة اإلنشــاء، مجاعيــة وليســت مســؤولية دولــة واحــدة بعينهــا ذلــك أن األمــر ، مهمــا كــان ثقــل تلــك الدولــة ووز

  يتعلق برتاث لإلنسانية مجعاء وحيث وجب احلفاظ عليه.
وهـذا يشـكل يف حـد ذاتـه ، لعالقـات الثقافيـة بـني الشـعوباملباين التارخييـة باسـتطاعتها أن تشـجع علـى السـياحة وإقامـة ا إنّ 

  .والتعايش واحرتام الرأي املخالف عالمة بارزة على التسامح
ـــاء تنمـــان" باســـم املشـــاركني يف املـــؤمتر وكـــان ، مـــم املتحـــدة بتـــونس فرانســـيس دي بـــوامث كلمـــة ممثـــل األ، مث جـــاءت كلمـــة "

سوف تقدم األحبـاث وسـتتلوها ، "خالل اليومني القادمني: ومما قاله، العاملموضوع حديثه حول املؤسسات البحثية اخلاصة يف 
، وأن األعمال والتحليالت سوف تسمح بتعميق معرفتنا جلانب مهم جداً من هـذا الـرتاث اإلنسـاين، مناقشات يف هذه القاعة

واســتنباط الــدروس لتوظيــف ، مــق يف دراســتهوأنــه مــن املفيــد التع، فــالعرب واألتــراك هلــم أكثــر مــن أربعــة قــرون يف التــاريخ املشــرتك
دف تعميق البحث العلمي يف هذا اجملال ا لنا الثورة التكنولوجية اجلارية  ونأمـل أن يسـهم هـذا ، اإلمكانات اجلديدة اليت وفر

  ة يف العامل.وتقدمي أعمال البحوث اجلديدة حول مدونة اآلثار العثماني، وتعزيز التبادل، املؤمتر يف دعم الشراكة العلمية
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ــذا التــاريخ مــن خــالل بــروز أي شــعب أو  إن اآلثـار هــي وال شــك جمــال حيــوي للتعبــري عــن اهلويــة مــن خـالل إبــراز االعتــزاز 
ذلـك أن أي بلـد بـدون ثقافـة هـو مبثابـة إنسـان ، وهذا أمـر جـوهري جـداً ، فاآلثار قد عززت هذه الثقافة، فضاء ترايب أو مكاين

وأن أي بلـــد باســـتطاعته أن يتـــأطر ويتعمـــق بفضـــل مؤرخيـــه ومثقفيـــه ومبدعيـــه ، ودون مميـــزات، لـــةدون إدارة فاع، دون مشـــروع
م على إخراجنا من مكايد احلياة املادية ليدفعوا بنا إىل ممارسة املزيد من احلرية.، وباحثيه   ويرجع الفضل هلم وحدهم بقدر

ويف يـوم ، م2005فربايـر  شـباط/ 24يوم اخلمـيس فعقدت ثالث جلسات ، وبعد اسرتاحة قصرية بدأت اجللسات العلمية
اجلمعة عقدت اجللسة العلمية الرابعة واخلامسة والسادسة اليت ُخصصت حلوار مفتوح حول آفاق الشراكة البحثية حـول مدونـة 

اميـة الـيت ُخصصـت واخلت، مث اجللسـة العلميـة الثامنـة، ويف يوم السبت عقدت اجللسـة العلميـة السـابعة، اآلثار العثمانية يف العامل
  .لقراءة البيان اخلتامي والتوصيات

وقـد حتـدث "مصـطفى سـروت أكـبالت" مـن قسـم التـاريخ جامعـة "حجـي ، وشارك يف املؤمتر عدد من البـاحثني األكـادمييني
اً مليــاه وقــدم منوذجــاً خاصــ، عــن توزيــع املــاء يف القــالع ومدينــة "غــازي عــني تــاب" الرتكيــة خــالل العهــد العثمــاين، تبــه" الرتكيــة

  املباين. 
، فقد تضـمن بعـض املالحظـات حـول الرتبـة واملدرسـة، من جامعة "املعمار سنان" يف إسطنبول، وأما حبث "جيهان تركنتوز"

اء" تتمان من قسم تاريخ الفن بكلية اآلداب يف جامع إسطنبول   .وحتدث عن أسبلة املياه يف العمارة العثمانية "حممد 
وتنـاول الوقـف ، من كليـة العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة بتـونس حـول قصـر "بـاردو" يف باجـة، يت"وجاء موضوع "علجية برقو 

مــن كليــة اآلداب بــالقريوان حــول حظــرية بنــاء يف قصــر "محــام األنــف" يف عهــد حممــد ، وحتــدث "صــادق بــن حممــد"، واملعمــار
  الصادق باي.

قد تناول موضوع التصرف يف املاء واإلشراف على األسبلة خالل أما "فتحي اجلراي" من املعهد العايل ملهن الرتاث بتونس ف
موضوع ، من كلية اآلداب مبئوية، وتناول "أمحد سعداوي"، العهد احلسيين من خالل النقوش التقليدية ووثائق األحباس الوقفية

، ملعهــد القــومي للــرتاث بتــونسوقــدم "عبــداحلكيم ســالمة القفصــي" مــن ا، إعــادة اســتعمال اهلندســة املعماريــة يف العهــد العثمــاين
، وقــدمت "مليــاء شــقرون" مــن املدرســة الوطنيــة للهندســة املعماريــة والتعمــري يف تــونس، بعــض األمثلــة حــول املعــامل املائيــة بــالقالع

  موضوع التحليل املورفولوجي لبعض املنارات العثمانية.
، وجــاء موضــوع "رجــا العــودي"، ع الكبــري بســليماناجلــام: وحتــدث "علــي رويقــي" مــن كليــة اآلداب مبئويــة يف موضــوع عنوانــه

مـن كليـة اآلداب ، وحتدثت بثينـة فـرج، من املعهد الوطين للرتاث يف تونس حول توزيع املاء يف مدينة تونس أثناء العهد العثماين
املراديـة واحلسـينية عثـر  وحتدث "عبداحلميد فنينة" من كلية اآلداب مبئوية عـن كنـز مـن النقـود، مبئوية عن اجلامع الكبري يف طرببة

فقد حتدث عـن ، متحف دار اجللويل يف صفاقس، أما "األزهر بدر الدين الكسراوي" من املعهد الوطين للرتاث، عليه بالقريوان
وجــــاء موضــــوع "تفاحــــة مفتــــاح" مــــن كليــــة العلــــوم اإلنســــانية ، "صــــفاقس" أمنوذجــــاً : املنشــــآت املائيــــة مبــــدن اجلنــــوب التونســــي

وحتدثت "هناء واز" من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة يف ، تونس حول أسواق "بنزرت" يف العهد العثماينواالجتماعية يف 
  تونس حول املنشآت املائية يف الفضاء العمراين لسوق الرتك.
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كـــذلك عـــن طريـــق وهكـــذا قـــدم املـــؤمترون أحباثـــاً تناولـــت املنشـــآت املائيـــة وتوزيـــع املـــاء يف الفضـــاءات املائيـــة باملـــدن والقـــالع و 
حيــث كانــت ، كمــا مت التوقــف حــول السلســبيل باســطنبول واألضــرحة بإســطنبول تــونس،  القنــوات األرضــية بتــونس واســطنبول

ومــن جهــة أخــرى مت ، الشــواهد والكتابــات احلســينية تؤكــد تواردهــا وشــكلت مصــدراً مهّمــا جــداً لتلــك املنشــآت املائيــة العديــدة
  .ة الذي اكتشف بالقريوانالبحث حول كنز من العمالت الناصري

والتعـرض وألول مـرة لكيفيـة إعـادة اسـتعمال ، ومتت دراسة مؤسسة اِحلسبة إلدارة ناجعة وفاعلـة لألسـواق يف العهـد العثمـاين
عنـدما ، واليت جتاورت أصنافها العشرين، وعلى األخص منها املواد الرخامية امللونة، مواد البناء ذات األصول املتوسطية املختلفة

وقــد ، ت إعــادة اســتعماهلا بفضــل اخلــربة الفنيــة املتــوفرة يف العديــد مــن املنشــآت الدينيــة والبيوتــات واألضــرحة والقصــور والــرتبمتــ
وهـي املناقشـات الـيت أمـدتنا بقاعـدة بيانـات جديـدة ، صاحب كل هذه احملاضرات مناقشات عالية القيمـة ويف غايـة مـن األمهيـة

  للتفاعل معها وأخذها باالعتبار يف مشاريع حبثية أثرية مشرتكة.وواعدة تدعو األثريني واملؤرخني 
**************  

  .باحث أكادميي سوري مقيم يف لندن*) 
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  : البرخت نوت
  نظرة جديدة لفهم التاريخ اإلسالمي

  *هشام شهاب
ويفين عمـره دون سـرب أغوارهـا ميتاز الرتاث العريب اإلسالمي بغناه وفيضه وتشعباته الكثرية اليت قد متلك على الباحث حياته 

