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ذكر اهللا ســبحانه في آية ســورة الشورى أعاله 
اإلنســانية  الحياة  عليهما  تقوم  اللذْين  الركنين 
الصالحــة، عبــادة اهللا 8 بإقامــة فرائضــه، والركن 
اآلخــر: عمل الخيــر، وهــذان األمران كفيــالن بتحقيق 

الفالح؛ أي الرضا والسعادة في الدنيا واآلخرة.
وفــي موطٍن آخر فــي القرآن الكريم قــال جل وعال: 
﴿ H  G  F  E  D   C ﴾، وعبادة اهللا سبحانه 
هي ـ بالدرجة األولى ـ أداء فرائضــه، واالنتهاء عّما نهى 
عنه؛ لكنها بالمعنى األوســع تشمل االســتخالف والتكليف 
به، وعمارة العالــم من أجل العيش فيــه وعبادة اهللا عن 

طريق ذلك.
إننا نعلم أنــه منذ العصــر اإلســالمي األول ُتطرُح 
تقتضي بالضرورة  سؤاالٌت وسط المستجدات: هل العبادةُ 

﴾o   n  m   l   k    j ﴿
التفاهم: حديث 

القيم ومنظومة  الخيري  المجتمع 

»ªdÉ°ùdG  øªMôdG óÑY
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القيام باألعمال الصالحــة؟ وإن حصل العكس، ماذا عســى أن يحدث؟ 
وهذا يعيد النظر في انقســامات الفرق اإلســالمية منذ القرن الهجري 
األول، وإزهــاق األرواح من جانب هذا الطرف أو ذاك، كل ذلك بســبب 
اختالف أفهامهم في اإليمان؟ وأين الذين يرتكبون ذلك من قوله تعالى: 
من  هنــاك  كان  ولــذا   ،﴾ º     ¹ ¸  ¶  μ  ´  ﴿
العلماء والمدارس الكالمية من رأى أن ارتــكاب الكبائر مخل باإليمان، 

فربطوا بين اإليمان والعمل.
فعل الخيِر والعمِل الصالح ليس ناجماً  بينما يظهر اإلشــكال في أنّ 
اإليمان بحَدّ ذاته هو الدافع  بشــكٍل مباشــر عن إقامة العبادات؛ بل إنّ 
على  يبعث  ألنــه  ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦ ﴾؛     ~  }    | ﴿ المغيــر: 
ـ التي تحــُدُث بالتدريج  رؤيٍة جديدٍة للعالــم، وهذه الرؤيــُة الجديدةُ 
الفطري، والشقّ  والتكون المّطرد ـ هي في الحقيقة ذات شــقين: الشقّ 
القيمي المتحــرك الذي أُنزل بــه القرآن؛ فالمفاهيم األساســية للخير 
والباطل، والخطأ والصواب، إنما تظهر لدى اإلنســان  والشــّر، والحقّ 
نتيجة الفطرة الخيّرة، والنّص العائش وســط الجماعة، والبيئة القريبة 
التي يعيش فيها، وعندمــا يتبلور هذا المثلث ـ بالعمل والتجديد والخطأ 
والتوبــة ـ يصبح حال العبد أدنى إلى الصالح وأبعد عن الفســاد، ولذا 
قوله تعالى بعد األمر بالعبــادة: ﴿ m   l ﴾ يعني عدة أمور:  فإنّ 
الخيــر معروٌف بالفطرة والتنشــئة وفعل اإليمان. واألمر  األمر األول أنّ 
الثاني أنّ الشــرع ـ ومن خالل القيم التي نشــرها وينشرها ـ هو الذي 
ُيعطي اإلدراك الفطــري للخير معناه القيمي العالي الوتيرة، كما يعطيه 
الدافع االحتســابي، والوعد باألجر في الدنيــا واآلخرة، وهذا األمر كما 
على المســتوى الجماعي،  يحدث على المســتوى الفردي، يحــدث أيضاً 
فيظهر المجتمع الخيري، الــذي يتكون من أُناٍس فضالء، ويتخذ قواعد، 
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ليس من الضروري أن يتبعهــا الجميع؛ لكنها تصبح دوافع وأعالماً لدى 
السواد األعظم من الناس.

لقد ذكــر اهللا ســبحانه فــي آيــة الشــورى إذن ركنيــن للصالح 
واالســتقامة: عبادة اهللا، وفعل الخير، والنتيجة هي الفالُح، والفالُح هو 
بالنســبة لألفراد النجاح والفوز في الدارين. أما بالنسبة للدين واألمة 
فهو يعني ظهور مجتمع الخير، ومجتمع الخير ـ كما سبق القول ـ تتوافر 
له ثالثة أمور: اليقيــن من مفهوم الخير وعمله، ووجــود الدافع القوي 
واالحتساب عند اهللا، والتســانُُد بين األفراد والفئات للتفكير في الخير 

والمبادرة إليه، والتنافس اإليجابي فيه وعليه.

األمانة  وما دام الخيــر هو «المعروف» والشــر هو «المنكر» فــإنّ 
لمجتمع الخير ســتكون في القيم المؤسســة، والتي هي بحســب تكرار 
ورودها ســّت قيمٍ وفضائــل: المســاواة، والرحمة، والكرامــة، والعدل، 
 والتعــارُف، والخير العامّ. ومن خصائص هــذه الفضائل والقيم أنّ كال
وكبيرة، كما أنهــا تترابط جميعاً  منها تنضوي تحته قيٌم فرعيــٌة كثيرةٌ 
بوشــائج بالغة الوثــوق؛ النتمائها إلــى عالم واحــٍد هو عالــُم الرؤية 
القرآنيــة، وما نعنيه بهذا الترابــط الوثيق لالنتماء إلــى عالم القرآن 
الواحد يبدو في نقاشات المتكلمين في األزمنة اإلسالمية الوسيطة؛ حيث 
كان بعضهم يقدم قيمة العدل؛ بينما يقّدم آخرون قيمة الكرامة، ويقّدم 
الفقهاء المســلمين أعادوا ضم هذه  فريٌق ثالٌث قيمة الرحمــة؛ َبْيَد أنّ 
القيم في المنظومة القرآنية األولــى، وذلك من خالل مباحث «مقاصد 
الشــريعة» والتي ذكرت ضرورات اإلنسان الخمس، التي أنزلت الشرائع 
لصونها: النفس، والعقل، والدين، والنْســل، والِملْــك، وقد أضاف ابن 
عاشور قيمًة سادســًة وهي الحرية. ولو نظرنا في القيم القرآنية السّت 
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لوجدنا مباحث مقاصد الشريعة بمثابة التأويل لها، وهو تأويٌل قائٌم على 
االستقراء، كما قال الشاطبي.

وهناك حديــٌث طويٌل فــي المجتمعــات الحديثة عــن مجتمعات 
الخيــر العام، وهي المجتمعــات المدنية المعاصــرة التي تقوم على 
تنمية الموارد البشرية واإلنســانية، وصنع المعرفة والتقّدم من هذا 
ل وإلى التوازن والعدالة والرحمة،  الطريق. فالتنمية توصل إلى التأه
ل ـ الرســالية وأخالق العمل التي  والمعرفــُة تعني ـ إلى جانب التأه
ُتتيُح أحياناً عمًال هادفاً ُيشــبهُ االحتساب في المجال اإلسالمي، وإذا 
في المجال اإلسالمي فهو أولى أن يكون في المجال  كان ذلك ُمتاحاً 

اإلسالمي العام.
المجتمع الخيري الذي يريده اإلسالم ويقتضيه، هو المجتمع  إنّ 
الذي تســوُدُه القيم القرآنية، وُيقبُل أفراده علــى المبادرة إلى فعل 
الخيــر انطالقــاً من هــذه القيمة أو تلك مــن قيم أمة المســلمين 

ومجتمعاتهم.
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■  أكاديمي وباحث من مصر.

اهتمــت رســائل النــور بقضية تشــكيل الوعي 
األولى  اللبنــة  هم  الذيــن  لألفــراد  اإليماني 
للمجتمع، وأن يســهم هذا الوعي في ترســيخ العالقة 
الهارمونية (التوافقية) بين اإلنســان واإلنســان، وبين 
وبين  والطبيعــة،  اإلنســان  وبين  والمجتمع،  اإلنســان 
وال  الوجود،  فــي  األخرى  الموجودات  وكافة  اإلنســان 
شــك أن ترســيخ الوعي اإليمانــي لحالة االنســجام 
والتوافق بين اإلنســان وكافة عالقاته األخرى يســهم 
في بناء حالة من االســتقرار الوجداني، والتي تسهم 
بشــكل فّعال في درء العنف فــي المجتمع؛ ألن العنف 
اإلنســان  عالقات  في  للخلل  نتيجة  أحيانــاً  يحدث  قد 
بالمحيط الذي حوله، وبالتالي فالوعي اإليماني يجابه 
حالة الصراع السلبي التي قد تحلّ في نفسية األفراد، 

وتسهم في وجود العنف في المجتمع.

■   ºdÉ°S  óªëe óªMCG

العنف...  درء  في  ا�يمان  أثر 
النور رسائل  في  قراءة 
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وكان اإلمام النورسي يقول: «إن المؤمن بسَرّ اإليمان والتوحيد يرى 
أخوة بيــن كل الكائنات، وأنســية وتحبباً بين أجزائهــا»1، فالكون ليس 
فيه عبث وال إسراف، ولكن حالة االنســجام والنظام هي الحاكمة بين 
الكائنــات، «إن موجودات الكــون بأنواعها المختلفة تتعــاون فيما بينها 
يســعى كل جزء منها لتكملة اآلخر، وكأنها تمثل بمجموعها  وثيقاً  تعاوناً 
وأجزائها ُتُروَس معمل بديع، وبهذا التساند، وبهذا التعاون بين األجزاء، 
وهذه االســتجابة في إســعاف كل منهــا لطلب اآلخر، وإمــداد كل منها 
للجزء اآلخر... بل هذا التعانــق واالندماج بين األجزاء يجعل من أجزاء 

الكون ِوْحدة واحدة تتعصى على االنقسام واالنفكاك»2.
إن رســائل النور تؤســس وعياً إيمانياً بالكون قائماً على االنســجام 
والتوافق بيــن كل الكائنات وبيــن كل أجزاء الكــون المختلفة، وهو ما 
يرســخ االســتقرار الوجداني العميق لــدى الفرد، «فانظر إلى دســتور 
التعاون كيــف يجري من الشــمس والقمر، ومــن الليــل والنهار، ومن 
الصيف والشــتاء إلى ســعي النباتات إلمداد الحيوانــات بحمل أرزاقها 
وأخذها من خزينة الرحمة... ثم إمداد الحيوانات للبشر للخدمة، حتى 
النحل والدود يأخذان العســل والحرير من خزينــة الرحٰمن ويوصالنها 
إلى اإلنســان، ثم إمداد الذرات الغذائية للثمــرات مع تخالف أغذيتها، 
وإمداد المواد الطعامية لتغذية حجيرات البدن بكمال االنتظام والعناية 
والحكمــة»3، إن هذه الحالة من التعاون والتكامل والتوافق واالنســجام 
يتم تربيتها في الوعــي اإليماني لألفراد بما يؤدي إلــى خلق حالة من 

1 ـ المثنوي العربي النوري، دار سوزلر للطباعة والنشر، القاهرة،ط1 1995م، ص 181.
2 ـ النورســي، اللمعة الثالثون، اللمعــات ص 540،اللمعة الرابعة عشــر، اللمعات ص146، 

اللمعة التاسعة والعشرون، اللمعات ص482.
3 ـ المثنوي العربي النوري، ص47.
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توافق اإلنســان مع العالم والكائنات، وإلى حالة من االنسجام الكوني، 
واالستقرار الوجداني الذي يسهم في درء العنف في المجتمع.

وتبني رســائل النور في الوعي اإليماني لألفــراد قضية النظر إلى 
الطبيعة «على أنها صنعة إلٰهية وال تكون (أنت) صانعاً، كتاب رباني وال 
مبدعاً، هي شــيء  تكون كاتباً، وهي نقش بديع ومحال أن تكون نقاشــاً 
منفعــل وال تكون الفاعل، وهي نظام ومحال أن تكــون ناظماً»1 ومن ثم 
فالوعي اإليماني الذي تشــكله رســائل النور للفرد ينسب وجود اإلنسان 
ووجــود الطبيعة إلــى إلٰه خالق مبــدع منظم، والطبيعــة مخلوقة ألجل 

اإلنسان وخالفته في األرض.
وبالتالي فإن تربية الوعي اإليماني بالكون والطبيعة واإلنســان لدى 
األفراد يرسخ حالة واضحة من االنسجام، والتكافل والتعاون الفعال في 
عالقات اإلنسان باإلنسان، واإلنسان بالطبيعة والكائنات األخرى، ويسهم 
هذا الوعــي اإليماني في درء العنف؛ ألنه ال يرســخ لعالقــات الصراع 
واإلقصاء المتبــادل بين الناس فيمــا بينهم، وبين اإلنســان والطبيعة، 
تلك الحالة من الصراع التــي قامت عليها الحضــارة الغربية الحديثة 
ـ والمتأثــرة بنظريــة التطــور الداروينية ـ والتي أســهمت في انتشــار 
العنف، فــكان تاريخ الغرب الحديث هو تاريخ االســتعمار، والســيطرة 
والقهر من ِقبل اإلنسان لإلنســان، ومن ِقبل اإلنسان للطبيعة، وأسهمت 
حالة الصراع والعنف في هــذه الحضارة في ارتكاب اإلنســان جنايات 
كبرى في حق أخيه اإلنسان، وفي حق الطبيعة، وبقية الكائنات األخرى، 
فكانت الحروب العالمية، وضحايا االســتعمار، والمشــكالت الكبرى في 
الطبيعة مثل التصحر والتلوث، وهي مشكالت ناتجة عن خلل في الوعي 

1 ـ اللمعة الثالثون، اللمعات، ص576.
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الكوني لدى اإلنسان الغربي؛ ألن عالقة اإلنسان باآلخر والطبيعة قائمة 
على الصراع والقهر والسيطرة، وليس على التكافل والتناغم واالنسجام 

والتوافق.
وثمة تســاؤل يطرح نفسه: كيف نفســر حالة الصراع بين األضداد 
في الكون؟ وكيف نفســر حالة الصراع بين الهدايــة والضالل، والكفر 
لهذه  بحتاً  واإليمان؟ إن النورســي يقّدم في رســائله تفســيرًا إيمانيــاً 
المســألة، فيقول: «إن خالق الكون جل وعال له من األســماء الحسنى 
أسماء جاللية وأسماء جمالية، وحيث إن كًال فيها يظهر حكمه بتجليات 
مختلفة عن األخرى؛ فإن الخالق سبحانه وتعالى قد مزج األضداد بعضها 
ببعض، وجعل يقابــل كًال منها باآلخر، وأعطى كًال منهــا صفة التدافع 
والتجاوز، فأوجد الناشــئة من تجــاوز تلك األضداد فــي حدود بعضها 
البعض اآلخر»1، ومن ثم يمكن القول بأن تدافع األضداد لدى النورسي 
هو ُســنة كونية إلٰهية، ينبغي أن تكون واضحة فــي الوعي اإليماني لدى 
ــنة ال تتعارض مع روح االنســجام والتوافق والتناغم  األفراد، وهذه الس

السائد في الكون ككل.

∞æ©dG AQO ≥jôW ¬àaô©e á«Ñ°ùfh »fÉ°ùfE’G »YƒdG ájOhóëe :k’hCG

حاولت رسائُل النور في تربيتها للوعي اإليماني لألفراد غرَس حالة 
من الوعي بمحدودية اإلنســان، وأن النفس اإلنسانية المحدودة هذه قد 
تكون مصدرًا للشــرور والعنف، ومن ثم فعلى اإلنســان أن يدرأ أنانيته 
التي هي مصدر الشرور، وأن يركز على إصالح عيوبه، وحاجاته، وفقره؛ 
وذلك ألنــه محدود ومقيــد، مقيد بالبــدن، ومقيد في الحيــاة، ومقيد 

1  ـ اللمعة الثالثة عشر، اللمعات، ص 123.
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في البقاء، ومحدود القدرة، فالنفس اإلنســانية بهــذا القصور والعجز 
واالحتيــاج، ويرى النورســي أن كل ذلــك كان لحكمة ربانيــة، فيقول: 
«كمــا أودع فيك الجوع والعطــش لمعرفة لذة نعمــة اهللا، كذلك رُّكْبَت 
من القصــور، والفقر، والعجز، واالحتياج لتنظــر بمرصاد قصورك إلى 

سرادقات كماله سبحانه، وبمقياس فقرك إلى درجة غناه ورحمته»1.
إن رسائل النور تســعى إلى تشكيل وعي اإلنســان بذاته على أنه 
محــدود وضعيف، حتى يكــون فعاالً في حــدود هذا الضعــف، فيقول 
النورسي موجهاً خطابه لإلنسان بأنه: «ليس له من االختيار إال شعرة، 
وليس له من االقتدار إال ذرة، وليس له من الحياة إال شعلة تنطفئ، 
وليس له من العمر إال قليل مثل دقيقة تنطفئ، وليس له من الشــعور 
إال لمعة تزول، وليــس له من المكان إال مقدار القبر! وله من العجز 

ما ال يحد»2.
وإذا كانت رســائل النور ترســخ الوعي بمحدودية اإلنسان فذلك من 
أجل تربية اإلنســان علــى نبذ الغــرور واألنانية؛ «وترك دواعي الحســد 
األحاســيس  هــذه  ألن  التافهــة»3؛  النفســانية  واألحاســيس  والمنافســة 
هي الســبيل إلى العنف أحيانــاً، وينبغي تطهير النفس اإلنســانية منها، 
وتصفيتها من كل دواعي الشرور، ومن كل األحاسيس السلبية، وترك كل 
دواعي العنف في النفس اإلنســانية، وتطهير القلب باإليمان باهللا، ويقول 
النورسي لإلنســان: «إن كنت تريد أن تعادي أحدًا فعاد ما في قلبك من 
العداوة، واجتهد في إطفاء نارها، واستئصال شأفتها، وحاول أن تعادي من 
هو أعدى عدوك، وأشــد ضررًا عليك، تلك هي نفســك التي بين جنبيك، 

1 ـ المثنوي العربي النوري، ص 346.
2 ـ المرجع نفسه ص 191.

3 ـ اللمعة العشرون، اللمعات ص 229.
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فقاوم هواها، واســع إلى إصالحها، وال تعــاد المؤمنين ألجلها، واعلم أن 
صفة المحبة محبوبــة لذاتها، كما أن خصلة العداء تســتحق العداء قبل 
أي شــيء»1، وال شك أن تركيز النورســي على اإليمان بمحدودية اإلنسان 
وضرورة تطهير قلبه، وكســر طوق األنانية الذي قد يســيطر على النفس 

اإلنسانية هو أثر من آثار الصوفية على فكر النورسي.
ومن اإليمان بمحدودية اإلنســان حاول النورســي أن يرسخ لمفهوم 
نســبية المعرفة اإلنســانية، والذي يســهم بشــكل فعال في درء العنف 
الســائد بين أصحــاب المذاهــب والمعتقدات ؛ وذلــك ألن كل صاحب 
مذهــب يرى أنه صاحب الحــق المطلق، واآلخر على خطــأ مطلق، تلك 
النزعــة الدوجماطيقية التي تؤســس لإلقصاء المتبــادل بين المذاهب 
واألديان، وتســهم في إرســاء العنف بين الناس، فكان اإلمام النورسي 
يقول: «إن صاحب كل مسلك حقا يســتطيع القول: إن مسلكي حق، وهو 
أفضل وأجمل، من دون أن يتدخل في مســالك اآلخرين، ولكن ال يجوز 
له أن يقول: (الحق هو مســلكي فحســب) أو، إن (الُحْسن والجمال في 

مسلكي وحده)، والذي يقضي إلى بطالن المسالك األخرى»2.
وال شك أن القول بمحدودية اإلنسان، ونســبية المعارف والمسالك 
اإلنســانية لدى النورســي يكشــف لنا عن نظرة منفتحة ترســخ لروح 
التســامح بين أصحاب المســالك والمشــارب والمعتقــدات والمذاهب، 
وتؤدي إلى قبــول اآلخر، وقبول التعددية في طــرق الوصول إلى الحق، 
وهذا دليل واضح على دعوة النورسي إلى قبول التعددية واالنفتاح، وهو 
ما يؤدي إلى درء العنف؛ ألن أحد أســباب العنف هــو اإليمان بمطلقية 

1 ـ المكتوب الثاني والعشــرون، المكتوبات، دار ســوزلر للطباعة والنشــر، القاهرة، ط2، 
1993م، ص 343.

2 ـ اللمعة العشرون، اللمعات ص 229.
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المعرفة اإلنســانية، والذي يؤدي إلــى اإلقصاء المتبــادل بين أصحاب 
المذاهب، ويكرس للعنف.

∞æ©dG AQód á«HÉéjE’G ôYÉ°ûªdGh º«≤dG ï«°SôJ »a ¿ÉªjE’G QhO :kÉ«fÉK

ومن الطرق المهمة التي تسعى بها رسائل النور إلى مجابهة العنف، 
هي إرساؤها لمجموعة من القيم والمشاعر اإليجابية الفعالة في مسألة 
مقاومــة العنف في المجتمع، وال شــك أن تنشــئة أفــراد المجتمع على 
التشــبع بهذه القيم من خالل اإليمــان هو أحد الوســائل المهمة لدرء 

العنف، ويمكن إجمال هذه القيم والمشاعر في النقاط اآلتية.
1 ـ من التعصب إلى التسامح: من أسباب 
العنف في المجتمع انتشــار روح التعصب بين 
األفــراد، وبصفــة خاصــة التعصــب الديني، 
وينتــج التعصب العتقاد صاحبــه بأن الصورة 
مطلق،  صدق  علــى  العقيدة  في  يعتقدها  التي 
وإذا  مطلق،  كذب  هو  لالعتقاد  آخر  نمط  وأي 
كان التعصب هو أحد األسباب الكبرى النتشار 

العنف؛ فإن ترسيخ روح التسامح بين األفراد يدرأ التعصب والعنف معاً، 
وقد حاول اإلمام النورسي أن يرسخ روح التسامح بين أفراد أمته كأساس 
للعالقة بين المسلمين بعضهم مع بعض، وبين المسلمين وأصحاب الملل 
األخرى، ويضع النورســي دعائم دســتور التســامح لتالميذه حين يقول 
لهم: «اعفوا عن هفــوات إخوانكم، واصفحوا عــن تقصيراتهم، وغضوا 

أبصاركم عن عيوب بعضكم»1.

1 ـ اللمعة العشرون، اللمعات ص 235.
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وترســيخ روح التســامح بيــن األفــراد كان دســتور رســائل النور، 
وكان النورســي يدعو إلى التســامح من منطلق المحبة والشفقة، وكان 
يتسامح مع الظالمين، فيقول: «كانت الشفقة دستور حياتي منذ ثالثين 
عاماً، وأساس مسلكي، ومسلك رســائل النور، فإنني ال أتجنب التعرض 
للمجرمين الذين ظلموني وحدهم، بل ال أستطيع حتى مقابلتهم بالدعاء 
عليهم؛ وذلك لكي ال أتسبب في إلحاق الضرر بأي شخص بريء، بل إن 
هذه الشــفقة هي التي دفعتني من أن أتعرض، أو حتى أدعو على بعض 
الفساق، بل الظالمين الالدينيين الذين اندفعوا بحقد شديد في ظلمي؛ 
وذلك لكي ال أتسبب في ضرر مادي يلحق بالشيوخ والعجائز والمساكين 
من أمثال والد ذلك الظالم أو والدته، أو في اإلضرار بأنفس بريئة مثل 
أوالده، ولذلــك فمن أجل أربع أو خمس من األنفس البريئة ال أســتطيع 
التعرض لذلك الظالم»1، بهذه الروح العظيمة من التسامح كان اإلمام 
يخشــى حتى من إلحاق أي ضــرر بأعدائه؛ ألن هذا الضــرر يمكن أن 
يصيب من حولهم من نفوس أقاربهم، وهي نفــوس بريئة، وبتلك الروح 
الفياضة من التســامح كان اإلمام النورســي يواجه أعداءه، ويبث ذلك 

التسامح بين تالميذه، وهي دعوة فعالة في درء العنف.

2 ـ من الظلم إلى العدل: يعّد وجود الظلم وانتشــاره في المجتمع 
أحد األسباب المؤدية إلى العنف، والظلم يتخذ أسباباً عدة: منها الظلم 
االجتماعي في عــدم حصول بعض األفراد على حقوقهــم االجتماعية، أو 
الظلــم االقتصادي في تبايــن توزيع الثــروات بين أفــراد المجتمع، أو 
الظلم في عدم المســاواة في تطبيق القانون على جميع أفراد المجتمع، 
وغيرهــا من أشــكال الظلم في المجتمع اإلنســاني، وال شــك أن عالج 

1 ـ الشعاع الرابع عشر، الشعاعات، ص 439.
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الظلــم ـ كســبب رئيس للعنــف أحياناً ـ ال يتــم إال بنشــر العدالة في 
المجتمع، وهذا ما دعا إليه التشــريع اإلســالمي، فنشر العدل ال بد أن 
ينتهي إلــى حفظ المجتمع وتماســكه، وقد وضع علم أصــول الفقه في 
مقاصد الشــريعة العدالة كقيمة كبرى ؛ وذلك ألن «تحقق العدالة في 
التعامــل االجتماعي ُتورث في النفوس الرضى عن اآلخرين، والشــركاء 
نحو العمل  إليهم، ودافعــاً  قويــاً  في المجتمــع، وتورث بالتالــي انتماءً 
الصالح لصالح المجتمع الذي بني على العــدل، وعلى عكس ذلك فإن 
هذه القواعد عندما ال تكون متحققة فــي التعامل االجتماعي، فإن ذلك 
يورث في النفوس الحقــد على المجتمع لما يحدثه من شــعور بالظلم، 

كما يورث الزهد في هذا المجتمع»1.
وقد احتلــت قيمة العدل مكانتها المحورية في رســائل النور، فيقول 
النورســي: «إن دســتور المدنية الظالم هــو: أن يضّحــى بالفرد ألجل 
الجماعة، وال ينظر إلى الحقوق الجزئية من أجل سالمة األمة، وقد فتح 
هذا الدستور ميدان مظالم شنيعة لم ُيَر مثلها حتى في القرون األولى؛ 
بينما العدالــة الحقيقة للقــرآن المبين أنه ال ُيفدى بحــق الفرد ألجل 
الحفاظ على الجماعة، فالحق ال ينظر إلى كثير أو قليل»2، والقرآن يقر 

بأنــه: ﴿  (   *    +   ,    -   .  /   0  1 2   3    4   
5  ﴾ [المائدة: 32] هذه اآلية تضع أعظم دستور للعدالة المحضة التي 
تقرر أال ُيهدر دم بــريء، وال تزهق روحه حتى لــو كان في ذلك حياة 
البشــر جمعاء، فكما أن كليهما في نظر القدرة اإللهية ســواء فهما في 
نظر العدالة ســواء أيضاً... ولهذا فليس للحق صغيــر وال كبير3، ومن 

1 ـ عبد المجيد النجار، مقاصد الشريعة، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، ط2 2008م ص 147.
2 ـ المالحق، ص127.

3 ـ السنوحات، صيقل اإلسالم، ص 337.
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ثم يمكن القول: إن دعوة رسائل النور إلى ترسيخ العدالة في المجتمع 
يمكن أن تسهم بشــكل فعال في مجابهة العنف؛ ألن أحد أسباب العنف 
الكبرى هو انتشــار الظلــم في المجتمــع، وعجز كثير مــن أفراده عن 

الحصول على حقوقهم االجتماعية واالقتصادية.

اءِة: يشــكل االختالف  3 ـ من االختالف الهدام إلـــى الوحدة البَنّ
بالمعنى الســلبي أحد الطرق المؤدية للعنف، ويميز النورسي بينه وبين 
االختالف اإليجابي البنّاء «فحديث الرسول ژ: (اختالف أمتي رحمة)1 
له معناه وهــو االختالف اإليجابــي البناء، ومعناه أن يســعى كل واحد 
للترويج لمســلكه، وإظهار صحة وجهته، وصواب نظرته دون أن يشــوه 
مســالك اآلخرين، أو الطعن فــي وجهة نظرهم، وإبطال مســلكهم، بل 
إلكمال النقص ورأب الصدع ما اســتطاع إليه سبيًال، وأما  يكون ســعياً 
االختالف السلبي فهو محاولة كل واحد تخريب مسلك اآلخرين وهدمه، 

ومبعثه الحقد والضغينة والعداوة»2.
وينصح النورسي المســلمين على اختالف مشاربهم بعدم الوقوع في 
االختالف السلبي الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف؛ وذلك ألن االختالف 
بهذا المعنى هــو نتاج إلتباع األهــواء، ومن ثم فــإن التخلص من هذا 
المرض الفتاك ـ مرض االختالف الذي ألّم بأهل الحق ـ يكون باتخاذ 
[المائدة: 2]   ﴾Â   Á   À   ¿ ﴿ :األمر اإللهي في اآلية الكريمــة
دستورًا للعمل في الحياة االجتماعية، ثم العلم بمدى ما يسببه االختالف 

من ضرر بليغ على اإلسالم والمسلمين3.

1 ـ كشف الخفاء 64/1.
2ـ المكتوب الثاني والعشرون، المكتوبات، ص 347.

3 ـ اللمعة العشرون، اللمعات ص234.
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وال يتأتى درء االختالف الســلبي إال من خالل البحث عن أســباب 
الوحدة بين المســلمين مــن أجل القــدرة على مواجهــة المخاطر التي 
تهددهم في العالم، وذلك من منطلق «أن أشــد القبائل تأّخرًا يدركون 
الداخلية،  الخالفــات  ينبــذون  فتراهم  عليهــم،  الداهم  الخطــر  معنى 
وينسون العداوات الجانبية عند إغارة العدو الخارجي عليهم، وإذ تقدر 
تلك القبائل المتناحرة مصلحتها االجتماعية حق قدرها، فالذين يقومون 
بخدمة اإلســالم، ويدعون إليه ال ينســون عداوتهم الجزئيــة الطفيفة، 

فيمهدون بها سبيل إغارة األعداء الذين ال يحصرهم العد عليهم»1.

وتقر رســائل النور أنه بفضل الدين كرابطة مقدسة يمكن أن تتحد 
األمة اإلسالمية على اختالف أجناســها وأعراقها، وتكون كعشيرة واحدة 

مترابطة، وينصح النورســي أن تتخذ اآلية الكريمة ﴿ $   %   &   
'   )﴾ [األنفال: 46] دســتورًا، وهي تشير إلى التســاند والترابط، 
ولهذا ال ينبغي أن يكون هناك تفاخر واســتعداء، وتحاسد بين األخوة ؛ 
بل ال بد أن يكمل نقَص بعِضهم بعضهُم اآلخر ؛ ألن الكل مكمل لجســد 
واحد هو جســد األمة اإلســالمية، «فكما ال حســد بين تــروس المعمل 
ودواليبه، وال يتقدم بعضهــا على بعض، وال يدفع أحدهــا إلى التعطيل 
بالنقــد والتجريح، وتتبّــع العــورات، والنقائص، وال يثبط شــوقه إلى 
الســعي، بل يعاون كل منها اآلخر بكل ما لديه من طاقة موجهاً حركات 
التروس والدواليــب إلى غايتها المرجوة فيســير الجميع إلى ما ُوجدوا 

ألجله بالتساند التام واالتفاق الكامل»2.

وتذهب رســائل النور إلى أن العقيدة لها دورهــا الفعال في توحيد 

1 ـ المكتوب الثاني والعشرون، المكتوبات ص 349.
2 ـ اللمعة العشرون، اللمعات ص 234.
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مجمــوع األمة اإلســالمية على اختالف مشــاربها؛ «ألن اإليمــان بعقيدة 
واحدة يســتدعى حتماً توحيد قلوب المؤمنين بها على قلب واحد، ووحدة 
العقيدة هذه تقتضى وحدة المجتمع، فأنت تشــعر بنوع من الرابطة مع 
من يعيش معك في طابور واحد، فمــا بالك باإليمان الذي يهب لك من 
النور والشعور ما يريك به من عالمات الوحدة الكثيرة، وروابط االتفاق 
العديدة»1 إن وحدة الشعور العقائدي تخلق حالة من االنسجام والتكامل 
بين أفراد المجتمع المســلم بما يسهم في درء حالة االختالف والصراع 

السلبي بين أفراده.
وال شك أن ما يعمق الوحدة بين المسلمين هو تدعيم مفهوم األخوّة 
بينهــم القائم على وحــدة العقيدة؛ «حيــث جاء الدين ليشــرع لرابطة 
عاطفية بيــن أفراد المجتمــع وجماعاته، وهي أرقــى العواطف وأقواها، 
وهي رابطــة األخوة، تلك التي تشــعر كل فرد من أفــراد المجتمع بأنه 
يرتبط مــع اآلخرين بعالقة روحيــة، ينتمي كل منهم إلــى أصل واحد، 
هو أصل اإليمان المشــترك»2. ولقد دعم النورســي مفهــوم األخوة بين 
تالميــذه ومريديه، وكان يقــول: «إن الفنــاء في األخوة دســتور جميل 
يناســب مســلكنا ومنهجنا تماماً؛ أي أن يفنى كٌل في اآلخر، وأن ينسى 
حســياته النفســانية، ويعيش فكرًا مع مزايا إخوانه وفضائلهم؛ حيث إن 
أساس مسلكنا ومنهجنا هو األخوة في اهللا»3، ويرى النورسي أن اإليمان 
هو الذي يؤســس أخوة بين كل الكائنات، وبين الناس بعضهم مع بعض، 
وأن اإليمان يكســر في نفس المؤمن الحرص والعداوة والوحشية، ولكن 

الكفر والزندقة يؤسسان للعداوة واالختالف بين كل الناس.

1 ـ المكتوب الثاني والعشرون، المكتوبات ص 341.
2 ـ عبد المجيد النجار، مقاصد الشريعة اإلسالمية ص 172.

3 ـ اللمعة الحادية والعشرون، اللمعات ص 245، المالحق ص 194.
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ويعالج اإلمام النورســي في ثنائية االختــالف والوحدة إمكانية درء 
العنف بــدرء دواعي االختالف الســلبي الهدام الذي يــؤدي إلى إقصاء 
األطراف المختلفة بعضها للبعض اآلخر، وال يتــم التغلب على ذلك إال 
من خالل الوحدة البناءة بين المســلمين على اختالف مشــاربهم، وبين 
المســلمين وأصحاب الملل األخرى، وال يتم ذلك إال بشيوع روح األخوة 
في الديــن التي يدعمها اإلســالم، أو روح األخوة في اإلنســانية، وتلك 

مفاهيم فاعلة في مواجهة العنف، ودرء أسبابه ودواعيه.
4 ـ من العـــداوة إلى المحبة: ومن أســباب العنف انتشــار روح 
العــداوة والبغضــاء والكراهية بيــن أفــراد المجتمع، وبين اإلنســان 
واإلنســان، وقد عّد النورســي أن حب العداوة هو أحــد أمراض األمة 
اإلسالمية، ولهذا حاولْت رســائل النور هدم روح العداوة من النفوس، 
وترســيخ المحبة بين األفراد؛ وذلــك ألن «صفة المحبــة هي ضمان 
الحياة االجتماعية البشرية، وهي التي تدفع إلى تحقيق السعادة، وهي 
أليق للمحبة، وأن صفــة العداوة هي عامل تدميــر الحياة االجتماعية 
وهدمها، وهي أقبح صفة وأضرها»1، ومن ثم يرى النورسي أن «جوهر 
الحياة االجتماعية واإلنســانية ـ وال ســيما لألمة اإلسالمية ـ أساسها: 
وجود محبة خالصــة بين األقربــاء، ووجود رابطة وثيقــة بين القبائل 
والطوائف، ووجود أخــوة معنوية وتعاونية نحو إخوتــه المؤمنين ضمن 

القومية اإلسالمية»2.
وكانت تعاليم النورسي لتالميذه ومريديه بأال «تواجهوا المعارضين 
بالعداء، بل اتخــذوا طور الصداقة مــع أهل التقوى، وأهــل العلم قدر 

1 ـ الخطبة الشامية، صيقل اإلسالم ص 509.
2 ـ الشعاع الرابع عشر، الشعاعات ص 465.
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المســتطاع»1؛ فالنورســي يريد أن يرســخ المحبة بين المسلمين، وبين 
المســلمين وجميع األجنــاس األخرى، وهو مــا يكون فعاالً فــي مواجهة 
العنف، وذلــك من منطلق أنــه «إذا اجتمعت دواعــي المحبة وترجحت 
أسبابها فأرست أُسسها في القلب استحالت العداوة إلى عداء صوري؛ إذ 

انقلبت إلى صورة من العطف واإلشفاق»2.
ويرى النورسي أن أســاس المحبة هو اإليمان، ورابطة اإلسالم، ثم 
الرابطــة اإلنســانية العامة بين البشــر، فال يقتصر األمر على إشــاعة 
المحبــة بين المســلمين، ولكن أيضاً بين المســلمين وجميــع الطوائف 
األخرى مــن بني اإلنســان، فيقــول: «إن أســباب المحبة هــي اإليمان 
والحصون  المتينة،  النورانية  السالسل  من  وأمثالها  واإلنسانية  واإلسالم 
المعنوية المنيعة»3. ونالحظ هنا وضع النورسي رابطة اإلنسانية كرابطة 
قوية بيــن الناس، ولم يقتصر علــى رابطة اإليمان أو اإلســالم، وذلك 

  M   L ﴿ يتضح بصــورة جلية «فــي الدســتور القرآني الواضــح
O  N﴾ [الحجــرات: 13] أي لتعارفوا، فتعارفوا وتحابوا، ال لتتناكروا 
فتعاندوا فتتعادوا، وكل إنسان له روابط متسلسلة ووظائف مترابطة، فلو 
اختلفت هذه الروابط والوظائف، ولم تعين وتحدد لما كان هناك تعاون 
وال تعارف»4، ومن ثم يمكن القــول: إن درء روح العداوة هو أمر فّعال 
في مواجهة العنف كمرحلة أولى، ثم تأتي إشــاعة روح المحبة كمرحلة 
ثانية أكثر فاعلية فــي مقاومة العنف؛ وذلك ألن العنف ال يتخلق إال في 

بيئة العداوة والكراهية.

1 ـ المالحق ص 202.
2 ـ المكتوب الثامن والعشرون، المكتوبات ص 340.

3 ـ الخطبة الشامية، صيقل اإلسالم ص 510.
4 ـ السنوحات، صيقل اإلسالم ص 335.
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5 ـ من اليأس إلى األمل: ومن أســباب العنف انتشــار روح اليأس 
بين األفــراد، وقد عّد النورســي اليأس أحد أمراض األمة اإلســالمية، 
والذي ينبغــي معالجته عن طريق بث روح األمــل في النفوس من خالل 

اإليمان باهللا، فاإليمان يهب األمل والتفاؤل للروح اإلنسانية.
فاإليمان باهللا واليوم اآلخر له انعكاساته اإليجابية في بناء اإلنسان، 
ودعــم روح األمل والتفاؤل لديه؛ ذلك أنه «بســبب عجز البشــر وكثرة 

أعدائه يحتاج اإلنسان إلى نقطة استناد يلتجئ 
إليها لدفع أعدائه غير المحدودة، وبغاية فقر 
يحتاج  وآماله  حاجاته  كثرة  غاية  مع  اإلنسان، 
أشــد االحتيــاج إلى نقطة اســتمداد يســتمد 
منها، فاإليمان نقطة اســتناد لفطرة البشــر، 
واإليمان باآلخرة نقطة استمداد لوجدانه، فمن 
لم يعرف هاتين النقطتيــن يتوحش عليه قلبه 

وروحه، ويعذبــه وجدانه دائماً»1، وبالتالي فاإليمان يشــكل دعماً معنوياً 
وروحياً لإلنسان، وهو طريق إلى التفاؤل واألمل واليقين بقدرة اهللا.

وتكشــف رســائل النور عن الدور البارز لإليمــان باليوم اآلخر في 
تحرير اإلنســان من براثن الغربة، وبث روح السعادة واألمل في الحياة 
اإلنسانية على اختالف مســتوياتها، فيقول النورســي: «اإليمان بالحشر 
ينقذ اإلنســان والمخلوقات جميعا من التردي إلى هاوية أسفل سافلين، 
وهو الفناء المطلــق، والضياع والعبــث، ويرفعه إلى أعلــى عليين وهو 
الرفعة والبقــاء، وتقلد الواجبــات»2، ويبدو دور اإليمــان باليوم اآلخر 

1 ـ اللمعة التاسعة والعشرون، اللمعات ص 467، الخطبة الشامية، صيقل اإلسالم ص 494.
2 ـ الكلمة العاشرة،الكلمات ص 74.
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على مجمل الحياة االجتماعية والعائلية، ويؤدي إلى االســتقرار،  واضحاً 
«فال سعادة لروح الحياة العائلية إال باالحترام المتبادل الجاد، والوفاء 
الخالص بيــن الجميع، والرأفة الصادقة، والرحمــة التي تصل إلى حد 
التضحية واإليثار، وال يحصل هذا االحترام الخالص، والرحمة المتبادلة 
إال باإليمان بوجود عالقات صافية أبدية، ورفقة دائمة، ومعية ســرمدية 
في زمن ال نهاية لــه، وتحت ظل حياة ال حدود لهــا ترتبط بها عالقة 

أبوية محترمة مرموقة، وأخوة خالصة نقية»1.
ولإليمان باليــوم اآلخر دوره البــارز في تعامل اإلنســان مع مراحل 
عمــره المختلفة بــروح األمل، فاإلنســان فــي مرحلة الشــيخوخة يتحمل 
اآلالم واألمراض بأمل ويقيــن باهللا، فما دامت اآلخرة موجودة «فال ينبغي 
الشــكوى من الشــيخوخة، والتضجر منها؛ ذلك أن الشــيخوخة المشربة 
باإليمــان والعبادة، والموصلة إلى ســن الكمال ما هــي إال عالمة انتهاء 
واجبات الحياة ووظائفها، وإشــارة إلى ارتحال إلى عالم الرحمة للخلود 
إلى الراحة»2. وكذلك فإن على الشــباب أن يعي أن قوته إلى زوال؛ ألنه 
«ما قضى الشــاب عهد شــبابه بما أمره اهللا به، واتبع الصراط السوي، 
واســتقام عليه، فإنــه يجعله نعمة إلٰهيــة، وأجمل هبــة رحمانية، ويتخذه 
سبيًال قويماً ممهدًا إلى الصالحات، وألثمر له كذلك شباباً ناضرًا، وفتوة 
خالدة دائماً في اآلخرة، بدالً من هذا الشــباب الفاني الزائل»3. ومن ثم 
فاإليمان باآلخرة يدعم روح األمل، والصبر على تحمل مشاق الحياة، وهو 
ما يخلق حالة من االســتقرار االجتماعي التي تســهم بشكل فعال في درء 

اليأس من خالل بث روح األمل والتفاؤل في نفوس جميع المسلمين.

1 ـ رسالة الثمرة، الشعاع الحادي عشر، الشعاعات 256.
2 ـ اللمعة السادسة والعشرون، اللمعات ص 347.

3 ـ رسالة الثمرة، الشعاع الحادي عشر، الشعاعات ص 256.



29

النور رسائل  في  قراءة  العنف...  درء  في  ا�يمان  أثر 

في حياة اإلنسان،  ومن جانب آخر فإن لإليمان بالقدر دورًا إيجابياً 
فهو يحرره من الضيق واأللــم واليأس، ويمنحه األمل في مواجهة أهوال 
الحياة وآالمها، «في حين أن اإلنســان إن لم يؤمــن بالقدر يضطر ألن 
يحمل أثقاالً بقدر الحياة على كاهل روحــه الضعيفة ضمن دائرة ضيقة 
وحرية جزئية، وتحرر مؤقت؛ ألن اإلنسان له عالقة مع الكائنات قاطبة، 
وله مقاصــد ومطالب ال تنتهــي، إال أن قدرته وإرادتــه ال تكفي إليفاء 
واحد من مليون من تلك المطالب والمقاصــد، ومن هنا يفهم مدى ما 
يقاسيه اإلنســان من ثقل معنوي في عدم اإليمان بالقدر (...) في حين 
أن اإليمان بالقدر يحمل اإلنســان على أن يضع جميع األثقال في سفينة 

القدر مما يمنحه راحة تامة»1.
ومن ثم يمكن القول: إن رسائل النور ترى أن انتشار اليأس هو أحد 
أســباب تخلّق العنف في المجتمع، وحين ســعت إلى إرساء دعائم األمل 
والتفــاؤل في النفس اإلنســانية؛ ذلك لكي يتحول اإليمــان باهللا واليوم 
اآلخــر والقدر إلى طاقــة إيجابية فعالــة في الحياة اإلنســانية، ويكون 

لذلك أثره على مجمل الحياة اإلنسانية.
ومن مجمل دور اإليمان في تأســيس القيم والمشاعر اإليجابية نرى 
مدى تركيز رسائل النور على كيفية بيان دور اإليمان في صياغة الضمير 
اإلنساني، ودوره في تشكيل الوعي اإلنساني بما يمكن أن يسهم بطريقة 
فعالة فــي درء العنف فــي المجتمع المســلم، ودرء العنــف في عالقة 
المســلمين بغيرهم، وال شــك أن ذلك أفضل بكثير من حديث المجتمع 
عن التشــريعات القانونية لدرء العنف؛ وذلك ألن حجب العنف ال يبدأ 

1 ـ رسالة القدر، الكلمة السادسة والعشــرون، الكلمات، دار سوزلر للطباعة والنشر ط2، 
القاهرة 1992م. ص 522.
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إال من داخل اإلنســان من وعيه وضميره وإيمانه، فهذا أكثر فاعلية من 
كل التشريعات القانونية الوضعية؛ ألنني أبدأ بمحاربة العنف من المنبع 
من النفس اإلنســانية، وذلك ببث كل القيم والمشــاعر اإليجابية التي 

تدرأ العنف من النفس.
إن الصراع بين القوميات العرقية هو أحد الطرق المعبّدة للعنف بين 
الجماعات، وإن التعصب للقومية كان دافعاً لحروب كثيرة قديماً وحديثاً، 
وقد رأى النورسي أن القومية العرقية ما هي إال عصبية جاهلية، كما أن 
القومية العرقية قد أضرت كثيرًا بالمســلمين، وأدت إلى عنف وتطاحن 
بينهم، وقد ظهر هذا جليــاً في عهد األمويين؛ حيث اعتمدوا «على جنس 
العرب في تقوية الدولة اإلســالمية، وقّدموهم علــى غيرهم؛ أي فضلوا 
رابطة القومية على رابطة اإلســالم، فأضروا من جهتيــن: األولى: آذوا 
األقوام األخرى بنظرتهم هذه، وولّدوا فيهم الكراهية والنفور. والثانية: 
أن األســس المتبعة في القومية والعنصرية أُسٌس ظالمة ال تتبع عدالة، 
وال توافق الحق؛ إذ ال تسير تلك األسس على وفق العدالة، بينما اإلسالم 
يجب مــا قبله من عصبية وجاهلية»1. ويرى النورســي أن إثارة النعرات 
العرقيــة والقوميــة كان الســبيل لدى المســتعمر للتفريق بيــن العرب 
واألتراك، وإثارة االضطراب، فاإلضرار بالناس بأعمال ســلبية هو فطرة 
القومية والعنصرية، في حين أن قومية الترك وقومية العرب قد مزجت 
باإلسالم، وأن قوميتهم الحقيقية هي اإلسالم، والذي يذيب الفوارق بين 
العرقيــات المختلفة، ومن ثم فــإن الحمية الدينية والحمية اإلســالمية 
بحيث ال يمكــن فصلهما؛ فإن  قد امتزجتــا في العرب والتــرك امتزاجاً 
الحمية اإلسالمية هي أقوى وأمتن حبل نوراني نازل من العرش األعظم؛ 

1 ـ المكتوب الخامس عشر، المكتوبات ص 68.
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 فهي العروة الوثقى ال انفصام لها، وهي القلعة التي ال تهدم1. وال شك
أن تاريخ اإلســالم يكشــف لنا عن مدى صدق رؤية النورسي في قدرة 
اإلســالم على إذابة األعراق والقوميات تحت مظلته؛ حيث جمع اإلسالم 
فــي بدايته بين بــالل الحبشــي، وصهيب الرومي، وســلمان الفارســي 
بجوار العرب ليجســد لنا كيف يمكــن أن يصهر اإلســالم كل األعراق 
واألجناس المختلفة في بوتقة واحدة، تحت مظلة تعاليمه الســامية التي 
ال تفرق بين الناس على أســاس الِعْرق، بل على أساس اإليمان والتقوى 
والعمل الصالح، وهذا ما يدعو إليه النورسي في ضرورة وحدة األعراق 

المختلفة تحت مظلة اإلسالم.
ويرى النورســي أن فكرة القومية العرقية أدت إلى كثير من حوادث 
العنف في العالم، مثل الحروب العالمية (األولــى والثانية)، والتي أبيد 
فيها ماليين من البشــر من كافة أنحــاء العالم. ويقــول: «إن الحروب 
المدمرة ليســت من أجل الحق وإرســاء الحقيقة، وال ألجل إعالء شــأن 
الدين وإقرار العدالة؛ بل تستند إلى العناد والعصبية القومية، والمصلحة 
النوعية، وإشــباع أنانية النفس، فتُرتكب مظالم شنيعة، ومآٍس أليمة لم 
ُيــَر مثيلها في العالــم، لذا فإن اإلســالم والقرآن بريئان بال شــّك من 
مثل تلك الحروب المدمرة التي ال تنســجم مع أي قانون كان من قوانين 

العدالة، وال مع اإلنسانية وال مع أي دستور من دساتير الحقيقة»2.
6 ـ األديان األخرى: إن اإلســالم قد أقّر األديان السماوية األخرى 
(اليهودية والمســيحية)، وإن رسالة اإلسالم جاءت مكملة لها، ومن هذا 
المنطلق نجد النورســي يدعو إلى ضرورة اتفاق المسلمين مع أصحاب 

1 ـ الخطبة الشامية، صيقل اإلسالم 517.
2 ـ المالحق ص 203.
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األديــان األخرى في مواجهة المــد المادي اإللحادي، فيقــول: «إن أهل 
اإليمان والحقيقة في زماننا هذا ليســوا بحاجة إلــى االتفاق الخالص 
إلى االتفاق مــع الروحانيين المتدينين  فيما بينهم، بل مدعوون أيضــاً 
الحقيقييــن من النصارى، ليتركوا ما يثير الخالفات والمناقشــات وفقاً 

عنيفاً»1. لعدوهم المتعدي؛ ألن الكفر المطلق يشن هجوماً 
ومن هذا المنطلق فإن النورســي ينتقد في أوروبا النزعات المادية 
واإللحاديــة، والنزعات القوميــة المدمرة، ولكن بالمقابــل يقبل أوروبا 
النافعة للبشرية بما استضافت من النصرانية الحقة، وأدت خدمة لحياة 
اإلنســان بما توصلت إليه من صناعات وعلوم تخدم العدل واإلنصاف2. 
ومن ثم فإننا نجد النورسي يدعو المســلمين إلى االلتحام مع أصحاب 
الرســاالت الســماوية لمواجهة المد اإللحادي، وتلك نظرة تكشف عن 
روح االنفتاح والتســامح التي يقدمها النورسي في رســائل النور، والتي 

تؤدي إلى مجابهة العنف في معظم أشكاله.

1 ـ المالحق ص 229.
2 ـ اللمعة السابعة عشر، اللمعات ص 177.
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■  أستاذ تونسي بجامعة السابيينسا في روما.

واحسان البرّ  وعمل  ايمان 
واسالم والمسيحية  اليهودية  في 

■  ájÉæY øjódGõY

يشــكّل مفهــوم اإليمان فــي مدلولــه الغيبي 
الجوهري  العنصــر  الثــالث  الديانــات  فــي 
الــذي تلتئم حولــه جملة مــن األبعــاد الدينية، ذات 
الطابــع الشــعائري والتشــريعي. ولئن دأبــت أبحاث 
األنثروبولوجيــا الدينيــة الكالســيكية علــى اختــزال 
األديــان في عناصر ثالثــة: طبيعة اإليمان، وأشــكال 
تلــك  لتســتوفي  األســاطير،  ومضاميــن  الطقــوس، 
العناصر عمق الدين لديها، فــإن تلك المقاربة تبدو 
قاصرة فــي اإللمام بروح الديانــات اإلبراهيمية وغير 
اإلبراهيميــة، منــذ أن تبيّن لعلــم االجتمــاع الديني 
المعاصــر ما للكنائــس والجماعات الدينيــة من دور 
فاعل فــي األنشــطة االجتماعية والخدمــات الطوعية 
الفعاليات  تلــك  ُتمــارَس  حيــث  الخيرية،  واألعمــال 
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باعتبارها ترجمة عملية للمفاهيم المفارقة. لقد جاء االنشغال المستجّد 
بالتنبّه إلــى آثار االعتقادات وااللتزامات  لعلم االجتماع الديني مدفوعاً 
الفردية، وكذلك بالتنبّه إلى دور المؤّسسات الدينية في مختلف قطاعات 
الحياة االجتماعية األخرى. فال يرفض الدين التواري فحسب؛ بل يشمل 

بتأثيره عديدًا من المجاالت1.
لكن السمة البارزة في تلك األبعاد اإليمانية واالجتماعية المتداخلة 
وحدُتها وتماســكها في التعبير عــن عمق الدين وروحــه. ولذلك تتعّذر 
اإلحاطة بشــكل علمي وواٍف بأي من الديانات اإلبراهيمية ما لم ُتشــفع 

العملية بالتطّرق إلى تلك األوجه المحورية الموزّعة بالتساوي بينها.

ídÉ°üdG πª©dÉH ¿ÉªjE’G ¿GôàbG ∫ƒM

ـ وفق التحليــل الظواهري ـ أن مقصد الشــعائر يهدف  يبرز جليــاً 
إلى ترســيخ عالقة عمودية بين العابد ومعبوده، عــالوة عما يتولّد عن 
الممارسة الجمعية للشــعائر من توطيد عالقة أفقية بين أفراد الجماعة 
المؤمنة، بما يســهم في تمتين عرى التماســك واللحمة بينها، ويشعرها 
باأللفــة والتضامن. وبصفــة ذلك التكاتــف عائدًا إلى واعــز إيماني، 
سنحاول في هذه الدراســة تناول ذلك الحافز في اليهودية والمسيحية 
واإلســالم، باعتباره العنصر الذي تنبع منه فلسفة العمل الخيري داخل 
الجماعة المؤمنــة، ولما له من أثر فــي بلورة حزمــة الحوافز والقيم 
الفاعلة في الــذات المؤمنة. ذلك أنه كي تعيش الجماعة عنصر اإليمان 
بشــكل فاعل، وال يبقى في حيــز اإلدراك المفارق، لــزم أن يتجلى في 

1 ـ دارن ِشْركات وكريستوفر إلّيســون، الّسوق الدينية في الغرب، ترجمة: عزالدين عناية، 
دار صفحات، دمشق 2012م، ص 25.
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مدلول نفعي خيري يستشعره المرء في دنياه، بما يوحي إليه أنه يتواجد 
ضمن كيــان جماعي راع، يكون فيه «المؤمنـــون في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشـــتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالســـهر والحمى» على حّد قول المصطفى ژ . من هــذا الباب كان 
اإليمــان على صلة وثيقة بالبّر واإلحســان وبفعل الخيــر وبالنفع، األمر 
الذي جعل األديان الثالثة حريصــة كلّ الحرص على تمتين تلك العرى 

بين المفارق والمعيش.

فقد رافق اإليمان اإلنســان منذ القدم، حتى ُعــّد جبلّة ونُّزل منزلة 
الفطرة، وهو ما أفضــى بالمقاربات العلمية المتابعــة للظواهر الدينية 
على أن  إلى نعت اإلنســان بالكائن المتدّين ـ l’homo religiosus ـ، بناءً 
الحدث ظاهرة كونية الشيوع، ذات سمات مفارقة وممتزجة عبر اإلنسان 
المدرك في بعده الكلّي والجماعي1. حيث مفاد ذلك التالزم بين اإلنسان 
واإليمان بلورة سلســلة من القيم المتعالية، على غــرار اإليثار والتواضع 
ما تتلّخص في مفهوم جامع  وخدمة الغير والتآخي والتكافل، التي غالباً 
أال وهو اإلحســان، الذي يقابله في الالتينية لفــظ ـ Caritas ـ. باعتبار 
ذلك اإليمان هو من جنس ما ال يســتقيم وجود اإلنسان إّال به، وهو ما 
نجد إشــارة جميلة واردة في اإلنجيل إليه في قول: «ليس بالخبز وحده 

يحيا اإلنسان بل بكلمة تخرج من فم الرب» (متّى4: 4).

تلــك العالقة بيــن اإليمان واإلحســان نجدهــا تتوّطد فــي األديان 
اإلبراهيمية، بمــا يفصح عن عظيم االرتباط والتــالزم بين العنصرين، 
كون اإلحسان هو تجلّ عملي لمفهوم اإليمان، يخرج به من حيز المفارقة 

1 ـ ميشــال مســالن، علم األديان، ترجمة: عزالدين عناية، المركز الثقافي العربي بيروت 
2009م، ص 13.
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إلى التمظهر العيني. من هذا الباب، كان الحرص على أّال ُيعّد المؤمن 
خالص اإليمان مــا لم يتح للجانــب العملي حضورًا فــي ظاهر إيمانه. 
وربما جاء االختالف األساســي، الــذي عرفته الديانــات التوحيدية مع 
نظيراتهــا اليابانية أو الهنديــة أو الصينية، في خروجها من اســتبطان 
العالَم  مع الوجود يتمثّل فيه المرءُ  وتناغماً  اإليمان، باعتباره انســجاماً 
الطبعــي والفضــاءَ االجتماعي بمثابــة «حضور خارق» أو «قــوة خّالقة» 
مة للكون ومنسابة بشكل خفي في الطبيعة، كما هو الشأن في معتقد  منظ
الكامي في الديانة الشــنتاوية اليابانية1؛ أو باعتباره نهج خالص يتحّرر 
الســالك بمقتضاه من رغباته وشــهواته، بما ينتهي به إلى االنحالل أو 
الذوبان في النرفانا كما في البوذية، ليبحث من وراء تســاميه الروحي 
عن بلــوغ تجليات اإليمان العمليــة. إذ يخرج مبتغــى النجاة / الخالص 
من حيز ذاتي إلى أفق شــامل، حتى يشــارف مداه باســتيعاب األخ في 
اإليمان، وابن الملة، ثم ليشــمل كافة الَخلق باعتبارهم عيال اهللا، كما 
ورد فــي الحديث الكريم. فيكــون مقصد اإليمان العملي باألســاس فوز 
اآلخر وخالصه، وكأنه ال إيمان للذات إال بدمج الغير في حيزها وضّمه 
إلى حرمها؛ إذ «كافة األنشــطة الليتورجية التي يؤّديهــا المؤمن تتوّجه 
بالضــرورة إلى إظهار التناســق بين االنضمام إلى الدين والســلوكيات 
النابعة منه، بغرض تقويــة النجاعة االجتماعية للرســالة»2. بلغت تلك 
الداللة في المنظور القرآني مداها بربط اإليمان وإتيان العمل الصالح 

  D  C  B   A   @  ?    >  =  <﴿ بأحقية االستخالف
 ﴾ P   O   N   M   L   K   J   I   H   G   F    E

1 ـ سابينو أكوافيفا وإنزو باتشــي، علم االجتماع الديني، ترجمة: عـزالدين عنايـة، كلمـة 
أبو ظبي، 2011م، ص 83.
2 ـ المصدر نفسه، ص 105.
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[النــور: 55]. وبالمثــل تجلّت تلك الداللة في المســيحية بخــروج مفهوم 
الفعــل الصالح من مدلوله الخــاص إلى مدلوله العــام «فتكونوا أبناء 
أبيكم الذي في السماوات؛ فإنه يشرق بشمسه على األشرار والصالحين، 
ويمطر على األبرار وغير األبرار» (متّى 5: 46)، وليست اليهودية بعيدة عن 
نحو ألوف  هذا المفهوم الخيري الشامل لكافة البشــر: «وأُبدي إحساناً 

من محبّي الذين يطيعون وصاياي» (الخروج 20: 6).
ففي النّص القرآني على ســبيل المثال، عادة مــا يتالزم التحريض 
على اإليمان بالحّث على العمل، وقد تكّرر ذلك في نحو تسعين موضعاً، 
وهي ثنائية غالبــاً ما ترّددت في الحديث النبوي أيضاً إلى درجة الفتة، 
وكأنه ال اكتمال لإليمــان إال بتوفّر ترجمة فعلية وعمليــة له. فكما ورد 
في األثــر أن اإليمان «اعتقاد بالجنان وقول باللســـان وعمل بالجوارح 

واألركان».
ومن جانب آخر، لــو تأملنا العهــد الجديد لرأينــا أن الحّث على 
ما ورد ضمن مفهوم الخدمة الدينية ـ diakonia ـ،  العمل الصالح غالباً 
التي تعني ضمن الســياق اإلنجيلي خدمة الجماعة المســيحية تحديدًا. 
حيث تتكّرر في مواضع مختلفة لتصف عدة أصناف من الخدمة، كخدمة 
موائــد المحبة «أما مْرثا فكانت منهمكة بشــؤون الخدمة الكثيرة»، كما 
يرد فــي إنجيل لوقــا (10: 40)، وجمع الصدقات لفقراء أورشــليم «لكي 
تكون خدمتي هذه للقّديســين في أورشليم مقبولة عندهم»، كما يرد في 
الرســالة إلى مؤمني روما (15: 31)، أو في الرســالة األولى إلى مؤمني 

كورنثوس «وقد كّرسوا أنفسهم لخدمة القّديسين» (16: 15).
كما تشير الكلمة في العهد الجديد إلى عمل الكرازة المناط بعهدة 
الرســل وبمن تطوّع من الكهنة خدمة للكنيســة. أما أبلــغ الكلمات عن 
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عن نفسه أنه «ما جاء ليُخَدم؛  الخدمة التي قالها المسيح ‰ متحدثاً 
بــل ليَخِدم» (متّــى 20: 28). فــي هذا الســياق نلمح وإن قامــت الكرازة 
المســيحية على التطوّع «مّجانــاً أخذتم فمّجاناً أعطــوا» (متّى 10: 8)، 
بالتبشير باإلنجيل، ولذا كان  فإن العمل الصالح والخدمة ارتبطا دائماً 

الحرص على فعل الخير بهدف نشر كلمة الرّب.
في  حوافزهما  الصالحــة  األعمــال  وإســداء  الخير  أفعال  وتســتمّد 
اليهودية من فريضة «الصدقة» المســتوحاة من النّص المقدس أساساً، 
فلم يكن اختيار إبراهيم إّال «ليوصي بنيه وأهل بيته من بعده كي يحفظوا 
اإلحســان  ليكون  (التكوين 18: 19).  والعــدل»  البّر  عامليــن  الرب،  طريق 
عطية خالصة وليــس مجّرد تبادل منافع أو إســداء خدمات ألشــخاص 
من خارج العائلة1. فقلّة البّر واإلحســان مما ينذر بالهالك، حيث يعزو 
النبي حزقيال خراب سدوم إلى التفريط في إغاثة الملهوف والمسكين. 
مــن الفقراء، لهذا أوصيكم أن تســخوا على أخيكم  «فاألرض لن تخلوَ 
المســكين والفقير والمقيم في أرضكــم» (التثنيــة 15: 11). وإن كان فعل 
الخير متأّصًال في اليهودية على غرار الديانات الســماوية األخرى، فقد 
في وسائله وأدواته ودوافعه،  شــهد منذ مطلع القرن الفائت تحوّالً الفتاً 

خصوصاً في الواليات المتحدة.

»YÉªàL’G QÉWE’Gh …ô«îdG πª©dG
تديــن باألديــان اإلبراهيميــة اليوم تكتّــالت حضاريــة عالمية 
متباينــة المصالح، حيث يتواجــد جلّ أتباع الدين اإلســالمي ضمن 

 Frederick B. Birdm, A comparative Study of Charity in Christianity and Judaism. 1 ـ
 In Truth and Compassion Essays on Judaism and Religion in Memory of Rabbi Dr.
Solomon Frank, Canadians Corporation For Studied in Religions 1983, p. 5.
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عالــم الجنوب، الموســوم بســمات التخلّــف، جّراء مــا ترهقه من 
مشــاكل بنيويــة، اقتصادية وسياســية واجتماعية وثقافيــة. في حين 
تتوزّع المســيحية بين عالمين، شق ينتمي إلى عالم الشمال المترف 
على مقاليد  قابضاً  والمتفوق سياســياً، ما أبقى ذلك الشقّ  اقتصادياً 
المرهق  الجنوب  عالم  ضمن   وشــق المســكونية،  الكنسية  المؤسسة 
على غرار شــعوب البالد اإلســالمية، ما أفرز  واجتماعياً  اقتصاديــاً 
تأويالت وتفسيرات للمسيحية مغايرة لما سواها، ودفع باتجاه إنشاء 

نســخ مالئمة في الدين تجلّــت فيما يعرف 
دفع  الذي  إفريقيــا،  في  األســود  بالالهوت 
ـ على ضوء رســالة العدالــة والتحّرر  قدماً 
اإلنجيلية ـ بالوعي بكرامة الشــعوب الملونّة 
من  ألشــكال  هدفاً  ال تزال  التي  وقضاياها، 
الثالث،  العالــم  والهوت  المتنــوّع؛  التمييز 
منذ أن أُنشئت الجمعية المسكونية المعروفة 

 ،(Ecumenical Association of Third World Theologians, EATWOT) ـ ب
التي اجتمع أعضاؤها في المرة األولى في تنزانيا سنة 1976م، أين 
صيغ مانفستو دار الّسالم، الذي يعّد اإلعالن الّرسمي لمولد الهوت 
العالــم الثالث. فبعد أن تحولت الكنيســة إلى كنائــس ها هي ذي 
المســيحية أيضاً تتوزع بيــن عالمين1. أما الديانة اليهودية ـ ســواء 
في تكتّلها الحاضر في إســرائيل أو في تكتالتها األخرى الموزّعة في 
الدول الغربية ـ فهــي ديانة واقعة في مجملها ضمن عالم الشــمال 

الرتباط مصالح جلّ أتباعها به سياسياً وثقافياً.

 René Coste, L’amore che cambia il mondo. Per una teologia della carità, Città nuova 1 ـ
editrice, Roma 1983, pp. 327-328.

 ¢†©H »a ¿É°ùfE’G πªY ¿EG
 øe ä’ÉM RôaCG  ¿Gó∏ÑdG
 ÉgÉæH »a ÜGô£°V’G
 âª¡°SCG  ,á«æjódGh á«aÉ≤ãdG
.πbÓ≤dG IQÉKEG  »a kÉfÉ«MCG
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تحكّمــت العديد مــن العوامــل التاريخية في جعل بعــض الديانات 
اإلبراهيمية أغزر نشــاطاً وأكثر انفتاحاً من غيرها في التبشير برسالتها 
الكونية، فعلى خالف ما حصل مع المسيحية واإلسالم من تحّمس للدعوة 
وبطرائق شتى، تراجع ذلك المطلب وَخفََت في اليهودية، ما جعل  خارجاً 
الحافز لفعل اإلحسان المنفتح محصورًا بالجماعات اليهودية، وإن تطلّع 
فبصورة محتشمة، متخذًا مقاصد أخرى غير ما هو متعارف عليه  خارجاً 

في المسيحية واإلسالم.
في التاريــخ الحديث كان نشــاط العمل الخيري اليهــودي مرتبطاً 
أساساً بالشتات اليهودي، وقد تدّعم وبشكل منظم خصوصاً مع مؤسسات: 
ـ The Boards of Guardians ـ في إنجلتــرا، و ـ Unterstützungs -Vereine ـ 
 The United ـ في فرنســا، و  ـ Sociétés de Bienfaisance في ألمانيا، و  ـ
Hebrew Charities ـ في الواليات المتحدة، بما كانت تسديه من خدمات 

ومعونة مادية لمختلف الفئات اليهوديــة المعوزة والمحرومة1. لقد الزم 
فعل الخير ـ فــي الديانة اليهوديــة ـ أبناء الملة، واقتصــر على اليهود 
دون ســواهم. ونجد في الراهن «منظمة اإلغاثـــة اليهودية العالمية» 
ـ World Jewish Relief (WJR) ـ كبــرى المنظمــات الخيرية تتابع أحوال 
الجاليات ســواء أكان موطنها في شــرق أوروبا، أم في روســيا، أم في 
 أكرانيا، أم فــي غيرها من البلــدان التي يتوزع فيها اليهود. كان ُشــح
التبشير في اليهودية في الزمن الحديث مدعاة إلى إبقاء العمل الصالح 
وفعل الخير محصورًا أساســاً بالذين هادوا، وإن حصلت بعض التطورات 
في ذلــك، باتجاه من واالهــم وناصرهم، منذ أن غــدا اإلغراء بالعمل 

 Charity and charitable institutions. In The Jewish Encyclopedia, III, London 1902, 1 ـ
pp. 667-676.
Charity. In Encyclopaedia Judaica, Keter publishing house, V, Jerusalem 1971, pp. 350-352.
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الصالح واإلغاثــة واألعمال الطوعية مدعاة لكســب األنصار والموالين. 
لعله في هذا الســياق تتفســر وفرة أعداد كبار المتبرعيــن من اليهود 

لألعمال الخيرية1.
وفي الوقت الذي غدا فيه فعل اإلحســان لدى الكنيســة استراتيجية 
لجذب اآلخر وكسب وّده ـ بغرض استمالته للدخول في الدائرة اإليمانية ـ 
فإن ذلك المفهوم في تجليه الكوني اإلســالمي في ثوبه الجديد ال يزال 
يخطو خطواته األولى. فقد انطلق باألساس ـ في الزمن الحديث ـ كتقليد 
للعمل التبشــيري، وإن جاء متأخرًا، ناهيك عما تعــوزه من خطط علمية 
تنظم ســيره وتضبط أهدافه. لذا ما فتئ اإلحســان اإلســالمي الحديث 
ذي الصبغة العالمية، فــي مراحله األولى من حيث انبنــاؤه على قواعد 
مؤسســاتية، وتحركه ضمن برامج مضبوطة وغايات محــددة. فضًال عّما 
يالقيه ذلك العمل الصالح من ادعاءات مغرضة وتشكيك، بما يؤثر على 
توّســعه ويحّد من فعاليته. فالتهمة المغرضة التي طالت منظمات العمل 
الخيري اإلسالمي هي باألســاس أمنية، كونها داعمة لإلرهاب وللحركات 
األصولية، ما جعل عديد األنشــطة التابعة لتلــك المنظمات تبقى وجلة 
فــي تدخالتها، وتجد عراقيل جمــة في معامالتهــا المالية، على خالف 

األنشطة التابعة للكنائس التي تتحرك طليقة.
باعدت تلك الشــقة بين العوالم الحضارية، حتى انعكســت آثارها 
على األديــان اإلبراهيمية، فانبــرت كل ديانة مشــغولة بعمل الخير وفق 
منظورها، وداخل األوســاط التي تقّدر تنامي أنصارهــا فيها، أو تتدّعم 
فيها مصالحها، ما جعل فعل الخيــر مصدر تصادم، ومدعاة لالنتقادات 

1 ـ تحصي مجلة ـ The Chronicle of Philanthropy ـ األمريكية لســنة 2011م خمســة عشر 
يهودياً من جملة خمســين ضمن قائمة كبار المتبرعين، في وقــت يمثل فيه اليهود 2 % 

من مجمل الشعب األمريكي، أي بما يعادل 30 % من مجمل المتبّرعين.
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بينها ـ خاصة من الطرف المتضرر ـ أكثر منه مجلبة لألُْلفة والتعاضد 
بينها، رغم ما يتبــدى من تقارب قيمي وروحي بينهــا. حتى أفرز «عمل 
اإلحســان» في بعض البلدان حــاالت من االضطراب فــي بناها الثقافية 
في إثــارة القالقل بين أبنــاء الوطن الواحد  والدينية، أســهمت أحياناً 
والتراث الواحد ســابقاً. األمــر الذي دفع بالكثير مــن الحريصين على 
التراث الروحي البشري لإللحاح على ضرورة إنتاج قيم ومبادئ جامعة 
بين األديان، أو ما يشــبه األخــالق الكونية الشــاملة تراَعــى من ِقبل 
الجميع، لعل أبرزهم في هذا المجــال كروموال كراوفورد، بما عبّر عنه 
في مؤلّفه: «األديان العالمية واألخالق الشـــاملة» 1990م، والالهوتي 
األلماني السويسري هانس كونغ، بما سطره في مؤلفه: «مشروع إلرساء 
أخالق عالمية جديدة» 1991م. فرغــم ما تزخر به األديان اإلبراهيمية 
من تراث قيمي منفتح ـ شــائع بالتســاوي بينها ـ فإن تلــك القيم تبدو 
فاترة في اســتيعاب اآلخر أو مقّصرة في ذلك، فضًال عما يعتري بعضها 
من مصالــح ضيّقة تهدف إلى بلــوغ مقصد محّدد لــدى اآلخر ال غير. 
وبالتالي، ما يعوز األديــان الثالثة في حاضرنا هــو تفعيل ميثاق قيمي 
جامع بينها، يتعهــد بمقتضاه رجاالتها بااللتزام بعمل الخير المشــترك 
بينهــا، لتنبثق عن ذلك التكاتــف هيئة دينية ســاهرة تتولى تفعيل قيم 
العمل الصالح، وضبط االختالالت الحاصلــة جراء التعايش الحضاري، 

مع تقديم المقترحات والحلول في الشأن.
وال شــّك أن الحوارات بين األديان الثالثة قد لعبت دورًا جليًال في 
التقريب بينها، بما أســهمت به طيلة عقود ســابقة ـ وال تزال ـ في بّث 
معاني القيم المشتركة بينها، غير أن تلك الدعوات لم تتطوّر إلى تفعيل 
عملــي لديها؛ حيث غلب علــى عديد من الحوارات والنقاشــات العرض 
النظري لمفاهيم التقارب والتراحم واألمن والسالم والمحبة، وافتقدت 



واحسان البرّ  وعمل  ايمان 

71

إلى تعاون فعلي في المجال. فضًال عن نــأي تلك الملتقيات عن تطارح 
اإلشــكاليات القائمة بين تلك الديانات، ســواء مــا كان منها ذا طابع 
عقدي أو معيشــي أو سياســي1. ما جعل الخطاب ـ بعد زهاء نصف قرن 
من التواجد ـ يتســّرب إليه الوهن، كونه لم ُيْفِض إلــى إنجازات فعلية 
يستشــعرها المؤمن المســتضَعف، بما عجز فيه حتى اللحظة عن إنتاج 
قيم مشــتركة مبثوثة في االجتماع البشــري. فالقيم المطروحة في تلك 
الحوارات تبدو من الهشاشة أن باتت محصورة في حيز ضيق ال تتعداه، 

وغير قادرة على مواجهة الجدل االجتماعي والعراك السياسي المحتّد.
ما  بين  الفجــوة  تناول  حريــاً  كان  لذلك 
وتعايش  تعــاون  مــن  الحــوارات  إليه  تصبــو 
ووحدة وما يعاش علــى أرض الواقع. ففي بلد 
مثل إيطاليــا ال يزال الدين اإلســالمي خارج 
منظومة األديــان المعترف بها، وهو ما يتنافى 
مع قيم الصالح العــام واالحترام التي تنادي 
بها األديــان. فحيــن كان برنامــج المصادقة 

على القانون العام بشــأن الحرية الدينية مطروحاً، اعترضت الكنيســة 
الكاثوليكيــة بقوة أمام مجلــس النواب اإليطالي في مناســبتين، بتاريخ 
9 يناير و 19 يوليو من العام 2007م، على لســان المونسنيور جوسيبي 
بيتوري، رئيس المؤتمر األسقفي اإليطالي حينذاك. لتظل الديانة الثانية 

1 ـ مثًال ال تحضر مشاكل المسلمين في الغرب ـ خصوصاً منهم من ذوي األصول المهاجرة ـ 
على طاولة البحث والجلســات الحوارية اإلســالمية المســيحية في غالب األحيان. على 
خالف المسائل المتعلقة بالمسيحيين في البالد العربية واإلسالمية الدائمة الحضور في 
تلك الملتقيات. فهناك رأي شــائع وخاطئ أن المســلم ينعم بحقوقه الدينية في الغرب، 
وبالتالــي ليس هناك ما يعكر صفو حياته، في حين أن المتابعة الموضوعية تكشــف أن 

المسلم عرضة لعديد االنتهاكات في حقوقه األساسية.

 Æƒ∏H ô«°ù«dG øe ¢ù«d
 ºd Ée á«fƒc º«b AÉ°SQEG
 äGOÉ≤àfÉH áYƒØ°ûe øμJ
 ø°VGƒë∏d ájƒ«æH
.¿ÉjOCÓd á«YÉªàL’G
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ـ البالغ عــدد أتباعها في الوقت الراهن 1.505.000 نســمة ـ محرومة 
من عديد الحقوق، لعل أوكدها حق إقامة دور العبادة وحق أبناء أتباعها 
في «ساعة الدين» في المدرسة، الممنوح للكاثوليك قصرًا والمنفي عن 
المســلمين عمدًا. فأن تمارس ديانٌة هيمنًة على ما سواها تحت مبررات 
مختلفة؛ فإن ذلك مما يتناقض مع األخالق الدينية الجامعة. وعلى خالف 
ذلك استطاعت اليهودية أن تســوّي ما بينها وبين المجتمعات المسيحية 
من تمايز، بلغ حد أن رســمت خطوطا حمراء في الثقافة الســائدة في 
تلك المجتمعات يحظر تخّطيها، ســواء أكان فــي اإلعالم أم في التعليم 
عليه البقاء خارج تلك  أم في المعاملة. لكن اإلســالم ال يزال مفروضاً 
الدائرة التعاملية، ويفرض عليه عدم االنضمام للدائرة القيمية الغربية، 
رغم أنه يشكّل الديانة الثانية على مستوى العدد في عديد من البلدان.

أنه ليس يسيرًا بلوغ إرساء قيم كونية  وبناء على ما تقّدم يلوح جليّاً 
ما لم تكن مشــفوعة بانتقادات بنيوية للحواضن االجتماعية لألديان؛ إذ 
يبدو أن التوجهات الحضارية باتت متحكّمة في الدين وفي المؤسســات 
الناطقة باسمه. لذا من العبث تطارح قيم مشــتركة بين تلك الديانات 
دون التنبه إلى وطأة ما يشــّد بعضها إلى أنواع من الخيارات السياسية 
واالقتصاديــة1. فالواقع أنه في ظل تعالي عديد األصوات المشــيرة إلى 
أن المجتمــع الدولي ال يحتاج البتة إلى دين واحــد وال إلى إيديولوجيا 
واحدة، ولكنــه في أمّس الحاجــة إلى قيــم وقواعد وُمُثــٍل موّحدة بين 
للمناورة السياســية، ولــم يفلت فعل الخير  الجميع2، بات الدين رهيناً 
ـ الــذي مكث لصيقاً بجوهــر الدين عبر العصور ـ مــن ذلك التوظيف 
السياســي. ما جعل هانس جوناس ـ في كتابه «مبدأ المسؤولية» ـ ينبه 

 José R. Regidor Hans Küng, Con Cristo e Marx, Datanews, Roma 2007, pp. 80-84. 1 ـ 
Hans Küng, Progetto per un’etica mondiale, Rizzoli, Milano 1991, p. 8. 2 ـ 
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إلى أن السياســة الدولية قد غدت مقفرة من شــحنة القيم ومن واعز 
الُخلق، وهو ما تتهدد آثاره البشــرية جمعاء؛ إذ الظرف الحالي موسوم 
بتحوالت كونية هائلة يشــهدها العالم، باتت فيها المســؤولية مشتركة، 
بشــأن ســطح الكون وجوفه ومياهه، وهي مهمة جادة ملقــاة على عاتق 
العائلة البشرية، بصفة المستقبل الكوني برمته باتت تتهّدده المخاطر1.

ÖjôªdG ó°ü≤dGh π«ÑædG π©ØdG :…ô«îdG πª©dG
بضوابط تلزم  ما فتئ العمل الخيري في األديان الثالثــة محكوماً 
فاعله بالنشــاط داخل الوطــن الواحد، أو داخل القوميــة الواحدة، أو 
في أقصــى الحاالت داخل مجال الدين الجامــع. لكن أن يتخطى عمل 
اإلحســان حدود االعتقــاد إلى اتخاذ ملمــح كوني، فهو ما لم يشــهد 
تطورًا حقيقياً بعد، جــراء العديد من مظاهر الريبة التي تحوم حوله؛ 
إذ تبقى كل عملية انفتاح على اآلخــر محكومة بأهداف ومقاصد، يرنو 
الدين الدعــوي أو المبشــر عبرها إلى توســيع رقعــة أتباعه، وذلك 
من االلتزام  باعتماد اإلحسان ســبيًال لالقتناص، وليس باعتباره نابعاً 

بهّم إنساني نبيل.
ففي الجانب المســيحي ـ وتحديدًا مع الكنيســة الكاثوليكية ـ دّبت 
تحوالت فــي الالهوت الكنســّي (اإلكليزيولوجيا) منــذ الڤاتيكان الثاني 
على فعل اإلحســان، المســتند  (1962 ـ 1965م)، أدخلت تحويرًا عميقاً 
إلى مفهــوم «العقيدة االجتماعيــة». كونه ليس طارئــاً، وليس محصورًا 
بفترة محددة من فترات التاريخ؛ بل هو ُبْعد مكوّن للكنيســة ذاتها، كما 

ضبطته العناصر الثالثة التالية:

H. Jonas, Il principio responsabilità: un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1991. 1 ـ 
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كلمة الرب -
الليتورجيا (احتفاالت األسرار) -
شهادة اإلحسان المتجلّية في فعل الخدمة في الحياة اليومية. -

باألنَْجلَة، وإن راج القول:  غير أن ذلك الفعل ارتبط مقصده أساساً 
إن الكنيسة تعرض البشــارة وال تمليها على الناس، تاركة لهم الخيرة 
في قبولها أو رفضها1. غير أن الكنيســة في الواقع ليست جهازًا يسدي 
خدمات تبعاً لبرامج محددة، وليست هيئة خاضعة لرقابة السوق؛ بل هي 
مؤّسسة ذات رسالة تتلّخص بسّر حضور المسيح في تاريخ اإلنسان2، من 

هنا تالزَم فعل الخير لديها بقصد ديني خالص.
وإن يكن عمل الجمعيات والمنظمات الطوعية وغير الحكومية جارياً 
على مستوى أفقي، فإن اإلحســان المسيحي يفوقها شموالً، باعتباره يمتد 
على مستويين أفقي وعمودي، من خالل إسداء المعونة والتبشير برسالة 
اإلنجيل في آٍن واحد. فال يقنع اإلحســان المسيحي بمهّمة معالجة أدواء 
المجتمع بل يتجاوزها باعتبار الكنيســة ســّر االتحــاد الخفي مع الرب 

ووحدة كافة البشر3.
في  ـ وتحديدًا  المسيحي  الفضاء  خارج  الكنســي  النشاط  ذلك  وأما 
الدول اإلسالمية وفي فضاء الديانات الهندية ـ فهو يحاول أن يكون دانياً 
من الشــرائح المعوزة، حتى يغدو حاجة اجتماعية ماســة، وحتى يكسب 
ووّدًا في أعين الناس. لعله السبيل الذي سلكته مؤسسة الكاريتاس  عطفاً 
الكنسية العالمية ذات الطابع الخيري ـ في الجزائر مثًال ـ حيث اقتصرت 

Caritas Italiana, Per una carità aperta al mondo, Edizioni Dhoniane, Bologna 2003, p. 33. 1 ـ 
Ibidem, p. 12. 2 ـ 
Ibidem, pp. 5-6. 3 ـ 
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على تقديم العون المادي والغذائي وإسداء الخدمات الصحية والتدريبية. 
على خالف ذلك في تونس، فحينما وجدت الكنيسة تسهيالت في القطاع 
التعليمي ـ المجال األثير لديهــا ـ أولت ذلك الجانب اهتماماً، وتغاضت 
عن العمل الخيري بوجهيــه الصّحي والتدريبي. ولو تابعنا أنشــطة تلك 
المدارس الكنسية في المجتمع التونسي نالحظ أنها ال تتوجه إلى عموم 
النــاس وال إلى فقرائهم ـ كما هو منتظر ـ ولكنها تســتهدف باألســاس 
أبناء علية القوم، حيث تختزن العائالت الميسورة ثقافة متغّربة. وبالتالي 
يتراجع المقصد الخيري لتلك المدارس لتغدو مدارس مصلحية ترنو إلى 

استيعاب شرائح اجتماعية متنفذة في المجتمع.

صحيح أن المســلمين اســتفادوا من كثير 
المؤسســات  تلك  ولكــن  المســاعدات،  مــن 
أســهمت في زعزعة المشــترك التراثي بينهم 
تحوالت  وهنا  لديهم.  الديني  الواعز  وإضعاف 
المقاصد الخلقية، فــإن تكن أغراض الخدمة 
تلبّــي حاجــة الفئات المعــوزة، فلــَم ال تولي 
الغربية  المجتمعات  داخل  األضعف  الشــريحة 

هذا الحرص، التي يقع األجنبي المسلم والمهاجر العربي في صدارتها. 
ففي عمل اإلحســان التابع للكاريتاس في روما ـ الــذي يحاول أن يغّطي 
احتياجات ذوي الفاقة ـ يأتي غير المســيحي في مســتوى ثانوي، لذلك 
يستشــعر المســلم المهاجر ميزًا بينه وبين المســيحي في العطاء وفي 

الشغل وفي المعاضدة.

ولكن ال بّد من التنبه إلى أن اســتراتيجيات العمل الخيري الكنســي 
متنوعة، وهي ال تخضع لضرب موّحد. فحين جنح العمل الخيري المسيحي 

 ≥jô©dG ô«îdG πª©d ¿EG
 á«ª«gGôHE’G äÉfÉjódG »a
 ≈àM ,§£îeh áØ°ù∏a
 ¢SÉædG ™Øæj Éªe hó¨j
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للخروج من دائــرة التحدد بالمســيحيين، شــهد العمل الخيــري تطورًا 
في األدوات والوســائل، ولم يقتصر على تلبية الضــرورات العاجلة  الفتاً 
والحاجية، بل غــدت الخدمة بعيدة الغور. لعلّ أشــكال المعونة والخدمة 
التي تسديها الكنيسة ـ من خالل رعاية أبناء الديانات األخرى، من ذوي 
المؤهالت العالية، وإلحاقهم بالدراسات العليا ـ خير مثال الستيعاب عقول 
أو  النخبة. فقد تجاوزت الكنيسة األسلوب المباشر في قلب اإلنسان دينياً 
في التمهيد لنكوصه إلى مفهوم أعمق، بكسب والئه حتى بلوغ مستوى من 
التحكم بوعيه ونظرته. وهي اســتراتيجية في غايــة النباهة، تترك للفرد 
الخيرة في المحافظة علــى إرثه الثقافي من عدمه مع التحكم في إدراكه 
ونظرته للكون. وقد الحظُت غور تلك االستراتيجية بعد أن غدت الكنيسة 
تســتجلب  األديان» (Nostra aetate) ـ  حوار  ـ وبرعاية «مجلس  الكاثوليكية 
الخّريجين والباحثين المســلمين إلى الجامعات البابوية في روما لتعميق 
دينياً  دراساتهم في الالهوت المسيحي، وال تفرض على الوافدين انقالباً 

أو إكراهاً؛ بل تستميلهم ليجاروا نسقها الفكري.
رصــدت الكاتبــة اإلفريقية دامبيزا مويــو في دراســة معّمقة اآلثار 
السلبية للعمل الخيري الموجه لشعوب القارة اإلفريقية في كتاب بعنوان: 
«المعونة القاتلة»1. خالصة إلى أنه كلما تقلّص التفكير في تطوير روح 
المبادرة واإلبــداع لدى الفئات المحرومة صيّــرت المعونة هؤالء الناس 
وأكثر فقــرًا. من هذا البــاب لزم أن يكــون لعمل الخير  أشــّد ارتهاناً 
ـ العريق في الديانات اإلبراهيمية ـ فلسفة ومخّطط؛ حتى يغدو مما ينفع 

الناس ويمكث في األرض.

 Dambisa Moyo, La carità che uccide. Come gli aiuti dell’occidente stanno devastando il 1 ـ
terzo mondo, Rizzoli, Milano 2010.
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■  رئيس تحرير المجلة.

I

أس��تحضر في ذهني وأنا أكتب ه��ذه الُمداخلة 
في  وإمكانيات��ه   Acculturation التثاق��ف  ع��ن 
حاضر العرب والمسلمين ومس��تقبلهم توجهين سيطرا 
على توج��ه الباحثي��ن العرب خ��ال العق��د األخير؛ 
فالتوج��ه األول عني بالِقي��م والمقاييس األخاقية في 
َفُعني على  مجتمعات المس��لمين، وأما التوجه الثان��ي 
الخصوص بإدراكات الديمقراطية في عدة بلداٍن عربية 
وإسامية، ولو ش��ئنا الدّقة لقُلنا: إنّ هذين التوجهين 
إنما ينطلقان من قول ش��اع بأنّ هناك مشكلًة حقيقيًة 
ذات أبعاٍد سياس��ية وأخاقية ودينية، بين المس��لمين 
»قيمة«  بوصفه��ا  والديمقراطية،  الع��رب(  )وبخاص��ٍة 
و»ثقافة«، وبوصفها ممارساٍت، وبوصفها أخيرًا طريقًة 

■ ال�سالمي   عبد الرحمن 

ومستقبلُُه  التثاُقُف 
المسلمين مجتمعات  في 

إسالمية نظٍر  وجهُة 
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نظر وجهات 

في بناء األنظمة السياسية والمؤسسات، ففي حين تصل أفكار المجموعة 
األول��ى إلى أنّ المش��كلة موجودةٌ ف��ي »الثقافة« في ص��ورة تضاّد بين 
الش��ريعة والحريات السياسية ومؤسس��اتها، وإن لم تكن قويًة وسائدة؛ 
ف��إنّ المجموع��ة الثانية � والت��ي تّدع��ي الميدانية � تصل إل��ى نتيجٍة 
معاكسة، وترى أنّ المجتمعات العربية واإلسامية ليس في وعيها عقبات 
أمام الديمقراطية؛ في حين أنّ المش��كلة ظاهرةٌ في األنظمة السياس��ية 
المس��يطرة. أّما المجموع��ة األولى فعادة م��ا تقترُح لتجاُوز المش��كلة 
س��ات وِجهات المجتمع المدني، وتش��جيع برامج التربية على  تقويَة مؤسَّ
الديمقراطية، وترى أن المشكلة يمكن حلها بتطوير األنظمة أو تغييرها، 
للوصول إلى أنظمة للتداُول على الس��لطة، وإقرار الحريات األساس��ية، 
والمش��اركة الواس��عة والمتطوِّرة. وهكذا ف��إنّ ُكتّ��اب المجموعة األولى 
ي��رون أنّ »المثاقفة« دونها عقب��اٌت بعضها آتية من ماضي المس��لمين، 
المتعملقة في  الهوية« وإس��تراتيجياتها  آٍت من »سياسات  وبعُضها اآلخُر 
المثاقفة جاريٌة ومتواصل��ة لدى النَُخب  زمن العولمة. ويرىالبع��ض أنّ 
العربية واإلس��امية وفي زمن العولمة بالذات؛ لكنهم يعودون فيؤكدون 
أنّ »العملي��ة الديمقراطية« تختل��ف تجارُب الوصول إليه��ا، وينبغي أن 
تكوَن التجرب��ُة ذاتيًة في المج��ال العربي واإلس��امي؛ لكي ال تتعرض 
لانتكاس��ات بعد انقضاء األنظمة السياس��ية أو خال عمليات التطوير 

والتحرير.

لماذا أطلْ��ُت في تلخيص نتائ��ج التوجهين؟ فعلُْت ذل��ك ألُوّضح أنّ 
ق نتائج البحوث  الثورات العربية الجارية في األش��هر األخيرة، لم تَصدِّ
والُمطالعات الجارية على مدى الس��نوات العشر األخيرة؛ فالذين أكثروا 
من الحدي��ث عن معوِّق��ات الديمقراطية في الدين والثقافة والسياس��ة 
والنظام الدولي، لم َتْصُدق آراؤه��م؛ ألنّ الثورات الديمقراطية انطلقت 
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المسلمين مجتمعات  في  ومستقبلُُه  التثاُقُف 

فاس��تقطبت الجمهور كلَّه في حركيٍة زاخرٍة، دون تساؤالٍت عن مشروعية 
الديمقراطية أو س��لطة الش��عب. وهكذا ل��م تكن هناك مش��كاٌت في 
النظر إلى الديمقراطية باعتبارها قيمًة أو ممارس��ة أو األمرين معاً. أما 
أصحاب المذهب الثاني الذي رأى العقبة في الس��لطات القائمة وليس 
في الجمهور؛ فإنه عاد فأّكد عل��ى الذاتية والخصوصية في حالةالعرب، 
والتي تقتضي ديمقراطيًة عربيًة إذا صحَّ التعبير. ونحن نجُد أنّ الثورات 
؛ أي التفرقة بين ما ه��و عالمي أو أجنبي،  الجارية ال تملُك هذا اله��مَّ
وما هو مصري أو تونس��ي، أو عربي أو إس��امي. فالحريُة هي الحرية، 
وسلطة الشعب هي سلطُة الش��عب، والمؤسس��اُت التمثيليُة الناجمُة عن 
انتخاباٍت حرٍة هي المؤسس��اُت ذاُتها الموجودة في سائر أنحاء العالم؛ 
بل إنه كان هناك َمْن قال في »ميدان التحرير« بالقاهرة: إنه إنما خرج 
مع زمائه إلى الشارع ليُثبت أنّ المصريين يريدون أن يكونوا جزءًا من 
حركة العالم وحركة ِقيِمِه، وحركة مجتمعاته وُدَوله. وهذا الشاب ُيحسُّ 
� كما قال � أنّ العوائق من جه��ة المصريين لم تكن ذاتيًة؛ بل آتية من 
جهة النظام الذي كان يعتمد على التجهيل، وعلى األجهزة األمنية، وهو 
يخش��ى أاّل يكون التجاُوب قوياً مع الثورة بالفع��ل من جانب األميركيين 
واألوروبيين، رغم الترحيب الظاهر؛ ألنهم »كانوا مرتاحين« مع النظام 

السابق.

II
وفي ضوء هذه الماحظات النقدية، يكوُن علينا العودة إلى موضوع 
»التثاُقف« وم��اذا يعني لنا نحن العرب والمس��لمين في القرن الواحد 
والعش��رين. ولدينا في هذا الشأن تجربتان وس��يطتان أو كاسيكيتان، 
وتجربة أو تجارب حديثة وُمعاصرة. وأنا أقِصُد بالتجربتين الوسيطتين: 
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القديم��ة والُمعاصرة فيما  التواُصل مع الحض��ارات  بغداد ف��ي  تجربة 
بين القرنين الس��ابع والثاني عش��ر للمياد؛ حيث ج��رى التواُصل مع 
الحض��ارات القديمة اليونانية والهندية والفارس��ية من طريق الترجمة 
في ش��تّى العلوم والفنون والفلس��فة. أما التجربُة الثاني��ُة آنذاك فهي 
التجربُة األندلس��ية على مدى س��بعة قرون، وهي تجرب��ُة تثاقٍف كبيرٍة 
من خال الترجمة )يوناني والتيني � عربي � التيني( ومن خال العيش 
معاً؛ أي بين المسلمين والمس��يحيين بتلك الباد. وقد كانت التجربتان 
ناجحتَين بحدوٍد؛ لكنهما انتهتا نهايًة مأساوية. أما تجربُة بغداد فانتهت 
بالحروب الصليبية التي ضربت العاقات بين الشرق والغرب، وأحالت 
كلَّ تواُصٍل إنس��اني وثقافي بين الطرفين )المس��يحي والمس��لم( إلى 
ُمعاناٍة وع��ذاٍب وتكفيٍر للغريب أو قتٍْل له ألكثر م��ن ثاثة قرون. وأّما 
التجربُة األندلس��يُة فقد انتهت بحروب االس��ترداد، التي أنْهت � وعلى 
كلّ المستويات � الوجود اإلسامي اإلنس��اني والثقافي بإسبانيا بطريقٍة 

استئصالية.

لقد قلُت من قبل: إنّ التثاُقف الوسيط في بغداد واألندلس � والذي 
بادر إليه المس��لمون � كان ناجح��اً بحدود، وليس عل��ى اإلطاق؛ ألنّ 
مسألة »األصالة« ظلّت عائقاً قوياً في الفكر كما في الُممارسة. فصحيٌح 
أنه ظهر ببغداد واألمص��ار الكبرى األُخرى تياٌر ق��ويٌّ ظلَّ موجودًا عبر 
العصور الوُس��طى في الثقافة والفلس��فة، يرى أنّ »الحكم��ة اليونانية« 
هي من الصحة والبرهاني��ة والخلود، بحيث ينبغي أَْخذ المنطق والعلوم 
والفنون منه��ا دون تردد، وتأوي��ل النصوص اإلس��امية بحيث تتاءُم 
مع الفلس��فة األرس��طية واألفلوطونية الُمْحَدثة؛ بيد أنّ التيارات األقوى 
واألكبر واألكثر دواماً في حضارِتنا لم تلبث أن ظهرت وتبلْورت وفرضت 
توقُّف��اً وتراجعاً بحجة األصال��ة والحفاظ على الدين من الفس��اد من 
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طريق تلك الفلس��فة الوثينة. وبق��ي المنطُق كما بقي��ت العلوم البحتُة 
والتطبيقية، لكنّ الفلس��فة ُضربْت بحجة ُغربتها، والذي بقي منها بقي 
بش��كٍل ُمداور. أّما محدوديُة النجاح في التجربة األندلس��ية فسبُبها أنَّ 
هذا العيش المش��ترك بين المسيحيين والمسلمين واليهود لم يمكن له 
، والذين استأصلوا المسلمين من إسبانيا والبرتغال هم أحفاُد  أن يستمرَّ
الذين عاش��وا مع المس��لمين، وإن كانوا قد أخذوا منه��م الكثير، كما 
أنّ الترجمات الت��ي أُنجزت من العربية إلى الاتيني��ة أثّرت كثيرًا في 

النهوض األوروبي الاحق.

أما التجرب��ُة الحديثُة والُمعاص��رة للعرب والمس��لمين مع الغرب، 
وعمليات التثاقُف التي حصلت؛ فإنها كانت مختلفًة عن التجارب الوسيطة 

من حيث الدوافع والَمَديات والنتائج.

أ ـ كان الغربي��ون هم الذي��ن بادروا إلى 
اجتياحيٍة  وبطريقٍة  العالم  على  ثقافتهم  فرض 
الحياة اإلنسانية الخاصة  شملت شتّى مجاالت 
الزاخرة  العملية  تل��ك  والعامة. وعندما كانت 
تجري كان��ت الجيوُش األوروبي��ُة تحتلُّ ُمْعَظم 
بل��دان العالمْي��ن العرب��ي واإلس��امي، ولذا 

فقد فه��م كثيٌر م��ن المتدينين المس��لمين حتّى عندما كان��ت الُمثاقفة 
تجري دون عنٍف ظاه��ر أنها � كما يق��ول ابن خل��دون � بمثابة »تقليد 
المغلوب للغالب«، وقد خلّفت هذه العمليات العنيفة وغير العنيفة جراحاً 
غائرًة في النفس��ية العربية واإلس��امية، رغم اقتن��اع الكثيرين أنّ هذا 
»االس��تيراد« كان ضرورياً للخروج من »وهدة التخلُّف«؛ لكنها وإن تكن 
ضروري��ًة فلم يكن ينبغي له��ا أن تقترن بالعنف. لقد ق��ال خير الدين 

في  الو�سيط  التثاُقف  اإّن 

والأندل�س والذي  بغداد 

الم�سلمون اإليه   بادر 

بحدود،  ناجحًا  كان 

الإطالق على  ولي�س 
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يل،  التونسي )� 1888م(: إنّ هذا الغرب )الثقافي والسياسي( هو مثل السَّ
وال بد من اس��تيعاب موجاته؛ ألنه ال يمكنُ َمنُْع تدفُّقه ال بالقوة والعنف 
وال باللي��ن والُمصالحة. وم��ا دام األمر كذلك فينبغ��ي َقبوله والتاءُم 
معه أو نغرق في أمواجه الهائجة. وكان ه��و ورجاالت الدولة والمثقفون 
اآلخرون يرون أنّ هذا االستيراد واالس��تيعاب أو ُمحاولته لن يؤّدي إلى 
االستعانة بأدوات  ذوبان المسلمين أو ذهاب دينهم وثقافتهم؛ وذلك ألنّ 
الحداثة س��وف ُتكس��ُب المس��لمين مناعًة مش��هودًة ُتمكِّنُهُم من تطوير 

حياتهم، والعودة لُمنافسة الغرب.

ب ـ حصلت عمليات االستيراد أو التوريد هذه حين كانت مجتمعاُت 
المسلمين وثقافتُهم راكدًة، وبالتالي فاقدًة أليِّ مناعٍة باستثناء المناعة 
الدينية، ولذلك ُسرعان ما اصطدمت المس��تجداُت األوروبيُة بالدين، 
وليس لدى المس��لمين فقط؛ بل ولدى مسيحيي الشرق القُدامى أيضاً. 
ولذا فقد انقس��م المس��لمون إلى فريقي��ن: فريق ي��رى تعلُّم منتجات 
الحداثة وتبنّيها لمواجهة األوروبيين والتمرد على سطوتهم العسكرية، 
وفريق عمد للتقوُقع واالنعزال، لَصون خصوصيته ودينه. وكما لم ينجح 
المتمردون، فكذلك لم ينج��ح النفعيون أو البراغماتيون؛ ألنهم صاروا 

في النهاية سالكين لمسالك »تقليد المغلوب للغالب«.

