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النظريات  أطروحات  سادت  عشر  التاسع  القرن  منذ 
الشاملة في التاريخ والجغرافيا واألنثروبولوجيا واألديان. 
ورغم العوامــل العنصرية والتمييزيــة الظاهرة في تلك 
كانت  عالميتها  أو  شموليتها  فإنّ  والنظريات؛  الفرضيات 
فــي النظر إلى الظواهــر كلّها على أنها  عامًال إيجابياً 
ظواهر عالمية أو إنســانية، ثم تلت تلك الشــمولية في 
الرؤية والنظر رؤى الخصوصيات أو المجاالت الحضارية 
والثقافيــة. وعليها بنى بعض المستشــرقين والجغرافيين 
وتطوراتها  اإلسالم  لجغرافية  الخاّصة  رؤاهم  والمؤرخين 
عبر التاريخ. وأشــهر تلــك النظريات مقولــة الجغرافي 
والســهوبية  الصحراوية  الطبيعــة  في  بالنول  الفرنســي 
من  أْخــذًا  لإلســالم،  الصحراوية)  شــبه  (=المناطــق 
المناطق التي انتشــر فيها وبقي حضارًة وكثرًة سكّانية، 
وفي الواقع فإنّ تلك صورة أكثر منها واقعاً تاريخياً. فقد 
خرج اإلسالم من الجزيرة العربية ذات الطابع البدوي، 
ومن أكبر الشعوب التي اعتنقته الشعوب التركية، والتي 
خرجت من آسيا الوسطى ذات الطابع البدوي والسهوبي. 
وبحســب ابن خلدون ـ كمــا يقول بالنــول ـ والذي كتب 

ا�سالم وخريطة  الجغرافيا 
العالم في 

»ªdÉ°ùdG  øªMôdG óÑY
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العصبيات القََبلية  بعمٍق عن طبيعة الدول والســلطات في اإلســالم؛ فإنّ 
ذات األُصول البدويــة، والقادمة مــن الصحاري إلى المــدن هي التي 
أندريه  دت مصائر مجتمعات المســلمين الَحَضرية وغيرها. َبْيــَد أنّ  حد
ميكيل وهود جســون نَبها إلى َخَطل هذه الرؤيــة رغم ظاهرها الُمغري، 
أكبر مناطق اإلســالم  ومــن الناحيتيــن الجغرافيــة والبشــرية. إذ إنّ 
السكانية على مدى التاريخ كانت على البحار ومن حولها أو على األنهار 
الكبرى، ومن ذلك مناطق ومجاالت المحيط الهندي وشرق آسيا والبحر 
البحرية  والحياة  وجيحون.  وســيحون  والفرات  النيل  وأنهار:  المتوســط 
والنهريــة تتطلب اســتقرارًا وحواضر كبرى ووســطى وصغــرى، واريافاً 
زراعيًة، ال تســتطيع البداوة أن تقــوَم بها وعليها. إنمــا هناك صحارى 
وبداوة بالفعل في عالم اإلســالم، أّدت أدوارًا مهمًة عبر التاريخ؛ لكنها 
دْتهُ الحواضر والمستقرات  لم تحّدد مصائر االجتماع اإلســالمي، بل حد
الكبرى. ولذا فإنّ الحديث عن طبيعٍة بدويٍة لإلســالم ـ بسبب العناصر 
التكوينية للســكان، وبسبب جغرافيا االنتشــار ـ هو حديٌث غير صحيح، 
وهو ناجٌم عن ُصوَر وأنماط ُمْســبقة. والبد من أجل فهم عالَم اإلسالم 
اليوم مــن العودة إلى األصول الَعقدية من جهــة، وإلى تطورات الدولة 
واالنتشار العمراني والحضاري والبشري، ثم كيف تغيرت سائر المسائل 

في األزمنة الحديثة والمعاصرة.
الناس فيــه كانــوا أُّمًة  يقــوم التصــور القرآني للعالــم علــى أنّ 
واحــدًة لصدورهم عن أصٍل واحــد، ثم كان االختالف الــذي بمقتضاه 
صار النــاُس أُمماً، ولم تغب عنهم منذ ذلك االنقســام أشــواق العودة 
إلى األصل ونــوازع االختالف، وظهرت ســلطاٌت في األَُمــم، وبعث اهللا 
النبيين والمرســلين دعوًة للدين الواحد، وكان كل نبــٍي ُيبعُث إلى بني 
ــًة، بدءًا ببني قومه  قومه خاصــًة، وبعث اهللا محمدًا ژ إلى الناس عام
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وعشــيرته األقربين. وعندما هاجر النبي إلــى المدينة عام 622م كتب 
َعّدهم فيه: «أمــًة واحدًة من دون  بين أهلها والذين هاجــروا معه كتّاباً 
الناس». وإلى هذه الجماعــة وداِرها َفَرض القــرآُن الهجرة لدعم دار 
اإليمان الجديدة حتّــى كان فتْح مكة، فانتصرت مقولُة األُّمة الشــاملة، 
وجرى نَْســُخ الهجرة العامة إلى المدينة، وصار المطلوب االنتشــار من 
أجل الدعوة، والسعي لكي تتطابق أمة الدعوة مع أمة اإلجابة. والتطاُبُق 
الناس سيبقون  ال يعني التوحد في دولٍة واحدٍة؛ ألنه بحسب القرآن فإنّ 
أَُمماً، وســيبقى االختالف، وإنما الُمراد اســتمرار الســْعي إلى التواُفق 
والُمسالمة بين سائر األُمم (= الشــعوب والقبائل) من طريق التعارُف؛ 
أي اعتراف كٍل منهــم باآلخر الفردي والجماعــي. وطرائق التعامل بين 

      J  I ﴿ :ّالمسلمين واآلخرين بالداخل والخارج بحسب قوله عّز وجل
.﴾Y  X  W  V  U  T S    R  Q  P  O  N   M  L  K

كان لقيــام الخالفــة والدولــة وللفتوحــات دوٌر كبيٌر فــي التطور 
التاريخي والبشري لدار اإلســالم؛ فالدولُة التي قامت بالجزيرة غيّرت 
من التوازُنات اإلستراتيجية بالمنطقة؛ إذ كانت هناك ثُنائية قطبية قائمة 
على إمبراطوريتي الروم والفرس. ولذا فقد اســتدعى ذلك نزاعاً أْفضى 
البيزنطية،  اإلمبراطورية  وانكمــاش  الفارســية،  اإلمبراطورية  زوال  إلى 
وهي الفترة التــي ُعرفت في التاريخ اإلســالمي األول بعصر الفتوحات. 
وقد كان هناك عصر فتوحاٍت آخر زمــن العثمانيين بين القرنين الرابع 
َولي أو اإلمبراطوري كان  عشر والسابع عشر للميالد. وهذا التوســع الد
بين أسباب االنتشار اإلسالمي. لكنّ السبب األهم لالنتشار هو الحضارة 
والثقافة اللتان نشرهما المســلمون من طريق الدعوة والتعامل بإنصاٍف 
وموّدٍة وتآلٍُف مع الناس في قارتي آسيا وإفريقيا وفي أوروبا وأميركا في 
األزمنة الوســطى والحديثة. فالفتوحات تعرضت لمٍد وجْزر، وزالت آثار 
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العديد منها، مثــل األندلس رغم التجربة اإلنســانية الرائعة. أّما الذي 
بقي حتى اليوم في الديــن والجغرافيا والحضارة فقد بقي بســبب روح 
الحضارة والحاضرة، روح التعارُف الذي نشــرته أمة اإلسالم. فالمتغير 
الجيواســتراتيجي ـ الذي حدث بســبب ظهور األمة وقيام الخالفة ـ لم 
ألنّه ظهرت هناك متغيــرات جيودينية، وجيوثقافية،  يثبت أو يســتقر إالّ 
وجيوحضارية. فالصليبيون غزوا المشرق وعســفوا وقتّلوا وبنوا الحصون 
ثم زالوا بعد مائتــي عام. والمغــول والتتار غزوا العالَم، ولم تســتقر 
أيضــاً، ومن بقــي منهم فــي المناطق  أُمورهــم ألكثر مــن مائتي عامٍ 

المفتوحة إنما استطاع البقاء ألنه اعتنق اإلسالم وسلوكه وقيمه.
الجغرافية الدينية والثقافيــة أو الحضارية ال ُتفهم على نحٍو  على أنّ 
المستشــرق  كراتشكوفســكي  كتب  وقد  البشــرية.  الجغرافية  دون  متكامل 
عــن الجغرافيين المســلمين وتصوراتهم لعالم اإلســالم  الروســي قديماً 
والعوالم األُخرى المجاورة أو البعيدة. أّما أندريه ميكيل الفرنسي فقد كتب 
دقيقاً  عن جغرافية دار اإلسالم البشــرية؛ بيد أن عملُهُ ليس عمًال وصفياً 
فقط؛ بل إنه يتضمن نظراٍت شمولية ومنهجية في طبائع االجتماع اإلنساني 
ل الشعوب  في عالم اإلســالم، وقد آثر أن يجمع بين النظرتين: نظرة تأم
المختلفــة بداخل دار اإلســالم، وكيف عاشــت في األزمنة الوســيطة بين 
ل عالئق المسلمين اإلنسانية  ثقافتها الخاصة وثقافة اِإلســالم، ونظرة تأم
والثقافية فيما بينهم، وعالئقهم اإلنســانية والعالم الخارجي عبر األزمنة 
عالَم اإلســالم ـ بيــن القرنين الرابع  والعصور المتطاولــة. وقد رأى أنّ 
الهجري والثاني عشر الهجري ـ شكّل ثقافًة كبرى وعالمية، وشهد ازدهارًا 
نادرًا ما عرفته قارة آســيا من قبل على مدى العصور التاريخية.  حضارياً 
فضًال على أنه هو الذي صنع الهوية اإلفريقية بداخل اإلســالم، وهو الذي 
أعطى أوروبا الوسيطة األســاس لتقدمها العلمي والحضاري. وآثر مارشال 
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هودجسون أن يقســم العالَم اإلسالمي الوسيط جغرافياً وحضارياً إلى ستة 
واحدًا؛ لكنه ال ُيلغي الخصوصيات  أقســام، رأى أنها ُتشــكُل ُكال حضارياً 

الناجمة عن التضاريس الجغرافية، واألُخرى البشرية.
لم تكن دار اإلسالم جامدًة أو سكونيًة حتّى في أجزائها األساسية أو 
األزمنة الحديثة أحدثت فيها متغيراٍت جذرية وأساسية  الرئيسة؛ َبْيَد أنّ 
لسائر النواحي: البشرية والسلطوية والجغرافية. وال شك أنه كان هناك 
انحســاٌر في الجوانب اللغويــة والثقافية، وهناك اضطــراٌب وتبعيٌة في 
هذه التطورات  الجوانب الســلطوية والجغرافية واالســتراتيجية؛ َبْيَد أنّ 
ما نالت من المســلمين فقط؛ بل نالت من معظم نواحي آسيا وإفريقيا. 
في عالم اإلسالم لم يكن متصورًا  وبشــرياً  هناك تطورًا سكانياً  كما أنّ 
قبل األزمنــة الحديثة. ففي أوروبا وأمريكا اليوم عشــرات الماليين من 
المسلمين، نُصفهم من العرب، وهذه الماليين حدثت فيها ولديها بعض 
التوتــرات في العقود األخيرة ســببها في الحقيقة التوتــر الحاصل بين 
المســلمين والغرب. إنما هناك آفاٌق جديدةٌ انفتحت على اإلســالم رغم 
التوترات، ورغم دعوى صــراع الحضارات والحروب على اإلرهاب، وهذا 
متغيٌّر فــي جغرافية عالم اإلســالم يضاهي في أهميتــه المتغيّر األخير 
الذي أعــاد التركيز على األمــة وفكها عن الجغرافيــة عندما زالت دار 
اإلسالم، وشــاع اضطراٌب شــديٌد لالعتقاد أنّ الدين يرتبط بالجغرافيا 
أو بالخالفة. لقد عــاد التركيز على األمة وهويتهــا وانتمائها وثقافتها، 
وانكمشــت جغرافيتهــا البشــرية والثقافية عــن بعض النواحــي؛ لكنها 
الثقافات الكبرى واألُمم الكبرى  تمددت وانتشرت في نواٍح أُخرى؛ إذ إنّ 
ال تزول؛ لكنها تتحول. وما تزال فكرة األمة شــديدة التوهج في أَوساٍط 
شاسعٍة من المجتمعات اإلســالمية على مدى العالم، ولذا يمكن القول: 

إنّ خريطة االنتشار اإلسالمي اليوم هي خريطة األمة المتجددة.
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■  مفكر وأكاديمي من لبنان، ومستشار تحرير مجلة التفاهم.

Iôé¡dGh  áYÉªédG  ``  CG

(ـ117هـ):  الَسدوســي  دعامة  قتادة بــن  قال 
المسلمين لبثوا زماناً «يتوارثون بالهجرة،  إنّ 
واألعرابي المســلُم ال يرُث من الُمهاجر شــيئاً، فنسخ 
اهللا: ﴿ Ì   Ë..﴾»1. لقد  ذلك بعد ذلــك قــولُ 
أراد النبي بعد كتاب المدينة تأسيس جماعته الجديدة 
أو تأســيس التراُبط فيما بينها على دعامتين، األُولى: 
نتائج  عن  العدولَ  لكــنّ  المؤاخاة.  والثانية:  الهجرة، 
المؤاخــاة (إلى األمة) لم يؤّد بدايــًة إلى العدول عن 
اإلســالمية  الجماعة  لتكويــن  أساســاً  الهجــرة  مبدأ 

الجديــدة. فقد جاء في القــرآن الكريم: ﴿ »   ¬    

1 ـ تفسير الطبري 36/6.

■  ó«°ùdG  ¿Gƒ°VQ

والفتوحات الهجرة 
والمتغيرات ا�سالم  ودار 

والفقه  االعتقاد  في  قراءٌة 
السياسية والجغرافية 
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   W ﴿ :[سورة النساء: 100]. وجاء  ﴾...¶    μ   ´ ³   ²   ±   °   ¯   ®
Z   Y   X       ]   \   [   ^   _﴾ [سورة النساء: 89]. وجاء: ﴿ \    
   j    i     hg    f    e    d    c    b    a  `    _    ^    ]
n   m l k﴾ [ســورة األنفــال: 72]. فاآليُة األولــى ترى الهجرة 
من الضيــق ومن الضغوط والحصار واإلكــراه الكائن في الدار  مخرجاً 
األصلية التي ما يزال الكفر مســيطرًا فيها. ومــع أنها ال تحّدد الهجرة 
َفَرجاً  المفهوَم أنها إلى الموطن الــذي يجد فيه المؤمنُ  إلى أين، لكنّ 
ومخرجاً، وهو في ذلك الوقت المدينة المنورة، وال مكان غيرها لراحة 
المؤمن ونجاته من المكاره وأســباب العْســف وإرغــام اإلرادة. َبْيَد أنّ 
اآليتين األُخريين تضيفان معنــًى جديدًا بل معنيين؛ إنهما ُتضيفان معنى 
«الوالية» من جهة، و «النصرة» من جهــٍة أُخرى. فالواليُة تعني االنتماء 
إلى جماعٍة أو الُعضوية فيها بما يقتضيه هذا الوالء من حقوٍق وواجبات. 
وقد كان من حقــوق الهجرة ـ كما ذكــر قتادة بن ِدعامة الِسدوســي ـ 
التــوارُث أو أن يرث الُمهاجر زميلــه في عقد المؤاخــاة بمقتضى ذلك 
والعــودة إلى عالقات  ذلــك الحقّ  تجاُوزَ  الفعــل؛ أي الهجرة. ثــم إنّ 
األرحام ما عنى أنّ المؤمــنَ الُمريد للهجرة ـ لكنه غير قادر عليها ـ ما 
عادت له حقوٌق على إخوانه في اإليمان. فالذي يستنصر بالمسلمين من 
أجل تمكينه من الهجرة إلــى المدينة يكوُن على المســلمين نُصرته أو 

القتال عنــه: ﴿ !   "   #   $   %   &   '   )   (    *     +   
ــُر ابن إسحاق اآلية هذه بالقول: «إني  [سورة النساء: 75]. وُيفس ﴾..,
إنمــا أحللُْت لهم القتالَ ألنهــم ُظلموا، ولم يكْن لهم ذنــٌب فيما بينهم 
االنتمــاء إلى جماعة  وبين النــاس إّال أن يعبــدوا اهللا...»1. وهكذا فإنّ 
المســلمين ما كان يكفي فــي تحققه اإليمــان باهللا ورســوله؛ بل ال بد 

1 ـ السهيلي: الروض األُنُف 4/ 147.



والمتغيرات ا�سالم  ودار  والفتوحات  الهجرة 

15

أن تتبعه حركٌة باّتجــاه المدينة أو دار الهجرة. وقــد كانت لذلك عدة 
أســباٍب، من بينها الســبُب السياســي. ففي ذلك الوقت (حوالي العام 
624م) غير النبي صلواُت اهللا وســالُمهُ عليه اســم يثرب إلى المدينة. 
وقد احتار المفّســرون واللغويون في فهم هــذا األمر، وصاروا إلى أصل 
االشــتقاق، هل هو من الفعل: داَن؛ أي حكم وسيطر، أو من الفعل َمَدن، 
بمعنــى أقام واســتقّر. والمعــروف أنّ الفعل َهَجر نفســه معناه األصلي 
فــي اللغة الســبئية: اإلقامة، وليــس الترحل، لكنّ المفهــوم أنّ العرب 
الشــماليين فهموا منه الترحل من أجل االســتقرار. وهكــذا يجتمع في 
معنى المدينة، المســتقّر الَحَضري، ودار الحكم والُسلْطان. وهذا يعني 
القرآن إنما أراد أن يتجمع المســلمون فــي الحاضرة التي لهم فيها  أنّ 
ـ 224هـ) يرى أنّ  ُســلْطاٌن وســيطرة. لكنّ أبا ُعبيد القاسم بن ســّالم (
فرض الهجرة قبل وقعة بدر له عالقٌة أيضاً بالمســلمين أنفُسهم بيثرب. 
على َضْعٍف واحتياٍج لالســتقواء بمن يهاجر إليهم1.  فقد كانوا هم أيضاً 
وهكذا يجتمع الســببان: النجاة من الضيق في دار الكفر، وتقوية جانب 
نصف  المسلمين باالنضمام إليهم وتكثير سوادهم وعددهم، وبخاصٍة أنّ 
عرب المدينة ما كانوا قد أسلموا، كما أنّ اليهود كانت لهم سطوةٌ فيها، 
وال بد من إحداث التوازُن بتكثير األعداد؛ ليخرج المســلمون بذلك من 
ـ 275هـ)  ـ 241هـ)، والنســائي ( الِقلّــة. ويربط ُكل من أحمد بن حنبل (
بين الهجرة والَبيعة والســمع والطاعة والجماعــة، فالمهاجر إنما يعلنُ 
ارتباطــه النهائــي ال بديــن الجماعة فقط، بــل وبوحدتهــا االجتماعية 
والسياسية2. لقد كان المطلوُب إذن من «المؤمنين» في أّي أرٍض كانوا ـ 
حتى لو لم يكونــوا متضايقين فيها ـ أن يخفوا للمشــاركة في الجماعة 

1 ـ كتاب األموال: ص296 ـ 297.
2 ـ مسند أحمد 130/4، وسنن النسائي 137/7 ـ 154.
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إنشاءً وُمدافعة. لهذا فإنّ رجًال كسعد بن َخولة كان قد قاتل ببدر (يعني 
بمكة، هو رجٌل بائٌس ال لشــيء إّال ألنه  أنه هاجر)، ثــم حضرْته الوفاةُ 
من اعتداد المســلمين األوائل  «ال يدخل الجنّة إّال َمْن هاجر»1. بل يبلُغُ 
بفضيلة الهجــرة أنهم تصوروا إمــكاَن وجود «مهاجريــن» بين األنصار 

(سكّان يثرب األصليين)؛ ألنّ يثرب كانت في البداية دار ِشْرك2!
من  الهجرة إلى المدينــة ال تعني بالضرورة أن تكــوَن آتياً  لكنّ   
مكّة؛ فبعد وقعة بدٍر أقبل أعراٌب من البادية بجوار المدينة على اإلسالم. 
والبدوي ال ُيحب حياة المستقّرات الَحَضرية، وال يريد االبتعاد عن مواشيه 
األمر بالهجرة شمله  ومراعيها، وال الخضوع لحياة المدينة الصعبة. لكنّ 
هذه المرحلة أكثر مما تتناولُ  اآلثار التي بين أيدينا تتناولُ  أيضاً؛ بل إنّ 
مرحلة الهجــرة من مكة. وهكذا صــار مصطلح المدينــة ُيواِجهُ مصطلح 
ب، ومصطلــح دار اإليمان يواجه مصطلح دار الِشــْرك.  التبّدي أو التعــر
ُبريدة بن الُحصيب قال لزميله الصحابي الذي رجع إلى  ففي الحديث أنّ 
بَت! فأجابه سلمة: معاذ  البادية َسلَمة بن األكوع3: ارتدْدَت على َعِقبيك! تعر
اهللا، إني واهللا في إذٍن من رسول اهللا. وفي الحديث أيضاً أنّ من الكبائر: 
التعرب بعد الهجرة4. وقد أنشد الحّجاج على منبر الكوفة أول مجيئه إلى 
عام 75هـ رََجَزًا جاء فيه5: «مهاجر ليس بأعرابي»، والشعر  العراق والياً 
الهجرة  ليس للحّجاج، وما هاجر هو وال أبوه إلى المدينة. ويعني هذا أنّ 

1 ـ ابن عبد البر: االستيعاب 587/2 ـ 588.
المدينة كانت دار ِشْرك  2 ـ سنن النســائي 1401/7: «.. وكان من األنصار مهاجرون؛ ألنّ 
فجاءوا إلى رســول اهللا ژ ليلة العقبة..». وقارن برضوان السيد: من الشعوب والقبائل 

إلى األمة؛ في: األمة والجماعة والسلطة، الطبعة الخامسة، 2010، ص ص67 ـ 73.
3 ـ صحيح البخاري (ِفتَن/10)، وصحيح مسلم (إمارة/82).

4 ـ ابن سّالم: طبقات فحول الشعراء 127/1.
5 ـ قارن بخطبة الحّجاج في الموفقيات، ص94 ـ 98، والبيان والتبيين 307/2 ـ 308.



والمتغيرات ا�سالم  ودار  والفتوحات  الهجرة 

17

تسمية  كانت تعني قْصَد المســتقّر الحَضري وهجران البادية. ولهذا فإنّ 
يثرب بالمدينة ُتعبّر عن هــذا التقاُبل بين المدينة (المســتقّر الَحَضري 
ذي الِشرعة والسلطان) والبادية. فالنصوص تحث على االستقرار، وتربُط 
اإليمــاَن به، كما أنّ المفهــوم من النصوص أيضــاً أنّ األعراب كانوا في 
أول اإلســالم محل إدانٍة شــديدة، كما هو واضٌح في عــدة آياٍت قرآنية1، 
وقد كانت للنبي ژ تجارُب سيئٌة وسلبيًة مع األعراب؛ لجهة قلّة إقبالهم 
على اإلســالم، وتحالفاتهم مع قريــش ويهود، وتعــرض مؤمنين كثيرين 
باإلســالم2.  للغَْدر والقتل من جانبهم، رغم أنهم كانوا يتظاهرون أحياناً 
وعندما انتهت المشــكالت مع قريــش ويهود ضُعفت قــدرة األعراب على 

نســج التحالفات ضّد المسلمين، ولَُطف موقف 
   ²    ±    °     ¯﴿ منهــم:  القرآن 
μ   ´   ³﴾ [ســورة التوبة: 99]. وفي أثٍر 
عن النبي ژ أنه تودد إليهم، وسّماهم «بادية 
الحاضرة»3. إنما عندما توفّي النبي ژ عادوا 
بأحداث  ُيعرف  صار  فيما  والخروج  التمرد  إلى 

الِرّدة والتي َقمعها أبو بكٍر بقوة.
جداليــات عالقة الجماعة الناشــئة بالواقــع ـ والتي أَرغمت  إنّ   
لها ـ هذه  قيادَتهــا على التخلّــي عن مبــدأ المؤاخــاة الكاملة أساســاً 
الجدليات نفســها قادت إلى تلطيف الموقف من األعراب، وإلى التخلي 
عن مبدأ الهجرة بعــد فتح مكة. فقد جاء في الحديــث: «ال هجرة بعد 
الفتــح ـ أو بعد فتح مكــة ـ ولكْن جهــاٌد ونية». وجــاء: «ال هجرة بعد 

1 ـ سورة التوبة: 90، 98، 120.
2 ـ قارن بسيرة ابن هشام 317/2 ـ 319، والمغازي للواقدي 347/1.

3 ـ مسند أحمد 133/6.

 í∏£°üe  QÉ°U  Gòμgh
 í∏£°üe  o¬ pLGƒ oj  áæjóªdG
 ,Ü tô©àdG  hCG  … qóÑàdG
 ¿ÉªjE’G  QGO  í∏£°üeh
∑ rô p°ûdG  QGO  í∏£°üe  ¬LGƒj
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رســول اهللا». وجــاء: «ال هجرة اليــوم»1؛ أي في الحاضر والمســتقبل. 
من مقومات الجماعــة عندما كانت  أساســياً  لقد كانت الهجــرة مقوماً 
دار اإليمــان محصورًة بالمدينة، وهــي لم َتُعْد كذلك عندما انكمشــت 
دار الكفر على أرض الجزيرة، بحيث أوشــكت أن تتحــول كلها إلى دار 
كما ذكــر الفقهاء، كما صار  إســالم، ولذلك ما عادت للهجرة ضرورةٌ 
مــن الضروري أن تتحــول الهجرة إلــى الداخل لتمتيــن العالئق داخل 

األمة، وإلى الخارج في صورة جهاٍد من أجل تحقيق األمة الجامعة.

:ΩÓ°SE’G  QGOh  áYÉªédG  ``  Ü
ربطت األحاديُث النبويُة إذن بين فتح مكة وإلغاء فرضية الهجرة دون 
سقوط فضيلتها، إنما َمْن هاجر بعد الفتح ليس كمن هاجر قبله. ولذلك 
ـ ورغم التحــاق كثيٍر من المكّيين الذين أســلموا يــوَم الفتح بالمدينة 
برفقة رســول اهللا ژ عندما رجع إليها بعد ُحنين ـ فإنّ أحدًا من هؤالء 
الحروب التي نشــبت بين اإلســالم  ى ُمهاجرًا. والمعــروف أنّ  ال ُيســم
وخصومه بعد فتح مكة ما كانت أقلّ عددًا وال خسائر على المسلمين مما 
كان بينهم وبين «المشــركين» قبل الفتح. وقد ُهزمــوا خاللها مرتـين، 
رســول اهللا ژ ـ في أصّح  وا علــى أعقابهم مرارًا، ومع ذلك فإنّ  وارتد
الروايات ـ إنما أرسل رُُسلَه ورســائله إلى الملوك خارج الجزيرة، وإلى 
األُمراء بداخلها بعد فتح مكة2. وهكذا فقد كانت «يثرب» المتحولة إلى 
للمؤمنين، فصــارت بعد فتح مكة  «المدينة» قبل الفتــح مالذًا وحصناً 
عاصمًة لألمة الجديدة ولإلسالم والمسلمين. وليس من الضروري أن 

1 ـ صحيح البخاري 28/6 ـ 29، وُسنن النسائي 144/7.
2 ـ سيرة ابن هشــام 111/3 ـ 114، وتاريخ الطبري 2421/1 ـ 2422. وقارن بطبقات ابن 

سعد 208/1.
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اهللا عّد الفتح تأسيساً  رسولَ  يكوَن جميع المؤمنين قد أدركوا بوضوح أنّ 
وواقعاً  كثيرًا منهم اعتقدوا وعياً  لدولٍة جديدٍة بالمدينة؛ إذ ال شــك أنّ 
لحظة التأسيس كانت «كتاَب المدينة» أو عهَد المدينة بين مهاجري  أنّ 
مكــة والخزرج واألَوس بالمدينــة ويهود. فالجانب السياســي واضٌح في 
تلــك الفئات المختلفة  الكتاب أو العهــد عندما تقول فقرُتهُ األولى: إنّ 
من دون الناس»1، ويــرى المؤرّخ فرد دونّر أنّ  ودينياً «أمٌة واحدةٌ  َقَبلياً 
األمة في كتاب المدينة هي جماعُة المؤمنين، وليس الجماعة السياسية. 
وأنــا أرى أنّ الجانــب السياســي ظاهٌر أيضــاً في الكتاب؛ لكنه ســاد 
وســيطر بعد الفتح، لقد رأى «األنصارُ» كيف أكرم رســول اهللا ژ بني 
قومه وعفا عــن كبارهم بعد الفتح، فظنوا أنه يريد االســتقرار في مكة 
ما دامت قد خضعت لســيطرته؛ لكنه نفى ذلك بشــدٍة وقال: «بل الدمَ 
الدمَ والهْدمَ الهـــْدمَ، أنا منكم وأنتم مني»2، فالمدينــُة كما يدل عليه 
اســُمها الجديد هي التي ســتكوُن عاصمة الدولة الجديــدة، أو عاصمة 
دار اإلســالم، بغّض النظر عن ُمالءمة الموقع الجغرافي، ورُجحان مكّة 
من حيث المقاُم الدينــي، لوجود كعبة إبراهيم وإســماعيل 6 فيها. 
التباُدل والتجارة، وقامت  الِشْرك، وتوّســعت حضارةُ  لقد انكسرت بداوةُ 
في «عــام الوفود»، عندما  اإلســالم» التي قال بها العــرُب جميعاً  «دارُ 
القبائل حتى من أقاصي جنوب الجزيرة؛ ليبايعوا رأَس الدولة  جاء كبارُ 
الجديدة، ليس على اإلســالم فقط؛ بــل وعلى الســْمع والطاعة أيضاً. 
وقد أقبل رســولُ اهللا ژ على تعيين الوُالة أو تثبيتهم في ســائر أنحاء 
الجزيرة، أّما محيط الجزيرة ـ الخاضع لســيطرة الروم والفرس ـ فإنّ 

1 ـ سيرة ابن هشام 501/2 ـ 504، وكتاب األموال ألبي ُعبيد، ص290 ـ 297، وطبقات ابن 
سعد 198/1.

2 ـ سيرة ابن هشام 128/3 ـ 130.
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رسول اهللا ژ أرســل إليه الحمالت العســكرية ليس بقصد الفتح أوالً، 
بل بقصد إعالء معنى األمة، ووضع الحــدود المبدئية للدولة الجديدة. 
الكفــر والحــرب والمهادنة  لقد ظهــرت في مقابــل دار اإلســالم ُدورُ 
والعهــد والُموادعة، وهي فيما يتجاوز المصطلــح األول كلها مصطلحاٌت 
سياســية. وبذلك فقد صار الُمراُد االنفتاح واالمتداد من طريق الجهاد 
أو الدعوة أو العهــد أو الموادعة، وليس الهجرة إلــى يثرب لالعتصام 
بها أو تقوية جانــب المؤمنين المتحّصنين فيها. لقد كنُت أرى إلى وقٍت 
قريٍب أن أحاديث «وْقف الهجرة» إنما انتشرت بعد وفاة رسول اهللا ژ، 
عندما بدأت الفتوحات. والطريــف أنّ أبا بكٍر وُعمر ما كانا يعمدان بعد 
الســنتين األُوليين على وفاة رسول اهللا ژ إلى جمع الجيوش من أقطار 
الجزيرة بالمدينة ليرســلوها بعــد ذلك إلى العراق والشــام؛ بل كانت 
تتجمع في أنَسب مكاٍن من ديار اإلقامة بناءً على أمر الخليفة، ثم ُترَسُل 
فضيلــة «الهجرة» لم  إلى الجبهات، وما ســمْعنا أحدًا احتج ألنّ  رأســاً 
. فأنا أرى اآلن ـ اســتنادًا إلى هذه  تتحقق له بالذهاب إلى المدينة أوالً
اآلثار بالذات، وإلى خطبة الوداع التي ألقاها رســول اهللا ژ في العام 
كبيرًا حصل في العام الثامن  تغييرًا اســتراتيجياً  العاشــر للهجرة ـ أنّ 
للهجرة، وقد ظهرت بمقتضاه «دارُ اإلسالم» التي تقوم فيها األمة لتُقابَل 
الــُدورَ األُخرى الموجودة منذ أزمنٍة ســبقت. والجانُب الَعقَدي في األمر 

  D  C  B  A ﴿ هو جانــُب الدعــوة: ﴿ 8 9 :    ;﴾، و
ابتعثنا واهللاُ  E﴾، ومقالة زهرة بن حوية بالقادسية لرستَم: «اهللاُ 
جاء ِبنا لنُخرَج العباَد من عبادة العباد إلى عبادة رّب العباد، ومن ضيق 
الدنيا إلى َســَعِتها، ومن َجور األديان إلى عْدل اإلســالم»1. أّما الجانُب 
الجيوسياســي أو االســتراتيجي فهو واقعة ظهور دولٍة جديدٍة واحدٍة في 

1 ـ تاريخ الطبري 2116/1 ـ 2117.
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الجزيــرة العربية في الُربــع األول من القرن الســابع الميالدي. وليس 
الروَم والفــرَس وقبلهم أباطرة ما بين النهرين ما عرفوا  معنى ذلك أنّ 
هجماٍت ســابقة لبداوة الجزيرة علــى عوالم الحضــارة المجاورة فيما 
يشــبه الفيضاَن، الذي ال يلبث أن ينكفئ تحت وطــأة الصّد والمقاومة 
والُمالحقــة حتى إلى دواخــل الجزيرة بالشــمال والجنــوب. ولذا فقد 
أصحاب  كانت ردة الفعل األولــى للمحيط المتعرب وغير المتعــّرب أنّ 
اللغة والقوة الجديدة هؤالء هم موجُة غضٍب إلهي نتيجة معاصي الروم 

والِفَرقيــة،  الدينيــة  والخالفــات  والفــرس، 
ونتيجــَة الصراعــات الهائلــة بيــن الدولتين 
والتي  الجزيــرة،  أطــراف  علــى  الكبيرتيــن 
البداوة  فأطلقــت  الطرفيــن،  قــوى  أضعفــت 
المتوحشة من عقالها؛ َبْيَد أنّ ما شهدوه خالل 
هناك  أنّ  الفتوحات  بدء  على  األولين  العقدين 
ما   رسالي منطق  وذات  كبيٍر،  اندفاٍع  ذات  قوًة 

شــهدوُه من قبل فيما عرفوه عن العرب. وقد كان عــالُج تلك الفوضى 
الضاربة لديهم منذ القرن الرابع الميالدي إقامة «دويالت حاجزة» بين 
البادية والسواد والشام من القبائل العربية والمتعّربين. وقد ذابت تلك 
السلطات كما يذوب َفص من الَملْح ألول ظهوٍر للعرب ـ وليس األعراب ـ 
الجــدد هؤالء. فقــد كان أبو بكــٍر ƒ ال ُيرســُل األعــراب ـ وبخاصٍة 
الذين دخلوا في الرّدة منهــم ـ في الغزوات ، وتغيرت الخطُة أيام عمر؛ 
القادة ظلوا في األغلب األعــّم من الُمهاجرين  إنما الذي لم يتغيــر أنّ 
واألنصار؛ أي أنهم من أولئك الذين تربوا على الرســالة الجديدة التي 
تحملُها الدولة الجديدة، والتي ســّمْت نفســها «خالفة» تمييزًا عن نوع 

الُسلطات واألفهام لدى القياصرة واألكاسرة.
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ما ظهرت المنظومات الفقهية إّال بعد القرن الثالث الهجري؛ بيد أنّ 
الفقهاء والُزّهاد أقبلوا على الكتابة في الجهاد والِسيَر والخراج واألموال 
ٌر ِنْســبياً؛ ألنّ ظهور الدولة  في القرن الثانــي الهجري، وهذا زمنٌ متأخ
اإلســالمية واتجاهها إلى االكتمــال كان في النصــف الثاني من القرن 
لوا  خين هم الذين ســجاألخبارييــن والمؤر األول الهجــري. والواقع أنّ 
هذا الفعل أو المتغير الجيواســتراتيجي؛ إذ عندما بدأ الفقهاء بالكتابة 
في الِســيَر (= قضايا الحرب والِســلْم) كانت اإلمبراطورية الفارســية 
قد زالت، كما كانت إمبراطورية الروم قد انحســرت عن الشام ومصر 
وشــمال إفريقية وصقلية وإســبانيا، وكل ذلك لصالح الدولة الجديدة. 
الفقهاء كتبوا حتّى في «الِســيَر» عن تنظيم وإدارة األراضي  وهكذا فإنّ 
المفتوحــة، وأحكام إدارة الحرب، والعالقات بالــدور األخرى في أوقات 
المعاني العقدية والرمزية والدَعوية تظهر في  الحرب والســلم؛ َبْيَد أنّ 
مقدمات الكتب إلى جانب فضائل الجهاد. وقد اشــتهر من ُكتُب الِســيَر 
ـ 189هـــ) تلميذ أبــي حنيفة، في  كتاب محمد بن الحســن الشــيباني (
ـ 182هـ) في الخراج. ثم عرفنا أنّ  حين كتب زميله األكبر أبو يوســف (
الشــيباني كان ذروة تقليٍد في كتابة الِســيَر، وليس بدايًة له. فقد كتب 
ـ 157هـ) فقيه أهل الشام، وأخذ عنه ُكل من عبد اهللا بن  قبله األَوزاعي (
أقدم الكتب  المبارك وأبي إسحاق الفزاري. وقد اكتشفُت قبل عقدين أنّ 
ـ 145هـ)  (المعروفة) في الِســيَر كتـاُب محمد بن الحســن بن الحسن (
الملقــب بالنفس الزكية، والثائــر على المنصور. وأنــا أتتبع هنا تاريخ 
التأليف في «الســير»؛ ألنه ظهرت فيها بوضوح مسألة الدارَين، أو دار 
اإلسالم ودار الحرب، وهذا يعني أنه نوعٌ من اإلدراك لمعنى قيام الدولة 
في عالَم اإلســالم. ولذا يريد دارســون ُمْحَدثون ـ مثل مجيد خّدوري ـ 
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َعد تلك الكتب المؤلّفات األقدم المعروفة في القانون الدولي1. ولســوء 
الحّظ؛ فــإنّ كتاب النفس الزكيــة الذي جمْعُت شــذراٍت كثيرًة منه من 
كتب الفقــه الزيدي ما اســتطعُت أن أجد مقّدمته إن كانــت له مقّدمة 
في األصل. لكــنّ أُطروحة الدارين ظاهرةٌ فــي كلّ النقول التي وجْدُتها 
اإلدراك الفقهي لألُطروحــة المذكورة هو  عنه. وكما ســبق القول؛ فإنّ 
أو دعوياً، باســتثناء مقدمات بعض الكتب،  إدراٌك قانوني وليس سياسياً 

والرسائل المبكّرة في فضائل الجهاد.
ـ 150هـ) دار اإلسالم بأنها الدار التي تسوُد فيها  ُيعّرف أبو حنيفة (
 أحكاُم اإلســالم، وتكوُن متاخمًة لدار للمسلمين، ويكون المسلم والذمي
بأمان المســلمين األول أو الذي كان يتمتُّع به2. وبذلك تجتمُع  فيها آمناً 
في تعريف دار اإلســالم لدى أبــي حنيفة ثالثة عناصر: ســواد أحكام 
اإلسالم، ووجود كثرٍة شــعبيٍة ُمسلمٍة فيها، ووجود حالة شرعية يأمن في 
ظلّها المسلم والذمي. ويرى الشافعيُة أنّ المهم في بقاء الدار دارَ إسالم 
خضوُعها لإلمام المســلم حتى لو لم يكن فيها مســلمون بين السكّان! 
ويوافــق المالكيُة الشــافعيَة في ذلــك؛ أي يقّدمون االعتداد بالســلطة 
السياســية في الدار على االعتــداد بالكثرة االجتماعيــة3. وقد تعرضت 
هذه التعريفات النظرية لالختبار عندما بدأت مناطق إســالمية مفتوحة 

1 ـ مجيد خدوري: الحرب والسالم في شرعة اإلسالم، ص228 ـ 232.
2 ـ الشــيباني: شــرح الِســيَر الكبير 81/3 ـ 82. وقارن بآثار الحرب في الفقه اإلسالمي 
لوهبة الزحيلي، ص153 وما بعدها، وأحكام الذميين والمستأمنين لعبد الكريم زيدان، 

ص18 وما بعدها.
3 ـ زيدان: أحكام الذميين والمســتأمنين، ص19. وانظر المســألة عند الزيدية في البحر 
الزّخــار 301/3، وعنــد اإلباضية في شــرح النيــل 405/10. وقارن برضوان الســيد: 
الــدار والهجرة وأحكامهمــا عند ابن المرتضــى؛ في مجلة االجتهاد، عــدد12، 1991، 

ص213 ـ 240.
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تقع في أيدي األعداء بعد القرن الخامــس الهجري، مثل صقلية وبعض 
األقطار األندلســية، ثم بالد الشــام. فرأى األحناف أنّ الدار تبقى دار 
ما دامت العباداُت واألحكام القضائيُة جاريًة فيها؛ أي ما دامت  إســالمٍ 
فيها جماعة اجتماعية وازنة. وفائدةُ هذا الخالف أنّ الشافعية والمالكية 
يقولون بوجوب الهجرة من الُدور التي خرجت عن ســلطان المســلمين 
الهجرة ال تجب إّال إذا استحال على  السياســي؛ بينما يرى األحناف أنّ 
المســلمين أداء العبادات. فالحنفي يرى األَولوية فــي االعتداد لجماعة 
السياســية قد تنحِسُر،  المســلمين أو لألمة؛ ألنها األصل، والســيطرةُ 
ح. وقد ظهرت آثار  لكــنّ الجماعة ما دامت قائمــة؛ فإنّ األمر ســيتصح
ذلــك ُكله وبالتدريــج في صقلية واألندلــس والهنــد... والجزائر. إنما 
هذه االختالفات في وجوب الهجــرة أو جوازها تبعاً لتغير هوية الدار أو 
سلطانها ال تصمد أمام النقد، فعندما زال السلطان المغولي عن الهند 
أفتى فقهاء أحنــاٌف بوجوب الهجرة رغم عدم اعتدادهم بهوية الســلطة 
المسلمين ما عادوا  إسالمية أو غير إسالمية؛ ألنّه بحســب ما قالوا فإنّ 
يســتطيعون أداء عباداتهم بحّرية وأمن، فضًال عــن إمكان ضمان األمن 

والحريات الدينية للذميين أو غير المسلمين1.
وهنــاك ـ ونتيجًة النحســار دار اإلســالم في القــرون األخيرة ـ ما 
اســتند مســلمو المالكية إلى رســالة «أســنى المتاجر فيمن غلب على 
وطنه النصارى ولم ُيهاجر» للونشريســي (من القرن التاسع الهجري)، 
والذي يقــول بوجوب الهجــرة من الديــار التي صــارت ُدور كفر2؛ بل 

1 ـ قارن برضوان الســيد: دار اإلســالم والنظام الدولي؛ في: سياسيات اإلسالم المعاصر، 
1997، ص ص84 ـ 89.

2 ـ انظر عن ذلك، محمد بن عبد الكريم: حكم الهجرة من خالل ثالث رسائل جزائرية، 
=الجزائر 1981. والرسائل هي: حسام الدين في قطع ُشَبه المرتّدين لألمير عبد القادر 
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اســتندوا إلى األُصول التي نقل عنها، وفي طليعتهــا كتاب أحكام القرآن 
ـ 543هـــ). وابن العربي لــه رأٌْي طريٌف يذكره  ألبي بكــر ابن العربي (
على النحو التالي1: تنقســم الهجرة إلى ســتة أقســام: األول: الخروج 
فــي أيام النبي ژ ..  من دار الحرب إلى دار اإلســالم، وكانت فرضاً 
وهذه الهجرة باقيٌة مفروضٌة إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح هي 
القصد إلــى النبي ژ حيث كان. والثاني: الخــروج من أرض البدعة، 
وقد قال بذلك ابن القاسم، وخالفه أبو بكر الفهري. والثالث: الخروج 

من أرٍض غلب عليها الحــرام.. إلخ. والرابع: 
والخامس:  البــَدن.  فــي  اإليذاء  مــن  الفرار 
والسادس:  الموخمة.  البالد  في  المرض  خوف 
الفرار خوف اإليذاء في المال؛ فإنّ حرمة مال 
المســلم كحرمة َدِمه. إنما الــذي يكون علينا 
أن نتحقق منه بعد تفصيــل ابن العربي ثالثة 
أمور: متى تجُب الهجــرة، ومتى ُتباُح أو تكون 

مندوبة؟ ومــاذا يترتب على عدم الهجــرة من ُدور االشــتباه مثل الدار 
التي يغلب عليها الحرام والدار التي يؤذى فيها المرء وُيْظلَم؟ وماذا لو 
التعبد بحرية في داٍر ال يسيطر عليها المسلمون؟!  كان المسلم مستطيعاً 
المالكيــة واألحناف اختلفوا في حالــة الجزائر، فأوجب  ونحن نعلُم أنّ 
الســلطان لم يعْد  المالكية على الجزائرييــن الهجرة من ديارهم؛ ألنّ 

وأسنى المتاجر للونشريســي (وهناك نشرتان أُخريان لها)، ورســالة ابن الشاهد مفتي 
الجزائر أثناء الغزو الفرنسي. واألوالن قاال بفرضية الهجرة، أّما ابن الشاهد فكتب في 

وجوب معذرة المقيمين ونفى فرضية الهجرة, وهو حنفي المذهب.
1 ـ ابن العربي: أحكام القرآن. نشــرة علي محمد البجاوي. عيســى الحلبي بمصر، 1967، 
484/1 ـ 486. وقارن بتفســير القرطبي 349/5 ـ 350 نقًال عن ابن العربي، ومقدمات 

ابن رشد الجد 285/2.

=
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إليهــم، وطلب األحناف منهم البقــاء لحين انفراج الكــْرب بالجهاد أو 
الدار ما صارت دار كفٍر ما دام المســلمون يســتطيعون أداء  بغيره؛ ألنّ 
أحكامهم القضائية ما تزال سارية المفعول1، ثم  عباداتهم فيها، كما أنّ 
إنّ بقاءهم هناك أساسي في بقاء الدار دار إسالم. ونحن نعلم أنّ سكان 
من األحناف، وما تعرض البريطانييون  الهند من المســلمين هم جميعاً 
بعض علمائهم ـ كما ســبق القــول ـ أفتوهم  لعباداتهــم، ومع ذلك فإنّ 
بالهجــرة، وحدثت آِخــر الفتاوى في العــام 1920، وحــاول ألوٌف من 
المسلمين بمقتضاها الخروج إلى دار اإلســالم في أفغانستان فتخطفهم 
اللصوص وُقّطاع الطرق، وما وصل منهم أحــٌد إلى تلك الديار البعيدة 
عنهم2! ثم إننا نعلُم أنّ أهل سواحل الشام ـ وهم من الشافعية ـ خرجوا 
في األكثــر من ديارهم عندما احتلّها الصليبيون، ليس بســبب الطْرد أو 
أبلغ األمثلة  والعبودية3. َبْيــَد أنّ  من الُذلّ  َعّد الدار دار كفر؛ بل هربــاً 
على ذلك األندلس. فقد دأب فقهاء المالكية على مطالبة األندلســيين 
الوطن  بالهجرة من ديارهم كلما احتلّت إحدى الُمُدن أو الدساكر. لكنّ 
عزيٌز، وإن ظل التمكنُ من الهجرة ُمتاحاً أحياناً. إنما في النهاية اختفى 
المسلمين انقســموا أثالثاً: ثلٌْث أُبيد في  اإلســالم من تلك الديار؛ ألنّ 
الجهاد والثورة، وثلٌُث ارتّد عن اإلســالم، والُثلُث الثالُث ُطِرد بالقوة4. 
لقد كان هذا الخيار أو اإلجبار بين الهجرة والجهاد في أواخر العصور 

1 ـ قارن برسالة ابن الشاهـد في: ثالث رسائل جزائرية، مرجع سابق، ص105 ـ 124.
2 ـ قارن برضوان الســيد: دار اإلســالم والنظام الدولي؛ في: سياسيات اإلسالم المعاصر، 

مرجع سابق، ص ص84 ـ 89.
3 ـ وهبة الزحيلي: آثار الحرب في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص216 ـ 219.

4 ـ يقول الونشريسي في أسنى المتاجر (نشرة حسين مؤنس، 1957)، ص152: «وال ُيسقط 
هذه الهجرة الواجبة على هؤالء الذين استولى الطاغية على معاقلهم وبالدهم إّال تصور 

العجز عنها بكلّ حاٍل ال الوطن وال المال فإنّ ذلك كلَه ُملْغًى بنظر الشرع..».
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الوســطى دليًال على التأزم الشــديد الذي خالَط معنــى األمة وعّزتها 
وامتدادها. ووصل التأزُم إلــى ذروته عندما أُلغيــت الخالفة (1924)، 
فانفصل الرمز عن الجغرافيا والدار إشارًة إلى المتغيرات الجذرية التي 
للدول  ظهرت بمقتضاها الدولة الوطنية، وصار النظــام الدولي تجمعاً 

القومية.
٭  ٭  ٭

قلب األوضاع فيما  دار اإلسالم زلزاالً جيواستراتيجياً  لقد كان ظهورُ 
بمنطقة الشــرق األوســط، ومناطق شاسعة من آسيا  صار ُيعرف حديثاً 
وإفريقيا وأوروبا، فقد زالت اإلمبراطورية الفارســية، وانحسرت سيطرة 
اإلمبراطورية البيزنطية، واســتمر الكفاح المتبــادل على مدى ألف عامٍ 
باحتــالل عاصمتها عام 1453م.  إلــى أن أزال العثمانيون بيزنطة أيضاً 
وفي القرن العشرين جرى احتالل ليبيا عام 1911م من جانب الطليان، 
إنمــا ألنّ الظروف تغيــرت جذرياً؛ فــإنّ أحدًا ما أفتــى الليبيين ـ وهم 
من المالكيــة ـ بالهجرة، فانصرفــوا إلى الجهاد وخِســروا مئات آالف 
الشهداء1، ومع أنهم ما تحرروا بالهجرة وال بالجهاد؛ بل تحرروا بهزيمة 
إيطاليا في الحرب الثانية؛ فإنّ أيديولوجيات مصارعة االستعمار هي التي 
مسلحاً  سادت بعد ذلك. وما يزال الفلســطينيون ـ الذين خاضوا كفاحاً 
طويل األمد ـ يأملون أن يتحرروا، وينشــئوا الدولة على أرض فلســطين 
ر َقْســرًا. وعندما حل زمن  بالنضال المدنــي، وقد هاجر نصفهم أو ُهج
رون النضال، ثــم تجاوب معهم الذين  الكفاح، بــدأ المهاجرون والمهج
تحت االحتالل، وها هو ذا الرئيس الفلسطيني يطالب الشرعية الدولية 

1 ـ قارن برضوان السيد: دار اإلســالم والنظام الدولي؛ في سياســيات اإلسالم المعاصر، 
مرجع سابق، ص95.
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بإرغام االحتالل على االنكفاء للتمكن من إقامة الدولة المستقلة. ورغم 
النظام الدولي ومنذ قرنين ما عاد يقوُم على الوحدات أو الجماعات  أنّ 
الدينية؛ فإنّ اإلسرائيليين أقاموا دولًة أو كياناً دينياً على أرض فلسطين، 
روا ـ كما سبق القول ـ أكثر من نصف سكّانها عامي 1948 و1967،  وهج
فهل يكون النظــام الدولي في هــذه المنطقة من العالــم قد قام على 
أنقاض دار اإلســالم؟ ما عاد مــن الممكن فهم األمر بهــذه الطريقة، 
فلســطين أرٌض محتلٌّة وال شــّك، وال بد من تحريرهــا؛ فقد خرج  لكنّ 
العالم كله من زمن االستعمار الجديد بمقتضى ترتيبات ما بعد الحرب 

العالمية الثانية، باستثناء فلسطين.
لقد كانــت تأمالٍت في نصوٍص تســتبطن وجوه وعــٍي وإدراك، كما 
وقائــع جيوسياســية، تاريخيــة وحاضــرة. وقد عــادت القوة  تســتبطنُ 
والشرعية إلى الجيوسياسي، فكان في المقام األول في القرن العشرين، 
وســيكون له المقام ذاُته بتالوين دينية في القرن الحادي والعشــرين؛ 
أََو ليست القدس بيئًة لمقدسات الديانات الثالث، وفي الوقت ذاته هي 

العاصمُة السياسيُة للدولة الفلسطينية بعد االستقالل؟!
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■  أستاذ الدراسات اإلسالمية بمعهد دراسات العالم اإلسالمي بجامعة زايد بدبي.

يوجــد إفراط كبيــر في دراســة جهود ابن 
خلدون فــي علم التاريخ، ثــم بدرجات أقل 
في االقتصاد والسكان، بالمقابل نالحظ تفريطاً في 
البحث عن عطاء هذا العالــم الفذ في الجغرافيا، 
فهــو محدود جــدًا، لذلــك يدعو هنري شاموســي 
مثــًال إلى االهتمام بابــن خلدون جغرافيــا، معتبرًا 
أنه «من غير الممكــن اليوم أن يقلل جغرافي مهتم 
بتاريــخ الفكر مــن أهمية هــذا المفكــر الكبير»، 
ومذكرًا بأن الكوســت ـ عالم الجغرافيا السياســية 
وأستاذها الكبير بفرنسا ـ هو الذي قّدم ابن خلدون 
للجغرافييــن األوروبييــن فــي هذا العصــر1. وهذا 
المقال يحاول أن يســتجلي بعض ما أســهم به ابن 

 Henri Chamussy: IBN KHALDÛN. Article in: Hypergeo 1 ـ
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خلدون في حقل الجغرافيا، مع العلم أنه ال يغني عن دراسة أكاديمية 
متخصصة في الموضوع.

:¬à«°Uƒ°üNh  »eÓ°SE’G  ºdÉ©∏d  »aGô¨édG  ™bƒªdG

تعود أهمية الجغرافيا بالنسبة للعالم اإلسالمي إلى ثالثة عوامل:
األول: هو اتســاع رقعة هذا العالم، بحيث كاد يشــكل في زمن ابن 
خلدون ـ أعني قبل اكتشاف األمريكيتين ـ نصف العالم المعروف آنذاك، 
واليوم ال يزال يشــكل العالم اإلســالمي حوالي ربع مساحة اليابسة في 

العالم1.
ـ بصفة  تعّد  منطقــة  ضمن  يقع  اإلســالمي  عالمنا  أن  هو  والثاني: 
عامة، وفي الحســاب النهائي ـ معتدلة المناخ. يقول الخفاف: «إن هذا 
االمتداد للعالم اإلســالمي يقرنه بأنه عالم شرقي، وهو في معظم رقعه 
الرئيســة ضمن المنطقــة المدارية الدفيئة... يقع فــوق هذه الصحارى 
الواسعة التي تشــغل القســم الشــمالي في إفريقيا وجنوب غربي آسيا 

وأواسطها»2.
والعامــل الثالـــث: هــو الموقــع االســتراتيجي الذي تحتلــه بالد 
اإلســالم في األرض، وهو موقع كان بال شــك أكثر أهمية قبل الكشوف 
الجغرافية الحديثة، ورغم ذلك ال يزال العالم اإلسالمي يحتفظ بمكانة 
جيوسياسية مميزة، وذلك كما يقول الخفاف: يقع «العالم اإلسالمي في 
موقع جغرافي يشغل القلب من «قلب العالم»، فهو الجسر األرضي الذي 
يربط قارة آسيا بإفريقيا ويقترب كثيرًا من قارة أوروبا عبر شبه جزيرة 

1 ـ جغرافية العالم اإلسالمي، عبد علي الخفاف، دار الشروق، عمان، ط1، 1998. ص29.
2 ـ جغرافية العالم اإلسالمي، عبد علي الخفاف، ص11.
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األناضول وعبر بالد المغرب العربي. ويربط ما بين مياه البحر األســود 
والبحر المتوسط مع مياه البحر األحمر والبحر العربي والخليج العربي 
التي تنفتح على المحيط الهندي»1. ولعل أفكار زبيغينو بريجنسكي التي 
بســطها في كتابه «رقعة الشــطرنج الكبرى» من أحدث مــا يؤكد هذه 

األهمية االستثنائية في الدراسات الجيوسياسية المعاصرة2.

ø«ª∏°ùªdG  óæY  »aGô¨édG  ∞«dCÉàdG

تنوعت التآليف الجغرافية عند المســلمين، فكتبوا في «علم األطوال 
والعروض»، أو «علم التقويم»، وقد اســتحدثوا هــذه الخطوط الوهمية 
ـ خطوط الطول والعرض ـ لتحديد المواقع الجغرافية للمدن والمناطق. 
وصف  وكتبوا في «علم المســالك والممالك»، حيث كان القصد أساساً 
طرق المواصــالت. وكتبوا «علم األقاليم أو البلــدان» في وصف مناطق 
معينة كجزيرة العرب، وبالد فارس، واألندلــس ونحوها. أما الجغرافية 

الفلكية فتدخل عندهم في علم الهيئة.
وأقــرب المصطلحــات أو الفــروع الجغرافية لعلمائنا مــن جغرافيا 
اليوم هو: صورة األرض، وهو عنوان أحــد أهم كتب الجغرافية العربية، 
وهو ثمرة عمل جماعي لعشــرات الجغرافيين، أشرف عليهم الخوارزمي، 
فاشتهر الكتاب باسمه. والخوارزمي ـ في تراثنا ـ هو الذي قّسم العالم 
على ســبعة أقاليم، بحســب درجات العــرض، وبدأ هــذه األقاليم من 

الجنوب إلى الشمال.

1 ـ جغرافية العالم اإلسالمي، عبد علي الخفاف، ص13.
خاصة في حديثه عن مفهوم أوراسيا، ومنطقة البلقان األوراسية.

 Zbigniew Brzezinski: Le Grand

 .Echiquier. Hachette, Paris, 1977 :2 ـ راجع
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لكن الجغرافيين المســلمين لم يأخذوا بتقســيم واحــد لألقاليم، 
فاإلصطخري مثًال قسم العالم اإلسالمي إلى عشرين إقليماً، ويراعي في 
ذلك الطبيعــة الجغرافية لكل إقليم. بينما قّســم ابن حوقل هذا العالم 
التقســيم السياسي  في ذلك أيضاً  إلى اثنين وعشــرين إقليماً، مراعياً 
واإلداري. فلما جاء المقدســي قســم األرض إلى ســبعة أقاليم للعرب، 

وثمانية للعجم، وهو تقسيم إداري.
ثم رجع التقســيم الجغرافي للمســلمين مع الشــريف اإلدريسي 
إلــى األقاليم الفلكية الســبعة، وهو الذي أخذ بـــه ابن خـلدون في 

المقدمة1.

É«aGô¨édÉH  ø«ª∏°ùªdG  ΩÉªàgG  ÜÉÑ°SCG

وهنا يثور سؤال: ما ســر اهتمام المسلمين بالجغرافيا على اختالف 
أنواعهــا وفروعها، لدرجــة أن العالم لم يعرف حضارة إنســانية كتبت 
في الجغرافيــا أكثر مما كتب المســلمون؛، بل وال نصف مــا كتبوا، إال 
في العصر الحديث؛ حين اســتفادت أوروبا من هذا التــراث الجغرافي 
اإلسالمي في مغامرتها الكبرى في اكتشاف العالم. ويمكن إجمال عوامل 

ظهور الجغرافيا عند المسلمين فيما يلي:
القــرآن الكريم، ففيــه إلحاح علــى النظر في الســماوات واألفالك  -

والكواكب، وحث على السير في األرض واستكشافها وإعمارها.

1 ـ المقدمة، لعبــد الرحمن بن محمد بن خلدون. تصحيح وفهرســة أبي عبد اهللا الســعيد 
المندوه. مؤسســة الكتب الثقافية، بيــروت، ط4، 1426، 2005. المقدمــة الثانية في 
قسط العمران من األرض واإلشارة إلى بعض ما فيه من األشجار واألنهار واألقاليم، في 

الكالم عن األقاليم السبعة، ص49، 56 فما بعدها.
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حديث اإلســالم عن السفر والســياحة في األرض؛ فقد وصف اهللا  -
[ســورة التوبــة، آية 112].  ـ ﴿ $ ﴾ في  تعالى عباده المؤمنين ب
ـ ﴿ § ﴾ فــي [التحريم 5]. وقــال أيضاً:  كما وصــف المؤمنات ب

 A   @?   >   =   <  ;   :  9   8   7  6  5   4 ﴿
B ﴾ [الملك 15]... وهذا التشــجيع على السير في األرض واضح 
مثًال من قصص بعض األنبياء وذي القرنين، لذلك ظهر في تراثنا 
عدد ضخم من الرحــالت المدونة، وبمناهج متنوعــة، ناهيك عن 

غير المدون.

الفتوحات اإلســالمية ونتائجها، فقــد اقتضت من المســلمين معرفة  -
األرض التــي يقصدونها جيدًا، ثم بعد فتحهــا ازدادت الحاجة لهذه 
وجباية  المناطق،  إدارة  ألغــراض  وشــاملة  دقيقة  تكون  وأن  المعرفة 
األمــوال، وتحصيــل الضرائــب، وابتعــاث العمــال والــوالة، ووضع 

الحاميات، وتنظيم مواسم التجارة وتأمين طرقها.

فريضة الحــج التي تلــزم كل مســلم أن يســافر إلى مكــة بمجرد  -
االســتطاعة، فقد شــجعت هذه الفريضة على تطــور الجغرافيا عند 
وممارسة ـ بجعلها وســيلة ال غنى عنها ألداء عبادة  المسلمين ـ علماً 

عظيمة هي أحد األركان الخمسة لإلسالم.

انتشــار مفهوم الرحلة في طلب العلــم، وهو المفهوم الذي جســده  -
أهل الحديث النبوي أفضل تجســيد، مع أن غيرهم من علماء الدين 

واألدب واللغة وعلوم الطبيعة أخذوا به أيضا1ً.

1 ـ اقرأ: الفصل الحادي واألربعيــن: في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشــيخة مزيد 
كمال في التعلم. المقدمة، ص242.
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الفضول العلمي والرغبة في معرفة اآلخر؛ فمثًال ُيرِجع األستاذ الدفاع  -
تفوَق المســلمين في الجغرافيا إلــى دخولهم الصيــن وإفريقيا دون 

الرومان1.
فهذا وغيره أدى إلى تأســيس علــوم الجغرافيا تأسيســاً جديدًا في 

اإلسالم، ونموها بدرجة غير مسبوقة في التاريخ.

¬JÓMQh  ¿hó∏N  øHG  IÉ«M  »a  É«aGô¨édG

لعل ُبْعد بالد المغرب عن المشرق، مع وجود صالت سياسية ودينية 
وتجارية أســهم في االهتمــام المغربــي بالجغرافيا، ولعــل ابن بطوطة 

ـ المعاصر البن خلدون والذي أثنى عليه ـ نموذج لذلك.
وقد نشــأ ابن خلدون في هذه البيئــة المغربية المتطلعة للشــرق، 
ونستنتج من تأمل حياته أنه كان كثير السفر، لذلك كانت خبرته بشمال 
إفريقيا واســعة، وهي خبرة متنوعة تتناول السكان واألرض والجغرافيا، 
فاطالع ابن خلدون على الجغرافيا لم يكــن عن طريق الكتب فقط، بل 
هو اطالع مباشــر على جزء كبير من العالم المتحضر آنذاك، وهذا ما 
بالجغرافيا وآثارها على الوجود البشــري2. لذلك  متقدماً  أكســبه وعياً 
يقول كراتشكوفســكي: «إن ابن خلدون إنما يمثل من ناحية أصله وسيرة 

حياته مزيجاً طريفاً لحضارة ذلك العصر»3.

1 ـ رواد علم الجغرافية في الحضارة العربية واإلســالمية، لعلي بن عبد اهللا الدفاع، مكتبة 
التوبة بالسعودية، ط2، 1993. ص45.

2 ـ وانظر للتعرف باختصــار على رحالت ابن خلــدون بالصور والرســومات كتاب: مع ابن 
خلدون.. في رحلته، إعداد خالد عزب ومحمد السيد, نشر مكتبة اإلسكندرية, 2006.

3 ـ تاريــخ األدب الجغرافي، إلغناطيوس كراتشكوفســكي. نقله عن الروســية صالح الدين 
هاشم. لجنة النشر والتأليف، القاهرة، 1963, ص439.
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وقد حفظ لنا ابن خلدون بنفســه تفاصيل هذه الرحالت واألســفار 
في ســيرته الذاتية الفريدة من نوعها، والمعروفــة بـ«رحلة ابن خلدون 
جغرافياً؛ بل هي ترجمة كتبها المؤلف  وغرباً»، فهي ليســت كتاباً  شرقاً 
بنفسه، وعرض فيها لحياته وأهم أطوارها. لذلك يقول كراتشكوفسكي: 
«اآلراء الجغرافية البن خلدون يجب اســتجالؤها ال اعتمادًا على الرحلة؛ 
بل من مؤلفه التاريخي الضخم»1. لكن هذه الســيرة تبيّن لنا الخلفية 

الجغرافية العملية البن خلدون بوصف أسفاره ورحالته.

لقد نشــأ ابن خلدون بتونس، وهي منطقة تحتل الوســط في شمال 
وغرباً، ثم  إفريقية، وهذا عامل مهم في تسهيل حركة ابن خلدون شرقاً 
رحل إلى فاس وعاش بها فترة، ثم غادر إلى األندلس ورأى آثار أجداده 
بني خلدون بأشبيلية. بعدها عاد إلى بجاية، فبسكرة، وكالهما بالمغرب 
الوسط. وبعد سنين طويلة من السفر والعمل السياسي اعتزل ابن خلدون 
بقلعة سالمة غربي تونس مدة أربع سنين، وفيها كتب موسوعته التاريخية 

بمقدمتها المشهورة.

وتمثل هذه المرحلة خبــرة ابن خلدون المتنوعــة والعميقة بمنطقة 
الغرب اإلسالمي.

أما المرحلة الثانية فهي هجرته إلى مصر، وتقلبه في القاهرة بين 
التدريس وممارســة القضــاء. ومن مصر حّج وزار الحجاز، كما تســنى 
له الذهاب إلى الشــام والقدس. وتدل حياة ابن خلدون نفســه على أن 
الجغرافيا الثقافية والعاطفية واإلنســانية للعالم اإلسالمي ظلّت واحدة، 
رغم انقســام جغرافيته السياســية. لذلك أمكن البن خلدون وغيره أن 

1 ـ تاريخ األدب الجغرافي، ص441.
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إلى مصر والشام  ينتقل بكل سهولة ويســر من المغرب واألندلس غرباً 
شرقاً، وأن يعيش في جميع هذه المناطق ردحاً من الزمن.

áeó≤ªdG  »a  É«aGô¨édG

تتوزع المادة الجغرافية في المقدمة على مواضع متعددة، كالمقدمات 
الثانيــة والثالثــة والرابعة والخامســة. وإذا كان الفصل الســادس من 
المقدمــة خاصاً بالعلــوم، فإن ابن خلــدون لم يذكر منهــا الجغرافيا، 
وإن ذكر أحد فروع ما يســمى بالجغرافيــا الفلكية في الحديث عن علم 
الهيئة1. لكن هذا ال يدل على عدم اعترافه بعلم الجغرافيا؛ ألن المؤلف 
لم يقصد حصر جميع العلــوم، لذلك لم يذكر حتى علم العمران الذي 

اكتشفه.
وقد تحدث ابن خلدون في المقدمات األولى عّما يسمى في جغرافية 
اليــوم بـ«الموقــع الفلكي» للعالم اإلســالمي2، ثم في تكملــة المقدمة 
إقليمــاً، وذكر أبــرز ما في كل  الثانية وصــف األقاليم الســبعة إقليماً 
إقليم من الشعوب والقبائل والجزر والجبال والبحار واألنهار ثم أوضح 
بأن األقاليم الوســطى مــن األرض هي التي تعرف تطــورًا حضارياً في 
التاريخ العتدال مناخهــا، لذلك فأصحاب الحضارة فــي هذه األقاليم 
عالم اإلسالم، والروم، والهند،  المعتدلة هم ـ عند ابن خلدون ـ أساساً 
والصيــن3. فهذه هــي التكتالت الحضاريــة والتاريخيــة الكبرى، حيث 
تقع بالد اإلســالم في أوســطها، لذلك كان ابن خلــدون واعياً بالموقع 

االستراتيجي لهذا العالم.

1 ـ المقدمة، ص184.
2 ـ راجع في هذا المفهوم الجغرافي: جغرافية العالم اإلسالمي، عبد علي الخفاف، ص9.

3 ـ المقدمة الثالثة، ص89، 91.



خلدون ابن  فكر  في  ا�سالم  عالم  جغرافيا 

37

وقد وصف ابن خلــدون جغرافيا العالم باختصار، ثــم قال منتهياً: 
«عنايتنا في األكثر إنما هي بالمغــرب الذي هو وطن البربر، وباألوطان 
التي للعرب من المشــرق»1، فكأنه حصر الجغرافيــا التي يهتم بها من 
بالد العراق شرقاً إلى المغرب األقصى غرباً، وهذه ـ على وجه التقريب ـ 

جغرافيا العالم العربي.
أما في كتاب التاريخ فإن ابن خلدون وزّع 
ال يتبــع الترتيب الزمني، حولياً  مادته توزيعاً 
أو غيره، بل بحسب الدول الحاكمة بكل قطر، 
وهــذا توزيع يراعــي الجغرافيا قبــل التاريخ 

الزمني.

á«aGô¨édG  √QOÉ°üe

اعتمــد ابن خلدون علــى جغرافيين كثيرين، وذكر منهم باالســم 
بـ«صاحب  يصفه  الذي  واإلدريســي  كتابه «الجغرافيا»،  في  بطليموس 
تكون معلومــات ابن خلدون أكثر تفصيًال  كتاب روجار»2، لكن أحياناً 
مــن اإلدريســي، كمعلوماته عــن جزر المحيــط األطلســي أو أعماق 
إفريقيا3. وأهمية جغرافيا اإلدريســي تكمن في أنها األكمل واألتم في 
ذلك العهــد. فقد ضّمن كتابه «نزهة المشــتاق في اختــراق اآلفاق» 
ســبعين خريطة، حيث قسم كل إقليم إلى عشــرة أقسام رأسية، لكل 
قســم خريطة. وقد جمعهــا المستشــرق األلماني مولر، وكــوّن منها 
خريطة واحدة مســاحتها حوالي مترين مربعيــن. وهذه أصح خرائط 

1 ـ المقدمة الثانية، ص52.
2 ـ المقدمة، المقدمة الثانية، ص49، ص56، 57.

3 ـ تاريخ األدب الجغرافي، ص443.

 Gòg  øe  Qƒª©ªdG
 ¢VQC’G  øe  ∞°ûμæªdG
 •GôaE’  ¬£°Sh  ƒg  ÉªfEG
 ¬æe  ÜƒæédG  »a  ôëdG
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العالم في التاريخ إلى حدود العصــر الحديث، وهي خرائط وضعها 
اإلدريسي على أساس كروية األرض.

áÄ«ÑdG  ôKCG  »a  á«fhó∏îdG  ájô¶ædG  :ïjQÉàdGh  É«aGô¨édG
∫hódGh  ¿Gôª©dG  »a

كتب ابن خلــدون تكملــة للمقدمة الثانية يشــرح فيهــا لماذا كان 
الربع الشــمالي من األرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي، وعلـّل ذلك 
باعتدال المناخ في هــذه المنطقة1. يقول ابن خلدون: «المعمور من هذا 
المنكشــف من األرض إنما هو وســطه إلفراط الحر فــي الجنوب منه 
والبرد في الشــمال»2، لذلك كان أهل أقاليم هذا الوسط هم أصحاب 
الذين  وكذلك  والصنائع...  واآلداب  األديــان  وفيهم  والتاريخ،  الحضارة 
يجاورونهم، فهم يقاربونهم في االعتدال والتحضر. أما «من سوى هؤالء 
وشماالً، فالدين مجهول عندهم،  من أهل تلك األقاليم المنحرفة جنوباً 
والعلم مفقــود بينهم، وجميع أحوالهم بعيدة من أحوال األناســي، قريبة 

من أحوال البهائم، ﴿  7  8  9  :﴾»3.
ويرى ابن خلدون أن الحضارات األساسية في هذه األقاليم المعتدلة 
هي حضارات اإلســالم، والــروم، والهند، والصين4، وهنــا تقع أوطان 
العرب في وسطها، فجغرافيا البالد العربية/اإلسالمية هي وسط الوسط؛ 
يقول الخفاف: «المعروف أن علماء التاريخ القديم واآلثار يشيرون إلى 
أن وطننا العربي ـ وهو قلب العالم اإلســالمي ـ بأنه مهد الحضارات... 

1 ـ المقدمة، ص53.
2 ـ المقدمة، الثالثة، ص88.

3 ـ المقدمة الثالثة، ص89. واآلية 8 من سورة النحل.
4 ـ المقدمة الثالثة، ص89، 91.
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فقد عرف الكتابة وبدايات التاريخ المدون وكذلك المســتوطنات األولى 
التي زرعت واستأنســت الكثيــر من النباتــات والحيوانــات، واخترعت 
العجلة، كما كانــت هذه البقعة هــي موطن األديان الثالثــة: اليهودية 

والمسيحية واإلسالم»1.

وهذا النظر في العالقة بين الحضارة والبيئة نظر متقدم جدًا، قلما 
أشار إليه أحد، وال نلقى في التراث األوروبي مثل هذا التحليل إال الحقاً 
مع مونتيســكيو في روح القوانين، يقول ملكاوي: «يذهب بعض الدارسين 
البن خلــدون ـ ومنهم محقق المقدمة علي عبد الواحــد وافي ـ إلى ابن 
خلدون يقول بحتمية أثر البيئة على األداء الحضاري للشــعوب، ويجمعه 
في هذا مع «مونتيســكيو... لكن المتأمل في عبارات ابن خلدون في هذا 
المجال يجد أن ابن خلدون ـ في الوقت الذي يقرر أثر العوامل المناخية 
والظروف البيئية على خصائص الشــعوب، ومظاهر التطور والتقدم في 
جوانب العمران البشــري ـ ال يقول بحتمية هذا األثر، بدليل أن إشاراته 
إلى طبيعة العمران في األقاليم هي في األســاس وصــف لما هو كائن 
في حدود ما وصل إليه من علم عن حقيقة ذلك العمران «بالمشــاهدة 
واألخبار المتواترة...»؛ ذلك أن «العمران متدرج ويأخذ في التدريج من 
جهة الوجود ال من جهة االمتناع». لذلك فإنه يفســر كثيرًا من مظاهر 
التقدم والتطور عند البشر بأسباب ال عالقة لها بالبيئة... والذي يوضح 
موقف ابن خلدون في هذا األمر هــو تأكيده على أهمية عامل محدد من 
العوامل المؤثرة على العمران الحضاري، عندما ينظر إليه في معزل عن 
غيره من العوامــل. أما ما يحدث في الواقع فهــو أن حضارة أي مجتمع 
تتأثر في الوقت نفسه بعدد من العوامل الطبيعية والسياسية واالقتصادية 

1 ـ جغرافية العالم اإلسالمي، عبد علي الخفاف، ص16.
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واالجتماعية، ويتم ذلك بصــورة متداخلة وحيويــة... والذي يقرأ كتاب 
المقدمة كلّه بقدر التأني والتأمل سيالحظ أن المؤلف يريد من القارئ 
أن يوقن بأن المقدمة هي كتاب في العمران البشــري أو الحضارة، وأن 
العوامل التي تؤثر في هذه الحضارة متنوعة منها: اإلقليم، والسياســة، 

والدين، والتعليم، واالقتصاد، والعادات والتقاليد»1.
لقد نجح ابن خلدون في كتابة أول عمل علمي عّما يسمى بالجغرافيا 
االجتماعية، وهي من فروع الجغرافيا البشــرية، وتدرس طبيعة انتشــار 
المجتمعات على األرض، وأثر الظروف الطبيعية؛ كالتربة والمناخ والماء 
على النــاس وعاداتهم وأخالقهــم وصنائعهم، وكذا ما يتعلــق بالتوزيع 
السكاني في المدن والقرى، وغير ذلك مما تقرأه مفصًال في المقدمة.

¿hó∏N  øHG  óæY  ΩÓ°SE’G  Üƒ©°ûd  á«°SÉ«°ùdG  É«aGô¨édG  øe

يرجع المختصون الكتابــات األولى للجغرافيا السياســية إلى بعض 
أفكار الصينيين في اإلســتراتيجيا، ككتاب فن الحــرب، وإلى اليونان، 

خاصة أرسطو.
ثم جاء ابن خلدون، فطوّر أفكارًا مهمــة في هذا الحقل، من أهمها 
تشبيهه للدولة باإلنسان، وأن للدولة والحضارة أعمارًا كما لألشخاص؛ 
فتولد، ثم يشــتد عودها، ثم تشــيخ فتموت. وأول إنذار بانهيار الدولة 
عند ابن خلدون هو انقسامها على نفســها، يقول: «اعلم أن أول ما يقع 
من آثار الهرم في الدولة انقسامها... وقد ينتهي االنقسام إلى أكثر من 

1 ـ مقال رؤية العالم عند ابن خلدون، لفتحي حســن ملكاوي، ورقة قدمت إلى ندوة «البعد 
الديني ومنزلته في تجربة ابن خلدون الفكرية» التي نظمتها جامعة الزيتونة التونســية 

ـ 22. بمدينة تونس في فبراير 2006م، ص21 
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دولتين وثالثة...»1. وكالم ابن خلدون عن الدولة وشــؤونها كثير جدًا، 
بل هو أهم نظرياته، وقد ُدرست بما فيه الكفاية.

والبن خلــدون تأمــالت كثيرة في أدوار بعض الشــعوب اإلســالمية 
الكبيرة، فهو مثًال ســجل بعض الظواهر السلبية عند العرب، خاصة في 
آخر الباب الثاني من الكتاب األول، فوضع فصوالً بهذه العناوين: في أن 
العرب إذا تغلبوا على أوطان أســرع إليها الخــراب. فصل في أن العرب 

أبعد األمم عن سياسة الملك...2.
وفي الواقع هذه المالحظات تعكــس تراجع الدور العربي في تاريخ 
اإلسالم لصالح شــعوب تركية وفارســية وأمازيغية، وهذا تطور تاريخي 
خــاص؛ ألن العرب األوائل بنــوا دوالً حقيقية وأنشــؤوا حضارة عظيمة، 

حسبك أن تذكر الدولتين: األموية، والعباسية في طورها األول.
ومن تعليالت ابن خلدون لدور شعوب الترك والبربر والكرد في التاريخ 
اإلسالمي: كونها وحشــية. وهذا في الفصل الحادي والعشرين: في أنه إذا 
كانت األمة وحشــية كان ملكها أوســع. فهذه األمم لها قــدرة على محاربة 
غيرها من الشــعوب والــدول، وكذلك لها ميــل للهجرة والتنقــل، «فلهذا 
ال يقتصرون على َملَكَة قطرهم وما جاورهم من البالد، وال يقفون عند حدود 

أفقهم، بل َيطِفرون إلى األقاليم البعيدة ويتغلبون على األمم النائية»3.
ومن المالحظات الجيوسياسية البن خلدون أن العرب ال يتغلبون إال 
على البسائط4، وهذه مالحظة صحيحة، وهي تفسر لماذا تعربت مناطق 

ـ 312. 1 ـ المقدمة، الفصل 45، الباب 3، ص311 
2 ـ المقدمة، ص158، 160..

3 ـ المقدمة، ص154.
4 ـ المقدمة، الفصل 25 من الباب الثاني، ص158.
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السهول في العالم العربي، بينما تأخرت مناطق الجبال في التعّرب، أو 
لم تتعرب إال قليًال، كحال المناطق الجبليــة بالمغرب والجزائر وجبال 
األكراد. لكــن المالحظة عامة، أعني أنه بالنســبة ألي فاتح عســكري 
تكون الســيطرة على الســهول أســهل، لذلك اقتصر الرومان في شمال 

إفريقيا على التحكم في السهول الساحلية خاصة.

∫hó∏d  »aGô¨édG  ´É°ùJ’G  ≈∏Y  √ôKCGh  »fÉμ°ùdG  ™°VƒdG

ومن المالحظات النافذة البن خلدون في هذا الحقل ربطه لالتساع 
الجغرافــي للدولة بمشــروعيتها الدينيــة أو السياســية، فاإلمبراطورية 
باعتبارها شــكًال من الملك العظيم ـ وهي باصطالح ابن خلدون: الدول 
العامة ـ تحتاج ألساس معنوي غير القهر أو العصبية للحكم واستقراره1. 
لكن للدول ـ مهما كانت قوتها ـ حدود جغرافية ال تتعداها، بما في ذلك 
اإلمبراطوريــات. والتعليل هنا عنــد ابن خلدون ديموغرافي؛ إذ التوســع 
يحتاج لطاقات بشرية من الجنود والحاميات ومديري الشؤون العامة... 
وحين ينفذ هذا العدد تتوقف قدرة الدولة على التوســع. وبهذا يفســر 
شأن العرب  ابن خلدون توقف الفتوحات اإلسالمية، يقول: «وانظر أيضاً 
أول اإلســالم: لما كانت عصائبهم موفورة كيف غلبــوا على ما جاورهم 
من الشام والعراق ومصر ألســرع وقت، ثم تجاوزوا ذلك إلى ما وراءه 
من السند والحبشــة وإفريقية والمغرب، ثم إلى األندلس. فلما تفرقوا 
على الممالك والثغــور ونزلوها حامية، ونفــد عددهم في تلك  حصصاً 
التوزيعات، أقصروا عن الفتوحات بعد، وانتهى أمر اإلسالم، ولم يتجاوز 
تلك الحدود، ومنهــا تراجعت الدولة حتى تــأذن اهللا بانقراضها. وكذا 
حال الدول من بعد ذلك، كل دولة على نســبة القائميــن بها في القلة 

1 ـ المقدمة، الكتاب األول، الباب الثالث، ص167.
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والكثرة، وعند نفاد عددهم بالتوزيع، ينقطع لهم الفتح واالستيالء: ُسنة 
اهللا في خلقــه»1. وهذا من أهم أســباب رفض الخليفة الراشــدي عمر 
ابن الخطاب تقســيم أراضي العراق على الفاتحيــن العرب، أعني حتى 

ال تتوقف حركة الفتح باستقرار الجند باألرض وتحولهم إلى فالحين.
وقد الحظ ابن خلــدون أن من أهم القوى 
الدافعة لدول اإلسالم في بداية نشأتها وألول 
أن «القَِبيَل  ذلــك  الســكاني؛  النمو  عهدهــا: 
التناســل  كثر  والترف،  الملك  لهم  حصل  إذا 
واستكثروا  العصابة،  فكثرت  والعمومة،  والولد 
أجيالهم  وربيت  والصنائــع  الموالي  من  أيضاً 
ْفِه، فازدادوا به عددا  في جو ذلك النعيم والر

ًإلى عددهم وقوة إلى قوتهم بسبب كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد»2.
لهذا وغيره عقد ابــن خلدون الفصل الثامن: فــي أن عظم الدولة 
واتساع سلطانها وطول أمدها على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة؛ 
فقد كانت الدولة الفاطمية أطول عمرًا وأوســع أرضاً؛ ألن عصبيتها من 
قبائل كتامة كبيرة جدًا، ثم كان الموحدون أقل منهم؛ ألن قبيلة مصمودة 
أقل سكاناً، ثم جاء دور قبائل زناتة األقل عددًا فكانت دولتهم أصغر... 

وهكذا3.
لكــن عبقرية صاحبنا تأبــى أن تترك هذه الحقيقــة دون قيد مهم 
استقرأه كعادته من تأمل وقائع التاريخ، ال من التفلسف النظري المجرد 

1 ـ المقدمة، ص172.
2 ـ المقدمة، الفصل 16، ص184.

3 ـ المقدمة، ص173.

 ¿hó∏N  øHG  êQójh
 øª°V  zπ«WÉ°SC’G  IOÉ«b{
 ,á«fÉ£∏°ùdG  ∞FÉXƒdG
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على طريقة اليونان، فوضح أن الكثرة الســكانية قد ال تكون ميزة تتيح 
التوســع إذا لم تكن متجانسة؛ بل ربما تغدو خطرًا على استقرار الدولة 
وتماسكها، وهذا موضوع الفصل التاسع: «في أن األوطان الكثيرة القبائل 
والعصائب قلّ أن تســتحكم فيها دولة». وهذا شــأن بالد المغرب لكثرة 
قبائل البربر وتفرق عصبياتها؛ بينما الشــام ومصر واألندلس أهل مدن 

وأمصار: إذا ُغلبوا جنحوا للدعة والمسالمة1.

á«eÓ°SE’G  ∫hódG  π«μ°ûJ  »a  ÉgQhOh  ájô°ûÑdG  äGôé¡dG

كان للهجــرات العربيــة دور مهم في تاريخ اإلســالم فــي صناعة 
الجغرافيا السياسية للعالم. لقد مثل موقع الجزيرة العربية وما حواليها 
ممــرًا بين القارات الثالث، أو بين الشــرق والغرب، مما شــجع العرب 
ـ خاصة بعد اإلســالم ـ على التجارة والمالحة. لذلك انتشر العرب في 
مناطق كثيرة، ووصلوا حتى جنوب الصيــن والماليو خاصة جاوة، وإلى 

شرق إفريقيا، وإفريقيا الصحراوية2.
ويشــير ابن خلدون إلى هــذه الحقيقة مــرارًا، فــي المقدمة وفي 
التاريخ، من ذلك حديثه عن اآلثــار المتناقضة لقدوم قبائل بني هالل 

وبني سليم على بالد المغرب.

»eÓ°SE’G  ïjQÉàdG  »a  ¬àfÉμeh  ôëÑdG  πeCÉàj  ¿hó∏N  øHG

يتصل العالم اإلســالمي بستة بحار، وأســاس الكتلة المائية يتشكل 
على هيئة حرف Z الالتيني حيث امتداد البحر المتوسط والبحر العربي 
والبحــر األحمر، ثم ترتبط هــذه الكتلة بالمحيط الهندي في الشــرق 

1 ـ المقدمة، ص174 إلى 176.
2 ـ جغرافية العالم اإلسالمي، لعبد علي الخفاف، ص17 إلى 22.
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وباألطلسي في الغرب. وهذا يؤهل المنطقة ألن تكون قوة بحرية هائلة1. 
وكذلك كان العالم اإلسالمي الوســيط، كما أوضحه ابن خلدون. ويرى 
بيكار ـ المختص بالتاريخ البحري لغرب حوض البحر األبيض المتوسط 
في العصر الوسيط ـ أن الصفحات التي كتبها ابن خلدون في الموضوع 
من مــؤرخ عاصر بعض مراحل  وتركيباً  هي أكثر ما وصلنا دقــًة وجمعاً 

التاريخ البحري للعالم اإلسالمي2.
ويدرج ابن خلدون «قيادة األســاطيل» ضمن الوظائف الســلطانية3، 
ويشــير في البداية إلى اختصاص إفريقية والمغرب بهذه الخطة، ويعلل 
ذلك باتصال البالد بالبحر الرومي، إضافة إلى أن ســكان سواحل هذا 

البحر اعتادوا ركوب البحر ومهروا فيه في الحرب والسلم.
ويــرى ابن خلــدون أنه ال توجد فــروق بيــن القوة البريــة والقوة 
البحرية، فالدولة تمر أيضاً في عالم البحر بمراحل النشــأة ثم الشدة 
ثم الضعف: في البداية بناء البحرية، وهو ما تّم في العهد اإلســالمي 
األول، ثم تأتي مرحلة السيطرة اإلسالمية على البحر في عهد الخالفات 
متواصًال في  الكبرى األموية والفاطمية، والمرحلة الثالثة شهدت تراجعاً 

القوة البحرية للمسلمين لصالح الالتين.
هكذا اســتهل ابن خلــدون الفصل بالحديث عــن بدايات اتصال 
الدولة اإلســالمية بالبحر في عهد عمر ومعاوية، وكيف تردد العرب 
في ركوب البحــر لبداوتهم، فلما اســتقر الملك لهــم وملكوا األمم 

1 ـ جغرافية العالم اإلسالمي، ص13، 26.
2 ـ ضمن مداخالت ندوة بيت الحكمة، 13 إلى 18 مارس 2006، بتونس

Ibn Khaldun, le pouvoir musulman et la Mediteranee, par Christophe Picard.

3 ـ راجع: الفصل 34، من الباب الثالث من الكتاب األول.
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البحرية تعلموا ركوب البحر فأنشؤوا األساطيل والمرافئ وصاروا أمة 
بحرية.

ويتوقف صاحبنا عند أبرز دول اإلســالم التي كانت لها قوة بحرية، 
خاصة بالغرب اإلســالمي، وهم: العبيديــون أو الفاطميــون، واألغالبة 
بإفريقيــة، واألمويــون باألندلــس خاصة أيــام عبد الرحمــن الناصر، 
وبالشرق يذكر األمويين بالشــام خاصة. وهذه فترة الســيادة البحرية 
لدول اإلسالم. يقول ابن خلدون: «كان المسلمون لعهد الدولة اإلسالمية 
قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانبه، وعظمت صولتهم وسلطانهم 
فيه، فلم يكــن لألمم النصرانية قـبل بأســاطيلهم بشــيء من جوانبه، 
وامتطوا ظهره للفتح ســائر أيامهم»1، وفي هذه الفترة لم يكن ألوروبا 

إال بعض الساحل الشمالي الشرقي.
ويمتــدح ابن خلدون عمل األمويين حين ســيطروا على اإلنشــاءات 
البحريــة للبيزنطيين بعكا، وأسســوا أول أســطول بأمر مــن معاوية. 
واالســم اآلخر الذي يذكره هو الخليفة عبد الملك، والسياسة البحرية 
هنا هي تأسيس مصانع الســفن. وفي األندلس يشير ابن خلدون لعبد 
الرحمن الناصر الذي بنى أسطوالً بحرياً قوياً بقاعدة ألمرية. وبالنسبة 
للفاطميين فإن عاصمتهم كانت قاعدة بحرية، وهي المهدية. وآخر قوة 
بحرية يذكرها ابن خلدون هي للموحدين بالغرب اإلسالمي. وقد هدى 
العقل االســتقرائي والعملي الذي كان يملكه ابن خلدون.. هداه إلى أن 
الحظ أن بناة القوى البحرية في حضارتنا كانوا في الغالب مؤسســي 
دول الخالفــة؛ أي أن امتــالك قوة بحريــة هو بالدرجــة األولى قرار 
سياســي بالنســبة للدول الكبيرة التي تتمتع بإمكانيات بشرية ومادية 

1 ـ المقدمة، ص269.
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معتبــرة. لذلك حين الحظ ابن خلــدون أن القوة البحرية اإلســالمية 
في الشــرق وهنت منذ وقت مبكر نســبياً؛ إذ «ضعف شــأن األساطيل 
فــي دولة مصر والشــام إلى أن انقطــع، ولم يعتنوا بشــيء من أمره 
لهذا بعد أن كان لهم به فــي الدولة العبيدية عناية تجاوزت الحد»1، 
فإن علـّة فقدان السيادة البحرية عنده هي: «عدم عناية الدول بمصر 
والشــام لذلك العهد وما بعده لشــأن األســاطيل البحرية واالستعداد 

منها للدولة»2.
هكذا انتقلت الســيادة البحرية للدولة اإلســالمية من الشــرق إلى 
الغرب، «فبطل رســم هذه الوظيفة هنالك، وبقيــت بإفريقية والمغرب، 
فصارت مختصة بها، وكان الجانب الغربي من هــذا البحر لهذا العهد 

موفور األساطيل، ثابت القوة، لم يتحيّفه عدو وال كانت لهم به كّرة»3.
وهنا يشير ابن خلدون ألوج القوة البحرية اإلسالمية في هذه الفترة 
في عهد الموحدين، خاصة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن الذي «انتهت 
أساطيل المسلمين على عهده في الكثرة واالستجادة إلى ما لم تبلغه من 
قبل وال من بعد، فيما عهدناه»4. وهذا ما يفســر استنجاد صالح الدين 

األيوبي بالبحرية الموحدية في مواجهة الصليبيين.
بعد التفــوق الموحدي، جاء بنو مرين الذيــن كانت قوتهم البحرية 
أقل؛ لكنها حافظت على التوازن البحري مع الممالك المســيحية بحيث 
كانت القوتان متســاويتين5، «ثم تراجعت عن ذلك قوة المســلمين في 

1 ـ المقدمة، ص270.

2 ـ المقدمة، ص271.

3 ـ المقدمة، ص270.

4 ـ المقدمة، ص270.

5 ـ المقدمة، ص271.



المحـور

48

األســاطيل لضعف الدولة ونســيان عوائد البحر بكثرة العوائد البدوية 
بالمغــرب وانقطــاع العوائــد األندلســية، ورجــع النصــارى فيــه إلى 
دينهــم المعروف من الدربة فيــه والمران عليه.. وصار المســلمون فيه 

كاألجانب»1.
واألمر اآلخر المهم في تفكير ابن خلدون، والذي يشير إليه بيكار، 
هو أنه ال يرى هذا التراجع بسبب تفوق شعوب جنوب أوروبا المطلة على 
البحر وإتقانهم لركوب البحر بالفطرة، خاصة من أهل البندقية وجنوة، 
كما كان يعتقد أحياناً؛ فالقوة البحرية عند صاحبنا ال تختص بشعب أو 
بالد معينين؛ بل بالدولة نفســها: هل لها سياســة بحرية أم ال، أي هل 
تملك إرادة بناء قــوة بحرية؟ ثم هل تتوفر على الخبــرة بالبحر والتي 
يختزنها البحارة والصانعون وســائر الرجال الذين لهم عالقة بالبحر؟ 

وهذا وعي متقدم بالموضوع.

á«é«JGôà°SE’G  É¡à«ªgCGh  QõédG

كان البــن خلدون معرفة بالجــزر واهتمام بها، فهــو يقول مثًال في 
ثنايا حديثه عن البحر الرومي والشامي: «وفيه جزر كثيرة عامرة كبار 
مثل أقريطش وقبرص وصقلية وميورقة وسردانية»2؛ ذلك ألن ابن خلدون 
يرى أن لجزر البحر المتوســط أهمية إستراتيجية اســتثنائية، وأن فقد 
المســلمين لها بالتدريج ســاعد كثيرًا على تراجع قوتهم، فهي نوع من 
خط الدفاع األول عن أراضي اليابسة. ولذلك لما سيطر المسلمون على 
البحر المتوسط «ملكوا ســائر الجزائر المنقطعة عن السواحل فيه مثل 

1 ـ المقدمة، ص271.
2 ـ المقدمة الثانية، ص49.
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ميورقة ومنورقة ويابســة وســردانية وصقلية وقوصرة ومالطة وأقريطش 
بالشــرق  اإلســالمية  البحرية  ضعفــت  حين  وبالمقابــل  وقبــرس...»1. 
اإلســالمي، خســروا أول ما خســروا هذه الجزر؛ حيث «مــّد النصارى 
أيديهــم إلى جزائــر البحر الشــرقية مثــل صقلية وإقريطــش ومالطة 
خســروا  فملكوهــا»2، ثم حين ضعفــت بحرية الغرب اإلســالمي أيضاً 

الجزائر التي بالجانب الغربي من البحر الرومي3.

»aGô¨édG  π≤ëdG  »a  ¿hó∏N  øHG  ádÉ°UCG

عطــاء ابن خلــدون كثيــر ومتنــوع، لكن 
الدارســين يتفقون على أن اإلبداع األهم البن 
خلدون كان في حقل العمران اإلنساني وتفسير 
تاريخ الدول اإلسالمية. يقول األستاذ ملكاوي: 
جوانب  تقويــم  في  الباحثــون  اختلــف  «مهما 
العبقريــة التــي تمثلها ابــن خلــدون، فإنهم 
محور إبداعه كان في النظرية  يتفقون على أنّ 

التاريخية االجتماعية، أو نظرية العمران، وهي بإيجاز شــديد رؤية كلية 
تســتهدف فهم الكيفية التي يقوم بها االجتماع البشري ويتطور المجتمع 
اإلنســاني من مرحلة إلى ما بعدها من مراحل، ومن حالة حضارية إلى 
حالة أخرى، وبيان العوامل المؤثرة في نشــأة الــدول وقيام الحضارات 
وانهيارها، مع اهتمام شــديد بالعالقات الســببية والقوانين التي تحكم 

الظواهر االجتماعية»4.

1 ـ المقدمة، ص269.

2 ـ المقدمة، ص269.
3 ـ المقدمة، ص271.

4 ـ مقال رؤية العالم عند ابن خلدون، لفتحي حسن ملكاوي، ص15.

 √òg  á«ªgC’  kGô¶fh
 ó≤a  ,á«fhó∏îdG  AGQB’G
 ¿CG  ¿hô«ãμdG  ôÑàYG
 ¢ù°SDƒe  ƒg  ¿hó∏N  øHG
ájô°ûÑdG  á«aGô¨édG
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أما عــن إبداعه في حقــل الجغرافيا خاصة، فيمكننــا القول مع 
عبد الفتــاح وهيبه: إن ابن خلدون «رغم أنه لــم يكن جغرافيّاً، ففي 
مقدمتــه أفكار جديدة حــول العالقة بين البيئة واإلنســان وجغرافية 
العمــران والجغرافيــة االقتصادية لم تعــرف أوروبا مثلهــا إال بعد 
مضي عدة قرون»1. وكذلك مع كراتشكوفســكي حين كتب: «كل هذه 
المســائل التي تبحث في أثــر اإلقليم والوســط الجغرافي في حياة 
البشــر لم يحدث أن أخضعت قبل ابن خلدون لفحــص منظم، فهو 
في هذا المضمار يجــب أن يعّد مجددًا بال ريــب. ومثل أفكاره هذه 
لم تظهــر في أوروبــا إال بعد مضي عــدة قرون، وذلــك ابتداء من 
ضمن إبداعاته:  مونتســكيو»2. ومن جهة أخرى ال بد أن نذكر أيضاً 

تأمالته في التاريخ البحري للمسلمين.
ونظرًا ألهمية هــذه اآلراء الخلدونية، فقــد اعتبر الكثيرون أن 
الكوست  إيف  اعتبره  بل  البشرية؛  الجغرافية  مؤسس  هو  خلدون  ابن 
المؤرخون  «يجمع  الدفــاع:  األســتاذ  يقول  للجغرافيا3.  الفعلي  األب 
والجغرافيــون على أن ابن خلــدون هو أول من عالــج بمنهج علمي 
واضح ظواهر البيئة وآثارها اإليجابية والســلبية في حياة الشــعوب 
واألخالقية  والعلميــة  واالقتصاديــة  السياســية  نظمهــم  حيــث  من 

والعقلية»4.

1 ـ مكانة الجغرافية من الثقافة اإلسالمية، عبد الفتاح محمد وهيبه، منشورات جامعة بيروت 
العربية، لبنان، ط 1، 1979, ص28.

2 ـ تاريخ األدب الجغرافي، ص444.
Laurent Testot: Relire Ibn Khaldûn. In: Sciences humaines, No 179, Fevrier 2007. 3 ـ 
4 ـ رواد علــم الجغرافية في الحضارة العربية واإلســالمية، علــي بن عبد اهللا الدفاع، 

ص217.
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É«aGô¨édGh  ïjQÉàdG  º¡Ød  áeó≤ªdÉH  ø«©à°ùj  »°ùfôØdG  QÉª©à°S’G

ال عجب إذن أن نجد أن الفرنسيين استعانوا بالمقدمة على استعمار 
شــمال إفريقيا، فابن خلــدون هو أهم مــن فكّر وتأمل فــي الصيرورة 
التاريخية لهذه المنطقة، يكفي أن نذكر أنه أكبر مؤرخ لألمازيغ، وهم 
الشعب الذي سكن هذه البالد الواسعة التي أراد الفرنسيون استعمارها، 
فسعوا إلى فهم تاريخها البشري والسياســي من خالل المقدمة. لذلك 
ترجم الفرنســيون هذا العمل العظيم في زمن باكــر، وقام بهذا العمل 
نوئيل دي فيرجيه، وتم نشر الترجمة بباريس سنة 1841، أي قبل ظهور 
الطبعة العربيــة األولى ببوالق، وقبل ظهــور أول ترجمة جزئية للمقدمة 

إلى اإلنجليزية.

ثم في ســنة 1847 صدرت طبعة أخرى بعناية البارون دسالن، وهي 
أفضل وأصح، وطبعت بأمر من وزير الحرب الفرنسي، وقد كان الدافع 
في ذلك هو الرغبة في التعرف على منطقة الغرب اإلسالمي الستعمارها 

والسيطرة عليها.

بل حتى في أيامنا هذه يرى بعض الباحثين الغربيين ـ مثل غابريال 
كروس ـ أن المقدمة تفيد في فهم األنساق والبنيات االجتماعية العميقة 

للمجتمعات العربية / اإلسالمية المعاصرة1.

يحتاج موضوع تعرف أوروبا على المقدمة لدراســة مستقلة،  وعموماً 
أتمنى أن يقوم بها المختصون في ابن خلدون أو في التراث االستشراقي 

بصفة عامة.

 Laurent Testot: Relire Ibn Khaldûn. 1 ـ 
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:áªJÉîdG

تراجع اإلبداع الجغرافي للمســلمين بعد القرن الخامس، وكان ذلك 
ترجمة لبداية التراجع الحضــاري العام الذي شــهدته المنطقة. يقول 
األســتاذ الدفاع: «وصل علماء العرب والمســلمين في العلوم الجغرافية 
إلى القمة في القرنين الثالث والرابع الهجريين... ومما يؤســف له أنه 
لَط في الدولة  في القرن السادس الهجري انتشرت الفوضى واهتزت الس
عصر االكتشــافات الجغرافيــة، فاقتصر  اإلســالمية، لذا وقف تقريبــاً 
علماء العرب والمســلمين في علم الجغرافية على االقتباس من مصنفات 
السابقين لهم. ومن هنا بدأ عصر المعاجم والموسوعات»1. وهنا يظهر 
تميّز ابــن خلدون، فهو أعــاد التفكير في الجغرافيــا وعالقتها بالتاريخ 
والحضارة ضمن أطر معرفية ومنهجية جديــدة كل الجدة، لذلك يجب 
اعتباره مــن القمم العلمية التي عرفها تاريخنا العربي / اإلســالمي في 

مجال الجغرافيا.

1 ـ رواد علم الجغرافية في الحضارة العربية واإلسالمية، علي الدفاع، ص59.
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■  باحث وأكاديمي من تونس.

يعــود مفهوم األمــة بقــوة ـ في ظل مسلســل 
له عن موقع  الثورات العربية الراهنــة ـ باحثاً 
جديد في خارطة سياســية وثقافية تشهد نقضاً وإبراماً 
لم يســبق لهما مثيل منذ أكثر مــن نصف قرن. وليس 
عن  المقصود بهــذا القول أن هذا المفهــوم كان غائباً 
حاضرًا  كان  لقــد  كال؛  الماضية،  العقــود  في  التداول 
باســتمرار في الخطابات الســائدة؛ لكــن حضوره كان 
رخوًا، يعبّر عن نوايا أكثر من تعبيره عن إستراتيجيات، 
ومن باب أولى أنه لم يكن يعبّر عن مرجعية واقعية أو 

حالة تعيشها الشعوب وتشعر بها في حياتها اليومية.
قبل ذلــك، وفي عصــر اإلمبراطوريــة العثمانية، 
كان مفهــوم األمة يعبّر عــن واقع ُمتَمــاٍه بحدود تلك 
اإلمبراطوريــة وبالــوالء لســلطانها. وعلــى عكس ما 

■  OG qóëdG  óªëe

الذهنية  الجغرافيا  بين  ا�مة 
السياسي والواقع 
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يظن البعض، كان هذا المفهوم سياســياً ودينيــاً في آن واحد؛ ألنه كان 
يســتوعب النظام المركب الذي طبع تلك اإلمبراطوريــة وجعلها متعّددة 
األديان واألعراق، وفي اآلن ذاته إمبراطورية إســالمية ُسنّية، فكان دافع 
البعض للوالء إليها دينياً، ودافع البعض اآلخر سلطانياً ومصلحياً يرتبط 
بما وفرته اإلمبراطورية أيام عزها من امتيازات واســعة لغير المسلمين 
المقيمين فيها، قبل أن تنعكــس أزمتها على واقع تلــك األقليات وتتغير 
العالقة بين المركز واألطراف، ويترتب على ذلك تحوّل في مفهوم األمة 

التي بات مصطبغاً بصبغة دينية أكثر قوة.

الواقــع أن ازدواج مفهوم األمة وتلونه بلونين، سياســي وديني، كان 
الميســم الطاغي في تلك الفترة، فتــرة ازدهــار اإلمبراطورية، ناهيك 
أن عدد المســيحيين في عاصمة الخالفة كان يضاهي عدد المســلمين 
خــالل القرن الثامن عشــر، وأن المناصــب اإلدارية كانت تســند على 
أساس الوالء قبل كل اعتبار آخر، بما يسمح بالحديث عن مسار «علمنة» 
عثماني، كان يوازي ويختلف عن مســار العلمنة التي شــهدته أوروبا في 
فترة موازية، فلئن اختلف المســاران في التفاصيــل فقد التقيا في مبدأ 
أساســي هو التمييز بين الجدارة الدينية والجدارة المدنية، على أساس 
أن العلم واالســتقامة الدينيين مطلوبان وأساسيان فيما يخص المناصب 
الدينية، أمــا مناصب الدولة فتخضــع لضوابط مختلفــة، وقد ال تكون 

االعتبارات الدينية فيها إال اعتبارات من باب النوافل ال الشروط.

لقــد كان هذا المســار مختلفاً بيــن «العلمانيتيــن»؛ ألن تلك التي 
تطورت فــي أوروبــا، وأدت إلى فصل مفهــوم األمة عــن كل بعد ديني 
إنما جاءت نتيجة انقســام داخلي حاد في صلب المســيحية، لم يتيسر 
حلهُ بالطــرق التقليدية، ولم تنفع معه المجــادالت الالهوتية في إعادة 
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الوحدة للكنيســة الممزقة بين دعاة التقليد ودعــاة اإلصالح، ولم تْكِف 
قرارات الحرمان الصادرة عن رأس الكنيسة في إثناء أمراء وإقطاعيين 
دينية طاحنة  عن مســاندة األطروحات اإلصالحية، وعاش الغرب حروباً 
اســتمرت قرنين، وأدت إلى هالك اآلالف من البشــر، ما دفع الساسة 
إلى الضغط باتجاه الفصل بين قضايا الدين واإليمان من جهة، وقضايا 
بحتاً،  سياسياً  المدينة والسياسة من جهة أخرى، فأصبحت األمة مفهوماً 
على كل والء آخر، وغاية الدولة القومية  والوالء لصاحب الدولة مقدماً 
أن تتخلص مــن كل وصاية خارجية، وتقوم على ســيادة الشــعب، ومن 
بين الوصايا المرفوضة تلك التي كان يمارســها رأس الكنيســة عندما 
كان يصبغ الشــرعية على جهــاز الحكم، ويتدخل في دواليب السياســة 
بفضل الجهاز الديني النافذ والمتضخم الوظائف في ذلك العصر، فقد 
كان معنياً بالتعليم والسجل المدني والوعظ واإلرشاد والتوجيه األخالقي 
لألمــة، ولم تكــن الثقافة فــي جزئها األكبــر إال ثقافة دينيــة. وعلى 
هذا األســاس فإن مســار العلمنة جاء نتيجة االختالف في تأويل الدين 
فشيئاً اســتعمال مرادفات كلمة أمة لدى الغربيين  الواحد، فانحسر شيئاً 
فيما يتصل بالشــأن الديني، وأصبح االنتماء الديني يتحّدد على أساس 
الكنيسة، فتعّددت الوالءات بتعّدد الكنائس، حتى بلغ هذا المسار أقصاه 
في شمال القارة األمريكية حيث الحرية الدينية حرية مطلقة، بما يمكّن 
كل مجموعة من أن تعلن متى أرادت إنشاء كنيستها واستقاللها بشأنها، 

أما األمة بالمعنى السياسي فال ينازع فيها أحد.
فبفضل مســار العلمنة أصبحت الكنيســة تنظيمــاً اجتماعياً، أو ما 
نطلق عليه اليوم بالمؤسسة، وأصبحت العالقة بينها وبين الدولة ـ وهي 
مؤسســة أخرى ـ عالقة تعاقدية؛ فينظر إلى الدولة علــى أنها المعبّر 
عن األمة؛ ألنهــا تجمع الناس حول قواعد عيش مشــتركة تهم الجانب 
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المدني من حياتهم؛ بينمــا تتعّدد الكنائس بتعــّدد تصورات الناس في 
ميادين العقيدة واإليمان.

ويجدر بنــا أن نصحح هنا فكرة شــائعة قــد تتبادر إلــى األذهان 
في هذا المقام، وهي أن الكنيســة لــم تكن تعني في األصل مؤسســة 
بالمعنى اإلداري والقانوني، بل ال تعني ذلــك إلى اليوم من وجهة نظر 
إيمانية خالصة؛ وإنما كانت الكنيســة لدى المســيحيين جســد المسيح 
وروحه حالين في جموع المؤمنين عبر العصور لتحقيق الخالص، وليس 
التنظيم اإلداري للكنيسة إال الجزء األقل شأناً، مقابل الكنيسة الروحية 
التي هي الكنيســة الحقيقية وســبيل الخالص، لذلك اتجه المصلحون 
الدينيون يطالبون بإلغاء كنيســة الرســوم الســتعادة الكنيسة الروحية، 
واتهموا البابوات بالتدجيل؛ ألنهم أحلوا الرسم مقام الروح، وأشخاصهم 
محل المخلص. َبْيَد أن التاريــخ ينتهي دائماً بفرض وقائعه العنيدة، فقد 
عادت التيارات اإلصالحية فأنشأت بدورها كنائسها، وتعاملت الحكومات 
والــدول مع الكنائــس المختلفة بصفــة المؤسســات االجتماعية بصرف 
النظر عن الخلفيات الميتافيزيقية التي تجمعها بأتباعها. وقد ترتب على 
ذلك اضمحالل المفهوم الديني لألمة في المســار المســيحي الغربي، 
المجال لظهور مفهوم الشــعب والوطنية والقومية، مقابل مفهوم  مفسحاً 

الكنيسة في مجال الوالء الديني.

أما مســار «العلمنــة» العثمانية فقــد اتجه إلى عكــس ذلك فقوي 
فيــه مفهوم األمة متقبــًال التنوع الدينــي على أنه تنوع في جســم هذه 
األمة، يشمل التعّدد داخل الدين اإلســالمي (المذاهب الفقهية والطرق 
الصوفية) والتعّدد داخــل الدائرة الدينية الكتابية، في تواصل مع الروح 
اإلسالمية التي تستعلي على األديان األخرى؛ لكنها ال تلغيها. وعليه، فقد 
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مركزيــاً، وأصبحت الدولة  حلّ مفهوم األمة مع توالــي العصور مفهوماً 
عنه، كما أصبحت تضــم والء ال يقتصر على دين  جزءًا منه ال خارجــاً 

واحد؛ بل يشمل كل والء يدين للسلطان بالطاعة.

وقد ترتــب على أزمــة الخالفة اإلســالمية اهتزاز لمفهــوم األمة، 
والــوالء لألمة دينياً.  بين الوالء لألمة سياســياً  فلم يعد التكامل قائماً 
الوالء السياســي كان يفترض الخضوع للســلطنة مقابل التمتع بالحرية 
الدينية، في إطار تنظيم ملّي مســتوحى من الروح اإلسالمية، وهذا أفق 
قد تراجعــت جاذبيته لدى أقليــات تاقت أن تخرج عــن أن تكون جزءًا 

من أمة وتعلــن أنها أمة، فأعلنت اســتقاللها 
تسامح  بدل  القومية  بديانتها  وتمتعت  القومي، 
ال يخلو في جانب منــه من رضا بوضع األدنى 
طاعة  أن  يفترض  الدينــي  والوالء  رمزياً.  ولو 
الســلطان من طاعــة اهللا مهما كانــت أفعال 
ما أصبح  الســلطان وسياســاته، وهذا أيضــاً 
محلّ نظــر ممن دعوا إلى العــودة إلى أصول 

الدين للفصل بين اهللا والســلطان وبين القــرآن والفرمان، فانحلت من 
رقبة المســلم الســني البيعة بدافع الدين إال من كان مبايعاً لضرورات 
الســلطان، وكانت المحصلة النهائيــة لهذا وذاك أن األمــة بالمعنيْين: 
السياســي والديني قد أصبحت غائمة الحدود مضطربة الرسوم، ليست 
داالً على مدلول معلوم، وال إشارة إلى واقع محسوس. وإنما هي جغرافيا 

ذهنية أخذت مكان ما كان يمثل فعًال جغرافيا طبيعية وبشرية.