وإرواء غليلـــه منهـــا. لكـــن هـــذه اإلجيابيـــات قـــد تنقلـــب إىل ســـلبيات عنـــد الباحـــث املوضـــوعي حـــني يقـــف مشـــدوها أمـــام هـــذه 
وحيتـار كيـف جيـد هيكليـة تـؤمن لـه اخلطـوط العريضـة ، الضخامة اهلائلة اليت تتصف بالرتاكميـة و العشـوائية يف كثـري مـن األحيـان

خاصة املصادر اإلسالمية املبكرة اليت قد تتخـذ طـابع روايـات مفككـة أو مكـررة هنـا وهنـاك ، رتاث بعضها ببعضلربط أجزاء ال
م  ة. وقــد وضــع املؤرخــون العباســيون معظــم هــذه الروايــات التارخييــة يف إطــار يــتالءم مــع نظــر ة أو غــري متشــا يف أُطــر متشــا

 جمريات األمور ويضفي على الشخصيات التارخيية طابعاً بطولياًّ ملحميّـاً للتاريخ اإلسالمي الذي يشدد على التدخل اإلهلي يف
م املثاليـة لألمـور فلـم يسـتطيعوا نقـل  مثالّياً ينسجم مع هذه النظرة. كمـا اسـتفادوا مـن هـذه الروايـات املبعثـرة ورتبوهـا وفقـاً لنظـر

  الصورة املوضوعية لألحداث التارخيية يف تلك العصور الغابرة. 
، وكان من بينهم عرب ومستشـرقون، يف العصر احلديث فقد حاول مؤرخون وضع أُطر جديدة لفهم هذا الرتاث املبّكر أما 

ا وبني تكذيبها مجلـة وتفصـيًال. ولعـّل أهـم وآخـر  وجاءوا بنظريات عديدة تراوحت بني القبول الكامل هلذه الروايات على عّال
ا املستشرق األملاين الربخـت ث يف املصادر اإلسالمية املبكرة هي النظرية اليت جاء حماولة موضوعية وجّدية يستفيد منها الباح

مث وضـعها يف كتـاب تـرجم إىل اإلنكليزيـة ، مجع فيهـا عـدة إسـهامات سـابقة لغـريه مـن املـؤرخني، )Albrecht Noth(نوت
 .The Early Arabic Historical Tradition, a Soucre Critical Studyم (1993عـام 

Princeton, Darwin Press),( ، واعتقد أن هذه النظرية جاءت موضوعية بعيدة عن حتامل بعض املستشرقني على
ممـا جيعـل االطـالع عليهـا ضـروريا لكـل باحـث جـاد حيـاول فهـم الـرتاث اإلسـالمي الـذي بـني ، وشاملة تقريباً ، الرتاث اإلسالمي

  : أهم النقاط اليت تناوهلا نوت يف كتابه املذكورأيدينا مبوضوعية. وسأحاول يف هذه املقالة تلخيص 
ووفـاة خليفتـه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-دـبني وفاة النيب حمم، م)661 -632يعتقد "نوت" أن السنوات الواحدة والثالثني(

تابـة التـاريخ وهي الفرتة اليت كان هلـا أعمـق األثـر يف ك، كانت حامسة يف التاريخ اإلسالمي  -رضي اهللا عنه- علي بن أيب طالب
ملــا تضــمنته مــن غــزارة يف املــواد الــيت يقابلهــا حجــم مماثــل مــن العقبــات الــيت تواجــه املــؤرخ الــذي حيــاول إعــادة مجــع أجــزاء الصــورة 
التارخييـــة. ويظـــن "نـــوت" أن املـــؤرخ جيـــب أن يركـــز يف حبثـــه علـــى املـــادة نفســـها ولـــيس فقـــط علـــى ســـبب كتابتهـــا وطريقـــة نقلهـــا 

وأالَّ خيلـط بــني نقـد املصــادر والوصــف ، ه. لـذلك عليــه أن ينطلـق مــن مضـمون املــادة التارخييـة وقالبهــاواألسـلوب الــذي كتبـت بــ
 -الـيت يريـد -لريسـم الصـورة، وهذا األخري يضـيع املـؤرخ (يف رأيـه) و جيعلـه رهينـة لنـوع حمـّدد مـن الروايـات الـيت ينتقيهـا، التارخيي

قبـل أن حيـاول تكـوين ، مجيـع الروايـات وجيعـل هـذه املـادة برمتهـا مألوفـة لديـهمتكاملة األجزاء. ويفضل "نوت" لو يدرس املؤرخ 
  صورة تارخيية أو حياول احلكم يف مسألة تارخيية. 
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فيعتقـد نـوت أنـه مل يكـن متعمـداً بشـكل عـام. بـل رمبـا  ، أما ما يقوله املؤرخون الغربيـون عـن تزويـر الروايـات وتلفيـق األخبـار 
ال بســبب دوافــع الــرواة الــيت غالبــا مــا تكــون نزيهــة. ويعتقــد أن معظــم ،  جتميــع الروايــات ونقلهــاكانــت نتيجــة لطريقــة خاطئــة يف

الروايــات غــري الصــحيحة كانــت نتيجــة عمليــة طويلــة بــدأت مبكــرة جــداًّ لتصــل إىل املــؤرخني املســلمني املتــأخرين الــذي أخــذوها 
ـا بـل أتـت مـن مصـادر و جمتمعـات ومـدارس ، خييـة حمـددةوهـذه الروايـات يف معظمهـا مل يكـن مصـدرها مـدارس تار ، علـى عال

خمتلفة. لذلك فإن أي عمل أديب أو مؤلف قـد يبـدو لنـا بعضـه متكـامًال وهـو حيـوي يف صـلبه متناقضـات كثـرية. ويضـرب نـوت 
يف كتابـه "أنسـاب األشـراف" ويتحـدث  -رضـي اهللا عنـه-مثاًال على ذلك الفصـل الـذي مجعـه الـبالذري عـن عثمـان بـن عفـان 

، بينمـا يـورد يف فصـل آخـر روايـات تتحـدث عـن أخطائـه الفادحـة، يه عـن إسـالم عثمـان ومزايـاه الكثـرية كصـحايب وّيف معطـاءف
لــذلك مل يكــن هنــاك دائمــاً ، وهــذا بالضــبط مــا يتوقعــه الباحــث مــن كاتــب كــالبالذري كــان دوره الرئيســي مجــع الروايــات ونقلهــا

  (كما يقول نوت). ات يف ترتيبها الزمينسياق الروايصلة فعلية بني مضمون الرواية و 
وبالرغم من أن "نوت" يعتقد يف دراسته أن أي جمموعة من الروايات ال ميكن أن متثل مدرسـة واحـدة مـن املـدارس التارخييـة  

أو  لكنهــا ال ختولنــا احلكــم علــى راوٍ ، إال أنــه يظــن أن هــذه املــدارس كانــت موجــودة، التقليديــة مــن عراقيــة أو مدنيــة أو شــامية
م -واألخبــار الــيت نقلوهــا ، األخبــار الــيت نقلهــا بســبب انتمائــه اجلغــرايف. ويعتقــد أن هــذه املــدارس والــرواة علــى اخــتالف مشــار

  : تشرتك يف املضمون واألسلوب مبا يلي
دة متكاملـة؛ ال ميكـن اعتبـار أي جمموعـة وحـ، َأنَّ كل جمموعة من الروايات تتضمن هي نفسها أفكاراً تارخيية متناقضة: أوال

، لذلك علينا دراسة كامل املواد املنقولة قبل احلكم على موضوع حمدد. كما أن املؤلفات ليسـت أعمـاًال متماثلـة لبعضـها بعضـاً 
بالرغم من وجوه الشبه بينها. لذلك فإن مقارنة مواد موضوع معني يف هذه املصـادر تقتضـي ، وهي ختتلف يف ترتيبها للمواضيع

إذ ميكـــن أن جتـــد روايـــة مندرجـــة حتـــت بـــاب "الفتـــوح" يف مصـــدر معـــني قـــد ، أجزائهـــا يف أكثـــر األحيـــان االطـــالع علـــى خمتلـــف
  اندرجت يف مصدر آخر حتت باب "الفنت" مثًال. 