جـ ـ لم يعّد كثي��ٌر من المثقفين المس��لمين عملية التحديث هذه 
عملي��ة ُمثاقفة؛ ألنها كان��ت مفروضًة م��ن جهة، وألنّ المس��لمين لم 
يقّدموا ش��يئاً يمكن للمس��تعمرين اإلفادة منه، وهكذا ف��إنّ النّدية لم 
تكن متوافرة، كما لم تتوافر المش��اركة، وإن ظ��لّ البعُض يفتخر بأنّ 
للمس��لمين َديناً على أوروبا التي أَنهضوها من ُس��باتها، وهي تردُّ لهم 

الجميل اآلن.
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III

الث��ورات العربية الجارية قد كش��فت عن »رؤي��ٍة للعالم« لدى  إنّ 
الجمهور الذي نزل إلى ش��وارع ثماني بل��دان عربية حتى اآلن، لم يكن 
أحٌد من الباحثين أو االستراتيجيين يتوّقُعهُ، فضًا عن تقارير المؤسسات 
الدولية واإلقليمية، والتي تحدثت مطوَّالً عن ضعف مؤسس��ات المجتمع 
المدن��ي ف��ي العالم العربي، بس��بب ضعف قي��م الحداثة والمش��اركة 

والديمقراطية، إلى جانب ضغوط األنظمة وقْمعها:

ل بش��كٍل  فالجمه��ور الذي نزل إلى ش��وارع الم��دن العربية، وتحمَّ
س��لميٍّ وعلى مدى أس��ابيع متطاول��ة ُعنْف أجه��زة األم��ن، كان يحمُل 
ش��عارات الحرية، والتداُول على الس��لطة، وفْصل الس��لطات والشفافية 
سات تمثيلية.  ومكافحة الفس��اد، واالنتخابات الحرة س��بيًا لتكوين مؤسَّ
وكلُّ ه��ذه القيم والمبادئ واإلجراءات المطلوبة ه��ي قيٌم مدنيٌة تحملُها 
األكثرية الساحقة من المتظاهرين  الدولة الحديثة والديمقراطية. وألنّ 
كانت تحمل تلك الش��عارات، وال ترى حائ��ًا دون تنفيذها غير الحكّام 
الخالدي��ن، واألجهزة األمني��ة؛ فإنه حتّ��ى عندما نزل اإلس��اميون أو 
جماعات اإلس��ام السياس��ي إلى الش��ارع لانضمام إلى المتظاهرين؛ 
فإنهم أَهملوا ش��عاراتهم الخاصة المتعلقة بااللتزام بالش��ريعة، ورّكزوا 
على الشعارات نفسها التي يحملُها المتظاهرون. وهكذا فعمليُة »التثاُقف« 
أو اعتناق قيم العصر قد جرى استيعاُبها من جانب الشبان الذين نزلوا 
للشارع، ولم يكن هناك هياٌج ذو نوازع دينية أو أُصولية، وال أثر للعداء 
للغرب الذي كان الباحثون يحس��بون أنّ الشبان يحملونه بين جوانحهم، 
وبذلك لم يعد هناك ما يدعو للحدي��ث عن ِصدام الحضارات، وال عن 

االستثناء اإلسامي أو العربي ُتجاه الحريات والديمقراطية.



8

نظر وجهات 

تكون��ت جماهير تلك التظاُهرات الزاخرة وبنس��بة 85% من ش��بان 
تحت الثاثي��ن من الُعُمر، وقد كان معروفاً أن نس��بة صغار الس��نّ في 
موا مجموعاتهم  العالم العربي تبلُغُ حوالي ال� 70%، وقد تجمع هؤالء ونظَّ
بواس��طة وس��ائل االتصال الحديثة. وهكذا يترتب على هذا األمر أو على 
هذه الظاهرة � ظاهرة الثورة الديموغرافية � عدة نتائج: أنّ الثورات هي 
ثورات ش��باب، وهي نابعٌة من »الثورة الديموغرافية« في العالم العربي، 
وأنّ أبناء الطبقة الوس��طى هم الكثرةُ الساحقُة بين المتظاهرين؛ ألنهم 
ُيحسنون استخدام وسائل االتصال ويملكونها، وبذلك فهم فئاٌت اجتماعيٌة 
متعلِّمة وحديثٌة، وليس��ت فئ��ات تقليدية أو ُمحافظ��ة. وال يعني ذلك أنّ 
العدد؛ لكنها  الفئات الُمحافظة انتهت من المجتمع؛ فهي موجودةٌ وكثيرةُ 
ُد االّتجاه، كما أنها ال تملُك الس��يطرةَ على حركة  ليس��ت هي التي ُتحدِّ
الشارع، وال تستطيُع تغيير القيم السائدة بين الشباب، كما أنها ال تملُك 
القدرة على االنقاب عليها. والحديُث عن »التثاُقف« هنا ضروريٌّ أيضاً؛ 
فقد احتكم الجميُع � محافظين وتغييريين � إلى القيم نفسها، كما أنهم 
أَظهروا التزاماً بهذه القواسم المشتركة الحديثة، والتي تعني وجوَد وعٍي 
قويٍّ ومشترٍك لدى هؤالء الشباب باالنتماء إلى عالَم الحداثة والحريات 
والديمقراطية والمجتمع��ات المدنية في العالم. وم��ن ضمن تلك القيم 
والممارس��ات الراقية اإليمان بالحريات وبالرأي اآلخ��ر؛ فقد مضوا في 
مصر وتون��س إلى صناديق االقتراع، وتقبلوا النتائ��ج التي صدرْت دونما 

ٍر رغم أنها لم تكن متفقًة مع نوازعهم وآرائهم وتوجُّهاتهم. تذمُّ

والمي��زةُ الثالثُة لدى هؤالء الش��بان: الُمس��المة، وكراهية العنف، 
وكراهية الدم، والحرص على الممتلكات العامة والخاصة، وحتّى عندما 
ه؛ لكنهم كانوا  كان البولي��س يواجهُهُْم لم يس��تخدمون العنف في ص��دَّ
إزالة أجهزة األمن السياس��ي، وأجهزة الضغط الجسدي،  ُمصّرين على 
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باالس��تمرار في التظاُهر الِس��لْمي حتّ��ى تنحلَّ تلك األجه��زة أو تنهار. 
ها دون أن تثأر ليس��ت  وهذه الُمس��المة القويُة التي تتحمل العنف ضدَّ
معروفًة لدى الح��ركات المدنية، وحركات الُخْض��ر والبيئة بعد الحرب 
الباردة؛ ولذا فالذي يمكن قولُ��هُ أنّ هذه الحركات المدنية هي حركاٌت 
ش��بابيٌة من نوٍع جديٍد، وُتمثّل درجًة عاليًة من الُمثاقفة أو المشاركة في 
قيم العالم المتحّضر، كما أنها حركاٌت اس��تيعابيٌة. ففيما عدا القطيعة 
مع النظام االس��تبدادي الس��ائد، هي تريد التواُصل مع س��ائر الفئات، 
وحتّى تلك الفئات التي لم ُتشارْك في الحركة لسبٍب أو آخر، ولذا فإنّ 
إنذار بعض الجهات بإمكان االنقس��ام في دوٍل مثل ليبيا وسورية واليمن 
ال مبِّررَ له؛ بل إنّ العملية الحركية الجارية أّدت إلى تقارٍُب بين الشمال 
والجن��وب باليمن، وإلى تق��ارٍُب بين العرب واألكراد في س��ورية، وبين 
األمازيغ والعرب في ليبيا. وقد تحدث كثي��رون عن ِعلَل هذه الظاهرة، 
وكيف ُتفهم في ضوء الخصوصيات التي ُيقالُ: إنّ العولمة قد ش��ّجعتْها. 
فالش��باُب الثائرون الحريصون على الحري��ات العامة يؤكدون دوماً على 
عمومي��ة الُمواطنة، وعلى عدم التمييز على أس��اس الِع��ْرق أو الدين أو 
الجهة، وقد لعب األقباُط المس��يحيون دورًا بارزًا ف��ي الثورة المصرية، 
وبدا األمر وكأن الُسلُطات الس��ابقة هي التي كانت ُتشّجع االنقسامات، 

والتي أْلغتْها الثورات.

إنّ المتوقَّع � إذا اكتمل هذا التطوُّر ف��ي البلدان العربية � أال تكوَن 
هناك مش��كاٌت جديٌة في عمليات المثاقفة الحاضرة والمس��تقبلية؛ إذ 
ةَ التي ب��دْت في بعض األَوق��ات والعق��ود الماضية إنما  يبدو أنّ الح��دَّ
كانت ناجمًة عن الظروف االس��تثنائية التي كانت تعيُشها منطقة الشرق 
األوس��ط، ولجهتين: لجهة الُثنائية بين األنظمة المستبدة واإلساميين، 
ولجهة الضغوط الدولي��ة واإلقليمية التي واجهتْها ش��عوب المنطقة من 
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جانب الوالي��ات المتحدة وإس��رائيل. وإنه ألمٌر رمزيٌّ بال��غُ الداللة أن 
ينتهي أس��امة بن الدن مع انتهاء عهود خصومه من ح��كّام الجمهوريات 
ً ع��ادالً لما بقيت  الوراثية االس��تبدادية، ولو لقيت قضيُة فلس��طين حـلاّ

هناك أُصولية عنيفة أو غير عنيفة في العقود القادمة.

IV

في ش��هر أكتوبر من الع��ام )2010( توفّ��ي المفكر الب��ارز محمد 
أركون، الذي دأَب خال العقود األربعة الماضية على كشف االنسدادات 
التي أحدثها الن��صُّ الدينيُّ في التفكير اإلس��امي قديماً وحديثاً، ومن 
الليبراليين  الت��ي الحظها أرك��ون وغيره م��ن  ضمن تلك االنس��دادات 
ِقيَم العصر وُمُثله  واليس��اريين: افتقار الش��باب المس��لم المتديِّن إلى 
ومعارفه. فهن��اك اعتقاد � بحس��ب أركون والجابري وحنف��ي � بأن ثمة 
قص��وًرا في قراءة النّص الدين��ي قراءًة نقدية � وهن��اك قصوٌر آَخُر في 
تبنّي قيم العصر، والتأكيد على قيم الخصوصية واألصالة. وبحسب هذا 
التصور؛ فإنّ العرب والمسلمين لن يتحركوا باتجاه العصر إاّل إذا انتهت 
سة، من طريق إصاح ديني راديكالي، مثلما  امتثاليتُهم للنصوص المقدَّ
حدث في أوروبا في القرون الثاثة األخيرة، وإاّل إذا صارت قيم العصر 
جزءًا من منظومتهم األخاقية والمدنية. وقد أظهرت الثورات الش��بابيُة 
العربية � ومعظُم هؤالء الش��بان متديِّنون � أنّ التثاُقف المطلوب مع قيم 
العصر قد تحقّ��ق إلى حٍد كبي��ر؛ لكنهم لم ُيضط��ّروا � وهم يحقّقون 
هذه الُمثاقفة � إلى إنكار نصوصهم الدينية؛ أي أنّ اإلس��ام لم يشكّل 
عقبًة في وجه التحول نحو الديمقراطية؛ ب��ل إنه في بعض الحاالت في 
اليمن وليبيا وس��ورية؛ فإنّ القيم األخاقية الديني��ة حالت دون اللجوء 
إلى الُعنف، كما حال��ت دون االعتداء على األم��اك والمصالح العامة 
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المسلمين مجتمعات  في  ومستقبلُُه  التثاُقُف 

والخاصة، وشّجعت أخيرًا على نوٍع من الثقة بنجاح التحرك الديمقراطي 
الُمس��الم؛ ألنّ اهلل 8 ال يقبُل الُظلْم، وال ينُصُر الظالمين، ويس��اعُد 

المؤمنَ على صون الكرامة اإلنسانية، وبلوغ الحرية.

بقيت المش��كلة المعضلة في هذا السياق وهي مس��ائل الخصوصية 
والهوية، ولن تنتهي بحصول الثورات، وس��يظل هناك متشددون يعتقدون 
الديمقراطية خطر على الدين؛ َبْيَد أنّ االتجاه الشعبي العام السائد  أنّ 
اآلن الذي نعرف أنه اتجاه تثاقفي غ��ّاب، يريد التواُصل مع اآلخر وال 
يرفضه، ويريد المشاركة في حضارة العصر وعصر العالم، وليس باسم 

العصرنة والحداثة فقط؛ بل وباسم اإلسام أيضاً.
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■  وزير األوقاف والشؤون الدينية, سلطنة ُعمان.

ا
نساني(@) والوئام  التقارب 

■  »ªdÉ°ùdG  óªëe øH ˆG óÑY

العقدين  خــالل  والمؤسســات  الدول  فتئت  ما 
األخيريــن تنشــئ وتقيــم مــا يعنــى بحــوار 
الحضــارات أو ائتالفها، وحوار األديــان والثقافات أو 
الكلمة الســواء، ولكل من األســاتذة الحضــور اليوم 
مســعى يدخل في الســياق ذاتــه، فمــاذا يعني هذا؟ 
أو فضوالً؛ بل إنه  ال يمكن أن يكون هذا النشاط عبثياً 
يدلّ على وجود مشكلة يسعى ذوو اإلرادات الحسنة في 
العالم للبحث عن حل لها، مع إدراكنا لكثرة مشكالت 
العالم، ولكل منها مؤتمــرات وندوات تعالج ظواهرها 
وتركز على حلول لها، ومن المهم التأكيد هنا على أن 
الحوار الثقافي أو الحوار الحضاري أو حوار الثقافات 

1ـ كلمة معالي الشــيخ في أســبوع التقارب والوئام اإلنساني بتاريخ 
2012/2/6م.
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بالعالم  المضطربة  المســلمين  بعالقات  مضامينه  في  ُيعنى  والحضارات 
المعاصر. فالثقافة في نظر علماء األنثروبولوجيا وبعض اإلســتراتيجيين 
تتضمن الدين أيضاً، أو أنــه عنصر محوري فيهــا، وال أريد العود إلى 
أسباب نشوء االضطراب أو الصراع، فقد كتب عنها الكثيرون، ولألستاذ 
أســبوزيتو الحاضر معنا اليوم أكثــر من كتاب في ذلــك، وما دام ثمة 
إصرار على تأصيل هــذا النزاع ووضعــه في خانة الثقافــة؛ فإن معنى 
ذلك أنه متصل بالمصطلح الفلســفي المعروف باســم: (رؤية العالم). 
فهناك من يذهب إلى أن أساس التنافر الحاصل هو أن رؤية المسلمين 
ألنفســهم وللعالم من حولهــم ال تتالءم مع قيــم الحضــارة العالمية 

السائدة ومعطياتها.

وفي العالم كما هو معروف ديانــات كثيرة كبرى وصغرى، وثقافات 
ال حصر لهــا، وال ينكر أحد أن هنالــك تنافًرا بين الحضــارة الغربية 
وبعض األديان والثقافات ناجمة عن الســطوة على تلك الثقافات باســم 
الدين في الســابق وباســم اإلمبرياليــة الحقاً. والمالحــظ أن كل هذا 
التنافــر ال يصل إلــى أن يكون مشــكلة عالميــة ُتعقد لهــا المؤتمرات 
والنــدوات مثلما هو الحال في العالئق مع المســلمين واإلســالم، ومرد 
ذلك بالدرجة األولى إلى ضخامة أعداد المســلمين فهم خمس ســكان 
العالم، وإلى إصرار أعداد منهم ـ في مواطنهم األصلية وفي المهاجر ـ 
علــى التمســك بخصوصيــات دينيــة وثقافية، يراهــا اآلخــرون منافية 
لتقاليدهم وقيمهــم وقوانينهم، وأخيرًا إلى ممارســة فئات منهم العنف 

ضد اآلخرين باسم اإلسالم.

إزاء ذلك، انقســم الجو العالمي واالســتراتيجي إلى قسمين: قسم 
قــال بصراع الحضــارات؛ أي أن اإلســالم مــن طبيعته يعــادي األديان 
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والثقافــات واألمم األخــرى، ولذلك ينبغــي التصدي لــه بالقوة، وهو 
ما حصــل في العقد األخير، والقســم األكبر مــن  الباحثين والمهتمين 
ـ ومنهم الذيــن نجتمع معهم اليــوم ـ اعتنق مقولــة (حوار الحضارات 
والثقافات)؛ بغية الوصول إلى تعايش سلمي وتحاور ودود مع المسلمين، 
وفي كل األحوال يجب إبعاد شــبح العنف واإلرهاب عن المجال الدولي 

والعالقات بين البشر.

وقد اتخذ الحــوار الثقافي والديني هذا أحد مســارين: األول: رفع 
مقولة القواسم المشــتركة الدينية والثقافية، وبحسب هذه المقولة فإن 
المســلمين يملكون من الناحية الدينية قواســم مشــتركة في االعتقاد، 
مع  وبالتالي  والنصــارى،  اليهود  مع  اإلبراهيمي  والنســب  والممارســة، 
الحضارة الغربية التي تؤسس أصولها على اليونان والرومان تارة وعلى 
اليهوديــة والنصرانية تــارة أخرى، أما االشــتراك الثقافــي فيتمثل في 
التجارب الحضارية الكبرى التي تشــارك فيها الغربيون والمسلمون في 
األندلس وصقلية وُعمــان وغيرها، والتجربة الزاخــرة في بغداد، والتي 
نشأت فيها نهضة نتيجة الترجمة عن سائر اللغات العالمية، ومن ضمنها 
اليونانية والسريانية والفارسية الوسيطة والهندية، وقد كان من ثمرات 
هذه النهضة انتقالها إلى أوروبا ونشــوء شــراكة حضاريــة بين ثقافات 

ثالث هي اإلسالمية واألوروبية والصينية.

أما المسار الثاني فهو براغماتي ومركزي في الوقت نفسه؛ ذلك أن 
الحضارة الغربية صارت هي حضارة العالم، والقيم الكبرى السياســية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة الناجمة عنهــا صارت عالميــة، وينبغي دفع 
العرب والمسلمين إلى المشاركة فيها والتخلي عن التقليد الجامد وعن 
األصولية العنيفــة؛ ألن في ذلك مصلحة لهم في عصر العولمة هذا؛ إذ 
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التركيز على الخصوصيــة وصوالً إلى العنف إنما هو ردة فعل من جانب 
المسلمين على الفشــل، وعدم النجاح في التأسيس لحياة جديدة تندمج 

في أزمنة التقدم.

وهكذا نرى أن مقاربة أصدقاء المسلمين حول حوار الحضارات تؤكد 
على أن التأزم في العالئق يتحمل الطرفان مسؤولياته، وعليهم أن يعملوا 

معاً على تجاوزه بالحوار من أجل التقارب والوئام.
إذًا هناك دعوتان موجهتان للمسلمين من جانب ذوي النوايا الحسنة، 
ومن جانــب أصدقائهم فــي العالم: الدعــوة للقيم المشــتركة والحوار 
والعيش معاً على أساس منها، والدعوة إلى الدخول في زمن العولمة وترك 
الجمود والغلو؛ لكي يحصل االندماج، وتزول أسباب اإلحباط وسوء الفهم. 
وال أريد هنا عرض رؤية بعض التيارات اإلســالمية، وحكمهم على دعوات 
الحــوار، فالمعــروف أن كثيرين من المســلمين ـ تقليدييــن أو غيرهم ـ 
اســتجابوا للحوار الديني والثقافي، ورأى فيه بعضهم حًال ومخرجاً، كما 
رأى فيه بعضهم اآلخــر فرصة لعرض وجهة نظرهم في أســباب التنافر؛ 
َبْيَد أن ذلك ما حرك الجمهور المسلم ودفعه باتجاه التحمس والسير في 
المسارين أو أحدهما، ويرجع ذلك إلى أمرين اثنين: األول أن المشكالت 
في وعيه ليســت دينية أو ثقافية أو قيمية، وإنما هي مشــكالت سياســية 
وإســتراتيجية واقتصادية. واألمر الثاني اإلحساس بأن الحوار ال يقّدم له 
باتجاهه؛ بل إن عليه هو أن يقطع المسافة كلها  الكثير؛ ألنه ليس ماضياً 
بالحرية  المتعلقة  واألخالقية  واإلستراتيجية  السياسية  المشكالت  فوق  من 
والكرامة واحترام إنســانية اإلنسان، وهذا هو ما عبّر عنه القرآن الكريم 

    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E ﴿ :بالتعارف
U  T  S  R﴾ [الحجــرات: 13]، فالتعارف عمليــة تتضمن أمرين 
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متالزمين يقتضــي أحدهما اآلخر، وهما المعرفة واالعتــراف. أما الحوار 
الديني أو المســيحي/ اإلســالمي فهو جاٍر منذ أكثر من ستة عقود، وما 
أفضــى إلى نتائج ملموســة، واقتصر على أوســاط النخــب الدينية، وأما 
الحوار الثقافي فكان مصيــره أفضل من ذلك؛ ألنه أبقــى الباب مفتوحاً 

للحوار، دون أن يفضي ذلك إلى االعتراف.

حصل  واإلنســاني  الثقافــي  التقــارب  إن 
عليه،  مفتــوح  الحوار  وبــاب  بالفعل،  ويحصل 
أما حصوله فــألن التوتر الــذي اتخذ الدين 
أصول  ذو  األصــل  في  هو  لَبوَســين،  والثقافة 
في  والعالئق  واقتصادية،  وإستراتيجية  سياسية 
هذه المســائل ما عادت أحادية أو ثنائية بين 
ومن  آسيوية  أطراف  بدخول  والغرب،  الشــرق 

أمريكا الالتينية في النظام السياســي الدولي وفــي النظام االقتصادي 
الدولي، ثم حدثت األزمة المالية العالمية، وها نحن أوالء على مشارف 
ظهــور نظام دولــي تعددي في السياســة واالقتصــاد، تســوده الندية، 
والمصالح المتبادلة، فالتعددية القطبية أسقطت األوحديات والثنائيات، 
وفتحت المســرح العالمي على مشهد جديد، ما تزال فيه نواقص كثيرة؛ 
لكنه اليوم وغدًا ســيكون أقرب إلى العدالة والندية، وستشهد كثير من 
التجمعات اإلنســانية حضورًا أكبر في المشــاركة والتأثيــر، مع تراجع 
التدخل الدولي، وتضاؤل العنف والعنف المضاد، ويؤول حال الناس إلى 

شيء من السكينة والهدوء، ونبذ الغلو والعنف باسم الدين أو غيره.

ولكن هل يعني هذا كلــه أن الحوار ما كان أو لــم يعد ذا فائدة؟! 
علــى العكس من ذلــك، إنه ضرورة مســتمرة في الدفع نحــو التقارب 

 ≈∏Y  ÜQÉéàdG  ÉæàdO  ó≤d
 Oôe  Ωƒ«dG  ºdÉ©dG  äÉeRCG  ¿CG
 øe  OôéàdG  ≈dEG  É¡Ñ∏ZCG
 ádõ©dGh  ,¥ÓNC’G  âHGƒK
,º«≤dG  áeƒ¶æe  øY
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والتفاهــم، ومن خالل حصــول عمليات التعــارف التي كنــا نفتقد أحد 
طرفيها، فقد كنا نُدعى إلى حوارات تجاه ما لدى اآلخر، وما يســتطيع 
تقديمه لنا من قيم وثقافات وممارســات حضارية، ويشعر شبابنا اليوم 
ـ كما نشعر نحن ـ أننا نستطيع بالحوار الذي بادرنا إليه أن نصل ليس 
إلى المعرفة والخطاب فحســب؛ بــل وإلى االعتراف أيضــاً، االعتراف 
والتلقين  بالتلقــي  وليس  والندية،  والمشــاركة  بالمبــادرة  يتحقق  الذي 
فحســب. وهذا الفعل الثقافي والحضاري والسياســي جعل من شــبابنا 
وأمتنا أصحاب مبادرة، بدالً من أن نغزى بحجة نشــر الديموقراطية، أو 
لهذه الجهة أو تلك. لقد  وإســالمياً  أن يقال بأن هناك اســتثناء عربياً 
دلتنا التجارب على أن أزمــات العالم اليوم مرد أغلبها إلى التجرد من 
ثوابت األخالق، والعزلة عن منظومة القيم، والتساوق مع الدعوات نحو 
التجرد مــن تعاليم األديان ومراشــدها واإلعراض منها، و قد ســار في 
العرب مثٌل: «لوال الوئام لهلك األنام» لمــا في ذلك من الموافقة على 

العيش المشترك، والسعي نحو المصالح وإتيان الجميل من األخالق.
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■  أستاذ الدراسات اإلسالمية بجامعة زايد، دبي.

إذا كان «تحقيــق المصلحة» هــو مدار نظرية 
المقاصد العامة للشــريعة الغــّراء كما يذهب 
مفهومه  وفــق  «الخير»  فــإن  المقاصد؛  علمــاء  أغلب 
القرآني هو وســيلة من وســائل المقاصد إلدراك تلك 
المصلحــة، وال يبلغ تحقيــق المصلحة أعلــى مراحله 
سوى  وليس  العام»،  الخير  في «مجتمع  إال  اإلنســانية 
الســالم العام قرينة علــى بلوغ مجتمــع الخير العام 
حســب فهمنا لمفهومه القرآني. و«الخير العام» بهذا 
المعنــى يقع في صميم الرســالة التــي تحملها األمة 
عليها  يجب   ﴾0   / ﴿ فباعتبارها  للعالم؛  اإلسالمية 
البشــرية  تســتريح  حتى  إليه؛  وتدعو  الخير  تفعل  أن 
كلها في ظالل «الخير» بمعاييره القرآنية، ال بمعاييره 

الوضعية البشرية.

■  ºfÉZ »eƒ«ÑdG  º«gGôHEG

القرآنية الرؤية 
العام الخير  لمجتمع 
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معايير الخير في القرآن الكريــم واضحة ال لبس فيها، وهي تتمثل 
في صفتين مركزيتين هما: الشمول، واألفضلية؛ فالخير الذي ورد لفظه 
مائة وثماني وثمانين مرة في آيات الذكر الحكيم (منها ثمان مرات في 
صيغة أخيار وخيرات وخيرة) جاء في سياقات متنوعة بقدر تنوع سياقات 
الحياة المدنية الدنيوية، والدينية األخروية. وباســتقراء تلك السياقات 

عرفنا أن معنى «الخير» في القرآن له صفة الشمول.
وكما الحظ الشاهد بوشيخي؛ فإن القرآن الكريم قد استوعب معاني 
«الخيــر» بدالالتــه اللغوية واالجتماعيــة التي عرفها لســان العرب في 
الجاهليــة وقبل نزول الوحي، ثــم انتقل بها إلى معــان جديدة، وتدرج 
بها إلى أن اســتقرت في معنى «األفضل» بمقاييس القرآن ذاته. وبتحليل 
دالالت «الخيــر» ومقاصــده القرآنية العليــا عرفنا أنــه «األفضل قوالً 

وعمًال، الذي ُيحمد صاحبه شرعاً».
قصدنا هنــا أن نبيّن معالم «مجتمع الخير العام» بحســب ما نفهم 
أنــه التصور القرآنــي «للخير»، وال نقصــد تقديم دراســة مصطلحية/
لغوية، وإن كنا ســنعرض لمعنى الخير في لغة العرب بما يساعدنا على 
اســتجالء تلك المعالم التي تضمنتها آيات الذكر الحكيم، وســعى في 
بيانها مفســرون وفقهاء ومتكلمون ومتصوفة وفالسفة ومصلحون على مر 
التاريخ. وال زلنا بأشد الحاجة إلى اســتنباط نظرية أصيلة في «الخير 
القرآنــي»، ومجتمع «الخيــر العام» وفــق مقاصد القرآن مــن الخير، 

وحسبنا أن نجتهد، ويقيننا أن قولنا صواب يحتمل الخطأ.

á¨∏dG  »a  ô«îdG  `` 1
تشــير كلمــة «الخير» فــي اللغة العربيــة إلى كل مــا فيه نفع 
وصالح، كما تشير أيضاً إلى كل ما كان أداة لتحقيق منفعة أو جلب 
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مصلحة1؛ كالمال، والمال الوفير يقال له: خير. ومن هنا قالوا: إن 
الخير بمعنى «المــال» هو ما انعطفت عليه النفــوس، ومالت إليه، 
ووقع اختيارهــا عليه. وربما كان هــذا المعنى هو مــا دفع المقري 
التلمســاني صاحــب نفح الطيــب إلى القــول بأن المــال فيه «قوة 
ســماوية تصرف الناس لصاحبه»2. والخير بمعنــى المال هو الذي 

شاع استعماله والعمل به في الجاهلية وقبل نزول القرآن الكريم.
وينظر األصفهاني إلى الخير نظرة فلسفية؛ ففي «المفردات في غريب 
القرآن» يقــول: إن «الخير ما يرغب فيه كل البشــر؛ كالعقــل، والعدل، 
والنفــع، والفضل. وضده الشــر»3، وقال آخــرون: إن الخير هــو «العمل 
الذي يعم نفعه». وكثيرون من فالســفة اإلسالم وحكمائه أقاموا ضرباً من 
التوحيد بين «الخيرية» واإلبداع؛ فكلما كان اإلنســان خيرًا، ومحباً للخير، 
كان أقدر على اإلبداع واالبتكار والتجديد وإفادة البشــرية وإعمار األرض. 

يقول ابن سينا: إن الخير هو «ما يتشوقه كل شيء، ويتم به وجوده»4.
وللشــاهد بوشــيخي اجتهاد معتبر في النظــر إلى ألفــاظ القرآن 
ومفاهيمه بصفة عامــة، وله نظــرات عميقة وجديدة فــي محاولة فهم 
الخير وفق معاييــر الذكر الحكيم5؛ فهو يــرى أن القرآن الكريم الذي 

1 ـ انظر: محمد عمــارة، قاموس المصطلحــات االقتصادية، القاهرة، دار الشــروق، د.ت، 
ص 206-205.

2 ـ أحمد بن علي المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، بيروت، دار 
الفكر، 1406هـ _ 1986م، ج9/ ص 167.

3 ـ انظر: أبو القاسم الحســين بن محمد األصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق 
محمد سيد الكيالني، مادة «خير».

4 ـ انظر، أبو علي بن سينا، كتاب النجاة، ص 229.
5 ـ أحاديث مسجلة للشيخ الشــاهد بوشيخي في ذي الحجة سنة 1426 هـ ـ يناير 2006م، 

.WWW.Youtube.fr. Csa200BWI وقد سمعتها على موقع اليوتيوب
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نزل بلسان عربي مبين لم ترد فيه األلفاظ العربية فقط بمعناها اللغوي 
الذي كان مســتعمًال في الجاهلية، وإنما نقلها القرآن الكريم إلى آفاق 
جديدة ودالالت لــم تكن معروفة قبــل نزوله، أو كانــت معروفة ولكن 
على سبيل االســتثناء وعلى نطاق ضيق في االســتعمال. ومن ذلك لفظ 
«الخير»؛ الذي ورد في القرآن اســماً ووصفاً وفعًال بما يدل على المال، 

  s  r  q   p  o  n  m ﴿ :من ذلك مثًال قوله تعالى
u  t ﴾ [األحزاب: 19]. وهذا هو المعنى الذي ســاد وشاع في الجاهلية 
قبل اإلســالم؛ ولهذا ورد اســتعماله في القرآن في اآلية المذكورة وفي 
بعض آيات أخريات بمعنى نفســه. وباســتقصاء مختلف الســياقات التي 
ورد فيها وجدناه قرين األثرة، والشــح، واألنانية، ومؤشرًا على التنازع، 
واالستحواذ، والصراع. وهي المعاني نفسها التي تحف بالمال في فلسفة 

الحضارة المادية المعاصرة.

نعود مرًة أخرى إلى الشاهد بوشيخي الذي يرى أن القرآن استوعب 
المعنى الذي كان متداوالً للخير قبل نزول آياته الكريمة، وانطلق ونقلها 
إلى معان جديدة تنســجم مع مقاصــد القرآن من الخيــر، ووصل إلى 
أعلى وأســمى هذه المقاصد عندما نقل الخير مــن الحيز المادي إلى 
 ﴾k   j   i    h   g   f ﴿ :الحيز الروحي في مثل قوله تعالــى
[آل عمران: 104]، فالخير هنا هو الطاعة، أو اإليمان، أو اإلســالم بحسب 
تأويالت المفسرين، وهو في جميع التأويالت يعني «األفضل» في ميزان 

اهللا 8 ، وبمقاييس القرآن الكريم.

العربي  معنــاه  من  داللة «الخيــر»  تطور  بوشــيخي  الشــاهد  يتتبع 
الــذي كان متداوالً في اللســان العربي قبل نزول القــرآن، إلى التنبيه 
ألبعاد جديدة لهذا اللفظ، ثم يصــل إلى أن ذروة المقصد القرآني من 
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الخير هو «األفضل في كل شيء قوالً وعمًال ودعوة إليه». ولدى الشاهد 
أطروحة أخرى تشــد االنتبــاه في مســألة «الخير»؛ إذ يذهــب إلى أن 
القرآن الكريم يخبرنا عن مرحلة جديدة قادمة سيكون فيها الخير أكبر 
وأشمل مما مضى، باســتثناء المرحلة النبوية1. وهي أطروحة تحتاج إلى 

كثير من التأمل، ولكن المجال هنا ال يتسع لذلك.

علماء اللغــة العرب بحثــوا في الفرق بيــن الخير والنفــع القتراب 
اللفظين وتشابه حقولهما الداللية؛ فالخير إلى جانب داللته على المال، 
في لغة العرب بحســن االختيار، وتعدد البدائل التي  نجده يرتبط أيضاً 
يمكن االختيار من بينها؛ فأبو هالل العسكري مثًال يشير إلى الفرق بين 
الخير والمنفعة فيقــول: إن «كل خير نافع، ولكن ليــس كل نفع خيرًا»، 

  ¾  ½         ¼  »  º ﴿ :واستشهد بقوله تعالى عن الخمر والميسر
خيرًا  المعصية  تكــون  فال  [البقــرة: 219]؛   ﴾Ã  Â   Á   À  ¿
وإن جلبت نفعاً، ويقول أبو هالل أيضاً: «إن اإلنسان يجوز أن يفعل بنفسه 
الخير، كما يجوز أن ينفع نفسه بالخير، وال يجوز أن ينعم عليها؛ فالخير 
والنفع من هذا الوجه متســاويان، والنفــع هو إيجاب اللــذة بفعلها، أو 

السبب إليها، ونقيضه الضر، وهو إيجاب األلم بفعله أو التسبب فيه»2.

إلى  ُكتاُب الحكمِة السياســية ـ وليس اللغويون فقط ـ انتبهوا أيضاً 
الصلــة الوثيقة التي تربــط بين «الخيــر» ومكارم األخــالق، والعدل، 
وعمارة البلدان؛ أي بنــاء مجتمع الخير العام؛ فابــن هذيل مثًال يقول: 
إن كل خصلة مــن خصال الخيــر، وخلّة من خالل البر، وشــيمة ُتعزى 

1 ـ المصدر السابق نفسه.
2 ـ انظر: أبو هالل العســكري، الفــروق اللغوية، ضبطه وحققه حســام الدين القدســي، 

بيروت، دار الكتب العلمية،1981م، ص 162-161.
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إلى مكارم األخالق، وسجية تضاف إلى محاسن الطبائع واألعراق؛ فهي 
واقعة على اســم الكرم»1. أما ســبط ابن الجوزي فيربط الخير بعمارة 
البلدان، يقول: «إذا اتســع الرزق كثرت الخيرات، وإذا كثرت الخيرات 

عمرت البلدان»2.
للخير بين البشر  مشــتركاً  وفي إطار المقارنة نجد أن ثمة قاســماً 
أيــاً كانــت حضاراتهم وفلســفاتهم في الحيــاة. ومن ذلك مثــًال كلمة 
«العمل الخيري» Philanthropia في اللغات األوروبية، نجدها مشــتقة من 
مصدرين في الالتينيــة: األول هو كلمة Philein وتعنــي «حب»، والثاني 
هو «حب  هو كلمــة Anthropon وتعني اإلنســان، ومعنــى الكلمتين معــاً 
اإلنســان». وتكون كلمة خير بمعنى «الطيبة» Kindness؛ أي إن الخيرية 
هي صفة لمن يشعر بآالم اآلخرين، ويرغب في تحقيق سعادتهم، أو في 
دفــع األذى عنهم3. ويختلف فهم العمل الخيري فــي تجارب المجتمعات 
الغربية بتباين الخلفيات التاريخية واألعراف الخاصة بكل دولة، أو بكل 

مجموعة من الدول.

ΩÉ©dG  ô«îdG  ™ªàée  »a  ¿BGô≤dG  ó°UÉ≤e  `` 2
إذا سلكنا مســالك استنباط المقاصد العامة للشــريعة التي قررها 
عــن موقع «الخير» ومفهومه القرآني الذي ســبق أن  المقاصديون بحثاً 
أوضحنا مالمحه العامة، ســنجد أن «العمل الخيري» مقصد عام وثابت 

1 ـ انظر: أبو الحســن علي بن عبد الرحمن بن هذيل، عين األدب والسياسة وزين الحسب 
والرياسة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1981م، ص 105.

2 ـ انظر: ســبط ابن الجــوزي، الجليــس الصالح، واألنيــس الناصح، لنــدن، دار رياض 
الريس،1989م، ص 67.

3 ـ انظر: مراد وهبة، المعجم الفلســفي: معجم المصطلحات الفلسفية، القاهرة، دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع، ص 320.
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من مقاصد الشــريعة، وأن له في ذاته مقاصد أخرى كلها تصب باتجاه 
بناء مجتمع الخير العام الذي تهنأ فيه اإلنسانية بالسعادة في الدارين.

بداللة  وذلك  الشــريعة1؛  مقاصد  مــن  عام  مقصد  وعمله  فالخير 
كثرة األمــر به والحض عليه ومــدح فاعليه، والتحذير مــن مناوئيه في 

كثيــر من آيــات الكتــاب العزيــز، وأحاديث 
الخير 180  لفظ  ورد  وقد  الكريم ژ.  النبي 
مرة في القرآن الكريــم. وورد لفظ «أخيار»، 
و«خيــرات»، و«خيــرة» 8 مرات في ســياقات 
متنوعة تربــط «الخير» بجوانب أساســية من 
الحياة المدنية التي يعيشــها الناس، كما ورد 
في بعض الحاالت ضمن ســياقات (أقل عددًا) 

تربطه بالحياة اآلخرة.
من اآليات القرآنية التــي تحض على فعل الخيــر: قوله تعالى:  -

﴿ o  n     m  l﴾ [الحــج: 77]، وقوله تعالى: 
﴿¿   Ä   Ã  Â   Á       À﴾ [آل عمران: 115].

-    g   f ﴿ :ومن اآليات التي تأمر بالدعوة للخير قوله تعالى
 [آل عمران: 104]، وقال الرســول ژ: «من دل ﴾k   j   i    h

على خير فله مثل أجر فاعله».
ومن اآليــات التي تحــث على المســارعة في عمــل الخير قوله  -

تعالى: ﴿ |   {~   ے   ¡   ¢   £﴾ [المائدة: 48].

1 ـ تحدث الشــيخ محمد الطاهر بن عاشــور عن مقاصد التبرعات، وهي تندرج في العمل 
الخيري بال شــك، ولمزيد من التفاصيل انظر كتابه: مقاصد الشــريعة، مرجع سابق، 
ص 204-210. وتختلــف رؤيتنا لمقاصد العمــل الخيري بعض االختــالف مع ما قدمه 

الشيخ 5 ، كما سيأتي.

 áØ°U »g ájô«îdG ¿EG
 ,øjôNB’G Ω’BÉH ô©°ûj øªd
 ≥«≤ëJ »a ÖZôjh
 ™aO »a hCG  ,º¡JOÉ©°S
.º¡æY iPB’G
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ومن اآليات التي تثني على الذين يســارعون بعمل الخيرات قوله  -
تعالــى في وصف بعــض مؤمني أهل الكتــاب: ﴿®   ¯   
   ¹     ¸   ¶   μ   ´  ³  ²   ±   °
º﴾ [آل عمــران: 114]، وفــي وصف أهل الخشــية من ربهم: 

﴿ ,  -  .  /  0  1  2 ﴾ [المؤمنون: 61].

أما عن الســياقات التي ورد فيها ذكــر الخير، فمنهــا ما ورد في 
القرآن عند الحديث عن العلم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ¦     §     ¨  ©   
ª     »﴾ [الصف: 11]. ومنها ما ورد عند الحديث عن العمل، ومن ذلك 
قوله تعالى: ﴿Z  Y  X  W  ]   \﴾ [الزلزلة: 7]. وورد في 

ســياق الحديث عن الكفاءة والمقدرة، ومن ذلــك قوله تعالى: ﴿  ~   
ے  ¡  ¢  £  ¤ ﴾ [القصــص: 26]. وفــي ســياق الحديث عن 
 ﴾¿  ¾    ½  ¼   »º    ¹  ¸ ﴿ :العدالة جاء قوله تعالى
[اإلســراء: 35]. وللحض على المنافســة والســبق في األعمال المفيدة قال 

  B  A  @ ﴿ :تعالى: ﴿ ?  @﴾ [البقرة: 148]، وقوله
  Ì ﴿ :[فاطــر: 32]. وفي ســياق الحديث عن اإلنفاق قال تعالى ﴾D  C
Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴾ [البقرة: 215]. وثمة مواضع أخرى كثيرة، 
علمنا من اطراد ورود األمــر بعمل الخير فيها، والحــض عليه، والثناء 
على من يقومون بــه؛ أن «العمل الخيــري» مقصٌد عــاٌم ـ وثابٌت ـ من 

مقاصد الشريعة الغراء.

وقد أدرك فالســفة اإلســالم وحكماؤه هذا المعنى الواسع لمفهوم 
الخير، ومن ذلك قول ابن ســينا: إن «الخير هو ما يتشــوقه كل شــيء 
ويتم به وجوده». وتنظر الفلســفة اإلســالمية إلى العمل الخيري نظرة 
عميقة؛ إذ تربطه بمفهوم الحرية؛ فالعمل الخيري عندما يكون عطاءً بال 
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مقابل مادي هو تحرير للنفس إما من قيــد األثرة وحب التملك، أو من 
قيود اآلثام واجتــراح الخطايا، أو من قيد الكبر واســتعالء النفس على 
اآلخرين ممن يشــاركونها االنتماء إلى أصل واحد «كلكم آلدم وآدم من 

تراب».
ونحن نالحظ أن عمل الخير يطرح في النفس االرتياح والطمأنينة، 
ويطرح في المجتمع االســتقرار والســكينة، ويجعله مهيأ لعيشــة هنيئة، 
يســمح للناس باإلبــداع واالبتكار، والقيام  ولحياة أفضل، ويجعله مكاناً 
بالمبادرات التي تستهدف تحسين نوعية الحياة والتغلب على مشكالتها، 
واإلسهام في سعادة أهلها، وهذا هو جوهر مفهوم «مجتمع الخير العام» 

الذي تسعى البشرية للوصول إليه.
في مقابل الفلســفة اإلســالمية، نجد أن فالســفة األنوار في عصر 
النهضة ـ مــن أمثال: تومــاس هوبز، وجــون لوك، وبنثــام، وغيرهم ـ 
ال يتحدثون عن مفهوم «الخير»، وال عن مفهوم «الخير العام»؛ ألن جل 
اهتمامهم كان منصباً على «اللذة»، و«المنفعة» الفردية، وكل شيء يجب 
أن يقــاس بحاجة الفرد أوالً وقبل كل شــيء؛ يقول موريس كرانســتون: 
«ليس لفكــرة الخير العــام أي مكان عنــد المفكرين السياســيين من 
أصحــاب النزعة الفردية كهوبــز ولوك وبنثــام؛ ألن كل قضية يجب أن 
تقاس بحاجة الفرد»1، ومرجعية قياس الخير والشــر هو ذات اإلنسان، 
وتقديــره للمنفعــة التي تعود عليــه في إطار عــام من تبــادل المنافع 

والمصالح الفردية2.

1 ـ انظــر: موريــس كرانســتون (محــرر)، المصطلحــات السياســية، بيــروت، دار النهار 
للنشر،1969م، ص 90.

2 ـ انظر: علي فؤاد باشــكيل، موقف الدين من العلم، ترجمة أورخان محمد علي، الكويت، 
دار الوثائق، ب.ت، ص 88. حيث ينتقد النظرة النفعية في الفلسفة المادية الوضعية.
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ويتعارض منطق العطاء بال مقابل مع منطق السوق والكفاءة االقتصادية 
في الرؤية الرأســمالية الحديثــة عموماً. ولكن التجربة اإلســالمية تؤكد 
أن المنفعة ليســت فقط حصيلة مبادالت مادية بين األفــراد والجماعات؛ 
وإنما يمكن أن تكون هــذه المنفعة حصيلة فعل خيــري دون مقابل مادي، 
وهذه الممارســة تتطلب بطبيعــة الحال اإليمان العميــق بعمل الخير، كما 
تتطلب إدراك المضمون الواســع لمفهوم العمل الخيري اإلســالمي؛ الذي 
يبدأ باألشياء المادية وبأقلها قيمة، ولو كانت «شق تمرة»؛ كما في حديث 
للرســول ژ ، ويســتوعب كل ما يملكه الفرد من أموال، ويصل إلى ذروة 
الخيــر بمعناه الروحي واإليمانــي الذي يتركز في عمــل «األفضل»، وقول 

«األفضل»، والدعوة إلى «األفضل» وفق معايير القرآن الكريم.

ΩÉ©dG  ô«îdG  ™ªàée  AÉæHh  ô«îdG  ™jô°ûJ  `` 3
قلنــا: إن العمل الخيــري مقصد عام وثابت من مقاصد الشــريعة، 
ونضيف اجتهادًا ونقــول: إن الخير العام ـ حســب مقاصد القرآن ـ له 
لم األهلي،  في ذاته خمسة مقاصد كبرى هي: الحرية، والتمدين، والس

ومحاربة الفقر، واإلسهام في بناء المجال العام1.
إن «مقاصد العمل الخيري» التي نتحدث عنهــا هنا هي التي تنقل 
من  وثابتاً  «العمل الخيري» من حيز التشــريع ـ باعتباره مقصــدًا عاماً 
مقاصد الشــريعة ـ إلــى حيز المشــروعات. أو هي التــي تنقل مقصد 

1 ـ سنوالي بيان مقصودنا من هذه المقاصد، وقد اخترنا التعبير عن مقاصد العمل الخيري 
بمصطلحات مستحدثة للتعبير عن المراد بشكل مباشر وقريب من لغة االجتماع السياسي 
المعاصر؛ ألننا نؤمن أن نظرية المقاصد ليســت مقصودة لذاتها؛ وإنما لما تســهم به 
في توجيه الواقع والتأثير فيه، وبما تســهم به كذلك في جعلنا أكثر قدرة على فهم هذا 

الواقع والتعامل معه. 
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العمل الخيري من حيز األفكار إلى حيز المؤسســات والممارســات، أو 
من حيز النظرية إلى حيز الفعل والتطبيــق. ويجب أن نكف عن تكرار 
المقاصد، ومنهــا مقصد العمل الخيري فقط مــن منطلق الحيز األول، 
ونغض الطرف عن الحيز الثاني؛ فمن دون الحيز الثاني ومتابعة انتقال 
المقصد إلــى التطبيق ال قيمة له، وســيكون قطعــة محفوظات ال تغني 

وال تسمن من جوع.

علينا أن نجتهــد في معرفة ما الــذي يحدث حيــن ينتقل المقصد 
المشــروع إلى تشــريع فــي القانــون، أو في األعــراف والقيــم، وفي 
السلوكيات، وفي المؤسســات، وفي جهات المحاسبة والرقابة والتدقيق، 
كيف ينتقــل؟ وما هي اآلليات التــي تضمن انتقاله مــن حيز التجريد، 
إلى حيــز الحياة حيث تنداح األعمال وتتداخــل المصالح، وحيث تمتلئ 
بالمشكالت والتحديات التي يجب أن ينخرط فيها المتخصصون في كل 
نوع من العلــم، وفي كل مجال من مجاالت المعرفــة، للبحث عن بدائل 

لحلها والتغلب عليها.

ذلــك هو التحدي الرئيــس، وال أزعم أننــي أقّدم فيه شــيئاً كبيرًا 
ـ اآلن ـ ولكــن أدرك تمــام اإلدراك أن هذه المســألة مهمة، ويجب أن 
نجتهد في البحث والتفكير في: كيف ننقــل المقاصد من حيز النظرية 
إلى حيز التطبيق؟ وال ُيفهم من كالمي هــذا أبدًا أنني أقول: إن الذين 
سيدرسون ذلك ســيكونون مشــاركين في صنع واتخاذ القرارات، أو في 
تحمل المســؤولية والســلطة؛ فالمطلوب من جماعة العلــوم االجتماعية 
والشرعية أن يكونوا على مســتوى إنتاج المعرفة المفيدة، وهذه المعرفة 
يجب أن تنتشر في المجتمع بأدوات نشر العلم والمعرفة المطبقة في كل 
المجتمعات المعاصرة؛ بما في ذلك أدوات نشرها ونقلها لصنّاع القرار.
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وإليك فيمــا يلي بعــض التفصيل لكل لبنــة من اللبنــات الخمس 
التي تســهم في بناء «مجتمع الخير العام»، بحســب رؤيــة اجتهدنا في 

استنباطها من ظالل المعاني القرآنية للخير.

ájôëdG ``  CG
الحرية هي أول لبنة في بناء مجتمع الخير العام الذي يقصده القرآن 
الكريم، وهي أكثر اللبنات قوة وأعالها منزلة؛ ففي مقدمة األهداف التي 
يتوجه إليهــا عمل الخير بدالالته القرآنية أن يســهم في «تحرير» النفس 
اإلنســانية من األغالل التي قد تكبلها لســبب أو آلخر، وتعــوق حركتها، 
وتهــدر طاقاتها. بعض هــذه القيــود معنوي ينتــج عن ارتــكاب الذنوب 
واآلثــام، وبعضها مادي ينتــج عن حب المــال وتمكن شــهوة التملك من 
اإلنسان، وبعضها سياسي ينتج عن الحروب وصراعات القوة. ونتيجة لتلك 
األســباب فإن بعض بني آدم تقضي عليهم الظروف االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية التي يعيشــونها أن تكون حريتهم مقيدة معنوياً ومنهم العصاة 
والمذنبــون، أو مقيدة مادياً، ومن هــؤالء: الرقيق، والفقــراء، واليتامى، 
والمســاكين، واألســرى، والجهلة، والمرضى، والمدينون؛ وفي جميع هذه 
الحاالت يجب شرعاً المساعدة في تحريرهم، ورفع اإلصر عنهم، وتحطيم 
األغالل التي وضعت عليهم؛ كي يكونوا محًال صحيحاً لإليمان، وكي يكونوا 
قادرين على استقبال التكاليف الشــرعية، وأدائها كما يريد اهللا 4 ؛ ألن 
غير الحر ال يكون قادرًا قدرة الحر على إقامة التكاليف الشرعية ـ أو هو 
ليس مثله على األقل ـ ولهذا يريد اإلسالم أن يكون اإلنسان حرًا أوالً، ثم 

يخاطبه باألحكام الشرعية ويكلفه بها.
ولســائل أن يســأل: كيف يكون مقصد الحرية مــن مقاصد العمل 
الخيري؟ وكيف يســهم العمل الخيري في تحقيق هذا المقصد؟ ونجيب 
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فنقــول: دلت آيات القــرآن الكريم على أن ِمْن أعظــم القربات تحرير 
األرقــاء، ومن ذلك ما جــاء النص عليه في ســورة البلــد وعبرت عنه 
ـ «فك الرقبة»، ولسنا مع قصر معنى فك الرقبة على «تحرير الرقيق»،  ب
أو «عتق العبيد واإلماء»، كما ذهب أغلب المفسرين. فسورة البلد مكيّة، 
ومن األهداف العامة للسور المكيّة أنها تمهد الستقبال العقيدة الجديدة، 
وتهيئ النفوس كي تثبت فيهــا هذه العقيدة على صفحــة نقية، وضمن 
هذه الغاية نعْت آيات السورة على بعض كفار مكة الذين أنفقوا أموالهم 

الكثيــرة للمباهــاة والمفاخرة «يقــول أنفقت 
منهــم أن مجرد إنفاق المال  ماالً لبدًا»، ظناً 
الوفير يضمن لهم الفــوز والنجاة. ولكن لما 
لم يكــن هذا اإلنفاق متضمنــاً «فك الرقاب» 
خاب ســعيهم، وعبر القرآن عــن هذا اإلنفاق 
والنتيجة  االكتراث.  لعدم  إظهارًا  ـ «اإلهالك»  ب
هي أن من أنفق مالــه دون أن يخصص جزءًا 

منه للمشاركة في فك الرقاب ـ أي: تحريرها ـ فلن يكون من الناجين. 
يقول اإلمام محمد عبده في تفســيره: «ورد في فضل العتق ما بلغ معناه 
حد التواتر، فضًال عّما ورد في الكتاب، وهو يرشــد إلى ميل اإلســالم 
إلى الحرية، وجفوته لألســر والعبودية»1. وهذا ما أكدته آيات ســورة 

البلد قــال تعالــى: ﴿ z  y  x  w  v    u  t  s    }   |  {  ~  ے  
   ´  ³          ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤      £  ¢   ¡
وقد  ـ 18].  [اآليات: 11   ﴾ ¾  ½  ¼  »   º  ¹    ¸   ¶  μ
ذهب أغلب المفســرين إلى أن المقصود بفــك الرقبة «العتق»، وإطالق 

1 ـ اإلمــام محمد عبــده، األعمال الكاملــة، تحقيق وتقديــم محمد عمــارة، القاهرة، دار 
الشروق، ط2، 2006م، ج/5، ص 428.

 …CG  πÑ≤j ’ ΩÓ°SE’G ¿EG
 ¿C’ ,ájôëdÉH ¢SÉ°ùe
 á«fÉ°ùfEG ∫õdõj É¡H ¢SÉ°ùªdG
 ójôj ΩÓ°SE’Gh ¿É°ùfE’G
.kG qôM ¿ƒμj ¿CG  ΩÓ°SEÓd
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َمْن يقع في أسر الرق والعبودية. والعتق عمل من األعمال العظيمة التي 
لهــا عند اهللا رفعة ومنزلة؛ فمــن أعتق رقبة كانت له فــداءً من النار، 
ذا قرابة، أو مسكيناً  ومثله الذي يطعم في يوم عصيب ذي مجاعة يتيماً 
قد لصق بالتراب من فقره وضره، وهو كناية  ذا متربة؛ أي فقيرًا بائساً 
عن شدة الفقر والبؤس قال ابن عباس: هو المطروح على ظهر الطريق 
ال يقيه من التراب شــيء. ومثل هذا األعمال العظيمة مطلوبة على سبيل 
السرعة وبال روّية، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ u  t  s ﴾؛ 

واالقتحام في األصل: الدخول في الشيء بسرعة وشدة من غير روية1.

ونضيف إلى ما ســبق أن عموم داللة «فك الرقبــة» ال يقتصر على 
تحريرها من أســر العبوديــة والرق بالمعنى االصطالحــي الذي قصده 
بســبب الحروب ـ  أغلب المفســرين والفقهــاء ـ وكان أكثر الرق قديماً 
فك الرقبة من كل ما يقيّدها؛ فكّها من قيد الجهل؛  وإنما يشــمل أيضاً 
فالجهل يقيد حرية اإلنســان، كما يقيد الرق حريته. وفك الرقبة يكون 
من قيد المرض؛ فالمرض قيد على حرية اإلنســان وحركته، وقد  أيضاً 
يقعده، أو يمنعه من االستمتاع بكثير من الحريات التي ال تكتمل إنسانية 
اإلنسان إال بها. ويكون فك الرقبة من قيد الديون؛ فالديون تقيد الحرية 
أيضاً وتســتذل المدين. وأخيرًا وليس آخرًا: يكــون فك الرقبة من قيود 
االستبداد التي تمارســها السلطات الطاغية؛ سواء أكانت سلطة التقاليد 
واآلبــاء األولين، أم ســلطة الحــكام المتجبرين، أم ســلطة الخرافات 

1 ـ ما ذكرناه هــو خالصة مكثفة ألهم ما ورد في كتب التفســير المشــتهرة، وقد لخصها 
الشــيخ محمد علــي الصابوني، صفوة التفاســير، بيــروت، دار القــرآن الكريم، ط4، 
1981م، ج/3، ص 562-563. وانظر أيضاً: الشيخ حسنين مخلوف، القرآن الكريم ومعه 
صفوة البيان لمعاني القرآن، القاهرة: دار الكتاب العربي بمصر، ط1 ـ 1956م، ج/2، 

ص 543-542.
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واألوهام واألســاطير؛ التي تستذل الكبير وتســترذل الصغير. وتلك هي 
أهم الحاالت االجتماعية التي يكون بعض بني اإلنسان عرضة لها في كل 
زمان ومكان. وقد صنفت آيات ســورة البلد األعمال التي تســتهدف فك 
الرقاب ضمن «أعمال الخير» الطوعية التي يقوم بها اإلنســان باختياره 
وفطرته، وهذا هــو معنى قولــه تعالــى: ﴿ q   p ﴾؛ أي طريق 
الخير الذي يشمل مثل األعمال المذكورة، وطريق الشر المقابل لذلك. 
إلى الحرية؛ فقد جعل المسارعة في «فك  ولما كان اإلســالم متشــوفاً 
الرقبة» ـ بالمعنى الواســع الذي ذكرناه ـ مــن أفضل األعمال الخيرية 
الطوعيــة؛ ولهذا أكثَر المســلمون على مرَ التاريخ مــن بذل الصدقات، 
وتخصيص قسم معتبر من ريوع األوقاف لإلنفاق على التعليم، والعالج، 
وعتق الرقيق، وافتداء األســرى من يد األعداء؛ حتــى ال يصيروا رقيقاً، 
ومســاعدة أصحاب المغارم والديــون1. وتحولت هــذه األعمال الخيرية 
إلى مؤسسات ذات أنظمة ووظائف، ولها أهداف وغايات تصب كلها في 

اتجاه دعم أسباب الحرية، وبخاصة للفئات التي أشرنا إليها.
ـ «الحرية»؛ ألن أي مساس بها يزلزل  ال يقبل اإلسالم أي مســاس ب
إنسانية اإلنسان، واإلسالم يريد لإلنســان أن يكون حرًا كامل الحرية، 
وتؤكد مبادئ اإلســالم وتعاليمه على أن أي إضرار بالحرية يفسد تعبير 
اإلنسان عن ذاته، وأن اإلنسان ال يكتمل إال بالتعبير عن فكره، والتطور 
الروحي غير ممكــن دون اتصال حر باآلخرين، وتبادل الفكر، فال يجوز 

1 ـ تناولنا إسهام نظام الوقف في مختلف المجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية في 
أكثر من عمل سابق لنا، وخصصنا دراسة مســتقلة لبحث موقع فكرة الوقف ـ باعتبارها 
من أركان نظرية العمل الخيري اإلســالمي ـ من نظرية المقاصد العامة  ركنا أساســياً 
للشــريعة، انظر: «مقاصد الشــريعة في مجال الوقف» في: محمد سليم العوا (محرر)، 
مقاصد الشريعة اإلسالمية: دراسات في قضايا المنهج ومجاالت التطبيق، مرجع سابق، 

.483-425
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تقييد الحريــة، ناهيك عن إلغائها بحجة تصحيحهــا، وهذا هو الجوهر 
األصيل الذي جاءت به رسالة اإلسالم؛ إنه بكلمة واحدة: الحرية1.

ونجد في آراء واجتهادات علماء الســلف الكبــار من أمثال اإلمام 
أبي حنيفــة ما يدل علــى إدراكهم العميــق للحريــة باعتبارها جوهر 
الرســالة اإلســالمية إلى اإلنســانية كلها؛ فمن غير الجائز عند أبي 
حنيفة ـ مثًال ـ الحجر على السفيه، والحجر نوع من أنواع تقييد حرية 
اإلنسان في التصرف، ويعلل أبو حنيفة ذلك بأن الحجر إهدار آلدمية 
هذا الســفيه! ويقول: إن الحْجر عليه «إلحاق لــه بالبهائم»، والضرر 
اإلنساني الذي يترتب نتيجة الحجر عليه أكبر بكثير من الضرر الذي 
يترتب على سوء تصرفه في أمواله، وال يجوز دفع الضرر األقل بضرر 

أكبر منه.
ومن المستغرب استمرار تغاضي الفقهاء ـ أو سكوتهم، أو غفلتهم ـ 
ألزمنة طويلة عن الحديث في مقصــد «الحرية» كأحد المقاصد العامة 
للشــريعة، إلى أن فطن إليه العالمة الشــيخ محمد الطاهر بن عاشور، 
وحاول تأصيل «الحرية» مقصدًا عاماً من مقاصدها2. يقول الشيخ ـ بعد 
أن اســتوفى حديثه عن مقصد المســاواة ـ: «لما تحقــق فيما مضى أن 
المســاواة من مقاصد الشريعة اإلســالمية؛ لزم أن يتفرع عن ذلك أن 
اســتواء أفراد األمة في تصرفهم في أنفســهم مقصد أصلي من مقاصد 

1 ـ لمزيد مــن التفاصيل حــول مركزية «الحرية» في الرؤية اإلســالمية، انظــر: إبراهيم 
البيومي غانم، أصول المجال العام وتحوالته في االجتماع السياســي اإلســالمي، بحث 
قدم في: المؤتمر الســنوي لمركز البحوث والدراسات السياسية ـ كلية االقتصاد/جامعة 
القاهرة ـ 12و2007/12/13م ـ تحوالت المجال العام في مصر: «سياسات االنتقال من 

مجتمع جماهيري إلى مجتمع استهالكي».
2 ـ انظر الرؤيــة المتعمقة التي قدمها الشــيخ عن «مقصــد الحرية» فــي كتابه: مقاصد 

الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص 146-139.
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الشريعة؛ وذلك هو المراد بالحرية»1. واستطرد الشيخ في بيان مضمون 
«الحرية» التي يقصدها الشــارع ويتشــوف إليها2. وقد أعدُت قراءة ما 
كتبه الشــيخ ابن عاشــور عدة مــرات، وَخلَْصت إلى أنه وإن ســبق إلى 
إدراك مقصــد الحرية؛ فإنه قدمــه بمضمون ضيق فــي كتابه «مقاصد 
العبودية،  من  التحــرر  أحدهما:  فقط؛  جانبين  في  وحصره  الشــريعة»، 
والثاني: تمكين الشــخص من حرية التصرف في نفسه وشؤونه. وأسهب 
في الحديث عن تكثير أســباب تقليل الرق، وتخفيــف آثاره، ثم تحدث 
عن حرية االعتقادات وحرية األقوال وحرية األعمال؛ كل ذلك من منظور 
ضيق جدًا، وفردي أساساً. ولكنه في كتابه «أصول النظام االجتماعي في 
اإلسالم» نبه إلى المفهوم الواسع للحرية، وتحدث عن أنواعها األربعة: 
حرية االعتقاد، وحريــة التفكير، وحرية القول، وحريــة الفعل3، وألمح 
إلــى أثر الحرية في المشــاركة في المجــال العام، وفي تقييد ســلطة 
واالبتكار  واإلبداع  الخّالقــة،  المبادرات  أمام  المجال  وإفســاح  الحكام، 
والتجديد؛ بما يســهم في ترقية حياة اإلنسان، واحترام إنسانيته. وعلينا 
أن نتابع البحث والتأصيــل في نظرية الحرية كمقصــد عام وثابت من 
مقاصد الشريعة؛ ألن المسلمين تأخروا كثيرًا في البحث في هذا الباب، 

وتأخروا أكثر بسبب غياب الحريات عن حياتهم في أغلب األحيان.

ô«ª©àdGh øjóªàdG ``  Ü
يســهم «عمل الخير» بمعناه القرآني العام فــي تحقيق درجة أرقى 
من التمدن اإلنســاني ورفع كفاءة المجتمعات في إعمار األرض، ويأخذ 

1 ـ المرجع نفسه، ص 139.
2 ـ انظر: ابن عاشور، مرجع سابق، ص 146-193.. 

3 ـ انظر، ابن عاشــور، أصول النظام االجتماعي في اإلســالم، تونس، الشــركة التونســية 
للتوزيع، 1976م، ص 178-170.
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إســهام العمل الخيري في تمدين المجتمعات صورًا متعددة: منها ما هو 
مادي في شــكل تبرعات ومســاعدات تعين غير القادرين على تحســين 
للمرض أو للجهل أو للفاقة والعجز،  مستوى معيشتهم، وال تتركهم نهباً 
ومنها ما هو غير مادي في شــكل إســهامات معرفية وعلمية، تهدف إلى 
تنويــر المجتمع، ورفع قدرات أبنائه بصفة عامــة، وغالباً ما كان تمويل 
إنتاج العلم والمعرفة على حســاب العمل الخيري، وتحديدًا في االجتماع 

السياسي اإلسالمي إلى ما قبل نشوء الدولة الوطنية الحديثة.
ويمكننا القول باطمئنان: إن أغلبية صور األعمال الخيرية التي أسهمت 
في «تمدين» المجتمعات اإلسالمية، وفي بناء حضارتها الشامخة؛ قد تجلّت 
في «نظام الوقــف» في معظم مراحل تاريخ هــذه المجتمعات. فمن خالل 
األوقاف وبتمويٍل منها نشأت أغلبية مؤسسات العلم والثقافة داخل المساجد 
وخارجها في صورة مدارس ومعاهد، وكليات جامعية للمتخصصين، ودروس 
ومكتبات عامة. ومن بين أولئك الذين تلقوا تعليمهم في تلك المؤسســات 
الخيرية تخــرج رواد كثيرون في مجاالت علمية وتطبيقية متنوعة، شــملت 
الطب، والهندســة، والكيمياء، والزراعة، والصناعة، والفلك، والصيدلة، 

إلى جانب مختلف الفنون واآلداب والمعارف النظرية األخرى1.
ويهمنا هنا أن نفند الرأي الذي يؤكد أنصاره على أن العمل الخيري 
اإلســالمي هو عمل ديني بالمعنى الضيق الذي يقصره على مجموعة من 
األنشطة اإلغاثية، وتقديم مساعدات عينية لذوي الخصاصة وقت الحاجة 
(غذاء ـ كساء ـ مأوى ...إلخ). ويؤكدون أيضاً أن العمل الخيري هو مرحلة 

1 ـ لمزيــد من التفاصيــل انظر: إبراهيــم البيومي غانــم، األوقاف والسياســة في مصر، 
القاهــرة، دار الشــروق، 1998م، ص 196-289. وانظر أيضاً: «أعمال ندوة» مؤسســة 
األوقاف فــي العالم العربي واإلســالمي، بغداد، معهــد البحوث والدراســات العربية ـ 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1403هـ ـ 1983م.
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أولية تتسم بالبدائية على سلم مراحل العمل االجتماعي التطوعي المعني 
من مرحلة العمل الخيري  بالشأن العام، ولهذا الســلم درجات أكثر رقياً 
تتمثل في: العمل من أجــل التنمية، والعمل من أجــل التمكين والتأهيل، 

والعمل من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات العامة والمطالبة بها.
ونحــن نرى أن العمــل الخيري اإلســالمي ليس «مرحلــة أولية» من 
مراحل تطــور العمل االجتماعي الطوعي المعني بالشــأن العام، وإنما هو 
ركن أصيل في بناء المجتمع، وفي تمدينه، وبناء تقدمه العلمي والمعرفي، 

كما أنه يتســع معنــاه لمختلــف المراحل التي 
يشــيرون إليها. وقد أثبتــت التجربة التاريخية 
الحياة،  مجــاالت  مختلف  تشــمل  تطبيقاته  أن 
أهميتها  ـ ولها  اإلغاثيــة  األعمال  ذلك  في  بما 
التي ال يجادل فيها أحــد ـ واألعمال التنموية، 
وأنشــطة التأهيــل والتمكيــن، والدفــاع عــن 
الحقوق، وتحصيل الحقوق األساســية، والدفاع 

عنهــا. وثمة العديد مــن األدلة والبراهيــن التي تثبت صحــة ما نذهب 
إليه. فالمدارس والمستشــفيات والمشاغل ومراكز التدريب المهني، ودور 
اإليــواء، وكثير من األشــغال العامة (الطرق، والقناطــر، وقنوات المياه، 
واإلضاءة...إلخ) كل ذلك أسهمت األعمال الخيرية اإلسالمية في تشييده، 
وتحــول العمل الخيري في هذه المجاالت وفي غيرها إلى نظام مؤسســي 
متكامل األركان إدارياً، واقتصادياً، وقانونياً، وتجسد في «نظام الوقف»1. 

1 ـ لمزيــد من التفاصيل حــول دور الوقف ـ مثًال ـ فــي تطوير مرفق الميــاه، وبلورة قواعد 
قانونية إلدارته انظر: إبراهيم البيومي غانم، إسهام الوقف اإلسالمي في اإلدارة المتكاملة 
لمصادر المياه، فــي: المجلة االجتماعية القوميــة، المركز القومي للبحــوث االجتماعية 

والجنائية ـ القاهرة، العدد الثاني، المجلد الرابع واألربعون، مايو 2007م ـ ص 67-31.
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وقد انتشــر هذا النظام ـ غير الحكومي ـ على امتداد العالم اإلسالمي، 
وأسهمت مؤسســاته المختلفة في بناء صرح الحضارة اإلسالمية، وتمدين 
مجتمعاتها لقرون طويلة، ولم يتحول إلى «نظام حكومي» أو نظام تسيطر 
عليه الحكومــات إال في العصــر الحديث مــع ظهور «الدولــة الوطنية» 

الحديثة في بلدان العالم اإلسالمية1.
والحاصل أن األوقاف وســائر عقود التبرعات الخيرية تندرج ضمن 
وسائل المصالح (المقاصد)، الضروري منه والحاجي والتحسيني، وهذا 
وجه آخر من وجــوه تعلق العمل الخيري اإلســالمي بنظريــة المقاصد 
العامة للشــريع. ومن هنا ـ في رأينا ـ تلقت األمة نظام الوقف بالذات 
بالقبول، وانتشــر العمل به فــي مختلف األقطار واألمصــار بالرغم من 
أن التوجيه الشرعي الخاص به قد جاء على ســبيل الندب، وليس على 
ســبيل الوجوب أو الفرض. وما كان هذا القبول وذلك االنتشار إال أثرًا 
من آثار تعلقه بمقاصد الشــريعة الســمحة. ولعلنا نزيد فنقول: إن قوة 
الوقف وفاعليته ارتبطت بنضج الوعــي االجتماعي بالمقاصد التمدينية 
للشريعة، فكان ازدهاره مؤشــرًا على مراعاة تلك المقاصد وما تتضمنه 

من مصالح، والعكس كان بالعكس.

1 ـ لمزيد من التفاصيل حول وقائع االســتيالء الحكومي على األوقاف في العالم اإلسالمي 
الحديث انظر: إبراهيم البيومي غانم، سياسات الدولة العربية الحديثة تجاه األوقاف: 
نمــوذج للتحيز ضد الــذات في العمل الخيــري. بحث قدم في ندوة: حــوار الحضارات 
والمســارات المتنوعة للمعرفة ـ برنامج الدراســات الحضارية وحــوار الثقافات ـ كلية 

االقتصاد جامعة القاهرة ـ 10-2007/2/13م.
ولمعرفة االتجاهات الرئيســة للسياسات التي طبقتها الدول العربية تجاه األوقاف خالل 
النصف الثاني من القرن العشرين انظر بصفة خاصة: إبراهيم البيومي غانم (محرر)، 
نظــام الوقف والمجتمــع المدني فــي الوطن العربي، بيــروت: مركز دراســات الوحدة 

العربية، واألمانة العامة لألوقاف/ الكويت، 2003م.
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»∏gC’G º∏°ùdG  AÉ°SQEG  ``  ê
في مجتمع الخير العام الذي ينشــده القرآن؛ يعــزز عمل الخير حالة 
السلم األهلي بين الفئات االجتماعية المختلفة بطرق متعددة، لعل من أهمها 
أن حصيلة المبادرات الخيرية تشكل شــبكة من العالقات التعاونية، وتدعم 
روح األخوة والتراحــم والتعاطف في االجتماع السياســي اإلســالمي بصفة 
عامة. وإلى ذلك أشــار العالمة ابن عاشــور؛ حيث يقول: «عقود التبرعات 
قائمة على أســاس المواســاة بين أفراد األمة، الخادمة لمعنى األخوة؛ فهي 
مصلحة حاجية وتحســينية جليلة، وأثر خلق إســالمي جميــل؛ فبها حصلت 
مساعفة المعوزين، وإغناء الُمْقترين، وإقامة الجم من مصالح المسلمين»1.

وإذا كان اإلنســان «ذئباً» ألخيه ـ كما يرى بعض فالســفة النهضة 
األوروبية الحديثة مثل توماس هوبز مثًال ـ فهو أخ لإلنســان في الرؤية 
اإلسالمية، يسعى إلســعاده، ويتعاون معه على عمل الخير، ومحرم عليه 

   À   ¿ ﴿ :أن يتعاون معه على الشــر أو اإلضرار بالغير؛ قال تعالى
È      Ç   Æ    Å   Ä   ÃÂ   Á ﴾ [المائدة: 2]، وفي سورة الزلزلة 

  _   ^   ]   \    [   Z   Y   X   W ﴿ تعالــى:  يقــول 
ـ 8]. `  c  b  a ﴾ [اآليتان: 7 

وقد تكررت وصايا الرســول ژ التي تحّض علــى فعل الخير لنفع 
النــاس، مطلق الناس، قــال ژ: «خير الناس أنفعهـــم للناس»، وفي 
البخاري عنه ژ أنه قــال: «كل معروف صدقة». كما حض النبي على 
جدًا، ومــن ذلك قوله ژ:  هيّناً  المبادرة بفعــل الخير ولو كان شــيئاً 
طلق» (أو:  بوجه  أخاك  تلقى  أن  ولو  شـــيئاً  المعروف  من  تحقرن  «ال 
بوجه طليق)، وقوله: «اتق النار ولو بِشـــّق تمرة»، واعتبر الرسول ژ 

1 ـ انظر، ابن عاشور، مقاصد، مرجع سابق، ص 204.
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أن من الصدقات التبســم في وجــه اآلخر، فقال: «تبســـمك في وجه 
أخيك صدقة»، وغيــر ذلك كثير مــن األحاديث الشــريفة التي تركز 
على المبادرة بعمل الخير بشــكل عام، وتنبه إلى ضرورة أن ينتشر على 
أوســع رقعة ممكنة من النســيج االجتماعي عبر المبادرات التي يستطيع 
أن يقــوم بها كل إنســان مهما بلغ ضيــق ذات يده؛ إذ أرشــد ژ إلى 
كثير من المبادرات الخيرية قليلة التكلفة (شق تمرة)، أو التي ال تكلف 
شــيئاً مادياً يذكر (وجه طلق) أو (البســمة الصدقــة)؛ وذلك لما لهذه 
المبادرات الخيرية المتنوعة ـ في قيمهــا المعنوية والمادية ـ من تأثير 
كبير في إشــاعة جو من الطمأنينة والسالم واألمن بين أعضاء المجتمع 
مهما اختلفت مواقعهم الوظيفية، ومهما تباينت مراتبهم االجتماعية. ومن 
ذلك ومن مثله عرفنا أن من مقاصد العمل الخيري اإلســهام في تعزيز 

السلم األهلي، وتقوية شبكة العالقات التعاونية بين أبناء المجتمع.
ويســهم العمل الخيري في تحقيــق مقصد «الســلم األهلي» بصور 
أخرى متعددة، منها: المســارعة إلى إزالة نقــاط التوتر من المجتمع، 

ودفع الحراك االجتماعي.
بالنســبة للمســارعة إلى إزالة نقاط التوتر مــن المجتمع؛ نجد أن 
العمل الخيري يســهم فيها بشــكل مباشــر؛ وذلك في أوقــات األزمات 
التي قــد يتعرض لهــا المجتمع، أو عند وقــوع الكــوارث واألوبئة التي 
قد تصيب فئة أو أكثر من فئــات المجتمع. وهنا تظهــر أهمية األعمال 
الخيرية اإلغاثية التي تقدم المساعدات العاجلة من كساء وغذاء ومأوى 

وإسعافات أولية وما شابه ذلك.
الوســط  في  فقط  ليــس  اإليجابي  أثــره  الخيــري  العمل  وُيحــدث 
االجتماعي الذي يقدم له الفرد مبادرته الخيريــة، وإنما على معنويات 
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فاعل الخير نفســه؛ إذ يكون عمل الخير ســبباً من أســباب سعادته في 
الحياة، وتزكية نفسه، وانشــراح صدره، وتقوية حبه لآلخرين، والسعي 
في جلب النفع لهم، ودفع األذى عنهم، إلى جانب أن عمل الخير ُيشعر 
فاعله بمكانته ودوره في محيطه الذي يعيش فيه، ويدعم إحساســه بأن 
لديه مقدرة ـ حتى وإن كانت محدودة ـ على مواجهة مشــكالت مجتمعه 

واإلسهام في إصالحه.

وأما عن أثر العمل الخيــري في دفع الحــراك االجتماعي؛ فيتجلى 
بشكل واضح في نظام الوقف قبل أن تسيطر عليه الحكومات المعاصرة 
في العالم اإلســالمي، وقبل أن تنقله من حيــزه المجتمعي المدني إلى 
حيزها الحكومي البيروقراطي؛ فالوقف ـ كما هو معروف ـ كان القاعدة 
الصلبة التي قامت عليها أكثر المؤسســات المدنيــة في تاريخ الحضارة 
اإلسالمية، وفي مقدمتها مؤسسات التعليم والصحة والرعاية االجتماعية. 
وكانــت األولوية دومــاً في الحصول علــى الخدمات التــي تقدمها تلك 

المؤسسات للفقراء والمساكين وغير القادرين مادياً.

وكثيرًا ما نص مؤسســو األوقاف في ُحَجــج وقفياتهم على وصف 
الفقر والمسكنة كشرط من شــروط إدارة ما أوقفوه، وكشرط أيضاً 
من شــروط االســتحقاق في ريع وقفياتهم1. وبهذه الطريقة استطاع 
كثيرون مــن غير القادرين أن يحّســنوا أوضاعهــم االجتماعية، وأن 
يرتقوا في ســلم التعليم ويصلوا إلى أعلى درجاته، وكذلك في سلم 
المؤسســات  كانت  خاصة؛  مؤهالت  تتطلب  التــي  واألعمال  الوظائف 

الوقفية توفرها مجاناً.

1 ـ انظر: إبراهيم غانم، األوقاف والسياسة، مرجع سابق، ص 316-307.
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وقد أســهم ذلك كله في ضــخ الحيوية في «الحــراك االجتماعي» 
إلــى أعلى ألبناء الفئات األفقــر أو غير القادرين1، وأثــر هذا الحراك 
بشكل إيجابي في المحافظة على الســلم األهلي؛ إذ كانت ثمرات العمل 
الخيري تفتح باب األمل باســتمرار في مســتقبل أفضل لمن قعدت بهم 
إمكاناتهم المادية عن تحصيــل العلم والمعرفة، وكانــت تتيح الفرص 
لمــن لديه المهارة والكفــاءة ليصل إلى أقصى ما يمكــن أن تتيحه له 
مهارتــه وكفاءته، ومن ثــم تضاءلت فرص إقصاء الضعفــاء والفقراء، 
بمن فيهم غير المســلمين من اليهود والنصــارى؛ فقد ظل نظام الوقف 

ـ مثًال ـ مفتوحاً أمام الجميع دون تمييز2.
وقد كشــفت التجربة الحضارية اإلســالمية عن أنه كلما زاد العمل 
الخيري، وتشــعبت موارده، وتعددت مؤسســاته، والخدمات العامة التي 
توفرها؛ قل نطاق االســتبعاد االجتماعي لبعض الفئات بســبب الفقر أو 
العجز، وتراجعت بالتالي فرص القالقل والنزاعات األهلية واالنقسامات 

األهلية، وتعزز االستقرار، وتهيأت فرص اإلبداع واالبتكار.

ô≤ØdG áHQÉëe `  O
ال مــكان للفقر المدقــع في مجتمــع الخير العــام، فالخير والفقر 
ضدان ال يجتمعــان، ولهذا كان العمــل الخيري ـ بمختلــف صوره التي 
عرفتها الممارسات التاريخية في المجتمع اإلسالمي ـ هو أحد السياسات 

1 ـ انظر: عبــد الحميد براهيمــي، العدالة االجتماعيــة والتنمية في االقتصاد اإلســالمي، 
بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1997م، ص 36.

2 ـ انظر: إبراهيم البيومــي غانم، التكوين التاريخي لوظيفة الوقــف في المجتمع العربي، 
في: إبراهيم البيومي غانم (محرر) نظام الوقــف والمجتمع المدني في الوطن العربي: 
بحوث ومناقشــات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراســات الوحدة العربية، واألمانة 

العامة لألوقاف بالكويت، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2003م، ص 89. 
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االجتماعيــة التي تســتهدف القضاء على الفقر، وتســعى بشــكل دائم 
ومســتمر لتجفيف منابعه، وإخراج من يدخل في دائرته، وإعادة إدماجه 
في دورة العمــل واإلنتاج؛ كي يصبح معتمدًا على ذاته، مســهماً في بناء 
مجتمعه وفي مســاعدة غيره، خاصة أن علة الفقــر تصحبها علل أخرى 
كثيــرة مثل الجهل والمــرض والبطالة والجريمة1. وهــي علل ذات آثار 

سلبية، تدمر قدرات المجتمع، وتعوقه عن التطور والنمو.
ويســعى مجتمع الخير العام الذي ينشده 
متعددة،  بوســائل  الفقر  اجتثــاث  إلى  القرآن 
وكلمــا نبتــت بــوادر جديــدة للفقــر ـ وهذا 
إلى  أســرع  ـ  تحاشــيه  وال يمكن  يتكــرر  أمر 
محاصرتــه وتجفيــف منابعه، والمثــل األعلى 
أال  هو  الزاوية  هــذه  من  اإلســالمي  للمجتمع 

يكون فيه فقراء2.
إن أول مْصِرف للزكاة المفروضة هم «الفقراء والمساكين» بنص قوله 
تعالى: ﴿  t   s    r   q﴾ [التوبة: 60]، ووردت الزكاة في 
جاءت مقرونة بالصالة،  في القرآن الكريم، منهــا 27 موضعاً  32 موضعاً 
إذا أضفنا إلى ذلك المصطلحات األخرى  ووردت في أكثر من 80 موضعاً 
التي تشــترك معها كليــاً أو جزئياً في المعنى مثل النفقــة والصدقة التي 

استعملت للحض على معالجة مشكلة الفقر على وجه التحديد.

1 ـ في تحليل عالقــة الفقر بالمرض واألميــة وضعف قدرات المجتمع انظــر: نبيل صبحي 
الطويل، الحرمان والتخلف في ديار المسلمين، قطر، كتاب األمة ـ سلسلة فصلية تصدر 

عن رئاسة المحاكم الشرعية، ط2 ـ ب ت، ص 75-32.
2 ـ انظر: محمد قطب، شــبهات حول اإلسالم، القاهرة، دار الشــروق، 1403هـ ـ 1983م، 

ص 105-101.
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وليســت الزكاة عمًال طوعيــاً؛ وإنما هي الركن الثالــث من أركان 
اإلســالم، ويرتكز نظــام الحماية االجتماعيــة الذي ينشــأ عنها «على 
االحترام الكلــي لكرامة اإلنســان وحريتــه، ويتعلق األمر هنــا بتنظيم 
المســاعدة للفقراء، والمحتاجيــن، والمرضى، والمعوقين، والمســنين، 
واألرامــل، واليتامــى، إلى جانب الفئات الســت األخــرى المذكورة في 

القرآن، في إطار مؤسسات تشرف عليها الدولة»1.
ولكن إلى جانــب الــزكاة المفروضة حثت شــريعة اإلســالم على 
المبادرة باألعمال الخيرية الطوعية لإلسهام في مواجهة مشكلة الفقر، 
والوقف،  التطوعيــة،  الصدقة  الخيريــة:  األعمال  هــذه  صور  أهم  ومن 
والهبــة، واالنتفــاع بفائــض رؤوس األمــوال والمنح التــي تعطى لغير 
القادرين من دون تحصيــل فوائد منهم (القرض الحســن). ومن ذلك 
كله عرفنا أن محاربة الفقر مقصد أساســي من مقاصد العمل الخيري، 
وتتجلى في ميدان مكافحة الفقر الجدوى االجتماعية واالقتصادية للعمل 

الخيري الذي يثاب فاعله باألجر الجزيل من رب العالمين.
ويمتلئ تراثنا الفقهي بمطارحات عميقة حول مشــكلة الفقر (المسائل 
والمشاكل التي ترتبط به) بدءًا بتعريف الفقر ما هو؟ مرورًا بكيفية قياسه 
وما أهم مؤشــراته، وكيفية مواجهته، وصوالً إلى مناقشــات فلسفية عميقة 
حول المفاضلة بيــن الغنى والفقر، وأيهما بحاجة إلــى اآلخر: الغني إلى 

الفقير، أم الفقير إلى الغني؟ أم أن كًال منهما بحاجة إلى اآلخر؟2.

1 ـ انظر: عبد الحميد براهيمي، مرجع سابق، ص 34. وانظر بصفة خاصة: عثمان حسين، الزكاة 
ـ 1989م. الضمان االجتماعي اإلسالمي، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر، 1409 هـ 

2 ـ انظر في ذلك على ســبيل المثال: محمد بن الحســن الشــيباني، االكتساب في الرزق 
المســتطاب، تلخيص محمد بن ســماعة، ترجمه وعلق عليه محمود عرنوس (هدية مجلة 

األزهر ـ جمادى األولى 1416هـ ـ 1995م) ص 52-44.
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ومن الملفت لالنتباه أن ما تتناوله البحوث والدراســات االقتصادية 
الحديثة تحت عنوان معضلة قياس الفقر، وكيفية تحديد «خط الفقر»، 
قد تناولها فقهاء اإلســالم منذ قــرون طويلة خلت؛ فالحســن البصري 
وأبو عبيدة مثــًال كانا يحددان ما نســميه اليوم «خــط الفقر» برصيد 
نقدي مقداره أربعون درهماً، واســتدال على ذلك بقوله ژ: «ال يســـأل 
رجل وعنده أوقية، أو عدلها إال ســـأل إلحافاً»1. وذهــب الحنفية إلى 
أن الفقير هــو من يملك أقل من نصاب الــزكاة؛ ربع أو خمس النصاب 
كما قال البصري وأبو عبيدة، والمســكين عندهم هو من ال يملك شيئاً. 
أما الطبري فيــرى أن الفقير هو المحتاج المتعفــف، وجمهور المالكية 
الكفاية،  بمستوى  مرتبط  الفقر  معنى  إن  يقولون:  والحنابلة  والشــافعية 

ومدى تلبية احتياجات اإلنسان األساسية.

وثمة من قدمــاء العلماء مــن اهتم بتحليــل ظاهرة الفقــر تحليًال 
اجتماعياً واقتصادياً؛ بل ونجد في كتب التراث بحوثاً شبه ميدانية تتضمن 
معلومات وآراء تســاعد على فهم األبعــاد المختلفة التــي تنطوي عليها 
مشكلة الفقر، وكيف تؤثر على بعض الفئات وخاصة العلماء والمثقفين، 

وكيف تؤثر أيضاً على مجمل العالقات االجتماعية واالقتصادية2.

وللفقر صلة وثيقــة بالقهر، وليــس فقط بالجهــل وبالمرض، وقد 
اســتغرق الكواكبي فــي تحليل مخاطــر الفقر، وصلتــه الجدلية بالقهر 

1 ـ ال نعرف كم تســاوي األربعون درهماً بعمالت اليوم، ويمكــن ألحد االقتصاديين أن يقوم 
بتقديرها، وانظر على أية حال: أبو عبيد القاسم بن سالم، األموال، بيروت، دار الفكر، 

1988م، ص 664، وانظر أيضاً: المغني البن قدامة، ج/2، ص 277.
2 ـ من أهم كتب التراث في هذا المجال انظر: شهاب الملة والدين أحمد بن علي الدلجي، 
الفالكة والمفلوكون، تقديم زينــب محمود الخضيري، القاهــرة، الهيئة العامة لقصور 

الثقافة، 2003م. 
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وبالحرية واالســتبداد، وأســهب فــي بيان ســلبيات اتســاع الفجوة بين 
األغنياء والفقراء، وكشف ببراعة دقة الخيوط التي توثق الفقر بالقهر، 
وتربــط الفقراء بأوتاد االســتبداد، وقارن بين أحوال مجتمعات الشــرق 
والغرب في الفقر والغنــى، وتباين قدرة كل مجتمــع على التخلص من 

شرور الفقر، ومن أوزار االستبداد1.
وعلى أيــة حال، فقد توصلنا ـ في دراســات ســابقة لنــا ـ إلى أن 
«التصدي للفقر» كان في مقدمة أولويات العمل الخيري في الممارســة 
االجتماعية في االجتماع السياســي اإلســالمي، وتجلــى ذلك بأوضح ما 
يكون في نظام الوقف اإلســالمي عبر أغلب مراحلــه التاريخية. وبفضل 
تراكم الخبــرات االجتماعية في ممارســة العمل الخيــري تبلورت أربع 
وســائل لتنظيم إســهام العمل الخيري في محاربة الفقر، واختصت كل 

وسيلة بشريحة أو أكثر من شرائح الفقراء2.
الوســيلة األولى هــي: «المســاعدات النقدية» التي تقــدم للفقراء 
موســمياً، وخاصة في األعياد والمناســبات الدينية، أو تقــدم لهم في 

أوقات حاجتهم إليها.
والوســيلة الثانية هي: «المســاعدات العينية» التي تشمل: الطعام، 
والماء، والكســاء، وبعض أدوات اإلنتاج البســيطة، والــدواء، والمأوى 
م للفقــراء والمعوزين موســمياً أيضــاً أو في أوقات  أحيانــاً، وهي تقــد

حاجتهم إليها؛ شأن المساعدات النقدية.

1 ـ انظر: عبد الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، تقديم أسعد السحمراني، 
بيروت، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، 1404هـ ـ 1984م، ص 83-70.

2 ـ لمزيد من التفاصيــل واألمثلــة التطبيقية على الوســائل األربع انظر كتابنــا: األوقاف 
والسياسة، مرجع سابق، ص 170 وما بعدها. 
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أما الوسيلة الثالثة فهي: «المساعدات المؤسسية»؛ ونقصد بها تلك 
اإلســهامات التي يقوم بها فاعلو الخير من أجل دعم أو تمويل أو إنشاء 
والمستشفيات  والمدارس،  المساجد،  مثل:  عامة  خدمات  تقدم  مؤسسات 
خدماتها  تقــدم  التي  االجتماعية  الرعايــة  ودور  العالج،  ومســتوصفات 

لأليتام والعجزة واألرامل وذوي االحتياجات الخاصة.
والوســيلة الرابعة هي: «المساعدات الفنية»، وتشــمل ما يتطوع به 
فاعلو الخير من خبرات واستشارات ومشــاركات يقدمونها من دون أجر 
مادي، ويسهمون بها في تدريب وتأهيل الراغبين في العمل؛ ولكنهم غير 
قادرين على تحمل نفقات التأهيل المهني الالزم لدخولهم سوق العمل.

وجرى تمويل هــذه المنظومــة الخيرية عبــر طرق متعــددة منها: 
الــزكاة، والوقف، والوصايــا، والهبات الخيرية، والنــذور، والكفارات، 

والصدقات التطوعية األخرى.

ΩÉ©dG ∫ÉéªdG AÉæH »a ΩÉ¡°SE’G ``  `g
علينا أن نعــرف «المجال العــام» قبل أن نَْعِرَف كيف أن اإلســهام 
في بنائه هو أحد أهــم مالمح «مجتمع الخير العــام»؛ «المجال العام» 
هو الحيز االجتماعي واالقتصادي والسياســي والثقافي المشــترك، وهو 
المســؤولية المشــتركة، والمصلحة المشــتركة؛ التي ال يختص بها فرد 
دون آخــر، وال تحتكرها مجموعــة أو فئة دون أخــرى. «المجال العام» 
بهذا المعنى تحكمه منظومة «قيمية» تتقاســمها فئات المجتمع وأفراده، 
و«منظومة» أخرى من المؤسســات والمرافق العامة التي يجب أن تتسم 
. للمجال العام  بالتطور والكفاءة؛ حتى يكون المجال العام متطورًا وفعاالً
إذن بنيتــان: األولى معنوية، تشــتمل على مجموعة مــن القيم. والثانية 
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مادية، تشــتمل على مجموعة من المؤسسات واألطر المكانية التي تكون 
بمثابة ساحة لممارسة تلك القيم.

ثمة مسلك آخر لتعريف الُمسمى الذي نسميه باسم «المجال العام»، 
وهو التعريف بالضد؛ فنقول: إنه كل مــا يخرج عن «المجال الخاص». 
وتســير تكوينات المجال الخــاص في اتجاه معاكــس لتكوينات المجال 
العام؛ إذ تؤكد على مــا يقع في الحقول الداللية لعــدد من التركيبات 
اللفظية التي تشترك دالالتها ـ أو بعضها ـ مع دالالت «المجال الخاص»، 
وأهمها: الحيز الخاص، والنظام الخاص، والمصلحة الخاصة، والقانون 
وجميعها  الشــخصي.  أو  الخاص،  والرأي  الخاصــة،  والحقوق  الخاص، 

تتركز في دائرة الفرد أو دائرة العائلة على أقصى تقدير1.

وتوضح لنا نشأة المجال العام في الخبرة الحضارية اإلسالمية أن 
«العمل الخيري» كان من كبار مؤسسي هذا المجال منذ البدايات األولى 
لنشــأته في مجتمع المدينة علــى عهد النبي ژ بعــد هجرته إليه من 
مكة المكرمة. وتنوعت مبادرات العمل الخيري التي أســهمت في تكوين 
«المجــال العام»، وكان من أهمهــا: المبادرة بوقف مســجد قباء، ومن 
بعده وقف مسجد الرسول ژ ، ووقف بئر رومة للمنفعة العامة، ومبادرة 
األنصار القتســام ما يملكون مع إخوانهم المهاجرين استجابة لتوجيهات 
الرســول ژ ، رغم أن توجيهاته بهــذا الخصوص لم تكن على ســبيل 
اإللزام، وإنما كانت على ســبيل الندب. وقد أســهمت هذه «المبادرات 
الخيرية» في إرســاء البنية المادية للمجال العام، بعــد أن كانت بنيته 
المعنويــة (القيمية) قد ترســخت حــول معانــي التعــاون، والتضامن، 

1 ـ انظر فــي تعريف «المجال العام» ومنظومــة القيم التي يتكون منهــا: إبراهيم البيومي 
غانم، أصول المجال العام وتحوالته، مرجع سابق. 
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أطلق علماؤنا على هذه األعمال التي تســتهدف الخير  والتكافل. وقديماً 
العام مصطلح «حقوق اهللا»1. وهذه الحقوق تشمل ـ فيما تشمل ـ كل ما 
احتاج إليه الناس حاجــة عامة؛ مادية أو معنويــة، وال غناء لهم عنها. 
ضمن ما ُشرع «تنبيهاً  وصنف بعض العلماء هذه «الحقوق العامة» أيضاً 
على مــكارم األخــالق»، ومنها الحض على المواســاة، وعتــق الرقاب، 

والهبات واألحباس، والصدقات، ونحو ذلك من مكارم األخالق2.
الممارسة  أن  إلى  التاريخية  الخبرة  وتشير 
االجتماعيــة لمنظومــة «حقــوق اهللا» ـ ومنهــا 
ـت في  أعمــال التضامــن العــام» ـ قــد تجلـ»
التي  الطوعية  المبــادرات  مــن  كبيرة  مجموعة 
تستهدف دوماً «الخير العام»، والتي من شأنها 
أن تســهم في تكويــن «مجال مشـــترك» بين 
وأخذت  معا3ً.  ولمصلحتهمــا  والدولة،  المجتمع 

متنوعة من البــر والمبــادرات الخيرية. وتعرض  هذه المبــادرات أنماطاً 
«المجال العام» الذي أسهمت في تكوينه تلك المبادرات الخيرية لالزدهار 
واالنحسار في ضوء ما مرت به المجتمعات اإلسالمية من تحوالت اجتماعية 

1 ـ فــي تأصيل مفهوم «حقوق اهللا» انظر على ســبيل المثال: الشــاطبي، الموافقات. مرجع 
سابق، ج2/ ص317-320، وأيضاً ص 378-375.

2 ـ انظر: عالء الدين أبو الحســن علي بن خليل الطرابلســي الحنفــي، معين الحكام فيما 
يتردد بيــن الخصمين من األحــكام، القاهرة، مطبعــة مصطفى البابــي الحلبي، ط2ـ 

1393هـ ـ 1973م، ص 169.
3 ـ اكتشفنا مفهوم «المجال المشترك» بين المجتمع والدولة من خالل دراستنا الموسعة في 
نظام الوقف اإلســالمي، ولمزيد من التفاصيل انظر: األوقاف والسياسة، مرجع سابق، 
ص 68-73 ومواضع أخرى متفرقة من الكتاب نفسه. وأعجب البعض بهذا المفهوم وصار 

ينسبه لنفسه دون إشارة إلى مصدره!.
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وصراعات سياسية، وبناء على ذلك كان المجال العام يزدهر ويقوى كلما 
زادت درجة التمدن وقويت روح التضامن االجتماعي، وكان ينحسر ويضعف 

كلما تراجع التمدن، وزاد الميل إلى التنازع واالنقسام.
وإذا كان العمــل الخيــري في أغلــب التجــارب الحضارية هو في 
جوهــره «إلزام ذاتــي للنفــس لمصلحة الغيــر دون مقابــل مادي» ـ 
باســتثناء الحضارة الغربية الحديثة التي يرتبــط فيها العمل الخيري 
بأهداف مادية مباشــرة أو غير مباشــرة ـ فإن الخبرة اإلسالمية تؤكد 
بوضوح على أن من أهداف هذا اإللزام تمكين الفرد من المشاركة في 
بنــاء «المجال العام». فمن خالل نظام الوقف مثًال ـ قبل أن تســيطر 
عليه الحكومات المعاصرة ـ اســتطاع الفرد أن ينقل إرادته من الحيز 
الخاص إلــى المجال العام، وأن يشــارك بقدر أو آخر فــي بناء هذا 
المجال على نطاق محلي محدود، أو علــى نطاق المجتمع كله إذا كان 
كبيرًا يقوم بتمويل مؤسســات متعددة مثل المدارس والمستشفيات  وقفاً 
وغير ذلك من المرافق العامة. ولهذا اكتسبت «شروط الواقف» أهمية 
كبيــرة، وأضفى عليها الفقهاء صفــة الحرمة، وأكســبوها قوة اإللزام 
بقولهم: « شــرط الواقف كنص الشارع في لزومه ووجوب العمل به»1. 
هي التي تكون منضبطة  ومن نافلة القول أن الشــروط المعتبرة شرعاً 

1 ـ القاعــدة المذكورة منصوص عليهــا في كثير من كتــب الفقه، انظر مثــًال: أحمد فرج 
الســنهوري، في قانــون الوقــف، القاهــرة، د.ن، 1949م، ج1/ ص198. وانظر أيضاً: 
الفتــاوى اإلســالمية مــن دار اإلفتــاء المصريــة، القاهــرة، المجلس األعلى للشــؤون 
اإلســالمية، 1984م، مــج 11، فتوى اإلمــام محمد عبده حــول مدى االلتزام «بشــرط 
الواقف» ص 4061-4069. وفي بيان أثر القاعدة في احترام إرادة الواقف، وتوفير قدر 
من الفاعلية لنظام الوقف في الممارســة انظر: إبراهيم البيومي غانم، نحو تفعيل دور 
نظام الوقف في توثيق عالقة المجتمع بالدولة، مجلة المســتقبل العربي (بيروت) مركز 

دراسات الوحدة العربية ـ العدد 266 ـ 2001/4م. ص41. 
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بالمقاصد العامة للشــريعة1، وهذا وجه آخر من وجوه ارتباط مجتمع 
الخير العام بمقاصد الشريعة.

:á```ªJÉ`N
لســائل أن يســأل: لماذا يكــون «مجتمع الخيــر العــام» بالمعنى 
القرآني قادرًا على استيعاب وتحقيق تلك المعالم الخمسة الكبرى التي 
اســتنبطناها من مفهوم الخير وفق معاييره القرآنيــة؟ والجواب يعيدنا 
مرة أخرى إلــى «الحرية» باعتبارهــا النواة الصلبة للرؤية اإلســالمية 
في االجتماع والسياســة. إن المجال العام هو ميدان ممارسة «الحرية»، 
والحرية هي من صميم المقاصد العامة للشــريعة، وال ُيقبل الفرد على 
مبادرة طوعية ُيلزم بها نفســه لمصلحة الغير وتستهدف النفع العام إال 
عندما يبلغ مســتوى الوالية على نفســه؛ أي أن يكون حــرًا مختارًا غير 
مكره. أما عندما يفقد حريته، أو يشــعر أنها مهــددة تهديدًا ال ِقَبل له 
بدفعه، فإن أول ما يفعله هو أن ينسحب من المجال العام، وينكفئ على 
ذاته، وال يبادر بمشــاركة عامة، ناهيك عن أن يبادر بمشــاركة خيرية 
ـ بجماعة السلطان، ويصبح  ليس لها جزاء مادي. أو قد يلتحق ـ أحياناً 
أداة من أدواته في ممارســة البطش والتنكيل باآلخريــن. وفي الحالين 
يفقد المجال العام جزءًا من حيزه؛ ألن هذا المجال ال ينشــأ وال يتكون 
إال بمجموع ذوات إنســانية حرة، تتشارك هموم الجماعة وتسعى لتحقيق 
مصالحها، والدفــاع عنها عندما تتعرض للتهديد، وفي المقابل تكســب 
السلطة الطاغية ذلك الجزء المفقود من المجال العام؛ ألنه تنازل عن 

حريته، ومن تنازل حريته ال «خير» فيه، وفاقد الشيء ال يعطيه.

1 ـ انظــر: إبراهيــم البيومي غانم، مقاصد الشــريعة فــي مجال الوقف، مرجع ســابق، 
ص 298-247.
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وإن تعجــب فاعجْب ألغلبية البلدان العربية التــي باتت ـ منذ أكثر من 
نصف قــرن ـ تتبنى سياســات تقيد بها حريــة العمل الخيــري، وتحد بها 
المبادرات التي يتطلع المحســنون مــن خاللها إلى المشــاركة في الحياة 
العامــة لمجتمعاتهم، ووصل األمر ببعض الدول ـ مثــل تونس ـ إلى تحريم 
إنشــاء األوقاف العامة والخاصة، الخيرية واألهلية والمشــتركة. وقد صدر 
قانون إلغاء «جمعية األوقاف» بتاريخ 20 شــوال 1375هـ ـ 31 مايو 1956م، 
وكانــت تلك الجمعية بمثابة ديــوان عمومي يرجع تأسيســه إلى خير الدين 
باشــا التونســي في نهايات القرن التاسع عشر، يشــرف على األوقاف، ثم 
صدر قانون آخر إللغاء «نظام األحباس الخاصة والمشتركة» بتاريخ 20 من 
حتى اليوم. وليس  ذي الحجة 1376هـ ـ 18 يوليو 1957م، وال يزال ســارياً 
مصادفة أن تأتي مثل هذه البلدان في مقدمــة الدول التي تعاني من نقص 
الحريات العامــة والخاصة. ولنا أن نقــول: إن فقد الحريــة هو أحد أهم 
أســباب انحطاط المجتمعات اإلســالمية، وعلة أساســية من علل انحســار 
المجال العام، وضمور المبادرات الخيرية، وتدهور المؤسســات العريقة في 
عمل الخير ومنها المؤسســة الوقفية. وقد عبــر الكواكبي عن فداحة الثمن 
الذي تدفعــه مجتمعاتنا نتيجة فقــدان الحرية في كتابــه «أم القرى» على 
لســان «المولى الرومي»، يقــول: «وعنــدي أن البلية َفْقُدنــا الحرية، وما 
أدرانــا ما الحرية؛ هي مــا ُحِرمنا معناه حتى نســيناه، وَحــُرم علينا لفُظهُ 
حتى استوحشــناه .... ومن فروع الحرية تســاوي الحقوق ومحاسبة الحكام 
باعتبار أنهم وكالء، وعدم الرهبة في المطالبة وبذل النصيحة ... فالحرية 
بفقدانها تفقد  هي روح الدين ... وأعز شيء على اإلنســان بعد حياته، وإنّ 
اآلمال، وتبطل األعمال، وتموت النفوس، وتتعطل الشرائع، وتختل القوانين».