ولما انهارت اإلمبراطورية وانقســمت رقعتها إلى دول أصبح مفهوم 
األمــة مفهوماً عجباً، انفصل منه الدال عن المدلــول بما لم يعهد فيما 
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سبق، فقد قامت دول معينة الحدود؛ لكنها ال تجرأ أن تعد نفسها أمماً، 
وهوت إمبراطورية مترامية األطراف؛ لكن ذكرها أصبح حدود األمة في 
الذهن والمنشود. وقام مفهوم الشعب للداللة على الجزئي دون أن يبلغ 
مقــام األمة الكلي؛ بل الشــعب مفهوم يقف عند حــدود الدولة، واألمة 
مفهــوم يتخطى كليهما؛ أي الشــعب والدولة، فال يســتقّر عنــد حّد أو 
تعيين. وغاية األمر أنه أصبح منعوتاً يتنازعه نعتان؛ إذ افترق الوالء بين 
أمة عربية وأمة إسالمية، كالهما بناء ذهني ال واقع، ومنشود ال موجود، 
ومع ذلــك فقد تغلب لفظ األمة على كل اســتعمال، وتباعدت الجغرافيا 

الذهنية عن الجغرافيا الحسية تباعدًا مفرطاً.
قد يكون مــن الجدير هنا أن نشــير إلى ظهور لفظتيــن: أولى ثم 
ثانيــة، تأخذان مــن األمة بعض دالالتهــا؛ لكنهما ال تحــالن محلها أو 
تزاحمانها مزاحمة جادة: فأما األولى فقديمة أعيد رســم معناها، وأما 
ومعًنى؛ فاألولى لفظة «جماعة» التي أصبحت تعني  الثانية فحادثة لفظاً 
لدى بعض التيارات النواة الصلبة لألمة الســاعية إلى استعادة حدودها 
المفرط فيها وعزتها التي فعل فيها الدهر ِفْعله، فالجماعة مثل الحامض 
النووي لجســم أشــرف على الضياع؛ لكنه قابل ألن يبعــث من جديد، 
ت الجماعة على مقاس األمة، على رأسها أمير مثلما كان لألمة  لذلك ُقد
سلطان، وفي أعناق أتباعها طاعة تضاهي بيعة السلطان سابقاً. والثانية 
لفظــة «هوية» وهي من غرائــب المحدثات؛ فقــد كان األولى أن يقال: 
«أنية» من األنــا، وليس هوية مــن الـ «هو»، مــا دام المقصود تحديد 
الذات ال تحديد اآلخر، بدليل أننا نقابلها بلفظة «الغيرية» والغير يشار 
ـ «هو» ال يتنــازع في ذلك اثنــان. ولقد أصبحــت لفظة «هوية»  إليــه ب
عــن لفظة «جماعة»، وهــي بدورها صياغة  لدى البعــض تعبيرًا ملطفاً 
كمونية لألمة المنشودة، مع أن المرجح أن من صاغها أوالً قد أراد من 
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اللفظة استدراج مستعملي اللغة لبديل عن كلمة أمة ال يتقيد بمدلوالتها 
القديمة، لكن الداللة العربية تأبى أن يتغيــر المدلول مع تغير الدال، 
لذلك تطرح اليــوم قضية «تحديــد الهوية» كما كانــت تطرح باألمس 
ذهنياً  قضية تحديد األمة، والناس ال ينتبهون إلــى أنهم يعالجون واقعاً 
للدولة  سياســياً، وأن المهمة األولى للدســاتير أن تضع نظاماً  ال واقعاً 
لألمة على أســاس الهوية،  على أســاس المواطنــة، ال أن تضع نظامــاً 
فالدســتور نص قانوني ال نص فلســفي، يضع قواعد التعايش الظاهري 

المشترك بين المجموعة وال يحّمل أكثر من ذلك.
لكن الســـؤال األكبر المتخفـــي من وراء اختـــالف المصطلحات 

واأللفاظ إنما هو: من ينطق اليوم باسم األمة ويمثلها؟
ذكرنا أن دعــوات األمة المتماهية مع الوطن قــد خفتت في العالم 
العربــي؛ بــل كادت تنقرض، فلم يعد يســمع صوت لمن كانــوا ينادون 
بأمة مصرية أو تونســية أو عراقية، وقد اكتفى هــؤالء بوطن أو بالد أو 
دولة، بمعنى كيان قائم على أســاس الجغرافيا والمواطنة. غير أن هذا 
الكيان يظل ضعيف الشرعية ما دام مفهوم األمة أقوى من مفهوم الوطن 
ومفهوم الهوية أقوى من مفهــوم المواطنة، فهو كيان يخضع مع الثورات 
العربية الراهنة لضغط شديد كي يكون تحت وصاية الجماعة التي تمثل 
روح األمة والهوية، مع ما يترتب على ذلك من هشاشــته ككيان بســبب 

تعّدد الجماعات التي تطالب بالوصاية، وتناقض المصالح بينها.
كذلك ضعف النزاع بين دعاة األمة العربية ودعاة األمة اإلســالمية 
لصالح الطرف الثاني، وكثيرًا ما أصبحت العروبة تبع اإلسالم، والنعت 
«عربي إســالمي» بديًال عن اختالفــات األمس. فيما يضيق االســتعمال 
الحضــاري لكلمة إســالم لصالح اســتعمال ديني ومذهبــي، فقد كانت 



المحـور

60

كلمة إســالمي في عقود ســابقة تعني كل اإلنجــازات الحضارية، ومنها 
ما لــم يكن دينيــاً أو ما لم يبدعه مســلمون بالمعنى الدينــي؛ بيد أن 
أزمة المجتمع الحديث قد انعكســت على تصور الناس لحقيقة المجتمع 
القديم، فضيق مجال االنتماء تاريخاً وحاضرًا، ولم يعد إسالمياً ما كان 
كذلك منذ عهد قريب، وال ينفك اللفظان: «مســلم» بمعنى االنتماء إلى 
دين اإلسالم، و«إسالمي» بمعنى االنتماء إلى الحضارة التي شيدت بعد 
ظهور اإلســالم يتداغمان ويختلطان؛ بل إن جماعات اإلســالم السياسي 
قد استحوذت على لفظة «إسالمي» لنفســها لتصبح تخصيص عام، بعد 
في النظرة إلى مشروعية األمة  أن كانت عموم خاص، فزاد األمر ضيقاً 
ماضياً وحاضرًا. وتلك الجماعات هي قطعاً أكبر مستفيد من الخلط بين 
مســلم وإســالمي من زاويتين: زاوية حصر كل حضارة األمة اإلسالمية 
فلسفة وأدباً  في المجال الديني وحده، مع أن هذه الحضارة كانت أيضاً 
وفنوناً، وكان جانــب القوة فيها أنها وفّرت مجــال اإلبداع للجميع، ولم 

تحصره بمن كان على دين األغلبية.

وزاويــة جعل اإلســالمي بمعنى المنتمــي إلى تلــك الجماعات فهو 
األمة ما لم  المعبر بامتياز عن روح األمة وأن المســلم مقّصر فــي حقّ 
يتحوّل إلى إســالمي. فاألمر كما ذكرنا: بقدر ما تضيق فرص التعايش 
حتى يرســموها في  تضيق تصوراتهم لألمة تاريخياً  بين المواطنين آنياً 

صورة ما هم عليه اليوم من عنف وإقصاء وتناحر.

على أن تضييق مفهوم األمة ليرتّد إلى الجماعة، وتضييق «جماعة» 
لتصبح الفرقــة الناجية، ال يمنعــان من أن هذا المفهــوم الخطير؛ أي 
األمة؛ قد أصبح محل نزاع بين التيارات التي تسعى إلى احتكار التمثيلية 
اإلســالم الثقافي المتجسد في عقائد  الدينية في المجتمع، وهي أساساً 
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وســلوك العدد األكبر من أفراد المســلمين الذين يمثل الدين بالنسبة 
إليهم ثقافة اجتماعية متوارثة، وإســالم المؤسسات التقليدية باتجاهيها 

الفقهي والصوفي، وحركات اإلسالم السياسي.

وتلقائياً  فمن وجهة نظر اإلسالم الثقافي تمثل األمة معطى ما قبلياً 
ال يحتاج إلى الضبط والتقنين، وهناك شــعور قوي باالنتماء إلى «أمة» 
والتفاعل مع قضاياها ومشــاغلها نرى أثره فــي تداعيات كل حدث يقع 
فــي العالم اإلســالمي على بقية أجزاء هــذا العالم، فقــد كان للثورة 
وكذلك  اإلسالمية،  المجتمعات  كل  على  تداعيات  ســنة 1979  اإليرانية 

األمــر بعد وصــول حــزب العدالــة والتنمية 
اليوم  ونــرى  ســنة 2002،  تركيا  في  للحكم 
أشعلت  كيف أن انتفاضة الشباب التونسي قد 
وال تزال  عربي،  بلــد  من  أكثر  في  الثورة  نار 
العرب  شعور  في  راسخة  الفلسطينية  المظلمة 
والمسلمين رغم ما ترّدى فيه القرار السياسي 
الفلسطيني من فساد ورداءة وصراع منذ عقود 

عديدة. فهذه الوقائع تؤكد وجود تقارب شعوري بين المجتمعات العربية 
واإلســالمية هو محصلة اشــتراك تاريخي في الثقافــة والمصير؛ لكنه 
ال يمثل في ذاته اتفاقاً سياســياً، وإنما الثقافــة هنا معطى أنتربولوجي 
يحّدد لدى مجموعة بشــرية آليات متقاربة في التفكير والســلوك، دون 
أن ترقى تلك اآلليات إلى مســتوى الضبط والتقنين الصارمين، أو في 
عبارة أخرى: دون أن يتحول الشعور بالتقارب بين مجموعات بشرية إلى 

انتماء منضبط إلى جماعة واحدة.

ويستفيد اإلســالم المؤسســاتي باتجاهيه الفقهي والصوفي من هذا 

 äGQƒãdG  ¿CG  íLôªdG  øeh
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الشعور، فيحاول ترجمته إلى مجموعة من المحددات العقائدية والسلوكية 
بأن اإلســالم المؤسســاتي يتســم باالنضباط في مســتوى  العامة، علماً 
عرض هذه المحددات مقابــل الكثير من الواقعية والمرونة في مســتوى 
محاكمة الناس علــى تطبيقها، فهو من جهة أولى وريــث خطاب تناقلته 
األجيال على مدى قرون، فارتقى من مستوى الشعور إلى مستوى االنتظام 
والتقنين كما هو شأن كل خطاب متكّرر، وهو من جهة ثانية وريث تجربة 
أن وحدة المشاعر ال تعني القابلية للوحدة السياسية،  واقعية أثبتت دائماً 
وأن اإلســالم دين األمة؛ لكن ال الدين وال األمة مهيــآن إلى أن يختزال 
في دولة واحدة. وعليه، فإن إســالم المؤسســات التقليديــة يطرح على 
 نفســه توجيه الدولة أكثر من الوصاية عليها، وإرشاد األمة أكثر من عد
نفسه الجماعة القائمة بحقيقتها وجوهرها، وهو األكثر قابلية للتفاعل مع 
الكيان المحدود المســمى بالوطن، دون أن يختزل التوجيه واإلرشاد في 
حدود الوطن، أو يصبغ خطابه بخاصيات وطنية. فاألمة المفتوحة تتجاوز 
عنده الحدود الجغرافية والسياسية للدولة القائمة، فهذه جزء من تلك؛ 
على  لكن الواقعية المتوارثة ـ بفضل قــرون من التجربة ـ تجعله حريصاً 

أال يفرض على الكل خاصيات الجزء وال على الجزء خاصيات الكلّ.
مرة واحدة  مرســوماً  مســتقيماً  هذه المرونة والواقعية ليســتا خطاً 
وإلى األبد، فإذا تأزمت حال الدولة مال خطاب اإلســالمي المؤسساتي 
إلى حماية نفســه من تداعيات أزمتها بتغليب مفهــوم األمة، وإذا تأزم 
حال األمــة مال على العكــس إلى تكثيــف اهتمامه بواقــع الوطن كيال 
يتحّمل عجز األمة. وبما أن أزمات الوطن هي األكثر تواترا فإن استعمال 
مفهوم األمة يحــوز الغلبة في خطابــه؛ كي يحافظ على نقــاوة المعيار 
من دنس التجربة اآلنية، ويصرف الجهد فــي بناء المعيار المجّرد بدل 

تحليل الواقع المتغير.
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ومــن المرجح أن الثــورات العربية ســتدفع إلى مزيــد من دعم 
في الســوق االصطالحية والمفهومية؛ ألن  وطلباً  حضور «األمة» عرضاً 
من عنف  الفترات الثورية تدفع إلى البحث عــن المعيارية، إما توقياً 
الثورة أو تجسيدًا لمتطلباتها إذا ما حصلت. ويترتب على ذلك حضور 
أكبر للمؤسســات التقليدية في توجيه الشأن العام باعتباره شأن األمة 

ال شأن الدولة.

وأخيرًا نبلــغ الطبقــة العليا من المماهــاة بين األمــة والدولة مع 
حركات اإلسالم السياســي التي ال تكتفي بأن تكون األمة شعورًا تلقائياً، 
وال ترضى بأن ينفصــل معيار األمة عن واقع الدولة، أو يكون اإلســالم 
ودولة. فهي ترى االنتمــاء الثقافي عامًال  وأمًة دون أن يكــون ديناً  ديناً 
ما لم يتضمن االنتقال من الموروث إلى المنشود، ومن المتعارف  سالباً 
عليه إلى ما يحــّدده األوصياء. وهي تطرح الســؤال الــذي تطرحه كل 
األصوليــات: هل نحن مســلمون؟ وهل نحن جديــرون باالنتماء إلى أمة 
اإلســالم؟ فتضع حدودًا فاصلة بين مســلم وآخر وبين انتمــاء وانتماء، 
وتصبح األمة الماضي المفترض للجماعة، والجماعة المشروع المستقبلي 
لألمة، أما في الحاضر فال أمة بعد أن انهارت الضوابط واألركان. وعلى 
خالف ثنائية األمة المعيار والدولة الواقع في اإلسالم المؤسساتي، فإن 
اإلسالم السياسي يحسم كل المقابالت الثنائية ليحولها إلى مسار خطي 
تطوري؛ فالجماعة تقيم الدولة والدولة تستعيد األمة، والجماعة مشروع 

أمة ضائعة والدولة أول بعث ألمة منشودة.

مفهوم األمة تتجاذبه حينئذ هذه األطراف الثالثة، وســيكون لنتيجة 
هذا التجاذب األثر األكبــر في تحديد مصائر الدول، بين أن تكون دول 
اإلسالم الثقافي؛ فتشمل الجميع حتى األقليات غير المسلمة التي عاشت 
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في ظل الثقافة والتجربة اإلســالميين، أو تكون دولة اإلســالم بالمعنى 
المعياري؛ فيفصل فيها شأن المسلمين عن غير المسلمين، بل يفصل فيها 
بين أتباع مذاهب اإلســالم نفسه، فإما أن تعود الدولة إلى نظام الملية 
القديم أو تتشــظى حســب الملل والمذاهب، أو تكون دولة المســلمين 
بالمعنى األصولي، فتفرض الجماعــة الناجية والفرقة المعصومة معيارًا 
واحدًا يشــمل الجميع. من المرجح أن تسّرع الثورات العربية في تحديد 
المســار في العقود القادمة، ســواء في البلدان التي تشــهد مّدًا ثورياً 
بالمستجدات باعتبارها جزءًا من  أو البلدان األخرى التي ســتتأثر أيضاً 

األمة وتداعيات أحداثها.
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■  رئيس قسم التاريخ، كلية اآلداب, جامعة القاهرة.

مثل اجتيــاح التتــار لبغداد عاصمــة الخالفة 
العباســية عــام 1256م ضربة قاصمــة للدور 
الــذي لعبته بغــداد كعاصمة للعالم اإلســالمي، على 
الرغــم من الضعــف الشــديد الذي انتــاب الخالفة 
العباســية في الفترات األخيرة قبل ســقوط بغداد؛ إذ 
تعدد الســالطين في بقاع العالم اإلسالمي، وأصبحوا 
يشــكلون القوة الحقيقيــة، واقتصرت ســلطة الخليفة 
العباســي علــى العــراق، وربما بغــداد فقــط. ولكن 
اســتمرت الخالفة العباســية تمثل الشــرعية كامتداد 

طبيعي لتاريخ طويل منذ الخالفة الراشدة.
علــى ذلــك مــن حالــة دولة ســالطين  وال أدلّ 
المماليك في مصر؛ إذ احتاج سالطين المماليك منذ 
البداية ـ وألصولهم كرقيق ـ إلى ســند شرعي لقيام 

■  »Ø«ØY óªëe

الدولة: وحدود  الدين  حدود 
الدارَين مفهوم  تطور  في  قراءة 

العثمانية والسلطنة  الخالفة  بين 
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سلطنتهم في مصر والشام، ولذلك سعى الســلطان أَْيَبك ومنذ البداية 
إلى إعالن تبعيته للخالفة العباســية في بغداد؛ لتكون هذه التبعية سنًدا 

شرعًيا له في صراعه مع بقايا سالطين بني أيوب.
ومع ســقوط بغداد في عام 1256م أصبح إحياء الخالفة العباســية 
في مصر بمثابة الحل األمثل الذي ســعى إليه الســلطان بيبرس إلضفاء 
شــرعية على وصوله إلــى الحكم بعــد اغتيال قطز. وفي عــام 1261م 
ُبويع األمير أحمد ابن الخليفة الناصر لدين اهللا ابن المســتضيء باهللا 
خليفة في القاهرة، وقــد أصدر الخليفة تقليًدا للســلطان بيبرس بحكم 
«البالد اإلســالمية وما ينضاف إليها، وما ســيفتحه اهللا على يديه من 

بالد الكفار».
وذكــر الســيوطي أن بيبــرس قد حصــل علــى لقب «قســيم أمير 

المؤمنين»، هذا اللقب الذي لم يحصل عليه أحد من قبل.

:áØ«∏îdG  ¿É£∏°ùdG  :ô°üªd  »fÉªã©dG  íàØdG

تطــورت قــوة العثمانييــن بشــكٍل كبير فــي العالم اإلســالمي في 
مطلع القرن الســادس عشــر، وترتب على ذلك حتميــة الصدام بينهم 
وبين القوى اإلســالمية التقليدية آنذاك: الصفويين في إيران والعراق، 

وسالطين المماليك في مصر والشام.
وما يهمنا هنا هــو الفتح العثماني لمصر في عــام 1517م، والذي 
سيترتب عليه تبعية الحجاز للدولة العثمانية، ومن ناحية أخرى مواجهة 

العثمانيين لمسألة الخالفة العباسية في القاهرة.
ومنذ البداية وبعد انتصار ســليم األول على الســلطان المملوكي 
الغوري فــي موقعة مــرج دابق 1516م، ســيدخل الخليفة العباســي 
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المتوكل في تبعية ســليم، بدالً مــن أن ُيعلن ســليم تبعيته للخالفة 
العباسية.

ويحدثنا ابن إياس ـ وهــو مصدر معاصر للفتــح العثماني لمصر ـ 
عن دخــول الخليفة العباســي في القاهرة في طاعة الســلطان ســليم، 
وتوظيف السلطان للخليفة ومكانته الروحية في تهدئة حال الرعية وعودة 

االستقرار للقاهرة:
  «وفي يوم الجمعة سلخ ســنة اثنتين وعشرين وتسعمائة، فيه دخل 
أمير المؤمنين محمــد المتوكل على اهللا إلى القاهرة، فدخل في صحبته 
وزراء ابن عثمان ومن عســاكره الجمع الغفير... فلما دخل الخليفة دخل 
من باب النصر وشــق مــن القاهرة وقدامه المشــاعلية تنــادي للناس 
باألمان واالطمئنان والبيع والشــرى واألخذ والعطا، وأن ال أحد يشوش 

على أحد من الرعية، وقد ُغلق باب الظلم وُفتح باب العدل».
وهكــذا يتضح لنا طبيعــة الدور اإلعالمــي والسياســي الذي لعبه 
الخليفة العباســي لصالح العثمانيين، في تهيئة األجواء المصرية لتقبل 

الغازي الجديد.
وواضــح تماًما مــن حوليات ابن إيــاس مدى االختــالف في طبيعة 
سلطات ومكانة كل من الخليفة العباسي والسلطان العثماني سليم األول؛ 
فمكانة الخليفة العباســي هي مكانة رمزية لها أبعاد دينية، يستمد منها 

السلطان البركة، ويوظفها لصالح اآللة العثمانية الحاكمة الجديدة.
بينما تتضح مالمح الســلطة والنفوذ الحقيقي في البالد في طبيعة 
األلقاب التي يوصف بها الســلطان العثماني في خطبــة الجمعة األولى 

بعد الفتح العثماني، يقول ابن إياس:
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  «وفي ذلك اليوم خطب باسم السلطان سليم شاه على منابر مصر 
القاهرة، وقد ترجم له بعض الخطباء فقال: وانصر اللهُم السلطان ابن 
السلطان، مالك البرين والبحرين، وكاسر الجيشين، وسلطان العراقين، 
وخادم الحرمين الشــريفين، الملك المظفر ســليم شــاه، اللهم انصره 

نصًرا عزيًزا وافتح له فتًحا مبيًنا».
ويشــير النص الســابق إلى أن ســليم األول قــد ورث نفس الوضع 
الســابق في العصــر المملوكي، الســلطة الفعلية في البالد لســالطين 
المماليك؛ بينما السلطة الرمزية للخليفة العباسي، حفاًظا على التاريخ 
الطويــل للخالفة اإلســالمية. كمــا يتضح لنــا أيًضا أن لقــب «خادم 
الحرمين الشــريفين» ـ هذا اللقب الذي أطلقه البعض على الســلطان 
سليم األول بعد فتح مصر، وإعالن تبعية الحجاز له ـ هو لقب ال يرتبط 
اطالًقا بمســألة الخالفة، وإنما يعود ذلك اللقب لتبعية الحجاز للدولة 
العثمانية، فضًال عن رعاية السلطان لقوافل وشؤون الحج. وعلى الرغم 
من ذكر ابن إياس لهذا اللقب «خادم الحرمين» ضمن ألقاب السلطان 
ســليم األول فإنه ـ ابــن إياس ـ ال يذكــر على اإلطالق أي إشــارة إلى 

انتقال الخالفة من الخليفة العباسي إلى السلطان العثماني.
وهنا سندخل في جدل تاريخي طويل غير محسوم حتى اآلن، ونقصد 
بذلك التضارب بيــن المؤرخين حول قصة تنازل الخليفة العباســي عن 

الخالفة إلى السلطان العثماني.
في البداية ســنحاول التعرف على أحدث الدراســات التركية حول 
هذا الشــأن، ويعّد كتاب «الدولة العثمانية: تاريــخ وحضارة» الصادر 
عن مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلســالمية في إســتانبول 
عام 1999 ـ تحت إشــراف وتقديم أكمل الدين إحســان أوغلي ـ من 
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أهــم المراجع التي تقــدم وجهة النظــر التركية حول هذه المســألة 
المثيرة للجدل.

يتبنى الكتاب وجهة النظر القائلة بانتقال الخالفة إلى الســالطين 
العثمانيين بعد عــام 1517م؛ أي عــام فتح مصر؛ لكنه ال يحدد ســنة 
معينة أو حادثة بعينهــا النتقال الخالفة، ويدافع عــن وجهة نظره هذه 
ناقًدا الرافضين لهذه الرواية لعــدم ورود أخبار أو حدوث احتفاالت أو 

مراسم النتقال الخالفة إلى السلطان العثماني:
شــرط  وجود  مســألة  فــإن  هــذا  «ألجل 
الحتفال خاص أو عدمه ليســت بمســألة ذات 

بال».
ربما  هامة  نقطة  إلى  يشــير  الكتاب  لكن 
تؤيد وجهة نظــره الســابقة؛ إذ يذكر أنه قد 
دارت العديد من النقاشــات حول مدى أحقية 

العثمانيين في الخالفة أثناء عصر الســلطان سليمان القانوني، ويستند 
الكتاب إلى أحد أهم المصادر العثمانية في هذا الشــأن، وهو الرسالة 
التي كتبها لطفي باشــا الوزير العالم بالعربية والفارســية تحت عنوان 
«خالص األمة في معرفــة األئمة»، ثم ُترجمت بعد ذلــك إلى التركية، 
مما يوضح أن الهــدف من كتابتهــا كان ذيوعها في العالم اإلســالمي 

قاطبًة وليس فقط العالم التركي.
في هذه الرســالة الهامة يتحدث لطفي باشا عن الخالفة ومكانتها 
وأهميتها، كما يقدم تاريًخــا موجًزا لتطورها، وينتقل لطفي باشــا بعد 
ذلك لمناقشــة قضية في غاية األهمية لطالما أثارت الكثير من الجدل 
في األدبيات اإلســالمية، وهي الــرأي القائل بأن الخالفــة في قريش، 
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هذا الــرأي الذي كان عليه شــبه إجماع منــذ عصر المــاوردي (توفي 
1058م)، ويدحض لطفي باشــا هذا الرأي، ويسعى إلثبات عدم صحته، 
أو على األقل عدم إمكانية اســتمراره التاريخي. ويرى لطفي باشــا أنه 
لــو كان األمر كذلك فإن المســلمين ـ من وجهة نظره ـ ســوف يظلون 
بال خليفة بعد انســحاب العباسيين من مسرح التاريخ، وهو وضع يتنافى 
مع المصلحة اإلســالمية، ويقوم لطفي باشــا بالدعاية للسلطان سليمان 

القانوني كخليفة للمسلمين:

  «ال غــرو أن يكون الســلطان العثماني (ســليمان القانوني) ـ وهو 
حامي اإلســالم والمســلمين ضد الغرب المســيحي والمجاهد في سبيل 

اهللا ـ أجدر الناس وأحقهم بحمل لقب الخالفة».

وال يعني ذلك أن السلطان ســليمان القانوني هو أول من حمل لقب 
الخليفة؛ ولكنه يؤكد على األقل تمازج الخالفة في السلطنة العثمانية.

والحق أن لطفي باشا لم يكن هو أول من تصدى في العالم التركي 
لمســألة حتمية الخالفة في قريش؛ إذ تناول الفقيــه الحنفي المعروف 
ـ وعند وقت مبكر نســبًيا ـ «صدر الشــريعة»، المتوفى في عام 1346م 
ـ وكان من أعلم علماء تركســتان ـ حديث «األئمة من قريش»، ورأى أن 

هذا الشرط لم يعد صالًحا مع الزمان:

    «من بين الشــروط المذكورة ال يبحث الشروط التي غابت ولم 
تعد موجودة، وقد غاب شرط القرشية في زماننا ولم يعد موجوًدا».

وكأن صدر الشريعة يفتح الباب مبكًرا بفتواه هذه لتولي السالطين 
العثمانيين بعد ذلــك مقام الخالفة، بحكم أنهم أهم ســالطين العالم 
اإلســالمي، وذلك بعد ســقوط بغداد على يد المغول فــي عام 1256م، 
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وانهيار السلطة والشوكة للعباسيين، وهنا فتح الباب بين وصول السلطان 
إلى منصب الخالفة.

نعود مرًة أخرى إلى رســالة لطفي باشــا، هذه الرسالة التي تؤكد 
في القرن الســادس عشــر على اتجاٍه ذهب إليه الكثير من الفقهاء في 
المشــرق والمغرب من قبل حول «التمازج بين السلطنة والخالفة»، وأن 
من له القوة تؤول له الخالفة، دون النظر إلى أصل أو شــرف نســب. 
ولذلك يشير الكتاب إلى نقطة مهمة في هذا الشأن حول تمازج السلطة 
الفعلية ـ الســلطان ـ والســلطة الرمزية ـ الخليفة ـ وحول حصول ذلك 

باألمر الواقع:
  «هكــذا كان العثمانيون يبجلون الســلطان بصفتــه الخليفة الذي 

استحق عن جدارة حمل هذا اللقب حًقا لسيفه».
وســيًرا على نفس الدرب يقدم مؤرخ تركي آخر هو أحمد آق كوندز 
وجهة نظره حول هذا الشأن؛ إذ يؤكد انتقال الخالفة في زمن السلطان 
سليم األول، حيث اصطحب الســلطان سليم معه من مصر إلى إستانبول 
الخليفة العباســي المتوكل، وهناك اســتلم منه الخالفة في حفٍل مهيب 
في جامع آيا صوفيا، حيث أجاز العلماء لســليم ذلك، ال سيما وأن مكة 
والمدينــة أصبحتا تحــت يديه، وأنه أهم ســلطان في عالم اإلســالم، 

وبالتالي له الحق أن ُيلقب بلقب الخالفة.
ويؤكد كوندوز حمل الســالطين العثمانيين لقــب الخالفة منذ أيام 
السلطان ســليم األول وحتى الخليفة األخير عبد المجيد أفندي في عام 
1924م. ويذكر كوندوز حادثة اســتعمال السلطان سليم للقب خليفة بعد 
فتح مدينة حلب «خليفــة اهللا»، وورد ذلك في مقدمة القوانين المعروفة 
لسنجق ســمندرة عام 1516م، وفي مقدمة قوانين طرابلس الشام التي 
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وضعت عام 1519م. وفي عهد الســلطان ســليمان القانوني كتب الفقيه 
الشهير أبو السعود أفندي:

 «السلطان ابن السلطان، السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم 
خان خليفة رســول رب العالمين، ممهد قوانين الشرع المبين، وظل اهللا 
الظليل على كافة األمم، حائز اإلمامة العظمى، وســلطان البحر، وارث 
الخالفة الكبرى كابًرا عن كابر، ناشــر القوانين الســلطانية، والخاقان 

العاشر، سلطان العرب والعجم والروم، حامي حمى الحرمين».
وهناك العديد مــن المالحظات حول النص الســابق، لعل أهمها أن 
الفقيه الشهير أبا السعود قّدم لقب الســلطان على لقب الخليفة؛ إذ بدأ 
نعته بأنه الســلطان ابن الســلطان، ثم يأتي لقب الخالفة متأخًرا بعض 
الشــيء. وهذا أمر في غاية األهمية؛ ألنه يقدم األمــر الواقع على األمر 
النظري أو المعنوي، ويقّدم الســلطة الفعلية أو «السياسية» على السلطة 
الدينية، كما يشــير إشــارة واضحــة إلى أن الســالطين اكتســبوا لقب 
الخالفة ألنهم ليسوا فقط مجرد سالطين، ولكنهم أقوى سالطين العالم 
اإلسالمي، وهو ما يتماشى مع المفهوم السابق اإلشارة إليه أن العثمانيين 

اكتسبوا ذلك بالسيف؛ ألنهم حماة اإلسالم وخادمو الحرمين الشريفين.
ويالحــظ البعــض أن الفكــر السياســي العثمانــي خــالل الحقبة 
الكالســيكية لم يصنف الكثير في مســألة الخالفة، ربما ســوى رسالة 
لطفي باشــا المذكورة، ويفســر ذلك بأنه لم تكن هنــاك حاجة فعلية 
إلى دراسات جديدة في هذا الشــأن، طالما أن األمر مستقر للسالطين 
العثمانيين فهم حماة اإلسالم، والخالفة في أيديهم منذ 1517م. وعلى 
ذلك ستظهر المناقشات والجدل حول مسألة الخالفة في ظل اللحظات 

الصعبة التي ستمر بها الدولة العثمانية في عصرها األخير.
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وعلى الجانب العربي خرجت العديد من الدراســات التاريخية حول 
مســألة الخالفة في العصر العثماني والجدل الحاد بشــأن ذلك. ولعل 
أهم هذه الدراســات الكتاب المثير الذي أصدره عبد العزيز الشــناوي 
في سبعينيات القرن العشــرين «الدولة العثمانية: دولة إسالمية مفترى 
عليها»، هذا الكتاب الذي أعاد طرح وتقويــم الفترة العثمانية ليس في 
مصر فحســب؛ بل وفي العالم العربي كله. وبصرف النظر عن التعاطف 
الشديد الذي أبداه الشــناوي تجاه العصر العثماني؛ فإن ما يهمنا اآلن 
هو تناوله لمسألة الخالفة، وحمل السالطين العثمانيين للقب الخالفة. 
ومنذ البداية يرفض الشناوي فكرة تنازل الخليفة العباسي عن الخالفة 
إلى السلطان ســليم األول؛ إذ يرى أن السلطان العثماني ـ بشكٍل عام ـ 

لم يكن بحاجة إلى هذه السلطة الرمزية المعنوية فهو:
«كان الرئيس األعلى ألكبر دولة إســالمية فــي العالم، وهو بحكم 
منصبه كان المهيمن على الهيئة الدينية اإلســالمية الحاكمة والتي كان 

يرأسها شيخ اإلسالم مفتي إستانبول سابًقا».
ويرى الشناوي أن هذا الوضع لم يتغير إال في أواخر القرن الثامن 

عشر عندما:
«أضفى الســلطان على نفســه لقب خليفة في أواخــر القرن الثامن 
عشر ألسباب سياسية استهدف منها إرهاب الدول األوروبية الطامعة في 

ممتلكات الدولة».
ويمثل الشــناوي هنــا النظرية التقليدية التي ســادت في الشــرق 
والغــرب حول مســألة العثمانييــن والخالفــة؛ حيث ســاد االعتقاد بأن 
العثمانيين لــم يهتموا بأمر الخالفة إال بعد الهزائــم المتتالية لهم في 
القرن الثامن عشر، وأيًضا لمناوأة قيصر روسيا، العدو التقليدي للدولة 
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العثمانية، بإثارة مشاعر المسلمين في داخل اإلمبراطورية الروسية.
والدراسة الثانية المهمة في هذا الشأن هي تلك التي أعدها أستاذ 
الدراسات التركية أحمد فؤاد متولي حول «الفتح العثماني للشام ومصر 
ومقدماته من واقع الوثائق والمصــادر التركية والعربية»، ويفرد متولي 
جزءًا من كتابه لدراسة «مسألة الخالفة»، ويعطينا متولي تفاصيل هامة 
حول انتقال الخليفة العباسي مع ســليم إلى إستانبول، فضًال عن حياته 
اليومية هناك. يذكر متولي أن المتوكل على اهللا عاش في إستانبول حياة 
ملؤها اإلســراف والبذخ، كمــا كان كثير الخالف مع أبنــاء عمه الذين 
انتقلوا معه من القاهرة. ودفعت تصرفات المتوكل الســلطان ســليم إلى 
إبعاده خارج إســتانبول، حيث اســتمر هنــاك منفًيا إلى زمن الســلطان 
ســليمان القانوني، الذي أعاده من جديد إلى إســتانبول، ثم طلب منه 
الســلطان ســليمان العودة إلى مصر. ويرى متولي أن المتوكل عاد إلى 
القاهرة وكان ال يزال يحمل لقب الخالفة إلى أن مات في عام 945 هـ/ 
1538م، وهو يقدم هنا وجهة نظر تختلف تماًما عن الدراســات التركية 

الحديثة التي عرضنا لها من قبل.
ويذكر متولي أن هناك من المصادر التركية المتأخرة التي ترى أن 
التنازل عن الخالفة كان لصالح الســلطان ســليم الثاني، كما يرى أن 
هناك مصادر أخرى تنفي هذا التنازل، وتؤكد على عدم انتقال الخالفة 

إلى العثمانيين.
ويسرد متولي العديد من الشــواهد التي تدعم وجهة نظره؛ إذ يذكر 
أن المصادر التركية المعاصرة للسلطان سليم لم تتكلم عن مسألة انتقال 
الخالفــة، ويرى أن ُكتاب التاريــخ من األتراك الذين صاحبوا ســليم في 
فتحه لمصر، أو حتى الذيــن عاصروا الفتح مثل ابــن كمال وحيدر جلبي 
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ومترقجي نصوح وجالل زاده قوجه نشــانجي مصطفى لم يذكروا مســألة 
انتقال الخالفة، وأن هذا الحدث ـ الكبير من وجهة نظره ـ لو وقع لسارع 
هؤالء إلى ذكره. ويدعم متولي رأيه بــأن المؤرخين «العرب» المعاصرين 
للفتح ـ مثل ابن إياس وابن زنبل الرمال ـ لم يذكروا شيًئا عن هذا األمر، 
على الرغم من ذكر ابن إياس لســفر الخليفة العباســي إلى إســتانبول، 
وحزن ابن إياس لهذا األمر؛ كما يشــير متولي إلى أن خطبة الجمعة على 
منابر مصر لم ُيذَكر فيها لقب الخليفة مصاحًبا الســم الســلطان سليم، 
كما لم يضرب لقب الخالفة على العملة التي ُسكت باسمه. ويشير متولي 
إلى مؤرخ تركي معاصر للســلطان ســليمان القانوني هــو محمد بن أحمد 

أدرنوى الذي ذكر نهاية المتوكل ونهاية الخالفة معه قائًال:

«رده ـ الخليفة المتوكل ـ الســلطان ســليمان خان إلى مصر مكرًما 
عند بلوغه موت أبيه المستمسك في سنة 927 هـ ، واستمر خليفة بمصر 

23 سنة ثم مات فانقرضت الخالفة بسهولة».

ويــرى متولي أن نعت الســلطان العثماني 
بلقب الخليفة، ـ مع اهتمــام الدولة العثمانية 
بالمكانة الروحيــة للخالفة ـ لم يظهر إال مع 
توقيع معاهدة «كوجك قينار جه» سنة 1774م 
مع روســيا فــي عهــد الســلطان عبد الحميد 
بلقب  رسمًيا  نفســه  السلطان  نَْعت  وأن  األول، 
الخليفة لم يظهر قبــل ذلك. ويرى متولي أن 

السر وراء ذلك يرجع إلى اعتراض قيصر روسيا على السلطان العثماني 
أثناء كالمه باســم العرب، فاســتاء عبد الحميد من ذلك، وأصر على 

ذكر لقب الخالفة نكايًة في قيصر روسيا.
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وُيرجع متولي إلى السلطان عبد الحميد الثاني مسألة إحياء الخالفة 
اإلســالمية بشــكل رســمي والنص على ذلك في دســتور 1876م، ومنذ 
ذلك الحين استمر اســتخدام لقب الخليفة بشكل رسمي في المناسبات 
الكبــرى. ويفســر ذلــك تبنــي عبد الحميد الثانــي لدعــوة «الجامعة 
اإلسالمية»، ومحاولة لم شــمل العالم اإلسالمي ليقف ككتلة واحدة في 
وجه التدخل األوروبي، والهجمة الشرسة لالستعمار على أقطار اإلسالم. 
وربما كان إحيــاء عبد الحميد الثاني لمســألة الخالفة هو محاولة منه 
أيًضا للوقــوف أمام دعــاة اإلصالح في إســتانبول، هــؤالء الذين نظر 
إليهم عبد الحميد على أنهم مــن أتباع الغرب. وبطبيعة الحال ال يمكن 
تجاهل انتشــار الفكرة القومية بين شــعوب الدولة العثمانية، ومحاولة 
عبد الحميــد مواجهة ذلك بفكرة «الجامعة اإلســالمية» والخالفة، على 

أساس أن اإلسالم وطن.
والدراســة األخــرى التي نعــرض لها في هذا الشــأن هي رســالة 
الدكتوراه التي أعدها المصري ســيد محمد الســيد في إســتانبول حول 
«مصر في القرن الســادس عشــر». ولــم يتعرض الباحث في دراســته 
تلك لمســألة العثمانيين والخالفة إال في أســطر قليلة، حيث يميل سيد 

ـ واستناًدا إلى مصادر تركية ـ إلى أنه:
«واعتباًرا من عام 923 هـ/ 1517م أصبح للســلطان العثماني سلطة 

شرعية كاملة باعتباره خليفة للمسلمين وخادًما للحرمين الشريفين».
وال يقدم الباحث تفاصيل جديدة في هذا الشأن.

وإذا انتقلنــا إلى تناول الدراســات األجنبية لهذه المســألة وجدنا 
دراسة الباحث الفرنسي چيل فينشــتاين ـ حول «اإلمبراطورية العثمانية 
في عظمتها: القرن السادس عشر»، والتي شارك بها ضمن كتاب روبير 
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مانتران: «تاريــخ الدولة العثمانيــة» ـ من الدراســات المهمة في هذا 
الشــأن؛ إذ يرسم فينشــتاين في هذه الدراســة صورة بانورامية لتطور 
وأهمية الدولة العثمانية في القرن السادس عشر الذي يمثل بحق عظمة 
الدولة سواء من ناحية الفتوحات واالمتداد الجغرافي، أو حتى من حيث 
القوة العسكرية الضاربة، أو حتى النظام المؤسسي للدولة، ال سيما في 
عهد السلطان سليمان القانوني، الذي ُسمي بذلك نظًرا ِلكَْم التشريعات 

التي صدرت في عهده لتنظيم هذه اإلمبراطورية المترامية األطراف.
يشير فينشتاين إلى ظاهرة هامة تتعلق باأللقاب التي أطلقها سليمان 
القانوني على نفســه للداللة على قوته وتنوع رعاياه وعظمة الدولة في 

عهده. واللقب الرئيس واألول لسليمان هو لقب السلطان «باديشاه»:
«أنا الســلطان وباديشــاه البحر المتوسط والبحر األســود وروميليا 
واألناضــول وبالد الروم وكرمان وبالد ذو القادر وديار بكر وكردســتان 
وأذربيجان وفارس ودمشق وحلب ومصر والقدس الشريف ومكة المكرمة 
والمدينة المنورة وجميع بــالد العرب واليمن وجــدة وأرض التتار إلى 
جانــب العديد من البلدان األخرى التي غلبها جبروت ســيوف أســالفي 
األمجاد وأجدادي األكرميــن، ناهيك عن عدٍد هائل مــن األمصار التي 

فتحتها بحسامي الوضاء».
ويرى فاينشتاين أن ما كان يهم السالطين العثمانيين بعد انتصارهم 
على المماليك هو الحرمين الشريفين؛ ألن ذلك أتاح لهم اإلشراف على 
شؤون الحج، بما في ذلك من مكانة عالية في العالم اإلسالمي، ولذلك 
اكتسب هؤالء الســالطين لقب «خادم الحرمين الشــريفين». ويرى أن 
هذا اللقب كان أهم لدى السالطين األوائل منذ سليم األول، وأفضل من 

لقب الخليفة، هذا اللقب الذي لم يهتموا به كثيًرا:
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«لم يكن سليمان بحاجة إلى االنتساب إلى النبي بأواصر الدم، وال 
حتى إلى التذرع بتنازل الخليفة العباسي األخير في القاهرة عن حقوقه 
لســليم وذريته، فهذا التقليد ســوف يصاغ فيما بعد بوقت طويل عندما 
يسعى العثمانيون في القرن الثامن عشــر إلى الذود عن شرعيتهم ضد 
الوهابيين أو في وجه اعتداءات أوروبا المســيحية، حتى يستشــعر بشكل 

كامل أنه خليفة أمير المؤمنين بال منازع».
وال تختلف أطروحة المؤرخ األمريكي الشــهير ســتانفورد شــو ـ في 
كتابه «تاريخ الدولــة العثمانية وتركيا الحديثة» ـ كثيــًرا عن ما قدمه 
فينشــتاين؛ إذ يشــير شــو إلى تضارب المصادر التاريخية في مســألة 
انتقال الخالفة العباســية إلــى العثمانيين بعد فتح مصر؛ حيث تشــير 
بعض المصادر إلــى تنازل المتوكل لســليم عن الخالفــة؛ بينما تذكر 
مصادر أخرى عودة المتوكل إلى مصــر واحتفاظه بالخالفة حتى وفاته، 
ويرى شــو أن لقب خليفــة الذي نــراه مصاحًبا لبعض الســالطين بعد 
سليم األول ال يعني بالضرورة التأكيد على مســألة انتقال الخالفة إلى 
العثمانيين؛ إذ يشــير إلى ظاهرة هامة في العالم اإلسالمي منذ سقوط 
الخالفة العباسية في بغداد على أيدي التتار، وهي أن العديد من حكام 
العالم اإلســالمي قد حملوا لقب الخالفة تأكيًدا على قوتهم وسطوتهم، 
وليس بالمفهــوم التقليدي القديم للخالفة، لقــد أصبح اللقب إلى حد 
كبير لقًبا فخرًيا ربما حمله أكثر من حاكم في الوقت نفسه. ويؤكد شو 
على حقيقة هامة أن لقــب خليفة لم يكن هو اللقــب المفضل والمقّدم 
ل هؤالء الســالطين بعد لقب سلطان  عند الســالطين العثمانيين؛ إذ بج
لقب «خادم الحرمين الشــريفين» نظًرا ألهمية هــذا اللقب في العالم 
اإلســالمي، وما يعنيه ذلك من رعاية شــؤون الحج والحجاج من شــتى 

بقاع العالم اإلسالمي.



الدولة وحدود  الدين  حدود 

79

ويرى شــو أيًضا أن االدعاءات الحقيقية للسالطين العثمانيين في 
الخالفــة، وحرصهم على حمل هذا اللقب بشــكل رســمي ودولي، لم 
يظهر في الحقيقة إال في القرن الثامن عشــر، عندما وافقت روســيا 
على االعتراف للســلطان بلقب خليفة ومنحه سلطة روحية على مسلمي 
منطقة القرم، ثم يأتي التوظيف السياســي للخالفة على نطاق واسع 
على يد السلطان عبد الحميد الثاني؛ حيث يشير شو إلى ظاهرة هامة 
وهي ارتباط إعالء شــأن الخالفة بلحظات تدهــور وانحطاط الدولة 
العثمانية، حين يعلو الحديث عن الهوية الدينية في اللحظات الحرجة 

والصعبة.
وربما يذكرنا ذلك بالكتاب الشــهير للزعيم الوطنــي محمد فريد 
«تاريخ الدولة العلية العثمانية»، هــذا الكتاب الذي صنفه محمد فريد 
في إطار الدعاية لفكرة الجامعة اإلســالمية، ولذلــك قدم هذا الكتاب 

إلى السلطان عبد الحميد الثاني:
 «قصدُت بهذه الخدمة أن أقوم بفرض يجب على كل إنســان أداؤه 
لعرش الخالفــة العظمى وملجأ اإلســالم في هذا الزمــان موالنا أمير 
المؤمنين الســلطان الغازي عبد الحميد خــان الثاني أمد اهللا في عمره 

وأيده بنصره».
ولذلك يؤكد محمد فريد علــى الرواية القائلة بانتقال الخالفة إلى 
العثمانيين منــذ فتح ســليم األول لمصر في عــام 1517م. وعلى ذلك 
يقســم محمد فريد تاريــخ الخالفة اإلســالمية إلى مرحلتيــن أو وفًقا 

لتعبيره فرعين:
«تاريخ هذه األمة ـ اإلســالمية ـ الفاتحة الشريفة قد ينحصر على 

التوسع في فرعين رئيسين: الخالفة العربية والخالفة التركية».
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هكذا نلحظ مدى ارتبــاط إحياء الخالفة بلحظات الضعف واألزمات 
التي تمّر بها األمة اإلســالمية، وربما يردنا هــذا إلى الدعوات الحالية 
في اســتلهام الخالفة، والحديث عن أن إلغــاء الخالفة عام 1924م هو 

السبب الرئيس في مشاكل األمة حتى اليوم.
ويقّدم المؤرخ التركي خليل إينالجيــك أطروحة أخرى مغايرة، وبها 
بعض الجديد؛ حيث يشــترك إينالجيك مع البعض في رفض قصة تنازل 
الخليفة المتوكل عن الخالفة إلى السلطان ســليم، ويرى أن سليم كان 
يفضــل أكثر لقب ســلطان ـ غازي، واللقــب الجديد «خــادم الحرمين 
الشريفين»، وأنه لم يفكر في لقب الخالفة الذي لم َيْعِن لديه الكثير.

ويأتي الجديد في أطروحة إينالجيك من خالل رؤيته أن الســلطان 
سليمان القانوني هو الذي مال إلى ادعاء «الخالفة» وحمل لقب «خليفة 
المسلمين». دفعه إلى ذلك رغبته في إعالء شأنه على بقية حكام العالم 
اإلســالمي، وإبراز دور الدولة العثمانية التــي وصلت في عصره لتصبح 
القوى العظمى على المســتوى العالمي. ولكن إينالجيك يرى أن مفهوم 
الخالفة آنذاك كان غير مفهوم الخالفة الكالسيكي الذي عرفه العالم 

اإلسالمي سابًقا:

 «أغنى هؤالء ـ العثمانيون ـ مؤسســة الخالفة بمعنى جديد بعد أن 
أقاموها على مفهوم الغزو/ الجهاد وليس على أساس التعاليم التقليدية».

ويتفق إينالجيك مع غيره من المؤرخين الذيــن رأوا أن العثمانيين 
لم يذهبوا إلى إحياء المفهوم التقليدي للخالفة اإلسالمية إال في القرن 

الثامن عشر وألسباٍب ومتغيراٍت سياسيٍة عديدة.

هكذا نرى أن مفهــوم الخالفة قد طرأ على العديــد من المتغيرات 
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عبر القرون والعصــور؛ إذ تغير المفهوم التقليدي للخالفة بعد ســقوط 
بغداد على يد التتار في عام 1256م، وانتقلت الخالفة إلى القاهرة حيث 
تّم إحياؤها على أيدي سالطين المماليك. وأصبح الخليفة العباسي يمثل 
ســلطة رمزية ومعنوية، ولكن السلطة الحقيقية أصبحت في يد سالطين 
المماليــك. وكان مصاحًبا لذلك تغير مفهــوم الخالفة حتى أصبح لقًبا 
شرفًيا يدعيه العديد من الحكام في الوقت نفسه. وفي العصر العثماني، 
ـ وبصرف النظر عن قصة انتقال الخالفة إلــى العثمانيين من عدمه ـ 
أصبح اللقب األول في العالم اإلسالمي هو «السلطان» وربما يليه «خادم 
الحرمين الشريفين»، وتراجع بشدة االهتمام بلقب الخالفة. وبعّد إحياء 

المفهوم التقليدي للخالفــة في القرن الثامن 
عشر هو االســتجابة التي سيقدمها العثمانيون 
إزاء التحــدي الغربــي الذي بدأ يهــز أركان 
أقوى قــوة إســالمية آنذاك. فكانــت الخالفة 
في  األصولي  التيار  قدمها  التي  االستجابة  هي 
«اإلصالح»  مسألة  مقابل  في  العثمانية  الدولة 
و«التنظيمات» التي قدمهــا التيار الجديد في 

الدولة العثمانية.
على أية حــال وجه مصطفى كمال الضربــة األخيرة للخالفة عندما 
طلب من المجلس الوطني التركي في عام 1924م إلغاء الخالفة، ووافق 
المجلــس على ذلك، ليفصل كمــال أتاتورك بذلك بيــن الدنيا والدين 
في نظام الحكم في العالم اإلســالمي. ولهذا لم يكــن غريًبا أن يكون 
رد الفعل ســريًعا في العالم اإلسالمي ســواء من خالل محاوالت إحياء 
الخالفة من جديد في مصر أو الحجاز أو حتى الهند، وفشــل كل هذه 
المحاوالت. ثم الخطوة المهمة والخطيرة في التاريخ اإلسالمي الحديث 
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وهي قيام جماعة اإلخوان المسلمين عام 1928م، وبعد أربع سنوات فقط 
من إلغاء الخالفة؛ إذ يعترف حســن البنا مؤســس الجماعة أن سقوط 
الخالفة كان الســبب الرئيس وراء قيام الجماعة لعــودة إصالح الدنيا 
بالدين، وإحياء األممية اإلســالمية، ثم تطور شــعار الجماعة بعد ذلك 

إلى «اإلسالم هو الحل».
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■  أستاذ التاريخ اإلسالمي في كلية اآلداب، جامعة عين شمس.

تســتهدف الدراســة إبــراز حقيقــة العالقة 
الجدلية بين حقول معرفية ثالثة، تتمثل في 
حقول الفقه والتاريخ والجيوبوليطيقا. وتؤسس مقاربتنا 
على حقيقة أخرى َبَدهيّة، وهي وحدة المعرفة؛ إذ من 
المعلــوم أن ظاهرة التخصــص في العلــوم المختلفة 
إجرائياً؛ بغية الدراســة المتعمقة  لم يكن إال منهجــاً 
لموضوعــات معرفيــة متجانســة وفق مناهج مناســبة 
لطبيعــة تلك الموضوعــات، وهو ما تمثــل في ظاهرة 

تصنيف العلوم.
علــى حقيقة وحــدة المعرفة من كون  وليس أدلّ 
الفلسفة ـ منذ العصور القديمة وحتى بدايات العصر 
نعتت  حتى  المعــارف،  كافة  تحــوي  كانت  الحديث ـ 
بأنها «أم المعلــوم» وإذ خفت صوت الفلســفة  حقــاً 

■  π«YÉª°SEG  Oƒªëe

الفقه  بين  ا�سالم»  «دار 
والجيوبوليطيقا والتاريخ 
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ـ نســبياً ـ بعد ذيوع ظاهرة التخصص العلمي، فقد اســتعادت مكانتها 
باعتبارها «ســيكماتار» قادرة على لّم شــتات المعارف الجديدة  حالياً 
التي تمخض عنها العلم الحديث بأجناســه المتعددة، وقد ساعد على 
ذلك ما أسفر عن التخصص العلمي الدقيق من ظاهرة ما عرف باسم 
«العلوم البينيــة»، أو العلوم المســاعدة كضرورة منهجيــة ناتجة عن 
تشــابك الحقول المعرفية، بحيث يســتحيل حصر معــارف كل علم في 

حقل واحد.
فدراسة موضوع علم االجتماع ـ على ســبيل المثال ـ قد تداخل مع 
موضوعات مماثلة تدخل في اختصاص علمي األنثروبولوجيا والفولكلور. 
ودراســة التاريخ تقتضي ـ منهجياً أيضاً ـ اإلفــادة من موضوعات علوم 
أخــرى؛ كاآلثار واالقتصاد السياســي واالجتماعي وغيرها، ولما شــهد 
ظاهرة  الهجــري ـ  الثاني  القــرن  منتصــف  ـ حول  اإلســالمي  العالم 
تصنيف العلــوم بتحديد موضوع كل علم ووضــع مناهجه والتأليف فيه 
وتدوينــه ـ جرى تصنيف المعارف صنفين: عرف األول باســم «العلوم 
الدينيــة» أو الشــرعية، والثاني باســم «علــوم األوائــل»؛ أي العلوم 

الدنيوية.
شــمل الصنف األول علوم التفســير والقــراءات والحديــث والفقه 
والــكالم، واختــص الصنــف الثانــي بالعلــوم الطبيعيــة والرياضيــة 

واالجتماعية واإلنسانية.
وجدير بالذكر أن دراســة الفلســفة كانت تشــمل الكثيــر من هذه 
العلوم، اقتــداء بالتصنيف اليونانــي؛ حيث ضمت علــوم الفلك والطب 

والفيزياء والكيمياء... وحتى الموسيقى واالستطيقا.
ولعل هذا يفسر ما اشــتهر به علماء اإلسالم من ثقافة موسوعية، 
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حتــى إن بعضهم تمــرس في دراســة الكثير مــن المعــارف الدينية 
والدنيوية في آن، إلى جانب علوم اللغة واألدب، وفي هذا اإلطار أدرك 
هؤالء العلمــاء حقيقة وحدة المعرفة، ومن ثــم الوقوف على الصالت 
والوشائج التي تربط بين حقول معرفية متعددة ومتنوعة، وهو ما أسفر 
عن إبداعات وابتــكارات ما كان لها أن تتحقق عــن طريق التخصص 

الدقيق.
لذلك يكتســي عنوان هذه الدراســة مشروعيته ســواء على الصعيد 
المنهجي، أم على المســتوى اإلبســتيمي. وننوه ـ في هذا الشــأن ـ بما 
أنجزنا من دراسات متعددة تنحو هذا المنحى، خصوصاً ما تعلق بجدلية 
بأن هذه  العالقة بيــن الفقه والتاريخ والسياســة، لذلــك ننوه أيضــاً 
الدراســة ما هي إال محض إطاللة عامة تستعرض الخيوط األولية التي 

تغني عن االستطراد في ذكر التفصيالت.
ننوه ـ أخيــرًا ـ بأن علم الفقــه خاصًة وثيق الصلــة بعلمْي التاريخ 
والجيوبوليطيقــا إلــى درجة جعلــت المؤرخيــن الفقهــاء يتفوقون على 
نظائرهم من المؤرخين المحدثيــن. كما أن علم الجيوبوليطيقا ُوِلَد من 

رحم علم الِفْقه، الذي يعّد أهم إنجازات الفكر اإلسالمي.
معلوٌم أن علــم الفقه يبحث في موضوع الشــريعة اإلســالمية، فهو 
ــنة  منوط باســتنباط األحكام الشــرعية من مبادئ القرآن الكريم والس
جديدة تجاه وقائع  النبوية. وبفضل تعويله على االجتهاد استنبط أحكاماً 
مســتجدة ومشــكالت أفرزها الواقع المتغير دوماً لم يرد بشــأنها حلول 
نة النبوية. وفي هذا االتجاه أبدع اإلمام  مباشرة في القرآن الكريم والس
الشافعي علم «أصول الفقه» الذي يقنن ويقعد ويضع مبادئ «االجتهاد» 

وشروطه وحدوده.
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ونحن في غًنى عن التعريف بالمذاهب الفقهية، وحســبنا اإلشــارة 
ــنة، فضًال عن مذاهب  ـ في عجالة ـ إلى المذاهــب الخاصة بأهل الس
فرق المعارضة؛ كالشــيعة والخوارج والمعتزلة، بهدف رصد موقفها من 

آلية االجتهاد.
وفي هذا الشأن كان مذهب أبي حنيفة يعول على االجتهاد في حدوده 
القصــوى بينما كان فقه اإلمام مالــك أقل اجتهادًا، أمــا مذهب اإلمام 
بينهما، بينما رفض اإلمام أحمد بن حنبل االجتهاد  الشافعي فكان وسطاً 

بالكلية.
ــنة، كمذهب األوزاعي  وثمــة مذاهب فقهية أخــرى خاصة بأهل الس
الذي لم يقدر له الرواج واالنتشــار، والمذهب الظاهري، الذي أسسه 
داود األصفهاني، ولم يقدر له االنتشار إلى أقاليم الغرب اإلسالمي بعد 
أن جدده ابن حزم ودعمه بالدليل والبرهان بما أكسبه مسحة عقالنية.

أما عن فقه فرق المعارضة فقد نهــل المعتزلة العقالنيون من فقه 
أبي حنيفة وفتحوا باب االجتهاد على مصراعيه، وعول الفقه اإلباضي على 
الجانب العملي الواقعي، بما يعني أخذه بمبدأ االجتهاد، والحكم نفســه 
ينطبق على فقه الشيعة الزيدية الذي تأثر بنظيره المعتزلي، وإذ وضع 
اإلمام جعفر الصادق أســس الفقه الشيعي االثني عشري ـ كان اإلمامان 
مالك وأبو حنيفة مــن تالمذته ـ فيعزى الفضل إلى الكليني وابن بابويه 
القمي في التوســع في مباحثه، وإذا عوّل الشيعة اإلســماعيلية على فقه 
أبي حنيفة في مرحلة الدعوة الســرية فقد اســتعاضوا عنه بفقه مستقل 
وضع القاضي النعمان أصوله وقواعده بعد تأسيس الدولة الفاطمية في 

بالد المغرب.
قد شــملها التعديل  وتجدر اإلشــارة إلى أن تلك المذاهــب جميعاً 
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والتجديــد والتطــور بتأثيــر الواقع السياســي واالجتماعــي والجغرافي 
المتغير، وهو ما ســنوضحه فيما بعد. كما تجدر اإلشارة إلى أن الكثير 
من تلــك المذاهب الفقهية تحجــرت وتوقفت عن اإلبــداع نتيجة دخول 
الفكر اإلســالمي طور االنحطاط بعد منتصف القرن الخامس الهجري؛ 
ألســباب سوسيو / سياســية وتاريخية، بمــا يؤكد حقيقة الصلــة ـ تأثرًا 

وتأثيرًا ـ بين علم الفقه وعلمي التاريخ والجيوبوليطيقا.
الفقه  بيــن  الجدليــة  العالقــة  عــن  أما 
التاريــخ  علــم  نشــأة  أن  فمعلــوم  والتاريــخ 
وتصنيف  التدويــن  بعصر  ارتبطت  اإلســالمي 
مرويات  علــى  ذلك  قبــل  اقتصر  إذ  العلــوم؛ 
شفهية تدور حول ســيرة الرسول ژ ومغازية 
والقصــص العربــي القديم، وتــراث القبائل 
وبفضــل  واإلســالم  الجاهليــة  فــي  العربيــة 

اإلخباريين؛ من أمثال أبي مخنف والمنقري وعوانة بن الحكم وغيرهم.
جرى جمع المــادة التاريخية مــن مظانها، تلك التــي اعتمد عليها 
المؤرخون الرواد ـ كالطبري والبالذري والمسعودي وغيرهم ـ في تدوين 

التاريخ بعد كتابته.
وقــد ازدهر علــم التاريخ خــالل الفترة مــا بين القرنيــن الثالث 
والخامس الهجريين بفضل ثُلة من المؤرخين الثقاة، من أمثال البيروني 
ومســكويه وابن حيون المغربي وابن حيان األندلسي، وبعدهم دخل علم 
التاريخ في طور االنحطاط، شــأنه في ذلك شأن العلوم األخرى الدينية 

والدنيوية.
ما يعنينا هو إثبــات أثر الفْقه في ازدهار علــم التاريخ الذي طرق 
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مشاهيره السابقون باب فلسفة التاريخ التي نهل منها ابن خلدون ـ فيما 
بعد ـ ونسب إلى نفسه فضل ريادتها.

لقد كان مؤرخو عصر االزدهار من الفقهاء، فنقلوا مناهج الفقه في 
التحقيق والنقد والقياس واالستنباط إلى حقل التاريخ؛ فإلى المسعودي 
يعــزى الفضل في تقديم رؤية شــمولية للتاريخ ـ قبل ميشــيله ـ بحيث 
تضمن موضوعه دراســة الماضي بــكل جوانبه السياســية واالقتصادية 
واالجتماعية والدينية والثقافية. ويعّد البيروني أول من اكتشف القوانين 
الموضوعية التي تحكــم حركة التاريخ في ســيرورتها وصيرورتها. أما 
على أهمية العامل االقتصادي ـ قبل  مسكويه فقد فّسر التاريخ تأسيســاً 
ماركس ـ وحرره من األســطرة والتيولوجيا. وعلى يد المطهر المقدسي 
بدأت إرهاصات الكتابة في فلسفة التاريخ، تلك التي تطورت بفضل ابن 
حيون المغربي الذي يعزى إليه فضل تأســيس أصول الفقه اإلسماعيلي. 
أما ابن حزم األندلســي ـ مجدد الفقــه الظاهري ـ فقــد طرق أبواب 
صاعد  تلميــذه  ـ مع  وأدخلهــا  والثقافيــة  االجتماعيــة  األنثروبولوجيــا 

األندلسي ـ ضمن مباحث علم التاريخ.

تلك األمثلة ـ وغيرهــا ـ بالغة الداللة على حقيقــة تأثير الفقه في 
تطوير علــم التاريخ، وحق لمــؤرخ مغربي كبير ـ عبــداهللا العروي ـ أن 
يميز بين المؤرخ المحّدث ـ على سبيل المثال ـ وبين نظيره الفقيه، فعّد 

األول «مؤرخ رواية» والثاني «مؤرخ دراية».

بخصوص تأثير التاريخ فــي الِفْقه نعتقد أن بضاعــة المؤرخ بالغة 
األهمية للفقيه، فإصدار األحكام الشرعية في مجال المعامالت يواجهها 
رصــد المــؤرخ لألوضــاع االقتصاديــة واألحــوال االجتماعيــة. كما أن 
ِفْقه النوازل كان يســتلزم بالضرورة مثل تلك المعلومــات إليجاد حلول 
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لمشكالت مســتجدة لم َيْجر التشريع لها من قبل، بل راعى الفقهاء في 
إصدار فتاواهم ما جرى عليه الســلف من تجارب وسنن، فقاسوا الغائب 

على الشاهد توخياً للعدالة.
أما عــن المعامالت مع أهل الذمة ـ بشــأن ما لهــم من حقوق وما 

عليهم من واجبات ـ فلم يْجِر التشريع لها بمعزل عن التاريخ.
وثمة ِفْقه خاص بالعمــران؛ كتخطيط المدن، وتحديــد أماكن بناء 
المنازل وعــدد طوابقها... إلخ. ومــن المرافق ما جرى تقعيــده ِفْقهياً، 
تأسيســاً على معلومات تاريخية. ناهيك عن أهمية التاريخ فيما كتب عن 
طبقات الفقهاء والقضاة، بما يؤكد حقيقــة العالقة الجدلية بين الفقه 

والتاريخ.
وبشــأن صلة الفقه بعلــم الجيوبوليطيقا نــرى أن المصطلح األخير 
ال يوجد لــه مقابل في اللغــة العربية، وقد أخطأ مــن ترجمه بمصطلح 
«الجغرافيا السياسية» ال لشــيء إال ألن مفهومه أوسع بكثير من مفهوم 
«الجيوبوليطيقــا» الذي يعني أثــر الجغرافيا في توجيه السياســة، وأياً 
ما كان األمر فثمة عالقة جدلية بين الِفْقــه والجغرافيا، كذا بينه وبين 
السياســة، فإذا كانت الجغرافيا توجه التاريخ فتنسحب عالقتها به على 
الِفْقه بالمثل. وال غرو، فقد كان انتشــار المذاهب الفقهية يتفاوت بين 
إقليم وآخر. ولم يكن جزافاً أن ينتشر ِفْقه المعارضة الخارجية والشيعية 
في أطراف العالم اإلســالمي، بــل تحت تأثير الجغرافيــا جرى تطوير 
أو جمودًا ـ حســب طبيعة النشــاط االقتصادي واألحوال  الِفْقه ـ انفتاحاً 
االجتماعية واألوضاع السياسية. مثال ذلك أن مذهب اإلمام مالك الذي 
ضيّق باب االجتهاد في الحجاز، فتحه علــى مصراعيه في بالد المغرب 
واألندلس. ولم يكــن جزافاً أن يتعاظم ِفْقه أبي حنيفة في األقاليم التي 
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راج فيها النشــاط التجاري ـ كبــالد ما وراء النهر ـ أكثر من انتشــاره 
في بالد العراق. نتلمس الظاهرة نفســها بخصــوص المذهب الظاهري 
الذي انتشر في الغرب اإلسالمي أكثر من موطنه في الشرق، ولم يقدر 
للمذهب الشافعي انتشارًا كبيرًا في موطن مؤسسه، بينما أصبح المذهب 

الرسمي إلمبراطورية السالجقة.
َبَدهي أن تكون عالقة الفقه بالسياســة أشــد وثوقــاً، ومعلوم أن 
الخلفاء حالوا دون الكتابة في السياســة خالل القرون األربعة األولى 
للهجرة. وإذ تجاســر مؤلف شــيعي ـ السرخســي ـ ليؤلف فيها، فقد 
صودر كتابــه، ولم يعثر لــه بعد على أثــر. وإذ عمــد الفارابي إلى 
التأليف في السياســة، فقد كان مؤلفه «آراء أهــل المدينة الفاضلة» 
مجرد تصور يوتوبي، أما كتب «األحكام السلطانية» فقد قعدت وقننت 

للنظم القائمة ليس إال.
أما مباحث «اإلمامة» وشــروطها ورســومها عند فرق المعارضة فال 

تعدو أن تكون تبريرًا لمعتقداتها الدجمائية.
لم تظهر كتب مباشــرة في السياســة إال بعد ضعف وانهيار نظام 
الخالفة، وكان ظهورها مرتبطــاً بمباحث علم الفقه، كما كان معظمها 
يدور حول إعطاء مشــروعية زائفة لنظم عســكرية حازت السلطة عن 
طريق الغلبة، فانبرى «فقهاء الســلطان» لتبريرها وتســويغها شــرعياً 
حسب ما عرف باســم «ِفْقه الحيل». وال غرو، فقد انصب هدفها على 
إلــزام الرعية بالطاعة للســلطان، حتى لــو كان جائــرًا، ويعّد كتاب 
«سياســتنامه» لنظــام الملك ـ وزير الســالجقة ـ خير مثــال في هذا 
الشــأن. بل كتب الغزالي ـ منظر النظــام الســلجوقي ـ كتابه «التبر 
المســبوك» على النمط الذي اختطــه «ميكيافيللي» مــن بعد !! يقول: 
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«على الرعية وجوب طاعة ســلطان الزمان الــذي ينبغي أن يكون على 
أتم هيبته. «أما ابن جماعة فقــد اعترف بإمارة المتغلب» حتى لو كان 

جائرًا أو فاسقاً».
وإذ ُولدت هذه األفكار السياســية المشــتطة من رحــم الفقه، فقد 
كان آنذاك يعارك أزمة انحطاطه وتحجره، شــأنه في ذلك شأن الفكر 

اإلسالمي بعامة.
المشــارقة  الســلطان»  «فقهاء  غرار  على 
مؤلفات  اإلســالمي  الغرب  في  نظراؤهم  كتب 
مماثلة في علم السياســة؛ مثــال ذلك كتابات 
الطرطوشــي والمــرادي وابــن رضــوان وابن 
المرحوم/  المفكر  يقــول  األخير  وعن  خلدون. 
محمد عابد الجابري: «إن كتاباته في السياسة 
كانت أبعد ما تكــون عن العقل والمنطق، وإن 

خطابه السياســي تهيمن عليه المفاهيم الدالة على االستبداد والعنف»، 
وال غرو، فقد كان فقيهاً مالكياً أشعرياً، رأى أحد الدارسين المعاصرين 

فقهه «متهافتاً».
أما فقهاء المعارضة ـ من أمثال ابن تيمية في الشــرق وابن األزرق 
في المغرب ـ فقد عوّلوا على ترشيد الحكام، وتبنى مصالح الرعية فقد 
نادى األول بضرورة العودة إلى مبدأ «الشــورى»، وأكد الثاني «مصالح 

األمة» عن طريق المؤاخاة «بين الشرع والعقل».
أما ما كتبــه فقهاء الفرق ـ مــن المعتزلة واإلباضية والشــيعة ـ 
في حقــل السياســة فينــّم عن اإللحــاح علــى «مفهــوم العدالة عن 
طريق االلتزام بالشــريعة»، كمــا هو حال الفقيه الطوســي في كتابه 

 ábÓY  ¿ƒμJ  ¿CG  »g nó nH
 ó°TCG  á°SÉ«°ùdÉH  ¬≤ØdG
 AÉØ∏îdG  ¿CG  Ωƒ∏©eh  ,kÉbƒKh
 »a  áHÉàμdG  ¿hO  GƒdÉM
 ¿hô≤dG  ∫ÓN  á°SÉ«°ùdG
Iôé¡∏d  ≈dhC’G  á©HQC’G
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«أخالقي ناصري» واتســمت كتابات فقهاء اإلباضيــة بالطابع العملي، 
فأبدعــت نظماً فــي الحكــم واإلدارة ـ كنظــام العزابــة ـ ذات طابع 
جماعي ديموقراطي تســتند إلى تعاليم المذهب في الشورى والعدالة 

االجتماعية.
وإذا اهتم ُفقهاء العصور اإلسالمية المتأخرة بالكتابة في السياسة، 
فقد تطلع بعضهــم إلى الحكم وطلب الســلطة، وعلــى الرغم من نهي 
اإلمــام مالك عن ذلك، فقد ضربــوا بأوامره ونواهيــه عرض الحائط، 
وانصرف معظمهم عن العلم إلى طلــب المال والجاه، كما هو حال ابن 
خلدون على ســبيل المثال. على أن اإلنصاف يقتضي اإلشارة إلى صنف 
من الفقهاء مارسوا السياسة بهدف إنصاف الرعية من جور السالطين، 
كما هو الحال بالنســبة البن تيمية والعز بن عبد السالم وابن األعرج، 

على سبيل المثال.
أما عن العالقة بين التاريــخ والجيوبوليطيقا، فثمة صلة وثيقة بين 
التاريــخ والجغرافيــا، بحيث جمع بعضهــم بينهما وأبــدع، كما هو حال 
اليعقوبي أول من كتب في مجال الجغرافيا السياسية والتاريخية. ويزهو 
المسعودي بأن جلّ معلوماته عن التاريخ الحضاري استقاها إّبان رحالته 
الجغرافيــة. فصلة التاريخ بالسياســة أكثر تأثيرًا وأشــد وثوقاً، وصدق 
من قال: بأن «التاريخ هو سياســة الماضي، والسياسة تاريخ الحاضر»؛ 
لذلك عرف العالم اإلســالمي وظيفة «مؤرخ البالط»، ومنهم من كرس 
أو كرهاً، وقد حمــل عليهم ابن  مؤلفاته لتبرير سياســة الحكام طوعــاً 

عربي الذي لم يعتّد «بما ألفه المؤرخون للملوك».
ومنهم من خدم في البالط ونجح في ترشيد الحكام ـ كما هو حال 

ابن حيون المغربي ـ ولم يجد حرجاً في انتقاد بعض سياساتهم.
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خالصة القول أن العالقة بين الِفْقه والتاريخ والجيوبوليطيقا تتسم 
بالجدلية، وخير شــاهد علــى ذلك أن ابــن خلدون جمع بيــن الحقول 

المعرفية الثالثة كتابًة وممارسة.

:™LGôªdG

محمود إســماعيل: سوســيولوجيا الفكر اإلســالمي، ابن حيــون المغربي ـ جــدل الفقه  -
والتاريخ،األسطغرافيا والميثولوجيا.

عبداهللا العروي: مفهوم التاريخ. -
محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، العقل السياسي العربي. -
- Pap. A: An introduction to the Philosophy of Science

- Schact , Bosworth: The Legacy of Islam.
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■  أستاذ ورئيس قسم القانون العام، جامعة القاهرة.

تحكم  قواعــد  اإلســالمي  المجتمــع  عــرف 
األخرى،  والدول  باألمــم  واتصاالته  عالقاته 
بمختلف  اإلســالمية  الشــريعة  من  أساًسا  مســتوحاة 
مصادرها ومواردها، أو مــن المعاهدات أو االتفاقات 
الدولية التي ترتبط بها الدولة اإلسالمية مع غيرها 
من الــدول، وكذلك مما جــرى عليه ســلوك الدول 
الدولي  القانون  دعائم  تطورت  وقد  ذاتها.  اإلسالمية 
أركانها  وتوطــدت  اإلســالمية  الدوليــة  والعالقــات 
وتنوعــت أغراضهــا ووســائلها تبًعا لتطــور األحوال 

الداخلية ومتغيرات البيئة الدولية.
والواقــع أن بيان الشــريعة اإلســالمية لقواعد 
المعامالت الدولية ليس باألمر الغريب عليها؛ ذلك 
وتعاملي  ديني  شــيء:  لكل  تبياًنا  جاء  اإلســالم  أن 

■  É`aƒdG  ƒHCG  ó`ªMCG

الدولي  والنظام  ا�سالم  دار 
(المؤتمر)  التعاون  ومنظمة 

ا�سالمي
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(دنيوي). يؤكد ذلك العديد من آيات الكتاب الكريم؛ من ذلك قوله 
تعالى:

   Å    Ä    ÃÂ    Á   À    ¿     ¾     ½    ¼   »   º   ¹    ¸ ﴿
Ç   Æ ﴾ [النساء: 105].

 ﴾ H  G  F   E  D  C  B  A  @  ? ﴿
[النحل: 89].

 ﴾ U   T S R   Q   P    O   N   M L  K  ﴿
[المائدة: 3].

ونشير هنا إلى دار اإلسالم في إطار النظام الدولي، مع إشارة إلى 
منظمة التعاون اإلسالمي.

:ΩÓ°SE’G  QGO  (CG)

أطلق فقهاء المســلمين اصطالح دار اإلسالم ليشــمل األقاليم التي 
تسري عليها أحكام اإلسالم؛ أي تلك التي تطبق فيها شريعته ويأمن من 
يقطنها ـ من مسلمين ومستأمنين وذميين ـ بأمان اإلسالم. ومعنى ذلك 

ـ في رأينا ـ أن دار اإلسالم تتميز بأربعة عناصر:
عنصر مكاني: وجود قطعة من األرض أو إقليم معين. -
عنصر تنفيذي: وجود حكام ينفذون قواعد شريعة اإلسالم. -
عنصر قاعدي: سريان األحكام اإلسالمية في اإلقليم المذكور. -
يقيمون  - الذين  أو  المســلمين  من  سكانه  يكون  أن  بشري:  عنصر 

معهم بأمان مؤقت أو دائم.
وقد اشترط أبو حنيفة في الدار لكي تكون دار إسالم ثالثة شروط:
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ظهور األحكام اإلســالمية فيها، بأن يكــون القانون المطبق هو  ـ 1
الشريعة اإلسالمية.

أن تكون متاخمة لديار المسلمين، فإذا كانت متاخمة لديار غير  ـ 2
المســلمين فهي دار حرب؛ ألنها بهذا االتصال الجغرافي تكون 

ممنوعة على المسلمين.
أن يأمن ســكانها ـ من مســلمين ومســتأمنين وذميين ـ بأمان  ـ 3

المسلمين.
هذه هي شروط دار اإلسالم عند الحنفية.

ويالحظ أن هنــاك اتجاًها في الفقه اإلســالمي يتحــدث عن «دار 
اإلسالم حكًما»، وهكذا يقرر اإلمام السرخسي:

الدارين لم يوَجد حكًما؛ ألنه من  «فأما إذا خرج إلينا بأمان فتباُينُ 
أهل دار الحرب متمكن من الرجوع إليها، وكذلك إذا دخل المسلم دار 

الحرب بأمان فهو من أهل دار اإلسالم حكًما»1.
ويشــكل تقســيم العالم إلى دارين هما دار اإلســالم ودار الحرب 
التقســيم األكثر ذيوًعــا بين فقهاء وعلماء المســلمين، ومــع ذلك فقد 
ظهــرت ـ إلى جانبهمــا ـ دور أخرى لها مســميات ـ بالطبــع ـ مختلفة 

عنهما. ومن أهم تلك الدور:

1 ـ دار العهد أو الصلح:
ذهب الفقه الشــافعي إلــى أن األقاليم التي ترتبط مع المســلمين 

بمعاهدة سالم أو صلح يطلق عليها اسم «دار العهد»، أو «دار الصلح».

1 ـ السرخسي: المبسوط، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، جـ5، ص51.
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2 ـ دار الكفر:
ذهــب اتجاه في الفقه اإلســالمي إلى الحديث عن نــوع جديد من 
ى دار الكفر، وهكذا  الدور ال هو دار إسالم وال هو دار حرب، وإنما يسم

جاء في «السيل الجرار»:
«ودار اإلسالم ما ظهرت فيه الشــهادتان والصالة، ولم تظهر فيها 
خصلة كفرية، ولو تأويــًال إال بجوار، وإال فدار كفــر، وإن ظهرتا ففيه 

خالف، وتجب الهجرة عنها.

ويعلق على ذلك اإلمام الشوكاني بقوله إن:
«االعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت األوامر والنواهي في الدار ألهل 
اإلســالم بحيث ال يســتطيع من فيها من الكفار أن يتظاهــر بكفره إال 
لكونه مأذوًنا له بذلك من أهل اإلسالم فهذه دار إسالم، وال يضر ظهور 
الخصال الكفرية فيها؛ ألنها لم تظهر بقــوة الكفار، وال بصولتهم كما 
هو مشــاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين 

في المدائن اإلسالمية، وإذا كان األمر بالعكس، فالدار بالعكس».
ويضيف: «وأمــا قوله: (ولو تأويــًال) فباطل من القــول، وَخَطل 
من الرأي، فإن هذه المســائل التي اختلف فيها أهل اإلسالم، وكفر 
بعضهــم بعًضا تعصًبا وجرأة علــى الدين، وتأثيــًرا لألهوية لو كان 
ظهورها في الدار مقتضًيا لكونها دار الكفر لكانت الديار اإلسالمية 
بأســرها ديار كفر؛ فإنها ال تخلو مدينة من المدائــن وال قرية من 
القــرى من ذاهــب إلى ما تذهــب إليــه األشــعرية أو المعتزلة أو 
الماتريدية، وقــد اعتقدت كل طائفة من هــذه الطوائف ما هو كفر 
تأويل عند الطائفة األخرى (وكفاك من شــر سماعه). والحق أنه ال 

كفر تأويل أصًال».
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3 ـ دار الردة:
كذلك تحدث فقهاء المســلمين عن األقاليم التــي يرتد أهلها عن 
اإلســالم، وأطلقوا عليها اســم «دار الــردة». وفيما يتعلق بهــذه الدار 

األخيرة، يقرر الماوردي أنها تخالف دار الحرب من أربعة وجوه:
أحدها: أنه ال يجوز أن يهادنوا على الموادعة في ديارهم، ويجوز أن 

يهادن أهل الحرب.
والثاني: أنه ال يجوز أن يصالحوا على مال يقررون به على ردتهم.

 والثالث: أنه يجوز أن يصالح أهل الحرب وتسبى نساؤهم.
والرابع: أنه ال يملك الغانمون أموالهم ويملكون ما غنموه من أموال 

أهل الحرب.
وتخالف دار الردة دار اإلسالم من أربعة وجوه:

أحدها: وجوب قتالهم مقبلين ومدبرين كالمشركين.
والثاني: إباحة إمائهم أسرى وممتنعين.

والثالث: تصير أموالهم فيًئا لكافة المسلمين.
والرابع: بطالن مناكحتهم بمضي العدة»1.

4 ـ دار االسترداد:
هناك مصطلح «دار االسترداد» والذي يطلق على ما يفقده المسلمون 
من بالدهم باستيالء الكفار عليها، وليشعرهم بالواجب تجاهها (كما هو 

الحال في األندلس، وفلسطين وغيرها).
هذه هي أنواع الدور التي تطرق إليها فقهاء المسلمين.

1 ـ الماوردي: األحكام السلطانية، ط البابي الحلبي، القاهرة، ص65 ـ 66.
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وقد تطرق الفكــر اإلباضي كذلــك إلى فكرة دار اإلســالم أو دار 
اإليمان، ودار الكفر أو دار الجور.

يقول اإلمام النزوي:
«وقيل: الدار إذا كان أهلها أئمَة عدٍل وأتباعها، فهي دار العدل: دار 

اإلسالم.
وإذا كان الغالب عليها، والمالك لها أئمة الجور وأتباعها، فهي دار 
جور. والجور كفر، وهي دار كفر. وفي الدار قول: إنها دار إيمان. وقد مات 
رسول اهللا ژ ، وكان أمر المسلمين العدل، وإجماعهم عليه، إلى أن قدم

أبو بكر»1.
ويضيف أيًضا: «وإذا كان المســلمون المالكين الــدار، والحاكمين 
عليها وعلى أهلها، فخرج عليهم أهل الجور، فالدار دارهم: دار اإلسالم، 
وما بقوا يحاربون عنها، ويدفعــون عنها، حتى يزول أمرهم، ويظهر أهل 

الجور عليهم. ثم قد زالت عنهم وصارت دار كفر»2.

:»dhódG  ΩÉ¶ædG  (Ü)
في إطار النظام الدولي وضعت الشــريعة اإلسالمية قواعد يجب أن 
تراعيها دار اإلسالم في تعامالتها مع الدول األخرى. فقد حبذ اإلسالم 

1 ـ النزوي: المصنف، سلطنة ُعمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1403هـ ـ 1983م، 
ج10، ص49.

ـ 50. وفي ذات المرجع نقرأ: 2 ـ ذات المرجع، ص49 
«وأرض الحــرب عندنا هــي كل ما كان من بلدان الشــرك، الذين هم فــي غير طاعة 
أهل اإلســالم وعهدهم، مثل بالد الهند والزنج ونحوهما، من بلدان أهل الشــرك، وما 
أدخلوهــم بأمان إلى بالد المســلمين، ودخول المســلمين إليهم. فهــو عندنا لجواز بال 
محاربة. فمن أجاره من المســلمين، فدخل بالدهم، فصار آمًنــا منهم، فهو أمان» ذات 

المرجع، ج11، ص143 ـ 144.
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منذ البداية إقامة عالقات دولية ســليمة مع الدول والشــعوب األخرى، 
  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E ﴿ :في قوله تعالــى

Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO ﴾ [الحجرات: 13] 1.

ولعله يخلص من اآلية الســابقة أن الغرض من إقامة عالقات دولية 
(عالقات التعارف) يحتم:

عدم علو شعب على شعب. ـ 1
عدم انغالق شعب على نفسه. ـ 2
ضــرورة إقامــة مــا يــؤدي إلــى التعــارف؛ كتبــادل الممثلين  ـ 3

الدبلوماسيين أو القناصل، وإبرام المعاهدات الدولية... إلخ.
حظر كل ما يترتب عليه عدم التعــارف (مثل انغالق الدولة أو  ـ 4

الفرد أو الجماعة على نفسها)، إال إذا وجد ما يحتمه.
المساواة بين البشر، وبين الدول، وبحيث ال يكون التفضيل إال  ـ 5

لمعيار التقوى والعمل الصالح.
ومما يؤيد اهتمام اإلســالم بإقامة عالقات بين مختلف البشر أيًضا 

قوله تعالى:
  ¼   »   º   ¹   ¸   ¶μ    ´   ³   ²   ±   °   ¯ ﴿

½  ¾   ¿  Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁÀ ﴾ [الزخرف: 32].

1 ـ بخصوص هذه اآليــة، قيل: «خلق اهللا الخلق بين الذكر واألنثى أنســاًبا وأصهاًرا وقبائل 
وشــعوًبا، وخلق لهم منها التعارف، وجعل لهم بها التواصــل، للحكمة التي قدرها، وهو 
أعلم بهــا»، (ابن العربي: أحــكام القرآن، تحقيــق علي البجــاوي، دار الجيل، بيروت، 
1407هـ ـ 1987م، ج4، ص1725؛ القرطبــي: أحكام القــرآن، الهيئة المصـرية العامة 

للكتاب، القاهرة، ج16، ص342).
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كذلك يقول جل شأنه:
  W   V   U   T  S     R   Q   P   O   N    M   L   K  J   I ﴿

̂ ﴾ [الممتحنة: 8].   ]  \  [  ZY  X

يقول الشوكاني:
«كان النبــي ژ وأصحابه يعاملون اليهود مــن أهل المدينة، وممن 
حولها وهم مســتحلون لكثير مما حرمه شــرعنا، وهكذا كان النبي ژ 
يعامل هو وأصحابــه أهل مكة قبل الهجرة، ومن َيــِرد إليها من طوائف 
الكفار، ولم يسمع على كثرة هذه المعاملة، وتطاول مدتها أنه ژ قال: 
هذا كافر ال تحل معاملتــه وال قال أحد من أصحابــه كذلك. وإذا كان 
هذا في معاملــة الكفار الذين هــذا حالهم ومســلكهم، فكيف ال تجوز 

معاملة من هو من المســلمين مع تلبسه بشيء 
من الظلم، فإن مجرد كونه مسلًما يردعه عن 

بعض ما حرمه اهللا عليه»1.
وقد قرر اإلســالم العديــد من المبادئ 
العالقات  إطــار  في  مراعاتهــا  يجــب  التي 
اســتقرار  يحقق  وبما  المعاصــرة  الدوليــة 

النظام الدولي، منها:

1 ـ مبدأ المجازاة أو المعاملة بالمثل:
يعد مبدأ المعاملــة بالمثل من المبادئ الكليــة التي قررها وأكدها 

اإلسالم؛ يقول سبحانه وتعالى مؤكًدا هذا المبدأ:

1 ـ الشــوكاني: الســيل الجــرار المتدفق علــى حدائق األزهــار، المجلس األعلى للشــؤون 
اإلسالمية، القاهرة 1415هـ ـ 1994م، ج3، ص21.

 ¬HÉë°UCGh ÑædG« ژ   ¿Éc
 πgCG  øe  Oƒ¡«dG  ¿ƒ∏eÉ©j
 É¡dƒM  øªeh  ,áæjóªdG
 ô«ãμd  ¿ƒ∏ëà°ùe  ºgh
ÉæYô°T  ¬eôM  Éªe
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-   j   i   h   gf   e   d   c   b     a   `   _   ^ ﴿
n   m  l  k ﴾ [البقرة: 194].

-   ¾  ½   ¼  »   º¹   ¸   ¶  μ  ´  ³  ² ﴿
¿ ﴾ [النحل: 126].

-    £   ¢ ے¡     ~   }   |   ❁   z   y   x     w    v   u ﴿
  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ❁  ¬  «    ª   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤

ـ 41]. ̧ ﴾ [الشورى: 39    ¶  μ

2 ـ مبدأ حظر الدبلوماسية السرية وممارسة الدبلوماسية العلنية:
استقر الفن القانوني الدولي على حظر الدبلوماسية السرية وتحبيذ 
الدبلوماســية العلنية. ولعل خير دليل على ذلــك المادة 102 من ميثاق 
ت على تسجيل كل اتفاق دولي لدى سكرتارية  األمم المتحدة والتي نص
المنظمــة، وأن أي اتفاق ال يتم تســجيله ال يجوز التمســك به أمام أي 
من أجهزة المنظمة. ومن الثابت أن الغرض من النص الســابق هو منع 
الدبلوماســية الســرية خصوًصا تلك التي تتمثل فــي التخطيط للعدوان 

وارتكاب األعمال غير المشروعة دوليا بناءً على اتفاقات سرية.
ومن فضائل الشــريعة اإلســالمية أنها تحظر كل دبلوماســية سرية 

يكون الغرض منها ارتكاب العدوان أو اإلفساد في األرض.
يدل على ذلك قوله تعالى:

    a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X    W    V    U   T ﴿
  o   n   m   l   k    j       i   h   g   f   e   d   c   b
z  yx  w   v  ut  s  r  q  p  }  ❁  {  ~  ے  ¡     
   °  ¯  ®  ¬«   ª     ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
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   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶      μ   ´   ❁   ²         ±
¿     Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À ﴾ [المجادلة:  8 ـ 10].

ويؤكد ذلك أيًضا قوله تعالى:
            M    L    K  J    I    H     G    FE    D    C    B ﴿

N ﴾ [األنعام: 120].
وأيًضا قوله تعالى:

 ﴾ ]  \    [    Z    Y     X    W      V     U     T    S    R      Q    P ﴿
[األعراف: 33].

ويقول جل شأنه:
   /   .   -   ,     +    *   )   (   '   &   %   $   #     " ﴿
 ﴾ <    ;    :    9    8    7    6     5    4    3    21    0

[النساء: 114].

3 ـ مبدأ حسن النية وعدم خيانة الطرف اآلخر:
تتميز العالقات الدولية في اإلسالم بأنها تنبذ خيانة الطرف اآلخر 
وبالتالي تستند إلى حســن النية كمبدأ أصيل في التعامل مع اآلخرين. 

يكفي أن نذكر هنا قوله تعالى:
-   º   ¹   ¸   ¶   μ     ´   ³   ²   ±   ° ﴿

«  ¼  ½   ¾¿  Ã  Â Á  À ﴾ [األحزاب: 72].
-    ¶    μ     ´    ³    ²    ±     °    ¯    ®    ¬    «    ª      © ﴿

¸   ¹.. ﴾ [النساء: 58].
-  ﴾ ?   > = < ; : 9 8 7 6 5 ﴿

[األنفال: 27].
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-    NM   L   K   J    I   HG   F   E    D    CB   A   @ ﴿
R   Q   P       O ﴾ [النساء: 2].

-    _^    ]     \    [    Z    Y    X    W    V    U    T  ﴿
`   a ﴾ [النساء: 10].

-     B    A    @    ?    >    =    <    ;  :    9 ﴿
   P   O    N    M     LK    J    I    HG    F    E    D    C

Q ﴾ [النساء: 29].
ويقول الرسول ژ: «ال إيمان لمن ال أمانة له»، وأيًضا: «أربع من 
كن فيه كان منافًقا خالًصا، ومن كانـــت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعهـــا: إذا اؤتمن خان، وإذا حّدث كذب، وإذا 

عاهد غدر، وإذا خاصم فجر».

4 ـ مبدأ التعاون الدولي:
بزغ هذا المبــدأ خصوًصا في الســنوات األخيرة، وتــم التأكيد عليه 
في مواضع كثيــرة: لمحاربة تلوث البيئة، وتســليم المجرميــن، والتنمية 

االقتصادية، واستغالل ثروات البحار، واستكشاف واستغالل الفضاء، إلخ.
وقــد أكد القــرآن الكريم علــى المبــدأ المذكور بصفــة عامة في 
 ﴾ È      Ç   Æ    Å   Ä   ÃÂ   Á   À   ¿ ﴿ تعالــى:  قولــه 

   L  K  J  I  H     G  F  E ﴿ :[المائــدة: 2]، وقولــه تعالــى
O  N  M ﴾ [الحجرات: 13].

كذلك يقول تعالى: 
  ¸   ¶μ    ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®¬   «   ª    © ﴿

À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴾ [الزخرف: 32].
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وال شك أن تلك اآليات وضعت أسس التعاون الدولي وهي:
ضروريته: والتــي أكدها قوله تعالــى: ﴿  O ﴾؛ إذ يتحقق هذا 
التعارف أكثر وتترســخ أقدامــه بالتعاون بيــن األفراد واألمــم والدول 

والشعوب.
موضوعه: التعــاون على كل ما هو خير ﴿  Â   Á﴾ ونبذ كل ما 

.﴾È   Ç  ﴿ هو شر
غايته: تحقيق الخير ومحاربة الفساد في األرض وفي العالقات بين 
األمم والشــعوب؛ إذ المســلم يجب أن يكون ديدنه الدعاء إلى كل خير 

يجتلب، وشر يجتنب.
أسسه: التعاضد والتســاند؛ لذلك قيل: إن معنــى قوله تعالى: ﴿  ¯  
   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ    ´  ³  ²  ±  °
¿  À ﴾ [الزخرف: 32]؛ أي: «ليتخذ بعضهم من بعض أعواًنا يسخرونهم 

في قضاء حوائجهم، حتى يتساندوا في طلب العيش وتنظيم الحياة»1.
كذلك قيل في تفســير اآلية نفســها: «لو كانت المقادير متســاوية 

لتعطلت المعايش، ولبقي كل عند حاله»2.
  ÁÀ  ¿   ¾  ½  ﴿ :حتميته: ويبدو ذلك من قولــه تعالى
Æ  Å   Ä  Ã  Â﴾ [الزخرف: 32]؛ إذ ذلك دليل على أن التعاون 
بين بني البشر هو أمر الزم الزب، وهو ما أكده الشاعر العربي، بقوله:

وحاضرِة بدِو  من  للناسِ  بعٌض لبعِض وإْن لم يشعروا خَدُمالناُس 

1 ـ راجع المنتخب في تفســير القرآن الكريم، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 
1992، ص726.

2 ـ لطائف اإلشارات، لإلمام القشــيري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1983، 
ج3، ص366.
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كذلك قال رسول اهللا ژ:
«واهللا في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه».

5 ـ مبدأ احترام القواعد اإلسالمية العليا:
توجد في الشريعة اإلســالمية قواعد ال يمكن الخروج عليها (تعادل 
ما هو معروف في القانون الدولي المعاصر تحت اســم القواعد اآلمرة 
Jus cogens ومقتضى تلك القواعد هو عدم إمكانية التفاوض على أمور 

تخالفها). وتستند تلك القواعد أساًسا ـ في اإلسالم ـ إلى قوله ژ :
«كل شرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل ولو كان مائة شرط».

وقوله أيًضا: «كل صلح جائز إال صلًحا أحل حراًما أو حرم حالًال».
لذلك قال ژ زمن صلح الحديبية:

«والذي نفسي بيده، ال يســـألوني خطة يعظمون بها حرمات اهللا 
إال أعطيتهم إياها».

6 ـ التثبت من األمور:
نظــًرا لخطــورة أي تصرف فــي العالقــات الدوليــة، يجب على 
السلطات الحاكمة عدم التســرع ـ إن أمكن ـ في رد الفعل. إنما يجب 
دراسة األمور من جميع جوانبها، وتقليبها على كل مضاجعها حتى يلوح 
سبيل الرشاد، ويظهر التصرف الذي يتحتم اتخاذه فعًال يحقق مصالح 

البالد والعباد.
ذلك أن من األمور المعلومة والبدهية أن أية سياســة خارجية يجب 
أن تتثبت مــن المواقف التي حدثت علــى الصعيد الدولــي قبل اتخاذ 

سلوك معين كرد فعل على ذلك أو تبيان موقف الدولة بخصوصه.
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ولم تغفل الشريعة اإلسالمية هذا المبدأ المهم في الحياة الدولية 
  5  4  3     2  1  0  / ﴿ وتعالــى:  ســبحانه  يقول  المعاصرة؛ 

6   7  8  9  :     ;  >  =  <  ? ﴾ [الحجرات: 6].
ومن ذلك أيًضا قوله تعالى:

ے    -     ~    }    |    {    z    y    x      w    v  u     t ﴿
   ©   ¨   §    ¦  ¥ ¤  £  ¢   ¡

ª   »   ¬     ® ﴾ [النساء: 94].
-   )   (    '   &   %   $   #   "   ! ﴿

* ﴾ [البقرة: 265].
 ]  \  [   Z  Y ﴿ :وهذا أيًضا منهاج سليمان ‰، حيث قال

^    _﴾ [النمل: 27].

7 ـ الوفاء بالعهد:
احترام الكلمة المعطاة مبدأ إســالمي أصيل، أكده ســبحانه وتعالى 
 ﴾ ±   °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿ :في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى
[اإلسراء: 34]، وقوله تعالى: ﴿ H  G  F  E ﴾ [البقرة: 177]، 

̂ ﴾ [المائدة: 1].    ]   \ [   Z ﴿ :وقوله تعالى

8 ـ مراعاة العدالة حتى مع األعداء:
مــن الثابت أن تعاليم اإلســالم تقضــي بأن يتم كل تصــرف وفًقا 
للعدالة وعلى ضوء ما يقتضيه القســط. والعدالة في اإلســالم هي تلك 

التي تتحرى التزام الحق ولو كان فيه إنصاف لألعداء.
في هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى:
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-    ¬    «    ª   ©¨    §   ¦  ¥   ¤    £    ¢ ﴿
® ﴾ [المائدة: 8].

-    ¾½   ¼   »     º   ¹   ¸ ¶   μ   ´   ³   ² ﴿
¿   È   Ç   Æ    Å   Ä ÃÂ Á À ﴾ [المائدة: 2].

-   W   V   U   T        S     R   Q   P   O   N    M   L   K       J   I ﴿
  g  f   e  d  c  b   a  `  ❁      ^  ]  \  [  ZY  X

ـ 9]. o  n   m  l  k  j  i      h ﴾ [الممتحنة: 8 

9 ـ مبدأ الحل السلمي للمنازعات الدولية:
يؤكد اإلســالم ـ على عكس مــا يعتقد كثير من غير المســلمين 
ـ على عدم اللجوء إلى الوســائل القســرية لحل المنازعات الدولية. 
ولذلك قرر الكثير من األسس والطرق التي تكفل حل تلك المنازعات 

سلميا وبالطرق الودية.
يقول تعالى:

 ﴾5 4 3 2   1   0   /.   -   , + * ﴿
[األنفال: 1]. 

ويقول جل شأنه:
﴿ o  n  m  l  k   j  i ﴾ [الحجرات: 9].

ويقول أيًضا:
﴿ ¿   È      Ç   Æ    Å   Ä   ÃÂ   Á   À ﴾ [المائدة: 2].

ويقول سبحانه وتعالى:
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 ﴾ ̧   ¶  μ   ´   ³²   ±   °  ¯   ®   ¬ ﴿
[الحجرات: 10].

ومعنى اآليات السابقة جد واضح: الصلح والتوفيق بين المتنازعين، 
وعدم اللجوء إلى القوة كوسيلة لحل المنازعات بين أطرافها.

وال شــك أن الحل الســلمي ألي نزاع قد يتم إما بإبرام معاهدة 
دولية أو عن طريق قرار يصدر مــن هيئة تحكيم أو محكمة قضائية، 
كذلــك فالصلح يفترض أيًضــا مقدماته أو الوســائل الســابقة على 
الوصول إليه، كالمفاوضات والوســاطة والتوفيق والتحقيق والمساعي 

الحميدة وغيرها.
ومن أفضل مــا قيل ما أكــده ابن جماعة 
بقولــه: إن على الســلطان «أن يجعــل الحيل 
في حصول الظفــر أوًال، ويكون القتال آخر ما 
يرتكبه في نيل ظفره، فإن الحيل في الحروب 
وجودة الرأي أبلغ من القتال؛ ألن الرأي أصل 

والقتال فرع عليه، وعنه يصدر»1.

وقد أجاد المتنبي في قوله:
الثاني المحـــُل  وهي  أوٌل  هـــو  الرأي قبل شـــجاعة الشـــجعاِن
مكاِن  كل العليـــاِء  مـــن  بلغْت  فإذا همـــا اجتمعا لنفـــٍس حرٍة
بالـــرأي قبَل تطاُعنِ الفرســـاِن ولربمـــا طعـــَن الفتـــى أقرانَُه

1 ـ اإلمام ابن جماعــة: تحرير األحكام في تدبير أهل اإلســالم، دار الثقافة، الدوحة، 
ـ 1988م، ص160. 1408هـ 

 »ª∏°ùdG  πëdG  ¿CG  ∂°T  ’h
 ΩGôHEÉH  ÉeEG  ºàj  ób  ´Gõf  …C’
 ≥jôW  øY  hCG  á«dhO  IógÉ©e
 áÄ«g  øe  Qó°üj  QGôb
á«FÉ°†b  áªμëe  hCG  º«μëJ
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:1(»eÓ°SE’G  ¿hÉ©àdG  áª¶æe)  »eÓ°SE’G  ôªJDƒªdG  áª¶æe  (ê)

ترجع نشأة منظمة المؤتمر اإلســالمي أساًسا إلى ما حدث في يوم 
21 أغســطس 1969م، حيث اعتدى أحد اليهود على المســجد األقصى 
منه، فدعا الملك الحســن الثاني ملــك المغرب إلى عقد  وحرق أجزاءً 
مؤتمر قمة إســالمي في الرباط لبحث ذلك االعتداء، وفعًال في الفترة 
ـ 12 رجب 1389هـ اجتمع قادة الدول اإلســالمية هناك اســتجابة  من 9 
لهذا النــداء، وقرروا عقد اجتماع لوزراء الخارجية بجدة إلنشــاء أمانة 
دائمة يكون من واجباتهــا االتصال مع الحكومــات الممثلة في المؤتمر 

والتنسيق بين أعمالها.
وفي شــهر المحرم 1390هـ اجتمع وزراء خارجية الدول اإلســالمية 
في جدة، وقرروا إنشاء «األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي»، وفي 
شهر شــوال 1390هـ اجتمعوا في كراتشي، وفي شــهر المحرم 1392هـ 
اجتمعوا في جــدة ووافقوا على ميثــاق المنظمة والذي نــص في مادته 

األولى على أن:
«تؤسس الدول األعضاء منظمة المؤتمر اإلسالمي».

وتستند منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى العديد من األهداف والمبادئ 
التي يجب عليهــا ـ باعتبارها تشــكل تجمًعا لدور اإلســالم ـ مراعاتها 
باعتبارها أساسية لوجود أي نظام دولي مستقر وسليم، والتي تعد أيًضا 
انعكاًسا لكثير من المبادئ السابق ذكرها. ونشير ـ في عجالة سريعة ـ 

إلى تلك األهداف والمبادئ.

1 ـ قرر مجلس وزراء الخارجية (كازخستان، يونيو 2011) في الدورة 38 تغيير اسم المنظمة 
إلى «منظمة التعاون اإلسالمي».
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1 ـ أهداف منظمة التعاون اإلسالمي:
ال شــك أن ذكر األهداف التي يجب على كائن قانونــي ما تحقيقها 
هو أمر مهم؛ إذ أنها تحدد المســار الطبيعي الذي يجب أن يســلكه هذا 
الكائن أثناء حياته. وفي إطار قانون المنظمات الدولية يتخذ النص على 
األهداف التي يجب علــى المنظمة تحقيقها أهميــة مزدوجة: فمن ناحية 
تحدد هذه األهداف ســبب وجود المنظمة والمســار الذي يجب عليها أن 
تســلكه، كما أن هذه األهداف تقيــد المنظمة وأجهزتهــا وذلك بتحديد 
اتجاه أنشــطتها والقيود التي ترد على وظائفها. ومــن ناحية أخرى يلعب 
ا في تفســير نصــوص ميثاقها وأعمالها  تحديد أهداف المنظمة دوًرا مهم
القانونية؛ ألنه إذا كانت المنظمة مقيدة بعدم الخروج عن األهداف التي 
حددت لها فإنهــا ـ وهذا يعد الزمة مترتبة بطريقــة منطقية على ذلك ـ 
تســتطيع اســتخدام كافة الوســائل التي يمكنها بها ـ بطريقة مشروعة ـ 

تحقيق هذه األهداف حتى ولو لم يوجد نص آخر يقرر هذه الوسائل.
ت المادة (الثانية /أ) على أهداف منظمة المؤتمر اإلسالمي  وقد نص

بقولها: إنها تتمثل فيما يلي:
تعزيز التضامن اإلسالمي بين الدول األعضاء. ـ 1
االقتصادية  ـ 2 المجــاالت  في  األعضــاء  الدول  بيــن  التعاون  دعم 

األخرى،  الحيوية  المجاالت  وفي  والعلمية  والثقافية  واالجتماعية 
والتشاور بين الدول األعضاء في المنظمات الدولية.

العمل على محو التفرقة العنصرية، والقضاء على االستعمار في  ـ 3
جميع أشكاله.

اتخاذ التدابير الالزمة لدعم السالم واألمن الدوليين القائمين  ـ 4
على العدل.
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تنســيق العمل من أجل الحفاظ على ســالمة األماكن المقدسة  ـ 5
على  ومســاعدته  الفلســطيني،  الشــعب  كفاح  ودعم  وتحريرها 

استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه.
دعم كفاح جميع الشــعوب اإلسالمية في ســبيل المحافظة على  ـ 6

كرامتها واستقاللها وحقوقها الوطنية.
إيجاد المنــاخ لتعزيز التعــاون والتفاهم بين الــدول األعضاء  ـ 7

والدول األخرى.

2 ـ مبادئ منظمة التعاون اإلسالمي:
الفــارق بين األهــداف والمبــادئ يتمثل فــي أن األهــداف تكون 
الغايات التي يجب على المنظمة تحقيقها والسعي إليها، أما المبادئ 
فإنهــا تمثل ما يجب علــى المنظمــة وأعضائها (وأحياًنــا الدول غير 
األعضاء) مراعاتها في ســبيل تحقيق هذه الغايــات وأثناء العمل على 
تنفيذها. فالهدف إذن يمثل «الغاية النهائية» التي تســعى أية منظمة 
إلى تحقيقها، بعكس المبدأ الذي يمثل مجرد تعليمات يجب احترامها 
«أثناء وفي ســبيل تحقيق هــذه الغايــة». فالمبادئ تعــّد إذن قواعد 
للســلوك يجب احترامها لتوفير المناخ الالزم لتحقيق األهداف. على 
أنه في بعض األحيان قد ال يمكــن التمييز بين الهدف والمبدأ ويكفي 
أن نقرر أنهما من الممكــن أن يتزامنا وقتيا؛ إذ أنه حتى في المرحلة 
النهائية لمســعى المنظمة (الهدف) فإن المبدأ يجــب أن يكون أيًضا 

محترًما وماثًال في األذهان.
وقد نصت المادة (الثانية / ب) من ميثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي 

على أن:
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«تقرر الدول األعضاء وتتعهد بأنها في سبيل تحقيق أهداف الميثاق 
تستوحي المبادئ التالية:

المساواة التامة بين الدول األعضاء. ـ 1
احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية  ـ 2

للدول األعضاء.
احترام سيادة واستقالل ووحدة أراضي كل دولة عضو. ـ 3
حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة  ـ 4

أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
امتنــاع الدول األعضــاء في عالقاتهــا عن اســتخدام القوة أو  ـ 5

التهديد باســتعمالها ضد وحدة وســالمة األراضي أو االستقالل 
السياسي ألية دولة عضو».

ومن الطبيعي إلضفاء الشــرعية على القرارات الصــادرة أن تذكر 
المنظمة األهــداف أو المبادئ التي قامت من أجلها لتســبيب القرارات 

الصادرة عن أجهزتها.
من ذلك القرار 2/3 ـ ق الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمي الثاني 

ـ 1974م) والذي جاء فيه: (الهور 1394هـ 
«إذ ينظــر بعين االعتبــار إلى أهداف ومبــادئ ميثاق منظمــة المؤتمر 
اإلســالمي، وخاصة الهدف المشــترك الذي يقضي بتعزيز التعاون فيما بين 
الدول األعضاء في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفي المجاالت 

الحيوية األخرى، والتشاور بين الدول األعضاء في المنظمات الدولية».
وقد يتم التذكير بما هو مقرر في منظمات أو تجمعات دولية أخرى، 

خصوًصا األمم المتحدة.
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ـ 1979م)  من ذلك القرار 10/1 ـ س (المؤتمر الوزاري، فاس 1399هـ 
والذي جاء فيه:

«وانطالًقا من مبادئ وأهداف منظمة المؤتمر اإلسالمي، ومن مبادئ 
ومقاصد ميثاق األمم المتحدة».

ـ 1980م). ومن ذلك القرار 5/ غ ع (إسالم آباد 1400هـ 
«مشــيًرا إلى المادة الثانية من ميثاق المؤتمر اإلســالمي، والمادة 

األولى من ميثاق األمم المتحدة».
ومن ذلــك القــرار 11/17 ـ س (المؤتمــر الوزاري، إســالم آباد 
ـ 1980م) بشــأن إقامة قواعد عســكرية أجنبية في بعض الدول  1400هـ 
اإلسالمية والذي جاء فيه «مستنًدا إلى ميثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي 

وبخاصة المادة الثانية المتعلقة باألهداف والمبادئ.
ومسترشًدا بأهداف ومبادئ حركة عدم االنحياز».

وتسعى منظمة المؤتمر اإلســالمي إلى الدفاع عن مصالح أعضائها 
في إطار النظام الدولي المعاصر؛ يكفي أن نذكر هنا األمثلة اآلتية:

٭ من ذلك القرار 5/2 ـ أ ق (المؤتمر الوزاري لمنظمة المؤتمر 
ـ 1974م) والذي حث فيه األعضاء  اإلســالمي ـ وكوااللمبور 1394هـ 
على انتهاج سياســة إلصالح نظام النقد الدولي مسترشدة باألهداف 

اآلتية:
ضمان القيمة الحقيقية لما لديها من احتياطات نقدية.أ ـ 
زيادة صافي ما ينقل من الموارد الحقيقية من البلدان المتقدمة ب ـ 

إلى البلدان النامية.
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تحويل جزء مناسب من الســيولة الدولية الراهنة إلى البلدان ج ـ 
النامية.

٭ كذلك أكد القــرار 5/21 ـ س (ق أ) الصادر عــن مؤتمر القمة 
العســكري  الهجوم  بخصــوص  ـ 1987م)  (الكويــت 1407هـ  اإلســالمي 

األمريكي على ليبيا في أبريل 1986:
يدين العدوان األمريكي على الجماهيرية العربية الليبية االشتراكية. ـ 1
يعتبر االعتداء على أي بلد إســالمي اعتــداء على جميع البلدان  ـ 2

اإلسالمية.
يطالب الواليات المتحدة باالمتناع عن  ـ 3

القيــام بمثل هذه األعمــال العدوانية 
في  المنــاورات  إجراء  ذلــك  في  بما 
على  خطًرا  تشــكل  التي  سرت،  خليج 
سيادة الجماهيرية وعلى السلم واألمن 
الدوليين في منطقة البحر المتوسط.

يدعو الواليــات المتحدة إلى االلتــزام بقــرار الجمعية العامة  ـ 4
لألمم المتحدة رقم 38/41 وتقديــم تعويض كامل للجماهيرية 

الليبية عن الخسائر البشرية التي لحقت بها.
يطلب من جميع الــدول أن تمتنع عن تقديم أية مســاعدات أو  ـ 5

تسهيالت الرتكاب أية أعمال عدوانية ضد الجماهيرية.
٭ ومــن ذلــك القــرار 1/ غ ع (المؤتمــر الــوزاري، إســالم آبــاد 
ـ 1980م) والذي صدر على أثر غزو أفغانستان من جانب االتحاد  1400هـ 

السوفيتي، والذي جاء فيه:

 ∑Éæg  ¿CG  Ωó≤J  Éªe  í°†àj
 É¡d  ΩÉ°üØfG  ’  ábÓY
 ΩÉ¶ædGh  ΩÓ°SE’G  QGO  ø«H
 ôªJDƒªdG  áª¶æeh  »dhódG
»eÓ°SE’G  (¿hÉ©àdG)
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أوًال: إدانة العدوان العسكري السوفيتي على الشعب األفغاني.
القوات  لجميع  المشــروط  غير  الفــوري  باالنســحاب  المطالبة  ثانًيا: 
الســوفيتية حتى آخر جندي من األراضي األفغانية مع التأكيد على ضرورة 
أن تكف القوات السوفيتية في أفغانستان عن أعمال البطش والقمع الموجهة 
منها ضد الشــعب األفغاني والمجاهدين من أبنائه، ومناشــدة جميع الدول 

والشعوب للعمل على تحقيق االنسحاب السوفيتي بكافة الوسائل الممكنة.
ثالًثا: مناشدة دول العالم وشــعوبه إلى نصرة الشعب األفغاني ومد 

يد العون واإلغاثة إلى الالجئين الذين شردهم العدوان من ديارهم.
رابًعا: توصيــة جميع الدول األعضــاء بتأكيد تضامنها مع الشــعب 
األفغاني فــي كفاحه العادل مــن أجل الحفاظ على عقيدته واســتقالله 

الوطني وسالمة أراضيه واستعادة حقه في تقرير مصيره.
خامًسا: اإلعالن عن تضامنه الكامل مع البلدان اإلسالمية المجاورة 

ألفغانستان ضد أي تهديد ألمنها وازدهارها.
سادًســـا: يرخص لألمين العــام الحصول على تبرعــات من الدول 
األعضاء والمنظمات واألفراد وتســديد المبالغ المحصلة إلى السلطات 
المختصة بناء علــى توصية لجنة مكونة من ثالث دول يشــكلها األمين 

العام بالتشاور مع الدول المعنية.
إلى  االختصاص  جهــات  خــالل  من  األعضاء  الدول  يدعو  ســـابًعا: 
بحث عدم االشــتراك في دورة األلعاب األولمبية التي ستعقد في موسكو 
في شــهر يوليو 1980م، وذلك ما لم يســتجب االتحاد السوفيتي لنداء 
الجمعية العامة لألمم المتحدة والمؤتمر اإلسالمي ليسحب جميع قواته 

فوًرا من أفغانستان.
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ثامًنا: يكلف األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلســالمي بمتابعة هذه 
القرارات وتقديم تقرير عنها إلى مؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية 

في دورته الحادية عشرة.

á`ªJÉ`N

يتضح مما تقــدم أن هناك عالقة ال انفصام لها بين دار اإلســالم 
اإلســالم  فدار  اإلســالمي:  (التعاون)  المؤتمر  ومنظمة  الدولي  والنظام 
في إطــار النظام الدولــي عليها أن تراعــي العديد مــن المبادئ التي 
قررتها الشــريعة اإلســالمية والتي ال بد منها لكي تقوم عالقات دولية 
سليمة ومستقرة. وهو أمر جســدته منظمة المؤتمر (التعاون) اإلسالمي، 

خصوًصا من ناحيتين:
أوًال: عن طريق مراعاة ذلك في األهداف والمبادئ التي يجب على 

المنظمة ـ من الناحية العملية ـ مراعاتها.
ثانًيا: بتطبيق ذلك، فعًال وعمــًال، خصوًصا في دفاعها عن مصالح 
الدولية  والمنظمــات  الــدول  مواجهة  في  اإلســالمية  والشــعوب  الدول 

األخرى.
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■  أستاذ الفكر اإلسالمي والغربي في جامعة محمد الخامس، المغرب.

َتْحُضللر أوروبا في الوعي العربي اإلسللامي 
المعاصللر فللي صللورة »الغير« )كمللا يقول 
متكلمللة اإلسللام(؛ أي: »اآلخللر« )كما نقللول اليوم( 
المخالف في العقيدة واللغة والثقافة. يعني ذلك أنها 
تحضر في صورة المناطقة في السلللب بالنسبة لذات 
هي اإليجللاب. وحيث إن »الذات« ترى نفسللها نقيضاً 
مطلقاً »للغير« ل فهي صورته المعكوسللة أو المقلوبة ل 
فإن »أوروبا تكون هي« غير الذات العربية اإلسامية. 
في هذه الدراسة نسعى إلى تبيين نمط حضور الوعي 
بالغيللر المخالف في أدب الرحلة بحسللبانها جنسللاً 
تتوافر فيلله جملة من الخصائللص، وفي الرحلة  أدبياً 
العربية المعاصرة خاصة، ونود ل على وجه أخص ل أن 
نسللتقصي الصورة التي تكون عليهللا أوروبا في الوعي 

■ العلوي  �سعيد بن�سعيد 

الغرب: إلى  الهجرة 
المغاربة الرحالة  عيون  في  فرنسا 
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العربي اإلسللامي المعاصر عند الرحالين المغاربة. تلك سمات أخرى، 
مختلفة نوعاً ما عّما نعهده في الرحلة العربية عموماً وفي الرحلة العربية 
عموماً، وفي الرحلللة العربية المعاصللرة خصوصاً، تجتمللع في كتابات 
الرحالين المغاربة في الفترة التي تمتد من الشللطر األخير من القرن 
الثامن عشر إلى عشللرينات القرن الماضي. وهذا مجال نظرنا في هذه 

الدراسة.