) قـــد تســـللت إىل Stereotypes() واألمنـــاط اجلامـــدةTopoiأن األفكـــار املســـبقة واالحنيـــاز واملفـــاهيم واألمنـــاط(: ثانيـــا
ة. ومثاًال على ذلك فكرة تفوق أو أعلوية الصحابة على غريهم؛ لـذلك فـإن أي روايـة جيـب أن توضـع خمتلف النصوص التارخيي

  يف سياقها التارخيي الصحيح ليجري تقييمها بصحة واعتدال. 
ـم شـذبوا هـذه املـواد بطـرق خمتلفـة: ثالثا ـم مل إال ، أن الرواة املتقدمني مل يكونوا إال جامعني ملـواد وروايـات خمتلفـة. ومـع أ أ

عــن قصــد أو غــري قصــد. وقــد متــت ، )Schematizationيســتطيعوا صــياغتها يف قالــب متماســك. بــل قــاموا بتخطيطهــا (
  : صياغة التخطيط عرب مخسة عوامل

، و"حـىت انتهـى إىل" إخل، و"أتى". و"مضـى إىل"، وسائل الربط بني الروايات من أحرف وكلمات ومجل مثل "مث" -1
وتضفي الغمـوض ، تؤدي إىل إرباك الباحث -أو تصف أحداثاً يف أزمان خمتلفة، ني روايات متناقضةوهذه الوسائل اليت تربط ب

  على الوقائع التارخيية. 
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ـذا الشـكل يعطـي الروايـات تسلسـًال مغلوطـاً يـؤدي إىل أسـباب ، األسباب الومهية -2 إذ إن اسـتعمال وسـائل الـربط 
 ال عالقة هلا باحلدث التارخيي. ، ومهية

) مـــن خـــالل الروايـــات وإضـــافة التفســـريات املختلفـــة عليهـــا. Etiology(أســـباب تســـمية األمـــاكن البحـــث عـــن -3
إذ عـاد إىل جـذري "جلـل" و"جمـال" اللتـني تعنيـان ، (جالوالء) يف العـراق عنـد الطـربي السـممثاًال علـى ذلـك البحـث عـن معـىن
قـــد غطــوا املكـــان باجلثــث الـــيت تراكمــت فـــوق  -بعــون اهللا–ممــا جعلـــه يســتنتج أن املســـلمني ، "غطــي" و "مكـــان" علــى التـــوايل

  بعضها بعضا. 
وهلـــذه العمليـــة ، فقــد حـــاول املؤرخـــون املســـلمون تنظـــيم الروايـــات واألخبـــار، )Systematizationتنظـــيم املـــواد(: رابعـــا

  : ثالثة أوجه
  الزماين. جتميع روايات عن أحداث خمتلفة يف وحدة منظمة مما جيعلها تفقد خصوصيتها التارخيية وبُعدها  -1
) بــــني Parallelismاســــتعمال الصــــيغة نفســــها للتعبــــري عــــن حــــدث خمتلــــف كليــــاً إلضــــفاء التطــــابق واملــــوازاة ( -2

 املوضوعات التارخيية. 

  إضفاء صيغ وأمناط على الروايات والتقارير اليت هلا خصوصية مميزة.  -3
مثـاًال علـى ذلـك تلـك الرسـائل الـيت نسـبها ويعتقد نوت أن هذه العوامـل الـثالث تتـداخل مـع بعضـها يف كثـري مـن األحيـان و 

م يضعون اخلطة العامة لألحداث التارخيية، الرواة إىل اخللفاء إلضفاء السلطة املركزية عليهم -كتقسيم أيب بكـر،  وتصويرهم بأ
. وال حاجـة وقبل أن ينطلـق القـادة املسـلمون لفتحهـا، لسوريا إىل قطاعات وهي ما زالت حتت احلكم البيزنطي -اخلليفة األول

لطة وأن مفهـوم حكـم اخلالفـة كسـ، للقول بأن ذاك التقسيم ال بد أنه قد حصل بعد السيطرة على سوريا فعلياًّ يف وقت الحـق
وقــد حــاول معظــم الــرواة تصــوير اخلليفــة بأنــه يــدير مملكــة مرتاميــة األطــراف ، )Anachronism(مركزيــة يعتــرب مفارقــة تارخييــة

يــأمره  -قائــد اجلــيش يف معركــة الريمــوك–ومثــاًال علــى ذلــك رســالة أيب بكــر إىل خالــد بــن الوليــد  مــن مقعــد اخلالفــة يف املدينــة
حـــاكم الكوفـــة وقتئـــذ. كـــذلك ، إىل ســـعد بـــن أيب وقـــاص -رضـــي اهللا عنـــه-وأخـــرى مـــن اخلليفـــة عمـــر ، بـــالزحف علـــى العـــراق

ري قــادر علــى التصــرف دون الرجــوع إىل الــيت تصــور األخــري غــ -حــاكم مصــر–املراســالت بــني اخلليفــة عمــر وعمــرو بــن العــاص 
   مركز اخلالفة.، املدينة

ــــان علــــى الوصــــف اهلــــادف لألحــــداث الفعليــــة. فنجــــد األمنــــاط لــــذلك يبــــدو ممــــا ســــلف أنّ   التخطــــيط والتنظــــيم كانــــا يطغي
)Topoiاونــد ســلة والــيت تبــدو كسل، ) تغلــب علــى كثــري مــن الروايــات كتلــك الــيت تتحــدث عــن معــارك الريمــوك والقادســية و

خالل عهد اخلليفة ، أحداث نسجت مع بعضها. كما جند أيضا األمناط تغلب على الروايات اليت تتحدث عن عودة املصريني
ا تتكلم عـن اكتشـافهم لرسـالة موتـورة. وكـل هـذا يغطـي األسـباب ، عثمان بن عفان إىل املدينة وأسباب تآمرهم وهي تبدو كأ

(وعقره عــن عبــور خالــد بــن الوليــد الصــحراء ذا الــنمط احلكايــة املشــهورة الــيت تتحــدثوتنــدرج ضــمن هــ، الفعليــة للتــآمر والتمــرد
  النوق للحصول على املاء. وهذا يتعارض فعلياًّ مع طبيعة اجلمل الفيزيولوجية والبيولوجية). 
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. ويـرى نـوت أن إذ يعتقد "نوت" أن الرتاث اإلسالمي يتضمن روايات غري مكتملة مجعها الرواة، الروايات الناقصة: خامسا
ا مبتورة ومستقاة من أخبـار متثـل أحـداثاً كبـرية. وهـي غالبـاً مـا جنـدها ضـمن  هذه الروايات الناقصة ال ميكن االستفادة منها أل

ا.، روايات الفتوح   مع العلم أنه ال يوجد بينها عوامل مشرتكة سوى نقصا
 Islamization( وهي ما مسـي بأسـلمة التـاريخ، باقتضاب ويلحظ نوٍت يف دراسته ظاهرة رمبا تناوهلا غريه من املؤرخني

of Historyخاصـة الفتوحـات ، ) إذ يرى نوت أن املؤرخني األوائل حاولوا إضفاء طابع إسـالمي علـى األخبـار الـيت نقلوهـا
ــــادين تتحــــدث عــــن قائــــد بيزنطــــي أرســــل جاسوســــاً  ــــة عــــن معركــــة أجن ــــوت يف هــــذا اإلطــــار رواي األوىل للمســــلمني. ويلحــــظ ن

م "رهبان يف الليل فرسان يف النهار"ال مما جعله ييأس من النصر. كما تتكرر هـذه الروايـة ، ستكشاف خميم املسلمني فأفاده بأ
يف سياق آخر. كذلك الروايات اليت تتحدث عن معركة القادسية تفيـد أن املسـلمني كـانوا يـدعون الفـرس إىل اعتنـاق اإلسـالم. 

(كما ضد الكفار. وهذه الرغبة هي وحـدهاشدة لنقله من جباية الضرائب إىل صفوف املقاتلني أما النعمان بن مقرن فقد أحلّ ب
اونـد. مثـل ذلـك جحافـل املسـلمني يف مصـر ، يقول نوت نقـًال عـن الطـربي) كانـت سـبب ترقيتـه إىل قائـد املسـلمني يف معركـة 

م شــغلوا أنفســهم بتبشـري ودعــوة ســجنائهم املسـيحيني ولــذلك فــإن الروايـات الــيت صــبغت بالــدعوة ال ، فقـد أصــرت املصــادر بـأ
ـذا ال يقصـد نـوت أن ، تعترب مصدراً أصيًال ملعرفة سلوك الفاحتني املسلمني األوائل ـا ال تعطـي تفاصـيل عـن ذلـك. و خاصـة أ

فعلينـا النظـر إىل عـدة قعية بل ما يعنيه أنه إذا أردنا معرفة معلومات أكثر وا، إن الدعوة مل تنتشر إىل غري املسلمني وقتئذ: يقول
لكنـه يؤكـد ، (إسالمية وغري إسالمية) إذ ال يظن نـوت أن اإلسـالم كـان يف عهـد النبـوة دينـاً متطـوراً كمـا عرفـه املتـأخرونمصادر

وإن جــذور الــدعوة ال شــك كانــت موجــودة يف ذلــك ، أنــه كــان ذا هويــة تارخييــة مســتقلة رمبــا رّغبــت اآلخــرين يف اعتناقــه وقتئــذ
ا رواة متأخرون إلعطاء الرتاث ، الروايات اليت وصلتنا عن هذا املوضوع تبدو سطحيةالعهد. لكن  ا معاجلات للنص قام  وكأ

هذه الصبغة الدعوية جلعل النيب مثاًال يقتـدى بـه مـن قبـل الفـاحتني املتـأخرين. ويعتقـد نـوت أن املسـلمني يف عهـد النبـوة واجهـوا 
ـــذين واجهـــوهم يف ا ـــة بســـيطة ســـهلة ، لعصـــور املتـــأخرةخصـــوماً خيتلفـــون عـــن ال إذ إن املســـلمني األوائـــل واجهـــوا جمتمعـــات قبلي

