
  ﴾يهدي للتي هي أقوم: ﴿حديث التسامح
  عبدالرمحن الساملي

وازديـاد ، وتفـاقم ظـواهر الفقـر، وتـردي أحـوال البيئـة، يضعنا االضطراب العاملي الناجم عن التقدم التكنولـوجي
وقــد شــاع بعــد احلــرب  .أمــام مســؤوليات ضــخمة ذات أبعــاد أخالقيــة بــارزة –ت بــني أجــزاء العــامل وقاراتــه و التفــا
األخالقيـات أيـديولوجيات  باعتبـار أن، أنه ال عالقة بني السياسة واألخـالق هاة الثانية مذهب سياسي مؤدَّ العاملي

وجـــاءت احلـــرب البـــاردة الطويلـــة الغاصـــة مبئـــات احلـــروب الصـــغرية والكبـــرية  –ال تـــرى احلقـــائق إال مبنـــاظري مقلوبـــة 
لنفعيـــون والرباغمـــاتيون مـــن أن السياســـية تبتغـــي لصـــاحل هـــذه األيـــديولوجيا أو تلـــك لتؤيـــد ظـــاهراً مـــا يـــذهب إليـــه ا

املتعمــد بــني األخــالق الفصــل هــذا  بيــد أن !بينمــا ال ختضــع األيــديولوجيا (األخالقيــة) ملقــاييس حمــددة، املصــلحة
وال حتـدده األيـديولوجيا أو األخطـاء ، فالتماس املصاحل العامة أمر أخالقي أيضـاً  .واأليديولوجيا ما عاد وارداً اآلن

هم وازدهـــارهم علـــى اســـتقرار وحتقيـــق ، بـــل مـــدى إســـهام هـــذه السياســـة أو تلـــك يف حتســـني حيـــاة البشـــر ؛بتـــةالثا
ذا املعىن يصبح تدبري الشأن العام مبا يصلحه غاية شريفة ال يوصل إليها إال ، املستوى احمللي ويف األفق العاملي و
 فكـــذلك يـــأيت مـــن الطـــرف اآلخـــر أن، األخـــالق فكمـــا أن األيـــديولوجيا ال تـــراود، بالوســـائل الشـــريفة واألخالقيـــة

الوســـائل غـــري املالئمـــة تـــؤدي يف غالـــب األحيـــان إىل عكـــس  القول إنبـــل األحـــرى بـــ، الغايـــات ال تـــربر الوســـائل
فقـــد قامـــت األنظمـــة الشـــمولية هلـــدف معلـــن هـــو حتقيـــق الرفـــاه لبـــين البشـــر مـــن الناحيـــة  .الغايـــات املرجـــوة منهـــا

كـان اإلرغـام ونفـي احلريـات باعتبارهـا   –بصرف النظر عن الصدق يف الغاية  -لك لكن وسيلتها لذ، يةقتصاداال
ـــم وحتقيــق  .ملهيــة عــن حتقيــق املبــادئ والــذي جنــم عــن ذلــك وقــوع الظلــم األكــرب بأولئــك الــذين يــراد حتســني حيا

ل الـيت تـتالءم فكما ترتبط األخالق بالعقل الـذي يستكشـف املصـاحل تـرتبط بـه أيضـاً يف حتديـد الوسـائ، رفاهيتهم
ولقــد كرمنــا بــين آدم ومحلنــاهم يف الــرب والبحــر ورزقنــاهم مــن ﴿ :مــع الغايــة املتصــلة بكرامــة اإلنســان ومســو إنســانيته

وهكــذا يقــرر القــرآن الكــرمي أن اهللا ، )70 :(ســورة إلســراء ﴾وفضــلناهم علــى كثــري ممــن خلقنــا تفضــيال، الطيبــات
ت عنـه آيـة سـورة ـكرامـة العقـل الـذي حتدثـ  :فضـيل األخالقـيتللسبحانه زود اإلنسـان بـثالث كرامـات أو أسـباب 

(سـورة املنـافقون  ﴾وهللا العـزة ولرسـوله وللمـؤمنني﴿ :وهـو أمســى املبـادئ األخالقيـة، وكرامة اختيار اإلميان، اإلسراء
 ﴾نوقــل أعملــوا فســريى اهللا عملكــم ورســوله املؤمنــو ﴿وكرامــة العمــل امللتــزم نتيجــة االســتخالف يف األرض ، )8

  .)105(سورة التوبة 
ال يبقـى هنـاك شـك يف سـالمة املقيـاس ، واملؤسسـة علـى كرامتـه، واإلصغاء لألخـالق اهلادفـة ملصـلحة اإلنسـان

يـة اجتماعويتحـول هـذا األمـر الفـردي إىل مسـألة مجاعيـة و ، الذي تقوم عليه سـائر األفكـار والتصـرفات األخالقيـة
وعـــدل يف األحكـــام ، عـــدل مـــع الـــنفس واألســـرة واجملتمـــع القريـــب والعـــدل، اســـتكماله مببـــدأ العـــدل ريعنـــدما جيـــ
إن اهللا يـأمر بالعـدل واإلحسـان وإيتـاء ذي ﴿ :وعدل يف رؤية اآلخـر والعـامل وطرائـق التواصـل معهمـا، والتصورات

وإذا حكمــــتم بــــني النــــاس أن ، إن اهللا يــــأمركم أن تــــؤدوا األمانــــات إىل أهلهــــا﴿و، )90 :(ســــورة النحــــل ﴾القــــرىب
 ﴾عــدلوا هــو أقــرب للتقــوىا، ال جيــرمنكم شــنآن قــوم علــى أال تعــدلواو﴿) 58(ســورة النســاء  ﴾ا بالعــدلحتكمــو 

  .)8(سورة املائدة 



، وبــني املصــلحتني اخلاصــة والعامــة، وبــني القــول والتصــرف، وهكــذا يكــون العــدل اســتقامة بــني الفكــر والعمــل
واســتناداً إىل هــذه الســمة مــن مســات اإلميــان ، مــة والعــاملوبــني األ، وبــني األقربــاء والبعــداء، وبــني الســريرة والعالنيــة

طـالع علــى اآلفــاق تنبثـق األمــة الشــاهدة الـيت اســتقامت رؤيتهــا واسـتقام ســلوكها فاســتطاعت اال، والتقـوى والــورع
كنتم خري أمة أخرجـت للنـاس تـأمرون بـاملعروف وتنهـون ﴿ :واإلسهام فيها باألخالق السامية وامللتزمة، الشاسعة
كـذلك جعلنـاكم أمـة وسـطاً لتكونـوا شـهداء علـى النـاس َو ﴿) 110(سـورة آل عمـران  ﴾نكر وتؤمنـون بـاهللاعن امل

  .)143(سورة البقرة  ﴾ويكون الرسول عليكم شهيدا
لتغـري الرؤيـة السـائدة وتـربز احلاجـة إىل ، واألخـالق، والعـدل، العقل :وسط هذا االضطراب الكبري تأيت متوالية

وحنــن نتطلــع إىل هــذا ، لــى مقياســها بنــو البشــر علــى اخــتالف األديــان والعقائــد واملــذاهبأخــالق عامليــة يلتقــي ع
وإنــه لــذكر لــك ولقومــك وســوف ﴿ :يف كتابــه الكــرمي -جــل وعــال- يقــل ملَ  أوَ ، النــور ونستشــرفه بــالورع واإلميــان

    .)44(سورة الزخرف  ﴾تسألون



  :سبتمبر 11اإلرهاب والمشروعية األخالقية بعد أحداث 
  ة لمفهوم الحرب العادلةستراتيجيلفيات الفلسفية واالالخ

  *عبداهللا السيد ولد أباه
  :الخلفية الفلسفية لمفهوم الحرب العادلة :العنف والخير :أوال

اخلطــاب الفلســفي نشــأ انطالقًــا مــن إشـكالية العنــف والعــدل كمــا طرحــت يف الســياق اليونــاين  القــول إنميكـن 
  ة الفلسفية.الذي هو املهاد األصلي للممارس

  :شكال يف بُعدين مرتابطني مها من جهةوقد طرح اإل
والقاعـــدة  أي نظـــام املدينـــة مـــن حيـــث مرجعيـــة التأســـيس :الُبعـــد الـــداخلي املتعلـــق مبســـألة الدولـــة والســـلطة -

  املعيارية اليت تضمن متاسك اجملموعة ووالئها للحكم.
فتميـل ، ختلفـة عـن الدولـة الفاضـلة الـيت ترمسهـا الفلسـفةالُبعد اخلارجي املتعلق بالصلة بالكيانات األخرى امل -

  للعدوانية يف مقابل النزوع القيمي املسامل ملدينة العقل واخلري.
   :األرسطي عن هذا االشكال انطالقًا من فكرتني رئيسيتني مرتابطتني مها، وقد عرب التقليد األفالطوين

ــا يف نظــام الوجــود الــ -  :ذي يقــوم علــى قيمــة اخلــري يف مســتوياته الثالثــة املرتابطــةاعتبــار العنــف واحلــرب احنراًف
  الكون (املتيافيزقيا) والفرد (األخالق) واملدينة (السياسة).

النظر إىل العدالة بصفتها االنسـجام مـع نظـام الوجـود وحتقـق مثـال اخلـري الـذي هـو مبـدأ هـذا االنسـجام يف  -
  الشأن املدين.

تغلب على النزوع العدواين يف الـنفس اإلنسـانية ال يكـون إال ببنـاء املدينـة ولقد ذهب فالسفة اليونان إىل أن ال
  .)1(على مثل العقل الذي يتماشى مع اخلري األمسى

فالسياسة هي النشاط املنظم للحياة املشرتكة حبسب هدف أمسى هـو اخلـري املطلـق. فاملدينـة ال تنـتظم حبسـب 
َـا ، املصـلحة واحلاجــة ومـن مث فــإن تنظــيم ، نطولـوجي لإلنســان مــن حيـث هــو حيـوان مــدينألتعــرب عـن اجلــوهر اَوِإمنَّ

م وحـدهم أن يبنـوا  الشأن السياسي ال ميكن أن يوكل إلرادة احلكام ورغبات الناس وإمنا للفالسـفة الـذين بإمكـا
  النظام املدين املناسب لنظام الوجود يف مضامينه اخللقية املوصلة لسعادة البشر.

ساس يف املدينة لـيس القـوانني وإمنـا احلكـم الـذي هـو أسـاس القـوانني. فـاحلكم هـو نظـام ومن مث فإن املعيار األ
ا   وهو صيغة احلياة املشرتكة.، املدنية وصور

  :بني ليوشرتاوس هذا املفهوم اليوناين للسياسة بقوله
تعــني ولكــن ي، حبيــث يتســىن للمجتمــع أن يســكله، يــة هــي نشــاط متجــه حنــو هــدف معــنيجتماع"إن احليــاة اال

على اجملتمع لكي حيول هذا اهلدف اخلاص إىل هدف شامل أن ينظم ويُرتب ويبني بطريقة مطابقة هلـذا اهلـدف. 
ذا اهلدف"   .)2(ويف كل األحوال يعىن ذلك أن الكائنات البشرية اليت متتع بالسلطة جيب عليها أن ترتبط 

ا سلوًكا عدوانًيا مدانًا َا ، من هذا املنظور ليست احلرب يف ذا تستمد مشروعيتها من مدى انسجامها مـع َوِإمنَّ
مـن حيـث هـو صـريورة وحتـول ونـزاع بـني ، فهي بالنسبة هلريقليطس أساس الوجـود ومقومـه، النظام القيمي للمدنية



وهـي بالنسـبة ، وهـي بالنسـبة ألفالطـون مـرض مـدين مـن أمـراض املدينـة غـري املؤسسـة علـى نظـام العقـل، األضداد
  "الصيد" ميارسه احلكام.منط من  رسطوأل

ـا ومقاييسـها األساسـية ، ولئن كان الفكر املسيحي الوسيط قد تأثر باملنظومة الفلسفية اليونانية واعتمد مقوال
إال أن إشــــكالية احلــــرب طرحــــت لديــــه يف ســــياق الهــــويت خــــاص أطرتــــه قــــيم الســــلم والرمحــــة الــــيت محلتهــــا الديانــــة 

  املسيحية.
كما هو املعيار القيمي يف السلوك الفـردي ،  وهو من أمساء الرب، هوت املسيحيفالسلم مفهوم مركزي يف الال

ولـذا فـاحلرب ، ولكن رسالة املسيح اليت هي رسالة سـلم دائـم وشـامل ال تتحقـق إال بالسـيف واحلـرب، واجلماعي
  ظاهرة عادية ومطلوبة حىت إقامة مملكة الرب.

  :ومن هنا التضارب بني تقليدين مسيحيني متمايزين
كمــا بلورتــه ،  اللــذين أفضــيا إىل مفهــوم "احلــرب العادلــة"، التقليــد األخالقــي الســلمي والتقليــد احلــريب الــدفاعي

  .كويينأعمال القديس أغسطني وتوماس األ
، ال معـىن للسـلم احلقيقـي دون االسـتناد للعدالـة، فبالنسبة لنظرية "احلرب العادلة" يف التقليد الالهـويت الوسـيط

  لسلم هو وحده الذي ميكن اعتباره خريًا أمسى.فهذا النمط من ا
ومــن مث فــإن احلــرب مــربرة بــل واجبــة ملعاجلــة ، النظــام" اســتقرارويعــرف القــديس أوغســطني الســلم العــادل بأنــه "

  االختالالت املتولدة عن الظلم والفوضى.
 Jus adاحلـرب (وتتمحور شـروط احلـروب العادلـة يف التقليـد املسـيحي الوسـيط حـول معيـاري مشـروعية قـرار 

bellum) ا   ).Jus in bello) وضوابط إدار
  :ال تكون احلرب عادلة إال إذا توفرت فيها شروط أربعة هي، كويينفحسب توماس األ

أو اســرتداد شــيء افتــك ، أو ملعاقبــة شــّر مــا، أمــا للــدفاع ضــد هجــوم غــري مــربر، ) أن تكــون القضــية عادلــة1(
  بالقوة.

  سلطة شرعية مؤهلة. ) أن تعلن احلرب وتدار من2(
  بعد استنفاد احللول السلمية.، ) أن تكون امللجأ األخري3(
  حبيث ال تؤدي إىل ما هو أسوأ منها.، ) أن تكون الوسائل املستخدمة متكافئة مع األضرار اليت تواجهها4(

ات الســلم تربرهــا مقتضــيات العــدل الــيت هــي مقومــ، فــاحلرب مــن هــذه املنظــور هــي دوًمــا اســتثناء وحالــة مؤقتــة
ـــــا الـــــيت وضـــــعت بعـــــض  :احلقيقـــــي. يقـــــول القـــــديس أوغســـــطيس موضـــــًحا ذلـــــك "أن الســـــلطة الربانيـــــة هـــــي ذا

وإمنـا هـو ، االستثناءات من حترمي قتـل اإلنسـان. ففـي بعـض األحيـان يفـرض الـرب القتـل لـيس بصـفته قانونًـا عاًمـا
  .)3(حكم موقت وخاص"
ا بقوله كويينويوضح توماس األ   :الفكرة ذا

اإلنسان ال يعرض حياته للخطر إال ألجل العدالـة؛ فـالقوي ال يكـون مبعـىن مـا جـديرًا باإلعجـاب إال مـن  نإ"
  .)4(حيث هو عادل"



وحصـر العنـف املشـروع يف الـدفاع عـن ، ن استند ملقاييس قيمية مطلقةإبيد أن هذا التصّور الالهويت للحرب و 
يـــــة يف العهـــــد الرومـــــاين مرباطور وجيا لسياســـــة اهليمنـــــة اإلشـــــكل غطـــــاء إيـــــديولأَنَّـــــُه إال ، الـــــنفس ومواجهـــــة الظلـــــم

ا لتربير وتسويغ املشروع اإل، )5(املسيحي   كما سنبني الحًقا.،  ي األمريكيمرباطور وتستخدم حالًيا يف الغاية ذا
أمــا الفكــر السياســي الغــريب احلــديث فيمــا مييــزه هــو املــرور مــن "الســلطة الرعويــة" بــاملفهوم الــذي حــدده فوكــو 

  إىل منط الدولة احلديثة القائمة على فكرة التعاقد واملصلحة املشرتكة. )6(فرادائم على األالق
وكما يبني ليوشرتاوس إذا كان الفكر اليوناين واملسيحي الوسيط يتمحـور حـول مقولـة الغايـة أي تأسـيس نظـام 

 احلديث قد أرسى قطيعة جذريـة ويبور فإن الفكر األ، املدينة على معيار اخلري األمسى مبفهومه الفلسفي أو الديين
  مع هذه املقاربة القيمية للشأن السياسي.

ن الفعـــل السياســـي هـــو جمـــال اإلبـــداع إبـــل ، ةتـــنطولوجيـــة عامـــة وثابأفلـــم تعـــد السياســـة مؤسســـة علـــى قاعـــدة 
م ربيـــة ومـــن مث الســـمة التارخيانيـــة الطاغيـــة علـــى الفلســـفة الغ، والصـــياغة املتجـــددة حبســـب مصـــاحل األفـــراد ورغبـــا

  .)7(ديولوجية املتولدة عنهايانتهاء بفكر األنوار واألنساق اإلو لي ياحلديثة منذ ماكياف
بـل هـي حالـة ، فاحلالة الطبيعية لإلنسان ليست االنتظام يف شكل كيان سياسي جيسد ماهيته وجوهره اخللقـي

وضــعية الفطريــة الــيت يف حــني أن الدولــة هــي حالــة تعاقديــة مصــطنعة للخــروج مــن هــذه ال، صــراع وحــرب شــاملة
  جتسد حرية اإلنسان وإرادته الذاتية املطلقة.

وقد عربت فلسفة هوبز بوضوح عن هذا التصور وطرحت االشكال األساسي الـذي شـغل الفلسـفة السياسـية 
ي دائـم انطالقًـا مـن هـذه النـوازع الصـراعية؟ وكيـف يتـأتى اجتمـاعكيـف ميكـن إنشـاء ربـاط   :طيلة العصور األخـرية

  القات قانونية ناجعة انطالقًا من قانون يولد بذاته الصراع والصدام؟إبداع ع
اعتـرب أحـدمها الدولـة التعاقديـة حالـة نفـي للحريـة ألجـل  :تأرجحت الفلسفة احلديثة بني اجتـاهني متبـايننيوقد 

كة حتقـق موضـوعيا واعتربهـا ثانيهمـا حتـويال لـإلرادة الذاتيـة احلـرة إىل إرادة مجاعيـة مشـرت ، املصلحة املشرتكة (هـوبز)
  مضمون اإلرادة احلرة (روسو..).

حيــث  مــن ةوإمنــا هــي الوضــع الطبيعــي لإلنســاني، ن هــذا املنظــور ليســت حالــة اســتثنائية عارضــةب مــر فــاحل
فـإن ، وكمـا يبـني كـانط يتها.اسـتقاللتعبريها عن نوازع احلرية اليت هي املقوم األسـاس لـإلرادة الفرديـة يف متيزهـا و 

  والسلم هو االستثناء.، ة العادية والطبيعية للبشراحلرب هي احلال
مبا تؤدي إليه مـن ، فهي من جهة أكرب خري أعطته الطبيعة للبشرية، ويتبىن كانط موقًفا مزدوًجا من احلرب 

ــا شــعب مــن ،  انفتــاح وتواصــل بــني األفــراد واألمــم ــا الوســيلة الــيت يعــرب  يف وحريتــه  شــعوب عــن حقــهالكمــا إ
  ية.دالتعد إىل توازن قوي يضمن السلم ويصون مبا يفضي، خرآلالتصادم با الوجود من خالل

ولـذا ، حتول البشر إىل أدوات هـدم وتـدمري لبضـعهم الـبعض، لكنها يف اآلن نفسه هي أكرب شر يف الوجود
ائًيا مربًما.    يتعني على العقل العمل على أن يقضي عليها قضاء 

ـا ال تكتسـي مشـروعيتها إال إذا  ، وإلرادة الـذات يف التحقـقعمليا جتسيد أعلـى للحريـة فاحلرب إذن  بيـد أ
ـــة احلريـــة ليســـت احلـــرب (العمليـــة العينيـــة) وال الســـلم (املـــائع األعـــزل) َـــا ، كانـــت دفاعيـــة. فحال هـــي ســـلم َوِإمنَّ

  مسلح. 



مـن  يف حـني ال ميكـن للسـلم أن ال ينفـي حالـة الصـراع، حرب موقع ومقاومة، فاحلرب ال تكون إال دفاعية
لكنــه ميكــن وجيــب أن ، حيــث كونــه ينبــع مــن الرغبــة يف اهليمنــة. فالســلم هــو "ميــل صــراعي لــيس بعــد حــرب

  حيتاط للحرب".
فإنه يتصـّور هـذا السـلم ، وهكذا حني يقدم كانط أول وأهم مشروع حديث لضمان السلم العاملي الشامل

ومـع ذلـك فـإن مشـروع كـانط يطمـح  ب.بصفته حالة توافق وائتالف بني قوى مسلحة قادرة على ممارسة احلر 
قائم على التقـاء واقـرتان حريـات عينيـة ، ويبلور أطر ائتالف شامل، إىل أكثر من جمرد تعاقد دويل ملنع احلروب

  يضمن نظامها الدستوري ذاته سيادة وأمن بعضها إزاء البعض.، ضمن أنظمة مجهورية مستقلة
   :وهي، بادئ ثالثة يفصلها كانطوتتأسس مرجعية السالم الدائم بني األمم على م

م وامتثـــاهلم ملدونـــة تشـــريعية شـــاملة ُكـــّل اعتمـــاد   - دولـــة دســـتورًا مجهوريًـــا يكفـــل حريـــة املـــواطنني ومســـاوا
مشــرتكة. فمثــل هــذا الدســتور مينــع احلــرب باعتبــار القيــود القانونيــة املضــروبة علــى تصــرف احلــاكم املــرغم علــى 

  يعات القائمة.االحتكام للمواطن واالمتثال للتشر 
ي املؤسـس ملشـروعية جتمـاعمبعىن متديد فكرة العقـد اال، انبناء قانون الناس على فيدرالية من الدول احلرة -

وسـيادة الـدول املتعاقـدة. ويتعلـق األمـر هنـا بتحـالف  اسـتقاللالدولة احلديثة إىل العالقة بني األمم مـع مراعـاة 
ـاء احلـربيكون أكثر من جمرد ات، لضمان السلم الشامل إذ املطلـوب هـو وضـع القيـود ، فـاق سـلم يهـدف إل

وال يتسـىن ذلـك دون جتـذير فكـرة الضـمان املشـرتك ، املوضوعية اليت حتول دون احلرب وليس جمرد اخلروج منهـا
  وسيادة الدول املتحالفة. ستقاللواملتبادل ال

حـرتام األجانـب ومعـاملتهم املعاملـة مبا يقتضـي ا، على القانون العاملي أن خيضع لشروط الضيافة الكونية -
  .)8(ضمن منظور الكرامة اإلنسانية واالنتماء املشرتك للعائلة البشرية، الالئقة

كمــا ،  ومــن الواضــح أن هــذه املبــادئ ستشــكل مــن بعــد اإلطــار الفلســفي والقيمــي للقــانون الــدويل اجلديــد
فـإن ، ة السياسية يف فلسفته العقالنيـة النقديـةوإذا كان كانط قد بلور املقوالت املؤسسة للحداث سنبني الحًقا.

هيغل قدم القراءة املكتملة لنموذج الدولة القومية الليربالية املعاصرة. وتندرج نظريته للحرب ضمن هذه املقاربة 
  اجلديدة للشأن السياسي.

فهـي ، ينعقد لـه الـوالء فبالنسبة هليغل تؤدي احلرب دورًا حموريًا يف بناء الدولة وتشكلها بصفتها كيانًا روحًيا
املتناهيـة إىل حيـاة روحيـة ، تتحـول احليـاة الفرديـة، املسؤولة عـن بنـاء وتكـون الـوعي اإلنسـاين. فعـرب إرادة املـوت

ا وحريتهــا عــرب احلــرب،  مطلقــة ا، كمــا أن الدولــة تكتســب ســياد ــا ولــذا كمــا ،  مــن حيــث هــي مســتقلة يف ذا
، ففــي مقابــل املفهــوم الــدفاعي للحــرب لــدى كــانط رض للهـالك.تكـرس جوهرهــا اخللقــي مــن خــالل جتربــة التعــ

يتبىن هيغل تصورًا هجومًيا من منطلق كون الغاية من احلرب هي حتقيق احلرية بافتكـاك السـيادة ولـيس حتصـني 
  .)9(الذات والدفاع عنها

 سـًيا إذا مـا أدركنـاإال أن هذا التعـارض ال يبـدو أسا، ورغم هذا االختالف الظاهر بني الفيلسوفني األملانيني
مــا يعــربان عــن اجتــاهني متالزمــني يف الدولــة الغربيــة احلديثــة ــا يف آن واحــد دولــة قوميــة تقــوم  :أ مــن حيــث كو



ودولـة ليرباليـة تنـزع تـدرجيًيا إىل متديـد ، على معيار السيادة اليت تؤدي يف حدها األقصـى إىل العدوانيـة والتوسـع
  جيد من نزوعها العدواين.ِمـمَّا ، الدويل ل السياسي الداخلي إىل اإلطاراملرجعية القانونية من تنظيم احلق

ومــن الواضــح أن القــانون الــدويل الــذي تولــد عــن صــراعات وتوازنــات احلقبــة املعاصــرة الــيت شــهدت حــروب 
هـذا  ية يف القـرن التاسـع عشـر واحلـربيني العـامليتني املـدمرتني يف القـرن العشـرين قـد عكـسوروبيات األمرباطور اإل

التــأرجح بــني حــدي الســيادة والضــوابط التشــريعية الدوليــة. ولــئن مل حيــل القــانون الــدويل الــذي أقرتــه املنظومــة 
إال أنــه حــد نوعًيــا منــه ووضــع ألول مــرة يف تــاريخ البشــرية ، الدوليــة بكاملهــا دون انــدالع احلــروب والصــراعات

ا.   إطارًا شرعًيا ملمارسة احلروب وإدار
  ة لمفهوم الحرب العادلةستراتيجيالخلفية اال :ى اإلرهابالحرب عل :ثانيا

اية احلرب الباردة حبدا من الواض ة اثـر احنسـار الصـراع سـرتاتيجيإن النظـام الـدويل تغـريت توازناتـه اال، بعد 
وكــــان ال بــــد هلــــذا العامــــل اجليوسياســــي احملــــوري أن يــــرتك أثــــره علــــى املرجعيــــة ، األيــــديولوجي الســــابق-القطــــيب
ا أطروحتان متمايزتان مها، عية والقيمية هلذا النظامالتشري   :ولقد برزت أوا
فكرة الشراكة الدولية القائمة على اإلمجاع املتولد عن زوال اإليديولوجيا الشيوعية اليت كانـت متثـل حتـديًا  -

ذير وتوطيــد القــانون نظريًــا وعملًيــا للمنظومــة القانونيــة الدوليــة ذات اخللفيــة الليرباليــة. وتقتضــي هــذه الفكــرة جتــ
  وتعميمه على اجملاالت اليت كان غائًبا عنها.، الدويل
ضرورة مراجعة أطر الشرعية الدولية اليت كانت تعكس توازنات جيوسياسية عاملية مل تعـد قائمـة. فـاملرور  -

تضـمن السـلم  من نظام الثنائية القطبية إىل األحادية القطبيـة يتطلـب بنـاء منظومـة قانونيـة دوليـة جديـدة بديلـة
   واألمن عاملًيا.

ومن اجللي أن األطروحة األوىل قد سارعت بتبنيها الـدوائر الفكريـة والسياسـية وتنظيمـات اجملتمـع املـدين يف 
ا اإلدارتان األمريكيتان احملافظة والدميقراطية يف عهدي بوش األب وكلينتون.، العامل الغريب   واعتمد

ليشـمل موضـوعات ، حية القـانون الـدويلادرات املتتاليـة لتوسـيع دائـرة وصـالومن آثارها العينيـة امللموسـة املبـ
واهتمامات اعتربت من قبل من اخلصوصيات احلضارية والثقافية لألمم والشعوب مثل األسرة واملرأة والسـكان 

  …وحقوق اإلنسان
ـاء الفـنت بـالنظر إىل عـاملني ، من هذا املنظور مت الرهان على قدرة الشرعية الدولية على حل الصراعات وإ

مرتابطـــني مهـــا مـــن جهـــة انتشـــار النمـــوذج الليـــربايل الـــدميقراطي وتوســـعه عامليًـــا ممـــا يعـــين زيـــادة الـــدول الراغبـــة يف 
  .)10(ومن جهة أخرى انطفاء بؤر التوتر املتولدة عن احلرب الباردة بعد زواهلا، السلم واملتقيدة بالقانون

ايـة احلـرب البـاردة يف منـاطق شـىت مـن العـامل ولـدت بيد أن النزاعات الدامية اليت سرعا ن ما اندلعت بعـد 
انطباًعــــا مغــــايرًا بــــأن عــــامل مــــا بعــــد الصــــراع القطــــيب الثنــــائي ســــيكون أكثــــر فظاعــــة وعنًفــــا مــــن الوضــــع الــــدويل 

  .)11(السابق
ـــ ل هـــذه ومـــن مث بـــدأ الـــوعي بضـــرورة مراجعـــة املنظومـــة القانونيـــة الدوليـــة الـــيت بـــدت عـــاجزة عـــن احتـــواء مث

  التحديات اجلديدة والتعامل الفعال معها.



مييــــل أحـــدمها إىل ختويـــل القـــوة العظمــــى الوحيـــدة (الواليـــات املتحـــدة األمريكيــــة) ، ومـــن هنـــا بـــرز توجهـــان
ــــدويل ــــدخل املباشــــر لضــــمان الســــلم ال ــــل التوجــــه الثــــاين إىل معاجلــــة ، مســــؤولية حفــــظ األمــــن والت يف حــــني ميي

يــد مفهــوم الســيادة القوميــة وإخضــاعه للمرجعيــة القيميــة اإلنســانية الشــاملة الــيت خــتالالت القــانون الــدويل بتقيا
  هي منبع ومصدر مشروعية القانون الدويل ذاته.

  ونلمس التوجه األول بكثافة يف األدبيات األمريكية.
مســـؤولية  فيـــذهب تشـــارلز كروثـــامر إىل أن حالـــة "األحاديـــة القطبيـــة" تضـــع علـــى عـــاتق الواليـــات املتحـــدة

واجــب حفــظ الســالم الــدويل بصــفتها الدولــة الوحــدة الــيت تتمتــع بــامليزات العســكرية والدبلوماســية والسياســية و 
ــا مثــل اإل، ية الكفيلــة بتأديــة هــذا الــدورقتصــادواال ــا حتتــاج إليــه مــن حيــث كو يــة الربيطانيــة مرباطور بقــدر مــا أ

  .)12(ج إىل فضاء عاملي مستقر ومفتوحسابًقا أمة جتارية متارس التبادل مع القارات املختلفة وحتتا 
بني أن األدبيات املذكورة سعت يف جمملها إىل وضع هذه املسؤولية الريادية األمريكية يف قالـب التشـريعات 

ــا كمــا احتضــنت منظومتهــا ،  الدوليــة الــيت كانــت الواليــات املتحــدة ســامهت مســامهة كــربى يف صــياغتها وبلور
  املؤسسية.

فينطلــق مــن كــون مفهــوم الســيادة املطلقــة الــذي حفــظ إىل حــد ، حــق التــدخل اإلنســاين)أمــا التوجــه الثــاين (
موضـــوعًيا  صـــتغـــدا اليـــوم متجـــاوزًا باعتبـــار ديناميـــة العوملـــة الـــيت قلّ ، بعيـــد اإلطـــار الســـلمي للعالقـــات الدوليـــة

عــي ملنظومــة حقـــوق الــيت هــي امتــداد طبي، ية ومتيــز الدولــة القوميــة كمــا ولــدت مفهــوم املواطنـــة العامليــةاســتقالل
ا.   اإلنسان ذا
ــا وســكانًا :ن معيــار الســيادة يقتضــي يف آن واحــدأواملعــروف  ، إطــالق يــد الدولــة يف جماهلــا الــداخلي إقليمًي

ا الداخلية   مما يقتضي حصر احلرب املشروعة يف الدفاع عن النفس.، ومنع أي تدخل خارجي يف شؤو
ا مــــع املرجعيــــة القيميــــة والتشــــريعية للقــــانون الــــدويل ذاتــــه يف إال أن هــــذا املفهــــوم للســــيادة قــــد يتنــــاقض عينيًــــ

ـــا أو ممارســـة اال ، واإلبـــادة والتمييـــز ضـــد مواطنيهـــا ســتبدادحــاالت عديـــدة مـــن بينهـــا اضــطهاد دولـــة مـــا ألقليا
ياروحالة الفتنة األهلية يف غياب أو    الدولة املركزية املتمتعة شكلًيا بالسيادة. ا

ه تـهذه احلاالت ملبدأ السـيادة يف شـكله الصـوري املطلـق علـى حـق اإلنسـان يف معياريفهل متنح األولوية يف 
  املبدئية وحتققه العيين؟

حــىت ولــو ال يــزال ، مـن الواضــح أن "حــق التــدخل اإلنسـاين" أخــذ مكانــه بقــوة يف املنظومــة القانونيـة الدوليــة
  .)13(ة والتدخل الالمشروعمدار نقاش واسع وصياغة مستمرة للحيلولة دون اختاذه ذريعة للهيمن

ن عملــت علــى جتــاوز بعــض تقييــدات وحمــددات القــانون الــدويل إبيــد أن مقاربــة "حــق التــدخل اإلنســاين" و 
ـــا صـــدرت جبـــالء عـــن منطـــق هـــذا القـــانون ومرجعيتـــه القيميـــة، املعاصـــر وســـعت إىل مزيـــد مـــن توطيـــده ، إال إ

ـا ختتلـف مـن حيـث وتفعيله يف مواجهة خماطر وحتديات جديدة مل تراعيها امل نظومـة الشـرعية الدوليـة. ولـذا فإ
اخللفيــة املنهجيــة واملنظــور القيمــي عــن مبــدأ "احلــرب العادلــة" الــذي بعثتــه الــدوائر الفكريــة والسياســية األمريكيــة 
من السجل الالهويت الوسيط لبناء أطروحة جديدة يف العالقات الدوليـة تناسـب مـن منظورهـا التحـدي األبـرز 



القـائم علـى أسـلحة الـدمار  ه العـامل اليـوم الـذي هـو بتعبـري هـذه األوسـاط اإلرهـاب العـابر للقـاراتالذي يوجه
  .الشامل

وال بـد مـن التنبيـه إىل أن نظريـة العادلـة قـد غـدت مألوفـة يف أقسـام العالقـات الدوليـة باجلامعـات األمريكيــة 
ــا لــدى ب عــض الــدوائر األكادمييــة والدينيــة يف ســياق منــذ الســبعينيات مــن القــرن املنصــرم. وقــد جتــدد االهتمــام 

مغــاير للنــزوع احلــريب الــراهن (الــدعوة إىل التــأطري األخالقــي للحــرب وضــرب القيــود علــى اســتخدام العنــف يف 
مرحلة وصل السباق النـووي وإنتـاج أسـلحة الـدمار الشـامل أوجـه). وشـكل كتـاب الفيلسـوف "مايكـل فـالزر" 

ب العادلــــة واحلــــرب غــــري العادلــــة" أهــــم نــــص مرجعــــي هلــــذا االجتــــاه بعنــــوان " احلــــر  1977الــــذي صــــدر عــــام 
بيــد أن هــذه ، )14(األخالقــي الــذي ســعى إلعــادة بنــاء النظريــة الدينيــة الوســيطة علــى أســس ليرباليــة جديــدة

  املقاربة ظلت مرفوضة يف الدوائر القانونية والدبلوماسية الدولية.
األمريكـي  سـرتاتيجية نوعيـة يف مسـار الفكـر االالـذي كـرس قطيعـ 2001سـبتمرب  11وال شك أن زلزال 

هو الذي مسح ألول مرة بتبين اإلدارة احلاكمة اليت يهيمن عليها احملافظون اجلدد واإلجنيليون األصـوليون بعـض 
  ولو ضمن منظور ال يزال جيد حرًجا يف التنصل النهائي من مرجعية الشرعية الدولية.، مقاييس احلرب العادلة
 ســرتاتيجيســبتمرب فرضــت تغــريات جوهريــة علــى العقــل اال 11ســان ســالمة فــإن أحــداث وكمــا يالحــظ غ

  :األمريكي ألسباب ثالثة أساسية
يار - اهلجـوم" -ة األمريكيـة املبنيـة علـى مفهـوم "التـدخل" ولـيس ثنائيـة "الـدفاعسـرتاتيجينقطـة ارتكـاز اال ا

ديــد مباشــراملألوفــة. ذلــك أن الواليــات املتحــدة مل تكــن يف تارخيهــا املع بــل كانــت مبنــأى عــن ، اصــر مســرح 
خمـاطر اهلجـوم اخلـارجي تكتفــي مبمارسـة التـدخل يف النزاعــات الدوليـة حلمايـة مصـاحلها احليويــة. أمـا اليـوم فقــد 

  وغدا اإلقليم األمريكي كغريه من األقاليم عرضة لالعتداء واهلجوم.، تغريت املعادلة
الــيت مل ،  الســنوات األخــرية الــدور احملــوري يف ديناميكيــة العوملــةيف إذا كانــت الواليــات املتحــدة قــد تبــوأت -

ــا وتســعى الســتغالهلا يف منزلتهــا اال ــا ذاقــت ، ة اجلديــدة بصــفتها قــوة عظمــى وحيــدةســرتاتيجيتفتــأ تبشــر  فإ
ــت بكــل األدوات واالكتشــافات الــيت شــكلت عناصــر تفوقهــا مــن ، ألول مـرة اجلانــب الســليب مــن العوملــة وجو

  ية مالية.إلكرتوناتصال حديثة ونظم  وسائل
تتحـــول الواليـــات املتحـــدة مـــن دور امللجـــأ والعـــون إىل دور الضـــحية الـــذي يطلـــب العـــون مـــن َمـــرَّة ألول  -
يــني وروبمطالًبــا شــركاءه األ، مــن خــالل فكــرة التحــالف الــدويل ضــد اإلرهــاب الــيت طرحهــا الــرئيس بــوش، غــريه

  .)15(ات اليت تساعدها يف تفعيل وإجناح هذه احلرب اجلديدةوالعرب مد بالده باملعلومات واإلمكان
ة األمريكية يف مرحلة ما بعـد احلـرب البـاردة لقيـت مصـاعب مجـة يف حتديـد سرتاتيجيوإذا كانت الفلسفة اال

متأرجحــة بــني احلــديث عــن ، املخــاطر الــيت تتهــدد النظــام العــاملي الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة وتــتحكم فيــه
ايــة عهــد ، وتلمــس صــدام بــني منــاذج حضــارية متباينــة، ية متناوئــةاقتصــادبــني أقطــاب صــراع هــادئ  ــا يف  فإ

الرئيس كلينتون بدأت تركز على املخاطر النامجة عن التقاء اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل لـدى مـا أطلقـت 
 سـرتاتيجيحـول إىل اخلطـر االإال أن اإلرهـاب مل يت .Rogues Statesعليـه اإلدارة الدميقراطيـة بالـدول املارقـة 



ســبتمرب الــيت اقتضــت إعــادة  11األبــرز الــذي يســتأثر باإلنفــاق الــدفاعي واالهتمــام الدبلوماســي قبــل أحــداث 
  ة األمريكية.سرتاتيجيبناء العقيدة اال

معتــربًا ، ســبتمرب إىل إطــالق لفــظ احلــرب العامليــة ضــد اإلرهــاب 11ثــر اعتــداءات إوقــد بــادر الــرئيس بــوش 
فقـال يف خطابـه أمـام الكـونغرس ، فظع وأطول وأقسى من أي حرب دخلتها الواليـات املتحـدة مـن قبـلإياها أ
  : 2001سبتمرب  20بتاريخ 

ولكنــه ال ينتهــي عنــدها. ولــن تنتهــي هــذه احلــرب إال عنــدما يــتم ، "إن حربنــا ضــد اإلرهــاب يبــدأ بالقاعــدة
أمــة تســتمر يف احتضــان أو ُكــّل فــإن  ، منــذ اليــومالقــبض عــل كــل جمموعــة إرهابيــة دوليــة بإيقافهــا وحتطيمهــا.. و 

   دعم اإلرهاب ستعتربها الواليات املتحدة نظاًما معاديًا له".
ة الوطنية حملاربة اإلرهاب" ووثيقة "االسرتاجتية الوطنية ملواجهة أسـلحة الـدمار سرتاتيجيوقد عربت وثيقة "اال

جية اجلديــدة الــيت يوضــحها نــص التقريــر الــذي تيعــن هــذه العقيــدة االســرتا 2002الشــامل" الصــادرتان عــام 
حيـــث يعلـــن بوضـــوح أن اخلطـــر الـــذي تواجهـــه ، 2002ســـبتمرب  20وجهـــه الـــرئيس بـــوش إىل الكـــونغرس يف 

  :الواليات املتحدة اليوم هو اإلرهاب. يف هذا السياق يقول الرئيس بوش على اخلصوص
اديكاليـة والتكنولوجيـا. لقـد صـرح أعـداؤنا "يكمن اخلطـر األعظـم الـذي تواجهـه أمتنـا عنـد مفرتقـي طـرق الر 

ــم يســعون المــتالك أســلحة الــدمار الشــامل ــم يســعون، بصــورة علنيــة أ لــذلك بتصــميم  وتشــري الــدالئل إىل أ
  …أكيد

ديــدات ، وحبكــم البديهيــة الســليمة واحلاجــة للــدفاع عــن الــنفس ســوف تعمــل الواليــات املتحــدة ضــد أي 
   …لها الكاملناشئة كهذه قبل أن تتبلور يف شك

ـددنا اليــوم األســاطيل واجليــوش  أمريكـا اليــوم مهــددة مـن دول غازيــة أقــل ممــا هـي مهــددة مــن دول فاشــلة. 
  ددنا تكنولوجيا كارثية بني أيدي قلة مغتاظة".ِمـمَّا بدرجة أقل 

ـــا مراكـــز الـــرأي ، ة تقـــوم علـــى التخويـــف والضـــربة االســـتباقيةاســـرتاتيجيويتعلـــق األمـــر هنـــا ب القريبـــة مـــن بلور
  مدرســـــــــــة احملـــــــــــافظني اجلـــــــــــدد الـــــــــــيت أنشـــــــــــأت هلـــــــــــذا الغـــــــــــرض بنيـــــــــــة حتتيـــــــــــة ثقافيـــــــــــة وإعالميـــــــــــة متكاملـــــــــــة.

  :ة حماربة اإلرهاب حول ثالثة مرتكزات أساسيةاسرتاتيجيوتتمحور  
كـــــل   مالحقـــــة التنظيمـــــات اإلرهابيـــــة بالوســـــائل العســـــكرية واملخابراتيـــــة والقانونيـــــة املالئمـــــة (يف مـــــا وراء -

  والضوابط الدبلوماسية والقانونية االعتيادية). التقييدات
الســعي للقضــاء علــى أســلحة الــدمار الشــامل ومالحقــة األنظمــة الــيت تنتجهــا وإســقاطها عنــد الضـــرورة  -

  (الدول املارقة اليت دعاها بوش حمور الشر).
القـــومي األمريكـــي باعتبـــار هـــذه القـــيم دعامـــة لألمـــن ، نشـــر القـــيم الدميقراطيـــة يف املنـــاطق احملرومـــة منهـــا -

ا مصدرًا رئيًسا لإلرهاب والتطرف   .)16(وغيا
َا ، )17(وليس من مهنا هنا التعرض لرتكيبة وأصول احملافظني اجلدد حسبنا اإلشارة إىل أن هذه املدرسـة َوِإمنَّ

مـة القيميـة ختتلف عن احملافظني التقليديني االنعزاليني واملتقـوقعني علـى الـداخل األمريكـي واملـدافعني عـن املنظو 



كمــا ختتلــف عــن األصــولية املســيحية اجلنوبيــة حــىت ولــو كــان هــذا التيــار ممــثال يف إدارة الــرئيس بــوش ،  التقليديــة
  .)18(الذي ال خيفى ميوله الدينية األصولية

ويتبنـــون أفكـــارًا ، فاحملـــافظون اجلـــدد هـــم يف الغالـــب مـــن املثقفـــني املنحـــدرين مـــن الوســـط اليســـاري الثـــوري
ة عــــن نــــزوع ســــرتاتيجياال-ويصــــدرون يف رؤيــــتهم السياســــية، يجتمــــاعاليــــة متحــــررة يف الشــــأن االومواقــــف ليرب 

  راديكايل لتعميم النموذج الدميقراطي األمريكي.
وترجـــع مصـــادر فكـــرهم إىل أعمـــال الفيلســـوفني األملـــانيني املعاصـــرين ليوشـــرتاوس (الـــذي هـــاجر للواليـــات 

  املتحدة) وكارل مشيث (القريب من النازية).
فيعمـد يف دراسـاته العديـدة حـول ، ) الـذي ميثـل أحـد رواد نقـد احلداثـة1973أما ليوشرتاوس (املتوىف عـام 

معتـربًا أن السـؤالني األساسـيني ، الفكر اليوناين واإلسالمي الوسيط إىل إعادة اكتشاف العقل السياسـي القـدمي
فضـل نظـام سياسـي؟ يقصـيان وميوهـان مـا هـي طبيعـة الشـيء السياسـي؟ ومـا هـو أ :يف الفلسفة السياسـية ومهـا

وضــعي يــرفض أحكــام القيمــة لغــرض بنــاء علــم  :يف الفكــر السياســي احلــديث الــذي يتــوزع إىل تيــارين كبــريين
  وتارخياين يرفض التميز بني العدل والظلم والصواب واخلطأ باسم النسبية والتعددية.، بالوقائع السياسية

يــــة إىل ضــــرورة الرجــــوع ملبــــدأ الفضــــيلة والنظــــام يف نســــخته وبور وخيلــــص ليوشــــرتاوس مــــن نقــــده للحداثــــة األ
، أي بناء النسق السياسي على قيم العدل من حيـث هـو متييـز صـارم بـني اخلـري والشـر، األرسطية-األفالطونية

رًا من إقحام النقد الفلسفي يف شأن الدولة اليت حتتاج حلماية أخالقيـات اجملتمـع وقوانينـه وعـدم التشـكيك حمذِّ 
إن هـو خـرج عـن القـيم املألوفـة واحلـس  سـتبداد. فاخلطاب الفلسفي قد يكون هداًما ومدمرًا ويف صاحل االفيها

وال بـد أن تظـل حمجوبـة عـن ، األقليةِإالَّ املشرتك. فاحلقائق األساسية حول التاريخ واجملتمع جيب أن ال تعرفها 
  اجة إىل أكاذيب تطمئنه وحتميه.فاجملتمع حب، العامة اليت تتمتع باألهلية األخالقية إلدراكها

معتـربًا ، الروحية القدمية إلدراك هويته والـدفاع عـن مصـريه، ومن هنا دعوته لرجوع الغرب إىل أصوله الفكرية
"أن أزمة الغرب تتمثل يف كون الغرب فقد اإلميان مبصريه. فلقد كان الغرب من قبـل متيقنـا مـن صـالبة مصـريه 

ومن مث كانت لـه رؤيـة واضـحة مبسـتقبله ومبسـتقبل البشـرية برمتهـا. ، ر برمتهمالذي ميكن أن يكون مصري البش
   .)19(ومل يعد لنا هذا اليقني وذلك الوضوح"

بــدل ، لفهــم مشــاكلنا وتبــني حلوهلــا، ومــن مث فــإن الرجــوع إىل الفلســفة الكالســيكية يعتــرب ضــروريًا وحاًمســا
  .)20(االستناد العقيم لعلم السياسة املعاصر

السياســي -ارخيانيــة مــع الرجــوع للنســق القيمــيتهــذا التصــور النقــدي للتعدديــة الثقافيــة وللعقالنيــة ال وقــد أثــر
  .)21(الوسيط ولو بغطاء ليربايل يف احملافظني اجلدد

) فينطلـــق مـــن مركزيـــة السياســـة يف النشـــاط اإلنســـاين الـــذي تشـــكل 1985أمـــا كـــارل مشيـــت (املتـــوىف عـــام 
  لعامة العالقة الطبيعية بني البشر القائمة على ثنائية الصداقة والعداوة.من حيث هي يف داللتها ا، جوهره

وذلــك هــو ، واألســاس يف السياســية هــو جناعــة القــرار بغــض النظــر عــن مضــمونة املعيــاري وقيمتــه األخالقيــة
ا كما يعرفها مشيت بقوله   :مقوم السيادة ذا



ار يف الوضع االستثنائي. فهذا التحديد وحـده هـو "ال يكون متمتًعا بالسيادة إال من بإمكانه أن يتخذ القر 
  .)22(الذي ميكن أن يتالءم مع مقولة السيادة بصفتها مقولة حدية"

ولذا ال بد من حترير وختليص آلية القرار مـن كـل ، حية املعيار القانوين"فوجود الدولة له األولوية على "صال
  .)23(إلزام شرعي

البحــث عــن الســلم أو التوافــق املــدين علــى طريقــة الــدميقراطيات  لــيس هــدف الدولــة هــو، مــن هــذا املنظــور
ن األمــم والــدول ال تصــون هويتهــا وال حتقــق حيويتهــا إال بالعالقــة الســلبية بعــدو تواجهــه وتعبــئ إبــل ، الليرباليــة

  .)24(قواها ضده. فما حيدد مشروعية الدولة هو طريقة تعاملها مع "آخر عيين" وليس هدفها األخالقي
األمريكــي مــن خــالل أســتاذ العلــوم السياســية يف  ســرتاتيجيتــد تــأثري شــرتاوس ومشيــث إىل الفكــر االوقــد ام

جامعــــة شــــيكاغو آالن بلــــوم الــــذي نــــاهض بقــــوة النزعــــة النقديــــة للحضــــارة الغربيــــة الــــيت اجتاحــــت اجلامعــــات 
  األمريكية يف الستينيات.

ور واشــنطن الــذي رفــض بشــدة اتفاقــات ويف الســبعينيات رفــع هــذه الــدعوة احملافظــة هنــري جاكســون ســينات
ني اجلـدد مـن أمثـال ريتشـارد بـريل سرتاتيجيوعمل على تكوين جيل من الباحثني اال، احلد من السالح النووي

  ومها من ركائز مدرسة احملافظني اجلدد املاسكة بالقرار اليوم يف الواليات املتحدة.، ووليام كريستول
فــويتز نائــب وزيــر الــدفاع األمريكــي احلــايل الــذي التقــى مــع بــريل يف ومــن أبــرز عناصــر هــذا التيــار بــول فول

التتلمــذ علــى آلبــريت وليســترت الباحــث يف مؤسســة رانــد واملستشــار الســابق يف البنتــاغون وأحــد رمــوز املــذهب 
  النووي األمريكي.

 commentaryو National Revieuw جمــالت مثــل Reviewوقــد أصــبح هلــذا التيــار أدبياتــه الكثيفــة 
ومـن مراكـز ، وتلفزيـون فـوكس The Weekly Standardباإلضـافة إىل أسـبوعية ، the new Republicو

. والفكـرة األساسـية جومؤسسـة هريتـا  البحث والـرأي الـيت يـتحكم فيهـا مركـز أمريكـان أنرتبرايـز ومركـز هيدسـون
ت والتشــريعات الدوليــة. الــيت تقــوم عليهــا مدرســة احملــافظني اجلــدد هــي أولويــة النظــام السياســي علــى املؤسســا

فــاخلطر األكـــرب الـــذي يتهـــدد املصـــاحل احليويـــة األمريكيـــة يتــأتى مـــن األنظمـــة الـــيت ال تقاســـم الواليـــات املتحـــدة 
ية وفــرض ســتبدادقيمهــا السياســية واملدنيــة. وهلــذا فــإن أفضــل وســيلة لتوطيــد أمــن أمريكــا هــي تغــري األنظمــة اال

  .)25(املسلك الدميقراطي
ــا علــى احلــوار االومــن الواضــح أن هــ األمريكــي الــذي انــتظم  ســرتاتيجيذه املدرســة قــد أدخلــت حتــويرًا نوعًي

  :وأفضى إىل مدارس ثالث متمايزة هي، واألحادية /األممية، تقليديًا حسب معياري الواقعية/املثالية
  د األدىن.أي التيار االنعزايل الذي يدعو إىل اختزال السياسة اخلارجية إىل احل :الواقعية األحادية -
أي التيـــار الـــذي يـــدعو إىل تصـــدير الدميقراطيـــة وجتـــذيرها يف اخلـــارج حبســـب النمـــوذج  :املثاليـــة التعدديـــة -

  الليربايل األمريكي.
غمايت الذي يطالب باضطالع الواليات املتحدة بدور حموري يف العـامل اأي التيار الرب  :الواقعية التعددية - 

  املبادئ واملثل. حبسب مصاحلها احليوية دون مراعاة



حيولـون املبـادئ املثاليـة الولسـونية إىل أدوات هيمنـة ، أما التيار احملافظ اجلديد فيتشكل من مثـاليني أحـاديني
يرفضون التعددية بصفتها عائًقا حيد مـن سـيادة أمريكـا ويقيـد حركتهـا ويتبنـون يف اآلن نفسـه خطًـا ، يةإمرباطور 

  .)26(النموذج األمريكي يف اخلارجثوريًا راديكالًيا حبرصهم على تصدير 
ة ســـرتاتيجيويوضـــح لـــورانس كـــابلينغ ووليـــام كريســـتول ومهـــا مـــن رمـــوز التيـــار احملـــافظ اجلديـــد هـــذه الرؤيـــة اال

مـــــا الصـــــادر بعـــــد حـــــرب العـــــراق األخـــــرية الـــــيت اعتـــــربت املعركـــــة األوىل يف حـــــرب اإلرهـــــاب  اجلديـــــدة يف كتا
رب على العراق إىل تقـدمي قـراءة مفصـلة ملسـار التوجـه األمريكـي . ويذهب املؤلفان يف كتاب احل)27(اجلديدة

اجلديد بعد احلرب الباردة من واقعية بـوش الضـيقة إىل ليرباليـة كلينتـون احلاملـة إىل أمميـة بـوش األب املتميـزة الـيت 
  .)28(جتاوزت سلبيات االجتاهني الواقعي واملثايل فجمعت بني الفاعلية واملنظور القيمي

ة الــيت يــدافع عنهــا التيــار احملــافظ علــى مبــادئ ثالثــة أساســية هــي الــيت ســرتاتيجييــدة بــوش االبــن االوتقــوم عق
   :حتدد مهمة أمريكا املستقبلية ومسؤوليتها يف العامل

ـــدة عـــن اإلرهـــاب وانتشـــار أســـلحة الـــدمار  - االنتقـــال مـــن الـــردع إىل االســـتباق ملواجهـــة املخـــاطر املتول
  الشامل.

ــا خطــر علــى ســتبدادإىل تغيــري األنظمــة باعتبــار أن األحكــام اال االنتقــال مــن االحتــواء - ية هــي يف ذا
 املصاحل القومية األمريكية.

وتبــــوأ مســــؤوليتها ، أي وعــــي أمريكــــا بــــدورها الريــــادي يف العــــامل، االنتقــــال مــــن الغمــــوض إىل القيــــادة -
 .)29(ه وأمنهاستقرار بصفتها األمينة على 

ة ترســي قطيعــة كاملــة مــع املنظومــة القانونيــة الدوليــة يف عــدة منــاح تيجيســرتاومــن اجللــي أن هــذه العقيــدة اال
وتشـــكل تطـــورًا نوعًيـــا يف تعامـــل الواليـــات املتحـــدة مـــع أطـــر الشـــرعية الدوليـــة املعاصـــرة الـــيت ســـامهت ، جوهريـــة

ام سـيادة احـرت  :مسامهة حمورية يف صياغتها بعد احلرب العاملية الثانية. وتسـتند هـذه األطـر ملبـدأين أساسـني مهـا
ا الداخليــة وحصــر انتهــاك هــذه الســيادة بقــرار إلزامــي مــن جملــس األمــن ، الــدول وعــدم جــواز التــدخل يف شــؤو

ديد السالم العاملي.   الدويل الذي حيتكر لوحده مشروعية شن احلروب يف حالة 
رعية احلـــرب ويعـــين هـــذا التحـــول االنتقـــال مـــن آليـــة تشـــريع احلـــرب مـــن داخـــل املنظمـــة األمميـــة إىل مبـــدأ "شـــ

أي أن النتـــائج اإلجيابيـــة للحـــرب هـــي الـــيت تـــوفر هلـــا شـــرعيتها فـــاحلرب  Self Legimiting Warالذاتيـــة" 
االستباقية تكرس أولوية املشروعية القيميـة علـى اآلليـة التشـريعية (عدالـة القضـية مقدمـة علـى القيـود والضـوابط 

يئــة األمــم املتحــدة وملعــايري القــانون الــدويل واعتبارهــا ومــن مث عــداء املدرســة املــذكورة هل، املؤسســية حلفــظ األمــن)
  حصــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة ضــــــــــــــــــــــــــــــــــغط ورؤى قــــــــــــــــــــــــــــــــــوى دوليــــــــــــــــــــــــــــــــــة تفتقــــــــــــــــــــــــــــــــــد للمصــــــــــــــــــــــــــــــــــداقية والشــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية.

ومن هنا امليل إىل بناء مشروعية أخالقية دينية هلذه احلرب اليت تقطع مع الشـرعية الدوليـة مـن خـالل الرجـوع  
  سًيا لفكر التيار احملافظ اجلديد.ملفهوم "احلرب العادلة" الذي أصبح حمدًدا مرجعًيا أسا
يــرى يف مفهــوم احلــرب العادلــة نقطــة ، ة األمريكيــةســرتاتيجيوهكــذا بــرز اجتــاه واســع يف حقــل الدراســات اال

التقــاء ممكــن بــني مقتضــيات اهليمنــة األمريكيــة األحاديــة علــى العــامل وااللتزامــات األخالقيــة املرتتبــة علــى هــذه 
  التحدي اجلديد األبرز الذي يواجه املصاحل القومية األمريكية (اإلرهاب). فضال عن تالؤمها مع، املقتضيات



ال منـاص مـن إعـادة  )30(لشـتاين مؤلفـة أحـد أهـم الكتـب الـيت صـدرت أخـريًا يف املوضـوعأفحسب جني 
ة األمريكيــة يف ضــوء العــبء املرتتــب علــى حتكمهــا يف الرهــان العــاملي ومواجهتهــا خلطــر ســرتاتيجيبنــاء الرؤيــة اال

  اإلرهـــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــــــذي ال ميكـــــــــــــــــــــن التعامـــــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــــه بآليـــــــــــــــــــــات وتشـــــــــــــــــــــريعات احلـــــــــــــــــــــرب البـــــــــــــــــــــاردة.
وإمنـــــا بآثارهـــــا ، لشـــــتاين ال تتحـــــدد مشـــــروعية احلـــــرب بامتثاهلـــــا الشـــــكلي ملدونـــــة قانونيـــــة شـــــكليةفبالنســـــبة أل 

قـي معتـربة أن الُبعـد األخال، منتقدة االجتاه الوصفي الوضـعي املسـيطر علـى الفكـر السياسـي الغـريب، األخالقية
ا باعتبار "أن كل وصف لفعل سيئ بأنه جيد هو وصف زائف للواقع".   متضمن يف العملية الوصفية ذا

، ة األخالقيــة الــيت تقــوم علــى تســخري القــوة إلصــالح العــاملســرتاتيجية الناجعــة هــي االســرتاتيجيولــذا فــإن اال
، قراطي الليــربايل يف العــامل برمتــهوفــرض النمــوذج الــدمي، وإعــادة بنــاء "الــدول الفاشــلة"، بالقضــاء علــى اإلرهــاب
رافضـة بشـدة حـق التنـوع الثقـايف واحلضـاري بصـفته ، "صياغة العامل حسـب صـورتنا"، أي ما عربت عنه بعبارة

  ومها زائًفا (متحدثة بصفة أخص عن انغالق اإلسالم وعدوانيته يف مقابل انفتاح ورحابة املسيحية).
ارنًـــا بـــني احلـــرب العادلـــة يف التقليـــد املســـيحي الـــيت اعتربهـــا مق، ويـــذهب جـــيمس جونســـون يف االجتـــاه ذاتـــه

مفهوًمــا أخالقيــا عاًمــا لــيس حمصــورًا يف داللتــه الدينيــة األصــلية واجلهــاد اإلســالمي القــائم بزعمــه علــى التمييــز 
  . )31(واإلقصاء

رب العادلـة فالفكرة األساسية الـيت يـدافع عنهـا أصـحاب هـذا االجتـاه هـي أن الغـرض مـن العـودة ملفهـوم احلـ
كيـف   :يف السياق الراهن هو اسرتجاع املقوم األخالقي يف إدارة احلروب باإلجابـة علـى السـؤال احملـوري الـراهن

ـــة  ـــة والنظـــام يف العـــامل؟ ومـــا هـــي الســـلطة املخول ميكـــن الســـتخدام العنـــف أن يـــؤدي إىل ضـــمان العـــدل واحلري
يدة احلرب العادلة هي أولوية احلكـم األخالقـي باستخدام احلرب ألجل هذا الغرض النبيل؟ فنقطة انطالق عق

  .)32(الذي تدافع عنه سلطة شرعية مسؤولة لضمان السلم بصفته نظاًما
بإخراجهـا مـن  سـرتاتيجيوال بد من اإلشارة هنا إىل أن استخدام نظريـة احلـرب العادلـة يف دوائـر البحـث اال

ا متشـعًبا وكثيًفـا يف األوسـاط املسـيحية الـيت رفضـتها سياقها الالهويت إىل سياق العالقات الدولية قـد ولـد حـوارً 
  يف الغالب.

فبالنســـبة للكثـــري مـــن املفكـــرين ورجـــال الـــدين املســـيحيني مل تكـــن احلـــرب العادلـــة ســـوى تعبـــري عـــن النـــزوع 
السلمي الرافض للحرب والساعي لوضع ضوابط أخالقية صارمة حتول دون استخدام القوة يف مرحلة مل تكـن 

يف حـني تسـتخدم املقولـة اليـوم لغـرض مغـاير هـو تـدعيم النزعـة ، ضوابط تشريعية وقانونية ملزمـةاحلرب ختضع ل
  العدوانية األمريكية.

أما الوجهة املعارضة فتنطلـق مـن التمييـز بـني السـلطة األخالقيـة والروحيـة للمؤسسـة الدينيـة الـيت هـي سـلطة 
حيـث هـم حسـب عبـارة بـولس "خـدم الـرب  توجيهية سلمية ومسؤوليات احلكام يف حفـظ السـلم واألمـن مـن

م األشرار"   .)33(الذين يؤدب 
ويوضح هذا التصّور أحد أركان مدرسة احملافظني األمريكيني "مايكـل نوفـاك" يف حماضـرة ألقاهـا بالفاتيكـان 

معتــربًا أن احلــرب علــى اإلرهــاب اقتضــت اخلــروج علــى ضــوابط الشــرعية ، )34(خــالل حــرب العــراق األخــرية
يف حــني أن احلــرب علــى اإلرهــاب هــي حــرب ال ، الــيت ال تنطبــق إال علــى احلــرب التقليديــة بــني دولالدوليــة 



ولــذا فهــي ضــرورية وإلزاميــة أخالقيــا ، غرضــها اســتباق خمــاطر اإلبــادة اجلماعيــة واالعتــداء علــى العــزل، متكافئــة
  وعادلة قانونًيا.

الالهـــويت يتنـــزل يف إطـــار منطـــوق "اخلطيئـــة  مفهـــوم احلـــرب العادلـــة يف التقليــد القـــول إنويــذهب نوفـــاك إىل 
مملكة الرب). فما دامت مسة العـامل البشـري هـي الشـر والصـراع  :األصلية" (كما يف كتاب القديس أوغسطني

ويفرضــوا ، توجــب علــى املســيحيني أن يواجهــوا هــذه املخــاطر علــى أن يتقيــدوا بأعبــاء العدالــة والرمحــة، والــدمار
  غسطني "النظام املستقر".و عريف أالسلم العاملي بصفته حسب ت

وقـــــد بـــــرزت هـــــذه املفـــــاهيم واملعـــــاين يف رســـــالة املثقفـــــني األمـــــريكيني املنضـــــوين يف معهـــــد القـــــيم األمريكيـــــة 
ومــن بيــنهم بعــض األمســاء املــذكورة آنًفــا (مثــل جــيمس جونســون ، للمســلمني بعنــوان "مــن أجــل مــاذا حنــارب؟"

علـــى هـــذه اخللفيـــة الالهوتيـــة لتربيـــر احلـــرب االســـتباقية ضـــد  وفيهـــا اإلحالـــة الصـــرحية، …)ونوفـــاك والشـــتاين
  .)35(اإلرهاب

ولســنا حباجــة إىل توضــيح العالقــة الوثيقــة بــني هــذه املقاربــة الالهوتيــة ونزعــة املثاليــة األحاديــة املهيمنــة علــى 
  .)36(دائرة القرار األمريكي

  :أوهام الحرب العادلة :ة محاربة اإلرهاباستراتيجيمأزق  :ثالثا
يف مرحلــة ، علــى الــرغم أن احلــرب املعلنــة ضــد اإلرهــاب قــد ســخرت هلــا أكثــر اإلمكانــات املاليــة يف التــاريخ

مـــن نســـبة اإلنفـــاق العـــاملي اإلمجـــايل علـــى  %40وصـــلت نســـبة اإلنفـــاق األمريكـــي علـــى الـــدفاع أكثـــر مـــن 
ذي ال يـرتدد يف إطـالق تسـمية األمريكـي الـ سرتاتيجيحتولت إىل حجر الزاوية يف الفكر االأَنـََّها كما ،  التسلح

إال أن مفهــــوم اإلرهــــاب نفســــه يظــــل غامًضــــا يف اخلطــــاب السياســــي ، )37("احلــــرب العامليــــة الرابعــــة" عليهــــا
  ال خيضع ألي حتديد إشكايل وال استكناه نظري دقيق.، األمريكي سرتاتيجياال

ـــا اإلدارة األمريكيـــة ملواجهتـــهســـرتاتيجيكمـــا أن املقاربـــة اال (الضـــربة االســـتباقية املســـتندة ملرجعيـــة  ة الـــيت بلور
ة هذا اخلطر الذي ميثل حتوال نوعًيا يف منطق احلرب وداللتها.   احلرب العادلة) عاجزة عن احتواء وجما

وقـــد كـــان الفيلســـوف األملـــاين لودفينـــغ كالغـــس قـــد الحـــظ يف مطلـــع القـــرن املاضـــي أن املـــدن الكـــربى الـــيت 
منًطــا مــن الســياج البشــري الواســع القابــل لالشــتعال واالمنحــاء يف نشــأت يف عصــور التوســع الصــناعي تشــكل 

  طرفة عني بفعل صاعقة من السماء.
علـى الـرغم ممـا تقـوت بـه ، ويشري كالغس يف مقولته تلك إىل الطـابع اهلـش الـذي يسـم منـط املدينـة احلديثـة

دل جلـب األمـن والسـلم بـ، زادت مـن املخـاطر املسـلطة علـى اجلـنس البشـري، من أدوات تقنية ناجعة وفتاكـة
  له.

الــيت أصــابت يف  2001ســبتمرب  11وال شــك أن أحــداث اهلجــوم اإلرهــايب علــى الواليــات املتحــدة يــوم 
برهنــت علــى حــدود وهشاشــة القــوة ، ية يف العــاملاقتصــادالصــميم رمــوز الســيادة والقــوة يف أكــرب قــوة عســكرية و 

ا.مما يتسىن إرجاعه لطبيعة الثورة التقنية امل، التقنية   عاصرة ذا
الفرنســيْني آالن غــراس وبــول فريليــو. فبالنســبة لــألول ال تقــل  جتمــاعوقــد تنــاول هــذه الظــاهرة بدقــة عاملــا اال

اجلوانــب املتعلقــة باألنظمــة التقنيــة يف احلــرب اجلديــدة عــن املكونــات األخــرى للحــرب مثــل األســلحة واجلــيش. 



ــا الواليــات املتحــدة دون الولــوج إىل املنظومــة فــال معــىن للحــديث عــن القــدرات العســكرية اهلائلــة الــيت  تتمتــع 
  فهذه املنظومة هي اليت تعرضت لالعتداء واهلجوم.، اليت تسمح بالفعل وجتسد القرار

، إذا كانــت احلصــون واألســوار هــي املنظومــة التقنيــة للعصــور الوســيطة :فالســؤال املطــروح حســب غــراس هــو
  رئية؟فأين اليوم مواقع املواجهة والتصادم امل

وإمنـــا يتســـىن تفســـريه بضـــبط مؤشـــرات تطـــور البنيـــة التقنيـــة ، أن األمـــر ال يتعلـــق بإبـــداع اجملموعـــات اإلرهابيـــة
  للحرب نفسها.

بل يتخـذ مسـة ، فاإلنسان املعاصر أصبح يعيش منذ فرتة طويلة يف فضاء تقين واسع ال يراه وال يسيطر عليه
بـدعتها التكنولوجيـا املعاصـرة أساءلة. فوسـائل الرقابـة الكثيفـة الـيت ونادرًا ما يتعرض للنقد وامل، البداهة والعفوية

حيــث تتعــدد يف طياتــه العناصــر الالمرئيــة. فــإذا كانــت التقنيــات ، ال تتجــاوز نقاطًــا قليلــة مــن الفضــاء احلقيقــي
ــا، الفضــائية واالتصــالية اجلديــدة قــادرة علــى قــراءة لوحــة تــرقيم ســيارة يف أقصــى نقطــة مــن األرض عــاجزة  إال أ

ا الثورة التقنية الراهنة. عن اكتشاف وتتبع حركة   االتصال الكثيفة اليت دعمتها وجذر
أي ، ويالحـــظ غـــراس أن النمـــوذج الـــذي يســـري عليـــه الغـــرب منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر هـــو منـــوذج "القطـــار"

تـدبرها ، إعالميـةشبكة واسعة من الطرق تسمح بتنقل البشر والبضائع. فهذا اإلقليم املصطنع مغطى مبنظومـة 
مراكــز فحــص هــي يف اآلن نفســه مواقــع رقابيــة. فعلــى هــذا النمــوذج تأسســت كــل املنظومــات التقنيــة الكــربى 

 :باعتبـــار أن بــؤر االتصــال تشــكل أهــدافًا ســهلة وناجعـــة، وهــي منظومــات هشــة يف نقــاط متعــددة، املعاصــرة
  نووية أو املائية املدمرة.بائية ذات الطاقة الر واملفاعل الكه، واملطارات، حمطات القطار

وصــيغ انتظامهــا يف الواقــع املعــيش الــيت تواكبهــا ، وأشــد هــذه املخــاطر عائــد إىل منــط إدارة هــذه املنظومــات
ديدات ألمننا اليومي   انتهاء بفريوسات األجهزة املعلوماتية.، من تسمم املياه إىل انتشار اجلراثيم :دوًما 

الــذي خــص فقــط ربــع أو ، ي للواقــع التقــين املعاصــرجتمــاعنــاء االوتنضــاف إىل هــذه العوامــل سياســات الب
، وال تسـتثري اهتماًمـا مـن لـدن القـائمني علـى الثـروة، ثلث املعمـورة. أمـا بقيـة البشـرية فتعـيش خـارج هـذا الواقـع

امل املتحكمـني يف البنيــة الصـناعية االتصــالية اجلديـدة. ومــن مث نفهـم مشــاعر اإلحبـاط واالنتقــام السـائدة يف العــ
اليت تفسر ظهور جمموعات تنتمـي إىل فضـاءات ثقافيـة ومتباينـة جيمعهـا السـعي إىل ، اجلنويب املنكوب والبائس

  .)38(مهامجة املنظومة التقنية الكبرية من حيث نقاط ضعفها وتصدعها
ـــة  أمـــا فريليـــو فيبـــني أن حـــرب اإلرهـــاب متثـــل الشـــكل التـــارخيي الثالـــث للحـــرب بعـــد حـــرب الكتلـــة (الكتيب

إىل تـــوازي الثـــورة  Infowarفهـــي حـــرب اإلعـــالم ، لعربـــة) وحـــرب الطاقـــة (مـــن البـــارود إىل الســـالح النـــووي)وا
  التقنية الثانية.

إال أن األفــق الثالــث املفتــوح أمامنــا اليــوم ، كمــا انتهــى عصــر احلــروب الكــربى،  فــإذا كــان عصــر الثــورة انتهــى
  عارم أو وباء جارف.  هو مشهد احلادث املديين املدمر على شكل تعطل كهربائي

ايـــة (بـــاملعنيني املكـــاين  واإلرهـــاب ينـــدرج يف هـــذا األفـــق مـــن حيـــث هـــو بدايـــة عصـــر احلـــرب الدائمـــة دون 
  مما يضعنا أمام مشهد هستريي بدون مرجعية تارخيية.، والزماين)



هليـة الـيت وهو احلـرب األ، وقد عرف العامل أحد أشكاهلا، صحيح أن احلرب العرضية ليست باجلديدة متاًما
كما أن ضربة هريوشيما النووية قد ولدت منطًا جديًدا مـن احلـرب دعـي ،  تقوض املعطى السياسي من الداخل

أدت إىل ، ولكـن ظـاهرة اإلرهـاب املسـتندة لتقنيـات االتصـال والـدمار اجلديـدة، بـ"حرب الردع وتـوازن الرعـب"
  بروز مؤشرات على قيام حرب أهلية كونية.

وإمنــا هــي ، أو الشــرق والغــرب، ذه احلــرب اجلديــدة ليســت صــراًعا بــني الشــمال واجلنــوبويبــني فريليــو إن هــ
وفـرق دينيـة ، مافيـات :قطاعـاتحرب داخلية يف مستوى نسيج العوملة ذاته بني أمناط جديدة من الفئـات واإل

ـــا وأحيانًـــا أخـــرى شـــكال ، وشـــركات متعـــددة اجلنســـيات، وطائفيـــة ـــا وثقافًي يًا اقتصـــادتتخـــذ أحيانًـــا شـــكال دينًي
، قطاعيــة الوســيطةيًــا. فــنحن حســب فريليــو أمــام نــوع مــن الرتاجــع التــارخيي اخلطــري والعــودة للعصــور اإلاجتماعو 

فمـــا غنمنـــاه مـــن توســـع املكـــان فقـــدناه مبنطـــق التـــاريخ. أنـــه "العصـــر الوســـيط للعوملـــة" مبخـــاطره وحتدياتـــه غـــري 
ســـبتمرب  11يـــة الـــيت هزمـــت يـــوم لكرتونة اإلســـرتاتيجياملســـبوقة الـــيت ال جيـــدي التعامـــل معهـــا مبنطـــق العقيـــدة اال
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وال يتســىن التعامــل معــه بآليــات احلــرب ، إن ديناميــة اإلرهــاب إذن ال تفســر بالعوامــل اجليوسياســية التقليديــة

وكمــــا يوضــــح  بــــل ال معــــىن ملقولــــة احلــــرب علــــى اإلرهــــاب العــــاجزة عــــن حتديــــد اخلصــــم املســــتهدف.، املألوفــــة
، فيلســوف الفرنســي املعــروف جــاك دريــدا فــإن أي حماولــة لتحديــد موقــع وخلفيــة اإلرهــاب هــي حماولــة هشــةال

باعتبارهـــا ال تأخـــذ يف عـــني االعتبـــار التغـــري اجلـــذري الـــذي مـــس العالقـــة بـــني األرض واإلقلـــيم والرعـــب نتيجـــة 
ف بـــني احلـــرب واإلرهـــاب. الصـــناعي اجلديـــد الـــذي ضـــرب يف العمـــق التمييـــز املـــألو  -النبثـــاق النظـــام التقـــين 

كمـا ظهـر خـالل ،  مها أيًضا مراكز تصدير وإيواء اإلرهاب ومواقع تكـوين اإلرهـابيني أوروبافالواليات املتحدة و 
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فـريى أن حركيـة اإلرهـاب مقـوم أساسـي مـن مقومـات النسـق الـراهن ، بل أن بودريار يذهب أبعد من ذلـك
  فهي الوجه املالزم ملنظومة مشولية ذات مسة كونية. ، ا من خارجهوال متكن قراء، للعوملة

اآلليــة  الوظــائف مــن خــاللُكــّل فاإلرهــاب هــو التعبــري الراديكــايل عــن إرادة القطيعــة مــع نظــام يــتحكم يف  
ــذا املعــىن حــرص دفــني وحــاد علــى إقحــام االخــتالف واخلصوصــية يف ، التكنوقراطيــة والفكــر األحــادي فهــو 

  لو من خالل تدمري احلياة وإبادة البشر. فهو إذن نتاج هذا النسق وردة فعل ضده.و ، نسق مغلق
ـَــا ، علـــى عكـــس الصـــورة الســـائدة يف اإلعـــالم، فـــاألمر إذن لـــيس صـــراع حضـــارات أو أديـــان هـــو صـــدام َوِإمنَّ

هـذه إىل صـدام العوملـة مـع نفسـها أي تصـدعها الـذايت. و ، عميق وجوهري يف ما وراء شبحي أمريكا واإلسالم
م البشرية يف جمملها.  ؛احلرب اجلديدة هي أول حرب عاملية باملعىن الصحيح للعبارة ا حرب العوملة اليت    أل

ــــــديتني ــــــا حــــــربني تقلي ــــــة كانت ــــــان األوىل والثاني ــــــت إحــــــدامها التفــــــوق األ، فاحلربــــــان العامليت  والعصــــــر ورويبأ
ة الثالثــــة (أي احلــــرب البــــاردة) قضــــت علــــى كمــــا أن احلــــرب العامليــــ،  وهزمــــت األخــــرى النازيــــة، يســــتعمار اال

  الشيوعية.
الـذي انتقـل مـن التعدديـة حنـو القطبيـة ، ومع كل حرب كان العامل يسري حنو مزيد من أحادية النظام الدويل

اية حتققه يف هيمنة أحادية.، الثنائية   ليبلغ 



، جــرت كــل هــوامش الــرفضــا فإبــل ، بيــد أن هــذه األحاديــة مل تكــن لتقــود إىل حالــة مــن الســلم الشــامل
  حىت ولو كانت عصية على الضبط والتحديد.، وأطلقت كل نزعات التميز واخلصوصية من عقاهلا

ايـــة الشـــيوعية ســـتؤدي إىل انتصـــار اخلـــري ضـــد الشـــر وانتهـــاء الظلـــم ، ولقـــد كـــان مـــن الســـذاجة الظـــن أن 
  ن.كما دأب على تكريره الرئيسان بوش األب وبوش االب،  والعنف واالستغالل

أي اعتقــاد أن تقــدم البشــرية يف ، وتنطلــق هــذه املصــادرة مــن يطوبيــا التقــدم الــيت محلهــا فكــر األنــوار الغــريب
يف حــــني ، ية والتقنيــــة ويف الدميقراطيــــة وحقــــوق اإلنســــان سيفضــــي إىل القضــــاء علــــى الشــــرقتصــــادامليــــادين اال

  وينتميان لنفس اللحظة.، يتساوق املعياران ويتالزمان
ا أحـداث ولعل مصدر اإل سـبتمرب عائـد إىل أن العمليـة اإلرهابيـة الـيت  11حساس حبدة الصدمة اليت ولـد

ـــا اال ي والعســـكري تضـــع النســـق العـــاملي يف مواجهـــة قتصـــاداســـتهدفت الواليـــات املتحـــدة يف عمـــق مركـــز قو
ته، خصم غائم القسمات ىل اسـتعراض حىت ولو كان املخرج الوحيد املتاح هـو اللجـوء إ، ال تتوفر وسائل جما

  عسكري لتثبيت فكرة احلرب التقليدية أي النموذج الذي تتحدد جناعته مبيزان القوة العسكرية.
أن وسائل الردع التقليدية ليست جمدية يف الـدفاع عـن نسـق غـدا هشـا وضـعيًفا نتيجـة اهلجمات  تبينلقد 

ا لــدفع فــاتورة املــوت الــذي حتــول إىل ومل يعــد مســتعدً ، ة إزاحــة املخــاطراســرتاتيجيباعتبــاره أبــدع ، لقوتــه وتفوقــه
  سالح شديد الفتك لدى االنتحاريني.

َـا  ، ليس فقط مبعنـاه الـواقعي، فالرهان كله يتمحور حول املوت، وهكذا أي ، كـذلك الرمـزي وامليثولـوجيَوِإمنَّ
ــائي. فــروح اإلرهــاب هــي إبــداع حــد أقصــى مــن الواقــع ومــن مث تقــويض النســق حتــت  املــوت كحــدث مطلــق و

  من خالل الصنف الوحيد من العنف غري املتاح للقوة املهيمنة أي إعدام الذات.، طأة هذا الواقعو 
ـَـا ، فاجملموعــات اإلرهابيــة ال حتــارب النســق العــاملي بأدواتــه بســالح العنــف الرمــزي الــذي دجنتــه احلضــارة َوِإمنَّ

ا احتكرتـه وتغلبـت عليـه، التقنية احلديثة ى املهيمنـة دوليًـا عـاجزة عـن احتوائـه وبـذلك تغـدو القـو ، واعتقدت أ
  واالنتصار عليه.

ـا ال أحـداث ، فاحلروب االستباقية هي يف حقيقتهـا "حـروب حـداد وتعـويض" حسـب عبـارة بودريـار أي أ
ــا مل تعــد حباجــة إىل أن تقــع ــا عمليــات بوليســية حمــدودة مت توقعهــا إىل حــد كو والغــرض مهــا حجــب ، لكو

ــا تســعى أن يكــون ممكًنــا. واإل احلــدث املــدمر الــذي وقــع قبــل شــكال الــذي تطرحــه احلــرب االســتباقية هــو كو
يف حــــــني تعجــــــز عــــــن توقــــــع أحــــــداث ال جمــــــال ، إلجهــــــاض حــــــدث لــــــن يقــــــع مــــــا دام قــــــد مت منعــــــه مســــــبًقا

  .)41(الستباقها
 فاحلرب على اإلرهـاب مـن املنظـور األمريكـي (احلـرب االسـتباقية العادلـة خـارج الشـرعية الدوليـة) ال ختتلـف

ــا ليســت خاصــة  مــن حيــث املنطــق الغــائي عــن روح اإلرهــاب ذاتــه. وكمــا يقــول دريــدا فــإن جتربــة الرعــب ذا
املثـار واملسـتخدم عـن ذلـك اخلـوف الـذي اعتـربه تقليـد فلسـفي  ، فما الـذي مييـز الرعـب املـنظمَوِإالَّ ، باإلرهاب

ا وأساس الد   ولة نفسه؟كامل من هوبز إىل كارل مشيت شرط املمارسة السياسية ذا
  فأين اخلط الفاصل بني استخدام العنف مصدرًا حلرب مشروعة وإدانته كعمل ال أخالقي؟



ن مفهـوم السـيادة إبـل ، يذهب دريدا إىل أن معيار السيادة ال يشكل يف ذاته إطارًا حمدًدا ملشـروعية العنـف
  شرعية.ي التوسعي الذي يؤدي إىل اخلروج عن المرباطور ذاته حيمل ضمنًيا النزوع اإل

ـارت بوضـوح كـل املنظومـة املنطقيـة والدالليـة والسياسـية والقانونيـة الـيت كانـت متيـز  فمع احلرب االستباقية ا
  .)42(الدول الدميقراطية املتشبثة بالشرعية والدول املارقة

باعتبـار ، فاملنظور األخالقي لنموذج "احلرب العادلة" ال ميكن أن يـوفر الشـرعية املطلوبـة للحـرب االسـتباقية
أنـــه إذ خيـــرج علـــى أطـــر الشـــرعية الدوليـــة القائمـــة الـــيت هـــي حصـــيلة جتســـيد موضـــوعي ملنظومـــة قيميـــة متكاملـــة 

ــا للتعــديل واملراجعــة -حبســب معطيــات وتوازنــات الرهانــات اجليوسياســية العامليــة  فإنــه يعــود  - القابلــة يف ذا
س اخللفيــة املزدوجــة الــيت نلمســها راهنًــا يف الفكــر بالعــامل إىل منطــق احلــروب الدينيــة الوســيطة الــيت اســتندت لــنف

  الليربالية األمريكية). وتعويضه برسالة اخلري (القيم، األمريكي اجلديد أي حماربة الشر وإزالته سرتاتيجياال
ومن املعروف أن أحد املكاسب اهلامة للفكر السياسي احلديث هو التمييز بـني األخـالق يف بُعـدها الـذايت 

واألخـــالق يف بُعـــدها املوضـــوعي (أخـــالق املســـؤولية ، ق القناعـــة حســـب تعريـــف مـــاكس فيـــرب)املطلـــق (أخـــال
حسب عبارة فيرب). ويتعلق األمـر بتمييـز يقتضـيه الرجـوع عـن املفهـوم امليتـافيزيقي القـدمي للقـيم مـن حيـث هـي 

   تكتسي طابعها اإللزامي من معيار احلقيقة ذاته.، مضامني لنظام الوجود
يـاركـان تكريـر هـذه املصـادرات بعـد فلم يعـد باإلم املنظومـة الفلسـفية الـيت كانـت تتأسـس عليهـا (وحـدة  ا

  العقل والوجود وأحادية احلقيقة وال تارخييتها).
ـا ، وكما يوضح الفيلسوف األملاين يورغن هابرمـاس فـإن املشـاعر األخالقيـة ميكـن أن تـؤدي إىل اخلطـأ لكو

مثـة طريقـة متكـن مـن ضـبط مسـألة الشـرعية يف كليتهـا. فهـل مـن  إذ ليست، تستجيب ملشاهد أو صور خاصة
املعقــول إذن اســتبدال ســياق تتحــدد فيــه الشــرعية بالقــانون الــدويل بســياق سياســة دوليــة أحاديــة متارســها قــوة 

  مهيمنة تستمد من نفسها مشروعية أفعاهلا؟
فــإن العوائــق ، تعــود إىل فاعليتهــا وإن كانــت اإلدارة األمريكيــة تعــرتض علــى منظومــة الشــرعية الدوليــة بعوائــق

العملية اليت حتد من فاعلية املقاربة البديلـة هـي أكثـر حـدة وصـعوبة فـاجملتمع الـدويل غـدا شـديد التعقيـد حبيـث 
  باالستناد للقوة العسكرية.، ال يتسىن التحكم فيه انطالقًا من مركز ما

كـن أن جتـدي شـيًئا يف مواجهـة احلقـائق املوضـوعة ة األمنية األحادية على الطريقة اهلوبزيـة ال ميسرتاتيجيفاال
ن منـط اهليمنيـة األحاديـة إي الكوين. بـل جتماعالنامجة عن شبكات السوق األفقية وإطار التواصل الثقايف واال

ا القيميـــة الـــيت تســـعى للـــدفاع عنهـــا  عنـــدما متارســـه دولـــة ليرباليـــة دميقراطيـــة تنتهـــي إىل تقـــويض أسســـها وقاعـــد
مبــا هلمــا مــن ســلبيات بديهيــة علــى وضــع ، هــا علــى النشــاط املخــابرايت البوليســي واإلنفــاق احلــريبونشــرها برتكيز 

  احلريات داخلًيا.
ية مصــداق هلــذا احلكــم. وكمــا يقــول هابرمــاس ســتعمار يــة خــالل العهــود االوروبويف جتربــة الــدول الليرباليــة األ

ن هي اليت متنع فرضهما عن طريق القوة واهليمنة فإن السمة الكونية الثاوية يف نسق الدميقراطية وحقوق اإلنسا
  األحادية.



حســـب - حية كونيـــة شـــاملة جيـــب أن ال خنلـــط بينـــهفاعتبـــار الغـــرب قيمـــه السياســـية األساســـية ذات صـــال
، أو نظام سياسي معني علـى جمتمعـات مغـايرة بـالقوة واإلكـراه، مربيايل لفرض ثقافة ماوالطموح اإل -هابرماس

ـــا اإلفـــاألمر هنـــا يتعلـــق بـــ يـــات القدميـــة العـــامل اآلخـــر الـــذي ال تـــراه إال مرباطور نمط الكونيـــة الـــيت كانـــت تغـــزو 
ا.   انطالقًا من صور

فالتصــور احلــديث للــذات هــو علــى عكــس هــذا التصــور الوســيط مؤســس علــى مبــدأ العدالــة الــذي يقتضــي 
  معه. اخلروج من مركزية الذات الكتشاف اآلخر يف اختالفه شرطًا للتبادل والتواصل

أن مــا  :وهــذا التصــّور جيــد اكتمالــه يف الفلســفة الربغماتيــة األمريكيــة الــيت تقــوم علــى فكــرة أساســية مفادهــا
مــن األطــراف علــى تبــين خيــار الطــرف اآلخــر. فالقــانون ُكــّل يعتــرب صــائًبا وعــادال للجميــع يتحــدد مبــدى قــدرة  

كهـــا كغريهـــا مــــن البضـــائع القابلـــة للتملــــك الـــدويل املعاصـــر ال يتقبـــل االســــتحواذ علـــى قيمـــه الكونيــــة أو امتال 
  والتوزيع والتصدير.

فــإن هــذه الســلطة تتبلــور وتنشــط داخــل ، وإذا كانــت تتطلــب ســلطة إكــراه، فــالقيم ليســت معلقــة يف اهلــواء
  .)43(أنساق وممارسات معيارية تندرج يف أشكال ثقافية حمددة
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  الصراع على القيم أزمة "المعرفة اإلنسانية" بين الغرب واإلسالم
 *رضوان زيادة

ألصـولية ا :يعترب األنثربولوجي الشهري آرنسـت غيلنـر أن العـامل املعاصـر اآلن تسـوده ثالثـة مواقـف أساسـية هـي
ـــا متلكهـــا والنســـبية الـــيت تتلـــبس مجلـــة متنوعـــة مـــن الصـــيغ؛ وتنكـــر فكـــرة  .الـــيت تـــؤمن بواحديـــة احلقيقـــة وتعتقـــد بأ

ا صادقةُكّل لكنها رغم ذلك حتاول التعامل مع  ، احلقيقة الواحدة والـذي -أما املوقـف الثالـث  .رؤية خاصة وكأ
يعتقـد بأننـا  خيتلـف عنهـا يف أنـه الأَنـَُّه غـري  ؛قيقـة مـن األصـوليةفهو يستبقي اإلميان بواحدية احل -ينحاز له غيلنر

ـائي وكامـل يف أيِّ وقـٍت مـن األوقـات -أي احلقيقة-استطعنا امتالكها  وهـذا املوقـف ال يسـتخدم أي ، بشكل 
عّينـة بـل جمـرد نـوٍع مـن الـوالء لـبعض القواعـد اإلجرائيـة امل، جوهري ليؤسس سلوكه العملي والبحثي إميان اعتقادي

  .)1على حد تعبريه(
أَنَّــُه ورغــم ، اجلديــد يف تقســيم غيلنــر هــذا هــو االعــرتاف الضــمين بوجــود رؤيــٍة أخــرى خمتلفــة عــن الســياق الغــريب

ا. ِإالَّ أَنَُّه ، يرفضها ا ويعتقد أن الكثريين يف العامل اإلسالمي ما زالوا خيضعون لقيمها ويؤمنون    يعرتف 
فاألصــولية تقــول ، ن احلقيقــة كمعيــاٍر تصــنيفي للتفريــق بــني املواقــف الرئيســية الثالثــةإن غيلنــر اعتمــد املوقــف مــ
ا انطالقاً ، حبقيقة العقيدة بأن جوهر الدين ليس االقتناع من الضـروري  إذ ليس، من الدافع اإلمياين وإمنا االلتزام 

ميـــان جملـــرد أنـــه يشـــكل جـــزءاً مـــن وهـــو اإل، فعنـــدها يفقـــد اإلميـــان دافعـــه احلقيقـــي واجلـــوهري، أن تعقـــل حـــىت تـــؤمن
  .وهذا هو االنعطاف الوجودي الذي يربط اإلميان باهلوية وليس بالدليل الربهاين، ا جوهرة العقيدة اليت تؤمن

ـا مــع الـدين اإلسـالمي الــذي يطـرح األصــولية ، بعـد ذلـك يســحب غيلنـر مقاربتــه النظريـة تلـك لألصــولية ليقار
وانطالقاً مــن ذلــك فــإن غيلنــر جيــزم أن هنــاك ممانعــة بــني اإلســالم .ميــع اخلضــوع لــهبوصــفها نظامــاً معرفيــاً علــى اجل

وينبـع سـبب ذلـك يف رأيـه ، ميكن أن تنتشر يف اإلسالم هو اعتقاد زائف يف أصـله واالعتقاد أن العلمنة، والعلمنة
مكانـة مقدسـة متميـزة يف  فلـيس هنـاك، ومن الغياب النظري لطبقـة رجـال الـدين ثانيـاً  ؛من طبيعته االعتقادية أوالً 

وهـذا مـا حجـب اإلسـالم ، اإلسالم تفضل املرشد الـديين للطقـوس الشـعائرية عـن مجهـرة املـؤمنني مـن عامـة النـاس
ذلك أن لغة الصراع السياسي يف املسيحية كانت قائمـة علـى ، عن اإلصالح السياسي الذي حدث يف املسيحية
ــا مل تــؤد ي اجتمــاعيف اإلســالم إال إىل تكــرار وتعاقــب األشــخاص يف نظــام  إلغــاء أفضــلية هــذه الطبقــة يف حــني أ

، وبذلك ثبت اإلسالم يف صيغته احلالية علـى منـوذج اإلصـالح النهـائي الـذي ميكـن أن يصـل إليـه، ثابت ال يتغري
، فلــيس مــن الضــروري إذاً مناقشــة أسســه الفكريــة والعقائديــة بقــدر مــا يفــرض علينــا أخــذه بعــني االعتبــار سياســياً 

واالعــرتاف حبجمــه التــأثري اهلائــل الــذي حتقــق مــن خــالل الوجــه الطهــراين واملســاوايت الــذي يطرحــه ، عــدم إلغــاءهو 
  .جعله ديناً لكثري من املستبعدين واملهمشني يف العاملِمـمَّا ، اإلسالم عن نفسه

، مــع اإلســالم حصــراً يتعلــق باألصــولية الــيت مياهيهــا  خيلــص غيلنــر يف النهايــة إىل عــدٍد مــن النتــائج خاصــة فيمــا
 .لــن يــؤدي إىل تآكــل وإضــعاف االلتــزام الــديين جتمــاعية علــى عكــس مــا يــرى علمــاء االقتصــادفانتشــار الــوفرة اال

يضـاف إىل ، مل متلـك مثـل هـذا التـأثري، واليت مل ُتكتسب باجلهد والعـرق، فحىت الثروة النفطية اهلابطة من السماء
ــــه علــــى اخــــرت  ــــة وضــــمها ذلــــك أن اإلســــالم قــــد أثبــــت قدرت ــــة الغربي ــــة والتنظيمي ــــة والتعليمي ــــادئ التكنولوجي اق املب
أن الـدين العـاملي  وال يبدو، بكل ما ميتلكانه من قوة وانتشار، وتوحيدها مع اإلميان الراسخ والتماهي يف اإلسالم



د بــل علــى العكــس قــ، عليــه بالضــرورة أن يتآكــل أو يضــعف بتــأثري األوضــاع والظــروف احلديثــة اإلســالمي مقــرر
  .تقدم له هذه الظروف والدعم واملساندة

مـــن بـــاب االســـتئناس بآرائـــه حبكـــم كونـــه خمتصـــاً يف  لـــيس، أطلنـــا قلـــيًال يف تقـــدمي وجهـــة نظـــر غيلنـــر لإلســـالم
َـا ، وكتـب كتبـاً عـدة عـن ذلـك، إذ عـاش فـرتة ال بـأس فيهـا يف املغـرب ومصـر، أنرتبولوجيا اإلسالم للتعامـل مـع َوِإمنَّ

  .ما يتعلق بالنظام املعريفوجهة نظره خاصة في
وبنيتــه التكوينيــة قــارة أو ثابتــة ال تتغــري مــع تغــري األزمنــة ، فاإلســالم بالنســبة إليــه ميتلــك نظامــاً معرفيــاً خاصــاً بــه

ــا، والــدهور وأصــواته األصــولية الــيت ختــرج مــن هنــا وهنــاك وتتكــاثر مينــة ، علــى األقــل بالنســبة ملعتنقيهــا واملــؤمنني 
متثـل تعبـرياً صـرحياً عـن مكنونـه ِإنـََّهـا بـل ، ال، النظـري اخلـاص بـه النظـاموجاً عن نسقه املعـريف أو ويسرة ال متثل خر 

يبـــدو مكتوبـــاً علـــى مجيـــع احملـــاوالت النظريـــة والعمليـــة الـــيت تســـعى إىل موائمـــة ، ولـــذا، الفكـــري ومعتقـــده اإلميـــاين
يبــدو مكتوبــاً علــى ، ســالم والقــيم الكونيــةأو تلــك الــيت حتــاول أن تفــرتض انســجاماً بــني اإل، اإلســالم مــع العصــر

أن ال ، بوصــفه ميتلــك نظامــاً معرفيــاً مغــايراً وخمتلفــاً ، وعلــى الغــرب، مجيــع هــذه احملــاوالت اإلخفــاق والفشــل الــذريع
بــل عليــه أن حيــاذر األصــولية سياســياً الــيت ، يضــيع وقتــه يف حمــاوالت يائســة وبائســة إلدخــال اإلســالم يف احلداثــة

   .خيشى فيهستشهد صعوداً 
ــــل أحــــداث احلــــادي عشــــر مــــن أيلــــول / ســــبتمرب  ــــه تلــــك قب ــــر رؤيت ــــاً  2001ســــطّر غيلن ، بعشــــر ســــنني تقريب

ـــا بعـــد هـــذه األحـــداث لـــيس املقصـــود منـــه إظهـــار بعـــدها التنبـــؤي أو التحـــذيري ، ال، واستحضـــارها اليـــوم لقراء
  ." Universalة " أو " وهو إظهار الصراع اخلفي على " القيم الكوني، فاملقصود غري ذلك متاماً 

وال تلـك الـيت ، ال يعين الصراع هنا تلك الصورة احلاضـرة يف خميلتنـا مـن اإلرث املاركسـي عـن "الصـراع الطبقـي"
َـا ، أثارها هينتغنتون يف نظريته عن "الصدام بني احلضـارات" هـي أقـرب إىل اجلـدل الـدائر واملتجـدد دومـاً حـول َوِإمنَّ

  .ية والعوملةاخلصوصية والعاملية أو اهلو 
وســواًء اتفقنــا أم اختلفنــا أن اإلدارة ، )2أيلــول ســبتمرب أم ال( 11 إذ بغــض النظــر عــن إقرارنــا مبفصــلية حــدث

فــإن هــذا احلــدث قــد أطلــق حــواراً ، )3أيلــول/ ســبتمرب لتنفــذ برناجمهــا اخلــاص( 11األمريكيــة اســتثمرت حــدث 
  .الغربية واإلسالمية للعامل مباشراً أحياناً وغري مباشر أحياناً أخرى بني الرؤيتني

صحيٌح أن هناك أصواتاً ارتفعت لدى الطرفني تنادي بالصدام وحىت احلرب بـني احلضـارات وتقسـم العـامل إىل 
أو تقســمه إىل طــرفني أحــدمها مــع اإلرهــاب واآلخــر ضــده كمــا هــي حــال ، بــن الدنافســطاطني كمــا هــي حــال 

،  كــال الطــرفني كــان يــرى يف احلــوار مــدخًال لــيس ضــرورياً فحســبأن الــرأي العــام يفِإالَّ ، الــرئيس األمريكــي بــوش
َا    .وحيداً لتعزيز التفاهم والتبادل والتوصل إىل رؤى مشرتكةَوِإمنَّ

رسـالة  ؟برز من بني هذه الدعوات بيان الستني مثقفاً ومفكراً أمريكياً الذي محل عنوان (من أجل ماذا حنارب
عليــه فرانســيس فوكويامــا وصــاموئيل هنتغنتــون وصــومائيل فريــد مــان وتومــاس  مــن أمريكــا) وكــان مــن أبــرز املــوقعني 

ورعـــاه بشـــكل رئيســـي معهـــد القـــيم األمريكيـــة ، كـــوهلر ونيـــل جيلـــربت وهـــاريف مانســـفليد وروبـــرت بومتـــان وغـــريهم
 تصـادقويدافع بشكل رئيسي عن القـيم األمريكيـة يف اجملتمـع واألسـرة والـدين واال، الذي يرأسه ديفيد بالنكنهورن

  ويقود حواراً مهماً حول مجيع هذه القضايا يف الواليات املتحدة األمريكية و العامل. 



أو "اليونيفرسـال"   "القـيم الكونيـة" هذا البيان قد أطلق حواراً من نوع فريد حول معىن ومفهـوم القول إنميكن 
  .كما جيري تداوهلا اآلن يف الفلسفة الفرنسية واألمريكية بشكل كبري

، غم مــن أن البيــان قــد صــيغ بشــكل رئيســي لتربيــر احلــرب األمريكيــة علــى أفغانســتان بوصــفها حربــاً عادلــةوبــالر 
بـل إنـه ، أنه يف تعليلـه ذاك جلـأ لتوظيـف "القـيم الكونيـة" بوصـفها ملجـأ شـرعياً علـى اجلميـع أن ينضـوي حتتهـاِإالَّ 

ة األص ولية اإلسالمية "اليت تدعي النطق باسم اإلسالم خياطب املسلمني مطالباً إياهم بالوقوف إىل جانبهم جملا
و لـذلك علينـا أن ، ألن اإلسـالم يقـف ضـد هـذه الوحشـية األخالقيـة" ؛لكنها ختون املبادئ اإلسـالمية األساسـية

  .نسرتد اإلسالم ممن خطفه وقاتل بامسه تشويهاً لصورته ومسعته
  :هي، الناس من غري تفرقةفالبيان يشدد على مخس حقائق أساسية تتصل بكل ، على العموم

  .إن البشر يولدون متساوين يف الكرامة كما يف احلقوق -1
وتكمــــن شــــرعية دور احلكــــم يف محايــــة هــــذه ، الشخصــــية اإلنســــانية هــــي العنصــــر األساســــي يف اجملتمــــع -2

  .الشخصية و املساعدة يف تأمني فرص التفتح اإلنساين هلا
  .احلياة ومقاصدهايرغب البشر بطبيعتهم يف البحث عن غاية  -3
  .حرية الضمري واحلرية الدينية من احلقوق اليت ال ميكن انتهاكها يف الشخصية اإلنسانية -4
  ).4وهو يشكل خيانة عظمى لكونية اإلميان الديين(، القتل باسم اهللا خمالف لإلميان باهللا -5

  عن هذه املبادئ الكونية"."بناًء عليه فنحن حنارب للذود عن أنفسنا ودفاعاً  :ويعقب البيان قائالً 
ـــًة ينبغـــي أن نـــذّكر أن هـــذا البيـــان رمبـــا ال يعـــرب عـــن وجهـــة نظـــر كـــل املثقفـــني األمـــريكيني وال حـــىت عـــن ، بداي

بيـد أنـه جيـب أن نـذكر وبـنفس الوقـت ، حبكم التعدد والتنـوع الكبـري الـذي حيظـى بـه اجملتمـع األمريكـي، معظمهم
ــم األكــادميي و املعــريف أيضــاً أن رؤيــة هــؤالء املثقفــني األمــريكي و هــو عمليــاً -ني بغــض النظــر عــن حضــورهم ووز

فهــذا الســؤال ، فــإن رؤيــتهم تفــتح لنــا بابــاً ثريــاً للجــدال حــول كونيــة القــيم وعامليتهــا -لــيس بالشــيء القليــل أبــداً 
ا وبودريـار ويطـرق بابـه معظـم وأشـهر الفالسـفة املعاصـرين مـن دريـد، يشكل اليوم هاجساً يؤرق الفلسـفة املعاصـرة

وحىت السياسيني أنفسـهم كمـا ورد عمـداً ، يف فرنسا إىل هابرماز يف أملانيا مروراً بعديد الكتاب والباحثني واحملللني
الذي اعترب أن "الغرب متفوق حضارياً على العـامل  يطايلأو سهواً على لسان سيلفيو بريلسكوين رئيس الوزراء اإل

  ).5اإلسالمي"(
وعلــى التعقيبــات املتتاليــة الــيت اســتتبعها ســواء مــن ، الرســالة - تركيزنــا علــى هــذا البيــانومــن هــذا املنطلــق يــأيت

أو حىت املثقفـني ، أو املثقفني العرب الذين توالت ردودهم، املثقفني السعوديني الذي عّقبوا عليه يف رسالة مجاعية
اســتدعى ردوداً متعاقبــة مــن كــال ِمـــمَّا األملــان الــذي دخلــوا يف جــداٍل فكــرٍي عميــق مــع بيــان املثقفــني األمــريكيني 

  .الطرفني
إذ هـي موجـودة ، الرسـالة ينطلـق مـن جمموعـة مـن املبـادئ األخالقيـة الـيت يعتربهـا كونيـة-مهما يكـن فـإن البيـان

ألنـــه منـــاف  ؛كحريـــة الكـــائن وحـــق اختيـــار الـــدين الشخصـــي وإدانـــة القتـــل كمبـــدأ  لـــدى كـــل الشـــعوب دون متييـــز
فالسعوديون الذين ينطلقون من كونيـة ، تلف املثقفون السعوديون وال األملان معهم يف ذلكال خي .لألديان مجيعها

  :القيم اإلسالمية يعتربون أن



، فـال جيـوز أن يُعتـدى عليـه مهمـا كـان لونـه أو عرقـه أو دينـه، اإلنسان من حيث كينونته هو خملوٌق مكرم -1
   .﴾ولقد كّرمنا بين آدم﴿قال تعاىل 

ــ -2 ومحايــة ، بــل قتــل نفــس واحــدة ظلمــاً عنــد اهللا كقتــل النــاس مجيعــاً ، نفس اإلنســانية بغــري حــقحتــرمي قتــل ال
  .نفس واحدة من القتل كإحياء الناس مجيعاً 

بـل إن اإلسـالم نفسـه ال يصـح مـع ، ﴾ال إكـراه يف الـدين﴿ :قـال تعـاىل، كما ال جيوز إكراه أحد يف دينه  -3
  .اإلكراه
  .األخالق الكرمية أساٌس يف رسالة اإلسالم إقامة العالقات اإلنسانية على -4
كمــا أن العــدل بــني النــاس حــٌق هلــم و ،  املســؤولية يف اجلنايــات اخلاصــة فرديــة فــال أحــد يؤخــذ جبريــرة غــريه -5

م م أو قوميـا م أو ألــوا وإذا قلــتم فاعـدلوا ولـو كــان ذا ﴿ :قـال تعـاىل، الظلـم حمـّرم فيمـا بيــنهم مهمـا كانـت أديـا
   .﴾قرىب

ـــ أ6 ـَــا مـــا احلـــوار والـــدعوة ـ ادع إىل ســـبيل ربـــك باحلكمـــة واملوعظـــة احلســـنة ﴿ :قـــال تعـــاىل، يتمـــان باحلســـىنفَِإمنَّ
  ).6(﴾وجادهلم باليت هي أحسن
يـرون أن املبـادئ الكونيـة الـيت  -عتقد أن معهم الكثري مـن املثقفـني العـرب واملسـلمنيأو - فاملثقفون السعوديون

ا املثقفون األمريكيون قد "أرساها اإلسالم قبل أربعة عشر قرناً وقبـل أن توجـد منظمـات حقـوق اإلنسـان  يبشر 
  ).7أو هيئة األمم املتحدة ومواثيقها الدولية"(

أمــــا املثقفــــون األملــــان فقــــد أكــــدوا اتفــــاقهم حــــول االشــــرتاك يف املعــــايري األخالقيــــة املتضــــمنة احــــرتام الكرامــــة 
واعتربوا أن الكفاح من أجـل الدميقراطيـة ميثـل أساسـاً هامـاً ، لدينبغض النظر عن اجلنس أو اللون أو ا .اإلنسانية

واحلريــات األساســية واحلريــة الدينيــة وحقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا يف ميثــاق األمــم  حلمايــة الكرامــة اإلنســانية
  ).8املتحدة (

وهـو  .لدينيـة وغـري ذلـكاحرتام اإلنسـان وحقوقـه وحريتـه اكـ،  يبدو أن اجلميع متفق على املبادئ الكونية العامة
بيد أن االختالفـات اجلوهريـة والثانويـة ال تلبـث أن تطالعنـا عنـد ، ما يشعرنا بأن "القيم الكونية" باتت كونيًة حقاً 

ـــة علـــى أرض الواقـــع ـــة تطبيـــق هـــذه القـــيم الكوني ـــدقيق يف آلي ـــا جنـــد ، مبعـــىن أن هنـــاك اتفاقـــاً يف الرؤيـــة، الت بيـــد أنن
مـا يعـودان إىل أصـول وروبحىت ضمن الثقافتني األمريكيـة واأل، هذه الرؤيةاختالفاٍت شاسعة يف تطبيق  يـة رغـم أ

  .وهو ما سنّعرج عليه بعد قليل، غربية واحدة
م أن "اهلـدف مـن جرميـة  أيلول/سـبتمرب كانـت  11فانطالقاً مـن هـذه املبـادئ نفسـها يـرى األمريكيـون يف بيـا

ويف  .بـل هـم حيتقـرون طريقـة عيشـنا وجمتمعنـا كلّـه، تقرون فقط حكومتناوبالتايل "فمهامجينا ال حي، اجلرمية نفسها"
  .بل أيضاً مبا حنن كائنون به"، ال يتناول غضبهم ما يقوم به قادتنا فحسب، األساس

تصـح كـذلك أيضـاً ِإنـََّهـا بـل ، والكينونة األمريكية تلك تتحدد بعدٍد من القيم ليسـت جاذبـًة لألمـريكيني فقـط
  :وتقوم على أن، الناس ويف كل مكاٍن من العاملبالنسبة إىل كل 

ووفقــاً لــذلك "فالدميقراطيــة هــي ، هلــم بــالوالدة" هــي حــق، "كــل األشــخاص ميتلكــون كرامــة إنســانية مكتســبة
والتعبــري الثقــايف األوضــح عــن هــذه ، الصــيغة السياســية الواضــحة الــيت متثــل هــذا اإلميــان بالكرامــة اإلنســانية الســامية



وثانيـــة هـــذه القـــيم "هـــي أن القناعـــة بـــأن احلقـــائق ، املســـاواة يف الكرامـــة بـــني الرجـــال والنســـاء" الفكـــرة هـــي تأكيـــد
مساهـا اآلبـاء املؤسسـون بقــوانني أوميكــن لكـل النـاس الوصـول إليهـا وهــي الـيت ، األخالقيـة الكونيـة موجـودة بالفعـل

لــذلك فكــل ، أفــراداً ومجاعــات،  احلقيقـة"مث تــأيت" القناعـة بعــدم القــدرة علــى الوصــول إىل، الطبيعـة والفطــرة اإلهليــة
االختالفــات حــول القــيم تســتدعي الــروح املدنيــة واالنفتــاح علــى وجهــات النظــر األخــرى "وأخــرياً" فحريــة الضــمري 

ـا، واحلرية الدينية وكشـرٍط مسـبق ، كانعكـاٍس للكرامـة اإلنسـانية األوليـة،  هي من بني احلريات األساسية املعـرتف 
هــذه القــيم الـــيت ميكنهــا أن تنطبــق علــى كـــل النــاس وبــال تفرقـــة علــى حــد تعبـــري ، فرديــة األخـــرىلقيــام احلريــات ال

أو كتبـت دسـتورها وسـائر ، "فمـا مـن أمـٍة صـنعت هويتهـا .تفسر ملاذا بإمكـان أيٍّ كـان أن يصـبح أمريكيـاً ، البيان
اح باالســــتناد إىل القــــيم ــــذه الدرجــــة مــــن املباشــــرة واإلفصــــ، كمــــا فهمهــــا األساســــي لنفســــها،  وثائقهــــا املؤسســــة
ايتـه قيمـاً إنسـانية كونيـة .اإلنسانية الكونية" وكـأن "القـيم ، فما اعتربه البيان يف بدايته قيماً أمريكية أصـبحت يف 

ــا "القــيم الكونيــة" دون اإلدراك أن هــذه القــيم ا إال   األمريكيــة" غــدت عنــد املــوقعني هــي ذا مل تصــبح كونيــة بــذا
  .)9صلة اإلمجالية جلهد احلداثة(كناتٍج الستيعاب احمل

ا التارخييــة، وعلــى هــذا ومل ، يف بلــورة هــذه "القــيم الكونيــة" فاحلضــارات والثقافــات مجيعهــا شــريكة عــرب صــريور
صـحيٌح أن تعبريهـا األجلـى واألوضـح بـرز يف السـياق التـارخيي لتطـور ، تكن أبـداً حكـراً علـى ثقافـٍة واحـدة بعينهـا

ن عقــارب الســاعة مل تكــن متســاوية إ :ن نفــي جهــد احلضــارات األخــرى يكــون كمــن يقــولإال أ، احلضــارة الغربيــة
  قبل اكتشافها على حد تعبري فولتري. 