أسئلة ثاث تبدو اإلجابة عنها ضرورية، تمهيدًا الستخاص السمات 
العامة التللي تميز أدب الرحلة المغربية المعاصرة إلى أوروبا: السللؤال 
األول هللو: مللا الرحلة؟ ومللا الوظائف التللي تقوم في صياغللة الوعي 
الثقافي؟ السللؤال الثاني: ما الرحلللة المغربية المعاصللرة أو »الرحلة 
األوروبية«؛ أو ما سماتها المميزة؟ السؤال الثالث: ما الصورة التي تمثل 

بها أوروبا في وعي الرحالين المغاربة المعاصرين؟

وداللتها الرحلة  ــ   1

سواء أقلنا عن الرحلة: إنها جنس أدبي، له من الصفات والخصائص 
ما يكفللي لتمييزه عن األجنللاس األدبية األخللرى، أم قلنللا عنها: إنها 
خطاب مخصوص للله منطقه الذاتي وبناؤه ومكوناتلله وعناصره؛ فنحن 
ال نملك إال أن نقللرن الحديث عن الرحلة بنعللت الطرافة، هي كذلك؛ 
ألنها تتوخى الجمع بين اإلفادة ل فهي تخبر عمللا تراه ل واإلمتاع؛ ألنها 
تسعى أن ترصد ما تراه »عجيباً« وغريباً. وهي كذلك ألن الرحالة ل أياً 
اً تباينت  اً كانت أذواقه وعقيدته وانتماءاته، وأيَّ كان تكوينه المعرفي وأيَّ
الحوافز في الرحلة ل يتقمص شللخصية القاّص أو السللارد. هي كذلك 
إذن ألن الرحالللة يندرج في عالم السللرد والقللّص ويخضع لمنطقهم، 
وال اعتبار بوعيه الكامل لما يقوم عن وعي ودراية أو ما كان منه عفوًا، 
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فهو ال يللكاد ينتبه إلى مللا يقوم به فعللًا. وهي كذلللك ل أخيرًا ل ألن 
الرحلة ترسم عالماً خاصاً بها مختلفاً بالضرورة عن العالم الذي تقول: 

إنها تتحدث عنه بالوصف واإلخبار.

1 ـ 2 ـ الرحلة في التراث العربي اإلسالمي
للرحلة في تراثنا العربي اإلسللامي وظائف شتى تقوم بها، وليست 
الرحلة ل من حيث هي »مصدر« في معرفة اآلخر أو الحديث عنه ل سوى 
إحدى تلك الوظائف، ومن ثم فنحن نجد أن للرحلة في اإلسام مظاهر 
متميزة قللد ال نجد لها نظائر فللي غيرها من رحات األمم والشللعوب 
خارج دار السللام؛ حيث كانت للرحلة في اإلسللام وظائف شتى؛ فقد 
كانت أنواعاً متعددة، وأحد الباحثين المعاصرين يرى إمكانية تقسلليمها 

إلى خمسة عشر نوعا1ً نشير إلى بعض منها.

تكون الرحلللة في اإلسللام لغرض يتصللل باسللتكمال المعرفة أو 
تنقيحها، كما يمكن أن تكون لسبب يتصل بالحياة الروحية للرحالة، أو 
تتعلق بشأن من شؤونها. هي في الحالة األولى بْحث عن »عالم« أو عن 
»سللند في الرواية«، أو هي طلب »اإلجازة« من »العالم«؛ أي الحصول 
من سلطة معرفية عليا على االعتراف ببلوغ درجة من العلم تجيز لحامل 
اإلجازة االجتهاد في الدين، أو تشهد له بإجادة المعرفة اإلسامية في 
جانب مللن جوانبها. وتكون الرحلة ل في الحالللة الثانية ل بهدف الحج 
مع ماقاة العلماء والزهاد، واالطاع ل معاينة ال خبرًا ل على ِمْصٍر من 
أمصار اإلسللام وعلى مناطق من داره. وتكون الرحلللة ل في وجه آخر 

1 ـ انظر الدراسة التي قدم بها محمد الفاسي لنشره لمخطوطة محمد بن عثمان المكناسي 
اإلكسللير في فكاك األسللير، منشللورات المركز الجامعي للبحث العلمي ل جامعة محمد 

الخامس، 1965، الرباط.
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من وجوه هللذه الحالة الثانية ل من أجل الوقللوف على قطب صوفي أو 
سللعي إلى »لبس الخرقة« من قبله أو الظفر منه باإلذن في السللياحة 
الصوفية. وتكللون الرحلة من أجل طلب السللفر ومعرفة أحللوال الدنيا 
وأخاق البشر )فهي إذن تروم معرفة »اآلخر«(. ومن أنواع الرحلة نذكر 
ل أخيللرًا ل ما يطلق عليه الباحث المشللار إليه نعللت »الرحلة العامة«؛ 
أي تلك التي تجمع بيللن وظيفتين اثنتين أو أكثللر. وإذا كانت المكتبة 
العربية اإلسللامية تزخر بنصوص تتفاوت في الطول والقصر، وتتباين 
من حيث اإلفادة واإلمتاع في هذا النوع األخير من الرحات؛ فإن »رحلة 
ابن بطوطة« تظل النموذج األعلى للرحلللة التي تلتقي عندها األغراض 

المذكورة كلها.

أياً كان نوع الرحلة، وأياً كانت الوظيفة التي تسللعى إلى تحقيقها، 
فإن الرحلة فللي تراثنا العربي اإلسللامي تظللل تعبيرًا عللن المكابدة 
والمعاناة؛ ألنها سللفر، و »السللفر قطعة مللن العذاب«. ثللم إن الرحلة 
ل على نحو ما تحضر به في »الوعي الثقافي« للرحالة المسلم ل مشاهدة 
و »عيان« من جهة أولللى، ورواية و »إخبللار« من جهة ثانيللة، وهي في 
الحالتين معاً مسؤولية دينية؛ ألن الرحالة يطلع على عوالم ويعرف أمماً 
وأحواالً، فهو مطالب بإجادة الرؤية واالطللاع؛ حتى ال يقع في الكذب، 
وهو إذ يتحدث عما رآه وسللمعه يكون »مخبرًا«، و »الخبر« في اإلسام 
أمانة وحمل ثقيل؛ ألن الصللدق في الخبر ليس مثاالً أخاقياً فحسللب؛ 
ولكنه مبدأ إسللامي أول، وهو كذلك؛ ألن »الخبر« أساس الدين: فهو 
مصدر المعرفة اإلسللامية، والنبي مخبر عللن اهلل، والدين كله ينبني 
على صللدق النبي على نحللو ما يوضح ذلللك أصحاب »علللم الكام«. 
يمكن القللول إذن: إن صاحللب الرحلة يعيش رحلته مرتيللن على األقل: 
يعيشها مشللاهدًا لها ومكابدًا ألهوالها ومشللاقها، ثم يعيشها بعد ذلك 
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ذاكللرًا و »مخبرًا« عنها. أضف إلى هذه المسللؤولية المزدوجة )حسللن 
المشللاهدة والصدق في اإلخبار عن المشللاهدة( قيللام عهد آخر صعب 
يقطعه صاحب الرحلة على نفسلله أمام القارئ أو المسللتمع: هو عهده 
على نفسلله أن يحدثه حديث اإلمتاع أو »اإلتحللاف«، وأن يذكر له من 
األمور ما كان »غريباً وعجيباً«، أما ما يكون من األمور معتادًا فا شأن 
له بلله، وال داعي إلى ذكللره. إلى كل هذه الصعوبللات تضاف صعوبات 
كثيرة جديدة، نجد أن »رحلة ابن بطوطة« ل باإلشارة إلى أهم جوانبها ل 
تكمل لنا صورة الرحلة في الثقافة العربية اإلسامية، وترتسم لنا جملة 

من األبعاد في النظر إلى »اآلخر« ورسم صورته.

1 ـ 3 الرحلة العربية المعاصرة ووظيفتها
عرفللت الرحلة بدايللة تحول في موضوعهللا وفي وظيفتهللا معاً منذ 
منتصف القرن التاسع عشر، تحولٌ جعلها ل عند بعض الرحالين العرب 
المسلمين ل تبتعد عن الصورة المعهودة عنها؛ ذلك أن َبوْناً شاسعاً يجده 
القارئ بين كل من رحلة الشلليخ رفاعة الطهطللاوي و »تخليص اإلبريز 
في تلخيص باريز«، ورحلتي أحمد فارس الشللدياق »الواسطة في أخبار 
مالطة« و »كشللف المخبأ عن فنون أوروبا«، ورحلة الشيخ بيرم التونسي 
»صفوة االعتبللار« من ناحيللة، وبين »رحلللة ابن جبيللر« أو »رحلة ابن 
بطوطة« من ناحية أخرى. هل يذهب بنا الحديث عن الفرق بين رحات 
هؤالء العرب في القرن التاسللع عشر ورحات الرحالين المتقدمين إلى 
الكام عن »قطيعة« بين جنسين أو نوعين من الرحلة؟ الحق أن سمات 
من الجدة تطالعنا حين النظر في نصوص الطهطاوي والشللدياق وبيرم 
التونسللي، فضًا عن نصوص غيرهللم من المغاربة )مما سللنقف عنده 
في الفصللول التالية(. والحق أيضاً أن فروقللاً جلية نجدها بين نصوص 
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أخرى تكمن فيما يمكللن عّده الموضوع  رحات هؤالء وأولئك، وفروقللاً 
األصلي لكل منها.

أول الفروق يكمن في السللبب الداعي إلى الرحلة عند كل َمْن ِمْن 
المتقدمين ومن ذكرنا من المتأخرين؛ فقد تظل الرحلة من حيث شكلها 
وموضوعها الظاهر رحلة »سللفارية«، على نحو ما سنراه عند الرحالين 
المغاربة، ولكن مضامين جديدة تتسللرب إلى كتابة الرحالة. وقد تكون 
الرحلللة علمية أو »دراسللية«، ورحلة الطهطاوي كانللت كذلك من حيث 
شللكلها، ولكن الداعي أصبح مختلفاً؛ فهو االرتحال إلى فرنسا الكتساب 

المعرفة الجديدة والتمكن من بعض أسباب الرقي والتقدم.

الرحلة وفي  الفروق يكمن في وجهة  ثاني 
العالم الذي تكون الرحلة مشاهدة أو اكتشافاً 
للله؛ فإبللن بطوطللة كان قللد زار »الحاضرة 
عديدة  أماكن  فللي  وتنقل  للنصارى«،  الكبرى 
من أوروبا الوسللطى، مما هو اليوم بعض من 
روسلليا وبلغاريا وغيرها، وهو ل بعد ذلك ل قد 
قام بزيللارة األندلس. ولكن القللارئ يجد أن 

الفقيه الطنجي كان مما شاهده في تلك الباد أقل منه تعجباً واستغراباً 
مما كان قد شاهده في دول الهند، والسند، والصين، وجزر المالديف. 
واألمر في القرن التاسع عشللر غير ذلك عند الرحالة العربي؛ فالعالم 
الذي زار ابللن بطوطة أجللزاءً منه أصبح للله ل من جهة أولى ل اسللم 
جغرافي هو »أوروبللا«، وصار له ل من جهة ثانيللة ل تعيين ثقافي يحمل 
على المغايرة هو »الغرب«، نعم، لم تكن روسلليا وال أي من باد أوروبا 
الوسللطى تحمل من مظاهللر التحديث والثورة مثل مللا كان موجودًا في 

يعي�ش  الرحلة  �صاحب  اإن 

االأقل:  على  مرتين  رحلته 

ومكابداً  لها  م�صاهداً  يعي�صها 

ثم  وم�صاقها،  الأهوالها 

ذاكراً  ذلك  بعد  يعي�صها 

عنها و »مخبراً« 
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فرنسللا وبريطانيا، وباقي باد أوروبا الغربية على نحو أقل طبعاً؛ ولكن 
الفروق بيللن »دار اإلسللام« من جهللة و »دار الكفر« مللن جهة أخرى 

أصبحت فروقاً كيفية، ترجح كفة التقدم والقوة لصالح الدار الثانية.

ثالث الفروق هو ذلك الشللعور المتولد عند الرحالة بسللوء أحوال 
اإلسللام وانحطاط أهللله، وتقدم أهل الكفر وعلو شللأنهم، إنه شللعور 
المرارة واألسى؛ فبينما كنت تجد الرحالة المسلم ل زمان ابن بطوطة ل 
ممتلئاً بالحماسة والقوة في حديثه عما عنده وليس لغيره؛ فإذ بك تجد 
عند الشدياق والطهطاوي )بل وعند المكناسي قبلهما في القرن الثامن 

عشر( شعورًا باألسف.

رابع الفروق ل وهو نتيجة ضرورية للفروق الثاثة السللابقة ل يرجع 
إلى »الرؤية« في الرحل؛ فحيث كنا معتاديللن ل عند ابن بطوطة مثًا ل 
على حديللث يكون القصد منلله »اإلمتللاع« وذكر »العجيللب والغريب«؛ 
أصبحنا نجد عنللد الطهطاوي وعنللد الصفار حديثاً يطفللح ل من جهة 
أولى ل باإلعجاب الشللديد بما ياحظه العقل من أسباب القوة والتقدم، 
ونلمس ل من جهة ثانية ل دعوة خفيفة إلى وجوب االقتباس من »الغرب«، 

واألخذ مما عنده وكانت له به أسباب التفوق والرقي.

يمكن القول إجماالً: إن تغيرًا قد حصل في النظر إلى »اآلخر« وفي 
الحكم عليه. هللذا التغيير لم يكن ممكناً، إال أن تحوالً آخر ل مسللاوقاً 
للتحول في النظر ل قد أصبح أمرًا ملحوظاً، هللو التغير في نظر الذات 
إلى ذاتها وفي وعيها لوجودها. وكان الرحالة المسلم في السابق يرحل 
من أجل السللياحة أو يطلب المتعللة متى وجدها في جهللة أخرى خارج 
أرض اإلسللام. وكان إحسللاٌس بالرضى والتفوق يازملله؛ فهو ال يقدر 
أن يتخلص منه في نظره إلى اآلخر وفي مشللاهدة بللاده. وفي الرحلة 



الغرب إلى  الهجرة 

125

العربية المعاصللرة لم تكن الوجهة وحدها هي التي تغيرت؛ إذ أصبحت 
باد أوروبا أو »الغرب«؛ بل إن الباعث على الرحلة وشللعور الرحالة معاً 
قد تغيرا؛ فالشعور بالقوة أصبح إحساساً باالنحطاط والضعف، والشعور 
بالرضا والموافقة تحول إلى قلق ورغبة فللي إدراك بعض ما يجده عند 
»اآلخر«؛ ذلللك اآلخر وقد فاجللأه في أرضلله وباده غازياً مسللتعمرًا، 
ال يمتلك أسللباب القوة والمنعة المادية فحسب، بل إنه يتوفر على أسس 
المعرفة والعلم الحديثين، وينعم ل في باده ل بما يجد الرحالة المسلم 

أنه في وطنه من عناصر الحق والعدل.

»االأوروبية« المغربية  الرحلة  ــ   2

ال شك أن ما عرضنا له من قضايا ل في حديثنا السابق عن الرحلة 
العربية المعاصللرة ل يظل صالحاً حيللن نتحدث عن الرحلللة المغربية 
المعاصرة خاصة؛ بل إنه ضروري لفهم هذه األخيرة وجعلها في سياقها 
النظري الممهد لحسن معرفتها. ولكن هذا اإلقرار ال يتعارض في شيء 
مع وجوب التسليم بجملة معطيات ما فتئت تجعل الفكر العربي اإلسامي 
في المغرب يتصف بجملة من الخصائص النوعيللة والمميزات المحلية. 
َبعي أن يأتي أدب الرحلة المغربية صللوب أوروبا حامًا لجملة  ومن الطَّ
هذه الخصائص ومعبرًا عن مجموع هذه المميزات، وربما كان أهم هذه 
إلى عامل الجغرافيا؛ فالمغرب هو أكثر الباد  المميزات المحلية راجعاً 
العربية اإلسللامية قرباً من أوروبا؛ فهو يوجد على ُبعد كيلومترات قليلة 
منها فحسللب. وحيث تحكم الجغرافيا بذلك؛ فإنه يكللون من المنطقي 
أن تتوافر للمغرب مع أوروبا في القرون السللابقة ما لم يكن لغيره من 
بلدان العالم العربي اإلسللامي من حيث الصات السياسية والعاقات 
التجارية. ومتى أضفنا إلى ذلك كون المغرب قد تمكن من الحفاظ على 
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استقاله السياسي زمناً طويًا بعد خضوع باقي الدول العربية اإلسامية 
في إفريقيا لسلليطرة االسللتعمار؛ فإنه يكون في وسللعنا أن نقدر طبيعة 
العاقات التي اسللتمرت بين المغرب ومختلف البلدان األوروبية قبل أن 
يسللقط في أسللر الحماية في مطلع العقد الثاني من القرن العشرين. 
وإذا انتبهنا إلى واقع إفات المغرب من السيطرة العثمانية، فإنه يكون 
من اليسير تصور عاقات تتسم نوعاً ما بسللمة الندية في التعامل بين 
المغرب وبيللن دول أوروبا. لكل هللذه المعطيللات الجغرافية/التاريخية 
انعكاسات مباشللرة على أدب الرحلة، نجم عنه ظهور صنف غير مألوف 

في الرحلة العربية المعاصرة، وهو صنف الرحلة السفارية.

الحق أن السللفارة هي الطابع العام المهيمن على الرحلة المغربية 
صوب أوروبا؛ بل إن الفقرة التالية ستجعلنا نتبيّن أن الرحات المغربية 
المعاصرة ل ما هو مطبللوع منها ومعروف وما هو مخطوط مما نكشللف 
عنه في هذه الدراسة ل إنما هي ل من حيث موضوعها أو الحامل عليها ل 
رحات »سللفارية«، ومن حيث هللي كذلك فقد كانت فللي أغلبها األعم 
رحات قصيرة مللن حيث الزمن الذي اسللتغرقته، ولم تشللذ عن هذه 
القاعدة سللوى رحلتي محمد بن عثمان المكناسللي: »اإلكسير في فكاك 
األسللير«، »البدر السللافر لهداية المسللافر إلى فكاك األسارى من يد 
العللدو الكافللر«. وأّياً كان مللا يتبينه الباحللث من التشللابه بين رحلة 
الطهطاوي ل على سللبيل المثللال ل وبين رحلة الصفللار، ومهما يكن من 
حضللور األول في كام الثاني وفي حديثه عنلله ورجوعه إليه فإن طبيعة 
المهمة السفارية تسم رحلة المبعوث المغربي بسمات نوعية مميزة ل مما 
سللنقف عليه في فصل الحق ل فقد أصبح أمرًا ملحوظللاً: هو التغير في 
نظر الذات إلى ذاتها وفي وعيها لوجودها. ال يتسللع لنا المجال لسرد 
أهم »الرحات المغربية األوروبية« في المرحلة التي نشير إليها، فذاك 
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ما عرضنا له فللي كتابنا عللن أدب الرحلة المغربيللة المعاصرة ولكنا 
نقول ل على وجه اإلجمال ل: إن فحص متللن »الرحلة األوروبية«، وقراءة 
نصوص المتن في ضوء التاريللخ العيني للمغرب الحديث والمعاصر من 
جهة أولى، وفللي ضوء المنهجية التي نأخذ بها فللي مجال تاريخ الفكر 
من جهللة ثانية، يحملنللا على القول بللأن الرحلة المغربيللة إلى أوروبا 
مرت بثاث لحظات حاسللمة، كل لحظة منها تشير إلى الوعي المغربي 

الحديث ثم المعاصر، وتصف أدوار تشكله. اللحظات الثاث هي:

اللحظة األولى: لحظة القوة والثقة في النفس. -

اللحظة الثانية: لحظة الهزيمة واالكتشاف. -

اللحظة الثالثة: لحظة الدهشة واستعادة الوعي. -

عنللد كل لحظة من اللحظللات الثاث نقللف وقفة مسللائلة توضح 
السللمات العامة التي كانت تميّز ل كل لحظة ل الصورة التي ترتسم في 

أعين الرحالين المغاربة إلى أوروبا في الحقبة موضوع بحثنا.

2 ـ 1 ـ لحظة القوة والثقة في النفس
تمثللل رحلتللا محمد بن عثمللان المكناسللي إلللى كل من إسللبانيا 
)1799 ل 1780( ورحلللة محمد بللن عثمللان والمكناسللي إلللى إسللبانيا 
)1779 ل 1780 »اإلكسللير في فكاك األسللير«، ثم رحلللة كتابيه إلى كل 
من نابولي ومالطة سنتين بعد ذلك »البدر السافر لهداية المسافر إلى 
فكاك األسللارى من يد الكافر« يمثان لحظة القللوة والثقة في النفس 
أفضللل ما يكون التمثيل. قللد يكفي أن نعلم أنه لم يكن للمغرب أسللير 
واحد من بين األسللارى؛ وإنما كان الغرض تحرير األسللارى المسلمين 
األتراك. لذلك نجد أن السللفير كان مزهوًا بتمثيله للسلللطان المغربي 
القللوي، وهذا من جانللب أول، ثم ألنه كان يشللعر بحافللز ديني، وهو 
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تحرير األسير المسلم، وبالتالي فقد كانت رحلته ل في وعيه لها ل رحلة 
جهادية ل وهذا، وهذا مللن جانب ثان؛ لذلك كانت لغة المكناسللي في 

الرحلتين معاً لغة تشي بالقوة واالنتشاء.

ال نريد بهذا السرد القصير أن نستعجل نتائج نرى أن مسيرة البحث 
ستقودنا إليها بكيفية طبعية؛ ولكننا نريد من القارئ أن يقف معنا عند 
الكيفية التي يمتزج بها العمل السياسللي أو السعي الدبلوماسي من أجل 
افتكاك األسير، بالحافز الديني؛ فتصبح الرحلة »السفارية« كلها جهادًا 
متصًا وائتمللارًا بوازع ديني قوي وجارف. وازع مصللدره االمتثال ألوامر 
نَّة، والساهر على تنفيذه الملك أمير المؤمنين: »لما كانت  الكتاب والسُّ
أسللباب الخير ودواعيه وردت متواتللرة مؤثرة فيمن يفهللم القول ويعيه 
)...( وكان من أعظمها ومهمها فكاك األسللير من األسر )...( سيما إذا 
شللفع بإحسللاس ينعش ما وهن من قواهم، ويفكهم من األسر كما ورد 
للنَّة )...( وكان موالنا )...( أمير المؤمنين )...( محمد  في الكتاب والسُّ
ابن موالنا أميللر المؤمنين موالنا عبللد اهلل ممن اختللاره تعالى للقيام 
بهذه الوظيفة وشللرفه بتوجيهه إليه«1. ثم إن هذا الوازع الديني القوي 
والجارف ل كما قلنا ل تمازجه شهامة عربية ال يملك اإلنسان العربي أن 
يظل معها أصم مغلق السللمع بعد أن »وردت إليه عدة رسائل من أولئك 
األسللارى، وفيهم بعض الطلبة وعلمللاء الدين ُيْعلمونه بمللا هم فيه من 
الشدة والضيق«، كما ينقل إلينا المؤرخ المغربي ابن زيدان 2؛ لم يكن 
في وسعه إال أن ُيْقدم على تجهيز الفدية وبعث السفارة، خاصة بعد أن 
علم أن »عامل الجزائللر الترك« ل كما يقول المكناسللي ل قد قبل فداء 

1 ـ محمد بن عثمان المكناسي؛ البدر الســـافر لهداية المسافر... )مخطوط سبقت اإلشارة 
إليه(، الورقة األولى.

2 ـ ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس...؛ الجزء الثالث، ص306.
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األسللارى المسلللمين األتراك، وأنه »امتنع من فداء العللرب، وفدى من 
بقي عنده من النصارى بالمال، ورّد المسلمين إلى األسر بباد الكفر«. 
والحال أن »بيده من أسللارى النصارى ما يفتدى به أسللارى المسلمين 

كلهم ويفضل بيده نصارى كثيرون«.

تجتمع لسللفارة المكناسللي كل عناصر الرحلة »الجهادية«: الحافز 
الديني القوي، واالسللتجابة ألمر اهلل والرسللول، وطلب األجر والثواب، 
وتجهيللز الفدية، والخللروج من دار اإلسللام إلى دار الكفللر، وتقترن 
هذه العناصر كلها بخدمة ملك قوي مهللاب الجانب »اختصه اهلل تعالى 
بالشللفقة على عباده )...( من أسارى المسلمين )...(، وكلهم من الباد 
المشللرقية مثل طرابلللس وتونللس والجزائللر وعماالتهللا«، وعلى ذلك 
فالحافز على »السفارة« ال يندرج تحت باب المصلحة المباشرة. وإذن، 
فإن للرحلة زمانها ومكانها ومابساتها السياسية المعلنة والخفية، ولكن 
للرحلللة قبل ذلك كله فضاؤهللا الوجداني، وعمادها الثقافي، وسللندها 

السيكولوجي.

القللارئ صفحات »اإلكسللير في فللكاك األسللير«، ويصاحب  يقلّب 
المكناسي في ِحلِّه وترحاله، فيجد أن الحديث عن كل المدائن والقرى 
التي ينتقللل فيها السللفير يرافقه الزمللة ال تخطئ وهللي إضافة جملة 
»أعادها اهلل أرض اإلسللام«، مثال ذلك: »دخولنا مدينة قالص أعادها 
اهلل أرض إسللام«، »قرية لريللل كرلينة أعادها اهلل أرض اإلسللام«، 
»مدينللة مادريد أعادها اهلل أرض إسللام«، »مدينة لوخللة أعادها اهلل 
أرض إسام«. ال يحضر الدعاء في المواطن التي تستثير ذكرى الوجود 
العربي اإلسللامي مثلما هو الشللأن في مدن طليطلة وإشبيلية وغرناطة، 
وال يغمر المكناسي ذلك الشللعور عند الصعود إلى مئذنة الخيرالدا أو 
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عند التجول في أبهاء مسجد قرطبة، بل إن ذلك الشعور ل كما ذكرنا ل 
حي فاعل متصل؛ فهو ال يفارق صاحبه؛ لينسللج حللول الرحلة هالة من 
القدسللية والتبتل في أمكنة كان فيهللا ل في األزمنللة الماضية ل للدين 

اإلسامي وجود تشهد عليه معالم وآثار مادية كثيرة وجليلة.

ل عند  إفللادة ال تعنللي  إسللام  بإعادتهللا أرض  لللأرض  الدعللوة 
المكناسي ل أن تلك األرض قد دنست بحضور الكفر فيها حضورًا معنوياً 
أو رمزياً بإسللكات صوت اإلسللام فيها؛ بل إنه يجتهد في التدليل على 
حدوث الدنللس المادي الملموس واسللتقصاء آثاره ومظاهللره. ذلك ما 
يجده في زيارته لصومعة الخيرالدا: »إال أن الكفار الساكنين بالصومعة 
المذكورة قد أفسللدوا مدخلها بالبول والقاذورات حتى ال يمكن لإلنسان 
أنفه من شللدة النتن. طهر اهلل منهم الباد،  أن يطلع إليها إال ممسكاً 
وجعلهم فيئاً وغنيمة للعباد«1؛ وذلك ما يستشللعره مللن تنقله في أبهاء 
المسللجد األموي في قرطبة؛ إذ صيَّره النصارى جملللة كنائس »أعدوها 
لكفرهم وضاالتهم ومخازن لوضع صلبانهم الذهبية والفضية والذخائر 

)...( قبحهم اهلل، وطهر منه ذلك المسجد وعمره بذكره«2.

بلد النصللارى دار كفر وضال، فالمكناسللي يأنللف منها، وال يرى 
أن عيش الرهبان أخرجها عن جللادة الصواب وحده، وإنما وقوع الدنس 
والخبائث فيها أيضاً: »وشللأن هللؤالء الراهبات فللي عزلتهن جالوا من 
المسللاحقة في مجللال مللع إبليس حيثمللا جللال، واسللتغنوا بذلك عن 
الرجللال«3. والبابا يحتال في جمع األموال ومراكمة الثروات بكل سللبيل 

1 ـ المرجع السابق، ص39.
2 ـ المرجع السابق، ص59 ل 60.

3 ـ المكناسي، البدر السافر، الورقة 185.
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ووسلليلة »حيلة على جمع المللال المذكور، وهو الذي يحللل لهم ويحرم 
عليهم، ويشرع لهم شرائع كفرياتهم على وفق إرادتهم، ويحل لهم نكاح 
المحرم مثل بنت األخ، وهي حللرام في دينهم«1. لذلك كان البابا ل في 
وعيه له ل نتناً، مصيره بعد موته مصير الكافر: »فإذا مات البابا ُكبكب 

في الجحيم، وتجرع الحميم«2.

بلد النصارى دار كفر وضال؛ ألن الغيرة 
على الحللرم ل المطلوبة شللرعاً ل تنعدم فيها، 
»فتجد  فيها:  يشلليعان  والرذيلة  الفسللق  وألن 
مع  ترقص  بنتلله  أو  وامرأتلله  الرجل جالسللاً 
أجنبي، ويناجي بعضهم بعضاً خفاء، وال حياء؛ 
أحد  وال يبالي  يذهب جفللاء  الناظرين  وكام 
بذلك، مللع ما هللو معلللوم فيهم وشللائع في 

بادهم من الفسللق والزنا، ويعرف ذلك بعضهم فللي بعض، ومع ذلك 
فا يبالون بشلليء؛ فقد جبلوا علللى عدم الغيرة، قبَّحهللم وطهَّر الباد 

منهم«.3

بلد النصارى دار كفر وضال؛ ألنها ل أخيرًا ل بلد ال تعرف الشرع، 
وال يكون الحكللم فيها بما شللرع اهلل؛ فهي بلد »الطاغيللة«، وقد تجدر 
اإلشللارة إلى أن المكناسللي ل المتشللبع بتربيته الدينية، الوافد من دار 
اإلسللام ل لم يستشللعر ل ولو مرة واحدة ل الحاجة إلى شللرح السبب 
الذي يحدوه إلى إطللاق نعت الطاغية على ملك إسللبانيا، بالرغم من 

1 ـ المكناسي، اإلكسبير...، ص110.
2 ـ نفس المرجع السابق.

3 ـ المرجع السابق، ص161.

اأر�ش  باإعادتها  الدعوة للأر�ش 

ــ عند  ال تعني  اإفادة  اإ�صلم 

االأر�ش  تلك  اأن  المكنا�صي ــ 

الكفر  بح�صور  دن�صت  قد 

رمزيًا  اأو  معنويًا  ح�صوراً  فيها 

فيها االإ�صلم  �صوت  باإ�صكات 
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إعجابه الخفي بمظاهر من عدله وحسللن سيرته، وإلى االلتزام بإطاق 
ذلك النعت على ملك نابولي فيما هو يسجل عامات باهرة على تواضعه 
وَحَدَبِه على رعيته: »وقد أخبرت أنه إذا دخل بعض جناته ينزع الفؤوس 
من أيدي الَخَدم ويخدم بيده، ويلللزم كل من معه من األكابر أن يخدم 

)...( فإذا ركب في البحر أمسك المجادف من جملة الماحين«.1

على أن بلللد النصللارى ل وإن كانللت دار كفر وضللال ل بلد خبرة 
ومعرفة بأمللور الفاحة: »لهذا الجنللس خبرة كبيللرة بالفاحة وتربية 
األشللجار«، كما يسللجل ذلك في »اإلكسللير«2، ويؤكد القول في صيغة 
أخرى، في رحلته إلى نابولي ومالطة: »وأما ما بها من الخيرات، فحدث 
عن البحر وال حرج؛ فالفواكه موجللودة فيها في غير ِإَبّاِنها، حتى تجتمع 
فاكهة السللنتين معاً«3. وهي بلد إتقان وجودة في صناعة السللفن، على 

نحو ما يسهب في الحديث في »البدر السافر«.

2 ـ 2 ـ منطق النظرة وعوائقها:
للنظرة إلى اآلخللرة ضوابطها وموجهاتها، ولكن لهللا عوائقها التي 
تمنعها من الرؤية كذلك. ذلك ما نجده أن متابعة ابن عثمان المكناسي 
في رحلتيه تكشللف لنا عنه. فما يبدو أنلله كان فاعًا في صياغة لحظة 
القللوة والثقة فللي النفس وحياكة النسلليج المحيط بهللا: خدمة الملك 
المصلح القوي، والسعي من أجل »فكاك األسير«، والسير في أرض كفر 
كانت ل إلى قرون ليست بالغابرة ل أرض إسام، وما حظيت به السفارة 
ل بالفعل ل من رعاية واحتفاء، كل هذه كانت عوامل وعناصر في تشكيل 

1 ـ المكناسي، البدر السافر....
2 ـ المكناسي، االكسير...، ص45.

3 ـ المكناسي، البدر...، الورقة 213.
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النظرة وتعيين قواعدها ومنطقها. ولكن هللذه العوامل والعناصر كانت 
من دواعي التعتيم علللى النظرة، وقامت عوائق فللي وجهها تحول بينها 
آخر، وتجعلها  وبين النظرة حيناً، وتسلليء إلى النظرة وتشللوهها حيناً 
تضطرب بين الصراحة في اإلفصاح عن الللرأي وبين المواربة والتردد. 
ما كان يقللف عائقاً في »رؤيللة اآلخر« هو بالضبط مللا كان يمأ وعي 
المكناسي من االنتشللاء بمظاهر التبجيل والتعظيم التي أحيطت سفارته 
بها انطاقاً مللن قاعدة مقررة لديه، أو نتيجللة لوعي ثقافي يقضي بأن 
تعظيم السللفير والتفنن في إكرامه كناية عن إجال الُمْرِسللل واعترافاً 
بعلو مقداره. لذلك فإن السللفير ال يللكاد يرى ل مما يفتللح عينيه عليه 
ويشللاهده ل إال ما كانت فيه عامات التقدير والتبجيل محورًا وبؤرة في 

الوعي ال يكون ما عداها ل مما يحيط بها ل سوى هوامش أو إضافات.

2 ـ 3 ـ لحظة الهزيمة واالنكشاف:
لحظة الهزيمة هي لحظللة الوعي باإلنهزام أمام الحضارة األوروبية 
التللي عرفت مع بداية العصر الصناعي نقلللة كيفية، نقلة أصبحت معها 
الحاكم اآلمر في عالم جديد. ولحظللة الهزيمة هي ل مع ذلك ل لحظة 
الشللعور اإليجابللي بوجوب الوقوف على سللر هللذه الحضللرة الجديدة 
واكتشللافها؛ ربما من أجل عرضها على محكمة الوعي الديني أوالً وقبل 
كل شلليء، ثم القول في اتخاذه سللبيًا حسللب ما يتقرر من تعارضها 
المبدئي أو عللدم تعارضها مع ذلك الوعي...، وربمللا ل ثانياً ل من أجل 
تسللجيل جوانب اإليجاب والمعقولية في ثقافة وحضارة أقر الرأي عهودًا 
عديدة على أنها ربيبللة الكفر والزندقة وصنو الجهللل والهمجية. فهذه 
اللحظة إذن ل متى نظرنا إليها من جهة وعي الذات لذاتها ل هي لحظة 

إعادة اكتشاف »اآلخر«، أو هي باألحرى اكتشاف هذا »اآلخر الجديد«.
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أ ـ إرادة االكتشاف:
تتجلى »إرادة المعرفللة« في رحات »اللحظة الثابتللة« في االعتناء 
االنفعال  علللى  ال يقوم  المشللاهدات وصفللاً  بالوصف: وصف  الشللديد 
التدقيق والتوثيق. يحدثك الصفار  والعجب السلبي؛ ولكنه وصف قوامه 
عن الطريق التي قطعها من مارسلليليا إلى باريز، فيذكر لك أن السفر 
عند الفرنسلليين يكون فللي »األكللداش« ال على ظهور الللدواب كما هو 
مألوف في بلده، ويذكر لك أن »الكدش« )=العربة( مريح، وأن الطرق 
معبدة، والعناية بها مسللتمرة، وأن في الطريق محطات لأكل والراحة 
مع توافللر األمن فا حاجة إلى السللاح، ثم يأتي تعليقلله إيجاباً كله: 
»رأينا في طريقنا هذا ما يشهد شللهادة حق ألهل هذه الباد باالعتناء 
التام والتبصر العام بأمور دنياهم«1، ثم يفرد للكام عن »بابور النار« 
و »طريق الحديد« صفحات عديدة يبسللط القول فيها في القطار وسيره 
ووقوفه، وفي المحطات التي يمر بها بعد أن أقله القطار إلى باريز وقد 

أصبح المسافرون على بعد تسعين ميًا منها.

ويجتهد العمللراوي فللي الحديث الواصللف للقطار )وقد سللافر فيه 
مباشرة من مرسلليليا إلى باريز(، يصف القاطرة وآلية حركتها وتحريكها 
بالسللحب لمجمللوع العربات، ثللم يصف العربللة أو »البيللت« ومقاعده، 
والنوافذ أو »الطاق« التي يرى األشياء كلها تنتقل منها مسرعة فا يكاد 
يتبيّنها، ويصف األبنية والقناطر وصفللاً دقيقاً. ثم إنه ال يكتفي بالوصف 
وحده؛ بل يعمد إلى المقارنة بين البيوت وأنماط بنائها في فرنسا وبين ما 
عهده من بناء الدور والمنللازل في المغرب. ويصف الصفار نظام الغرف 

1 ـ محمد بن عبد اهلل الصفار، مخطوط في الخزانة الحسللنية )الرباط(، )سللبقت اإلشارة 
إليه(، الورقة رقم 29.
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ويتحدث ل في تفصيللل ل عن آداب وأنواع األطبللاق واألطعمة وترتيبها في 
األكل، كما يذكر العمراوي ما يراه من كيفيات الوالئم وتنظيمها...

أكثر داللللة على »إرادتلله المعرفة« في  لكن القارئ ال يجد شلليئاً 
الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر من غياب حديث إطراء الذات، 
ومن الحديث عن صللور االحتفال بالسللفير واالحتفاء بلله. لقد اختفى 
ل كلية ل ذلك الخطاب الللذي عهدناه في كتابة المكناسللي وما وجدناه 
عنده فيه نوعاً من الهوس بالحديث عن الذات. يتحدث العمراوي ل كما 
يتحدث الصفار قبللله ل عن صور االسللتقبال والعناية التللي كان الوفد 
المغربللي يقاَبُل بها، لكن بوناً شاسللعاً يقوم بين حديللث الرجلين وبين 
ما كان ابن عثمان يغرق فيلله من إطناب في القول يصل بقارئه إلى حد 
الملل. قد يعلل البعض ذلللك بوجود الفرق بين ما كانت عليه إسللبانيا 
ومدنها في نهاية القرن الثامن عشللر وما كانت عليلله مدينة باريز في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وال شك أن هذا التعليل ال يخلو 
من الصحة؛ ولكنه ليللس كافياً مع ذلك. هو كذلللك؛ ألنه يكاد يخطئ 
األساسللي واألهم، وهو حصول التغير في حال المسافر وفي نظرته إلى 
األشياء، وهو تغير واضح وحاسم بين ما كان المكناسي »يراه« وبين ما 

أصبحت أعين الفاسي والعمراوي والصفار والجعايدي »تبصره«.

يعجب القارئ أحياناً من قوة الحس التوثيقي عند الصفار، ويجد في 
كتابته الحضور القوي للفقيه »العللدل« المتمرس بتحرير العقود وإثبات 
أقوال الشهود، ويتحدث مضيفوه عن ميله الشديد إلى التدقيق في كل ما 
يشاهده قبل إثباته في كناشته كتابة1، كما قد تعجب من دقة المقارنات 

1 ـ انظر ماحظات الباحثة األمريكية:
Susan Gilson Miller, Travels of a Moroccan Scholar in 1845-1846, University of 
California Press, Berkely, Los Angeles, Oxford (1992).
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التي يعقدها العمراوي بين »ما عندهم وما عندنا«، وتعجب بما يلمسلله 
من وصف دقيق للمشاهدات في رحلة الطاهر الفاسي الصغيرة الحجم. 
وكل هذه األمور الداعية للعجب والحاملة على اإلعجاب، ما تفتأ تشللي 
ل بكيفيات وألوان شتى ل بهذه الرغبة الجارفة في االكتشاف، وتعبر عن 

هذا المنحى القوي نحو »إرادة المعرفة«.

ب ـ العجيب والغريب:
ال تخلو الرحلة ل مطلق الرحلة ل مللن حديث عن العجيب والغريب، 
وال يخلللو كام الرحالللة من اإلعان عللن النية في االلتللزام باإلخبار 
عنهما. والحق أن األمر يتعلق ل كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في الفصل 
األول ل بإبرام عقد ضمني يلزم الرحالة ل الكاتب ل نفسه به أمام قارئه، 
عقد مللؤداه االلتزام باإلخبللار واإلفادة، إخبار وإفللادة رائدهما »اإلمتاع 
والمؤانسللة«. ولعل الفرق بين رحلة وأخرى، بين زمللان وآخر يقوم في 
مضامين الغريللب والعجيب وفللي داللة اإلفللادة وفهم فائللدة التحدث 
واإلخبار. وفي »الرحلة األوروبية« في القرن التاسللع عشر مراعاة لهذه 
الشروط الضمنية، بل والصريحة. فهذا محمد بن عبد اهلل الصفار يكتب 
في مقدمة رحلته الباريسللية: »عزمت إذ ذاك بحول اهلل أن أسللوّد هذه 
األوراق بمللا نراه ونسللمعه في هذه السللفرة وما يتعلق بهللا مما رق أو 
راق، على أني حاِطُب ليل وسللاحب ذيللل )...( إال أننللي جعلتها تذكرة 
لنفسي؛ ألخبر بذلك من سألني من أبناء جنسي«. وهذا صاحب »تحفة 
الملك العزيز بمملكللة باريز« يخبرنا فيقول إذ رجع من سللفره: »وعلق 
بذهني بعض مللا رأيت من عجائب تلللك الجهة ظهر إلللي أن أقيد في 
هذه الرسالة، اقتداء بمن تقدمني من أولي النباهة والجالة...«1. فأما 

1 ـ العمراني تحفة الملك العزيز...، ص5.
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المتعة المحض، فلم يعد لها من المكان ما كان يرومه ابن بطوطة مثًا. 
أما الحافز الفعلي فهو ما أسلفنا القول فيه من »إرادة المعرفة«. وإذن، 
فالسللؤال العملي يغدو ل عند قللارئ ما دوَّنه الرحالللون المغاربة صوب 
دول أوروبا الغربية في القرن الماضي ل هو معرفة »العجيب والغريب«، 
المثير للدهشة والباعث على التسجيل و »التقييد« بطبيعة األمر، كما أنه 

يكمن في االنتباه إلى الكيفية التي كان الحديث يتم بها.

ال شللك في أن أكثر مللا كان يدعو إلللى العجب ويسللتدعي الغرابة 
في مشاهدات مسللافرينا المغاربة ومدوناتهم هو ما يرجع إلى التقنيات 
واالختراعللات الحديثة، تلك التي رأى بعضهم أنها تشللبه أمور السللحر 
والشللعوذة »سلليما من رآها فجأة، وربما اختل مزاجه مللن أجل ذلك«1. 
وأول ما يشاهد المسللافر الخارج من أرض المغرب هو ما يراه »فجأة« 
في الباخرة كما هو الشللأن في »البارومتر« مثًا: »فترى الواحد يخبرك 
بالتغير قبل ظهوره، ويقول لك: غدًا ينزل المطر مثًا، فينزل في الغد«. 
فهوال يملك إال التصديق بما يراه عياناً ومشاهدة، وال يجد إال أن يضيف 
إلى ما ذكره: »وقد شللاهدت ذلك، قدرة اهلل صالحة لذلك«2 ثم تأتي 
الدهشة ل ثانياً ل من مشللاهدة »وابور النار« والسفر فيه، ومن مشاهدة 
القاطر وغليللان المرجل: »ومنها محل أخبار السلللك المسللمى عندهم 
بطل إغراف، ومعناه بالعربية المسللتعجل لأخبللار )...( وهذه اآللة ما 
يذهل ذهن العاقل ويستريب فيه السللامع والعاقل«3. وتأتي ل ثالثاً ل من 

1 ـ محمد الطاهر الفاسي، الرحلة اإلبريزية إلى الديار اإلنجليزية، تحقيق وتعليق محمد 
الفاسي... )سبقت اإلشارة إليه(، ص19.

2 ـ الفاسي، الرحلة اإلبريزية...، ص6.
3 ـ العمراوي، تحفـــة الملك العزيـــز...، ص59 ل 62. يسللتغرق وصف القطللار في رحلة 

العمراوي أزيد من ثاث صفحات.
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مشللاهدة عمل المطبعة، »بسرعة عملها تخرج في سللاعة واحدة خمسين 
وسادسللاً من مشللاهدات التقنيات  وخامسللاً  ألف ورقللة«1، وتأتي رابعاً 
والصناعات المتطورة، المغايرة لما ألف الرحالة مشاهدته في باده أو 

في غير باده من دول اإلسام، كما هو الشأن في القاهرة مثًا2.

كانللت التجارة وتنظيمها مما اسللتدعى اسللتغراب رحالينا المغاربة 
إلى أوروبا فللي القرن الماضي، وقارئ العمللراوي والصفار يجد الكثير 
مما أثار الدهشة وحمل على التدويل والتسجيل. والغريب ل في مشاهدة 
العمللراوي ل أن التجارة، علم للله قواعد مضبوطة ال بد مللن معرفتها: 
»بلغنا أن لهللم دارًا يتعلمون فيها كيفيللة التجارة كمللا يتعلمون الكتابة 
والحسللاب وغير ذلك«3. ثم الغريب أن للتجللارة وزيرًا مخصوصاً عمله 
بها: »رفعللوا أمرهم فيه لوزيللر التجللارة، وهو وزير مسللتقل«. واألمر 
كذلللك؛ ألن »اعتنللاء دولتهم بأمور التجللارة كبيللر )...( فكلما صلحت 
تجارتهللم كثر الداخل علللى خزينتهللم«. والعجيب أن التجللار ينظمون 
أمورهم على نحو يمكّنهم من اإلحاطة بشؤون التجارة والمال: »لهم دار 
يجتمع فيها التجار ساعة في كل يوم يتعاطون فيها أخبار السلع النافذة 
والكاسللدة وأخبار السللكك وكيفية روجانها في البلللدان«. ثم إن وجود 
دار للتجارة ال يكفي في إشللباع نهمهللم إلى التجللارة وترويج البضائع 

1 ـ العمراوي، تحفة الملك العزيز...، ص54.
2 ـ ال يخلو حديث العمراوي عن باريز ومشاهداته فيها من المقارنة بما سبقت له رؤيته في 
القاهرة: »وقد رأيت مصر القاهرة، وسلللكت أكثر طرقهللا، ونظرت إليها من مكان عال 
في وسللطها يسللتوعب النظر منه جلها، فقدرت أنها أكبر من مدينة فاس بأربع مرات، 
وأظن أن هللذه أكبر من مصر بثاث مرات، فتأتي على هللذه أنها أكبر من فاس باثنتي 

عشرة مرة« )تحفة الملك العزيز بمملكة باريز...، ص28 ل 29(.
3 ـ المرجع السابق من ص72. ويكتب الصفار: »وعلم التجارة عندهم من جملة العلوم التي 

تدرس« )الورقة رقم 83 من مخطوط رحلته(.
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والسلع، بل إنهم »يسللتعينون على أمور التجارة وغيرها باألوراق اليومية 
التي يسللمونها الكازيطات، ويسللمونها أيضاً الجرناالت«1. بل إنك تجد 
التاجللر يتجه إلى التعللاون والتآزر مع غريمه من أجللل إحداث »جمعية 
تسللمى الكنبنية، وهي أن جماعة من التجار أو غيرهم يجتمعون ويخرج 
كل واحد ما استطاع من المال ويشتركون في استخراج المعادن وتصويب 
الطرق وبناء القناطر وعمل القوارب والفائك في األنهار واألودية...«2. 
واألغرب مللن ذلك كله أنه ال يقنعون بكل أسللاليب االحتيال على الربح 

وتوسيع أسللبابه بتنويع أنواعه سواء كان رفيعاً 
وإن ظهللرت ألحللد منهللم مزية  أو وضيعللاً. 
أرقوه درجتهللا، ال يطمع أحد منهللم فيغير ما 
هو له، وال يخللاف على ما في يللده أن ينزع 
منه«.3 هللذه الماحظة التللي يبديها الصفار 
يأتي العمراوي بعد خمسة عشر عاماً ليؤكدها 
ويشللرحها بكيفية أخللرى: »ويدركون المراتب 

عندهم بالمزايا؛ فمن ظهرت له مزية وهو عسكري استحق بها أن يكون 
مقدما، وإن كان مقدماً اسللتحق أن يكون قائد مائة )...( وال ترى أحدًا 
في العسللكر لكونه صديقه أو قريبه«4. لذلك ال يكون من الغريب أنهم 
»يبذلون مهجهم في المعارك، ويلقون أنفسللهم في المهالك«، كما يعلق 
الصفار على ما يعرفه مللن فعاليتهم في المعارك ودقتهم في الحروب5. 
كما أنه ال يكللون من المدهش عند العمراوي »أن العسللكر عندهم مثل 

1 ـ العمراوي، تحفة الملك العزيز...، ص75.
2 ـ الصفار، مخطوط الرحلة...، الورقة 92.

3 ـ نفس المرجع والورقة.
4 ـ العمراوي، تحفة الملك العزيز...، ص100.

5 ـ رحلة الصفار، الورقة 116.

كان  ما  اأكثر  اأن  في  �صك  ال 
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اآللللة في يد الصانع يفعل بها ما شللاء، ال تخرج الكلمللة من فيه حتى 
تمتثل، ولو أمرهم بقتل أنفسهم لفعلوا«1.

على أن »السفير المغربي« ال يغفل عن تنبيه قارئيه إلى أن النظام 
والعدل ال يؤتيان الثمرة المرجوة منهما في إعداد الجيش القوي الفعال 
إال متى تم ذلك بتوسللط العلم والمعرفة: »وتعليم ذلك عنده بالقراءة: 
فأوالد الرؤساء والكبراء يدفعون للمحل الذي يتعلمون فيه ما يتعلق بقواد 
المئين )...(، هناك يقرؤون األحكام الازمة للعسللكر من لزوم الطاعة 
واالمتثال بما يأمرهم بلله كبيرهم، ومن خالف يكللون له كذا ومن قتل 
يكون له كذا )...( فا يخرج من تلك المدرسة حتى يكون عارفاً بجميع 

المازم واألحكام المرتبة على الجرائم«2.

ال شلليء في »الرحلللة األوروبية« يشللعر الرحالة بحللال »التأخر« 
التي ينتمي إليها، في مقابل واقع »التقدم« أكثر مما تشللعر بها »فرجة 
العسللكر«؛ ذلك أنها تحمله على اإلقرار بأن القوم في الباد المشاهدة 
ل »مع كفرم وانمحاء نور اإليمان من قلوبهللم« ل قد بلغوا من التفوق ما 
ال يجد معه إال أن يقول: »وما راٍء كمن سمعا«؛ ثم ال يملك إال أن يتنهد 
في غصة وأسللى: »اللَّهَمَّ أعد لإلسللام عزه، وجدد للدين نصرته بجاه 
النبي ژ«3، وال يسللعفه من التعليق على مشللهد االستعراض العسكري 
والمنللاورة الحربيللة المذهلة إال أن يدعللو عليهم، تخفيفللاً من لوعته: 
»فمضت الملكللة ومضينا لحللال سللبيلنا. واهلل يهلك القللوم الكافرين 

وينصرنا عليهم آمين«4.

1 ـ العمراوي، تحفة الملك...؛ ص100.
2 ـ العمراوي، تحفة الملك... ص 100.

3 ـ رحلة الصفار، الورقة 116.
4 ـ الطاهر الفاسي، الرحلة االبريزية... ص17.
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2 ـ 4 ـ لحظة الدهشة واستعادة الوعي:
يمثل نللص »الرحلللة األوروبية« لمؤلفلله محمد الحجللوي ل لحظة 
الدهشة واسللتعادة الوعي ل أفضل ما يكون التمثيل، ولكن النص يطرح 
في نظر مللؤرخ الفكللر جملة من األسللئلة، ويثيللر عددًا مللن القضايا 
المنهجيللة والمعرفية. نعلللم أن الفقيلله الحجوي صاحللب الدعوة إلى 
التحديث، تحديث جوانللب من الوجود االجتماعللي، وصاحب منحى في 
االجتهاد فللي الدين وقول في التجديد، تجديللد الفكر وكيفيات النظر، 
ونعلم أن أوروبا تحضر عنده في هللذه المناحي جميعها، ونقرأ »الرحلة 
األوروبية«، فنجد حديثاً عنها في دعوة إلى األخذ بما كان عندها متعلقاً 
بجوانب التنظيم التجاري، ومن إعاء لشللأن العلللوم والفنون، وبالتالي 
فنحن نجد فللي الصورة التي يرسللمها ألوروبا ما يتوافللق مع ما يمكن 
عّده مشللروعاً فكرياً اجتماعياً اقتصادياً، أو مشروعاً إصاحياً تجديدياً. 
يتبين لنللا األمر األول ل في وضللوح تام ل بالرجوع إلللى مجمل كتاباته 
ومدوناتلله ومذكراته1، وال نملك إال تأكيد األمللر الثاني والموافقة عليه 
إذا ما نظرنا في »الرحلة األوروبية« نظرة مقارنة مع ما رأيناه من »أدب 
الرحلة المغربية المعاصرة« من جانللب أول، وقارناه مع ما هو معروف 
من رأي عند معاصريه من أصحاب الرحللات العربية المعاصرة صوب 
أوروبا من جانب ثان. والحاالن معاً يحمان على طرح السؤال اآلتي: ما 
العاقة بين »المشروع اإلصاحي/ التجديدي« عند الحجوي وبين ما رآه 
في أوروبا من مشللاهدات، وما تبيّن له من تمعن في تلك المشاهدات؟ 
وبعبارة أخرى، فإن القارئ ال يملك أن يدفع التسللاؤل على النحو اآلتي: 

1 ـ انظر الفصل الثالث )ضرورات العصر ومقاصد الشرع( من كتابنا : االجتهاد والتحديث: 
دراسة في أصول الفكر الســـلفي في المغرب، مركز دراسات العالم اإلسامي، 1992، 

مالطة، ص. 67 وما بعدها.



المحـور

142

هل يمكللن القللول إن كل اآلراء التجديدية، والنظللرات االجتهادية في 
الحياة االجتماعية من وجهة الدين اإلسللامي، وكل األفكار التجديدية 
التي نعرفهللا للفقيه الحجوي، إنما هللي ثمرة لما شللاهده في أوروبا؟ 
وحيث إن مؤرخ الفكر ما ينفك يتسللاءل عن الصلة ل أو الصات ل التي 
تقوم بين »السابق« من المؤلفات و »الاحق« بها في كتابة الفكر أو في 
صياغة ما يكون لديه من »مشللروع«؛ فإن السللؤال المتقدم يحمله على 
إثارة إشللكال منهجي آخر هو: أال يمكن القول ل باألحرى ل: إن »نظرة« 
الفقيه الحجوي إلى أوروبا )كما تكشف عنها »الرحلة األوروبية«( نتيجة 
تصور سللابق لها؟ أال يمكن القول ل بالتالللي ل إن: الحجوي كان يقوم 
»قراءة« ألوروبا، قللراءة كانت موجهاتها ومحدداتها سللابقة للل »لرحلة« 

ذاتها؟

ال نريد في وقفتنا عند »اللحظة الثالثة« من لحظات الوعي بالذات 
وتمثل »اآلخر« ل على نحو ما تكشف عند قراءة نصوص الرحلة المغربية 
المعاصرة ل أن نتنكب ما سلللكناه من طريق، ال ولسنا نريد أن نخوض 
في مشللكات معرفية وقضايللا منهجية يطرحها تاريللخ الفكر وتفرضها 
طبيعة برنامجه، ولكن الحق أن طبيعة هذه »اللحظة الثالثة« وما عرفته 
من انقاب في النظرة إلى أوروبا وتحول فللي العاقة الثنائية العرب/
الغرب، وكذا ما تعنيه كتابة الحجوي وآراؤه في المغرب في الفترة التي 
أشللرنا إليها، كل هذه األمور تجعلنا ل في لقاء يكاد يكون غير إرادي ل 
عند جملة هذه المشللكات والقضايا. ولكننا سللنعمل على االكتفاء من 
اللقاء بالمامسة الخفيفة، واسللتخاص ما يكون من السائل منيرًا لنا 
في فهم قضيتنا األصلية: قضية »صورة اآلخر« في أدب الرحلة المغربية 
على النحو الذي ترتسللم به تلك الصورة في اللحظة التي تمثلها رحلة 
الحجللوي، إلى أوروبا. غير أنلله ال بد لنا من تمهيد نقللف فيه على ما 
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يقربنا مللن زمان »الرحلة األوروبية« وبواعثها، قبللل أن ننظر في أوروبا 
الحجوي وأن نجتهد في استخاص المامح الكبرى التي ترتسم لآلخر 
في »الرحلة األوروبية« مستأنسللين فللي ذلك بما كان متصللًا بها من 

مدونات الفقيه ومن إحاالته.

أ ـ أوروبا بالد النظام:
يجد الحجوي في أوروبا من أسللباب التفوق والتقدم كل ما يحسللب 
أنه يفتقده في وطنه؛ فهو إذن يقرأ فيهللا مظاهر القوة بقدر ما »يقرأ« 
فيها أسباب ضعف المغرب وتأخره؛ فكأنما »الرحلة« عنده نظر في مرآة 
تطالعه فيها صورة الحق. وأول ما يقرؤه ل بل الحرف األكبر البارز في 
تلك القراءة ل هو: النظام، وُقّراء الحجوي يعلمون كيف انشللغل بمسألة 
النظام في كتاباته )محاضرات وتقاييد وتآليف متنوعة( انشللغاالً كثيرًا؛ 
فهو عنده مفتاح التقدم وسبب النجاح في األمور كاها. وفي العشرينات 
ل إذ كان وزيرًا للمعارف ل صرف همه األكبر إلى القرويين منتقدًا نمط 
الدراسللة فيها مجتهدًا في إرساء »مجلس تحسلليني«، يكون الغرض منه 
إحداث »النظام في القرويين«. وفي العشرينات كذلك )1928( ستنشر 
له محاضللرة طويلة تحت عنوان: »النظام في اإلسللام«، هي أحد أكثر 
كتاباته داللة على فكللره وتعبيرًا عّما نرى عنده من مشللروع إصاحي. 
والفكللرة العامللة في المحاضللرة هي أن اإلسللام لم َيُسللْد أهلُه أيام 
الحضارة الذهبية، ولم يعُل مقدارهللم، إال ألنهم عرفوا النظام في كل 
شيء وتمسللكوا به، كما أن انحطاطهم وتأخرهم اليوم نتيجة إلضاعتهم 
ألسللس ذلك النظام وتفرطيهم فيلله. والنظام ل عنللد الحجوي ل ليس 
نقيض الفوضى وعدم اسللتتباب األمن فحسللب، كما أنلله ال يعني غياب 
الفكر الذي يعمل بالترتيب والتنظيم وجعل األمور في األمكنة الصالحة 
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فحسب؛ بل النظام تصور كامل لنمط من العيش وأسلوب من الوجود.

أعجب بباريز ل خاصة ل أشللد مللا يكون اإلعجاب، ال بل إنه ُسللحر 
بها سحرًا أكسللب حديثه عنها بهاء ورونقاً يختلف عما نجده في كتابات 
الفقهاء. وفي ذلك كله ترد كلمة النظام ومشتقاتها كثيرًا؛ فباريز »معدن 
المدنية العصرية والنظامات األوروبية«، وأهل باريز أرباب الذوق الرفيع 
وأهل األناقة والكياسة، »أعانهم على هذا وذاك اقتدار رجالهم العظماء، 
وسللعة معارفهم مع علومهم، وكمال النظام في األعمللال واألحكام، وما 
فطر عليه أهلها عموماً من الشللغف بالنظام في كل شلليء«، ومتى كنت 
متجوالً فإنك تلفى »شللوارع باريز وطرقها غاية في النظافة والنظام«1، 
ويقارن صاحللب »الرحلة األوروبية« بين باريز ولنللدن، فيجد أن الثانية 
تقل عن األولى رونقاً وبهاء في كل شلليء: في الشوارع والمتنزهات؛ بل 
وفي أخاق النللاس ومعاملتهم لمن كان غريباً عنهم، جاهًا بلسللانهم، 
ولكنه ال يجد ُبّدًا من اإلشادة بالتزامهم للنظام في حياتهم اليومية كلها 
مثل السللير في الطرقات: »ولتمام نظام الُبِليس وكمال طاعة الناس له 
واحترامهم ألوامره، فإنه يقف في ملتقللى الطرق وال يتكلم، وإنما يرفع 
يده فيقف الصللادر والوارد دفعة واحدة ال يتقللدم أحد بقدم، حتى كأن 

بيده كهرباء توقف الجميع، وهذا في لندن أكثر منه في باريز«.2

يمكن القللول إجماالً: إن هللذا »النظللام« الذي أعجب بلله الفقيه 
الحجللوي اإلعجاب كله، ورأى فللي وجوده العامة الكبللرى الدالة على 
التقدم والتفوق في الحياة االجتماعية واالقتصادية لباد أوروبا هو نسق 

1 ـ نشر وتحقيق سعيد بنسعيد العلوي.
ملحق بكتابه »أوروبا في مرآة الرحلة... سبقت اإلشارة إليه«.

2 ـ نفس المرجع والورقة.
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من الوجود تجتمع فيه جملة عناصر ومكونات. لو شئنا أن نكتفي بالنظر 
فيما اقتبسللناه من أمثلة وشللواهد قليلة، ثم لو رجعنا بعد ذلك إلى ما 
كتبه خارجاً عللن »الرحلة األوروبيللة« لتبيّنا أن النظللام يعني الترتيب 
والنظافللة من جهة أولى، ويعنللي االلتزام بقواعد المعرفللة العلمية من 
جهة ثانيللة، ويعني مراعاة العدالللة واحترام القوانين مللن جهة ثالثة. 
وبالتالي فهو من الفقيه الحجوي محاولة للتعبير ل بمفهوم واحد بسيط ل 

عن حال شامل من التقدم وارتفاع الشأن.

ب ـ أوروبا وطن العلم:
يْعُل  الحجوي ولم  أوروبا  يرتفع شللأن  لم 
ذكرها وتظهر قوية جلية للعيان إال ألن ألهلها 
شللغفاً بالعلم وسعياً من أجل إرسللاء دعائمه: 
»فللكل مدينللة أو قريللة أوروبيللة تللرى فيها 
وقد  عامرة،  العلم  ونوادي  مشلليدة،  المدارس 
أو قرية،  نظمت لذلك جمعيات في كل مدينة 

التي جعلت للمعللارف وزارات«1. هللذا الحجوي  زيادة على الحكومللات 
تعلم كيف يربط بين تقدم أوروبا وحسللن إجادة أبنائها لشؤون التجارة 
فيها. هذا الرجل نفسلله ل ابن مدينة فاس عاصمللة المغرب حتى نهاية 
العقد األول من القللرن الحالي ل كان على بيّنة ودراية من سللوء إدارة 
تجللار المغرب ألمورهم التجاريللة، وكان قد وقر فللي ذهنه ل على وجه 
الخصوص ل وجود االرتباط بين السللبب في فسللاد سوق العلم من جهة 
أولى وبين شيوع الفوضى وانعدام النظام من جهة ثانية. وإذن فقد كان 

1 ـ محمد الحجوي، مختصر العروة الوثقى، سبقت اإلشارة إليه، ص19

وكمال  الُبِلي�ش  نظام  ولتمام 

واحترامهم  له  النا�ش  طاعة 

ملتقى  في  يقف  فاإنه  الأوامره، 

يرفع  واإنما  وال يتكلم،  الطرق 

والوارد  ال�صادر  فيقف  يده 

واحدة... دفعة 
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له تصوره ألوروبا »التجارة« السللابق على ذهابه إليها »رحالًة« يخبرنا 
عما يراه ويدونه في »رحلته األوروبية«.

يتنقل محمد الحجوي ل الفقيه التاجللر أو التاجر الفقيه باألحرى ل 
ينشد التعلم  في باريز ومارسلليليا ولندن ومنشستر ويشللاهد ل ماحظاً 
واالستفادة ل ثم يدون ملتمساً الدرس العملي الذي يريده لنفسه ويريده 
للتجار المغاربة، ويريده لهذه الفئة؛ ألنه ينظر في شؤون المغرب ل كما 
يعلمها ل فيرى أنها المعول في تحقيق النهضة وفي سلللوك سبيل التقدم 
والترقي للبلد؛ ذلك أن »طائفة التجللار باألخص لها معرفة بالجغرافية 
والسياسللة والتاريخ وغيرها بسللبب رحلتهم إلى أوروبا والشرق وأمريكا 
وغيرها )...( بل تجد منللزل كل تاجر نابٍه منتدى مللن منتديات األدب 
والسياسللة، فتجد فيه جرائد ومجات الشرق والغرب، وكل كتاب حدث 
في االجتمللاع أو االقتصاد أو غيرهما«1. وما يفيللده من الدرس العملي، 
فيثبته في »الرحلللة األوروبية« هللو أن التجارة ل أوالً وقبل كل شلليء ل 
تخضع لقوانيللن وضوابط صارمة: أولهللا العلم المتلقى فللي المدارس 
المتخصصة في تعليم قوانين التجارة وقواعدها الحقيقية )من محاسللبة 
وإمساك للدفاتر، واسللتعام عن أحوال السللوق في الجرائد والمجات 
المتخصصة وتقللّص لأخبار...(؛ ثللم معرفة أن التجللارة ثانياً تقتضي 
مللن صاحبها النظام في معانيلله الكاملة، من النظافة وحسللن األناقة، 
ووافي الحس الترتيبي: »يبهت طرفك في نضارة المحل وزخرفته وجمال 
منظره، ثللم في منظر البضاعة وتنسلليق وضعها: كل جنس مع جنسلله 
ونوع من نوعلله )...( وإذا نظرت إلى من يبيع وجدتلله نظيفاً ظريفاً ذا 
كسوة جميلة، ووجه بشوش، وأخاق كريمة، وتربية حسنة، وصبر وحذق، 

1 ـ محمد الحجوي، الرحلة األوروبية، الورقة 60 ل 61.
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أو غالياً«. ومللا يفيد الدرس  فيكون سللاحرًا لك فتشللتري منه رخيصاً 
العملي ثالثللاً، ومللا كان المغاربة في حاجللة إليه أكثر مللن غيره كما 
ال يفتر الحجوي عن تأكيده، هو التشبع بالمبدأ البسيط الذي يقضي أن 
»القليل في الكثير كثير«. وما أدرك األوروبيون فائدته العظيمة، وما فاق 
فيه اإلنجليللز غيرهم هو »صدق المعاملة والقناعللة بالربح القليل ليباع 

العدد الكثير«1.

عندما يعايللن المللرء أوروبا التجللارة، فإنلله يعاين أوروبللا القوة 
والتقللدم، يعاين »التعاضللد المتين« بيللن العلم، والنظللام، والتجارة. 
ذاك مغزى »الرحلللة األوروبية«، وتلك فائدة »اسللتطاع أحوال التجارة 
األوروبيللة واألمريكانية«2، وذلك هللو المعنى الخفي فللي »الرحلة إلى 

أوروبا وأمريكا مع المعرفة بلسان القوم«3.

المغاربة: الرحالين  اأوروبا  ــ   3

ما القول ل في خاتمللة المطاف ل في الصورة التي ترتسللم لآلخر 
في أدب الرحلة المغربية المعاصرة؟ أهللي صورة قارة في عمقها وثابتة 
في أساسللها، فهي ذات ثوابت يمكننا تعيينها بالرصد والماحظة، ولها 
منطقها الواحد الذي يحكمها ويوجهها من داخلها، فا يكون التغير فيها 
سوى خطأ في اإلدراك وخلل في الرؤية؟ أم إن تلك الصورة ل باألحرى ل 
متبدلة متحولللة لم يكن لها أن تظللل في منأى عن تغيللرات الظروف 
السياسللية واالجتماعية التي كانت محيطة بها، ولم يكن في وسللعها أن 

1 ـ المرجع السابق.

2 ـ المرجع السابق.
3 ـ محمللد الحجوي، مســـتقبل تجارة المغاربة. )انظر سللعيد بنسللعيد العلللوي، االجتهاد 

والتحديث(... )سبقت اإلشارة إليه(، ص164.
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تدعي الجمود على حال واحد واالمتناع عن الحركة، والحال أن تأثيرات 
تطور تقني تحيط بها وشرائط تبدل سيكولوجي / ثقافي تحف بها؟

الحق أن قراءة متن »الرحلللة األوروبية« تحمل المللرء على التنقل 
في رحلللة أخللرى ل رحلة من طبيعللة مغايرة ل هللي تلك التللي يقطعها 
الوعي بالذات أو تقطعها الذات في لحظللات حصول الوعي لها بذاتها. 
ونحسللب أن االنتقال في مطالعة ذلك المتن ابتداءً من »البدر السافر« 
و »اإلكسللير« إلى »إتحللاف األخيار«، مللرورًا بنصوص رحللات كل من 
الصفار والعمللراوي والطاهر الفاسللي، وانتهاء بالحجللوي في »الرحلة 
األوروبية« انتقال يؤكد لنا وجود االرتباط العملي المباشللر بين حصول 
الوعي بالذات، وكيفية تجليه أو ظهوره، وبين إدراك »اآلخر«: ذاك الذي 
تقضي الللذات بمغايرته لها واختافه عنها. وفي المائة واألربعين سللنة 
التي تفصل بين ركوب المكناسللي الباخرة واتجاهه إلى الضفة األخرى 
من البحر األبيض من أجل »افتكاك األسللير« وبين سللفر الحجوي إلى 
فرنسا عضوًا في وفد رسمي لحضور »احتفاالت النصر«، بين التاريخين 
َحَدَث من التحول ما ال يمكن قياسلله بالحساب االعتيادي لتبدل األزمنة 
والتواريخ. ذاك القرن ونصف القرن حاسللم في تاريللخ كل من العرب 
والغرب، زمان نوعي مغاير عاشللته كل من »الذات« و »الغير«. هو زمان 
االنتقال من حال المشللابهة واالقتللراب إلى حال االختللاف واالبتعاد. 
المشللابهة في أنمللاط الوجللود المللادي، التقنللي والعسللكري، ومهما 
بللدا منه من اختللاف، فإن أمره يسللير، وذاك ما كانللت عليه كل من 
أوروبا، عموماً، والمغرب حتى نهاية القرن الثامن عشللر. ولسللت أجد 
ل تعبيرًا عن الشللعور بتلك المشللابهة وذاك االقتراب في الوسللائل بين 
الخصوم ل أفضل من لهجللة الخطاب التي خاطب بهللا الملك المغربي 
محمد بن عبد اهلل معاصره كارلوس الثالث، ملك إسبانيا: »فما للتغافل 
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مللن الجهتين وجه يعتبر وال أمللر ينتظر، والحرب سللجال في المبارزة 
والنللزال«. والحق أنهللا ظلت كذلللك )أو إن المغاربة كانللوا ل على كل 
حال ل يحسللبونها كذلك( إلى حين احتال الجزائللر ثم حصول هزيمة 
إيسلي، بضعة عشللر عاماً بعد ذلك االحتال. مع منتصف القرن التاسع 
عشر سلليعرف التاريخ إيقاعاً سللريعاً، منطقياً طبيعياً عند دول الضفة 
الشللمالية من البحر األبيض المتوسللط، غريباً محيرًا عند أهل الضفة 
الجنوبيللة. وقارئ الرحات المغربية صوب أوروبا يصادف ل في أشللكال 
تعبيرية متباينة حينللاً ومتقاربة بل ومتطابقة حينللاً آخر ل ذاك الحديث 
»النهضوي« الحزين الممتلئ مرارة وأسللى عللن »تقدمهم« و »تأخرنا«، 
»قوتهم« و »ضعفنا«. لللم يعد ل الغير في أدب هذه الفتللرة )ابتداءً من 
الصفار إذن( هو »النصارى دمرهللم اهلل« ل بل إنه يصبح الغير صاحب 
االختراعات واالكتشللافات المذهلة؛ ولكنه ال يكون هذا فحسللب؛ بل إنه 
يغدو مع ذلللك متصفاً بالعللدل ومراعاة القوانين؛ فا مللكان في باده 

للظلم والظلمة، وال رفعة وال تقوٍّ إال لمن كان أهل استحقاق ومكرمة.

تعمل الرحلة المغربية المعاصللرة على لحظات تحول الوعي بالذات 
وإدراك اآلخللر واالنتقال في ذلك مللن حال إلى أخللرى. وهي إذ تفعل 
ذلللك، فهي تؤرخ ل من موقع نللوع متميز ل للفكر العربي اإلسللامي في 

المغرب، وتخبر عن مكونات الثقافة ومكنونات الذات.



المحـور

■  ÖJÉµdG

■ الكاتب

150

■  أكاديمي من البرازيل، وعميد جامعة كانديدو مانديس.

ال تضــع العولمة قضيــة االختــالل الحاصل 
المركز  أســاس  علــى  ـ القائم  العالــم  فــي 
تمييز  تفرض  وإنمــا  فقط؛  المحك  علــى  والهوامش ـ 
قوى جماعيــة صاعدة، دخلــت نظــام التعايش خالل 

مسارها التنموي.
وهذا التطور يثير التساؤل حول التفاعل بين أوجه 
على  والبرازيل  والهند  الصين  بين  واالختالف  التشابه 
التغيير  ديناميكية  وأبعــاد  موازين  حيال  البعيد  المدى 
في هذه البلــدان باعتبارها  الذاتية المعروفة مســبقاً 
البلدان  هــذه  في  الرفاهية  وتعــد  القــوى،  هذه  أبرز 
أمرًا محتومــاً؛ ذلك أنها تتجه نحو أســواقها المحلية 
العمالقة في بداية خططها التنموية المســتدامة، غير 
أن بكين ونيودلهي وبرازيليــا تختلف من وجهة النظر 

■  ¢ùjófÉe hójófÉc

المركز  من  عالم  بعد  ما 
والهوامش
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هذه تحديــدًا، وذلك فيما يتعلق بالناتج النهائــي للديناميكية الحقيقية 
للتغييــر من حيث األنظمــة التي وضعتهــا على المســتويات االقتصادية 
واالجتماعية والسياســية والثقافية، اســتجابة لهذا التكتل باعتباره أكثر 

فاعلية واستمرارية.
نحــو إنجازات متماثلة  إننا ال نشــهد في هذه البلدان الثالثة دفعاً 
لصالح مجتمعاتها التي انعتقــت إلى األبد من حالة الجمود الطبيعي أو 
من حاالت الهيمنة متعددة األبعاد، فعلى الرغم من التوســع االســتثنائي 
للناتج القومي وموجة الحراك االجتماعي الجديدة والكثافة الســكانية، 
ال زالت الصيــن تواجه في الوقت نفســه قصــورًا على صعيــد التقدم 
السياســي المتمثل في النظــام الديموقراطي واحترام حقوق اإلنســان. 
وفــي المقابل نجد أن الممارســات االنتخابية التي بقيت منذ اســتقالل 
الهند والنمو االقتصادي الذي حافظ على وتيرة معينة، يصاحبهما تركز 
للثروة، وجمود فــي نظام جتماعي صارم، باإلضافــة إلى ثقافة خنوعية 
تتجســد في بقاء طبقة المنبوذين العريضة على حالهــا دونما تغيير أو 

حراك اجتماعي يذكر.
واليــوم على عكس هذه األمم اآلســيوية نأْت البرازيل بنفســها عن 
وجهة النظر العتيقة القائمة على أســاس المركز والهوامش في أمريكا 
الالتينية، واختطت لنفسها خطاً جديدًا جعل النمو المضطرد في الناتج 
القومي في العقد الماضي يحقق مســتويات قياســية؛ حيث وصل %56 
من السكان إلى مستوى الطبقة الوســطى التي تدخل معها إلى اقتصاد 

السوق 75% من أفراد الطبقة المحرومة إبان عهد النظام السابق.
وفي الوقت نفســه تحــوز البرازيل علــى االحترام الدولــي؛ نظرًا 
للتقدم الحاصل في نموذجها الديموقراطي، والذي ال يقتصر فقط على 
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االنتخابــات الحرة والنزيهة؛ ولكن يتميز بالتحكم بين القوى السياســة 
المختلفة فــي البالد الــذي يضمنه مجلــس العدالة القومــي، وتحرك 
الشــرطة في مواجهة النظام األوليغاركي للفساد الحاضر دائماً، إضافة 
إلــى المجال المفتــوح للمبادرة الشــعبية ضــد اللعبة المعتــادة لآللة 
التشــريعية في البالد، وفوق كل هذا هناك إجماع بين القوى السياسية 
المختلفة في البالد على الحفاظ على دولــة النظام والقانون، وهذا ما 
يضمن الترابــط بين ما هو سياســي وما هو ثقافي في مســيرة التنمية 

والتحديث في البرازيل.

á«WGôbƒªjódGh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG

لقد عبر انتخاب دلما روســف رئيســة للوزراء في البرازيل مؤخرًا 
عن مــدى التزام الزعيم البرازيلي لوال المســبق بقواعــد اللعبة، وهذا 
يختلف كثيرًا عما يحدث في بقية دول أمريــكا الالتينية األنديزية التي 
ما تتوالى عليها التغييرات الدســتورية، واالستفتاءات الدائمة فيما  دائماً 
يســمى بالدول البوليفارية، وهذا ال يمنع من أن تكــون بالدنا ما زالت 
ترث حالة مــن الثقافة الفرعية جراء خصوصيــات تركيبتها التاريخية، 
وما كان يمثــل حتى بداية مرحلة التطور والنمــو المحافظة على الوضع 
االســتعماري التقليدي، الذي كان ينظر إليه على أنــه حقيقة اجتماعية 
واقعة؛ لكن البرازيل رفضت االســتقالل االســمي أو الشكلي الذي صبغ 
أمريكا الالتينيــة في القــرن الـ 19 لصالح كل من بريطانيا وفرنســا 
ومؤخرًا لصالح الواليات المتحدة بعد ســقوط القوى اإليبيرية (إسبانيا 

والبرتغال).
ينبغي لنا أن نتفهــم الفرق الجوهري بين قيام الــدول القومية في 
لفكرة اإلرادة السياســية المســتقاة من األمــة األوروبية،  قارتنا وفقــاً 
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التي ســرعان ما دخلت في مواجهة مع العالم الرأســمالي عقب الثورة 
الصناعيــة، وبين تنظيم أول اقتصاد يعتمد على الســوق تحت أي صيغة 
جغرافية أساســية، فكل ما يطلــق عليها الهوامش كانت قــد قامت على 
أساس أنها كليات «لآلخر» مجردة من أي صيغة «لنفسها» في إطار رؤى 

العالم والتصرفات الحكيمة.
وهذه الكليات بالضرورة هي نظام النخب الســلطوية التقليدية التي 
هيمــن عليها التقليد األوروبــي، بصرف النظر عــن أي احتكاك بالواقع 
الناجم عن ســياقها الفعال. كانت الحقيقة االجتماعية الكلية لما يسمى 
الوضع االســتعماري قد تميــزت بنظــام متكامل من التهميــش، وتحول 
االقتصاد إلى تصدير المــواد الزراعية األولية التــي تعتمد على العمل 
اليــدوي البدائي اعتمادًا على نظــام الرق، ونجم عــن ذلك أن توقفت 
عجلة الحراك االجتماعي تماماً، وتركزت بذلك الثروة حتى وصل األمر 

إلى أن امتلك 2% من الشعب 50% من الدخل القومي.
وحتى مع وجــود الطقوس االنتخابية الشــكلية فنحــن نواجه نظام 
األحزاب القائمة على أســاس المحســوبية، والتي عادة مــا يفرض لها 

نصيب محدد وثابت من مخصصات الموازنة العامة.

áÑîædG  ΩÉ¶f  AGQh  Éª«a  ô««¨àdG

إن ما تتفرد بــه البرازيل هو هذا المســتوى المتزايد من الوعي، 
واليقظة من ركام مخلفات النظام االســتعماري المســؤول عن البحث 
الزائف عن الهويــة، وهي الخطيئــة التقليدية للنخــب اإلمبريالية أو 
نخبة الحقبة السعيدة، والناجمة عن ســياق يقوم على أساس االعتقاد 
بأن فكرة التقــدم ال تتحقق إال بربــط التقدم التكنولوجــي بالمجتمع 
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الوظيفــي المطلوب، بل لقــد بلغت نزعــة المحاكاة هــذه ذروتها في 
تأسيس الجمهورية ســنة 1889 بوضع شعار «النظام والتقدم» في قلب 

العلم البرازيلي.
ال ننكر أن البرازيــل قد خضعت للمعادالت السياســية واالجتماعية 
للحداثــة كما كانــت عليه فــي بداية القــرن الـ 19؛ لكــن كان هناك 
رفض متزايد على ســبيل المثال لإلسهام األساســي للسود في التركيبة 
بفكرة بناء األمة البيضاء، والتقليل المنهجي والمنظم  البرازيلية تذرعاً 
من شأن العبيد، الذين كان ينظر إليهم دائماً على أنهم العنصر الذليل 

في لحظة إلغاء الرق في عام 1889.
كما ال ننســى رومانســية شــاتوبريان في بداية القرن الـ 19 التي 
تعرضت لدور العنصر الهندي في ثقافتنا، وعوامل أخرى تتعلق بالمكون 
العنصــري من خــالل االعتراض علــى الهجــرات الصينيــة واليابانية، 
وللزراعــة البرازيلية بعــد الرق، إضافة إلى االســتيالء علــى النماذج 
المفروضة  األمريكية  للفيدرالية  كنســخة  وتقليدها  الجاهزة  السياســية 
على إمبراطورية ليس لها تاريخ من االســتقالل اإلقليمي أو المركزية أو 

حكومة منتخبة.
ســيكون من المســتحيل أن نراهن على التحــول التلقائي لمثل هذه 
النخب إلى الدعوة إلى الشــخصية البرازيليــة؛ ألن هذا يمكن أن يضع 
قيودًا كثيرة على القــرن الـ 19 وجزء كبير من القــرن الذي يليه فيما 
يتعلق بتحقق رؤية التغيير القائمة على أخــالق حكومة أهل الصالح، أو 
االتجاهات اإلصالحية الحقيقية، التي تؤمــن بالتغيير الصارم للقوانين 
دون مراعاة جذور المؤسســة واعين بقواعد اللعبــة المتمثلة في التدوال 

الدائم للسلطة بين حكومة ومعارضة.
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وعلى هذا فإن البرازيل تواجه ما يســمى بنظام «الحليب والقهوة» 
حيث تناوب اإلقليمان الرئيسان من البالد ـ ساو باولو وميناس ـ اللذان 
تم إعالنهما واليتين داخل الجمهورية على الرئاسة، مما ضمن استقرار 
النظام الذي كانت تتهدده فقط النخبة المثقفة الجديدة داخل الجيش 
التي اعتنقت الشيوعية، ولجأت إلى االنقالبات في الثالثينات على نمط 

الدوغماتية الثورية الستالينية في أبهى صورها.

وفــي األخيــر وصــل التغييــر الحقيقــي 
إلى ســدة الحكم عن طريــق حكومة فرغاس 
التــي خاضــت صراعاً مــع واجهة ما يســمى 
يحركها  كان  التي  الديموقراطية  بالمؤسســات 
الوعي بوجود خلل في التــوازن االجتماعي في 
البــالد، واندفاع القوة العماليــة نحو اقتصاد 
المصاحبة  المزايــا  إلــى  باإلضافة  الســوق، 

للتشريعات المتعلقة بالرعاية االجتماعية في منتصف القرن الـ 20.

»YƒdG  Iƒë°Uh  »ZƒZGó«ÑdG  QÉëàf’G

إن حالــة الجمــود القديمــة أفــادت فارجــاس كذلك فــي البناء 
على االعتماد علــى الديكتاتورية في مركز الســلطة، وكأســاس حقيقي 
للخصوصية الثقافية للمجتمع البرازيلي، جسد فرجاس نفسه ـ بانتحاره ـ 
أهم إشارة سياســية وتربوية في القارة عموماً، ضمن فيه االنقسام بين 
البلدين، وفتح الطريق للتأكيد على وجود الهوية الوطنية ككيان مستقل 
في حد ذاته من خالل اإلرادة السياســية للطبقــة الكادحة التي تفتقت 

بصيرتها على صحوة «البرازيل األخرى».
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غير أن كلمة «التحرير» لن تدخل في االستعمال إال بعد عقد من 
الزمان في أثناء صحوة الوعي الناجمة عن نتائج االقتراع المؤسسي، 
منذ المصادقة على دستور عام 1934،  وإلزامياً  والذي أصبح ســارياً 
وحتى ذلــك الحين خضعت مؤسســة االقتــراع الســري ـ إضافة إلى 
االقتراع اإللزامي الذي كان يتم تحت التحكــم االقتصادي والمراقبة 
االنتخابيــة ـ ألصحــاب النفوذ فــي األقاليــم، كل هذا أوجــد مهرباً 
ال رجعة فيه إلى النظام، وجعل من الممكن نشأة قيادة جديدة حقيقية 
ومتكاملة، ليس ثمة مقارنة بين فرجــاس ولوال فيما يتعلق ببيداجوغيا 
الهويــة البرازيليــة والنقلة النوعية مــن الجمود والتقليــد والخضوع 

للبلدان الغنية.
لقد عكس االقتصاد هذا التغير وشهدت مدينة ساو باولو بالذات نشوء 
تجمع صناعي متعدد األعراق وعلى درجة عالية من الديناميكية والنشاط، 
لقــد كان تدخل فرجاس في ذلك الوقت الســبب الرئيــس لقيام اقتصاد 
تحتكره الدولة بــدءًا بمصنع فولتــا ريدوندا للحديد والفــوالذ، وأوجدت 
النقابــات العمالية ـ بعيدًا عن أي روح للدفاع عــن مصالح مهنية ضيقة ـ 

أرضية للدفع قدماً بتحرك حقيقي نحو نظام انتخابي جديد في البرازيل.
ومن هــذه الظــروف تمخض حزب العمــال البرازيلي، وتوســع في 
الفئات االجتماعية البرازيلية كافة، وأتى بالنضال السياســي للجماعات 
الراديكالية المهمشــة لتكوين أول طبقة بوليرتاريــا حقيقية وحديثة في 

البرازيل في مواجهة الوضع السائد آنذاك.
وفي الوقت نفســه اختطت تطورات ما بعد االستعمار طريقاً آخر في 
البرازيل مغايرًا لمــا كان عليه الحال في البيــرو وكولومبيا حتى ذلك 
الوقت، حيث بدا وكأن العنــف الناجم عن الصراعات التي ال نهاية لها 
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على أيدي القوات المســلحة الثورية الكولومبية وجماعة الدرب المضيء 
في المناطق الداخلية من البيرو هو الحل الوحيد لتجنب الخضوع التام 

لالستغالل.
ولذا فقد كان هــذا بمنزلة العــودة إلى الجذور األساســية للحياة 
فــي البدايات األولى لحــزب العمال مع  الجمعية، والتــي التقت أيضاً 
دعوات الكنيسة، وتجددت برسالة الفاتيكان الثانية وعقيدة التحرر حيث 
قام كل من إيسكوتو وجيمينس بربط الصوت النبوي لدوم هيلدر كامارا 
واألخوين لورشيتر في البرازيل، ولقد تجنب صعود حزب العمال للسلطة 
قواعد اللعبة التقليدية المتمثلة بتدخل النظام ونجح بشــكل تدريجي في 
تنظيــم انتخابات حرة فازت بها الحكومة البرازيليــة الفيدرالية بإجماع 
جديــد على هذا اإلنجاز، والــذي كان مغايرًا تماماً لتوقعات المؤسســة 

التقليدية.

∫Éª©dG  ÜõM  ≈dEG  ájƒÑ©°ûdG  øe

لعل أهم ما في هــذا الصعود لحزب العمال هو أنه ألول مرة تتفوق 
الغالبية الكبرى من األصوات االنتخابية على جهود الحزب نفســه أو أّي 
توجه لمؤسســة بحد ذاتها. ليس ثمة صلة بين حــزب العمال البرازيلي 
وبين حزب العمال العالمي، أو أي من أطياف اليســار البالية، أو حتى 
مع اليســار الجديد في دول العالم النامية؛ لكنه بالتأكيد مهتم بمسار 
رحلة التعلم والتلقــي، أو أنه يلعــب دوره في االنتقــام الرمزي منقطع 

النظير للوال في السلطة.
وبهذا المعنى فإن نجاح الحزب لم يكن يشبه فوز هتلر أو أي زعيم 
بعيد عن شعبه، كما تم التعبير عن هذا على سبيل المثال في انتصارات 
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كولر في عام 1998؛ بل على العكس فقد برز تفرد لوال في الحفاظ على 
ســجل يومي لكل الخالفات بينه وبين أتباعه الذين كان يذّكرهم دائماً 
رغم كل هــذه الخالفات بوحدة االنتمــاء بينهم جميعاً، ســواء بطريقته 
المميزة في الــكالم أو باالختيار المقصود للكلمــات للتعبير عن الثورة 

والغضب، أو للتعبير عن الرفقة السياسية الحقة.

لقد تعزز األثر الرمزي لصعود حزب العمال للسلطة بتحسن ملحوظ 
في مستويات الحياة ليس فقط على مستوى الزيادة في الحد األدنى من 
األجور؛ ولكن كذلك في سياســات الحصول علــى الخدمات االجتماعية 
مثل الصحة والتعليم واإلسكان مع نهاية الفترة الثانية من تولي الحزب، 
كما فاقت الزيادة في معدل الحراك االجتماعي التوقعات بالنسبة لسوق 
العمل من خالل العمالة الرســمية أو االلتحاق بالخدمات التعليمية بدءًا 
بالمرحلة االبتدائية، ولكن الخطوات الجديدة المحددة لهذه اليقظة في 
الوعي واجهت االتحادات والنقابــات بصيغة جماعية جديدة من الحراك 

من خالل قطاع الزراعة األسرية والبناء على مشاريعها.

يمكننا أن ندرك اليوم بعد نهاية حكومة لوال الثانية التغير الواضح 
لموجــات الهجرة إلى المــدن العمالقة عن طريق االندمــاج االجتماعي 
الجديد استجابة للتغير الذي حصل في الديموغرافيا البرازيلية من دولة 
يقطن 52% من ســكانها في الريف إلى دولة يقطن 15% من سكانها 
فقط فــي الريف، ونحن نرى هنا انتقال من جــذور النظام النقابي في 
ظل انتشــار الوعي العمالي البروليتاري إلى هذه المجموعات الجديدة 
ذات التضامــن العضوي، والتي تهــدف ربما إلى إيجاد شــبكة حقيقية 
من التعاون اإلنســاني المجتمعي في بناء حكومة ناشــئة من رحم حزب 

العمال.
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يعد برنامــج ما يســمى «المنحة العائليــة» اآللية السياســية التي 
تتغلــب باندفاعها المتفرد على الجمود التقليدي للمســاعدة السياســية 
واالجتماعية، وذلك عن طريق سياســة ضبط داخلي، يضمنها تحكم في 
التحاق أبناء المســتفيدين في دورات دراسية أو حصولهم على الخدمات 

الصحية.

لنجاح «الحزب  قاوم الدفع بالحراك االجتماعي الذي ُيعّد أساســياً 
المختلف» إغراءات تحويل حكومة لوال إلى جمعية خيرية تتلقى التبرعات 
والمبالغ الضخمة على اعتبار أن هذا هو التعويض التاريخي عن المظالم 
االجتماعية التي شهدتها البرازيل، إن قطاع اإلعانة االجتماعية هو الذي 
بالمثــال التنظيمي للحكومة التي ترى نفســها  يعد اليــوم أكثر ارتباطاً 
في الطــرف اآلخر لما يســمى باألنظمة الديموقراطيــة االجتماعية كما 
يراها المذهب االقتصــادي والتحرري الجديد، وقد رأى قصر البالنالتو 
(مقر الرئاســة في البرازيل) نهوض رؤية االقتصاد المدعوم مع اتســاع 
رقعة المنافسة التي كانت مقتصرة على القطاع الخاص المقيد، والذين 
اســتفادوا من سياســة «المنحة العائلية» يدعون الثقة الذاتية في هذه 
العملية رافضين الخضوع لالتحــادات العمالية التقليدية، وفوق كل هذا 

الخضوع لموقفها النقابي.

ينبغي لنا أن نفكر في انتشار جديد للوعي الجمعي البرازيلي الناجم 
لـ «األثر التظاهري»  عن االســتهالك التقليدي القتصاد الســوق تجنباً 
الذي كان لالقتصاد البرازيلي سجل ســابق فيه، كما ينبغي النظر إلى 
أن هذا الشــكل الجديد للحــراك االقتصادي في مجتمعنــا ـ بعيدًا عن 
الموجة الجديدة من الوصول إلى الســوق مع هيكلة االتحادات العمالية 
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قبل قرن من الزمان ـ تحول إلى سياســة تقاعس عن الدفاع عن حقوق 
العمال إرضاء ألصحاب العمل، والتي ميزت فترة فرجاس.

كما ينبغــي لنا كذلــك أن نواجــه الوصــول األول لجماعات حزب 
العمــال لمراكز اإلدارة العامة كما لو أن كل مجموعة قد اســتفادت من 
الــوزارة التي أوكلــت إليها، وتجــذرت عملية توزيع الســلطة هذه التي 
اتســمت كذلك بكثير من ســمات المحســوبية، وكانــت النتيجة هي أن 
في مقابل توزيع السلطة على  انحلت عرى التضامن الذي ســاد مســبقاً 

النمط البيزنطي الذي ساد في برازيليا.

»YÉªédG  »YƒdGh  ¢û«ª¡àdG

والســؤال الذي يطرح نفســه هو هــل يختفي الحــراك االجتماعي 
الحقيقــي الذي مكــن لصعود لوال في خضــم اندفاعتــه التاريخية، أم 
أنه ســيظل متجذرًا في قواعد الحزب؟ يمكننــا الحديث عن هذا الوزن 
السياســي المتزايد في مفاصل جهاز الحزب، مما يعيق المحافظة على 
الحــركات االجتماعيــة، وهي الثغرة التــي يمكن لها أن تتوســع لتطال 
الحركات األكثر قوة كما حدث في عملية الدفع القوية لحركة الفالحين 
المعدمين نحو تملــك األراضي في بداية عهد حزب الشــعب، وكان من 
مطالب ذلك االســتيالء على األراضي، الذي نُظــر إليه على أنه محض 
احتالل، والنهوض بالتعليــم المجتمعي كما هو مطلــوب للمحافظة على 
التضامــن الحقيقــي في ظــل اإلنتاجيــة الزراعية في مواجهــة مخاطر 
التقهقر في النموذج الرأسمالي عن طريق المصادرة المحضة لمثل هذه 

األراضي الزراعية.
إن أي وجهة نظر حول نهاية حكومة لوال يمكن أن تبيّن ـ عن طريق 



والهوامش المركز  من  عالم  بعد  ما 

161

إلى أنماط جديدة  الحركات االجتماعية ـ تحول التضامن السائد سابقاً 
من الزراعة األســرية، وليس ثمة إشــارة عامة إلى العملية برمتها تبيّن 
االنفصال عن المؤسســة القديمة، وفي الوقت نفسه يمكن لنا أن نلحظ 
أن التغلب على التهميش يواجه كذلك الفساد، ويواجه النزعة للمحافظة 
هي  التي  الحكومية  والمخصصــات  للمحســوبية  المصاحبة  المزايا  على 

أحد ميزات الوضع السائد.
ولقد أظهرت فضيحــة األجور الضخمة 
مــدى التشــوق والحنين لدى كــوادر حزب 
العمــال إلــى النظام الســابق الــذي كان 
قريب العهد، وكيف أنهــم ناضلوا من أجل 
بقــاء المزايــا والمنافــع ذاتهــا من خالل 
الدخول في مســاومة مع أعضاء الكونغرس 

أو مع مســؤولي الجهاز التنفيذي للدولة، وبهذا يســتطيع الفرد منا أن 
يفهــم أن عدم المباالة باألخــالق ـ الديكور الذي تتزيــن به أخالقيات 
أصحاب الســلطة ـ ولّد قاعدة جديدة للعبة، أصابــت قاعدة حزب لوال 
وفقاً لقواعد الوصول إلى السلطة عبر االنتخابات السابقة، وبالفعل وفي 
الوقت نفسه فإن جزءًا كبيرًا من القيادة التاريخية لم تنحرف فقط في 
رؤاها المشــوهة؛ ولكنها أجهضت عملية تجديد لألجيال كانت قد بدأت 

تتبلور.
وفي الواقع فقد أصبح تحرك الرئيس نفسه العنصر الجامد للتقدم 
السياســي للبالد، وبعد التغلب على التعاقب الطبيعــي في إدارة الدولة 
أو األغلبيات الجديدة التي أفرزتها التعددية الحزبية فقد انبثق «شــعب 
لوال» من ساللة معروفة للســلطة، وعليه فمن الطَبعي أن تواجه البالد 
غياب أي تعاقب طَبعي لشرعية مرشحه، ليس من خالل تفويض شخصية 
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دلما الكاريزمية التي تمكنت دلما من تعزيزها من خالل برنامج منظم 
ودقيق يعتمد مبدأ التواصلية وليس االستمرارية.

إن هذا التعاقب على ســدة الحكــم لم يكن لــه أن يتم من خالل 
لعب البطاقات الرابحة على الطريقة الكالســيكية، على ســبيل المثال 
اللعب على ورقة المرأة من خالل انتخاب أول امرأة رئيسة للبرازيل بعد 
تجربة ميشيل باشــيليه في تشيلي أو كريستينا كيرشــنر في األرجنتين، 
وفي الحقيقة فإن الحســم في تقدم مرشــح حزب العمــال لم يأت من 
قبل الناخبــات اإلناث؛ ولكن كان بالتأكيد قضيــة تعرض دلما للتعذيب 
على أيدي الدكتاتورية العســكرية حين كانت ضمن الحركات المعارضة 
للمؤسسة الرسمية قبيل حزب الشــعب في المعركة ضد حكومة الجيش 

واالضطهاد الذي تعرض له اليسار إبان الحرب الباردة.

z’ƒd  Ö©°T{  Oƒ©°U  ≈dEG  ∫Éª©dG  ÜõM  øe

لقــد رأينا خــالل النصف الثاني مــن القرن الـ 20 هــذا التعاقب 
الفريد من التدخالت التي من خاللها حولت الشــعبوية نفسها بالكامل 
وبصورة واضحة من المساعدة السياســية واالجتماعية نابذة كل الدعم 
نحو اإليقاظ المباشر لوعي المهمشين في البالد، لقد تحولت الشعبوية 
للتشــكالت التقليدية للمشاركة  أكثر فأكثر إلى أبعادها المرتقبة تجنباً 
السياسية عن طريق حزب أو اتحاد الوساطة، ووصلت إلى مجرد تصور 
للمفهوم الجديــد للرعاية والرفاه للمســتفيدين وفق الخيــار الحقيقي 

لديمومتها التاريخية.
ال يمكننا أن نعرف إلى أي مدى ـ فــي ظل هذه األطر الجديدة 
من المرجعيات ـ ظهرت الطبقة الكالســيكية أو إذا كانت التجمعات 
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االجتماعية تعبر عن جدل حقيقي لوجهات نظر مختلفة للوصول إلى 
اقتصاد السوق أو مقابل ذاتها للتسلق نحو التشكيالت الجماعية عن 
طريق الوصول إلى الخدمات، أو الدخول في سوق العمل، أو الدخول 
إلى هذه الواســطة العضوية الجديدة للجماعات األسرية في وحدات 

اإلنتاج.
من جهة أخرى وضعت فرضية القاســم المشــترك الرمزي في هذا 
التقــدم على المحك عند خالفة لوال كديمومة للوضع الســائد، وكتوجه 
فعال لتغير الســلطة يواجــه أقصى حدوده مــع المؤسســات والتغيرات 
الرسمية في الحكم، ويمكن لقواعد اللعبة أن تعيد الوضع الراهن ذاته 

في إطار التداول التقليدي للسلطة.
اســتعصى ســجل انتخابات 2010 علــى القضيــة التقليدية بمعنى 
أن مرشــح المعارضة أجبر على أن يعيد النظر فــي محتوى برنامجه؛ 
ليتماشــى مع حكومة لوال وشــعبية برنامج تســريع التنميــة مدركاً أن 
الناخبيــن كان أمامهم خيار ال مفر منه، كمــا أن نقطة االختالف بين 
دلما وخصمها كانت تســتند إلى خلفية تفرض على الوضع الراهن أن 
يناضل ضد الحكومة الحالية التي تتلقى الدعــم من الطبقة المترفة 
التي ال تصل نســبتها في الســكان إلى 2% مــن البرازيليين، مقابل 
الخيار الوطنى للنجاح المؤكد للتنمية المستدامة للبالد وإعادة التوزيع 

المباشر للدخل.

»MÓ°UE’G  ¬LƒàdGh  »bÓNC’G  ¬LƒàdG  AGQh  Éª«a

غير أن انتصــار دلما قد عانــى الضربات األخيرة بســبب الرفض 
األخالقي للفســاد الــذي توصف به حاشــيتها، إضافة إلــى األصوليين 
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الكاثولوكيين الذيــن وقفوا ضد موقفها تجاه سياســات اإلجهاض، فقد 
اســتقر األمر في التوســع المؤكد مسبقاً لبرنامج تســريع التنمية، وفي 
الوقت نفســه فإن الُمُثل األخالقية المتمثلة في إعطــاء الحكومة للناس 
الصالحين والشروع المباشــر بإصالحات قانونية سيعنى إحداث التغيير 
الفاعل فــي البنية االقتصادية لإلنتاج والدخل وفــي تحرك الدولة بناءً 

على نتائج هذا التغيير.
إن أهم شــيء في هذه العملية ـ على كل حال ـ هو زيادة التحســن 
الحاصــل في تجديد المؤسســات وزيادة المشــاركة فــي المواطنة كما 
يجسدها الحكم الديموقراطي بصفته آخر منظومة استقرت عليها التنمية 

المستدامة في البرازيل.
سبق وأن بيّنا أنه بإنشــاء المجلس القومي للعدالة فقد بدأ التحكم 
الفعلي فــي قضيــة التداخل بين الســلطات فــي البرازيــل، ألول مرة 
تخضع الهيئة التشــريعية لسلطة الشــرطة، وكذلك الحاجة لما يسمى 
ـ «الملفات النظيفة» في مواجهة اإلسراف في الصالحيات التشريعية أو  ب

التنفيذية، مع إثبات خلو أي مرشح قادم للحكومة من الفساد.
ولكــن الديموقراطية البرازيليــة إنما انفتحت تجــاه المبادرات 
المجتمع  مؤسســات  بين  العميق  التفاعــل  بفعل  للمواطنة  المباشــرة 
المدني والمؤسســات السياســية، وتبلورت هذه المبادرات على هيئة 
إمكانيات طرح مقترحات شعبية من خالل مشاريع القوانين في الهيئة 

التشريعية.
إضافة إلى ذلك فإن الدستور البرازيلي ينص من بين حقوق اإلنسان 
على الحق فــي الوصول إلى القانون، والذي مــن خالله تقدم المجتمع 
المدني البرازيلي لفرض تطبيق الصيغ التي كانت كثيرًا ما تترك لصيغ 
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أحكام عامة تفتقر إلى آليــات تنفيذ فاعلة ومتكاملــة، ويعد هذا النوع 
من النفاذية ـ بين كل من مؤسســات المجتمع المدني والدولة ـ شاهدًا 
علــى وصول حزب العمــال إلى المواطنــة من خالل مصطلــح المجتمع 
االقتصادي، وفي الوقت نفسه فإن تعزيز الوعي يستجيب الحترام قواعد 
اللعبة التي تتجنب أي تعديالت دستورية أو استفتاءات لإلبقاء على لوال 

لفترة رئاسية ثالثة.

من  البرازيل  بين  الفرق  لنا  يفّســر  وهذا 
جهة وبيــن دول أمريكا الالتينيــة في منطقة 
األنديس من جهــة أخرى، تلــك الدولة التي 
تفتقر إلــى التجربــة وإلى الخبــرة التربوية 
لحزب العمال التي تتعزز بالتداول السياســي 
شافيز  تجارب  وتعد  الزعامة،  على  الالمحدود 
واإلصالحات  والتعديــالت  االســتفتاءات  فــي 

هذه  الدســتورية شــاهًدا على عكس الممارســات البرازيلية، وخصوصاً 
المســافة بين االرتقاء بثقافة أمريكا الالتينية وبين انعتاقها المؤكد من 
مرض الهامشــية في عالم يقترب من التواصــل والتعايش الجديد على 
مستوى العالم بين اإلمبراطوريات القديمة وبين األربعة الكبار (البرازيل 

وروسيا والهند والصين).

»dhódG  ìô°ùªdG  ≈∏Y  πjRGôÑdG  Qƒ¡X

يمكــن للبرازيل اليوم أن تصنــع من هذا التراث رأســماالً جديدًا، 
قد تكون البرازيل هي األمة الصاعدة القادرة على أن تجد خطاً وســطاً 
بين خطــاب اإلمبراطوريات رغم التجديد الذي تدعــو له حكومة أوباما 

 πX »Øa πjRGôÑdG ÉeCG
 ¿ƒμà°ùa ºdÉ©dG ≈∏Y É¡MÉàØfG
 ¥ô°û∏d kÉ«©«ÑW kÉμjô°T
 ≈∏Y É¡MÉàØf’ kGô¶f §°ShC’G
 ájQƒ°ùdG äÉ«dÉédG äGƒ°UCG
ájƒ≤dG á«fÉæÑ∏dGh
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وأصــوات الدول العظمى مثــل الصين والهند، التي يمكن أن تســتخدم 
تأثيرها على المســتوى الدولي في أوقات مختلفة وتحت ظروف مختلفة 

تمليها خططها للتنمية المستدامة.
أما البرازيل ففي ظل انفتاحها على العالم فستكون شريكاً طبيعياً 
للشــرق األوســط نظرًا النفتاحها على أصــوات الجاليات الســورية 
واللبنانيــة القوية داخل أراضيهــا، إضافة إلى كل تلــك المطالبات 
باندماج الجاليات األفريقية في ظل الســعي الحثيث لتأسيس الدولة 
القومية؛ ولكن المعول عليه هو االنعتاق من التبعية التقليدية للعالم 
الهامشي الذي يمكن للبرازيل أن تكون الصوت المعبر عن التعددية 
الذي سينجح عن طريق اقتصاد ســلمي فاعل في حل قضية التمكين 

النووي.
إن قضية إيران تبيّن هذا التوجه من قبل ما تسمى بالقوى العظمى 
لخلــق األعداء القادميــن كأيديولوجية للواقعية السياســية في مســتهل 
القرن الـ 21 مقابــل االهتمامات الراهنة لمجلس األمن وخصوصاً مقابل 
الُبعد الجديد الذي سلكه اإلرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

وحرب األديان التي انبثقت عن ذلك.
إنها بالفعل ممارســة شــاملة لصحوة الوعي الجمعي التي يمكن أن 
تقود إلى معضلة المســار البرازيلــي، إن صوت حزب العمال الناشــئ 
ليضرب بجذوره في الواقعية السياســية التي يمكن أن تمزج بين تدخل 
الدولة في االقتصاد وبين المحافظة على الزيادة في إعادة توزيع الدخل 
وبين تجنــب الراديكالية السياســية التي تنبثق من نقــاء حزب العمال 

وطهارته.
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إن فوز دلما يستند على كل حال إلى مزايا عائلية في عالقة واضحة 
ومتماثلة بين الدولــة الفقيرة وبين بيئتها االجتماعية المباشــرة، والتي 
تفســر حصول لوال على 62% من أصوات الناخبين في منطقة الشــمال 

الشرقي للبالد.

äGò∏d  »©ªédG  »YƒdG  ∑GQOEG  ≈dEG  ÉeõjQÉμdG  IQGOEG  øe  z’ƒd{

يتجاوز انتشــار الوعي الجمعي حدود اإلدارة المبســطة للكاريزما؛ 
ألنــه ليس حالة من تحــرك غير عقالنــي يعتمد كلياً علــى اللعب على 
الهوية الرمزية، ال يســتطيع أي منا أن يدرك هذه الهوية الناشئة التي 
تحكم القصر الرئاســي فــي بالنالتو بشــكل كامل، إن نجــاح الحملة 
االنتخابية كان نتيجــة للمنفعة االجتماعيــة المتوقعة، والتــي كان فيها 

الرئيس المحرك الرئيس أكثر منه محقق النجاح الرمزي العظيم.
على كل حال إن الصعــود المتوقع للرفاهية البرازيلية يســتند إلى 
ـ «شــعب لوال» وتوقعات المســتقبل حول التنمية  هذا الوعي المباشــر ب
المستدامة، وهذه الشــخصية الجمعية الجديدة تأتي في هذه السيناريو 
المتبلــور من خالل وعــي يتغلب على االنقســامات األولية فــي الحركة 
االجتماعية فــي البالد، بعد الخطوات األولــى للنصر الذي حققه حزب 
على مســتوى  العمال، وفي الحقيقة إن االنتخابات النيابية تمثل تفويضاً 
االستفتاء الداخلي حول الخيارات المفتوحة أمام الرئاسة الجديدة فيما 

يتعلق بالنماذج االقتصادية واالجتماعية التي يمكن العمل بها.
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■  باحث من أمريكا.

■  OQÉfƒ«d  ¢SÓZhO

المشتركة القيم 
وا�سالم المسيحية  بين 

الكثير  في  والمســيحيون  المسلمون  يشترك 
التأكيد  منهــا  المشــتركة  المعتقــدات  من 
واحدًا، وأنه هو وحده المســتحق  على أن هناك رباً 
للعبادة، وكذلك في االعتقاد بأن اهللا أرســل رســله 
وهناك  الصحيح،  الحياة  منهج  لهم  ليبيّنوا  للبشــر 
والمســلمين  المســيحيين  بين  اختالفات  بالتأكيــد 
التي  المحــددة  بالطريقــة  يتعلــق  فيما  وتحديــدًا 
تعمــل فيها كلمة اهللا وتتجســد في حياة المســيح، 
وكذلك في تفاصيل ممارســات العبــادة، وغالباً ما 
يستخدم المسلمون والمسيحيون على حد سواء هذه 
االختالفات كحواجز مانعة، وطريقة لتحديد الهوية، 
وهــذا التركيــز على االختالفــات يعيقنــا من فهم 

التشابه العميق بيننا.
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في هذه المقالة المقتضبة سأعرض للقيم الرئيسة المستخلصة من 
اإلنجيل، وسأترك للقارئ مالحظة أوجه التشابه بين هذه القيم الرئيسة 

والقيم الرئيسة لإلسالم.

فبالنســبة للمســيحيين تمثل تعاليم المســيح المصدر الرئيس للقيم 
المسيحية، وهناك 114 وصية للمســيح تمثل ميراثه في اإلنجيل، في حين 
أنه ليس من الممكن مناقشة كل وصية بالتفصيل في هذه المقالة القصيرة، 
إال أنني ســأتعرض ألربعة مفاهيم كبرى يمكن تجميع هذه الوصايا تحتها، 
وســأتناول تحديدًا «موعظة على الجبل» للمسيح، وهي مأخوذة من إنجيل 
متّى الذي يعد مصدرًا من مصادر األخالق عند المســيحيين، وكلي أمل أن 

يوضح هذا العرض بعضاً من القيم المشتركة بين المسيحية واإلسالم.

في العهد القديم من اإلنجيل المســيحي وتحديدًا في كتاب يســمى 
إنجيل متّى الفصول 5، و6، و7، يلقي المســيح ما أطلق عليه في التراث 
المسيحي «موعظة على الجبل»، وهذه النصوص تشتق اسمها من اآلية 
األولى من إنجيل متّى الفصــل الخامس ونصها كما يلي: « وعندما رأى 
المسيح الجموع صعد على جانب الجبل وجلس وبدأ يعظهم». وتحوي 
«موعظة على الجبل» تعاليم أصبحت إرشــادات هامة للعيش األخالقي 

وتكشف عن مجموعة من القيم يشترك فيها المسيحيون كافة.

كما أن الفكرة اإلسالمية التي تقول: إن الوحي المتأخر يأتي ليعدل 
الوحي المتقدم هي فكرة يشترك فيها المســيحيون أيضاً، فالمسيحيون 
يعتقــدون أن النصــوص المتأخرة مــن اإلنجيل ورســائل بولــس تعدل 
النصوص الســابقة من التوراة، وكان المســيح في غايــة الوضوح حين 
قــال: إن تعاليمه ال تنفي التوراة؛ ولكنها تكملهــا وتضيف إلى تعاليمها 

الصارمة مفهوم العيش في طاعة اهللا.
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في بداية الموعظة يقول المســيح: «ال تقولـــوا: إنني جئت إللغاء 
ناموس األنبيـــاء، لم آت إلبطالـــه ولكن لتكميله، إننـــي أقول لكم 
الحقيقة، حتى تختفي السماء واألرض، لن يضيع شيء من الناموس 
وإن كان أصغر حرف أو حتى أصغر جرة قلم حتى يتحقق كل شـــيء، 
وكل من يخالف أدنى شيء من هذه الوصايا ويعّلم اآلخرين مثل تلك 
السماء،  مملكة  إلى  الدعوة  في  حظاً  األقل  ســـيكون  فإنه  المخالفات 
وأما الذين يطبقون هذه الوصايا ويعلمونها لآلخرين فأولئك سيكون 

لهم الحسنى والقربى في مملكة السماء» (متّى 5: 20).

ø«ÑdG  äGP  ìÓ°UEG  :≈dhC’G  á«°SÉ°SC’G  áª«≤dG
يشــير المســيح إلى الوصايا العشــر من التوراة في ســفر التثنية 
الفصل الخامس1: «لقد ســـمعتم ما قيل عن أولئك الذين من قبلكم 

ـ 21 الوصايا العشر: 1 ـ اإلنجيل المقدس النسخة الموحدة والمعدلة، سفر التثنية 5: 6 
ال تشرك باهللا. ـ 1
يشبه أي شيء في األرض وال في السماء أو في الماء، ال تركع أو  ـ 2 ال تتخذ صنماً 

تسجد لمثل هذا.
ال تسيء استخدام اسم الرب اإلله. ـ 3
ال تقسم باسم الرب باطًال؛ ألن الرب ال يبرئ من نطق باسمه باطًال. ـ 4
تذكر يوم الســبت واجعله مقدساً، كما أمر اهللا، ســتة أيام لدنياك وعملك ويوم  ـ 5

سابع لربك، ال تمارس فيه عمًال ال أنت وال ابنك أو ابنتك أو خادمك أو خادمتك 
أو بقرتك أو حمارك أو أي من بهائمك، أو من يقطن مدينتكم من الغرباء، حتى 

يتسنى لخدمكم أخذ قسط من الراحة مثلكم.
أكرم أباك وأمك كما أمر اهللا. ـ 6
ال تقتل. ـ 7
ال تزن. ـ 8
ال تسرق. ـ 9

ال تشهد علي جارك شهادة زور. ـ 10
ال تشــته زوجة جارك وال تشــته منزل جارك أو مزرعته أو خادمه أو خادمته أو  ـ 11

بقرته أو حماره أو أي شيء يمتلكه جارك.
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«ال تقتل، وكل من يقتل ســـيالقي القصاص» ولكنـــي أقول لكم إذا 
كنتم غضبانين من أخ أو أخت لكم فستكونون عرضة للمحاكمة، وإذا 
شتمتم أخاً أو أختاً لكم فسوف تخضعون للتأديب، وإذا قلتم: «أنت أيها 
األحمق» فســـتتعرضون لنار جهنم، ولذا فعندما تقدمون القرابين في 
المذبح وتذكرتم أن ثمة شيئاً بينكم وبين أخ أو أخت لكم فاتركوا ذلك 
القربان أمام المذبح واذهبوا أوًال لتصلحوا ما بينكم وبين إخوانكم أو 

ـ 24). أخواتكم وبعدها تعالوا وقدموا قرابينكم». (متّى 5: 21 

في هذا النص يشير المسيح 0 إلى الوصية السادسة «ال تقتل» 
ويجري تعديًال عليها، ويوسع مفهومها ليشــمل تحريم المشاعر الدفينة 
التي تقود إلــى العنف، أمــا الكراهيــة والغضب وشــتم اآلخرين فهي 
مواقف تؤجــج الرغبة في االنتقــام، وبدالً من حصــر تحريمه للجريمة 
األخيرة وهي القتل فهو يســعى لحصر األســباب الجذرية للعنف وعليه 
يؤكد المســيح 0 على أن نتحكم في غضبنا، ونحــاول أن ننزع فتيل 
غضب اآلخرين نحونا من خالل عملية المصالحة، وبهذا يتالشى الحافز 

لالنتقام، وتنقطع دائرة العنف.