،  االنـــدماج يف ديـــن جديـــد. علـــى عكـــس املتـــأخرين الـــذين واجهـــوا جمتمعـــات هلـــا مؤسســـات راســـخة ومتجـــذرة لقـــرون خلـــت
ان مـن أول يـوم يـرون فيـه ديـكالنسطوريني يف العراق واألقباط يف مصر والفارسـيني والبيـزنطيني؛ لـذلك فـإن التخلـي عـن هـذه األ

ااملسلمني فـال ، ملا يعنيه من ترك عادات وتقاليد متأصلة يف احلياة اليومية، (كما يصوره الرتاث اإلسالمي) ال بد كان صعباً جدًّ
ا للحكــام ال مــا أ، ســابقنيشـك أَنــه كــان مــن املنطقــي اإلقــرار بسـلطة الفــاحتني ودفــع جزيــة قــد تعــادل الضـرائب الــيت كــانوا يــدفعو

  (غري مسلمني) فال بد أنه مل يكن أمامهم سوى القتال للدفاع عن دولتهم. هؤالء احلكام أنفسهم
ال شك أن "نوت" يف عمله هذا قد أسهم يف تقدمي دراسة مفيدة جداً لكـل باحـث يف علـم التـاريخ اإلسـالمي. ولعـل مـن  

 ) والتنظــــــــــــيمSchemtizationط (أبــــــــــــرز إســــــــــــهاماته الــــــــــــيت تناوهلــــــــــــا بالتفصــــــــــــيل يف هــــــــــــذا العمــــــــــــل مفــــــــــــاهيم التخطــــــــــــي
)Systematizationوأسلمة التاريخ ()Islamization of History .(  

) الــــيت تتكــــرر يف الــــرتاث Topoi(يــــة جديــــدة. كمــــا قــــام حبصــــر األمنـــــاطوهــــذا يتــــيح للباحــــث النظــــر إىل الروايــــات مــــن زاو 
ـــــــــى املـــــــــؤرخ ـــــــــوخي احلـــــــــذر وعـــــــــدم دا اإلســـــــــالمي وتنظيمهـــــــــا بشـــــــــكل مفيـــــــــد للبحـــــــــث يف هـــــــــذا اجملـــــــــال. ولكـــــــــن عل ئمـــــــــاً ت
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) واملبالغــة باســتعمال هــذه األمنــاط واملفــاهيم لتقيــيم الروايــات والــيت قــد تطمــس بــدورها بعــض Generalization(التعمــيم
مث ، ومثــاًال علــى ذلــك منــط حتــدث عنــه نــوت هــو التكبــري قبــل اهلجــوم يف املعركــة واســتبعد حصــوله يف الواقــع، الوقــائع التارخييــة

، (برأيها) أنـه يعـرب عـن وقـائع تارخييـةفأكـدت، در سـرياين معاصـر للفتوحـاتاتريشـيا كرونـه وجـوده يف مصـاكتشفت بعد ذلـك ب
 Paricia Crone, Slaves on، ةـبالرغم من القالب املثري الذي يتصف به هذا الـنمط وتكـراره يف املصــادر اإلسالميـ

Horses, London, Cambridge University Press, 1981, p,13.(  
بــديل الــتخلص مــن العناصــر األســطورية الــيت -االنقيــاد وراء هــذه النمــاذج الــيت حتــدث عنهــا نــوت دون حــذر قــد يــؤديإن 
إىل ميثولوجيــا فكريــة تفســد نظرتنــا املوضــوعية إىل الوقــائع التارخييــة برمتهــا. وهــذه امليثولوجيــا تتكــون عنــدما ينطلــق أي  -نتجنبهــا

(يف التاريخ أو األفكار السياسـية) ينطـق بشـيء مـن أو راٍو ناقل كالسيكي وتقليدي تبمؤرخ من توقعاته وافرتاضاته بأن كل كا
، عقيدته يف كل موضوع من موضوعاته؛ لذلك فمن اخلطـأ أن خنضـع لتـأثري منـوذج كهـذا ونتوقـع وجـوده يف خمتلـف املوضـوعات

أوهلـا يـتم بتحويـل بعـض ، ذ أشـكاًال خمتلفـةفتكون النتيجة نوعاً من اخلطاب الذي ميكن أن يوصف مبيثولوجيا العقائد اليت تتخـ
أو رمبا عقيـدة لتنطبـق علـى واحـد مـن موضـوعاته. وثانيهـا أن ، املالحظات املبعثرة والعرضية لكاتب كالسيكي إىل مفهوم حمدد

ممــا جيعلــه يصــنف غــري املــألوف مــع املــألوف ليفهمــه. وهنــا رمبــا يكمــن ، يصــنف الباحــث النصــوص ضــمن منــاذج معينــة ليفهمهــا
إذ حياول توسيع فهمه للتاريخ فيضع الكالم يف فم النص ويعطيه املعىن الـذي يتوقعـه مـع أنـه ال يعـرب يف خصوصـيته عـن ، اخلطأ

، املعــىن العــام. وقــد ينــتج عــن هــذا مزايــا تارخييــة ال تعكــس الواقــع أو تــؤدي إىل فهــم ملعــىن مل يــرد الكاتــب نقلــه وال حيتملــه الــنص
ِإن الــراوي رمبــا مل يــرد اإلفصــاح عنــه. وقــد ينــتج عــن هــذا معلومــات مغلوطــة عــن تطــور : ويقــول، رفيقــرأ هــذا املعــىن بــني الســطو 

  مفهوم أو فكرة تارخيية معينة قد تؤدي إىل مفارقات تارخيية ال معىن هلا. 
كيـز علـى ولعله من اخلطأ أن يظن املؤرخ أن واجبه يقتصر فقط على العثور على ترابط منطقـي تفتقـده النصـوص. إذ إن الرت  

إذ ال ، )Conceptual Confusionي (ـقـــد يـــؤدي إىل اإلربــــاك املفاهيمـــ -كوحـــدة للبحـــث التـــارخيي–فكـــرة واحـــدة 
لــيس هنــاك أســئلة أبديــة يف فلســفة : وميكننــا أن نقــول، وجــود ملفهــوم واحــد ميكــن أن يشــرح مجيــع اجلوانــب يف أي حبــث تــارخيي

  ما أن عدد األسئلة هو على عدد السائلني. ك،  بل هناك أجوبة معينة ألسئلة معينة، التاريخ
خاصــــة يف الفكــــر السياســــي واالجتمــــاعي واألخالقــــي قــــد تســــاعدنا علــــى كشــــف املبــــادئ ، لــــذلك فــــإن النصــــوص الرتاثيــــة 

ـــا فهـــم العـــامل الفكـــري ، إن تركناهـــا تعـــرب عـــن نفســـها -ال املتماثلـــة–األخالقيـــة وااللتزامـــات السياســـية املهمـــة املختلفـــة  وحاولن
  ب ومعتقداته التجريبية املستمدة من واقعة. للكات

*******************  
  .كاتب وباحث من لبنان*)  
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  *مساح أمحد فريد

ــاً عظيمــاً مــن قبــل فريــق عمــل متخصــص يف جمــال علــم الفولكلــور واألنثروبولو  ويتميــز ، جيــاميثــل هــذا الكتــاب اجتهــاداً علمّي
بتقدميــــه لــــبعض القــــراءات التأسيســــية يف جمــــال الدراســــات السوســــيولوجية الثقافيــــة الــــيت تتخــــذ مــــن تغــــري بعــــض عناصــــر الــــرتاث 

كمـا تتبـدى قيمـة هـذا الكتــاب يف ،  االجتمـاعي الثقـايف بـؤرة هلـا. ويتكـون املؤلـف مـن أحـد عشــر فصـًال يف ميـدان حقـل الثقافـة
ولقــــد دأب املؤلفــــون ، والــــيت متثـــل مقدمــــة كتابــــه األشــــهر عـــن الــــرتاث، مريكــــي " إدوارد شــــيلز"ترمجـــة قيمــــة لعــــامل االجتمـــاع األ

، املشـــاركون يف تـــأليف وكتابـــة هـــذا الكتـــاب علـــى تتبـــع عالقـــة الـــرتاث بـــالتغري االجتمـــاعي يف عديـــد مـــن ظـــواهر الـــرتاث الشـــعيب
  أمال عبد احلميد.، السيد عفيفي، ة شكرعائش، أمحد زايد، حسن حنفي، حممد اجلوهري: واملؤلفون هم على التوايل

وجيدر التأكيد هنا على تكريس املؤلفني اهتمامهم على بعض القضـايا الـيت قـاموا مبناقشـتها وحتليلهـا يف أثنـاء مناقشـة مفهـوم 
ظـري واملعـريف حيـث اضـطلع كـل واحـد مـنهم مبهمـة التأسـيس الن، الرتاث وعالقته بالتغريات االجتماعية والثقافيـة احملليـة والعامليـة

فضــال عــن املوســوعات العلميــة العربيــة منهــا ، وذلــك مــن خــالل مســح تــراث العلــم االجتمــاعي، ملوضــوع هــذا البحــث الكبــري
ـذا املفهـوم مـن أدبيـات وقضـايا. وفيمـا يلـي عـرض ألبـرز القضـايا  واألجنبيـة لتأصـيل مفهـوم الـرتاث واسـتخالص كـل مـا يتعلـق 