، ةتـ"يؤكـد الـبعض أن هـذه القـيم ليسـت كونيـًة الب: بيد أن البيان نفسه يتوقف حلظًة عند هذه النقطة ليتسـاءل
ون بـــأن اإلقـــرار بكونيـــة هـــذه القـــيم يُلغـــي جُّ اوهـــم حيـــ .بـــل هـــي تنحـــدر بـــاألخص مـــن حضـــارة الغـــرب املســـيحي

لكننــا نــؤمن بــأن النــاس ، حنن خنــالف ذلــك. حنــن نعــرتف بالطــابع النــاجز حلضــارتنا.خصوصــية الثقافــات األخــرى
وبـــأن هنـــاك حقـــائق أخالقيـــة ، كإمكانيـــة كونيـــة ورغبـــة،  كمـــا نـــؤمن باحلريـــة اإلنســـانية  .مجـــيعهم خلقـــوا متســـاويني
ا"أساسية معينة يشرتك كلُّ     .العامل يف اإلقرار 

بيـد أننـا  على أن احلرية اإلنسانية والكرامة هي حمط تبجيل من قبل الثقافات مجيعهـا. -بكل تأكيد- غبار ال
وهـــو مـــا اســـتدعى الســـعودية ، نعـــود للقـــول جمـــدداً أن فهـــم هـــذه الثقافـــات للحريـــة خيتلـــف مـــن ثقافـــٍة إىل أخـــرى

للـتحفظ علـى اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان الصـادر عـن ، خمتلفتـنيكمثالني فقط يعربان عن ثقـافتني ،  والصني
تؤكــد علــى  حبجــة أنــه ينــاقض يف عــدٍد مــن بنــوده القــوانني املرعيــة يف كــال البلــدين الــيت 1948األمــم املتحــدة عــام 

  .منهما اخلصوصية الثقافية لكلٍّ 
ملطّولـــة هـــذه الـــيت تـــدور حـــول فكـــرة "القـــيم لكننـــا إذا عـــدنا إىل بيـــان املثقفـــني األمـــريكيني وجتاوزنـــا ديباجيتـــه ا
وكما - لوجدنا أن البيان صيغ بشكٍل رئيس، الكونية" لنرى ما املطلوب من هذه القيم أن تشتمل عليه أو حتققه

م هــو كمــا ذكــروا ، لتربيــر احلــرب األمريكيــة علــى أفغانســتان -قلنــا وأن هــدف املثقفــني األمــريكيني األول مــن بيــا
لكـــي ، م علـــى رد املثقفـــني األملـــان هـــو "أن نســـعى إىل االســـتناد إىل مفهـــوم احلـــرب العادلـــةذلـــك صـــراحًة يف ردهـــ

م لــــيس مــــربراً أخالقيــــاً  11نظهــــر أن اســــتخدام القــــوة العســــكرية ضــــد جمرمــــي  أيلــــول وأولئــــك الــــذين يســــاعدو
  .)10ضرورة أخالقية كذلك"(ِإنَُّه بل ، فحسب



ملوضـــوعي يف "اعتبـــار احلـــرب أحيانـــاً دفاعـــاً عـــن وجـــود اجملتمـــع "احلـــرب العادلـــة" تربيرهـــا األخالقـــي ا جتـــد هـــذه
إذ حتتـوي ، "وفكـرة احلـرب العادلـة" جتـد جـذوراً هلـا يف تقاليـد أخالقيـة خمتلفـة، وعن عامل قائٍم على العـدل، املدين

ن تقـع يُعقـل ألي حـرٍب أ لكـن ال، التعاليم اليهودية واإلسالمية على نظراٍت جدية يف جمال تعريف هذه احلرب"
ارتفــع عــددهم بشــكل كبــري يف احلــرب احلديثــة بــالرغم مــن اســتخدام ، دون أن يســقط كنتيجــٍة هلــا ضــحايا مــدنيون

"غـري مقصـود لكنـه متوقـع" مـا دامـت أَنـَُّه لكـن البيـان جيـد لـذلك تربيـراً أخالقيـاً أيضـاً مـن زاويـة ، األسلحة الذكيـة
   .احلرب مربرة أخالقياً ال بل ضرورية

البعـد العـاملي يهـدوننا اليـوم  ي ذو ني"إن هـؤالء القتلـة املنظمـ :ن كلماتـه بتكثيـٍف معـرب عنـدما يقـولويُنهـي البيـا
نؤيــد ، وبــوعي كامــل لقيــود ومتطلبــات احلــرب العادلــة، ولــذلك فباســم املبــادئ األخالقيــة اإلنســانية العامــة .مجيعــاً 

  .قرار حكومتنا وجمتمعنا باستخدام السالح ضدهم"
 :أوالمهــا، ان ويف تعقيــبهم األول علــى بيــان املثقفــني األمــريكيني يثــريون نقطتــني بــالغيت األمهيــةإن املثقفــني األملــ

القواعــد القانونيــة حملاصــرة اجلرميــة ضــمن  ووفــق، هــي أن الــدول الدميقراطيــة متتلــك وســائل متطــورة مبــا فيــه الكفايــة
املنزلـــة القانونيـــة الـــين حتتلهـــا أحـــداث يـــني حـــول وروبوهنـــا دار ويـــدور جـــدٌل كبـــري بـــني األمـــريكيني واأل، حـــدودها

ـــا ســـتجد وروبفـــإذا كانـــت جرميـــة إرهابيـــة كمـــا يصـــرُّ األ، احلـــادي عشـــر مـــن أيلول/ســـبتمرب يـــون علـــى توصـــيفها فإ
وتشـــديد دور االســـتخبارات وأجهـــزة األمـــن لتفكيـــك اخلاليـــا ، معاجلـــًة هلـــا عـــرب الوســـائل القانونيـــة احملليـــة والدوليـــة

م يــرون يف حــدث احلــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمرب مبثابــة ، ألعمــالاملســؤولة عــن مثــل هــذه ا أمــا األمريكيــون فــإ
وهــم بــذلك ميتلكــون كــل الشــرعية واألحقيــة القانونيــة يف الــرد علــى احلــرب املعلنــة ، إعــالن احلــرب املوجهــة ضــدهم

  .)11ضدهم(
اه ال يـــذكر ولـــو بكلمـــة واحـــدة هـــي أن البيـــان األمريكـــي إيـــ :أمـــا النقطـــة األخـــرى الـــيت يثريهـــا املثقفـــون األملـــان

، حـــوادث القتـــل اجلمـــاعي الـــيت تعـــرض هلـــا الســـكان املـــدنيون األفغـــان لـــدى قصـــفهم مـــن قبـــل القـــوات األمريكيـــة
ـَـــا ، فحصــــانة الكرامــــة اإلنســــانية تنطبــــق لــــيس علــــى النــــاس فقــــط يف الواليــــات املتحــــدة علــــى النــــاس أيضــــاً يف َوِإمنَّ

  .غوانتانامو يف كوباوحىت مجاعة طالبان وسجناء ، أفغانستان
، علــى أنفســكمِإالَّ وهكــذا كمــا يعّلــق املثقفــون األملــان "ال تنطبــق املعــايري األخالقيــة اإلنســانية الــيت وضــعتموها 

ومبثــل هـــذه االزدواجيـــة واالنتقائيـــة يف االســـتعمال توضـــع هـــذه املعــايري العامليـــة علـــى احملـــك وتُثـــار شـــكوك حقيقيـــة 
عنـدما ، ان مـن قنـاة املثقفـني األمـريكيني ومـن دوافعهـم وأهـدافهم اإلنسـانية النبيلـةكما يغمز املثقفون األمل.حوهلا"

ــا علــى أفغانســتان ــم يصــمتون أيضــاً عــن األهــداف احلقيقيــة لــإلدارة األمريكيــة احلاليــة مــن وراء حر م أ ، يــذّكرو
، وتقويــة موقعهــا املهــيمنة عــرب الســيطرة علــى طــرق نقــل الــنفط ســرتاتيجيوالــيت تعــود يف معظمهــا إىل خيــارات جيو 

 أوروبـاوإمنا على حساب القوة اإلقليميـة الصـاعدة املتمثلـة يف الصـني ومقابـل ، ليس على حساب روسيا فحسب
   .وترسيخ هيمنتها لعدة عقود قادمة، واليابان

امــات املتبادلــة أن القــيم الكونيــة قــد تبــددت متامــاً علــى مــذبح السياســة مــا وأن ، يبــدو واضــحاً مــن هــذه اال
ا عنـدما تغـوص يف وحـول السياسـة ورماهلـا املتحركـة ايا ا تبخر مع  ذلـك أن ، صدرته البيانات مجيعاً يف مقدما

ـ، )12املثقفني األمريكيني وجدوا يف الرد األملاين استفزازاً من نوع خاص( م ال يتخـذون أّي موقـف ذي حيـث إ



ــم ي، منطــق متماســك مــن أخالقيــة اســتخدام القــوة صــفون تقليــد احلــرب العادلــة الــيت يــدعو هلــا املثقفــون ال بــل إ
  .األمريكيون "باملفهوم التارخيي الفاسد"

ـَــا أم علـــى العكـــس ، السياســـة هـــي مـــن حيـــرك الثقافـــة وحيـــدد أطرهـــا القـــول إنفهـــل يـــدفعنا ذلـــك إىل  تنطلـــق ِإمنَّ
ميكـــن متابعـــة ذلـــك  .ليـــهفكريـــة وثقافيـــة هـــي األصـــل الـــيت تتغـــذى منـــه وتقـــوم ع ئها مـــن مبـــادئالسياســـة يف مبتـــد

 ل السـعوديون ملـاذا مل خيـرت منفـذوإذ يتسـاء، بوضوح بالنظر إىل تعقيب املثقفني السعوديني والرد األمريكي عليهم
طاملـا أن البيـان  ؟يتبـىن القـيم الغربيـةِمــمَّن خـر غـري الواليـات املتحـدة آجرمية احلادي عشـر مـن أيلول/سـبتمرب بلـداً 

"ملـاذا  :مث يتساءل البيان السـعودي مـرة أخـرى، م األمريكية هي املستهدفة من هذه اجلرميةاألمريكي اعترب أن القي
مل يتوجــه هــؤالء إىل دوٍل وجمتمعــاٍت أخــرى تــدين بالوثنيــة يف آســيا وأفريقيــا هــي أوىل بــاحلرب لــو كــان دافعهــم هــو 

  ."؟حماربة من خيتلف معهم يف القيم
يصـرُّ علـى البحـث عـن األسـباب القريبـة  :أوالمهـا، ري متناقضـني متامـاً يف الواقع نصل هنا إىل منوذجني يف التفك

يعتـرب أن سـؤاًال مـن هـذا النـوع هـو  :واآلخـر، أيلول/سبتمرب لتنفيذ فعلتهم 11والبعيدة اليت دفعت مرتكيب جرمية 
ق ن نبحـــث يف طـــر أبـــل ، وجيـــب أال نســـأل عـــن مصـــدره، فاإلرهـــاب شـــرٌّ بطبيعتـــه، نـــوٌع مـــن "العمـــى األخالقـــي"

َـا ، أيلول/سـبتمرب ال يـدخل يف بـاب اإلرهـاب ذي املقصـد أو املغـزى السياسـي 11فما حـدث يف ، استئصاله َوِإمنَّ
فالضــحايا املــدنيون الــذين قضــوا يف هــذا احلــدث مل يكونــوا مــن طــرٍف أو نــوٍع ، هــو نــوٌع مــن العدميــة الالأخالقيــة

ـــم علـــى أرٍض واســـته، واحـــد بـــل كـــانوا مـــن كـــّل اجلنســـيات واأللـــوان واألعـــراق دافهم كـــان لســـبٍب وحيـــد هـــو أ
  ).13وعند ذلك تنتفي كل األسباب واملربرات(، أمريكية

جــاً هلــا َــا ، ال ُيســأل عــن ســبب اإلرهــاب .بيــد أن الــرأي الســائد والــذي اختذتــه اإلدارة األمريكيــة احلاليــة  َوِإمنَّ
ألملـــاين املتســـائل عـــن ســـبب غيـــاب أيِّ ذكـــٍر يعلّـــق املثقفـــون األمريكيـــون يف رّدهـــم علـــى الـــرًّد ا .علينـــا مكافحتـــه

إذ ، "أحزنتنــا تلــك التعليقــات :يعّلقــون بــالقول، "؟للضــحايا املــدنيني األفغــان يف مانفيســتو "مــن أجــل مــاذا حتــارب
مــن العمــى األخالقــي أن تســاووا بــني ضــحايا مــدنيني ســقطوا علــى حنــو غــري متعّمــد علــى مســرح حــرٍب دوافعهــا 

والقتــــل املتعمــــد للمــــدنيني يف ، جتــــاوز احلــــد األدىن مــــن اخلســــائر يف أرواح املــــدنيني عادلــــة وهــــدف حماربيهــــا عــــدم
وهـــدف مرتكبيـــه حتقيـــق احلـــد األقصـــى مـــن اخلســـائر يف أرواح ، مكـــاتبهم يف املدينـــة وهـــو قتـــٌل دوافعـــه غـــري عادلـــة

  املدنيني". 
 لغربيـــة لفـــرتٍة قصـــريةســـبتمرب قـــد وّحـــدت الثقافـــة ا/فـــإذا كانـــت أحـــداث احلـــادي عشـــر مـــن أيلول، مهمـــا يكـــن

ـــــايل حلـــــدث  ـــــب يف اليـــــوم الت ـــــاين ليكت ـــــد الشـــــهرية جـــــان مـــــاري كولومب ـــــدة لومون ـــــيس حتريـــــر جري  11ودفعـــــت رئ
ـــا ضـــد  ا إدارة بـــوش يف حر أيلول/ســـبتمرب (كلنـــا أمريكيـــون) فـــإن الكاتـــب نفســـه وبعـــد اإلجـــراءات الـــيت اختـــذ

ليعتذر فيـه عـن  "؟هل صحيٌح أننا كلنا أمريكيون" :أفغانستان وإطالقها لوصف (حمور الشر) تسائل يف كتاٍب له
   .وميارس نقداً بالغ احلدة والعنف للسياسات األمريكية، اندفاعه املبدئي

أمل يتحـدث أنـاتول ليفـني عـن ، فالغرب نفسه أصـبح موضـع تسـاؤل، بيد أن األمر كان أعمق من ذلك بكثري
ايــــة الغــــرب" لــــى العــــراق لرتســــم شــــرخاً واســــعاً وعميقــــاً بــــني الثقــــافتني مث أتــــت احلــــرب األمريكيــــة الربيطانيــــة ع، "

بيـد أن ، "القـيم الكونيـة" متفقـاً عليهـا بـني اجلميـع ية واألمريكية مما يدفعنا للقول مـرة أخـرى أنـه رمبـا تكـونوروباأل



فــت ضــمن اختلِإنـََّهــا بــل ، ال، الزاويــة الــيت ننظــر إليهــا إىل هــذه القــيم ختتلــف بــني ثقافــة وأخــرى اختالفــا شاســعاً 
  .وهي الثقافة الغربية، الثقافة نفسها

يــة علــى ضــرورة توســيع أطــر األنظمــة القضــائية وروبفبعــد احلــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمرب متحــورت الفكــرة األ
وعنـدما خاضـت بعـض هـذه ، اجلزائية اليت كانت تعمل على املستوى احمللي لكي تصبح يف املستقبل أكثر مشولية

ان مـع الواليـات املتحـدة فإمنـا دخلتهـا مـن بـاب تعاطفهـا األّويل مـع الواليـات املتحـدة احلرب علـى أفغانسـت الدول
ا بيـد أن الواليـات املتحـدة أرادت مـن خـالل  .وكرهها لنظام طالبان االستثنائي يف قيمه ورؤيته للعـامل .بعد مصا

ــا علــى اإلرهــاب" أن ختــوض حربــاً  ــا "حر وهــو مــا وضــع الواليــات  ،مســتمرة ودائمــة لتحقيــق أهــدافها وطموحا
ذلــك أن معظــم دول العــامل أصــبح يــؤمن أن القــوة األمريكيــة ولــيس ، املتحــدة ضــد البقيــة علــى حــد تعبــري فوكويامــا

وتبـــدو هـــذه القناعـــة راســـخة لـــدى ، العـــامل اســـتقراراإلرهـــابيني املـــزودين بأســـلحة الـــدمار الشـــامل هـــي مـــن يزعـــزع 
  .ات املتحدةية احلليفة للواليوروبالعديد من الدول األ

ــا عــن  وقـد تعــزز االفــرتاق األمريكـي عــن اآلخــرين مـع تعزيــز الرؤيــة األحاديـة األمريكيــة وترســيخ العزلـة اخلاصــة 
، وســعيها بــنفس الوقــت إىل بنــاء الــدرع الصــاروخي، طريــق االنســحاب مــن االتفاقيــة املضــادة للصــواريخ البالســتية

ويضــاف إىل هــذه القائمــة معارضــة ، رجــات حــرارة املنــاخ العــامليوخروجهــا مــن "اتفاقيــة كيوتــو" املتعلقــة بارتفــاع د
مث معارضـتها للمحكمـة ، واشنطن حلظر استخدام األلغام األرضية واعرتاضها على اتفاقية حظر احلرب البيولوجية

ـموروباجلنائية الدولية.كلُّ ذلك عـزَّز التفكـري لـدى األ احـوا الـيت ر ، يـني يف البحـث عـن ثقـافتهم وقـيمهم اخلاصـة 
ا عرب التمايز واملفارقة   .جيدو

فاألمريكيون على سبيل املثال مّيالون ألن يـروا أليـة شـرعية دميقراطيـة وجـوداً يفـوق مـا تتمتـع بـه الدولـة القوميـة 
َا إذ يرون أن الشرعية الدميقراطية ، يون فعلى العكس متاماً وروبأما األ، من شرعية ، تنبع مـن إرادة اجملتمـع الـدويلِإمنَّ

ا مستمدة من أية دولة قومية منفردة على األرض (أ   ). 14كثر من كو
يعــود اخلــالف يف الــرؤى حــول الشــرعية الدميقراطيــة إىل اخلــالف حــول دور القــانون الــدويل وأّوهلــا انعــدام تــوازن 

يف العــامل يــدفع الدولــة العظمــى الوحيــدة ِمـــمَّا  .القــوى بــني الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأيــة دولــة أخــرى ســواها
ا على الفعل   .لالنفالت من القيود وإىل حترير قدر

م التارخييـــةوروبكمـــا أن األ ، يـــني يعتـــربون أن ســـلوكهم يف مواجهـــة املشـــكالت أكثـــر براعـــًة وتنوعـــاً حبكـــم خـــرب
م تلــك هــي الــيت دفعــتهم إىل اختــاذ موقــٍف ســلمي مــن احلــرب علــى العــراق شــّكل تناقضــاً جــذرياً مــع ِمـــمَّا ، وخــرب

يـون مـواقفهم وروبوهكـذا فقـد تبـادل األمريكيـون واأل، طوال أربعة قرون أوروباة اليت سادت يف سرتاتيجيالثقافة اال
يــة وروبأمــا احلماســة األ، فاالنكفــاء األمريكــي عــن التــدخل أصــبح مجوحــاً بعــد قــرٍن مــن الزمــان، ووجهــات نظــرهم

   .ثر من رغبتها يف احلربوأصبحت تنشد السالم أك، للصراع والتدخل فقد قلمت أظافرها
ـا املتكـررة أوروباغري أن  فهـي مل تسـتطع مـثًال أن ، اليوم ال تستطيع أن تكبح مجاح الواليـات املتحـدة يف حرو

مـــن خـــالل إيقـــاظ  إىل الســـيطرة علـــى الـــوحش اســـتمرارلكنهـــا تســـعى وب، متنعهـــا عـــن خـــوض احلـــرب علـــى العـــراق
  ).15ضمريه وتذكريه مباضيه(



يؤكـدون  )16جلدد الذين يسيطر معظمهـم علـى املواقـع احلساسـة يف اإلدارة األمريكيـة احلاليـة(لكن احملافظني ا
، أحـــدمها متحـــدر مـــن الزهـــرة، قـــد أصـــبحتا منتميتـــني إىل عـــاملني خمتلفـــني أوروبـــاأن أمريكـــا و ، مبـــا ال يقبـــل الشـــك
ما، وثانيهما من املريخ   .ال يؤمنان بالقيم نفسها، تالياً ، وأ

اِإنَّ  َمرَّة:ا قلنا أكثر من فمن الصحيح كم إال أن طرق تطبيقهـا يـزداد ، " القيم الكونية " تكاد تكون هي ذا
فـــاألوربيون واألمريكيـــون ميتلكـــون قيمـــاً أساســـيًة ، كمـــا جنـــد يف الثقافـــة الغربيـــة،  تباينـــاً حـــىت ضـــمن الثقافـــة نفســـها

  .لكنهم ال يشرتكون يف فهٍم واحٍد هلذه القيم املشرتكة، مشرتكة
، إال أن األوربيني يرون يف عقوبة اإلعدام انتهاكاً هلـا، فعلى سبيل املثال كال الطرفني ميجدان الكرامة اإلنسانية

يف حـني ميثـل الـدين ، تتحول أكثر فأكثر إىل تبين العلمانية أوروباكما أن ،  لكن األمريكيني يستمرون يف تطبيقها
  .)17والرئيس بوش نفسه يفاخر بتدينه العميق(، مريكيةية األجتماعمكانة مهمة يف احلياة السياسية واال

معتـربًة أن املعاهـدات الدوليـة ليسـت ، والواليات املتحدة تنزع حنو تفـرٍد أكثـر فـأكثر وضـوحاً يف القـرار والقيـادة
 كمـــا يقـــول،  اقتناعـــاً وتركيبـــاً وحاجـــةً ، يـــون فيـــدعونوروبأمـــا األ، ســـوى قيـــود غـــري مـــربرة تكبـــل الســـيادة األمريكيـــة

م مقتنعون بأن قواعد احلق حتمي اجلميع وال سيما األضعف ؛إىل تعددية قطبية، باسكال بونيفاس    .أل
أن "العــامل الغــريب الــذي طاملــا وقــف صــفاً واحــداً إىل بــإن األوربيــني وعلــى رأســهم الفرنســيني ينتهــون إىل القــول 

ومــا عــاد مؤكــداً أننــا نشــرتك بــالعزم  . التصــدعمييــل اليــوم إىل، جانــب الواليــات املتحــدة مبواجهــة التهديــد الســوفييت
مل يعــد مــن اجملــدي التغافــل  .نفســه يف تبــين القــيم نفســها والتصــور نفســه للتهديــدات واملخــاطر وأســاليب املواجهــة

أن ، إذا أردنـا أن نقـيم عالقـة عـرب أطلسـية جديـدة، واألحـرى بنـا، عن هذا الواقع متـذرعني بـوازع التضـامن الغـريب
  ).18وليس على أسس مفرتضة مسبقاً وبعيدة كل البعد عن الواقع"(، أسس جديدة وواضحةنقيمها على 

ا صـراحة يـني رؤيـة مشـرتكة عـن وروب"علينـا أن نكـف عـن التظـاهر بـأن لألمـريكيني واأل :أما األمريكيون فيعلنو
م يعيشون على الكوكب نفسه"(ال بل عن اال، العامل   ).19دعاء بأ

، واهلويـة املسـيحية اليهوديـة الواحـدة، صاب الثقافة الغربية ذات األصل التـارخيي املشـرتكفإذا كان التصدع قد أ
ايـة احلـرب العامليـة الثانيـة سرتاتيجيي االقتصادوالتحالف السياسي اال  :فإنـه مـن األسـهل علينـا القـول إذاً ، منذ 

ا البعض(ِإنَّ     .نتخيلهِمـمَّا أكثر بعداً ونأياً ، )20"الثقافة الكونية" اليت يبشر 
وأن التفــوق احلضــاري ، فالصــراع علــى القــيم يف جــوهره هــو اخــتالٌف علــى املصــاحل والــرؤى وامــتالك األفضــلية

هـذا مـا ، ياً وسياسـياً وعسـكرياً سـيفرض حتمـاً تفوقـاً قيميـاً لصـاحلهاقتصـادالذي يشمل تفوقـاً فكريـاً وتكنولوجيـاً و 
  .يصدقه ويؤكدهِإنَُّه ال بل ،  يبدو أنه يشذُّ عن تارخيهوالواقع املعاصر ال، يعّلمنا إياه التاريخ

ا إذ يف ذلـك ، بيد أن ذلك جيب أن ال يعين بأي حـاٍل مـن األحـوال انغـالق الثقافـات وراء مـرتاس خصوصـيا
َا ، انتحاٌر هلا ـاإانفتـاٌح علـى اآلخـر املختلـف مبـا فيـه َوِإمنَّ رتك منعـاً وسـعٌي حثيـث باجتـاه اإلنسـاين املشـ، غنـاٌء هلـا و

دد "القيم الكونية" فحسب َا ، وحماصرًة لألصوليات اليت ال  ا وتدمرهاَوِإمنَّ   .تفجر اخلصوصيات الثقافية ذا
************  
  الهوامش

  *) كاتب وباحث من سوريا. 



وقــد ، )2001، دار املــدى:ترمجــة معــني اإلمــام (دمشــق، والــدين، مــا بعــد احلداثــة والعقــل، ) أرنســت غيلنــر1
وللمزيـد حـول سـرية ورؤيـة غيلنـر ميكـن مراجعـة احلـوار الـذي ، 1992الكتاب للمـرة األوىل باإلنكليزيـة عـام  نشر

الســـنة ، 3العـــدد ، التســـامح، )اخلـــروج مـــن اهلـــامش :أجـــراه جـــون ديفيـــز حتـــت عنـــوان (حـــوار مـــع أرنســـت غيلنـــر
   .2003صيف ، األوىل
مـن أهـم الكتـب الـيت تنـاقش وتـرفض بـنفس  )أيلـول11) يعترب كتاب الباحـث الفرنسـي أوليفيـه روا (أوهـام 2(

، ة بــني مــا قبلــه ومــا بعــدهاســرتاتيجيأي يشــكل قطيعــة ، أيلــول /ســبتمرب حــدثاً مفصــلياً 11الوقــت اعتبــار حــدث 
  :انظر
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ـــــــــــاب يف ـــــــــــاة، 16/10/2002، )بـــــــــــريوت(، النهـــــــــــار :وانظـــــــــــر مراجعـــــــــــات هامـــــــــــة للكت ، )(لنـــــــــــدن، واحلي

19/1/2003.  
هذه النتيجة مل تقتصر على فريق احملافظني اجلدد احمليطني باإلدارة األمريكية احلاليـة فقـط  القول إن) ميكن 3(

بـــل إن أصـــواتاً يســـارية أمريكيـــة أو معارضـــة لـــإلدارة احلاليـــة رأت يف ، كمـــا جيـــري ترديـــد ذلـــك يف اإلعـــالم العـــريب
رمبــا لــيس بطريقــة اإلمــالء ، رب فرصــة لكــي تعيــد الواليــات املتحــدة ترتيــب أوضــاعها عامليــاً أيلول/ســبتم 11حــدث 

كيــف ســتؤدي هجمــات ،  هنــري كيســنجر :انظــر، وإمنــا عــرب احلــوار وتعزيــز الشــراكة، الــيت تنتهجهــا اإلدارة احلاليــة
بقـــي أن ، 2001/  12/  3، )لنـــدن(، األوســـط الشـــرق، ؟21ســـبتمرب إىل صـــياغة النظـــام العـــاملي للقـــرن  11

ا اخلـاص أيضـاً  11نـذكر أيضـاً أن العديـد مـن األنظمـة يف العـامل اسـتثمرت حـدث  وأوهلـم ، أيلول/سـبتمرب حلسـا
 -بــــوتني، زبيغنيــــو بريزينســــكي :انظــــر، احلكومــــة اإلســــرائيلية احلاليــــة بقيــــادة شــــارون يف صــــراعه مــــع الفلســــطينيني

باالتفــاق  2002/  9/  9، )لنــدن(، احليــاة، إلرهــابجيــانغ زميــني اختطفــوا تعريــف بــوش ل -فاجبــايي -شــارون
، أيلــول / ســبتمرب 11وحــول حتميــل إدارة بــوش برناجمهــا اخلــاص علــى حــدث ، )New York Times(مــع 
حيـث  )New York Timesباالتفـاق مـع ( )لنـدن(، احليـاة، إغـراءات السياسـة االسـتباقية، جـون كينـربي:أنظر

ياســية يف جامعــة جــورج تــاون أن اإلدارة األمريكيــة احلاليــة تنطلــق مــن رؤيــة يــتهم كينــربي أســتاذ الدراســات اجليوس
إمربياليــة جديــدة تعــني فيهــا الواليــات املتحــدة نفســها مصــدراً لرتســيم القواعــد الدوليــة وحتديــد األخطــار احملتملــة 

القطـب الوحيـد يف  وتتغذى هذه الرؤية من إغراء القوة األمريكية العظمى بوصفها، واستعمال القوة وإقامة العدل
   .العامل

)4(  What We`re Fight For:A Letter from America،February 2002,Instute for 

American values،see :www..americanvalues.org 
  .28/9/2001، )(بريوت، السفري :) انظر5(

 (6) How we can Coexist،?see www.islamtoday.net 

تعقيبــــاً علــــى رســــالة املثقفــــني  )؟ومـــن أبــــرز املثقفــــني الســــعودييني املـــوقعني علــــى البيــــان (كيــــف لنــــا أن نتعـــايش
   .والشيخ سلمان العودة ود. مانع اجلهين و د. منصور احلازمي وغريهم األمريكيني سفر احلوايل



، رضوان السـيد :وأيضاً ، أيلول11خطاب املثقفني األمريكيني ومصري السياسة بعد ، فضل شلقال :) انظر7(
-215ص، 2002ربيـــع ، 14الســـنة ، 54العـــدد ، االجتهـــاد، إجابـــة عربيـــة علـــى رســـالة املثقفـــني األمـــريكيني

  بالرتتيب. 278-267وص 229
)8 ( A World of Justice and Peace would be Different  

Frankfurter Allgemeine،May 2,2002,see:www.americanvalues.org  
الرســـالة للمثقفـــني األمـــريكيني -تعقيـــب علـــى البيـــان، حســـن منيمنـــة وحـــازم صـــاغية، صـــاحل بشـــري :) انظـــر9(

  ويعترب هذا التعقيب من أملع الردود العربية وأوجزها بياناً.، 31/3/2002، (لندن)، احلياة، الستني
)10 ( Is the Use of Force Ever Morally Justified ?,August 8,2002.A Response from 

Americans to Colleagues in Germany ، see:www.americanvalues.org 

، )(بـريوت، املسـتقبل، العنـف والقـانون والعدالـة يف زمـن العوملـة، دافيـد هيلـد :انظـر، ) للمزيد حول ذلك11(
5/9/20023.  

ــــادرة رســــالة الســــتني مثقفــــاً - رن) وصــــف ديفيــــد بالنكنهــــو 12( ــــة وصــــاحب مب مــــدير معهــــد القــــيم األمريكي
ـــا كانـــت يف معظمهـــا قاســـية وســـلبية -أمريكيـــاً  وكـــان الغضـــب ، وصـــف الـــردود الـــيت أتـــت علـــى هـــذه الرســـالة بأ

ام يغلب عليها   .10/9/2002، )(لندن، احلوار اليت أجرته معه صحيفة احلياةانظر  ،واال
 يف جمملــه علــى عــدٍد مــن ورويبواليســار األ، مريكــي املعــارض لــإلدارة األمريكيــة احلاليــة) اعتمــد اليســار األ13(

اإلرهــاب ســيء بيــد أن األمــريكيني  القــول إنكمثــل ،  أيلــول /ســبتمرب11احملاجــات النظريــة لتفســري االرهــاب يف 
ـــم إمنـــا فهـــم اإلرهـــابيون األولـــون الـــذين عممـــوا شـــرهم يف أمريكيـــة الالتينيـــة وأفريقيـــا والشـــ، أســـوأ رق األوســـط وأ

  :انظر، أشهر من ميثل ذلك نعوم تشومسكي وغور فيدال، حيصدون اآلن جزءاً مما زرعوه
 Gore Vidal، Perpetual War for per Perpetual Peace - How We Got to be so Hated 

)New York. Thunders Mouth press/Nation Books،2002( 
  –م وبة حقيقية يف نشر كتابه هذا (حرب دائمة من أجل سالم دائواجلدير ذكره أن فيدال وجد صع

أيضـاً مـا كتبتـه الروائيـة الربيطانيـة انظـر  وحـول ذلـك، يف الواليات املتحدة )كيف صرنا مكروهني إىل هذا احلد
ذ إ، بعــد احلــادي عشــر مــن أيلــول وبعــد حــرب أفغانســتان اهلنديــة أرونــدايت روي يف صــحيفة الغارديــان الربيطانيــة

  .بــل فعــل إرهــايب جديــد ضــد أنــاس العــامل .علــى أفغانســتان ليســت انتقامــاً لنيويــورك وواشــنطن اعتــربت أن احلــرب
ال أن يضــع يف  يقتــل يف خضــم هــذه احلــرب ينبغــي أن يضــاف إىل ضــحايا نيويــورك وواشــنطنبــريء كــل شــخص 

رية " االرتداد" الـيت تنسـب غالبـاً مقابلهم. ومن النظريات األخرى الذي اعتمد اليسار على تروجيها أيضاً هي نظ
والـذين يوظفــون  )أو خلقهـم كمــا بـن الدن(لشـاملرز جونسـون والـيت تــدين أمريكـا لعقـدها الصــفقات مـع األشـرار 

م بعـــد ذلـــك ضـــد أمريكـــا حـــني جيـــدون ذلـــك مناســـباً ألغراضـــهم السياســـيةقـــدرا اهلجمـــات بالتـــايل  .م ومهـــارا
ـــا رد علـــى الـــدعم الغـــري األ، مســـتحقة ، يتهماســـتقاللخالقـــي ألمثـــال هـــؤالء األشـــرار الـــذين يـــدافعون اآلن عـــن إ

املســـتقبل ، نقـــد النظريـــات املـــربرة لإلرهـــاب عـــرب البحـــث عـــن جـــذوره، ديـــك هـــوارد :وللمزيـــد حـــول ذلـــك انظـــر
   .10/9/2002، )بريوت(



 :أيضــــاً و  .12/9/2002 )أبــــوظيب(، حتــــاداال، . "هــــم".الواليــــات املتحــــدة ضــــد، ) فرانســــيس فوكويامــــا14(
  .7/9/2002 )لندن(، احلياة، ؟انشقاق يف املنظور الغريب للشرعية الدميقراطية، فرانسيس فوكوياما

 باالتفـاق مـع .13/8/2002، )بـريوت(، النهار، ورويبالقوى األمريكية والضعف األ، ) روبرت كاغان15(
)Le monde(. ل للصـــحون" بعـــد أن يكـــون ويشـــبه كاغـــان الـــدور العســـكري األوريب احلـــايل بأنـــه مبثابـــة "غســـ

إىل أيـن متضـي ، اريـك هوبزبـاوم :وانظر، األمريكيون قد تكفلوا بطهي العشاء كما حدث يف كوسوفو وأفغانستان
كنــتم   لــو، أيهــا األمريكيــون، رجيــيس دوبريــه :وأيضــاً . 12/2003، اللمونــد ديبلوماتيــك، يــة األمريكيــة؟مرباطور اإل

  .6/9/2003-5، لوفيغارو، تعلمون
املركـــز  :دمشـــق(صـــنع قـــرار الشـــرق األوســـط يف إدارة بـــوش  :احملـــافظون اجلـــدد، د. حممـــد كمـــال :انظـــر) 16(

  .)2003آذار / مارس ، 25 :العدد، ةسرتاتيجيالعريب للدراسات اال
، بـل كيللـر :وأيضـاً ، 2003/ 3/ 8، )(بـريوت، املستقبل، بوش والرب، اد فوليامي :) حول ذلك انظر17(

  .New York Times، may 19,2003، قيقة تأثريهم على الرئيس بوشاإلجنيليون اجلدد وح
 .10/1/2004، )بــريوت(، مســتقبل، رؤى متباينــة، قــيٌم مشــرتكة، أرتــور بايشــت وبســكال بونيفــاس )18(

ال بد أن نذكر أن هناك عدداً من املثقفـني واملفكـرين الفرنسـيني ال يتفقـون إطالقـاً مـع هـذه  (لوفيغارو). نقًال عن
وأمريكـا وعلـى رأسـهم أندريـه غلوكسـمان والكسـندر أدلـر وآالن فينكلكـروت و برنـارد  أوروبـاة الفصامية بني الرؤي

إذ مجيعهم يرى أن دعم الواليات املتحدة هو أمٌر غـري قابـل للنقـاش بذريعـة أننـا ننتمـي إىل املعسـكر ، هنري ليفي
حبســب تعبــري غلوكســمان الــذي أيّــد ، ة باإلرهــابهــو معســكر احلضــارة الغربيــة احملاصــرة بالرببريــة واملهــدد، نفســه

  .)غرب ضد غرب(بشدة احلرب ضد العراق يف كتابه 
وأمريكـا ينتميـان إىل كـوكبني  أوروبا) هذه العبارة للمفكر األمريكي احملافظ روبرت كاغان الذي اعترب أن 19(

، احليــاة، ايــة الغــرب، ول ليفــنيأنــات :نظــراوحــول ذلــك ، خمتلفــني أحــدمها يعــيش علــى الزهــرة واآلخــر علــى املــريخ
   .)New York Times(باالتفاق مع ، 2002/  9/  11، )لندن(

ـــة واحلضـــارية شـــرٌط ملصـــاحلة اخلصوصـــية الثقافيـــة مـــع ، خالـــد احلـــروب :انظـــر )20( تفكيـــك الرتاتيبـــات الديني
ــ( جمموعــة مــن البــاحثني )(اإلســالميون واملســألة السياســية ضــمن كتــاب، الكونيــة القيميــة مركــز دراســات  :ريوتب
  .234-217ص )2003، الوحدة العربية



  نحو أخالق عالمية 
  م1993إعالن عالمي صادر عام 

  *هانز كينغ
هــو حصــيلة عــامين مــن التشــاور بــين مئتــي عــالٍم وفقيــه ِإنََّمــا اإلعــالن العــالمي التــالي بــين أهــل اإليمــان 

 4-2ففــي الفتــرة الواقعــة بـــين  .العــالمورجــل ديــن ينتمــون إلــى عــدد كبيــر مــن التجمعــات اإليمانيــة فــي 
تمـــت مناقشـــة هـــذه الوثيقـــة مـــن قبـــل مجلـــس ضـــم الرؤســـاء الروحيـــون والزعمـــاء ، 1993أيلول/ســـبتمبر 

وقـد بـادر هـؤالء  .وذلك ضمن فعاليـات البرلمـان العـالمي للـديانات المنعقـد فـي واليـة شـيكاغو، الدينيون
تمثـل خطـوة أَنـََّهـا والموافقـة علـى ، قيع على هذه الوثيقـةومن مختلف الديانات العالمية إلى التو ، األفاضل

أولى ونقطة انطالق لعاَلٍم في أمّس الحاجـة إلـى إجمـاع علـى الفضـيلة واألخـالق. وأن المجلـس البرلمـاني 
يطرحونه إلى العالم كافة بياناً تمهيدياً وصـيغة أوليـة لمجمـوع ، للديانات العالمية مع الذين أقّروا هذا البيان

   .أو قواعد التعايش اإلنساني الذي يمكن أن تقّره األديان العالمية، دئ العيش المشتركمبا
  :اإلعالن عن ُخُلق عالمي

عاملنا اليوم يف حمنة وكرب بَلغا من اإلحلاح مبلغاً عظيماً يدفعنا إىل سرب غورمها وعوارضهما لعمـق هـذا األمل  -
  املستشري. 

.. هنــــاك غربــــة بــــني النســــاء ... اجلــــريان يعيشــــون يف خــــوف.للــــدمار.. والكوكــــب يتعــــرض .الســــالم يفوتنــــا -
  . واألطفال متوت!.والرجال

  أمر بغيض!ِإنَُّه  -
  حنن نشجب سوء استغالل أنظمة األرض البيئية.، نعم -
مثلمــــا نــــدين التفاوتــــات ، واجلــــوع الــــذي يضــــعف جســــد اإلنســــان، حنــــن نــــدين الفقــــر املعيــــق لفــــرص احليــــاة -
  هدد عائالت شىتَّ باهلالك.ية اليت تتقتصاداال

ناهيــك عــن الفوضــى ، ي لـدى األمــم؛ فعــدم حتقيــق العــدل يهّمـش املــواطننيجتمــاعحنـن نشــجب الفســاد اال -
العارمــة الــيت تعصــف باجملتمعــات ومنايــا تتخــبط األطفــال بســبب العنــف. إننــا نــدين خباصــة البغــي واحلقــد باســم 

  .الدين
وهـو اخللـق الـذي ، وال ضـرورة هلـا مـع تـوافر األسـاس خللـق املعاملـةهـذه العـذابات. ُكّل ولكن ال حاجة إىل   -

يســـمح بإجيــــاد نظــــام كــــوين ونظــــام فـــردي جديــــد ويبتعــــد بــــاألفراد عــــن حافـــة اليــــأس كمــــا ينــــأى باجملتمعــــات عــــن 
   .االضطراب

نؤكـد علـى إننـا  :نقـر ميـا يلـي، الذين آمنوا مببادئ األديـان العامليـة وسـلوكياته –معشر الرجال والنـساء–حنن  -
  وتشّكل أساساً ملنظومة ُخُلقية على مستوى الكون. ,اشتمال التعاليم الدينية على قيٍم تـَُعدُّ حبق جوهرها ولّبها

  إىل أن حتيا يف القلوب والسلوك. ، ونؤكد أن هذه احلقيقة املعروفة أصًال حتتاج إىل إنعاشٍ  -



وذجـاً غـري مـرتبط بظـرف أو شـرط يـتخّلالن مجيـع مرافـق ومن، نؤكد على أن هناك معياراً سلوكياً يتعذر إلغاؤه -
على مستوى العائالت واجملتمعاُت كمـا علـى صـعيد األعـراق البشـرية واألمـم واألديـان. وهنـاك أيضـاً مجلـة ، احلياة

وهـــي االرشـــادات عينهـــا ، نســـتطيع أن جنـــدها يف تعـــاليم األديـــان العامليـــة، منـــذ الِقـــدم، مـــن اإلرشـــادات الســـلوكية
  ة لقيام أي نظام عاملي متماسك. الضروري

، واحد منا مرتبط بصـالح الكـلُكّل   .ومجيعنا يعتمد بعضه على بعض، لسنا يف غًىن عن اآلخر :حنن نعلن -
كمـا يـأيت اهتمامنـا للمحافظـة علـى ،  مـن بشـر أو حيــوان أو نبـات، ومن هنا يأيت احرتامنا لكافة املخلوقات احلّية

  .هواًء وتربة وماءً ، األرض
 .وهنـاك تبعـات جلميـع قراراتنـا وأعمالنـا وحـىت عجزنـا عـن العمـل، إننا نتحّمل مسؤولية فردية لكل مـا نفعلـه -

اخلصــــوصية الفرديـــة والتنـــوع حبيــــث ، ونلــــتزم بقـــيم احليـــاة والكرامـــة .عليــــنا أن نعامـــل اآلخريــــن كمـــا نـــود أن يعـــاملوا
ونقــــدر علـــى ، نـــا أن نتحلـــى بالصـــرب ونرغـــب يف القبـــولعلي .مبعاملـــة إنســـانية –دومنـــا اســـتثناء  –يتمتـــع كـــل فـــرد 

   .ولكن ال ندع أنفسنا أسرى ذكريات احلقد، دين من املاضييمستف، التسامح
حنقـق ، علينا أن نتعاىل على االختالفات البسيطة من أجل جمتمع عاملي، وبينما نفتح قلوبنا لبعضنا البعض -

  .فيه ثقافة التعاضد واالنتماء
بـل علينـا ، ليس لنا أن حنيا ألنفسنا فقـط .البشرية عائلتنا وعلينا أن نسعى للتخّلق بالكرم واخلرييةنعترب  ناإن -

جيـب أال  .أيضاً أن ننفع اآلخرين من غري أن ننسى األطفال واملسنّني واملعذبني والَعجزة والالجئـني واملستوحشـني
وال نســــمح باســــتغالله بــــأي شــــكل مــــن ، وال نشــــعره أنــــه كــــذلك، ننظــــر إىل أحــــد كمــــواطن مــــن الدرجــــة الثانيــــة

وأن ، علينا أال نقرتف أي فعل من أفعال الفاحشـة .وجيب أن يكون هناك شراكة بني الرجال والنساء .األشكال
  والفساد.  ستبدادنضع وراءنا كل أشكال اال

أو نـؤذي أو ، املإننـا لـن نتظـ .إننا نعلن والءنا إىل ثقافة ختلو من العنف وتنضح بالعـدل واالحـرتام والسـالم -
  نعّذب ونقتل بشرّياً ألننا نبذنا العنف وسيلًة لفّض الصراعات.

ي عـادل يسـمح لكـل إنسـان بفرصـة متكافئـة لتحقيـق ذاتـه  اقتصـادي و اجتمـاعا أن جنتهـد إلقامـة نظـام نعلي -
ز أو ونعــدل مــع اجلميــع دون أي حتيّــ، علينــا أن نتخاطــب برفــق ونتعامــل بصــدق وتــراحم .أكمــل حتقيــق، كإنســان
 علينا اجتناب السرقة وعلينا أن ال ندع شهوة التسلُّط والتمّلك والسمعة والنفاق تسيطر علينـا يف سـبيل .تباغض

   .اجياد عامل ملؤه العدل والسالم
دراكنـا مـن خـالل تـدريب إإن كوكبنا لن يصـبح أفضـل حـىت يتغـّري وعـي أفـراده أوًال. ونتعهَّـد علـى أن نوسـع  -

ولــن حيــدث إي تغيــري أساســي يف وضــعنا مــا مل يكــن هنــاك اســتعداد  .صــالة والتفكــري اإلجيــايبعقولنــا بالتأمــل وال
ـذا اخلُلُـق العـاملي .اجملازفة للتضحية أو وتنتشـر ، حيـث يفهـم أحـدنا اآلخـر، لذلك فإننـا مصـّممون علـى االلتـزام 

  .سلوكيات آمنة وطرق عـيش مساملة تعود بالنفع على اجملتمع وعلى البيئة معاً 
  سواء أكانوا متديّنني أم مل يكونوا إىل االقتداء بنا.، إننا ندعو كافة الناس

  :مبادئ الُخُلق العالمي



إن االفتقـار إىل رؤيـة   .ه وبيئتـه وسياسـته وذلـك علـى مسـتوى العـاملاقتصـاديشهد عاملنـا اليـوم أزمـة أساسـية يف 
وبشــكل عــام فــإن نــدرة االلتفــات إىل ، يةوتشــابك املشــاكل غــري املعاجلــة وضــعف بصــرية القيــادة السياســ، كــربى

هــي ذي اإلجابــات واحللــول القدميــة مــا زالــت ُتطــرح وبكثافــة  :املصــلحة العامــة واخلــري العــام تتجلّــى يف كــل صــعيد
   .ملواجهة التحديات املستجّدة

لبطالـــة مـــن ا، وبنســـبة تصـــاعدية، يعـــانونِمــــمَّن فون إىل نظـــرائهم علـــى املعمـــورة مئـــات املاليـــني مـــن البشـــر يضـــا
فهناك تشنّجات بـني  .ويبدو أن التطلَّع إىل سالم دائم بني الشعوب يفُلُت مّنا .والفقر واجلوع والتفكك األسري

مزيـد مـن الـدول  .َتقتـل وتـُْقتَـل، األطفال متوت .وتشنجات بني األجيال والفئات العمرية، الرجل واملرأة :اجلنسني
يـــة اجتماعزديـــاد بســـبب صـــراعات اة التعـــايش بســـالم يف مـــدننا يف وإن صـــعوب، قتصـــاديزلزهلـــا فســـاد السياســـة واال

نـك تـرى إو  .واجلرمية املنظمة ومبدأ الفوضوية الثائر على النظـام، ناهيك عن سوء استخدام األدوية، وعرقية وإثنية
إن  .للنهـــب –دون أي وازع  –وهـــي ذي مـــوارد كوكبنـــا تتعـــرض  .بعضـــهم بعضـــاً ، اجلـــريان أيضـــاً ينتـــاب اخلـــوف

   .نظامنا البيئي يتهددنا مجيعاً  يارا
بـل ، َمرة بعد مرة حيّرضون على العنف والتعصُّب واحلقد والتخويف من اآلخر، إننا نرى قادًة وممثّلي الديانات

ا م يشّجعون علـى الصـراعات الدمويـة العنيفـة ويشـّرعو  .وغالبـاً مـا ُيسـتغل الـدين ألغـراض السـلطة والسياسـة .إ
  .االمشئزاز إننا حّقاً شديدو

حنــن نــدين هــذه اآلفــات ونعلــن أالّ حاجــة هلــا أصــًال. إن العنصــر األخالقــي الكــائن يف صــميم التعــاليم الدينيــة 
إن العامــل األخالقــي لــن يقــّدم حــًال فوريــاً جلميــع مشــاكل العــامل ، طبعــاً  .العامليــة جــدير بــأن يطــيح مبحنــة العــامل

يصـــلح لتكـــوين نظـــام فـــردي وكـــوين ، مـــن الفضـــائل واألخـــالق الُعليـــا يـــوّفر حقـــاً أساســـاً مناقبيـــاً  ولكنـــه، املرتاكمـــة
   .ويطرح رؤيـة تنأى بالنساء والرجال بعيداً عن اليأس مثلما تبعد الفوضى عن اجملتمع، أفضل

ا إننـا نؤكـد أن هنـاك إمجاعـاً قائمـاً بـني األديـان ميكـن أن  .حنن أناس التزمـوا مببـادئ الـديانات العامليـة وسـلوكيا
، بل يكفي احلّد األدىن من هكذا إمجاع مبدئي على القـيم اجلامعـة املوّحـدة، أساساً للُخُلق العاملي املنشوديصبح 

  .واملواقف األخالقية األصيلة، واملعايري غري القابلة لإللغاء
  :ونظام ُخُلقي كوني جديد، نظام عالمي جديد -1
سـواء أكـانوا متـدينني أم ، نتوجه إىل اجلميـع، وطانمن خمتلف األديان واأل -معاشر النساء والرجال- ها حنن 

  :نريد أن نفصح عن املبادئ اليت جتمعنا معاً  .مل يكونوا
  .لدينا مجيعاً مسؤولية لتحقيق نظام عاملي أفضل -
ماكنا يف قضـايا حقـوق اإلنسـان واحلريـة والعـدل والسـالم ومحايـة األرض هـو مـن بـاب الضـرورة  - أن ا

  .القصوى

الدينيــــة والثقافيــــة جبــــب أال متنــــع التزاماتنــــا وجهودنــــا املشــــرتكة الراميــــة إىل مقاومــــة كــــل إن اختالفاتنــــا  -
  .األساليب غري اإلنسانية والعمل إلجياد ظروف أكثر إنسانية



باإلمكـــان قبوهلـــا وإقرارهـــا مـــن قبـــل كـــل ، إن هـــذه املبـــادئ املبثوثـــة يف هـــذا اإلعـــالن العـــاملي لألخـــالق -
ســواء أكانــت تلــك الفضــائل تنطلــق مــن أســاس ديــين أم غــري ، قيــةالنــاس أصــحاب القناعــات األخال

  .ديين

ونســتمد طاقــات روحيــة ، إننــا كأشــخاص مــؤمنني متــدينني وروحيــني نؤســس حياتنــا علــى حقيقــة عليــا -
ـــل والصـــالة والتأمُّـــل، وأمـــًال منهـــا علـــى عاتقنـــا مســـؤولية خاصـــة  .نُطقـــاً أو صـــمتاً ، مـــن خـــالل التوكُّ

ال نعــد أنفســنا أفضــل مــن ســائر النســاء والرجــال  .هتمــام بكوكبنــا األرضــيواال، لصــالح البشــرية كلهــا
 .املستقبل لنا الطريق حنو ءولكننا نرى أن اِحلَكم القدمية يف دياناتنا تستطيع أن تضي

ـــاردة و  ـــارفبعـــد حـــربني عـــامليتني وانتهـــاء احلـــرب الب ي ـــزاز أســـس الشـــيوعية واال ا ـــة واهت ، ســـتعمارالفاشـــية والنازي
ية والثقافيــة والروحيــة قتصــادحنــن منلــك اليــوم مــا يكفــي مــن املــوارد اال .رية حقبــة جديــدة مــن تارخيهــادخلــت البشــ

مثـل ، ية والدينيـةقتصـاديـة واالجتماعلكن يظـل قديــم الصـراعات اإلثنيـة والقوميـة واال، لتحقيق نظام عاملي أفضل
 .يهدد اجلهود السلمية لبناء عامل أفضل، جديدها

ومـــع ذلـــك فمـــا زلنـــا نلحـــظ أن ظـــاهرة الفقـــر يف العـــامل ، قنيـــة كـــربى مل نعرفهـــا مـــن قبـــللقـــد شـــهدنا تطـــورات ت
مــا أكثــر النــاس الــذين  .واجلــوع ومــوت األطفــال والبطالــة والبــؤس وإهــالك الطبيعــة قــد ازدادت أيضــاً ومل تضــمحل

يئيـــة واإلخفـــاق واملصـــائب الب، والتهمـــيش السياســـي، يجتمـــاعي/املايل والتشـــرذم االقتصـــاديتهـــددهم اإلفـــالس اال
  .الوطين

، إىل رؤيـــة نـــاس يعيشـــون بســـالم معـــاً  )فـــإن البشـــرية (بـــأمس احلاجـــة، يف ظـــل هـــذا الواقـــع الـــدراماتيكي العـــاملي
إن الرؤيــة تنبثــق مــن  .ينتمــون إىل مجاعــات عرقيــة وجتمعــات أخالقيــة ودينيــة تتشــاطر مجيعــاً هــاجس محايــة األرض

 .تتفلـت مـن أيـدينا، وعلـى مسـتوى العـامل، ولكنهـا مجــيعاً ، اعـد السـلوكاآلمال واألهداف واملثـل والقـيم العليـا وقو 
ا و  -فإننــا علــى قناعــة بــأن اجلماعــات اإلميانيــة، ومــع ذلــك ــا املتكــررة إعلــى الــرغم مــن إســاءا تتحمــل  -خفاقا

 .يشــهاممكــن محايتهــا وغرســها وممكــن أن نع مســؤولية الربهنــة علــى أن تلــك اآلمــال والقــيم العليــا وقواعــد الســلوك
إن الضمانات على احلريات الدينية وحرية الضمري ضرورية ولكنها  .وهذا أشد ما ينطبق على واقع الدول احلديثة

الـيت تصـلح جلميـع  normsوالسُّـَنن  القيم املوحـدة والقناعـات الراسـخة )منظومة(ال تستطيع أن تكون بديًال عن 
م أو لغتهم ودينهم ني أو جنسهم أو لو جتماعالبشر أياً كان انتماؤهم اال   .بشر

 ونستحضــر هنــا اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان، إننــا علــى قناعــة بأصــالة وحــدة العائلــة البشــرية علــى األرض
صـــطالحاً علـــى صـــعيد انريـــد أن نؤّصـــل ونعّمـــق مـــا هـــو مـــذكور هنـــاك  .عـــن األمـــم املتحـــدة 1948الصـــادر يف 

 بكرامته وممارسة حريته ومالحظـة التأكيد على دوام متتع كل فردنريد  :بأن نرتمجه من منظورنا األخالقي، احلقوق
   .بينهم املساواة بني بين اإلنسان مجيعاً والتأكيد على أمهية التضامن والتكافل فيما
  :التالية )العرب(فإننا استفدنا ، وبناء على جتاربنا الشخصية وبالنظر إىل تاريخ كوكبنا الزاخر باألعباء

أفضــل ال ميكــن انشــاؤه أو ترســيخه مــن خــالل القــوانني أو فــرض أمــر أو مــن خــالل  إن نظامــاً عامليــاً  -
  .األعراف والتقاليد فقط



م على أن يتصـرفوا  - إن حتقيق السالم والعدل ومحاية األرض يعتمد على بصائر الرجال والنساء وقدر
  .بعدل

افـع الواجـب ولـذلك نـرى إن اإلجراءات املؤيدة للحقـوق واحلريـات تفـرتض التمتـع حبـس املسـؤولية ود -
 .لزاماً خماطبة ملكيت العقل والعاطفة معاً لدى النساء والرجال

للحقوق البشرية دون أساس أخالقي ولذلك لن يكون هناك نظـام عـاملي أفضـل مـن غـري  استمرارال  -
  .توافر خلق عاملي

لنظــــر إىل الــــديانات احلســــية ولــــيس املقصــــود بــــاخللق العــــاملي أيديولوجيــــة كونيــــة أو دينــــاً واحــــداً متحــــداً دون ا
ـَـا  .وطبعــاً فلــيس املقصــود ســيطرة ديــن واحــد بعينــه علــى ســائر األديــان، اُألخــرى املقصــود بــاخللق العــاملي ذلــك َوِإمنَّ

علـى  فمـن دون هكـذا امجـاع .اإلمجاع الرئيسي على جامعة رابطة معايري غري قابلة للتغيري وعلى مواقف شخصية
أو آجًال سنرى كل جمتمع مهّدداً بالفوضى أو الديكتاتوريـة وسـتجد األفـراد يقعـون يف منظومة ُخُلقية فإنه عاجًال 

   .اليأس
  :على كل إنسان أن يعامل بطريقة إنسانية :مطلب أساسي -2

وألجـل ، إننـا نـدرك حقيقـة الشـر .فنحن رجـاًال ونسـاًء غـري كـاملني ولـدينا قصـور وعيـوب، إننا لسنا معصومني
مضـطرين إىل تبيـان العناصــر األساسـية الـيت جيــب أن ، فسـنا وألجــل خـري العـامل وصــالحهفإننــا جنـد أن، ذلـك فقـط

إننا .وللـدول كمـا للـديانات أنفسـها، سـواء أكـان ذلـك لألفـراد أم اجملتمعـات واملؤسسـات، يتضمنها اخللق العاملي
أخالقيــات مقنعــة وقابلــة علــى ثقــة بــأن التعــاليم الدينيــة واألخالقيــة الــيت عمرهــا آالف الســنني قــادرة علــى تقــدمي 

أو  متـديننيدومنـا اعتبـار إذا مـا كـانوا ، للتطبيق من قبل مجيع النسـاء والرجـال ذوي النوايـا احلسـنة واإلرادات اخلـرية
   .متديننيغري 

ويف الوقت نفسه إننا ندرك أن مبادئنا الدينية واألخالقية عادة ما تنطلق من طروحات متباينة جداً يف معـرض 
وحنــن ال نرغــب يف تلميــع أو جتاهــل  .للرجــال وللنســاء، خــري أو شــر، حــق أو باطــل، مفيــد أو ضــار هــو تقــدمي مــا

وهي اختالفات جيـب أال حتـول بيننـا وبـني أن نعلـن للمـأل تلـك األمـور الـيت ، االختالفات القوية بني أدياٍن بعينها
   .من منطلق ديين أو أساس أخالقي، جتمعنا معاً واليت نقّرها مجيعنا

ولكــن ، يــةجتماعية والسياســية واالقتصــادنعلــم أنــه لــيس مــن شــأن األديــان حــل مشــاكل كوكبنــا البيئيــة واال إننــا
أال وهـو ، يةكية والـربامج السياسـية والقـوانني االشـرتا قتصـاداألديان قادرة على توفري ما ال تقّدمه حصراً اخلطـط اال

وإجـراء حتـوُّل عـن املضـي قُـُدماً يف ، ويف قلـوب النـاسإحداث تغيري يف التوجُّـه الـذايت الشخصـي ويف العقليـة كلهـا 
يـــة وبيئيـــة ولكنهـــا اجتماعصـــالحات إن البشـــرية بـــأمس احلاجـــة إل .الطريـــق اخلطـــأ والتـــزّود بـــنهج جديـــد يف احليـــاة

وحنـن كشخصـياٍت روحيـة أو كمـؤمنني نتعهـد ونلـزم أنفسـنا مبهمـة التجديـد ، بأمس احلاجة أيضاً إىل جتـدد روحـيّ 
وتـأمني ، وأرضـية معنويـة للتفـاهم، قـوى والطاقـات الروحيـة يف األديـان تقـدمي إحسـاس بالثقـة جـوهريومن شـأن ال

ومـــن الطبيعـــي أن تزّكـــى األديـــان وتكـــون موضـــع ثقـــة فقـــط حـــني  .املعـــايري املثلـــى فضـــًال عـــن تـــوفري مهجـــع للـــروح
 املتبــادل وتتحــرر مــن فتصــفو مــن التكــربُّ ، تســتطيع أن تقضــي علــى تلــك الصــراعات النابعــة مــن االديــان أنفســها



ولألمـاكن املقّدسـة ، وبالتايل تظهر احرتاماً لرتاث من القـيم، والتعّصب وحىت من التصوير العدائي لآلخر، الشك
  .واألعياد وشعائر قوم يؤمنون بطريقة خمتلفة

م  إن .جنـــد النســـاء والرجـــال يعـــاملون بوحشـــية ال إنســـانية يف كـــل أحنـــاء العـــامل، واآلن كمـــا يف الســـابق حريـــا
 .يُــداس علــى حقــوقهم اإلنســانية باألقــدام وال تراعــى كــرامتهم أبــداً  .وجتــرد مــنهم الفــرص واحلظــوظ، ُتســلب مــنهم

وأمام كل املظـاهر الالإنسـانية فـإن املبـادئ الدينيـة واألخالقيـة  !ولكن القوة والبطش ال جتعل األمر حقاً أو شرعياً 
   !تطالب أن يعامل كل كائن بشري باإلنسانية

والقــــدرات العقليــــة ، وهــــذا معنــــاه أن كــــل فــــرد بشــــري ال يتمتــــع مبزايــــا يف العمــــر أو اجلــــنس أو العــــرق أو اللــــون
فإن هذا الكائن يظل متمتعاً بكرامة ، يجتماعواجلسدية واللغة والدين والتوّجه السياسي أو يف قوميته ومنشأه اال

ان وشرف ال ُميس وعلى البشـر  .واجب تعظيم هذه الكرامة ومحايتها، فرداً أو دولة، على كل واحد نإبل ، ال 
أن يكونــوا دائمــاً أصــحاب حقــوق وأن يكونــوا غايــاٍت ال وســائل وال يصــبحوا هــدفاً جتاريــاً أو غرضــاً تصــنيعياً يف 

لــيس منــا مــن هــو فــوق معيــار اخلــري  .عــالم ومراكــز األحبــاث واملؤسســات الصــناعيةواإل كمــا يف السياســة  قتصــاداال
ي أو سياسـي أو جهـاز أمـين أو اقتصـاد احتـادية وال مجاعة منتفعة ومهيمنة أو اجتماعنسان وال طبقة ال ا، والشر

وعلى النقيض عليهـا أن تتحلـى  )(ليس ألي من هذه الفئات التفلُّت من قانون الثواب والعقاب، جيش أو دولة
 ر بـاملعروف وميارسـه كمـا يتجنـبفيـأم، باملنطق والضمري وجيب على كـل إنسـان أن يتصـرف بطريقـة إنسـانية نبيلـة

  املنكرات ويتحاشاها.
فـــنحن نرغـــب فيـــه اســـتدعاء  .اهلـــدف مـــن وراء هـــذا االعـــالن العـــاملي لألخـــالق العـــاملي توضـــيح مـــا يـــدعو إليـــه

وهـذه األمـور جيـب أال تكـون عبئـاً  .سلوكيات واحلث على تصرفات أخالقية غري مرتبطة بظرف وال قابلة لإللغـاء
، واستحضار قيمهم يف احلياة وعيشـها، هي تساعد الناس جمدَّداً ملعرفة وجهتهم يف احلياة وسلوكها وقيداً ثقيًال إذ

م وحتقيقها، شباعهاإوإدراك ميوهلم و    .وفقه معاين حيا
ــا وتعاليمهــا األخالقيــة مــا انفــك قائمــاً فيهــا منــذ آالف الســنني مــا ال  :لــدى البشــرية مبــدأ يف عــدد مــن ديانا

 صنعه لغريك! هـذا هـو املقيـاس غـريا، ما ترغبه أن يُعمل لك :أو بتعبري إجيايب، لك ال تفعله لغريك ن ُيصنعأتوّده 
وأن يســـــري يف العـــــائالت ، وغـــــري املـــــرتبط بشـــــرط الـــــذي جيـــــب أن يغطـــــي كافـــــة جمـــــاالت احليـــــاة، القابـــــل للتغيـــــري

  .واجملتمعات كما لدى األعراق واألمم واألديان
أو  ، سـواء علـى صـعيد الفـرد أم اجملمـوع، كحـب الـذات املفـرط  :ل األنانيـةعلينا أن نطرح كل شكل مـن أشـكا

إننـا بكـل بسـاطة نـدين هـذه  .كان على مستوى التفكري الطبقي والتعصب العرقـي أو القوميـة أو التحيّـز اجلنسـي
ــا ــ .كــذلك  متنــع اإلنســانية مــن أن تكــون حقــاً ، وبكــل بســاطة، األمــور أل ار إن حــق حتقيــق الــنفس وحريــة االختي

، حنــو الــذات وحــس باملســؤولية إزاء العــاملني الفــردي أمــران مشــروعان متامــاً إذا مــا كانــا مشــفوعني حبــٍس للمســؤولية
   .أي باملسؤولية حنو اخوتنا يف البشرية وحنو كوكبنا األرضي

ا ادات إذ تنطلق منه إرش، وإن هذا املبدأ أعاله يعكس معايري واقعية ملموسة جيب على البشر أن يتمسكوا 
   .عريقة أربعة يف توجيه السلوك البشري جندها مجيعها يف أغلب الديانات يف العامل

  توجهات ثابتة: –3



  :التزام بثقافة الالعنف وتفيض باحترام الحياة -1
ولكـن ، هناك عدد ال حيصى من النساء والرجال من مجيع املـواطن واألديـان يسـعون إىل عـيش ال متليـه األنانيـة

م يف البشرية والعامل بأسرهإحنو  ميأله التزام نالحظ يف مجيـع أحنـاء املعمـورة حقـد  نافإن، ومهما يكن من أمر .خو
وإمنـا أيضـاً بـني طبقـات اجملتمـع واجملموعـات الطبقيـة ، ال بـني األفـراد فحسـب، ال ينتهي وحتاسـد وتبـاغض وعنـف
مبـا يتوافـق مـع أحـدث ، خـدرات واجلرميـة املنّظمـةإن استخدام العنف وجتارة امل .والفئات العرقية وفيما بني األديان

رهــاب القــادم "مــن هنــاك كثــري مــن األمــاكن مــا زال حيكمهــا اخلــوف واإل .اإلمكانــات التقنيــة قــد بلــغ آفاقــاً عامليــة
م والعنف املنظم بات شائعاً ستبدادفاحلّكام اال ؛ٍل"عَ  ويف بعـض الـدول حيـث القـوانني ُتسـّن  .يون يظلمون شعو

   .جند فيها سجناء يتعذبون ونساء ورجاًال يشّوهون وأسرى يقتلون، ريات الفرديةحلماية احل
"إيّــاك أن  :مثــال، لقــد عثرنــا علــى الــدافع يف إرث البشــرية العظــيم الــذي يضــم التعــاليم الدينيــة واألخالقيــة )(أ

ملنطقيـــة املرتتّبــة مـــن هـــذا " َدُعونــا نـــدرس مـــن جديــد النتيجـــة ا!"فلنحــرص علـــى احليـــاة :أو بصـــيغة إجيابيـــة، تـَْقتُــل"
لشخصـــيتهم بالقـــدر الـــذي ال  فللجميـــع احلـــق يف احليـــاة واألمـــان واحلـــظ يف تطـــوير كـــرمي وحـــر :التوجيـــه املتـــوارث

لـيس مـن حـق أحـد أن يتعـدي علـى أي كـائن بشـري أو يعّرضـه لعـذاب نفسـي أو  .يتعدى على حقوق اآلخـرين
رق أو ديـــن أن يتباغضـــوا مـــع أبنـــاء جاليـــة أجنبيـــة ذات وال حيـــق ألي قـــوم أو دولـــة أو عـــ .جســـدي أو أن يقتلـــه

أو أن ، كما ال حيـق هلـم أن يتعّصـبوا ضـّدهم بـأن يعـاملوهم معاملـة غـري عادلـة،  سلوكيات ومعتقدات دينية خمتلفة
   .أو ينفوهم أو يصّنفوهم، يطّهروهم تطهرياً عرقياً 

أن حتـل الصـراعات هـذه يف إطـار مـن  ولكـن جيـب .فـثمَّ الصـراعات، البديهي أن حيث هنـاك بشـر ومن )(ب
وعلـــى الـــذين يـــديرون  .ويصـــدق هـــذا علـــى الـــدول مثلمـــا يصـــدق علـــى األفـــراد .العـــدل دومنـــا اللجـــوء إىل العنـــف

وأن ، املـنّظم ضـمن إطـار عـادل وأن يُلزمـوا أنفسـهم بـأكثر احللـول السـلمية وأبعـدها عـن العنـف السلطة السياسية
 .الـذي هـو بـدوره حيتـاج إىل محايـة ودفـاع ممّـن يقومـون بأعمـال العنـف، )مسـامل(ينّسقوا ذلـك ضـمن نظـام عـاملي 

إذ لـيس للبشـرية مـن ، قال خيَدَعنَّ أحـد .أن التسلح هو مسلك خاطئ وإن نزع السالح هو وصّية زماننا وعصرنا
   .بقاء دون سالم يلف املعمورة

لعنـــف لـــيس وســـيلة حتميـــة حلـــل علـــى الشـــباب أن يـــدرك وهـــو يف منزلـــه األســـري كمـــا يف مدرســـته أن ا )(ت
   .من هنا تأيت احلاجة إىل خلق ثقافة الالعنف .النزاعات مع اآلخرين

واألمــر نفســه ينطبــق  .وحتتــاج إىل محايــة غــري مشــروطة، إن الشخصــية اإلنســانية أمــر نفــيس علــى الــدوام )(ث
ســتغالل غــري احملــدود للمــوارد إّن اال .علــى احليوانــات والنباتــات يف كوكبنــا إذ هــي تســتحق أيضــاً كــل عنايــة وحفــظ

حنـن  ، إمنـا هـي مجيعـاً انتهاكـات للحرمـات، احلياتية الطبيعية والتدمري القاسي حمليطنا البيئي احليوي وعسكرة عاملنا
فــنحن مجيعنــا  .وحنــو أرضــنا وكوننــا وهوائنــا ومائنــا وتربتنــا، كبشــر علينــا مســؤولية خاصــة حنــو األجيــال املســتقبلية

لــذلك علينــا أال  .كــل واحــد منــا مــرتبط بصــالح الكــل  نإبــل املنــا ومجيعنــا يعتمــد علــى غــريه مرتبطــون بقــوة إىل ع
وعوضــاً عــن ذلــك علينــا أن نغــرس العــيش بســالم وانســجام مــع  .البشــرية للعــامل وملــوارده الطبيعيــة اســتبدادنشــّجع 

  .الطبيعة ويف العامل



اإلنســان مســتحقاً إنســانيته إال وهــو يراعــي اآلخــرين إنَّ روح التعــاليم الدينيــة واألخالقيــة العظيمــة ال تــرى  )(ج
علينــا أن نتجنــب القســوة والوحشــية وعلــى كــل قــوم  .ومســتعد لتقــدمي العــون، يف حياتــه العاّمــة ويف حياتــه اخلاصــة

ج حتتـا  )القوميـة(فاألقليـات الدينيــة أو العرقيـة واإلثنيـة  .وعرق وديانـة أن نظــهر حلمــاً وتقـديراً واحتــراماً لكـل آخـر
  .إىل احلماية والنصري

  ي عادل اقتصاد) االلتزام بنشر ثقافة التعاضد وبتحقيق نظام 2(
يســعون جاهــدين إىل ِمـــمَّن ، ال نســتطيع أن حنصــي عــدد النســاء والرجــال يف مجيــع املنــاطق ومــن كافــة األديــان

م، العــيش معــاً يف تكافــل وتعاضــد بيــد أننــا  .الف مهــنهمعلــى اخــت، وممــن يعملــون جبــٍد لتحقيــق مــواهبهم وكفــاءا
واملسؤولية هنا يف هذه املآسي ال تقـع ، نلحظ أيضاً وعلى مستوى املعمورة ما ال ُحيصى من اجلوع والَعَوز واملرض

   .فقط على عاتق األفراد وإمنا أيضاً تقع على املؤسسات الظاملة واهليئات اليت ال تقيم العدل
وهكـذا تـدفع هـذه املاليـني دفعـاً إىل ، ن ضـآلة رواتـبهم وأجـورهمإن املاليني من البشر يعانون من البطالة أو مـ

م املســتقبلية وأن نلحــظ اهلــوة تــزداد بشــّدة يف أمــاكن   .هــامش اجملتمــع مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن اإلطاحــة بإمكانيــا
اكية فنحن نعيش يف عـامل قامـت فيـه كـل مـن األنظمـة االشـرت  .بني األقوياء والضعفاء، كثرية بني الفقراء واألغنياء

، الروحيــــة واألخالقيــــة بتفريــــغ مضــــامني كثــــرية مــــن القــــيم، ية واألنظمــــة الرأمساليــــة املتحــــررة مــــن أي قيــــدســــتبداداال
وهــذا  .واإلمســاك مبـا ال ُحيصــى مــن الغنــائم املســروقة، فالعقليــة املاديــة ترعــى منــو َشـَرٍه للــربح غــري احملــدود .وتـدمريها

اجملتمــع دون أن تــدفع الفــرد إىل أن يضــيف مــن إســهامه إىل جمتمعــه. إن الظــواهر تســتنفد املزيــد واملزيــد مــن مــوارد 
أمر مالحظ منوه القوي يف الدول النامية والـدول ، ية الشريرة لظاهرة الفساد واستشراؤها السرطاينجتماعاآلثار اال

  .املتقدمة سواء
عمـل ا" :وبصـيغة إجيابيـة، لعظـيم" هذا التوجيه النبيل جنـده يف إرث البشـرية الـديين واألخالقـي ا!(أ) "ال تسرق
فلــيس ألحــد احلــق يف أن  :" دعونــا نتأمــل مــن جديــد مــا حيملــه هــذا اإلرشــاد العريــق مــن نتــائج!بــإخالص ونزاهــة

فلـيس مـن حـق أحـد اسـتخدام مـا ميلكـه دومنـا ، يسرق أحداً أو أن يُنقص من اخلري العام بأي طريقة كانـت وبعـد
  .ثار االستخدام على الطبيعةنظر إىل احتياجات جمتمعه أو مراعاة آ

وحيـــث  .(ب) حيـــث يســـيطر الفقـــر املـــدقع نـــرى العـــوز واليـــأس منتشـــرين وتتـــواىل الســـرقات مـــن أجـــل البقـــاء
فــإن عواطــف احلســد واحلقــد والتبــاغض القاتــل والثــورة ، بشــكل خيلــو مــن الرمحــة تتكــّدس الثــروة وتتمركــز الســلطة

يــؤّدي إىل دائــرة مفرغــة مــن العنــف والعنــف ِمـــمَّا ، ري احملظوظــةتعصــف ومتــأل قلــوب الفئــات املهّمشــة وغــ ةاملســتميت
   .فال خيدعن أحد بأن السالم العاملي ممكن من غري إقامة العدل يف العامل، املضاد

م ومدارســهم أن مــا يُعهــد إلينــا مــن ملكيــة لألشــياء مهمــا كانــت  (ت) علــى الناشــئة والشــباب اإلدراك يف بيــو
هكــــذا يُبــــىن النظــــام  .عــــدم نســــيان مالحظــــة اخلــــري العــــام خــــالل اســــتعماهلا ال وهــــوحيمــــل معــــه واجبــــاً أ، ضــــئيلة

  .ي السليم والعادلقتصاداال
 قتصـادفيجـب بنـاء اال، وخاصـة النسـوة واألطفـال، (ث) إذا أريد حتسني وضع الباليني مـن البشـر علـى كوكبنـا

وإن كانتـا أمـراً ضـرورياً فهمـا ال تكفيـان مـن  إن أعمـال اخلـري الفرديـة ومشـاريع اإلعانـة .العاملي بطريقة أكثر عـدالً 
   .ية عادلةاقتصادغري مشاركة كافة الدول وسلطات املؤسسات الدولية اهلادفة إىل بناء مؤسسات 



إن احلل املنشود جيب أن يلقي دعم مجيع األطراف املعنيني بأزمة الديون وأزمة الفقـر لـدى دول تـذوي وتـذبل 
وعلينـا أن  .ومن الطبيعي أن اصـطدام املصـاحل أمـر ال بـد منـه .ا يف دول العامل الثالثوأكثر منه، يف العامل الثانـي

للملكيـة  وبـني االسـتخدام الرشـيد، بني االستهالك الضروري وبني االسـتهالك الالحمـدود، يف الدول املتقدمة، منّيز
السـوق املوّجـه املـدر لألربـاح  اقتصـاد وبـني، وبني استعمال املوارد الطبيعية املّربر وعكسه، ياً وخالفهاجتماعالنافع 

  .حىت الدول النامية عليها أن حتّكم ضمائرها الوطنية .ياً وغري الضار بيئياً اجتماعوذلك املفيد 
فــإن ، وأّىن يتهــدد الــبطش احلــق، وحيــث يتهــدد املؤسســات أفرادهــا، وحيثمــا يتهــّدد احملكــومني قمــع احلــاكمني

   .ولكن دون اللجوء إىل عنف، كلما سنح لنا،  علينا واجب املقاومة
(ج) وحىت نستحق لقب اإلنسانية حسب روحية تعاليمنا الدينية واخللقيـة العظيمـة فـال بـد مـن تـوافر العناصـر 

  :التالية
يف معـــارك  ية والسياســـية يف خدمـــة البشـــرية عوضـــاً مـــن إســـاءة اســـتخدامهاقتصـــادعلينـــا تســـخري القـــوى اال -

علينـــا أن ننمـــي روحـــاً مـــن الـــرتاحم مـــع الـــذين يعـــانون وأن نقـــّدم عنايـــة خاصـــة  .التســـلُّط والتغلُّـــب الـــيت ال تـــرحم
   .باألطفال واملسّنني والفقراء والَعَجزة والالجئني واملستوحشني

عوضاً مـن ، علينا تنمية االحرتام املتبادل ومراعاة مشاعر اآلخرين حىت تنسجم مصاحلنا بطريقة واقعية متزنة -
   .ات غري حمدودة وجتنّباً للصراعات التنافسيةالتخطيط للحصول على سلط

نفـــاق الـــذي ال علينـــا أن نفقـــه قيمـــة التوّســـط واالعتـــدال والتواضـــع عوضـــاً عـــن شـــرهنا للمـــال والشـــهرة واإل -
م ورباطة جأشهم وسالمهم الـداخلي، ففي احلالة الشره أو اجلشع يفقد البشر جوهرهم الروحي .ينقطع ، وحريا

   .بشراً  أي كل ما جيعلهم حقاً 
  :االلتزام بثقافة التسامح والحلم وبحياة مألى بالصدق -3

ال ، والرجال يف خمتلف املناطق ومن خمتلف األديـان الـدائبني علـى عـيش ملـؤه النزاهـة والصـدق إن عدد النساء
  :ومع هذا فإننا جند يف العامل أمجع ما ال ُحيصى من الكذب واخلداع والغش والنفاق -ُحيصى 

   .ورجال األعمال الذين يتوّسلون بالكذب للنجاحكالساسة   -
مغلوطـة  واليت تنشـر معلومـات، كوسائل االعالم اليت ترّوج أليديولوجيات معينة عوضاً عن النقل املوضوعي  -

  .وحترص على النفع التجاري واملصلحة الذاتية الصرفة عوض الوالء إىل الصدق واحلق، بدل التقارير الدقيقة
ملــــا هــــو مشــــبوه أو غــــري جممــــع عليــــه أخالقيــــاً علــــى الصــــعيد  لعلمــــاء الــــذين يســــّخرون أنفســــهمكالبَّحاثــــة وا  -

أو الــــدين يــــربرون أحبــــاثهم الــــيت ، ي الرحبــــيقتصــــادأو مجاعــــات التكتــــل اال، أو الــــربامج السياســــية، األيــــديولوجي
   .تتناقض مع جوهر القيم األخالقية

ــــا ليســــت بــــذات قيمــــة والــــذين يبشــــرون كممثّلــــني الــــديانات الــــذين ينبــــذون الــــديانات األخــــر   - ــــا أ ى ويرو
  .بالعصبية وعدم التسامح عوضاً عن االحرتام والتفاهم

   : اإلرشاد والتوجيه القائـل(أ) يف تراث البشرية الديين واألخالقي الرائع َمثَّ 



قــات "حتــّدث صــادقاً واعمــل بصــدق" تعــالوا نتأمــل مــن جديــد يف تطبي :" وبصــيغة إجيابيــة!"إنــك لــن تكــذب
مــرأة أو رجــل وال مؤسســة أو دولــة أو  الــيس مــن حــق أي  :معاصــرة هلــذا التوجيــه العريــق فكأنــه ينطــق اليــوم بالتــايل

   .كنيسة وأي مجاعة دينية أن تروي الكذب إىل سائر البشر
   :(ب) هذا يسري حقاً 

 ة الصـادقة والـذينعلى كل مـن يشـتغل بوسـائل اإلعـالم الـذين اسـتوثقناهم وآمنّـاهم علـى حريـة نقـل املعلومـ -
إذ علــيهم ، فــنحن مل نســمح هلــم يومــاً أن يتعــالوا علــى ســقف الفضــيلة، مــن َمثَّ منحنــاهم منصــب الوصــي احلــارس

وعلــيهم واجــب االلتــزام وتعهــد املوضــوعية ، ية وحقــوق اإلنســان والقــيم األساســيةنواجــب احــرتام الكرامــة اإلنســا
م أو أن وليس هلم احلق ال، والعدل وحفظ الكرامة البشرية بّتة أن يتدّخلوا يف حرمات األفـراد اخلاصـة وخصوصـيا

  .أو أن يشّوهوا احلقائق يوجهوا الرأي العام
وعلـى هـؤالء عـدم التفلّـت مـن ، على الفّنانني واألدباء والعلماء الذين عهـدنا فـيهم احلريـة الفنيـة واألكادمييـة -

   .يقةاملعايري األخالقية املتعارف عليها بل عليهم خدمة احلق
م أو –على قـادة الدولة والساسة واألحزاب السياسية الذين سلمّناهم حرياتنا  -  إذا ما هم كذبوا أمام شعو

م اخلارجيــة، حّرفــوا احلقيقــة م الوطنيــة وشــؤو فإمنــا هــم حينئــذ ، وإذا مــا هــم أدينــوا بالرشــوة أو القســوة يف عالقــا
ــم أن يفقــدوا مناصــبهم علــى الــرأي العــام أن يناصــر ، ومــن جهــة ثانيــة .ونــاخبيهم خيســرون مصــداقيتهم وأجــدر 

  .أولئك الساسة الذين جيرأون على قول احلق للناس يف كل الظروف
أو ، ينطبــق علــى ممثّلــي األديــان الــذين يثــريون التحيُّــز واحلقــد والعــداوة حنــو األديــان املختلفــة، وأخــرياً ال آخــراً  -

ان فهـــؤالء يســـتحقون لعنـــة البشـــرية وإن يتنّكـــر هلـــم أو يتـــّربأ مـــنهم الـــذين يشـــعلون ويشـــّرعون للحـــروب بـــني األديـــ
فــال ينخــدع أحــد بعــد اليــوم إذ لــيس مــن ســالم كــوين يف هــذا العــامل دون نزاهــة وصــدق ودون إنســانية  .أتبــاعهم
  !اإلنسان

إن  .دقث واملعاملـة بصــومدارسـهم كيفيـة التفكـري والتحـدّ  ة والشـباب أن يتّعلمـوا يف منـازهلمئ(ت) علـى الناشـ
مالْــَحّق هلم كامـل  فمـن غـري  .إىل املعرفـة وفـرص التعلـيم حـىت يتمكنـوا مـن اختـاذ القـرارات الـيت سـوق تصـوغ حيـا

ويف زمحــة  .تنشــئة أخالقيــة ســيكون مــن الصــعوبة مبكــان علــيهم أن يقــدروا علــى متييــز األمــر اهلــام مــن األمــر التافــه
، صــديق هلــم يبــنيَّ هلــم زيــف اآلراء الــيت تغّلفــت بالوقــائع ســوف تقــف تلــك الفضــائل خــري، طوفــان املعرفــة اليــومي

  وهول األهواء اخلفية ودرجة حتريف الوقائع والتوائها. ، وكثافة املنافع املسترتة كاحلجاب
نســـانيته يعـــين لنـــا إفـــإن اإلنســـان الـــذي يســـتأهل ، مـــع روحيـــة تراثنـــا األخالقـــي والـــديين العظـــيم (ث) انســـجاماً 

  :األمور التايل
  .علينا واجب التمييز بني احلرية والعشوائية وبني مبدأ التنوع والغىن مع عدم املباالة باحلقيقةُه ِإنَّ  -
   .علينا تنمية ملكة الصدق يف مجيع عالقاتنا عوض اخلداع واالنتهازية والنفاق -
  .ّيزةاأليديولوجيات وأنصاف احلقائق املتح خالص الصايف بدل أن نرّوجعلينا أن نتحرى الصدق واإل -
وعـوض أن نسـتكني ، وعلينـا أن نكـون أصـحاب مبـادئ وأهـًال للثقـة، علينا أن خندم احلقيقة بكـل شـجاعة -

  .إىل التأقلم االنتهازي مع احلياة



   ) االنضواء ضمن ثقافة تتساوى فيها الحقوق وتتكافأ فرص المشاركة بين الرجال والنساء4(
وهــم يســعون إىل أن ، لنســاء مــن خمتلــف األوطــان واألديــانتلحظــون عــدداً ال ُحيصــى مــن الرجــال وا )(لعّلكــم

م بروحيــة املشــاركة والعمــل املســؤول ولكننــا نلحــظ وعلــى  .وذلــك يف جمــاالت احلــب واجلــنس والعائلــة، حييــوا حيــا
واالعتـداء ، واسـتغالل للنسـاء، أو سـيطرة جـنس علـى آخـر، مستوى املعمورة هيئات مستنكرة من األبوة الذكورية

  ي النسـاء وحـىت األطفـال إىل الـدعارةجتمـاعوكثرياً ما ُجيرب الظلـم اال .أو إكراه على البغاء، ى األطفالاجلنسي عل
   .كوسيلة ارتزاق وخاصة يف الدول األقل تطّوراً 

فليحـب وليحـرتم  :الفاحشـة! وبتعبـري إجيـايبو إيـاك  :إننا جند يف تراثنا الديين واخللقي العظـيم اإلرشـاد التـايل )أ(
  !خرأحدكم اآل

خــرين لــيس ألحــد احلــق يف حتقــري اآل :فكــأين بــه ينطــق، آثــار هــذا التوجيــه الكــرمي يف واقعنــا املعاصــر دعونــا نــرى
   .أو أن يستعبدهم جنسياً أو أن يقودهم إىل هذا املآل، ومعاملتهم كهدف جنسي رخيصٍ 

علينـــا  .ل البشـــري(ب) إننـــا نشـــجب االســـتغالل اجلنســـي والتمييـــز اجلنســـي كواحـــد مـــن أســـوأ هيئـــات االحنـــال
وحيثمــا  .حــى وأن كــان ذلــك باســم قناعــة دينيــة، مســؤولية املقاومــة أينمــا وجــدنا تروجيــاً لســيطرة جــنس علــى آخــر

إذ ال إنسـانية حّقـة ، فـال ينخـدعن أحـد بعـد .ُيسمح باالستغالل اجلنسي جند البغاء معـّززاً واألطفـال ُيسـاء إلـيهم
  .دون أن حنيا معاً يف مشاركة حّقة

ى الشباب أن يدركوا منذ هم يف منازهلم وأن يتعلموا وهم يف مدارسهم أن النشاط اجلنسـي لـيس قـوة (ت) عل
وإمنــا عامــل إجيــايب خــّالق بإمكانــه أن نــرّود اجملتمــع بنظــرة إجيابيــة حتــب احليــاة إذا مــا ، ســلبية تدمرييــة أو اســتغاللية

   .إسعاد اآلخر ورعايتههو مورس من قبل طرفني شريكني متوادين يقبل كل منهما مسوؤلية 
وأن تسـودها ، نب أن ختلـو مـن االسـتغالل والتمـنُّ (ث) إن العالقة اليت جيب أن تسود بني الرجـال والنسـاء جيـ

إذ علــى اجلــنس أن ، إن حتقيــق اإلنســان إلنســانيته لــيس معنــاه الســعادة اجلنســية .احملبــة واملشــاركة واجلــدارة بالثقــة
   .وبني شريكني متساويني، احملب والتأكيد عليها على الدوام يكون مشغوًال بالتعبري عن التوادّ 

 .لكامـل النشـاط اجلنسـي منوذجاً مثالياً طوعياً لنكراٍن زهدٍي ذايتّ  إن بعض التعاليم الدينية حتيي وتعرف جيداً 
   .إن مثل هذا النكران الطوعي يستطيع أيضاً أن يكون تعبرياً عن الذات وحتقيقاً رائعاً هلا

 .يــة علــى الــرغم مــن تنّوعهــا الثقــايف والــديين تتصــف باحملبــة والوفــاء والدميومــةجتماعؤسســة الــزواج اال(ج) إن م
دف إىل تأمني عنصر السكينة واألمان والعون املتبادل لكل من الزوج والزوجة وللطفل على املؤسسـة أن  .فهي 

   .تؤّمن حقوق سائر أعضاء األسرة
ا جتماعية واالقتصـادي تلـك العالقـات االوطـان أن تنّمـينبغي علـى مجيـع الثقافـات واأل، وبعد يـة الـيت مـن شـأ

 )املعلـوم(ولألطفـال حّقهـم ، خصوصاً لكبريي السـن، أن تسمح ملؤسسة الزواج واحلياة األسرية جديرتان بالبشرية
األبنـــاء  فـــإن علـــى، وباملثـــل، وعلـــى األهـــل عـــدم إســـاءة تربيـــة أوالدهـــم .يف املعرفـــة وااللتحـــاق مبؤسســـات التعلـــيم

   .وجيب أن تعكس العالقات بينهم احرتاماً متبادًال وتقديراً وحسن الرعاية واالهتمام، اإلحسان إىل والديهم
   :فإن ماهية اإلنسان احلق تعين األمور التالية، (ح) حسب روحية تعاليمنا الدينية واألخالقية العظيمة



عوض التسّلط والتحقري األبوي الذي يعكـس عنفـاً ، والتفاهمإنَّنا حباجة إىل تعزيز تبادل االحرتام واملشاركة  -
   .ويوّلد عنفاً مضاداً 

عـوض أي ، ن نصـاحله وحنبـهأواالسـتعداد ، إننا حباجـة إىل تكـافؤ وتشـارك يف العنايـة بـاآلخر والتسـامح معـه -
   .أو اساءة آداب العالقة اجلنسية معه، شكل من أشكال الشهوة املستبدة يف استمالكها لآلخر

وجيــب أن نشــيع علــى مســتوى األمــم واألديــان فقــط تلــك املمارســات الــيت ثبــت حســنها وفضــلها عــرب األزمــان 
  صعيد العالقات الفردية واألسرية. على
  رتقاء بالَوعي!اال -5

لــن يســتطيع كوكبنــا األرضــي أن يتحــول إىل األحســن إال حــني  :علــى األمــر التــايل إن التجــارب التارخييــة تــدل
لقــد ُلِمَحـــت إمكانــات التحـــول هـــذه يف  .ّوًال يف ضـــمائر األفــراد ووعـــيهم كمـــا يف اجملتمــع العاّمـــةحنقــق بنجـــاح حتــ

حيــث أظهــرت العقــود األخــرية املنصــرمة حــدوث حتــّوالت ، وعلــم البيئــة احليــة قتصــاداال، كــاحلرب والســلم  ميــادين
  !لفضائلبارزة فيها.ولكن آن األوان ألن حيدث حتول مماثل أيضاً يف مضـمار القيم وا

فكــــل إنســــان لــــه أن يتمتــــع بكرامــــة وعــــزة شخصــــية وحقــــوق تستعصــــي علــــى أن يســــتملكها أحــــد غــــري قابلــــة 
ـــل نتـــائج مـــا يفعلـــه أو مـــا ال يفعلـــه، للتحويـــل إّن لكافـــة تصـــرفاتنا  .وكـــل فـــرد عليـــه مســـؤولية حتميـــة أال وهـــي حتمُّ
ديـــان املمّيـــزة القـــدرة علـــى إبقـــاء هـــذا الشـــعور وإن مهمـــة األ .آثـــاراً ونتـــائج، خفاقاتنـــا ومـــا جنتنبـــهإحـــىت ، وقراراتنـــا

  .بل وتعميقه وإيصاله إىل األجيال املقبلة، باملسؤولية حّياً يف النفوس
   :ولذلك نلح على ضرورة حتقيق التوصيات التالية، إننا نتوّخى الواقعية فيما أمجعنا عليه وحققناه هنا

كمسـألة األخـالق (من القضايا األخالقيـة الشـائكة  إنه من الصعوبة مبكان حتقيق إمجاع عاملي على كثري -1
ــا وســائل االعــالم يف وقتــه – إىل مســألة األخــالق والعلــم إىل مســألة ، البيولوجيــة أو األخــالق اجلنســية كمــا أظهر

ولكن يبقـى مـاثًال لنـا تلـك احللـول املناسـبة لكثـري مـن املشـاكل  .)ومسألة األخالق السياسية قتصاداألخالق واال
  .ة واليت جيب استلهامها من روح املبادئ األساسية اليت طّورناها معاً هناالعالق
إذن  .لقــد ظهــر اهتمــام جديــد يف وعينــا اخلُُلقــي يلحــظ املســؤولية األخالقيــة يف كثــري مــن جمــاالت احليــاة -2

اته لســوف يكــون مــن دواعــي ســعادتنا لــو تضــافر أهــل املهــن مجــيعهم (كاألطبــاء والعلمــاء ورجــال األعمــال وســيد
وطــّوروا دســتوراً أخالقيــاً معاصــراً حيــوي توجيهــات وإرشــادات حمــّددة لســائر املشــاكل الــيت  )والصــحافيون والساســة

   .طال النقاش حوهلا لكل مهنة من املهن
أن تبــــادر ســــائر اجملتمعــــات اإلميانيــــة إىل تشــــكيل وبيــــان منظــــومتهم  –شــــيء أول–وإننــــا نطالــــب بإحلــــاح  -3

ــم يف معــىن  –علــى ســبيل املثــال–مــاذا يف جعبــة كــل تــراث ديــين وخلقــي مــن إســهام أو قــول ف :اخلُُلقيــة اخلاصــة 
وفـــي الرمحــة ، فــن التضــحية بالــذات واإليثــار وضــرورة نكــران الــذات، حتّمــل األمل وغفــران الــذنوب، املــوت واحليــاة

   .إن هذا الطرح سوف يعّمق بل يبلور اخللق العاملي املنشود ؟والفرح
فاألرض لن تصري إىل األفضل ما مل يتحـّسن وعـي األفـراد ، ندعو وخناطب كافة ساكين كوكبناإننا  :ويف اخلتام

حنــو هــذا التحــول يف الــوعي الفــردي والــوعي الكلــي  )احلثيــث(إننــا نأخـــذ علــى أنفســنا عهــداً إىل العمــل  .ويتغــّري 



أو التفكــري اإلجيــايب حــىت يــتم ، الةر والتأمــل والصــالتــدبُّ  وإن تــوقظ ملكاتنــا الروحيــة واملعنويــة مــن خــالل، اجلمــاعي
  .التحّول املنشود لوالدة اخللق املقصود

ومـن دون اسـتعداد للتضـحية لـن ، ولكن مـن غـري إرادة جسـورة علـى اجملازفـة !إننا معاً نستطيع أن ننقل اجلبال
جامعــة أخــالق  يكــون هنــاك أي حتــّول أو ارتقــاء يــذكر يف واقعنــا! لــذلك جتــدنا ألزمنــا أنفســنا حنــو منظومــة خلقيــة

خيـيم ، يـة أصـلحاجتماعيف سبيل تفاهم متبـادل أفضـل وألجـل طرائـق يف احليـاة نافعـة وسـلوكيات ، للعيش والعمل
ا األرض    .عليها السالم ونصادق 

  .!غري متديّنني أن يقوموا باملثل إننا ندعو كافة الرجال ومجيع النساء أكانوا متديّنني أو
 ----------------  



  
  دينية والقيم العالمية الناشئةالهوية ال

  *مايكل بوس
ـــم وبـــذا ، اإلنســـان لقـــد ســـامهت العوملـــة يف توســـيع حمـــيط دائـــرة املعرفـــة املتاحـــة واألشـــخاص الـــذين قـــد يلتقـــي 

  .أصبح التفاعل بني الثقافات واألعراق والديانات جزءا من حياتنا اليومية
النـــاس عـــرب العـــامل قـــد «راه مركـــز بيـــو للبحـــوث أن ويظهـــر مســـح عـــاملي أجـــ، إن العوملـــة ظـــاهرة نافـــذة ومنتشـــرة

م م وعلى حيا .. ويظهر املسح قبوال واسعا هلـذا التشـابك .أصبحوا أكثر وعيا بتأثري التشابك املتزايد على بلدا
م  44دولــة مــن أصــل  42األغلبيــة العظمــى يف «كمــا يظهــر املســح أن ،  )1(»املتزايــد دولــة تــؤمن أن طــرق حيــا

م واحلفـــاظ عليهـــا مـــن ، طريقهـــا إىل الضـــياعالتقليديـــة يف  وأن معظـــم النـــاس حيســـون بأنـــه جتـــب محايـــة طـــرق حيـــا
كيـف سـتعيد الثقافـات والـديانات تشـكيل   :ويشري هذا إىل أحد التحـديات األوليـة للعوملـة ).2(»التأثري اخلارجي

  هويتها وحتافظ عليها يف عامل متشابك ومتعامد (يعتمد على بعضه البعض)؟ 
   ؟هل هي عامل مساهم في النزاع أم في السالم :ة الدينيةالهوي

مؤلــف العمــل الرائــد حــول ، إن اإلجابــة علــى هــذا الســؤال قــد وضــعت يف إطــار مــن قبــل صــامويل هنتنجتــون
وكتابـه ، »صـراع احلضـارات«والذي تنبأ من خاللـه أن ردة فعـل ضـد العوملـة سـتكون يف صـورة ، العالقات الدولية

ال ميكـن أن يكـون « :نوان يبـدأ باستشـهاد بـنص مـن روايـة مايكـل دبـدن املعنونـة اخلـور امليـتالذي حيمل هذا الع
ما مل نكـره مـا حنـن لسـنا عليـه فـال ميكننـا أن حنـب  هناك أصدقاء حقيقيون دون أن يكون هناك أعداء حقيقيني.

ن األعــداء ضــروريون يف ويصــبح هــذا افرتاضــا حــول الطبيعــة اإلنســانية الــيت تــؤمن بــأ .)3(»بالفعــل مــا حنــن عليــه
فمـن احلتمـي نشـوء ، ولـذلك فإنـه إذا مـا كانـت هنالـك هويـات جديـدة أو ناشـئة يف عصـر العوملـة ؛تشكيل اهلوية

يــرى هنتنجتــون علــى وجــه العمــوم أن تــأثري الــدين ، وفيمــا يتعلــق بــدور الــدين يف هــذا .األعــداء يف نفــس املخــاض
وبســبب ذلــك  »إن الــدين ميــزة تعريفيــة رئيســة للحضــارات« .نــابع مــن منطلــق نفعــي ولــيس مــن منطلــق عقائــدي
تزايـد االنفتـاح علـى ثقافـات وديانـات ، ومع عصر العوملة )4(فهو أحد املوارد الثقافية األساسية لتشكيل اهلويات

مـــا يهـــم النـــاس هـــو الـــدم واملعتقـــد والـــدين ، مـــع حماولـــة التـــأقلم مـــع أزمـــة اهلويـــة«و، أبـــرز أزمـــة اهلويـــةِمــــمَّا أخـــرى 
وأساســا متينــا مــن الناحيــة ، ويف النهايــة فــإن انتشــار الــدين ونفاذيتــه يعــين أنــه يقــدم قاعــدة عريضــة .)5(»األســرةو 

هو أوسع غطـاء ، حسب ما يرى هنتنجتون، والدين والعملية لتربير النزاعات مع من نعتربهم أعداء لنا.، النفسية
ســيما أن لــديها احلــافز اإلضــايف املتمثــل يف إمكــان  ميكــن للثقافــة أن تســتجمع قواهــا حتتــه لتــدافع عــن هويتهــا وال

ا مع اآلخرين    .)6(»غري الربانيني«إضافة الصبغة اإلهلية والربانية على نزاعا
أنــه أينمــا «ويــذكر  .وحيــدد هنتنجتــون علــى وجــه اخلصــوص اإلســالم علــى أنــه يلعــب دورا رئيســا يف الصــراعات

م. يعاين املسلمون، وجهت نظرك يف أقطار اإلسالم ويربز طبيعيا هنا  من مشاكل يف التعايش السلمي مع جريا
ســؤال حــول مــا إذا كــان منــط النزاعــات الــذي ظهــر يف أواخــر القــرن العشــرين بــني مجاعــات املســلمني وغــريهم مــن 

غـري أن  .)7(»لكن الواقع غري ذلك، اجلماعات ينسحب على العالقات بني اجملموعات من احلضارات األخرى
شـــري إىل أنـــه ال يعـــرف علـــى وجـــه التحديـــد مـــا إذا كـــان املســـلمون تارخييـــا قـــد خاضـــوا نزاعـــات مـــع ي هنتينجتـــون



إال أنـه يطـرح فرضـيات حـول أسـباب عنـف ، اجلماعات األخرى أكثر من غريهم من شعوب احلضـارات األخـرى
ل للــدين عمومــا إن منظــوره ال يــرتك جمــاال للتفــاؤل أو األمــ ).8(إذا كــان ذلــك موجــود فعــال، اجلماعــات املســلمة
ولكنـه مـن املهـم أن نـذكر أن األطـروحتني  .خصوصـا يف اإلسـهام يف ثقافـة السـالم، التحديـد واإلسالم على وجـه

وأطروحـــة املشـــكلة ، أي أطروحـــة أن األعـــداء ضـــروريون يف تشـــكيل اهلويـــة-اللتـــني قادتـــا إىل هـــذه االســـتنتاجات 
ولــذا جيــب أن ال يكــون هــذا ، ما حبــرص وبشــكل ناقــدمل يــتم تفحصــه -التارخييــة للتعــايش الســلمي يف اإلســالم

وهــذا مــا تنــوي هــذه ، بــل جيــب البحــث حــول طــرق بديلــة لتــأطري إمكانــات اهلويــة الدينيــة .الطــرح هــو نقطــة البــدء
ـــام بـــه ـــة القي ـــة أيضـــا ســـتتخذ مـــن اإلســـالم واهلويـــة ، ومبـــا أن هنتنجتـــون ركـــز علـــى اإلســـالم، املقال فـــإن هـــذه املقال
ـا مـا  .لى اإلسهامات املمكنة لألديان يف صياغة ثقافة السالماإلسالمية مثاال ع ولذلك فإن األمثلـة املستشـهد 

  .التفسريات واالحتماالت على دين بعينه ومل يكن القصد منها قصر هذه، هي إال أمنوذج موضح للدين وجوره
فباإلمكـان أن يـرى الواحـد منــا  ،إذا مـا قـام واحـد منــا مبسـح سـريع ملبـادرات احلــوار بـني األديـان املتزايـدة العــدد

, أال وهــو أن هنــاك عــددا متزايــدا مــن معتنقــي ديانــات )9(توجهــا جديــدا يف اهلويــة الدينيــة كنتيجــة لظــاهرة العوملــة
العـــــامل ممـــــن يـــــؤمن بأنـــــه علـــــى الـــــرغم مـــــن اخـــــتالف العقائـــــد واملعتقـــــدات إال أننـــــا نشـــــرتك يف العديـــــد مـــــن القـــــيم 

وال  .الســيما تلــك الــيت حتكــم املعــامالت فيمــا بــني البشــر، اد قــيم ومثــل عامليــةواألخالقيــات وبالقــدر الكــايف إلجيــ
 فالعالقــات بــني األديــان تــؤثر علــى اجملتمــع الــدويل ؛حيتــاج الواحــد إىل أن يكــون متــدينا ليــدرك أمهيــة هــذا التوجــه

انــب قامــت ووعيــا بأمهيــة هــذا اجل، خصوصــا يف عاملنــا اليــوم الــذي أصــبح متعامــدا (يعتمــد علــى بعضــه الــبعض)
  :منظمة اليونسكو بعقد مؤمتر من املنطلق التايل

، فمـــن الســـهل العثـــور علـــى مكونـــات دينيـــة للحـــروب والنزاعـــات احلاليـــة القائمـــة، بـــالنظر إىل املشـــاكل الدوليـــة
وإضـفاء الشـرعية عليهـا والـيت هـي ، ية والسياسـيةقتصـادولوجيـة وااليوغالبا مـا يسـتخدم الـدين لتربيـر املصـاحل األيد

ولكن الدين ميكـن أن يكـون ذا عـون كبـري يف خلـق ثقافـة السـالم الـيت سـتجعل ، لسبب املباشر يف هذا النزاعاتا
  .من املمكن تفادي النزاعات والصراعات ونزع فتيل العنف وبناء هياكل وأطر أكثر عدالة وحرية

، واالنفتـــاح علـــى اآلخـــرين، إن الـــدين مـــن شـــأنه أن يـــذكرنا باجلوانـــب األصـــلية واألساســـية للكرامـــة اإلنســـانية
إن الــــدين مــــن شــــأنه أن حيثنــــا علــــى ســــبل الكــــرم  .واألولويــــات احلقيقيــــة يف حيــــاة األفــــراد وحيــــاة مجيــــع الشــــعوب

  .)10(والدين معني زاخر للنظر الثاقب واجلرأة والشجاعة األخالقية .والتعاون
وهــي الواجهــة ، يةقتصــادللعوملــة االوميكــن للواحــد أيضــا أن يــرى احلاجــة إىل مثــل عامليــة تــوفر أساســا أخالقيــا 

حيـث تقسـم العـامل إىل ، ية موقعا مهيمنـا ومسـيطراقتصادوحتتل العوملة اال .األولية اليت نستشعر من خالهلا العوملة
ويف مثــل هــذا الوضــع فمــن الســهل جــدا  .جاعلــة نصــب عينيهــا الــربح املــادي والنمــو املــايل، منتجــني ومســتهلكني

ا  .)11(احملقــق اب الفاضــلة مــع مســتوى الثــراء املــاديالــربط بــني األخــالق واآلد وهــذه القاعــدة األخالقيــة تشــو
يات العوملـة ضـار اقتصـادإن غيـاب الروحانيـة واحلـب يف «يني قتصـادوكما ذكر أحد اال حدود ومقيدات واضحة.

علينــا أن ، يةدقتصــاوللنجــاح يف عكــس هــذا الوضــع احلــرج واملتــأزم املــرتبط بالعوملــة اال .حيــث مجــد خيالنــا، جــدا
فالعوملــة اليــوم تفتقــر بشــدة  .نــوقظ الرغبــة يف النــاس لكــي يطرحــوا أســئلة أعمــق وأكــرب وأوســع حــول احليــاة وغايتهــا

  .)12(»إىل وعي مدرك وإىل قيم وأخالقيات وروحانيات



أال ، يقتصــادكــل هــذا يشــري إىل إحســاس متعــاظم مــن داخــل أديــان العــامل وإىل حاجــة عــرب عنهــا اجملتمــع اال
لتوجيــه  يف آن واحــد للــديانات أن جتــد إطــارا لألخالقيــات والقــيم واملثــل املشــرتكة هــو أنــه مــن املمكــن والضــروريو 

  .التفاعل اإلنساين واملعامالت بني البشر
هنــاك افــرتاض ضــمين  .وهــذا بالضــبط مــا أود أن أشــري إليــه، وقــد يبــدو هــذا بــدهيا للعديــد وال حيتــاج إىل بيــان

غـــري أن هـــذا االفـــرتاض جتـــاوز مســـتوى اخلطـــاب الـــديين ، تـــتم صـــياغته يف الوقـــت احلـــايل حـــول الطبيعـــة اإلنســـانية
التفاعــل مــع عناصــر النظــام «ويلحــظ عقيــل خــازن يف دراســته حــول دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أن  .العــاملي

كل هذا قـد رفـع   – إخل... وتوغل الشركات متعددة اجلنسيات، واحملطات الفضائية مثل السياحة، العاملي اجلديد
وسـّهل بنـاء ، من مستوى الوعي العام حول مسات التشابه واالخـتالف بـني الثقافـة اإلسـالمية والثقافـات األخـرى

تـدل علـى  وبـالرغم مـن أن خـازن يعـرض مؤشـرات .)13(»هوية دينية بالنسـبة إىل الثقافـات واجملتمعـات األخـرى
وكيــف تــربط هــذه اهلويــة ، جابــة عليــه وهــو ماهيــة اهلويــة اإلســالميةأن مثــة شــيء مل تــتم اإل ِإالَّ  إجيابيــة هــذا التطــور

أن  ِإالَّ  »دينيـة«وحـىت لـو أن هـذه اهلويـة  نفسها مع العامل (أي كيف تـرى هـذه اهلويـة نفسـها مـن منظـور عـاملي).
وهنــاك طــرق كثــرية ، فــنحن نكتســب هوياتنــا مــن مصــادر عــدة ؛ذلــك ال يعــين أن هلــا أساســا دينيــا حمــددا وواضــحا

ــا املؤمنــة دورا يف الســالم والعــدل .لتشــكيل هــذه املصــادر وتفســريها ، وإذا مــا رغبــت األديــان يف أن تلعــب مجاعا
ــا ولــيس خوفــا مــن التــأثري  ــا  فعليهــا أن تعقــد العــزم علــى تعريــف هــذه القــيم املشــرتكة وأن تعتنقهــا تعبــريا عــن إميا

  .اخلارجي
  :القيم العالمية الناشئة

وميثــل هــذا اإلعــالن  14حتديــد وتوضــيح هــذه القــيم املشــرتكة يف وثيقــة حنــو قــيم عامليــة. هنــاك عــزم ناشــئ علــى
ويعـد هـذا جتـاوب  .)15(»احلد األدىن من السـلوكيات والقـيم الـيت ميكـن أن تـوفر إطـارا أخالقيـا أساسـيا للبشـر«

ـا مبنيـ .مع احلاجة العاملية لقيم موحِّدة توجه عالقاتنا مع بعضنا البعض ـا ، ة علـى أسـس دينيـةوهي رغـم أ إال أ
ــا هــدف التعبــري عــن قــيم مشــرتكة الــيت ميكــن حــىت لألشــخاص غــري املتــدينني اعتناقهــا كقــيم شــرعية  حتمــل يف طيا

  .ومناسبة للبشر
 وهـــي مبنيـــة علـــى املطالـــب األساســـية الثنتـــني مـــن التعـــاليم الدينيـــة موجـــودتني يف الـــديانات املقدســـة يف العـــامل.

مــا ال ترغــب أن «وهــي القاعــدة الذهبيــة  :والثانيــة، »ل إنســان جيــب أن يعامــل بإنســانيةكــ«األول منهــا هــو أن 
   .)16(-أي عامل الناس كما حتب أن تعامل - »يعاملك به الناس ال تعامل به اآلخرين

  :ويقود هذا املبدآن إىل أربعة موجهات أخالقية
  .) التزام بثقافة الالعنف واحرتام احلياة1(
  .ي عادلاقتصادة التضامن والتكامل ونظام ) التزام بثقاف2(
  .) التزام بثقافة التسامح وحياة الصدق واألمانة3(
  .)17() التزام بثقافة املساواة يف احلقوق والشراكة بني الرجال والنساء4(

را متثـــل منظـــو أَنـََّهـــا  اَألوَّل: ومتثـــل هـــذه املوجهـــات حتـــوال يف اإلطـــار الفكـــري للمنظـــور األخالقـــي مـــن منطلقـــني.
ــا ، أخالقيــا ينــتج عــن عمليــة تبادليــة تداخليــة فيمــا بــني األديــان وهــذا يوجــه ذوي العقائــد املؤمنــة إىل أن جتــد هويا



وهناك إحساس  .الدينية ضمن إطار اجملتمع الديين مبعناه الواسع بدال من البحث خارجه أو التصادم مع عناصره
ذا الشكل (يعتمد بعضه   .)18(»الواحـد متـدينا بينيـا«على بعض) يتطلب أن يكـون متزايد بأن عاملا متعامدا 

   .أي مع تقدير واحرتام لألديان األخرى واإلحساس بعقائدها
فقــــط  يعــــين، متثــــل حتــــوال حموريــــا يف املنظــــور األخالقــــي مــــن كونــــه مــــدخل حمــــدود النظــــرة وضــــيقأَنـََّهــــا  :ثانيــــا

ىن باملسـؤوليات األخالقيـة بـني اجملتمعـات والثقافـات إىل مدخل عاملي يع، باملسؤوليات األخالقية ألفراد جمتمع ما
يفتـتح  .ولنأخذ على سبيل املثال كتابا من الكتب الرائدة يف أمريكا الشمالية حـول الفلسـفة األخالقيـة واألديان.

كيـف جيـدر   :عـام مضـت 2400الكتاب النقـاش حـول األخـالق بطـرح ذات السـؤال الـذي طرحـه سـقراط منـذ 
ـــمَّا  .)19(بنــا أن نعــيش؟ يشــد االنتبــاه أن نــرى املــدخل الفــردي الــذي أحملــت إليــه مجيــع احلــاالت الــيت تناوهلــا َوِم

تفسًّر األخالق بأسلوب نسـيب سـعيا مـن ، ويف أفضل األحوال الكتاب ليصبح السؤال كيف جيدر يب أن أعيش؟
حلـــديث حـــول وميثـــل هـــذا إحـــدى نقـــاط الضـــعف الـــيت تشـــوب اجلـــدل ا جمتمـــع مـــا لإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال.

ويف الســابق كــان اهتمــام ديــن مــا بــاآلخرين مــن خارجــه حمصــورا يف  .األخــالق وأحــد التحــوالت النظريــة الضــرورية
ومـن منطلـق ، وغالبا ما يكون ذلك يف شكل سلطة حاكمة ورعاياها، أولئك الذين يقعون يف دائرة تأثريه مباشرة

وميكــن ســرد أمثلــة مــن   (األقليــات الدينيــة احملميــة).أو الــذميني »أهــل الكتــاب«هــذا املفهــوم ســن اإلســالم مبــدأ 
ويف عــامل متشــابك ومتعامــد (يعتمــد علــى بعضــه الــبعض) توســع جمــال هــذا ، واليــوم 20.ديانــات العــامل األخــرى

إن التعــايش الســلمي مل  .حــىت ولــو كانــت العالقــات املباشــرة قليلــة، االهتمــام ليشــمل عالقاتنــا مــع اجملتمــع الــدويل
  .ولكن ضرورة عاملية، حة سياسيةيعد اآلن مصل

  استدامة الهوية الدينية
و يف هذا السياق ينسحب ذلـك علـى مجيـع األديـان ، إحدى املالحظات الناقدة اليت ميكن توجيهها لإلسالم

ألن  ؛هــي أن معتنقــي مبــدأ القــيم العامليــة عــادة مــا يكونــون مفكــرين تقــدميني لــديهم االســتعداد، علــى حــد ســواء
إن االقتنـــاع ، بعبـــارة أخـــرى .)21(طـــار الضـــيق واحملصـــور للمـــدخل الفكـــري التقليـــدي يف اإلســـالمخيرجـــوا مـــن اإل

ولــيس نابعــا مــن داخــل الــدين ، بالتعدديــة الدينيــة والتعــاون بــني األديــان هــو تــأثري خــارجي علــى اهلويــة اإلســالمية
ولكـن  .دامة للمجموعـة املسـلمةوال متثـل هويـة مسـت، ولذلك ميكـن القـول بـأن هـذه املبـادرات رمزيـة الطـابع ذاته.

  فهناك تراث لعامل قام على املشاركة اإلجيابية للتعددية الدينية.، إذا ما نظر الواحد إىل التاريخ اإلسالمي
هـو  اَألوَّل: ولرمبا من املناسب أن ننظر إىل مبدأين عامني يقوِّمان مدى استدامة اهلويـة الدينيـة يف عـامل متغـري.

وأن يتنـــاول ، وأن يضـــم إليـــه مفـــاهيم جديـــدة، ا يســـمح لـــدين مـــا أن يتفاعـــل مـــع اآلخـــرينوهـــو مـــ، مبـــدأ احلركيـــة
ـــــان النمـــــو الســـــريع لإل 22.حتـــــديات اجملتمـــــع املعاصـــــر بطريقـــــة إجيابيـــــة ـــــة اإلســـــالميةمرباطور وإب وجـــــدت هـــــذه ، ي

عية يـــة نفســـها حتكـــم وتتفاعـــل مـــع ثقافـــات وديانـــات مـــن خـــالل تطـــوير فئـــات عالقيـــة مـــع قـــوانني وضـــمرباطور اإل
 .ويشـري هـذا إىل مبـدأ احلركيـة ويـدلل علـى تطبيقـه .ومتجانسة تسمح بتعايش ديانـات أخـرى معهـا علـى أراضـيها

ـــدأ يف العالقـــة بـــني الشـــريعة والفقـــه.، ولرمبـــا علـــى مســـتوى أساســـي أكثـــر إن األغـــراض الرئيســـة « يتمثـــل هـــذا املب
والفقــه هــو تفصــيل ، اهللا ولــيس القــانون ذاتــهواألهــداف األساســية للقــانون اإلســالمي (الشــريعة) هــي الــيت وضــعها 

ولـذلك فمـن املمكـن  وهذا األخري (أي الفقه) هو نتـاج سـياقات حمـددة الزمـان واملكـان. هلذه املبادئ واألغراض.



؛ إن هــذه احلركيــة والديناميكيــة مهمــة 23»ألحكــام القــانون أن تتغــري وتتطــور حســب الضــرورة وحســب احلاجــة.
ويســتخلص مــن ذلــك ، رنة ميكــن للواحــد أن يظــن بوجــود هــوة بــني الفقــه والقضــايا العصــريةيف مواجهــة العصــألَنَّــُه 

بعــدها ســيبدو أن  .)24(بشــرعة أن ربــط حقــائق ثابتــة أبديــة بأوقــات متغــرية تعــد ظــاهرة جديــدة علــى اإلســالم
احلركيـــة جـــزء  فـــإن -ومثلمـــا رأينـــا-احلداثـــة هـــي الـــيت تقـــوم بإدخـــال عنصـــر احلركيـــة يف اإلســـالم بينمـــا يف احلقيقـــة 

ومــا يظهــره التــاريخ لنــا هــو أنــه كانــت هنــاك فــرتات عنــدما  .أساســي مــن اإلطــار الفكــري اإلســالمي لفهــم الــذات
للحيـاة  عاش املسـلمون معتمـدين علـى الفقـه الـذي اسـتنبطه آبـاؤهم وأجـدادهم بـدل االشـتغال باملشـاكل العمليـة

ا وهـذا ال يظهـر غيـاب  .)25(ي يواجـه مجيـع األديـانوهذا موضوع مركـزي وحمـور  –العصرية وإعمال الفكر بشأ
  .مبدأ احلركية ولكنه يرتبط بتطبيق املبدأ الثاين

والــذي يقتضــي أن تكــون اهلويــة الدينيــة للفــرد متجــذرة يف ، يةســتمرار هــو مبــدأ اال :واملبــدأ الثــاين للهويــة الدينيــة
 .علــق باشــتقاق اهلويــة والنظــرة حنــو العــاملوهلــذا تبعــات مهمــة فيمــا يت .)26(النصــوص املقدســة والتقاليــد الدينيــة

ـــا حمكومـــة بـــالقيم املعتنقـــة ، وبينمـــا تكـــون املـــداخل احلديثـــة ومـــا بعـــد احلديثـــة حنـــو القضـــايا العصـــرية ظرفيـــة أي أ
ا مـن قبـل الثقافـة السـائدة حينهـا ولـذلك ، جيـب أن تكـون اهلويـة الدينيـة متجـذرة يف تراثهـا ونابعـة منـه، واملعتقد 

ومــن ، يــة دينيــة جديــدة جيــب أن تكــون متماشــية ومتجانســة مــع فهــم الفــرد للــدين الــذي ينتمــي إليــهفــإن أيــة هو 
ذا املبدأ كمبدأ أساسي ومركزي للهوية الدينية   .الواضح أن اإلسالم حيتفظ 
ية سـتمرار وعند الرتكيز علـى مبـدأ اال .إن هذين املبدأين ميثالن التجاذب القائم يف عملية تأسيس اهلوية الدينية

يــربز املــدخل التقليــدي كمــا حــدث يف العصــور املتــأخرة يف اإلســالم حيــث ، إىل حــد إمهــال أو عــزل مبــدأ احلركيــة
وهنــا يظهــر ختــوين احلــديث والوثــوق باملاضــي الــذي ، )27(»كــان مــن األفضــل حفــظ املعرفــة بــدال مــن إجيادهــا«

ويف املقابـل إذا مـا مت  العصـر الـذهيب.َهـا أَنـَّ ثبت صدقه وحقيقته وانضباطه خصوصا تلك الفرتة اليت اعتنقت على 
وال تعـدو أن تكـون ، ية تبقـى اهلويـة باالسـم فقـطسـتمرار الرتكيز على مبـدأ احلركيـة إىل حـد إغفـال و عـزل مبـدأ اال

ويف  .واألفكــار املعاصــرة الــيت حلــت حمــل تــراث الــدين الــذي ينتمــي إليــه الفــرد، يــدولوجياتالعبــاءة الــيت تغطــي اإل
وإذا مــا قــام الفــرد بتخفيــف أمحــال مبــدأ  مــن الصــعب التمييــز بــني اهلويــة الدينيــة والنظــرة العلمانيــة. النهايــة يصــبح

ذلـك يهـدد بـأن حيولـه إىل جمـرد شـخص يعتـاش « ية مـن النصـوص املقدسـة والتقاليـد الدينيـة العريقـة فـإنستمرار اال
الناشـــئة يف املنظــــور البعيــــد علـــى الكفــــاف يف جـــو أخالقــــي ميكــــن أن يعيقـــه أو يعطــــل جهـــوده لفهــــم األحــــداث 

  ).28(»واملرتامي
ـذا يف احلسـبان ميكننـا أن ننظـر يف تطبيـق أكثـر حتديـدا هلـذه املبـادئ يف التـاريخ اإلسـالمي ففـي  .ومع األخذ 

وبنــاء علــى ، يــة كــان مــن شــأن التعدديــة الدينيــة أن اعتنــت بــأمر اليهــود والنصــارىمرباطور املراحــل األوىل لنمــو اإل
ـم ذميـون (أقليـات دينيـة حمميـة) وهـذااملفهوم القر   آين (أهل الكتاب) نظر اإلسـالم إىل أهـل هـذه األديـان علـى أ

يــة اتســعت وتعاظمــت أن ختاطــب عــددا مرباطور ولكــن مــا مل تــتم مناقشــته بتوســع كيــف أمكــن إل .معــروفشــيء 
، ا تتسـع لتشـمل الزرادشـتينيفئة أهل الكتاب غالبا مـ«فباإلضافة إىل اليهود واملسيحيني فإن  .أكرب من الديانات

إن هــذا التوســع يف هــذه املعاملــة املؤسســية  ).29(»(مثــل اهلنــدوس) وأحيــان كانــت تضــم معتنقــي ديانــات أخــرى
وعنــدما نلتفــت بــتمعن إىل تفســري  .ية يف الــدين اإلســالميســتمرار جتــاه الــديانات األخــرى مل يكــن هجرانــا ملبــدأ اال



ـــا تعتنـــق دينـــا مساويـــاوهـــي ف، اآليـــات القرآنيـــة بشـــأن الصـــابئة وتوظيـــف هـــذه اجلماعـــة الدينيـــة  ، ئـــة ذكـــرت علـــى أ
وألن هويـة الصـابئة املـذكورة يف القـرآن غـري  .كوسيلة ملخاطبة التعددية الدينية املتوسعة ضـمن إطـار قـرآين مرجعـي

مـن  لقـد كـان« فقـد هيـأت مسـاحة تفسـريية سـياقية ميكـن مـن خالهلـا توسـيع معناهـا االصـطالحي.، متيقن منهـا
الطبيعـــي مـــع الوقـــت للمـــؤلفني املســـلمني أن يتوســـعوا يف تطبيـــق املعـــىن االصـــطالحي للصـــابئة ليشـــمل لـــيس فقـــط 
ــا مبــا فيهــا تلــك الــيت   اجلماعــات مــن املاضــي الســحيق ولكــن كــذلك اجلماعــات املعاصــرة واألخــرى الــيت اتصــلوا 

لفهـم  صـطلحات معـىن وأكثرهـا جاذبيـةولقد أثبت مصطلح الصابئة بكل وضوح بأن أجـزل امل .كانت يف أفريقيا
  ).30(»التدين اخلارجي ضمن ما ميكن اعتباره على أنه منظور قرآين للعامل

يــرد علــى فرضــية أن املــداخل احلديثــة للتعدديــة الدينيــة املطبقــة يف العديــد مــن الــدول ألَنَّــُه ويصــبح هــذا مهمــا 
امتـــداد للـــرتاث أَنـََّهـــا خ أمثلـــة ميكـــن أخـــذها علـــى وحيـــوي التـــاري ).31(اإلســـالمية قـــد احنرفـــت عـــن التقليـــد القـــدمي

إن هـذا ال يعـين أن الواحـد  .ية يف حالـة تـوازن للتفاعـل مـع عـامل متغـريسـتمرار اإلسالمي تظهر مبدأي احلركيـة واال
ولكننــــا نــــود فقــــط أن نوضــــح أن املبــــادئ ، يــــود الرجــــوع إىل العمــــل باإلطــــار الســــابق هلــــذه العالقــــات يف املاضــــي

  رة على التأقلم مع احلاجات املتغرية.املوجودة قاد
  مداخل إلى التعددية الدينية

تكتسـب دراســة الهوتيــة األديــان أو الهوتيـة التعدديــة الدينيــة أمهيــة متزايـدة كأحــد اجملــاالت البحثيــة الرئيســة يف 
ان فــإن هــذا بالضــرورة يعــين كيــف للمســيحيني أن يعــوا موقــع األديــ، ومــن منظــور مســيحي الدراســات املســيحية.

 .وختصص معظم األديان دراسات متزايـدة يف هـذا اجملـال ولـو كانـت حتـت عنـوان آخـر .األخرى ودورها يف العامل
  .ومن املهم مقارنة التطور يف الدراسات املسيحية مع الدراسات اإلسالمية يف هذا اجملال

مل تتنـاول الدراسـات خاللـه تـاريخ أَنـَُّه ميكن لإلنسان بشكل عام أن يصف تارخيها علـى ، فبالنسبة للمسيحية
بــل كــان االهتمــام منصــبا علــى إمكــان إجيــاد صــيغة ، احتمــاالت اخلــالص األخــروي املاثلــة يف الــديانات األخــرى

ومل يكــن منصــبا علــى إمكــان صــياغة ، للتعامــل اإلجيــايب مــع أفــراد خــارج مؤسســة الكنيســة (أي غــري املســيحيني)
أمـا اليـوم فـإن االهتمـام بالـديانات األخـرى كهياكـل  .)32(ؤسسيتوجه إجيايب حنو األديان األخرى من منظور م

إحـدى نقـاط الرتكيـز العصـرية هـذه  .ممكنة للخالص األخـروي قـد انتقـل إىل حمـل الوسـط يف الدراسـات املسـيحية
 .هي أنه يتوجب على الواحد أن يضفي ميزة اخلالص األخروي على هذه األديان لتكون لديه عالقة بنـاءة معهـا

ميكـــن القـــول بـــأن هـــذا مناســـب ألنـــه يرمـــي إىل املســـاواة بـــني األديـــان مجيعهـــا وجيعـــل مـــن العالقـــات ، حيـــةومـــن نا
فـإن هـذا سـيقود إىل ، إذا كانت األديان مجيعها واحـدة يف النهايـة، ومن ناحية أخرى .والتعاون أمرا سهال وممكنا

جيعلهـــم يف كفـــة اآلخـــر (الصـــفة  أي بالضـــبط مـــا –اخلصـــائص املميـــزة ألديـــان الشـــعوب األخـــرى «اســـتنتاج أن 
ويركز البحث الالهويت على كيفية بناء عالقـات الثقـة والتعـاون  .)33(»ال تتمتع بدالالت دينية البتة –املقابلة) 

  .ويف نفس الوقت احرتام وحدة االلتزام بالدين، بني جمموعة متنوعة من املعتقدات
وتناولــت الدراســات واألدبيــات  واســتنباط مغــاير. ولكــن مــن مــدخل خمتلــف، لقــد تنــاول اإلســالم هــذه القضــية

ويف ســياقي ، فعلــى ســبيل املثــال .اإلســالمية قضــية األديــان األخــرى كهياكــل للخــالص األخــروي يف تــاريخ مبكــر
وهـو نـص مـن القـرن الثـامن املـيالدي حيـوي ، ميكننا النظـر إىل الرسـالة اإلباضـية سـرية سـامل بـن ذكـوان، الشخصي



إمكـــان  . ويـــربط)34(تماشـــيا ومتجانســـا مـــع مـــا عـــرف بعـــدها (بامللـــل الســـت وأحكامهـــا)تصـــنيفا للمعارضـــني م
ولكـــن قيمـــة اخلـــالص األخـــروي ، تكـــوين عالقـــات مـــع غـــري املســـلمني بدرجـــة وجـــود الـــوحي الســـماوي يف الـــدين

َـا  ، فاإلسالم هو الطريق الصحيح والصـراط املسـتقيم، لألديان السماوية السابقة تعد من قبيل ما قبل اإلسالم َوِإمنَّ
وربطــت االحتمــاالت العالقيــة بقــيم اخلــالص  .)35(كانــت الــديانات األخــرى قبلــه طريقــا للخــالص قبــل وصــوله

جهـــا وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق بشـــأن الدراســـات املســـيحية حـــول الهوتيـــة  36.األخـــروي ولكنهـــا كانـــت تارخييـــة يف 
ولكـن يف نفـس الوقـت فبإمكـان املسـلمني ، دينيـةميكننـا أن نـرى أن هـذا كـان عائقـا العتنـاق التعدديـة ال، األديان

وكـان ، لقد كان هـذا ممكنـا بسـبب أمـر منفصـل ولكنـه مـرتبط .أن ينظروا بإجياب إىل أنفسهم مقارنة مع اآلخرين
ــا مــع شــعوب الــديانات األخــرى وهــذه النقطــة جــديرة  .حمــل نقــاش خصــائص العالقــات الــيت علــى الفــرد أن يكو

ون بوجــوب إضــفاء معــىن حــديث للخــالص األخــروي فيمــا يتعلــق بالــديانات األخــرى باهتمــام أولئــك الــذين يؤمنــ
إن هذا ليس متلقا للهروب مـن حـدود هـذه العالقـات الـيت ميكنهـا أن ختتلـف  .حىت ميكن تكوين عالقات إجيابية

تشـرتك يف العناصـر ال  ولكن ال ميكن للواحد أن يغفل أن هـذه، مع ما ميكن للحس العام تقبله يف عصرنا احلايل
  .غري أن إجياد عالقات إجيابية كان ممكنا، حدودها

مـا إذا كـان تعـدد األديـان حقيقـة «أال وهـو ، إن هذا يثري سؤاال أكثـر عمقـا ال تسـتطيع هـذه املقالـة أن تتناولـه
عــائق أو لرمبـا يكــون هـذا هـو الفـرق بــني أن نـرى التعدديـة ك .)37(يف هوياتنـا الدينيـة »مسـألة مبــدأأَنـََّهـا واقعـة أم 

إن القــيم العامليــة متثــل رغبــة متناميــة لالســتفادة مــن القواســم العامــة واملشــرتكة الــيت  .أن نراهــا كمــورد يثــري جتربتنــا
ولكننــا جيــب أن جنعــل  .تربطنــا مجيعــا ضــمن إطــار التعدديــة الــذي مينحنــا ســبيال حيويــة إىل الكينونــة يف هــذا العــامل

ولرمبـــا مـــن خـــالل فـــك اخليـــوط  .ؤســـس إلشـــراك التعدديـــة الدينيـــةومنظـــورا ي، لكـــل ديـــن مـــدخال فريـــدا خاصـــا بـــه
املتشـــابكة هلـــذين العنصـــرين ســـتوجد ديانـــات العـــامل مقـــدرة علـــى الرتكيـــز علـــى خصـــائص العالقـــات الـــيت ســـتنتج 

والتوجهـــات األخالقيـــة الضـــرورية ، واملقـــاييس الـــيت ال ميكـــن نقضـــها، إمجاعـــا أساســـيا بســـيطا حـــول القـــيم امللزمـــة«
م حنو ثقافة السالم »األساسية   .)38(اليت تسريِّ مجيع التعامالت اإلنسانية ومعامال

  مسك الختام
ولكــين أدافــع عــن هــذا ، وبكــل اســتعداد أن الدراســات التارخييــة الــيت مت عرضــها هنــا انتقائيــة بطبيعتهــا إنــين أقــرّ 
ة إىل مــا ميكــن استشــفافه ولكــن الغــرض هنــا اإلشــار ، الغــرض هنــا لــيس استعراضــا مســحيا شــامالَألنَّ  ؛االختيــار

ـــار املاضـــي املناســـب الـــذي نعتمـــد عليـــه لتربيـــر مســـارنا  .والتنبـــؤ بـــه اعتمـــادا علـــى ســـوابق تارخييـــة حنـــن مجيعـــا خنت
نزاعــات «حيــز مكــاين آخــذ يف الصــغر علينــا أن نتفــادى أَنـَّـُه  -فيمــا يبــدو-إال أننــا كبشــر يشــرتكون ، املســتقبلي

، ال توجــد جــروح ضــاربة يف عمــق التــاريخأَنـَّـُه أو ، أن الصــراع ال يظهــر أبــدا إن هــذا ال يعــين .»الــذاكرة التارخييــة
 »املمارسـة املثلـى«ولكن يف عصر عوملي تصبح الدراسات سعيا مشرتكا فيما بني األديان تطالبنـا أن نبحـث عـن 

يف خلـد اجلميـع وهـي موجـودة  –واالحتماالت املمكنة بدال من استغالل النظرة التارخيية الدونية لبعضـنا الـبعض 
أمــا بالنســبة  .إن مــا يصــوره هنتنجتــون كمصــري حتمــي مــا هــو يف احلقيقــة إال خيــار .لتربيــر مســتقبل الصــراعات –

كيف ستعيد الثقافات والديانات تشكيل هويتها وحتافظ عليها يف عـامل متشـابك   :للسؤال الذي ابتدأنا به املقالة
متدينـــة تصـــنع خيارهـــا لتشـــكل هويـــات تعتنـــق تعامـــدنا فهنـــاك شـــعوب ، ومتعامـــد (يعتمـــد علـــى بعضـــه الـــبعض)



أشـــاهد يوميـــا أســـبابا حتملـــين علـــى ، كمســـيحي يعمـــل يف ســـياق إســـالمي،  وأنـــا .واعتمادنـــا علـــى بعضـــنا الـــبعض
وأخـــريا ميكـــن القــول بـــأن هـــذا العمـــل يعكـــس فضــوال علميـــا حـــول حـــوادث يوميـــة  .التفــاؤل يف أن هـــذا سيســـتمر
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  األخالق والعولمة
 *س. ج. كلرزمان

   :في التمهيد -1
حمدثـــة تغيـــريات جذريـــة ولـــذلك فـــإن العالقـــة بـــني البلـــدان الغربيـــة ، تنتشـــر العوملـــة يف ســـائر جمـــاالت احليـــاة -2

اجعــة وجتديــد مــن جوانــب متعــددة حتتــاج إىل مر ، وبلــدان الشــرق واجلنــوب مــن جهــة ثانيــة، والشــمالية مــن جهــة
فـإن هـذه الظـاهرة الـيت تسـتبطن متغـريات ، تتصل باملبادئ واملشروعية وكما سـبق القـول، سياسية وعرفية وأخالقية

ويف الوقـــت نفســـه زيـــادة التنـــافس ممـــا يـــدفع ســـائر ، ي يف العـــاملقتصـــادكـــان مـــن أثارهـــا زيـــادة التواصـــل اال،  كثـــرية
فأين املقياس الـذي ال خيضـع للمصـاحل الفرديـة والشخصـية ، م يف هذه العملية املعقدةالبلدان حملاولة تقوية مراكزه

  .إن مل يكن التضامن وجتاوز إثارة املتاعب؟، على مستوى العامل
ية مجيعاً مطلوب منهـا أن تشـارك يف النقـاش جتماعوما دام األمر كذلك فإن املستويات السياسية والدينية واال

  .ضمن العمليات التطويرية الزاخرةحول الفوائد واملضار 
  :) األخالق1-2( :تعريفات -2

، ز اإلنســانيةو اعتبــار األخــالق مرشــداً للعمــل والتصــرف هــو جــزء مــن الفلســفة الــيت تعــىن بأصــول القــيم والرمــ
ــا معنيــة بالعــادات واألخالقيــات العامــة، ولــيس ذلــك فقــط واملوضــوعات املركزيــة يف األخــالق تبحــث يف ، بــل إ

وتتفرع على ذلك عدة جماالت أخالقية حسـبما ينظـر ، ع والوسائل واآلثار املرتتبة على التصرفات اإلنسانيةالدواف
وبــذلك ميكــن للــدارس أن حيــدد علــم األخــالق بأنــه نظريــة ، املتأمــل إىل ثقــل وأمهيــة كــل مــن املوضــوعات الثالثــة

عــادة نتـاج تقاليــد معينـة وخــربات تارخييــة وال شــك أن األخـالق يف ال، لتسـويغ مبــادئ السـلوك اإلنســاين وحتديـدها
  .ضمن مجاعة أو جمتمع معني

   :) العولمة2-2(
والسوسـيولوجيا يف الوقـت نفسـه وهـو يشـر إىل تزايـد العالقـات العـابرة للـدول  قتصـاديأيت هذا املصطلح من اال

ا اكتسبت أمهيـ، واألمم يف شىت اجملاالت وقد بدأت هذه العملية بظهور الرأمسالية يـارة مزيـدة مـع فإ املعسـكر  ا
  .تظهر مسألة االعتماد املتبادل، االشرتاكي ومع تكاتف العالقات العابرة للحدود والقارات

   :) األمم المتحدة2-3(
ـا ضـمان األمـن الـدويل، ) تقريباً 191منظمة تضم سائر دول العامل على ظهر األرض ( وحفـظ ، وأهم واجبا

  .ومحاية حقوق اإلنسان، فز التعاون الدويلحقوق الشعب (بالقانون الدويل) وح
  :المشكلة -3

اية احلرب العاملية الثانية أصول ومبادئ أخالقية للتعاون والتضامن والتطوير  تطورت يف العقود الالحقة على 
، لكنهــا ضــعفت يف العقــود األخــرية ومــا عــادت كافيــة لصــنع سياســة عامليــة للتطــوير والتقــدم، علــى مســتوى العــامل

ك إذا اعتربنــا سياســات التطــور العامليــة ضــرورية مــن وجهــة نظــر أخالقيــة تكــون النتيجــة املنطقيــة احلاجــة إىل ولــذل
ة ينبغـي أن تـأيت مـن الفلسـفة األخالقيـة سـرتاتيجيوكمـا نفهـم األمـر اليـوم فـإن فكـرة اال، ة جديدة لـذلكاسرتاتيجي



فاملســــألة ، صصــــات أكادمييــــة متعــــددةويعــــين ذلــــك احلاجــــة إىل تعــــاون خت، وبشــــكل تشــــاوري وتضــــامين وشــــامل
ويف أوســاط الــرأي العــام كــان الشــعار الســائد حــىت ، املطروحــة إذن الــدوافع األخالقيــة واملســوغات مــن وراء العوملــة

ولـــوال املســـوغات األخالقيـــة ، التضـــامن يف جمـــال التحـــدث عـــن التعـــاون مـــن أجـــل تقـــدم األمـــم والشـــعوب :اآلن
أن تتحـــول يف العقـــود املاضـــية إىل جمـــال مســـتقل ضـــمن مؤسســـات الـــدول  كمـــا أمكـــن لسياســـة التطـــوير،  اخلاصـــة
ا للـت، وسلوكها م مـع القواعـد الدوليـة الـيت الؤ واملطلوب اآلن التأمل يف صالحية مقـوالت الـدول املتقدمـة وتعهـدا

ا األمم املتحدة   .أكد
  :الجداالت -4
  :) المناصرون للعولمة4-1(

ا بالدرجـة األوىل سـبيًال إلجيـاد يقو  :والنمو قتصادأ) التجارة واال مؤهـل مـن خـالل  اقتصـادل مناصرو العوملة أ
وأمــام التنــافس وهكــذا فجــوهر العوملــة هــو توســيع تقســيمات العمــل علــى املســـتوى ، إزالــة احلــواجز أمــام التجــارة

وتبـادل ، وجيـاومن ضمن ذلـك انتقـال التكنول، الدويل حبيث تنشأ أسوا عاملية وخدمات عاملية واستثمارات عاملية
ا وميكن هذا اخليار اجلديد الدول األفـراد مـن اسـتعمال قواهـا الذاتيـة وزيـادة مـداخليها مـن ، .االتصاالت وشبكا

يقـول  ، طريق تلك التبادلية وبسبب غياب الدعم تتصاعد إمكانيات املنافسة بني الدول الصـناعية والـدول الناميـة
، تعــين العوملــة إزالــة احلــواجز والعوائــق مــن أمــام حركــة الســلع ورأس املــال( :ويف أنــان األمــني العــام لألمــم املتحــدةكــ

  .وتراجع يف تكلفة اإلنتاج والنقل واالتصال وآليات احملاسبة وتبادل املعلومات)، ويقرتن ذلك بتقدم تقين بارز
ئ تتكثــف العالقــات بــني الــدول وتظهــر إمكانيــات وفــرص نتيجــة مبــاد :ب) فــرص جديــدة للعالقــات الدوليــة

وتصـــبح حقـــوق اإلنســـان هـــدفاً يســـعى إليـــه ، احلريـــة واملســـاواة بـــني البشـــر واعـــرتاف كـــل ثقافـــة بالثقافـــات األخـــرى
  .اجلميع فالعامل تنمو عناصره ويتقارب بعضها إىل بعض وكذلك ناسه وشعوبه

هـذا التقـدم  وخيلق ذلك تقـدماً للجميـع ويتـدعم، وتعمل التقنية معاً يف كل البلدان قتصادجـ) التقدم يعمل اال
بوسائل اتصال متجددة ومتاحة للجميع ومن جهة أخرى يندفع الفقر وعدم املسـاواة والعجـز إىل مقدمـة الصـورة 

بـل ، وبـذلك ال يـرى املشـاهد (الوقـائع) فقـط، بـل الوجـوه األخـرى للنـاس والعـيش فال تعـرض األمـور الزاهيـة فقـط
ا   فتجري مكافحة اجلرمية بشكل مجاعي.، عض اآلخروتعمل مؤسسات سائر الدول بعضها مع الب، إنه حيس 

العالقــات بــني الــدول  تســود دميقراطيــة الســوق والــدميقراطيات الداخليــة وكــذلك الدميقراطيــة يف :د) الدميقراطيــة
ي للعوملــة علــى هــذه الدرجــة مــن جتمــاعوإذا كــان البعــد اال، وال يعــود هنــاك تنــاقض ضــروري بــني احلريــة والضــبط

  .ناك سبب لدى أنصار العدالة واملساواة ملعارضة العوملةالربوز فال يعود ه
  :) اعتراضات خصوم العولمة4-2(

م وتســـود الوحـــدة  :أ) البعـــد عـــن النـــاس م وخصوصـــيا مـــن خـــالف العوملـــة تضـــيع فرديـــة النـــاس وتتـــأثر حريـــا
وتـؤدي العوملـة أيضـاً  ،يات الثقافيـة واالنتمـاءاتدكمـا ختتفـي التعـد،  ويصبح الناس أرقاماً وختتفـي الطبقـة الوسـطى

واملثــل ، هم وطرائــق عيشــهم األليفــة واملعروفــةاســتقرار الــيت حتفــظ علــى النــاس ، إىل ضــياع التقاليــد والثقافــات احملليــة
وال علــــة لــــذلك إال أن اجلزائــــر بعــــد ، الواحــــات يف اجلزائــــر والــــيت توشــــك أن ختتفــــيوعــــيش علــــى ذلــــك تقاليــــد 



وبـــذلك فـــإن العوملـــة حتـــول الثقافـــات احملليـــة إىل ، لـــدى املســـتعمرين الفرنســـي كـــان علـــيهم أن يعملـــوا ســـتعماراال
  ... اخل).وثقافة الطعام تغريت وتبدلت (من خالل اهلامبورغر واملاكدونلدز، فولكلور وحىت عادات املائدة

ه الـيت يعـين تـدمري العـامل الزراعـي وتطوراتـ الزراعـي قتصـادإن املصري إىل عوملة اال :ب) اخلطر على السوق احمللية
لكــّن احملليــات ختتفــي  اســتوعبت النــاس واســتوعبوها. صــحيٌح أّن هنــاك إجيابيــات معينــة يف عوملــة صــناعة الغــذاء.