تحتــوي وصايا المســيح على قضية أساســية وهامــة للحفاظ على 
عالقات جيدة بين الناس، فكل العالقات اإلنسانية سواء كانت بين الزوج 
وزوجته أو بين اآلباء واألبناء أو بين األصدقاء أو بين الزمالء في العمل 
أو بين الناس من مختلــف األعراق واألجناس أو بيــن األمم والديانات 
ال بد وأن تمر بها أوقات عصيبة، وتمر بتوتر من أي نوع، والتوتر الذي 
ال ُيـحــل يؤدي إلى الصراع ويــؤدي إلى العنف الذي يتولد عن تفشــي 
الظلم، وهذه الوصية من المســيح تتطلب أن تعالــج كل أنواع الغضب 

والتوتر في العالقات اإلنسانية من خالل عملية التصالح والتسوية.
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وفي موضع آخر من الموعظة نفسها يشرح المسيح مفهوم المصالحة 
أكثر فيقول: «لقد ســـمعتم ما قد قيل من أن العين بالعين والســـن 
بالســـن، ولكنني أقول لكم: ال تقاوموا الفاسق ولكن إذا صفعكم أحد 
على الخد األيمـــن فأديروا له الخد األيســـر، وإذا كان أحدهم يريد 
وإذا  أيضاً،  عباءتكـــم  فأعطوه  معطفكم  على  ويســـتولي  يحاكمكم  أن 
كان ثمة من يغصبكم على أن تمشـــوا ميًال واحداً فامشوا أيضاً ميًال 
يريد أن يقترض منكم»  آخر، أعطوا كل من يسألكم، وال تمنعوا أحداً 

ـ 42). (متّى 5: 38 

إن مما هو مترســخ في الطبيعة اإلنسانية 
أو  ظلم  ألي  االنتقــام  فــي  دوماً  ترغــب  أنها 
تعســف وقع عليها، ومفهوم العدالة في وصية 
بالسن»  والسن  بالعين  «العين  القديم  العهد 
هو فــي الحقيقــة نوع مــن الــردع للجريمة؛ 
يضمن عــدم تأجج الصراع، وأن  ولكنه أيضاً 
عقوبــة الجريمة لــن تكون أكبر مــن الجرم 

األصلي، فالجريمة تستحق العقاب المناســب، ومفهوم العدالة بالنسبة 
لنا مفهوم منطقــي؛ ولكنه ليس كذلك بالنســبة للمســيح الذي يبحث 
بــدالً عن ذلك عــن إنهاء دائــرة القصــاص واالنتقام، وهنــاك مقولة 
مشــهورة تعزى للمهاتما غاندي تقول: «إن مبـــدأ العين بالعين يترك 
العالم كله أعمى»، وفي هذا الســياق فإن تعاليم المســيح تقول: «لو 
صفعك أحد على خـــدك األيمن فأدر له الخد األيســـر، وإن حاجك 
أحد ليأخذ معطفك فأعطه عباءتك أيضاً»، ولهذا فإن تعاليم المســيح 
تبدو غير منطقية بالنســبة لألذن البشــرية، فهل ينبغي علينا أن نسلم 
أنفسنا لنكون الضحية دائماً؟!! ولهذا تبدو هذه التعاليم متطرفة، ولكن 
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لو اتبعناها فســينتج عنها ثالث تبعات: األولى: عندمــا نرفض أن نرد 
العنف بالعنف فإن الضحية بهذا التصرف يكسر دائرة االنتقام، وثانياً: 
يستعيد الضحية القوة في العالقة؛ من حيث إن الضحية يختار أن يعطي 
ضعف ما كان يحاول الفاعل أن يأخذه، وثالثاً: أن هذا التصرف الكريم 
مــن قبل الضحية يجــرد الفاعل من أســلحته ويفتح عينيــه على تأنيب 
الضمير، ويقــوده إلى التوبة والعمل على اســتعادة العالقــة، ويعد هذا 
جماً  للغاية؛ حيث يتطلب تواضعاً  النوع من الممارســة للمصالحة صعباً 
في العالقات؛ ولكنه حينما يطبق تكــون نتيجته تحوّل كبير وإيجابي في 

العالقات، تحول يجعل األعداء أصدقاء.
ـ 22 يســأل  وفي موضع آخر مــن إنجيل متّى الفصل 18 اآليتان 21 
أحد حواري عيسى ابن مريم يسمى پيتر المسيح فيقول: «يا نبي اهللا كم 
من المرات يجب أن أسامح أخي عندما يخطئ في حقي؟ سبع مرات؟».

وسبعين  فيرد عليه المســيح بقوله: «ال ليس سبع مرات؛ بل سبعاً 
مرة»، بمعنــى أن الغفران يجــب أن يعطى بال حدود، وعليــه يتبيّن أن 
المصالحة بين العالقات المتصارعة هي من القيم المسيحية األساسية.

ô°ûÑdG  »æH  πμd  ÖëdG  :á«fÉãdG  á«°SÉ°SC’G  áª«≤dG

تتضمن تعاليم المســيح عيســى 0 نصوصاً عــدة تحدد أمر اهللا 
للمؤمنين أن يحبوا البشر جميعاً، وبالعودة مرة أخرى إلى «موعظة على 
الجبل» نجد أن المسيح يعدل من وصية سابقة من التوراة فيقول: «لقد 
ســـمعتم ما قد قيل: «أحبوا جيرانكم واكرهوا أعداءكم»، ولكني أقول 
تكونوا  كي  يضطهدونكم؛  الذين  ألولئك  وادعوا  أعداءكم  «أحبوا  لكم: 
عيال اهللا في الســـماء فهو الذي يأمر الشمس أن تشرق على الفاسق 
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والمطيع، وينزل المطر على البـــار والفاجر، فأنتم إن أحببتم أولئك 
الذين يحبونكـــم فقط فما هو الفضل الـــذي قدمتموه؟ أليس جباة 
الضرائب يعملون ما تعملون؟ وإذا كنتم فقط ُتـســـلمون على إخوانكم 
وأخواتكم فما الـــذي تفضلون به غيركم؟ أليس مـــا يقوم به األغيار 
هو هذا العمل عينه؟ فكونوا كامليـــن في أخالقكم كما هو أبوكم في 

ـ 48) السماء كامل». (متّى 5: 43 
كما هو الحال في تعاليم المســيح 0 حــول المصالحة وإصالح 
ذات البين ينظر إليها على أنها مغالية، فإن تعاليمه في الحب بين بني 
البشــر كذلك مغالية في نظر األذن البشــرية، فهو يريد توسعة الحب 
فيما وراء العاطفة التي يشــعر بها أحدنا تجاه أفراد أســرته وأصدقائه 
الطيبين؛ بل يريد أن يكون مفهومنا للحب أوســع من هذا ليشــمل حتى 
األعــداء، وفي نصوص أخرى في كتــب اإلنجيل يقول المســيح: «افعلوا 
وضع  باإلمكان  كان  فلــو  (لوقا 6: 27).  يكرهونكم»  الذين  ألولئك  الخير 
عالقاتنا اإلنسانية على ميزان، ووضعنا أولئك الذين يحبوننا في طرف، 
وأولئك الذين يكرهوننا في الطرف اآلخر من الميزان، فما يعلمنا إياه 
المسيح 0 هو أن نحب كل الناس، سواء أكانوا ممن يحبوننا أو ممن 
يبغضوننا، وكذلك الذين هم ليسوا ممن يحبنا وال ممن يبغضنا، ويقول 

المسيح: «أحبوا جيرانكم كما تحبون أنفسكم» (متّى 19: 18).

AGô≤ØdG  óYÉ°Sh  AÉî°ùH  øjôNB’G  §YCG  :áãdÉãdG  á«°SÉ°SC’G  áª«≤dG
تحتوي كتــب اإلنجيل على عدة نصوص تحــض كل من يؤمنون باهللا 
أن يعطوا بســخاء لتجنب األنانية واألثرة واكتناز الثــروة واألموال، وأن 
نعطــي كل المحتاجيــن، ففــي إنجيل متّــى الفصل 19 اآليــة 21 يقول 
المسيح 0: «لكي يكون لك كنز في الجنة يجب عليك أن تبيع كل 
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ما تملك وتعطي أموالك للفقراء وتتبعني». وفي «موعظة على الجبل» 
يحث المســيح أتباعه بقوله: «ال تكنزوا األموال ألنفســـكم في األرض 
حيث تأكلهـــا األرضة ويتلفها الصدأ، وحيث يســـطو عليها اللصوص 
فيســـرقونها، ولكن اكنزوها في السماء حيث ال أرضة تأكلها وال صدأ 
تكن  كنوزكم  تكن  حيثما  أنه  واعلموا  يســـرقونها،  وال لصوص  يتلفها 

ـ 21). قلوبكم» (متّى 6: 19 

™°VGƒàdG  :á©HGôdG  áª«≤dG

إن التواضع قيمة مســيحية أساســية، وهي أســاس لكل القيم التي 
ذكرناها ســابقاً، فنحن لــن نســتطيع أن نصالح غيرنــا دون أن نكون 
مستعدين أن نتخلى عن كبريائنا، فنحن بحاجة ماسة إلى التواضع لكي 
نسامح أولئك الذين ارتكبوا أخطاء في حقنا، أما أن تحب عدوك فهذا 
جمــاً، وأن تتخلى عن أموالك بإيثــار فهذا أمر  لعمري يتطلــب تواضعاً 
يتطلب كذلك قدرًا كبيــرًا من التواضع منك، حتى عبادة اهللا ســبحانه 
كبيرًا، وفي هذا  فإنها بالنســبة للمســيحيين تعني عمًال يتطلب تواضعاً 
يقول المســيح 0 : «اعبد ربك وال َتِدْن لسواه.» (متّــى 4: 10)، والكثير 
من النصوص من تعاليم المسيح 0 في كتب اإلنجيل تأمر بالتواضع، 
ففي إنجيل متى الفصل 18 اآلية الرابعة يقول المســيح: «تواضع، وتب 
«ال  (متّــى 4: 17)،  اهللا».  أوامر  فـــي  تقصير  من  منك  بدر  عما  اهللا  إلى 
تحب المظاهر وال مواطن التفاخر لنفسك.» (متّى 6: 23)، «ال تدع أحداً 
يناديك بألقاب العظمة؛ ألنه ليس ثمة من يستحق العظمة إال اهللا». 
ـ 10)، «من كان منكم يريد الشرف فليكن خادمكم، ومن كان  (متّى 23: 8 
منكم يريد أن يكون من الســـابقين فليكونـــوا عبيدكم» (متّى 20: 26)، 

وبهذا نرى أن التواضع قيمة أساسية تشترك فيها النصرانية واإلسالم.



وا�سالم المسيحية  بين  المشتركة  القيم 

177

إن االلتــزام بــروح المصالحة وإصــالح ذات البيــن والحب حتى 
لألعداء واإليثــار واالهتمام بالفقــراء والمظلوميــن والعيش في خضوع 
وتواضــع هللا ما هــي إال أمثلــة قليلة من بيــن مئات األمثلة مــن القيم 
األساسية المشتركة بين المسيحية واإلســالم، وهذه القيم تكسر دائرة 
الفقر والعنف وتقود إلى إيجاد مجتمعات مسالمة ومنسجمة وتعمل على 
إبقائها كذلك كما يريدها اهللا، وكل التعاليم التي جاء بها المسيح 0 
تحث على هذه القيم المشــتركة بين المسلمين والمسيحيين؛ وذلك ألن 
أتباع هاتيــن الديانتين يؤمنون بأن تعاليم المســيح هي وحي منزل من 

اهللا لكافة البشر ليمارسوها ويطبقوها.
فــي رســالته إلــى الرومان يقــول بولس 
الرســول في كتاب العهــد الجديد في ملخص 
لهذه القيم األساســية المســيحية: «يجب أن 
يكون الحب خالصاً، اكرهوا كل ما هو خبيث 
فيما  تحابوا  خيـــر،  هو  ما  بـــكل  واعتصموا 
بينكـــم، وقدروا بعضكم أكثر من أنفســـكم، 
ال تجعلوا الفتور يغزو حياتكم، وحافظوا على 

جذوة الحماس الروحي متقدة وذلـــك بكثرة الطاعات، اغمروا حياتكم 
بسعادة التفاؤل وبالصبر في الشدائد وبالخشوع في الطاعات، تشاركوا 
مع خلق اهللا الذين يعانـــون الفاقة وكونوا مضيافيـــن، وباركوا من 
يضطهدكم، باركوهم وال تلعنوهم، افرحوا مع المسرورين وانتحبوا مع 
الباكين، عيشوا بانسجام مع بعضكم بعضاً، وال تكونوا من المتكبرين، 
وكونوا متواضعين مع من هم دونكم، وال تكونوا مغرورين وال تجازوا 
الشر بالشـــر، وكونوا حريصين على فعل كل ما هو حق في أعين كل 
الرب؛  لغضب  مكاناً  واتركوا  أصدقائي،  يا  ألنفسكم  وال تثأروا  الناس، 
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فإنه قد روي أن الرب يقول: «إنني أنا الـــذي آخذ بالثأر، وأنا الذي 
أجازي؛ بل ينبغي عليكم أن تذهبوا إلى أبعد من ذلك فإذا كان عدوك 
جائعاً فأطعمه، وإن كان عطشاناً فاْسِقِه، وال تغالب الشر بالشر؛ ولكن 

ـ 21) غالب الشر بالخير.» (الرومان 12: 9 
والفرق الجوهري بين اإلسالم والمسيحية هو أن المسيحيين يفهمون 
عيســى على أنه أكثر من نبي وأكثر من مبلّغ لرسالة اهللا، فالمسيحيين 
يؤمنون أن المســيح هو تجــل هللا الواحد الذي يمنحنــا الغفران عندما 
نخفق فــي اتباع الوصايا حســب ما يطلبــه ربنا، وهناك مــن التعاليم 
الموجــودة في العهــد الجديد في رســالة بولس إلى الرومــان ما يلي: 
«ليس ثمة من هو صالح، وال حتى شـــخص واحـــد، وليس ثمة من 
وبذا  وتولى،  أعرض  الجميـــع  اهللا،  وجه  يريد  من  ثمة  وليس  يفهم، 
أصبحـــوا جميعاً ال قيمة لهم، ليس ثمة مـــن يفعل الخير، وال حتى 
شخص واحد، فألسنتهم تخوض في الخديعة، وسم األفاعي يقطر من 
شـــفاههم، وأفواههم تضج بفاحش الكالم والتذمر، وأقدامهم سريعة 
الخطى إلى سفك الدماء، والدمار والبؤس معالم طريقهم، ال يعرفون 
طريق السالم، وليس ثمة خوف من اهللا أمام أعينهم، جميعهم وقعوا 

ـ 18) في الخطيئة وقصروا في حق اهللا». (الرومان 3: 9 
مذنبــون وأننا قــادرون على تنفيذ  ويؤمن المســيحيون أننــا جميعاً 
الوصايــا؛ ولكن إذا كنا صادقين مع أنفســنا فعلينــا أن نعترف أننا قد 
أخفقنا فــي القيام بذلك علــى الوجه المطلــوب، وبهذا فنحــن جميعاً 
معتمدون علــى رحمة اهللا وفضله بأن ينجينا، كما يؤمن المســيحيون أن 
هذا الخالص قد تــم منحه لكافة البشــر عبر كل األزمــان من خالل 
تضحية المسيح، فبفضل المسيح يؤمن المســيحيون أنه ليس ثمة شيء 
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يْمِكننا عملــه أو ال يمكننا عمله باســتطاعته أن يفصلنــا عن محبة اهللا 
(الرومان 8). ورحمة اهللا هذه المتجسدة في المسيح هي الرسالة األساسية 
للمســيحية، وبتلقينا هدية اهللا ورحمتــه والمغفرة لــكل إخفاقاتنا؛ فإن 
المسيحي ملزم باتباع تعاليم المسيح على نحو أكثر مثالية؛ وذلك شكرًا 

وعرفاناً بهذه النعمة المسداة.
قد يختلف المسلمون والمسيحيون في أمور عقائدية؛ ولكن كما تدل 
الكثير من القيم المشــتركة فنحن في الحقيقة إخوة وأخوات في الدين 
نعبد رباً واحدًا، ونقود العالم إلى طريق اتباع تعاليم الرب لنعيش حياة 

مستقيمة.
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■  باحث من المغرب.

اإلنســاني  المجتمع  بأن  القول  في  تعســف  ال 
المعاصــر يعيــش مأزقه على حــد تعبير علي 
حرب، مــأزق أدى إلى طــرح أخطر ســؤال نعرفه في 

العصر الحديث: اإلنسانية إلى أين؟.
بعبــارة أدق: هل هي ســائرة نحو الفنــاء أو نحو 
عنصرية  نحو  الهنـاء؟  نحو  أو  الشــقـاء  نحو  البقـاء؟ 
متشددة أو نحو عالمية متحررة؟ نحو صدام بربري أو 
نحو حوار حضاري؟ نحو ســحق حقوق اإلنسان أو نحو 
غاشــمة  تكنولوجيا  نحو  الحقوق؟  هــذه  على  الحفاظ 
أو تكنولوجيــا واعية؟ هل ستســود المعرفة على القوة 

والمال أم تسود القوة على ما عداها من فعاليات؟1.

1 ـ فضيــل أبو النصــر، جولة فــي القضايــا الدوليــة المعاصرة، 
ص 166، نقًال عن حســن الســعيد، حضــارة األزمة مــاذا قبل 

االنهيار؟ دار الهادي، ط1، 2005م، ص5.
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á«bÓNCG  áeRCG  ºdÉ©dG  áeRCG
وال تعســف في تحديد أســباب أزمة العالم، وإجمال مظاهرها، في 

السبب / المظهر األخالقي.
فما يعرفــه العالم مــن انخناق واضطــراب وقلق حضــاري يعود 
باألساس إلى إقصاء وإلغاء األخالق الفاضلة والقيم المثلى عن مجال 
تنظيــم حياة اإلنســان؛ حيث ضاقت رقعــة األخالق ضيقــاً، وانقبض 
أفقها انقباضاً في القرنين المنصرمين من تاريخ البشــرية؛ إذ سادت 
فلســفات وضعية تعلي من شــأن العقل والعلم التجريبــي، وتحط من 
شأن الدين واألخالق، وذلك باسم الحداثة، وبحجة أنه ال أخالق في 
المعرفة وال أخالق في العلم والتقنية، وال فطرة إال المعاني المؤسسة 
لألخــالق العلمية والعلمانيــة، وال أخالق إال الكليات الســلوكية التي 

يقرها العلم أو تقرها العلمانية1.
وكان من الطبيعي أن يؤدي هــذا النمط من التفكير إلى تحقيق 
تقدم مادي باهر في مقابــل َتَرد أخالقي ُمْخٍز، وقد عبر رئيس بلدية 
كليفلند األمريكيــة عن هذه المفارقــة بقوله: «إذا لــم نكن واعين 
فســيذكرنا التاريخ على أســاس أننــا الجيل الذي رفع إنســاناً إلى 
القمر...؛ بينما هو غائص إلى ركبتيه... في األوحال... والقاذورات»2. 
وفي السياق ذاته «لم يتحرج نيكسون» من أن يصرح في أول خطاب 
رسمي له بعد انتخابه رئيساً للواليات المتحدة األمريكية بقوله: «إننا 
نجد أنفســنا أثرياء في البضائع، ولكن ممزقيــن في الروح، ونصل 

1 ـ انظر طه عبد الرحمن، سؤال األخالق، مســاهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية، 
المركز الثقافي العربي ط.1. س.2000م..، ص 113 وما بعدها.

2 ـ رينيه دوبو، إنســانية اإلنســان، نقد علمي للحضارة الغربية، ص 230. نقًال عن حسن 
السعيد حضارة األزمة، م.س.، ص 7.
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بدقة رائعة إلى القمر، وأما على األرض فنتخبط في متاهات ومتاعب 
كبيرة»1.

التخبط في المتاهات والغوص في األوحال سيزداد عمقاً واستفحاالً مع 
الحرص على تغليب المنفعة المادية «عن طريق تحقيق ســيطرات ثالث: 
«سيطرة االقتصاد في حقل التنمية»، و«ســيطرة التقنية في حقل العلم»، 
و«سيطرة الشــبكة في حقل االتصال»، وتلك سمات نظام العولمة وأسسه 
التي يقوم عليها في ممارســة تعقيله األداتي، والتي تــورث ألهله ودعاته 
لثالثية أسســه  ثالثاً، تعــّرض هذا النظام ألزمة أخالقية مثلثة تبعاً  فتناً 
اآلنفة الذكر، والتــي تتجلى في انعدام ثالثة فضــاءات: فضاء المصلحة 

المعنوية، وفضاء العمل المقصدي، وفضاء المعروفات2 القريبة»3.

:4¥ÓNC’G  IOƒY
و«المالحظ أن هــذه األزمة األخالقية تالهــا بالفعل وعي أخالقي 
خاص، تجلــى هذا الوعي في مظاهر شــتى، منها تقويــة تدريس مواد 

1 ـ عمر بهاء الدين األميري، اإلســالم وأزمة الحضارة اإلنسانية المعاصرة في ضوء الفقه 
الحضاري، الدار العالمية للكتاب اإلسالمي، ط1، 1414هـ/1993م، ص 19.

2 ـ «المعروفة» يوظفها، طه عبد الرحمن في مقابل: «المعلومة».
3 ـ طه عبد الرحمــن، روح الحداثــة المدخل إلى تأســيس الحداثة اإلســالمية، المركز 

الثقافي العربي، ط1، 2006م، ص 78 ـ 84 ـ 85 بتصرف.
4 ـ لمــاذا العودة إلى األخــالق؟ وما معنــى ذلك؟ يجيب عــن هذين الســؤالين المفكر 
الفرنســي أنــدره كونت ســبونفيل بقولــه: «عندمــا أتحدث عــن «عودة األخــالق» أو 
عندما يجــري الحديث عنها في وســائل اإلعالم، فــإن ذلك ال يعنــي أن الناس اليوم 
صالحــون أكثر ممــا كان عليه حال ذويهــم أو أجدادهــم، فالعودة إلــى األخالق إنما 
تتــم، جوهرياً «من خــالل الخطاب»، ليــس ألن الناس هم حقا أكثــر صالحاً؛ بل ألن 
األخالق غدت أكثــر فأكثر مــادة لحديثهم، بحيث يســعنا فــي األقل االفتــراض أنهم 
يتحدثون عنها بمقدار ما هي غائبة عن واقع الســلوك البشــري... فمثل هذا األمر غير 
=مســتبعد على اإلطالق، غير أنهــم يتحدثون عنهــا، وقد باتت عودة األخــالق هذه إلى 
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األخالق، وإحداث كراسي لها في المعاهد والجامعات، وعقد المؤتمرات 
إنشاء  والمناظرات حول اإلشــكاليات األخالقية المستجدة، ومنها أيضاً 
لجــان الحكماء، ووضع دســاتير ومواثيــق أخالقية، وتأســيس حركات 
إصالحية ومنظمات إنســانية، وكذلك فتح أبواب في علم األخالق غير 
مسبوقة، ووضع نظريات فيه غير معهودة، فجرى الخوض في «أخالقيات 
الحيــاة»، و«أخالقيــات البيئــة»، وأخالقيــات اإلعــالم»، و«أخالقيات 
اإلدارة»، و«أخالقيات الشــغل»، و«أخالقيات األعمــال والمقاولة»، كما 
اتســعت الدعوة إلى ضــرورة أن يتحمل اإلنســان المســؤولية إزاء كل 
مجاالت الحيــاة، وأن يســارع إلى تحصين نفســه باألخــالق الالزمة 

واجهة الخطاب المهيمن وواجهــة االهتمامات ظاهرة اجتماعية تســتحق التوقف عندها 
والتدقيق فيها». من كتابه «هل الرأسمالية أخالقية؟»، دار الساقي، ترجمة بسام حجار 
باالشــتراك مع مركز البابطيــن للترجمة، ط1، 2005، ص 19. وفي رصده اإلشــكالية 
نفســها يقول محمد عابــد الجابري: «من الظواهــر الالفتة للنظر فــي الفكر األوروبي 
المعاصر، وبالتبعية في الفكر العربي، االهتمام المتزايد بمسألة األخالق والقيم، فمنذ 
عقدين من السنين واألصوات ترتفع، أصوات الفالسفة والمفكرين وبعض الساسة لتطرح 
الناحية الخلقية والقيمية فيما يستجد على السواء، ســواء في ميدان العلم، أو في ميدان 
السياســة واالجتماع واالقتصاد». ويرجع أســباب العودة لألخالق للتطــورات العلمية التي 
عرفتها البيولوجيا والطب، والمعلوميات والصناعة العســكرية، يقــول: إن التقدم العلمي 
الهائل في ميــدان البيولوجيا والهندســة الوراثية كما في ميــدان المعلوماتية، فضًال عن 
آثار الصناعة والتكنولوجيا على البيئة الطبيعية من جهة، والخطر الذي تشــكله أســلحة 
التدمير الشامل على البشرية كلها من جهة ثانية، إن تقدم العلم في هذه المجاالت كما 
في غيرها قد أدى ـ أو من شأنه أن يؤدي ـ إلى نتائج تتعارض على طول الخط مع القيم 
األخالقية التي تكرســت منذ فجر التاريخ البشــري، وفي جميع المجتمعات ولدى مختلف 
األديان، والفلســفات بوصفها عنصرًا جوهرياً في إنســانية اإلنســان، إن لم يكن العنصر 
الجوهري الوحيد فيها... األمــر الذي أدى إلى انبعاث التفكير في األخالق والقيم وتزايد 
الميل إلى إخضــاع العلم ونتائجه لها، وبالتالي تأسيســه عليها مما ســمح بالحديث عن 
عودة األخالق». من كتابه «قضايا في الفكر المعاصر»، مركز دراســات الوحدة العربية، 

ط2، 2003، ص 35 ـ 36 بتصرف يسير جدًا.

=
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لمواجهة التلوث في الطبيعة والتسيب في التقنية والتفكك في المجتمع 
والفساد في السياسة والتضليل في الخبر»1.

من هنا يكتســب الحديث عن الفكر األخالقي وقضاياه مشروعيته؛ 
ذلــك أن األخالق لم تعد مجــرد توصيات ومواعــظ وأحكاماً؛ بل غدت 
نظاماً معرفياً يمتد إلى العلم والفلسفة ونظام القيم. فقد اقتحم البحث 
يســاءل، ويخضع للسؤال من  األخالقي معظم الميادين، وبات مشــروعاً 

قبل المفكر والفيلسوف ورجل االقتصاد والسياسة.
إجماالً لقد كانت المســألة األخالقية ـ وال زالت ـ تســتأثر باهتمام 
كبير، وتشكل إشكالية مركزية داخل الفكر العالمي برمته، وستظل تشغل 
بال المفكرين والفالسفة ورجال السياسة والقانون على اختالف مشاربهم 

الفكرية.
بحقيقته  وتعلقها  باإلنســان،  ارتباطها  إلى  ـ باألساس ـ  راجع  وذلك 
وجوهره طبيعته، وإذا وجهنا النظر بالبحث إلى الوجهة الداخلية لفلسفة 

األخالق؛ نجد عديدًا من اإلشكاالت المطروحة من جملتها.
أ ـ المعوّل عليه في بناء األخالق العقل أم النقل؟

ب ـ هل األخالق فطرية أم مكتسبة؟
ج ـ هل األخالق مطلقة أم نسبية؟

وقد جاءت إجابات علماء األخالق والفالســفة عن هذه اإلشــكاالت 
مختلفة باختالف رؤاهم الفلسفية، ومرجعياتهم الفكرية، ومتعددة بتعدد 
المدارس الفلسفية التي تناولت هذه القضايا بالبحث والدراسة، وبيان 

ذلك كاآلتي:

1 ـ طه عبد الرحمن، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية، م.س.، ص 85.
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ويمكن صياغة هذا اإلشــكال بعبــارة أخرى: على أي أســاس تقوم 
األخالق؟ لقد شــكّل هذا اإلشــكال قضية خطيرة في علم األخالق؛ ألنه 
في الواقع البحث عن أساس القيم األخالقية هو في اآلن نفسه َبْحٌث في 

أصل إنسانية اإلنسان وما يميزه عن الحيوانية والطبيعة.
القيم  أســاس  عن  التســاؤل  فإن  وعليه، 
األخالقيــة هو تســاؤل عن المبــدأ الجذري 
الــذي يفصل بيــن مجاليــن متعارضين لكن 
يســتدعي كل منهمــا اآلخــر، وهمــا مجــال 
هذا  هو  فمــا  الحيوانية،  ومجــال  اإلنســانية 
المبدأ الجــذري الذي يجعل من اإلنســان ـ 
رغم كونه محكوماً في جسده الخاص بضرورة 

الطبيعة وغرائزها ـ إنساناً؟ أهو أمر داخلي فيه؟ أم متعال عنه؟
إن هذا اإلشكال ـ كما أســلفنا ـ مثل مائدة فكرية دسمة للعديد من 
الفالســفة وعلماء الكالم، وصار موضوعا لنقاش فلســفي واسع عريض 

في الفكرين األخالقيين: اإلسالمي والغربي قديماً وحديثاً.

أ ـ الفكر األخالقي الغربي:
إذا تتبعنا األعمال الفلســفية ألبرز أقطاب الفكــر األخالقي الغربي 
«427 ـ 347 ق.م»،  وأفالطــون  «469 ق.م»،  ســقراط  أمثــال:  القديم، 
وأرســطو «384 ـ 322 ق.م» ـ فسنجد أن هؤالء الفالســفة وغيرهم قد 
لكل القيم األخالقية، ففي نظرهم  وه مصدرًا وأساساً  مجدوا العقل، وعد
من دون العقل ال يســتطيع اإلنســان التمييــز بين الخير والشــر وبين 

 ó©J  ºd  ¥ÓNC’G  ¿CG
 ßYGƒeh  äÉ«°UƒJ  Oôée
 kÉeÉ¶f  äóZ  πH  ;ÉeÉμMCGh
 º∏©dG  ≈dEG  óàªj  kÉ«aô©e
º«≤dG  ΩÉ¶fh  áØ°ù∏ØdGh



دراســات

186

الَحَســن والقبيح، وقد أشار إلى هذا الفيلســوف الفرنسي «إميل بوتر» 
في قوله: «ُولد علم األخالق في اليونان في اللحظة التي اســتولى فيها 
العقل على أزمة الحياة اإلنســانية، وقد كانت قبل بيد الدين، وسقراط 
يتميز عــن التقاليد الدينيــة، وأنه مع هــذا ال يرتكز على  هو أساســاً 
العــادات أو الغرائز، لقــد رأى أن من الممكن أن نجــد في المالحظة 
اليقظة للطبيعة اإلنســانية العناصر الالزمة لمذهــب أخالقي ال تعوزه 

الدقة وال السمو وال السلطان.
كل المســألة كانت إذًا معرفة طبيعة اإلنســان الحقــة، وبهذا كان 

مذهب سقراط أول محاولة لألخالق الحرة العقلية»1.
وقد كان مذهب أفالطون وأرسطو ـ إلى حد كبير ـ امتدادًا لمذهب 

وا العقل أساس القيم األخالقية. سقراط فعد
وقد ســار على نهجهم فالســفة الفكر الغربي الحديث والمعاصر، 
فأكدوا أن أســاس األخالق هــو العقل، وكان من أبرز الفالســفة دفاعاً 
عن هذا الرأي الفيلسوف األلماني إيمانويل كانط (1724 ـ 1804م)؛ إذ 
يقول: «إن التجربة الداخلية والشعور «األخالقي» ال يتولدان إال بواسطة 
صوت العقل، الذي يخاطب كل شــخص بكل وضوح، ويمكن بالتالي أن 
يعرف بشكل علمي... وعليه، فإن كل إنسان يجد في عقله فكرة الواجب، 
ويرتعد حينما يســمع صوته المدوي كلما اســتيقظت فيه بعض الميوالت 
والنــوازع التــي تدفعه إلــى انتهاكه، وعلى أســاس كل ما ســبق يمكن 
لكي يكون على يقين  لإلنسان ـ بل يجب عليه ـ أن يمتلك تمثال واضحاً 

من سلطة عقله بوصفه حاكماً عليه»2.

1 ـ محمد يوسف موسى: تاريخ األخالق، دار الكتاب العربي، القاهرة. ط.1 .س.1953 ص.73.
2 ـ إيمانويل كانط، نقد العقل العملي المطابع الجامعية الفرنسية، 1976 باريس، ص.39.
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وقد عارض كانط أن تكون المشــاعر واإلحساســات الذاتية مصدرًا 
للقيم األخالقية، حيث يقــول: «إن نظرية أولئك الذيــن يقبلون بوجود 
حس أو شــعور أخالقي معين بواســطته يتحدد كل القانــون األخالقي ال 

بواسطة العقل، إن نظرية مثل هذه دقيقة رغم كونها خاطئة»1.
وكما عارض كانط أن تكون المشــاعر واإلحساسات الذاتية مصدرًا 
لألخالق، نفى أن تكون اللذة أو األلم مصدرًا لها، كما نفى أن  وأساساً 

تكون عادات وأعراف المجتمعات كذلك.
العقلي  االتجــاه  والمعاصر  الحديــث  الغربــي  الفكــُر  دعم  وقد 
المؤســس للقيــم واألخــالق؛ فظهر فــي الغرب مــا يســمى «بمبدأ 
للحياة بأكملها،  وه أساســاً  العقالنية» الذي مجد العقــل كثيرًا، وعد
وليس أســاس األخالق فحســب، وينطلق «مبدأ العقالنيــة» من كون 
العقل األداة الرئيسة للمعرفة وللوصول إلى الحقيقة، وهو ليس مجرد 
أداة يسترشــد بها اإلنســان في إدراك العالم ومعرفــة الواقع معرفة 
موضوعية مستقلة عن الهوى الفردي والجماعي. بل إن العقالنية سعي 
متواصل لتجاوز محدودية المعرفة العلمية، وتخطي كل أنواع العوائق 

والوصول إلى أكثر الحلول عقالنية.
ـ هو  وحديثاً  عليه، فأساس األخالق في الفكر الغربي ـ قديماً  وبناءً 

العقل، الذي يعني في الوقت نفسه المعرفة والتجريب.

ب ـ الفكر األخالقي اإلسالمي
لقد أثيرت هذه اإلشــكالية في الفكر اإلسالمي بالحدة نفسها التي 
عنيفاً،  أثيرت بها في الفكــر الغربي، فأثارت جــداالً صاخباً، ونقاشــاً 

1 ـ نفسه، ص.39.
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وصل إلى حد التهكم بين المدارس الكالمية اإلسالمية أحياناً، فتعددت 
اإلجابات التي قدموها لنا، وانقسموا حولها إلى فئتين:

فئة المعتزلة. -
نة. - فئة األشاعرة من أهل الس

كل فريق يرى أساساً لألخالق مختلفاً عن اآلخر، «فالمعتزلة يقولون 
بمبــدأ: «العقل قبل ورود الســمع» (والمقصود بالســمع خطاب النبوة). 
ــنة يقولون: إن الشــرع وحده هو الذي يوجب كون هذا حالالً  وأهل الس

حسناً وهذا حراماً قبيحاً».1
يمجد العقل، ويحكم بأن طاقاته غير  وعليه، فالمعتزلة وقفت موقفاً 

محدودة، وعلى أنه قادر على التمييز بين الخير والشر.
ــنة رأوا أن العقــل أضعف من  في حين أن األشــاعرة من أهل الس
ذلك، وأن اســتطاعته محدودة بإدراك ما يتعلق بشــأنه هو، أو أقل من 
ذلك، ومن ثم فاألساس الذي تقوم عليه األخالق ـ عندهم ـ هو الشرع، 

تلك السلطة الخارجية عن ذات اإلنسان.
ولنخرج من هذا االختالف الواقع حول المسألة في الفكرين الغربي 

واإلسالمي، ونسأل القرآن عن رأيه في الموضوع؟
«لقد علمنا هذا القرآن المجيد أن النفس اإلنسانية قد تلقت في 

تكوينها األولي اإلحســاس بالخير وبالشــر: ﴿ 8  9  :  ❁  >  
.2﴾>  =

1 ـ محمــد عابــد الجابــري: العقل األخالقــي العربــي، المركــز الثقافي العربــي. ط1. 
س.2002م. ص.113.

2 ـ الشمس، اآليتان: 7 ـ 8.
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 .1﴾È   Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â   Á  À﴿ :وزودها ببصيرة أخالقيــة
  m  ❁  k  j  i   h ﴿ :وهدى اإلنســان طريقــي الفضيلــة والرذيلــة
ولكــن  (﴾3؛    (   '   & ﴿ حقــاً   ،2﴾q    p   ❁   n

  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ :اإلنســان قادر على أن يحكم أهواءه
.4﴾É  È  Ç  Æ  ❁   Ä

ففي اإلنسان إذن قوة باطنة، ال تقتصر على نصحه وهدايته وحسب؛ 
بل إنهــا توجهه إليه بالمعنــى الصريح أو تأمره بأن يفعــل أو ال يفعل. 
فماذا تكون إن لم تكن ذلــك الجانب الوضيء مــن النفس والذي هو 

العقل؟!
لكن ما طبيعة هذا العقل؟

إنه ليس العقل الفطري؛ فالقرآن لم يقتصــر على الملكات العقلية 
وحدها، وإنما العقل المؤيد بالشرع، ذلكم العقل العلوي.

ليصبح اإلنســان ـ في نظر القرآن ـ متوفرًا على عقلين، أو ما يعبر 
إلى  عنه «بالنور»: النور الفطري والنور الموحى»، وهما يســيران جنباً 

.5﴾ Ç   Æ  Å   Ä  Ã    Â   Á  À  ¿    ¾  ½ ﴿ :جنب، قال تعالى
فالعقل والنقل يسيران معاً في القرآن الكريم، وفي قلب المؤمن يستقر 

.6﴾Â  Á  À ﴿ :نوران، وهذا معنى رمز النور المزدوج في قوله تعالى

1 ـ القيامة، اآليتان: 14 ـ 15.
2 ـ البلد، اآليات: 8 ـ 10

3 ـ يوسف، اآلية: 53.
4 ـ النازعات: اآليتان: 40 ـ 41.

5 ـ الملك، اآلية: 10.
6 ـ النور، اآلية: 35.
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وُيطرح هنا إشــكال مفاده: هــل معنى ذلك أن علينــا أن نفرق بين 
مصدريــن مختلفين لألخــالق واإلجابــة؟ كال؛ فنحن باألحــرى نراهما 
مســتويين لمصدر واحد؛ فالعقالن الفطري والموحى ينبثقان من مصدر 
واحد هــو اهللا 8 ، من هنا يجب أن نخرج أخيرًا بأن اهللا ســبحانه هو 

الذي يرشدنا دائماً إلى واجبنا األخالقي، ما ظهر منه وما بطن.

فبدالً مــن أن نقول: العقل المحــض Raison transcendentale، يجب 
أن نقول: العقــل العلوي Raison transcendante، وبدالً من االســتناد إلى 
تجريــد تصوري ذهني، يجــب أن نلجأ إلى ذلكم العقــل الحي العليم، 
الذي هو العقل اإللهي»، فنور الوحي وحده هو الذي يمكن أن يحل محل 
النور الفطري؛ ذلك أن الشــرع اإللهي هو الذي يجب أن يستمر ويكمل 

الشرع األخالقي الفطري.

محضــاً، وال ابتكارًا  فتأخذ األخــالق أحقيتها، فهي ليســت خضوعاً 
مطلقــاً، هي هــذا وذاك في وقــت واحد، والموقــف ليس موقــف َعْبٍد 
مسترق، وال موقف ســيد مطلق؛ بل هو موقف مواطن يشارك بقدر معين 
في الســلطة التشــريعية باالختيار، والمبادرة التي يملكها، مشاركة قد 

تصل إلى درجة «االتحاد ـ أو ُقْل: «االندماج» ـ بين اإلرادتين»1.

وبهــذا يكون القرآن الكريم، قد اســتطاع أن يحدث المصالحة بين 
العقل والشــرع، واإلشــكالية موضوع النقاش التي أثارت جــداالً حادًا، 
وســتظل إن لم يفطن الفالســفة وعلماء األخالق لحل القــرآن المجيد 

ورأيه في المسألة.

1 ـ محمد عبد اهللا دراز: دســتور األخالق في القرآن، ترجمة عبد الصبور شاهين، مؤسسة 
الرسالة. القاهرة، ط.10.س. 1998م ص.27 ـ 36 ـ 133 ـ 134.بتصرف.
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لقد نالت هذه القضية من جهد واهتمام الفالســفة وعلماء األخالق 
بقدر ما أخذته اإلشكالية السابقة، وكما كانت إجابات الفالسفة وعلماء 
األخالق متناقضة بخصوص المســألة األولى؛ جــاءت أقوالهم متضاربة 
بخصوص هــذه اإلشــكالية أيضــاً، وتظهر شــدة االختالف حــول هذه 

اإلشكالية في الفكر األخالقي الغربي.
إن الفلســفة األخالقية في الفكر الغربي «الحديث» تتميز بســيادة 

اتجاهين فلسفيين مختلفين:
اتجــاه عقلي، يعتمــد علــى العقل في  -

دراسة األخالق، يمثله كانط.
التجربة  - علــى  يعتمد  تجريبــي:  اتجاه 

هوبز،  رموزه  ومن  األخالق،  دراسة  في 
وجون لوك،...

ونتيجة اختالف االتجاهين في األسلوب أو المنهج المتبع في البحث 
وفي الوسائل، كان من الضروري اختالفهما في اإلجابة عن هذا اإلشكال.

* حيــث اعتبــر أصحاب االتجــاه العقلــي أن األخــالق فطرية؛ إذ 
«يذهبون إلى أن اإلنســان يولد مــزودًا بأفكار نظرية وحقائق بســيطة 
مباشــرًا دفعة واحدة من غير مقدمات، ومن غير  تدرك بالحدس إدراكاً 
االســتعانة بالتأمل العقلي، ومن هذه الحقائق البسيطة التي تدرك بهذا 

النور الفطري يتمكن اإلنسان من استنباط حقائق أخرى»1.

1 ـ الدكتور زكرياء إبراهيم المشكلة الخلقية، مكتبة مصر القاهرة، ط.1.س1980م، ص. 23.
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فأصحاب هذا االتجاه يؤكدون على أن اإلنســان يولد مزودا بأخالق 
مغروســة فيه بالفطــرة، تمكنه من التمييــز بين الخير والشــر والحق 

والباطل.

* وبخصوص االتجاه التجريبي: فإنهم ـ على عكس االتجاه العقلي ـ 
يقولون: إن األخالق مكتســبة، ومن ثم جاء «رفضهــم لكل معرفة أولية 
أو قبلية، وقالوا: ال شيء في العقل إال وقد مر بالحس والتجربة أوالً... 
وعليه فإن األخالق يجب أن تعالج بمناهج تجريبية خالصة؛ ألن التجربة 
هــي المقياس الوحيــد الذي يمكــن من التمييــز والتفرقــة بين الحق 
والباطل والخير والشر؛ إذ األخالق وليدة الظروف االجتماعية والدينية 

واالقتصادية التي تحيط حياة الفرد وتكتنف حياة المجتمعات»1.

ومن أبرز المدافعين عن هذا الــرأي والرافضين للمبادئ األخالقية 
الفطرية الفيلســوف جون لــوك (1632 ـ 1704)؛ إذ يقــول «إن هناك 
عند بعض النــاس بوجود المبادئ الفطرية أو األفكار  ثابتاً  اعتقادًا قوياً 
األولية، كما لو كانت محفــورة في العقل، أو مطبوعة عليه تلقتها الروح 
منذ وجودها القديم، وجاءت بها إلى هذا العالم... ويكفي ألقنع القارئ 
غير المتعامل بكذب هذا االعتقاد أن أبين لــه: كيف أن الناس أمكنهم 
أن يصلــوا إلى كامل ما لديهم من معرفة بواســطة اســتخدام قدراتهم 
الطبيعيــة فقط، ودون الحاجة إلــى أية انطباعات فطريــة؛ بل يمكنهم 
كذلك أن يبلغوا اليقين بدون االعتماد على مثل هذه األفكار أو المبادئ 
األولية... إن األفكار ليســت مطبوعة على العقل بطبيعتها؛ ألنها ليســت 
معروفة بالنســبة لألطفال والبلهاء وغيرهم، أوالً ألنــه من الواضح أن 

1 ـ توفيق الطويل: أســس الفلســفة، دار النهضــة العربية، القاهــرة. ط. 3. س. 1979م. 
ص. 426. بتصرف.
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جميع األطفال والبلهاء ليس لديهم أدنى فهم أو فكر عنها، وهذا النقص 
كاف إلبطال تلك الموافقة العامة التي يجب أن تكون مالزمة بالضرورة 

كل الحقائق الفطرية»1.

ومن هنا ـ وكغيره من الفالسفة التجريبيين ـ يرفض القول باألفكار 
الفطرية والمبــادئ األولية؛ ألن القول بالفكــرة المفطورة أو المطبوعة 
في العقل، ثــم القول بعدم إدراك العقل لها؛ إنمــا تعني تناقضاً عميقاً 

وخلًال في نظرية دعاة األفكار الفطرية حسب جون لوك.

يقول بترابط الفطري والمكتســب في  ثالثاً  غير أن هناك اتجاهاً 
اإلنسان، وأنه من الضروري الربط بينهما إلى درجة االندماج، يقول 
أ. جاكارد A. JACCARD: «كل مــا يتجلى في ذاتي، صنفي الدموي، 
لون بشرتي، دائرة رأسي، الحصبة التي أُصبُت بها وأنا طفل، أو هذه 
السمة من ســمات ذكائي»، كل ذلك ناتج عن آليات بيولوجية تتوقف 

في الوقت نفسه على:
المعلومات التي يحملها إلي اإلرث التناســلي الذي تنقل أمي نصفه • 

وأبي نصفه اآلخر، أي ما هو فطري لدّي.
عالقاتي مع المحيط مــن حيث المواد المتوفــرة والطاقة والقراءة • 

والحالة العاطفية... أي ما هو مكتسب لدّي.
ومــن المغــري أن نتســاءل عــن التأثيرات التــي تمارســها هاتان 
المجموعتان، وأن نطرح الســؤال: مــا هي حصة كل منهمــا؟ يبدو من 
الواضح مثًال أن صنفي الدمــوي قد حددته عناصر فطرية، في حين أن 
الحصبة قد ولدتها عوامل مكتســبة، وقد يبدو أن هذا السؤال ال معنى 

1 ـ جون لوك، مقال في العقل البشري، ص.12.
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له، وأن محاولة اإلجابة عنه ال يمكن أن تقود إال إلى عدد من القضايا 
الالمعقولة.

وفعًال، إن ما يطرح مشكًال في تعبير (فطري ومكتسب) ليس الفطري 
وال المكتسب؛ إذ يمكن تحديدهما بســهولة، بل هو حرف «الواو» الذي 
يرمــز إلى نوع العالقــة بينهما. ولكن هــذا الحرف هــو بمثابة كمين، 
ســيدفعنا إلى الحذر تجاه عملية الجمع هاته، التي هي عملية ضرورية 

في الحياة اليومية.
إن الخطأ يتعلق هنا ـ مرة أخرى ـ بدراسة ظاهرة ناتجة عن العديد 
من العوامل المتداخلة عن طريق عزل أحدهما بشكل تعسفي عن اآلخر. 
إن ِفْكرنا غير مدرب علــى التفكير من خالل ألفــاظ التفاعل، ويحاول 
أن يستبدل الواقع بنماذج يفعل فيها كل ســبب على حدة، وكل المسائل 
المتعلقة بالفطري والمكتسب هي مسائل من هذا النوع، فهي ال تستحق 

أية إجابة؛ ألنها تنفي الواقع الذي تزعم أنها تحاول أن تدرسه1.
إذا انتقلنا إلى الفكر األخالقي اإلســالمي، ســنجد أنه عرف اآلراء 
واالتجاهات نفسها التي عرفها الفكر األخالقي الغربي؛ إذ نجد اتجاهاً 
يقول بفطريــة األخالق، وثانياً يقول بأنها مكتســبة وثالثاً يحاول الجمع 

والتوفيق بينهما.
ـ أصحاب االتجاه األول ـ الذين قالوا بفطرية األخالق ـ ال يتصورون 

تغيرها؛ ألن الطباع ال تتغير، وحجتهم في ذلك:
«أن الُخلُــق هو صــورة الباطن، كمــا أن الخلق هو صــورة الظاهر 
فالخلقة الظاهــرة ال ُيقدر علــى تغييرها، فالقصير ال يقــدر أن يجعل 

A. JACCARD Moi et les autres Ed Seuil 1983 p.33. p.46. 1 ـ
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نفســه طويًال، وال الطويل يقدر أن يجعل نفسه قصيرًا، وال القبيح يقدر 
على تحسين صورته، فكذلك القبح الباطن يجري هذا المجرى»1.

فحظــوظ الناس من الطبائع النفســية التي فطروا عليها حســب هذا 
االتجاه حظوٌظ متفاوتة، فالناس تتفاوت حظوظهم الجســدية قوة وضعفاً، 
وطــوالً وقصرًا، وبدانــًة ونحًال، وصحًة وســقماً، فحظوظهم مــن الطبائع 
النفسية الخلفية وغير الخلقية حظوظ متفاوتة بالفطرة، وبالتالي فاألخالق 

فطرية في اإلنسان.
* أما االتجاه الثانــي فاعتبر األخالق مكتســبة، وحجتهم في ذلك 
أنــه «لو كانــت األخالق ال تقبــل التغييــر لبطلت الوصايــا والمواعظ 
والتأديبات، وكيف ينكر هذا في حق اآلدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن؛ 
إذ ينقل البازي من االســتيحاش إلى األنس، والكلب من شره األكل إلى 
التأدب واإلمساك والتخلية، والفرس من الجماح إلى السالمة واالنقياد، 

وكل ذلك تغيير لألخالق»2.
ومن أنصــار هــذا االتجــاه «الفارابي؛ إذ يقــول: «إن األخــالق كلها 
مكتســبة: الجميل منها والقبيح، ويمكن لإلنســان ـ متــى لم يكن له خلق 
حاصل ـ أن يحّصل لنفسه خلقاً، ومتى صادف أيضاً نفسه في شيء ما على 
خلق، إما جميل أو قبيــح، يمكن  أن ينتقل بإرادته إلــى ضد ذلك الخلق، 
والذي به يكسب اإلنســان الخلق أو ينقل نفســه عن خلٍق ما صادفها عليه 
هو االعتياد. وأعني باالعتياد تكرير فعل الشــيء الواحد مرارًا كثيرة زماناً 

طويًال في أوقات متقاربة»3.

1 ـ الغزالي أبو حامد: إحياء علوم الدين، ط. دار الكتب لعلمية، د.ت. لبنان، ج ص.30
2 ـ الغزالي أبو حامد: م.س، ج.3. ص.61

3 ـ الفارابي، التنبيه على ســبيل الســعادة، حققه وقــدم له وعلق عليه جعفر آل ياســين. 
بيروت، دار المناهل. ط.1. س.1985. ص.55 ـ 56.
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إن االتجاهين يجدان المبرر والســند فيما ذهبا إليه في أحاديث 
النبي ! فقد روي عنه عليه الصالة والســالم أحاديث دلّت على أن 
األخالق فطرية بما يتفاضل الناس في أصــل تكوينهم الفطري، وبما 
يتفاوتون فــي طباعهم الخلقية، ودلت أخرى علــى كون األخالق قابلة 

للتغيير واالكتساب.

فمن أقواله ! التي ســاقها أصحاب االتجــاه األول لتدعيم رأيهم 
قوله: «إن خلق آدم مــن قبضة قبضها من جميــع األرض فجاء بنو آدم 
على قدر األرض، منهم األحمر واألبيض واألســود وبين ذلك، والســهل 
والحزن، والخبيث والطيب»1. وقوله أيضاً: «إن اهللا تعالى قســم بينكم 

أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم»2.

ومن أقواله التــي دافع بها أصحــاب االتجاه الثانــي عن صحة ما 
ذهبوا إليه قوله: «حســنوا أخالقكم»3، وقوله !: «ومن يستعفف يعفه 
اهللا، ومن يســتغن يغنه اهللا، ومن يتصبر يصبــره اهللا»، جاء في األثر: 
على  «والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم»، فدلت هــذه األحاديث هي أيضاً 
أن األخالق يمكــن تغييرها واكتســاب األفضل منها عــن طريق اإلرادة 

والتربية الحسنة.
وللتوفيق بين هــذه األحاديث النبوية الشــريفة، وبين ما ذهب إليه 
كل فريق من الفريقين أعاله، نخلص إلى أن األخالق فطريٌة ومكتسبة، 
فبعض أخــالق المرء فطرية، تظهــر منذ أول حياته، وبعضها مكتســبة 
نتيجة تأثير البيئة التي يعيش فيها اإلنســان؛ إذ أن «األخالق تارًة تكون 

1 ـ أحمد والترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي موسى األشعري.
2 ـ أحمد والبيهقي في شعب اإليمان عن عبد اهللا بن مسعود.

3 ـ أبو بكر بن هالل، مكارم األخالق من حديث معاذ، عن الغزالي في إحيائه.
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بالطبع والفطرة، وتارًة تكون باعتياد األفعال الجميلة، وتارًة بمشــاهدة 
أرباب الفعال الجميلة ومصاحبتهــم، وهم قرناء الخير وإخوان الصالح؛ 

إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعاً»1.
وعليه «فاألخالق ليست كسبية على إطالقها، كما أنها ليست وهبية 
على إطالقهــا، وإنما تتظافــر الفطرة الســليمة مع داللــة العقل التام 
السوي في إدراك وتقرير جانب من األخالق، ثم يأتي دور الشرع ليكمل 
الفطرة؛ ويحمي حمى العقل، ويضع الضوابط العامة، التي ترقى بالفرد 

من الوجهة الخلقية».
ويرتبط هذا اإلشــكال بإشكال أكبر منه 
هو هل اإلنســان َخير ُجِبل على الخير أم أنه 
شرير مجبول عن الشــر؟ وقد كانت إجابات 
الفالســفة وعلماء األخالق مختلفــة ومتباينة 
كاختالفهــم حول كــون األخــالق فطرية أم 

مكتسبة.
فمنهم من َعد اإلنسان خيرًا محضاً بفطرته، مثل جون جاك روسو 
الذي دافع عن كون اإلنســان مجبوالً عن الخير، فرأى طبيعته طبيعة 
خيّرة وبريئة، هذا التصور الفردوسي الذي يبديه روسو سوف ينتقده 
الفيلســوف هوبز، الذي ذهب إلى أن اإلنسان شرير وعدواني بطبعه، 
هذا مــا يدفع هوبز إلــى القول بأن اإلنســان ذئب ألخيه اإلنســان، 
ويرجع هوبز عدوانية اإلنســان إلى طبيعته وفطرته؛ ذلك أن الطبيعة 
اإلنســانية في نظره تتميز بثالث خصائص: التنافس الناتج عن رغبة 
اإلنســان في الحفاظ عن منافعه ومصالحه، وهذا ما يجعل اإلنســان 

1 ـ الغزالي أبو حامد، م.س.، ج.3. ص.65.
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يعطي األولوية للهجوم كطريقة لكسب الحرب. وفي أفق هذا التصور 
الحربي فــإن الطبيعة اإلنســانية تتميــز بالحذر والتأهب المســتمر 
الرغبة  أي  بالكبرياء  تتميز  اإلنسان  فطبيعة  وأخيرًا  المعارك.  لخوض 

في االنتصار الدائم.
يظهر من هذه الخصائص المميزة للطبيعة اإلنسانية أن اإلنسان 
شــرير بطبعه، ويترتب علــى هذيــن الرأيين أن اإلنســان في غير 
حاجة للتربية واإلصالح؛ «ألنه إن كان اإلنســان خيرا فال داعي إلى 
فال نفع في محاولة تطهيره»، وبطالن  تخييره، وإن كان شرًا صرفاً 
الموقفين الســابقين ظاهر للعيان، وإال «لما شرعت الشرائع، ولما 
قررت األحــكام، ولمــا ورد التكليــف باألعمال، ولما بني الحســن 
والقبح، ولما جــاء الترغيب والترهيب... وحكمــة اهللا أكبر من أن 
يخصص للجنة قوما وللنــار آخرين، ويربط اســتحقاق الجنة بعمل 
واســتيطان النار بعمــل، دون أن يجعــل في خلقة لإلنســان األهلية 

إلحدى الجهتين»1.

(3)

?zá«Ñ°ùf  ΩCG  á≤∏£e  ¥ÓNC’G{

المطلق والنســبي مفردتان شــائعتان في العلوم والفلســفة، يعرف 
الدارسون معانيهما غالباً، فإذا كانت القضية بال حد وال تخوم، وحكمها 
ســار في كل األزمنة واألمكنــة فإنها مطلقة، وإذا كانــت القضية عكس 

ذلك تختلف باختالف الزمان والمكان فهي نسبية.

1 ـ عبد المجيد بن مســعود، القيم اإلســالمية التربوية والمجتمــع المعاصر، كتاب األمة، 
قطر. س.18. ط.1. رمضان 1419هـ، ص.23.
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ومن أخطــر القضايا استشــكاالً ضمــن هـذا المبحـث مســألة 
«نســبية األخالق»، وقد أثارت هذه اإلشكالية ـ كســابقتيها ـ نقاشاً 
حادًا بين الفالســفة وعلمــاء األخالق، وخاصة فــي الفكر األخالقي 
الغربي؛ بحيث إذ تتبعنا الدراســات األخالقية التي اهتمت بالمســألة، 

نجد اتجاهين بارزين لدى فالسفة وعلماء األخالق في الغرب:
االتجاه األول: يمكن تســميته «باالتجاه المثالي»، ويعّد األخالق 
ثابتــة ومطلقة، ال تتقيــد بزمان ومــكان، وال تتغير بتغيــر الظروف 
واألحوال، ومن ثم فهي صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان»، بمعنى 
أنها مبــادئ موضوعية، بدليل أنها تفرض نفســها علــى كل وجدان 
بشري بطريقة حدسية أولية، وإذا كان بعضهم ال يدركون هذه القيم، 
فإن ذلك ال يدل على أنها ليست مبادئ موضوعية مطلقة؛ وإنما يدل 
على أن هؤالء األشــخاص الذين يعجزون عن إدراكها، لديهم «عمى 
خلقي» ال يمكنهم من اإلحساس بالقيم، وهذا ال يطعن في موضوعية 
القيم، وإنما يطعــن في ذكائهم وبصيرتهم، فالقيــم موجودة وثابتة 
ال تتغيــر، ولكن الناس يتفاوتــون في إدراكهم لهــا وبصيرتهم بها، 
فالمحبة للقريب مثًال قيمة مطلقة، وجهل اإلنســان بها في وقت من 
األوقــات ـ نتيجة لجهالته أو عــدم نضجه األخالقــي ـ ال يمكن أن 

يكون دليًال على نسبيتها»1.
وقد بلغ هذا االتجــاه ذروته مع كانط في «مذهبــه الواجب»؛ حيث 
أكد على ثبات األخالق وكونها مطلقــة ونهائية. غير أن هذا االتجاه لم 
يعرف االنتشــار الواســع في الفكر األخالقي الغربي، كما عرفه االتجاه 

الواقعي أو التجريبي.

1 ـ إبراهيم زكرياء، م.س. ص.67.
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االتجاه الثاني: االتجاه الواقعي أو التجريبي، ويذهب أصحاب هذا 
االتجاه ـ علــى العكس من االتجاه الســابق ـ إلى القــول بأن األخالق 
ليست مطلقة، وأنها نسبية متغيرة وغير ثابتة، فالسلوك الواحد قد يعّد 
ـ في نظرهم ـ صحيحاً أو حســناً في زمن ومــكان؛ بينما يعتبر بالعكس 

من ذلك خاطئاً وقبيحاً في زمن آخر ومكان آخر.
فاألخالق عندهم تختلف باختالف بيئــات وثقافات األفراد، «فلما 
كان لكل ثقافة معاييرها الخاصــة بها فإن المرغوب فيه يختلف تبعاً 
لذلك من ثقافة إلى ثقافــة، ومن ثم تختلف القيــم من ثقافة إلى 
ثقافة»1، ومن زمن إلى زمن، فهي «تختلف وتتغير في المجتمع الواحد 
بما يطرأ على نظمــه من تطور وتغييــر، وهي في تطورهــا وتغيرها 
تخضع للمناسبات االجتماعية في التاريخ، كما تخضع لظروف الوسط 

الثقافي الذي توجد فيه»2.
من أبرز ممثلي هذا االتجاه الفيلســوف أوكست كونت (ت.1857م)، 

الذي اعتبر أن التاريخ اإلنساني قد مر بثالث مراحل:
الوضعية،  والمرحلــة  الالهوتيــة،  والمرحلة  الميتافيزيقيــة،  المرحلــة 
وبالتالي فإن كل مرحلة من هذه المراحل لها قيمها وأخالقها الخاصة بها.

ومن ثم فالمبادئ األخالقية نســبية ومتغيرة ومتطورة؛ ألنها ترتبط 
والدينية  االقتصادية  العوامــل  لتأثير  وتخضع  االجتماعي،  التطور  بعجلة 
والثقافية والتاريخية، وهذه كلها متطــورة ومتغيرة من عصر إلى عصر، 

وعليه تتطور األخالق بتطور هذه المؤثرات.

1 ـ فوزية دياب: القيم والعادات االجتماعية، مكتبة األسرة، القاهرة، ط1. س.2003م. ص.61.
2 ـ نفسه، ص.65.
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وقد ازدادت أفكار هذا االتجاه انتشارًا، مع المذهب النفعي. وخاصة 
وا صحة األفعال  مع هوبز، وجون لوك، وجون اســتيوارت ميل، حيث عــد
األخالقية أو وخطأها يرجع إلى قدر المنفعــة المحصل عليها، فالمنفعة 
هي المعيار والمقياس الذي تقاس به األعمال، ويحكم عليها به، فالعمل 
الذي يحقق نفعاً كبيرًا يعّد خلقاً وسلوكاً فاضًال أو خيرًا وإن كان باطًال.

والشــر  الخير  «إن  وهمبر»:  «ديوي  يقول 
والمرغــوب فيه أو غيــر مرغوب فيــه هو ما 
تقرر الثقافــة (والثقافة وحدهــا هي الحكم) 
أنــه كذلك، فالحــرب، واألخذ بالثــأر، وقتل 
ألرض،  األقليــة  واحتــكار  الحــرب،  أســرى 
مرغوباً  تكــون  أمور  هذه  كل  والديكتاتوريــة، 
ذلك،  الثقافــة  قــررت  إذا  قيمة  وذات  فيهــا 

فالقيم إذن نسبية إلى طبيعة اإلنسان، كما تتضح هذه الطبيعة في فعله 
وتفاعله االجتماعي والثقافي»1.

لدرجــة قدرتها أو عدم  إذن «فالقيم تكون صالحة أو فاســدة تبعاً 
للناس  واالجتماعية  البيولوجية  األساســية،  الحاجات  إشباع  على  قدرتها 

في الثقافة المعينة»2.
فقد يكون الصــدق قيمة أخالقية رفيعة إذا كانــت النتائج المترتبة 
عــن االلتزام به تحقق فوائــد كثيرة، وقد يكون قيمة دنيئة وســيئة غير 
معتبــرة إذا كان الناتج عنه ضئيًال، وكذلك الحــال مع غيره من القيم 

التي ال تتكامل السعادة في الحياة دونها.

.Dewe Humaler : the Develo :1 ـ فوزية دياب، م.س، ص.68. نقًال عن
.Pneutop Human Behavior. p.713 - 729 :2 ـ نفسه، ص.65، نقًال عن
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ولعلنا نلحــظ بعد عرضنا لالتجاهين أن الغــرب «الليبرالي» يأخذ 
باالتجاه المثالي القائل بنســبية األخالق، األمر الــذي يبرر به األفعال 
الالأخالقية تجــاه الشــعوب واألمم غيــر الليبرالية؛ لتغــدو الحضارة 
الغربيــة حضارة حقوق اإلنســان في رقعــة الحــدود الجغرافية للغرب، 
وحضارة انتهاك هذه الحقوق خارج تلك الحدود... على حد تعبير محمد 

عابد الجابري.

أما بالنسبة للفكر األخالقي اإلسالمي فإن هذه اإلشكالية لم تطرح 
عند علمائه؛ ألنهم مجمعون على كون المبادئ األخالقية مطلقة وثابتة.

يرجع إجماعهم هذا إلى ارتباط األخالق بالدين اإلسالمي وبمصدره 
القرآن الكريم الصالــح لكل زمان ومكان إلى أن يرث اهللا األرض ومن 
عليهــا ﴿m   l  k  j  i  h  g﴾1، وبالتالــي كانــت األخــالق 
القرآنية مطلقة وشاملة وثابتة بثبوت مصدرها القرآن الكريم؛ إذن فهي 

ليست نسبية وال متغيرة.

وقد يقال: إن القضايا األخالقية اإلســالمية «نســبية» هي أيضاً، 
والرد على هذا اإلشــكال يكمن في قــوة مصدرية األخــالق القرآنية 
وثباته، فالنظام األخالقــي ـ الذي أقامه القرآن على أســس اإليمان 
بــاهللا والدين والعمل الصالح ـ ال يقبــل «أي تغيير أو تبديل في هذه 
الدعائم الخلقية، مهما تغيرت األزمان واألماكن؛ ألنها واردة في أصول 
من الناحية  الشريعة، مع العلم بأن طابع الثبات هذا إنما يبقى قائماً 
النظرية عند أكثــر الناس، أما من جهة الممارســة والفعل فإن تغيّر 
العادات الحضارية وغلبة األهواء والشهوات على طبائع البشر يحدثان 

1 ـ سورة الحجر، اآلية: 9.
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بمرور الزمــن أثرًا ال ينكر؛ بحيــث يصير النظام الخلقي المرســوم 
مجرد ُمُثل ســامية وقيم معنوية ال مكان لها في حيــز التطبيق، ومن 
هنا ينبغي التفريق بين المبادئ الخلقيــة والمعنوية المقبولة نظرياً، 
وبين مظاهر السلوك الذي يخضع لســنّة التطور والتغير التي تهيمن 
على ســير التاريخ، مع أن اإلنســان هو اإلنســان بما جبــل عليه، وما 
هو مركوز فــي طبعه ومزاجه من خير أو شــر، ومــن هنا نالحظ أن 
 Morale, Moers, :األصل االشتقاقي لكلمة األخالق في اللغات األوروبية
Customs ترجــع كلهــا إلى مدلول العــادات، والعــادات محمولة على 

التغيّر وال بد»1.

:áªJÉN

األخالق2 واكبت تاريخ البشــرية منذ وجودها على سطح األرض، 
واإلنســان كائن أخالقي، وإن تباينت تعبيراته عــن أخالقه، ومع أن 
طائفة من الفالسفة والمفكرين تنبئوا بانحسار تأثير األخالق كعامل 
محرك للحياة؛ اخترنا إثــارة النقاش بخصوص بعــض قضايا الفكر 
إلى أهمية األخالق في حياة اإلنسان، فاألخالق هي  األخالقي؛ تنبيهاً 
لم والتراحم والتعاون  تسوده الس المشروع البشري الذي يخلق عالماً 

الموصوف بالبر والتقوى.

1 ـ محمــد العربي الخطابي، جوامع األخالق والسياســة والحكمة، منشــورات اإليسســكو، 
مطبعة النجاح البيضاء. ط.1. س.1414هـ. 1993م. ج1. ص.17.

2 ـ وعندنــا األخالق بمعنى الدين، فقد فّســر ابن عباس ومجاهد الخلُــق في قوله تعالى: 
﴿n  m     l  k﴾ بالديــن العظيم. انظر الجامع ألحكام القــرآن للقرطبي، دار 

الحديث، القاهرة، ط. 2002م. ج.9. ص.444.
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■  باحث في المعهد الملكي للدراسات الدينية، األردن.

مقدمة

أوروبا  ف��ي  اليوم  المس��لمين  وج��ود  أصبح 
القارة،  االجتماعي لسكان  النسيج  جزءًا من 
وثمة أجيال ُولدت وعاش��ت وأضحت جزءًا ال يتجزأ 
إلى  يتجه معظمها  الت��ي  األوروبية،  المجتمعات  من 
الش��يخوخة، في حين أن أغلبية المس��لمين هي من 
تقع عل��ى عاتقهم  أن  الذين ال ب��د  الش��باب  جيل 
داخل هذا  كثي��رة  ومس��ؤوليات  مهم��ات  مس��تقباًل 
المجتم��ع1. وقد ب��ات الوجود اإلس��المي المتنامي 
داخل هذه المجتمعات ظاه��رًة معترفاً بها على نحو 

1 ـ عدنان برجي، »مستقبل المس��لمين في أوروبا«، موقع مجلة النبأ 
اإللكتروني: www.annabaa.org، العدد 70 أيار 2004.

■ عواد علي خ�ضير  

المجتمعات  في  المسلمين  دمج 
رؤيتين بين  األوروبية 
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غير مسبوق، وأصبح المسلمون يشكلون أقليًة دينيًة تأتي في المرتبة 
الثانية بعد المسيحية في كثير من الدول األوروبية.

وزاد من االهتمام بالظاهرة اإلسالمية في أوروبا � كما يرى بعض 
المهتمين بالشأن اإلس��المي في الغرب � حدوُث تغير نوعي كبير في 
الوجود اإلس��المي في تلك القارة، كان أبرز مظاهره انتقال الهجرة 
الحديثة المؤقتة للمسلمين إلى هجرة دائمة، وتغيّر نوعية المهاجرين 
من العمال البسطاء إلى هجرة العقول والكفاءات، إضافًة إلى مظهر 
مهم يتمثل في دخول أعداد كبيرة من األوروبيين اإلس��الم، وانتش��ار 
اإلسالم في طبقات مختلفة من المجتمع، وعدم اقتصاره على إسالم 
بعض أفراد النخبة األوروبي��ة. ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن 
عدد المس��لمين في الدول األوروبية مجتمع��ة، وال عددهم في دولة 
معينة، فقد كش��فت دراس��ة أجريت في ألمانيا مؤخ��رًا عن أنّ عدد 
المس��لمين في أوروبا مجتمعًة يصل حالياً إلى نحو 53 مليون نسمة، 
من بينهم نحو 16 مليون مسلم يس��كنون في دول االتحاد األوروبي1؛ 
أي ما نس��بته 6% من مجموع س��كان أوروبا الذي يبلغ 705 ماليين 

نسمة.

وبانضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي س��وف يبلغ عدد مس��لمي 
أوروبا نحو 119 مليون نسمة، أي ما يوازي نحو 15.4% من إجمالي 

عدد سكان القارة األوروبية.

وقد نتجت عن ظاهرة تنامي عدد المس��لمين ف��ي أوروبا قضية 
اندماجهم ف��ي مجتمعاتها، واحتالل ه��ذه القضية حي��زًا كبيرًا من 

اهتمام حكومات االتحاد األوروبي والمسلمين على حد سواء.

www.islammemo.cc :1 ـ موقع مفكرة اإلسالم اإللكتروني
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االندماج تحّديات 

تواجه قضية اندماج المسلمين في المجتمعات األوروبية � وخاصًة 
بع��د تفجيرات الحادي عش��ر م��ن س��پتمبر/ أيلول ع��ام 2001 في 
الواليات المتحدة، وما تالها من تفجيرات في إس��بانيا وبريطانيا � 
تحديات ومعوقات عديدة. وتحقيقاً للموضوعية في الكش��ف عن هذه 
تقارير أصدرتها مؤسسات  البحث على  والمعوقات سيعتمد  التحديات 

أوروبية، وأخرى إسالمية.

يش��ير تقرير أصدره اتحاد هلس��نكي العالمي، سنة 2005، عن 
المس��لمين كضحايا لعدم التس��امح والتمييز في االتح��اد األوروبي 
منذ اعتداءات الحادي عش��ر من س��پتمبر/ أيلول إلى أن المسلمين 
في أوروبا ال يعيش��ون في جماعات موحدة، وما يميز هذه الجماعات 
أنها ليست متجانس��ة، بل لها خلفيات عرقية وثقافية ولغوية وأخرى 
اجتماعية متباينة، وه��ي تنتمي إلى مذاهب إس��المية مختلفة. لكن 
رغم ذلك ثمة صفات مش��تركة تجمع بين الجاليات اإلس��المية في 
مجتمعات االتحاد األوروبي، منها أن متوس��ط أعمار أفرادها أقل منه 
لدى الفئات األخرى من الس��كان، وأنهم يعيشون في ضواحي المدن 
أو في مراكز التجمع الس��كاني الكبرى، وقد يتصاعد عددهم بسبب 
ارتفاع معدل الموالي��د بينهم. كما أن دول االتحاد األوروبي ليس��ت 
متجانس��ة في تعاملها مع مواطنيه��ا المس��لمين، أو المقيمين فيها، 
وتوجد فروق كبيرة فيما يتعل��ق بالحقوق المدنية، فبينما نجد نصف 
المس��لمين في فرنس��ا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا يحملون جنسيات 
تلك البالد، نجد نس��بة من يحملون الجنسية األلمانية والدانماركية 
منهم يقل ع��ن عش��رين بالمائة، وبذل��ك فإن االعتراف الرس��مي 
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باإلسالم، واكتس��اب الجنسيات يش��كالن أهمية كبرى في عالقة كل 
من هذه الدول مع المسلمين المقيمين فيها.

ويبيّن التقرير أن المناخ االجتماعي الذي يعيش فيه المس��لمون 
ف��ي الدول التي ج��رى عليها البحث قد س��اء منذ أح��داث الحادي 
عشر من س��پتمبر/ أيلول، وأن األحكام المسبقة وألوان التمييز تجاه 
المس��لمين ق��د ازدادت أيضاً؛ بل أصبح »مس��موحاً« ف��ي بعض دول 
االتحاد األوروبي ب� »مواجهة المس��لمين بالعداء واستخدام التعبيرات 
المعادية ضدهم«، رغم أن المحاكم كانت لها بالفعل يد في الدفاع 

عن حقوق المسلمين.

والمعادية  الجديدة  األوروبية  اليمينية  وقد ش��كّل نجاج األحزاب 
لألجان��ب بعد أحداث س��پتمبر / أيلول تحدي��اً كبيرًا أم��ام األقليات 
العرقية والدينية وحتى الديمقراطية السياس��ية األوروبية. وأكثر مما 
يعاني منه المس��لمون ه��و أن بالغة تلك األح��زاب ال تتضمن فقط 
تخويفاً من األجانب؛ ولكنها معادية لهم أيضاً، كما ساعدت »الحرب 
ضد اإلرهاب« تلك األح��زاب المتطرفة في ط��رح مضامين تعصبية 
ومعادي��ة لألجانب ف��ي الصحف اليومي��ة، وذلك بتعبي��رات معادية 

للمسلمين وإصدارهم أحكاماً مسبقة ضد األجانب.

 وينتهي تقرير اتحاد هلسنكي العالمي إلى التأكيد على استحالة 
وج��ود وصفة س��حرية قد تس��اعد في التغل��ب على عدم التس��امح 
والعنصري��ة، وفي الوق��ت عينه عل��ى الصعوبات الت��ي تواجه قضية 

االندماج، التي لن يكتب لها النجاح بالمجهود الفردي1.

 www.qantara.de :1 ـ عالء الحمارنة، »تقرير اتحاد هلسنكي العالمي«، موقع قنطرة اإللكتروني
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وفي ع��ام 2006 اته��م تقرير ص��ادر عن هيئة حقوق اإلنس��ان 
التاب��ع للمفوضية األوروبية الدانم��ارك ودوالً أوروبي��ة عدة بانتهاك 
حقوق المس��لمين، إضافة إلى الالجئين والمهاجرين الذين يعيشون 
في تلك الدول، وأورد التقرير أن الدانمارك تمارس كافة األس��اليب 
ض��د المواطنين غي��ر األوروبيي��ن وحت��ى الدانماركيي��ن من أصول 
أجنبية، خصوصاً في أماكن عمل المسلمين وفي مساكنهم، فضاًل عن 
العقبات التي تواجه المسلمين الصوماليين منهم، فهم األكثر تعرضاً 
لتلك الممارسات العنصرية عند ارتيادهم لبعض األماكن العامة مثل 

المطاعم والمحالت التجارية.

من أبرز األساليب العنصرية التي تمارسها السلطات الدانماركية 
ض��د الالجئين المس��لمين � حس��ب التقرير � عدم االعت��راف بهم 
بوصفهم ديانًة، وعدم الس��ماح لهم بإنش��اء مس��اجد، ومنعهم من 
ارتي��اد مطاعم وأماكن عامة وعدم التس��امح معه��م، وإقرار قوانين 
الذي يس��قط  اإلرهاب،  قان��ون مكافح��ة  وآخرها  مجحفة بحقه��م، 
الجنسية الدانماركية عن كل شخص يحمل جنسيتين ويدان باإلرهاب 
داخل الدانمارك أو خارجها، وفرض قيود على ارتداء الحجاب وأكل 
اللحوم الحالل، وكذلك منعهم من بناء مقابر خاصة بهم؛ فالمسلم 
إذا توفي ف��ي األرض الدانماركية فأمامه خي��اران: إما أن يدفن في 
موطنه األصلي، أو يجري دفنه في مقابر يملكها مس��يحيون، والعديد 

من مظاهر التمييز العنصري األخرى.

ويم��ارس العدي��د م��ن األح��زاب � على رأس��ها حزب الش��عب 
الدانمارك��ي الذي يتمتع بنفوذ متنامٍ ف��ي الدانمارك � دورًا مناهضاً 
للوجود اإلسالمي في البلد، ويطالب بترحيلهم من البالد، ويستخدم 
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الليبرالي الخطاب نفس��ه على الرغم من كونه  الحزب االش��تراكي 
حزباً يس��ارياً م��ن المفت��رض أن يدعم حق��وق األقلي��ات، وظهرت 
تصريحات عنصرية خطي��رة لبعض الزعماء السياس��يين تدعو إلى 

طرد المسلمين من الدانمارك، وتجميعهم في معسكرات وترحيلهم.

وتنس��جم اآلراء المتطرفة له��ؤالء الزعماء مع إحص��اء أكد أن 
31% من المواطنين الدانماركيين يرون أن قدوم أشخاص من أتباع 
أديان مغايرة يمثل إزعاجاً لحياتهم اليومية، وهي النسبة األولى من 
نوعها بين دول االتحاد األوروبي، وكذلك إحصاء يظهر أن 80% من 
الش��عب الدانماركي لم يتعامل مع مسلمين البتة، وهو ما يضعه على 
الدين اإلس��المي،  بمبادئ  وجهاًل  انغالقاً  األوروبية  المجتمعات  رأس 
لدرجة أن ما يتوفر لديهم عن اإلسالم ضعيف جدًا، ومصدره الوحيد 

وسائل اإلعالم األوروبية واألمريكية.

ويع��ّد هذا التقري��ر الثاني من نوع��ه الذي تص��دره المفوضية 
األوروبية ضد الدانمارك؛ إذ سبق أن أصدرت في عام 2001 تقريرًا 

مشابهاً حول انتهاك الدانمارك لحقوق األقليات1.

يؤكد تقري��ر أعدته لجنة مس��لمي بريطانيا � الت��ي ُتعّد مركزًا 
فكرياً جرى تأسيس��ه لمكافحة العنصرية في لن��دن � تزايد عمليات 
االضطهاد لكل ما هو إسالمي في بريطانيا خالل األعوام التي أعقبت 
تفجي��رات نيويورك ومدريد ولن��دن، وتزايد ظاهرة اإلس��الموفوبيا، 
محذرًا من أن هذه العمليات تؤدي إلى تنامي ش��ريحة من الش��باب 
الساخط بين المسلمين، مما قد يجعلهم يشكلون قنبلًة موقوتًة يحتمل 

www.al-forqan.net :1 ـ موقع الفرقان اإللكتروني
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أن تنفجر في أعمال عنف عرقية، مؤكدًا أن مسلمي بريطانيا يشعرون 
بأنهم دخالء على بالدهم؛ لكن الوضع يتزايد، وهو ما يتطلب من كل 
الهيئات العامة القيام بعمل إيجابي في منع التمييز على أسس دينية، 

مع ضرورة تشكيل لجان لرصد تأثير الدين على الحياة العامة.

ويش��ير التقرير إلى أن بعض الجاليات المس��لمة ترى نفس��ها 
منعزلًة في »جيتوهات«، كما أن المس��لمين يشعرون بعدم القبول في 
المجتم��ع البريطاني، حي��ث ُينظر إليهم على أنهم ع��دو الداخل أو 
طابور خامس، وأنهم واقعون تحت حصار مس��تمر، وهذا أمر يس��يء 
إلى المجتمع، كما هو للمس��لمين أنفس��هم. وطالب التقرير بضرورة 
البح��ث عن عالج س��ريع له��ذا الوض��ع، منتقدًا منظمات تحس��ين 

العالقات العرقية لتباطؤها في التصدي لهذه المشكلة1. 

في تقريره الش��امل ع��ن أوضاع المس��لمين في أوروب��ا لعامي 
السياس��ية  للدراس��ات  األه��رام  مرك��ز  خص��ص   2005 � 2004
واالس��تراتيجية فقرًة عن المؤش��رات الس��لبية يؤكد فيها على تزايد 
د للربط بين  حدة ما يس��مى ظاهرة اإلس��الموفوبيا، والخلط المتعمَّ
اإلرهاب واإلس��الم، ال س��يما من قبل األحزاب والجمعيات األوروبية 
اليميني��ة، والت��ي جعل��ت أحد أب��رز أهدافه��ا طرد المس��لمين من 
المجتمعات األوروبية. وقد أس��هم ذلك فى تزاي��د مظاهر التضييق 
عل��ى المس��لمين األوروبيين ف��ى حياته��م اليومية وفى مناس��باتهم 
الدينية؛ فف��ي فرنس��ا ارتفعت أش��كال العنصرية ضد المس��لمين، 
وشملت أغلب المدن الفرنسية، وبرزت بوضوح المشاعر العدوانية فى 

1 ـ بسيوني الوكيل، »تزايد االضطهاد ضد مسلمي بريطانيا« موقع اإلسالم اليوم اإللكتروني: 
www.islmtoday.net
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دت بعض  وسائل اإلعالم الفرنسية إزاء الجالية اإلسالمية؛ حيث تعمَّ
الصحف والقنوات التليفزيونية تقديم صورة اإلس��الم بش��كل يشوبه 
مغالطات عديدة وص��ورة مقلوبة وغير مطابقة لواقع اإلس��الم. وفي 
المعادية  المش��اعر  وبرزت  باإلرهاب،  اإلس��الم  بريطانيا جرى ربط 
للمس��لمين، خاصة من قبل غالة اليمين، وعملت وسائل اإلعالم على 
زيادة جرع��ة الكراهية العرقية والدينية والتش��وية المس��تمر الذي 
يتعرض له اإلسالم والمسلمون. وبرز األمر أكثر وضوحاً في هولندا؛ 
حيث ظهرت فيها موجة أعمال عدائية ضد المسلمين وتشديد الخناق 
عليه��م أو ترحيلهم، وفاقم من ح��دة ذلك توجه��ات الحكومة التي 
يقودها لفيف من األحزاب اليمينية المتشددة، التي تعمل منذ توليها 
السلطة عام 2003 على تنفيذ برامج ذات طابع عدائي ضد األقليات 
األجنبية، باتخ��اذ حزمة إج��راءات، أو تبني تش��ريعات بدعوى منع 
التحريض على العنف أو اإلره��اب. وفى إيطاليا ظهرت مجموعة من 
المشكالت التى واجهت الجالية المسلمة فيها، خاصًة فى ضوء عدم 
اعتراف السلطات الرسمية باإلس��الم كدين رسمي، عكس الحال مع 
اليهودية والبوذية. يضاف إلى ذلك دور اليمين اإليطالي المتطرف 
وتظاهرات��ه ودعوته الحكومة لط��رد الجالية اإلس��المية من البالد 
وفرض قيود عليها، ومنع المسلمين من دخول إيطاليا، وإغالق جميع 

المراكز اإلسالمية والمساجد في كل أنحاء المدن اإليطالية1.

وفي الحقيقة كان لوس��ائل اإلعالم الغربية دور سلبّي للغاية في 
تعميق الخالف بين اإلس��الم والغرب، من خالل التحكم في تقديم 
صور مشوهة عن اإلسالم وأوضاع مسلمي أوروبا في أذهان الكثيرين؛ 

1 ـ التقري��ر االس��تراتيجي العرب��ي: مركز األهرام للدراس��ات السياس��ية واإلس��تراتيجية 
www.ahram.org.eg .2005 � 2004
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تلك الصور الس��لبية التي تهدف إلى خلق حالة خوف من اإلس��الم 
ل��دى األوروبيين، وخاص��ًة بعد أح��داث 11 س��پتمبر/أيلول، وإعالن 
شعار الحرب على اإلرهاب، وشحنت تلك الصور بحوادث االعتداءات 
العنصرية التي تعرض لها المس��لمون هناك، وركزت معظم وس��ائل 
اإلع��الم األوروبية في تناولها للقضايا اإلس��المية والمس��لمين على 

ثالثة محاور رئيسة هي:

النظر إلى المسلم على أنه معاٍد للغرب. -

إظهار القيم اإلسالمية المعادية لقيم الحضارات الغربية. -

إظهار القيم اإلسالمية التي تشّجع الرجعية واإلرهاب1. -

وفي هذا الصدد يؤكد المفكر الفلس��طيني الراحل إدوارد سعيد 
في كتابة )تغطية اإلس��الم( أن وس��ائل اإلعالم الغربي��ة كانت تبثُّ 
رسالًة مفاُدها: »أن اإلسالم ال ينتمي إلى أوروبا، وال إلى المجموعة 

الصناعية، وأنه يمثِّل على الدوام إزعاجاً لها«2.

اإ�سالمية نظر  وجهة  من  االندماج 

يلمس أح��د الباحثين العرب كيفي��ة تغيّر نظرة المس��لمين إلى 
أنفس��هم وحاضرهم ومس��تقبلهم في مجتمعاتهم غير اإلسالمية من 
خالل مقارن��ة أجراها بين محاولتي��ن فكريتين، كان��ت لهما أهمية 
وتأثير في تش��كيل رؤية المس��لمين ألنفس��هم في بالد البلقان، في 
زمنين مختلفين، أحدهما ينتمي إلى حقبة الستينات وأوائل السبعينات 
من القرن العش��رين؛ حين دعا الدكتور علي عزت بيجوفيتش إلى ما 

1 ـ محمد س��عد الكتاتني »اإلس��الم والغرب.. نقاط االتف��اق واالخت��الف«، موقع المركز 
www.wasatiaonline.net :العالمي للوسطية اإللكتروني

2 ـ إدوارد سعيد، تغطية اإلسالم/ ترجمة محمد عناني، القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع 2005.
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أس��ماه )اإلعالن العالمي(، في كتاب له صدر عام 1981م، والثاني 
ينتمي إلى ما بعد الحادي عشر من سپتمبر / أيلول حين دعا الدكتور 
مصطفى تس��يريتش � رئيس هيئة العلماء في البوس��نة والهرسك � ، 
إلى إعالن إس��المي آخر، أطلق عليه )إعالن المسلمين األوروبيين(. 
في اإلع��الن األول نظر بيجوفيتش إلى اندماج المس��لمين في أوروبا 
بالعال��م اإلس��المي، ورب��ط مصيره��م بمصي��ر األمة اإلس��المية، 
ونهضتهم بنهضة العالم اإلسالمي، على قاعدة االشتراك في الهوية. 
وف��ي اإلعالن الثان��ي نظر تس��يريتش إل��ى اندماج المس��لمين في 
أوروب��ا بمحيطهم األوروبي، على قاعدة المواطن��ة والعقد االجتماعي 
والسياسي. وقد جاء اإلعالن الثاني بمثابة نداء موجه باسم المسلمين 
إلى عقد اجتماعي يؤس��س  األوروبيين إلى االتح��اد األوروبي، داعياً 
لعالقة المواطنة على أساس »أن حماية الهوية ليست بالعزلة؛ ألنها 

ستؤدي إلى ضمور الهويات وتكلسها«.

بالكامل  ملتزمون  األوروبيين  المسلمين  أن  يؤكد إعالن تسيريتش 
وبش��كل صريح بحك��م القانون الع��ادل، ومب��ادئ التس��امح، وقيم 
الديمقراطية، وحقوق اإلنسان، وباالعتقاد أن كل إنسان له الحق في 
أن ُتصان حقوقه الضرورية الخمسة، وهي: النفس، والدين، والعقل، 
والمال، والعرض. وم��ن الواضح أن هذا اإلعالن يش��جع األوروبيين 
على االعتراف الرسمي باإلسالم والمؤسس��ات اإلسالمية في أوروبا، 

وحمايتهم من جرائم التطهير العرقي، واإلبادة الجماعية.

وتكش��ف المقارنة بي��ن اإلعالنين عن جدلية الهوي��ة واالنتماء، 
وطبيعة التطور التراكمي في تجدد الفهم له��ذه الجدلية، التي لها 
طبيعة الحضور الملّح. بمعنى أن وضعيات المس��لمين في مجتمعاتهم 
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غي��ر اإلس��المية كان ال بد له��ا أن تتط��ور مع م��رور الوقت صوب 
المواطن��ة، بوصفها إطارًا لتحس��ين أحوالهم  االلتفات إلى مس��ألة 
العامة، ومدخاًل للمطالبة بحقهم في المشاركة السياسية، ومساواتهم 
م��ع جمي��ع المواطنين في الحق��وق والواجب��ات، وتأكي��دًا لرغبتهم 
في التفاهم والتعايش، م��ع مختلف مكونات التع��دد والتنوع العرقي 
والمذهبي في مجتمعاتهم. وعلى  الديني  واللساني،  اللغوي  والقومي، 
خلفية أن الهوية ال تتعارض أو تتصادم مع مفهوم المواطنة، ومن ثم 
فإنها ال ينبغي أن تتحول إلى عامل يدفع إلى االنغالق واالنكفاء على 
الذات، أو الممانعة عن التفاعل والمش��اركة السياسية، وفي قضايا 
الش��أن العام. كما ال ينبغي أن تتحول الهوية إل��ى عامل يدفع إلى 
القطيعة أو الصدام، أو العزلة بكافة صورها الش��عورية والحس��ية، 
وهجران اآلخري��ن تحت أية ذريعة كانت، إال في ظل أس��باب قاهرة 

من الصعب التحكم بها، وهي التي يقررها العقالء1.

التي  ويبدو للباحث أن هذه النظرة هي 
باتت تأخذ بها أغلب المؤسسات والمنظمات 
اإلس��المية في أوروبا اليوم، ومنها المجلس 
ولذل��ك  والبح��وث،  لالس��تفتاء  األوروب��ي 
الحظنا أن البيان الختامي للمجلس األوروبي 
لإلفتاء والبحوث في دورته العادية السابعة 
سراييڤو  / البوسنة  بمدينة  المنعقدة  عش��رة 

أق��ّر بإن مواطنة المس��لمين  أيار / ماي��و 2007 قد  والهرس��ك في 

1 ـ زكي الميالد »المسلمون في المجتمعات غير اإلسالمية وجدلية الهوية واالنتماء«، جريدة 
عكاظ السعودية، العدد 1998، األربعاء 06 ديسمبر 2006.

اندماج  اأن  كما 

االإيجابي  الم�سلمين 

االأوروبي  المجتمع  في 

مبداأ  مع  يتعار�ض  ال 

والبراء الوالء 
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في المجتمع األوروبي أمر مش��روع من حيث المبدأ، تس��عه مقاصد 
العالم األوروبي  بين  المواطنة جسرًا  إذ تمثّل هذه  الدين اإلسالمي؛ 
والعالم اإلسالمي مما يعود على العالقة بين الطرفين بالخير. وهي 
ال تخالف الوالء الشرعي؛ إذ ال يلزم من وجود المسلم في غير ديار 
اإلس��الم االلتزام بما يخالف دينه من مقتضيات المواطنة، كالدفاع 
مة من  عنها إذا اُعت��دي عليها، واألصل أن يكون المس��لمون في مقدَّ
يدفع الض��رر عن بلده، كما ال يحل له أن يش��ارك ف��ي أي اعتداء 
تقوم به بلده على أي بلد آخر سواء كان إسالمياً أم ال. ومن واجبات 
المواطنة التعايش واحترام اآلخر، والتزام القيم األخالقية كالعدالة 
القوانين الس��ائدة إلصالح  والتعاون على الخير، والنصح من خالل 
المس��لمين اإليجابي في  اندماج  أن  العب��اد. كما  أو  البالد  ما يضر 
المجتمع األوروبي ال يتعارض مع مب��دأ الوالء والبراء، فإذا ما أعيد 
��نَّة فإنه  إلى معناه األصل��ي الذي دلت علي��ه نصوص الكتاب والسُّ
األوروبي.  المجتمع  وتفاعلهم مع  المسلمين  لمواطنة  ال يكون معاِرضاً 
التنمية الحضارية أخذًا وعطاءً،  التفاعل بالمشاركة في  ويتجلى هذا 
التي من ش��أنها حين � ُتصبح ثقافة للمس��لمين � أن تيّسر االندماج 

اإليجابي والمواطنة الصالحة.

لكن االندماج موضوع البحث محفوف بالمزالق، وهو ُمعرض إلى 
أن ينتهي بالذوبان كما حدث في تجارب س��ابقة للمس��لمين؛ لذلك 
د له ضوابط وقواعد تس��ير به في مس��اره الوس��ط  ينبغ��ي أن ُتحدَّ

الُمنتج، وتعصمه من االنعزال أو الذوبان، منها:

تحديد معنى االندماج المطل��وب، وتحديد محتواه، بحيث يتميز أ � 
عما ُي��راد منه من قبل بع��ض الجهات حيث تعني ب��ه الذوبان؛ 
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ولذل��ك ينبغي الس��عي إلى التح��اور مع المؤسس��ات األوروبية 
لالتفاق على مفهوم مشترك لالندماج.

أن يكون ُمقيّ��دًا بالمحافظة على خصوصية المس��لم الممثلة في ب � 
العقي��دة والش��عائر واألخالق واألح��كام الش��رعية خصوصاً ما 
كان منه��ا قطعياً، وأن تكون المرونة فيه في س��ياق ما هو قابل 

لالجتهاد من أحكام الدين.

ُتنظ��م المجتمعات ج �  الت��ي  أن يتم من خ��الل احت��رام القوانين 
األوروبية.

أن يكون مبنياً على أساس من البحث العلمي للواقع األوروبي.د � 

أن يقوم على اس��تثمار الفرص واإلمكان��ات الكثيرة الُمتاحة في ه� � 
المجتمع األوروبي.

أن يك��ون قائماً على أس��اس من الحوار المس��تمر م��ع ُمكونات و � 
الُمجتمع األوروبي الثقافية والسياسية واالجتماعية.

إن أه��م آليات االندماج وأس��بابه ه��ي تزكيَة الف��رد والجماعة 
المس��لمة؛ وذلك لالرتق��اء به وبها إلى مس��توى المثالي��ة والقدوة 
في المجتم��ع األوروبي، وتعتمد س��بل تحقيقه على االعتن��اء بالدور 
المهم لمؤسسة األس��رة، فهي المحضن الذي يتربى فيه الفرد على 
هويته اإلس��المية، وعلى العالقة بمجتمعه ال��ذي يعيش فيه بالتفاعل 
المثمر. كذلك هي المحضن األول لتمكين صفة المواطنة الصحيحة 
المقتضي��ة احترام المجتمع والس��عي في تحقي��ق مصلحته، مع بذل 
الجهد في تأهيل األس��رة المس��لمة لتقوم بدورها الفاعل في القيام 

بدور االندماج اإليجابي.
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وتأتي س��ائر المحاضن المؤثرة في تكوين ش��خصية المس��لم، 
كالمدرس��ة اإلس��المية، والمركز، والمس��جد، والنادي، جميعها في 

سياق التأهيل الندماج إيجابي في المجتمع األوروبي.

وتؤدي المنظمات اإلس��المية في أوروب��ا دورًا مهماً في االندماج 
بالمفه��وم الصحي��ح لالندماج،  بالتوعي��ة  ب��دءًا  اإليجاب��ي، وذلك 
والتمكي��ن لثقاف��ة »المؤسس��ة« في المس��لم األوروب��ي؛ إذ أن هذا 
المجتمع الذي يعيش فيه مجتمع مؤسسي، وال يمكن االندماج فيه إاّل 
من خالل هذه الثقافة التي تمكِّن المس��لم من التعامل مع المجتمع 
تعامل المش��اركة المنتجة الت��ي هي باب مهم من أب��واب المجتمع. 
وال يخفى ما للمؤسس��ات من دور مه��م في االنفتاح عل��ى المجتمع 
ف من خاللها باإلسالم وقيمه، وتكون جسرًا بينه وبين  األوروبي فيعرَّ

المسلمين في أوروبا، وهذا سبب لتحقيق االندماج الفاعل.

إن مقتضيات اندماج المسلمين في المجتمعات األوروبية مسؤولية 
مشتركة بين المسلمين أفرادًا ومؤسس��ات من جانب، وبقية المجتمع 
األوروبي أفرادًا ومؤسس��ات من جانب آخر. وإن م��ن أهم مقتضيات 
االندماج التي ُتطلب من المسلمين، التي ال حرج فيها عليهم، بل إن 

اإلسالم يحث عليها، ما يأتي:

ضرورة معرفة لغ��ة المجتمع األوروبي وأعرافه ونظمه، وااللتزام أ � 
تبعاً لذلك بالقوانين العامة.

المجتمع والحرص على خدم��ة الصالح ب �  المش��اركة في ش��ؤون 
العام.

العمل عل��ى الخروج من وض��ع البطالة؛ ليكون المس��لم فاعاًل ج � 
منتجاً يكفي نفسه وينفع غيره.
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أما أهم مقتضي��ات االندماج التي يفت��رض أن يحققها المجتمع 
فهي:

العمل على إقامة العدل وتحقيق المس��اواة بين جميع المواطنين أ � 
في س��ائر الحقوق والواجبات، وبالخصوص حماية حرية التعبير 
والممارسة الدينية، وكفالة الحقوق االجتماعية وعلى رأسها حق 

العمل وضمان تكافؤ الفرص.

مقاوم��ة مظاهر العنصرية والحّد من العوام��ل المغذية لمعاداة ب � 
اإلسالم، وخصوصاً في مجال اإلعالم.

تش��جيع مب��ادرات التع��ارف الدين��ي والثقافي بين المس��لمين ج � 
وغيرهم بما يحقق التفاعل بين أبناء المجتمع الواحد.

وفي الواقع إن سياس��ات »االندماج« المتبعة في الدول األوروبية 
تتراوح � كما يرى البيان � بين اتجاهين: اتجاه يغلّب جانب االنصهار 
في المجتمع ولو أّدى ذل��ك إلى التخلي ع��ن الخصوصيات الدينية 
والثقافية للفئات المندمج��ة، واتجاه آخر يدعو إلى ضرورة الموازنة 
الخصوصيات  عل��ى  الحفاظ  ومقتضي��ات  االندم��اج  مقتضي��ات  بين 
الثقافية والديني��ة. وإن االتجاه الثاني هو ال��ذي يعبّر عن االندماج 
اإليجابي، ال��ذي يجب أن تحدد مقتضياته بوض��وح، ويجري االتفاق 
على أنه مس��ؤولية مش��تركة بين المس��لمين أفرادًا ومؤسس��ات من 
أفرادًا ومؤسس��ات م��ن جانب آخر.  جانب، وبقية المجتمع األوروبي 
ولذلك فقد خرج البي��ان بجملة توصيات ومقترحات للمس��لمين في 

أوروبا، من أهمها:

االلتزام بالقوانين الخاصة بحقوق المواطنة وواجباتها. � 1
االلتزام بالقوانين واللوائح الموضوعة من قبل الجهات الرسمية. � 2
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العمل على تحسين صورة اإلسالم والمسلمين عن طريق االلتزام  � 3
بقيم اإلس��الم ومبادئ��ه العظيم��ة وإقامة البرام��ج التي تعرف 

باإلسالم وقيمه الحضارية.
تجاوز العادات والتقاليد الموروثة المسيئة لإلسالم. � 4
إقام��ة دورات وبرام��ج تعم��ل على تحقي��ق االندم��اج اإليجابي  � 5

والتفاعل المثمر.
النهوض بالدعاة والعاملين بين المس��لمين وتأهيلهم ليكونوا قدوًة  � 6

حسنًة في تحقيق التفاعل اإليجابي، وإعداد نخبة تتقن لغة الحوار 
مع الغرب للحديث عن اإلسالم وتقديم صورته المشرقة له.

إقام��ة المراك��ز اإلس��المية المتكاملة التي تش��مل إل��ى جوار  � 7
والرياضي  الثقاف��ي واالجتماع��ي  والن��ادي  المكتبة  المس��جد: 
والمطعم وغير ذلك من اإلمكانات، وقيامها بأنشطة مختلفة، مع 

التركيز على أنشطة االندماج.
المدني  � 8 المجتم��ع  والفعالة في مؤسس��ات  المش��اركة اإليجابية 

واألنش��طة البيئية واالجتماعية في الحي والمدينة وعلى مستوى 
الدولة.

العرقية  � 9 التمح��ور ح��ول  والبع��د عن  المؤسس��ي،  العم��ل  بناء 
والمذهبية والطائفية والحزبية.

تشكيل لجان حقوقية قانونية للدفاع عن حقوق األقليات ومناهضة  � 10
التمييز العنصري.

الس��عي إلى االعتراف الرس��مي باإلس��الم كدين، وبالمسلمين  � 11
والمواثيق،  والدساتير  الش��رائع  التي كفلتها  كأقلية لها حقوقها 

على غرار األقليات الدينية األخرى في التمتع بحقوقهم كاملة.
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كذلك أوصى المجلس المس��لمين المقيمين في أوروبا بما اعتاد 
ب��ه ويؤكد علي��ه من مراع��اة الحقوق كله��ا، وأن يعطوا  أن يوصي 
أقواله��م وتصرفاتهم  الحس��نة من خالل  والقدوة  الطيب��ة  الصورة 
وسلوكهم. وأن يلتزموا الحوار الهادئ واألساليب السليمة في معالجة 
قضايا الخالف، بعيدًا عن مناهج التش��دد ومس��الك التطرف التي 
وإلى  المسلمين عامة  إلى  أبلغ اإلساءة  تشوه صورة اإلسالم، وتسيء 
األقليات المس��لمة خاص��ة، فيتلقفها خصوم اإلس��الم والجاهلون به 

للتشنيع عليه والتخويف منه ومن أهله واستعداء األمم عليهم.

المجتمع  القرار ومؤسس��ات  بتوصيات ألصحاب  البيان  كما خرج 
المدني في الدول األوروبية، تمثلت في:

الس��عي إل��ى القض���اء عل�ى جمي��ع أش��كال التمي��ي��ز ض��د  � 1
المس��لمين، والت��ي يلمس��ونها في بع��ض المعام��الت والدوائر 

األوروبية.

فتح قنوات االتصال مع األقليات المسلمة على جميع المستويات. � 2

إقام��ة برام��ج ودورات لتعريف المس��لمين بالقوانين الس��ائدة  � 3
والحقوق والواجبات.

فتح باب العمل والدراسة أمام المسلمين ومعاملتهم كغيرهم من  � 4
األقليات دون تحيز.

تنبيه وس��ائل اإلع��الم المرئية والمس��موعة والمق��روءة لتبني  � 5
الموضوعية في تناولها لقضايا اإلسالم والمسلمين1. 

islamicnews.net. www :1 ـ »المسلمون في أوروبا: المواطنة واالندماج« موقع نبأ اإللكتروني
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االأوروبي االتحاد  نظر  وجهة  من  االندماج 

رغم تقدم أكثر من مليون ونصف شخص بطلب للهجرة إلى دول 
االتحاد األوروبي سنوياً، فإنها لم تبدأ بالتركيز على قضية االندماج 
إال مؤخ��رًا، وفيما يتعلق بالمس��لمين ثمة تمايز وفروق��ات بين هذه 
الدول في عمليات دمجهم تبعاً لقواني��ن كل بلد أوروبي وثقافته على 
حدة، مع ضرورة إدراك أن النشاط اإلس��المي مسموح به في حدود 
عدم إحداثه تغيي��رات في بنيات المجتمعات األوروبية، وفي مس��توى 

ال يسمح ببزوغ منظومة إسالمية واحدة في أوروبا.

يقول فرانكو فراتين��ي � نائب رئيس المفوضي��ة األوروبية � : إن 
»االندماج يعني أن يتفق الناس على نفس المبادئ الرئيس��ة؛ أي أن 
المهاجرين يجب أن يقبلوا القوانين واألسس والقيم الرئيسة المتبعة 
في أوروبا مثل حقوق اإلنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وغيرها، 
ويجب عل��ى كل من يرغب ف��ي االندماج في دول االتح��اد األوروبي 
أن يحترمها«1. وال يخفي فراتين��ي مطلب االتحاد األوروبي بأن يكون 
اإلسالم في دياره »إس��الماً أوروبياً«. وتعقيباً على هذا المطلب يقول 
بعض المسلمين: إن الدعوة إلى إسالم أوروبي »ليس أمرًا يعني هدم 
اإلسالم نفسه؛ ألن خطوط اإلس��الم العامة وأصوله األساسية ستظل 
محفوظًة، وال تنازل عنها. والبعض يس��أل: لماذا يس��تطيع الصيني 
أو الهن��دي أو المكس��يكي أو غيرهم أن يعيش��وا في ه��ذه المهاجر 
الغربية، م��ن دون أن يفقدوا هوياتهم األصلية، وه��ذا ما لم ُيطلب 
من المسلمين أصاًل، وهو سؤال قاٍس وخشٍن، ولكن يجب أن نطرحه 
على أنفس��نا قبل أن يطرحه اآلخرون، الذي��ن يتحرجون من طرحه 

1 ـ »االتحاد األوروب��ي يدعو لوضع آليات مح��ددة المعالم للتعامل م��ع االندماج«، الموقع 
www.dw-world.de :اإللكتروني
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حتى ال ُيتهموا بالعنصرية«1. إاّل أن بعضاً آخر من المسلمين يرى أن 
االندماج من وجه��ة نظر االتحاد األوروبي يعن��ي أن يصير المواطن 
ى أحياناً  المهاجر أو المسلم أوروبياً أوالً ثم مسلماً ثانياً، أو ما يسمَّ
باالعتدال، وهذا ف��ي رأيه خلط وتعدٍّ على ح��ق المواطن والفرد في 
اختيار أولويات انتماءاته؛ ألنه يؤدي إلى تعنت وقسر، ومن ثَم ضغط 
َفْهم المس��لمين لالندماج،  واضطهاد. ولكن من جانب آخر يش��وب 
التفاهم حينما  � الباط��ل � ويؤدي إلى ع��دم الفهم، وع��دم  أحياناً 
يعتقدون بأنه حق��وق دون واجبات، والتزامات م��ن ِقَبل الدولة دون 
التزام��ات بالمقابل من جه��ة الفرد2. وفي هذا الس��ياق يؤكد كتاب 
)اس��تراتيجية العم��ل الثقافي في الغ��رب( الذي أصدرت��ه المنظمة 
اإلس��المية للتربية والعل��وم والثقافة )إيسس��كو( »أن مخطط إدماج 
األقليات المس��لمة في الكيان الثقافي الغربي غالباً ما يلقى معارضة 
ومقاومة كبيرة من المسلمين؛ بس��بب حرص الجاليات المسلمة على 
الثقافية وخصوصيتها اإلس��المية«3. ونجد تعبيرًا  التمس��ك بذاتيتها 
لهذه المعارضة � تمثي��اًل ال حصرًا � في إجابة أحد أئمة المس��اجد 
في أوروبا على سؤال حول واقع اإلسالم في الغرب وسبل دعم اندماج 
المس��لمين في مجتمعاتهم األوروبية مع الحف��اظ على خصوصياتهم 
الثقافية والدينية، حيث يقول: »أخشى أن ُيستعمل مصطلح االندماج، 
كما اس��تعمل لف��ظ اإلرهاب؛ فهي كلم��ة مطاطة... فم��اذا يراد من 

1 ـ مشاري الذايدي، »اإلسالم األوروبي واإلس��الم الهندي«! لندن، جريدة الشرق األوسط، 
22 أغسطس/ آب 2006.

2 ـ الدكتور أس��امة القفاش،»اإلس��الم والمس��لمون في أوروب��ا بعد 11 س��پتمبر«، الموقع 
اإللكترون��ي: www.elnafeas.net، وكذل��ك »األقليات المس��لمة في ال��دول األوروبية أمل 

www.islammemo.cc :وألم 2« موقع مفكرة اإلسالم اإللكتروني
3 ـ »مسلمو أوروبا وقضية االندماج والتأقلم«، المرجع السابق.
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المسلمين في قضية االندماج؟ هل المطلوب أن ينسى المسلم هويته، 
وأن ينس��ى حضارته وثقافته ودينه ولغته، وأن ينسى كل شيء؟ هذا 
في بعض البالد لألس��ف ه��و المفهوم الس��ائد لالندم��اج؛ ليذوب 
المس��لم في المجتمع؛ بحي��ث ال يبقى له من ثقافت��ه ودينه، بل من 

اسمه شيء«1!

النمس��اوي فران��ز جوزيف  اإلمبراطور  اعت��راف  يمثّل  تاريخي��اً 
أقدم اعتراف رس��مي بهذا الدين  سنة 1912 باإلس��الم ديناً رسمياً 
في أوروب��ا، ورغم ذلك فإن أول جمعية إس��المية دينية أنش��ئت في 
ڤيينا كانت س��نة 1979؛ أي بعد م��ا يقرب من س��بعين عاماً، ولم 
يجِر تدريس التربية الدينية ألبناء المس��لمين إال عام 1982، إال أن 
أعداد المس��لمين تضاعفت فيها خالل عش��رين عاماً أربعة أضعاف. 
وال يمثل ارتداء الحجاب مشكلة كبيرة للمسلمات فى النمسا سواء فى 
المدارس أو الجامعات أو دوائر العمل؛ حيث يقر الدستور النمساوي 
ويحمى حرية ممارس��ة الش��عائر الدينية ألتباع الديان��ات المعترف 
به��ا، ومن ذلك اعتبار المناس��بات الدينية اإلس��المية أيام عطالت 
رسمية ألبناء الجالية، والذبح الحالل، واالنتهاء من بناء أول مقبرة 

إسالمية مستقلة فى العاصمة على مساحة 34 ألف متر مربع.

ومثل ه��ذا االعتراف الرس��مى وتنظي��م الجالي��ة لصفوفها من 
خالل الهيئة الدينية اإلس��المية الرسمية س��اعد مسلمي النمسا فى 
تحقيق اندماج ش��به كامل فى المجتمع مع الحفاظ على خصوصيتهم 

1 ـ »الغرب يس��تخدم االندماج سالحاً ضد المس��لمين، الشيخ حس��ين محمد حالوة، إمام 
مس��جد المركز اإلس��المي في إيرلندا«، الموق��ع اإللكتروني لمجل��ة المجتمع الكويتية 

.www.almujtamaa-mag.com
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وتقاليده��م وهويتهم اإلس��المية، فى ض��وء مناخ يس��مح بالتعايش 
الس��لمى بين مختلف األديان. وُيعّد حال المس��لمين فى هذه الدولة 
إلى ح��د كبير مقارنًة بأح��وال نظيراتها ف��ى دول أوروبية  نموذجياً 

أخرى.

اإلسبانية  الحكومة  اعترفت  إسبانيا  وفي 
الذي  الدينية  الحرية  قانون  باإلس��الم عبر 
إطار مس��اعي  1976، وفي  أصدرت��ه ع��ام 
تهدئ��ة التوت��رات الت��ي أعقب��ت تفجيرات 
عدم  االش��تراكية  الحكومة  التزمت  مدريد، 
إصدار أي قانون يحظر ارتداء الحجاب على 
غرار ما حدث في فرنس��ا وبع��ض الواليات 

األلماني��ة، رغم مطالبة ق��وى اليمين بذلك. كما س��محت الحكومة 
العلماني للبالد، الذي يفرض المساواة بين  القانون  � اس��تنادًا إلى 
الترب��وي الصادر ع��ام 2004 � بتدريس  األديان، وقان��ون اإلصالح 
اإلس��الم، الذي كان غائباً باس��تثناء سبتة ومليلية بش��مال المغرب، 
وذلك ألول مرة في عدد من المدارس األإسبانية في المدن الكبرى، 
ومؤخ��رًا خصصت ه��ذه الحكوم��ة مبلغ ملي��اري ي��ورو لعملية دمج 

المسلمين في المجتمع اإلسباني.

وفي بلجيكا ُيعّد اإلس��الم ديناً رسمياً معترفاً به منذ عام 1968، 
وقد صادقت الحكومة البلجيكية عام 1975 على إدخال دروس التربية 
اإلس��المية ضمن البرامج المدرس��ية ألبناء الجالي��ة، ولم تعترض 
على ارتداء بعض النساء المس��لمات الحجاب، حتى عند أخذ الصور 

الخاصة ببطاقات تحقيق الشخصية.

ماليين  اندماج  ق�سية  اإن 

الذين  المهاجرين 

اأوروبا  في  يعي�سون 

ق�سوى،  اأولوية  لها  م�ساألة 

اأمام  التحديات  اأهم  واأحد 

االأوروبي االإتحاد  
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وفي ألمانيا � التي ش��هدت جدالً كبيرًا حول كيفية الوقوف أمام 
ظاهرة التطرف اإلسالمي في المجتمع األلماني � برزت بعض الجهود 
لتنظيم العالقة بين الجالية المس��لمة وبين الس��لطات في الواليات 
األلمانية، حيث قدم ح��زب الخضر في والية ش��مال الراين مبادرة 
دعت إلى تنظيم قانوني للعالقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية 
في الوالية وممثلي منظمات الجالية اإلس��المية فيها، تمهيدًا لتطبيق 
بنود قانون حماية األقليات الساري بالوالية على مسلميها بصورة توفر 

لهم أعلى مستوى من مستويات الحماية.