  اليت تضمنتها فصول هذا الكتاب.
  : مفهوم التراث في أدبيات العلم االجتماعي

كمـا يـربز ،  واملصـطلحات القريبـة منـه يف كتـب الـرتاث الشـعيب، ومشـتقات هـذا املصـطلح، يعاجل الكتاب هنـا موضـوع الـرتاث
ز وجتنــب إبــرا، أحــدث التعريفــات السوســيولوجية الــذي قدمتــه موســوعة الفكــر االجتمــاعي يف القــرن العشــرين نظــراً حليــاده التــام

ميثـــل الـــرتاث مكانـــة خاصـــة بـــني : ويقـــول روبـــرت نيســـبت يف ذلـــك التعريـــف، الطـــابع االســـتاتيكي أو املعيـــاري الشـــديد للـــرتاث
وهــو ، وأمنــاط األذواق الــيت متثــل العمــد األساســية للثقافــات اإلنســانية، واألســاليب الشــعبية، واملواضــعات االجتماعيــة، العــادات

والّســمة الباديــة هلــذا التعريــف أنــه خيــتص .وحولــه هالــة مــن التقديس، حاً يف أغــوار املاضــييتميــز عنهــا مجيعــا بــأن لــه عمقــاً واضــ
  أو تلك اليت استطاعت أن حترز مكانة أمسى من عناصر احلياة اليومية.، باملستويات األعلى من املنتجات الثقافية

ويف هـــــذا الصـــــدد جنـــــد التعريـــــف ، اثوينـــــاقش الكتـــــاب بعـــــد ذلـــــك وجهـــــة نظـــــر األنثروبولوجيـــــا الثقافيـــــة(اإلثنولوجيا) للـــــرت 
حيـث تقـدم شـارلوت سـيمور مسيـث أركـان ، األنثروبولوجي الدقيق ملفهوم الرتاث بشكل أويف وأكمل يف موسوعة علـم اإلنسـان

"يعــىن الــرتاث جمموعــة مــن العناصــر أو الســمات : وتقــول مسيــث، خاصــة مــن زاويــة األنثروبولوجيــا الثقافيــة املعاصــرة –التعريــف 
والــيت تســتمر يف البقــاء عـرب فــرتة زمنيــة طويلــة نســبيًّا". وقــد تسـتخدم هنــا كلمــة الــرتاث يف األنثروبولوجيــا بــديال ، ة املرتابطــةالثقافيـ

أو اخلربة اليت تنتقل من جيل إىل جيل عن طريق عملية ، واملعرفة، والسلوك، والقيم، عن أمناط املعتقدات والعادات االجتماعية
ل جمتمع معني. ويف املقابل وعلى اجلهة األخرى سعى العديد مـن علمـاء األنثروبولوجيـا والفولكلـور إىل التنشئة االجتماعية داخ

والـرتاث ، متييز أشكال الرتاث كالرتاث االجتماعي الذي هو نقل أو إحياء أو تأثري مباشر أو غري مباشـر علـى املسـتوى األفقـي
، أو مــن مرحلــة إىل أخــرى، ن كــذلك عمليــة النقــل مــن جيــل إىل أخــرويتضــم، التكــويين الــذي يعــد مكمــًال للــرتاث االجتمــاعي
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، والرتاث املـادى الـذى يتضـمن مجيـع املنتجـات الثقافيـة املتوارثـة، وهذا النوع من الرتاث يف تفاعل مباشر مع الرتاث االجتماعي
  تابة.والرتاث األديب الذي يعترب من املميزات اخلاصة للرتاث املادي وقد ظهر مرتبطاً بفن الك

  الموقف من التراث بين التقليدِّين ودعاة التحديث
"التقليديـة هـي : ويشـرحها "هـولتكرانس" بقولـه، تطالعنا الكتابات اإلثنولوجيـة املعاصـرة حـول تعريـف النزعـة التقليديـة للـرتاث

ومـن خـالل اإلميـان بـالرتاث  ،االقتصار العاطفي على الرتاث أو االستعداد البشـري للـوالء للـرتاث (خاصـة املعتقـدات التقليديـة)
تكتســـب العناصـــر الثقافيـــة مكانـــة عناصـــر الـــرتاث الشـــعبية. ويف مقابـــل هـــذه التوجهـــات التقليديـــة الـــيت تتبـــىن أجـــزاء مهمـــة مـــن 

وحتـــارب املواقـــف والنزعـــات ، تقـــف حركـــات فكريـــة ودعـــوات قويـــة تتصـــدى للقـــيم، وتـــدافع عـــن كـــل مـــا هـــو مـــوروث، الـــرتاث
وهـو تيـار ، وإىل التنوير تارة أخرى.ويف مقابل هذين التيـارين هنـاك التيـار الوسـطى، ابلها إىل التقدم تارةوتدعو يف مق، التقليدية

أو مبعــىن أعــم بالبصــمة احلضــارية ، وبالقســمات املميــزة تارخييًّــا هلــذه األمــة، التجديــد الــديين الــذي وازن مــا بــني االحتفــاظ باهلويــة
  ب.وما بني االنفتاح على الغر ، هلذه األمة

  محاوالت التوفيق: بين التراث والتجديد
ال ميكن أن يغين وحده بدون جتديد سـواء كـان إبـداعاً أو اسـتعارة مـن  -يف أي جمال-مؤدى هذه الفكرة أن املخزون الرتاثي

 تعـرض يستطيع أن حييا فقط على خمزونـه مـن األشـياء واملعتقـدات واألمنـاط الـيت –كما يؤكد لنا شيلز–فال يوجد جمتمع ، الغري
فكـل فـرد يواجـه ، فالبشر لديهم الكثري مما يتعني علـيهم أن يفعلـوه مـدفوعني إليـه دفعـاً ، عليه أو تنتقل إليه من األجيال السابقة

بعــض الواجبــات واملســؤوليات الــيت ال جيــد هلــا حــالًّ متاحــاً ســهًال. إن قضــية الوافــد واملــوروث ليســت قضــية تضــاد أو تنــاقض أو 
ــا ، ن تكــون قضــيتنا هــي أن حيــل املــوروث حمــل الوافــدوال ميكــن أ، مواجهــة ويلخــص شــيلز يف كتابــه "الــرتاث" هــذه العمليــة بأ

ا). فنجــده يؤكــد أن لقــوة الــرتاث حــدودا (لرتاثيــة مــع العناصــر غــري الرتاثيــةعمليــة "تضــفري" العناصــر ا اليت يــتم إيــداعها أو اســتعار
عة كـل اخلضــوع للـرتاث ألنـه ال يوجـد جمتمــع يسـتطيع أن حييـا فقـط علــى فـال ميكـن أن تسـري احليــاة يف أي جمتمـع خاضـ، حتـدها

حـــىت أكثرهـــا –واخلالصـــة أن أي جمتمـــع إنســـاين .أو تنتقـــل إليه، واألمنـــاط الـــيت تفـــرض عليـــه، واملعتقـــدات، خمزونـــه مـــن األشـــياء
فعــال الــيت تــتم ممارســتها يف زمــن مل يســتطع فيــه الــنمط الرتاثــي الفكــري واملــادي أن يكــون هــو املكــون الوحيــد لكافــة األ-تقليديــة
ــم يتوقعــون أن يعــود علــيهم حتقيــق تلــك ، معــني فالنــاس يف كــل أنــواع اجملتمعــات يســعون مــن أجــل حتقيــق بعــض األهــداف أل

ــم يفكــرون فيهــا وحيكمــون عليهــا يف ضــوء مــا لــديهم مــن ، وهــم يفكــرون يف تلــك األهــداف معرفيــا، األهــداف باملزايــا مبعــىن أ
ا ، القــات القائمــة بــني أســباب بعينهــا ونتــائج بعينهــامعتقــدات عــن الع وهــم حيــاولون بلــوغ تلــك الغايــات مبمارســة أفعــال يعــدو

  فعالة يف حتقيق تلك األهداف.
  التراث وعالقته بمشروع الحداثة

إنــه إذا  ومــن مث ف، يــذكر املؤلفــون يف هــذا الصــدد أن الــرتاث كيــان حــي يعــاد تشــكيله باســتمرار يف عالقتــه مبشــروع احلداثــة 
فــإن نفســه املنطــق ينطبــق علــى الــرتاث ، ختتلــف بــاختالف ظــروف األفــراد واجلماعــات-ثقافــة ومنتجــات ماديــة-كانــت احلداثــة

الذي يعاد تشكيله حتت وطأة احلداثة.وتكشف دراسة عالقة اجلماعات االجتماعية املختلفة بالرتاث واحلداثة أو لنقل بالثقافة 
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وكــذلك كمجــال ، كيــف تســتخدم اجلماعــات واألفــراد الــرتاث واحلداثــة كمصــدر للتميــز،  ل واحــدالثالثــة الــيت جتمــع كليهمــا يف كــ
وحتـت الظـروف الـيت تتشـكل ، ففي عامل احلياة اليومية، وكيف يستخدم الرتاث أيضاً يف صراعات احلياة اليومية، للرتاكم الرمزي