النبــايت. ويف الوقــت الــذي  قتصــادبســبب ذلــك. ويقــود التعــومل الغــذائي إىل اختفــاء الكثــري مــن أصــول وجــذور اال
، صـــر املطـــورة مـــن جانـــب املتقـــدمني والشـــركات الكـــربىجيـــري احتكـــار العنا، ختتفـــي فيـــه العناصـــر الغذائيـــة احملليـــة

  حية األعمال الكربى. ضويصبح اإلنسان 
احملليـة. ويـرى معارضـو العوملـة أن تكثـف التواصـل علـى مسـتوى  نجـ) ضعف الدولـة وعجزهـا عـن إدارة الشـؤو 

ها باعتبـاره جـزًءا مـن السـوق اقتصـادوخباصـٍة أّن ، حيدُّ من قدرة الدولة على التأثري يف اخلـارج ويف الـداخل، الدويل
ــــة ــــك إمكانيــــات تعــــرض اال، العاملي ي قتصــــادالسياســــي واال ســــتقراريصــــبح خــــارج الضــــبط والــــتحكم. وخيلــــق ذل

يــة وممارســات عــدم املســاواة بــني جتماعية واالقتصــادات. كمــا يــؤدي هــذا الضــعف إىل بــروز الفــروق االابلالضــطر 
  فتواجه حتديات جديدة.  الدول والفئات. أما السياسات اخلارجية واألمنية

وترتفــع األســعار. ويصــبح ، وتســود اجملتمــع قــيٌم ماديــٌة حبتــة. وتتعــاظم قــوة الشــركات الكــربى :د) املــال والقــوة
مـن نـوٍع جديـد مـن خـالل  اسـتعمارالتفكري اإلنساين النقدي يف املرتبة الثانية. وهكذا فـإن العوملـة قـد توصـل إىل 

واحلريـة الكبـرية يف حركتـه واسـتعماله؛ كـلُّ ، ل؛ فـإّن التفـاوت يف متلـك رأس املـالرأس املال الكبري. وكما سبق القو 
ديــد اال ي. وميكــن للمتحكمــني بالســوق أن يعزلــوا وحياصــروا دوًال جتمــاعالسياســي واال ســتقرارذلــك يــؤدي إىل 

ماراٍت حمـدَّدة؛ بـل ومنـاطق. واملعـروف أّن األمـوال الـيت تتحـرك يف العـامل ومـن حولـه ال تعقـُل ذلـك مـن أجـل اسـتث
  فال يعرف ذلك. ، للمضاربة والربح. فالبشر العقالء فقط ميكن أن يتسموا بالقناعة. أما رأس املال

كمــا هــو واضــٌح اليــوم. تغــري املنــاخ الــذي يــؤدي إىل ،  حتــدث أمــوٌر بيئيــٌة مــدمرٌة للعــامل ومــن فيــه :هـــ) آثــار بيئيــة
وتضاؤل مآخذ املياه العذبة. واختفاء أو تضـاؤل ، اجلافة والصحاريوازدياد األقاليم ، ارتفاع منسوب مياه البحار

التعدديــة اجلينيـــة والثـــراء اجليـــين. فالتقــدم التكنولـــوجي يزيـــل مـــن ألـــف إىل عشــرة آالف مـــرة أســـرع أنواعـــاً جينيـــًة و 
، ســـهامـــا كانـــت تـــزول أو تتضـــاءل بـــالتطور الطبيعـــي. وعوامـــل التعديـــة النامجـــة عـــن قطـــع األشـــجار ويبا، أجناســـاً 

واإلســاءة إىل املســاحات اخلضــراء واملزروعــة بســوء االســتعمال أو بالبنــاء عليهــا؛ كــلُّ ذلــك خيّفــض منســوب امليــاه 
  ويف الفقر واجلوع. ، ويتسبب يف تراجع احملاصيل، ويوسع الصحارى، اجلوفية

ـــــدخول يف الشـــــب :و) احتمـــــاالت األخطـــــار كات يســـــتخدم اإلرهـــــابيون ودعـــــاة العنـــــف العوملـــــة مـــــن طريـــــق ال
وهنـــاك  واهلواتـــف احملمولـــة.، واإلنرتنـــت، ومصـــادر التمويـــل، كمـــا اســـتعمل وســـائل االتصـــال األخـــرى،  واســـتعماهلا

اســتخدام وســائل االتصــال املتطــورة لزيــادة الضــبط والضــغط  :ثالثــة أنــواٍع مــن املخــاطر يف تقنيــة وســائل االتصــال
املــواّد اهلائلــة احلجــم الــيت  :األمثلــة علــى ذلــكوعلــى احلريــات أو مــن جانــب مجاعــاٍت إرهابيــة. و ، قتصــادعلــى اال

نيـــون املتطرفـــون واليســـاريون املتطرفـــون واألصـــوليون علـــى اإلنرتنـــت. وتقـــوم الواليـــات املتحـــدة مبراقبـــة ييـــدخلها اليم
يتمثــــل يف اخــــرتاق الشــــبكات مــــن جانــــب  :واخلطــــر الثــــاين ،Echelon مــــن طريــــق املشــــبكات اهلواتــــف يف العــــ



ويتمثـــــل باســـــتخدام الوســـــائل ، لكـــــرتويناإلرهـــــاب اإل :ســـــيطرة أو للتـــــدمري. واخلطـــــر الثالـــــثالراديكـــــاليني إّمـــــا لل
م. اقتصادالتكنولوجية لإلساءة إىل صحة الناس أو إىل    هم أو إىل اجملرى العادي حليا

   الضرورات :األخالق والعولمة -5
الـيت ينبغـي أن يفعلـه النـاس العقـالء ية أخالقية. وقد صار واضحاً ما هي األبعاد اقتصادوال بد من تطوير قيم 

والعجـز ، لتحقيق هذا املشروع العاملي. والواقع أّن عدم اإلقدام على ذلك حىت اآلن أوجد حالًة من اليـأس املـريح
ية تتطلُب استعداداً وعمًال من كل قتصادالذي نال من النخب كما من الناس العاديني. والواقع أّن األخالقية اال

والـيت يقـل فيهـا ، ية الكبرية يف اجملتمعات الناميـةقتصادوالسلطات. فالقوى اال، ينيقتصادواال، وراجلمه :األطراف
أربـــاحهم.  ســـتمرارال ســـتقرارمـــاداموا حريصـــني علـــى اال، مـــدعوون لتحمـــل املســـؤولية مـــع النـــاس، الضـــبط والـــربط

لتناصـــر والتنـــافس علـــى الســـلع يكـــون علـــيهم أن يقبلـــوا نوعـــاً مـــن الضـــبط ل، فأولئـــك الـــذين يريـــدون ســـوقاً عامليـــة
ـــة العامليـــة يكـــون علـــيهم أن يلقـــوا املســـؤولية كلهـــا علـــى عـــاتق الـــدول ، واألســـواق. إّن املهتمـــني باجملتمعـــات املدني

مــن جــانبهم ويتعــاونوا مــن أجــل عــاٍمل أفضــل بــأخالٍق وقــيٍم عامليــة. مث إنــه يكــوُن علــى  الــو ميع نأبــل ؛ نيوالسياسـي
ة الســـوق أن يعلمـــوا أّن السياســـات التنمويـــة العاملـــة هـــي جـــزٌء مـــن املشـــروع اإلنســـاين العقـــالء واملتنـــورين مـــن ُدعـــا

  واملدين العاملي. 
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وهــم الــذين صــنعوها. ولــذلك يســتطيع البشــر أيضــاً أن يغــريوا فيهــا وأن يعــّدلوا ، البشــر هــم الــذين أرادوا العوملــة
ا إذا ، العامة. احلرية واملساواة قيمتان يكون علينا مجيعاً االنطالق منهما وأن يوجهوها حسب مصاحلهم، مسارا

ولــن يســتطيع التــأثري يف مســار العوملــة غــر  ية والسياســية علــى الطريــق الصــحيحة.قتصــادأردنــا أن نضــع العوملــة اال
يف هـذا العـامل  . ولـن نـتمكن مـن العـيش معـاً قتصـادأولئك الـذين ميلكـون تصـوراٍت قيمـة ورؤى تقـع يف مـا وراء اال

ية والسياسية. وقد قـال الـدكتور أومتـر قتصادإّال إذا قادتنا قيٌم تعدديٌة للقبول واالعرتاف باالختالفات الثقافية واال
اد العقــول مــن ري ية الســتقتصــادجلــوء النخــب اال، إنــه لفهــٌم أخالقــٌي غريــب : للتثمــريورويبإيســنغ مــدير البنــك األ

ســـه إقفـــال الطريـــق أمـــام منتجـــات تلـــك البلـــدان! اإلنســـان هـــو القيمـــة الرئيســـية ويف الوقـــت نف -البلـــدان الناميـــة
وتضـــع اإلنســـان يف ، والباقيـــة. ولـــذلك فالســـوق الناجحـــة هـــي الـــيت تـــتفهم الناحيـــة األخالقيـــة للمســـألة اإلنســـانية

وعنـدما  ان.إمنا كـان مـن أجـل اإلنسـ، على حٍد سواء، قتصادفالسياسة واال :موقعه الالئق به وسط عملية العوملة
م مييلون للعنف أو التجاهل أيضـاً أَنـََّها يالحظ الناس أّن العوملة تتجاهلهم أو  ويصـبحون أقـّل ، حىت ضدهم؛ فإ

محاساً للدميقراطية ودولة القانون. ويف هذا الصدد قد يكون مناسـباً وجـود مؤسسـٍة عامليـٍة مهمتهـا معاجلـة مسـائل 
  العوملة.  اقتصادأّن هذه املسألة تضُع ِمسة املسؤولية على وجه  الدول املدنية ديناً كبرياً. إذ ال شكَّ 

إّن مـن خيـوُض  :عليه أن يقتنع بأنّه ليس وحده يف امتالك احلقيقة. قـال جـورج غـادمر، إّن الذي خيوض حواراً 
  إمنا حيمُل يف خلده إمكان أن يكون حماوره على حق! ، حواراً حقيقياً 
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ــا ال يصــح أن تقــود إىل ، العوملــةأيــاً تكــن إغــراءات  العــامل الثالــث بــرؤوس األمــوال وبالصــناعة مــن  اســتعمارفإ
  جانب العامل الغريب. 



وينبهــــون إىل التحــــديات ، أنصــــار العوملــــة يتحــــدثون الفــــرص. ونقــــاد العوملــــة حيــــذرون مــــن التطــــورات الســــلبية
يني أن ال يتجـاهلوه. فهنـاك قتصـاداسـيني واالالـذي يكـون علـى السي، واملخاطر. والنقد هو نوٌع من نظام اإلنـذار
م وهناك أناٌس كثريون يكونون شاءوا أو أبوا جـزءا مـن تلـك القـرارات. ، أناٌس يقررون ويرحبون كثرياً من وراء قرارا

فيكــون علينــا أن نضــع األمــور يف ، ولــن يتوقــف عــن ذلــك، والعــامل مســرٌح كبــٌري للتغيــري منــذ أيــام املصــريني القــدامى
يــات إمرباطور مــن أبــاطرة و  :ا مــن أجــل مصــاحل اجلميــع. مث إّن حتركــات الشــعوب الكبــرية غــريت وجــه العــاملنصــا

وحروب نابليون؛ كلُّهـا كانـت أعمـاًال تغيرييـه مـن أجـل الوصـول ، وإىل مسلمي األندلس، العاملني القدمي والوسيط
اجلديـــدة مثـــل التجـــار ورجـــال األعمـــال  إىل شـــيٍء مـــن النظـــام واالنتظـــام. وال ختتلـــف العوملـــة عـــن ذلـــك. فـــالقوى

يـــون يف وروبكلُّهـــم يبحـــث عـــن وســـائل للتعبـــري عـــن رغباتـــه ومصـــاحله ومطاحمـــه. وقـــد وصـــل األ  .اخل .والسياســـيني.
العقــــود األخــــرية إىل تطــــوراٍت ميكــــن اعتبارهــــا أوربــــًة تضــــمُّ عشــــرات الــــدول والشــــعوب يف حتــــالٍف وثيــــٍق باحلريــــة 

عض تضـــرر مـــن إجـــراءاٍت مثـــل إســـقاط احلـــواجز وتوحيـــد العمـــق؛ لكـــّن هـــذا الضـــرر وباملســـاواة. وال شـــكَّ أّن الـــب
. وال شــــكَّ أّن احلالــــة ورويباأل حتــــادالضـــئيل جيــــري حتملُــــُه مــــن أجــــل املنــــافع الكــــربى املرتتبــــة علــــى الــــدخول يف اال

إذ ال بــد مــن إزالــة  واحلريــة السياســية كلتامهــا مطلوبتــان؛ لكنهمــا مــا عادتــا كــافيتني.، ية اجليــدة لإلنســانقتصــاداال
مـــــن ضـــــرب تلـــــك املخـــــاوف إىل حـــــٍد بعيـــــد.  أوروبـــــاومـــــن إعطـــــاء األمـــــل باملســـــتقبل. وقـــــد متكنـــــت ، املخـــــاوف

بســبب الضــمانات الكبــرية ، حيشــون باحلريــة واألمــان، الــذين يعيشــون يف كيانــاٍت مســتقرة ودميقراطيــة، يونوروبفــاأل
ا يف الداخل واخلارج.    والشاملة اليت يتمتعون 

، إذا كانــت العوملــة تعــين القــوانني الدميقراطيــةُه القــول إنــنادا إىل مســاعي وطموحــات العوملــة اجلاديــة ميكــن واســت
ية لكل البشـر؛ فـإّن العوملـة ينبغـي أن تؤيـَّد. فكـل أصـدقاء العوملـة وخصـومها مطلـوٌب جتماعوالراحة اال، واملساواة

  منهم أن يضعوا نصب أعينهم خدمة الناس. 
مــــن يقــــول بالعوملــــة يقــــول بوحــــدة اإلنســــانية ووحــــدة وَُكــــلُّ واليونســــكو أدوات خلدمــــة النــــاس. األمــــم املتحــــدة 

. وكمــا ســبق القــول؛ إذا كانــت ؟"خــوةأالنــاس يصــبحون  رمأكــ" :وكمــا قــال بيتهــوفن يف "أغنيــة للفــرح"، مطاحمهــا
ينبغـي أن فَِإنـََّها ، هم القوميؤ تماالعوملة تؤدي إىل مزيٍد من احلرية والدميقراطية هلم أياً كان جنسهم أو دينهم أو ان

  ًة فاعلًة وعاملًة يف خدمة بين البشر. تدعم لتكون قوّ 
***************  

  الهوامش
  C.J.Kellesman أملاين مفكر )*



  العقل والعدل واألخالق مرايا اللغة والدين والفلسفة
  *فيصل احلفيان

  توطئة
التأســـيس الـــداليل هلـــذه األلفـــاظ مـــن خـــالل  :أوهلـــا :بســـأتناول "العقـــل والعـــدل واألخـــالق" مـــن ثالثـــة جوانـــ

مث أنتقل مـن ، متهيداً للتأسيس االصطالحي بوضعها مرة ثانية أمام مرايا الدين والفلسفة، وضعها أمام مرايا لغوية
  وما يربطها من عالقات بينية.، تبغي كشف اجلدل القائم بينها، بعد إىل مرايا من نوع آخر (متقابلة)

منهـــا ذلـــك الـــدرس املعمـــق ، وأنـــا أقلـــب الفكـــر يف مـــا أكتـــب علـــى عـــدد مـــن اجلهـــود الســـابقة كانـــت عينـــاي
مث ، وجتلـــى يف سلســلته املتصـــلة بـــ "العقـــل العــريب" تكوينـــاً وبنيـــة، والطويــل الـــذي اضــطلع بـــه حممــد عابـــد اجلــابري

، مقاربات علميـة منهجيـة منعوتاً بـ"السياسي" و"األخالقي" وقد أمكنه أن يقارب هذه املفردات من زوايا عديدة
وتوقفــت عنــدما أريــده ، وأجنبيــة. رجعــت إىل بعضــها، عربيــة، مســتنداً يف ذلــك إىل مراجــع ومصــادر غنيــة ومتنوعــة

ا د. حسني القوتلي لكتايب احلـارث احملاسـيب  منها. كما مل تغب عين دراسات أخرى من مثل الدراسة اليت قدم 
  رضوان السيد "األمة واجلماعة والسلطة". .تضمنها كتاب دودراسات أخرى ، "العقل" و"فهم القرآن"

، وأفـدت منـه مـن ناحيـة، حرصت على ذكر هذه العنـاوين ألدل علـى أين وضـعت يف حسـباين مـا كتبـه هـؤالء
إذ ال خيفـى أن مسـألة ، وحاولت أن أضيف إليه أو أعمقه أو أناقشه أو أثري فيه أو حولـه بعـض األسـئلة اجلديـدة

  .استمراراملفاهيم مسألة قابلة للنظر ب التأسيس وحتديد
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  (الدالالت) مرايا اللغة

يـدل عظمـه علـى ُحبسـة يف الشـيء أو مـا ، "العـني والقـاف والـالم أصـل واحـد منقـاس مطـرد :يقول ابن فارس
  .)1("احلابس عن ذميم القول والفعل وهو، يقارب احلبسة. من ذلك العقل

أو انزجــر ، إذا عــرف مــا كــان جيهلــه قبــل، عقــل يعقــل عقــالً  :يقــال "العقــل نقــيض اجلهــل. :وينقــل عــن اخلليــل
  .)2(."عما كان يفعله..

وإن احـــرتز بلفـــظ "عظمـــه" عـــن داللـــة أو دالالت ، يكشـــف الـــنص األول عـــن أصـــل واحـــد ملـــادة (ع.ق.ل)
ة واملباشـرة أخرى. أمـا الـنص الثـاين املنقـول عـن اخلليـل فيخـرج مـن إسـار الداللـة اللغويـة (احلسـية) الضـيقة البسـيط

إىل أفق أوسع. فإذا كان "االنزجار" داخًال حتـت "احلبسـة" فـإن "املعرفـة" ال ميكـن إدخاهلـا حتـت أصـل ابـن فـارس 
فالعقـل لـيس ، ووضـع يـده عليهـا، إال بافتعال ظاهر. كأن اخلليل قد متكن مبكراً من إدراك التطور الداليل للمادة

إنـه ، بـل هـو أعلـى مـن ذلـك، قـوع يف األقـوال واألفعـال الذميمـةذلك الشيء الذي حيبس أو مينـع صـاحبه مـن الو 
أمشـــل نفعـــاً وعائـــدة علـــى  -بـــال شـــك  -واملعرفـــة ، "نقـــيض اجلهـــل" أو هـــو الـــذي يعـــرِّف صـــاحبه مـــا كـــان جيهلـــه

اإلنسان مـن جمـرد االبتعـاد عـن اخلطـأ أو ذمـيم القـول والفعـل. علـى أن هـذا الفهـم ال يسـلم لنـا إذا أكملنـا مقولـة 
ولــو كانــت الــواو ، وخباصــة مــع وجــود "أو" الــيت تفيــد التخيــري أو التســاوي، "أو انزجــر عمــا كــان يفعلــه" :لاخلليــ

 -دون تردد أو حذر  -ولقلنا ، مكان "أو" الستقام األمر جبعله من قبيل عطف اخلاص على العام أو حنو ذلك
إذ إن قولـــه جيعـــل مـــن ، التعبـــري عنهـــاإن اخلليـــل قـــد خطـــا خطـــوة واســـعة يف تطـــوير الداللـــة اللغويـــة لــــ "عقـــل" أو 



، إقـداماً وإحجامـاً ، بل هو الفهـم الـذي يعـين اخلـري بأوجهـه املختلفـة، "العقل" ليس جمرد حابس أو رابط لصاحبه
إن العقــل هــو ذلــك (الشــيء) الــذي حيــبس مســاحة اجلهــل  :فعــًال وكّفــاً. وقــد ميكننــا أن نســاوق ابــن فــارس فنقــول

  عــــــــــــــــــــــين ضــــــــــــــــــــــرورة اتســــــــــــــــــــــاع مســــــــــــــــــــــاحة املعرفــــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــــده.ممــــــــــــــــــــــا ي، لــــــــــــــــــــــدى اإلنســــــــــــــــــــــان ويقيــــــــــــــــــــــدها
ا) يرجع إىل قوهلم ، "عقلت البعري أعقله عقـالً  :إن األصل الواحد الذي أشار إليه ابن فارس (احلبسة أو ما يقار

اعقلهـا وتوكـل "أي  :)" وهي داللـة حسِّـية مشخَّصـة. ويف احلـديث السـائر3وهو الرباط(، إذا شددت يده بعقاله
مـا ميسـك الـبطن.  :إذا أمسكه. والَعقول من الـدواء، عقل الطعام بطنه :لداللة (احلسية) قالوااربطها. ومن هذه ا

واعتقــل ، إذا وضــع رجلهــا بــني فخــذه وســاقه فحلبهــا، إذا وضــعه بــني ركابــه وســاقه. واعتقــل شــاته، واعتقــل رحمــه
)". ويالحــظ علــى هــذه 4ل(إذا امتنــع يف اجلبــ، إذا احتــبس عــن الكــالم.. وعقــل الظــيب يعقــل عقــوالً ، لســان فــالن

لكـن ظــل "الــربط" ومــا يتصـل بــه مــن إمسـاك واحتبــاس وامتنــاع جيمــع ، األمثلـة كيــف تطــور اسـتخدام املــادة وتلــون
  بينها.

وهـذا (احلفـظ) متطـور أيضـاً مـن ، ) أي حفظتها5(""عقلت درامهي :ويفسر بعضهم العقل باحلفظ "فقد قيل
يم، صاحبهافعقل الناقة حيفظها على ، احلبسة أو الربط ، وعقل البعري مينعـه مـن أن يثـور، فتضيع، فال تبعد وال 
  مما حيفظه أيضاً على صاحبه. إن "احلفظ" شديد القرب من "الربط" يف حياة العرب وبيئتهم.، فيؤذي أو يؤذى

  ).6("إذا مجعت قوائمه، "عقلت البعري :ويفسره بعضهم بأنه "اجلمع" فقد قالوا
، كمـا أن اخلليـل مل يغفـل عنـه أو عنهــا،  علـى األصـل األول أو الداللـة األوىل للمـادة لقـد وقـع ابـن فـارس حّقـاً 

بــدليل أن ابــن ، خلــع إهــاب "احلبســة" واســتقل بنفســه، لكنــه (أي اخلليــل) رأى يف احلفــظ" أصــًال جديــداً موازيــاً 
ـا عقلـت (أي منعـت) صـواحبها عـن أن يبلغنهـا. أثبـت ذلـك  األعرايب علَّل إلطالق "عقيلة" على كرمية القـوم بأ

  :قال (أي اخلليل)، مث نقل عن اخلليل (مرة أخرى) سبباً آخر، ابن فارس نفسه
  ).7("عقلت (أي حفظت) يف خْدرها :"بل معناه

أصـل األخريتـني بـال  :واجلمـع. األوىل، واحلفـظ، احلبسـة أو الـربط أو املنـع :إذن أمام ثالث دالالت لغويةحنن 
فقـد ذكـر العسـكري أن اهللا ال يوصـف بالعقـل إذا كـان العقـل ، ا أحيانـاً غـري مقبولـةجتعلهـ، لكن هلـا ظـالالً ، شك

ألنـه "لـو كـان العقـل منعـاً لكـان اهللا عـاقًال (أي حابسـاً) ، إذا شـدَّه فمنعـه مـن أن يثـور، مأخوذاً مـن "عقـل البعـري
  ). 8("لذاته

ومل يُتحرج منها. وكذا األمـر ،  سبحانهوهلذا ارُتضيت مع اهللا، فهي خلو من تلك الظالل :أما الثانية (احلفظ)
  يف تاليتها (اجلمع).

وتستصـــحب "احلســـي" و"املشـــخص" فـــإن الداللـــة الرابعـــة (املعرفـــة) ، وإذا كانـــت الـــدالالت الـــثالث متشـــابكة
لكــن مثــة خيطــاً يشــدها إىل ، نقلــة جديــدة عــن طريــق املعنــوي والتجريــدي -كمــا ســبق   -نقلــت املــادة (العقــل) 

ويعمـل فيـه قوتـه ، عرب الداللة األصلية (احلبس) يقيد وجيمع وحيفظ مـا يصـل إليـه عـرب احلـواس -ل فالعق، األصل
وهكـذا يقــرتب أو تقــرتب ، بوصـفه أداة أو قــوة للتحليــل والرتكيـب وجتريــد الصــور واملعقـوالت واكتشــاف العالقــات

صـطالحية املعقـدة واملصـبوغة بالثقافـات منه داللة املعرفة والفهم والتمييز واالكتساب لتـرتاكم مـن بعـد دالالتـه اال
  واملعارف املختلفة.



 :منهـــا، وليســـت كلمـــة "العقـــل" وحـــدها يف داللتهـــا األخـــرية هـــذه (املتطـــورة) بـــل هنـــاك كلمـــات أخـــرى مرادفـــة
اسـتخدمها ، واللـب. وبعـض هـذه الكلمـات قرآنيـة، والقلـب، والفؤاد، والفكر، والذهن، واحلجا، والنُّهى، األدب

ـــ "العقــل"القــرآن بــدي ــذه الصــيغ نفســها، واللــب، والقلــب، الفــؤاد :مثــل، ًال ل وبعضــها بصــيغ ، والفكــر (بعضــها 
  علماً بأن "العقل" هكذا بصيغته (امساً) مل يستعمل فيه.، أخرى مشتقة من موادها األصلية)

ق العسـكري فقـد فـرَّ ، على أن هـذا الـرتادف (االسـتعمايل) ال مينـع مـن وجـود فـروق دقيقـة بـني كـل لفـظ وآخـر
  ).9والعقــــــــــــل والــــــــــــذهن(، والعقــــــــــــل واحلجــــــــــــا، والعقــــــــــــل والنهــــــــــــى، والعقــــــــــــل واألدب، بــــــــــــني العقــــــــــــل واللــــــــــــب

، ولكن الكالم يف ذلك يدخلنا يف الـدالالت واملفـاهيم االصـطالحية، والنفس، العلم :ومن مرادفات العقل أيضاً 
  لذا سنؤجله إىل موطنه.

***  
يـدل علـى  :أحـدمها :لكنهمـا متقـابالن كاملتضـادين، ن صـحيحان"العني والدال والالم أصال :يقول ابن فارس

احلكــم  :.. والعــدل.املرضــيُّ املســتوى الطريقــة :العــدل مــن النــاس :يــدل علــى اعوجــاج. فــاألول :واآلخــر، اســتواء
 :هــو عدلــه.. واملشـــرك يعــدل بربــه.. كأنــه يســـوي بــه غــريه.. والعـــدل :باالســتواء. ويقــال للشــيء يســـاوي الشــيء

أي ، وانعـــدل، عــْدل :يقــال يف االعوجـــاج :إذا تســـاوى حــاال حـــرِّه وبــرده. وثانيهمـــا، "ويـــوم معتــدل نقــيض اجلــور
  ).10("انعرج

. ومـن .وهـي ظـاهرة معروفـة يف العربيـة، أي تلك اليت تـدل علـى الشـيء ونقيضـه، املادة إذن من املواد املتضادة
 أن داللــة "نقــيض اجلــور" هــي املــرادة يف ســياق لألبــيض واألســود. وبــنيِّ ، وَجــْون، للعظــيم واحلقــري، جلــل :أمثلتهــا

يف ، موضــوعنا. وهــي داللــة حيتويهــا رداء األصــل األول (االســتواء) الــذي يــدل علــى اســتقامة واعتــدال بــني شــيئني
حني إن اجلور (الظلم) هو امليل عن الطريق. وإذا كان ابن فارس قد فسر االستواء بأنه االستقامة واالعتدال بني 

وهـو أن يكـون ، .. ونقيضـه التفـاوت."االسـتواء متاثـل أبعـاض الشـيء :العسكري قد ملـح بينهمـا فرقـاً  فإن، شيئني
علـــى ســـنن واحـــد.  ســـتمراراال :وبعضـــه تامـــاً وبعضـــه ناقصـــاً واالســـتقامة، وبعضـــه قصـــرياً ، بعـــض الشـــيء طـــويالً 

  ).11("فيه ال اعوجاج :وطريق مستقيم، االعوجاج :ونقيضها
مــا (النقيضــني)  :االســتواء واالســتقامة نقيضــامهاإن مــا يكشــف الفــرق بــني  التفــاوت واالعوجــاج. وأحســب أ

فهــي ، املقــاييس الــيت يلجــأ إليهــا العــادل :اســتواء علــى مســتويات متعــددة :ملموحــان يف املــادة (ع.د.ل) فالعــدل
 متييــز بيــنهم. فهــم مجيعــاً علــى قــدم املســاواة ال، واملعــدول (احملكــوم) بيــنهم، واحــدة ال تفــاوت فيهــا مــن أي نــوع

يلتزم فيها العادل (احلـاكم أو مـن يقـوم مقامـه) طريقـاً واحـداً ال اعوجـاج فيـه (مسـتوياً) ال مييـل  :استقامة :والعدل
  وال ينحرف يف اجتاه.، فيه ألحد

ة يف واملثلي، املثلية يف مقابل التفاوت، وأحسب أيضاً أن ما جيمع املعنيني معاً (االستواء واالستقامة) هو املثلية
بــأن هـذا األخــري "مـا جيعــل بـدل الشــيء لينـزل علــى ، مقابـل االعوجـاج. وهلــذا فـرق العســكري بـني العــدل والفـداء

مثًال ملا يفدى منـه. ومنـه قولـه وأن األول ما كان من الفداء ، سواء كان مثله أو أنقص منه، حاله اليت كان عليها
  من النص هي العنصر األبرز يف مادة (ع.د.ل). -بدوكما ي-إن املثلية ) 12(﴾وال يقبل منها عّدل﴿ :تعاىل



حكــم  :اســتقام. وعــدل يف حكمــه :"عــدل يف أمــره عــدالً  :وهلــذا جــاء يف املعجــم الفلســفي جملمــع اللغــة العربيــة
"هـو املسـتقيم الـذي يسـوي بـني  سوَّى بينهما". فالعـادل إذن :قوَّمه. وعدل فالناً بفالن :بالعدل. وعدل الشيء

). وعلـى هـذا جـاء تعريـف 13("وال جيور يف حكمه على أحد، وال خيضع مليل أو هوى، حقوقهم وحيرتم، الناس
). وهـو تعريـف يقـرتب  14("مسكويه لـ"العادل" بأنه "هـو الـذي مـن شـأنه أن يسـاوي بـني األشـياء غـري املتسـاوية

  كثريًاَ◌ أو يباشر معىن املثلية الذي أشرت إليه.
دل" إذا كــــان نعتــــاً للشــــيء (غــــري العاقــــل) دل علــــى املثــــل والنظــــري وذكــــر صــــاحب املعجــــم الفلســــفي أن "العــــ
كـــاجلزاء فـــإن وصـــفه بالعـــدل يـــدل علـــى مطابقتـــه ،  أو احلـــق الطبيعـــي، واملســـاوي أو علـــى املطـــابق للحـــق الوضـــعي

أي علـــى حكمـــه بالعـــدل إلعطـــاء كـــل امـــرئ مالـــه ، . وإذا كـــان نعتـــاً للعاقـــل دل علـــى اتصـــافه باإلنصـــاف.للحـــق
إذ اإلنصــــاف مثــــرة لـــــ " ، ر عــــن املعــــىن األصــــلهــــذا األخــــري (معــــىن اإلنصــــاف) تطــــوّ  ). ويف15("وأخــــذ مــــا عليــــه

  التسوية". 
***  

. مــن ذلــك .واآلخــر مالســة الشــيء، أحــدمها تقــدير الشــيء :"اخلــاء والــالم والقــاف أصــالن :يقــول ابــن فــارس
ـــجيَّة، (األول) اخلُلـــق ألنـــه قُـــدِّر لكـــل أحـــد نصـــيبه.. ، النَّصـــيب :ألن صـــاحبه قـــد قُـــدِّر عليـــه. واخلِّـــالق، وهـــو السَّ

  ).16("النفس . وهو اختالقه. وتقديره يف.َخْلق الكذب، واخلُُلق
فكـــل ، أي الســـجية، واخلُلُـــق، أي اإلجيـــاد، يبـــدو مـــن الـــنص أن األصـــل األول (التقـــدير) جيمـــع األمـــرين اخلَْلـــق

أو مقـدر صـاحبها عليهـا. وقـد  ، صـاحبهاهي مقـدرة علـى ، والسجية كذلك، االجياد يسبقه تقدير، منهما تقدير
كــان العســـكري أوضــح يف التعبـــري عــن هـــذا اجلمــع بـــني اخلَْلــق واخلُلُـــق حيــث يقـــول يف ســياق التفرقـــة بــني الفعـــل 

العــــادة الــــيت يعتادهــــا  :واخلُلــــق، خلقــــت األدمي إذا قدرتــــه خفــــاًّ أو غــــريه :واخللــــق والتغيــــري وبعــــد أن يســــوق أمثلــــة
ا، اإلنسان املعتـدل  :واملتخلِّـق، ألنه ُقدر تقـديراً حسـناً ، التام احلسن :على مقدار بعينه.. واملخلق ويأخذ نفسه 

 "ومجيــــع ذلــــك يرجــــع إىل :يقــــول، هــــذا كــــالم خملــــوق :فقــــال، ومســــع بعــــض الفصــــحاء كالمــــاً حســــناً ، يف طباعــــه
  ).17("التقدير

إذ إنه يـدرج ، هو التقدير، كما يرى ابن فارس،  بل إنه (العسكري) يرى أن (خ.ل.ق) أصل واحد ال أصالن
الصـــخرة  :واخللقـــاء، مل يبـــق منـــه إال تقـــديره :خلـــق الثـــوب وأخلـــق :حتتـــه يف الســـياق املـــذكور آنفـــاً أمثلـــة مـــن مثـــل

أمثلــة أدرجهــا ابــن فــارس حتــت  ) وهــذه18اســتوى. ( :الســتواء أجزائهــا يف التقــدير. واخلولــق الســحاب، امللســاء
  األصل الثاين عنده (مالسة الشيء).

ـا هـي "أدب"، لى أن هذه الكلمة ليست وحدها يف داللتهـاع ـا اجلـابري  كلتامهـا ،  مثـة أيضـاً كلمـة أخـرى قر
ا السلوك البشـري ا عن األوصاف اليت يوصف  غـري مرتادفتـني مـع أن الواحـدة  -يف مـا يـرى  -لكنهمـا  :يعرب 

مــا غــري مرتا دفتــني فــإن مثــة فرقــاً دقيقــاً بــني عبــارة (أو منهمــا قــد تنــوب منــاب األخــرى يف كثــري مــن األحيــان. وأل
لكن هذا الفرق يكشف عن نفسـه بوضـوح ، سوء اخللق" و"سوء األدب" قد ال يلمسه املرء ألول وهلة" )تركيب

علـــى صـــعيد  -"فـــنحن ال نســـتطيع  :"ولـــد مـــؤدب" أو "قليـــل األدب" يقـــول اجلـــابري :مثـــل، يف عبـــارات أخـــرى
ا -املألوف    ). 19("لق" أو قليل اخللق"ولد خم :أن نضع مكا



يف ، هــامش الكســب فيــه ضــيق وحمــدود، أو غــرزي، والفــرق الــذي يقصــده هنــا وارد مــن قبــل أن اخللــق فطــري
حني إن األدب كسب وتعليم كله. وعليه فـإن "خملـق" مبـا تشـري إليـه الصـيغة املـأخوذة مـن "فـَعَّـل" غـري مالئمـة يف 

كـرمي أو غـري  ،  "قليل" فكل إنسان لديـه ُخلـق فطـره اهللا عليـه"مقرتنة بـُلق وكذلك األمر يف كلمة "اخلُ ، هذا السياق
  فالقلة والكثرة غري واردة.، كرمي

ونـــص ، يف نـــص ابـــن فـــارس الـــذي أدرج الســـجية (اخللـــق) ضـــمن أصـــل "التقـــدير" الـــذي رمســـه للمـــادة ولعـــلَّ 
نســتعيد مــا قالــه ابــن فــارس يف  ،العســكري الــذي جعــل "التقــدير" مــالك املــادة كلهــا مــا يؤيــد فطريــة اخللــق وغرزيتــه

ألن صـــاحبه قـــد قـــدر عليـــه". كـــأن اخللـــق ســـابق علـــى ، وهـــي الســـجية، "ومـــن ذلـــك اخللـــق :هـــذا الغـــرض حتديـــداً 
  وليس اخللق مقدراً على اإلنسان.، أعين أن اإلنسان مقدر على اخللق، أو أن اإلنسان تال له، اإلنسان

، ويشخصـه، كأنـه جيسـد لنـا املعنـوي،  طريـق الـربط مـع اخلَلـق ويقرتب ابن منظور بنا أكثر من داللة اخلُلـق عـن
ــا، "وحقيقتــه (أي اخلُلــق) أنــه لصــورة اإلنســان الباطنــة :فيقــول مبنزلــة ، وهــي نفســه وأوصــافها ومعانيهــا املختصــة 

اخلَلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهـا. وهلـا (أي الـنفس) أوصـاف حسـنة وقبيحـة. والثـواب والعقـاب يتعلقـان 
  ).20("بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة

ـا،  وإذا كان اخلُلق غرزياًّ أو فطريّـًا مقـدراً مـن اخلـالق فكيـف سـاغ للعسـكري ، كاخللقـة الـيت ال شـأن لإلنسـان 
ـا ، سـانالعـادة الـيت يعتادهـا اإلن :"واخلُلُـق :(يف نصه الذي أوردناه آنفاً) ونسـتعيده هنـا مـرة أخـرى ويأخـذ نفسـه 

تكــرار األمــر.  -كمــا هــو معلــوم   -والعــادة مــن الَعــْود الــذي يعــين ، ) أن جيعــل منــه عــادة21("علــى مقــدار بعينــه
  ).22وهو ما َعربَّ عنه ابن فارس بأنه "تثنية يف األمر(

اح علــى أمــر مــا يــرى أن اإلحلــ، وعلــى الــرغم مــن تقريــره غرزيــة اخلُُلــق وفطريتــه، يبــدو أن العقــل اللغــوي العــريب
الدربـة والتمـادي يف شـيء حـىت يصـري لـه  :"والعادة :مصداق ذلك ما قاله ابن فارس، وتكراره قد جيعل منه خلقاً 

أي العقـــل) 0) أي تـََعوَُّدوهـــا. ولـــيس ذلـــك 23("ســـجية" واستشـــهد علـــى ذلـــك بــــ "الزمـــوا تقـــوى اهللا واســـتعيدوها
  على إطالقه.، كر الفلسفيلدى الف -إن صح التعبري  -بدعاً. فثمة ما يؤيده 

-2 -  
  (االصطالحات) مرايا الدين والفلسفة

  تعد كلمة "غريزة" قامساً مشرتكاً يف تعاريف العلماء املسلمني املشتغلني يف العلوم الدينية لـ"العقل".
  )".24واحلكمة فطنة(، "العقل غريزة :هـ) يقول241فاإلمام أمحد بن حنبل (ت 

  ).25يف أكثر خلقه( -سبحانه  -العقل "غريزة (أيضاً) وضعها اهللا  هـ) يرى يف243واحملاسيب (ت 
  )".26هـ) يستبدل بغريزة كلمة "نور(371وأبو احلسن التميمي (ت 

ــــــــــــــــــم باملــــــــــــــــــدركات 450وينقــــــــــــــــــل املــــــــــــــــــاوردي (ت  ــــــــــــــــــأن "العقــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــو العل ــــــــــــــــــاً يقــــــــــــــــــول ب   هـــــــــــــــــــ) رأي
"صـفة" ويـرى أنـه "إذا ثبتـت تـأتَّى هــ) كلمـة 478وخيتار إمـام احلـرمني اجلـويين (ت  ويصحِّحه.، )27("الضرورية

ا من الضرورويات   ).28("التوصل إىل العلوم النظرية ومقدما



كمــا ،  يكمــن بــدؤه، أن فيــه (أي يف اإلنســان) -رضــوان الســيد كمــا فهــم د-وغرزيــة العقــل يف اإلنســان تعــين 
ايته ا تعـين "الشـيوع يف شأنه يف ذلك شأن الدوافع أو الغرائز األخرى من مثل األكل والشرب"  ، تكمن  كما أ

  )".29وتساوي الناس فيها من ناحية أخرى(، اإلنسان من ناحية
فقد ترك رسالة مستقلة يف "ماهيـة العقـل وحقيقـة معنـاه"  ، خري ممثل هلذا الفهم احلارث بن أسد احملاسيب ولعل

حـىت تتضـح صـورة العقـل يف كما عرض للعقل يف كتابه" فهم القرآن" وكتبه األخرى. وهلذا سـنتوقف عنـده قلـيًال 
  ذهن العلماء املسلمني.

أن العقـــل "غريـــزة وضـــعها اهللا ســـبحانه يف أكثـــر خلقـــه مل يطلـــع عليهـــا العبـــاد  -كمـــا ســـلف   -يـــرى احملاســـيب 
وال طعـم.. وإمنـا عـرَّفهم اهللا إياهـا ، وال بـذوق، وال حبـس، وال اطلعوا عليها من أنفسـهم برؤيـة، بعضهم من بعض

  )".31واملعرفة عنه تكون(، "والذي هو عندنا غريزة :ويؤكد هذا املفهوم يف موطن آخر ).30("بالعقل منه
وهـــم أكثريـــة. وعـــن هـــذا العقـــل ، فطـــرة فطرهـــا اهللا يف العقـــالء مـــن خلقـــه -علـــى وفـــق رؤيـــة احملاســـيب -العقـــل 

س أو ذاق أو َشـمَّ" كمـا . أو مـ.وهو البيان لكل ما مسع، الغرزي ينتج ما مساه (احملاسيب) بـ "الفهم إلصابة املعىن
  ). 32("ينتج ما مساه بـ"البصرية واملعرفة

، و"فهــم البصــرية" هــو الفهــم (أو العقــل) عــن اهللا تعــاىل، هــذا مشــرتك بــني أهــل اهلــدى والضــاللة "فهــم البيــان"
ـا بـني العقـالء وغـري  ، هموهو أعلى درجة. ولذلك فإن "من زال عن ذلك ومعه غريزة العقـل الـيت فـرق اهللا تعـاىل 

  )".33وهو عاقل للبيان الذي لزمته من أجله احلجة(، فهو غري عاقل عن اهللا عز وجل
، وعقـل فهـم، وهو تلك امللكة اليت تفرق بني العاقل واجملنون، عقل غريزة :عند احملاسيب ثالثة -إذن  -العقل 

فهمــوا الفهــم احلــق عــن اهللا.  وهــو للعقــالء حقــاَّ الــذين، وعقــل بصــرية، ويشــرتك فيــه العقــالء مــن املــؤمنني وغــريهم
  فسمعوا وانتهوا. وهذان األخريان مثرة األول.

وأهـم ، وغريهـا ممـا مل نـذكره، وضع احملاسيب نظرية متكاملة يف العقل ميكن مجع أطرافها من مؤلفاته آنفة الـذكر
  :مالمح هذه النظرية

  :تقسيم العاقلين إلى أربع فرق -أ
  فأطاعت وخشعت.، فرقة عقلت -
  مث جحدت كرباً وعناداً من أجل الدنيا.، ة عقلتوفرق -
ا على حق، فعميت، مث طغت، وفرقة عقلت -   وهي على باطل.، وظنت أ
  ولكنها عصت وضيعت.، ومل جتحد، وفرقة عقلت -

األوىل منهــا هــي ، لـديها عقــل الغريـزة -بداهــة  -هـذا التقســيم مـرتبط بــأنواع العقـل عنــد الرجـل. الفــرق األربـع 
ـــة العقـــول الثالثـــةالـــيت امتل ففهمـــت (عقـــل الفهـــم) مث بصـــرت (عقـــل البصـــرية) والثالثـــة التاليـــة عقلـــت ، كـــت أزمَّ
ا مل جتاوز عقـل الغريـزة، ففهمت وإمـا طغـت وأعجبـت فقلبـت الفهـم ، لكنها إما استكربت فعطلت فهمها فكأ

  وإما ضعفت فعصت وضيعت.، فأنكرت، إىل نقيضه
  :تقرير تفاوت العقل عن اهللا -ب



، وهـو العاقـل، فثمـة مـن خيـاف اهللا، لكـنهم متفـاوتون يف الدرجـة، عاقلون عن اهللا هم املنتمـون للفرقـة األوىلوال
  وهذا هو كامل العقل عن اهللا.، وحسن البصر بدينه، وجتتمع يف قلبه قوة اليقني به، ومثة من خياف منه

  :تقرير الفرق بين الخوف واليقين -ج
  فإن العاقل قد يكون خائفاً لكن يقينه ليس قويًّا.، نيعلى الرغم من أن اخلوف من اليق

  :أدلة العقل -د
  :وهي نوعان، للعقل أدلة أو مرتكزات ينبغي االعتماد عليها

  عيان ظاهر. -
  وخرب قاهر. -

مـا، "خلق اهللا" أما العيان فهو ويـربط  "حجتـان" وأما اخلرب فهو "ما جاء بـه الرسـل" ويعـرب احملاسـيب عنهمـا بأ
ومهــا علــة االســتدالل وأصــله. وحمــال ، والعاقــل هــو املســتدل، والعقــل فيهمــا، فهمــا يف العقــل، وبــني العقــل بينهمــا

وكون االستدالل (أداة االستدالل) مع عـدم الـدليل (العيـان ، مكون الفرع (االستدالل) مع عدم األصل (العقل)
  و"اخللق" و"اخلرب" مها الدليل.، هو األداة -إذن  -واخلرب). العقل 

  :عمل العقل -هـ
   :من أمرين -يف رأي احملاسيب  -ويصل إىل غرضه البد ، حىت يعمل العقل حبق

  مبعىن "أن جتمع فهمك حىت ال يكون فهمك متفرقاً يف شيء غري طلب الفهم".، استحضاره -
وأن تســتعمل كــل جارحــة مبــا يعينــك علــى ، مبعــىن "أن ال تشــغل جوارحــك مبــا ال يشــتغل بــه عقلــك، مجعــه -

  ومتنع عقلك من كل فكر وذكر".، لفهما
ألنه يكشف لنا مفهوم العقل عند السلف. ولكالمـه أبعـاد أخـرى ال يتسـع ، أطلنا الوقوف عند كالم احملاسيب

  املقام هلا.
، وحفـظ، ربـط -كمـا قلنـا   -فالعقـل لغـة ، وعلى أية حال فإن العقل مل يبعد كثرياً عن معنـاه اللغـوي األصـلي

  فهم وبصرية. :والعقل مفهوماً أو مصطلحاً إسالمياً  وعلم.، وفهم، ومجع
  :واجلمهور يطلق العقل على ثالثة أشياء كما ذكر الغزايل

  وقار اإلنسان وهيئته يف االختيار والكالم واحلركات والسكنات. -
  وتكون حصيلتها معاين يف ذهنه تكون مقدمات الستنباط أغراضه ومصاحله.، التجارب اليت يفيدها -
  ).34غرزية تقوم بعملية اإلدراك والتمييز( قوة -

  كيف يبدو العقل يف مرآة الفلسفة؟
فإنـــه يف مـــرآة اإلســـالم ، إذا كـــان العقـــل يف مـــرآة اإلســـالم (الـــديين) غريـــزة مبـــا تعنيـــه مـــن ال ماديـــة وال جوهريـــة

  :(الفلسفي) أمر أو أمور أخرى
جـــــوهر بســـــيط مـــــدرك لألشـــــياء  هــــــ)" 252أو كمـــــا يعـــــرب عنـــــه الكنـــــدي (ت حنـــــو ، إنـــــه شـــــيء مســـــتقل -

و"البسـيط" الشـيء الـذي ، ويقابلـه العـرض، ) و"اجلوهر" يف اصطالحهم هو املوجود القائم بنفسه35("حبقائقها
  ويقابله املركب.، ال جزء له أصالً 



وهو على حد تعبـري الفـارايب "مفـارق لألجسـام غـري حمتـاج يف قوامـه إىل شـيء آخـر ممـا هـو دونـه مـن جسـم  -
). واملعــينُّ باملفارقــة عــدم احللــول يف جــوهر آخــر (لــو كــان كــذلك لكــان صــورة) وال حمــًال 36("و عــرضأو مــادة أ

  جلوهر آخر (إذن لكان هيويل) وال مركباً منهما (الصورة واهليويل) (إذن لكان جسماً).
ـا عاقلـة بــالقوة، مــدبر هلـا، وهـو سـائس للـنفس - إىل  فهـو "الــذي يسوسـها عـن طريــق إخراجهـا مـن حالــة كو

ا عاقلة بالفعل   ).37("حالة كو
  فهل العقل عند الفالسفة واحد أم متعدد؟  -على ما سبق  -وإذا كان العقل عند احملاسيب ثالثة 

ـا عاقلـة بـالقوة إىل ، يقول الكنـدي بعقـل أول وعقـول ثالثـة ثـوان. األول هـو الـذي خيـرج الـنفس مـن حالـة كو
ــا عاقلــة بالفعــل ويســميه "املســت فاد" ألنــه أتاهــا مــن خــارج ليسوســها. والثالثــة األخــرى تــدخل يف العقــل حالــة كو

  اإلنساين اجلزئي.
فكمـا ، وهو األول عند الكندي. ومنزلته من اإلنسان منزلة الشمس من البصـر، ويقول الفارايب بالعقل الفعال

عــل بعــد أن كــان أن الشــمس تعطــي البصــر الضــوء فيصــري البصــر بالضــوء الــذي اســتفاده مــن الشــمس مبصــراً بالف
كذلك العقل يفيد اإلنسان شيئاً يرمسه يف قوته الناطقة منزلة ذلك الشيء من الـنفس الناطقـة منزلـة ،  مبصراً بالقوة

  الضوء من البصر.
أو العقـل ، وقـد يطلـق عليـه العقـل الفعـال، وبعضـهم يـرى اهللا عقـالً ، قضية شائكة -عند الفالسفة  -والعقل 

  ).38الكل(
هـ) باخلالف "العقل ليس جبسم وال صـورة وال 371وقد صرح التميمي (ت ، ضتان يف املرآتنيالصورتان متناق

)". وأفســد املــاوردي مــذهب الفالســفة مســتخدماً لغــتهم وطــريقتهم ســالكاً يف 39وإمنــا هــو نــور كــالعلم(، جــوهر
هر يصــح قيامــه ذلـك وجهــني" أن اجلــواهر متماثلـة فــال يصــح أن يوجــب بعضـها مــا ال يوجــب سـائرها" و"أن اجلــو 

كمـــــا جـــــاز أن يكـــــون جســـــم بغـــــري ،  فلـــــو كـــــان العقـــــل جـــــوهراً جلـــــاز أن يكـــــون عقـــــل يكـــــون بغـــــري عاقـــــل، بذاتــــه
  )".40عقل(

***  
وهــو اهللا تعــاىل. وهــي حمملــة ، كلمــة "العــدل" يف ســياقها الــديين (اإلســالمي) تــرتبط بكلمــة "العــادل" األكــرب

احلريـة؛  :وتسـتدعي قضـايا فكريـة شـائكة، يـة ثقافـة أخـرىال يوجد لـه نظـري يف أ، وتارخيي، وعقدي، بزخم فكري
وخلـــق األفعـــال (هللا أم للبشـــر) واســـتحقاق ، صـــفات اهللا ومـــا يرتتـــب عليهـــا :وعقديـــة، حريـــة اإلنســـان ومســـؤوليته
، اجلـــرب :ونظريـــة الكســـب األشـــعرية. كمـــا تســـتدعي مصـــطلحات وتعبـــريات مـــن مثـــل، اإلنســـان للثـــواب والعقـــاب

ة، والسنة، واالعتزال، واالختيار   . اخل..والقدرية، والتوحيد (هذا يرتبط عضويًّا بالعدل) واملعطلة، واجملربِّ
  والتوحيد شطره الثاين. ، بل ميثل شطر هذا العلم، إن العدل جزء رئيس من علم الكالم اإلسالمي

  سالمي".اإل والعدل موضوعه أفعال اهللا. ومها معاً" علم الكالم، التوحيد يبحث يف ذات اهللا وصفاته
وقد ظهرت الكلمة يف التاريخ اإلسالمي مبالحمها وظالهلا الدينية والعقدية على يد مؤسس فرقة املعتزلة واصـل 
بن عطـاء. ولعـل االعتـزال كلـه ظهـر ليتغيـا فكـرة "العـدل" العـدل اإلهلـي يف مواجهـة الظلـم أو اجلـرب الـذي قـال بـه 

ا هلممث يف ، يف سبيل انتزاع اخلالفة أوالً ، األمويون   ها فيهم ثانياً.استمرار و ، تثبيت أركا



وألن فكرة "اجلرب" تقول بـ "قدرة اهللا" ومشيئته السابقة وعلمه القدمي فإن املواجهـة بـدأت بالبحـث يف صـفات 
ـــدت "الـــذات والصـــفات"، اهللا ، (التوحيـــد) نفيـــاً للشـــرك فنفتهـــا حـــىت ال يتعـــدد القـــدماء "الـــذات والصـــفات" ووحَّ

حجة السياسة "اجلرب" اليت تقوم على علم اهللا مبا حيدث وإرادتـه لـه وقضـائه علـى  -نظرها  من وجهة -فأبطلت 
  مث انتقلت إىل أفعال اهللا فنزهته عن القبح والظلم (العدل) ومحَّلت اإلنسان مسؤولية أفعاله.، الناس

األفعـــال الشـــريرة  بــــ"خلق األفعـــال"، واملعتـــزيل خاصـــة، والعـــدل يقـــوم علـــى مـــا يســـمى يف تراثنـــا العقـــدي عامـــة
أم الناس أنفسـهم. إن كـان اهللا ، اهللا سبحانه :والقبيحة (ومعها بداهة األفعال اخلرية واحلسنة) ومن املسؤول عنها

فنحن ننسب إليه القبح والظلـم يف رأي املعتزلـة. القـبح ظـاهر. والظلـم ألن اإلنسـان سيحاسـب علـى مـا ال خـرية 
هذا وذاك. وإن كـان اإلنسـان فـنحن ننفـي عـن اهللا صـفات العلـم واإلرادة  وليس من كسبه. واهللا منزه عن، له فيه

الثـواب والعقـاب يف اآلخـرة. فـاألولون يـرون أن اإلنسـان  :والقدرة يف رأي أهـل السـنة. ويرتتـب علـى ذلـك مسـألة
ل اإلنســان واآلخــرون يــرون أن (الثــواب والعقــاب) لــيس مرتبطــاً بعمــ، مــا دام خمــرياً فــالثواب والعقــاب مــرتبط بعملــه

وقد خلص أحد الباحثني (د. عبد الكرمي عثمان) املوضوعات اليت تبحث يف "العـدل"  بل هو مرهون مبشيئة اهللا.
  :على النحو التايل

ا تنسب للعباد، الكالم يف األفعال -   وإثبات األفعال املتولدة واملباشرة.، وأ
ا قد تقبح وحتسن لوجوه ت، الكالم يف أحكام األفعال -   كون عليها.وأ
  الكالم يف ما يتعبدنا به تعاىل من العبادات والشرائع. -
  ).41الكالم يف ما يضاف إىل اهللا أو ما يضاف من وجوه األفعال املختلفة( -

ا املتكاملــة ، علــى الــرغم مــن أن مباحــث "العــدل" فلســفية تناوهلــا الفالســفة قــدمياً وحــديثاً  فــإن القضــية بصــور
حـىت أصـبحت جـزءاً أساسـيًّا يف ، بدأها "املعتزلـة" وشـاركت فيهـا الفـرق اإلسـالمية، ميةهذه هي قضية دينية إسال
  الفكر العقدي اإلسالمي.

***  
وفسَّــر اللغويــون العــرب ، إىل غرزيــة األخــالق وفطريتهــا -كمــا أســلفنا   -تشــري الداللــة اللغويــة ملــادة (خ.ل.ق) 

لكـنهم أضـافوا إىل هـذه التفسـريات "العـادة" وبـني ، طبيعـة"اخلُلق" تفسريات تدل على ذلك فقالوا إنه السجية وال
  فكيف يبدو "اخللق" يف مرايا الدين والفلسفة؟، والثانية ِجبلة، العادة والطبيعة مسافة بعيدة. األوىل كسب

  :يقول، وحيسن بنا أن نسوقه، هـ) يفصل القول فيه يف اخللق تفصيالً 502مثة نص للراغب األصفهاين (ت 
، "لكـن اخلُلـق يقـال يف القـوى املدركـة بالبصـرية، الشُّرب والشَّـرب :كقوهلم،  ق يف األصل فهو كاخلَلق"وأما اخلُل

 :-–. وهلـذا قـال .وجعـل اخلُلـق تـارة امسـاً للقـوى الغريزيـة، واخلُلق يف اهليئـات واألشـكال والصـور املدركـة بالبصـر
ــا اإلنســان خليقــاً أن  فــرغ اهللا مــن اخللــق واخللــق والــرزق واألجــل. وتــارة جيعــل امســاً  للحالــة املكتســبة الــيت يصــري 

،  كمــن هــو خليــق بالغضــب حلــدة مزاجــه. وهلــذا ُخــص كــل حيــوان خبلــق يف أصــل خلقتــه،  يفعــل شــيئاً دون شــيء
وكأنـه اسـم ملـا مـرن عليـه اإلنسـان ، وهي املالبسة، واجلنب لألرنب.. وجيعل اخلُلق من اخلالقة، كالشجاعة لألسد
مــــا أعطــــى أحــــد أفضــــل مــــن خلــــق «. وروي »أفضــــل األعمــــال اخللــــق احلســــن«وقــــد يــــروى  :مــــن قــــواه بالعــــادة

  ).42(»حسن



  :فنضع أيدينا على ما يلي، نقرأ النص مرة أخرى
علـى مـا سـلف يف مرايـا ، اخلُلق واخلَلق واحـد يف األصـل. ولعلـه يقصـد أن داللتهمـا اللغويـة األصـلية واحـدة -
، رب يهدف إىل ضـبط بنيتهمـا اللفظيـة. ومل حيالفـه التوفيـق متامـاً يف التشـبيهشَّ رب والالشُّ  مث إن تشبيههما بـ، اللغة

  وليس هذا معترباً بني اخللق واخللق.، وبالضم عندهم اسم، إذ إن الشرب بالفتح عند اللغويني املصدر
بصــــر اخلُلــــق يطلــــق علــــى القــــوى املدركــــة بالبصــــرية (قــــوى الــــنفس) واخلَلــــق يطلــــق علــــى اهليئــــات املدركــــة بال -

  (األشكال واأللوان).
   :للخلق بالضم أربعة إطالقات أو استعماالت -

لقائيــة. توالــيت تصــدر عنهــا األفعــال بصــورة ، القــوى الغرزيــة (النفســية) أي الطبــائع الــيت ال دخــل لإلنســان فيهــا
  شأنه شأن ما قرن به.، ويؤيد ذلك احلديث الذي جيعل اخلُلق من خلق اهللا

ــا اإلنســان خليقــاً أن يفعــل شــيئاً دون شــيء". وعلــى الــرغم مــن أن مــا أمســاه "احلالــة امل - كتســبة الــيت يصــري 
نهــا لكنهــا مثــرة الســتعدادات عضــوية. وقــد عــربَّ عَ ، "املكتســبة" يف مقابــل "الغرزيــة" فــإن هــذه احلالــة غرزيــة أيضــاً 

  الراغب بـ "املزاج".
 ادة".العادات ما عرب عنه بأنه "ما مرن عليه اإلنسان من قواه بالع -

و أوثانيهمــا يؤيــد كــون اخللــق عطــاء ، أوهلمــا يؤيــد اســتعمال اخللــق يف العــادة، ملرويــان اللــذان ســاقهماا -
 غريزة من اهللا. 

   :ونقتطف منه ما يلي، ومثة نص آخر للراغب أيضاً يضيف إىل ما سبق
وعلـى ذلـك أمسـاء ، نـه بامسـه. وجعـل مـرة امسـاً للفعـل الصـادر ع."فجعل اخلُلق مرة امساً للهيئة املوجـودة يف الـنفس

والفعـل ، ورمبـا ُتسـمى اهليئـة باسـم، العفة والعدالـة والشـجاعة. فـإن ذلـك يقـال للهيئـة والفعـل مجيعـاً  :حنو، أنواعها
واجلـود اسـم للفعـل الصـادر ، فـإن السـخاء اسـم للهيئـة الـيت عليهـا اإلنسـان، الصادر عنها باسـم كالسـخاء واجلـود

  ).43("عنها
  :النص مبا يلي خلص إضافات هذاو 
  وعلى فعل اإلنسان نفسه.، فالشجاعة تطلق على قوة النفس، اخلُلق يطلق على فعل الغريزة -
  كالسخاء واجلود.،  والفعل بلفظ آخر، فقد ُختص القوة بلفظ، ليس ما سبق على إطالقه -
على الدين) جنـده أيضـاً  هذا الرتدد يف اخلُلق ومسألة تغريه أو تغيريه الذي رأيناه عند الراغب (وهو حمسوب -

وأنـه لـيس شـيء ، يـرى أن "األخـالق كلهـا عـادات تتغـري أرسـطوففي الفكـر اليونـاين جنـد أن ، يف الفكر الفلسفي
  ).44("وأن اإلنسان ميكنه أن ينتقل من كل واحد منها إىل غريه باالعتياد والدُّربة، منها بالطبع

ملـــزاج  ا"مـــا يكـــون طبيعيًّـــا ومـــن أصـــل  :ق إىل نـــوعنييـــأيت جـــالينوس مـــن بعـــد فيفصـــل األمـــر ويصـــنف األخـــالو 
كاإلنسان الـذي حيركـه أدىن شـيء حنـو الغضـب.. ومـا يكـون مسـتفاداً بالعـادة والتـدرب. ورمبـا كـان مبـدأه بالرويـة 

، وتظــل قضــية غرزيــة اخللــق أو اكتســابه مثــارة .)45("اً وُخلقــ مث يســتمر عليــه أوًَّال أوًَّال حــىت يصــري ملكــة، والفكــر
كمـا تظـل مثـارة علـى ،  على مستوى النصوص الدينية (اإلسـالمية) أو الفهـم البشـري هلـا مـن خـالل التأويـل سواء

  مستوى الفكر الفلسفي القدمي (اليوناين وغريه) أو الفكر الفلسفي اإلسالمي.
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  مرايا العالقات (الجدل)

وقاعدتــــه العــــدل ، العقــــل رأســــه، لنــــا أن نتصــــور ثالثيــــة العقــــل والعــــدل واألخــــالق علــــى شــــكل هــــرم مقلــــوب
وإن كــان العقــل ، ذهابــاً وإيابــاً يف مجيــع االجتاهــات، واألخــالق. والعالقــات بــني الزوايــا الــثالث عالقــات تفاعليــة

  كما سيتضح بعد.،  بالطبع هو األكثر تأثرياً وحمورية
، ومجــع، أو ربــط وتبــني لنــا أنــه حــبس، لقـد كشــفنا مــن خــالل املرايــا اللغويــة واالصــطالحية عــن العقــل ودالالتــه

بـــل إن بعضـــهم (الفالســـفة) قـــالوا بأنـــه ، وصـــفة، ونـــور، وقـــوة غرزيـــة يف اإلنســـان، وعلـــم، ومعرفـــة، وفهـــم، وحفـــظ
ــذه املعــاين و"العـدل" ســواء كــان ، "اهللا". إذا كـان األمــر كــذلك فلنـا أن نتخيــل مــدى العالقـة القائمــة بــني العقـل 

ــــه "نقــــيض اجلــــور" أو املثليــــة واملســــاوا ــــاملعىن الفلســــفي ، ة أو االســــتقامة بــــاملعىن اللغــــوياملقصــــود ب أو الفضــــائل ب
ــا توســط بــني رذيلتــني) ، وحتميــل اإلنســان مســؤولية أفعالـــه، أو نفــي القــبح والظلــم عــن اهللا، (الفضــائل عــدل أل

  باملعىن الكالمي (االعتزايل).
ي داللــة مــن الــدالالت الــيت علــى صــعيد املعــىن اللغــوي ال ميكــن تصــور اإلنســان عــادًال إذا مل يكــن ذا عقــل بــأ

إذ إن انتفـاء العقـل ، إن الكـالم أو احلكـم علـى غـري عاقـل بأنـه" عـادل" نـوع مـن العبـث ورمبـا اجلنـون، أشرنا إليها
ســواء كــان ، وجيعــل منــه شــيئاً غــري واع وال حمســوب، يســلب مــا يصــدر عــن اإلنســان قــوًال أو فعــًال قيمتــه وغايتــه

  ه.أو إىل غري ، متوجهاً به إىل نفسه
كمـــا يـــرى   -والفضـــيلة ، فالعـــدل هـــو الفضـــيلة بـــني رذيلتـــني، وال خيتلـــف األمـــر علـــى صـــعيد املعـــىن الفلســـفي

هـــو  -أرســـطوأو مثـــرة لـــه. وكمـــا يـــرى ، عقـــل -كمـــا ســـبق   -والعلـــم ، هـــي العلـــم بـــاخلري والعمـــل بـــه -أفالطـــون 
مـــن قـــوى  -بـــال شـــك  -اد" هـــو االســـتعداد الطبيعـــي أو املكتســـب للقيـــام باألفعـــال املطابقـــة للخـــري. و"االســـتعد

  اليت يرجع بعضها لـ "احلكمة" أي العقل.، النفس
أمــا علــى صــعيد علــم الكــالم اإلســالمي (االعتــزايل حتديــداً) فــإن نظريــة "العــدل والتوحيــد" كلهــا مثــرة مــن مثــار 

وأفعالـه ممـا ، فاتهفكان ما كان من نظرهم يف ذات اهللا وص، فقد أرادوا (املعتزلة) أن يدحضوا القول باجلرب، العقل
  أداهم يف خامتة املطاف إىل القول بـ "التوحيد والعدل".

 ودخوًال يف تفصيالت النظريـة القائمـة يف جـزء منهـا علـى "خلـق األفعـال" مث بــ"مسؤولية اإلنسـان عـن أعمالـه"
فــال ، نســانفهــو منــاط التكليــف إذ بدونــه ال تتحقــق مســؤولية اإل، لنجــد أنفســنا مــرة أخــرى أمــام ضــرورة "العقــل"

وال يعاقــب علــى أفعالــه القبيحــة. بعبــارة أخــرى العالقــة بــني العقــل والعــدل هــي عالقــة ، يثــاب علــى أفعالــه احلســنة
والفعـــل ذاتــه. وهنـــا البـــد أن نـــذكِّر بكـــالم ، بــني صـــاحب القـــرار يف الفعـــل، بــني أداة املســـؤولية واملســـؤولية نفســـها

م وتفاوت العمـل وطر  يقـة عملـه. ولـيس معـىن التـذكري بـه أنـه يقـول مبـذهب املعتزلـة يف احلارث يف العاقلني ودرجا
لكنا قصـدنا إىل ، فالرجل يعد االعتزال بدعة وضاللة، التوحيد والعدل وما يتصل بذلك من خلق العباد ألفعاهلم

لكـــن ذلـــك ال ، وهـــو مـــن أهـــل الســـنة. صـــحيح أن العقـــل عنـــده يســـتظل مبظلـــة القـــرآن، تبيـــان قيمـــة العقـــل عنـــده
"ألنه (اهللا) جعـل  :استمع إليه وهو يقول بعد أن استشهد بآيات من القرآن الكرمي، ن قدر هذا العقليضعف م

  ).46("ومعقل العلم ونور األبصار، ومستنبط الفهم، ومقتبس اآلراء، العقول معادن احلكمة



كنــا ال   كــان ذلــك عــن حضــور العقــل يف "العــدل" فمــاذا عــن االجتــاه املعــاكس حضــور العــدل يف العقــل؟ إذا
وال جمنونــاً فاضــًال يــزن األمــور ، مســتقيماً أو مقومــاً (مصــلحاً) أو حاكمــاً بــاحلق، نســتطيع أن نتصــور جمنونــاً عــادالً 

فإننا بالتأكيـد أيضـاً ، وال جمنوناً يدخل يف قضايا كالمية (فلسفية) تسعى لدحض احلجة باحلجة، وخيتار أوسطها
فريتكـــب محاقـــات االنزجـــار أو ، يـَُفـــرِّط وال عـــاقًال يـُْفـــِرط أو، أو لغـــريهال نســـتطيع أن نتصـــور عـــاقًال ظاملـــاً لنفســـه 

ليصـيبه الضـرر ، ويهـرب أو يتغاضـى عنهـا، مشـكالت وال عاقًال ال يعمل عقله يف مـا يعـرض لـه مـن، التهور مثالً 
  أو حتيط به الشرور.

***  
  :منها، يف جدل عالقة العقل مع األخالق تثار قضايا كثرية

أم علـــى ، أم علـــى العـــرف، خـــالق؟ علـــى العقـــل أم علـــى غـــريه؟ علـــى العقـــل أم علـــى الـــدينعـــالم تتأســـس األ
  أم على الضمري؟.، املنفعة

ســواء علــى مســتوى النخبــة عــرب العصــور ويف ، وعلــى الــرغم مــن أن لكــل عنصــر مــن هــذه العناصــر مــن يتبنــاه
خول يف تفصـيالت ال يتسـع هلـا ودون الـد -فـإن الـذي ال شـك فيـه ، أو علـى مسـتوى العامـة، خمتلف اجملتمعات

يتحـرك يف مسـاحات كبـرية  -مـن ناحيـة  -فهـو ، أن العنصر األبرز واألكثر خطراً وقبـوًال هـو "العقـل" -البحث 
ال ميكـن عزلـه أو ، يشكل جـزءاً أساسـياً  -من ناحية أخرى  -وهو ، من دائرة النشاط اإلنساين مبختلف أشكاله

  االستغناء عنه يف العناصر األخرى.
ـا عالقـة وثيقـة للغايـة فالعقـل أصـل الـدين كمـا ورد عـن الرسـول ، ولنضرب مـثًال بعالقـة العقـل بالـدين. نعلـم أ

واألجور يوم القيامة مقسـومة حبسـب العقـول يف إشـارة إىل أمهيـة الـوعي بغايـة العمـل ، الكرمي "والعقل أصل ديين"
هم يوم القيامة على قدر عقوهلم". العقل هـو منـاط ويعطون أجور ، والنية اليت صدر عنها "الناس يعملون اخلريات

فهو أداة االتصال باهللا والناس والكـون. إن معرفـة اهللا نفسـها واإلميـان ، التكليف الشرعي (عقيدة وعبادة وعمًال)
  ال تكون إال به. -على جاللة قدر هذه الغاية-به 

باإلمكـــان  نســـتطيع أن نتصـــور أن ولكـــن هـــل، نعـــم مثـــة مـــن قـــال إن الـــدين (ال العقـــل) هـــو أســـاس األخـــالق
تأسيس خلق يف غري ذي عقل؟! وباملقابل فإن األخالق أو األحكـام القيميـة علـى األشـياء البـد هلـا مـن مرجعيـة 

  يًّــــــــــــــــا.اجتماعتســــــــــــــــتند إليهــــــــــــــــا. هــــــــــــــــذه املرجعيــــــــــــــــة قــــــــــــــــد تكــــــــــــــــون دينــــــــــــــــاً أو فكــــــــــــــــر إنســــــــــــــــانيًّا أو عرفــــــــــــــــاً 
بـل ، راً. إننا ال نستطيع تصور العقل شيئاً معلقاً يف فضاءوبالطبع فإن "الدين" هو أهم هذه املرجعيات وأقواها أث

ـا ، البد أن حييا يف اإلنسان وبني النـاس وهـذه احليـاة هـي الـيت تغـذى هـذه القـوة وتصـبغها بصـبغتها وتلـون اجتاها
فــإن باإلمكــان احلــديث عــن دوائــر ، أو درجــات، عقــوالً  -كمــا ســلف   -ومفاهيمهــا وحركتهــا. وإذا كــان العقــل 

ك فيها هذه العقول أو املستويات منها. قد يكون هناك عقل أو مستوى من العقل كافياً للحكم أو التمييـز تتحر 
لكــن الــدوائر األخــرى حمتاجــة إىل عقــول أخــرى تســهم املرجعيــات األخــرى يف تشــكيلها والتــأثري ، يف دائــرة أوليــة

األقـوال املختلفـة واملتباينــة يف العقـل. مـرة هــو  فيهـا. وقـد يشـتد أنســنا أو قبولنـا ملثـل هــذا املـذهب إذا مـا اســرتجعنا
. .وتــــارة أخــــرى هــــو "علــــم" أو جمموعــــة مــــن املعــــارف الضــــرورية، ومــــرة هــــو كســــب. وتــــارة هــــو اســــتعداد، غريــــزة

  واألخالق البد أن يرتدد فيها صدى ذلك العلم وتلك املعارف.



ولـو أنــه  -احلضـارة العربيـة اإلسـالمية  فالـدكتور اجلـابري يـرى أن "الـنص الـديين يف، ولـيس مـا قلنـاه هـذا فصـالً 
يغطي من الناحية املبدئيـة مجيـع مظـاهر احليـاة فإنـه تـرك مـع ذلـك لألخـالق جماهلـا اخلـاص الواسـع العـريض. وهـذا 

ــا تقلــق ، الوضــع ينــتج عنــه أن الــدين يف اإلســالم لــيس هــو أســاس األخــالق والــذين ال يقبلــون هــذه العبــارة لكو
ليس وحده ، التصريح بأن الدين يف اإلسالم ليس وحده أساس األخالق -بدون قلق  -يقبلون ، الضمري الديين

  )".47مصدر احلكم األخالقي. بل هناك باملقابل إمجاع على أن مصدر احلكم األخالقي هو العقل(
كمـا   -وضـمري عنـد اجلـابري. إن األمـر ، ومنفعـة أو لـذة، مـن عـرف، وشأن الـدين هـو شـأن العناصـر األخـرى

 :مث يقــول، يــةجتماعفــإن ذلــك يعــين اســتبعاد العناصــر النفســية واال، هــو أن العقــل مــا دام أســاس األخــالق -يــراه 
ــــ "اللـــذة" بـــدور مـــا يف الســـلوك  "ومـــع أن مجيـــع الـــذين تنـــاولوا املســـائل األخالقيـــة يف الفكـــر اإلســـالمي يعرتفـــون ل

ومنـــه اللـــذات والشـــهوات) وأن ، فسفـــإن هنـــاك إمجاعـــاً علـــى أن مصـــدر الرذيلـــة هـــو اهلـــوى (هـــوى الـــن، البشـــري
مـــا كمـــوجهني للســـلوك ولكـــن الفصـــل يف ، الفضـــيلة تعتمـــد حكـــم العقـــل. أمـــا العـــرف والعـــادة فـــاجلميع يعـــرتف 

  ).48("يرجع أوًال وأخرياً للعقل -كونه فضيلة أو رذيلة   -أخالقية هذا السلوك 
  :أتركها ُغفًال دون جوابو ، فسأكتفي بإثارة بعض األسئلة، وألن املسألة مل حتسم ولن حتسم

  أعين أن جيزم بأن العقل وحده أساس األخالق؟، أليس أقرب للعقل أن ال جتعل األمور يف مواجهة بعضها -
ونــرى ، وحنــن نشــاهد اخــتالف القــيم بــني جمتمــع وآخــر، هــل نســتطيع أن نغفــل أثــر العناصــر األخــرى كليــة -

  مكروهاً هناك.، تحسن هناكواملس، املستهجن يف بعضها مقبوًال يف بعضها اآلخر
فمن وراء هذا االختالف؟ هـل هـو عقـل ، إن سلم القيم أو األخالق خمتلف بني فرد وآخر ومجاعة وأخرى -

ويتوحــد أو يقــرتب يف أحكامــه ، وكيــف ميكــن أن يتشــكل العقــل اجلمعــي، أم هــو عقــل اجلماعــة، اإلنســان اجلزئــي
  من التوحد؟.

فإن أثر العقـل فيهـا واضـح. ، أو مكتسبة، سواء كانت فطرية، األخالق لنشري إىل أن، ننأى عن هذه األسئلة
ا الــذي أرجعــوه إىل االعتيــاد والدربــة حمتــاج أيضــاً إىل العقــل إذ االعتيــاد والدربــة يعكســان يف الغالــب ، إن اكتســا

  عليه.ويف احلد من سيطرة هذه الرذيلة أو تلك ، رغبة اإلنسان وقدرته العقلية يف هذه الفضيلة أو تلك
ا أيضـاً  :ونتساءل، من األخالق إىل العقل :بقى أن ننظر يف االجتاه املعاكس أيضاً  هل األخالق منفعلة أم أ

  فاعلة؟
ا، إذا كان العقل يؤسـس األخـالق أو يشـارك يف تأسيسـها فـإن األخـالق ، ويكتسـبها أو يسـاعد علـى اكتسـا

ــا جــزء مــن العلــوم واملعــارف واخلــربات الــيت ، نفســهترتــد بــاخلري علــى العقــل  -ســواء كانــت فطــرة أو كســباً  - إذ إ
وتضـــيف إليـــه فهمـــاً واحرتامـــاً وإصـــابة للغـــرض الـــذي يســـعى إليـــه. ولعـــل مـــن هـــذا البـــاب كـــان ، تزيـــد مـــن رصـــيده

فقــد ذكــر الغــزايل أن العقــل يطلــق علــى ، التوحيــد بــني العقــل واألخــالق عنــدما جعلــوا األخــالق أحــد أوجــه العقــل
وحركاتــــــه  ه" هيئــــــة حممــــــودة لإلنســـــان يف كالمــــــه واختيــــــار :وعنـــــدها يكــــــون حــــــد العقـــــل، يئتــــــهوقـــــار اإلنســــــان وه

). ألــيس كــالم اإلنســان شــكًال وحمتــوى واختياراتــه الــيت تعــين ميلــه إىل شــيء علــى حســاب شــيء 49("وســكناته
  جزءاً من األخالق؟.، أي أفعاله، وحركاته وسكناته، آخر

***  



والفضـيلة وسـط ، فالعـدل هـو الفضـيلة، أو اخلـاص والعـام، اجلـزء والكـلالعدل واألخالق قد يكونان من قبيل 
والعـدل أخـص. وإذا كـان العـدل ، وتكـون قبيحـة. األخـالق إذن أعـم، بني رذيلتـني. أمـا األخـالق فتكـون حسـنة

إن  :والعــدل بعــض. هــل يصــح إذن أن نقــول، فــاألخالق كــل، والفضــيلة مــن األخــالق مبفهومهــا العــام، الفضــيلة
  و األخالق الفاضلة؟العدل ه

لكــن كلمــة ، العالقــة بــني العــدل واألخــالق واضــحة إذا نظرنــا إىل األخــالق مــن زاويــة مشوهلــا للحســن والســيء
فإذا ما قلنا" فـالن ذو خلـق" كـان القصـد أنـه ، "أخالق" "أو "خلق" تنصرف عند اإلطالق إىل الصفات احلسنة

بني العدل واألخالق عالقـة مطابقـة أو تـرادف علـى وجـه يف هذه احلالة تكون العالقة ، ذو خلق حسن أو مجيل
  ما.

أو الفضــائل. وهــذا مــا يتضــح مــن ، ن العــدل أو العدالــة هــو األخــالق (الكرميــة أو احلســنة)إ :خالصــة القــول
ورذيلــة هــي مبــدأ ملــا هــو ، الــذي يقســم اخللــق إىل فضــيلة هــي مبــدأ ملــا هــو كمــال، ســياق الفكــر الفلســفي اليونــاين

العقليـــة  :وذلـــك كلـــه مـــرتبط بقـــوى الـــنفس الـــثالث، ا وهـــو مـــا يكـــون مبـــدأ ملـــا لـــيس شـــيئاً منهمـــاوغريمهـــ، نقصـــان
، جلـذب مـا ينفـع البـدن مـن املآكـل واملشـارب :والثانية، للتمييز بني املصاحل واملفاسد :األوىل .والشهوية والغضبية

وسـط العقليـة ، فضـيلة هـي األوسـاططرفان ووسـط. وال :لدفع ما يضر ويؤمل. ولكل واحدة أحوال ثالث :والثالثة
ووســط الغضــبية الشــجاعة. وعنــدما جتتمــع هــذه األوســاط للــنفس ومتتــزج تكــون ، ووســط الشــهوية العفــة، احلكمــة

  النتيجة ما يسمونه "العدالة".
  اتمةـخ

 نقـولويبقـى أن ، كما ظهرت لنا يف مرايـا اللغـة والـدين والفلسـفة،  كانت هذه ثالثية العقل والعدل واألخالق
، ما أظهرته مرايانا حمكوم حبدود البحث ومساحته والوقت الذي أتيح. وال شك أن الصورة حتتاج إىل إكمـال إن

  علَّه يكون قريباً.، مرهون جبهد آخر -بال شك  -وذلك 
****************  

  الهوامش
  منّسق معهد املخطوطات العربية بالقاهرة.، *) باحث وكاتب من سورية

دار إحيــاء الكتــب العربيــة  :حتقيــق وضــبط عبــد الســالم حممــد هــارون. القــاهرة، ييس اللغــةمقــا :) ابــن فــارس1(
  .69ص، 4ج، هـ1369، (عيسى البايب احلليب)

  ) نفسه.2(
  .4/72) نفسه 3(
  ) نفسه.4(
  .76ص ، 1979، 3ط، دار اآلفاق اجلديدة :الفروق يف اللغة. بريوت :) أبو هالل العسكري5(
  (عقل).، عرب. بوالق (القاهرة)لسان ال :) ابن منظور6(
  .73ص، 4مقاييس اللغة (مصدر سابق) ج :) ابن فارس7(
  .75ص الفروق يف اللغة (مصدر سابق) :) أبو هالل العسكري8(



  .7، 76) نفسه 9(
  .246ص، 4ج، مقاييس اللغة (مصدر سابق) :) ابن فارس10(
  .149ص، الفروق يف اللغة (مصدر سابق) :) أبو هالل العسكري11(
  .295) نفسه 12(
  .42ص، 2ج، 1971، دار الكتاب اللبناين :املعجم الفلسفي. بريوت :) مجيل صليبا13(
  .115ص، 1966، حتقيق قسطنطني زريق. بريوت، ذيب األخالق :) مسكويه14(
  .42ص، 2املعجم الفلسفي (مصدر سابق) ج :) مجيل صليبا15(
  .213ص، 2ج هـ.1366، (سابق)، مقاييس اللغة :) ابن فارس16(
  ) نفسه.17(
  .213ص، 2ج، مقاييس اللغة (سابق) :) ابن فارس18(
دراســـة حتليليـــة نقديـــة لـــنظم القـــيم يف الثقافـــة العربيـــة.  :العقـــل األخالقـــي العـــريب :) حممـــد عابـــد اجلـــابري19(

  .31ص، 2001، مركز دراسات الوحدة العربية :بريوت
  (خلق).، لسان العرب (سابق) :) ابن منظور20(
  .129ص، الفروق يف اللغة (سابق) :) أبو هالل العسكري21(
  .181ص، 4ج، مقاييس اللغة (سابق) :) ابن فارس22(
   ) نفسه.23(
، مؤسسـة الرسـالة :حتقيـق أمحـد بـن علـي سـري املبـاركي. بـريوت، العدة يف أصـول الفقـه :) أبو يعلى الفراء24(

  .89ص، 1ج، 1980
هـــــ/ 1402، 3ط، دار الكنــــدي :حتقيــــق حســــني القــــوتلي. بــــريوت -العقــــل وفهــــم القــــرآن  :) احملاســــيب25(

  .202، 201ص، م1982
  .84ص، 1ج، العدة (سابق)، ) أبو يعلى الفراء26(
  .4ص، هـ1299، مطبعة اجلوائب :أدب الدنيا والدين. اآلستانة :) املاوردي27(
  .113، 112ص، 1ج، الربهان يف أصول الفقه :) اجلويين28(
دار  :. بـريوت2ط، لعقل والدولة يف اإلسالم (ضمن كتـاب األمـة واجلماعـة والسـلطة)ا :) رضوان السيد29(
  م.1986 -هـ1406، قرأا

  .202، 201، العقل وفهم القرآن (سابق) :) احملاسيب30(
  .205، نفسه) 31(
  .208، نفسه) 32(
  .210، نفسه) 33(
  .1961، دار املعارف :معيار العلم. القاهرة :) الغزايل34(



حتقيـــق حممـــد عبـــد ، رســـالة يف حـــدود األشـــياء ورســـومها (ضـــمن رســـائل الكنـــدي الفلســـفية) :كنـــدي) ال35(
  .165ص، 1ج، 1950، دار الفكر العريب :اهلادي أبو ريدة. بريوت

  .32ص، دار املشرق :حتقيق فوزي النجار. بريوت، السياسة املدنية :) الفارايب36(
  .353، 348ص، 1دي الفلسفية) (سابق) جرسالة يف العقل (ضمن رسائل الكن :) الكندي37(
، 2ج، 1996، مكتبــة لبنــان :حتقيــق علــي دحــروج. بــريوت، كشــاف اصــطالحات الفنــون  :) التهــانوي38(
  .1194ص
  .84ص، 1العدة (سابق) ج :) أبو يعلى الفراء39(
  .5ص، أدب الدنيا والدين (سابق) :) املاوردي40(
، مؤسســـة الرســـالة :ء عبـــد القاضـــي اجلبـــار الكالميـــة "بـــريوتآرا :نظريـــة التكليـــف :) عبـــد الكـــرمي عثمـــان41(

  .هـ1391
  .114ص، . (سابق).الذريعة :) الراغب األصفهاين42(
  ) نفسه.43(
  .95ص، 1986، دار املشرق :بريوت، اجلمع بني احلكيمني :) الفارايب44(
  .31ص، ذيب األخالق (سابق) :) مسكويه45(
  .266ص، (سابق)العقل وفهم القرآن  :) احملاسيب46(
  .103ص، العقل األخالقي العريب (سابق) :) حممد عابد اجلابري47(
  ) نفسه.48(
  .162ص، معيار العلم (سابق) :) الغزايل49(



  العقل األخالقي العربي قراءة في فكر محمد عابد الجابري
  *ي علي الربيعوترك

ايــة قرننــا املنصــرم وبدايــة القــرن، علــى مــدى عقــدين مــن الــزمن بقــي املفكــر املغــاريب حممــد عابــد ، اجلديــد مــن 
أنـه ، على أن األهم من ذلك كلـه، اجلابري مثاًال للجد واملثابرة واملعرفة الواسعة واملوسوعية يف حقل الرتاث العريب

الـــــيت زعمــــت الشـــــمولية ، أصــــبح عنوانـــــاً ملشــــروع فكـــــري كبــــري يف وقـــــت احنســــرت فيـــــه املشــــاريع الفكريـــــة العربيــــة
فعلــى ، واإليــديولوجيات املســتوردة باجلملــة إىل ســاحة األصــنام النظريــة، لكنهــا ســرعان مــا انتهــتو ، والراديكاليــة

، ) إىل (العقــــل األخالقـــــي العـــــريب1980، طــــول املســـــافة التارخييـــــة والفكريــــة املمتـــــدة مـــــن كتابــــه (حنـــــن والـــــرتاث
دة للـرتاث العـريب تقـرأ فيـه ومنوذجاً لقـراءة جديـ، ). بقي اجلابري عنواناً ملشروع فكري جديد كما أسلفت2001

وذلـــك يف حماولـــة ، وتوظـــف يف إطـــار هـــذه القـــراءة أحـــدث املفـــاهيم يف حقـــل العلـــوم اإلنســـانية، مـــا مل يقـــرأ بعـــد
، الـــيت زكمـــت األنـــوف برائحتهـــا التطوريـــة الزائفـــة، الخـــرتاق جـــدار الصـــمت الـــذي فرضـــته املشـــاريع اإليديولوجيـــة

  فقادتنا إىل باحة األوثان النظرية. ، لقياس وليس مبدأ االستئناسوحبداثيتها املؤدجلة اليت تعتمد مبدأ ا
أهــم ، والــذي ميكــن القــول عنــه بأنــه كــان عقــداً جابريــاً بامتيــاز، وقــد شــهد عقــد الثمانينــات مــن قرننــا املنصــرم

 )1990، ) وتنتهــي بـــ (العقــل السياســي العــريب1980، األعمــال الفكريــة للجــابري والــيت تبــدأ بـــ (حنــن والــرتاث
فعلى الصعيد ، وجاء عقد التسعينات من القرن املنصرم ليشهد على حيوية اجلابري الفكرية والسياسية والسجالية

وأشـري هنـا ، شهد هذا العقد كتابات هامـة للجـابري تنـاول فيهـا بدقـة إشـكاليات الفكـر العـريب املعاصـر، الفكري
) و(املسـألة الثقافيـة 1994، قراطيـة وحقـوق اإلنسـانإىل كتيباته اليت رفـدت مشـروعه يف نقـد العقـل العـريب (الدمي

، ) و(قضـــايا يف الفكـــر العـــريب املعاصـــر1996، ) و(الـــدين والدولـــة وتطبيـــق الشـــريعة1995، يف الـــوطن العـــريب
، ) ويف هــذا الســياق جــاء أهــم كتاباتــه يف عقــد التســعينات وأشــري إىل كتابــه (املثقفــون يف احلضــارة العربيــة1997
خالله حبثاً عن املثقف املبدئي يف احلضارة العربية (ابن حنبل وابن رشد كنموذجني) وذلـك ) ليدشن من 1996

وبــاألخص يف أروقــة الثقافــة الفرنســية حبثــاً عــن داريفــوس جديــد أو إميــل ، بــدًال مــن التيــه يف أروقــة احلضــارة الغربيــة
ريب الثـوري الـذي تشـكل بتـأثري زوال جديد. ولذلك فقد كان هدفه من الكتـاب هـو احلـد مـن اغـرتاب املثقـف العـ

) وإىل 1973، خــارجي كمــا دعــا إىل ذلــك املفكــر املغــاريب عبــد اهللا العــروي يف كتابــه (العــرب والفكــر التــارخيي
  احلد من اغرتاب النخب املثقفة وبعدها عن تراثها. 

اها بــ ار ما مسالعمل السياسي يف إطدعوة اجلابري إىل ، أما على الصعيد السياسي فقد شهد عقد التسعينات
بـأن املشـروع النهضـوي ، (الكتلة التارخيية) واليت راح يدعو هلا شـارحاً أهدافـه ووسـائله. وذلـك انطالقـاً مـن قناعتـه

  العريب هو مشروع سياسي يف النهاية يهدف إىل إصالح الدولة و اجملتمع معاً.
املشـــروع النهضـــوي العـــريب  أمـــا علـــى الصـــعيد الســـجايل فقـــد خـــاض اجلـــابري ســـجاًال حيويـــاً حـــول جناحـــات 

وإخفاقاتــه. ومــا يهمــين هنــا هــو أن أشــري إىل ســجاالته مــع العلمــانيني العــرب الــذين رفعــوا شــعار فصــل الــدين عــن 
  يف سعيهم إىل إقامة الدولة احلديثة.، الدولة



طلوب هـو هـي مـن قبيـل وضـع العربـة أمـام احلصـان. فـامل، فقد رأى اجلابري أن التأكيد على أن العلمانية أوالً  
، الدميقراطيــة أوًال. أضــف إىل ذلــك أن فصــل الــدين عــن اجملتمــع تعــين يف خامتــة املطــاف جتريــد النــاس مــن الــدين

  وهذا ال يصح يف جمتمعنا العريب اإلسالمي.
أنــه ينــوي كتابــة (العقــل األخالقــي العــريب) وهــا هــو يفــي ، كــان اجلــابري قــد وعــدنا مــع بدايــة عقــد التســعينات

ن الــزمن. والكتــاب كمــا هــو معــرف يشــكل اجلــزء الرابــع واألخــري مــن رباعيــة اجلــابري يف نقــد بوعــده بعــد عقــد مــ
) تـاله اجلـزء الثـاين واملوسـوم بــ (بنيــة 1984، العقـل العـريب. فقـد صـدر اجلـزء األول بعنـوان (تكـوين العقــل العـريب

اجلـزء الرابـع يـأيت إىل الوجـود ) وهـا هـو 1990، ) مث اجلزء الثالث (العقل السياسي العـريب1986، العقل العريب
انشـــغل فيـــه اجلـــابري يف البحـــث يف إشـــكاليات الثقافـــة العربيـــة ودور ، بعـــد غيـــاب عقـــد مـــن الـــزمن كمـــا أســـلفت
وذلك دون أن يلهيه هذا عن خوض مغامرته الكربى يف حقل (العقل ، املثقفني العرب واملشروع النهضوي العريب

حتليليـة ونقديـة لـنظم ، ن املكتبة العربية خالية من أية حماولة جادة وشـاملةكو ،  األخالقي العريب) هذا احلقل البكر
ــا ختلــو حــىت مــن مؤلفــات يف (تــاريخ ، اإلســالمية القــيم يف الثقافــة العربيــة واألهــم مــن ذلــك كمــا يــرى اجلــابري أ
غـامرة يف قـارة عليـه من هنا تشبيه اجلابري لعمله (بأنه أشبه مـا يكـون بعمـل مـن يقـوم مب، الفكر األخالقي العريب)
ا ، ويــدرس أشــياءها لريقبهــا و يربطهــا بأصــوهلا وفصــوهلا، أن يستكشــفها ويصــفها قــارة مجعــت يف جوفهــا وســاحا

  موروثاً من القيم واألخالق ينتمي إىل مخس ثقافات).
يف  وسـامهت قد يتساءل القارئ ما هي هذه اجلـداول اخلمسـة (الثقافـات اخلمـس) الـيت رفـدت الثقافـة العربيـة 

  :جييب اجلابري، تكوين العقل األخالقي العريب
  أو أخالق الطاعة. :املوروث الفارسي -أوًال 
  أخالق السعادة. :املوروث اليوناين -ثانياً 
  أخالق الفناء. :املوروث الصويف -ثالثاً 
  أخالق املروءة. :املوروث العريب اخلالص -رابعاً 

  املوروث اإلسالمي وأخالق الدين. -خامساً 
  ن فصًال تتوزع على املقدمة واألبواب اخلمسة.ييتألف الكتاب من مقدمة وخامتة ومن ثالثة وعشر  

، وكمــا أســلفنا علــى الفقــر النظــري الــذي الزم املكتبــة العربيــة فيمــا يتعلــق بــاألخالق، يؤكــد اجلــابري يف مقدمتــه
بـل ، نظم القـيم يف الثقافـة العربيـة اإلسـالميةلـ، حتليليـة ونقديـة، فاملكتبة العربية خالية من أية حماولـة جـادة وشـاملة

ا ختلو كذلك من مؤلفات يف (تاريخ الفكر األخالقـي العـريب) لـذلك فقـد جـاء عملـه ليسـد ثغـرة وليعـزز ومـن ، إ
  :منظور بنيوي رؤية تقوم على مبدأين اثنني

عقــل اجلماعــة كنظــام «إن مــا نــدعوه بالعقــل األخالقــي العــريب هــو عقــل اجلماعــة ولــيس عقــل األفــراد  :األول
  .»للقيم يوجه سلوك اجلماعة الفكري والروحي والعقلي

أي بوصـفه  التعامل مع كل واحد من نظم القيم تلك بوصفه موجهاً لسلوك اجلماعـة بالدرجـة األوىل. :الثاني
أو   ،ســواء كانــت هــذه اجلماعــة دولــة، السياســة مبعــىن تــدبري اجلماعــة، عبــارة عــن قــيم أخالقيــة مــن أجــل السياســة

إن رؤيتنـــا ملوضـــوعنا : "اخل ويضـــيف اجلـــابري…أو كانـــت مجاعـــة دينيـــة أو صـــوفية، كانـــت حركـــة معارضـــة للدولـــة



ستكون ، ستكون أكثر اقرتاباً من الرؤية القدمية لألخالق والسياسة منها للرؤية احلديثة اليت تتميز بالفصل بينهما
ورمبــا أكثــر بعــداً مــن املفكــرين  ،األخــالق والسياســة والقــيمأكثــر قربــاً مــن مفكرينــا الــذين تنــاولوا يف تراثنــا مســألة 

ويف هــــذا الســــياق ال ميــــارس اجلــــابري البحــــث ، )1"(ويف مقــــدمتهم ميكــــافيللي ،والفالســــفة يف العصــــر احلــــديث
ولـذلك فهـو  ،وإمنـا يقـوم بنـوع مـن التحليـل التـارخيي النقـدي، نرتوبولوجي وال السيوسـيولوجي وال السـيكولوجياأل

ليقــوم مبهمتــني اثنتــني األوىل القيــام بكتابــة تــاريخ للفكــر األخالقــي يف الثقافــة  مســتوى الثقافــة العاملــة يتحــرك علــى
زال   القــول يف نقــد هــذا الفكــر بوصــفه حيمــل ويــروج لنــوع مــن القــيم الســلبية مــانيالعربيــة. ومــن جهــة أخــرى تدشــ

  .)2(الكثري منها يؤثر يف السلوك ويوجه الرؤى يف حياتنا املعاصرة
املوروث الفارسي وأخالق الطاعة. يقوم اجلابري بتطبيق ما يسميها بــ(قاعدة احلضـور  :يف الباب األول املعنون

وحضــرت يف املــوروث الفارســي؟  ،ملــاذا غابــت أخــالق الطاعــة عــن املــوروث العــريب اخلــالص :والغيــاب) مبعــىن أدق
جــة املاســة الــيت جعلــت العــرب يتبنــون نظــام القــيم مـا احلا :ويف هـذا اإلطــار يقــوم اجلــابري بطــرح املزيــد مــن األســئلة

وبالتايل نظام قيم جديـد ، على أساس دين جديد أول ما قامت، بينما قامت دولتهم، اخلاص باملوروث الفارسي
قوامــه التقــوى والعمــل الصــاحل؟ واألهــم مــىت وكيــف وملــاذا أخــذت قــيم املــوروث الفارســي يف االنتقــال إىل الثقافــة 

هو الوسط الذي مهـد النتشـار إيـديولوجيا الطاعـة وتكريسـها باعتبارهـا عهـداً وعقـداً جديـدين بـني العربية؟ مث ما 
َــا  ،الرعيــة والراعــي الــذي ال يــرى العــدل حقــاً للرعيــة ؟ مث كيــف )3(هــو صــفة تقــرب امللــوك أكثــر حنــو األلوهيــةَوِإمنَّ

كيـف أصـبح كسـرى العـرب بـديًال لكسـرى ،  بصـورة أدق ؟ألبست الدولة العباسية الناشئة لباس الدولـة الساسـانية
وروجوا هلا  ،الفرس على يد الكتاب (ابن املقفع منوذجاً) الذين نقلوا أخالق الطاعة الكسروية إىل الدولة اجلديدة

على منت البالغة العربية وسلطتها اآلمرة؟ واألهم من ذلك مـا هـي الظـروف الـيت أجلـأت الفكـر العـريب اإلسـالمي 
   ا هو السر يف تنامي احلاجة إىل األخالق الكسروية؟إىل هذا األمر؟ وم

كـان أول ،  أن خطاب الطاعة الكسروي، من وجهة نظر اجلابري الذي أقض مضجعه هذا احلضور الكسروي
العهـد الـذي دخلـت فيـه الدولـة األمويـة ، ما دون يف األخالق يف الثقافة العربية؟. ويف عهد هشام بـن عبـد امللـك

الشـــروع يف نقـــل املـــوروث الفارســـي إىل الثقافـــة  مـــة وكثـــرت مـــن حوهلـــا احلركـــات املعارضـــة. متالناشـــئة يف طـــور األز 
  والذي قدر له أن يستفحل يف عهد الدولة العباسية اليت أنشأت على أنقاض دولة بين أمية.، العربية

َا ، ليس ما يهمنا هو تراث فارس :يقول اجلابري فه موروثاً حيمل قيمـاً شكل حضوره يف الثقافة العربية بوصَوِإمنَّ
وقــد وجــدت ، ســامهت بصــورة أو بــأخرى يف تشــكيل نظــم القــيم يف الثقافــة العربيــة )4(سياســية وأخالقيــة، معينــة

إىل األبشــيهي يف  ،ومــا أكثرهـا نصــوص متتـد علــى مـدى مثانيــة قـرون مــن كليلـة ودمنــة ،تعبريهـا يف نصــوص عديـدة
ــ ،(املســتطرف يف كــل فــن مســتظرف) وذلــك علــى ســبيل املثــال. وبعــد حفريــات  ،د البــن عبــد ربــهإىل العقــد الفري

يرى اجلابري أن ما تنقله هـذه النصـوص الثمينـة يف جمـال القـيم يتمحـور ، دقيقة يف تارخيية هذه النصوص ومراميها
حول موضوعتني رئيسيتني يرجع فيهما بصورة أساسـية إىل ملكـني كانـا مـن أعظـم ملـوك الفـرس (أردشـري وكسـرى 

وعالقــة الطاعــة بالعــدل (طاعــة  ،(الــدين وامللــك توأمــان) عالقــة الــدين بامللــك :املوضــوعان فهمــا أمــاأنوشــروان) 
  السلطان من طاعة اهللا).



 وقيمتـــه املركزيـــة والـــيت تـــربز كثابـــت بنيـــوي ،يتـــابع اجلـــابري تغلغـــالت نظـــام الطاعـــة الكســـروي يف الثقافـــة العربيـــة
يلحظ كمـا أسـلفنا تناميـاً يف االجتـاه حنـو الطاعـة الكسـروية غـري فـ ).5(خيرتق يف مفعولـه مجيـع نظـم القـيم األخـرى

مــع أن الطاعــة األوىل وكمــا وردت يف القــرآن الكــرمي كانــت مشــروطة. هــذا التنــامي الــذي روجــه كتــاب ، املشــروطة
لـك ارتفع مببدأ الطاعة إىل منزله اإلهلي حبيث أصبحت طاعة امل، الدواوين عرب ما يسميها اجلابري بظاهرة الرتسل

ا، مــن طاعــة اهللا فهــي أعطــت األولويــة للطاعــة علــى املطــاع. هــذه  ويف وقــت الحــق باتــت الطاعــة مطلوبــة لــذا
م إال بعبادة امللك وطاعتـه ،األولوية جعلت من امللك إهلاً  لنقـل طاعـة امللـك ، ومن الناس عبيداً ال جيدون سعاد

ول اخلليفة األموي إىل كسرى جديد. وحتول العضوض (فمن اشتدت وطأته وجبت طاعته). ويف هذا السياق حت
أبو جعفر املنصـور الحقـاً إىل أردشـري الدولـة اجلديـدة. والغريـب يف األمـر أن أولويـة الطاعـة علـى املطـاع واالرتفـاع 

متامــاً مــع ظهــور فكــرة ألوهيــة اإلمــام لــدى بعــض الفــرق ، مببــدأ الطاعــة إىل منزلــة اإلهلــي قــد اختــذت طابعــاً جديــداً 
ــم مــن املســتوى  ،للشــيعة الــيت أحلــت اإلمــام حمــل كســرى وعظمتــه املنتســبة ومــع أن تعظــيم األئمــة الــذي يرتفــع 

يـــديولوجيا إإال أن ، عـــن األفـــق العـــريب واإلســـالمي ايعـــد غريبـــ، البشـــري إىل املســـتوى اإلهلـــي علـــى طريقـــة الفـــرس
بــل هــو  ،ال بــل وارث النبــوة، دينتقــوم علــى أن اإلمــام هــو وارث أســرار الــ، مساعيليــة خاصــةاإلمامــة الشــيعية واإل

وقـد انتقـل  .)231فطاعتـه هـي نفسـها طاعـة اهللا (ص، الذي حل كله أو جـزء منـه يف جسـم البشـر، نفسهاإلله 
لنقل من املـدن العربيـة القدميـة واحلديثـة  ،مبدأ الطاعة إىل اإلسالم السين الرمسي. وهذا ما جعل من مدينة أردشري

إن مدينــة كســرى ال تــرتك للحلــم مكانــاً يف هــذا " :يقــول اجلــابري، بــال أحــالم امــدن ،الــيت يرأســها ملــك عضــوض
  .)6"(العامل

ــاجس ، ومنــذ أن كتــب اجلــابري اخلطــاب العــريب املعاصــر ،علــى مســار تــارخيي طويــل ظــّل اجلــابري مســكوناً 
ســــألة الســــلطة م والــــيت منعتــــه مــــن طــــرح ،الثاويــــة وراء اخلطــــاب السياســــي العــــريب املعاصــــر ،فكــــرة املســــتبد العــــادل

يقودنـا اجلـابري ، والدميقراطية معاً بشكل صحيح. وعلى طول هذا املسار الذي يؤول إىل العقل األخالقي العـريب
ضة ثانية. ،إىل تعرية اخلطاب األردشريي والدعوة إىل دفنه   فما مل ندفن أردشري لن تكتب لنا 

  الموروث اليوناني وأخالق السعادة :في الباب الثاني
يعمـل كـل منهـا علـى ، كان جمـاًال للمنافسـة واملفـاخرة بـني ثقافـات عـدة  أن العصر العباسي األول ابرييرى اجل

يف أول األمـر بـني املـوروث العـريب ، بل الصراع، واإلشادة بقيمها وموروثها. كانت املنافسة ،إبراز أصالتها وتفوقها
والعاملون على رواجـه بــ(الشعوبية) مـن جهـة  الذي عرف املنافحون عنه، واإلسالمي من جهة واملوروث الفارسي

بصــفة خاصــة. ومل يــدخل ، وقــد جــرى ذلــك بــني منتصــف القــرن الثــاين ومنتصــف القــرن الثالــث للهجــرة ،أخــرى
، النصف الثاين من القرن الثالث حىت أخذت املنافسة بني الثقافات تتحرر من الطابع الشعويب (العـرب/ العجـم)

وأيضــاً  ســتبدادتركــزت أول األمــر بــني أنصــار املــوروث الفارســي الــذي يقــوم علــى االلتتحــول إىل مفــاخرات ثقافيــة 
، املوروث اليوناين الذي يقوم على السعادة واإلسعاد. وبدخول القرن الرابـع اختـذت املنافسـة واملفـاخرة جمـرى آخـر

اإلســالم كــدين  ،لقــد غــاب الطــرف العــريب (العــرب يف مقابــل العجــم) ليحــل حملــه العــرب واإلســالم ككيــان واحــد
  للعرب يف مقابل الديانات األخرى. واإلسالم كثقافة إزاء املوروث اليوناين واملوروث الفارسي.



أن هناك فارقاً يف البحث عن األخالق بني املوروث الفارسي واملـوروث اليونـاين. فـإذا  ، من وجهة نظر اجلابري
البحـــث (العـــامل) يف األخـــالق عنـــد اليونـــان قـــد  كانـــت أخـــالق الطاعـــة تـــرتبط بـــاملوروث الفارســـي بالسياســـة فـــإن

  ية. إمرباطور وليس بتشييد ، ببناء تصور للكون، ارتبطت تارخيياً بالفلسفة
ضــف إىل ذلــك أن الدولــة الــيت تنشــد الطاعــة مل تكــن يف اخلطــاب الفلســفي اليونــاين ســلطاناً أو ســلطنة بــل  أ

ليسـت جمـرد أَنـََّهـا كمـا ،  وال ملكيـة نسـبة إىل امللـك ،اطـورمرب ية نسبة إىل اإلإمرباطور واملدينة ليست  ،كانت مدينة
ومـــــن هنــــا كانـــــت الدولة/املدينــــة هـــــي جمموعـــــة  ،فاألصـــــل فيهـــــا املــــواطن، بـــــل هــــي منســـــوبة إىل املــــواطن ،مكــــان
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 وهنــا يقــوم اجلــابري بتتبــع تغلغــالت املــوروث اليونــاين يف املــوروث اإلســالمي. فيمــر علــى اجتهــادات الفالســفة
ــذيب األخــالق ملســكويه. وصــوًال إىل مــا  العــرب مــن الكنــدي إىل ابــن رشــد ومــن (املدينــة الفاضــلة) للفــارايب إىل 

والـذين ميـثلهم خـري متثيـل أبـو حيـان  ،اهلجري يسميهم اجلابري بـ(مثقفو املقابسات) الذين انتشروا يف القرن الرابع
 إىل معاصـــــريه مـــــن -كمـــــا يـــــرى اجلـــــابري- وكـــــذلك مســـــكويه الـــــذي ينتمـــــي ،التوحيـــــدي صـــــاحب (املقامـــــات)

  وينطبق عليه ما ينطبق عليهم. ،املتقابسني
أن املوروث اليوناين الذي دخل يف صراع خفي مع املـوروث ، املفارقة الكبرية واخلطرية اليت يقودنا إليها اجلابري

سـي لينتهـي إىل اجلمـع الـذي ينحو باجتاه املصاحلة مع املـوروث الفار  الفارسي ضمن مبدأ املفاخرة. سرعان ما بدأ
قــام بــه كــل مــن العــامري ومســكويه. وأقصــد اجلمــع بــني املــوروث اليونــاين واملــوروث الفارســي. والــذي يرتتــب عليــه 

وما حدث الحقاً أن األدبيـات األخالقيـة السياسـية يف  ،ستبدادالسعادة واال :حتماً اجلمع بني القيمتني املركزيتني
وإمـا بربطهـا يف  ،ث اليوناين قامت بإقصاء السعادة. إما بتأجيلها إىل احلياة األخرىاإلسالم اليت تغرف من املورو 

ـــذه الـــدنيا بنمـــوذج أردشـــري احلـــاكم املســـتبد احلـــارس للـــدين مظهـــراً  واحلـــارس حلكمـــه مـــن الـــدين (أي مـــن ، هـــذه 
ــذا تكــون القــيم الكســروية قــد أطلــت بعنقهــا مــن جديــد ا املقابســات خــري وســيرتمجها مثقفــو  ،الشــعب) واقعيــاً. و

الســلطان يف تــدبري الرعيــة  " :يقــول أبــو حيــان يف مقابســاته ،والــذين اقتبســوا الــرديء مــن املــوروث اليونــاين ،ترمجــة
واحليـوان يف نقـل األمـوال   ،واجلند كالرياح يف التلقيح. والعلماء من اجلميع كالنبت ،كالشمس يف تفصيل األزمان

لنضــع اهللا يف مكــان  :وهنــا يعلــق اجلــابري بظرافــة بقولــه ".نــافع اإلنســانومــا يكــون بــه م ،كــاألرض يف محــل األنــام
ــا املماثلــة مــن احلــاكم يف األرض علــى النــاس ،والبقيــة واضــحة ،الشــمس واحلــاكم يف الســماء علــى الســماوات  ،إ
وعلـــــــى أساســـــــها تـــــــربز وتكـــــــرس يف الثقافـــــــة العربيـــــــة ، مـــــــن هـــــــذه املماثلـــــــة تســـــــتلهم القـــــــيم :ويضـــــــيف .واألرض
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  وفناء األخالق ...أخالق الفناء :الموروث الصوفي :الباب الثالث
، وذلــك يف كتابــه (بنيــة العقــل العــريب ،ســبق للجــابري وأن أبــدى موقفــاً مســبقاً ومؤدجلــاً مــن املــوروث الصــويف

فـوق  العرفاين ليس شـيئاً  فقد أكد اجلابري على أن الكشف ،وذلك يف إطار حفرياته يف نظام العرفان ،)1986
. وقـــد اعتـــرب اجلـــابري أن احلقيقـــة عنـــد )9(بـــل هـــو أدىن درجـــات الفعاليـــة العقليـــة ،عي العرفـــانيونكمـــا يـــدّ   العقـــل

األول  الرؤيــة الســحرية للعــامل هــي املضــمون العرفــانيني هــي رؤيــة ســحرية للعــامل تكرســها األســطورة. وقــد اعتــرب أن
  يت قادنا إليها اجلابري أن العرفان يلغي العقل.وللعرفان كنظرية. والنتيجة ال ،واألخري للعرفان كموقف



كــان اجلــابري يعتقــد أن املــوروث الصــويف باعتبــاره التجســيد احلــي الســتقامة العقــل قــد ظهــر يف عصــر احنطــاط 
األخالقــي العــريب إىل أن  ولكنــه تنبــه يف العقــل ،وبالتــايل بــات رمــزاً الســتقالتها وشــيخوختها بــآن ،احلضــارة العربيــة
ا ،ويف بلـغ أوجـه يف عـز ازدهـار احلضـارة العربيـةاملوروث الص ويف هـذا اإلطـار راح اجلـابري يغـدو  ،ويف ريعـان شـبا

ومــــا أكثرهــــا يف جمــــال نقــــد  ،مكثــــراً مــــن األســــئلة ،جيئــــة وذهابــــاً يف أروقــــة املــــوروث الصــــويف ليعثــــر علــــى الســــبب
ــدف حماصــرة اإلشــكالية الفكريــة الــيت يــدور مــن حوهلــا ،الــذهنيات ــ ،وذلــك  دف تنشــيط القــارئ ليــتمكن مــن و

مىت وكيف وملاذا ظهـر هـذا النـوع مـن املـوروث يف الثقافـة  :عند اجلابري ،متابعة هذا الزخم الفكري واإليديولوجي
العربية؟ ومن أين أتى؟ مث مىت وكيف وملاذا احتل هذا املوروث املشـحون بـالقيم السـلبية مـن احليـاة موقعـاً هامـاً يف 

بل ال  ).10؟"(انطالقتها عرب الفتوحات اليت جعلت منها (احلضارة العاملية) يف ذلك الوقت احلضارة العربية منذ
انــإ  ،ه يتســاءل بقولــه لــيس مــن الطبيعــي أن تظهــر هــذه املواقــف الســلبية مــن احليــاة يف حضــارة تعــيش ريعــان شــبا

ا   وتتحول إىل حضارة عاملية. ،وجتين مثار فتوحا
جلـــابري هـــي كمـــا أن أخـــالق الطاعـــة كانـــت غريبـــة عـــن املـــوروثني العـــريب اخلـــالص والنتيجـــة الـــيت يقودنـــا إليهـــا ا

واملــوروث اإلســالمي. فــإن املــوروث الصــويف الــذي جيــذر مبــدأ الطاعــة مــن خــالل عالقــة الشــيخ باملريــد. أو ملــوك 
  كان غريباً عن املوروث العريب اخلالص). ،  اآلخرة (بعبيدهم ومريديهم

حقيقـة ، اليت يشـهد هلـا التـاريخ والنصـوص، إىل إطالة الكالم حول احلقيقة التالية قد ال حنتاج :ويقول اجلابري
والنـيب  ،هي أبعد ما تكون عن أخالق احلياة كما قررهـا القـرآن بآياتـه، بل وفكرة الفناء نفسها، أن أخالق الفناء
م املختلفـــة ،بســـلوكه وحديثـــه  جانـــب أن فكـــرة الفنـــاء ال التعبديـــة منهـــا والدنيويـــة. هـــذا إىل، والصـــحابة مبمارســـا

ســواء مبعــىن ، والــيت تعــين بكــل بســاطة نقــيض الشــرك، تســتقيم قــط مــع عقيــدة التوحيــد كمــا قررهــا القــرآن الكــرمي
ة مــع أي شــيء يوحدانيــة اهللا وتنز  :الشــريك أو االشــرتاك. فالتوحيــد اإلســالمي معنــاه هــه مــن أي مماثلــة أو مشــا

ائية يف حـني أن املعـىن الـذي يريـد  ،وال بأي شكل ،ال ميكن قطعها بأية طريقة ،آخر. وبالتايل فهناك مسافة ال 
أو الوحدة وتتضمن مجيعاً معىن الفناء ال أصـل لـه يف اإلسـالم. وبـاألحرى ال  حتاداملتصوفة إعطاءه للتوحيد أو اال

حـىت علـى ، صـال معـهأصل له عند العرب ما قبل اإلسالم الذين جعلـوا املسـافة بيـنهم وبـني اهللا غـري قابلـة ألي ات
   ).11(إال بتوسط األصنام، مستوى الدعاء والعبادة

من هنا يرفض اجلابري التأويل السين املتأخر للتصوف الذي يربطه بالشـريعة. فـالقول بـأن علـم التصـوف تفـرع 
ال ، من عني الشريعة ميثل عمليـة التأصـيل السـين البعـدي للتصـوف. وهنـا يتسـاءل اجلـابري إذا كانـت فكـرة الفنـاء

ــــا هــــي  ،وال يف مرجعيــــة املــــوروث العــــريب اخلــــالص ،ال يف مرجعيــــة املــــوروث اإلســــالمي (اخلــــالص)، أصــــل هلــــا فإ
  إما مع املوروث الفارسي وإما مع املوروث اليوناين.، وأخالق الفناء البد أن تكون من األمور الوافدة

ء. إال أنـــه يعـــزي انتشـــاره إىل املـــوروث مـــع إقـــرار اجلـــابري بـــأن املـــوروث اليونـــاين عـــرف التصـــوف وأخـــالق الفنـــا
ي هــو يف الفارســي الــذي يتحمــل عنــد اجلــابري وزر اخلطايــا والباليــا واســتقالة العقــل العــريب فالتصــوف عنــد اجلــابر 
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 يف هيمنـة القـيم الكســروية واألخطـر مـن ذلـك أن العرفـان الصــويف الشـيعي يبشـر بـنفس الكسـروية كمــا تتجلـى

علــى عالقــة الشــيخ باملريــد. وقــد مكــن ذلــك الحقــاً العرفــان الصــويف مــن اكتســاح الــدائرة البيانيــة باســم التصــوف 



كانـت   ،يـة روحيـة عـرب العـامل اإلسـالمي كلـهإمرباطور قـد مكنـه مـن إنشـاء  وتأثريه فيهـا ،أو التصوف السين ،مطلقاً 
ل السـنة. أمـا الشـيعة فلـم يكـن يف دولـتهم مثـل هـذه البـديل احلقيقـي والصـحيح لدولـة أهـأَنـََّهـا تقدم نفسـها علـى 

  .)13(ية روحيةإمرباطور ألن الدولة الشيعية هي أصًال  ؛ية الروحية الصوفية مكانمرباطور اإل
كما هو مبني فإن اجلابري يعزي انتشار الصوفية يف ريعان احلضارة العربية إىل املوروث الصويف الفارسـي الـذي  

واللتــان تظهــران كعاصــمتني ثقــافيتني قبــل بغــداد. وإذا مــا أخــذنا يف االعتبــار أن  ،لبصــرةكــان منتشــراً يف الكوفــة وا
ما كانــا مــن الفــرس الــذين شــعروا مبــرارة خضــوعهم للعــرب فمــن  ؛وهــم الــذين كــانوا يكنــون بــاألحرار ،جــل ســكا

بعـــد أن متـــت كإشـــارة إىل زهـــد سياســـي مجـــاعي   ،الطبيعـــي أن يظهـــر التصـــوف يف أواســـط هـــاتني العاصـــمتني أوالً 
فسـلكوا  ؛والثانيـة كسـالح حـارب بـه الفـرس العـرب للقضـاء علـيهم بعـد أن عجـزوا عـن مـواجهتهم ،الغلبة للعـرب

وهنـا يستشـهد اجلـابري بـبعض وجهـات نظـر املختصـني يف التـاريخ ، سبيل اهلزمية واختذوا القوى الغيبية معتقداً هلـم
اعتزلـوا السياسـة فانقلـب « :ي علـى زهـد أهـل الكوفـة فيقـولوعلى سـبيل املثـال يعلـق اجلـابر  .الفارسي على قلتهم

  ).235ص( »زهدهم تصوفاً يتغذى من املوروث الصويف الفارسي واهلرمسي
واجلابري ال يكتفي بتفسري التشيع من منظور العقلية التآمريـة الـيت تـدرج التشـيع يف إطـار املـؤامرة الفارسـية الـيت 

الفـــرس. مــن حبيـــب  عـــد مــن ذلـــك فــأبرز املتصـــوفة األوائــل كـــانوا مــنتســتهدف حماربـــة العــرب. بـــل يــذهب إىل أب
  ...بن أدهم إبراهيمالعجمي الفارسي إىل 
نــه بــالرغم مــن أن حفريــات اجلــابري يف املــوروث الصــويف تســتحق االهتمــام وتشــكل بدايــة إ، مــن وجهــة نظــري

ننـــا ال نـــزال حباجـــة إىل الكثـــري مـــن أنـــين أرى أِإالَّ مســـبوقة يف حبثهـــا عـــن تغلغـــل القـــيم الكســـروية داخـــل املـــوروث 
يف جمـال تـاريخ الفكـر الصـويف . و وأقصد جمال إنتاج املعىن نظراً لغىن املـوروث الصـويف فيـه، احلفريات يف هذا اجملال

وذلـك بعيــداً عــن الدراســات الوصــفية واالنطباعيــة الســائدة. وكــذلك اإليديولوجيــة الــيت حتصــر املــوروث الصــويف يف 
ويف كونـــه التعبـــري احلـــي عـــن القـــيم الكســـروية الـــيت غـــزت املـــوروث العـــريب اخلـــالص يف شـــقه  ،آمريـــةدائـــرة العقليـــة الت

   اإلسالمي والعريب.
ولكننا منيل إىل النتيجة اليت خيلـص إليهـا اجلـابري بـأن أخـالق الفنـاء الـيت كرسـها املـوروث الصـويف هـي أخـالق 

. فلـيس غريبـاً إذن أن ينتهـي انتشـار التصـوف يف العـامل مبـدؤها تـرك التـدبري وعـدم التفكـري يف املسـتقبل، الالعمل
والعمـل مـن أجلـه. لقـد نظـروا إىل الغـزو  ،العريب واإلسالمي منـذ الغـزايل إىل صـرف أهلـه عـن التفكـري يف املسـتقبل

وهذا ما يقوله متصـوفة معاصـرون يف حـق أهلنـا  ألن املسلمني ضيعوا طريق اهللا. ؛الصلييب على أنه عقاب من اهللا
ومل يكـن مصـادفة  ،فنـاء األمـمِإَىل بـل ، واحلق أن أخالق الفناء ال تنتهي إىل فناء األخالق وحسب .فلسطني يف

  الطرقية والتصوف. أن قامت حركة اإلصالح يف العصر احلديث على حماربة
  الموروث العربي الخالص أخالق المروءة :الباب الرابع

جلــابري عنــد املــروءة باعتبارهــا القيمــة املركزيــة يف املــوروث العــريب يقــف ا، يف حفرياتــه يف املــوروث العــريب اخلــالص
يــة منــذ العصــر اجلــاهلي وحــىت اجتماعواألهــم مــن ذلــك يف حضــورها كقيمــة أخالقيــة و ، عنــد حقيقتهــا، اخلــالص
 وإما كـرد فعـل ضـده؟ ويف، إما بتأثري منه، وباألخص يف العصر األموي مع انتشار املوروث الفارسي وقيمه، اليوم



وهـو  ،يـرى اجلـابري أن كتـب األدب هـي مصـادرنا حبثه عن مصادر األخـالق والقـيم يف املـوروث العـريب اخلـالص.
  مييز هنا بني ثالثة أصناف.