وفي السويد أعلنت الحكومة عام 2002 عن اعتزامها توزيع دليل 
تعليمي عن اإلس��الم على طلبة المدارس لمواجهة موجة الخوف من 
اإلس��الم، وزاد الضغط من قبل النخب السياسية الحاكمة والمثقفة 
على ضرورة أن يس��ود مبدأ حوار الحضارات، وتحديدًا بين اإلسالم 
والغ��رب، والتأكي��د على م��ا توفره القواني��ن الس��ويدية من حرية 
للمس��لمين فى أداء ش��عائرهم وتأكيد هويتهم، وتوفير حماية كاملة 
لهم، وتقدي��م كل الدعم والتس��هيالت بما في ذل��ك المادية حتى 
يؤدي المسلمون مناسكهم وش��عائرهم، وعدم سماحها ألي سويدي أو 
غيره بالمس��اس بحرمة اإلس��الم، ومنح ماليين الكرونات للمساجد 
والجمعيات اإلسالمية س��نوياً )نصف مليون دوالر(، وتسهيل حقها فى 
استدعاء أئمة من بلدان إس��المية، في إطار ما يعرف بمجتمع متعدد 

الثقافات والمعتقدات1.

ه��ذه أمثلة على وج��ود مؤش��رات إيجابية من ط��رف بعض دول 
االتحاد األوروبي على حل مش��كالت اندماج مواطنيها من المسلمين 

1 ـ تقرير مركز األهرام، المرجع السابق.



227

رؤيتين بين  األوروبية  المجتمعات  في  المسلمين  دمج 

في مجتمعاتهم اندماجاً إيجابياً يحترم خصوصيتهم الثقافية والدينية. 
ويمكن الوقوف على وجه��ة نظر االتحاد تجاه مس��ألة االندماج من 
خالل دعوته إلى وضع برامج وخطط عمل محددة للتعامل مع قضايا 
الهجرة إلى أوروبا واندماج األجانب فيها، في س��ياق حاجة االتحاد 

إلى المزيد من المهاجرين.

لقد قررت المفوضية األوروبية ه��ذا العام تخصيص 825 مليون 
يورو لدعم مش��اريع االندماج في االتحاد األوروبي على مدى خمسة 
أعوام، وتمهي��دًا لذلك عقد الوزراء المس��ؤولون ع��ن االندماج في 
االتحاد � إضاف��ة إلى وزراء الدول المرش��حة لالنضمام إليه، وهي 
كرواتيا ومقدونيا وتركيا � اجتماعاً خاصاً قبل عدة أش��هر في مدينة 
بوتس��دام األلمانية، بحثوا فيه آفاق التعاون بي��ن دول االتحاد حول 
كيفية وضع الحلول واآلليات المناس��بة للتعاطي مع قضايا االندماج 
وإشكاالته بطريقة فاعلة. ومن أبرز ما ُطرح في هذا االجتماع � حسب 
وزير الداخلية األلماني فولفجانج شويبله � أن قضية اندماج ماليين 
المهاجرين الذين يعيشون في أوروبا مسألة لها أولوية قصوى، وأحد 
أهم التحديات أمام االتح��اد األوروبي. ويتوقف نجاح عملية االندماج 
على السياسة الداخلية للدولة بشكل كبير، حيث ثمة عدد من الدول 
التي تعطي اهتماماً خاص��اً لالندماج، مثل إس��بانيا، إال أن التعاون 
على المس��توى األوروبي في غاية األهمية؛ ألن الكثير من المشكالت 

تتشابه، ومن الخطأ إضفاء الطابع المركزي على كل شيء.

ومن بين النماذج اإليجابية لعملية االندماج في االتحاد األوروبي 
� والت��ي يمكن أن تكون مثاًل يحتذى في الدول األخرى، حس��ب رأي 
فراتين��ي � النموذج األلماني الذي عرضه في االجتماع، مش��يرًا إلى 
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مبادرة ألمانيا بعقد المؤتمر اإلس��المي األول في برلين، خالل شهر 
س��پتمبر/ أيلول 2006، لدعم آليات اندماج المس��لمين في المجتمع 

األلماني1.

وُيش��ار إلى أن هذا المؤتمر قد ناقش عدة قضاي��ا مهمة تتعلق 
بحياة المس��لمين في ألمانيا، وشكّل بداية مس��يرة ثالث سنوات من 
النقاش بين المس��لمين والدول��ة األلمانية، من أج��ل التوصل إلى 
اتفاق بي��ن الجانبي��ن فيما يخص القضاي��ا االجتماعي��ة والقانونية 
المختلفة، وقد حّذر وزير الداخلية االتح��ادي المجتمع األلماني من 
وضع المس��لمين بأكملهم في س��لة واحدة واتهامهم باإلرهاب بسبب 
حاالت فردية لمسلمين متطرفين، وأكد على أهمية اندماج المسلمين 
في المجتمع األلماني؛ ألنهم جزء من المجتمع األلماني ومن تاريخه 
أنفس��ها  بتنظيم  المختلفة  اإلس��المية  الجمعيات  وطال��ب  وحاضره، 
عليها � إذا  ليصبح لها متحدث واحد يمثلها أمام الحكومة، مشترطاً 
أرادت معاملًة مساويًة لمعاملة الدولة مع الكنائس � أن تحقق شروطاً 

تنظيمية محددة2.

وإذا م��ا قارنا بي��ن وجهتي نظر المس��لمين وحكوم��ات االتحاد 
األوروبي حول االندم��اج � اللتين عرضنا أب��رز مالمحهما � نجد أن 
نقاط التالقي بينهما أكث��ر من نقاط التباع��د، فكلتاهما تؤكد على 
مبادئ أساس��ية هي: االلتزام بالقوانين الخاص��ة بواجبات المواطنة 
وحقوقها، واألس��س والقيم الرئيس��ة المتبعة في أوروب��ا مثل حقوق 

1 ـ »االتح��اد األوروبي يدع��و لوضع آليات محددة لمواجهة مش��كالت االندم��اج«، المرجع 
السابق.

www.dw-world.de :2 ـ »تحديات كبيرة أمام المؤتمر اإلسالمي األول في برلين«، الموقع اإللكتروني
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اإلنس��ان، والديمقراطي��ة، واللوائ��ح الموضوع��ة من قب��ل الجهات 
الرس��مية، والمش��اركة اإليجابية والفعال��ة في مؤسس��ات المجتمع 
المدني، واألنش��طة البيئي��ة واالجتماعية في الح��ي والمدينة وعلى 
مس��توى الدولة، وبناء العمل المؤسس��ي، والبعد ع��ن التمحور حول 
العرقية والمذهبية والطائفية، واعتبار المس��لمين جزءًا أساس��ياً من 

المجتمعات األوروبية، ومن تاريخها وحاضرها ومستقبلها.
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■  أستاذ في كلية اآلداب واللغات، جامعة محمد خيضر، الجزائر.

كثيرًا ما تالزم ذكر اســم ميشيل فوكو بموجة 
ما بعد الحداثــة في أدبيات الفكــر الحداثي 
الغربــي، وذلك انطالقاً من وجهتــي نظر تختلفان في 
تحديدهما لإلطــار الذي يمكن أن نصــوغ من خالله 
مفهــوم الحداثة؛ فــإن تعلق األمــر بالبعــد التاريخي 
لهذا المفهوم أمكننا إدراج أفكار فوكو ضمن الســياق 
في  وأثرت  منــه  انبثقــت  الذي  السياســي  التاريخــي 
صيرورتــه، وال يمكننا ســاعتها التغاضي عــن اللغط 
الفلســفي الــذي أثارتــه كتابــات وتصريحــات فوكو 
المتأرجحــة بيــن تبنيه لموجــة البنيوية وفــي تحليله 
ثم  الغربية،  الثقافــة  في  والحبس  الجنــون  لظاهرتي 
تبرئه منها الحقاً، وبين انخراطه في النضال السياسي 
إلى جانب القوى اليســارية المتطرفة، ثم رفضه لكل 

■   á°ù«æZ øH øjódGô°üf

الحداثة سلطة  من 
الحداثة بعد  ما  سلطة  إلى 
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تخندق حزبي سياســي. وعلى الرغم من أهمية قــراءة أفكار فوكو قراءة 
تاريخية تســتوعب الجدلية التي تحتكم إليها الفكرة والواقع اإلنســاني 
ـ وهو ما سننتهجه في دراستنا ـ فإن اكتفاءنا بمثل هذه النظرة التأريخية 
للحداثة وما بعد الحداثة كمرحلة الحقة وحصر أفكار وإسهامات فوكو في 
الحيز الزمني يمكنه أن يحد من اآلفاق الفلســفية والروحية التي انتهت 
إليهــا رحلة فوكو الفلســفية. وحتى تظل األبواب مشــرعة أمــام القراءة 
الحداثيــة لإلشــكاليات الفوكولدية؛ فإننــا نميل إلى اعتمــاد المفهوم 
للراهن، وسؤاالً متجددًا للبديهة  دائماً  الحضاري للحداثة، بعّدها إحراجاً 
والمَسلّمة المشكلة هي بدورها من جدلية الثبات والتغير، وهو ما سيتيح 
لنا استقبال فكر فوكو كإسهامات حداثية تسائل الراهن، وتهز المسلّمات 
تساعد  أن  شأنها  من  إســهامات  الجمعية.  الذاكرة  وتربك  اإليديولوجية، 
على استيعاب التحوالت الراهنة المنضوية تحت لواء ما يسمى بالعولمة، 
ومحاولة التأثير على مســارها بما يخدم اإلنســانية. فإن استحال األمر 
فال أقل من أن نستشــرف مآالتهــا المســتقبلية، وإن كان ذلك يتناقض 
والحركية العشــوائية للتاريخ، والتــي قوامها صراع بين قــوى في حالة 
ما سماه فوكو  تجاذب دائم، يأسرها توازن خادع سرعان ما ينهار محدثاً 
بالقطيعة، وهي ذات النظرة اإلبستمولوجية التي يتبناها فوكو حين مسح 
تاريخ الثقافة الغربية بدءًا بالعصر الكالســيكي ومرورًا بالقرن التاســع 
عشــر وانتهاء بالعصر اليوناني. ولئن كان الحيز التاريخي الذي اختاره 
لتنظيراته الفلسفية يطرح شساعة الفضاء الزمني،  تجريبياً  فوكو ميداناً 
فإن تعــدد الحقول المعرفيــة التي احتضنــت هذه التنظيــرات (تاريخ، 
فلسفة، علم نفس، أنتربولوجيا..) تضاعف من حيرتنا في تصنيف فوكو، 
بصدد التعامل مع فيلســوف أم مؤرخ أم ألسني أم أنتروبولوجي أم  أنَْحنُ 

عالم اجتماع أم هؤالء جميعاً؟
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إن تعــدد القبعــات المعرفية التــي تداولتها هامة فوكــو كاد ُيفلت 
من بين أصابعنا القبض على اإلشــكاليات التي تخطت الفضاء الزمني 
واخترقت المجال المعرفي، إال أن المتمعن في الهّم الذي أرق فوكو منذ 
أن كان متربصاً في مستشفى «سانت آن» لألمراض العقلية، والذي تجلى 
في إشكالية البحث عن ماهية القوة الطبية، ونوع السلطة التي تضفيها 
هذه القوة على من يمارس الطب، إلــى أن غادر الحياة وهو يبحث عن 
تلك القوة الذاتية فــي العصر اليوناني، التي أتاحت لإلنســان تحقيق 
«الحرية» وااللتفاف حول الســلطة، بإمكان هذا المتمعن أن يســتخلص 
أهم إشــكالية دارت حولها أعمال فوكو، أال وهي إشكالية السلطة، بكل 
ما تحمله من تناقضات ترددت بين عّدها ســلطة قمعيــة واعتبارها قوة 

مولدة للحياة.

والحقيقة أن فوكو لم يكن ليشــغل الفكر اإلنســاني لــو لم يجرؤ 
على إعــالن موت اإلنســان كإمكانيــة منفتحة علــى المســتقبل ووالدة 
اإلنسان / النمط من رحم العلوم اإلنسانية، التي ما انفكت تبشر بكونية 
(الحقيقة) العقالنية التي تخضع ذلك اإلنســان إلــى التحليل «العلمي» 
بغية معرفته. ولقد كانت تلك المعرفــة ـ التي تدعي أنها ترنو إلى بلوغ 
حقيقة اإلنسان ـ محل اتهام من طرف فوكو الذي لم يقتنع بتلك العالقة 
بين المعرفة والحقيقة، والتي حاولت الحداثة أن تلبسها لبوس البداهة؛ 
مضمرًا هو الذي يتوسط تلك العالقة؛ بل هو الذي  ثالثاً  ليرى أن طرفاً 
يحكم خيوط اللعبة؛ إنها الســلطة. وهو ما ســنحاول بســطه بشيء من 

التحليل عبر الوقوف عند أهم محطات فوكو الفكرية.

ولعــل أهمية نقد فوكــو للحداثة تكمن فــي أنه لــم َيْقُصْر نقده 
للحداثة في جانبها النفســي، كما أورده في كتابه «نشأة العيادة»؛ بل 
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تجاوزه إلى كل العلوم اإلنســانية المعاصرة التي تســعى إلى البحث 
عن «حقيقة اإلنســان» في بعدها (اإلنســانوي)، حيث انتهت إلى بلورة 
مفهوم «اإلنســان» الكوني العابر للتاريخ. فكان أن أعلن فوكو قطيعته 
مع هــذا الخطاب الحداثــي العاجز عن تصــور تاريخانية صيرورته، 
ـ «موت اإلنســان»، والذي انعكس بشــكل مباشــر في  عقيرته ب رافعــاً 
كتابــه «الكلمات واألشــياء»، والذي خصــه بعنوان جانبــي ذي داللة 
عميقة «أركيولوجيا العلوم اإلنســانية». أين يتحدث فوكو عن القطيعة 
اإلبستيمولوجية لتاريخ المعرفة بدل االستمرارية المعرفية التي تنادي 
بهــا عقالنية الحداثة حيث تجلــى مفهوم البنية والنســق بدل الوعي 
اإلنســاني، وحيث تخلى التاريخ عن الذات اإلنسانية الفاعلة لحساب 
المؤسســة التي ســجنت اإلنســان في بوتقة المعيار، مجبرة إياه على 

االنصياع للقيمة.
لقد كان العمل الذي قام به فوكو يرمي إلى وصف التمثالت العميقة 
المؤسساتية،  الممارسات  عبر  الغربي  المجتمع  خاللها  من  تشــكل  التي 
وعلى رأســها المؤسســة الجامعية التي تولت إنتاج خطــاب يتماهى مع 
من شــأن الحقيقة. كيف  الحقيقة بشــكل يجعل أي انتقاد لــه انتقاصاً 
اســتطاع هذا الخطاب أن يرقى هذا المقام؟ ما اإلجراءات التي سلكها 
هذا الخطاب عبر تاريخه العقالني حتى يكتسب تلك الصفة التي الزمته 

باسم «العلموية»؟1
مثل هذه التســاؤالت وغيرها، كانــت محل اهتمام فوكــو في كتابه 
«الكلمات واألشــياء»، وبعد تنصيبــه في الكوايج دي فرانس، استشــعر 
ضرورة إجمــال المبادئ النظرية التي تجمعت في هــذا الكتاب، مركزًا 

Gros, Frédéric, Michel Foucault, Que sais ـ je? Paris, 1998, p.55. 1 ـ 
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في درسه االفتتاحي في الكوليج دي فرانس «نظام الخطاب» على تفكيك 
اإلجــراءات المنتجة للحقيقة، والتي من خاللها تتبدى الســلطة مصنفاً 

إياها في ثالثة أنماط أو مجموعات:
1 ـ إجراءات خارجية لإلقصاء: وتتجلى فيما أطلقت عليه المؤسســة 
ـ «الممنوع» أو «الطابو»، الذي ضرب عليه جدار من الصمت،  المجتمعية ب
فهو خطاب مرفوض ومنبوذ؛ ألنه ال يتماشــى والقيم المعيارية المرادفة 
للحقيقة، وال حقيقة ســوى مــا يفرزه العقل، ولذلــك حكم على خطاب 
المجنون مثًال بالنبــذ؛ ألنه خطاب يتنافى والمنطق المعياري الســائد، 
على عكس ما كان يتصف بــه ذات الخطاب في المجتمعات التقليدية إذ 

كان يتردد بين الجنون والنبوة1.
2 ـ إجــراءات داخلية لإلقصــاء، ومنها التأويل والتفســير المرافق 
للخطاب األصل والذي يحيط الخطاب بإطــار معرفي ينفي عنه العبثية 
والالمعنى واالعتباطية، ومفهــوم المؤلف الذي يحد من انفتاح الخطاب 
ليربط باألنا والفردية. وأخيرًا االختصاصات العلمية وغيرها التي تنظم 

وترتب الخطاب والمعرفة2.
3 ـ شــروط اســتخدام الخطاب والقواعد المفروضــة على األفراد 
الذيــن يلقونــه والطقوس التــي تصاحب بعــث الخطاب فــي المجتمع 
والمتطلبــات والمواصفــات التــي يجب توفرهــا قبل أن نبيح ألنفســنا 
الحديث، وهذا ما نعثر عليه في أشكال حركة الخطاب الطبي أو في من 
تبنى الخطاب االقتصادي أو السياســي3. ومجمًال فــكل نظام تربوي هو 

1 ـ فوكو، ميشيل، نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيال، دار التنوير، بيروت، 1984، ص8.
Ibid, p.16. 2 ـ 
Ibid, p.24. 3 ـ 
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توجيه سياســي يرمي إلى المحافظة أو التغيير في طبيعة من يملك حق 
إصدار الخطاب وما يصاحبه من معرفة وســلطة، ولعل فوكو قد اضطلع 
بمهمة إعادة االعتبار لفوضى الخطاب من خالل الحملة التي شنها على 
المفهوم الجبري الذي يحكم الخطاب أو على األقل تفكيك هذا النظام 
الجبري، فإن استحال األمر، فال أقل من تحليله وبعثه للعيان ونزع قناع 
البداهة الذي يتلفع به. وحتى يتحقق له ذلك، عمد فوكو إلى المنهجية 
النقدية التي من شــأنها تفكيك عقــد الممنوعات واإلقصــاء والتحديد 
التي يجد فيها الخطاب نفســه ســجيناً، والمنهجية الجنيولوجية والتي 
تسعى إلى تأريخ نشأة الخطاب وعالقته بمنظومة الجبر واإلقصاء. وفي 
هذا السياق، كان أهم مجال اســترعى انتباه فوكو بحكم اختصاصه في 
علم النفــس التجريبي ومخالطته للفضاءات العقليــة، هو عالم الجنون 
كفضاء نموذجي لمتابعة آليات اإلقصاء والتهميش الممارسة على مستوى 

الخطاب الطبي.

:áaô©ªdG  `` 1
في بحثــه عــن ظاهــرة الجنــون، ربــط فوكو بيــن هــذا الخطاب 
وظهورالمؤسسات االستشــفائية التي تستجيب لمتطلبات هذا األخير، وأكد 
أن أولى مهام هــذا الخطاب هو تحديد هوية موضوعــه؛ فالمجنون ـ في 
عرف حامل الخطاب الحداثي ـ يعادل الالعقــل، ثم تطور هذا المفهوم 
ـ في القرن التاسع عشر ـ ليشمل كل التساؤالت المتعلقة بكل ما من شأنه 
أن يجعل الفرد في المجتمع غير سوي، من خالل تمرده على المعيار. ومن 
مثل هذه التساؤالت نشأ طب األمراض النفسية الذي حصر همه في كيفية 
إعادة إدماج هذا الفــرد في المجتمع وفق معاييره وقيمه1. وبشــكل أعم، 

Foucault, Michel, Histoire de la folie à l'âge classique, Gallimard, Paris, 1972, p.548. 1 ـ 
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كانت والدة المستشــفى تهدف إلى إعادة الفرد إلــى الحالة «الطبيعية» 
بعد تحليل لألسباب التي كانت وراء هذه الفوضى الذهنية. والحقيقة أن 
هذه المعرفة العقلية التي كانت تتوخاها المؤسســة االستشفائية ما كانت 
لتبرأ ـ في نظــر فوكو ـ من تهمة الرغبة في الهيمنــة1؛ فقد ركز ـ فوكو 
في كتابه «تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي» ـ على تتبع مراحل حبس 
ونفي الجنون بخلفية موضوعاتية تتمحور حول فكرة العقل / السلطة، حتى 
وإن لم يبح الكاتب بمصطلح الســلطة، إال أن كل تحليله يكشــف احتواءً 

ضمنياً لهذا المفهوم.
لقد بــرزت ظاهــرة الجنون فــي العصر 
القروسطي وعصر النهضة كواقع يومي مزعج، 
ُدوٍر  تخصيص  إلى  الملكي  النظام  اضطر  مما 
محبوساً  نفسه  المجنون  ليجد  للحجز،  وســعة 
مادياً،  والمعدومين  جنسياً  الشاذين  رفقة  إلى 
باختصار كل مهمشــي المجتمــع، ليتحول هذا 
بالمستشفى  سنة 1656  عرف  ما  إلى  الفضاء 

العمومي2. وفي معرض تقويمه لدوافع إنشــاء مثل هذه المؤسســة، يرى 
فوكو أن فكرة إنشــاء هذا المستشــفى ال عالقة لهــا بالتطبيب؛ بل هو 
إطار تمارس خالله العقالنية سطوتها في إدانة وجهها اآلخر، وممارسة 

سلطتها في الهيمنة واإلقصاء3.
وحتى بعد أن انتصرت الثورة الفرنســية التي رفعت شعار إعادة 
االعتبار لإلنســان، وما إعالنها عن حقوق اإلنسان عنا ببعيد؛ إال أن 

Ibid, p.144. 1 ـ 
Ibid, p. 59. 2 ـ 
Foucault, Michel, Histoire de la folie à l'âge classique, op.cit, p.548. 3 ـ 
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اإلعالن عن نشأة المصحة العقلية ســنة 1793 التي كانت ترنو إلى 
عالج الجنون لم تكن سوى اســتمرار لسياسة اإلقصاء، وهذه المرة 
ليس من وجهة نظر التعالي على كل ما هو غير عقلي؛ ولكن من باب 
الشفقة في إطار عالج األمراض العقلية. فإذا ما تمكن اإلطار الطبي 
من محاصرة الجنون، ليس ألنه ســبر أغواره ولكــن ألنه تحكم في 

سيرورته.

ما  أن  يرى  فهو  االستشفائية  المؤسسة  إدانة  في  فوكو  يتورع  ولم 
يدعيه اإلطار الطبي من علم بالظاهــرة ما هو في حقيقة األمر إال 
ممثلة  االجتماعي  النظام  يمارســها  التي  الســلطة  وراءه  يخفي  قناع 
النفي  لنظــام  أساســية  كدعامة  تتجلى  التي  الطبيب  شــخصية  في 
وصمام أمــان صارم للنظام االجتماعي واألخالقي، من هنا يســتمد 
خالل  من  ينتصر  أن  العقل  استطاع  إذا  العالج1.  في  سلطته  الطبيب 
في  تجســيد الطبيب لقيمة (العقل ـ الســلطة)، فقد اســتطاع أيضاً 
هذه المرحلة أن يســهم في تشــكيل فلسفة الســلطة / الهيمنة وما 
يقابلها من سلطة القمع، ولم يكن فوكو ليقتصر في رصده لتجليات 
الســلطة فــي المجتمع على المؤسســة االستشــفائية؛ بــل تجاوزها 
إلى كل البؤر االجتماعية التي تتجاذب أطرافها الســلطة والســلطة 
المضادة. فالمنفــى العقلي في بعده الميكروكوزمــي ما هو إال بنية 
تكون  أين  البرجــوازي  المجتمع  فــي  الكبرى  البنى  تجســد  مصغرة 
تتمحور  األوالد  األســرة /  عالقات  أفرادها:  بين  رابط  أهم  الســلطة 
حول العالقات السلطة األبوية، الجريمة والعقاب وتتمحور حول فكرة 

العدل القصاصي.

Michel Foucault, op.cit, p. 23. 1 ـ 
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في نهاية الســتينيات شــرع فوكو فــي توجيه انشــغاله العلمي نحو 
مفهوم «الســلطة»، متخلياً عن مشــروعه في «المعرفة» إلى حين. ولقد 
ـ 1968 مرحلة حاسمة في مساره  كانت إقامته في تونس خالل عامي 67 
الحياتي؛ حيث واجه وألول مرة «الســلطة» فــي ُبعدها القمعي حين راح 
يمد يد المساعدة لبعض طلبته المطاردين من طرف السلطات التونسية 
بســبب أحداث النكبة عام 1967 ومــا أصاب القضية الفلســطينية من 
انتكاسة. لقد انحصر فعله السياسي في االعتراض على االعتقاالت التي 
من طلبته، وفي مرات عديدة جعل بيته مأوى للفارين منهم،  مست بعضاً 
عن  لم يكن فعله هذا إعالناً  وأسهم في طباعة بعض المنشورات1. طبعاً 
انخراط كلي في الفعل السياســي، على الرغم مما أصابه من مضايقات 
الســلطات التونســية، إال أنه كان بداية الختبار مع السياســة ســتمتد 
تداعياته حيــن عودته إلى فرنســا والتحاقه بجامعة فينســين. حين راح 
يحلم بتدريس الفلسفة بشكل جديد متحرر من كل المواضعات المعيارية، 
بعد أن ارتبطت ســمعة هــذه الجامعة بقيمة الحريــة، إال أن الكذبة لم 
تطل طويًال حتى انكشــف هذا االدعاء بمناســبة أحداث مايو 1968 وما 
تبعها من اضطرابات في هذه الجامعة التي كانت معقًال للتيار اليســاري 
المتطــرف. ممــا نجم عنه طــرد 34 طالبــاً، األمر الذي أثــار حفيظة 
فوكو فكتــب مقاالً في مجلة Nouvel Observateur (1970/2/09) يكشــف 
فيه كيف حولت الســلطة الجامعة من فضاء حر إلى ســجن تراقب من 
خاللــه العناصر المتمردة، وتتحكم في حركتها السياســية2. من األرجح 
أن يكون هــذا الحدث الوخزة التي أيقظت وعــي فوكو على وهم الحرية 

Dupuis, Joachim, La bombe Foucault, p.4, in site: wwww.interdits.net. 1 ـ 
Ibid, p.15. 2 ـ 
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التي تدعيها المؤسســة، والتي هي في نهاية المطاف ليست سوى سجن 
تسعى عبر قضبانه إلى مراقبة الفرد، والتأكد من مدى مطابقته للمعيار 

المفروض على المجتمع.

أول معارضة حقيقية للســلطة بدأت بتكوين ما ســماه فوكو مجموعة 
التدخــل فــي الســجون Groupe d'intervention des prisons مــع مجموعة 
وعملياً؛ زيارات متكررة للســجون،  من المناضلين، التحرك كان ميدانياً 
المســاجين،  لصالح  احتجاج  مظاهرات  الحبــس،  ظروف  عن  تحقيقات 
تقديــم يــد المســاعدة السياســية لتحضيــر محاكمات بعضهــم1. في 
خضــم هذا النضــال المتعــدد األوجه يكتشــف فوكــو ماهية الســلطة 
حــول الموضوع؛ ففي  أن يصدر كتاباً  من عمــق المعاناة. وليس عجيبــاً 
ـ كما ســلف ذكره ـ أن السلطة  كتابه «المراقبة والعقاب» يكتشــف فوكو 
ال تنحصر في الســجون، وإنما تمتد إلى كل المجتمع؛ إلى المؤسسات، 

المدارس، الثكنات، األسر..

:ÜÉ≤©dGh  áHÉbôdG  `` 3

مــن بعد المنفــى العقلــي واإلكلنيكي، يتوجــه فوكو إلــى االهتمام 
بالســجن وعالمه العقابي، فاألمــر يتعلق ببحث جينيالوجــي عن تاريخ 
نشــوء العقدة العلمية / العدلية أين تســتلهم الســلطة مادتها للعقاب. 
فيقســم فوكو تاريخ العقاب إلى فترتين، الفاصل بينهما تحول الجســد 
من موضوع للزجر والردع إلــى فضاء للمراقبة والتدجيــن. فإلى غاية 
النصف الثاني من القــرن 17، لم يكن هناك ســجن؛ بل مجموعة من 

 Fournier, Martine, A propos de.. surveiller et punir. Naissance de la prison, in «Sciences 1 ـ
Humaines», Hors série, n° 3, mai ـ juin 2005, p.30.
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العقوبات البدنية التي من شــأنها أن تنتج كمية معينة من األلم، بعيدًا 
مخالفٍة، فإنها تحمل وظيفة تحســيس الرأي العام  عن أن تكون جــزاءَ 
بقوة الحاكم. «للعقاب وظيفة سياسية / قضائية، فاألمر يتعلق بإجراءات 
احتفالية إلعــادة االعتبار لســيادة تعرضت إلى اختــالل، فليس هدفها 
الرغبــة في إعادة التــوازن المفقود بقدر ما ترمي إلى إقرار ـ وبشــكل 
حــازم ـ التناظر بين الفاعــل الذي تجرأ علــى اختــراق القانون وبين 
السيد القوي الذي يظهر قوته»1. وهكذا فالعقاب الجسدي يظهر سيادة 
السلطة عبر الجســد المنكل به؛ لكن المظهر الشعبي للعقاب يحمل في 
طياته مخاطر سياســية؛ ففي هذه الطقوس العقابية التي من المفترض 
عليه بال  زاحفاً  أن تجلي مناعة السلطة المهيمنة، يستشعر الشعب خوفاً 
روية، من عنف زاحــف ال يعرف له حدود، ومن هنا انزعجت الســلطة 
(األمير)، وداهمها قلق من تواتر سالسل من القمع البدني دفع بالشعب 
إلى التعاطف الطبيعي مع من يمــارَُس ضدهم هذا القمع حتى وإن كان 
باسم المقدس2. وهكذا اختفت احتفاليات اإلعدام حرقاً والبتر والتشويه 
والقطع في نهاية القرن 18؛ لتبنيها سياسة جديدة لسلطة العقاب تتمثل 
في محاولة إدماج هذه السلطة بشكل دقيق وعميق في الجسم االجتماعي؛ 
بحيث تصبح جزءًا ال يتجزأ منه، ولم يكن ذلك ســوى إرهاصات لوالدة 

ما يسمى بالسجن.
في ظرف زمني قصير تحول الســجن إلى الشكل األساسي للعقاب، 
في مفهوم عالقة الســلطة بالجســد، فإذا  وهو ما يخفــي تحوالً جذرياً 
ما ظلت هذه السلطة عبر العقاب تســتهدف الجسد، فإن األمر لم يعد 
يتعلق بهزمه بالتمثيــل به بل بمراقبته وترويضه. وهو ما حدا بالســلطة 

Foucault, Michel, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975, p.68. 1 ـ 
Ibid, p.82. 2 ـ 
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إلى توســيع رقعة ممارســاتها الرقابية لتشمل جل مؤسســات المجتمع، 
فأخذت إجراءات تدجين وترويض الجسد تتطور وتعمم بشكل آلي، وبما 
أن مراقبة المجتمع بشكل شمولي لم تعد ممكنة، فقد تخلت السلطة عن 
تعاطيها مع الجســد من خالل معيار يعتمد على الكم (الجملة)، وتبنت 
فكرة السيطرة على الفرد الواحد عبر مراقبة حركاته وسكناته1. وهكذا 
ظهرت إلى الوجود فضاءات تمارس فيها الســلطة المصغرة (الســجن، 
الممارسات  هذه  تجسدت  ولقد  هيمنتها،  األسرة...)  المشفى،  المدرسة، 
في األشــكال التالية: المراقبــة، الفعل المعياري والفحــص. والمراقبة 
تعني فيما تعنيه الضغط على الفرد من خــالل لعبة النظر التي تدفعه 
إلى تبني سلوكات نمطية تتماشــى والقواعد العامة المؤسسة لما يسمى 

بالحقيقة2.

:(áª«≤dG)  ájQÉ«©ªdG  á£∏°S

إلى جانب المراقبة الممارســة في مجتمع ســلطوي، يقرر فوكو أن 
القيمــة أو المعيار يلعــب دورًا هاماً في تعزيز الســلطة المعاصرة ومن 
من القرن 19 ظهــر المعيار كقاعدة  خالل الســلطات المصغرة. ابتداءً 
قيمية في شــكل بارز من أشــكال مراقبــة الفرد وتدجينــه عبر تقنيات 
مصغرة للبيداغوجيا، فاألمر يتعلق بترويض الجســد على سلوك معياري 
من خالل منظومــة متوازنة طرفاها العقاب والمكافــأة، وهو ما يفصلها 
عن مفهــوم القانون3. ممــا حمل فوكو علــى عقد مقارنة بيــن القانون 
حيثيات التعارض بين هذين المفهومين من خالل  والمعيارية، مستشــفّاً 

Ibid, p.162. 1 ـ 
Ibid, p.208. 2 ـ 
Foucault, Michel, Dits et écrits 2, Gallimard, Paris, 2001, p.75. 3 ـ 
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قراءة للتاريخ، فالشــكل المهيمن للسلطة في العصر الكالسيكي محكوم 
للمعيــار والقيمة؛  بالقانــون؛ بينما تتحرك المجتمعــات المعاصرة وفقاً 
فالقانون العقابي محكوم بتعارض ثنائي بين المباح والممنوع؛ حيث يتم 
إحالة كل فعلة إلى أحد هذيــن الطرفين وفقاً لنصوص معينة. والقانون 
يحكم على األفراد من الخارج وفي حالة الخرق فقط؛ بينما يترك مجال 
الحريات فسيحاً دون أي تدخل منه. على عكس الجهاز االنضباطي الذي 
على المعياريــة، والتي ال يمكن  قائماً  عقابياً  ينشــر بين أفراده مفهوماً 
اختزالها بــأي حال من األحوال فــي نظام القانــون. فالمعيارية تحاول 
أن تتســرب إلى باطن وعمق السلوكات اإلنســانية لتفرض عليها مسارًا 
معينــاً، فهي ال تكتفي بالتدخل في الشــأن الفــردي حال حدوث  نمطياً 
الفعل؛ وإنما تســعى إلى االستحواذ على الوجود اإلنساني في كل أبعاده. 
ال مناص  فالعقابية التي تتميز بها المنظومات االنضباطية تشكل إجراءً 
منه لترويض الجســد على ســلوكات معياريــة. وإن هــذه العقابية على 
صلة بجهاز معرفي وظيفته إرســاء القيم ونشرها وإعطاء طابع الحقيقة 
للســلوكات النمطية التي تمليها المنظومات االنضباطيــة1. فمنذ القرن 
19، كما يرى فوكــو، أضحت الحقيقــة معيارية وتحولــت المعيارية أو 
القيمة إلى السبيل الوحيد الذي يجب أن نسلكه إذا أردنا الوصول إلى 
الحقيقة، ولقد تجســد هذا الســبيل في المنهج الفحصــي الذي تحول 
إلى الشكل المعياري للسلطة االنضباطية، فقد أوكلت إليه مهمة تشكيل 
الهوية التي تتماشــى وهذه الســلطة، وخير مثال يحلو لفوكو االستشهاد 
بــه لتعزيز وجهة نظره هو الطــب؛ فإلى غاية القــرن 17 كان الطبيب 
مبعدًا عن االشتراك في آليات تسيير المستشفيات التي كانت تتكفل بها 
الهيئات الدينية. ابتداءً من هذا القرن بدأ الطبيب يوسع حقل فحوصاته 

Foucault, Michel, Dits et écrits, 3, Gallimard, Paris, 1994, p.274 ـ  275. 1 ـ 
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ليشمل الجميع، وبذلك تحول إلى الحجر األساس في المستشفى؛ بينما 
اكتفت تلك الهيئات الدينية بوظائف ثانوية. وهكذا تحول الفحص بشكل 
أكثر حزماً إلى إجراء سلطوي / معرفي، فهو ينتج تقسيم الكتلة البشرية 
مجهولــة الهوية إلى فرديــات بحيث يتحول كل فرد إلــى حالة فحصية 

وبالتالي إلى موضوع معرفي وسلطوي في آن1.

:á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©dG  :áaô©ªdGh  á£∏°ùdG

وإذا كان الفحص ـ وعلى غرار المراقبة والمعيارية ـ يسعى لضمان 
هيمنة السلطة على األجســاد واألنفس؛ فإن األغراض الكبرى المصاحبة 
لهذه الهيمنــة والمتمثلة في الترتيب والتوزيع من أجــل اإلنتاج لم تعد 
تحصر السلطة في فكرة أنها فقط تقمع وتحرم؛ أي أنها ظاهرة سلبية، 
تعني اإلنتاج2. ولعل هذا التعريف يعد أحدث ما أتى به  وإنما هي أيضاً 
فوكو في مجال النظريات المتعلقة بالســلطة، والتي عادة ما تجعل منها 

وبشكل حصري معادالً للقمع والهيمنة.

يبدو أنه آن اآلوان لنخــوض في طبيعة هذه الســلطة كما تصورها 
فوكو، ولنبدأ بما بــدأ به فوكو حين أزاح مفهومــي الهيمنة والعنف عن 
مدار السلطة. بادئ ذي بدء تنفصل السلطة عن مفهوم الهيمنة بما هي 
قوة عليا ترنو إلى اإلخضاع بمسافات شاسعة، على عكس ما ذهبت إليه 
معظم المدارس الفلســفية التي جمعت بين المفهوميــن، بدءًا من هيغل 
إلى ماركس وفييبر وحتى بورديو. ويبقى االســتثناء هــو فوكو؛ فهو حين 
يتحدث عن الســلطة ال يعني فقــط منظومة عامة للهيمنة ممارســة من 

Ibid, p.680 ـ  682. 1 ـ 
Martuccelli, Danilo, Sociologies de la modernité, Folio essais, Paris, 1999, p.311. 2 ـ 
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طرف عنصر أو مجموعــة على أخرى، حيث تظهر انعكاســاتها على كل 
الجســم االجتماعي، فهو يعتقد أن تحليل الســلطة يجــب أال ينطلق من 

معطيات مبدئية تتموضع حول فكرة القوة المهيمنة1.

ثم إن الفصل بين الســلطة والعنف ـ من جهة أخرى ـ من شأنه أن 
يتيح َفْهَم خصوصيات الســلطة، فالواقع أن ما يحدد عالقة السلطة هو 
نمط الفعل الممارس، والذي ال يؤثر مباشــرة ـ وفي تلك اللحظة ـ على 
اآلخرين؛ لكنه الفعل الذي يؤثر في الفعل نفسه؛ إنه الفعل المؤثر على 

الفوكولدية  فالخصوصيــة  المحتمــل2.  الفعل 
للســلطة هي أنها انفتاح، رابط منتج، ســلوك 
ما  وهو  ويؤثر.  ويتحــرك  يبدع  إنه  ديناميكي، 
وممارســة  الهيمنة  مفاهيم  في  حصره  يتالفي 
علماً  ينتــج  إنــه  المدمــر،  والعنــف  القمــع 
وإن  وحتى  حياتية،  وأنماطاً  جنسية  وممارسات 
اســتعملت الســلطة العنف فإن هــذا ال يعني 

أنــه يمثل جوهرها. فهي قبًال ليســت جوهرًا أو كينونــة، أو واقعاً معيناً 
يمتلك خصائص جوهرية. وبتأثير من الســياق البنيوي الذي كان سائدًا 
حينها، يؤكد فوكو أن الســلطة هي أبعــد ما تكون عــن أي بنية ثابتة، 
فهي تتحرك وتسلك سبًال شتى وتؤثر وتتأثر، إنها باختصار عالقة؛ فكل 
تصور جوهري للسلطة هو أقرب ما يكون إلى الصورة البالغية منها إلى 

ماهية السلطة3.

Ibid, p.979. 1 ـ 
Idem. 2 ـ 
 Foucault, Michel, Histoire de la sexualité 1 (volonté de savoir), Gallimard, Paris, 1976, 3 ـ
p.124 ـ  125.

 ájÉ¡f  »a  á£∏°ùdÉa
 ¢VôØJ  ó©J  ºd  ±É£ªdG
 ÉªfEGh  ,kÉ°Vôa  OôØdG  ≈∏Y
 Æƒ°üJ  IQhô«°U  »g
¬JGP  OôØdG



246

نظر وجهات 

ما تعريــف الســلطة إذن إذا اســتحال اختزالها إلى مفــردات كـ: 
القمع، القانون، الســيادة، اإلرادة الفردية، الدولة بمؤسساتها؟ السلطة 
هي ـ من منظور فوكو ـ ممارســة دائمــة الســتراتيجية متحركة، وتعني 
اإلســتراتيجية ـ فيما تعنيه ـ مجموع اإلجراءات التي تحرم الخصم من 
وســائل المواجهة، ودفعــه بالتالي إلــى التخلي عــن المواجهة، فاألمر 
يتعلق إذن بوســائل الغرض من اســتعمالها تحقيق النصــر1. وعليه فال 
عالقــة ســلطوية دون مقاومة، دون تكتيــك مضــاد، دون رد فعل معاد، 
دون نزوع نحو المواجهة، فهو شــبكة عالقات متوتــرة أين يتحقق توازن 
هش بين أطراف متصارعــة، كل منها يرمي إلى التأثيــر في إمكانيات 
الحركة والفعل عند الطرف اآلخــر. ولكن ذلك ال يحملنا على االعتقاد 
أن الســلطة نظام مواجهة بيــن خصمين؛ بل هي أقــرب منها إلى نظام 
الحكم. فالحكم ال يرتبط فقط ببنيات سياســية وتســيير دولة، ولكنه 
األطفال،  حكم  والجماعــي؛  الفردي  الســلوك  توجيه  طريقة  أيضاً  يعني 
األزواج، المجموعــات، العائــالت، المرضى...إلخ، فهــو ال ينحصر في 
األشــكال المؤسســة لإلخضاع السياســي واالقتصادي؛ بل يتجاوزه إلى 
أنماط التأثيــر المخطط له، التأثيــر على إمكانيات الفعــل عند أفراد 

آخرين2.
ومن نتائج هذه التأمالت أن كل معارضة للسلطة ليست بالضرورة 
معارضة لنظام الحكم، وإنما هي ممارسة يتبناها الفرد حيال المجتمع 
ككل؛ إال أن مثــل هــذه المواجهة في كثيــر من األحيان هــي مواجهة 
مزيفة؛ إذ تالمس فقط سطح المشــكلة، لتبقى السلطة متحصنة وراء 

 Dreyfus, Hubert et Rabinow, Paul, Michel Foucault, un parcours philosophique, Folio 1 ـ ـ
Gallimard, Paris, 1984, p.319.

Ibid, p.131. 2 ـ 
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جدرها، وفي حاالت الهدنة تســعى السلطة إلى استرداد كل الخطابات 
المعارضــة لتدجنها وتجعلها فــي خدمتها، مما حــدا بفوكو إلى تغيير 
استراتيجية المواجهة، فبدل مواجهة السلطة، يقترح فوكو مداراتها في 
محاولة لتجاوزها. ولقــد عثر على هذه المداراة فــي فكرة «التحكم» 
التي يعرفها بأنها الوســيلة في توجيه وقيادة سلوك اآلخرين. فالسلطة 
ـ في نهايــة المطاف ـ لم تعد تفــرض على الفرد فرضــاً، وإنما هي 
صيرورة تصوغ الفرد ذاته، ولم يعد يشغل بال فوكو سوى فكرة واحدة 
هــي كيف لنــا أن نتخلص من هذه الســلطة؟ والســبيل الوحيد الذي 
خلــص إليه فوكو هو التحكــم في الذات، والتزام ســلوك يفرضه هذا 
التحكــم بعيدًا عن الســلطة الخارجية، ولتعميق هذا التأمل الفلســفي 
عن تجليات  ـ 84) باحثاً  أمضى فوكو العامين المتبقيين من حياته (82 
مثــل هذه األفكار فــي اإلرث اليونانــي والروماني. وقبــل الخوض في 
تفاصيل ذلك نجد أنفسنا أمام تساؤل ال يمكننا الفقز عليه وتجاهله، 
والذي ينقب عن هذا التحــول الغريب في اهتمامات فوكو الفلســفية، 
وهو ما أثار كثيرًا من عالمات االســتفهام لــدى الكثيرين من متتبعي 
فوكــو، الذين لم يجدوا تفســيرًا مقنعاً لذلك التحــول الذي لم يكن 
الطرح األكثر منطقية واألقرب إلى مسيرة فوكو  في الحســبان1. طبعاً 
الفكرية التي تلخصت فــي البحث عن كيف لنا أن نتحرر من ســلطة 
مهيمنــة ومعرفة منمذجــة، يتمثل في مفهــوم الثورة. فبحكم مشــواره 
النضالي الذي ال يتوانــى عبره عن التورط في قضايــا تتلعق بالدفاع 
عن المهمشــين وغيرهم، نجد أن انشــغاالته تتقاطع مع مساحات من 
النضال الذي احتكرها اليســار الفرنســي منذ أمد. مما يجعل فرضية 
لجوء فوكو إلى الفكر الماركســي لتجاوز االنســداد في نقد الحداثة 

Gros, Frédéric, Michel Foucault, op.cit, p.91. 1 ـ 
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المولدة للســلطة المعيارية أمرًا واردًا، خاصة وأن فوكو لم ينكر يوماً 
تأثره بماركس، ثم إنه قد خصص دروسه في الكوليج دي فرانس سنة 
ـ 79 لتحليل مســألة الليبرالية كمسألة «إفراط في الحكم»، ومدى   78
ارتباط نشــأة المجتمعات االنضباطية بالليبرالية، مما يوحي بأن أحد 
مفاتيح االنفالت من ِرْبقة السلطة ـ في شكلها الليبرالي آخر ما أبدعته 
الحداثة ـ ســيكون الثورة البروليتارية؛ إال أن ذلــك لم يحدث، وإنما 
الذي حــدث أن فوكو توجه توجهاً روحياً، ولنكــن حذرين في اصطفاء 
المفاهيم والمصطلحات التــي يمكن أن تترجــم المرحلة األخيرة من 
حياة فوكو، حيث ركز كل اهتمامه بثقافة الذات معرفًة وممارســًة، على 
اعتبار أن االهتمام بها والتحكم في رغائبها هو المنفذ الوحيد لتجاوز 
ســلطة تســعى إلى النفاذ إلى أعماق الفرد وإخضاعه للمعيارية التي 

تفرضها المعرفة باسم العقالنية التنويرية.
ولعل فرضية انفتــاح فوكو على ثقافــات غير غربية تتميــز باالعتناء 
بالذات ـ بغض النظر عن األهداف الفلسفية والتأملية المختلفة من ثقافة 
إلى أخرى ـ تعد أحد المفاتيح لإلشــكالية المطروحة، وستظل فرضية قد 
ومحدودًا، وال يمكنه  تسهم في تفسير التحول إال أنه يظل تفســيرًا جزئياً 
ادعاء اإلحاطة والشــمولية؛ ألن صيرورة المســار الفكري لفوكو ال يمكن 
إال أن تتســم بالتعقد والتشــابك، حتى إن مؤرخي الفكر ما بعد الحداثي 
تضاربت آراؤهم في تصنيف فوكو بين فيلسوف ومؤرخ وعالم نفساني. وإن 
أول انفتــاح لفوكو على ثقافة غير غربية تجلى فــي إعجابه بالبوذية وعلى 
وجه التحديد بالممارسة Zen الروحية؛ التي لم تكن لتنحصر في تمارين 
رياضية تهدف إلى تحصيل حالة من النشــوة الروحية وإنما هي بالنسبة 
لفوكو التزام جســدي وروحي يقتضــي العناية بالــذات ومواجهة مخاوفها 
وصراعاتها. ولقد انجــذب فوكو لتعاليم البوذا بما تعنيه من تعليم الناس 
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ومن  لإلنسان،  الداخلية  والتجاذبات  الصراعات  إســكات  وكيفية  الصمت، 
هنا كان التأمل ممارسة للصمت بغية تحقيق سالم جواني1.

على المعبد  ولمعاينة مثل هــذه المفاهيم الروحية نزل فوكــو ضيفاً 
البوذي Seionji باليابان ســنة 1978، وما ابتغاه فوكو من إقامته في هذا 
المعبد ومحاولة ممارســة تمارين zen هو تقفي ســير الحياة في المعبد 
عبر التمارين والقواعد االنضباطية؛ ألن ذلك من شــأنه أن يبرز طريقة 
عن نظريتها الغربية. فإذا كان  تشــكل الذهنية اليابانية المختلفة تماماً 
القاسم المشــترك بينهما يتجلى في التكنولوجيا ونمط الحياة وظاهرية 
البنية االجتماعية، فإن سكان اليابان قد بدوا أمام فوكو أكثر غرائبية من 
غيرهم2. والحقيقة أن انكباب فوكو على البحث عن الخصوصية اليابانية 
ال يعني أن الثقافــة اليابانية قد أضحت من أولوياتــه، وإنما كانت هذه 
اإلطاللة على هذه الثقافة بغرض الكشــف عن محدودية التاريخ الغربي 
للعقالنيــة، وليس معنى ذلك أن فوكو عمد إلى تأســيس لعالقة تضادية 
بين الثقافتين؛ بل ما همه أكثر هو أن اليابان يطرح إشكالية أمام ظاهرة 
االستالب التي تعيشها الثقافات األخرى أمام الثقافة الغربية؛ بينما تبقى 
الحالة اليابانية استثناء؛ حيث أضحت هذه األخيرة هي الثقافة الغازية3. 
وأولى الحصــون الحداثيــة التي أتت معــاول هذه الثقافــة على هدمها 
هي فكرة الثنائيات التي تأسســت عليها العقالنية الغربية منذ أرســطو، 
فالتأمل البوذي يســعى إلى تجاوز هذه الثنائيــات الجمالية واألخالقية 
(جميل / قبيح، صواب / خطأ..) التي تســهم في فصــل األنا عن العالم 

 Olson, Karl, Zen et l'art de la philosophie post ـ moderne: deux chemins de la libération 1 ـ
du monde représentatif de pensée, in site: www.thezensite.com.

Dits et écrits 2, op.cit, p.618 ـ  619. 2 ـ 
Ibid, p.620. 3 ـ 
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(هــو)، لذلك فهو يرقــى إلى الجمع بيــن األضداد للوصــول إلى وجهة 
نظر غير ذهنية؛ ولكن نظرة جوانية بعيــدة عن المنطق المعياري1. إذن 
بعيدة عما تســميه المؤسســة الســلطوية بالحقيقة. ويبقى هاجس عالقة 
الســلطة التي تربط اإلنســان بالعالم الخارجي يطارد فوكو في تجربته 
البوذيــة، على الرغم من محدوديتها وصعوبتهــا2؛ حيث انتبه إلى الهيئة 
التي يلتزمها الجسم أثناء ممارسة zen والموحية إلى وجود عالقة جديدة 
بين الجســم والروح من جهة وبين الجســم والعالم الخارجي من جهة 
أخرى، في ســبيل تحقيق إمكانيــة التحكم في الذات للتحرر من ســلطة 
العالم الخارجي3. هو ما يفســر إقبال الكثير من الســاموراي في القرن 
12 على هذه الممارســة، تحدوهــم الرغبة في الوصول إلــى حالة من 
االنضباط والتحكم في الذات اللذين من شأنهما أن يضفيا على شخصية 

الساموراي أخالقاً كالعفة والتجرد وغيرهما.
أما الرافد الثاني الذي ترك أثره فــي االنفتاح الروحي لفوكو على 
ثقافات غيــر أوروبية فكان الثورة اإلســالمية في إيــران بزعامة اإلمام 
الخميني، ولنبادر منذ اآلن إلى القول: إن ارتباط هذه الثورة بشــخص 
الخميني هو ارتباط عضوي بغض النظر عن المشــروع السياســي الذي 
حملته هذه الثورة، ولقد أدرك فوكو هذا التواشج مبكرًا، مما حمله على 
التعبير عن انبهاره برجل استطاع أن يســتقطب اإلرادة الشعبية الرامية 
إلى التغيير دون تطلع إلى زعامة أو ريادة، آمن به الماليين ال لســبب 
إال ألنه اعتصم بـالئه ضد النظام البهلوي منذ أن كان وحيدًا، مشــردًا 
بين منفــى وآخر إلــى أن أقلّته الطائــرة إلى طهران، حيــث كان فوكو 

Qu'est ce que le zen, in site: www.qu›estcequelezen.hm. 1 ـ 
Eribon, Didier, Michel Foucault, Champs / flammarion, Paris, 1991, p.330. 2 ـ 
Foucault, Michel, Dits et écrits 2, op.cit, p.621. 3 ـ 
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ممن توجهوا الســتقباله في المطــار. كيف بدأت قصة فوكــو مع الثورة 
اإليرانية؟ ما الذي دعاه إلى االهتمام بثورة دينية المنبع والهدف، وهو 
أي ميل لكل ما له صلة باإلســالم؟ أســئلة  الرجل الذي لم ُيبــِد يوماً 
في قراءة سيرة الرجل الذي تعددت جبهات  واجهتها حين كنت مستغرقاً 
قتاله بين دفاع عن وضعية المســاجين وبين رفع العقيرة إلدماج الفئات 

المهمشة اجتماعياً كالشاذين جنسياً والعمال المهاجرين.

لقد مكــث فوكو في إيران فترتين؛ األولى ما بين 16 و24 ســبتمبر 
1978 والثانيــة مــا بيــن 9 و15 نوفمبــر 1978، ولدى عودتــه األولى 
إلــى باريس كتــب أربعة مقــاالت أيــن تتمــازج التفاصيــل والطرائف 
بالتحليل والتأمل ونشــرها فــي Corrierre delle sera ما بين 78/09/28 
 Le Nouvel Observateur و78/10/22، أعقبها بنشر مقال جامع في مجلة
يــوم 78/10/16 مفتتحاً إياه بما يلي: «في فجــر التاريخ اخترع الفرس 
مفهوم الدولة وأفضوا بســره إلى اإلســالم؛ إذ شــكل إداريوها إطارات 
الخالفة اإلســالمية، وفي المقابل اســتطاع الفرس أن يشــتقوا من هذا 
للدين أغنى الشــعب بمنابع ال تحصى لمقاومة سلطة  اإلســالم مفهوماً 
بين  هذه الدولة، فهــل يمكن عد إرادة إقامة (حكومة إســالمية) توفيقاً 
بينهما؟ إن هــذه البقعة من األرض ـ التي تحولت  الوجهتين أم تناقضاً 
خيراتها األرضية والجوفية إلى رهانات اســتراتيجية دولية ـ تضم أناساً 
يرومون تحقيق فكــرة ولو كانت أرواحهم فداء لذلــك؛ فكرة غابت عنا 
إمكانية تحقيقهــا منذ النهضة ومــا رافقها من أزمــات كبرى تعرضت 
لها المســيحية؛ إنها روحانية سياسية، إنني أســمع منذ اآلن الفرنسيين 

يضحكون؛ ولكنني أعلم أنهم على خطأ»1.

Eribon, Didier, Michel Foucault, op. cit, p.302. 1 ـ 
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بعد عودته من إيران ومعاينته لكل مظاهر التمرد على النظام التي 
ما فتئت تتعاظم على وقع نداءات اإلمام الخميني إلســقاط نظام الشاه، 
كان فوكو علــى أحر مــن الجمر للقاء هــذا الرجل الذي يردد اســمه 
آالف المتظاهريــن، ما إن اســتقر اإلمام في باريس حتــى أعلن مجددًا 
عن الءاته كما أوردها فوكو في مقاله فــي Le Nouvel Observateur «ال 
لكل محاوالت المصالحة، ال لكل التســويات، ال لالنتخابات، ال لحكومة 
ائتالفية؛ على الشاه أن يرحل، هذا كل ما في األمر»1. ولقد هدد اإلمام 
كل من ســولت له نفســه التورط في الحلول التي عرضها الشاه إلنقاذ 
نظامه؛ ففي اعتقاد فوكو أن تشــدد اإلمام لم يكن ليعزله؛ بل العكس؛ 
منذ  «فالكل يعتقد في ذلك التيار الخفي الذي يصل رجًال عجوزًا منفياً 

خمسة عشر عاماً بشعبه، والذي ينادي باسمه»2.
خالل زيارة قام بهــا فوكو لمقــر اإلمام برفقة أحمد ســالمتيان 
و Thierry Mignon، حدثت حادثة لفتت انتباه فوكو؛ وذلك حينما أراد 
أحد العلمــاء المقربين من اإلمــام منع صحفية ألمانيــة من الدخول 
إلــى الحديقة؛ ألنها لــم تكن محجبــة، فانبرى له أحمد ســالمتيان 
معنفاً: «أهذه هي الصورة التي تودون إعطاءها عن الحركة؟» فتدخل 
نجــل اإلمام وصهره معاتبين الرجل على تشــدده، وســمحا للصحفية 
بالدخول، أثناء عودته علق فوكو على الحادثة قائًال: «ألشد ما تعجبت 
حينما رأيت في إيران أن ارتداء الحجاب كان فعًال سياســياً؛ كثيرات 
هن من ال عهد لهن بالحجاب إال أنهن أصررن على ارتدائه للمشاركة 

في المظاهرات»3.

Ibid, op. cit, p.303. 1 ـ 
Idem. 2 ـ 
Ibid, p. 304. 3 ـ 
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بعد فترة يقرر فوكو العودة إلى إيران، وقبل ذلك يستشير بني صدر، 
يروي بني صــدر ذلك فيقول: «لقــد زارني فوكو في منزلــي الوقع في 
Cachan بباريس وجمعتنا جلســات عمل طويلة، كان يود أن يعرف كيفية 

حدوث ثورة ال تمت بصلة مرجعية إلى قوى أجنبية، والتي استطاعت أن 
تهز أمة على الرغم من المســافات الطويلة التي تفصل المدن وتعســر 

وسائل االتصال، لقد كان يريد التفكير في مفهوم السلطة»1.
إضفاء  إلــى  تســعى  بحركة  يتعلق  فاألمر 
ُبْعٍد روحي على الحياة السياسية، لتتحول هذه 
األخيــرة ال إلى عائــق للروحانيــة ولكن إلى 
وعاء لها، يقــول فوكو: «إنني أجد حرجاً حين 
أود الحديــث عن الحكومة اإلســالمية كفكرة 
طوباوية، ولكــن كإرادة سياســية، لقد تركت 
حيــن حاولْت أن  هذه الحركــة فــّي انطباعاً 

تسيس بنى اجتماعية ودينية، وحين حاولت فتح طريق للبعد الروحي في 
الحياة السياسية»2.

والحقيقة أن انبهار فوكو بهذه الثورة إنما هو انبهار بالدرجة األولى 
بانبعــاث مفهوم جديد لهــا بعــد أن كادت تندرس معالمــه منذ الثورة 
الفرنســية؛ فالثورة في عرف فوكو هي إعادة تشــكيل العالقات؛ بل هي 
التغيير الجذري لهــذه العالقات، ولذلك كانت الثــورة في رأيه تجربة 
روحية شاملة؛ ألنها مدعوة ألن تهز أركان السلطة بالمفهوم الفوكولدي؛ 
فهي تبــدأ بالفرد الذي يتخلى عــن ذاتيته من أجــل المطلق، وإن هذا 

Idem. 1 ـ 
Foucault, Michel, Dits et écrits 2 op.cit, p.694. 2 ـ 
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التخلي هو بداية كســر المعياريــة التي تفرض أنماطاً ســلوكية تتماهى 
والحقيقة، لتشكيل حقيقة جديدة من شأنها أن تفرغ السلطة من هيمنتها 

المتمثلة في فعل الفعل.
وال نعجــب إن وقفنا على نصــوص يبدي من خاللهــا فوكو إعجابه 
بشــخصية اإلمام الخميني المتســمة بالعرفان اإللهي، وهو عرفان يؤهل 
اإلنســان لالنتقال إلى مقامات الفناء في الذات اإللهيــة بعد أن يكون 
قد تخلص مــن ذاتيته؛ أي تخلص من كل تلــك االنجذابات إلى األرض 
والصراعات التي يجرها الهوى وشــهوة النفس، وحقق التحرر الوجودي 
من السلطة الشمولية، وهي القيم نفسها التي صادفها فوكو في تجربته 
البوذية، إال أنها اختلفت عنها في التجربة اإلسالمية في إيران، فالتحكم 
في الــذات في البوذيــة بقي محصورًا على مســتوى الفــرد؛ بينما امتد 
تأثيره في التجربة اإليرانية إلى مســتوى الجماهير التي راحت تتحدى 

نظام الشاه، مرددة الءات اإلمام.
من الواضــح أن التجربتين تركتا آثارهما فــي فكر فوكو، لكن إلى 
أي مدى أســهمتا في تشــكيل المنعرج الفكري الذي قاده إلى االهتمام 
بمعرفة الذات وسبل التحكم فيها؟ تبقى اإلجابة غير حاسمة، إال أن نفي 
يعــد مجانبة للصواب؛ إذ كيف لنــا أن نلغي محطتين  مطلقاً  ذلك نفياً 
انفتح عبرهما فوكو علــى ثقافتين غير غربيتين، حتى وإن أغلق فوكو في 
وقت مبكر ملف الثــورة اإليرانية بعد أن ثارت ثائــرة بعض الصحفيين 
والمفكرين الفرنسيين بحجة تأييد ثورة ثيوقراطية تقحم الدين في كل 
مناحي الحياة، وترفض التعددية السياسية العلمانية، وتأتي على تصفية 

كل المعارضة غير الدينية وتدعو إلى تطبيق الحدود1.

1 ـ لم يسلم فوكو من انتقادات كثير من المثقفين كانت بدايتها رسالة بعثتها قارئة إيرانية 
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إال أن طي فوكو للصفحتين اإلســالمية والبوذية ال ينتقص من احتمال 
تأثيرهما في ذلك المنعطف الفكري، ومع ذلك يظل هذا التفســير عاجزًا 
عن فض ســر ذلك التحول؛ إذ تبقــى كثير من التأويــالت المتعلقة بحياة 
فوكــو الفلســفية مفتوحة علــى مصراعيهــا. واآلن لنبحث عــن طبيعة هذا 
التحول ولنتحســس تجلياته فــي كتابات فوكــو المتأخرة. اإلجابــة يجليها 
ـ 82 بعنــوان «تأويلية الذات»  ملخص الــدروس التي ألقاها فوكو ســنة 81 
عــن معرفة الذات عبر  حين انكب على الثقافــة اليونانية والرومانية بحثاً 
االهتمــام بها، وأول ما لفت انتباهه هو تولي ســقراط مهمــة دعوة الناس 
إياهم على انشــغالهم بأموالهم وســمعتهم  إلــى االهتمام بذواتهــم موبخاً 
وأمجادهم وإهمالهم ألرواحهم وفضائلهم، وفي الطرف المقابل وبعد ثمانية 
قرون انبعث االنشــغال نفسه في الفكر المسيحي الذي جعل التعلق بالخلود 
بالتخلي عن نزوات الجســد واإلعراض عن الزواج، وما يجمع بين  مرتبطاً 
هذين النقيضين هو أن معرفة الذات ليســت تأمًال فلسفياً ديكارتياً يحصر 

مبدأه في الكوجيتو، وإنما قبل كل شيء ممارسة مستمرة ومستديمة1.

وإذا كان فوكو قد رأى في اهتمام اليونان بذواتهم نوعاً من االرتداد 
بين نظــرة أفالطون ـ الذي جعل  الوجودي نحو الــذات، فإنه حد فارقاً 
الحركة التي تلتف الروح من خاللها حركة تنجذب نحو األعلى؛ أي نحو 
العنصر اإللهي ـ ونظرة سينيك وغيره الذين جعلوا ذات الحركة التفافاً 
حول الذات نفســها من دون غاية علوية. وهو ما حدا به العتبار العالقة 
مع الــذات ـ في كثير من األحيــان ـ عالقة متعة ولذة يجدها اإلنســان 

إلى مجلة نوفل أوبســرفاتور تنتقد خاللها فوكو لتأييده لحكومة ظالمية، ولم تنته حتى 
بعد وفاته، فقد الحقت رفاته لعنات برنار هنري ليڤي في كتابه:

Réflexion sur la Guerre, le mal et la fin de l'Histoire, p.258.

Foucault, Michel, Dits et écrits 2, op.cit, p.1174. 1 ـ 
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مع نفســه حين يســتمتع بصحبتها. وقد طــور ذلك في أبحاثــه «تاريخ 
الجنسانية» ـ الجزء الثالث ـ عن العالقة المثلية في الثقافة اليونانية، 
والتي حاول أن يستخلص من خاللها نسق القيم الذي يسير هذه العالقة 
بعيدًا عن الحظر الدينــي القائم على ثنائية الحــالل والحرام. إال أنه 
وبالموازاة لم يهمل الجانب اآلخر من طبيعة هذه العالقة، والمتمثل في 
في اآلخرين، ومثل هذه  التحكم في الذات، الذي هو بدوره يتيح تحكماً 
العالقة يمكن أن تتجلى في الممارســة السياسية. لكن ما أهم فوكو هو 
ذلك الشغف اليوناني باالهتمام بالذات من أجل الذات من غير تحديد 
زمني وال غاية سياســية، ويحلو له االستشــهاد بقول أبيقورس: «ال يجب 
أن يتردد المرء في التفلســف في عهد الشــباب وال يجب أن يتردد في 
لكي يعتني بروحه»1.  التفلسف في عهد الشيخوخة، الوقت مناسب دائماً 
ن فوكو اهتمام المرء بذاته  وبدل االهتمام بالذات مــن أجل اآلخرين يثم
للمتعة الروحية التي  ألجل ذاته على مدى وجوده، ويفسح المجال واسعاً 
يتذوقها المرء حين تمكنه من التحكم في ذاته، ليس من أجل السيطرة 
على اآلخرين، وليس مــن أجل إطالق العنان لهوى النفــس؛ وإنما بغية 
التحرر من تحكم العوامل الخارجية في ســعادة أو شقاء اإلنسان. ولقد 

حدد ثالث وظائف لهذا االهتمام، نوجزها فيما يلي:
الوظيفة النقدية: إذ الممارسة الذاتية مدعوة إلى أن تؤهل صاحبها  ـ 1

للتخلص من كل العادات القبيحة ومن كل اآلراء الخاطئة.
وظيفة المقاومة: فالممارسة الذاتية هي في جوهرها مقاومة دائمة  ـ 2

تمنح صاحبها األســلحة والشــجاعة الالزمة ليواصــل صراعه ضد 
العاديات.

Ibid, p.1172. 1 ـ 
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وظيفة استشــفائية، فاألبيقوريون والسفســطائيون كانــوا قد حددوا  ـ 3
مهمة الفلســفة في عالج أمراض الروح، حتــى أن فوكو ال يني عن 
التذكير بأن مفهــوم الهوى Pathos في الثقافــة اليونانية يدل على 

هوى النفس مثلما يدل على مرض الجسد1.
وقبل أن يعرض فوكو ألهم التمارين العملية التي يمارســها اليونان، 
فإنه يســتلهم ســينيك في تحديده للهدف من ثقافة الــذات، والمتمثل 
في تعليم المرء ســبل مقاومة األحداث ممكنة الوقوع، من خالل التمرد 
علــى العواطف واالنفعاالت التــي يمكن أن تولدها فــي النفس. وهو ما 
يعيد إلى أذهاننا إشكالية الســلطة العزيزة على فوكو ومسألة التخلص 
من هيمنتهــا. ولتحقيق هذا الهــدف، بلورت الثقافــة اليونانية مجموعة 
من التماريــن الروحية والذهنية والعملية، وقــع اختيار فوكو على أهمها 
وهــو تمرين ذهني يجســد بامتياز فكرة تجاوز الســلطة فــي تمظهرها 
الخارجي، ويتعلق األمر بتأمل شرور المستقبل؛ أي تصور أسوأ ما يمكن 
كثيرًا. واعتبار مثل هذه التوقعات راهنة،  أن يحدث، وإن لم يكن متوقعاً 
ال مســتقبلية. وإذا تمثلنــا هذه التوقعات فــي راهنيتها فليــس من أجل 
استباق اآلالم التي يمكن أن توقعها؛ وإنما لنقنع أنفسنا أنها ـ بأي شكل 
من األشكال ـ ليست شرورًا حقيقية، وإنما هي تصوراتنا لتلك التوقعات 

هي التي تجعلها كذلك2.
في الطرف اآلخــر لتلك التمارين يلتفت فوكو إلــى الجانب العملي 
منهــا؛ فيركــز على الممارســات التــي تهدف إلــى الزهــد والحرمان 
والمقاومــة، وإذا كان مرتبطــة فــي الثقافــة الدينية بفكــرة التطهير؛ 

Ibid, p.1175 ـ  1176. 1 ـ 
Ibid, p.1178. 2 ـ 
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فإنها ـ من وجهة نظــر فوكو ـ قد تمتلك معنى آخــر بحيث تتحول إلى 
اختبار مدى اســتقاللية اإلنســان عن العالم الخارجي، ويستشهد بمثال 
في Plutarque، ففي «جن سقراط» يذكر أحد المحاورين ممارسة يرجع 
مصدرها إلــى الفيثاغوريين، حين يرهق اإلنســان نفســه بمجموعة من 
التماريــن الرياضية، ثم يقبل على موائد عامرة بأطباق شــهية ولذيذة، 
وبعــد أن يتأملها جيدًا يعطيهــا للخدم؛ بينما يكتفي بوجبة بســيطة هي 

وجبة الفقراء1.
ذا أهمية قصوى  وفي أعلى قمة هذه التمارين نصب فوكــو تمريناً 
في ثقافة الذات، إنه تمريــن الموت، وال يعني ذلك فقط مجرد تذكر 
للموت؛ وإنما هي طريقة تجعل الموت حاضــرًا في الحياة. وكي نفهم 
التمرين الذي يقترحه ســينيك، ينبغي أن نتذكر المطابقات المتعارف 
بيــن مختلف المراحل الزمنية: فهنــاك صلة رمزية بين  عليها تقليدياً 
فترات النهــار من الفجر إلى الغروب وفصول الســنة، من الربيع إلى 
الشتاء؛ ولهذه الفصول بدورها عالقة بفترات الحياة من الطفولة إلى 
الشــيخوخة. إن التمرن على الموت كما يتعرض له ســينيك في بعض 
رســائله يتمثل في أن نعيش فترة الحياة الطويلة كما لو كانت قصيرة 
كنهار واحد، وأن نعيش النهار الواحد كما لو أن الحياة بكاملها متوقفة 
عليه؛ يجب أن نحــس كل صباح بأننا في طفولــة الحياة ونعيش كامل 
فترة اليوم كما لو أن المســاء ســيكون لحظة الموت؛ يقول سينيك في 
الرسالة الثانية عشرة: «لنقل ـ بانشراح وبشاشة ـ عندما نذهب لننام: 

لقد عشت»2.

Ibid, p.1182 ـ  1184. 1 ـ 
Idem. 2 ـ 
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إن تركيز فوكو علــى مثل هذه الممارســات كان يرمــي إلى إعادة 
تشــكيل العالقة بين الذات والحقيقة في الثقافة اليونانية، فالروحانية 
تؤهل الذات ـ عبر الممارســة والتجربة ـ لبلوغ الحقيقة، لتأتي الفلسفة 
بعد ذلك لتطرح التســاؤل عن الســبل التي يجب على الذات ســلوكها 
حتى تصل الحقيقة؛ فالروحانية تســتلزم تحوالً في الذات؛ فالحب ومنذ 
أفالطون والزهد ومنذ فيثاغو إلى السفســطائيين شــكال أهم مظهرين 
فشيئاً  إلقالع الذات حتى تتأهل لبلوغ الحقيقة1. وهكذا يتبدى لنا شــيئاً 
لفترة طويلة بسبب الموت  وجه خفي من فكر فوكو لألسف ظل مطموساً 
المبكر لفوكو، والذي وضع حدًا لتطور مســاره نحو وجهات ال يمكن أن 
نستشــرف أماراتها، ولعل هذا البحث سيســهم ولو بالنزر اليســير في 

الكشف عن البعد الروحي في فلسفة فوكو.

 Redeker, Robert, Michel Foucault, philosophe spirituel, in Le Monde Diplomatique, 1 ـ
Août 2001, p.14 ـ  15.
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■  باحث وكاتب من تركيا.

دورّية  طرحت   1884 األول / ديسمبر  كانون  في 
ؤال  الس ائها  ُقر على  برلين»  «شـــهرّية  ألمانيّة 
التالي: «ما هي األنوار؟»، وقد تولى الفيلسوف األلمانّي 
ــؤال بمقاٍل شــهيٍر  إمانويــل كانــط» اإلجابــة على الس»
كبيٍر؛ حيُث عرف «كانط» األنوار  ال يزال يحظى باهتمامٍ 
بقوله: «خروُج اإلنســان من حالة الِوَصايــة عليه، والتي 
هو المســؤولُ عنها. وحالة الوصاية هــذه هي َعْجُزُه عن 
اســتعمال عقله دون إرشــاٍد من غيره. إن حالة الوصاية 
هذه ليســت آتيًة من نقٍص فــي اإلدراك العقلّي؛ بل من 
ــجاعة فــي اســتعمال العقل دون  نقــٍص في اإلرادة والش
توجيٍه مــن الغير، فلتكن لك شــجاعة االهتــداء بعقلك 

وحده، ذلك هو شعار األنوار»1.

1 ـ كانط، «ما األنوار؟»، ترجمة رشــيد بو طيب، يناير، 2003، مجلة أفق 
www.ofouq.com ةالثقافي
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ٍة  عريف الذي يســوقه «كانــط» يحيل إلى ظاهــرٍة فكريإن هذا الت
واسعة االنتشــار عرَفتْها أوروبا القرن الثامن عشــر، ذلك العصر التي 
يني الذي تجلى  قــد الدة مجاالت؛ كالن ت فيه فلســفة األنوار في عدتجل
في حركة اإلصالح البروتستانتّي، والتي دعت إلى حريِة تأويل النُصوص 
ب  وسط بين الرغيان الكنســّي، ورفضت فكرة الت سة، وحاربت الط المقد
اهرة علــى تأكيد أولوية اإلنســان، ودعم  والعبــد، كما قامت هــذه الظ
استقالله وإرادته، ورفعه إلى مســتًوى يكون فيه مرجع ُسلُوكه، والقاعدة 
ياســيّة  ــرعية الس ــة بإزاحة أنماط الشــة لممارســته االجتماعي المعياري
لطة يجب أن تكون  ة السس»، باعتبار أن شــرعي المقد المتعاليّة و«الحق

نابعًة من التعاُقد االجتماعّي الحّر.
لقد أفضت هذه التحوالت والتغيرات إلى ظهوِر مفهوم «القطيعة» 
ــس على  اريخ البشــري، يتأسًرا جديًدا للتمع الماضي بوصفهــا تصو
مفهــوم «التقــدم» الــذي ُيَعد معيــاًرا للتحــول االجتماعــّي، والوعي 
اهنة في مقابل ماٍض يتوجب االنفصال عنه، وفي  حظة الربمقتضيات الل
اّتجاه مســتقبٍل يجب تحقيقه. ويكشــف هذا التصور للتاريخ البشرّي 
ا يضمن لــه التحول من  بــع خطعن مســار العقل اإلنســانّي الذي يت
عوائق «الخرافة» و«األســطورة» و«االســتبداد» نحو «العقل» و«العلم» 
ية»، وهكذا نشأت فلســفات التاريخ التي أقامت أنساًقا نظرّية  و«الحر

مكتملًة للتعبير عن هذا المشروع1.
ر أن «كانط» يعلن بأن األنوار عبارةٌ  ه يقروبحسب «مشيل فوكو» فإن
عن صيرورٍة ُتخرجنا من حالة «القُُصــور»، ويعني بالقُُصور حالة معينة 

1 ـ الســيد ولد أباه، «أزمة التنوير في المشــروع الثقافي العربّي المعاصر: إشــكالية نقد 
العقــل نموذًجا»، ضمن «قضايا التنويــر والنهضة في الفكر العربــّي المعاصر»، مركز 

دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة األولى 1999، ص92.
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إلرادتنا تسمح لنا بقبول وصاية شخٍص آخر من أجل توجيهنا في ميادين 
يستحسن أن نســتعمل فيها العقل؛ إذ يقدم لنا «كانط» ثالثة أمثلٍة على 
وضعية الَحْجر والوصاية، وذلك حين يخضع اإلنسان لسلطة كتاٍب مقاَم 
ملكة الفهم لدينا، أو عندما يقوم مرشٌد روحي مقام ضميرنا، أو عندما 
د  ة فإن «األنوار» تتحد ر طبيٌب في مكاننا نظام تغذيتنا، وبصفٍة عام يقر

لطات والعقل1. بتغير العالقة الموجودة مسبًقا بين اإلرادة والس

QGƒfC’G  áØ°ù∏a  ÇOÉÑe  : k’hCG

ث عنه «كانط» هو إنســان عصر «األنوار»  اإلنســان الذي يتحد إن
شــد من خالل اإلنســان الفرد المحــّرر التّفكير  الــذي دخل مرحلة الر
ث بنبرٍة تفاؤلية ســادت عصره؛ فاإلنسانية ـ بحسب  واإلرادة، وهو يتحد

«كانط» ـ أدركت رُشدها وانعتاقها.
ومن هنــا فإن مبادئ األنوار تقُوم على ثالثِة أركاٍن أساســية؛ وهي: 

مول». قد»، و«مبدأ الششد»، و«مبدأ النمبدأ الر»

1. مبدأ الرشد:
ومقتضى هذا المبــدأ أن األصل في الحداثــة االنتقال من حال 
شد، وهو ـ بحســب «كانت» ـ عدم قدرة المرء  القُُصور إلى حال الر
على اســتخدام فكره في األُُمور دون إشــراف غيره عليــه، مع ُوُقوع 
مســؤولية هذا القُُصور عليه هو، ال على هذا الغيــر، أو ُقْل بإيجاز: 
إن القُُصور هو اختيار التبعيّة للغير، وقد تتخذ هذه التبعية أشــكاًال 

مختلفة.

1 ـ ميشــيل فوكو، «ما األنوار؟» ترجمة رشيد بو طيب، مجلة البحرين الثقافية، العدد: 37، 
ـ 11. سنة 2003، ص10 
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أ ـ التبعية االتباعية: وهو أن يسلم القاصر قياده عن طواعيٍة لغيره 
ليفكر مكانه، حيث كان يجب أن يفكر هو بنفسه.

ب ـ التبعية االستنساخية: وهي أن يختار القاصر بمحِض إرادته أن 
ينقل طرائــق ونتائج تفكير غيره، وينزلها بصورتهــا األصلية على واقعه 

وأُُفقه.
ت ـ التبعية اآللية: وهي أن ُيســاق القاصر من حيُث ال يشــعر 
ة تماهيه مع هذا  إلــى تقليِد غيره في مناهــج تفكيره ونتائجه لِشــد

الغير.
شد مبناه على رُْكنين رئيسين: ن أن مبدأ الرومن هنا يتبي

اشــد عن كل وصايٍة فيما  االستقالل؛ حيُث يســتغني اإلنسان الر †
يحق لــه أن يفكر فيه، ويصرف كل ســلطٍة تقف دونمــا يريد أن ينظر 
ا  تُــه، وال يكتفي هذا اإلنســان باالنفصال عمفيه، وتنطلق بذلــك حركي
ع لنفسه  ع إلى أن يشرفكير؛ بل إنه يتطليقول دون ممارســة حقّه في الت
اشد  تُه، وهكذا فاإلنســاُن الرــخ بذلك ذاتي ما يجب فعله أو تركه، وترس

منطِلُق الحركة قوي الذات.
اشد إلى أن يبدع أفكاره وأقواله  اإلبداع؛ حيُث يسعى اإلنسان الر †
جديدٍة  س هذه األفكار واألقوال واألفعال على قيمٍ  وأفعاله، وكذا أن يؤس
ســابقة يعيد إبداعها حتّى كأنها قيٌم غيُر  ُيْبدعها من عنده، أو على قيمٍ 

مسبوقة.

2. مبدأ النقد
من حاِل  ومقتضى هذا المبدأ هــو أن األصل في الحداثــة االنتقالُ 

االعتقاد إلى حال االنتقاد، ويقوم مبدأ النقد على ركنين أساسيين:
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ظواهر  أ ـ التعقيـــل أو (العقلنة)؛ والمراد بالتعقيل هــو: إخضاعُ 
ســات المجتمع وُســلُوكات اإلنســان وموروثــات التاريخ  العالــم ومؤس
كلّها لمبــادئ العقالنية؛ إذ بفضل هذه المبــادئ نتمكن من أن نحقق 
على التدرج أشــكاًال مختلفة من التقــدم والتطور فــي اإلحاطة بهذه 
ــلُوكات والموروثات، وقد اتخذ هذا التعقيل  سات والس واهر والمؤس الظ
بيعيــة والُبُروقراطيّة أو  الحداثّي أفضل صورٍة فــي كلّ من الُعلُوم الط
ــوق، وبلغ ذروته فيما  أســماليّة أو اقتصاد الس قنوقراطيّة، وكذا الرالت
أصبح ُيْعرف باســم، «العلم ـ التقنيّة»؛ إذ عاد زمام المبادرة فيه بيد 
ط له اســتراتيجيته  التّقنية ال بيد العلــم؛ إذا أصبحت هي التي تخط

د له مساره. وتحد
والمراد  (التفريـــق)؛  أو  التفصيـــل  ب ـ 
بالتفصيل هنا نقل الّشــيء من صفة التجانس 
عناصره  تتحــوّل  بحيث  التغايــر،  صفــِة  إلى 
المتشــابهة إلــى عناصر متباينــة، وذلك من 
أجل ضبط آليــات كلّ عنصر منهــا، وتميزت 
الحداثة بهذا التفصيل أو التفريق في مختلف 

ســات وأشــكال الحياة الجماعيّة والفردّيــة؛ كالتفصيل في ميدان  المؤس
المعرفة بين دوائر العلم والقانون واألخالق والفُنُون، وأيًضا التفريق في 
مزّية،  ة والِقيَم الرظرية والقيم العمليقافة بين دوائر الِقيَم النميدان الث
وكذلك التفصيل بحقــل المجتمع الممثل فيه اختــالف المهام واألدوار 
التي تســند إلى الفاعلين االجتماعيين، ويدخل في هــذا الباب الفصل 
ولة»،  ين والد ــس عليه مبدأ العلمانيّة، وهو: «الفصل بين الد الذي تأس
ين والعقل»، و«الفصل  ين واألخالق»، و«الفصل بين الد و«الفصل بين الد

ياسة». بين األخالق والس

 QGƒfC’G  áØ°ù∏a  øμJ  ºd
 ;á s«≤«aƒJ  ÉHhQhCG  »a
 mπμ°ûH  äQ sƒ£J  É¡ qfCG  ’EG
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ُمول 3. مبدأ الش
ومقتضى هــذا المبــدأ أن األصل فــي الحداثة اإلخــراج من حاِل 
الُخُصوص؛ أي حال الشُمول، والمراد بالُخُصوص هنا شيئان هما: «وجود 
دة»، فهو إذن  ــيء بصفاٍت محد يء في دائرة محدودة»، و«وجوُد الشالش

ينطوي على ضربين من الُخُصوص:
أحدهما: ُخُصوص المجال؛ ذلك أن المجال الذي يوجد فيه الّشــيء 
تكون لــه حدوٌد معلومــة. والثانـــي: ُخُصوص المجتمع؛ ذلــك أن أفراد 
ــة وثقافية معينة، وعلى هذا فالشــمول  ــُزون بصفاٍت حضاريالمجتمع يتمي
الحداثّي عبارةٌ عن تجاوٍز لهذه الخصوصيّة، وهو ينبني على رُكنين اثنين.

أ ـ التوّســـع؛ إذ ال تنحصر أفعال الحداثة في مجــال من مجاالت 
لوك، فتؤثر  مجاالت الحياة ومســتويات الس بعينها؛ بل إنها تنفذ في كل
ـر في مجاالت  ين واألخــالق، كما تؤثـ في مجــاالت الفكر والعلــم والد

ياسة واالقتصاد. القانون والس

ب ـ التعميم؛ إذ ال تبقى الحداثة حبيســة المجتمع الذي نشــأت 
فيه؛ بل إن منتجاتها التي تكون عالية التقنية، وقيمها التي تدعو بقوة 
ا كانت  إلى تحرير اإلنســان، ترتحل إلى ما ســواه من المجتمعــات أي
رفيــن، ثم تأخذ على التدريج في  ثقافية بين الطاريخيّة والالفُُروق الت

محو هذه الفُُروق1.

وعلــى الّرغم من ارتباط فلســفة األنــوار بأوروبا القــرن الثامن 
اهــرة ـ كما يرى «تزفيتان تــودوروف» ـ حاضرةٌ  هذه الظ عشــر؛ فإن

1 ـ طــه عبد الرحمــن، «روح الحداثة: المدخل إلى تأســيس الحداثة اإلســالمية» المركز 
ـ 29. الثقافي العربي، الدار البيضاء، وبيروت، الطبعة األولى 2006 ص24 
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بقــوٍة على مدى عصوٍر متنوعــة في كل حضارات العالــم الكُْبرى؛ إال 
أنهــا لم تتمكن مــن فرض نفســها إال في لحظٍة معينــة، هي لحظة 
القرن الثامن عشــر في أوروبا. إال أن «تــودوروف» يؤكد على عالمية 
خالل  من  الميالد  قبــل  الهند  في  قائمًة  ويراهــا  األنوار،  فكر  ظاهرة 
النصائح الموجهة إلى األباطرة أو في المراســيم التي يوزعها هؤالء، 
ُعُصور  خــالل  اإلســالم  في  األحرار  المفكرين  لــدى  أثرها  يجد  كما 
التقدم، وكذلك خالل فترة التجديد التي شــهدتها «الكونفشيوســيّة» 

وداء1. ق في أفريقيا الس ين، وفي الحركات المناهضة للر في الص

øjAÉ°†a  ø«H  ìÓ°UE’Gh  QGƒfC’G  :É k«fÉK

يؤيد محمد أركون ُوُجود صلٍة بين عصر التنوير الغربّي وفترة ازدهار 
البحث العلمّي والجدال الفكرّي، وتصارع المذاهب في العصر العباسّي، 
وفي األندلس حيث يؤكد على انبثاق خطاٍب فلســفي عمل على مســاءلة 

المعتقدات الدينية2.
وعلى الّرغم من اإلقرار بوُُجود بعض التشــابه بين الفضاءين؛ فإننا 
نرى أن هناك خلًطا بين فضــاءات معرفيّة متمايزة، تتوافر على اختالٍف 
جذري في األُُسس النظرّية واإلشــكاليات المعرفية، والحقيقة أن الفكر 
من خــالل االحتكاك  العربّي لــم تتوافر له فرصة اكتشــاف األنوار إالّ 
راع األُُوروبّي  حديد مع حملة نابليون وبدء الصبالغرب االســتعمارّي، وبالت
العثمانّي، وما ترتب عليه عقب ذلك مــن ُخُضوع معظم البلدان العربية 

1 ـ تزفيتان تــودوروف، «روح األنوار» تعريب حافظ قويعة، رابطة الناشــرين المســتقلين، 
بيروت، الطبعة األولى 2007 ص145.

2 ـ محمد أركون، «الفكر العربي» ترجمة عادل العوّا، بيروت، دار عويدات، الطبعة األولى، 
1982. ص15.
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لالســتعمار األوروبي التي بدأت باالطــالع على الثقافــة الغربية، وفكر 
األنوار خالل عصر النهضة1.

لم تكن فلســفة األنوار فــي أوروبا توفيقيــة؛ إال أنّها تطورت بشــكٍل 
ياســية؛ فقد عملت على التخلص  ين والس في سياق نقد مزدوج للد أساسي
، ال سيما ما يتعلق بأُُصول  ٍي وجذريظام المعرفّي القديم بشــكٍل كلمن الن
ين والحكم  اإليمان، فقد كانت فلسفة األنوار في جوهرها حركًة تناهض الد

المطلق، ومنحازة لقوة العقل، األمر الذي جعلها تتجه نحو الكونية.
ولذلك فإن فلســفة األنــوار مثلت مرجًعا تأسيســيا للفكــر الغربّي 
الحديــث، وكانت الثورة الفرنســيّة أحد نتائجها المباشــرة، وعلى هذا 
األساس فقد باتت فلسفة األنوار أيديولوجيا ِوْجهة كلّ مشروٍع يقوم على 
العلمنــة والتحديث أو التغريــب، وتظهر آثارها في مجمــل الحضارات 
خارج أوروبا، ولعل تأثيراتها على العالم العربّي واإلسالم كانت ُمباِشرة؛ 

فقد ظهرت آثارها في حركات ونُُظم تبنت أيديولوجيا األنوار.
ريحة لفلســفة األنوار مع  لقد رفض العالــم العربّي المضامين الص
بداية اقتحامها لدار اإلســالم، حيث ولدت اإلصالحية أيديولوجيا تتبنى 
 أن ــس كينونته، وتعتمد عليه كمركٍز النطالقها، إالّ  اإلســالم كمبدأ يؤس
دمة التــي تولدت عن االحتكاك بالغَْرب َعملت على إعادة اكتشــاف  الص
ضعف العالم العربّي وهشاشــته؛ إذ لم يعد الغرب هو ذاته المســيحّي 
ليبية، وإنمــا أصبح غرًبا  ان الُحــُروب الصالقديم الذي تعــّرف عليه إب

يتوافر على قوٍة عسكرية، وفائض معرفي متحّضر.

1 ـ لمزيد من التفصيل حول فكر النهضة العربية انظر: ألبرت حوراني: «الفكر العربي 
ـ 1939)» ترجمة كريم عزقول، دار النهار للنشــر، بيروت،  في عصر النهضة (1798 

.1968
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بدأ الفكر اإلصالحّي في نهاية القرن التاســع عشــر يكتشف مدى 
تفوق الحضــارة األُُوروبية على صعيــد القُوة وتنظيــم المدينة، وهو ما 
ن» الذي ينطوي على مفهوم الحضارة الحديثة  مدأطلقوا عليه مفهوم «الت

التي تستند إلى مفهوم التقدم.
ؤال المركزّي لعصر النهضة، وهو ما عَبّر  ياق أصبح الس وفي هذا الس
ــهير الذي يلخص ُهموم اإلصالحيين في  عنه شكيب أرسالن، بسؤاله الش
 م الغرب؟». إال أن ر المسلمون؟ ولماذا تقدذلك الوقت، وهو: «لماذا تأخ
اإلجابة اإلصالحية في مجملها غفلت عن سر التفوق الغربّي الذي يستند 
م  تقد ينّي، وقد أســهم في التباس سر إلى قطيعة الغرب مع أساســه الد
يطرة،  ة تســعى إلى الهيمنة والسة ومعرفيالغرب كونه جاء بقوٍة عســكري
ونظًرا للُخُصوصية الحضارية العربيّــة؛ فإن اإلصالحيين لم ينظروا إلى 
فلسفة األنوار كقطيعٍة مع الماضي، وإنما على أساِس تجديد ربط العالقة 

مع الماضي من خالل مفهوم «النهضة» وليس بمنظور «التقدم».

Ωó≤ sàdGh  á°†¡ sædG  :É kãdÉK

لقد كان الدكتــور فهمي جدعان محقا حين رأى مســيرة المفكرين 
قراءة  نتها  تضم التي  المبادئ  لجملة  معاكســًة  ينيين  الد أو  ياســيين  الس
ذلك ال يعني نفي وجود تياٍر استلهم بشكٍل مباشٍر  عصر األنوار1؛ إال أنّ 
أو غير مباشٍر فلسفة األنوار بفعل اآلثار الحاســمة التي أحدثتها الثورة 
الفرنســية 1789 2. ومع ذلك فقد هيمن مفهــوم «اإلصالح» على مجمل 

1 ـ فهمي جدعان، «أسس التقدم عند مفكري اإلسالم»، دار الشروق، عّمان، ص15.
2 ـ لمزيــد من التفصيل حــول أثر الثورة الفرنســية، انظر: رئيف خــوري، «الفكر العربي 
الحديــث: آثار الثورة الفرنســيّة في توجيهه السياســي واالجتماعــي»، الطبعة الثالثة، 

1993، وزارة الثقافة، دمشق.
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يــن خارج إطار النقد، فقد أصبح ســؤال  ة، وبقي الدؤيــة اإلصالحي الر
ينّي. قة باالعتقاد الدًما على سائر المسائل المتعل ة مقدالهُِوي

ـون األوائل خالل فترة حكم محمــد علي في مصر  ف اإلصالحيـتعر
وأحمد باي في ُتونس قبل دخول االســتعمار بشــكٍل مباشــٍر أثناء عصر 
ياسية بشكٍل أو  ة والســر على اإلصالحات اإلداري نظيمات» التي تؤشالت»
يني؛ فقد انصب  قد الدبآخر على بعض مالمح األنوار، باستثناء مسألة الن
اهتمام اإلصالحيين على مفهوم التمدن الذي يعني تحقيق التمدن، فقد 
ـ 1873) على ڤولتير ومونتســكيو وروّســو،  هطاوي (1801  لع رفاعة الط اط
وقد أمر عقب عودته مــن أوروبا بترجمة كتاب مونتســكيو عن «العظمة 
هطــاوي تقوُم في المقام األول على  قراءة رفاعة الط واالنحطاط» إال أن
التفكير بإعادة اإلســالم إلى قوته ومجده، ومن هنــا ركز في توجهاته 
بيعية من الغــرب1، ويتوافق مع هذا  ة على اقتبــاس الُعلُوم الطاإلصالحي

أي خير الدين التونسّي2. الر
وعلــى الّرغم من اطــالع اإلصالحييــن على بعض اإلنتــاج الفكرّي 
سة لألنوار في المجال الّسياسي  لفلسفة األنوار فإن معظم الكُتُب المؤس

لم تكن قد ُتْرجمت في هذا الوقت؛ أي بعد وفاة الشيخ محمد عبده.
ياســّي في تلك الحقبة، يمكن رصد  ات فكر األنوار السومن كالسيكي
المؤلفات التأسيســية أمثال: «األمير» لماكيافلّي 1513. و«مبادئ القانون 
ياسّي» لتوماس هوبس 1640. «لفياثان» أو «التنين» لهوبس  بيعّي والس الط
ياســة» لباروخ سبينوزا 1670. «رسالة  هوت والس1651. و«رسالة في الال

هطاوي، رفاعــة رافع «تخليص اإلبريز فــي تلخيص باريز»، الــدار العربية للكتاب،  1 ـ الط
تونس، ص7.

ين التونسي، «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» دار الطليعة، ببيروت،  2 ـ خير الد
.1978
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ـ 1690. و«رســالة في الحكومة المدنية»  في التسامح» لجون لوك 1689 
ــرائع»  ـ 1690. و«مغامرات تليماك» لفنلون 1699. و«روح الش للوك 1689 
لمونتســكيو 1757، و«العقــد االجتماعــي» لجــان جــاك روســو 1762. 
بيعي» لفلناي 1768. و«خطاطــة لجدول تاريخي في العقل  و«القانون الط
المحدثين»  لدى  الحرية  في  و«رســالة  لكوندورســيه 1793.  اإلنســانّي» 
لبنجامان كانستون 1797. و«رسالة في التنظيم االجتماعّي» لسان سيمون 
ياسة الوضعية»  1804. و«أداء المجتمع» لروبرت أوليه 1812. و«نظام الس

ألوغست كونت 1824. و«مبادئ فلسفة القانون» 
فــي  يمقراطيــة  و«الد ـ 1831.   1821 لهيغــل 
و«بيان   .1835 توكفيل  دي  اللكســيس  أمريكا» 
وفردريك  ماركــس،  لكارل  الشــيوعّي»  الحزب 
الفرنســية  و«العدالة في الثورة  أنغلــز 1848. 
وفــي الكنيســة» لبــرودون 1858. و«مقال في 
ية» لجون ستوارت ميل 1859. و«اعتبارات  الحر

في الحكومــات الممثلة» لميــل 1861. و«مبادئ علم االجتمــاع» لهربرت 
سنبســر 1870. و«اإلصالح الفكــرّي واألخالقّي» ألرنســت رينان 1871. 
و«اعتبــارات في ســير األفكار واألحداث فــي األزمنة الحديثــة» ألنطوان 
يمقراطيّة» أللفراد فوييه 1884.  طور االجتماعــي والدكورنو 1872. و«الت
و«ُســقُوط األصنام» لنيتشه 1889، و«القوانين النفســية لتطور الشعوب» 

لغوستاف لوبون 1894.

QGƒfC’Gh  á°†¡ sæ∏d  ø«ë∏°üªdG  äÓtãªJ  :É k©HGQ

ــيخ محمــد عبــده  ارســين والباحثيــن أن الش ال يخفــى علــى الد
لع على بعــض منتجات عصر األنــوار، فقد كان  ـ 1905) قــد اط  1894)

 AGQBG  ¿EG  :∫ƒ≤dG  øμªj  ’
 ádCÉ°ùªdG  »a  ø« ujQGƒfC’G
 â∏≤àfG  ób  á«æjódG
 øjôμØªdG  ≈∏Y  ô uKDƒàd
ø« u«MÓ°UE’G  Üô©dG
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خالل فترة إبعاده عن القاهرة بعد نفي األفغانّي (1879) يدخل العاصمة 
هطاوي يطالع ما تحتويه المكتبة  ا ويقضي نهاره في بيت الط المصرية سًرّ
هطاوي مثل: «مواقع  من ُكتُب مفيدة1. كتلك التي عرضها وترجمهــا الط
ــرائع» لمونتســكيو،  األفالك في أخبار تيلــي ماك» لفنلون، و«روح الش
هطاوي فــي كتابه: «تخليص  باإلضافــة إلى المعلومات التــي ذكرها الط
اإلبريز»، كما أن الشــيخ محمــد عبده تعلم مبادئ اللغة الفرنســيّة في 

ابعة واألربعين كما يذكر رشيد رضا2. فترٍة متأخرة في سنّ الر
ثُّم أصبح الشيخ محمد عبده يقرأ مباشرًة من الفرنسية، وقام بترجمة 
كتاب «التربية» لهربرت سبنسر3، لقد هيمن على فكر اإلصالحيين خالل 
ياسي الذي يقوم على  مدن»؛ أي اإلصالح السنظيمات هاجس «التعصر الت
فه  مدن يعرى في المجــال األُوروبّي، والتة الحديثة، كما تجلالقيم المدني
ن الوطن عبارة عن تحصيل ما يلزم ألهل العمران  هطاوي فيقول: «تمد الط
ــا ومعًنى، وهــو يكمن في  زمــة لتحســين أحوالهم حسمــن األدوات الال
فات  ربية وحملهم على الميل إلى الصتحسين األخالق والعوائد، وكمال الت

فاهية»4. رقي في الرة والتالحميدة واستجماع الكماالت المدني
ين التونســي بشــكٍل جلي من خالل  ويظهر هذا الموقف لدى خير الد
ين التونسي كان يفكر في  تبني فكرة «المستبد المستنير»؛ إال أن خير الد
ية،  قدم وشروطه التي تقوم على أخالقيٍّة تستند إلى العدالة والحرأُُسس الت

1 ـ محمد رشيد رضا «تاريخ األســتاذ اإلمام محمد عبده»، مطبعة المنار، القاهرة، 1931، 
ج1ص976.

2 ـ المرجع السابق، ص1005.
3 ـ د. محمد الحــداد: «حفريــات تأويلية في الخطــاب اإلصالحي العربــي» دار الطليعة، 

بيروت، الطبعة األولى 2002 ص78.
4 ـ رفاعة رافــع الطهطاوي: «األعمــال الكاملة» دراســة وتحقيق محمد عمارة، المؤسســة 

ـ 1977، 469/2. العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1973 
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وليس الوُُقوف على مفهوم العدل العربّي فقط، كما ذهب إلى ذلك رفاعة 
ياسيّة  ونســي يرغب في استلهام تجارب أُوروبا السهطاوي؛ فقد كان الت الط
ــريعة بعدم تعارض  قنيّة، وكان يحــاول إقناع علماء الشواالقتصادّيــة والت
لته مكانته مــن الوَْعي على جملــِة األخطار التي  ين مع ذلــك؛ فقد أه الد
ياســّي يتعارض  بمفهومه الس د العالم العربي بســبب تأخرها، فالعدلُ  تهد
مع االســتبداد، وعندما أصبح في آخر حياته صدًرا أعظم في تركيا طالب 
بتطبيق الشريعة ســبيًال يفضي إلى إحداث إصالحات جذرّية دون االبتعاد 

عوة إلى إقامة برلمان1. ما من خالل الدعب، وإنعن تقاليد الش
وهكــذا فإنّه يمكــن القول ـ كما ذهب هشــام جعيط ـ : إن ســائر 
ياســيين فــي العالم العربــّي قد أكدوا على «أســبقية  ين الساإلصالحي
الممارسة على النظر، وما هو تعاليمّي على ما هو عقدي، وبكلمة واحدة 
 الفعل على حســاِب ُعْمــق الفكر، وهو أمــر نلقاُه فــي صميم الهم هم
التنويري الفرنسّي، وفي حين ســعى التنوير إلى إسقاط العالم القديم 

بأسسه الثقافية، نشهد هنا نزعًة نحو التوفيق والتركيب2.
ولقد شــهد الفكر اإلصالحــّي العربّي خــالل هذه الفتــرة انفتاًحا 
انســيمونيّة  والس اروينية  كالد األُوروبيــة  الفلســفية  التيارات  معظم  على 
والوضعيــة، وترجمت بعــض منتجاتها، وقــد وجدت هــذه التيارات من 
يتبنّاها بشــكٍل جزئــي أو كلي، وخصوًصــا لدى المفكرين المســيحيين 
ــوريين واللبنانيين الذين تأثروا بالثورة الفرنســية؛ فقد بشر شبلي  الس
ين بالعلم وخصوًصا  شــوئية، وطالب بتعويض الدالّشــميّل بالفلســفة الن

1 ـ خير الدين التونســي: «أقوم المســالك في معرفة أحوال الممالك»، تحقيق معن زيادة، 
دار الطليعة، بيروت، 1978.

2 ـ هشام جعيط، «أثر فلسفة التنوير على تطور الفكر في العالم العربي اإلسالمي» الفكر 
العربي المعاصر، العدد: 37 كانون األول/ ديسمبر 1985، كانون الثاني، يناير 1986.
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بيعي، فقد اعتبر أن معيار التفاوت بين األُمم يعود إلى تفاوتها  العلم الط
في امتالك ناصية العلم، فهو يقول: «نجد أنه حيثما كانت ُعلُوم الكالم 
والنظريات المترتبة عليها منتشــرًة أكثر كانت الُعلُوم الطبيعية منحطة، 
د»1. بالض د ة سيئًة كذلك، والضوكان اإلنسان متقهقًرا وحالته االجتماعي
وفي سياق الفلســفة الوضعية تأتي دعوة سالمة موسى إلى القطيعة 
مع «الغيبيات والتقاليــد»، واعتماد العلم باعتباره: «نــاًرا كاويًة تحرق 

واسب وتبدد عفنها هباءً»2. جميع الر
ويصل األمر مع سالمة موســى إلى حد المطالبة بااللتحاق بأوروبا 
جملًة وتفصيًال، فهو يقول: «ال أســتطيع أن أتصور نهضــًة عصرية ألمٍة 
ستور  ية والمســاواة والد ة للحرة ما لم تقم على المبادئ األوروبيشــرقي

مع النظرة العلمية الموضوعية للكون»3.
لقد طبعت فكرة التقدم مســار الفكر اإلصالحّي في العالم العربّي 
اروينية،  ة والدالمستوحاة من فكر وفلسفة األنوار من خالل هيمنة الوضعي
ـ 1902) الذي واصل  أنه البد من اإلشــادة بفكــر الكواكبــّي (1849  إالّ 
نقده المســتنير لموضوع االســتبداد في كتابه: «طبائع االستبداد» بعيًدا 
ادق،  قدم المستمر من خالل االلتزام العربّي اإلسالمّي الصعن فكرة الت
والذي أدخل ُبْعًدا عقالنيا إلى مشــروع التّنويــر فضًال عن َهم اإلصالح 

ياسّي4. الس

1 ـ برهان غليون، «اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين الســلفية والتبعية» دار التنوير، 
بيروت، الطبعة الثانية، 1985 ص190.

2 ـ سالمة موسى، «تربية سالمة موسى» مؤسسة الخانجي، القاهرة، 1958، ص25.
3 ـ سالمة موسى، «ما هي النهضة؟» ص30.

4 ـ انظر: عبد الرحمن الكواكبي، «األعمال الكاملة» تحقيق ودراسة محمد عمارة، المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر، بيروت 1975.
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وبهذا فإن فكرة «التقــدم» أصبحت أحد ُوُجــوه القطيعة مع الّذات 
والتراث العربّي واالقتراب من فلسفة تتماهى مع اآلخر، وذلك من خالل 
اإليمان بضــرورة االلتحاق بقطــار التاريخ األوروبي المندفــع بقوٍة إلى 
ســاتيا، األمر الذي عبر عنه طه حسين في  ا ومؤسا وثقافي اإلمام حضاري
عبارته الشــهيرة: «علينا أن نصبح أوروبيين في كل شيء، قابلين ما في 

ذلك من حسناٍت وسيئات»1.
ويصور األســتاذ برهــان غليون هــذه المرحلــة بدقة حيــن يقول: 
ــًة والمجتمع العربّي  قدم» هو هدف المجتمع اإلنســانّي عامأصبح «الت»
ــًة، فأصبحت التقدميــة دين النخبــة الحديثــة المتعلمة، ال يخلو  خاص
ا تقوم من  قدم مطلًبا عامكتاٌب من ذكرها أو اإلشــارة إليها؛ فأصبح الت
ياســية واالقتصادية،  ر بــه الُحكُومات إجراءاتها الس ورات، وتبرأجله الث
وصار مصدر مشــروعية الــكالم والعمل مًعا، ال ينتظــم عقٌل من دونه، 

وال ممارسة خارج دائرته وهدف تحقيقه»2.

q»æj uódG  ó≤ sædGh  QGƒfC’G  :É k°ùeÉN

إذا كان النقد هو أحد أهم مميزات فلســفة األنــوار فإن نقد الفكر 
ة في إطار هــذا النقد، وذلك من خالل نقد  ٍة خاصع بأهمييني يتمت الد
قُوس واألسرار،  ة المتعلقة بالمعجزات والطينية المســيحي يولوجيا الدالث
فقد كان لفلســفة اســبينوزا في هذا المجال أثٌر بالــغٌ؛ فوحدة العقل، 
بيعــة التي يقوم عليهــا مذهب اســبينوزا في وحدة  واهللا، وقوانيــن الط

1 ـ انظر: طه حســين، «مســتقبل الثقافــة في مصر» مطبعــة المعارف، القاهــرة، 1938، 
ص20.

2 ـ برهان غليون، «اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين الســلفية والتبعية» دار التنوير، 
بيروت، الطبعة الثانية، 1985، ص180.
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بيعة  فــي الط الوُُجود، والتــي تعني إبطال المعجزات «فلو حصل شــيءٌ 
روري الذي  ظام الطَبعــي الضاتيّة فقــد يناقض النال يتبــع قوانينها الذ
بيعة بواسطة قوانينها الكونية.. وعليه فإن  وضعه اهللا، وإلى األبد في الط

اإليمان بالمعجزة يجعلنا نشك في كل شيٍء، ويقودنا إلى اإللحاد»1.
إن اإللحاد بهذا المعنى ليس إنكاًرا لوجود اهللا وحسب؛ بل هو أيًضا 
بيعة، فهو يضع اإلنســان أمام اختيارين كالهما يؤدي  إنكار لقوانين الط
بيعة،  ا إيماٌن بالمعجزات، ومعناه إنكار العقل وقوانين الط إلى إلحاد: إم
ين القائم  ي إلى إبطال الدبيعة. وهو يؤد وإما إيماٌن بالعقل وقوانين الط
على المعجزات، وهذا رهان ترفضه فلسفة اســبينوزا التي تقوم فلسفته 
على وحدة العقل واهللا وقوانين الطبيعة؛ فقد أثارت الفلســفة السبنوزّية 
جــداًال حاًدّا بيــن المفكريــن األلمان خاصــة «ياكوبى» و«مندلســون» 
و«فيزغــان» الذي لخــص الخصوصيــة الفكرية بيــن ياكوبي ـ معارض 
ـ ، وذلك فــي كتابه «خالصات  ـ ، وبين مندلســون ـ مناصرها  األنــوار 
فلسفة ياكوبى ومندلســون» عام 1786، وقد بعث به إلى «كانط» الذي 

كتب مقاًال ُعد بياًنا من أجل األنوار: «ما هي األنوار؟».
إن الذين عارضــوا األنــوار صبوا نقدهم على فلســفة الفيلســوف 
ـ 1781) الذي كان من أبرز مناصريها، فلقد  األلمانّي «ليّســنغ» (1729 
اتهموه باالسبينوزّية، وخاصة أن اسبينوزا أخضع مسألة اإليمان واألُلُوهية 

س. للكتاب المقد ة، كما قام بنقٍد نصيياضي ته الرلعقالني
والمالحظ أن ياكوبى ومندلســون وفيزغان وليّســنغ كانوا يهوًدا مثل 
اسبينوزا نفسه، وقد حاول ليّسنغ التوفيق بين اليهودية والفلسفة األلمانية 

1 ـ علي أومليــل، «في معنى التنوير» ضمــن «حصيلة العقالنيّة والتنوير فــي الفكر العربي 
المعاصر» مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة األولى، 2005 ص141.
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في كتابه: «ناتــان الحكيم»، وفي كتابه: «اليهود»، كما حاول مندلســون 
ذلك في كتابه: «أحاديث حول ُخلُود النفس» إال أن األنوار األلمانية عموًما 

ين1. ـ وبخالِف األنوار الفرنسيّة ـ لم تقف موقًفا معارًضا من الد
وبحسب هشــام جعيط؛ فإن أُوروبا التي برزت آن ذاك إنما كانت 
أوروبا المدافــع، بمعًنى آخر لم تكن ذات عالقــة باألنوار التي كانت 
وام مرحبًة بتنوع البشــرية الثقافــّي، والتي كانت تكافح  تبدو على الد
رفيعٍة، ومع ذلــك كانت أوروبا بنت األنــوار، بقدر ما  في ســبيل قيمٍ 
ية والعقل  قدم والحركانت تقيم هدفها اإلمبريالّي على أيديولوجيا الت
التي كانت تنحدر مباشرًة من فلســفة األنوار، وكانت مصحوبًة بيقين 

امتالك الحقيقة.
ياســّي  وتحديًدا نحــو عام 1880، بدأ يرتســم التيار اإلصالحّي الِسّ
ين األفغانّي والشيخ محمد عبده، وهو التيار  ــيد جمال الد يني مع الس الد
الــذي كان مدعوا ليغدو الحركــة األهم للنهضة العربيــة بوصفها حركًة 
شاملة، ليس في محتواها الّدقيق، وهو لغوي أدبي، والحال فقد وقف هذا 
 ، ين العربي قليل من قيمة الدمحاولٍة للت كل يار موقًفا واضًحا جًدا ضدالت
ــس رؤيته اإلصالحية على مقدماٍت متعارضة تعارًضا مطلًقا مع  وكان يؤس
مقدمات منطق األنوار، بحيث أصبحت االستجابة اإلصالحية العربية تؤمن 

ين، وليس نحو ديٍن أقلّ»2. بأنه: «يجب المّضي نحو مزيد من الد
يني في الفلســفة اإلصالحية  د علي أومليل على موقع النّقد الدويؤك
ينية وفلســفة  فق مع هشــام جعيط حول المســألة الده يتأن العربيّة إالّ 

1 ـ المرجع السابق.
2 ـ هشــام جعيط، «أزمة الثقافة اإلســالمية»، دار الطليعة، بيروت، الطبعة األولى، 2000 

ص142.
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األنوار، فهو يقــول: «ال يمكن القــول: إن آراء األنواريين في المســألة 
الدينية قــد انتقلت لتؤثر على المفكرين العــرب اإلصالحيين، فما كان 
ينية والوحي والمعجزات إلى  اهرة الد لهؤالء أن يذهبوا في نقدمهم للظ
المدى الــذي ذهب إليه األنواريون؛ وذلك أن هنــاك ُفُروًقا في الموقف 

ين هنا وهناك. من الد
يــن؛ ألن هناك تقدًما  ون المفهــوم المتوارث للدفقد نقض األنواري
علميا بفضل ثــوارٍث علمية متعاقبــة؛ فكان ال ُبّد أن تتصــادم العقالنية 
العلمية والفلســفية لعصر األنوار باألســانيد التي يرتكــز عليها اإليمان 
ًة إلثبات األديان.  بالوحي وُكتبه المقدســة. وبالمعجزات حين تكــون حج
لقد اســتعاضت األنوار الفرنســية في مجملها عن دين الكُتُب المقدسة 
ا حاولت  ة إمووساطة الكنيسة بديٍن طبيعّي، في حين أن األنوار األلماني

ين في ُحُدود العقل. ين والعقل، أو أن يكون الد التّوفيق بين الد
ما كان للمفكرين اإلصالحيين العرب أن يتخذوا الموقف النقدي نفسه 
ــة جماعيّة دفاعيّة لمجتمعاتها الواقعة  ل ُهوُيهذا األخير يمث ين؛ ألن من الد
ين من  غط األجنبــّي، وُقصارى ما يســتطيعونه هو تخليــُص الد تحــت الض
ط بين النصوص  الُخرافات ومن الوسائط؛ أي: من سلطِة الفقهاء التي تتوس

رقي»1. عبّي والط صوف الشاس، ومن سلطة ُشيُوخ التسة وبين الن المقد
ــلفية اإلصالحية مع الخطاب التنويري بشــكٍل  إذن فقد تعاملت الس
عوة  تلقائي يعمل على معارضة األنوار ببعض فكر األنوار؛ فقد رفضت الد
 حملًة ال هــوادة فيها ضد يــن، فاألفغانّي يُشــن إلى االنفصــال عن الد
ناعية بأنها أصُل الُحُروب،  ة، ويصف الحضــارة الصاالتجاهات التّحديثي
ــة؛ فالتقدم الحقيقــّي يتم من خالل  قدم ليس ســوى بربريوأن هذا الت

ـ 142. 1 ـ علي أومليل، «في معنى التنوير»، مرجع سابق، ص141 
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وحية،  يــن وأصوله الر مســك بمبادئ الدااللتزام باألخالق الفاضلة والت
ويذهب إلى القول: «إن ما تراه من حالٍة ظاهرٍة حســنٍة فينا [من حيث 
قّي واألخذ بأســباب التمدن] هو عين التقهقر واالنحطاط؛ ألننا على  الر
نــا بطبيعته إلى  ــة، وهو تقليٌد يجرـدون لألمم األوروبي تمدننا هنا مقلـ
تتحول  وبذلك  بســلطانهم،  ضــى  والر لهم،  واالســتكانة  بهم،  اإلعجاب 
لطة والغلبة إلى صيغة ُخُمول  صبغة اإلسالم التي من شأنها رفع راية الس

وصنعٍة واستئناس لحكم األجنبّي»1.
أن  ر  يقــر األفغانّي  فــإن  ــياق  الس هذا  في 
يــن يعنــي مناهضــة الحضــارِة،  تقويــض الد
فِعلَُل االنحطاط العربّي ناشــئة عــن التدخالت 
تأويل  وعن  الُحكام،  اســتبداد  وعن  الخارجية، 
عوة إلى  د الد ين، فهو ال يكتفى بمجر للد سحري
تنقية اإلســالم من خالل العودة إلى ممارســة 

ا يتجاوز خطابات التحديث؛  لف؛ بل يقف من مبادئ األنوار موقًفا نقدي الس
ناعية الغربية ُتوَلد الُحُروب، وهذا التقدم موُسوٌم بالبربرية،  فالحداثة الص
فالحضارة الحديثة مثقلٌة بآفاٍت أخالقيٍة بســبب الجشــع المولِد للُحُروب، 
والتقدم الحقيقّي ال يكون إال إذا قام على أُُســٍس إنســانية أخالقيّة تستند 
إلى مبادئ روحية، فالغــرب ال يتميز عن العالم العربّي إال في الوســائل 
ــرق والغرب بعيدان  قدم الحقيقّي فالشة المادّية، أمــا التواألدوات والقــو

وحيّة2. تها الرة بأَسرها بسبب ِردعنه، فقد تراجعت البشري

1 ـ انظر: محمد عابد الجابري، «الخطاب العربي المعاصر: دراســة تحليلية نقدية» مركز 
دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص62.