وَحب الحصيد هنا هو أن األصــل القرآني للعمل الخيري ـ بمختلف 
أنماطه ـ هو األســاس المتين لبنــاء مجتمع الخير العام الذي يشــمل 

بظالله كل بني اإلنسان.
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■  أستاذ جامعي، لبنان.

مقدمة تاريخية

القرن  امتداد  على  العثمانية  الس��لطنة  عرفت 
التاس��ع عش��ر تغييرات جذرية على األصعدة 
العسكرية واالقتصادية والسياسية، كان محركها األبرز 
االحتكاك المباش��ر مع الحضارة األوروبية، كما تجلّت 

في دول أوروبا الناهضة: بريطانيا، فرنسا، وروسيا.

لقد أدركت النخبة العثمانية الحاكمة في خضم 
المواجه��ات القاس��ية مع ه��ذه الدول � وال س��يما 
الهزائم العس��كرية التي أدت إلى خسارة السلطنة 
والبحر  البلقان  األوروبية في  ألجزاء من مقاطعاتها 
األس��ود � أدركت أنه ال مناص من مح��اكاة أوروبا 
الس��لطنة.  منعة  على  للحفاظ  واقتصادياً  عس��كرياً 

■ اأ�سامة عرابي  

دولة  من  العثمانية:  السلطنة 
المركزية الدولة  إلى  الخالفة 
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ولم يتردد الحكام في إس��طنبول م��ن الغ��وص والتمحيص في أدق 
األوروبية  والسياس��ية  والعس��كرية  االقتصادية  والهي��اكل  العناص��ر 
والتي خبروا مدى فعاليته��ا بالتجربة المباش��رة، فأدركوا أنه ال بد 
من التغيير؛ لكن هذا التغيير لم يتخذ ش��كل المواجهة مع المؤسسة 
الدينية اإلسالمية واألسس العقدية للسلطنة، كما حصل في التجربة 
األوروبية المتمثلة بالثورة الفرنسية، عندما تّمت القطيعة بين الدولة 
والكنيسة الكاثوليكية بإقصاء الدين عن الدولة، وحصره في المجال 
والفكرية  التاريخية  للفرد. لجملة من األس��باب  والوجداني  التعبدي 
كان توجه الحداث��ون العثمانيين أكثر براغماتية م��ن ثوريي أوروبا؛ 
إذ بدأ القادة في إس��طنبول )س��ليم الثالث( والقاهرة )محمد علي( 
بادئ ذي ب��دء بإصالح البنية العس��كرية، عندها فقه��وا أن التقنية 
العس��كرية الحديثة تحت��اج إلى مصادر مالي��ة ال تتحقق  األوروبية 
إال بزيادة مداخيل الدولة زيادة مضط��ردة. فكان ال بد من تحديث 
البني��ة الصناعي��ة والزراعية عبر اس��تيراد تقني��ات أوروبية وإغراء 
الرأس��مال األوروبي بفوائد عالية لتصدير آالته الحديثة من س��فن 
بخارية وسكك حديد. مما أدى إلى زيادة االمتيازات المعطاة للتجار 
والصناعيي��ن األوروبيين من قبل الباب العالي، ونمو س��طوة قناصل 
الباهظ الذي دفعته السلطنة لدخولها  الثمن  دولهم في إس��طنبول، 

العالم المعاصر.

قبل الدخول في تفصيل هذا المخ��اض ال بد أن نعرج على تطورات 
الفترة التاريخية التي س��بقت اإلصالح العثمان��ي الحداثي؛ أي القرنين 
السابع والثامن عشر، والتي تمس الهياكل األساسية للمجتمع العثماني: 
السلطة السياس��ية، العس��كر، والطبقات االجتماعية. ويمكننا تلخيصها 

تحت ثالثة عناوين:
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أواًل: مش��اركة الوزير األول وكبار موظفي الدولة للسلطان في صنع 
القرار السياس��ي. بالطبع كان الس��لطان العثماني في القرنين الس��ابع 
والثامن عش��ر ال يزال صاحب الكلمة الفصل في الدولة، لكن تدريجياً 
ظه��رت نخب حول الب��اب العالي ذات نفوذ واس��ع من حاش��ية الوزير 
األول وشيخ اإلس��الم في المؤسس��ة الدينية والقضائية، فكان أن غلبت 
سمة المشاركة والمش��ورة بين هذين الطرفين والس��لطان على الطابع 
االنفرادي األوتوقراطي الذي ميّز الس��لطنة في القرن الس��ادس عشر، 
وش��كلت أموال الوقف الميري وعائدات االلتزام م��ن األراضي القاعدة 

االقتصادية لكبار موظفي الدولة والفقهاء والقضاة في إسطنبول.

ثانياً: وفي الفترة نفس��ها بدأت فرق النخبة في الجيش � العثماني 
المعروفة باالنكش��ارية � باالنخراط في النش��اط االقتصادي من تجارة 
وصناع��ات حرفية في مختل��ف األقالي��م والمحافظات في بالد الش��ام 
واألناض��ول والبلقان. فأصب��ح لقادة الف��رق � باإلضافة إلى ش��وكتهم 
العسكرية � قوة اقتصادية ال يستهان بها أسهمت في تعزير سلطتهم على 

األقاليم واألطراف على حساب المركز في إسطنبول.

وأخي��رًا وليس آخرًا، كان نش��وء طبقة جديدة من األس��ر الحاكمة 
في األقاليم والمحافظات من كبار اإلقطاعيين ورؤس��اء اإلدارة المحلية؛ 
أي طبقة األعيان التي س��خرت أموال العائ��دات الضريبية من األراضي 
واإلدارة إلنش��اء جيوش محلية خاص��ة بها، فكان له��ا نصيب كبير من 
النف��وذ السياس��ي واالقتصادي ف��ي المحافظات، مما حدى بالس��لطان 
والباب العالي إلى االعتراف بها واقعاً كأَُسٍر حاكمة منضوية تحت لواء 
السلطنة. فكانت أُسرة العظم في دمش���ق، وأُسر المماليك المحلية في 
بغداد وفلس��طين ومصر، و»الباي« في تونس وطرابلس الغرب، و»الدي« 
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في الجزائر تشكل إمارات شبه مس��تقلة اقتصادياً وعسكرياً، مع قبولها 
بأن تك��ون جزءًا من الدول��ة العثمانية بوصفها ممثلة لألمة اإلس��المية 

وحاضنة للخالفة.

تل��ك إذن كانت اإلش��كالية التاريخي��ة � السياس��ية واالجتماعية � 
الس��ابقة على اإلصالح الحداثي العثماني موضوع بحثنا. إذ نس��عى في 
هذا البحث إلى تبيان الس��مات المش��تركة الكامنة في ثالثة أنواع من 
اإلصالحات عرفتْها الدولة العثمانية )بما فيها مصر محمد علي وأحفاده( 
على امتداد القرن التاسع عشر، والتي غالباً ما يشار إليها بالتنظيمات. 
وإذا كان »المجلس األعلى للتنظيمات« هو االسم الذي وضعه العثمانيون 
للهيئة المش��رفة على تحديث القوانين والتشريع واإلدارة الحكومية عام 
1850 ميالدي��ة؛ فإنه قد جرت العادة على إطالق تس��مية »التنظيمات« 
على ما س��بق وما تال هذا المجلس من تش��ريعات وإجراءات تصّب في 
ذات المنحى. وه��ذا ليس مس��تغرباً؛ ك��ون الدافع وراء إع��ادة تنظيم 
الجديدة  والتشريعات  )النظامية(،  الجديد(، والمحاكم  )النظام  الجيش 
)التنظيمات(، هو نفس��ه؛ أي رغبة المركز في بسط سلطته ورؤياه على 
قوى وعناصر نافرة في أجهزة الدولة وإدارتها، س��واء في إس��طنبول أم 
األقاليم. َبْسُط س��لطة المركز هذا جرى عبر تبني هياكل وبنى عسكرية 
وتشريعية وقانونية أوروبية المنش��أ والمضمون، عرفت النخبة العثمانية 
المحاكمة مدى فعاليتها باإلدراك المباش��ر والملموس، عنينا على أرض 
الهزائم المتوالية التي تكبدها جيش الس��لطنة ضد الجيوش الروس��ية 
والفرنس��ية واإلنكليزية بدءًا من الربع األخير من القرن الثامن عش��ر. 
عندها بدأت سلس��لة الهزائم العس��كرية والتنازالت الناتجة عنها تفعل 
فعلها في وعي الس��لطنة، فكانت أولى ب��وادر إعادة هيكل��ة الدولة في 
الحقل العس��كري عندما أدخل السلطان س��ليم الثالث )1789 � 1807م( 
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ما عرف »بالنظام الجديد«. وهو جملة من التدابير غير المس��بوقة في 
التجنيد والتدريب والتس��ليح كانت كفيلة � اذا ما طبقت � بالقضاء على 
والقائمة على  الجيش األساس��ية  المتحكمة بمفاصل  الفرق اإلنكش��ارية 
مبدأ التوري��ث وجيش النخبة. وذل��ك لصالح بنية فرنس��ية األصل في 
التجنيد العام اإللزامي، ظهرت مع الثورة الفرنس��ية الكبرى تحت اسم 
»جيش الش��عب«، ومن ثم جرى تبنيها من قبل الدول األوروبية األخرى. 
وعم��اًل بالتقليد نبدأ في تبي��ان ماهية التنظيم��ات والمحاكم النظامية 
وموقعها من األطر السياسية والعقدية العامة للسلطنة العثمانية، تاركين 

اإلصالح في بنية الجيش إلى مقال الحق.

أساًسا في س��عي النخب الحاكمة إلى  َمْعلماً  ش��كلت عملية التقنين 
بناء الدولة المركزية، في كل من إس��طنبول والقاهرة على مدى القرن 
التاسع عش��ر. فالنخب العثمانية في تركيا والشركسية في مصر دخلت 
في حيّز تنافس��ي مع الدول األوروبية وروس��يا، مع نجاح هذه الدول في 
اقتطاع أجزاء من الدولة العثمانية في البلقان وشرق المتوسط )اليونان 
1832م(، وقد تناول الس��عي العثمان��ي إلى مركزة الدول��ة ثالث بنى 
أساسية: الجيش والقانون واالقتصاد، متخذًا من النموذج األوروبي عامة 
� والفرنس��ي على وجه الخصوص � دليله ومرجعه. وغالباً ما يطلق اسم 
»التقنين« على مرك��زة البنى القانونية، ولفظ »النظ��ام الجديد« على 
البنى العس��كرية المس��تلهمة من أوروب��ا. وما يظهر في اللغ��ة العربية 
المعاصرة من تعابير »جيش نظامي« أو »قوة نظامية« ليس إال أثرًا بادياً 
لذل��ك الفعل الذي بدأ قبل قرني��ن ونيّف، والالف��ت أن العثمانيين لم 
يتخلفوا كثيرًا عن اللحاق بركب الدولة الفرنسية في الحيزْين القانوني 
والعسكري، كما يظهر من المقارنة الزمنية لتواريخ صدور القوانين في 

كلتا الدولتين:



74

نظر وجهات 

فرنسا:
القانون المدني أو ش��رعة نابوليون في الملكية والعقود واألحوال  -

الشخصية: 1804م.

قانون أصول المحاكمات المدنية: 1806م. -

القانون التجاري : 1807م. -

قانون أصول المحاكمات الجزائية: 1808م. -

القانون الجزائي: 1810م. -

الدولة العثمانية:
القانون التجاري: 1850م. -

القانون الجزائي: 1858م. -

مجلة االح��كام العدلي��ة، وهي أحكام ف��ي القان��ون المدني أو  -
المعامالت حسب المذهب الحنفي: 1870 � 1877م.

قانون أصول المحاكمات المدنية: 1880م. -

مصر الخديوية:
القانون التجاري: 1853م، نقاًل عن القانون العثماني. -

القانون المدني، القانون الجزائي، قوانين أصول المحاكمة المدنية  -
والتجارية والجزائية: 1875م، نقاًل عن القوانين الفرنسية.

وليس الفارق الزمني المتمثل بأربعة أو خمس��ة عقود بين القوانين 
العثمانية والفرنس��ية باألم��ر العظيم ف��ي المنظار التاريخ��ي، إذا ما 
أُخذ باالعتبار الس��بق االقتص��ادي والعلمي والتكنولوج��ي الهائل الذي 
جعل الدول األوروبي��ة الحديثة في موقع متقدم على مثيالتها في آس��يا 
وأفريقي��ا. األهم من الف��ارق الزمني كان قرار وفع��ل النخب العثمانية 
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المفاهيم  التاريخية. ف��كان إدخال  بأوروب��ا ونتائجه  الحاكمة بااللتحاق 
القانونية األوروبية في جسد السلطة السياس��ية وفي عالقاتها القسرية 
مع الخاضعين لها بداية عملية تحوّل تاريخي غّطت المجال الس��لطوي/
الفك��ري، وبالتال��ي المجتمع��ي بكلّيته. من ه��ذه المفاهي��م الجديدة 
المحورية: القضاء المدني والقان��ون الوضعي، والهوية القومية، وجيش 
الشعب، وهي مفاهيم وبنى ذات منش��أ أوروبي ال لبس فيه، واكبت على 
مدى قرن من الزمن التحول من دولة الخالفة اإلسالمية إلى الجمهورية 

التركية الحديثة )1923م(.

وإذا كان��ت الثورة الفرنس��ية ض��د هيمنة 
اإلقط��اع واألكلي��روس عل��ى الحياة السياس��ية 
واالقتصادية )كانت الكنيس��ة الكاثوليكية تملك 
30 بالمائ��ة من األراض��ي الزراعي��ة( انتصارًا 
للدولة المدنية العلماني��ة؛ فمن الصحيح أيضاً 
بالس��ياق  المفهوم مرتبط  أن مدى جذرية هذا 
الدينية  المؤسسة  وبمسيرة  األوروبي،  الحضاري 

الكاثوليكية تحديدًا. ال شك أن المجال الحضاري اإلسالمي لم يكن بمنأى 
عن تلك اللُّوثة، وقد عرفه��ا بالفعل، إال أن أب��رز تجلياتها كان محصورًا 
بفترة قصيرة جدًا ال تتعدى الس��بعة عش��ر عاماً، وهي محنة خلق القرآن 
الت��ي قادها فقهاء المعتزلة من داخل الس��لطة العباس��ية ف��ي بغداد بين 
215 � 234 للهجرة. ومهما تكن األسباب العقدية والتاريخية لهذا التمايز 
بين المجالين الحضاريين المس��يحي واإلسالمي؛ فإن من نتائجه أن مسار 
تحديث وعلمنة دولة الخالفة � خالل القرن التاسع عشر والربع األول من 
القرن العشرين � لم يكن مسارًا تصادمياً بين المؤسسة الدينية اإلسالمية 

والنخب السياسية والعسكرية المستلهمة لنموذج الدولة األوروبي.

الفرن�سية  الثورة  كانت  اإذا 

الإقطاع  هيمنة  �سد 

الحياة  على  الديني 

المجال  فاإن  ال�سيا�سية 

لم  الإ�سالمي  الح�ساري 

عنها بعيدًا  يكن 
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في ع��ام 1838م أعلن الس��لطان العثمان��ي محمود الثاني تش��كيل 
المجلس األعلى لألحكام العدلي��ة بوصفه أعلى هيئة قضائية في الدولة، 
آذناً بذلك إلى االنتقال من نظام عدلي كان يحكمه شيخ اإلسالم وقضاة 
الش��رع والمحاكم الش��رعية على المذهب الحنفي منذ القرن السادس 
عش��ر، إلى نظام تغلب عليه المحاك��م النظامية الت��ي يديرها موظفون 
مدنيون تعينهم السلطة، ويصدرون أحكامهم وفق قوانين أوروبية المنشأ. 
وإذا كانت هذه الخطوة ترمز إلى ازدياد هيمنة الدولة عبر موظفيها على 
القضاء الش��رعي فإن التحضير لها يعود إلى ع��ام 1826م، عندما قام 
محمود الثاني بإضعاف القاعدة االقتصادية لشيخ اإلسالم والوزير األول 
وعدد من كبار المس��ؤولين. عندها نقل الس��لطان األوقاف العامة � أي 
أراضي الميري الموقوفة التي كانت خاضعة لسلطتهم � جاعاًل إياها تحت 
إشراف وزارة جديدة مستقلة لألوقاف يعود فيها ريع األراضي والعقارات 
الميرية الموقوف��ة إلى الدولة بدالً م��ن كبار المس��ؤولين والمتنفذين. 
وإذا ما علمنا أن هذه األوقاف ش��كلت بحجمها أكث��ر من نصف مجموع 
العقارات على أراضي الدولة، أدركنا كم كان المعائد االقتصادي للسلطة 
المركزية من ج��ّراء ذلك هائاًل، باإلضافة إل��ى تعزيز قوة المركز على 
حساب األطراف. وقد تّم إنفاق جزء كبير من هذه العائدات على تحديث 
الجيش العثماني الذي كان يشهد بدوره في ذاتها الحقبة � أي السنوات 
العش��ر األخيرة من حكم محمود الثاني )1808 � 1839م( � أكبر عملية 

إعادة تنظيم في تاريخه.

بعد وفاة محم��ود الثاني بقليل، صدر عام 1939م ع��ن الباب العالي 
خط الش��ريف جولهان المعروف بالتنظيمات. وهي إعادة تنظيم راديكالية 
وش��املة لبنى الدول��ة االقتصادية والسياس��ية محاكاة للدول��ة األوروبية 
الحديث��ة، ورضوخاً لمطالب الدول األوروبية بإعط��اء رعاياها كامل حرية 
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النش��اط االقتص��ادي والتجاري عل��ى امت��داد أراضي الس��لطنة، وضمان 
المساواة في الحقوق السياس��ية لألقليات المسيحية واليهودية مع الغالبية 
المسلمة من الس��كان. فكان أن ُفتحت الس��وق العثمانية بمصراعيها على 
اإلنت��اج األوروبي، وأصب��ح اإلنتاج المحل��ي خاضعاً آللي��ات التنافس غير 
المتكافئة مع الصناعة األوروبية، معززة بامتيازات جمركية وإدارية للتجار 
والصناعيي��ن األوروبيين من مس��توردين ومصدرين. ال ش��ك أن الضغوط 
المباش��رة من قبل بريطانيا وفرنسا وروس��يا لعبت دورًا حاسماً في تبني 
»التنظيمات«، خاصة أن بداية عهد االمتي��ازات للتجار األجانب المقيمين 
على األراض��ي العثمانية ولرعايا الدولة غير المس��لمين تعود إلى معاهدة 
1774م، عام الهزيمة العسكرية األولى للعثمانيين أمام روسيا، والتي تلتها 
هزائم أخرى في عامي 1792 و1812م اس��تولت روس��يا عل��ى أثرها على 

الساحل الشمالي للبحر األسود وشبه جزيرة القرم.

قد تكون هذه اإلصالحات السياس��ية واالقتصادي��ة � التي دفعت إليها 
النخب��ة العثمانية دفعاً تحت وطأة حروب ومنافس��ة ال هوادة فيها مع دول 
أوروبا الكبرى � مبررًا لقطيعة مع األسس العقدية الدينية لدولة الخالفة، 
على غ��رار القطيعة التي أنجزته��ا الدول األوروبية مع الفكر والمؤسس��ة 
الدينية المس��يحية على عتبة الحداثة إبان الثورة الفرنس��ية؛ لكن النخب 
الحاكمة التي أقّرت خط الش��ريف جولهان ترى األمر من منظار معاكس 

تماماً، كما يتبدى من النص الذي يتصدر األمر السلطاني:

»العالم بأس��ره يعرف أن من��ذ األيام األولى للدول��ة العثمانية جرى 
تطبيق مبادئ القرآن وقواعد الشريعة تطبيقاً كاماًل. وهو ما وضع السلطنة 
في أعلى مرتبات القوة والمنعة، ونشَر اليسر واالزدهار بين رعاياها؛ لكن 
جملة من األس��باب المتنوعة والظروف الصعبة على مدى السنوات المائة 
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والخمس��ين الس��الفة أّدت إلى إهمال الش��رع الحنيف ول��م ُتتبع قواعده 
الناصحة، فكان أن عرفت السلطنة الضعف والقلة بعد القوة واليسر؛ ألن 
الدولة التي تهمل الش��ريعة ليس بوسعها االستمرار. وإيماناً منا بمدد اهلل 
تعال��ى وثقتنا بدعم نبيّنا ژ ، أصبح لزاماً علين��ا منذ اليوم وصاعدًا أن 
نرسم تشريعات جديدة لتحقيق إدارة فاعلة للحكومة المركزية واألقاليم«.

يمكن فهم هذا النص على وجوه عدة، بادئين بما هو ظاهر وخالصين 
إلى التعقيدات التاريخية الملموسة التي أملته، والتي عرجنا على بعضها 
فيما س��بق. ظاهرًا ثمة مفارقة بي��ن القول بالعودة إل��ى القرآن الكريم 
والمبادئ الش��رعية م��ن جهة، والمضم��ون األوروبي الجل��ي للتنظيمات 
الجديدة، هذه المفارقة قد تزول إذا نظرنا إلى القواعد الش��رعية من 
منظار مقاصد الش��ريعة الكلّية الخمس��ة، في الزود عن الدين والنفس 
والعقل والعرض والُملك لمجموع المسلمين. وأي تشريع أو قرار للحاكم 
من ش��أنه أن يدافع أو يعزز واحًدا أو أكثر م��ن هذه الضرورات الخمس 
للجماعة يكتسب صفة شرعية دون الرجوع إلى نص قرآني بعينه أو ُسنَّة 
نبوية محددة. وان��دراج التنظيمات ف��ي وعي واضعيها ضم��ن المقاصد 
الكلية للشريعة واضح من إش��ارتهم إلى قوة وازدهار المسلمين كأهداف 
رئيس��ة إلجراءاتهم. م��ن ناحية أخرى، تجدر اإلش��ارة إل��ى أن النظام 
العدلي العثماني منذ نشأته في القرن الس��ادس عشر لم يكن مقتصرًا 
على األحكام الشرعية للمذهب الحنفي صحيح أن شيخ اإلسالم والقضاة 
األحناف في إسطنبول شكلوا اللبنة األساسية لهذا النظام � عبر إرسالهم 
لقضاة ممثلين لهم لإلش��راف على عمل المحاكم المحلي��ة في البلقان 
والمغ��رب ومصر وفلس��طين وس��وريا والع��راق واألناض��ول، وأن فعالية 
ونجاع��ة هذا النظ��ام العدلي كان مفخ��رة للدولة العثماني��ة بالمقارنة 
م��ع األنظمة العدلية الس��ائدة في أوروب��ا في القرنين الس��ابع والثامن 
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عش��ر. لكن من الصحيح أيضاً أن البنية العدلية العثمانية عرفت نظاماً 
تشريعياً وقضائياً موازياً للش��ريعة أطلق عليه العثمانيون اسم »القانون«. 
هذا القانون مصدره اإلرادة الس��لطانية، وأحكامه ملزمة ونافذة كأحكام 
الش��ريعة، فكان ثمة توزيع لالختصاص بين الشرع والقانون السلطاني، 
اختص األول بأحكام النكاح واألهلي��ة والمواريث والعقود والملكية؛ بينما 
كانت الضرائب وأراضي الميري والحرابة والقتل والسرقة من اختصاص 

الثاني.

أما التعقيدات التاريخية الملموسة التي أملت التنظيمات فهي ظاهرة 
في اإلشارة المقتضبة في نهاية النص العثماني إلى »تحقيق إدارة فاعلة 
للحكومة المركزية واألقاليم«، وهذا يتطابق مع ما خلص إليه أحد أبرز 
الباحثين األت��راك في هذه الحقب��ة: »هدفت اإلصالح��ات إلى إخضاع 
اإلدارات المحلية في المقاطعات إلى س��لطة ورقاب��ة الحكومة المركزية 
الصارم��ة، عبر تحري��ر اإلدارات اإلقليمي��ة من نفوذ العلم��اء واألعيان 
المحليين« )إنالش��يك، »تطبيق التنظيمات«(. لق��د أدرك محمود الثاني 
ورشيد باشا � س��فيره إلى باريس، وأبرز رجاالت السلطنة الذين دفعوا 
باإلصالحات � أن النظرة األوروبية إلدارة الدولة لصالح الغلبة المطلقة 
للمركز على األطراف، وبالتالي فالدولة المركزية التي تبسط قوانينها 
عل��ى كامل ترابه��ا الوطني ال تتماش��ى مع س��يطرة القض��اة والفقهاء 
واألعيان المحليين على ش��ؤون األقاليم. فما كان متاح��اً في زمن غابر 
عندما كانت الس��لطنة ندًا وقوة على قدم المس��اواة مع القوى األوروبية 
أصب��ح خطرًا داهم��اً وداءً خبيثاً يجب معالجته بأس��رع م��ا يكون؛ لكي 
تتمكن الدولة العثمانية من مواكب��ة القوى األوروبية الصاعدة اقتصادياً 

وعلمياً وعسكرياً.
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■  أستاذ فكر األنوار والحداثة والفلسفة السياسية والدينية، جامعة الحسن الثاني، المغرب.

لئن أنَت ســألَت فيلســوفي أخالق أو مفكري 
قيمة عــن أهم قيمتيــن يؤمنان بهمــا إيماناً؛ 
ألوشــكا أن ُيجمعا على أنهمــا ما كانتا ســوى قيمتي 
«الخيــر» و«العــدل». ولكن؛ لئــن أنَت أعــدَت طرح 
الســؤال عليهمــا: أيهما أولــى بالتفضيــل والتقديم: 
أقيمــة «الخير» ـ يا ترى ـ أم قيمــة «العدل»؟ لتوقفا 
وعجبا وأطرقا ووسوســا ولم يحيرا جوابــاً، وحتى إن 
هما أجابا، اختلفت ـ ال محالة ـ إجابتهما عن «ســؤال 
منهما  مقــّدمٍ  مــن  االختالف:  غايــَة  هــذا  األولوية» 
القدامى،  الفالسفة  ســائر  شأن  ـ  للعدل  مؤخٍر  للخير 
أضــراب أفالطون وأرســطو والرواقييــن واألبيقوريين 
واألفالطونيين الجدد وآباء الكنيســة من الفالســفة، 
وحتى في المحدثيــن منهم كثير، مــن هيوم إلى من 

■  ï«°ûdG  óªëe

الخير  قيمتي  بين  العالقة 
ونقاده رولز  جون  لدى  والعدل 
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صاروا يعرفون اليوم تحت مســمى «الفالسفة الجماعيين» ـ ومن ـ على 
للعــدل على الخير، بدءًا بكانــط، وانتهاء بأحد  الضد من هذا ـ مقدمٍ 
أنجب تالمذة تصانيفه: الفيلسوف األمريكي جون رولز، ومن متوقف في 

هذا األمر متحير؛ وهم كثير.

ô«îdG ≈∏Y ∫ó©dG ájƒdhCGh õdhQ ¿ƒL
يقال دال «الخير» ـ في اللســان العربي كما في العديد من األلسن 
األوروبية ـ بدالالت شتى، فهو لفظ قد يطلق على ما نملكه ـ الخيرات ـ 
وما نفعله ـ فعل الخير ـ وما ننشــده ـ مثال الخير... وليس يشــذ األمر 
عند جون رولز، هذا الذي وصفه الفيلسوف األلماني هابرماس ذات يوم، 
فقال عنه: «إنه المنظر السياســي األكثر أهمية في القرن العشرين»1، 
ففــي كتبــه األساســية ـ ال ســيما فــي «نظريــة العدالــة» و«العدالة 
والديمقراطية» ـ اســتعمل مفهوم «الخير» بهذه الدالالت كلها. أكثر من 
 ز في «الخيــرات» بين «خيرات أوائل» و«خيرات ثواٍن». ومما دلهذا، مي
على أهميــة مفهوم «الخير» عنده: أن كتابه «نظريــة العدالة» إن أمكن 
عده بحق موسوعة في الفلسفة السياسية المعاصرة ومواضيعها األساسية 
ـ من نظرية المواطن إلى نظرية الحرية مرورًا بنظرية الدولة ونظرية 
المجتمع المدني وغيرها من النظريــات التي حفل بها الكتاب؛ فإنه لم 
يحســب أنه أقام إال نظريتين على وجه التخصيــص: «نظرية العدالة» 
و«نظرية الخير». غير أنه لئن كان من الســهل تبيــن نظرية رولز في 
أمر «العدالة» ـ في جليل قولها وليس في دقيقه ـ فإنه يوشك أن يصعب 
تبين نظريته في شأن «الخير»، ال سيما وأن نظريته في «الخير» ـ وعلى 

 Jürgen Habermas, «la «vie bonne», une «expression détestable» » in John Rawls, Le 1 ـ
Péché et la Foi , Ecrits sur la religion,Hermann éditeurs, Paris: 2010, p. 352.
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خالف نظريته في العدالة ـ تتثنى وتزدوج، فنصير أمام «نظرية ضيقة» 
ـن. إذ يعتبر  وأخرى «شاســعة»... وذلك على الرغم من أن أساســها بيـ
رولز أن ثمة ملكتين أخالقيتيــن توجدان لدى المواطنين: حس العدالة، 
وتصور الخير1، وذلك مع أنه عادة ما يتحدث الرجل عن «حس العدالة» 
وكأنه حّس موحد، عكس ما يفعل حين يتحدث عن «تصور الخير» ـ بله 
«تصورات الخير» ـ وكأنه تصور ـ منــذ البدء ـ متعدد؛ وذلك ألنه كان 
يؤمن بإمكان التوافــق التداولي الحواري التفاوضي على مبادئ العدالة، 

وكان يعتقد باستحالة التوافق على تصور موحد وواحد «للخير».
وأول معانــي «الخيــر» هو مــا تعلق باســتعمال مفهــوم «الخير» 
ـ بالجمــع: «الخيــرات» ـ وبداللته األولــى: «الخيــرات األولية»، وهو 
يعني بهــا: «تلك [المرغوبــات] التي يرغب فيها األشــخاص العاقلون، 
مهما كانت رغباتهم األخــرى»2. ههنا رْبط للخير بالرغبة، فالخير هو 
ما يرغب فيه الشــخص؛ لكن هذا الخير متعدد؛ ألن الشــخص راغب 
اإلبســتمولوجية  المنزلة  كانــت  ولئن  واحــدة.  برغبة  وليــس  برغائب 
لتصور هذه «الخيرات األولية» قد بدت ُمْشــكَلَة بالنســبة إلى العديد 
من الباحثيــن ـ بحيث بدت لهــم مبنيّة على تصور ســيكولوجي ـ فإن 
رولز اعترف بهذا اإلشــكال ـ في مقدمة الطبعة الفرنسية وفي غيرها 
من التعديالت التي أدخلها على نظرية الخيــرات األولية ـ بأنه لربما 
أوحى طرحه األولي بأن لهذا التصور أساساً سيكولوجياً (كما بين ذلك 
الفيلسوف األمريكي أالن جيبار Allan Guibard (1942 ـ) ذلك عن حق، 
ربط الخيرات األولية ال بالجوانب  باعتراف رولز نفسه)؛ بينما هو رامٍ 

John Rawls, Théorie de la Justice, Traduit par Catherine Audard, Seuil, Paris : 1987, p. 11. 1 ـ 
Ibid, p. 11. 2 ـ 
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األولية  الخيرات  وفكرة  للشخص1.  أخالقي  بتصور  وإنما  السيكولوجية، 
ـ كما تبدت فــي الصورة األولى لنظريــة العدالة ـ مبنيــة على مبدأ 
أن ما من إنســان عاقل إال ويرغب في حقوق وحريات ومداخيل وثروة 
وحق في أن ُيحترم شــخُصه، وتلك «خيرات اجتماعيــة أولية». وهناك 
خيرات أولية أخرى ـ شأن الصحة والعافية والخيال والذكاء ـ يدعوها 

«خيرات أولية طبيعية»2.
ثم يقال مفهوم «الخيــر» بداللة ثانية هي داللة «خير الفرد» كما 
يتصوره هو؛ ذلك أن الفالســفة ـ منذ أرســطو إلى ســيدغويك مرورًا 
بكانــط ورويس وغيره ـ تنبهــوا إلى أنه يمكن النظر إلى أي شــخص 
كان بوســمه يملك مشــروع حياة على المــدى الطويل يكون مشــروعاً 
معقوالً ويشكل الخير بالنسبة إليه، شريطة أن يوضع هذا الشخص في 
ظروف مناســبة له لتحقيق مشــروع حياته3. ومن ثمة يتحدد «الخير» 
هــذه المرة بوصفــه: «تحقيق رغبة عاقلــة»4، والحــال أن األصل في 
هذه الرغبة التعدد؛ ألن ثمة رغبات عاقلــة وليس رغبة واحدة، تتبعها 
مشــاريع عاقلة وليس مشروعاً واحدًا عاقًال، وتلك «واقعة التعدد» التي 
تحكم المجتمعات الحديثة. والحال أن ما من خير ـ بهذا المعنى ـ إال 
وهو خير نســبي، فإن اســتحال هو خيرًا مطلقاً تحول إلى طغيان: «إن 
الخير المطلق ـ بالنســبة إلى أي كائن بشــري ـ لَيتمثُل في أن يلتحق 
به كل األفــراد اآلخرين لكي يحقق تصوره المخصــوص للخير، كيفما 
كان هذا التصور، وإال فإنه يفرض علــى اآلخرين أن يتصرفوا بطريقة 

 Ibidem. 1 ـ 
Ibid, p. 93. 2 ـ 
Ibid, p. 123. 3 ـ 
Ibid, p. 123. 4 ـ 
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عادلة، ويســتثنى هو من هذه القاعدة، ويتبع هــواه اتباعاً...»1، ولن 
يفعلوا. ثم إن معنــى «الخير» يتوقف على اختيار فلســفي، وليس على 
الدولة أن تتدخل في اختيارات الناس الفلسفية. وليست نظرية العدالة 
تنصب نفسها حكماً بين خيرات األفراد، وال ينبغي لها أن تفعل ذلك2. 
وإنما بالبدل من ذلك تفترض هــي أن أعضاء المجتمع أفراد عاقلون، 
قادرون علــى تكييف تصورهم للخير ـ المتعــدد باألصل ـ مع وضعهم؛ 
أي مع مبدأي العدالة. وبالجملة، ما تحدث رولز عن الخير إال وربطه 
بمعنى «التصور» ـ «تصور الخير» ـ وما تحدث هو ـ على التدقيق ـ عن 
«تصور» هكذا بالمفرد، وإنما عن «تصورات» ـ «تصورات الخير» ـ هو 

تحدث.
والخيــر بمعنى آخر هو «خيــر الجماعة»، والملحــوظ هنا أن رولز 
لطالما تحاشــى اســتعمال هذا التعبير، مفضًال الحديث عن «المصلحة 
المشــتركة» أو «المنفعة المشــتركة» أو «المنفعة المتبادلة»3، هذا مع 
بين «الخيــر العام» و«المصلحة العامة»: األول  تقدم العلم أن ثمة بوناً 
ذو بعد غائي/ فلســفي وديني وأخالقي، والثانــي ال يقتضي ذلك. أكثر 
من هذا، عوض الحديث عن «االهتمام المشترك» ـ الذي يوحي بمفهوم 
«المصلحة المشــتركة» ـ يفضل رولز حتى الحديث عن «عدم االهتمام 
المتبــادل» فيما يخــص تصور «الخيــر»، فليس لنا أن نعنــى بتصورات 
اآلخرين للخيــر، حتى وإن عنينا بالمصلحة المشــتركة4. ولهذا يفترض 

في الوضع األصلي أن الناس يجهلون خير بعضهم البعض.

Ibid, p. 152. 1 ـ 
Ibid, p. 124-125. 2 ـ 
Ibid, p. 133-135. 3 ـ 
Ibid, p. 290. 4 ـ 
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هــذا ويؤكــد رولز ـ فــي غير ما مناســبة فــي كتاباتــه ـ على أن 
المفهومين األساســيين في مبحث األخــالق إنما همــا مفهوما «العدل» 
و«الخير»، وأن مفهوم «الشــخص األخالقي» نفسه إنما هو مستنبط من 
حس اإلنسان بالعدالة ومن سعيه إلى تحقيق خيره كما يرتضيه لنفسه؛ 
أخالقياً  أي من هذين المفهومين ذاتهما، فليس يكون الشــخص شخصاً 
إال بقدر ما تتوفر فيه هاتان الملكتان. ولطالما قفى رولز على أثر هذا 
القول بالقول: «إن بنيــة نظرية أخالقية ما لترتهــن إذن إلى الطريقة 
التي تنتظــم بوفقها الصلــة بين هذيــن المفهومين بداخلهــا»1. فكيف 

انتظمت الصلة بين «العدل» و«الخير» في نظرية رولز نفسه؟
يصنف رولز النظريات األخالقية بحســب الطريقة التي انتظم بها 
فيهما هذان المفهومان: ثمة «النظريات الغائية» التي يتحدد فيها الخير 
عن العدل بمعزل، ثم يصار إلى تحديد العدل بوصفه ما يحقق الخير، 
فتعّد المؤسســات واألفعــال العادلة هــي تلك التي تنتــج أكبر قدر من 
الخير العميم. وثمة «النظريات اآلدابية» التــي إما هي ال تحدد الخير 
ـ التحقيق بأقصى ما  عن العدل بمعزل، أو هي ال تعــّد العدل تحقيقــاً 
يمكن ـ للخير. وهــو التصور الــذي يتبناه. وليس يعني هــذا أال يكون 
تحقيق العدل مولدًا للخير؛ وإنما ال توجــد صلة علية بين االثنين وإنما 
هي محض تــالٍق2. إنما العــدل هو معيــار الخير ومــا كان األمر على 
النقيض: «إن مبادئ العدل، ومن ثمة العدالة، هي التي ترســم الحدود 
التي تكون اإلشــباعات بوفقها ذات قيمة، كما تعيــن الحدود التي تكون 
بحســبها تصورات الخير ذات معقولية»3. ففي نظرية العدالة بحسبانها 

Rawls, Théorie de la Justice, p. 50.  1
Ibid, p. 54-56.  2
Ibid, p. 57.  3
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ليس يتــم األخذ بعين االعتبــار نزوعات البشــر وال تصوراتهم  إنصافاً 
للخير؛ وإنما األمر على الضد من ذلك؛ تحدد نزوعاتهم وميوالتهم منذ 
لمبادئ العدالة التي ترسم الحدود وتعين التخوم. هي هذه  البدء طبقاً 
الفكرة التي يقول عنها رولز: «يمكن أن نعبّر عن هذا األمر بالقول: في 
نظرية العدالة بوصفها إنصافاً يتقدم مفهوم العدل على مفهوم الخير»1. 
وهو يجد أنه ما كان أول من قال بهذا الرأي؛ وإنما يجد ســندًا له في 
كانط: «إن أولوية األمر العدل ســمة مركزية في إتيقا كانط»2. ومثلما 
كانت هــذه التقدمة مركزية فــي إتيقا كانط، فهي كذلــك مركزية في 
تصور رولز: «يتبيّن أن أولوية العدل على الخير هذه في نظرية العدالة 
سمة مركزية في هذه النظرية»3. فمبدآ العدل هما ما  باعتبارها إنصافاً 

يحدد حدودًا لما هو خير.
«الخيــر»  بيــن  الصلــة  تنتظــم  فــإذن، 
و«العــدل» ـ أول ما تنتظم ـ فــي كتاب رولز 
األول على شــكل أطروحة: أولويــة العدل ـ أو 
الحق االعتباري: ما الذي ينبغي أن يكون عليه 
حق إنســان؟ ـ على الخير. لهــذا ما قال هو: 
«الخير هــو األول»؛ وإنما قــال: «العدالة هي 

الفضيلة األولى للمؤسســات االجتماعية»4. وقد كتب رولز بعد مضي ما 
يقارب العقدين مــن الزمن على صدور كتاب العدالــة يقول: «إن فكرة 
أولوية العدل عنصر جوهري فيما سميته الليبرالية السياسية، وهي تلعب 

Ibidem. 1 ـ 
John Rawls, Théorie de la Justice, p. 81. 2 ـ 
Ibid, p. 57. 3 ـ 
Ibid, p. 29, 33. 4 ـ 
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التي هي لون من ألوان  في نظرية العدالة بوسمها إنصافاً  دورًا مركزياً 
هــذه الليبرالية»1. فليس االجتماع من أجل خيــر الجماعة كاف لتحديد 
المجتمع، عنده، وإنمــا المجتمع يتحدد بالعدالة. ولهــذا ما يفتأ يردد 
الكالم منذ صفحــات الكتاب األولى عما يســميه: «قناعتنا الحدســية 
بأولوية العدالة [علــى الخير]»2. والمجتمع يتحدد عنده باعتراف أفراده 
بقواعد سلوك ضرورية لسيره، وليس بتعاون أفراده لتحقيق خير مشترك؛ 
إنما القواعد هي ما تحدد «الخير»، وليس الخير هو ما يدعو إلى وضع 
القواعد. والمجتمع الجيــد التنظيم يتحدد أوال بتصــور أفراده الموحد 

لقواعد عدالة، قبل أن يتحدد بسعي أفراده لتحقيق الخير العام.
للجماعة  تأسيســياً  واســتبعاد أن يكــون مفهوم «الخيــر» مفهومــاً 
ـ وبالتالــي اســتبعاد أن يتقــدم على مفهوم العــدل ـ باٍد فــي «الوضع 
البدئــي» الذي يفترضه رولز لبلوغ بني البشــر إلــى توافق على مبادئ 
لســالمة المبادئ،  العدالة، والذي يفترض فيه «حجاب الجهل» ضامناً 
حيث يقول: «ينبغي أن نضمــن أن ال الميوالت وال التمنيات الخاصة وال 
التصورات المخصوصــة التي يحملها كل فرد عن خيــره يمكن أن تؤثر 
على المبادئ المتبناة»3. على أن قــول رولز بالتمايز بين الخير والعدل 
ـ مــع إيالئه األولويــة للعدل على الخيــر ـ ليس يعني ـ بــأي وجه من 
الوجوه ـ تنافرهما، أو وجود مهواة ســحيقة بينهما، وإنما لطالما تحدث 
الرجل عن «تالؤم العــدل والخير»، ولطالما أعــاد القول: «ثمة تالؤم 
بين العدالة والخير، على األقل فــي المجتمع المحكم التنظيم»4. ذلك 

 John Rawls, «La priorité du juste et les conceptions du Bien» in Justice et démocratie, 1 ـ
traduit par Catherine Audard, éditions du Seuil, Paris : 1993, p. 287.

Ibid, p. 30. 2 ـ 
John Rawls, Théorie de la justice, op. cit., p. 45. 3 ـ 
Ibid, p. 437. 4 ـ 



ونقاده رولز  جون  لدى  والعدل  الخير  قيمتي  بين  العالقة 

165

أن في مجتمع جيد التنظيم من شأن التصورات  أني: «قد افترضت دوماً 
التي ينشــؤها األفراد عن خيرهــم أن تكون متالئمة مــع مبدأي العدل 

المعترف بهما عمومياً...»1.
وبعد، لما كتب رولز يقول في مفتتح القسم الثالث من نظريته في 
ذا بال عن مفهوم الخير»2  العدالة: «إلى غاية الساعة ما قلت شــيئاً 
ما كان ليقصد أنه ما ذكر مفهوم «الخير» بإطالق؛ وإال فإن المفهوم 
حاضر باإللماع منذ الصفحات األولى من الكتاب، وإنما يعني أنه لئن 
هو بسط القول في مفهوم «العدالة» ومبدأيها، فإنه ما فعل األمر ذاته 
بالنسبة إلى مفهوم «الخير». وقد حضر بباله آنذاك أن ما من نظرية 
أخالقية حقة إال ومن شــأنها ال أن تنظر في مفهــوم «العدل» وحده؛ 
وإنمــا أن تبحث في صلته بقرينــه: مفهوم «الخيــر». إنما قصد بدءًا 
أنه تحدث عن مفهوم «الخير» في إطار ضيــق ـ الخيرات االجتماعية 
األولية ـ فأنشــأ بذلك ما ســماه «النظرية الضيقة للخير». وقد تنبّه 
إلى أن القول بأولوية العدل على الخير ال يمنع من وجود تصور أولي 
لما هو الخير. وذلك دور منطقــي لطالما تنبه إليه نقاد رولز؛ لكنه 
ما كان عنه تائهاً؛ أَو لم يقل هو نفســه: «لكي نقيم هذين المبدأين 
[يعني مبدأي العدل]، فإنه يلزم أن يكون ثمة تصور لما هو الخير»؟3؛ 
لكن «الخير» المتحدث عنه هنا هو الخيــر بمعناه األولي ـ الخيرات 
األوليــة ـ وليس الخير بمعانيــه األخرى. ولهذا يســمي نظرية الخير 
هذه التي تقترن بهذا المســتوى من النظر «نظريــة الخير الضيقة». 
وهذا ال يعني بأي حــال من األحوال وقوعه في مناقضة القول: «العدل 

Ibid, p. 437-438. 1 ـ 
Ibid, p. 437. 2 ـ 
Ibid, p. 438. 3 ـ 
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متقّدم على الخير»، ونقيضه: «الخيــر متقدم على العدلٌ. والحال أنه 
ما إن تقام مبادئ العدالة؛ حتى يصير الطريق مفتوحاً نحو نظرية في 
الخير، تارة يسميها رولز «النظرية الواسعة في الخير»، وطورًا ينعتها 
بوســم «النظرية الكاملــة [أو التامــة] في الخير». لكــن؛ لئن كانت 
النظرية األولى ضرورية؛ فإنها غير كافية؛ ألن ثمة أفعاالً في المجتمع 
ـ األفعــال اإليثارية بمختلف أشــكالها مثــًال، وحب الخيــر المتبادل، 
والتــواد... ـ من جهة، وألن تحليــل قيم المجتمع ـ مــن جهة أخرى ـ 
أمران يحتاجان إلى تحليل كامل للخير، فال يعود الخير هنا داالً على 
لغايات:  مجرد خيرات أولية نرغب في حيازتهــا؛ وإنما يصير متضمناً 
ما معنى الشــخص الخير أو الطيب؟ وهل هو خير أن يكون الشخص 
طيباً، ال ســيما في المجتمع محكم التنظيم؟ غيــر أن هذه المفاهيم 
ال تتحدد إال بعد تحديد مبادئ العدل، عوْد على بدء في إيالء األولية 

للعدل على الخير.
وهكذا ـ فإنــه لتفادي الدور المنطقي ـ يميــز رولز بين نظرية في 
الخير ضيقة وأخرى واســعة، وهو يرى أنه ما إن يســتوِف مبدآ العدالة 
حقهما حتى يكون عليه أن يقوم بتأويل أوســع للخير، وهو التأويل الذي 
يجعل مــن العاقلية خيــرًا، بل هي الخيــر؛ بمعنى أن الخيــر يكمن في 
اتباع خطوات معقولة لتحقيق مشــروع حياة. وهــو تحديد ال ينفي رولز 
أنه «صوري» أو «شــكلي»، وليس «مضمونياً» أو «جوهرياً»، هذا إن لم 
يكن تعريفاً «وســيلياً» وليس «مبدئياً». وهناك خيــر الفرد، وقد رأيناه 
متمثًال في اتباع خطوات عاقلة لتحقيق مشــروع حياة يضعه ويتبعه، كما 
أن هناك خير الجماعة، وخير الجماعة ليس ســوى تضام مشاريع حياة 
األفراد العاقلة في مشــروع أوسع، لكن بشــرط أال يقيم غاية مسيطرة 
واحــدة تصير كالفكرة المســلطة؛ شــأن «الوحدة الدينيــة» أو «عظمة 
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األمة» مثال1. فليس أخشــى عند رولز من الوحدة المفروضة. يخشــاها 
رولز ـ وهو المستند على الدوام إلى «واقعة التعدد»، وقد رأيناه يتبرم 
حتى من أن يوقف المرء حياته على مســعى واحد، ويصف هذا الموقف 
بالحمق ـ كما يخشى المارد من الماء المبارك. لربما كان الخير العميم 
الذي يستسيغه رولز وال يســتهجنه إنما هو تحقيق مبادئ العدالة. فهذا 
التحقيــق هو القيمة الجماعية، وهو مصدر الســعادة البشــرية2، وبهذا 

الشكل يتحقق التواؤم بين العدل والخير.

ájô¶ædG ≈∏Y äÓjó©J
ما كانت نظرية العدالة بوســمها إنصافاً مــن جنس تلك النظريات 
التي تولد كاملة مكتملة فــي ذهن صاحبها، ثم يخطها بخط نهائي على 
الورق، ويذيعها على النــاس إذاعة واحدة، وإنمــا كانت هي من صنف 
تلك النظريات التــي تحافظ على بعــض الحــدوس الجوهرية لكن ما 
تفتأ تتعدل تعديًال. ومثلما قيل عن فلســفة الفيلســوف المثالي األلماني 
شــلينغ بأن تطورها تــم في الســاحة العامة، بمعنــى أن كل التعديالت 
التي أدخلهــا صاحبها عليها كانت معلومة للجميــع مذاعة عليه، فكذلك 
يمكن القول عن نظرية رولز بأن تعديالتها المتعددة تمت في الســاحة 
العمومية، وذلك باألخذ بعين الحســبان االعتراضات عليها التي أحوجْت 
صاحَبها إلى إدخال تعديالت عليها على المأل. ومثلما كان يقول برغسون 
عن الفالســفة بأنهم ليس لهم طيلة حياتهم إال حــدس واحد، يمضون 
ســحابة حياتهم في التعبير عنه التعابير المختلفــة حتى ُيِبينون هم عنه 
أفضل اإلبانة إن أمكن، فكذلك كان للرجل حدس أســاس ـ أو حدوس ـ 

Ibid, p. 571. 1 ـ 
Ibidem. 2 ـ 
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حاول اإلبانة عنها طيلة حياته اإلبانة المتعددة المتكررة. فهناك نســخة 
1999 م1 المعدلــة، ونســخة 2001م 2 المنقحة مــن النظرية األم، هذا 
فضًال عن جملة البحوث والمقاالت التي نُشــرت مستقلة في مجالت ثم 

ُجمعت بعد ذلك في كتاب3.
وأول ما قــام به رولــز ـ في مراجعته هــذه ـ الرد علــى مالحظات 
محاوريه. يمكن أن يعتقد أن أولوية «العدل» تتضمن أن العدالة ـ بوسمها 
ـ ال يمكنها أن تحمــل إال أفكارًا عــن «الخير» ضيقــة المدى،  إنصافــاً 
أو باألحرى أذاتية وحســب، وحتــى إن لم تكن أذاتية، فــإن األفكار عن 
«الخير» إنما هي أفكار فردية، ومن ثمة فإن التصور السياســي المرتبط 
بها بأكمله تصور فرداني4. والحال أن األمر كان على الضد، بحســب ما 
عن نفســه؛ إذ أن ثمة تكامًال بين الحق األخالقي  ذهب إليه رولز دفاعاً 
(العدل) والخيــر؛ وذلك بحيث إن ما من تصور للعدالة بوســمها إنصافاً 
ـ لنقُْل: العدالة: اإلنصاف ـ بما في ذلك نظرية سياســية محضة منفصلة 
عــن التصــورات الدينية والفلســفية والخلقيــة ـ إال ويحتــاج إلى هذين 

المفهومين معاً، والقول بأولوية العدل على الخير ال ينفي هذا األمر5. 

 John Rawls, A theory of justice. Revised Edition, Belknap Press of Harvard University 1 ـ
Press, Cambridge, Massachusetts : 1999.

 John Rawls, Justice as fairness, A restatement, The Belknap Press of Harvard University 2 ـ
 Press, Cambridge, Massachusetts: 2001. Traduction française: La Justice comme équité:
 Une reformulation de Théorie de la Justice, traduit de l’anglais par Bertrand Guillarme,
Editions La Découverte, Paris: 2003.

 John Rawls, Collected Papers. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 3 ـ
 1999. Traduction française partielle de ces articles: John Rawls, Justice et démocratie,
traduit par Catherine Audard, éditions du Seuil, Paris: 1993.

John Rawls, Justice et démocratie, op. cit., p. 287. 4 ـ 
 John Rawls, La Justice comme équité : Une reformulation de Théorie de la Justice, op. 5 ـ

.cit., p. 194
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وبعد، فإنه ال حاجة إلى التذكير بأن ثمــة تكامًال بين األمر العدل 
ـ الحق كما ينبغي أن يكون (الحق االعتبــاري) ـ وبين األمر الخير: لن 
تكون للمؤسســات العادلة وللفضائل السياســية من معنى ومن غاية إال 
إذا كانت ال ـ فحســب ـ تســمح بتصورات للخير يعتقد فيها المواطنون 
اعتقادًا؛ وإنما أيضاً ال تســتند إلى هذه التصــورات. ويلخص رولز هذه 
الصلــة بالجملة الجامعة: إنما األمر العدل يرســم الحــد، وإنما األمر 

الخير يدل عن المنحى أو الوجهة1.
المقصود  أن  العدالة  نظرية  صاحب  ويوضح 
باألولوية ـ أولوية الشأن العدل على األمر الخير ـ 
إن  هو:  إنما  إنصافاً  بوســمها  العدالة  نظرية  في 
على األفكار المقبولة عن «الخير» أن تندمج في 
تصور سياسي (مركزه فكرة اإلنصاف)، والجديد 
هنا هو تأكيد رولز علــى «واقعة التعدد»، وذلك 

بما يشترط في األفكار عن «الخير» أن تستوفي شرطين:
أن تكون األفكار عن «الخير» المعروضة تقبل أن تتشــاطر بين  ـ 1

المواطنين بعامة بحسبانهم أحرارًا ومتساوين.
أال تفتــرض أي مذهب جامع جزئياً أو كليــاً، بحيث تعكس هذا  ـ 2

المذهب، وذلك بما يقصي مواطنين آخرين قد ال يعتقدون فيه؛ 
وإنما يعتقدون في غيره.

وينبــري المؤلف إلــى إحصاء مختلــف دالالت «الخير» فــي كتابه 
«نظرية العدالة بوصفها إنصافاً»، فيحصرها في ست:

Ibidem. 1 ـ 
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هو  الخير  بحســبان  أي  بوصفه «العاقلية»؛  فكرة «الخير»  أوالها: 
الوســيلة المعقولة لتحقيق غاية المــرء في الحيــاة أو غاياته (فكرة 
الخير/العاقلية)، وهي فكرة طبيعية في اعتبار كل التصورات السياسية 
للعدالــة تقريبــاً. والحال أن هــذا التصور يفترض أن أفــراد مجتمع 
ديمقراطي يمتلكون ـ على األقل على نحو حدســي ـ مشروع حياة على 
ضوئه يصممون جهودهــم األهم، ويوزعون مختلــف إمكاناتهم؛ بحيث 
يبحثون عن تحقيق تصوراتهم للخير بشــكل معقول طيلة حياتهم، كما 
تفترض هذه الفكرة أن الوجود البشــري وإرضاء الحاجات واألهداف 
متضمنان في فكــرة الخير، وأن العاقلية مبدأ أساســي فــي التنظيم 

السياسي واالجتماعي.
ثانيها: هي فكرة «الخيــرات األولية» التي تحدد حاجات المواطنين 
لتفضيالتهم ورغباتهم وغاياتهم القصوى)، وذلك في توافق مع  (خالفاً 
التصور السياسي لوضعهم بوصفهم أشخاصاً أحرارًا ومتساوين. والجديد 
ههنا هو التأكيد على نظرية العدالة بوسمها إنصافاً من حيث هي نظرية 
سياســية باألولى، وليست بحســب ما أُعتقد عنها ـ بما في ذلك اعتقاد 
صاحبها نفســه ـ من أنها نظرية جامعة: أخالقية ودينية وفلســفية. كما 
يالحظ أن رولز أخذ بعين النظــر بعض انتقادات ناقدي نظرية العدالة 
بوســمها إنصافاً، ال ســيما هنا فيما يتعلق مثًال بتصور الخيرات البدئية 
األولى، والفصل بينها وبين األساس السيكولوجي، كما أشار رولز نفسه 
إلى ذلك في مقدمة الطبعة المنقحة من نظرية العدالة، حيث قال بأن 
جديدًا للخيرات األولية يربطهــا هذه المرة [وعلى خالف  ثمة: «عرضاً 
ما ورد في النســخة األولى من النظرية] بالتصور المعياري والسياســي 
أحرارًا، وذلك حتى ال تبدو هذه الخيرات  للمواطنين بوسمهم أشــخاصاً 
(على نحو مــا أظهر لي ذلك عديد من الناس ال ســيما يوشــوا كوهن 
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ـ على أســاس  ويوشــوا رابينوفيتش) كما لو كانت هي تقوم ـ تخصيصاً 
علم السيكولوجيا والحاجات البشرية»1.

ثالثها: التصورات الكاملة للخير المقبولة والتي هي مرتهنة إلى مذاهب 
جامعة. وفي هذا الســياق عــادة ما تم عرض مســألة األولويــة هذه ـ في 
معناها المخصوص وليس العام ـ على النحو التالي: وحدها تصورات الخير 

المقبولة هي تلك التي يكون تحقيقها قابًال للتوافق مع مبدأْي العدالة.
رابعها: تلك التصــورات للخير المتعلقة بالفضائل السياســية، وهي 
الفضائل التــي تحدد من هو المواطن «الخير» [الحســن أو الجيد] في 
نظام ديمقراطي. يتعلق األمر هنا بمثال سياسي؛ لكنه مثال ليس يفترض 
أي مذهب جامــع بعينه، وحتى ولو كان يشــكل تصــورًا (جزئياً) للقيمة 
األخالقية، فإنه يتوافق مع كل معانــي أولوية الحق االعتباري، ومن ثمة 
يمكن أن يدمج في تصور سياسي للعدالة. هذا فضًال عن تصورات أخرى 
للخير: من بينها فكرة «الخير السياســي» الذي يتمثل في مجتمع حسن 
التنظيم بفضل مبدأْي العدالة المعروفيــن، وفكرة «الخير» المتمثلة في 

هذا المجتمع لما يعّد جماع تجمعات صغرى.
غير أن بين هــذه التصورات ـ األربعة األولى علــى األقل ـ تعالقات 
شــديدة؛ ذلــك أننــا بالبدء مــن فكــرة «الخيــر» بوصفــه «عاقلية»، 
فإننا ســرعان ما نصل إلى فكــرة «الخيرات األوليــة»، وهما التصوران 
المتعالقان اللذان يســبقان مبدأْي العدالة ويشــترطانهما. أما تصورات 
عــن المبدأين؛ ألنها  «الخير» (الكاملــة) المقبولة؛ فإنها تتأخر مبدئياً 
تقوم على التوافق معهما. وأخيرًا، فإن الفضائل السياسية تتحدد بوسمها 
مزايا الطابع األخالقي للمواطنين، والتي هي أمور حاسمة لضمان قاعدة 

Ibid, « Préface », p . 13. 1 ـ 
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أساســية عادلة عبر الزمن. وهكــذا، فإن فكرة «الخيــر» ـ أو باألحرى 
«أفكار الخير» ـ تشــرط مبــدأي العدل، ويشــرطانها بدورهمــا، مثلما 

تضمن استمرارهما في الوجود.
وهنا يسمح رولز لنفسه بالرد على تصورات تجعل الخير كل الخير 
في مشاركة المواطنين في الحياة السياسية ألوطانهم، وهو المذهب في 
النظر الذي يعبر عنه بمصطلح «اإلنسية المدنية»، وينسبه إلى المفكر 
السياســي الكندي الشهير ريتشــارد تايلور، ويجد رولز أن هذه النزعة 
إنما هي شكل من أشــكال األرســطية، هذا مع ســابق العلم أن الرجل 
كانطي الهوى أكثر منه أرسطيه. وفكرة اإلنسية المدنية الجوهرية تقول: 
نحن كائنات اجتماعية، بل سياسية، ليست تتحقق طبيعتها إال في مجتمع 
ديمقراطي ســمته األساســية المشــاركة المكثفة والنشــيطة في الحياة 
السياسية، وفي المشاركة وبالمشاركة يتحقق خيرنا العام التحقق التام. 
وهو ما اعتبر تايلور أن كانط لم يكــن ليوافق عليه، وذلك على خالف 
روســو الذي آمن به1. غير أن رولز يالحظ أن قوالً هذا أمره من شأنه 
جامعاً، ال يتوافق مع ميل رولز الجديد إلى  فلسفياً  أن يجعل منه مذهباً 
تصور نظرية العدالة، ال بما هي نظرية شمولية تضمنية؛ وإنما بما هي 
تصور سياســي فحســب ال أكثر؛ أي تصور ال يقتضي تبني رؤى فلسفية 
أو دينية أو أخالقية جامعة. فليس يقتضي تصور الخير تصورًا شــمولياً، 
في الديمقراطية الحديثة ـ وعلى عكس القديمة ـ المشــاركة الموصولة 
والنشــيطة في الحياة العامة؛ ذلك أنه في مجتمع ديمقراطي حديث ما 
عادت السياســة مركز الوجود، على عكس ما كان األمر عليه بالنســبة 

إلى المواطنين القدامى في الديمقراطية اليونانية2.

Ibid, note 8, p. 197. 1 ـ 
Ibid, p. 197. 2 ـ 
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لكن ليس ينبغــي أن نخلط بين هــذه النظرية والفكرة البســيطة 
الشائعة القائلة: يلزمنا أن نحيا في المجتمع لكي نحقق خيرنا؛ ذلك أن 
النظرية األولى تحدد الخير البشــري األهم؛ بل األوحد، بكونه يتجسد 
فــي انخراطنا في الحياة السياســية، عادة في شــكلها اليوناني القديم 
(الدولة / المدينة) أو في شكلها على عصر النهضة اإليطالية (فلورنسا). 
ورفض هذه النزعة ليس يعني أن أحد الخيرات األكثر أهمية في الوجود 
البشري هو ما يحققه المواطنون بانخراطهم في الحياة السياسية؛ لكن 
على المواطنين أنفســهم أن يقرروا القدر الذي يجعلون به التزامهم في 
أن من شأن هذا القدر  الحياة السياسية جزءًا من خيرهم الكامل، علماً 
أن يختلف من شخص إلى آخر1. وهو أمر يلزم عنه ـ مثًال بالنسبة إلى 
االنتماء إلى جماعة دينيــة معينة بالميالد ـ حــق المواطنين في تبديل 
جماعتهم، مهما كانت هذه الجماعة قوية؛ وذلك ألنه ال جماعة تتضمن 
مجمل المجتمع؛ وذلك عمًال بمبدأ أن ما يسم المجتمعات الديمقراطية 
إنما هو إقرارها بما يسميه رولز «واقعة التعددية». هذا  الحديثة وســماً 
مع تقدم العلم أن القول بنظريــة العدالة اإلنصاف ليس ينكر أن بعض 
الناس يجدون في الحياة السياســية متســع كل خيرهــم، فيقبلون عليها 
بكامل همتهم، ويجعلون من هــذه الحياة جملة تصورهــم للخير العام؛ 

لكن هذا األمر من شأنه أن يخص، وهو ال يعم بأي وجه2.
ويرّد رولــز على االعتــراض على نظريتــه القائل بأنــه بما أن 
النظرية ليســت مبنية علــى مذهب شــمولي جامع، ديني وفلســفي 
أو أخالقي؛ فإنهــا تنتهي إلــى أن تتخلى عن تصور مثــال الجماعة 
السياســية، وتتصــور المجتمع، بالبــدل من ذلك، كما لــو كان هو 

Ibid, p. 198. 1 ـ 
Ibid, p. 199. 2 ـ 



المحـور

174

جماع أفراد متمايزين، أو جماعات متباينــة، ال يتعاونون إال لتحقيق 
مصلحتهم الخاصة أو الجماعية من غير أن تكون لهم غاية مشتركة. 
وذلك بما يعني أن النظرية تقوم على أســاس فرداني ووســيلي تعّد 
بوفقه المؤسســات السياســية كما لو كانت هي مجرد أدوات ووسائل 
في خدمة أغراض فردية أو تكثلية فئوية؛ أي كما لو كانت مؤسســات 
مجتمعات خاصــة. وبناء عليه، ال تعّد هي المجتمع السياســي خيرًا، 
وإنمــا ـ إذا حملناها المحمل األحســن ـ مجرد وســيلة لتحقيق خير 
فردي أو تكثلي. ويقر رولز هنــا بأن نظرية العدالة/اإلنصاف تتخلى 
بالفعل عن فكرة مثال جماعة سياســية يوحدها مذهب جامع (جزئياً 
أو كلياً) ذو طبيعة دينية أو فلسفية أو أخالقية. والحال أن ما يدفعها 
إلى ذلك هو شــهودها على «واقعــة التعددية العاقلــة»1، وبأن علينا 
أن نتصور الوحدة االجتماعية تصورًا آخر غيــر التصور الذي ينتمي 
إلى عهد ما قبل اكتشــاف «واقعــة التعددية العاقلــة». وهو التصور 
الذي يســميه رولز «التوافق عن طريق اإلجمــاع التقاطعي»، والذي 
يعني به قبول الجماعات ذات المذاهب الشمولية الجامعة: األخالقية 
اختالفاتها  كل  مــن  بالرغم  العدالــة،  بمبادئ  والفلســفية  والدينية 
المذكورة، وذلك على مدى أجيال يكون من أمرها أن تضمن استمرار 
هذا التوافــق في المجتمــع. وهذا توافــق يباين مجــرد «التعايش» 
بيــن المذاهب المتعارضة ألســباب ظرفية فحســب. ففــي مثل هذا 
اإلجماع يثبت المواطنون ـ المنتمــون إلى مختلف المذاهب المتباينة 
والمتعارضة بدءا من مضمــون مواضعهم الخاصــة المتمايزة ـ هذا 

التصور السياسي المشترك، ويجمعون عليه ويحمونه2.

Ibid, p. 269. 1 ـ 
Ibid, p. 269. 2 ـ 
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ومــا معنــى «المجتمــع المحكــم التنظيــم» أو «المجتمــع الجيد 
ثالثة: أوالً: هو المجتمع الذي يقبل  التنظيم»؟ هو من يستوفي شــروطاً 
فيــه كل المواطنين مبــادئ العدالة إياها، ويقرون بذلــك بعضهم أمام 
بعــض. ثانياً: هو التــي يعلم مواطنوه علمــاً عمومياً ويعتقدون ألســباب 
وجيهة أن قاعدته األساس ـ مؤسســاته السياسية واالجتماعية والطريقة 
التي تشكل بها، جملة، نظام تعاون ـ إنما تستجيب لهذه المبادئ. ثالثاً: 
هو الذي يكــون فيه للمواطنين حــس بالعدالة متحقق؛ أي يســمح لهم 
تتطلب  عندما  ضوئهــا  على  فيتصرفون  وتطبيقهــا،  العدالة  مبادئ  بفهم 
الظروف ذلــك1. وما كان هذا المجتمع المحكــم التنظيم من المجتمع 
الخاص بشــيء؛ وذلك ألن للمواطنين غايات نهائية مشتركة، وحتى إن 
كانوا ال يتبنون المذهب نفسه، فإنهم يتبنون التصور السياسي ذاته، بما 
يعني أنهم يتشاطرون غاية سياسية أساساً تحظى باألولوية عندهم. وهي 
تتمثل في دعم المؤسســات العادلة وبت روح التعادل ـ العدل المتبادل ـ 
فيما بينهم... هذا ما يشكل ما يسميه رولز «أساس خير مجتمع سياسي 
معيــن»2. وبهذا، فــإن المجتمع جيــد التنظيم ـ الذي تقــول به نظرية 

العدالة اإلنصاف ـ إنما يشكل «خيرًا»، وذلك بمعنيين اثنين:
أوًال: إنــه «خير» بالنســبة إلى األشــخاص معتبرين فــي فرديتهم؛ 
وذلك لســببين: أوالً: باعتبار أن ممارســة األفــراد لملكتيهم الخلقيتين 
إنما يعاش بوصفــه أمرًا «خيرًا». وثانياً: باعتبار أن المجتمع السياســي 
ـ بحســبانه يعّد خيرًا بالنســبة إلــى المواطنين ـ يضمن خيــر العدالة 
واألســس االجتماعية لإلحترام المتبــادل والحترام النفــس. وهذا خير 

Ibidem. 1 ـ 
Ibid, p . 270. 2 ـ 
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مجتمع متقن التنظيم وليس خير مذهب شــمولي، وذلــك حتى وإن لم 
يمتنع أن يتبنى مذهب مثــل هذا التصور من داخــل تعاليمه التي يقول 
بها1. وبالجملة، يقر رولز بــأن القول بأولوية الحق االعتباري ـ العدل ـ 
على الخير ليس يعني أبدًا ضرورة تفادي األفكار المتعلقة بالخير، فهذا 
أمر مســتحيل عنده2. وإنما يعنــي باألحرى أن األفــكار المتعلقة بالخير 
ـ التي ينبغي إعمالها والحال هذه ـ إنما هي تلك التي تتعلق بالسياسة؛ 
أي أن تكون أفكارًا سياســية؛ بمعنى أن تتشــكل بوفق ما يضمن احترام 

موانع التصور السياسي للعادل، وأن تتماشى مع الفضاء الذي يوفره3.
جيد التنظيم لهو «خير» بمعنى آخر، وهو المعنى  ثانياً: إن مجتمعاً 
الجماعي هذه المــرة؛ إذ كلما وجدت هناك غاية نهائية متقاســمة بين 
المواطنين يقتضي تحقيقها تعاون أشخاص عديدين؛ فإن الخير المتحقق 
يكون خيرًا اجتماعياً. ومن ثمة كان اإلسهام في بناء مؤسسات ديمقراطية 
عادلة بعدل معقول والمحافظة عليها وإصالحها باستمرار عبر أجيال إنما 
معتبرًا في  عميمــاً  هو ما يجعل كل هذه األعمال تشــكل خيرًا اجتماعياً 
ذاته4. أكثر من هذا، هذا ما يحقق لمجتمع جيد السياسة استقراره؛ إذ 
ثمة صلة وثيقة بين فكرة المواطنين الذين يعّدون مجتمعهم السياســي 
خيرًا، وفكرة اســتقرار هذا المجتمــع. وبقدر ما هم يعــدون اجتماعهم 
السياسي بحســبانه خيرًا لهم وعليهم، بوصفهم جماعة ووحداناً، فإنهم 
يعتبرون إســهام التصور السياسي في ضمان اســتقرار النظام اعتبارًا، 
وال تفشــو فيهم مواقف الحســد والضغينة ورغبة السيطرة والنزوع نحو 

Ibid, p. 271. 1 ـ 
Ibidem. 2 ـ 
Ibidem. 3 ـ 
Ibid, p. 272. 4 ـ 
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حرمــان األغيار مــن العدالة، على نحو ما تفشــو عند بعــض األفراد1. 
إنما من شــأن العدل والخير أن يقبال التوافق والتناسب؛ ففي المجتمع 
حسن النظام يتناســب العدل والخير (كما يحددهما التصور السياسي) 
ويتالءمان ويتوافقــان ويتكامالن: إن المواطنيــن ـ الذين يأخذون بعين 
النظــر فيما يعّدونــه خيرهم أن يكونــوا عاقلين وعقالنييــن وأن يعّدوا 
كذلك من جانب غيرهم ـ إنما يجدون أنفسهم مدفوعين إلى أن يقوموا 

بما يتطلبه العدل، وذلك بسبب من دواعي تنم عن خيرهم2.

ÉgOÉ≤f ø«H õdhQ óæY ô«îdG ájô¶f

كثيرة هــي النقود على تصــور رولز لمفهــوم «الخيــر»، على نحو 
ما بســطناه فــي الصفحــات المتقدمة، وعديــدة هي مشــاربها: إحياء 
النظرية األرســطية القديمة (أخالق القدامة)، القول بالنزعة الجماعية 
communitarianism المعاصــرة، وغيرهمــا. علــى أننا لســنا ندعي هنا 

اســتيفاء كل هذه النقود، بســبب نبو المكان عن ذلــك، وإنما ُقصارانا 
أن نمثل لها تمثيًال. وكما كان يقول القدماء: تكفي من البيدر السنبلة. 
وبالتالي، عمًال بهذا المبدأ التمثيلي، نود التركيز على نموذجين نعدهما 

جوهريين:
ال يهتم ميخائيل ساندل Michael Sandel (1953 ـ) ـ في كتابه الشهير 
الذي أفرد جزءًا كبيرًا منــه لنقد نظرية العدالة عنــد رولز: الليبرالية 
وحدود العدالــة (1982م) ـ بمختلف دالالت لفظ «الخيــر» ـ التي رأينا 
أنها بلغت الســت ـ في اســتعمال رولز، ال وال حتــى بالتركيز على تمييز 

Ibid, p. 273. 1 ـ 
Ibid, 273-274. 2 ـ 
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رولز بين نظرية في الخير «موســعة» وأخرى «ضيقة»، هذا فضًال عن أن 
يقحم نفســه في مســألة الخير الخاص والخير العام؛ وإنما يتجه رأساً 
إلى مســألة «خير الجماعة»؛ أي إلــى قضية «الخير العــام»، وهو يجد 
أن نظرية الخير لدى رولز تتســم بسمتين أساســيتين: أوًال: أنها نظرية 
«ُمشكَلَة»؛ أي أنها تثير العديد من التساؤالت واإلشكاالت. وأنها ـ ثانياً: ـ 

نظرية «معوزة»؛ أي أنها تتضمن تصورًا للخير «فقيرًا» و«محوجاً».
وعنده أن «خير الجماعة» ـ أو «الخير العام ـ ليس يمكن أن يفهم 
لدى رولــز كما لدى غيره إال بــإدراك داللة «الجماعــة». وفيما يخص 
تصور رولز للجماعــة ـ والذي يبني عليه تصوره للخيــر وللعدالة معاً ـ 
إنما يقوم علــى التمييز بين تصوريــن: واحد يجده «مــرذوالً»، واآلخر 
يلفيه «معقوالً». فأما التصور المرذول الــذي تمّجه نظريته في العدالة 
بوصفها إنصافاً؛ فهو ما يســميه ســاندل «التصور الوســيلي للجماعة»؛ 
بمعنى التصور الذي ليس يرى في الجماعة إال «وســيلة» تتوسل لتحقيق 
نزوات الفرد ومصالحه، هذا إن لــم يعّدها هو «عبئاً» ُيثقل كاهله. هذا 
هو التصور الذي كان قد أشــار إليه رولز، ونبذه تحت اســم «المجتمع 
الخاص» أو «المجتمع المدني»؛ بمعناه الهيجلي؛ أي المجتمع وقد تصور 
على أســاس أنه مجلى مصالح األفــراد األنانية الخاصــة. أما التصور 
الثاني ـ والذي يسميه ساندل «التصور الوجداني» أو «التصور العاطفي» 
للجماعة1 ـ فهــو تصور رولز الــذي ال يرى أن الجماعة تقوم فحســب 
علــى أواصر وجدانية مشــتركة.  على مصالــح مخصوصــة؛ وإنما أيضاً 
والحــال أن كال النظريتين «فردانــي». وهو العيب الــذي يجده فيهما 
ســاندل. حتى وإن لم تكن فردانيتهما على نفس الجديلة: األولى؛ ألنها 

 Sandel, Le Libéralisme et les limites de la démocratie, traduit par Jean - Fabien Spitz, 1 ـ
Seuil , Paris: 1999, p. 220.
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تصادر على أن الذوات التي تتعــاون إنما تتحكم فيها دوافعها المغرضة 
ـ ذات الغــرض ـ الخاصة، بما يترتــب عنه أن «خيــر الجماعة» ـ في 
عرفهــا ـ يصير مرتهناً ارتهانــاً تاماً بالفوائد التــي يجنيها األفراد من 
التعاون فيما بينهم، وقد اتبعــوا أهدافهم الخاصة األنانية، وهذا مفهوم 
للخير ذاتوي صــرف. والثانية؛ ألنها تصادر على «الفردانية» المســبقة 
لذوات التعاون، وذلك على الرغم مــن أن دوافع هذه الذوات يمكن أن 
تتضمن ـ وهذا هو ما يميــز بين فردانيتها وفردانيــة النظرية األولى ـ 
غايات أنانية. ومما  غايات طيبة حســنة، وذلك مثلما تتضمن هي أيضاً 
يلزم عن هذا ـ فيما يتعلق بتصــور رولز لخير الجماعة ـ أن هذا الخير 
ال يكمن ـ حصراً ـ في الفوائد المباشرة للتعاون االجتماعي، على نحو ما 
ـ وهذا هو جديد تصوره للخير  يذهب إليه التصور األول ـ وإنما أيضــاً 
العام الذي يفصله عن التصور الســابق ـ فــي نوعية الدواعي واألواصر 
الوجدانية التي يمكــن أن ترافق هذا التعاون اإلجتماعي وتتقوى على مر 
الزمان. وهكذا، فإنه بينما في التصــور األول تبقى الجماعة برانية عن 
أهداف ومصالح األفراد الذين يكونّونهــا، فإنه في التصور الثاني تبقى 
الجماعة ـ بالجزء ـ جوانية للــذوات من حيث إنها تمس أهواء وعواطف 

أولئك الذين انخرطوا في بنية التعاون انخراطا1ً.
وما يدفع ســاندل إلى الحكم بفشــل نظرية رولز أنها تنهض ـ في 
تصورها للفــرد، وبالتالي اعتبارهــا للجماعة ـ علــى فرضية «تفريد» 
الذات قبًال، بمعنى أن ال ذات عند رولز إال الذات التي يفترض مسبقاً 
أنها منفردة بنفســها، ليس من حضور لألغيار فيها أبدًا. وبذلك يظهر 

Ibidem. 1 ـ 
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أن عيب رولز األســاس إنما يكمن في هذا «التفريد المســبق»1. وكأن 
ذات اإلنســان ذات نخب هواء فارغة، اللهم إال من نفسها وكأن اآلخر 
ليس عين الذات، بعبارة الفيلســوف الفرنســي پول ريكور. مما يترتب 
عنه قيام هوة ســحيقة بين الجماعــة والغير2. والذي عند ســاندل أن 
الصلة باألغيار ما كانت صلة وجدانية فحسب؛ وإنما هي أكثر من هذا. 
فالجماعة إنما توجد داخل الفرد، وليس خارجه، وال يمكن تصور الفرد 
عنها بمعــزل ومنأى ومبعد: في البــدء كانت الجماعة، ومــا الفرد إال 
الجماعة، وقد استنبطت من طرف الفرد اســتنباطاً، وال مشروع للفرد 
معقوالً إال والجماعة فيه داخلة، وهذا مــا لم يكن بإمكان نظرية رولز 
الفردانية المنزع أن تتصوره3، وما كانت الجماعة ـ على نحو ما اعتقده 
رولز ـ «إحساســاً»، ال وال كانت هــي «وجداناً»، إنمــا الجماعة «َفْهٌم 
للذات». ومن هنا يوظف ســاندل التصور التفاعلي للذات ـ الذات كائن 
تفاعلي بيني تذاوتي ـ ضدًا على التصور الفرداني اآلحادي الذي ينسب 
القول به إلى رولز. على أن مشــكلة رولز أنه ظل أحياناً يراوح الخطى 
ـ بحيث ال يكاد هو يثبت على تصور. وقد  بين التصورين ـ جيئًة وذهاباً 
قام ســاندل بدراســة توصيفات رولز لصلة الفرد بالجماعة، فألفى أن 
أغلبها إنما كانت اســتعارات في العبارات، وهي استعارات مبهمة ـ أبدًا 
محتارة بين التصورين كالشــاة العائرة بين الغنمين ـ من شأن بعضها 

أن ينقض بعضا4ً.
ثــم إن أولوية العــدل على الخير إنمــا تعكس أولويــة التعدد على 
Ibid, p. 226. 1 ـ 
.Ibid, p. 221 2 ـ 
Ibid, p. 221. 3 ـ 
Ibid, p.222. 4  ـ 
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الوحــدة عند رولــز؛ أي أنها تنم عــن أولوية مصالح الفــرد المتنوعة 
على وحدة خير الجماعة، وتشــي بأولوية األنا علــى غاياته التي تصله 
بالجماعــة. والحــال أن أولوية العدل علــى الخير ـ عند رولــز ـ إنما 
تقتضي تصورًا للذات مخصوصاً، والذي عنده أن تصور األمر العادل هو 
ما يؤســس للذات، وليس تصور األمر الخير هو ما يفعل ذلك. فالعدل 

هو ما يشكل األنا من حيث ما هو أنا، وليس الخير من يفعل1.
وفــي الجملة، عيــب نظرية العدالــة ـ التي يقول بهــا رولز ـ أنها 
ال تأخذ بعين النظر الجاد مســألة «الجماعــة». وإذ هي ترى أن حدود 
األنا معطيــات قبلية ومحــددة تحديدًا ثابتــاً، فإنها تعمــد إلى اختزال 
طابعنا المشترك إلى أال يكون إال جانباً من جوانب الخير، وذلك بالقدر 
نفسه الذي تختزل فيه الخير ذاته إلى أمر عرضي طارئ، أو إلى نتاج 
حاجــات ورغبات مختلطة فاقدة لكل وجاهة مــن جهة النظر األخالقية، 

وذاك لَعْمرنا تصور للخير شديد الخصاصة2.
والحال أن اشــتكال مفهــوم «الخير» لدى رولز يؤدي إلى اشــتكال 
مفهــوم «العدل» عنده، وال عجــب في ذلك؛ فهما مفهومــان مترابطان، 

مهما حاول رولز إنكار ذلك. وتلك مسألة أخرى تحتاج إلى بحث آخر.
 Alsdair MacIntyre أما الفيلســوف البريطانــي ألســدير ماكنتايــر
(1929م)، فإنه يذهب ـ في كتابــه «بعد الفضيلة» (1981م) ـ إلى اعتبار 

جــون رولز: «أحد متأخري فالســفة أخالق الحداثــة»3، بما يعني ذلك 
عنده ـ وهو الســاعي إلى إحيــاء أخالق القدامة (األخالق األرســطية)، 

Ibid, p. 221. 1 ـ 
Ibid, p. 253. 2 ـ 
 Alsdair MacIntyre, After Virtue, A study in Moral Theory, third edition, University of 3 ـ
Notre Dame Press, Indiana, 2007.
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القائمــة علــى فكــرة «الفضيلــة» ـ اختالفاً فــي النظر إلى المســألة 
األخالقية بينه وبين رولز. وهذا ما تشــهد عليه اإلشارات التي خص بها 
رولز ونظريته في العدالة، ضمن هــذا الكتاب. وأولى هذه المالحظات 
النقدية أن رولــز ينتهي ـ في آخر المطاف ـ إلــى فصل االلتزام بمبادئ 
العدالــة وبالفضائل عــن كل إيمان جوهــري بمفهوم «اإلنســان الَخير»1. 
فأين هذا التصور ـ يتســاءل لســان حال ماكنتاير ـ من التقليد األخالقي 
الكالســيكي الذي كان يضــع الفضائل في صلــب النظريــة األخالقية2؟ 
والســبب فيما يعتبره ماكنتاير اســتبعادًا للخير العام عند رولز هو تصور 
هذا للمجتمع؛ إذ يجعل رولز األفراد في المقام األول، وال يجعل المجتمع 
إال في المقام الثاني3. وعنده أن تحديــد مصالح الفرد هي األولى، وهي 
عن كل أخالق جمعيــة بمبعد. هذا مع أن ماكنتاير يرى ـ بالضد من هذا ـ 
أن من شــأن الجماعة أن تكون فــي المقام األول، وأن مــن أمر الجماعة 
أن تقوم على فهم مشــترك لإلنســان الخير ولخير الجماعــة ـ أو الخير 
العام ـ وأنه ينبغي على أفراد الجماعة جعل مصالحهم تتطابق مع خيرات 
الجماعة. أما رولز، فهو عنده ال يحفل بمعنى «الحياة الطيبة» التي يمكن 
أن يحياها اإلنســان؛ بل يرى أنها أمر خالفي ال معنــى للخوض فيه أثناء 
طرح مســألة مبادئ العدالة4. وكأننا ـ معشــر أفراد المجتمع ـ نسكن في 
جزيرة معزولة مــع جماعة من األفــراد كل واحد منهم غريــب عنا وعن 
هو فحسب مبادئ العدالة التي تحمي كل واحد  غيرنا. وما يحكمنا جميعاً 
منا ما أمكن والحالــة هذه. مما نم عــن تصور فردانــي للمجتمع يتبناه 

Ibid, p. 233. 1 ـ 
Ibid, p. 248. 2 ـ 
Ibid, p . 248. 3 ـ 
Ibid, p. 250. 4 ـ 
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رولز أســالفه هم هوبز ولوك ومكيافلي وغيرهم. وإذ يذهب ماكنتاير إلى 
حد االعتراف بما لهذا التصور الليبرالــي الفرداني الذي يتبناه رولز من 
وجاهة، فإنه يربط تلك الوجاهة والواقعية بطبيعة المجتمع الحديث؛ ذلك 
سوى مجمع  أنه عادة ما ال يكون هذا المجتمع، على األقل ظاهريا، شــيئاً 
غرباء، ما من واحد منهــم إال ويتبع مصالحه، وليســوا يخضعون إال إلى 
قواعد سلوك دنيا1. وهذا مثلما يصير الولوج إلى هذا المجتمع ـ على األقل 
إرادوياً  ـ فعًال إرادياً، وكأن األفراد وهم يلجون إلى المجتمع ولوجاً  مبدئياً 
مفترضا يطرحون على أنفســهم السؤال التالي: «ما نوع العقود االجتماعية 
مع األغيار المعقول بالنســبة إلي حتى ألج إلى هــذا المجتمع؟». وإن من 
شــأن تصور للمجتمع هذا أمره أال يوجد فيه تصور مشترك لمعنى الخير 
العام. هذا مع سابق العلم أنه التصور الذي يعد بحق مصدر األحكام حول 
الفضيلة والرذيلة، والعدل والظلــم2؛ أي أنه ـ أعني تصور الخير الجمعي 
ـ هو التصور الذي يحكم مسألة العدالة، وليست قواعد العدالة الصورية 

هي التي تحكمه.
وشبيه هذا الضرب من النقد ذاك الذي يعاود ماكنتاير القول به في 
كتابه «أية عدالة؟ وأية عقالنية؟» (1988م). وينشــأ الســجال ضد رولز 
هذه المرة بمناســبة إعادة تقييم ماكنتاير لتصــور القديس توما األكويني 
للمســائل السياســية، وكيف أنه ينبغي أن تطرح عنده فــي إطار الالهوت 
العقلي (مثلما انطرحت عند أرسطو في إطار السياسة)، وأن مجال تجربتها 
لهو مجال الصلة بين المدينة المدنية والمدينة اإللهية (مثلما كان الشأن 
عند أرســطو في كونها تنطرح في إطار المدينة اإلغريقية). وهنا يالحظ 
ماكنتاير أن رغبة رولز في الفصل بين السياسية والالهوت أعمت بصيرته 

Ibid, p. 252. 1 ـ 
Ibid, p. 251. 2 ـ 
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عن تقدير تصور القديس. فلئن كان الفيلسوف الدنماركي كيركجارد قال: 
«يكمن صفاء القلــب في أن يوقف المرء حياته علــى مطلب واحد» ـ وهو 
«الخير» هنا لــدى توماس األكويني، كما لدى دعاة األخالق الكالســيكية 
ـ فــإن رولز يرى ـ علــى الضد من هــذا ـ أن في هذا األمر ســلوكاً غير 
معقول؛ بل إن فيه جنوناً. وقد عقب ماكنتايــر على رأي رولز هذا بالقول: 
إن آراء هذا تشكل مؤشــرًا ذا داللة بالغة بهذا الشأن على البون الثقافي 
الذي يفصل دعاة الحداثة عن القديس توما األكويني1. والحال أن اإليمان 
واحدًا من  بوحدة الخير مــا كان ليعني ـ عنــد القديس ـ أن ثمة ضربــاً 
الحياة ووحيدًا هو الذي يفضي إلى الخير، وأن ما سواه من ألوان الحياة 
األخرى وأســاليبها المتنوعة يفضي إلى غير الخير؛ إذ لطالما أقّر الرجل 
بتعدد ألوان الخير، غير أنه رأى أنها كلها من شأنها أن تفضي إلى الخير 
البشري األســمى، مثله في ذلك مثل أرســطو ال فرق، فلماذا ينسب رولز 
القديس إلى الجنون، ويســتثني من هــذا الوصم أرســطو؟2 أم أن األمر 
بالضــد، بحيث يــرد ماكنتاير عبــارة رولز إلــى نحره معتبــرًا أال توجد 
فكرة ناظمة لخيــرات األفراد ـ على نحــو ما كان ذهب إليــه رولز ـ هو 
عين الجنــون. كال، ما كان القديس توما األكويني ليطــرح تصورًا أحادياً 

وتأحيدياً للخير، وإنما طرح هو حيوات خيرية متباينة متنوعة مختلفة.
تأسيســاً عليه، ينتقد ماكنتاير التصور الليبرالــي لمفهوم «الخير»؛ 
للمقدمات الفردانية  ذلك أن من شــأن الليبرالية أن تلفي نفسها ـ تبعاً 
والشــكية والنســبية التي تنطلق منها ـ مجبرة على اإلقرار بأن ال وجود 
لخير جامع يشــمل ألوان الخير المتعددة؛ إذ اعترافها بوجود أنحاء من 

 Alsdair MacIntyre, Quelle justice? Quelle rationalité ? traduit par Michèle Vignaux 1 ـ
 D’hollande, Presses universitaires de France, Paris : 1993, p. 180.

Ibid, p. 180-181. 2 ـ 
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الخير وأضرب يرافقه إقرار من جانبها بأن لكل مجال خيره الخاص به: 
خيره،  األسرة  ولمجال  خيره،  االقتصاد  ولمجال  خيره،  السياسة  فلمجال 
وقس على ذلك مجال الفن والرياضة والعلــم. فإذن في إطار جماعات 
متباينة ينشد كل فرد خيره ويتبعه، والتفضيالت التي يبديها إنما تعكس 
تعددية العالقات االجتماعية. مما تترتب عنه اســتحالة ترتيب الخيرات 

من جهة، وإنكار وجود خير عام يوجه حياة اإلنسان من جهة أخرى1.
وبالجملة، يمكــن التخبر عن واقع مســألة «الخير» ـ في الفلســفة 
الخلقية الحديثة والمعاصرة ـ بالتأمل في عناوين أشــهر المؤلفات التي 
 Von أفردت نفسها إلى هذا الموضوع. هذا الفيلسوف الفنلندي ڤان رايث
ـ 2003م) يكتب عن «تنــوع [دالالت] الخيرية» (1963م).   1916) Wright

وهذه الفيلســوفة اإليرلنديــة إريس مــردوخ تكتب عن «ســيادة الخير» 
 Martha Nassbaum (1971م). وهذه الفيلســوفة األمريكية مارتا ناسبـاوم
(1947م) تكتــب عــن «هشاشــة الخيــر» (1986م) حتى لــدى اإلغريق 
القدامى من منظري الخير. وإذ كتبت صاحبة «سيادة الخير» ما كتبت، 
فلكي ترثي ما آل إليه مفهوم «الخير» في الحداثة. وذلك من تشتت في 
الداللة ـ حتى إن رولز يســتعمل المفهوم بست دالالت على األقل ـ وتلك 
داللة العنوان: «تنوع الخير»، وبقــدر تنوع دالالته تضيع الداللة األصل، 
ونصير أمام «هشاشــة الخير». وبالفعل، لقــد كان مفهوم «الخير» دوماً 

مفهوماً هشاً. ولربما لهذا السبب أشكل الخير على المحدثين إشكاالً.

Ibid, p. 362. 1ـ 
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■  باحث وكاتب لبناني.

الفرد  إش��كالية  الع��ام،  »الخير  كتاب��ه  في 
والمجتمع في العصر الحديث«1 يسعى أميتاي 
إتزيون��ي إلى قراءة بعض��اً من آثار أح��داث الحادي 
عشر من أيلول )س��بتمبر( 2001، ذلك الزلزال الذي 
القوانين  لتط��ال  واألمن  السياس��ة  تداعياته  تجاوزت 
الدول  بين  العالقات  الحماية واألمن، وكذلك  وأنظمة 
وبين األدي��ان والثقافات والمنظوم��ات القيمية أيضاً. 
وإتزيوني � أس��تاذ العالقات الدولية في جامعة جورج 
واشنطن � إذ يس��عى إلى قراءة بعض من ذلك؛ يتتبع 
كي��ف أن قوانين تغيرت، وتش��ريعات جرى س��نّها في 

1 ـ أميتاي إتزيوني. الخير العام، إش��كالية الفرد والمجتمع في العصر 
الحديث، ترجمة: ندى السيد، بيروت: دار الساقي، 2005.

 AmitaiEtzioni, The Common Good, Polity Press, 2004.

■ الزعبي  اأحمد 

والعام(  )الخاص  والمجتمع  الفرد 
2001 سبتمبر   11 بعد  ما  عالم  في 

إتزيوني أميتاي  كتاب  في  قراءة 
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المجتمع األميركي على أساس من المناخ الذي خلّفته تلك الهجمات وإن 
لم تكن على عالقة مباش��رة به، لتنصف الخاص من العام1، وإن كانت 
تس��مح لهذا العام باختراق مس��احات لم يكن معهودًا من قبل مقاربتها 
بدفع من عناوين الحريات العامة وتلك الفردية، وهو مؤش��ر إن س��رى 
عالمياً فس��وف يقلل من قدرة الفرد أو الدولة عل��ى التأقلم بنجاح مع 
أتون هذا العالم المتغير بتسارع غير مسبوق. إنه الخيار العقالني، شبه 
المتفّرد، المبني على التبادل والتساند بين المجموعات االجتماعية، هو 
الخيط الرفيع الذي ترتكز عليه الروابط اإلنسانية، وأي اختالل يصيب 
هذا التوازن يعّرض المجتمع والعالم لشرور ومخاطر مخيفة، وال يمكن 
االس��تفادة من الخير العام، من دون اإلس��هام في إعادة المخزون من 

الخير بسبب التعاضد اإلنساني الذي جعلته العولمة ممكناً.

٭  ٭  ٭

مجددًا إنه��ا العولمة، وعصر العولمة يطرح � بال ريب � مش��كالته 
الملّحة، لي��س على األميركيي��ن فقط؛ بل عل��ى العالم أجم��ع، وكتاب 
إتزيوني يقرأ بعناية القانون��ي ومنهجية االجتماعي واألكاديمي ما تفرزه 
العولم��ة � نظريًة وممارس��اٍت وأنم��اَط إدارة وحكمٍ � عل��ى المجتمعات 
اإلنس��انية، وكيف يمكن هذه المجتمعات أن توفّ��ق بين الخاص والعام، 

1 ـ ما اقتصرت التشريعات التي أعقبت هجمات أيلول )2001( على الداخل األميركي، سواء 
من ناحية تفعيل إج��راءات األمن، وآلي��ات ضبط الهجرة، ومراقب��ة االتصاالت وحركة 
انتقال األموال وعمل المنظمات األهلية والمدنية، فمجلس األمن الدولي � وبعد س��اعات 
قليلة من الهجمات � تبنّى باإلجماع قرارًا حمل الرقم )1373( الخاص بمكافحة اإلرهاب، 
ولو من خالل السماح للقوى األممية بالتدخل في السيادات الوطنية للدول األخرى، على 
اعتبار أن الس��قف األخالقي والقانوني يتيح التش��دد في أعمال الرقابة والضبط تحت 
عناوين تتجاوز أطر السيادات الوطنية أو القومية، بحجة حماية السلم واألمن الدوليين 

ومكافحة اإلرهاب. 
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بين المحلي والدولي، بين الس��يادة الوطنية والهيمن��ة األممية، باعتبار 
أن هناك »خيرًا عاماً« مش��تركاً للجميع. بين حّدي التسلط واالستسالم، 

كيف تتجلى هذه العولمة؟1.

وعلى غرار ما اس��تهل به مايكل كوك كتابه ع��ن »األمر بالمعروف 
والنهي على المنكر«2؛ إذ غاص في دراس��ة البع��د األخالقي أو الديني 
في إع��الء القيم المثل��ى، ودور الفرد إلى جانب الس��لطة، منطلقاً من 
حادث��ة اغتص��اب حصلت في ع��ام 1988 ف��ي محطة قطار ف��ي مدينة 
ش��يكاغو األميركية ورّدة فعل الناس »المتباين��ة« إزاء ما حصل، مقارناً 
إياها بما يقدمه اإلس��الم � اس��ماً ونظرية � عن الواج��ب األخالقي، أو 
ما يصطلح عل��ى اعتباره أمرًا بالمعروف ونهياً عن المنكر كما تجس��ده 
عش��رات القصص والمأثورات، كذلك فعل إتزيوني؛ إذ افتتح كتابه � هو 
أيضاً � بقّصة افتراضية س��اقها على شكل س��ؤال يعكس أبعاد اإلشكالية 
التي يري��د لكتابه أن يعالجها، وهو أنه لو ج��اع ثالثة أوالد في مجتمع 
ون هذا األم��ر مفجعاً أكثر مما لو لو  ما، ف��إن أعضاء هذا المجتمع يعدُّ
مات آالف األش��خاص من الجوع في بل��د بعيد، إضافة إل��ى ذلك فإن 
هؤالء يولون ج��لّ اهتمامهم بأفراد من مجتمعاته��م، ويبررون ذلك بأن 

1 ـ للمقارنة والتوسع في مسائل النظام العالمي الجديد، وتحوالت السيادة، وحدود النظام 
اإلمبريالي، وصالحية الحكم القائم على الضبط، السيادة الرأسمالية أو إدارة التحكم 
بالمجتمع العالمي، وصوالً إلى ثورة الجمهور ضّد اإلمبراطورية، يمكن اإلفادة من كتاب 
مايكل هاردت وأنطونيو نيغ��ري »اإلمبراطوري��ة« )Empire, 2000(، ومع أنه صدر قبل 
أحداث 2001؛ فإن أطروحته الرئيسة تبدو كمن يؤسس لهيمنة السلطة اآلحادية، ويتنبأ 

بانهيارها في آن.
2 ـ مايكل كوك »األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر اإلسالمي«، )الشبكة العربية 

لألبحاث والنشر، بيروت، 2009(.
Michael Cook, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought, 2000
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على المرء واجبات أكبر تجاه أبناء مجتمعه، فهل تخصيص االلتزام هذا 
مبرر؟ وعلى أية أسس؟ )الفصل األول، ص 21(.

من هنا ينطلق المؤل��ف ليناقش � على مدى ثماني��ة فصول � عددًا 
من القضايا، من بينها: اس��تهالك المعلومات الت��ي تمنع اليوم من قبل 
المنتجين، والعالقة بين حرية التعبير وحماية الطفولة، وحقوق المواطن 
مقارنة بحق��وق المجتم��ع إزاء ما تفرض��ه منتجات االتص��ال الحديثة 
كالهاتف المحمول واإلنترنت، ومدى حدود المراقبة على األفراد، وتفنن 
الدول الكبيرة في متابعة هذه الثورة الهائلة في االتصال اإلنس��اني غير 
المس��بوق باعتماد انتش��ار مجتم��ع المراقبة. ويعرج الكات��ب على مدى 
ما يتس��بب به اكتش��اف الحمض النووي م��ن تقييد لحري��ات األفراد. 
دراس��ٌة � إضافة إلى لغتها األكاديمية المحكمة � جذابة، شيّقة، ومعّمقة 
للتبرير المجتمعي للواجبات الخصوصية على المستوى االجتماعي وليس 
السياس��ي، باعتبار أن األمر يتعلق بواجباتهم كأعضاء في مجتمع وليس 

كمواطنين في دولة.

بحس��ب إتزيوني، فإن ه��والء غير الملمي��ن بالجان��ب النظري في 
السياسة، أو المؤيدين لمبادئ الحرية، فإن »الخير العام« )أو المصلحة 
العامة( عندهم هو مفهوم بدهي. وه��و يتضمن هذا الخير الذي يخدمنا 
جميعاً، ومؤسس��ات المجتمع مثال على ذلك؛ كالدف��اع الوطني أو البيئة 
السليمة، وعلى هذا األس��اس فإن الخير العام هو أكثر بكثير من مجموع 
الخير الخاص والشخصي. إنه يش��مل األمور التي ال تخدم شخصاً على 
وجه التحديد، مثل المحافظة على اآلثار الوطنية وتلك التي تخدم أجياالً 
لم ت��ر النور بعد مثل األبحاث العلمية. إن اإلس��هام في الخير العام في 
الغالب ال يعطي فوائد فورية، وال نس��تطيع التنبؤ لمن سيعود هذا الخير 
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بالمنفعة. ومع ذلك فإننا نس��تثمر في الخير العام، ليس ألننا على يقين 
بأنه س��يعود بالفائدة علينا، أو حتى أوالدنا؛ بل ألننا نرى أنه من الجيد 
تغذيته، بمعنى واضح نرى أن هذا ه��و ما يجب أن نقوم به، األمر الذي 

يثير تعجب أولئك الذين يّدعون أن لدينا دائماً أسباباً خفيّة تحركنا.

لماذا مفهوم »الخير العام«، يس��أل إتزيوني، معتبرًا أن اإلنسان قد 
يقلق بدالً من أن يعترف بأهميته ويمّجد قيمته؟ المؤيدون لمبادئ الحرية 
وعدد ال بأس به من أولئك الذين يؤمن��ون بالمفهوم المعاصر للنظرية 
السياس��ية الليبرالية يرون أن األف��راد يقررون ما هو جيّد ألنفس��هم، 
وأن الخير المش��ترك ينتج عن مجموع هذه الخيارات، وليس كما يعتقد 
بعضهم عن الحوار األخالقي العام الذي يؤدي إلى قرارات جماعية تنتج 
عنها سياس��ات عامة. ويخاف البعض من أنه حين توجد صيغ مش��تركة 
للخي��ر قد يحمل هذا األم��ر الحكومات على إجبار األف��راد على التقيد 
بهذه الصيغ المشتركة، مما قد يضعف حرية األفراد واستقالليتهم. هذا 
األمر ال��ذي يصفه المؤمنون بالحرية بأنه الخي��ر الذي يفوق اآلخرين. 
وتجدر اإلش��ارة إلى أن االقتصاد النيو � كالس��يكي � وه��و علم اجتماع 
ينس��جم من حيث العقيدة مع فلس��فة المنادين بالحري��ة � يعترف بأن 
هناك بعض األمور أو المواد يعجز الس��وق ع��ن تأمينها، وبالتالي يجب 
أن تؤمن جماعياً، مثل األبحاث. إن أهل االقتصاد حريصون أشّد الحرص 
على أالّ تطول الئحة هذه المواد؛ بينما المجتمعيون الذين يعدون الحرية 
� مع غيرها من القيم مثل االهتمام والمش��اركة � من القيم المهمة فإن 

الئحة الخير المشترك تطول لديهم.