  هجرية. 276 املتوىف(وجيد تعبريه يف عيون األخبار البن قتيبة  ،صنف يرتكز على أدب النفس -
  هجرية. 168املفضليات) للمفضل الضيب املتويف ومثاله ( ،وصنف جيمع بني أدب النفس وأدب اللسان -
  هجرية. 285وجيد تعبريه يف الكامل للمربد املتوىف  ،وصنف ثالث يركز على أدب اللسان نثراً وشعراً  -

   :فهذا يقع خارج اهتمامه ولكنه يضيف بقوله، ال يلتفت اجلابري إىل مدى صحة هذه املصادر
ملرويـات فـاملهم عنـدنا هـو بيـان مـدى حضـور وتـأثري تلـك القـيم مهما يكن من شـأن درجـة الصـحة يف هـذه ا"

  .)496" (صاليت حيملها املوروث املنسوب إىل العصر اجلاهلي يف العقل العريب كما دون يف عصر التدوين
ــا   ،رســتقراطيةفــإن اجلــابري يقــف عنــد املــروءة بوصــفها قيمــة مركزيــة يف األخــالق العربيــة األ، كمــا أســلفت وأل

رسـتقراطية كانـت عربيـة متعصـبة لعروبتهـا فـال مة املركزية يف أدب الدنيا عند العرب. ويضيف مبـا أن األكانت القي
 ،يعرب عن األخالق العربية قبل اإلسالم وبعده ،يستبعد أن تكون قد جعلت منها تراثاً عربياً سابقاً على اإلسالم
ــا الفضــيلة بوصــفها أخــالق الــدنيا. اجلديــد يف األمــر أن اجلــابري يقفــز بــامل روءة مــن ملتقــى مكــارم األخــالق وكو

وأن املـروءة قـد بقيـت متثـل يف الفكـر ، إىل كون املروءة مفهومـاً قوميـاً عربيـاً ، العربية اليت تشمل املظهر واجلوهر معاً 
ا؟ ويف ر  أيــي أن العــريب منــذ العصــر األمــوي إىل اليــوم القيمــة العليــا الــيت ال تتحقــق (املدينــة العربيــة الفاضــلة) بــدو

ا إمنـا يهـدف مـن وراء  تأكيد اجلابري على أن املروءة هي القيمة العليا اليت ال تتحقق املدينة الفاضـلة العربيـة بـدو
   :ذلك إىل الوصول إىل أهداف ثالث

ا :أوهلا هو قول يربط بصورة علنية ، إن القول بأن املروءة هي القيمة العليا اليت ال تتحقق املدينة الفاضلة بدو
مضـــمرة معـــاً بـــني األخـــالق والسياســـة معـــاً يف املدينـــة العـــريب. خاصـــة وأن الـــرتاث السياســـي الغـــريب املمتـــد مـــن و 

وبـــرروا كـــل هفـــوات الســـلطة  ،ميكيـــافيللي إىل مثقفينـــا العـــرب املعاصـــرين اللـــذين آثـــروا الســـري علـــى جســـر خشـــيب
اجلـابري احنيـازه للرؤيـة القدميـة الـيت تـربط  يقوم على الفصل بني األخالق والسياسـة. وهنـا يظهـر ،السياسية العربية

ــذا يقطــع مــع الرؤيــة احلديثــة الــيت تفصــل مــن بينهمــا  ،األخــالق بالسياســة (السياســة كمــا ينبغــي أن تكــون) وهــو 
واليت يعتمدها حراس السلطة اجلدد. وذلك ألن النظام األخالقي يف النهاية هو نظام من أجل السياسة بوصـفها 

  تدبري للجماعة. 
وهذا هو األهم ويتمثل يف خلو املوروث العريب اخلالص من مبدأ الطاعة الذي تقـوم عليـه دولـة الفتنـة  :ثانيهاو 

الكربى. وهنا يطبق اجلـابري كمـا أسـلفنا مـا يسـميها بقاعـدة احلضـور والغيـاب. مبعـىن ملـاذا حتضـر أخـالق الطاعـة 
  بية الحقاً وتغيب عن املوروث العريب اخلالص.يف املوروث الفارسي الذي قدر له أن يغزوا حقل الثقافة العر 

وال خيفى على القارئ أن اجلابري ال يرى إمكاناً لنهضة األمة إال إذا حنت جانباً القيم الكسروية الـيت خلّـدت 
  ظهاره يف خامتة كتابه كما سنرى. إوهذا ما حيرص على  ،بذريعة اتقاء الفتنة ،دولة الفتنة الكربى

ما أن ميهــــدا للخــــروج علــــى األخــــالق ومــــن هنــــا نفســــر حبثــــه عــــ ن املــــروءة وأخــــالق الفتــــوة واللــــذان مــــن شــــأ
الكسروية. ولذلك فقد ختم كتابه بالدعوة إىل دفن أردشري (مؤسس الدولة الساسانية) وعهـده الـذي قـدر لـه أن 



ا بـــاملروءة وأن يشـــيد بالنهضـــويني العـــرب األوائـــل اللـــذين أشـــادو ، يلـــبس خطـــاب طاعتـــه لباســـاً إســـالمياً فيمـــا بعـــد
  العربية وعملوا على بعثها جمدداً.

واخلـروج منهـا يتطلـب القطيعـة مـع  ،ن هناك أزمة قيم جتتاح اجملتمع العريب املعاصـر املعـادإما يريد قوله اجلابري 
موعظـة حسـنة يسـوقها اجلـابري يف مشـروعه ِإنـََّهـا  ،والعودة إىل مكارم األخالق (التقوى واملروءة) ،أخالق أردشري

ــا وعلــى وجاهتهـا لنقـ  ،يــديولوجيا تســري علــى عجلــة واحــدةإد العقــل العــريب. ولكــن هــذه املوعظـة ال تزيــد عــن كو
ومـن  ؟ومبوازاة ثقافة العوملة اليت يشبهها توماس فريـد مـان بسـيارة لكـزس تسـري علـى أربـع عجـالت. فمـن سيسـبق

  ال جييب عليه اجلابري. ستكتب له الغلبة يف عصر العوملة؟. هذا ما
  الموروث اإلسالمي في البحث من أخالق إسالمية :لباب الخامسا

 ،يف حفرياتــه يف املــوروث اإلســالمي اخلــالص والــيت عاودهــا مــراراً يقــف اجلــابري عنــد أربعــة مــن الفقهــاء الكبــار
احلـــارث بـــن أســـد احملاســـيب وأزمـــة القـــيم عنـــده الـــيت دفعتـــه إىل البحـــث عـــن أخـــالق الـــدين الـــيت هـــي أســـاس  :عنـــد

هـذا مـا  ؟واليت يلتقي فيها مع الغزايل. وهنا يتساءل اجلابري أليس اإلسـالم دينـاً ودنيـا ،الستعداد لآلخرةأخالق ا
ولكـــن املـــاوردي الـــذي يقفـــز إليـــه اجلـــابري قفـــزاً علـــى حـــد تعبـــريه راح يغطـــي هـــذا اجلانـــب  ،مل ينتبـــه إليـــه احملاســـيب

طــار أســلمة إاوردي الــذي كانــت حماوالتــه تنــدرج يف فيؤلــف يف أخــالق الــدنيا وأدب الــدنيا للتحديــد. املــ ،اهتمامــاً 
يقول اجلابري يف تقوميه جلهود املـاوردي.  ،والذي شكلت حماوالته نقلة نوعية يف هذا النوع من الكتابة ،األخالق

إمــا أن يكــون هــذا املشــروع ميثــل  ،مــا كــان املــاوردي مــن خــالل مــا كتــب حــامًال ملشــروع تشــييد أخــالق إســالميةأ
ذا االسم ،تحقفعًال ما يس   فذلك ما يصعب الدفاع عنه.  ؟أو أن يسمى 

ـــة إىل الرتكيـــز علـــى مكـــارم الشـــريعة ـــه الرامي مث الغـــزايل الـــذي ميكـــن  ،مث ينتقـــل اجلـــابري إىل األصـــفهاين وحماوالت
ومســاه باالجتهــاد لــيس يف الفقــه فحســب بــل يف كــل علــم  ،اخــتالف بعــثبأنــه م وصــف كتابــه إحيــاء علــوم الــدين

  .)14(ومعرفة
يقـــول اجلـــابري عنـــدما قـــدمت خطـــة مشـــروع هـــذا الكتـــاب يف حماضـــرة ألقيتهـــا قبـــل حـــوايل أربـــع ســـنوات عـــام 

كنــت أفتقــد إىل أي كتــاب مــن كتــب الــرتاث و  ،مل أكــن مســتوفياً جلميــع املراجــع املمكــن احلصــول عليهــا 1997
مل أكــن قــد درســت بعمــق  يصــح اعتبــاره حبــق ممــثًال للمــوروث اإلســالمي اخلــالص يف جمــال األخــالق. ومــع أنــين

ـا قـد ولـدت يف ، وتفصيل املؤلفات اليت حتدثنا عنها يف الفصلني السـابقني فـإن عمليـة االستكشـاف الـيت قمـت 
نفســي قناعــة بــأن أيــاً منهــا ال ميثــل متثــيًال حقيقيــاً مــا ميكــن وصــفه بأنــه األخــالق الــيت تنتســب فعــًال إىل املــوروث 

بعــني االعتبــار أن قاعــدة هــذا املــوروث هــو القــرآن. ذلــك ألن مصــاحبيت  أخــذاً ، اإلســالمي اخلــالص وإليــه وحــده
عتــرب بكيفيــة تلقائيــة أن مــا ميكــن أقــد جعلــين ، ســواء خــالل أعمــايل الســابقة أو خارجهــا، الطويلــة للقــرآن الكــرمي

التقـوى وهنـا يسـتفيض اجلـابري يف شـرحه ملفهـوم  ،وصفه بأن القيمـة املركزيـة يف أخـالق القـرآن هـو العمـل الصـاحل
  باعتباره القيمة املركزية يف املوروث اإلسالمي اخلالص. 

 ﴾الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــاحلات﴿فمـــن وجهـــة نظـــره أن اإلميـــان يف اإلســـالم جـــاءه مقرونـــاً بالعمـــل الصـــاحل 
 ،مــن هنــا يســتنتج اجلــابري أن العمــل الصــاحل هــو حمــور القــيم اإلســالمية القرآنيــة ،والــذي يتكــرر مــراراً وبصــيغ عــدة

  اإلميان والعمل الصاحل تنتج عنه قيم دينية أخرى تعترب من أمسى القيم يف كل دين هي التقوى.  اجتماعو 



ــا ليســت جمــرد قيمــة تــدل علــى فضــيلة تــربط  :يقــول اجلــابري إن الســياقات الــيت وردت فيهــا تشــري كلهــا إىل أ
لتقـوى هـي القيمـة املركزيـة يف كـل ديـن فـإن ومبا أن ا. حنو الناس..، بل هي فضيلة تتجه حنو اآلخرين، املؤمن باهللا

ومـن هنـا يبـدو واضـحاً إذا   ما يشكل خصوصية اإلسالم يف هذا اجملال كون التقوى فيـه يؤسسـها العمـل الصـاحل.
فـإن العمـل الصـاحل هـو القيمـة املركزيـة يف ، كانت التقوى هي القيمة املركزية يف اإلسالم كدين شأن مجيع األديان

ا أخالق العمل الصاحلاألخالق اليت تنت   .)15(مي إليه األخالق اإلسالمية ولذلك وجب وصفها بأ
يؤكد اجلابري علـى خلـو الـرتاث العـريب اإلسـالمي أو يكـاد مـن دراسـات ومؤلفـات يف أخـالق املـروءة وأخـالق 

عبــد الســالم  الفقيــه العــز بــنبــه العمــل الصــاحل الــيت هــي حبــق األخــالق العربيــة اإلســالمية. وذلــك باســتثناء مــا قــام 
يؤكــد ، مبــا يشــبه املركزيــة املغاربيــة الــيت اشــتكى منهــا املشــارقة كثــرياً  .هـــ577الشــافعي الــذي ولــد يف دمشــق ســنة 

األحكــام يف مصــاحل  عــدلكنــه يــؤثر التوجــه إىل مؤلفيــه (قوا ،اجلــابري علــى األصــل املغــاريب للعــز بــن عبــد الســالم
فمـن وجهـة نظـر اجلـابري أن كتـاب العـز يف  ، األقوال واألعمال)شجرة املعارف واألحوال وصاحل( وكتابه ،األنام)

 :مثل حبثاً حقيقياً يف أخالق العمـل الصـاحل. يقـول اجلـابري يف تقوميـه »أخالق القرآن الكرمي بالتأكيد«األخالق 
سـلمة أ ،ومـن إغـراءات األسـلمة ،لقـد حتـرر مـن االنغـالق الفقهـي والكالمـي ،من هنا أمهية العز بن عبد السـالم"

وأســــلمة آداب الســــلوك اهلرمســــي  ،آداب الفــــرس (املــــاوردي) وأســــلمة األخــــالق اليونانيــــة (الراغــــب األصــــفهاين)
كـــل ال   ﴾الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــاحلات﴿وقـــرأ ، لقـــد جتـــاوز ذلـــك كلـــه ورجـــع إىل األصـــل إىل القـــرآن ،(الغـــزايل)
يف  :. ويعلــق اجلــابري بقولــهاســتمرارقــرآن بكمــا ينــادي بــذلك ال،  ففهــم الــدين علــى أنــه إميــان وعمــل صــاحل، يتجــزأ

ح الراعـي والرعيـة يف نفـس اجملـال جمـال هذا األفق كان من الطبيعـي أن تـدخل السياسـة الشـرعية الـيت قوامهـا صـال
  .)16(أخالق املصلحة :األخالق

 لـــن ردشـــريأفمـــا مل يـــدفن العـــرب واملســـلمون جـــدهم املصـــطنع  ،خيـــتم اجلـــابري كتابـــه بالـــدعوة إىل دفـــن أردشـــري
ضة جديدة.   ُتكتب هلم 
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  مدخل إلى تاريخ التأويل (الهيرمينوطيقا)
  *حممد شوقي الزين

ذه الدراسة هي مبثابة مدخل إىل تاريخ اهلريمينوطيقا من خالل أصوله وجذوره وكذا فصوله ومراحله. فبحثنـا ه
يــا التأويــل يف الثقافــة الغربيــة الــيت متتــد مــن العصــر اليونــاين إىل العصــور احلديثــة مــروراً يتضــمن حفريــات وجتيالوج

ألن النشـاط الفكـري الـذي هـيمن فيـه هــو  ؛بالعصـر الوسـيط. إذ انصـّب اهتمـام هـذا األخـري علـى ظــاهرة التأويـل
ــاور ابتــدأ قــراءة وتفســري النصــوص املقدســة. ومنطلــق الــرتاث التــأويلي كــان هــو حركــة اإلصــالح اللو  ثريــة. مــع دا

ومت تطبيــق أيضــا قواعــد ، وأســاليب وطــرق تفســري وتأويــل النصــوص ،التفكــري املنهجــي والتقــين حــول اهلريمينوطيقــا
التأويــل علــى الــرتاث العلمــي. أمهيــة الــذات العارفــة يف تأســيس موضــوع املعرفــة الــذي افتتحــه عصــر كــانط كــان لــه 

هريمينوطيقا كنظرية تأويليه حتتضن التصورات الذاتية كعوامـل ال منـاص دور ال يستهان به يف إعطاء دفع جديد لل
منها يف إضفاء املعىن والداللة وإعطاء الفهم واالستيعاب. لكن هذه احلرية الذاتوية كانت هلا قيود وعوائق حصر 

ءة النصــوص شــاليرماخر) الــذين فرضــوا قواعــد وقــوانني صــارمة يف قــرا، شــليغل، منهــا الرومانســيون األملــان (آســت
ــا ومضــامينها. مــع بــوخ ودرويــزن ودلتــاي ّمت إزاحــة املشــكل اإلبســتمولوجي للتأويــل بالبحــث عــن  وتأويــل حمتويا

ــــة" ( ــــاء "علموي ا أن تســــاهم يف بن ــــوم الفكــــScientificiteقواعــــد وأســــس مــــن شــــأ ــــوم اإلنســــانية أو عل ر ـ) العل
)Geisteswissenschaftenكالت اإلبســــتمولوجية للهريمينوطيقــــا ). لكــــن مــــع هيــــدغر ســــيتم قلــــب كــــل املشــــ

) بالعـــامل وبذاتـــه. علـــى Daseinليصـــبح الفهـــم طـــابع إنســـاين مييـــز جـــذريا عالقـــة "الـــدازاين" (، والعلـــوم اإلنســـانية
يركــز هــانس جيــورج غــادامري علــى فينومينولوجيــا التأويــل مــن خــالل تفكــري إبســتمولوجي ومنهجــي ، منــوال هيــدغر

  حول ظاهرة الفهم. 
  :يرمينوطيقاحفريات اله

   :عبارة عن تفكري نظري حول نشاط التأويل. فهي على نوعني :الهيرمينوطيقا
خصوصــا وأن التأويــل يف ، يــة األحكــام الذاتيــةاعتباطفهــي كفيلــة باســتبعاد  :) هريمينوطيقــا تقنيــة أو معياريــة1

  صورات األحكام الذاتية.ي وخيضع العتبارات ذاتية وتاعتباطتارخيه النظري والعملي نظر إليه على أساس أنه 
وتـدعو إىل تفكـري فلسـفي ونقـدي  ،فهي تنتقـد الطـابع املعيـاري للهريمينوطيقـا التقنيـة :) هريمينوطيقا فلسفية2

، بـل حتـدد مسـتويات وجودنـا يف العـامل، حول ظاهرة التأويل واليت ال تنحصر يف تفسري النصوص واآلثار املكتوبـة
  التارخيي واألنطولوجي. 

مبعــىن تأّمــل فلســفي وتفكــري فينومينولــوجي حــول نشــاط  ،اهلريمينوطيقــا عبــارة عــن نظريــة يف التأويــل :باختصــار
ألن ، عبة مـن النصـوصو إيضاح مقاطع غامضة وغـري مسـت :عملي يتخذ طابع التفسري أو التأويل. والتأويل معناه
ليكــون معقــوًال. نظريــة التأويــل تــدور وقــد حيتــاج إىل تأويــل ، املعــىن اجللــّي والواضــح ال حيتــاج إىل تفســري أو تأويــل

أساســــاً حــــول إيضــــاح وتفســــري األشــــياء لتصــــبح مفهومــــه ومعقولــــة. وهــــدف نظريــــة التأويــــل هــــو تعمــــيم مشــــكل 
ــدف إىل فهــم ، يــة والتصــورات واألفعــال واملقاصــدجتماعاهلريمينوطيقــا علــى مجلــة املمارســات الفرديــة واال مبعــىن 

  صحيح للتجربة اإلنسانية بُرّمتها. 
   :) لها ثالثة معانيHermeneutikeالهيرمينوطيقا في داللتها اإلغريقية (



  .ترمجة)، كالم،  ) تعبري (نطق1
  .إيضاح)، ) تأويل (تفسري2
  .تعويض األلفاظ)، ) ترمجة (نقل3

ألن ترمجـة الـنص واسـتبدال ألفاظـه ومنطوقاتـه ، هلمـا نفـس الداللـة، يف اللسـان اإلغريقـي، لكن التأويل والرتمجة
"كمـا  :بالضرورة تأويل حمتوياته وإيضاح مضامينه. فاملرتجم له وظيفـة إيضـاح وبيـان األلفـاظ األجنبيـة والغربيـة هو

) هـــو بالضـــبط ترمجـــة (أو نقـــل Hermeneus( أن نشـــاط املـــؤول -ســـتعمال الفلســـفيخاصـــة يف اال- تـــرى غالبـــا
ـــة واملبهمـــة إىل لغـــة مفهومـــة و  أمـــا التعبـــري فهـــو منطـــوق ، اجلميـــع" مـــن طـــرف مســـتوعبةوإيضـــاح) العبـــارات الغريب

مبعىن الكشف عن خبايا النفس وسائر الضـمري عـرب الكـالم التصـريح. وكـان هـذا ، يكشف عن املقصود واملتواري
يف منطقه ألن العبارة هي حامل يفهم اآلخر ما أردنـا التعبـري عنـه واإلشـارة  أرسطولّب املوضوع الذي تطرق إليه 

يق بني اللوغوس البـاطين أو الـداخلي واللوغـوس الظـاهري أو اخلـارجي أو بـني احملتـوى إليه. وهذا تقسيم رواقي عر 
حــول  ، خصوصــا مــع أفالطــون، "اهليبونويــا" واإلطــار اللفظــي. وعليــه كــان املشــكل قائمــا، الفكــر واللغــة، والشــكل

قــا كانــت يف جــل تارخيهــا وخصوصــا أن اهلريمينوطي، كيفيــة جتســيد اإلهلــام أو اإلحيــاء أو املعــىن البــاطين يف العبــارة
مبعىن نسبتها إىل املقدس واإلطار الديين ، التقين والفلسفي النظرية اليت تتوخى فهم الروح الذي يتكلم عرب احلرف

واألخالقي. فاملؤول أو املرتجم ينحصر نشاطه يف الكشف عن املعىن اخلفـي دون أن يتوصـل إىل ربـط هـذا املعـىن 
دومــاً داللــة ، يف األدب اإلغريقــي، ألنــه مــن اختصــاص احلكمــة الســامية. أختــذ املــؤول، هباحلقيقــة املتواريــة الــيت متيّــز 

ا. فهـو يشـغل بـذلك وظيفـة ، الوساطة فهو وسـيط بـين النصـوص املتلقـاة واألفـراد الـذين يسـعون لفهمهـا واسـتيعا
داللـة الوسـاطة بـني الرسـالة ، بـدوره يف األدب اليونـاين، مماثلة كاليت يشغلها النيب أو الرسول ألن هذا األخري اختـذ

  يسعى إىل ترمجته ونقله وتفسريه. ، اإلهلية والبشر. من هنا كان "ُهرُمس" حامل خطاب إهلي إىل البشر
إذا كــان مشــكل نقــل الفكــر مــن الــداخل إىل اخلــارج ليتجســد يف العبــارة قــد شــغل األدب والفكــر اإلغــريقيني 

فـإن املشـكل الـذي أغـرق هـذا الفكـر يف تـأويالت وتقنيـات ، ةألنه لوغوس أو عقـل نـابع عـن ذات ناطقـة ومفكـر 
وقبلهمـا الرواقيـة. فاملشـكل  أرسـطوتفسريية هو مشـكل "األسـطورة" والتأويـل الرمـزي والـذي أشـار إليـه أفالطـون و 

نطواء التعبـري علـى داللـة أخـرى يعـرب عـن شـيء لـيفهم يف داللـة أخـرى مغـايرة أو هـو تعبـري موّجـه يف اهو إمكانية 
لكنــه  ،أيــن تــتّم احملادثــات العموميــة) Agora(ومنـه "األغــورا" ، ل خطــاب أو بيــان أو إعــالن للجمهــور العــامشـك

عبها من له الرويّة والفراسة والذكاء اخلارق. فالتأويل الرمزي جاء ليدّل على معـىن و حيتمل داللة أخرى خمتلفة يست
ويـــؤّدي العقـــل ، وإشـــارات ليســـت يف متنـــاول العمـــوم ،متـــواري عســـري اإلدراك وال ميكـــن بلوغـــه إال بتقنيـــات رمزيـــة

ألنـــه خيـــرتق طبقـــات اللغـــة ليكشـــف عـــن ، ) دورا بالغـــا يف حتديـــد مـــدلوالت األلفـــاظetymologieشـــتقاقي (اال
ذا املعىن تكشف اللغة عن خباياها وحتيل إىل مدلوالت مل تفصح عنهـا يف ، التشكيلة األصلية هلذه املدلوالت. 

التأويــل يقصــدان مــا هــو خفــي وراء اللفــظ الظــاهر. ولعبــت اخلطابــة اليونانيــة دوراً هامــاً يف نقــل العبــارة. فــالفهم و 
  املعىن والكشف عن الكنوز الداللية الدفينة يف اللغة. 

يهـــدف التأويـــل الرمـــزي إىل تطهـــري اخلطـــاب األســـطوري مـــن شـــوائبه اخلرافيـــة واملفارقـــة. هكـــذا يتمفصـــل هـــذا 
لكنهــا يف ، ى اعتبــار أن هــذا األخــري يتضــمن يف ثنايــاه علــى عناصــر أســطوريةاخلطــاب مــع خطــاب اللوغــوس علــ



ذا املعىن حيافظ التأويـل الرمـزي علـى الـرتاث األسـطوري (الدعامـة الرئيسـية لـألدب والشـعر  حدود العقل وحده. 
الشـــعر  ) خمالفـــة لنظــام القـــيم. هلــذا الســـبب ظــلPoetisationاليونــاين) مـــن كــل كهانـــة ورجــم بالغيـــب وشــعرنة (

  األسطوري على هامش النسق الفلسفي األفالطوين. 
  :جنيالوجيا الهيرمينوطيقا

   :) التأويل الرمزي والنمطي1
عمــــل فيلــــون اإلســــكندري يف كــــل أثــــره األديب والفلســــفي علــــى ترقيــــة وتطــــوير التأويــــل الرمــــزي يف ســــبيل إنــــارة 

ات متواريـة يف نسـيج هـذا الـنص تسـمح مـن الـنص املقـدس. فهنـاك عالمـ مستوعبةوتوضيح مقاطع غامضة وغري 
ا.    بتأويل عباراته واالتفاق حول مضامينها ودالال

إذا ذكــر العهــد القــدمي كلمــة "شــجرة" فإنــه يــوحي بداللــة تتجــاوز اإلطــار احلســي لتــدّل علــى ، حســب فيلــون
جـب الـدال كشف عن مدلوالت رمزية ضـمنية. هكـذا يصـبح احلـرف واملعـىن عنـد حتالشجرة  ،مدلول أبعد غوراً 

وإمنـــا يقتضــي الســلوك الروحـــي  ،وهـــو نشــاط وممارســة لـــيس يف متنــاول اجلميــع ،ليبلــغ املــدلول اخلفـــي وغــري املرئــي
والبـــاطين للـــتحكم فيـــه واألخـــذ بزمامـــه. يســـّلم فيلـــون بـــأّن اخلطـــاب الـــديين هـــو بالضـــرورة خطـــاب روحـــي وبـــاطين 

)Esoterique وأســرار باطنيـة. والتأويــل الرمـزي وحــده القـادر علــى ) يشـري إىل أشـياء خفيــة وعـوامل غريبــة ومفارقـة
  فك عقدها وحّل ألغازها. 

معــىن حــريف ومعــىن نفســي ومعــىن روحــي. علــى غــرار هويــة  : يتحــدث عــن داللــة ثالثيــة للــنص املقــدسنيأورجيــ
 :تتمّتع هـذه الداللـة مبراتـب وتراتبـات قيميـة حسـب درجـات النـاس وطاقـة عقـوهلم ،جسد ونفس وروح :اإلنسان

املعىن احلريف للعامة واملعىن النفسي للخاصة واملعىن الروحي خلاصة اخلاصة. طبقات املعىن املؤسسة للنص املقـّدس 
ا أن جتـد روابـط  تسمح باخرتاق القشر الظـاهر لبلـوغ اللـّب البـاطن. هـذه النمطيـة الـيت ارتضـاها أورجيـني مـن شـأ

معــىن حــريف  : أن الــنص ينطــوي علــى معنيــني ملتحمــنيومناســبات بــني العهــد القــدمي والعقــد اجلديــد. فهــو يعتــرب
يدّعمه ويرتقي به إىل مصاف الُبعد الروحي أو املعىن الكريسـتولوجي (املسـيحي). وهـذا يـدّل علـى أن كـل حـرف 
من النص املقدس يتضمن على أسرار وحقائق ودقائق تدرك مبفاتيح التأويل الرمزي والنمطي. فاحلرف هو حامـل 

ىن مثلما اجلسد يف أسـطورة العربـة األفالطونيـة هـو حامـل الـنفس األزليـة. احلـرف يف الـنص املقـدس سّر الروح واملع
  نعتاق من احملسوس.وال يتّم اعتناق هذه الروح سوى باال ،هو حامل روح اإلله

   :) هيرمينوطيقا األعماق وبداهة اآلفاق2
لفظ يدل علـى املعـىن وهـذا األخـري لـيس شـيئا أصالة أوغسطني تكمن يف اعتبار اللفظ واملعىن شيئا واحدا. فال

مفارقا ومتعاليا على القالـب اللفظـي الـذي حيتويـه وينطـوي عليـه. والبحـث عـن املعـىن يف الكتابـات املقّدسـة لـيس 
ـَـا  ،جمــّرد حبــث معــريف بواســطة آليــات وتقنيــات حمــددة هــو يف األســاس حبــث أنطولــوجي مييّــز كينونــة اإلنســان يف َوِإمنَّ

يهدف إليه التأويل األغسطيين هو إيضاح وتفسري املقاطع الغامضة من النص املقّدس. فهذا األخري ال  ّرمتها. ما
َــا  ،ألنــه خطــاب واضــح ويــديهي ؛حيتــاج إىل إنــارة رمزيــة تعــّم أجــزاءه وتفاصــيله يتطّلــب تفســريا مــن أجــل فهــم َوِإمنَّ
م الرواقـي بـني اللوغـوس الـداخلي واللوغـوس يستعيد أوغسـطني التقسـي واستيعاب داللته املستعصية على اإلدراك.

) يف فهـم مضـامني الـنص. فهـو لفـظ غـري مـاّدي ألنـه Verbum interiusاخلارجي ليقّرر حبقيقـة اللفـظ اجلـّواين (



ـــز أوغســـطني بـــني كلمـــة اإللـــه األزليـــة اجملـــاورة واملالزمـــة لـــه وكلمتـــه املتجّســـدة يف  ينبـــع مـــن أعمـــاق القصـــدية. وميّي
اختــذ صــورة إنســانية لتبليــغ تعــاليم إهليــة. فهــذه الكلمــة املتجّســدة يف احلــّس والتــاريخ هــي شــخص املســيح الــذي 

لكنهــا أيضــا شــيئا آخــر خمتلــف عــن أصــله ومنبعــه. اللفــظ الناســويت ال يضــاهي اللفــظ ، صــورة طبــق األصــل األزيل
ا وإمنا حتيل إ ىل هذه األشـياء كموضـوعات الالهويت وجودا ومعرفة. والعالمات الدالة على األشياء ال تكفي بذا

ا. فهناك حبث مفهـوم عـن شـيء مفهـوم ال يعرتيـه التوقّـف أو الركـون  معرفية يستحيل سرب أغوارها واستنفاد طاقا
ـائي مـع حقـائق هـذه األشـياء كمسـار مسـتّمر وغـري مكتمـل. ، إىل حقائق خالدة وسرمدية بل حوار مفتوح وال 

ألن جدليــة اللفــظ الــرباين واللفــظ  ؛يليــة مــن كلــدينيوس وحــىت غــادامريهــذه الفكــرة أفــادت معظــم الفلســفات التأو 
ــائي. يعتــرب دلتــاي أن التأويــل مل يعــرف النســقية  ،اجلــّواين تعكــس يف الواقــع جدليــة الســؤال اجلــواب يف مســار ال

صـر يف والتنظري إّال مع الربوتستانتية وخصوصا مـع حركـة اإلصـالح عنـد مـارتن لـوثر. لكـن نشـاط هـذا األخـري احن
ينطلــق لـــوثر هــو اآلخــر مـــن مبــدأ وضــوح وبداهـــة الكتابــات املقدســة ويـــرفض  ترمجــة وتفســري الكتابـــات املقدســة.

لريكـز نشـاطه التفسـريي علـى املعـىن احلـريف للـنص املقـّدس. فـاملعىن  ؛التأويل الرمزي كما تبّدى عند فيلون وأورجـني
ـا احلـرف. فهـم احلـرف (أو الكتابـة) يـؤّدي إىل تفجـري ينـابيع  ليس شـيئا مفارقـا وإمنـا هـو حمايـث للداللـة الـيت خيتز
لتفـات إىل الكـالم اإلهلـي والتعلّـق مبـا ميليـه يف ينبغـي إذن اال، املعىن الـيت تتواجـد يف طبقاتـه وأغـواره. فحسـب لـوثر

ىل ). ففــي حرفيتــه تتجلّــى روحانيتــه. لقــد ســعى لــوثر بإصــالحه الربوتســتانيت إUui ipsius interosesحرفيتــه (
االنشقاق عن سلطة فهـم الكنيسـة للـرتاث القـدمي. إذ عملـت هـذه األخـرية علـى تقنـني قواعـد وأسـاليب يف قـراءة 

أحــد تالمــذة لــوثر وهــو ماتيــاس  الكتابــات املقدســة وبالتــايل احتكــار املعــىن الــذي تكشــف عنــه هــذه الكتابــات.
ة والمعــــــة "مفتــــــاح الكتابــــــات فالســــــيوس توصــــــل إىل تأســــــيس نظــــــري للهريمينوطيقــــــا مــــــن خــــــالل حماولــــــة جــــــادّ 

). فهو يقّدم مفتاحا لغويا ومعرفيا مثينا قصد إيضاح وإنارة املقاطع الغامضـة الـيت تنطـوي عليهـا 1567املقدسة"(
ا وال تنحـو عكـس الرغبـة اإلنسـانية يف  هذه الكتابات. غري أنه على غرار لوثر يعترب هـذه الكتابـات واضـحة بـذا

ومـبهم يعكـس يف احلقيقـة قصـور "األورغـانون" (اآللـة) اللغـوي واملنطقـي املسـتعان احملبة واخلالص. ما هو غامض 
ما أن يـربزا احلقيقـة الكونيـة  به يف قـراءة وتفسـري هـذه الكتابـات. الـتحّكم يف املـنهج وحسـن قـراءة الـنص مـن شـأ

حـّرر فالسـيوس مطلقـا مل يت، للكتابات املقّدسة. لكن رغـم أحلاحـه علـى الطـابع األلسـين يف قـراءة هـذه الكتابـات
ا التمهيديـــة والتأسيســـية مـــع  مـــن التأويـــل الرمـــزي الـــذي كـــان يفتـــنت الحقيـــه. فاهلريمينوطيقـــا الـــيت اكتملـــت صـــور
فالســــيوس مل تنفصــــل عــــن عجائــــب الــــروح أو املعــــىن وهــــي تــــدعو إىل التمّســــك بقوالــــب احلــــرف أو املبــــىن لفهــــم 

  مضامني النص ومقاصده. 
نحــى البــاطين والرمــزي الــذي ســلكه فيلــون وأورجــني يف ســبيل قــراءة مــا ال يقــرأ بــأعني مــا ّمت اإلشــارة إليــه هــو امل

ألن هذا املنحى خيرتق ُمسك العبارة ليدرك املعىن الذي يقبع خلفها. والكشـف عـن املعـىن الروحـي  ؛حمدودة النظر
اقـــي الفاصـــل بـــني لوغـــوس لتـــزام بالتعـــاليم. نشـــاط أوغســـطني جـــاء ليـــذكر بـــالرتاث الرو املتـــواري ســـبيله الســـلوك واال

ولوغــوس اآلفــاق (اللفــظ الــّرباين). لكــن بالنســبة ألوغســطني ال يتعلــق األمــر حبقيقتــني  ،األعمــاق (اللفــظ اجلــواين)
إدراك اللفــظ اجلــّواين والكشــف عنــه ســبيله اللفــظ الــّرباين. وهــذا األخــري إذا متـّـت ترقيتــه وقراءتــه بعمــق  :متعارضــتني

حـواه املـراد إدراكـه كمـا يـذهب فالسـيوس. مـا فعـن  نفسـهسيكشـف بفَِإنـَُّه ، وحنويـة نني بآليـة لغويـةيوصرامة مستع



وهـو أمـر ، ستنتاجه هو أّن قراءة وتأويل النص من أوغسطني إىل فالسيوس مل تغادر تربة اخلطـاب املقـدساميكن 
برّمتهـــا. يف العصـــر عـــادي يف العصـــر الوســـيط ألن الكتابـــات املقّدســـة كانـــت تعـــّرب عـــن احليـــاة الفرديـــة واجلماعيـــة 

الوسيط املتأّخر وبداية النهضـة أصـبحت احلاجـة إىل ميتودولوجيـا نقديـة أمـرا ضـرورياً. متّــت صـياغة هـذه املنهجيـة 
) كبـديل عـن األورغـانون األرسـطي الـذي غـّذى معظـم الكتابـات 1920مع روجيه بيكون "األورغانون اجلديـد"(
  الالهوتية واألدبية يف العصر الوسيط. 

  :لهيرمينوطيقا النقديةا )3
ـــاور  ). كـــان هدفـــه هـــو تبيـــان أّن كـــل املعـــارف 1654ســـتعملت للمـــرة األوىل مفـــردة "هريمينوطيقـــا"(امـــع دا

ا التأويل مبعىن تفسري منهجي ووجيه لألشياء والتصّورات. اعُتربت اهلريمينوطيقا يف هـذه الفـرتة  ، والعلوم إمنا قاعد
خرى أدوات معرفية قصد تبيان داللة األشياء وترمجة ما هو غـامض ومـبهم يف كعلم متهيدي وعام مينح العلوم األ

ـــاور علـــى هـــذا العلـــم التمهيـــدي  ســـم "هريمينوطيقـــا عامـــة". فقـــد أدرج يف هـــذا العلـــم االنصـــوص. واصـــطالح دا
طي املنطـــق األرســـطي والتحليـــل الـــذي ينطلـــق مـــن القضـــايا املركبـــة إىل عناصـــرها البســـيطة. إذا كـــان املنطـــق األرســـ

اور ال تعتـّد مبصـداقية القضـية أو املقولـة بقـدر مـا يهّمهـا جـوهر مـا ، يراعي صحة أو خطأ القضية فإّن تأويلية دا
ا.   هو مفكَّر فيه أي جوهر املعىن مبعزل عن معيار احلقيقة اليت يتحلّى 

اآلثـار وبـني فـن التفسـري ميّيز يوهان كالدينيوس بني آلية العقـل يف إنتـاج وإنتـاج النصـوص والروائـع و ، من جهته
يف تأويــل هــذه املنتجــات الفكريــة والنظريــة. يشــري كالدينيــوس كغــريه مــن فالســفة التأويــل يف العصــور احلديثــة إىل 

(تقنيــة شــائعة  Criticusاجلانـب املــبهم والغـامض مــن الكتابــات والنصـوص. ونشــاطه التـأويلي يعتمــد علــى النقـد 
وهــو مــا ســيعمل شــاليرماخر علــى ترقيتــه ، وتنقــيح وتصــحيح الكتابــاتيف عصــر النهضــة) يف ســبيل إعــادة قــراءة 

ــــه ــــا وفقــــا للشــــهادات  :وتطبيقــــه يف مؤلفات ــــات والنصــــوص وقراء ــــيم الصــــحيح ملصــــداقية الكتاب "النقــــد هــــو التقي
ــذا املعــىن تتمفصــل اهلريمينوطيقــا مــع النقــد. فهــذا األخــري لــه خاصــية التقيــيم والتمحــيص  واملعطيــات الكافيــة". 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط اهلريمينوطيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف التفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري والفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم. ليع   قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نشــ
ـــتم اهلريمينوطيقـــا باملضـــمون واملعـــىن. فيمـــا وراء ، ينّصـــب اهتمـــام النقـــد علـــى الشـــكل واملبـــىن، بتعبـــري آخـــر بينمـــا 

"لـــيس التأويـــل ســـوى تزويـــد املريـــد أو  :يرّكـــز كالدينيـــو علـــى اجلانـــب العملـــي والرتبـــوي، الطـــابع املنطقـــي للتأويـــل
اهيم ضـــرورية لفهـــم كامـــل للـــنص". وهـــو مـــا يفســـر جلـــوء الباحـــث عـــن داللـــة الـــنص إىل القـــواميس الطالـــب مبفـــ

ــــة  ــــة اهلوي ــــذي يتمثّــــل يف تفســــري األلفــــاظ (لعب ــــداغوجي وال ــــاه البي واجملــــازات واألشــــعار. معــــىن الــــنص يتشــــّكل مببن
ــــة) مــــن خــــالل الــــرتادف أو التضــــادّ واال ــــة ســــتعاوالبحــــث عــــن اال، خــــتالف يف املفــــردة أو املقول رات والّصــــور احلّي

للمقولة. هذه اإلرادة يف البحث والتفسري هي برانية (أدوات وآليات لغوية) بقدر ما هي جّوانية (رغبة الـنفس يف 
ــا متّكــن الــذات مــن التعبــري عــن كوامنهــا ، مجاليــات األســلوب، قــّوة اجملــاز :الــتعّلم واإلدراك). وهــي إرادة تربويــة أل

كالدينيوس هو بنـاء نظريـة حـول مفهـوم الـرأي كوجهـة نظـر تربويـة وتأويليـة متّكـن    إخل. كان هدف ...فنون الشعر
ي أو سياسي من التعبري عن آرائه. وقد الحظ جـون غرونـدان أن حماولـة كالدينيـوس اجتماعكل كاتب أو فاعل 

ـا فرصـة لكـل فاعـل التعبـري  حضـاري يف هي تأويليه على املسـتوى الفكـري ودميقراطيـة علـى الصـعيد السياسـي أل
  ية والثقافية والسياسية. جتماععن كينونته اال



خيـّص بالدرجـة األوىل النصـوص ألَنـَُّه  ؛الطابع الرتبوي للتأويلية عند كالدينيوس هو يف نظر جيورج ماير حمـدود
انـت املكتوبة. إذ هدف ماير هـو متديـد البعـد العـاملي للهريمينوطيقـا إىل كـل العالمـات البشـرية والطبيعيـة سـواء أك

ألَنـََّهــا  ؛حماولــة مــاير هــي ســيميوطيقا تأويليــة نصوصــا أو تشــكيالت خطابيــة أو فنــون مجيلــة أو معــادالت رياضــية.
ختـــص كـــل العالمـــات دون اســـتثناء وال ختـــص فقـــط الـــنص املكتـــوب/ املقـــروء. تأويـــل العالمـــات هـــو نظـــره معرفـــة 

مـع العالمـات األخـرى (الصـيغة البنيويـة) وتبعـا لـنمط الداللة اليت حتتملهـا العالمـة بنـاءا علـى العالقـة الـيت تقيمهـا 
بينمــا الصــيغة ، العالقــة الــيت تربطهــا باألشــياء والوقــائع (الصــياغة التارخييــة). الصــيغة البنيويــة هــي حمــل اهتمــام مــاير

عتمـــده دلتـــاي كمـــا ســـنرى الحقـــا. ســـيميوطيقا مـــاير تقـــرتب مـــن االتارخييـــة هـــي النشـــاط التـــأويلي الرئيســـي الـــذي 
ليبنتــز الــيت تــربط كــل عالمــة أو شــيء مــع العالمــات أو األشــياء األخــرى داخــل فضــاء غــري متنــاهي مــن  فلســفة

العـــوامل املمكنــــة. مونادولوجيــــا ليبنتــــز (املونــــادات أو الــــذرات الروحيــــة) تقــــرتب يف جوهرهــــا مــــن ســــيميوطيقا مــــاير 
رونية داخل وحدة مركبة. هذه السيميوطيقا ألّن األولوية اليت تعطيها للعالمات هي أولوية بنيوية وسانك ؛التأويلية

التأويل الذي يرومه الفاعل احلضاري هو سبق وجودي للكمال. مثلما أّن َألنَّ  ؛هي نقدية بقدر ما هي أخالقية
فــإّن الفاعـــل احلضــاري يســـعى ، وانســـجام كومسولــوجي علـــى الصــعيد امليتـــافيزيقي ،املونــادات حتقــق عالقـــة تكامــل

والثقافـــة  ،ختيـــار وُحكـــم دميقراطـــي)امـــع األفـــراد واهلويـــات تتجلّـــى آثـــاره يف السياســـة ( ياجتمـــاعلتحقيـــق تكامـــل 
  (احلريات الفردية واجلماعية). جتماع(تعبري فّين وفكري عن الشرط الوجودي) واال

اور وماير وحىت ليبنتز سيجد يف طريقه معضالت ثقافيـة  ،لكن النزوع العاملي للتأويلية يف عصر األنوار مع دا
ســتعمال احلــّر للعقــل يف تقــومي التمــّثالت وهــو كــون التأويــل توّجــه صــوب القــراءة الكالســيكية للنصــوص بــدل اال

  واحلكم على التصّورات القدمية. 
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نفصــاالت وطفــرات يف العبــور مــن األنــوار إىل العصــر الرومانســي وهــو كــون أّن مفّكــري التأويليــة يف القــرن امثــة 
التاسع عشر مثل شاليرماخر كان هلم اهتمام بالتأويل الالهويت ومل يكن هلم علم مبا استحدثه القرن الثامن عشر 

وهـــذا االنفصـــال ظهـــر خصوصـــا مـــع  مـــن حبـــوث وتنظـــريات حـــول اهلريمينوطيقـــا الفلســـفية مـــع كالدينيـــوس ومـــاير.
يف ذاتــه الــذي ال ميكــن إدراكــه ويظــّل يف نظريــة كــانط حــول الظــاهرة املمكــن إدراكهــا بامللكــات العقليــة والشــيء 

دائرة اجملهول والال مفكر فيه. هذا التمييز الكانطي بني ما ميكن إدراكه عقليا وما ال ميكن اإلحاطة بـه سيسـاعد 
يف تشكيل نظرية حول "فن الفهم" تأخـذ بعـني االعتبـار احلقـل النفسـي يف املعرفـة أو الُبعـد الـذاتوي.  شاليرماخر

ل على تروجيـه فريـدريك آسـت يف مؤلفـه "أسـس النحـو والتأويـل والنقـد". املشـكل الفلسـفي الـذي هذا البعد عم
ا القـدماء (العصـر اإلغريقـي) والـيت ال   :عمل آست على تبيانه هو كيف نفهم الروح املعرفية والشاعرية اليت متيز 

ا يف عصرنا (األنوار)؟ هذا التساؤل يهدف إىل فهـم اهل ويـة واالخـتالف بـني عصـر آفـل وعصـر تزال تنتج تفاعال
ألنـه خيـّص العصـر  ؛قائم حيمل يف طّياته الروح الفكرية واألدبية ألسـالفه. وهـذا الفهـم التـارخيي يصـبح فهمـا ذاتيـا

عمد فريدريك شـليغل إىل الكشـف عـن مشـكل ، القائم وطريقة مقاربته للحياة والتاريخ واهلوية. على غرار آست
ذوره الرومانسية يف الـروح احلضـارية للعصـر اليونـاين أي يف الـرتاث الفـين واألديب للعصـر الفهم الذايت الذي جيد ج

التأسيســي. لكــن هــذا الفهــم الــذايت قــد جيــد يف ســبيله عوائــق الالفهــم ألن ترمجــة حمتــوى الــروح احلضــارية للعصــر 



مسـتحيال يف عصـر األنـوار  اليوناين تبّدل من مسار القصدية واملعىن. فمـا كـان ممكنـا يف العصـر التأسيسـي يصـبح
الرتمجــة  :وعكســه. فثمــة إذن إزاحــة يف الداللــة األصــلية أو مــا يســّمى يف األدبيــات املعاصــرة "التحــوير" أو اخليانــة

ـا ال تسـتهدف املعـىن األصـلي بـل تعمـل علـى حتـويره واحتكـاره ممّـا يولـد حالـة الالفهـم جتـاه العصـر  هي خيانة أل
هــو عــدم إدراك جــوهر املاضــي املتجّســد يف قوالبــه النصــية والرتاثيــة. علــى خطــى  الفهــم، التأسيســي. بتعبــري آخــر

سيعمل شاليرماخر على البحث عن أسباب عدم الفهـم الـيت متّيـز كـل ذات واعيـة. إذا كـان التأويـل هـو ، شليغل
ية وموضــوعية فــإن هــذا الرجــوع يتعثّــر ألســباب نفســ، الرجــوع إىل املصــادر األوىل إلدراك القصــدية واملعــىن األصــلي

منها مشكل املسـافة الزمنيـة (بـني احلاضـر واملاضـي) ومشـكل االحتكـار اإليـديولوجي للداللـة األصـلية (خصوصـا 
  فيما يتعلق بتأويل النصوص املقّدسة). 

اهلريمينوطيقــا عنــد شــاليرماخر هــي فــن الفهــم أي إدراك املعــىن املتــواري يف ثنايــا اخلطــاب. وهــذا الفهــم يتــأرجح 
ة الذاتية أو الفردية وهو كون كل فرد مسؤول عن الفكرة اليت يشّكلها حول النص أو الواقع أو املاضي بني الدالل

وبني الداللة املوضوعية اليت ختضع اآلراء الفردية المتحان لغوي صارم قصد الكشف عن الرأي السـليم مـن مجلـة 
التقـــين" ويصـــطلح علـــى الداللـــة املوضـــوعية اســـم  اآلراء املعـــربَّ عنهـــا. يســـّمى شـــاليرماخر الداللـــة الذاتيـــة "التأويـــل

بينمـا يبحــث التأويـل التقــين ، ي العــامجتمـاع"التأويـل النحــوي". يـدرس التأويــل النحـوي اللغــة تبعـا لالســتعمال اال
عـــن قصـــدية متواريـــة يف الـــنص. هـــذا التأويـــل يعـــّرب عّمـــا يســـميه "فـــن الفهـــم" ألن مصـــطلح "التقنيـــة" ينطـــوي يف 

الفّن مبعىن آلية أو أداة يف املقاربة ال ختلو من مجاليـة وشـاعرية. لكـن املشـكل الرئيسـي الـذي  اشتقاقه على مفهوم
عنـدما نـّدعي أننـا فهمنـا نصـا أو فكـرة فهـل الفهـم يف هـذه احلالـة كامـل؟ ألـيس  :راود شاليرماخر هو عدم الفهم
تخلّــي عـــن احلقــائق املدركـــة؟ هـــذا هـــا الحقــاً مشـــكل النســـيان وإعــادة النظـــر واليهنــاك بقايـــا عــدم الفهـــم يؤكــد عل

املشكل دفع شاليرماخر إىل حتبيذ التأويل املوضوعي الـذي يسـعى إىل إعـادة بنـاء املعـىن األصـلي للـنص بـدال مـن 
التأويــل الــذايت الــذي يضــيفي علــى الــنص داللــة أو قصــدية مل يعــّرب عنهــا الكاتــب. لكــن نــراه يــنغمس يف توفيقيــة 

فهم للنص هـو "حماكـاة" الكاتـب أي أن نتموضـع يف موقعـه وعصـره لنـدرك معـىن فلسفية عندما يقول بأّن أفضل 
ما أراد قوله يف خطابه. هنا يتبّدى التناقض الفلسفي الذي وقع فيه شاليرماخر بني األولوية الـيت يعطيهـا للتأويـل 

ّهن (التموضــع املوضــوعي (مــنهج وصــرامة) وإمكانيــة أن يكشــف التأويــل الــذايت عــن حقيقــة الــنص عــرب جتربــة الــتك
يف موقــع الكاتــب). العامــل النفســي يف فهــم الــنص مل يكــن مقتصــرا علــى رومانســية شــاليرماخر وإمنــا شــغل أيضــا 

مــن املمكــن فهــم الكاتــب بإضــفاء املعــىن الــذي يــراه املــؤّول مناســبا.  ّدعــى بأنــهاهــذا األخــري الــذي ، أحبــث دلتــاي
  ى هذه "النفسنة" الشاملة ملشكل التأويل. "احلقيقة واملنهج" لغادامري هو يف جممله احتجاج عل

َألنَّ  ؛حمــاوالت شــاليرماخر هــي الوجــود يف فضــاء معــريف يتعــاىل علــى التــأويالت املوضــوعية والذاتيــة، يف الواقــع
اهلّم التأويلي يتلّخص عنـده يف مسـألة احلـوار أو جدليـة السـؤال واجلـواب بـني املـؤول والـنص. فالتأويـل عنـده "هـو 

حيح خلطـاب الغـري وعلـى وجـه اخلصـوص اخلطـاب املكتـوب". فالتأويـل يتـأرجح بـني نـزوع ذايت يف فن الفهم الصـ
إدراك حقيقة النص وهّم موضوعي يف استعمل اآلليات اللغوية والنقدية يف حصر هذه احلقيقة. تأويـل الـنص هـو 

ّن الــنص حيتمــل فراغــات أل، فــتح حــوار خــّالق معــه وطــرح املشــكالت واألســئلة حــول حقيقتــه التارخييــة والوجوديــة
مســـاءلة الـــنص  :ميلؤهـــا القـــارئ باألســـئلة اإلشـــكاالت. فالتأويـــل يف جـــوهره حـــوار وجدليـــة يف املســـاءلة والتســـاؤل



وتســاؤل حلــو مــا ميكــن أن مينحــه الــنص للقــارئ رغــم املســافة الزمنيــة (عصــور مباعــدة) والثقافــة (األنــا واآلخــر أو 
  الشرق والغرب).

   :يخية) الهيرمينوطيقا التار 5
العامل التارخيي للتأويلية جاء من فكرة "الدور التأويلي" اليت ابتكرهـا آسـت. تعـين هـذه الفكـرة أّن حيـاة الفـرد 
تتجّلى يف حلقة واسعة هي اجملتمع واحلضارة واحليـاة الكليـة للمجتمـع أو احلضـارة تتبـّدى يف سـلوكات وتصـورات  

ظـاهرة فرديـة تـدرك وتفهـم بنـاءا ُكـّل الفكـرة الـيت تسـّلم بـأّن  كل فرد علـى حـدة. التارخيانيـة ظهـرت علـى إثـر هـذه 
  على سياقها التارخيي. 

إذا كانـت كــل ظـاهرة أو حــدث يـدرك تبعــاً لسـياقه فــإّن  :بســتمولوجيةألكـن هـذه الفكــرة تنطـوي علــى معضـلة 
ا وليدة حدث خاص له معايريه وال ميكن ا   ختزاله. املعطيات ال ميكن تطبيقها على األحداث األخرى أل

عمــــدت ، مشــــكل التارخيانيــــة هــــو العالقــــة املبهمــــة بــــني الفــــردي والكــــوين. للخــــروج مــــن هــــذا الــــدور التــــأويلي
التارخيانيــة إىل التفكــري يف الشــروط املوضــوعية للمعرفــة التارخييــة أي التفكــري يف ميتودولوجيــا معرفيــة ّمههــا املــنهج أو 

رخيانيـة بالفيلولوجيـا كطريقـة يف إعـادة تأسـيس املعرفـة بنـاءا علـى طريقة قـراءة األحـداث وسـرب الوقـائع. تسـتعني التا
فـــإن ، اخل). إذا كانـــت اهلريمينوطيقـــا يف جوهرهـــا فـــن يف الفهـــم ...منطـــق، جمـــاز، شـــتقاقاالتشـــكيالت اللغويـــة (

سـية الفيلولوجيا تعيد تأسيس الظـواهر املعرفيـة والنفسـية قصـد صـياغة هـذا الفـن. والفهـم لـيس معرفـة أوىل أو تأسي
َــا  ،أو أصــلية كمــا أعلــن أوغســت بــوخ ـــمَّا هــو إدراك َوِإمنَّ ّمت معرفتــه مســبقا. الــنص هــو معرفــة مركبــة ملــا ّمت معرفتــه َل

وحصره والفهم هو "معرفة املعرفة" أو إدراك ثانوي جلملة تأويالت ومعارف مبتكرة بآليات فيلولوجيـة صـارمة. يف 
هـي  جيعـل يوهـان درويـزن مـن الفهـم ُصـلب املعرفـة التارخييـة والـيت، مواجهة املنهج الوصفي والفيلولـوجي عنـد بـوخ

ليســت جمــّرد معاجلــة فيلولوجيــة. صــحيح أن الفهــم يف تــاريخ اهلريمينوطيقــا كــان يعــين قبــل كــل شــيء إدراك قصــدية 
كتســــى الفهـــم يف الدراســــات ا الـــذات يف العبـــارة اللغويــــة. ولكـــن للعبـــارة أو الــــنص تـــاريخ وســــياق. هلـــذا الســـبب 

ـــــم الطبيعـــــي. اهلـــــّم ال ـــــة العل ـــــارخيي إىل صـــــرامة ومنهجي ـــــم الت ـــــع العل ـــــزن هـــــو رف ـــــة كـــــربى. هـــــدف دروي ـــــة أمهي تارخيي
ملاذا جنحت العلوم الطبيعيـة (الفيزيائيـة والرياضـية) يف تشـكيل موضـوعها املعـريف بطريقـة  :بستمولوجي عنده هواأل

يف هــذه احملاولــة؟ هــذا ال يعــين أّن درويــزن يريــد منهجيــة وعلميــة وأخفقــت العلــوم اإلنســانية (التارخييــة والفلســفية) 
تطبيق املنهج الطبيعـي علـى الدراسـات التارخييـة. فهـو يقـول فقـط بـأّن علـى العلـم التـارخيي أن يسـتحدث منوذجـه 

ــــدف إىل بنــــاء مــــا يســــّميه 1867نســــجام منهجــــي حمكــــم. حماولتــــه "الفــــن واملــــنهج"(ااخلــــاص قصــــد ضــــمان   (
موضــوعية يف تشــكيل لــيس قــوانني التــاريخ وإمنــا قــوانني املعرفــة التارخييــة. علــى إحيــاء "التــارخيي" وهــو مجلــة شــروط 

ــذا املعــىن يضــحى الفهــم التــارخيي جمــّرد  داللــة مطموســة وإمنــا الكشــف عّمــا خفــي يف املاضــي مــن وقــائع وأســرار. 
ســلوك خلقــي ألنــه مقاربــة  الفهــم التــارخيي هــو أيضــا، تعريــف ملــا ّمت معرفتــه يف الســابق. أكثــر مــن جمــّرد هــّم معــريف

اخل. العمـل التـارخيي مثـل وظيفـة الطبيـب ، قتصادمباشرة لتواريخ حملية ختّص القانون واألسرة والدين واحلاضرة واال
يتيكــي يشــرتط الصــرامة واملنهجيــة والبحــث. فــاملؤرّخ ينتقــل مــن وضــعية إمثــة بُعــد  :وعــامل الــنفس وموظّــف األمــن
لية الـيت تضـفي املعـىن علـى التـاريخ كجملـة قـراءات وتـأويالت يف السـلوك الفـردي خاصة وفردية إىل الصورة اإلمجا

  واجلماعي سواء أكان سلوك ماضي مثّبت يف النصوص أو الوثائق أو سلوك حاضر يف خمتلف امليادين احلياتية. 



جملــة قــراءات فــاملؤرخ ينتقــل مــن وضــعية خاصــة وفرديــة إىل الصــورة اإلمجاليــة الــيت تضــفي املعــىن علــى التــاريخ ك
وتـــأويالت يف الســـلوك الفـــردي واجلمـــاعي ســـواء أكـــان ســـلوك ماضـــي مثّبـــت يف النصـــوص أو الوثـــائق أو ســـلوك 
حاضــر يف خمتلــف امليــادين احلياتيــة. هــذه التــواريخ احملليــة والواقعيــة تصــنع مفهــوم التــاريخ بوصــفه وعيــا ذاتيــا لبشــرية 

م التــارخيي للــذات هــو عمليــة معقــدة ومســتمرة. معرفــة معرفــة وفهــم الــذات. والفهــ :تنحــو صــوب غائيــة أخالقيــة
ايـــة التـــاريخ (أو غائيـــة التـــاريخ) ذات طبيعـــة تكراريـــة ائيـــة للـــذات هـــي تعيـــد ، جمـــّرد وهـــم. هلـــذا الســـبب كانـــت 

  صياغة داللة تارخيية بشكل مستمر ومنتظم ملختلف األزمنة واألمكنة. 
إرادتــه يف نقــد العقــل التــارخيي مكنتــه مــن تدشــني تفكــري نطلــق هــو اآلخــر مــن مشــكل الفهــم التــارخيي. ادلتــاي 

إبســتمولوجي حلــو العلــوم اإلنســانية. إذ كــان مهّــه املعــريف هــو إجيــاد قاعــدة علميــة تســتند إليهــا اإلنســانيات. وهــذه 
القاعــدة تتمثــل يف التجربــة كانعكــاس مباشــر لبنيــة الــوعي البشــري. فــالوعي اإلنســاين املتمثــل يف العقــل هــو الــذي 

ض أمناطـه الصـورية وأنظمتـه القبليـة علـى نظـام األشـياء. هـذا التنظـيم القبلـي يصـّب يف منبـع واحـد هـو النظـام يفر 
البعــدي أي التجربــة. تــرى هنــا تــأثري كــانطي مباشــر علــى إبســتمولوجيا دلتــاي التارخييــة. لكــن ســرعان مــا تتحــّول 

إلدراك البشـري. وكـأّن الوصـول إىل موضـوعية علموية دلتاي إىل سـيكولوجيا ّمههـا البحـث عـن األصـول املتعاليـة لـ
يــرى دلتــاي بــروز معضــلة الفهــم ، العلــوم اإلنســانية البــد أن ميــّر عــرب بنيــة الــوعي اإلنســاين. يف اســتناده إىل الــوعي

، ألن التفســري يتمتــع مبــنهج موضــوعي قوامــه أدوات لغويــة ومنطقيــة وحبــث نظريــة وصــورية ؛ولــيس مشــكلة التفســري
و طبيعــة نفســية وجوانيــة. التفســري هــو عمليــات فرديــة تفيــد التعــدد والتشــتت بينمــا الفهــم هــو بينمــا الفهــم هــو ذ

وحــدة نفســية يف إدراك داللــة الــنص أو مغــزى احليــاة. فلــيس غريبــا أن تكــون مفــردة "الفهــم" يف اشــتقاقها اللغــوي 
يف ضــوء احليــاة  ". فــالفهم هــو إدراك حيــاة خاصــة أو فرديــةcom- prendreهــي "أخــذ شــامل وكــوين ومجــاعي 

يــة املعاشــة أي يف ســياق حــدث أو تــاريخ. هلــذا كــان دلتــاي يــرّدد يف الغالــب "إننــا نفّســر الطبيعــة ونفهــم جتماعاال
ا بشكل حدسي ، احلياة النفسية" ألن الطبيعة عالمات وقوانني والنفس هي وحدة ذهنية وروحية مركبة تدرك ذا

دلتاي مفهـوم التجربـة املعاشـة أي عالقـة الـوعي بذاتـه وحميطـه   ومباشر. من هذه السيكولوجيا الوصفية استخلص
كبنية أولية متّيز معظم تصوراتنا للوجـود وأحكامنـا القيميـة. وهـي التجربـة نفسـها الـيت متيّـز عالقـة العلـوم اإلنسـانية 

ا ومبوضوعها مع الذات  أي شكل من أشكال احلوار، نوع من التأمل الذايت يف األصول واملبادئ والغايات :بذا
أو املونولوج. لكن املأزق الذي وقع فيه دلتاي وأشار إليـه هايـدغر وغـادامري هـو تأرجحـه بـني النـزوع العلمـوي يف 

   تفيد التناهي والنزوع الذاتوي.وبني تارخيية الفهم اإلنساين اليت ،إجياد قاعدة كونية تستند إليها العلوم اإلنسانية
   :والوجودية الفينومينولوجية ا) الهيرمينوطيق6

مقـــوالت التجربـــة املعاشـــة وعـــامل احليـــاة النفســـية الـــيت وظفهـــا دلتـــاي يف قراءتـــه لظـــاهرة الفهـــم وجـــدت صـــداها 
ألن  ؛النظــري عنــد إدمونــد هوســرل مؤســس الفينومينولوجيــا أو الظاهريــة. رغــم نفــوره مــن القــراءات التأويليــة للــنص

َـا التأويل لـيس علـم صـارم  قـام هـو سـريل علـى الـرغم منـه بإرسـاء ، ة مبعيـة أدوات وتقنيـاتجتهـادات فرديـاهـو َوِإمنَّ
َـا  ،القواعد األولية هلريمينوطيقا فينومينولوجية. مل يكن مهّه املعريف هو تأويل الظـواهر ـا كمـا تتبـدى َوِإمنَّ الظـواهر ذا

ليــة الكامنــة يف الــنص. للــوعي اإلنســاين. التأويــل هــو جمــّرد تقنيــة يف الوصــول إىل جــوهر األشــياء أو القصــدية املتعا
والفهـــم بوصـــفه جـــوهر التأويـــل هـــو االنتقـــال مـــن العبـــارة إىل الـــدافع النفســـي أو مـــن اخلطـــاب إىل التســـاؤل الـــذي 



حيركــه. هــذه املشــكالت التأويليــة ميــزت معظــم أعمــال هوســريل رغــم متســكه القــوي بــالفكر الــذي نــذر لــه وهــو 
ــا هــو مــن نشــاط الرؤيــة ولــيس اخلطــاب.  الفينومينولوجيــا. ملــاذا نفــور هوســريل مــن التأويــل؟ ألن إدراك األشــياء ذا

الفينومينولوجيــا هــي رؤيــة حدســية تســتهدف جــوهر الشــيء بعيــدا عــن صــخب اخلطابــات والتــأويالت الــيت حتــول 
حول الشيء بشكل "زوبعي" وال تدركه يف الصميم. ما يريد هو سريل التنبيه عليه هو أن اخلطـاب حـول الشـيء 

نــدرك هــذا الشــيء يف وهــره. هلــذا جــاءت الرؤيـة كُبعــد معــريف يف إدراك غــور األمــور. لكــن هــل تكفــي ال يعـين أننــا 
ية واخللــود؟ مــا يّهــم هــو ســريل علــى ســتمرار الرؤيــة وحــدها دون لغــة حتصــرها يف قوالــب وحــروف ومتنحهــا هكــذا اال
هـو جمـّرد بنـاء علـى بنـاءات وتأويـل الظـاهرة  وجه اخلصـوص هـو الظـاهرة األصـلية كمـا هـي معطـاة للرؤيـة والـوعي.

أخـــرى حتجـــب أصـــالة الظـــاهرة بقـــدر مـــا تبعـــد الـــوعي عـــن جـــوهر األشـــياء. بـــني اخلطـــاب والظـــاهرة مثـــة فراغـــات 
ـــا التأويليـــة إخل. ، والتجربـــة املعاشـــة ،احلـــدس واإلرجـــاع املـــاهوي :وعتمـــات تكشـــف عنهـــا الفينومينولوجيـــا بتقنيا
يرســـي ألَنَّـــُه  ؛ني اهلريمينوطيقـــا والفينومينولوجيـــايااللتحـــام وخصوصـــا مـــع مفهـــوم "القصـــدية" الـــذي يشـــكل صـــلب

  القواعد األولية ملفهوم أفق املعىن كما يراه أو يدركه الوعي القصدي وينزل مفهوم الذات من عليائه الذاتوية. 
عمــد مــارتن هايـــدغر إىل تفكيــك مفهــوم الـــذات والتفكــري يف األصــول الفينومينولوجيـــة ، علــى منــوال هوســـريل

مـــؤوَّل" مبعـــىن وجـــود -األنطولوجيـــة لظـــاهرة الفهـــم. خيلـــص إىل نتيجـــة مفادهـــا أن الوجـــود اإلنســـاين هـــو "وجـــودو 
علـــى اعتبــار أن التـــأويالت هـــي خطابـــات لغويــة وبنـــاءات علـــى مــا ّمت تشـــكيله يف اللغـــة. هلـــذا ، يتجّســد يف اللغـــة

لتـاي معتـربا أن هـذا التفكـري الفلســفي  السـبب يـرفض التأّمـل اإلبسـتمولوجي حـول الفهـم الـذي افتتحـه درويـزن ود
كان يف جوهره تأويل ثانوي وسطحي ملشكل الفهم. الفهم عند هايدغر هـو اإلحاطـة بالشـيء ذاتـه (وهنـا يظـّل 
وفيا للرتاث الفينومينولوجي هلوسـريل) وفـق منـط يف الوجـود ولـيس وفـق منـط يف املعرفـة. أن نفهـم الشـيء أو الـنص 

ارف وعلـوم وإمنـا منـارس نوعـاً مـن الفـّن ومجاليـة يف االسـتعمال أي تقنيـة يف املقاربــة لـيس فقـط أن نقتـين بشـأنه معـ
 ،كيـف أتعامـل مـع الـنص  :وليس جمرد تصورات وإدراكات. املشكل الـرئيس هـو ،هي يف جوهرها حدوس وأذواق

يهــا الــوعي املســتويات الوجوديــة الــيت يقــيم ف :ولــيس كيــف أدرك الــنص بنــاءا علــى معــارف أمتلكهــا؟ بتعبــري آخــر
هلــذا يلــّح  وليســت جمــّرد طــرق اســتعمال أو بــرامج جــاهزة. ،وإمكانــات ورؤى ،بتكــارات فرديــةااإلنســاين تتطلــب 

هايـــدغر علـــى مفهـــوم "اهلـــّم" كأرضـــية متواريـــة لكـــل ســـلوك بشـــري. اهلـــّم األنطولـــوجي هـــو التعامـــل مـــع األشـــياء 
م هـو يف جـوهره لعبـة شـطرنج يسـتدعي الـذكاء واحلقائق بوصفها مشاريع وإمكانات وليس كربامج وخـرائط. الفهـ

واحليلــة واحلذاقــة وال يعتمــد علــى معــارف مســبقة أو بيانــات جــاهزة. قبــل هايــدغر كانــت العمليــة الفكريــة هــي أن 
نفســر أكثــر لــنفهم أفضــل. لكــن مــع فيلســوف فرايبــورغ إنقلبــت هــذه العمليــة ليصــبح الفهــم ذا أولويــة مقارنــة مــع 

الفهم هو الوعي داخـل أنفـاق ، جمرد إيضاح الوضعيات األنطولوجية للفهم. بتعبري رمزيالتأويل وهذا األخري هو 
الوجـود املظلمــة والتأويـل هــو املصـباح الــذي ينـري ســبيله يف طريقـه حنــو سـبق مشــاريعه وإمكاناتـه. التأويــل هـو جمــرد 

  .مإيضاح أو إنارة ملا ّمت تعتيمه يف الفه
 وإمنـــا يتعثّـــر أمـــام الوضـــعيات الغامضـــة واملبهمـــة مـــن ،لـــة الـــنصالفهم لـــيس جمـــرد قـــبض بـــديهي وســـعيد لدالفـــ

لقصدية الكامنة يف هذا الـنص. فهـو يسـتعني بالتأويـل مـن أجـل رفـع احلجـب والكثافـات الـيت حتـول دون إدراكـه ا
لذاتـــه عـــرب الغرييـــة املتجســـدة يف الـــنص. مـــا يريـــد هايـــدغر قولـــه هـــو أن الفلســـفة عـــرب كينونتهـــا التأويليـــة هـــي إنـــارة 



ألن وجودنــا مكبــل بســلطة  ؛وإيضــاح مبعــىن ختلــيص وحتريــر. يف الظلمــة والعتمــة حنيــا يف الظلــم والقهــر واالســتبعاد
التعتــــيم والتحــــوير واالحتكــــار أو مــــا يســــميه هايــــدغر "صــــخب الكــــائن" أي الشــــعارات اإليديولوجيــــة والبيانــــات 

فإننــــا حنيــــا يف احلريــــة ، والرؤيــــة واإلنــــارة السياســــية الــــيت تبــــرت اإلنســــان عــــن أرضــــيته األنطولوجيــــة. لكــــن يف الضــــوء
هريمينوطيقـا ، نعتاق ونسـتطيع بفضـل هـذه اإلنـارة التمييـز واإلفـالت مـن قهـر اخلطابـات واإلرادات. باختصـارواال

سـتالب هـو يف يف كينونتـه الوجوديـة. هـذا اال سـتالب الـوعياضـّد  :هايدغر هـي مكينـة حـرب ضـّد "االسـتالب"
ســتعباد..). ا، قهــر، أنانيــة...) ومــن أداء الغرييــة (ســلطة، ون العظمــةنــج، يــة (أوهــاممــن صــنع اهلو ، نفســهقــت الو 

سـتالبات الـيت حتـول الـوعي دون حتقيـق  هلذا جـاءت هريمينوطيقـا هايـدغر تقنيـة يف "اهلـدم" مبعـىن تفكيـك هـذه اال
بيعة الذرية للغة وإن  كينونته وسبق مشاريعه. ينطلق هذا العمل التفكيكي من فكرة مفادها أن الفهم يتجاوز الط

معــادالت ، كــان حييــا يف قــارة املنطــق واملنطــوق. هــدف هايــدغر هــو إبعــاد التشــكيالت الصــورية (قضــايا منطقيــة
رياضية..) اليت حتول الوعي دون التمفصل مـع العـامل. وهـو السـبيل الـذي سيسـلكه غـادامري عنـدما يـرى يف اللغـة 

ألسـنية وقضـايا منطقيـة. جمـاوزة الطـابع الـذري واملنطقـي للغـة هـو  حتقيق فعلي لتناهي الكائن وليس جمرد عالمـات
قــراءة مــا مل تقلــه هــذه اللغــة مبعــىن الغــوص يف األرضــيات التحتيــة ملــا تريــد التعبــري عنــه تلميحــا ومل تقلــه تصــرحيا عــرب 

ا هو مـن عمـل النشـاط التـأويلي كمـا  ا وقضاياها. الكشف عن "إرادة التعبري" يف اللغة ذا يـرى هايـدغر. عالما
  يف حلقة قادمة سنعود إىل مشكل الفهم والتأويل عند آخر أقطاب الفلسفة التأويلية هانس جيورج غادامري.

************************  
  *) كاتب ومفكر جزائري مقيم يف فرنسا.



  ي نحو إعادة التفكير في الحداثةجتماعفي العقد اال
 *جاد الكرمي اجلباعي

ا أن احلــديث عــن اجملتمــع املــدين يرمــي إىل التقليــل مــن أمهيــة الدولــة الوطنيــة والتشــكيك يتــوهم كثــريون عنــدن 
ا أو إنه نوع من رؤية سوسيولوجية حمضـة ومتطرفـة تريـد أن تنـأى ، واحلد من سلطتها، أو االنتقاص منها، بسياد

صـــل امليكـــانيكي بـــني عـــن السياســـة وتعـــزز مـــن مث عـــزوف اجملتمـــع عنهـــا. يف حـــني يبـــني هـــذا العـــرض اســـتحالة الف
ومعلمـــني أساســـيني مـــن معاملهـــا. ، بوصـــفهما مقـــولتني مركـــزيتني يف نســـق احلداثـــة، اجملتمـــع املـــدين والدولـــة الوطنيـــة

أساس نشوء اجملتمـع املـدين تـذهب يف خـط أَنـََّها ي اليت ال يزال هناك نوع من إمجاع على جتماعفمقولة العقد اال
أو هيئـــة ، فـــال ميكـــن أن نـــرى فيهـــا ســـوى أســـاس منطقـــي لنشـــوء الدولـــة، ةمســـتقيم إىل الدولـــة العلمانيـــة احلديثـــ

بتعبـــري روســـو. بيـــد أن مضـــمون اعـــرتاض املعرتضـــني علـــى فكـــرة اجملتمـــع املـــدين ينصـــب علـــى نفـــي فكـــرة ، الســـيادة
وعلــى "العقــل" السياســي ، ت خاصــة ال تــزال تســيطر علــى احلقــل السياســي العــريباملصــلحة إراد، اإلرادة العامــة

   سواء بسواء.العريب
أمن املمكـن املسـتطاع  :ي" بقولهجتماع) كتابه الشهري "العقد اال1778-1712استهل جان جاك روسو (

وإىل القـوانني ، إذا نظر إىل النـاس باعتبـار مـا هـم عليـه، إىل قاعدة لإلدارة شرعية أكيدة يف النظام املدين االهتداء
هــل يف مســتطاع اجملتمعــات أن  :شــري إىل إشــكالية الكتــابهــذا االســتهالل ي )1(باعتبــار مــا ميكــن أن تكــون؟"

منظـوراً إلـيهم يف ، من البشـر الـواقعيني، تدي إىل قاعدة شرعية أكيدة للحكم؟ قاعدة تنطلق من الواقع كما هو
م؟. وهـي إشـارة مهمـة إىل مصـدر ، واقعهم الفعلي وإىل ما ميكـن أن تكـون عليـه القـوانني الـيت تـنظم شـؤون حيـا

وهــا أنــا ذا أخــوض يف  :املــدين؛ وال ميــاري روســو يف كونــه دنيويــاً خالصــاً. ويضــيف جتمــاعع الــذي يــنظم االالتشــري
أأنت أمـري مـؤمَّر أم أنـت مشـرِّع؟  :حبثي دون أن أجيء بالدليل على ما ملوضوعي من خطورة. وقد يسألين سائل

. ولو أنين كنت أمرياً مؤمراً أو مشرعاً وهلذا السبب أكتب يف السياسة، أنا لست هذا وال ذاك :وجوايب عن ذلك
بل كنت أقدمت على العمل أو لزمت الصـمت. أمـا وقـد ولـدت مواطنـاً ، ملا أضعت وقيت يف قول ما جيب عمله

أو عضــو يف اجملتمــع املــدين ويف الدولــة) فمهمــا كــان ، مــواطن (وأمــا إذ أنــا عضــو يف هيئــة الســيادة ، يف دولــة حــرة
هــو  ، فيمــا يتعلــق بتلــك الشــؤون، فــإن حــق اإلدالء بصــويت هــذا، يف الشــؤون العامــةعليــه صــويت مــن ضــعف تــأثري 

ا"   . )2(كاف ألن يفرض علي واجب اإلملام 
. هاتــان هــا شــؤون عامــة؛ ألنَّ ومــن حــق أي مــواطن أن يــدلي برأيــه فيهــا، الشــؤون السياســية شــؤون عامــة

  اطن يف الشؤون العامة حيتاج إىل برهان.وإن كان أي رأي يديل به املو ، مسلمتان ال حتتاجان إىل برهان
، فهو مثقل بالقيود يف كـل مكـان. ولـرب رجـل يتـوهم أنـه سـيد اآلخـرين، ومع ذلك، "ولد اإلنسان حراً طليقاً 

ال ، . تلكم نظرة متفائلة إىل طبيعـة اإلنسـان)3(وهو ال يين يرسف يف أغالل من العبودية هي أثقل من أغالهلم"
ي عقـد طـوعي أساســه جتمـاعبـل تـذهب إىل أن العقـد اال، ة هـي ماهيـة اإلنسـان فحسـبتريـد أن تقـول إن احلريـ

البشــري  جتمــاعاحلريــة؛ خبــالف نظــرة هــوبز الســوداوية (اإلنســان ذئــب اإلنســان) الــيت انطلقــت مــن افــرتاض أن اال
ع قــائم مــن مث فضــاء احلريــة؛ جمتمــ، وهــو، البشــري عنــد روســو مؤســس علــى احلريــة جتمــاعقــائم علــى الضــرورة. اال

  على التعاقد الطوعي احلر.



م أحـراراً " :قبل روسـو بـأكثر مـن ألـف عـام قـال عمـر بـن اخلطـاب م أمهـا ؟. "مـىت اسـتعبدمت النـاس وقـد ولـد
أم هـــي إحـــدى ، هـــل ولـــد اإلنســـان حـــراً طليقـــاً؟ هـــل احلريـــة مـــن جبلَّـــة اإلنســـان وفطرتـــه :وال يـــزال الســـؤال قائمـــاً 

، جنـــدمها يف هـــذا البحـــث عنـــد هـــوبز وروســـو، ان يف اإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤالقابلياتـــه؟ مثـــة أطروحتـــان متعارضـــت
، جتمـاعمث حتـرر منهـا باال، وكثريين غريمها. وما من شك يف أن اإلنسان ولد مقيداً بالضرورة/ الضـرورات الطبيعيـة

تظاهر يف صـور ومهما ، ي مهما تظاهر يف صور فردية ال حصر هلااجتماعالوعي  ؛ ألنَّ وال أريد أن أقول بالوعي
الــذي أساســه العمــل هــو الــذي حــرر اإلنســان تــدرجياً مــن  جتمــاعفئويــة أو طبقيــة أو دينيــة أو مذهبيــة. إال أن اال

فجـل مـا يسـتطيع فعلـه هـو فهمهـا والسـيطرة عليهـا ، هذه الضرورات اليت لـيس بوسـع اإلنسـان حـذفها أو إلغاؤهـا
هو الذي حرر اإلنسان من الضرورة الطبيعية؛ فلـيس مـن  اعجتمإىل هذا احلد أو ذاك. ومن املهم أن نؤكد أن اال

ية وسياســـية وثقافيـــة جديـــدة اقتصـــاديـــة و اجتماعحريـــة خـــارج نطـــاق اجملتمـــع الـــذي ســـيبدو لنـــا ضـــرورة وضـــرورات 
تتوقـــف حريـــة اإلنســـان علـــى مـــدى وعيهـــا والســـيطرة عليهـــا. وليســـت الســـيطرة علـــى هـــذه الضـــرورة ســـوى املعـــىن 

  ن على نتاجات عمله.املرادف لسيطرة اإلنسا
ـا روسـو وغـريه :مثة أطروحتـان ـا هـوبز وغـريه واحلريـة الـيت قـال  قبلـه وبعـده؛ واألطروحتـان ، الضـرورة الـيت قـال 
وكل منهما خاطئـة وحـدها؛ فلـيس مثـة حريـة بـال ضـرورة؛ ومـن مث فـإن احلريـة قابليـة يف اإلنسـان. ، صحيحتان معاً 

كـالتحرر مـن ،  فهو فعل خارجي، إذ التحرر يعين الفكاك من قيد خارجي، روال بد هنا من متييز احلرية من التحر 
يف الفـرد واجملتمـع واجلماعـة البشـرية. ، خبالف احلرية اليت هي فعـل داخلـي، السياسي ستبدادأو من اال ستعماراال

جـود مـدركاً علـى وهذه القابلية مشروطة بالوعي وحمـددة بـه. والـوعي هـو الو ، اإلنسان قابل للحرية وقابل للعبودية
  هو شكل وجودنا املادي؛ وال حجة ملن يظن أننا نرد الظاهرة املادية إىل أسباب غري مادية.، حنو ما

ال ، فمـــن يتـــوهم أنـــه ســـيد اآلخـــرين هـــو عبـــد، غـــري أن روســـو يـــتلمس علـــى حنـــو عبقـــري جدليـــة العبـــد والســـيد
العبــد هــو  :معــىن سياســي إذا شــئتم، بــل للــذين يتــوهم أنــه ســيدهم. ذلكــم معــىن آخــر للحريــة، ألوهامــه فحســب

والسيد هو العبد. وهذا املعىن يقبع يف أساس فكرة اجملتمـع املـدين بوصـفه مسـرح التـاريخ وفضـاء احلريـة يف  ،السيد
ــا إال يف نطــاق النظــام اال ي الــذي يعــده جتمــاعالوقــت ذاتــه. وال تفصــح جدليــة الســيد والعبــد عــن مجيــع مكنونا

بل يقوم علـى أسـاس مـن التعاقـد ، على أنه ال ينبثق من الطبيعة قط، س مجيع احلقوقروسو حقاً مقدساً هو أسا
ـــا عـــن اجملـــردات  ســـتقاللبـــني ذوات حـــرة ومســـتقلة. ولكـــي نفهـــم حـــدود احلريـــة والســـيادة واال علـــى حنـــو ينـــأى 

جبـدل  ةر نقـرن جـدل احلريـة والضـرو  نأبـل ، حيسن بنا ال أن نتحدث عن جدل احلريـة والضـرورة فحسـب، األثريية
العشـــوائية واالنتظـــام الـــذي أزعـــم أنـــه قـــانون اجملتمـــع املـــدين. وهـــو مـــا يؤكـــد مـــا ذهـــب إليـــه روســـو مـــن أن النظـــام 

ي هــو أســاس االنتقــال مــن احلالــة الطبيعيــة إىل جتمــاعي حــق مقــدس وأســاس جلميــع احلقــوق. العقــد االجتمــاعاال
  املدين. جتماعاال

وحـــدها اجملتمـــع الطبيعـــي. ومـــع ذلـــك "فـــإن األوالد ال يـــدوم وهـــي ، األســـرة عنـــد روســـو هـــي أقـــدم اجملتمعـــات
وحاملـا تنقضـي تلـك احلاجـة تنحـل تلـك ، ارتباطهم بأبيهم إال طول الزمان الذي حيتـاجون فيـه إىل ضـمان بقـائهم

واألب وقـد أعفـي ، الرابطة الطبيعية. فاألوالد وقد أصبحوا ُمعفَني مـن الطاعـة الـيت كانـت مفروضـة علـيهم ألبـيهم
م بأنفسـهم. وإذا حــدث أن اسـتقالهل، علـى الســواء، ينــالون كلهـم، روب العنايــة الـيت كـان ملزمــاً ببـذهلا هلـممـن ضـ



ـم ورضـاهم. كمـا أن األسـرة ، كمـا كـان مـن قبـل،  فال يكـون هـذا طبيعيـاً ، ظلوا مؤتلفني جمتمعني بـل مبحـض إراد
هــي ، وعنــد هيغــل ومــاركس مــن بعــده، و. األســرة عنــد روســ)4(نفســها ال يــدوم بقاؤهــا إال بالرتاضــي واالتفــاق"

وأفرادها كلهم أفراد طبيعيون صرفاً ما دامـوا حمكـومني بضـرورة البقـاء علـى قيـد  األساس الطبيعي للمجتمع املدين.
واحلريــة شــرطان رئيســان لصــريورة  ســتقاللم مجيعــاً ويتحولــوا إىل ذوات حــرة. االاســتقالهلأي قبــل أن ينــالوا ، احليــاة

، وعضـواً يف الدولـة السياسـية، الذي ليس جمتمعاً طبيعياً حبال من األحوال، واً يف اجملتمع املدينالفرد الطبيعي عض
"فـالرئيس  :على السواء ويف الوقت ذاته. األسرة اليت اسـتقل أفرادهـا هـي النمـوذج األول املـايكرو جلماعـة سياسـية

حراراً ال ينزلـون عـن حـريتهم إال ملنفعـتهم. وكلهم وقد ولدوا متساوين وأ، والشعب صورة األوالد، هو صورة األب
ي هــي جتمــاعفغايــة العقــد اال، ي ينــزل األفــراد عــن بعــض مــن حــريتهم يف ســبيل نفعهــم مجيعــاً جتمــاعيف العقــد اال
ـــذا العقـــد بـــني أحـــرار متســـاوين ينتقـــل األفـــراد مـــن احلـــق الطبيعـــي الـــذي قـــال بـــه كـــل مـــن هـــوبز ، النفـــع العـــام و
ــا مــن قبــل منطلقــني مــن عــد، وغروســيوس إىل احلقــوق املدنيــة ، وكــاليجوال أرســطوم املســاواة الطبيعيــة الــيت قــال 

  وإىل املساواة السياسية.، واحلقوق السياسية
وال سيما يف القوة والضعف أو يف الثروة وامللك وما إليهـا ال جيـوز أن تـنجم عنهـا ، الفروق الطبيعية بني األفراد

نـاهيكم عـن عـدم شـرعيتها. إذا  ، وم إال على قاعدة غـري مؤكـدة وغـري ثابتـةوإال فإن احلق ال يق، حقوق وواجبات
فــإن األقــوى يــزيح مــن هــو أقــل قــوة منــه ، كانــت القــوة هــي الــيت تقــرر احلقــوق لألقويــاء والواجبــات علــى الضــعفاء

ن فمــا قيمــة احلــق الــذي يــزول عنــد اتقطــاع القــوة مــا دام مــن الطبيعــي أ، ويقــرر حقوقــا جديــدة وواجبــات جديــدة
هنالك دوماً من هو أقوى؟. فال جيوز واحلال هذه أن يكـون لكـل مـن احلـق بقـدر مـا لـه مـن القـوة؛ هـذا املبـدأ ال 

بل فوضى فحسب. فهل يعقل أن تتحدد العالقات بـني مـواطين الدولـة وفـق القواعـد الـيت ، ياً اجتماعيقيم نظاماً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب بــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )5(تقررهــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل مـــن احلالـــة الطبيعيـــة إىل احلالـــة املدنيـــة ســـوى بتطـــور احلاجـــات وحتســـني شـــروط لـــيس بوســـعنا أن نفســـر االنتقـــا 
يـة الـيت تضـع حـداً لسـطوة جتماعوهـو احلالـة اال، كما عرفه هيغل،  إشباعها. فاجملتمع املدين هو منظومة احلاجات

ن العهــود لــذلك فــإ، والقــوة ال ختــول أي حــق كــان، القــوة وتطرفهــا. "لــيس إلنســان مــا ســلطان طبيعــي علــى مثلــه
جيـب ، تظل أسَّاً لكل سلطة شرعية بني النـاس... وتوصـًال إىل جعـل احلكومـة اإلراديـة التحكميـة حكومـة شـرعية

ذه احلكومـــــة ال تعـــــود عندئـــــذ ولكـــــن هـــــ، إذاً أن يكـــــون الشـــــعب يف كـــــل جيـــــل هـــــو الســـــيد يف قبوهلـــــا أو رفضـــــها
  .)6(حتكمية

وختــل عـــن ، وعـــن حقــوق اإلنســانية، صــفته إنســاناً  هــو نزولـــه عــن، أو ختليــه عنهــا، نــزول اإلنســان عــن حريتـــه
فكيف ميكن أن يتخلى إنسـان عـن حريتـه وقوتـه ومهـا أداتـا حفظـه مـن غـري أن ينـزل ضـرراً بنفسـه؟ ، واجباته أيضاً 

، وحتمـي، املدين) تـدافع عـن الشـركاء جتماعاجلواب عند روسو هو "االهتداء إىل شركة (أي إىل نوع من أنواع اال
شــركة ينضـم فيهــا كــل مشـرتك إىل شــركائه ويتحــد ، شــخص كــل مشـرتك وأموالــه، مــن القــوة اجلماعيـةجبميـع مــا هلـا 

ويظـل متمتعـاً باحلريـة نفسـها الـيت كانـت لـه". هـذه الشـركة هـي العقـد ، ال يطيع إال نفسـه، مع ذلك، ولكنه، م
النفــع العــام أو املصــلحة العامــة وقوامــه الشــراكة أو املشــاركة وغايتــه ، ســتقاللي الــذي مبــدؤه احلريــة واالجتمــاعاال

تــردُّ مجيُعهــا إىل شــرط واحــد ، واحــدة يف كــل مكــان، أو هــذه الشــراكة، املشــرتكة بــني اجلميــع. وشــروط هــذا العقــد



كـًال مـن   ؛ ألنَّ ومجيع حقوقه إىل الشركة بأكملها بيعاً شـامًال كـامًال؛ وذلـك أوالً ، نفسه"أن يبيع كل مشرتك  :هو
فلــيس ، وإذ إن الشــرط يقــيم املســاواة بــني اجلميــع، فتمــت املســاواة بــني اجلميــع، كلهــا،  نفســهالشــركاء قــد وهــب 

يكون  حتادفإن اال، ألحدهم من مصلحة يف أن جيعله شديد الوطأة على اآلخرين. أما وقد وقع البيع دون حتفظ
ومل يكــن ، قــوقوال يبقــى ملشــرتك مــا يطالــب بــه؛ ألنــه لــو بقــي لــبعض األفــراد ح، علــى أمت مــا ميكــن مــن الكمــال

بـل شـيئاً فشـيئاً ، فانتحل كل منهم صفة القاضـي لنفسـه، للشركة رئيس عام ميكنه أن يفصل بينهم وبني اجلمهور
وألصـــبحت الشـــركة طاغيـــة أو باطلـــة حبكـــم ، لكـــان مـــن نتيجـــة ذلـــك أن بقيـــت حالـــة الطبيعـــة قائمـــة، لآلخـــرين
بتــه  الضــرورة. وأمــا إذ لــيس هنــاك مــن مشــرتك ال يكتســب احلــق ، للجميــع مل يهبهــا ألحــد، نفســهوأمــا وكــل فــرد 
ـذا يظفـر مبـا يسـاوي مجيـع مـا فقـده، الذي قد نـزل لـه عنـه شـركاؤه، نفسه ويكسـب فـوق ذلـك مزيـداً مـن ، فإنـه 

 :ي مـا لـيس مـن جـوهره ُحصـر هـذا امليثـاق يف الكلمـات اآلتيـةجتماعالقوة حلفظ ما له. فإذا اطُّرح من امليثاق اال
وحنـن نقبـل أيضـاً كـل عضـو كجـزء مـن  ، شخصه وكل قوته شركًة حتت إدارة اإلرادة العامـة العليـا إن كًال منا يضع

كـــل غــــري قابــــل لالنقســــام. فعقــــد الشـــركة هــــذا يوجــــد يف احلــــال بــــدًال مـــن شخصــــية الفــــرد اخلاصــــة هيئــــة معنويــــة 
ئـة مـن هـذا العـدد وتسـتمد اهلي، (اعتبارية) متضـامنة تتـألف مـن عـدد مـن األعضـاء مناسـب لعـدد أصـوات اجمللـس

ــا، نفســه ــا وإراد ا وأناهــا أو شخصــيتها املشــرتكة وحيا وهــذه الشخصــية العامــة هــي اجلمهوريــة والشــركاء ، وحــد
. )7(واخلاضـعون يف الوقـت ذاتـه لقـوانني الدولـة ،واألفراد هم املواطنون املشرتكون يف سـلطة السـيادة ،هم الشعب

  إذا جاز استعمال هذا التعبري.، يف الدميقراطية قانيمأاملواطن والشعب واجلمهورية ثالثة 
ممـا يـوحي بـأن اجملتمـع مـن ، ي بطبعـهاجتماعي" أو اجتماعالذي وصف اإلنسان بأنه "حيوان  أرسطوخبالف 

مــن إنتــاج الــوعي ، املــدين خاصــة مــن إنتــاج البشــر جتمــاععامــة واال جتمــاعذهــب روســو إىل أن اال، إنتــاج الطبيعــة
أيهمــــا كــــان أوًال. ولعلــــه قــــدم الــــوعي علــــى  :مــــن دون أن يتوقــــف عنــــد الســــؤال، ج التــــاريخأي مـــن إنتــــا ، واإلرادة

هــو أســاس ، عمــل الــرأس واليــدين، فقــد ســبقت اإلشــارة إىل أن العمــل، الوجــود. ولــن نتوقــف عنــد هــذه املســألة
ا هـــو رهـــان وهـــذ، ال ابـــن الطبيعـــة، البشـــري ابـــن التـــاريخ جتمـــاعالبشـــري. لكـــن مـــا نريـــد توكيـــده أن اال جتمـــاعاال

العلمانيــة الــرئيس. ومــن مث فــإن روســو علــى اخلــط الــذاهب إىل هيغــل فمــاركس يف هــذه املســألة. أعضــاء اجملتمــع 
لـيس ألحـدهم ، وهم متساوون يف هذه الشراكة، املدين شركاء يف هيئة سيادية واحدة (دولة) ال تنقسم وال تتجزأ

ــــة   :كثــــر مــــن اآلخــــر؛ ومــــن هنــــا قولنــــاولــــيس أي مــــنهم مواطنــــاً أ، أو لبعضــــهم أي حــــق لــــيس للجميــــع المواطن
. وهــم متســاوون ألن كــًال مــنهم عضــو كامــل العضــوية يف اهليئــة كاإلنســانية صــفة ال تقبــل التفــاوت والتفاضــل

هـــو أول مظهـــر مـــن مظـــاهر  جتمـــاعولـــيس بوســـعه أن يكـــون أكثـــر أو أقـــل ويبقـــى مواطنـــاً وإنســـاناً. اال، الســـيادية
  نية خارج إطاره.فليس من إنسا، إنسانية اإلنسان

عالقـة مـع  :يف عالقـة مزدوجـة، أي كـل مـواطن، يدخل كـل شـريك، وعلى شروطه، يجتماعمبوجب العقد اال
، وعالقة مـع هيئـة السـيادة نفسـها تتعـني مبوجبهـا احلقـوق السياسـية، األفراد اآلخرين تتعني مبوجبها احلقوق املدنية

لكــن قاعــدة احلقــوق املدنيــة الــيت مبقتضــاها "ال يلــزم اإلنســان وتفــرض هــذه العالقــة املزدوجــة التزامــات متبادلــة. "
فيما خيص التزامات هيئـة السـيادة؛ فممـا ، باحرتام االلتزامات اليت أخذها على نفسه" ال تنطبق على هذا التعاقد

اك ومـن مث لـيس هنـ، ينايف طبيعة اهليئات السياسية أن تفـرض هيئـة السـيادة علـى نفسـها قانونـاً ال تسـتطيع نقضـه



مـن شـأنه إلـزام هيئـة الشـعب. فاهليئـة السياسـية أو ، ي نفسهجتماعحىت العقد اال، أي نوع من القوانني األساسية
ا من قدسية العقد ما من شأنه أن خيـالف هـذا ، حىت إزاء غريها، ال ميكنها أن تلتزم، هيئة السيادة املستمدة كيا

ســيادية أخــرى؛ ألن مــن خــرق عقــداً بــه وجــوده فقــد الشــى  كــأن تبيــع جــزءاً منهــا أو ختضــع هليئــة،  العقــد األصــلي
  وما ليس بشيء ال ينتج شيئاً. ، وجوده

ومــا أن تنــتظم اجلماعــة يف هيئــة فإنــه "ال ميكــن أن يســاء إىل عضــو منهــا دون أن يســاء إليهــا كلهــا. وأشــد مــن 
هبيــة الـيت ينبغـي أن نأخــذ . تلكـم هـي القاعـدة الذ"فــإن اإلهانـة تصـيب مجيـع األعضــاء، ذلـك أن يسـاء إىل اهليئـة

، والــيت تغــدو قيمــة الــذهب معهــا أقــل مبــا ال يقــاس. واملصــلحة والواجــب يفرضــان علــى املتعاقــدين أن يتعــاونوا، ــا
علــى اســتجماع مجيــع املزايــا والفوائــد ، وهــؤالء الرجــال أنفســهم جيــب علــيهم أن يعملــوا يف هــدي هــاتني الــرابطتني

  النامجة عنهما. 
ــا فلــيس هلــا وال ميكــن أن يكــون هلــا مصــاحل مضــادة أمــا وهيئــة الســياد ة ال تتكــون إال مــن األفــراد الــذين يؤلفو

مـن احملـال أن تتعمـد إضـرار  ؛ ألنَّ وعلى هذا فسلطة هذه اهليئـة ال حتتـاج إىل مـن يضـمنها جتـاه الرعايـا، ملصاحلهم
لسبب هذا  وهي، يئة قد ُوجدت. وليس باستطاعتها أن تنزل ضرراً بأحد منهم خاصة. هذه اهل.مجيع أعضائها.

  ما جيب أن تكون عليه دائماً.، وحده
رغـم ، إذ ال شـيء يضـمن التـزامهم هلـا، ولكن األمر لـيس كـذلك فيمـا يتعلـق مبوقـف الرعايـا جتـاه هيئـة السـيادة

ــا والءهــم. أجــل، وجــود املصــلحة املشــرتكة إن كــل فــرد ميكــن بصــفة كونــه ، إال إذا اهتــدت إىل وســائل تضــمن 
قــد تــوحي إليــه  :ناً أن تكــون لــه إرادة خاصــة مضــادة أو غــري مماثلــة لــإلرادة العامــة الــيت لــه بصــفة كونــه مواطنــاً إنســا

مصلحته اخلاصة ما ال يتفق واملصـلحة املشـرتكة؛ ووجـوده املطلـق الـذي هـو أيضـاً حبكـم طبيعتـه مسـتقل ميكـن أن 
ا علـى اآلخـرين ، ٌة منـه دون مقابـليدفعه إىل أن يعترب أن ما هو مـدين بـه للمصـلحة املشـرتكة مسـامه وأن خسـار

ـا   تكون أقل ضرراً ممـا سـيثقل بـه كاهلـه لـو قـام بـدفع مـا عليـه. مث إنـه ينظـر إىل الشخصـية املعنويـة الـيت للدولـة كأ
ـكائن من عقل فيكـون قـد متتـع حبقـوق املـواطن بـدون أن يقـوم بواجبـات الرعيـة. هـذا جـور ، ا ليسـت إنسـاناً ؛ ألَّ

يارأدى إىل  إذا فشا   اهليئة السياسية. ا
هــذا  ؛ ألنَّ فقــد حــوى إلزامــاً ضــمنياً ، ي جمموعــة أصــول ال طائــل حتتهــاجتمــاعولكــي ال يكــون هــذا العقــد اال

"إن مــن يــرفض أن يطيــع اإلرادة العامــة ترغمــه  :اإللــزام وحــده ميكــن أن يكســب االلتزامــات األخــرى قــوة مؤداهــا
ذا ال يعــين إال أنــه "يُــرغم علــى أن يكــون حــراً؛ ألن هــذا هــو الشــرط الــذي هيئــة الســيادة كلهــا علــى الطاعــة" وهــ
فيضــمن لــه اإلفــالت مــن كــل تبعيــة شخصــية؛ وألن هــذا هــو الشــرط الــذي ، مبقتضــاه يوهــب كــل مــواطن للــوطن

وهـــو وحـــده الـــذي جيعـــل االلتزامـــات املدنيـــة شـــرعية؛ ولـــوال هـــذا ، يوجـــد أســـاليب السياســـة ويـــنظم تســـيري دفتهـــا
  .)8(ألسوإ أعمال جتاوز حدود السلطة" وعرضة، يةاستبدادري معقولة وطاغية و ألصبحت غ

إذ أحـل يف سـلوكه العـدل حمـل ، االنتقال من احلالة الطبيعية إىل احلالة املدنية أوجد يف اإلنسان تبـدًال ملحوظـاً 
إلنســـان بالعقـــد إن مـــا يفقـــده ا :. وقصـــارى القـــول.وأكســـب أفعالـــه أدبـــاً كـــان يعوزهـــا مـــن قبـــل.، الـــوهم الفطـــري

واحلــق غــري احملــدود الــذي كــان لــه علــى كــل مــا يســتهويه وجينيــه وميكنــه الوصــول  ،ي هــو حريتــه الطبيعيــةجتمــاعاال
يف هــذه املقاصــات جيــب  أمــا يقتنيــه. واجتنابــاً لوقــوع اخلطــإليــه؛ وأمــا مــا يكســبه فـــهو احلريــة املدنيــة وملكيــة مجيــع 



، واحلرية املدنية اليت حتـدها اإلرادة العامـة، ليت ال حدود هلا إال قوى الفرداحلرص على التمييز بني احلرية الطبيعية ا
والتملـك وامللكيـة الـيت ال ، الـذي لـيس إال نتيجـة القـوة أو حـق املسـتويل األول سـتيالءوالتمييز بني وضـع اليـد واال

األدبيـة الـيت هـي وحـدها جتعـل تقوم إال على سند عملي إجيايب. وميكننا أن نضيف إىل مقتىن احلال املدنية احلريـة 
لــذي فرضــناه علــى الباعــث املنــدفع مــن الشــهية وحــدها هــو "عبوديــة"؛ والطاعــة للقــانون ا ؛ ألنَّ الرجــل ســيد نفســه
  .)9(أنفسنا هي "حرية"

؛ فيغـدو التملـك عـدم متلـك، وهذه اإلرادة إما أن تكـون ذاتيـة ومطلقـة، تتعني اإلرادة يف امللكية أو يف التملك
فيغــدو ، وإمــا أن تكــون إرادة موضــوعية حمــدودة حبــدود اإلرادة العامــة، يــة كــل شــيء هــي ملكيــة ال شــيءملك ألنَّ 

بقدر مـا ال ينـازع هـذا املالـك أحـداً غـريه يف ملكيتـه بغـري حـق. ، التملك حقاً مكتسباً للمالك ال ينازعه فيه أحد
  رية وامللكية.فثمة رابطة ضرورية بني احل، وما دام األمر كذلك

وليس مـن تنـاقض بينهمـا ، ملكية الدولة، وملكية هيئة السيادة، ملكية الفرد أو العائلة، لكية خاصة وعامةاملو 
إال أن العقـد الـواقعي الـذي ، يف الدولة املعتدلـة. "صـحيح أن لكـل إنسـان طبيعـي حـق يف كـل مـا هـو ضـروري لـه

ومل ، ما تقرر نصيبه وجب عليه أن يكتفـي بـهفإذا ، جيعله مالكاً لبعض األموال أو األعيان يقصيه عما تبقى منها
وهلذا كان حق احلائز األول البالغ الضعف يف حـال الطبيعـة مرعيـاً لـدى كـل إنسـان ، يعد له حق ما ِقَبل اجلماعة

مــدين". وإننــا مبراعــاة هــذا احلــق إمنــا حنــرتم مــا لــيس لنــا بقــدر مــا حنــرتم مــا لنــا. بــل إن مــا يصــون حقنــا فعــًال هــو 
لســـوانا. إن حـــق امللكيـــة مبـــا هـــو تعبـــري عـــن موضـــوعية اإلرادة يفـــرض أن احلكـــام ليســـوا ســـادة النـــاس احرتامنـــا مـــا 
فــإن "الفريــد يف أمــر ، بــل رؤســاء الــبالد. وإذا كانــت مجيــع ممتلكــات األفــراد مشــمولة بالســيادة العامــة، ورؤســاءهم

تــؤمن ، بــل بعكــس ذلــك، جتــردهم منهــاال ، بقبوهلــا هبــة أمــالك األفــراد، نقــل امللكيــة هــذا هــو أن الشــركة اجلماعيــة
إذ اعتـــربوا مســــتودعني  -وباالنتفـــاع ملكيــــة؛ فـــاملالك ، هلـــم احليـــازة الشــــرعية وتســـتبدل باالغتصـــاب حقــــاً صـــرحياً 

ــا جبميــع القــوى جتــاه ، للملــك العــام وإذ أصــبحت حقــوقهم مرعيــة حمرتمــة مــن مجيــع أعضــاء الدولــة ومستمســكاً 
مجيــع مــا وهبــوا. وهــذا ، بــه مــن نــزول جمــٍد للمصــلحة العامــة وأكثــر جــدوى هلــمقــد اســرتدوا مبــا قــاموا  –األجنــيب 

التنــاقض متكــن إزالتــه بــالتمييز بــني حقــوق هيئــة الســيادة وحقــوق األفــراد علــى املمتلكــات نفســها. إن احلــق الــذي 
لرابطــة ولــوال ذلــك ملــا كــان ل، لكــل فــرد علــى عقــاره اخلــاص هــو دائمــاً معلــق علــى حــق اجلماعــة الواقــع علــى الكــل

  اجلماعية قوة حقيقية يف ممارسة السيادة. 
ي "ال يقضـــي علـــى اجتمـــاعي الـــذي ســـيعرب عنـــه الدســـتور) يف أي نظـــام جتمـــاعامليثـــاق األساســـي (العقـــد اال

بل إنه على العكس يقيم مساواة معنويـة وشـرعية ملـا اسـتطاعت الطبيعـة أن توجـده مـن تفـاوت ، املساواة الطبيعية
ولــو أن بيــنهم ، وحبكــم القــانون، بحون كلهــم متســاوين بالعهــد الــذي عقــد فيمــا بيــنهمفيصــ، طبيعــي بــني النــاس

  .)10(قوة أو يف الذكاء وتفوق املواهبتفاوتاً يف ال
وهـو اخلـري ، ي إرادة عامـة "توجـه قـوى الدولـة وفقـاً للغـرض الـذي أنشـئت مـن أجلـهجتمـاعتنجم عن العقد اال

فـإن اتفـاق هـذه املصـاحل ، خلاصة قد جعل إنشاء الشـركات أمـراً ضـرورياً العام؛ ذلك ألنه إذا كان تناقض املصاحل ا
ـــا هــــو الــــذي جعــــل إنشـــاءها ممكنــــاً. إن مــــا هــــو مشـــرتك يف هــــذه املنــــافع املختلفــــة هـــو الــــذي يؤلــــف الرابطــــة  ذا

ية. ولو مل يكن هنـاك نقطـة اتفـاق تلتقـي عنـدها مجيـع املصـاحل مل يكـن أليـة شـركة وجـود. فعلـى أسـاس جتماعاال



، هـي ممارسـة السـيادة، مفهومـة علـى هـذا النحـو، ذه املصلحة املشـرتكة فقـط جيـب تسـيري اإلدارة. اإلدارة العامـةه
ا. "إن هيئة السيادة الـيت ليسـت إال كائنـاً ، هي الصيغة العملية أو اإلجرائية للسيادة والسيادة ال ميكن التصرف 

نقلهــا إىل الغــري.  نالســلطة ال اإلرادة ميكــ ؛ ألنَّ بنفســها مشـرتكاً علــى وجــه مجــاعي ال تســتطيع أن متثــل نفســها إال
  أو ممارسة السيادة.، ومن مث فإن اإلدارة العامة هي ممارسة اإلرادة العامة، اإلرادة العامة هي أساس اإلدارة العامة

الــدميقراطي  الــروح، والدميقراطيــة مقرتنــة باالعتــدال، روح االعتــدال، وال بــد أن يســتوقفنا هــذا الــروح الــدميقراطي
وال اخـــتالف بـــال متاثـــل؛ وال يـــرى تنـــاقض ، بـــل يـــرى اتفـــاقهم ومتـــاثلهم، الـــذي ال يـــرى اخـــتالف األفـــراد فحســـب

بـل يـرى ، فالتناقض ليس مطلقاً إال يف الفكر؛ وال يرى الضرورة وحـدها، بل يرى اتفاقها وتقاطعها، املصاحل فقط
لكـن مجيـع العالقـات الضـرورية هـي بنـت اإلمكـان؛ ، ضـروريةاإلمكان الذي يالزمها؛ الواقع مجلة من العالقات ال

، وألن كـل شـيء فيـه يتوقـف علـى كـل شـيء ؛وألن تناقضـاته غـري مطلقـة، ه تناقضـي؛ ألنـَّالواقع إمكاين واحتمايل
يف هــــذا ، ويــــؤثر فيــــه؛ وهــــذا كلــــه كــــان حاضــــراً يف املقــــدمات األوليــــة للرؤيــــة الدميقراطيــــة. الدميقراطيــــة، ويتــــأثر بــــه

بــل نظريــة ، بطريقــة تعقــل العــامل كمــا هــو. لــيس هنــاك "نظريــة دميقراطيــة"، وثيقــة الصــلة بنظريــة املعرفــة، وىاملســت
افرتاضـــه األويل يقـــوم علـــى حريـــة مجيـــع  ؛ ألنَّ الدميقراطيـــة نســـق مفتـــوح ومولِّـــد، معرفـــة دميقراطيـــة هـــي الـــديالكتيك

ولنقـل إنـه يقـوم علـى منطـق اإلمكـان ، مـا بينهـاعناصره وعلى اجلدل الذي حيكـم العالقـات الضـرورية واإلراديـة في
  واالحتمال.
اجملتمع ، وما ميكن أن يكون عليه، هو اجملتمع مبا هو عليه، السياسي جتماعوعلم اال جتماعيف علم اال الواقع

والظـاهرات وأشـكال التنظـيم الـيت تـنجم عـن ، والعالقـات الـيت جتعـل منـه هـذا أو ذاك، التقليدي أو اجملتمـع املـدين
وكــذلك اجملتمــع. ، مبــا يف ذلــك الدولــة. الواقــع مجلــة عينيــة وعالئقيــة إمكانيــة واحتماليــة وتناقضــية، هــذه العالقــات

يكمــن يف مـدى تناســب قــوة اجلــذب إىل املركــز ، يف هــذه احليثيــة، والفـارق بــني اجملتمــع التقليــدي واجملتمـع احلــديث
العالقــــات  ؛ ألنَّ اجلــــذب إىل املركــــز وقــــوى النبــــذ منــــهوقــــوة النبــــذ منــــه. يف اجملتمــــع املــــدين مثــــة تناســــب بــــني قــــوى 

يـة؛ جتماعية والسياسـية تتمحـور علـى مـا هـو عـام ومشـرتك بـني املـواطنني وبـني مجيـع القـوى والفئـات االجتماعاال
وهــذا العنصــر العــام واملشــرتك ال يقــل واقعيــة عــن عنصــر االخــتالف والتبــاين والتعــارض؛ بــل إن الثــاين هــو شــرط 

، ه مســـة املتعـــني املختـــوم خبـــامت اهلـــالك؛ ألنَّـــواالخـــتالف عـــارض، ه حالـــة الالتعـــنيُّ ؛ ألنَّـــل هـــو األصـــلثـــاألول. التما
هو نـاتج وصـائر. ، متعنيِّ ، فكل كائن، ومبنطق الصريورة، مبدأ الشكلية القطعية، واحملكوم مببدأ الشكل والتشكل

  مم والشعوب والدول.وعامل األ، والواقع يف علم السياسة هو الشعب والدولة السياسية
أن ، يف األقـل، فمـن احملـال، يف بعـض نقـاط، "إذا مل يكن مـن احملـال أن تتوافـق إرادة خاصـة مـع اإلرادة العامـة

. هــذا )11(يظــل هــذا التوافــق مســتمراً وثابتــاً؛ ألن اإلرادة اخلاصــة متيــل إىل التفضــيل واإلرادة العامــة إىل املســاواة"
علــى التطــور والنمــو والتغــري مــن دون أن يفقــد صــفته التعاقديــة. ومــن مث فــإن  ي مفتــوحجتمــاعيعــين أن العقــد اال

ا مـا مل توضـع حتـت مقولـة التقـدم وتنقـد بـداللتها ب . بيـد أن مـا يلفـت اسـتمرارمقولة اجملتمع املـدين تفقـد مضـمو
دة العامـة هـو أن جنـد النظر عند روسو قوله إن ما هو أكثر استحالة من دميومة االتفاق بني اإلرادة اخلاصـة واإلرا

وهـــو حـــني يوجـــد ال يكـــون ســـوى نتيجـــة املصـــادفة. فاالضـــطراب ، ضـــامناً هلـــذا االتفـــاق الـــذي جيـــب أن يوجـــد



السياســي الـــذي مل ختــل منـــه دولــة مـــن الــدول أو جمتمـــع مــن اجملتمعـــات كــان يفضـــي دومــاً إىل إعـــادة بنــاء العقـــد 
  وفق شروط الواقع املتغري. ، يجتماعاال

أو بـني اإلرادات/ املصـاحل. كمـا أن املصـادفة ، سي هو اختالل التوازن بني اإلرادات واملصاحلاالضطراب السيا
هــــي الــــيت حتمــــل القــــانون؛ ومــــن مث فلــــيس بوســــعنا التســــليم أن اتفــــاق اإلرادة اخلاصــــة واإلرادة العامــــة هــــو حمــــض 

ــا. وحـني تسـتجيب هيئــة السـيادة إل، مصـادفة ـا قــد بـل هــو القـانون الـذي تضــعه املصـادفة ذا رادة خاصـة فإمــا أ
وإما أن يف تلك اإلرادة اخلاصة عنصراً عاماً مل يكن كذلك مـن قبـل. ومـع أنـه ال جيـوز ، أخذت جتنح إىل الفساد

إال أن هيئة السـيادة ال ميكـن أن تكـون سـوى شـكل مـن أشـكال ، يةجتماعنفي العشوائية واملصادفة يف احلياة اال
، مــع ذلــك، وال جيــوز أن تكــون عشــوائية وتظــل، امــة ال ميكــن أن تكــون عشــوائيةالقانونيــة واالنتظــام. اإلرادة الع

ــدف إال إىل اخلــري العــام. وحاملــا يوجــد ســيد بصــفته الفرديــة والشخصــية  إرادة عامـة. واإلرادة العامــة ال ميكــن أن 
  مث يتالشى اهليكل السياسي.، تنتفي هيئة السيادة

فكــل امتنــاع أو ، إال يف مــا جيمــع عليــه املواطنــون كافــة، ة عامــةأي ليســت إراد، اإلرادة العامــة ليســت كــذلك
اعــرتاض صــريح يزيــل صــفة العموميــة؛ حــىت لــو صــدر هــذان االمتنــاع واالعــرتاض عــن شــخص واحــد أو عــن عــدد 

ومفهـــوم ، مســـائل اإلمجـــاع الـــوطين، قليـــل مـــن األشـــخاص, وهـــذه مـــن أكثـــر مســـائل السياســـة غموضـــاً وتعقيـــداً 
، يف صـــفوف الســـلطة واملعارضـــة علـــى الســـواء، القـــة األكثريـــة السياســـية باألقليـــة السياســـيةاملعارضـــة السياســـية وع

، وحدود االتفاق واالختالف بني اإلرادات واملصاحل اخلاصة من جهة وبينها وبـني اإلرادة العامـة مـن جهـة أخـرى
. .نتقـال وكيـف يتقـررومـن يقـرر هـذا اال، ي سياسـي إىل آخـراجتمـاعمسـألة االنتقـال مـن نظـام ، ومسألة املسـائل

بوصــفه ميــدان العشــوائية وفضــاء احلريــة ومســرح التــاريخ ينطــوي دومــاً علــى ، إخل. ونعتقــد أن مفهــوم اجملتمــع املــدين
بــل مــن خــالل قدرتــه علــى ، ال مــن خــالل تنظيماتــه القائمــة واملمكنــة فحســب، حلــول مبتكــرة هلــذه التعارضــات

وقدرتـه علـى توجيـه دفتهـا. ، على مدى حضوره يف الدولة السياسـيةحتويل هذه احللول إىل قوانني تتوقف جناعتها 
، علــى اخــتالف املوضــوعات واملســائل الــيت يعرتضــون عليهــا، بــل إن جمموعــات املعرتضــني، ولــيس ذلــك فحســب

كاجلمعيـــات ،  يـــةاجتماعبقـــدر مـــا يتحولـــون إىل تنظيمـــات ، يســـهمون يف إثـــارة هـــذه املســـائل وإدارة احلـــوار حوهلـــا
  وإىل التقــــــــــــدم.، سياســــــــــــية الــــــــــــيت تعــــــــــــرب عــــــــــــن حيويــــــــــــة اجملتمــــــــــــع وغنــــــــــــاه وســــــــــــعيه إىل التــــــــــــوازنواألحــــــــــــزاب ال

لألسـباب املانعـة للتصـرف؛ ألن اإلرادة العامـة إمـا أن تكـون عامـة ، بيد أن السيادة غري قابلـة للتجزئـة واالنقسـام 
ال ، تقسـيم للوظـائف وما دامت إرادة عامة فإن هلا قـوة القـانون. وفصـل السـلطات هـو بـاألحرى، وإما أال تكون
يــة يف اجملتمــع املعــين. والســيادة جتماعجمــاالت احليــاة اال اســتقاللتقســيم أوجبــه تقســيم العمــل و ، تقســيم للســيادة

بـــبعض وظائفهـــا كالتشـــريع والتنفيـــذ  ليســـت وال ميكـــن أن تكـــون مجعـــاً حســـابياً للســـلطات الـــيت تقـــوم كـــل منهـــا
ـا مؤسسـات ، ؤسسـات الدولـة عـدا املؤسسـة التشـريعيةوالقضاء والرتبية واألشـغال العامـة وغريهـا. فم ال تعـدو كو

علـى أن الوظيفيـة ، ال مؤسسـات سـيادية. وحـدها املؤسسـة التشـريعية جتمـع الصـفتني السـيادية والوظيفيـة، وظيفية
يـــد أمـــا الثانيـــة فتجر ، األوىل مجـــع حســـايب لـــإلرادات، تابعـــة. ومثـــة فـــارق جـــوهري بـــني إرادة اجلميـــع واإلرادة العامـــة

ولنقـــل إن هـــذا التجريـــد ، يتجلــى يف القـــانون األساســـي أو الدســتور، منطقــي ملـــا هـــو مشــرتك بـــني مجيـــع املـــواطنني



، وال يوضع ألي حالة خاصـة، يتجلى يف القانون بصفته العامة واجملردة. القانون الذي يراعي ما هو عام ومشرتك
  وال يراعي احلاالت اخلاصة والفروق الفردية.