كمـا تصـبح لعبـة رمزيـة يف تشـكيل ،  جمرد تعبري عـن احليـاة املاديـةتتحول الثقافة إىل  –ا احلداثة والرتاث يف اجملتمعات املختلفة 
إن أكثـــر الفئـــات االجتماعيـــة متيـــزاً يف اجملتمـــع املصـــري هـــي تلـــك .وتصـــويراً خالصـــاً للـــنظم االجتماعيـــة يف احليـــاة اليوميـــة، احليـــاة

ا وسائط نقل هذه الثقافة، )(املصدر الرئيسي للحداثةات وثيقة مبركز الثقافة العامليةالفئات اليت حتافظ على عالق ، وبالدولة كأ
وهي يف (نشـطة االقتصـادية الـيت تـنغمس فيهـاوطبيعـة األ، ويتحدد هذا الوضع من خالل فرص احليـاة املتاحـة أمـام هـذه الفئـات

ذه الفئـات ومن غري املتوقـع أن تتخـذ هـ، )معظمها ترتبط بأنشطة وسيطة تسهم يف نقل منتجات الثقافة احلديثة املادية والرمزية
لرمـوز حيث تسعى إىل متلك كـل عناصـر الثقافـة احلديثـة كـالتعليم وا، موقفاً مناوئاً للحداثة بل إن احلداثة بالنسبة هلا تعترب هدفا

. ولكـن هــذا السـعي حنـو اكتسـاب عناصــر الثقافـة احلديثـة ال يـدفع هــذه الفئـات إىل صـّد الــرتاث أو االسـتهالكية واأليديولوجيـة
ا استبعاده كلية ويتبـدى ذلـك يف ، فهي إما أن حتتفظ بنظرة رومانسية حنو الرتاث كما تفعل الفئة األشـد تعليمـاً ، من عامل حيا

. أمــا الفئــة اجلديــدة والــيت تكونــت علــى أثــر سياســة ية وأســاليب احليــاة بأشــكال خمتلفــةدمــج الــرتاث داخــل األنشــطة االقتصــاد
ـــا تســـتخدم الـــرتاث اســـتخ وغالبـــاً مـــا تعتمـــد علـــى ، داما أدائيـــا أو وســـيليا لتحقيـــق أهـــدافها االقتصـــاديةاالنفتـــاح االقتصـــادي فإ

  عناصر دينية لتحقيق أهداف اقتصادية أو لدعم موقفها الطبقس اجلديد.
واعتمــــدت علــــى ضــــرب مــــن ، أنــــه قــــد خضــــعت عمليــــات التحــــديث إىل أهــــواء اجلماعــــات والنخــــب السياســــية، واخلالصــــة

واهتمـــت باجلوانـــب الـــيت تغـــذى الغريـــزة والطاقـــة أكثـــر مـــن اجلوانـــب الـــيت تغـــذي العقـــل ، ســـفالتحـــديث القســـري واالنتقـــاء املتع
ويف ضوء ذلك فإن ما نقل من احلداثـة لـيس أفضـل مـا فيهـا فجـاءت حداثـة برانيـة ال تـؤدي إىل إحـداث تغـري جـوهري ، والروح

هــذا الــنمط مــن احلداثــة إال بنظــرة علــى  وال تكتمــل صــورة، بقــدر مــا تــؤدي إىل تغــريات ســطحية وتناقضــات متعــددة املســتويات
ـــة فـــإن انصـــهارها يف الـــرتاث مل خيلـــق معـــه قطيعـــة، عالقتهـــا بـــالرتاث ـــا كانـــت برانيـــة وغـــري عقالني ولكنـــه أدى إىل إحيـــاء ، فأل

وتعــايش ، مضــامينه عــرب مســتويات خمتلفــة بــدءا مــن املســتوى السياســي واأليــديولوجي وحــىت مســتوى التفــاعالت اليوميــة العاديــة
(أي احلديث الوافد والقـدمي) يف ثقافـة ثالثـة ال هـي تراثيـة وال هـي حداثيـة. ويقـوم التعـايش بـني الـرتاث واحلداثـة علـى االثنان معا

ـم يعيـدون إنتاجـه بصـور شـىت، فالراغبون يف احلداثة سلوكاً وفكراً ال يقطعـون صـلتهم بـالرتاث، آلية تكشف عن تناقض ، بـل إ
ــم يعيــدون إنتاجــه عــرب ســلوكهم الرتاثــي، طعــون صــلتهم باحلداثــةوالراغبــون يف الــرتاث ال يق م ، بــل إ أو عــرب أدوات نشــر خطــا

ا املختلفة.، الرتاثي   وتظهر هذه اآللية ال يف سلوك األفراد فحسب بل يف سلوك الدولة وأجهز
  راثثالهوية وال

كـل هـذا ألن الـرتاث هـو كـل املـوروث سـواء كـان إذا كانت اهلوية هي الثوابت يف املوروث احلضاري فـالرتاث أعـم وأمشـل مـن  
ســواء كــان ثابتــاً أو قــابًال للتغــري والتطــور مبــرور العصــور وبتغــري املكــان. عنــدنا يف حضــارتنا علــى ســبيل املثــال ، دينيــاً أو غــري ديــين

لكن اهلوية هـي الـيت تطبـع و ، هذه العلوم تراث، علوم احلضارة سواء منها علوم الشرع أو علوم العقل أو علوم التجربة اإلنسانية



  175

ويتنــا  -أو بشــرط االحتفــاظ–هــذه العلــوم. ومــن مث ميكننــا أن نأخــذ مــن العلــوم الطبيعيــة مــن احلضــارة الغربيــة مــع االحتفــاظ 
  فاألخذ غري الواعي عن الغرب يوقعنا يف خطر التغريب الذي يقود إىل االغرتاب.، احلضارية

أو متكيننـا ، التقـارب الثقـايف العـاملي فـيمكن أن تـأتى مثراتـه يف شـكل وحـدة املعرفـة أما فيما خيتص بقضية التواصل الثقـايف أو
وعـن عوامـل أزمـة اهلويـة فيجملهـا الكتـاب يف عـدد مـن العوامـل يف مقـدمتها ضـعف االنتمـاء  .من فهم أكثر للشعوب املختلفـة

وتراجـع االهتمـام باألعمـال األدبيـة والفكريـة ، داخلوكذلك االهتمام بأخبار اخلارج أكثر من الـ، وإىل اللغة القومية، إىل الوطن
، واالنــدفاع إىل اهلجــرة خــارج الــوطن للعمــل أو الــرزق، واســتخدام لغــة األجنــيب ومفاهيمــه عنــد تنــاول قضــايانا، الكــربى يف تراثنــا

  فضًال عن عودة االمتيازات األجنبية من جديد.
  رؤية أنثروبولوجية: العولمة والهوية

وهــو إحســاس بكيانــات ، وإمنــا شــيء لــه عناصــر ومقومــات، ري أن اهلويــة ليســت شــيئاً إمجاليــاًّ كليــاًّ هالميــاًّ يــذكر حممــد اجلــوه
هـي ، فاإلنسان ينتمي حبكم كونه عضواً يف اجملتمع إىل أشياء (تكوينـات أو هويـات) عديـدة، تتصاعد من األسر إىل اإلنسانية

وإىل ، فهــو ينتمــي إىل أســرة معينــة وإىل طبقــة معينــة، أو غــري مباشــرمكونــات شــبكة العالقــات الــيت يــدخل فيهــا بشــكل مباشــر 
بــالوالء جتــاه كــل هــذه االنتمــاءات أو  روأشــياء كثــرية. واإلنســان قــد ال يشــع، وإىل وطــن معــني، وإىل ديــن معــني، قريــة أو مدينــة

فقــد يشــعر بــوالء ألســرته وقــد ، لنقــل علــى األقــل قــد ال يكــون هنــاك اتســاق بــني درجــة والئــه لكــل انتمــاء مــن هــذه االنتمــاءات
  وهذه التعددية يف مواقف الوالء تطرح عدة إشكاليات يف تكوين اهلوية.، يضعف هذا الوالء

ونرتــب علــى ذلــك القــول بــأن الِّمــراد العوملــة ، ويف املقابــل مــن ذلــك لــيس مــن الصــواب أن نضــع العوملــة يف مواجهــة مــع اهلويــة
ة أو القومية. من املؤكد أن العوملة سوف تصيب اهلوية بشكل من أشكال التأزم أو قـدر يقابله أو يصاحبه تأزم يف اهلوية الوطني

ـا ، وترسيخها، ودعمها، ولكننا نرى أن عالج هذه األزمة ال يكون بتأكيد اهلوية، من اضطراب الوعي بتلك اهلوية والتشـبث 
فقد َعلَّمنـا الـرتاث األنثروبولـوجي املعاصـر أن ، نفسه فهذا العالج قد تكون له آثار جانبية أشد من املرض، دون سواها....إخل

، تأكيد الوعي باهلوية على املستوى القومي سوف ينمى بنفس اإليقاع ورمبا أشد وأعنف الوعي باهلوية على املستويات الوطنية
ات الــيت يضــمها هــذا وباملثــل فــإن تأكيــد الــوعي باهلويــة علــى املســتوى الــوطين يصــحبه بــنفس القــوة تأكيــد علــى هويــات األقليــ
ولكن رمبا يزداد حدة ، الوطن. وهذا االزدهار يف الوعي باهلوية ال يكون متساوقاً بني كافة الكيانات الفرعية املكونة هلذا الوطن