على صعيد متصل يخشى بعض الليبراليين من أنه حتى حين ال يكون 
هناك من س��بب أن تفتح الصيغ المش��تركة للخير العام الباب لتش��ّدد 
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الحكوم��ة؛ فإن ذلك ي��ؤدي بالتالي إل��ى محاكمة أخالقي��ة تحت ضغط 
المجتمع الذي س��وف يلق��ي باللوم على كل الذين ال يقومون بقس��ط من 
العمل لخدمة الخي��ر العام، والذين ال يقدمون طوع��اً على إعادة الدورة 
التصنيعية، والذي��ن ال يقّدمون هبات إلى قضية اجتماعية. هذه المخاوف 
تعكس س��وء فهم لطريقة عمل المجتمع، والمجتمعات ال تستطيع االعتماد 
على األفراد للقيام بش��كل تلقائي وبكامل إرادتهم بما يجب القيام به من 
تقديم الهبات في سبيل قضية إنسانية أو غيرها، ومن دون أي تشجيع على 
ذلك من قبل الغير نس��اءً أو رجاالً. في الواقع إن هذه القوى االجتماعية 
غير الرس��مية تقوم بجزء كبير من العمل في سبيل المجتمع، وإذا توانت 
هذه القوى، فإن ذلك غالباً ما يستوجب تدخل الحكومة. في واقع الحال، 
إن الت��زام المجتمع بالخير العام ه��و الطريقة المثل��ى للحّد من تدخل 

الحكومة، كما أن إضعاف الخير العام يعزز تدخلها ويوّسع دائرته.

ينبني على ذلك ضرورة عدم الخلط � بحسب إتزيوني � بين الحكم 
األخالقي من ناحية، وبين التهدي��د والتلويح بالقبضة واألصبع في وجه 
الذين ال يش��اطروننا قناعاتنا األخالقية من ناحية أخرى. ليس هنالك 
أي ش��يء في صلب فكرة الخي��ر العام أو البصي��رة االجتماعية المرّوج 
لها عبر العمليات االجتماعية غير الرس��مية، والتي تتطلب أن تنفّذ عبر 
وسائل قاسية وبغيضة، فالتحكم والضبط االجتماعي يعمل بطريقة أفضل 
حين يكون لطيفاً، متكيّفاً حسب حاجة كل فرد، وجّذاباً أو مغرياً بدل أن 

يكون شاجباً ومديناً.

ي��رى إتزيوني أن��ه ما م��ن مجتمع يزده��ر من دون بع��ض الصيغ 
المش��تركة للخير العام، فه��ي تضع معايير ُيعتمد عليه��ا حين تتضارب 
المصالح والقيم لدى المجموعات المختلفة التي تؤلف المجتمع، وتدفع 
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بهذه المجموعات ف��ي اتجاهات متناقض��ة. إنه يزودنا بأس��س منطقية 
لتضحي��ات يقدمها أفراد ف��ي كل مجتمع س��واء أكان عاج��اًل أم آجاًل 
من أجل أوالده��م، أو من أجل األق��ل حّظاً في مجتمعه��م، أو من أجل 
المستقبل. إنه يعطي رؤية تقود جهدنا المشترك، مثل تلك الرؤية التي 
توّجه أوروبا نحو األفضل، توّجه وتقود أولئك الذين يس��عون نحو توسيع 

االتحاد األوروبي في هذا االتجاه.

وعلى هذا األساس يجب النظر إلى الخير 
العام في إطاره التاريخ��ي، فهو يختلف كثيرًا 
من زم��ن إلى آخ��ر، ومن مجتم��ع إلى آخر. 
بعض المجتمعات � وخصوصاً الدكتاتورية منها 
العام  للخير  مفهومهم  يستعملون  والفاشستية � 
لكي يطلب��وا من المواطني��ن أن يضعوا جانباً 
اس��تقالليتهم لضوابط  وُيخضع��وا  خياراته��م 

وقيود قاسية من أجل خير الجميع. إنهم يطلبون من مواطنيهم أن يجدوا 
سعادتهم بش��كل رئيس من خالل القيام بأعمال تصّب ضمن إطار تعزيز 
القضايا التي تطلقه��ا الدولة. في مثل هذه المجتمع��ات على المرء أن 
يختص��ر متطلباته العامة، ويعطي مس��احة أكبر لالعت��راف بحق الفرد 
بالتعبير ع��ن تفضيل��ه وخياراته، وباختص��ار، من أجل حق��وق األفراد 
وحريتهم، كما أن غالبية المجتمعات في مراحل س��ابقة وُكُثرًا اليوم قد 
ضلّوا باالتجاه الدكتاتوري لهذا المي��زان الدقيق بين الخير العام وبين 

االستقاللية، ما يعّده المجتمعون الطريق األمثل للمجتمع الصالح.

إن المجتمعات قد تخسر توازنها باالتجاه المعاكس؛ كما بيّن روبير 
بياله وشركاؤه في كتاب )Habits of heart(. لقد عانى المجتمع األميركي 

اإن التزام المجتمع 

بالخير العام هو الطريقة 

المثلى للحّد من تدخل 

اإ�ضعاف  اأن  الحكومة، كما 

الخير العام يعزز تدخلها 

ويو�ّضع دائرته
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الفردي��ة المطلقة وفق��دان االلتزام بالخي��ر العام في الس��تينيات؛ إذ 
انتشر التعبير عن الفردية، األمر الذي ش��ّجع الناس على عدم احترام 
واجباتهم المجتمعية من أجل أن »يجدوا أنفس��هم«، وينّموا شخصيتهم، 
ويلتفوا إلى رغباتهم الدفينة، وفي الثمانينيات أضافت الفردية الذرائعية 
اإلهانة إلى األذى، حين اعتبر ريغن وتاتشر أن االهتمام بالنفس فضيلة. 
باإلضافة إلى هاتين الموجتين للفردية، يأتي الش��عور بالمشاكسة باسم 
ما يفترض أنه حقّ للمرء، مع ع��دم االكتراث باألثر على اآلخرين وعلى 
الخي��ر العام. ف��ي ه��ذا المجتمع كان م��ن الضروري أن يكب��ح المرء 

الفردية الزائدة ويدعم الخير العام.

ابتداء من التس��عينيات، ب��رزت ردة فعل جديدة تقوده��ا مجموعة من 
المجتمعيي��ن الج��دد، الذين يج��ب أال نخلط بينه��م وبي��ن المجتمعيين 
اآلس��يويين الذين هم � في حقيقة األمر � دكتاتوري��ون، وبين المجتمعيين 
األكاديميين الذين انتش��روا ف��ي الثمانينيات. ه��ؤالء المجتمعيون الجدد 
يضم��ون روبير بي��اله، وويليام غالس��تون، وم��اري آن غلين��دون وآخرين. 
يبقى الطرح األساس��ي له��ذه المجموعة على أن الحق��وق الفردية القوية 
بواجب��ات الخير العام. منذ ذلك الحين  تفترض احتراماً والتزاماً صارماً 
عّدل اآلالف أهدافهم لكي تش��مل الحق��وق التي يمنحونه��ا لألعضاء بل 
أيضاً المس��ؤوليات التي تقع على عاتقهم. يبقى اس��تثناء واحد؛ فبالرغم 
من الجهود المبذولة لم يتم بعُد تعديل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس��ان 
ليش��مل إعالن المس��ؤوليات، كما أنه منذ التس��عينيات اتخذت مجموعات 
أخرى إج��راءات مماثل��ة، فالمجموعات األنغلوسكس��ونية مث��اًل خافت من 
جنوحها بعيدًا باتج��اه الفردية المفرطة، وعلى س��بيل المثال فإن ش��عار 
»المس��ؤولية للجميع، المس��ؤولية من الجميع« قد لعب ال��دور األكبر في 
انتخاب رئيس ال��وزراء البريطاني للمرة األول��ى )1994(، هذه االمقاربة 
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جذبت عددًا كبيرًا م��ن الكنديين، وخصوص��اً أن التزامهم بالنظام العام 
يحمل معاني مجتمعية قوية.

اأم واجب؟ الخ�ضو�ضية حق 

في كتابه، ينطل��ق إتزيوني م��ن الفرضية أن لدى الق��ارئ تعاطفاً 
مبدئياً مع مفهوم الخير الع��ام، وهو يرّكز عل��ى المواضيع التي تطرح 
نفس��ها بعد االعتراف بهذه المس��لّمة. في الفص��ل األول من كتابه »هل 
الخير  المؤلف بمج��ال ونطاق  ُيعن��ى  الواجبات الخصوصي��ة مبررة؟«، 
العام، وبمحاولة اإلجابة عن السؤال: تجاه َمْن لدينا التزامات أخالقية؟ 
هناك اتجاه إنس��اني قوي يرى أن لدينا التزامات أخالقية، س��واء أكنا 
نعني بهذا المجتم��ع العائلة، أو القري��ة، أو األم��ة، إال أن العدالة قد 
تجبرن��ا على التعامل مع جميع البش��ر على حدٍّ س��واء. وهل االلتزامات 

الخصوصية مبّررة في وجه مثل هذه المطالب الكونية.

الثاني الذي حمل عن��وان »الخصوصية كواجب«، يطرح  في الفصل 
إتزيوني موضوع أحد الوجوه المحّددة للخير العام الذي لم يتم التطرق 
إليه من قبل، وهو الخصوصية في القوانين، وفي المعتقدات االجتماعية، 
وفي الحديث العام، موقع الحق��وق في بنية المجتمع، الجذور التاريخية 
في النظرية السياس��ية وفي الفلس��فة االجتماعية، النس��يج االجتماعي 
والثقافة األخالقية. تع��ّد الخصوصية حقاً أكثر مما تع��ّد واجباً. إال أن 
مفهوم الخير العام عند جمي��ع الثقافات والحضارات تقريباً يدفعنا إلى 
االعتقاد أن بعض النشاطات يجب أن تتم بعيدًا عن نظر وسمع اآلخرين. 
كذلك فإن مفهوم الخصوصية كواجب اجتماع��ي وقانوني قد تراجع في 
الغرب خالل العقود األخيرة. على س��بيل المثال، إرض��اع الطفل الذي 
كانت تقوم به المرأة في خصوصية منزلها قد أصبح مقبوالً اليوم بشكل 
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عام في األماكن العامة. ولكن هل يعني أن المجتمع س��وف يقبل قريباً 
باعتبار الراحة الش��خصية والعالقة الجنس��ية في األماكن العامة شيئاً 
مقبوالً؟ إننا نعيد تعريف الخير العام، لكن أين يجب أن ترسم الحدود 

الجديدة له، وعلى أية أسس أرضية؟.

الفص��ل الثالث ال��ذي يحمل عن��وان »األطفال وحري��ة التعبير« 
ُيعنى بخير عام ه��ام جدًا وهو رفاهة األطف��ال. إن مناصري الحرية 
والليبراليين الذين يخافون الخير العام هم بأنفسهم الذين يعارضون 
وضع حدود لحرية تعبير القاصري��ن. إن الموضوع يتعلق هنا بناحية 
التلقي وليس بناحي��ة إنتاج الخطاب، وليس الموض��وع أن يصار إلى 
منع فتى في السابعة عش��رة من عمره من أن يقوم بتصريح سياسي، 
إذا كان م��ن المقبول أن يتع��ّرض األوالد ف��ي دورر الحضانة للمواد 
العنيفة والس��يئة التي ُتغرُق اإلنترنت وجميع وسائل اإلعالم واأللعاب 
اإللكتروني��ة. ومن المس��تغرب أنه في أوروبا ليس هن��اك أية قوانين 
تحكم هذا األمر؛ بينما ف��ي الواليات المتحدة األميركية تعطى أهمية 
كبرى لموض��وع الكتابات والصور الداعرة، ف��ي الوقت الذي ال تولى 
في��ه أية أهمي��ة لصور العن��ف التي تحم��ل أذى أكبر للخي��ر العام 

ولألطفال؟

وهنا يلفت إتزيوني إلى القانون الخاص الذي صدر في العام 2000 
لحماة األطفال من اإلنترنت، ثم القوانين المتعلقة بالقيود على إعالنات 
الدس��تورية  المضامين  التلفزيوني��ة،  الم��واد  والرقابة على  الس��جائر، 

ألشكال الحماية المصنفة بحسب األعمار.

االتص��االت  ف��ي  والس��المة  »الخصوصي��ة  � الراب��ع:  الفص��الن 
اإللكترونية« والخامس: »اختبارات الحمض النووي والحقوق الفردية« � 
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يعنيان بالس��المة العامة، وه��و خير عام، يطالب القليل��ون به بالرغم 
م��ن أن الكثيري��ن يعترف��ون بأنه يج��ب إي��الؤه أهمية كب��رى. يعالج 
موضوع الس��المة العامة من ناحية: أين يجب رسم الخط الفاصل بين 
الس��المة العامة وبي��ن حقوق الفرد؟ وأس��اليب االتص��االت الجديدة، 
واعت��راض المكالمات الجوالة، ومراقبة البريد اإللكتروني، والش��يفرة 
ذات التقنية العالية، بالنسبة للش��عب األميركي، فإن اإلجابة على هذا 
الس��ؤال قد اهتّزت بش��كل ملفت بعد أحداث 11 س��بتمبر 2001، لكن 
يبقى الس��ؤال قائماً حول: أين يجب إعادة رس��م الخ��ط الفاصل بين 
الس��المة وبين الحرّية؟ أماًل في اإلجابة على هذا السؤال األساسي مع 
التمسك بالمبادئ، يقدم إتزيوني دراسة معمقة لستة إجراءات محددة. 
إن الس��ؤال الذي يطرح دائماً حول م��ا يجب أن ُيقبل أو ُيدان باس��م 
السالمة يفتح المجال أمام الوصول إلى قلب هذه المسألة، وهي قضية 

المسؤولية الحقيقة.

إلى ذل��ك، يعالج المؤلف مس��ألة اختب��ارات الحمض الن��ووي ضمن 
إطار محاربة الجرائم بدالً من تناولها من منظار تعزيز الس��المة الوطنية: 
الحقوق الفردية وانته��اك الخصوصية، اختبارات الحم��ض النووي بوصفها 
تزيد من الرقابة على المجتمع، والحقوق الخاصة بالس��جناء، ليتوصل إلى 
نتيجة بأن عددًا كبيرًا من االنتقادات الموجهة إلى اختبارات الحمض النووي 
ال أس��اس لها. في حقيقة األمر، إذا قبل المرء بنظرية مؤيدي الحرية بأنه 
م��ن األفضل أن ُيت��رك آالف المجرمين أح��رارًا بدالً من أن ُيس��جن بريء 
واحد، فإن اس��تعمال أدلة اختبارات الحمض النووي يجب أن تقبل بس��رور 
ويحتفل بها وتعزز، ال سيما من قبل الذين ينتقدونها اآلن؛ أي أولئك الذين 
يرون أن الحرية هي الخير العام الوحيد الذي يس��تحق أن يعزز حتى على 

حساب مواضيع أخرى.
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المجتمع الجيد مقابل الدولة الجيدة

الفص��ول الثالثة األخيرة � »ما هو السياس��ي؟«، و»إنهاء القومية«، 
و»الفضاء اإللكتروني والديموقراطية« � ُتعنى بموضوع الحكومة � الدولة. 
هناك ميل إلى اختصار المجتمع بالدولة. بالنسبة للكثيرين، فإن الدولة 
هي وحدة محددة بش��كل واضح، وهي تش��مل رئيس الدولة، الحكومة، 
موظفي الحكومة )أو اإلدارات(، الهيئة التش��ريعية، القضاء، الش��رطة، 
والهيئات الضريبية... إلخ. بالمقابل، ف��إن المجتمع ليس له عنوان وال 
جدول تنظيم��ي وال معالم أخ��رى واضحة.. وال عج��ب إذا كان البعض 
يح��اول أن يبرهن أن األمر خيال��ي. غير أننا إذا اعتبرن��ا أن المجتمع 
يتألف من عائ��الت، مجتمعات، روابط محبّة وهوّية وقيم مش��تركة على 
مس��توى الوطن، ندرك عندها أهمية المجتمع بشكل عام، وخصوصاً في 
الصياغة والتأس��يس غير الرس��مي للخير، وفق معادلة المجتمع الجيد 

مقابل الدولة الجيدة، وصوت األخالق مقابل اإلكراه.

في حقيقة األمر إن المجتمع هو األس��اس لكل المحادثات األخالقية 
التي منها تنبثق الصيغ المش��تركة للخير، وهو المكان الذي منه تنطلق 
الحكومات للمطالبة بشرعيتها فيتم االعتراف بها أو رفضها. إنها ليست 
هامة من حيث هي حق لهذا المجتمع فحس��ب، ب��ل إنها هامة أيضاً من 
أجل الحكومة. عل��ى مدى عصور عدي��دة، ثمة ماليين من األش��خاص 
ح��ول العالم قد جمعوا بي��ن رفاهتهم والخير العام وبي��ن رفاهة األمة. 
في واقع األمر إن األمم تثير مش��اعر الوالء القوية التي تغّش الكثيرين 
إن لم يك��ن الجميع، ويميل المرء إلى نس��يان أن الدول��ة � األمة هي 
بناء اجتماعي حديث العهد، وأنه ليس فطرياً وال إلهياً. ويمكننا اإلثبات 
أنه في ه��ذا الوقت والزمان بقدر ما نفصل بي��ن المجتمع وبين الدولة 
يعم الس��الم العال��م. ولكن لكي يتحقق ما يؤس��س ل��ه إتزيوني يجب 
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العمل على تحويل الهوية واالهتمام بالخير العام التي باتت اليوم تشمل 
الدولة، واستثمارها في كل مكان.

كل ذلك يفتح أبواباً لنقاش��ات أكثر اس��تفاضة، وأكثر تش��عباً، هل 
إنهاء القومية يعني إنه��اء الدولة � األمة، ما هو دور كل من الش��عب، 

والمجتمع المدني، وهل يجب أن تكون الهيئات الدولية ديموقراطية؟.

بالتوازي وبدف��ع من ثورة االتص��االت وعالقة الفض��اء االلكتروني 
بالديموقراطية: هل توجد مجتمعات إلكترونية، ما هي مالمح ديموقراطية 
مجتمع��ات الفض��اء اإللكترونية، ماذا عن تقاس��م وتب��ادل المعلومات، 
ومدى مش��روعية التصويت عبر اإلنترنت، ليخلص إلى أن الديموقراطية 
اإللكترونية ممكنة، ولكن، هل االعتماد على السياسة اإللكترونية سيجعل 
المجتمعات األرضية واإللكترونية أقل أو أكثر ديموقراطية في المستقبل؟

في مق��ام البحث في مج��ال الفضاء الس��براني، وإذ يواجه العالم 
مواضيع مش��ابهة منذ أيام اإلغريق. بعض المنتقدين يرون أن االهتمام 
التعامل  وإمكان��ات  المجتمعية،  الرواب��ط  ُيضعف  بالس��برانية  المتزايد 
العام وإلدارة الش��ؤون  � كأش��خاص وكمجموعات � لصياغة هذا الخير 
العامة بطريقة ديموقراطية. هذه هي األسئلة واإلشكاليات التي يطرحها 
الفصل الختامي لكت��اب إتزيوني الذي يصادف أهمي��ًة مضاعفًة إذا ما 
ُقرئ على وق��ع الحراك العربي الهائل والمس��تمر منذ أكثر من س��نة، 
الشعب إذ خرج يبحث عن مش��روعيته المغتصبة، عن حرياته الضائعة، 
ومجاله العام المنه��وب. بيد أن البحث في فض��اء الحريات ومتواليات 
الديموقراطي��ة ولوازمها ال يلغي أن تحقي��ق كل ذلك يتطلب ما هو أبعد 
من إسقاط الديكتاتوريات التي تبدو � في لحظة انهيارها � أنها الحلقة 

األضعف في مسيرة التغيير.



والعالم اإلسالم 

1

.Foreign Affairs. March/ April, 2012. PP. 34-43 عن لمقالة  ترجمة    ■

إلى  المهاجرين  لوص��ول  األول��ى  األيام  منذ 
في  مهم��اً  دورًا  يلع��ب  الدي��ن  ب��دأ  أمريكا، 
الحياة العامة في الق��ارة الجديدة؛ فالمؤمنون كانوا 
مش��اركين متحمس��ين في كل الح��ركات االجتماعية 
المهمة في تاريخ الواليات المتحدة، ولدى التقدميين 
كما لدى المحافظين. إنما على الرغم من ذلك؛ فإنّ 
األربعين عاماً األخيرة من الحياة السياسية بالواليات 
المتحدة شهدت تسييس��اً للدين غير مسبوق؛ فالواقع 
أنّ الدين مارس تأثيرًا كبيرًا على السياس��ات العامة 
بالبالد؛ وبخاصة لدى اليمين السياس��ي. وفي الوقت 
نفِس��ه؛ فإنّ هناك ش��واهد عل��ى تراج��ع الدين في 
كثرةٌ  عندما الحظْت  إذ  الخاصة لألميركيين؛  الحياة 
االرتباط  من األميركيين � وبخاصٍة بين الشباب � أنّ 

■ ديڤيد كامبل، وروبرت بوتنام 
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بين الدين والسياس��ة صار قوياً؛ فإنها انس��حبت من الحياة الدينية، 
وقد تبيَّن أنّ هذا االنسحاب مقصوٌد، وال يتعلق بالمصادفة أو المرحلة 

العابرة.

ليس م��ن المفاجئ أن يكون هناك نوعٌ من التش��ابك والتداخل بين 
الدين والعمل السياس��ي في األمم الكب��رى ذات الموروث الديمقراطي. 
لقد شهد القرن التاس��ع عشر انقس��ام األحزاب السياسية في توجهات 
دينية؛ مثل التقويين والش��عائريين، والكنائس الش��عبية واألخرى العليا، 
والبروتس��تانت في مواجهة الكاثوليك. إنما إذا كان الماضي قد ش��هد 
تحزبات التجاهات دينية مختلفة )على أس��اس إثن��ي غالباً(، تتجلى في 
الساحة السياسية؛ فإنّ االنقسامات الحالية ال تظهر من خالل الكنَسيات 
المختلفة؛ بل تتجلى في اتجاهين كبيرين: المحافظين المتشددين دينياً، 
في مواجه��ة العلمانيين التقدميين. وه��ذا األمر وصل إل��ى درجٍة غير 
مسبوقة منذ أواس��ط القرن التاسع عشر )بل وما كان هذا مع�روفاً إل�ى 
هذه الدرجة آنذاك(؛ فالتحشيد الديني الي�وم يرتبط بسياسات األحزاب 
السياس��ية. لقد ش��ه�د العقدان األخيران ظاهرًة الفت��ًة وه�ي ارتب�اط 
ممارس�ة العبادة باألحزاب السياسية، أو بالحزبين الكبيرين: الجمهوري 
الس��ود؛  المس��يحيين  والديمقراط��ي. وال ينطب��ق هذا االنقس��ام على 
فهؤالء شديدو التدين والممارس��ة، وهم يقترعون في غالبيتهم العظمى 
للديمقراطيين، فقد انقسم األمريكيون في التسعينات من القرن الماضي 
ومطالع هذا القرن إلى قس��مين كبيرين: ديمقراطيون ال يحضرون إلى 
الكنيس��ة أو الكنائس كثي��رًا، وجمهوريين يعلنون ع��ن التزامهم الديني 
والسياسي بالحضور الكثيف إلى ُدور العبادة، وفي انتخابات عام 2008 
كانت هناك مجموعة من المستشارين لدى الحزب الديمقراطي، مهمتهم 
إرش��اد الناخبي��ن للحزب إل��ى كيفية التوجُّ��ه إلى الكنيس��ة؛ لحرمان 
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الحزب الجمهوري من بعض أصوات المتدينين. ومع ذلك؛ فإنّه من بين 
الناخبين »البيض« صوَّت 76% من المتدينين للسناتور ماكين؛ في حين 
اقتصر التصويت له من جانب غير المتدينين على 26% ممن لم يذهب 

إلى الكنيسة مرًة واحدًة في حياته.

لقد صار االرتباط بين التديُّن والمحافظة السياس��ية بارزًا للعيان 
ف��ي الثقافة األميركية المعاص��رة إلى حدوٍد بعيدٍة؛ بحيث صار س��هاًل 
ة هذه المتغيرات. فخالل الس��تينات كان من  التدليل على حداث��ة وِجدَّ
المتوقَّع أن يكوَن الذاهبون إلى الكنيس��ة مم��ن يصوتون للديمقراطيين 
أكثر م��ن أولئك الذين يصوت��ون لهم م��ن دون أن يكون��وا متدينين. 
أّما التغير ال��ذي حصل منذ ذلك الحين؛ فإنه ح��ريٌّ أن تكون له آثاٌر 
قصيرة المدى وأُخرى بعيدة المدى على السياس��ة والدين معاً. سيكون 
على الجمهوريين التفكير دائماً بطرق إلرض��اء قاعدتهم من المتدينين 
المتشددين، دون أن يزعجوا جمهور الناخبين الذين بدأوا ينظرون إلى 
هذا المزج بين الدين والسياس��ة باعتباره أمرًا مزعج��اً. وعلى المدى 
البعيد فإنّ هذا االمتزاج أو التداُخل يمك��ن أن يضرب الدور التاريخي 
الجمهور األميركي الش��اب  للدين في الواليات المتح��دة، وبخاصٍة أنّ 
سة ذاته. لقد وصلت  م أو دين الموسَّ صار يميل إلى رفض الدين المنظَّ
الحال��ة بالبالد إلى ه��ذا الترابط الوثيق بين الدي��ن والحزبية خالل 
العقدين الماضيين. وعلين��ا أن نفهم كيف حدث ذلك، وكيف تغيَّر دور 
الدين في البالد خالل الِحقَب الحديثة؛ لكي نستطيع التوقُّع بما يمكن 

حدوثه في المستقبل.

في البدايات: لكي ندرك بوضوح كم هو المشهد السياسي/ الديني 
ف��ي الوالي��ات المتحدة جدي��دًا؛ علينا العودة للخمس��ينات م��ن القرن 
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الماض��ي؛ فقد كانت تلك الحقب��ُة دينية المنزع والطاب��ع؛ بل إنّ بعض 
المؤرخين يعدونه��ا األكثر ديني��ًة وتديُّناً خالل التاري��خ األميركي ُكلِّه. 
وبالطبع فقد كانت هناك عدة أس��اليب الختبار تأثير الدين أو انتشاره 
في الحياة األميركي��ة. وإلى اختباٍر مثل هذا، أش��ار اس��تطالعٌ لغالوب 
س��نتر ُطرح فيه الس��ؤال: هل تأثير الدين في الحياة األميركية يتزايد 
أم يتراجع؟ وقد أش��ارت اإلجاب��ات إلى زلزاٍل هائٍل يح��دث في أميركا 
لهذه الناحية. فقد أعلن في اس��تطالع ع��ام 1957 69% عن اعتقادهم 
أنّ تأثير الدي��ن يتزايد؛ في حين أجاب 14% أن��ه يتناقص أو يتراجع. 
وبكل المقاييس الموضوعية؛ فإنّ أكثرية المجيبين باإليجاب كانت محقة؛ 
فقد كان الذاهبون إل��ى الكنائس من األميركيين ف��ي تلك الفترة أكثر 
من أّي وقٍت مضى، وكان المزيد من الكنائس ُيبنى ليس��تجيب لحاجات 
المؤمنين، وكانت الكت��ب الدينية الطاب��ع أو ذات الموضوعات الدينية 
تزداد ظهورًا وانتش��ارًا وبيع��اً وقراءة. أما في أميركا التي كان رئيس��ها 
دواي��ت أيزنهاور؛ فإنّ الدين م��ا كان بارزًا في الش��أن العام أو الحياة 
السياس��ية الحزبية العامة؛ إذ كانت ش��عبية أيزنهاور ل��دى المتدينين 
ال تقلُّ عنها لدى غير المتدينين، وس��واء أكانوا بروتستانت أو كاثوليك 

أو يهودًا..إلخ.

ثم جاءت الس��تينات، وحدث فيها ومعها انعط��اٌف حادٌّ في الموقف 
من الس��لطة، وبخاصٍة ما تعلَّق منها باألخالق الجنس��ية التقليدية، وهو 
موضوعٌ له عالقٌة باإليم��ان الديني، ففي خالل أربع��ة أعوام فقط � أي 
بين العامين 1969 و1973 � ازداد عدد الممارس��ين للجنس قبل الزواج 
من رُبع الراشدين إلى نصفهم. وهذه الزيادة في »التحرر« من األخالق 
التقليدية حدثت � كما س��بق � في فئ��ات فتيان وفتيات س��نوات الكثرة 
اإلنجابية، والذين كانوا ُيراهقون ويبلغون سنّ الرشد في النصف الثاني 
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االنتشار  من الستينات. وفي العام 1970 أشارت االس��تطالعات إلى أنّ 
الدين��ي يتراجع وينخفض، وي��دلُّ على ذلك التراُجع الش��ديد في عدد 
التدين أو  حاضري القداديس بالكنائس؛ لكْن حتى في تلك الفترة؛ فإنّ 
عدمه ما كان له دْخٌل بالميول السياس��ية نحو اليمين أو اليس��ار، وهذا 
ينطبق على حقبة االزدهار الديني في الخمسينات، وعلى مرحلة التراُجع 
في الس��بعينات، فحتى ذلك الحين ما كان للظواه��ر الدينية عالقٌة أو 

تأثير بارز في الحياة الحزبية.

على أنّ متغيرات الس��تينات من القرن الماضي ما وضعت الواليات 
العلماني��ة )الفاصلة بين  باتج��اه  المتحدة عل��ى طري��ٍق ال رجعة في��ه 
الدين والدول��ة(؛ بل على العكس م��ن ذلك؛ ففي أوس��اط المحافظين 
األميركيين يش��ير الزلزال األخالقي إل��ى عودٍة للدي��ن، أو على األقلّ 
الع��ودة إلى نوٍع معيَّ��ٍن م��ن التديُّن. فمنذ أواس��ط الس��بعينات، وبعد 
صدمة الستينات، انتشرت أش��كالٌ معينًة من التدين المحافظ، وبخاصٍة 
اإلنجيلي��ة البروتس��تانتية؛ ففي الوقت ال��ذي كانت فيه البروتس��تانتية 
تتراجعان؛  الكنيسة(  إلى  الممارسة )= الذهاب  والكاثوليكية  الليبرالية، 
فإنّ أميركيي��ن كثيرين ممن كان��وا يبحثون عن تأكيٍد للقي��م التقليدية 
� وبخاص��ٍة ما تعلَّق منها بالجنس والقيم العائلي��ة � وجدوا ضالتهم في 
البروتس��تانتية اإلنجيلية. وقد عمد اإلنجيليون الج��دد إلى الخروج من 
العزلة التي فرضها أس��الفهم األصوليون، وما عاد ديدنُهُم لَْعنَ العالم 
الشرير؛ بل صار الهدُف تغييره؛ بما في ذلك الشأن السياسّي فيه. وقد 
جاءت اإلشارة األُولى إلى الدور السياسي الجديد لإلنجيلية في الحملة 
االنتخابية لجيمي كارتر عام 1976 والذي عّد نفسه من بين »المولودين 
ثانيًة«، وهي نس��بٌة ما كان يمكن التفكير بها ضمن االتجاه الرئيس في 
السياسات بالواليات المتحدة. وفي الطرف اآلَخر من المجال السياسي، 
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تجم��ع المحافظ��ون األخالقي��ون وتحالفوا م��ن أجل مكافح��ة التعديل 
الدس��توري لصالح الحق��وق المتس��اوية للمواطنين، وحق��وق المثليين، 
واإلجهاض. وهكذا ب��دأت اإلنجيلية تتط��ور من حركٍة ديني��ٍة بحتٍة إلى 
حركٍة سياس��يٍة يتضامن فيها المتدينون األميركيون من مختلف الطوائف 
والكنائس بما في ذلك الكاثوليك والمورمون. ومرًة أُخرى الحظ مؤّش��ر 
الدي��ن ترتفع منزلته في أوس��اط الجمه��ور األميركي؛ ففي  غالوب أنّ 
44% م��ن األميركيين يعتقدون  العام 1976 ذكر اس��تطالعٌ لغالوب أنّ 
أنّ التدين يزداد؛ ف��ي حين ذهب 45% إلى أنّ الدي��ن يضُعُف تأثيره! 
ثم جاء عام 1980، وخالله اس��تطاع رونالد ريغان في حملته الرئاسية 
الناجحة أن يحصل على تأيي��د المتدينين الجدد. وبخالف أيزنهاور في 
الخمسينات، وحتى نيكسون وفورد في السبعينات؛ فإنّ ريغان والمرشحين 
الجمهوريين للرئاسة صاروا يحصلون على دعم اإلنجيليين الديمقراطيين 

بالجنوب، والكاثوليك الملتزمين بالشمال.

لق��د أّدت ردود الفعل على صدمة الس��تينات إلى تبل��ور ظاهرتين: 
واحدة ديني��ة )صع��ود اإلنجيليين(، واألخرى سياس��ية )صع��ود اليمين 
الديني(، وقد استمر هذا الحراك السياس��ي؛ بينما انتهى األُفق الديني 
في مطلع التس��عينات. وباعتبارهم جزءًا من الجمهور )أو باألحرى جزءًا 
ممن أعمارهم تح��ت الثالثين(، ظلّ��ت أعداد اإلنجيليي��ن الجدد هؤالء 
تتراجع على مدى عش��رين عاماً، ووصلت إلى النس��بة التي كانت عليه 

مطلع السبعينات.

إنّ صع��ود اليمين الديني وتداعياته يكاد يك��ون ُبْعدًا مألوفاً في تاريخ 
الوالي��ات المتحدة، فمعظم الح��ركات االجتماعية � التقدمي��ة والمحافظة 
� كانت تتضمن موضوعاٍت ديني��ًة مهمة: الحق في الحياة، وقيم األُس��رة، 
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واإلجهاض ومنعه باألمس. إنما اليوم وبش��كٍل غير عادي، ظهرت ارتباطاٌت 
س��ي من جهة، وحزب سياس��ي معيَّن من جهٍة  م أو المؤسَّ بين الدين المنظَّ
ثانية، وقد أدى هذا الترابط إلى نتائج غير مقصودة للسياسة والدين معاً.

الحقُّ الُمعطى من اهلل: مع صعود اليمين الديني ظهرت هذه »الهوة 
الديمقراطيي��ن والجمهوريين،  بي��ن  النقاش حولها  التي كُث��ر  اإللهية« 
فعلى مدى الس��نوات األخيرة، قلّ عدد الجمهوريين العلمانيين، كما قلّ 
عدُد المتدينين من الديمقراطيين. إنما ماذا حدث ألولئك الذين كانوا 

من  متدينين  أو  الجمهوريي��ن  م��ن  ليبراليين 
الديمقراطيين؟ هل حاولوا مالءمة اتجاهاتهم 
الديني،  اعتقاده��م  تناس��ب  لكي  السياس��ية 
المس��ائل  أنّ  المفاجئ  إنّ  العكس؟  حاولوا  أو 
السياس��ية هي التي حس��مت في الموقف من 
الدي��ن؛ فالديمقراطي��ون المتدين��ون س��ابقاً 
)باس��تثناء األميركيين السود( تركوا الكنيسة، 

والجمهوريون الذين ما كانوا متدينين من قبل ُس��رعان ما وجدوا الدين 
وسارعوا إليه. ولنأخذ على سبيل المثال مجموعة »حفل الشاي«؛ فهؤالء 
� الناس ذوو التوجه المدني والعلماني � لديهم ميولٌ دينيٌة خفيٌة وقويٌة؛ 
ففي اس��تطالٍع واس��عٍ على المس��توى الوطني عام 2006 )قبل تش��كُّل 
مجموعة »حف��ل الش��اي«(، وأعْدنا إج��راءه عام 2011 مع األش��خاص 
أنفسهم، ظهرت لدينا ش��كوك حول أصول حركة »حفل الشاي« السالف 
الذك��ر. ففي األي��ام األولى للمجموعة كان��ت توصف بأنه��ا مكوَّنٌة من 
أُناٍس غير حزبيين، وُجُدد في عالم الممارسة السياسية، والذين ضرب 
التراجع االقتصادي الكبي��ر مصالحهم وثرواتهم، فاندفعوا باتجاه الفعل 
السياس��ي مدفوعين باالنزعاج من زيادة اإلنفاق الحكومي. لقد تبيّن أنّ 

على  الفعل  ردود  اأّدت  لقد 

الواليات  في  ال�ستينات  �سدمة 

ظاهرتين:  ظهور  اإلى  المتحدة 

)�سعود  دينية  واحدة 

�سيا�سية  واالأخرى  االإنجيليين(، 

الديني( اليمين  )�سعود 
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هذا التعليل أُس��طوري؛ فالحقيقة أنّ األميركيين الذين يدعمون مجموعة 
»حفل الش��اي« كانوا ومايزالون في غالبيته��م العظمى من الجمهوريين 
الحزبيين. وقدكانوا عاملين في السياسة قبل تكوين مجموعتهم، وهم ما 
عانوا من األزمة االقتصادية أكثر مما عاناه غيرهم! وقد تبيّن لنا � كما 
الفارق ضمن الحزب  س��بق أن ألمْحنا في اس��تطالع العام 2006 � أنّ 
الجمهوري بين مجموعة »حفل الشاي« وغيرهم أنّ األخيرين يميلون أكثر 
إلى مزج الدين بالسياسة. وهذه الرغبة ال تعني بالضرورة أنّ هؤالء هم 
أكثر تديناً م��ن غيرهم. فأتباع مجموعة »حفل الش��اي« هم في الغالب 
من المتدينين الممارس��ين؛ لكنهم ليس��وا أكثر تديناً م��ن الجمهوريين 
اآلخري��ن. إنما هم أكث��ر راحًة م��ن اآلخرين ف��ي المزج بي��ن الدين 
والسياس��ة؛ فوجهة نظرهم أنّ القوانين والسياس��ات س��تكون أفضل إذا 
كانت البالد »أعمق تديناً« من طريق انتخاب مس��ؤولين متدينين. ولذا 
يكون من المالئم للقادة الدينيين أن يش��اركوا في التحشيد السياسي، 
كما أنه م��ن المالئ��م أن يوَضَع الدين ف��ي النقاش بش��أن موضوعات 
هم الوصول  سياسية. ويستطيع قادة مجموعة »حفل الشاي« الزعم أنّ همَّ
إلى »حكومة صغيرة«؛ بيد أنّ الطرائق واألهداف تشير إلى أنّ مساعيهم 
إلهي! وبه��ذا المعنى فإنّ ه��ؤالء كلما تقدموا  تنصبُّ على إقامة حك��مٍ 
في دعواهم ودعوتهم يبتعدون عن توجهات معظم األميركيين. وبحس��ب 
مقي��اس غالوب للع��ام 1984 � عندم��ا كان التحالُف بي��ن المحافظين 
الدينيين والسياس��يين يتبلور؛ ف��إنَّ معظم األميركيين كان��وا يعارضون 
الفك��رة القائلة بتدخل الجماعات الدينية ضد بعض المرش��حين. وأكثر 
من ذلك، فإنه بحسب مؤسسات المراقبة الوطنية عندما كانت جماعات 
الحقوق الدينية تزداد ظه��ورًا � بين عامي 1991 و2008 � فإنّ الغالبية 
األميركية كانت ترى أنه ليس من حق الق��ادة الدينيين التدخُّل للتأثير 
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في التصويت، أو التأثير على القرارات الحكومية؛ ففي عام 1991 كانت 
نس��بة 22% من المواطنين ُتعارُض تدخل القادة الدينيين في الش��أن 
العام، وفي عام 2008 تضاعفت هذه النسبة لتصل تقريباً )38%(. وفي 
االستطالع الذي أجريناه عام 2011 قالت نسبة 80% من المستطلّعين: 
إنه ليس من المالئم أن يختار الق��ادة الدينيون للناخبين َمْن ينتخبون، 
كم��ا قالت نس��بة 70%: إنّ الدين ينبغ��ي أن يبقى خ��ارج النقاش في 

مجاالت الشأنين االجتماعي والسياسي.

ولذا ليس من المفاجئ أن يكون هناك أميركيون كثيرون، ذوو موقٍف 
س��لبيٍّ من مجموعة »حفل الشاي«؛ ففي اس��تطالع العام 2011 السالف 
الذكر، جاءت مجموعة »حفل الش��اي« في أس��فل الج��دول المكوَّن من 
عشرين مجموعة دينية وسياسية وإثنية، من حيث الموافقة أو االستحباب. 
بل إنّ مجموعة »حفل الش��اي« جاءت بعد المس��لمين والملحدين، وهما 
مجموعت��ان كانت��ا ُتقاَبالن بجف��اٍء من التيارات الرئيس��ة ف��ي الجمهور 
األميركي! وهناك مجموعٌة أُخرى ممن تتقارب مع مجموعة »حفل الشاي« 
في ضآلة الش��عبية، وهي مجموعة اليمين الديني. فهات��ان المجموعتان 
)اللتان تتشابكان كثيرًا أو تتداخالن( إن كانتا قد كسبتا الدعم المتحمس 
من جانب قلٍة من األميركيين؛ فإنهما كس��بتا »عداوة« فئاٍت أكبر وأوسع 
بكثير. وهذا االنقس��ام خلق أزمة للمرش��حين الجمهوريين الذين يسعون 
لكْس��ب دعم وتأييد مجموع��ة »حفل الش��اي«. فالناخب��ون الجمهوريون 
الذي��ن يربط��ون دعمهم ألي مرش��ح باألجن��دة المحافظة في الش��ؤون 
المالي��ة، والهجرة، واألمن الوطني؛ يريد منهم أتباع »حفل الش��اي« أن 
يضيفوا لذلك التوحي��د بين الدين والسياس��ات المحافظة تلك. وهؤالء 
األتباع � الذين يشكّلون بالكاد رُبع الناخبين األميركيين � يشكِّلون حوالي 
نصف ناخبي الح��زب الجمهوري. فمش��كلة الحزب الجمه��وري أنّ مزج 
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الديني بالسياس��ي هذا هو أمٌر ال تريده وال تقبل��ه الغالبية األميركية، 
وخصوم ه��ذا المزج ي��زدادون عددًا كلَّ ي��وم. وهكذا ف��إنّ المجاهدين 
الثقافيين هؤالء كلما زادوا جمهور الجمهوريين حماس��اً وتش��ددًا؛ تركوا 
غالبية الجمهور وراءهم باردًة وغير معنية. بل على العكس من ذلك؛ فإنّ 
الكثيرين من مرش��حي الوسط ذوي الجاذبية بالنسبة للناخبين العاديين 
ال يحصلون على ش��يء من الدعم من الحركيين الذي��ن يريدون حضور 

الدين أكثر في الحكومة والعمل الحكومي.

فقد الدين وإضاعته: لقد كانت لهذا المزج بين الدين والسياسات 
نتائج تخطت مس��ائل االنتخاب��ات وصراعاتها، فهؤالء الجدد من ش��تى 
االتجاهات أعادوا تش��كيل الخريطة الدينية للواليات المتحدة، فكما أنّ 
الس��تينات أوقفت موجة اإلحياء الديني، والعودة إل��ى التدين التقليدي؛ 
العقود األخيرة قادت مباش��رًة إلى اإلعراض عن الديانة المنظمة؛  فإنّ 
وبخاصٍة بين األميركيين الش��باب. وهنا ينبغ��ي التنبُّه إلى تصاعد عدد 
الذين يس��ميهم علماء االجتماع »غي��ر المنتمين«، وه��م أولئك الذين 
ال يشيرون لعضويتهم في كنيس��ٍة معينة. وتاريخياً فإنّ هذه الفئة تراوح 
بين 5و7% من األميركيين حتى في عقد الس��تينات، حين  عددها دائماً 
كان��ت الممارس��ة الدينية ق��د تراجعت. إنما ف��ي مطالع التس��عينات، 
وعندما اتسعت الهوة بين المتدينين وغيرهم بسبب تسييس الدين؛ فإنّ 
»الالمنتمي��ن« هؤالء وصلوا إلى نْس��بة 12%. ولكي نض��ع هذه األرقام 
في س��ياٍق معيَّن؛ نذكر أنه ف��ي العقدين بين مطلع الس��بعينات ومطلع 
التس��عينات � وعندما كان اإلنجيليون الجدد ف��ي ذروة قوتهم وصعودهم 
� فإنّ نس��بة زيادة عددهم ما فاقت ال� 5% مقارنًة بالس��ابق. بينما زاد 
عدد الالمنتمين إلى ضعفَين، وهو ما ي��زال يتصاعد، واألبلغ من ذلك؛ 
ف��إنّ هذا التصاعد أكث��ره بين َمْن ه��م تحت الثالثين م��ن الُعُمر؛ أي 
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الشباب كانوا أقلّ تديناً  َمْن ُيعرفون باس��م جيل األلفية. وهذا يعني أنّ 
من كبار السن، فالناس يميلون للتدين عندما يتزوجون، ويصير عندهم 
ون ذلك  أطفال، ويحاولون التجذر في جماعٍة معينة )والديموغرافيون يسمُّ
آثار المس��يرة الُعمرية(. وهكذا فإنّ 20% ع��ام 2012 صاروا يرفضون 
كلَّ انتماء ديني، مقارنًة بآبائه��م وأجدادهم عندما كانوا في الُعُمر ذاته 
� وبذلك تبلغ النس��بة 33% اليوم، مقارنًة ب� 12% في الس��بعينات. إنّ 
م أو الكَنَس��ي تصاعدت في  الحركة األلفية المبتع��دة عن الدين المنظَّ

الم��دة األخيرة. فبي��ن عام��ي 2006 و2012 
ارتفاعاً ضئياًل من  الالمنتمين  ارتفعت نس��بة 
الشباب  األميركيين  بين  أما   ،%19 إلى   %17
فإنّ االنفصال ازداد خمس��ة أضعاف. ويش��به 
ذلك أنه خالل الس��نوات الخم��س المذكورة؛ 
فإنّ تراُجع نسبة الذين يترددون على الكنائس 
مم��ن يزي��د عمرهم على الس��تين، ل��م تقلّ 

إال بمقدار 2%، أّما نس��بة الذين ل��م يذهبوا إلى الكنيس��ة أبدًا ممن 
أعمارهم بين 18و29 فقد تضاعفوا ثالثة أضعاٍف خالل السنوات ذاتها. 
ثم إنّ األلفيين الش��باب يبدون أكثر علمانيًة م��ن زمالئهما ألكبر منهم 
بقليل. ففي اس��تطالعنا عام 2011 بدا أنّ نحو ثلث األميركيين ممن هم 
في العش��رينات من أعمارهم هم دون دين؛ بينما كانوا رُبع الشباب في 

استطالعنا للعام 2006.

ثم إنّ مؤش��ر غالوب للدين والتأثير الديني يشير إلى تراجع تأثير 
الدين في الحياة األميركية أيضاً. وفي اس��تطالعنا؛ فإنّ األميركيين من 
كلّ الفئات واألعمار � متدينين وغي��ر متدينين، بيض وغير بيض، أغنياء 
وفقراء، مدينيين وريفيين، ليبراليين ومحافظين، كبار أو فتيان، مثقفين 

للدين  »غالوب«  موؤ�سر  اإّن 

تراجع  اإلى  ي�سير  والتاأثير 

الحياة  في  الدين  تاأثير 

ردة  هو  وال�سبب  االأميركية، 

الديني اليمين  عن  الفعل 
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وغير مثقفين � هؤالء جميع��اً يذهبون إلى أنّ تأثير الدين بتراجع. وألننا 
استفتينا الفئات أو العينة نفسها عام 2006 و2011؛ فإننا نالحظ � أنهم 
في غالبيتهم العظم��ى، يذهبون إلى المزيد من خفض التوقعات بش��أن 
أفضل الش��واهد تش��ير إلى أنّ هذا  الدين � في الحي��اة األميركية. إنّ 
التحول العنيف عن الدين يعود بش��كٍل رئيس إلى ردة الفعل على اليمين 
الديني. فمن الناحية السياسية يش��ير المعتدلون األميركيون والتقدميون 
إلى أنهم ال يرغبون في المزج بين الدين والسياسات الحزبية. واأللفيون 
أكثر حساس��يًة تجاه هذا األمر بالذات، إّما ألنّ بعضهم ليبرالي التوجُّه 
)وبالذات فيما يتعلق بحقوق المثليين(، أو ألنهم نشأوا في محيٍط يرتبط 
فيه الدينباليمين السياس��ي. فبالنس��بة لهم يعني الدين أنك جمهوري، 
ومتعصب،وذكوري. وألنّ هذه األمور التتوافق وتوجهاتهم؛ فإنهم ال يرغبون 

في أن يروا أنفسهم أو يراهم زمالؤهم باعتبارهم متدينين!

إنّ اإلحصائيات الت��ي نملكها تدعم هذه الفرضية، فمن خالل متابعتنا 
ألفراٍد معيَّنين بين عامي 2006 و2011، نجد أنّ الديمقراطيين والتقدميين 
هم األكث��ر مياًل ألن يصبحوا غي��ر منتمين، أكثر م��ن الجمهوريين. وهذا 
اإلعراض عن الدين يتركز في أوساط األميركيين الذين ُيظهرون انزعاجاً 
ش��ديدًا من تأثيرات الدين في السياس��ة، بغ��ّض النظر ع��ن توجهاتهم 
السياسية الخاصة. وفي الواقع. فإنه األمر األمريكيين )وبخاصٍة الشباب( 
الذي��ن كان يمك��ن أن يحضروا إلى الكنائ��س يقول��ون: »إذا كان الدين 
خاصاً بالسياسات اليمينية لمجموعاٍت معينة، فإنّ األفضل لنا البقاء خارج 
الكنيس��ة«. وهذه اإلحصائيات تش��ير إلى نوٍع من السخرية السوداء بشأن 
س��ين  ظهور ومصائر اليمي��ن الديني؛ فقد كان المقصود من جانب المؤسِّ
تأكيد مكان��ة الدين في المج��ال العام. وبمعن��ًى ما، فإنه��م نجحوا في 
ذلك؛ إنم��ا في الوقت ذاته � وفي إثباٍت كالس��يكي ألخط��ار التباُين بين 
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المقدم��ات والنتائج � فإنّ حركة اليمين الديني هذه دفعت قس��ماً متنامياً 
من األميركيين الشبان لمغادرة الدين كله!

في س���بيل اهلل: تبدو الجماعات الدينية األميركي��ة تاريخياً قادرًة 
على التالؤم، وعلى تصحيح المس��ار الذاتي. ويشير استطالعنا الوطني 
وا بالسخونة � كما يقال �  العام لسنة 2011 أنّ القادة الدينيين ما أحسُّ
وا  نتيجة اعتبارهم أنّ الدين يتضاءل في أوس��اط الجمهور؛ بل ربما أحسُّ
بذل��ك من تقاري��ر وانطباعات مس��اعديهم األقربين، الذي��ن أنذروهم 
بالتأثيرات السيئة لالس��تناد إلى الدين في التحزب السياسي، ولذلك 
بدأوا باالنس��حاب. وبالفعل، فمن الفروق التي وجْدناها بين استطالعي 
عام��ي 2006 و2011 أنّ عددًا من الكنائس بدأت تنس��حب من الملفات 
والموضوعات والحزبيات السياسية. وفي استطالع عام 2006 قال %32 
من الذين سألناهم: إنهم سمعوا في الكنائس التي يترددون عليها خطباً 
ومواعظ ذات مضمون سياس��ي »م��رًة أو مرتين في الش��هر«؛ أو »عدة 
مراٍت خالل ش��هر«. أّما في اس��تطالع عام 2011 فقد ذكر 19% فقط 
هذا األمر عن أنفُس��هم. وهذا الميل االنكماش��ي ظهر ف��ي كل الفئات 
والجهات ف��ي الواليات المتحدة، بي��ن المحافظي��ن والليبراليين، وبين 
الكهنة والدعاة  الصغار والكبار، وبين الريفيين والمدنيين. فالغالب أنّ 
عبر الب��الد الحظوا انزعاج الجمهور من إس��قاط الح��دود بين الديني 

والسياسي، بين اهلل وقيصر؛ ولذا فقد آثروا الرجوع إلى اهلل.

إنّ التراج��ع في درجة التس��ييس م��ن منابر ومذاب��ح الكنائس لن 
تكون له على األغلب تأثيراٌت مباش��رةٌ على التراجع العام للدين؛ فهذا 
االنقس��ام صار جزءًا من النظام الحزبي األميركي، وسيحول في المدى 
القصي��ر دون إعادة تغيير االتج��اه أو تبديل التحالف��ات. إنما على أّي 
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حال، إذا ظلَّ القادة الدينيون على إصرارهم على االنسحاب من المجال 
السياس��ي؛ فإنّ مرش��حي اليمين المحافظ لن تكون لديهم دوافع قويٌة 
وفرص في َقْصد واستهداف الجماعات الدينية المرتبطة بالكنائس، من 
أجل الدعم السياسي أو االنتخابي. وإذا ظلَّ الجمهوريون على ارتباطهم 
مة؛ فإنهم سيخسرون أكثر األجيال األصغر، التي تدخل  بالكنائس المنظَّ

إلى الحياة السياسية اآلن، وستستمر فيها لمدٍد طويلة.

أما المؤرخون، فإنهم س��ينظرون في الغالب إل��ى الثلث األخير من 
القرن العش��رين، باعتباره ش��ذوذًا وظاهرًة غير عادية؛ من حيث تأثير 
الدين في المج��ال العام أو الدين في خدمة السياس��ة والسياس��يين. 
وه��ي عقوٌد ما كان��ت لصالح الدين وال لصالح السياس��يين. س��يواجه 
الجمهوريون خسارة الوس��ط المعتدل من الناخبين، كما سيواجه القادة 
الدينيون خس��ارة رعاياهم. وبذلك يدفع الطرفان ثمن��اً متأخرًا لدخول 
اليمين الديني في السياس��ة. ثم إنه يكون على كل األطراف � محافظة 
أو ليبرالية، ومتدينة أو غير متدينة � أنّ تدرك أنّ دفع القادة الدينيين 
باتجاه الحزبية السياس��ية س��وف يحرمهم ويحرم الدي��ن من الحجية 

األخالقية في القضايا الكبرى التي تتجاوز اليمين واليسار.

لق��د كان نجاح مارت��ن لوثر كين��غ عائدًا إل��ى أنه ف��ي خطاباته 
الرس��الية الداعية للعدال��ة والمس��اواة إنما ضرب على وت��ر الرمزية 
األخالقية الدينية، التي يبلغ من قوته��ا أنها تتجاوز الصفوف الحزبية. 
حق��اً، لقد كان الدي��ن تاريخي��اً من عوام��ل التغيير على م��دى األفق 
السياس��ي األميركي. إنّ الخط��اب األميركي العام � وفي البالد بش��كٍل 
عام � س��وف يصبح فقيرًا وينكمش إلى حدوٍد بعيدٍة، إن اقتصر على أن 

يكوَن قوًة قي خدمة التحشيد الحزبي.
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■  أستاذ الدراسات اإلسالمية في الجامعة اللبنانية، ومستشار تحرير مجلة التفاهم.

I
المجتمع الم�ؤمن وقيمه

المجتم��ع  ومعال��م  ِس��مات  اهلل 4  د  ح��دَّ
الخيري في سورتين من ُسوَر القرآن الكريم 
هم��ا س��ورة الفُْرق��ان ]اآلي��ات 62‑72[، وس��ورة 
المؤمن��ون ]اآليات 1‑10[. وعلى غي��ر عادة القرآن 
� الذي يخاطب الرسولَ صلواُت اهلل وسالُمهُ عليه أو 
يخاطُب اإلنس��ان � فإنه في هاتين السورتين ترّكز 
الخطاُب على »عب��اد الرحٰمن« أو على »المؤمنين«. 
آيات السورتين المسائل األخالقية المتعلقة  وتتناولُ 
بتعاُمل المؤمنين فيما بينهم، وتعاُملهم مع اآلخرين، 
والقيم والتصرفات األخالقي��ة التي تصنُع المجتمع 

■ ال�سيد  ر�س�ان 

الصالح  الخيري  المجتمع 
والنظام  الماوردي  بحسب 

اإلسالمية التجربة  في  القيمي 
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المؤمن؛ باعتباره مجتمعاً خيرياً واحتس��ابياً. فعباُد الرحٰمن في سورة 
الفرقان ﴿ ڭ  ڭ   ۇ    ۇ﴾؛ أي أنهم ينظرون إلى األش��ياء بعين 
التصرفات  الش��خصية، وفي  التصرفات  واالّتزان في  والسالم  العقل 
ُتجاه اآلَخرين أياً كان��ت أفعالُ أولئك اآلخرين وتصرفاتهم ُتجاههم. 

وبالطريقة نفسها يتعاملون مع مس��ائل المال والثروة ﴿ ىئ  ىئ ی  
مات � وبخاص��ٍة القتل والزنا �  ی﴾. ثم إنه��م ال يرتكبون المحرَّ
وال يشهدون الزور، وُيعرضون عن اللغو، ويحيَوْن حياًة عالنيًة وشرعيًة 
في مسائل النْسل وبناء األُس��رة الصالحة1. أّما في سورة المؤمنون، 
فيأتي حفظ الفَْرج والتعفف في الحياة الخاّصة بعد الصالة مباشرًة، 
ثم يأتي حف��ظ العهد والوف��اء بالوعد ف��ي التعاُم��ل، ويأتي ضمن 
الِس��مات في آيات الس��ورتين ذْكر الفروض العبادية باعتبارها هي 
التي تقود إلى األعمال الصالحة التي تذكرها اآليات2. واألمر اآلَخُر 
أنهم يقصدون بذلك كلِّه مرضاة اهلل؛ أي أنّ فلسفة مجتمع المؤمنين 
هي فلسفٌة قيميٌة احتس��ابيٌة، تقوم على ركنين أساسين: الركن األول 
الركن  وه��و  الصالح  العمل  علي��ه  يترت��ُب  أو  ُينت��ج  الذي  اإليمان 

الثاني3.

1 ـ قارن بتفس��ير آيات س��ورة الفرقان قديماًَ في تفسير الطبري، نش��رة الحلبي بالقاهرة، 
1378ه�، م11، 246‑258. وانظ��ر: تفس��ير المن��ار نموذجاً لكتب التفس��ير الحديثة، 

1356ه�، م6، 318‑342.
2 ـ قارن بتفس��ير آيات س��ورة المؤمنون قديماً في تفس��ير الطبري، مصدر س��ابق، م10، 

198‑238، وتفسير المنار حديثاً، مصدر سابق، م6، 123‑158.
3 ـ سبق أن درْسُت المش��هد القرآني لمجتمع المؤمنين وقيمه؛ في مقالتي: المفهوم القيمي 
واألخالقي في العقل اإلس��المي؛ بندوة القيم الُعمانية ودور المواطن في التنمية، وزارة 
األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة ُعمان، 2011، ص 349‑364، ومقالتي: شواهد التغيير 
ومش��اهده في القرآن الكريم؛ بمجلة التفاُهم الُعمانية، الس��نة التاسعة، 2011، م 34، 

ص 28‑42.
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إنّ الِس��مات التي تتحدث عنها آيات الس��ورتين � والتي يترّتُب، أو 
يجب أن يترّت��َب فيها العمُل الصال��ح على اإليمان � إنما ُتش��ِعُر بذلك 
ال بطرائ��ق ميكانيكية أو س��ببية بحتة؛ ب��ل ألنها ترتكُز عل��ى مجموعٍة 
من القيم هي الواس��طة � إذا صحَّ التعبير � بين اإليم��ان والعمل. وقد 
اس��تظهرنا في دراساٍت س��ابقٍة أنّ هذه القيم هي: المس��اواة والرحمة 
والكرامة والع��دل والتعارُف والخير العام1. وهذه منظومٌة انش��غلت بها 
المجتمعات اإلس��المية األُولى في تجربتها مع القرآن وأخالقه، والدليُل 
على ذل��ك أنّ موضوع��ْي اإليمان والقَ��َدر2 كانا األمرين اللذين ش��غال 
المتكلمين األوائل؛ في حين انش��غل الفقهاء بمتطلبات وشروط وكيفيات 
العمل الصال��ح. أّما موض��وع القََدر فقد صار ش��غاًل ش��اغاًل في فهم 
العالقة باهلل 8 ، وحرية اإلنسان في القيام بهذا العمل أو ذاك، ويعني 
اإليماَن الذي ُينتج عماًل صالح��اً متصٌل بموضوعين: القيم  ُكلُّه أنّ  هذا 

الموجِّهة، والحرية في التفكير والتصرف.

ى متكلمو المعتزلة � أقدم فرقٍة كالميٍة في اإلس��الم � أنفسهم  س��مَّ
أه��ل العدل والتوحيد، والتوحيُد المقصوُد ب��ه تنزيهُ الذات اإللهية عن 
مشابهة البش��ر، أّما العدل فيعنون به الدفاعَ عن صورة اهلل 4 ، وليس 
بالدرجة األولى عن حرية اإلنس��ان في الفعل أو عدمه. فإذا كان العبُد 
مس��ؤوالً عن أفعاله فينبغي أن يك��وَن هو الذي اس��تقلَّ بفعلها؛ في حين 
ال يكون م��ن العدل أن تناله العقوبة على الذن��ب، أو ينال المثوبة على 
فعل الخي��ر أو التوبة إذا كان المول��ى 8 هو خالُق الفع��ل، أو يكون 

1 ـ هما المقالتان اللتان ذكرُتهما س��ابقاً، ومقالة بمجلة التفاهم، الس��نة التاسعة، 2011، 
م 31، ص 22‑40.

2 ـ قارن عن دور مس��ألة القَ��َدر في النقاش الكالم��ي األول بعبد الرحٰم��ن بدوي: مذاهب 
اإلسالميين، دار العلم للماليين، 2008، ص 97‑120.
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معنى القضاء والقََدر هو المعنى المتع��ارَف عليه. وبذلك صارت أُصول 
المعتزلة التي تضبط انتماءُهُم المدرسيَّ خمسًة هي: التوحيد، والعدل، 
والمنزل��ة بين المنزلتي��ن، والوعد والوعيد، واألم��ر بالمعروف والنهي 
عن المنك��ر1. وبذلك يظ��لُّ العدل إلى جانب اإليمان القيمة الرئيس��ة 
في النظام الفك��ري للمعتزلة األوائل. فتفكير المعتزلة َعقَدي أو الهوتي 
وأخالقي، وهناك َمَش��ابٌه لنظامهم هذا لدى المسيحيين الذين عرفوهم 
في الش��ام والعراق؛ لكنهم يس��تدلُّون عل��ى كلّ ذلك م��ن القرآن إنما 

بتأويالٍت بعيدٍة أحياناً.

وفي الوقت ال��ذي كان فيه المعتزلة يزدهرون في الربع األول من 
الق��رن الثالث الهجري، وتمض��ي طليعتُهم في التحالف مع الس��لطة 
العباس��ية، وإقبال قس��م كبيٍر منهم على النتاج الفلس��في المترَجم، 
ماضين باّتجاه بحث مسألة الُحْس��ن والقبح في األشياء واألفعال؛ أي 
باتجاه تحديد وظائف العقل اإلنس��اني، والسْعي اإلنساني نحو مسألة 
القيم��ة والمعنى ولي��س الفعل وحْس��ب؛ كان المتأدب��ون منهم � مثل 
ثُمامة بن أش��رس والجاحظ � يكتبون الرس��ائل الس��اخرة من فقهاء 
أّما  ونهم بالنابتة، ويتهمونهم بالتجسيم للذات اإللهية.  العامة، فيس��مُّ
ـــنَّة وأصحاب  وا أنفَُس��هم بأهل السُّ فقهاءُ العامة هؤالء � والذين س��مَّ
الحديث � فقد كان��وا يعجبون ويس��خرون من محمد ب��ن عبد الملك 
الزّيات � وزير الواث��ق والمتوّكل الذي كان يعّذب خصومه في التنُّور � 
فإذا ُس��ئل الرحمَة بهم قال ساخرًا ومس��تكبرًا: ال رحمَة؛ ألنَّ الرحمَة 
َخوٌَر في الطبيعة! حتّى إذا وضعه س��يّدُه هو نفُس��ه ف��ي التنّور وصاح 
طالباً الرحمة، أقبل هؤالء على الس��خرية منه بالطريقة نفِسها: كيف 

1 ـ عبد الرحٰمن بدوي، مذاهب اإلسالميين، مرجع سابق، ص 55‑72.
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تطلُُب الرحم��َة وهي َخوٌر في الطبيعة؟!1 وقد ال يكوُن ش��يء من ذلك 
قد َح��َدث؛ لكْن لناُلحْظ ه��ذا التقاُبل بي��ن مركزية قيمة العدل في 
نظام المعتزلة الكالمي، ومركزية قيمة الرحمة في النظام الذي كان 
أصحاُب الحديث يحاولون بلورَته. لقد كان النقاُش أو الجدالُ ما يزال 
يدورُ ظاهرًا حول التنزيه أو حول صورة اهلل وعالقة اإلنس��ان به، وما 
كان أصحاُب الحديث من أنص��ار الكالم أو من عارفيه، إنما في هذا 
الجيل بالذات ظه��ر التوجُّهُ الذي يريد مواجهة المعتزلة والفالس��فة 
معاً وباألس��اليب الكالمية؛ إنما من ضمن رؤي��ٍة أُخرى تضُع الصفات 
اإللهي�ة � وف��ي طليعتها قيمـــُة الرحمة � في قلب النظ��ام القديم / 
 ً الجديد. ويذك��ر مؤرّخو الكالم بين طالئع أصح��اب هذا االتجاه كلاّ
من المحاس��بي )‑ 243ه�(، والقّطان وابن ُكاّلب، وهم يس��تندون في 
ذلك إل��ى ظواهر النّص القرآني القدي��م أو غير المخلوق، فاهلل 4 
ع��ادلٌ وال يظلُم أح��دًا، وهو كتب على نفس��ه الرحم��ة، وأقام عالقة 
اإلنسان به على العناية والفضل واللطف، وليس على العدل؛ وإن يكن 
ناً تحت س��قف اإلحس��ان والرحمة. ومضت حوالي المائة  العدلُ متضمَّ
عام، قبل أن يجرؤ أبو الحس��ن األش��عري )‑ 324ه�( على االنش��قاق 
الاّلهوت��ي والقيمي اآلخر،  النظام  بناء  المعتزلة، واإلقبال عل��ى  عن 
الهوت العناية والرحمة والفضل. وظلَّ الفعُل اإلنس��انيُّ � الذي يسميه 
األشعريُّ كْسباً � مشكلًة كبرى ألصحاب النظام الجديد، الذين صاروا 
 : ��نَّة. قال األش��عريُّ السُّ بالتدريج االتجاه الكالمي الرئيس لدى أهل 
إنّ الخلق كلَّه هلل، بما في ذلك أفعال اإلنس��ان، والمرءُ إنما يكس��ب 

1 ـ الس��يد المرتض��ى، الغُ��َرر والدرر )= أمال��ي الش��ريف المرتضى(، القاه��رة 1954، 
ص167‑168. وترجمة محمد بن عبد الملك الزّيات في »وفيات األعيان«، تحقيق إحسان 

عباس، دار صادر 1972‑1973. م4، ص 311‑313.
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أعمالَ��هُ وال يخلُقُها. وهو يحاَس��ُب ليس على الفعل بال��ذات، بل على 
اختيار الفعل أو التَرك. والمس��ؤوليُة تترتُب على هذا الكْس��ب الناتج 
عن الني��ة واالختيار. واالعتبارات الدافعة له��ذا التأويل البعيد اعتبارُ 
اإليمان بالقََدر جزءًا من العقيدة، واعتبارُ تفرد اهلل س��بحانه بالَخلْق: 
﴿ ں   ڻ    ڻ ﴾1. وما أقن��ع هذا التعليل كثيرين من المتكلمين حتّى 
جاء الباقاّلن��ي )‑ 403ه�( فأَكم��ل النظام، بما في ذل��ك القول: إنّ 
أحكام القيمة )= الُحْس��ن والقُبح( هي أحكاٌم إلهيٌة، وليس��ت عقلية. 
فالقيم هي الُمطلَقة، أّما األفعالُ فهي نسبيٌة من حيث الحكُم عليها من 
الناحية العقلية بالتحسين أو التقبيح، فإذا ترّتب عليها ثواٌب أو عقاٌب 
صارت ش��رعية2. وصحيٌح أنّ كْس��َب األش��عري بقي موضَع نزاع؛ لكنّ 
أش��عرية العامة هذه سادت لدى الس��واد األعظم منذ القرن السادس 

الهجري.

وهكذا فإنّ تجرب��ة المتكلمين وصراعاتهم خ��الل ثالثة قروٍن على 
قراءة النّص القرآني ترّتب عليها ظهورُ الهوتْين: الهوُت التنزيه والعدل، 
والهوُت العناية والرحمة والفضل. واهلل خالٌق في التصوُّرين؛ لكنه ذاٌت 
مج��ردةٌ ومحايدةٌ لدى المعتزلة والفالس��فة، وهو ذاٌت فاعل��ٌة ومتدّخلٌة 

بالَخلْق المستمر وبالعناية والرحمة لدى األشاعرة.

أّم��ا التجربُة الفقهيُة فق��د انفصلت عن ال��كالم وأهِله بعد أبي 
حنيف��ة )‑ 150ه�(، فق��د كانت لدى أب��ي حنيفة اهتمام��اٌت كالميٌة 
وأُخرى سياسية؛ لكنه كان واضحاً في قسمة العلم إلى قسمين: الفقه 
األكبر: أو علم الكالم أو أُصول الدين � والفقه األصغر: فقه الفروع 

1 ـ األش��عري، مقاالت اإلس��الميين، تحقيق هلموت ريتر، اس��طنبول 1929، ص 111‑112، 
216‑221، 312‑318، وبدوي: مذاهب اإلسالميين، مرجع سابق، ص 555‑563.
2 ـ عبد الرحٰمن بدوي، مذاهب اإلسالميين، مرجع سابق، ص 615‑618، 625‑627.
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ال��ذي يهتمُّ بعب��ادات الناس ومعامالته��م من حيث الِح��لُّ والحرمُة 
الفقيه  والُمالءمة. فإذا كان المتكلم مهتماً بصحة عقائد الناس؛ فإنّ 
مهتمٌّ بتصحيح عبادات الناس وُمعامالتهم؛ أي أنه مهتمٌّ بتعليم الناس 
دينهم، وتس��هيل عيش��هم، ومصالحهم في الدنيا. وهك��ذا فإنّ عمل 
الفقيه هو عم��ٌل أخالقيٌّ في مبت��داه وغاياته، هو عم��ٌل أخالقيٌّ في 
دوافعه، وهو عمٌل أخالقيٌّ في اس��تهدافه مصلحَة الناس في معاش��هم 

وبالتالي ف��ي معادهم. بي��د أن الفقهاء قبل 
بالتنظير  ما اهتموا  الهجري  الخامس  القرن 
بكتاب�ة  وال اهتّموا  المصالح،  في  الجتهادهم 
قراءات شاملٍة للنظام الفقهي. أّما في القرن 
الخامس فنجد صوفيًة وفقهاء من الش��افعية 
والحنابلة، حاولوا القي�ام بش��يء من ذلك؛ 
)‑ 290ه�(،  الترم��ذي  الحكيم  ه��ؤالء  ومن 
وأبو الحسن الماوردي )‑ 450ه�(، وأبو يعلى 

)‑ 478ه�(،  الش��افعي  الجويني  الحرمين  وإمام  )‑ 458ه�(،  الحنبلي 
)502ه�(  األصفهان��ي  والراغ��ب  )‑ 505ه�(،  الش��افعي  والغزال��ي 
المختلَف في توجُّه��ه العقَدي والفقه��ي. ويعيد بع��ض مؤرّخي الفقه 
� مثل اب��ن الصالح � اهتمامات الماوردي النظري��ة والقيمية إلى أنه 
كانت لديه ميولٌ معتزلية1؛ إنما الطريف أن��ه في كتابه »أدب الدنيا 
والدي��ن« حاول أن يؤلّ��ف بين الهوت��ي العدل والرحم��ة؛ إذ تحدث 
عن األُص��ول القيمية والخيرية التي رآه��ا ضروريًة لصالح حال دنيا 
اإلنسان فاعتبرها س��تاً وهي: دينٌ متبٌع، وسلطاٌن قاهٌر، وعدلٌ شامٌل، 

وأمن عامٌّ، وخصٌب دارٌّ وأمٌل فسيح.

1 ـ ابن الصالح، طبقات الشافعية، نشرة دار الكتب العلمية، بيروت 1998، ص 111‑113.

اأحكام القيمة )= الُح�ْسن  اإّن 

اإلهيٌة،  اأحكاٌم  والُقبح( هي 

ولي�ست عقلية. فالقيم هي 

اأّما الأفعاُل فهي  الُمطَلقة، 

ن�سبيٌة من حيث الحكُم 

عليها من الناحية العقلية 

اأو التقبيح بالتح�سين 
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II
الماوردي والمجتمع الخيري

عندما كان الماوردي )‑ 450ه�( يكت��ب كتابه عن المجتمع الخيري 
في اإلسالم بعنوان: »أدب الدنيا والدين« في عشرينات القرن الخامس 
الهج��ري1، كانت االتجاهات والم��دارس الكالمية والفقهية والفلس��فية 
قد اكتمل��ت على وج��ه التقريب؛ فالمتكلم��ون صاروا معتزلًة وأش��عريًة 
وزيدية، والفالس��فة ص��اروا أرس��طيين وأفلوطينيي��ن، والفقهاء صاروا 
أحنافاً وش��افعيًة ومالكيًة وحنابلة. وقد تداخل��ت االهتمامات والمناهج، 
العامة  الثقافة اإلسالمية  الوعي، وس��ادت  الثقافات ووجوه  كما تداخلت 
القائم��ة على مش��تركاٍت كب��رى نتيجة تداُخ��ل المناه��ج واالهتمامات. 
المتكلمين كانوا قد أعرضوا عن بحوث التنزيه والفعل اإلنس��اني،  وألنّ 
وانهمك��وا في بح��وث الجوهر والَع��َرض والتوليد متأثّرين بالفالس��فة؛ 
ف��إنّ البح��ث األخالقي ص��ار أدنى إل��ى التخص��ص الفلس��في، أو أنّ 
فالس��فة اإلس��الم تقدموا في بحوث مس��ائله، وما خال األمر من بحوٍث 
أو تأم��الٍت باألَحرى في المجال األخالقي في صورة ش��ذراٍت لدى كبار 
المتصوفة، وه��ذا األمر يعطي الم��ارودي قيمًة في إقبال��ه على الدرس 
القيمي واألخالقي بفلسفٍة إسالمية، مثل ميزته األُخرى في اجتراح الفقه 
الدس��توري في كتابه: »األحكام الس��لطانية والوالي��ات الدينية«. فابن 
أبي الدني��ا في القرن الثالث كت��ب كثيرًا في األخ��الق الُزهدية؛ بينما 
في القرن الرابع كتب العامري ومس��كويه ويحي��ى بن عدي في األخالق 

1 ـ اش��تغلت على الماوردي منذ أواخر الس��بعينات من القرن الماضي، ونش��رُت ثالثًة من 
كتبه. وانظر مقدمتي على قوانين الوزارة وسياسة الملك له. مركز ابن األزرق لدراسات 
التراث السياسي، بيروت 2011، ص 9‑133، ومقدمتي على تسهيل النظر وتعجيل الظفر 
للماوردي، نشر مركز ابن األزرق لدراسات التراث السياسي، بيروت 2011، ص 11‑95.
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الفلسفية. وال نعرُف في عصر الماوردي من كتب في الفلسفة األخالقية 
اإلسالمية غير الراغب األصفهاني في »تفصيل النشأتين« و»الذريعة إلى 
الراغب )الذي  مكارم الش��ريعة«. والمش��ترك بين الرجلين كبير؛ لكنّ 
يملك ثقافًة فلس��فيًة معتب��رة( كان مثل الماوردي معتم��دًا على القرآن، 
وأكثر من الماوردي رجوعاً إلى الثقافة الفلسفية، في حين ظل الماوردي 
أكثر اهتماماً بالموروث األدبي والحكَمي العربي. الفالس��فة يريدون من 
البحث األخالقي الوصول إلى »مجتمع الس��عادة«؛ بينم��ا يريد الراغب 

والماوردي وصف تجربة مجتمع الخير والصالح1.

قسم الماوردي كتابه2 إلى خمسة أبواب: األول في فضل العقل وذمّ 
الهوى، والثاني ف��ي أدب العلم، والثالث في أدب الدي��ن، والرابع في 
ٌب  أدب الدنيا، والخامس في أدب النفس. والتقسيم كما هو واضٌح ُمركَّ
من كتب األخالق الفلس��فية )وبخاصة بابْي العق��ل والنفس(، وقد أعاد 
الماوردي االعتبار إلى التجربتين القرآنية واإلسالمية، عندما جعل بابي 
الدين والدنيا مركز الكتاب وُقطب دائرت��ه؛ َبْيَد أنّ الماورديَّ ال يختلف 
مع الفالس��فة بهذا المعنى فقط؛ بل إنه في باب أدب العلم ال ينصرف 
مثلهم إلى تقس��يم العلوم إلى ديني وبرهاني ورياض��ي.. إلخ؛ بل العلُم 
عنده هو العلُم اإلس��المي، وإن لم يعالجه بالمعنى الفقهي، بل بالمعنى 
المعرف��ي والس��لوكي، أو باألح��رى: العلم ال��ذي يؤثّر في الس��لوك أو 

1 ـ  انظر عن الفكر األخالقي العربي: ماجد فخ��ري: الفكر األخالقي العربي، 1‑2، الدار 
العلمية ببيروت 1978، ومحمد عابد الجابري: العقل األخالقي العربي، مركز دراس��ات 
الوحدة العربي��ة ببي��روت، 2001. وفي كال الكتابي��ن نصوص ونظرات ف��ي أخالقيات 

الماوردي وأقرانه وسابقيه.
2 ـ أبو الحس��ن الماوردي البصري، كتاب أدب الدنيا والدين، المطبعة األميرية بالقاهرة، 
1915. وهناك نش��رة أفضل للكتاب باعتناء مصطفى الس��قّا، القاهرة 1954، لكنها ما 

كانت بين يديَّ عندما أَقبلُت على كتابة هذه المقالة.
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المقصود باكتسابه ذلك التأثير، دون أن يبلغ في هذا المجال ما يذهب 
إليه الصوفية.

والعق��ل عند الم��اوردي قس��مان: مطب��وعٌ ومس��موع، والمطبوع هو 
بالتج��ارب. وكان  المكتََس��ب  بينما المس��موع هو  أو الفطري،  الغريزي 
المحاس��بي )‑ 243ه�( قد اعتبر العقل غريزًة تق��وى وتزيد بالتجارب، 
وكان يقص��ُد بذلك ال��ردَّ على اعتبار الفالس��فة العقَل جوه��رًا فردًا1. 
والماورديُّ ينحاز إلى رأي المتكلمين والفقهاء هذا في تقس��يمه للعقل؛ 
لكنه يمضي في اتجاه الفلس��فة عندما يهتمُّ كثيرًا بالعقل النََظري، وهو 
خليٌط من الفطري والمكتََسب. والدليل على أنه يمضي أكثر من الفقهاء 
والمتكلمين أنه ُس��رعان ما يصل إل��ى مبحٍث يتصل بتق��دم العقل على 
الش��رع أو العكس. وهو يقول بتقدم العقل في مسائل الوحدانية وإدراك 
الكونيات، ويس��تطرد أنّ الش��رعَ دلَّ عل��ى ذلك بكثرة م��ا ذكر القرآن 
العمليات التعقلي��ة. والواقع أنّ القرآن الكريم يمض��ي من الفطرة )هل 
هي ُمرادف��ة للعقل؟!( إلى مس��ائل العقل العملي أو األعم��ال التدبيرية 
للعقل، أّما الق��درات اإلدراكية للعقول فيع��ود لمعالجتها في باب العلم. 
على أنّ هذه الثقافة الفلس��فية أو ش��به الفلس��فية تتوارى عندما يصل 
إلى فصل الهوى، فيدرس��ه من وجهة نظٍر عربيٍة بحت��ة، باعتباره َصَدأ 
العقل أو ما هو ُمضادٌّ له من أهواء النفس، وبذلك يعود التقديم للعقل 
بة والتي تس��ير  التدبيري أو التعقُّل الَعَملي. على أنّ هذه الجدالية المركَّ

1 ـ المحاسبي، العقل وفهم القرآن، نشر حس��ين القوتلي، بيروت، دار الفكر 1971. وقارن 
بمقالتي: بين التنزيل والتأويل، منهج الحارث المحاس��بي في رس��التيه: )مائية( العقل 
وفهم القرآن؛ في أعمال مؤتمر الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب )2010(، نش��ر دار 
مدارك للنش��ر. بيروت 2011، ص 11‑18. وقارن أيضاً برضوان السيد: األمة والجماعة 

والسلطة، بيروت، دار جداول للنشر، 2011، ص 181‑200.
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على الحافّة أو تظ��لُّ متوّترة تب��دو عندما يظلُّ موض��وع العقل حاضرًا 
� كما س��بق القول � ليس في باب العلم فقط؛ بل وفي باب أدب الدين. 
والعلم عند الماوردي � كما س��بق � مختلٌف تماماً عنه عند الفالس��فة، 
أمران:  وحتى عند الراغب األصفهاني1. أّما في باب أدب الدين فالبارزُ 
االرتباط الوثي��ُق عنده بين الدي��ن والعقل والعلم، واألم��ر اآلخر ذاك 
الكالم المبس��وط في ِعلَل العبادات أو مقاصدها ولماذا تتقدم الصالة 
على الزكاة، وال��زكاة على الصوم، والصوم على الحج. ولدينا مش��ابٌه 
من هذا المبحث المقاصدي لدى الحكيم الترمذي في كتبه عن مقاصد 
الصالة أو أسرارها وأس��رار الحج. لكن الماورديَّ � والحق يقال � يعّد 
أب��واب العقل والعل��م والدين ممهِّ��دات للبابين األخيري��ن: أدب الدنيا 
أبواب الكتاب � هناك  وأدب النفس. وفي باب أدب النفس � وهو أط��ولُ 
تركيٌز على أمرين: األخالق وكيف تكتس��ُبها النف��س، وآداب المواضعة 
واالصطالح وكيف يج��ري تعلمها أيضاً. وهو كما ف��ي كل أبواب الكتاب 
يفيد م��ن تقس��يمات الذين كتب��وا في النف��س واألخالق ف��ي القرنين 
� باس��تثناء بعض االستش��هادات  البابين  مضامين  والرابع، لكنّ  الثالث 
والتقسيمات � هي عربيٌة وإس��الميٌة أو مؤس��لمة. فهو على سبيل المثال 
� وبخالف صنيع الراغ��ب األصفهاني مَثاًل � يذكر قوى النفس بحس��ب 
التقسيم األرس��طي إلى غضبية وشهوية، وفضائل ورذائل على أساٍس من 
هذه القوى؛ لكن��ه ال يرّتب عليها نتائج كبرى أو ب��ارزة2؛ بل إنما يرّكز 

1 ـ للراغب األصفهاني عدة كتب اش��تهر منها ف��ي األزمنة الحديثة أربع��ة: مفردات غريب 
القرآن، ومحاض��رات األدباء، وتفصيل النش��أتين وتحصيل الس��عادتين، والذريعة إلى 
مكارم الشريعة. ومقارنتنا هنا بينه وبين الماوردي تنصبُّ على كتاب الذريعة، نشرة أبو 

اليزيد العجمي، دار السالم بمصر 2007.
2 ـ كان الماوردي أكثر أرس��طيًة في القسم األول من كتابه: تس��هيل النظر وتعجيل الظفر 
=في أخالق الملك وسياس��ة الملك. مصدر س��ابق بتحقيق رضوان السيد، ص 127‑166. 
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اجتماعيًة، تستند إلى الفطرة السليمة في  على ما يمكن اعتباره أخالقاً 
التأسيس )الطبع(، وإلى التخلُّق واالكتساب في العمليات.

ولنُعْد إلى رؤية الماوردي أو مشروعه للمجتمع الخيري، وهو � والحقُّ 
يقال � مبحٌث لم ُيَسبْق إليه، كما لم ُيسَبْق إلى كتابه السياسي: األحكام 
الس��لطانية. يرى الماوردي أنّ صالح الدنيا معتبٌر م��ن وجهين1: أولهما 
ما ينتظم به أم��ور جملتها. والثاني ما َيْصلُُح به حالُ كلِّ واحٍد من أهلها، 
»فهما شيئان ال صالَح ألحدهما إاّل بصاحبه«؛ َبْيَد أنّ باب أدب الدنيا هذا 
ٌص لألمر األول؛ أي انتظ��ام األُمور على  أو أدب المجتمع إنما ه��و مخصَّ
الجملة أو انتظام األمر االجتماعي، أّما المسألة األُخرى المتعلقة باألفراد 
فهو يعالُجها ف��ي الباب الخاّص بأدب النفس2. فال��ذي تصلُُح به الدنيا؛ 
حتى »تصير أحوالها منتظمة وأُمورها ملتئمة س��تة أشياء هي قواعُدها وإن 
تفرعت وهي: دينٌ متبٌع، وسلطاٌن قاهر، وعدلٌ شامٌل، وأَْمنٌ عامُّ، وِخْصٌب 
دارٌّ، وأمٌل فس��يح«. وهذه عناصر ما ُس��بق إليها الماورديُّ بهذا الكْشف 
وهذا الترتيب؛ أي الدين والس��لطة والعدل واألم��ن والخصب )التنمية!( 

واألمل )النظر المستقبلي أو انفساح اآلفاق(.

يتحدث الماوردي إذن في القاعدة األُولـــى3 )= الدين المتَّبع( من 
قواعد صالح أمر الدنيا � دنيا اإلنس��ان وخيريتها � عن الدين باعتباره 
نظاماً أخالقياً عاماً »يصرف النفوس عن ش��هواتها، ويعِطف القلوب عن 
إراداتها حتى يصير قاهرًا للسرائر، زاجرًا للضمائر، رقيباً على النفوس 

والواق��ع أنّ الراغب والماوردي والغزالي وغيرهم ش��ديدو االنقياد ألرس��طو )في كتاب 
األخالق(، ولجالينوس )في كتاب األخالق له( في بحوث النفس وأخالقها وسجاياها.

1 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 112.
2 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 204 وما بعدها.

3 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 113‑114.

=
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في خلواتها، نَصوحاً لها ف��ي ُملّماتها. وهذه األُمور ال ُيوَصُل بغير الدين 
إليها، وال يصلُ��ُح الناُس إاّل عليها، فكان الدي��ن أقوى قاعدة في صالح 
الدنيا واس��تقامتها، وأَجدى األُمور نفعاً في انتظامها وسالمتها. ولذلك 
ُمْذ فطرهم عقالء من تكليِف شرٍع، واعتقاد  َخْلَقه  ُيْخِل اهلل تعالى  لم 
ديٍن ينقادون لحكمه فال تختلف بهم اآلراء، ويستســـلمون ألمره فال 
باعتباره نظاماً  الدين  أم��ران:  إذن  تتصرُف بهم األهواء..«. لدينا هنا 
قيمي��اً وأخالقياً ش��اماًل، وأنه يعتمد ف��ي تأثيره عل��ى الدخلنة، وليس 

اإلنس��اني  فاالنضباط  الخارجي.  الضبط  على 
بالدي��ن ه��و انضب��اٌط م��ن داخل اإلنس��ان، 
باعتبار  ل��ه  اإللهي  باألص��ل  التس��ليم  نتيجة 
ذل��ك س��لطًة أو مرجعي��ًة علي��ا. ويس��تخدم 
الماوردي تعابير ومفردات: السرائر والضمائر 
الدين  والرقابة في الخلوات، وه��ذا معناه أنّ 
بدخوله  والس��لوكي  الفكري  االنضب��اط  يعني 

وَقوْدًا إلى الحقّ واالطمئنان  المطواع على نوازع النفس اإلنسانية تهذيباً 
واالنتظام. والماوردي يستخدم بالفعل مفرداٍت وتعابير عن النتائج التي 
ُيحدثُها الدين في إنس��انية اإلنس��ان وانقيادها ألوامره ونواهيه، وهي: 
االنتظام والسالمة والصالح. فالدي��ن ُمنتٌج للمجتمع الصالح والخيري 
بالمعنى  بالمعروف  النف��وس ويضبُطها، وأنه يأم��ر  أنه يؤلّف  لجهتين: 
اإليجابي فيندفع اإلنس��اُن فردي��اً وجماعياً لألعم��ال الصالحة. فالفرد 
اإلنس��اني ينضبط بالقيم الدينية، والمجتمع اإلنَساني يحتضن الشريعة 
فتتدخلنُ في س��لوكه العام، كما تدْخلنت في فكر الفرد وسلوكه، وتشكّل 
القاعدة األولى )= الدين المتَّبع أو السائد( لصالح المجتمع اإلنساني، 

أو كما يقول الماوردي: صالح حال الدنيا!

 الدين المتَّبع: من

اأمر الدنيا  ق�اعد �سالح 

ــ دنيا الإن�سان وخيريتها ــ 

 عن الدين باعتباره

اأخالقيًا عامًا نظامًا 
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ثم َتْعِرُض لدى الماوردي اإلشكاليُة التي عرضْت له في باب العقل؛ 
فانصرف لمناقشة مسألة األولية بين الدين والعقل! فقال: »إنما اختلف 
العلماء في العقل والش��رع، هل ج��اءا مجيئاً واحدًا أم س��بق العقل ثم 
تعقّبه الش��رع. فقالت طائفٌة: جاء العقل والش��رع معاً مجيئاً واحدًا لم 
يس��بق أحُدُهما صاحبه، وقالت طائفة: بل سبق العقل ثم تعقّبه الشرع؛ 

ألنه بكمال العقل ُيستدلُّ على صحة الشرع، وقد قال اهلل تعالى: ﴿ ڱ       
ڱ    ڱ  ڱ    ں ﴾ وذل��ك ال يوج��د إاّل عند كمال عقل��ه!«. والواقُع أنه 
لوال ثقافة الماوردي الفلسفية والكالمية لما عرضت له هذه اإلشكالية؛ 
ُه الهوى، وهو القامُع له؛ بينما يعتبر  ففي الثقافة العربية أنّ العق��ل ضدُّ
الدين هو الذي يضبط األهواء والنوازع  الماوردي في كالمه السابق أنّ 
دونما قْمعٍ، أّما القمع فتمارُس��هُ الس��لطات االجتماعية والسياسية. إنما 
الذي أَش��كل على الماوردي ليس الم��وروث العربي فقط؛ ب��ل والثقافة 
الفلسفية التي تعّد العقَل جوهرًا فردًا مس��تقاًل بتدبير اإلنسان، والدين 
في هذه النظرة هو أحد أدوات العقل ووسائله في دْفع اإلنسان لالنضباط 
األخالقي والس��لوكي. وهذا التأمل تابٌع لدى المتكلمين لمبحث الُحْسن 
والقبح: فمن الذي يملك س��لطة تحديد الحس��ن من األفكار واألعمال، 
المعتزلة يرون أنّ الس��لطَة للعقل في هذا  والقبيح منها؟ والمعروف أنّ 
المعِرض؛ بينما يرى األشاعرةُ أنّ السلطة للشرع، ويذهب متأخروهم إلى 
التفرقة بين العمل الديني أو ما يترتب علي��ه ثواٌب أو عقاٌب، واألعمال 
األُخرى التي ال يترتب عليها ش��يء من ذلك. فالعمل الذي يترتب عليه 
ثواُب وعق��اٌب يختصُّ الش��رع بتحديده، أّم��ا »األعمالُ المباح��ُة«؛ فإنّ 
تحديد حْس��نها أو ُقْبحها هو شأُن العقل. ومن هذا االستعراض يتبين أنّ 
الماورديَّ ما تعامل مع الموضوع تعاُمَل الفقهاء أو المتكلمين األش��اعرة 
الذين يقولون بأولية الدين على العقل في الش��أن التدبيري على األقلّ. 
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وكان المحاس��بي )‑ 243ه�( � الذي ُيعطي العقل وظيفًة تدبيريًة أيضاً � 
قد حلَّ اإلشكالَ بأن اعتبر العقل غريزًة أو من الدوافع اإلنسانية، ووحَّد 
بين الش��رع وعق��ل الجماعة، فدعا إل��ى »العقل ع��ن اهلل«1؛ بمعنى أنّ 
الجماعة التي تحتضن الدين فيشكّل قيمها ووجوَه سلوكها، تتوجه بكليتها 
إلى المولى س��بحانه، ال يفترُق فيها عقٌل عن دي��ن، وال يتقدم أحُدهما 
على اآلخ��ر. وربما كانت وجهة النظر هذه هي الت��ي يعرُضها الماوردي 
باعتبارها رأْياً أول للعلماء: »قالت طائفٌة: جاء العقل والشرع معاً مجيئاً 
واحدًا لم يس��بق أحُدُهما صاحَبه«! ومع أنّ الم��اورديَّ ال ُيصّرح بماهية 
توجُّهه الش��خصي من المس��ألة؛ لكنّ ما يختُم به يدلُّ عل��ى أنه يميل 

لترجيح أولية العقل أو تقدمه، فهو يفّس��ر قول��ه تعالى: ﴿ ڱ       ڱ    
ڱ  ڱ    ں ﴾ على أنه يعني أنّ الدي��ن ال يأتي إاّل بعد كمال العقل؛ ألنه 
»بكمال العقل ُيس��تدلُّ على صحة الش��رع«! وظاهُر اآلية يدلُّ على عكس 
العناية اإللهية ال ُتفارُق اإلنس��ان من��ذ َخلْقه، فالدين  ذلك، بمعنى أنّ 
مع اإلنس��ان منذ بدء الَخلْق. ث��م يعود الماورديُّ فيحس��م أمره لصالح 
التمييز في الوظائف بين الدين والعق��ل؛ إذ ُيورُد عن »بعض الحكماء« 
قولهم: »األدُب أََدبان: أدُب ش��ريعٍة وأدُب سياسة؛ فأدب الشريعة ما أدَّى 
الفرض، وأدُب السياس��ة م��ا َعَمر األرض«. فالدي��ن ذو وظيفٍة تكليفية 
وانضباطي��ة وتعبدية، والعق��ل )معبَّرًا عن��ه هنا بالسياس��ة( ذو وظيفٍة 
تدبيريٍة في مجال إعمار األرض. وهاتان الوظيفتان تعودان لاللتقاء في 
قيمة العدل: »وكالهما � أي: الدين والعقل � يرجع إلى العدل الذي به 
َمْن ترك الفرض فقد ظلم نفَسه،  سالمُة السلطان وعمارُة البلدان؛ ألنّ 

ب األرَض فقد َظلم غيَره«! ومن خرَّ

1 ـ العقل وفهم القرآن، مصدر سابق، ص 201‑202.
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وم��ن دون االنتهاء إلى نتيجٍة حاس��مة )وربم��ا كان قاصدًا لذلك( 
الثانية1 في ص��الح الدني��ا، وتحقيق  يصل الم��اوردي إلى القاعـــدة 
المجتم��ع الخي��ري؛ وهي الســـلطان القاهر، ال��ذي »تتأل��ف برهبته 
األه��واء المختلفة، وتجتمع بهيبت��ه القلوب المتفرقة، وتنكّف بس��طوته 
األَيدي المتغالب��ة، وتنقمع من خوف��ه النفوس المتعادي��ة..«؛ ألنّ »في 
طباع الناس م��ن حّب المغالبة على ما آث��روه، والقهر لمن عاندوه ما 
ال ينكفّون عنه إاّل بمان��عٍ قويٍّ ورادٍع َملّي..«. ويتاب��ع الماوردي تعظيمه 
لش��أن الس��لطة ودورها القهري من طريق إيراد اآلثار المعروفة مثل: 
ظل اهلل في األرض، وإن اهلل ليزع بالس��لطان أكثر مم��ا يزع بالقرآن، 
واإلمام الجائر خي��ٌر من الفتنة، إلى أن ينتهي إلى القول: »الس��لطان 
في نفس��ه إماٌم متبوع، وفي سيرته دينٌ مشروع؛ فإْن ظلم لم يعدْل أحٌد 
في حكم، وإن عدل لم يجُس��ْر أحٌد على ُظلْم..«. وهكذا فإنَّ الس��لطة 
تملك تج��اه المجتمع اإلنس��اني وظائف هوبزية )نس��بة لتوماس هوبز( 
إذا صحَّ التعبير. والماوردي يس��تخدم في هذا المعرض أقوى التعابير: 
فالس��لطان قاهر، وهو يرغم القلوب المتفرقة عل��ى االجتماع، واأليدي 
المتغالبة على الكّف، والنفوس المتعادية على عدم االندفاع إلى المزيد 
من االقتتال. فهو كما يقول هوبز: يمنع َحْرب الجميع على الجميع التي 
ُر المجتمع البش��ري! والمعروف أن النظرية الفلسفية اليونانية في  تدمِّ
قيام المجتمع والدول��ة: أنّ الناس يجتمعون من أجل التكاُمل في قضاء 
الحاجات األساس��ية، وهي المأكل والملبس والمس��كن. ولكي يس��تمر 
هذا االجتماع ال بد من سلطٍة تكفُّ عادية بعضهم على بعض، وأفعالهم 
الغََرِزّية. ويتحدث الفالس��فة عن »ُس��نٍّة« أو قانون ينفذه السلطان في 
المجتمع، باعتبار أنّ الجميع ُيس��لّمون به، ويتح��رك هو لتأليف القلوب 

1 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 114‑119.
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من حوله م��ن خالل الدين المتََّبع هذا1. وق��د توّصل الماوردي إلى ما 
يش��به هذه الرؤية في كتابه: »تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخالق 
الملك وسياس��ة الُملْ��ك«؛ لكنه هنا يعطي الس��لطة ق��وًة أكبر؛ إذ هي 
ال تحمي اإلنس��ان من نفس��ه واآلخرين وحْس��ب؛ بل وهي تحمي الدين 
وتحرس��ه. وكان الرجل قد اعتبر في »األحكام الس��لطانية« أنّ مهمتي 
اإلمامة )= السلطة( الرئيستين هما: حراسُة الدين وسياسُة الدنيا. وهو 
هنا يذهب إلى أنّ الس��لطان � إضافًة إلى أثره في التأس��يس للصالح 
االجتماعي واإلنس��اني � له أث��ٌر كبي��ٌر أو وظيفة في»حراس��ة الدين، 
والَذّب عنه ودْفع األهواء منه، وحراس��ة التبديل في��ه )كذا( وزْجر من 
ش��ذَّ عنه بارتداٍد، أو َبَغى فيه بعناٍد، أو س��عى في��ه بفساد. وهذه أُموٌر 
إن لم تنحس��ْم عن الدين بس��لطاٍن قويٍّ ورعايٍة وافية أَسرع فيه تبديُل 
ذوي األهواء، وتحريُف ذوي اآلراء. فليس ديٌن زال ســـلطانه إاّل ُبّدلت 
أحكاُمه وُطِمســـْت أعالُمه، وكان لكلِّ زعيم فيـــه بدعة، ولكلٍّ عصٍر 
في َوْهيه أّثر..«. إنما إذا كانت الس��لطة على هذه األهمية للدين؛ فإنّ 
الدين مهمٌّ أيضاً للسلطة، وعليها أن تكوَن ملتزمًة به؛ لكي يعتقد الناس 
ش��رعيتَها وينفذوا أوامرها، فالسلطة دون ديٍن تلتزم به، تكون »سلطان 
قهر ومفس��د دهر.. فوجب إقامُة إمامٍ يكون سلطان الوقت وزعيم األمة؛ 
ليكوَن الدين محروس��اً بس��لطانه، )ويكون( الس��لطان جارياً على َسنَن 
الدين وأحكامه«. وما أورد الماورديُّ هذه المرة مقولة أردش��ير: الدين 
أُّس، والسلطان حارس، وما ال أُسَّ له فمهدوم، وما ال حارس له فضائع؛ 

لكنه أَورد بيتاً قال إنه لعبداهلل بن المعتز جاء فيه:

يبقـــى بالديـــن  يقوىالُمْلـــُك  بالُمْلـــك  والديـــن 

1 ـ قارن بكتابي: األمة والجماعة والسلطة، دار ج�داول ببيروت، 2011، ص 285‑208.
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الم��اورديُّ بإش��كالية »ضرورة الس��لطة«، وهل  ومرًة أخ��رى يهتم 
تتأسس الضرورةُ على العقل أو على الش��رع. ومرًة أُخرى يذكر اختالف 
��س على العقل؛  الدارس��ين، فمنهم من يقول: إنّ ضرورة الس��لطة تتأسَّ
��ُس  ألنّ في ذلك مصلحًة اجتماعي��ًة قاهرة. ومنهم َمْن يقول: إنها تتأسَّ
على الش��رع؛ ألنها تملك مهم��اٍت دينية. والماورديُّ يمي��ل في »األحكام 
س ضرورة السلطة على األمرين؛ أي العقل والشرع.  السلطانية«1 إلى تأسُّ
وفي ضوء أهمية السلطة والس��لطان للمجتمع البشري، يعالج الماوردي 
ها. في  أمرين آخري��ن: أولهما: مس��ألة وحدة الس��لطة، وقضي��ة مهامِّ
المسألة األولى يقول: إنّ من الضروري في رأي العلماء أن يكون اإلماُم 
واحدًا لتبقى األم��ة واألرض موح��دة. إنما إذا كانت األقط��ار متباعدة 
وُيخشى من انتش��ار الفوضى، فعندها يجوزُ اختيارُ إمامين. وهذا نقاٌش 
طويٌل يكّرر فيه المارودي ما ذكره في »األحكام الس��لطانية«. وتتلخص 

مهامُّ السلطة عند المارودي � والتي تجعل منها ضرورة � في سبع:
)1( حفظ الدين من تبديٍل فيه.

)2(  وحراسُة البيضة والذّب عن األمة من عدٍو في الدين أو باغي نفِس 
أو مال.

)3( وعمارةُ البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب ُسُبلها ومسالكها. 
)4(  ومعاناة المظالم واألحكام بالتسوية بين أهلها، واعتماد النصفة في 

فضلها.
)5(  وتقدير ما يت��واله من األموال بس��نن الدين من غي��ر تحريٍف في 

أخذها وإعطائها.
)6( وإقامة الحدود على مستحقها بغير تجاُوٍز فيها وال تقصيٍر عنها.