واتفــاق مصــلحتني خاصــتني يــتم ، ى قــول املركيــز دارجنســون "إن لكــل مصــلحة مبــادئ خمتلفــةيعقــب روســو علــ
"واتفـاق مجيـع املصـاحل يـتم خالفـاً ملـا لكـل منهـا. ولـوال تعـدد  :كـان ميكنـه أن يزيـد  :بقولـه، مبضادة مصلحة ثالثة"

، فيســـري كـــل بنفســـه، ههـــااملصـــاحل املختلفـــة ملـــا أحـــس النـــاس باملصـــلحة املشـــرتكة الـــيت ال جتـــد عقبـــة تقـــف يف وج
ويف األفكـــار والتصـــورات ، . لـــوال االخـــتالف والتعـــارض يف املصـــاحل)12(وتنقطـــع السياســـة عـــن أن تكـــون فنـــاً"

ملـــــا كـــــان هنـــــاك حاجـــــة إىل السياســـــة مبـــــا هـــــي تركيـــــب جـــــديل جلميـــــع االختالفـــــات ، والعقائـــــد الـــــيت تعـــــرب عنهـــــا
، "وهنـاك يف الغالـب :وحيـدد اإلرادة العامـة بقولـه للعموميـة.وال إىل قيام هيئة السيادة مبا هي جتريـد ، والتعارضات

وتلــك إىل املصــلحة اخلاصــة ، فهــذه ال تلتفــت إال إىل املصــلحة العامـة، فـرق كبــري بــني إرادة اجلميــع واإلرادة العامـة
نـتج  ،وليست هذه إال جمموعة من إرادات فردية؛ فإذا طرحَت من هذه اإلرادات أنفسها األقـلَّ واألكثـر فتالشـى

  ) وهذا هو التجريد الذي من عمل العقل.44لك حاصل من الفروق هو اإلرادة العامة" (ص 
جيـب أال يكـون يف الدولـة مجعيـة جزئيـة (ألن كـل ، "وللتوصل إىل التعبري الصحيح عن اإلرادة العامة :ويضيف

اخلصوصـــية يف نظـــر  وتعبـــري عـــن، مجعيـــة أو حـــزب هـــي أو هـــو تعبـــري عـــن العموميـــة يف نظـــر أعضـــائها أو أعضـــائه
وعلـى مثـل هـذا سـارت تلـك املؤسسـة السياسـية الفريـدة ، وأال يعـرب كـل مـواطن إال عـن الـرأي الـذي يـراه، الدولة)

اليت أنشأها ليكورج. وإذا كانت هناك شركات جزئية فيجـب تكثـري عـددها واحلـرص علـى اجتنـاب عـدم املسـاواة 
سـتنرية اطـات هـي وحـدها صـاحلة ألن جتعـل اإلرادة العامـة مكما فعل سولون ونومـا وسـرفيوس. هـذه االحتي،  فيها

  .)13(دائماً لئال خيدع الشعب"
وجـب ، وحفـظ حياتـه هـو أهـم مـا يعـىن بـه، أعضـائه احتـادكانت الدولة شخصاً معنوياً تقوم حياتـه علـى َولَـمَّا  

. وهــذا )14(ءمــة للكــلأن تكــون هلــا قــوة شــاملة لتحريــك مجيــع أجزائهــا وإعــداد كــل منهــا علــى أكثــر الوجــوه مال
ا مطلقـــة وســـلطتها مطلقـــة أيضـــاً؛ ولكـــن النظـــر إىل حقـــوق الشـــخص العـــام املعنـــوي ال ينب ي أن غـــيعـــين أن ســـياد

حبكـم الطبيعـة. هـذه ، وهـم مسـتقلون عنهـا حيـاة وحريـة، يصرفنا عن حقوق املواطنني الذين تتألف السيادة منهم
وال تــزال إحــدى املشــكالت املعقــدة. ولــذلك شــعر روســو عنــد املوازنــة بــني حقــوق الدولــة وحقــوق املــواطن كانــت 

وحقـوق املـواطن. ولعـل تشـبيه الدولـة ، حقوق الدولـة :هذه املسألة بصعوبة شرح موقفه املوزع بني مطلبني مهمني
زاد املشكلة تعقيداً؛ ذلك أن حرية الشخص تغـين عـن حريـة كـل عضـو مـن ، وإن وصف بأنه معنوي، بالشخص
ولكــن معــىن ، زء مــن أجزائــه. مــا مــن شــك يف أن الدولــة السياســية هــي دولــة مجيــع مواطنيهــاأو كــل جــ، أعضــائه
بـل علـى مـا هـو مشـرتك بـني مجيـع املـواطنني الـذين ، ال حييـل علـى اجلمـع احلسـايب، حبسـب روسـو نفسـه، السيادة

أمكن قيـام العقـد وإال ملا ، ومستقلون عنها فيما عدا ذلك، هم أعضاء فيها حبكم هذه العناصر املشركة فحسب
ويف حالــة ، ياجتمــاعي وملــا نشــأت اهليئــات الســيادية. يف حالــة االخــتالف املطلــق ال ميكــن قيــام عقــد جتمــاعاال

االتفاق املطلق ال حاجـة إىل العقـد أصـًال. ومـن نقيضـة االتفـاق واالخـتالف ينـتج كـون املـواطن حاكمـاً وحمكومـاً 
واحملكـــوم هـــو املختلـــف ، هـــو اإلرادة العامـــة، بـــني مجيـــع املـــواطننييف الوقـــت ذاتـــه؛ احلـــاكم أو الســـيد هـــو املشـــرتك 
ومهــا ، ســتبدادواالتفــاق هــو مــا جيعلــه ممكنــاً. بعكــس العبوديــة واال، واملعــارض؛ االخــتالف هــو مــا يوجــب التعاقــد



الف واالتفــاق هــو احملكــوم (اإلرادة العامــة). االخــت، إذ االخــتالف (اإلرادة الفرديــة) هــو احلــاكم والســيد، صــنوان
فــــإن االخــــتالف واملعارضــــة هــــي مــــواطن اإلبــــداع التجديــــد. اإلبــــداع ، ولســــوء احلــــظ، 15هــــو علــــة نشــــوء الدولــــة

والتجديــــد كالمهــــا اخــــتالف وخــــروج علــــى الســــائد والنمطــــي واملــــألوف. والــــدول الــــيت حاولــــت أن تســــيطر علــــى 
ـــارتاســـتبداداالخـــتالف وتلغيـــه حتولـــت إىل دول مشوليـــة تســـلطية و  مبـــا فيهـــا مـــن ، هـــذه احملاولـــةوكانـــت ، ية مث ا

يار يف أسـاس ، عسف وقسر وإكراه ومعاندة لطبيعـة األشـياء ، هـا. وبغـض النظـر عـن مجيـع التفصـيالت األخـرىا
يارفإن أسباب    الدول الشمولية والتسلطية هو خمالفتها لـ "قوانني الطبيعة" اليت هي قوانني العقل. ا

أي إن احلـــاكم ميكـــن أن يصـــري حمكومـــاً ، نـــاقض جـــديل بــالطبعوهــذا التنـــاقض بـــني االخـــتالف واالتفــاق هـــو ت
أي حبكـــم اســـتحالة ثبـــات ، كمـــا أشـــار روســـو،  حبكـــم اســـتحالة دوام االتفـــاق، واحملكـــوم ميكـــن أن يصـــري حاكمـــاً 

وحبكــم عــدم ثبــات األفــراد علــى مــا هــم عليــه. الدولــة ال تســتمد ، علــى مــا هــي عليــه، أي جمتمــع، أوضــاع اجملتمــع
ا مــن عــدد  ، حبســب عــدد الســكان، وإال لكــان هنــاك تفــاوت وتفاضــل يف الســيادة بــني الــدول، مواطنيهــاســياد

وال يقــول ذلــك اليــوم. ال تفــاوت وال تفاضــل بــني املــواطنني األحــرار واملســتقلني يف الدولــة ، والواقــع مل يقــل ذلــك
، والسـيادة مقولتـان متالزمتـان سـتقاللوال تفاوت وال تفاضل يف السيادة بني الدول احلـرة واملسـتقلة؛ اال، الواحدة

أو مبـا هـي سـيادة األمـة ، مبا هـي إرادة عامـة، سواء على صعيد األفراد أو على صعيد اجملتمعات والدول. السيادة
وغــــري قابلــــة للتفــــويض ، وغــــري قابلــــة للتصــــرف، وشــــاملة بشــــموهلا، دائمــــة بــــدوام هــــذه اإلرادة، وســــيادة الشــــعب

ــــا. ولكنهــــا يف مجيــــع األ وقــــد صــــاروا مــــواطنني أحــــراراً ، حــــوال ليســــت ســــيادة مباشــــرة علــــى األفــــرادلألســــباب ذا
ــطة بالقــانون؛ فعالقــة الفــرد بالدولــة مل تعــد عالقــة مباشــرة وشخصــية بــل ، أي عالقــة تبعيــة، ومســتقلني؛ بــل موسَّ

فهــــذه ، جتــــري يف تنظيمــــات اجملتمــــع املــــدين ومؤسســــاته، صــــارت عالقــــة موســــطة وغــــري مباشــــرة وغــــري شخصــــية
، هـــي شـــكل التوســـط لعالقـــة الفـــرد بالدولـــة، وال ســـيما النقابـــات واألحـــزاب السياســـية، والتنظيمـــات املؤسســـات

  وقد غدت لصيقة مبفهوم املواطنة ومالزمة له.، وميدان ممارسته السياسة مبعناها احلديث
ـا متبادلـةجتماع"التعهدات اليت تربطنا باهليئة اال :يقول روسو يعتهـا تظـل كمـا وطب، ية ليست ملزمـة لنـا إال أل

ملَ تكـون اإلرادة العامـة علـى صـواب  :أيضـاً ، نفسـهه أن يعمـل لغـريه دون أن يعمـل لنحىت إن الواحد ال ميك، هي
يف كل وقت؟ وملاذا يريد اجلميع دائماً سعادة كل "واحد" من اجملموع إال إذا كان ذاك لسبب أنـه مـا مـن "أحـد" 

عنــد التصــويت للجميــع؟ ويثبــت هــذا أن املســاواة ، نفســهم إال بوال حيلــ، كلمــة "كــل واحــد"،  نفســهإال يســتملك ل
مـن طبيعـة اإلنسـان؛ ، وبالنتيجـة، يف احلق وإدراك العدل الذي يـنجم عـن هـذه املسـاواة يتفرعـان مـن إيثـار الـنفس
وأن تصدر عن اجلميـع لكـي تطبـق ، وأن اإلرادة العامة لكي تكون هي إياها جيب أن تكون يف غرضها وجوهرها

ــا تضــل جــادة الســداد والصــواب عنــعلــى اجل ــدف إىل غــرض شخصــي معــني؛ ألننــا عنــدما حنكــم دميــع؛ وأ ما 
  .)16(لدينا مبدأ من اإلنصاف يهدينا" على شخص غريب عنا ال يكون

بغــــري طريــــق القضــــاء ، وال يتــــأتى ذلــــك إال إذا نــــأت اإلرادة العامــــة بنفســــها عــــن الفصــــل يف القضــــايا اخلاصــــة
أو حتمل أحدهم أو بعضـهم أعبـاء غـري الـيت ، اإلرادة العامة أن تعاقب األفراد أو تثيبهم املستقل؛ فليس من شأن

وحــني تفعــل ذلــك تغــدو طرفــاً يف اخلصــومة مــع إرادة خاصــة. لــيس لــإلرادة العامــة أن تكــون ، يتحملهــا اآلخــرون
لســـيادة ال هيئـــة اوهـــو مـــا أوجـــب فصـــل الســـلطات وســـيادة القـــانون. "، مشـــرعاً وقاضـــياً ومنفـــذاً يف الوقـــت نفســـه



ي وهبنـــا للهيئـــة السياســـية الوجـــود جتمـــاع"بامليثـــاق اال ،إال مبـــا هـــو عـــام فـــال تعـــىن )17(تعـــرف إال هيكـــل األمـــة"
ب هلا احلركـة واإلرادة؛ ألن العهـد البـدائي الـذي بـه تتكـون هـذه اهليئـة ال حيـدد شـيئاً ممـا ، واحلياة فعلينا اآلن أن 

ولـرد ، وجل أن يكون هنـاك عهـود وقـوانني للجمـع بـني احلقـوق والواجبـات. لذلك .جيب أن تعمله حلفظ نفسها
أنـــا لســـت مـــديناً بشـــيء ملـــن مل أعـــده ، حيـــث األشـــياء كلهـــا مشـــرتكة، العدالـــة إىل غرضـــها. ففـــي احلالـــة الطبيعيـــة

الـيت إال إذا كان هـذا غـري نـافع يل؛ ولـيس األمـر هكـذا يف احلـال املدنيـة ، وال أعرتف لسواي مبلكية شيء، بشيء
  حدد فيها القانون مجيع احلقوق.

ولكــن لــيس ، مبــدأ القــانون أن "اإلرادة العامــة ال تقــع علــى غــرض خــاص". فالقــانون ميكــن أن ميــنح امتيــازات
م ه كف عن كونه عاماً. حـىت التكـرمي ؛ ألنَّ وإال كف عن كونه قانوناً ، بوسعه أن مينحها ألشخاص حمددين بأعيا

م ، املعنـــوي ال تكـــون بقـــانون بـــل مبرســـوم. ولـــيس بوســـعه  ، خلـــدمات جليلـــة وأعمـــال اســـتثنائيةألشـــخاص بأعيـــا
ويظل مع ذلك عاماً. القانون ال ينظر ، كذلك أن يعاقب على أفعال أو أعمال خاصة حمددة ألشخاص معينني

ارقاً بعينه ال يسمي س، مثالً ، إال إىل األشخاص اجملردين واألفعال اجملردة؛ فهو إذ يعاقب على السرقة واالختالس
وال يسـمي كــذلك أنـواع الســرقات ، وال يسـمي املــال الـذي يقــع عليـه فعــل السـرقة أو االخــتالس، أو خمتلسـاً بعينــه

ا اليت ال تقع حتت حصر بل يرتك ذلك الجتهاد القضاء يف كل حالة خاصة على حـدة. ، واالختالسات وحاال
لدولة احلديثة وأنظمة ما قبل الدولـة. "والقـوانني ليسـت يف إن عمومية القانون وجترده حيددان الفارق النوعي بني ا

ا إال شروط الشركة املدنية.    ذا
الشــركاء الــذين يؤلفــون الشــركة ميلكــون  ؛ ألنَّ فالشــعب اخلاضــع هلــذه القــوانني جيــب أن يكــون هــو الواضــع هلــا

ملعىن الـذي أشـرنا إليـه ولذلك فإن كل دولة حيكمها القانون هي "مجهورية" بـا )18(وحدهم حق وضع شروطها"
ــا القــانون. ، مــراراً  ــا أو نظــام حكمهــا. وجتــدر اإلشــارة إىل أن روســو يعــرف اإلرادة العامــة بأ أيــاً كــان شــكل إدار

وليس ذلك إال ألنه روح الشـعب. والقـانون ال يكـون كـذلك ، وقد أشرنا إىل أن القانون هو روح الدولة وماهيتها
وال مسـوغ ، وإال فال موجب لطاعته واحرتامه والعمل مبقتضـاه، دة وعمومية اهلدفإال إذا توفر على عمومية اإلرا

وليسـت هـذه سـوى السـلطة ، لسموه. وما دام األمر كذلك فإن هيئة السيادة حبصر املعىن هي اليت تضـع القـانون
يتـأتى هلـا ذلـك إال  وال، التشريعية املنتخبة انتخاباً صحيحاً. على أن من الواجب أن تكون هيئة السيادة مسـتنرية

  .اإلرادة والفهم. (وحدة الفكر والسياسة) اجتماعب
"احلريـة  :عند روسو إىل غرضني أصليني وتضطلع به هيئة السيادة مرده ،اخلري العام الذي تنشده اإلرادة العامة

احلريــة ال  ؛ ألنَّ كــل تبعيــة خاصــة هــي انتــزاع مقــدار مــن القــوة مــن جســم الدولــة؛ واملســاواة  ؛ ألنَّ واملســاواة؛ احلريــة
ـا ليسـت مسـاواة يف القـوة والغـىن  ـا". واملسـاواة الـيت ال تسـتطيع احلريـة أن تبقـى مـن دو تستطيع أن تبقى مـن دو

"فيجـــب أال يكـــون أي مـــن  ..بيـــد أن القـــوة ال ينبغـــي أن متـــارس إال "مبقتضـــى املرتبـــة والقـــوانني"، علـــى اإلطـــالق
وأال يكـون هنـاك مـواطن بلـغ مـن الفقـر حـداً يضـطر معـه إىل ، شراء غريه املواطنني على درجة من الثراء متكنه من

ويفــرتض أن تضــع اإلرادة العمــة حــداً للتطــرف مــن ، بيــع نفســه. وهــذا مــا يفــرتض االعتــدال عنــد األغنيــاء والفقــراء
دال أو التطـــرف يف الطمـــع وطلـــب مـــا للغـــري أو مـــال الغـــري. هـــذا االعتـــ، التطـــرف يف الغـــىن والثـــراء، أي جهـــة أتـــى

اً. "بيـــد أن هـــذه اســـتقرار (التقريـــب بـــني الـــدرجات القصـــوى يف الغـــىن والفقـــر) ميـــنح الدولـــة قـــوة وصـــالبة وتوازنـــاً و 



مبراعـاة العالقـات الـيت تنشــأ ، جيـب أن يصـار إىل تعـديلها يف كــل بلـد، األغـراض العامـة الـيت لكـل مؤسســة صـاحلة
الدولــة متينــاً متانــة حقيقيــة هــو مراعــاة التوافـــق  . والــذي جيعــل تكــوين.وعــن طبــائع الســكان، عــن الوضــع احمللــي

ا، مراعاة تامة وتنحصر مهمة هذه القـوانني يف ، حبيث تتفق العالقات الطبيعية دائماً مع القوانني على النقاط ذا
ا وتصــحيحها. رع يف غرضــه واختــذ مبــدأ خيــالف املبــدأ الــذي . وإذا مــا أخطــأ املشــ.تثبيــت تلــك العالقــات ومماشــا

وال تنقطــع الدولــة ، . والبنيــة آخــذة يف الفســاد.. فإنــك تــرى القــوانني آخــذة يف الضــعف.مــن طبيعــة األشــياءينبثــق 
ا"عن االضطراب حىت تتداعى أو تتبدل وحىت تكون الطبيعة ال   .)19(يت ال تغلب قد استعادت سلطا

وطبيعــة  عقالنيــة ومســتنرية.أجــل إن مراعــاة التوافــق بــني قــوانني الدولــة وطبيعــة األشــياء هــو مــا جيعــل سياســتها 
 ســتقرارالتــارخيي والكــوين. واال، ببعديــه الزمــاين واملكــاين، األشــياء يف هــذا الســياق ال تعــدو أن تكــون منطــق الواقــع

يعــين اتســاق القــوانني العامــة واملمارســة السياســية مــع منطــق الواقــع ، وفــق منطــق التوافــق، ي والسياســيجتمــاعاال
يغــدو ركــوداً تتفســخ معــه بــىن اجملتمــع والدولــة علــى الســواء. ومبقــدار توافــق  ســتقراراالوإال فــإن ، اســتمراراملتغــري ب

ايـة املطـاف إىل ، تتحـول القـوانني، قوانني الدولة وقوانني الواقع الـذي هـو واقـع البشـر أنفسـهم ومـن إنتـاجهم يف 
م موقفـاً جوانيـاً هـو مسـة اإلنسـان املتمـدن. فـإن  نوع من قـانون أخالقـي جيعـل مـن احـرتام حقـوق اآلخـرين وحريـا

مبا فيهـا العالقـات السياسـية بـالطبع. ومـن مث فـإن معيـار ، يةجتماعغاية القوانني القصوى هي أنسنة العالقات اال
ا علـى محايـة احلريـة حريـة مجيـع مـواطين الدولـة ، قوة الدولة السياسية الـيت تؤكـدها مجيـع البحـوث النظريـة هـو قـدر

  توكيد حقيقة أن الدولة احلرة هي تلك اليت يكون مجيع مواطنيها أحراراً. بال استثناء. وال ضري يف
ـــة الســـيادة الـــيت تتكثـــف يف الســـلطة التشـــريعية ـــة أو هيئ ـــه الدول مـــن ، مييـــز روســـو علـــى حنـــو واضـــح ال لـــبس في

حلـــر ي اجتمـــاعأي الدولـــة "كائنـــة بنفســـها" أي بالعقـــد اال، مبـــا فيهـــا رأس الدولـــة أو رئيســـها. فـــاألوىل، احلكومـــة
ذه السيادة". لنقل إن األوىل هي احلكم والثانية هي أداة احلكم تكتسـب ، أما الثانية، والطوعي "فال تكون إال 

  وتستمد مشروعيتها من هيئة السيادة.، مجيع خصائصها من غاية احلكم
وضـــوع وال ســـيما يف م، يـــة"اجتماعي" نـــوع مـــن "فيثاغوريـــة جتمـــاعيطالعنـــا يف بعـــض أقســـام كتـــاب "العقـــد اال

ا "كلمــا كــربت الدولــة نقصــت احلريــة". وأراين  :تصــل بــه أحيانــاً إىل القــول، العالقــة بــني قــوة الدولــة وعــدد ســكا
أميل إىل القول خبالف ذلـك ألن نسـبة مشـاركة املـواطنني يف الدولـة ليسـت يف األسـاس نسـبة عدديـة؛ فـاملواطنون 

ا. فمهمـا  وهذ، يشاركون يف الدولة باخلصائص املشرتكة فيما بينهم ه ال تزيـد وال تـنقص بزيـادة عـددهم أو نقصـا
ا العناصر املشـرتكة بـني مواطنيهـاجتماعكربت الدولة تظل العناصر املكونة للعقد اال وهـذه خصـائص ، ي هي ذا

ــا وتزيــد حريــة مواطنيهــا يف ، ال كميــة، نوعيــة أو ماهويــة ولــذلك افــرتض أنــه كلمــا كــربت الدولــة وجــب أن تزيــد قو
ا السياسية وجب أن تتوىل مؤسسات اجملتمع املـدين بعضـاً مـن الوقت ذ اته. فكلما كربت الدولة واستقامت حيا
فالدولة ال تقوم إال مبا يعجز األفراد عن القيام به فرادى وجمتمعني وهذا يزيـد يف قـوة الدولـة وال ينـتقص ، وظائفها

كمــا يفــرتض  ،  ال عالقــة عكســية، هــا عالقــة طرديــةأفــرتض أن العالقــة بــني قــوة الدولــة وحريــة مواطني، منهــا. لــذلك
كثــريون ممــن يــرون تعارضــاً بــني حريــة الفــرد وقــوة الدولــة. ولعــل روســو ظــل وفيــاً لفكــرة أفالطــون عــن عــدد ســكان 

ـــا هيئـــة وســـيطة بـــني املـــواطنني وهيئـــة الســـيادة قـــول فيـــه نظـــر ه ميـــنح ؛ ألنَّـــاجلمهوريـــة. كمـــا أن وصـــفه احلكومـــة بأ
ية ليســـت هلـــا. الصـــفة الســـيادية للحكومـــة هـــي للقـــانون الـــذي ينبغـــي أن تعمـــل مبقتضـــاه. احلكومـــة صـــفة ســـياد



ــا الســلطة التشــريعية ــا ، احلكومــة أو الســلطة التنفيذيــة تفتقــر إىل مجيــع شــروط الســيادة الــيت تتمتــع  فجميــع قرارا
ا خاضعة ملوافقة السلطة التشريعية وتصديقها. أحتدث هنا عن دولة حق وقان أي عـن دولـة سياسـية ، ونوممارسا

ا على أي من الدول العربية القائمة    .)20(اليومال تنطبق مواصفا
كلمــا قويــت احلكومــة تــزداد ،  ولكــن، ويف الــدول الكبــرية خاصــة ال بــد مــن حكومــات قويــة، يف الــدول عامــة 

ني الســلطتني التنفيذيــة لــديها ميــول جتــاوز حــدود ســلطتها الــيت تعينهــا الســلطة التشــريعية؛ فــإذا مــا اختــل التــوازن بــ
تأخــذ الدولــة بــالتحول تــدرجيياً ، وجنحــت األوىل إىل القيــام بــدور الثانيــة، بــني احلكومــة وهيئــة الســيادة، والتشــريعية

هـو ، وعالجـه بعـد وقوعـه، أي إىل نوع من دولة تسـلطية. والعاصـم مـن ذلـك، حتكمية وأوامرية إىل نوع من دولة
ا علــى جلــم احلكومــة وكــبح مجوحهــا وجنوحهــا. وسنفصــل ، هــا للشــعبقــوة الســلطة التشــريعية وصــحة متثيل وقــدر

  القول يف هذا املوضوع يف باب "اجملتمع املدين والدولة الوطنية".
والسـلطة التنفيذيـة دماغهـا ، "مبدأ احلياة السياسية هو يف سلطة السيادة. فالسلطة التشـريعية هـي قلـب الدولـة

وقــد يضــل ، ويظــل الشــخص حيــاً ، . وقــد ميكــن أن يصــاب الــدماغ بالشــللالــذي يبعــث احلركــة يف مجيــع األجــزاء
ولكنـــه بـــاق علـــى قيـــد احليـــاة. ولكـــن حاملـــا يتوقـــف القلـــب عـــن أداء وظائفـــه فـــإن احليـــوان يدركـــه ، إنســـان مـــا أبلـــه

مين ولكـن القبـول الضـ، بل بالسلطة االشرتاعية. وقانون األمـس ال يلـزم اليـوم، املوت. وليس بالشرائع بقاء الدولة
، إذا كــان هــذا يف مقــدورها، يفـرتض وقوعــه بقرينــة السـكوت. وتعــد القــوانني مثبتــة مـن هيئــة الســيادة مــا مل تبطلهـا

ــا هــذه، وكــل مــا أرادتــه هيئــة الســيادة مــرة ــا تريــده دائمــاً ، وأعلنــت عــن إراد . فــإذا )21؟(مــا مل تقــم بنقضــه، فإ
يتبــني لنــا أن حيــاة الدولــة ، ريــب أفكــاره مــن األذهــانلتق، غضضــنا النظــر عــن التشــبيهات الــيت يكثــر منهــا روســو

وغــري قابلــة ، وهــي ســلطة بســيطة غــري قابلــة لالنقســام أو التقســيم، أي ســلطة الســيادة، منوطــة بالســلطة التشــريعية
ــا؛ ألنَّــوال ميكــن أن ُمتثَّــل، للتفــويض واإلرادة ال ، وهــي يف جوهرهــا تقــوم علــى اإلرادة العامــة، ه ال جيــوز التصــرف 

بـل ، وهـم ليسـوا ممثليـه، وال وسط هلذا؛ فنواب الشعب إذاً ال ميكن أن ميثلـوه، فهي إما هي وإما غريها، ثل أبداً مت
ائية. فكل قانون مل يوافق عليـه الشـعب ب، مندوبون عنه ، نفسـهأو مفوضوه؛ فال ميكنهم أن يقروا أمراً ما بصورة 
والتفســخ واالحنــالل إمنــا ترجــع إىل اخــتالل التــوازن بــني . وأن خمتلــف صــور الفســاد واالحنــراف )22(لــيس بقــانون

أو إىل حلــول الثانيــة (الســلطة التنفيذيــة) حمــل ، وال ســيما بــني الســلطتني التشــريعية والتنفيذيــة، الســلطات الــثالث
ممـــــا ينتهـــــي إىل أســـــوأ العواقـــــب. "إنـــــه ملـــــن الســـــخافة والتضـــــاد والتنـــــاقض أن تقـــــيم هيئـــــة الســـــيادة رئيســـــاً ، األوىل
ي اجتمــاعإذ لــيس يف الدولــة ســوى عقــد ، ومــة لــيس البتــة عقــداً كفتلتــزم طاعتــه. فــإن "إنشــاء احل، )23(ا"عليهــ
وأن الشـعب ميكنـه ، بـل ضـباطه، ولكنه قانون؛ وإن مستودعي السلطة التنفيذية ليسوا البتة سادة الشـعب، واحد

م التعاقــد، تـوليتهم وعـزهلم مـىت شـاء ـم، بـل الطاعـة، وأنــه لـيس مـن شـأ ــا ، وإ مبمارســتهم الوظـائف الـيت تعهـد 
  .)24(كون هلم حق املنازعة يف الشروط"من دون أن ي، إمنا يقومون بواجبهم كمواطنني، الدولة إليهم
إمنـا ، يف امللكيـة الدسـتورية، أو امللـك، رئـيس اجلمهوريـة، أن منصب رئـيس الدولـة، يف ضوء ما تقدم، يتبني لنا

وال جيــــوز أن تكــــون ملــــن يشــــغله أي ســــلطة ، دة الســــلطات الــــثالثيرمــــز إىل وحــــ، هــــو منصــــب رمــــزي فحســــب
  فهو ليس فوق القانون.، وعلى الرغم من رمزية من يشغل هذا املنصب، تشريعية



والـراجح أن هـذا املنصـب تقليـد ترسـب يف احليـاة السياسـية مـن عهـود امللكيـة املطلقـة. وبقـدر مـا تتـوفر اإلرادة 
وإال فـــإن ، وحتـــول بينـــه وبـــني احلكـــم بإرادتـــه اخلاصـــة، ســـلطة رئـــيس الدولـــة العامـــة علـــى االســـتنارة والفهـــم تقيـــد

ية وامللكيـــة الدســتورية تــؤول إىل ملكيـــة مطلقــة. وإنــه ملمــا يتنـــاقض مــع فكــرة الدولـــة اســتبداداجلمهوريــة تــؤول إىل 
علــى ، رئــيس أحــد األحــزاب الوطنيــة، نفســهوعموميتهــا وكليتهــا أن يكــون رئــيس الدولــة (رئــيس اجلمهوريــة) هــو 

إىل هـذا احلـد أو ذاك. فـإذا كـان ، اليت حتولـت إىل أنظمـة مشوليـة، النحو الذي درجت عليه الدميقراطيات الشعبية
وإزاء مجيـــع الفئـــات ، مـــن أهـــم خصـــائص الدولـــة حيادهـــا اإلجيـــايب إزاء مجيـــع األديـــان واملـــذاهب واأليـــديولوجيات

فمـــن البـــديهي أن يكـــون منصـــب رئـــيس ، يت تعـــرب عنهـــايـــة واألحـــزاب السياســـية واالجتاهـــات الثقافيـــة الـــجتماعاال
أي رئـــيس الســـلطة ، الدولـــة كـــذلك وإال فإنـــه يكـــون تناقضـــاً يف ذاتـــه. يف حـــني ميكـــن أن يكـــون رئـــيس احلكومـــة

، وتسمى حينئذ حكومـة أقليـة، بل ميكن أن يؤلف احلكومة أحد األحزاب مبفرده، التنفيذية رئيس أحد األحزاب
احلكومــة ال متثــل الســيادة بــأي حــال مــن األحــوال. هنــا يكمــن  ؛ ألنَّ ع فكــرة الدولــةمــن دون أن يتعــارض ذلــك مــ

للشــعب  ، سياســة احلكومــة. الســيادة لألمــة، وبــني السياســة، أي ســيادة األمــة، ســيادة الدولــة، الفــرق بــني الســيادة
احلــزب القائــد" مهمــا عــال شــأن هــذا اجلــزء. إن مــا يســمى "دولــة احلــزب الواحــد" أو "، ال جلــزء مــن أجزائــه، كلــه

  بل هي شيء ما دون الدولة.، ليست دولة بأي معىن من املعاين
**************  

  *) كاتب من سورية. 
اللجنـــة اللبنانيـــة ، ترمجـــة بـــولس غـــامن، يـــأو مبـــادئ القـــانون السياســـيجتماعالعقـــد اال، جـــان جـــاك روســـو - 1

لــــذلك ، ا الفصـــل مــــن املصـــدر نفســــه. واالقتباســــات الالحقـــة يف هــــذ10ص، 1972، بـــريوت، لرتمجـــة الروائــــع
  سأكتفي باإلشارة إىل رقم الصفحة يف املنت.

  . 10ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 2
  .11ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 3
  .12ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 4
ء شـعب الدولـة الــيت فمواطنـو دولــة مـا ليسـوا أعــدا، ال بــني أفـراد، يؤكـد روسـو أن احلــرب تكـون بـني دول - 5

ا. وإذا كان من املكن قبل الدولة من غـري قبـل فـرد واحـد مـن رجاهلـا فـإن احلـرب ال ختـول ، تعاديها دولتهم وحتار
"أمــا حــق الفــتح فــال أســاس لــه ســوى شــريعة  :أي حــق ال يكــون ضــرورياً للوصــول إىل غايتهــا املنشــودة. ويضــيف

فإن هـذا احلـق الـذي حرمـه ال ، إيقاع مذحبة يف الشعوب املغلوبةوإذا كانت احلرب ال ختول الغالب حق ، األقوى
  .21ص يصلح أن يكون اساساً حلق استعباده لتلك الشعوب".

  .17ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 6
  .27-26ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 7
  .30-29ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 8
  .32-31ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 9

  .36-33ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 10



  .39ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 11
  .44ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 12
  .45ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 13
  .46ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 14
ـــا نظـــم مـــا قبـــل الد ســـتبدادصـــفنا نظـــم العبوديـــة واالو ولـــذلك  - 15 ـــولـــةبأ ا تقـــوم علـــى إرادة الســـيد ؛ ألَّ

ما   من دون أي عنصر من عناصر املوافقة واإلرادة العامة.، واملستبد وأهوائهما ونزوا
  .47ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 16
  .48ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 17
  .55ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 18
  .74-73ص ،املصدر نفسه، جان جاك روسو - 19
  وما بعدها. 79ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 20
  .911ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 21
  .721ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 22
  .231ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 23
  .531ص، املصدر نفسه، جان جاك روسو - 24

 --------------



  والوثائق كتابة تاريخ صدر اإلسالم بين األدب
 *فرد دونر

موضوع احلديث كتابة تاريخ صدر اإلسالم أو باألحرى وظيفـة املصـادر العربيـة املبكـرة يف تصـوير هـذا التـاريخ 
بــل إن املــؤرخ يبــدأ جبمــع أدلــة مــن ، التــاريخ كمــا تعرفــون لــيس عمليــة الكتابــة عــن املاضــي فحســب ؛ ألنَّ وكتابــه

قابل بعض حىت يستنتج مفاهيم عن اجملتمع الذي يدرسه وعـن تطـوره املصادر املختلفة وميضي يف تقومي بعضها م
ايــة األمــر إذن يولــد املــؤرخ تفســريه ، وهــذه املفــاهيم جمــذورة إىل حــد مــا يف قراءتــه للمصــادر، علــى مــر الزمــان ويف 

ارة فيمــا ومــن منــا نــرى أن غالبيــة العامــل وجملهــد اللــذين يبــذهلما املــؤرخ قــ، للماضــي وميضــي بعــد ذلــك إىل الكتابــة
  .يسبق الكتابة أي أن الكتابة ما هي إال خامتة عمل املؤرخ

 :فما هي إذن أمهية املصادر العربية املبكرة يف تصوير تاريخ صدر اإلسالم وكتابته؟ دعـين أقـول بـادئ ذي بـدء
عصـيبة مـن تـاريخ ن املصادر العربية املبكرة لصدر اإلسالم قيمة للغايـة ال غـىن عنهـا يف كتابـة تـاريخ هـذه الفـرتة الإ

ه ؛ ألنـَّوالبد للمؤرخ من أن يستعملها إىل أقصى درجة ممكنة والبد من أن أؤكد ذلك تأكيـداً شـديداً اآلن ،العامل
بل هي تواجه املؤرخ بتناقضـات ، علينا أيضاً أن نعرتف بصراحة أن هذه املصادر ليست خالية من عيوب خطرية

فالواجـب علينـا اآلن كمـؤرخني أن نفهـم كيـف نسـتطيع أن ، وعوإشكاليات وصعوبات منهجية ومادية من كـل نـ
  :وتقع مالحظايت التالية يف ثالثة أقسام، نستعمل املصادر العربية لصدر اإلسالم طبقاً ملناهج علمية مسؤولية

  .إشكالية املصادر العربية لصدر اإلسالم :أوالً 
  .ممالحظات عن دور الوثائق يف تفسري تاريخ صدر اإلسال :ثانياً 
ا األساسية كمؤلفات تارخيية :ثالثاً    .االقرتاب من املصادر العربية عن طريق تعيني اهتماما
  :إشكالية المصادر العربية لصدر اإلسالم – 1

هــي صــورة مســتلة مــن حيــث مالحمهــا  –أي لــدى الشــرقيني والغــربيني معــاً  –إن صــورة صــدر اإلســالم لــدينا 
ة دوال :وكلنــا نعــرف خطــوط هــذه الصــورة األساســية ،ملصــادر العربيــةوكــذلك مــن حيــث تفاصــيلها مــن ا ،العامــة

معارضــة ، بــدء الــوحي، خلفيــة حليــاة الرســول، يف مكــة وكــون اجلاهليــة يف احلجــاز واجلزيــرة العربيــة عامــة الرســول 
 يف ســائر أوًال يف احلجــاز مث، تطــور األمــة وتوســعها، اهلجــرة وإنشــاء األمــة األصــلية يف املدينــة، قــريش لنبــوة الرســول

وامتـدادها بعـد ذلـك حنـو اآلفـاق مـن كـل اجتـاه ودخـول املسـلمني  –قبيـل وفـاة الرسـول وبعيـدها  –اجلزيرة العربيـة 
ومن أبـواب هـذه القصـة ، الشام والعراق وإيران ومصر وغريها من األقطار شرقاً وغرباً يف عصر الفتوحات الكربى

والفتنــة ، بعضــهم اآلخــر  نــازع فيهــا بعــض أصــحاب الرســول أيضــاً تأســيس اخلالقــة وحــوادث الفتنــة األوىل الــيت
، الثانية اليت كانت مبثابة استئناف للفتنة األوىل بعد مرور عشرين سنة على أيـدي أبنـاء املتنـازعني يف الفتنـة األوىل

سـلمني فإن أغلبية امل ؛ويف تأويل معاين هذه احلوادث ،وعلى الرغم من وجود اختالفات كثرية يف بعض التفاصيل
  .قد قبلوا اخلطوط الرئيسية هلذه الصورة

مســـتخرجة مـــن املصـــادر  –الـــيت أحـــب أن أمسيهـــا "روايـــة األصـــول اإلســـالمية"  –فكـــل هـــذه القصـــة العظيمـــة 
 :"السـرية النبويـة" حملمـد بـن إسـحاق وكتـب التـاريخ مثـل هاأشهر ، وجند أجزاءها يف مئات املؤلفات العربية ،العربية

وقـد تـرد جمموعـة مـن النصـوص املفيـدة للمـؤرخ يف أنـواع أخـرى مـن املؤلفـات  ، "اريخ اليعقـويبتـ"و "تاريخ الطـربي"



فهذه املؤلفات تشتمل على روايات وأخبار ، ككتب األنساب والتفسري ومصنفات الدين ودواوين الشعر وغريها
ا ليست أساساً كتب التاريخ   .ذات قيمة تارخيية كبرية رغم أ

تشـكلت الصـورة  الضخمة إذن اليت تطورت على مدى قرن أو قرنني بعـد وفـاة الرسـول من هذه املادة الثرية 
ولكـن مـن وجهـة نظـر املـؤرخ ، وهي صورة قبلها حىت الكثـريون مـن املستشـرقني الغـربيني، التقليدية لصدر اإلسالم

ـا بـدون اسـتثناء مصـادر أدبيـة وليسـت وثـائق أن األخبـار  أي، تشـرتك كـل هـذه املصـادر يف ضـعف واحـد وهـو أ
أو مــن ، الــيت توردهــا والــيت هــي أســاس الصــورة التارخييــة التقليديــة أخبــار وروايــات منقولــة مــن قائــل إىل قائــل آخــر

ولكـن كمـا ، وحنـن نـرى يف أسـانيد هـذه األخبـار أثـر عمليـة النقـل هـذه بوضـوح تـام، ناسخ أو مؤلف ما إىل آخر
إذ ال يقــدر علــى قبــول روايــة ، دأ مــن جهــة املــؤرخ العلمــيحيــث املبــ فــإن الــنص املنقــول مشــكوك فيــه مــن، تعرفــون

ـا–منقولة قبوًال تلقائيـاً بـل عليـه  طريقـة  :أن ميتحنهـا مـن كـل ناحيـة –إذا شـاء أن يسـتعمل الروايـات كأدلـة يثـق 
م ومقاصــدهم وموثــوقيتهم ،وهويــة نقلتهــا، نقلهــا ــا يف ســياقها التــارخيي األديب، واهتمامــا ــا ومكا  ومنطقيــة ماد

هـل هـي  :يسـتحيل علـى املـؤرخ العلمـي أن حيكـم عليهـا، رواية روايـة، فمن دون امتحان املصادر، اللغوي العقلي
ـــا ُحرفـــت عمـــداً ، صـــادقة فيمـــا ترويـــه أو حـــىت اختلفـــت اختالفـــاً علـــى يـــد ناقـــل  ،أو شـــوهت ســـهواً ، أم أن روايا
  .؟ألهداف جمهولة

فــإن حتليــل الروايــات ، املصــادر العربيــة عــن صــدر اإلســالم ولكــن حــىت إذا اعرتفنــا بوجــود مثــل هــذه العيــوب يف
فــإذا أخــذنا مــثًال ، املنقولــة يظــل أمــراً صــعباً وكثــرياً مــا ال ينــتج عــن تفحصــنا للروايــات حكــم حاســم يف مصــداقيتها

وإنـين متأكـد مـن أنكـم قـد - الروايات عن احلوادث اليت سبقت وأدت إىل مقتل اخلليفة الثالث عثمان بـن عفـان
وتــاريخ مدينــة  ،وأنســاب اإلشــراف للــبالذري ، بعــض الروايــات الكثــرية عــن هــذه احلــوادث يف تــاريخ الطــربيقــرأمت

فإننا نـرى فـوراً أن كثـرياً مـن هـذه الروايـات املختلفـة ختـدم مطـامح فرقـة  –دمشق البن عساكر وغريها من املصادر
  ما بينها؟  هذه الروايات املتعارضة فيميولكن كيف نستطيع تقو  ،سياسية معينة

الفصــل مــن الفتنــة األوىل مــثًال روايــات عــن املفاوضــات بــني اخلليفــة والوفــد املصــري  اإن مــن بــني حــوادث هــذ
ايز بــني الروايــات منــســتطيع أن نولكــن هــل ، وليشــكو مــن بعــض سياســاته ،الــذي جــاء إىل املدينــة ليواجــه اخلليفــة

فمــن الواضــح أن بعــض هــذه  !حــىت اآلن ال ؟ملوضــوعةايــات او والر  ،ونعــني مــن بينهــا الروايــات الــيت تســتحق ثقتنــا
فيمــا جتعــل ، وجيعــل مــن اخلليفــة عثمــان امــرءاً بريئــاً مــن أي عيــوب يف أخالقــه ،الروايــات يــدعم مقاصــد بــين أميــة

، وترســم صــورة إجيابيــة لعلــي بــن أيب طالــب ،األخــالق يءبعــض الروايــات األخــرى مــن اخلليفــة رجــًال ضــعيفاً ســ
 ،قمنا مبقارنة مطولة بني هذه الروايات فليس هناك أساس علمي ثابـت للتفريـق فيمـا بينهمـا ولكن حىت إذا .مثالً 

وســيظل تقــومي هــذه الروايــات املنقولــة مــن مصــادرنا العربيــة مســتحيًال طاملــا الوثــائق احلقيقيــة الــيت قــد تســاعدنا يف 
  :أود أن أحتدث عنها اليوم وهيوهذه املالحظة توصلنا إىل املسألة الثانية اليت ، تقومي املرويات معدومة

  :دور الوثائق في تشكيل صورتنا التاريخية لصدر اإلسالم – 2
مـادي يتبقـى يف شـيء  فالوثيقة من عصرها هـي أي، لنبدأ مبالحظات عامة عن الوثائق وحملها يف علم التاريخ

وقــد  ،مله دلــيًال تارخييــاً)صــورته األصــلية مــن ذلــك العصــر إىل اليــوم (أو علــى األقــل إىل زمــن املــؤرخ الــذي اســتع
أو  ،أو قـدح مــن فخــار ،–أي األصـل ذاتــه ولــيس نسـخة منــه–رســالة مــن شـخص إىل آخــر  :تكـون الوثيقــة مـثالً 



أصــلي ترجــع إىل شــيء  أي، . اخل.أو نقــود أو آثــار معماريــة ،أو كتابــة منقوشــة علــى الصــخر ،عــدة وزينــة معدنيــة
املؤرخ حياول من حيث املنهج أن يبين صورته التارخييـة  نقول إنإذ ذاك ، ااملكان والفرتة الزمنية اليت يهتم املؤرخ 

أو حيـاول علـى  ،ويفضل أن يتجنب أخباراً منقولة عندما يكون صورته التارخيية ،على أساس حتليل وثائق حقيقية
األخبـار ولقـد حتـدثت مـن قبـل عـن إشـكالية ، األقل أن حيـد مـن اعتمـاده علـى مثـل هـذه األخبـار بقـدر اإلمكـان

–بينمـا الوثيقـة  ،املنقولة خصوصاً مـن حيـث احتياجهـا إىل التأكيـد عـن طريـق تقوميهـا يف ضـوء سـياقها املفـروض
ــا الســياق التــارخيي اللغــوي ومــا إىل ذلــك –علــى العكــس مــن ذلــك فإننــا إذا اكتشــفنا مــثًال وثيقــة ، حتــدد هــي ذا

ــا تســتعمل كلمــة أو مفه مل تكــن أَنـََّهــا ومــاً قــد اعتقــد املؤرخــون مــن قبــل أصــلية جديــدة مــن عصــر مــا ووجــدنا أ
ألن الوثيقـة تقـدم دلـيًال  ؛فإن علينا أن نعدل فهمنا لسياق هـذا العصـر اللغـوي أو العقلـي ؛معروفة يف هذا العصر

فاالعتمــاد علــى الوثــائق إذن هــو املفتــاح لبنــاء  .أو هــذا املفهــوم يف ذلــك العصــر ،حامســاً علــى وجــود هــذه الكلمــة
وبالنســبة لتــاريخ صــدر اإلســالم فــإن املشــكلة الرئيســية للمــؤرخني هــي أن عــدد الوثــائق مــن  .رخييــة ســليمةصــورة تا

والوثــائق ، وأفعالــه أي أثــر وثــائقي قــط مكانــه وزمانــه قليــل جــداً يقــرتب مــن الصــفر فلــم يبــق مــن حيــاة الرســول 
) والنقوش (أول شـاهد قـرب 22ها مؤرخة سنة املتبقية عن األمة اإلسالمية املبكرة ال تتجاوز القطع الربدية (وأقدم

فصـاعداً) وعـدد هـذه اآلثـار الوثائقيـة قليـل مـن فجـر اإلسـالم ولكنهـا  31) والنقـود (مـن سـنة 31يعود إىل سنة 
وهــي تعطينــا معلومــات ثابتــة قيمــة للغايــة ولكــن هــذه الــنقط الثابتــة ، تــزداد عــدداً تــدرجيياً يف القــرن األول اهلجــري

ــا مبعثــرة جــداً إال  ؛نــا بــأن نكمــل صــورة تارخييــة عــن صــدر اإلســالموحــدها ال تســمح ل تســمح لنــا بــأن أَنـََّهــا أل
واملهم هنا يف رأيي هو أن املعلومـات الـيت نسـتخرجها مـن الوثـائق عـن ، كد من بعض روايات مصادرتنا العربيةتأن

، ن األخبـار والروايـات املنقولـةشخاص واملؤسسات اليت نعرفهـا مـتاريخ القرن األول اهلجري تثبت وجود بعض األ
وقد وجد يف محة جادر (قرب أم قيس يف األردن على جانـب وادي  42إىل سنة  عفالنقش يف احلجر الذي يرج
فهذا الـنقش يثبـت وجـود ، معاوية أمري املؤمنني يذكر عبداهللا، اللغة اليونانية البيزنطيةبالريموك) مثًال وهو مكتوب 

ومســوا  ،أي وجـود أمـة أو دولـة أو حركـة مسـى أعضـاؤها أنفسـهم (املـؤمنني) ،املـؤمننيمعاويـة ووجـود منصـب إمـارة 
وقــد نســتنتج مــن ذلــك عامــاً أن هنــاك مبــدأ  ،وكــل ذلــك يطــابق قريبــاً مــا نقــرأه يف املصــادر العربيــة ،قائــدهم أمــرياً 

ن ا كمـؤرخني أن نعـرتف أصحيحاً لبعض ما تنقله لنا املصادر العربية من مـواد تارخييـة علـى أنـه مـن الواجـب علينـ
فأوًال هناك يف املصادر العربية اآلن من التفاصيل عـن ، نا بشكل جزئي فقطمثل هذا النقش يربهن صحة مصادر 

ألن عــدد  ؛تثبيتــاً أو توثيقــاً مــن جهــة أي وثيقــة -%99.99–صــدر اإلســالم وال جتــد األغلبيــة الســاحقة منهــا 
بينما املادة التارخيية أو شبه التارخيية يف املصـادر العربيـة ال  ،ول قليل جداً الوثائق هلذه الفرتة التارخيية كما سبق الق

ومعىن ذلك أنه يوجد يف روايات األصول اإلسـالمية التقليديـة حقـائق وافـرة ونـواح كاملـة غـري  ،اية هلا أو بالكاد
رية مـن الوثـائق اجلديـدة مـن ألن اكتشـاف كميـات كبـ ؛وهي بصراحة مما ال يتوقع التثبيت منه يف املستقبل ،موثقة

  .هذا العصر املبكر أمر غري حمتمل
حىت يف احلالـة االسـتثنائية الـيت توجـد فيهـا وثيقـة تتعلـق حبقـائق موجـودة يف املصـادر العربيـة يكـون تثبيـت  :ثانياً 

ه يثبـت فإذا رجعنا مثًال إىل النقش اليوناين الذي سـبق ذكـره مـن محـة جـادر فمـع أنـ ،تلك احلقائق جزئياً وحسب
عـن غريهـا  –ورمبـا شـكوكاً –يثري يف نفس الوقت أسئلة جديـدة فَِإنَُّه بعض احلقائق اليت نعرفها من املصادر العربية 



ـــا هـــو  .مـــن احلقـــائق هنـــاك إن معاويـــة يســـمى بــــ(أمري املـــؤمنني) ولكـــن اللقـــب املســـتعمل عـــادة يف املصـــادر وروايا
عـــن مؤسســـة (اخلالفـــة) فهـــل يعـــين صـــمت الوثيقـــة عـــن كلمـــة  وحنـــن نـــتكلم عـــادة يف مناقشـــاتنا اليـــوم ،(خليفـــة)
مل يظهر ألول مرة تعييناً لقيادة األمة إال َوأَنَُّه  ،ن هذا االصطالح مل يكن مستعمًال بعد يف أيام معاويةإ(خليفة) 

يـات ن الوثيقة قـد تثبـت بعـض نـواحي تفسـرينا التـارخيي املسـتخرج مـن الروافإوهكذا  ؟بعد عشرين أو ثالثني سنة
  .عرض غريها من النواحي إلعادة النظرتُ هي املنقولة فيما 

وقــد ال تســتكمل مالحظــايت عــن الوثــائق وعالقتهــا باملصــادر العربيــة دون ذكــر القــرآن الكــرمي ودوره يف تكــوين 
لــيس لــدينا اليــوم  هوثيقــة أو ال؟ مــن الواضــح أنــهــو هــل  :والســؤال الــذي يطــرح هــو، صــورة تــاريخ صــدر اإلســالم

ترجع مادياً إىل أيام زيـد بـن ثابـت وجلنتـه الـيت عينهـا اخلليفـة عثمـان (أو هـل جيـب علينـا أن نقـول أمـري حف امص
ولكننــا إذا نظرنــا إىل  ،املــؤمنني عثمــان؟) لتــدوين القــرآن فــإذا نظرنــا إىل القــرآن مــن هــذه اجلهــة فإنــه ال يعتــرب وثيقــة

، قـرآن ال يشـبه األخبـار والروايـات املنقولـة األخـرىفإننـا جنـد أن ال –نـا أتكلـم كمـؤرخهو –القرآن من جهة أخرى 
  .يشكل يف رأيي صنفاً فريداً من نوعهِإنَُّه بل 

وهـذا ألن للقــرآن يف رأيـي مكانــة مميـزة بــني ، لـنص القــرآن قيمـة شــبه وثائقيـة للمــؤرخ نقــول إنولـذلك فإننــا قـد 
التحريــف الــذي حيــذره  ســامية أمنــت الــنص ضــدوهــذه املكانــة ال، نصــاً مقدســاً وكــالم اهللا تعــاىل املــؤمنني باعتبــاره

أو يستعصـي  ،كثري من أقوال القرآن هو عار من املضمون التارخيي املعني،  غريه من النصوص املنقولةِيف ن و املؤرخ
ولكن على الرغم من ذلك يقدم لنا القرآن يف رأيي أوضح نافـذة إىل العـامل الفكـري الـذي ، على التأويل التارخيي

  .منون األوائلعاش فيه املؤ 
 ،فعلــى املــؤرخ الــذي يريــد أن يفهــم صــدر اإلســالم إذن أن يعتمــد يف أول األمــر علــى شــهادة الوثــائق األصــلية

ولكـن بسـبب قلـة الوثـائق وصـعوبة اسـتخراج املعلومـات التارخييـة الدقيقـة مـن القـرآن  ،وعلى شـهادة القـرآن الكـرمي
ــا املنقولــة وغريهــا مــن املصــادر الكــرمي فالبــد ملــؤرخ صــدر اإلســالم مــن أن يلجــأ إىل  اســتعمال كتــب التــاريخ وروايا

فلنحــــول انتباهنــــا اآلن إىل مشــــكلتنا العمليــــة يف اســــتثمار هــــذه املصــــادر واســــتخراج املعلومــــات التارخييــــة ، العربيــــة
  .الصحيحة منها

  :تكون المصادر العربية وطريقة استثمارها – 3 
القــول يف التمييــز بــني املعلومــات الصــحيحة واملعلومــات احملرفــة أو تظهــر صــعوبة املصــادر العربيــة كمــا ســبق لنــا 

وأرى أن تطـــوير منـــاهج جديـــدة أدق لبلـــوغ هـــذا التميـــز جيـــب أن يكـــون علـــى رأس جـــدول ، املوضـــوعة املكذوبـــة
  .أعمال اخلرباء العاملني يف دراسة صدر اإلسالم يف اجليل املقبل

بيــة وخصوصــاً جمموعــات الروايــات واألخبــار الكبــرية الــيت هــي فعلينــا أوًال أن نفهــم كيــف تكونــت املصــادر العر 
ووضــعت خــامت مفاهيمهــا الضــمنية علــى  ،منبــع أكثريــة املعلومــات املفصــلة الــيت شــكلت تصــورنا لصــدر اإلســالم

يـة جتماعواخلطوة األوىل يف إعادة النظر عـن هـذه املصـادر هـي أن نفهـم البواعـث التارخييـة واال ،تأويالتنا التارخيية
بـــل ركبـــت عمـــداً مـــن  ،فـــإن املصـــادر العربيـــة مل تتكـــون مـــن تلقـــاء نفســـها، لعقليـــة الـــيت أدت إىل ظهورهـــا ابتـــداءً وا

وقد كانت عادة املؤرخني يف السابق استخدام هذه اجملموعات كمناجم  ،وألهداف معينة ،أخبار وروايات خمتلفة
ــا ليســت ســوى مســتودعات معلومــات خــام متعادلــة ا  ،أخبــار خمتلفــة ولكــن هــذا الفهــم للمصــادر قــد  ،لقيمــةكأ



فــال بــد للمــؤرخ إذا كــان يريــد أن يفهــم خــرباً عــن  ،جيعــل املــؤرخ يغــض النظــر عــن ميــول روايــات معينــة ومقاصــدها
وأن يعــني أهــدافها ومقاصــد مؤلفهــا  ،حــادث مــن احلــوادث أن يــرى اخلــرب يف إطــار اجملموعــة الــيت هــو موجــود فيهــا

وهكــذا فيجــب علــى املــؤرخ أن يقــوم هــذا اخلــرب ، بــاراً أخــرى) إليرادهــا يف كتابــهالــذي اختــار هــذا اخلــرب (وتــرك أخ
حيثمـا وجـدت يف املصـادر لـيفهم مكـان اخلـرب ، األخبار املروية عن تلـك احلادثـة مـن احلـوادثُكّل املعني يف إطار  

  .املعني يف تطور اآلراء واألخبار عن تلك احلادثة
ـــا اإل وإذا راقبنـــا األخبـــار والروايـــات عـــن صـــدر متعلقـــة  –أو أن األغلبيـــة منهـــا–ســـالم مجيعـــاً فإننـــا نكتشـــف أ

وتتبـني أن هـذه املسـائل األربـع تعـرب عـن اهتمامـات أساسـية يف  ،بطريقة ما مبسألة واحدة مـن ضـمن أربـع مسـائل
  . حتتويهاحياة األمة اإلسالمية يف خالل الفرتة اليت تبلورت فيها املصادر العربية ورواية األصول اإلسالمية اليت

أي قيـادة – ةوالقيـاد، -أي هيمنـة املسـلمني علـى غـري املسـلمني–واهليمنـة ، واألمـة، النبـوة :وهذه املسـائل هـي
فهدف األخبار العديدة عن النبوة هو تأكيد شرعية دين اإلسالم عن طريق الربهنـة علـى أن حممـداً كـان  .-األمَّة

يات عن األمة وهي تتضمن أخباراً كثرية عن أعمال الرسـول وهدف الروا ،وأن الوحي صحيح ،بالفعل رسول اهللا
يف تأســـيس األمـــة األوىل يف املدينـــة ويف حكمهـــا هـــو رســـم وجـــود لألمـــة املســـتمر مـــن أصـــوهلا إىل وقـــت مـــؤلفي 

أما مسـألة اهليمنـة فـإن هـدفها  .وذلك عن طريق وصف تسلسل غري منقطع لقواد احلج أو اخللفاء مثالً  ،األخبار
ن املســلمني علــى مكــ -حبســب أخبــار الفتــوح-ملســلمني وتســويقها باعتبارهــا إرادة اهللا تعــاىل الــذي شــرح ســيادة ا

تفسر األخبـار الـوافرة عـن الفـنت فَِإنـََّها وأما مسألة القيادة  .يتهم اجلديدةإمرباطور ها يف ئقهر مناطق شاسعة واحتوا
  .والنزاع بني الرجال املنافسني على اخلالفة

جـــذرة يف اهتمامـــات األمـــة اإلســـالمية يف القـــرنني أو القـــرون الثالثـــة األوىل تألربـــع إذن مفكـــل هـــذه املســـائل ا
وتأكيـدها يف أذهـان املسـلمني وغـري املسـلمني  األمَّـة،وتعترب نتيجة اهتمام األمة بتأسيس شـرعية  ،لظهور اإلسالم

ا أغلبيـــة األخبـــار عـــن تـــاريخ واالعـــرتاف بوجـــود هـــذه املســـائل األربـــع وبـــدورها كمحـــاور تركـــزت حوهلـــ، يف آن معـــاً 
فــرغم أن املــؤرخني مــثًال يهتمــون اليــوم كثــرياً  ،لمصــادر وأخبارهــالهم صــدر اإلســالم قــد ســاعد املــؤرخني يف تقــومي

ـذا النـوع ، يجتماعي واالقتصادبالتاريخ اال فمن الواضح أن مؤلفي مصادرنا العربية يف القرنني األوىل مل يهتمـوا 
ومعـىن ذلـك مـن الناحيـة العمليـة أن املـؤرخ الـذي ، ك التـاريخ مـن حمـاور وجتميـع األخبـارومل يكـن ذلـ ،من التـاريخ

ا يف مدينـة اجتماعأو عن وجود فئات  ،يريد أن يكتب شيئاً عن التجارة يف العصر األموي مثالً  ية وتطور عالقا
ميـات الـوافرة يف هـذه هـذا املـؤرخ لـن جيـد معلومـات مفصـلة يف الك، دمشق أو محـص يف العصـر اإلسـالمي األول

قــد  ،وكــل مــا ميكنــه القيــام بــه هــو اســتنتاج صــورة جزئيــة مــن تلميحــات قليلــة موجــودة يف أخبــار مبعثــرة ،املصــادر
ومن جهة أخـرى فـإن املـؤرخ الـذي يقـرأ خـرباً عـن أعمـال علـي  ،ختتلف أغراضها اختالفاً كامًال عن اهتمام املؤرخ

الفتنــة األوىل جيـب أن يعــرتف بـأن مثــل هـذه األخبــار توجـد بــاآلالف  بـن أيب طالــب أو معاويـة بــن أيب سـفيان يف
وأن أغلبيــة هــذه األخبــار  ،تتطــابق مــع أحــد االهتمامــات الكــربى يف األمــة (مســألة القيــادة)ألَنـََّهــا  ؛يف مصــادرنا

بـل هـو ويعرتف بأنه لـيس بـإزاء وصـف حيـادي  ،مثل هذا اخلرب ،تدعم ضمناً أو علناً طموح واحد من املتنازعني
  .ية ملتزمةابإزاء قطعة دع



يف اخلتــام أكــرر القــول باألمهيــة الكبــرية للمصــادر العربيــة الــيت البــد للمــؤرخني مــن أن يعتمــدوا عليهــا يف كتابــة 
اســـتثمار هـــذه  ولكـــن ،وعلـــى نـــص القـــرآن الكـــرمي ،باإلضـــافة إىل االعتمـــاد علـــى الوثـــائق ،تـــاريخ صـــدر اإلســـالم

وهــذه  ،ن نطــور منــاهج جديــدة أدق لتقــومي معــاين األخبــار املتعــددة املتنوعــةاملصــادر بشــكل علمــي يتطلــب منــا أ
  .هي الوظيفة امللحة أمام اجليل املقبل من املؤرخني

**********************  
  .*) أستاذ التاريخ اإلسالمي يف جامعة شيكاغو



  الحق في االختالف أبعد من التسامح
  *عاطف عليب

مـن بيـت لقصـيدة "احلريـة" ، املـأخوذ علـى سـبيل احملاكـاة، أكتـب امسـك"، محبعنـوان "التسـا يونيسكوكتاب ال
خلقـت ألكتـب امسـك"؛ قـد صـدر مبناسـبة االحتفـال بالـذكرى ، أيتهـا احلريـة :للشاعر الفرنسي الكبري "بـول إلـوار

  .يونيسكو) بناًء على طلب ال1995اخلمسني لتأسيس األمم املتحدة ودعيت سنة األمم املتحدة للتسامح (
 Tolérance, j'ecris ton nom, Editions Saurat, Edition( :فيمـا يلـي نسـتعرض مـن هـذا الكتـاب

Unesco, 1995( ،ـــا رغـــم مـــا حـــوت مـــن صـــواب وإجيابيـــات واضـــعني النقـــاط علـــى ، دراســـة صـــدمتنا ملغالطا
، هجــي كبــريإىل افتقارهــا إىل نقــص من، يف الوقــت نفســه، مــع اإلشــارة، حــروف مــا ورد فيهــا مــن غلــط وســلبيات

مـن اهلـوامش وحـىت املراجـع يف آخـر  ، يونيسـكوكباقي دراسات هذا الكتاب املـذكور لل،  وهو خلوها، حسب رأينا
وحىت أيضا لالستشهادات بني أهّلة حيث ال مرجع وال رقم صفحة وال أي شـيء كـان. صـحيح أن ، كل دراسة

  ينا املتواضع.حسب رأ، لكنه من الشكل الذي ينال من املضمون، هذا هو من الشكل
الفيلسـوف والكاتـب واألسـتاذ يف جامعـة ، )Leopoldo Zeaهذه الدراسة هي للمكسـيكي "ليوبولـدو زيـا" (

  املكسيك املستقلة (املكسيك).
 ورويباأل ســـتعمار) حلقـــوق اإلنســـان مل مينعـــا اال1789) وكـــذلك الفرنســـي (1776إن اإلعـــالن األمريكـــي (

ــا(، يمــا بعــدالــذي انضــمت إليــه الواليــات املتحــدة ف ). 1فغــدت بالتــايل احلقــوق املعلنــة حكــرا علــى مــن يطالــب 
ا على أثر الثورة الفرنسية ا ومل يؤخذ  حيـث ، ) يف املستعمرات1789( نقول من أين للمسَتعَمرين أن يطالبوا 

ــا ومســح هلــم بــذلك اإل ان ال ) كمــا أن حقــوق اإلنســ2نــابليون األول آنــذاك( مرباطــوررفــض املســتعمرون األخــذ 
ذه البساطة ملن يطلبها بل تتأتى له بعد صراع تارخيي. فالعربة بالتايل ليس باملعلن نظريـاً بـل بـاملطبق علـى ، متنح 

  أرض الواقع عملياً.
ــذه احلقــوق يتوقــف علــى االســتعداد لالســتعمال الصــحيح للعقــل ، هنــا يــرى الباحــث ليوبولــدو زيــا أن األخــذ 

باإلضـافة إىل  ،يجتماعاللون واجلنس واللغة والدين واألصل القومي وكذلك االوالذي بدوره يتوقف على العرق و 
ي هـو املقـرر األكـرب قتصـادالوضـع اال :ي وظروف أخرى. هنـا يبـدو لنـا أن آخـر عامـل أو ظـرفقتصادالوضع اال

قـوق ). والـدليل علـى ذلـك أن احل3يوجب الصراع مـن أجلهـا(ِمـمَّا ، يف موضوع منح حقوق اإلنسان أو حجبها
  وكما يشهد على ذلك التاريخ.، ال متنح بل تنتزع بعد صراع تارخيي طويل

وحـىت التزمــت  ،هـذا كمـا أن توقــف العقـل علـى مــا ذكـر الباحــث مـن عـرق ولــون اخل... يـدل علـى الالتســامح
  من قبل الباحث حسب رأينا.، والتعصب لدرجة العنصرية

ــــة الصــــف ــــاس يســــتنتج الباحــــث أن حقــــوق اإلنســــان هــــذه العاملي ة غــــدت قصــــرا وحــــىت حكــــرا علــــى بعــــض الن
مــن املفارقــة أن بإمكاننــا ِإنَّــُه ، الــذين غــدو غــري متســاوين مــع املتبقــني مــن النــاس والشــعوب. ويضــيف، والشــعوب

كــان ،  لكــن مــن جــراء صــدف أو حــوادث غريبــة عــن العقــل، بالتــايل التأكيــد علــى أن كــل النــاس كــانوا متســاوين
  ).4خرين(البعض منهم أكثر مساواة من اآل



ويف أي مرحلــة مــن تــاريخ التطــور البشــري كــان النــاس ، مــا هــي هــذه الصــدف أو احلــوادث الغريبــة عــن العقــل
حســب ، ولــو أن ذلــك كــان يف مرحلــة املشــاعية البدائيــة، لــيس مــن جــواب علــى ذلــك لــدى الباحــث ؟متســاوين

  إجنلز اقتباسا عن مورغن.
بــرهن علــى وجــود اختالفــات ، ث مشــل العــامل أمجــع تقريبــاحبيــ، ســتعمارويــرى الباحــث أن التوســع يف اال ،هــذا

). وهـذا أمـر 5بشرية ال ميكن تالفيها تعود للعرق والثقافة والعادات بالنسبة للمكتشفني مـن فـاحتني ومسـتعمرين(
يزيـــد مـــن تأكيـــدنا علـــى أَنَّـــُه . كمـــا ســـتعمارواال كـــان معروفـــا حـــىت قبـــل الفـــتحأَنَّـــُه  واقـــع وصـــريح ال مـــراء فيـــه.كما 

  نصرية هذا الباحث.ع
يف أمريكـا)  سـتقاللثـر إعـالن االإ(علـى  1776يضيف إىل ذلـك زيـا أن إعـالن حقـوق اإلنسـان يف العـام ُمثَّ 

ي بــــل عــــززاه مقــــدمني لــــه ســــتعمار (علــــى أثــــر الثــــورة الفرنســــية الكــــربى) مل حيــــوال دون التوســــع اال 1789والعــــام 
الثانيـة  يني لفرض هيمنـتهم اخلاصـة. أمـاوروبسوى صراع بني األ التربيرات اجلديدة. فاحلرب العاملية األوىل مل تكن

). 6يــني(وروبفتأتــت عــن حماولــة فرملــة بــروز شــعوب مهمشــة كالســالف املعتــربة تقاليــدهم مبثابــة بربريــة بالنســبة لأل
"شــعوباً خمتلفــة وبالتــايل غــري مســتعدة مبــا فيــه الكفايــة كيمــا تســتعمل العقــل بشــكل صــحيح.  :ويضــيف إىل ذلــك

أقـل مـنهم اسـتعدادا ، كانـت قـد اختلطـت بأنـاس،  أوروبـاوب مثل األيربيني يف الطرف اآلخر من جنويب غريب شع
الـذي وحـده يسـمح باملسـاواة بـني النـاس. فمحاولـة إعاقـة تطـور الشـعوب اهلامشـية ، لالسـتعمال الصـحيح للعقـل

وكانـــت تطالـــب ، روســـيايف  1917واملعذبـــة مـــن قبـــل عـــروق أخـــرى وثقافـــات أخـــرى عـــربت عـــن نفســـها بثـــورة 
كمـا ظهـرت ،  فـإن الغـرب باعرتاضـه عليهـا شـجع الصـعود القـوي لألمـم التوتوليتاريـة والعرقيـة، باملساواة يف احلقوق

والعــامل الــذي ، أوروبــايف الفاشــية والنازيــة. فهــذه خملوقــات انقلبــت ضــد خالقيهــا مــن أجــل فــرض هيمنتهــا مهــددة 
  .)7أعطى إعالين حقوق اإلنسان الكبريين"(

ويضــع املنطــق علــى رأســه بــدال مــن  ،ال يســعنا الســكوت هنــا عــن هــذا الكــالم املعكــوس يف االســتنتاج والواقــع
مـــا هـــو  :علـــى قدميـــه. باإلضـــافة إىل أن االختصـــار االختـــزايل يـــؤدي إىل تشـــويه الواقـــع واحلقيقـــة التـــارخييني. فـــأوالً 

  )؟1789و 1776(رغم إعالين حقوق اإلنسان  ستعمارالتربير اجلديد الذي عزز اال
يــني مــن أجــل اهليمنــة اخلاصــة. هــذا كــالم وروبيــرى الباحــث ذلــك يف احلــرب العامليــة األوىل الــيت كانــت بــني األ

علـى ، عـرب الصـراع ستيالءمن أجل اال، يف واقع احلال، على اعتبار أن احلرب العاملية األوىل كانت، ليس بالدقيق
 يف حقــوق البشــر املوجــودين يف املســتعمرات القدميــة وحــىت مــن دون جمــرد أدىن تفكــري، مــا تبقــى مــن مســتعمرات

ية. أمــا بالنســبة للحــرب العامليــة الثانيــة ســتعمار وحــىت أيضــا العمــل لتغيــري اخلارطــة اال، عليهــا ســتيالءتلــك املنــوي اال
قــد  كــان ورويبوال يــرى الواقــع اجملســد يف كــون العــامل غــري األ ،ومــا ســاقه مــن ســبب بصــددها فإنــه أيضــا غــري دقيــق

الشــرقية وحــىت رمبــا روســيا (ال  أوروبــا اســتعمارية أو ســتعمار اســُتعمر مبجملــه ولــيس مــن ســبيل إال تغيــري اخلارطــة اال
سيما مـن قبـل أملانيـا اهلتلريـة حاملـة لـواء الفاشـية النازيـة) ولـيس كمـا يـدعي الباحـث لفرملـة بـروز السـالف الربابـرة 

  يني.وروببالنسبة لأل
ــةأمــا فيمــا يتعلــق مبــا ذكرنــ فهــو بالضــبط الكــالم العنصــري الــذي يــرى يف الشــعوب ، اه مــن استشــهاد بــني أهّل

ــــيــــني أناســــا ال تســــتحق املســــاواة لعــــدم اســــتعدادها الصــــحيح للعقــــل. كــــأين وروباملختلفــــة عــــن األ ــــرى أن ب ه ال ي



 هــو الــذي أعــاق ويعيــق تطــور إمكانيــة اســتعمال العقــل لــدى هــذه الشــعوب. هــذا باإلضــافة إىل عــدم ســتعماراال
م أَنـَُّه فالواقع ، ومل يذكر ذلك، إفصاحه عما يقصد مبن اختلط باأليربيني. فإذا كان يقصد العرب بفضـل حضـار

ويــدعم ذلــك روجيــه بيكــون وغــريه. كــذلك فــإن الباحــث يغــالط التسلســل التــارخيي.  ،أوروبــاحصــل االنبعــاث يف 
تكـون ثـورة هـذه الشـعوب مـن أجـل املسـاواة فالفاشية وكذلك النازية هي اليت اعتدت على روسـيا الثـورة. فكيـف 

يــني مــن أجــل وروبهــي الســبب يف ظهــور الفاشــية والنازيــة. كمــا ال يــرى أن الســبب يف ذلــك هــو الصــراع بــني األ
  ية وكما ذكرنا.ستعمار اهليمنة اال

يــني فقــط؛ ومــن وروبكــذلك هــل صــحيح أن العقــل واســتعماله الصــحيح مــن أجــل املســاواة هــو حكــر علــى األ
  نهم ال يستحق األخذ بالعقل من أجل املساواة؟اختلف ع

ال أريـــد هنـــا مناقشـــة عـــدم الوصـــول إىل املســـاواة احلـــق يف النظـــام الســـوفيييت وأنظمـــة مـــا ُعـــرف بالـــدميوقراطيات 
َــا مل يشــر إليــه الباحــث؛ ِمـــمَّا وهــذا ، الشــعبية أقــول أن قلــب احلقــائق وقلــب املنطــق ال ينــزع عــن الباحــث صــفة ِإمنَّ

يف حماولتـــه التربيريـــة للتـــربؤ منهـــا. هـــذا باإلضـــافة إىل أن اســـتعمال العقـــل مـــن قبـــل ، لـــيت يلصـــقها بغـــريهالعنصـــرية ا
هــل هــو االســتعمال الصــحيح للعقــل؟ هــذا العقــل الــذي مييــز اإلنســان عــن احليــوان ويعطيــه  ســتعماريــني لالوروباأل

  وان سياسي.ويقال أيضاً حي ،أرسطوي حسب اجتماعحيوان أَنَُّه ولو  ،صفة اإلنسانية
 وغـــري الغـــريب. ويـــرى أن ورويبيف احلـــرب العامليـــة الثانيـــة يتحـــدث الكاتـــب أيضـــا عـــن الشـــعب اليابـــاين غـــري األ

م بإعطــائهم احلقــوق الــيت كانــت هلــم. مبعــىن آخــر املســاواة وروبصــعوده دفــع األ يــني إىل إنصــاف ســكان مســتعمرا
ر بـني القـوى املتحالفـة مـع ز ر تـأتى بفضـل التـآ. ويـرى أن النصـ1789و 1776اليت حرموهم منها رغـم إعـالين 

  ).8شعوب املستعمرات(
ال يـــذكر الكاتـــب النصـــر علـــى مـــن؟ كمـــا نتســـاءل ملـــاذا مل يـــذكر مـــن هـــي القـــوى املتحالفـــة واملتـــآزرة مـــع  َأوًَّال:

  شعوب املستعمرات؟
وكــذلك  ،اهلتلريــة آنـذاكوبشـكل خـاص علــى النازيـة يف أملانيـا  ،اإيطاليــفالنصـر يف الواقـع كــان علـى الفاشـية يف 

شـعوب املسـتعمرات فلـم َوأَمَّا السوفيييت.  حتاداحللفاء كان يف صميمهم اال-على اليابان. كما أن القوى املتحالفة
يـني مبـنحهم وروبوقبول املسـتعمرين األ، عرب النضال املريرِإالَّ الذي ما كان  ستقاللحتصل على املساواة إال أثر اال

الذي ال يـزال جيرجـر ذيولـه حـىت ، اجلديد ستعماري أو االقتصاداال ستعمارراسة تأمني االبعد د ستقاللذلك اال
  وال نقول يف طور النمو كغرينا. ،فيما كان مستعمرات وأصبح العامل الثالث املتخلف، اليوم

التارخييـة؟  من قبـل باحـث مفـتح العينـني لـريى احلقيقـة؟ وملـاذا هـذا التزويـر للحقـائق، نتساءل ملاذا هذا التعامي
ـــة بالنازيـــة وباألخـــذ بالعنصـــرية. هـــل نســـي الكاتـــب معســـكرات  ـــه مـــن عـــدم دمـــغ أملانيـــا اهلتلري إن ذلـــك لـــن ميكن

بـل حنيـل مـن مل يقتنـع مبـا نقـول ، االعتقال وكل مآسي احلرب العاملية الثانية. ال نريـد أن نسرتسـل أكثـر مـن ذلـك
, التســامح اكتــب امســك يف القســم املتعلــق مبســألة ونيســكويإىل دراســة هــذا الباحــث باللغــة الفرنســية يف كتــاب ال

  التسامح.
 :أمــــا فيمــــا يتعلــــق بــــاحتواء األمــــم املتحــــدة شــــعوب املســــتعمرات الــــيت اســــتقلت فهــــو واضــــح وضــــوح الشــــمس

واملنتصر على النازيـة مـع احللفـاء املهيمنـني علـى  ،ة احتوائها يف وجه املعسكر االشرتاكي الناهض آنذاكاسرتاتيجي



ألمـــم املتحـــدة. وقـــد بـــرهن ســـري التـــاريخ يف النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن العشـــرين علـــى صـــحة هـــذا االســـتباق هيئـــة ا
ُيسـتعمل يف بلـدان العـامل أَنـَُّه اإلعالن اجلديد حلقوق اإلنسان فنحن معه ونثبته فيما يلي, ولـو َوأَمَّا . سرتاتيجياال

ا, ال سـيما مـن قبـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة. وذلـك يف مـا ترمـي إليـه  الثالث, أحيانـاً ذريعـة للتـدخل يف شـؤو
  ية مع مصاحلها السياسية بشكل جديل.قتصادية تؤمن هلا اهليمنة حبيث تتداخل مصاحلها االاقتصادمن مصاحل 

 ،البشـر كبشـر ُخيلقـون أحـراراً ومتسـاوين بالكرامـة واحلقـوقُكـّل اإلعالن اجلديـد حلقـوق اإلنسـان يؤكـد علـى أن  
ون كســواهم بالعقــل والضــمري. أضــف إىل ذلــك أن الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثانيــة مــن هــذا اإلعــالن وهــم يتمتعــ

"كـل شـخص يتمتـع بـاحلقوق واحلريـات املعلنـة يف هـذا اإلعـالن مـن دون متييـز يف  :حلقوق اإلنسان تقول وبالدقة
ي أو جتمـاعاألصـل القـومي أو اال العرق واللون واجلنس واللغة والدين والرأي السياسـي أو غـري ذلـك, وكـذلك يف

). وهـذا يتنـاقض كليـاً مـع املسـتند النظـري الـذي يأخـذ بـه 9أو يف املولد أو أي ظرف آخر"( ،يقتصادالوضع اال
  أبعد من التسامح. :الباحث لألخذ بالعنصرية حتت ستار عنوان حبثه احلق يف االختالف

وبــذلك يتميــزون. لكــن لــيس حبيــث يعتــرب الــبعض  ،البشــر هــم كائنــات ملموســةِإنَّ  :بعــد ذلــك يقــول الباحــث
م أكثر إنسانية من اآلخرين. فهذا النمـوذج امللمـوس مـن دون متييـز يف ، النـاسِلُكـلِّ والـذي هـو طبيعـي ، منهم أ

هــو الــذي يســمح هلــم علــى أن يفهمــوا ويتفــامهوا. وهــذا مــا يفــرتض أن يكــون األســاس لعامليــة ، العــرق أو الثقافــة
واملطلقــة التعبــري عــن  ،يبــة عــن الفلســفة الرئيســية الــيت كانــت تعتــرب ملموســيتها اخلاصــة لإلنســانجديــدة وأصــيلة غر 

وذلـك منـذ أفالطـون ، اإلنسان بشكل خاص ذي الصفة العاملية. وبذلك فعلى الناس اخلضوع إىل من عـربّوا عنـه
  ).10حىت هيغل وماركس(

ايـة احلـرب العامليـة الثانيـة وإعـالن حقـوق اإلنسـان, يف السـنوات الـيت تلـت أَنَُّه ذلك ُكّل يضيف الباحث إىل  
اجلديــــد. وذلــــك انطالقــــاً مــــن  ســــتعمارفــــإن هــــذا األخــــري ســــوف يؤخــــذ بــــه لتربيــــر العالقــــات القدميــــة للتبعيــــة واال

يــة دون حريــة. ويف ذلــك اجتماعيــة وإيديولوجيــة عدالــة اجتماعإيديولوجيــة ليرباليــة مــن دون عدالــة  :إيــديولوجيتني
لإلنســــاين مــــن أجــــل تربيــــر األشــــكال اجلديــــدة والســــيطرة واهليمنــــة اللتــــني ختضــــعان االختالفــــات يف  تنــــاقض وبــــرت

  ).11اإلنساين إىل إيديولوجيات متناقضة. كما هو األمر يف االشرتاكية احلقيقية والرأمسالية الليربالية(
ال ســـيما اجلديـــدة ، ديولوجيتنيتني األيـــامـــن املنطلـــق التـــارخيي هلـــأَنَّـــُه ولـــو  ،نوافـــق الكاتـــب علـــى مـــا يقـــول هنـــا

  كما سبق ورأيناه وبرهنا عليه.،  ال حيسن تفسري احلقائق التارخيية والسببية بشكل موضوعي )االشرتاكية(
َـا ، وبالتأكيد، مع احلريةأَنَُّه بعد ذلك يقول الباحث فيما يتعلق باحلرية والعدالة ما معناه  يف إطـار االعـرتاف ِإمنَّ

َـا ، وبالتأكيـد، وكذلك مع العدالة، نالصحيح حبرية اآلخري ولكـن يف االعـرتاف ، لـيس لالعـرتاض علـى احلريـاتِإمنَّ
املتبادل حلقوق كل الناس. وبالتايل صار جيري الكالم عن اشرتاكية ذات بعـد إنسـاين وكـذلك رأمساليـة ذات وجـه 

  ).12إنساين(
َــا ، نوافــق الكاتــب علــى هــذا الــرأي املســاق لتــأثري املكتســبات االشــرتاكية للشــعب (الطبقــة نــرى فيــه النتيجــة ِإمنَّ
ـا ، اليت من أجل احليلولة دون ثورة الطبقة العاملة يف بالدهـا، العاملة أوًال والفالحني ثانياً) على الرأمسالية زادت 

  رافعة بذلك سور الصني العظيم بينها وبني االشرتاكية.، يةجتماعالضمانات اال



 قتصــادي لالجتمــاعى تفـوق الرأمساليــة يف التــأقلم مـع الضــرورة إلعطــاء البعـد االمسـار التــاريخ علــ وهنـا فقــد دلَّ 
حبيــث أصــبح وجــه الرأمساليــة "أكثــر ، يــة يف البلــدان الرأمساليــةجتماعفكــان التطــور الكبــري للضــمانات اال، الرأمســايل
ـَـا ، إنســانية" ت أكثــر فهمــا لألخــذ باملاركســية وبشــكل نســيب أيضــاً. فكــأين هنــا بالرأمساليــة كانــِإالَّ حلــد مــا لــيس ِإمنَّ

ـا أن تكـون. علـى أن  وجدليتها من االشرتاكية نفسها اليت حتجـرت وغـدت غـري مرنـة وجدليـة كمـا كـان يفـرتض 
يف مسـار العوملـة املتـزعم مـن قبـل الواليـات املتحـدة ، األمر قد تغري اليوم ومل تعد الرأمساليـة ذات "الوجـه اإلنسـاين"

مل تعـد الرأمساليـة "ذات الوجـه اإلنسـاين" ، ي وسياسـي لـهاقتصـاد إلبقـاء دور ورويباأل ادحتـوبالرغم من مقاومة اال
  رأمسالية متوحشة.، وكما يعرف الكثريون، بل غدت

يــاروعلــى أثــر  الغربيــة والواليــات املتحــدة)  أوروبــاالســوفيييت واملعســكر االشــرتاكي أخــذ العــامل الغــريب ( حتــاداال ا
والــيت كانــت ، ثنيــات والثقافــات والــديانات والقوميــات والتقاليــد والعــاداتســاين باإليشــجع مطالــب االعــرتاف اإلن

اليـد (حدث احلـراك الكبـري يف هجـرة العمالـة ، يةقتصادوللضرورات اال، مكبوتة من قبل كال األيديولوجيتني. وهنا
ع املتــأزم فيــه اليــوم إىل قــول وقــد أدى ذلــك الوضــ، ال ســيما مــن العــامل الثالــث إىل العــامل الغــريب املتقــدم، )العاملــة
حاليـاً هنـاك شـبح جديـد ، هـو شـبح الشـيوعية أوروبـاعن شبح يهـدد  1848"حتدث ماركس يف العام  :الباحث

  ).13يهدد العامل أمجع هو شبح املنبوذين (أو املطرودين أو املهمشني)"(
ـــهِإنَّـــُه  ـــا- لكـــن، لكـــالم جيـــد وخـــوف يف حمل كـــان آنـــذاك اخلـــوف مـــن لـــيس للدرجـــة الـــيت   -علـــى مـــا يبـــدو لن
ـَـا وهــو غــري مــنظم كمــا كانــت الشــيوعية بأمميتهــا آنــذاك. ، شــبح املنبــوذين هــائم بشــكل فوضــويَألنَّ  ؛الشــيوعية ِإمنَّ

ال ســـيما يف ، إىل عـــودة العنصـــرية إىل الســـاحة العامليـــة، وقـــد أدى بالفعـــل، حنـــن نـــرى اخلـــوف يف حملـــه ألنـــه يـــؤدي
  وأمريكا. أوروبا

تشــعر بيقظــة الضــمري حملاولــة حــل الصــراعات الداميــة الــيت ، يونيســكوعــرب ال، مــم املتحــدةهــذا الواقــع جعــل األ
كمرحلــة يُفــرتض أن ،  جتــري يف معظــم قــارات العــامل. ولــذلك أخــذ الكــالم جيــري عــن التســامح كمنطلــق للتأســيس

 يونيســــكوعــــام التســــامح وقامــــت ال 1995ُجتتــــاز ريثمــــا ميكــــن الــــذهاب إىل األبعــــد. وبنــــاء عليــــه أُعلــــن العــــام 
  باستشارات يف املوضوع.

ـــا غـــري  1995يف املـــؤمتر الفلســـفي الـــذي انعقـــد يف موســـكو عـــام  رفـــض معظـــم الفالســـفة عبـــارة تســـامح كو
َـا فقد سبقهم إىل ذلك فالسـفة آخـرون. ، مناسبة للحل املنشود. وهم يف ذلك مل يأتوا جبديد ذلـك كـان بدايـة ِإمنَّ

لفكـر التمييـزي وذات معـىن حمّقـر. لـن نـذكر هنـا تعريفـات هـذه الكلمـة وأساسا للذهاب أبعد من كلمة تنم عـن ا
املختلفة (واليت باإلمكان مراجعتها يف كتابنا أضواء على التسـامح والتعصـب والفصـل الثـاين فيـه بشـكل خـاص). 

ل تعــرِّف جيــدا املوقــف املتخــذ مــن قبــ، تســامح، لكــن نشــري مــع ذلــك إىل مــا قالــه الباحــث ومــا معنــاه أن العبــارة
م مقبولـــة ومدعمـــة. وبالتـــايل فاملمـــدنون هـــم الـــذين مـــن أجـــل فـــرض ، الفــاحتني واملســـتعمرين بغـــرض جعـــل فتوحـــا

ـا حتمـل الغريـب عـن ، يتحـدثون عـن التسـامح معهـا وحتملهـا. مبعـىن العـذاب، أنفسهم على الشعوب الـيت التقـوا 
) مــن القيــام بــالعنف واملــس بالتــايل بالنظــام هويتنــا اخلاصــة امللموســة. التســامح ملنــع اآلخــرين (أو إذا مل نــتحملهم

هــؤالء النــاس العجيبــني يف هــذا النظــام. وذلــك  يف النهايــة كيمــا ينــتظم،  لعدالــة ورعــةِإنـََّهــا العــاملي الــذي جيهلــون. 



بـــــاحتوائهم يف إطـــــار احلضـــــارة والتســـــامح مـــــع هـــــويتهم الغريبـــــة؛ لكـــــن مـــــع ذلـــــك مـــــن دون اعتبـــــارهم شـــــبيهني 
  ).14مبُمدنيهم(

مـن جـراء بسـاطة لغتـه وسالسـة أسـلوبه. ال ، كما هو البحـث بكاملـه،  لتفسري تبسيطي ويف متناول اجلميع ِإنَّهُ 
  التسامح يف السياق التارخيي.، يتناول تطور النظرية يف تعريف الكلمةَوأَنَُّه سيما 

َـا َهـِذِه ، )15الباحـث يف التفسـري والشـرح لعبـارة تسـامح علـى غـرار مـا سـبق وتعرفنـا عليـه( فيما بعـد يسـتمرّ  ِإمنَّ
عــــامل بــــاآلداب القدميــــة؛ معتنــــق مــــذهب األنســــية الفلســــفي؛ متعلــــق  : (أنســــينيمــــع جديــــد هــــو أن األنســــياملــــرة 

باألنسية؛ وهـي مـذهب يعـىن بتنميـة اإلنسـان وفكـره مبـا يتمثلـه مـن ثقافـة أدبيـة وعلميـة؛ مـذهب مفكـري النهضـة 
املؤلــف) -يتخــذ مــن اإلنســان يف حياتــه الواقعيــة موضــوعاً لــهمــذهب فلســفي ، يــة يف إحيــاء اآلداب القدميــةوروباأل

واملقبولــة لتحمــل الشــعوب الــيت تــرفض اخلضــوع ، التســامح-اليونــان والالتــني كــانوا يســتعملون هــذه العبــارة األســوأ 
م برابــرة. ، هلــم. وكمــا يقــول "هــريودوت" تفهمهــم انطالقــا مــن ملموســيتهم اخلاصــة املختلفــة دومــا (عنــا) أي كــو

. )Juan Génès de Sépulvida(ضــافة إىل ذلــك يشــري الباحــث إىل أن "جــوان غينــيس دي ســيبولفيدا"باإل
أي دون البشــر وبالتــايل باإلمكــان القضــاء ، يعتــرب ســكان املنــاطق املفتوحــة مــن قبــل اإلســبان مبثابــة أشــباه البشــر

بالتسـامح معهـم السـكان ، لكعليهم إذا مل خيضعوا إىل مـا ُحيمـل هلـم مـن ثقافـة وخصوصـاً مـن ديـن. فيغـدون بـذ
  ).16األصليني(

ســيكون أقــل مــيًال ، وذلــك يف القــرن الســابع عشــر، الــذي تــال التوســع اإلســباين، يســتعمار علــى أن التوســع اال
ه إذا مل يكــن هنــاك مــن حاجــة إىل هــؤالء النــاس يكدســون ويقضــى علــيهم. كمــا أن املــذهب يــث إنــللتســامح. حب

ومــن الطبيعــي اســتغالهلم إذا مــا كــانوا لالســتثمار ومتحملــني ، غربــاء يف اإلنســانية"البوريتــاين" اعتــرب هــؤالء النــاس 
  ). 17(متسامح معهم) إذا ما مسحوا به. متسامح معهم كما يتسامح مع احليوانات األليفة(

مـة للكل، غـري املشـرف، هذا ما قدمه محلة املدنية واحلضارة إىل هؤالء الناس. وبناًء عليه فهـذا املاضـي التـارخيي
  الالتسامح الضمين. :التسامح هو الذي محلها وال يزال املعىن السليب

يف معــىن كلمــة ســكان أصــليني يف إطــار الظــرف التوســعي ) Arnold Toynbee(هــذا ويــدقق آرنولــد تــوينيب 
ا فإننـا حنمـي ضـمني، النـاس بالسـكان األصـليني، حنـن الغـربيني، عنـدما نـدعو، للمستعمر الغريب قائال ما معناه أنـه

اللون الثقايف لرؤيانا هلم. فهم بالنسبة لنا جزء من النبات واحليوان احملليني وليس ببشر ميكن أن يكون هلـم شـعور 
ـــــم لـــــيس هلـــــم احلقـــــوق اإلنســـــانية املتعـــــارف  مثلنـــــا. وبالتـــــايل باإلمكـــــان الســـــماح ألنفســـــنا مبعـــــاملتهم كمـــــا لـــــو أ

  ).18عليها..."(
ـا الغـرب للتوسـع واحلفـاظ علـى مثـار   تلـك، التسـامح-لذلك فالقضاء أو التحمـل  كانـت السياسـة الـيت أخـذ 

الـذين ، وجـرى التسـامح مـع سـكان املـدن) Pampa(توسعه. ففي أمريكا اجلنوبية ُقضي على قاطين براري البمبا 
م ثقافيـا وإثنيـاً ، مل يكن ممكنا القضاء عليهم من جراء تطورهم الثقايف ، السـيةأدى إىل اخلِمــمَّا ، ولدرجـة اسـتيعا

إمنــا مــن دون ، كمــا يف آســيا،  علــى احلضــارات الكبــرية، نفســهالواســعة االنتشــار حــىت اليــوم. كمــا فــرض التســامح 
  ).19حدوث االختالط. أما فيما يعود للشعوب األفريقية فغدت يف الرق واستعملت كرقيق(



لواقـع حـال املسـتعَمرين يف أمريكـا  للوحة بانورية موجزة كل اإلجياز وجيدة ومعـربة للغايـة مـن قبـل الباحـثِإنـََّها 
َــا ، يــني محلــة "مشــعل احلضــارة"وروبمــن قبــل األ، وآســيا وإفريقيــا بــل ، لــيس لنشــرها لــدى مــن هــم حباجــة إليهــاِإمنَّ

هذه البلدان بشكل ال إنساين على اإلطالق وال حضاري مطلقـاً يف التعامـل  استعمارجلعلها مربراً لوحشيتهم يف 
ا األصليني.   مع سكا

االنغـالق الـذايت. فتطورهـا العلمـي والتكنولـوجي يسـمح هلـا باالكتفـاء مبـا  أوروبـا أواخر القرن العشـرين تعلـن يف
ا السـابقة. كـذلك األمـر بالنسـبة لليـد العاملـة  لديها من مواد أوليـة ومل تعـد حباجـة إىل املـواد األوليـة مـن مسـتعمرا

  ).20ملة لعمليات اإلنتاج(الرخيصة من العامل الثالث من جراء األمتتة املتكا
ا.  أوروبا القول إنغري صحيح  َأوًَّال: ِإالَّ، لكـالم نسـيب لـيس ِإنـَُّه مل تعد حباجـة إىل املـواد األوليـة مـن مسـتعمرا

  وإال فلماذا كل هذا الصراع يف الشرق األوسط (ويف غريه) على النفط. 
يف نقل ، يني (يف املناجموروبيرضى بالعمل العمال األ اليد العاملة الرخيصة من العامل ُتستعمل حيث ال :ثانياً 

هـــي الـــيت اســـتجلبتها مـــن خمتلـــف البلـــدان  أوروبـــايف قطـــاع النقـــل أيـــام العطـــل اخل..). وبالتـــايل فـــإن ، املـــواد املشـــعة
نيــــات والقوميــــات ثمبــــا يعتمــــل فيهــــا مــــن أقليــــات عماليــــة مــــن خمتلــــف اإل أوروبــــااملســــتعمرة. واآلن مــــاذا ســــتفعل 

ا؛ كيـــف ســـتحل األزمـــة االوالـــديان ية قتصـــادات والثقافـــات اخل... وقـــد ولـــدت حركـــات عنصـــرية يف خمتلـــف بلـــدا
يـــني وبالنســـبة هلـــؤالء العمـــال الوافـــدين عليهـــا. إذا مـــا أخـــذت بـــالعنف عـــرب وروبيـــة بالنســـبة لعماهلـــا األجتماعواال

ـا املتسـاحمة العامليـة العنصرية فال تعمل على سوى تفـاقم املشـكلة وتغـدو متناقضـة مـع دميوقراطيتهـ ا وحريتهـا ونظر
  حلقوق اإلنسان.

الســـوق وحيـــث التنـــافس يف الغـــرب يفـــرض زيـــادة اإلنتـــاج وكـــذلك  اقتصـــاديعـــرض الباحـــث فيمـــا بعـــد ملوضـــوع 
-ومل يعـــد حباجـــة إليهـــا (ولـــو بشـــكل نســـيب ، البلـــدان الـــيت كانـــت مســـتعمرات تغـــدو جمـــددا االســـتهالك. وبـــذلك

كمصــّدر للمــواد األوليــة (ويف ذلــك تتنــاقض مــع مــا ورد لديــه ســابقاً مــن عــدم حاجــة   املؤلــف) أســواقاً؛ لكــن لــيس
َـا ، إىل املـواد األوليـة وأجبنــا عليـه بـالنفط فقــط) واليـد العاملـة الرخيصــة أوروبـا مبثابـة أســواق مسـتهلكة ملـا يفــيض ِإمنَّ

لشاســــعة (الــــيت كانــــت مبعــــىن التســــامح حبيــــث يــــرتك هلــــذه املســــاحات ا، عــــن الغــــربيني. لــــذلك يتوجــــب التحمــــل
يـــرتك هلـــا إمكانيـــة التطـــور. وبـــذلك يغـــدو متوجبـــا ، املؤلـــف) الـــيت كانـــت ســـترتك للمجهـــول و اهلبـــاء-مســـتعمرات 

َـــا ، التعـــايش مـــع هـــذه الشـــعوب الـــيت تقطنهـــا ية القدميـــة (عالقـــة مقـــص األســـعار ســـتعمار يف عالقـــة مل تعـــد االِإمنَّ
  ).21ة العامودية(املؤلف) بل عالقة التبعي-ي الكالسيكي قتصاداال

األســـعار  عالقــة مقــصّ  :هنــا نتســاءل مــا هـــي هــذه العالقــة اجلديـــدة العاموديــة؟ أليســت يف جوهرهــا كالقدميـــة
ي الكالســــيكي (رغــــم مــــا ينتابــــه مــــن تطــــورات بالنســــبة لكــــال الطــــرفني مــــن جــــراء التطــــور التكنولــــوجي قتصــــاداال

مصـدر ، كمـادة خـام،  حملنـا إليـه اآلن. أال يـزال الـنفطواملكتشـفات العلميـة وحركـة الصـراع التـارخيي للتحـرر الـذي أ
واليابـــان وبـــاقي البلـــدان (حيـــث الصـــراعات احلربيـــة) ويشـــكل النقطـــة  أوروبـــاالصـــراعات غـــري احلربيـــة بـــني أمريكـــا و 

حـىت ولـو تطـورت فيهمـا ، املركزية احملورية يف أزمة الشرق األوسط؟ أال ال يزال النفط عصب الصناعة واملواصـالت
لوجيــا. أال تتطـــور وتتغـــري نوعيـــة الســـلع املصـــدرة إىل العـــامل الثالـــث أو البلـــدان املتخلفـــة الـــيت أخـــذت تتطـــور التكنو 

ــا يف التصــدير إليهــا  ســواء أكــان ، يفــيض لــديهاِمـــمَّا وتســمح هلــا البلــدان املتقدمــة بــذلك تلبيــة ملصــاحلها هــي ذا



مريكـــا) أو صـــناعات حتويليـــة وحـــىت ثقيلـــة للنقـــل ة كـــالقمح بالنســـبة ألاســـرتاتيجيذلـــك مـــواد غذائيـــة (تغـــدو ســـلعا 
وغـــريه. هـــذا مـــن دون ذكـــر منتجـــات الصـــناعات احلربيـــة ومـــا تـــدر علـــى الغـــرب مـــن أربـــاح خياليـــة وحـــّل ألزمـــات 

  ية وعلى العامل الثالث املتخلف من ويالت.اجتماع–ية اقتصاد
ـــمَّا  ،إذن حركــة التــاريخ املتطــورة يف جــدليتها  وكأنــه مل يــرَ  ،ذكرنــا نســتنتج أن الباحــث تســرع يف حكمــه هــذاِم

ال سيما إذا ما توفرت أو ُوجدت النية الطيبة واإلنسانية لذلك. وهنا لـن ننسـاق ، واملوجدة احللول لكل األزمات
ية الدائمة الفعل للغرب جتاه العـامل قتصادمن جراء املصلحة اال، إمنا النسيب، يف التفاؤل ولكن نبقى على التشاؤم

تصــرفاتنا"؛ إمنــا مــع ِلُكــلِّ "املصــلحة هــي املــربر  :)Bruyèrre La( نبقــى ذاكــرين قــول "البــرويري" الثالــث. ولــذلك
ولــو بعــد ، التأكيــد علــى دور اجملتمــع يف جدليتــه املشــاركة يف هــذه احللــول ولــو بــالعنف التــارخيي الــذي ال مفــر منــه

وقــانون النســبية قــانون حيكــم الطبيعــة ، الصــرب الطويــل. فلــيس هنــاك مــن شــيء دائــم وأبــدي يف هــذا العــامل وتارخيــه
  عن جدلية حركة التاريخ.، واجملتمع ويتأتى على ما يبدو لنا

، ن املنبوذين أو املهمشني يف كل مكان أخذوا يرتمحـون علـى االشـرتاكية احلقيقيـةإ -ما معناه-ويقول الباحث 
بالقيام بدور حارس احلدود للواليـات  بالرغم من االنتقاد الذي كان يوجه هلا. لذلك أعلن كاسرتو أنه لن يستمر

  ).22حارس مصاحل وازدهار وسعادة العامل الغريب( :السوفيييت حتاداملتحدة. كذلك كان دور اال
، أمــا قبلــه وبعــده، هنــا ال بــد مــن وضــع بعــض النقــاط علــى احلــروف. االنغــالق الســوفيييت حصــل أيــام ســتالني

ال سـيما ، الغربيـة أوروبـال) من ِقبله واحلصـار احلقيقـي لـه مـن قبـل فكانت الرغبة يف االنفتاح (إىل حد ليس بالقلي
فكــان االنغــالق واألفضــل القــول احلصــار هنــا مــن فعــل الغــرب إىل حــد ، إنكلــرتا واخلــوف مــن عــدوى االشــرتاكية

بـني  ليس بالقليل أيضاً. ولنتذكر هنـا مـا قالـه تشرشـل بعـد انتهـاء احلـرب العامليـة الثانيـة مـن أنـه جيـب إقامـة جـدار
  الشرق والغرب.

فـــاملنبوذون واملهمشـــون يعملـــون بعنـــف لكســـر طـــوق فـــرض العزلـــة علـــيهم. مـــن أجـــل ، لكـــن بـــالرغم مـــن ذلـــك
ويأخـــذون بـــالعنف ضـــد الشـــك يف هـــذه اإلنســـانية امللموســـة يف حـــد ، املســـامهة كبشـــر يف املشـــرتك مـــع كـــل البشـــر

ـــا. فـــاملنبوذون هنـــا يعـــربون عـــن إنســـانيتهم ويوجبـــون االعـــرتاف ولـــذلك خيتلفـــون ، ـــا. فهـــم كائنـــات ملموســـة ذا
ـــــم أبطـــــال اإلنســـــاين ، أشـــــخاص يطـــــالبون بـــــواقعهم، هـــــم أفـــــراد، بـــــذلك ليكونـــــوا متســـــاوين مـــــع مـــــن يـــــدعون أ
  ).23وبرفعة(

لالســـتجابة إىل هـــذه الضـــرورة مل يعـــد املوضـــوع التحمـــل والتســـامح جيـــري احلـــديث اآلن وبـــورع عـــن الســـكان 
يؤدي إىل مـا معنـاه احلفـاظ علـى ِمـمَّا وخصوصيتهم جتاه مبادئ التقدم واحلضارة األصليني واحلفاظ على هويتهم 
  ).24كما ُحيافظ على أنواع احليوانات اليت هي يف طريق االنقراض(  ،هوية هؤالء السكان األصليني

وهــذا الــذي يســطر الكاتــب يــؤدي إىل كــون املنبــوذين أو املهشــمني جــزء مــن الطبيعــة, كمــا قــال بــذلك تــويين. 
م لـــن يعـــودوا ليكونـــوا موضـــع اســـتثمار واســـتغالل.  م كـــذلك ويف املقـــام األول يف الطبيعـــة فـــإ وإقنـــاعهم يف كـــو
ــا مــن أجــل التمــدن. علــى  والبعثــات الدينيــة كانــت تــدافع عــن هويــة الســكان األصــليني وتــدعو لعــدم التفــريط 

قويـــاء ليســـوا بســـعداء. هـــذا يف حـــني أن اعتبـــار أن املتمـــدنني واألغنيـــاء هـــم أيضـــاً يتعـــذبون ويبكـــون؛ كمـــا أن األ



اإلنسان الطبيعي هو أقرب إىل السـعادة وعلـى الـدوام. وهـو بعيـد عـن مشـاكل احلضـارة... ويف ذلـك كـان أفضـل 
  ).25تعبري عن التسامح(

َســـْيَطر
ُ
-عليـــه حنـــن ال نـــرى يف ذلـــك, ولـــو يف اإلطـــار الـــديين, ســـوى التعبـــري عـــن املصـــلحة للُمَســـْيِطر علـــى امل

  املهمش.
وما هي اهلندوية؟ بالنسبة للشق األول من السـؤال فكـل النـاس هـم سـكان  ؟لكن من هم السكان األصليون 

 ...أصليون, كـل الشـعوب الفرنسـية واإلنكليزيـة واألملانيـة اخل... هـم السـكان األصـليون يف فرنسـا وإنكلـرتا وأملانيـا
والـــيت  ،"دراســـة الشـــعوب اهلنديـــة :القـــاموساهلندويـــة فهـــي حســـب -أمـــا بالنســـبة للشـــق الثـــاين مـــن الســـؤال . اخل

يــة". وهـــذا القــول ينطبـــق وبشــكل أويل علـــى أمريكـــا وروبتشــكل اليـــوم جــزًء مـــن األمــم حيـــث تســيطر احلضـــارة األ
الغربيــة.  أوروبــا, حتــت ســيطرة 1492الالتينيــة مث آســيا, أفريقيــا وأوقيانيــا. هــذه البقــاع الــيت أصــبحت, بعــد عــام 

ان أصـــليني يقــــوم ســـكان أصـــليون آخــــرون مبحاولـــة إقنـــاعهم بســــعادة حـــالتهم كيمــــا فأصـــبحنا بالتـــايل جتــــاه ســـك
ـم, والتسـامح معهـم وحتملهـم. وهـذا تسـامح ورعـي وبشـكل يـؤدي إىل  ا. وبـذلك باإلمكـان القبـول  يتمسكوا 
التمســك بــالتهميش. وذلــك بالعمــل, وبكــل التســامح, علــى إقنــاعهم بــالتخلي عــن مالحقــة األهــداف الــيت لــن 

م ولغتهم( تؤدي م تقاليدهم وعادا   ).26سوى إىل فقدا
ذا الذي قيل وكونه األفضل هلم كي يبقوا سعداء َا سوى منتهى السذاجة ، ال نرى يف إقناع املهمشني  غري ِإمنَّ

  الربيئة.
ـويتهم، مثـل اليابـانيني، شعوب الباسـفيك نقول إنوالدليل على ما  ـم ليسـوا حباجـة للتضـحية   برهنـوا علـى أ

اســـتبدل الســـيف ) Samurai( لولـــوج العصـــرنة واملنافســـة يف هـــذا امليـــدان مـــع مســـتعمريهم القـــدامى. فالســـاموراي
. وبــذلك غــدت ســتعماروغــريه مــن األدوات واآلالت الــيت اســتعارها مــن الغــرب ملواجهــة وختطــي اال ،بــالكمبيوتر

). ويف ذلــك إذن 27 تأقلمـت مــع عصــره(تقاليـده وعاداتــه القدميــة مبثابـة فولكلــور. ومــع ذلــك مل يفقـد هويتــه الــيت
  اجلواب على اإلصرار املكرر واملساق لإلقناع بالبقاء يف إطار التهميش.

واعتبارهـــــا مبثابـــــة اختالفاتنـــــا ، جيـــــب القبـــــول باختالفـــــات وتنوعـــــات اآلخـــــربـــــل ، ولـــــذلك ال يكفـــــي التســـــامح
لكـن هـذا األخـري كـان ، حتـت سـيطرتهوتنوعاتنا. فالغرب متحمل ومتسامح مع عدة أشكال من التعبري اإلنسـاين 

َــا عليــه بــدوره التحمــل والتســامح مــع مــا فُــرض عليــه.  ولكــن فهــم اآلخــر  ،األمــر ال يعــين التحمــل أو التســامحِإمنَّ
واحرتامه كيما نصبح بدورنا موضع الفهم واالحـرتام. فـاحرتام وفهـم االخـتالف والتنـوع يعـين إغنـاء تنوعنـا اخلـاص 

وذلــك بــالفهم ،  هويتنــا بالتمــاس مــع هويــة اآلخــر. كمــا أن هويــة اآلخــر تغتــين مــن هويتنــاويتنــا. بالنتيجــة تغتــين
  ).28والتفاهم واالحرتام املتبادل(

مـا ُكـّل كنـاً تطبيـق  بـاحلق الـذي جيعـل ممُ ، الواقع أن الشعوب اليت هي موضع التهميش تطالب منذ مـدة طويلـة
ــــَحقّ  :ورد يف خمتلـــف اإلعالنـــات عـــن حقـــوق اإلنســـان ــــَحّق يف االخـــتالف. أي  اْل للنـــاس أن يكونـــوا كمـــا هـــم اْل

  ).29وبشكل ملموس باإلضافة إىل واجب احرتام هذا احلق من قبل الناس اآلخرين والشعوب األخرى(
ـــتعلن ســـنة ، بنـــاء عليـــه ــــَحّق ســـنة  1995ل جيعـــل اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق ، وذلـــك بـــاقرتاح، يف االخـــتالفاْل

ـذه العبـارات، 1948كـانون األول   1معية العمومية واألمم املتحـدة يف املعلن من قبل اجل، اإلنسان "إن   :يبـدأ 



ة، كـــل الكائنـــات البشـــرية ختتلـــف عـــن بعضـــها الـــبعض ختتلـــف يف العـــرق واللـــون واجلـــنس ، وبالتـــايل فهـــي متشـــا
ون، والثقافة والدين واللغة وغريها من التعبريات عن اإلنساين . كائنات هلا موهبة اليت تتجسد وجتعل الناس يتشا

التفكــري ولــذلك إمكانيــة الفهــم واإلفهــام. وانطالقــاً مــن هــذا التفــاهم املتبــادل والــذي ال غــىن عنــه جيــب أن يبــدأ 
  ).30مما يتأتى عنه احرتام حقوق اآلخرين التالية"(، التأكيد على احلق يف االختالف

 ،عـرب كلمـة "التشـابه" ِإالَّ،رى أنـه تلطيـف لـيس إذا ما ربطنا املقرتح هنا مبـا سـلف مـن آراء ُدمغـت بالعنصـرية نـ
  :ولو أن باطنه رمبا غري ذلك. ومع ذلك نقول

ي ومجيــل ويــذكرنا مبــن ســبق عليــه ويف طرحــه وهــو الفيلســوف العــريب الكبــري ابــن رشــد ولــو أن القــرتاح جــدّ ِإنَّــُه 
ــذا االقــرتاح؟ الواقــع أن التمــين شــيء نظــري  ذلــك كــان بالنســبة للــرأي وضــرورة احرتامــه. وهنــا نتســاءل هــل أخــذ 

والتطبيــق العملــي شــيء آخــر. وهــذا أمــر نعــاين منــه بالنســبة لكــل منظمــات ووكــاالت هيئــة األمــم املتحــدة. هــذه 
لكنهــا ال تــتمكن مــن التطبيــق ملــا تطــرح ، الوكــاالت واملنظمــات تقــوم بالدراســات املعمقــة واملدعمــة باإلحصــائيات

الطبقي للمجتمـع احمللـي اإلقليمـي والـدويل وتنـاقض املطلـوب اآلخـذ بـه  وذلك من جراء الرتكيب، من أمور نظرية
  مع مصاحل الدول الكربى املتقدمة. لذلك تبقى االقرتاحات اجليدة جمرد متنيات.

لصــاحل األفضــل واألحســن ، ولــو مــع الوقــت الطويــل، لكننــا مــع ذلــك لــن نفقــد الثقــة واألمــل بــالتطور والتغيــري
  لإلنسان واجملتمع البشري.

*******************  
  .أستاذ سابق بكلية احلقوق، اجلامعة اللبنانية(*) 

)1 ( Tolérance, j'ecris ton nom, Leopoldo Zea, Droit à la différence: au delà de la 

tolérance, p87, Editions Saurat, Edition Unesco, 1995. 
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  والقيم اإلنسانية - تعايش الثقافات
  مشروع مضاد لهنتنغتون

  )هارلد موللر(
  *أبو هشهش إبراهيم :ترمجة

  نقد :القسم األول
  عالم هنتنغتون -1

، وهـذا ينطبـق بشـكل أكـرب علـى الرفـاه، فاحلياة بضاعة هشة عرضة للعطب وحمفوفة باملخـاطر ؛البشر خائفون
ن هــم ـوا مـــفهــم يريـــدون أن يعرفــ، إن النــاس يف حاجــة إىل هويــة .ثقــايف واهلويــةال ســتقرارواال، يجتمــاعواألمــان اال

وفـــي أزمــان  .شــخص مــا موجــود وشــخص مــا آخــر ال وجــود لــه :واهلويــة تعــين رســم احلــدود .وأليــة جهــة ينتمــون
، أمهيـةيتنـامى اخلـوف وتغـدو احلـدود أكثـر  :االنطالق واألزمـات والشـدة يلتقـي هـذان اإلحساسـان الرئيسـان معــاً 

إّن األعــداء  .وهـــذه احلاجــة تتجـــه بعنــاد حنــو "اآلخــر"، ةـة أساسيـــويصــبح البحــث عــن عــدو أو كــبش فــداء حاجــ
ديداً مرّوعـاً بيد أّن هناك أيضاً حنيناً ال يقـل ترويعاً إليهم   .وخصوصاً يف األوقات السيئة، يشكلون 

 :غـريب أصـبح أكثـر أمنـا بعـد فقـدان العـدو العمـالقفمـع أن العـامل ال، من هذه الثغـرة ينـدفع "صـراع الثقافـات"
، وال صدامات نووية تقف مباشـرة عنـد أبـواب البيـوت، إذ ال حرب تتهدد هذا العامل، السوفييت حتادالشيوعية/اال

ومل حيـدث ذلـك مــن خـالل انتهـاء ، فقد تصّدعت أمـور كثـرية، إّال أن احلياة والعامل االعتيادي مل يغدوا أكثر أمناً 
ا اليت أدت إىل هذه النهاية، الغرب نفسها -الشرق  أزمة التشابك العاملي املتنامي  ؛ولكن من خالل العملية ذا
 .ومن ضمن ذلك أيضاً حركات اهلجـرة الكبـرية، والتدفق االتصايل املرتبط به، والتسارع التجاري املايل، قتصادلال

ويف ذلـك ال ميكـن أن يقـع الـذنب علـى ، ملسـتقبل غامضـاً وبـات ا، مل تعد احلياة اليوميـة مثلمـا كانـت عليـه سـابقاً 
  السوفييت. حتاداال

الثقافــات بعضــها  -د القوميــات واأليــديولوجياتـبعــ-إن التــاريخ العــاملي يدفـــع اآلن  :هنتنغتـــون يقـــدم التوجيــه
ـــ"الثقافات"ِإنَّــُه  .بعــض ضــدّ  وهــذه  .يتحــدث عــن "حضــارات" وهــو مــا يفضــل التعبــري األجنلوسكســوين تســميته ب

ويف األفــق  .بــل إن ذلــك جيــري أساســاً يف الوقــت الــراهن .ســوف تؤلــف اجملموعــات املتعاديــة مســتقبالً  )الثقافــات(
ة يتوحــد هاهنــا "اخلطــر األصــفر" مــع ـوبدقـــة أملعيــ .شــيء غــريبُكــّل الكونفوشيوســي   -يتهــدد التحــالف اإلســالمي 
ية عميقــة التجــذر يف الــذاكرة اجلمعيــة للشــعوب وهــذان معــا يشــكالن صــدمة نفســ، "األتــراك علــى أبــواب فيينــا"

  .الغربية
فهــو حيــاول أن يشــرح لنــا الطبيعــة الداخليــة جــداً للعــامل ، إن "صــراع الثقافــات" يتبــع إذن مشــروعاً طموحــاً جــداً 

حســب  -وهــذا ، للتفكــري -بــل ويف الواقــع ، مـــا الــذي يــدفع الغالبيــة العظمــى مــن البشــر للتصــرف ؛اليــوم وغــداً 
أي الثقافــات الــيت تشــكلت مــن ، يشــكل تطــور وحــدود الــرتاكم األكــرب للبشــرية املوجــود علــى األرض -هنتنغتــون 

يــــة جتماعوطرائــــق التفكــــري اال، وتصــــور العــــامل، واألســــاليب احلياتيــــة، والقــــيم املشــــرتكة، خــــالل التقــــارب التــــارخيي
وبــالنظر إىل اجتاهــات العلمانيـــة يف ، األديـــانجيّمــع ثقافاتـــه العامليــة حــول ) هنتنغتــون(أَنَّـــُه ومـــن املثيـــر  .والسياســية

ذا اإللغاء لأللوهـة فـي اجملتمعـات احلديثـة ، فإن ذلك يبدو مفاجئاً ، الكثري من بقاع العامل ولكن هنتنغتون يدفع 



ويف ضــوء ذلــك ، وهــذا قــرار إشــكايل، ويتمســك باألصــولية الدينيــة بصــفتها االجتــاه األهــم واألكثــر حســماً ، جانبــاً 
  :ميّيز
  وأقيانوسيا، وأمريكا الشمالية، أوروباالثقافة الغربية املسيحية يف.  
  اليوناين -األرثذوكسية املسيحية يف العامل الساليف. 

 .اإلسالم الذي ميتد على شكل قوس من وسط أفريقيا عرب الشرق األوسط حىت وسط آسيا وأندونيسيا 

 الثقافة األفريقية مهما كانت. 

 الثقافة اهلندوسية للهند. 

 الثقافة اليابانية. 