أو عنفــا لــدى بعــض األقليــات دون األخــرى. إننــا نســتطيع أن نتفاعــل مــع العــامل وحنــن منلــك هويتنــا دون خــوف أو خجــل أو 
وبـذلك ، وإمنا ينبغي إعداد خطـة وإعـادة تصـديره، كما أَنَّنا ينبغي أالَّ نقنع باستهالك هذا الرتاث الوافد،  اآلخرينحتقري هلويات 

دأ ولن تتوقف كمـا   .وسوف تقتلع كل من يقـف يف وجههـا ضـعيفاً أو وحيـداً ، نكون أطرافا فاعلني يف حركة تبادل عاملي لن 
واء يف االقتصاد أو يف الفن أو يف األخالق إال بعد أن ننفتح على العـامل انفتاحـاً تامـاً أَننا لن نستطيع أن نقدم هذا اإلسهام س

ال وصاية فيه وال حجر على أي فكر أو فن. فالفنان لن يستطيع أن يبدع فناًّ موسيقياًّ أو سينمائياًّ أو أي فـن أصـيل ميكـن أن 
اســتمع إليهــا وهــو ميلــك آذانــا مدربــة وخبــرية برتاثــه ، ات العــامل كلــهيتذوقــه اآلخــرون ويصــبح فنــا عامليــا إال إذا اســتمع إىل موســيق

  وليكن اإلبداع اجلديد ما يكون.، املوسيقى العريب
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والـدخول فيهـا ، وخيلص الكاتب يف قضية اهلوية والعوملـة إىل أن املوقـف الصـحيح مـن هـذه املوجـة العاتيـة يتمثـل يف اسـتقباهلا
إىل أرض أرحـــب ، ومنـــارس حنـــن دورنـــا يف نقلهـــا إىل غرينـــا، م يف تطويرهـــا بعـــد هضـــمهامث العمـــل علـــى اإلســـها، والتفاعـــل معهـــا

ولكـــن لنجتهـــد يف أن تكـــون متميـــزة وثريـــة علـــى ، مصـــحوبة برؤيـــة جديـــدة مهمـــا تكـــن متواضـــعة علـــى املســـتوى التقـــين واملـــادي
  املستوى الفكري واإلنساين.

  آليات الحفاظ على الهوية
، لى أن أهم ما نسعى إليه هو تنمية الوالء للذات الثقافية االجتماعية ودعمـه واحلفـاظ عليـهجيمع املؤلفون يف هذا الصدد ع

هذا الوالء يتطلب أوال أن تتهيأ شـروط موضـوعية خارجيـة يسـتطيع أن يعـيش يف ظلهـا  .وهذه ليست قضية محاسية أو عاطفية
اهلوية الثقافيـة ال ميكـن أن تـتم مبعـزل عـن الظـروف  معىن ذلك أن مناقشة .يتطلب أن يشيع العدل وأن تتقدس احلرية، ويتجدد

وأداء املؤسســـات لـــدورها أداء صـــحيحاً مالئمـــاً ملصـــاحل الفئـــات والقـــوى ، والبنـــاء الطبقـــي االجتمـــاعي، االجتماعيـــة االقتصـــادية
  االجتماعية.

لتنشئة االجتماعية والثقافيـة يف  وإذا وضعنا القضية يف إطارها الصحيح لرأينا أن مهمة احلفاظ على اهلوية هي وظيفة أجهزة ا
وال ميكن لعاقل أن يعتقد أو يطالب الدول األجنبية أو حتديدا الدول املهيمنة بإعداد برامج ومواد ثقافيـة وإعالميـة ، كل جمتمع

ــا تنــتج مــا تنتجــه مــن وجهــة نظــر ثقافتهــا، وأيديولوجيــة تتبــىن قيمنــا وترعــى تراثنــا لكــي حتــافظ علــى هويتنــا عتبــارات ووفقــا ال، إ
لـذا فلـن ميكـن أن نصـمد جتـاه  ، وتأتى إلينـا املـواد الثقافيـة مطبوعـة بطـابع اهلويـة اخلاصـة لتلـك القـوى املهيمنـة، السوق وأحكامه

ويتماثل هذا املوقـف نفسـه مـع هـدم ، كل هذا دون أن ننفتح على العامل اخلارجي ونقوي أنفسنا لكي نصمد أمام هذه العوملة
فلـــن نســـتطيع أن نســـتمر يف إجـــراءات احلمايـــة دون تقويـــة القاعـــدة اإلنتاجيـــة ، واعهـــا أمـــام تـــدفق الســـلعاحلـــدود االقتصـــادية بأن

ا على التنافس مع أعىت القوى االقتصادية هذه هي أصول اللعبة اجلديدة وعلينا الصمود ومواصـلة البقـاء ، الداخلية ودعم قدر
  يف ظلها.

********************  
  ر.كاتبة وباحثة من مص*)  
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  الظواهر المتناقضة القتصاديات السوق
  *حسني ديب: مراجعة

الواليـات ، وهـي تشـغل اليـوم منصـب أسـتاذ السياسـات بكليـة القـانون جبامعـة ييـل، أَمي تشوا باحثٌة أمريكيٌة من أصل كـوري
ـا ترّكـز علـى  املسـائل االقتصـادية؛ لكنهـا املتحدة. وهي تنشغل منذ عشر سنواٍت بتحليل آثار العوملة يف املدى األوسع. ومع أ

  تدرس العالئق واملشكالت والتناقضات بني الظواهر املختلفة يف هذا العامل الذي يتكون تدرجيياً يف أعقاب احلرب الباردة. 
ويقـــع كــلُّ قســـٍم يف عــدة فصـــول. وأطروحتــه األساســـية أّن "العوملــة االقتصـــادية" أو ، الكتــاب الــذي بـــني أيــدينا ثالثـــة أقســام

والدميقراطيــــة القائمــــة علــــى ، والرأمســــاليني اجلــــدد مــــن ناحيــــة، أظهــــر تناُقضــــاٍت بــــني الرأمساليــــة اجلديــــدة، الســــوق احلــــرة اقتصــــاد
االنتخابـــات واألكثريـــات مـــن جهـــٍة ثانيـــة. وتبـــدأ الباحثـــُة بوضـــع أُطروحتهـــا موضـــع البحـــث والفحـــص علـــى مســـتوى املنــــاطق 

عن السيطرة االقتصادية لألقليات الصينية يف جنوب شـرق آسـيا. مث يف  والقارات. فتتحدث يف الفصل األول من القسم األول
فالسـيطرة اليهوديـة علـى السـوق  –الفصل الثـاين عـن سـيطرة "البـيض" ذوي األصـول األوروبيـة علـى الثـورات يف أمريكـا الالتينيـة 
نيـة بأفريقيـا الرأمساليـة واقتصـاد السـوق يف روسيا يف حقبة ما بعد الشيوعية. وتضرب مثًال يف فصٍل آخـر علـى دور األقليـات اإلث

  من خالل السيطرة املالية ألقلية اإليبو يف الكامريون. 
وبعضها اآلخر قدمي؛ لكنه مل يظهر إّال عندما سادت أفكار ، هل هذه الظواهر جديدة؟ الباحثة ترى أّن بعَض ذلك جديد

أو مبعـــًىن آخـــر مصـــري الواليـــات ، أيـــديولوجيا اقتصـــاد الســـوقمـــع اقـــرتان ذلـــك ب، الدميقراطيـــة أو الســـيطرة السياســـية لألكثريـــات
أو أّن الدميقراطيـة ، املتحدة وأوروبا العتبار أّن اقتصاديات السـوق احلـرة هـي الـيت تقتضـي دميقراطيـة املشـاركة االنتخابيـة الشـاملة

ا باقتصاديات السوق. وقد ضرب األوروبيـون واألمريك يـون أنفَسـهم مـثًال لـذلك؛ حيـث تسـوُد ال ميكن أن تستتبَّ إّال مع اقرتا
ا م األســـواق احلـــرة واقتصـــاديا وجنحـــوا يف ذلـــك بشـــكٍل جزئـــي حـــىت –مـــع وجـــود الـــدميقراطيات العريقـــة. وقـــد أرادوا ، يف بلـــدا

بـاط تصدير هذه الثُنائية السائدة لديهم إىل العامل. بيد أّن الـذي ظهـر حـىت اآلن حـدوث ظـواهر مقلقـة نتيجـًة هلـذا االرت -اآلن
  ودميقراطيات االنتخابات؛ وخباصٍة يف اجملتمعات السياسية اجلديدة. ، بني اقتصاديات السوق، الظاهر

ا يف فصــول القســم األول. ففــي  ْ يف القســم الثــاين مــن الدراســة(عاملٌ تشــتعل فيــه النــريان) حّللــت املؤلِّفــة الظــواهر الــيت رصــد
واُألَســر واألقليــات ذات اخللفيــات املعينــة. وقــد ، ظــاهٍر دائمــاً بــني الرأمساليــة الكبــريةهنــاك ارتبــاٌط غــري ، البلــدان الرأمساليــة القدميــة