1 ـ الماوردي، األحكام الس��لطانية والواليات الدينية، تحقيق محمد جاسم الحديثي، بغداد 
2000، ص 126‑127.
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)7(  واختيار خلفائه في األمور أن يكون��وا من أهل الكفاية فيها واألمانة 
عليها. ومهامُّ اإلمامة في »األحكام السلطانية« عشرة وليست سبعة، 
وهي تش��مل المال واإلدارة والقضاء وصون البالد داخلياً وخارجياً، 

وصون الدين على أعرافه المستقّرة1.

الشامل  »العدل  الثالثة2  القاعدة  وتشمل 
الذي يدعو إلى األُلفة ويبع��ُث على الطاعة، 
وتعمر ب��ه البالد وتنمو به األم��وال«، وهكذا 
فالعدل أح��د قواعد الدنيا »الت��ي ال انتظام 
لها إاّل به، وال صالَح فيها إاّل معه، وينصرف 
المارودي إلى التش��قيق والتطويل في مسألة 
التدخل  وعدم  القض��اء  عن  فيتحدث  العدل، 

األفراد لديه��م العدل مع  فيه؛ ألنه تدخٌُّل في الش��رع، ثم يذك��ر أنّ 
ذواتهم ومع أَُسِرهم ومع سلطانهم ومع أقرانهم: »ولسَت تجد فسادًا إاّل 

وسبب نتيجته الخروُج فيه عن حال العدل إلى ما ليس بعدل«.

أما القاعدة الرابعـــة3 لمجتمع الصالح والخير فه��ي »األمن العامُّ 
ال��ذي تطمئن إليه النفوس، وتتيس��ر فيه الهمم، ويس��كن فيه البريء، 
ويأنس به الضعيف..«. واألمن العامُّ هذا عند الماوردي متصٌل أو مرتبٌط 
بثالثة أمور: وج��ود القضاء العادل، ووجود الس��لطان الع��ادل، ووجود 
الماّدة الكافية. واألم��ران األوالن مفهومان، أّما األمر الثالث فيقصد به 
الس��لطة والقضاء هما اللذان يستطيعان تحقيق االستقرار  المارودي أنّ 

1 ـ األحكام السلطانية، مصدر سابق، ص 130‑141.
2 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 119‑122.
3 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 122‑124.

�س  اإّن �سرورة ال�سلطة تتاأ�سَّ

على العقل؛ لأّن في ذلك 

م�سلحًة اجتماعيًة قاهرة 

�س �سرورة ال�سلطة  اأو تاأ�سُّ

اأمرين: العقل وال�سرع
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واألمن، فتح��دث حالة الرغ��د والطمأنين��ة، وتتوافر الم��واّد، وتزدهر 
الزراعات والتجارات.

وإذا كان الماوردي قد عّد المادة الكافية أو الحياة المادية للمجتمع 
ص القاعدتين الخامسة  من بين أس��باب األمن والطمأنينة؛ فإنه قد خصَّ
والسادسة لمسألة الكفاية وطمأنينة الناس؛ من خالل: الخصب الداّر، 
ومن خ��الل األمل الفسيح. والخصُب الدارُّ له أسباٌب طبيعيٌة مثل تخيُّر 
المكان لقي��ام المدينة، وارتباطها باألنهار والبح��ار والطرق التجارية، 
مثلما أَوضح في »تس��هيل النظر«1. إنما للخصب أيضاً أسباٌب اجتماعيٌة 
وسياس��يٌة: كيف يتعام��ل الناس فيما بينه��م ويتعارف��ون، وكيف يتعامل 
سلطانهم معهم من حيث سلوك سياس��ات تجهيزية وتنموية وإصالحية، 
وأداء الحقوق واس��تقالل القض��اء، وتجنب الح��روب والنزاعات إاّل ما 
اقتضته ضرورات الدفاع وَصون األمن. وهكذا فإنّ التنمية � أو ما يسميه 
الماوردي نماء الزراعة والصناعة � ال بد أن تتوافر لها أس��باٌب طبيعيٌة 
وأُخرى اجتماعية وسياسية. وللس��لطة دوٌر كبيٌر في ذلك؛ لكنّ المجتمع 
يس��تطيع القيام بدوٍر رئيس من طري��ق التعاُمل النزيه والس��ِلس، ومن 
طريق التزام أهل الِحَرف بواجباتهم، ومن طريق تعاُون س��ائر الجهات 

في تحقيق األمن الذي يصنع الخصب الدارّ.

وتأت��ي القاعدة السادسة2؛ األمل الفسيح، وهي قاعدةُ عجيبٌة توصل 
إليها الماوردي، فالعدل واألمن والتنمية تفتح منافذ لألمل لدى الناس 
بحي��ث ُيْقبلون »عل��ى اقتناء م��ا يْقُصُر الُعُم��ُر عن اس��تيعابه، ويضرب 
الماوردي مثاًل على ذلك بابتناء المساكن والُدور والتجارات التي تبقى 

1 ـ تسهيل النظر وتعجيل الظفر، مصدر سابق، ص 256‑263.
2 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 125.
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بعد أصحابه��ا، وكذلك الزراعات. ول��وال األمُل الذي ترتف��ُع به الِهَمُم 
الحتاج كل جيٍل إلى البدء من األول، ولما حدث التراكم. فالذي يتحدث 
عنه الماوردي هنا هو أخالُق الثقة والتي تقوم على العالقة الحسنة بين 
الناس والدين والسلطة والمحيط الطبيعي والصناعي والزراعي. والثقُة 
هذه تصنع أخالق عم��ٍل جديدٍة تبني للمس��تقبل، وال تلعنُ الماضي، بل 

ُتراكم كما راكم الماضون!

إنّ هذه القواعد الست � كما يقول الماوردي � : »هي التي تصلُُح بها 
أحوال الدنيا وتنتظم أُمورُ جملتها فإن كملْت فيها كمَل كلُّ صالحها«1.

الذي يدعو إلي��ه الماوردي ه��و إقامة »مجتمع الثق��ة«، والذي  إنّ 
يتأسس على الدين والس��لطة العادلة واألمن المستقّر والتنمية والتفكير 
في المس��تقبل. وهذا المجتم��ع في نظره ه��و مجتمع الخي��ر والرحمة 

والصالح.

1 ـ أدب الدنيا والدين، مصدر سابق، ص 125‑126.
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■  رئيس تحرير المرصد الديمقراطي في واشنطن.

كل األديان دون استثناء مرتبطة عضوياً بفكرة 
توجيهات  لنفســها  حــددت  وجميعها  الخيــر، 
ووضعت قواعد وآليات عقائديــة وأخالقية، إلى جانب 
طقــوس ومناهج تربوية مــن أجل بناء أفــراد خيرين 
ومجتمعات خيرية. ولم يخرج اإلسالم عن هذا اإلطار 
باعتبار رســوله خاتم األنبياء، وهــو القائل بأنه جاء 
متممــاً لمــكارم األخــالق؛ أي متوجاً لتراكــم معرفي 
وقيمي وروحي شــاركت فــي تحقيقه مختلــف العقائد 
والديانات، وذلك في سياق مسعى تاريخي يهدف إلى 
بناء اإلنسان الكامل، وإقامة نموذج المجتمع الخيري، 
الحركيين  اإلســالميين  المثقفين  بعــض  وصفه  الذي 
اإلسالم  إستراتيجية  هي  فما  الرســالي».  ـ «المجتمع  ب
في تحقيق هذه المهمة ذات الشحنة المثالية العالية؟ 

■  »°TQƒédG  øjódG  ìÓ°U

وفعالية  الخيري  المجتمع 
التجربة  في  القيم  منظومة 

ل�مة التاريخية 
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وكيــف تجلى مصطلح الخيــر والمفهوم فــي التجربــة التاريخية لألمة 
وصوالً إلى اللحظة الراهنة التي تشــهد يقظة دينية واسعة، وعودة قوية 

للجهود الفردية والجماعية المتمحورة حول إشكالية القيم.

»eÓ°SE’G ¥É«°ùdG  »a ô°ûdGh ô«îdG
في التصور اإلسالمي بدأت معركة الخير والشر منذ ما قبل الوجود 
اإلنســاني، وتحديدًا في اللحظة التي قرر فيها رب الكون خلق اإلنسان. 
وإذا كانت نزعة الشــر تبدو وكأنها قد جاءت كرد فعل على خلقه، فإن 
فكرة الخير ســابقة لوجوده، وتعّد المالئكة في هذا التصور التجســيد 
الكامل والنموذجي لقيمة الخير، بحكم أنها «خلق عظيم، وعددهم كثير 
ال يحصيه إال اهللا، خلقهم الخالق مــن النور، وطبعهم على الخير، فهم 
ال يعرفون الشــر وال يفعلونه وال يأمرون به، وال يعصون اهللا ما أمرهم، 
ويفعلون ما يؤمرون، يســبحون بالليل والنهار ال يفترون، وال يسأمون من 
عبــادة اهللا 8». في حين أن إبليــس أعلن تمرده علــى اإلرادة اإللهية 
له  عندما طلب منــه ربه مشــاركة المالئكة في الســجود آلدم؛ تكريماً 

واعترافاً بقيادته للعالم كخليفة هللا.
والمعاناة الكبرى التي ســيواجهها هذا اإلنسان لن تقف عند العداء 
الدائــم له من قبــل إبليس رمز الشــر من أجــل غوايته؛ وإنمــا أيضاً 
الخضوع المســتمر لرغبة ممارسة الشــر الكامنة فيه، خالفاً للمالئكة، 
وهــو ما جعله كائنــاً ثنائي الطبيعة، قــادًرا على فعل الشــيء ونقيضه، 
ويتمتع بالقابلية الكاملة لممارسة الخير والشر في كل لحظة ومجال؛ أي 
فيه جزء من الخير دون أن يتحول إلى مالك، ومغروس فيه الشــر دون 
أن يصبح شيطاناً. فليست البيئة وحدها هي التي تجعل من الفرد خيرا 
أو شــريرًا، وإنما في ذات اإلنسان توجد قابلية أو استعداد فطري للتأثر 
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بأحد التوجهين، وبذلك اكتملت مقومات الحرية لديه في صنع التاريخ، 
وتحمل مسؤولية مصيره.

لهذا تساءلت المالئكة في حيرة بعد خلق اإلنسان وتقديمه عليها 
وقرار الخالق تنزيله إلى األرض: ﴿,  -  .  /  0  1  
2  3   4  5  6  7﴾ [البقــرة: 30]، وفي ذلك إشــارة 
إلى قوة العنف والظلم الكامنة في اإلنســان. لكــن في المقابل جاء 
في الحديث النبــوي: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون 
فيها من جدعـــاء»1. وجاء شــرح ذلك فــي حديث آخــر يذكر فيه 
ه تعالى: إنـــي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم  النبي ژ: «يقول اللـ
الشـــياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي 
ما لم أنزل به ســـلطانا»2، وهذا يعني أســبقية الخير عن الشر في 
البنية األخالقية للطبيعة البشــرية من منظور إســالمي عقدي. ومن 
له مســؤولية  هنا جــاءت ثقة الرب فــي اإلنســان، وبموجب ذلك حم
تتبيّن األهمية التي يوليها اإلســالم  الخالفة. ومن هذه الزاوية أيضاً 
للقيم وقدرتها على تهذيب ســلوك اإلنســان، وتمكينه من الســيطرة 
على غرائــزه ونزعاته المدمرة، واالرتقاء به إلى درجات المســؤولية 
األخالقية؛ ألن اإلنســان ـ رغم األنانية المغروســة فــي طبعه ـ قادر 
على تمثل القيم التي يؤمن بها إلى درجــة تجعله متجاوزًا لذاته؛ بل 
بها من أجل إسعاد اآلخرين، أو الدفاع عن فكرة تهدف إلى  ومضحياً 

تأسيس عالم يقوم على سيادة الخير والحق والعدل والجمال.

1 ـ في الصحيحين، عن أبي هريرة.
2 ـ رواه مسلم.
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ájOƒLƒdG IQhódG
العنصــر الثاني في هذا التصور يتمثل في غائية الوجود اإلنســاني. 
إنها دورة وجودية، كانت والدتها في عالم الغيب قبل االنتقال إلى عالم 
الشــهادة المحدود في المكان والزمان بكل آالمه وتناقضاته وصراعاته 
ومغامراته، ومنه تشّد الرحال نحو العودة إلى عالم الغيب بكل أسراره. 
فإذا كانت بداية آدم / اإلنســان قد انطلقت من الجنة التي تجسد في 
الرؤية الدينيــة الحالة النموذجية والقصوى للســعادة والمتعة والوجود 
الخالي من الشــر، فــإن نهاية الرحلــة الفردية تبقى مشــدودة لذلك 
العالم الســرمدي والالمتناهي؛ حيث إن التمتع بموقــع في الجنة يبقى 
الهدف األسمى الذي يعيش من أجله المؤمن، وقد يضحي بماله وحريته 
وحياته من أجل الوصول إليه. وفي هذا السياق يقترن الهدف بالوسيلة؛ 
ألن الجنة مشــروطة بممارســة أقصى درجات الخيــر، وتجنب ارتكاب 
أعمال الشــر بأقصى درجة أيضاً. أي أن الغاية المحاطة بهالة قدســية 
من الترغيب تتحول إلى ضابط أخالقي قوي، ُيولد لدى المؤمنين رغبة 
قوية في االنخراط ضمن حراك نفســي واجتماعــي وثقافي، يهدف إلى 

بناء اإلنسان الكامل والمجتمع الخيري النقي.

¿ÉàæL áæédG
الجنة في التصور اإلســالمي جنتان: واحدة أبديــة تفتح أبوابها بعد 
الموت وفي يوم الحســاب؛ إنها مشــروع مؤجل. أما الجنــة الثانية فهي 
قريبة ودنيوية؛ إنها مشــروع عاجل، وممكن تحقيقه على األرض، وضمن 
المجال الزمنــي المرئي الذي يمكن أن يتمتع به اإلنســان أثناء حياته. 
وكما أن الجنة المؤجلــة مرهونة بمدى الجهد الذي يبذله المؤمن أثناء 
 ﴾H     G  F  E D  C ﴿ معاناته العملية خــالل تجربته الحياتيــة
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[اإلنشــقاق: 6]؛ فــإن الجنــة األرضية الموعــودة هي باألســاس من صنع 
اإلنسان واجتهاده، وتكون ثمرة العمل الصالح بمختلف أبعاده ومجاالته؛ 
أي اتباع الســنن، وتفجير الطاقــات، واحترام الحريــات، وتعميق قيم 

   ]  \  [  Z  Y﴿ .التعاون والمساواة والتضامن بين المواطنين
  j  i  h   g   f  ed   c   b   a   `   _   ^
النســاء  جهود  إلى  يحتاج  الخيري  المجتمــع  بناء  [النحــل: 97].   ﴾k
كمــا يعتقد الكثيرون. كمــا أنه ثمرة  ذكورياً  والرجال، وليــس مجتمعاً 
العمل المبدع الذي يشارك فيه الجميع، نساء ورجاالً، حيث يقول 8: 

   Æ   Å   ❁   Ã   Â   Á   À   ¿    ¾   ½    ¼   »   º   ¹ ﴿
ـ  [طــه: 123   .﴾Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç

.[124

ïjQÉàdG  áYÉæ°U »a º«≤dG QhO
لما  تعّد منظومة القيم بمثابــة القاعدة الصلبة لإلســالم، وخالفاً 
يذهب إليه بعضهم؛ لم تكن الحرب وال حتى قوانين الشــريعة هي التي 
تقف وراء انتشــار هــذا الدين على نطــاق جغرافي واســع، وفي ظرف 
زمني قياســي؛ وإنما الذي يمكن أن يفســر ذلك هو القاموس األخالقي 
الذي دافع عنه الدين الجديد في مرحلة تاريخية شــهدت فسادًا وظلماً، 
وكانت تؤشر بوضوح على حتمية انهيار النظام العالمي القديم بأفكاره، 

وإمبراطورياته، وقيمه، وموازين القوى التي كانت تتحكم فيه.
قبل أن يكون دولة أو وثيقة  كان اإلسالم ـ وال يزال ـ فكرًة وأخالقاً 
قانونية زجرية؛ فكــرة تتمحور حول مبــدأ التوحيد، الــذي يقضي على 
مختلف الوسائط والحواجز بين المؤمن وربه، مما يحرره من كل سلطة 
جديدًا،  أخرى مهما كان لونها أو شــرعيتها؛ فكرة تعطي لإلنسان حلماً 



المحـور

142

وتضعه في حالة انسجام مع الطبيعة والغيب معا، وتؤسس لعالقة جدلية 
بين القيم اإليمانية واألنسنة. كما أن اإلسالم بدون أخالق يصبح مجرد 
خطاب أجوف «من لم تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من 
اهللا إال ُبعًدا» (حديث). إن الشــكل الفاقد للمعنى ال قيمة له، والوسيلة 
التي ال تحقق الهــدف ال جدوى منهــا. وعندما يصبح الديــن مناقضاً 
لمقاصــد الدين ويعمل ضده يفقــد مجتمع المؤمنين شــرعيته، ويصبح 
تغييره واجباً دينياً وحتمية تاريخية. لهذا الســبب لن يتأســس المجتمع 
الخيــري إال عبر منظومة قيم قوية في داللتهــا، وعميقة في مضامينها، 

ومتجسدة في سلوك المدافعين عنها.

»dÉ°SôdG ¿É°ùfE’Gh …ô«îdG ™ªàéªdG
الخيري،  المجتمع  بناء  إستراتيجية  في  رئيساً  محورًا  القدوة  تشكل 
وهنا تكمن أهم مســؤولية وأخطرها ُتلقى على الرســول أو النبي؛ ألن 
مع  الرســول الذي ال يكون ظاهره كباطنه، وال يكون ســلوكه متطابقاً 

  Á﴿ أقواله لن يصدقه قومه، ولن يكون قادرًا على اإلقناع برســالته
È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â﴾ [األحزاب: 21]. ولعل ذلك هو الذي جعل 
عن بقية أتباعه، ال يقف انضباطه عند  حياة الرسول ژ مختلفة نوعياً 
الحد األدنى مما هــم مطالبون به، وال حتى الحد األقصى المســموح 
لهم بالســعي للوصول إليه في مراتــب التقوى. هنــاك أحكام خاصة 
بالنبي هــو ملزم بها، تفرض عليه أن يكون أكثــر من أتباعه زهدًا في 
الدنيا، وأكثر اســتحضارًا للذات اإللهية فــي كل أعماله. إنه في حالة 
مجاهدة مســتمرة لكي يبقى الملهم والموجه والقدوة. لكن المالحظ 
فــي هذا الســياق أن منظومة القيــم ـ التي جاء بها اإلســالم وتحمل 
الرسول محمد ژ إبالغها وتجســيدها في حياته وعلى أرض الواقع ـ 
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لم تكــن مقطوعة عــن النظام األخالقي الذي تشــكّل عبــر التاريخ، 
وتوارثه األنبيــاء والمصلحون والحكماء والفالســفة؛ إنما هي منظومة 
موصولة العالقــة بالتراكم التاريخي والمعرفــي والروحي «إنما بعثت 
ألتمم مكارم األخـــالق ». فكما أن الخيــط الرابط بين الرســل على 
المســتوى العقائدي هو التوحيــد؛ فإن الناظم اآلخــر بينهم جميعاً هو 
منظومة األخالق األساسية التي هي بمثابة األسمنت الذي ستعتمد عليه 

عملية بناء المجتمع الخيري.

IQôμe áî°ùf ¢ù«d …ô«îdG ™ªàéªdG
(مرضاة  النهائي  الهــدف  وضوح  رغم 
اهللا عــن طريق فعــل الخيــر)، ورغم قوة 
الترغيــب التــي يالقيها المؤمــن (الجنة 
مقابل االجتهــاد في تجنب الســيئات إلى 
تضمنه  مــا  ورغم  ممكنة)،  درجــة  أقصى 
النص المرجعي (القرآن) من مجموعة قيم 
مركزية لم يتم استعراضها بطريقة نظرية 
مجــردة؛ وإنما من خالل أمثلة وشــخوص 

وتجــارب فردية وجماعيــة، ورغــم توفر القــدوة في اإلنســان الكامل 
ليتفق المسلمون حول  المتجســد في الرســول؛ فإن ذلك لم يكن كافياً 
صورة موحدة للمجتمع الخيري الــذي حددوا له نماذج متعددة، ووضعوا 

له أدوات متفاوتة للوصول إليه.
إن تعــدد النمــاذج النظريــة أو االفتراضية للمجتمــع الخيري في 
التجربة الثقافية اإلســالمية مســألة طبيعية ومتوقعــة؛ وذلك العتبارات 
متعددة؛ فتصــور خصائص هذا المجتمع يتأثر بالســياق التاريخي الذي 

 ød …ô«îdG ™ªàéªdG ¿EG
 áeƒ¶æe ôÑY ’EG  ¢ù°SCÉàj
 ,É¡àd’O »a ájƒb º«b
 ,É¡æ«eÉ°†e »a á≤«ªYh
 ∑ƒ∏°S »a Ió°ùéàeh
.É¡æY ø«©aGóªdG
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يتنزل فيــه هذا التصــور، وكذلــك بالتوجهــات النظريــة واالنتماءات 
االجتماعية والسياسية والجغرافية ألصحابه. ولهذا فإن قراءة النصوص 
المرجعية والوقائع التاريخية تتأثر بالضرورة بالتحوالت التي تطرأ على 
الفكر والواقع، فتنتج ـ بفعل ذلك ـ مواقــف ونماذج مختلفة رغم وحدة 
لما يدعيه بعضهم أو يتوهمه؛ فإن المجتمع النموذجي  المصدر. وخالفاً 
الــذي يبدو لهم قــد تحقق فــي التاريــخ ـ أو تحديدًا فــي مرحلة من 
مراحله ـ تبقى قوته في قدرته على اإللهام؛ ولكنه لن يكون قابًال للتكرار 
واالستنســاخ، مهما كانت درجة اإلخــالص والتقيد بحيثيــات وتفاصيل 
ذلك النموذج. هذا ما حاولْت أن تفعله مجموعات عديدة، طيلة الحقب 
المتتالية من التجربة التاريخية لألمة، إال أنها إما منيت بفشــل ذريع، 
أو أنها توصلــت إلى تجارب متفاوتــٍة في القيمة، ومعتمــدٍة على القيم 
نفسها الملهمة المستمدة من النموذج المؤسس؛ لكنها مختلفة عنه كثيرًا 

في التصورات والحلول والقضايا والنتائج.
العامل اآلخر الذي من شــأنه أن يفســر ويعلل هذا االختالف حول 
النموذج المرجعي ـ وبالتالي يؤدي إلى حتمية التوصل إلى أن المجتمع 
الخيري أو الرسالي ـ هو طموح متعدد النماذج والتصورات، يتعلق هذا 
العامل باإلشــكال التاريخي القائم في صلب النموذج ذاته. فالشخصية 
القوية واالستثنائية للرســول ژ مكّنته ـ بفضل ما يتمتع به الوحي من 
قدرة على اختراق النفس البشــرية ـ أن يحــدث ثورة عميقة في مجتمع 
الجزيــرة العربية، ســرعان ما انتقلــت آثارها إلى معظــم المجتمعات 
األخرى، وهــو ما جعلها تغيــر مجرى التاريخ اإلنســاني. لكــن النواة 
الصلبة التي اســتجابت لدعوته ـ والمعبر عنهــا بجيل الصحابة، والتي 
ســاعدته في إقامة المجتمع اإلسالمي األول ـ أصيبت بعد وفاته وإتمام 
رسالته بكسر داخلي عميق، أدى إلى فقدان القدرة على إدارة االختالف 
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والتنــوع والصراع بطرق ســلمية، مما فتــح المجال أمام حــرب أهلية 
وصفــت بالفتنة الكبرى، أثــرت تأثيرًا جوهرياً على المســار التاريخي 
لألمة. وفي هذا السياق تعددت تأويالت األجيال المتالحقة لهذه األزمة 
الهيكليــة التي أصابت المجتمع النموذجــي والمرجعي. ولم يقف األمر 
عند االنحياز لألشــخاص الرئيســيين الذين تنازعوا الحكم والتوجيه، 
وتأويلها  النصوص  فهم  كيفيــة  إلى  بالضرورة  االختالفات  امتدت  وإنما 
متضاربة. ولهذا ـ رغم االتفاق العام حول  في سياقات مختلفة، وأحياناً 
ضــرورة الرجوع إلى النمــوذج المرجعي ـ فإنه عملياً ونظرياً تشــكلت 
تصورات متباينة حول التجربة التأسيســية أدت من الناحية العملية إلى 

بناء نماذج متعددة في األذهان حول النموذج الواحد.

√Qhód øeDƒªdG ájDhôd ¢SÉμ©fG …ô«îdG ´É£≤dG
في  معلقاً  نظرياً  لم يبق الخير في التجربة اإلســالمية مفهومــاً 
الســماء؛ وإنما تحول في أغلب المراحل إلــى واقع معاش من خالل 
تأســيس قطاع واســع من أشــكال العمل الخيري. هذا القطاع الذي 
جاء ليعكس رؤية إنســانية لبنية الدولة والمجتمــع، ويفتح مجاالت 
رحبة لتجارب مختلفة تجعــل الفرد المؤمن قــادرًا على تجاوز ذاته 
وأنانيتــه المركوزة في طبعــه، من أجل إســعاد اآلخريــن وتخفيف 
آالمهــم، وتمكينهم من مجــال التمتع بحقوقهــم الطبيعية، وتعطيهم 
فرصة للتغلــب على النكبات والمآســي. فالقــرآن الكريم لم يكتف 
بالدعوة إلى فعل الخير، وإنما عمل على الترغيب فيه والســعي إلى 

تحقيقه، ودفع الجميع من أجل التنافس على القيام به ﴿®   
   ¹    ¸     ¶   μ   ´   ³   ²       ±   °   ¯

º﴾ [آل عمران: 114].
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كما أن الفعل الخيري في التصور اإلســالمي غير مرتبط بمقابل 
مادي مباشــر أو غير مباشــر؛ ألنه عندما يقترن بتحقيق مصلحة من 
وراء ذلك ـ مثل اإلعفاء الضريبي أو كســب رضا الناس ـ فإنه يفقد 
معناه ودالالتــه، ويصبح رياء ال قيمــة له في ميــزان اهللا1. فتحديد 
القصد من الفعل شرط أســاس للحكم على قيمته من حيث شرعيته، 
وهو أيضاً شــرط للحكم على مصداقية فاعله؛ أي أن النية من العمل 
أو غيــر صالح، حتى لــو كان ظاهره  هي التــي تجعل منه صالحــاً 
في  لآلخرين  مساعدة  يقدم  فالذي  منه.  للمستفيدين  صالحاً  يتضمن 
قالب صدقة عمل تطوعي، فينقذهم من جوع أو مرض أو جهل، ولكنه 
يخفي مــن وراء ذلك الرياء أو تحقيق نفع مباشــر أو غير مباشــر، 
ســيكون لعمله أثر فــي الواقع؛ لكــن أثره في نفس صاحبه ســيكون 
معدومــاً؛ أي أن الفعل الــذي قام به لن تكون لــه قيمة مضافة على 

الصعيدين الروحي واألخالقي.

IhôãdGh ∫Éª∏d iôNCG  Iô¶f :…ô«îdG ´É£≤dG
وســائل فعل الخير عديدة في التجربة اإلســالمية، أشهرها الزكاة، 
والصدقــات، والوقف. األولى تعّد فريضة باعتبارها من قواعد اإلســالم 
الخمــس، في حيــن أن البقية تعــّد من بــاب التطوع لكونهــا مندوبة. 

1 ـ في مقارنته بين القطاع الخيري في التجربتين اإلسالمية والغربية يشير إبراهيم البيومي 
غانم أســتاذ العلوم السياســية ـ جامعة القاهرة إلى أنه «ال يمكن فهم مؤسسات العمل 
التطوعي أو غير الهــادف إلى الربح في البلــدان الغربية (أوروبا وأمريــكا) بعيدًا عن 
قوانين الضرائــب، حتى إنهم يطلقون عليه اســم «القطاع المعفي مــن الضرائب»، في 
إشــارة صريحة إلى أن «اإلعفاء الضريبـي» هو أهم دافع للمبــادرات الخيرية للصالح 
العام، باســتثناء األعمــال الخيرية ذات الــوازع الديني». من دراســة «العمل الخيري: 

مفهومه وموقعه من مقاصد الشريعة»/ دراسات إسالمية.
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وجميعها آليات مرتبطة بســيطرة المؤمن على ســلطة المال التي غالباً 
ما يصعب قهرها؛ نظرًا لنفوذها السحري والقوي على النفس البشرية. 
وفــي كل مجتمــع تجاذبات قويــة بيــن رأس المال من جهــة وبين قيم 
العدالة والحرية من جهة ثانية وبين الســلطة السياسية من جهة ثالثة. 
وهذه األقطــاب الثالثة ال تخضع بالضرورة إلــى منطق التنافي وحتمية 
التضاد؛ وإنما تجتهد النخب وأهــل الحكمة في البحث عن الصيغ التي 
تجعل تراكم الثروات في خدمة القيــم؛ أي في صالح الناس من خالل 
توزيع عادل للثروة الوطنية بينهم، وليســت محتكرة من قبل َمْن يسيطر 

على السوق أو يحتكر السلطة.
من أهــداف القطاع الخيري ومن نتائجه العمــل على توزيع الثروة، 
وتمكين أوســع شــرائح المجتمع من أن يكون لها نصيب فيها. فالزكاة 
لها مصارف حددها القرآن، وبالتالي هي شكل من أشكال تكوين ملكية 
ليس من األثريــاء فقط؛ ولكن من كل  جماعية لرأســمال مقتطع وجوباً 
لفترة زمنية تقدر بكل سنة. وهذا  معيناً  من تجاوز الفائض عنده نصاباً 
الفائض يشــمل معظم أشــكال الملكية بما في ذلك ما فوق األرض وما 
تحتها من معادن وغيرها من الثروات. وهو ما من شأنه أن يوفر قطاعاً 
من الثروة الوطنيــة التي ال يحق للدولة أن تتصرف فيه حســب  حيوياً 
لشرائح  مستقًال موجهاً  أولوياتها ونفقاتها؛ وإنما هي تكاد تشكل قطاعاً 
اجتماعية محددة. وهو قطاع يمكن أن تشــرف عليه الدولة وفق اآلليات 
المحددة، كما أنه يمكن أن يمثل جزءًا مــن قطاع ثالث غير حكومي أو 

خاص، ويدار بشكل مستقل.

ábó s°ü∏d ôNB’G Ωƒ¡ØªdG
أما الصدقات فهي أنواع كثيرة، يمارسها األفراد بشكل حر وعفوي، 
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ويفتــرض أن يقومــوا بها بعيدًا عــن األنظار، دون علــم اآلخرين بها. 
وهناك من يحرص على القيام بها دون أن يعرف المستفيدون منها من 
قاموا بها، رغبة منهم فــي أن يكون فعل الخير جزءًا من عالقة خاصة 
وســرية بين العبد وربه. وهي حالة من االرتقــاء الروحي، مهما كانت 
قيمة تلك الصدقات؛ فإماطة األذى من الطريق صدقة، واالبتسامة في 
وجه أخيــك (المواطن) صدقة، حتى العملية الجنســية المؤدية لتعميق 
المحبة، والتي تمارس في أجواء شرعية ونظيفة وحميمية تعّد أيضاً من 
أفعال الخير التي يثــاب عليها ممارســها «وفي بضع أحدكم صدقة». 
فالصدقة في الســياق اإلسالمي مجالها فســيح جدًا يكاد يغطي جميع 
أفعال األفراد، ويشمل مختلف المجاالت اإلنسانية واالجتماعية، وليست 
مختزلة في مقدار صغير مــن المال أو الغذاء، يتبــرع به ثري لفقير 
مكسور الجناح دفعتْهُ الظروف إلى التسول واستعطاف الناس. إن هذه 
الصورة لئن كانت قد ترســخت في األذهان وفي الواقــع وفي التراث 
واألدب الشائع فإنها في العمق ال عالقة لها بمفهوم الصدقة إسالمياً، 

أو بأهدافها ومعانيها.

πÑ≤à°ùªdG »a …õeôdG QÉªãà°S’G hCG  ..±ÉbhC’G
أما الوقف فهو سلوك اقتصادي واجتماعي يهدف من خالله المؤمنون 
تجاوز المكان والزمان؛ لتحقيق نفع يشــمل الحاضر والمستقبل سماها 
رســول اإلســالم ژ «صدقة جارية»1. إنــه خدمة في اتجــاه األجيال 
القادمة، يؤســس فاعله من خالله عالقة روحية وتاريخية مستمرة توثق 

1 ـ جاء في الحديث عن أبي هريرة ƒ أن رســول اهللا ژ قــال: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» أخرجه 

مسلم.
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العالقة بين األجيال، وتحقق شــكًال من أشكال ما أصبح يسمى بالتنمية 
المســتدامة. وفي هذا الســياق أبدع المســلمون في ابتــكار الحاجيات 

واألسباب التي خصصوا لها أوقافهم.
من البدهي أن من صــور الوقف أن يخصــص البعض جزءًا من 
أمالكه وقًفا على األجيال المتالحقة من أفراد أســرته، أو أن يقصره 
على األيتام، وأصحــاب الحاجــة، أو طالبي العلم؛ لكن المســلمين 
أوضاعهم  أفرزتهــا  عديــدة  لحاجيــات  واســتجابوا  ذلــك،  تجاوزوا 
المجتمعيــة. وفي هذا الســياق يضــرب الكاتب ســليم منصور بعض 
األمثلة الالفتة للنظر والمثيرة للدهشة من هذه األوقاف، فيذكر على 

سبيل المثال:
وقف الخبز المجاني: وهو وقف معني بتوزيع الخبز، فيأتي إلى  -

الــدكان كل من ليس عنده خبز يومه، فيأخــذ حاجته من الخبز 
وينصرف دون سؤال أو إذالل.

وقف النساء الغاضبات: وهو وقف يقوم على رعاية النساء الالتي  -
ُطلقن أو ُهجرن، حتى يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن.

وقف الثياب: وهو وقف ينفق ريعه لكسوة العرايا والمقلين ولستر  -
عورات الضعفاء والعاجزين.

وقف إيـــواء الغرباء: وهــو يقوم علــى توفير الطعام والشــراب  -
للغرباء، وكذلك توفير األمن النفسي لهم.

وقف الحليب: وكان من ميــراث صالح الدين األيوبي، فقد جعل  -
في أحد أبواب القلعة الباقية إلى اآلن في دمشق ميزاباً يسيل منه 
آخر يســيل منه الماء المذاب فيه السكر، تأتي  الحليب وميزاباً 
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وأوالدهن  ألطفالهن  ليأخذن  أســبوع  كل  من  يومين  األُمهات  إليه 
ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر»1.

كما أشــار إلى أوقاف أخرى كثيرة مثل «وقــف المقابر، وقف وفاء 
تبديل  وقف  الفقيــرات،  تزويج  وقف  المكفوفين،  تزويــج  وقف  الديون، 
األواني المكسورة». والذي يزور رحاب جامع الزيتونة في تونس يالحظ 
بأن الَحَمام ال يفارقــه، ويذكر البعض بأن بعض أهل الخير وضعوا وقفاً 
خاصاً لتوفير الغذاء اليومي لهذا الَحَمام. كما بينت األمثلة السابقة بأن 
المسلمين ارتقوا في نظرتهم للعمل الخيري، فلم يقصروه على شركائهم 
ين؛ وإنما وّسعوا دائرته ليشــمل شركاءهم في الوطن، بل وأيضاً  في الد
شــركاءهم في اإلنســانية، وذلك عندمــا خصصوا جزءًا مــن األوقاف 

لتقديم العون ألهل الكتاب وتغطية حاجياتهم.

ádhódÉH ™ªàéªdG ábÓYh …ô«îdG ´É£≤dG
لعالقة الدولــة بالمجتمع،  يعكس القطــاع الخيري تصــورًا تقدمياً 
وخالفاً لمــا يذهب إليه البعض من أن هذا القطاع ليس ســوى محاولة 
من الطبقة الثرية ذر الرماد في عيون الفقراء والتغطية على استئثارها 
بالثروة الوطنية؛ فإنه يوفــر فرصة لكي ال يبقى المجتمع رهين الدولة، 
تطعمــه عندما ترضى عليــه، وتجوّعــه إذا غضب صاحــب األمر فيها. 
فالقطاع الخيري هو في األصل عمل تطوعي نابع من داخل المجتمع من 
أجل المجتمع أو لصالح جزء منه. إنه وعي من الفرد بالذات الجماعية، 
يتم ترجمته عبر وضع آليات غير حكومية من شــأنها أن تحدث التوازن 

مع الدولة؛ للحد من تضخمها وهيمنتها عل المجتمع.

1 ـ الوقف اإلسالمي ودوره في التنمية االجتماعية، سليم منصور، موقع المختار اإلسالمي.
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ال يعني ذلك إعفاء الدولــة من مســؤولياتها االجتماعية، فالقطاع 
الخيري ال يمكن أن يعــوض دور الدولة الذي يجــب أن يبقى مركزياً، 
ولكن القطــاع الخيري قــادر على مســاعدتها في معالجــة الكثير من 
القضايا والمشكالت التي قد تعجز على إدارتها لوحدها، وهو ما يجعل 
الدولة فــي حاجة إلى المســاعدة على تنمية هذا القطــاع وأخذه بعين 
االعتبار عند وضع السياســات والخطط التنموية، خاصة وأن اإلســالم 
ال يعطــي للدولة الحق فــي أن تقــوم بمصــادرة األوقــاف، أو تحويل 
مصارفها والقيام بإنفاقها على غيــر األوجه التي رصدت من أجلها؛ ألن 
على الِملْك العــام، وحرماًنا للمجتمــع من مصدر من  في ذلك اعتــداءً 
مصادر قوته واستقالليته. لهذا عّرف الشيخ أبو زهرة الوقف بقوله: (هو 
حبس العين؛ بحيث ال يتصرف فيها بالبيع أو الهبة أو التوريث، وصرف 

الثمرة إلى جهة من جهات البر وفق شرط الواقف).

á«Ø°üàdGh Ö¡æ∏d ±ÉbhC’G â°Vô©J ÉeóæY
تعرضت األوقاف في مناســبات عديدة للهيمنة والنهب. حصل ذلك 
في مراحل متعددة من التجربة السياسية اإلسالمية، كما عمل االستعمار 
علــى االســتحواذ على األوقاف بشــكل مباشــر أو عن طريــق االلتفاف 
التشريعي واإلداري. هذا ما فعله االســتعمار الفرنسي على سبيل المثال 
في بعض الدول اإلســالمية التي خضعت له بشــمال إفريقيــا، ويتجلى 
ذلك فيما قامت به إدارة الحماية الفرنســية فــي المغرب من التفريط 
في مســاحات شاســعة من األراضي الخصبة التي كانت تابعة لألحباس 
لصالح المستعمرين1، وقد تكررت نفس السياسة في معظم الدول التي 

1 ـ انظر كتاب: (األحباس اإلســالمية فــي المملكة المغربية) لمؤلفه الشــيخ محمد المكي 
الناصري.
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خضعت لالستعمار الفرنســي، أو بأشكال أخرى مع االستعمار البريطاني 
(الهـند).

كما أقدمــت بعض أنظمــة الحكم على المســاس باألحبــاس، وقد 
حدث ذلك فــي عدد من الدول مثــل تونس، عندما أقــدم بورقيبة على 
حل األحباس، وضمهــا إلى أمالك الدولة1. صحيح أنــه فعل ذلك بنية 
اإلصالح؛ نظرًا لتدهــور أوضاع هــذه األحباس بعد طول إهمال وســوء 
تصرف فــي األراضي الزراعيــة والعقارات وغيرها من قبل المشــرفين 
عليها؛ لكنــه بدل أن يتخذ إجــراءات جذرية إلنقاذهــا وإصالحها، قام 
بتصفيتهــا وإلحاقهــا بأمالك الدولة، ممــا حرم المجتمــع من خدمات 
حيويــة، بينت التجربة فيما بعد أن الدولة كانــت عاجزة عن الوفاء بها 

لفترة طويلة.

…ô«îdG ´É£≤∏d IOó©àªdG QGhOC’G øe
يمكن في هذا السياق اإلشــارة إلى بعض األمثلة التي تكشف الدور 
المعــدل الذي قام بــه القطاع الخيــري لتحقيق التوازن بيــن المجتمع 

والدولة:
ـ أســهم العمل الخيري في جعل التعليم مســتقًال عن هيمنة الدولة 
إلى حد ما، وذلك من خالل تطوع المدرسين، أو حصولهم على منحهم 
وكسوتهم من مصادر التمويل الشعبي، وفي مقدمتها األوقاف اإلسالمية. 
وهو ما عزز من نفوذ المؤسســات التعليمية، وجعل منها ســلطة مرجعية 
قادرة على أن تــؤدي دورها القيادي ليس فقط علــى الصعيد المعرفي؛ 

1 ـ وفي مايو 1956م حلّ بورقيبة األوقاف اإلسالمية، وبعد عام ألحقت بها األوقاف الخاصة 
التي كانت تمثل ربع األراضي التونسية.
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على الصعيد السياســي في العديد مــن المراحل الحرجة  ولكن أيضــاً 
والتي اتسمت بالتأزم الداخلي أو الخارجي.

ـ اســتمرت المســاجد والزوايا والكتاتيب لقرون طويلــة بعيدة عن 
الهيمنة المباشــرة والفعلية ألجهزة الســلطات الحاكمة، وهو ما جعلها 
لقطاعات واسعة  فضاءات حيوية للتعليم والتثقيف الشــعبي، ووعاء مهماً 
من الرأي العام، ورافعة أساســية لمختلف الشرائح االجتماعية، وخاصة 
ضعيفة الدخل، وبالتالي تمكين أبنائها من فــرص االرتقاء االجتماعي، 
وهو ما ســاعد علــى تحقيق نــوع من الحــراك والتداخل بيــن مختلف 
الطبقات واألعراق، مما كانت له تداعياته في بعض األحيان على الشأن 

السياسي بشكل مباشر أو غير مباشر.
ـ وفــرت صيغة األوقــاف فرصة هامة 
للنساء حتى يسهمن من موقعهن في الشأن 
العــام، وذلك مــن خالل بناء مؤسســات 
وقفية لعبــت دورًا مهماً في مراحل متعددة 
فــي دعــم القطــاع الخيــري، وبالتالــي 
االجتماعية1.  الحركة  في  الفعلي  االنخراط 

وإذا كانت بعض النســاء ممن قمن بذلك ينتمين إلى األســر الحاكمة، 
فإن كثيرات منهن كن ثريات، وقررن وقف بعض أمالكهن بنية التضامن 
والحصول على الثــواب من اهللا. وهو مــا عزز من احترام النســاء في 
المجتمعات العربية واإلسالمية، وذلك بالرغم من شيوع انتهاكات حقوق 

المرأة في تلك المراحل من تاريخ المجتمعات اإلسالمية.

1 ـ راجع مقال: «أوقاف النســاء رؤية في الــدور الحضاري» مجلة الوعي اإلســالمي، عدد 
232، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت.

 º¡°SCG  …ô«îdG πª©dG ¿EG
 , kÓ≤à°ùe º«∏©àdG π©L »a
 ,ø«°SQóªdG ´ƒ£J ∫ÓN øe
 øe º¡ëæe ≈∏Y º¡dƒ°üMh
 .á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G
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ـ اليوم يســهم القطاع الخيري في إنقاذ مئات آالف العائالت التي 
تعيش تحت خط الفقر، كما اهتمت العديد من البنوك اإلسالمية بإدخال 
األوقاف في دورة تنموية جديدة، وتســتعد حركة اإلخوان المسلمون في 
مصر ـ بعد فوزها فــي االنتخابات األخيرة ـ بأن تجعل مؤسســة الزكاة 
تحت إشــراف الحكومة، من أجــل معالجة مشــكالت اجتماعية ضخمة، 
من بينهــا الحد من الفقر، ومقاومة البطالــة، كما يجري الحديث منذ 
ســنوات على تحرير منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية من 
تبعيتها للتمويل األجنبي، وذلك بجعل مؤسســات األوقاف ُمْســِهًما رئيساً 

في دعم نشاطاتها وبرامجها.

áªJÉîdG

عّرف األصفهاني الخير بقوله: «إن الخير ما يرغب فيه كل البشــر 
كالعقل والعدل والنفع والفضل، وضده الشــر»1، وهــو ما يؤكد فطرية 
الميل إلى فعل الخيــر باعتباره قيمة عقلية ونفســية كونية، ال يحتكرها 
المســلم ويفتقدهــا غيره. إنهــا محرك أســاس من محــركات التاريخ 
اإلنســاني؛ لكن ما ألّحــت عليه التجربــة الحضارية اإلســالمية كونها 
حاولــت أن تميز بين الخيــر والمنفعة؛ يقول أبو هالل العســكري: «إن 
كل خير نافع، ولكــن ليس كل نافع خيرًا»، واستشــهد بقوله تعالى عن 

  Â    Á    À  ¿   ¾   ½    ¼   »   º ﴿ والميســر:  الخمــر 
Ã﴾ [البقرة: 219]. وهذا يعني أن القطاع الخيري مشروعيته في كونه 
ثمرة وعي ديني عميق، يترسخ لدى الفرد من خالل استحضاره للعالقة 

1 ـ المفردات في غريب القرآن، ألبي القاسم الحسين بن محمد األصفهاني، تحقيق محمد 
سيد الكيالني، مادة «خير».
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الروحيــة الحميمة التي تربطــه بخالقه، والتي تجعلــه يتجاوز األنا في 
اتجاه معانقة اآلخر، مهما كان لونه أو دينه أو جنسه.

كما أن اإلحســاس بوجــوب فعل الخيــر يتحول إلى بنيــة اقتصادية 
واجتماعية، وشــبكة خدمات تســهم بشــكل مباشر في تحســين أوضاع 
قطاعات متعددة في المجتمع، وال تقف فقط عند حدود الفئات والشرائح 
األكثــر فقرًا وتهميشــاً، وإنما تتعدى ذلــك لمعانقة اإلنســان والحيوان 
على العالقات االجتماعية التي ال ينظمها  إنسياً  والطبيعة، وتضفي طابعاً 

فقط القانون والسوق ورجال الشرطة.
في هذا الســياق النظــري والعملي تطــور القطــاع الخيري ضمن 
للحياة العامة والتماســك  التجربة التاريخية لألمة، وشــكل رافدًا قوياً 
االجتماعي والثقافي، قبل أن يصاب بالوهــن مثلما حصل لبقية مكونات 
الوجود المادي والمعنوي للدولة واألمة، لكن بالرغم من الفســاد الذي 
أصابه؛ فقد بقي في الحد األدنى فاعًال في حياة المســلمين. وهاهو ذا 
اليوم يستعيد شــيئاً من عافيته، ويسهم في حماية ماليين األشخاص في 
العالمْين العربي واإلســالمي، بعد أن تراجــع دور الدولة الوطنية تحت 
ضغط المؤسســات الدولية، وفي ظل هيمنة نظرية اقتصاد السوق. لكن 
انتعاشــة القطاع الخيري ســتبقى محكومة إلى حد كبيــر بتحريره من 
مفهوم المســاعدة الظرفية والجزئية القائمة على اإلحســاس بالشفقة، 
واالرتقاء به إلــى جدلية العمل التنموي، الــذي يلخصه المثال الصيني 

القائل: «ال تعطيني سمكة، ولكن علمني كيف أصطــاد».
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■  باحث من سلطنة ُعمان.

تعّد القرون الثالثة األولى من أكثر المراحل 
فيها  انفعل  التي  للفكر اإلسللالمي  التاريخية 
فالمجتمع  المقللدس،  بالنللص  االجتماعللي  الحللراك 
المقللدس في هذه  اإلسللالمي تفاعل كثيرًا مع النص 
االجتماعية  المتغيللرات  ليعالللج  التاريخية؛  المرحلللة 
والسياسية والدينية التي كان يواجهها؛ حيث تعّد هذه 
المسلمون  التي وجد  التاريخ  أهم مراحل  المرحلة من 
فيها أنفسللهم فللي مواجهة مباشللرة مللع النص دون 
الرجوع إلى النبي، وألنها ثانياً تعّد من أهم المراحل 
التاريخيللة التي تأسسللت فيهللا الحركات السياسللية 

والفرق المذهبية ومن ثم المدارس الكالمية.

ل التي  والسياسللية  االجتماعيللة  المتغيللرات  هذه 
حدثللت مباشللرة بعللد وفللاة الرسللول ژ ل دفعللت 

■ الإ�سماعيلي   اأحمد 

العالئق وجدليات  واألرض  النص 
نموذجًا اإلباضي  الكالم  علم 
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المسلمين إلى إعادة قراءة النص المقدس من جديد، حيث طرحوا ألول 
مرة إشللكالية الخالفة التي لم تجد لها مرجعية واضحة، ال في النص 
القرآني وال في الفترة الزمنية التي عاشللها النبي ژ ، بحيث أصبحت 
إشللكالية اإلمامة الخطوة األولى التي وجد فيها المسلمون أنفسهم دون 
اتصال مباشر مع الوحي في فهم اإلسللالم، كما وجدوا أنفسهم مباشرة 

أمام فهم معاني النص القرآني.

هنللاك إذن تحول هام حللدث بعد وفاة الرسللول ژ ، وهللو أن تلك 
النصوص المقدسللة ل المسللتمدة من النبي ژ كمرجعية أساسية وحيدة 
متصلة بالوحي ل لم تعد قادرة بعد وفاته على فرض سلليطرتها على كافة 
اإلشللكاليات االجتماعية والسياسللية، إما بسللبب عمومية النص القرآني ل 
الذي يعللّد المرجعية الوحيللدة القادرة علللى فصل الصراعات البشللرية 
والمتغيللرات االجتماعيللة ل وإما بسللبب عدم وجللود نص مقللدس يعالج 
المشللكالت الطارئة على المجتمع اإلسالمي، ولهذا السبب لجأ المسلمون 
إلى فهم الممارسللات النبوية التي كان يفعلها النبي فللي حياته ل وهو ما 
ُعِرف بعد ذلك باسم »علم الحديث« ل ليكون مرجعية نصية أخرى تضاف 
إلى القرآن لفهم المتغيرات االجتماعية والسياسية التي تحدث للمسلمين.

بين  إن »النص المقدس« أصبللح ل بعد وفاة الرسللول ژ ل مفككاً 
عقليات متعددة أفرزها الظللرف التاريخي الذي كان يعيش فيه المجتمع 
اإلسللالمي في القرن األول الهجري، ومن هنا نشللأ المشكل التاريخي: 
كيف نفهم النص القرآني؟ إن هذه اإلشللكالية َتْبرز بصورة واضحة في 
الحللدث التاريخللي المتعلق بالفتنة الكبرى، التي أسسللت مسللرحاً من 
األحللداث التاريخية الكبرى فللي القرن األول الهجللري وما بعده، حيث 
حاول المسلمون عالج إشللكاليات الفتنة الكبرى بتأويل النص المقدس، 
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السماء

النبي

العالم المادي

النص

ومحاولة تطبيقه بالقوة على المتغيرات االجتماعية والسياسللية، تؤسسها 
تلللك المناظرات الدينية التللي حدثت بين ابن عبللاس واإلمام علي من 

ناحية والخوارج من ناحية أخرى.

فبعد وفاة النبي ژ بدأت بعدها مرجعيللات أخرى متعددة ومختلفة 
ومتناقضة أحياناً، تنتمي كلها إلى المجتمللع المادي ل األرضي ل تحاول 
أن تفهم النص المقدس بطرق مختلفة ومتعللددة، وكل هذه المرجعيات 
المتعددة كانت تخضع لسياق اجتماعي وسياسي مرتبط بظرفه التاريخي. 
بمعنى آخر، أن محمدًا الرسللول ژ لم يكن سوى رمز أو واسطة تنتقل 
من خاللها المبادئ السللماوية إلى األرض، فهو رمز يمثل فكر السماء؛ 
بينما أصبحت المرجعيات الفاعلة في قراءة النص الديني ل بعد وفاته ل 
مرتبطللة باألرض أكثر من ارتباطها بالسللماء؛ أي أنهللا تمثل جزءًا من 

الصراع االجتماعي السياسي الذي يحدث في األرض.

فترة الوحي
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النص المرجعيات

العالم المادي

 انقطاع الوحي وموت النبي

)نهاية الت�سال المبا�سر بين ال�سماء والأر�ض(

في هذه اللحظة التاريخية وفي عمق الصراعات االجتماعية السياسية 
بدأ النللص المقدس ينزل إلى األرض بقوة؛ ليصبللح واحدًا من األجزاء 
الفاعلة في المسرح االجتماعي والسياسي؛ أي أنه لم يعد هو ذاك الذي 
يفصل في المتغيرات االجتماعية كما كان يحدث في زمن الرسللول ژ 
ل الرمللز المتصل بالسللماء ل بللل أصبح بنفسلله أحد أجللزاء المعادلة 
االجتماعية، ومن هنا نشللأت فكرة )التأويل( كمحاولة الستنطاق النص 
بما يتناسللب مع اللحظة الزمنية والحدث االجتماعي السياسي. إن فكرة 
»التأويل« نشأت عن اصطدام الفعل البشللري بالنص المقدس، فأصبح 
المسلمون يعودون إلى النص إلسقاطه في األحداث اللحظية التي أنتجها 
الصراع البشري سياسللياً واجتماعياً، فالتأويل عبارة عن تفريغ المعاني 
التي يحملها النص وإسللقاطها في المتغيرات المادية التي نسميها اليوم 
باألحداث التاريخية، مما نتج عنها بعد ذلللك النظريات الكالمية التي 
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أسللهمت في بناء منظومة الحركات السياسية والمدارس الكالمية، ومن 
هنا نستطيع أن نقول: إن معادلة الصراع الالهوتي أصبحت كالتالي:

�سدام ال�سماء بالأر�ض

إن فهم المسلللمين للنللص المقدس فللي المسللائل الالهوتية تأثر 
مباشللرة بالظرف التاريخي الذي نشللأت فيه، فلم يكللن فهمهم للنص 
بريًئا من الصراعات السياسللية والدينية التي كانت تعيشللها المدارس 
الكالمية، ينبغي إذن أن نقرأ منظومة العلم الكالمي باعتبارها مسللائل 
أنتجها العقل الالهوتي أثناء انفعال الحدث االجتماعي السياسي بالنص 

المقدس؛ أي أنها بشرية خرجت من األرض، وليست سماوية.

هناك إذن سياقات تاريخية ثالث أسهمت في رسم محددات الالهوت 
اإلسالمي، أولها الشروط الموضوعية التي أطرت الزمان والمكان الذي 
نزل فيه النص من السللماء إلى األرض، ومن ثم السللياقات التاريخية 

مرجعيات دينية فاعلة 

نص مقدس
)رمز السماء(

السياقات التاريخية
)رمز األرض(

التراث اإلسالمي
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االجتماعية والسياسية التي أفرزت الممارسات النبوية للنص في مرحلة 
الرسالة، وهناك الشرط التاريخي الذي أنتج جميع اإلشكاالت الكالمية 
أثناء المرحلة التاريخية التي راجت فيها الحرب المقدسة باسم اهلل بين 
المسلمين أنفسهم؛ ألن الفاعل الحقيقي في هذه المرحلة هي التناقضات 
األرضية المتصلة بعمق االضطرابات السياسللية، فمثالية النص لم تجد 

لها مساحة واسعة لتقضي على اضطرابات األرض واإلنسان.

لجأت المللدارس الكالميللة إذن إلى لغللة العنف لبنللاء منظومتها 
الكالمية، وكان واضحاً جدًا في مسللألة خلق القللرآن؛ بل قبل ذلك في 
منتصف القرن األول الهجري؛ حيث الجدل الكالمي حول ماهية المؤمن 
والمراتب الالهوتية التي تسلليجه بسللياجها؛ مؤمن مرة وفاسق أخرى، 
مسلللم تارة وكافر أخرى، زنديق مرة وتقي أخرى. إن مرتكزات الصراع 
الديني في منظومة علللم الكالم هو إما نتاج خلط بين العقيدة الجدلية 
كمنتج بشللري والوحي كرمز سماوي، أي بين الرمز )الوحي( أو العالمة 
)النص( والكائن األرضي )اإلنسان(، أو نتاج خلط بين السياسي والديني 
كمقاربللة بنيوية؛ أي بين الوقائع البشللرية ل كحدث اجتماعي/ سياسللي 
أسهم كثيرًا في ظهور اإلشكاليات الكالمية ل وبين النص المقدس كرمز 

سماوي قبل حراكه األرضي.

إن دراسللة علم الكالم بعيدًا عن فهم السللياق التاريخي الذي نشأ 
فيه يعّد عمللاًل قاصًرا في الوقللت المعاصر؛ ألن المتغيرات السياسللية 
واالجتماعية والدينيللة التي حدثت في القرون الثالثللة األولى كان لها 
دور كبير في إعللادة فهم النص المقدس من جديللد، كما كان لها دور 
كبير في تشللكل المسللائل الكالمية. إن علم الكالم ليس مادة حسابية 
تعتمد فقط على علم المنطق والبرهان الجدلي في الوصول إلى النتائج، 
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كمللا أن النص المقدس لم يكن الطرف الوحيد في تأسلليس المشللكل 
الكالمللي؛ وإنما هو علم كان يغلي في مسللتنقع الصراعللات االجتماعية 
والسياسللية التي يمر بها المجتمع اإلسالمي في القرون الثالثة األولى، 
وهي القرون التي أسسللت علم الللكالم، فال بد إذن مللن فهم الظرف 
التاريخي الذي نشللأ فيه حتى نتمكن من فهم أسس التفكير العقلي عند 

المتكلمين.

الم�سكل الكالمي وم�سائله:

زمنياً  تحديللدًا  نعطللي  أن  الصعوبللة  من 
لبدايللة علم الكالم في اإلسللالم، فهو إْن بدأ 
بصللورة عميقللة في القللرن الثالللث الهجري 
اجتماعية  امتدادًا لمسائل  فإنه بال شللك كان 
الهجري،  األول  القللرن  في  ظهرت  وسياسللية 
ثللم ظهور  ومن  اإلمامللة  مللن مسللألة  بداية 

الحدث التاريخي المتعلق بالفتنة الكبرى، التي أسسللت بعدها بسللنوات 
محدودة مشللكل الدائرة اإليمانية ودرجات الكائن اإلنساني لتشغل حيزًا 
ر لها الخوارج، وهي  هاماً في الواقع االجتماعي لدى المسلللمين كما نظَّ
تلك المتعلقة بحقيقة اإلسالم واإليمان أي ما اإلسالم؟ من هو المسلم؟ 
هذه اإلشكاليات أصبحت فيما بعد مادة جوهرية لعلم الكالم تقوم على 
توصيف الكائن اإلنساني بشللكل عام والكائن المسلم بشكل خاص، ثم 
أفرزت هذه التقسلليمات إشكاليات أخرى منها مسللألة الوالية والبراءة؛ 
التي ُوظفت أوالً بشللكل عميق اجتماعياً وسياسياً داخل المجتمع المسلم 
لتحديد تقاطيع الدائرة التي يعيش فيها المسلللمون إيمانياً، واستخدمت 
ثانياً كعقاب دنيوي تمارسلله الكائنات الدينية في األرض إلعطاء شرعية 

حول  الكالمي  الجدل  اإّن 

والمراتب  الموؤمن  ماهية 

وفا�سق،  موؤمن  الالهوتية: 

وتقي  زنديق  وكافر،  م�سلم 

في  الديني  ال�سراع  اأظهرت 

الكالم علم  منظومة 
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سللماوية لتصنيفات دينية تلصق بالكائن اإلنساني المجرد من األدلجة، 
وكذلك لحماية ذاتها التاريخية / السياسية من الضياع.

إن الدائرة الكالمية في هذه اللحظة التاريخية كانت متصلة اتصاالً 
مباشللرًا باضطرابات األرض، وخاضعة لشللروطها الموضوعية، فلم تكن 
فكرة »اهلل« حاضرة في العلم الالهوتي، حيث كانت الحرب المقدسللة 
باسللم اهلل بين المسلمين أنفسللهم ل معركة الجمل، صفين، النهروان ل 
ولذلك كانت المعادلللة الكالمية تقع ضمن إطارها األرضي، ولم تنتقل 
بعد إلى دائرة السللماء )نظرية الذرة، اهلل، جدلية الذات والصفات..(، 
فجدلية الذات اإللهية تحتللل موقعاً ضئياًل في مسللاحة العقل الكالمي 
المنشللغل في تلك الفترة ل بسبب الغليان السياسللي ل بمراتبية الكائن 

اإلنساني كالصورة التالية:

إذن، إن كافة مسائل علم الكالم ال تخرج عن سياقين:
1 ـ سللياق فلسللفي تنللدرج فيلله اإلشللكاليات الكالميللة المتعلقللة 
بالميتافيزيقيا كطبيعة الذات وحقيقة تلك الماهية، أو إشكاليات كالمية 
استعيرت من ثقافات قديمة كمسائل علم الذرة، وهي إشكاليات متأخرة 

ظهرت عند المسلمين في القرن الثالث الهجري تقريباً.

2 ـ سللياق معرفي مرتبط باإلطار االجتماعي السياسي الذي يتحرك 
فيه علم الللكالم، وذلللك من أجل فهللم المراتللب الدينيللة للكائنات 
البشللرية، أو بشللكل أكثر وضوحاً من أجل فهم مراتللب اإللوهية داخل 
الكائن اإلنساني بصفته كائناً دينياً تارة وأرضياً تارة أخرى، كائناً مؤمناً 
مرة وكافللرًا مرة أخرى، كائناً تقياً مرة وزنديقللاً أخرى. إن معظم هذه 
المسللائل الكالمية أثارها الحللراك االجتماعي / السياسللي في القرون 
األولى لإلسالم والصراعات المادية بين المسلمين، وهي مسائل أثيرت 
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تاريخياً في القللرن األول الهجري. هذه اإلشللكاليات كانت لها مرجعية 
مفاهيمية في النص المقدس بشللكل أكثر وضوحاً عن المسائل الفلسفية 
السابقة؛ بحيث أصبحت تشكل وترسللم صورة كاريكاتورية لكل مدرسة 
كالمية عن األخرى؛ أي أن هذه المسللائل هي التللي التصقت في ذاكرة 
التاريخ كصورة عن هذه المدرسة أو تلك؛ ألنها بكل بساطة كانت تناقش 
المسائل التي يتحرك فيها المجتمع؛ أي ارتبطت بالمجتمع وانفعلت معه، 
كمسللائل الغيب واإلمامة وكافة المسائل الكالمية / النصية التي وضعت 
لتحدد صفة الكائن اإلنساني، كافرًا، مسلماً، زنديقاً، منافقاً... وغيرها.

ال يهمنا كثيرًا تعريللف علم الكالم بقدر ما يهمنللا تحديد الدائرة 
الكالمية؛ أي ما طبيعة المشللكل الكالمي؟ ما اإلطار المعرفي للمشكلة 
الكالميللة؟ كيف نميّللز بين المشللكالت الكالمية والفقهية والسياسللية 

أحياناً؟ كيف نقرأ علم الكالم بعين متكلم ال بعين َفقيه؟

إن المدارس الكالمية لم تسللتطع أن تضبط اإلشللكاليات الكالمية 
كما أنها لم تسللتطع تحديدها معرفياً، فهناك إشللكاليات كالمية ذات 
طبيعة دينية تارة وفلسفية أخرى، ذات طبيعة فقهية تارة وجدلية أخرى، 
اجتماعية تارة وسياسللية أخللرى. إن تحديد المشللكل الكالمي وضبطه 
معرفيللاً من أكثللر الصعوبللات التي يوجههللا الباحث في علللم الكالم؛ 
ألن إشللكاليات علم الكالم ما هللي إال مجموعة من المسللائل الدينية 
التي ُولدت في سللياقات متعللددة ومختلفة، كما أن قواعللد معالجة هذه 
اإلشللكاليات الكالمية متغايرة ومتناقضة إلى حللد كبير، فبعضها يعتمد 
على العقل فقط كنظرية الذرة؛ بينما تعتمد األخرى على النص المقدس 
كالغيبيات، ومنها مللا يتعلق بالذات اإللهية، ومنها ما يتعلق باإلنسللان، 
منها مللا يتعلق بالدنيللا ومنها مللا يتعلق بالغيللب، إذن هناك مشللكلة 

إبستيمولوجية في ضبط المسائل الكالمية.
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غالباً ما تضبط المدارس الكالمية علم الكالم بأنه كافة المسللائل 
التي تخضع لنصوص صريحة )ُمْحكََمللٌة كمصطلح كالمي( تتعلق بالذات 
اإللهية وصفاتها وأفعالهللا، إضافة إلى اإلشللكاليات الغيبية التي تعنى 
بالحياة اآلخرة، غير أن هذا التعريف ليس دقيقاً؛ ألن المدارس الكالمية 
لم تستقر كثيرًا على تحديد النصوص المحكمة في القرآن؛ بل اختلفت 
في تأويل معظللم النصللوص المتعلقة باإلشللكاليات الكالميللة. إضافة 
إلللى ذلك فإن بعض إشللكاليات علم الكالم كانت تخضع في دراسللتها 
وتحليلها للعقل فقط؛ أي ممارسللة عقلية في النص القرآني، بينما كانت 
تخضع بعض اإلشللكاليات المتعلقة بالغيب األخللروي لنقاش فقهي قائم 
على دالالت اللغة وضوابطها الشللرعية والكالمية وكذلللك الرواية إلى 
حد ما؛ أي أن »الحديث النبوي« تفاعل بشللكل كبير مع هذه المسللائل 
واختلط بها، كما أنها المسللت الحس العاطفي أو ما يسللمى باألسطورة 
في علم الميثالوجيا الذي يسللتهوي المجتمع بشللكل عللام، بل يعّد روح 
العقل الجمعي في الحراك الديني، بعكس المسائل المتعلقة بعلم الذرة 
أو البحث في حقيقللة الذات اإللهية، فإن المجتمع ال يفهم كثيرًا الجدل 
القائم فيها، وبذلك فهو ال يكترث بها كثيرًا. إضافة إلى ما سللبق، فإن 
اختفاء إشكاليات أخرى متعلقة بعلم الكالم ل كإشكاليات النبوة، وحقيقة 
أو فقهياً،  الخلود الفلسفي، ومسللألة حقيقة الروح كالميّاً وليس صوفياً 
وإشكالية الغيب ل كل ذلك يمثل داللة رمزية على البعد البشري لمنتج 

علم الكالم.

لهوت الإبا�سية

تمثل دراسللة تاريخ المدرسللة اإلباضيللة وعقيدتها عمقللاً هاماً في 
الدراسللات األكاديمية؛ ألنهللا تنتمي إلى دراسللة حقل هللام من حقول 
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التأسيس السياسللي اإلسللالمي في القرون األولى، وهو فكر المحكمة، 
الذي يشللكل جزءًا مهماً من أشللكال المعارضة في اإلسللالم السياسي، 

باإلضافة إلى الفكر الشيعي بشكل عام.

إن أهميللة هذا النللوع من اإلسللالمات ال تمكن فقط فللي التعريف 
باإلضافللة العلمية التي أنتجتها المدرسللة اإلباضية فللي القرون األولى 
خاصة فللي علم الللكالم؛ بل ألنها تكشللف أيضللاً عمق هللذه المرحلة 
التاريخية المهمة التي انتقل فيها النص المقدس من السللماء في عهد 
النبي ژ إلى األرض بعللد وفاته مباشللرة؛ أي أن كل المبادئ الدينية 
التللي كان ينادي بهللا الرمز السللماوي تحولللت بعد وفاتلله إلى مادة 
قابلة إلعادة الفهم والتأويل والتفكيك والبناء بما يتناسللب مع سللياقات 
المجتمع التاريخية التي يتحرك فيها، ولهذا أعادت الحركات السياسية 
بعد أحداث الفتنة الكبرى قراءة النصوص المقدسللة المتعلقة بالسلطة 
السياسية لتشللكل فيما بعد ما ُعِرف باإلسللالم السياسي، وكذلك فعلت 
بعد ذلك المذاهب اإلسللالمية لتشللكل ما ُعللِرف بعد ذلك باإلسللالم 
المذهبي، ومللن المدارس الكالميللة في بداية القللرن الثاني الهجري، 
حيث قامت بتأويل منظومة النص المقدس من جديد لفهم اإلشللكاليات 

الكالمية؛ لتشكل ما ُعِرف باإلسالم الكالمي.

يتميز اإلباضية بشكل خاص عن المعتزلة بأن لهم مرجعية تاريخية 
أسهمت في فهمهم لعلم الكالم، فهم من المدارس الكالمية التي مارست 
النضال السياسللي ضد الدولة المركزية، ولهذا فإن بعض اإلشللكاليات 
الكالمية للخوارج ال تسللتمد مرجعيتها من النص المقدس فقط؛ بل لها 
مرجعية تاريخية / سياسية تتمثل في مقتل عثمان بن عفان، ومن ثم في 
أحداث الفتنة الكبرى، وبعدها موقفهم من الدول المركزية اإلسللالمية 
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بشللكل عام، كل هذه األحللداث التاريخية شللكلت وعياً معرفيللاً كالمياً 
خاصاً للخوارج بشكل عام واإلباضية بشكل خاص أثرت في فهمهم للنص 
القرآني، وبالتالللي أثرت كذلك على فهمهم للمسللائل الكالمية؛ أي أن 

الخوارج استوعبوا داخل الدائرة الكالمية الحدث التاريخي نفسه.

إن المدرسة اإلباضية ال تعالج المسائل الكالمية كما تفعل المعتزلة 
في تقييدهم للنص داخل حقل العقل؛ بل يعتمللدون على النص القرآني 
أوالً لفهم كافة اإلشكاليات الكالمية؛ أي أنهم يحفرون في منطقة النص 
مسللتخدمين لغة التأويل لفهم المشللكالت الكالمية. هذا المنهج الذي 
يمارسه اإلباضية استمد مرجعيته التاريخية من منهج »القراء« ل ولذلك 
قلت سللابقاً: إنهم مزجوا التاريخ والنص في الدائرة الكالمية ل الذين 
رفضللوا التحكيم في أحداث الفتنة الكبرى، وكانللت بينهم مناظرات مع 
اإلمام علي بن أبي طالب وابن عباس. لقد كان »القراء« يتأولون النص 
القرآنللي فقط دون اإلغراق فللي عقلنته بالمنطللق أو البرهان الجدلي، 
وقد مارس اإلباضية المنهج نفسلله طوال تاريخهم في فهم اإلشللكاليات 
الكالمية؛ لذلك ال نجد فللي مؤلفاتهم إغراقاً في علوم الجدل والمنطق 

الذي تميزت به المعتزلة.

كما يختلف منهج اإلباضية عن منهج األشاعرة؛ فال يمثل لهم »النص 
النبوي« قيمة كبرى فيما يتعلق بالمشكالت الكالمية؛ ألنهم ينظرون إلى 
نَّة النبوية المتعلقة بمسائل علم الكالم نظرة الشك والريبة وباألخص  السُّ
أحاديث اآلحاد كونها كتبت من قبل خصومهم السياسيين التابعين للدولة 
األموية، أو لكونها كتبت بعد مرور قرنين من وفاة الرسللول وبعد تشكل 
نَّة النبوية ليست بريئة في نظرهم  مسرح األحداث السياسية؛ أي أن السُّ
من االنحرافللات المؤدلجة فيما يتعلللق بمنظومة علم الللكالم، فهي من 
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وجهة نظرهم نصوص صالحة لإلسالم التطبيقي؛ ولكنها ليست صالحة 
لإلسالم الكالمي، وهذا المنهج هو ذاته المستمد من منهج »المحكّمة« 

الذين رفضوا التحكيم بين علي ومعاوية.

لقد كان منهج اإلباضية يقوم على تأويل القرآن، والبعد عن الجدل 
الكالمي الذي توسللعت فيلله المعتزلللة، والبعد أيضاً عن الممارسللات 
النبويللة كمادة غيللر موثوق فيهللا كثيرًا فللي النزاعللات الكالمية التي 
ال يمكن الفصللل فيها إال من خللالل محاكمتها بالنللص القرآني ذاته، 
وفهمه بالطريقة التي يرونها هم وفق دائرتهم التاريخية. فهم ال ينكرون 
للنَّة النبوية؛ بيد أنهم يشكون في  الممارسللات النبوية أو ما يعرف بالسُّ

طريقة نقلها أو براءتها من تأثير األحداث السياسية عليها.

إذًا المدرسة اإلباضية ألجأتها الشروط الموضوعية لسياقات الظرف 
التأريخي الذي شللهدته أن تسلللك منهجين في فهم اإلسالم بشكل عام، 
فهناك المسلللك الفقهي الذي تمثللل في جابر بن زيد، وهناك المسلللك 
الثوري السياسللي المسللتمدة روحلله من عقيللدة »المحكمة«، ثللم انتقل 
بعدها إلى »القعده« خاصة شللخصية أبي بالل مللرداس، هذان المنهجان 
كوَّنا شللخصية أبي عبيدة، الذي كان تلميذًا لجابر بن زيد، كما أنه كان 
مولى ألبي بالل مرداس. اسللتطاع أبو عبيدة توظيف هذين المنهجين في 
المدرسللة اإلباضية التي أنتجت منهجاً فقهياً، بللرزت فيه بصورة واضحة 
شخصية الربيع بن حبيب، ومنهجاً ثورياً تمثل في شخصيات إباضية برزت 
بصورة كبيرة في القللرن الثاني الهجري مثللل عبد اهلل بن يحيى الكندي 
والمختار بن عوف والجلندى بن مسللعود في ُعمان، وقد سللارت المدرسة 
اإلباضية على هذين المنهجين طللوال تاريخها الزمني، نلحظ ذلك كثيرًا 
في ُعمان، فالمنهج الفقهي يتوسللع ويسلليطر على المجتمللع عندما يكون 
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المجتمع في حالة من االسللتقرار السياسللي واالجتماعي، عندما ينشللغل 
الناس بحياتهم الطبيعيللة االجتماعية فإن اإلشللكاليات الفقهية هي التي 
تظهر بصورة كبيرة، أما عندما يكون المجتمع اإلباضي في حالة الكتمان 
أو في حالة من الهيجان السياسي فإن علم الكالم هو الذي يسيطر على 
العقل اإلباضللي؛ كونه يؤصل أوالً للفعل السياسللي الحاضر أو المرتقب، 
ويقللوم ثانيللاً بالبحث عن الللذات المدعمللة بالنظريللات الكالمية التي 
يستمد منها الثوار قوتهم، ويستمد المجتمع قدرته في الحفاظ على ذاته 
التاريخيه، ولهذا نجد في ُعمللان مثاًل أن علم الكالم كان يمارس بصورة 
واسعة في القرون األربعة األولى، ثم بدأ يضمر في القرون الالحقة حتى 

القرن السابع لعدة أسباب منها:

1 ـ أن هذه المرحلة التاريخية ل حتى القللرن الثالث ل تعّد امتدادًا 
زمنيللاً وموضوعيللاً ألحللداث الفتنة الكبللرى، وبداية لتشللكل المدارس 
الكالمية، كما أنها المرحلة التاريخية الهامة التي استقر فيها اإلباضية 

في موطن جغرافي ذي سيادة بعيدًا عن سلطة الدولة المركزية.

2 ـ إعالن اإلباضية ل ألول مرة ل إمامة الظهور، مما جعلهم يشكلون 
قوة في وجه الدولللة المركزية، فاهتموا كثيرًا برسللم معالم اإلسللالم 

السياسي الكالمي.

3 ـ فللي القرن الثالللث الهجللري حدث إشللكال سياسللي مهم في 
ُعمان، تمثل في االنقسللام التاريخي بين اإلباضية أنفسللهم في مسللألة 
إمامة الصلت بن مالك، فهو أشبه باالنقسام اإلسالمي العام في خالفة 
عثمان بن عفان، حيث بلغ الصلت بن مالك سناً كبيرًا لم يعد باستطاعته 
إدارة شؤون الدولة مما اسللتدعى إقالته. هذا المشللكل التاريخي أفرز 
كثيرًا من اإلشكاليات الكالمية منها مسألة الوالية والبراءة وغيرها؛ بل 
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كان من شأنه أن يوسع الدائرة الفقه كالمية ذاتها فيما عرف بعد ذلك 
بالمدرسة الرستاقية والنزوانية.

4 ـ أن القرون األربعة األولى تعّد هي المرحلة التاريخية المهمة التي 
تأسس فيها علم الكالم واكتسب مكانة كبيرة في المجتمع، ولذلك استفاد 
إباضية ُعمان كثيرًا مللن وجودهم في البصرة في القرنيللن األول والثاني 
الهجريين، كما اسللتفادوا من وجود المعتزلة والمرجئة في القرن الثالث 
في ُعمان، ولهذا تفاعلوا كثيرًا مع المدارس األخرى، وتأثروا بها نوعاً ما.

بدأ علم الللكالم يهتز فللي منتصف القرن 
الخامس، وبدأ الِفقلله المنغلق حول النص ينمو 
بشللكل كبير، كما هو واضح من خالل ما كتبه 
الكندي  يعد  الللذرة، حيث  الكندي حول نظرية 
من المرجعيللات العلمية الكبيللرة في ُعمان في 
القللرن الخامللس الهجللري؛ َبْيللَد أنلله تعرض 
للتضليللل كونه تبنى نظرية الللذرة، كما يحكي 

عن نفسلله في مقدمة كتابه »الجوهر المقتصر«، مما يعطينا داللة كبرى 
على مدى توغل الفكر الفقهي السلفي ل كداللة لغوية ل في العقل اإلباضي، 
وألن اإلباضيللة لم يعودوا بحاجللة إلى المنهج الثوري؛ حيللث أقاموا دولة 

لهم، مما نتج عنه البعد عن المسائل الكالمية وضمور دائرة المتكلمين.

َفقََد ِعلْللُم الكالم عند اإلباضية مكانته بعللد القرن الخامس1؛ لعدة 

1 ـ كانت هناك محاوالت لعللودة علم الكالم عند اإلباضية في القرن السللابع الهجري عن 
طريق المتكلم الُعماني اإلباضي محمد بن عثمان األصم الذي حاول انتشللال المنظومة 
الكالمية من وحل الِفقه؛ لكنها لم تسللتطع الصمود؛ حيث واجهت سللياًل من المؤلفات 

الفقهية التي أغرقت العقل الجمعي فأغلقته.

كان  الكالم  علم  اإّن 

ب�سورة  ُعمان  في  يمار�ض 

القرون  في  وا�سعة 

بداأ  ثم  الأولى،  الأربعة 

ذلك... بعد  ي�سمر 
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أسللباب منها: سللقوط المعتزلة وبداية ضمور علم الكالم في المدرسة 
األشللعرية، وصعود المدارس الفقهية والصوفية، فاإلباضية تأثروا بشكل 

مباشر بما حدث لعلم الكالم في المدارس الكالمية األخرى.

إن هذا الطللرح يقودنا إلى القللول: إن المدرسللة اإلباضية ما هي 
إال امتداد سياسللي ل ثوري وتاريخي منذ وضع إشكاليات قواعد اإلسالم 
السياسللي خالل القرن األول الهجري، مسهمين في تأسيس علم الكالم 
اإلسللالمي؛ وكانللوا فاعلين في تأسلليس األسللس المفاهيمية لإلسللالم 

الكالمي إلثارتهم إشكاليات حقيقة المؤمن والمنافق والعاصي وغيرها.
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■  باحث في التراث العربي واإلسالمي.

طنط��ا عاصمة محافظة الغربي��ة بمصر، تقع 
ف��ي قلب دلت��ا النيل على بعد 92 كم ش��مال 
القاه��رة و 120 كم جن��وب اإلس��كندرية، ملتقى هام 
للطرق الحديدية والبري��ة؛ حيث تربطها بجميع أنحاء 
الجمهورية شبكة مواصالت جيدة، كما أنها تعّد ثالث 
مدن الدلتا من حيث المس��احة بع��د المحلة الكبرى 

والمنصورة.

طنطا في كتابات الم�ؤرخين

وصفه��ا الم��ؤرخ اإلغريق��ي القديم )هي��رودوت( 
بأنه��ا: »شاس��عة وتس��تحق اإلعج��اب«، أم��ا المؤرخ 
الكهنة،  � أحد رؤس��اء  المصري القدي��م )مانيت��ون( 
الذي كلفه بطليموس الثان��ي أن يكتب تاريخاً لمصر، 

■ ال�شهاوي  �شالح عبد ال�شتار محمد 

 طنـطــا
الغربية محافظة  عاصمة 

الدلتا( وعروس  النيل  وادي  )زهرة 
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وقد قام فعاًل بكتابة هذا التاريخ اعتمادًا على الوثائق المصرية القديمة 
الموج��ودة في المعابد المختلف��ة � فقد ذكر � ف��ي تاريخه الذي ضاع، 
واحتف��ظ المؤرخون المتأخ��رون من أمث��ال )يوس��فوس( و)أفريكانوس( 
بمقتطفات منه � أن المدينة العتيقة كانت عاصمة لإلقليم الثاني عش��ر 
م��ن أقاليم الدلتا، إلى أن غدت عاصمة الدولة بأس��رها أيام األس��رة 
الثالثين من ع��ام 378 حتى عام 341 قبل المي��الد، وفيها حكم مصر 
ثالثة من الملوك الفراعنة، هم على التوالي.. نختنبو األول، ثم تيوس، 

ثم نختنبو الثاني.

أما العالم األثري الفرنسي ج.ف. شامبليون »مكتشف حجر رشيد« 
فقال ف��ي وصفها: »لم نكد نقت��رب من تلك األس��وار العالية العتيقة 
ذات البوابة التي انهارت حديثاً، لم أس��تطع قياس مدى التأثير الذي 
ش��عرت به بعد أن تجاوزنا تل��ك البوابة، ووجدنا تح��ت ناظرينا كتاًل 
هائلة بارتفاع 80 قدماً، إنها صخور متشابة تهشمت بفعل الصواعق أو 

الهزات األرضية«.

وحضارة ه��ذه المدينة جمعت بي��ن أطرافها ث��روة أثرية نادرة من 
التاريخ المصري القديم في »صا الحجر« مركز بسيون )ساو( أو سابي 
أو س��اب كما عرفت أيضاً ف��ي المصرية القديمة باس��م )برنيت(؛ أي: 
بيت اآللهة، واش��تهرت لدى اإلغريق باسم )سايس(، وفي القبطية باسم 
)س��اى(، وعرفت باس��م )صا( عند دخ��ول العرب، وأُضيف��ت لها كلمة 
الحج��ر حديثاً لكث��رة أطاللها الحجري��ة وهي ضمن أم��الك المجلس 
األعلى لآلث��ار و»بهبيت الحجارة« مركز س��منود عرف��ت في النصوص 
المصري��ة القديمة »بر � حبيت«؛ أي: بيت األعي��اد، وأضيف إليها كلمة 
الحجارة؛ لتراكم أحجار المعبد بعضها فوق بعض نتيجة انهياره، وكانت 
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جزءًا م��ن اإلقليم الثاني عش��ر من أقالي��م الدلتا، وب��ه معبد لآللهة 
»إيزيس« معبودة اإلقليم، والذي يعود لألس��رة 30، ولم يتبق من مدينة 
بهبيت الحجارة � التي كانت رمزًا للق��وة ومهد للحضارة � إّل األطالل، 
وبعض ساللم ضخمة من عدة درجات، وكتل حجرية تحمل أسماء الملك 
)نكتابو( الثاني، وكل من الملكين بطليم��وس الثاني وبطليموس الثالث، 
وقد اس��تغرب علماء الحملة الفرنس��ية � الذين وصفوا بهبيت الحجارة 
في كتاب وصف مصر � من وجود بعض المعابد المبنية بأكملها بالمواد 
المستخرجة من محاجر أس��وان في بهبيت الحجارة، وأرجعوا ذلك إلى 
فكر وذكاء قدماء المصريي��ن في العظمة والخلود الت��ي كانت رائدهم 
دائما في تصميم تنفيذ مبانيهم الكبيرة ومنش��آتهم العظيمة، فقد كانوا 
يعرفون أن الحجر الرملي أو الجيري ل يعم��ران طوياًل إذا ما تعرضوا 
للهواء أو لمياه البحر لذلك استخدموا الجرانيت الذي جلبوه من أسوان 
في معابدهم ومبانيهم الهام��ة في الدلتا، كما تضم أثرًا كنس��ياً يرجع 
تاريخه إلى القرون األولى الميالدية � كنيس��ة السيدة العذراء بالّصاغة، 
وتمتاز بروعة تصميمها، كما يوجد فيها مقام ومسجد العارف باهلل السيد 
أحمد البدوي، وقد بني في عهد الس��لطان قايتب��اي، ومكتبة المخطوطات 

التي ترجع إلى القرن الثامن الهجري.

وهذا معناه أن ه��ذه المنطقة قد حظيت بعدد م��ن اآلثار المصرية 
القديمة، وع��دد آخر من اآلثار المس��يحية، فضاًل عم��ا حظيت به من 
آثار إسالمية، جعلت منها مركزًا إس��المياً من أهم المراكز في عالمنا 

المعاصر.

ومرجع ذلك إل��ى أن الوجه البحري بوجه ع��ام، ومحافظة الغربية 
بوجه خاص، وعاصمته��ا طنطا بوجه أخص � قد حظيت جميعاً بش��هرة 
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تاريخي��ة عظيم��ة من قديم الزمان؛ وذلك بس��بب اتس��اع ال��وادي في 
الشمال، مما سهل للمصري القديم س��هولة التنقل، حيث الماء الجاري 

والمراعي الوفيرة.

وقد أكد العال��م األثري )فوكارت( أن الدلتا كان��ت مليئة باألماكن 
األثرية والت��الل؛ ولكنها اختفت بمرور الزمن، لوجود قصاص الس��باخ 
في الماضي، مما أضاع فرصاً كثيرة عل��ى علماء التاريخ واآلثار، فضاًل 
عن تس��رب ما كان ُيعثر عليه من آثار للخ��ارج، وصعوبة القيام بحفائر 
منظمة بالوجه البحري لقرب مس��توى المياه الجوفية من سطح األرض، 
مما أصاب اآلثار الموجودة التي ل تحتمل الماء والرطوبة بأبلغ األضرار.

وقد تعرض لذكر طنطا عدد من كبار المؤرخين العرب والمصريين، 
فقال ابن حوق��ل � المؤرخ المعروف عن طنطا ف��ي عصر المماليك � : 
»إن طنطا كان��ت لطيفة، بها جوامع وأس��واق، وملحق به��ا جملة قرى، 
وهي محل إقامة الحاكم الذي كان س��نجقاً من أم��راء المماليك تحت 
إمرته جنود م��ن الخيالة والمش��اة، يقام فيها وقت العت��دال الربيعي 
والنقالب الصيفي س��وق جامع يعرف بمولد السيد البدوي، يجتمع فيه 
خلق كثيرون، ل ُيحص��ي عددهم إل اهلل من جميع ب��الد القطر، وليس 
اجتماعهم لمحض التجارة؛ بل له سبب ديني بسبب وجود الجامع البدوي 

الشهير الفاخر ذي القبة العظيمة«.

أما الجبرتي في كتابة التاريخي النفيس )عجائب اآلثار في التراجم 
واألخبار( فلم يذك��ر )طندتا( � كما تس��مى في ذلك الوق��ت � في أي 
من األجزاء األربعة لهذا الكتاب، إل مقروناً بحدث يتعلق بمقام الس��يد 
الب��دوي، خاصة ما اتصل منها بمبالغ الن��ذور الهائلة التي كان يحصل 
عليه��ا، والتي كانت محل نزاع دائم بين الس��دنة علي��ه، أو بينهم وبين 
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السلطة، عثمانية أو مملوكية أو حتى فرنسية وقت وجود الحملة الفرنسية 
في مصر)1798م/1801م(.

غير أنه خ��الل النصف الثاني من القرن التاس��ع عش��ر والعقدين 
األولين من القرن العشرين تغيّرت هوية المدينة، وأصبح وجود المقام 
يمثل جانباً من حياتها القتصادية والجتماعي��ة، وليس جل حياتها كما 

كان الحال من قبل.

كما ذكرها باس��تفاضة علي مبارك في الخطط التوفيقية، فكان 
مما قال:

»لما جلس الخديوي إس��ماعيل على عرش مصر شمل طنطا بعنايته، 
وأمر بإجراء التنظيمات فيها بتوسيعه الحارات، وفتح الشوارع المستقيمة، 
ورّتب لها ألول مرة مهندس تنظيم وحكيم صحة، وفتحت بها عدة شوارع 
ذات اتس��اع واعت��دال، وقد ص��در اإلذن من طرف الخديوي إس��ماعيل 
لديوان األوقاف بتقسيم األرض الفضاء الواقعة في غربيها بجوار ديوان 
المديرية الجديد على الراغبي��ن، وتحكيره، وجرت العمائر فيها بالفعل 
على طبق األوامر الخديوي��ة، فُبنيت هناك أبنية فاخ��رة وعمائر جليلة، 
وكان تقسيم ذلك ورس��مه وبيان كيفية اإلجراء على يدنا وبمعرفتنا فقد 
كنا ناظرًا على األوقاف. وقد بلغ محيط المدينة نحو مائة وثمانين فداناً، 
واحتوت على عدة قيساريات، وفي وسطها وجميع جهاتها حوانيت وخانات 
وفنادق كلها مش��حونة بالمتاجر والبضائع الداخلية والخارجية والحرف 
الت��ي ل تقف عند حد، وعلى عدة وابورات وبس��اتين وأس��واق وأضرحة 
للكثير من األولياء، وقصور مش��يدة بالمونة والبياض ذات ش��بابيك من 
وأعظم مساجدها مسجد سيدي  المخروط،  والخش��ب  والزجاج  الحديد 
أحمد البدوي ƒ ، ف��ال يفوقه في التنظيم وحس��ن الوضع والمعمارية 
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أي مس��جد، وهو في وس��ط البلد تقريباً يحيط به أربعة ش��وارع، وفي 
ضلعه القبلي مقام قطب األقطاب س��يدي أحم��د البدوي، وعلى ضريحه 
مقصورة من النحاس األصفر في أحسن شكل وقبة عالية مثل قبة اإلمام 
الش��افعي، وبه نحو س��تين عمودًا من الرخام األبيض، وله في تدريس 
العلوم به ش��به بالجامع األزهر، ففيه نحو ألفي طالب غير المدرّسين، 
ولهم شيخ كشيخ األزهر، وللمسجد أربعة منارات في زواياه األربع، وله 
س��بعة أبواب، وله س��اقية معينة بُعد ماؤها عن س��طح األرض في زمن 
الصيف عش��رون مترًا، وتح��ت المرافق مجرى بمواس��ير من الرصاص 
لصرف الفض��الت إلى ترعة جعفرية القاصد تمت��د نحو أربعمائة متر، 
ومس��طح الجامع بمرافقه أكثر من فدان ونصف، وهو جامع عتيق، وقد 
حصل هدمه والشروع في تجديده من مدة المرحوم عباس باشا إلى أن 
تّم على أحس��ن نظام في عهد الخديوي إسماعيل باشا. وكان رسمه على 
العلوم والمعارف والمحاسن  هذا الوضع الجليل بنظر ومالحظة صاحب 
واللطائف البالغ في فنون الرياضة منتهاها سعادة المرحوم بهجت باشا 

عامله اهلل باإلحسان وتغمده بالرحمة والرضوان.

ومن أعظم قصورها كش��ك الخديوي، وقصر إلسماعيل باشا صديق 
ناظ��ر المالية س��ابقاً، وقص��ر المرحوم حس��ين صبري باش��ا، وقصر 
المرحوم فاضل باش��ا، وقص��ر هالل بك، وقصر محم��د بك الصيرفي، 
وعمارة العشري، ومنزل األس��تاذ اإلمام القصبي، ومنزل الست مباركة، 
ومنزل الشيخ مصطفى الخادم، ومن أش��هر بيوتها وأقدمها بيت الخادم 

وهم ينسبون منذ أجيال لخدمة مقام سيدي أحمد البدوي«.

أما بطرس البس��تاني مؤلف دائرة المعارف اإلسالمية 1899م فيقول 
عنها: »طنطا مدينة قديم��ة في مصر، هي قاعدة مديرية الغربية بالوجه 
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البحري على مس��افة 90 كيل��و مترًا ع��ن القاهرة، ويبلغ ع��دد أهاليها 
)بإحصاء سنة 1897م( 57389 نفساً، فهي � بعدد سكانها واتساع تجارتها 
� المدينة الثالثة في القطر المصري، ل يفوقها إل القاهرة واإلسكندرية، 
وقد كانت فيما تقدم ضيقة الش��وارع قليلة النتظام كمعظم مدن القطر، 
فكانت رطبة كثيرة األمراض، فأصلح الخديوي األس��بق إس��ماعيل باش��ا 

كثيرًا من شوارعها ووس��عها، وتحسنت حالها، 
وازداد ع��دد س��كانها، وراج��ت تجارتها، وقد 
الثاني  الخديوي عب��اس  ف��ي عهد  فيها  نفذت 
إصالحات أخرى ت��ؤذن بازدياد تقدمها، وفيها 
اآلن كثير من المباني الحس��نة، وعدة مدارس 
ومس��اجد وكنائ��س ووكالت لقناص��ل الدول، 
وأقدم مس��اجدها المس��جد المع��روف بجامع 

البوصة، وفيه مدفن الشيخ محمد البهي، وأشهرها مسجد السيد البدوي 
وفي طنطا كثير من اآللت البخارية للري والحالجة والطحن«.

التاريخ طنطا فــي 

منذ آلف الس��نين أطل��ق الفراعنة عليها اس��م )تناس��و(، وكانت 
إحدى بالد المقاطعة الخامس��ة من مقاطعات الوج��ه البحري في مصر 

الفرعونية.

وفي القرن الراب��ع قبل الميالد أس��ماها اإلغريق )تانيت��اد(، ولّما 
آلت مصر إلى الرومان عرفت باس��م )طنتثنا(، وف��ي العصر البيزنطي 
قبل الفتح اإلس��المي أُطلق عليها )ط��و(، وكان اس��مها القبطي القديم 

)طنيطاد(.

طنطا:  ق�ش�ر  اأعظم  من 

وق�شر  الخدي�ي،  ك�شك 

ح�شين  وق�شر  با�شا،  اإ�شماعيل 

بك  محمد  وق�شر  �شبري، 

بي�تها  اأ�شهر  ومن  ال�شيرفي، 

الخادم... بيت  واأقدمها 
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وكما تركت الحضارة المصرية القديمة بصماتها واضحة على جبين 
طنطا، تركت المس��يحية أيضاً آثارًا ليس��ت تمحى، فف��ي حي الصاغة 
بطنطا توجد كنيس��ة األقب��اط الكبرى، والتي تعّد تحف��ة فنية، وكذلك 
كنيسة لويس، وكنيس��ة ماري جرجس بكفرة أبي النجا بطنطا، وكنيسة 
ال��روم الكاثوليك األثرية بش��ارع القنط��رة، وكنيس��ة القديس بطرس 

لألقباط الكاثوليك بشارع البحر.

لم��ا فتح المس��لمون مصر ع��ام )20ه� � 641م( ُحرَف الس��م إلى 
)طنتدا(، واضمحل ش��أنها، وأصبح��ت ضاحية من ضواحي )س��برباي( 
عبارة عن قرية تضم بضع��ة منازل وأكواخ متناث��رة بنيت من الحجارة 

والطوب األخضر )اللبن( وبها جامع وحمام وسوق وأسقفية.

وفي النصف الثاني من الق��رن الخامس الهجري الموافق النصف 
الثان��ي من القرن العاش��ر الميالدي أحدث الخليفة المس��تنصر باهلل 
الفاطم��ي )427ه� � 487ه�( تغيي��رًا كلياً في حدود األقس��ام اإلدارية 
بالقطر المصري، فقد كان الوجه البحري ينقسم إلى إقليمين كبيرين: 
إقليم مص��ر، وإقليم أوجيس��تا، وكل من هذين اإلقليمين كان مقس��ماً 
إلى دوقيتين: دوقية قسم أول ودوقية قس��م ثان، ثم تنقسم كل دوقية 
)ولية( إلى ع��دد من الك��ور أو المراكز اإلدارية. فألغى المس��تنصر 
األقاليم كما ألغى الس��ت وأربعين كورة في الوجه البحري وأحل محل 
التقس��يم الس��ابق تقس��يماً آخر جعل الوجه البحري 22 إقليماً، منها 
إقليم )الطندتاوية( نس��بة إل��ى )طندتا( التي أطل��ق عليها الفاطميون 
اسم )طندتا(، واتخذوها قاعدة إلقليم الطندتاوية الجديد، وعينوا لها 
عاماًل أو والياً كان يتولى أمر الخراج والش��رطة والصالة، ومن ذلك 

الحين بدأ الهتمام بهذه القرية.
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وفي العصر األيوب��ي � وخاصة في ظل حكم ص��الح الدين األيوبي 
� ازداد الهتم��ام بقرية طندتا واتس��ع عمرانها، وأصبح��ت قرية كبيرة 

زمامها حوالي المائة فدان.

وفي هذا العصر )األيوبي( وفي عهد المل��ك العادل أبي بكر الثاني 
ابن الملك الكامل األيوبي استقر بطنطا � السيد أحمد البدوي � )القطب 
الصوفي المعروف بشيخ العرب( سنة )637ه� � 1240م( قادماً من مدينة 
فاس بمراكش )المغ��رب(، والتي ُولد بها عام 596ه� من أس��رة عربية 
تعود بالنسب إلى اإلمام علي ƒ كما يقال. ومنذ بدأ شأن هذه القرية 

يعظم حتى صارت مدينة كبيرة ذات شأن.

وقد ترك البدوي عددًا من المؤلفات التي أش��ار إليها واضعو دائرة 
المعارف اإلسالمية، هي:

صلوات: وهي مجموعة من األدعية والصلوات، وضعت لألتباع والمريدين،  -
وقد ش��رحها ونش��رها عبد الرحمن بن مصطفى عيدروس، أحد مشاهير 
الصوفية، في القرن الثاني عشر في رسالة جديدة بعنوان »فتح الرحمن«.

وصايا: وهي مجموعة من الوصايا والعظات في ش��كل جمل وعبارات  -
عامة، ليس لها طابع ش��خصي؛ ولكنها تتفق م��ع آراء البدوي، وقد 
وجهها إلى تلميذه عبد العال؛ لتكون دس��تورًا ل��ه وألتباعه من بعده 

ومريديه.

كتبه ش��خص  - االختصار: وهو مخطوط  ألفاظ غاية  األخبار في حل 
يدعى إبراهيم سنة 639ه�، بعد نزول البدوي بطنطا بسنتين، ويرجح 
أن يك��ون إبراهيم هذا أح��د المريدين الذين كان��وا يكتبون للبدوي 
الِفق��ه والمعامالت  طوي��اًل في  رس��ائله ومؤلفاته، ويتضمن ش��رحاً 

واألحوال الشخصية، على مذهب اإلمام الشافعي.
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وف��ي الق��رن الثامن الهج��ري تغيّر اس��م طندتا إل��ى )طنت(، ثم 
أعيد تقس��يم الدلتا في عهد الس��لطان األشرف ش��عبان بن حسين عام 
)777ه� � 1375م( إل��ى أحد عش��ر إقليم��اً جديًدا ُس��مي )الغربية( ألول 
م��رة، عاصمته محل��ة كبي��ر )المحلة الكبرى(، ويش��مل معظ��م أراضي 
وس��ط الدلتا، وازدهرت ف��ي ذلك الوقت قرى صغي��رة تقع في منتصف 
المس��افة بين المحلة الكبرى العاصمة وطنت، مثل شير )شبشير( وشيت 
)دمشيت(. وأطلق على طنت )طنتا(، وأصبحت تابعة إلقليم الغربية، وُعين 
لها محتسب كان يش��رف على اآلداب العامة، والدين، والرفق بالدواب، 
والتعليم، والمكاييل والموازين، وفض المشاكل بين المتخاصمين، والعمل 
على توفير سبل المعيشة للمواطنين، ورقابتهم في معامالتهم وعباداتهم.

وبسبب نقل عاصمة إقليم الغربية إلى المحلة الكبرى اضمحل شأن 
)طنتا( خالل العهد العثماني.

وفي أثناء الحملة الفرنس��ية على مصر عام )1223ه� �  1798م( تم 
تعديل الحدود اإلدارية إلقليم الغربية مرة أخرى؛ إذ أصبح عدد األقاليم 
ثمانية فقط بعد إلغ��اء بعضها وضمها إلى أقالي��م أخرى، وأضيف إلى 
إقليم الغربية مس��احات أخرى من األقاليم المج��اورة. وكانت طنتا من 

نصيب المنوفية وأطلق عليها اسم )طنطه(.

ولّما تولى محمد عل��ي أمر مصر قام في ع��ام )1128ه� � 1813م( 
بإجراء تعديل آخ��ر، فأصبح ع��دد األقاليم بالوجه البحري س��تة منها 
اثنان في وسط الدلتا. األول إقليم الغربية ويشمل أكثر من ثلثي أراضي 
الدلت��ا، والثاني إقليم المنوفية ويش��مل على المس��احة الباقية، فعادت 
طنطه إلقلي��م الغربية وجعلها محمد على عاصمة ألحد أقس��ام الغربية، 

واشتهرت باسمها الحالي )طنطا(.
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وفي عام 1833م عين عباس باش��ا طوس��ون حفي��د محمد على أول 
مديًرا للغربية؛ حيث س��مي اإلقليم ألول مرة باسم مديرية، وكانت هذه 

التسمية من مبتكرات محمد علي.

وف��ي ع��ام )1252ه� � 1836م( اتخذ عباس طوس��ون طنطا عاصمة 
للمديري��ة، ومنذ هذا التاري��خ ازدهرت المدينة ازده��ارًا كبيرًا وأخذت 
تحتل مكانتها بس��رعة كعاصمة ألكبر مديريات القط��ر المصري، وفي 
عام )1854م( تولى حكم مصر محمد س��عيد باش��ا الذي ألغى مديرية 
المنوفية وضمها للغربية وشكل منهما مديرية واحدة أطلق عليها مديرية 
روض��ة البحري��ن، وكانت تضم وس��ط الدلت��ا كله، ويش��مل األراضي 
المنحص��رة بين فرعي الني��ل الفاتيميت��ي )دمياط( والكاوبي )رش��يد( 
وس��احل البحر األبيض المتوس��ط، وبلغت مس��احتها حوالي مليون فدان 
ونصف مليون فدان. وظل��ت طنطا عاصمة للمديري��ة الكبيرة حتى عام 
1960م، إذ صدر قانون نظام اإلدارة المحلية، وألغيت المديريات بقيام 
المحافظ��ات، ولكن طنطا ظل��ت عاصمة للغربية حتى الي��وم. وازدادت 
أهميتها بعد مرور أول خط حديدي بها ليصل القاهرة باإلسكندرية عام 
)1854م(، والذي زاد نشاطه بعد بناء كوبري كفر الزيات عام )1859م( 
مما اختزل مدة الرحلة بين العاصمة )القاهرة( والثغر )اإلسكندرية( من 
42 ساعة إلى سبع ساعات، وُمّدت األسالك البرقية والتليفونية في عهد 

الخديوي محمد توفيق باشا عام 1888م.