 الثقافة الكونفوشيوسية للصني وحميطها اجلنوب أسيوي.  
ــــه فيمـــا إذا كانـــت أمريكـــا الالتينيـــة مســـتقلة ثقافيـــاً أم   -تابعـــة للثقافـــة املســـيحية أَنـََّهـــا ومل حيســـم هنتنغتـــون رأي

  .الغربية
ومــــن خــــالل هيمنــــة دوهلــــا  ،يقتصــــادوالتطــــور اال، لقــــد اســــتطاعت الثقافــــة الغربيــــة مــــن خــــالل التقــــدم التقــــين
ايتهــا، ووســائلها العســكرية أن تنتــزع لنفســها املركــز األفضــل يف العــامل فــاآلخرون ، ولكــن هــذه املرحلــة تتجــه حنــو 

ية العامليـة العظمـى يف القـرن قتصـادوسوف تصـبح الصـني القـوة اال، ستتفوق أسيا على الغرب :يلحقون ويسبقون
اآلن يف شـكل ، نفسـهوهـذا مـا بـدأ يعـّرب عـن ، ياليـة الغربيـة حفيظـة بقيـة العـاملبينمـا تثـري اإلمرب  .احلادي والعشرين

إن اهلجــوم املضــاد علــى الثقافــة الغربيــة يتعــاظم أكثــر كلمــا ازداد ميــزان  .أصــوليني ونقــد شــديد لنظــام القــيم الغــريب
  .القوى رجحاناً لصاحل اآلخرين

ففــي كــل ، لحــوظ مــن خــالل التطــورات الدميوغرافيــةإن النــبض املعــادي للغــرب يــزداد تعاظمــاً يف قوتــه بشــكل م
فقـــد بلغـــت معـــدالت النمـــو الســـكاين يف أفريقيـــا والعـــامل  .عنـــدناِمــــمَّا مكـــان يتزايـــد النمـــو البشـــري بشـــكل أقـــوى 

وال يقـدم العجـز يف مـوازين التطـور ، األغلبيـة حتـت سـن اخلامسـة والعشـرين فـإنَّ ، وهنـاك، وأكثـر % 3اإلسالمي 
ـم حمبطـون ويف صـدد البحـث عـن جهـة يفرغـون عليهـا إحبـاطهم ؛ملقتلعـي اجلـذور أي منظـورهلؤالء الشـباب ا ، إ

إن أفـراد هـذا اجليـل اليـافع  .والدعاية املعادية للهويـة الثقافيـة الغربيـة تقـدم هلـم العـون يف إجيـاد مكـان هلـم يف احليـاة
وهم لذلك يقـدمون حقـًال مثاليـاً  .دلنيأكثر استعداداً للحرب والعنف منهم ألن يكونوا أرباب وربات بيوت معت

ويف كـــل مـــرة تتجمـــع ، ومـــن هنـــاك يـــتم تعبئـــة طاقـــة عاليـــة معاديـــة للسياســـة الغربيـــة، لتجنيـــد األصـــوليني الثقـــافيني
الـــيت مل تتشـــكل بعـــد   أوروبـــاوبشـــكل مفـــاجئ حـــول ، الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة :الثقافـــات حـــول دولـــة مركزيـــة

ويف  .الثقافة الكونفوشيوسية اليت سوف تنضم إليهـا اليابـان سـواء أرادت أم لــم تـردوالصني يف  .كدولة يف الغرب
وفـــي هــذه  .افريقيــا واإلســالم يظــالن بــدون قــوة مركزيــة .اهلنــد تتطــابق دائرتـــا الثقافــة والدولــة دون هــذا وذاك معــاً 

 ورويبهلــذا جيــب رفــض الطمــوح األو  .أن ينتخبـــوا تركيــا دولــة قياديــةـهنتنغتــون املســلمني باجتهــاد بــ احلالــة "ينصــح"
ائية   بنعمة إعتاقها من حلف الناتو. )تركيا(وينبغي أن حتظى ، ألنقرة بصورة 

ومنـذ اآلن ، يرى هنتنغتون أن الثقافات متجّسدة يف القوى املسـيطرة ذات الّصـلة ومقـودة منهـا سـوف تتصـادم
والســـودان وماليزيـــا وأندونيســـيا تظهـــر فيهــــا  فالـــدول املتعـــددة الثقافـــات مثــــل البوســـنة، تبـــدو جمـــاالت االحتكـــاك



ويبـدو التقسـيم كأنـه ، بينمـا يظهـر اإلسـالم "حـدوداً داميـة"، تصدعات داخلية تصل حّد احلرب الداخلية العنيفة
كفــى للتبشــري   .جيــب إقامــة دول ذات نقــاء ثقــايف، كفــى للتعدديــة  .اجلــواب الوحيــد الـــذي يؤســس للحــل الســلمي

والفصـل بـني ، لك يتعلق بالدين اخلاص أو باملكاسب الثقافيـة أيضاً مثل حقوق اإلنسانعرب احلدود سواء كـان ذ
إّن سياســــة متبادلــــة لوضــــع احلــــدود تتجنــــب مواجهــــة تــــداخل الثقافــــات  .أو حتريــــر املــــرأة، الدولـــة واملعتقــــد الــــديين

تـــون يـــرى كـــابوس وإالّ فـــإن هنتنغ .وجمـــاالت االحتكـــاك ميكنهـــا فقـــط أن تصـــد مواجهـــة كونيـــة وخيمـــة العواقـــب
والنزاعــات ، حــرب ثقافيــة بســبب التناقضــات العنيفــة :اإلســالمي ضــد الغــرب قادمــاً  -التحــالف الكونفوشيوســي 

ألسلحة الدمار الشامل الذي ميكن أن يـؤدي يف النهايـة إىل صـدام  استمرارواالنتشار املتزايد ب، اإلقليمية املتنوعة
  .وال يرتك سوى فسحة ضئيلة لألمل، ينإنه سيناريو رعب ال يدع جماًال لألما :نووي

بعد هذا التشخيص القامت يفاجئنا الفصل األخري من كتـاب هنتنغتـون وبـال مقـدمات مبرافعـة عـن تعـاون ثقـايف 
 ؟ة بيــن القـراءـة الليرباليــاد األجنحــة الصطيــهـل ذلـك منـاورة تكتيكيـ .عاملي تناقض بشكل واضح ما سبق عرضـه

فقــد كــان ديــرت زينغهــاز ، علــى أيــة حــال ؟اغمــايت ضــد دوغمائيــة منــوذج جامــد للتفكــريأم ينطلـــق هنـــا العقــل الرب 
)Dieter Senghaas ( حمقــاً حينمــا الحــظ عرضــاً أن األمــر يتعلــق بربنــامج تــوفيقي ال يســتطيع املــرء أن يأخــذه

  ).1حتليالته العبوسة( على حممل اجلد إذ اتبع
  تأويل العالم وواقع العالم

فهــو ، وعلــى املــرء أن يُعجــب بــه علــى أيــة حــال، الغــرب -نتهــاء نــزاع الشــرق االعــامل بعــد هــذا هــو إذن تأويــل 
 :أعطـاه التقسـيم القـدمي للعـامل إىل قسـمني مهـاِمــمَّا يعطي من النظام لعاملنا الفسيفسائي املعقد املعاصر ليس أقل 

ولكننــا لألســف نــدفع مثنــاً باهظــاً  ،وهــذا التبســيط هــو املعــىن واجلــدوى اللــذان يقــدمهما .والشــيوعية، عــامل احلريــة
هـذا (فتأويل العامل هذا ال ينسجم مـع تفاصـيل ال حصـر هلـا للواقـع العنيــد املشـاكس الـذي يهـدف ، مقابل ذلك

وهذا يقود إىل شك حاسم فيمـا ، حيتوي على أخطاء إمبرييقية كثريةِإنَُّه  :وبتعبري أقل جماملة .إىل تنظيمه )التأويل
 .ميكـن أن يكـون نافعـاً لنـا بالفعـل -الفكري الذي تتسّبب عالقته بالواقع يف إثارة نقد عنيف  إذا كان هذا البناء

وبوسع التاريخ أن يقدم الكثـري مـن األمثلـة عـن النظريـات األنيقـة الـيت قـادت منظريهـا وممارسـيها مباشـرة أو بطـرق 
وهنـا بعـض األمثلـة مـن املالحظـات الضـالة  .يّــةفقـد ّمت االنتهـاء للتـو مـن دفـن املاركسـية اللينين، ملتوية إىل التهلكة

  :واملشّوهة اليت وقع ضحية هلا مبدع التأويل اجلديد للعامل
فهـو ، وحيـاول أن يـدعم هـذه الفرضـية إحصـائياً  ،يتحدث هنتنغتون عن "احلـدود الداميـة لإلسـالم" :أوَّلمثال 

 -هنـاك واحـد وعشـرون ، مـن الثقافـات املختلفـةيرى أن مـن بـني واحـد وثالثـني نزاعـاً عنيفـاً بـني فـريقني أو أكثـر 
إىل أن اإلســالم ثقافــة ميّـــالة  -بشــكل مباشــر متامــاً -وهــذا يشــري  .)2يشــارك فيهــا طــرف مســلم ( -أي الثلثــان 

ولو تأمل املـرء قلـيًال يف هـذا األمـر فإنـه سـوف جيـد أن املقـاتلني املسـلمني حباجـة دائمـاً يف   .للعنف بشكل خاص
ــذا التأمــل يســتطيع املــرء أن يقــرأ هــذه اإلحصــائية مــن  .لثقافــات إىل خصــوم غــري مســلمنيكــل نــزاع متــداخل ا و

   :جديد على النحو التايل
 -أي الثلــث-مـــن بــني اثنــني وســتني فريقــاً يشــتبكون يف صــدامات عنيفــة بــني الثقافــات هنــاك واحــد وعشــرون 

ولــو ألقــى املــرء نظــرة علــى  .ف يف الســمعوهــذا لـــه وقــع خمتلــ .مــن الــدول أو اجلماعــات ذات األصــول اإلســالمية



فإنه سوف يكتشـف أن اإلسـالم ، النظر بصورة كافية يف احلدود اليت تفصل بني الثقافات، نفسهاألطلس وكّلف 
وهــذا يعــود إىل أن البلــدان والشــعوب اإلســالمية تقــع ، ميتلــك حــدوداً خارجيــة أكثــر بكثــري مــن أيــة ديانــة أخــرى

يف حـني يشكــل البحـر محايـة ألجـزاء كبـرية مـن أجنحـة ، ة بني ثقافـات عامليـة أخـرىل اجلنب يف الشطري ـحمشورة مث
-أي احلــدود املكســيكية ؛خــرينفالثقافــة الالتينيــة لــيس هلــا ســوى حــد أرضــي واحــد مــع اآل، األخــرى )الثقافــات(

إن الـدول  :لوبكلمات أخـرى فـإن إحصـائية هنتنغتـون ال تقـول لنـا شـيئاً مل نكـن نعرفـه منـذ زمـن طويـ .األمريكية
  .اليت تتجاور يف حدودها األرضية تزداد فرص دخوهلا يف نزاعات مشرتكة

الـذي ينبغـي أن يتوقعـه اإلنسـان مـن (إن ميل اإلسالم الزائد حنو القتال يتكشف مـن خـالل التأمـل األساسـي 
   .بأنه حول املعدالت اإلحصائية املتوقعة )شخص عامل
فإنــه يشــري إىل ، يو الرعــب عــن التحــالف اإلســالمي الكونفيوشيوســيولكــي يــدّعم هنتنغتــون ســينار  :مثــال ثــان

، والعــــراق، وإيــــران، مبيعــــات األســــلحة مــــن الصــــني وكوريــــا الشــــمالية إىل دول إســــالمية ويف مقــــدمتها الباكســــتان
وفــي أثنـاء ذلـك يصـمت عـن  .)3ويذّكر كذلك بالتعاون بني الصني وإيران يف جمال التكنولوجيا النووية( .وسوريا

الصـني (والـيت ال تشـكل مبيعـات تلـك الـدولتني ، إىل الدول اإلسالمية -وعلى رأسها األمريكية-ملبيعات الغربية ا
إن الشـــــريك اهلـــــام إليـــــران يف جمـــــال  ؟فهـــــل يشـــــري ذلـــــك إىل حتـــــالف غـــــريب إســـــالمي، عشـــــرها )وكوريـــــا الشـــــمالية

والــيت ، وببنــاء مفــاعلني آخــرين، لني نــووينيالتكنولوجيــا النوويــة الســلمية اليــوم هــو روســيا الــيت تقــوم بتجهيــز مفــاع
ـــة األخـــرى فــــي جمـــال البحـــوث  -فهـــل يعـــين هـــذا حتالفـــاً أرثذوكســـياً ، التزمـــت بأعـــداد كبـــرية مــــن املشـــاريع الفردي

فقــد زّودت  ؛فــإن التعــاون النــووي بــني األرجنتــني ودول مــن العــامل اإلســالمي منتشــر، وأبعــد مــن ذلــك ؟إســالمياً 
والوقـــود  .وارتبطـــت بعقـــد مماثـــل مـــع ســـوريا، وركبـــت مفـــاعًال يف مصـــر .فاعـــل نـــووي لألحبـــاثاألرجنتـــني اجلزائـــر مب

  .؟إسالمي " -فهل يتهّددنا حلف " التيين  .النووي األرجنتيين يصّدر للجزائر وإيران
نمـا بي، وحسب هنتنغتون فإن الدول الغربية قد حتالفت مع كرواتيا الكاثوليكية يف األزمة البوسنية :مثال ثالث

يف حــــني دعــــم العــــامل اإلســــالمي املســــلمني ، قــــدمت الــــدول األرثذوكســــية مثــــل روســــيا واليونــــان الــــدعم للصــــرب
ذات األغلبيـــة (يف بدايـــة الصـــراع وقفـــت أملانيـــا  :ولكـــن الواقـــع هـــو علـــى النحـــو التـــايل .البوســـنيني بشـــكل واضـــح

، فرنســــا، بينمــــا وقفــــت الــــدول الكاثوليكيــــة .منارك الربوتســــتانتية كــــذلك إلـــــى جانــــب كرواتيــــااوالــــد )الربوتســــتانتية
فقـد بـدأ الغـرب حتـت ضـغط ، ومع جمرى القتـال تغـّريت امليـول .وإجنلرتا األجنليكانية مـع صربيا، اإيطاليو ، وإسبانيا

ويف النهاية تقرر بعد تردد طويل القيام بتـدخل عسـكري واملغـامرة بنشـر ، الرأي العام مبساعدة املسلمني البوسنيني
كتفــت ا ويف أثنــاء ذلــك  .واحلكــم الــذايت اإلســالمي، ف جنــدي حلمايــة بقيــة الدولــة املتداخلــة الثقافــاتمخســني ألــ

ية ضـد مـا تبقـى مـن قتصـادالعقوبـات اال اسـتمراروأيّـدت يف البدايـة ، روسيا حبماية نواة مصاحلها الصربية ال أكثر
  .دون إجراءات حلف الناتو العقابية ومل حتل، يوغسالفيا

رب على منوذج "صـراع الثقافـات" فـإن الـدول الغربيـة واألرثذوكسـية مل تكـن لتكتفـي فقـط بـدعم ولو جرت احل
 .بــل كانـت سـتطالب بـذلك بقـوة، مطالب ميالسـوفيتش وتودجـان بتقسـيم البوسـنة واهلرسـك بـني كرواتيـا وصـربيا

  .وهذا سيكون برهاناً خطري الشأن على فرضية هنتنغتون



ايــــة األمــــر نســــي هنتنغتــــون أن يالحــــظ أن التقــــارب اليونــــاين مــــع صــــربيا كــــان حمكومــــاً بالدرجــــة األوىل  ويف 
 -سـم اليونـاين املشابــه وهناك وجدت شـهية لإلقلـيم ذي اال، باكتساب حليف ضد مقدونيا األرثذوكسية كذلك

األســـوأ فهـــو رســـوب نظريـــة  إذن فقـــد كانـــت تلـــك إجابـــة ســـلبية لــــ"صراع الثقافـــات" أمـــا .مثلمـــا اشـــتبهت أثينـــا
"يف البوســنة خــاض املســلمون حربــاً داميــة  :تنغتــون يف أحكامــه املســبقة املالزمــة حــول توقعاتــه النهائيــة للحــربهن

 -وهنـا تـنعكس عالقـة القاتـل  .)4ومارسوا العنـف ضـد الكـروات الكاثوليـك"(، مشؤومة مع الصرب األرثذوكس
تارخييــة تظــل منحــاة جانبــاً بســبب فــإن احلقيقــة ال، ولكــن هنتنغتــون عنــدما يعــرض للحــرب .الضــحية بشــكل كبــري

فمن يضع نظارات زرقـاء ال ميكنـه إالّ أن يـرى  حذار من "النظرية الكبرية" :الفهم املسبق للـ"إسالم الدموي" إذن
وهذا لن يقود إىل تشويه للحقيقة إذا كان املرء ينظر إىل السـماء  .وسوف يعتربه بعد مّدة أزرق فعالً ، العامل أزرق

كن إذا خفض عينيه حنو األرض فإنه سوف يندفع بناًء على احلواس يف تقوالت مغلوطـة حـول ول، يف يوم صافٍ 
وهـذا مـا حـدث مـع هنتنغتـون يف "صـراع الثقافـات" فالنظـارات "النظريـة" شـوهت رؤيـة واقـع شـديد  .لون األشياء

  ).5العناد(
  صورة العالم والحاجة إلى التوجيه

  ؟لماذا أصاب الكتاب كل هذا النجاح
أن هــذا الســفر  -فممــا ال شــك فيــه-ع ذلــك ـومــ .األمثلــة الثالثـــة الــيت جــرى اختيارهــا حــاالت مفــردة ليســت
 .بقبــول واســع -إضــافة إىل ذلــك-قــد أثــار صــدى هــائًال وحظــي ، فـــي نظريتــه "عــن صــراع الثقافــات"، الضــخم

أنـه مل ، يـة األمريكيـةذات االعتبار الرفيع و لسان حال صفوة السياسة اخلارج )Foreign Affairs(ذكرت جملة 
   .يسبق ألي إسهام أن أثار من قبل هذا الفيض من التعليقات املنتقدة واملؤيدة

ون الضــيف األحــب ـوأصــبح صــموئيل هنتنغتــ .ويف أملانيــا كانــت االســتجابة واسعـــة وراج الكتــاب رواجــاً كبــرياً  
قــد استضــافه بصــفته خبــرياً يف السياســة  )Bundestag(بـــل إن الربملـــان األملــاين ، ر احلــوار واملســاجالتـي منابـــفــ

وهــذا ، واألهــم مـــن ذلــك أن مفهــوم "صــراع الثقافــات" بــات جــزءاً مـــن لغتنــا السياســية والثقافيــة، الثقافيــة اخلارجيــة
وكلمـا ازداد اسـتخدامنا  .مثلما باتت هي حمـّددة بعواملنـا الفكريـة، فقد استطاعت لغتنا أن تطبع تفكرينا، صحيح

ــاملفهومــات بــدو  وهــذا اخلطــر يغــدو أكثــر تفاقمــاً   .أصــبحنا مــن معتنقيهــا مــن حيــث ال نــدري، ن النظــر يف خلفيا
  .فهو حيتوي على تصور للعامل، و "صراع الثقافات" مفهوم ذو استحقاق كوين .كلما ألقى املفهوم شباكه

وراء املفهــوم  أن النظريـة الـيت تقــف مـن، بشـكل كــاف، وأظهـرت األمثلــة السـابقة، لقـد وضـعت شــارات اخلطـر
، وسـيكون مـن اخلطـأ أن نبـين تفكرينـا وسـلوكنا اسـتناداً عليـه، خطري الشأن وال شفاء منه يف ميزانيتهـا تعاين عجزاً 

، وهــذا أيضــاً جـاء نتيجــة الدراســة الدقيقــة لــردود الفعـل املختلفــة علــى املقالــة والكتــاب .فـالفحص الــدقيق ضــروري
  .ل التخصصويف مقدمتها تلك القادمة من حقل أو حقو 

فــإن املختصـني يف ، بـل علـى العكـس موافقـة باإلمجـاع -بـال ريـب-فـإن الصـدى مل يكـن ، ومثلما سبق القـول
وهــاجم املؤرخــون وعلمــاء السياســة النظريــة  .الثقافــة واخلــرباء اإلقليميــني قــد برهنــوا علــى ضــالالت عديــدة للمؤلــف

ــا( يتســاءل املــرء جبديــة عــن منبــع كــل ذلــك اإلقبــال  ويف مواجهــة هــذا النقــد املؤســس علــى بــراهني .)6ومفهوما
ومثلمــا ، وهــذا الســؤال يعــود بنــا إىل املالحظــات االســتهاللية .وعــن ســبب شــعبيتها، والطلــب علــى هــذه النظريــة



يف حقبــة حتــول عــاملي لــن يــرتك بقعــة ، فإننــا نعــيش يف مرحلــة انطــالق عنيــف، ســوف ينــاقش الحقــاً علــى حــدة
ومثــل هــذه احلقــب التارخييــة تتكــرر   .وهــذا يشــمل الــدول الصــناعية املتقدمــة أيضــاً ، اصــغرية يف األرض إالّ ســيطاهل

  .كثرياً 
أمامنـا صـورة القـرن الرابـع ) Barbara Tuchman(رفعـت باربـار تومخـان يف دراسـتها التارخييـة "املـرآة البعيـدة" 

وأخـذ كـل شـيء ، يةقتصـادالالنقـدي مـوارد العـيش ا قتصـادوأزاح اال، عشر الذي تفككت فيـه الـروابط اإلقطاعيـة
ايــة الــزمن، يف احلركــة ويف القــرن الســادس  .)7واصــطبغت احلقبــة باضــطهاد اليهــود(، واملذهبيــة، فســادت أجــواء 

وهــــّز ، واكتشــــف الفلكيــــون أن األرض ليســــت مركــــز الكــــون، عشــــر اتســــعت التجــــارة علــــى شــــكل قفــــزات كبــــرية
  .يةجتماعاإلصالح الربوتستانيت كـل الثوابت اال

خــالل  انقالبــاً تامــاً يف اجملتمعــات الغربيــة مــن -وهــو قريــب منــا بشــكل جــوهري-ث القــرن التاســع عشــر وأحــد
لقد أفرزت حقبـة االصـالح الربوتسـتانيت ومعارضـة اإلصـالح الربوتسـتانيت أصـولية مسـيحية يف   .التصنيع والتمدين

  .وأفرزت الثورة الصناعية القومية والعنصرية، كال املذهبني
ومــن ، وهــو مفهـوم منيّــز بواســطته سلســلة مــن العمليــات املتوازيــة، )8ري العــامل حتــت شــعار "العوملــة"(واليـوم يتغــ 

أمــا احلــواجز الــيت كانــت قائمــة حــىت وقــت قصــري يف  .الســوق الرأمســايل قتصــادضــمنها موكــب االنتصــار النهــائي ال
ل الـــذي كـــان ســـائداً يف القســـم والـــوطين ونظـــام التـــدخ قتصـــادومحايـــة اال، الدولـــة للعـــامل الشـــيوعي اقتصـــادشـــكل 

مبــا يف ذلــك املصــانع احلكوميـــة -التقليديــة  قتصــادووقعــت أمنــاط اال .فقــد متــت إزالتهــا، األكــرب مــن العــامل الثالــث
  .هذا إذا مل تكن قد انتهت فعالً ، يف اخلسارة -الكبرية

ـا أمـور معيشـتهم ، نفسـهضـاعفت يف الوقـت وت، وتغّريت جذرياً تلك الطـرق الـيت كـان ماليـني البشـر يـدبرون 
ية مـن خـالل ذلـك أكثـر قـدرة قتصـادوأصـبح التحـول يف الشـروط اال، سرعة تدفق الرساميل العاملية مـرات عديـدة

أمــا كيــف ميكــن أن تتبــدل األحــوال بشــكل جــارف فقــد  .بصــورة جوهريــة علــى اجلريــان عمــا كــان عليــه مــن قبــل
لقــد أصــبح مــن النــادر  .ذلــك ناجحــة جناحــاً بــاهراً الــدول األســيوية الــيت كانــت قبــل  1997اختــربت هــذا ســنة 

ــــاد ــــاة املعت ــــوظيفي ومنــــط احلي ــــة .ضــــمان األمــــن ال واالتصــــاالت الكونيــــة عــــرب الوســــائط ، وأدت املواصــــالت العاملي
وغــدت صــور احليــاة املوروثــة ، إىل متــاس نظــم القيـــم بشــكل أكثــر تكــرراً وكثافــة، واهلجــرة بعيــدة املــدى، يــةلكرتوناإل

  .استمرارة موضع تساؤل بيليومية البدهواملمارسات ا
ـا مـن قبـل وبالتحديـد الـدول القوميـة ، يـرى بعض املـراقبني يف إزالـة احلـدود عـن املنـاطق الـيت كـان النظـر حيـيط 

ا أمراً جديداً نوعياً ويشبه أن يكون حداثـة ثانيـة ختتلـف جوهريـاً عـن احلداثـة األوىل( ومـن -) وآخـرون 9وجمتمعا
يـرون يف العوملـة النتيجــة املنطقيـة املرتتبــة علـى مـا أتــى بـه قبــل ذلـك انطـالق العصــر احلـديث مـــن  -بيـنهم أنـا أيضــاً 
  ).10السوق الرأمسايل( اقتصادالتكنولوجية ومن  -العلوم الطبيعية 

، يـة النامجـة عـن هـذا التحـول هـي نتـائج جبـارةجتماعكلتا وجهيت النظر تتفقـان علـى أن النتـائج السياسـية واال
ية اســـتقاللفإجنـــاز ، اللتفـــاف علـــى فقـــدان األمـــن والتحـــدي اللـــذين جلبهمـــا هـــذا التحـــول لـــيس أمـــراً ميســـوراً وأن ا

وتكـــون ، عرضـــة للتـــأرجح، يف الوقـــت نفســـه، الواجبـــات احلياتيـــة الذاتيـــة يغـــدو أكثـــر صـــعوبة حينمـــا تكـــون اهلويـــة
املنطقــي البحــث عــن توجيهــات ويف مثــل هــذا الوضــع يصــبح مــن  .)11األســس املاديــة للحيــاة موضــعاً للتســاؤل(



ــا املــرء يف هــذا العــامل اخلطــر غــري القابــل للفهــم ، وأصــبحت اخلــرائط .جديــدة تكــون مــن الســهولة حبيــث يهتــدي 
، وهــذا الطلــب حيققــه كتــاب هنتنغتــون بصــورة تقــرتب مــن الكمــال، واإلرشــادات التجاريــة مطلوبــة، ومعــايري القــيم

والغــوص ، يقدمــه يتخفــى وراء كــواليس شــائقة حمــّددة بســمت العلمــاءفهــذا النمــوذج الســهل لصــورة العــامل الــذي 
جتعـل ، وتقـدمي تفاصـيل عديـدة مـن مجيـع أحنـاء العـامل عـن ظهـر قلـب، العميق يف صندوق التاريخ وفلسفة الثقافـة

أمــا  .هــذا النمــوذج الــذي ينــتظم فيــه كــل ذلــك وخاصــة لــدى رجــل الشــارع يبــدو قــابًال للتصــديق وذائــع الصــيت
ــا ســوف تنّحــى جانبــاً ، لكثــرية الــيت ذكــر بعضــها ســابقاً علــى ســبيل التمثيــلاهلنــات ا ، فلــن جتــري مالحظتهــا أو أ

وهنا يكمن إجناز "صـراع الثقافـات" وخطـره الشـديد يف الوقـت ، فاحلاجة اليت يستجيب هلـا الطرح حقيقية وجدية
  .نفسه
  ؟هل نحن بحاجة إلى نظرية عالمية سهلة -2

فكثــري مــن العلمــاء األمــريكيني ، إحــدى مثــار العلــم األمريكــي مــن العالقــات الدوليــة إن "صــراع الثقافــات" هــو
ومــن افرتاضــات أساســية قليلــة يــتم اشــتقاق شــبكة مــن ، يتبعــون مثــاًال موهومــاً يقــف علــى أســرار العلــم الطبيعــي

ـــا ميكـــن اختبارهــــا علـــى الواقـــع ت ينبغـــي أن تؤكـــد وهـــذه االختبـــارا، العقائـــد النظريـــة الـــيت حيـــدد حمتواهـــا بدقـــة أ
ات ال ميكـــن إالّ أن تكـــون مؤقتـــة فقـــط وال تغلـــق البـــاب أمـــام جتـــارب تـــومجيـــع اإلثبا، النظريـــات مؤقتـــاً أو تنقضـــها

وهذا يتطلب من العلماء والعاملات أمراً صـعباً إذ علـيهم أن يبـذلوا كـل اجلهـود  .مستقبلية ميكـن أن تنقض النظرية
يــة الــيت ال يســتطيع عــدد كبــري مــن احملــاوالت نقضــها تعــد نظريــة منيعـــة والنظر ، يف ســبيل دحــض فرضــايتهم اخلاصــة

 Karl. R. Popperبـوبر  ذا تقطـرت "العقالنيـة النقديـة" ويف مقـدمتها نظريـة العلـم الـيت طّورهـا كـارلـهكـ .جـدا
  .)12من جتارب العلم الطبيعي(

ولكنهــا ، ن االفرتاضــات األساســيةفــإن النظريــة املثاليــة هــي تلــك الــيت تبــىن علــى أقــل عــدد مــ، وبنــاء علــى ذلــك
وفــــي تســـابق النظريـــات ســـوف تفـــوز باملكانـــة األوىل تلـــك النظريـــة الـــيت ختـــرج بـــاحملتوى ، تقـــدم أكـــرب تفســـري ممكـــن

وفضـيلة "التـوفري" النظـري هــذه  .فالنظرية جيـب أن تكـون "مقتصـدة"، باستخدام افرتاضات أقل، نفسهالتفسيـري 
الـذي أقـام لـه أمربتـو إيكـو ، أحــد املرهصـني بـالعلم احلـديث ،)*("أوكهـام قـةحال ىموسـمحلت فـي التـاريخ اسـم "

)Umberto Eco (وسني كونري )Sean Connery( "فـإن كثـرياً مـن ، ولسوء احلـظ، (**)نصباً يف "اسم الوردة
، ة بــلفهــم ال يزيلــون فقــط مــا هــو فــائض يف النظريــ، " هــذه حرفيــاً قتصــادالعلمــاء األمــريكيني يأخــذون فضــيلة "اال

  .كثرياً من التأمالت الضرورية للفهم أيضاً ،  ولألسف
بل جيري التقليل منه بشـكل كبـري لدرجـة أن  ، ويف هذه النظريات والنماذج ال يتم اإلملام بالتعقيد املتزايد للعامل

مــن جمــال يــتم اســتبعادها ، كثــرياً مــن املتغــريات والعوامــل اهلامــة ذات األثــر احلاســم يف األحــداث السياســية للعــامل
  .النظر

واملثـــال األكثـــر ســـطوعاً علـــى هـــذه املمارســـة هـــو "الواقعيـــة" الـــيت مـــا تـــزال اآلن كمـــا كانـــت يف الســـابق نظريـــة 
والواقعية تفّسر احلـدث  .فهي اإلرهاص بنظرية "صراع الثقافات" ومبدأ انطالقها، العالقات الدولية األكثر شعبية

ونظــراً لعــدم وجــود  .ذي جيــري فيــه ســباق للقــوة بــني الــدول القوميــةالــدويل انطالقــاً مــن فوضــى النظــام العــاملي الــ
ال يبقــى أمــام الــدول مــن أجــل ضــمان بقائهــا يف هــذا احملــيط املــوحش ســوى االعتمــاد ، حمّكمــني يف هــذا الســباق



، والقـوة العسـكرية هـي األكثـر أمهيـة هاهنـا :ويف سبيل هذا اهلـدف تتجمـع أدوات القـوة وتتضـاعف، على نفسها
ـاوأحيان وتنشــأ ، فتتعـاون فيمـا بينهـا مـن حـني آلخـر، اً تتحالف هذه الدول مع دول أخرى تتهـددها املخـاطر ذا

ـا مــن خـالل ذلـك، بينهما عالقات جتارية ومثـل هـذا  .وتتفـاوض علـى معاهـدات مـن أجـل مضـاعفة مصـادر قو
ــا التعــاونأ :فــاخلطر هــو، التعــاون أمــر نــادر ومؤقــت فقــط ميكــن أن تــوزع حبصــص غــري  ن املكاســب الــيت يــأيت 

وألن هـــذه املكاســب هــي الــيت متثــل مصــادر القــوة فــإن كــل قســمة غــري متســاوية تشــكل خطــراً بالنسبـــة ، متســاوية
ـــه اال :للطـــرف املغبـــون ـــرابح ميكـــن أن يكـــون منافســـاً مســـتقبلياً يكـــرس امتيازات ـــة لصـــاحل التفـــوق قتصـــادوال ية احلالي

وحليــف ، فــإن التحالفــات تصــمد فقــط مــا دامــت حالــة التهديــد قائمــة ،وكــذلك .العســكري فـــي املواجهــة التاليــة
  .اليوم هو عدو الغد

ـــذا النمــوذج البســيط تتبــع هـــذا  )يف نظــرهم(ومجيـــع الــدول ، "الواقعيــون" يفّســرون األحــداث الدوليـــة مجيعهــا 
رفــاه أو أنظمــة حزبّيــة  وســواء كانــت دول، ية أو مشوليــةاســتبداداملثــال الســلوكي ســواء كانــت أنظمــة دميقراطيــة أو 

ا فقط، متقشفة   .واالختالف فيما بينها هو فـي مصادر قو
وتـاريخ العـامل  ،تتكـون مـن كيفيـة توزيـع هـذه املصـادر بـني الـدول، اته وأقطابهأي تراتبيَّ ، وأشكال النظام الدويل

تصبح بعض الدول تبعـاً لـذلك خيتل توازن قائم بأن يتزحزح توزيع مصادر القوة ف :يتطور بناء على النموذج التايل
وعنــدما ، فتتشــكل أحــالف جديــدة عليهــا أن تــوازن هــذا االخــتالل، بينمــا يصــبح بعضــها اآلخـــر أضــعف، أقــوى

  .)13التوازن( تتقطع مجيع احلبال تنشب حرب لتعديل هذا االختالل يف
فكـل ذلـك يسـقط ضـحية  ،واملنظمـات الدوليـة، إن هذه النظرية تتجاهل السياسة الداخليـة والفـروق اإلقليميـة

وأصـحاب نظريـة  وهنا يـربز فـرق حاسـم بـني هـؤالء املنظـرين والعقالنيـني النقـديني .)14"(لـ"موسى حالقة أوكهام
صـحيح أن املنظـرين الكبـار يف الواليـات املتحـدة ، العلوم الطبيعيـة الـذين عمّمـوا مبـادئ العلـوم الطبيعيـة ومعايريهـا

ولكـنهم أقبلـوا  ،دد حىت هنتنغتون قد تفاعلوا بنشاط مع "موسى حالقة أوكهام"األمريكية ابتداء من الواقعيني اجل
وبـدًال مـن اجلهـود شـبه  .جبدية أقل على املتطلبات العالية للنقديني العقالنيني فيما يتعلق باالختبـارات اإلمبرييقيـة

م اخلاصــــة املاديــــة املالئمــــة لصــــاحل إذ جيمعــــون األدلــــة  ؛اتبعــــوا هــــم ســــلوك احملــــامني، احلياديــــة يف دحــــض فرضــــيا
ـــذا يظــّل التطــور النظــري خاليــ .ويشــيحون النظــر بشــكل كبــري عــن القــرائن املضــادة املزعجــة هلــم، مــوكليهم ن ـاً مـــو

وحسـب   .)15عن التقدم الذي حصل من خالل "الثـورات العلميـة"() Thoma Khun(حتليالت توماس كون 
قـــة مفرغـــة عنـــدما تـــرتاكم بشـــكل ملحـــوظ نتـــائج املعرفـــة تـــدخل يف حل -أي النمـــاذج-فـــإن رؤيـــة العـــامل ، كـــون

ا متناقضة وبالتايل يتجاهل العلماء شـارة التحـذير هـذه وحيـاولون مـن مث أن يالئمـوا ، اإلمبرييقية اليت تبدو بديهيا
ـم يطـورون فرضـيات مسـاعدة عليهــا ، بني النتائج اجلديدة وما هو متداول وأول شيء يفعله هؤالء العلماء هـو أ

وكلمـــا كانـــت جســور  .وأن تقيـــم جســراً بينهـــا وبيـــن التجــارب واملعــارف غيـــر املالئمـــة، ن تالئــم النمــاذج الســائدةأ
والفـرق بـني مثـل هـذه األبنيـة النظريـة  .صارت النظرية أقل دّقة، هذه ضرورية أكثر (*))Eselsbrueckeاحلميـر (

تصــدة" يــدفع يف النهايــة بعقــول جســوره لتغيــري الفرضــيات املســتندة إىل افرتاضــات مســاعدة ومنــوذج "النظريــات املق
 .وحيثمــا يــنجح هــذا اإلقنــاع يتغــّري النمــوذج، وحملاولــة تفســري املعلومــات املخالفــة علــى أســاس جديــد، األساســية

وحيثمــا ، فــإن دقــة اختبــارات النظريــة يف املمارســة هــو أســاس التقــدم العلمــي، وحســب تصــور هــذا االجتــاه العلمــي



ايــة األمــر التِّ ، نعــدم التقــدميعطــل ذلــك ي وبــذلك حيصــن  .بــاع النمــوذج القــدميوهــذا مــا يشــكل احلــل األمثــل يف 
 جتمـــاعوهـــذا خطـــر يف املقـــام األول ألن منظـــري علـــم اال، ضـــد كـــل إمكانيـــة للتصـــحيح، نفســـهالوضـــع النظـــري 

م يزودون املمارسة السياسية بدفعات ونصائح مساعدة   .يدعون أ
قة ال يرحم و "اختبارات" إمبرييقية موّجهـة ومتصـفة بالغفلـة واالحنيـاز يقـود تلقائيـاً إىل والربط بني موسى حال 

ومــا ، فمــا هــو غــري متضــمن فـــي النظريــة لــن يــتم الســؤال عنــه، نظريــات معقــدة ال ميكــن تتبــع خللهــا أو تصــحيحه
ح خشـن مدشـن وال يبقى بعد ذلك إذن سوى طر ، جيري حذفه -أو ما يدحضها حسب مفهوم بوبر-يناقضها 
، وخطـــراً ، إّن أي تطبيـــق سياســـي يســـتمد توجيهاتـــه مـــن مثـــل هـــذه النمـــاذج ســـيكون مصـــدراً للخـــالف .أكادمييـــاً 
  .ويف أسوأ احلاالت كارثياً ، وناقصاً 
إن التبسيط البالغ يناسب حاجة مجهور متوسط إىل حقائق وتأويالت مبّسطة ميكن مضـغها وهضـمها ، أجـل

تضــع عينهــا دائمــاً علـــى ، وخاصــة قمتهـــا التـــي متثلهــا، حــدة بالــذات فــإن اهليئـــة األكادمييـــةويف الواليــات املت .متامـــاً 
أما الطروحات  .اليت تدفع بسخاء )Talk shows(التلفزيونية  سوق الكتب األكثر مبيعاً وعلى برامج املقابالت

ع واملنـاطق األخالقيـة امللتبسـة يف التنـاقض واملصـادفة والتنـو ، ولكـن الصـعب، املعقدة اليت تتناول بالشرح الصـحيح
ا ستكون عسرية على هذا املنحىن املتوسط، السياسة الدولية إن موسى حالقة أوكهام قد حتولـت مـن حيـث ، فإ

ا أداة علمية صارمة إىل قطعة من عدة يدوية يتم بواسطتها قص خياالت ظالل الصور اجلانبية  ال تدري من كو
  .)VIPs(.األكثر أمهية ل قاعات جمد الشخصياتـمـن أج

  "هم"ضد  "نحن"
  النموذج األساسي لنظرية بالغة التبسيط

تتبع النظريات املبسطة يف العادة منوذجـاً سـهًال ميكـن وصـفه بأنـه علـم سياسـة "مـانوي". واملـانويون وهـم أتبـاع 
النــور  :ن القطبــنيوالصــراع بــني هــذي، أحــد مــذاهب العصــور القدميــة األخــرية يقســمون العــامل إىل قطبــني متقــابلني

وقـد أحضـر كـارل  ."هـم"ضـد  "حنـن"ومـن خـالل االحنيـاز ينشـأ التعـارض بـني  .حيدد األحـداث العامليـة، والظالم
وهــو شخصــية متفوقــة يف تــاريخ علــم ، هــذا الوضــع بشــكل ال جيــاري إىل السياســة )Karl Schmittمشيــدت (

 .ألنــه وضـع تربيـراً أكادمييـاً لدولـة القيـادة ؛)النازيـة(نيـة وصـف بأنـه قـانوين التـاج لالشـرتاكية الوط، السياسة األملاين
، ـذا التمييـز حـىت مـداه األقصـى والبلـوغ، يرى مشيدت أن جوهر السياسة يكمن يف التمييز بني الصديق والعـدو

ويعلّــق  .وشــحذ األدوات السياســية مــن أجــل احلــرب احملتومــة مــع العــدو هــو واجــب السياســي يف الــداخل واخلــارج
ا من يستطيع فقط احملافظة علـى متاسـك مشيد ت على دولة القيادة أمر اخلروج بسالم من حرب الوجود هذه أل

  .)16تراتبية شؤون الدولة(
أوًال يف شـــكل صــراع للطبقـــات  "هــم"ضــد  "حنـــن"ة قــد اســـتخدمت منــوذج ـاللينينيّــ -فــإن املاركســـية ، وكــذلك

نقـاض تـنهض ومـن األ، تقّوض الطبقات املسحوقة البنـاء القـدمي ه التعاقب الديالكتيكي حلركات التاريخ وفيهمحيتّ 
ومــن خــالل هــذا التنــاحر فيمــا بينهــا يــدفع ، يــة التاليــة الــيت تنقســم يف كــل مــرّة إىل طبقــات متنــاحرةجتماعالبنيــة اال

ف هيغـل وفكـرة الـديالكتيك هـذه اسـتمدها املاركسـيون اللينينيـون مـن الفيلسـو  .الصراع التقدم التارخيي حنو األمام
ويف نظره أن املرحلة العاملية من التطور هي توليف مـن التناقضـات ، تاريخ العقلأَنَُّه الذي كان يفهم التاريخ على 



 .وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك ُوضـــع املناضـــلون الطبقيـــون املاركســـيون الســـتالينيون مـــن أجـــل ســـحق العـــدو .الســـابقة
ائيـــاً االنتصـــار الشـــامل للربوليتاريـــا يقـــود البشـــرية إىل مرا وبـــذلك ، قـــي الشـــيوعية بعـــد أن يقضـــي علـــى الربجوازيـــة 

ـــة كـــات .حيصـــل التقـــدم احلقيقـــي ــــة "الكـــوالك كطبقـــة" وصـــوًال إىل غاب  نيومـــن مـــذابح النـــبالء الـــروس مـــروراً بتصفي
)Katyn()*( متيّــز  .حيــث ســقطت طليعــة ضــباط اجلــيش الــوطين البولنــدي برصــاص القيــادة التنفيذيــة الســوفيتية

الغـرب مـن وجهـة نظـر السـتالينيني كـذلك حربـاً -وقد كان نزاع الشرق .وراءه هبأثر دام خّلف رية اللينييةتطبيق النظ
   .)17بني النور والظالم جيب أن تنتهي بانتصار الشيوعية حىت لو اقتضى األمر خوضها باألسلحة الذرية(

  "تقديس السهولة"
  في التاريخ األمريكي "هم"ضد  "نحن"

حتـــى ، كقــوة عامليــة،  تبــدو الواليــات املتحـــدة األمريكيــة، ارســات الدمويــة للتبســيطيني املــرّوعنيقياســاً إىل املم 
واحلقيقـــة أن التــاريخ العــاملي مل ينــتج إىل هــذه اللحظــة "ســيطرة" تتّصــرف بشــكل عطــوف نســبياً  .ن أكثـــر كرمـــاً اآل

  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا جيـــــــــــــــــــــــــــــــــــب أن يؤخـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  .ومبســـــــــــــــــــــــــــــــــــؤولية كاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــعفاء
ومع ذلك فـإن ، عند انتقاد السياسة األمريكية الذي يتبدى يف مناطق كثرية من الرأي العام األملاين بعيـن االعتبار

لقــد وضــع مؤسســو الواليــات املتحــدة  .املانويــة تضــرب جبــذورها عميقــاً يف الثقافــة السياســية األمريكيــة ويف تارخيهــا
والـــيت مزقهـــا االضـــطهاد الـــديين واحلـــروب ، كيـــةواملل، والرجعيـــة، املفتقـــرة للتســـامح أوروبـــاوعـــيهم اجلمـــاعي مقابـــل 

مســـتوطنون ضـــد ســـكان  .باعتبـــار أن أمريكـــا هـــي " القـــدس اجلديـــدة " فــــي وســـط عـــامل مـــن األشـــرار، الداخليـــة
هكـذا كانـت احملطــات  .ية الرجعيــةسـتعمار أمريكـا احلـرة ضــد القـوى اال .دول الشـمال ضـد دول اجلنــوب .أصـليني

يف  .اسـتمرارب "We against themيخ األمريكـي بطابعهـا وفيهـا جتلـى مبـدأ "الـيت طبعـت الـوعي اجلمـاعي للتـار 
، ثــم ضـد نســل الشـر هتلـر أملانيـا النازيـة، بداية األمر كـان علـى كـل القـوى أن تصـب يف مواجهـة القيصـر األملـاين

اً إلــــى ـنظـــروا دائمـــ وهـــذا أفضـــى إىل تنامــــي الـــدور القيـــادي العـــاملي لألمـــريكيني الـــذين .وتوجــــو اليابـــان اإلمربياليـــة
  .مـن "الشر"، حقوق اإلنسان -الدميقراطيـة-واجبهم التارخيي بأنه محاية "اخلري" 

  نظرية الحرب الباردة
مــن *) *(كـــان مــن املنطقــي أن يتحــول "العــم جــو"،  الســوفييت حتــادعنــدما بــدأ النــزاع بــني الواليــات املتحــدة واال
جنـاز عـايل الدقـة ومع اندالع احلرب الباردة تبخـر بسـهولة اإل، تلرحليف للحرب إىل الديكتاتور األمحر وخليفة ه

بشـأن سياسـة  )George Kennan(الدبلوماسـي واملـؤرخ جـورج كينـان  1947و 1946الذي طّوره يف عـامي 
سـادت بسرعــة ، يــةقتصادوحيث اقرتح كينان تضافراً معقداً مــن األدوات السياسيــة واال .السوفيييت حتادحتجيم اال

ة ســـرتاتيجيوبـــذلك تأسســـت نظريـــة احلـــرب البـــاردة علـــى سياســـة صـــد تقودهـــا اال .ة سياسيــــة للقـــوة العســـكريةأدا
فهــي "خريطــة" واضــحة للسياســة الدوليــة تقــدم التوجيــه ، وهــذه النظريــة تشــكل القــدوة هلنتنغتــون .)18العســكرية(

  .واإلرشاد للطريق املمتد
"العـــامل احلـــر" بقيـــادة الواليـــات  :اً منهـــا إىل معســـكرينلقـــد انقســـم العـــامل انطالقـــ ؟كيـــف بـــدت هـــذه النظريـــة

وقــد انــتظم مــا تبقــى مــن العــامل يف هــذا النــزاع  .الســوفيييت حتــادوالكتلــة الشــيوعية الــيت يســطري عليهــا اال، املتحــدة
أمــــا احلكومــــات ســــليمة النيــــة يف "العــــامل الثالــــث" الــــيت اختــــذت اجــــراءات تــــأميم ضــــد املشــــاريع متعــــددة  .الثنــــائي



ــا طــابور ، االشــرتاكية واألحــزاب، ســتعمارواحلركــات املناهضــة لال، سيـــاتاجلن فقــد صــدر احلكــم عليهــا مجيعــاً بأ
ـــا األمحـــق النـــافع لال، خـــامس الـــذين عرفـــوا بعـــدائهم  فـــإن الـــديكتاتورات، ويف مقابـــل ذلـــك .الســـوفيييت حتـــادأو أ

وفيمـا يتعلـق بـدول  .فقد اعتربوا حلفاء أوفيـاء، وماركوس يف الفيلبني، املتّصلب للشيوعية أمثال فرانكو يف إسبانيا
عـــدم االحنيـــاز الـــيت جهـــدت يف املنـــاورة بـــني القـــوتني العظميـــني فـــإن سياســـة الواليـــات املتحـــدة مل تبـــد أي تفهـــم 

مــن اليســار الليــربايل بــني أوســاط مــواطين الواليــات ، ويف أحــوال متطرفــة فــإن املعارضــة األمريكيــة الداخليــة .جتاههــا
الـــــذين أظهـــــروا أي شـــــكل مـــــن التعـــــاطف مـــــع الشـــــيوعيني يف بدايـــــة اخلمســـــينات إبـــــان حقبـــــة مكـــــارثي املتحـــــدة 

)McCarthy(  وقــــد مشــــل ذلــــك صــــفاً طــــويًال امتــــد مــــن روبــــرت  .كانــــت متهمــــة وعرضــــة لالضــــطهاد السياســــي
  .)Humfry Bogart("أبو القنبلة الذرية" حىت مهفري بوغارت  )Robert Oppenheimer(أوبنهامير 
فهكـــذا نظـــرت الواليـــات املتحـــدة األمريكيــــة لألمـــم ، مـــات الدوليـــة خضـــعت أيضـــاً لنمـــوذج التقيـــيم هـــذاواملنظ

ـــة منـــه مـــن العـــامل الثالـــث  ويف مقـــدمتها دول أمريكـــا (املتحــــدة بوصـــفها أداة مفيـــدة مـــا دام الغـــرب والـــدول القريب
وىل يف حــرب كوريــا الــيت اســتطاعت بالدرجــة األ، نفســهوبــرهن هــذا النفــع علــى  .حيصــلون علــى األغلبيــة )الالتينيــة

هيــــأت موجــــة إزالــــة ، وبعــــد ذلــــك .الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة وحلفاؤهــــا خوضــــها حتــــت رايــــة األمــــم املتحــــدة
، يف اخلمسـينات والسـتينات لـدول عـدم االحنيـاز أن تكـون أكثريـة يف اجلمعيـة العموميـة لألمـم املتحـدة ستعماراال

وحــاًال باتــت األمــم املتحــدة ملعبـــاً ، بينهــا وبــني املعســكر االشــرتاكي وحصــل بشــكل متكــرر توافــق يف التصــويت
وهـذا جـار حـىت  .فهبطت مكانتها بشكل جارف يف نظر الواليات املتحـدة األمريكيـة، للخصم السياسي الدويل

) عــــن ســــداد ديــــون الواليــــات املتحــــدة 1997(واالمتنــــاع الفاضــــح مــــن قبــــل الكــــونغرس األمريكــــي ، يومنــــا هــــذا
  .يكشف عن الكثري، ة البالغة أكثر من مليار دوالر لألمم املتحدةاألمريكي

لقــد وجــد يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة دائمــاً عــدد كبــري مــن احملللــني املتفــوقني القــادرين بـــال ريــب علـــى فهــم 
ــــا ــــة فــــي تعقيدا أن  ،نفســـه ولكـــن صـــحيح أيضـــاً يف الوقـــت .وعلــــى جعلهـــا مفهومـــة لآلخـــرين، السياســـة العاملي

يصـل ، اخلـري ضـد الشـر، )We against them(أي التفكري من خالل منوذج "حنـن ضـد هـم" ، التبسيط الثنائي
وكثـــرياً مـــا اســـتخدم أحـــد أكثـــر الرؤســـاء األمـــريكيني شـــعبية وهــــو  .تـــأثريه حـــىت أعلـــى مســـتويات الـــدوائر السياســـية
ألن تبسيط السياسة اخلارجية يبدو جذاباً هكـذا و  .السوفيييت حتادرونالد ريغـان تعبيـر "مملكة الشر" يف وصف اال

اية األمر خبصوصية الثقافة السياسـية والنظـام السياسـي يف الواليـات املتحـدة  للطليعة السياسية فإنه ال يتعلق يف 
فاالهتمـــام بالعـــامل  .حنـــو اجملـــال اهلائـــل لبلـــد ميتـــد علـــى اتســـاع قـــارة كاملـــة، إنـــه موجـــه حنـــو "الـــداخل" .األمريكيـــة

فـإذا أراد أحـد الرؤسـاء ، نعزالية جبديـةوجيب أن يؤخذ التيار السياسي لال .ارجي حمدود وكذلك املعرفة به أيضاً اخل
أو من أجل الدور القيادي يف عامل ، تعبئة املوارد اهلائلة للدخول يف حرب عاملية شعواء ضد خصم سياسي دويل

اخلارجيــة واألمنيــة مــا اضــطرت دائمــاً الجنــازه ضــد  فــإن ذلــك يتطلــب مــن السياســة األمريكيــة، يفتقــر إىل القيــادة
ــا وملــريب املاشــية يف  Lowaإْذ جيــب أن يوضــح للمــزارع يف لــوا ، نعزاليــةوهكــذا يتوجــب ختطــي احلــواجز اال، إراد
ملـاذا يتوجـب انفـاق نقـود ضـرائبهم علـى ، والسـكرترية يف شـيكاغو، وعامل النفط يف تكسـاس Wyomingومينغ 

وملـاذا يتوجـب أن خيـاطر جنـود أمريكيـون بـأرواحهم يف بـالد ، دًال مـن االهتمامـات الداخليـةاهتمامات خارجية بـ
ــم جيهلــون غالبــاً أيــن تقــع، نائيــة ال يعــرف أغلــب املــواطنني عنهــا شــيئاً كثــرياً  ومهمــة اإلقنــاع الصــعبة هــذه  .بــل إ



، خطـر شـرير صـعب املـراسمن مثل ضـرورة التصـدي لعـدو ، ميكن التغلب عليها فقط مـن خـالل تبسيطات فظة
فـــال ، ومثـــل ذلـــك ينتشـــر بـــني اجلمهـــور األمريكـــي حمـــدثاً أكـــرب األثـــر .)*("ملـــك اخلـــوامت" وجـــوب التصـــارع مـــع أو

عجب إذن يف أن يتبع البناء النظري لعلم العالقات الدولية يف الواليات املتحدة غالبـاً "تقـديس السـهولة" عنـدما 
وعنــدما جتــد مثــل هــذه النظريــات هــذا التأييــد يف أوســاط ، ألقطــاب املتنــافرةتظهــر النظريــات هــذه البنيــة املانويــة ل

  .الصفوة السياسية
  الثمن الباهظ للنظريات السهلة

، هــذا مــا يقولــه أتبــاع هــذه النظريــة، وربــح الغــرب احلــرب، لقــد كانــت نظريــة احلــرب البــاردة صــحيحة وناجحــة
ينات جرى التغاضي عـن أن هـذا النصـر قـد كلـف مثنـاً ولكن يف خضم مغناة الظفر يف السنوات األوىل من التسع

وأثــار هــذا ، وأن كثــرياً مــن ضــحاياه ســقطوا بــدون ضــرورة ونتيجــة للتبســيط الشــديد لنظريــة احلــرب البــاردة، باهظــاً 
  :)19اخلطأ ما زلنا نلمسها حىت اليوم (

 الثـورة الصـينية سـوى تنــاٍم لقـوة نظرت الواليات املتحدة إىل الشيوعية بوصفها كتلة مغلقة وهلذا مل تـر يف :أوالً 
ولـذلك فقـد اتبعـت ضـد الصـني التشـكيل األكثـر ، وبقيت املكونات القومية هلذا املرّكب مستغلقة عليهـا، ستالني

بــل إن واشــنطن قــد هــددت فـــي أثنــاء حــرب كوريــا وأزمــة ممــر تــايوان باســتخدام األســلحة  .صــالبة لسياســة الصــد
وظـّل  .نيني بعـدوى عميقـة مـن عـدم الثقــة بالواليـات املتحـدة وبـالغرب عمومـاً وهذا ما أصاب جيلني صي، النووية

 .هــذا االنطبــاع مــؤثراً بقــوة علــى تفكــري النخبــة الصــينية بتــوازن القــوى وســباق القــوى العظمــى يف فــرتة التســعينات
ة مل تفهــم ومل كمــا أّن الواليــات املتحــد  .وهــذا جيعــل مــن الصــعب اليــوم تنظــيم العالقــات فـــي آســيا بصــورة ســلمية

ـا بـالعمالق الثـاين يف ، السـوفيييت حتـادتقبل حياد اهلند وسعيها حنو عالقات جيـدة مـع اال وقـد أثقـل ذلـك عالقا
  ).20آسيا حىت اليوم(

فقـــد أســـاءت فهـــم مســـاعي ، الســـوفيييت كتلـــة موحـــدة صـــماء حتـــادوألن احلكومـــة األمريكيـــة رأت يف اال :ثانيـــاً 
ـــا مـــع حلفـــه خورتشـــوف اإلصـــالحية يف فصـــل أســـ الك التوصـــيالت الصـــعبة الـــيت كـــان القائـــد الســـوفيييت يـــدفع 
لقــد كــان خورتشــوف معنيــاً بشــكل أساســي بتقلــيص ميزانيـــة التســلح وجبعــل  .السياســي الــداخلي ضــد الســتالينيني

وبـإدراك أكثـر رحابـة كـان  .ولكـن هـذا سـقط مـن نظـام تفكـري سياسـة أمريكـا جتـاه الشـرق، اجليش حتـت السـيطرة
ـــــذي جـــــرى يف الســـــتينات ، املمكـــــن أن يتوقـــــف التـــــوتر يف وقـــــت أبكـــــرمـــــن  ـــــب ســـــباق التســـــلح ال وأن يـــــتم جتن

مواطنــو مجهوريــة أملانيــا الدميقراطيــة  -ضــمن أشــياء آخــرى-وفـــي تســديد هــذه الفــاتورة ســاهم أيضــاً  .والســبعينات
  .)21الذين ظلت حريتهم بعد بناء اجلدار مضغوطة حتت سقف اخلمسينات(

حركــات التحــرر الوطنيــة ارتبطــت بشــكل آيل مبعســكر موســكو فقــد أســاءت احلكومــة األمريكيــة  وألن :ثالثــاً 
وطنيـة مـا بعـد كولونياليـة مل تـر فيهـا  وبـدل النظـر إليهـا بوصـفها حربــاً توحيديــة، بعمق فهم شخصية حـرب فيتنـام
وي وفاشــل وال وهــذا الضــالل األساســي أوقــع واشــنطن يف تــدخل عســكري دمــ .ســوى وكيــل للمنــافس يف العمــل

وضعضع صـورة الواليـات املتحـدة يف أذهـان الشـباب يف الـدول احلليفـة للواليـات املتحـدة ودول العـامل ، ضرورة له
وكلــف آالف  .وشــق اجملتمــع األمريكــي بعمــق لدرجــة أن آثــار هــذا الصــدع ميكــن مالحظتهــا حــىت اليــوم، الثالــث

نتهـــى األمـــر خبســـارة او  .وب شـــرق آســـيا صـــحتهم أو أرواحهـــماجلنـــود األمريكييــــن وماليينـــاً مــــن املدنييــــن مــــن جنــــ



فـدول جنوب شـرق آسيــا لــم  ؛فـإن "عامل حجارة الدومينو" الذي تنبأت بـه النظريـة لـم حيصل، وكذلك .احلرب
 -على الـرغم مـن األزمـة الراهنـة-إذ تعد تلك الدول ، بل على العكس، تقع إحداها تلو اآلخر ضحية للشيوعية

وتبــذل ، وبــدأت فيتنــام تتخّلــى يف أثنــاء ذلــك عــن الشــيوعية، الرأمساليــة األكثــر جناحــاً يف العــامل الثالــثمــن الــدول 
ا على طريق تطوير    .)22السوق( اقتصاداجلهد يف حماولة االلتحاق جبريا

  :خالصة
إن إرجــاع وعــالوة علــى ذلــك فــ، كــان مثــن النجــاح املزعــوم لنظريــة احلــرب البــاردة مرتفعــاً جــداً بســبب أخطائهــا

لقـد طـورت سياسـة إزالـة التـوتر يف بدايـة السـبعينات فهمـاً  .الفضل إليها يف االنتصار علـى الشـيوعية هـو أسـطورة
وبعــد ذلــك فقــط اســتطاعت الواليــات املتحــدة أن تنــتهج سياســة خاصــة ، اً ودقيقــاً للوضــع السياســي الــدويلخمتلفــ

وأن تعامـل الـدول الـيت  ، ي جانبـاً قتصـادح والتعـاون االومراقبـة التسـلّ ، وأن تنحي التحجـيم العسـكري، حنو الصني
لقـــد عمقـــت تـــأثريات سياســـة إزالـــة التـــوتر  .الســـوفيييت بشـــكل خمتلـــف حتـــادالتحـــالف مـــع اال كانـــت جمـــربة علـــى

وجعلــت ظـــاهرة غورباتشـــوف ممكنــة أخـــرياً بعــــد ، الصــدوع يف اجملتمعـــات االشـــرتاكية ويف صــفوف الصـــفوة احلزبيـــة
  .وهذا مل يتم بفضل التبسيط اخلاص بنظرية احلرب الباردة .ة الثانية"قصة "احلرب البارد

وحـــني يواجهـــه املـــرء باملعرفـــة العلميـــة احملنكـــة الـــيت ، " يســـأل هنتنغتـــون ؟فمـــاذا إذن -"إذا مل يكـــن حضـــارات 
ولكــن أيــن يوجــد البــديل لطرحــه  .طــرح ميكنــه تفســري كــل شــيء فإنــه ســيقر صــراحة بعـــدم وجــود، تنــاقض نظريتــه

) غـري أن هـذا الـرّد ال ميـس 23(؟ذا التبسـيط اجملـرد مـن السـالح أو بصـورة أفضـلـذي يتعهد بأن يفّسر العامل ال
ولكـن نظريـة تتجاهـل جوانـب كبـرية  .تفسـري "كـل شـيء" هـو أمـر تافـهال تسـتطيع النظريـة فكـون ، جوهر املسـألة

هي نظريـة غيــر مؤهلـة لـدخول ، بؤات خاطئةأو تقدم تن، أو تصفها بشكل مغلوط، مـن الوقائع السياسية الدولية
 ؛ ألنَّ وال ضــرورة أساســاً للبحــث عنــه، ولــذلك فمـــن العبــث البحــث عــن بــديل ســهل فهــذا ال وجــود لــه، الســباق

" الغـــرب ضـــد بقيــــة  :أو منـــوذج هنتنغتـــون "هـــم"ضـــد  "حنن"العـــامل ميتلـــك جـــدوًال كبـــرياً مـــن النظريـــات الشـــبيهة بــــ
 -املاركسيـــة ، يــةجتماعالداروينيــة اال، األصــولية :ن ذلــكـومــ ،)The West against the Rest(" )العــامل(

ــــا مبســــطة ومغلوطــــة، الــــيت متــــارس مجيعهــــا فضــــيلة "التــــوفري" علــــى حســــاب احلقيقــــة، . إخل.الواقعيــــة، اللينييـــــة ، إ
نا حباجـة إىل مثـل إننـا لسـ ،وينتهـي بتسـابق التسـلح واحلـرب واجملـازر، وتطبيقها يبدأ ظاهرياً مببـادئ مقنعـة حصـيفة

  .هذا النوع من النظريات
  ؟ما الذي ينبغي على نظرية أن تقدمه للسياسة الدولية

فإن ذلك يهدد بأن تفلت منه ضربات قد تسبب جروحاً ، إذا وقع موسى حالقة أوكهام يف يد حالق جاهل
ن نافعــة فقــط إذا كانــت فــإن اخلريطــة املبســطة تكــو ؛ أو عنــد تطبيــق رؤيــة هونتنغتــون اخلاصــة، خطــرة علــى احليــاة

ــــا الرؤيــــة وأي متســــلق للجبــــال يعــــرف أنــــه يف األراضــــي الــــوعرة ذات ، مســــاحة األرض الــــيت تصــــورها ممــــا حتــــيط 
أمـا املقـاييس ، 25000 :1االحندارات الشديدة اخلالية مـن املمرات ال يصلح سـوى خـرائط ذات مقيـاس رسـم 

ا تفضي إىل حواجز صخرية صـماء أو يف وذلـك ال خيتلـف يف  ، أسـوأ األحـوال إىل اهلاويـة مباشـرةغري الدقيقة فإ
  .السياسة الدولية بأي حال من األحوال



وهـذا ال يعـين بتاتـا أن عليهـا أن تصـور  ، ينبغي على النظريـة أن تكون متناسبــة مـع الواقـع الـذي تصـفه وتفسـره
الــب بـــأن تأخــذ النظريــة بعــني ولكــن علــى املــرء أن يط، كــل جزئيــة مــن الواقــع فــذلك ســيكون انعكاســاً يف مــرآة

وهــذا لــن يتــأتى إذا جــرى ، االعتبــار مجيــع العوامــل واملتغــريات الــيت تــؤثر يف العمليــات اهلامــة فـــي السياســة العامليـــة
  .)24تقليص العامل إىل مقاس قطعي واحد فقط(

واالعتماد املتبادل فـي ، الشعيب على امتداد العامل قتصادجيب أن نتوقع أن تكون سريورات "العوملة" ورمسلة اال
وحيـق لنـا أيضـاً أن نطلـب بـأن  .مشـمولة يف ذلـك، ي الـذي يتخطى احلدودـواتساع التدفق االتصال، النظام البيئي

ــا العامليــة، يــتم تقــدير املنظمــات السياســية وأن يتســع صــف الالعبــني ليشــمل الوحــدات غــري  .أي الــدول ومنظما
وأخـــرياً جيـــب أن حتصـــل العوامـــل التارخييـــة ، ســـبيل املثـــال  احلكوميـــة علـــىغـــري احلكوميـــة مثـــل املشـــاريع واملنظمــــات

  .)25()من االعتبار( ونظم القيم املشروطة ثقافياً على حقها
ا واقعـــــ أن أهـــــم حقيقـــــة يف عاملنـــــا الـــــراهن أي "تـــــزامن  اجيـــــب أن تأخـــــذ نظريـــــة العالقـــــات الدوليـــــة يف حســـــبا

والتبســـيط والتـــوفري ليســـا حجـــر الفالســـفة لتحليـــل السياســـة ، لعوملـــةها الســـريورة العنيفـــة لتالالمتـــزامن" قـــد اســـتدع
وهـذا ، نتجا سلعة رائجة جملتمع وسائل اإلعـالم أو الثقافـة السياسـية للواليـات املتحـدة األمريكيـةأالدولية حىت لو 

  .بةفعامل مركب يواجهنا بتحديات بالغة الصعوبة حباجة أيضاً إىل رؤية مرك، سذاجة أكثر منه غري مناسب
********************  
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  مقدمة من أجل تأصيل التسامح بين المسلمين
  *مصطفى بن محزة

إن املتأمــل للواقــع الفكــري لألمــة اإلســالمية البــد أن يلحــظ مــا يســتلفت األنظــار مــن نــزوع كثــري مــن قيــادات 
األمــة ومــن إحلــاح علــى إبــراز مســات التميــز والتفــرد بــني مجاعــات ومــذاهب ، التوجيــه الديـــين إىل تأصــيل اخلــالف

  عوض التماس اجلذور املشرتكة اليت يتم على أسسها االتفاق والتالقي.
ويســـخر ، ويعظـــم اجلفـــوة بـــني الفئـــات، ومكمـــن الـــداء يف هـــذا النــــزوع أنـــه يرســـخ فينـــا منطـــق الفرقـــة والتشـــرذم

ا ووضــعها يف  املوقــع الطاقــات واجلهــود يف غــري اجملــاالت الــيت جيــب أن تســخر فيهــا ليــتم انتشــال األمــة مــن وهــد
ا من اجتثاث واستئصال.ئالذي يهي   ها للتصدي ملا يراد 

 ؛ ألنَّ لقـــد أصـــبحت األمـــة اإلســـالمية قطاعـــات متعـــددة وجزئيـــات متنـــاثرة تفقـــد مقومـــات التناســـق والتكافـــل
الفكر الذي يرتاد هلا اآلفاق حيرص على التفرد بدل أن يتسامى إىل استشـراف اللحظـة الـيت تنصـهر فيهـا الفئـات 

  هوم األمة الواحدة الناهضة بفريضة القوامية على الناس مبا أوتيت من هدى ونور.يف مف
وأهـل ، إذ فيها سلف يف مقـابلهم خلـف، وهكذا أصبحت األمة جمموعة متقابالت وثنائيات عديدة الفقرات

ل وأهــل شــريعة يف مقــابلهم أهــ، وأهــل رأي يف مقــابلهم أهــل حــديث، ســنة ومجاعــة يف مقــابلهم أهــل قبلــة فقــط
إىل مــا هنالــك ، ومتمــذهبون يف مقــابلهم متحللــون مــن املــذاهب، أو أهــل ظــاهر يف مقــابلهم أهــل بــاطن ،حقيقــة

مــن التقــابالت الــيت ال يقــوم وجودهــا إال علــى أســاس الـــمناقضة واخلــالف الــذي ال يــؤذن بــالتالقي إال كمــا تلتقــي 
  األضداد واملتناقضات.

وإمنــا يكمــن يف إفــراز هــذا االخــتالف لــروح ، تالف يف حــد ذاتــهواخلطــر يف هــذه التقــابالت ال يكمــن يف االخــ
داموا يتعصبون ويتشـددون  وما، دام الدعاة يعجزون عن مد جسور التالقي والتواصل بينهم التشرذم والتشتت ما

وأن مـا عنـد ، دامـوا يـرون أن مـا عنـدهم هـو الــحق الـذي ال خـالف فيـه وما، يف متسكم مبا تأدى إليه اجتهادهم
إذ ، وعلــى أساســه يرمســون مواقــع جديــدة تســتنزف جهــدهم وطــاقتهم، فهم هــو الباطــل الــذي ال خــالف فيــهخمــال

م وإرشـادهم فيجعلـون  مـن عملهـم زحزحتـه عمـا هـو اهلـدف يتصورون أن خمالفهم جيب أن يكـون موضـوع دعـو
  ونتيجة نظر يف األدلة الشرعية.، هو أيضا وليد اجتهاد، عليه من رأي

مثــل ملتقانــا العلمــي هــذا جتــاوز هـذه األزمــة لنصــل إىل بــث روح التســامح والتســامي علــى  وحـني نســتهدف يف 
َـا ، فإنين أعتقد أن املوضوع ال جيدي فيه جمرد إسداء نصح أو إزجـاء موعظـة أو تـدبيج خطبـة ،اخلالفات كل َوِإمنَّ

وعلماؤنـا القـدماء وهـم يؤصـلون لها يف موروثنـا الثقـايف صـيتعني أن نعود إىل تلك القواعـد واألسـس العلميـة الـيت أ
، ألقتهــا عليهــا ســنوات التخلــف واالحنطــاط فنـــزيل عــن تلــك األصــول والقواعــد الســجف واألســتار الــيت، التســامح

ا هذه األمة فنعيدها إىل الوعي ونبالغ يف ترسيخها وتعميمهـا علـى كـل العـاملني يف احلقـل اإلسـالمي  اليت مرت 
  علم وبصرية. لتثمر بعد ذلك تساحما مؤصال على

لذا فقد عمدت إىل إدارة هذا اإلسهام على إبراز بعـض األصـول الفكريـة الكفيلـة بتأصـيل التسـامح مبـا تـوحي 
ليطــرح املســلمون أســلوب  ؛بــه مــن اعتبــار املخــالف حمقــا أو معــذورا علــى األقــل يف بعــض مــا انتهــى إليــه اجتهــاده

  والقطيعة. التشنج واخلصومة



  :ا يليوسوف أحصر هذه األصول فيم
  مشروعية اخلالف وأثرها يف تقبل املخالف.  :األصل األول
  نظرية التصويب االجتهادي وأثرها يف إجياد نظرية للمعرفة متساحمة.  :األصل الثاني
  القول باألشبه وأثره يف اجلمع بني احلقيقة والتسامح. :األصل الثالث

  ذار عن اخلالف.وانتهاؤها إىل االعت، نظرية تكافؤ األدلة :الرابع األصل
  وأثره يف التقريب بني آراء املسلمني.، أصل مراعاة اخلالف :األصل الخامس
  وأثرها يف تطويق نزعة التشتت. ، قاعدة اخلروج من اخلالف :األصل السادس

  مشروعية االختالف :األصل األول
م الفكريـــة ويف أمـــز  فتختلـــف ، جتهم وأذواقهـــماقتضـــت مشـــيئة اهللا أن خيلـــق النـــاس خمتلفـــني متبـــاينني يف قـــدرا

ويبعــدها عــن التكــرار ، بســبب ذلــك أنظــارهم وفهــومهم. ويعطــي هــذا االخــتالف والتنــوع للحيــاة مظهــر التجــدد
ويظـل هـذا االخـتالف ، وميكن من تنويـع اإلنتـاج اإلنسـاين ومـن تكثـري الصـور الفكريـة للموضـوع الواحـد، والرتابة

  عن تلك الفروق الفطرية وعن التباين املوضوعي يف البحث عن احلق.املنتج للتنوع إجيابيا ومفيدا ما دام نابعا 
لكـــن االخـــتالف يصـــري ضـــارا ومـــدمرا حـــني يكـــون الباعـــث عليـــه أســـبابا ذاتيـــة ال تعـــود إىل طبيعـــة الـــدالالت 

ـــَحّق،املرشــدة إىل  وهــذا هــو االخــتالف الــذي شــقيت بــه اإلنســانية وأدت مــن ، وال إىل االعتصــام بــذلك احلــق اْل
  اهظ األمثان.أجله ب

هــم أوىل النــاس ألن يتقنــوا وجييــدوا فــن ، وهــم األمــة الــيت شــرع اهللا هلــا التوحــد ونبــذ الفرقــة ضــرورة، واملســلمون
واجملـاالت ، ويعرفوا اجملاالت اليت يتعني أن يكونوا فيها منطا واحدا ال موضع فيه لالخـتالف، االتفاق واالختالف

ويعطي إمكانات شىت وحلوال كثرية للمعضالت الـيت ، يغين رصيدهم املعريف اليت جيوز هلم أن خيتلفوا فيها اختالفا
  تواجههم.

فلذلك أجروا عليه األحكام الشـرعية تبعـا ملـا  ،لقد كان علماؤنا على وعي كامل وبصرية تامة بفقه االختالف
   :أنواع وهكذا فقد قسموا االختالف إىل ثالثة، يؤدي إليه من نفع وضرر

ـــة ، ائزغـــري جـــ، نـــوع مـــذموم - ـــدين مـــع مـــا هـــي عليـــه مـــن القطعي وهـــو االخـــتالف الواقـــع يف أصـــول ال
  واليقينية.

وهـم يسـعون ، وهو خمالفة املؤمن للمبتدعة احملدثني الذين ال ميكن مطاوعتهم، نوع حممود بل واجب -
 إىل إفساد الدين وحتريفه مبا حيدثون من البدع والضالالت.

مـع مـا متنحـه ، وثبوتا، يستنبطون من األدلة الظنية داللةوهو الذي يقع للمجتهدين وهم ، نوع جائز -
 من احتماالت كثرية.

هــو إشــارات القــرآن الكــرمي وإحيــاءات الســنة النبويــة الشــريفة جبــواز ، ومســتند القــول مبشــروعية اخلــالف اجلــائز
حكمــا يف ذلــك. فــالقرآن الكــرمي قــد ضــرب مثــال احلــق الــذي ختتلــف فيــه أنظــار احلــق مبثــال داود وســليمان حــني 

فقضـى داود بـأن يقتطـع صـاحب الـزرع مـن  ،قضية احلرث الذي نفشت فيـه غـنم القـوم ورعـت فيـه لـيال فأفسـدته



وقضـى سـليمان بـأن ميسـك صـاحب الـزرع الغـنم ويسـتفيد منهـا إىل أن ، الغنم قدر ما يعوض ما أصابه من ضـرر
 :عقـــب اهللا علـــى احلـــادث فقـــالو ، فـــرتد عليـــه أغنامـــه مـــن غـــري أن يـــنقص عـــددها، يصـــلح صـــاحب الغـــنم الـــزرع

  .)2(فشهد هلما بالعلم رغم اختالفهما يف النازلة .)1﴾(ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما﴿
فقـد ، أال يصـلوا العصـر إال ببـين قريظـة وشاهد مشروعية اخلالف من السنة اختالف الصـحابة يف فهـم أمـره 

ـم ال يـدكون العصـر ببـين قريظـةفصلى بعضهم بالطريق حني أيق، اختلفوا يف منطوقه وأخـر بعضـهم إىل أن ، نـوا أ
اجلميــع علــى اجتهــادهم. ومثــل هــذا االخـــتالف  وأقــر النــيب ، متســكا بظــاهر أمــره، صــلوا حيــث أمــرهم النــيب 

قصــة العلــم إن هــي يف احلقيقــة إال قصــة خمالفـــة  ؛ ألنَّ املشــروع ال يثمــر إال تنوعــا يف اآلراء يكمــل الفكــر ويطــوره
  فينشأ عن ذلك اخلالف إنتاج جديد. ، آلخرعامل 

ولقــد ذهــب بعــض العلمــاء بعيــدا حــني انتهــى إىل أن هــذا االخــتالف العلمــي هــو الــذي مــن أجلــه كــان خلــق 
وال يزالـون خمتلفـني إال مـن رحـم ﴿ :استفادة من قوله تعاىل، وليعمر هذه األرض، اإلنسان ليطور اإلنسان معارفه

ــــذلك خلقهــــم ــــك). فقــــد اخ)3﴾(ربــــك ول ــــه عائــــد علــــى ، تلــــف يف مرجــــع اســــم اإلشــــارة (ذل فــــرأى بعضــــهم أن
االختالف على حنو ما أورده السيد البطليوسي يف كتابه اإلنصاف يف التنبيه على املعـاين واألسـباب الـيت أوجبـت 

  .)4(الختالف بني املسلمني يف آرائهما
 الجتهـاد ألن مـن املسـتحيل القبـولواالختالف الـذي يسـمح بـه الشـرع هـو نتيجـة طبيعيـة ومنطقيـة ملشـروعية ا

  باإلشهاد دون القبول بآثاره اليت من مجلتها اختالف أنظار اجملتهدين.
، تــدفع إليــه موجبــات، وال جمــرد إرادة للتميــز، وهــذا االخــتالف املشــروع الــذي ال تبعــث عليــه عصــبية للباطــل

اشـــرتاك  :هـــي، ســـيد يف ثـــاين موجبـــاتوقـــد حصـــرها ابـــن ال، بعضـــها يعـــود إىل الروايـــة وبعضـــها يعـــود إىل الدرايـــة
واالجتهــاد فيمــا ال ، والروايــة والنقــل، واخلصــوص والعمــوم، واإلفــراد والرتكيــب، واحلقيقــة واجملــاز، األلفــاظ واملعــاين

  ).5(واإلباحة والتوسع، والناسخ واملنسوخ، نص فيه
ة.   وردها ويل اهللا الدهلوي إىل أسباب مشا

بتعديـــد ، اخــتالف طرائــق البحــث والنظــر تعـــود إىل التوســعة علــى العبــادوكــل تلــك االختالفــات الناشــئة عـــن 
، يف أعمـاهلم "لقـد نفـع اهللا بـاختالف أصـحاب النـيب  :وهو األمر الذي جعـل القاسـم بـن حممـد يقـول، األقوال

وهـذا مـأخوذ مـن قـول عمـر بـن ، إال رأى أنه يف سعة وأن خريا منه قد عمله"، ال يعمل العامل بعمل رجل منهم
لـو كـان ألَنـَُّه  ؛ومـا أحـب أن أصـحاب رسـول اهللا مل خيتلفـوا، "ما يسـرين أن يل بـاختالفهم محـر الـنعم :عبد العزيز

م، قوال واحدا كان الناس يف ضيق م أئمة يقتدى    .)6(فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان يف سعة"، وأ
ـذه املثابـة، إذا كان أمر االجتهاد محـل النـاس علـى الـرأي الواحـد وعلـى الفهـم  فـإن، وما ينتجه مـن اخـتالف 

النــاس يصــبحون  ؛ ألنَّ هــو ممــا ينــاقض حقيقــة االجتهــاد ومــؤداه، وحماولــة جـــمعهم يف اجتــاه فقهــي واحــد، الواحــد
وإمـــا التســـليم حبـــق االخـــتالف بـــني ، مـــع شـــديد احلاجـــة إليـــه، إمـــا رفـــض االجتهـــاد أصـــال، أمـــام أحـــد اختيـــارين

  اجملتهدين.
فــإن مــن شــأن ذلــك أن ينشــر التســامح ، ان حبــق األمــر يف اخلــالف ويرتكــز ذلــك يف الــوعيوحــني يســلم اإلنســ

ومـن مث ال يكــون ، والتفـاهم بـني املســلمني مـا دام كــل خمـالف مســتعمال حقـه يف االجتهــاد املـؤدي إىل االخــتالف



يفســد للــود  ويكــون اخلــالف بــذلك خالفــا ال، لــذلك االخــتالف أي أثــر علــى العالقــة الــيت تــربط بــني املســلمني
  .قضية

  نظرية التصويب االجتـهادي :األصل الثاني
ن أننا لدينا حنن املسلمني أصال هو أكثر قدرة على تطويق التعصب املذهيب وعلى إشاعة روح التسامح ظال أ

إىل تضـــبيب مجيـــع  -وال شـــك-هـــادفني  ،مـــن أصـــل التصـــويب االجتهـــادي الـــذي نـــادى بـــه مجلـــة مـــن العلمـــاء
  ثها يف كيان األمة التحمس املنغلق للرأي الواحد.التصدعات اليت أحد

وإذا كنـت ال أطمــع يف هــذه العجالـة يف أكثــر مــن مالمســة املوضـوع مالمســة خفيفــة فــإين أقنـع بــأن أكــون قــد 
  أثرته وعرضته ليتمثله من شاء ويتقصاه حبثا ودراسة.

ويعنــون بــه  ،ا جمــال العقليــاتمهــ، أن األصــوليني قــد قســموا االجتهــاد إىل جمــالني :ومضــمون نظريــة التصــويب
  وجمال الشريعة اليت تستقطب مجيع األحكام العملية.، العقديات على وجه اخلصوص
الشـأن  ؛ ألنَّ إن اجملتهد فيه مصيب واحد ومقابله خمطـئ ال حـظ لـه مـن الصـواب :وقد قالوا عن جمال العقيدة

هــو ، بتفســري واحــدِإالَّ بــذلك ال تســمح  وهــي، يف األحكــام العقديــة أن تبــىن علــى نصــوص قطعيــة ثبوتــا وداللــة
  والصواب يف تلك القضية.الْـَحّق 

 )،7(وقد خالف اجلاحظ وعبيد اهللا بن احلسن العنـربي (علـى تبـاين بينهمـا) فرأيـا تعـدد املصـيب يف العقليـات
ل بغــري ذلــك القــو  ؛ ألنَّ ال بيــنهم وبــني غــريهم وقــد خــرج هــذا بــأن املــراد بــه هــو اخلــالف الــذي يــتم بــني أهــل امللــة

  يؤدي إىل تصويب اليهود والنصارى وغريهم يف آرائهم اليت هي ضالل بال امرتاء.
وقــد ظــل رأي العنــربي قــوال شــاذا ال يكــاد يــتحمس لــه أحــد مــن العلمــاء. ورده ابــن الســبكي يف مجــع اجلوامــع 

قيـل ، ال يأمث اجملتهـد :يوقال اجلاحظ والعنرب ، آمث كافر ئونايف اإلسالم خمط، "املصيب يف العقليات واحد :فقال
  ).8"(وزاد العنربي كل مصيب، وقيل إن كان مسلما، مطلقا

   :العلوي الشنقيطي يف مراقي السعود فقال إبراهيمونظمه عبد اهللا بن 
  )9(ومـالـك رآه فـي الفرعي     ووجـد الـمصيب فـي العقلي

وعن إخالصهم يف ، م عن عمقهم يف التناولفقد اختلفوا اختالفا ين أما يف جمال األحكام الفرعية االجتهادية
  وضرب ال جيوز فيه.، ضرب جيوز فيه االجتهاد :فذكر الشريازي أن األحكام الشرعية ضربان، طلب احلق

   :فما جيوز فيه االجتهاد نوعان
ذا وهـ، كوجوب الصالة والزكـاة والصـيام وحرمـة الزنـا والسـرقة والربـا  ،ما علم من الدين ضرورة :النوع األول -

  املخالفة فيه ال تؤدي إال إىل تكذيب اهللا ورسوله. ؛ ألنَّ الضرب ال جيوز أن يكون موضعا لالجتهاد
لكـن عليـه دلـيال قطعيـا هـو إمجـاع الصـحابة مث فقهـاء  ،فهو ما مل يعلـم مـن الـدين ضـرورة :أما النوع الثاني -

وهـو فسـق واتبـاع لغـري  ،مـا إىل خـرق اإلمجـاعاملخالفة فيه تؤدي حت ؛ ألنَّ وهذا أيضا ال حيتمل اجتهادا، األمصار
  سبيل املؤمنني.

الــذي هــو وعــاء االجتهــاد فهــو يشــمل غالــب القضــايا الفقهيــة الــيت ليســت مــن القبيلــني  :أمــا الضــرب الثــاين
  . )10(السابقني



 وحــني يقــع االجتهــاد يف هــذا الضــرب فــإن مــن شــأنه أن خيلــق تباينــا يف منتهيــات األحكــام تبعــا لتبــاين مــدارك
وتبعا ألسباب كثرية تقصاها غري واحـد مـن العلمـاء علـى حنـو مـا فعـل ابـن السـيد البطليوسـي يف كتابـه ، اجملتهدين

  اإلنصاف وما تابعه عليه الشاطيب يف املوافقات. 
هل هو واحد بالذات أم إن الكـل  :ويف هذه احلالة يطرح األصوليون السؤال عن الـمحق من أولئك اجملتهدين

  ؟ين األحكام اليت توصلوا إليهامصيب رغم تبا
لقــد رأى علمــاء مــن أمثــال أيب احلســن األشــعري وأيب بكــر البــاقالين وحممــد بــن احلســن الشــيباين وأيب يوســف 
صـــاحيب أيب حنيفـــة وابـــن ســـريج وطوائـــف مـــن املعتزلـــة أن كـــل جمتهـــد مصـــيب مـــىت طلـــب احلـــق ومل يـــأل يف ذلـــك 

  ومل يدخر وسعا. ،جهدا
  نتهوا إليه إال بعد تسليمهم بنظريات أسبق مهدت له.وأصحاب هذا الرأي مل ي

ــا أبــو احلســن األشــعري والبــاقالين :النظريــة األولــى وهــي تــرى أن احلــق يف القضــايا اخلالفيــة ، وهــي الــيت قــال 
 األحكــام الفقهيـــة ؛ ألنَّ وإمنــا هــو عبــارة عمــا غلــب علــى ظــن اجملتهــد ورجحــه، ليســت معينــا وال حمــددا عنــد اهللا

  أن تؤسس على غلبة الظن الذي ال يبلغ درجة اليقني.يكفي فيها 
"وأما الذين  :ولقد خلص إمام احلرمني يف كتابه الربهان مذهب املصوبة القائلني بعدم تعني احلق عند اهللا فقال

ــم قــالوا هــذا ال خــالف فيــه ، ال شــك أن كــل جمتهــد يعمــل مبوجــب اجتهــاده :صــاروا إىل التصــويب فمعتمــدهم أ
والــذي أفضــى اجتهــاده إىل ، فــإن أداه اجتهــاده إىل التحليــل يلزمــه العمــل مبوجــب اجتهــاده، ال ريــببــال امــرتاء و 

   ووجوب العمل مبقتضى االجتهادين من أمر اهللا وإجيابه.، اجتهاده التحرمي يتحتم عليه اجلريان على مقتضى
ما فعال ما كان الواجب عليهما من ذلك ما مصيبان أ   .فاملعىن بقولنا أ

فيسـتبعد أن يوجـب الشـرع ، والشرع أوجـب العمـل مبوجبـه، فقد أدى من االجتهاد ما أفاد غلبة الظن :قال ُمثَّ 
  .)11(عليه عمال مث حيكم أنه خمطئ فيما أوجب اجلريان عليه

ذا التوجيه من اجلويين ينكشف أن املراد بالصـواب ال يتطـرق إىل مضـمون احلكـم وإمنـا يقصـد بـه الصـواب  ،و
ولــو أريــد بالتصــويب غــري هــذا املعــىن ألدى ذلــك إىل تصــويب الشــيء ، احل لتأســيس التصــرفات عليــهالعملــي الصــ

واحلــق يف واقعــه ال جيــوز أن ، ويف ذلــك مــا فيــه مــن القــول بنســبية احلقيقــة وتغريهــا تبعــا آلراء اجملتهــدين، ونقيضــه
  يكون إال واحد مهما تكن االعتبارات. 
فإنـه جيـب علـى  ، ني احلـق مبثـال الـذين اشـتبهت علـيهم القبلـة فلـم يعرفوهـاولقد مثل املصوبة القـائلون بعـدم تعـ

ــا القبلــة حــىت لــو أدى  كــل واحــد مــنهم االجتهــاد يف تعــرف مستهــا مث يصــلي إىل اجلهــة الــيت هــداه اجتهــاده إىل أ
ذلـــــك هـــــو الـــــذي يكفـــــل النهـــــوض بـــــالفرض الـــــذي هـــــو إقامـــــة  ؛ ألنَّ ذلـــــك إىل أن يصـــــلوا إىل جهـــــات متقابلـــــة

  .)12(ةالصال
لكــن ، إن هللا حكمــا معينــا يف كــل حادثــة :الــيت اســتند إليهــا املصــوبة فهــي قــول بعضــهم :أمــا النظريــة الثانيــة

اجملتهــد مل يكلــف إصــابته لعســر ذلــك فيكــون مصــيبا مبجــرد االجتهــاد القــائم علــى شــروطه وإن مل يصــادف ذلــك 
  .)13(احلكم املعني عند اهللا



ِمـــمَّا ويف األدلــة الــيت نصــبها اهللا عليــه ، مفهــوم احلــق املعــني أو غــري املعــنيوقــد قــال األصــوليون أقــواال أخــرى يف 
ـا ، يطول احلديث عنه يف هذا اجملال. والذي يعنينا من ذلك كله هـو اسـتلهام مـا يف النظريـة مـن تسـامح حبكـم أ

اجملتهــد مــىت بــذل  وإمنــا تقــرر أن، ال تــدعي أن احملــق يف االجتهــاد واحــد بعينــه وأن خمالفــه خمطــئ جمانــب للصــواب
ذلــك احلــق ، أقلــه أنــه حــاول الوصــول إىل احلــق، جهــده يف اســتنباط األحكــام فإنــه يكــون علــى قــدر مــن الصــواب

أو قــد يكــون معينــا لكنــه لدقتــه مل ، الــذي قــد ال يكــون معينــا وإمنــا هــو عبــارة عــن منتهــى مــا وصــل إليــه االجتهــاد
  بالذات. تهيكلف اجملتهد بإصاب

النظريــة وإدراكهــا وإشــاعتها يف كــل الــذين يوجهــون الفكــر ويــؤطرون احليــاة الدينيــة عنــد  وأعتقــد أن متثــل هــذه
ولتعمـــل علـــى ، املســـلمني كـــاف بـــأن ينشـــر ألويـــة التســـامح والتفـــاهم والتكامـــل لتبحـــث األمـــة قضـــاياها املصـــريية
ا االستئصال واالجتثاث.   استجماع كل األسباب اليت تعصمها من الزحف الكاسح الذي يريد 

  القـول بـاألشـبـه :األصل الثالث
النـاتج عـن إرجـاع احلـق إىل غلبـة ظـن اجملتهـد املــؤدي إىل ، هـذا قـول جـاء ليسـدد نظريـة القـول باسـتواء احلقـوق

وهـو األمـر الـذي تضـيع معـه األقـوال القويـة ، جعل كل األقوال االجتهادية على درجة واحدة مـن الصـواب واحلـق
ا األثبات  من العلماء يف غمار األقوال الضعيفة اليت توصل إليها مـن هـم دون العلمـاء يف غمـار املتينة اليت قال 

الضـعيفة الـيت توصـل إليهـا مـن هـم دون درجـة أولئـك اجلهابـذة علمـا وإن كـانوا مسـتجمعني ألدوات  معـه األقـوال
ِإنـََّهــا حيــث مصــيبة مــن ومعــىن القــول باألشــبه أن مجلــة األقــوال الــيت ينتهــي إليهــا اجملتهــدون وإن كانــت ، االجتهــاد

ألنـه القـول األشـبه بـاحلق  ؛إال أن أحدها أوىل بالتقديـم واالعتبار ،ناجتة عن استفراغ اجلهد املؤدي إىل غلبة الظن
  .الذي يقدر لو أن الوحي نطق يف النازلة لكان إياه

ــا أمــا، والقــول باألشــبه دفعــت إليــه ضــرورات ، م اســتواء األقــوالمنهــا ختــوف العلمــاء مــن اضــطراب األمــة وحري
ـم شـفوف وال متيـز قـال ، وختوفهم أيضا من فـتور هـمم اجملتهدين حني ال يبقى لـرأيهم يف مقابـل آراء مـن هـم دو

وسـقطت ، لو ثبت استواؤها يف احلقيـة بطلـت دعـوى اجملتهـد غـريه مـن اجملتهـدين إىل مذهبـه :عبد العزيز البخاري
ودعـــوة املخـــالف إليـــه عنـــد ظهـــوره ، هـــار الصـــواب بإقامـــة الـــدليل عليـــهاملقصـــود إظ ؛ ألنَّ املنـــاظرة وطـــوي بســـاطها

بـل ، فلـم يبـق للمنـاظرة فائـدة، فـإذا كـان الكـل علـى السـواء يف احلقيقـة مل يسـتقم دعـوة الغـري إىل مذهبـه، بالـدليل
  إذ ال فضل ملذهيب على مذهبك. ، إن ما اعتقدته حق فالزمه :ينبغي أن يقول لصاحبه

م ال يتجــاهلون مــا ميكــن أن يكــون عليــه املخــالف مــن صــواببعــض األ وحــني يقــول إال ، صــوليني باألشــبه فــإ
م يرون أن أحد األقوال املصيبة هـو األشـبه بـاحلق أمـا غـريه فـإن صـوابه ناشـئ فقـط عـن اسـتفراغ اجلهـد وبـذل ، أ

فــإن   االجتهــادوالقــول باألشــبه وإن كــان نظريــة يف، وذلــك منتهــى مــا يطلــب مــن اجملتهــد، الطاقــة يف طلــب احلــق
الذي يعنينا وحنن نلتمس اجلذور الفكرية للتسـامح هـو توظيـف هـذا الفهـم مـن أجـل ترسـيخ احـرتام رأي الغـري مـا 

  الصواب. دام رأيه صوابا مبعىن من معاين
  نظرية تكافـؤ األدلة :األصل الرابع

مصــطلح قيــل بــه أثنــاء  وهــو، مــن املصــطلحات الــدائرة علــى ألســنة وأقــالم األصــوليني مصــطلح تكــافؤ األدلــة
  تفسري ظاهرة تعدد أقوال اإلمام الواحد.



فقـــد يكــــون للمجتهــــد الواحــــد أكثــــر مـــن قــــول يف قضــــية واحــــد مــــن غـــري أن يعــــرف عنــــه رجوعــــه أو ترجيحــــه 
  فمن ثـم يستشكل ذلك التعدد يف األقوال.، ألحدمها

وقــد علــل ، )14(عشــرة مســألةوقــد وقــع للشــافعي مــثال أن كــان لــه فيمــا أحصــاه املــروزي قــوالن يف حنــو ســبع 
لكـن مـن بينهـا أن الشـافعي قـد تكافـأ لـه دلـيالن يف القضـية فـأفىت ، ذلك بتعلـيالت عـدة لـيس هـذا جمـال عرضـها

  .حبكمني تبعا لذلك
وقــد قــال القــائلون ، ومعــىن تكــافؤ الــدليلني أو األمــارتني هــو تعادهلمــا واســتواؤمها صــحة وداللــة علــى حكمــني

؛ أو بــني عقلــي قطعــي ونقلــي قطعــي، ســواء كانــا عقليــني أو نقليــني، بــني دليلــني قطعيــنيإنــه ال حيــدث  :بالتكــافؤ
وهـذا ال حيـدث يف قـول اهللا تعـاىل وال ، ذلك ليس له إال معىن واحد هو التدافع والتناقض بني قطعيـني داللـة ألنَّ 

قـاطعني وكـذا األمـارتني يف ميتنـع تعـادل ال :وقد عرب عن هذا ابـن السـبكي يف مجـع اجلوامـع فقـال يف قول رسوله 
  :ونظمه صاحب مراقي السعود فقال) 15(نفس األمر على الصحيح

  )16(من الدليلني إىل الظن انتمى     ماوال جيئ تعارض إال لِ 
  خالفا لإلمام أمحد والكرخي من احلنفية.، ومقتضاه أن التكافؤ واقع بني األدلة الظنية
ويف ، كمــا ميكــن أن يكــون واقعــا يف ذهــن اجملتهــد فقــط،  ت األدلــةوقــد يكــون هــذا التكــافؤ حقيقيــا واقعــا يف ذا

وأوضــح ، بــحكمني تبعــا للــدليلني اللـذين تعــادال يف ذهنــه وإمنــا يصــرح، احلـالتني ال يســتطيع اجملتهــد أن جيـزم حبكــم
وأحــب أن ميــر املــاء علــى مجيــع مــا  :مثــال علــى هــذا صــنيع الشــافعي يف كتابــه األم مــن بــاب غســل الوجــه إذ قــال

ألن اللحيـة  ؛أحـدمها ال جيزيـه :ففيها قـوالن، وإن مل يفعل فأمره على ما على الوجه، قط من اللحية عن الوجهس
 .)17(جيزيه إذا أمره على ما على الوجه منه :واآلخر، تنزل وجها

 اإلثبــات والنفــي. قــال أبــو اخلطــاب فلــم يقــل بالتكــافؤ إال فيمــا لــيس مــن قبيــل وقــد حتفــظ بعــض األصــوليني
إن التكـــافؤ واقـــع فيمـــا لـــيس مـــن قبيـــل النفـــي واإلثبـــات حنـــو  :وادي مـــن أصـــوليي احلنابلـــة يف كتابـــه التمهيـــدالكلـــ

  .)18(وعنده أن هذا يؤول إىل قول واحد هو التخييري بينهما، االعتداد باألطهار واحليض
ا وذيوهلـا هـو أن القـائلني بالتكـافؤ قـد أقـروا أن يكــون  والـذي يعنينـا مـن النظريـة بصـرف النظـر عـن كـل تشـعبا

ولـيس ذلـك ، وهذا ال خيص مـذهب الشـافعي وإمنـا يعمـر كـل املـذاهب، للمجتهد أكثر من قول يف قضية واحدة
  إال ألن اجملتهد يبذل الوسع مث ال يستطيع أن يرجح أحد االختيارين لقوة أدلتهما يف نظره على األقل.

اعتبـارا ، بالنسـبة للمجتهـدين الكثـريين مـن بـاب أوىل فإذا أمكن التكافؤ بالنسبة للمجتهد الواحد فـإن إمكانـه
  لتباين مداركهم.

  مـراعاة الـخالف :األصل الخامس
ـذا األصـل خطـوة منهجيـة مبكـرة علـى طريـق التقريـب بـني املـذاهب واجلمـع بينهـا مبـا يتيحـه مـن  يعترب األخذ 

إليهـا مـذهب آخـر خيـالف يف نفـس  حىت ولو كانـت أحكامـا انتهـى، إمكان تبادل األحكام الفقهية واستخدامها
  النازلة.

ولو مل يكن للمذهب املالكي على اخلصوص إال فضل اعتماد هذا األصل لكـان ذلـك كافيـا يف الداللـة علـى 
فلقــد قــام مــذهب اإلمــام مالــك علــى حنــو ســتة عشــر أصــال يعتــرب ، تســاحمه واستشــرافه للجمــع بــني آراء املســلمني



ممــا جعــل بعـــض ، لكنــه مل يطــرده يف مجيــع األبـــواب، حبكــم أن مالكــا اعتـــربه، أصــل مراعــاة اخلــالف زائـــدا عليهــا
  .)19(أعالم املذهب كاللخمي والقاضي عياض يرتدد يف اعتباره

الف لــه يف الزم خــعــن إعمــال اجملتهــد لــدليل خصــمه امل"عبــارة  :ومراعــاة اخلــالف كمــا حــدها ابــن عرفــة هــي
  ).20"(نقيضه دليل آخر مدلوله الذي أعمل يف

وهـي ، دون أن يلتفـت إىل امللـزوم الـذي هـو نفـس الـدليل أن اجملتهد يـرجح الزم دليـل خصـمه وناتــجه :ناهومع
أن مالكــا كــان يـرى أن نكــاح الشــغار يفســخ  :ومثـال هــذا، طريقـة جــد ذكيــة يف اجلمـع بــني اآلراء لتــدارك املصــاحل

  اعتمادا على فساد أصل النكاح.، اأن ال يتوارث الزوجان إذا كان نكاحهما شغار  -طبعا  -ويلزم عنه، أبدا
ـذا الـالزم َـا ، لكن مالكـا مل يقـل  ، أخـذا بـالزم دليـل مـن كـان يقـول بـأن الشـغار ال يفسـخ، قـال بـالتوارثَوِإمنَّ

  .)21(لكن مع ذلك قد اعترب الزم قول خمالفه، وبه يكون مالك باقيا على قوله يف وجوب الفسخ
 ض مالـك الــملزوم الـذي هـو الـدليل ويأخـذ بـأثره الـالزم عنـهوقد عجب بعض معرتضي هذا األصل كيـف يـرف

وقـد رد هـذا االستشـكال بـأن هـذا الـتالزم معتـرب يف العقليـات أمـا يف القضـايا الشـرعية فـإن ، وهو القـول بـالتوارث
  . )22(انفكاكه ممكن

يــه النجاســة وتفريعــا علــى أصــل مراعــاة اخلــالف ذهــب أبــو إســحاق الشــاطيب إىل أن املــاء اليســري إذا حلــت ف
وقولـه  ،فإن توضأ بـه صـلى وأعـاد مـا دام الوقـت، بل يتيمم ويرتكه، ال يتوضأ بهأَنَُّه اليسرية ومل يتغري أحد أوصافه 
ولقـول ، إن املـاء ال حيمـل جناسـة إذا كـان ذلـك قلـيال :فيه مراعاة لقول مـن قـال، بعدم اإلعادة بعد خروج الوقت

أقيمت صالة اجلمعـة فـذرق أَنَُّه حكاه الطرطوشي عن القاضي أيب الطيب  ما :منها، الشاطيب نظائر كثرية عملية
وقــــد كــــان شــــافعي املــــذهب ال يــــرى الصــــالة بــــذرق ، أنــــا حنبلــــي مث أحــــرم :لكنــــه مــــع ذلــــك قــــال، عليــــه طــــائر

  ومثله عن أيب يوسف صاحب أيب حنيفة وهو كثري. ).23(الطائر
بينـه   االنفتاح على الرأي املخالف انفتاحا يؤدي إىل املـزجواملهم بالنسبة إلينا هو الوقوف على هذا التوجه إىل

صــورة عــن  -والشــك  -وهــذا يعطــي ، وبــني الــرأي الــذي يتوصــل إليــه اجملتهــد مــن غــري أن جيــد غضاضــة يف ذلــك
وبــه يعلــم أن التشــدد مل يوجــد إال ، وعــن اســتعدادهم للتجــاوب والتبــادل مــع الغــري، رحابــة فكــر اجملتهــدين األوائــل

  ومع اجلهل باألصول واملرتكزات اليت قامت عليها اآلراء األخرى املخالفة.، األفقمع ضيق 
  قاعدة الخروج من الخالف خير من الوقوع فيه :األصل السادس

لــوال أن ذلــك األصــل لــه اصــطالح حيــدد كيفيــة ، هــذه قاعــدة فقهيــة تشــبه إىل حــد بعيــد أصــل مراعــاة اخلــالف
  لزوم دون الالزم كما سبق إيراده.اخلروج من اخلالف عن طريق األخذ بامل

   :وقد تأسست هذه القاعدة على شواهد
وقـد علـل ، عن إعادة بناء الكعبة تفاديا خلالف من مل يكن يومها يسمو إىل فهـم مقصـده  امتناعه  :منها

 م« :ذلك فقال أن أن أدخل اجلدار يف البيت و ، ولوال أن قومك حديث عهد باجلاهلية فأخاف أن تنكر قلو
  .)24(أنصب بابه يف األرض"

، فقيــل لــه يف ذلــك، ومنهــا أن ابــن مســعود أنكــر علــى عثمــان أنــه أمت الصــالة يف الســفر مث صــلى خلفــه متمــا
  ).25(اخلالف شر :فقال



كمـا ،  وإمنـا هـي توجـه حنـو تطويـق موضـع اخلـالف ،وهذه الرغبة يف اخلروج من اخلالف ليست ضرورة تشـريعية
ومن أجله اشرتطوا يف اخلروج من اخلالف أن ال يؤدي إىل تعطيل عبـادة ، ع الفضل وتتبعهمتليه الرغبة يف استجما 

  أو إضاعة ثواب.
ـذه القاعـدة فأصـلها ودعـا إليهـا فقـال لقـد أفلـح مـن قـام مبـا " :وقد كان العز بن عبد السـالم شـديد االعتنـاء 

وفعـــل مـــا أمجعـــوا علـــى ، وا علـــى إباحتـــهواســـتباح مـــا أمجعـــ، واجتنـــب مـــا أمجعـــوا علـــى حترميـــه، أمجعـــوا علـــى وجوبـــه
  .)26"(واجتنب ما أمجعوا على كراهته، استحبابه

وبســط القــول فيــه يف الفــرق الســادس ، ولقــد عــين اإلمــام القــرايف بــاخلروج مــن اخلــالف الــذي حيمــل عليــه الــورع
الف العلمــاء هــو ورأى أن اخلــروج مــن خــ، وهــو فــرق مــا بــني قاعــدة الزهــد وقاعــدة الــورع، واخلمســني بعــد املــائتني

ومنـه اخلـروج عـن خـالف العلمـاء  :قـال القـرايف، »فقد اسـتربأ لدينـه وعرضـه«خروج من الشبهات اليت من اتقاها 
أو هو مباح أو واجب فالورع ، فإن اختلف العلماء يف فعل هل هو مباح أو حرام فالورع الرتك، حبسب اإلمكان

، املــذهب وإن اختلفــوا فيــه هــل هــو منــدوب أو حــرام الفعــل مــع اعتقــاد الوجــوب حــىت جيــزئ عــن الواجــب علــى
حــذرا مــن العقــاب يف تــرك الواجــب وفعــل املكــروه ال يضــره وإن ، فــالورع الــرتك أو مكــروه أو واجــب فــالورع الفعــل
واملثبــت ، القائــل باملشــروعية مثبــت ألمــر مل يطلــع عليــه النــايف ؛ ألنَّ اختلفــوا هــل هــو مشــروع أم ال فــالورع الفعــل

ــــايف كتعــــارض البينــــات... وقــــالمقــــدم علــــى ا ــــدوب أو مكــــروه فــــال ورع :لن لتســــاوي ، وإن اختلفــــوا هــــل هــــو من
أمــا إذا كــان أحــد املــذهبني ضــعيف الــدليل جــدا حبيــث لــو حكــم بــه حــاكم ، هــذا مــع تقــارب األدلــة، ...اجلهتــني
  . )27(مل حيسن الورع يف مثله وإمنا حيسن إذا كان مما ميكن تقريره شرعا، لنقضناه
فاد مــن قاعــدة اخلــروج مــن اخلــالف إمجــاال هــو انطباعهــا بطــابع النظــر الشــامل إىل مجيــع األقــوال واآلراء واملســت
ــمــن غــري إمهــال ألحــدها، الفقهيــة ا متثــل وجهــا مــن أوجــه احلــق الــذي نشــأ عــن نظــر ســديد وحمــاوالت جــادة ؛ ألَّ

فيتعــاملون علــى ضــوئها مــع كــل  وحــني تســري هــذه النـــزعة الـــمتساحمة يف صــفوف املســلمني، شــاقة للوصــول إليــه
م غـري مـؤثرة  قضاياهم الفقهية وغري الفقهية فـإن مـن شـأن ذلـك أن حيـل بيـنهم التفـاهم والتواصـل لتكـون خالفـا

م اليت هي أخوة مفرتضة   .﴾إمنا املومنون إخوة﴿ :مبوجب قول اهللا تعاىل يف أخو
م خالفات هينة ال تفس ذه الروح املتساحمة و تصري خالفا   د للود قضية.و

، أشــبعها علماؤنــا حبثــا ودراســة، وهــو متكــئ علــى أســس علميــة، فكــر التســامح مكــني وأثيــل يف حضــارتناإن 
وبفضــــل الــــوعي الكامــــل بتلــــك األصــــول املشــــيعة للتســــامح تــــأتى للمســــلمني أن ينســــجموا ويتنــــاغموا متجــــاوزين 

م الفقهيــة ويســهموا إســهامهم الكبــري يف خدمــة ، محاملتســا ليؤسســوا جمتمعــني صــلح احلضــارة اإلســالمية، خالفــا
  ويف ترقية اإلنسان عن طريق إبالغ هذا الدين وتعريف الناس به.، العلم

كـان إفـرازا مـن إفـرازات عصـور االحنطـاط والتخلـف وقـد ورثنـا ،  والتشـنج يف املوقـف، إن االنغالق ورفـض الغـري
ترشـــد وأن تبلـــغ غايتهـــا فإنـــه يتعـــني علينـــا أن وحـــني نريـــد لصـــحوتنا اإلســـالمية الــــمباركة أن ، حنـــن بقيـــة مـــن ذلـــك

ا من مجيع اآلفات واملخاطر اليت تعوق منوها ويأيت يف طليعة تلك اآلفات عجز املسـلمني عـن مـد جسـور ، نصو
  االلتقاء والتواصل املؤديني إىل التعاون والتكامل من أجل التمكني هلذا الدين يف األرض كما أراد اهللا.

*********************  
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  الحضارات صداٌم أم حوار؟ جدليات التطور الدائم
  *مىن دياب

الصـدام واحلـوار حالتـان تشـرتكان يف عناصـرمها األساسـّية َألنَّ  ؛هو موضوع شائك ومعقد يف ظل عصر العوملة
  :يف جدلّية حيكمها

  .الوضع االقتصادي - 
  .جماورة املكان (اجلغرافية) -
  .توازن القوى -
  .الفكر -
وخري شاهٍد معاش "روسيا" اليت حتولـت مـن  ،ومنه ينبعث الفكر املغّري  ،للحضاراتاَألوَّل هو احملرك  قتصادالا

ــا بعــد  أوروبــااإلقطــاعي. وكــذلك  -القيصــري قتصــادالقيصــرية إىل الشــيوعّية مــن تــأمني البــديل لال أن شــعرت بأ
ــة, بــدأت بــالتحرك حنــو اال ــة وروبيــوم أعلنــت الســوق األ 1956منــذ  حتــادبــدأت تضــمحل أمــام العوملــة األمريكّي ّي

ــا للصــمود يف وجــه اخلطــر الغــريب حــىت  حتــاديف عمليــة اال ســتمراروأيقنــت بأنّــه البــد مــن اال ،املشــرتكة هــذه وبلور
إىل  عملـة موحـدة بقـدر حاجتهـاإىل  حتتاج ال أوروبا"أن  :وا ميرتان" و"اليورو" يقول فرنسورويباأل حتادظهور "اال

 ،حتــادحيــاول جــاك شــرياك أن يفعلــه لتفــادي "الصــدمة الثقافّيــة" املتأتيــة مــن هــذا اال وهــذا مــا )،1"(ثقافــة موحــدة
  وشــّد مــا ،وعلــى صــفحات نفــس املصــدر جــاء "بــأن شــرياك كّلــف عــدداً مــن البــاحثني لدراســة املنــاهج الفرنســّية

و"جوتـــه" األملـــاين و"شكســـبري"  يطـــايليدرســـون "دانـــيت" اإل كانـــت دهشـــته كبـــرية عنـــدما عـــرف بـــأن الفرنســـيني ال
  .)2(...اإلجنليزي بل تعتمد املناهج فقط على األدباء الفرنسيني "روسو" و"فولتري"

ا.. ولــه لغــات لنمســا وسويســرا وفرنســادولــة  12املؤلــف مــن  حتــادفاال ،تعــي خطــر التشــرذم الثقــايف أوروبــاإذن 
وأقـرب مثـل معـاش علـى ذلـك  :خمتلفة وأصول وأعراق خمتلفة ومتباينة, له هدف وهـذه اهلالـة الرباقـة هلـذه البضـائع

تســويق شــهرة أمريكــا يف التــدخل بسياســات العــامل إىل  "البيبســي كــوال " و"مــاك دونالــد" و"اجلينــز" األمريكــي...
يســمى اليــوم  هــذه األخــرية مث مــاإىل  أرادت وخوفــاً مــن الوصــولالداخلّيــة وتغيــري احلكومــات حيثمــا أرادت ومــىت 

وهــــل ميكــــن هلــــذه  ؟أمــــين احتــــادحضــــاري؟ أم  احتــــادهــــو  حتــــادويبقــــى الســــؤال هــــل هــــذا اال ،"ورويباأل حتــــاد"باال
 ملواجهة اخلطر األمريكي؟ هل هـو ضـرورة حتميّـة ملواجهـة خطـر ورويبيف محل البناء األ ستمرارالفسيفساء من اال

  ؟خارجي
هـــو خيـــار حضـــاري يف مواجهـــة خطـــر موّحـــد, وجـــوده ضـــرورة  حتـــادهـــذا االإىل   الـــذي أدىورويبحلـــوار األا -
طحنـت بعضـها مئـات املـرات  خعـرب التـاري أوروبـاوكلنـا يعـرف بـأن  ،ئتالف قبـل اآلنلذا مل حيدث هذا اال ،ظرفّية

أو تـأمني أسـواق اسـتهالكية  )4(كريةأو تأمني ممرات عسـ )3(سهول لزراعة احلبوب احتالل :يّةاقتصادحلاجات 
ــا مل تتوحــد  أوروبــابدايــة احلركــة اإلنســانية وظهــور الديانــة املســيحّية نــرى بــأن إىل  فــإذا عــدنا بالتــاريخ ؟)5(ملنتجا

علــى أســواق جديــدة يف الشــرق, فكمــا أن  ســتيالءتوحــدت يف ســبيل اال نتصــاراً لفكــرة الــدين اجلديــد بقــدر مــاا
فـاإلجنليز  ؛ىل آسـياإاهلنـد و إىل  سـتعمارالـذي سـاق اال، نفسـهفإنـه هـو  أوروبـاذي وحـد ي هـو الـقتصـادالوضع اال



م ولـيس لنشـر  ،على خريات البالد من املعادن ومنتوجات األفاوية ستيالءواال ،احتّلوا اهلند لتأمني أسواق ملنتجا
م أبقوا على الديانة اهلندوسّية املساملة اليت انتصرت ع ؛الدين املسيحي   ليهم بقيادة "املهامتا غاندي". أل
 القـــدمي وحتـــت لـــواء "احلريـــة" اســـتمر مشـــايل أفريقيـــا ال لينشـــر احلريـــة الـــيت ميارســـها يف ورويباأل حتـــادكمـــا أن اال

القـدمي بشـكل  سـتعمارولكـن ليحـل حمـل اال ،أو لتخليص البالد من اهليمنة العثمانية وبرتكهـا تـنعم باحلريّـة ،بالده
اوأجلف, ويسلب ا ىأقو  ـا  ،لبالد خريا  أوروبـاويطل منها على البحر األمحر والبالد العربيـة الـيت طاملـا حلمـت 

وبتغيــري مقولــة احلمــالت الصــليبية الــيت نــادت بنشــر الــدين املســيحي  ،بعــد تقهقرهــا منهــا بعــد حلــول عصــر التنــوير
 سـتعمارريّـات الشـعوب, دخـل االمقولـة حضـاريّة باسـم احملافظـة علـى حإىل  بالسيف قبل احملبة, مـن مقولـة دينيّـة

وإلجيـــاد أكـــرب ســـوق اســـتهالكي يف مشـــايل  ،املغـــرب العـــريب ليســـتفيد مـــن أكـــرب خـــط فحـــم حجـــري يف العـــاملإىل 
حـــني  ،تجـــاورة املتوازنـــة القـــوىهـــو صـــدام وحـــوار, حـــوار بالنســـبة للـــدول امل، نفســـهي قتصـــادفالعامـــل اال ،اأفريقيـــ

ا للســيطرة أفريقيــفأذعنــت  ،ا)أفريقيــ – أوروبــاتــوازن قــوى ( يــث الوهــو عامــل صــدام ح ،اأفريقيــ حــتاللاحتــدت ال
  ّية.وروباأل

  :دور الفكر في صدام وحوار الحضارات
  :جيب أن نبدأ بطرح سؤال

  هل الفكر سبباً يف صدام احلضارات؟ -1
  أو
  هل الفكر هو وسيلة لتفادي الصدام ووسيلة احلوار؟ -2

ي ال يتـأتى اقتصـادأن كـل طـرح  :ية يستوجب شرحاً بسيطاً مفـادهصادقتطرح دور الفكر متتالياً بعد احلالة اال
وآليــة هــذا اإللغــاء مث التبشــري ، إلغائــهإىل  واحلاجــة، الغايــة منــه إبــراز هشاشــة الوضــع القــائم ،إال عــن طــرح فكــري

  .)6(يةجتماعإلعادة البناء اجلديد الذي يضمن العدالة اال، باحلل
لإللـه  ةاجملـرد ةوارة هـو الفكـر تـذكر التـوكمـا  ،كان يف العـامل العـريب،  وعدالةأول فكر طرح لبناء دولة ذات قيمة 

الــيت حتتــل مركــز ، وكــان املقصــود منهــا إزالــة عبــارة "الشــخص" املتمثلــة يف األصــنام ، إبــراهيمالــيت طرحهــا ســيدنا 
حىت الظلم ، الصدارة يف إخضاع الشعوب اليت اعتادت حتمل كل ما يصدر عن أصحاب هذه الرموز باسم اإلله

ة طوهـــي الفصـــل التـــام بـــني مـــا يعبـــد والســـل ،مبقولـــة مل تكـــن مطروحـــة قـــبالً   إبـــراهيماملنتشـــر يف اجملتمـــع. فجـــاء 
وألول مــرة يطــرح يف ، وحماســبة احلــاكم وهــي ظــاهرة كانــت فريــدة حينهــا، ومتثــل طرحــه بــاخلري املطلــق هللا، اإلنســانية

، هــذا الطــرح قــّوض حضــارة مــا قبــل نــزول الــوحي كلهــا، األصــنام)تــاريخ اإلنســانية مســألة حماســبة احلــاكم (حتطــيم 
، أحــدها فلســطني املســماة أرض اخلــري، ينياقتصــادوزاد مــن جناحهــا أن جعــل لــه حميطــني ، لصــاحل الفكــر اجلديــد

ـــرة العربيـــة وهـــي مركـــز جتـــاري ومـــربط لـــرحليت الشـــتاء والصـــيف الـــيت متـــر عـــرب الصـــحراء ـــة اجلزي وهـــي حمـــور  ،والثاني
 ،يقتصـادويسـاندها الوضـع اال ،يف اجلزيرة عرب الفكر متر احلضارات جبدليـة تكوينيـة بـني الطـرح والقبـول قتصاداال

فهـو طـرف يف معادلـة القـوة واجلدليـة ، لو مل يكـن مـن العائلـة احلاكمـة نفسـها، " نشر دعوتهإبراهيمفما استطاع "
فكــري منطقــي بــني اجلمــاد الشــيء وبــني جبدليــة البقــاء لألفضــل وباقتنــاع ، فقضــى علــى مســاٍر آلخــر أفضــل منــه

  .)7(التجريد املطلق لقوة ليس هلا حدود (اهللا)



، ومل تـــذعن كلهـــا للفكـــر املســـيحي إال بعـــد حـــروب طاحنـــة ،أوروبـــاداخـــل لعـــب الفكـــر دوراً كبـــرياً يف الصـــدام 
للــدين  قرارســتالرومــاين وبعــد اســتتباب اال ســتبدادفاملســيحية الــيت أعطــت أمــًال للشــعوب للخــالص مــن عهــود اال
ــا املســيح  )8(اجلديــد هــي نفســها حتولــت قبــل عصــر النهضــة مــن مقولــة احملبــة مقولــة احلــرب إىل  الــيت نــادى 

إذن حــىت الــدين اجلديــد خضــع جلدليــة تــوازن ، أوروبــايف  نفســهىل ســحق الشــعب املســيحي إو ، الصــليبية املســتمرة
ا على جمتمعها أوروبافما أن أحست ، القوى ىت شـكلت جيشـاً باسـم الكنيسـة واإللـه (اجليـوش ح، بقدرة سيطر

ا يطاليـية هامـة إلاقتصـادوكانـت هـذه احلـروب فاحتـة ، ئيت سـنةاحبـرب اسـتمرت مـ، الشـرقإىل  الصليبية) وتوجهت
إىل  اإيطاليـــيف مـــدينيت جنـــوى والبندقيـــة بســـبب ضـــرورة اســـتقباهلا لأللـــوف احملـــاربني الصـــليبيني املتـــوجهني ببـــواخر 

ــا خمضــبة ، القتــلإىل  مــاين للفكــر املســيحي مــن احملبــةلعطــى العوتغــري امل، الشــرق هلــذا وصــمت كــل احلضــارات بأ
  فال حضارة واحدة تفلت من هذه الظاهرة.، بالدم

أن حرمــت إىل  " بصــدام مــع الشــرقأوروبــافلــم تــزل " أوروبــامصــادرة الفكــر يف  اســتمراروالصــدام هــذا اســتمر ب
فالكنيســـة الـــيت احنـــرف مســـارها مـــن التقشـــف املـــوروث عـــن  وبـــدأت بعـــض األصـــوات ترتفـــع ضـــدها، حججهـــا

الـــذين صـــادروا القـــرار لصـــاحل إقطـــاع الكنيســـة ، الرخـــاء الفـــاحش الـــذي نعـــم بـــه رجـــال الـــدينإىل  ،"املســـيح" 
فطرحــت أفكــاراً حتريريــة يف ، هــذه القلــة املفكــرة أحســت بالضــعف الــذي بــدأ يــدب يف جســد الدولــة، وملصــاحلهم

لشـــــعب فـــــانبثق مـــــنهم مفكـــــرين لتســـــويق فكـــــرة الدميقراطيـــــة فســـــمي "بعصـــــر النهضـــــة" عصـــــر دّب احلمـــــاس يف ا
 وكان تواجده جـدلياً مـع ضـعف الكنيسـة ومـع ضـرورة التغيـري يف مسـار احلضـارات احلتمـي مـن القـوى، و"التنوير"

  سنة منذ موت سقراط حىت استطاعت أن ترى النور. 2000الضعف. فالدميقراطية انتظرت إىل 
إىل  ية هــي الــيت دفعــتهمقتصــادفاحلاجــة اال، كــان ســبباً للتفــرغ لطــرح الفكــر اجلديــد  أوروبــاء يف كمــا أن الرخــا

ـَــا واحلمـــالت الســبع ، االئــتالف ملصـــلحة احلــروب الصـــليبية م عـــرب الشـــرققتصـــادمبعثــه اهلـــدف االِإمنَّ ، ي يف جتــار
ــــو) واســــتقدامهم صــــن ــــد (مــــاركو بول ــــد للهن ــــا هــــذا اكتشــــاف طريــــق جدي ــــالد وأصــــابت يف حر ــــورق مــــن ب اعة ال

إىل  كان السبب يف تسلط احلكم املستند،  نفسهيف غزوها للشرق وهو  أوروباكل هذا ساعد ،  وروباأل )9(العرب
هــذا الرخــاء ، يــة وطبقــه شــغلها الشــاغل البحــث عــن املزيــد مــن املــالاجتماعفــأفرز عــدم مســاواة ، ياقتصــادرخــاء 
وبـدأ ، لتنـوير الـذي رفـض ظلـم هـذه الطبقـة داخليـاً وخارجيـاً لصـاحل عصـر ا أوروبـاهو السبب يف هدم قـوة ، نفسه

باإلطاحـة بـأهم دعــائم الـدين "املســيحي" وتعليـق حكـم الكنيســة حـىت أبقــوه داخـل اسـوارها فقــط وطرحـوا الفكــر 
م الكنيسـة فاحلضـارة ، )10(الليربايل لصاحل الكثرة وكانت أول بذور الثورة ضد امللكية (ملـوك الظـل) الـذي أفـرز

ية وتنشــط قتصــاديف كلتــا احلــالتني اجلدليــة اال يــاروحتمــل بــذور الضــعف واال ،يف بــدء تكوينهــا بــذور القــوة حتمــل
ا ائها، األوىل لصاحل انتصارا والتحديد والطروحات الفكرية هي خشبة اخلالص الـيت ال ، وتنشط الضد لصاحل ا

وتطـرح لفظيـاً ، لية وكل جدلية هي جدلية تبدأ حواريـةهذه اجلد ،يةقتصادعلى حبر من القوة البشرية واالِإالَّ تعوم 
ال تقبـل يف األغلـب التخلـي ، ولكـن احلضـارات املتمثلـة بطبقـة حاكمـة دينيـة أم مدنيـة، اخلطوط األساسية للتغيري

ا وبقدر ما يسـتطيع كـل طـرف امـتالك القـوة بقـدر مـا يسـتطيع السـيطرة ، هنا يلعب فارق القوة دوره، عن امتيازا
بقدر ما يأتلف مع الطرح اجلديـد الـذي ، بقدر ما يسأم الشعب اإلرهاب السلطوي املسيطر عليه، تيازاتهعلى ام

  يرى فيه خالصاً من الظلم.



فمــن احلجــج اهلامــة الــيت اســتند إليهــا ، حــىت الســالح الــذي يســتعمله الطــرح اجلديــد هــو صــناعة احلضــارة اهلرمــة
قتــل جملــرد أن رجــال الــدين مل يســتوعبوا ، ال بكرويــة األرضمفكــرو "عصــر النهضــة" هــو قتــل "جــاليليو" الــذي قــ

ة ســنة مــن حرقــه ئنصــب قديســاً بعــد مخســما، نفســهو"جــاليليو" ، نظريــة علميــة أكــرب وأوســع مــن نطــاق تفكــريهم
ســطول مــن البــواخر مــن املقــاتلني املشــاركني يف أوحجــتهم أيضــاً يف إدانــة الكنيســة يــوم باعــت محولــة  ،)11(حيــاً 

وبيــع ، وأودع مثــنهم يف بنــاء قصــور ليســكن فيهــا رجــال الــدين، ية الرابعــة عبيــداً يف ســوق النخاســةاحلملــة الصــليب
هــذه احلجــج وغريهــا هــي الــيت عــززت الطــرح اجلديــد لصــاحل هــدم ســلطة بائــدة صــنعت بيــدها ، صــكوك الغفــران
يومــاً دوراً منفــرداً  فــإن حتكــيم احلــوار واحلجــة وحــدمها مل يكــن لــه، . وأّىن حبثــت يف احلضــارات)12(ســالح قتلهــا

ويـوم ، ويف كل أنواع الصدام داخليـاً كـان أم خارجيـاً ، فكفة العقل الراحبة هي حيث الربح راجح يف موازين القوى
ــا أكــرب مــن إرادة ، يقــوى حكــم معــين مبــا ال يتناســب مــع طروحاتــه يعمــد إللغائهــا فالكنيســة يــوم شــعرت بــأن قو

ا احملبـــة والتســـامح واســـتعملت الســـيف ضـــد مناهضـــيها يف حـــذفت مـــن نـــاموس حكمهـــ، الشـــعب الـــذي حتكمـــه
  الداخل واخلارج وسطرت تارخيها ببحور من الدم.