2 ـ انظر: جمال الدين األفغاني، «األعمال الكاملة»، ورشــيد رضا: «تاريخ األستاذ اإلمام»، 
ـ 95. مرجع سابق، 27/1 
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وإذا كان النقد أحد أهم مرتكزات فلســفة األنوار؛ فإن مســألة 
نقد االستبداد شــكلت أحد أهم انشــغاالت العقل اإلصالحّي العربّي 
تبًعا لعقل األنوار الذي تناول االستبداد بشكٍل واسعٍ، ويعّد مونتسكيو 
أحد أكبــر منظري القرن الثامن عشــر الــذي ميز بين االســتبداد 
والملَكية المطلقة، وعّدها غربيّة. أما االستبداد فهو شرقّي؛ ففي حين 
 ة، فإن الحكومة الملَكية المطلقة يحكم فيها الفرد وفق قوانين مستقر
الحكومة االســتبدادية تســتند إلى حكم فرٍد بغير قوانين وال قواعد، 
ــياق ظهــر مفهوم «االســتبداد  ما بحســب الهــوى، وفي هذا السوإن
ــرقّي»، وقد أخذت هذه الفكرة طريقها إلى اإلصالحيين العرب  الش
أنهم وضعوها في إطار ثنائية التقــدم والتأخر، أو  والمســلمين؛ إالّ 
زعة التسييســية على مجمل الفكر  مدن واالنحطــاط، وهيمنة النـالت
؛ حيث تولدت  دســتوري اإلصالحّي الــذي طالب بإقامة نظــام حكمٍ 
قناعٌة بأن أحد أهّم أســباب تأخر العالم العربــّي هو طبيعة النظام 

ياسي المستبد. الس
ــياق تولدت فكرة «المســتبد العادل»، والتي تســتند  وفي هذا الس
فكرتها إلى استرشــاد الحكم بالفلســفة، تلك الفكرة األفالطونية التي 
ت اســتعارتها فــي عصر األنــوار، وقد تنبه رشــيد رضــا إلى فضل  تم
األوروبيّين في نشــر هذه الفكرة، حيث يقول: «أعظم فائدة اســتفادها 
ــرق مــن األوروبيين معرفة مــا يجب أن تكون عليــه الحكومة،  أهل الش
واصطباغ أنفسهم بها، حتى اندفعوا إلى استبدال الحكم المقيّد بالشورى 

والشريعة بالحكم المطلق الموكول إلى إدارِة األفراد».
يمقراطّي الدستورّي أوروبيّة المنشأ  ويؤكد على أن فكرة الحكم الد
ســتورّي) أصٌل  فهو يقــول: «ال َتقُْل أيها المســلم: إن هذا الحكم (الد
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ين، ونحن قد اســتفدناه من الكتاب المبين، ومن سيرة  من أُُصول الد
حال  على  والوُُقــوف  األوروبيين،  معاشــرة  ال من  اشــدين،  الر الخلفاء 
الغربيين، فإنه لوال اعتباٌر بحال هؤالء الناس لما فكرت أنت وأمثالك 

أن هذا من اإلسالم»1.
وإذا كانت فكرة «المستبد المســتنير» أوروبيّة المنشأ؛ فإن فكرة 
مــن التراث  «المســتبد العادل» لــدى اإلصالحيين العرب مســتوحاةٌ 
عــوى اإلصالحية إلى «المســتبد العادل» متناقضًة  العربّي، وتبدو الد
يمقراطية التي طالما  ــورى التي تكافئ الدستوري والش مع الحكم الد
رف التاريخــّي الذي تولدت فيــه هذه الفكرة  أن الظ نادوا بهــا، إال
ة  ض له األُمعن سبب المطالبة بالمستبد العادل؛ نظًرا لما تتعر ُينْبئُ 
؛ فاألفغانّي يدعو إلى اســتبداٍد عادٍل  وجهٍل داخلي من اعتــداٍء خارجي
غيان  زها مونتسكيو عن الطة المطلقة التي مييقترب من مفهوم الملَكي
ــرق إال إذا أتاح اهللا له رجًال  فهو يقرر: «ال تحيا مصر وال يحيا الش
لطان؛ ألن بالقوة  ة والسفرد بالقُوا يحكمه بأهله على غير الت عادًال قوي

المطلقة االستبداد»2.
ويؤكد الشيخ محمد عبده هذه المطالبة بشكٍل صريٍح من خالل 
عوة إلى «مســتبٍد ُيكره المتناكرين على التعارف.. يحمل الناس  الد
هبة إن لم يحملوا أنفســهم على ما فيه  على رأِيِه في منافعهــم بالر
غبة، عادًال ال يخطــو خطوة إال ونظرتــه األُولى إلى  ســعادتهم بالر

شعبة»3.

1 ـ محمد رشــيد رضا، «مختارات سياسية من مجلة المنار»، تقديم ودراسة وجيه كوثراني، 
دار الطليعة، بيروت، 1980، ص97.

2 ـ محمد المخزومي، «خاطرات جمال الدين األفغاني» دار الحقيقة، بيروت، 1980، ص78.
3 ـ محمد عبده، «األعمال الكاملة»، مرجع سابق، 215/3.
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لقد آثر الفكر اإلصالحّي العربّي فكرة «المســتبد العادل» على 
الّرغم من تأكيدهــم على الحكم المقيد بالقوانيــن وفضيلة النظام 
يمقراطي الشــوِرّي، إال أنهم كانوا يفكرون في الوضع  ياســّي الد الس
المشــخص أمامهم آنــذاك، والــذي يتطلب حال ال يحتمــل التأجيل 
بانتظار وعِي النّاس، وانتظار تشــكل ديمقراطية تســتند إلى التدرج 

البطيء.

:áªJÉîdG

شــكلت فلســفة األنوار األوروبية في القــرن الثامن عشــر منعطًفا 
تاريخيا تحكم في مجمل اإلنتاج المعرفّي الغربي والعالمّي، فقد أحدثت 
قطيعًة معرفيًة مع النســق المعرفي الذي كان ســائًدا غرًبا، ولعل هذه 
خول في مســالك  خلف والدًة للُخُروج من أُُفق الت القطيعة كانت ضروري
النهضة فــي الواقع األوروبّي؛ وذلك نظًرا لهيمنة نماذج معرفية تتســم 
ــخت من خالل المنظــورات الدينية  غيان ترس ــحر والخرافة والط بالس
فة، وقد تبلورت فلســفة األنــوار في إطار  ــة المحر ة واليهوديالمســيحي
مفهوم التقدم التاريخــّي عن ثالث قطائع أساســية: األولى: تقطع مع 
ين  انيــة: تقطع مع االشــتغال بالده اإلنســان. الثاالشــتغال باإلله وُتؤل
نيا. والثالثة: تقطع مع االشــتغال بالغيــب والوحي وتخضع  س الد وتقد

للوضع والعلم.
لقد عملت هذه الفلســفة منــذ انطالقها فــي أُوروبا على ترســيخ 
مبادئها التي تســتند إلى العقالنيــة والعلمانية، وعلــى تعميم نموذجها 
باعتباره نموذًجا كونيــا يصلح في كل زمان ومــكان، األمر الذي أفضى 
ٍة فاضحٍة تمثلت  ة انقلبت إلى عنصرّيــٍة تمييزية غربيل مركزيإلى تشــك
وتكشفت  منها،  الشرقيّة  وخصوًصا  األخرى  والشــعوب  الثقافات  باحتقار 



ا�سالمّي العربّي  ا�صالحّي  والفكر  ا�ْنوار  فلسفُة 

283

عن انقالب العقل إلى الالعقل، ومن العدل والمســاواة إلى االســتبداد 
تحرير  بحجج  وسيطرتها  هيمنتها  لفرض  العالم  إلى  وزحفت  غيان،  والط
ا، وطغياًنا  ة أنتجت خراًبا عامالعالم وتمدينه وفق أيديولوجيا اســتعماري
ًما، وظلًمــا مكثًفا، ولعل هــذا االنقالب حمل بعض  بالًغــا، وحصاًرا منظ
األنواريين على انتقاد منتجات األنوار، كمــا فعل أُدورنو وهوركهايمر في 
ســي مدرســة فرنكفــورت، وكذلك بعض  نوير» من مؤسكتاب: «جدل الت

فلسفات ما بعد الحداثة.
وقد تلقَف فلسفَة األنوار جملٌة من المفكرين والفالسفة في العالمين 
العربّي واإلسالمّي دون تمحيٍص أو نقٍد، وهم بذلك وقعوا في نقيض قصد 
األنوار التي تقوم علــى «االنتقاد»، وعلى الّرغم مــن االنجازات العظيمة 
دت في واقعها  وها كما تحدلهذه الفلســفة فإن معظم المشــتغلين بها تلق

الغربّي، وعملوا على نقلها إلى العالم الشرقّي دون االلتفات إلى روحها.
وقد شكلت فلسفة األنوار نموذًجا إرشــادًيّا للفكر اإلصالحّي العربّي 
ـر معظم المفكريــن العرب  هضــة؛ حيث تأثـان عصــر الناإلســالمّي إب
بهذه الفلســفة بطرٍق مختلفة، وعملوا على توظيفها فــي قضايا النهضة 
واإلصالح، ويبدو أن معرفة الفكر اإلصالحّي لفلســفة األنوار واتجاهاته 
من قبل اإلصالحيّين كانت عابرًة ولم تكن راســخًة، فال نزال حتى اآلن 
نجهل مسارات انتقال فلسفة األنوار وآليات قراءتها وتوظيفها في المجال 
نا  العربّي اإلسالمّي؛ فاإلشارات التي وردت في الخطاب اإلصالحّي ال تمد
بمعرفٍة كافيٍة عن هذه الفلســفة التي شــغلت أوروبا فــي القرن الثامن 

عشر، وخصوًصا ألمانيا وفرنسا.
ويعّد الّشــيخ محمد عبده أحد أبــرز ممثلي الفكــر اإلصالحي فيما 
ًيا  لت فلســفُة األنوار نموذًجا وتحدهضة»، فقد شــكأُطلق عليه «عصر الن
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في اآلن نفســه، وإذا كان ســؤال «ما األنوار؟» ـ الذي تولى اإلجابة عنه 
الفيلسوف األلماني أمانويل ـ قد شغل الفكر األُورُوبّي وال يزال؛ فقد شكل 
ؤال فلســفة «الحركة اإلصالحية» التي تناولت األُُسس الفلسفية  هذا الس
ية واإلنسان، إال أنه من  ة والُحرالتي يستند إليها فكر األنوار؛ كالعقالني
المالحظ أن تعاطي «الفلســفة اإلصالحية» بزعامــة محمد عبده عملت 

على تقريب معنى «األنوار» من المجال التداولي العربّي اإلسالمّي.
اهــرة على أن الفلســفة  المعالجــات المختلفــة لهــذه الظ وتــدل
اإلصالحية لم تتوافر على معرفٍة راسخٍة بأصول «فلسفة األنوار»، وعملت 
على توظيفها بشكٍل تلفيقي بسبب طبيعة األيدلوجية اإلصالحية التوفيقية 
اخلّي والهيمنة االستعمارية  خلف واالســتبداد الدالت التي انشــغلت بواقعٍ 

اغية الخارجية. الط
ولعل المتفحص لهذا الفكر يخرج بنتائج أولية ُتَبين كيف اســتطاع 
اآلخر الغربّي االستعمارّي التأثيَر على أولويات الفكر اإلصالحّي العربّي 
اإلسالمّي، من خالل إعادة تعريف «األنا» من خالل «اآلخر»، كما ُتَبين 
بيعة االستغاللية في إعادة تشــكيل الهوّية اإلسالميّة، والتي تعرضت  الط
النتكاســاٍت معرفيٍة وتاريخيٍة بســبب ُشــيُوع التقليد والمحافظة، والتي 
أسفرت عن ســقوط العالمين العربّي واإلسالمّي أمام القوَى االستعمارية 

المدججة بالمعارف والُجيُوش.
ويبــدو أن الفكــر اإلصالحّي اإلســالمّي لم يتغلغل فــي أصول فكر 
ٍة إسالميٍة تحت ضغط سؤال  ما عمل على بلورِة ُهويفلســفة األنوار»، وإن»
الهُوية التي باتت مهددًة باالنقراض والتالشي من خالل إشكالية التقدم 
ـ «فلســفة األنــوار»، في مقابــل التخلف المرتبــط بـ«الفكر  المرتبط ب

اإلسالمّي».
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ويبدو أن ســؤال عصر النهضــة والفكر اإلصالحّي حــول الهُوية 
واإلصالح والتقدم ال يزال حاضًرا بقوٍة فــي الفكر العربّي اإلصالحّي 
المعاصــر، وعلى الّرغم من ُمــُرور ُعقُوٍد عديدٍة؛ فــإن العالم العربّي 
واإلســالمّي لم يتخلص من إشــكاليّاته، ولم يتمكن من تحقيق نهضٍة 
منشــودة، وحداثــٍة مفقودة مرجــوة؛ بل علــى العكس مــن ذلك فقد 
ياسية واالقتصادية،  ة والسة المعرفيبعيــخْت صنوٌف عديدة من الت ترس
عن طريق جملة من المفكرين الليبراليين والقوميين واالشتراكيين؛ إذ 

األطروحات  هذه  مجمــل  على  تهيمن  ال تزال 
التراث،  مــع  القطيعة  منهج  تتبنى  فلســفات 
والقطيعة مع التجربة الحضارية اإلســالمية، 
كمــا يظهر ذلــك جليــا عند محمــد أركون 
ومدرسته، وعبد اهللا العروي وأتباعه، وحسين 
ًة عند محمد  مرّوة وأنصاره، وبصورٍة أقلّ حد

عابد الجابري وحسن حنفي.
وفي ســياق الفكر اإلصالحّي اإلسالمّي ظهرت جملٌة من األطروحات 
التــي حاولت االنتفاع بفلســفة األنوار وتوظيفها في المجال اإلســالمّي، 
وتمثل مدرسة أسلمة العلوم التي تبناها المعهد العالمي للفكر اإلسالمّي 
نموذًجا لهذا التوظيف، يتفــاوت بين اإلبداع والتقليد، ولعل األثر األكبر 
ياسّي كما ظهرت على يد  زت على الجانب السا ركلفلسفة األنوار إسالمي
طارق البشــري ومحمد ســليم العوا وغيرهم، وتعد محاولة الدكتور أبو 
يعرب المرزوقي من المحاوالت الجادة في استلهام روح األنوار وتطبيقها 
ــاقة لديه حرمت من االنتفاع  غة الفلسفيّة الشطبيعة الل إسالميا؛ إال أنّ 
به، وتعّد مغامرة األستاذ طه عبد الرحمن من أكثر المحاوالت التجديدية 
نضًجــا واكتماًال؛ نظًرا لشــمولها وتكاملها، وتضلعها بالتراث الفلســفّي 
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األنوارّي، والتراث الفلســفي اإلسالمي؛ فقد عمد إلى بناء نماذج نظرية 
س لحداثٍة إسالميٍّة منتظرة. ة تؤسة مغايرة لواقع الحداثة الغربيإسالمي

ومن المالحظ أن الفكر اإلصالحّي اإلســالمّي المعاصــر أقل وعًيا 
من الفكر اإلصالحي في عصر النهضة في بعض جوانبه، فقد انحدر في 
مجاالٍت عديدٍة إلى الُعنْف والقطيعة من خالل تصاعد حركات اإلســالم 
ياســي التي تنظــر إلى الفكر اإلصالحــي كمقدمــٍة للتغريب وليس  الس
التحديث، وتبدو الحاجة اليوم أكثر ضــرورًة وإلحاًحا إلعادة النظر في 
مفهوم «األنوار» واســتلهامه إلنجاز حداثٍة إســالميّة ثانيّة، طال انتظار 

العالم اإلنسانّي لها.
ـون في العالــم العربّي  اهــا اإلصالحيـإن فلســفة األنــوار التي تلق
اللي والمجــال التداولي العربّي  تكييفها وفق الحقــل الد اإلســالمّي تم
اإلسالمّي، وليس في سياق الفلسفة التي كانت معروفًة في القرن الثامن 
عشــر في أوروبا، والتي تتجلى في مفهوم االنتقاد بدل االعتقاد، والنقد 
يني منه بشــكٍل خاّص، والذي تبلور مع حركة اإلصالح البروتستانتّي  الد
ســة، والتصدي  صــوص المقدــة تأويل الن عــوة إلى حري من خــالل الد
غيان الكنسي، ورفِض فكرة التوسط بين الخالق والمخلوق،  لظاهرة الط
كمــا قامت على التأكيد على أولوية اإلنســان ودعم اســتقالله وإرادته، 
ياســية المتعالية، وُوُجوب كونها صادرًة عن التعاقد  ة السوإزاحة الشرعي

االجتماعّي الحّر.
لقد أســفرت تلك المبادئ عــن قطيعٍة مع الماضــي، ووالدة تصوٍر 
إطاًرا  باعتبــاره  مفهوم «التقدم»  على  ــس  يتأس البشــرّي  للتاريخ  جديٍد 
مرجعيا للتحــول االجتماعــّي، والوعي بمقتضيات الحاضر والمســتقبل، 
ى التصور التاريخي اإلنسانّي كمســاٍر للعقل اإلنسانّي يضمن  وبهذا يتبد
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التخلص من عوائق الخرافة واألســطورة واالستبداد، والتوجه نحو العقل 
ية. والعلم والحر

إال أن التلقي االصالحّي العربّي اإلســالمّي الذي شهد فترة االنفتاح 
والسانســيمونية  كالداروينية  آنــذاك  األوروبية  الفلســفية  التيارات  على 
والوضعيّة، التي طبعت فلسفة األنوار، هذا التلقي عمل على توظيفها في 
ؤيــة اإلصالحية العربيّة  اتجاٍه معاكس لفلســفة األنوار؛ حيث تتواتر الر
ـراث، والوصل  ين والتـ ة على القول بضرورة الوصــل بين الداإلســالمي
 نيوي بين العقل والوحي، والوصل بين اإلله واإلنســان، والوصل بين الد

واألُخروّي، بدًال من القطيعة واالنفصال.
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■  أستاذ في كلية اآلداب، جامعة القاهرة.
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من  «شــكل  هو  الثقافي  أو  الحضاري  الحوار 
التفاعــل بيــن القــوى االجتماعية، ووســيلة 
للتواصل أو لتجنب الصراعات وتلطيف المجابهات»1. 
مبادرات  التاريخ  مدار  على  اإلنســانية  شــهدت  وقد 
عديدة لصياغــة العالقة بين الشــعوب والحضارات 
علــى أســاس التعــاون والحوار بــدًال مــن التناحر 
والصراع، مــع أن الصراع بين الدول فيما مضى لم 
يكن بوابًة للفناء التام. نعم كان ُيقتل آالف البشر، 

 Qurong, S., (2001). Dialogue among Civilizations: :مقــال 1 ـ انظر 
 Implications for International Relations, Journal of the China

Institute of Contemporary International Relations.

المنشور على الرابط التالي:
http://www.uscc.gov/researchpapers/2000_2003/pdfs/dialo.pdf
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غ مدن من أهلها؛ لكن بذرة البشــر لم تكن مهددة  وُتباد قرى، وُتفر
في أي وقت مضى باالســتئصال؛ لكن إنســان العصر الحالي ـ الذي 
لم يقنع بالســيف وال البندقية ـ صنع بيديه مــن آالت القتل البلهاء 
ما يمكن أن يســتأصل شــأفته؛ مما ال ُيبقي وال يذر، فأصبح البشــر 
مهددين جميًعا دون استثناء. وبقدر ِعَظم الخطر الذي يمكن أن يؤدي 
إليه الصراع، يكون ِعظــم الحاجة إلحالل الحوار محل الصراع. وإذا 
كان الفنــاء هو النهايــة المحتومة ألي صراع كوني فــي هذا العصر 
فإن الحوار يجب أن يكون سعًيا كونًيا معززًا بكل الطاقة التي تولدها 

غريزة البقاء.
لقد أدرك الكثيرون ـ ممن أرقهم تناحر البشر وتنازع الحضارات ـ 
ِعَظم الحاجــة للمصالحة، وعلى مــدار العقود األخيرة طــرح كثير من 
المفكرين ورجال الدين والسياســيين دعوات ومشاريع لتجسير الفجوات 
بين البشــر، وصياغة عالم يقوم علــى التعايش والتعــاون. كان الحوار 
يطرح نفسه دوًما في هذه المشــاريع والدعوات كأداة للوصول إلى هذا 
التعايش؛ إيماًنا بأن «إرادة االنخراط في الحوار ال يمكن أن تنفصل عن 

إرادة الحفاظ على السالم»1.
في أواخر سبعينيات القرن العشــرين طرح روجيه جارودي دعوًة 
للحوار بين الحضارة الغربية من ناحيــة، وبقية حضارات العالم من 
ناحية أخرى. كان ذلك في كتابه «في ســبيل الحوار بين الحضارات» 
الــذي دعا فيه الغــرب لإلفادة من التنــوع الحضــاري الهائل الذي 
تقدمه الحضارات األخرى، وذلك بدًال من نزعــة التعالي الحضاري 

 Proceedings of the International Symposium on :1 ـ انظر: كلمــة المنجي بوســنينه ضمــن
النصــوص  وكل  ص58.  ســابق،  مرجــع   ،Dialogue among Cultures and Civilizations

المترجمة في هذا المقال قمت بها بنفسي ما لم أنص على غير ذلك.
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التي تفــوت إمكانية التعلم من ثقافات العالــم األخرى الغنية1. ومن 
هذه الزاوية كانت فكرة الحوار تعني تبادل الخبرات والمعارف، على 
أساس وحدة المعرفة البشرية مع تنوعها وتكاملها. كان الحوار يعني 
في جــذره الحقيقي التعلــم، وكان الطرف المدعو للتعلم هو نفســه 
الذي دأب علــى القول: إنه ال يوجــد لدى اآلخرين شــيء يمكن أن 

يضيفوه إليه، أو لنقُْل: يتعلمه.

في أوائل التسعينيات أُعيد طرح الدعوة للحوار بين الحضارات في 
سياق تفنيد ومواجهة نظرية صمويل هنتنجتون حول صراع الحضارات. 
لقد ذهب هنتنجتون ـ في مقاله المنشــور في مجلة «شؤون خارجية» 
 The Clash في عام 1993 بعنوان صدام الحضارات ـ Foreign Affairs

of Civilizations إلــى أن صراعات المســتقبل ســوف تكون صراعات 

بيــن الحضــارات التي تختلــف في أصولهــا الجوهريــة، وليس بين 
الكيانات االقتصادية أو السياسية2، ورأى أن الحضارة اإلسالمية أوًال 
والحضارة الصينية الكونفوشية ثانًيا ســوف تكونان جبهات المعارك 

مع الغرب في المستقبل.

لقد تعرضت نظرية هنتنجتون لتفنيدات متعددة، وتبلورت نظرية 
ال الصراع،  الحوار  دعائمه  للبشــرية؛  آخر  مســتقبًال  ترســم  بديلة 
وغايتــه التعايش ال الهيمنــة، وأداتــه الفهم والتعاطــف ال التحيز 

والتعصب.

1 ـ انظر: جارودي، روجيه. (1977). في ســبيل حوار الحضارات. ترجمة عادل العوا، نشــر 
دار عويدات، لبنان، ط4 1999.

 Huntington, S., The Clash of Civilizations? in «Foreign Affairs», vol. 72, no. 3, ،2 ـ انظــر
ـ Summer 1993, pp. 22 ص23.  49،
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بعد ســنوات قالئل تحولت هذه النظرية إلى عمل مؤسساتي دولي؛ 
ففي 4 نوڤمبر تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم 22/53 
الــذي يجعل من عــام 2001 عاًما للحــوار بين الحضــارات1. وقد دعا 
برامج  وتطبيق  تخطيــط  إلى  المتحــدة  واألمم  الــدول  حكومات  القرار 
ثقافية وتعليمية واجتماعية لتعزيز مفهوم الحوار بين الحضارات، ويشمل 
ذلك المؤتمرات والندوات وتوزيــع المعلومات. ومنذ ذلك الحين توالت 
الفعاليات السياسية والثقافية من لقاءات وندوات ومؤتمرات وإصدارات؛ 
للحوار بين الشــعوب المختلفة، وأن تواجه  تحاول جميًعا أن ُتهيئ فضاءً 

طبول الحرب بنغمات االتصال.
مشــروعين  بين  التمييــز  يمكــن  وهكــذا 
األول  الحضــارات؛  بيــن  للحــوار  متمايزيــن 
مشــروع ثقافي والثاني مشــروع سياسي. وفي 
حيــن يمكــن التأريخ لألول بنشــر جــارودي 
لكتاب «في ســبيل الحوار بيــن الحضارات»، 
يمكن التأريخ للثاني بخطاب الرئيس اإليراني 
في  المتحدة  األمم  في  خاتمي  د  ُمحم الســابق 

عام 1998. وكال المشــروعين ـ رغم اختالفهما ـ يشــتركان في كونهما 
رد فعل شبه مباشر على ممارســات أو مواقف غربية؛ فالمشروع الثقافي 
رد فعل على دعــاوى المركزية األوروبية التي تروج ألســطورة أن أوروبا 
بخاصة والغرب بعامة هما محور تاريخ البشــرية وعقل العالم، ومن ثم 
تتم إزاحة بقية ثقافات البشــرية وحضاراتها نحو الهامش التابع، الذي 
يؤثر وال يتأثر. أما المشــروع السياسي فهو رد فعل مباشر على أسطورة 

1 ـ يمكن اإلطالع على القرار على موقع األمم المتحدة على الشبكة الدولية للمعلومات على 
.http://www.unesco.org/dialogue/en/566.pdf :الرابط التالي
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أخــرى ال تقل ذيوًعــا وخطورة؛ هي أن مســتقبل العالم القريب ســوف 
تحكمه الصراعــات الحضارية بين جبهة الغرب من جهة والكونفوشــية 

واإلسالم من الجهة األخرى.

 äGQÉ°†ëdG  ø«H  QGƒëdG  IQOÉÑe  ìôW  »a  ø«ª∏°ùªdGh  Üô©dG  QhO  ``  2
Égõjõ©Jh

كال الداعيَْين للمشروعين الثقافي والسياسي ـ أعني جارودي وخاتمي ـ 
ينتميان ـ بدرجة ما ـ إلى حضارة اإلســالم وثقافته؛ لذا فليس من الجرأة 
القول بأن مشــروع الحوار بين الحضارات هو مبادرة إســالمية في المقام 
األول؛ فقد كان للمؤسسات الثقافية العربية واإلسالمية دور بارز في إزكاء 
الحوار بين الحضــارات وتدعيمه ومســاندته بعد الدعوة إليــه، كما كان 
للمدن واألقطــار العربية واإلســالمية دور كبير في اســتضافة العديد من 
هذه الفعاليات1. وفــي ديباجة تقرير المنظمة اإلســالمية للتربية والعلوم 
والثقافة (اإليسيسكو) عن أنشطتها في مجال الحوار بين الحضارات تذكر 
أن اهتمام المنظمة العميق بهذا الحوار يعكــس إيمانها القوي بأن الحوار 
هو أفضل السبل لتحقيق التعايش المشــترك بين الشعوب، وإلزالة أسباب 

سوء التفاهم وتشويه صورة حضاراتها وثقافاتها2.

1 ـ انظر على سبيل المثال األنشــطة الثرية التي تضمنها تقرير المنظمة اإلسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيســكو)، الصــادر في منتصف عام 2008 عــن «دور المنظمة في 

تعزيز الحوار بين الحضارات». على الرابط التالي:
www.isesco.org.ma/english/dialogue/Dialogue%20paper%20English%202007.pdf

تاريخ الدخول 4 أغســطس 2008. ولصورة أوســع للجهود العربية اإلسالمية في الحوار 
بين الثقافــات يمكن الرجوع إلى: ثابــت، أحمد. (2004). العرب بيــن الحوار الثقافي 

ـ 42. واالنعزال. دار الوطنية الجديدة، دمشق، ص9 
2 ـ ديباجة اإليسيسكو، ص1.
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قد ال يكون مــن المبالغ فيه القــول: إن العرب من أكثر الشــعوب 
اهتماًما بمشــروع الحــوار بين الحضــارات، ونظرة ســريعة على حجم 
األنشطة الفكرية والثقافية والفنية التي ُعقدت من المحيط إلى الخليج 

كفيلة باالطمئنان إلى حقيقة ذلك1.
ربما يرجع هذا االهتمام العربي بالحــوار إلى حقيقة أن العرب 
ربما كانوا أكثر شــعوب العالم تضرًرا من غيابه؛ فقد أصبح العرب 
في الســنوات األخيرة مرمى ســهام نظرية الصراع بين الحضارات 
وتطبيقاتهــا، الممثلة في سياســة الغزو االســتعماري الجديدة التي 
تتجلى بوضــوح في احتالل العــراق. وألن هذه الغزوة االســتعمارية 
الجديدة ال تهدد مصالح العرب فحســب؛ بل تهدد وجودهم ـ أدرك 
العرب ـ مفكرين وسياســيين ـ أن الحوار أداة مهمــة لتغيير الصور 
النمطية الســلبية التي تــروج عنهم، والتي تســتند إليهــا إدارات 
دول الغرب االســتعمارية الجديدة في الحصول على تأييد شــعوبها 
لقرارات الغزو بواســطة التضليل. والحوار هو األداة األساسية التي 
يمكن من خاللها تفنيد هذه الصور، والكشف عن المرامي الخفية 
التي تحرك المدافعين عــن نظرية الصراع، وإظهــار أن المصالح 
النهائية للشــعوب ال يحققها التقاتل بل المصالحة، وأن «مســتقبل 
البشــرية يكمن في تصفية االختالفات بين الشعوب بواسطة الحوار 

بدل الحروب»2.
1 ـ انظر على ســبيل المثال: تقرير األيسيســكو عن نشــاطاتها في مجال حوار الحضارات، 

والحظ أن معظم هذه األنشطة حدثت في دول العالم العربي. انظر:
www.isesco.org.ma/english/dialogue/Dialogue%20paper%20English%202007.pdf

2 ـ انظــر كلمــة رئيــس أيســلندا األســبق Vigdís Finnbogadóttir، في مؤتمر الحــوار بين 
الحضارات الذي عقد في اليابان في 31 يوليو 2001 على الرابط اآلتي:

http://www.unu.edu/dialogue/papers/finnbogadottir-ks.pdf
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لقد بدأت تباشــير الحوار العربي/األوروبي بعد حرب أكتوبر 1973، 
بعد أن ظهــر العرب كقــوة اقتصاديــة وسياســية كبيرة على الســاحة 
الدوليــة1، واقترن هذا الحوار بتغيــر اســتراتيجيات التعامل مع الغرب 
األوروبــي، ورغبة بعض الــدول العربيــة ـ خاصة مصر ـ في اســتبدال 
شكل توثيق للعالقات  في  االســتراتيجية التي تحكم عالقاتها الخارجية 
السياســية مع دول غرب أوروبا وأمريــكا، على حســاب العالقات التي 
كانت وثيقة مع االتحاد الســوفيتي ودول شــرق أوروبا في الخمسينيات 

والستينيات.
وعلى الرغم مــن انقضاء عقــود طويلة علــى هذه البدايــة إال أن 
هذا الحوار ـ بحســب ما يرى البعــض ـ لم يؤت أكله؛ بــل إن الصورة 
قد ازدادت ســوءًا بعد أحداث الحادي عشر من ســبتمبر وغزو العراق؛ 
فكالهما دعم تصورات ســلبية عن الطــرف اآلخر؛ فقد تــذرع البعض 
بأحداث سبتمبر إللصاق تهمة اإلرهاب بالعرب بخاصة والمسلمين بعامة؛ 
بينما كان الغزو تجلًيا بشــًعا ألحد وجــوه الغرب القبيحــة؛ أعني وجه 
الغرب االســتعماري االستغاللي الوحشــي. ومع ذلك فإن الظروف تبدو 
ممهدة بشــدة أمام العرب الســتئناف الحوار مع الغرب وتدعيمه؛ نتيجة 
للتغيرات الدولية الجذرية التي تحدث فــي الوقت الراهن، ومن أهمها 
بداية تشــكل عالم متعدد األقطــاب. وهو ما يعني أن الحــوار بين هذه 
القوى المتباينة ســوف يكون أداة المســتقبل للتعايش فيما بينها؛ إذ لم 
يعد العالــم قادًرا على دفع تكاليف حرب كونيــة جديدة. وعلى الصعيد 
العربي، من المؤكد أن التغيرات السياســية التــي تجتاح العالم العربي 

1 ـ انظر: التويجري (1998). مرجع سابق، ص52.
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باتجاه الديمقراطية ســوف تعيد بعض االعتبار للعرب كقوة دولية، وهو 
ما قد يضمن في المســتقبل تراجًعا في سياســة الهيمنة لصالح سياسة 

التحاور.
ال يكفــي أن يكــون الظــرف الدولي ممهــًدا لكي ينجــح مثل هذا 
الحوار؛ فثمة معارف أساســية ال بد من توافرها لدى أطرافه؛ ربما كان 
من أهمها معرفة أنفســهم ومعرفة من يتحاورون معه، وتحديد أي حوار 
يرغبون في تحقيقه، وأية أهداف يبتغونها منه. وســوف أقوم بمناقشــة 
هذه المسائل بشكل موجز، وأبدأ بتناول هوية األطراف المتحاورة؛ أعني 

العرب والغرب.

ـ 1. من العرب؟ ومن الغرب؟ وأي حوار يمكن أن ينشأ بينهما؟  3
من الضــروري تعريف المصطلحات التي ســوف نســتخدمها على 
مدار صفحات هذا المقال حتى يتيســر الفهم وتسهل المتابعة، وليس 
والشــائعة  بالدالالت  المتخمة  المصطلحات  فبعض  الهين؛  باألمر  ذلك 
االســتخدام مثل الغرب والشــرق واألنا واآلخر أشــبه ببقع «الروشاخ» 
يرى كل شــخص فيها ما يريد، وتعكس من ذات مســتخدمها أكثر مما 
تعكــس من جوهر كينونتها. قــد يكون ذلك مخيًبا آلمــال باحث غايته 
الضبط االصطالحي في بحث يسعى ألن يقدم نفسه بوصفه أكاديمًيا، 
لكن هــذا هو واقع الحــال؛ فمصطلح مثــل (الغرب) قــد يحمل معنى 
الــدول التي توجد في جهة الغــرب من منطلق جغرافــي، والتي تضم 
أوروبا وأمريكا؛ لكن أوروبا ذاتها تنقسم إلى شرقية وغربية. وقد يعني 
بالغرب أوروبا، لكن هذه الـ «أوروبا» ليســت كياًنا منسجًما ال تاريخًيا 
المسلمة،  والبوســنة  وألبانيا  تركيا  تضم  فهي  وال حضارًيا،  وال ثقافًيا 
الشيوعية،  وروســيا  الرأســمالية،  منبت  وإنجلترا  البابوية،  والڤاتيكان 
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وفرنسا الجمهورية وإسبانيا الملكية..إلخ. ـ والغرب كما يقول د. حازم 
الببالوي ـ قد يكون خبرة تاريخية كالحروب الصليبية أو االســتعمار، 
أو نظرية معرفية كالماركســية، أو اكتشاًفا علميا كالمطبعة والبخار أو 

غير ذلك1.
قد يبدو أن تعريف «العرب» أكثر ســهولة؛ لكن هذا مجرد سراب. 
ـ جغرافي ســهًال حين نقول بــأن العرب هم  قد يكون التعريــف الديمو 
من يعيشــون بيــن الخليج والمحيــط وعددهم كــذا مليون نســمة. أما 
التعريف السياســي فيبدو أكثر ســهولة؛ إذ يكفي أن تقــول: إن الدول 
العربية هي التي لديها عضوية في جامعة الدول العربية؛ لكن مثل هذا 
التعريفات ال تقول لنا شــيًئا كثيًرا؛ فالتنوع والتباين خصيصة أساســية 
للعالم العربي. ونظرة ســريعة على عادات وتقاليــد وأفكار ولغات عينة 
عشوائية من اليمنيين والسوريين واإلماراتيين والسودانيين والصوماليين 
والموريتانيين تجعــل المرء يقر بواقــع التعدد والتغايــر، وتجعله يردد 
بصوت مرتفع عبارة الببالوي «ال الغرب حقيقة واحدة وال نحن كذلك»2. 
وعــدم الوعي بواقع التعدد واالختالف قد يقود إلى مشــكالت كبيرة في 

إطار الحوار بين العرب وغيرهم من الشعوب3.
إن واقــع التباين والتعــدد ال ينفي واقــع التشــارك والوحدة. قد 
ال يكون للغــرب مفهوم واحد؛ لكْن ثمة مشــترك بيــن جميع مفاهيمه 

1 ـ انظــر: الببالوي، حــازم. (1999). نحــن والغرب: عصــر المواجهــة أم التالقي؟ دار 
الشروق، القاهرة، ص10.

2 ـ الببالوي (1999)، مرجع سابق، ص10.
3 ـ أوردت إيلين فيجالي أمثلًة للمشــكالت الناتجة عن عدم التحديد الدقيق لمفهوم العرب 

في سياق االتصال بين الثقافات المختلفة والثقافة العربية في الدراسة اآلتية:
 Feghali, E. (1997). Arab Cultural Communication Patterns. International Journal of

Intercultural Relations. Vol 21, No. 3, pp. 345 ـ .349ص و378 
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تجعلــه قابًال للتعريــف. وقد ال يكون العــرب عضًوا واحــًدا؛ لكن من 
المؤكد أنهم أعضاء في جســد واحد، قابل للتعريف كما هو قادر على 
التماســك. المشــترك بين الغرب قد يكمــن في التاريــخ والجغرافيا 
والدين بشكل أساسي؛ فالغرب يشترك في كونه نتاًجا لعملية التحديث 
التي بدأت منذ عصــر النهضة، وهــو واقع بدرجة أو أخــرى جغرافًيا 
في الشــمال من العالم العربي، والمســيحية الدين الرســمي لمعظم 
أقطاره، كما أنه يشــترك في بعــض الجذور الفكرية؛ فهو ُيعد نفســه 
امتــداًدا للحضــارة اليونانية القديمــة، ونتاًجا مباشــًرا لعصر األنوار 
والثورة الصناعيــة في بدايات العصر الحديث. أما المشــترك العربي 
فقــد يكمن في اللغة والتاريــخ والجغرافيا والديــن. فالعربية هي لغة 
العرب، وتاريخهم مرتبط بشدة منذ ظهور اإلسالم، كما أنهم يشكلون 
كتلة جغرافية ضخمة تكاد تقع على نفس خطوط العرض، واإلسالم هو 

دين األغلبية في معظم األقطار العربية.
في إطار االتصال بين الحضارات يصبح 
االحتواء والشــمول أفضل وأهم من اإلقصاء 
واالســتبعاد. وانطالًقا من تلك القاعدة فإن 
يكون  سوف  الذي  ـ العرب  أو  الغرب  مفهوم 
عليه مدار حديثي ـ ســوف يتســم بالشمول 
لعنصرين:  وفًقــا  يتحدد  وهو  واالســتيعاب، 
زمني.  والثانــي  ديمغرافي/جغرافــي،  األول 

وال بد أن أوضح فــي البدء أن الغــرب ـ في إطار االتصــال ـ ليس إال 
البشــر، فالرمال والثلوج والمصانع والتكنولوجيــا والمتاحف والدبابات 
ال تســتطيع أن تشــترك فــي حوار حضــاري. البشــر وحدهــم هم من 

يستطيعون ذلك.

 Üô©dG  ø«H  QGƒëdG
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ـ جغرافية هو البشــر الذين يعيشون في  الغرب من الناحية الديمو 
قارة أوروبا مــن أقصاها إلى أقصاهــا، وفي أمريكا الشــمالية وكندا 
واستراليا في دول يدين أغلب ســكانها ـ ولو بشكل نظري ـ بدين غير 
اإلســالم. وهو من هــذه الناحية يضم ما يقرب من 20% من ســكان 
العالم، يشــغلون ثالث قارات من قارات الدنيا الســت المعمورة. هذا 
العنصر يكتسب أهمية خاصة في سياق الحوار بين العرب والغرب. فهو 
من ناحية يؤكد أن الغرب ليس هو أوروبا الغربية التي مثلت االستعمار 
القديم؛ بل هو أيًضا اســتراليا وكندا وروســيا بل وأمريكا وغيرها من 
الدول التي كانت موضع اســتعمار لــدول أوروبا الغربيــة ذاتها. ولغة 
الغرب ليســت هــي اإلنجليزيــة أو الفرنســية أو األلمانيــة فقط؛ بل 
الغرب  وديانة  والبرتغالية..إلخ.  والتشــيكية  والبولندية  الروسية  أيًضا 
ليست هي المسيحية فحسب؛ فاإلســالم واليهودية والبوذية والسيخية 
وغيرها تنتشــر في ربوع هذا الغرب. وأخيًرا فــإن الغرب ال يتكون من 
أقطار متشــابهة من حيث النمو االقتصادي أو طبيعــة نظام الحكم أو 

اإليديولوجيا المسيطرة.
ال بد وأن يكون هذا التنوع حاضًرا في األذهان في ســياق التخطيط 
لحوار ناجع مع الغرب، فالعرب يحتاجون إلى أكثر من سيناريو للحوار. 
سيناريو يناسب الثقافة األنجلوسكســونية في إنجلترا وأيرلندا والواليات 
المتحدة ومعظم كندا واستراليا، وآخر يناســب الفرانكفونية في فرنسا 
ومقاطعة كيبيك الكندية، وثالث يناســب الثقافة الجرمانية في ألمانيا 
وسويسرا والنمســا، ورابع يناسب الثقافة الروسية في روسيا وبعض دول 
االتحاد الســوفيتي األســبق..إلخ. والعرب يحتاجون كذلك إلى أكثر من 
لغة، فليس صحيًحــا أن اإلنجليزية قــد غدت لغة الحــوار العالمي في 
العالم، حتى وإن كان يتحدثها معظم المشــاركين فيه؛ بل إن استخدام 
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اللغــة الوطنية فــي بعض البلدان ـ كمــا هو الحال في فرنســا ـ يطوي 
الكثير من المسافات بين المتحاورين.

3 ـ 2. طبيعة الحوار العربي / الغربي
الحوار بين العرب والغربيين هو حوار بين بشر في األساس. هذا الحوار 
قد يكون سياســًيا أو ثقافًيا أو رياضًيا.. إلخ، فردًيا أو جماعًيا، رســمًيا أو 
غير رســمي، منظًمــا أو عفوًيا، متصــًال أو متقطًعا، وقد يقــع في مدرجات 
الدرس أو على قارعــة رصيف قطار، في قاعات ملكية أو في مقاٍه شــعبية، 
في مفتتحــات الصحف أو بين طيات كتاب أو على شاشــة تليفزيونية ملونة. 
ومن ثم فإننا أمام أنواع مختلفة من الحــوار لكٍل منها خصائصه وترتيباته 

وشروطه وأهدافه الخاصة، ويمكن تقسيمها بحسب العوامل اآلتية:
1 ـ الخلفيــة المعرفية لألفراد المشــاركين وانتماءاتهــم الجغرافية أو 
العرقية أو الدينية: األفراد المشــاركون في الحوار يختلفون بحسب موضوع 
الحوار؛ فهناك حوارات أكاديمية متخصصة يشــارك فيهــا أهل الخبرة من 
العلمــاء واألكاديمييــن، وأخرى دبلوماســية يشــارك فيها رجال السياســة 
والحكم، وثالثــة عامة يشــارك فيها أفراد مــن عامة الشــعوب..إلخ. كما 
يختلفون بحسب انتماءاتهم الجغرافية أو العرقية أو الدينية فهناك ما ُيعرف 
بالحــوار اإلسالمي / المســيحي، والحــوار العربي / األوروبــي، والحوار بين 
ـ متوسطي.. إلخ. وعلى الرغم من أن لكٍل  الشمال والجنوب، والحوار األورو 
من هذه المشاريع أجندته الخاصة، وسياقه التاريخي الذي نشأ فيه فإن ما 

يجمعها هو أنها تتقاطع في أكثر من مكان مع الحوار العربي/الغربي.
ـ شخصية تدور في  2 ـ عدد المشــاركين: فهناك حوارات فردية بين 
فضاءات الحياة اليومية ســواء على األرض العربيــة أو الغربيةـ، وأخرى 

جماعية يشترك فيها أفراد شتى.
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3 ـ اإلعداد والتنظيم: فهناك حوارات مؤسســاتية مجدولة ُيعد لها 
بشكل مسبق، وأخرى عفوية تلقائية تحدث دون ترتيب أو إعداد مسبق.

4 ـ طبيعة الجماعة المنظمة للحوار: فهناك حوارات رسمية، ترعاها 
مؤسســات دولية أو حكوميــة، وأخرى أهلية شــعبية ترعاها مؤسســات 
المجتمع المدني، وثالثة شخصية يقوم بتنظيمها أفراد بجهدهم الخاص.

هذه األنواع من الحوارات ال يفُضل بعضها بعًضا، وال يجب أن نهتم 
بأحدها على حساب باقيها؛ فلكي يكون الحوار بين العرب والغرب ناجًعا 

يجب أن يكون شامًال.

3 ـ 3. أسس الحوار األمثل وسماته
على الرغم من التمايزات الســابقة يقوم الحوار بين الثقافات  على 

مسلمات منها: 
1 ـ اإليمان بالتعدديــة وقبول االختالف بين المتحاورين وما يمثلونه 

من ثقافات1.
2 ـ اإليمــان بعدم إمكانية تطبيــق معايير التفاضــل والتراتب على 
الثقافات المختلفة؛ فليس من حق أية ثقافة أن تســم ثقافة أخرى بأنها 
دونية أو بدائية أو أقل تطــوًرا أو متدهورة أو متخلفة أو رجعية على نحو 
ما شــاع في أدبيات االستشراق الغربي في القرنين الثامن عشر والتاسع 

عشر بل والعشرين2. فاالختالف ال يعني الدونية؛ بل مجرد االختالف.

1 ـ يقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين: «الحوار ال يكون إال مع التعدد، وإال يكون حواًرا 
مع الذات». انظر: شــمس الدين، محمد مهدي. (1995). ضمن: الحوار سبيل التعايش 

مع التعدد واالختالف. دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ص58.
2 ـ لتحليل شــامل لممارســات االستشــراق الغربي يمكن الرجــوع إلى مؤلفي إدوار ســعيد 

األساسيين: االستشراق والثقافة واإلمبريالية.
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3 ـ اإليمان بــأن الحوار ممكن على الرغم مــن االختالف؛ حتى لو 
كان جذرًيا.

4 ـ إيمان كل طرف أن الحوار هو اختيار اســتراتيجي حتى لو كان 
قادًرا على القضاء على الطرف اآلخر بالقوة؛ فالصراع ال ينتهي، وغالُب 
اليوم هو مهزوم الغد. أما الحوار فــال غالب فيه وال مغلوب؛ بل تعايش 

وتنسيق واحترام متبادل.
إضافة إلى هذه المســلمات توجد أسس عامة ال بد من توافرها في 
جميع أنواع الحوار بين الثقافات  وأشــكاله، حتى ُيضمــن نجاحها. وقد 

حددتها اإليسيسكو في ثالثة أسس:
االحترام المتبادل. ـ  1
العدل والمساواة. ـ  2
مواجهة التعصب والكراهية1. ـ  3

هذه األســس التي تخص العالقة بين المتحاورين يمكن استكمالها 
بواســطة الســمات التي تتوفر فيما يســميه عالم اللغويــات اإلنجليزي 

نورمان فايركلوف «الحوار الديمقراطي democratic dialogue»، وهي:
«أن بابه مفتوح ألي شخص، وكل المشاركين فيه لديهم حقوق  ـ  4

متساوية في الكالم وواجبات متساوية في االستماع.
أنه حســاس لالختالفات، يفســح المجال أمام ســماع أصوات  ـ  5

المختلفين، ويوجــب على اآلخرين االســتماع إليهم واالعتراف 
بهم.

أنه يعطي مساحة لعدم االتفاق، واالعتراض، والتعدد. ـ  6

1 ـ ديباجة اإليسيسكو، ص2.
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أنه يسمح بنشأة مواقف وهويات ومعارف وتحالفات جديدة. ـ  7
أنه كالم يؤدي إلى فعل»1. ـ  8

الســمات الســابقة تخص عملية الحوار ونواتجــه. وإذا أضفنا إليه 
األســس الخاصة بالعالقة بيــن المتحاورين يمكن رســم صــورة أولية 
للحــوار النموذجي بين العرب والغربيين الذي يعكس عالقات متســاوية 
بين أطرافه، وقوى متساوية بين المشــاركين فيه، وغايات نبيلة، وسعي 
حثيث ألن يتجاوز القول إلى الفعل. وســوف نحــاول تفصيل مالمح مثل 

هذا الحوار من خالل تمييزه عن غيره من أشكال االتصال األخرى.

3 ـ 3. 1. الحوار مع الغرب: حوار أم جدال؟
الجدال شكل من أشــكال االتصال بين طرفين، يدفع فيه المتجادل 
الحجــة بالحجة بهدف البرهنــة على صدق رأيه وصحتــه، وتفنيد رأي 
الطرف اآلخــر والبرهنــة على نقصــه وخطئــه، وعلى الرغــم من أن 
الجــدال ينطوي علــى محادثــة لفظية، فإنــه توجد فــروق جذرية بين 
الجدال والحوار. ففي الثقافة الغربية يتم تصوير العالقة بين الطرفين 
المتجادليــن بوصفها عالقة بين متحاربين، يحاول كل منهما «اكتشــاف 
نقاط الضعــف» في رأي مخالفه، و«ســحق» حجته، وغايــة الجدال هو 
«االنتصار» على صاحب الرأي المخالف. ومن ثم فإن الجدال في إطار 
الثقافــة الغربية ـ والثقافة العربية ال تختلف عنها في ذلك ـ ال يســمح 
بالتعايش بيــن األفكار المتصارعة، وال يحتمل التســويات؛ بل ينتهي إما 
بانتصار أحدهما وهزيمة اآلخر، أو بهدنة مؤقتة يحشد خاللها كل طرف 
«أســلحة جديدة» حتى يتمكن من «نســف» فكرة مخاِلِفه في أول فرصة 

 Fairclough, N. (2000). Dialogue in the Public Sphere. In Sarangi, S & Coulthard, :1 ـ انظر
M. (Eds.) Discourse and Social Life. New York: Longman، ص182.
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للنزال1! هــذا على النقيض مع الحــوار الذي ال يســعى لالنتصار على 
اآلخر؛ بل فهمه والتعايش معه.

يرتبط بذلك ضرورة الوعي بأن الحــوار العربي / الغربي ال بد وأن 
يكون ســلمًيا؛ أي عارًيا من أي شكل من أشكال العنف. وخلو الحوار من 
العنف أمر ضــروري؛ ألن العنف «يؤذي المعتقــدات العميقة لآلخر»2، 
وال يمكن تخيل أن حواًرا ُيخالطه العنف يمكن أن يؤتي أكله؛ إذ الحوار 

والعنف متنابذان، ال يحضر أحدهما إال غاب اآلخر.

3 ـ 3. 2. الحوار مع الغرب: حوار أم محاضرة؟
ليس الحــوار العربي / الغربــي محاضرة يلقيها طــرف على اآلخر، 
بهدف «تحديثــه» أو «تنويــره»؛ فالحــوار بينهما يجب أن يســتند إلى 
االعتراف المتبادل باالختــالف، واإلدراك المتبادل لحقيقة أن االختالف 
ال يعني أفضلية طــرف على طرف أو علو طرف علــى اآلخر. وربما كان 
فشل الكثير من الحوارات بين الثقافات راجع إلى التعالي الذي يمارسه 
بعض ممثلــي الثقافة الغربية ممــن يحلو لهم أن يتحدثــوا عن ثقافتهم 
بوصفها ثقافة كونية معيارية؛ يجب على اآلخرين احتذاءها وتبنيها، وإال 
اعتبرتهــم أدنى حضارًيا. فإذا ظن أحد أطــراف الحوار أنه يمثل ثقافة 
عليا أو عصريــة أو متقدمة، ونعت ثقافة اآلخرين بالبدائية أو التدني أو 

التخلف تالشى مبرر الحوار وُحِكم عليه بالفشل.
في كثير من الحاالت قد ال تقلّ أهمية التعريف بالسلب عن التعريف 
باإليجاب؛ فتعريف الحوار العربي / الغربــي بأنه ليس جداًال أو محاضرًة 

1 ـ انظر: جــورج اليكوف ومارك جونســون. (1980). االســتعارات التي نحيــا بها. ترجمة 
ـ 23. عبد المجيد جحفة، نشر دار توبقال، المغرب، 1996، ص22 

2 ـ نفسه، نفس الصفحة.
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يؤدي إلى إجالء طبيعة الحوار ذاته، وتحديد عالقته باألنشطة االتصالية 
األخرى التي قد تتداخل أو تتشــابك معه. وربما كان من الضروري على 
المنخرطين في الحوار مع الغرب أن ُيحددوا بشكل دقيق المفاهيم التي 
توجد في أذهانهم للحوار، وإعادة صياغة هــذه المفاهيم وفق األهداف 
التي يســعون لتحقيقها من خالله. فالحوار بين الثقافات هو في النهاية 
نشاط شــبه نفعي؛ تتحدد طبيعته وفق الغايات المقصودة منه، ومن هنا 

فإن صياغة أهداف الحوار بوضوح أمر ال مفر منه في سبيل تحقيقها.

3 ـ 4. أهداف الحوار مع الغرب
الحوار بين العرب والغرب هو حوار بيــن حضارتين كلتاهما عميقة 
الجذور، موغلة في القدم، وال ينقصها أســباب الفخــر واالعتزاز؛ لكن 
الحوار الحضاري ال بد وأن يقوم على الشــعور بنقص ما، فمن يظن أنه 
كامل في ذاته أبعد ما يكون عن االتصال مع اآلخرين. وقد أدرك روجيه 
جارودي ببصيرتــه النافذة أن حديــث الغرب مع ذاته قد اســتمر زمًنا 

كافًيا1، وأنه ربما آن األوان ألن يسمع اآلخرين.
من دون أن يــدرك الغرب أنه يحتاج إلى العرب من أجل مســتقبله 
هو، ســوف ُيكتب على الحــوار بينهما أن ينتهي إلى الالشــيء، أو على 
األقل أن يستمر في شكل تمثيلية سياســية إعالمية، يتسلى بها مجموعة 
من البشر الذين يتظاهرون بســماع اآلخر؛ بينما هم غارقون في أصداء 
ذواتهم. وإذا كان ثمة درس يمكن تعلمه من ذلك فهو أن العرب الذين 
يســعون للحوار مع الغرب البد وأن ُيظهروا حقيقة أنهم ال يســعون إليه 

من أجل مصلحة العرب فقط؛ بل من أجل مصلحة الغرب أيًضا.

1 ـ انظر: روجيه جارودي. في سبيل حوار الحضارات. مرجع سابق، ص106.
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يمكن التمييز بين نوعين مــن األهداف التي قد يحققها الحوار بين 
الثقافات: األول أهداف عامة؛ ال تخص حواًرا بعينه، وال ترتبط بســياق 
زمانــي أو مكاني محــدد. والثاني أهداف خاصة؛ يتم صياغتها بحســب 
ظروف كل حوار. وسوف أركز في هذا المقال على بعض األهداف العامة 

التي يشترك فيها جميع أشكال الحوار وأنواعه.

3 ـ 4. 1. الحوار بين الثقافات بديل للصراع بينها
يرتبط هذا الهدف بالحافز السياسي لمشروع الحوار بين الثقافات، 
فمشــروع الحوار في العقدين األخيرين يكاد يكون رد فعل مباشــر على 
أطروحــة صــدام الحضارات، وعلــى الرغم مــن أن واقــع الصراع هو 
المهيمن على خريطة العالم فإن ُحلم إحالل الحوار محله لم يمت بعد؛ 

فال زالت هناك أصوات عالية تحث على وضع الكلمة مكان البندقية.

3 ـ 4. 2. الحوار بديل الهيمنة
من دون الحوار والتفاوض ال سبيل لحل مشكالت العالم إال بواسطة 
القوى المادية. وفي حين يحفظ الحوار الديمقراطي لألطراف المشاركة 
فيه اســتقاللها، ويضمن تحقيق المســاواة فيما بينها بغــض النظر عن 
مدى قوتهــا المادية؛ فإن االعتمــاد على القوى المادية ـ كأداة لتســوية 
ــم العالم إلى فئتين؛ دول قوية مهيِمنة، وأخرى ضعيفة  المشكالت ـ ُيقس
مهيَمنٌ عليهــا. واألمر ذاته ينطبق على ثقافــات العالم وحضاراته، ومن 
هنا فإن خيار الحــوار يبدو خيــاًرا اســتراتيجًيا للثقافــات الثرية التي 
ال تؤازرها قوى مادية تماثل ثراءها الثقافي. وأظن أن الثقافة العربية في 
الســياق التاريخي الراهن إحدى هذه الثقافات. إن الحوار بين الثقافات 
ُيصبح من هذه الزاوية ضماًنا ألن تبقى ثقافات العالم حيًة، ال تتالشى 

لصالح ثقافة واحدة مهيمنة، قد ال تكون بأية حال أثراها أو أرحبها.
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3 ـ 4. 3. الحوار مع اآلخر (الغربي) واكتشاف الذات (العربية)
اآلخر مرآة الذات، والحوار مع آخر مختلف بوابة سحرية لمعرفة 
ذات ال تنكشف بســهولة لنفســها، وقد حفظ لنا التاريخ نماذج من 
تأثير «الصدمــة» الحضارية التي تؤدي إليها رؤيــة الذات في مرآة 
اآلخر، وحفظت لنا سجالته كيف كانت مثل هذه الرؤية بالغة األثر 
في  المنعكســة  صورتهم  أذهلتهم  ـ الذين  فالمصريون  أصحابها؛  في 
مرآة اآلخر الفرنسي إبان الحملة الفرنسية ـ أصابهم شعور بالهزيمة 

الحضارية واالنكسار الثقافي، ربما لم يبرأوا منه بعد.

الحوار بين الثقافــات ال يؤدي إلى تعريف اآلخــر بثقافة الذات 
فحســب؛ بل تعريف الذات بثقافتها قبل كل شــيء؛ فمــن الثابت أن 
بعض المعــارف والخبرات اإلنســانية ال ُتدرك بشــكل عميق إال من 
خالل محاولــة توصيلها لآلخرين، ومن هنا شــاعت فكرة أن إدراك 
المرء لشيء ما يتغير حين يكتب عنه؛ أي حين يحاول نقله لآلخرين، 
وأن فعلــي الكتابة والتكلــم هما فعالن معرفيان بقــدر كونهما فعلين 
تواصليين1. من هذه الزاوية فإن الحوار بين الثقافات يتيح الفرصة 
أمام اســتبطان الثقافة العربية لذاتها، وبذلــك يصبح الحوار ُمْثرًيا 
لطرفيه كليهما اللذْين يتأمل كل منهما ذاته في مرآة اآلخر، فتتعمق 

معرفته بذاته بقدر ما تتعمق معرفته باآلخر.
3 ـ 4. 4. تغيير الصورة الذهنية السلبية للعرب

على مــدار قرون طويلة تشــكلت صورة ســلبية للعرب فــي الُمخيلة 
الغربية؛ فمنذ انتشار اإلسالم في بالد الشام ومصر التي كانت خاضعة 

1 ـ انظر: أفايه، محمد. المتخيل واالتصال: مفارقات العرب والغرب. دار المنتخب العربي، 
ـ 162. بيروت، 1993. الفصل الخاص بالكتابة واللغة الوطنية، ص154 
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لالحتالل الروماني نشأ خطاب عدائي غربي موجه نحو العرب على وجه 
خاص والمسلمين على نحو عام، وقد أزكت حوادث تاريخية مختلفة من 

شراسة هذا الخطاب وعدائيته؛ خاصة أحداث 11 سپتمبر.
هــذه الصــورة ُتصــاغ باســتخدام وســائط جماهيرية متنوعــة مثل 
الكاريكاتيــر، واألعمال األدبيــة، والمقاالت األكاديميــة، وبرامج الترفيه 
وتعريفات  والكليشــيهات،  واألمثال،  الســينمائية،  واألفــالم  التليفزيوني، 
القواميــس للمداخل اللغويــة التي تخــص العرب.. إلخ. وهي تســتهدف 
المواطن الغربي العادي الذي ال ُيتاح له غالًبا الوصول إلى مصادر صورة 

بديلة أكثــر إنصاًفا وأقل تحيــًزا ويضعنا ذلك 
أمام أمرين: األول: أن أي تخطيط لحوار ناجح 
مــع طرف ما، ال بــد وأن يكون واعًيــا بطبيعة 
الصورة التي لدى هذا الطرف، والعوامل التي 
شكلتها وكيفية تفنيدها دون اتهام هذا الطرف 
بالجهل أو ســوء الطوية؛ بل من خالل الكشف 
عن مظاهر العــوار التي تعتريها، وعن شــبكة 

المصالح التي تســتهدف في بعــض األحيان بناءها، ومظاهــر التلفيق أو 
التناقض أو التضليل التي تنطوي عليها في بعض الحاالت. ثانًيا: أن أحد 
أهداف الحــوار ـ وربما الهدف األســاس ـ ال بد وأن يتجــه إلى تصحيح 
هذه الصورة، واســتبدالها بصور أخرى تبرز الجوانب األكثر إيجابية من 

الثقافات والمجتمعات المختلفة.

Üô¨dG  ™e  QGƒëdG  ¢†aQ  »a  `` 4

منذ ظهور مشــروع الحوار بين العرب والمســلمين من ناحية أخرى 
والغرب ُطرحــت بعــض اآلراء المعارضة لهــذا الحوار والمشــككة في 
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جــدواه، أو في النوايــا الحقيقية للطرف الغربي. ويمكــن الوقوف على 
توجهين أساسين للرفض؛ األول يستند إلى «إيديولوجية» دينية ترى في 
الغرب شًرا متجســًدا أصيًال ال ُيرتجى منه خير1، وترى أن العداوة بين 
العرب والغرب أبديــة ال تنتهي إال بالقضاء التام علــى أحد الطرفين، 
ويمكن أن نطلق على هذا التوجه «الرفض المطلق للحوار»؛ ألنه ال يربط 

قبول الحوار أو رفضه بمتغيرات خارجية.
الموقــف الثاني يرفــض الحوار بين العــرب والغرب اســتناًدا إلى 
التشكك في غرض هذه الدعوى في السياق التاريخي الحالي، ويرى أن 
هدف الدعوة الغربية للحوار مع العرب هو خدمة المصالح الغربية التي 
هي محرك كل شــيء؛ بل أصله كذلك. وهذا التوجــه للرفض يمكن أن 

ُينعت بالرفض التاريخي.
كال التوجهيــن يتصــور الحــوار على أنــه عملية تســليم ال عملية 
تفاوض، وواقــع الحال أن األمر على خالف ذلــك؛ فالحوار ال ينطوي 
على تسليم طرف آلخر؛ بل هو عملية تفاوض حول األفكار واالتجاهات 
ووجهــات النظر؛ فالحوار الحضــاري ال يعني أن تســلم الحضارة (أو 
الثقافة أو األمــة) األضعف لألقوى؛ بل أن يتعلــم كالهما ما يمكن أن 

ينفعهما كليهما أيًضا.
يقوم الــرأي القائل بأن الغرب هو الشــر المتأصل الذي ال يفلح 
عي أنها  الحوار معه على إغفــال الخبرة التاريخية في الوقت الذي يد
تعضده؛ فالغرب ليس هو السياســة أو االســتعمار أو بعض األفكار أو 
اآلراء العنصرية فحســب؛ بل هو أيًضا ماليين البشر الذين يرغبون 

1 ـ انظر على سبيل المثال كتاب محمد مورو: اإلســالم وأمريكا حوار أم مواجهة؟ نشر دار 
الدبس، مصر، من دون تاريخ، ص84.
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فــي العيش في ســالم وتفاهم مــع جميع البشــر، ويمثلــون الطليعة 
المقاومة لنزعــة الهيمنة الغربيــة ذاتها. الغرب ليس هو السياســة 
الغربية فحســب؛ بمثل ما أن العرب ليســوا هم الحكومــات العربية 
فحسب. أما فكرة أن شــعب من الشعوب هو شرير بطبعه أو أن الشر 
. وهذه الفكرة ذاتها هي التي  متأصل فيه فهي تقــوم على تعميم مخلّ
يحاول فريق من المســتفيدين من «اقتتال الحضارات» في الغرب أن 
يروج لها، مع الفارق أن الطرف الشرير يمثله في نصوصهم العربي 

أو المسلم.
أمــا حجة أصحــاب الرفض التاريخــي فإنها باألحــرى حجة على 
أهمية الحوار، وليســت حجًة على نبــذه؛ فإذا كان هــدف الغرب هو 
مصلحتــه الذاتية فإن الحــوار هدفه في األصل التقريــب بين مصالح 
الطرفين وتحقيقها فــي إطار من التعايــش والمصالحة. إن المصلحة 
الحقيقية ألية جماعة ترغب في توفير حياة آمنة لشعبها هو االحتفاظ 
بعالقات مسالمٍة وتعايٍش مع الجماعات المحيطة بها، وإال فسوف تكون 
عرضة للقالقــل ونهًبا لعدم االســتقرار. المصالح الحقيقية للشــعوب 
ها  تحتاج إلى إطــار من العدالــة والتســامح والحرية والمســاوة يعم
جميًعا، والحوار فيمــا بينها أداة من أدوات الوصــول إلى هذا اإلطار؛ 
فالمصالح ال ُتلغي ضــرورة الحوار؛ ألن للمصالح حوارهــا أيًضا. أما 
أن الحوار سوف ُيســتخدم كقناع لالستغالل والسيطرة، فإن كل طرف 
من أطراف الحــوار عليه أن ُيحدد أولوياته ومصالحه وأن يســعى من 
خالل الحوار لرعايتها، كمــا أن عليه تحديد الثوابــت التي يرى أنها 
ال تخضــع للتفاوض؛ بل يســتطيع أيًضــا أن ُيحدد شــروط ومنطلقات 
للحوار، ويتمسك بها، ومن ثم فإن الحوار ليس اختيار الضعفاء أو غير 

الواعين؛ بل اختيار األقوياء المتبصرين.
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إن دعاوى رفض حوار الحضارات، ال تخــدم إال حفنة من الغربيين 
من مروجي مقولة صراع الحضارات. ويجــدر بنا ـ نحن العرب، الذين 
تضرروا كما لم تتضــرر أمة أخرى بهــذه المقولــة ـ أن نكون حذرين 
وواعين بما ُيحاك ضدنا، حتى ال نصبح خادمين لمصالح أعدائنا ونحن 
نتوهــم مقاومتها؛ لكن هــذا الوعي بضــرورة الحوار ال يجــب أن ُيزيغ 
أفكارنا عن حقيقة أن بعض الحوارات ال تهدف إلى إجالء سوء التفاهم 
وتعزيــز المعرفة باآلخر؛ فبعــض الحوارات ـ خاصة تلــك التي ترعاها 
منظمات مشــبوهة ـ تتخذ من الحــوارات بين العرب والغربيين وســيلة 

لتحقيق أغراض ال تتوافق مع مصالح العرب.
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■  كاتب وأكاديمي من مصر.

القصــص والحكايات التــي دارت في المجتمع 
المصري عن كنوز قدماء المصريين التي كانت 
مخبأة في مقابرهم ومعابدهم ـ والتي ما تزال تكتشف 
كل حين إلــى اآلن ـ بعضها حقيقي، علــى حين حمل 
البعض اآلخر رائحة المبالغة، وقد أوردها تقي الدين 
المقريزي تحت عنــوان «ذكر الدفائــن والكنوز التي 
تســميها أهل مصر المطالب»1، وهي تسمية ـ تكشف 
على أية حال ـ عن أن هذا الموضوع كان يشغل الناس 

فترة طويلة من الزمان2.

بذكر  واالعتبار  المواعـــظ  المقريزيـــة  الخطط  1 ـ المقريـــزي، 
طبعة  من  الذخائر  سلســلة  طبعة  أجزاء،  واآلثار،(أربعة  الخطط 

ـ 54، القاهرة 1999م)، ج1، ص40 ـ ص42. بوالق، األعداد51 
2 ـ قاســم عبده قاســم: التاريخ والفولكلور، (الطبعــة الثانية، دار 

عين للدراسات، القاهرة 1998م)، ص59.

■  ô«æe õjõ©dG óÑY hôªY

القديمة: مصر  كنوز 
والتاريخ ا�سطورة 
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ويعرج بنا المقريزي إلى أحد العلوم التي تأسســت في مصر بفضل 
كنوزها وهو «علم الكنـــوز»، وأن مفاتيح هذا العلم مخبأة في كنيســة 
القســطنطينية في إشــارة ربما للحث على ضرورة فتح القســطنطينية، 
فيقول: «ويقال إن الروم لما خرجت من الشام ومصر اكتنزت كثيرًا من 
أموالها فــي مواضع أعدتها لذلك، وكتبت كتبــاً بإعالم مواضعها وطرق 
الوصول إليها، وأودعت هذه الكتب قســطنطينية، ومنها يســتفاد معرفة 
ذلــك، وقيل: إن الروم لــم تكتب، وإنما ظفرت بكتــب معالم كنوز من 
ملك قبلها من اليونانييــن، والكلدانيين، والقبط، فلما خرجوا من مصر 

والشام حملوا تلك الكتب معهم وجعلوها في الكنيسة»1.
دعاه «علــم الكنوز»، ووصفه  وبهذا يقدم لنا المقريــزي مصطلحاً 
بأنه وثائــق كتبت فيها األماكن التــي أودعت األمــوال والذخائر، نقلها 
الروم لما خرجوا من مصر والشــام وأودعوها كنيســة القســطنطينية. 
واختلفت اآلراء في أصــل تلك الوثائق؛ فرأٌي يقــول: إنها وثائق الروم، 
ورأٌي يقول: إنها آلت إليهم عن ملوك وحكام البالد التي استعمروها من 
القبط واليونانيين والكلدانيين، وربما أمكن الربط بين هذا الرأي وبين 
ما هو معروف عن أمر البرديات التي عثر عليها، والتي حملت إلى أديرة 

أوروبا وكنائسها، وأن هذا األمر يعود إلى زمن بعيد.
وكان انتشــار أخبار تلك الكنوز وظهورها كفيًال بأن يحاول الخيال 
الشعبي في مصر تفسير أســـباب وجودها، فيقول السيوطي: «إن فرعون 
كان يدخر من خراج مصر ربعاً، حيث يخرج منه ربع ما يصيب كل قرية 
من خراجهــا، فيدفن ذلك فيها لنائبــة تنزل أو حائجــة بأهل القرية، 

1 ـ المقريزي، المصدر السابق، ص40.
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فكانوا على ذلك، وهذا الربع الذي يدفن هي كنوز فرعون التي يتحدث 
الناس أنها ســتظهر فيطلبها الذين يبتغون الكنوز»1، ورأى البعض أنها 
«كنوز يوســف 0 وكنوز الملوك قبله والملوك بعده؛ ألنه كان يكنز ما 
يفضل عن النفقات والمؤن لنوائب الدهر»2، كما ذكر البعض أن «القوم 
كانــوا على دين التناســخ، فاتخذوا األهــرام عالمة لعلهــم عرفوا مدة 
ذهابهم ومجيئهــم إلى الدنيا بعالمة ذلك»3، ورأى الخيال الشــعبي أن 
سبب وجود تلك الكنوز هو «أن أهل مصر ال يزالون متمسكين بالمذهب 
األرضي، ويدفنون أموالهم في األرض»4، كما أن مصر «من بين األمصار 
فما برح نقدها (المنســوب إلى قيم األعمال وأثمــان المبيعات) الذهب 
يشــهد لذلك بالصحة أن مبلغ  خاصة، كل سائر دولها جاهلية وإسالماً 

خراج مصر في قديم الدهر وحديثه إنما هو الذهب»5.

ما يهمنا هو أن محاولة تفســير وجود الكنــوز في مقابر المصريين 
القدماء، الذي أضحى مرتعاً لخيال المؤرخين والناس فيما ســمعوه وما 
دونوه، معتمدين في ذلك على ما نقلوه من كتب القدماء، وما جمعوه من 

1 ـ السيوطي، كوكب الروضة في تاريخ النيل وجزيرة الروضة، (تحقيق: محمد الششتاوي، 
الطبعة األولى، دار اآلفــاق العربية، القاهــرة 1997م)، ص136، المقريزي، الخطط، 

ج1، ص40، ص74.
2 ـ النواجــي (شــمس الديــن محمــد) (ت 888 هـ): حلبة الكميت فـــي األدب، والنوادر 
والفكاهـــات، سلســلة الذخائــر، العــدد 27، القاهــرة 1998م، ص296؛ المقريــزي، 

الخطط1، ج1، ص40.
3 ـ القزويني، آثار البالد وأخبار العباد، الطبعة األولى، سلسلة الدراسات الشعبية، العددان 

77، 78، القاهرة 2003م، ج1 ص269.
4 ـ أوليا چلبي: ســـياحتنا من مصر ترجمة محمد علي عونه، تحقيــق: عبد الوهاب عزام، 
وأحمد السعيد سليمان، مراجعة: أحمد فؤاد متولي، الطبعة األولى، دار الكتب والوثائق 

القومية، القاهرة 2005م، ص238.
5 ـ المقريزي، إغاثة األمة بكشف الغمة سلسلة مكتبة األسرة، القاهرة 1999م، ص92.
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الموروث الشعبي المتداول؛ َبْيَد أن بعضهم كاد يقترب من الحقيقة التي 
ترتبط بعقيــدة المصريين القدماء في الموت والحيــاة األخرى، وفكرة 
الخلــود، وطقوس الدفن التي لم يتم التعرف على تفاصيلها ســوى منذ 
فترة قصيرة نســبياً؛ حيث فلســفة عقيدة الخلود لدى المصري القديم 
لتأثير عوامل سياســية واجتماعية واقتصادية  طبيعياً  والتي كانت نتاجــاً 
على العقل المصري، بحيث دفعته إلــى إبداع تصوراته عن عالم خالد، 

أثر في رؤيته للحياة تأثيرًا عميقاً عاش فيه حتى اليوم.

!!ô°üe  Rƒæch  ¿BGô≤dG  »a  RƒæμdG

  Ò﴿ :ظلت كنــوز مصر التــي ورد ذكرها فــي القــرآن الكريم
Ù  Ø  × ❁   Õ  Ô  Ó    ﴾ [الشــعراء: 57، 58]، ظلــت مرتعــاً وُمراحــاً 
للخيال الشــعبي الشــغوف بكنوز الســالفين، وخاصة مع تواتر أخبارها 
في الكتابات التاريخية والحكايات الشعبية المتناثرة، وحاول أن يتصور 
حجم تلك الكنوز، ومثال ذلك ما قيل عــن أن: «في تلك األهرام فنوناً 
من الذهب والفضة والكيمياء والزبرجد الرفيعة والجواهر النفيســة ما 

ال يحصلــه وصــف واصــف»1، وأن 
والعلوم  التماثيــل  «من  الكثيــر  بها 
والعجائب، والجواهر واألموال»، وأن 
أن  لدرجة  ال تحصــى»2،  «كنوزهــا 
األراضي  «وتحتوي  يقول:  أولياچلبي 

1 ـ ابن محشرة، ســـياحتنا من مصر ترجمة محمد علي عونه، تحقيق: عبد الوهاب عزام، 
وأحمد السعيد سليمان، مراجعة: أحمد فؤاد متولي، الطبعة األولى، دار الكتب والوثائق 

القومية، القاهرة 2005م، ص55؛ القزويني، المصدر السابق، ص268.
2 ـ السيوطي، حسن المحاضرة، ج1، ص34؛ ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة، ص69.
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المصرية على كنــوز عظيمة ودفائن جســيمة، وخبايا كثيــرة، ومطالب 
عزيزة. وقد روي أنها ليس فيها موضع يخلو من كنز خفي»1؛ إذ أن فيها 
من «المطالب والكنــوز ما ال يحصى له عدد»2، ولهذا «اســتخرج أهل 
مصر واإلسكندرية من كنوزها وأموالها شيئاً كثيرًا، وقد استغنى بها بشر 

كثير هلك أكثرهم»3.
يكشــف ابــن خلــدون عــن األصــل في 
إلى  فيشــير  ـ «المطالب»4،  ب عرف  ما  وجود 
معتقدات المصريين القدماء «القبط» بقوله: 
المطالب  أمــر  من  مصر  فــي  وقع  ما  «وأما 
والكنوز فسببه أن مصر في ُملكه القبط منذ 
آالف أو يزيــد مــن الســنين، وكان موتاهم 
يدفنــون بموجودهــم مــن الذهــب والفضة 

والجواهر والآللئ على مذهب من تقدم من أهل الدور، فلما انقضت 
دولــة القبط، وملــك الفرس بالدهم نقــروا على ذلك فــي قبورهم، 
وكشــفوا عنه فأخذوا من قبورهم ما ال يوصف، فاألهرام من قبورهم 
مظنة لذلك العهــد، ويعثر علــى الدفين فيها في كثيــر من األوقات 
وهــو ما يدفنونه مــن أموالهم أو مــا يكرمون به موتاهــم في الدفن 
من أوعيــة وتوابيت من الذهــب والفضة معدة لذلــك. فصارت قبور 
القبط منذ آالف الســنين مظنة لوجود ذلك فيها واستخراجها، حتى 

1 ـ أوليا چلبي، سياحتنا من مصر، ص238.
2 ـ الزهــري (عبد اهللا محمــد بن أبي بكر): كـتـــــاب الجغرافية (تحقيــق: محمد صادق، 

الثقافة الدينية، القاهرة 2000م)، ص39.
3 ـ نفسه، ص47.

4 ـ المطالب واحدها مطلب، كلمة كان المصريون يطلقونها على الكنوز، وأشــار المقريزي 
إلى أنها مستعملة لهذا المعنى إلى عهده. والقوم المطالبية هم الباحثون عن الكنوز.

 OƒLh  ÖÑ°S  ...
 ¿CG{  ƒg  RƒæμdG  ∂∏J
 ¿ƒdGõj ’  ô°üe  πgCG
 ÖgòªdÉH  ø«μ°ùªàe
 ¿ƒæaójh  ,»°VQC’G
z¢VQC’G  »a  º¡dGƒeCG
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أنهم حين ضربت المكــوس على األصناف آخــر الدولة، ضربت على 
أهل المطالب، وصدرت ضريبة على من يشــتغل بذلــك من الحمقى 

والمهووسين»1.

!!ójóL  õæc  ájô°üªdG  ÖFGô°†dG

وتحدث ابن عبد الحكم عن األمر فيقول: «زعم بعض مشــايخ أهل 
مصر أن الذي كان يعمل بــه في مصر على عهد ملوكهــا: أنهم كانوا 
يقرون القرى في أيدي أهلها، كل قريــة بكراء معلوم، ال ينقص عليهم 
إال في كل أربع ســنين من أجل الظمأ، وتنقل اليسار، فإذا مضت أربع 
ســنين نقص ذلك، وعدل تعديًال جديدًا، فيرفق بمن يســتحق الرفق، 
ويــزداد على من يحتمل الزيــادة، وال يحمل عليهم من ذلك ما يشــق 
عليهــم، فإذا ُجِبَي الخــراج وُجِمَع كان للملك من ذلــك الربع خالصاً 
لنفســه يصنع به ما يريد، والربــع الثاني لجنده ومــن يقوى به على 
حربه، وجباية خراجه، ودفع عدوه، والربع الثالث في مصلحة األرض، 
ومــا يحتاج إليه من يســورها، وحفــر خلْجها وبناء قناطرهــا، والقوة 
للمزارعين على زرعهم، وعمــارة أرضهم، والربع الرابع يخرج من ريع 
ما يصيب كل قريــة من خراجها، فيدفــن ذلك فيها لنائبــة تنزل أو 
جائعة بأهل القريــة، فكانوا على ذلك، وهذا الربع الذي يدفن في كل 
قرية من خراجها هو كنوز فرعون التي تتحدث الناس بها أنها ستظهر، 

ويتطلبها الذين يتبعون الكنوز»2.

1 ـ ابــن خلــدون، الـمــقــدمة (الجــزء الثاني، طبعة مكتبة األســرة، القاهــرة 2006م)، 
ص842.

2 ـ ابن عبد الحكم؛ (عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أبي عثمان عبد الحكم بن أعين بن الليث بن رافع) 
القاهرة  الدينيــة،  الثقافة  مكتبــة  عمر،  علــي  (تحقيق:  والمغرب،  مصـــر  فتوح  (ت257هـ): 

2004م)، ص49.
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ويســترعي االنتباه ما تورده الروايات الســابقة مــن أخبار التماس 
الناس وشــغفهم بكنوز مصر وحرصهم على استخراجها حتى صار ذلك 
حرفة يحترفها بعض الناس، وانتهى األمر بأن ُفرضت على العاملين في 
هذا المجال المكوس والضرائب، كما تعطي لنا الروايات إشــارات لما 
تصوره المؤرخون عن أخبار ذلك التنظيم الدقيق ألمور مصر ومرافقها 
على أيــدي ملوك مصر القديمة، كدليل على إحســاس المؤرخين بعظمة 
تلك الحضارة القائمة آثارها، وتصوروا أن وراء تلك اآلثار كان ال بد من 
وجود إدارة حاكمة تراعي الرفق بالرعية والعناية الشديدة بأمر األرض 
والبشر؛ من إصالح وتســوير، وحفر الترع والخلجان، وما كان يخصص 
لذلك من أمــوال، ثم ذلك التحســب واالســتعداد لمواجهــة الكوارث 
والنوائب التي قد تقع وتخصيص األمــوال الكافية لذلك، وادخارها في 
كل موقع على حدة، كما يالحظ أن ابــن عبد الحكم في روايته قد جعل 
األصل في وجود الكنوز والمطالب تلــك الحصة من األموال التي كانت 
للكوارث والنوائب؛ بينمــا اقترب ابن خلدون  تدفن في كل قرية تحســباً 
من بعض الحقائق التاريخية حين أشــار إلــى أن عقيدة المصريين هي 
التي دفعتهم لدفن كنوزهم معهم، وأشــار لذلك ابــن ظهيرة في قوله: 
«كانوا يقولــون بالرجعة، فكان إذا مات أحدهم ُدفن معه ماله كائناً من 

كان، وإن كان صانعاً ُدفنت معه آلته»1.

!!ájô°üªdG  áWÓÑdG  âëJ

لنوائب الدهر تكشــف  روايات المؤرخين عن دفن األموال تحســباً 
لنا عن التطور التاريخي واالجتماعي في شــخصية الشــعب المصري، 

1 ـ ابــن ظهيرة: الفضائل الباهرة في محاســـن مصر والقاهرة، (تحقيق مصطفى الســقا 
وكامل المهندس، مركز تحقيق التراث، دار الكتب، القاهرة 1969م)، ص156.
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الذي عمد إلــى إخفاء ما يراه ذا قيمــة لديه بعيدًا 
عن أعين الناس والــوالة والحكام؛ لتتجلى لنا بعض 
الناس  شــخصية  تبــرز  التي  والمالمــح  القســمات 
في مصر بــكل مقوماتها بين الشــخصيات الجماعية 
األخرى، وتكشــف عن مدى الخــوف والكبت والذي 

دفع الناس إلــى عمل الحفر العميقة؛ إلخفــاء أموالهم، لدرجة أثارت 
انتباه المؤرخين في قــول أحدهم: «إن أرض مصــر ال يوجد بها ذراع 
مكية واحــدة خالية من كنز من الكنوز القديمة، ويظهر فيه كل ســنة 
حتى اآلن دفائن عدة وكنــوز ثمينة»1؛ ألن أهلها ال يزالون متمســكين 
بالمذهب األرضي، ويدفنون أموالهم في األرض»2، والذاكرة الشــعبية 
لم تنس بعــد الحكايات الكثيرة عــن القدور التي يعثــر عليها فجأة، 
وفيها سكة الذهب والفضة، ضربت في عصر بيننا وبينه قرون وقرون، 
وال تزال ألســنتنا تســتعمل إلى اليوم عبارات تدل على هذه الصورة، 
وهــي (إخراج ما تحـــت البالطة)، وكأن هــذه الحيلــة نتيجة ظروف 
تاريخية، ووســيلة حماية مقصودة، وتتصل بالتطــور التاريخي للبالد، 
وهذا ما يزيد من أهميتها بوصفها جزءًا من تطور الظروف السياســية 
واالجتماعية والثقافية لمصر3، وقد لفتت نظر المؤرخ اإلسحاقي رواية 
تؤيد ما ذهبنا إليه، حتى أنه أوردهــا بالكامل؛ ليدخل بها إلى صميم 

1 ـ أولياچلبي، سياحتنا من مصر، ص605.
2 ـ نفسه، ص238.

3 ـ كلوت بك، لمحة عامة إلى مصر (الجزء األول، ترجمة / محمد مسعود، مطبعة أبي الهول، 
القاهــرة، د.ت)، ص521؛ عبد الحميــد يونس: مجتمعنا (سلســلة مكتبة األســرة، القاهرة 
1998م)، ص114؛ حســين مؤنس: الحضارة، ص374؛ عمرو عبد العزيز منير: العمران في 
رسالة  الرحالة،  كتابات  في  مقارنة  دراسة  الهجريين  والسابع  السادس  القرنين  في  مصر 

ماجستيرـ غير منشورة ـ كلية اآلداب، جامعة الزقازيق 2004م، ص285، ص286.
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التاريــخ العربي لمصــر من بوابات األســطورة، فيقــول: «عندما دخل 
عمرو بن العاص قال لقبط مصر: مــن كتم كنزًا عنده ألقتلنه، وحدث 
أن قبطياً من أهل الصعيد يقــال له: بطرس علم عمرو أن عنده كنزًا، 
فأرسل إليه فسأله عنه، فأنكر وجحد فحبســه، وصار يسأل: هل سأل 
عن أحد؟ فقالوا له: ال؛ ولكن ســمعناه يســأل عن راهــب في الطور، 
فأرســل عمرو إلى بطرس فنزع خاتمــه، ثم كتب إلــى ذلك الراهب 
أن ابعــث لي بما عندك، وختــم الكتاب بختم بطرس، فجاء المرســل 

بقلة شامخة مختومة بالرصاص ففتحها عمرو 
فوجد فيهــا مكتوبــاً: مالكم تحت الفســقية 
الكبيــرة، فأرســل عمــرو إلــى دار بطرس، 
وحبس الماء عن الفســقية، فوجد فيها اثنين 
عمرو  فضرب  مضروبة،  ذهب  إردب  وخمسين 
ذلك  فعند  جميعاً،  المال  وأخذ  ُبْطرس،  رأس 
أَْخَرجت القبط كنوزهم شفقة على أنفسهم»1، 

وال نســوق هذا النص للتدليل على أن عددًا من أهــل الذمة كانوا قد 
أحرزوا ثروات كبيرة، وإنما لنشــير إلى تداخل عناصر عديدة إلخفاء 
األموال لدى العامة ـ خاصة الفقراء والطبقة المتوســطة ـ مع العامل 
الســابق، كالخوف من طمع وبطــش الحاكم، أو الخوف من الحســد 
وطلب الستر وما إلى ذلك، حتى أصبحت الزمة شعبية تظل باقية رغم 
اختفاء الســبب أحياناً، وإذا أضفنا تراث التقيّة الفاطمي أو الشــيعي 

1 ـ اإلســحاقي المنوفي، محمد بن عبد المعطي بن أبي الفتــح بن أحمد بن عبد الغني 
بن علي المنوفــي، أخبار األول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول، (سلســلة 
الذخائر، العدد 35، القاهرة 1998م)، ص105؛ الحميري: محمد بن عبد المنعم) 
(ت900هـ): الروض المعطار فـــي خبر األقطار، تحقيق: إحســان عباس، بيروت، 

1979م )، ص554.
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إلى ذلــك اتضح عمق هذا األســلوب، وتقضي التقيــة أن يكتم المرء 
(ذهبــه ومذهبه وذهابــه)1؛ أي ال يبــدي أو ال يظهر أيــاً منها، وربما 
أســهمت الحركة الديرية المصرية هرباً مــن االضطهاد البيزنطي في 
تعميق ذلك أيضاً، وحْســُبنَا ما أشــار إليه موفق الدين بن عثمان في 
قوله: «قال بعض المؤرخين: كان رجٌل بمصر يســمى عفان بن سليمان 
المصري قد وجد في داره ماالً مدفوناً، فصار عفان يتصدق من المال 

على الفقراء»2.

!!ô°üe  ΩÉμM  øe  ¿Éc  QÉKBG  ¢üd  ∫hCG

لهيئة  وصفــاً  قصــد ـ  ـ دون  التاريخيــة  النصــوص  لنــا  وقدمــت 
«المطالبيــة» الذيــن احترفوا مهنة البحــث عن كنوز مصــر ودفائنها، 
يشــير إليهم البلوي كاتب ســيرة أحمد بن طولون بقوله: «وحدث نسيم 
الخادم قــال: ركب موالي ـ أحمد بن طولون ـ يومــاً إلى األهرام، فأتاه 
الحجاب بقوم عليهم ثياب صوف، وفي أيديهم مســاح ومعاول، فسألهم 
عما يعملون، فقالوا: نحن قوم نطلب المطالــب، فقال لهم: ال تخرجوا 
بعد هذا الوقت إال بمنشــور، ورجل مــن ِقبلي يكون معكــم، فقالوا له: 
وطاعة لألمير أيده اهللا، فســألهم عما رُفع إليهم من الصفات،  ســمعاً 
قد عجزوا عنه؛ ألنهم يحتاجون  فذكروا له أن في ســمت األهرام مطلباً 
في إثارته إلى جمع كبير، ونفقات واســعة، فإن فيــه ماالً عظيماً. فنظر 
موالي إلى شــيخ مــن أصحابه يعــرف بالرافقي من أهــل الثغر فضمه 

1 ـ ميكل ونتــر، المجتمع المصري تحت الحكم العثماني (ترجمة إبراهيم محمد إبراهيم، 
الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 2007م)، ص16.

2 ـ موفق الدين بن عثمان، مرشـــد الزوار إلى قبور األبرار، تحقيق: محمد فتحي، الطبعة 
األولى، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 1995م، ص182.
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إليهم، وتقدم إلى عامل معونة الجيزة فدفع جميع ما يحتاجون إليه من 
الرجال والنفقات»1.

كان «المطالبية» إذًا جماعة من الناس لهم ثيابهم الخاصة، ومعهم 
أدواتهم التي يســتعينون بها علــى أداء عملهم «المســاحي» و«المعاول» 
يمارس عمله بعيدًا  يطلبون المطالب، وكانــوا قد تجمعوا وكونوا فريقــاً 
عن أعين الحاكــم، إلى أن علــم بذلك أحمد بن طولــون، فأمرهم أال 
يمارسوا عملهم ذاك إال بعد أن يأذن لهم، ويعين من رجاله من يراقب 
عملهــم، ويمكن القول: إن هذه أول إشــارة إلى ما يمكن عــّده تنظيماً 

رسمياً لعملية التنقيب عن المطالب «الكنوز واآلثار».
وهكذا، أصبح البحث والتنقيب يمارس تحت ســمع وبصر الحاكم، 
إضافة لذلك فقد كشــفت لنــا الكتابات التاريخية حجــم المحنة التي 

جراء  مــن  المصرية  اآلثــار  واجهت 
في  وشــاركهم  النــاس،  بــه  قام  ما 
البحث  في  وشراهتهم  الحكام،  ذلك 
بها،  والعبث  والتنقيــب،  اآلثــار  عن 
فــي كنوزهــا فحســب بــل؛  ال حبــاً 
والمباني  المعابد  أحجار  وراء  ســعياً 
في  الســتعمالها  القديمــة؛  األثريــة 
بناء مســاجدهم وعمائرهــم، والحق 
منهم  جهًال  يكــن  لم  العبث  هذا  أن 

1 ـ البلوي (أبي محمد عبداهللا بن محمد المديني البلوي): سيرة أحمد بن طولون، تحقيق: 
محمد كرد علي، سلسلة الذخائر، العدد 55 القاهرة 1999م، ص194، 195؛ المقريزي: 
الخطط، ج1، ص41؛ ابن ســعيد األندلســي: الُمغِرب في ُحلى المْغِرب، طبعة سلسلة 

الذخائر، القاهرة، ص98.
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بقيمة تلك اآلثار وداللتها العظيمة فحســب؛ ولكنهم وجدوا فيها مصدرًا 
للثروة والمال الذي كانوا في أشد الحاجة إليه لتعمير المدن واألمصار، 
وتشييد العمائر وإعداد الجيوش، وتم لهم ذلك بفضل كنوز مصر التي 
اشتهرت بها، لدرجة أن ابن الوردي يلمح إلى ذلك بقوله: «مصر ـ خلد 
اهللا ملك ســلطانها ـ من خصائصها كثرة الذهب والدنانير، وكان يقال 
في المثل السائر ما معناه: من دخل مصر ولم يستغن فال أغناه اهللا»1، 
«فخراج مصر فــي قديم الدهر وحديثــه إنما هو الذهــب»2، كما كان 
ســبب العبث بدفائن المصريين القدماء ـ إلى جانب الذهب والكنوز ـ 
االعتقاد الذي شاع في العصور الوسطى بين عدد من الشعوب بأن قليًال 
من طحين أو مسحوق مومياء مصرية قديمة كفيل بشفاء جميع األمراض 
مهما كانت مستعصية، وقد أشــار إلى ذلك (الحميري) في سياق حديثه 
عــن مدينة قوص بقوله: «منحوت في جبال منهــا قبور األموات، ال يعلم 
لها عهد، تستخرج منها المومياء الطبية، وهم يجدونها في رممهم وبين 
أكفانهــم»3، وكان الطبيب العربي ابن ســينا هو الذي ذكــر المومياء، 
اج،  ودافع عن اســتخدامها فــي عالج عدد مــن األمراض منهــا: «الُخر
والطفح الجلدي، والكســور، وارتجاج المخ، والشــلل، واضطراب نبض 
القلب، واضطرابات الطحــال والكبد»، وكانت وصفتــه ينبغي أن ُتؤخذ 
(على فرض جعل طعمها سائغاً) في خلطة من النباتات مثل: البردقوش، 
والزعتر، والبلسان، والشــعير، والعدس، والزعفران، والقرفة الصيني، 
 DE والبقدونس. ووردت وصفة ابن ســينا عن مســحوق المومياء ضمن
VIRILEUS CORDIS فــي قائمة مكتبة ســان ماركو في فلورنســا ســنة 

1 ـ ابن الوردي، خريدة العجائب، ص205.
2 ـ المقريزي، إغاثة األمة بكشف الغمة تحقيق: ياسر سيد، الطبعة األولى، مكتبة اآلداب، 

القاهرة 1999م، ص55.
3 ـ الحميري، الروض المعطار في خبر األقطار، ص485.
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1444م. ومنــذ القرن الحادي عشــر كان بعض العلمــاء العرب الكبار 
يعزون قيمة المومياء العالجية إلى اللحم المحنط فعًال، وقد شــاع هذا 
المفهوم عن المومياء في أوروبا العصور الوســطى، وقد ذكر اســتخدام 
المومياوات كعالج «جاي دي شاڤيلالك» GUY DE CHAVILLAC، الذي 
كان جراح البابا كليمنت السادس سنة 1363م، والقى هذا العالج شعبية 
واسعة، وكان مادة قيمة من مواد التجارة، ويباع عبر أسواق المسكنات، 
وعالج الجــروح، وصارت الجبانــات المصرية القديمــة مقصدًا جديدًا 
كان يذهب إليه بعض المســافرين إلى القاهرة، بحثاً عن بضائع القبور 

والمومياوات قبل وبعد القرن السادس عشر فصاعدًا1.
الوالة  اهتمام  تصــور  التي  بالقصــص  التاريخية  المصــادر  وحفلت 
والحــكام الذين تولوا أمر مصر بتلك المطالب والدفائن، ومشــاركتهم 
في البحث عنها وما اكتنف ذلك من أخطار وأحداث مثيرة امتزجت فيها 
الوقائع والحقائق بالخيال في تعانــق حميم، وأخذ المطالبية يعيثون في 
عن الكنوز والدفائن، واتخذوا  األرض فســادًا، وفي اآلثار تخريباً؛ بحثاً 
من تجارتهم حرفة تدر عليهم الرزق من أسهل الطرق وأحقرها، لدرجة 
أثارت ســخط وحنق بعــض المؤرخيــن والرحالة، فقد وصــف أحدهم 
ذلك العــدوان الجائر بقوله: «وقــد كان هذا البيــت ـ المعبد ـ ُممكناً 
على قواعد من حجــارة الصوان العظيمة الوثيقــة، فحفر تحتها الجهلة 

والحمقى طمعاً في المطالب فتغير وضعه وفسد هندامه»2.
هذا الوعي الحضاري النــادر بين علماء ذلك الزمان ـ والذي أملته 

1 ـ آن وولف، كم تبعد القاهرة؟، ترجمة: قاســم عبده قاســم، سلســلة المشــروع القومي 
للترجمة، العدد 1053، القاهرة 2006م، ص253 ـ ص255.

2 ـ البغدادي، رحلة عبد اللطيف البغدادي في مصر، سلســلة األلف كتــاب الثاني، العدد 
314، تقديم: عبد الرحمن الشيخ، الطبعة الثانية، القاهرة 1998م، ص101.
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على البغــدادي نزعتــه العلمية الغيورة علــى آثار الحضــارات القديمة 
المجســدة ألســرار التاريخ اإلنســاني ـ لم يستمر لألســف؛ إذ عادت 
الجهالة والخرافة وضيق األفــق إلى صدارة الوعي التاريخي عند الوالة 

والحكام وعامة الناس.

!!ÖgòdGh  ô≤ØdG

ويمكن القول: إن من أحد أســباب العــدوان الجائر على آثار مصر 
هو األخبار الرائجة عن «المطالب»، والتي وصلت للناس عبر األساطير 
والحكايات الشــعبية واألخبار عن حضــارات العالم القديــم، وكنوزها 
المخبوءة فــي باطــن األرض، والــذي يمكــن لعارفي علــوم األقدمين 
والســحرة الوصول إليها، ويقف بنا البغدادي على أســباب هوس الناس 
بهذه اآلثار في قوله: «رأوا آثارها الهائلــة وراعهم منظرها، وظنوا ظن 
السوء بمخبرها، وكان جل انصراف ظنونهم إلى معشوقهم وأجل األشياء 

في قلوبهم؛ وهو الدينار والدرهم»1.
وعرض البغدادي لمظاهر الخرافات واألســاطير التي سيطرت على 
ألباب وقلوب الناس فيما يتعلق «بالمطالب» بقوله: «كل شــيء رآه ظنه 
قدحاً، وإن رأى ظل شخص ظنه الساقي فهم يحسبون كل َعلَم يلوح لهم 
أنه علــم على مطلب، وكل شــيء مفطور في جبل أنــه يفضي إلى كنز، 
وكل صنم عظيم أنه حاصل لمال تحت قدميه، وهو مهلك عليه، فصاروا 
يعملون الحيلة في تخريبه ويبالغون في تهديمه، ويفسدون صور األصنام 
إفســاد من يرجو عندها المال، ويخاف منها التلــف، وينقبون األحجار 
نقب من ال يتمارى أنها صناديق مقفلة على ذخائر، ويســربون في فطور 

1 ـ البغدادي، المصدر السابق، ص107.
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الجبال ســروب متلصص قد أتى البيوت من غيــر أبوابها، وانتهز فرصة 
لم يشعر غيره بها»1.

نهم النــاس وأحالمهم فــي الثراء الســريع بفضل هــذه المطالب 
أدى إلى أزمــة اجتماعية واقتصادية صبت فــي خانة الخصم من رصيد 
المجتمع المصــري األخالقي، وليس اإلضافة إليــه؛ إذ يقول البغدادي: 
«من كان من هــؤالء له مال أضاعــه في ذلك ـ المطالــب ـ ومن كان 
ب أملــه بأيمان يحلفها له،  ى طمعه وقرفقيرًا قصد بعض المياســر، وقو
وعلوم يزعم أنه اســتأثر بهــا دونه، وعالمات يدعى أنه شــاهدها حتى 

يخسر عقله، وماله، وما أقبح بعد ذلك مآله»2.

ويكشف لنا (ابن خلدون) إلى أي حد ســيطرت الخرافة واألساطير 
على عقول الناس فيما يتعلق بالبحث عن الذات من خالل المال والثراء؛ 
للخروج من شــرنقة الفقر المدقع، والقمع الــذي يعاني منه الناس من 
جراء ســطوة الوالة والحكام، فيقول: «اعلم أن كثيرًا من ضعفاء العقول 
في األمصار يحرصون على اســتخراج األموال من تحت األرض، ويبتغون 
الكسب من ذلك، ويعتقدون أن أموال األمم السالفة مختزنة كلها تحت 
األرض مختوم عليها كلها بطالســم ســحرية، ال يفض ختامها ذلك إال 
من عثر على علمه واستحضر ما يحله، من البخور والدعاء والقربان»3، 
ويوضح أن الدافع وراء ذلــك أنهم «يترقبون إلى أهــل الدنيا باألوراق 
المتخرمة الحواشي إما بخطوط عجمية، أو بما ترجم بزعمهم منها من 
خطوط أهل الدفائن، بإعطاء األمارات عليها فــي أماكنها يبتغون بذلك 

1 ـ نفسه، ص107.

2 ـ نفسه، ص108.
3 ـ ابن خلدون، المــقــدمة، ج2، ص838.
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الرزق بمــا يبعثونهم على الحفــر والطلب، ويموهون عليهــم بأنهم أنما 
حملهم على االســتعانة بهم طلب الجاه في مثل هذا، حتى يكونوا بمأمن 
من منال الحكام والعقوبات، فيولع كثير من ضعفاء العقول بجمع األيدي 
على االحتفار، والتســتر فيه بظلمــات الليل مخافة الرقبــاء وعيون أهل 
الدولة، فإذا لم يعثروا على شيء ردوا ذلك إلى الجهل بالطلسم الذي 
ختم به على ذلك المال ويخادعون به أنفســهم عن إخفاق مطامعهم»1، 
ويضيف ابن خلدون إلى أســباب هذا الســعي وراء ذلــك الوهم البعيد 
أن «الذي يحمل على ذلك في الغالب ـ زيــادة على ضعف العقل ـ إنما 
هو العجز عن طلــب المعاش بالوجــوه الطبيعية، للكســب عن التجارة 
والفلح والصناعة، فيطلبونه بالوجوه المنحرفة.. وال يعلمون أنهم يوقعون 
أنفسهم بابتغاء ذلك من غير وجهه في نصب ومتاعب وجهد شديد أشد 

من األول، ويعرضون أنفسهم بابتغاء ذلك لمنال العقوبات»2.
ما يهمنــا هنا هو وقــوف ابن خلــدون والبغــدادي على مــدى انبهار 
النــاس بالحضارة المصرية والقديمة من ناحية، كما تكشــف عن العوامل 
االقتصاديــة واالجتماعية التي دفعت بالناس إلــى العبث في ركام الماضي 
للنجاة من قســوة حاضرهم ومســتقبلهم، مســتعينين في ذلك بالخرافات 
واألساطير التي يستحضرونها لملء فراغ الجوع، فيقول ابن خلدون موضحاً 
أن «من ســكان األمصــار الكثيرة الترف المتســعة األحــوال ـ مثل مصر ـ 
وما في معناها نجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله ومســاءلة 
الركبان عن شواذه، كما يحرصون على الكيمياء، هكذا بلغني عن أهل مصر 
في مفاوضة من يلقونه من طلبة المغاربة، لعلهم يعثرون منه على دفين أو 
كنز، ويزيــدون على ذلك البحث عــن تغوير المياه؛ لمــا يرونه أن غالب 

1 ـ المـقـدمة، ص839.
2 ـ ابن خلدون، المصدر السابق، ص839.
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هذه األموال الدفينة كلها فــي مجاري النيل، وأنه أعظم ما يســترد دفيناً 
أو مختزناً في تلك اآلفــاق، ويموه عليهم أصحاب تلك الدفاتر المفتعلة في 
االعتذار عن الوصول إليها بجرية النيل؛ تســترًا بذلــك من الكذب، حتى 
يحصل على معاشه، فيحرص ســامع ذلك منهم على نضوب الماء باألعمال 
في ذلك  بشــأن الســحر متوارثاً  الســحرية لتحصيل مبتغاه من هذه؛ كلفاً 
القطر عن أوليه، فعلومهم الســحرية وآثارها باقيــة بأرضهم في البراري 

وغيرها، وقصة سحرة فرعون شاهدة باختصاصهم بذلك»1.

!!…ô°üªdG  ƒg  ¿Éμd  kÓLQ  ô≤ØdG  ¿Éc  ƒd

َبْيــَد أن الفقــر الــذي كانت تعيــش فيه 
الطبقات الشــعبية هو الذي فجر خيالها فيما 
تحت األرض من كنوز،  يمكن أن يكون مختفياً 
الخيال  لهذا  الواضح  المنبع  هي  مصر  وكانت 
حــول الكنــوز، وحول مــا تحــت األرض من 
أشــياء فيها الثراء أو قد يكون فيها مغامرات 
تنتهــي إلــى الثــراء، فالذي ال شــك فيه أن 

المصريين من قديم كانوا يحفرون فــي األرض، ويجدون آثار الفراعنة 
التي تكون كنوزًا حقه، والتي تفتح لهــم أبواب الثراء الملموس؛ بل إننا 
فــي جهات مصر التي  إلى اليوم نجد هذا االعتقاد في الكنوز متفشــياً 
دلت الحفريــات العلمية واألثريــة على وجود كنوز حقيقيــة مدفونة في 
أرضهــا، والظاهــر أن أهل مصر شــهروا بذلك من قديــم بين غيرهم 
من األمم اإلسالمية2، فنســبوا لمصر الســحر، وجعلها ابن النديم في 

1 ـ نفسه، ص841.
2 ـ سهير القلماوي، ألف ليلة وليلة مكتبة األسرة، القاهرة 1997م، ص159.

 ¢VQCÉH  äÉª°ù∏£dGh
 Iô«ãc  ΩÉ°ûdGh  ô°üe
 ,¢UÉî°TC’G  IôgÉX
 ób  É¡dÉ©aCG  ¿CG  ô«Z
ó¡©dG  ΩOÉ≤àd  â∏£ oH
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كتابه الفهرســت بابل الســحرة؛ حيــث يتكلم عن كتب الســحر فيقول: 
«وهذا الشــأن ببالد مصر وما واالها ظاهر، والكتب فيــه مؤلفة كثيرة 
موجودة، وبابل [منادل] الســحرة بأرض مصر، قال لــي من رآها: «بها 
بقايا ساحرين وساحرات، وزعم الجميع من المعزمين والسحرة أن لهم 
خواتيم وعزائم ورقى وصنادل وجراب ودخن وغير ذلك مما يســتعملونه 
من  خاصاً  في علومهم1؛ بل إن ابن النديم ينســب إلى أهل مصــر نوعاً 
الســحر هو الطلسمات فيقول: «والطلســمات بأرض مصر والشام كثيرة 

ظاهرة األشخاص، غير أن أفعالها قد ُبطلت لتقادم العهد»2.

!!…ôë°ùdG  •É°ùÑdGh  ÖgòdG

والثابت أن مصر شهرت في أول األمر بالسحرة والساحرات خاصة، 
وكان ذلك فيما يظهر صدى لقصة موسى وفرعون، ولكن هذه الظاهرة 
التي ما زالت ترى إلى اليوم ـ وهي اســتطاعة الفقراء أن يجدوا تحت 
األرض كنوزًا حقــه من قبور الفراعنــة ـ قد صبغت هــذا الصيت بلون 
آخر هو أن الكنوز والطالســم وما يتعلق بها مما يدل على ناحية خاصة 
من القدرة السحرية3. وبذلك أفســح سحرة مصر في كتابات المؤرخين 
للكنوز لتلعب دورها في المخيلة الشــعبية؛ لينعكس أثر هذا  مهماً  مكاناً 
كله على رؤية الناس لتاريخ مصر القديم، غير أن النتشار الظن برصد 
غير هذا الذي ذكره ابن خلدون  جوهرياً  الكنوز بواسطة قوى خفية سبباً 
وغيره من المؤرخيــن؛ ففي المجتمع الذي ال تتاح فيــه الحياة الكريمة 

1 ـ ابن النديم: الفهرســـــت (الجــزء األول تحقيق: محمــد عوني، إيمان جالل، سلســلة 
الذخائر، العدد 149، القاهرة 2006م)، ص309.

2 ـ الفهرست، ص309.
3 ـ سهير القلماوي، المرجع السابق، ص160.
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يهرب ـ الناس من مواجهة مشــاكله ومنها مسألة الحصول على الثروة ـ 
إلى تخيالت وأوهام، فما أيسر أن يعيش الوهم باستطاعة الحصول على 
كنز متى ألقيت التعزيمة المناســبة والبخرة المطلوبة، وما أيســر هذا 

بالنسبة إلبداء جهد إيجابي في سبيل كفالة الحياة المستقرة الرخية.

هذا الهرب نجده ســائدًا في القصص الشــعبية حيث يرسم القاص 
البطل وقد حصل على المال بغير جهد، فهو يلقاه كل صباح «تحت سجادة 
الصالة» أو الوسادة، شــأنه شــأن البطل الذي يقطع اآلماد على بساط 
ســحري حين كان االنتقال من بلد آلخر مشــقة عظيمة، فذلك كله حلم 
ومنــى ليس لهما من الواقع أصل، فكل مجهول لــدى العامة من الناس، 
وكل عقبة كئود في بطن األرض أو خرابها أو موحشها، وفي تلك األوضاع 
االجتماعية شديدة الوطأة يتولد الوهم وُتنسج األسطورة وتغذيها، وتقوم 
األوضــاع االجتماعية الضاغطــة بحماية هذا المعتقــد وتعضد فكرة فتح 
الكنوز بواسطة السحر1. خاصة وأن المصريين القدماء كانوا يدفنون مع 
موتاهم نفائســهم وكنوزهم، وكانت قبورهم في المخيال الشعبي محوطة 
بســوار من األســطورة، وأموالهم كانــت (مرصودة) فيما يظنــون. ولكْن 
كثيرًا ما اقتحم أصحاب الســلطة هذا السوار واســتحلوا النفائس، وفعل 
مثلهم أصحاب البأس من اللصوص، وال ريب في أن امتالك تلك الكنوز 
بالغصب قد أثــار لدى العامة المجردين من الحول والســلطة األمل في 
الحصول على ما قد يكون خافياً منها. تلك كانت بعض لمحات من تاريخ 
اآلثار المصرية وكنوزها التي لم تكن أســعد حاالً من بناتها الحقيقيين 
أهل مصــر، الذين ظلوا خــارج المعادلة طــوال العصــور؛ لكنهم ـ مثل 

آثارهم العظيمة ـ قاوموا وال يزالون كل عوامل الفناء!!!

1 ـ أحمد رشدي صالح: األدب الشعبي، سلسلة مكتبة األسرة، القاهرة 2002م، ص144، 145.
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■  باحث سوري، وأستاذ زائر للحديث وعلوم القرآن، في جامعتي قطر وبيروت اإلسالمية.

«الفقه اإلســالمي في عالم متغير» كان اإلطارَ 
الذي جمع بحوَث ومناقشــات الدورة العاشــرة 
ـ 8  ُعمــان» (5  في  الفقهية  العلــوم  تطــور  من «ندوة 
ـ 12 أبريل 2011م)، وهي  جمادى األولــى 1432هـ، 9 
ا وزارةُ  الندوة الفقهية المتخصصة التي تقيمها ســنوي
األوقاف والشؤون اإلســالمية في السلطنة. شارك في 
النــدوة ما يقرب مــن مائة عالم ومفكــر وباحث من 
أنحاء مختلفة من العالم، وُقــّدم فيها نحو (36) بحًثا 

على مدى أربعة أيام.
ــت به الدورةُ العاشــرة هذه  والعنــوان الذي ُخص
عنــواٌن دال؛ لجهــة إرادة الــّزّج بالعقــل الفقهي في 
وهي  العالم،  يشــهدها  التــي  المتســارعة  المتغيرات 
متغيرات شــاملة تثير العديد من المشــكالت التي قد 

■  Ö«£îdG õà©e

الفقهية  العلوم  تطور  ندوة 
ُعمان في 
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ا أو موروًثــا، ومن ثم فهــي تقتضي إعمال العقــل الفقهي  تصــادم نص
فيها. والعنواُن دال لجهة أخرى، وهــي جهة الخروج من اإلطار الجزئي 
والتقني الذي قيّد العقل والتفكير الفقهي في عصور االنحطاط، ولذلك 
فإن الندوة حاولت تشــغيل الجانب الفقهي من التغيرات التي يشــهدها 
عالَمنــا، كما حاولت الضغط علــى فقيه اليوم ألْن يتحمل مســؤولياته، 
ويتجاوز االنشغاالت القاصرة والجزئية التي اعتاد أن ينشغل بها ليرتقي 
إلى مســتوى العالم الذي يعيــش فيه وينهــض للتجاوب مــع تحدياته 

واإلجابِة على إشكاالته. 

صحيٌح أن الفقيــه يملك ثوابت يتحرك من خاللهــا ويحتكم إليها، 
ولكن الفقه يحتوي أيًضا على أبعاد تاريخية، ثقافية واجتماعية، تفرض 
تجديد النظــر وُتحدد إحدى وظائف الفقيه الرئيســة عبر التاريخ وهي 
المواءمــة والمالءمة بين النــّص والتاريخ، بين الثابت والمتغير بســبب 
الظروف والتحوالت. وإذا كان اإلطار الحاكــم للعقل الفقهي هو معرفة 
د األحــوال واألدوار والمعــارف َفَرض على  الحالل والحرام، فــإن َتَجد
فقيه العصر أن ينشــغل أيًضا بما يشبه التفكير االســتراتيجي بالنسبة 
للسياســيين، حتى ال يرتهن إلى تلك المتغيرات التي يمكن َدفعها، ومن 
ثم يعصم نفســه من أن يكون أداة لتبرير صنائع الســلطة القائمة من 
المعرفة  بمجريات  اإلمســاك  في  المعرفية  وظيفتــه  يمارس  وحتى  جهة، 
الفقهية ورســم انشــغاالتها وتحقيق التراكم الفقهي الذي يلبي حاجات 

العصر المتجددة من جهة أخرى.

كان ال بد من هذه المقدمة النظرية حتى يمكن فهم اإلطار النظري 
والهاجــس الذي يحــرك الموضوع وشــواغله، وقد توزعــت الندوة على 

ثمانية محاور: 
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َبَحث المحور األول مســألة: المفاهيم، وضّم ثالث أوراق تدور حول 
مفاهيم التجديد والتطور في الفقه اإلسالمي، في الورقة األولى، ناقش 
د. ســعيد بنســعيد العلوي (من المغرب) «الفقه في زمــن العولمة» من 
خالل ســؤالين مركزيين هما: هل يملك الفقه اإلسالمي اليوم أن يشّرع 
للمســلمين ما يحفظ عليهم دينهم ويمكّنهم ال من االنتساب إلى العصر 
فقط بل من األخذ منه بنصيٍب أيًضا؟ وما الذي يستطيع الفقه اإلسالمي 
ِفعله في زمن العولمة؟. في اإلجابة على السؤال األول يوضح العلوي أن: 

التجديد ُسنّة إلهية ومطلب معاشي.