الم�شجد الأحمدي جامع وجامعة

بدأ الجامع األحمدي في ش��كل خلوة بناها أول أتباع السيد البدوي 
)عبد الع��ال(، وذلك بجانب القبر الذي بناه ألس��تاذه، وهو في المكان 
نفسه الذي عاش فيه أحمد البدوي ومات )دار ابن شميط(، ثم تحولت 
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هذه الخلوة إلى زاوي��ة لألحمديه بناها عبد العال بإش��رافه، وبنى لها 
المنارات والقباب، واستمر الوضع على تلك الحال مدة قرنين وربع قرن 
من الزمان حتى كان عصر السلطان )قايتباي( كما يشير إلى ذلك ابن 
إياس في مؤلفه »بدائع الزهور« عندما يذك��ر حوادث عام 901ه�، وما 
أنشأه األش��رف قايتباي من البنيان، وجدد مقام الس��يد أحمد البدوي 

وبناه بناءً حافاًل ووسعه.

ولّم��ا ولي أمر مصر علي ب��ك الكبي��ر )1182 � 1186ه�( وقبل أن 
يعلن استقالله عن الدولة العثمانية، ومحاولة لكتساب المصريين ضد 
الس��لطة، والعتماد على رجال الدين بما لهم من نفوذ في قلوب العامة 
كان اهتمامه بزاوية األحمدي وتحويلها إلى مسجد فخم له ثالث قباب، 
أكبرها للبدوي، والقبة الغربية لعبد العال، والش��رقية للش��يخ مجاهد، 
شيخ المسجد في عهد على بك الكبير، ووضع على الضريح مقصورة من 
النحاس نقش��ت عليها سلسلة نس��به، وأرّخت في نهايتها سنة 1186ه�، 
إشارة إلى عهد علي بك الكبير، الذي أوقف للمسجد أيضاً أوقافاً كثيرة 

تعّد من أهم الموارد المالية للمسجد، كما بنى سبياًل خارج المسجد.

وفي عهد الخديوي عباس األول عني بالمسجد األحمدي، وُصنع له 
منبر وضعت فيه أعمدة م��ن الرخام يبلغ عددها 58 عمودًا، وقد َصنََع 
هذا المنبر الدقيق الصنع، الرائع النقش، أحُد صناع مصر، كما قام 
أحد الصناع ف��ي عهد الخديوي عباس حلمي الثان��ي 1320ه� بإعداد 
المحراب بالرس��وم البديعة، المرصعة بالصدف الملون مع التناس��ق 
والتجانس مما جعلها رائعة المنظر، وذلك أثناء تحسين وتقوية بنيان 
المس��جد، وقد تّم إعادة بن��اء الجامع في عهد الخديوي إس��ماعيل، 
ونظرًا ألهمية الجامع األحم��دي، كان الهتمام به من نواحي الترميم 
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والط��الء، ولكن نتيج��ة للتط��ور الكبير ف��ي المنطقة كقل��ب للدلتا 
بالجامع األحمدي،  المحافظ��ة  واهتمام  وعلمي��اً،  واجتماعياً  اقتصادياً 
كانت الموافقة على مش��روع توس��يعه وتجديده لك��ي يتفق مع التطور 
الجاري في هذه المنطقة الهامة من قلب مصر، ففي عام 1979م تّم 
توسعة الجامع وإعادة تشيده بالصورة الحالية، وفي عام 2008م بدأت 
أعمال ترميم وتقوية المس��جد بناء على األساليب العلمية الحديثة مع 
الحفاظ على روح المس��جد التاريخية، وم��ا زال العمل يجري به إلى 

اآلن )منتصف يونيو 2009م(.

أما المسجد األحمدي كجامعة إسالمية فإن 
تاريخ وجود التعليم فيه يرجع إلى أوائل القرن 
وقفيات  بعض  في  وجد  الهجري؛ حيث  التاس��ع 
المسجد المؤرخة سنة 814ه� ما يؤخذ منه أن 
هذا المس��جد كان به بعض طلبة العلم، وأخذ 
المس��جد األحمدي يتحول إلى مدرسة إسالمية 

على نمط األزهر في عه��د علي بك الكبير؛ حيث خص��ّص بعض الفقهاء 
هُ ع��دد كبير من الطالب  والمدرس��ين والمعيدين للتدريس بالجامع، وأَمَّ
خصص لهم »خبز وجرايات وحساء يصرف يومياً«، وكانت الدراسة دينية 
لغوية كم��ا كان الحال في عصر العثمانيين،فش��ملت التفس��ير والحديث 

والفقه والتوحيد وغيرها من العلوم الدينية واللغوية.

وكانت ول زالت شهرة طنطا في تحفيظ القرآن الكريم تماثل شهرة 
القاهرة في دراسة علوم الدين، وقد قيل: )ما قرآن إّل أحمدي وما علوم 
إّل أزهرية( أحمدي نس��به إلى مس��جد أحمد البدوي بطنطا؛ حيث كان 

أشهر مكان لتحفيظ القرآن وما يزال كذلك.

�شهرة  زالت  ول  كانت 

تحفيظ  في  طنطا 

تماثل  الكريم  القراآن 

في  القاهرة  �شهرة 

الدين عل�م  درا�شة 
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العيد الق�مي لمدينة طنطا ولمحافظة الغربية

اختارت محافظة الغربية يوم 7 أكتوب��ر من عام 1798م عيدًا قومياً 
لها ليعكس قوة إراداتها وأصالة وصمود ش��عبها في مقاومة فلول الحملة 
الفرنسية، وأصبح يوم السابع من أكتوبر من كل عام عالمة مضيئة في 

مسيرة الغربية تحتفل به كل عام.
فف��ي ذلك اليوم أص��در قائد الحملة الفرنس��ية )نابلي��ون بونابرت( 
أوامره إل��ى الجنرال »فوجيير« بجمع الضرائب م��ن أهالي مدينة طنطا، 
فامتن��ع األهالي عن دف��ع الضرائب،  وكان مولد الس��يد الب��دوي قائماً 
وأصبحت الحالة تنذر بالثورة بعد أن تجمهر األهالي في س��احة المولد، 
فاضطر »فوجيي��ر« إلى إرس��ال كتيبة بقي��ادة الكولوني��ل »لوفيفر« إلى 
طنط��ا، وأمره باعتقال زعم��اء المدينة وأْخذهم رهائ��ن، وإخضاع القرى 
المجاورة لمدينة طنطا وأْخذ رهائن منها وإرسالهم إلى القاهرة؛ لضمان 
هدوء الب��الد، وأمره أيضاً بفرض غرامات عليه��م، وفي الوقت ذاته كان 
الفرنس��يون يخش��ون القداس��ة الدينية لمدينة طنطا عند المسلمين لذا 
كان��وا على حذر معه��ا دون غيرها م��ن المدن، ومن أجل ذلك استش��ار 
»فوجيي��ر« الجنرال بونابرت ف��ي أمر المدينة في رس��الته إليه بتاريخ 6 
أكتوبر، وج��اءه رد بونابرت بالجنوح إلى الحكمة وأخ��ذ الثائرين باللين؛ 
ألنه يخشى عاقبة إثارة األهالي في مدينة دينية كطنطا؛ ولكن هذا الرد 
وصل إلى »فوجيي��ر« بعد فوات األوان، فقد وقعت الث��ورة، ففي 7 أكتوبر 
1798م وصل الكولوني��ل »لوفيفر« تج��اه طنطا ورابط بجن��وده أمامها، 
وأرسل إلى حاكم المدينة سليم الشوربجي يأمره بإرسال أربعة من كبراء 
المدينة ليكونوا رهائن عنده حتى تس��تقر األمور؛ ولكن سليم الشوربجى 
ج��اءه بأربعة من أئمة مس��جد الس��يد أحمد الب��دوي بعد رف��ض أكابر 
بالمحافظة على السكينة  المدينة الحضور وإعطاء القائد الفرنسي موثقاً 



الغربية محافظة  عاصمة  طنـطــا 

15

والخضوع لالس��تعمار، وكان مولد الس��يد البدوي قائماً في ذلك الوقت، 
وآلف من الناس مجتمعين في طنطا من مختلف بلدان القطر المصري.

بإنزال الرهائن األربع��ة إلى المركب ليبعث  وعندما هم »لوفيفر« 
بهم إل��ى القاهرة هرع األهالي مس��لحين بالبن��ادق والحراب وغيرها، 
وهم يصيحون صيحات الغضب والث��أر للرهائن، ويرفعون بيارق الطرق 
الصوفية على اختالفهم، فاجتمع األهالي من كل حدب وصوب واندفعوا 
على كتيب��ة الكولونيل لوفير في محاولة لمن��ع الرهائن، فقامت معركة 
كبي��رة بين الطرفين اس��تمرت عدة س��اعات بين أس��لحة حديثة ملكها 
الفرنس��يون، وأس��لحة تقليدية في يد المصرين، ورغم ه��ذا التفاوت 
الواضح في قوة الس��الح بي��ن الطرفين فإن »لوفيف��ر« رأى أن جنوده 
ل يستطيعون الصمود أمام تلك الجموع الغفيرة، فبادر بإنزال الرهائن 
إل��ى المراكب والدف��ع بعدد كبير من جن��وده إليها، وت��رك عدًدا من 
الجنود على الشاطئ لحماية المراكب، وظلت المعركة قائمة حتى جاء 
الليل ورحل��ت المراكب، وقدر »لوفيفر« عدد ش��هداء المس��لمين بعدة 
آلف؛ بينما كانت خسائر الفرنسيين حوالي ثالثمائة بين قتيل وجريح. 
وكانت موقعة طنطا من كبرى المعارك التي ش��هدتها الحملة الفرنسية 
في مصر، وهك��ذا كان يوم 7 أكتوبر 1798م هو الش��رارة األولى التي 
أيقظت الثورة على المس��تعمر، الذي جمع فلول��ه من القرى واألقاليم، 
ف��راح الناس يهللون بالنصر، هاتفين »يافرنس��يس يا خس��يس«، ولقد 
كان هذا الي��وم نموذجاً للخط النضالي في الوط��ن كله، وتجمعت فيه 

مقاييس العيد الوطني.
وما زال ش��عب الغربية يذكر هذه الصفحة المشرقة في كفاحه ضد 
الستعمار، تلك المناسبة التي تتفق مع الحتفال بالمولد األحمدي الذي 

يقام كل عام.
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النديم في �شجن طنطا

لّما فشلت الثورة العرابية 1892م اختفى النديم في ريف مصر تسع 
المؤبد،  بالنفي  عليه  س��نوات، مطاردًا من الس��لطة المصرية، محكوماً 
مطلوباً رأسه بألف جنيه مكافأة تدفعها الحكومة لمن يرشد عن مكانه. 
غيَّر النديم أسماءه وأزياءه في هذه الس��نوات مرات َتِجلّ عن الحصر، 
حتى دلّ عليه جاس��وس من جواس��يس السلطة فأرش��د عنه، فسيق إلى 
س��جن طنطا ليحقق معه وكيل نيابة من ألمع وأعظم الش��خصيات التي 
عرفتها مصر وهو قاس��م أمين. لم يلح عليه قاس��م أمي��ن في التحقيق 
كثيرًا، وأمر له بالقهوة والدخان على حسابه، كما أمر بتنظيف الزنزانة. 
وما كاد التحقي��ق ينتهي حتى كان أمر الخدي��وي توفيق قد صدر بنفيه 
إلى يافا بفلسطين، ليعود بعد شهور قالئل وقد عفا عنه الخديوي عباس 

خليفة الخديوي توفيق، وليصدر صحيفة )األستاذ(.

1900م �ش�رة و�شفية لمدينة طنطا عام 

لم يكن في طنط��ا عام 1900م ش��ارع مرصوف، وكان��ت األوحال 
تتراكم فيها أس��ابيع طويلة بعد س��قوط األمطار، أما ش��وارعها الواسعة 
فكان��ت ل تزيد على أصاب��ع اليد،كما كان��ت مبانيها الفخم��ة معروفة 
معدودة، مثل )سراية رباط( ومدرسة )الفرير( التي كانت تعرف بالسبع 
بن��ات على ترعة الجعفرية، ع��دا عدة بيوت أنيقة صغي��رة متناثرة على 

الترعة أيضاً قبيل قنطرة سمنود.

وق��د تطورت اإلض��اءة فيها من مصابي��ح البت��رول الضئيلة النور 
إلى مصابيح البنزين، ث��م إلى المصابيح الكهربائي��ة المذبذبة فإلى 

المصابيح الفلورا.
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وفي عام )1930م( عني المجلس البل��دي بطنطا بتغيير الماء الذي 
تستقي منه المدينة فصار ماءً عذباً بعد أن كان يخرج من باطن األرض 
وُيشرب دون معالجة، وعمت الحنفيات العمومية المجانية أرجاء المدينة 
الكبيرة بعد أن كانت شوارعها وحاراتها وأزقتها غاصة بالسقائين الذين 
يجلبون الماء العكر م��ن الترعة الجعفرية، ويتردد ف��ي أكثر الطرقات 
نداؤهم المع��روف )يعوض اهلل( وقد زال��ت الرطوب��ات والعفونات من 
حواريها وشوارعها لرصف معظمها إن لم يكن كلها، ولتوصيل المجاري 

فيها من  اخت��ط  فيما  والفضل  غالبيته��ا.  في 
ش��وارع كثي��رة وأبني��ة فاخرة لمحم��د محب 
باش��ا ومن تاله من المديري��ن الذين أخذوا 
وإنشاء  ش��وارعها  وإصالح  المدينة  توسيع  في 
المتنزه��ات والمباني العامة فيه��ا، وفي فترة 
تم  الغربية  باشا مديرًا لمديرية  العزبي  تولي 

تحويل مجرى ترعة الجعفرية وردمها.

1900م العام  اأح�ال الن�شاء الطنطاويات ومالب�شهن في 

كانت سيدات العائالت والطبقة الراقية في طنطا عندما يخرجن 
من المن��زل يتدثرن فوق الفس��تان بدثار كبير فضفاض يس��مى توباً 
أو )س��بلة( يكاد عرض كميه يعادل طوله، وهو من الحرير القرنفلي 
أو الوردي أو البنفس��جي، ثم يضعن بعد ذلك )البرقع( األبيض على 
الوجه وكان عب��ارة عن قطع��ة طويلة من الموس��لين األبيض يحجب 
الوج��ه كله ماع��دا العينين، وتس��قط حت��ى القدمين، ث��م يرتدين 
)الحبرة(، وحبرة الس��يدة الطنطاوية المتزوجة من الحرير األس��ود 
الالمع، أما اآلنسات فكن يرتدين حبرة من الحرير األبيض أو شالً، 

طنطا  اختط  فيما  الف�شل 

واأبنية  كثيرة  �ش�ارع  من 

با�شا  محب  لمحمد  فاخرة 

المديرين  من  تاله  ومن 

ت��شيع  في  اأخذوا  الذين 

واإ�شالحها المدينة 
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وكانت س��يدات الطبقة الوس��طي والعامة يلبس��ن بدلً م��ن الحبرة 
)إزارًا( وهو قطعة بيضاء من نس��يج القطن على شكل الحبرة ويلبس 

مثلها تماماً.

ح�شبة برما

منذ أوائل القرن العشرين واسم »حصة برما« على كل لسان بسبب 
»حس��بة برما« وحصة برما إحدى ب��الد مركز طنطا، وتش��تهر بتفريخ 

الدجاج، أما حسبة برما فلها قصة:

فبينما كانت )صالحة حس��ان( � وتش��تغل بتوريد البيض من قرية 
»كفر المنصورة« إلى معمل التفريخ بحصة برما � تس��ير حاملة س��لة 
البيض على رأس��ها في طريقها إلى المعمل، اعت��رض طريقها )حامد 
أمامه المح��راث )بعرض  ظه��ر حماره، وق��د وضع  مصطفى( ممتطياً 
الطريق( فاصطدمت المرأة به، وسقطت على األرض كذلك السلة بما 
حوت، وتحطم البيض، وس��ارعت صالحة بالنهوض، وأمسكت بتالبيب 
الفالح فتجمهر الناس من حولها، وتصادف مرور )حنا أفندي تادرس( 
� ص��راف برما � فتدخل لحل النزاع وتطوع لدفع ثمن البيض، وس��أل 
الم��رأة عن الثمن، وكانت دهش��ته بالغ��ة حين قال��ت: إنها ل تعرف 
الثمن؛ ألنها ل تعرف ع��دد البيض، فثار الصراف عليها وس��ألها في 
حدة: وكيف أستطيع دفع الثمن؟ فقالت المرأة: إنها إذا وضعت البيض 
في مجموعات كل منها اثنتان أو ثالث أو أربع أو خمس أو ست بيضات 
تزيد عل��ى المجموعة بيضة واح��دة في كل حالة، ولكنه��ا اعتادت أن 
تمأل س��لتها كل يوم بمجموع��ات تتكون الواحدة من س��بعة، وفي هذه 

الحالة ل يبقى شيء.
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وهنا أخرج الصراف ورقة من حقيبته وظل س��اعتين يحس��ب بقلمه 
حتى اس��تطاع أخيرًا أن يصل إل��ى عدد البيض، وتنف��س الصعداء بعد 
أن انتهى من حس��بة برما، ثم أخرج محفظته ودف��ع لها ثمن 301 من 

البيض.

ومن يومها وحس��بة برما حديث الناس ومثلهم الشائع في المسائل 
الحسابية العويصة.
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■  أستاذ الفلسفة، كلية اآلداب، جامعة حلوان، مصر

1
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عاصر العامري فتــرة عصيبة من تاريخ األمة 
الضعف  عالمــات  بــدأت  حيــث  اإلســالمية؛ 
السياســي في الظهــور، ومــن أهم مظاهرهــا تجزؤ 
الدولة اإلسالمية إلى دويالت، وتطاحن هذه الدويالت 

في حروب، وانتشار الظلم والفساد.
وصــارت الحالــة التــي وصلــت إليهــا الدولــة 

ُولد أبــو الحســن العامري بنيســابور فــي أوائل القــرن الرابع  ٭ 
الهجــري، وحظي بثقافــة عقلية ونقليــة، فدرس العلــوم العقلية 
على يد أبي زيد البلخي ـ والذي كان تلميًذا لفيلســوف اإلسالم 
ـ ، كمــا درس العامري الِفقه وعلم الــكالم على يد أبي  الكندي 
بكر القفــال، ورحل العامري إلــى بغداد وجــرت مناظرات بينه 
ومسكويه  التوحيدي،  لنا:  حفظها  بغداد»  مدرســة  وبين «فالسفة 

والسجستاني. ثم توفي العامري سنة 1381هـ/1992م.

■  ójR  ƒHCG  óªMCG  ≈æe

الميمونة  وامة  الخير  مجتمع 
العامري ٭عند 
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اإلســالمية ـ حينــذاك ـ على نقيــض الدولة اإلســالمية األولــى، التي 
وضع دعائَمها اإلســالُم، وســعى فيها إلى بناء دولة قوية فاضلة، تجمع 

المسلمين في وحدة وتماسك حول الدين.
ونــادى العامري بعــودة الدولة اإلســالمية إلى ســابق عهدها، وأن 
تكون دولة قوية، تجمع بين الدين والسياسة، فال تقتصر على الجوانب 
الروحية فقط؛ بل تربــط بين الروح والمادة، بين العقل والجســد؛ من 

أجل تحقيق سعادة الفرد وسعادة المجتمع.
وهذه الدولة المنشــودة هي ما ســعى العامري إلى رسم مالمحها 
وأطلق عليها اســم «األمة الميمونــة»1 التي تقوم على التقــدم العلمي، 

والكمال األخالقي، باإلضافة إلى القوة الروحية والقدرة السياسية.
وقد رصد العامري هذه الفكرة من خالل عدة مؤلفات، في مقدمتها 

كتابا «اإلعالم بمناقب اإلسالم» و«السعادة واإلسعاد».
وتعرض هذه الدراسة مالمح مجتمع الخير الذي بناه العامري على 

ثالثة محاور:

áaô©ªdG ™ªàée :∫hC’G QƒëªdG
أول ســمة تميّز مجتمع الخيــر عند العامري أنــه مجتمع يقوم على 
المعرفة؛ ألن المعرفة مرتبطة بالفضيلــة، والجهل مرتبط بالرذيلة، أو 

كما سبق أن قال سقراط: إن المعرفة فضيلة والجهل رذيلة.
ويؤكد العامري على دعــوة الدين ألهمية العلم مؤيــًدا ذلك بآيات 

1 ـ العامــري: اإلعالم بمناقب اإلســالم، تحقيق: د. أحمد عبد الحميد غــراب، دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر ـ القاهرة، 1370هـ/1967م، ص176.
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قرآنية وأحاديــث نبوية، فالعلــم والمعرفة دعوة نادى بهــا القرآن كما 
 ﴾}  |  {  z  y  ❁     w  v ﴿ تعالــى:  قوله  في  جاء 
[الزمر: 17 ـ 18]، وكمــا جاء في قولــه ژ : «العلم كثير فخذوا من كل 
م اهللا وجهه ـ قوله: «قيمة  شيء أحســـنه»، وُيحكى عن اإلمام علي ـ كر

كل امرئ بما يحسنه، والمرء عدو لما جهله»1.
فالمعرفة دعوة دينية، ومن أعظم عطايا اهللا تعالى لعباده أن خلقهم 

محبين للعلم، فالسعي إلى العلم والمعرفة استجابة لدعوة الدين.
وُيعرف العامري العلم بأنه «اإلحاطة بالشيء على ما هو عليه من غير 
خطأ وال زلل»2، وهو ينقسم إلى نوعين: علوم عقلية، وعلوم دينية. وتحت 
كل قســم من هذين القســمين تندرج مجموعة من العلوم؛ يحددها بثالثة 

علوم لكل قسم، يضاف إليه علم رابع ُيعد مدخًال أو أداة لهذا العلوم.
فالعلــوم الحكمية العقلية تضم: علم اإللهيــات، والعلوم الرياضية، 
والعلوم الطبيعية، ثم علــم المنطق آلة هذه العلوم. أما العلوم الدينية، 
فتضم: علم الكالم وعلم الفقه وعلم الحديث، باإلضافة إلى علم اللغة 

الذي هو آلة لهذه العلوم.
وهذا التعــدد الموجود في العلــوم هو من الحكمــة اإللهية لتحقيق 
المصلحة البشــرية؛ ألن طبائع البشــر مختلفــة ومتعــددة. ولما كانت 
طبائع اإلنســان ال تقدر على تلبية كل احتياجاته؛ تخصص كل فرد ـ أو 
مجموعة ـ في علم يخدم به غيره، فاختالف العلوم وتعددها هو استجابة 

الختالف طبائع البشر، واستجابة لميولهم المتعددة.

1 ـ العامــري: األمد على األبد، تحقيق: أورت ك. روســن، دار الكنــدي ـ بيروت، 1979م، 
ص59.

2 ـ العامري: اإلعالم، ص84.
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وكل قســم من أقسام العلوم يحقق خيًرا وســعادة للمجتمع؛ فالعلوم 
العقلية تحقق ثالثة أهداف1:

األول: استكمال الفضيلة اإلنسانية بمعرفة حقائق الوجود والسيطرة 
عليها.

الثاني: معرفة الحكمة من الخلــق، بالتعرف على موجودات العالم، 
ومعرفة أسبابه والنظام الذي بني عليه.

الثالـــث: التوصل إلى اإليمان عــن طريق العقل وليــس عن طريق 
التقليد، فهي تســاعد على اإليمان وتؤكده؛ ألن غاية الفلسفة ـ كما يرى 

العامري ـ معرفة اهللا عن طريق العقل.
أما العلوم الدينية فيصفها العامري بأنها أشرف العلوم كلها منزلة، 

وأعالها مرتبة، وأرفعها درجة؛ حيث تحقق لإلنسان فوائد، منها2:
الفائدة األولى: أن ثمرة العلوم كلهــا الوصول إلى الخير، وال خير 

للعبد أفضل من التقرب إلى اهللا واإلخالص له.
الفائدة الثانيـــة: أن العلوم الدينية ال تهدف إلــى مصلحة األفراد 
فقط؛ بل إلــى مصلحة الجماعات، فلــم يوضع دين مــن األديان للنفع 

الخاص، بل قصد المصلحة الكلية العامة لكل البشر.
الفائدة الثالثة: أن العلوم غير الدينية إذا كانت تقوم على العقل، 
فالعلوم الدينية تقوم على أســاس أكثر يقيًنا، وهو الوحي الذي ال يطرأ 

الشك عليه.

1 ـ المصدر السابق، ص 87.
2 ـ المصدر السابق، ص 105، 106.



العامري عند  الميمونة  وامة  الخير  مجتمع 

115

ولما كانت للعلوم هذه الفائدة ـ ســواء كانت علوًما دينية أو علوًما 
فلســفية ـ فــإن الجمع بينهمــا يحقق أكبر فائــدة لإلنســان. ولذا دعا 
العامري إلى طلب العلم مــن أي بقعة في األرض مردًدا مقولة: «اطلبوا 
العلم ولو في الصين». وهو بهذا يرد على بعض الفقهاء الذين رفضوا 

العلوم الفلسفية؛ ألن مصدرها قوم من الوثنيين.
ولما كانت الفلســفة في عصر العامري توازي العلم بمعناه الواسع، 
كان حرصه على تأكيد أهمية المعرفة والدفاع عنها ضد بعض االتجاهات 
غير العقالنية التي زعمت أن العلوم العقلية مضادة للعلوم الدينية، وأن 

من مال إليها وعني بدراستها خسر الدنيا واآلخرة1.
ويصف العامري العصر الذي عاش فيه بأنه عصر عظم فيه البلوى؛ 
حيث هاجم بعــض علماء الدين العلوم العقلية، حتى يتوهم الســامع أن 
الملة الحنيفية ضد العقل، وضد التفكر في ملكوت الســماوات واألرض، 
وضد التدبر والنظر فــي دالئل الخلق، و«كأن الديــن الحقيقي عندهم 
مقترن بالســفه والغباوة»2، وهو رأي خاطئ؛ ألن الفلسفة أم العلوم، بل 

إن «من استخف بالحكمة ـ المعرفة ـ أهلك دينه»3.
هذه هي قيمة الفلسفة والعلوم العقلية ـ في نظر العامري ـ وكل من 
حاول هدمها فهو يهدم األســاس العلمي والثقافي الــذي تقوم عليه أية 

حضارة تؤدي إلى تقدم المجتمعات.
فإذا كانت هذه قيمــة المعرفة في تحقيق خير المجتمــع فإن العامري 

1 ـ المصدر السابق، ص 86، 87.
2 ـ العامري: رســالة «القــول في اإلبصار والمبصر» ضمن «رســائل أبي الحســن العامري 

وشذراته الفلسفية»، تحقيق: د. سحبان خليفات، عمان ـ األردن، 1988م، ص 412.
3 ـ العامري: الشذرات، ضمن رسائل أبي الحسن العامري، ص 495.
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ال يقف عند حدود امتالك المعرفــة فقط؛ بل ينقد كل من يرى أن المعرفة 
تطلب لذاتها، بغض النظر عن أهدافها العملية في واقع المجتمع، وكان هذا 
هو اتجاه فالســفة اليونان، وهو ما يرفضه العامري قائًال: «إن كل من آثر 
فاحًشا، فإن العلم مبدأ للعمل، والعمل  لنفسه هذه العقيدة فقد ارتكب خطأً 

تمام العلم، وال يرغب في العلوم الفاضلة إال ألجل األعمال الصالحة»1.
أما االكتفــاء بأحدهما دون اآلخــر فيعده العامــري مخالًفا لطبيعة 
اإلنسان ومصلحته؛ فاإلنسان مزود بقدرتين: قدرة تحصيل العلم، وقدرة 
تقديم العمــل، وال يمكن االكتفاء بأحدهم واالســتغناء بــه عن اآلخر، 
واالكتفاء بأحدهما ســيؤدي إلى اإلخالل بنظام العالم وبخير اإلنســان. 
فالقدرة النظرية ال تكفي وحدها لســد حاجات اإلنســان، وترك العمل 
سيخل بعمارة البالد وسياسة العباد، كما أن ترك العلم واالكتفاء بالعمل 

سيؤدي إلى تفويض األعمال إلى الجهالء.
ومن هنا حــرص العامري علــى التأكيد على العالقــة الوثيقة بين 
العلم والعمل، أو بين النظريــة والتطبيق. فالمعرفة الصحيحة هي التي 

تمكَّن اإلنسان من األعمال الصالحة النافعة.
ويقسم العامري األعمال النافعة إلى ثالثة أقسام:

القســـم األول: أعمال خاصة باإلنســان وحده، ويقصد بها الجانب 
األخالقي، وفي هذا الجانب يعمل اإلنسان على سيادة عقله على غرائزه 

وانفعاالته.
والقسم الثاني: أعمال تفيد اإلنسان بكونه عضًوا في مجتمع، وتتعلق 

هذه األعمال بتنظيم عالقاته بمجتمعه الصغير؛ أي أسرته.

1 ـ العامري: اإلعالم، ص 78.
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والقســـم الثالث: أعمال تفيد اإلنســان باعتباره عضًوا في جماعة، 
وتتعلق هذه األعمال بتدبير المدينة؛ أي السياسة ونظام الحكم.

إن المعرفة الصحيحة هي التي تمكن اإلنسان من القيام بأعمال 
نافعــة: نافعة له كفرد، ونافعة له كعضو في أســرة، ونافعة له كفرد 

في دولة.
ويقرر العامري أن اإلسالم يوجه اإلنسان إلى هذه األعمال النافعة، 
فيوجهه إلــى ما فيه الخيــر من هــذه النواحي الثالث جميًعــا؛ أي في 

األخالق واالجتماع والسياسة.
فاألمة الميمونة أو مجتمع الخير هو المجتمع الذي يتحقق فيه خير 
اإلنسان على المســتوى الفردي في مجال األخالق، فيكون إنساًنا فاضًال 
في نفسه، وصالًحا ألسرته، وقوًيا لمدينته؛ لتكون مدينته مدينة فاضلة 

وسعيدة.

á∏«°†ØdG ™ªàée :»fÉãdG  QƒëªdG
بحث العامري األخالق من خالل بحثه عن السعادة األدنى لإلنسان، 
باعتبار أنها الخير المتاح لكافة البشــر دون تفاوت، فهي خير إنســاني 

يمكن الوصول إليه عن طريق الفضيلة الخلقية.
والفضيلــة هي هيئــة أو ملكة تصــدر عنها األفعال، وهي الســجايا 
والشيم الصادرة عن اإلنسان باعتباره كائًنا عاقًال، وليس باعتباره كائًنا 

حيوانًيا.
فاإلنسان الفاضل هو اإلنسان الذي تحركه قواه العقلية وليست قواه 
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الشهوانية أو الغضبية، وهذه القوة العقلية هي التي ميّز بها اهللا اإلنسان 
عن بقية الكائنات.

وُيعرف العامري الفضيلة بأنها توســط بين رذيلتيــن1 في أي فعل. 
والرذيلة حال تميل بالفعل نحو أحد األطراف البعيدة عن الوسط بزيادة 
أو نقصان، بإفراط أو تفريط، أما الوســط من األفعــال واألحوال فكله 

محمود.

والتوســط في األفعال هو ما يحقق الفضيلة، ودليــل هذا أن القوة 
الشــهوانية إذا تم فرطــت فيها كانــت «شــَرًها»، وإذا نقصــت كانت 

«جموًدا»، وإذا توسطت كانت «عفة»، وهي فضيلة.

ويجمع العامري فــي نظريته األخالقية بين الُبعد الفلســفي والُبعد 
الديني، فنظرية «الوسط الفاضل» هي نظرية فلسفية استفادها العامري 

ـ وغيره من فالسفة اإلسالم ـ من فلسفة أرسطو.

أما الُبعد الديني فيرجع إلى اإلسالم؛ حيث وصف بأنه دين وسط، 
وأن أمته هي األمة الوســط، قال تعالــى: ﴿:  ;  >  =﴾ 
[البقــرة: 143]. كما وصف اإلســالم باالعتدال، يقول العامــري: «إن أحق 
األديان بطول البقاء ما وجدت أحواله متوسطة بين الشدة واللين؛ ليجد 
كل مــن ذوي الطبائع المختلفــة ما يصلح به حاله في معاده ومعاشــه، 

ويستجمع له منه خير دنياه وآخرته»2.
وهذه الفضائل يكتسبها اإلنسان عن طريق خطوتين:

1 ـ العامري: السعادة واإلسعاد في السيرة اإلنســانية، دراسة وتحقيق: د. أحمد عبد الحليم 
عطية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ القاهرة، 1991م، ص 159.

2 ـ العامري: اإلعالم، ص 139.
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الخطوة األولى: التعلم في البداية؛ حيث إن األخالق كلها ـ فضائل 
أو رذائل ـ مكتسبة، فالفضائل ليســت فينا بالطبع، بل هي أحوال تطرأ 
على اإلنســان، ولو كانت موجودة فينا بالطبع لكانت موجودة دائًما، مثل 

البصر والسمع، وغيرهما من القوى.
الخطوة الثانية: أن يكرر اإلنســان هذه األفعــال حتى تصير عادة، 
أو ـ حسبما يســميها العامري ـ «ملكة» يفعل بها اإلنسان دون تفكير أو 

روية، وتصبح الفضائل كأنها طبيعة ثانية له.
فاألخالق عنده تبــدأ بالتعلم، ثــم بالتكرار تصبح عــادة أو ملكة، 

وهيئة أخالقية، واإلنسان الفاضل هو من اتجه 
همه إلى «العناية بتطهير نفســه، واســتصفاء 
هو  يصير  وبهــذا  آدابه»1  واســتكمال  أخالقه، 

اإلنسان الكامل.
فاإلنسان لكي يكون فاضًال ال بد أن يتعلم 
الفضائل في الصغر، إال أنه يحتاج بداية إلى 
من يلقنه تلك الفضائل، ســواء من األسرة أو 

من خارجها. لذا نادى العامري بضرورة وجود مرب للصغار؛ فاإلنســان 
يولد على سمة حيادية، ويكتســب أخالقه من البيئة المحيطة به، وهذه 
البيئة قد تكون األســرة، وقد يكون المجتمع، واإلنسان في صغره يحتاج 
إلى من يوجهه نحو الســلوك الصالح ويلزمه به، كما يحتاج عند الكبر 

إلى طاعة الرؤساء وااللتزام بالسلوك القويم.
ويبحــث العامري هــذا الجانب علــى أكثر من مســتوى، فيبحثه في 

1 ـ العامري: األمد على األبد، ص  106.
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الجانب التربوي داخل األسرة، وفي الجانب السياسي داخل الدولة؛ ففي 
األسرة يبحث العالقة بين التربية واألخالق، ويعرض أنواع اآلداب والعلوم 
الواجب تعلمها، وكيفية التعلم، والسن التي يجب التعلم فيها، وما يجب 

أن ُيفرض على األوالد تجاه الوالدين أو المعلمين من ُحسن الطاعة.
وفي المجال الخارج عن األســرة، يتكلم العامري عن دور المجتمع 
والدولــة في تحقيق الفضيلة لمواطنيها، فيعــرض لدور الحاكم ـ أو ما 
يسميه العامري «السائس» ـ في تحقيق الخيرات، وأهمية تحقيق فضيلة 
العدل عند التعامل مع المواطنين، «فقوام أمر السعادة إنما هو بالمربي 

والسائس، ثم بحسن طاعة المتأدب والمربي»1.
وعمل المربــي هو التعليــم والتأديب، ويفّرق العامــري بين التربية 
والتأديب؛ فاألول: هو أن يحمل الصغار على القول والفعل حتى يلتزموا، 
والثاني: أن يقال الشــيء الحسن ليســمعوه أو يفعلوه عن طريق إعطاء 

القدوة.
فالمعلــم قدوة لتالميذه، وفاقد الشــيء ال يعطيــه، فيجب أن يكون 

المعلم حائًزا للفضيلة، وعلى رأسها: القناعة والزهد والتواضع.
ولكل طائفة مــن طوائف المجتمع مرٍب خاص، هو الذي يســوق 
اإلنســان أو الطائفة إلــى كمالها الخاص وخيرها العــام، والتأديب 
ليس وقًفا على ســن معينة؛ بل يوجد مرٍب لــكل األعمار، و«الواجب 
على كل إنســان أن يلتــزم بالتعليم لمن هو دونــه، والتعلم ممن هو 

فوقه»2.

1 ـ العامري: السعادة واإلسعاد، ص 121.
2 ـ العامري، اإلعالم: ص 104.
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فالتعليم والتربية ليســا وقًفا علــى الصغار؛ بل همــا مطلوبان لكل 
الحســنة  القدوة  وتقديم  الفضائل  تعلم  يكفيهــم  الصغار  لكن  األعمار؛ 
لكي يحاكوها، أما الكبــار فيحتاجون إلى معرفة حقيقــة الفضيلة لكي 
يتبعوها، أو كما قــال العامري: «إن األحداث يؤاخــذون بطريق التقليد، 
والشــيوخ يطالبون بطريق التحقيق»1، وعلى اإلنســان أن يصلح من أمر 
ذاته وأخالقه حتى يصير صالًحا لنفسه، وصالًحا لرئاسة اآلخرين، أما 
من عجز عن إصالح نفسه كفرد، فهو ال شك عاجز عن إصالح بيته إذا 

كان رب أسرة، وعاجز عن تدبير دولته إذا كان رئيًسا.

والفضيلــة تحقق فوائــد خاصة بالفــرد وأخرى خاصــة بالمجتمع، 
فتحقــق للفرد كمالــه األخالقي، وتحقــق لمجتمعه نوًعا مــن العالقات 
االجتماعية السليمة التي يحددها العامري بأربع عالقات2: أولها: عالقة 
الرجل مع امرأته، والثانية: عالقة الوالد مــع أوالده، والثالثة: عالقة 

المالك مع أمالكه، والرابعة: عالقة الملك مع رعيته ومواطنيه.
وبإصالح حال اإلنســان كفرد في ذاته، أو إصالحه كفرد في أسرة، 
وفي شــتى أنواع العالقــات االجتماعية، تتحقــق له ســعادته الممكنة، 
وبذلك يتحقق المجتمع الســعيد الصالح الذي يهــدف إلى تحقيقه كل 

فرد، والذي نادى به الدين اإلسالمي.

وهذه العالقات األربع قد تناولها اإلســالم، وحدد مجاالتها، وســنّ 
لها التشــريعات التي تحميها، فإذا التزم بها معتنقــوه حققوا المجتمع 

العادل؛ مجتمع الخير واألمة الميمونة.

1 ـ العامري: شذرات، ص 508.
2 ـ العامري: اإلعالم، ص 81.
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ال يقصر العامري مجتمع الخير على المعرفة والفضيلة؛ بل ال بد أن 
تؤيدهمــا القوة، وتتمثل هذه القوة في جانبيــن: القوة الروحية والقدرة 

السياسية.
وقد خصص العامري فصليــن من كتابه «اإلعــالم» لتناول العالقة 
بين الدين والدولة، أو بين القوة الروحية والقدرة السياسية، فاإلسالم 
لم يأت بالخير والفضيلة لشعب معين، بل نزل للعالمين، وهدفه إصالح 

البشرية وتحقيق مجتمع الفضيلة.

أوًال: القـوة الروحـية
نادى العامري بأهمية وجــود الدين لصالح المجتمع وخيره، وناقش 
قوًما أســماهم «المتظرفــة» أنكروا األديــان، بحجة أنهــا ال تقوم على 
العقل، وأنها «ُمثل شرعية، وأوضاع اصطالحية، تأخذ كل ملة منها حًظا 

تنتفع به في إقامة معاشها، ودفع أسباب العبث عن أنفسها»1. 2
وهذا اتجاه كان معروًفا في زمن العامري؛ حيث انتشرت في القرنين 
الثالث والرابع الهجريين موجة طاغية من اإللحاد، بلغت ذروتها على يد 

٭  كانت السياســة عند فالســفة اليونان تعنــي اإلرادة الجماعيــة وإدارة المدينة وتربية 
اجتماعية تشــمل إعداد مواطن صالح، وتشــكيل أنظمة الحكم، وأثر هذه األنظمة على 
المحكومين، وعند فالســفة اإلســالم تعني تدبير األمر وتصريفــه بالحكمة والمصلحة، 
وإصالح الفاســد والخلل، وهي كذلك في مدلولها اللغوي، تعني حســن تصريف األمور 
وتدبير الشــؤون. وقد تطــور مدلول السياســة في العصــر الحديث، فصــار يدل على 
االشتغال بقضايا البالد العامة والمسائل الوطنية والشؤون والعالقات الدولية، وانقسمت 
إلى سياسة محلية وسياســة خارجية. ومن العجيب أن نلحظ أن هذا المعنى الحديث هو 

ما طبقه العامري في تصوره للسياسة.
1 ـ المصدر السابق، ص101.
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زعيمين من أكبر زعماء الفكر اإللحادي، هما أبو الحسين بن الراوندي 
(ت 245هـ)، وأبو بكر بن زكريا الرازي (ت 311هـ).

ُينســب إلى ابن الراوندي مؤلفات نقد فيها النبوة، وقال عنها: إنها 
نوع من العبث، فذكر في كتابه «الزمرد»1 رفضه للنبوة والدين اعتماًدا 
على كفاية العقل في المعرفة، ونسب هذه النظرية إلى البراهمة، حيث 
عرف عنهم ـ فــي ذاك العصر ـ أنهم ينكرون النبــوات، معتمدين على 

كفاية العقل، وهو ما أخذ به ـ أيًضا ـ أبو بكر الرازي2.
ويورد العامري حجج هذا االتجاه التي منها:

أن األديان ما هي إال مجموعة من األوضاع االجتماعية المصطلح  ـ 1
عليها في كل مجتمع، وال أساس لها من العقل، ولذا تختلف من 
مجتمع آلخر، ولو كانت األديان تقوم على العقل ما اختلفت وال 

تعددت.
يكفــي االعتماد علــى ما اتفقت عليــه هذه األديــان من مبادئ  ـ 2

وفضائــل: كالعــدل، والصــدق، وأداء األمانة، والوفــاء بالعهد 
ونُصرة الضعيف.

ويفند العامري هذا االتجاه؛ ألنه اتجاه ال يقبله إال أحد رجلين:
رجل لم يؤســس اعتقاده على أســاس عقلي متين، فهو في حيرة  -

وريبة.

1 ـ پول كراوس: مقالة عن كتاب «الزمرد» البن الراوندي، مجلة األديب ـ بيروت، 1943م، 
ـ 31. مجلد2، ج2، ص 30 

2 ـ أبو بكر الرازي: الطب الروحاني، ضمن رســائل الرازي الفلسفية، تحقيق: پول كراوس، 
مصر 1939م. وأيًضا: د. عبد الرحمن بدوي: تاريخ اإللحاد في اإلسالم، مكتبة النهضة 

المصرية ـ القاهرة، 1945م، ص 202.
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أو رجل يؤثــر اللذات العاجلة فــي هذه الحيــاة، وال يهتم بأمر  -
اآلخرة.

وهذان الرجالن مرفوضــان من الناس جميًعــا؛ ألنهما يذهبان إلى 
خالف ما أجمع عليه الناس.

ثــم يرد على زعمهــم: «أن األديــان ما هي إال أوضــاع اصطالحية 
ال أســاس لها من العقل» قائًال: إن األركان التي تقــوم عليها ـ األديان 
من عقائد وعبادات ومعامالت وحدود ـ أمــور ضرورية لصالح المجتمع 
البشــري، فال يمكن أن يوجد مجتمع صالح دون هــذه األركان، أو دون 

شرائع وقوانين تنظم عالقات الناس بعضهم ببعض.
أمــا حجتهم القائلــة «باتباع ما اتفقــت عليه األديان فقــط، وترك ما 
اختلفت فيه»، فيرد العامــري بأن األديان قد اتفقت علــى هذه األركان في 
أصولهــا، أما اختالفها فــي الفروع، فــإن العقل ال يوجب «تــرك جميع ما 
اختلف فيه العقالء، بل يوجب صرف العنان إلى ما هو األرشد من جملته»1.
ــة أخيرة، وهــي أن العقل عاجز  يضيف العامري إلى ما ســبق ُحج
وحده عن إدراك الحقائق كلها، فهو محتاج إلى معونة إلهية، ورســاالت 
سماوية، تعينه على ما استعصى على عقله، وكأن العامري يردد ما قالته 

المعتزلة من أن النبوات واألديان من أوجه اللطف اإللهي2.
ويرى العامري أن اهللا تعالى قد خص اإلنسان ـ دون بقية مخلوقاته ـ 
بخير خاص به، هــذا الخير متمثل في الشــرائع واألديان؛ حيث يعرض 

1 ـ العامري: اإلعالم، ص 103.
القاهرة،  عثمان،  عبد الكريم  تحقيق:د.  الخمســة،  األصول  شــرح  عبد الجبار:  2 ـ القاضي 

1965م، ص 564.
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لإلنســان أصناف من الخيــر، بعضها مطلــق، وبعضها مقيــد. فالخير 
المطلق مثل: الحكمة والصدق والعدالة، فهي قيمة في ذاتها، أما الخير 
المقيد، فهو مثل: الثروة والرياسة والقوة؛ فقد تكون خيًرا إذا استعملت 

استعماالً حميًدا، وقد تكون شًرا إذا استعملت استعماالً رديًئا.

هــذه الخيرات المقيــدة، ال يعرف  حائًرا أمام  يقف اإلنســان  وقد 
كيفية االستفادة منها على نحو يحقق فضيلتها، وهنا يأتي الدين ليحدد 
له الصور الصالحة؛ ألن «الشرع اإللٰهي هو الكاسب لهذه المعاني تمام 

الرتبة ووصف الخير»1.

ولذا يصف العامري الديــن بأنه المنجي لإلنســان من الوقوع في 
الشــرور، والموصل إلى تحقيــق الخير المطلوب، ويجب على اإلنســان 
االلتزام بــه. وااللتزام بالدين ليــس التزاًما بأعمــال وعبادات خارجية 
فقط؛ بل هــو اهتمام بالداخل أكثر؛ لقولــه ژ: «إنما األعمال بالنيات 

ولكل امرئ ما نوى»٭.2
فاإليمان ـ عنده ـ مبني على االعتقاد، والعبادات وحدها دون اعتقاد 
ســليم هي رياء ال ُيقبل عنــد اهللا، وال عند الناس، ومــن هنا اعتبر أن 
العبادات وحدها ال تكفي لتحقيق خير اإلنسان؛ بل يجب إضافة االعتقاد 
الصحيح إليها، فــإذا كان العلم يســبق العمل، فإن اإليمــان ـ أيًضا ـ 

يسبق العبادة.
وهكذا ينهي العامري تصوره للدين اإلســالمي على أنه عناية وخير 
لإلنسان، ليس في كونه يرشد اإلنســان لخيره الخاص فقط؛ ولكن في 

1 ـ العامري: األمد على األبد، ص 113.
. ƒ ٭  حديث صحيح روي في كتب الصحاح عن عمر بن الخطاب
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كونه خير األديان التي تراعي حق اإلنســان وتحافظ على حياته، وتيسر 
له العيــش، وتمده بالزاد المعنوي والقيم التــي تضع إطار التعامل بين 
األفراد من جهة، وبين الدولة ومواطنيها من مسلمين وغير مسلمين من 

جهة أخرى.

á«°SÉ«°ùdG  IQó≤dG :É k«fÉK

إذا كان علــم األخــالق ُيعنى بتدبير النفس ـ أي سياســة اإلنســان 
لنفســه من أجل أن تكون أفعاله فاضلة ـ فإن علم األخالق، ثم سياسة 
اإلنسان ألســرته مع سياســة المدينة تكوّن موضوعات الحكمة العملية، 

التي مقصودها تحقيق خير المجتمع وسعادته.
ويتفــق العامري مع الكثيريــن على أن االجتماع ظاهــرة طبيعية في 
حياة الناس، وهو وليد شعور الفرد بالحاجة إلى اآلخرين، وأن المدينة 
نشأت عندما شعر الناس بأن الواحد منهم ال يستطيع أن يكفي نفسه في 

إشباع حاجته، فاجتمع الناس بعضهم مع بعض لتحقيق هذا التكامل.
وقد سبق أفالطون وأرسطو العامري في هذه الفكرة، كما سبقه من 
فالسفة اإلســالم الفارابي، وهو ما ســيصرح به ابن رشد وابن خلدون 

فيما بعد.
ويسمي العامري هذا االجتماع بـ«المعاشرة»، ويقول: إنه «ال بد من 
أن يعاشــر اإلنســان من في منزله، ومن في مدينته معاشــرة جميلة»1، 
وهذا يحتاج إلى وضع سياســات تحكم العالقة بيــن األفراد من ناحية، 

وبينهم وبين الدولة من ناحية أخرى.

1 ـ العامري: السعادة واإلسعاد، ص 213.
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وال يقيم العامري السياسة على الحكمة العقلية فقط؛ بل أيًضا على 
الحكمة الدينية، ويربط بين الدين والسياســة بربــاط وثيق في عبارة 
بليغة قائــًال: «إن محــل الدين من الملــك محل األس (األســاس) من 
البنيان، ومحل الملك من الدين محل المتعهد لألركان»1، ثم يأخذ في 

تحديد أركان هذه الدولة:

أ ـ الحاكم الفاضل
وأول ما يعرضه العامري في المالمح السياســية لمجتمع الخير هو 
حاكم هذا المجتمــع؛ حيث هــو رأس الدولة، فإذا صلــح الرأس صلح 

البدن كلــه، فوجــب أن يتحلى هــذا الحاكم 
مبنية  الفضيلــة  كانت  فــإذا  أوالً؛  بالفضيلــة 
عنده علــى الحكمة العقلية والقــوة الروحية، 
فهي  األخــالق،  بعلم  مرتبطــة  السياســة  فإن 
ُتبنى على الفضيلــة، وأول من يجب أن يتحلى 
بالفضيلة من أهل المدن هــم حكامها؛ ألنهم 
أحوج الناس إلى التحلي بمكارم األخالق؛ فهم 

قدوة لشعوبهم، وأســوة لمن دونهم. وقيمة الحاكم من الناحية الخلقية 
هي التي تحدد مكانته في قلوب شــعبه، وتحدد نمط سياســته، و«ليس 
أحد أحوج إلى تشريف جوهر مكارم األخالق من طبقات الملوك؛ فإنهم 

على الحقيقة أسوة لمن دونهم، وكالمرآة لغيرهم»2.
ويطرح العامري مســألة تعدد الرؤساء، وهي مســألة سبق أن أشار 
إليها الفارابي ـ كما أشــار إليها المتكلمون المســلمون في باب اإلمامة 

1 ـ العامري: اإلعالم، ص 153.
2 ـ المصدر السابق، نفس الصفحة.
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ـ عندمــا صرح ـ فــي حالة عدم وجــود الرئيس الفاضــل ـ إلى إمكان 
االستعانة بأكثر من رئيس لحكم المدينة1.

وقد ذكــر العامري هــذا الرأي ونســبه إلــى «بعــض الحدث من 
المتفلســفين»، إال أنه رفــض هذا االتجــاه، فال يجوز عنــده أن يكون 
الرئيس أكثر من واحد؛ ألن «الرئاسة بالرأي (أي بالحكمة) فمن ال رأي 
له ال يســتحق الرئاســة، وإذا ُوجد حكيم ال قوة له كان السبيل فيه أن 
تعصب له الرئاسة»2، أي تجتمع له القوة؛ لكي يتولى مسؤولية الدولة.

وهذه القــوة حددها العامري في جانبين: المــال والرجال؛ أي لكي 
يتمكــن الرئيس الفاضل مــن حكم المدينــة ال بد أن تتوفــر له القوة 
االقتصادية لتلبية حاجــات المواطنين، والقوة الحربيــة للمحافظة على 

حدود الدولة من هجمات األعداء.

ب ـ نظـام الحكـم
القوة السياســية ـ كأية قوة إنسانية أخرى ـ ليست خيًرا أو شًرا في 
حد ذاتها؛ بل تعتمد على طرق اســتخدامها، ومن ثــم فتأثيرها النهائي 
يتحدد بالهدف الذي ُتســتخدم له، فإذا استخدمت إلســعاد المواطنين 
وتقدمهم، كانت سياسة رشيدة، أما إذا استخدمت الستعباد الناس كانت 

سياسة غاشمة.
وبناء عليه يقسم العامري السياسة أو نظام الحكم إلى قسمين:

قسم يهدف إلى تحصيل الفضيلة لنيل السعادة في الدنيا واآلخرة. -

1 ـ الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق: د. البير نصري نادر، المطبعة الكاثوليكية 
ـ بيروت، 1959م، ص 109.

2 ـ العامري: السعادة واإلسعاد، ص 242.
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وقسم يهدف إلى اســتعباد المواطنين للشــقاء والخدمة ومنفعة  -
الحاكم وحده.

يســمي العامري السياسة األولى باســم (اإلمامة)، وهي قد تحققت 
في صدر اإلســالم عندما حكم الخلفاء المواطنين بالشــريعة والقانون، 
ويسمي السياسة الثانية باســم (سياسة التغلب) التي يهدف الحاكم من 

ورائها إلى استعباد مواطنيه.
وقد كان محمد ژ مثًال فًذا لإلنسان الذي جمع بين القوة الروحية 
محاسن...  دعوته  لملوك  (الُملك)، «فاجتمع  السياســية  والقدرة  (النبوة) 
أحكام الدين الحق، ومحاســن الُمثل الســلطانية المأخوذة... من ملوك 

األرض»1.
وكل مجتمــع التــزم بهذيــن الجانبيــن ـ القــدرة الماديــة والقوة 
الروحية ـ كان مجتمًعا قوًيا مؤمًنا وسعيًدا، وكل حاكم التزم بهذا اإلطار 
الذي حدده اإلســالم في سياســته كان حاكًما فاضــًال، ومدينته مدينة 

الخير والسعادة.
إال أن التاريخ اإلســالمي يخبرنا أن هذا النموذج الفاضل لم يلتزم 
به كل حكام اإلسالم، وال ُيرجع العامري هذا إلى ضعف بالدين، وإنما 
إلى عدم التزام هؤالء الحكام بلتلك الشــريعة الســماوية، والحل عنده 
هو االلتزام بهذه الشــريعة؛ ألن «فضائــل الناس لن تتــم إال بامتزاج 
أحوال الدين والدنيا، واشتباك أسباب اآلخرة باألولى، ودين اإلسالم هو 

المنظم لها كلها والوافي بعامة أبوابها»2.

1 ـ العامري: اإلعالم، ص 155.
2 ـ المصدر السابق، ص158، 159.
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ج ـ رعايا الدولة من المسلمين
بعد أن ينتهــي العامري من الحديــث عن ماهية الدولــة وأركانها 
وصفات حاكمها، ينتقل إلى بحث موضوع رعايا الدولة من المســلمين، 

والتشريعات الواجب اتخاذها في معامالتهم.
وخصــص العامري فصًال لهذا الموضوع، بعنــوان «القول في فضيلة 

اإلسالم بحسب اإلضافة إلى الرعايا». وقسم الرعايا من ثالث زوايا1:
الزاوية األولى: زاوية القوة والضعف: يقسم العامري المجتمع إلى 
أقوياء وضعفــاء؛ فاألقوياء هم من تميّزوا بصفــات عقلية وخلقية فائقة، 
وقد أطلق اإلســالم لهم اســتعمال قواهم ومواهبهم دون عائق؛ ليعودوا 

بالنفع على أنفسهم وعلى مجتمعهم.
أما الضعفاء فهم الذين لَِحقَهُم الضعف من جهة التركيب كالنساء، 
ــن كاليتامى، أو من جهــة المعاش كالفقــراء، أو من  أو مــن جهة الَسّ
جهة الرقبة ـ الحرية ـ كالعبيد، أو من جهــة الوطن كالغرباء، وموقف 

اإلسالم من هذه الفئات هو:
بالنسبة للنساء يرى العامري أنه ال يوجد دين من األديان كان  ـ 1

أكثر من اإلســالم حرًصا عليهن، وأزجر مــن االعتداء عليهن، 
وأدعى إلى الرفق بهن، وهذا ما تدل عليه آيات القرآن الكريم، 

وأحاديث الرسول ژ وأخباره.
أمــا اليتامى فقد بالغ اإلســالم فــي العناية بهــم، ووضع من  ـ 2

التشريعات ما يحفظ حقوقهم، ويمنع االعتداء عليهم.

1 ـ المصدر الســابق، ص163 وما بعدها. وأيًضا: د. أحمد عبد الحميد غراب: مقدمة كتاب 
اإلعالم، ص50 وما بعدها.
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أمــا الفقراء، فقــد أقر الديــن اإلســالمي بحقهم فــي أموال  ـ 3
األغنياء، وخصــص لهم عبادة من عباداته، وهــي الزكاة، فقد 
جعلها فريضة واجبــة، مقرونة بالصالة المكتوبــة؛ بل زاد على 
الــزكاة الدعوة إلى التصدق عليهم بالمــال، ورغب فيها قائًال: 

﴿ o   n   m   l   k   j﴾ [التوبة: 103].

أما من لَِحقَه ضعٌف نتيجة األَْسر  ـ 4
واالستعباد؛ فقد حث القرآن على 
األمر  هــذا  وجعل  رقابهــم،  فك 

تكفيًرا عن بعض الذنوب.
أما الغرباء وأبناء الســبيل فقد  ـ 5

لالهتمام  الدعــوة  القرآن  وجه 
بهــم؛ بل جعــل أحــد مصارف 
لهم.  مخصصة  الثمانية  الزكاة 

فهذه هي الفوائد المتوفرة على القوي والضعيف.
الزاوية الثانية: الشــرف والضعة: ينبه العامري إلى أن الشرف 
والضعة أمران نســبيان، وأن كل فرد في المجتمع اإلســالمي يستحق 
من االحتــرام والطاعة بقدر ما يتحمل من المســؤولية، فاالبن يلزمه 
رعاية حق والده، والوالد يلزمه رعاية حقوق مشايخ قبيلته، وهؤالء في 
خدمة أمرائهم، إلــى أن ينتهي إلى ملك الملوك؛ فالكل في خدمة من 
هو متقدم عليه في العقل والخلق والسن والمكانة، ويستشهد العامري 

بقوله ژ: «من لم يرحم صغيرنا، ولم يوقر كبيرنا فليس منا»٭.1

٭  حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود.

 …ôeÉ©dG iôj AÉ°ùæ∏d  áÑ°ùædÉH
 ¿ÉjOC’G øe øjO óLƒj ’ ¬fCG
 É k°UôM ΩÓ°SE’G øe ôãcCG  ¿Éc
 AGóàY’G øe ôLRCGh ,ø¡«∏Y
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الزاوية الثالثة: الوالء والعداء: يدعو اإلســالم إلــى إقامة مجتمع 
متماسك تســوده المحبة والوالء، وتحرم فيه أســباب القطيعة والعداء. 

وأسباب الوالء ثالثة: والء النسب، ووالء العقد، ووالء الدين.
أما العداوة فقد منع اإلســالم جميع أســبابها، إال عداوة المعاندين 

له، وحددهم بثالث طوائف: هم الملحدون والمشركون والكتابيون.

د ـ رعايا الدولة من غير المسلمين
نظــم اإلســالم عالقــة المســلمين بغيرهــم، وهــم: الملحــدون، 
باإلقامة  والمشرك  للملحد  ال يســمح  واإلسالم  والكتابيون.  والمشركون، 
في دولته إال بعقد األمان حماية للعــوام من عقائد الزيغ والوثنية. وأما 
الكتابيــون، فاإلســالم يعاملهم في دولتــه كمواطنين، تجــب حمايتهم، 
ويقتصر منهم ـ قديًما ـ علــى الجزية، التي هي من التنظيمات اإلدارية 

والمالية التي يخضع لها جميع المواطنين1.

هـ ـ موقف اإلسالم من غير العرب
ضمت دولة اإلســالم عبر عصورها المختلفة أجناًسا متعددة، منهم 
الفُــرس الذيــن أطلق عليهم اســم (العجــم)؛ ولم يفرق اإلســالم بين 
المســلمين على أســاس (الِعْرق)؛ وإنما فــّرق بينهم على أســاس العمل 
[الحجــرات: 13]،   ﴾U  T  S  R    Q  ﴿ تعالــى:  قــال  والتقــوى، 

وقال ژ: «ال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى»٭.2
واإلســالم ال يحارب القوميات وال يلغيها، وإنما يعترف بها، ويفسح 

1 ـ د. أحمد عبد الحميد غراب: مقدمة كتاب اإلعالم، ص51.
٭  حديث صحيح رواه البخاري.
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لها مكاًنا في دولته، ويريد لها أن تتعايش وتتعاون، أما ما يرفضه فهو 
أن يتفاضل المســلمون على أســاس الجنس والِعْرق، وليس على أســاس 
العلم والفضيلة واإليمان. فاإلســالم ال يريد محو القوميات؛ وإنما يريد 

محو التعصب القومي.
فقد ســعدْت القوميات غير العربية تحت راية اإلسالم، ونال أبناؤها 
من الخير واألمان والســعادة والترقي ما لم ينالــوه في أوطانهم، وبين 
أبناء قومهم. ويدلل العامري على هذا بأن أبنــاء الفرس ـ مع ما كانوا 

يتمتعون به في أيام ملوكهم من غنى وعلم وآداب ـ قد ابتلوا بآفتين:
تعلم  غيرهم  علــى  الزرادشــتي  الدين  رجال  تحريم  األولى:  اآلفة 

العلوم اإللهية، وقصرها على أنفسهم.
اآلفة الثانية: تحريم ملوكهم الترقي بين طبقات المواطنين، وقسموا 
المجتمع إلى طبقتين: طبقة الســادة من الملوك، وطبقة المســتعبدين، 

ومنعوا االختالط بينهما، أو انتقال الطبقة الدنيا إلى طبقة أعلى.
وقد حارب اإلســالم هاتين اآلفتين، وأتاح لكل معتنقيه امتالك قوة 

المعرفة والترقي، فنالوا في حظوته ثالث فوائد:
إحداها: حررهم من العبودية، وأزال الَحْجر عنهم في الترقي.

الثانية: خلصهم من سلطان رجال الدين، وأطلق لعقولهم حرية الفكر.
الثالثة: شــاركوا العرب في الفتح اإلســالمي، فملكوا المال والعتاد 
«وفتــح الطريق لهم إلى التفيــؤ بظل هذه الدولــة الميمونة... ليعمروا 

بالدهم بما يفيدونه من الفيء»1.

1 ـ العامري: اإلعالم، ص176.
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و ـ الدعوة إلى اإلسالم
أما عــن كيفية الدعــوة إلى الدين ونشــره فيحددهــا العامري في 
وســيلتين: الدعوة إليه باليد أو باللسان. ويفضل العامري الدعوة للدين 

باستخدام الحجج العقلية.
ومن هنا يمدح العامــري «علم الكالم»٭1، ويرى أنه من أهم العلوم 
الدينيــة وأكثرها فائدة؛ حيث يســتخدمه المســلمون في محــاورة غير 
المســلمين، ويدعونهم لإليمان عن طريــق إقامة األدلــة العقلية، وهو 

   z  y  x   w  v﴿ :اســتجابة لدعوة الديــن في قولــه تعالــى
}  |{  ~  ے  ¡  ¢﴾ [النحل: 125].

إن «علم الكالم» صناعة تستعمل مع الذمي كما تستعمل مع المسلم، 
وبها يصير اإلنســان من أهل العلم والمعرفة الذيــن يبنون حكمهم في 
إثبات الشــيء ونفيه على البصيــرة، ويخرجه من دائــرة المقلّدين إلى 

  R   Q  P ﴿ :دائرة العقالء، وهو إيمان مدحــه اهللا تعالى في قوله
Z  Y  X  W  VU     T  S  ]﴾ [يوسف: 108].

ويرى العامري أنه ال ضرورة إلى اســتخدام القــوة في الدعوة إلى 
الدين إال بعد اإلبالغ واإلنذار، واليأس من تأثير الهداية واإلرشاد، فإذا 
فشلت كل الوسائل الســلمية لجأ في النهاية إلى استخدام قوة السالح، 

وهو ما يسمى بالجهاد.
ويصــف العامــري الجهاد بأنــه «العبــادة الملكية ـ وهــي الجهاد 
المشتمل على حراســة الملة ـ فهو شيء تشترك فيه األديان»1؛2 فالجهاد 

٭  هو علم الدفاع عن العقائد اإليمانية باستخدام الحجج العقلية.
1 ـ المصدر السابق، ص147.
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ليس هــو الحرب؛ بل هو حرب مقدســة تخالف ما يقوم بــه البغاة من 
حروب.

ويفّرق العامري بين الجهاد وغيره من أنواع الحروب التي يقســمها 
إلى ثالث: الجهاد، والفتنة، والتصعلك.

أما الجهاد فهو الذي يتولى إعمار البالد وحماية العباد، ولوال قيام 
أهل الدين بالمحاماة عن دينهم بالســيف الجتاحهــم أعداؤهم، ولظهر 

الفساد في البر والبحر.
وأما الفتنة، فهي ما يقــع من صراع بين البــالد نتيجة إما تعصب 

ديني أو تعصب عرقي.
أما التصعلك، فهو مــا ُيقصد به اغتصاب األموال واالســتيالء على 
األمالك. وهذا النوع من الحروب اســتخدمه العرب قبل اإلســالم، كما 
أخذت به الشــعوب القديمة من يونــان ورومان؛ بل أخــذ به الغرب في 

حروبه الصليبية واستعماره الحديث.
والنــوع األول من الحروب ـ وهو الجهاد ـ هو ما أخذ به اإلســالم، 
ويعّد فريضة وعبــادة، أما النوعــان اآلخران فهما مذمومــان، والدليل 
على ذلك أن نبينــا محمًدا ژ لم يهــدف من وراء حروبه االســتيالء 
على المغانم، وكان قصارى جهده وغرضــه من وراء جهاده هو «اإلقرار 
بوحدانية من له الخلق واألمر، والتصديق بما أرسل إليه من عنده ـ جل 

جالله ـ حتى إذا وجدها غمد عنه سيفه، وأوجب على نفسه حمايته»1.
ولذا يرّد العامري على بعض الشبهات التي أُثيرت حول اإلسالم، 

1 ـ المصدر السابق، ص156.
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واتهمته بأنه انتشر بحد الســيف، ويكذب هذا االدعاء متسائًال: هل 
ما دفع محمًدا ژ إلى اســتعمال الســيف مصلحة عامة أم مفســدة 

شاملة؟
ويجيب عن هذا التساؤل: أن غرض الرســول الكريم من استخدام 
السيف هو الدعوة إلى اإلســالم عن طريق الجهاد، ولم يكن طمًعا في 
امتالك البالد أو رغبة في اســتعباد العباد؛ «بل لو قدر على اســتصالح 
عباد اهللا من غير حاجة إلى ســفك دماء بعضهم لــكان ذلك هو اآلثر 

(األفضل) عنده واألحب إليه»1.
وهكذا يخلــص العامري إلى أن القوة الروحية للدين ـ بما تغرســه 
في نفــوس معتنقيه مــن فضائل، ومن دعــوة إلى المعرفــة ـ باإلضافة 
إلى المقدرة السياســية للدولة، وقوة حاكمها ومعرفته ألمور السياســة، 
وشجاعة مواطنيها ـ عوامل تساعد على تحقيق مجتمع الخير، وقد تحقق 
هذا للمســلمين عندمــا التزموا بما دعا إليه اإلســالم، وســوف يتحقق 
لجميع المســلمين عبر الزمان وفي مختلف البقــاع، إذا ما التزموا بما 

شرعه لهم الدين؛ لتكون أمتهم دائًما هي «األمة الميمونة».

1 ـ المصدر السابق، ص191.
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■  أستاذ ورئيس قسم القانون العام، جامعة القاهرة.

á````eó``≤`e

ال شــّك أن تطــوّر القانون الدولــي من قانون 
يقتصر علــى العالقات بين الــدول إلى قانون 
يحكم أنشطة مؤسسات المجتمع الدولي وعالقاتها؛ يثير 
العديد من المشــاكل الهامة فيما يتعلــق بالدور الذي 
يمكن أن تلعبه هذه المؤسســات علــى الصعيد الدولي. 
البارزة  العالمــات  إحدى  إن  القــول:  يمكن  أنه  لدرجة 
تلعبه  الذي  المتزايد  الدور  في  تتمثل  الدولية  للعالقات 
هذه المؤسسات. على أنه يالحظ أن المؤسسات الدولية 
ـ سواء أكانت ذات نزعة عالمية أم ذات طبيعة إقليمية، 
وســواء أكانت حكومية أم غير حكوميــة ـ ال تلعب ذات 
الدور؛ فهذا الدور متغاير ويشــمل أشكاالً متعددة، وهو 

■  É`aƒdG  ƒHCG  ó`ªMCG

فكر  في  العام  الخير  مسألة 
الدولي المجتمع  مؤسسات  وعمل 
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يتوقف في النهاية على االختصاصات الممنوحة للمؤسسة الدولية المعنية1، 
فمن الواضح أن تلك المؤسســات (وبصفــة أعم القانون الدولي نفســه) 
ليســت غاية في ذاتها. فألنها نتــاج تطور تاريخي حــادث في المجاالت 
الدولية المختلفة (السياســية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها)، 
فإنها بطبيعتها أدوات لحل المشاكل الحيوية التي تصادف الدول واألفراد 

في عالقاتها المتبادلة. هذا الدور يمس مجاالت متعددة، منها:
العمل على حل المشــاكل التقليديــة للمجتمع الدولــي؛ مثال ذلك:  -

تحقيق األمــن الجماعي، وذلك بتحريم اللجوء إلى اســتخدام القوة 
أو التهديــد بها والعمل علــى معاقبة المعتــدي، ومعالجة االختالالت 
المعاصر  الدولــي  المجتمع  فــي  الموجودة  واالجتماعية  االقتصاديــة 
والتي هي نتائج ظــروف تاريخية عفــا عليها الزمــان وأصبحت في 
ذمة التاريخ، وذلك بالعمل على إنشــاء نظام اقتصادي عالمي جديد 
يقوم على أسس مغايرة ويهدف إلى حماية الدول الضعيفة اقتصادياً؛ 
الدول اآلخذة فــي النمو. أخيرًا لعبت المؤسســات الدولية  خصوصاً 
دورًا مهمــاً في القضاء على ظاهرة احتالل اإلنســان ألخيه اإلنســان 
واستغالله، وذلك بتصفية االستعمار والظاهرة االستعمارية بوجه عام.

مواجهة المشــاكل الجديدة والمتجددة التي تواجه المجتمع الدولي؛  -
إذ مما ال شــك فيه أن التقــدم العلمــي والتكنولوجي علــى مختلف 
مستوياته، وتغير ُكنِْه وطبيعة الحياة المعاصرة (على المستوى الدولي 
والوطني) قد أّدى إلى بزوغ العديد من المشاكل التي ما كانت لتوجد 
بالدرجة التي توجد بها اآلن في ظل المجتمع الدولي القديم (الذي 

كان موجودًا في القرن التاسع عشر وما قبله).

1 ـ راجع أحمــد أبو الوفا، الوســيط في قانون المنظمــات الدوليــة، دار النهضة العربية، 
القاهرة، 2011م، ص 11.
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االجتماعي،  بالضمــان  الخاصة  المشــاكل  ـ هنــا ـ  نذكر  أن  يكفي 
والفقر، والحــق في الصحــة، والحق في الغــذاء، ومواجهــة الكوارث 

الطبيعية، وغيرها.
لذلك تنــص المــادة 3/1 من ميثاق األمــم المتحدة علــى أن من 

أهداف المنظمة:
«تحقيق التعاون الدولي على حل المســائل ذات الصبغة االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية واإلنســانية، وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنســان 
والحريات األساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك بال تمييز بسبب 

الجنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بين «الرجال والنساء».
كذلك تنص المــادة 3/2 من ميثاق جامعة الــدول العربية على أن 

أهداف الجامعة:
تحقيــق التعاون الوثيق بين الدول المشــتركة فيها، وذلك بحســب 

نظم كل دولة وأحوالها، في الشؤون اآلتية:
الجمركي  - التبادل  ذلك  في  ويدخل  والمالية،  االقتصادية  الشؤون 

والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة.
شــؤون المواصالت ويدخل في ذلك الســكك الحديدية والطرق  -

والطيران والمالحة والبرق والبريد.
شؤون الثقافة. -
شــؤون الجنسية والجوازات والتأشــيرات وتنفيذ األحكام وتسليم  -

المجرمين.
الشؤون االجتماعية. -
الشؤون الصحية. -
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ونشــير ـ هنا ـ إلى مســألة الخير العام في فكرة وعمل مؤسســات 
المجتمع الدولي، من خالل التركيــز على بعض الموضوعات المهمة في 
هذا الخصوص، وعلى أســاس أنه ال يمكننا أن نحيط خبرًا بكل مناحي 

ذلك العمل في إطار هذه الدراسة.
أخذًا في االعتبار ما تقّدم، سنشير إلى الحق في الغذاء، ومحاربة الفقر 
والقضاء عليه، وفي مجال الكوارث الطبيعية، وفي مجال الضمان االجتماعي، 
وفي إطار اإلســالم. فإذا انتهينــا من ذلك فحقيق بنا أن نشــير إلى القيود 

التي يجب على مؤسسات المجتمع الدولي مراعاتها في هذا الخصوص.

:AGò¨dG »a ≥ëdG ∫Éée »a ``  k’hCG
من مســائل تحقيق الخير العام على الصعيد الدولي «كفالة الحق 

في الغذاء» لمن يحتاجون إليه من السكان وخاصة في البالد الفقيرة.
وقد ُعنيْت بذلك الحق العديُد من المؤسســات الدولية مثل منظمة 
األغذيــة والزراعة (ومقرهــا مدينة رومــا ـ إيطاليا) وبرنامــج الغذاء 
العالمي World Food Program. كذلــك عنيت به بعض األجهزة الدولية 
األخرى، مثل: لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، (المنشأة 
في إطار العهد الدولي للحقوق االقتصاديــة واالجتماعية والثقافية لعام 
1966م)، ولجنة حقوق اإلنســان (التي أنشــأها العهــد الدولي للحقوق 
المدنية والسياســية لعام 1966م)، ولجنة حقوق الطفل (التي أنشــأتها 

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م).
 Special Rapporteur 1«ر الخــاص كذلك تم إنشــاء وظيفة «المقــر

1 ـ وتتمثل وظائفه فيما يلي:
ـ تعزيز التحقيق الكامل للحــق في الغذاء واتخاذ اإلجراءات الالزمة على المســتويات 

=الوطنية، واإلقليمية والدولية.



الدولي المجتمع  مؤسسات  وعمل  فكر  في  العام  الخير  مسألة 

39

للحــق في الغـذاء منــذ عــام 2000م (بقرار من لجنة حقوق اإلنســان 
السابق اإلشارة إليها).

وال شّك أن تحقيق هذا الحق الجوهري لإلنسان من شأنه كفالة 
الخير العام لقطاع عريض من ســكان الكرة األرضية، ما زال يعاني 

ـ حتى اآلن ـ من ســوء التغذية والفقر والجوع.

:¬«∏Y AÉ°†≤dGh ô≤ØdG áHQÉëe ∫Éée »a `` kÉ«fÉK
في القضاء على  تلعب مؤسسات المجتمع الدولي ـ أيضاً ـ دورًا مهماً 
الفقــر أو اإلقالل منه. وال شــك أن الفقر يؤثر علــى العديد من حقوق 
اإلنسان (مثل: الحق في الغذاء، والتعليم، والمسكن، والعمل، وخصوصية 

الحياة الخاصة، والحقوق السياسية والحريات األساسية، وغيرها).
لذلــك نص إعــالن األلفية الصــادر عــن الجمعية العامــة لألمم 

المتحدة على:
«خلق بيئة ـ على المســتويات الوطنية والعالمية ـ تؤدي إلى تحقيق 

التنمية وتقضي على الفقر»1.
وال جرم أن الفقر يشــكل مشــكلة صعبة تواجه المجتمعات الوطنية 
(في كل الدول) والمجتمع الدولي أيضاً، لذلك سعت مؤسسات المجتمع 
الدولي إلــى التصدي لهــا. يكفي أن نذكــر ما جاء فــي إعالن األمم 

ـ بحث طرق التغلب على العوائق التى تمنع كفالة الحق في الغذاء.
ـ تقديم توصيات بخصوص الخطوات الممكنة لكفالة الحق في الغذاء بصورة مطردة.

 The Right to Adequate Food, Office of the High Commissioner for Human راجــع: 
 Rights, U.N, Geneva, 2010, P. 37.

 General Assembly Resolution 55/ 2088, September 2000 :1 ـ راجع

=
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المتحدة بشــأن األلفية الذي تبناه رؤساء الدول والحكومات بمقر األمم 
المتحدة في نيويــورك بخصوص «التنمية والقضاء علــى الفقر» والذي 

جاء فيه1:
لن ندخر أي جهد في سبيل تخليص بني اإلنسان، والنساء واألطفال،  -

من ظروف الفقــر المدقع المهينة والالإنســانية، التــي يعيش فيها 
حالياً أكثر من بليون شخص.

لذلــك نعتزم أن نهيــئ ـ على الصعيديــن الوطنــي والعالمي ـ بيئة  -
مواتية للتنمية وللقضاء على الفقر.

إن النجــاح في تحقيق هــذه األهداف يعتمد ـ في جملــة أمور ـ على  -
على وجود حكم صالح  وجود ُحْكم صالح في كل بلد. ويتوقــف أيضاً 
على الصعيد الدولي، وعلى وجود شفافية في النظم المالية والنقدية 
والتجارية. ونحن ملتزمون بإيجاد نظام تجاري ومالي متعدد األطراف 
منفتح، ومنصــف، وغير تمييــزي، ويمكــن التنبؤ بــه، ويرتكز على 

القانون.
نشــعر بالقلق إزاء ما تواجهــه البلدان النامية مــن عقبات في تعبئة  -

الموارد الالزمة لتمويل تنميتها المستدامة.
بمعالجة االحتياجات الخاصة ألقــل البلدان نموًّا. وندعو  - نتعهد أيضاً 

البلدان الصناعية إلى القيام بما يلي:
اعتماد سياسة تســمح بوصول جميع صادرات أقل البلدان نموًا إلى • 

أسواقها دون فرض رسوم أو حصص عليها.

1 ـ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في 8 ســپتمبر 2000م، منشور في «حقوق اإلنسان 
مجموعة صكــوك دولية»، األمــم المتحــدة، نيويــورك، 2002م، المجلــد األول، ج1،

ص 98 ـ 101. 
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تنفيــذ البرنامج المعزز لتخفيــف ديون البلــدان الفقيرة المثقلة • 
بالديون.

منح مساعدة إنمائية أكثر سخاء، وخاصة لتلك البلدان التي تبذل • 
جهودًا حقيقية لتوظيف مواردها للحد من الفقر.

على االهتمام بصورة شــاملة وفعالة بمشاكل •  نحن مصممون أيضاً 
البلدان النامية المنخفضة أو المتوســطة الدخــل، باتخاذ تدابير 
متنوعة على المستويين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكناً 

في المدى الطويل.

إننــا نــدرك االحتياجــات والمشــاكل  -
الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية، 
والمتعددي  الثنائيين  المانحيــن  ونحّث 
األطــراف على حد ســواء علــى زيادة 
المســاعدات المالية والتقنية المقدمة 

إلى هذه الفئة من البلدان.

نعقد العزم كذلك على ما يلي: -
أن نخفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر • 

واحد، وكذا نسبة ســكان العالم الذين يعانون من الجوع، ونسبة 
السكان الذين ال يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب 

أو دفع ثمنها إلى النصف بحلول سنة 2015م.
أن نكفــل ـ بحلــول ذلك العــام نفســه ـ تمكن األطفــال في كل • 

مكان ـ ســواء الذكور أو اإلناث منهم ـ من إتمــام مرحلة التعليم 
االبتدائي، وتمكّــن األوالد والبنات من االلتحاق بجميع مســتويات 

التعليم على قدم المساواة.

 ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe ¿EG
 πªY ≈dEG  áaÉ°VôdÉH »dhódG
 ô≤ØdG Ió°T ∞«ØîJh ô«îdG
 ±É≤jEG  ≈∏Y πª©J ,ádÉ£ÑdGh
 áYÉæªdG ¢ü≤f ¢Shô«"  QÉ°ûàfG
.iôNCG  ¢VGôeCGh (RójE’G)
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أن ينخفض معــدل وفيات األمهــات ـ بحلول ذلك العام نفســه ـ • 
بمقدار ثالثة أرباع، ووفيات األطفال دون ســن الخامســة بمقدار 

ثُلثي معدالتها الحالية.
أن يتم إيقاف انتشــار ڤيروس نقص المناعة البشرية (اإليدز)، • 

منها  يعاني  التــي  األخرى  الرئيســة  واألمراض  المالريــا  ووباء 
البشر.

أن نقدم مســاعدة خاصة إلى األطفال الذين أمسوا يتامى بسبب • 
ڤيروس (اإليدز).

أن نحقق ـ بحلول عام 2020م ـ تحسناً كبيرًا في حياة 100 مليون • 
لما اقترح في  شخص على األقل من ســكان األحياء الفقيرة، وفقاً 

مبادرة «مدن خالية من األحياء الفقيرة».

نعقد العزم أيضاً على ما يلي: -
تعزيز المســاواة بيــن الجنســين باعتبارهمــا وســيلتين فّعالتين • 

لمكافحة الفقر والجوع والمرض ولحفز التنمية المستدامة فعًال.
وضع وتنفيــذ اســتراتيجيات تتيح للشــباب في كل مــكان فرصاً • 

حقيقية للحصول على عمل الئق ومنتج.
تشــجيع صناعة المســتحضرات الطبية لجعل العقاقير األساســية • 

متاحة على نطاق أوسع، ومتيسرة لجميع األشخاص الذين يحتاجون 
إليها في البلدان النامية.

إقامة شــراكات متينة مع القطاع الخاص ومــع منظمات المجتمع • 
المدني، سعياً إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر.

كفالة أن تكون فوائد التكنولوجيــا الجديدة ـ وبخاصة تكنولوجيا • 
المعلومات واالتصاالت ـ متاحة للجميع.
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:á«©«Ñ£dG çQGƒμdG á¡LGƒe ∫Éée »a ``  kÉãdÉK
من الثابــت أن الكوارث الطبيعية تهدد حياة وســالمة األشــخاص، 
وكذلك األموال والممتلكات في المناطق التي تحدث فيها؛ لذلك تسعى 
مؤسســات المجتمع الدولي إلــى اتخاذ ما يلزم لمواجهتها، ســواء على 
المســتوى غير الحكومي (مثــل منظمات أطباء بال حــدود، وأطباء حول 

العالم) أو على المستوى الحكومي وهو ما نذكره اآلن.

أ ـ فعلى المستوى العالمي:
ُعنيــْت المنظمــات الدولية العالمية بهــذه المســألة عناية كبيرة، 

خصوصاً منظمة األمم المتحدة:

من ذلــك التقرير الــذي قّدمه األميــن العام لألمــم المتحدة عام  -
1981م بخصــوص «الجهــود الدوليــة المبذولة لتلبيــة االحتياجات 

اإلنسانية في حاالت الطوارئ»1.

كذلــك أعلنــت الجمعيــة العامــة بقرارهــا 44/ 226 المــؤرخ في  -
للحد من  22 ديســمپر 1989م اعتبار ِعْقد التســعينات عقدًا دوليــاً 

الكوارث الطبيعية. فقد نص هذا القرار على أهداف العقد، ومنها:
تحســين قدرة كل بلد على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية  ـ 1

بسرعة وفعالية.
وضع مبادئ توجيهية واســتراتيجيات مالئمــة لتطبيق المعارف  ـ 2

العلمية والتكنولوجيــة، مع مراعاة التنــوع الثقافي واالقتصادي 
بين الدول.

E/1981/16 :1 ـ راجع
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تعزيز المســاعي العلمية والهندســية الرامية إلى سد الثغرات  ـ 3
الحرجة في هذه المعارف من أجل تقليل الخســائر في األرواح 

والممتلكات.
نشــر ما هو قائــم وجديد مــن المعلومــات التقنيــة المتعلقة  ـ 4

بالتدابير الالزمة لتقييم الكوارث الطبيعية والتنبؤ بها وتخفيف 
آثارها.

وضع تدابير لتقييم الكوارث الطبيعية والتنبؤ بها والتخفيف من  ـ 5
آثارها.

إنشاء وظيفة منســق اإلغاثة في حاالت الطوارئ بدرجة وكيل األمين  -
العام للشؤون اإلنسانية، وأهم وظائفه ما يلي:

تجهيــز الطلبــات المقدمة مــن الــدول األعضــاء المتضررة أ ـ  
للحصول على مساعدة طارئة تتطلب استجابة منسقة.

القيام بالتشاور مع حكومة البلد المتضرر بتنظيم بعثة مشتركة ب ـ  
بين الــوكاالت لتقييم االحتياجات المطلوبــة لمواجهة الكارثة 

التي وقعت.
تيســير وصول المنظمات التنفيذية إلــى المناطق التي تواجه ج ـ  

حاالت الطوارئ من أجل اإلســراع بتقديم المساعدة الطارئة، 
وذلك بالحصول على موافقة جميع األطراف المعنية.

القيام بالتشاور مع المنظمات التنفيذية المعنية بإدارة صندوق د ـ  
الطوارئ المركزي والمساعدة في تعبئة الموارد.

العمل كمنســق مركزي مــع الحكومات والمنظمــات الحكومية هـ ـ  
الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن عمليات األمم المتحدة 

لإلغاثة الطارئة.
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ب ـ على المستوى اإلفريقي:
تم إنشــاء مركز التميــز اإلقليمي إلدارة الكوارث في 15 أغســطس 

2005م (مقره في كينيا).
وتتمثل أهداف المركز في اآلتي:

تعزيز التعاون بين الدول المشاركة. -
بناء آلية لتعبئة الموارد وتحسين قدرات إدارة الكوارث في جميع  -

الدول.
والدولية  - اإلقليمية  المســتويات  على  التعاون  وتقوية  ودعم  تيسير 

لتحقيق اإلدارة الفعالة لبرامج مواجهة الكوارث الطبيعية.
بناء قاعــدة بيانات بقــدرات الدول المشــاركة للمســاعدة على  -

االستجابة الفّعالة للكوارث.
التنسيق مع المنظمات اإلنسانية المعنية بشؤون اإلغاثة. -
تطوير برنامــج تدريبي خاص بإدارة الكوارث الطبيعية تســتفيد  -

منه الدول المشاركة.
تطوير وتعزيز برنامــج إلدارة المعلومات له موقع على اإلنترنت،  -

والقيام بحملة دعائية للتوعية العامة، وإنشــاء شبكة اتصال بين 
الدول المشاركة.

تطوير آلية اســتجابة إقليميــة ـ بعد موافقة الدول المشــاركة ـ  -
لتنسيق جهود إدارة الكوارث الطبيعية1.

ومــن أجل تحقيق األهــداف الســابقة تؤكد الدول المشــاركة على 
التزامها بالمبادئ التالية:

1 ـ انظر: المادة السادسة من اتفاقية تأسيس المركز.
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المساواة في السيادة وسالمة حدود جميع الدول المشاركة. -
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المشاركة. -
الحفاظ على السالم اإلقليمي واالستقرار واألمن. -
وحقوقه  - لإلنســان  واالحتــرام  والحماية،  والدعــم،  االعتــراف، 

األساسية، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.
لالتفاقية  - وفقاً  والمسؤوليات  للمزايا  والعادل  المشترك  االقتسام 

المؤسسة للمركز.
عدم التفرقة على أساس الجنس أو الدين1. -

ج ـ على المستوى العربي:
صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 6402 (الدورة 21) في

4 مارس 2004م بإنشــاء «المركز العربي للوقاية مــن أخطار الزالزل 
والكوارث الطبيعية األخرى».

ويهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:
الوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى. -
تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزالزل. -
واالنزالقات  - والفيضانــات  للســيول  المعرضــة  األماكــن  تحديد 

األرضية.
تحديد المناطق التي تحتوي على الفراغات الجيولوجية «الكهوف  -

األرضية» في المناطق السكنية.

1 ـ المادة الخامسة من اتفاقية تأسيس المركز.
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اقتراح حلول تقنية على أســاس علمي للحد من أخطار الزالزل،  -
والوقاية من الكوارث الطبيعية األخرى، وتشــجيع التعاون العلمي 

والتقني بين مختلف الدول األعضاء.
تعزيز قــدرات الدول العربية في مجــال إدارة الكوارث الطبيعية  -

والتخفيف من آثارها.
دعم وتشجيع عمليات التدريب، وإعداد البحوث والدراسات، وتبادل  -

المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة في مجال إدارة الكوارث.
تقديم المســاعدة الفنيــة للدول األعضــاء المعرضــة للكوارث  -

الطبيعية.

المهام  تنفيذ  إلى  المركز  يســـعى  السابقة  األهداف  تحقيق  وبغية 
التالية (م4):

الدعم التقنــي والعلمي للدول األعضاء بقصــد الوقاية ومواجهة  -
أخطار الزالزل وغيرها من الكوارث الطبيعية األخرى.

الكوارث  - من  الوقايــة  وتنظيم  األخطار  لتقييم  بدراســات  القيام 
الطبيعية.

جمع ونشــر معلومات بصفــة دورية بالتعاون مــع مراكز البحوث  -
والهيئات المتخصصــة في هذا المجال، ووضــع خرائط للزالزل 

وغيرها من الكوارث الطبيعية.
التنســيق والربط بيــن المراكــز الوطنيــة المعنية فــي الدول  -

األعضاء.
تنظيم لقاءات علمية وفنية للخبراء. -
إقامة مشاريع بحثية في مجال الوقاية من أخطار الزالزل وغيرها  -

من الكوارث الطبيعية األخرى، والعمل على تنفيذها مع المنظمات 
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العربية واإلقليمية والدولية والجهات األخرى المتخصصة في هذا 
الشأن.

إنشــاء قاعدة بيانات عن الوقاية من أخطار الــزالزل والكوارث  -
الطبيعية األخرى.

تنظيم دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى. -
تعميم المعلومات عن طريق كل الوسائل المناسبة. -

:»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ∫Éée »a `  kÉ©HGQ
من الحقــوق المهمة على الصعيديــن الداخلي والدولــي ـ حالياً ـ 
الحق في الضمان االجتماعــي والذي يهدف إلى تأمين الشــخص ضد 
أخطار العجز والمرض والشــيخوخة، وذلك بتوفير دخــل له يمكّنه هو 

وأسرته من مواجهة أعباء الحياة.
ونظرًا ألهمية هذا الحق، فقد عنيت به مؤسســات المجتمع الدولي 

عناية كبيرة. يكفي أن نذكر األمثلة اآلتية:

:Council of Europe «أ ـ من أهداف «مجلس أوروبا
تحسين الوضع االجتماعي لطوائف األفراد الذين هم في حاجة إلى 
ذلك، مثل: العمال المهاجرين، شــباب العمال، النســاء الالتي تعملن، 

األطفال ذوي اإلعاقة... إلخ1.

 Conseil de l'Europe, Guide du conseil de l᾽Europe, Direction de la presse et de 1 ـ راجــع: 
l'information, P. 25

ـ  وانظر أيضــاً ما تم تبنيه في إطــار االتحاد األوروبي من لوائــح وتوجيهات بخصوص 
أنظمة الضمان االجتماعي وتطبيقها على العمال وأفراد أســرهم، والتسوية في األجور 

=بين الذكور واإلناث، والحصول على فرص عمل، وتحسين صحة العمال،... إلخ، في:
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ب ـ فـــي إطار مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية، قرر 
المجلس األعلى منذ عام 1426هـ ـ 2005م:

«مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون»؛ إذ نص القرار 
الصادر عن المجلس على ما يلي:

ألهداف مجلس التعاون بشــأن التكامل بين الدول األعضاء،  «تحقيقاً 
وتســهيل تنقل القوى العاملة الوطنية فيما بين دول المجلس، والتي منها 

االجتماعية  الطمأنينــة  بتحقيق  المتعلــق  البند 
غير  فــي  العامليــن  المجلــس  دول  لمواطنــي 
دولهــم، عــن طريــق نظام شــامل ومناســب 
للتأمينات االجتماعيــة والتقاعد المدني في كل 
دولة يغطــي هذه الفئة أســوة بمواطني الدولة 
مقر العمــل، أقــر المجلس األعلى فــي دورته 
للمواطنين  التأمينية  الحماية  مظلة  مد  األخيرة 

العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول المجلس األخرى في القطاعين 
العام والخاص من خالل التقاعد المدني والتأمينات، على أن يكون تنفيذ 

ذلك اختيارياً من 1 يناير 2005م وإلزامياً من 1 يناير 2006م»1.

ج ـ في إطار جامعة الدول العربية جـــاء في الوثيقة العربية 
االسترشادية للضمان االجتماعي2 أن:

 L. Dubois/ C. Gueydan, Les grands textes du droit de l'union europeenne, Dalloz, Paris,
2003, t. 2, PP. 139-180.

1 ـ راجع: «الدورة الخامســة والعشــرين للمجلس األعلى قمة زايد ـ آفاق جديدة لمســتقبل 
واعد»، األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 1426هـ ـ 2005م، ص 19. 
2 ـ اعتمدها مجلس وزراء العــدل العرب في دورته الحادية والعشــرين، بالقرار رقم 593 

ـ د21 ـ 2005/11/29م. 

=

 ≥M »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ¿EG
 √ÉYôJh ™ªàéªdG ¬∏Øμj
 ,¿ƒfÉ≤dG ¬«ªëjh ádhódG
 óæY ø«æWGƒªdG ájÉªëd
.π«©ªdG ¿Gó≤a
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«الضمــان االجتماعي حق يكفلــه المجتمع وترعــاه الدولة ويحميه 
القانــون، يقصد منه حمايــة المواطنين في حاالت الشــيخوخة والعجز 
والمرض وإصابات العمل ومــرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة 
وانقطاع سبل العيش، وعند الحمل والوالدة، واإلعانة على تحمل األعباء 

العائلية، وفي حاالت الكوارث والطوارئ والوفاة.
ويمكن ألنظمة الضمان االجتماعي أن توفر الرعاية االجتماعية لمن 

ال راعي له طفًال كان أو عاجزًا أو ُمِسنّاً (م1).
وتضيف الوثيقة في المادة 11 اآلتي:

«تكون منافع الضمان االجتماعي نقدية وعينية.
أوًال ـ المنافع النقدية وهي:

(أ) المعاشات طويلة األمد وتشمل:
معاش المسنين. -
معاش العجز بسبب إصابة العمل. -
معاش العجز الكلي لغير إصابة العمل. -
معاش الوفاة. -
المعاش األساسي لفاقد المعيل ولعديم الدخل. -
عالوة العائلة. -

(ب) المنافع النقدية قصيرة األمد وهي:
1 ـ المنافع اليومية في حاالت العجز المؤقت بسبب المرض.

2 ـ المنافع بسبب إصابة العمل.
3 ـ المنافع بسبب الوالدة.

(ج) المنح اإلضافية: وهي مبالغ معينة تستحق دفعة واحدة ال سيما عند:
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1 ـ الحمل.
2 ـ الوالدة.
3 ـ الوفاة.

4 ـ الكوارث والطوارئ.

ثانياً ـ المنافع العينية وتشمل:
(أ)  الرعاية االجتماعية لمن ليس له مأوى أو معيل.

(ب) العناية الصحية واالجتماعية.
وذوي  والَعَجــَزة  الجانحين  األحــداث  ورعايــة  التأهيل  إعــادة  (ج) 
الرعاية  دور  لنــزالء  الصحية  الِخْدمات  وتقديــم  الخاصة،  االحتياجات 

االجتماعية».
وال شك أن هذه المزايا والمنافع من شأنها تحقيق الخير العام على 

المستوى الفردي، وفي النهاية على مستوى المجموع، بما تحققه من:
أوًال: مزايا مالية تمنح لألفراد لتحسين أحوالهم المعيشية.

ثانياً: مزايا عينية تغطي الجوانب االجتماعية الالزمة لحياة كريمة 
وآمنة.

ويكفــي أن نذكــر هنا مــا قررته الوثيقــة بخصوص هــذه المنافع 
العينية؛ إذ تنص المادة 24 على ما يلي:

م الضمان االجتماعي خدمات الرعاية االجتماعية التالية: يقد»
رعاية من ال راعي لهــم من األطفال في دور الحضانة ورياض أ ـ  

األطفال.
رعاية المسنين في دور المسنين أو في البيت في األحوال التي ب ـ  

تقتضي ذلك.
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رعاية الَعَجَزة وذوي االحتياجات الخاصة في الدور الخاصة بهم.ج ـ  
رعاية األحداث.د ـ  
تقديم المساعدات العينية في حاالت الكوارث والطوارئ.هـ ـ  
تقديم الرعاية االجتماعية للفرد واألسرة».و ـ  

وتضيف المادة 25:
«تشمل العناية الصحية التي يقدمها الضمان االجتماعي ما يلي:

المعنية أ ـ   الجهــات  مــع  بالتنســيق  للوقاية  الالزمــة  التدابيــر 
المختصة، بقصد إرســاء قواعد اإلسهام في الوقاية من إصابة 

العمل، وكفالة الصحة والسالمة المهنية والعمالية.
إعــادة تأهيل المرضــى والمصابيــن بإزالة آثــار اإلصابة أو ب ـ  

تخفيفها لديهم، والعمــل على تدريبهم على ِمهَنهم أو ِحَرفهم، 
أو علــى ِمهٍَن أو ِحَرٍف أخرى مناســبة، بقصــد منحهم فرصة 

أخرى للعمل واإلنتاج.
العناية الطبية والتأهيلية الشاملة لذوي االحتياجات الخاصة.ج ـ  
الضمان الصحي الشامل لنزالء دور العناية االجتماعية.د ـ  

تبيّن القوانيــن واللوائح المنظمــة في كل دولة إجراءات التنســيق 
والتكامل فيما يتعلق بالعناية الصحية».

:á«eÓ°SE’G äÉ°ù°SDƒªdG πªYh ôμa »a ΩÉ©dG ô«îdG ádCÉ°ùe ``  kÉ°ùeÉN
نشير إلى المبدأ العام، ثم إلى هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية.

أ ـ المبدأ العام:
اإلنفاق من أجل الخير العام مطلوب إسالمياً، فقد حض عليه القرآن 

الكريم داعياً إليه ومشجعاً عليه.
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وألجــل أهمية هــذا اإلنفاق جمعــه اهللا تعالى مع اإليمــان في قوله: 
  5   4   3    2   1   0   /   .   -   ,   +    * ﴿
 ﴾@  ?  >  =  <  ;   :  9  8  7  6

[البقرة: 177].

كذلك حض عليه 4 في قوله: ﴿ ¡  ¢    £        ¤   ¥  ¦  §  ¨  
 ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±   °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©

  c  b  a  `     _  ^  ]  \ ﴿ :[المنافقون: ١٠]، وقوله تعالــى
m   l  k  j  i  h  g   f  e  d﴾ [البقرة: 254].

وجــاء التنبيه على األجر العظيم لهذا اإلنفاق في قوله ســبحانه: 
  Y   X   W   V    U  T   S   R   Q   P   O   N   M ﴿
[البقــرة: 261]،   ﴾ f   e   d   cb   a      `   _   ^]   \   [  Z
 وللحصــول على ذلــك األجر، يجــب أال يقتــرن هذا اإلنفــاق بالمن

  q  p  o  n  m  l  k   j  i  h ﴿ :واألذى، قــال تعالــى
z  y  x   w  vu  t  s  r  }  |  {  ~  ے  ¡ ﴾ 

  ¹   ¸    ¶   μ   ´   ³   ²﴿ قــال:  ثــم  [البقــرة: 262]، 
        Ç   Æ   ÅÄ   Ã   Â   Á   À    ¿   ¾   ½    ¼       »   º
  Ô   Ó    Ò   Ñ     Ð   ÏÎ   Í   Ì   Ë   Ê    É   È

Õ ﴾ [البقرة: 264].
وإذا كان من المقرر في الفقه اإلســالمي أنه: «يجوز محاربة العدو 
بالحصار، ومنع السابلة، دخوالً وخروجاً»1، فإن السيرة النبوية المشرفة 
تظهر أن الُبْعد اإلنســاني في التعامل ـ حتى وقــت الحرب ـ يجب عدم 

1 ـ المحقق الحلي، شرائع اإلسالم في مســائل الحالل والحرام، مطبعة اآلداب في النجف 
األشرف، 1389هـ ـ 1969م، ج1 ص 311. 
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إغفاله، وأنــه يمكن تقديــم المســاعدة االقتصادية للعــدو رغم حالة 
العداوة القائمة1.

يكفــي أن نذكر هنا المثال اآلتي: «قصة ثَُمامــة»: فقد أمرُه عليه 
الصالة والســالم «أن َيِمير أهل مكة وهم حرب عليه». وملخص هذه 
القصــة أن ثَُمامَة بعد أن أســلم قال له أهــل مكة: أَصبــوَْت؟ فقال: 
إني واهللا ما صبــوت؛ ولكني أســلمت.. وايم الذي نفــس ثمامة بيده 
ال تأتيكم حبــة من اليمامــة ما بقيت حتــى يأذن فيهــا محمد ژ ، 
وانصــرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حتــى جهدت قريش، فكتبوا 
إلى رســول اهللا ژ يســألونه بأرحامهم أن يكتب إلــى ثمامة يحمل 
إليهم الطعام، ففعل رســول اهللا ژ ، وكتب إليه أن يخلي بينهم وبين 
لرســول اهللا ژ2، فعرفنا  الحمل رغم أن أهل مكة كانوا يومئٍذ حرباً 

«أنه ال بأس بذلك»3.
ويروي ابن شــبة أن أهل مكة حينمــا أضر بهم فعــل ثمامة، كتبوا 
إلى رســول اهللا ژ فقال النبي ژ لثمامة: «يا ثمامة، ال يثأر المسلم 

بالكافر»4.
حرّي بالذكــر أن تلك المقاطعــة التي فعلها ثمامــة ترجع إلى أنه 
حينما أُِســَر، خرج رســول اهللا ژ فقال: «ما وراءك يا ثمامة؟» فقال: 
إن عاقبت عاقبت ذا ذنب، وإن مننت مننت على شاكر، وإن أردت المال 

1 ـ يقول ابن حزم: «وإعطاء الكافر مباح وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى المســلم. ابن 
حزم: المحلى، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ج9، مسألة 1639، ص 159.
2 ـ ابن هشام، السيرة النبوية. ط البابي الحلبي، القاهرة، ج2، ص 639. 