م ، فرومـــا مجعـــت جيوشـــها بالرتبيـــة النفعيـــة، فالصـــدام يـــأيت مـــن الفكـــر التحـــرري املفـــروض نفســـه وكانـــت نظـــر
م يف عـامل املثاليـة والنظريـة اليونانيـة، للرتبية واقعيـة ، العسـكرية امل الفعـل خاصـة يف املؤسسـاتعـإىل  ورسـوا بشـعو

ـذا العـدد الكبـري مـن املقـاتلني الـذي ، ونظـراً لطبيعـة الـبالد الضـيقة اليابسـة وتفكـري القيصـر "اوغسـطني" املسـتمر 
مل يــر بــداً مــن زج جيشــه ، وحبثــه املســتمر عــن تــدبري مــا يبعــد فيــه هــذا اجلــيش عــن االحاطــة مبلكــه، قــّض مضــجعه

ويضــمن رزقــاً جيــداً يتــأتى مــن اســتبعاد شــعوب ، فيضــمن ســالمته، )13(لغــزارة املقــاتلنيحبــروب يضــمن جناحهــا 
الشرق بعد أن أخضعت العامل املتمـدن لسـلطتها العسـكرية حـىت إىل  وهذه اآللة العسكرية ما أن وصلت، أخرى

ادئ جديــدة لألمــل فأرســى مبــ، يــة املرتاميــة األطــرافمرباطور يف زاويــة منعزلــة مــن هــذه اإل ولــد الســيد "املســيح" 
واســتبداهلا برخــاء ، هــذه املبــادئ وحــدها كانــت كفيلــة بزعزعــة الرخــاء احملفــوف بــاحلروب الدائمــة، )14(والســالم

الضــــعف كــــان التغيــــري مــــن احلكــــم العبثــــي إىل  مــــن القــــوة) Transandental(وجبدليــــة متدرجــــة ، يعمــــه الســــالم
  م العلمي (عصر النهضة).احلكإىل  احلكم اإلهلي (العصور الوسطى)إىل  (الرومان)

، ريقــت يف كــل عصــر مــن العصــورأيف طــرح قــد يكــون هــو األفضــل عمــا ســبقه. وهــذا مل يلــغ حبــور الــدم الــيت 
م –فالصــدام خيــار القــوة (الرومــان  واحلــوار خيــارهم يــوم مل يعــد لــديهم حيلــة يف درء ، املســيحيني) يف عصــر قــو

ي مــن الشــروط األربعــة إذا مل تتــوفر كــان قيــام دولــة مــا أو  ،بقيهــااخلطــر عــنهم. فالعنصــر الواحــد ال يبــين دولــة وال ي
والفكــر ال ، ية الزمــة أقلــه حلفــظ الــداخل فكيــف اخلــارجقتصــادفــالقوة اال ؛وليســت دولــة كاملــة ،يعــين شــبيه الدولــة

ا ال تسـتطيع  ؛ستبعاد اآللة العسكريةوال جمال ال، ثر بالوضع القائمأميكن أن ينشأ بعيداً عن الت حضـارة أو فبدو
ا أو مفكريها. فال بد من تضافر الشروط األربعة السالفة الذكر.   أمة مهما كانت أن حتمي خريا

إذ مل يـذكر أي مـن املصـادر دوافـع وطنيـة وال  ،احلضارات عرب التاريخ مل ختف سببيتها يف غزو بعضـها الـبعض
، وهذا ما يتناقض والصراعات احلديثـة، اً هلمثقافية وال دينية كل ما ذكره هو الطمع خبريات اآلخرين أو استضعاف

ي اقتصـــادحيـــث يـــذكر الســـبب وخيفـــي الســـببية احلقيقيـــة خلفهـــا. فـــتلعن حـــرب باســـم الـــدين وفحواهـــا احلقيقـــي 
بقـدر مـا كـان اهلـدف منـه ، "وعد بلفور" مل يكن اهلدف منه إقامة الدولة الدينيـة إلرضـاء يهـود العـامل، استبعادي



لتكـــون مركـــز انطـــالق ألمريكـــا ، وعلـــى ســـاحل البحـــر األبـــيض املتوســـط ،ق األوســـطالـــتمكن مـــن نقطـــة يف الشـــر 
هــو وعــد مســيحيي الشــرق بــوطن قــومي  ،لرأينــا وعــداً آخــر ال جيــادل بــه، األمــامإىل  ولــو ســرنا يف التــاريخ، التنفيــذ

اأوبعـد حـرب عشـرين سـنة وحـني مل يكتـب هلـذا املشـروع النجـاح ، مسيحي هلم يف لبنـان وحـوّل ، قفلـت سـجال
  ودولياً صراع بني الفرنكوفونية واإلجنلوفونية لصاحل أمريكا.، ي مسيحيإسالمصراع إىل  عالمياً إالصرع 

ومنهــا أوىل وصــمة صــراع ، فاحلضــارة العربيــة وجــدت يف عصــر الفراعنــة وهــي أوىل احلضــارات الدينيــة يف العــامل
موســــى وصــــلت ُمثَّ  ،يوســــف وداود وســــليمان ُمثَّ   إبــــراهيمفمنــــذ تأسيســــها علــــى يــــد ســــيدنا ، ديــــين يف التــــاريخ

ية صــــعبة فهــــم جمتمــــع رعــــوي ومل ميارســــوا عمــــًال ســــوى اقتصــــادأوجهــــا يف ظــــل ظــــروف إىل  املشــــاحنات الدينيــــة
م بصالبة ورغم ذلك قضى عليهم اآلشـوريني والبـا، )15(الرتحال ليون وانتهـوا علـى يـد الفراعنـة بصمدت عقيد

عادوا وقضوا حتت احلكم الفارسي مث الرومان الذين هـدموا اهليكـل ُمثَّ  ،هرامالذين أسروهم وبنوا على ظهورهم األ
ــا موســى فأنشــأوا قــيمهم الدينيــة الــيت تبــيح اال ،)16(م70ســنة  م الــيت بّشــر   ســتقاللوظلــوا متمســكني بعقيــد

  ووضعوا على هذا األساس مفاهيمهم الرتبوية وحافظوا عليها ونقلوها حيثما شردوا.
م من األسالف ال من الدولة, واإلله عندهم إله قومي هلم فقط هؤالءاستمد    وهم خدمة املطيعون.، قو

الـــدين هـــو القـــوة الـــيت حركـــت العربانيـــني يف التمســـك بـــاألرض وهـــذا يـــتم بـــالتلقني لألجيـــال ليقـــوم كـــل جيـــل 
م ال مكــان للحســاب  بواجباتــه جتــاه الــرب. وهــذا اإللــه منــتقم جبــار خميــف واحلســاب هــو يف الــدنيا ففــي عقيــد

 ،)18(اجلاهــل ال ميكــن ان يكــون متــديناً َألنَّ  ؛ة اســتبعاد اجلاهــلر يف شــريعتهم ضــرو و  )17(واجلنــة والنــار والثــواب
  فهم هذه هو توحيد الرتبية.اهدأمتام إساعد على َوِمـمَّا 

  حضارة أم حضارات؟
فالوصــايا ، ســتعبدوهمان نكثــوا بوعــودهم و حتمــوا عنــد الفراعنــة الــذين مــا لبثــوا أااحلقيقــة التارخييــة أن العربانيــني 

العشر عند العربانيني تعـادل يف مـدها األديب التهـذييب لـدى الفراعنـة الـذي كـان اهتمـامهم عمليـاً يف حتسـني سـبل 
، املســاوي لقصــر الــرب الــذي أنشــأه اليهــود يف مــا بعــد، قامــة الفرعــون "اإللــه" حيــاً يف القصــورإوحتســني ، العــيش

، ت العظيمـــة كمـــا ســـليمان ميتـــاً يف اهليكـــل. وهـــذا مـــا يســـمى باســـتقاء احلضـــارات عـــن بعضـــهاوميتـــاً يف األهرامـــا
الـذي مـا وجـدت إال ، وبقليل من التعديل يصبح هلا مسات خمتلفة ومتنوعة وخصوصية جـذورها متآلفـة مـع الضـد

ـإىل  ية جالوا ببصرهمقتصادالذروة االإىل  فالفراعنة حني وصلوا، لتلغيه ـا العربانيـني الشعوب احمليطـة  م وكـان أقر
ـم علـى إىل  ومـن كثـرة عـددهم أرسـلوهم، فاستعبدوهم الصـحراء وأجـربوهم علـى بنـاء األهرامـات خوفـاً مـن انقال

  الدولة الفرعونية.
فتغــريت التــوراة مبــا  ،ســقطوا منــه الكثــري علــى رســالة موســىأمــن هنــا اكتســب العربانيــون األدب التهــذييب الــذي 

م. كمـــا الـــيت عاصـــرت ، ســـقاطات علـــى احلضـــارة العربيـــة مـــن احلضـــارة البابليـــةنـــرى الكثـــري مـــن اإل يرضـــي تطلعـــا
أهـم مـا أخـذ العربيـون عنهـا هـو حصـر السـلطة والعلـم الـديين علـى خاصـة (احلاخامـات) كمـا  ، احلضارة الفرعونية

انــــدثار احلضــــارتني  إىل وهــــذا مــــا أدى ،اآلهلــــة–كانــــت العوائــــل الفرعونيــــة والبابليــــة حتصــــر العلــــم يف طبقــــة امللــــوك
  ).20(م629واستمرت حىت  ،م617الفرعونية والبابلية على يد الفرس سنة 



وأكـــرب تـــأثري للحضـــارات يف مـــا بينهـــا يظهـــر عنـــد اليونـــان الـــذين أغرقـــوا العـــامل يف طـــرح كـــل القضـــايا الفلســـفية 
هتمــت احلضــارة اليونانيــة ا، فكــل مــا قيــل ويقــال يف الفلســفة ال يتعــدى مــا كتبــه ســقراط، املمكنــة حــىت يومنــا هــذا
تعلـــيم الـــنشء وتقـــدم شخصـــيته وتنميتهـــا فـــاهتموا بـــالعلم واللياقـــة البدنيـــة  وعملـــت علـــى، مبفهـــوم الرتقـــي الفكـــري

الرومـان لليونـان وتـدمريهم منشـآت  احـتاللورغـم ، وسطرت الفلسفة اليونانية بكل لغات العامل، بتوازن قل مثيله
لقـــد غـــزا الرومـــان اليونـــان حربيـــاً وهـــذا مؤقـــت وســـينتهي مـــع  :ثور الكـــالمهـــذه األخـــرية إال أن أوغســـطني قـــال مبـــأ

رومـا وبـدأ الشــعب إىل  نقـل اليونـان فلســفتهم )21(األبــدإىل  أمـا اليونــان فقـد غزونـا فكريــاً وهـذا سـيبقى ،الوقـت
اليونــان  كــان الفــرد يف،  الرومــاين حــتاللورغــم اال، أرســطوقــرب ســقراط و إىل  نو وحــج الكثــري ، يطالــب بالدميقراطيــة

هـذه ، وما زالت حىت اليوم أصداء املدينة الفاضلة تصدح يف خميالت الشـعوب، يشعر بالعزة والتفوق على جريانه
ه ليس للبشرية اجلرأة على أن تكون خالقـة ألكثـر مـن ؛ ألنَّ نفسهفالطون" أاملدينة اليت قوضت على يد أصدقاء "

مـاً فتعيـد تنظـيم نفسـها تـربر قيامهـا. لـذا نسـتطيع القـول بـأن وألن األنانيـة تطغـى دائ، حلظة واحـدة يف زمـن معـني
واكتسبت مـن بعضـها قلـيًال أو كثـرياً حسـب الـدوافع  ،الشعوب اندجمت كثرياً أو قليًال حسب الدوافع واحلاجات

والدول اليت بنيت على القوة (روما) وخصت هـذا العـدد الكبـري مـن احملـاربني البـد كـان خيارهـا  ،واحلاجات أيضاً 
إىل  وملـا كـان جـيش الرومـان خميفـاً ، احلرب واالعتداء على من هم حوهلا وإال مل يكن جيش الصـني يعـد بـاملاليني

شـــن عليهـــا احلـــرب والتشـــرد قبـــل ، حضـــارة واحـــدة وفريـــدة يف التـــاريخ، هـــذا احلـــد. وملـــا اســـتبعد الفراعنـــة العربانيـــني
، يةسالماحلرب والتشرد قبل انتشارها هي احلضارة اإلشن عليها ، انتشارها هي احلضارة واحدة وفريدة يف التاريخ

تباعـه شــنت علـيهم أسـوأ أنــواع االضـطهاد والتشـريد وكانــت املعـارك غـري املتكافئــة بـني كثـرة ذو عتــاد أو  فمحمـد 
ي لقــريش مــن يــد اقتصــادوالــذي يشــكل أكــرب مــورد  ،يــقتواخلــوف مل يكــن إال مــن حتويــل البيــت الع، وقلــة عــزل

العامـة فسـادة قـريش كـان تكسـّبهم األول واألهـم هـو بيـت العبـادة "الكعبـة" وهـي الطبيعـي إىل  نيالسادة التقليدي
لــذا شــكل االعتــداء علــى ، ســقاط هيمنــتهم التجاريــة يف بيــع اآلهلــة منــهإأو  ،ان ال يسـمحوا ألحــد بالســيطرة عليــه

ـم أملهـم يف اخلـالص مـن العبوديـة شـك ل هـذا االعتـداء أوىل اهتمامـات الضعفاء الـذين اعتنقـوا الـدين اجلديـد أل
 هنا عمد سفراء حممد، )22(احلبشةإىل  قريش. وظلت املشادات هذه عشر سنوات حىت هجروا مرتني متتاليتني

وألول مــرة يف التــاريخ يــنجح احلــوار يف صــنع ائــتالف خــارج الصــراع ومــا أن اقتنــع ملــك احلبشــة القــس  ،احلــوارإىل 
ومهـا القاسـم املشـرتك بـني املسـلمني  لعـذراء عليهـا السـالم والسـيد املسـيح النجاشي بقدسية الدين الذي ميجد ا

  اقامة حلف معهم يف وجه الوثنيني.إىل  واملسيحيني حىت عمد
وهـذا سـليمان  ،وطـرح دائمـاً املبـادرة )23(﴾وجادهلم بـاليت هـي أحسـن﴿، ي احلوار البناءسالمحبذ الدين اإل

لـيهم مث تـول إذهـب بكتـايب هـذا فألقـه ﴿اعلـى عرشـها  سـتيالءجبنوده لال يوجه كتاباً للملكة بلقيس قبل أن يسري
ولكـــن يف مواقـــع كثـــرية فرضـــت ، واألمثلـــة يف القـــرآن كثـــرية الـــيت تؤيـــد احلـــوار ،)24(﴾عـــنهم فـــانظر مـــاذا يرجعـــون

اضـها ية واملعـارك الـيت خقتصـادليس لعدم اقتناعهم باحلوار ولكن خوفاً علـى مصـاحلهم اال، احلرب على املسلمني
ومبدأ القوة هذا هـو الزمـة ، وبقي الكالم للسيف، ضة عليهم. فاحلوار هزم يف معركة القوةو مفر  بو ر املسلمون ح

مل  عالقتهــا وطيــدة بتكــوين الدولــة وبتــاريخ حركــة احلضــارات ال يوجــد حضــارة تــوفر هلــا عنصــر القــوة مــا، تارخييــة



ا بــاحلوار رغــم أن عصــر  مل تتخــل الكنيســة أوروبــاتســتدل علــى غريهــا مــن الــدول. ففــي  عــن الســيطرة عــن شــعو
  بل ختلت عنها بعد معارك ضارية وآالف القتلى يف كل أحناء البالد. ،بالفكر اجلديد أوروباالتنوير أغرق 

فهـم رعويـون ومتنقلـون ولكـنهم امتلكـوا أهـم  ،املغول مل يكونوا ميلكون ال احلوار وال الفكر وال حضـارة متميـزة
مــروراً بكــل العــامل العــريب  ،فاكتســح املغــول آســيا مــن منغوليــا حــىت دمشــق )25(يــة وهــي اخليــولمــا يف اآللــه احلرب

ـم مل يلقـوا مـن ، كازاخسـتان وتركمسـتان  ومـن مسرقنـد حـىت اهلنـد ونصـف الصـني مـروراً بغـريان ،اإلسـالمي ورغـم أ
ـة  ــم مل يرتكــوا حيـث مــروا أي أثــر يــدل حـ ،م عملــوا تقتـيًال ودمــاراً وختريبــاً ِإالَّ أَنـَُّهــيقـف يف وجههــم كقــوة جما ىت أ

  الكامل. وفقد كان غزوهم أقرب باحمل ،على البلد املغزو
ية يـوم اعنـق سـالماجلدلية التارخيية للحضارات هي األبقى فلـم تنتـه حضـارة املغـول بـل انـدجمت يف احلضـارة اإل

  ).26(دف قل مثيلهاووحدة ه، جنكيزخان اإلسالم فتغريت سياستة وتعامل مع حميطه بوحدة فكرية
  :المذهب اإلنساني في الحضارات

 ،كمــا أن احلضــارات كلهــا مل تــَنب إال علــى ســفك الــدماء،  قليلــة هــي احلكومــات الــيت ســعت لتحقيــق العدالــة
ي منها هي تكملة لغريهـا ونتـاج تـركييب لتفاعـل أو  ،ولكن سري احلضارات نفسها مل يكن منفصًال عن بعضه يوماً 

اكتســبت احلضــارات مــن األديــان وأثــرت فيهــا ومــا تــراه اليــوم هــو بصــمات آالف ، بينهــا أكثــر مــن حضــارة فيمــا
ولكـن اخلـوف عـم العـامل فهنـاك شـيء ، السنني من احلضارات املتتالية. اليوم عنـدنا العوملـة وهلـا فضـائل وأخطارهـا

ومل يفهمهـا  ،ة هامـةيسـالممعتـرباً أن احلضـارة اإل )27(من طرح "حوار احلضارات" هو "خـامتي" لغري مدرك وأو 
ـــا  االغـــرب لـــذ ـــه توصـــل ،قامـــة حـــوار متبـــادلإفواجبن ـــدين اإلســـالمتعريفـــه عـــن احلضـــارة اإلإىل  ومن ، يســـالمية وال

هو أنـه يف الفكـر ، فما مل يفهمه املسلمون، ومقدرته واستيعابه إلنشاء دولة, الرد لدى الغرب ظهر يف أفغانستان
والتجربـة أثبتـت بـأن الفكـر ، السياسـة مبنظـار حقـوقي حبـتإىل  ينظر السياسي مل يعد أحد غري العرب واملسلمني

والسياسة التطبيقية يكرس هلما عامالت املصلحة والقـوة. فوعـد "بلفـور" لـيس حبـاً مـن الغـرب بالـدين ، السياسي
قامـــة قاعـــدة عســـكرية غربيـــة علـــى ســـاحل البحـــر املتوســـط. وكحركـــة إاليهـــودي بقـــدر مـــا هـــو ملصـــلحة الغـــرب يف 

، ية غايتهـــا العدالـــة ال ميكـــن االعتمـــاد علـــى الدولـــة العظمـــى الوحيـــدة املتواجـــدة علـــى وجـــه الكـــرة األرضـــيةإنســـان
قـد اسـتطاعت أن ختلــق سـببيه احلـرب حيثمــا أرادت ، يةقتصـادفأمريكـا الـيت تسـّري العــامل مبـا يتناسـب ومصــاحلها اال

، لسـالح للـبالد الناميـة احلليـف األول هلمـاخاصة بعد انكفـاء املنظومـة الشـيوعية عـن دور املمـون با، وملن شاءت
يف وقــت هــذه املنظومــة ، واليــوم برتخــيص مــن أمريكــا تشــارك هــذه املنظومــة يف عمليــة التســوية يف الشــرق األوســط

بــل وزّجــت يف عمليــة التســوية بــدون ، نفســها ال متلــك اخليــار يف الــرفض وال متلــك القــوة يف احلفــاظ علــى املواثيــق
"الســــالم املســــتحيل" أو الســــالم املمكــــن واملبــــادرة  الســــالم أصــــبحت تســــمية عمليــــة ومعهــــا، )28(طلــــب منهــــا
  فأصبحنا وكأننا أكثر ما ختافه النصر واحلرية.، املستحيلة

فــال شــعب يف ، وكلنــا يعــرف بــأن احلــل ال يــأيت إال مــن كفــيت ميــزان العــدل، يــن اإلنســانية مــن كــل هــذا الطــرحأ
عمـال العقـل واحلـوار والعمـل مـن أجـل إاحلضـارة تتطلـب ، لـيت تقـرر ذلـكالتاريخ أراد احلرب بـل احلكومـات هـي ا

وأنــا أقــول بأننــا مــا زلنــا حــىت اآلن جنهــل كيــف  ،علــى األرض نســانوهــذا مــا مل يتحقــق منــذ وجــود اإل ،نســاناإل
  وأحداً ال يستطيع وضع بنودها األوىل فهي ما ال نعرف.، يةنسانميكن أن نبين حضارة من أجل اإل



  :يةنساناري من أجل مستقبل اإلالعمل الحض
ولكـن نسـتطيع  ،حىت اآلن ال يوجد تعريف وكل من تعرض للتعريف مل ميس جوهر املوضوع الواحد للحضـارة

  :نتاجإىل  أن نغربل ما طرح من تعريفات عن احلضارة فنصل
ج عـن هـذه فـتم مـا ينـت، نسـانالكـون واحليـاة واإلإىل  احلضارة هي كل ما ينتج عـن نظريـة شـعب مـن الشـعوب

 –"احلضــارة ، نفســهمانيــة. ومســي بــل وتســمى احلضــارات بامسهــا لــذا يســمى الغــرب لالنظــرة املنــاحي احلياتيــة الع
وكونيــاً احلضــارة الــيت تفــرز هــذه النظريــة عــن ، ية"ســالم"احلضــارة اإل، نفســهاملســيحية" والعــرب يســمي  –اليهوديــة 

  احلياة تعطي نفس النتائج حيثما وضعت.
هــذا ، لــت هــي نتــاج شــعب كــل الشــعب ســاهم فيهــا بقســط معــني ويف زمــن معــني وبكــم معــنياحلضــارة كمــا ق

ة نــرى بــأن هــذه ،  يف احلضــاراتإنســاينوحبثنــا عــن توجــه ، بســببية ظــروف معينــة. هــذا ال يعــين بــأن النتــائج متشــا
نني ال حتمــــي جــــوهر قــــوا، الرومــــاينقــــانون وال ،بظهــــور األديــــانِإالَّ  مل تظهــــر نســــاينالناحيــــة مبعناهــــا احلضــــاري اإل

  ال من خالل الديانات.إ نسايناجلوهر اإلإىل  هلا فلسفتها البعيدة عن حبثنا مل يلتفت نساناإل
ية مسألة يف غاية اخلطورة فهي مسألة الرتقي والتقـدم جتسـيداً لوجـود وعـي ذايت فاعـل ملوضـوع نسانمستقبل اإل

ـا أمهيـةوكل مـا يطـرح مـن مسـائل أخـرى هـي د، ية يف التاريخنساناإل ية تشـغل جتليـات الفكـر نسـانفمسـألة اإل، و
، وكلهـا متأتيـة مـن احلضـارات الدينيـة ،الغاية املرجـوة منهـا يطـرح الكثـري مـن الطروحـاتإىل  حيثما وجد وللوصول

ألن  ؛–الـديانات سـبقتها بـآالف السـنني–يف وثيقـة  نسـانمـن قننـت حقـوق اإل لأَنـََّهـا َأو أمريكا حىت اليـوم ورغـم 
 هـــــي الدراســـــات الدينيـــــة إنســـــاينوالدراســـــات الـــــيت دارت يف فلـــــك ، عنـــــدها ال يشـــــاطر الدولـــــة أهـــــدافهاالـــــدين 

وهــي يف كثــري مــن نواحيهــا غــري دقيقــة وغــري كافيــة وال تلتــزم دومــاً جانــب الدقــة ، يــة أو الدينيــة السياســيةجتماعاال
ائيــة هــي كــوة صــغرية علــى موضــوع كبــري جــداً  وســالمة القصــد. وهــذا ال يعــين بــأن دراســيت هــذه ســتكون كافيــة و

  .)29(أن تقوم دراسيت هذه شيئاً من الدقة واألمانة يف لب املوضوعإىل  تطلعأو ، ويستوجب البحث املعول
  ية هي الحل ولكن كيف؟سالمالحضارة اإل

يـة هـذه األخـالق الـيت نضـجت جتماعونطلق عليها هـا هنـا اسـم األخـالق اال، مسألة تتعلق بالقيم ككلِإنـََّها 
فاإلسالم أتـى ليعلـو الكـون كلـه ولكـن لألسـف اإلسـالم اليـوم يف جاهليـة علـى ، منت بفعل تربة اإلسالم احلسنةو 

ي بقــدر مــا يعــرتف بالــديانتني الســماويتني اليهوديــة والنصــرانية شــارحاً هلمــا يف ســالمالــدين اإل، مجيــع املســتويات
وإرســـاء نظـــام عـــاملي جديـــد ولكـــن لألســـف الـــدين أنـــه جـــاء ليشـــكل قطيعـــة مـــع هـــذا العـــامل اجلاهـــل ِإالَّ  ،القـــرآن

م، نفسهاإلسالمي  فالـدول ، يف أيد غري أمينة فاملسلمون مل يفهموا القرآن الكرمي الذي انعكـس سـلباً علـى حيـا
  .. اخل..ية اليوم فيها أكرب نسبة أمية عالية وفقر وأمراضسالماإل

ي كلــه اليــوم مل ســالملعــامل مــنهم قليــل ونــادر والعــامل اإلمــا دعــوه العلــم والعلمــاء واإىل  كيــف ميكــن أن نــركنُمثَّ  
يتفــق إذا كانــت البســملة ال أول اآليــة مــن اصــل الصــورة أم ال ومــا معــىن قــرآن؟ والســؤال الكبــري الــذي يتوجــب أن 

ـا ضـرورة احلضـارة أو حضـارة بالضـرورة دون النظـر والتمحـيص  :جنيب عنه هـو هـل حنـن نعـي حضـارتنا؟ أقـول بأ
الــذي  ســالمولكــن اإل ،ســالمديــن يســتوعب كــل الــديانات ويســتمر ويعــين دولــة علينــا باإلإىل  أن نعمــدإذا أردنــا 

  حنن منلك أس احلضارة ولكن ليس لدينا مثال نقدمه للبشرية. ،واع وحملل إسالمريده هو أ
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  اإلسالم والثقافة الصينية »طلب العلم ولو بالصينا«
 *يل تشني تشونغ

  :) اإلسالم في الصين1
جـــاء يف  ،ميالديـــة حســـب الـــرأي األرجـــح عنـــد املـــؤرخني والعلمـــاء 651الصـــني يف ســـنة إىل  دخـــل اإلســـالم

أنـه يف اليـوم اخلـامس والعشـرين مـن الشـهر الثـامن يف السـنة الثانيـة مـن  ،4مللكي جـزء الكتاب القدمي لعهد تانغ ا
إىل  م علـــى العـــرش) بـــدأت دولـــة داشـــي ترســـل ســـفريا لتقـــدمي اهلـــدايا684-650قـــاو زونـــغ ( مرباطـــورعهـــد اإل

عثمـان بـن . أي يف عهد اخلليفـة م651هجرية وسنة 31جاللته "وهو يوم يقابل اليوم الثاين من شهر حمرم سنة 
) تيـاو شـي م220سـنة  -قبـل املـيالد 206عفان. كان اسم بالد العرب يف الكتب الصـينية لعهـد سـاللة هـان (

)Tiao zi) وصــار داشــي (Ta zi) م). وهــذا أول تســجيل صــيين رمســي 907-618) يف عهــد ســاللة تــانغ
وانتشــر  .الصــنيإىل  اإلســالم لالتصــاالت الصــينية العربيــة اإلســالمية علــى مســتوى الســفراء ويعتــرب تــاريخ دخــول

   م).1368-1271اإلسالم يف الصني بصورة سريعة يف عهد ساللة تانغ وعهد يوان احلكم املغويل (
وتكــــون  ،يبلـــغ عـــدد املســـلمني يف الصـــني اليـــوم حـــوايل عشـــرين مليـــون نســـمة منتشـــرين يف كـــل أرجـــاء الـــبالد

وهـم سـكان األطـراف النائيـة  ،ليل مـنهم مـن الشـيعةوالق ،غالبيتهم العظمى من أهل السنة وعلى املذهب احلنفي
ويظهـــر التـــأثري القـــوي مـــن أفكـــار املـــذاهب الصـــوفية ، حبـــدود مشـــال غـــريب الصـــني املتامخـــة لـــبالد إيـــران وأفغانســـتان

  املتعددة يف أقاليم مشال غريب الصني حيث جتمعات كبرية من املسلمني. 
وهـم املقيمـون يف املقاطعـات الداخليـة  ،تكلم اللغة الصينيةالقسم األول األكرب ي :ن يف الصني قسمانو املسلم

وحيـيطهم السـكان الصـينيون  ،والسواحل الشرقية اجلنوبية يف التجمعات الصغرية (األحياء) حـول املسـجد باملدينـة
ى يــتكلم اللغــات الرتكمانيــة املتعــددة مــن عــدة االقليــات القوميــة وهــم املقيمــون علــ :القســم الثــاين :غــري املســلمني

ــا. وبلغــت املســاجد يف الصــني حاليــا  األراضــي الشاســعة مــن مشــال غــريب الصــني حيــث هــم الســكان األصــليني 
  ألف مسجد. 40
  :) االمتزاج الثقافي العربي الصيني2

مــن املؤكــد أن اإلســالم دخــل الصــني عــن طريــق التجــارة وجنــد أخبــار كثــرية عــن النشــاطات التجاريــة العربيــة يف 
األخبار الـواردة عـن ذلـك يف إىل  باإلضافة ،جانب القصص والروايات الشعبيةإىل  ية القدميةالكتب الصينية الرمس

ن اإلســـالم دخـــل إ :حـــىت قـــال املثـــل الصـــيين القـــدمي ،الكتـــب العربيـــة التارخييـــة واجلغرافيـــة وكتـــب الـــرحالت العربيـــة
  الصني على ظهر اجلمل والسفينة. 

شـرقا مـن مدينـة تشـانغ آن  ئطريـق بـري مشـايل يبتـد :بـالد العـربكان هناك طريقان للتجارة بني الصني وبني 
وطريـق حبـري  ،وينتهي غربا عنـد مدينـة بغـداد عاصـمة اخلالفـة العباسـية يف هـذا الـزمن -عاصمة الصني حينذاك-

بــالد إىل  مــن مــوانئ كــانتون وتشــوانغ تشــو علــى ســواحل الصــني شــرقا. وكانــت صــادرات الصــني ئجنــويب يبتــد
العطـور  :الصـني مـن بـالد العـرب هـيإىل  والـواردات .رير والشـاي واملنسـوجات واألواين الصـينية..احل :العرب هي

الطريــق التجــاري بطريــق  يلــذلك مســ .والبخــور واألحجــار الكرميــة والعــاج والعقــاقري والفواكــه اجملففــة واملكســرات..
  احلرير أو طريق العطور أيضا. 



   :ليكانت تتميز هذه النشاطات التجارية مبا ي
  كان عدد التجار العرب كبيرا   -أ

م كـان عـدد كبـري مـن األجانـب قـد نزلـوا 788ه "يف سـنة أَنـَّما مفاده 232جاء يف "كتاب عرب التاريخ" جزء 
ـــمَّا  ،مرباطــوريف قصــر ضــيافة اإل ديــارهم بعــد إغــالق الطريــق التجــاري إىل  طالــت إقــامتهم وعجــزوا عــن العــودةَوَل

وكثـري مـنهم تزوجـوا النسـاء  ،سـنة 40إىل  يه من قبائل التيبت. وطالت إقامة بعضـهمبسبب الغزوات املستمرة عل
 Liصـدر الـوزير املخـتص يل مـي (أالصينيات وهلم البيوت واألراضي خارج الضيافة. وبعد التحقيق واالستقصـاء 

Mi 722-789رج يف ) تعليمــات بنقــل مــن هلــم البيــوت عــن قصــر الضــيافة وتعيــني مــن لــيس هلــم البيــوت باخلــا
م ومل يبــــق يف قصــــر  كخــــدم يف قصــــور األمــــراء أو جمنــــدين بــــاجليش الصــــيين.  ،الوظــــائف املختلفــــة حســــب كفــــاءا

ووفر ذلك نصـف مليـون مـني (عملـة صـينية قدميـة) مـن نفقـات الضـيافة  ،بضعة عشر فقطِإالَّ الضيافة بعد ذلك 
  سنويا".

 Liعــن ســرية احلكــام يل ميــان ( 131ء ) جــز Ju Tang Shuجــاء يف الكتــاب القــدمي لعهــد تــانغ امللكــي (

Mian أن الســـيد يل ميـــان حـــاكم نزيـــه عـــادل ملـــا عـــني حاكمـــا علـــى كـــانتون وجنـــوب الصـــني كانـــت الســـفن" (
أربعـــة آالف إىل  ســـفينة ســـنويا. ويف آخـــر ســـنة مـــن حكمـــه زادت 50التجاريـــة القادمـــة مـــن البحـــر ال تزيـــد عـــن 

 م"770ال يفــرض الضــريبة وال التفتــيش عليهــا وكــان تعيينــه يف ســنة احلــاكم (يل ميــان) ؛ َألنَّ ســفينة حبريــة ســنويا
يف أَنـَُّه عـن سـرية تيـان تشـني قونـغ"  144) جـزء Xin Tang Shuجاء يف الكتاب اجلديد لعهد تـانغ امللكـي "(

بيــنهم التجــار الفــرس والعــرب وبلــغ عــدد  ،م قامــت الفتنــة يف مدينــة يــانغ تشــو قتــل كثــري مــن األهــايل756ســنة 
   ى منهم عدة آالف. "معىن ذلك أن عدد اجلاليات العرب باملدينة كان كبريا.القتل

علـى لسـان ، 9جاء يف كتاب "سلسلة التواريخ" للمؤرخ العـريب أبـو زيـد حسـن السـريايف الـذي عـاش يف القـرن 
  وفيها جتمعات ضخمة من التجار العرب. ،سليمان التاجر أن مدينة كانتون مدينة جتارية مزدهرة

لـــذلك ميكـــن معرفـــة عـــددهم بصـــورة  ،حكومـــة الصـــني تفـــرض علـــى اجلاليـــات يف املدينـــة دفـــع اجلزيـــةوكانـــت 
  وقد بلغ العدد مائة وعشرين ألف من املسلمني واليهود والنصارى". ،صحيحة

أن قائـد  )م956(ت:  علـي بـن احلسـني املسـعودي يف كتاب "مـروج الـذهب ومعـادن اجلـوهر" للمـؤرخ العـريب
أبــاح املدينــة فبلــغ عــدد  ،م879) عنــدما دخــل مدينــة كــانتون ســنة Huang Chaoنــغ تســاو (الثــوار الصــيين هوا

  الضحايا من املسلمني واليهود والنصارى واجملوس مائيت ألف ضحية".
قد ختتلف الروايات اليت ال ختلو من املبالغات ولكنها تعطينا فكرة عـن العـدد الكبـري للتجـار العـرب يف الصـني 

  م).907-618غ (زمن حكم ساللة تان
  الثراء الواسع للتجار العرب في الصين -ب

ظهر من بني التجار العرب عدد كبـري مـن األثريـاء الـذين كـانوا يتمتعـون بالشـهرة الواسـعة يف الـبالد حـىت عينـوا 
   :يف املناصب املرموقة ونأيت بأمثلة منهم حسب ما وارد يف الوثائق الصينية الرمسية

م علــى 998-976تــاي زونــغ ( الصــني إمرباطــورإىل  م هــدايا993م يف ســنة البــومشي (صــوت) الــذي قــد -
نابــا كــامال مــن العــاج ألــف كيلــوجرام مــن البخــور الراقيــة ومائــة  50م) 1289-960العــرش) مــن عهــد ســونغ (



 م قـدم ابنـه بامسـة هـدايا995زجاجة من العطور املمتازة وأربعة كيلوجرام من سبائك الفضة والنحاس.. ويف سنة 
  الصني تفوق هدايا أبيه ونستطيع من قوائم اهلدايا أن نعرف مدى ثرائه.  إمرباطور إىل

الســنغاتور (صــوت) مــن األصــل العمــاين الصــحاري الــذي أقــام يف مدينــة كــانتون عشــرات ســنني ولــه ثــروة  -
  بلغت عدة ماليني مني (عملة صينية قدمية).

ج إحـــدى أخـــوات احلـــاكم الصـــيين بـــاإلقليم وتـــزو  ،م1131الـــيمن قبـــل ســـنة إىل  البويـــارى (صـــوت) وصـــل -
قرنـا مـن وحيـد القـرن  35أنيـاب كاملـة مـن العـاج و 209وجاء يف أحد التقـارير أنـه أحضـر مـن بـالده ذات مـرة 

وحــدة عــاج  100(كركــدن) ويزيــد وزن كــل نــاب مــن العــاج عــن ثالثــني كيلــوجرام واختــار القصــر امللكــي منهــا 
  وحدة قرن لالستعمال اخلاص.  35و

كـان التجــار العــرب حيتلــون الرتتيــب األول مــن بــني التجــار األجانــب يف الصــني مــن حيــث حجــم التجــارة   -ج
م جللب االستثمارات األجنبية ،والثروة الصني. وكانت جتـارة الصـني اخلارجيـة إىل  وكان أباطرة الصني يستعينون 

(قواتغتنو حاليـا) ـة لـووا يـانغ حاليـا) وكـانتون بـترتكز يف العاصمة الغربية (مدينة ثيآن حاليا والعاصـمة الشـرقية مدينـ
... وأكثرهــــا مــــدن .ومدينــــة الزيتــــون (تشــــيوا نتشــــو حاليــــا) ومدينــــة مينتشــــو (نينغبــــو حاليــــا) وهانغتشــــو ويانغتشــــو

ــر اليانغتســي وكــان الطريــق التجــاري البحــري قــد رجحــت كفتــه ألنــه الطريــق األســهل  الســواحل أو علــى شــواطئ 
  رب محولة واألكثر أمنا. واألرخص تكلفه واألك

نشــر  :أوهلمــا :يرتتــب علــى مــا ذكــر أمــران كبــريان مل يكونــا يف حســبان هــؤالء التجــار مــن العــرب املســلمني -د
امتـــزاج الثقافـــة العربيـــة والثقافـــة الصـــينية. كـــان التجـــار املســـلمون يتجمعـــون يف إحيـــاء  :والثـــاين ،الـــدين اإلســـالمي

ــم يف هــذه املــدن وهلــم نظــام إد اري خــاص مبعرفــة حكومــة الصــني الــيت ختتــار مــن بيــنهم الرجــل الصــاحل خاصــة 
ويساعد احلكومة علـى جـين الضـرائب مـن  ،يتوىل شؤون الرقابة والقضاء واألمن داخل احلي ،لتعيينه رئيسا عليهم

كنهم ســوالــيت كانــت تشــكل إيــرادا كبــريا خلزينــة الصــني. وكــان التجــار املســلمون يبنــون املســاجد ِيف أحيــاء  التجــار
إىل  داء فــرائض الــدين والعقيــدة. وأقــدم مســاجد بنيــت يف الصــني هــي مســجد هــواي تشــينغ (مســجد الشــوقأل

ـــــيب) يف مدينـــــة كـــــانتون (قوانغتشـــــو) ومســـــجد شـــــينغ جينـــــغ (مســـــجد الصـــــفاء والطهـــــارة) يف مدينـــــة الزيتـــــون  الن
ني جيــاو (مســجد (يشيوانتشــو) ومســجد شــيان خــه (مســجد الكركــي املــالك) يف مدينــة يــانغ تشــو ومســجد جــ

  الدين احلنيف) يف مدينة هانغتو. 
ويتحـدثون اللغـة الصـينية  ،كان هؤالء املسلمون يتكلمون اللغة العربية يف البيوت ويف أداء الفرائض الدينية  -هـ

ويدرســـون اللغـــة الصـــينية  ،وأوالدهـــم يدرســـون اللغـــة العربيـــة وعلومهـــا يف البيـــت ،يف األســـواق واملناســـبات الرمسيـــة
وأصبحوا هم األوائل مـن املسـلمني الصـينيني الـذين مزجـوا الثقافـة العربيـة اإلسـالمية والثقافـة  ،ها يف املدرسةوعلوم

الصــينية التقليديــة دون وعــي مــنهم. وتوســعت هــذه الظــاهرة توســعا كبــريا بعــد غــزو املغــول للعــامل وجلوســهم علــى 
  عرش الصني. 

اخلالفــة العباســية (احلكــم اخلــوارزمي) وســقوط بغــداد  كــان للزحــف املغــويل علــى غــرب آســيا والقضــاء علــى  -و
وكــذلك لــه أثــر كبــري علــى بــالد الصــني. إذ واصــل املغــول  ،م أثــر كبــري علــى الــبالد العربيــة واإلســالمية1258ســنة 

خـان اسـم "يـوان" علـى  وأطلق امللـك املغـويل قـبالي ،هالصني واحتلوا النصف الشمايل من بعد ذلك زحفهم على



م متاشيا مع تقاليد الصينيني يف تسمية سـالالت حكمهـم. واختـذ قـبالي خـان بكـني 1271ة ساللة حكمه سن
ثنــاء العمليــات احلربيــة لتوحيــد الصــني جلــب املغــول أم بعــد توحيــد الصــني كلهــا. و 1279عاصــمة ململكتــه ســنة 

م احلربيـة يف الصـني  وبعـد انتهـاء العمليـات ،أعداداً كبرية مـن مسـلمي آسـيا الوسـطى وبـالد العـرب ملسـاندة غـزوا
اســتقرت جيــوش املســلمني يف املواقــع احملــددة هلــم يف األقــاليم الداخليــة بالصــني وعــني البــارزون مــنهم يف املناصــب 

م. ،اهلامة للدولة واإلقليم "وخالل مثانني سـنة مـن  ونظم أصحاب احلرف يف املنشآت الصناعية والفنية اخلاصة 
ـــــة وأربعـــــو  ـــــوزير واحلـــــاكم حكـــــم املغـــــول للصـــــني شـــــغل مثاني ـــــة بـــــني ال ن مســـــلما صـــــينيا املناصـــــب اهلامـــــة يف الدول

أمــا يف احلكومــات اإلقليميــة فكــان هنــاك عــدد أكــرب مــن  )180، صوثــائق تــاريخ اإلســالم يف الصــني(اإلقليمي"
ثلــث عــددهم يف بعــض إىل  م بلغــوا مــن مخــس العــدد الكلــي للمــوظفنيِإنـَُّهــ :املســلمني شــغلوا مناصــب خمتلفــة قيــل

وصـــارت علـــى أرض  ،وبـــدأ التفاعـــل احلقيقـــي بـــني الثقافـــة الصـــينية التقليديـــة والثقافـــة العربيـــة اإلســـالمية ،املنـــاطق
–وثقافتهم البيئيـة العربيـة  ،هوى هوى. لغتهم اليومية العملية هي اللغة الصينية -الصني الشاسعة قومية إسالمية

عــدهم مــن األجيــال الالحقــة مهمــة دراســة اللغــة وكــان علــيهم وعلــى مــن ب ،وعلومهــا وثقافتهــا -لغــة القــرآن الكــرمي
ودراسة اللغة العربية والعلوم اإلسالمية ألداء الفـرائض  ،الصينية وعلومها وثقافتها للعلم واملعيشة "احلياة الدنياوية"

مهمـة وهـي  ،وصاروا هم محلة الثقافتني العربية الصـينية ورمـز امتزاجهمـا ،والعبادات واملعامالت "احلياة الروحانية"
اتيـة فيعـاين منهـا املسـلمون و ليست سهلة أو بسيطة بل كانت صعبة وشاقة خصوصـاً عنـدما تـأيت التيـارات غـري امل

م جاهدوا واجتهدوا يف هذا السبيل دون كلل وملل.  ،الصينيون معاناة فوق الوصف   ولكننا جند أ
  :الصينإلى  ) نقل العلوم الفلكية العربية اإلسالمية3
اَألوَّل ا ورد يف كتـاب األنسـاب لعائلـة "مـا" اإلسـالمية يف مدينـة "آن تشـنيغ" الصـينية أن اجلـد بناء علـى مـ -أ

يف  م961الصـني يف سـنة إىل  وأصله من العرب وموطنه قريـب مـن مكـة املكرمـة ووصـل "ما ىي زى"مسه اللعائلة 
 فينـغ حاليــا) ودعـي مــاوكانــت العاصـمة مدينــة بيـان ليــانغ (مدينـة كــاى  ،م)1279 -960عهـد ســاللة سـونغ (

الصـني سـونغ  إمرباطـورإىل  مشاركة وضع كتـاب التقـاومي وسـاهم فيـه مسـامهة عظيمـة وأجنـزه بعـد سـنتني ورفعـهإىل 
وعينـــه رقيبـــا للمرصـــاد الفلكـــي امللكـــي  ،زونـــغ الـــذي أجـــاز الكتـــاب ومـــنح الســـيد مـــا ىي زي لقـــب الشـــرف يشـــا

الســيد مــا ىي زى أول عــامل فلكــي عــريب أســهم يف وضــع ويعتــرب  .)158، صكتــاب اإلســالم واحلضــارة الصــينية(
 اَألوَّل: :سببني يف نظر العلمـاءإىل  املشاركة يف هذا العمل الفلكي الكبري فرتجعإىل  وأما دعوته ،التقاومي الصينية

ض خيتلف النظام الفلكي العريب اإلسالمي عـن النظـام الفلكـي الصـيين وللنظـام العـريب مزايـا علميـة متقدمـة يف بعـ
انتشــار املســلمني يف الصــني يف هــذا العهــد ونقــل الســيد مــا ىي زى فعــال العلــوم الفلكيــة العربيــة  :والثــاين ،امليــادين
وكان الصينيون يتبعـون النظـام  ،منها النظام األسبوعي الذي حيدد على أساسه صالة اجلمعة، الصنيإىل  املتقدمة

املـدار إىل  عشـر برجـا ومواقعهـا بالنسـبة ثـىنمواعيـد االوأدخل كذلك طريق حساب ، العشري لتحديد يوم العطلة
وهـــو جديــد علـــى العلـــم الفلكــي الصـــيين الـــذي  ،)ecliptieاملفــرتض للشـــمس (الــدائرة الظاهريـــة ملســـري الشــمس 

م يف علـم التنجـيم علـى  خيتلف عنه يف طريق حساب ذلك. وكان للعـرب كفـاءات كبـرية يف حسـاب ذلـك خلـربا
دخــل كــذلك طريــق العــرب يف حســاب مــدارات النجــوم اخلمســة ومواعيــد كســوف أشــر. و ثــىن عأســاس الــربوج اال

الشـــمس وخســـوف القمـــر. وللنجـــوم اخلمســـة أمهيـــة خاصـــة عنـــد الصـــينيني إذ متثـــل يف نظـــرهم العناصـــر اخلمســـة 



وزحـل ميثـل  ،واجلهات اخلمس املشـرتى ميثـل عنصـر النـار وجهـة اجلنـوب وعطـارد ميثـل عنصـر املـاء وجهـة الشـمال
  صر الرتاب وجهة املركز. وعلى أساس العناصر اخلمسة واجلهات اخلمس يكون علم التنجيم الصيين. عن

، ميالديــة علــى أرض الصــني1005ميالديــة يف بــالد العــرب وتــويف ســنة  921ولــد الســيد مــا ىي زى يف ســنة 
  وخلفه أوالده الثالثة وظيفته يف املرصاد الفلكي امللكي الصيين. 

شي زونغ قبل أن جيلس على العرش  مرباطورعهد يوان" جزء "أصحاب الوظائف" أن اإلجاء يف "تاريخ  -2
م العلم م وخــربا شــي زونــغ هــو  مرباطــوريــة. اإلاســتدعى العــامل الفلكــي املســلم مجــال الــدين وغــريه لتقــدمي كفــاءا

صـني قبـل الإىل  م مؤسس عهد ساللة يوان املغويل يف الصني. ووصـل مجـال الـدين1294-1214خان  يقبال
وكــان قــد أســهم يف تأســيس املرصــاد الفلكــي يف مدينــة مراغــة اإليرانيــة. وكــان نصــري الــدين حممــد ، م1260ســنة 

م يف مراغـــة لإلشـــراف علـــى إنشـــاء املرصـــاد الفلكـــي 1273-1200الطوســـي العـــامل الفلكـــي الرياضـــي الشـــهري 
إيــران. وأغلــب الظــن أن مجــال الــدين هــو  يلخانيــة يفومؤســس دولــة املغــول اإل ،بــاألمر مــن هوالكــو الفــاتح املغــويل

الصــني إىل  أرســل مجــال الــدين وغــريه مــن العلمــاءالــذي وكــان هوالكــو هــو  ،أحــد زمــالء الطوســي يف هــذا العمــل
وإفــادة  ،الــذي طلــب مــن مجــال الــدين وضــع التقــومي الفلكــي اإلســالمي لنشــره يف الصــني قــبالي خــانبــدعوة مــن 

قـبالي إىل  ورفعه ،م1267وأجنزه مجال الدين يف سنة  ،م الدينية على أساسهاملسلمني الصينيني يف متابعة حيا
الـذي أجـازه ونشـره رمسيـا باسـم "وان نيـان يل" أي "تقـاومي عشـر آالف سـنة" وأدخـل مجـال الـدين يف كتابـه  خان

درجـــة بـــدال مـــن  360) وConstellationبرجـــا ( 12نظـــام التقســـيم الفلكـــي اإلســـالمي العـــريب الـــذين أساســـه 
) mansionsمنزال الذي كان الصينيون يتبعونه يف وضع تقاوميهم. منـازل القمـر الثمـاين والعشـرون ( 28نظام الـ 

هي مداراته اليت يدور فيها حول األرض. وكان طريق مجال الـدين يف حسـاب كشـوف الشـمس وخسـوف القمـر 
  خيتلف عن الطريق املتبع لدى الصينيني أيضا ولكن النتيجة واحدة.

 ،يف نفس السنة سبعة أجهزة فلكية من تصنيعه واخرتاعـه وتعتـرب مسـامهة كبـرية مرباطوراإلإىل  ال الدينقدم مج
بإقامــة  قـبالي خـاناملرصـاد الفلكـي الصـيين مـن املرصـاد العــريب اإلسـالمي. وعلـى أثـر ذلـك أمـر إىل  وإضـافة مثينـة

م يف 1271ومت إنشـــاء املرصـــاد ســـنة  ،هوعـــني مجـــال الـــدين رقيبـــا "مـــديرا" لـــ ،مرصـــاد فلكـــي ٍإســـالمي يف الصـــني
وتــوىل مجــال الــدين إدارتــه وواصــل أحباثــه يف العلــم  ،عاصــمة املغــول األوىل "داخــل مغوليــا الداخليــة الصــينية حاليــا"

وكــان يعاونــه يف ذلــك كمــال  ،الفلكــي علــى أرض الصــني الــيت ختتلــف عــن بــالد العــرب يف جمــال اجلغرافيــا الفلكيــة
حكومـة الصـني لوضـع إىل  م قدم مجال الدين اقرتاحا1285لعلماء املسلمني. ويف سنة الدين ومشس الدين من ا

قبالي خرائط الصني املوحدة وقبل االقرتاح بالرتحاب فتوىل مهمة اإلشراف على عملية رسم خرائط الصني بأمر 
ءا مـن جـز  755م 1291الصـني وأجنـز يف سـنة إىل  دخـل طريـق العـرب يف رسـم اخلـرائطأو  ،م1286سنة  خان

الوثــائق واملعلومــات التارخييــة واجلغرافيــة ، جانــب الرســومإىل  جــزءا تشــتمل 1310الــيت بلغــت يف النهايــة  ،اخلــرائط
م وكـــان إجنـــازهم عمـــال كبـــريا وشـــاقا خصوصـــا إذا عرفـــت أن أراضـــي اململكـــة  ،لإلقلـــيم وتقاليـــد الســـكان وعـــادا

قــام بــه مجــال الـدين وســجل يف الكتابــات الصــينية املغوليـة كانــت شاســعة وواســعة طـوال وعرضــا. وهــذا آخــر عمـل 
  وما زال تاريخ ميالده ووفاته جمهولني.  ،الرمسية



حسب ما ورد يف كتاب األنساب لعائلة "ما" مبدينة ناجنينغ أن اجلـد األول للعائلـة امسـه دار الـدين أصـله  -ج
عـه أوالده الثالثـة واسـم الولـد ميالديـة وم 1369الصني سنة إىل  وصل، مسلم وعامل فلكي ورياضي، من العرب

" واسم الثالث "حسن". واملوطن األول للعائلة إقلـيم جـدة جنـويب مكـة بسـتني  داألول "الشيخ" واسم الثاين "محا
. وأن )190كتـــاب اإلســـالم واحلضـــارة الصـــينية صـــفحة (الـــدين احلنيـــف. إىل  مـــن آل قـــريش ينتمـــي، كيلـــو مـــرتا

م علــى العــرش مؤســس 1399-1368مينــغ تــاى زونــغ  مرباطــورنــات اإلتــزوج أمــرية مــن ب "الشــيخ"الولــد األول 
وصـار امسـه "مـا الشـيخ"  ،ا" امسـا للعائلـةـ"مـ مرباطـورومنحـه اإل، م1644إىل  1368عهد ساللة مينغ من سنة 

(األمســـاء الصـــينية أن يكـــون اســـم العائلـــة يف أوهلـــا عكـــس األمســـاء العربيـــة الـــيت يكـــون اســـم العائلـــة أو القبيلـــة يف 
) وكــان ذلــك Mala meiة الــيت قيــل أن امسهــا الكامــل "مــا ال مــي" (مرباطــور وكــان "مـــا" اســم عائلــة اإل ،ــا)ر آخ

شرفا كبريا للممنوح. وكان "ما دار الدين" وأوالده الثالثة "ما الشيخ" و "ما محار" و"وما حسني" قد اشـرتكوا يف 
يل فــا" (نظــام التقــاومي للمســلمني) الــذي اشــتمل ترمجــة وتــأليف التقــاومي اإلســالمية اجلديــدة ومسوهــا "هــوى هــوى 

حســاب مســرية النجــوم اخلمســة ، التقــومي القمــري والثالــث، التقــومي الشمســي والثــاين، القســم األول :أربعــة أقســام
ا والرابـع التنبـؤات ملواعيـد كسـوف الشـمس وخسـوف القمـر. القسـمان األخـريان مهـا ، والشمس والقمر يف مـدارا

العلمية. وكانت هذه التقاومي متثل أعلى مستوى علمي وصل إليه العلماء الصينيون والعرب يف األهم من الناحية 
يف  Tropicalyarالعلــم الفلكــي حينــذاك. "وكانــت نتيجــة احلســاب يف الســنة املداريــة للشــمس الســنة الشمســية 

لك أرقـام القيـاس ألقصـى املـدار وكـذ ،"نظام التقاومي للمسلمني" أدق بكثري من التقاومي الصـينية التقليديـة القدميـة
وتــــدرج االقــــرتاب منهــــا ليســــت موجــــودة يف التقــــاومي الصــــينية التقليديــــة. وتتميــــز التقــــاومي  ،الشمســــي عــــن األرض

ا عــن الشــمس  اجتمــاعللمســلمني بالدقــة البالغــة أيضــا يف حتديــد دورة  النجــوم اخلمســة ويف حتديــد أقصــى مــدارا
نظـام التقـاومي للمسـلمني ميثـل أعلـى مسـتوى علمـي فلكـي وصـل  لقول إناوتدرج االقرتاب منها. لذلك نستطيع 

يف بدايـة عهـد سـاللة مينـغ. وهـو مـز العلـم الفلكـي العـريب اإلسـالمي والعلـم الفلكـي  14إليه العالم يف القـرن الــ 
، كتـاب دراسـات يف تـاريخ العلـم الفلكـي عنـد مسـلمي الصـني(الصيين التقليـدي وكـان إجنـازه علـى أرض الصـني 

  .)تأليف الدكتور تشني جيو جينغ ،117، صهوى هوى
ا ومعـىن  30من النجـوم و 20الصني أمساء إىل  "ونقل ما دار الدين وأوالده ـا ومـدارا مـن الثوابـت مـع درجا

) وتــويف 121ص، الصــني ألول مــرة". (املصــدر الســابقإىل  يــني وصــلوروبذلــك أن فكــر درجــات النجــوم عنــد األ
 ،وكـانوا يتنقلـون بـني املناصـب الفلكيـة الصـينية ،م فواصـل أوالده الثالثـة عملـه الفلكـي1374ما دار الدين سـنة 

  خالفهم يف أرجاء الصني اليوم.أمث تفرقوا وانتشر 
مؤلـف كتـاب "خطـوات احلسـاب يف ، ميالدي 15) العامل الفلكي الصيين يف القرن الـ Bei Linيب لني ( -د

كتــاب "نظــام التقــاومي للمســلمني" وتكملــة لــه. جــاء يف لحيــاء إ ) الــذي يعتــربQi zheng Tui buالفلــك" (
"كتــاب لــيس لــه  :مقدمــة "كتــاب خطــوات احلســاب يف الفلــك" يصــف كتــاب "نظــام التقــاومي للمســلمني" بأنــه

وقــدموا ، الصــني األجانــب مــن بعيــدإىل  م يف بدايــة عهــد ســاللة مينــغ وصــل1379ويف ســنة ". وجــود مــن قبــل
 وتـرجم الكتـاب ،حتديد مسرية الشمس والقمر والنجوم ومسوها خطـوط الطـول والعـرضطريق احلساب الرملي يف 

وكنــت نائبــا  ،ولكــن الكتــاب يواجــه خطــر الــزوال بســبب مــرور الــزمن الطويــل عليــه ،الصــينية ووزع يف الصــنيإىل 



ع ســنوات. "ويقــع  يــا أجنــزت املهمــة بعــد ســبلالعليــا مقــرتح أحيائــه وتكملتــه. ومبوافقــة العإىل  للرقيــب فرفعــت تقريــرا
أجزاء وحمتوياته وحمتويـات كتـاب "نظـام التقـاومي للمسـلمني" متفقـة سبعة كتاب" خطوات احلساب يف الفلك يف 

يســـاعد ِمــــمَّا وطبـــع الكتـــاب يف آن واحـــد  ،حيـــاء للكتـــاب الثـــاين وتكملـــة لـــه فعـــالإمتامـــا. ويعتـــرب الكتـــاب األول 
عمــل وجهــد العــامل الفلكــي الكبــري يب لــني يف ِإَىل   ذلــك يرجــعوالفضــل يف، الكتــاب الثــاين علــى البقــاء حــىت اليــوم

منهـــا شـــروح ملـــا ذكـــر مبهمـــا يف كتـــاب "نظـــام ، وزاد فيـــه معلومـــات جديـــدة وهامـــة ،وضـــع وتـــأليف كتابـــه اجلديـــد
املوجـودة يف   29اجلداول الـإىل  وأضاف عشرة جداول للحساب السريع ،التقاومي للمسلمني" من النجوم والربوج

مـــع ذكـــر  ،مـــن النجـــوم الثوابـــت 277نظـــام األصـــلي. وأورد كـــذلك قائمـــة األمســـاء الصـــينية واألجنبيـــة لــــكتـــاب ال
ا. وهي احملاولة األوىل يف وضع أمساء النجوم الثوابـت يف اللغـة األجنبيـة مقابـل  خطوط الطول والعرض هلا ودرجا

تبــادل العلمــي بــني الصــني وبــني بــالد العــرب أمسائهــا يف اللغــة الصــينية وقــد لعــب الكتابــان دورا إجيابيــا يف دفــع ال
ميالديـة  1385وبالد الغرب أيضا يف جمال العلم الفلكي. وكان إجناز كتاب "نظام التقاومي للمسلمني" يف سـنة 

ويكـــون الفـــرق الـــزمين بـــني الكتـــابني أكثـــر مـــن  م،1477وإجنـــاز كتـــاب "خطـــوات احلســـاب يف الفلـــك" يف ســـنة 
  .)العلم الفلكي ملسلمي الصني دراسات يف تاريخ( تسعني سنة.

ـــمَّا  كوريــا يف القــرون إىل   هــو اجلــدير بالــذكر هنــا أن العلمــاء الكــوريني نقلــوا العلــم الفلكــي العــريب اإلســالميِم
الوسطى عن طريق الصني. جاء يف كتب "سجالت الوقـائع يف عهـد سـاللة يل" الكوريـة جـزء كتـاب "احلسـابات 

قــد درســا  ،يل تســون تســي (صــوت) وجــني دجــان :لفي الكتــاب مهــا" أن مــؤ Qizheng Suan Weiالفلكيــة 
ميالديـة وطالعـا كتـاب "نظـام التقـاومي للمسـلمني" 1432 -1420العلم الفلكي يف الصني يف فرتة ما بني سنة 

مــا اجلديــد. والكتابــان متفقــان يف احملتويــات  ،وقامــا مبراجعــة الكتــاب وحتقيقــه واســتمدا منــه املــواد االساســية لكتا
ويبـــدو أن ترتيـــب املـــواد يف الكتـــاب الكـــوري أبســـط  ،واختلفـــا فقـــط يف الرتتيـــب للمـــواد واجلـــداول احلســـابية ،امـــامت

  .)139-134ص ،دراسات يف تاريخ العلم الفلكي ملسلمي الصني(وأوضح وأسهل للحفظ. 
  :المرصد الصينيإلى  التي قدمها جمال الدينالستَّة األجهزة 

) مكون من عـدة حلقـات عليهـا درجـات لتحديـد مواقـع الـربوج Dhatu Halagذات حلق ( :الجهاز األول
ا. واحللقات مصنوعة من النحاس.    ودرجا

ــاني ) مكــون مــن ثــالث مســاطر حناســية علــى إحــداها درجــات Dhatu Shubatذات ثبــات ( :الجهــاز الث
والثانيـة  ،ا مـرتان ونصـف املـرتلتحديد درجات الزوايا واملسافات بني األجرام السـماوية. املسـطرة األوىل ثابتـة طوهلـ

  واجلهاز أشبه باملسطر البطليموسي القدمي. ، سم185والثالثة متحركتان طول كل منهما 
) مكـــون مـــن رخـــام ســـطحه العلـــوي مائـــل مركـــب عليـــه Ruham-imuwajiرخـــام معـــوج ( :الجهـــاز الثالـــث

  درجة لتحديد موعد اعتدال الربيع واخلريف.  180مسطر نصف دائري عليه 
) مكــون مــن بيــت ارتفاعــه أربعــة أمتــار مــع حفــر طــويل Ruham-imutawiرخــام مســتوي ( :لجهــاز الرابــعا

على أرض البيت وفتحة صغرية على سطح البيت ويعلق على حائط البيت لوح حناسي نصف دائـري ويركـب يف 
   مركزه إبرة متحركة لتحديد االنقالب الصيفي والشتوي.

  .نصف دائري عليه درجات -1



  .بوب مثقبأن -2
  .إبرة متحركة -3

وحوهلـا عـدة حلقـات  ،) مكـون مـن كـرة عليهـا مواقـع األبـراجKura-I-samaكرة السماء (  :الجهاز الخامس
 -3، خط االسـتواء -2، القطب الشمايل -1( حناسية مكتوب عليها درجات لقياس مواقع األجرام السماوية.

  .)مست الرأس -7، قرص الساعات -6، خط األفق -5، خط الزوال -4، مدار الشمس الظاهري
) مكون من دائـرة حناسـية وعقـربني لقيـاس ارتفـاع الشـمس والنجـوم artrolabeإسطرالب ( :دسالجهاز السا

حلقــة  -5، خــط األفــق -4، إبــرة-3، مــدار الشــمس الظــاهري -2، مســت الــرأس -1(وحتديــد الليــل والنهــار. 
القطـب -10، إشارات النجوم -9، الدائرة الرأسيةخط  -8، خط املناسيب-7، خط االستواء-6، الساعات
  . )الشمايل

   الصينإلى  ) نقل العلوم الطبية العربية اإلسالمية4
 Duanللعـامل الشـاعر الصـيين دان تشـينغ تشـي  Yau Yang Zuجند يف "كراسات األسرار والعجائب"  -أ

Cheng Shi 802-863مــن بــالد العــرب والفــرس أمســاء النباتــات ، م907-618يف عهــد ســاللة تــانغ ، م
وكــان والــد الشــاعر   ،وهــي تســتعمل لألغــراض الطبيــة وســجل حتــت هــذه األمســاء أوصــافها واألمــراض الــيت تعاجلهــا

وأتـاح ذلـك الفرصـة للشـاعر أن يستفسـر الضـيوف العـرب  ،كبري الوزراء يف البالط يسـتقبل الوفـود األجنبيـة دائمـا
وهنـاك كتـاب بعنـوان النباتـات الطبيـة  ،ان تسجيله دقيقا وصـحيحاوك ،والفرس وجيمع املعلومات قبل أن يسجلها

وعاشــت  ،مــن األصــل الفارســي Li Xun 855-930للعــامل الشــاعر يل شــون  Hai Yao Ben Caoالـواردة 
وكـذلك هلـم  ،وهلـم خـربات بالعقـاقري العربيـة والفارسـية ،وأجـداده التجـار العطـارون ،عائلته يف الصـني عـدة أجيـال

وللعائلـة  ،وكانـت أخـت يل شـون زوجـة أحـد األمـراء بـإقليم سيتشـوان ،اللغة الصـينية والثقافـة الصـينيةمعرفة تامة ب
وقد سجل يل شون يف كتابـه أكثـر مـن مائـة نـوع مـن العقـاقري الطبيـة الـواردة مـن بـالد  ،ةمسعة طيبة واسعة باملنطق

مغ اللك وصـمغ الكثـرياء. مـع حتديـد وأكثرها عطور وصموغ مثل عطر الورد والصمغ العريب وص ،العرب والفرس
إىل  ومـع ازدهـار التجـارة الصـينية العربيـة وردت مواطن إنتاجها وزراعتها وحتديد أوصـافها واألمـراض الـيت تعاجلهـا.

هلــيلج كــابلي واللبــان "الكنــدر" واملســك إالصــني أنــواع كثــرية مــن األدويــة العربيــة عــن الطريــق الــربي والبحــري مثــل 
، لكامون والزئبق والعقيق واللفاح "تفاحة اجلـن" والبـيش "خـانق الـذئب" ودم األخـوين "دم الغـزالوا رّ ر واملوالصبا

دم التنــني" وعــود عطــر وجــوز الطيــب "جــوز بــوا" وبسابســة القرنفــل والفلفــل األســود والزجنبيــل والكــافور واخلــروع 
  والباذجنان واليانسون. و"كتاب النباتات الطبية الواردة" دليل على ذلك. 

مـن السـائل املـزيج مـن العقـاقري املختلفـة بعـد نقعهـا  ،كان الشكل األساسي لألدوية الصينية هو الشـراب  -ب
 ،يف املاء وغليها علـى النـار. ومل يكـن هـذا الشـكل مناسـبا لألدويـة العربيـة الـيت كـان أكثرهـا مـن العطـور والصـموغ

ن العطــارون واألطبــاء العــرب والفــرس يعملــون وكــا .وهــي تــذوب بســرعة يف املــاء وتتبخــر وتــذهب فاعليتهــا الطبيــة
وأصـــبحت فيمـــا بعـــد هـــي  ،منهـــا يف أشـــكال األقـــراص واملســـاحيق واملعـــاجني واحلبـــات بـــدال مـــن ســـائل الشـــراب

   األشكال التقليدية لألدوية الصينية.



وحـــدث تقســـيم األمـــراض يف  ،ال يتميـــز بتقســـيمات واضـــحة ،كـــان الطـــب الصـــيين القـــدمي هـــو الطـــب العـــام
الباطنيـــة واألعصـــاب واألطفـــال والعيـــون  :أقســـام هـــيتســـعة إىل  م1085 -1078ى الـــبالط يف ســـنة مستشـــف

تــــأثر يف ذلــــك بالطــــب العــــريب أَنَّــــُه واألورام والــــوالدة واألســــنان واحللــــق واجلراحــــة والــــوخز بــــاإلبرة. وأغلــــب الظــــن 
بــالد إىل  ،قبــل املــيالد 377-460اإلســالمي الــذي نقــل نظــام التقســيم الطــيب اليونــاين القــدمي عنــد بقــراط ســنة 

  الصني.إىل  العرب مث
أجـزاء متبقيـة مـن كتـاب "وصـفات هـوى هـوى" ، قسـم الكتـب القدميـة، يف املكتبة الوطنية الصينية ببكني -ج

جـزءا وبقيـت منهـا أربعـة أجـزاء فقـط  36الـذي يقـع يف  Hui Hiu Yao Fangوصفات مسلمي الصني الطبية 
ومؤلفـه وتـاريخ تأليفـه جمهـوالن. واألجـزاء ، 34وجـزء  30وجـزء  12ارس وجـزء باملكتبة وهي جـزء ثـان مـن الفهـ

ألف كلمة صـينية وأختلـف العلمـاء والبـاحثون يف تـاريخ  200صفحة مبا يقرب من  485األربعة الباقية تقع يف 
يل وأوائــل أي يف أواخــر عهــد يــوان املغــو  ،املــيالدي 14تأليفــه واألرجــح أن يكــون يف النصــف الثــاين مــن القــرن الـــ 

 عهد مينغ. ويف الكتاب أمسـاء األمـراض وأوصـافها وأمسـاء األدويـة والوصـفات مرتمجـة صـوتيا مـن اللغـات األجنبيـة
اللغة الصينية وأكثرها مـن اللغـة العربيـة وبالتـايل اللغـة الفارسـية مث اليونانيـة القدميـة والقليـل منهـا باللغـة اآلراميـة إىل 

   والرتكمانية.
أصــلها العــريب أو الفارســي أو اليونــاين.. وبدراســة إىل  ن نفهمهــا اليــوم إال بعــد أن نرجعهــاحيــث ال نســتطيع أ

نوعــا مــن العقــاقري هــي العربيــة أو  232األصــلية جنــد مــا يزيــد علــى  36األجــزاء األربعــة الباقيــة مــن األجــزاء الـــ 
الطب" الذي يشمل أنواعا عديدة نوعا ذكرها ابن سينا يف كتابه "القانون يف  170منها ما يزيد على ، الفارسية

من العقاقري الصينية أيضا مثل دند صيين وراوند صيين ودار صيين.. وهذا يعطينا فكرة أن أصل كتاب "وصفات 
هــوى هــوى" هــو كتــاب "القــانون يف الطــب" ألبــن ســينا. وجنــد التشــابه واالتفــاق الشــديدين بــني الكتــاب الصــيين 

"العقـاقري وغريهـا" وكـذلك يف اسـتعمال البـدائل يف الكتـاب الصـيين لألنـواع وكتاب ابن سينا يف استعمال األدويـة 
  املعينة من العقاقري الصينية اليت وجدوا فيها خري البدائل للعقاقري العربية والفارسية يف حالة عدم وجودها. 

صــل العــريب األإىل  يف الكتــاب الصــيين أمســاء لألشــخاص واألدويــة ال نســتطيع أن نفهمهــا إال بعــد أن نرجعهــا
 30جــــ ســـكندر"رســـطا طـــاليس للملـــك اإلأو"ســـفوف  34و "طـــب بقـــراط" جــــ 30مثـــل "معجـــون هـــرمس" جــــ
... وجنـــد نفـــس الوصـــفات لألدويـــة يف كتـــاب القـــانون يف الطـــب البـــن ســـينا مثـــل 30و"معجـــون الفالســـفة" جــــ

املسمى مـادة  و"معجون الفالسفة وهو 360صفحة  3جزء  5"سفوف ارسطا طليس كتبه لالسكنر" يف جملد 
وحيىي ، يف الكتاب الصيين 30... وأمساء االشخاص مثل حيىي بن ماسوية جـ318ص 3جزء 5احلياة" يف جملد 
صــهار خبــت ، 30وســابور بــن ســهل جـــ 30وحنــني بــن اســحاق جـــ، 2وحممــد بــن زكريــا جـــ، 30بــن ســرافيون جـــ

نقــل بــالد العــرب يف العصــر العباســي ... معــىن ذلــك أن الطــب اليونــاين القــدمي 30وأبــو علــي بــن ســينا جـــ 30جـــ
وتطـور وازدهــر فيهـا علــى أيـدي العلمــاء واألطبـاء العــرب والفـرس املســلمني والنصـارى واليهــود مث نقـل هــذا الطــب 

واسـتفاد منـه الطـب الصـيين التقليـدي متمــثال  ،الصـني يف الظـروف اخلاصـةإىل  العـريب اإلسـالمي املتطـور املتكامـل
مثــل كتــاب "القــانون" يف شــكل تأليفــه  ،لصــيين الــذي يعتــرب كتابــا طبيــا موســوعيايف كتــاب "وصــفا هــوى هــوى" ا

يف الغـرب  أوروبـاإىل  ومواد حمتوياته. كـان العلمـاء يف العـامل أكـدوا أن كتـاب ابـن سـينا "القـانون يف الطـب" وصـل



لكتــب الطبيــة يف القــرون الوســطى. ونســتطيع أن نؤكــد علــى األقــل أن كتــاب ابــن ســينا هــذا لــه آثــار واضــحة يف ا
  الصينية القدمية يف العصور الوسطى يف الشرق أيضا.

والعناصــر  ،الفكــرة الفلســفية األساســية يف الطــب الصــيين القــدمي التقليــدي هــي القطبــان املوجــب والســالب -د
والعكـس  ،نسـانواخلشب واملاء والنار والـرتاب. وتوافـق القطبـني والعناصـر هـو صـحة اإل ،اخلمسة اليت هي املعدن

. أمــا الطــب العــريب اإلســالمي فاســتمد الفكــرة الفلســفية اليونانيــة مــن نظريــة نســانو ســبب املــرض يف جســم اإلهــ
ن إ :وقبــل ابــن ســينا هــذه النظريــة وقــال يف كتــاب القــانون ،العناصــر األربعــة الــيت هــي الــرتاب واملــاء والنــار واهلــواء

واآلخـــران خفيفـــان مهـــا النـــار  ،ا الـــرتاب واملـــاءاثنـــان منهـــا ثقـــيالن مهـــ، جســـام تتكـــون مـــن أربعـــة عناصـــر طبيعيـــةاأل
  قائمة على اتفاق هذه العناصر والعكس هو سبب املرض. نسانواهلواء. وصحة اإل

قبل امليالد لـه نظريـة طبيـة قائمـة علـى أربعـة عناصـر  377-460بقراط أكان الطبيب اليوناين القدمي الشهري 
نظريــة الطبــائع األربــع هــي الــربد إىل  واســتنتج منهــا ،رارة األســودصــفر وســائل املــهــي الــدم واملــاء وســائل املــرارة األ

شـديد جـدا. ، شـديد، خفيـف، هـي خفيـف جـدا :أربـع درجـاتإىل  ويقسـم كـل منهـا ،واحلرارة واليابس والرطوبة
هذه العناصر األربعة والسوائل األربعة والطبائع األربع والدرجات األربع هـي األسـس الفكريـة الفلسـفية يف الطـب 

والـيت هـي يف  ،وهي ختتلف عن نظرية القطبني والعناصر اخلمسة يف الطـب الصـيين القـدمي ،اليوناين والطب العريب
 ،عـاء السـحر والشـعوذةدِّ ااألسس الفكريـة الفلسـفية للديانـة الطاويـة الصـينية الـيت ال ختلـو مـن اخلرافـات و ، احلقيقة

انتشـر  ،ي بعيـدا عـن ذلـك. بـل كـان طبـا علميـا خالصـاوكان الطب الصيين اإلسالمي مثل الطب العريب اإلسالم
وجند آثاره يف مؤلفات  ،وصار جزءا من الطب الصيين التقليدي العام ،يف بيئات املسلمني ومن حوهلم يف الصني

" للعـامل الصـيديل Ben Cao Geng Muب "فهـرس النباتـات الطبيـة امثـل كتـ ،العلمـاء الصـينيني غـري املسـلمني
 Pu Ji(وكتـاب "وصـفات األدويـة اجلامعـة ، م1518-1593 ")Li Shi Zhen(  تشـي تشـنيالصيين الشـهري "يل

Fang( م.. وجند يف هذه الكتـب وصـفات األدويـة الطبيـة للمسـلمني مـع العبـارات 1406" الذي مت تأليفه سنة
  نفسها. 

  :الصينإلى  ) نقل تكنولوجيا رماية القذائف5
ن عالء الدين هـو أكتب "سجالت تاريخ عهد ساللة يوان"   جاء يف كتاب "أصحاب املهن واحلرف" من -أ

الصــني إىل  م وصــل عــالء الــدين1271ويف ســنة  ،املســلم مــن بــالد العــرب واملــاهر يف صــناعة آلــة رمايــة القــذائف
ـا أمـام أبـواب صـنف ،قـبالي خـانالصـني  إمرباطـورمع اآلخـرين بـدعوة مـن  ع املـدافع (آالت رمايـة القـذائف) وجر

عـــالء الـــدين وزمـــالءه اهلـــدايا وألقـــاب  مرباطـــورومـــنح اإل ،واألمـــراء والـــوزراء مرباطـــوررمـــة علـــى مشـــهد اإلاملدينـــة احمل
م عندما واصل املغول زحفهم حنو جنوب الصني أرسلوا عالء الـدين 1274الشرف بعد جناح التجربة. ويف سنة 

ـر مع مدافعه ملساعدة جيوش املغول يف ضرب مدينة تان تشو "مدينة تشانغ شا  حاليا" واملدى األخرى بضـفة 
م ارتقــى عــالء 1278اليانتســي اجلنوبيــة. وكــان ملــدافع عــالء الــدين فضــل كبــري يف ســقوط هــذه املــدن. ويف ســنة 

م وتــويف ســنة 1300م وتقاعــد ســنة 1285رتبــة اجلنــرال وإىل نائــب القائــد العــام لقــوات املــدافع ســنة إىل  الــدين
  م وخلفه يف وظيفته ابنه حممد. 1312



جــاء يف نفــس الكتــاب أن إمساعيــل هــو املســلم مــن بــالد العــرب واملــاهر يف صــناعة املــدافع (آليــات رمايــة  -ب
ورافــق جيــوش املغــول يف ضــرب مدينــة شــيانغ يــانغ  ،م1271الصــني مــع عــالء الــدين ســنة إىل  القــذائف) ووصــل

وكـان  ،ملدينـة إلقامـة املـدافع عليـهوكان قد تفقد مواقع القتال أوال الختيار املوقع املناسب خارج ا ،م1273سنة 
وعنـــدما تنفجـــر القذيفـــة مـــرتين ونصـــف. فخـــاف العـــدو واستســـلم. وعـــني  ،كيلوجــــرام  75وزن كـــل قذيفـــة يبلـــغ 

م عــن املـــرض وخلفــه يف وظيفتـــه ابنــه بوبـــا. كـــان 1274وتــويف ســـنة  ،إمساعيــل قائـــدا ملــدافع املســـلمني بعــد ذلـــك
ـــر اليانتســـي كا نـــت مـــدافع املســـلمني تســـاعدهم مـــن املـــؤخرة لتضـــرب ســـفن العـــدو عنـــدما يعـــرب جنـــود املغـــول 

مث وزيــر العــدل وحــاكم ، م1281القائــد العــام ملــدافع املســلمني ســنة إىل  بالقــذائف فأغرقتهــا كلهــا. وارتقــى بوبــا
  اإلقليم وتقاعد وخلفه ابنه حسن يف الوظيفة. 

مع جنوده مـن أصـحاب  إبراهيمانتقل م 1328ويف سنة  ،قائدا عسكريا أيضا -إبراهيمهو -وكان أخو بوبا 
العاصــمة بــاألمر مــن القيــادة العليــا ليشــاركوا جنــود حممــد بــن عــالء الــدين يف صــناعة مــدافع جديــدة. إىل  الصــناعة

  م وخلفه ابنه يعقوب يف الوظيفة. 1330يف سنة  إبراهيموتويف 
  :) مآثر المسلمين في المجاالت الثقافية األخرى بالصين6
بكــني عاصــمة الصــني يف الوقــت احلاضــر مــن الصــينيني والضــيوف األجانــب البــد أن إىل  كــل مــن يــذهب  -أ

حاليــا" علــى مقربــة مــن  يواحلــدائق امللكيــة الســابقة "حديقــة بيهــا ،يــزوروا القصــور امللكيــة الســابقة باملدينــة احملرمــة
إىل  نـاء القصـور واحلـدائقويرجـع تـاريخ ب ،ويتعجبوا من عظمة القصـور واحلـدائق وفخامتهـا وروعـة بنائهـا، القصور

وكـان اختيـار  ،م1279مدينة بكني عاصـمة ململكتـه سـنة  قبالي خانذ ختَّ اقرون يف عهد ساللة يوان عندما  8
 قــــبالي خــــانالــــدين املهنــــدس املعمــــاري املســــلم مــــن بــــالد العــــرب هــــو املصــــمم واملنفــــذ للمشــــروعني أيــــام حكــــم 

ــــــى العــــــرش. قــــــال األســــــتاذ 1294-1260م 1215-1294 ــــــوان م عل ــــــري تشــــــني ي -1880الصــــــيين الكب
ورئــيس جامعــة بكــني للمعلمــني األســبق واملخــتص يف تــاريخ الصــني احلــديث يف "دراســتا الصــينيني مــن ، م1971

أصــل بــالد الفــرس والعــرب" إن أكــرب إمهالنــا هــو عــدم اهتمامنــا وذكرنــا مبــن صــمم ونفــذ مشــروع القصــور واملدينــة 
والســـبب يف ذلـــك عـــدم ، هنـــدس املعمـــاري املســـلم مـــن أصـــل بـــالد العـــرباحملرمـــة حوهلـــا يف العاصـــمة اليـــوم مـــن امل

اهتمامنــا بعلــوم اهلندســة والتكنولوجيــا عنــد تســجيل أحــداث العصــر يف كتــب التــاريخ.. ومصــمم املشــروع ومنفــذه 
الـدين املسـلم مـن األصـل العـريب وهـذا قـو قـرأت مـؤخرا يف كتـاب "املختـارات" للمؤلـف أويـانغ صالح هو اختيار 

وقـــال يف أحـــد  .الـــذي كـــان يتـــوىل مهمـــة تـــأليف ومراجعـــة كتـــب التـــاريخ يف الـــبالط ،م1358-1274شـــوان 
هـو ابـن السـيد اختيـار الـدين مـن األصـل العـريب ُمــَحمَّد ن السـيد إ ُمـَحمَّد:مقاالته عن وثيقة نصب مقربة السيد 

 ،راً للهندســـة واملعمـــارعلـــى عـــرش الصـــني عـــّني اختيـــار الـــدين مـــدي قـــبالي خـــانوعنـــدما جلـــس  ،منـــذ عهـــد تـــانغ
وكــان عهــد يــوان يف قمــة العــز واجلــربوت وال بــد أن تكــون  .م1267"البيــوت واملخيمــات يف اللغــة املغوليــة" ســنة 

ــارا يف  ،القصــور ريف عظمــة وفخامــة وروعــة لتمثــل هــذا العــز واجملــد واجلــربوت وكــان اختيــار الــدين يعمــل لــيال و
يـــر املاليـــة ووزيـــر العمـــل.. وبعـــد انتهـــاء املشـــروع نـــال اإلعجـــاب والتقـــدير مث يف التنفيـــذ مـــع وز  ،التفكـــري والتصـــميم
ولكنــــه تعــــب كثــــريا وجاءتــــه  ،الــــذي مــــنح اختيــــار الــــدين مزيــــدا مــــن اهلــــدايا والشــــرف مرباطــــورالعظيمــــني مــــن اإل

ا.   الشيخوخة قبل أوا



م ونفـذ املشـروع 1263دائق سنة وقبل بناء القصور واملدينة احملرمة كان اختيار الدين قد قدَّم اقرتاحا لبناء احل
زالــت بعــض أجــزاء احلــدائق القدميــة باقيــة حــىت اليــوم خاصــة اجلزيــرة وســط البحــرية والــربج  ومــا ،م1264يف ســنة 

  األبيض فوقها. 
 مدينـة بكــني؟" ضـمن كتــاب م مقـاال حتــت عنـوان "مــن بـَىن 1991-1908نشـر العـامل الباحــث مـامينغ داو 

يؤكــد  ،م1982صــينية" نشــره قســم املطبوعــات جلامعــة الثقافــة الصــينية بتــايوان ســنة "تــأثري اإلســالم يف الثقافــة ال
مقلـــدا ملدينـــة بغـــداد عاصـــمة  ،ن مدينـــة بكـــني مـــن تصـــميم املهنـــدس العـــريب املســـلمإ :الـــرأي املـــذكور أعـــاله قـــائال

نـدس العـريب املسـلم معبـد السـماء يف بكـني حاليـا مـن تصـميم امله نَّ إ :وقال ،اخلالفة العباسية يف القرون الوسطى
  أيضا. 
بــرز مــن مســلمي الصــني يف القــرون الوســطى خنبــة مــن رجــال الفنــون واألدب أمثــال الســيد ألجــل مشــس  -ب

وعــــاقال حكيمــــا يف  ،وحاكمــــا إلقلــــيم اليوننــــان بالصــــني ،م الــــذي كــــان سياســــيا شــــهريا1279-1211الــــدين 
وكــذلك  ان يف أيامـه ازدهــارا ال مثيــل لـه يف الســباق.يــونر إقلـيم اليوازدهــ ،ية والتعليميــةقتصـادسياسـاته الزراعيــة واال

،  م1348-1272.. وسـعد اهللا .وأنشـئت املسـاجد العديـدة يف مدنـه ،انتشر اإلسالم يف اإلقليم انتشارا واسـعا
 ،ضـوعات شـىتو قصـيدة يف م 800مـا يزيـد عـن علـى كبري الشعراء يف عهد ساللة يـوان ولـه ديـوان شـعر يشـمل 

م هو الرسام والشـاعر 1310-1248م الشعب وأضرار احلروب املستمرة.. وقاوكه قونغ يف وصف الطبيعة وآال
ار والغابـات واألشـجار ،والوزير للعدل يف نفس الوقت  ،والشهري برباعته يف رسم املناظر الطبيعية من اجلبال واأل

وأوائــل القــرن  13القــرن الـــومتتــاز أشــعاره يف وصــف منــاظر احليــاة الريفيــة... ومــاجيو قــاو الــذي عــاش بــني أواخــر 
ولـه مـا يزيـد  ،هو اخلطاط واملوسيقار الشهري وصاحب الوظيفة الكبرية باإلقليم من األصل العـريب واملسـلم، 14الـ

   بينغ" القدمي. يحلنا موسيقيا مسجال يف كتاب "أغاين تا 28عن 
*********************  

  الصني.، بكني، أستاذ جبامعة اللغات والثقافة )*



******************  
  وغربة األديان البوذية واإلسالم

  رضوان السيد*
****************  



  مدينة القاهرة في عصر المماليك
  *أمين فؤاد سيد

-هــ741-709الوون قـمنـو ملحـوظ هلـا أثنـاء السـلطنة الثالثـة للناصـر حممـد بـن  بلغت القاهرة اململوكة أكـرب
 ،يف تاريخ املدينة. وتركز هذا النمو يف األسـاس خـارج بـاب زويلـة اليت تعد نقطة حتول هامة، م1309-1341

حيـث غمـر األمـراء املماليـك العديـد مـن املنشـآت اجلديـدة يف هـذه املنطقـة  ،ويف املنطقة الواقعة أسفل قلعة اجلبل
. بناء عدد من املساجد اجلامعـة الضـخمة -الدور والقصورإىل  إضافة -بناء على طلب السلطان. وتضمن ذلك

م كان الرأي الذي يـرى إلقـاء خطبـة اجلمعـة يف جـامع واحـد يف املدينـة "وهـو مـا 1318هـ/718فحىت حنو سنة 
اجلـامع األزهـر يف  :فكـان بالقـاهرة يراه املذهب الشافعي الـذي أخـذ بـه األيوبيـون" مـأخوذا بـه بطريقـة أو بـأخرى.

وجــدد الســلطان املنصــور ، ط جــامع عمــروطاســالفبوكــان ، وجــامع احلــاكم يف قســمها الشــمايل، قســمها اجلنــويب
وكــان لقلعــة اجلبــل ، م خلدمــة املنطقــة الواقعــة جنــوب بــاب زويلــة1296هـــ/696الجــني جــامع ابــن طولــون ســنة 

ا الذي بناه الناصر حممد بن قـالوون سـنة  كمـا كـان باحلسـينية خـارج بـاب ،  م1318هــ/718جامعها اخلاص 
م و 1329هــــــ/730م. ولكـــــن بـــــني ســـــنيت 1268هــــــ/667ســـــنة الفتـــــوح اجلـــــامع الـــــذي بنـــــاه الظـــــاهر بيـــــربس 

جــامع أملــاس احلاجــب  :م مت تشــييد أربعــة مســاجد جامعــة جديــدة بــني بــاب زويلــة وقلعــة اجلبــل1340هـــ/740
وجــامع ، م1330هـــ/730وجــامع قوصــون بشــارع القلعــة حممــد علــي ســابقا ، م1329هـــ/730بشــارع احللميــة 

، م1340هــــ/739ع ألطنبغـــا املـــارديين بشـــارع التبانـــة موجـــا، م1336هــــ/736بشـــتاك بشـــارع درب اجلمـــاميز 
العديد من اجلوامع واملدارس الـيت شـيدت يف مواضـع أخـرى مـن إىل  وذلك إضافة، مهاخأضخم هذه اجلوامع وأف

وجــامع الســت ، م1337هـــ/737وجــامع اخلطــريي ، م1329هـــ/730مدرســة مغلطــاي اجلمــايل  :املدينــة مثــل
  .)1(م1339هـ/740ة" سكق "مدح

م اســتمر أمــراؤه يف التشــييد يف هــذه املنطقــة الــيت 1341هـــ/741وبعــد وفــاة الناصــر حممــد بــن قــالوون ســنة 
ي بـــدرب ئدار البهـــاحجـــامع أصـــلم الســـل :أضـــحت منطقـــة األرســـتقراطية اململوكيـــة. فبنيـــت ثالثـــة جوامـــع جديـــدة

ـ1346هــ/747م. وجامع آق سنقر الناصـري بشـارع بـاب الـوزير 1345هـ/746الن عش  إبـراهيمه م الـذي رممَّ
خون يْ وجامع شيخو العمري بشـارع َشـ، م وأصبح يعرف باجلامع األزرق1951هـ/1061تحفظان سنة سأغا م

  م. 1349هـ/750بالصليبة 
وأثر ازدهار املنطقة اجلنوبية للقاهرة خارج باب زويلة تأثريا سلبيا على منو املنطقة الشمالية خـارج بـاب الفتـوح 

حيـــث هجـــرت هـــذه ، وعلـــى األخـــص يف أعقـــاب "الوبـــاء األســـود" أو "الفنـــاء الكبـــري"، ســـينية"حيـــث "احلـــارة احل
ائيــا . ومــع ذلــك فلــم يوقــف )2(م1403هـــ/806ونقضــت مبانيهــا يف أعقــاب حمنــة ســنة  ،املنطقــة مث خربــت 

ش متغار صر ود، عمار خارج باب زويلة. فتم بناء جامع شيخو يف هذه الفرتة"الوباء األسود" حركة التشييد واإل
قــاه نوقبــة وخا، م1354هـــ/755ية فو يبشــارع الســ زوقصــر األمــري طــا، م1353هـــ/753مبنطقــة بئــر الوطــاويط 

ومدرســـة صـــرغتمش جبـــوار جـــامع ابـــن طولـــون ، شـــيخون عم يف مواجهـــة جامعـــه بشـــار 1356هــــ/757شـــيخو 
غــــــري أن أهــــــم هــــــذه املنشــــــآت علــــــى اإلطــــــالق هــــــي جــــــامع ومدرســــــة الســــــلطان حســــــن ، م1356هـــــــ/757
، والذي تكلف بناؤه أكثر مـن عشـرين مليـون درمهـا ،أحد أعظم اجلوامع واملدارس اإلسالمية، م1363هـ/757



والــذي هــدم مــن أجــل بنائــه اثنــان مــن أفخــم ، األثــر الــذي جيعــل منــه أكثــر منشــآت القــاهرة تكلفــة علــى اإلطــالق
  . )3(لطنبغا املارديين"أقصور القاهرة "قصر يلبغا البحياوي" و"قصر 

ا َيُدلُّ  وال ، قـد بنيـت تلبيـة لزيـادة ُسـكانية -الـذهنإىل  كما قـد يتبـادر–تشييد هذه اجلوامع واملدارس على أ
ولكـن كثـرة ، امـا فـإن عـدد سـكان مصـر قـد اخنفـض يف هـذه الفـرتة نتيجـة للفنـاء الكبـريفعلى العكس من ذلك متَ 

مسح للحكـام وكبـار األمـراء بتنفيـذ ِمـمَّا ، شريةزيادة حصيلة ضرائب املواريث واملواريث احلإىل  عدد الوفيات أدت
  سياسة إنشائية طموحة. 

حيــث كــان يســتمد مــاءه مــن النيــل ، م يف غــرب القــاهرة1324هـــ/725وأدى حفــر "اخللــيج الناصــري" ســنة 
س أن يلتقي به مشال جـامع الظـاهر بيـرب إىل  يف مواجهة احلد الشمايل جلزيرة الروضة ويسري موازيا للخليج املصري

، حكـر العديـد مـن األراضـي الواقعـة بـني اخلليجيـني. وبـني اخللـيج الناصـري والنيـلإىل  أدى، )4(عند بركة الرطلي
ومنحهـــا لألمـــراء الـــذين أقـــاموا عليهـــا العديـــد مـــن املبـــاين الـــيت صـــارت نـــواة لعمـــران هـــذه املنطقـــة الـــذي مت بصـــورة 

بـن ُمــَحمَّد أي الناصـر –ار الـيت اسـتجدت يف أيامـه "فأنافـت األحكـ :يقول املقريزي، واضحة يف العصر العثماين
  .)5(حىت مل يوجد موضع حيكر"، على سنني حكرا -الوونق

فأنشـأ اجلـامع اجلديـد ، والق مشـاالبـمصـر جنوبـا و فسـطاط كـذلك ضـفة النيـل الواقعـة بـني ُمـَحمَّد  ومنى الناصر 
وأضــاف إليهــا األمــري ، عرفــت بزربيــة الســلطان وأنشــأ دار وكالــة وربعــني كبــريين يف املنطقــة الــيت، مشــال الفســطاط

قـاه؛ ونشـأ كـذلك حـي آخـر مماثـل نوبـىن األمـري عـالء الـدين طيـربس احلازنـدار جامعـا وخا، بكتمر الشايف محامني
ون اشــتمل علــى جوامــع صــعلــى يســار امليــدان الظــاهري "ميــدان الفلكــي اآلن" وهــو املنطقــة الــيت عرفــت بزربيــة قو 

ـدم يف ، وأسواق على طول شاطئ النيل بالقرب من بوالق ،لى النيلومناظر مطلة ع ،ومدارس هجـر أغلبهـا أو 
  م.1403هـ/806أعقاب حمنة سنة 

ـا دورا علـى النيـل، م1313هــ/713عمار منطقة بوالق قد بدأ منذ عـام إوكان  كمـا امتـدت ،  فعمـر النـاس 
انتظمــت العمــارة علــى شــاطئ النيــل مــن منيــة و ، املنــاظر علــى النيــل مــن هنالــك وحــىت جزيــرة الفيــل "شــربا احلاليــة"

ومــن حافــة اخللــيج املصــري ، ردة احللفــاء جنوبــا جبــوار اجلــامع احلديــد خــارج فســطاط مصــرو مــإىل  الســريج مشــاال
منشـأة املهـراين جنوبـاً "جنـوب شـارع القصـر العيـين إىل  الغربية جتاه اخلندق حبري القاهرة "منطقـة الـدمرداس اآلن"

واق واحلمامــــات واملســــاجد ســــملســــافة العظيمــــة كلهــــا بســــاتني وأحكــــارا عــــامرة بالــــدور واألوظلــــت هــــذه ا، اآلن"
بعــدما كانــت ســنة إحــدى  ،نيــف علــى مائــة ومخســني بســتاناً يواجلوامــع.. وبلغــت بســاتني جبزيــرة الفيــل خاصــة مــا 

ــا األمــري أ،  عشــرة وســبع مائــة حنــو العشــرين بســتاناً" م جامعــا 1336هـــ/737ي يف ســنة ري مر اخلطــديــكمــا عمــر 
ا. يعومدرسة شاف   ة خلدمة السكان احمليطني 

ولكن علينا أن نالحظ أن تعمري األحياء الواقعة البئر الغريب للخليج مل يكن قد اكتمل حىت يف عصر الناصـر 
ـا مصـر والقـاهرة بـني منتصـف القتصـادتأثر تأثراً سلبياً باألزمات االأَنَُّه كما ،  حممد بن قالوون قـرن ية الـيت مـرت 

ومل يعـــد إليـــه  ومطلـــع القـــرن التاســـع اهلجـــري/ اخلـــامس عشـــر املـــيالدي. ،الثـــامن اهلجـــري/ الرابـــع عشـــر املـــيالدي
اية هذا القرن بعد إنشاء األمـري ِإالَّ النشاط  مث منـت هـذه األحيـاء يف العصـر ، حلـي األزبكيـة بـن ططـخزبـك أيف 



عها احلـــايل مـــع املشـــروع احلضـــاري الـــذي تبنـــاه يف حـــىت اســـتقرت علـــى وضـــ ،العثمـــاين ويف زمـــن احلملـــة الفرنســـية
  .)6(النصف الثاين للقرن التاسع عشر اخلديو إمساعيل باشا
،  فقد اختفى السور الفاطمي وسط أحياء املدينة اململوكية، ومل تكن مدينة القاهرة زمن املماليك مدينة حمصنة

َا ، دينة فحسبكما أن القصبة أو الشارع األعظم مل تكن الشريان التجاري للم املكان الذي كانـت تـتم فيـه  َوِإمنَّ
األذهـان املـرياث الفـاطمي إىل  وهـي تعيـد، هر فيهـا السـالطني للشـعبظواليت كان ي ،كذلك االحتفاالت املوكبية

الـــذي كـــان ميكـــن إدراكـــه حـــىت هـــذا الوقـــت. وكمـــا كـــان الشـــارع األعظـــم هـــو املركـــز السياســـي والروحـــي للقـــاهرة 
وعلــى األخــص يف منطقــة –معــىن صــول القصــبة ، لــوكي أشــبه مبدينــة جامعيــةمح يف العصــر املفقــد أصــب، الفاطميــة

ية م. واملـدارس الصــاحل1225هـــ/622ليـة دار احلــديث الكام :سكانــت توجـد سلســلة مـن املـدار   - القصـريننيبـ
ــــة ب، م1243هـــــ/641 ــــة، م1263-م1262هـــــ/662-660ربس يــــواملدرســــة الظاهري ومدرســــة املنصــــور  وقب

-1295هــــــ/703-695واملدرســـــة الناصـــــرية حممـــــد قـــــالوون ، م1285-1284هــــــ/684-683قـــــالوون 
واملدرســـــــــة األشـــــــــرفية برســـــــــباي ، م1386-1384هــــــــــ/788-786واملدرســـــــــة الظاهريـــــــــة برقـــــــــوق ، م1304

قانضـوه جـامع األشـرف  :وإىل اجلنوب قليًال كان يؤخذ أجر جبوامع دولة املماليك الشراكسـة، م1425هـ/829
مث جــامع ومدرســة املؤيــد شــيخ ، م1505-1504هـــ/910-909ة وســبيل وكتــاب بــرســة وقالغــوري وجتاهــه مد

  م جبوار باب زويلة جنوب الفاطمية. 1420-1415هـ/823-818احملمودي 
س رب يــقــاه بنخا :وعلــى جــانيب القصــبة يف شــوارع موازيــة هلــا كــان يوجــد أيضــا عــدد كبــري مــن املنشــآت الدينيــة

اجلنـوب إىل  م مالصـقة لـه1300هـ/ 700 نقريةسراقواملدينة ال ،م1310-1306هـ/709-706اشنكري اجل
ادار تومدرسـة مجـال الـدين األشـ، م بـدرب قرمـز1361هــ/763وجامع سابق الدين مثقال ، منه بشارع اجلمالية

م حبــارة برجــوان. وكــان جملــس 1479هـــ/884وجــامع أيب بكــر بــن مزهــر  ،ةيكشــشم بشــارع الت1408هـــ/811
مركــز مصــر ، كمــا كــان يوجــد املارســتان املنصــوري،  لقصــرين يف املــدارس الصــاحلية النجميــة ابــنيالقاضــي يعقــد يف 

   والذي ظل يؤدي دوره حىت القرن التاسع عشر امليالدي. ،الطيب يف العصر اإلسالمي
ومدرســة  م بشــارع بــاب الــوزير.1369هـــ/770مدرســة أم الســلطان شــعبان  :وميكــن أن نضــيف إليهــا كــذلك

م 1383هــ/785مش البجاسـي يـتوجـامع أ، م على الصوة مقابل باب القلعـة1376هـ/777األشرف شعبان 
حبيــث أصــبح القســم األكــرب مــن اآلثــار التارخييــة ملصــر اإلســالمية مركــزاً داخــل حــدود القــاهرة ، بشــارع بــاب الــوزير

رتاث طولون جنوبا. وكم الـبن اعليها اآلن مناطق اجلمالية والدرب األمحر واخلليفة حىت صليبة َيُدلُّ اململوكية اليت 
  اململوكي بينها هائل وعظيم.

واحــدا وســتني خططــه أمــا دور وقصــور القــاهرة الــيت شــيدت يف العصــر اململــوكي والــيت ذكــر منهــا املقريــزي يف 
شيد القسم األكرب منها يف القرن الثامن اهلجري/الرابع عشر امليالدي. فلم يصل إلينا منهـا إال أربعـة قصـور  ،دارا
، قصر ألني أق بشـارع بـاب الـوزير :منها ثالثة خارج باب زويلة جنوب القاهرة هي، %6.56أي بنسبة ، فقط

والقصــر الرابــع ، يوفيةســوقصــر طــاز بشــارع ال، يشــتبك خلــف جــامع ومدرســة الســلطان حســن -وقصــر قوصــون
  داخل حدود القاهرة الفاطمية هو قصر بشتاك يف منطقة بني القصرين.



نسـتطيع أن نتخيـل ، لة اليت بقيت من عمائر القرن الثامن اهلجري/ الرابع عشر امليالديوبفضل الشواهد القلي
ــ، شــكل القــاهرة يف هــذا العصــر وانــق والــدور والقصــور والقياســري ذا الكــم مــن اجلوامــع واملــدارس واخلوهــي تــذخر 

  والوكاالت اليت زال القسم األكرب منها اآلن. 
وكـذلك عـن ، موحد يسمح بتمييزهـا عـن الـدور الغيبـة للفـرتة نفسـها وجيمع بني هذه القصور أسلوب معماري

ســـية يف القـــرنني التاســـع والعاشـــر للهجرة/اخلـــامس عشـــر والســـادس عشـــر للمـــيالد. وقـــد اســـتمدت القصـــور الشرك
ولكن أكثر ما مييزها هـو حجمهـا ، قاعات استقبال هذه القصور ختطيطها من ختطيط قاعة قصر الروضة األيويب

والــــيت تــــذكرنا مبــــداخل اجلوامــــع واملــــدارس  ،واملــــداخل التذكاريــــة ألغلبهــــا، ٌء يف املســــاحة أو االرتفــــاعالضــــخم ســــوا
ا يغرمــون علــى تشــييد هــذه املــداخل وتزيينهــا أمــواال ضــخمة يف ســمثــل مــا غرمــه األمــري ، اململوكيــة. وكــان أصــحا

  ألف درهم.  حيث تكلفت مائة، خارج باب زويلة، وابة دارهبجلاي اليوسفي على أالدين 
 يندار ومدرســة آق ســنقر الفارقــا :مثــل، ةســوعــادة مــا كــان يشــيد األمــري اململــوكي بــالقرب مــن داره رباعــا ومدر 

ـــا  ـــدين مغلطـــاي ، ودار ومدرســـة بكتمـــر احلســـامي خـــارج بـــاب النصـــر، عادةســـداخـــل باب ودار ومدرســـة عـــالء ال
ودار ومدرسـة ، احد بالقرب مـن اجلـامع األزهـرودار ومدرسة عالء الدين آقبعا عبد الو ، بالقرب من درب ملوخيا

  وكندار بالقرب من باب املشهد احلسيين. األمري آل ملك اجل
يارومع مطلع القرن التاسع اهلجري/ اخلامس عشر امليالدي بدأ  االزدهار العمراين الذي شهدته القاهرة يف  ا

، مشــارف مصـــرإىل  لنـــك مــن جديـــد يمــورفقــد وصـــل الغــزو املغــويل بقيـــادة ت، د بــن قـــالوونمـــســلطنة الناصــر حم
وأخـــذت اجملاعـــات واألوبئـــة تتـــواىل علـــى الـــبالد. وحـــدث التغيـــري احلاســـم ملالمـــح القـــاهرة يف أعقـــاب أزمـــة ســـنة 

وتقلصت األراضـي الـيت ، ففي هذه الفرتة كانت قاهرة الناصر حممد بن قالوون قد زالت، )7(م1403هـ/806
الســـكنية الواقعـــة يف مشـــال بـــاب النصـــر ويف غـــرب اخللـــيج جتـــاه بـــاب عمـــرت يف القـــرن املاضـــي وهجـــرت املنـــاطق 

هذه املناطق عنـدما إىل  العمران مرة ثانية دَّ ت. فقد ام)8(اللوق. ولكن هذا الرتاجع كان دون شك بشكل مؤقت
أصبحت الظروف مواتية. ويقدر أبو احملاسن بن تغري بردى أن أكثـر مـن نصـف القـاهرة وظواهرهـا قـد ختـرب يف 

  . )9(كما فقدت فيه القاهرة حنو ثلثي أهلها،  هـ806اء الغالء والوباء الذي صاحب أزمة أثن
مل يعــرف ازدهــار القــاهرة وجمــدها ، الــذي دون كتابــه "اخلطــط" يف أعقــاب هــذه األزمــة، وال شــك أن املقريــزي

ـَـا ، القــدمي وعــدم  ،اغتصــاب األمــالكخاصــة يف أعقــاب االنتهاكــات وعمليــات ، يــارعاصــر فــرتة التــدهور واالَوِإمنَّ
ا بشكل سافر حنو سنة م األمري مجال الـدين يوسـف األسـتادار الـذي 1408هـ/811احرتام الوقفيات اليت قام 

اغتصـــب أغلـــب األمـــالك واألوقـــاف الواقعـــة يف منطقـــة رحبـــة بـــاب العيـــد ومـــا حوهلـــا وبـــىن يف موضـــعها مدرســـته 
  .)10(لظهور ليلعب دوراً هاماً يف تاريخ القاهرةليبدأ منذ هذا التاريخ "حي اجلمالية" يف ا، وقصره

فإنـه مل جتـر أيـة ، ورغم أن األضرار اليت حلقت بالفسطاط مل تكن أشد من تلك اليت أصـابت املنـاطق األخـرى
وذلـــك بســـبب حتـــول طـــرق التجـــارة املصـــرية ابتـــداء مـــن عصـــر برســـباى ، حماولـــة للنهـــوض باملدينـــة وإحيـــاء دورهـــا

واعتمادهـــا علـــى جتـــارة البحـــر املتوســـط بعـــد أن كانـــت حـــىت هـــذا الوقـــت  ،م1438-1421هــــ/825-842
تعتمــد علــى جتــارة البحــر األمحــر املتوســط بعــد أن كانــت حــىت هــذا الوقــت تعتمــد علــى جتــارة البحــر األمحــر عــرب 



ائيـاً يف أواسـط القـرن  ،الفسـطاط) -قـوص-الطريق التقليدي (عيـذاب وعلـى األخـص بعـد ختـرب مينـاء عيـذاب 
  .)11(هلجريا التاسع

ايــة  ،اهلــوهجــر النــاس  ،يةقتصــادفقــدان الفســطاط ألمهيتهــا االإىل  وقــد أدى ذلــك بالضــرورة ائيــا يف  ــا  وختر
هــو  ،بعــد إنشــاء مينــاء آخــر للعاصــمة يف طرفهــا الشــمايل الغــريبِإالَّ القــرن التاســع. وبــالطبع فلــم يكــن هــذا ممكنــاً 

ولكنـــــه مل يلعـــــب دوراً يف احليـــــاة ، م1313هــــــ/713ا مـــــن ســـــنة مينـــــاء "بـــــوالق" الـــــذي بـــــدأ يف الظهـــــور اعتبـــــار 
   ).12(ابتداء من القرن التاسع اهلجري/ اخلامس عشر امليالديِإالَّ ية للمدينة قتصاداال

ا القـــاهرة فيمـــا بعـــد وخاصـــة يف زمـــن ســـلطنة األشـــرف قايتبـــاى ، ورغــم حمـــاوالت التوســـع والعمـــران الـــيت شـــهد
كـــن مقارنـــة عصـــره بعصـــر الناصـــر حممـــد بـــن قـــالوون فيمـــا خيـــص الـــذي مي، م1496-1467هــــ/873-901

افَِإنـََّها التشييد والعمران.  وإن كـان ، الرقم الذي كان موجودا يف القرن الثـامنإىل  مل تفلح يف الرجوع بعدد سكا
و حنـــ، أي يف بدايـــة احلكـــم العثمـــاين، مارســـيل كلريجيـــه يفـــرتض أن القـــاهرة كانـــت تضـــم يف أواســـط القـــرن العاشـــر

  ألف نسمة.  385
حيـث قـام املقـر األتـابكى ، مرت غرب اخلليج 500ويف هذه الفرتة مت تنفيذ مشروع عمراين كبري على بعد حنو 

ن ططــــــخ الظــــــاهري بتعمــــــري منطقــــــة األزبكيــــــة الــــــيت نســــــبت إليــــــه. وقــــــد بــــــدأت هــــــذه األعمــــــال عــــــام بــــــأزبــــــك 
مة مناخاً جلمالـه لتكـون قريبـة مـن م. وقد بدأ أزبك بإقا1484هـ/888واستمرت حىت عام ، م1476هـ/880

ــا الربكــة املعروفــة باألز ، مث بــىن عــدداً مــن القاعــات والــدور ومقعــد، مقــر إقامتــه  ،كيــةبوقــام بتمهيــد املنطقــة وحفــر 
وأخذت العمارة تتزايد  ،مث شرع الناس يف بناء القصور والدور حول الربكة، يوأجرى إليها املاء من اخلليج الناصر 

"مدينــة علــى  :حــىت صــارت كمــا يقــول ابــن إيــاس ،م "تــاريخ وفــاة قايتبــاى"1496هـــ/901 عــام يف املنطقــة حــىت
وأنشأ أزبك على الضفة اليمىن للمنطقة جامعه الكبري املنسـوب إليـه "جـامع أزبـك" وأقـام حولـه الربـاع ، انفرادها"

لــم يبــق أي أثــر مــن هــذه واحلمامــات والقياســر والطــواحني واألفــران وغــري ذلــك مــن املنــافع. ولألســف الشــديد ف
وقــد أزيــل جــامع ، يّ اجملموعــة الرائعــة مــن العمــائر فيمــا عــدا اســم األزبكيــة الــذي ظــل يطلــق علــى الربكــة وعلــى احلــ

إمساعيــل لتجديــد ميــدان األزبكيــة وإنشــاء  يم يف املشــروع احلضــاري الكبــري الــذي تبنـاه اخلــديو 1869أزبـك عــام 
وهـو مبلـغ هائـل  ،األمري أزبك استثمر يف هذا املشروع مائيت ألف دينـار نَّ إ :دار األوبرا املصرية. ويقول ابن إياس

  .)13(يتناسب مع قوة نفوذ األمري ووفرة إمكاناته املالية
وعلـــى ، وطـــوال العصـــر اململـــوكي كانـــت األنشـــطة التجاريـــة للمدينـــة متمركـــزة داخـــل حـــدود القـــاهرة الفاطميـــة

واليت تشغل مسـاحة تبلـغ  ،نطقة املمتدة بني الصاغة والكحكينيالتدقيق على طول القسم األوسط للقصبة يف امل
مــن اجملمــوع الكلــي  %26.4ى ثالثــة وعشــرين ســوقا أي بنســبة صــوحت ،مــرتاً عرضــاً 200مــرتاً طــوال و400حنــو 

،  خـارج بـاب زويلـة . كـذلك فـإن األحيـاء اجلنوبيـة للقـاهرة%38.6وثالثة وعشرين وكالة بنسبة ، ألسواق املدينة
ى مراكز جتارية عديدة خاصة على طول الشارع األعظم املمتد من باب زويلة وحىت املشـهد النفسـي. كانت حتو 

أمـا األســواق الواقعــة فيمــا وراء اخللــيج فكانـت ســويقات غــري متخصصــة بتجــارة أو حرفـة معينــة وكانــت تقــع علــى 
  . )14(ق جنوباوباب اخلرق بباب اللو ، طول الشوارع اليت تربط باب القنطرة بباب البحر مشاال



وتؤكــد املقارنــة مـــع معطيــات العصـــر العثمــاين هـــذه النتــائج. فقـــد ظلــت القـــاهرة الفاطميــة والقصـــبة حــىت ســـنة 
رغــم أن أســواق األحيــاء اجلنوبيــة والغربيــة أضــحت أكثــر ، ية والتجــارة الدوليــةقتصــادم هــي مركــز احليــاة اال1798

ية خارج حدود القاهرة الفاطمية يف منـاطق كانـت قتصادااليدل على امتداد األنشطة ِمـمَّا  ،عددا وأكثر ختصصا
  قليلة النمو يف القرن التاسع اهلجري/ اخلامس عشر امليالدي. 

كذلك فإن حتديد مواقع احلمامات العامة املستخدمة يف زمن املقريزي (أواسط القرن التاسع اهلجري) تعكـس 
ن كــل احلمامــات الــيت ذكرهــا يف األحيــاء اجلنوبيــة كانــت كمــا أ،  التمركــز الكبــري للســكان داخــل القــاهرة الفاطميــة

ـا سـوى محـام  تقع على طول الشارع األعظم بني باب زويلـة وجـامع ابـن طولـون. أمـا األحيـاء الغربيـة فلـم يكـن 
  . )15(واحد فقط ومل يكن مستخدما يف زمن املقريزي

اخلانقـــاوات إىل  ملماليـــك باإلضـــافةكـــان منـــط املـــدارس هـــو الـــنمط الـــذي ســـاد يف العمـــارة الدينيـــة يف عصـــر ا
ليـــدفن فيـــه املنشـــئ. وســـنجد أن أغلـــب هـــذه  اودائمـــا مـــا كانـــت تضـــم املـــدارس قبـــة وضـــرحي ،واملســـاجد اجلامعـــة

 -املدارس ذات القباب قد أنشئت على القسم الغريب للقصبة حىت تكون القبة جتـاه القبلـة "مدرسـة وقبـة قـالوون
  مدرسة األشرفية". -ة الظاهر برقوقمدرس -مدرسة الناصر حممد بن قالوون

عنـــد إىل  ومل جيتمـــع تـــدريس املـــذاهب الفقهيـــة الســـنية األربعـــة يف مصـــر يف مبـــىن واحـــد بعـــد املـــدارس الصـــاحلية
حممــد بــن قــالوون الــيت نســبة -وتعــد املدرســة الناصــرية  .)Cruciform( ظهــور املدرســة ذات التخطــيط املتعامــد

ـــا الفقـــه علـــى املـــذاهب أول مدرســـ -م1303هــــ/703افتتحـــت ســـنة  ة يف مصـــر ذات ختطـــيط متعامـــد درس 
مجعـــت بـــني التخطـــيط املتعامـــد شـــكال واملـــذاهب األربعـــة وظيفـــة. بينمـــا تعـــد املدرســـة أَنـََّهـــا أي ، الســـنية األربعـــة

ا مل تدرس ِإالَّ مدرسة يف مصر ذات ختطيط متعامد أوَّل م 1263هـ/662الظاهرية بيربس اليت افتتحت سنة  أ
  . )16(احلديث وإقراء القرآن، جانب املذهبني الشافعي واحلنفيإىل  حيث درست ،ه فقطالفق

فهـي بنـاء مسـتقل  -جعل لتخلو الصوفية فيـه للعبـادة توهي كلمة فارسية معناها بي- أما اخلوانق أو اخلوانك
ا هو موجود مثل م ،تكون إما حول صحن متوسط أو يف مبىن منفصل ،ملحق به مطبخ ومحام وأماكن لإلعاشة

ويبــدو ممــا ذكــره املؤرخــون تــداخل مصــطلحي املدرســة واخلانقــاه حبيــث يطلقــون أحيانــا  يف خانقــاه فــرج بــن برقــوق.
  على املدرسة اسم اخلانقاه والعكس. 

م يف 1173هــ/569وأول خانقاه أقيم يف القاهرة هو خانقاه سعيد السعداء الذي أنشأه صالح الدين سـنة 
وميكـــن حتديـــد موضـــعه اليـــوم يف شـــارع ، لفـــاطمي الكبـــري يف موضـــع دار ســـعيد الســـعداءالـــركن الشـــمايل للقصـــر ا

اجلمالية أمام املدرسة القراسنقرية. ويف الفرتة املمتدة حىت الفتح العثماين مل يوجد يف القاهرة من املباين الـيت أطلـق 
وخانقـاه بيـربس اجلاشـنكري ، م1284هــ/683اخلانقـاه البندقداريـة  :عليها لفظ خانقاه سوى منشـآت قليلـة هـي

وخانقـاه ، م1395هـ/797وخانقاه ابن غراب ، م1356هـ/756وخانقاه شيخو العمري ، م1309هـ/709
خانقـاه فـرج بـن  :وثـالث خانقـاوات يف قرافـة املماليـك هـي، م1323هــ/723سنجر اجلاوىل علـى جبـل يشـكر 

ـــــــــال وخان، 1432هــــــــــ/835وخانقـــــــــاه األشـــــــــرف يرســـــــــباى ، م1410هــــــــــ/ 813برقـــــــــوق  قـــــــــاه األشـــــــــرف إين
وبـدأت يف التـدهور مـع تـدهور ، وقد ارتـبط ازدهـار اخلوانـق بازدهـار الطـرق الصـوفية يف مصـر، م1456هـ/860

اية القرن التاسع اهلجري/ اخلامس عشر امليالدي   .)17(هذه الطرق يف 



. ولعبــت "القاعــة" )يــةاملســاكن اجلماع(وانقســمت العمــارة الداخليــة للقــاهرة بــني قصــور األمــراء والــدور والربــاع 
دورا هاما سواء يف ختطيط القصور أو ختطيط بعض املنشآت الدينيـة مثـل املـدارس واخلوانـق. ويظهـر نظـام القاعـة 

العصــرين الطولــوين والفــاطمي. وختطــيط قاعــة ســت امللــك إىل  حــىت يف الــدور الــيت اكتشــفت يف الفســطاط وترجــع
ويشــتمل هـــذا  نهــا داخــل جمموعــة قـــالوون دليــل علــى ذلــك.والـــيت كشــف ع ،امللحقــة بالقصــر الفــاطمي الصــغري

  التخطيط على إيوانني متقابلني على جانيب فناء مغطى بقبة يعرف بالدرقاعة يسمح بتوفري الضوء واهلواء. 
عصــر املماليــك البحريــة يف إىل  وقــد وصــلت إلينــا بعــض القاعــات امللحقــة بقصــور أمــراء املماليــك يرجــع أغلبهــا

وأشهرها قصر  ،جري/ الرابع عشر امليالدي هي البقايا الوحيدة اليت وصلت إلينا من هذه العصورالقرن الثامن اهل
مـدارس أو مسـاجد للحـي الـذي  إىل  بشتاك. وقد ساعد على بقاء هذه القاعات حتول بعضـها يف فـرتات الحقـة

  .)18(كانت فيه
وقـد ، نـات والوكـاالت الـيت فقـد أغلبهـا اليـومومتثلت العمـائر ذات الطـابع التجـاري يف القـاهرة اململوكيـة يف اخلا

ورغـم أن ، تأثرت يف ختطيطها بتخطيط الرباع. وتقدم لنا حجج األوقاف الوفرية أوصافا للعديد من هـذه العمـائر
العديد من أمـراء املماليـك البحريـة قـد مارسـوا التجـارة فلـم يصـل إلينـا مـن هـذا العصـر سـوى بوابـة لوكالـة قوصـون 

م أمــا عصــر املماليــك الشراكســة فقــد 1314هـــ/742مــا قبــل عــام إىل  قــاهرة الــيت يرجــع تارخيهــاأقــدم وكــاالت ال
 ؛قايتبـاى )خـان( اأمههـا وكالتـ ،وصل إلينا منه عددا من اخلانات والوكاالت اليت شيدها بعـض سـالطني املماليـك

عــــام إىل  ترجــــع داخــــل بــــاب النصــــر :والثانيــــة، م1477هـــــ/882عــــام إىل  بــــالقرب مــــن األزهــــر ترجــــع :األوىل
فهــو خــان النخلــة الــذي شــيده الســلطان ، م. أمــا اخلــان الــذي حفــظ لنــا ختطيطــه بطريقــه جيــدة1481هـــ/885
ويتكــون مــن حــوش يــدخل إليــه مــن بوابــة كبــرية حيــيط بــه دكــاكني ، م1516-1501هـــ/ 922-906 يور ـالغــ
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  ينأندلسي الةرحصورة أوربا عند 
  *مشس الدين الكيالين

على تلك الـرحالت والسـفارات املنطلقـة مـن أراضـي اخلالفـة العباسـية يف ، أورباإىل  مل تقتصر الرحالت العربية
فقـد ، اثلهـا مـن رحـالت انطلقـت مـن بـالد األنـدلس اخلاضـعة آنـذاك حلكـم األمـوينيبل كان هنـاك مـا مي، املشرق

، وتبــادلوا الرســل والســفارات، أقــام اخللفــاء األمويــون صــالت مســتمرة مــع البيــزنطيني خصــوم منافســيهم العباســيني
لضـغط علـى يطلبون ود األمويني ل، قرطبة حاضرة األندلس األمويةإىل  حيث جاءت السفارات من القسطنطينية

وبلغت العالقات السياسية أوجها بني القسـطنطينية وقرطبـة ، خصومهم املشرتكني الفرجنة خاصة يف عهد شارملان
قســـطنطني الســـابع واخلليفـــة األمـــوي الكبـــري عبـــد الـــرمحن الناصـــر الـــذي كـــان ملكـــه يف غايـــة  مرباطـــوريف عهـــد اإل

، والرسـائل الكثـري مـن ملـوك الـروم واإلفـرنج و"اجملـوس"فقـد طلـب مهادنتـه وبادلـه اهلـدايا ، الضخامة ورفعـة الشـأن
  .)1(ومن مجلتهم صاحب القسطنطينية الذي هاداه ورغب يف مودته

فاســــتقبلت ، األنــــدلسإىل  قســــطنطني الســــابع مرباطــــورم وصــــلت ســــفارة اإل949-هـــــ338ويف صــــفر ســــنة 
ن الناصــر الســفارة؛ ومل تقتصــر عالقــات باملقابــل بادلــه عبــد الــرمح، اســتقباًال حــافًال يف بــالط عبــد الــرمحن الناصــر

َـــا ، أرض فرنســـا فحســـب، بـــالد الغـــال، األنـــدلس األمويـــة علـــى القســـطنطينية أو بـــالد الفرجنـــة امتـــد نشـــاطها َوِإمنَّ
، وبعـــد أن اســـتوطنتها شـــعوب الشـــمال (النورمانديـــة) املهـــاجرة، اجلـــزر الربيطانيـــة واجلـــزر اجملـــاورةإىل  الدبلوماســـي

ــــذعر يف النفــــوس، السياســــي األوريب فظهــــروا علــــى املســــرح م ال ــــة جلــــريا م املفاجئ وتعــــددت ، وأحــــدثت هجمــــا
م حــىت ، املــدن الداخليــة فضــغطوا علــى الفرجنــةإىل  إمنــا امتــدت، فلــم تقتصــر علــى املــدن الســاحلية اخلاويــة، إغــارا

م بعـد أن ، األنـدلسبـالد إىل  أن وصـلتإىل  مث امتـدت، باريس وغريها من جهات غرب أورباإىل  وصلت غارا
ار، صارت هدفاً هلم فكان أول هجوم للنورمان علـى بـالد األنـدلس سـنة ، وساعدهم على ذلك استعانتهم باأل

وقــد ، بطريقــة مباغتــة أذهلــت األندلســيني العــرب الــذين مل يعرفــوا عــن النورمــان شــيئاً مــن قبــل، م844-هـــ230
وذلـك ألن النورمـان كـانوا ، املسـلمون علـى عبـدة النـار مسوهم الحقـاً باسـم "اجملـوس" وهـي تسـمية أطلقهـا العـرب

  .)2(يشعلون النار أينما ذهبوا، آنذاك وثنيني مل يعتنقوا املسيحية
إشــبيلية إىل  فوصــلوا، بســبب مــا اشــتهرت بــه تلــك املــدن مــن غــىن، وصــارت إشــبيلية وقــادش وقرطبــة هــدفاً هلــم

بوهــاوان، تشــرت ســفنهم بأشــرعتها الســود يف جمــرى النهــرناحيــث  وبالنهايــة جنحــت ، تشــروا يف ضــواحي املدينــة و
م من إشبيلية وانتهـى األمـر بينهمـا بالصـلح وتبـادل ، خطة األندلسيني العرب يف حتطيم سفن النورمان أثناء عود

وقد متخض عن تلك الغارة ازدياد الدبلوماسـية ، التوقف عن اإلغارة على األندلسإىل  واضطر النورمان، األسرى
معرفـــة أحــــوال النورمــــان إىل  وتطلعــــوا، اجلــــزر الربيطانيـــة الــــيت غــــدت مركـــز النورمــــانإىل  أن امتــــدتإىل  يةاألندلســـ

دئــة األمــور معهــم، وأوضــاعهم وكــان ملكهــم ، باملقابــل فقــد أدرك النورمــان مــدى قــوة العــرب األندلســيني، وإىل 
فأرســل ، منهــا ســائر شــؤون اجلــزر الربيطانيــة آنــذاك امســه تورجــايوس ويقــيم يف مشــال إيرلنــدا الــيت اختــذها مقــراً يــدير

فتلقاهــا األمــري األندلســي بالرتحــاب علــه ، أمــري األنــدلس (عبــد الــرمحن األوســط) عقــب إخفــاق غارتــهإىل  ســفارة
م ضد دولة الفرجنة يف بالد الغال (فرنسا)، يتجنب خماطرهم   .)3(وليستعني 



ا لعقـد الصـلحباملقابل أعدَّ األمري عبد الرمحن سفارة لرتافق سفا فانتـدب لسـفارته حيـىي ، رة النورمان أثناء عود
  الغزال الذي اشتهر بـ"حكيم األندلس وشاعرها".