والــذين ، أدَّى ذلــك إىل أحقــاٍد ومشــكالت اســتغلتها األنظمــة السياســية الديكتاتوريــة أحيانــاً مــن مثــل مــا حــدث لليهــود بأملانيــا
م كانوا يسيطرون علـى مقـدرات أملانيـا االقتصـادية يسـودون يف صـنع السياسـات بـاملعىن العميـق. ومـا كـان ذلـك و ، زعم هتلر أ

مقصــوراً يف حقبــة مــا قبــل احلــرب البــاردة علــى بلــداٍن أوروبيــة أو الواليــات املتحــدة وكنــدا؛ بــل ظهــر أيضــاً يف بلــداٍن أســيوية مثــل 
فـاَقم يف الثمانينـات والتسـعينات عنـدما وُأخرى أمريكية مثل الربازيـل واألرجنتـني وفنـزويال بأمريكـا الالتينيـة. لكـّن األمـر ت، تايالند

وقــادة شــعبويني مــن ضــمن ، حبيــث كانــت االنتخابــات جتــيء بأكثريــاٍت سياســيةٍ ، تصــاعدت موجــة نشــر دميقراطيــة االنتخابــات
هـذه  املسيطرة على االقتصـاد. ويف حـاالٍت ك، وهؤالء جيدون أنفسهم يف تناُقٍض مع الطبقة/ األقلية، الغالبية السائدة يف اجملتمع

واليت تـؤدي ، وتتصاعد الكراهية، فينتشر التوتر، كانت "األكثريات" السياسية تشعر باالستغالل من جانب األقلية االقتصادية
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، إىل اضـــطراباٍت واضـــطهادات وظـــواهر غـــري معهـــودة. ففـــي يوغوســـالفيا الســـابقة ظهـــر ميلوســـفيتش وتـــزعم تيـــاراً قوميـــاً متطرفـــاً 
ســتغّلني لألكثريــة. ويف روســيا مــا بعــد الشــيوعية عمــد الــرئيس الروســي احلــايل لضــرب بعــض اضــطهد الكــروات الــذين اعتــربهم م

م سيطروا من خالل أيديولوجيا السوق احلرة، رؤوس األقلية اليهودية الذي ساد فيه القطاع ، على االقتصاد الروسي، باعتبار أ
 - (اإلشـكنازميدية املسيطرة اقتصـادياً وسياسياً ية بني األقلية اليهو اخلاّص يف احلقبة الدميقراطية. ويف إسرائيل تنتشر الكراهية اإلثن

، يهــود أوروبــا) مــن جانــب الســفاردمي (األكثريــة مــن اليهــود الشــرقيني)؛ حبيــث يــربز قــادٌة سياســيون مــن األكثريــة يف االنتخابــات
  يتناحرون مع املؤسسة االقتصادية السياسية السائدة. 

رأمساليـة اجلديـدة والدميقراطيـة قَـَدٌر ال مفـرَّ منـه؟ أي أّن الدميقراطيـة تتنـاقُض مـع التنميـة؟! أمـي التناقض بني ال: هل هذا األمر
ظهرت مـن بـني "العامـة" قيـاداٌت ، وإن مل تستطع أن تنفيه متاماً. ففي االقتصادين الصيين واهلندي الناميان، تُشوا ال ترى ذلك
وجيــاً واقتصــادياً يــأتون غالبــاً مــن فئــاٍت أرســتقراطية وأقلويــة مبعــًىن مــن املعــاين؛ ويف لكــّن املثقفــني والبــارزين تكنول، وُخنَــٌب ناجحــة

ومــا ، تــوافرْت هلــم ظــروٌف تعليميــٌة يف اقتصــاديات املنافســة، اهلنــد أكثــر ممــا يف الصــني. ويرجــُع ذلــك إىل أّن املخظــوظني هــؤالء
وجنـوب شـرق آسـيا الناهضـة. ، اصٍة يف جمتمعات أمريكـا الالتينيـةوخب، أمكَن للعامة وفقراء األكثريات أن حيققوا اخرتاقاٍت كبرية

الشـرط األول أن تظـلَّ الدولـة قويـًة حبيـث تتـدخل للضـبط : وال ترى أمي تشوا حـالًّ لـذلك إال بشـروٍط معينـٍة ويف املـدى الطويـل
افؤ الُفـــــَرص) حبيـــــث ال تظهـــــر (مبدأ تكـــــُمتاحـــــاً للجميـــــع وبـــــدرجاٍت متســـــاويةوأن يســـــتّمر التعلـــــيم العـــــاّم والراقـــــي ، والتصـــــويب

ــاح ــاُح هلــم الفرصــة ومــن ال تُت وأن تظــلَّ العمليــُة السياســيُة الدميقراطيــة نظيفــًة بقــْدر اإلمكــان حبيــث ال ، احلساســيات بــني َمــْن تُت
وأن يكـــون هنـــاك تصـــحيٌح ومتـــوازٌن علـــى املســـتوى العـــاملي حبيـــث ال يتعمـــد األمريكيـــون ، يصـــُل الشـــعبويون والتهييجيـــون فقـــط

م االقتصادية واألسواق يف الرأمساليات والدميقراطيات اجلديدة. وا   ألوروبيون الرتكيز على إحداث االختالل يف عالقا
ا إىل املـدى العـاملي اَألوسـع فتـذكر الواليـات  ومع ذلك فإّن أمي تُشوا تعود يف الفصلني األخريين من القسم الثالث من كتا

، يف مواجهــة العــاَمل الكبــري يف آســيا وأفريقيــا والعــاَمل اإلســالمي الفقــري، والرفــاه والســيطرة األقلويــةاملتحــدة باعتبارهــا جمتمعــاً للثــراء 
الذي تنتشر فيه الكراهيُة ضـدَّها باعتبارهـا أقليـًة سـائدة اقتصـادياً وسياسـياً وهـي تـرى أّن األمـور نْسـبية؛ لكـّن الواليـات املتحـدة 

حـىت ال ، وط نفسها اليت سبق ذكُرها مـن أجـل التهدئـة والضـبط والتـواُزن والتصـحيحينبغي أن ختضع على املستوى العاملي للشر 
  تظهر الدميقراطية األكرب يف العامل مبظهر املستِغّل باسم احلرية والنمو والُفَرص املنقطعة النظري. 

الواضــح مــن الكتــاب أّن منطقــة  ومنطقــة اخللــيج إالّ يف إشــاراٍت خفيفــٍة ومتفرقــة. لكــنّ ، وال تتعــرض املؤّلفــة للمنطقــة العربيــة
واألكثر من خـالل العالقـة بـاحمليط األقـرب األوسـع. فهنـاك التـدفقات ، اخلليج تتعرض لتحدياٍت من خالل التطورات الداخلية

 املالية الكبرية اليت زادت مـن حـدَّة التحـوالت. وهنـاك األكثريـات غـري الوطنيـة يف األسـواق اجلديـدة باسـتثناء السـعودية وُعمـان.
وهناك االنفتاح السياسي التـدرجيي اجلديـد والـذي قـد يـؤدي إىل ظـواهر وتناُقضـات ُتشـبه مـا حـدث يف بعـض البلـدان األسـيوية 

ويشـــّجع ظهوُرهـــا أو ، تُســـوُد يف االقتصـــاد، وبلـــدان أمريكـــا الالتينيـــة. إذ تظهـــر يف األســـواق اخلليجيـــة أقليـــاٌت وطنيـــٌة أو متوطنـــة
ضدَّها من جانب األكثرية الشعبية الوطنية. ويذكر املراقبـون نـوعني مـن أنـواع الُنَخـب الـيت تـربز  بروُزها على انتشار احلساسيات

واألخــرى الــواردة مــع الشــركات الكــربى والــيت اجتــذبتها التــدفقات املاليــة الكبــرية ، الُنَخــب املتوطّنــُة قبــل عقــود: وتســود بالتــدريج
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كية. وال عــالَج هلــذه الظــواهر اجلديــدة بشــكٍل كامــل؛ لكــّن املؤلِّفــة تعــوُد وظهــور اجملتمعــات االســتهال ، نتيجــة اقتصــاديات الــنفط
وازن للدولة من جهة

ُ
ومن ضمنه الدْفع باجتاه العناية بأن تظلَّ األكثريات الوطنية متمتعـًة مببـدأ ، لذكر الدور الضابط والقوي وامل

ن هناك أسباٌب قويٌة لربوز احلساسـيات الدينيـة أو اإلثنيـة والتأهل االجتماعي والثقايف والسياسي؛ حبيث ال تكو ، تكافؤ الُفَرص
  أو السياسية. 

كتاب أمي تُشوا شديد األمهية يف جمال فهم التأثريات اليت تتعرض هلا جمتمعاتُنا يف عصر التحوالت الكربى هذه. وقد تبـدو 
ا تستحقُّ التأمُّل واالعتبار. بعُض تفاصيل أطروحتها راديكاليًة بعض الشيء أو واحدية املنحى؛ لكّن الدراسة ذ   ا

*********************  
  *) كاتب من لبنـان.
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