3 ـ اإلمام عمر بن محمد السنامي، نصاب االحتســاب. تحقيق مريزي عسيري، دار الوطن، 
ـ 1993م.  الرياض، 1414هـ 

4 ـ ابن شبة، تاريخ المدينة المنورة، ص 438. 
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فعندي من المال ما شــئت، فمن عليه رســول اهللا ژ بشرط «أن يقطع 
الميرة عن أهل مكة ففعل ذلك حتى قحطوا»1.

بهذا يكون الرسول ژ:
قد طبق ـ منذ ما يزيد على أربعة عشــر • 

اإلضافي  البروتوكول  بــه  أخذ  ما  قرناً ـ 
باتفاقات  والملحق  1977م،  لعــام  األول 
جنيڤ لعــام 1949م، والــذي نص على 
المدنيين  الســكان  تجويع  ال يجــوز  أنه 
كأسلوب من أساليب القتال، أو تدمير أو 
تعطيل المواد التي ال غنى عنها لبقائهم 

على قيد الحيــاة (م54). وبذلك يكون للســيرة النبوية ســبق زمني 
بخصوص هذه المسألة.

قد أكد على ما اســتقر عليه القانون الدولي حديثاً بخصوص الحق • 
 Droit a l᾽assistance humanitaire - Right فــي المســاعدة اإلنســانية
to Humanitarian Assistance، وهــو حــق بــدأت تبــزغ أهميته منذ 

وقت قصير، ويهدف إلى تجنيب الســكان المدنيين اآلثار السلبية 
المترتبــة على توقيع الجزاءات الدوليــة، خصوصاً جزاء المقاطعة 

االقتصادية2.

1 ـ شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج4، ص 1031. 
2 ـ قيــل: إن مبدأ الرفــق والرحمة حّرم على المســلمين في حروبهــم أن يلجأوا لقهر 
عدوهم بتجويع األمة المحاربة، أو منع أسباب الحياة من قوت أو دواء أو لباس من 
الوصول إلى غير المحاربين منها عبد الرحمن عزام: الرســالة الخالدة، القاهرة، 

ص 141 ـ 142. 

 á«eÓ°SE’G áKÉZE’G áÄ«g ¿EG
 IóYÉ°ùe ≈∏Y â∏ªY á«ªdÉ©dG
 ø«HƒμæªdGh ø«ÄLÓdG
 äÉLÉ«àM’G …hòH ájÉæ©dGh
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ب ـ هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية:
أُنشــئت هيئة اإلغاثة اإلســالمية العالميــة التابعة لرابطــة العالم 
اإلسالمي ـ ومقرها مكة المكرمة ـ بقرار من المجلس التأسيسي للرابطة 
في دورته العشــرين عــام 1398هـ ، وتســعى الهيئة لتحقيــق األهداف 

التالية:
تصيبهم  ـ 1 الذيــن  والمنكوبين  الالجئيــن  مســاعدة  علــى  العمل 

الكوارث والمجاعات وتقديم اإلغاثة للمتضررين منهم.
اإلسهام في تنمية المجتمعات اإلسالمية في الجوانب الحضارية  ـ 2

من  وغيرهــا  واالجتماعيــة،  والصحيــة  والتعليميــة  والدعويــة 
الجوانب.

كسب ثقة المتبرعين والجهات الداعمة. ـ 3
العناية بذوي االحتياجات الخاصة من تعليم وتأهيل. ـ 4
تأصيل روح التطوع واالعتماد على الذات في المجتمعات اإلسالمية. ـ 5
ذات  ـ 6 والهيئات  والمؤسســات  الجمعيــات  مع  والتنســيق  التعاون 

األهداف المشابهة داخل دولة المقر وخارجها1.
ولتحقيق هذه األهداف تستخدم الهيئة ما يلي:

ـي مــا يبذله أهــل الخير مــن والة األمــر ورجــال األعمال  - تلَقـ
والمواطنين والمؤسســات من التبرعات، بجانب حث المســلمين 

على التطوع بالجهد، والتبرع بالمال.
الكوارث  - من  والمصابيــن  للمحتاجين  والمســاعدة  الغوث  تقديم 

واالجتماعية  واإلغاثية  الدعويــة  األصعدة:  مختلف  على  والنكبات 

1 ـ المادة 5 من النظام األساسى للهيئة. 
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والصحيــة والتنموية والتعليمية، بما في ذلك إنشــاء المســاجد 
والمدارس.

إنشــاء المستشــفيات والمســتوصفات ونحوهــا فــي المجتمعات  -
اإلسالمية المحتاجة لذلك والقيام بإدارتها وتطويرها.

كفالة أيتام المسلمين، وإنشــاء الدور والمراكز االجتماعية لهم  -
وإدارتها.

إنشاء المشاريع والبرامج التي تساعد الهيئة على تنمية مواردها  -
وتحقيق أهدافها1.

:É¡JÉYGôe »dhódG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe ≈∏Y Öéj »àdG Oƒ«≤dG ``  kÉ°SOÉ°S

االختصاصات التي تمارسها مؤسسات المجتمع الدولي، في تحقيقها 
للخير العام ليست مطلقة؛ وإنما يجب عليها أن تراعي بعض القيود التي 

تشكل اإلطار الذي تعمل من خالله، والنطاق الذي ال يمكن تجاوزه.
وأهم ما يجب مراعاته ـ في هذا الخصوص ـ يتمثل في أمرين:

أ ـ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول:
ال شّك أن محاولة المؤسســة الدولية أو سعيها للتدخل في الشؤون 
الداخلية للدول من شأنه ترتب العديد من األصداء أو االنعكاسات على 
العالقات مع النظام الداخلي للدول؛ علة ذلك أن تلك الدول قد جعلت 
لدخولها في عالقات مع تلك المؤسسات، وألن  من عدم التدخل شــرطاً 
تجاوز المنظمة لســلطاتها ســيترتب عليه االعتداء على سيادتها. لذلك 
فمن أهــم مظاهر العالقــة بين النظــام القانوني للمؤسســات الدولية 

1 ـ المادة 6 من النظام األساسى للهيئة. 
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والنظــام القانوني للــدول األعضاء التــزام عدم تدخل المؤسســة في 
الشــؤون الداخلية لتلك الدول، وهو مبدأ يطبق على كل مؤسســة دولية 
حتى في حالة عدم وجــود نص صريح يذكر ذلك، على أســاس أن أية 
دولة ال تقبل ـ على األقل في ظل الوضع الراهن للعالقات الدولية ـ أن 
تتعامل مع مؤسســٍة ما، إذا كان ذلك ســيترتب عليه َفْقُدها الستقاللها 
الداخلي، عن طريق تدخل المؤسســة في الشــؤون التي تعّد من صميم 

اختصاصها الداخلي.
لذلك نص ميثاق األمم المتحدة على أن:

«ليس في هذا الميثاق ما يسوغ لألمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون 
التي تكون من صميم الســلطان الداخلي لدولٍة ما، وليــس فيه ما ُيلزم 

األعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ألن ُتَحلّ بحكم هذا الميثاق».

ب ـ  ضرورة اســـتبعاد االعتبارات السياسية عند قيام المؤسسة 
الدولية بأعمالها:

يالحظ أن العديد مــن األعمال القانونية الصــادرة عن المنظمات 
من مواقف وأيديولوجيات ذات طبيعة سياسية؛  الدولية ُتستوحى أساســاً 
فالعديد من األعمال الصادرة عن هذه المؤسسات تتمثل أساساً في ردود 
فعل خاضعة لضغط «أغلبية حســابية» أكثر من كونها مواقف يتم تبنيها 
بعد تفكير عميق، واســتنادًا إلى تطبيٍق مخلٍص للقانون. األمر الذي قد 

يقوّض هيبة المؤسسة ومكانتها في األوساط الدولية.
ولعل هذه االعتبارات السياســية التي تلعب دورًا ليس باليســير في 
أجهزة المؤسســات الدولية الحالية هي التي تفســر ـ حالياً ـ سياســة 
الكيل بمكيالين واألخذ بمعيارين deux poids et deux mesures أو سياســة 
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 double language أو اللغــة المزدوجة double standard المعيار المــزدوج
المطبقة في الكثير من المنظمات الدولية المعاصرة1.

1 ـ لعل ذلك هو الذي دفعنا إلى القول:
ـ  إن النظام الدولي الحالي يتكون من رأس كاســح وجســم كســيح (فهو في يد الدول 
الكبرى، مع خضوع تام من قبل الدول الضعيفة). ولذلك فقد أّدى هذا النظام ال إلى 
زيادة ـ كما يدعون ـ رقعة المعمور Orbis Terrarium من الشــرعية الدولية. وإنما إلى 

طمسه كلية وتماماً.
ولــن يدوم؛ ألن لُْحمته وَســَداُه،  ـ  إن النظــام الدولي الحالي هو نظام ســينهار حتماً 
تركيبه ونســيجه، مالطه وكنهه، ظلــم الضعيف. والظلم أبدًا ال يــدوم، فال أفلح من 
ظلم. إذ من الثابت أن مرتكزات وثوابت العدالة والشرعية ال بّد وأن تهزم المتغيرات 
السياســية الســطحية؛ علة ذلك أن النظام الدولي الحالي هو نظــام دخل في متاهة 
 Haves and Haves كلها ضباب، فهو يســتند إلى تفرقة بين من يملكون ومن ال يملكون
not القوة. لذلك فنحن فــي أرض المتناقضــات Land of Paradox؛ بل ُقْل: في أرض 

الطغيان Land of Tyranny التي يتحكم فيها الغيالن، راجع تعليقنا على قضية لوكيربي 
(ليبيا ـ الواليات المتحدة األمريكية). في المجلة المصرية للقانون الدولي، 1992م، 

ص 244 وما بعدها. 
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المغرب. من  وأكاديمي  باحث    ■

من نافلللة القول أن بللاد األندلس قد حظيت 
ل خال العقدين األخيرين من القرن الماضي ل 
باهتمام كبير، وعنايللة ملحوظة من قبل عدد كبير من 
الدارسين، والباحثين الجامعيين في كثير من األقطار 
العربية واألجنبية، في شكل مقاالت أو مؤلفات مستقلة 
تمثللل حصيلللة مجهوداتهم، وهللي اتجاهللات منهجية 
متنوعة وتصورات متباينة عن ذلك الصقع القصي من 
الغرب اإلسللامي، وعن جوانب من الحياة األندلسية 

التي ظلت غامضة ومبهمة آمادًا طويلة.

لقد انصللّب االهتمام بالتراث العربي واإلسللامي 
في بادئ األمر على المشرق نتيجة قيام الدول العربية 
اإلسللامية الكبرى فيه، وتأثيره البيّن على كل أنحاء 
العالم اإلسللامي شللرقه وغربلله. إال أن الدارسللين 

■ الجباري  نجيب محمد 

1492 عام  بعد  غرناطة  مسلمو 
كاروباروخا لخوليو 

المهاجرون  األندلس،  أهل  وشتات 
أرينال غارثيا  لمرثيديس  األندلسيون 
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المحدثين أدركوا أهميللة االلتفات إلى األطللراف الغربية التي كان لها 
دور فعال في مسيرة التاريخ والحضارة العربية اإلسامية. هذه الحضارة 
التي أثرت بشكل مباشللر ل بواسللطة احتكاكها بالغرب ل على الحضارة 

اإلنسانية قاطبة، ومنحتها دفعة قوية إلى األمام.

وقللد اضطلع بمهمللة التتبع والبحث والكشللف عن خبايللا األندلس 
وأسللرارها األصيلة، ودورها في تأصيل الحضارة اإلنسانية عامة، بعُض 
المسللتعربين والمستشللرقين، وفي طليعتهللم الباحث »ميغيللل الفوينتي 
ألكنلتللرا« بكتابه »تاريللخ غرناطة«، و»كييللن روبليس« بكتابلله »تاريخ 
مالقة«1، وأعمال »لويس فرنانديث« و»خوان طوريس فوينتيس«، وأعمال 
فقيد البحث الغرناطي »لويس سلليكودي لوثينللا باربديس« الذي كّرس 
كل مجهوداته لغرناطة في القرنين الثامن والتاسع الهجريين، وخصهما 
بما يزيد عن خمسللين مقالة، عاوة على مؤلفْيلله: »غرناطة في القرن 
الباحثة  التاسللع سلللطان غرناطة«2، وأعمال  الخامس عشللر« و»محمد 
الفرنسية »راشيل أريي«، وخاصة أطروحتها حول »إسبانيا المسلمة على 

عهد النصريين«.

ثم كتاب »إسبانيا اإلسامية والمسيحية في بداية العصر الوسيط« 
لمؤلفه »طوماس كليك« Thomas Glick 3، والدراسة القيمة التي أنجزها 
الدكتللور »دومنيك أورفوا« حللول »عالم العلماء األندلسلليين من القرن 
الخامس الهجري إلى القرن السادس الهجري«، وهو بحث يعكس عالم 

1  ـ ُطبع سنة 1843.
2  ـ ُطبع الكتاب األول سنة 1975 والثاني سنة 1978.

3  ـ انظر ذلللك بالتفصيل في كتاب )الموريسللكيون األندلسلليون والمسلليحيون: المجابهة 
الجدليللة 1492 ل 1640م(، ولللوي كارديالك، تعريللب وتقديم عبد الجليللل التميمي، 

ص145 ل 166.
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العلمللاء الثقافي والحضاري بالدرجة األولى، كما تعكس هذه الدراسللة 
شريحة اجتماعية عصرية.

إن مثللل هذه النمللاذج المقتضبللة إنما تللدل على مللدى االهتمام 
المتزايد والرغبة المتكررة في االطاع علللى عطاءات وإنجازات اآلخر، 
وقد حدث هذا بالفعل مباشرة بعد سللقوط غرناطة في الثاني من يناير 
1492م، وإن لللم يذهب معها كل أثر إسللامي؛ بل ظللل بالعكس وربما 
حتى اللحظة الراهنة بادياً في سحنات الوجوه ولون العيون وعبق التراث 

والثقافة العربية اإلسامية.

ومن الموضوعات المهمة التي استأثرت باهتمام الباحثين والدارسين 
األسللبان موضوع المورسللكيين والمأساة التي عاشللوها بعد طردهم من 
األندلس إبان سللقوطها. فكيف تمت مقاربة وبحث هللذا الموضوع؟ وما 
هي الجوانب التي تم التركيز عليها؟ ذلك ما سللنراه من خال عرضنا 

وقراءتنا لهذين الكتابين:

1492 لخوليو كاروباروخا1 1 ـ م�سلمو مملكة غرناطة بعد عام 
يمثل هللذا الكتاب أحللد المراجع التللي ال غنى عنهللا للباحث عن 
تاريخ األندلللس بعد عام 1492؛ أي: بعد سللقوط غرناطة اإلسللامية، 

1  ـ عالم االجتماع المعروف في إسبانيا وأوروبا، صاحب مؤلفات عديدة في تخصصه منها: 
تزييف التاريخ، محاكم التفتيش والشعوذة، إقليم نابارا في القرن18، اليهود في إسبانيا 
في العصر الحديث، مسلللمو مملكة غرناطة بعد عام 1492 الذي ترجمه وقدم له جمال 
عبد الرحمن، المجلس األعلللى للثقافة، الطبعة1 ل 2003، العللدد957، هذا إلى جانب 
عدد كبير من المقاالت والمحاضرات المنشورة في مجات علمية، والمؤلف كان أستاذًا 
بجامعة مدريد ومديرًا لمتحف الشعب األسللباني، وكان عضوًا بأكاديمية اللغة اإلسبانية 
وباألكاديمية الملكية للتاريخ، حصللل على أرفع الجوائز العلمية التللي تمنحها الحكومة 

اإلسبانية، جائزة الدولة في اآلداب وجائزة أمير أستورياس في العلوم االجتماعية.
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وتتوزع مضامينه بين عشللرة فصول متكاملة، إلى جانب مقدمة تركيبية 
للمترجم، وأخرى للمؤلف مع خاتمة مركللزة. قام بترجمته والتقديم له 

جمال عبد الرحمن.

والكتاب يكتسللب أهميته وقيمته بسللبب هذا الموضوع الذي يطرحه 
من جهة، وبسبب شللخصية مؤلفه من جهة أخرى، ُيعّد باروخا أحد رواد 
الدراسات الموريسكية، وقد اقتفى الكثير من الباحثين أثره وساروا على 
نهجه، ويندر أن نجد بحثاً عن الموريسللكيين يخلو من إشللارة أو إحالة 

على كتاب باروخا هذا.

لم يجعل المؤلف من أهدافه تناول مشللكلة مسلمي األندلس بصفة 
عامة؛ بل كان هدفه باألسللاس دراسللة ما حل بأهل غرناطة في إسبانيا 
قبيل غزو مملكتهم اإلسللامية وبعللده، ثم ما تعرضوا للله في منفاهم 

اإلجباري من ترحيب أو ترهيب.

حللاول باروخللا فللي مقدمللة كتابلله مقاربة مصطلللح نقللاء الدم؛ 
حتى يتمكللن القارئ العللادي من أن يفهم جيللدًا ُبعدًا جديللدًا للقضية 
الموريسللكية، فالموريسللكي ل حتى لو أصبح مخلصاً ل سلليظل ابناً بارًا 
لسالة غير مسيحية، وبالتالي غير نقي الدم؛ أي: سيظل في وضع أقل 
شللأنا بالنسبة للمسلليحيين القدامى. إن هذه الفكرة ل التي لم يتعرض 
لها أحد بشللكل موضوعي ل توضح أن كل مسلللمي األندلس ل سواء من 
تنصر منهم حقيقة، أو من حافظ على إسامه في الخفاء ل قد تعرضوا 
لنكبة أو محنة، ومن ثم »فمن السللهل أن نقول كاماً نظرياً عن سللوء 
تأسلليس نظام »نقاء الدم«؛ لكن عندما نفكر في معنللى الحروب التي 
خاضتها شللبه جزيرة إيبيريا ضد اإلسام نجد أن هناك أساساً تاريخياً 
لذلللك النظام، كان ذلك النظللام يرى أن المسلللمين وأحفادهم طبقة 
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مدنسللة بسللبب إتباعهم اإلسللام، ولذلك فهم ل طبقاً لذلك النظام ل 
شبيهون بالكاب على حد تعبير الطبقات الشعبية، وهم حلفاء لألتراك 

وللملحدين الفرنسيين«.1

ندخللل اآلن في صميم موضللوع الكتاب، فنقللول: إن المؤلف تطرق 
في الفصل األول لسقوط مملكة غرناطة، وألصول المشكلة الموريسكية، 
ولعناصر النزاع والتوتر التي كان التعايش في ظلها يعّد أمرًا صعباً، ثم 
أصبح مسللتحيًا، وقد حاول المؤلف تحديد مامح األفكار العامة التي 
يمكن استخراجها من دراسة ظروف ذلك التعايش، من خال البحث عن 
العناصر التي كان يمكن أن تجمع بين العنصرين )المسيحي واإلسامي( 
والتي قاومها الموريسكيون بشللدة، وذلك بدءًا من الفصل الثاني الذي 
عالج فيه اإلطار المادي للحياة في غرناطة جغرافياً وسياسياً واجتماعياً، 
خلص فيه إلى »أن موريسللكيي غرناطة قد عرفوا العصبية وشعروا بها، 
لقد حارب المشللرعون المسلليحيون تلك العصبيات رغبة منهم في محو 

األنساب واألسماء« )ص 72(.

مروًرا بالفصل الثالث الذي خصصه لتحليل المامح التي أدت إلى 
وجود سلسلللة من المفارقات بين أفراد ذلك المجتمع، ولدراسللة نوعية 
الصات التي ربطت الموريسللكيين بمجتمع المسلليحيين القدامى، وإذا 
كان هذا الفصل قد حفللل فيه صاحبه بالوضللع االجتماعي واالقتصادي 
للموريسللكيين فإن الفصللل الرابع قللد خصصه للحديث عللن الجوانب 
الروحية، بدءا من العللادات والتقاليد؛ كاالحتفال بالمناسللبات العائلية 
كالمياد والختان والزفاف والموت، ولما كانت هذه المناسبات مرتبطة 
بشللعائر دينية ل سللواء عند المسلليحيين أو عند المسلللمين ل فقد كان 

1  ـ الكتاب ص19 ل 20.
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االحتفال بها يجلب للموريسللكيين المشللاكل والعناء، مرورًا بالمشللاكل 
الثقافية؛ حيث كانت الثقافة اإلسامية بالنسبة للمسيحيين تشكل وحدة 
واحدة وشيئاً واحدًا في المنطقة الممتدة من إسبانيا وحتى باد فارس، 
أما المسلمون فقد أشاروا إلى أنهم ال يرون أن الثقافة اإلسامية واحدة 
في هذه الناحية. حتى وصل إلى الشللعائر الدينية مستنتجاً أن »سقوط 
آخر مملكة إسللامية لم يؤدِّ فقط إلى عدِّ اإلسللام دينللاً محظورًا؛ بل 
أدى كذلك إلى عدِّ المسلللمين مواطنين أقل درجة من غيرهم، وقد أدى 
سللقوط غرناطة كذلك إلى ظهللور آراء حول الثقافة اإلسللامية تجدر 

دراستها؛ نظرا ألهميتها من وجهة نظر علم االجتماع« )ص 136(.

أما الفصل الخامللس فقد تمحور حول التوتللرات التي عرفتها حياة 
مورسللكيي غرناطة وحياة المسلليحيين القدامى، أو بيللن طبقة النباء 
والجنود والضباط التابعين لها من جهة، وبين عناصر السلطة المدنية 

التي زاد نفوذها في عصر فيليبي الثاني من جهة أخرى.

في هللذا الجو ل الذي سللادت فيلله الفرقللة والتطاحللن وتضارب 
المصالللح ل كانت االختافات تللزداد قوة، األمر الللذي أدى إلى تدخل 
األسقف إلى تهدئة األوضاع، كان األسقف بدرو غيريرو نحو عام 1565م 
مقتنعاً بأن الموريسللكيين لم يكونوا مسلليحيين مخلصين طالما يعيشون 
بهذه الطريقللة، فطالب بتغيير عادات الموريسللكيين، وباتخاذ إجراءات 
صارمة ضدهم في مجال العقيدة، كمللا تّمت الدعوة إلى حظر التحدث 
والقراءة والكتابة باللغة العربية خال فترة ثاث سللنوات، وإلغاء كافة 
العقود التي تحرر باللغة العربيللة، وأن تقدم الكتب العربية التي بحوزة 
الموريسكيين في ظرف شهر إلى رئيس محكمة غرناطة، وأن تعاد الكتب 
إلى أصحابها بعد فحصها إذا لم يكن هناك ما يمنع من حيازة الشخص 



ملسم عام  بعد  غرناطة  مسلمو 

21

المؤمن لها، ويتم االحتفاظ بالكتب المعللادة إلى أصحابها لمدة ثاث 
سنوات، وأن يرتدي الموريسكيون مابس قشتالية، وأال يرتدوا السراويل 
وال المافح، وأن تسير الموريسكيات في الشوارع ووجوهن مكشوفة غير 
مقنعة، وغيرها من المحظورات التي جاءت في قرار نشر في أول يناير 

عام 1567.

ويأتللي الفصللل السللادس ليبيللن كيللف 
 1568 عام  أواخر  بغرناطللة  األوضاع  انفجرت 
والانظام،  الفوضللى  وعمللت  الثللورة  وقامت 
يقللول أورتللادو دي مندوثا في أسلللوب موجز 
معبر: »إن الثورة كانت لها عدة بدايات، ثورة 
قّطاع الطرق، وثللورة العبيد، وتمرد القرويين 

والتنافس والكراهية والطمع«.1

في الفصل السللابع ينقللل لنا المؤلف صللورة درامية عللن النهاية 
المتمثلة في االنهزام ومصير المنهزميللن الغرناطيين، فكانت القرارات 
بإخراج الموريسللكيين، والتي أدت إلللى تجمع موريسللكيي غرناطة في 

طليطلة.

العربية، وكان نسلللهم  ويتحدثون  يعيشللون بطريقتهللم،  »وقد ظلوا 
يتزايد إلللى درجة أزعجت السلللطات كما حدث نحو عللام 1589، كان 
الوجود الموريسكي مزعجاً لدرجة أن البعض رأى إعادتهم إلى موطنهم 

األصلي، على أن تكون إقامتهم فيه في ظروف قاسية«2.

. Hurtado de Mondoza. Page: 128 1  ـ الكتاب ص185، نقًا عن
2  ـ الكتاب ص217.

غرناطة  �سقوط  �أدى  لقد 

حول  اآراء  ظهور  اإلى 

تجدر  �لإ�سالمية  �لثقافة 

من  لأهميتها  نظرً�  در��ستها؛ 

�لجتماع علم  نظر  وجهة 
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لقد الحظ المؤلف أن هذه الفكرة القت تأييدًا في أوساط القيادات 
وفي أوسللاط ذوي النفوذ في غرناطة، وعارضهللا البعض وفي مقدمتهم 
غيرا دي لوركا قائًا: إنه »يجب وضع المصلحة الدينية والسياسية فوق 
أي اعتبار، رغم اعترافه بمهارة الموريسللكيين في زراعة األراضي، ورأى 

أن الموريسكيين في غرناطة سيشكلون تهديدًا«1.

بعد ذلللك اسللتعرض المؤلف بعللض األحللداث المهمللة التي أدت 
إلى الطرد النهائي الذي كان أول قرار نشللر بشللأنه في 22 سللبتمبر 
1609 خللاص بموريسللكيي فالنسلليا، وقللد ضللم مجموعة مللن البنود 
الخاصة باألشللخاص المسللتثنين من قللرار الطرد، ففللي بداية األمر، 
وبهدف المحافظة على اسللتمرار األعمال والفاحة، تقللرر اإلبقاء على 
الفاحين، كما تقرر أن يسللتثنى األطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع 
سللنوات إذا وافق أولياء أمورهللم على ذلك، واألبناء ألب مسلليحي وأُم 
موريسكية، والموريسكيات من زوجات المسيحيين القدامى والمسيحيات 
القديمات المتزوجات من موريسللكيين، وأبناء الزيجات المختلطة ممن 
تقل أعمارهم عن سللت سللنوات..إلخ. وقد أدى هذا القللرار إلى أعمال 
عنف وثورات وجرائم؛ لكن عامة موريسكيي فالنسيا رحلوا وهم يشعرون 
باالرتياح على أمل أن يجللدوا في باد البربر معاملة أفضل من المعاملة 

التي عوملوا بها أحيانا.

القرار الخاص بطرد موريسللكيي مرسية وغرناطة وجيان  وقد نشر 
وقرطبة وإشللبيلية في 12 ينايللر 1610، وقد تّم تنفيللذ القرار بطريقة 
صارمة وعنيفة؛ حيث شمل القرار شللخصيات ثرية جدًا، وتتولى أعماالً 

1  ـ الكتاب ص217، نقًا عن:
Boranat y barrachena 1, P: 347-352.
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شريفة جدًا، وقد منعوا من تحويل ممتلكاتهم العقارية إلى ذهب أو نقود 
أو سندات )ص 227(.

وبعد ذلك نُشللرت قرارات أخرى تباعاً لطرد موريسللكيي المناطق 
والمدن اإلسبانية األخرى كاألندلس وسرقسطة وغيرهما إلى أن تم طرد 

الموريسكيين طردًا شامًا وجذرياً.

في الفصل الثامن واألخير يتتبع المؤلف وضعية الموريسكيين خارج 
أسبانيا، وبالتحديد في المغرب؛ حيث اشترك الغرناطيون الذين خرجوا 
بعد الثورة في معركة القصر الكبير )ص 246(، وقد اشتركوا كذلك في 
غزو ممالك نيجيريا بأمر من ساطين المغرب على مدى سنوات طويلة، 
لقد وصل المغاربة حتى تمبوكتو بصحبة مسلللمين يتحدثون اإلسللبانية، 
وفتحوا المدينة الغامضة عام 1591، لقد دخل الزعيمان الباشللا جودار 

Yawder والباشا محمود التاريخ )ص 247(1.

بعد ذلك بسنوات اصطدم المهاجمون اإلسبان في عملية ميناء المعمورة 
بجيش من موريسكيي غرناطة، كما اشللتهر بعضهم كقراصنة بمدينة سا 
بالخصوص، كما اعتبر أن العنصر اإلسباني أساس في التركيبة االجتماعية 
لمدينة تطوان ويبدو ذلك واضحاً على مستوى األسماء واأللقاب والعائات 
كأغزول وابن الخطيب وداود والثغري والعطار وفرج والسراج وكاستيليو... 

وغيرها من العائات التي تنحدر من نسل موريسكي.

1  ـ في ملحق الكتاب:
Jiménez de la Espadac: Libro del conocimiento de todos los reinos… Madrid 1877; P:689.

هناك وثائللق هامة حول هللذه األحداث، فللي الوثيقة األولللى يذكللر أن القائد جودار 
كان مسلللماً من كويباس بمملكللة غرناطة، وقد اصطحللب معه ألفاً مللن حملة البنادق 
األندلسلليين، ممن رحلوا من مملكة غرناطة وهم أناس يعهد إليهم السلللطان بحراسته 

وهم أشجع المسلمين.
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ولعل أهم جوانب هللذا الفصل توقفه عند قضية التراث اإلسللامي 
لغرناطة بعد رحيل المسلللمين عنها سللواء باالختيار الطوعي أو بالنفي 
التعسللفي، إن انتماء التراث الغرناطي بشللكل أو بآخر إلللى الحضارة 
العربية اإلسللامية كان أمرًا ال جللدال فيه، والوثائللق تؤكد ذلك. لقد 
كان الطابع اإلسللامي أكثللر وضوحاً على مسللتوى المعمللار في المدن 
وفي القرى؛ حيث تبدو للناظر شللبيهة بمدن وقرى األطلسللي والمناطق 
الجبليللة بالمغرب، أو على مسللتوى صناعللة المابس والحلللي والثياب 
وصناعة الخزف والزراعة وغيرها. إن الرحالة الذين يأسفون على طرد 
الموريسللكيين يجدون كثيرًا من اآلثار الموريسللكية في كل مكان، األمر 
الذي يجعلنا نتكلم عن »أسللطورة موريسللكية« في األندلس منتشرة بين 

الناس لدرجة توغلها في أوساط الشعب.

»هكللذا يتحدث النللاس عن دماء مسلللمة تجللري في عللروق أهل 
األندلس، وينسللبون إلى هذا األصللل بعض المزايا والعيللوب الموجودة 
فيهم، وقد عزا الناس إلى أصول مسلمة حسية أهل األندلس وشاعريتهم 

وخيالهم الواسع وتخلقهم بأخاق الفرسان«1.

ونسبوا إلى األصل المسلللم أيضاً نزعة الكسللل عند أهل األندلس 
وتعصبهللم، باإلضافللة إلللى عيوب أخرى نسللبت إلللى اإلسللبان عامة 

)ص 259(.

هناك شلليء مهم الفللت للنظر في هللذا الكتاب هللو أن المؤلف 
حاول جاهدا الربط بيللن الوضع االجتماعي في شللمال أفريقيا ووضع 
الموريسكيين في إسللبانيا، وذلك بالنظر إلى استمرار حضور تجليات 
المكون الموريسكي في العديد من مناحي الحياة بدول شمال أفريقيا، 

1  ـ ص 259، نقًا عن سرافين كالديرون: مشاهد من األندلس ص33.
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التاريخي لهللذه المناطق، وألنسللاقها الذهنية  للعمق  وبالنظر أيضللاً 
والفكرية.

وعليه فإن فهم قضية مسلللمي غرناطة ضروري لفهم تاريخ إسبانيا 
بكل أبعللاده، كما أن دراسللة القضية الموريسللكية التللدرج ضمن باب 
التعرف علللى اآلخر؛ بل هللي ضرورية للتعرف على الذات؛ ألن دراسللة 
وفهم تاريخ الموريسللكيين هو فللي الواقع فهم للتاريخ اإلسللباني ككل، 
ونتذكر هنا المسللتعرب األسللباني سلليرافين كالديرون الذي نادى في 
القرن 19 بدراسة الثقافة الموريسكية في الشمال المغربي للتعرف على 

تاريخ إسبانيا بشكل كامل، وللتعرف على الجار المغربي.

هناك جانب يلفت النظر في هذا الكتاب، 
وهللو جانب لللم يهتم بلله أحد قبللل باروخا، 
أال وهو جانللب العاقات الطيبللة التي ربطت 
سقوط  بعد  حتى  والمسلليحيين  المسلمين  بين 
غرناطة، وكيف أن هذه العاقات كان لها أثر 
كبير في تخفيف عبء الحياة على المسلللمين 
محاكم  لماحقللة  يتعرضللون  كانللوا  الذيللن 

التفتيش. وتتم اإلشارة هنا إلى كوسللمي بن عامر الذي لم يجد مشكلة 
في العثور على ضامن مسلليحي عندما اشللترطت عليلله محكمة التفتيش 
ذلك، وإلى الرسللالة التي بعث بها أحد الموريسكيين من الجزائر إلى 

صديق مسيحي في إسبانيا.

يركز الكتاب أيضاً على األثر اإلسامي الواضح في أمريكا الجنوبية، 
وهو موضوع لم تهتم به الكتابات والدراسات المتعلقة بالموريسكيين إاّل 

في السنوات األخيرة.

تاريخ  وفهم  در��سة  �إن 

في  هو  �لموري�سكيين 

للتاريخ  فهم  �لو�قع 

ككل �لإ�سباني 
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إن قيمة الكتللاب وأهميتلله وموضوعيتلله ل باعتباره نتاجللاً لتجارب 
شللخصية مّر بها المؤلف بين عامللي 1945و 1954 ل يجب أاّل تنسللينا 
بعض السلللبيات والثغللرات التي وقع فيهللا، منها تعاطفلله مع أصحاب 
المشكلة وعدم تعامله مع اإلسام باعتباره ديناً سماوياً، ورفضه لمحكمة 
التفتيش التعسللفية وتبني وجهة نظر الكنيسة من الناحية الروحية؛ أي: 
أنه ال يعارض تنصير المسلللمين؛ لكنه يرى أن تتم عملية التنصير دون 

عنف أو إكراه.

لقد بذل المؤلللف مجهودًا كبيرًا فللي عرض القضية الموريسللكية 
بطريقللة موضوعيللة وحياديللة والانفعاليللة؛ ولكنه في الصفحللات التي 
تناول فيها الجانللب الروحي المتعلق بالطقوس الدينية قد حاد عن هذه 

الموضوعية في الكثير من األحيان.

ومهمللا يكن من أمر فإنلله ال خاف على قيمة الكتللاب باعتباره 
أنموذجاً متميزًا في دراسللات علم االجتماع، سللواء على مستوى جدة 
موضوعه أو على مستوى أسلوبه المشللوق، أو على مستوى ثراءً وغًنى 
مصادره القديمة والحديثة، مما يجعل قراءة الكتاب سهلة وممتعة في 

الوقت نفسه.

ويختم المؤلف كتابه قائًا:
»وأعتقد أن القارئ اليقظ سيتمكن من الدفاع عني إذا اتهمني أحد 
بأن لي أغراضاً خفية، أو إذا ما اتهمني بأنني أكتب شيئا بين السطور« 

)ص 272(.
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�لأندل�س1: �لمهاجرون �لأندل�سيون، �أهل  �ستات  ــ   2
�أرينال2 تاأليف مرثيدي�س غارثيا 

إذا كانللت الكتابات السللابقة قد اسللتطاعت إعادة إثللارة القضايا 
المغيّبة في القضية الموريسللكية، وإبراز دورها الكبير في إعادة رسللم 
أشللكال تجانس الهوية المغربية المميزة بالهوية األندلسللية األسبانية، 
باإلشارة إلى جانب العاقات الطيبة التي ربطت بين مسلمين ومسيحيين 
في إسبانيا حتى بعد سللقوط غرناطة، وكيف أن هذه العاقات كان لها 
أثر فللي تخفيف وطللأة الحياة على المسلللمين الذين كانللوا يتعرضون 
لماحقللة محاكم التفتيللش، وأن األندلس ترمز إلللى ازدهار الحضارة 
اإلسللامية وتفوقها، األمر الللذي جعل الكثيللر يصفونها بعللد ضياعها 
بالفردوس المفقللود. إذا كانت هذه وجهات نظر أولئك الدارسللين في 
الكتب السللابقة فإن الكتاب الذي بيللن أيدينا اآلن يقللدم رؤية أخرى 
م األندلللس وتعايش أبنائلله في سللام ال يعدو ل في  لألندلللس، فتقللدُّ
نظرها ل كونه أسطورة وأكذوبة من وحي خيال المؤلفين، وأن ما يتداول 
حول التعايش السلمي والعاقات الطيبة القائمة على التسامح والتعاطف 
ل بين المسلليحيين واليهود من جهة والمسلللمين من جهللة ثانية ل أمر 
مشللكوك فيه وغير صحيح؛ بل نللرى أن أبنللاء الديانتين قللد تعرضوا 

لاضطهاد والعنف والتمييز.

1  ـ ترجمة محمد فكري عبد السللميع، مراجعة وتقديم جمال عبد الرحمن، المجلس األعلى 
للثقافة، مصر، العدد 1085، الطبعة 1: 2006.

2  ـ مرثيديس غارثيا أرينال: أسللتاذة بالمجلس األعلى للبحث العلمي في أسللبانيا، ورئيسة 
قسللم اللغة العربية به لعدة دورات، من أبرز المتخصصات في الدراسللات الموريسكية، 
لها العديد من الكتب والمقاالت المنشورة في إسبانيا وغيرها حول العاقة بين المغرب 
وإسللبانيا، أشللرفت على العديد من الرسللائل الجامعيللة المقدمة إلللى جامعة مدريد 

المركزية.
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ُه جزءًا ال يتجزأ من  الواقع أن قراءة هذا الكتللاب وفهمه تقتضي َعدَّ
سلسلة تضم ثاثة كتب: الكتابان اآلخران هما: العلوم والتبادل الثقافي 
في األندلللس لماريبيل فبيرو، واألندلس واألندلسلليون لمانويا مارين، 
وقد نبهت المؤلفة نفسللها إلى أن هذا الكتاب ال ينبغي أن يقرأ بمعزل 

عن الكتابين قائلة:

»ويعد هذا الكتللاب اسللتكماالً لكتابين لكل مللن مانويا مارين 
M. Marin وماريبيل فيبير M. Fierro، سللبق أن أشرنا إليهما، ويتعين 

أاّل ُيقللرأ بمعللزل عنهما، وهو يتنللاول جماعات مختلفة فللي المجتمع 
األندلسللي، سللبق أن عاشللت خارج األندلس، وهللذه المجموعات أو 
الجماعات سللوف أقّدمها في هللذا الكتاب، وقد راعيللت في طرحها 
التي  للزمن الخاص بكل منهمللا، والمناطق  تاريخياً، طبقاً  تقسلليماً 
توجهت إليها كل مجموعة، وسللوف أبدأ بمناطق الشمال بحديث عن 

المستعربين واليهود والمدجنين«1.

هناك أمر ينبغي وضعه فللي االعتبار ونحن نقرأ هللذا الكتاب، هو 
أن المؤلفة تقول ببساطة: إنه لم يعد هناك تراث أندلسي في إسبانيا، 
وتْبني هذا الموقف على أسللاس أن مسلمي غرناطة قد تم تهجيرهم من 
الجنوب وتعويضهم بمسيحيي الشللمال، وعليه فإن عادات وتقاليد سكان 
غرناطة اليوم ال تمت إلى عادات وتقاليد المسلمين بأي صلة، وإنما هي 

عادات وتقاليد أهل الشمال.2

قبللل أن تتطرق المؤلفة للموريسللكيين وقضيتهللم تناولت العناصر 

1  ـ عن مقدمة الكتاب: ص32.
2  ـ هذا الرأي يختلللف تماماً عّما يعتقده خوليللو كارو باروخا الذي خصللص فصًا كامًا 
للحديث عن موريسللكيي غرناطة الذيللن عادوا إلى موطنهم األصلللي بعد طردهم منه، 

انظر: القراءة الخاصة بهذا الكتاب في مقالنا.
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السكانية في شللبه جزيرة إيبيريا إّبان الحكم اإلسللامي في األندلس، 
فوضحت معنى كل اسللم يطلقلله المتخصصون على كل عنصر سللكاني، 
فالمسللتعَرب بفتح الراء هو المسلليحي الذي يقيم فللي مملكة يحكمها 
المسلمون، أما المستعِرب بكسللر الراء فهو الباحث المشتغل بالحضارة 
العربية اإلسامية، والمدجن هو المسلللم الذي يقيم في مملكة يحكمها 
المسيحيون، أما الموريسللكي فهو المسلللم الذي لم يغادر إسبانيا بعد 

يمارس  وظللل  اإلسللامية،  غرناطللة  سللقوط 
شعائر اإلسام سللرًا بعد أن أجبرته السلطات 
المسلليحية علللى التنصر. بعد ذلللك تتحدث 
الكاتبة عللن المدجنين في قشللتالة وغرناطة 
وأرغون وفالنسيا، وعن اليهود الذين استقبلوا 
بارتيللاح وبحفاوة وصول الفاتحين المسلللمين 
أما في تحسللن أوضاعهم المعيشللية، وأنهم 

سرعان ما انخرطوا في الثقافة العربية واإلسامية، ولعبوا دورًا فعاالً في 
نقل المعارف العربية إلى أوروبا من خال مدرسة طليطلة للترجمة.

الموريسللكيين  الكاتبة فصللًا كامللًا للحديث عن  لقد خصصللت 
ومحللاوالت تنصيرهللم واضطهادهم والسللعي إلى طمللس هويتهم، ثم 
األفريقي:  بالشللمال  واسللتقرارهم  إسللبانيا،  تحدثت عن طردهللم من 

المغرب والجزائر وتونس.

تدرج الكاتبة قضية الموريسكيين ضمن التطور الشامل الذي شهده 
المجتمع، والسياسة التي اتبعتها الدولة منذ أن تولى الملوك الكاثوليك 
عرش الباد. وقد دفع الموريسكيون ل شأنهم شأن جماعات أخرى ل ثمن 

تطبيق هذه السياسة، تقول المؤلفة في هذا الشأن:

ف�ساًل  �لكاتبة  خ�س�ست  لقد 

�لموري�سكيين  عن  للحديث  كاماًل 

تن�سيرهم  ومحاولت 

طم�س  �إلى  و�ل�سعي  و��سطهادهم 

�إ�سبانيا،  من  وطردهم  هويتهم 

�أفريقيا ب�سمال  و��ستقر�رهم 



والعالم اإلسالم 

30

»خال عهد الملك الكاثوليكللي وعصر الملك كارلوس الخامس 
كانت مشكلة الموريسكيين مشكلة غرناطة وفالنسية أساساً، واقترنت 
هذه المشللكلة طوال القرن السللادس عشر بالمشللكلة التي أثيرت 
بسبب قراصنة الشللمال األفريقي، كما اقترنت أيضاً بمشكلة تحرش 
مسلللمي غرب البحر المتوسللط ببلدان جنوب شرق شللبه الجزيرة 
وما أثار ذلللك من مخللاوف، واقترنت أيضاً بمشللكلة المواجهة مع 
اإلسللام الخارجي، الذي نللادرًا ما كان يراه اإلسللبان المعاصرون 
في معزل عن الداخلي، والللذي كانت له عاقة بالصدام أو مواجهة 

اإلمبراطورية العثمانية«1.

بعد اإلجراءات القمعية التي تعرض لها الموريسكيون وقرارت الطرد 
والتهجير، اسللتقروا بدول شللمال أفريقيللا باعتبارهم رفللاق مواطنة مع 
من سللبقوهم إلى هناك تحت اسم األندلسلليين، وقد ذهبوا إلى هناك 
لكي ينضموا إلى صفوف هجرات توالللت في تدفقها على مدى قرن من 

الزمان.

إن الهجللرة إلى المغللرب كانت على مللدى تاريللخ األندلس، لقد 
كان المغللرب منفذًا للهرب مللن التوترات الداخليللة، وملجأ للمتمردين 
أو ضحايا النكسات السياسللية، لجأ إليه الفقهاء والعلماء لتلقي العلم 
في فاس وغيرهللا من المدن المغربية، كما تشللير الكاتبة إلى انضمام 
بعض الموريسكيين إلى صفوف القراصنة، وإقامتهم بعمليات إغارة إلى 
شبه الجزيرة، وتستشللهد المؤلفة بنص للمقري ل وكان معاصرًا لعملية 
الطرد ل يدور حول موضوع إقامة الموريسللكيين في البلدان اإلسللامية 
التي اسللتقبلتهم، والصعوبات التللي واجهتهم، وهذا النللص يعّد بمثابة 

1  ـ الكتاب: ص116.
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تقرير خطير عن الممارسات الوحشية وعمليات السطو التي تعرض لها 
الموريسكيون لدى وصولهم إلى الباد المستقبلة.

أقام الموريسكيون بصفة أساسية في المدن الساحلية: الرباط وسا 
وتطوان. وشفشللاون.. وكان وجودهم في الكيانات الدفاعية وفي جيوش 
دول الشللمال األفريقي، وعينوا في مناصب مهمة، كما اشتغلوا بالتجارة 
والحللرف اليدوية، وقاموا بزراعة األراضي، وشللارك الموريسللكيون في 
تعدد اللغات، وأصبحت األسبانية موجودة في كل مكان؛ نظرًا النتشارهم 

في مختلف مدن المغرب وخاصة في مراكش.

إذن، فإن الموريسللكيين الذين هاجروا إلللى المغرب ل قبل عمليات 
الطللرد وما بعدها ل قامللوا بمهام على قدر من األهميللة في جميع صور 
الحرب أو في عمليات القرصنة، وتعطللي المؤلفة مثاالً واضحاً كنموذج 
لهذه الفئة وهو شللخصية سللعيد بن فرج الدكالي الذي ولد في مملكة 
غرناطة ثم هاجللر إلى المغرب، وأقللام بتطوان، وهنللاك انصرف إلى 

ممارسة القرصنة.

وإلى جانب تطوان ل التي كانت تحقق اكتفاءًا ذاتياً للموريسللكيين ل 
تمثلت أقللرب المواقع أهمية في المغرب في المحور الرباط/سللا، فعن 

عام 1614م تقريباً، تقول الكاتبة:

»أقامت مجموعة كبيرة من الموريسللكيين، قدم القطاع األكبر منها 
من قرية أورنا تشللوس التابعة إلقليللم اكسللتريما دورًا عند مصب نهر 
بورقراق، وعلى ضفتيلله الرباط من جانبه الجنوبي، وسللا من الجانب 

الشمالي«1.

1  ـ المصدر السابق نفسه: ص163.
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احتل أهل أورنا تشللوس قلعة الرباط بعد تدميرهللا، وأعادوا بناءها 
وتحصينهللا، وخال السللنوات التالية قدم عدد آخر من الموريسللكيين 
الذين وفدوا من اكسللتريما دورًا، ومن األندلللس على وجه الخصوص، 
وانضموا إلى المجموعة األولى محتلين شللمال المصب؛ أي: سللا، هذا 
فضًا عللن تقلد الموريسللكيين لمناصب مختلفة في محيط السللاطين 
السللعديين اعتبارًا من منتصف القرن 15، لعل أبرزهم أحمد بن قاسم 
األندلسللي الذي ولد في اكسللتريما دورًا، وإن كان قللد عاش أيضاً في 
إشللبيلية ومدريد. واسللتقر بمراكش بعللد هجرته، فعيّنه مللوالي زيدان 
للسلطان عام 1608م، وقد قام بدور مهم في الحياة  سكرتيرًا ومترجماً 

الثقافية بالمدينة.

أما الجزائر فقد مألها األندلسيون بعد ثورة غرناطة عام 1501 وما 
ترتب عن ذلك من صدور مرسوم التحول الديني، وكانت مدينة وهران 
بدورها تللأوي أعدادًا كبيرة من الاجئين الغرناطيين منذ سللنة 1493، 
وكان اإلخوة بارباوخا Barbaroja يسللهلون هم ومن خلفهم عمليات هجرة 
األندلسيين دائماً، وييسرون لهم االسللتيطان في أراضيهم، حيث أفادوا 
منهم في عمليات اسللتزراع األراضي، وفي تعلم الحرف وصناعة البنادق 

وبناء السفن وتجارة المواد المهمة.

أمللا تونس فقد أقام الموريسللكيون فللي ضواحيها، وفللي وادي نهر 
مجيردة Meyerda وفي السهول الشمالية والممتدة من بنزرت إلى تونس 
ونابل وكذلك زغوان، وبعض القرى التي كان جميع سكانها موريسكيين، 
ولم تللزل خصائصهم العمرانية والمعمارية شللاخصًة إلى اآلن، وخاصة 
في تستور Testur وفي قلعة األندلس وغرومباليا Grumbalia. وفي بنزرت 
ما زال هناك حي يدعى حي حومة األندلس، وهناك تميَز الموريسللكيون 
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باألعمال المدنية المتعلقة بالري وشللق مجاري الميللاه التي كانت تمد 
مدينللة تونس بالحياة. لم يكن هللؤالء يعرفون اللغللة العربية؛ بل كانوا 
يدعون بأسللماء أسللبانية، وحصلوا في السللنوات األولى لوصولهم على 
إذن بتلقي التعليم اإلسامي باللغة اإلسللبانية؛ حتى يتمكنوا من مواصلة 

الكتابة بها.

لقد شللكل الموريسللكيون عنصرًا مهماً وأساسللياً في ازدهار تونس 
وتألقها خال العصر العثماني؛ حيث مارسوا األنشطة البحرية والزراعية 
والتجاريللة، وامتهنللوا الحللرف الحضريللة كصناعة الخزف والنسلليج 

والحرير والتطريز والديباج وصناعة القياطين..

وبالجملللة فقللد كان الموريسللكيون ناقليللن للثقافللة األندلسللية، 
واألسللبانية على وجه الخصوص، تلك الثقافة المشبعة بخصائص عصر 

النهضة والتأثير الغربي.

تعرض المؤلفة في هذا الكتللاب موقف ورأي غالميس دي فوينتيس، 
الذي يرى أن األدب األلخميللادو يؤكد ل بما ال يدع مجاالً للشللك ل أن 
الموريسللكيين كانوا مسلللمين قلباً وقالبللاً، وأنه نتيجللة لذلك لم يكن 
اندماجهم في مجتمع األغلبية ممكناً، وتؤيللد المؤلفة هذا الرأي، وترى 
أن المجتمع متعللدد الثقافات لم يوجد في إسللبانيا مطلقاً، كما تعرض 
موقللف ماركيث بيا نويبا من الموريسللكيين، والذي يللرى أن المؤرخين 
اعتمدوا على الكتابات الرسللمية، وهللي كتابات مسللمومة، ووصلوا إلى 

نتيجة مفادها أن المجتمع اإلسباني كله يكره الموريسكيين.

والكتاب على صغر حجمه يقدم معلومات أساسللية ومهمة بخصوص 
تاريخ اإلسللام في األندلس بعد سقوط غرناطة، ويقتحم منطقة حظيت 
مؤخرًا باهتمللام كبير من جانب جهللات متعددة، منطقة شللهدت ظهور 
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جماعات وأقليللات كانت ل وما زالللت ل تمثل قيمة رمزيللة، كانت محل 
تفسير طبقاً لوجهات نظر ورؤى مختلفة.

أظن اآلن ل بعد هذه اإلطالة السللريعة على هذيللن الكتابين ل أن 
القارئ العربي أصبح بإمكانه أن يطالع ويطلع على التفاصيل والجزئيات 
الدقيقة التي رافقت عملية طرد المورسللكيين، ومللا كان لهجرتهم إلى 
المغرب وغيره من نتائج إيجابية أسللهمت في إعادة رسم معالم الهوية 
المميزة له، وهي الهوية التي أصبح فيها للعنصر الموريسللكي دور بارز 
على مسللتوى التأصيل النتماء حضاري واسللع، وقد قام المجلس األعلى 
للثقافة بمصر بمجهود مشللكور وجبّار في نشر هذه الدراسات واألبحاث 

الخاصة بالموضوع.

وأخيرًا وليس آخرًا، تبقى القضية الموريسللكية وما ترتب عنها من 
أحللداث تاريخية مجللاالً مفتوحاً أمام الدارسللين العللرب وغير العرب، 
ومحاولللة اكتشللاف الوثائق المتعلقللة بتاريخهللم ومأسللاتهم وحياتهم 
الجديللدة في المنفللى أهم ما يمكن أن يسلللط الضوء أكثللر على هذه 
القضية االجتماعية التي طرحت العديد من التسللاؤالت فيما أنجز عنها 
من أبحاث ودراسللات؛ ألن قروناً من الزمن بعد سللقوط األندلس وقرار 
الطرد النهائي يجب أاّل يبقى كذكرى نسللترجعها كل سنة؛ بل كمناسبة 
لقللراءة تاريخنا مللن جديد وأخللذ العبرة منلله، والزيادة فللي البحث 
والتنقيب عللن كل ما يتعلق بحياة هللؤالء الذين عاشللوا بجانبنا كأقلية 
تركت منازلها وديارها في العدوة األندلسللية، ثم استطاعت أن تنصهر 
وتذوب داخل النسق االجتماعي الجديد سواء في المدن أو القرى وأثرت 

فيهما ذلك التأثير البيّن الذي ما زال إلى يومنا هذا.



متـابعــات

1

■  كاتب وباحث من مصر.

استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب ـ والذي 
ُعقد فــي الفترة مــن 22 يناير وحتــى 7 فبراير 
2012 ـ نــدوة بعنوان »فــي الفكر النهضوي اإلســامي« 
بجناح مكتبة اإلســكندرية، شــارك فيها كل من: الدكتور 
رضوان الســيد من لبنان، والدكتور سعيد العلوي المفكر 
المغربــي، والدكتــور محمد عمــارة المفكر اإلســامي، 
والدكتور محمد كمال الدين إمام؛ أســتاذ الشريعة بكلية 
الحقوق بجامعة اإلســكندرية، وأدارها د. إسماعيل سراج 
بالمشــروع  التعريف  بهدف  المكتبة،وذلك  الدين مديــر 
الذي تقوم به المكتبة، والخاص بإعادة نشر مختارات من 
التراث اإلســامي في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الهجريين ـ التاسع عشر والعشرين المياديين ـ وتقديم 

نماذج من الكتب التي انتهى المشروع من إصدارها.

■ محمد عوي�س 

النهضوي  الفكر  »في  مشروع 
اإلسالمي«

للكتاب الدولي  القاهرة  بمعرض  ندوة  في 
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استهل د. إسماعيل ســراج الدين مدير مكتبة اإلســكندرية فاعليات 
الندوة باإلشارة إلى أن المشــروع يهدف إلى تقديم مختارات من تراث 
الفكر النهضوي اإلســامي، والتعريف بأهم كتابــات التجديد والنهضة 
وأعامها في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين )19 ـ 20م(، 
والتوجه إلى قطاع عريض من طاب الجامعات والمعاهد العليا من أجل 
تعريف أفضل بأفكار هؤالء األعام وأعمالهم. وال ُيعد المشــروع مجرد 
اســتعراض لتاريخ مضى، وإنما هو تأكيد على ُهوية قائمة، وإحياء لقيم 

المواطنة، والحفاظ على الذات، والتواصل البنَّاء مع اآلخرين.

وقد صــدر عنه ما يقرب من 20 كتاًبا، ُيجــدد تراث عصر النهضة 
اإلســامي ومفكري ذلك العصر؛ من أمثال محمد عبده وعال الفاسي 
وخير الدين التونسي وشكيب أرسان، وغيرهم ممن أثاروا قضايا مازالت 
تناقش حتى اآلن، ومن هذه الكُتب »مقاصد الشريعة اإلسامية« لمؤلِّفه 
اإلمام الشــيخ محمد الطاهر بن عاشــور، و»العودة إلى الذات« لمؤلفه 
علي شــريعتي، »الحياة الروحية في اإلســام« لمؤلفــه محمد مصطفى 
حلمي، و»اإلســام دين الفطرة والحرية« لمؤلفــه عبد العزيز جاويش، 
و»المــرأة والعمــل« لمؤلفتــه نبوية موســى، و»تمهيد لتاريخ الفلســفة 
اإلسامية« لمؤلفه مصطفى عبد الرازق، و»نهضة األمة وحياتها« لمؤلفه 
طنطاوي جوهري، و»دفاع عن الشريعة« لمؤلِّفه عال الفاسي، و»طبائع 
االستبداد ومصارع االســتعباد« لمؤلِّفه عبد الرحمن الكواكبي، و»مناهج 
األلبــاب المصرية في مباهــج اآلداب العصريــة« لمؤلِّفــه رفاعة رافع 
الطهطاوي، و»امرأتنا في الشــريعة والمجتمع« لمؤلِّفه الطاهر الحّداد؛ 
حيث قام باحثون مختصــون ـ إلى جانب إعادة إصدار آخر طبعة للكتاب 
نُشرت في حياة المؤلف ـ بإعداد تقديم لكل كتاب ُينشر معه، ويتضمن 

تعريفاً به وبمؤلفه وأهم مامح مشروعه الفكري التجديدي.
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وأضاف أن المشروع أُطلق عليه »إعادة إصدار ُكتب التراث اإلسامي 
الحديث في القرنين الثالث عشــر والرابع عشر الهجريين/التاسع عشر 
والعشــرين المياديين«، ونبعت فكرته من الرؤية التي تتبناها المكتبة 
بشأن ضرورة المحافظة على التراث الفكري والعلمي في مختلف مجاالت 
المعرفة، واإلســهام فى نقــل هذا التــراث لألجيال المتعاقبــة؛ تأكيدًا 
ألهمية التواصل بيــن أجيال األمة عبر تاريخهــا الحضاري، وأضاف أن 

الســبب الرئيس الختيار القرنين التاسع عشر 
والعشــرين المياديين هو وجود انطباع سائد 
غيــر صحيــح؛ وهــو أن اإلســهامات الكبيرة 
المســلمون  والعلماء  المفكرون  بهــا  قام  التي 
قد توقفت عنــد فترات تاريخيــة قديمة، ولم 
تتجاوزها، في حين أن اســتعراض وثائق هذه 
المرحلة يشــير إلــى غير ذلــك، ويؤكد على 

أن عطــاء المفكرين المســلمين ـ وإن مّر بمدٍّ وجزٍر ـ قــد تواصل عبر 
األحقاب الزمنية المختلفة، بما في ذلك الحقبة الحديثة، والتي تشــمل 

القرنين األخيرين.

كما أوضح أن هذا المشروع يســعى للجمع بين اإلحياء، والتجديد، 
واإلبداع، والتواصل مع اآلخر، وليس في االهتمام بهذا التراث إشارة إلى 
رفض الجديد الوافــد علينا؛ بل علينا التفاعل معه واختيار ما يناســبنا 
منه، فتزداد حياتنا الثقافية ثراءً، وتتجــدد أفكارنا بهذا التفاعل البنَّاء 
بين القديــم والجديد، بين المــوروث والوافد فتُنتــج األجيال الجديدة 
عطاءها الجديد، إســهاًما في التراث اإلنساني المشــترك، بكل ما فيه 
من تنوع الهويات وتعددها. ونوّه سراج الدين إلى أن مكتبة اإلسكندرية 
تهدف من هذا المشــروع أيضاً إلى اإلســهام في تنقية صورة اإلســام 

من  الم�شروع  فكرة  نبعت 

تتبناها  التي  الروؤية 

�شرورة  ب�شاأن  المكتبة 

التراث  على  المحافظة 

في  والعلمي  الفكري 

المعرفة مجاالت  مختلف 
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من كثير من التشوهات التي ألصقت به، وبيان زيف كثير من االتهامات 
التي تنسب زورًا إلى المســلمين، من خال ترجمة هذه المختارات إلى 
اإلنجليزية والفرنســية، ومن ثمَّ توزيعها على مراكز البحث والجامعات 
ومؤسســات صناعة الرأي في مختلف أنحاء العالم، وقبل ذلك إتاحتها 

لشباب المسلمين من غير الناطقين بالعربية.

وقــال المفكر اإلســامي الدكتور محمــد عمارة:إن هذا المشــروع 
ليس مجرد نشــر لكتب التراث؛ بل هو اختياٌر محموٌد لكتب تمثل الفكر 
النهضوي الذي نســعى إليه، ولفت إلى أن الثورات التي تشهدها األمة 
العربية هدفها هو الســعي نحو نهضة عالم العروبة واإلســام، كما أن 
الخيارات الغربية قد أفلست داخل وخارج العالم الغربي، وعندما نتحدث 
عن العالم الغربي فإنه ليس شــيئا واحدًا؛ ولكن ال بد من التمييز بين 
كل من الحضارة الغربية، والعلوم الغربية، واإلنسان الغربي، فالحضارة 
الغربية بلغت من العبقرية مكانة يجب أن نسعى إلى بلوغها، واالستفادة 
منها بمختلف الســبل لتحقيق التقدم لعالمنا العربي واإلســامي، وأما 
العلوم فا ينكر إال جاحــد أننا تتلمذنا عليهم فيها، وثمارها شــتى في 
مختلف مجــال الحياة، ونأتي إلى اإلنســان الغربي فنجــده يفتح عقله، 
وُيفسح المجال لقلمه في قضايانا حين نُحسن تقديمها وعرضها بصورة 
واضحة وصحيحة. إن مشكلتنا ليست مع هذه األطراف؛ بل مع مؤسسات 
الهيمنة التي جاءت إلى الشــرق لتحتله وتغتصــب ثرواته، وذلك يمثل 
صراعــاً ما زال قائماً معه منــذ 10قرون. وأضاف عمــارة أن الجماهير 
العربيــة تأكدت وآمنــت أنه ال يوجــد خيار نهضــوي إال بالعــودة إلى 
المرجعية اإلســامية: من هنا تأتي أهمية هذا المشــروع الذي تنهض 
به مكتبــة اإلســكندرية، والذي يتم بإنجــازه تحقيق أحــام وطموحات 
هؤالء األعام الذين دعوا وســعوا إلى نهضة عالمنا العربي في مواجهة 
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الهيمنة، وهذه المؤلفات تساعدنا على الوقوف في مواجهة الهيمنة التي 
تحرس تخلفنا. أيضاً هذا المشــروع ال يختلف عليه اثنان في أنه يقدم 
لثورات الربيــع العربي، كما أن هــذه اإلصدارات  جدول أعمال فكريــاً 
ُتلفت النظر إلى أن اللحظات التي يعيشــها العالم العربي واإلســامي 
تمثل طموحات لنهضة هذه األمة، التي ُغيبــت لقرنين منذ جاء نابليون 
بونابــرت ليطمــس إنجازاتها. لــذا تتطلب هــذه اللحظات مــن الثوار 
الســعي نحو عودة أمتنا إلى الريادة واإلمامة بين الشــعوب، أيضاً هذا 
المشــروع الفكري النهضوي يمثل رســالة كبرى ذات معنى كبير، وكأنه 
كان إرهاصاً وتبشــيرًا لثورات الربيع العربي. وأكــد عمارة على أن هذا 
المشروع يتميز عن المشــروعين الســابقين لرفاعة الطهطاوي ومحمد 
عبده، اللذين كانــا لتعريف األمة بذاتها وبتراثها. لكن هذا المشــروع 
الذي نحن أمامه ُيترجم عيون الفكر اإلســامي النهضــوي إلى اللغات 
األخرى، فيصدر إلــى اآلخر.. وليس فقط ُيعرفنا نحــن بذاتنا؛ أي: أنه 
ُيطلع العالم ـ الذي أساء الظن بإسامنا، والذي سلط كل األضواء على 
بعض »العورات الفكرية« لقلة قليلة من أهل الغلو ـ على حقيقة اإلسام، 
ومعالم المشــروع النهضوي ألمة اإلســام، وأضاف أن هذا المشــروع 

بحاجة إلى إشاعة الحديث عنه ونشره وإبرازه للمجتمع العربي كافة.

فيما أشــار المفكر الدكتور رضوان السيد إلى العاقة غير الصحية 
بين العرب وتراثهم الحضاري القديم والحديث، وانقسام المثقفين إلى 
فئتين: فئة ترى أن الدين هو التعبد، وال هّم لها ســوى اســتيعاب هذا 
الديــن، وفئة أخرى ترى أن الديــن هو العائق أمام التقدم. واســتطرد 
متسائًا عن كيفية تعامل المستشرقين، والعرب، والترك، واإليرانيين مع 
التراث اإلسامي بشــكل إيجابي؟ وكيف أنهم استطاعوا الكتابة بطريقة 
موضوعية عن التراث اإلســامي كأنه جزء من تراثهم بغض النظر عن 
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حاضرهم، وهو ما عجز عنه العرب فى القرن العشرين؛ حيث لم يكتبوا 
موسوعة إسامية، وعجزوا عن كتابة تاريخهم القومي النقسام المثقفين 
العرب أنفســهم، ولفت إلى أن أصحاب الكُتب ـ التي أنجزها مشــروع 
مكتبة اإلسكندرية ـ على الرغم من اختاف آرائهم واتجاهاتهم ـ ما بين 
اإلصاحي والسلفي ـ اتفقوا على إنفاق جهدهم للخروج مما عّدوه مأزقاً 
ُيحيط باألمة، واشــتد بهم الوعي في أواســط القرن التاسع عشر، لذا 
عندما تقوم المكتبة بذلك فهي تتبنى فكرة ُتدرس في ســياقها، وتشتغل 
عليها األجيال الجديدة، وهذا أمر عظيم، كمــا أنها خطوة جادة إلعادة 
قراءة تراث يشــغل من 100 إلى 150 عاماً، وُيعد إســهاما في تصحيح 
عاقتنا بتراثنا القديم والجديد التي لم تكن صحية فيما مضى. وبرأْي 
السيد أن هذا المشروع يمثل محاولة تهدف لكتابة تاريخ أمتنا الثقافي 
قديماً وحديثاً، والتي تولى العالم كتابته إال نحن، ولفت إلى أن محاولة 
أحمد أمين تمثل آخر محاولة لكتابة تاريخنا، وعلى الرغم من تواضعها 
فإنها ُتعد خطــوة ُمهمة، وذكر أيضاً أننا في أشــد الحاجــة إلى تاريخ 
ثقافي كاسيكي؛ حيث لم يجد في هذا الشأن سوى كتابين هما: )الفكر 
العربي في عصر النهضة( تأليف البرت حوراني، والكتاب الثاني )أسس 
التقدم عند مفكري اإلســام في العصر الحديث( تأليف فهمي جدعان، 
وذكر أيضاً أنه ليس هناك تاريخ ثقافي في السياقات واألطر الحضارية 

والسياسية والعربية واإلسامية في القرنين التاسع عشر، والعشرين.

وأشار المغربي د. ســعيد العلوي إلى أن مصطلح النهضة الثانية ورد 
على لسان عدد من الباحثين والمفكرين تعبيرًا عن األمل في تحقيق نقلة 
نوعية تمييزًا لها عن النهضة العربيــة األولى، التي امتدت منذ منتصف 
القرن التاســع عشــر، وتوقفت عند خمســينيات القرن العشرين، ولفت 
إلى أن الخطاب العربي في عصر النهضة تميز باســتخدام جملة مفاهيم 
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راهنة بالنسبة لنا اآلن، منها التساؤل عن: العاقة بين الدين والسياسة، 
مفهوم اإلصاح.وأن قراءة تاريخ البشرية بصفة عامة مثال: نموذج حركة 
النهضة األوروبية )في القرنيــن 15 و 16م( حيث مهدت لحركة الحداثة، 
العربية  18 و 19م(، نمــوذج الحركة  )القرنين  اليابانيــة  النهضة  نموذج 
اإلسامية، وهناك نقاط مشــتركة بين تلك النماذج منها: وجوب العودة 
إلى األصول، فابد من وجود مشــروع ثقافي كبير، يقوم بإحياء التراث 
تقوم به دولة، أو مجموعة من األفراد، مؤسسات المجتمع المدني، أو يتّم 
التداخل بينها. ويضيف العلوي: إننا اليوم نعيش مقدمة هذه النهضة في 

إلى طرح جملة من  العربي مما يدفعنا  الوطن 
األسئلة منها: ما الفرق بين الحركة النهضوية 
اآلن وسابقتها من الحركات النهضوية العربية؟ 
ما هــي مكانــة الدين فــي النهضــة العربية 
الثانية؟ ما طبيعة إشــكالية اإلسام والسياسة 
حاليــاً؟ إذن وبــرأي العلوي نحــن أمام طرح 
لقضية الدولة المدنية ومكوناتها، وكيف يمكن 

أن تكون السياســة مجاالً للصراع السياســي، واالجتماعي، واالقتصادي؟ 
وهل ذلك الصراع يرتبط بالديمقراطيات؟ إن الحركة النهضوية العربية 
تفتقر إلى مشــروع واضح ينهض به المجتمع المدني إلى جانب الدولة. 
وبخصوص مشروع مكتبة اإلسكندرية »في الفكر النهضوي اإلسامي« قال 
العلوي: »اعتبره من ضمن اإلســهام في المشروع الثقافي لحركة الثقافة 
العربية األخيرة، ومن النصوص المؤسسة للنهضة العربية«. وقرر أن من 
شأن قراءة الفكر العربي اإلســامي في عصر النهضة ـ والفكر السلفي 
الكاســيكي بعض من ذلك الفكر ـ أن يمدنا بــأدوات جديدة في النظر 
إلى الواقع العربي اإلســامي وأن يدفع به في اتجــاه التطور اإليجابي، 

يمثل  الم�شروع  هذا  اإن 

لكتابة  تهدف  محاولة 

قديمًا  الثقافي  اأمتنا  تاريخ 

تولى  والتي  وحديثًا، 

نحن اإال  كتابته  العالم 
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وفي التمكين من فتــح آفاق الحوار المثمر في عالــم ال يكون ممكناً وال 
معقوالً إال متــى كان التعدد الثقافي والحوار اإليجابــي مجاله، والموجه 

فيه في الوقت ذاته.

بينمــا أوضح الدكتــور محمد كمال إمــام أن والدة مشــروع مكتبة 
اإلســكندرية جاء قبل ســنوات من ثــورات الربيع العربــي والذي ُتعد 
مؤلفاته بمثابة األعمال التأسيســية لهــا، كما أن هذا المشــروع يمثل 
مفاجأة فــي كونه صدر مــن المكتبة، والتــي كان ُيظن بهــا أن يكون 
نشــاطها قاصرًا على الجانب اآلخر من البحر المتوســط. وأشــار إلى 
أن إعادة إصدار ُكتب التراث النهضوي اإلســامي الحديث في القرنين 
األخيرين ُيعــد جزءًا من جهود التقدم نحو المســتقبل ألُمة لها تاريخ، 
كان الكتاب فيه ذاكرتها المستوعبة ورصيدها الثقافي ومخزونها العقلي 
األصيل، وهــو رصيد تواصلت خطواته الواثقة منــذ حركة الترجمة في 

عصر المأمون إلى اآلن.

وأضاف إمام: لقد اســتهدف هذا العمل اختيار »الكتاب المشروع«؛ 
أي: الكتاب الذي ُيمثل المشــروع النهضوي لكل َعِلَم من هؤالء األعام 
بمقدمــة جديدة ال تخرج بالكتــاب والكاتب عن ســياقه التاريخي؛ إنها 
قــراءة له من داخل فكــر المؤلف، ومن داخل عصــره، وُمقدمة تعرض 
بإيجاز ترجمــة حياته وســيرة قلمه ومؤلفاتــه، وترصــد ردود األفعال 
الفكرية حول الكتاب قبوالً ورفًضا، وتأييــًدا وتفنيًدا، بما ُيبرز القضايا 
الفكرية التي أفرزها الكتاب، وأشار إلى أن العقل المسلم ُمنذ اللحظة 
األولى عقل مفتوح يأخذ ويعطي، ُيرســل ويستقبل، وتبقى غايته الرئيسة 

الخير العام لكل إنسان بما هو إنسان.

وقد ذهب المشاركون في الندوة إلى أن كل الكتب تنتمي إلى الفكر 
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النهضوي الذي بلور إجــراءات ذات طابع جدلي، وتبنّــى فكره التقدم، 
وضرورة نشــر البحوث والدوريــات المتعلقة بهذه القضايــا إلى جانب 
الكتب التراثية، وإلى جانب كتب محمد عبده والكواكبي يتيح المشــروع 
الفرصة لكتب لم تنشر حديثاً وغير متاحة للباحثين. واتفق المشاركون 
على أن المعايير األساســية التي يجب أن يؤخذ بها هي معايير الحرية 
والنزاهــة واالختاف، وعلى ضــرورة تنوع المشــروع الفكــري، وتبني 
المراكز البحثية الكبيرة ودعمها للمشــروع ومساعدة الباحثين. كما نبّه 
المشاركون إلى ضرورة االســتفادة من أساليب العرض الحديثة ووسائل 
االتصــال فــي تنمية وتطوير هــذا المشــروع الفكري، مــن خال عقد 

مؤتمرات على اإلنترنت، سواء مؤتمرات مرئية أم مكتوبة.
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■  أستاذة الفلسفة في كلية اآلداب، جامعة عين شمس، مصر.

ó`«```¡ªJ

ال شــّك أن البحــث الفلســفي فــي الحيــاة 
األخالقيــة، والكشــف عّما تنطــوي عليه من 
آيات «الخير» و«أُســس الواجب» و«ضروب الفضيلة»؛ 
البشــري،  بالفكر  اتصاالً  الجّدية  األبحــاث  أوثق  من 
وقد فطن الناس للقيــم األخالقية منذ أقدم العصور، 
بأن  وشــعروا  اليومية،  حياتهــم  في  وجودها  ولمســوا 
لهذا الوجود ميــزات فريدة ظهرت أولها في مســتوى 
الواجبــات، أو الفضائل، وفي ارتبــاط الواجب بهدف 
مذموم  شــيء  مجانبة  وضرورة  «الخيــر»،  هو  محمود 
هو «الشر». لذلك نظر فالســفة األخالق إلى الحياة 
اإلنسانية على أنها كفاح مســتمر ضد «الشر»، وبْحٌث 

■  º«∏ëdG  óÑY ∑hôÑe πeCG

الخير مفهوم 
الحديثة الفلسفة  في 
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متواصل عن «الخير»؛ فراحــوا يبحثون عن ماهية «الخير»؛ هل هو قيمة 
مْطلقة أو نســبية؟ هل هو قيمة ذاتية في األفعــال؟ أو قيمة تضاف إلى 
األفعال؟ كما وجهوا جلّ اهتمامهم لبيان مســؤولية اإلنســان عّما يصدر 
عنه مــن أفعال؛ ذلك ألنه ال قيمــة للخير إّال باالختيار الممكن للشــر. 
والحق أن ما نســميه باســم «الخير» إنما هو عملية جهد حر يقوم فيها 
اإلنســان بالبحث عــن «القيم» بوصفهــا «غايات» أو «أهــداف» نهائية 

للحياة البشرية.

ô«îdG ≈æ©e
قديماً كانت هناك محاوالت اللتماس الحقائق من األلفاظ، على حد 
قول المفكر اإلســالمي الكبير «أبي حامد الغزالــي» (1058 ـ 1111م)، 
وهذه المحــاوالت قام بها أيضاً الفيلســوف الوجــودي «مارتن هيدجر» 
Heidegger (1889 ـ 1976م)، وهي تســتند ـ في الغالــب ـ إلى اعتقاد 

مفاده: أن معنى الكلمة يكمن فيها كمــون النفط في باطن األرض. فما 
علــى المرء إال أن يجيد الحفــر ـ أي: التحليل ـ فــي أصل الكلمة حتى 
ينبثق المعنــى (أو الحقيقة) من داخل الكلمة ذاتهــا. وفي هذا المدخل 
شــيء من التحليل، نوجهه إلى كلمة «الخير» مــع التطرق إلى نظيرتها 

في اللغات األوروبية الحديثة.
فالخيُر لغوياً ضد الشر، وجمعه «ُخيور»، ومنه قول: «ِخْرَت يا رجُل»، 

   l ﴿ :فأنت خائُر، وأيضــاً قول: «وهو خيُر منك وأخيُر»، وقوله تعالى
p   o  n  m﴾ [المزمــل: 20]؛ أي تجدوه خيرًا من متــاع الدنيا. والَخْير: 
وخيارُ، و«الخيراُت» جمع َخْيَرة وهي  الرجل الكثير الَخير وجمعها أخيــارُ 
َل بعَضها على بعض،  َر بين األشــياء؛ أي فضالفاضلة من كل شــيء. وَخي
والشــيء على غيره: فضلــه عليه. وفالناً: فــوض إليه االختيــار، يقال: 
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َخيره بين الشــيئين. و«الِخيُر» هو الكرم والشرف، واألصل، والطبيعة1. 
أما الكلمة اإلنجليزيــة «Good» ـ ونظيرتها الفرنســية «Bien» ـ فتتصل 
بالفعل األلمانــي «gut» الذي يطلــق على كل ما يحقق هدفــاً، فاألدوية 
مثًال تكون طيبــة أو جيدة متى حققت غايتها في عــالج المرضى، وهذا 
ـ «الخير» حين  المعنى ال عالقة له باألخــالق؛ ألن علم األخالق ُيعنــى ب
ُيستخدم غاية في ذاته ال وسيلة لتحقيق غاية، وهذا هو «الخير األسمى» 
«Supreme Good» غاية اإلنســان القصوى وقمة الخيــرات والغاية العليا 
لألخالق2. كما تــدل الكلمة على البحث في مقومات «الخير» وشــروطه 
عند اإلنســان بوصفه فردًا، ويتخــذ هذا البحث ـ بوجــه خاص ـ صورة 
اختيار للطبيعة العامــة واألنواع الخاصة للفضيلة والســعادة (أو اللذة)، 
والوسائل المؤدية إلى تحقيق هاتين الغايتين؛ بمعنى اختبار مختلف أنواع 
اللذة واأللم ومعرفة درجاتهما المتباينة، وكذلك تحديد طبيعة الفضائل 
المختلفة أو صفات الخلق الخيرة وأضدادها، ومعرفة العالقات المتبادلة 
بينها3. كما تعني أيضاً: كل فن وكل فحص عقلي، وكل فعل واختيار يرمي 

1 ـ ابن منظور، لســان العرب، دار الحديــث، القاهرة، 2003م، (المجلــد الثالث)، (باب 
الخاء)، ص 261.

أيضاً: الُمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مطابع شركة اإلعالنات الشرقية، 1985م، 
الجزء األول، (باب الخاء) ص 273.

 Lacey, A Dictionary of Philosophy, Routledge & Kegan Paul, London, Henley and 2 ـ
Boston, New York, 2000 p. 124.

 Sergio, Temenbaum, Appearances of Good,: An Essay an Nature of Practical Reason, :ًأيضا
 Cambridge University Press, 2007, p. 2.

3 ـ سد جويك، المجمل في تاريخ علم األخالق، ترجمة توفيق الطويل، وعبد الحميد حمدي، 
دار نشر الثقافة اإلسكندرية، 1949م، الجزء األول (من أقدم العصور إلى مطلع العصر 

الحديث)، ص 70.
أيضــاً: بيرتون يورتر، الحياة الكريمــة، ترجمة أحمد حمدي محمــود، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، القاهرة، 1993م، الجزء األول، ص 63.
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إلى خير ما؛ أي أن خير اإلنســان بوصفه موضوع اختيار أو مقصد مبعثه 
التفكير؛ وهو مختلف عن الدوافع التي ال تعدو أن تكون حسية ووجدانية.

ومــن هنا كان للبحــث في «الخيــر» والمقاييس التي تســتعمل في 
التمييز بينه وبين الشــر مكانه الملحوظ في التفكير البشرى منذ أقدم 
العصور، واتســعت ُشــقة الخالف بيــن الباحثين فــي تصورهم لطبيعة 
«الخيريــة» «Goodness» ومقاييســها1، فقد رأى بعضهــم أن «الخيرية» 
تطلق على ما يتصف به كل موجود من الكمــال، فكل كائن ينزع بطبعه 
ِتِه. كما تعني «الخيرية» صفة للشــخص  إلى كماله الذي هو خيرية ُهِوي
اإلنساني أو صفة الشــيء الخارجي، فإذا أطلقت على اإلنسان دلّت على 
من يحب «الخير» ويفعله، أو على من يشعر باآلم اآلخرين ويدفع األذى 
عنهم، ويرغب في تحقيق ســعادتهم. وإذا أطلقت على الشيء الخارجي 
دلّت علــى ما يتصف به ذلك الشــيء من الكمال الخــاص به، أو على 
ما يجده اإلنســان من اللــذة والمنفعة في الحصول عليــه. و«الخيرية» 
بهذا المعنى مرادفة للصالح والطيبة والمنفعة، كقولنا: «خيرية» الفعل 
أي صالحه، و«خيرية» النفس أي طيبتها، و«خيريــة» العلم أي منفعته. 
وال شــك أن «الخير» بمفهومــه العام يعادل مفهــوم «القيمة»؛ أي يهتم 
بأهداف الســلوك أو غاياته المثلى، ويكشــف ما ينبغي السعي إليه؛ أي 
 Perry «ما هــو «خير» أو ما لــه «قيمة». ويذهــب «رالف بارتن پيــري
(1876 ـ 1957م) 2 ـ بهــذا المعنى ـ إلى القول: «لدينــا معنيان لكلمة 

 Georg Henrik Von Wright, The Varieties of Goodness, London: Routledge & K. Paul, 1 ـ
New York, 1963, p.12.

ُينظــر أيضاً: جميل صليبــا، الُمعجم الفلســفي، دار الكتاب اللبناني، بيــروت ـ لبنان، 
1971م، ص 550 ـ 551.

كذلك: توفيق الطويل، أسس الفلسفة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979م، ص 424.  
 Poultney «2 ـ «رالف بارتن پيري» من أصحاب الواقعية الجديدة، ُولد في مدينة «فرمونت=
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خير، فهي في معناها العام تعني الطابع الذي يتخذه أي شيء في كونه 
موضوعاً الهتمام إيجابي، وعلى ذلك فكل ما يرغب فيه اإلنسان أو يحبه 
أو يريده هو إذن خير؛ أما مفهومها الخاص، فإن صفة الخير األخالقي 
يتوافق مــع اهتمامات ومصالح  تتجه نحو االهتمامــات المنظمة تنظيماً 
اآلخرين». ويقول في موضع آخر: «الحياة الخيرة من الناحية األخالقية 
يمكن أن توصف بأنها شرط السعادة، وهو شرط تكون فيه كل المصالح 
إيجابية، وذلك بزيادة األعضاء وتعاونهم. ويلقي هذا الوصف ضوءًا على 

المطلب التقليدي للسعادة الذي هو الهدف األخالقي األسمى1.
وهكــذا فإن «الخيــر بالمعنى العــام2 ـ والذي يمثــل القيمة العليا 
في تنظيم ســائر القيم ـ ينقلنا إلى مفهوم «الخير األســمى» كما سبق 
القول؛ فمعظم الفالســفة يرون أن للعالم خيــرًا أو غاية قصوى، يدرك 
فيه خير الجنس البشري على أنه هو نفسه «الخير العام» أو «المطلق»، 

عام 1876م، ودرس فــي جامعة «پريبســتون» Princeton، وحصل على ليســانس اآلداب 
عــام 1896م، ثم ذهب إلى «هارڤارد» Harvard، حيث حصــل على درجة الدكتوراه عام 
1899م. أصدر «بيري» مؤلفات عديدة من أهمها كتاب «النظرية العامة للقيمة» وكتاب 
«آفاق القيمة» الذي يعــّد من أهم المؤلفات الضخمة التــي تناولت موضوع القيم على 

نطاق واسع؛ فهو موسوعة ثقافية تبحث في الحضارة اإلنسانية من شتى نواحيها.
 Perry, R, B, General Theory of Value: Meaning and Basic Principles Construed in Terms 1 ـ
of Interest, Cambridge: Haward University Press, 1950, pp. 34-35.

ُينظر كذلك إلى كتاب پيري: آفاق القيمة: دراســة نقدية للحضارة اإلنســانية، ترجمة 
عبد المحسن عاطف، تقديم د. زكي نجيب محمود، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

1968م، ص 147.
2 ـ يرى بعــض المفكرين أن إيمان الفرد بخيره الذاتي هو الــذي يؤدي إلى إيمانه بالخير 
العام، والنتيجة المترتبة على هذا اإليمان هــي أن الخير العام موجود فعًال، وهو الذي 

ُيعده المفكرون أهم قيم الحياة، وإنكاره يجرد الحياة من هذه القيمة.
ُينظر إلى: لويس دكنســون، فلســفة الخير، ترجمة رمزي حليم، مراجعة محمد بدران، 

مكتبة األنجلو المصرية، سلسلة األلف كتاب (26)، ص 11.
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أو متضمــن فيه أو وثيق االتصــال به. و«الخير األســمى» يمثل القانون 
عادة  فالناس  (1632 ـ 1677م)،   Spinoza رأى «اســبينوزا»  كما  اإللهي، 
ـ «الخير األســمى» يقــول: «أعني بالقانون  والشــرائع واألديان يهتمون ب
اإلنســاني: قاعدة للحياة، مهمتهــا الوحيدة هي المحافظة على ســالمة 
الحياة والدولة، أما القانون اإللهي فأعني به قاعدة ال تهدف إال للخير 
األقصى؛ أي إلى المعرفة الحقة وإلى حب اهللا ..... فحب اهللا هو سعادة 
اإلنســان القصوى ونعيمه، والغاية األخيرة لجميع األفعال اإلنســانية»1. 
في نظام تسلســلي واحد  تصاعدياً  و«الخير األســمى» يفترض تنظيمــاً 
وشامل، حيث يشــغل كل موضوع فيه مكاناً متميزًا فريدًا تحدده عالقاته 
تجاه المجموع، فمعظم األشــياء التي نسميها خيرًا ال تكون لها قيمة إال 
من حيث هي وســيلة لخير أشــمل منها، وهذا بدوره يبيّن أنه ليس إال 
وســيلة لخير آخر أبعد مدى؛ وهكذا يكون لدينا ُســلم متدرج حتى نصل 

للخير األسمى2.

إذن، «الخير» أســاس علم األخالق؛ لكن أول خالف يثار حول مفهوم 
«الخير» هــو الخالف المتعلق بمركــز «الخير» في الكــون؛ أي الخالف 
المتعلق بطبيعة القيم بصفة عامة. فقد تساءل الفالسفة: هل للخير وجود 
موضوعي مطلق؟ وهل هناك «خير» بالمعنى العام، أم هو دائماً نسبي تبعاً 
لرضا فرد معين أو تفضيله؟ هل هناك أحكام تقويمية شــاملة تسري على 
كل البشر في كل مكان؟ وهل هناك شيء ينعقد إجماع الناس على وصفه 
ـ «الخير»، بغض النظر عن زمانهم أو مكانهم أو جنسهم أو حضارتهم؟  ب

1 ـ اسبينوزا، رسالة في الالهوت والسياسة، ترجمة حسن حنفي، مراجعة فؤاد زكريا، مكتبة 
األنجلو المصرية، القاهرة، 1981م، ص ص 193 ـ 194. 

2 ـ الموسوعة الفلسفية العربية، إشراف معن زيادة، معهد اإلنماء العربي، 1986م، المجلد 
األول (االصطالحات والمفاهيم)، ص 420.
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مــن القيم؟ بعبارة  فردياً  أم أن لكل شــخص ـ في نهاية األمــر ـ نظاماً 
أخرى: هل القيم خاصية تنتمي إلى األشــياء ذاتها؟ أم أننا نحن الذين 
نضفي هذه القيم على األشــياء؟ أي، هل هي موضوعية أم ذاتية؟ مطلقة 
أم نســبية؟1 ويرى أنصار النظرية الموضوعية للقيمــة أن «الخير» كامن 
في طبيعة األشــياء ذاتها، ال يختلــف من فرد آلخر، وال مــن عصر إلى 
عصر، وال من مكان إلى مكان؛ لكن الذي يختلف هم األفراد والجماعات؛ 
فقد تمنعهم البيئة أو التربية أو الظــروف المحيطة بهم عن إدراك هذه 
من المجتمعات أو  الخصائص التي نســميها بالقيم، بحيث تجد مجتمعــاً 

فردًا من األفراد ال يرى السلوك األمين أو 
الصادق «خيرًا» في ذاتــه؛ وتلك الحاالت 
إن ُوجــدت فهي ال تدحــض الحقيقة التي 
تقــول إن «الخيريــة» كامنــة فــي طبيعة 
يكون  وهكــذا  نفســه.  األخالقي  الســلوك 
لطبيعة  وصفاً  أساسه  في  التقويمي  الحكم 

األشياء؛ أي للواقع ذاته.
للتصور الموضوعي للخير لدى الفيلســوف  ويمكن أن نجــد نموذجاً 
األمريكــي «جوزيــا رويــس» Royce (1855 ـ 1916م) في فلســفته عن 
«الــوالء» Philosophy of Loyalty، حيث أعطى لــكل مظهر من مظاهر 
الوالء وجودًا موضوعياً خيرًا2. وقد رأى أن الوالء في ذاته «خير أسمى»، 

1 ـ هنترميد، الفلســفة أنواعها ومشــكالتها، ترجمة فــؤاد زكريا، مكتبة مصــر، القاهرة، 
1997م، ص 261.

أيضاً: إمام عبد الفتاح إمام، فلســفة األخالق، دار الثقافة للنشــر والتوزيع، القاهرة، 
1985م، ص 52.

 Josiah Royce, The Basic Writings, edited with an introduction by John. McDermott, 2 ـ
 New York: Fordham University Press, 2005, Volume 2, p. 855.
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بغض النظر عن القضيــة التي تتخذها موضعاً لوالئك؛ فينبغي أن نحدد 
ما يكون جديرًا بوالء اإلنســان، والشــيء الذي يســتحق من اإلنســان 
يحتفظ لــه بذاتيته المســتقلة. يقول: «إذا  والءه ينبغي أن يكون شــيئاً 
وجدُت قضية معينة، وحازت إعجابي، وجذبتني إليها، فوهبُت لها نفسي 
وخدمتها، فإني بذلك أكون قد حققت لنفســي ـ إذا مــا اكتمل والئي ـ 
الخير األقصى.... وال يعني والئي خيري فقط؛ وإنما خير اآلخرين أيضاً، 
فأنا ال أحصل على الخير، وإنمــا أمنحه لآلخرين ..... وهكذا ال يقتصر 
الخير على الفرد فحسب؛ وإنما يشــمل اآلخرين طالما يوجد نوع الوالء 
للوالء؛ أي يوجد نوع مــن التدعيم لوالء اآلخريــن. إذن ال ُتعد القضية 
عبارة عن والء للــوالء، وُتوصف بأنها قضية  خيرة إال إذا كانت أساســاً 

شريرة طالما أنها تحطم والء اآلخرين»1.
وقد أكد أنصار النظرية الذاتية في القيمة وجود تباين في األحكام 
التقويميــة، وأن هــذا التبايــن يزداد عمقــاً وفقاً الختالف األشــخاص 
والعصور؛ ذلك ألن كل قيمة تبدو صادرة ـ من وجهة النظر النفســية ـ 
عن الشــعور بالرضــا أو اإلشــباع Satisfaction، فنحن نصف أي شــيء 
ُيرضي أو ُيشــبع حاجة من حاجاتنا، أو يساعد على تحقيق مصلحة لنا؛ 
ـم» أو «مرغوب» فيه. وأعلى األشــياء قيمة هي تلك  بأنــه «خير» أو «َقيـ
التي تشبع حاجاتنا على أفضل نحو، أو ُترضي حاجة من أقوى حاجاتنا، 
من هذا المنطلق، فإن ميولنا ورغباتنا تشــبه لوحة حساسة تكشف لنا 
عن القيــم التي ال وجود لها مطلقــاً خارج هذه اللوحــة2؛ ويترتب على 

1 ـ جوزيا رويس، فلســفة الوالء، ترجمــة أحمد األنصاري، مراجعة حســن حنفي، المجلس 
األعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 2002م، عدد (337) ص 84 ـ 85.

2 ـ إميــل برييــه، اتجاهات الفلســفة المعاصــرة، ترجمة محمــود قاســم، مراجعة محمد 
القصاص، سلسلة (األلف كتاب ـ 10)، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، القاهرة، 

1956م، ص 85. 
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ذلك أنه كلما فقد الشيء أو الموقف قدرته على إرضائنا انعدمت قيمته 
أيضاً. كل هذه األمور يتخذ منها صاحب النظرة الذاتية شواهد على أن 
لصفات  القيمة ال توجد إال في أذهاننا، فالحكم التقويمي ليس إيضاحاً 
فيها لذاتهــا ـ وإنما هو  كامنة في األشــياء ـ تجعلها خيــرة أو مرغوباً 
تفضيل شــخصي، هو  مجرد تعبير عن تفضيل. وهذا التفضيل هو دائماً 
إعالن عما أُحبه أنا نفسي وأجده خيرًا، وعّما ُيرضي رغبتي أو مصلحتي 
الخاصة؛ بل إن أحكامنا تتغير دائماً حتى في مجال التفضيل الشــخصي 
هذا. فال حاجة ـ مثًال ـ بالمرء إلى أن يكون متشائماً ساخرًا لكي يقول: 
إن كل أحكامنا التقويمية ال تعبر فقط عن تفضيل شــخصي، وإنما تمثل 
للتغير دون سابق إنذار. ومن  ضاً  باللحظة وحدها، وُمَعر تفضيًال مرهوناً 
هنا، فإن أي خير هو بالضــرورة تجربة لفرد ما، وعندما تتفق مجموعة 
من األشــخاص على قيمة أيــة تجربة فلن تكون لدينــا إال مجموعة من 
التجارب الفردية التي ُيحكم عليها بأنهــا «خير»1. وهكذا، فإن صاحب 
النظرة الذاتية ال ُيعــرف القيمة بأنها كامنة في األشــياء أو المواقف، 
فها بأنها «كل ما يشــبع رغبــة أو حاجــة أو مصلحة». ويعبر  وإنمــا ُيعر
«جون ســتيوارت مل» J.S.Mill (1806 ـ 1873م) عن هذا الرأي بتأكيده 
أن السؤال عن «الخير» هو ســؤال بخصوص األشياء المرغوبة، ويضيف 
أن الدليــل الوحيد الممكن على أن الشــيء خير هــو أن الناس بالفعل 
ترغب فيه، والســعادة هي الشــيء الوحيد المرغوب فيه لذاته بصرف 

النظر عّما ُيحتمل أن ينجم عنه من نتائج وآثار2.

1 ـ هنترميد، الفلسفة أنواعها ومشكالتها، ص 264.
 Roger Crisp, Routledge Philosophy Guidebook to Mill on Utilitarianism, Routledge, 2 ـ
New York Fetter Lane, London, 1997 , p.52.

ـ أيضاً: توفيق الطويل، جون ســتيوارت مل، سلســلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف، 
القاهرة، 1999م، ص 107. 
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وقد رأى بعض الفالسفة قصور الرأيين السابقين حول أحكام القيمة؛ 
ذلك ألنهم وضعوا المشكلة وضعاً خاطئاً حين تساءلوا: هل القيم موضوعية 
أو ذاتية؟ ثم افترضوا أنها ال بــّد أن تكون إما ذاتية خالصة أو موضوعية 
خالصــة1. إذ إن هناك وجهة نظر أوســع وأرحب تضــم الرأيين معاً، فال 
تقتصر خيرية األفعــال مثًال على األفعال وحدهــا، وال تجعلها قاصرة على 
اإلنســان وحده؛ فال شــك أنها تحمل الخاصيتين معاً. فالجوهرة ال تكمن 
قيمتها في ذاتها، إذ ال بد أن تكون الجوهرة قيمة بالنســبة لشــخص ما، 
غير أن خصائصها من ناحية أخرى هــي خصائص طبيعية فيها، فنحن لم 
نخلقها؛ أعني أننا لســنا نحن الذين جعلناها المعــة ذات بريق. وُقْل مثل 
يتصف بصفات  معيناً  ذلك بالنسبة للسلوك البشري، فنحن نختار ســلوكاً 
ـ «األمانة» أو «الصدق» أو «الوفاء»، أو بأنه «خير» بصفة  خاصة، ونصفه ب
عامة. لكــن هذه الخصائص ذاتهــا هي التي تتحكم فــي عملية االختيار، 
فإذا كان االختيــار يمثل العامل الذاتي، فإن خصائص العقل نفســه تمثل 

العامل الموضوعي، ومنهما معاً يكون السلوك األخالقي.

á«îjQÉJ äÉëªd
الدعــوة األخالقيــة دعــوة قديمة ِقــَدَم المجتمعــات البشــرية، فما 
اجتمعت طائفــة من الناس في أي مكان على ظهــر األرض وفي أي عصر 
من عصــور التاريــخ؛ إّال وقد نجم عن هــذا التجمع قواعــد للتمييز بين 
وغير  و«النقصان»...  و«الكمال»  و«الباطل»،  و«الحق»  و«الشر»،  «الخير» 
ذلك من المعايير التي يلتزم بها اإلنســان في سلوكه ليحيا حياة سعيدة؛ 

1 ـ إمام عبد الفتاح إمام، فلسفة األخالق، ص 55.
أيضاً: صــالح قنصوه، نظرية القيمة في الفكر المعاصر، دار الثقافة للنشــر والتوزيع، 

القاهرة، 1981م، ص 46.
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ويحقق أكبر قدر من الطمأنينة والرضى والســعادة. وال شّك أن اإلنسان 
هو الكائن األخالقي الذي يحمل «أمانة القيم»، بمعنى أن ما ُيكوّن ماهية 
وجوده ـ مــن الناحية األخالقية ـ هو ما لديه من قــدرة على حمل القيم 
األخالقية. وقد شغلت مسألة «القيمة» مساحة عريضة من بحث المفكرين 
انعكاس  فهي  التاريــخ،  عبر  واالجتماعية  اإلنســانية  بالجوانب  والمهتمين 
لألســلوب الذي يفكر به األفراد في ثقافة معينة، وفي فترة زمنية معينة؛ 
تقويميـة إيجابية أو ســلبيـة  معقدًا يتضمن أحكاماً  كما أنها تمثل نظامــاً 
ـ مقبولة أو مرفوضة ـ نحو األشــياء أو األفعال أو حتى نحو األشــخاص1. 
ة تعكس «القيم» أهداف اإلنســان واهتماماته الذاتية، كما تعكس  ومن ثم

حاجات النظام االجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه.
وإذا رجعنا إلى تاريخ الفكر الفلسفي سنجد أن مفهوم «الخير» هو 
أحد المفاهيم األساسية التي عني بها الفالسفة منذ أن أطلق «سقراط»2 
Socrates (470 ـ 399 ق.م.) شــعاره المعــروف، والــذي يعبّر عن كل 

فلسفته «اعرف نفسك بنفسك»؛ هذا الشعار ال يكشف عن نظرية خاصة 
في طبيعة النفس ومصيرها، بقدر ما يكشف عن مضمون أخالقي مستمد 

 Milton Rokeach, Understanding Human Values: Individual and Societal, The Free Press, 1 ـ
 1979, p.15.

2 ـ عرفت فلسفة األخالق قبل «سقراط» التفرقة بين السلوك الذي يصدر عن دوافع طبعية، 
والسلوك الذي يجري بمقتضى قوانين أو قواعد عامة؛ لكن الحكم األخالقي على األفعال 
اإلنسانية كان يرتد ـ منذ فجر الحضارة ـ إلى المعتقد الديني والعرف االجتماعي؛ أي 
إلى سلطة تقوم خارج الذات. أما رّد األحكام األخالقية إلى مبادئ عامة تصدق في كل 
زمان ومكان؛ فقد جاء على يد «سقراط» الذي حرص على إيجاد مقياس ثابت تقاس به 

خيرية األفعال.
توفيــق الطويل، فلســفة األخالق: نشــأتها وتطورهــا، دار النهضة العربيــة، القاهرة، 

1991م، ص 47-46.
 Ronald Gross, Socrates’ Way: Seven Master Keys to using your mind to the أيضــاً: 
Utmost, Penguin, Inc, New York , 2002 , p.169.
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مما يترتب على هــذه المعرفة بالنفس من توجيه معين لحياة اإلنســان 
وسلوكه. فمعرفة النفس عنده هي معرفة «الخير» وتحقيق الفضيلة؛ ألن 
من يعرف نفسه يعرف ما يناســبها؛ أي يعرف الخير الخاص بها. ولما 
كان الخير األسمى أو الغاية القصوى التي ينبغي أن يتجه إليها اإلنسان 
في كل حياته هي «الســعادة»؛ فعلى الحكيم أو الفيلسوف أن يسعى إلى 
بلوغها بالعقل والتخطيط السليم. و«الســعادة» التي يقصدها «سقراط» 
والتي يتحقق بها «الخير األســمى» هي قناعــة النفس وطهارتها، لذلك 
فقــد ترتب على مبدأ «اعرف نفســك» نظريته األخالقيــة التي تتلخص 
في أن «الفضيلة ِعلٌْم والرذيلة جهل»1، فجهل اإلنســان بالخير هو وحده 
مصدر الشقاء والشر، وإذا كان الخير يرتبط بالسعادة فإن الشر يتحد 
بالشقاء؛ ولذلك يستحيل على اإلنسان أن «يذهب إلى ما هو شر بإرادته 
وال إلى ما يعتقد أنه شــر، وليس من طبيعته ـ بحســب مــا يبدو ـ أن 

يختار الشر بدالً مما يعتقد أنه خير»2.
ومن المعترف به أن «أفالطون» Plato (427 ـ 347 ق.م.) كان أعظم 
المدافعين ـ في العالم القديم ـ عن فكرة موضوعية القيم، ولعل األمر 
الذي حال بينه وبين وضع مذهب أخالقي مطلــق بالمعنى الكامل لهذه 

1 ـ أميرة حلمي مطر، الفلسفة عند اليونان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1986م، 
ص 155.

2 ـ أفالطون، محاورة بروتاجوراس: في السفسطائيين والتربية، ترجمها عن النص اليوناني 
ـ د)،  وقّدم لها وعلّــق عليها عزت قرني، مكتبة ســعيد رأفت، القاهــرة، 1982م، (358 

ص 164.
أيضــاً: يقول أفالطون في محاورة «مينــون»: «الفضيلة معرفة، فمــن عرف الخير رغب 
فيه، ومن عرف الشر رغب عنه»، وحســب هذا الرأي السقراطي فإن اإلقبال على الشر 

رغم معرفة أنه شر غير ممكن.
أفالطون، محاورة مينون: في الفضيلة، ترجمها عن النص اليوناني وقدم لها وعلق عليها 

ـ هـ)، ص 93. عزت قرني، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، 1982م، (77 
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الكلمة؛ هو أنه كان متأثــرًا بذلك االتجاه العام فــي األخالق اليونانية 
إلى تأكيد فكرة «السعادة»1 بوصفها غاية لسلوك اإلنسان، وإلى تجاهل 
فكرة «الواجب» بوصفها قطباً آخر يمكن أن تنجذب إليه أفعال البشــر. 
وعلى الرغم من أن األخالق كانت عنده أخالقاً غائية ـ شــأنها شأن كل 
األخالق اليونانية ـ فإن بوادر األخالق المطلقة تظهر لديه من آن آلخر2. 