هـي ، ومل تـدوَّن عـن طريـق صـاحبها، أقدم الرحالت الرمسية احملفوظة لنا بعـض أخبارهـا عـن طريـق آخـرين ولعلَّ 
بعثـه عبـد الـرمحن ، لقب بالغزال جلمالهم) امل864-770هـ/ 250-153رحلة سفارة حيىي بن احلكم البكري (

توفيـل؛  مرباطـورالقسطنطينية ضمن وفد لعقد معاهـدة صـلح مـع اإلإىل  :أوهلا :بن احلكم أمري قرطبة سفرياً مرتني
 -كمــا ذكرنــا–فيمــا يبــدو ملفاوضــة النورمــان الــذين كــانوا قــد أغــاروا ، Jutlandجتالنــد إىل  الشــمالإىل  :والثانيــة

بــ وغريمهــا مــن مــؤرخي األنــدلس بعــض أخبــار هــاتني ، وقــد حفــظ ابــن دحيــة واملقــري، وا إشــبيليةعلــى األنــدلس و
القسـطنطينية إىل  . ولقـد حفـظ لنـا أخبـار سـفارته)4(يف بعـض شـعره، نفسـهكمـا أشـار إليهمـا الغـزال ،  السفارتني

ويهــا لنــا يف القــرن الســابع الرحلــة الثانيــة فري  ابــن دحيــة مــؤرخ األنــدلس يف مطلــع القــرن الثالــث عشــر املــيالدي. أمــا
  عشر امليالدي املقري يف (نفح الطيب).
، وبشـهرته كشـاعر كبـري، وكـان معروفـاً بعلمـه الواسـع وبإتقانـه لعـدة لغـات، ينحدر الغزّال من أسرة عربية عريقة

، وشـــــاعرها، "كـــــان الغـــــزال حكـــــيم األنـــــدلس :ويـــــذكر املقـــــري عـــــن ابـــــن حيـــــان قولـــــه عـــــن الغـــــزال يف "املقتـــــبس"
حـامًال رسـالته إليـه ، ملـك النورمـانإىل  إلرسـاله، وهو ما جعل األمري عبد الرمحن يقع اختياره عليه، )5(فها"وعرّا

ــا مــن رحلتهــا م 845ففــي أواخــر صــيف ســنة ، أمــري األنــدلسإىل  مصــاحباً ســفارة ملــك النورمــان يف طريــق عود
ذلــك إىل  كمــا محَّــل الغــزّال خطابــاً ،  ك النورمــانملــإىل  هـــ محَّــل األمــري عبــد الــرمحن مركبــاً باهلــدايا221أوائــل ســنة 

  .)6(وقد وَخطه الشيب، ملك اجملوس قد قارب اخلمسنيإىل  وكان عمر الغزال عندما أرِسل، امللك يف جوتلند
وهــم يف شــهر ســبتمرب ، وبعــد أن غــادر الغــزّال أرض األنــدلس (إســبانيا) ودخــل حبــر املــانش هــاج ذلــك البحــر

ــا كمــا يقــول ابــن دحيــة "،  )7(وتــواله الفــزع علــى صــحبه، دوار البحــر فقاســى الغــزال كثــرياً مــن حــاذوا الطــرف فـََلمَّ
هـــاج علـــيهم ، وهـــو اجلبـــل املعـــروف بألويـــه، األعظـــم الـــداخل يف البحـــر الـــذي هـــو حـــّد األنـــدلس يف آخـــر الغـــرب

م ريح شديدة، البحر   :وصلوا يف املد الذي وصفه الغزال يف قوله، وعصفت 
  ا بني مـوج كاجلبالـن    صرى و ـيـال يل حيـق

  مالـور وشـمن دب    احـتـنـا ريـوتـول
  ـبّتت عرا تلك احلبـال    ــّقت القلعني وانـش

  )8(ت إلـيـنـا عن حـيـال"    وـومتـطى ملك الـم
إحـدى اجلـزر الصـغرية الغربيـة مـن إىل  وبعد تلك الرحلة البحريـة الشـاقة وصـلت سـفينة الغـزال وسـفينة النورمـان

مقــر امللــك لتخــربه بوصــول ســفارة إىل  مث تقــّدمت ســفينة النورمــان، وأصــلحوا مــراكبهم، أقــاموا فيهــا أيامــاً ف، إيرلنــدا
، فأعلمــه بلحــاق الرســل معهــم، ملكهــمإىل  "وتقــدم مركــب اجملــوس :وكمــا يــروي ابــن دحيــة عــن الغــزال، املســلمني

ولقــد كــان ذلــك قبــل ، وا يف جزيرتــهونزلــ، مســتقر ملكــهإىل  فمشــوا، ومســح امللــك للوفــد بالقــدوم )9(فُســر بــذلك"
"وهــي جزيــرة  :فيقــول، مــع أهلهــا اجملــوس، فوصــف الغــزال تلــك اجلزيــرة، )10(مائــة عــام مــن اعتنــاقهم املســيحية

وفيهــا مــن ، وهــي ثالمثائــة ميــل، وبينهــا وبــني الــرب ثــالث جمــار، فيهــا ميــاه مطّــردة وجنــات، عظيمــة يف البحــر احملــيط
الــذين  ، يتحــدث عــن جــوارهم البعيــدين عــنهم مســرية عشــرة أيــام يف الــربُمثَّ . )11(اجملــوس مــا ال حيصــى عــددهم"



يقـــاتلون القبائـــل ، إال بعضـــهم بقـــي علـــى اجملوســـية كمـــا هـــم أهـــل جوتلنـــد، املســـيحيةإىل  كـــانوا جمـــوس مث حتولـــوا
هــل  فهــم حســب عقيــدة اإلســالم (أ، فنــرى بكــل وضــوح تفضــيل الغــزال للمســيحيني علــى اجملــوس دينيــاً ، املســيحية
ـــرة ، وال يبيحـــون ألنفســـهم (احلـــرام) كمـــا يبيحـــه اجملـــوس، كتـــاب) وهـــذا مـــا يظهـــر بوضـــوح يف وصـــفه حملـــال اجلزي

م م من املسيحيني حني يقول، وألهلها وجلريا وهـم ، وهـم جمـوس، "وما يليهم من الرب هلم مسـرية أيـام :وما يقار
هـم علـى ديـنهم األول ، جزائـر منقطعـة هلـم يف البحـر إال أهـل ...اليوم علـى ديـن النصـرانية وقـد تركـوا عبـادة النـار

 ويفتقـرون، ويعرف الغزال من قبل ككل عـريب مسـلم أن اجملوسـية متخففـة مـن القيـود األخالقيـة، من عبادة النار"
، مــــثلهم يف ذلــــك مثــــل النســــاء الشــــماليات اجملــــوس كالرتكيــــات، (احلرمــــات) الــــيت اعتادهــــا الغــــزال يف ثقافتــــهإىل 

وهـو مـا ، إذ ترتبط هذه احلرية بالوثنية اليت ال تلزم املرأة باالرتباط برجـل واحـد جنسـياً ، والبلغاريات ،والصقالبيات
م ونكـاح األم واألخـت ، مـن عبـادة النـاراَألوَّل "هـم علـى ديـنهم  :فيقـول الغـزال، جيد تأييده لـديهم يف مشـاهدا
  .)12(وغري ذلك من أصناف الشنار"
، يتعلـــق مبـــدى متســـكه مبهابـــة الدولـــة واألمـــة اللتـــان ميثلهمـــا :أوهلمـــا :ني خطـــريينبعـــد هـــذا يواجـــه الغـــزال مـــوقف

أال يطلـب منـه ، منـذ البدايـة، فقد اشرتط الغزال علـى امللـك، وباختيار عقيدته اليت ال تبيح له أن يسجد لغري اهللا
ط الغـزال علـى امللـك "أال يسـجد هلـذا اشـرت ، أو يتنـاىف مـع تعـاليم دينـه، شيئاً ُخيرجه عن تقاليده العربيـة اإلسـالمية
م، له وال خيرجهما عن شـيء مـن سـنتهم وذلـك بـأن ، إال أن امللـك أراد أن حيتـال علـى الغـزال، ذلـك"إىل  فأجـا

وأمرمها بالدخول يف مدخل "يضيق حـىت ، إذ دعاه ورفيقه ليدخال إليه، ليسجد إليه، بطريقة ملتوية، جيعله يضطر
فما كان من الغـزال إال أن احتـال علـى األمـر "فجلـس علـى األرض وقـدَّم رجليـه ، ال يدخل عليه أحد إال راكعاً"

وكـان امللـك قـد هيـئ صـالونه بالسـالح والزينـة الكاملـة ، فلمـا جـاز البـاب اسـتوى واقفـاً"، وزحف على إليته زحفـاً 
، مـن ضـمَّه مشـهدكوعلـى  ،السـالم عليـك أيهـا امللـك :فقـال، بل قام مـاثًال بـني يديـه، "فما هاله ذلك وال ذعره

املتصـلة بالـدوام ، شـرف الـدنيا واآلخـرةإىل  زلـت متتـع بـالعز والبقـاء والكرامـة املاضـية بـك وال، والتحية الكرمية لك
  .)13(له احلكم وإليه املرجع"، الذي كل شيء هالك إال وجهه، يف جوار احلي القيوم

قـدر حرصـه علـى إظهـار عقيدتـه يف التوحيـد ب، فكان الغزال حريصاً على إظهـار مهابتـه كممثـل ألمـة اإلسـالم
فمـا كـان بامللـك الـذي فسَّـر لـه املـرتجم كـالم الغـزال إال أن عـرب عـن إعجابـه ، حىت أمام ملك جموسي، اإلسالمي

وداهيـة مـن ، "هـذا حكـيم مـن حكمـاء القـوم :فقـال امللـك، ومبا ميثله ويرمز إليـه مـن حضـارة العـرب املسـلمني، به
م" إذ قال امللك "أردنـا ، األرض وتقدميه رجليه يف الدخول وجتاوزه الختبار إذاللهإىل  سهوعجب من جلو ، دها
، امللـكإىل  . وقـّدم الغـزال كتـاب أمـريه)14(ولوال أنه رسول ألنكرنا ذلك عليـه"، فقابلنا وهو هنا بنعليه، أن نذله

ديــــة أمــــري األنــــدلس ،  فاستحســــن امللــــك الرســــالة بعــــد أن عــــرف معناهــــا املشــــتملة علــــى "الثيــــاب كمــــا أعجــــب 
ويــروي لنــا الغــزال كيــف أثبــت ، ووســع اجلرايــة علــيهم، وخصــص للغــزال ورفاقــه منــزًال يقيمــون بــه، )15(واألواين"

ويف بعضــــها ناضــــل ، وجــــادل علمــــاءهم "فبّكــــتهم، إذ كــــان لــــه جمــــالس مــــذكورة، تفوقــــه يف كــــل اجملــــاالت هنــــاك
م فأثبتهم" وكل هذا دالل على تفوق حضارته   وعز مكانتها.، شجعا

الـــذي أثـــار ، فهـــو يتصـــل بعالقتـــه الغامضـــة الطريفـــة مـــع زوجـــة امللـــك، أمـــا املوقـــف الثـــاين الـــذي واجهـــه الغـــزال
ـــا وحبهـــا إال أن هـــذه العالقـــة كشـــفت تباعـــد قـــيم ، وهـــو الشـــاعر الرقيـــق القلـــب، وأثـــارت حبـــه وإعجابـــه، إعجا



فكـان لقـاء يتخللـه مفاجـآت وفجـوات بـني مـرجعيتني ، وسيةثقافته وثقافة أوربا الشمالية اجمل :املرجعيتني الثقافيتني
فلمـا دخـل إليهـا سـلَّم مث شـخَّص فيهـا ، دعتـه لـرتاه، وتفوقـه، للقيم. إذ ملا مسعت زوجة ملك اجملوس بـذكر الغـزال

"مـا  :ألفرط استحسـان أم لضـد ذلـك؟ فقـال، فسألته عن طريق الرتمجان عن سبب إدمان نظره، طويًال بإعجاب
ألن احلسـن الـذي هلـا والصـفات املناسـبة لـيس مييـزه  ...أين مل أتوهم (أتصور) أن يف العامل منظراً مثل هذا هو إالَّ 

فعلـــت ، وإن أحبـــت امللكـــة أصـــف حســـنها وحســـبها وعقلهـــا يف شـــعر يـــروى يف مجيـــع بالدنـــا، أحـــد إال الشـــعراء
فســـألته عـــن طريـــق ، كنـــه رفضـــهافســـرَّت امللكـــة بـــذلك ســـروراً عظيمـــاً "وأمـــرت لـــه بصـــلة" (أي هديـــة) ل، ذلـــك"
"إن صـــلتها جلزيلـــة وإن األخـــذ منهـــا  :ِملَ ال يقبـــل صـــليت؟ أألنـــه حّقرهـــا أم ألنـــه حقـــرين؟ فقـــال الغـــزال :الرتمجـــان

ا ملكة بنت ملك فحسيب بـذلك صـلة" فـازدادت ، ولكن كفاين من الصلة نظري إليها وإقباهلا عليَّ ، لتشّرف أل
ــ، ســروراً وعجبــاً  ولــه عنــدي مــن الكرامــة والرحــب ، ا "ومــىت أحــب أن يــأتيين زائــراً فــال ُحيجــبوأمــرت أن يتصــل 

  .)16(والسعة"
ـذا القـول حمّبتهـا، ويروي متام بن علقمة عن الغزال قوله عن امللكة "لقد كانت فيها حـالوة ، ولكـين اجتلبـت 

فكانــت ال ، لعــت بــه. ويــروي الغــزال أن زوجــة ملــك اجملــوس وتــدعى (نــود) أو )17(ونلــُت منهــا فــوق مــا أردت"
ومبــن ، تســتدعيه) ويقــيم عنــدها حيــدثها بســري املســلمني وأخبــارهم وبالدهــم :تصــرب عنــه يومــاً حــىت توّجــه فيــه (أي

فقالـت لـه عـن ، عشـرين سـنة :فقـال هلـا مـداعباً ، عـن سـنه، وقـد وخطـه الشـيب، جياورهم من األمم. وسألته يومـاً 
وما تنكُّر امللكة من هـذا؟ أمل تـر مهـراً  :هذا الشيب؟ فقال هلاومن هو من عشرين سنة يكون به  :طريق الرتمجان

  :فقال يف ذلك الغزال، ينتج وهو أشهب؟ فضحكت (نود) وأعجبت بقوله
  ت منه الضـيغم األغـلباـبـغـال    اا قـليب هوى متـعبـكلـفـت ي

  اـس احلسـن أن تغربـتأىب لشـم    يةـإين تـعـلـقـت مـجـوس
  اــيلقى إليـهـا ذاهـب مذهـب    يـث الى بالد اهللا يل حــأقـص

  اـتـطـلـع من أزرارها الكوكـب    بـاب اليتـيا نـود يا ورد الـش
  اــذبـأحـلـى على قليب وال أع    ذي ال أرىـــخص الـيأىب الش

  اـبـهـه مل أعـد أن أكـذبـمش    إن قـلـت يومـاً إن عيـين رأت
  اـن أدعـبة تـوجـب أـدعـاب    وراـد نــه قـقالت أرى فـودي

  اــــهـبـقد ينتج املهر كراً أش    هـمـا بـاله إن :قـلـت لـهـا
  )18(ت لكي تـعـجـباـوإمنـا قـل    اــهـفاستضحكت عجباً بقويل ل

ـا مـن ثيـاب أو طعـام أو طيـب، فازداد تعلق (نود) به دية تلطفه  ، فقلما انصرف يوماً من عندها إال اتبعته 
ـا، وحـذروه مـن عقابيـل حبـه، صـحابهوأنكره أ، حىت شاع خربها معه فباحثتـه عـن ، فتقـاعس عنـد ذلـك عـن زيار

فمـــا كـــان إال أن تبـــني تغـــاير أخالقهـــم عـــن أخـــالق ، فصـــارحها مبخاوفـــه مـــن نتيجـــة اتصـــاهلما ببعضـــهما، ذلـــك
ضـوابط وختّفـف املـرأة عنـدهم مـن ال، وال سيما فيما خيص العالقـة بـني الرجـل واملـرأة ...وقيمهما، النورمان اجملوس

مـــــن انكشـــــاف حبهمـــــا ، نفســـــهفعنـــــدما صـــــارحها خبشـــــيته عليهـــــا وعلـــــى ، الـــــيت ألفهـــــا الغـــــزال يف بـــــالد اإلســـــالم
"لــيس يف ديننــا حنــن هــذا (أي حتــرمي للعالقــة اجلنســية خــارج املؤسســة  :وقالــت لــه، "ضــحكت" مســتهينة بــاألمر



وتفارقــه ، ملــرأة معــه (أي الرجــل) مــا أحبــتتقــيم ا، وال نســاؤنا مــع رجالنــا إال باختيــارهن، الزوجيــة) وال عنــدنا غــرية
أال ميتنع أحد من النساء على أحد مـن ، إذا كرهت. وأن عادة اجملوس قبل أن يصل إليهم دين رومية (املسيحية)

ــا)19(فتّعــري بــذلك"، إال أن يصــحب الشــريفة الوضــيع، الرجــال مث ، . وملــا مســع الغــزال مــن قوهلــا عــادت لقاءاتــه 
رجـع ليحـدثنا عـن جتربتـه ، بعد أن أقـام يف بـالد النورمـان شـهرين، بالدهإىل  الضطراره للرحيلانفصل الغزال عنها 

وليضـيء لنـا ولغرينـا وصـفاً إثنوغرافيـاً للحالـة ، وليعطينا صورة عن حال النورمـان يف الفـرتة قبـل املسـيحية، العاطفية
 يف ظـروف ال، ي وديـن وطقـوساجتمـاعوما جياورهم مبـا يتضـمنه ذلـك مـن عـادات وسـلوك ، يةجتماعالدينية واال

ولعـل إقامتـه يف جوتلنـد قـد ، قبـل املسـيحية سـكندنافية مـالنديـة واإلاتزال غامضة مـن تـاريخ اجلـزر الربيطانيـة واإلير 
  يقارب العشرين شهراً. ودامت رحلته ذهاباً وإياباً ما، امتدت أكثر من ثالثة أشهر

  :م)965-هـ354بن يعقوب الطرطوشي في عام ( إبراهيمرحلة 
أوتـو إىل  بـن يعقـوب الطرطوشـي يف سـفارة إبـراهيم، م965-هــ354أرسل خليفة األندلس يف قرطبة يف عـام 

Otto  يف جمــــديربج)Magdeborg( ، فخــــرج مــــن األنــــدلس (إســــبانيا) وســــار يف حمــــاذاة احملــــيط األطلســــي وحبــــر
 إبـراهيممـاينز. وكـان إىل  وفلـدا، وسسـت ،بـادربورنإىل  زفيجشامث عرب ، ماراً على بوردو وروان وأترخت، الشمال

وقـــد أورد معلومـــات واســـعة عـــن ، اشـــتغل بتجـــارة الرقيـــق، عاملـــاً يهوديـــاً أندلســـياً أو ابنـــاً للثقافـــة العربيـــة اإلســـالمية
وتفاصيل وافية عـن املـدن السـاحلية والغربيـة مـن السـاحل الفرنسـي واهلولنـدي ، إمارات الصقالبة يف أوربا الوسطى

  .)20(وإمارة ناكون األبدريين، وحتدث عن بلغاريا وبولندا وشيكوسلوفاكيا ،واألملاين
وخبـرياً مـاهراً بأحنـاء إسـبانيا وفرنسـا ، بـل كـان مـن املـولعني باقتنـاء الكتـب، والطرطوشي مل يكن تاجراً فحسـب

ســوى شــذرات وكــان شخصــاً دقيــق املالحظــة؛ أمــا وصــف رحلتــه فلــم يبــق منــه ، وأملانيــا وبــالد الصــقالبة الغــربيني
، وهـــي الـــيت حفظهـــا لنـــا البكـــري والقـــزويين والعـــذري، ُعرفـــت منهـــا األقســـام اخلاصـــة بأملانيـــا والصـــقالبة/ الســـالف

  .)21(مثل ابن سعيد الغرناطي وأبو الفداء والدمشقي، مؤلفني آخرين فيما بعدإىل  وانتقلت منهم
يـــة الرومانيـــة املقدســـة هـــي الـــيت هيـــأت مرباطور العالقـــات الناشـــئة بـــني أمـــري قرطبـــة وأوتـــو األكـــرب رأس اإل ولعـــلَّ 

الظروف واألغراض لرحلة الطرطوشـي هـذه. فلقـد تبـادل عبـد الـرمحن الناصـر األمـوي األندلسـي الرسـائل مـع أوتـو 
اً للدولــة الرومانيــة إمرباطــور م 962أملانيــا الــذي أصــبح عــام  إمرباطــورم) "ملــك الصــقالبة" 973-936األكــرب (
ــدف وقــف إغــارات بعــض القبائــل العربيــة ، اخلليفــة عبــد الــرمحن الناصــرإىل  و ســفارةحيــث أرســل أوتــ، املقدســة

، أوتو سفارات إلنشاء عالقات سياسـية بينهمـاإىل  باملقابل فإن عبد الرمحن الناصر أرسل، على مملكة الربوفانس
علــى نقــاش حــول احتــوى ، مــزوداً بكتــاب باللغــة العربيــة، وكانــت إحــدى تلــك الســفارات برئاســة أســقف أندلســي

، وقيــل أن أوتــو اعتــرب هــذه املناقشــة للتثليــث إهانــة لــه، وقــد وافــت املنيــة هــذا األســقف وهــو يف الطريــق، التثليــث
الـذي وصـل ) Jean De Gorza(وبعد قليل أرسل أوتو رسوًال برئاسـة جـان دي جـورتزا ، فأساء معاملة املبعوثني

فمـا كـان مـن اخلليفـة الناصـر إال ، لرسـول العـريب باإلسـاءةولكـن كتابـه تعـرَّض فيـه ل، م956-هــ345قرطبة سـنة 
مقابل احتجاز أوتو لسـفارة األنـدلس لـثالث سـنوات؛ وأرسـل كتابـاً مـع ، أن أبقى هذا الوفد تسع سنوات حمتجزاً 

فاســتبدل أوتــو  ، وقــد جنــح هــذا الرســول يف مهمتــه، رجــل مســيحي يســمى ريســمند يطلــب منــه تغيــري كتابــه األول



فسـمح عنـدها اخلليفـة لــ(جورتزا) مبغـادرة ، آخر وصل بعد مثانية عشر شهراً من وصول كتابـه األولكتابه بكتاب 
  .)22(األندلس

حيـث نـزل عنـده ضـيفاً ورسـوًال للخليفـة ، أوتـو مرباطـوراإلإىل  وزيارته، ويف هذا السياق تأيت سفارة الطرطوشي
وهـي الـيت تشـكل اليـوم أجـزاء مـن ، أوربا ومشاهلا دبورغ) فكانت رحلته الطويلة اليت عربت وسطغاألندلسي يف (م

بولونيا والتشيك والسلوفاك واجملر وأملانيا وأوكرانيا. ويذكر ابن العربي أن الطرطوشي قابل أيضاً ملـك الـروم بروميـة 
وكــان بصــحبته ربيــع بــن زيــد ، م)964-955وهــو البابــا يوحنــا الثــاين عشــر (، م961-هـــ350(رومــا) يف عــام 
وقـــد كتـــب هـــذا الرجـــل رســـالة للحكـــم املستنصـــر ابـــن اخلليفـــة ، )Recemundoموندو ســـطيب (رياألســـقف القـــر 

ـا واحـتفظ لنـا البكـري جبانـب  ، أوتـو الكبـري مرباطـورأملانيـا أيـام اإلإىل  القرطيب عبد الرمحن الناصـر عـن رحلـة قـام 
  كبري من هذه الرسالة.

وكيـــف عـــرب األدريـــاتيكي ، شـــرق أوربـــاإىل  لتـــهوالقطعـــة الـــيت أوردهـــا البكـــري مـــن رســـالة الطرطوشـــي تصـــف رح
، أوتـو مرباطـوردبرج حيـث كـان يقـيم اإلغـمإىل  ووصل، وزار براغ وشرقي أملانيا، بالد "صقالبة الغرب"إىل  ووصل

ـر األلـب، وهناك التقى مع أعضاء سفارة من عنـد ملـك البلغـار ومضـى يف بـالد الصـقالبة حـىت ، مث سـار حبـذاء 
ـذا االسـم. وإذا كـان مـن الصـعوبة مبكـان تتبـع Schwerinشفارن (إىل  وصل ) على مقربة مـن البحـرية املسـماة 

إالَّ أن املعلومـات التفصـيلية الـيت ، أمساء األمكنـة الـيت أوردهـا حمّرفـة حتريفـاً شـديداً  ؛ ألنَّ خط سريه على وجه الدقة
كمـــا أن بعـــض ،  صـــة الغـــربيني مـــنهموخا، يقـــدمها عـــن بـــالد الصـــقالبة تبقـــى ذات أمهيـــة كـــربى بالنســـبة لتـــارخيهم
ا مـن املـدن واألمـاكن ، دبروغ ورد عنـده "مـادي فـرغ"غـفاسـم م، احملققني استطاع إجياد صلة بـني األمسـاء وأصـحا

ــــــــا  ــــــــون هــــــــم ، Vavcuوالبشــــــــكة تعــــــــادل ، والنورمــــــــان ورد املرمــــــــان، وردت بوميــــــــة Bohmenوبوهيمي والربتونيوب
Bretones ،قارنات والتحقيـق القيمـة احلقيقيـة ملـا تركـه لنـا الطرطوشـي مـن الناحيـة . فتبني بعد امل.وإىل ما هنالك

  .)23(اجلغرافية والتارخيية لتلك البلدان اليت زارها
، وكــان مــن الطبيعــي أن جتتــذب معلومــات رحلتــه النــادرة اهتمامــاً خاصــاً مــن جانــب العلمــاء األملــان والســالف

وكتـب املسـالك ، مصـنفات البلـدانإىل  ن وصـف رحلتـه أقـرب. وكـا)24(الذين خصصـوا لـه أحباثـاً كثـرية ومتنوعـة
ا ومتاجرها، فهو يذكر البلدان، واملمالك ا باألميـال، ويصفها ويعدد حاصال ويتخلـل ، مث يـذكر الطـرق ومسـافا

. وقــدَّم لنــا معلومــات نــادرة عــن شــكل )25(يــة والسياســيةجتماعهــذا الوصــف معلومــات هامــة عــن األحــوال اال
، واحملاصــيل الزراعيــة، والتجــارة، وبنــاء البيــوت، وعــادات الــزواج والــدفن، والــدين والعقائــد واألعــراقامللــك واحلكــم 

  والطقس وتأثريه على السكان وطريقة مقاومتهم له.
  :الصقالبة (السالف)

م صــورة حيــة، م965يف عــام ، لقــد زار الطرطوشــي بــالد مــا يســميه الصــقالبة (الســالف) ، ورســم عــن حيــا
فـإن نصـه ، وبعـد املسـعودي الـذي سـنأيت علـى ذكـره، كتبـه يـأيت بعـد نـص ابـن فضـالن خبمسـني سـنةورغم أن مـا  

  حيتفظ حبيويته وقيمته.
م "مــن الشــمال، والصــقالبة عنــد الطرطوشــي مــن أبنــاء مــاذاي بــن يافــث أن تتصــل إىل  ومســاكنهم ومســتقرّا

فبالدهم كما يشـري متصـلة ، احمليط (األطلسي)البحر إىل  ،أي من البحر احمليط يف الشمال حبر البلطيق، باملغرب



وســـكنوا بـــني ، فهـــي بـــالد واســـعة، الشـــمالإىل  البحـــر احملـــيط الشـــمايل (البلطيـــق)إىل  بــالبحر الشـــامي (املتوســـط)
ـم كـانوا قـدمياً جيتمعـون حتـت سـلطة ملـك ، وهم أجناس كثـرية خمتلفـة، قبائل اجلوف (الشمال) علـى الـرغم مـن أ
وهــو ، )Wolynjaneوهــو مــن أرومــة أو جــنس يُــدعى ولينانــا (، ميه املســعودي ماجــكامســه (ماخــا) الــذي يســ

وختربــــت ، مث اختلفــــت كلمــــتهم فــــزال نظــــامهم الــــذي كــــان يوحــــدهم، جــــنس أو أرومــــة معظَّمــــة لــــديهم ومبجلــــة
اململكــة ، أربعــة ممالــكإىل  ،حســب الطرطوشــي، . فهــم ينقســمون)26(فملــك كــل جــنس مــنهم ملــك، روابطهــم

ا فراغـة وهـي بـراغ احلاليـة ، رأسها ملك البلغارينياألوىل على  ، )Prague(وهم البلغار. ومملكـة أخـرى وأهـم مـد
، )Cracow(وكركـــو أي كراكوفـــا ، ومهـــا فيمـــا ُعـــرف بشكســـلوفاكيا، )Bohemia(وبوميـــة وهـــي بوهيميـــة احلاليـــة 

أي ، ضـم بـالد اجلـوف. واململكـة الثالثـة وتBoleslasم) 967-929وملكهم بويصـالو أي بولسـالف األول (
م) ملـــــــــك بولنـــــــــدا Mieszko I ()960-992(وملكهـــــــــا مشـــــــــُقه أي مســـــــــكو األول ، بــــــــالد الشـــــــــمال

)Poland)(27( ،كما يروي القزويين عن الطرطوشي،  وتسمى هذه اململكة باسم مشقو)28(.  
 ولعــلَّ ، قالبةأمــا اململكــة الصــقالبية الرابعــة فهــي مملكــة (نــاقون) يف آخــر الغــرب أو أقصــى الغــرب يف بــالد الصــ

وهو أمري القبائل األبدريـة الـيت سـكنت مشـال أملانيـا ، م)966(ت )Naccon(ناقون أو نكُّون إىل  تسميتها تعود
ويبــدأ بــاألخرية ، . مث يصــف تلــك املمالــك األربعــة)Mecklembrrg Schwern( يف منطقــة مكلنــربج شــفارن

  رب.بالط أوتو األكإىل  حيث مجع معلوماته عنها وهو يف طريقه
  :)Nocconملكة ناقون (مَ 

" مشــــال )Burg(تبعــــد عــــن (فــــرغ) "لعلهــــا مدينــــة بــــرغ ، حاضــــرة اململكــــة الرابعــــة، أن مدينــــة نــــاقونإىل  يشــــري
مقابلــة حصــن ، وعلــى مدينــة نــاقون حصــن ُيســمى غــراد وترمجتــه احلصــن الكبــري، دبورغ) حاضــرة أوتــو األكــربغــ(م

يط (لعلـه يقصـد البلطيـق) أحـد عشـر مـيًال؛ ويصـف بـالد نـاقون البحر احملإىل  ومن هذا احلصن، على حبرية عذبة
ــا كلهــا متمــرِّج وآجــام ومحــأة (طــني أســود) إىل  لــذا يســتنتج الطرطوشــي أن العســاكر ال تســتطيع أن تنفــذ، علــى أ

ـــا مليئـــة بـــاملروج واآلجـــام ،  بـــالد نـــاقون إالَّ "باجلهـــد الشـــديد" فهـــي عســـرية االقتحـــام كمـــا أن وصـــفه ألراضـــيها بأ
باالبتعاد عن ، . وأهلها ميزجون الشجاعة والبأس)29(يتضمن معىن تراجع العمران والزراعة املنظمة فيها، والطني

م.، احلياة احلضرية والعمران   فال جيد الرحالة العريب من صفة إجيابية سوى شجاعتهم وبأسهم وانتظام حصو
) Saxony(سكسـون وهـي مقاطعـة سكسـون ، كما يشـري الطرطوشـي،  لكة ناقون جياورها من جهة الغربوممَ 
ســــكان الــــبالد ، اجملــــوس) Norsemen(وبعــــض (مرمــــان) ويقصــــد بــــذلك النورمــــان ، مشــــال غــــرب أملانيــــا احلاليــــة

رخيصـة األسـعار وكثـرية اخليـل ألَنـََّهـا  ؛حيـث توجـد هنـاك بلـدة يقصـدها التجـار، وهم الـدامناركيون، االسكندنافية
كمــا هلــم ،  ان وهلــم ســالح شــاك مــن الــدروع والبياضــات (اخلــوذ) والســيوفغريهــا "وحماربوهــا شــجعإىل  تصــدرها

م الشهرية"   .)30(حصو
  :بوهيمية)، مملكة بويصالو (براغ

عاهلهـا حينـذاك امللـك بولسـالف األول إىل  وهـي تنسـب، واململكة الثانية اليت يسـميها الطرطوشـي بويصـالي
ا الرئيســــية، م) ملــــك بوهيميــــة929-967( وتضــــم الــــبالد املعروفــــة بتشيكســــلوفاكية. ، وهيميــــةبــــراغ وب :ومــــد

مدينة كركوا (كراكو) وهي بولندا احلاليـة "وطـول هـذه إىل  ويصف بالد بويصالو اليت متتد من مدينة فراغة (براغ)



ا باإلضــافة، الــبالد مســرية ثــالث مجعــات" أي ثــالث أســابيع مدينــة قليــوي ، بــراغ وبوهيميــةإىل  ويــذكر مــن مــد
وهي واقعة على ملتقـى ، نيبورغ) وعليها حصن بين باحلجارة والصاروج (كلس)، غراد (نوفيغرادونوب ، (كالب)

ــر Wurzenوبــورجني (وورزن ، وبــود (بــودا)، ــري صــالوة (ســال) ــر ُملــداوة وهــو  ) وعليهــا حصــن وهــي علــى 
  .)Mulde( يف أملانيا احلالية

إىل  ومــن حصــن نــوغراد، (نــوب غــراد) مــيالنىل إ ويصــف املســافة الفاصــلة بــني املــدن فيمــا بــني حصــن قليــوي
طـــرف الشـــعراء (أي الغابـــة) إىل  مث، حصـــن بـــورجنإىل  ومنهـــا، مالحـــة اليهـــود (أي مملحـــة اليهـــود) ثالثـــون مـــيالً 
يــأيت بنهايتهــا ُمثَّ ، فيهــا جبــال وأوعــار، آخرهــا فــأربعون مــيالً إىل  مخســة وعشــرون مــيًال. أمــا مســافة الغابــة مــن أوهلــا

، وآخـــر الشـــعراء (الغابـــة) نـــدخل مدينـــة فراغـــة (بـــراغ)، علـــى محـــأة (طـــني أســـود) طوهلـــا ميلـــنيجســـر مـــن خشـــب 
مركــزاً لتجــارة دوليــة أَنـََّهــا وهــي أكثــر الــبالد متــاجر؛ ويصــورها لنــا علــى ، ومدينــة فراغــة هــذه مبنيــة بــاحلجر واجلــري

كمــا يأتيهــا ،  مون مــن مدينــة كراكــويأتيهــا الــروس والصــقالبة القــاد، إذ يــأيت التجــار مــن الكثــري مــن الــبالد، مهمــة
ورمبـا ، الرقيـق، بـدل بضـائعهم، بالدهـمإىل  باملقابـل حيمـل هـؤالء معهـم، واليهود والرتك، التجار من بالد اإلسالم

 إبــراهيمويتعـاملون بالعملــة البيزنطيـة الـيت يسـميها ، والقزديـر (القصـدير) وضـروب أوبــار (اجللـود املدبوغـة)، الـدقيق
م ومبـا يتميـزون بـه مـن ثـروة فيقـول)31(طيـة""املثاقيل املرق "وأهـل بـراغ يصـنعون السُّـروج  :. ويتوقـف عنـد صـناعا

ومبـــا أن ، وبالدهـــم أطيـــب بـــالد أهـــل اجلـــوف (الشـــمال) وأزكاهـــا معيشـــة، واللجـــم املســـتعملة املتخـــذة يف بالدهـــم
ــــا متــــوفرة وهــــي عملــــة متداولــــة ، ارإذ يبــــاع علــــف أربعــــون دابــــة بقنشــــ، فيســــود فيهــــا رخــــص األســــعار، اخلــــريات 

  .)32(لديهم"
ــا "مدينــة مزدهــرةإىل  أمــا عــن مدينــة بوميــة (بوهيميــة) فيشــري مهلَّلــة النســيج ، يصــنع أهلهــا منــدالت خفــاف، أ

ــا التشــيك، علــى هيئــة الشــبكة ومثــن هــذه املناديــل قنشــار لعشــرة ، اآلنإىل  ورمبــا يقصــد ثيــاب الــدانتيل املشــهور 
ـــا احلنطـــة والـــدقيق واخليـــل والـــذهب والفضـــة ومجيـــع ، ديـــل كتعـــاملهم بالعملـــةويتعـــاملون باملنا، مناديـــل ويبتـــاعون 

  .)33(والشقرة فيهم قليلة"، "ومن العجب أن أهل بومية مسر سود الشعور :قائالً  إبراهيماألشياء". ويستغرب 
  :مملكة مشقة

-960ق بولونيــــا (أو دو ، ملــــك بولونيــــا) Mieszko I(ميشــــكو األول إىل  ومملكــــة مشــــقة هــــذه تنتســــب
كثـــرية الطعـــام واللحـــم والعســـل واحلـــرث؛ وجيـــيب ضـــرائبه بالعملـــة ،  واســـعة الـــبالد وغنيـــة إبـــراهيمووجـــدها ، م)992

وال ينســى ، ومــا يفــرد لــه مــن أمــوال، مــدى اهتمــام امللــك برعايــة جيشــهإىل  كمــا ينبــه،  يســميها "املثاقيــل املرقطيــة"
أي مرتبــات ، ك خيصــص قســماً مــن أمــوال مملكتــه لــدفع أرزاقفيشــري أن امللــ، وصــف عالقــات الــزواج ومراســيمه

يصـفهم "أجنـاد شـجعان ذوي بـأس يقابـل ، أي جند البسني الـدروع، وعنده ثالثة آالف درّاع، جيشه كل شهر
املئـة مـنهم ألـف رجـل". والشـجاعة كمـا نعـرف هـي امليـزة العامـة أو (الصـورة النمطيـة العامـة) الـيت أسـبغها الرحالــة 

وكـل مـا ، ن العرب على الصقالبة "وامللك يعطي رجاله ما حيتاجونه من اخليـل والسـرج واللحـم والسـالحواجلغرافيو 
فـإذا بلـغ املولـود ، إن كـان ذكـراً أو أنثـى، فإذا ولد ألحد رجالـه ولـد أمـر بـإجراء الـرزق عليـه سـاعة يولـد، حيتاجونه

. وإن كانــت أنثــى "أنكحهــا ودفــع )34((اجلاريــة)" والــد الزوجــةإىل  املهــر)(وكــان ذكــراً زوَّجــه ودفــع عنــه النِّحلــة 
وإن ولــد لــه ابنــان أو ، فــإذا ولــد للرجــل ابنتــان أو ثــالث صــار غنيــاً ، . واملهــر عنــدهم ثقيــل)35(أبيهــا"إىل  النحلــة



ولــــيس ، أمهيــــة الــــزواج عنــــدهم لدرجــــة أن "التــــزويج بــــرأي ملكهــــم ملــــزم هلــــمإىل  . ويشــــري)36(ثالثــــة صــــار فقــــرياً 
م ومؤونــة العــرس" وهــو، باختيــارهم كســلطة ،  فتصــور روايــة القــزويين الســلطة ممثلــة بامللــك، يتكفــل جبميــع مؤونــا

وهـي مسـألة ، . أمـا مـن ناحيـة عالقـة الرجـل واملـرأة)37("وهو مثل الوالد املشـفق علـى رعيتـه" :وكما يقول، أبوية
وجــــد أن ، روايــــة القــــزويين حســــب إبـــراهيمفــــإن ، حساســـة كانــــت دائمــــاً مركــــز اهتمـــام الرحالــــة والبــــاحثني العــــرب

م على نسائهم شديدة"   .)38((املشقة) خبالف الصقالبة اآلخرين "غري
  :ملكة البلغاريين (البلغار)مَ 

فإنـه حيـدثنا ، إال أنه مسـع بأخبـارهم، واملقصود هنا بلغار البلقان، مل يزر بالد البلغار إبراهيمعلى الرغم من أن 
أوتــو)  مرباطــورحــني وفــدوا علــى هوتــه امللــك (اإل، )Merseburg(بــرغ  عــن مصــادفته لرســل ملكهــم مبدينــة مــاذن

حبـــات) الـــذهب والفضـــة". وجنـــد (ويتمنطقـــون بأحزمـــة طـــوال ملبســـة بـــرتامس ، "فـــرآهم يلبســـون مالبـــس ضـــيقة
فهو يقول عن ، ال يبخلون على اآلخرين باملديح إن وجدوا مناسبة لذلك، مثل مجيع ممثلي الثقافة العربية إبراهيم
بطريقــة ، ولـه الكتــاب وأصـحاب اخلطـط واألمــر والنهـي، "إنـه ملــك عظـيم القـدر يضــع علـى رأســه التـاج :هـمملك

ـــم ترمجـــوا اإلجنيـــل،  وهلـــم معرفـــة باللغـــات"، منظمـــة وترتيـــب كـــاملعهود للملـــوك األكـــابر إىل  كمـــا يتحـــدث علـــى أ
م الصقليب   وبالتايل فهم نصارى.، لسا

إذ حينمـا أغـار ملـك البلغـار علـى بـالد الـروم ، ت املسيحية فيها مملكـة البلغـارحيدثنا على الطريقة اليت دخلُمثَّ 
وال ســيما عنــدما اسرتضــاه بــأن ، بــإجزال العطــاء لــه، أرضــاه ملكهــا وكســب صــداقته ووده، وحاصــر القســطنطينية

تقاها . ويبـدو أن معلومـات الطرطوشـي هـذه اسـ)39(وهذه محلت ملـك البلغـار زوجهـا علـى التنصـر، زوَّجه ابنته
مكـدبرج. وبكـل إىل  م965الـذين حضـروا يف عـام ، أوتـو مرباطـوروهـم بزيـارة لإل، من مقابلته لرسل ملك البلغار

أحــد مظــاهر ، كــدين ألهــل الكتــاب،  فــإن الثقافــة العربيــة كانــت تعتــرب ظهــور املســيحية يف هــذه البلــدان، األحــوال
  رمات.وهي تتفوق لديهم على دين اجملوس الذي يبيح احمل، املدنية

فقـد الحـظ الطرطوشـي أن هنـاك جيـاورهم أمـم أخـرى صـقالبية أو ، مبا فيهم البلغار، املمالك األربعإىل  إضافة
ـــــروس، وذلـــــك شـــــرق بـــــالد مشـــــقة، غـــــري صـــــقالبية وهـــــم الربوســـــيون ، ويف اجلـــــوف (الشـــــمال) بـــــروس، حيـــــث ال

)Prussians ( ســـكان مقاطعـــة بروســـيا مشـــال غـــريب بولونيـــا)(علـــى البحـــر احملـــيط  منـَُّهـــأَ فيصـــفهم علـــى ، مشـــقو"
ـــم( فـــإذا ، ويتميـــز هـــؤالء ويشـــتهرون بشـــجاعتهم، ال يعرفـــون ألســـنة اجملــاورين هلـــم، البلطيــق) وهلـــم لســـان خـــاص 

فيضـرب بسـيفه ، إمنا خيرج ال يلوي على أحـد، أتاهم جيش ال يتواىن أحدهم حىت يلحق بصاحبه ليشاركه القتال
 .)40(ا يغريون على هؤالء الربوسيني يف املراكب من الغرب"ويتحدث على "أن الروس كانو ، حىت ميوت"

وهـو مـا سـيتحدث عنـه فيمـا بعـد اإلدريسـي وغـريه ، وحيكي لنا الطرطوشـي أيضـاً عـن مـا يسـميه مدينـة النسـاء
ء وملدينـة النسـا، ورمبا مسع الطرطوشي حبكاية هذه املدينة اخلرافية أثناء إقامته يف بالط أوتـو، من اجلغرافيني العرب

ويبقـني علـى املولـود ، فـإذا وضـعت املـرأة ذكـراً قتلتـه، وهنَّ حيملن من عبيدهن، هذه كما يصفها "بسائط ومماليك
"وخــرب هــذه املدينــة حــق أخــربين  :إذ يــركنب اخليــل ويباشــرن احلــرب" ويضــيف قــائالً ، وهلــنَّ بســالة وشــجاعة، األنثــى

  .)41(أوتو)"(بذلك ُهوتُه ملك الروم 



يق القزويين عن موضع يسميه (ورنـك) علـى الطـرف اجلنـويب مـن اخللـيج الـذي خيـرج البحـر كما حيدثنا عن طر 
ويعـــين بـــذلك حبـــر ، يقـــال لـــه حبـــر ورنـــك، فاملوضـــع الـــذي علـــى طـــرف ذلـــك اخللـــيج ُيســـمى بـــه اخللـــيج، الشـــمايل

ء غلـيظ والـثلج الربد به عظيم جداً واهلـوا، وهو أقصى موضع يف الشمال، البلطيق ولعل هذا املوضع هو الدامنارك
. وهــذه صــورة )42(قلمــا يصــل إليــه أحــد مــن شــدة الــربد والظلمــة والــثلج، ال يصــلح للنبــات وال للحيــوان، دائــم

  على احلافة القصوى لإلقليم السابع.، راسخة باملتخيَّل العريب اإلسالمي عن أقصى بالد الشمال
، بينهمـا مسـرية ثالثـة أشـهر، روسيا البيضـاءنـََّها أَ ويُعتقد ، كما حيدثنا عن بالد "ويسو" وهي وراء بالد البلغار

مث يطــول الليــل حــىت ال يــرون شــيئاً مــن الضــوء. ، حيــث يُــذكر أن النهــار يقصــر عنــدهم حــىت ال يُــرون يف الظلمــة
ــم يتبــادلون بضــائعهم مــع البلغــار بــدون أن يلتقــوا مباشــرة ويضــع ، فكــل واحــد يضــع متاعــه يف ناحيــة، ويــذكر "أ

ــا أخــذها وتــرك ، ها يرجــع فيجــد التــاجر مــن الطــرف اآلخـر وضــع متاعــه (بضــاعته)بعــد، عالمـة عليــه فــإن رضــي 
، وال يدخل أهل ويسو بالد البلغار الختالف اهلواء والربودة، فال يرى البائع املشرتي وال املشرتي البائع، بضاعته

  .)43(كما أن أهل البلغار ال ميكنهم دخول بالد ويسو لشدة برودة بالدهم"
فهـم أجنـاس كثـرية ، يُلقي نظرة عامة على الصقالبة، أن يعطينا الطرطوشي فكرة عن كل مملكة على حدة بعد
ولعل هؤالء إحدى قبائل ، وناجمني، )Dules(ه يودوال، رمبا الصرب، )Sorbs(ومن أجناسهم الصرباية ، وخمتلفة
يـدجمهم بالصـقالبة أشـجع أقـوام الصـقالبة  ويعترب هذا اجلنس أي األملان الـذين، حيث يشملهم هنا مجيعاً ، األملان

) "وهم مهـابون مـن الصـقالبة"؛  Serbians Serbsوهم الصرب (، (وأفرسهم). وهناك جنس آخر يسميه سرنني
و(حــــريواس) وهـــم الكرواتيــــون ، )Moraviams(كمـــا أن هنـــاك أيضــــاً جـــنس يقــــال لـــه (ِمـــزاره) وهــــم املورافيـــون 

)Croats( ،ابني.واحلشي، فضًال عن الرصاصني  
ديـن إىل  أن هذه األجناس خمتلفو املـذاهب واألديـان "فمـن هـذه األجنـاس مـا هـو ينقـادإىل  ويشري الطرطوشي

. وقـد الحـظ )44(وهـم جاهليـة"، شريعةإىل  وال ينقاد، ومنهم من ال كتاب له، النصرانية على مذهب اليعقوبية
م علـــى امليـــاه والبحـــ املـــروج الكثـــرية امليـــاه إىل  فهـــم يعمـــدون، رياتالطرطوشـــي أن الصـــقالبة مجيعـــاً يبنـــون حصـــو

، وحيفـرون حواليـه، واآلجام فيخطون فيه خطاً مستديراً أو مربعاً قدر ما يريدون من شكل احلصن وسعة مساحته
وحيـدثون لـه بابـاً ، الغايـة الـيت يريـدونإىل  حـىت يبلـغ السـور، ويوثقونـه بـاأللواح واخلشـب، مث يردمون احلفـر بـالرتاب

  .)45(ليه عن طريق جسر من خشبيصلون إ
إىل  يف النظـر، وال خيتلف ُمتخيـل الطرطوشـي عـن ُمتخيـل أصـحاب الـرحالت وممثلـي الثقافـة العربيـة اإلسـالمية

ولوال اختالفهم بكثرة تفرُّع أعراقهم وتفـرُّق ، الصقالبة كأصحاب بأس وشجاعة "فإن الصقالبة ذوو صولة وبطش
فهـم يسـكنون مـن البلـدان ، . ويشـهد علـى غـىن بالدهـم)46(مـٌة مـن األمـم"ما قامت هلم يف الشدة أ، أفخاذهم

وال ، يفوقــون يف ذلــك مجيــع أمــم األرض"، أجزهلــا ريعــاً وأكثرهــا أقواتــاً "وهــم جمتهــدون يف الفالحــة وطلــب الــرزق
م جارية يف الـرب والبحـر حنـو الـروس والقسـطنطينية، يقتصر متيزهم على الشجاعة والزراعة ". لكـن مـا إذ "أن جتار

مـــن القحـــط وتـــوايل ، وكلهـــا يف الشـــمال، يهـــدد أرزاقهـــم وزراعـــتهم كثـــرة امليـــاه "فلـــيس مصـــدر اجلـــوع يف بالدهـــم
ــة ، اجلــدب وحيصــدون ، ويزرعــون مــرتني يف العــام يف القــيظ والربيــع، املــاء)(إمنــا يكــون مــن كثــرة الغيــث وتــوايل اجلمَّ
  .)47(وأكثر زرعهم الدخن"، مرتني



أن "الــربد إىل  فيشــري، وال يــنس طعــامهم ولباســهم، وأمراضــهم الناجتــة عنــه، عنــد طقســهمويتوقــف الطرطوشــي 
بالد لنقربديـة (اللمبـارديني) إىل  لذا فهم ال يسافرون، واحلر بالنسبة هلم مهلك، رغم شدته يف بالدهم فهو سليم

ـــه الطقـــس جامـــداً. فـــإذا ذاب ، حلرهـــا علـــيهم وفـــار ذوى جســـدهم والســـالمة عنـــدهم إمنـــا تكـــون فيمـــا يكـــون في
والنواصـــري. ، ومهـــا احلمـــرة الناجتـــة عـــن احلمـــى، وجـــاءهم املـــوت. ويعمهـــم مرضـــان ال يكـــاد أحـــدهم يســـلم منهمـــا

ـا حتــدث فــيهم ريــُح احلمـرة ويـأكلون حلــوم البقــر واألوز ملالءمتهــا ، حســب مــا يــدعون، وجيتنبـون أكــل الفــراريج أل
م ونبيذهم عسل؛ ويلبسون الثياب ا، ألجسامهم   .)48(لواسعة بأردان أكمامها ضيقة"وشر

م التفـاح واألجـاص والفرشـك  أن يف بالدهـم طـائر غريـب إىل  اخلـوخ). ويشـري(ويعلمنا أن أكثر أشجار شـعا
وعنـــدهم دجاجـــاً بريـــاً ، ويســـمى عنـــدهم َســـبا، َحيكـــي مـــا يســـمعه مـــن أحاديـــث النـــاس والـــدواب، تعلـــوه خضـــرة

ا مــن أعــايل األشـجارتســمع أصـو ، وهــي طيبـة اللحــم، يسـموها (تــرتا) أمجــل مــن ، سـود وموّشــاة :وهــي صــنفان، ا
  .)49(الطواويس

ومــــا ينــــتج عنــــه مــــن ابتكــــارهم ألشــــكال املنــــازل ، كمــــا يســــهب الطرطوشــــي يف وصــــف شــــدة الــــربودة عنــــدهم
ــم يتصــفون عامــة بســكناهم يف الــبالد األشــد بــرداً ، ومركبــات للســفر، ومحامــات وأقــوى مــا يبلغــه الــربد ، فيــذكر أ
فحينئــذ يشــتد الــربد ويقــوى اجلمــد فتتحجــر األرض وجتمــد األشــربة  ، م يف الليــايل املقمــرة واأليــام الصــاحيةعنــده
، وتغـدو كالزجـاج، حىت أن مياه البئر واحلياض تتقرمد حـىت تغـدو كاحلجـارة "وجتمـد املـاء علـى حلـى النـاس، كلها

وتــدفعهم ، ر الســفن ويهلــك مــن فيهــا"ويف هــذا الوقــت تنكســ، يعُســر علــيهم كســره حــىت يــدخلون الكــن (املوقــد)
، فهــم وإن كــان لــيس هلــم محامــات، ابتكــار طريقــة خاصــة للتدفئــةإىل  ،كمــا يالحــظ الطرطوشــي،  شــدة الــربد هــذه
م يســـتحمون يســـدون خصاصـــه ، حبمـــام البخـــار (الســاونا) "إذ يتخـــذون بيوتــاً مـــن خشــب، مــن شـــدة الــربد، فــإ

ا (املــخ) وهــي مقــام الزفــتشــقوقه) مثلمــا يســدون شــقوق ســفنهم مبــادة يســم( تتكــوَّن علــى أشــجارهم شــبيهة ، و
فــإذا ســخن الكــانون ، مث يبنــون داخــل البيــت اخلشــيب كانونــاً ويفتحــون كــوة يف أعــاله خلــروج الــدخان، بالطحلــب

فيأخــذ الواحــد مــنهم ، فرتتفــع أخبرتــه، فصــبوا املــاء علــى الكــانون احلــامي، ســدوا تلــك الفتحــة وأغلقــوا بــاب البيــت
فتجـري مـنهم  ، فتنفـتح مسـامهم وختـرج فضـالت أجسـامهم، نفسـهإىل  حشيش حيرك به اهلـواء وجيذبـه ضغث من
  .)50(فال جتد على أجسامهم آثار جرب أو قروح"، كالسيول

علــى مركبــات ذات أربــع عجــالت تشــدها العجــول "يعلقــون عليهــا  -كمــا يشــري-ويعتمــد ملــوكهم يف ســفرهم 
وهـم حيـاربون الـروم ، ويستعملون مثل تلـك العربـات للمرضـى واجلرحـى ،هودج بسالسل حصينة مكسية بالديباج

  .)51(واإلفرنج والنوكربد (اللومبارديني) وغريهم من األمم"
حيرقون أنفسهم بالنار إذا مـات ، الصرب)(وال سيما سرنني ، زالوا على اجملوسية الذين ال، والحظ أن بعضهم

ــم "فلهــم أفعــال شــبي،  رئيســهم  ؛ ألنَّ هة بأفعــال اهلنــود يف الشــرق. وهــم يطربــون عنــد حــرق امليــتكمــا حيرقــون دوا
وإذا أرادت ، فيقطـــع نســـاء امليـــت أيـــديهن ووجـــوههن بالســـكاكني، ذلـــك حســـب اعتقـــادهم يـــرحم بـــه اهللا امليـــت

فيجــذبون الكرســي حتتهــا فتبقــى ، ارتقــت إليــه علــى كرســي وعلقــت عنقهــا بــه، واحــدة مــنهنَّ التعبــري عــن حمبتهــا لــه
  .)52(مث حترق معه"،  متوتمعلقة حىت



م ، ولقد اهتم الطرطوشي كغـريه مـن املـؤلفني العـرب بـاملرأة الصـقالبية فأخربنـا أن ملـوك الصـقالبة يتميـزون بغـري
ن. ويتـزوج رجـاهلم بعشـرين زوجـة فصـاعداً ، الشديدة على نسائهم . بينمـا الحـظ أن املـرأة )53(لذا فهم حيجبـو

وإذا أحبــت أخلصــت ملــن ُحيبهــا ، وعلــى التحــرر اجلنســي قبــل الــزواج، الــزواج الصــقالبية حتــافظ علــى عفتهــا بعــد
ا "فـــإذا تزوجهـــا الـــزوج فوجـــدها عـــذراء قـــال هلـــا ، لـــو كـــان فيـــك خـــرياً لرغـــب فيـــك الرجـــال :وأقامـــت عنـــده شـــهو

  .)54(والخرتت لنفسك من يأخذ عذرتك" فيرتكها
  :الفرنجة (فرنسا وما حولها)

ولكـــن كلمـــا أوغلنـــا غربـــاً ومشـــاًال ازداد ، الوضـــوح عـــن عـــامل الفرجنـــةإىل  اً أقـــرببـــن يعقـــوب تصـــور  إبـــراهيمقـــّدم 
م متقطعــــة، الوضــــع غموضــــاً  م صــــور خاطفــــة عــــن معــــاملهم اال، وغــــدت معلومــــا يــــة والثقافيــــة جتماعومالحظــــا

  ية.قتصادواال
مبـــا فـــيهم ، عـــاً فهـــي تتســـع أحيانـــاً لتشـــمل عنـــد البكـــري لتضـــم أوالد يافـــث مجي، تبـــدو صـــورة الفرجنـــة مرتجرجـــة

اللمبـــارديني) واألشـــبان (والصـــقالبة والنـــوكربديني ، اجلاللقـــة الـــذين هـــم أهـــل غاليســـيا ومـــا جاورهـــا مشـــال األنـــدلس
إىل  عنــدما ينتقــل، إالَّ أن مــا مــال إليــه الطرطوشــي عــرب حفــظ البكــري والقــزويين لــبعض مقــاطع رحلتــه، اإلســبان)(

، بـاريس)(حـني أشـار أن حاضـرة الفرجنـة هـي "اآلن بـويرة ، انالتخصـيص حلصـرها يف بـاريس ومـا حييطهـا مـن بلـد
. )55(وتــدين بــدين النصــرانية امللكانيــة"، وهلــم مــن املــدائن حنــو مــن مخســني ومئــة مدينــة ...وهــي مدينــة عظيمــة

ـا "أرض واسـعة ، )56(حسـب روايـة البكـري، والفرجنة يف وسـط اإلقلـيم اخلـامس أمـا روايـة القـزويين فتحـددها بأ
ــا حنــو مائــة ومخســون مدينــة ... اإلقلــيم الســادسآخــر غــريب ا بــاريس، و وأن طوهلــا مســرية شــهر وعرضــها ، قاعــد

ــا مملكــة واســعة)57(أكثــر" ــا كثــرية ، يف بــالد النصــارى بردهــا شــديد جــداً وهواؤهــا غلــيظ لفــرط الــربد، . وأ وأ
ـــاروغز ، ذات زرع وضـــرع وشـــجر وعســـل، كثـــرية الثمـــار،  اخلـــريات والفواكـــه والغـــالت منبعثـــة مـــن ذوبـــان ، يـــرة األ

ــا ســيوف قطاعــة، ــا معــادن الفضــة، ومــدائنها متقنــة األســوار حمكمــة البنيــان، الثلــوج إذ أن ســيوفها ، وتضــرب 
  .)58(أمضى من سيوف اهلند
لـه مـدينتان أو ، وقوة وملـك، وعدد كثري، وهلم ملك ذو بأس، أن الفرجنة أهلها نصارىإىل  ويشري الطرطوشي

ســاحل البحــر (البحــر املتوســط) مــن هــذا اجلانــب يف وســط دار اإلســالم "وملكهــم ينجــد تلــك املــدن  ثالثــة علــى
أو عجـز املسـلمني عـن إخضـاع ، ة اجلنوبيـة وحـىت روميـةيطاليـورمبا يقصد بـذلك املـدن اإل، احملاذية لبالد اإلسالم"

ــم بواســل طبعــت يف املخيــال العــريب عــن وهــي مســة ان، املــدن احملاذيــة لســاحل صــقلية. ويصــف جنــد امللــك علــى أ
ال يفكــرون ، بــل عــن بــالد أوربــا مجيعــاً "فهــم يفضــلون املــوت علــى اإلدبــار يف احلــرب، الشــعوب األوربيــة الشــمالية

الــيت ، ويــرون املــوت دون ذلــك". ولكــن مبقابــل تلــك الصــفات اإلجيابيــة، أصــًال يف الفــرار مــن احلــرب عنــد اللقــاء
م نصارى وليسوا جموس عبـدة أوثـان، لكثرةيقف يف مقدمتها الشجاعة والبأس وا م املقيتـة "إذ ، وكو فلهـم صـفا

ال يتنظفـون وال يغتسـلون يف العـام إال مـرة واحـدة أو ، وهـم أهـل غـدر ودنـاءة أخـالق، ليس يف العامل أقـذر مـنهم
م مــن ســاعة لبســهم هلــا حــىت تتقطــع علــى أجســادهم؛، باملــاء البــارد، مــرتني ــم ال يغســلون ثيــا وحيلقــون  حــىت أ
ــا  :وإذا ســأهلم أحــد عــن حلــق اللحـى قــالوا، فتنبــت بعــد احللــق خشــنة مسـتكرهة، حلـاهم الشــعر فضــلة أنــتم تزيلو

واألمــر هنــا ســؤال وجــواب حيمــل كــل منهمــا مرجعيتــه ، )59(فكيــف نرتكهــا حنــن علــى وجوهنــا؟"، عــن ســوءاتكم



ىت السـاحل القبلـي الشـامي (البحـر املتوسـط) تتسـع وتتمـادى حـ، املربرة لصـاحبها. وتبـدو لـه بـالد الفرجنـة متسـعة
وتتســع متماديــة حــىت اجلبـــل ، وببلــد لنقــربذة (اللمبــارديني)، ةيطاليـــاجلزيــرة اإل، حــىت تــتقلص وتتجــاور جبزيــرة رومــا

وتتصــــل بالصــــقالبة ، أي جبــــال األلــــب الــــيت بــــني حبــــر البلطيــــق والبحــــر اإلدريــــاتيكي، املعــــرتض يف حبــــر األطلســــي
كمــا تتصــل بالشــرق ،  أي ســكان اجلــزر الربيطانيــة، املعــروفني بــاألنقلش، عبــدة النــار، اجملــوس الشــماليني أي بــبالد

يُعرفـــون باألمـــانيس ، إبـــراهيم) وهـــم كمـــا يـــروي Navarraبـــالد نافـــار (وتتصـــل بـــالغرب بـــبالد بيـــورة ، بالصـــقالبة
  .)60(األملان) الذين هلم كالم خمتلف عن كالم اإلفرنج(

ا وديانتها، ي على الصورة العامة لبالد الفرجنة وحدودهاال تقتصر معلومات الطرطوش بـل يفـرد وصـفاً ، وعادا
ا كانت مراحل على طريقه الطويل، لعدة مدن إفرجنية أَنـََّهـا  بوردو) علـى "(فيصف لنا مدينة برذيل ، اليت يعتقد أ

ـا بنيـان وهو ما يلمح منه أنه كـا، وأكثر أهلها نصارى"، كثرية املياه واألشجار والفواكه ن فيهـا بعـض اجملـوس "و
، وعلـى احملـيط، ويوجـد علـى سـواحلها العنـرب؛ ويوجـد صـنم علـى اجلبـل املشـرف عليهـا، منيعة على أسوار عظيمة

بأنـه ال ، . وهو إشارة دالة على االعتقاد السـائد)61(يظهر وكأنه ُخيرب الناس بأال حياولون قطع احمليط األطلسي"
ترخـــت) فهـــي بلـــدة عظيمـــة أو (ت خـــبـــل ظلمـــة وغموضـــاً!. أمـــا مدينـــة انطر ، أو حيـــاة يوجـــد فيمـــا وراء احملـــيط بـــراً 

ـــا احليوانيـــة، واســـعة الرقعـــة "أرضـــها ســـبخة ال تصـــلح للـــزرع والغـــراس ، مـــن حليبهـــا وأصـــوافها، فتعـــيش علـــى ثرو
، فــإذا عرضــوه للنــار اشــتعل، إذ يقطعــون ذلــك الطــني يف الصــيف حــىت ينشــف، ويســتخدمون طــني خــاص للتدفئــة

ــا شــتاء"ؤ فتصــبح لــه نــار عظيمــة يتــدف فقــد اعتربهــا الطرطوشــي ، روان) النورمانديــة(. أمــا مدينــة رذوم )62(ون 
ــر شــعنة ، إفرجنيــة ولــيس فيهــا كــروم وال شــجر بينمــا يكثــر ، فهــي حمصــنة مبنيــة باحلجــارة املهندمــة، الســني)(علــى 

رها حوت يسمونه الس، فيها القمح والسلت (اجلودار) ـر ، لمونوخيرج من  ونوع آخـر صـغري يشـبه احلـوت يف 
  النيل الذي يسمى هناك العري.

يســمى عــايش. وال ينســى ، وحكـى الطرطوشــي أنــه رأى يف بــرذوم نــوع مــن األوز أبــيض وأمحــر األرجــل واملنــاقري
فلـدة) (. ورأى مدينـة أولـدة )63(أن يذكر على سبيل الطرفة قصة شـاب منـت حليتـه وهـو يف السادسـة مـن عمـره

، فيهـا كنيسـة عظيمـة يعظمهـا النصـارى، وال تدخلها النساء، وال يسكنها سوى الرهبان، ومبنية باحلجارة، عةواس
وأكثـر أوانيهـا كـالكؤوس ، وال أكثـر ذهبـاً وفضـة، وحكى الطرطوشي أنه مل يَر يف مجيع بالد النصارى أعظـم منهـا

ــا صــنم مــن فضــة علــى صــورة، واألبــاريق والقصــاع مــن الــذهب والفضــة مكلــًال ، راهبهــا الشــهيد الــذي أسســها و
. كمـا يـذكر مدينـة يسـميها أفـش تقـع وهـو صـورة املسـيح ، بالياقوت والزمـرد مفتـوح اليـدين علـى شـكل صـليب

ــر يســمى أفــس ، وعليهــا بيــت واســع يســتحم فيهــا أهــل املدينــة علــى بعــد منهــا، ــا مجَّــة غزيــرة املــاء جــداً ، علــى 
  .)64(ي يفور فيهاخشية شدة حرارة ماء اجلمَّة الذ

فرنسـا وجوارهـا ( نتعـرف علـى بضـعة مقـاطع حيـة عـن بـالد الفرجنـة، وعرب هذا السـرد حلكايـة رحلـة الطرطوشـي
وأحكـام قيمـة مصـدرها الثقافـة العربيـة اإلسـالمية. ، هي مزيج من الصور الواقعية يكتنفها الغموض )جنوباً ومشاالً 

فيواجهنـا يف مـا ، الـيت تقـع علـى ختـوم اإلقلـيم السـابع، د الفرجنـةاحلـدود الشـمالية خلـف بـالإىل  ويشري الطرطوشي
  البلطيق) واجلزر الربيطانية وإيرلندا (هيربيا).(حبر الورنك  يسميه



وهــي واســعة جــداً تبلــغ ، إيرلنــدا) الــيت تعتــرب مقــر النورمــان اجملــوس(إالَّ أن أوضــح املنــاطق الشــمالية تبــدو هيربيــا 
ا ألف ميل وإن كسـاءهم الرئيسـي الـربنس الغـايل الـثمن ، عـادات جموسـها وألبسـتهم نورمانديـة ويقـال أن، استدار

ويشتهرون بصيد احليتان اليت يتغذون بلحمها األبيض. وحكي أن سواحلها ، واملرصع باجلواهر عند النبالء، جداً 
ا للغذاء ، ءهـا تتولـد يف شـهر أيلـولويـذكرون أن جرا، وهي نوع عظيم جـداً ، املليئة بالفراخ األبلينية اليت يصطادو

ا يف تشرين  وحلمهـا أبـيض  ، وبعد ذلك يصـلب حلمهـا فـال يصـلح لألكـل، وكانون األول والثايناَألوَّل ويصطادو
  .)65(كالثلج وجلده أسود كالنقس

يف أقصــــى احلــــدود ، الــــيت تبــــدو لديــــه غامضــــة، عشــــرة دا هنــــاك اجلــــزر الربيطانيــــة االثنــــيتويــــذكر أن جبــــوار إيرلنــــ
حنــو إىل  خــرج منــه خلــيج، كمــا أن هنــاك البحــر احملــيط يف الشــمال الــذي يعتــرب حــداً لــألرض املعمــورة،  ةالشــمالي
الــربد فيــه عظــيم ، وهــو أقصــى موضــع يف الشــمال، واملوضــع الــذي علــى طــرف اخللــيج يســمى حبــر ورنــك، اجلنــوب

ه أحــد مــن شــدة الــربد والظلمــة قلَّمــا يصــل إليــ، وال يصــلح للنبــات وال للحيــوان، جــداً واهلــواء غلــيظ والــثلج دائــم
  .)66(والثلج
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  لقاء عربي أمريكي
 *ميشال كيلو

رئــيس معهــد ( وديفيــد بالنكنهــورن )راســات اإلســالمية باجلامعــة اللبنانيــةأســتاذ الد( مببــادرة مــن رضــوان الســيد
نـاقش خاللـه مثقفـون أمريكيـون وعـرب ، من شـهر أيـار 21و 17عقد يف مالطا لقاء استمر من  )القيم األمريكية

املتزايـد  والتباعـد، تـونس) مسـائل مهمـة كـاحلرب العادلـة، سلطنة عمان، املغرب، موريتانيا، سوريا، أتوا من لبنان(
ودور الـــدين يف احليـــاة ، يةنســـانوالقـــيم اإل نســـانوعامليـــة حقـــوق اإل، يف مفهـــوم العدالـــة بـــني الغـــرب والعـــامل العـــريب

وإمكانيــة احلــوار بــني ، والعالقــة بــني اجلهــاد املعلــن واحلــرب الصــليبية غــري املعلنــة، واجملتمــع املــدين والدولــة، العامــة
  اع احلضارات". الغرب والعرب عرب التصدي ملقولة "صر 

جونسـون  جـيمس بـدأت جلسـة احلـوار األوىل مبداخلـة ألقاهـا، بعد جلسة تعارف قدم كل مشارك فيها نفسـه
قال فيها إن هذه احلرب وسيلة لتأطري احلروب ضـمن رؤيـة ، أستاذ جامعة نيوجرسي حول "نظرية احلرب العادلة"

، عنــد احلــديث عنهــا، التمييــز بــني مســتويات ثالثــةوإن مــن املهــم ، أخالقيــة جيــب أن حتكــم العالقــات بــني الــدول
ا وأسلوب استخدامها يف اخلطاب السياسي :هي    .تارخيها ومضمو

وإىل ، العهد القدمي ونظريات استعمال القوة لـدى اليونـان والرومـان والقـديس أوغسـطنيإىل  أما تارخيها فريجع
مث انفصـاهلا عـن اخلطـاب الـديين املسـيحي ، والثالث عشـر يف الفكر الغريب إبان القرنني الثاين نسانبروز مقولة اإل

ا ب" السياســة اجلديــدة " .وانــدراجها يف القــانون الــدويل والفلســفة وقــام ، لــدى أوغســطني، بينمــا تعــني مضــمو
الـذي مـن صـالحية السـلطة دون غريهـا احلفـاظ ، فـالقوة تسـتهدف تكـريس النظـام، النظام والعدالـة والسـالم على
ـا ، الشـرعيةإىل  وإال افتقـرت، الـيت ال حيـق ألي طـرف آخـر اسـتخدامها، جيب أن حتتكر القـوة، لذلك، عليه وفا

عدم إحلـاق األذى بالفئـات غـري  :على أن قيام السلطة الشرعية خبوض احلرب العادلة يعين أمرين .ضمان السالم
فـال جيـوز اسـتخدام أسـلحة يف ، هاواستخدام قدر من القوة يتناسـب مـع أهـداف، أي باملدنيني، املشاركة يف احلرب

ا  الـذي أدى، لكـن مفهـوم احلـرب تطـور مـع تشـكل الدولـة/ األمـة .احلرب العادلة يتخطى فعلها ما يراد حتقيقه 
ا وما ارتبط به من حتول يف هدف العمل العسـكريإىل  الـذي صـار مـن اآلن فصـاعدا محايـة منطقـة ، بروز سياد

   .واكتسب طابعا دفاعيا صرحيا، يفالدولة اجلديدة أو إطارها اجلغرا
  فإن استخدام هذه النظرية يفرتض وجود نظام دويل يسود قدر من التكافؤ واملساواة بني أطرافه.، أخريا

فهو إمـا ، رد مجال باروت من سوريا على األستاذ جونسون مؤكدا أن احلروب تشن ألسباب تتصل باألمن -
مــة الــذي تكـــون بعــد صــلح ويســتفاليا أســس حلــروب مصــاحل انقـــض وأن نظــام الدولــة / األ، منطلقهــا أو هــدفها

  خالهلا القوي على الضعيف وبرر املنتصرون عدالتها مبصاحلهم. 
وقالت األستاذة آلشتاين إن النظرية تكتسب أمهية متزايدة بسبب تكون منط جديد مـن احلـرب هـو احلـرب  -

ا اإلرهاب(غري املتوازية  ، لضعفاء تأييـد احلـرب العادلـة بصـيغتها النظريـة املعروضـةوإن من مصلحة ا، )اليت يسمو
   .وكانت أداة ملعارضتها، اليت تبلورت ضد حرب فيتنام

أن  :علــق األســتاذ عبــد اهللا ولــد بــاه مــن موريتانيــا قــائال إن النظريــة تتضــمن مصــادرتني قــابلتني للنقــاش مهــا -
عادلــة  فتكــون احلــرب، أخــرى لــيس هلــا حــق الكونيــةوأن هنــاك قــيم كونيــة و ، الســلطة حتركهــا القــيم ولــيس املصــاحل



وأضاف أن هذا ينهي الفصـل بـني احلقـل السياسـي  .عندما حترك السلطة اليت ختوضها قيم ذات خصوصية كونية
   .فتسود ازدواجية املعايري، وينفي تأسيس القيم على التواضع العقلي، والقيم الدينية

وقالــت إن ، دينيــة والوســيطة للنظريــة وبــني التطــورات اجلديــدةأيــدت األســتاذة جــني الفصــل بــني األصــول ال -
اخلطـــاب واملمارســـة إىل  تـــدخل وأن هـــذه النظريـــة، التنـــوير واحلداثـــة يطالبـــان كنظريـــة احلـــرب العادلـــة بقـــيم إجيابيـــة

 نوعــا مــن أحاديــة، الــيت ذكرهــا عبــد اهللا، وبينمــا تشــرتط عامليــة نظريــة الســالم لــدى كــانط .عناصــر تتفــق والتنــوير
  .تعفي نظرية احلرب العادلة املدنيني وغري املشاركني يف احلرب من األذى، األشكال

فالعدالـة قـيم واحلـرب ، نين متعارضـيالحظ األستاذ سعيد بنسعيد من املغـرب أن ملقولـة احلـرب العادلـة حـد -
، حيــان حلمايتــهالقــوة يف كثــري مــن األإىل  وأورد شــواهد مــن الفكــر السياســي اإلســالمي تؤكــد حاجــة احلــق .عنــف

ومواثيــق األمــم  نســانفــإن حتركــت يف إطــار اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإل، لكــن املشــكلة تكمــن يف مرجعيــة احلــرب
  وإال غابت عنها العدالة. ، املتحدة كانت عادلة كاحلرب ضد العنصرية واإلرهاب

دات توجب األخذ بنظرية بوجود مستج، من منظري اليمني اجلديد يف أمريكا، قال األستاذ ميكائيل نوفاك -
ــا ليســت دوال فتخضــع للقــانون  قــادرة علــى شــن احلــرب ظهــور أطــراف :ترتكــز يف نقطتــني، احلــرب العادلــة مــع أ

ـــدمار الشـــامل، الـــدويل ـــة يف احلـــرب تـــنظم إىل  نشـــأت احلاجـــة، لـــذلك .وســـهولة نقـــل واســـتخدام أســـلحة ال نظري
تتفـق مـع قـيم األديـان الكتابيـة الثالثـة وتـرفض قـول اليونـان  ؛وتكـون أداة بيـد الضـعفاء عالقات اجملال غري الـدويل
ليســت احلــرب العادلــة حــرب  .األقويــاء يفعلــون مــا يريــدون وعلــى الضــعفاء أن يتحملــوا :خــالل حــروب البيليبــونيز

، اأخـري  .الذي أجنب نظرية احلرب العادلـة حلاجتـه إليهـا، ةعاملنا ما بعد احلداثإىل  وحداثة ويستفاليا انتهت، القوة
فإنين أعتقد أنه ما كان جيب عليهم التخلي عن تفـوقهم ، ورغم اقتناعي بأن الفلسطينيني تعرضوا ألمر غري عادل

  .ه كان السالح الذي به ينتصرون؛ ألنَّ األخالقي على إسرائيل
 :وأجــاب ؟تســاءل الفضــل شــلق مــن لبنــان، ملــاذا هنــاك كتابــات كثــرية حــول نظريــة احلــرب العادلــة يف أمريكــا -

ونظريـة ، إن أمريكا متتلك جيشا تريد استخدامه لتحقيق مصاحلها .من ينظّر هلاإىل  ألن أمريكا متلك القوة وحتتاج
مـــع أن احلـــرب سياســـة وليســـت ، احلـــرب العادلـــة ال تســـتهدف إحقـــاق احلـــق بـــل تقـــدمي التغطيـــة األخالقيـــة للقـــوة

  .وال عدالة حلرب إن مل تكن دفاعية، أخالقا أو قيما
ونظريـــة احلـــرب العادلـــة ، ن مـــن التضـــليل ربـــط العدالـــة بـــاحلربأنصـــف بـــن عبـــد اجلليـــل مـــن تـــونس أردف امل -

ــا تشــرّع للقــوة. مث عــرّج علــى فلســطني والعــراق ، حيــث احلــرب ظاملــة وهجوميــة، ليســت ســالحا بيــد الضــعفاء أل
ــا األصــولية إىل  االنــزالقإىل  إن احلــديث عــن احلــرب العادلــة يــؤدي، واحلــق .لكــن أنصــار احلــرب العادلــة يقبلــون 

  ية ألفعال البشر. إنسانعلما بأن نظريتها نشأت ضمن إطار خاص بينما نريد أرضية مشرتكة و ، اإلسالمية
، أرض الواقــع لنــرى مــا جيــري يف فلســطنيإىل  طلــب تركــي علــي الربيعــو مــن ســوريا أن ننــزل مــن مســاء النظريــة -

ــــدد إســــرائيل خبيــــار مشإن حيــــث  ــــري خوفنــــا حنــــن الضــــعفاءشــــعبها أعــــزل يف حــــني  إن قــــادة  .شــــون النــــووي فتث
اإىل  وهم حباجة، ية األمريكية مستعجلون لتوسيع ختومهامرباطور اإل    .نظرية تضفي صفة العدالة على حرو

حــروب حتريـر الشــعوب الــيت  إىل  الحـظ ميشــيل كيلـو مــن ســوريا أن نظريـة احلــرب العادلـة ختتلــف عــن النظـرة -
ــرةكانــت تعتــرب عادلــة ومــرب  وقــال إن عدالــة هــذه احلــروب بلغــت أوجهــا يف  .ا موجهــة ضــد الســيطرة األجنبيــة؛ ألَّ



ا مبدونة قانونية منعت حل النزاعات بـني الـدول بـالعنف، ستعمارسياسة نزع اال ، اليت تبنتها األمم املتحدة وعزز
ا على واعتربت الدول متساوية أمام القانون الدو ، والتدخل يف شؤون اآلخرين الداخلية يل فال بد من قيام عالقا

ا بالتفاوض، الندية واملساواة    ... اخل.وال بد أن حتل خالفا
فكأن اهلدف منها طي صفحة حروب ، ال أرى شيئا من هذه املدونة القانونية يف نظرية احلرب العادلة، واليوم

ن أدلكــم علــى حــرب عادلــة ال أود أ .ووضــع أيديولوجيــة تســوغ حــروب األقويــاء ضــد الضــعفاء، الشــعوب العادلــة
وأناشــــدكم ، القـــوة والعنــــف هـــي احلـــرب ضــــد الفقـــر والظلــــم والتمييـــز واإلقصـــاء واالســــتغالل والعنـــفإىل  تســـتند

   .خوضها وكسبها
بـن اأمريكا و  :قال األستاذ رضوان السيد من لبنان إن نظرية احلرب العادلة تستخدم اليوم من جهتني، أخريا -
ـا ضـد اإلرهـاب عادلـةالـيت تعتـرب أمريكا، الدن ية نسـانبينمـا اإل، بـن الدن الـذي يعتـرب إرهابـه حربـا عادلـةاو ،  حرو

فــإن مفهــوم احلــرب العادلــة ارتــبط تارخييــا ، وعلــى كــل حــال .ضــائعة بــني هــذين النمطــني مــن احلــرب غــري العادلــة
أن مفهوم احلـرب العادلـة  وكان مالزما ملفهوم الفتح. كما، يات أو بفرض سالمها على اآلخرينمرباطور بتوسع اإل

بينمـــا يــــرتبط مفهومهــــا احلـــديث بــــاحلرب علــــى ، لـــيس واحــــدا بــــل محـــل مضــــامني تغــــريت بتغـــري املراحــــل التارخييــــة
ــــا أدت، وأخــــريا .اإلرهــــاب فقــــد قامــــت علــــى منطلقــــات قيميــــة ، ممارســــات ونتــــائج غــــري عادلــــةإىل  فــــإن تطبيقا
فـال مفـر مـن التخلـي عنهـا واسـتبداهلا بـاحلرب ، التلفيـقلكنها استخدمت الضـغط والتشـويه والكـذب و  ،وأخالقية
   .وحتمل طابعا دفاعيا، اليت تتفق والقانون الدويل، املشروعة

االعرتاف بوجود حالة سوء تفاهم كبـرية بـني الطـرفني إىل  انتهت جلسة اليوم األول خبالف دفع مايكل نوفاك
أن األمريكيـــني قـــدموا لنظـــريتهم إىل  ي مـــن ســـلطنة عمـــانعـــزاه رد األســـتاذ عبـــد الـــرمحن الســـامل، العـــريب واألمريكـــي

م    .قضية احلربإىل  ختتلف عن نظرتنا، ودافعوا عنها انطالقا من جوانب دينية خاصة 
وأكـد خالهلـا املتحـدثون مـن اجلانـب العـريب عـدم ، تركزت جلسة اليوم الثاين على عالقة اجملتمع املـدين بالدولـة

وقـــالوا إن املؤسســـات اإلســـالمية كانـــت دومـــا أســـاس حيويـــة ، مـــع اجملتمـــع املـــدين تعـــارض اإلســـالم ثقافـــة وجمتمعـــا
وأضـافوا أن اجملتمـع املـدين ، وبينـه وبـني السـوق، وهي تصلح اليـوم أيضـا كوسـيط بـني الفـرد والدولـة، اجملتمع املدين

دور الــدين يف  فالحـظ األمريكيـون وجـود تشـابه بـني .مسـألة داخليـة وليسـت موضـوعا ميكـن للخـارج التـدخل فيـه
  .اجملتمعني اإلسالمي واألمريكي

فتحــدث مجــال بــاروت عــن اســتحالة وجــود ، نســايندارت جلســة اليــوم الثالــث واألخــري حــول حــق التــدخل اإل
بالنكنهــورن علــى أمهيــة القضــية  فأكــد، بداللــة مــا حيــدث يف فلســطني،  يف ظــل ازدواجيــة املعــايريإنســاينتــدخل 

واقــرتح مناقشــة مســألة الــدين وحريــة العقائــد ، احلــوار اجلــدي دون احلــديث عنهــاواعــرتف باســتحالة ، الفلســطينية
، وأنــه ينــدرج يف إطــار الدولــة،  قــدمينســاينالحظــت آلشــتاين أن مبــدأ التــدخل اإل، عندئــذ .والــدين واحليــاة العامــة

ـــام  :وتســـاءلت .املســـؤولة عـــن التـــدخل إلنقـــاذ مواطنيهـــا حـــني يتورطـــون يف مـــآزق مـــا ـــه القي بالتـــدخل مـــن حيـــق ل
. وقالـت إن  ؟نسايناليت ال يوجد يف القانون الدويل ما مينعها من التدخل اإل، جانب الدول/ األممإىل  ،نسايناإل

مل حيظ باهتمام  ، كويف عنان شكل بعد جمازر رواندا جلنة أعدت تقريرا حول هذه املسألة عنوانه"واجب احلماية"
ـــه حـــدد معـــايري التـــدخل وأطرافـــه ـــه يف إطـــار األمـــن اجلمـــاعيواشـــرت ، كبـــري مـــع ان كمـــا أجـــاز لدولـــة أو ،  ط حدوث



تســاءل ســعيد بــن ســعيد عــن اجلهــة الــيت حيــق هلــا  .نســانالئــتالف دول القيــام بــه شــرط التقيــد مبواثيــق حقــوق اإل
ـــه، وعـــن األســـس الـــيت تنظمـــه، نســـاينطلـــب التـــدخل اإل فـــردت ، إذا مل تكـــن األمـــم املتحـــدة اجلهـــة الـــيت تقـــوم ب
بـــأن للجماعـــة الـــيت تتعـــرض لالضـــطهاد احلـــق يف عـــرض وضـــعها علـــى اجملموعـــات واملنظمـــات األســـتاذة آلشـــتاين 

  فيصري من واجب اجملتمع الدويل أخذه بعني االعتبار ومناقشة إمكانية التدخل ومن مث القيام به.، الدولية
وتــدخل  .تــدخل دولــة ضــد دولــة تقــوم بالتــدخل :تــدخل األســتاذ جونســون وميــز بــني أمنــاط ثالثــة مــن التــدخل

ه ؛ ألنَّــ هــو منــط التــدخل األحــدثنســاينوقــال إن التــدخل اإل . صــرفإنســاينوتــدخل ، بطلــب مــن دولــة أو جهــة
وهــو جييــز تــدخل لدولــة  .واحليلولــة دون اإلبــادة اجلماعيــة وعلــى تقييــد ســيادة الــدول نســانيســتند علــى حقــوق اإل

ال يكـون الضــرر النـاجم عـن التــدخل أكـرب مــن أن  :مــع مراعـاة االعتبـارات التاليــة، واحـدة وتـدخل األمــم املتحـدة
اليت تليها مرحلة ثانية تعيد تأهيل هـذه الفئـة مـن ، وتكون مساعدة الفئة املضطهدة مرحلة التدخل األوىل .فوائده

أخــذ مواقــف عمليــة مــن القضــايا املطروحــة بــدل ، األســتاذ يف جامعــة واشــنطن، جلــني لــوري طلــب .قبــل املتــدخل
واسـتنكار تبـين أمريكـا للمواقـف اإلسـرائيلية ، وأكد على ضرورة اجلهر مبا جيري أمام أعيننا، إغراقها يف كالم نظري

ا جتاههــا تعارضــا صــارخا مــع املعــايري األخالقيــة، مــن فلســطني ســرد ميشــيل كيلــو عندئــذ  .الــيت تتعــارض سياســا
وخمالفــة تــدخلها لصــاحل ، القتــاريخ القضــية الفلســطينية وبــّني بالوقــائع تضــارب مواقــف أمريكــا مــع العدالــة واألخــ

ديــده لألمــن اجلمــاعي يف املنطقــة العربيــة، الصــهيونية وإســرائيل لقــرارات األمــم املتحــدة وجملــس األمــن اعــرتف  .و
لـذلك سيقصـر حديثـه علـى ، نوفاك يف كلمته بأنه مل يكن يتوقع حديثا فيه هـذه الوقـائع الدامغـة لصـاحل فلسـطني

ايــة احلــرب البــاردة كــل التوقعــاتوالحــظ أن قــ .نظــام األمــن اجلمــاعي وأن تفعيــل األمــم ، وة أمريكــا جتــاوزت عنــد 
 :وأضــاف .املتحــدة ونظــام األمــن اجلمــاعي الــذي يطالــب بــه األوربيــون يســتهدفان تقييــد حركــة الواليــات املتحــدة

صــاحل وهــي ســاحة صــراعات قــوى وم، العزميــة الكافيــةإىل  فهــي تفتقــر، لــدي هنــا مالحظتــان علــى األمــم املتحــدة
أن ال عالقــة بــني  :أوالمهــا، وأورد مالحظتــني حــول القضــية الفلســطينية .جتعلهــا عــاجزة عــن محايــة األمــن العــاملي

أنــه كــان ميكــن اســتيعاب الالجئــني الفلســطينيني يف البلــدان  :وثانيتهمــا، مشــكلة فلســطني اســتمراراألصــولية وبــني 
   .العربية

علن رئيس اجللسة أن سبعة مـن العـرب سـيغادرون بعـد ظهـر فأ، طلب مشاركون عرب كثريون الرد على نوفاك
فقيلـت مالحظـات متنوعـة علـى ، وأن من األفضل مناقشة إمكانية عقـد لقـاء آخـر بـني العـرب واألمريكيـني، اليوم

املشــــحونة باخلالفــــات ، الــــذي كــــان متعبــــا ومحــــل الكثــــري مــــن مســــات العالقــــات العربيــــة / األمريكيــــة، لقــــاء مالطــــا
 .ادلةوالشكوك املتب

**************  



  م)2004أكتوبر  10-5نكفورت (االثقافة والكتاب والعرب ِفي معرض فر 
  *رضوان السيد

قال يل رئيس احتاد الناشـرين العـرب: إننـا حاولنـا طـوال قرابـة العـام جتنـب الظهـور مبظهـر مـن يريـد إقامـة 
إىل فرانكفــورت وجــدنا أن "معــرض سياســي" أو مكــان لإلعــالن عــن آرائنــا السياســية، لكــن عنــدما جئنــا 

اجلميــع يتحــدث إلينــا حــديثاً سياســياً، مــن املستشــار األملــاين الــذي مــا اســتبعد فكــرة الوحــدة العربيــة وإىل 
نوميان رئيس معرض فرانكفورت للكتاب، الذي اعترب نفسه معنياً مثلنا باإلصالح العـريب، وبصـورة العـرب 

ن تقليــدياً مــن أنصــار العــرب، ضــاقوا ذرعــاً بضــعفنا وتشــرذمنا، يف العــامل ! فــالواقع أنــه حــىت الــذين ال يعتــربو 
وصاروا حيسون أن الضعف العريب عـبء علـيهم ولـيس ميـزة هلـم يسـتطيعون مـن خـالل اسـتغالهلا السـيطرة 

ومـن جهـة أخـرى حيـس األوروبيـون أن األمريكيـني ينفـردون بالسـيطرة، ويريـدون  -علينا، وحتقيق مصاحلهم 
ني عن حتمل األعباء وخباصة األوروبيون، و هلذا يريـد منـا األوروبيـون إن مل نتوحـد أن يكون اجلميع مسؤول

أن نتعــاون علــى األقــل حلــل مشــكالتنا، ولزيــادة القــدرة علــى التواصــل مــع العــامل فحــىت العنــف أو اإلرهــاب 
هــو مظهــر مــن مظــاهر الضــعف، ولــيس الغضــب وحســب، كــل هــذا قالــه لنــا املستشــار األملــاين يف خطابــه 

  فتتاحي مبعرض فرنكفورت.اال
م (قبـــل احلـــرب الثانيـــة كـــان يف 1947لكـــن معـــرض فرنكفـــورت العـــاملي للكتـــاب، واملســـتمر منـــذ العـــام 

ـــا، وميكـــن للـــدول إظهـــار  اليبزيـــغ) يبقـــى بالدرجـــة األوىل مشـــهداً هـــائًال للكتـــاب وثقافته،وللمعرفـــة وآليا
ا باحللول ضيف شرف على املعرض، وقد ف علت ذلك أكثر الدول األوروبية أو كرباها، وضها وإمكانيا

وآخرهـــا العـــام املاضـــي روســـيا، أمـــا مـــا حققـــه العـــرب فهـــو حيـــدث للمـــرة األوىل بشـــكل رمســـي، لقـــد طـــالبوا 
بعرض جمال ثقايف، وليس أدب أو فكر أو نشريات دولة، ومفهوم طبعاً أنه عندما تعرض النمسـا أو حـىت 

 Elfriedeاملعروضة؛ لكن أحداً ال يصرح بذلك، فألفريده يلينك سويسرا أن الثقافة األملانية تكون هي 

Jelinek  ـــا باألملانيـــة وبـــذلك فهـــي تنتمـــي الـــيت حصـــلت علـــى جـــائزة نوبـــل، منســـاوية، كتبـــت كـــل روايا
ا يف ذلك شأن دورينمات وماكس فريش السويسـريان (مـن  شاءت أم أبت إىل تلك املنطقة الثقافية، شأ

األوىل يكون ضيف الشرف ثقافة أو منطقة ثقافية، وقد فهم العـرب واألملـان ذلـك زيوريخ) وهكذا، للمرة 
فكانـــت سلســـلة احملاضـــرات الفكريـــة والثقافيـــة واألدبيـــة واالجتماعيـــة والسياســـية عربيـــة شـــاملة، ومـــا بـــدت 

ـا بـ دت يف اخلصوصيات البلدانية واالجتماعية إال يف العروض الفنية وبعض الظواهر (األنثروبولوجية) مث إ
  أجنحة الدول؛ إذ عرض كل بلد عريب تراثه ومظاهر التقدم يف حاضره (مع احلفاظ على األصالة!).

مــنهم إظهــار قدراتــه وإبداعاتــه عــرب مســاحات  جنــح العــرب إذن يف أن يــدخلوا موحــدين وأن حيــاول كــل
لفرديــة وقــد  املعــرض، ومســاحات جنــاح بلــده، ومســاحات احتــاد الناشــرين العــرب، واملســاحات واألجنحــة ا

كان املعروض حوايل العشرة آالف كتاب ومنشور على املستويات كلها، باإلضافة إىل السالسل املختلفـة 
مــن العــروض واحملاضــرات والنــدوات والنشــاطات الــيت شــارك فيهــا حــوايل األربعمائــة مثقــف وكاتــب وشــاعر 



اضـرين (حـىت بعـض املشـاهري) مـا  وفنان من الوطن العريب، وقد ال تكون الكتب املختارة عظيمة أو أن احمل
كانوا مجيعاً من املبدعني لكـن التنـوع الثـري ظهـر يف شـىت اجملـاالت واملسـتويات، وقـد اكتشـفت أن األملـان 
ترمجــوا حــوايل املائــة روايــة وديــوان عــن العربيــة يف الســنوات اخلمــس املاضــية، وأن العــرب ترمجــوا أربعــني كتابــاً 

فقــــد  –ي، كمـــا اكتشــــفت أن "املستشـــرقني" األملـــان مــــا يزالـــون فعـــالني عـــن األملانيـــة خـــالل العقــــد املاضـــ
كتابــاً أملانيــاً يف موضــوعات عربيــة وإســالمية، ظهــرت كلهــا بعــد   214عرضــت دور النشــر األملانيــة زهــاء الـــ

عــن فظاعــات صــدام حســني،  16منهــا لســوء احلــظ عــن ابــن الدن ومجاعتــه، و 35م لكــن 1990العــام 
مية ومــــآزق العــــرب واملســــلمني، وهــــذا فضــــًال عــــن آالف املقــــاالت العلميــــة عــــن األصــــولية اإلســــال 26و

م وحىت اليوم. لكن الذين يكتبون عن ابن الدن ليسوا يف األكثر من العلمـاء 2000والصحفية منذ العام 
كما صار واضحاً وهذا ليس خاصاً بأملانيا، بل عرفناه لدى الربيطـانيني واألمريكيـني وهكـذا   أو األكادمييني

فباســـتثناء فرنســـا حيـــث مـــا يـــزال األكـــادمييون يســـتأثرون حـــىت بالدراســـات عـــن "اإلرهـــاب" أو "التطـــرف 
اإلســالمي" جنــد أن الصــحفيني واالســرتاتيجيني دخلــوا معــرتك املعلومــات واآلراء عــن املتشــددين واملتطــرفني 

جيابــاً وســلباً فصــار  يف ســائر أحنــاء العــرب، وهــذا يــدل علــى أن اإلســالم صــار موضــع اهتمــام الــرأي العــام إ
  كّتاب الرأي العام هم الذين يدلون باآلراء بشأنه.

ويف أملانيـا كمــا يف ســائر بــالد العـامل عامــة ورأي عــام كمــا فيهــا مثقفـون وخــواص ومسيســون، أمــا العامــة 
باملسـلمني يف حـني  %45مـنهم متلـك آراء سـلبية بـالعرب، و  %56فتدل االستطالعات علـى أن نسـبة 

مـه العـداء للسـامية،  –ن واملسيسون ومييزون يفرق املثقفو  وإن خشوا مجيعاً من اإلرهاب اإلسـالمي،ومن 
  وطلبوا منك عدم إحراجهم بذكر إسرائيل! 

وصحيح أن العرب كانوا ضيف الشرف يف معرض فرانكفـورت للكتـاب لكـن املسـاحة الـيت احتلوهـا ال 
ســائر الثقافــات شــديدة االتســاع واالزدهــار،  مــن جغرافيــة املعــرض واهتماماتــه وأجنحــة %15تزيــد علــى الـــ

لكن اللغات الفرنسية واالجنليزية واالسبانية واإليطالية هي الغالبة، وحيرص الناشرون الفرنسيون على أن ال 
ــــا يف جغرافيــــة املعــــرض عــــن مســــاحة األجنلوفــــون (بريطانيــــا وأمريكــــا معــــاً) وكــــذا  تقــــل املســــاحة الــــيت حيتلو

ــم اهتمــوا باملوضــوعات العربيــة واإلســالمية، فــال اإليطــاليون. لكــن حــىت هــؤ  الء اهتمــوا بالثقافــة العربيــة أو أ
خيلو جناح (واألجنحة تعرض مناذج قليلة من املنشورات هذا العام أو يف النصـف الثـاين منـه باإلضـافة إىل 

  النشر الكربى البارزة. قوائم املنشورات طبعاً) من مخسة إىل عشرة كتب من دور
العرب قد بذلوا جهداً كبرياً للظهور موحدين، ولعرض ثقـافتهم احلديثـة علـى أفضـل وجوههـا؛ وإذا كان 

فإن حماضـريهم بـذلوا جهـداً ال بـأس بـه يف قـراءة املشـكالت العربيـة بصـراحة، كمـا سـعوا مـا وسـعهم إلثـارة 
نــف مــن جهــة إشــكالييت: التواصــل احلضــاري، واملفاعيــل الســلبية ملشــكليت فلســطني والعــراق مــن جهــة، والع

ثانيـــة، لكـــن كـــان واضـــحاً أن هـــذا الـــربط متضـــمن يف عـــروض العـــرب كمـــا يف عـــروض األملـــان، وكـــا قـــدان 
لُعمان جناح خاص زاره آالف الناس وكان هنـاك إقبـال علـى العـدد األول (باالجنليزيـة) مـن جملـة التسـامح 



اللغــات احليــة يف العــامل دومنــا وهكــذا فهنــاك حاجــة لالهتمــام باجلانــب التواصــلي مــن ثقافتنــا وممارســاتنا وب
  إسفاف أو اجتاه لإلعالن الذايت.

بيــــد أن هــــذه الظــــاهرة ليســــت أبــــرز الظــــواهر بــــل أبرزهــــا تلــــك األلفــــة بــــني الكتــــاب ووســــائل االتصــــال 
واملعلومات األخرى. فقد ترسخت لدي قناعة بعـد حضـور عـدة معـارض عامليـة أن وسـائل اتصـال العوملـة 

ــا أحــرى أن ختــدمها أو تســاعدها يف املــديني املتوســط والطويــل، لــن تضــرب ثقافــة الكتــاب وال كتابــة بــل إ
  وحيتاج األمر على أي حال، إىل تأمل آخر وتفكري آخر يف املسألة.

معرض فرانكفورت للكتاب فرصة معتـربة أتيحـت للمثقفـني العـرب، وللناشـرين العـرب وأرى أن التجربـة  
يس أوضاعنا احلالية لقد رأيت نادر الفرجاين منسـق تقـارير كانت ناجحة، ليس مبقاييس الطموح بل مبقاي

التنمية اإلنسانية العربية لألعوام الثالثة األخرية، وكان الرجل ساخطاً لتواضع احملاضرات اليت يلقيها العـرب 
ويكــون أكثــر املســتمعني فيهــا عربــاً أيضــاً وللكتــب الــيت تعــرض موضــوعات مكــررة، وللمســؤولني الثقــافيني 

  لذين يتبخرتون كأمنا هم يف عرض سينمائي.. اخل.العرب ا
وقد يكون أكثر ذلك صحيحاً لكنها جتربة جنحت يف احلـدود املقبولـة، وستسـتمر يف األعـوام املقبلـة يف 
عدة اجتاهات وإن مل يكن العرب، ومل تكن ثقافتهم ضيف شرف كما كانوا يف هذا العام سنظل نذهب، 

التعلم والتخلق بأخالق العصر وممارساته، وسننجح يف النهاية كما وجيب أن نذهب من أجل االستفادة و 
 جنح غرينا؛ أو مل يقل املستشار األملاين إن ثقافتنا هي أصل الثقافة احلديثة؟!

********************  



  مشروع أخالقي عالمي
  دور الديانات ِفي السالم العالمي

  *هانس كينغ
  حسان حامد :مراجعة

 Hans(التجربــة الغنيــة والطويلــة ملؤلفــه الربوفســور هــانس كينــغ  :ادتــه مــن جهتــنيفر تــاب و تــأيت أمهيــة هــذا الك

King( ،وهـانس   .نسـانومشولية املشروع الذي يتقدم به تعبرياً عن االعرتاف بأدوار األديان يف مسائل حقوق اإل
ــــة ــــدوا، كينــــغ مــــن أصــــول سويســــرية كاثوليكي ــــة مــــن ختصــــص يف الفلســــفة والالهــــوت وبــــرز بســــرعة يف ال ئر القريب

صــار ُمثَّ  ،)1965 – 1962حبيـث عـني مستشــاراً يف جلنـة حـوار األديـان مبجمــع الفاتيكـان الثـاين ( ،الفاتيكـان
وقــد مســح لــه آنــذاك باإلشــراف علــى تربيــة ، يــةحتادأســتاذاً بكليــة الالهــوت الكــاثوليكي جبامعــة تــوينغن/ أملانيــا اال

دوائـــر العقيـــدة بالفاتيكـــان أواخـــر الســـتينات حـــول العصـــمة  لكنـــه مـــا لبـــث أن تشـــاجر مـــع ،الكهنـــة الكاثوليـــك
 اســتمرارورغــم ، وإمكــان جنــاة املــؤمنني بــاهللا وإن مل يكونــوا كاثوليــك أو مســيحيني، وحــول معــىن اخلــالص، البابويــة

اذاً لالهــوت توظــل أســ ،م1979النقــاش بــني الطــرفني ألكثــر مــن عشــر ســنوات فقــد منــع مــن تربيــة الكهنــة عــام 
وتطورت جتربة كينغ يف الثمانينات فأجرى حـوارات مـع املسـلمني واليهـود مث مـع ، ين باجلامعة املذكورةوفلسفة الد

ونشــرت كلهــا يف كتــب صــارت مشــهورة وقــد أنشــأ مؤسســة هلــذا الغــرض وظــل علــى إصــراره ، البــوذيني واهلنــدوس
سـائر لغـات العـامل مبـا إىل  بـهوحـول إمكـان مشـاركة املـؤمنني يف السـالم العـاملي وترمجـت كت، حول حوار الـديانات

  .يف ذلك العربية
  :وضع هانس كينغ كتابه هذا حتت ثالثة عناوين أو شعارات

  .ية من دون أخالق كونيةاستمرار ال  -
 .ال سالم عاملي من دون سالم ديين -

 .وال سالم ديين من دون احلوار بني الديانات -

ار مـــن الشـــعارات الســـالفة الـــذكر بعـــد خصـــص املؤلـــف قســـمان مـــن أقســـام الكتـــاب الثالثـــة لدراســـة كـــل شـــع
 .املقدمة

ايــة احلــرب العامليــة األوىل) كــان 1918العــام أَنَّــُه مــا بعــد احلداثــة) إىل  ذكــر يف القســم األول (مــن احلداثــة م (
مــا ظهــرت عصــبة األمــم مســتفيدة مــن الــدروس املريعــة للحــرب لكــن اآلمــال مــا لبثــت أن ســرعان إذ  :عــام حتــول

وقـد أدى  ،الفاشـيات واملاركسـية أوروبـاوظهـرت يف  سـتعماروشـاع اال، فشلت عصـبة األمـمذبلت وتراجعت فقد 
مث ظهور األمم املتحدة اليت مل حيل ظهورهـا دون نشـوب ، اهلش واندالع احلرب الثانية ستقرارضرب االإىل  ذلك

صــراع مريــر اجتهــت املاركســية  وبعــد، احلــرب البــاردة بــني الشــيوعيني والرأمســاليني مــع صــعود الفــورة اليابانيــة يف آســيا
وبــدأ أنــه انتصــاراً كبــرياً حتقــق للدميقراطيــة الليرباليــة بيــد أن ذلــك ال ينبغــي أن ، يــار(اشــرتاكية الدولــة) للرتاجــع واال

، وعــن أن هــذا التحــول الالفــت (ظهــور العوملــة، يلهينــا عــن عيــوب وقصــور النظــام الرأمســايل مــن الناحيــة األخالقيــة
بل هو تغري ميشي باحلرية والرتدد بشأن إمكان تأسـيس نظـام عـاملي ، ال يعين ختلياً عن األخالق وما بعد احلداثة)

فاألزمـة العامليـة الراهنـة ال ينبغـي ، مبـادئ أخالقيـة عامليـة وشـاملةإىل  يرى املؤلف أنه لن يكون إال استناداً ، جديد



كمــا ال ينبغــي أن تــدفعنا حملاولــة التفــوق ،  ناتكمــا يفصــل األصــوليون مــن ســائر الــديا،  أن تــدفعنا ملعــاداة احلداثــة
نظام أخالقي يتسم باملوضوعية والشـمولية يف إىل  على احلداثة وجتاوزها بل البد من احتواء عصر احلداثة استناداً 

  .قيمه ومقاصده
م واء يتعــاىل عليهمــا باســخــجتــاوز مســأليت اخلــري والشــر باجتــاه إىل  دعــا ةمــا ضــرورة األخــالق؟ فريــدريك نيتشــ

وهـــذا النــزوع الفــردي الـــذي  ،يةنســانولكـــن مــع غيــاب املفـــاهيم ال يبقــى هنــاك معـــىن لتلــك اإل ،نســانية اإلإنســان
تابعته الوجودية مـا اسـتطاع أن يكـون دافعـاً أو موطنـاً للقـاء يف العـامل حـىت يف الـدميقراطيات الـيت تقـوم علـى فكـرة 

ـــة حتتـــاج يف قيامهـــا، املـــواطن افـــق أساســـي أو حـــد أدىن مـــن القـــيم والقواعـــد واملواقـــف تو إىل  وذلـــك أن الدميقراطي
، حريــة االختيــار وكــذلك األمــر يف الــنظم الشــمولية القائمــة علــى مجاعيــات القســر واإلرغــامإىل  اجلماعيــة املســتندة

  .ضرورة وجود أخالق كونية تقوم على توافقات واقتناعاتإىل  وهكذا نصل
ميكـن أن تقـوم أَنـََّهـا كمـا ،  واقـات قائمـة بـني املـؤمنني بـدين معـنيويرى بروفيسـور كينـغ أن هـذه االقتناعـات والت

، أخالق عاملية البد أن يعرتف املتدينون حبريات غري املتـدينني والعكـس بـالعكسإىل  وللتوصل ،بني غري املتدينني
 ميثـاق منط أخالقي شـامل مـن دون الـدين لقـد حـاولوا ذلـك يفإىل  وهو على اقتناع أن البشر ال ميكن أن يصلوا
بيــد أن الســالم مل يتحقــق بســبب العــداء للــدين أو إغفــال قــيم  ،نســاناألمــم املتحــدة واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإل

ولــذلك يكــون علينــا الوصــول للقــول باملســؤولية املشــرتكة ضــمن االحــرتام املتبــادل مــن طريــق  ،وإســهامات املتــدينني
  .التحالف الذي كان ممكناً وصار اآلن ضرورياً 

يف النصــف األول مــن القــرن العشــرين ومــا بعــد أن الــديانات  ابــد ؟كــن قيــام نظــام أخالقــي بــدون الــدينهــل مي
كأمنـا فكـرة (احلـق الطبيعـي) تتجـه لالنتصـار والسـواد بيـد أن الـدين عـاد يطـرح حتـدياً وسـط   اوبـد ،زوالإىل  صائرة

يــارو  ،صــعود أعــداد املتــدينني ميقراطيــة والتوجهــات الدينيــة توجهــات واضــطراب الد ،األنظمــة الشــمولية وتزعــزع ا
كـــذلك ال يســـتطيع   ،لكـــن كمــا مل يـــنجح امللحـــدون يف وضــع مقـــاييس أخالقيـــة شــاملة ،األوىل أخالقيــة بالدرجـــة

  .موحي وثابت وال دخل للبشر فيهشيء  املتدينون أن يلزموا اآلخرين بأن كل
خالقــــي) وللمســــيحية واإلســــالم قاعــــدة ذهبيــــة هــــي قاعــــدة (الوســــط األإىل  وهكــــذا كــــان البــــد مــــن الوصــــول

ففـي الـدين تقـرتن احلريـة ، ية باسـم الـديننسـانرغم األخطاء التارخيية املرتكبة يف التجربـة اإل، إسهامات جلى فيها
وإناثـــاً والتعـــايش بالســـالم والتســـامح باملســـؤولية  بالعدالـــة واملســـاواة بالتعدديـــة واألخـــوة بـــاملودة بـــني البشـــر ذكـــوراً 

  .املشرتكة
كـل أَنَُّه  وحيثيات هذا األمر ، ال سالم عاملي من دون سالم ديين :سم الثاين من الكتاب حتت شعاروجاء الق

لكــن كمــا يف األخــالق العلمانيــة فــإن التجــارب ، ديــن ميلــك نظامــاً أخالقيــاً مرتتبــاً علــى نظامــه الــديين أو الالهــويت
حيـث بـدأ كأمنـا الـدين ، لتجربـة اللبنانيـةنشوب حروب مثلما حدث يف اإىل  أفضت أحياناً  ،الدينية مع األخالق

النزاع نتيجة تعصب كـل طـرف أو أبنـاء ديـن معـني لـنظمهم الـديين واألخالقـي لكـن اإلنصـاف يـدعونا إىل  يؤدي
وفرنسـا ، للقول إن هناك جتارب دينية إجيابية أيضاً مثلما أفضت إليه احلروب بني الكاثوليك والربوتستانت بأملانيا

والدارس املستفاد من التاريخ الطويل أنـه ، منذ عشرات العقود سالم وتعايش بني الديانات هناكفهناك ، وبولونيا



مسـألة  :أن نعـاجل األمـر علـى عـدة مسـتويات –حبسـب كينـغ-ال سالم عاملي بدون سالم ديين ويكون علينا هنا 
  .يةنسانووجود قاعدة دينية للقيم اإل، ومسألة الشمولية واالستيعاب، احلقيقة
بيــد أن النقــد  ،يتمســك أتبــاع كــل ديــن بــاالمتالك احلصــري للحقيقــة أو للنجــاة واخلــالص اَألوَّل:املســتوى  يف

وبالــذات ، أن احلقيقــة الســعادة هلــا مشــرتكات يف كــل الــدياناتإىل  الــذايت ضــمن التجربــة التارخييــة يــؤدي للوصــول
النظــر ختتلــف إليهــا رغــم  هلكــن وجــو ، شــرتكةوهــذا يعــين أن احلقيقــة واحــدة أو م، الــديانات الــيت تــؤمن بإلــه واحــد

الثنائيـــات  رؤى مشـــرتكة وإذا تأملنـــا يفإىل  فبالنقـــد وبـــالنظر الشـــمويل يتوصـــل أهـــل الـــديانات، توحـــدها اجلـــوهري
قاعـدة دينيـة إىل  . اخل) نصـل.واملودة، والسالم، والتسامح والتعايش، والعدالة، والوسطيات السالفة الذكر (احلرية

ية نســانويضــرب كينــغ مــثًال بالكرامــة اإل، تنــافس وتــرى قاعــدة احلــق الطبيعــي لــدى غــري املتــدينني، يةنســانللقــيم اإل
باعتبارهــا قاعــدة أساســية يف أخالقيــات األديــان ليقــول بعــد ذلــك إنــه العالقــة بــني الــدين واألنســنة هــي عالقــة أو 

القـائم علـى احلـوار بـني  سـتقرارفضـيلة اال واألمـر اآلخـر أو القيمـة أو الفضـيلة الثالثـة، الكتكية أو جدليةديقاعدة 
ويعـــدد املؤلـــف لضـــرب مثـــل مـــؤمتر اليونيســـكو ، وأخـــرياً بـــني املتـــدينني وغـــريهم، وأتبـــاع الـــديانات، أتبـــاع كـــل ديـــن
دور الـــدين يف ذلـــك ، نســـانم الـــذي حبـــث للمـــرة األوىل مـــن ضـــمن الرتبيـــة علـــى حقـــوق اإل1990ببـــاريس عـــام 

  .باإلفادة عن جتارب املؤمنني
املنظومــات الفلســفية والتارخييــة  ةيف الفصــول الباقيــة مــن القســم الثالــث مــن الكتــاب يعــدد هــانس كينــغ لقــراءو 

عند هيغل هناك التطور األفقي الروحـي ، يبنيوعند تو ، وعند شبنغلر، عند هيغل، الرئيسية اليت حتاورت مع الدين
لروحـي حنـو االحنـالل (عكـس هيغـل) وعنـد تـوينيب وعند شينغلر هنـاك اجتـاه الغـرب ا ،ذو االجتاه الواحد املتصاعد

هـذه املناقشـة مـع ميـل باجتـاه هيغـل يـدرس كينـغ أوضـاع التيـارات إىل  واسـتناداً ، هناك التطور الروحي على مراحـل
والـــديانات ، والـــديانات الصـــوفية، الـــديانات النبويـــة :ثالثـــة أقســـامإىل  الدينيـــة الكـــربى يف عـــامل اليـــوم مقســـماً هلـــا

عــن  فــإذا كــان العلمــانيون مســؤولني ،أنــه ال ســالم ديــين بــدون حــوار ديــينإىل  وهكــذا يتوصــل املؤلــف، احلكميــة
 مث ،سـالم ديـينإىل  فـإن املتـدينني مسـؤولون عـن طريـق (احلـوار الـديين) للتوصـل ،االعرتاف بدور الدين يف السـالم

عصـــر مـــا بعـــد  بـــني الـــديانات يفمث خيـــيم بتوجيهـــات مـــن أجـــل احلـــوار ، إســـهام متصـــاعد يف الســـالم العـــامليإىل 
واحلـوار ، حـوار احليـاة :فمن مسؤوليات السياسـيني ورجـال األعمـال ورجـال العلـم ورجـال الـدين التحـاور، احلداثة
  .أخالق عامليةإىل  للتوصل، واحلوار العاملي واألكادميي، الرمسي

*********************  
أورســوال ، جوزيــف معلــوف :عربــه عــن األملانيــة، العــاملي دور الــديانات يف الســالم، مشــروع أخالقــي عــاملي (*)
  ، واملراجعة لكاتب من لبنان.م1998لبنان ، املكتبة البولسية ،عساف



  الدين والدولة ِفي الفكر العربي الحديث: 
  كنعان الخوري حنا

  *مراجعة: يوسف كمال
 جتـدد االهتمـام بعالئـق الـدين بالدولـة يف أّدى صعود التيارات الدينية اإلسالمية يف العقود الثالثة األخـرية، إىل

العاملني العريب واإلسالمي. وجتلَّى هـذا االهتمـام يف الغالـب باسـتعادة التجربـة الفكريـة والثقافيـة للعـرب واملسـلمني 
منــذ أواســط القــرن التاســع عشـــر وحــىت الســتينات مــن القــرن العشـــرين؛ باعتبــار تلــك التصــورات والتطــورات هـــي 

ـــدت للظـــواهر احلاضـــرة. ويعتمـــد الدارســـون يف قـــراءة التصـــورات الســـالفة الـــذكر علـــى مصـــدرين البيئـــات الـــيت م هَّ
)؟، وكتـــاب هشـــام شـــرايب: 1962أساســـيني: كتـــاب ألـــربت حـــوراين، بعنـــوان: الفكـــر العـــريب يف عصـــر النهضـــة (

نهـوض العـريب بـدأ أّن ال :). ويتضـمن هـذان الكتابـان أربعـة أفكـار رئيسـية؛ أوهلـا1970املثقفون العرب والغرب (
أّن هــدف ذلــك النهــوض كــان إقامــة دولــٍة حديثــٍة علــى الــنمط الغــريب (الفرنســي أو  :بغــزو نــابليون ملصــر، وثانيهــا

أّن اإلشــكالية الرئيســية يف بلــورة مشــروع الدولــة هــذا العالقــة باإلســالم، باعتبــاره ميثّــل التقليــد  :الربيطــاين)، وثالثهــا
فقـــد كـــان احلملـــة الرئيســـيون للمشـــروع التحـــديثي مـــن املســـيحيني العـــرب.  الـــذي يقـــف يف وجـــه احلداثـــة، ولـــذلك

صــالبة  -إىل جانــب االســتبداد الســلطوي-أّن إخفــاق مشــروع التحــديث (خــارج تركيــا الكماليــة) علتــه  :ورابعهــا
  التقليد، وصعود األصولية (الرجعية). 

تقــدم عنــد مفكــري اإلســالم يف ): أُســس ال1979وقــد أثبــت الــدكتور فهمــي جــدعان يف دراســته املشــهورة (
مهات الثالثـة األخـرية تتضـمن أخطـاء كـربى، ومبالغـاٍت غـري علميـة. بيــد أّن االعصر احلديث، أّن األفكار أو املس

الضغوط النامجة عن سيطرة اإلحيائية اإلسالمية، جعلت مقوالت حوراين أكثر قـدرًة علـى املقاومـة، وخباصـٍة بعـد 
، والـذي يقـيم مواجهـًة شـبه مطلقـة بـني الـدين والتيـارات "لمانية مـن منظـوٍر خمتلـفالع" ظهور كتاب عزيز العظمة

  العقالنية. 
والواقع أّن كتاب كنعان اخلوري حنا اجلديد: الدين والدولة يف الفكر العريب احلديث بدا واعـداً للوهلـة األوىل. 

تـــه للماجســـتري. مث إنـــه يعـــرف منـــذ أطروح -حســـب التســـمية املتعـــارف عليهـــا–فالكاتـــب خمـــتصٌّ بعصـــر النهضـــة 
ضـة للمصـادر كفيلـة بتصـحيح األخطـاء واألوهـام، أو يف ر املصادر لتلك الفرتة ويعود إليها باستمرار. والعـودة املعا

  احلّد األدىن: عدم اخلضوع للمسلمات. 
 درســـه يفأَنَّـــُه ال يبـــدأ املؤلـــف كتابـــه الضـــخم هـــذا باحلـــديث عـــن الطهطـــاوي، كمـــا فعـــل كـــل ســـابقيه، حبجـــة 

ر وأيب اهلـدى الصـيادي باعتبارمهـا ممثلـني (للرجعيـة اإلسـالمية سـ اجلنيبل يتحـدث عـن حسـ ،أطروحته للماجستري
املتجــددة): طاعــة عبــد احلميــد الثـــاين، اخلليفــة العثمــاين، والشــريعة صــاحلٌة لكـــل زمــاٍن ومكــان، وبــاب االجتهـــاد 

ثنـني: اجلامعـة ادين األفغـاين، الـذي حيـدد يف أمـرين مقفل، والدين والدولة كياٌن واحد! وخيتلف األمر مع مجال الـ
اإلسالمية، وتعاضد الرابطتني الدينية والقومية، وذلك تأسيساً على القوى بأنَّ الـدين ضـرورة اجتماعيـة والعقـد ال 

اجلمــاهري. واملؤلــف مــع مجــال الــدين يف اعرتافــه بالرابطــة القوميــة، لكنــه خيتلــف مــع الــذين يقولــون إّن مجــال  ييرضــ
ــــة الدينيــــة، ويــــرى يف تلــــك الرابطــــة ضــــماناً وصــــالبًة يف وجــــه  الــــدين كــــان ملحــــدًاَ◌، فالرجــــل حيــــافظ مــــن الناحي

العثمــانيني؛ لكنــه شــديد يُـــِحبُّ االســتعمار. وكــذا األمــر مــع حممــد عبــده الــذي يقــول باالجتهــاد واإلصــالح، وال 



ــٌر يف جمادلتــه لفــرح أنطــون ومعارضــته لفصــل الــدين عــن  اإلميــان بإمكــان النهــوض علــى أســاس الــدين. مث هــو حميـِّ
  الدولة؛ يف حني يقول إّن نظامة الكائن يف اإلسالم مدين. 

ومــع وســطية حممــد عبــده وتــردده يف نظــر املؤلــف؛ فــإّن تلميــذ رشــيد رضــا ســلطي ورجعــي. وقــد كــان مــن دعــاة 
تشـــدده، وقـــال الشـــورى والدســـتور عنـــدما كـــان حممـــد عبـــده حيـــاً؛ فلمـــا مـــات عبـــده، كشـــف رضـــا عـــن ســـلفيته و 

ا مصــــطفى كمــــال ( ). وهكــــذا فــــإّن رشــــيد رضــــا يــــرى ضــــرورة اجلمــــع بــــني 1924بضــــرورة اخلالفــــة عنــــدما ضــــر
الدولـة السـعودية الثالثـة، الـيت راقـب رشـيد رضـا صـعودها وأيـدها بكـل  السلطتني الدينية والدنيوية، كما حدث يف

رشـــيد رضـــا، وحـــىت عـــن حممـــد عبـــده مـــن  مـــا يف وســـعه. وخيتلـــف خـــري الـــدين التونســـي يف (أقـــوم املســـالك) عـــن
ناحيتني: أنه يـرى األخـذ بالتنظيمـات الدنيويـة أو املدنيـة األوروبيـة سـبيًال السـتقامة أمـر الـدنيا والـدين، وأنـه يعتـرب 

حة. بيــد أّن اجلــامع بــني هــؤالء لأنَّ السياســة الشــرعية تتالقــى مــع السياســة العقليــة؛ مــن حيــث قيامهــا علــى املصــ
  التالزم بني السلطتني الدينية والسياسية. مجيعاً قوهلم ب

يـــورد املؤلـــف آراء الـــوطنيني القـــائلني بـــالتالزم بـــني الوطنيـــة والـــدين. وهـــو يســـلك خـــري الـــدين  :يف البـــاب الثـــاين
التونســـي بـــني هـــؤالء. لكـــّن أوضـــح دعـــاة الفكـــر زعـــيم الوطنيـــة املصـــرية مصـــطفى كامـــل الـــذي صـــارع االســـتعمار 

ل بــتالزم الوطنيــة (مصــر) مــع اإلســالم (الدولــة العثمانيــة)؛ وهكــذا يبقــى اخلليفــة عنــده الربيطــاين، مــن طريــق القــو 
الــرئيس الــديين والسياســـي، دون أن نعــرف كيــف سيســـتقل عــن الربيطــانيني، مث يعـــود لســيطرة العثمــانيني. ويضـــع 

دســتور والرتيــك وجتنيــد ســليمان البســتاين (املســيحي اللبنــاين األصــل) أملــُه يف الوطنيــة العثمانيــة، الــيت ضــمنتها ال
م باملسلمني). وهو ال يرى تناقضاً بني الدستور والشريعة، وال يزعج يف ظل الوطنيـة اجلامعـة  هاملسيحيني (مساوا

أن يكـــون ديـــن الدولـــة هـــو اإلســـالم. ومـــا ذهـــب إليـــه ســـليمان البســـتاين يـــذهب إليـــه أيضـــاً الشـــيخ عبـــد احلميـــد 
يـــة، يف ظـــّل المركزيـــة تعطـــي للقوميـــات حقوقهـــا؛ وال يهمـــه بعـــد ذلـــك أن الزهـــراوي، الـــداعي جلامعـــٍة وطنيـــٍة عثمان

، وليس احتادا دينياً. ومع كل هـذا الـوالء للدولـة، مـا أعجبـت ال مركزيتـه مجـال حتاٌد مدينايكون الرمز األعلى هو 
  باشـــــــــــــــــا، القائـــــــــــــــــد العســـــــــــــــــكري الرتكـــــــــــــــــي زمـــــــــــــــــن احلـــــــــــــــــرب األوىل، فقـــــــــــــــــبض علـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــيخ وأعدمـــــــــــــــــه. 

ـــة، وهـــم عنـــده عبـــد الـــرمحن ويـــورد مؤلـــف الكتـــاب يف ـــدين عـــن الدول  البـــاب الثالـــث منـــه آراء القـــائلني بفصـــل ال
الكواكيب (صاحب أّم القرى، وطبائع االستبداد)، وجنيب العـازوري (صـاحب: األمـة العربيـة)، وعلـي عبـد الـرزاق 

لطة الـدين فرديـة (صاحب: اإلسـالم وأصـول احلكـم). وهـؤالء مجيعـاً يقولـون بالـدين وباإلميـان، لكـنهم جيعلـون سـ
وروحيــة، وال يــرون أن يتــدخل الــدين يف الشــأن العــاّم. الكــواكيب يعتــرب أنَّ اســتخدام الــدين واســتغالله هــو الــذي 

ـــَن لالســـتبداد واالســـتعباد. وجنيـــب العـــ اجلامعـــة اإلســـالمية، ويفصـــل الســـلطة  ازوري يقـــيم اجلامعـــة القوميـــة حمـــلّ مكَّ
النفصــال عــن األتــراك وإقامــة خالفــة عربيــة. وعلــي عبــد الــرزاق يــرى أنًّ املدنيــة عــن الســلطة الدينيــة. وهــو يريــد ا
  اإلسالم رسالٌة ألحكم، ودين ال دولة. 

يعنون املؤلف: التيار القومي العلماين، أو مدنيـة القـوانني وفصـل الـدين عـن الدولـة.  :ويف الباب الرابع واألخري
أمحـد لطفـي السـيد، وحممـود  صـرومـن م ،ة وفرح أنطونوحتت هذا العنوان ترد أمساء بطرس البستاين وخليل سعاد

ـــذا الفصـــل تزدهـــر  عزمـــي. ويـــرى بطـــرس البســـتاين أّن التمـــدد األورويب الزاهـــر علتـــه فصـــل الـــدين عـــن الدولـــة، و
القومية، وتقوم الدولة العصـرية اجلامعـة. واألمـر نفسـه يـراه خليـل سـعادة الـذي يعتـرب التعصـب الـديين لعنـة الشـرق 



علمـاين مـن أجـل ذلـك.  ه الكـربى، فـال حـل إّال بفصـل الـدين عـن السياسـة، وتأسـيس حـزب وطـينالعظمى وآفت
واألمــر نفســه يــراه فــرح أنطــوان الــذي يعتــرب أّن دائــرة الــدين منفصــلة عــن دائــرة الدولــة، فالــدين يبحــث يف مــا وراء 

نَّ التجربـة األوروبيـة أثبتـت أنَّ األشياء، بينما يبحث العقـل يف ظواهرهـا، ولـذلك ال نـزاع بينهمـا بـل انفصـال. مث إ
الـــذي يســـميه املؤلـــف رائـــد القوميـــة -التقـــدم ال يكـــون إالّ بالفصـــل بـــني الســـلطتني. ويعتـــرب أمحـــد لطفـــي الســـيد 

أنــه البــد مــن حكومــة الدســتور وســلطة األمــة، يف دولــٍة قوميــٍة مصــرية ويف ظــّل قــوانني مدنيــة  -العلمانيــة يف مصــر
  عزمي الذي يقول بالعلمانية ومدنية مجيع القوانني.  أوروبية. وهذا نفس رأي حممود
أنه يعترب كل اعرتاٍف لإلسالم بدور، انتقاصاً مـن  -رغم قراءته املباشرة للمصادر–إّن الذي خيطئ فيه املؤلف 

موقع الدين ال يفّرق بني النزاع حول اخلالفة، والرأي يف ِإنَُّه احلريات، وتلفيقية غري الئقة بني العلمانية والدين. مث 
يف اجملتمع. فالذين يقولون بالسلطة العثمانية، هم بالضرورة من القائلني بالتوحد بني الدين والدولة! والواضـح أّن 
هذا ليس ما كان يراه مصطفى كامل، الـذي أيـد الدولـة العثمانيـة ألسـباب سياسـيٍة وليسـت دينيـة. مث إن الـتالؤم 

ا تلفيــٍق أو تزويــق أو جماملــة للســلطة السياســية، وهــذا مــا كــان يــراه حممــد والتصــاحل بــني الــدين والدولــة ممكــٌن دومنــ
كمـا هـو مقتضـى الفهـم -الرزاق وآخرون. إذ هـؤالء مجيعـاً يقولـون  عبده، بل ويراه أمحد لطفي السيد وعلي عبد

يريــدون  إّن الســلطة مدنيــة يف اإلســالم، ومــا دامــت كــذلك؛ فــال معــىن للقــول برجعيــة كــّل الــذين -املتــوارث للــدين
  انسجاماً بني الدين والدولة، كأمنا الصراُع من ضرورات العلمنة والعصرنة. 

ويف النهاية؛ فإّن الصحوة الدينية احلاضرة، ليسـت اسـتمراراً ألي مـن تيـارات الـدين يف عصـر النهضـة؛ بـل هـي 
ني أو العلمـانيني، يف حركٌة جديـدٌة، يف ظـروف مسـتجدة. ولـذلك ال ميكـن االسـتناد إىل اإلصـالحيني أو التقليـدي

ا.   عصر النهضة، من أجل إدانتها أو ُمناصر
*************************  
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