 أما الجواب على السؤال الثاني فيأتي من خالل نقاط عدة: أولها: 
ضرورة أن يســتوعب الفقيه طبيعة العولمة ومن ثَّم يدرك حال المسلم 
وما َيلزمه، وثانيها: إعداد علماء الشــريعة القادريــن على االرتقاء إلى 
مرتبة االجتهاد والتجديد، من حيث مراكز التكوين والمناهج المرجوة، 
والبرامج التي يســتدعيها «حكم الوقت»؛ بحيث يتوفرون على قدر هائل 
من الشــجاعة في الرأي والجرأة في التنفيذ، وامتالك نصيب وافر من 
اللغات الحية. وثالثها: الحوار مع أهل الديانات السماوية؛ بما يستوجب 
خدمة هدفين: األول إظهار الجوانب التي تحث في الشــريعة اإلسالمية 
على تكريم اإلنســان واإلعالء من قدره والدفاع عن حقوقه، واالنخراط 
في جبهة عالمية إنســانية للحفاظ علــى المميزات الثقافيــة والروحية 
لمختلــف األمم والشــعوب. ورابعهــا: ضــرورة األخذ بســبيل االجتهاد 

الجماعي.

أما الورقتــان الثانية والثالثة مــن المحور فتبحثان مســألة: الثابت 
والمتجدد، ففي ورقٍة بعنوان: «فقه الثوابت بين التأصيل النظري والتطبيق 
العملي» اقترح د. محمد جورمــاز (من تركيا) االهتمام بما أســماه «فقه 
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األصول» إلى جانــب «أصول الفقــه»، ويعني بفقه األصــول فقه الثوابت 
الدينيــة، فهو يرى أن قواعــد االســتنباط ال ُتجدي نفًعــا إذا ما قّصرنا 
في فهم وتحديد الثوابــت الدينية والكليات الشــرعية. والثوابت هنا هي 
قطعيات الشريعة، وهي ما َفِهمه الناس من النصوص منذ عصر التشريع، 
وَتَحول إلى ممارســة من تفريعات وتطبيقات، فالسبب الذي جعل الثابتة 
ثابتًة هو ثبوتهــا في األذهان واألفئدة والمجتمع عبــر التاريخ. وفي ختام 
ورقته قدم جورمــاز اقتراحين: أولهما: إعادة النظر فــي ترتيب األحكام 
الشــرعية والتسلســل الهرمي للقيم وقائمــة الحالل والحــرام، فاإلمام 
الغزالي يقول: «إن َتْرك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور»، وثاني 
االقتراحين اســتحضار أن الفقه اإلســالمي احتضن تجارَب علمية مختلفة 

عبر التاريخ، وبالتالي فإن النموذج االحتكاري غيُر ُمْجٍد.
ودورهما  المقــارن  والفقه  المذاهــب  «فقه  بعنــوان:  الثالثة  الورقة 
في االجتهــاد والتجديــد»، وهي تتصل بإشــكالية الثوابــت والمتغيرات 
في الفقه، من حيــث إن كًال من د. مصطفى تســيريتش (المفتي العام 
للبوســنة والهرســك)، ود. أنس كاريتش (أمين الفتــوى) أوضحا أن من 
وظائف الفقه المقارن أنه ُيعين على الخروج من دائرة التعصب والجمود 
المذهبــي، ويعصم من الخروج علــى القطعيات، ويكشــف عن األصول 
المتحدة للتشريع اإلسالمي، كما يكشف عن سعة الفقه ومرونته للتخير 

منه وفق ما يتناسب مع العصر. 
وقد أوضحــا أن الفقه المقارن لوٌن من ألــوان االجتهاد وطريٌق من 
طرق التجديد فــي فهم النص وتنزيله على الواقــع، وأنه يمكن التمييز 
بين نوعين من االجتهــاد: االجتهاد الفقهي واالجتهــاد الفكري؛ فاألول: 
ال ينبغــي أن يقوَدنا إلــى إهمال الفقه المــدون على أصــول المذاهب 
الفقهية المختلفة، وعنه يتفرع ما يســمى باالجتهاد االنتقائي، وقد ُعّدت 
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ُمَدارََســُة الثروة الفقهية مــن دعائم التجديد الفقهــي، أما الثاني: فال 
داعي فيه للرجوع إلى فقه المذاهب الفقهية القديمة إال لمجرد التعرف 
على طرائق االجتهــاد بوجه عام دون النظر إلى األحــكام الفقهية التي 

استنبطها فقهاء المذاهب من النصوص الشرعية. 
النــدوة،  محــاور  مــن  الثانــي  المحــور 
متغير»،  عالم  فــي  أصولية  «أبعاد  عن  تحدث 
وضّم أربع أوراق، تــدور جميعها حول التمييز 
بيــن الثابت والمتغيــر، وأهميــة إدراك البعد 
ففي  اإلســالمي،  للفقه  والواقعــي  التاريخــي 
ورقة بعنوان: «قواعد تغير الفتوى بين الحدث 
الكائن والزمن» قّدم د. محمد كمال إمام (من 

مصر) قراءة أصولية لمســألة الفتوى من خالل محورين: سياق الفتوى، 
وقواعد َتغَيرها، شــكّل تحرير مفهوم الفتوى مدخًال لذلك، فالفتوى هي 
الجواب ال السؤال، وال بد فيها من تحديد السائل؛ ألن إبهامه قد ُيفِقد 
المفتي بعض وســائل اإللمام بعناصر الزمان والمكان والظرفية العينية 
والشخصية، وهي عناصر ضرورية ال بد من تجليتها عبر المستفتي حتى 
يمكن تنزيل األحكام على وقائعها. وسياق الفتوى الذي يتحدث عنه هنا 
معناه: «عالم النص وما ُيحيط به من عوامل بشــرية وزمانية ومكانية»، 
فالســياق هنا ليس مجرد نظرية في المعنى، ولكنه وثيق الصلة بنظرية 
فــي الحركة وما لها من أبعــاد مقاصدية واجتماعيــة ووظيفية. والتغير 
المقصــود هنا هو َتغَير في الحكم الفقهي ال فــي الخطاب اإللهي، وهو 
فــي بعض صوره تغير فــي مناط الحكــم يبعده عن دائــرة التنزيل وال 
يســتبعده من مجموع األحكام، وهو تبدل في الوســائل واألساليب ال في 
غاية الشــرع، فمعنى االختالف هنا: «أن المصالح والعوائد إذا اختلفت 
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رجعت كل عادة إلى أصل شــرعي يحكم به عليها» كما يقول الشاطبي. 
وهو تغير يفرضه أمران: شمول الشــريعة وصالحيتها لكل زمان ومكان، 

وَتَجدد الوقائع.
وهذا التغير محكوم لقواعــَد، ويختلف في الظــروف الطبيعية عنه 
في الظروف االســتثنائية، ففي الظروف الطبيعية يخضع لقواعد العرف 
والمصلحة، أما الظروف االستثنائية فتجد تأصيًال في مبدأ سد الذرائع 
وفتحها، كما أن فقه البدائل الشــرعية يفتح الباب أما تغير الفتوى في 
الظروف االســتثنائية، ففقه الرخص فيه بيان اإلســقاط، وبيان التغيير، 

وبيان الجمع، وبيان التخفيف، وبيان التشديد.
 والظروف االســتثنائية تشــتمل علــى نظرية الظــروف الطارئة التي 
تخضــع لقواعد عدة: «قاعــدة ال ضرر وال ضــرار» وما يتفــرع عنها من 
قواعــد، وقاعدة «عموم البلــوى»، وقاعدة «يجوز في االنتهــاء ما ال يجوز 
في االبتداء»، وقواعــد «الموازنة بين المفاســد والمصالح» في المنظومة 
األصولية المقاصدية. وتشتمل كذلك على نظرية الضرورة ومآالت األفعال. 
ومما يتصل بمقاربــة التغير من ناحية أصولية الورقــُة الثانية التي 
بعنوان: «منهجية المقاصد والوسائل ودورها في االجتهاد الفقهي»، التي 
حدد فيها د. معتز الخطيب (من ســوريا) مفهومي المقاصد والوســائل، 
فالمقاصــد هي األعمــال والتصرفــات المقصــودة لذاتهــا والمتضمنة 
للمصالح والمفاسد في ذاتها، أما الوســائل فهي التي ال ُتقصد لذاتها 

وإنما لتحقيق غيرها. 
ومنهجية الوسائل والمقاصد مبينة على مسألة تعليل األحكام، بمعنى 
أنها معقولــة المعنى وخاضعة لالجتهاد، وعليه فإن الوســائل منقســمة 
إلى منصوصة ومســكوت عنها، فالمنصوصة كثيرة ويقــع فيها الخالف 
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في ثباتهــا وتغيرها بين بعض الفقهاء، أما المســكوت عنها فلها أحكام 
مقاصدها في الغالب. 

وقرر البحث ـ في الجملة ـ أن الوســائل متغيــرة والمقاصد ثابتة، 
وقد انبنى على هذا قواعُد منها: أن مراعاة المقاصد مقدمة على مراعاة 
الوســائل، وأن الوســائل تقوم بقيام المقاصد وتسقط بســقوطها، فإذا 
أمكن تحقيق المقاصد من دون تلك الوســيلة المعينة لم ُيتَوســل بتلك 
الوســيلة، ومن القواعد الدالة على تغير الوســائل وثبات المقاصد أنه 

ُيغتَفَر في الوسائل ما ال ُيغتَفر في المقاصد.
وخلصــت الورقة إلى تقرير قاعدة في َتغَيّر الوســائل حتى لو كانت 
منصوصة، وهــي: أن كل ما كان يقــوم مقامها من كل وجــه، أو يكون 
أولى منها وأصلَح، فيما علم مقصود الشارع منه وحصولُ ذلك المقصود 

بنظيره أو أولى منه في الوسيلة الجديدة، فإن الوسيلة فيه تتغير. 
ومن هذا الباب تلك الوسائل المتغيرة بحكم تغير المعرفة وتطورها 
مثل إثبات الهالل بالوســائل العلمية الحديثة، ومثل األدوية والعالجات 
التي وردت في الُسنة النبوية، فإنها وسيلة متغيرة بفضل الطب الحديث، 
ومثل وسائل النظافة كالسواك والتراب في ولوغ الكلب فإنه يقوم مقامه 

الصابون وغيره.
«المصالح المرســلة» من المفاهيم األصولية المركزية التي تتصل 
بانفتاح الفقه اإلسالمي على العصر، وقد كان لها دور مستمر في عالج 
المستجدات، وهذا ما بحثه د. محمد بن راشد الغاربي (من ُعمان) ورأى 
أنه عامل أساٌس لإلبقاء على حيوية الشــريعة، ولكن يجب فيه التحفظ 
واالحتياط مــن غلبة األهواء، حتــى يتحقق العمــل بالمصالح على وجه 

شرعي صحيح، وذلك ال يكون إال بمراعاة شروط صحة العمل.
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الورقة األخيرة في هذا المحور بعنوان: «تحقيق المناط بين التأصيل 
والتأويل»، تحدث فيها عبد اهللا فدعق (من السعودية) عن ثالثة محاور: 
شــغل المحوران األوالن: (الدليل، والتعليل) معظــم الورقة؛ بالرغم من 
أنهما يقعان خارج موضوع الورقة الذي هــو التنزيل، أو تحقيق المناط 
الذي اكتفى فيه بتعريفه وِذْكر نوعيه وأمثلتــه كما هو معروف، وتحقيق 
المناط معناه: «أن ُيثبَت الحكُم بمدركه الشــرعي؛ لكن يبقى النظر في 
تعيين محله» كما قال الشــاطبي، وله صورتــان: األولى تطبيق القاعدة 
العامة في آحــاد صورها. والثانيــة إثبات علة متفق عليهــا في األصل، 
وذلك فــي الفرع؛ إللحاق الفرع باألصل. واالجتهــاد بتحقيق المناط هو 

من االجتهاد الذي ال ينقطع، فال خالف بين األمة في قبوله. 

المحــور الثالث من محــاور الندوة، تنــاول موضوع: «المؤسســات 
الفقهية في عالــم متغير»، وضــم ورقتين تحدثت أوالهمــا عن «منهج 
المجامع الفقهية في العالم اإلســالمي في معالجة القضايا المعاصرة: 
فقه األولويــات»، تناول فيهــا د. وهبة الزحيلي (من ســوريا) محورين: 
تحــدث األول منهما عــن آلية عمــل المجامــع الفقهية وكيفيــة عملها 
في مناقشــة القضايــا، وأنها تتخذ صــورة «االجتهــاد الجماعي» الذي 
«يواكب حركــة التغير والتطور»، فــي حين تحدث المحــور الثاني عن 
فقه األولويــات، الذي اكتفــى الزحيلي فيه ببضعة أســطر قرر فيها أن 
المصطلح من ابتكار د. يوسف القرضاوي وأنه طريق جدير بالعناية في 
مؤسســات االجتهاد الجماعي، وأنه مرتبط بفقه الموازنات. وختم بأمثلة 

منتقاة من حصاد المجامع الفقهية.

الورقــة الثانية تناولــت «منهج المجامــع الفقهية فــي العالم غير 
اإلســالمي في معالجة القضايــا المعاصرة: فقه األقليــات»، بحث فيها 
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ســعيد بن ســاعد الحبســي مســألة فقه األقليات كما باتت معروفة في 
العديد من الدراســات في العقدين األخيرين، خاصة في كتابات الشيخ 
يوســف القرضاوي وآخريــن، ممن أنشــؤوا المجلس األوروبــي لإلفتاء 
والبحــوث، الذي انشــغل بمعالجة المســتجدات التي طــرأت على حياة 
المســلمين في مجتمع غير إســالمي، وهو فقه يقوم ـ في أساسه ـ على 

رعاية اختالف المكان والظروف للمستفتين.

تناول المحور الرابع موضوع: «فــروض الكفاية وفقه األمة»، وضم 
أربع أوراق: فــي الورقة األولى بحث د. حميد الحمــر «فروض الكفاية: 
أهميتها ومقاصدها وكيفية االســتفادة منها»، معتِمًدا في ذلك على رؤية 
اإلمام الشــاطبي الذي يرى أن الفرض الكفائي هو من باب العلم الذي 
ُيراد به العام ويدخله الخصوص، ومن ثم فإن شــعور المســلمين بعدم 
المســؤولية عن الفروض الكفائية هو الــذي أدى إلى انكماش مجاالتها 
وقصــور فهمهــا؛ ألن مقصود فــروض الكفاية تحقيــق المصلحة العامة 

ليكون المجموع في خدمة المجموع. 

وفي ورقته «فروض الكفاية وقواعدها» قّدم أحمد مبلّغي ما أســماه 
«نظرة وصفية تحليلية»، رأى من خاللها أن من أســباب ضمور «مشروع 
فرض الكفاية» عدَم حيوية التبويب المتداول للفقه اإلســالمي، ولذلك 
يقترح تبويًبا جديًدا لــه يقوم على اآلتي: فقه الفقاهــة، وفقه العبادة، 
وفقه الجماعة، وفقــه الثقافة، وفقه العمارة، وفقــه الكرامة. وكل فرع 
فقهي من هذه الفروع يتضمن أبواًبا فقهية عدة، ففقه الفقاهة يتضمن: 
فقه الفقاهة الفقهية، وفقه الفقاهــة الكالمية، وفقه الفقاهة األخالقية 
إلى غير ذلــك. وفقه الجماعــة يتضمن: فقه األســرة، وفقــه الوحدة 
الوطنية، وفقه الوحدة اإلسالمية، وفقه األمن االجتماعي، وفقه األنظمة 
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االجتماعيــة، وفقه السياســة، وفقه القضــاء... ثم يبني لــكل فرع من 
هذه الفروع قواعَد فقهية كفائية ُمْســتلة من الكتب الفقهية، فمن قواعد 
فقه الفقاهــة الفقهية مثًال: تحصيل الفقه واجب علــى الكفاية، وحفظ 
مــا يتوقف عليه الفقــه واجب على الكفايــة، ومن قواعــد فقه األنظمة 
االجتماعية: يجب علــى الكفاية ما به يتحقق نظــام النوع، وما به قوام 
المعايش واجب كفائي، وما يتعلق بمصالح المعايش وانتظام أمور الناس 

واجب كفائي وهكذا.

ثم يختــم بالحديث عن القواعــد األصولية لفــرض الكفاية، وهي 
تلك القواعد التــي تملك ماهية أصولية، وهــي (16) قاعدة، منها: َمن 
على الكفايــة وقد قام غيره مقامه، فإنــه يثاب ثواب واجب  فعل واجباً 
ال ثواب مندوب، والواجب الكفائي مشــروط بالعلــم والقدرة كالواجب 
على من ال يقدر ال ينافي كون  العيني،وعدم كون الواجب الكفائي واجباً 

الوجوب الكفائي على الكل، وكل واجب كفائي مستحب عينيا.

أما عبد اهللا العزي فقد بحث الصلة بين «مقاصد الشريعة وفروض 
الكفاية» التي تشــرحها مقالة اإلمام العز بن عبد الســالم: «المقصود 
بفــرض الكفاية تحصيُل المصالــح ودرء المفاســد؛ دون ابتالء األعيان 
بتكليفــه، والمقصــود بتكليف األعيــان حصول المقصود لــكل واحد من 
المكلفين على ِحَدة لتظهــر طاعته أو معصيته، لذلك ال يســقط فرض 
العين إال بفعل المكلف، ويســقط فرض الكفايــة بفعل القائمين به دون 
من ُكلَف به في امتداد األمــر». وأن تحصيل فروض الكفايات عائٌد إلى 
كانت ضروريــات أم حاجيات أو تحســينيات،  تحقيق المقاصد، ســواءٌ 
وأنه ال بد من تطوير وســائل أداء فروض الكفاية بما يتفق مع مضامين 

مقاصدها الشرعية ومتطلبات العصر.
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وفــي بحثــه «فــروض الكفايــة والمســؤولية االجتماعيــة» حــاول 
د. إبراهيم البيومي غانم (من مصر) اإلجابة على تســاؤلين اثنين هما: 
ما نوع العالقة التي يمكن أن تنشأ بين «فرض الكفاية» ـ وهو مصطلح 
أصولي ـ والمسؤولية االجتماعية وهي مفهوم حديث ينتمي إلى الدراسات 
االجتماعية والسياسية؟ وكيف تحققت هذه العالقة في الممارسة العملية 
التــي عاشــتها مجتمعاتنا اإلســالمية؟ ويخلص إلى القــول: إن تقويض 
الممارســة االجتماعية للمندوب الشــرعي، وعزله عن روافده التلقائية، 
بعيدًا عـن مجاله في خدمة فرائض اإلسالم ـ أسهم في  وضبطه سلطوياً 
حدوث خلل في مقومات التوازن االجتماعــي، وأدى إلى ضعضعة مصادر 

قوة المجتمع في عالقته مع سلطة الدولة.
«الرؤية  موضوع  بحــث  الخامس  المحور 
خالل  من  المعلوماتيــة»  والثــورة  الفقهيــة 
خمــس أوراق: اثنتان منها تناولتا مســألتي 
المعلومات.  وتــداول  اإللكترونيــة  التجــارة 
تداول  لحرية  الفقهيــة  «الرؤية  يخص  فيما 
المعلومات» أوضح د. عمر بن صالح بن عمر 

(جامعة الشــارقة) معنى حرية تداول المعلومات، وأقســام المعلومات 
المراد تداولهــا، وحكم ذلك التــداول وضوابطــه. والبحث يرى أن 
حرية تداول المعلومات هي األصل وهي جزء من حرية التعبير، وأنها 
ــس على مبادئ شرعية، وقيم إنسانية، وضوابط شرعية  ينبغي أن ُتؤَس
كمشروعية المعلومات، والمسؤولية، والدقة، والتبين والتثبت، واعتبار 
مآالت تــداول المعلومات. كمــا أنه يجب أال يؤدي تــداول المعلومات 
إلى اإلضرار بالمصلحــة العامة أو مصلحة الدولــة أو إلحاق األذى 

باآلخرين.
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أما موضوع التجــارة اإللكترونية فقد عالجه د. علــي محيي الدين 
القره داغي (قطر) من خالل بحث بعنوان: «حكـم إجـراء العقـود بآالت 
االتصـــال الحـديثة» رأى فيه أن هذه اآلالت تعود إلى قســمين: قســم 
لنقل الصــوت واللفظ (كالتليفــون، والتلفزيون والراديو)، وقســم لنقل 
المكتوب (البرقية والتلكس، والفاكس). فالتليفون ينقل كالم المتعاقدين 
بدقة، أمــا عدم الرؤيــة بيــن العاقدين فــال يترتب عليه حكم ســوى 
احتمال التزوير، وتقليــد الصوت، ولذلك يقبــل كالم من ادعى ذلك، 
ولكنه يقع عليه عبء اإلثبات. يبقى أن البعــد المكاني بين المتعاقدين 
بالتليفــون تترتب عليه المســائل الخاصة بمجلس التعاقد التي ناقشــها 
البحث باســتفاضة. وكذلك يمكن إجراء العقود من خــالل الراديو، أو 
التليفزيون، وال ســيما في اإليجابات العامة الموجهة لجمهور كالجعالة 
(والوعد بالجائزة). أما إجراء العقود بالوســائل الحديثة لنقل المكتوب 
فهو كحكم التعاقد بالكتابة سواء بســواء، ورجح القره داغي هنا اتجاه 

الموسعين الذين جعلوا الكتاب كالخطاب.

أما األوراق الثالث األخرى فتحدثت عن تطبيقات فقهية على مسائل 
أفرزتها الثورة المعلوماتيــة، كاأللعاب والجرائــم اإللكترونية، والزواج 

والطالق عبر اإلنترنت. 

في موضوع «الرؤيــة الفقهية لأللعاب اإللكترونيــة» (كألعاب جهاز 
الكمبيوتــر وجهاز البــالي ستايشــن وجهاز الهاتــف النقــال والتلفاز 
وغيرها)، بيّن د. نور الدين الخادمي (تونــس) أن األصل فيها اإلباحُة، 
وَتغَيّر هذه اإلباحة يكون بحســب القرائن، ومن أبــرز القواعد المؤصلة 
لهــذه األلعاب: قاعــدة (الضرر ُيــزال) ومعناها أن الضــرر َيلزم َمنعه 
وإبعاده، فــإن كان لأللعاب أضــرار صحية أو مالية أو نفســية أو على 
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مستوى القيام بالواجبات الشرعية واألسرية فيجب عندئذ َمنعها تطبيًقا 
للقاعدة. وقاعدة (َجلب المصالح ودرء المفاســد) من جهة ما يمكن أن 
تحققه هذه األلعاب من منافع حسية وحركية وذهنية لألطفال والشباب. 
وقاعدة (الوســائل لهــا أحكام المقاصــد) من حيث كون هــذه األلعاب 
وسيلة إلى مقصود ترفيهي، فتحرم األلعاب التي تشتمل على المخالفات 
الشــرعية، ويجب إحــداث البديل اإلســالمي وإيجــاد البيئــة الفكرية 

واالجتماعية المساعدة على التوجيه واإلرشاد.

وفي موضــوع «الرؤية الفقهيــة لتأصيل الجرائــم اإللكترونية» بيّن 
د. أحمد عيــد عبد الحميــد إبراهيم (مــدرس بمعهد العلوم الشــرعية 
انتهاك  كجرائم:  وأحكامها،  اإللكترونية  الجريمة  أركان  األزهر)  وجامعة 
الخصوصية، واالعتداء على النفس، وانتحال الشــخصية، واالعتداء على 
وإفشاء  والتشهير،  والقذف  والســب  اإللكترونية،  والســرقة  المعلومات، 
األســرار الوطنية، وناقش مشــروعية تطبيق حد الحرابــة على الجرائم 
اإللكترونية، وأوصى بضرورة مسارعة الدول إلى وضع ضوابط للحماية، 
وإنشــاء أمن خاص للشــبكات يهدف إلى منع الجريمة قبــل وقوعها أو 

سرعة الكشف عن مرتكبيها. 

المحور الســادس تنــاول موضوع: «الفقــه اإلســالمي والمعاهدات 
الدولية» واشتمل على ســت أوراق بحثية، تناولت األولى موضوع «الفقه 
اإلســالمي وخصائص القانون فــي المجتمع المعاصــر»، للدكتور أحمد 
الخمليشــي (المغرب)، عقد فيها مقارنة بين الفقــه والقانون من حيث 
المرجعية والمضمون، وجهة التقرير وطبيعته. فمن جهة المرجعية يمكن 
القول: إنه مع ابتناء كل منهما على جلب المصالح ودرء المفاسد، فمن 
المبالغة اعتماد ذلك الدعاء الوحدة الشــاملة فــي المرجعية بين الفقه 
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والقانون؛ فهناك أحكام شــرعية َتَعبدية غير مرتبطــة بعلة ظاهرة (مثل 
موانع الــزواج وعدة الطالق والوفــاة) كما أن تقرير األحــكام الفقهية 
محكوم بعدم معارضة أو مصادمة أي من كليات الشــريعة وقيمها؛ ولكن 
األغلبيــة المطلقة من أحــكام المعامالت في الشــريعة مرتبطة بتحقيق 

المصالح ودرء المفاسد التي ُتدرك بالعقل. 

ومن حيــث المضمون فــإن الحكــم الفقهي هو تفســير ظني لنص 
تفصيلــي ظني الداللــة، أو تنزيل ظنــي لنص كلي علــى وقائع جزئية، 
وهذا الظن يســتند إلى األمارات الظنية التي ليســت أدلة بأعيانها؛ بل 
يختلف تأثيرها باإلضافات، وهــذا ما يجعل تحقيق المصالح هو الهدف 
والمضمون للفقه وللقانون معاً. وإذا أُحســن اختيار الهيئة أو المؤسســة 
المســند إليها صالحية إصــدار القانون ـ بحيث تكــون أقرب ما يمكن 
إلى تمثيــل المجتمع / األمة ـ فإن ما تهتدي إليه فــي تقرير المصالح 
والمفاســد ينطبق عليه حديث «ما رآه المســلمون حســنا فهو عند اهللا 

حسن»، وحديث: «ال تجتمع أمتي على ضاللة».

أما من جهة تقرير الحكم فإن الفقه وإن كان يصدر عن فرد، فإن 
تخصصه المعرفي، وانتداب نفسه لمهمة تفسير نصوص الشريعة يدفعانه 
إلــى أقصى ما يمكن من التحــري واالحتياط حتــى ال يبتعد عن أحكام 
الشــريعة ومقاصدها، وهذا ما قد يبدو غير متوفــر في القائم بصياغة 
أحكام القانون الذي قلما يتغلب على البواعث السياسية النفعية. لكن مما 
ال جدال فيه كذلك أن طاقة الفرد محدودة في استحضار كل المالبسات 
المســاعدة على اختيار الحكم األنســب، فضال عن استحالة تجرده عن 
مؤثرات توجهــه الفكري وتقويمه لوقائع الحيــاة والتعايش؛ بينما تقرير 
القانون يتم من خالل مؤسســة بعد تبادل الرأي ومناقشته، وفي ظل ما 
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اهتدت إليه المجتمعات الحديثة من الشفافية وإسهام «المعارضة» بإثارة 
ما قد يكون في مشروع القانون من عيوب. إضافة إلى حق كل مواطن في 
إبداء رأيه في هذا المشروع عن طريق الصحافة التقليدية واإللكترونية 
التــي أصبح لها دور جوهري في رقابة تســيير الشــأن العام الذي منه 

القانون المعتمد في هذا التسيير.

وإذا كان القانــون يأخــذ بالصفــة اآلنية 
لتقريــر األحكام، فــإن الفقه لــم َيْخف عليه 
ذلك فقال صراحة بتغير األحكام بتغير الزمن 
وعدًما  وجوًدا  لعلتــه  الحكم  وبتبعية  والمكان، 
وبمراعاة المآل في تقرير األحكام، ولكن حال 
دون التطبيق الواســع لهذه المبــادئ: إضفاء 

صفة أعلى على الحكــم االجتهادي وتوطين المذهبية مع إشــاعة انتهاء 
االجتهــاد. أما فــي الجوهر فال يختلــف الحكم االجتهــادي عن الحكم 
القانوني في المعامــالت القائمة أحكامها على تحقيــق المصالح وجعل 

الناس أقرب ما يكونون إلى الصالح، وأبعد عن الفساد.

وقدم د. برهان كور أوغلــو (تركيا) ورقة مختصــرة بعنوان: «الفقه 
اإلســالمي والقانون الدولي اإلنســاني»، أوضح فيها أن القانون الدولي 
اإلنســاني هو مجموعــة من المبــادئ واألعراف والخطــوات التي تؤمن 
الحماية لفئات معينة في حاالت الحرب والنزاعات المسلحة وأشار إلى 
أنه ال يمكن الحديث عن الفقه اإلســالمي والقانون الدولي اإلنســاني 
من غير بيان مفهوم الجهاد في اإلســالم، ومكانتــه ووظيفته في الفقه 
اإلســالمي، ومعرفة الضوابط الشرعية للجهاد، ثم اســتعرض المبادئ 
اإلســالمية اإلنســانية العامــة (كتســاوي البشــر، وتكريم الشــخصية 
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اإلنســانية، وحتمية االختالف بين البشر، وتجريم العدوان) وهي مبادئ 
تشــكل األســس العقدية التي يقوم عليهــا الفقه اإلســالمي في ضبط 
العالقات بين النــاس، ورأى أن من أوائل ما ُكتب في هذا المجال كتاب 

يَر الصغير لإلمام محمد بن الحسن الشيباني (189هـ). الس

وفي هذا المحور َبَحث د. عادل عبــد اهللا «التأصيل الفقهي لقواعد 
القانــون الدولي»، وبحث علــي العلياني «االتفاقيــة الدولية للطفل من 
وجهة نظر اإلسالم»، وبحث د. أحمد أبو الوفا «المعاهدات الدولية من 

خالل كتب الفقه اإلباضي».

المحور الســابع، تناول موضوع: «فقه الجنسية والهجرة والمواطنة» 
من خالل خمــس أوراق، ففي موضوع المواطنة، كتــب محمد زاهد جول 
(تركيا) عــن «المواطنة والتأســيس الفقهي المعاصــر» تحدث فيه عن 
الســياقات الغربية لمفهــوم المواطنة في ســياق الحداثــة والعلمانية، 
ويظهر هــذا االرتباط مــن خالل تأمــل المنجزات الفكرية السياســية 
االجتماعي،  والعقــد  اإلنســان،  وحقوق  الطبيعــي،  كالقانون  للحداثــة: 
والفصل بين السلطات، والنظام السياسي الدستوري، والمجتمع المدني، 
المساواة  إلى  بالسعي  كان «مقروناً  المصطلح  واستخدام  والديمقراطية. 
والمطالبة بالعدل واإلنصاف بالنسبة لجميع من يحمل جنسية الدولة»، 
ولكن اســتعارة هذا المصطلح في السياق اإلســالمي أثارت الكثير من 
الجدل وتباينت االســتجابات؛ فذهب بعض المثقفين العرب (مثل محمد 
عابد الجابري، ومحمد أركون، وســمير أمين)، إلى القول بغياب مفهوم 
المواطنة لدى العرب علــى الصعيد اللغوي والفكــري والوجداني، وهم 
يتفقون بهذا مع ما ذهب إليه المستشــرق برنــارد لويس؛ إال أن غالبية 
المفكرين والفقهــاء والباحثين في العالم العربي اإلســالمي تبنوا رأًيا 
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ــُدوا أن جذور اســتعمال المفهــوم ومعانيه تعــود إلى فترة  مغايًرا، وأك
على  السياســية  اإلشــكالية  غلبت  حيث  الحديثة  اإلســالمية  اإلصالحية 
غيرها من اإلشكاليات، بدءًا من الطهطاوي وخير الدين التونسي وصوالً 
إلى اإلســالميين الُمحَدثين كطــه عبد الرحمن وفهمــي هويدي وطارق 

البشري ومحمد سليم العوا وغيرهم.
وفي موضوع الجنســية ُقّدمت ثالث أوراق، كتب األولى منها د. عبد 
الســتار أبو غدة (ســوريا) بعنوان: «فكرة الجنســية في الفقه اإلسالمي 
وقواعدها الشــرعية»، تكلــم فيها عن المســتندات التاريخيــة لمفهوم 
الجنســية والعالقة بين الجنســية واالنتســاب للقبيلة، وعالقة الجنسية 
بالمواطنة والفرق بين دار اإلســالم ودار الكفر، والتطبيقات المعاصرة 
(التوطن بالدولة) مثل منح الجنسية بالتبعية أو بموجب اإلقامة الطويلة 

أو بالخدمات الجليلة للدولة أو بموجب اللجوء السياسي. 
وكتــب الورقة الثانية محمد موســى بابــا عمي بعنــوان: «التجنيس 
والهجرة بين التراث اإلســالمي والواقع العالمي»، اســتعرض فيها آراء 
بعض المعاصرين؛ مثل مالك بن نبي وفيصل مولوي وطارق رمضان وفتح 
اهللا كولن وغيرهم، موضًحا أن الجنســية مصطلح سياســي جديد ظهر 
مع تشكل الدولة الحديثة في أواخر القرن الثامن عشر، ولكن المفهوم 
ن فيما ُيعرف بتقســيم العالم إلى دارين: دار إسالم ودار حرب،  متََضم
الذي ارتبط بنشأة الدولة اإلسالمية األولى في عالقتها بالفرس والروم 
ومشــركي العرب وغيرهم. وبخصوص حكم التجنيس بجنسية دولة غير 
إسالمية فيختلف بحسب المالبسات والظروف التي يعيشها الساكنون في 

البالد الخاضعة لحكم غير إسالمي. 
وكتب الثالثــة د. ناصر بن محمد الحجري (ســلطنة ُعمان) بعنوان: 
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«قواعد الجنسية في اإلســالم»، تحدث فيها عن أركان الجنسية وحرية 
الدولة فــي تنظيم جنســيتها، والتعديــالت المتعلقة بقانون الجنســية 
الُعمانية، وأكد أن الجنسية مصطلح قانوني حديث وثيق الصلة بالدولة 
وما يرتبط بها من أنظمة وقوانين، أما الجنســية اإلسالمية فتقوم على 
أســاس االنتماء إلى اإلســالم تدينــاً، أو االنطواء تحت ســلطان دولة 

إسالمية نظاماً.

وفي موضوع الهجرة كتب د. رضوان الســيد (لبنــان) «فقه الهجرة 
وضوابطه»، بحث فيه الهجرة ومشكالتها وأسبابها االقتصادية والمعيشية 
والســيما ذلك الســيل الجارف من هجرة المســلمين الذيــن هاجروا 
ويهاجرون إلى أوروبا والقارة األمريكية، كما أشار إلى هجرة النبي ژ 
إلى يثرب عام 622م، وإلى فتاوى الفقهاء بعد ســقوط صقلية في أيدي 
النورمانديين عام 1090م واســتيالء الصليبيين على بيت المقدس وأكثر 
نواحي الساحل الشــامي في أواخر القرن الخامس للهجرة. فبين أقوال 
الفقهاء من أحنــاف ومالكية وإباضيــة من ناحية ضــرورة الهجرة من 
عدمها، ثم تكلم عن أحوال المســلمين في غير دار اإلســالم في أوروبا 
وغيرها وما يتعرضون له من مشاكل في دينهم. فشبان المسلمين هناك 
يؤكدون على هويتهم الخاصة بكل الســبل، وقد تعلموا بالتدريج الحجج 
والشــروط التي اعتقدوا أنها تســمح لهم باالنتماء إلى أوروبا، من مثل 

المواطنة وحقوقها والتعددية الثقافية وإمكانياتها.

الُعمانــي  الفقــه  فــي  مســائل  بَحــَث  واألخيــر  الثامــن  المحــور 
الذي  والتطوير»  باالجتهاد  المتعلقــة  الُعمانية  الفقهية  كـ «المصطلحات 
كتبه خميس بن راشــد العدوي (ُعمان)، وشــّخص فيه مســار المدرسة 
اإلباضيــة الُعمانية منذ نشــأتها األولى حتى اآلن، مــن خالل المفاهيم 
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وخلص  والتجديد،  االســتنباط  على  أثر  لها  التي  الفقهية  والمصطلحات 
فيه إلى أن المدرســة الفقهية اإلباضيــة في ُعمان وصلــت إلى مرحلة 
االنسداد، وَيلزم أتباَعها البحُث عن مخرج حتى تعود إلى دورها الفاعل 

في االستنباط والتجديد كما كانت.

و «مظاهر االجتهاد الجماعي في الفقه الُعماني» كتبه د. إسماعيل بن 
صالح بــن حمدان األغبري (ســلطنة ُعمــان)، وتحدث فيــه عن دواعي 
االجتهاد الجماعي وأهميته، وأشــار إلى البذور األولى له عند اإلباضية 

منذ القرن األول الهجري من خالل مبدأ الشورى.

و «منهــج الفقــه الُعماني فــي معالجــة القضايا المعاصــرة» كتبه 
إبراهيم بن ناصر الصوافي (ســلطنة ُعمان)، ويعني بالقضايا المعاصرة 
هنا ما يسمى بالنوازل الفقهية، وطرائق الفقهاء في الرجوع إلى مصادر 

الشريعة وقواعدها وضوابطها العامة لمعرفة أحكام تلك النوازل.

و«الرؤى الفقهيــة من كتاب التعارف البن بركــة» كتبه د. مصطفى 
باجو (الجزائر)، بيّن فيه موقع ابن بركة من التجديد الفقهي، وإسهامه 
فــي التنظير لمصــادر المعرفة وبيان درجــات اليقين، وأهميــة التواتر 
مصدرا للعلم، ثــم التأصيل لبنــاء األحكام على طمأنينــة القلب، وهو 
أســاس حجية العرف، ثم إثبات دليل العرف، وبيــان أهميته وضرورته 

لالجتهاد.
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■  بروفيسور من ألمانيا، جامعة تيوبنغن.

تتميــز ُعمــان عــن غيرهــا مــن دول الخليج 
والجزيــرة العربية بتاريخها الحافل وشــهرتها 
بأنها أمــة ارتادت البحــار، وكذلك بالمذهــب اإلباضي 

الذي يدين به غالبية السكان.
وعلــى الرغم مــن ظهــور الكثيــر من اإلســهامات 
الكبيرة التي قام بها علماء ُعمانيون وأجانب في دراســة 
لع على  التاريــخ الُعماني في العقود الماضية، فــإن الُمط
هذه الدراســات يجد أنها قد أغفلت جانباً مهماً من هذا 
التاريخ، أال وهــو التأثير الُعماني علــى منطقة المحيط 
الهنــدي، وكذلك نظرة الخــارج إلى ُعمــان وحضارتها 
ومذهــب أهلها، وفي هــذا المؤتمر وبجهد مشــترك من 
اختصاصيين مرموقين من مختلف دول العالم تم تسليط 
الضوء علــى العالقــات المتداخلة والمركبــة بين ُعمان 

والخارج، وبين الخارج وُعمان.

■  ¬HhÉZ õfÉg

ا"باضية  عن  الدولي  المؤتمر 
ألمانيا في 

2011 مايو   19 - 16 توبنغن  جامعة 
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وسنعرض هنا بشــكل مقتضب لألحداث والحقائق التاريخية الهامة في 
تطور حضارة وتاريخ ُعمان؛ لكي يكون هذا بمثابة خلفية حول جوانب ومحاور 

المؤتمر.
ال يمكــن النظر إلــى تاريخ ُعمــان وحضارتهــا في معزل عــن اإلطار 
األوسع للتاريخ القديم لمنطقة الشــرق األدنى ومنطقة الخليج، فالنصوص 
المســمارية التي يعود تاريخها إلى األلف الثالث قبل الميالد تشــهد على 
أهمية ُعمــان في تلك المرحلة، والتي كان اســمها آنذاك مجــان باعتبارها 
البالد التي كانت تزود الحضارات القديمة في بالد ما بين النهرين بمعدن 
النحاس، وتذكر هذه النصوص الســفن الُعمانية التي كانت تصل إلى بالد 
آكاد لتفريغ حموالتها من النحاس والمواد الخــام األخرى؛ مثل الديورايت 
واألحجار الكريمة األخرى، باإلضافة إلى العاج من أفريقيا، والخشــب من 
الهند وبالد ما وراء الهند، وكذلك البصل الذي كان ســلعة مرغوبة كثيرًا، 
وكان ُيطلق عليه بصل مجان، كل هذا كان يتم تصديره من ُعمان وفي سفن 
ُعمانية، وفي األلف الثالث قبل الميالد كانت هذه الســفن ُتبحر ليس فقط 
عبر الخليج وصوالً إلى كافة الموانئ على جانبي الخليج وجنوب بالد ما بين 
النهرين؛ ولكنها كانــت تتجاوز ذلك لتصل إلى وادي الســند، ففي حوالي 
2200 قبل الميالد في عصر الملك البابلي نارامســين تردد اســم الحاكم 
الُعمانــي مانو دانو في وثائق تعــود لهذه الحقبة من التاريــخ، وفي الوقت 
نفسه كانت هناك طبقة غنية ومؤثرة من التجار ومالك السفن وبناة السفن 
وأصحاب المناجم، وكان لهذه الفئات ســلطة على مجريات األمور في ُعمان 
آنذاك. كما ورد في نصوص تعود إلى األلف األول قبل الميالد ِذْكر ألدوات 
مثل المجارف والمعازق ورؤوس الرماح كلها مصنوعة من البرنز، باإلضافة 
إلى التوابل والجواهر والســلع األخرى التي كان يتــم تصديرها من مجان 
إلى آشــورية. وفيما بعد برزت ُعمان كقاعدة هامــة وحلقة وصل على البحر 
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الفارســي بين الخليج والبحر األحمر وصوالً إلى البحر األبيض المتوسط، 
الذي كان يرتبط بالبحر األحمر بقناة بناها الملك الفارســي داريوس تشبه 
قناة السويس الموجودة في الوقت الراهن، وفي الفترة بين هذا العصر وبين 
قدوم اإلسالم بدأت مصالح فارس تتركز على المناطق الساحلية من ُعمان، 
وفي هذا الوقت برزت أهميــة صحار والمناطق الســاحلية األخرى كمناطق 
ذات أهمية تجارية وعسكرية بالنسبة للفرس، وكان الحال نفسه في منطقة 
الرســتاق كما يوحي بذلك موقعها واســمها ذو األصل الفارسي الذي يشيع 
استخدامه كلفظ مســتعار أو مصطلح في مجال الدرسات الجغرافية العربية 

القديمة.

لمعلومات قديمة وربما أسطورية فإن أفرادًا من قبيلة نزار ـ وهي  ووفقاً 
فخذ من قبيلة عدنان في شــمال الجزيرة العربيــة ـ هاجرت إلى ُعمان في 
وقت مبكر وفــي تاريخ ال يمكن تحديــده، وهناك هجرة عربيــة ثانية إلى 
ُعمــان هي الهجرة التــي نعرف عنها الكثيــر، وهذه هي هجــرة األزد على 
حــول تاريخ هذه الهجرة، فمــن جهة ترتبط  الرغم مــن أن هناك تضارباً 
هذه الهجرة بتهدم سد مأرب في منتصف القرن الخامس قبل الميالد، ومن 
جهة أخرى تشير المصادر إلى األب األكبر األسطوري لُعمان وهو مالك بن 
فهم بن غنام األزدي الذي دحر الفرس من ُعمان، وفي فجر اإلسالم استقر 

في ُعمان العديد من العرب غير األزديين.

هناك الكثيــر من الروايات حــول دخول ُعمان في اإلســالم ووفق هذه 
الروايات أن الرســول ژ أرســل عدة رســائل إلى جيفر وعبد ابني جلندا 
اللذين كانا الحاكمين في ُعمان حينئذ يدعوهما إلى اإلسالم، وباستجاتهما 
للدعــوة أصبحــا رائديــن في عمليــة دخــول ُعمان لإلســالم، وبعــد وفاة 
الرســول ژ بقي ابنا جلندا فــي الحكم، وكان الُعمانيــون ـ وخصوصاً من 
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األزد ـ شركاء نشطين وفاعلين في الفتوحات اإلسالمية للعراق وإيران وآسيا 
الوسطى والهند.

وفي عهد حكم بني أمية (661 ـ 750م) نجح الُعمانيون في تحقيق درجة 
عالية من الحكم الذاتي، وكان عبد اهللا بن إباض ـ وهو من أصل ُعماني يقيم 
في البصرة على عهد الخليفة األمــوي عبدالملك بن مروان (685 ـ 705م) ـ 
أحد أهم وأشــهر العلماء في البصرة آنذاك، ونظرًا آلرائه المختلفة عن رأي 
األزارقة الذين غادروا البصرة في عام 685 أصبح عبداهللا بن إباض مؤسس 
المذهب اإلباضي كمــا نعرفه اليوم، وكان خليفته فــي إمامة المذهب هو أبا 
الشــعثاء جابر بن زيد والذي قدم من نزوى في ُعمــان إلى البصرة، وأصبح 
المرجع األكبر في المذهب اإلباضي، وفي خالفة الحجاج بن يوســف الثقفي 
(694 ـ 714م) نشــب خالف بين أتباع المذهب اإلباضي وبين بني أمية، وتم 
على إثــر ذلك نفي اإلمام جابر بــن زيد وعدد من أتباعه مــن البصرة إلى 
ُعمان، أما في البصرة فقد تولى خالفة اإلمام جابر شــخص يدعى أبو عبيدة 
مســلم بن أبي كريمة التميمي وهو الذي أسس مركزًا للدراسات اإلباضية في 
البصرة، وكان هذا المركز يرســل الدعاة لهذا المذهب إلى كل بقاع العالم 
اإلســالمي. وفي عام 750م ـ وهو العام الذي شــهد انتهاء الدولة األموية ـ 
تأسســت اإلمامة اإلباضية األولى فــي ُعمان، وتولى اإلمامــة فيها جلندا بن 

مسعود الذي ينتمي إلى أسرة جلندا المعروفة في ُعمان.
يذكر الكُتّاب العرب في القرنين التاســع والعاشر الميالدي النشاطات 
التجارية للُعمانيين التي امتدت في الشــرق حتى بلغت الهند واألقاليم فيما 
وراء الهند، وفي الغرب حتى الســاحل اإلفريقي وداخــل أفريقيا، وفي هذه 
الفترة كانت صحار هــي عاصمة ُعمان، وكان لها تجــارة رائجة عن طريق 
البحر، وكان يقطنها تجار أثرياء، وكما يذكــر أحد هؤالء الكتاب فإنه لم 

يكن ثمة مدينة أكثر ثراء من صحار في العالم اإلسالمي كله.
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في أواخر أيام الدولة العباسية بدأت األمور تتغير فقد أصبحت الدولة 
أكثر ضعفاً وغير قادرة على الســيطرة على مناطــق كثيرة منها ُعمان؛ حيث 
سبق أن تشــكلت فيها دولة قائمة بذاتها وهي دولة بني نبهان الذين حكموا 
أجزاء واسعة من ُعمان لمدة تقرب من خمسمائة عام من (1034 ـ 1624م)، 
وفي ظل الحكم النبهاني ازدهرت نزوى وكبرت من حيث األهمية واشــتهرت 
باعتبارهــا موطن الكرماء واألقوياء والشــجعان، وقد كان ســكان نزوى من 
أتباع المذهب اإلباضي، ولم يكن لســلطان ُعمان حجاب أو وزراء يحجبون 
الناس عنه؛ بل كان باستطاعة الجميع سواء أكانوا ُعمانيين أو غير ُعمانيين 

الوصول إلى السلطان بسهولة ويسر.

لقد شهد القرن الـ 16 عصر الهيمنة البرتغالية في المنطقة الساحلية 
لُعمان، وكان للخصــوم من الداخل الُعماني دور فــي إضعاف قوة ُعمان في 
التصــدي للضغوط والســيطرة البرتغالية علــى المناطق الســاحلية، ولقد 
ضعفت قوة النبهانيين وانقســمت البالد إلى مناطق صغيرة يحكمها زعماء 
لهم، وقد  محليون حتى اختار الُعمانيون عمر بن الخطــاب الخروصي إماماً 
خاض اإلمام الخروصي حروباً طويلة مع النبهانيين حتى وفاته عام 1488م، 

واستمرت هذه الحروب على أيدي من خلفوه في اإلمامة بعد وفاته.

وظلت فتــرة عدم االســتقرار وتغيّر موازيــن القوى حتــى بداية القرن 
السابع عشــر، حينما تأسست أســرة جديدة من األئمة من غير النبهانيين، 
وهذه األســرة الحاكمة هي أســرة اليعاربة الذين عملوا على توحيد ُعمان، 
وينبغي أن ننظر إلى هذا التغيّر في إطار جغرافي وتاريخ أوســع فقد كانت 
اتفاقية مناب عام 1622م بين اإلنجليز (شــركة الهند الشــرقية) وبين شاه 
إيران هي نقطة البدايــة في انهيار الهيمنة البرتغالية في المحيط الهندي، 
وبتنصيــب أول أئمة اليعاربة وهو اإلمام ناصر بن مرشــد (1625 ـ 1649م) 
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كانت ُعمان مجزأة إلى مناطق كثيرة، واستطاع اإلمام ناصر أن يوحد  إماماً 
جزءًا كبيــرًا من الُعمانيين، وفــي عام 1643م اســتطاعت القوات المتحدة 
أن تستعيد صحار من أيدي البرتغاليين، واســتمر اإلمام ناصر في سياسته 
فــي توحيد الُعمانييــن ومهاجمة البرتغالييــن، وبعد وفاته اســتطاع خليفته 
اإلمام سلطان بن سيف (1649 ـ 1680م) تحرير آخر معقل للبرتغاليين في 
مســقط عام 1650م، وبعد انتهاء الوجود البرتغالي في ُعمان بدأ الُعمانيون 
بالهجوم على أمالك البرتغاليين في الهند وتهديدها، ففي عام 1661 هاجم 
الُعمانيــون بومبــاي وفي عام 1668م وعــام 1670م وعــام 1676م هاجموا 

منطقة ديو الهندية على الساحل الشرقي للهند.

وخلف اإلمام ســلطان ابنه اإلمام ســيف بن 
شــرق  في  التوســع  سياســة  تابع  الذي  ســلطان 
النبهانيون،  بدأها  سياسة  تابع  هذا  وفي  إفريقيا، 
شــرق  إلى  الُعمانيين  هجرات  بدأت  عهدهم  ففي 
أفريقيا إما بسبب الظروف المعيشية الصعبة في 
ُعمان أحياناً، أو بسبب الظروف السياسية أحياناً 
أخرى، فبسبب األزمات السياسية انتقل الُعمانيون 

إلى شــرق أفريقيا وممن انتقلوا إلى شــرق أفريقيا في وقــت مبكر األميران 
سيد وسليمان من أســرة الجلندا، اللذان هربا إلى شرق أفريقيا إبان الدولة 
األمويــة، ويمكــن أن نفترض أن هجرات مشــابهة قد حدثت قبل اإلســالم، 
وكذلك األمر بالنســبة للنبهانيين، فأحد الملوك النبهانيين ـ وهو مظفر بن 
ســليمان بن مظفر أو ســليمان بن مظفر ـ رحل من ُعمان فــي بداية القرن 

الـ 15، وأسس مملكة النبهانيين في منطقة بيت فيما يسمى حالياً كينيا.

وفي عــام 1711م ـ وهــو العام الذي شــهد وفــاة اإلمام ســيف األول 
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(1692 ـ 1711م) ـ أصبحت ُعمــان قوة بحرية ضاربة تنــاوش البرتغاليين، 
وتمارس سيادة على جزيرة زنجبار وأجزاء من شرق أفريقيا، وفي عام 1698 
تمكن الُعمانيون من فتح ممباســا وبمبا وزنجبار وبيــت وكيلوة، ولم يتبق مع 
البرتغاليين ســوى موزمبيق التي ظلت تحت ســيطرتهم حتى القرن الـ 20، 
في تطوير البنية  أما في ُعمان نفســها فقد كان اإلمام ســيف األول نشــطاً 
التحتيــة في ُعمان بمــا في ذلك بنــاء األفالج الجديدة واســتصالح أراضي 
جديدة للزراعــة، وتقديم طرق زراعية جديدة واســتجالب محاصيل جديدة، 
أما ابنه اإلمام سلطان بن ســيف (1711 ـ 1718م) فقد وسع نفوذ الُعمانيين 
في الخليج بتقليص نفوذ اإليرانيين في المنطقة، وكانت أهم إنجازاته تحرير 
البحرين من النفوذ الفارســي، والذي سبقه احتالل جزر هرمز ولرج وقشم 
وتهديد المدن الســاحلية مثل بندر عباس واللنجة، وفي عام 1718م وصلت 
منطقة النفوذ الُعماني من الســاحل الهندي عبر الخليج إلى شــرق أفريقيا 

وبذا أصبحت مسقط عاصمة هذه اإلمبراطورية الشاسعة بال منازع.
بعد فتــرة مــن الصراعات الداخليــة والغزو الفارســي قام الســلطان 
أحمد بن ســعيد البوســعيدي (1745 ـ 1783م) مؤســس الدولة البوسعيدية 
بإخــراج الفرس مــن ُعمان عــام 1744 وتم اختيــاره إماماً، وقد اســتطاع 
أحمد بن ســعيد أن يوحد الجماعات المتصارعة، وألول مرة وبعد عشــرين 
اتخذ خطوات باتجاه إقامة دولة مركزية وإنشــاء قوة عسكرية مجهزة  عاماً 
جيدًا، وإنشــاء ديوان الخدمة المدنية وإحياء األنشــطة التجارية، كما تابع 
أحمد بن ســعيد سياسة التوســع في األســطول البحري الُعماني التي بدأها 
ســيف األول وقوى الســيادة الُعمانية على زنجبار وأجزاء من شرق أفريقيا، 
واستعاد السيطرة الُعمانية في منطقة الخليج، وأدى ذلك إلى ظهور مسقط 
كأحد أهم المدن في آســيا لتصبح المدينة المســيطرة على شوطئ الخليج 
والبحر العربي، وخلف أحمد بن سعيد ابنه سعيد بن أحمد في عام 1783م، 
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وكان مقره الرســتاق، وأوكل أمور الدولة إلى ابنــه حمد (1785 ـ 1792م) 
وكان حمد رجًال ورعاً وحاكماً عادالً، وبعد وفاته خلفه أخوه سلطان بن أحمد 
(1792 ـ 1804م) وكان رجــًال كريماً وله مهارات متعــددة، عمل على تقوية 
حتى  مكانة ُعمان في الخليج وحارب الوهابيين ووســع النفوذ الُعماني شرقاً 
ساحل مكران، واتبع سياسة ذكية في التعامل مع القوى األوروبية المتواجدة 

في المنطقة آنذاك وهي فرنسا وإنجلترا.
بعد وفــاة ســلطان بن أحمد تســلم الحكم 
حكمه  ومثل  ســلطان (1804 ـ 1856م)  سعيد بن 
القرن  فــي  ُعمان  تاريــخ  فــي  الذهبي  العصــر 
والتوســع  النفوذ  وصل  حكمه  ظــل  وفي  الـ 19، 
الُعماني أْوَجهُ، وللتدليل على هذا التوســع يجدر 
بنا أن نذكر بعض األماكن التي كانت فيها قواعد 
عســكرية وتجاريــة ُعمانية وهي: بنــدر عباس، 

جاسك وشمل وســياب ولينجة وقشــم وهرمز والرج ومطرح وممباسة والمو 
وميركا ومدغشــقر وزنجبار، وهذا النطاق الواســع من السيطرة لم يتطلب 
قوة وحكمة في السياسة الداخلية فحســب، وإنما تطلب كذلك اتباع سياسة 
خارجية لتأمين وجودها، ولهــذا تم تقوية العالقات مع القوى األوروبية ومع 
الواليات المتحدة، وتم تطوير عالقات خاصة جــدًا مع مصر في ظل زعيم 
مصر اإلصالحــي محمد علــي (1805 ـ 1848م) ففي حياته كان ســعيد بن 
ســلطان قد عين اثنين من أبنائه نائبين يحكمان في غيابه األجزاء اآلسيوية 
واألفريقية من السلطنة، وبعد وفاته تولى أحد أبنائه وهو ثويني حكم ُعمان؛ 

بينما تولى ماجد االبن الثاني حكم المناطق الُعمانية في شرق أفريقيا.
ولقد فشلت المســاعي في توحيد قســمي دولة ســعيد بن سلطان، في 
عام 1870م تولى تركي بن سعيد (1870 ـ 1888م) الحكم في مسقط وفي 
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الوقت نفسه تولى برقاش بن سعيد الحكم في زنجبار، وبعد نزاعات توصل 
األخوان إلى إقامــة عالقات ودية بينهما، وبدأت كذلــك المفاوضات إلعادة 
الوحدة بين الســلطنتين، وكان هذا ضد مصالح اإلنجليز الذين لم يتوانوا 
في إحباط المحاولة. اتســم حكم تركي بن ســعيد باألمن وورث فيصل بن 
تركــي (1888 ـ 1913م) دولــة منظمة، وكان مما قام بــه أن حاول تقليص 
النفوذ اإلنجليزي، ونجح فــي ذلك، وعندما توفي كان علــى ابنه تيمور بن 
فيصــل (1913 ـ 1932م) أن يتصدى للمشــاكل الداخليــة والخارجية، وفي 
فترة حكم أبنه سعيد بن تيمور لم يحدث تغير كبير في الوضع، فقد استمر 
الحكم الُعماني في زنجبار حتى عام 1964م عندما حدث انقالب أطاح بحكم 
آل ســعيد هناك، وأصبحت زنجبار جزءًا من جمهورية تنزانيا، بشــكل عام 
شــهد النصف الثاني من القرن الـ 19 واألول من القرن الـ 20 اضطرابات 
وتدخالت أجنبية استمرت حتى عام 1955م، عندما تمكن السلطان سعيد بن 
تيمور اســتعادة الســيادة على كامل البالد، وفي عــام 1970م تولى الحكم 
لوالده  في ســلطنة ُعمان صاحب الجاللة السلطان قابوس بن ســعيد خلفاً 
السلطان ســعيد بن تيمور، وفي عهد الســلطان قابوس حدث تغيرات جذرية 
نقلت المجتمع الُعمانــي إلى عصر الدولة الحديثــة، وأثمرت نهضة ورخاء 

ينعم بها الشعب الُعماني اآلن.

على هــذا الملخص تم تصميــم البرنامج التالــي للمؤتمر، تكوّن  بناءً 
المؤتمر من أربعة أقسام يتفرع منها واحد وثالثون فصًال:

Ω1500  ΩÉY  ≈àM  »LQÉîdG  ºdÉ©dGh  ¿Éª oY  :∫hC’G  º°ù≤dG

ُعمــان في مرحلة مــا قبل اإلســالم: األحداث الداخليــة والنظرة  ـ 1
الخارجية.
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نشأة الهوية الُعمانية. ـ 2
المعســكرات الُعمانيــة في العراق وإيران وشــبه القــارة الهندية  ـ 3

وانتشار اإلباضية.
هويــة الُعمانييــن كبحارة قبــل عــام 1500م: التعدديــة العرقية  ـ 4

واللغوية.
ارتياد البحر عند الُعمانيين والسفن الُعمانية. ـ 5

É«≤jôaCG  ¥ô°Th  ¿Éª oY  :»fÉãdG  º°ù≤dG

الساحل السواحيلي: نافذة أفريقيا على المحيط الهندي. ـ 1
تحديد مواقــع التجمعات والجاليــات اإلباضية في شــرق أفريقيا  ـ 2

قديماً.
مالك األرض، العرب و«القضية الشيرازية». ـ 3
اللغات الرئيسة في شرق أفريقيا وآدابها ـ 4
البرتغاليون في شرق أفريقيا وإعادة ُعمان لفتح شرق أفريقيا. ـ 5

ájôëÑdG  ¿Éª oY  ájQƒWGôÑeEG  :ådÉãdG  º°ù≤dG

تأسيس قوة ُعمان البحرية في ظل حكم اليعاربة والسيد سعيد. ـ 1
تطور العالقات بين ُعمان وأفريقيا. ـ 2
تطور العالقات بين ُعمــان والخليج، ُعمان باعتبارها حجر الزاوية  ـ 3

في النظام المالحي البحري.
من الجمــود إلى تأكيد الذات: التوســع البحــري لإلباضيين في  ـ 4

ُعمان ورد الفعل من الهند.
ُعمان كما رآها الرحالة اليهود. ـ 5
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á«°VÉHEÓdh  ¿Éª o©d  êQÉîdG  Iô¶f  :™HGôdG  º°ù≤dG
النظرة األفريقية. ـ 1
النظرة األمريكية. ـ 2
النظرة العربية. ـ 3
النظرة البريطانية. ـ 4
النظرة الصينية. ـ 5
النظرة الهولندية. ـ 6
النظرة الفرنسية. ـ 7
النظرة األلمانية. ـ 8
نظرة شبه القارة الهندية. ـ 9

النظرة الفارسية. ـ 10
النظرة البرتغالية / اإلسبانية. ـ 11
النظرة الروسية. ـ 12
النظرة اإلسكندناڤية. ـ 13
نظرة جنوب شرق آسيا. ـ 14
النظرة التركية. ـ 15
خاتمة: ُعمان الحديثة من وجهة نظر عالمية. ـ 16

في يوم اإلثنيــن الموافق 16 مايو 2011م بدأت فعاليات المؤتمر وذلك 
في تمام الســاعة 9 صباحــاً، وافتتــح المؤتمر بكلمة ألقاهــا رئيس جامعة 
توبينغن البروفيســور بيرند إنجلر، وكلمة ترحيبية ألقاها البروفيسور هانس 
كوينج رئيس «مؤسســة الــروح العالميــة»، وبعدها القيت كلمتــان من قبل 
األسقف روز من الكنيسة البروتستانتية في وورتيمبرج والدكتور عبدالرحمن 
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أكد  ُعمــان.  ـ مســقط ـ  الدينية  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  من  الســالمي 
المتحدثون على أهمية الحوار بين األديان وبين الثقافات وأشــادوا بسياسية 

سلطنة ُعمان في هذا الجانب.
وقد حضر حفل االفتتاح كل من معالي الشــيخ عبداهللا الســالمي وزير 
األوقاف والشــؤون الدينية الذي حضر معظم جلســات المؤتمر، كما حضر 
المؤتمر ممثلون للوزارة وعمداء كليتي الالهوت في جامعة توبنغن وعدد كبير 

من رؤساء األقسام في الجامعة ومندوبون عن الصحافة المحلية والوطنية.
بعد حفل االفتتاح بدأت فعاليات المؤتمر على النحو التالي:

بول يول (جامعة هيدلبيرج ـ ألمانيا) عرض مواد أثرية جديدة شــيقة، 
ومعلومــات تتعلق بتاريــخ ُعمان قبل اإلســالم، وصاحب ذلــك تقديم بعض 
التعليقات والتفســيرات لهذه المــواد األثرية، باإلضافة إلــى الحديث عن 

مشروع «األساس» في التاريخ الُعماني واإلباضي.
جون ويلكنســون (باريس/أكســفورد) قدم ورقة مثيرة جدًا حول «نشــأة 
الهويــة الُعمانيــة»، وبعدها تم عــرض وجهة نظر حــول اإلباضية في إطار 
العقيدة والفلسفة اإلســالمية في عصر صدر اإلسالم ألقاها هيدرون إيشنر 

(جامعة توبنغن ـ ألمانيا).
أما المحاضرات الثالث التالية فقد تناولت ُعمان وريادتها للبحار فيما 
محاضرة  وتلتها  العظمى)،  بريطانيــا  للمحاضر (أجيوس ـ  عام 1500م  قبل 
حول ُعمان وريادتها للبحار والســفن الُعمانية ألقاها (فوســمر ـ أستراليا) 
والمحاضــرة الثالثة بعنوان الــدور الصيني في ارتياد البحــار في المحيط 

الهندي والموانئ العربية ألقاها (كاوز بون ـ ألمانيا).
أما المــؤرخ الزنجباري عبدالشــريف فقــد عرض صورة شــاملة لدور 
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الســاحل الســواحيلي في عالــم المحيــط الهنــدي، وقدم مــارك هورتن 
ـ بريطانيا ـ نظــرة على اآلثار المبكرة للمذهب اإلباضي في شــرق أفريقيا 
من وجهة نظر علم اآلثار، أما محاضرة بكاري (كينيا / إســطنبول ـ تركيا) 
حول التعددية اللغويـة في شـــرق أفريقيا وما وراءها فقد كانت المحاضرة 
التي أثــرت المؤتمر بأكثــر المعلومات، واختتــم اليوم األول مــن المؤتمر 
بمحاضرة نيويت (بريطانيا) حول شــرق أفريقيا تحت ســيطرة البرتغاليين 

وإعادة فتح ُعمان لشرق أفريقيا.
بدأ اليوم الثاني بمشاركة من ستابلز (لوس أنجليس ـ الواليات المتحدة 
األمريكية/ مســقط ُعمان) حول نشــأة وتطور القوة البحريــة الُعمانية إبان 
حكم اليعاربة والسيد ســعيد، وتبعها محاضرة قيمة حافلة بالمواد الجديدة 
من أرشــيف زنجبار ماكداو، وقدمت بياســينتيني ـ ميالنــو ـ إيطاليا نظرة 
فاحصــة إلى عالم الخليج والســاحل الُعماني قبــل البرتغاليين، ولقد كان 
لتمكن البروفيســورة بياســينتيني من كافة المصادر العربية والفارسية دور 
في مســاعدتها في عــرض صورة متوازنة لهــذا المجتمع البحــري المتعدد 
األعراق، واختتمت محاضرات اليوم الثانــي بمحاضرة كل من ماليكانداثيل 
من نيودلهي ـ الهند وشــرينر ـ توبنغن ـ ألمانيا، حيث تعرض ماليكانداثيل 
في محاضرتــه إلى تاريخ ُعمان من القرن الـ 17 وحتــى القرن الـ 18 أيام 
تواجد البرتغاليين في الهند، أما شرينر فقد قدم عددًا من تقارير الرحالة 

اليهود الذين زاروا ُعمان بين العصور الوسطى والقرن الـ 19.
وفي مساء هذا اليوم تسنى للمشاركين الخروج في زيارة لمدينة توبنغن 

القديمة ومتحف الجامعة في قلعة هوهنتوبنغن.
وفي تمام الساعة السادســة من مســاء هذا اليوم دعا رئيس الجامعة 
البروفيســور إنجلر المشــاركين في المؤتمر إلــى حفل اســتقبال في قلعة 
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نايتشول في هوهنتوبنغن، وفي معرض حديثه عبر مرة أخرى عن سعادته بأن 
المؤتمر عقد في توبنغن، وأكد على أهمية توسيع آفاق التواصل بين األديان 
وبين الثقافات والتي أسهم في تعزيزها هذا المؤتمر إلى حد بعيد على حد 

قول رئيس الجامعة.

أما يوم األربعاء الموافق 18 من شــهر مايو 
فقد كان يوم عمل نشيط تم تقديم 11 محاضرة 
ومناقشــتها فيه، وقد تم تخصيص اليوم بكامله 
لعرض ومناقشــة وجهات نظر مــن الخارج حول 
اإلباضيــة وُعمــان، وكان المتحــدث األول هــو 
عرض  الذي  أمريكا / كينيا  فيالديلفيا ـ  كوسيمبا 
وجهة نظر متوازنة لألفارقة الســود، وتال ذلك 

ليونارد من نيويورك، وقد اســتخدم مثال المستشــفى التبشــيري األمريكي 
في مطرح للنظر في موضوع العالقــات األمريكية الُعمانية بين 1970م حتى 
الوقت الحاضر، أما غزال من هاليفاكــس ـ كندا فقد عرضت وجهة النظر 
ذاتها  وبالمنهجية  التاريخية،  السرديات  باستخدام  وُعمان  لإلباضية  العربية 
تحدث وورال من ليدز فــي بريطانيا عن المؤرخيــن البريطانيين والوثائق 
التاريخيــة، وقد قام تيليــس أو كونها من لشــبونة ـ البرتغال بعرض وجهة 
نظر شــاملة حول اإلباضية وُعمان من خالل المصادر البرتغالية للفترة بين 
1500 ـ 1750م. أمــا ويتكام من ليدن ـ هولندا فقد اســتخدم وثائق نادرة 
محفوظة في مقتنيات هولندية عامــة وخاصة لعرض وجهة النظر الهولندية 
حــول اإلباضية وُعمــان، وعرض دريدي مــن باريس ـ فرنســا أعمال علماء 

فرنسيين حول اإلباضية وُعمان.

وتبع هذا محاضرة شــيقة جدًا استخدم فيها هوفمان روف من توبنغن ـ 
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ألمانيا أعماالً لعلماء مــن جماعة المتخصصين في اللغات الشــرقية لبيان 
اإلسهامات األلمانية في التوثيق والتحليل العلمي للغات وتاريخ والممارسات 
القانونية فــي ُعمان واللغة الســواحيلية، والثقافة والتاريــخ الُعماني، وكان 
اختتام هــذا اليوم بمحاضــرات كل من ديــدل من نيودليهــي ـ الهند حول 
النظرة الهندية لإلباضيــة وُعمان، وزياكا من ثيســالونيكي ـ اليونان حول 
النظرة األوروبية الشــرقية لإلباضية وُعمان، ومحاضرة غول من إسطنبول ـ 

تركيا حول كنوز األرشيف العثماني حول ُعمان واإلباضية.
أما آخر أيام المؤتمر فقد خصص لعرض وجهة النظر الروســية والتي 
عرضها رضوان من ســانت بطرســبيرغ ـ روســيا، وكذلك روايات الرحالة 
الدانماركييــن والنرويجيين، وقــد ألقى هذه الروايات بانــج من بيرجين ـ 
الســويد، أما باشــيكو من ريو دي جانيرو ـ البرازيل فقــد عرض العالقات 
والتواصل الثقافي بين جنوب أمريكا وُعمان والساحل السواحيلي تحت حكم 
الُعمانيين، أما موضوع التجــارة والعالقات الثقافية بين ُعمان ودول شــرق 
آسيا فقد عرضه زيائي من كوال المبور ـ ماليزيا، وكانت المحاضرة األخيرة 
هي محاضرة أوزي راباي من تل أبيب بعنوان «الثقافة السياســية والسياسة 
الخارجية في وجهة نظر دينية معتدلة ـ سلطنة ُعمان أنموذجاً» والتي قرأها 
ماكداو من نيو هافن وكانت هذه المحاضرة محط ثناء وتقدير المشاركين.

وفي كلمته الختامية للمؤتمر تحدث جوزيف فان إس عالم اإلســالميات 
الشــهير في جامعة توبنغــن ولخص نتائــج المؤتمر وأكد علــى أهمية هذا 
المؤتمر والذي قدم منهجية جديدة على حد قوله، وافتتح مرحلة جديدة في 

الدراسات اإلباضية والُعمانية.
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■  كاتب وباحث ُعماني.

ُعقــدت فــي العاصمــة الُعمانية مؤخــرًا ندوة 
التنمية)  فــي  المواطن  ودور  الُعمانيــة  (القيم 
ـ 6 يونيو 2011، وذلك بجامعة السلطان قابوس  من 4 
بالعاصمة مســقط، رعى هــذه الندوة معالي الشــيخ 
عبد اهللا بن علي القتبي مستشار الدولة، وبحضور عدد 
من المسؤولين واألكاديميين والمهتمين بقضايا الفكر 

والثقافة بسلطنة ُعمان.

á«ªæàdÉH  É¡WÉÑJQGh  º«≤dG  QhO

وقد ألقــى معالــي الشــيخ عبد اهللا بــن محمد 
الســالمي وزير األوقاف والشــؤون الدينية بســلطنة 
ُعمــان كلمة فــي افتتاح النــدوة، أكد فيهــا أن هذا 
العصر شــهد ـ وال يزال يشــهد ـ تحوّالت جليلة في 

■  ¿É«∏©dG  »∏Y øH ˆG óÑY

الُعمانية القيم  ندوة 
التنمية في  المواطن  ودور 
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حياة اإلنســان وعمله في البيئات الخاصة والعامة، سواء ما تعلق منها 
بنظام حياته أو بيئته الطبيعية واالجتماعية وصوالً إلى عالقة اإلنســان 
معاليه أنه ـ في ظل هذه  ومســتقبله بالتقنية واالقتصاد والبيئة، مبيّناً 
التحوّالت ـ ترتبط مســألة القيــم الحاكمة والموجهــة بتلك المفاصل 

كلها في حياة اإلنسان وعالئقه.
وأضاف معاليه: ويــرد في ســياق التطورات الحضاريــة ألية أمة 
ودولة ســؤال عن خصوصيتها القيمية، وســط هذا الكل الشامل، وهو 
سؤال له عالقته بالهوية واالنتماء، وقال: إننا نحن في السلطنة مجتمع 
ممتدًا نتقاســمه مع المحيــط األقرب،  عربي مســلم، ونمتلــك تاريخاً 
ومع العالم اإلســالمي األوســع، ويعيش بيننا ومعنا غيــر العرب وغير 
المســلمين، وهذه خصوصية تجربتنا التاريخيــة، وخصوصية االجتماع 
اإلنساني والوطني المتنوع، وهو ما يترتب عليه من تنوع ثقافي وديني، 
وتنــوع في المنظومة القيمية، مع القواســم المشــتركة فــي المواطنة 

والقيم اإلنسانية الرفيعة.
وأكد معاليه أن الســلطنة أنجزت في العقود األربعة األخيرة بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه اهللا 
ورعاه ـ تجربة تنموية زاخرة، أعطت للتنوع والمشاركة ُبعدهما الخاص، 
مع إطالالت على التجارب العالمية األخرى وتحوالت العصر من نافذتين 
مهمتيــن: اإلتقان في البنــاء، والتالؤم مع متطلبــات العصر ومنظومتنا 
القيميــة، مع مزيــد التطلع إلى التطويــر والتحديث، عبــر جهودنا في 

الداخل وجهود إخواننا العرب والمسلمين وأصدقائنا في العالم بأسره.
وأوضح معالي وزير األوقــاف الُعماني أن انعقاد هــذه الندوة حول 
(القيــم الُعمانية ودور المواطــن في التنمية) يأتي تأكيــدًا على عنايتنا 
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بالمبحث القيمي بجانب عنايتنا بالمبحث الديني؛ فالجانبان ال انفصال 
بينهما، ونحن معنيون ومسؤولون ـ ضمن جهات أخرى في الحكومة ـ عن 
القيم واألخــالق، وارتباطها بالنهضة والتنمية، ليــس من منطلق تبيان 
األخالق وتعليمها، ولكن من أجل ربــط الدافعية بالقيم، وجعلها منطلقاً 

لمستقبل تنموي أفضل للبالد والعباد.

Ió«ªëdG  ¥ÓNC’G

هالل  بــن  ســالم  الدكتور  ألقــى  كمــا 
الخروصي ـ مستشار الوعظ واإلرشاد بمكتب 
الوزير ـ كلمة الوزارة قائًال فيها: إن األخالق 
الرفيعة  اإلنسانية  القيم  مصدر  هي  الحميدة 
وسبل الفطر الزكية السليمة ومبعث األعراف 
المجتمعية الراقية، وهي كذلك منتقى العقل 
البشــري الحصيف مما يستحسنه من أخالق 

ويتخيره من مبادئ؛ ليبذرها فــي أرض الفطرة؛ لتنمو بعد ذلك قيمه 
وعاداتــه وتقاليده، ويأتي بعــد ذلك الدين ليقر تلــك القيم، ويؤكد 
بلوازم الفطرة  عليها، وذلك شأن الدين اإلســالمي عندما جاء منادياً 
لشرعه، وحرم  من األخالق والقيم، فأقّر ما كان ســائدًا منها موافقاً 
ما كان مخالفاً منها لنزعة العقل ومنهج النقل، وأطرها بإطار الدين، 
فجعل األخالق الحميدة جزءًا من الدين، والتــأدب بها تكليفا ًربانياً، 
وليس اجتهادًا بشــرياً نحو خلُق عام، وفرض مــن العبادات ما يضمن 
اســتمرارها ونماءها في محيط الحياة البشــرية، وأعلى مكانها حين 
ربطها باإليمــان ورجح كفتها على الشــعائر التعبدية وفــي الحديث: 

«أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخالقاً».
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وتناول كلمة الضيوف معالي د. طارق متري ـ وزير اإلعالم اللبناني 
السابق ـ فقال: لعل التفكر في أمر القيم في العالم المعاصر هو صنو 
ما ينسب إلى ضياع القيم  التأمل في المعنى، ال سيما وأن فقدانه غالباً 
وإلى انطفاء شــجاعة الوجود التي يندر بها. ويتالزم فقدان المعنى مع 
النواة العدمية لبعض مظاهر الثقافة وطرق العيش والسياسة المعاصرة.

موضحاً: تعرفون أن العدمية ومعها التباس القيم كانت موضوعاً بارزًا في 
قلب البحث الفلســفي المعاصر، ال سيما وأن نيتشه أشار إلى دورها في 
صيرورة التاريخ، الذي اختصره بعبارة: «نزع القيمة عن أسمى القيم». 
وعلى منواله، رأى كثيرون أن العدمية تحول الكينونية إلى قيمة تبادلية. 
متزايدًا بالنسبوية الثقافية في مجال القيم، والتي  ارتياباً  وشهدنا أيضاً 
تظهر بصورة إخضاع األخــالق لإليديولوجية الذرائعيــة، أو في زعزعة 
اإليمان بالمكانة العليا بل المتعالية لقيم الحقيقة والجود والجمال. وال 
يخفى على أحد أن األزمة التي تتســبب بها النســبوية تؤول إلى شكوك 

متعددة في القدرة على التالقي حول توجهات إنسانية مشتركة.

مبيّناً: أكثــر من ذلك، تتحول النســبوية من اعتــراف بتنوع القيم 
المتصــل بتنوع ســياقاتها الثقافية وبتنــوع التجارب اإلنســانية الفردية 
والجمعية، إلى تعارضــات؛ بل مواجهات بين أصحــاب القيم المختلفة، 
فــي أزمنة الضيق وفي أمكنــة الصراع، ونرى المجتمعــات التي تتصدع 
وحدتها ألســباب سياســية أو اجتماعية أو اقتصادية والتــي يتحول فيها 
إلى الشــراكة في القيم التي  التنوع الديني إلى تنابــز تفتقر تدريجياً 
هي أســاس الرغبة في العيــش معاً والقدرة على االغتنــاء به. وأضاف: 
وفي العالم المتغيــر والمتميز بكثــرة االبتكارات يصعــب الحفاظ على 
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مشــروع أخالقي قوي يتعالى على الفروقات؛ ذلك أن العالمات الفارقة 
وتضخيمها إذا اقتضى األمر، يجعل القيم قابلة للتداول والتبادل وكأنها 
ســلع في ســوق تتكيف مع األذواق واالحتياجات االجتماعية واالقتصادية 

واألمزجة المتغيرة.

ºXÉædG  É¡μ∏°Sh  º«≤dG

من جهته قال المكرم الشيخ أحمد بن عبد اهللا الفالحي عضو مجلس 
ـ : إن األخالق  الدولة ـ في كلمة المشــاركين في الندوة من الســلطنة 
هي السلك الناظم للعالقة السليمة السوية بين اإلنسان وأخيه اإلنسان، 
يدخل فيها التعاون والمســاندة والتناصح والســخاء، وغض النظر عن 
الهفوات، واغتفار الزالت والتســامح والعفو والوفــاء والصدق، وخصال 
كثيــرة يصعب حصرهــا تعارفت عليها البشــرية منذ عهودهــا القديمة 
األولــى، وأجمعت علــى ضرورتها، يتفــق على ذلك كل شــعوب األرض 
قاطبة، في الماضي البعيد وفي الحاضر الراهن؛ فقد نبهت لها حضارة 
بابل في العراق وهــي من أقدم الحضارات، وحــّث عليها فراعنة مصر، 
ونادى بها حكمــاء الصين وفارس والهند، ونظر لها فالســفة اإلغريق، 
وتبناها بلغاء العرب األقدميــن، وظلّ الناس على مدى حقبهم وأجيالهم 

يستظلون باألخالق ويحتشدون تحت رايتها حتى يومنا الراهن.

وأضاف: وقــد أعلن رســولنا الكريم ژ أنــه ُبعث ليتمــم مكارم 
األخالق في أمته وفــي الدنيا أجمعها؛ لتســتقيم األمــور، وتصان حياة 
البشــر من االنحراف. والعالم اليوم كله ـ من غير اســتثناء ومن أدنى 
األرض إلى أقصاها ـ يلــوذ باألخالق، ويرفع رايتهــا باعتبارها الركيزة 
األقوى، والركن األشــد صالبة في بنيان العالقة بيــن الناس، والمعيار 
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■  بروفيسور من ألمانيا، جامعة توبنغن.

تتمي��ز ُعم��ان ع��ن غيره��ا م��ن دول الخليج 
والجزي��رة العربية بتاريخها الحافل وش��هرتها 
بأنها أم��ة ارتادت البح��ار، وكذلك بالمذه��ب اإلباضي 

الذي يدين به غالبية السكان.

وعل��ى الرغم م��ن ظه��ور الكثي��ر من اإلس��هامات 
الكبيرة التي قام بها علماء ُعمانيون وأجانب في دراس��ة 
لع على  التاري��خ الُعماني في العقود الماضية، ف��إن الُمطَّ
هذه الدراس��ات يجد أنها قد أغفلت جانباً مهماً من هذا 
التاريخ، أال وه��و التأثير الُعماني عل��ى منطقة المحيط 
الهن��دي، وكذلك نظرة الخ��ارج إلى ُعم��ان وحضارتها 
ومذه��ب أهلها، وفي ه��ذا المؤتمر وبجهد مش��ترك من 
اختصاصيين مرموقين من مختلف دول العالم تم تسليط 
الضوء عل��ى العالق��ات المتداخلة والمركب��ة بين ُعمان 

والخارج، وبين الخارج وُعمان.

■ هانز غاوبه 

اإلباضية  عن  الدولي  المؤتمر 
ألمانيا في 

2011 مايو   19 - 16 توبنغن  جامعة 
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وسنعرض هنا بش��كل مقتضب لألحداث والحقائق التاريخية الهامة في 
تطور حضارة وتاريخ ُعمان؛ لكي يكون هذا بمثابة خلفية حول جوانب ومحاور 

المؤتمر.

ال يمك��ن النظر إل��ى تاريخ ُعم��ان وحضارته��ا في معزل ع��ن اإلطار 
األوسع للتاريخ القديم لمنطقة الش��رق األدنى ومنطقة الخليج، فالنصوص 
المس��مارية التي يعود تاريخها إلى األلف الثالث قبل الميالد تش��هد على 
أهمية ُعم��ان في تلك المرحلة، والتي كان اس��مها آنذاك مج��ان باعتبارها 
البالد التي كانت تزود الحضارات القديمة في بالد ما بين النهرين بمعدن 
النحاس، وتذكر هذه النصوص الس��فن الُعمانية التي كانت تصل إلى بالد 
آكاد لتفريغ حموالتها من النحاس والمواد الخ��ام األخرى؛ مثل الديورايت 
واألحجار الكريمة األخرى، باإلضافة إلى العاج من أفريقيا، والخش��ب من 
الهند وبالد ما وراء الهند، وكذلك البصل الذي كان س��لعة مرغوبة كثيرًا، 
وكان ُيطلق عليه بصل مجان، كل هذا كان يتم تصديره من ُعمان وفي سفن 
ُعمانية، وفي األلف الثالث قبل الميالد كانت هذه الس��فن ُتبحر ليس فقط 
عبر الخليج وصوالً إلى كافة الموانئ على جانبي الخليج وجنوب بالد ما بين 
النهرين؛ ولكنها كان��ت تتجاوز ذلك لتصل إلى وادي الس��ند، ففي حوالي 
2200 قبل الميالد في عصر الملك البابلي نارامس��ين تردد اس��م الحاكم 
الُعمان��ي مانو دانو في وثائق تع��ود لهذه الحقبة من التاري��خ، وفي الوقت 
نفسه كانت هناك طبقة غنية ومؤثرة من التجار ومالك السفن وبناة السفن 
وأصحاب المناجم، وكان لهذه الفئات س��لطة على مجريات األمور في ُعمان 
آنذاك. كما ورد في نصوص تعود إلى األلف األول قبل الميالد ِذْكر ألدوات 
مثل المجارف والمعازق ورؤوس الرماح كلها مصنوعة من البرنز، باإلضافة 
إلى التوابل والجواهر والس��لع األخرى التي كان يت��م تصديرها من مجان 
إلى آش��ورية. وفيما بعد برزت ُعمان كقاعدة هام��ة وحلقة وصل على البحر 
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إلى البحر األبيض المتوسط،  الفارس��ي بين الخليج والبحر األحمر وصوالً 
الذي كان يرتبط بالبحر األحمر بقناة بناها الملك الفارس��ي داريوس تشبه 
قناة السويس الموجودة في الوقت الراهن، وفي الفترة بين هذا العصر وبين 
قدوم اإلسالم بدأت مصالح فارس تتركز على المناطق الساحلية من ُعمان، 
وفي هذا الوقت برزت أهمي��ة صحار والمناطق الس��احلية األخرى كمناطق 
ذات أهمية تجارية وعسكرية بالنسبة للفرس، وكان الحال نفسه في منطقة 
الرس��تاق كما يوحي بذلك موقعها واس��مها ذو األصل الفارسي الذي يشيع 
استخدامه كلفظ مس��تعار أو مصطلح في مجال الدرسات الجغرافية العربية 

القديمة.

ووفقاً لمعلومات قديمة وربما أسطورية فإن أفرادًا من قبيلة نزار � وهي 
فخذ من قبيلة عدنان في ش��مال الجزيرة العربي��ة � هاجرت إلى ُعمان في 
وقت مبكر وف��ي تاريخ ال يمكن تحدي��ده، وهناك هجرة عربي��ة ثانية إلى 
ُعم��ان هي الهجرة الت��ي نعرف عنها الكثي��ر، وهذه هي هج��رة األزد على 
الرغم م��ن أن هناك تضارباً ح��ول تاريخ هذه الهجرة، فم��ن جهة ترتبط 
هذه الهجرة بتهدم سد مأرب في منتصف القرن الخامس قبل الميالد، ومن 
جهة أخرى تشير المصادر إلى األب األكبر األسطوري لُعمان وهو مالك بن 
فهم بن غنام األزدي الذي دحر الفرس من ُعمان، وفي فجر اإلسالم استقر 

في ُعمان العديد من العرب غير األزديين.

هناك الكثي��ر من الروايات ح��ول دخول ُعمان في اإلس��الم ووفق هذه 
الروايات أن الرس��ول ژ أرس��ل عدة رس��ائل إلى جيفر وعبد ابني جلندا 
اللذين كانا الحاكمين في ُعمان حينئذ يدعوهما إلى اإلسالم، وباستجابتهما 
للدع��وة أصبح��ا رائدي��ن في عملي��ة دخ��ول ُعمان لإلس��الم، وبع��د وفاة 
الرس��ول ژ بقي ابنا جلندا ف��ي الحكم، وكان الُعماني��ون � وخصوصاً من 
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األزد � شركاء نشطين وفاعلين في الفتوحات اإلسالمية للعراق وإيران وآسيا 
الوسطى والهند.

وفي عهد حكم بني أمية )661 � 750م( نجح الُعمانيون في تحقيق درجة 
عالية من الحكم الذاتي، وكان عبد اهلل بن إباض � وهو من أصل ُعماني يقيم 
في البصرة على عهد الخليفة األم��وي عبدالملك بن مروان )685 � 705م( � 
أحد أهم وأش��هر العلماء في البصرة آنذاك، ونظرًا آلرائه المختلفة عن رأي 
األزارقة الذين غادروا البصرة في عام 685 أصبح عبداهلل بن إباض مؤسس 
المذهب اإلباضي كم��ا نعرفه اليوم، وكان خليفته ف��ي إمامة المذهب هو أبا 
الش��عثاء جابر بن زيد والذي قدم من نزوى في ُعم��ان إلى البصرة، وأصبح 
المرجع األكبر في المذهب اإلباضي، وفي خالفة الحجاج بن يوس��ف الثقفي 
)694 � 714م( نش��ب خالف بين أتباع المذهب اإلباضي وبين بني أمية، وتم 
على إث��ر ذلك نفي اإلمام جابر ب��ن زيد وعدد من أتباعه م��ن البصرة إلى 
ُعمان، أما في البصرة فقد تولى خالفة اإلمام جابر ش��خص يدعى أبو عبيدة 
مس��لم بن أبي كريمة التميمي وهو الذي أسس مركزًا للدراسات اإلباضية في 
البصرة، وكان هذا المركز يرس��ل الدعاة لهذا المذهب إلى كل بقاع العالم 
اإلس��المي. وفي عام 750م � وهو العام الذي ش��هد انتهاء الدولة األموية � 
تأسس��ت اإلمامة اإلباضية األولى ف��ي ُعمان، وتولى اإلمام��ة فيها جلندا بن 

مسعود الذي ينتمي إلى أسرة جلندا المعروفة في ُعمان.

يذكر الكُتّاب العرب في القرنين التاس��ع والعاشر الميالدي النشاطات 
التجارية للُعمانيين التي امتدت في الش��رق حتى بلغت الهند واألقاليم فيما 
وراء الهند، وفي الغرب حتى الس��احل اإلفريقي وداخ��ل أفريقيا، وفي هذه 
الفترة كانت صحار ه��ي عاصمة ُعمان، وكان لها تج��ارة رائجة عن طريق 
البحر، وكان يقطنها تجار أثرياء، وكما يذكر أح��د هؤالء الكُتَّاب فإنه لم 

يكن ثمة مدينة أكثر ثراء من صحار في العالم اإلسالمي كله.
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في أواخر أيام الدولة العباسية بدأت األمور تتغير فقد أصبحت الدولة 
أكثر ضعفاً وغير قادرة على الس��يطرة على مناط��ق كثيرة منها ُعمان؛ حيث 
سبق أن تش��كلت فيها دولة قائمة بذاتها وهي دولة بني نبهان الذين حكموا 
أجزاء واسعة من ُعمان لمدة تقرب من خمسمائة عام من )1034 � 1624م(، 
وفي ظل الحكم النبهاني ازدهرت نزوى وكبرت من حيث األهمية واش��تهرت 
باعتباره��ا موطن الكرماء واألقوياء والش��جعان، وقد كان س��كان نزوى من 
أتباع المذهب اإلباضي، ولم يكن لس��لطان ُعمان حجاب أو وزراء يحجبون 
الناس عنه؛ بل كان باستطاعة الجميع سواء أكانوا ُعمانيين أو غير ُعمانيين 

الوصول إلى السلطان بسهولة ويسر.

لقد شهد القرن ال� 16 عصر الهيمنة البرتغالية في المنطقة الساحلية 
لُعمان، وكان للخص��وم من الداخل الُعماني دور ف��ي إضعاف قوة ُعمان في 
التص��دي للضغوط والس��يطرة البرتغالية عل��ى المناطق الس��احلية، ولقد 
ضعفت قوة النبهانيين وانقس��مت البالد إلى مناطق صغيرة يحكمها زعماء 
محليون حتى اختار الُعمانيون عمر بن الخط��اب الخروصي إماماً لهم، وقد 
خاض اإلمام الخروصي حروباً طويلة مع النبهانيين حتى وفاته عام 1488م، 

واستمرت هذه الحروب على أيدي من خلفوه في اإلمامة بعد وفاته.

وظلت فت��رة عدم االس��تقرار وتغيّر موازي��ن القوى حت��ى بداية القرن 
السابع عش��ر، حينما تأسست أس��رة جديدة من األئمة من غير النبهانيين، 
وهذه األس��رة الحاكمة هي أس��رة اليعاربة الذين عملوا على توحيد ُعمان، 
وينبغي أن ننظر إلى هذا التغيّر في إطار جغرافي وتاريخ أوس��ع فقد كانت 
اتفاقية مناب عام 1622م بين اإلنجليز )ش��ركة الهند الش��رقية( وبين شاه 
إيران هي نقطة البداي��ة في انهيار الهيمنة البرتغالية في المحيط الهندي، 
وبتنصي��ب أول أئمة اليعاربة وهو اإلمام ناصر بن مرش��د )1625 � 1649م( 
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إماماً كانت ُعمان مجزأة إلى مناطق كثيرة، واستطاع اإلمام ناصر أن يوحد 
جزءًا كبي��رًا من الُعمانيين، وف��ي عام 1643م اس��تطاعت القوات المتحدة 
أن تستعيد صحار من أيدي البرتغاليين، واس��تمر اإلمام ناصر في سياسته 
ف��ي توحيد الُعمانيي��ن ومهاجمة البرتغاليي��ن، وبعد وفاته اس��تطاع خليفته 
اإلمام سلطان بن سيف )1649 � 1680م( تحرير آخر معقل للبرتغاليين في 
مس��قط عام 1650م، وبعد انتهاء الوجود البرتغالي في ُعمان بدأ الُعمانيون 
بالهجوم على أمالك البرتغاليين في الهند وتهديدها، ففي عام 1661 هاجم 
الُعماني��ون بومب��اي وفي عام 1668م وع��ام 1670م وع��ام 1676م هاجموا 

منطقة ديو الهندية على الساحل الشرقي للهند.

وفي عام 1711م � وهو العام الذي ش��هد وفاة اإلمام س��يف األول 
)1692 � 1711م( � أصبحت ُعمان قوة بحرية ضاربة تناوش البرتغاليين، 
وتمارس س��يادة على جزيرة زنجبار وأجزاء من شرق أفريقيا، وفي عام 
1698 تمكن الُعمانيون من فتح ممباسا وبمبا وزنجبار وبيت وكيلوة، ولم 
يتبق مع البرتغاليين سوى موزمبيق التي ظلت تحت سيطرتهم حتى القرن 
ال� 20، أما في ُعمان نفسها فقد كان اإلمام سيف األول نشطاً في تطوير 
البنية التحتية في ُعمان بما في ذلك بناء األفالج الجديدة واس��تصالح 
أراضي جدي��دة للزراع��ة، وتقدي��م طرق زراعي��ة جديدة واس��تجالب 
محاصيل جديدة، أما ابنه اإلمام سلطان بن سيف )1711 � 1718م( فقد 
وس��ع نفوذ الُعمانيين في الخليج بتقليص نفوذ اإليرانيين في المنطقة، 
وكانت أهم إنجازاته تحرير البحرين من النفوذ الفارسي، والذي سبقه 
احتالل جزر هرمز ولرج وقشم وتهديد المدن الساحلية مثل بندر عباس 
واللنجة، وفي ع��ام 1718م وصلت منطقة النفوذ الُعماني من الس��احل 
الهندي عبر الخليج إلى شرق أفريقيا وبذا أصبحت مسقط عاصمة هذه 

اإلمبراطورية الشاسعة بال منازع.
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بعد فترة م��ن الصراع��ات الداخلية والغزو الفارس��ي ق��ام اإلمام 
البوسعيدية  الدولة  البوسعيدي )1745 � 1783م( مؤسس  أحمد بن سعيد 
بإخراج الفرس من ُعم��ان عام 1744 وتم اختياره إماماً، وقد اس��تطاع 
أحمد بن سعيد أن يوحد الجماعات المتصارعة، وألول مرة وبعد عشرين 
اتخذ خط��وات باتجاه إقامة دولة مركزية وإنش��اء قوة عس��كرية  عاماً 
مجهزة جيدًا، وإنش��اء ديوان الخدمة المدنية وإحياء األنشطة التجارية، 
كما تابع أحمد بن س��عيد سياسة التوسع في األس��طول البحري الُعماني 
التي بدأها سيف األول وقوَّى الس��يادة الُعمانية على زنجبار وأجزاء من 
شرق أفريقيا، واستعاد السيطرة الُعمانية في منطقة الخليج، وأدى ذلك 
إلى ظهور مسقط كأحد أهم المدن في آسيا لتصبح المدينة المسيطرة 
على شوطئ الخليج والبحر العربي، وخلف أحمد بن سعيد ابنه سعيد بن 
أحمد في عام 1783م، وكان مقره الرس��تاق، وأوكل أم��ور الدولة إلى 
ابنه حمد )1785 � 1792م( وكان حمد رج��اًل ورعاً وحاكماً عادالً، وبعد 
وفاته خلفه أخوه س��لطان بن أحمد )1792 � 1804م( وكان رجاًل كريماً 
وله مهارات متعددة، عمل عل��ى تقوية مكانة ُعمان ف��ي الخليج وحارب 
الوهابيين ووس��ع النفوذ الُعماني شرقاً حتى ساحل مكران، واتبع سياسة 
ذكية في التعامل مع القوى األوروبية المتواجدة في المنطقة آنذاك وهي 

فرنسا وإنجلترا.

بع��د وف��اة س��لطان بن أحم��د تس��لم الحكم س��عيد بن س��لطان 
)1804 � 1856م( ومثل حكمه العصر الذهبي في تاريخ ُعمان في القرن 
ال� 19، وفي ظل حكمه وصل النفوذ والتوس��ع الُعمان��ي أْوَجهُ، وللتدليل 
على هذا التوس��ع يج��در بنا أن نذكر بع��ض األماكن الت��ي كانت فيها 
قواعد عسكرية وتجارية ُعمانية وهي: بندر عباس، جاسك وشمل وسياب 
ولينجة وقش��م وهرمز والرج ومطرح وممباس��ة والمو وميركا ومدغشقر 
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وزنجبار، وهذا النطاق الواسع من الس��يطرة لم يتطلب قوة وحكمة في 
السياس��ة الداخلية فحس��ب، وإنما تطلب كذلك اتباع سياس��ة خارجية 
لتأمي��ن وجودها، وله��ذا تم تقوي��ة العالقات مع الق��وى األوروبية ومع 
الوالي��ات المتحدة، وتم تطوي��ر عالقات خاصة جدًا م��ع مصر في ظل 
زعي��م مصر اإلصالحي محمد عل��ي )1805 � 1848م( فف��ي حياته كان 
س��عيد بن س��لطان قد عين اثنين من أبنائه نائبين يحكم��ان في غيابه 
األجزاء اآلسيوية واألفريقية من الس��لطنة، وبعد وفاته تولى أحد أبنائه 
وهو ثويني حكم ُعمان؛ بينم��ا تولى ماجد االبن الثان��ي حكم المناطق 

الُعمانية في شرق أفريقيا.

توحيد قسمي  في  المس��اعي  فشلت  ولقد 
دولة سعيد بن سلطان، في عام 1870م تولى 
في  الحكم  )1870 � 1888م(  سعيد  تركي بن 
مس��قط وفي الوقت نفس��ه تول��ى برغش بن 
سعيد الحكم في زنجبار، وبعد نزاعات توصل 
بينهما،  ودي��ة  إقامة عالق��ات  إل��ى  األخوان 
وب��دأت كذل��ك المفاوضات إلع��ادة الوحدة 

بين الس��لطنتين، وكان هذا ضد مصالح اإلنجليز الذين لم يتوانوا في 
إحباط المحاولة. اتسم حكم تركي بن س��عيد باألمن وورث فيصل بن 
ترك��ي )1888 � 1913م( دول��ة منظم��ة، وكان مما قام ب��ه أن حاول 
تقليص النف��وذ اإلنجليزي، ونجح ف��ي ذلك، وعندما توف��ي كان على 
ابنه تيمور بن فيصل )1913 � 1932م( أن يتصدى للمش��اكل الداخلية 
والخارجية، وفي فترة حكم أبنه س��عيد بن تيمور لم يحدث تغير كبير 
في الوضع، فقد اس��تمر الحكم الُعماني في زنجبار حتى عام 1964م 
عندم��ا حدث انقالب أطاح بحكم آل س��عيد هن��اك، وأصبحت زنجبار 

�سيا�سة  �سعيد  �أحمد بن  تابع 

�لأ�سطول  في  �لتو�سع 

بد�أها  �لتي  �لُعماني  �لبحري 

�ل�سيادة  ى  وقوَّ �لأول  �سيف 

زنجبار  على  �لُعمانية 

�أفريقيا �سرق  من  و�أجز�ء 
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جزءًا من جمهورية تنزانيا، بشكل عام شهد النصف الثاني من القرن 
ال� 19 واألول من القرن ال� 20 اضطرابات وتدخالت أجنبية اس��تمرت 
حت��ى عام 1955م، عندما تمكن الس��لطان س��عيد بن تيمور اس��تعادة 
الس��يادة على كامل البالد، وفي عام 1970م تولى الحكم في س��لطنة 
ُعمان صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد خلفاً لوالده السلطان 
س��عيد بن تيمور، وفي عهد السلطان قابوس حدث تغيرات جذرية نقلت 
المجتم��ع الُعماني إلى عص��ر الدولة الحديثة، وأثم��رت نهضة ورخاء 

ينعم بها الشعب الُعماني اآلن.

بناءً على ه��ذا الملخص تم تصمي��م البرنامج التال��ي للمؤتمر، تكوّن 
المؤتمر من أربعة أقسام يتفرع منها واحد وثالثون فصاًل:

1500م عام  حتى  �لخارجي  و�لعالم  ُعمان  �لأول:  �لق�سم 

ُعم��ان في مرحلة م��ا قبل اإلس��الم: األحداث الداخلي��ة والنظرة  � 1
الخارجية.

نشأة الهوية الُعمانية. � 2
المعس��كرات الُعماني��ة في العراق وإيران وش��به الق��ارة الهندية  � 3

وانتشار اإلباضية.
هوي��ة الُعمانيي��ن كبحارة قب��ل ع��ام 1500م: التعددي��ة العرقية  � 4

واللغوية.
ارتياد البحر عند الُعمانيين والسفن الُعمانية. � 5

�أفريقيا و�سرق  ُعمان  �لثاني:  �لق�سم 

الساحل السواحيلي: نافذة أفريقيا على المحيط الهندي. � 1
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تحديد مواق��ع التجمعات والجالي��ات اإلباضية في ش��رق أفريقيا  � 2
قديماً.

مالك األرض، العرب و»القضية الشيرازية«. � 3
اللغات الرئيسة في شرق أفريقيا وآدابها � 4
البرتغاليون في شرق أفريقيا وإعادة ُعمان لفتح شرق أفريقيا. � 5

�لبحرية ُعمان  �إمبر�طورية  �لثالث:  �لق�سم 

تأسيس قوة ُعمان البحرية في ظل حكم اليعاربة والسيد سعيد. � 1
تطور العالقات بين ُعمان وأفريقيا. � 2
تطور العالقات بين ُعم��ان والخليج، ُعمان باعتبارها حجر الزاوية  � 3

في النظام المالحي البحري.
من الجم��ود إلى تأكيد الذات: التوس��ع البح��ري لإلباضيين في  � 4

ُعمان ورد الفعل من الهند.
ُعمان كما رآها الرحالة اليهود. � 5

وللإبا�سية لُعمان  �لخارج  نظرة  �لر�بع:  �لق�سم 

النظرة األفريقية. � 1
النظرة األمريكية. � 2
النظرة العربية. � 3
النظرة البريطانية. � 4
النظرة الصينية. � 5
النظرة الهولندية. � 6
النظرة الفرنسية. � 7
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النظرة األلمانية. � 8
نظرة شبه القارة الهندية. � 9

النظرة الفارسية. � 10
النظرة البرتغالية / اإلسبانية. � 11
النظرة الروسية. � 12
النظرة اإلسكندناڤية. � 13
نظرة جنوب شرق آسيا. � 14
النظرة التركية. � 15
خاتمة: ُعمان الحديثة من وجهة نظر عالمية. � 16

في يوم اإلثني��ن الموافق 16 مايو 2011م بدأت فعاليات المؤتمر وذلك 
في تمام الس��اعة 9 صباح��اً، وافتت��ح المؤتمر بكلمة ألقاه��ا رئيس جامعة 
توبنغن البروفيس��ور بيرند إنجلر، وكلمة ترحيبية ألقاها البروفيسور هانس 
كوينج رئيس »مؤسس��ة ال��روح العالمي��ة«، وبعدها القيت كلمت��ان من قبل 
األسقف روز من الكنيسة البروتستانتية في وورتيمبرج والدكتور عبدالرحمن 
ُعم��ان. أكد  الدينية � مس��قط �  الس��المي من وزارة األوق��اف والش��ؤون 
المتحدثون على أهمية الحوار بين األديان وبين الثقافات وأش��ادوا بسياسية 

سلطنة ُعمان في هذا الجانب.

وقد حضر حفل االفتتاح كل من معالي الش��يخ عبداهلل الس��المي وزير 
األوقاف والش��ؤون الدينية الذي حضر معظم جلس��ات المؤتمر، كما حضر 
المؤتمر ممثلون للوزارة وعمداء كليتي الالهوت في جامعة توبنغن وعدد كبير 

من رؤساء األقسام في الجامعة ومندوبون عن الصحافة المحلية والوطنية.

بعد حفل االفتتاح بدأت فعاليات المؤتمر على النحو التالي:
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بول يول )جامعة هيدلبيرج � ألمانيا( عرض مواد أثرية جديدة ش��يقة، 
ومعلوم��ات تتعلق بتاري��خ ُعمان قبل اإلس��الم، وصاحب ذل��ك تقديم بعض 
التعليقات والتفس��يرات لهذه الم��واد األثرية، باإلضافة إل��ى الحديث عن 

مشروع »األساس« في التاريخ الُعماني واإلباضي.

جون ويلكنس��ون )باريس/أكس��فورد( قدم ورقة مثيرة جدًا حول »نش��أة 
الهوي��ة الُعماني��ة«، وبعدها تم ع��رض وجهة نظر ح��ول اإلباضية في إطار 
العقيدة والفلسفة اإلس��المية في عصر صدر اإلسالم ألقاها هيدرون إيشنر 

)جامعة توبنغن � ألمانيا(.

أما المحاضرات الثالث التالية فقد تناولت ُعمان وريادتها للبحار فيما 
1500م للمحاضر )أجيوس � بريطاني��ا العظمى(، وتلتها محاضرة  قبل عام 
الُعمانية ألقاها )فوس��مر � أستراليا(  حول ُعمان وريادتها للبحار والس��فن 
والمحاض��رة الثالثة بعنوان ال��دور الصيني في ارتياد البح��ار في المحيط 

الهندي والموانئ العربية ألقاها )كاوز بون � ألمانيا(.

أما الم��ؤرخ الزنجباري عبدالش��ريف فق��د عرض صورة ش��املة لدور 
الس��احل الس��واحيلي في عال��م المحي��ط الهن��دي، وقدم م��ارك هورتن 
� بريطانيا � نظ��رة على اآلثار المبكرة للمذهب اإلباضي في ش��رق أفريقيا 
من وجهة نظر علم اآلثار، أما محاضرة بكاري )كينيا / إس��طنبول � تركيا( 
حول التعددية اللغوي�ة في ش���رق أفريقيا وما وراءها فقد كانت المحاضرة 
التي أث��رت المؤتمر بأكث��ر المعلومات، واختت��م اليوم األول م��ن المؤتمر 
بمحاضرة نيويت )بريطانيا( حول ش��رق أفريقيا تحت س��يطرة البرتغاليين 

وإعادة فتح ُعمان لشرق أفريقيا.

بدأ اليوم الثاني بمشاركة من ستابلز )لوس أنجليس � الواليات المتحدة 
األمريكية/ مس��قط ُعمان( حول نش��أة وتطور القوة البحري��ة الُعمانية إبان 
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حكم اليعاربة والسيد س��عيد، وتبعها محاضرة قيمة حافلة بالمواد الجديدة 
من أرش��يف زنجبار ماكداو، وقدمت بياس��ينتيني � ميالن��و � إيطاليا نظرة 
فاحص��ة إلى عالم الخليج والس��احل الُعماني قب��ل البرتغاليين، ولقد كان 
لتمكن البروفيس��ورة بياس��ينتيني من كافة المصادر العربية والفارسية دور 
في مس��اعدتها في ع��رض صورة متوازنة له��ذا المجتمع البح��ري المتعدد 
األعراق، واختتمت محاضرات اليوم الثان��ي بمحاضرة كل من ماليكانداثيل 
من نيودلهي � الهند وش��رينر � توبنغن � ألمانيا، حيث تعرض ماليكانداثيل 
في محاضرت��ه إلى تاريخ ُعمان من القرن ال� 17 وحت��ى القرن ال� 18 أيام 
تواجد البرتغاليين في الهند، أما شرينر فقد قدم عددًا من تقارير الرحالة 

اليهود الذين زاروا ُعمان بين العصور الوسطى والقرن ال� 19.

وفي مساء هذا اليوم تسنى للمشاركين الخروج في زيارة لمدينة توبنغن 
القديمة ومتحف الجامعة في قلعة هوهنتوبنغن.

وفي تمام الساعة السادس��ة من مس��اء هذا اليوم دعا رئيس الجامعة 
البروفيس��ور إنجلر المش��اركين في المؤتمر إل��ى حفل اس��تقبال في قلعة 
نايتشول في هوهنتوبنغن، وفي معرض حديثه عبر مرة أخرى عن سعادته بأن 
المؤتمر عقد في توبنغن، وأكد على أهمية توسيع آفاق التواصل بين األديان 
وبين الثقافات والتي أسهم في تعزيزها هذا المؤتمر إلى حد بعيد على حد 

قول رئيس الجامعة.

أما يوم األربعاء الموافق 18 من ش��هر مايو فقد كان يوم عمل نش��يط 
ت��م تقديم 11 محاضرة ومناقش��تها في��ه، وقد تم تخصيص الي��وم بكامله 
لعرض ومناقش��ة وجهات نظر م��ن الخارج ح��ول اإلباضية وُعم��ان، وكان 
المتح��دث األول ه��و كوس��يمبا فيالديلفي��ا � أمريكا / كيني��ا ال��ذي عرض 
وجهة نظر متوازنة لألفارقة الس��ود، وتال ذلك ليون��ارد من نيويورك، وقد 
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استخدم مثال المستشفى التبش��يري األمريكي في مطرح للنظر في موضوع 
العالقات األمريكي��ة الُعمانية بين 1970م حتى الوق��ت الحاضر، أما غزال 
من هاليفاكس � كندا فق��د عرضت وجهة النظر العربي��ة لإلباضية وُعمان 
باستخدام السرديات التاريخية، وبالمنهجية ذاتها تحدث وورال من ليدز في 
بريطانيا عن المؤرخين البريطانيين والوثائق التاريخية، وقد قام تيليس أو 
كونها من لشبونة � البرتغال بعرض وجهة نظر شاملة حول اإلباضية وُعمان 
من خالل المصادر البرتغالية للفترة بي��ن 1500 � 1750م. أما ويتكام من 
ليدن � هولندا فقد استخدم وثائق نادرة محفوظة في مقتنيات هولندية عامة 
وخاصة لعرض وجهة النظر الهولندية حول اإلباضية وُعمان، وعرض دريدي 

من باريس � فرنسا أعمال علماء فرنسيين حول اإلباضية وُعمان.

فيها  استخدم  وتبع هذا محاضرة شيقة جدًا 
لعلماء  أعماالً  ألمانيا  توبنغن �  هوفمان روف من 
الش��رقية  اللغات  في  المتخصصين  جماع��ة  من 
لبيان اإلس��هامات األلمانية في التوثيق والتحليل 
القانونية  والممارس��ات  وتاري��خ  للغ��ات  العلمي 
والتاريخ  والثقافة  الس��واحيلية،  واللغة  ُعمان  في 
بمحاضرات  الي��وم  هذا  اختتام  وكان  الُعمان��ي، 

كل من ديدل من نيودليهي � الهند ح��ول النظرة الهندية لإلباضية وُعمان، 
وزياكا من ثيس��الونيكي � اليونان حول النظرة األوروبية الشرقية لإلباضية 
وُعمان، ومحاضرة غول من إس��طنبول � تركيا حول كنوز األرشيف العثماني 

حول ُعمان واإلباضية.

أما آخر أيام المؤتمر فقد خصص لعرض وجهة النظر الروس��ية والتي 
عرضها رضوان من س��انت بطرس��بيرغ � روس��يا، وكذلك روايات الرحالة 

على  �لمتحدثون  �أكد 

بين  �لحو�ر  �أهمية 

�لثقافات  وبين  �لأديان 

�سلطنة  ب�سيا�سية  و�أ�سادو� 

�لجانب هذ�  في  ُعمان 
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الدانماركيي��ن والنرويجيين، وق��د ألقى هذه الروايات بان��ج من بيرجين � 
الس��ويد، أما باش��يكو من ريو دي جانيرو � البرازيل فق��د عرض العالقات 
والتواصل الثقافي بين جنوب أمريكا وُعمان والساحل السواحيلي تحت حكم 
الُعمانيين، أما موضوع التج��ارة والعالقات الثقافية بين ُعمان ودول ش��رق 
آسيا فقد عرضه زيائي من كوال المبور � ماليزيا، وكانت المحاضرة األخيرة 
هي محاضرة أوزي راباي من تل أبيب بعنوان »الثقافة السياس��ية والسياسة 
الخارجية في وجهة نظر دينية معتدلة � سلطنة ُعمان أنموذجاً« والتي قرأها 
ماكداو من نيو هافن وكانت هذه المحاضرة محط ثناء وتقدير المشاركين.

وفي كلمته الختامية للمؤتمر تحدث جوزيف فان إس عالم اإلس��الميات 
الش��هير في جامعة توبنغ��ن ولخص نتائ��ج المؤتمر وأكد عل��ى أهمية هذا 
المؤتمر والذي قدم منهجية جديدة على حد قوله، وافتتح مرحلة جديدة في 

الدراسات اإلباضية والُعمانية.
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■  كاتب وباحث ُعماني.

ُعقــدت فــي العاصمــة الُعمانية مؤخــرًا ندوة 
التنمية)  فــي  المواطن  ودور  الُعمانيــة  (القيم 
ـ 6 يونيو 2011، وذلك بجامعة السلطان قابوس  من 4 
بالعاصمة مســقط، رعى هــذه الندوة معالي الشــيخ 
عبد اهللا بن علي القتبي مستشار الدولة، وبحضور عدد 
من المسؤولين واألكاديميين والمهتمين بقضايا الفكر 

والثقافة بسلطنة ُعمان.