الجمهورية  مــن  الثاني  الكتاب  مطلع  ففي 
نجده يصنف األشــياء الخيرة إلى أشــياء 
ُتطلب لذاتهــا بغض النظر عــن نتائجها، 
وأخــرى ُتطلــب لذاتهــا ولنتائجهــا معاً، 
وثالثة ُتطلــب لنتائجها فقط. يقول: «كيف 
ُتصنف األشــياء التي تسميها خيرة؟ أليس 
منها ما ُيرغب فيه لذاته، بغض النظر عن 
نتائجــه، كالملذات والمتــع البريئة، التي 

َتْطَرب لهــا في وقتها، وال تنجم عنها أية نتائــج؟.... أال ترى بعد ذلك 
أن هناك فئة أخرى من األشــياء التي نعّدها خيــرًا، كالمعرفة واإلبصار 

1 ـ «الســعادة» عند أفالطون تقترن بتحقيــق فضيلة «العدالة»، فالعادل ســعيد وإن أصابته 
المحن ونزلت به الكوارث

وخلــت حياته من المتــع والملذات، فاآلالم عنــده قد ُتطلب لذاتها ما دامت حســنة، 
وقــد ُتجتنب اللذات ما دامــت رديئة. والنافــع منها ما يجلب الخيــر، والضار هو ما 
يجلب لنا الشــرور، وليس األخيار أخيارًا باللذة؛ بل بالخير الــذي تجلبه هذه اللذة، 
وليس األشرار أشرارًا باأللم، وإنما بالشــر الذي يقترن به هذا األلم. ُينظر في ذلك 
إلى: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

1946م، ص 95.
 Douglas Cairns, Fritz Gregor Herrmann and Terry Penner, The Ethics and أيضــاً: 
Metaphysics in Plato’s Republic, Edinburgh University Press, 2007. P. 258.

2 ـ أفالطون، محــاورة الجمهورية، دراســة وترجمة فــؤاد زكريا، الهيئــة المصرية العامة 
للكتاب، القاهرة، 1985م، ص 121، من دراسة المترجم.
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 ÖfÉL ≈dEG  kÉ«fƒc kCGóÑe ô«îdG
.áª«b ¬fƒc



المحـور

90

والصحة، ال نرغب فيها لذاتها فحسب؛ بل لما تستتبعه من نتائج أيضاً؟ 
أليس هناك فئــة ثالثة كالرياضة البدنية، ورعاية المرضى، وممارســة 
الطــب، وفنون مربحة أخــرى ـ كلها نافعة وإن تكن تجلــب األلم ـ من 
المحال أن نختارها لذاتها، وإنما لما ينشــأ عنها من نتائج فحســب؟1. 
رأى «أفالطون» أن ما هو خير «ليس علة كل شيء، وإنما هو علة األشياء 
الخيرة ال الشــريرة، ليس علة معظم ما يحدث للناس؛ إذ أن الخير في 
حياة البشر قليل والشــر فيها كثير. و«الخير» ليس له من مصدر سوى 
«اإلله»، أما الشر فلنبحث له عن مصدر غيره»2. ولقد كان من الطبعي 
أن يختلف الشــراح في تجســيد ماهية ذلــك «الخير» هل هــو القيمة 
العليا فحســب، أم أنه المبدأ الميتافيزيقي األعلى؟ وهل «الخير» خالق 
بالمعنى الحرفي، أم بالمعنى المجازي؟ وهل يمكن المضي إلى النهاية 
في تشبيه عالقة «الخير» بالكون بعالقة الشمس بعالمنا األرضي؟ (وهو 
التشبيه المشهور في أســطورة الكهف). وبالرجوع إلى أوصاف «الخير» 
ـ في الكتاب السادس من «الجمهورية»3 ـ سنجد أن «أفالطون» جعل منه 
مبدأ كونياً، إلى جانب كونه قيمة، ونظــر إليه على أنه أرفع موضوعات 

المعرفة والعلم، ال األخالق فحسب.
أمــا «أرســطو» Aristotle (384 ـ 322 ق.م.) فقد كتــب العديد من 
الكتب في فلسفة األخالق؛ إال أن كتابه «األخالق إلى نيقوماخوس»4 ُيعّد 

1 ـ المرجع السابق، (الكتاب الثاني ـ 357)، ص 214.
2 ـ المرجع السابق، (الكتاب الثاني ـ 379)، ص 243. 

3 ـ يمكن النظر إلى الكتاب السادس من محاورة الجمهورية ـ 509، ص 413.
4 ـ ُيعّد كتاب أرســطو «األخــالق إلى نيقوماخوس» واحــدًا من أعظم المصــادر في ميدان 
األخالق؛ بل إنه أيضاً واحد من المنابع التي ال تنضب لتجديد الفكر الفلسفي، وينطوي 
هذا الكتاب ـ بوجه عام ـ على ما جاء في كتبه األخالقية األخرى، وهو ينقسم إلى كتب 
=عشــرة يضم كل واحد منها عددًا من األبواب والفقرات. وقد بحث أرســطو في الكتاب 
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من أهم هذه الكتب؛ فهــو غني بتحليالته للمعاني األخالقية والنفســية 
التي تنظر إلى ضروب النشــاط البشــري على أنها سلسلة متدرجة من 
مظاهــر «الخيــر» أو «القيم». لقد كان «أرســطو» يــرى ـ على خالف 
«أفالطــون» ـ أن المجال الواقعي الوحيد هو العالــم الطبعي المنظور، 
فالواقــع والمثــال األعلــى، والطبعــي والروحــي، هما حقيقــة واحدة 
ال تنفصم. مثل هذا الرفض للثنائيــة؛ يعني أن الحياة الخيرة ينبغي أن 
ُتوصف على أســاس عالمنا هذا، دون أية إشــارة إلى المجال العلوي أو 
المجال فوق الطبيعي. وعلى ذلك فال بد لكشــف طبيعة الحياة الخيرة 
أو صورة «الخير األســمى» من دراســة طبيعة اإلنســان، معنى ذلك أن 
األخالق إنما تهدف إلى البحث في أفعال اإلنســان من حيث هو إنسان، 
وتهتم بتقرير ما ينبغي عملــه وما ينبغي تجنبه لتنظيــم حياة الموجود 
البشــرى. يقــول: «كل الفنون، وكل األبحــاث العقليــة المرتبة، وجميع 
أفعالنا، وجميــع مقاصدنا األخالقية يظهر أن غرضها شــيء من الخير 
نرغب في بلوغه... إنه موضوع جميع آمالنا»1. بحث «أرســطو» عن غاية 
الحياة، فرأى أن كل موجود بشــري ال بّد أن يهدف إلى تحقيق خير ما، 

األول «الخير» وصورة الخير األســمى؛ أي «السعادة»، والسعادة ال تتحقق إال بالفضيلة، 
ولذلك فقد تناول في الكتاب الثاني نظرية الفضيلــة، وذكر في الكتاب الثالث فضيلة 
الشجاعة، وفضيلة العفة بوجه خاص. ثم انتقل في الكتاب الرابع إلى الحديث عن عدد 
من الفضائل األخرى مثل: الســخاء والمروءة والحلم والحياء والخجل ... ودرس نظرية 
العدل في الكتــاب الخامس، كما بحث في الكتاب الســادس نظريــة الفضائل العقلية، 
ونظرية عدم االعتدال واللذة في الكتاب الســابع. أما الكتابان الثامن والتاسع فيبحثان 
في نظرية الصداقة، ويرجع الكتاب العاشر إلى موضوع «السعادة؛ أي مضمونها األصلي 

وهو التأمل والفهم.
1 ـ أرســطو طاليس، علم األخالق إلى نيقوماخوس، نقله إلى العربية أحمد لطفي الســيد، 
دار صادر (مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة)، 1924م، الجزء األول،( ك1 ب1 ف1) 

ص 167 ـ 168. 

=



المحـور

92

ولكن لما كانت الغايات والخيرات كثيرة ومتنوعة؛ أصبح من الضروري 
البحث عن «الخير األسمى» الذي هو غاية في ذاته، دون أن يكون وسيلة 
لغاية أبعد؛ هذا «الخير» الذي تســتهدفه جميع األشياء هو «السعادة». 
يقول: «ما دامت كل معرفة وكل تصميم ُيقصد به ـ بالضرورة ـ خير من 
نوع ما، فلنوضــح ما هو الخير الذي يمكننــا أن نتتبعه في جميع أعمال 
حياتنا... إنه السعادة، فطيب العيش وحسن الفعل مرادف لكون اإلنسان 
سعيدًا»1. والواقع أن تحليل «أرسطو» للســعادة يشكل جوهر نظريته في 
األخالق؛ حيث يربط بين السعادة والفضيلة، «فاإلنسان السعيد هو ذاك 

الذي يسير دائماً على مقتضى الفضيلة الكاملة»2.
اتفقت «األبيقوريــة» و«الرواقية» في تصور الغاية القصوى من حياة 
اإلنســان، وإن اختلفت أســاليب كل منهما لبلوغ هذه الغايــة؛ أي لبلوغ 
السعادة التي تحقق طمأنينة النفس وهدوء البال. فالتمست «األبيقورية» 
هذه السعادة نفســها في حياة الراحة والخلو من المخاوف واالنفعاالت، 
وتوخت االبتعــاد عن اآلالم ورحبــت بالتمتع بالملــذات؛ وأقامت موقفها 
األخالقي على أســاس مبدأ «اللــذة» الذي هو «الخير األســمى» واأللم 
الذي هو الشــر األقصى، وليســت الفضيلة قيمة في ذاتها ولكن قيمتها 
 Epicurus «تســتمد من اللذات التي تقترن بهــا. وهذا ما قاله «أبيقــور
 Aristippus (341 ـ 270 ق.م.) ـ متأثرًا بســلفه «أرســتبوس» القورينائي
(435 ـ 355 ق.م.)3 ـ حيــث رأى أن كل لــذة فضيلــة، وكل فضيلة إنما 

1 ـ المرجع السابق، ( ك1 ب2 ف2) ص 175. 
2 ـ المرجع السابق، ( ك1 ب8 ف10) ص 213. 

3 ـ «أرســتبوس» هو مؤســس المدرســة القورينائية، وأول القائلين بمذهب اللذة، عاش في 
«قورينــة» Cyrene (عاصمة برقة ـ ليبيا) على الســاحل اإلفريقي للبحر المتوســط، في 
القرن الرابع قبل الميالد. أقام فترة في مدينة أثينا أصبح فيها تلميذًا لســقراط، رأى 
أن اللذة ـ أو على األصح ـ لذة اللحظة الحاضرة هي التي تتحكم في كل خير، فليست 
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مصدرهــا اللذة1. أما «الرواقيــة» فقد توصلت إلى أن مفهوم للســعادة 
يعمل على قمع األهواء، ووأد الشهوات، ومحاربة اللذات، واإلشادة بحياة 
للســعادة الســلبية (وهي تعني البعد عن كل  الزهد والحرمان، تحقيقاً 
ألم) التي كانت سمة العصر كله2. فالرواقي كان يرى أن الحياة الخيرة 
ـ التي ينبغي لكل حكيم أن يسعى إلى أن يحياها ـ هي تلك التي يتحدد 
بها واجب اإلنسان على أســاس قانون الطبيعة أو النظام العقلي للكون، 
هذا القانون يحدد لكل فرد مكانه في نظام األشــياء، ويقرر الواجبات 
وااللتزامات التــي تتوافق مع هذا المركز المحــدد. ومن هنا كان قوام 
الحكمة ـ عند الرواقييــن ـ هو االعتراف بهذه المكانة، وبما يرتبط بها 

من واجبات؛ وبالتالي العيش في وفاق واٍع مع الطبيعة3؛ أي مع العقل.
وأصبح قوام الحياة األخالقية مع «المســيحية» هــو طاعة القانون، 
الذي يختلف كل االختالف عــن القانون الذي اعترفت بــه «الرواقية»؛ 
هذا القانون الجديد ليس قانوناً يكتشــفه العقل البشرى؛ وإنما جاء من 
الوحي اإللهي الذي ال نملك حياله إال أن نطبقه؛ ألنه تعبير عن اإلرادة 
اإللهية؛ وما دمنا نعتقد أن القوة التي تســهر علــى تنفيذ هذا القانون 

ثمة لذة عليا أو دنيا، وإنما الحياة الخيرة هي تلك التي تنطوي على أكبر قدر من أقوى 
إحساس ممكن باللذة. واللذة أيضاً تجربة إيجابية حية، وليست مجرد غياب األلم، فهي 

الغاية التي تنشدها الموجودات جميعاً.
 Jeffrey Fish and Kirk R. Sanders, Epicurus and The Epicurean Tradition, Cambridge 1 ـ
 University Press, 2011, p. 105.

2 ـ توفيق الطويل، فلسفة األخالق: نشأتها وتطورها، ص 106.
أيضاً: د. عثمان أمين، الفلســفة الرواقية، مكتبة األنجلــو المصرية، القاهرة، 1971م، 

ص 202. 
3 ـ «الحياة وفقاً للطبيعة» عبارة قالها «زينون» Zeno (334 ـ 262 ق.م.)؛ وتعني أن اإلنسان 
ينبغي عليــه أن يعيش على وفاق مع الطبيعة، أعني على وفاق مع العقل. واإلنســان حين 

يحيا وفقاً للعقل إنما يحيا وفقاً للقانون الذي يحكم العالم.

= =
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خيرًا يعبّر عن حكمة عليا.  إرادة إلهية خيرة، فســوف يكون ذلك قانوناً 
ولهــذا رأى «القديــس أوغســطين» St.Augustine (354 ـ 430م) ـ في 
كتابه «االعترافات»1 ـ أن كل المكاســب العقلية لم تســتطع أن ُتشــبع 
نهمــه الروحي، مــا دام «الخير األســمى» ـ الذي يمكــن أن يكفل لنا 
الســعادة ـ إنما يتوقف على توجيه اإلرادة توجيهــاً صحيحاً نحو المحبة 
اإللهية2. ويؤكد «القديس توما األكويني» T. Aquinas (1225 ـ 1274م) 
أن «الخير األســمى» ليس شيئاً آخر سوى اهللا نفســه؛ ألنه الخير الذي 
تكون جميع الخيرات األخرى في حياة اإلنسان تابعة له ومندرجة تحته. 
أما «ابن مســكويه»3 (932 ـ 1030م) فالخير عنده «علم مطلق هو عين 
الموجود األعظم، وهو مقصــد األخيار جميعاً»؛ لكن لكل إنســان خيره 
الخاص أو سعادته التي تختلف باختالف قاصديها، وهي تتحقق بتحصيل 

السعادة الروحية ال البدنية4.

1 ـ ينقســم كتاب «االعترافات» للقديس «أوغســطين» إلى ثالثة عشــر فصــًال، تناول فيه 
ذكريات طفولته وتجارب شــبابه، وشــتى أحداث حياتــه؛ محاوالً تحليــل مضمون هذه 
الخبرات النفســية في ضوء فهمه الروحي لمعنى الحياة اإلنســانية. هذه الخبرات التي 
متأرجحة بين  وصفها «أوغسطين» إنما تكشــف عن قلق الذات التي تجد نفســها دائماً 
الوجود والعدم، بين األبدية والزمان، بين األمل واليــأس. ولذلك فالكتاب ليس مجرد 
ترجمة ذاتية، بل هو أيضاً دراما حية تصف لنا الســبيل الشــاق الــذي تنتهجه النفس 

البشرية في بحثها عن «الخالص» أو «النجاة».
2 ـ د. زكريا إبراهيم، اعترافات القديس أوغسطين، مكتبة األسرة، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، 1994م، ص 39.
3 ـ «أحمد بــن يعقوب أبو علي بن مســكويه» أكبر باحث عربي في مجــال األخالق، مذهبه 
الفلســفي مزيج من آراء «أفالطون» و«أرســطو» و«جالينوس»؛ باإلضافة إلى الشــريعة 
اإلســالمية، ولعل أعظم كتبه هو «تهذيب األخالق وتطهير األعراق»، وقد وضعه إليضاح 
الطريق إلى الســلوك المســتقيم، بعد دراســة علمية تجعل التزام هذا الســلوك سبيًال 

ميسورًا ال كلفة فيه وال مشقة.
4 ـ ابن مســكويه، تهذيب األخالق وتطهير األعراق، حققه قســطنطين زريق، منشورات دار 

مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان، 1961م، المقالة الثالثة (الخير والسعادة)، ص 78.



الحديثة الفلسفة  في  الخير  مفهوم 

95

في  ـ  G. Bruno (1548 ـ 1600م)  برونــو»  يرفض «جيوردانــو  لكن 
عصر النهضة األوروبية1 ـ النظر إلى األخالق المسيحية بوصفها سبيًال 
إلى الســعادة اإلنســانية، ويرى أننا نجد ســعادتنا الحقيقيــة في تأمل 
الكون الذي هــو وحدة إلهية ُعليــا. يقول: «من يجــد الوحدة يكون قد 
وجد المفتاح الذي يســتحيل من دونه التأمل الحقيقــي للطبيعة... هذه 
الوحدة أبدية بال نهاية وهي تشمل كل شيء، إنها السعادة الحقيقية»2. 

العصر  هذا  فــي  الجديد  الفكر  اتجه  وقد 
والتقشــف  الزهد  حيــاة  من  النفــور  إلى 
في  الَخير  العمــل  أن  واعتقــد  والحرمان، 
يحقق  الــذي  وحده  هــو  األرضي  العالــم 
أن  أراد  ومــن  األخالقية.  الحيــاة  مطالب 
ُيخضع سلوكه لمبادئ األخالق عليه أن يلجأ 
إلى نفسه؛ ألن إصالحه لنفسه ال يأتي إال 
عن طريق ذاته، ومجاهدة النفس ومحاربة 

أهوائها صراع باطني ال تفيد فيه ســلطة خارجية، واإليمان باهللا وبيسوع 
المســيح هو وحده ـ في هذا الفكــر ـ الذي يضمن للنفــس الطمأنينة 
يعبر عن معنى  أخالقياً  واألمان. وهكذا ال نجد في عصر النهضة مذهباً 
«الخير»، فمثًال «ماكياڤللــي» Machiavelli (1469 ـ 1527م) كان ميدان 

1 ـ لعب «برونــو» دورًا بالغ األهمية في إعــادة صياغة الفكر األوروبــي إبان عصر النهضة 
في القرن الســادس عشــر. لم يكن يؤمن بالدعوة القائلة بحقيقتيــن إحداهما لالهوت 
واألخرى للفلســفة، بــل كان يدعو إلى نظريــة صارمة ذات حقيقة واحــدة تحتوي فيها 
الفلســفة وحدها على معرفة واضحــة صريحة باهللا والعالم واإلنســان، والالهوت عنده 

ليس إال أداة عملية للمحافظة على المسيحية المستقرة ولتنظيم السلوك العام.
 Giordano Bruno, Cause, Principle and Unity and Essays on Magic, Translated and edited 2 ـ
 by Richard J. Blackwell and Robert De Lucca, Cambridge University Press, 1998. p.70.
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بحثه يقع خارج نطاق الخير والشر، شأنه في ذلك شأن عالم الفيزياء 
النووية، والحجة التي كان يعرضها هي أنك إذا أردت اكتساب السلطة، 
فعليــك أن تكون قاســياً بال رحمة؛ فمــن واجب األميــر «أن يفرق بقوة 
وحزم بين المبادئ األخالقية ومطالــب الحكم؛ أي بين ضميره الخاص 
والصالح العام، وأن يكون مســتعدًا ألن يعمل من أجل الدولة ما يسمى 
شرًا في عالقة األفراد بعضهم ببعض»1. إن الفضل األكبر الذي أحدثته 
النهضة فــي توجيه التفكير األخالقــي الحديث كان فــي إحياء النزعة 
العقلية، والشــغف بإحياء التراث اليونانــي والروماني، واالنصراف عن 
الهوت العصور الوســطى. لقد وجهــت األذهان إلى البحث عن أســس 
فلسفية لألخالق، وإقامة قوانينها مســتقلة عن الالهوت، وساعدتها في 
ذلك حركــة اإلصالح الديني التي هزت ســلطة الكنيســة الكاثوليكية، 
ونادت إلى التحرر من الســلطة العلمية التي مثلها «أرسطو». وفي غمرة 
هذه التيارات نبتت فلســفة أخالقية جديدة ـ إّبان القرن السابع عشر ـ 

هيأت الطريق لنضج اتجاهات متعددة في الفكر األخالقي2.

π≤©dG ¥ÓNCGh ô«îdG
تميز القرن السابع عشر بميزة هامة، وهي عناية المفكرين بمسألة 
المنهــج أو الطريقة الواجــب اتباعها فــي البحوث العقليــة. وقد رأى 
«ديــكارت» Descartes (1596 ـ 1650م) أن البحــث في المنهج هو أهم 
المشــكالت وأوالها بالعناية في مهمة الفيلســوف، حيــث أراد أن يجعل 
بداية إصالحــه الفكري الظفر بطريقــة قويمة للحصــول على المعرفة 

1 ـ محمد مختار الزقزوقي، نيقوال ماكيافللي: «دراسة تحليلية محورها كتاب األمير»، مكتبة 
األنجلو المصرية، القاهرة، 2004م، ص 242.

2 ـ توفيق الطويل، فلسفة األخالق: نشأتها وتطورها، ص 156.
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الحقيقية، بواســطة النور الفطــري فينا جميعاً، وهو نــور العقل. يقول: 
الباحث  «أعنــي بالمنهج جملة قواعــد مؤكدة، تعصــم مراعاُتها ذهــنَ 
من الوقوع فــي الخطأ، وتمكّنه مــن بلوغ اليقين في جميع ما يســتطيع 
معرفته، دون أن يســتنفد قواه في جهود ضائعــة»1. وفي مجال األخالق 
بيّن «ديكارت» الطرق التي تؤدي بالعقل إلى بلوغ الحقيقة في كل بحث 
أخالقي، يســعى للوصول إلى الحكمة، التي هي غاية الفلسفة؛ فقد رأى 
أن موضوع األخالق2 تدبيــر أفكارنا وهداية أعمالنا على الوجه المالئم؛ 
لكي ننال الســعادة، وأمثل الســبل وأوثقها ـ لكي نعمــل أعماالً مالئمة 

للسعادة ـ هو أن نعمل وفقاً للعقل.
وآراء «ديكارت ـ في هذا الشــأن ـ متأثرة بمذهب الرواقيين؛ حيث 
فرق بين نوعين من «الخير»: الخير الذي في مقدرونا ونحن مســؤولون 
عنه مســؤولية أخالقية، والخير الذي ليس في مقدورنا ولسنا مسؤولين 
عنه. النوع األول هو الخير الحق؛ ألنه راجــع إلينا ولنا قدرة عليه. أما 
الثاني فليس خيرًا على الحقيقة، وإنما يكون الخير األسمى لكل شخص 

1 ـ ُينظــر إلى: ديــكارت، مقال عن المنهــج، ترجمة محمــود الخضيــري، مراجعة محمد 
مصطفى حلمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1985م، ص 141.

John Marshall, Descartes’s Moral Theory, Cornell University Press, 1998, p11. ًأيضا
2 ـ يلخص «ديــكارت» مذهبه األخالقــي في ثالث قواعد هــي: األولى: أن يطيع اإلنســان 
قوانين بــالده وأن يحترم عاداتها، مــع الثبات على الديانة التي نشــأ عليها، وأن يدبر 
ألكثر اآلراء اعتداالً. الثانية: أن يستطيع الثبات في أعماله،  شؤونه في سائر األمور تبعاً 
وأن يتجنب الشك والتردد في سياســته. الثالثة: أن يجتهد في مغالبة نفسه والحد من 
رغباته ونزواتــه، ال مغالبة الحظ أو مقاومــة القدر؛ ألن أفكارنا ملك لنا نســتطيع أن 
نتحكم فيها كما نشاء ... وعلى هذا النحو نستطيع أن ننعم بالغنى والقوة والحرية وكل 

أنواع السعادة.
ديكارت، مقال عن المنهج، ص ص 199 ـ 204.

 John Marshall, Descartes’s Moral Theory, Cornell University Press, 1998, p.11 :ًأيضا
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أن  في اإلرادة الثابتة وفي الرضى الناشــئ عنها. ويرى «ديكارت» أيضاً 
الخير األســمى هو معرفة الحــق؛ ألن الخير والحق أمــر واحد. يقول: 
«لما كانت إرادتنا ال تميل إلى الســعي وراء شيء أو االنصراف عنه إال 
أو قبيحاً، فيكفي  ألن َملَكَة الحكم عندنا ُتصور لنا ذلك الشــيء َحَسناً 
لكي نفعل فعًال حســناً»1. معنى ذلك أن اإلرادة  حســناً  أن نحكم حكماً 
هي التي توجه أفكارنا، فيكون صنيعها حســناً إذا اهتدت بأفكار واضحة 
إذا استرشــدت بأفكار غامضــة مبهمة.  متميزة، ويكــون صنيعها ســيئاً 
والقاعدة المثلــى إلرادتنا ـ فيما يرى «ديــكارت» ـ هي أن نريد العالم 
على نظامه الذي وُجد عليه؛ إذ ليس لنا سيطرة كاملة إال على أفكارنا، 
وما دام األمر كذلك فخليق بنا أن نسعى لمغالبة رغباتنا ال لتغيير نظام 

العالم.
في النظرة الفلســفية  أما «اســبينوزا» فقد أحــدث تغييرًا أساســياً 
إلى مجال األخالق؛ فهو يرفض تفرقة الفالســفة التقليديين بين مجال 
(األخالق)،  العملية  المعرفــة  ومجال  (الميتافيزيقا)،  النظريــة  المعرفة 
ويؤكد أنــه كلما تعمقنا في فهم قوانين الطبيعة الشــاملة كنا أقدر على 
فهم ســلوك اإلنســان؛ أي أن مجال األخالق ليس إال مركزًا تتالقى فيه 
سائر فروع المعرفة البشــرية، وُيطبق فيه العلم اإلنساني بكل ما حققه 
من نتائج. ومن وجهة النظر هذه فاألخالق معرفة نظرية شــأنها شــأن 
العلم العقلي بوجه عــام، والعلم ذاته له طابع أخالقــي2. بهذا المعنى 
أيضــاً يتجاوز «اســبينوزا» الحواجز بين الواقع والمثــل األعلى، بين ما 

1 ـ ديكارت، رســائل في األخالق: رســالة إلى اليزبث، في 15 ســپتمبر 1645م، نقًال عن 
عثمان أمين، ديكارت، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 1969م، ص 226.

2 ـ فــؤاد زكريا، اســبينوزا، دار التنوير للطباعة والنشــر، بيروت ـ لبنــان، 1983م، 
ص 196 ـ 197.
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هو فعلي وما هو مثالي؛ حيث أنكــر الخير المطلق وعالم الغايات الذي 
ارتكزت عليه األخالق المثالية بأسرها. والقيم األخالقية ـ عنده ـ ليس 
لها مكان في المجرى الفعلي للطبيعة، والخير والشــر ال وجود لهما إال 
في أذهاننا، وليس لهما أية داللة ميتافيزيقية، وإنما هما يتعلقان بوجهة 
نظر البشر فحسب. يقول: «الخير والشر ال يدالن على شيء إيجابي في 
األشــياء منظورًا إليها في ذاتها، وإنما هما أحــوال للفكر أو موضوعات 
فكرية نكوّنها من مقارنة األشياء بعضها ببعض... وهكذا يمكن أن يكون 

الشيء الواحد في اآلن نفسه خيرًا وشرًا، وسوياً إزاء هذا وذاك»1.
وتقوم فلســفة األخالق2 عنــد «كانــط» Kant (1724 ـ 1804م) على 
العقل وحده، ما دام هو مصدر اإللزام الخلُقي، ومن هنا نســب «كانط» 

 Spinoza, Ethics: Oxford Philosophical Texts, edited and translated by G, H, R Parkinson, 1 ـ
Classic Books International, New York , 2009, p. 160.

أيضاً: عبد الرحمــن بدوي، األخالق النظريــة، وكالة المطبوعــات، الكويت، 1976م، 
ص 263.

2 ـ عرض «كانط» فلســفته عــن األخالق في كتابين رئيســين همــا: «تأســيس ميتافيزيقا 
األخالق» الذي ظهــر عام 1785م، ثم «نقــد العقل العملي» الذي ظهــر عام 1788م. 
الكتاب األول ينقســم إلى ثالثة أقســام: يعرض في القسم األول مشــكلة االنتقال من 
المعرفة العقلية المشــتركة باألخالق إلى المعرفة الفلســفية. ويناقش في القسم الثاني 
مشــكلة االنتقال من الفلســفة األخالقية الشــعبية إلى ميتافيزيقا األخالق. ويتحدث في 
القســم الثالث عن الخطوة األخيرة التي تنقلنا من ميتافيزيقا األخالق إلى نقد العقل 
العملي الخالص؛ وعلى ذلك فالموضوع الرئيس الذي يناقشه «كانط» ـ في هذا الكتاب 
ـ هــو البحث عن المبدأ األعلى لألخــالق وتثبيت دعائمه. أما في الكتــاب الثاني فإننا 
نجد «كانط» يهتم بتأسيس األخالق من حيث هي علم. وينقسم «نقد العقل العملي» إلى 
ثالثة أجزاء: في الجزء األول الذي يطلق عليه اسم «التحليل» نراه يدرس مبادئ العقل 
العملي أي فكرة الخير. ثم ينتقل إلى الجزء الثاني الذي يسميه «الجدل» فيعلو بمفهوم 
الخير إلى المســتوى المطلق، ويتحدث بالتالي عن مفهوم «الخير األسمى». وفي الجزء 
الثالث الذي يسميه «مناهج العلم» يبحث في مجموع الوسائل التي ال بد من استخدامها 
لكي نفتح أمام قوانين العقل العملي الخالص سبيًال للنفاذ إلى باطن النفس اإلنسانية.
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إلى األخالق صفة «الضرورة المطلقة»، ونــادى بوجود قوانين أولية كلية 
وضرورية في مضمار الســلوك اإلنســاني. وفي كتاب «تأسيس ميتافيزيقا 
األخالق» يقّدم أوجه االختالف بيــن المبادئ األخالقية وقوانين الطبيعة، 
ويذهب إلى أن االختــالف بينهما يكمن في إحساســنا الذاتــي باإللزام 
بطاعة القوانين األخالقية. يقول: «إن كل إنســان ال بّد أن يسلم بالقانون 
األخالقي؛ أعني قاعــدة اإللزام ... هذه القاعــدة ال ينبغي أن تلتمس في 
طبيعــة اإلنســان وال في ظــروف العالم الــذي ُوضع فيه، بــل ال بّد من 
البحث عنها بطريقة قبلية في تصورات العقل الخالص وحدها»1. والمبدأ 
ه بمثابة الدعامة األساســية لكل ســلوك  األخالقــي ـ والذي يمكن أن نعد
ه خيرًا  أخالقي ـ هو «اإلرادة الخيرة»؛ أي «الشيء الوحيد الذي يمكن عد
على اإلطالق»2. إن ما يجعل اإلرادة خيــرة ليس أعمالها وألوان نجاحها، 
وال اســتعدادها لبلوغ هذا الغــرض أو ذاك؛ وإنما هو النيــة الطيبة التي 
ال يعادلهــا أي خير من الخيرات في هذا العالــم، وتتمثل اإلرادة الخيرة 
في إرادة العمل بمقتضى مبدأ «الواجب» الذي يقوم على احترام القانون.

ومن فكــرة «الواجب» هذه يســتنبط «كانط» ما يســميه مصادرات 
العقل العملي: (الحرية، خلــود النفس، وجود اهللا) إنها مصادرات؛ ألنها 
ال تقبل البرهنــة العقلية؛ وإنما هــي موضوعات لالعتقاد فحســب؛ أي 
لإليمان غير العقلي. وفي كتابه «نقد العقل العملي» يحاول تحليل مفهوم 
«الخير» في ضوء نظريتــه األخالقية العامة في القانون األخالقي؛ حيث 
1 ـ إمانويــل كانْــت، تأســيس ميتافيزيقا األخــالق، ترجمة عبــد الغفار مــكاوي، مراجعة 

عبد الرحمن بدوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1980م، ص 8.
إلى: إميل بوترو، فلسفة كانط، ترجمة عثمان أمين، الهيئة المصرية العامة  ُينظر أيضاً 

للكتاب، 1972م، ص 348.
2 ـ المرجع السابق، ص 17.

 Allen W.Wood, Kantian Ethics, Cambridge University Press, 2008, p.31. :ًأيضا
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يرى أن العقل يحاول أن يرقى إلى فكــرة الحاصل المطلق أو المجموع 
الكلــي لهدفه األعلى، ويســمي هذه الفكرة باســم «الخير األســمى»1. 
والمقصود بهذا االصطالح معنى الخير المشــترك بيــن الخير الخلقي 
(أو الفضيلة) والخير الطبعي (كالخيرات المحسوسة واللذات)2. والخير 
األســمى هو كمال اإلرادة من جهة، وكمال اللذة من جهة أخرى؛ أي أن 
هذا الخير يوحد في ذاته بين اإلرادة الخالصة والخيرات المحسوســة؛ 
فيجمع بذلك بين الفضيلة والســعادة؛ هذه العالقة هي التي تضفي على 
مفهــوم األخالق طابعاً عقلياً من الوحدة والكمــال. لكن ال بد من وجود 
خالق عاقل للطبيعة يكون هو علة االرتباط بين الفضيلة والسعادة، هذا 

الموجود هو اهللا.

áØWÉ©dG ¥ÓNCGh ô«îdG
تنــدرج فــي أخــالق العاطفة مــا دعا إليــه «جان جاك روســو» 
في كتابه: «رســالة في أصل  Rousseau (1712 ـ 1778م)3 خصوصــاً 

1 ـ إمانويل كانْــط، نقد العقل العملي، ترجمــة غانم هنا، المنظمــة العربية للترجمة، 
بيروت ـ لبنان، 2008، ص 29.

2 ـ زكريا إبراهيم، كانْط أو الفلسفة النقدية، مكتبة مصر، القاهرة، 1972م، ص 210.
3 ـ لم تكن فلسفة «روســو» إال مزيجاً من العودة إلى الطبيعة التي نادى بها «الو ـ تسي»، 
والعطف علــى الفقراء الذي نادى به «بــوذا»، والبحث عن العدل االجتماعي ومشــروع 
العالــم األفضــل الذي صممه «جــون لــوك». كان في طفولته وشــبابه مثاالً للنشــاط 
والحيوية، ولم يكد يبلغ الســابعة والثالثين من عمره حتى نشر كتابه «مقال في العلوم 
والفنون» الذي بحث فيه عن أســباب المدنية وازدهار الحضارة، لكن أشــهر مؤلفاته: 
«رســالة في أصل التفاوت بيــن البشــر»، و«إميل أو التربيــة» و«العقــد االجتماعي»، 
و«االعترافات»، وُيعّد كتاب االعترافات أول عمل أدبي يكشــف فيه عن نفســه، فيُظهرها 
على حقيقتها الكاملة دون زيف، فقد ســجل «روســو» أدق تفاصيــل حياته واعترف بكل 
أخطائه. يقول: «إنني أقوم بمحاولة لم يسبقني إليها أحد، ولم يكن لها نظير. أنا أريد 
=أن أعرض على قرائي إنســاناً في أصدق صور طبيعته، هذا اإلنســان هو أنا!. أنا وحدي 



المحـور

102

التفاوت بين البشــر» الذي نشــره عــام 1755م، وكتابــه: «إميل أو 
التربية» الذي صــدر عام 1762م؛ حيث أكد ـ في الكتاب األول ـ «أن 
البشــر في حالة الطبيعة لم يكــن بينهم أي عالقــات أخالقية كائناً 
أن  ما كان نوعهــا، وال أي واجبات جرى عليها العــرف، وليس ممكناً 
يكونــوا أخيارًا أو أشــرارًا، ولم تكــن لهم فضائــل وال رذائل»1. وقد 
رأى أن «توماس هوبــز» Hobbes (1558 ـ 1679م) أخطأ عندما ذهب 
إلى أن اإلنسان شــرير بطبعه، ما دام ليس لديه أي معنى عن مفهوم 
«الخيرية»، وأنه متصف بالرذيلة؛ ألنه ال يعرف الفضيلة2. والحق في 
نظر «روســو» أن اإلنســان ـ في حالــة الطبيعة ـ كان هانئاً ســعيدًا، 
وكانت حاجاته قليلة محدودة وإرضاؤه كان ســهًال يســيرًا، وكان كل 
اآلخر. وأول يقظة للحس األخالقي إنما ظهرت بتأثير  إنسان مســاوياً 
عاطفة فطرية لدى اإلنسان هي عاطفة الشفقة والرحمة، ولذلك نراه 
يقول: «إن الشفقة ليست سوى شعور يجعلنا في مكان من يتعذب...هذا 
الشــعور ســيكون أكثر فعالية كلما ازداد الطابع الوجداني الحميم»3. 

!.. فإني أعرف ما في ســريرتي وأفهم طبيعة البشر. لقد قمت في هذا الكتاب بالكشف 
عن أعمق أغوار نفسي». ـ جان جاك روسو، االعترافات، ترجمة حلمي مراد، دار البشير 

للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ـ بيروت، 1998م، ص 9.
1 ـ جان جاك روســو، خطاب في أصل التفاوت وفي أسسه بين البشر، ترجمة بولس غانم، 
تعليق وتقديــم عبد العزيز لبيب، المنظمة العربية للترجمــة، بيروت ـ لبنان، 2009م، 

ص 98.
2 ـ يرى بعــض المفكريــن أن «هوبز» لم يقــل: إن البشــر بطبيعتهم أشــرار؛ لكنه يقول 
باســتمرار: «إنك واجد وســط مجموعة كبيرة من البشــر مجموعة صغيرة من البشــر 
أشرار»، لكن على الرغم من أن األشــرار أقل عددًا من األخيار؛ فإنه ال ينتج من ذلك 

أن هؤالء األشرار هم أشرار بالطبيعة.
ُينظر إلى: إمام عبد الفتاح إمام، توماس هوبز: فيلســوف العقالنية، دار الثقافة للنشر 

والتوزيع، القاهرة، 1985م، ص 258.
3 ـ جان جاك روسو، خطاب في أصل التفاوت وفي أسسه بين البشر، ص 103.

=
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وكان تأثير التفاوت بين البشر معدوماً؛ لكن عندما نشأت المجتمعات 
ـ عن طريق العقد االجتماعي ـ صار اإلنســان الخير بالطبع شــريرًا، 
وخطا خطوة جديدة نحو التفاوت بتنظيم حياته االجتماعية1. وقد عالج 
في كتابه «إميل أو التربية»، حيث رأى أن  «روسو» هذا الموضوع أيضاً 
الطبيعة خيرة، وليس لنا أن نقاومها أو نعارضها في تقدمها الفطري. 
من الشرور، وال يحوله عن  معنى ذلك أن اإلنسان يولد َخيّرًا خالصاً 
خيره إال اإلنســان الذي يعيش معه والبيئة التي تحتضنه؛ أي المجتمع 

والحضارة والنظم االجتماعية2.
أمــا «آدم ســميث» Adam Smith (1723 ـ 1790م)3 فقد انطلق من 
دراسة الطبيعة البشرية على غرار «هوبز» وسائر المفكرين اإلنجليز في 
األخالق؛ لكنه عني عنايــة خاصة بتحليل مفهوم التعاطف أو المشــاركة 
بهدف اســتنباط قواعد السلوك األخالقي  دقيقاً  الوجدانية تحليًال نفسياً 

1 ـ جان جاك روســو، العقد االجتماعي أو مبادئ الحقوق السياســية، ترجمة عادل زعيتر، 
مؤسسة األبحاث العربية، بيروت ـ لبنان، 1995م، ص 43.

2 ـ جان جاك روسو، إميل أو التربية، ترجمة عادل زعيتر، دار المعارف، القاهرة، 1956م، 
ص 32.

3 ـ «آدم سميث» فيلســوف وباحث اقتصادي أســكتلندي، من منظري الليبرالية االقتصادية، 
وُيعد من الشخصيات الرئيسة في التنوير.اتسمت كتاباته بالدقة والوضوح في عديد من 
المجاالت: القانون والسياســة واالقتصاد واألخالق، حيث اهتم بوضع نظام فكري يوحد 
فروع العلم اإلنســاني. درس بجامعة «جالسجو» Glasgow مبادئ الفلسفة األخالقية على 
يد «هاتشيســون» Hutcheson (1694 ـ 1746م)، ثم حصل على منحة دراسية في جامعة 
أكســفورد Oxford لدراســة الالهوت. عمل أستاذًا للمنطق، ثم الفلســفة األخالقية عام 
1751م، وقد شملت فلســفة القانون واالقتصاد السياسي. من أهم أعماله: «ثروة األمم» 
الذي صــدر عام 1776م، بحث في هذا الكتاب عن األســباب التي تكفــل ازدهار قدرة 
العمل اإلنتاجية، وإيضاح ضروب السياســات الزراعية والصناعية لدى األمم المختلفة. 
وحاول في كتابــه «نظرية العواطف األخالقية» الذي صدر عــام 1759م أن يبيّن طبيعة 

اإلنسان وميوله األساسية، ويبحث عن منابع السعادة والفضيلة.
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الصحيــح. فوجــد أن التعاطف هو العنصــر النهائي الــذي يكفي وحده 
إلقامة صرح الحياة األخالقيــة، ووجوده ال يحتاج إلــى دليل أو برهان. 
يقول: «مــن المألوف أن يتألم المرء آلالم اآلخريــن، وتكرار هذا األمر 
يبطل الحاجة إلــى البرهان على وجود هذا التعاطف لدى الناس»1. لقد 
رأى «سميث» أن اإلنسان يتأثر باالنفعال الطيب أو الخير تأثَرُه باالنفعال 
السيئ ســواء بســواء. لكن الحق خالف ذلك؛ ألن القلب إذا ُترك على 
طبيعته وســار وفق فطرته، اتجه إلى فعل الخيــر، وقدمه على غيره من 
األفعال. إذن تتجه حركة التعاطف إلى الطيبة الخيرة، ولذلك يجوز أن 
نطلق هذا الحكم ـ كما يقول «سميث»: «ال تطلب أن تنال سوى التعاطف، 
وال تفعل إال ما يســبب رضا أقرانك واستحسان إخوانك في اإلنسانية»2. 
ويذهب أيضاً إلــى أن القواعد العامة لألخالق تنشــأ من جملة التأليف 
بين أحــكام الموافقة واإلحســان، أو أحكام المخالفة واالســتهجان، مما 
يطلقه الناس على سلوك أقرانهم، فيعكسون أصداء تعاطفهم أو نفورهم. 
ولهذا قرر «سميث» أن مراعاة هذه القواعد هي إحساس الحق بالواجب، 

وهي المبدأ الوحيد الذي تستطيع غالبية الناس أن توجه أفعالها.

وتقوم الفضيلــة عند «شــوبنهاور» Schopenhauer (1788 ـ 1860م) 
على مبــدأ الشــفقة أو التعاطف، وهــذا المبدأ هو بمثابة إنــكار لمبدأ 

 Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, edited by D.D. Raphael and A.L. Macfie. 1 ـ
Oxford University Press, 1976, p.1, (II.1).

I bid, p.6, (II.16). 2 ـ 
ُينظر أيضــاً إلى: عادل العوا، المذاهب األخالقية: عرض ونقد، مطبعة جامعة دمشــق، 

الجزء الثاني، 1964م، ص 454.
كذلك: جوناثان ب. ويت، إنقاذ آدم ســميث: قصة الثروة والتحــول والفضيلة، ترجمة 
ســمير كريم، تقديم جودة عبــد الخالق، المجلــس األعلى للثقافة، المشــروع القومي 

للترجمة، القاهرة، 2009م، عدد (1306)، ص 15.
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«الفردية» وبالتالي إنكار لألنانية1؛ ومن ثم فإنه يمثل مرحلة أو صورة 
إلنكار اإلرادة ذاتها. فاإلنسان يصل إلى الفضيلة ـ أو التعاطف ـ عندما 
يســتطيع برؤية حدســية أن يخترق حجاب «المايــا» أو الوهم، عندئذ 
سيدرك أن الفردية خداع وزيف، وأن اإلرادة كما توجد فيه، فإنها توجد 
في غيره من األفراد؛ فهي واحدة في كل األفراد بوصفها مصدرًا للشقاء 
واأللم والمعاناة. ومن هنا يشــعر بالتعاطف والمشــاركة الوجدانية مع 
 Tat Tvam asi :اآلخرين، وهذا ما تعبّر عنه الحكمــة الهندية التي تقول
(!This art thou) ومعناها: «أنت هو ذاك»2؛ أي أن اإلنســان في هوية مع 

غيره من الكائنات. وللوصول إلى فضيلة «الشفقة» أو «التعاطف» ال بّد 
من اجتياز مرحلة أولى هي «العدالة»؛ إذ إن الرغبة في العدالة تخفف 
من حــدة اإلرادة وتأكيد األنانية؛ ألنهــا بمثابة اختــراق للحصار الذي 
يضربه مبدأ «الفردية» حول الفرد، واعتراف منه بأن غيره يشــارك في 
الماهية ذاتها؛ أي في اإلرادة. وبمعنى أوضح، إننا نعترف بحق الغير في 

1 ـ «األنانية» عند «شوبنهاور» هي إنكار إرادة الحياة في الغير وتأكيدها في أنفسنا فحسب، 
يقول: «مذهب األنانيــة هو المذهب الذي تنظــر فيه األنا إلــى كل الظواهر التي تقع 
خارج ســياق إرادتها الخاصــة على أنها أطيــاف؛ أي أن المرء هنا ينظر إلى شــخصه 
باعتباره الشــخص الوحيد الموجــود، معتبرًا كل األشــخاص اآلخرين مجــرد أطياف». 
ـ آرتور شــوبنهاور، العالم إرادة وتمثًال، ترجمة ســعيد توفيق، مراجعة فاطمة مســعود، 
المجلس األعلى للثقافة، المشــروع القومي للترجمة، القاهــرة، 2006م، عدد (1075) 

المجلد األول، ص 200.
 Schopenhauer, The Essential Schopenhauer: Key Selections from The World as Will and 2 ـ
 Representation and Other Writings, edited by Wolfgang, Schirmacher, Harper Collins
Books, 2010, p.XX.

إلى: فؤاد كامل، الفرد في فلسفة شوبنهور، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ُينظر أيضاً 
1991م، ص 103.

كذلك: ســعيد توفيق، ميتافيزيقا الفن عند شــوبنهاور، دار التنوير للطباعة والنشــر، 
بيروت ـ لبنان، 1983م، ص 88.
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التمتع بكل مــا لنا من حقوق، لذلك ال ينفصل مفهــوم «التعاطف» عن 
على ذلك يرى شوبنهاور أن اإلنسان الخير هو الذي  هذا الشعور، وبناءً 
يرتفع فوق مبدأ «الفردية»، فيشــعر بــأن الوجود بأســره وحدة كاملة، 
شيء واحد، هذا اإلنســان الخير يستطيع  وأن البشــر والكائنات جميعاً 
أن ُيكمل طريق الفضيلة والتعاطف ليصل إلــى درجة الكمال؛ أي درجة 

القداسة1.

á©ØæªdG ¥ÓNCGh ô«îdG

إذا كانت العصور القديمة قد شــهدت العديد من مذاهب «الخير 
أو الســعادة» ذات النزعة الفردية، فإن ظهور الكثير من المشــكالت 
الحديثــة المتعلقــة بالجماعة والدولــة والقانون، قد عمــل على قيام 
مذهب جديد اتسم بالنزعة االجتماعية، ينظر إلى «الخير» على أساس 
علمي تجريبي، ويرجع إلى التجربة لكي يتحقق من أن الشــيء الواحد 
إنما هو «الســعادة»؛ ويســمى هذا المذهب  الذي يرغبه الناس جميعاً 
«بالمنفعة العامة»2. وليســت المنفعة في نظر أصحــاب هذا المذهب 

1 ـ «اإلنسان الخيّر» هنا مثل «القديس» أو «العبقري» يستطيع أن يتحرر من أسر الرغبات 
أو اإلرادة، ومــن عالــم الظواهر أو عالم المــادة والكثرة، ليرتقي إلــى عالم الوحدة 

والحقيقة والخلود؛ أي عالم القداسة.
ُينظر إلى: سعيد توفيق، ميتافيزيقا الفن عند شوبنهاور، ص 97.

2 ـ نشأ اتجاه مذهب «المنفعة العامة» على يد «فرنسيس بيكون» F. Bacon (1561 ـ 1622م) 
الــذي احتلت فكرة الصالــح العام عنده مــكان الصدارة في التشــريع واألخالق، وأكد 
بعده «ريتشــارد كمبرلنــد» R. Cumberland (1631 ـ 1718م) أن خير الجميع غاية عليا 
لسلوك اإلنســان ومعيار أقصى لتقييم أفعاله، والخير العام قانون األخالق األسمى، وبه 
 Shaflesbury «يتحقق ســعادة الفرد والجماعة معاً. وســار في هذا االتجاه «شافتســبري
(1671 ـ 1713م) فربط خير الفرد بخير المجموع، ورأى أن «الخيرية» ال تكون إال بخير 
=المجتمع اإلنساني وبلوغ سعادته. وجاء «هاتشيسون» وتوصل إلى صيغة المذهب النفعي، 
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ســوى المبدأ األخالقي الــذي يفضي إلى تحقيق أكبر ســعادة ممكنة، 
فالخير ـ في رأيهم ـ يســاوي ما هو «نافع» لنا، وهــذا «النافع» إنما 
لغيرنا. ويلجأ «بنتام» إلى معيار «النفع»  يكون في الوقت نفســه نافعاً 
حين يحكم على القيمة األخالقية لِفْعٍل من األفعال، فيرى أن اإلنســان 
يلتمس ما يحقق منفعته أو لذته في كل فعــل يأتيه، ويتجنب ما يؤدي 
إلى ضــرره أو ألمه. يقــول: «لقد وضعــت الطبيعة الجنس البشــري 
تحت ســيطرة اللذة واأللم ... فهما يتحكمان في كل ما نفعل، وكل ما 

نقول، وكل ما نفكــر فيه، وال يمكن أن يؤدي 
أي جهد نبذلــه للتحرر من الخضوع لهما إال 
إلى إثبات هــذا الخضوع وتأكيده ... ويعترف 
مبدأ المنفعة بهذا الخضوع، ويفترضه أساساً 
نسيج  تكوين  إلى  يهدف  الذي  المذهب  لهذا 
الســعادة»1. ثم يضيــف قائــًال: «والمقصود 
بمبدأ المنفعة ذلك المبدأ الذي يتوقف عليه 

استحسان فعل من األفعال أو اســتهجانه بمقتضى ما له من نزوع نحو 
بمصلحته.  زيادة (أو نقصان) ســعادة الجانب الذي يكون الفعل متعلقاً 
وبعبارة أخرى: إن معيار صواب الفعل إنما يكمن في نتائج هذا الفعل، 

فجعل غاية الســلوك تحقيق «أوفى قدر من السعادة ألكبر عدد من الناس»؛ وساير هذا 
التيار «بتلر» Butler (1692 ـ 1752م) ورأى أن ســعادة المجموع غاية السلوك اإلنساني 
والتي يقرها الضمير. ثم اتخــذ «مذهب المنفعة العامة» صورته التجريبية عند كل من 
J. Mill (1773 ـ 1836م)،  مل»  و«جيمس  J. Bentham (1748 ـ 1832م)،  بنتام»  «جيرمي 

«وجون ستيوارت مل».
ُينظــر إلى: توفيق الطويل، مذهب المنفعة العامة في فلســفة األخــالق، مكتبة النهضة 

المصرية، القاهرة، 1953م، ص 87.
 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Batoche 1 ـ
 Books, Kitchener, 2000, ch.1, sect.1, p.14.

=

 π©ØdG ÜGƒ°U QÉ«©e ¿EG
 Gòg èFÉàf »a øªμj ÉªfEG
 √òg ¬≤≤ëJ Éeh ,π©ØdG
 IOÉ©°S IOÉjR øe èFÉàædG
.™ªàéªdG hCG  OôØdG
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وما تحققه هذه النتائج من زيادة ســعادة الفرد أو المجتمع»1. واألمر 
الذي كان «بنتام» يســعى إليه هــو أن يجعل من هــذا المبدأ المعيار 

المعترف به لألخالق والتشريع.
وبيّن «جيمس مل» ـ عن طريق سيكولوجيا التداعي ـ بأننا ال نشعر 
بأية آالم أو لذات ســوى آالمنا أو لذاتنا، وهذا يفسر إمكان السلوك 
الغيري من جانــب الفرد الذي يبحــث بطبيعته عن لذتــه الخاصة، 
بمعنى أن الفرد ال يبحــث عن خير المجتمع إال من حيث أنه وســيلة 
لخيره الخاص2. أما «جون ســتيوارت مل» فقد اتفــق مع «بنتام» في 
إقــرار مبدأ المنفعــة غاية لكل ســلوك أخالقي، وفــي تعليق أخالقية 
األفعال اإلنسانية على مدى ما تحقق من منافع أو تدفع أضرار، يقول 
في مقدمة كتابــه «مذهب المنفعة»: «تتمســك النظريــة التي تعتنق 
األخالق النفعية (أو مبدأ أعظم قدر من الســعادة) بأن األفعال تكون 
صائبة إذا كانت تميل إلى تحقيق الســعادة، وتكون خاطئة إذا مالت 
إلى الشــقاء والتعاســة، ونعني بالســعادة اللذة وغياب األلم، ونعني 
بالشقاء األلم وغياب اللذة»3. لكن «بنتام» حين عالج مشكلة االنتقال 

ch.1, sect. vi, p.15. - I bid. 1 ـ 
 Graham Wallas, Jeremy Bentham, Political Science Quarterly, Vol. 38. :إلى ُينظر أيضاً 
 No. ! (Mar, 1923), p.47.

2 ـ فردريك كوبلستون، تاريخ الفلســفة، ترجمة محمود سيد أحمد، مراجعة إمام عبد الفتاح 
إمام، المجلــس األعلى للثقافة، المشــروع القومــي للترجمة، القاهــرة، 2009م، عدد 

(1330) المجلد الثامن ( من بنتام إلى رسل) ص 47.
ُينظر أيضاً إلى: وليم ديڤدســون، النفعيون، ترجمة محمــد إبراهيم زكي، مراجعة عبد 

الحميد يونس، سلسلة (األلف كتاب ـ 213 ) مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ص 84. 
 John Stuart Mill, Utilitarianism, Reprinted from Fraser’s Magazine, seventh edition, 3 ـ
 London, Longmans, Green, and Co., 1879. Copyright 2004, The Pennsylvania State

 University. P.9.
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من المنفعــة الخاصة إلى المنفعة العامة، أقــام منفعة المجموع على 
أساس المنفعة الفردية، ولم يطالب الفرد بالتخلي عن أنانيته لصالح 
المجمــوع؛ بل أراد أن يوســع معنى األنانية حتى تــذوب في الخيرية، 
وتتالشى في العمل لصالح اآلخرين بشــرط أال ينتهي العمل من أجل 
المجموع بالقضاء على مصلحة الفرد. أمــا «مل» فقد عكس القضية؛ 
«ألن مبــدأ المنفعة ـ فــي مذهبــه ـ يقتضي من كل فــرد أن ُينصف 
غيره، وُيخلص في طلب منافعه وإنصافه لنفسه وإخالصه في التماس 
مصالحه ولذاته الخاصة»1. إن غرض الوجود األسمى ـ ويستوي بذلك 
خيرنا أو خير اآلخرين كمــا يقول «مل» ـ هو «التطلع إلى حياة خالية 
من كل ألم بقدر المســتطاع، حافلة ما أمكــن باللذة المثلى من حيث 
الكــم والكيف معاً، حياة ال تكفل ذلك لإلنســانية وحدها؛ بل تتســع 

لتشمل كل كائن حي»2.

وخالصة القول: أن األخالقيين ذهبوا مذاهب شــتى في تصورهم 
لمبدأ الحياة األخالقية أو «الخير» األخالقي؛ فاالتجاه التجريبي قد 
اتخــذ في األخالق مذهبيــن: «مذهب اللذة» الــذي يجعل من اللذة 
خيرًا، ومن األلم شــرًا، ومذهب «المنفعة» الذي يجعل من المنفعة 
أو المصلحة ـ أو باألحرى مــن أكبر قدر من المنفعة ـ مبدأً لتحديد 
ما هو خير. والفــارق بينهما أن األول يعتمد علــى الغريزة، والثاني 
يعتمد على العقل الذي يقضي أن يكون اإلنسان أنفع لآلخرين، بدالً 
من أن يقتصر على البحث عن أكبر قدر ممكن من اللذة أو السعادة 

I bid, P.38. 1 ـ 
 David Lyons, Mill’s Theory of Morality, Nous, Vol. 10. No. 2, Sympsiumon أيضــاً: 
 Utilitarianism, (May, 1976), p.109.

John Stuart Mill, Utilitarianism, pp. 38-39. 2 ـ 
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البشرية جمعاء. والمذهب العقلي الذي يستند إلى العقل في تقرير 
«الخير» وقواعد السلوك اإلنســاني، في مقابل أخالق العاطفة، التي 
تســتند إلى عنصر التعاطف أو الرحمة، وأخالق اإلرادة التي تمجد 
الشــعور بالواجب، وُتجســد الســلوك المؤدي إلى تحقيــق الغايات 

األخالقية.
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 Henry Corbin, Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohrawardi, Téhéran, 1946,
p.29 de la réedition de l'an 2006 (1385 H-S, Iranien) de l'Institut Iranien de Philosophie.=
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■  أستاذ مقارنة األديان في جامعة آل البيت، األردن.

ازدادت أهميــة النخــب الدينيــة ودورهــا في 
المجتمعات اإلســالمية مع تزايد الدعوات إلى 
اإلصــالح والتغيير وتنامي المطالبــة بالحريات وبناء 
المؤسســات الديمقراطية، وقد أســهم في ذلك جملة 
السنوات  في  اإلســالمي  العالم  البست  التي  التغيرات 

القليلة الماضية.
ومــن جانــب آخــر تنامــى إدراك النخــب الدينية 
لوظيفتها االجتماعية ودورها التغييري ولحاجات ومتطلبات 
وأصبح  الخيــري،  المجتمــع  لبنــاء  والســعي  المجتمــع 
اهتمام النخب الدينية بالشــأن العام واإلصالح والعدالة 
والمســاواة والحقوق والواجبات، وبناء العقل اإلســالمي، 
في  المشاركة  على  والحرص  العامة،  بالمصلحة  وااللتزام 

بناء المجتمع من أولويات الخطاب الديني المعاصر.

■  »aÉëdG  ôeÉY

النَُخب  ومسؤوليات  واجبات 
المجتمع  ُصْنع  في  الدينية 

الجديد الزمن  في  الخيري 
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ولم يعد من المقبول قصر دور النخب الدينية على إصدار األحكام 
والفتــاوى والتوجيهات األخالقيــة؛ وإنما تجاوز ذلك إلى اإلســهام في 
تجديد الفكــر الديني وممارســة النقد العلمــي للتــراث، والعمل على 
صياغة مشروع حضاري من شأنه أن يحقق التقدم والنهضة للمجتمعات 

اإلسالمية المعاصرة.
إن لدراســة النخب بصفة عامــة ـ والدينية بصفــة خاصة ـ أهمية 
كبيرة؛ نظرًا لما تملكه من أدوات مؤثرة في تكوين واستقرار المجتمعات، 

وتشكيل نسق الحكم والفكر والتوجيه العقدي1.
وعلى هذا األســاس ســتحاول هذه الورقة التركيز على دور النخب 

الدينية في بناء المجتمع الخيري في واقعنا المعاصر.

áÑîædG ∞jô©J

ويعــّد اصطالح النخبة مــن أكثر المصطلحات تــداوالً في األدبيات 
المعاصرة إلــى جانب مصطلحات أخرى؛ كالمثقــف، والطليعة، والدعاة 

عند المودودي، والنخبة المؤمنة عند حسن البنا2.
ال تقتصر النخب الدينية على ما تمثله المؤسســات الدينية الرســمية 
كأئمة المســاجد التابعين لــوزارات األوقاف، والمفتين فــي دوائر اإلفتاء، 
وأساتذة كليات الشــريعة؛ وإنما تتسع لتشمل األئمة والمشايخ والدعاة غير 
العاملين في تلك الدوائر، هذا باإلضافة إلى الجماعات الدينية السياسية.

1 ـ محمد الشيمي، النخبة في العالم العربي دراســة وصفية نقدية، الحوار المتمدن، عدد 
.http://www.ahewar.org .3113

2 ـ هيثم مناع، النخــب أمام التحديات نهــوض، اللجنة العربية لحقوق اإلنســان، المرجع 
السابق.
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مفهــوم النخبة الدينيــة يرتبــط بمصطلحات أخرى مالبســة مثل: 
الصفوة، األئمة، علماء الشريعة، وخّريجي المؤسسات التعليمية الدينية: 

الجامعات والكليات الشرعية.
فالنخبة الدينية هــي نخبة الحكمة والموعظة الحســنة التي تدعو 
إلى الخير والرشــاد باألدلــة العقلية البرهانية، وتجســد ما تدعو إليه 

على أرض الواقع بألطف أسلوب وأحسن خطاب.

مفهوم المجتمع الخيري
ـاب المعاصريــن رْبط مفهــوم الخيريــة باألمة  ينتقــد بعــض الكُتـ
اإلســالمية بالمطلق، ويرى بأن ذلك يؤدي إلى نفــي مفهوم التخلف أو 
االنحطاط من فاعلية اإلنســان وحراكه االجتماعي والسياســي، وقدرته 

على التغيير والبحث عن األفضل1.
فمفهوم الخيرية قد ارتبط بتلك النزعة التي تعصم األمة من الخلل 
والخطــأ، وتكرس مفهوم «عصمة األمة» بعيدًا عن األســباب والشــروط 
الموضوعية والتاريخيــة، وهذا المفهوم بدوره يخالف مفهوم الخيرية في 

  Ê  É   È ﴿ :اإلســالم الذي يقوم على التغيير واألخذ باألسباب
Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë﴾ [محمــد: 38] ﴿9   :  ; >   =   
 ﴾M   L   K   J   I   H   G   F   E     D   C   B   A   @ ?>

[النساء: 123].

وقد جاء في ســبب نزول اآليــة: قال قتادة: تفاخــر المؤمنون وأهل 
الكتاب فقال أهل الكتاب: نبينا قبــل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن 

1 ـ رضوان زيادة،التحدي الحضاري أمام العالم اإلسالمي، انظر:
http://www.almultaka.net/ShowMaqal.
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أحق باهللا منكم، وقال المؤمنــون: نبينا خاتم النبييــن، وكتابنا يقضي 
على سائر الكتب، فنزلت: ﴿9   :  ;   >   = <﴾1.

ويقول سيد قطب في التعليق على هذه اآلية:
«ولعل بعــض المســلمين كانت تراود نفوســهم كذلك فكــرة أنهم 
خير أمــة أخرجت للنــاس، وأن اهللا متجاوز عما يقع منهــم.. بما أنهم 
المسلمون، فجاء هذا النص يرد هؤالء وهؤالء إلى العمل، والعمل وحده. 

ويرد الناس كلهم إلى ميزان واحد»2.
أدى مفهوم الخيرية «الجبرية» إلى جعل عموم المســلمين ينظرون 
إلى األمم األخــرى نظرة اســتخفافية، ال تدفع إلى طلــب التعلم منهم 

والتعارف معهم، وأصبح اآلخر وكأنه نقيض وجودي للخير والفضيلة.
وهذا ما يجعل األمة أسيرة لذاتها، ويزيف وعيها بالتاريخ، ويجعلها 
تعيش فوق التاريخ ال من خالله، وهنا تبدو األمة اإلســالمية أقرب إلى 
«شعب مختار» آخر يحلم بانعزاليته المقدســة... األمر الذي يسهم في 

فصل المسلمين عن العالم ويجهض رسالتهم اإلنسانية العالمية.
الخيرية هي غاية يســعى إلى تحقيقها المجتمع اإلسالمي على قدر 
وسعه، وليست سمة وراثية أو عقيدة نخبوية فاإليمان النظري واإلحساس 

باألفضلية العقدية هو أمر شائع بين عموم أتباع األديان.
المجتمــع الخيري هــو مجتمع حضاري يســعى إلى تحقيــق معاني 
االستخالف، ويتجه إلى خدمة المجتمع اإلنساني ومساعدته على تحقيق 

العدالة والفضيلة.

1 ـ الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، تحقيق أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م، 
http://www.islamport.com .229 ج 9، ص

2 ـ سيد قطب، في ظالل القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط7، 1971م، ج2، ص 529.
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 ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا الســياق أنه إذا كان مجتمعنا هو 
«خير أمة أخرجت للناس»؛ فلماذا تتقدم علينا كثير من الشعوب واألمم 
في مختلف الميادين العلمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية؟ ولماذا 

تراجعت المجتمعات اإلسالمية عن دورها الحضاري والرسالي؟

وفي هذا السياق يقول «توبي هاف»: «لماذا أخفق العلم العربي في 
أن ينجب العلم الحديث؟ ولمــاذا انهار وتراجع الفكــر العلمي والعمل 
في الحضارة العربية اإلســالمية بعد القرن الثالث عشــر؟ مع أن الِعلْم 
العربي كان منذ القرن الثامن حتى نهاية القرن الرابع عشر أكثر العلوم 
تقدماً في العالم، وقد تجاوز بكثير ما كان في الغرب وفي الصين، وفي 
كل ميدان للبحث في الفلك والكيمياء والرياضيات والطب والبصريات».

ُيرجع «هاف» العوامل التي أدت إلى تخلف الحضارة اإلسالمية إلى 
أسباب ِعْرقية وسيطرة السنية األرثوذكسية الدينية والطغيان السياسي، 
إضافة إلى وسائل متصلة بالبواعث النفسية والعوامل االقتصادية وإخفاق 

فالسفة الطبيعة العرب في تطوير واستخدام المنهج التجريبي1.

وهنــا تظهر أهمية إعــادة النظر فــي التاريخ والتراث اإلســالمي، 
وإعمال المنهج النقدي للمجتمعات اإلســالمية يسهم في معرفة األسباب 
الموضوعية لتراجع المجتمع اإلســالمي، ويمكننا من إعادة تقويم ووضع 

اللبنات الصحيحة في تشييد مجتمعنا اإلسالمي الفاضل.

المشروطة»  الخيرية «الخيرية  شــروط  يســتوعب  الخيري  المجتمع 
بعيدًا عن «الخيرية الذاتية غير المعللة»، التي تكرس قداسة الذات وال 

1 ـ رضوان زيادة، التحدي الحضاري أمام العالم اإلسالمي، انظر:
http://www.almultaka.net/ShowMaqal.



المحـور

192

تحتاج إلى أي فعل أو جهد أو اجتهاد.. تلك الخيرية المزيفة التي طغت 
على الفكر الديني اليهودي، وتسرب بعض منها إلى تراثنا وعقول بعض 

نخبنا الدينية!!!
المجتمع الخيري هــو مجتمع التكافل والتعاون علــى البر والتقوى، 
الذي يرحم فيه الضعيف، ويحســن إلى المســكين، ويأخذ بيد الفقير. 
وهو مجتمع العمــل واإلنتاج وتحقيق االكتفاء، وهو مجتمع أخالقي يرتكز 
في سلوكه على معيارية ثابتة قوامها الرحمة والعدالة والحرية في الفكر 

واالعتقاد والسلوك.
هو مجتمع يشــهد على المجتمعات اإلنســانية «لتكونوا شــهداء على 
الناس» شــهادة تعاون وتكليف ال شــهادة تشــريف واختالف، والمجتمع 
اإلسالمي يشهد على نفسه في الوقت نفســه الذي يشهد فيه على غيره 
من المجتمعات اإلنســانية األخرى. والشــهادة الحقــة تقتضي المعرفة 
بحال وواقع المشــهود عليه، وهذه المعرفة تستمد أجزاءها من التواصل 

والتفاعل مع تلك المجتمعات، وليس باالنعزال عنها أو االستعالء عليها.
    E  D  CB  A  @  ?  > ﴿ هو مجتمع الضميــر والرقابة الذاتيــة

G    F﴾ [الحديد: 4].
وهو مجتمع يعلي من قيمــة العلم ومكانة العلماء ﴿  ¯  °  ±  ²  

º   ¹  ¸  ¶   μ´  ³﴾ [فاطر: 28].
  Z  Y  X  W  VU     T  S  R   Q  P ﴿ البصيرة  مجتمع  وهو 

]\  [   ^  _  `  b   a﴾ [يوسف: 108].

  È  Ç ﴿ والبرهــان  والحــوار  والتفكير  االجتهــاد  مجتمــع  وهو 
Ì   Ë  Ê  É﴾ [البقرة: 111].
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  Ê  É   È ﴿ «وهو مجتمع يتجاوز عقدة «الشــعب المختــار
Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë﴾ [محمد: 38] ذلك الشــعب الذي ال يختال 
وال يغتر؛ وإنما ينظر إلى نفســه كمجتمع إنســاني متواضع يســعي إلى 

تحقيق مضامين اإليمان األخالقية واالجتماعية على األرض..
هــو المجتمع الــذي يتجاوز النظرة التقديســية للســلف وقصصهم 
الفائقــة للطبيعة إلى فهم تجربتهم اإلنســانية في ســياقاتها التاريخية 

 Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿   ¾  ½﴿ :وتقيمها عن وعي وبصيرة
  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É È  Ç

Ô      Ó  Ò﴾ [يوسف: 111].

وهو يعيش في واقعــه ويواجه مشــكالته دون أن يهرب إلى صور 
قديمة جاهزة في مخياله الوردي. فهو يسعى إلى إقامة تعاليم اإلسالم 
وتنزيلها في الواقع االجتماعي على قدر الوســع اإلنســاني والشــروط 

الموضوعية.
هــو مجتمع يقــف إلى جانــب المقهوريــن والمظلوميــن والفقراء، 
وال يكــرس نفــوذ األقوياء والمســتبدين وأصحــاب رؤوس األمــوال.... 
«الضعيف فيكم قــوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شــاء اهللا، والقوي 

فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء اهللا»1.
هو المجتمع الذي يسعى لخدمة البشرية وتحقيق الخير انطالقاً من 
إنسانية الرسالة اإلسالمية التي تهدف إلى تعميم وتعميق معاني الخير 

والفضيلة التي أرادها اهللا للناس جميعاً.
مجتمع الخيرية هو األنموذج اإلنساني األقرب إلى الوحدة واالنسجام 

. http://www.muslm.net :1 ـ ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص 661 انظر
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منه إلى االنقسام والتناقض، وهو األقرب إلى الرحمة والمودة منه إلى 
القساوة والبغضاء.. هو مجتمع يكرم اإلنسان مهما كان لونه أو عرقه أو 
دينه، ويحترم فيه الفكــر مهما كانت اتجاهاته، وتتبع فيه الحكمة مهما 

كان مصدرها، وتحمد فيه فضائل األخالق.

∫ÉªμdGh ájô«îdG

   L K  ﴿ :القول بكمال الدين كما هو الحــال في قوله تعالى
[المائــدة: 3] يمثل   ﴾U   T S   R   Q   P    O   N   M

أساساً راسخاً بين المؤمنين.
هو اكتمال الدين مــن حيث الوحي والتنزيل، وليــس اكتمال الفكر 
والفعل اإلنســاني في الواقع االجتماعي الذي يخضع دوماً لسنن التدافع 
والتغير، فالواقع اإلنساني على األرض ال يتماهى مع النص؛ وإنما يقترب 
من تحقيق معانيه أحياناً، ويبتعد أحياناً أخرى بحســب معطيات متعددة، 
كامًال وإنما كان مجتمعاً  فحتى مجتمع المدينة النبوي لم يكــن مجتمعاً 

يغلب عليه الخير واالتجاه نحو الفضيلة.
وهنا تحل مشكلة الشعور بالكمال والغرور الديني لدى بعض النخب 
عقدية مطلقة وغير قابلة للزيادة أو النقصان  الدينية، والتي تنتج صيغاً 
(دوغما)، ومن هذه الصيــغ مفهوم «الطائفة الناجية» الذي ســبق وأن 
ظهر في كل من الديانتين اليهودية والمســيحية، وكان له أثر كبير في 
تعميق وتأبيد الصراعــات الداخلية في كل منهما، باإلضافة إلى إضعاف 

قيمهما اإلنسانية والروحية.
عن قيام تلك النخب الدينية باإلصالح والدعوة إلى الوحدة  وعوضاً 
والهداية ونشــر العدالة والرحمــة إذا بهم يتحولون إلــى بناة لـ«جيتو 
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عقــدي»، تقيم فيها كتل بشــرية صلبــة مليئة بالحقــد والكراهية تجاه 
األغلبية الهالكة من الناس.

ال يرى «المجتمع الخيري» غيره من المجتمعات اإلنسانية نقيضاً له 
يســلبه خيريته وينازعه إياها، وإنما نماذج موازية تتسابق نحو الخيرات 

  E  D  C  B  A@  ?   >=  <  ;  :﴿ :وفضائل األعمــال
[البقــرة: 148]، ومما ال شــك فيه   ﴾O  N    M  L  K  J   IH  G   F
أن التســابق بالخيرات يسهم في تقوية الحس اإلنســاني بين المسلمين 

ويرتقي بعالقتهم مع المجتمعات األخرى.
عقدياً  أو  عرقيــاً  انتقاء  األفضلية  ليســت 
البر  هي  وإنمــا  الناس؛  مــن  مخصوصة  لفئة 
واإلحســان وفضائل األعمال التــي تتوجه إلى 
عموم خلق اهللا، فاألمة األفضل هي األمة التي 

تقدم النفع األكثر لغيرها من األمم:
  Î  Í       Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿

Ï﴾ [الرعد: 17].

…ô«îdG πª©dG  ™bGh

العمــل الخيري هو أحــد مظاهــر المجتمع الخيــري؛ فهو يعكس 
بصورة واقعية ترابط المجتمع وشــعوره بالمســؤولية تجــاه اآلخرين، 
ولمعرفــة لمحة من واقــع العمل الخيري على مســتوى العالم نشــير 
إلى القائمــة التي ذكرتها مجلــة «غلوبال»1 بأفضل مئــة منظمة غير 

1 ـ تصدر من جنيف ونيويورك انظر: عددها الصادر في 2012/1/23م.
http://theglobaljournal.net/article/view/585/.

 ƒg :ájô«îdG ™ªàée
 ¿É°ùfE’G Ωôμj ™ªàée
 hCG  ¬bôY hCG  ¬fƒd ¿Éc Éª¡e
 ôμØdG ¬«a Ωôàëjh ,¬æjO
¬JÉgÉéJG âfÉc Éª¡e
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حكومية في العالم. وهي فــي الغالب منظمات خيرية لإلغاثة وتقديم 
المساعدات اإلنسانية.

تصــّدرت القائمــة منظمــات إنســانية أميركيــة (مثــل: ويكيبيديا 
فاونديشــين، وبارتنرز إن هيلث، وبــاث)، وبريطانية (مثة: أوكســفام)، 
وسويسرية (مثل: كير انترناشــنال، وأطباء بال حدود)، ودنماركية (مثل: 

مجلس الالجئين الدنماركي)1..
وقد جاءت المنظمات العربية واإلسالمية في مرتبة متأخرة بين هذه 
المنظمــات الخيرية المائة. فثمة ثالث منظمــات عربية فقط ـ بحرينية 
والثاني  والتســعين  الحــادي  الترتيــب  في  جــاءت  وأردنية ـ  ومصريــة 

والتسعين والسادس والتسعين على التوالي.
وال يعكس هذا الواقع موقف اإلســالم من عمــل الخير، والذي كان 
أبرز أخالق النبي قبل النبوة كما جاء في قول خديجة: «َكال أَْبِشْر َفوَاِهللا 
ِحَم، َوَتْصُدُق اْلَحِديَث، َوَتْحِمُل  َك لَتَِصُل الرأََبًدا؛ َفوَاِهللا ِإن َال ُيْخِزيَك اهللاُ 

.2« ْيَف، َوُتِعينُ َعلَى نَوَاِئِب اْلَحق َوَتْكِسُب اْلَمْعُدوَم، َوَتْقِري الض ،اْلكَل
وإذا كانت هذه أخالقه قبل النبوة فكيف بأخالقه بعد أن جاءه الوحي، 

وحثه على عمل الخيــر كما في قوله تعالى: ﴿ 1  2   3  4  5   
B   A   @   ?  >  =  <   ;  :  9  ❁   7  6﴾ [اإلنســان: 8] ﴿ "  #   $  
 1 0 / .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %
  < ; : 9 8 7  6  5 4 3 2
[البقــرة: 177]   ﴾D  C   B    A  @  ?  >   =

.http://www.elaph.com :1 ـ انظر: عدنان حسين، «خير أمة» في آخر قائمة الخير. انظر
2 ـ رواه البخاري.
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   "    ! ﴿ ـ 25]  [المعــارج: 24   ﴾j   i   ❁   g   f   e    d   c ﴿
[آل عمــران: 92]   ﴾0 /   .   -    ,     +   *   ) ('   &   %   $    #

    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç ﴿
Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô﴾ [البقرة: 215].

á«æjódG ÖîædG äÉÑLGh

   qp  o    n    m    l   k   j   i     h    g   f﴿
t   s   r﴾ [آل عمران: 104].

مســؤولية النخب الدينية هي مســؤولية أكثر شــموالً من مسؤولية 
النخب األخرى: (السياســية، الثقافية، االقتصاديــة...) فالنخب الدينية 
بمعناهــا العميق هــي التعبيــر األمثل عن االلتــزام األخالقــي والفهم 
العلمي القائم على التفكير الســببي والنقد العقلي الذي يتجاوز النزعة 
التوفيقيــة واالنتقائية إلى إعــادة صياغة الفهم اإلنســاني تجاه التراث 

الديني وأبعاده االجتماعية.
ال تقوم النخب الدينيــة بدورها عندما ال تفهــم متطلبات مجتمعاتها 
وعصرها الذي تعيش فيه، أو عندما تقصر دورها على جوانب دينية فقط:

بيان العقائد الحقة، ودفع تشكيكات المشككين. ـ 1
تعليم الناس األحكام الشرعية، وترغيبهم فيها1. ـ 2

وفي مقابل ذلك نجد شــريحة كبيرة من الناس يعتقدون أن العلماء 
متخصصــون في كل شــيء، فهم خبراء في الســحر، والجن، وتفســير 

األحالم، والحياة على الكواكب األخرى.

. http://www.almohsin.org :1 ـ علي آل محسن: مسؤولية العلماء، انظر
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ôμæªdG øY »¡ædGh ±hô©ªdÉH ôeC’G

من أهم شروط الخيرية التي ذكرها القرآن: األمر بالمعروف والنهي 
   6   5       4   3   2   1   0   /   . ﴿ المنكر  عن 

7    8   9﴾ [آل عمران: 110].

واألمــر بالمعروف والنهــي عن المنكــر بمعناه الشــامل ال يقتصر 
على الجوانب الدينية أو الســلوكية؛ وإنما يســتوعب ـ إلى جانب ذلك ـ 
الجوانــب واالجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، وينســجم مع حقوق 

اإلنسان وحرياته.

فالمعروف هو كل ما تعارف الناس علــى قبوله والعمل به، وهو ما 
ينفع الناس، ويحقق مصالحهم الدينية والدنيوية، ويســهم في تقدمهم 

وازدهارهم.  

إن الناظر إلى الواقع اإلســالمي المعاصر يلحــظ أن مفهوم األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو بحد ذاته لم يْخُل من الخلل؛ فالشائع 
لدى عموم النــاس أن األمــر بالمعروف والنهــي عن المنكــر يتعلقان 
باألقــوال والمواعظ المتصلة بالســلوك الفردي الدينــي، وليس بمجمل 

الفكر والسلوك االجتماعي المدني والحضاري.

لقد تطور مفهوم األمــر بالمعروف والنهي عن المنكر واتخذ أبعاده 
االجتماعية مع تطور المجتمعات اإلنســانية المعاصــرة، وتبلور منظومة 
حقــوق اإلنســانية، وأضحى من األهميــة بمكان المالءمة بين اإلســالم 
والعصر. فعلى ســبيل المثال كان الــرق من األمور التــي تعارف عليها 
الناس في العصور القديمة؛ لكنه أصبــح بمعايير العصر «منكرًا»، ولم 

يعد من المعروف بشيء.
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لقد أدرك العديد من علمائنا السابقين أثر تغير الزمان والمكان 
في تغير األحكام والفتاوى، ومن ذلك مسألة المؤلفة قلوبهم في عهد 

عمر.
ومما يؤشــر على وجود خلل في إدراك مدى التغيــر والتطور الكبير 
الذي وقع في عالمنا اإلنســاني تلــك الفتاوى الســطحية التي ما تزال 
بعض األوساط اإلســالمية تروج لها، بداية من تحريم التصوير والرسم 
والفنون واإلنترنت والســاتاليت، وانتهاء بالمفاهيم الســطحية لدراسة 

القانون اإلنساني وعلم النفس واالجتماع ونظريات التطور البيولوجية.

áæ°ùëdG Ihó≤dG

يتوجب على النخب الدينيــة أن تعيش كل فكرة تنادي الناس إليها: 
  y   x   w   v   u     t    ❁   r   q   p   o      n   m   l   k ﴿

z  }  |﴾ [الصف: 2، 3].
فالمجتمع الخيــري يولد عندما يحقق العلماء تلك الخيرية في واقع 
حياتهــم، ويتعدى دورهم المعرفــة النظرية إلى المعرفــة العملية التي 

  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á﴿ :تتجسد على األرض
Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì﴾ [األحزاب: 21].

فاالقتصــار على الوعــظ واإلرشــاد دون القدوة الحســنة لن يؤدي 
بالمجتمــع إلى االرتقاء والتقــدم، ومما يذكر في هذا الســياق ما جاء 
عن الحســن البصري عندما جاءه بعض العبيد يطالبونه بأن يحّدث َمْن 
يملكونهم بأن يحرروهم، فكان أن قال لهم: أمهلوني مدة، فبقي شــهرًا، 
ثم بعد ذلك صعد المنبر وألقى خطبة جمعــة في هذا الموضوع؛ فكان 
عدُد الذين أُعتقوا بعدها كبيرًا جدًا، فجاءوه شاكرين ومعاتبين؛ شاكرين 
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ألنه قد حث على إطالق ســراحهم، وإعتاق رقابهــم، ومعاتبين ألنه أخر 
ذلكم شهرًا كامًال، فقال البصري رحمه اهللا: ما كان لي أن آمر الناس 
بــأن ُيعتقوا الرقاب وأنا لم أفعل، ولم يكن معــي من المال ما يكفي... 

فانتظرُت حتى جمعُت المال وقمُت بذلك1.

ìÓ°UE’Gh ójóéàdG

جاء في الحديث النبــوي: «إن اهللا يبعث لهذه األمة على رأس كل 
مائة ســـنة من يجدد لها أمر دينها» (رواه أبو داود). والتجديد بمعناه 
األعمق هــو تجديد لمناهج الفهــم وبناء لقدرات العقل على اســتنطاق 
وإعادة ضــخ كمي للنصــوص، وهو من  آليــاً  األصول، وليــس ارتجاعاً 
ناحية ثانية إدراك ألثر الظروف التاريخية في صياغة مفاهيم ومقوالت 
األســالف واألجداد والقدرة على مراجعة لتلك المقــوالت على ضوء ما 
بلغناه من المعارف اإلنسانية الحديثة، والتي تجاوزت ما عرفه السابقون 

من اآلباء واألجداد.
فما لم يقم المثقف بتجديد نظرتــه لتراثه لن يمكنه القيام بدوره 
في المجتمع، فإعادة إنتاج التراث يخلق حالة من االنفصام بين المثقف 
وبين الواقع االجتماعي، ويفــرز تخلفاً فكرياً، ينعكس في جزء كبير منه 
على وعــي المثقف. وقد ال يســتطيع المثقف التفــرع ألي دور تاريخي، 
ما لم يخلص ذاته من ســطوة الماضي، وما لم يتمكن من فهم جدلية 

قوانين التطور التاريخي2.

. www.chahama.org/index.php :1 ـ انظر
2 ـ زكي العليو، المثقف بين المجتمع والسياســة، مجلة «الكلمــة» في عددها رقم (49)=/ 

خريف 1426هـ ـ 2005م.
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ودون تجديد الفهم ومناهج التفكير والبحث واالســتقصاء ال يمكننا 
تنزيــل الدين وتوظيفــه في واقعنا اإلنســاني، ومن غير هــذا التجديد 
الفضيلة  نحــو  بها  واالرتقاء  مجتمعاتنــا  إصالح  نســتطيع  لن  المنهجي 

والخيرية.
وإذا تمكنــت األمة من تجديد دينها فإنها ســتكون قادرة على قيادة 
دنياها والنهوض بها نحو الخيرية، فال خيريــة دون إصالح وال إصالح 

دون تجديد.

OÉ¡àL’G ≈∏Y åëdG

الحث على بناء مقومات االجتهاد وتبصيــر المجتمع بطرائق البحث 
والتفكيــر والدعوة إلى االجتهاد الذي يعلي من شــأن اإلبــداع واالبتكار 
ويرسخ القبول بالتعددية االجتهادية، ويرى فيها عبادة مأجورًا عليها عند 

اهللا تعالى:
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد، 

ثم أخطأ، فله أجر»1.
وقد جاء عن معاذ بن جبل ƒ ، أنه لما بعثه النبي ژ إلى اليمن 
سأله قائًال له: «كيف تقضي؟» قال: أقضي بما في كتاب اهللا. قال: «فإن 
لم يكن في كتاب اهللا؟» قال: فبّســنة رســول اهللا. قــال: «فإن لم يكن 
في ُسنة رســـول اهللا؟» قال: أجتهد رأيي وال آلو. فقال رسول اهللا ژ: 

«الحمد هللا الذي وفق رسوَل رسولِ اهللا لما يرضاه رسول اهللا»2.

1 ـ صحيح مسلم ـ رقم الحديث: 1716.
2 ـ رواه أبو داود والترمذي.
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والمتفحص لقــول النبي: «فإن لم يكن فـــي كتاب اهللا»، «فإن لم 
يكن في ُسنة رسول اهللا» يدرك أن النبي الكريم كان يحث معاذا على 
البحث وراء النصوص التي من شــأنها أن تتناهى، ويلفت إلى أنه البد 
للمجتهد أن ُيعمل عقلــه في البحث عن حلول للقضايــا التي تطرأ على 

المجتمعات اإلسالمية المختلفة....

π≤©dG ∫ÉªYEG

تقوم معرفة النخب الدينية على معرفة تراكمية إنســانية ال تقتصر 
على المعارف التراثيــة المنقولة؛ وإنما تضيف إليهــا كل اجتهاد عقلي 

يمكن أن يبلغه عقل اإلنسان وفكره.
ويقتضي إعمال العقل أن يقوم العلماء بالدراســات النقدية للمناهج 
والكتابات التراثية التــي تنطلق من المراجعة الشــاملة، والتعرف على 

جواب القوة واإلضافة في ذلك التراث.
وعندما يقوم العلمـــاء بدعم مبدأ حرية الفكر وتشـــجيع البحث 
«منتجي  يصبحوا  أن  للمسلمين  يمكن  مجتمعهم؛  في  والعلمي  العقلي 

معرفة»1.
ومما يؤكــد أهمية إعمال العقل في الدين ما جــاء في قوله تعالى: 

   a   `   _   ^    ]   \[   Z   Y   X   W   VU      T   S   R    Q   P﴿
b﴾ [يوسف: 108].

وهذه البصيرة ليســت مقصورة على األنبياء؛ وإنما هي منهج شامل 
يسترشد به عموم المسلمين إلى الخير في األقوال واألعمال.

.http://www.alnoor.se/article 1 ـ عزيز عبد الواحد، تجديد الخطاب الديني لماذا. انظر
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äÉjƒdhC’G ¬≤a

العلم بالشــريعة المقترن بمعرفة تاريخ التشريع وتطور مدارس الفقه 
والكالم والتفسير إلى جانب فقه الواقع المعاصر يمكّن النخب الدينية من 
فقه األولويــات، التي يحتاج إليها المجتمع، وهذا مــا يمكّنهم من النجاح 
في إصالح مجتمعاتهم، فالوقوع في القضايا الثانوية والهامشية التي تعطل 
الطاقات من قبيل االنشــغال في قضايا العين والحســد والســحر وتفسير 
األحالم وإخراج الجن وغطــاء الوجه وإطالق اللحية...إلخ، والتي ال يجوز 
أن تشغل مساحة كبيرة في مجتمعات تعاني من القمع واالستبداد والتفاوت 

الطبقي وضياع حقوق األغلبية وانتشار الرذيلة والمحسوبية والرشوة.

»YÉªédG πª©dG

ال يســتطيع العلمــاء القيام بما عليهم من مســؤوليات جســيمة في 
مجتمعاتهم، التي غدت أكثر تعقيدًا وتداخًال، دون وجود أطر مؤسســية 
جامعــة يعملون من خاللهــا، والعمل الجماعي المشــترك بيــن العلماء 
والمتمثل في «مؤسسة االجتهاد» يمكّن النخب الدينية من القيام بدورها 
في نهضة األمة، وبناء المجتمع الخيري، ويقيها من الوقوع في النزاعات 

والصراعات سواء أكانت طائفية أم مذهبية أم سياسية.
وتتجلى أهمية العمل الجماعي ودوره في بلوغ الرشد والسداد من خالل 
الشورى التي أمر اهللا بها المسلمين: ﴿ =   <   ?﴾ [ آل عمران: 159]. 
وقد جاء عن الحسن: ما شــاور قوم قط إال ُهُدوا ألرشــد أمورهم، وعلى 

المؤمنين من بعده أن يتمثلوه فيما حزبهم من أمر دينهم ودنياهم1.

1 ـ السيوطي، الدر المنثور، دار الفكر، بيروت، 1993م، ج2، ص359. انظر:
http://islamport.com.
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كما عّمــق اإلســالم روح المســؤولية الجماعية، فقال الرســول عليه 
الصالة والسالم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»1 ، والمسؤولية وفق 

النظرة اإلسالمية يقوم عليها استخالف اإلنسان على األرض وما عليها.
أمــام التحديات الكبرى التــي تواجه المجتمعات اإلســالمية ينبغي 
على النخب الدينيــة االلتقاء واالتفاق على مشــاريع مشــتركة تتطلبها 

مجتمعاتهم.
فالبحث عن «كلمة ســواء» و«عمل ســواء» و«مجتمع ســواء» هو من 
األهداف الرئيســة التي ينبغي أن تســعى إليها النخــب الدينية، وهذا 

يقتضي نبذ الفرقة واالختالف2.

áeC’G IóMh ≥«≤ëJ ≈∏Y πª©dG

من وظائف العلماء الدعوة إلى الوحــدة ونبذ الفرقة وهم ينطلقون 
   A﴿ :في ذلك من أســس قرآنية راســخة، كما في قوله تعالى

F   E   D   C   B﴾ [آل عمران: 103].
[األنبياء: 92]،   ﴾4  3  2  1  0  /   .  -﴿
فالنخب الدينية ينبغي أن يكونوا هم أول الداعين إلى الوحدة والتالحم 

بين أبناء األمة مهما كانت أسماء طوائفهم أو مذاهبهم أو أعراقهم:
  W   V   U   T    S   R   Q   P   O   N   M   L   K   J ﴿
a  `  _ ^  ]  \  [Z  Y  X﴾ [الشــورى: 13] ومــن أقوال 

الرسول ژ : «يد اهللا مع الجماعة»3.

1 ـ متفق عليه.
. http://almoslim.net :2 ـ ناصر العمر، دور العلماء في قيادة األمة، انظر

3 ـ رواه الترمذي.
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ويقول ژ : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا»1.
إن المجتمع اإلســالمي مجتمع العبادة والعمل الذي يجســد ﴿  2   
3 4   5﴾ من خالل الجماعة المتعبــدة والعاملة بعون اهللا 

في مجتمعاتها اإلنسانية على األرض.

ø«YRÉæàªdG ø«H í∏°üdG

على  العمل  الدينيــة  النخــب  علــى  يجب 
اإلصالح بين المتنازعين ســواء أكانت أسباب 
النزاعات طائفية أم سياسية أم قومية، ويرشد 

إلى هذا المعنى قوله تعالى:
  n   m  l   k  j   i﴿
   w   v   u  t   s   r   q   po

  ©   ¨   §   ¦¥   ¤   £   ¢    ¡ ے     ~}   |    {   z   y   x
ª﴾ [الحجرات: 9]. 

فالواجــب األول الــذي يتوجب على النخــب الدينية اتخــاذه حيال 
التنازعــات الداخلية في مجتمعاتها هو اإلصــالح، وكلما كان أهل العلم 
بأدب االختالف وأشد بعدًا  وأكثر التزاماً  وتثبتاً  وأحســن ظناً  أوسع أفقاً 
عن التكفير وتجريم المخالف، كان تحقيق اإلصالح بين المؤمنين أقرب 
وأنجح. والقتال الذي في اآلية هو وســيلة لردع المعتدين من أي طائفة 
أو ديانة أو عــرق، ال يلجأ إليها إال بعد بــذل كل جهد ممكن لإلصالح 

بين طوائف األمة.

1 ـ متفق عليه.

 zAGƒ°S áª∏c{ øY åëÑdG ¿EG
 ™ªàée{h zAGƒ°S πªY{h
 ±GógC’G øe ƒg zAGƒ°S
 ¿CG  »¨Ñæj »àdG á°ù«FôdG
á«æjódG ÖîædG É¡«dEG  ≈©°ùJ
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πaÉμàdGh ¿hÉ©àdG ≈∏Y åëdG

الحث على التعاون على البر والتقوى مما يجب أن يجســده العلماء 
 ،﴾È      Ç   Æ    Å   Ä   ÃÂ   Á   À   ¿ ﴿ :في مجتمعاتهــم

    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É ﴿ :وكذا التكافل كما في قوله اهللا تعالى
Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ  ×﴾ [الحشر: 9].

قال رسول ژ : «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه 
وهو يعلم به»1.

وقال رسول اهللا ژ : «ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب 
لنفسه»2.

هو مجتمع ال يقتصر في حركته ونشــاطه على االســتعانة باألسباب 
المادية وإنما يستمد قوته وعزيمته من إيمانه باهللا عز وجل.

™ªàéªdG »a á«bÓNC’G äÉaGôëf’G áédÉ©e

تســعى النخــب الدينية إلــى معالجة المشــكالت التي تشــتكي منها 
المجتمعات اإلســالمية كالعنف والســرقة والزنا والرشــوة والغش وتعاطي 
الخمور والمخدرات وغيرها من األمراض التي تواجه المجتمعات المعاصرة.

:É¡JGOÉ«bh áeCÓd í°üædG ¢UÓNEG

تقديــم النصح للمجتمــع وألولياء األمــور ليقيموا العدل والقســط 
بين النــاس، وقد جعل الرســول صلى اهللا عليه وســلم يقــول: «الدين 

1 ـ رواه الحاكم في مستدركه.
2 ـ رواه البخاري ومسلم.
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النصيحة»، قلنا: لمن يا رســول اهللا؟ قال: «هللا ومالئكته ولرســـوله 
وألئمة المسلمين وعامتهم»1.

¬æe º∏©àdGh ôNB’G ≈dEG  ´Éªà°S’G

  ¥   ¤£   ¢   ¡ ے      ~}   |   {   z   y ﴿
¦  §  ¨﴾ [الزمر: 18].

∫ó©dGh §°ù≤dG

   -    ,    +    *     )    (  '    &    %    $  #   " ﴿
   =    <    ;    :    98    7    6  5    4     3    2    1   0/    .

<?   @    I   H   G  F   E   D   C    B   A﴾ [النساء: 135].

  C   B   A   @   ?     >   =   <   ;   :﴿
E  D﴾ [البقرة: 143].

ÖîædG äÉª°S

يشــير الكُتاب والمفكرون المعاصرون إلى جملة من الســمات التي 
ينبغــي على النخب المثقفة أن تتســم بهــا حتى تقــوم بواجباتها تجاه 

مجتمعاتها، ومن هذه السمات:
القدرة على صنع القرارات، القدرة على تعديل ســلوك المواطنين، 
التمتع بمكانة اجتماعية مرموقة، توجيه المواطنين إلى القيم االجتماعية، 

التأثير في العقيدة.

1 ـ رواه مسلم في صحيحه.
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ويضيــف المفكر إدوارد ســعيد إلى جانب هذه الســمات: أن يكون 
المثقف مســتقًال عن أي جهة أو ســلطة؛ كي ال تقيد تفكيره أو مساره، 
وأن يبني القيــم والمثل العليا كقيمة العدالــة والحرية له ولغيره، وأن 
يشــارك في الحياة العامة، وأن يتجاوز أي صفة حزبية أو فؤية متعصبة 
أو مذهبية متجمــدة، وأن تكــون ثقافته عامة تخاطب النــاس بعقالنية 
ووعي، ويكــون دفاعه عن أفــكاره وثقافته بهدف تغيير الواقع الســيئ، 
وعليه أن يســجل بكل جرأة ووضوح شــهادته ورأيه، وأن يكــون صادقاً 

يفضح الفساد ويدافع عن المستضعفين1.

وال شــك أن هذه الســمات ال بد أن تتحقق في النخب الدينية قبل 
غيرها؛ نظرًا للمسؤوليات الكبرى الملقاة عليها، وحتى تتمكن من القيام 

بدورها في بناء المجتمع الخيري الحضاري.

á«YÉªàL’G ÉgQGhOCGh á«æjódG ÖîædG ó≤f

تتشــابه المشــكالت التي تؤثــر بالعالقة بيــن النخبــة الدينية 
والمجتمع في اإلســالم إلى حــد كبير مع المشــكالت التي تؤثر في 
العالقة بين المثقــف والمجتمع في المفهوم العام، كما هو الحال مع 

القضايا التالية:

لم يمارس المثقــف أدوارًا اجتماعية كثيرة مقارنة بممارســة أدوار 
سياســية، فلم يتجه المثقف لنقد األوضاع االجتماعية كما هي في نقده 

لألوضاع السياسية والثقافية والدينية.

1 ـ محمد الشيمي، النخبة في العالم العربي دراســة وصفية نقدية، الحوار المتمدن، عدد 
.3113
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أن العديد من النخب الدينية تعمل ضمن النظام الرسمي، ويقتصر 
دورها على تجميل الحكّام أكثر من أي شيء آخر.

لم تســتخدم النخب الدينية الدين لتوحيد الكل المختلف، وإيجاد 
رؤية وسطية تقضي على الفردانية وتدعو إلى التكافل والتضامن.

عدم االهتمام بمفاهيم الدين حول حقوق اإلنسان ومواجهة االستبداد. 
معادات التحول الديمقراطي. القيام بدور الوصي على المجتمعات وادعاء 

احتكار الحقيقة. االهتمام بالجزئيات على حساب األصول.
مســؤولية النخب عــن الحــروب الطائفية من خــالل قيام بعض 
النخب بشــحن التمايز الطائفي والقبلي بمفاعيل ومدلوالت سياســية 
واستخدامه في النزاع على السلطة. مما جعل العالم العربي هو اليوم 
أكبر منطقة طــاردة للجماعات األقليــة المتميزة أو المغايرة، ســواء 
أكانــت جماعات دينيــة أم جماعات عرقيــة أم جماعــات رأي وثقافة 

سياسية ومعارضة1.
ادعــاء النخبة احتــكار الحقيقــة أو المعرفــة بأســرار التغيير، أو 
امتالك مفاتيــح النجاة والخالص، مآلــه اتخاذ الجماهيــر كاحتياطي 
بشري للتعبئة والتجييش والتنظيم، أو كحقل اختبار للمشاريع العقائدية 
واألحالم الثورية؛ أي اتخاذها آلة لتحقيق استراتيجية النخبة لالستيالء 

على الدولة والمجتمع.
«فشل التحرر العقلي لدى النخبة كما لدى الشعب؛ أي في المجتمع 
بشــكل عام، وغياب نشــوء روح علمية صحيحة، يرجع.. إلى فشل عملية 

1 ـ برهان غليون، في مســؤولية النخب عن الحروب الطائفية، الجزيرة نت ـ 27 ســبتمبر 
. http://www.aljazeera.net
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تعميــم المعرفــة. وكل معرفة ال تعمم تصبح وســيلة ســيطرة سياســية 
واجتماعية»1.

التقليدية في التفكير، وتتسم بعدم القدرة على مواجهة المستجدات 
وعدم االستجابة مع متطلبات العصر.

وهناك من يــرى أن النخبة الدينيــة/ الفكرية تمارس «سياســتين 
انتحاريتيــن؛ مرة بتجاهــل تلك المشــاكل الحقيقية التــي تعامت عنها 
النخبة السياســية، ومــرة بإغراق الجمهــور عبر وســائل اإلعالم التي 
تحتكرها بالمشــاكل البيزنطية الدينية أو الدنيويــة؛ كالحجاب وهجاء 

العولمة وعبادة الشيطان، التي تمأل اآلن اإلعالم وتشغل الناس»2.
 لم تســتطع النخــب الدينية إصــالح ذات البين؛ بل زاد انقســام 
المســلمين إلى طوائف وفــرق، وأصبــح الخطاب الدينــي عامل تأزيم 

وتكريس للفرقة والشحن الطائفي وتغذية الصراعات السياسية.
لم تنجح النخب الدينية في تقديم صورة جاذبة وعقالنية لإلسالم 

والمسلمين، والحد من مشكلة الخوف من المسلمين.
ال تقع مســؤولية الفشــل في تحقيــق المجتمع الخيــري على عاتق 
النخبة الدينية فقط؛ بل هي مســؤولية مشــتركة لجميع فئات المجتمع، 

إال أن مسؤولية النخبة الدينية هي األكبر.
وفي الخاتمة يمكننا القول: إن المطلوب اليوم هو نخب دينية مثقفة 
تجمع بين المعــارف الدينية والدنيوية، وتقارب بين الثقافة اإلســالمية 

1 ـ سعيد شبار، في مفهوم «النخبة».. ودور الوسيط أو المصادر الثقافي.
http://www.aljabriabed.net.

.http://aljarida.com 2 ـ شاكر النابلسي، هل مشكلة العرب في نخبهم الدينية والسياسية؟
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والثقافة اإلنســانية، وهي نخــب واعيــة لدورها في المجتمــع وألهمية 
التعاون مع النخب األخرى في بناء المشروع الحضاري اإلسالمي، والذي 

ال سبيل إليه دون المرور ببناء المجتمع الخيري.
إن الوصــول إلــى المجتمع الخيري هــو واجب مشــترك بين جميع 
أفراد األمة اإلسالمية، باختالف معارفهم وتخصصاتهم واتجاهاتهم. وال 
تستطيع النخب الدينية القيام بواجباتها تجاه مجتمعهم دون أن يعطيهم 
المجتمع مكانتهم؛ فالنخب الدينية تتفاعل مــع جملة مكونات المجتمع، 
وليســت مجموعة منفصلة عنها، ومن هنا ال بد أن يكون لهم دورهم في 
واألخالقية  االجتماعية  واالنحرافات  السياسي  واالستبداد  الفساد  مقاومة 
والتراجــع العلمي والحضــاري دون التوقــف عند الجوانب الطقوســية 

والشعائرية.
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