á«ªæàdÉH  É¡WÉÑJQGh  º«≤dG  QhO

وقد ألقــى معالــي الشــيخ عبد اهللا بــن محمد 
الســالمي وزير األوقاف والشــؤون الدينية بســلطنة 
ُعمــان كلمة فــي افتتاح النــدوة، أكد فيهــا أن هذا 
العصر شــهد ـ وال يزال يشــهد ـ تحوّالت جليلة في 

■  ¿É«∏©dG  »∏Y øH ˆG óÑY

الُعمانية القيم  ندوة 
التنمية في  المواطن  ودور 
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حياة اإلنســان وعمله في البيئات الخاصة والعامة، سواء ما تعلق منها 
بنظام حياته أو بيئته الطبيعية واالجتماعية وصوالً إلى عالقة اإلنســان 
معاليه أنه ـ في ظل هذه  ومســتقبله بالتقنية واالقتصاد والبيئة، مبيّناً 
التحوّالت ـ ترتبط مســألة القيــم الحاكمة والموجهــة بتلك المفاصل 

كلها في حياة اإلنسان وعالئقه.
وأضاف معاليه: ويــرد في ســياق التطورات الحضاريــة ألية أمة 
ودولة ســؤال عن خصوصيتها القيمية، وســط هذا الكل الشامل، وهو 
سؤال له عالقته بالهوية واالنتماء، وقال: إننا نحن في السلطنة مجتمع 
ممتدًا نتقاســمه مع المحيــط األقرب،  عربي مســلم، ونمتلــك تاريخاً 
ومع العالم اإلســالمي األوســع، ويعيش بيننا ومعنا غيــر العرب وغير 
المســلمين، وهذه خصوصية تجربتنا التاريخيــة، وخصوصية االجتماع 
اإلنساني والوطني المتنوع، وهو ما يترتب عليه من تنوع ثقافي وديني، 
وتنــوع في المنظومة القيمية، مع القواســم المشــتركة فــي المواطنة 

والقيم اإلنسانية الرفيعة.
وأكد معاليه أن الســلطنة أنجزت في العقود األربعة األخيرة بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه اهللا 
ورعاه ـ تجربة تنموية زاخرة، أعطت للتنوع والمشاركة ُبعدهما الخاص، 
مع إطالالت على التجارب العالمية األخرى وتحوالت العصر من نافذتين 
مهمتيــن: اإلتقان في البنــاء، والتالؤم مع متطلبــات العصر ومنظومتنا 
القيميــة، مع مزيــد التطلع إلى التطويــر والتحديث، عبــر جهودنا في 

الداخل وجهود إخواننا العرب والمسلمين وأصدقائنا في العالم بأسره.
وأوضح معالي وزير األوقــاف الُعماني أن انعقاد هــذه الندوة حول 
(القيــم الُعمانية ودور المواطــن في التنمية) يأتي تأكيــدًا على عنايتنا 
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بالمبحث القيمي بجانب عنايتنا بالمبحث الديني؛ فالجانبان ال انفصال 
بينهما، ونحن معنيون ومسؤولون ـ ضمن جهات أخرى في الحكومة ـ عن 
القيم واألخــالق، وارتباطها بالنهضة والتنمية، ليــس من منطلق تبيان 
األخالق وتعليمها، ولكن من أجل ربــط الدافعية بالقيم، وجعلها منطلقاً 

لمستقبل تنموي أفضل للبالد والعباد.

Ió«ªëdG  ¥ÓNC’G

هالل  بــن  ســالم  الدكتور  ألقــى  كمــا 
الخروصي ـ مستشار الوعظ واإلرشاد بمكتب 
الوزير ـ كلمة الوزارة قائًال فيها: إن األخالق 
الرفيعة  اإلنسانية  القيم  مصدر  هي  الحميدة 
وسبل الفطر الزكية السليمة ومبعث األعراف 
المجتمعية الراقية، وهي كذلك منتقى العقل 
البشــري الحصيف مما يستحسنه من أخالق 

ويتخيره من مبادئ؛ ليبذرها فــي أرض الفطرة؛ لتنمو بعد ذلك قيمه 
وعاداتــه وتقاليده، ويأتي بعــد ذلك الدين ليقر تلــك القيم، ويؤكد 
بلوازم الفطرة  عليها، وذلك شأن الدين اإلســالمي عندما جاء منادياً 
لشرعه، وحرم  من األخالق والقيم، فأقّر ما كان ســائدًا منها موافقاً 
ما كان مخالفاً منها لنزعة العقل ومنهج النقل، وأطرها بإطار الدين، 
فجعل األخالق الحميدة جزءًا من الدين، والتــأدب بها تكليفا ًربانياً، 
وليس اجتهادًا بشــرياً نحو خلُق عام، وفرض مــن العبادات ما يضمن 
اســتمرارها ونماءها في محيط الحياة البشــرية، وأعلى مكانها حين 
ربطها باإليمــان ورجح كفتها على الشــعائر التعبدية وفــي الحديث: 

«أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخالقاً».
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º«≤dG  ¢SÉÑàdGh  á«eó©dG

وتناول كلمة الضيوف معالي د. طارق متري ـ وزير اإلعالم اللبناني 
السابق ـ فقال: لعل التفكر في أمر القيم في العالم المعاصر هو صنو 
ما ينسب إلى ضياع القيم  التأمل في المعنى، ال سيما وأن فقدانه غالباً 
وإلى انطفاء شــجاعة الوجود التي يندر بها. ويتالزم فقدان المعنى مع 
النواة العدمية لبعض مظاهر الثقافة وطرق العيش والسياسة المعاصرة.

موضحاً: تعرفون أن العدمية ومعها التباس القيم كانت موضوعاً بارزًا في 
قلب البحث الفلســفي المعاصر، ال سيما وأن نيتشه أشار إلى دورها في 
صيرورة التاريخ، الذي اختصره بعبارة: «نزع القيمة عن أسمى القيم». 
وعلى منواله، رأى كثيرون أن العدمية تحول الكينونية إلى قيمة تبادلية. 
متزايدًا بالنسبوية الثقافية في مجال القيم، والتي  ارتياباً  وشهدنا أيضاً 
تظهر بصورة إخضاع األخــالق لإليديولوجية الذرائعيــة، أو في زعزعة 
اإليمان بالمكانة العليا بل المتعالية لقيم الحقيقة والجود والجمال. وال 
يخفى على أحد أن األزمة التي تتســبب بها النســبوية تؤول إلى شكوك 

متعددة في القدرة على التالقي حول توجهات إنسانية مشتركة.

مبيّناً: أكثــر من ذلك، تتحول النســبوية من اعتــراف بتنوع القيم 
المتصــل بتنوع ســياقاتها الثقافية وبتنــوع التجارب اإلنســانية الفردية 
والجمعية، إلى تعارضــات؛ بل مواجهات بين أصحــاب القيم المختلفة، 
فــي أزمنة الضيق وفي أمكنــة الصراع، ونرى المجتمعــات التي تتصدع 
وحدتها ألســباب سياســية أو اجتماعية أو اقتصادية والتــي يتحول فيها 
إلى الشــراكة في القيم التي  التنوع الديني إلى تنابــز تفتقر تدريجياً 
هي أســاس الرغبة في العيــش معاً والقدرة على االغتنــاء به. وأضاف: 
وفي العالم المتغيــر والمتميز بكثــرة االبتكارات يصعــب الحفاظ على 
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مشــروع أخالقي قوي يتعالى على الفروقات؛ ذلك أن العالمات الفارقة 
وتضخيمها إذا اقتضى األمر، يجعل القيم قابلة للتداول والتبادل وكأنها 
ســلع في ســوق تتكيف مع األذواق واالحتياجات االجتماعية واالقتصادية 

واألمزجة المتغيرة.

ºXÉædG  É¡μ∏°Sh  º«≤dG

من جهته قال المكرم الشيخ أحمد بن عبد اهللا الفالحي عضو مجلس 
ـ : إن األخالق  الدولة ـ في كلمة المشــاركين في الندوة من الســلطنة 
هي السلك الناظم للعالقة السليمة السوية بين اإلنسان وأخيه اإلنسان، 
يدخل فيها التعاون والمســاندة والتناصح والســخاء، وغض النظر عن 
الهفوات، واغتفار الزالت والتســامح والعفو والوفــاء والصدق، وخصال 
كثيــرة يصعب حصرهــا تعارفت عليها البشــرية منذ عهودهــا القديمة 
األولــى، وأجمعت علــى ضرورتها، يتفــق على ذلك كل شــعوب األرض 
قاطبة، في الماضي البعيد وفي الحاضر الراهن؛ فقد نبهت لها حضارة 
بابل في العراق وهــي من أقدم الحضارات، وحــّث عليها فراعنة مصر، 
ونادى بها حكمــاء الصين وفارس والهند، ونظر لها فالســفة اإلغريق، 
وتبناها بلغاء العرب األقدميــن، وظلّ الناس على مدى حقبهم وأجيالهم 

يستظلون باألخالق ويحتشدون تحت رايتها حتى يومنا الراهن.

وأضاف: وقــد أعلن رســولنا الكريم ژ أنــه ُبعث ليتمــم مكارم 
األخالق في أمته وفــي الدنيا أجمعها؛ لتســتقيم األمــور، وتصان حياة 
البشــر من االنحراف. والعالم اليوم كله ـ من غير اســتثناء ومن أدنى 
األرض إلى أقصاها ـ يلــوذ باألخالق، ويرفع رايتهــا باعتبارها الركيزة 
األقوى، والركن األشــد صالبة في بنيان العالقة بيــن الناس، والمعيار 
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الــذي يجب االحتكام إليه عندمــا تختلف المواقف  األكثر عدالً وصدقاً 
وتتباين الرؤى، وكثيرًا ما نســمع في وسائل اإلعالم ونقرأ في الصحافة 
عن أخالقيات السياســة وأخالقيات الحرب وأخالقيات المجتمع الدولي 
وأخالقيات حقوق اإلنسان. وحتى الدول منفردة كل منها يصرح ويعلن أن 
هذه هي أخالقياتنا وتلك ليســت من أخالقياتنا إلى آخر ما هنالك من 
األدبيات، وحتى اتحاد الكرة العالمي سمعنا مؤخرًا أن لديه لجنة اسمها 

لجنة األخالق لها الحق في التحقيق والمساءلة.
وتضمنت أعمال النــدوة العديد من البحــوث واألوراق القيمة حول 
والتآلف،  التســامح،  مفاهيــم  ترســيخ  في  ودورهــا  واألخــالق،  القيم 
والوسطية، وقبول اآلخر، والتفاهم معه، ونبذ التطرف والغلو، والتمسك 
بقيم الدين الســمحة، وغيرها من القيم الفاضلة التي جاء بها اإلسالم 

واألديان السماوية.

áeó≤ªdG  çƒëÑdG

فــي هذه النــدوة حمل عنوان  وقــّدم الدكتور رضوان الســيد بحثاً 
(المفهوم األخالقي في العقل اإلسالمي) أكد فيه أن: «المرحلة الجديدة 
ينبغــي أن تشــهد نهوضاً وتجديــدًا في الفكر اإلســالمي، وفــي القيم 
اإلســالمية التي تشــرمذت منظومتها، وغادرت رحمة القــرآن وعدالته 

وكرامته وخيره العام».
عن (الدعوى ودروهــا في دعم القيم  وقّدم د. بدر اليحمدي بحثــاً 
األخالقية)، وقــدم د. عبدالحميد مدكور بحثاً بعنوان (المفهوم األخالقي 
ــنة)، كما قّدم وزير اإلعالم اللبنانــي، د. طارق متري  في القرآن والس
بحثاً عن (المواثيق األخالقية في اإلعالم)، وقّدم د. صالح الفهدي بحثه 
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عن (المواثيق األخالقية في التعليم)، وشــاركت د. سعاد الحكيم ببحث 
حمل عنوان (الدين والتقاليــد واألخالق)، كما قّدم د. عبد اهللا ولد أباه 
بحثا بعنوان (نظرية العدالة في اإلســالم والقيم السياسية المعاصرة)، 
وقّدم د. كمــال عبد اللطيــف ورقة بعنــوان (األخالق ودورهــا في حياة 
الفرد)، وشــارك د. محمد الهادي الجويني ببحث عــن (القدوة وآثارها 
في الســلوك األخالقي)، وأخيرًا قّدم د. محمد حلمــي عبد الوهاب بحثاً 

بعنوان (المصادر المباشرة لألخالق الفردية والجماعية).
على  تعقيبــات  النــدوة  هذه  فــي  وُقّدمت 
البحــوث المقدمــة مــن باحثيــن وأكاديميين 
أســهمت  وخارجها،  ُعمان  ســلطنة  من  وكتّاب 
في إثــراء هذه النــدوة القيمــة، كما حظيت 
الندوة باهتمام كبير من ســلطنة ُعمان رسمياً 
خــالل انعقادها  وشــعبياً، والقت حضورًا الفتاً 
في العاصمة مسقط . وقد تضمنت التوصيات 

العديد مــن األفكار والتصورات التي تعزز القيم في المجتمع المســلم، 
ومنهــا: التأكيد على ضــرورة اعتماد البناء الخلُقي علــى الدين وتراث 
األمة الفكـري مع انفتاحه على العالَم الخارجي في إيجابياته المعرفية، 
وضــرورة الحفاظ على المفاهيــم الُخلقية وتفعيلها فــي مجاالت الدين 
والتعليم واإلعــالم، والتعاون بين المؤسســات المعنية بذلك في شــتى 
المجاالت، وإعالء القيــم التنموية الضرورية، ومن بينهــا قيم الكفاءة 
والمشــاركة الفعالة في الحياة العامــة وخدمة المجتمــع، وتقدير قيم 
العطاء والبذل والعمل التطوعي عبر اإلشادة بالشباب المحافظ على هذه 
القيم وتكريمهم تشجيعاً لغيرهم على االقتداء بهم. وأوصت الندوة أيضاً 
بمزيد من االهتمام بالشباب وقيمه وطموحاته، مع ربط ذلك بالتطورات 
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االقتصاديــة واالجتماعية التي تحدث علــى أرض الوطن تعميقاً لعناصر 
االنتماء، وضرورة إبراز الجهــود التنموية التي قامت بها الســلطنة مع 
ربطها بمستقبل الشــباب، واالهتمام بدراســة التجربة التنموية الُعمانية 
والقيم التي اســتندت إليها وقراءتها في ضوء القيم العربية واإلسالمية 
الكبــرى والتوعية بها فــي المؤسســات الدينية واإلعالميــة والتعليمية، 
والعمل على تضمين المناهج الدراســية والبرامــج الدعوية والخطب ما 
تحمله الحضارة اإلســالمية من قيم إيجابية، وربط ذلك بما يحدث في 
العالم المعاصر وتوجيه األعمال الفنية واإلعالمية لمراعاة هذه القيم، 

وخاصة ما يقّدم منها للطلبة والشباب.
كمــا أُقيمت على هامــش الندوة جلســات حواريــة تلفزيونية ضمت 
العديد من المفكرين والكتّاب من داخل السلطنة وخارجها نوقشت خالل 
هذه الحوارات قضايــا فكرية وثقافيــة، ووقفت على ارتباطها بمســألة 
القيم، والدور الذي تلعبه منظومة القيم فــي التنمية واإلبداع وتحريك 

الساكن الفكري والثقافي.
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األميركية. تاون  جورج  بجامعة  األوسط  الشرق  دراسات  بمعهد  أستاذ    ■

على هذه الطاولة المس��تديرة التي ننش��ر 
مداخالته��ا بالمجل��ة م��ن خاللها س��ألنا 
بداخل  الباحثين في حقول متج��اورة  م��ن  مجموعًة 
بآرائهم بشأن  ُيدلوا  أن  أوس��طية  الدراسات الشرق 
البح��وث األكاديمية عن الحركات اإلس��المية. وقد 
أَْدلَ��وا بمالحظاتهم ع��ن تطورات تل��ك المقاربات 
البحوث  تل��ك  مس��تقبل  عن  وأفكارهم  والبح��وث، 
والدراس��ات. وليس م��ن المفيد في ه��ذا التمهيد 
أدلوا به من مالحظاٍت سريعة وقصيرة؛  تلخيص ما 
م ثالث��ة تأمالت.  أُقدِّ أن  البداي��ة  ف��ي  أودُّ  لكنني 
أول تل��ك التأم��الت ذل��ك التداُخ��ل بي��ن حقول 
إلى  الوصول  ف��ي  وفائدة ذلك  والدراس��ة،  البحث 
نتائج مثمرة، فقد أش��ار عمرو حمزاوي على س��بيل 

■ ناثان براون 

الغرب  في  اإلسالمية  الدراسات 
السياسي اإلسالم  وحركات 
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المثال إلى الفوائ��د المجنية من وراء المزج بين عدة تخصصات في 
تأمل اإلس��الميات الجديدة، وكيف أّدى ذلك الم��زج إلى تغييٍر في 
الرؤية للظاهرة، وإلى قواعد الرؤية أيض��اً. وهكذا فإنّ معظم قراء 
ال� IJMIS ه��م من أنصار ذل��ك االمتزاج والعبور بي��ن التخصصات 
المتجاورة؛ َبْيَد أنه من المفيد اإلش��ارة إلى أنّ الدارس��ين هؤالء ما 
رأوا فائدًة في العبور بين الحقول والتخصصات وحْس��ب؛ بل أش��اروا 
أيضاً إلى وجود مجاالٍت ونقاٍط في ميدان دراسات اإلسالم السياسي 
ع في البحث والمراجعة  ل والتوسُّ التأمُّ المعاصر، تستحق المزيد من 
واالستكشاف، وبرزت في هذا المجال نقطتان: ضرورة المالءمة بين 
العوامل اإلثنوغرافية واألُخرى المحلي��ة، والتركيز أكثر على المجال 
العام وجغرافيات اإلس��المية الجديدة. وأضافت الس��يدة برنا تورام 
أنّ ه��ذا الجمع والمالءمة س��يكونان مفيدين في فهمٍ س��ياقيٍّ أعمق 
للظاهرة اإلسالمية. أما المجال الثاني فهو جغرافيٌّ بطبيعته؛ فهناك 
مراعاة العامل الجغرافي في دراس��ات اإلس��الم  منتش��ٌر أنّ  انطباعٌ 
المعاصر هو أم��ٌر قد تحقّق؛ لك��نّ ذلك في الحقيقة م��ا يزال في 
بداياته، فقد أش��ار حمزاوي إلى أنّ الدارسين قد تجاوزوا المركزية 
بي��ن تركيا  أّما ت��ورام فذك��رت التجوال  المصرية ف��ي الدراس��ة. 
والمجتمعات العربية، ثم إنه كان هناك التفاٌت بارزٌ إلى إيران. إنما 
أين مضت الدراس��ات الميدانية وراء ذلك؟ فهل اإلسالمية الجديدة 
َقْصٌر على الش��رق األوس��ط؟ أم أنّ هناك مقارنات ومقاربات أُخرى 
في المناطق  ضرورية على مدى العالم اإلس��المي؟ وهل هناك تنوعٌ 
الجغرافية اإلسالمية المختلفة وإلى أّي حدود؟ وقد أدلى المتدخلون 
بمالحظاٍت بش��أن ه��ذه األمور مما يش��ير إل��ى نق��ص العمل على 
المناطق الجغرافية المختلفة. وقد ذكر بجورن أوتفيك مقارناٍت ذات 
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ُبعد جغرافي متنوع؛ لكنّ النتائج المنظورة ما تزال محدودة؛ لكْن إذا 
اّتبع الدارسون النصائح التي أدلى بها أوتفيك، فكيف يمكنُ التوفيق 
بين هذا التوجُّه الش��امل، واآلَخر المحلّي الذي رّحب به الدارسون؟ 
وهن��اك عامٌل جغراف��يٌّ ُمهمٌّ كامنٌ ف��ي أكثر مقاربات المش��اركين، 
وهو يتعلُق بالدارس��ين أنفُس��هم. فإثنان منهم موجودان في الواليات 
المتحدة، وواحد في أوروبا، والثالث في الش��رق األوسط. إنما رغم 
التباُعد الجغرافي واالختالف في االهتمام، فقد أش��اروا جميعاً  هذا 
إلى مؤتمراٍت ش��اركوا فيها هنا وهناك، كما أش��اروا إلى دراس��اٍت 
اهتم��وا بها رغم التباُعد الجغرافي للموضوع المدروس. وهذا يش��ير 
إلى تأثر متبادل وتعاُون، أكثر مما يتمُّ في مجاالت الدراسات الشرق 
أوسطية األُخرى. أما المجال الثالث الذي أرْدُت ذْكرُه هنا فإنه يتعلَُّق 
بالتعاُون في مسائل دراسة الحركات اإلسالمية بين األكاديميين وغير 
الدارس��ون تقاُطعات بين دارس��ي السياسات  األكاديميين، فقد ذكر 
ودراسي الحركات، دون أن تبدو نتائج ملموسة لهذه اإلمكانية. وهذا 
الموضوع معقَّد أكثر مما يبدو ألول وهلة؛ فاألكاديميون غير مسيَّسين 
كفايًة، كما أنّ دراسات السياس��ات تتوجه إلى الجمهور العام؛ بينما 
ال يهت��ّم األكاديميون في دراس��اتهم بذلك. هذا األم��ر ذكره جليان 
ْش��ودلَر بالتحدي��د؛ لكنه م��ا كان بعيدًا ع��ن اهتمام��ات اآلخرين. 
ولنالح��ظ أنه في السياس��ات ُتراعى المس��ائل األمنية والعس��كرية 
السياسية  والمنتديات  واالستخبارات  القرار  والبيروقراطيات وصناعة 
واالس��تراتيجيات واللوبيات وجماعات البحوث المباش��رة. وهذه أُموٌر 
ق��د ال تعني األكاديم��ي؛ لكنه م��ا عاد يس��تطيع إهمالَه��ا أياً تكن 
اعتبارات��ه؛ وبخاصٍة عندما يك��ون األكاديمي غير راٍض عن سياس��ة 
بلده أو السياس��ات الدولية ُتجاه الحركات اإلسالمية. وهناك أخيرًا 
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مسألٌة تستحقُّ الذكر، وتتعلَّق بالعالقة بين األكاديميين واإلسالميين 
أنفُس��هم. فاإلس��الميون الجدد مهتمون بما يكتبه األكاديميون عنهم 
ألس��باٍب متنوعة. ومنها مثاًل اهتمامهم بتصحي��ح ومراجعة االنطباع 
عنه��م؛ ألنهم يرون أنه قد أس��يء فهمهُ��م، أو العتقادهم أنه يمكن 
التأثير على الدارسين لتغيير استنتاجاتهم، أو ألنهم يريدون الدعاية 
ألنفُسهم في العالم الغربي، أو في المجال المحلي. وقد أشار عمرو 
حمزاوي إلى أنّ معظم الدارسين في العالم العربي كانت دراساُتهم 
موجَّهًة ضدَّ اإلسالميين في الِحقَب الماضية، لكنّ المقاربات اتَّسعت 

وتنوّعت اآلن.

أ ـ دراسة اإلسالم السياسي / جيليان شوَدلر: عبر العقدين األخيرين 
أنتج الدارس��ون المهتمون باإلسالم السياسي عش��رات البحوث المعنية 
بالحركات والس��لوكات المختلفة في هذا المجال، وانص��بَّ أكثر عملها 
على الجان��ب األكاديمي، غير مهتمين بالسياس��ات الدولي��ة والجمهور 
العام، واجتنبوا أعمال الصحفيين والمهووس��ين بموضوعات السياس��يين 
بشأن الخوف من اإلسالم، ووقائع وس��لوكات كراهية الغرب، ومعتمدين 
في بحوثهم الجاّدة على المصادر األساس��ية باللغات العربية والفارسية 
والتركية. إنما ما ينبغي االعتراُف ب��ه اآلن أنه ما عاد يمكننا اإلعراض 
الكلي عن الُصوَر والقراءات النمطية التي سادت في االنطباعات العامة 
عن اإلسالم والش��رق األوس��ط. ومما يدلُّ على ذلك أننا في الدراسات 
التي قمنا ونقوم به��ا نبدأ دائماً من األس��ئلة واالنطباعات التي طرحها 
ويطرحها الصنفان الس��الفا الذكر، بمعنى تصني��ف تلك الحركات إلى 
تلك االس��تجابات، وأن  متطرفة ومعتدلة. والذي أقترحه أن نُهمل تماماً 
نتخلَّى عن اعتبار سياس��يات اإلس��الم المعاصر موضوعاً مفردًا علينا أن 
نُصدرَ حكماً فيه أو عليه. وعلى س��بيل المثال فإنّ الكثير من دراس��اتنا 
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تتخلَّى في منطلقاتها عن المسائل النظرية، وتنصرف إلى التساؤل حول 
موضوعة هنتنغتون في ص��راع الحضارات، وتأثيرات ذلك في أُطروحاتنا 
الخاّصة. ونحن نكّرر في هذا الس��ياق أنّ رسوم اإلسالم وقيمه ال تشرح 
الموجودة، فضاًل عن  للحركات اإلس��المية  والسلوكات  التجارب  مختلف 
تجارب المس��لمين الذين تصل أعدادهم إلى الملي��ار واألربعمائة مليون 
على مدار العالم اليوم. ثم نتابع العم��ل قائلين: إنّ علينا أن ننظر إلى 
اإلس��الميين باعتبار إمكان تعقل أو تعقيل تصرفاته��م، أو التركيز على 

المؤسس��ات أو على ضغوط السلطات أو وجوه 
وسياس��ات  العولمة،  أحدثتها  الت��ي  االغتراب 
لماذا  إنما  أُخ��رى.  بحثية  أو خي��ارات  الهوية 
نب��دأ دراس��اتنا بنق��د التعلي��الت الثقافي��ة، 
م��ع أنّ آخرين فعل��وا ذلك على م��دى العقود 
النقاش  التأثير في  الماضية؟ ربما ألننا نريد 
العام، والذي نظر خالل العقود الماضية إلى 

اإلس��الم باعتباره هيكاًل هائاًل موحَّدًا. وُيض��اُف إلى ذلك أنه كان على 
األكاديميين أن يتحملوا ويتقبَّلوا مئات المقاالت التي ظهرت في الدوريات 
عن الحركات الدينية اإلس��المية خالل العقود الماضية. وبالطبع يمكن 
لدارسي السياسات الدولية أن يكتبوا بهذه الطرائق التعميمية؛ لكننا ال 
نس��تطيع � نحن الذين نتمتع بالقدرات اللغوية والمعارف اإلقليمية � أن 
نُجاريهُم في ذلك ألّي س��بٍب، حتى لو كان رج��اء التأثير في الجمهور. 
فموضوعات مثل المرأة في الشرق أو اإلرهاب على سبيل المثال ُتسيطر 
على اهتمامات الكُتّ��اب الذين ال يملكون معرفًة عميقًة، وال خبرًة إقليميًة 
أو مجاليًة ب��ارزة، وهم يصلون م��ن وراء ذلك إلى نتائج شاس��عة مثل 
التعليل بالفروقات الثقافية لمس��ائل العنف ولالفتقار إلى الديمقراطية، 

الإ�سالميين  اإلى  ننظر  اأن  علينا 

تعقيل  اأو  تعقل  اإمكان  باعتبار 

على  التركيز  اأو  ت�سرفاتهم، 

�ضغوط  على  �أو  �لموؤ�ض�ضات 

�الغتر�ب  وجوه  �أو  �ل�ضلطات 

�لعولمة �أحدثتها  �لتي 
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ولتهديدات هؤالء لطريقتنا في الحياة. وبالنسبة ألحوال النساء؛ فإنّ تلك 
المقاربات الشعبوية يجري إكمالُها والتدليل عليها بالمذكرات المنشورة 
باإلنجليزية لعدة نس��اء عانَينَ في مجتمعاتهنّ اإلسالمية معاناًة شديدًة، 
وهنّ يعرْضن علينا تخلَُّف هذه المجتمعات وس��وء األح��وال ذات الطابع 
القروس��طي! وهذه االنطباعات العامة المنشورة ُتستخدم لتبرير تشديد 
إجراءات الهجرة إلى أوروبا والواليات المتحدة وكندا وأستراليا. والتأكيد 
على الراديكاليات اإلس��المية يخدم الهدفين: هدف عزل المسلمين من 
جهة، وهدف »إنقاذهم« من جهٍة أُخ��رى من المتطرفين الموجودين في 
أَوس��اطهم. كما يكون علينا أن نبذل المزيد من الجه��ود لإلجابة على 
هذه »البحوث« التي يكتبها أحياناً أُناٌس مشهورون في الدوائر اإلعالمية 
بما يقوله  والسياسية واالستراتيجية؟! هل نتابع دراس��اتنا دونما اهتمامٍ 
هؤالء؟ في الواقع ال أملك إجابًة ش��افيًة على هذه األم��ور، وبخاصٍة أنّ 
تلك العروض تنش��ر على الخصوص أنّ معظم اإلسالميين معتدلون رغم 
أنّ المتطرفي��ن يملكون ش��عبيًة من نوٍع ما. إنما تبق��ى الحقيقة أنّ هذا 
»الحل« م��ورَس غالباً دونما فوائد ظاهرة. فلإلجاب��ة على هنتنغتون قيل 
غالباً: إنّه ليس كلّ اإلس��الميين يرفضون القيم والممارس��ات الغربية. 
ولكي نتجنب المقارب��ة الثقافية، انصرفنا لبح��وٍث ميدانية حول تجنيد 
الش��بان في أوس��اط المتطرفين، وكيف يتّم ذلك، وما هي آراؤهم في 
االنتخابات الُحّرة، وما هي إمكانيات التغيير واإلصالح في تلك األَوساط. 
واحدًا متِّسقاً،  إنما ودون أن نالحظ نكون قد اعتبرنا اإلسالميين جسماً 
المسلمين يتشاركون  رنا دون أن نقصد المقاربة الثقافية القائلة: إنّ  وبرَّ
في عالمٍ قيمٍي وأخالق��يٍّ واحد. وينحصر الفارُق عندها في هل يش��كِّل 
هؤالء وأولئك تهدي��دًا للغرب أم ال. ولذا أرى من األفضل تجاُوز مقاربة 
»س��بيل الحياة« أو نهج العيش؛ لفتح األُُفق على مقارباٍت وُسُبل ووسائل 
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مختلف��ة. وإذا فعلْنا ذلك � وهو الذي حاوْلتُه في بعض دراس��اتي � فإنه 
يكوُن علينا تجاُوز مصطلح »اإلس��الم السياسي«. وكما سبق القول، فقد 
فعلُت ذلك في دراس��ٍة لي ع��ن مظاهر وظواهر االحتج��اج في المجتمع 
األردن��ي، وعالئق الريف بالمدينة، ومفهوم الس��لطة هناك، واألش��كال 
المختلفة للتدخل األجنبي، وبالتالي األش��كال المختلفة الستعمال الرموز 
اإلس��المية لدى التيارات المتنوعة. وم��ع ذلك فإنني م��ا أزال أرى أنّ 
ٍر  الهَْجر الكامل لمقاربة »سبيل العيش« أو طريقة الحياة يبقى غير مبرَّ
على إطالقه. إنّ علينا أن ننظر إلى هذه الجماعات اإلس��المية مجموعًة 
ومنفردًة، وماذا تعتقد وتقول وتفعل. وبذلك نس��تطيع التمييز بينها على 
أس��اس ذلك، ونتتبع األصول السوس��يولوجية واأليديولوجي��ة، وبالتالي 
نس��تطيع أن نحّدد ما يمكن وْضُعهُ تحت يافطة اإلس��الم السياسي. إنّ 
علينا أن نس��أل عن المعنى والدور للرموز والخطابات المختلفة، ولماذا 
إلى سياس��اٍت دينيٍة وتقوية في المجال  الحكوماُت العلمانية أيضاً  تلجأُ 
المحلّي؟ ث��م ما هي األفكار والممارس��ات الدينية الس��ائدة في المدن 
واألحياء؟ ف��ي كلّ هذه االتجاهات، ظهرت بح��وٌث وأعمالٌ، وقد اندفعُت 
أيض��اً بتأثيٍر منها في المس��لك ذاِت��ه. فلنتابع في هذه الُس��ُبل جميعاً، 
ولنتجنَّ��ب المنطلََق الثقافيَّ البحت، والذي ما آتى أية ثمرات باس��تثناء 

نشر الُصوَر النمطية لتسويغ السياسات.

عمرو  اإلســـالمية /  والحركات  األحزاب  العربية عن  الكتابات  ـ  ب 
حمزاوي: ظهرت الدراســـات األولى عن األفكار والح��ركات الدينية في 
العال��م العربي بعد هزيمة الع��ام 1967م، وتركزت عل��ى مصر، وكتب 
في ذلك أمث��ال صادق جالل العظ��م وعبد اهلل العروي وحس��ن حنفي، 
وقد مضت في ثالثة اتجاهات: االتجـــاه األول رأى فيها تحدياً للدولة 
الوطنية وللعلمانية ولفكرة القومية العربية. واالتجاه الثاني وجَّه اتهاماً 
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للس��لطات القائمة بأنها اس��تعانت بهذه األفكار والحركات والممارسات 
لدعم شرعيتها في أزمنة األزمات. واالتجاه الثالث اعتبر أنّ البترودوالر 
دة لمواجهة أفكار  هو ال��ذي أّدى إلى ظهور األف��كار الديني��ة المتش��دِّ
وس��لطات وممارسات الحكّام واألنظمة االش��تراكية. أّما الموجة الثانية 
من البحوث األكاديمية العربية عن الحركات اإلسالمية، فقد ظهرت بعد 
الثورة اإليرانية عام 1979م ومقتل الرئيس أنور الس��ادات عام 1981م. 
باس��تخدام مصطلحات اإلس��المي واألُصولي  الموجة  وقد تميزت ه��ذه 
واإلس��الم السياس��ي، وتراوحت ه��ذه التس��ميات بين تعلي��ل الظاهرة 
بأنها تعبيٌر ع��ن رفض الحداث��ة، أو عودة إلى المفاهي��م »الصحيحة« 
الموجة  لإلس��الم. وبخالف الموجة األولى والتي قادها الفالسفة؛ فإنّ 
الثانية من الدراسات تداَخَل فيها أساتذة العلوم السياسية واالجتماعية؛ 
ومن هؤالء الدارس المصري س��عد الدين إبراهيم والدارس الس��وداني 
حيدر إبراهيم علي. َبْيَد أنّ هؤالء ما قطع��وا مع أهل الموجة األولى في 
التعليل وفي طرائ��ق المقاربة، ولذلك ما قّدموا جدي��دًا لهذه الناحية، 
ربما باس��تثناء س��عد الدين إبراهيم الذي قّدم مطالع��ًة متخصصًة في 
بقيت  إنما  الجهاد.  الجماعة اإلس��المية وجماعة  أيديولوجيات وسلوكات 
اللهجة العامة � كما س��بق القول � ُمعاديًة لظاهرة اإلس��الم السياس��ي 
دونما تفرق��ٍة بين اإلخ��وان المس��لمين والجماعات الجهادي��ة، وبذلك 
فقد سادت مقاربة »نهج الحياة«، و»ُس��ُبل العيش« التي عرفتها البحوث 
الغربية. وأت��ت الموجة الثالثة والحالية المس��تمرة منذ النصف األول 
من التس��عينات من القرن الماضي، وقد ش��ارك فيها عشرات الباحثين 
الشباب الذين قّدموا دراساٍت ميدانية عن السلوك االنتخابي لإلسالميين 
القائلين باالنتخابات، وعن عالئق الجمهور بالتنظيم، ونقد االنطباع بأنّ 
الفئات الفقيرة هي األكثر والءً للتنظيمات، وعن عالقة الجمهور بالرموز 
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والش��خصيات الديني��ة؛ َبْي��َد أنّ المقارب��ات الغربية حتى ف��ي الجانب 
الميداني ما تزال هي الُمرش��د للدارس��ين العرب. وما تزال الدراسات 
عن الصوفية والسلفيين قليلة وإن ازداد االهتمام بها أخيرًا. إنما التقّدم 

األبرز أنّ اللهجة العامة العدوانية تجاه اإلسالم السياسي قد زالت.

أوتفيك: تحتاج  أوالف  بعيد / بج��ورن  تأمُّل اإلســـالميين من  ج ـ 
دراس��ات اإلس��الميين في الغرب إلى االقتراب من موضوعها أكثر، كما 
تحتاج إلى قراءة الموضوع في الس��ياقات المحلية والقريبة، وقد حصل 

األخيرين؛  العقدين  في  المس��ألتين  في  تقدٌم 
المناهج ما  لكن��ه م��ا كان كافي��اً، كم��ا أنّ 
تطورت تطورًا ملحوظاً. وفي مرحلٍة سابقٍة من 
العمل األكاديمي على اإلس��الميين في الغرب، 
كانت المسافة مضاعفة: فالباحثون كانوا يرون 
األشياء،  لطبيعة  مخالفاً  اإلس��الميين  موضوع 
��اًل حقيقياً؛ ألن��ه يخرج على  وال يس��تحقُّ تأمُّ

مقتضيات الحداثة والعصرية. والمس��افة األخرى كانت تتعلق بالمالءمة 
المنهجية؛ إذ كان هؤالء الدارسون ال يملكون وضوحاً بشأن المنهج الذي 
ينبغ��ي اّتباُعه. وقد حدث تقدٌم في المس��ألتين، وبخاصٍة في المس��ألة 
األولى؛ إذ أنّ األكاديميين اليوم يبتعدون عن األحكام الثقافية المسبقة، 
كم��ا أنهم يبذل��ون جه��ودًا ملحوظًة في استكش��اف الت��الؤم المنهجي 
الُمعين عل��ى الفهم. لكْن يبقى هن��اك قصوٌر في نقطتي��ن: العمل على 
الديناميات الداخلية للتنظيمات اإلسالمية، والقصور اآلخر: عدم القدرة 
أو االهتم��ام بالوصول إل��ى المصادر األصلية. ويؤدي ذل��ك إلى البقاء 
على الس��طح، من طريق تقس��يم هذه الحركات إلى محافظة متشددة، 
وإصالحية ليبرالية � دونما اعتباٍر للواقع األكثر تعقيدًا وتركيباً. فعندما 

�الأولى  �لدر��ضات  ظهرت 

و�لحركات  �الأفكار  عن 

�لعربي  �لعالم  في  �لدينية 

1967م،  �لعام  هزيمة  بعد 

م�ضر على  وتركزت 
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جرى انتخاُب قي��ادٍة جديدٍة لإلخوان بمصر أواخر ع��ام 2009م، اعتبر 
الدارس��ون أنّ الجماعة تميل لالنس��حاب م��ن العمل السياس��ي العامّ؛ 
الوقائع التالية ما أثبتت  القيادة الجديدة ش��ديدة المحافظة؛ لكنّ  ألنّ 
ش��يئاً من ذلك. ولذا فإنّ دراس��ًة مثل تلك التي كتبها ع��ّزام التميمي 
عن حماس بعنوان: »الفص��ول غير المكتوبة« ُتصب��ح أكثر أهمية؛ ألنها 
تعرض لنقاش��اٍت داخلي��ٍة ال ُيظهُرها النصُّ المتش��دد والجامد ظاهرًا. 
وقد أصبحت الم��ادة المعبّرة عن أفكار اإلس��الميين وطموحاتهم كثيرًة 
وواسعًة، لكنّ العودة إليها قليلٌة نسبياً، ولذلك ما يزال الباحثون يعودون 
إلى دراساٍت قديمٍة باستمرار مثل دراس��ة ميتشل عن اإلخوان )الصادرة 
في أواخر الس��تينات من الق��رن الماضي( العتمادها عل��ى مواّد أصلية 
وداخلية. ويبدو موضوع الجهاديين أكثر صعوبًة وابتعادًا، فالمقابالت مع 
أعالمهم غير متيسرة، والمواّد المتداَولة بينهم غير متوافرة في الغالب. 
إنما رغم ذلك؛ فهناك بين الدارس��ين ش��باٌن أصّروا عل��ى العودة إلى 
المادة األصلية، وذلك مثل برنيار ليا، وتوماس هيفهامر في النروج. وقد 
أثمر ذلك كثيرًا؛ ومن ضمن الثمرات التفرق��ة الدقيقة بين الجهاديين 
واإلس��الميين اآلخرين. ومن جهٍة أُخرى فإنّ اإلسالميين ُيدرَسون بمعزل 
عن مجتمعاتهم؛ إذ يهتم الدارس��ون بالموقف من الحكومات، وبالموقف 
من الغرب؛ لكنهم ال يهتمون بمواطن االنجذاب ومواطن النفور في تلك 
المجتمعات. والواقع أنّ تقدماً حصل عندم��ا جرى النظر إلى الحركات 
اإلسالمية بمنظور ومنهج الحركات االجتماعية، وأنا أرى أنّ منهج النظر 

هذا سوف يخدم كثيرًا في مجال فهم وتقدير الحركات اإلسالمية.

د � المســـلمون العاديون، القوة والمجال في الحياة اليومية /  
 Area Studies �برنا تورام: تعّد دراس��ات الش��رق األوس��ط من ضمن ال
التي تنفت��ح بدورها على تفرع��اٍت أكثر تفصياًل وتنوع��اً مثل الحركات 
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اإلس��المية والجماعات الدينية والفاعلين االجتماعيين. ولذا فهي تجلب 
إلى سياقها دارسين من تخصصات مختلفة، إنما يغلب عليهم حتى اآلن: 
التاريخ والعلوم السياس��ية. وهناك اهتماماٌت ما تزال جانبية بما يمكن 
أن تقدمه الجغرافية والسوسيولوجيا والعلوم اإلنسانية في فهم الظواهر 
اإلس��المية الجدي��دة. لقد كان��ت البحوث ح��ول الحركات اإلس��المية 
كثيرة وبخاصٍة م��ا تعلّق منها بمقدار ما ُتس��هم به تل��ك الحركات في 
التنوي��ر والتقدم وحش��د الجمه��ور لذل��ك أو العكس. وه��ذا االهتمام 
بتأثير الحركات اإلس��المية في التقدم أو التأخر، واالهتمام بصراعاتها 
مع الدول واألنظمة، ترك المجتمعات اإلس��المية غير مدروس��ة. وأعني 
ط لها،  بالمجتمعات اإلس��المية أمري��ن: الحركات الدينية غي��ر المخطَّ
والتي ليست لها مقاصد خارج أعمال وسلوكات الورع والتقوى، وقد كان 
له��ا تأثيرات كبيرة في التغيي��ر االجتماعي في العق��ود األخيرة. واألمر 
اآلخر تأثي��رات الجغرافيا والتمدين في تصعي��د التوتر أو تخفيضه في 
األوس��اط االجتماعي��ة المختلفة. لقد ُكت��ب الكثير عن ش��بكات الدعم 
مة للتأثير االجتماعي، وعن عالئ��ق الصراع والتقاُطع  اإلس��المية المنظَّ
بين تلك الش��بكات والمؤسس��ات الرسمية ومؤسس��ات وهيئات المجتمع 
المدني. لكْن هناك نوعٌ آخر ش��ديد الفعالية من النشاطات التي تتخلَُّل 
الحياة اليومية وليس��ت له��ا مقاصد سياس��ية أو أيديولوجية وال ُتعادي 
األنظم��ة وال ُتصادُمها. وال ُب��دَّ من التعرُّض لها بالدراس��ة؛ ألنّها تفتح 
ليس فقط على التقليد الباقي، بل وعلى وجوه التجدد والنشاط والعالئق 
بهيئات المجتمع المدني وليس باإلسالميين فقط. وعلى سبيل المثال فإنّ 
موضوعاٍت مثل الِمثلية الجنسية ومثل حقوق المرأة، لها حوامل اجتماعية 
مين. أو  تقليدية ومتجددة تزي��د أحياناً على ما لدى اإلس��الميين المنظَّ
التقليد والتجدد في المجتمعات العربية واإلس��المية ال  بعبارٍة أُخرى إنّ 



والعالم اإلسالم 

402

مة وحْس��ب؛ بل له حاملون آخرون قد  يتعلق بالحركات اإلس��المية المنظَّ
يكونون أكثر تأثي��رًا أحياناً من أهل التنظيمات. ولس��ُت أعني بذلك أنّ 
الدارسين الغربيين يتجاهلون المحيط االجتماعيَّ األَوسع، بل ما أقِصُدُه 
أنّنا نضع في التقديم في الغالب فضاًل ع��ن الخلفية التاريخية، ونهتمُّ 
أحياناً بالمحي��ط االجتماعي العامّ، ثم نُرّكُز على الحركات اإلس��المية 
مهملين إلى حٍد كبيٍر الفاعلين االجتماعيين الذين ال يتقصدون بأفعالهم 
ٌد مس��بقاً من  غرضاً سياس��ياً أو اقتصادياً معيناً، وليس لهم موقف محدَّ
الغ��رب أو من الش��كل »الصحيح واألصيل« لإلس��الم. ه��ذا يعني أنه 
قد تكون هن��اك مواقف ديني��ة واجتماعية عميقة في االجتماع البش��ري 
لة عن مواقف اإلس��الميين في بعض المس��ائل مثل  ال تختلف في المحصِّ
الموقف من حركات المرأة أو الموقف من السلطة أو الموقف من طرائق 
اللباس. وهك��ذا فنحن محتاج��ون لتدقيٍق أكبر، ولتوس��يع االُُطر ووجوه 
ل. فاإلثنوغرافيا مهمة، وكذل��ك الجغرافيا، وُيِطلُّ األمران بعضهما  التأمُّ
على بعض هنا وال ُيطاّلن هناك. فمس��ألة غطاء الرأس لدى الطالبات 
في تركيا له��ا داللٌة خاّصٌة في تركيبها وفي الِحيَِل الس��تعمالها تتجاوزُ 
إلى حدٍّ بعيٍد القضايا الحزبية والسياس��ية. وهكذا فإنّ مس��ائل الحياة 
اليومية في المجتمعات اإلس��المية المعاصرة تحتاج منا إلى عنايٍة أدّق 
واهتمامٍ أكب��ر، وال يمكن تلخيُصها ب��أنّ هذا التص��رف أو الموقف هو 

علماني أو متعلمن واآلخر ديني أو إسالمي حزبي أو غير حزبي.
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.Foreign Affairs: Sep-Oct. 2011, PP. 8-13, 108-114 مجلة:  عن  ترجمتان    ■

الأمم  اإلى  تذه��ب  فل�سطي��ن  الجن��دي(:  خال��د   (   �� اأ 

المتحدة:

االس��تراتيجية الفلس��طينية الجدي��دة. يخطط 
الفلس��طينية  الس��لطة  رئي��س  عباس  محم��ود 
للذهاب إلى األُمم المتحدة في ش��هر س��بتمبر 2011 
عضوًا  المستقلة  الفلسطينية  بالدولة  االعتراف  ليطلب 
الخطوة  وه��ذه  المتحدة.  األُم��م  في  العضوي��ة  كامل 
الس��لطة ومنظمة  برنامج  ف��ي  راديكالياً  تغيي��رًا  تعّد 
أنه��ا ال تريد االس��تمرار في  التحري��ر؛ ألنها تعن��ي 
وتريد  والعبثية،  المضنية  الس��ام  مفاوضات  مساعي 
إلى الدولة. فعلى أثر فشل مفاوضات  تجاُوزها رأس��اً 
الش��تاء الماض��ي )2010(، قام��ت منظم��ة التحرير 
بزعام��ة عباس وفتح بحملٍة دولي��ٍة للحصول على دعمٍ 

■ الجندي، وروري ميللر  خالد 

والذهاب وأوروبا   فلسطين 
المتحدة األمم  إلى 
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عالميٍّ يتيح لها التوج��ه إلى األمم المتحدة ومجل��س األمن إن اقتضى 
األمر من أجل االعتراف بالدولة الفلس��طينية في ح��دود العام 1967. 
وتقول منظمة التحرير: إنه إذا فش��ل المسعى أمام مجلس األمن بسبب 
الڤيتو األميركي المؤكَّد؛ فإنّ المنظمة مس��تعدة للذهاب للجمعية العامة 
لألمم المتحدة للغرض نفس��ه. فمن طريق أكثرية الثلثين أمام الجمعية 
العامة تس��تطيع المنظمة الحصول على قراٍر غير ُملزم بالعضوية، وهذا 
أمٌر يتمُّ في الحاالت التي ال يتوافر فيه��ا اإلجماع بمجلس األمن، ويراد 
الحفاظ على الس��ام والتعاون، كما هو واجب المؤسس��ات الدولية في 
مثل هذه الحالة. لق��د تجنبت منظمة التحرير هذا األمر من قبل، وهي 
تريد اآلن الحصول على أكثرية ف��ي الجمعية العامة، ُتتيُح لها الحصول 
على صف��ة »الدولة غير العضو« باألمم المتحدة، مثل كوس��وفو وتايوان 
ودولة الڤاتيكان. وقد أفادت الس��لطة الفلس��طينية في توجهها الجديد 
ين: األول إعان رئيس الوزراء س��ام فياض قبل عامين  من عاملين مهمَّ
س��ية والدس��تورية خال  عن مس��عى وخطة إلنجاز االس��تعدادات المؤسَّ
واستراتيجية  وهدفاً  عامين. وقد أعطى ذلك السل�طة الفلس��طينية لوناً 
حققت نتائج. والثاني التوجه إلعادة الوحدة بين غزة والضفة من خال 
التصالُ��ح مع حماس بع��د خصامٍ دامٍ عل��ى مدى أربع س��نوات. ومع أن 
المصالحة ل��م ُتنَجز بعد، فضًا عن أن ُتطبَّ��ق؛ فإنها أثارت رفضاً من 
جانب إسرائيل وتحفظات من جانب واشنطن؛ لكنّ التصالُح إن لم يتّم؛ 

فإنّ مشروع الدولة يظلُّ وهماً من األَوهام.

إنّ استراتيجية الرئيس عباس إلعاٍن عن الدولة من األُمم المتحدة 
ته��ّدد بصراع سياس��ي ودبلوماس��ي مع إس��رائيل، وبخصوم��ٍة علنية مع 
الواليات المتحدة، وربم��ا مع المجتمع الدولي. وق��د ذكر وزير الدفاع 
اإلس��رائيلي إيهود باراك أنّ خط��وة عباس هي بمثابة تس��ونامي يجرف 
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الرئيس أوباما أنذر الس��لطة الفلس��طينية بأنّ  عملية الس��ام، كما أنّ 
مساعيها لنزع الش��رعية عن إسرائيل ستفش��ل! ويصر األميركيون وقوى 
الدولة الفلس��طينية الموع��ودة ال ينبغي أن تقوم  أوروبية كبرى على أنّ 
إاّل من خال التفاُوض مع إس��رائيل. والواقع أنّ هذا التحرك من جانب 
الس��لطة والمنظمة ما كان ينبغي أن يؤدي إل��ى مواجهة؛ فالذهاب إلى 
األُمم المتح��دة ال يعني قيام الدولة، وهناك من��ذ العام الماضي زهاء 
ال�120 دولة اعترفت بدولة فلس��طين. وبحس��ب القوانين الدولية، فإنّ 
العناصر األربع��ة الازمة لقي��ام أي دولة موجودةٌ في حالة فلس��طين: 
فهناك ش��عٌب فلس��طيني، وهناك سلطة وطنية فلس��طينية، وهناك أرٌض 
تسيطر عليها تلك الس��لطة في الضفة وغزة. وهناك قدرة على الدخول 
في عاقات مع الدول األخرى )من خال منظمة التحرير(؛ َبْيَد أنّ ذلك 
كلَّه يبقى في النهاية رهناً بمجلس األم��ن، ولذا فإنّ خطة الدولة تبقى 

رمزيًة أو شكلية.

إنّ استراتيجية منظمة التحرير والسلطة ما أتت من فراغ؛ بل جاءت 
من المعاناة على مدى عقدين من الزمان من المفاوضات المتقطعة مع 
إس��رائيل والواليات المتحدة، والتي لم تجلب س��اماً وال دولة؛ بل على 
العكس من ذلك، زاد االحتال اإلس��رائيلي قوة، وازدادت المستوطنات، 
وجاء الس��ور الواقي، وزاد عدد المعتقلين الفلسطينيين وضحايا الشعب 
الفلس��طيني، وما تزال غزة فقيرًة وُمحاصرة. وهكذا فإنّ اعتزام عباس 
وصحبه مصالحة حماس والذه��اب إلى األمم المتحدة ناجٌم عن اليأس 
من حصول أمرين: نجاح الواليات المتحدة في إقناع إس��رائيل بالسام، 
فتح س��تكون عاجزًة عن ضبط األوض��اع بالضفة إذا بقي  واالقتناع بأنّ 
الوضع على جموده. لقد قام الفلس��طينيون بكلّ م��ا طلب منهم: ضبط 
األمن وإقامة المؤسسات ووضعها تحت الرقابة، واالستمرار في التفاُوض. 
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وفي مقابل ذلك م��ا تمكنت الواليات المتحدة من إقناع إس��رائيل بأداء 
التزاماته��ا فيما يتصل بإنه��اء االحتال، وحلّ قضاي��ا الوضع النهائي، 
واالتفاق على إقامة الدولتين المتجاورتين. وال شكَّ أنّ خيبة أمل منظمة 
التحرير والسلطة مستمرة منذ س��نوات؛ لكنها تزايدت وانفجرت خال 
رئاس��ة باراك أوبام��ا. كان��ت اإلدارة األميركية في البداي��ة ال تعارض 
الذهاب إلى األُمم المتحدة؛ لكْن خال 18 ش��هرًا تجنب عباس العودة 
إلى المفاوضات بدون تحديد مرجعية واضحة لعملية الس��ام، وإيقاف 
االستيطان. وقد خضعت منظمة التحرير نتيجة الضعف الشديد لضغوط 
الواليات المتحدة، فوافقت على العودة لمفاوضاٍت غير مباش��رة، ثم في 
سبتمپر عام 2010 دخلت لمدة أس��بوعين في مفاوضاٍت مباشرٍة ما أدت 
إلى نتيجٍة، فانس��حبت منها، فقد فش��لت إدارة أوباما في إقناع حكومة 
إس��رائيل حتى بوقف جزئي لاس��تيطان، وتراجعت ع��ن وعودها بذلك؛ 
بل إنها في فبراير عام 2011 اس��تخدمت حقّ الڤيت��و في مجلس األمن 
في مواجهة ش��كوى السلطة من االس��تيطان. وهكذا ثبت لعباس وسلطته 
الواليات المتحدة ليس��ت على اس��تعداد لممارس��ة أدن��ى الضغوط  أنّ 
على إس��رائيل، وليس��ت على اس��تعداد لاس��تجابة الحتياجات السلطة 
أمام ش��عبها. وهكذا أعلن المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في شهر 
السياس��ات التي كانت متبعًة إزاء عملية الس��ام  مارس عام 2011 أنّ 
وصلت إل��ى نهاياتها. وحدثت الخط��وة الثانية من جانب الس��لطة بعد 
قطع المفاوضات، إّبان حدوث الربيع العربي، وس��قوط الرئيس حس��ني 
مبارك. فقد أحّست السلطة بتضاؤل ش��رعيتها مع ذهاب حليفها األقوى. 
والبرلم��ان الفلس��طيني ما اجتمع من��ذ العام 2007، كم��ا أنّ صحيفة 
الغارديان وقناة الجزيرة نشرتا وثائق مفادها أنّ السلطة قّدمت تنازالت 
كثيرة إلسرائيل دون جدوى. ومع انتشار موجات الربيع العربي، وتصاعد 
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التذمر الفلسطيني ما عاد بوسع المنظمة والسلطة َتَجاُهل الرأي العام. 
كان المطلب الفلسطيني الش��عبي الرئيس االتجاه للمصالحة مع حماس 
إلنهاء االنقس��ام، والتمكين من الخروج من االحتال. وقد س��ادت تلك 
الدعوة في الشارع بالضفة الغربية، ولذلك أقبل عبّاس بإشراف السلطة 
المصرية الجديدة عل��ى التصالح مع حماس، رغم إدراكه أنّ الكونغرس 
األميركي قد يقطع المس��اعدات، كما أنه ربما عانى من مقاطعٍة دولية، 
وربما ما كان اتف��اق المصالحة ُمعيناً في التوجه إل��ى األُمم المتحدة، 

لكنّ الذهاب إليها يكون أقلّ صدقيًة إذا استمّر االنقسام.

فّس��ر بعض المراقبين اتجاه الفلسطينيين 
إلى األُمم المتحدة بأنه محاولٌة للحصول على 
اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة أو 
أنه ع��ودةٌ عن االعتراف بإس��رائيل. وهذا كله 
غير صحيح؛ بل إنه ما كان المس��ار المفضل 
وَفتًْحا  عباس��اً  أنّ  فالواقع  التحري��ر؛  لمنظمة 
إس��رائيل  مع  جدية  مفاوضات  يفض��ان  كانا 

عل��ى االتفاق مع حم��اس؛ إذ إنّه بخاف ش��رعية حم��اس القائمة على 
المقاومة، فإنّ ش��رعية فتح قائمة على الوعد بالحصول على الدولة من 
خال عملية الس��ام؛ َبْيَد أنّ الفش��ل المس��تمر في الحصول على شيء 
من خال التفاوض أيام أوباما دفع المنظم��ة لاندفاع في هذا التوجُّه 
من أجل الضغط وكْس��ب بعض المنافذ من الواليات المتحدة وإسرائيل. 
فقبول عضوية فلسطين باألُمم المتحدة سوف يحوّل النزاع إلى نزاٍع بين 
دولتين تعتدي إحداهما على األُخرى، كما أنه س��يفتح المجال للش��كوى 
في المنظمات الدولية األُخرى مثل مجلس حقوق اإلنسان ومحكمة العدل 
الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. والمعروف أنّ العضوية الكاملة لن 

و�سلطته  لعبا�س  ثبت  وهكذا 

ا�ستعداد  على  لي�ست  اأميركا  اأّن 

على  ال�ضغوط  اأدنى  لممار�ضة 

ا�ستعداد  على  ولي�ست  اإ�سرائيل، 

الحتياجات  لال�ضتجابة 

�ضعبها اأمام  ال�ضلطة 
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تكون ُمتاحًة لدولة فلس��طين؛ لك��نّ المأمول نقل النزاع إلى المس��توى 
الدولي، وجعل مسألة حدود عام 1967 مسألًة دولية. وقد وعدت دولتان 
مثل فرنسا وإسبانيا المنظمة بالموافقة على اللجوء إلى األُمم المتحدة، 
َتُع��ْد المفاوضات حتى س��بتمبر 2011. وقد ذك��ر تقريٌر للبنك  إن لم 
الدولي في س��بتمبر عام 2010 أنّ فلس��طين صارت في موقٍف يس��مح 
لها بإقام��ة الدولة. وألنّ األمن ما يزال متحققاً؛ ف��إنّ المجتمع الدوليَّ 
يس��تطيع أن يتجاوز عدم تواُفر بعض الش��روط مثل غياب المؤسس��ات 
التشريعية، وضعف مؤسسات المحاسبة والمراقبة. وبذلك ال تعود العقبة 
بين الفلس��طينيين والدولة غير االحتال اإلسرائيلي. ثم إنه منذ انتشار 
الربيع العربي وحركاته، ما عاد عباس يرى ضماناً لش��رعيته إاّل الرأي 
العام الفلسطيني، ثم إنّ حماساً بداخل صف المصالحة يمكن أن تكون 
أكثر انضباطاً منها خارجه. وقد تجن��ب عباس في اتفاق المصالحة كلَّ 
ما يمكن أن يمنع الع��ودة إلى المفاوضات. ولذا فإنّ عباس��اً يعتقد أنه 
ما يزال ضمن إمكانية العودة للمفاوضات، ورهان المنظمة على الوحدة 
واألمم المتحدة المقصود ب�ه تحس��ين الموقع تجاه إس��رائيل والواليات 
المتحدة. المراد إذن � في نظر عباس ومساعديه على األقل � هو تسوية 
الملعب وتحس��ينه ولي��س مغادرته. وباس��تمرار يذكر الفلس��طينيون أنّ 
الذهاب لألُمم المتحدة ه��و خيارهم األخير، وأنه��م يفّضلون الحصول 

على الدولة من طريق التفاوض.

إنّ التح��دي الرئي��س الذي يواجه عباس��اً وصحب��ه ال يأتي من 
أوس��اط ش��باب فتح، وال من أَوس��اط حماس؛ بل من أَوساط الجيل 
الفلسطيني الجديد الذي يريد الخاص من الجيل القديم ُكلّه؛ ففي 
نظر الجيل الجديد م��ا عادت المنظمة تمثّل الث��ورة على االحتال؛ 
بل إنها من مخلَّفات النظام العربي القديم. وما انطلقت التظاهرات 
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الفلس��طينية على المدى األَوس��ع مثل البلدان العربية األُخرى، لكن 
هناك إش��اراٌت دال��ٌة في التح��ركات ضد الج��دار الع��ازل، وضد 
المس��توطنات؛ إذ قد تتجه التحركات قريباً ضد الس��لطة، كما ضد 
االحت��ال. فهناك منطٌق جديٌد يق��ول: إن األولوية لي��س للدولة بل 
للحرية، ولي��س للمفاوضات بل للحقوق. وهكذا ف��إنّ توجُّه المنظمة 
إل��ى األُمم المتحدة هو � في جزٍء منه � نتيج��ة هذه المخاوف. وقد 
قال صائ��ب عريقات � كبي��ر المفاوضين الفلس��طينيين مرة � : إننا 
الذهاب  نذهب إلى األُم��م المتحدة حتى ال يق��ال: إننا فش��لْنا. إنّ 
إلى األمم المتحدة لن ُيزيل االحت��ال ولن يقيم الدولة؛ لكنه يتيح 
الدولتين مطروحاً، بعد أن تهددته المستوطنات المتكاثرة  إبقاء حلّ 
والمتوس��عة، ومصادرة األراضي، وتضاُعف نقاط التفتيش والمراقبة. 
وهذه الدوافع هي التي تقف وراء التردد في إصاح منظمة التحرير، 

بإدخال حماس وجهات أُخرى إليها.

يذهب الفلس��طينيون إذن إلى مجلس األمن، فالجمعي��ة العامة في 
شهر سبتمپر 2011، للحصول على اعتراٍف بدولٍة في حدود عام 1967. 
ومن غير المرجَّ��ح أن ينجحوا في تحركهم هذا ألس��باٍب مختلفٍة أهّمها 
الفيتو األميركي. إنما من المؤكَّد � أياً تك��ن نتائج هذا التحرك � أنهم 
لن يع��ودوا إلى مفاوض��ات عملية الس��ام القديمة. وه��م يبدون اآلن 
مكتئبين ومتوتري��ن؛ لكنهم غي��ر انتحاريين، وقد ال يمك��ن عّد التوجه 
إلى األمم المتحدة نجاح��اً؛ لكنه آتى ثمارًا ملحوظة. فللمرة األولى منذ 
س��نواٍت يبادرون هم إلى وضع جدول األعمال، وليس الواليات المتحدة 
أو إس��رائيل. فما كان أوباما ليعلن في مطلع عام 2011 أنّ حدود ال� 67 
هي حدود الدولة الفلس��طينية لوال إدراكه أنّ الفلسطينيين متجهون إلى 
األمم المتحدة. ثم إنّ هذا التحرك أحدث تعاُطفاً وتقوية للش��رعية في 
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أوس��اط الفلس��طينيين، وإن يكن ذلك مؤقتاً. وقد حصل الفلس��طينيون 
والمملكة  الجدي��دة،  المصرية  والحكومة  العربي��ة،  الجامعة  تأييد  على 
العربية السعودية. إنّ هذه المحاولة تحمل وال شّك في طياتها مخاطر؛ 
إذ ليس من المعروف كيف سيس��لك الفلس��طينيون إذا فشلوا في األُمم 
المتحدة، وقد تح��دث معاونو عباس عن عدة إمكاني��ات: مثل المطالبة 
بوضع األراضي الفلس��طينية تحت الحماية الدولية، ومثل حلّ الس��لطة 
الفلس��طينية، ومثل اإلعان عن أنّ األراضي الفلس��طينية ما تزال تحت 
االحتال، وعلى إس��رائيل مس��ؤوليات الس��لطة المحتلة. إنم��ا ألنّ هذه 
االحتماالت بقي��ت غامضة المنحى؛ ف��إنّ هذا يدلُّ على عدم التماُس��ك 
في األجندة الفلسطينية المستقبلية. والتحدي اآلخر اندالع الخصومة مع 
إس��رائيل والواليات المتحدة س��واء قبل الذهاب لألُمم المتحدة أو بعد 
ذلك. وقد قال الكونغرس األميركي من قبل: إنه س��يقطع المس��اعدات 
عن الس��لطة إذا تصالحت مع حم��اس، أو ذهبت إل��ى األُمم المتحدة، 
وهّدد مسؤولون إسرائيليون بضّم بعض األراضي بالضفة الغربية، وبإلغاء 
االتفاقيات القائمة مع الس��لطة، وتستطيع إس��رائيل إفشال االتفاق بين 
فتح وحماس أو تعطيله من طريق جّر حماس إلى مواجهٍة جديدة. ثم إنّ 
القادة الفلسطينيين ما قالوا ماذا س��يفعلون إذا اندلع العنف من جديد 
بعد األُمم المتح��دة، أو إذا نفّذ األميركيون واإلس��رائيليون تهديداتهم. 
والتحدي الثال��ث أو الرابع أنّ خطوة المنظمة س��وف ترفع من توقُّعات 
الفلس��طينيين، فإذا فش��لت المبادرة فإنّ ش��رعية المنظمة س��وف تقع 
أكثر تحت التهديد، وس��يعتقد فلس��طينيون كثيرون � مع فش��ل الخطوة 
الجديدة � أنّ الحلَّ الس��لميَّ لم َيُعْد ممكناً، وسيؤّدي التوتر الناجم عن 
هذا اإلدراك إلى تحشيٍد يشبه تحشدات الربيع العربي، وقد يؤدي أيضاً 

إلى اندالع العنف وصعود المتطرفين.
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� التي تتضمن تحدياٍت للمنظمة والس��لطة �  المبادرة  هذه  على أنّ 
الفلسطينيين  المتحدة وإلسرائيل؛ فهزيمة  تحدياٍت للواليات  تحمل أيضاً 
في األُمم المتحدة ستبدو في المدى القصير انتصارًا ألميركا وإسرائيل؛ 
لكنّ ذل��ك غير صحيح ف��ي المدَيْين: المتوس��ط والطوي��ل؛ فقد عّدت 
واشنطن حلَّ الدولتين سياس��يًة خاّصًة لها، وليس من الحكمة في شيء 
أن تتص��دى هي بنفس��ها لهذا الخي��ار، في هذه اللحظة الحاس��مة في 
التاريخ والحاضر العربي. إنّ ذلك س��يتهدد موقعه��ا في العالم الدولي 

والعربي. وستغامر إسرائيل بالمزيد من الُعْزلة 
االتفاقيات  وإلغ��اء  الضم  لخيارات  لجأت  إذا 
ر  المعقودة؛ ذلك أنّ هذه اإلجراءات سوف تدمِّ
أن  إسرائيل عن  الفلسطينية، وستعجز  السلطة 
تكون دول��ًة يهودي��ًة أو ديمقراطية. ومن جهٍة 
قّدمت  � التي  المتح��دة  الوالي��ات  فإنّ  أُخرى 
عدة أفكاٍر ومبادراٍت في الس��نوات الماضية � 

ال تس��تطيع اآلن أن تتخلَّى عنها دون بدائل؛ ذلك أن التخلّي سوف يعني 
انهيار السلطة الفلس��طينية، وذهاب حلّ الدولتين أدراج الرياح. وهكذا 
فبدالً من أن ترى وش��نطن في المصالحة مع حم��اس، واالتجاه لألمم 
المتح��دة، تهديدًا لسياس��اتها، يكون عليه��ا اس��تخدامهما للتقدم بحلٍّ 
للنزاع الذي طال أََمُده. ال بد من سياس��ٍة قويٍة تس��تعين بمريدي الحلّ 
اإلقليميين � مثل األردن ومصر والسعودية � تس��تهدف إنهاء هذا النزاع 
بالش��مولية والعزيم��ة الضروريتين. وال ح��لَّ من هذا الن��وع إاّل بإنهاء 
دة. ال بديل عن حٍل في المدى  االحتال، وإقامة الدولة في مواعيد محدَّ
المنظور، أو تنشب الحروب واالضطرابات؛ ألنّ زمن الاحرب والاِسلْم 

قد انقضى إلى غير رجعة.

الذي  الرئي�س  التحدي  اإّن 

و�ضحبه  عبا�ضًا  يواجه 

�ضباب  اأو�ضاط  من  ال ياأتي 

اأَو�ضاط  من  وال  فتح، 

اأَو�ضاط  من  بل  حما�س؛ 

الجديد الفل�ضطيني  الجيل 
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االأوروبية: فل�ضطين  م�ضكلة  ميللر(:  )روري  ــ  ب 

وس��ط هذا الخمود في مسار العملية الس��لمية يكون من الضروري 
الق��ول: إنّ الرئيس األميركي ب��اراك أوباما يتحمل الج��زء األكبر من 
المس��ؤولية؛ فاإلس��رائيليون انزعجوا جدًا عندما قال في مطلع واليته: 
إنّ على إس��رائيل تجميد االس��تيطان، ثم عندما قال ف��ي مايو 2011: 
إنّ حدود الدولة الفلس��طينية ه��ي حدود العام 1967. والفلس��طينيون 
الدولتين، كما وعد  أوباما وعد في القاهرة بحلّ  منزعجون جدًا من أنّ 
بإيقاف المستوطنات، وما حصل ش��يءٌ من ذلك. وذهاب محمود عباس 
لمصالحة حم��اس وإلى األُمم المتح��دة، ُيظهران كم ه��و منزعٌج مما 
صار إلي��ه األمر مع الرئي��س األميركي الواعد. وبالنظ��ر لهذا المأزق 
الحاصل؛ فإنّ أطرافاً عدًة ُتطالُب أوروبا بالتدخُّل. فقد قال عمرو موسى 
األمين العام الس��ابق للجامع��ة العربية: إنّ على أوروب��ا أن تأخذ على 
الملك عبد اهلل الثاني طلب  عاتقها مس��ؤولية عملية الس��ام، كما أنّ 
م��ن األوروبيين التدخ��ل إلزالة العقب��ات من أمام عملية الس��ام. وال 
يحتاج األوروبيون من هذه الناحية إلى اس��تحثاٍث وتش��جيع؛ فقد ذكر 
وزيرا خارجية فرنس��ا وإس��بانيا قبل عام أنّ على أوروبا التدخل؛ ألنها 
صديقٌة للطرفين، وألنّ أْمنها القوم��ي يحتاج لذلك. َبْيَد أنه ال االتحاد 
األوروبي، وال أيٌّ م��ن أعضائه قادر على القيام به��ذه المهمة؛ فأوروبا 
سوف تظل وراء الواليات المتحدة بهذا السياق، أياً يكن نجاح الرئيس 
األميركي في الموضوع أو عدم نجاحه. والذي أراه أنه بدالً من التدخل 
ال��ذي لن يفي��د، يكون عل��ى أوروبا االس��تمرار في قي��ادة عملية دعم 
السلطة الفلس��طينية لبناء دولتها العتيدة ومؤسس��اتها الراعية. وبهذا 
المعنى سيكون اإلسهام األوروبي أكثر جديًة وفائدة. فالحلُّ القائم على 
الدولتي��ن في نظر خافيير س��والنا قبل عامين حيويٌّ ألم��ن أوروبا. ثم 
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ر الرئيس للشرق األوس��ط، وهي تتلقّى من هناك  أوروبا هي المصدِّ إنّ 
الطاق��ة. ويعلم األوروبي��ون أنّ اس��تمرار النزاع أو تفاُقمه س��يزيد من 
ثوران المس��لمين بالداخل األوروبي. وهذا هو رأْي المستشارة األلمانية 
ميركل في حديٍث لها م��ع نتنياهو في العام الماض��ي. ولذلك ما كان 
غريباً أن تقول المس��ؤولة عن السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي: 
إنِّ حلَّ النزاع الفلس��طيني/ اإلسرائيلي هو أولويٌة اس��تراتيجيٌة ألوروبا؛ 
نُ االس��تقرار في المنطقة، ولذلك فقد بادرت  فهذا الحلُّ هو الذي يؤمِّ
الدول األوروبية الكبرى لطرح ع��دة إمكانيات ومبادرات لتحريك عملية 
الس��ام. وما بقيت تصريحات األوروبيين مجرد أقوال، بل منذ اتفاقية 
أوسلو عام 1993 دفعت أوروبا للسلطة الفلسطينية مليارًا ونصف المليار 
دوالر، وهذا يش��كّل أكثر من 50% من احتياجات السلطة الفلسطينية. 
وفي الع��ام 2010 دفع االتحاد األوروبي لس��ام في��اض رئيس الوزراء 
الفلس��طيني � لتمويل خططه في بناء مؤسس��ات الدولة العتيدة � 430 
مليون دوالر، في حين دفع��ت الواليات المتح��دة 200 مليون، واليابان 
100 مليون. وقد ص��ارت أوروبا الش��ريك التجاري الرئيس إلس��رائيل 
رت إسرائيل إلى أوروبا ما مقداره 30 بليون  أيضاً. ففي العام 2009 صدَّ
دوالر. إنما رغم هذا الدعم الكبير للسلطة الفلسطينية وإلسرائيل؛ فإنّ 
أوروبا ما استطاعت ممارسة أي تأثيٍر سياسي إيجابي في عملية السام. 
وهذا أمٌر يثير قلق األط��راف األوروبية. فالدول األوروبية ال� 27 مقتنعة 
بضرورة حلّ النزاع في الش��رق األوس��ط؛ لكنّ ه��ذا االتفاق ال يتعدى 
العموميات؛ إذ هم مختلفون في أموٍر كثيرة. وعلى سب�يل المثال ما دعم 
األوروبيون الخطط الفرنس��ية لتنظيم محادثات إسرائيلية / فلسطينية، 
حتى ال تصبح فرنسا قائدًة في المجال الشرق أوسطي. على أنّ المشكلة 
األوروبيين ما اس��تطاعوا إقناع الفلسطينيين  الرئيسة في هذا األمر أنّ 
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واإلسرائيليين بأنهم يس��تطيعون أن يكونوا أفضل من الواليات المتحدة 
في هذا المجال. فمن وجهة نظر إس��رائيل ال تملك بروكس��ل ما يمكن 
مقارنته بما تملكه الواليات المتحدة؛ فقد رأى اإلس��رائيليون تقليدياً أنّ 
أميركا حاميٌة لهم، وهذا ما ال يس��تطيع األوروبيون ادِّعاءه. ففي فبراير 
الماضي على س��بيل المثال صوَّتت إدارة أوباما ف��ي مجلس األمن ضد 
الش��كوى الفلس��طينية من أجل المس��توطنات. وأخيرًا فإنّ إدارة أوباما 
أعلنت عن معارضته��ا لتوجُّه الفلس��طينيين إلى األُم��م المتحدة، وقد 
حصل ذلك في المرتين رغم التوتر المستمر بين أوباما ونتنياهو، وهذا 
ما ال يس��تطيع األوروبيون االدعاء أنهم قاموا بما يماثله. وكان الجنرال 
ديغول على مش��ارف حرب ع��ام 1967 قد أعلن انحي��ازه إلى العرب، 
وهجر الصداقة التقليدية بين فرنس��ا وإس��رائيل. ثم إنّ إسرائيل تظل 
قلقًة من صعود نزعات العداء للس��امية في أوروبا، وضآلة الحساس��ية 
األوروبية تجاه ذلك. وهذا رغم الميزان التجاري الكبير، وتظل أوروبا 
ضعيفًة لدى الس��لطة الفلسطينية أيضاً؛ فالفلس��طينيون يعرفون � رغم 
إعان األوروبيين عن دعمهم لمطالبه��م � أنّ الواليات المتحدة وحدها 

هي التي تستطيع الضغط على إسرائيل.

فما الذي ينبغ��ي أن يفعل��ه األوروبيون لدعم عملية الس��ام بين 
الطرفين، والت��ي أعلن وزير الخارجي��ة البريطاني أنه��ا من األهمية 
بحيث ال ينبغي السماح بأن تتراجع أو تفشل؟ عليهم أوالً أن يكفُّوا عن 
االنزعاج من التحرك األميركي في العملية السلمية؛ ألنه ضرورةٌ ُقصوى 
لس��ائر األطراف. وعليهم أن يدفعوا دوالً أُخرى للدخ��ول في العملية. 
وا الطريق على  فهن��اك ما ي��دل عل��ى أنّ األوروبيين ه��م الذين س��دُّ
التدخُّلين البرازيلي والقََطري دون داٍع وال س��بب غير أنهم ال يريدون 
أن يتدخل اآلخ��رون في منطق��ٍة يعتبرونها منطقتهم ه��م. والواقع أنّ 
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األجدى � بدالً من البحث عن دوٍر سياسٍي ألوروبا في الشرق األوسط � 
اإلقبال على مساعدة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته؛ وبخاصٍة أن 
ت كثيرًا م��ن إمكانيات الدعم النقدي.  األزم��ة النقدية عام 2008 حدَّ
وهكذا فإنَّ أوروبا مهيَّئة للعب دور اس��تراتيجي ل��ه جوانبه االقتصادية 
والعمراني��ة، إنم��ا ال بد من ت��رك اآلراء المس��بقة جانب��اً، والتوجه 
بس��رعة باتجاه بناء الدولة المس��تقلة لجميع أبنائها، وفي هذا الشأن 
ف��إنّ المس��اعدات األوروبية تركت بصماتها على مش��روعات الس��لطة 
الفلس��طينية، وينبغي االس��تمرار فيها، حتى لو كان ذلك دون اقتراٍن 

بدوٍر سياسيٍّ فّعال.



�إلى  وتهدف  ُعمان  �سلطنة  في  �لدينية  و�ل�س�ؤون  �لأوقاف  وز�رة  عن  ت�سدر  مجلة 
�لتالية: �لغايات  تحقيق 

النظر.    1 وجهات  وتعددية  االختالف  وحق  التفاهم  على  يقوم  الذي  االإ�سالم  تر�سيخ 

اأجل     2 من  االإ�سالمي  الفكر  في  حيوية  م�ساألة  بو�سفه  لالجته   اد  االعتبار  اإع   ادة 
ومتغيراته. الع�سر  مواجهة  في  ذاته  تجديد 

لت�سورات     3 المجال  وفتح  االإ�سالمي  الفكر  في  الخلل  مواطن  اإ�سالح  على  العمل 
م�ستنيرة،  روؤى  لتج�سيد  وت�سعى  �سائبة،  ت�سوبها  ال  وحدانية  عن  ت�سدر  اإ�سالمية 

التع�سب. عن  بعيدًا 

الن�ضر قواعد 

• واالهتمام 	 المو�سوعية  تن�سرها  الت   ي  المقاالت  في   )  ( مجلة  تتوخ   ى 
ولمقت�سيات  االإ�سالمي   ة،  الح�ساري   ة  للق�سايا  فاهم   ة  بروؤية  �س   واء  حد  عل   ى 

الحا�سر. واالإ�سالمي  العربي  الموقف 

• يكون 	 ال  و�أن  كلمة،  �آالف  ع�ش���رة  على  حجمه  يزيد  ال  �أن  �لبح���ث  في  ي�شت���رط 
قبل. من  من�سورًا 

• خا�شة 	 تكون  �أن  �لحّية  �الأجنبية  باللغات  �لمكتوبة  �لبحوث  في  �لمجلة  ت�شترط 
قبل. من  تن�سر  ولم  بها، 

• لها 	 عالقة  ال  مح�سة،  فنية  العتبارات  الن�سر  عند  المجلة  مواد  ترتيب  يخ�سع 
�ساحبها. بمكانة  اأو  الدرا�سة  بقيمة 

• ُتن�سر، 	 لم  اأم  ُن�سرت  �ساحبه   ا،  اإلى  ُتعاد  ال  المجلة  اإلى  ُتر�سل  الت   ي  االأبح   اث 
ن�سرها. عدم  اأ�سباب  باإي�ساح  ملزمة  لي�ست  والمجلة 

• المجلة.	 في  به  المعمول  النظام  وفق  مالية  مكافاأة  المن�سور  البحث  �ساحب  يعطى 

• يمثل 	 وال  اأ�سحابها،  نظ   ر  وجهة  عن  يعّبر  بحوث  من   )  ( تن�س   ره  م   ا 
بال�سرورة. عنها،  ت�سدر  التي  الجهة  اأو   )  ( نظر  وجهة 

• المجلة 	 بريد  اإلى  اأو  ق   ر�ص  على  مطبوعة  المجلة  عن   وان  اإلى  البحوث  تر�س   ل 
وعنوانه. بالمر�سل  التعريف  مت�سمنًا  االإلكتروني. 
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■ باحث وأكاديمي من مصر.

أفاض كل من الجغرافي اليوناني أجاثارخيدس 
Agatharchides ف��ي القرن الثاني قبل الميالد، 

المجهول  Strabo )63/64 ق.م � 24م(، ثم  وس��ترابون 
صاحب كت��اب الط��واف ح��ول البح��ر األريتيري في 
 Pliny األكبر  بلين��ي  ومعاصره  للمي��الد،  األول  القرن 
the Elder )23 � 79م(، وحت��ى بطلمي��وس الجغراف��ي 

Ptolemy )90 � 168م( ف��ي الحديث عن البحر األحمر 

وجغرافيته.

� وريثة  بالنس��بة لبيزنط��ة  الطبيع��ي  وكان م��ن 
الت��راث الكالس��يكي القدي��م � أن يتواص��ل اهتم��ام 
مؤرخيه��ا وجغرافييها أيض��اً بالبحر األحم��ر؛ غير أن 
البيزنطية لم تخلف لنا عماًل واحدًا يتناوله  المصادر 
قبل اإلسالم بشكل مباشر. مما يجعلنا نتلمس معلوماتنا 

■ حاتم الطحاوي 

األحمر  للبحر  التاريخية  الجغرافيا 
اإلسالم قبل 

الميالدي« السادس  »القرن 
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 ،Ammianus Marcellinus عب��ر ثناي��ا كتاب��ات أميان��وس ماركيلليني��وس
وماركيانوس Marcianus من القرن الرابع الميالدي، ثم ستيفان البيزنطي 
 Cosmas ا كتبه كوزماس المالح الهندي Stephan of Byzantium، فضاًل عمَّ

 John Malalas وحن��ا ماالالس ،Procopius وبروكوبي��وس ،Indicopleusteus

من القرن السادس الميالدي، مع بعض المصادر األخرى المعاصرة.

وفي البداية يجب أن نذكر نبذة جغرافية بسيطة عن البحر األحمر 
الذي يش��كل منطقة وص��ل ومعبرًا مالحي��اً بين قارتي أفريقيا وآس��يا، 
وتس��ود الرياح الشمالية والش��مالية الش��رقية في الجزء الشمالي منه 
حتى عرض 19 شماالً، وكذلك في الجزء األوسط ما بين خطي 14 � 16 
ش��ماالً، ويالحظ أن الرياح تكون متغيرة؛ بينما تس��ود الرياح الشرقية 
والجنوبية الش��رقية ف��ي جزئه الجنوبي. وتقس��م الحواج��ز المرجانية 
بامتداداتها البحر األحمر إلى قناة وس��طى، وقناتين س��احليتين. وتعدُّ 
القناة الممتدة إلى الساحل األفريقي أكثر ضيقاً من مثيلتها على الجانب 

اآلسيوي. وتتخلل تلك الحواجز فتحات عميقة تسمح بإبحار السفن.

والحقيق��ة أن البحر األحمر قد احتل مكان��ة مهمة لدى الحضارات 
القديمة واألم��م المجاورة له، فقد أطلق الفراعنة عليه اس��م »األخضر 
الهائ��ل« M-W KDW. عل��ى حين ورد في كت��اب العه��د القديم تحت 
اسم »يم س��وف« Yam Sof.كما عنت كلمة ُس��وف بالعبرية أيضاً »نبات 
الب��ردي«، وهو ما جعل البعض يرى أن البح��ر األحمر إنما هو تحريف 
لكلمة Reed Sea )بحيرة البردي( التي ورد ذكرها في الوثائق المصرية 

القديمة التي ترجع إلى القرن الثالث قبل الميالد.

بينما أس��ماه اليونانيون والرومان البحر األريتيري Erytraean بفضل 
لون مياهه الحمراء بعيد انعكاس أش��عة الشمس عليها، أو بسبب جباله 
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التي أصبحت حمراء بفضل الشمس الحارقة. وال بد أن نتذكر أن تسمية 
البح��ر األريتيري لم يكن يقص��د بها البحر األحم��ر الحالي فقط؛ بل 
أيضا المنطقة البحرية ش��مالي المحيط الهندي وجنوبي شبه الجزيرة 
العربية باإلضافة إلى الخليج الفارس��ي. ولهذا فإننا نجد بليني يش��ير 
إلى انقسام البحر األريتيري إلى خليجين: األول في الشرق وهو الخليج 
الفارس��ي، واآلخر ف��ي الغرب ويس��ميه الخلي��ج العربي؛ بينما يس��مى 
 .Azanian Sea المحيط الهندي الذي يتدفق الخليجان من��ه بحر عزانيا
التاريخية البيزنطية في تس��مية البحر األحمر  كما تراوحت المص��ادر 

بالخليج العربي Sinus Arabicus أو بالبحر الهندي أيضاً.

وتذك��ر المص��ادر الرومانية انقس��ام البح��ر األحمر ش��ماالً إلى 
 Elani السويس(، وخليج إيلة( Heroopolis خليجين هما خليج هيروبوليس
)العقبة(. وكان الجغرافي أجاثارخيدس قد أش��ار منذ القرن الثاني قبل 
الميالد إلى دور الملوك البطالمة في تدشين المالحة في خليج العقبة، 
األمر الذي جعله صالحاً أمام الرحالت التجارية البحرية. وهو ما جعل 
 Aelas المصادر البيزنطية تش��ير إليه فيما بع��د، وإلى مدين��ة العقبة
ودورها التجاري بوصفها قريبة من مدينة غزة ش��ماالً، وش��به الجزيرة 

العربية الصخرية Arabia Petraia شرقاً.

ولدى وصفه للساحل الغربي للبحر األحمر في مصر، أشار سترابون 
من قبل أنه عند اإلبحار م��ن مدينة هيرون Heroonpolis باتجاه الجنوب 
نحو منطقة سكان الكهوف Troglodytic يمكن للمرء أن يصل إلى موانئ 
 Myous ث��م إل��ى ميناء مي��وس هرموس ،Arsinoe وأرس��نيوى Philotera

Hormus الذي عرف أيضاً بميناء أفروديت Aphrodite، قبل أن يصل إلى 

.Ptolemais ومن بعده إلى ميناء بطلمية ،Brenice ميناء مدينة برينيقي
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وبطبيعة الحال فقد أش��ار العديد من الكتاب البيزنطيين فيما بعد 
للبحر األحمر في أعمالهم، غير أننا نج��د أن أحدهم فقط وهو التاجر 
� والراهب النس��طورى  الس��كندري كوزماس المعروف بالمالح الهندي 
فيم��ا بعد � ه��و الوحيد من بينه��م الذي أبحرت س��فينته ف��ي مياهه، 
فشاهده بنفس��ه، فضاًل عن إش��ارته في كتابه � الذي تناول فيه رحلته 
التجارية من مصر حتى جزيرة س��يالن � إلى أنه قد استمد العديد من 
معلوماته عن البحر األحمر من البحارة والسكان المحليين الذين قابلهم 
في مختل��ف األماكن التي مر بها. وبالتالي كان كوزماس ش��اهد العيان 
البيزنطي الوحيد للبحر األحمر وسواحله، بعكس باقي األعمال البيزنطية 
التي يمكن وصفها بأنها كانت أعماالً مكتبية استفادت قلياًل من التراكم 

المعرفي السابق عليها على صعيد الجغرافيا اليونانية والرومانية.

وعلى الرغم من ذلك يمكننا تلم��س النقص الواضح لدى كوزماس 
عن��د الحديث عن جغرافية البح��ر األحمر وس��واحله وموانيه، وأهميتها 

المالحية والتجارية مقارنة بما كتبه الجغرافيون السابقون.

ومع اتفاقه مع المصادر السابقة حول تسمية البحر األحمر بالخليج 
العربي أو خلي��ج العرب، فإنه من الغريب أن كوزم��اس لم يحدثنا عن 
الميناء المصرى الذي انطلقت منه س��فينته إلى المحيط الهندي مرورًا 
بالبحر األحمر. س��واء أكان هذا الميناء أرس��ينوى )القل��زم( أم ميوس 

هرموس )قصير القديم(، أو برينيقي جنوبي رأس بناس.

وعلى الرغم من كونه تاجرًا في األس��اس قبل تحوله إلى الرهبنة 
بعد ذلك � وه��و ما ما جع��ل رؤيته لجغرافي��ا العالم تتس��م بصبغة 
مسيحية كما هو واضح من عنوان كتابه � فإنه لم يكلف نفسه اإلشارة 
إل��ى األهمية التجارية لمدين��ة القلزم، فاكتفى بإش��ارة مقتضبة عنها 
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بوصفها تقع بجوار المكان الذي فّر منه موسى بأتباعه حسبما ورد في 
العهد القديم.

حدث ذلك عل��ى الرغم من إش��ارات العديد من كتاب��ات الحجاج 
المسيحيين الذين وصلوا من قبل إلى القلزم إّبان رحالت الحج، والتى 
تن��اول معظمها األهمي��ة التجارية للمين��اء منذ وقت مبكر. كالقديس��ة 
إيجيري��ا Egeria الت��ي وصلت إل��ى المدينة بعي��د انتهائه��ا من الحج 
 Epiphanus إبيفان��وس في الق��رن الرابع المي��الدي. وكذلك األس��قف 
)320 � 402م( ال��ذي أش��ار إلى وجود ث��الث موانئ هام��ة على البحر 

األحمر، هي القلزم والعقبة وبرينيقي.

 Antonius كم��ا ذكر الش��هيد أنطوني��وس
Martyer عام 570م أن ميناء القلزم يعد نهاية 

المطاف بالنسبة للسفن التجارية القادمة من 
موانئ الهن��د. وهو ما أكده أيض��اً في القرن 
 Peter the Deacon التال��ي بط��رس الش��ماس
الذي أشار إلى ميناء القلزم الذي تنطلق منه 
الس��فن التجارية نحو الهند. بل إنه زاد على 

ذلك بأن سفن الهند تصل إليه فقط دون باقي موانئ مصر.

والحقيقة أنه ال يمك��ن الحديث عن الرواج التج��اري الكبير الذي 
تمت��ع به مين��اء القل��زم المصري ش��مالي البح��ر األحم��ر، منذ عهد 
اإلمبراطور البيزنطي أنستاسيوس Anastasius )491 � 518م( دون الحديث 
عن رواج تجاري مواز أيضاً في جزيرة تيران Iotabe الواقعة على مدخل 
خليج العقبة، حيث أقام موظفو الجمارك بها مكتباً لمتابعة حركة السلع 

والبضائع حتى العام 473م.
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حدث هذا قبل أن يتمكن العربي ام��رؤ القيس Amorkesos من ضم 
الجزيرة إل��ى ممتلكاته ليبدأ ف��ي جمع الجمارك والمك��وس لصالحه. 
إلى أن نجح األس��طول البيزنطى في العام 498م تحت قيادة رومانوس 
Romanos في استعادتها بعد معركة ضارية. لتعود األمور سيرتها األولى 

بعد الس��ماح للتجار البيزنطيين بالسكن بها واس��تيراد السلع والبضائع 
من الهند، مع إعادة دفع الجمارك لإلمبراطور أنستاسيوس.

وعلى الرغ��م من عدم إش��ارة التاجر كوزماس لجزي��رة تيران في 
الق��رن الس��ادس المي��الدي، فإننا نج��د إش��ارة عنها ل��دى معاصره 
بروكوبيوس الذي وصفها بأنها تبعد مس��افة أقل من ألف Stadia ستاديا 
*عن مدينة أيله )العقبة(، وأن الس��كان اليهود الذين كانوا يعيشون بها 
منذ زمن بعي��د، قد خضعوا تمام��اً لإلمبراطوري��ة البيزنطية على عهد 

اإلمبراطور جستنيان )527 � 565م(.

ومن الغريب أيضاً بالنسبة للمالح كوزماس الذي ارتاد البحر األحمر 
بس��فينته أال يش��ير إلى واحد من أش��هر الموانئ المصرية ف��ي الفترة 
الرومانية المتأخرة، وهو ميناء برينيقي، الذي س��بق أن أش��ار إليه األب 
إبيفانوس في نهاي��ة القرن الرابع الميالدي، واعتب��ره � إلى جانب ميناء 
القلزم � من أهم موانئ مصر. وهو الميناء الذي أشار إليه كتاب الطواف 
بوصفه يقع على مس��افة 1800 س��تاديا من ميناء ميوس هرموس.كما أن 
سترابو قد أشار إليه من قبل مذكرًا أن به مراسي عديدة صالحة للسفن.

وعلى أي��ة حال، فلم تخ��ُل كتابات الرحالة الس��كندري كوزماس من 
بعض اإلش��ارات األنثروبولوجية لسكان الس��احل األفريقي للبحر األحمر، 
مثل إش��ارته الوحيدة عن سكان الكهوف بطول الس��احل المصري للبحر 
األحمر من جنوبي برينيقي حتى سواحل الحبشة، عندما أشار إلى اصطياد 
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الملوك البطالمة لألفي��ال من تلك المناطق. والحقيقة أن تلك اإلش��ارة 
لس��كان الكهوف على الس��احل اإلفريقي للبحر األحمر ل��م تكن األولى 
في المصادر الجغرافية البيزنطية، فقد س��بقه إليها الجغرافي البيزنطي 
ماركيانوس في القرن الرابع الميالدي. كذل��ك نجد لدى كوزماس أيضا 
إشارة واحدة إلى قبائل البجة Boja الرعوية التي سكنت المنطقة الواقعة 

شرقي نهر النيل حتى ساحل البحر األحمر في مصر العليا والسودان.

وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبت��ه قبائل البجه أو البليمي 
Blemmey في الصحراء الواقعة ما بين النيل وس��احل البحر األحمر في 

منطقة مصر العليا والس��ودان � وه��و ما مكّنهم م��ن تحقيق انتصارات 
عس��كرية على الس��لطات الرومانية منذ القرون الميالدية األولى � فإن 
كوزم��اس � الذي مر من بالده��م في طريقه للبحر األحمر � لم يش��ر 
إلى تاريخهم المقاوم للس��لطات الرومانية والبيزنطية، فضال عن عدم 

تعرضه لحياتهم االجتماعية والدينية.

ومن المثير أن نلفت االنتباه إلى مس��ألة الهجرات القديمة لسكان 
س��واحل البحر األحمر منذ العصور القديمة؛ فقد حدثت هجرات قديمة 
من ش��به الجزيرة العربية إلى األراضي المقابل��ة الواقعة غربي البحر 
األحم��ر، كما هو الحال في الحبش��ة ومص��ر نتيجة لظ��روف جغرافية 

ومناخية في العصور القديمة.

وهو األمر ال��ذي دفع بع��ض الباحثين المتخصصي��ن إلى مالحظة 
العالقة بين سكان قبائل البجة في ش��رقي مصر والسودان وقبائل عرب 
شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم على الساحل الشرقي للبحر األحمر، 
وخاصة قبيلة »بلى« المعروفة، وذل��ك اعتمادًا على ما خلفه الجغرافيون 

والمؤرخون المسلمون من كتابات ربطت مابين قبائل البليمي والبجه.
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على أية حال، اس��تمرت س��فينة كوزم��اس التي انطلق��ت من أحد 
الموانئ المصرية السابقة في اإلبحار باتجاه جنوبي البحر األحمر حتى 
وصلت إل��ى ميناء مدينة عدولي��س Adulis، الذي ُع��د الميناء الرئيس 
للعاصمة الحبشية أكسوم Axoum، حيث نزل من سفينته متخذًا الطريق 
البري من عدولي��س باتج��اه العاصمة، ليش��ير إلى معلوم��ة في غاية 
األهمية، هي أنه كان موجودًا بالعاصمة الحبش��ية ع��ام 522م، عندما 
كان ملكه��ا كالب اإلصبح��ا Elesbaan يجهز حملته العس��كرية البحرية 
لغزو الحميريين على الس��احل الش��رقي المقابل للبحر األحمر. وكانت 
المص��ادر التاريخي��ة البيزنطية المعاص��رة لكوزماس قد أش��ارت إلى 
الصراع والتنافس بين األحباش والحميريين الذين سيطروا على الساحل 

الشرقي الجنوبي للبحر األحمر.

وهنا اتفقت الجغرافية البيزنطية عبر كوزماس مع ما سبق أن ذكره 
المؤرخون الرومان كبليني، الذي كان أول من أش��ار إلى ميناء عدوليس 
الحبشي، وكذا صاحب كتاب الطواف الذي أشار إلى وجود سوق صغير 
في ذلك المين��اء، ال بد أن التاجر الس��كندرى كوزماس قد توجه إليه. 
وكان ميناء عدوليس يبعد عن المدينة بحوالي الميلين، وهو الذي عرف 
في القرن الرابع الميالدي بجمرك Gabaza نسبة إلى ملك Gabaz الذي 

ورد في النقوش االكسومية.

كما تعرضت المصادر الجغرافية والتاريخية البيزنطية قبل اإلسالم 
للس��احل الش��رقي للبحر األحمر، بداية من أيله على خلي��ج العقبة في 
أقصى الشمال الشرقي. ولميناء العقبة أهمية تجارية قديمة منذ الفترة 
الرومانية والبطلمية، حيث ذكر أجاثارخي��دس أن الملوك البطالمة قد 
اهتموا بالمالحة في خليج العقبة، وهو ما دعى بعض السكان إلى تشييد 
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سفن وممارس��ة القرصنة عبر مهاجمة الس��فن التجارية الموجودة به، 
ومالحقة التجار والبحارة.

غي��ر أن الجغرافي��ا البيزنطي��ة أغفل��ت الحديث عن أه��م موانئ 
الجزيرة العربية على الساحل الشرقي للبحر األحمر، وهو ميناء لويكي 
كومي Lueke Kome )القري��ة البيضاء � الحوراء(، الذي كان يقع مقابل 
الميناء المصري ميوس هرموس. وهو الميناء الذي س��يطر على الطريق 
التجاري الممتد إلى البتراء، بفضل الس��فن التجارية التي كانت تصل 
إليه حاملة الس��لع والبضائع من الهند. ثم عاد الجغرافيون والمؤرخون 
البيزنطيون للحديث عن س��احل الجزيرة العربي��ة جنوبي لويكي كومي، 
فذكر ماركيانوس وبروكوبيوس أن العرب أصحاب الخيام Saracini كانوا 
يسكنون الصحراء المتاخمة للساحل الش��رقي للبحر األحمر. كما أشار 
 Maddeni بروكوبي��وس إلى عرب يمتلك��ون أراضي على الس��احل يدعون
)ربم��ا كان يقص��د أهل مدي��ن(، خاضعين سياس��ياً للحميري��ن الذين 

استوطنوا الجزء الجنوبي الغربي من جزيرة العرب آنذاك.

على أن بروكوبيوس عاد ليش��ير إلى وجود عدد كبي��ر من الموانئ 
التعرج  العربية بسبب  الغربي للجزيرة  بالساحل  الطبيعية للبحر األحمر 
الطبيعي لليابسة، »و هو ما س��هل على ربابنة السفن إيجاد مراس أينما 

أرادوا«.

غير أن ذلك يخالف ما ورد سابقا لدى س��ترابون من وجود ساحل 
صخري طويل على الضفة الش��رقية للبحر األحمر المطلة على الجزيرة 
العربية، كان يصّعب من مهمة السفن المبحرة بسبب وجود سالسل من 

الجبال تتسببت في عدم وجود موانئ أو أماكن للرسو اآلمن.

وهو ما عّرض السفن وبحارتها للخطر خاصة وقت الرياح الموسمية، 
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وكذلك ما ورد لدى صاحب كتاب الطواف الذي أش��ار إلى أن األماكن 
التي تقوم الس��فن بالرس��و فيها على الساحل الش��رقي للبحر األحمر 
تتصف بصعوب��ة الوصول إليها بس��بب وجود الصخ��ور الناتئة واألمواج 

العالية. ووصفه بأنه »ساحل مزعج في جميع األحوال«.

وإذا كان صاحب كتاب الطواف قد أش��ار قبل ذلك أيضاً إلى قيام 
س��كان الس��احل الغربي للجزيرة العربية بنهب الس��فن التجارية التي 
ترسو على الس��احل الش��رقي للبحر األحمر، مرددًا ما سبق أن ذكرته 
الجغرافيا الرومانية أيض��اً. وهو ما يمكننا من االس��تنتاج أن األمر قد 
تغير زم��ن بروكوبيوس في القرن الس��ادس المي��الدي، إذ أصبح ذلك 
الساحل أكثر أماناً بعد أن بسطت اإلمبراطورية البيزنطية نفوذها هناك 
بشكل شبه كامل عبر التحالف مع القبائل والسكان العرب القريبين من 
الس��احل، كالتحالف الذي تم بين اإلمبراطور جستنيان والزعيم القبلي 
أبي كرب بن جبلة الغس��اني Abocharbus الذي عينه اإلمبراطور ش��يخا 
على العرب الموجودين بتل��ك المناطق، والذي رد عل��ى ذلك بأن منح 
اإلمبراطور هدية عبارة عن إقليم Phenikon الذي كان يحوي العديد من 

الواحات التي تميزت بالنخيل.

عل��ى أية حال، اس��تمرت الجغرافي��ا البيزنطية منذ الق��رن الرابع 
الميالدي في وصف الس��احل الش��رقي للبحر األحمر حتى جنوب غربي 

الجزيرة العربية حيث بالد الحميريين وبالد حضرموت.

وعملت السياسة البيزنطية على استمرارية الصداقة مع حكام جنوب 
غربي ش��به الجزيرة العربية، باالضافة إلى عالقاتها الجيدة مع مملكة 
أكس��وم المس��يحية في الحبش��ة، وهو ما دفع اإلمبراطور جستنيان إلى 
إقناع حكامها باإلس��هام في تدفق التجارة، وبشكل خاص تجارة الحرير 
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من الهند إل��ى الموانئ المصرية على البحر األحم��ر بدالً من االعتماد 
على التجار الفرس.

وفي الغالب كانت السلع والبضائع القادمة مع التجار القادمين من 
موانئ الهند والحبش��ة ومنطقة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية تصل 
إلى ميناء برينيقى المصري، الذي سبق ذكره، حيث تحملها الجمال َبرًا 

حتى مدينة قفط، ومنها إلى اإلسكندرية عبر نهر النيل.

ومن الغريب أيضاً أن الجغرافيا البيزنطية 
صمتت عن أي حديث يتعلق بالمدخل الجنوبي 
للبحر األحمر، فلم تتناول الموقع اإلستراتيجى 
التي  النقطة  باعتب��اره  المن��دب  باب  لمضيق 
بعدها  لينفتح  األحم��ر،  البحر  عنده��ا  ينتهي 
بعكس  إليه  تتطرق  فلم  الهندي.  المحيط  على 
ما ذك��ره صاحب كتاب الط��واف في منتصف 

القرن األول الميالدي عندما أش��ار إلى اقتراب يابس��ة الساحل الغربي 
للبحر األحمر عن��د خليج زيلع Avalite األمر الذي تكونت على أثره قناة 
يبلغ طوله 60 إس��تاديا، تقع في وس��طه جزيرة  قصيرة لتصبح مضيقاً 

ديودوردس Diodorus لتقوم بتقسيمه إلى قسمين.

البيزنطي��ة بمنطقة  الرس��مية  السياس��ة  اهتمام  الرغم م��ن  وعلى 
جنوب ش��رقي الجزيرة العربية قبل اإلس��الم ألس��باب تجارية ودينية، 
باإلضافة إلى اتساع النفوذ الفارس��ي في حمير، وقيام ملكها ذي نواس 
باضطهاد وقتل المس��يحيين في مدينة نجران عام 522م، ثم تحريضها 
ملك الحبش��ة على غزو بالد حمير إلنقاذ المسيحيين بها وعقاب الملك 
الحميري؛ ف��إن المصادر البيزنطية التاريخي��ة والجغرافية أغفلت أيضاً 
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الحديث عن كيفية اقتحام األسطول الحبش��ي لألراضي الحميرية، فلم 
تذكر أياً من الموانئ جرت فيها أحداث القتال.

غير أننا نعرف أمرًا تفردت به الرواية العربية الستش��هاد الحارث 
بن كعب ورفاقه في نجران، وهو أن الحميريين كانوا يتحسبون لمثل هذا 
الهجوم الحبشي البحري، فقاموا بمد سلسلة حديدية ».... في مكان من 
البحر يقال له المضيق بين أرض الحبشة وأرض سبأ... غير أن األمواج 
العالية رفعت الس��فن عن السلسلة التي يبدو أنها لم تكن قوية بما فيه 

الكفاية فتكسرت بفضل ضربات الموج لها«.

ونتيج��ة لألبح��اث العلمية العديدة الت��ي قام بها الباحث��ون ريكمانز 
Rykmans وجام Jamme ورودنس��ون، M Rodinson، وبعد اكتش��اف العديد 

من النقوش المتعلقة بتاريخ س��بأ وحمير � كنقش جبل الكوكب، ونقش بئر 
حما، ونقش بئر حما الثاني التي وصفت تفاصيل الهجوم البحرى الحبشى 
على الميناء. وبعد التمكن من قراءتها � استطاع ريكمانز ترجمتها »بسلسلة 
باب المندب«، ثم ترجمها الباحث جام »بسلسلة الكثبان الرملية«، قبل أن 

يعود رودنسون لترجمتها من جديد »بسلسلة باب المندب«.

ويعد ه��ذا تأكي��دًا للرواي��ة العربية الستش��هاد الح��ارث بن كعب 
ورفاقه في نجران، حول وجود سلسلة في مضيق باب المندب استخدمها 

الحميريون لحماية موانيهم من الغزو الخارجي.

وباإلضافة إلى ماس��بق، فلدينا دليل آخر من القرن الثالث عش��ر 
الميالدي ألحد المؤرخين والجغرافيين المس��لمين الذي أشار إلى وجود 
»سلسلة من بر العرب إلى بر الحبش��ة« كانت تتحكم في دخول السفن 
إلى الميناء آن��ذاك، وأضاف أنه على الرغم من رفعه��ا فيما بعد، فإن 

أثرها مازال باقياً حتى زمانه.



اإلسالم قبل  األحمر  للبحر  التاريخية  الجغرافيا 

67

ومن الجلّي أن القوات الحبشية المهاجمة قد واجهت سلسلة حديدية 
ضخم��ة امتدت ما بي��ن جزي��رة دي��ودوروس )بريم( في ب��اب المندب 
والس��احل اليمني؛ إذ ليس من المعقول أن تمتد من الس��احل الحبشي 

اإلفريقي حتى اليمن

وإذا ما قمنا بمحاولة لتتبع رصد الجغرافيا البيزنطية لجزر البحر 
األحمر وأهميتها اإلس��تراتيجية، س��وف نجد أن الكتابات البيزنطية لم 
تتحدث سوى عن جزيرة تيران Iotabe في مدخل خليىج العقبة، فأشارت 

إلى أهميتها التجارية بوصفها جمركاً للسفن القادمة من الهند.

وإذا كان البح��ر األحمر يكاد يخلو ش��ماالً من الج��زر االعتراضية 
� باس��تثناء خليجي العقبة والس��ويس، الذي لم ترد أية إش��ارة للجزر 
به � فإن المدخل الجنوبي للبحر األحمر يحت��وي على بعض الجزر مثل 

ديودوروس )بريم (، خراسان، دهلك، الطير، قمران، الزبير.

و هكذا ل��م يلتفت الجغرافيون والمؤرخ��ون البيزنطيون إلى ما ورد 
في جغرافيا بطلميوس عن جزر البحر األحمر، كجزيرة الطير والجزيرة 
المحروقة وغيرهما. كما لم تش��ر الكتابات البيزنطية أيضا إلى الجزر 
التي ورد ذكرها عن��د أجاثارخيدس، وهى عل��ى األغلب ثالث جزر تقع 
 ،Barqan وبرقان ،Shusha شوش��ه ،Sinfir جنوبي جزيرة تيران: صنافير

فضاًل عن جزيرة الزبرجد جنوبي رأس بناس.

س��وف نحاول فيما تبقى تبي��ان موق��ف الجغرافي��ا البيزنطية من 
مواعيد اإلبحار وأح��وال المالحة والرياح في البح��ر األحمر في القرن 
الس��ادس المي��الدي. غير أننا ل��م نجد ف��ي المص��ادر المعاصرة أية 
إش��ارة عن س��جالت رحالت بحرية مباش��رة من الموانئ المصرية إلى 
موانئ الحبش��ة وموانئ بالد حْميَر جنوبي الجزيرة العربية. وإنما بعض 
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التي  البيزنطية  والس��فارات  الرحالت  الواردة بخصوص بعض  اإلشارات 
بدأت من اإلسكندرية، ثم اتجهت جنوباً عبر نهر النيل إلى مصر العليا، 

ومنها إلى أحد الموانئ المصرية على البحر األحمر.

كما استمر الس��فراء البيزنطيون في اتخاذ طريق اإلسكندرية � نهر 
النيل � قفط، ثم أح��د موانئ البحر األحمر ومنها إلى الحبش��ة وبالد 
حمير. من ذلك س��فارة جولي��ان Julian عام 527م إلى ملك الحبش��ة. 
وهو ما تكرر مرة أخرى في س��فارة ننوسوس Nonnosus عام 530م إلى 

Saraceni األحباش والحميريين والعرب سكان الخيام

على أية حال كانت السفن المبحرة تخرج من الموانئ المصرية في 
طريقها إلى جنوب��ي البحر األحمر والمحيط الهن��دي خالل الفترة من 
ش��هر أبريل حتى أكتوبر، وهو الموعد الذي حددته قوانين ثيودوس��يوس 
للس��فر. ومن المالحظ أن تلك القوانين حظرت اإلبحار منذ بداية شهر 

نوفمبر، حيث الشتاء والعواصف التي تؤدي إلى ارتفاع األمواج.

وكان من الطبيعي أن تتس��ق قوانين ثيودوسيوس الخاصة بالمالحة 
البحر  إل��ى  المتعلق بخروج الس��فن  الرومان��ي  الت��راث الجغرافي  مع 
األحم��ر، فنحن نعرف مما ذك��ره بليني من قب��ل أن الرحالت البحرية 
تخرج م��ن الموانئ المصري��ة في منتص��ف فصل الصيف، وتس��تغرق 
السفينة ش��هرًا كاماًل حتى تصل إلى ميناء س��ال في اليمن Cel. كذلك 
الحال فإن صاحب كتاب الطواف يخبرنا أن إبحار السفن من مصر إلى 
موانئ البحر األحمر والس��احل األفريقي المط��ل على المحيط الهندي، 

.)Epeiph إنما يكون في شهر يوليه )أبيب

وهكذا غادرت الس��فن مين��اء ميوس هرموس في يولي��ة لتدخل في 
نطاق الرياح الش��مالية الغربية التي تس��ود الجزء الجنوبي من البحر 
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األحمر في فصل الصيف، لتصل إلى ميناء عدوليس الحبش��ي أو المخا 
اليمني في ش��هر س��پتمبر )توت Thouth(، بينما تعود السفن من الهند 
في ش��هر نوفمب��ر لتصل إل��ى الموانئ المصري��ة في ديس��مبر أو قبل 
الس��ادس من ش��هر أمش��ير Mechir )أي قبل 13 يناير( عبر استخدام 
الرياح الجنوبية الشرقية، حيث تصل إلى ميناء عدن، ثم تدخل الطرف 
الجنوبي للبحر األحمر مس��تعينة بالرياح الجنوبية الش��رقية في القطاع 
األوس��ط من البحر األحم��ر نظرًا لوج��ود منطقة الضغ��ط المنخفض 
الس��وداني الذي يقوم بج��ذب الرياح الش��مالية، مما يجع��ل المالحة 

بالشراع في اتجاه الشمال صعبة للغاية.

استحسن  فقد  اإلبحار  لمواعيد  وبالنس��بة 
المصرية  الموانئ  مغادرة  والربابنة  المالحون 
عل��ى البح��ر األحمر في ش��هر يولي��ة بفضل 
الت��ي كانت تدفع  الغربية،  الش��مالية  الرياح 
الرياح  حي��ث  الهندي  المحيط  إلى  بس��فنهم 
بهم  الت��ي تصل  الغربية  الجنوبية  الموس��مية 

إلى ساحل جزر الماالبار في شهر سپتمبر.

ولدينا دليل للس��فن المبح��رة في البحر األحمر من الش��مال إلى 
الجنوب، فقد أش��ار كتاب الطواف إلى صعوب��ة اإلبحار والمالحة بطول 
الس��احل الش��رقي بعد لويكي كومي، وأنه من األفضل للسفينة اإلبحار 
وس��ط البحر األحمر بش��كل مس��تقيم باتج��اه الجنوب حت��ى الجزيرة 
المحروقة. غير أن الس��فن التي كانت تقوم بعب��ور مضيق باب المندب 
تعرضت لخطورة كبيرة تستلزم حنكة من ربابنتها وذلك بسبب مواجهتها 
لتي��ارات مائية عنيفة وري��اح عاتية كانت تهب بقوة من سلس��لة الجبال 
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القريبة. وهو األمر الذي تحدث عنه س��ترابو من قبل عندما أش��ار إلى 
صعوب��ة اإلبحار في الط��رف الجنوب��ي للبحر األحمر، بس��بب التيارات 

المائية العنيفة والرياح المصاحبة لها.

وخلف لن��ا المالح كوزماس الس��كندرى وصفاً دقيق��اً لإلبحار عند 
نهاي��ة البح��ر األحمر وبداي��ة المحيط الهن��دي إبان القرن الس��ادس 
الميالدي. فذكر أن اإلبحار في البحر األحمر أكثر س��هولة عن المحيط 
الهندي الذي تميز بعدد ضخم من التيارات المائية، فضاًل عن الضباب 
الذي حجب أشعة الش��مس. وحكى لنا تجربته الشخصية عندما أشرفت 
سفينته على الغرق في بداية المحيط، مما دفع الركاب إلى الصراخ في 
الربان بسرعة العودة إلى البحر األحمر، وعندما أقدم الربان على ذلك 
قامت التيارات المائية واألمواج العالية ف��ي مضيق باب المندب بإعادة 

دفع السفينة من جديد نحو المحيط الهندي.

غير أن كوزماس وحده أيضا من بين المصادر البيزنطية أش��ار إلى 
مس��ألة هامة تتعلق بالمالحة ف��ي البحر األحمر، فق��د الحظ أن إبحار 
الس��فينة من الشمال إلى الجنوب يكون أكثر س��رعة، وتفسيره في هذا 
أن المناطق الش��مالية أعلى من المناطق الجنوبية. ويبدو أن تفس��يره 
هذا لم يكن يتعلق بالمالحة في البحر األحم��ر فقط؛ إذ كان كوزماس 
بشكل عام يرى أن األماكن الشمالية والغربية أعلى من مثيلتها الجنوبية 

والشرقية.

وعلى أية حال يمكننا تفهم مالحظته إب��ان رحلة عودته من جزيرة 
سيالن في المحيط الهندي، وعبور س��فينته مضيق باب المندب باتجاه 
الشمال في البحر األحمر عندما كان سيرها أكثر بطأً؛ ألننا نعرف اآلن 
أن ذلك كان بس��بب وج��ود منطقة الضغط المنخفض الس��وداني الذي 
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يقوم بجذب الرياح الش��مالية، مما يجعل تقدم السفينة الشراعية التي 
كان على متنها كوزماس السكندري باتجاه الشمال أكثر صعوبة.

كما تناول كوزماس أيضاً التجارة على الس��احل الش��رقي األفريقي 
المواجه للساحل الحميري، فذكر شهرة إنتاج البخور )اللبان( في بعض 
أقاليم الحبشة، وهو ما دفع سكان الساحل الشرقي للتجارة مع السكان 
المحليي��ن في اللب��ان والبخور والنبات��ات العطرية والقرف��ة الصينية. 
وعندما وصل إل��ى نهاية رحلت��ه التجارية حيث جزيرة س��يالن، الحظ 
وجود تجار أحباش بها قاموا ببيع الزمرد الذي جلبوه من قبائل البليمي.

عل��ى أية حال يتضح من العرض الس��ابق مدى النق��ص الكبير في 
المعرف��ة الجغرافية البيزنطية المس��يحية بالبحر األحمر وس��واحله في 
القرن الس��ادس الميالدي، عما كان موجودًا ل��دى الجغرافية اليونانية 
والرومانية قبل ظهور المس��يحية. حدث هذا على الرغ��م من االهتمام 
البيزنطي به ألسباب سياسية وتجارية ودينية. ويبدو أن ذلك جاء نتيجة 
الستغراق المفكرين المسيحيين في قرونها األولى بعلوم الدين والالهوت 

على حساب باقي العلوم التي عدوها علوما وثنية.
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