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بقوله  والتجدد  القرآني في اإلصللاح  المنهج  يبدأ 
تعالى: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾ 
 ٿ ٹ ٹ ﴾  ]الرعللد: 11[ وقد أوضح اهلل 4 بقوللله: ﴿
]السللجدة: 13[ وأن عليها أن تِعَي ذلك لتخرَج من أْسر الهوى، 
وفي الوقت نفسلله من أْسللر العجز عن االنطللاق بالوعي 
الجديد إلى أفق التكوين اإلنساني االجتماعي، وإلى أُفق بل 
آفاق تحقيق ُمراد اهلل سبحانه من وراء استخافه لإلنسان 
في الكون، أي عمران العالم بإنسللانية اإلنسان؛ فالوْعُي أو 
»العقل عن اهلل« ل كما عَبّر المحاسبي )243هل( ل هو بداية 
الطريللق الفاتحللة لكلّ مللا عداهللا، والمتجهللة بالتحقق 
المسللتمّر والمتطللور إلى اآلفاق غيللر المحللدودة أو التي 
ها غير عالَم عبادة اهلل سبحانه: ﴿ ڄ ڄ ڄ  ال يحدُّ
ڃ ڃ ڃ ﴾ ]الذاريات: 56[، فعالَم العبادة هو عالم 
المزوَّدة برسللالة اإلسام، ودعوة  بتلك اإلنسللانية  التحقق 
 القللرآن مقاصَدها بقوله  محمد ! ، إنها الدعوة التي حدَّ

تعالى: ﴿ ک ک گ گ گ ﴾ ]األنبياء: 107[�

واآلفاق النفس  رؤية 

ال�سالمي عبد الرحمن 
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إنّ دعوة رسللول اهلل صلللوات اهلل وسللاُمهُ عليه إذًا هي دعللوةُ النفس 
اإلنسللانية الستكشللاف الفطرة التي فطرها اهلل عليها ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉې 
ې ې ې ﴾ ]الروم: 30[، وقد اختار اهلل 4 مكة وفيها البيت الحراُم 
َم  لتكون البيئة أو الموطن األول لهذا االستكشاف المستجد للكرامة التي كرَّ
اهلل بها بنللي آدم كما جاء في عدٍد من آيات القللرآن� وفي مكة تكوَّنت على 
وْقع دعوة النبي ژ الجماعُة األولى الواعية� فلمكّة مواريثها في هذا الشأن 
الجليل، مواريث إبراهيم وإسللماعيل� إذ على يد وبعزيمة أبي األنبياء وولده 
ُوضع أولُ بيللٍت لعبللادة اهلل، ومن الدعللوة اإلبراهيمية أو بهللا وفيها عرف 
اإلنساُن حقائق فطرته، فتجدد انتشللار دعوة الوحدانية في العالم، ليكتشف 
اإلنسللاُن الواحُد أو المتوحد اإلله الواحد، وبحسللب التصللور القرآني فإنّ 
الوحدانيللة تقتضي عبللادة َمْن للله الَخلُْق واألمللر، وعلى هذا جللاءت دعوةُ 
رسللول اهلل ژ آخذًة بمواريث إبراهيم، وباعثًة للفطللرة إلى أقصى درجات 

رقيها وتحققها، وهكذا كان هناك التحققان الكبيران:

تحقُّللق الوعي المتجدد في دواخل الذات، وتحقُّللق ظهور الجماعة التي 
تنشللر هذا الوْعَي من دون كلللل وال تردد، وتأتي الهجرة في هذا السللياق 
بالمعاني الثاثة: المعنى النفسللي واآلخر االجتماعي، والجغرافي، والثالث 
العالمي واإلنساني، فقد كانت الهجرةُ إلى »المدينة« مضياً في هذا السبيل 
ذي الثاث ُشللعب: شللعبة االنتقال من الفرد إلى الجماعة، وشعبة االنتقال 
من الجماعة إلللى المجتمع واألمة، وشللعبة االنتقال من األمللة إلى اآلفاق 
العالمية والكونية: ﴿ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴾ 
]فصلللت: 53[، وفي تقديم اآلفاق على النفس في اآلية الكريمة إشللعاٌر بسللموّ 
وأهمية الهللدف النهائللي للدعللوة والرسللالة؛ إذ الُمراُد والمقصللد وْضُع 
اإلنسللانية جمعاء في سللياق عبادة اهلل بإعمار العالم بهُدى اهلل وفي سبيله 
الواضح عللزَّ وجلللّ؛ فكلمللا تقّدمت الدعللوةُ في األنفُللس واآلفللاق، تقّدم 
االستكشللاف الدؤوب إلنسللانية اإلنسللان ووحدتلله العميقة وطبائللع الخير 
والتسامي فيه� وهكذا أدرك المسلمون األوائل المهمَة التي عهد اهلل ورسوله 
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إليهم بها، ونظير ذلك في قول زهرة بن حوية يوم القادسللية لرستم قائد 
الجيش الفارسللي عندما سللأله عن أسللباب خروجهم من جزيرتهم: جئنا 
لنُِخرَج الناس من ِعبادة الِعباد إلى ِعبادة رّب الِعباد، ومن ضيق الدنيا إلى 

َسعتها، ومن جور األديان إلى عدل اإلسام�

لقد وقعت التجربة اإلسللامية في العالم بين الكونين: الكون القرآني 
المسللطور، والكون العالمي المنظور، وهو ما نعرفه جميعاً باسللم التجربة 
التاريخية للتحقُّق، أو تحقق الرسللالة النبوية في العالللم، والتجربُة هذه 
سللعٌي دؤوٌب للتحقق، وبالطبع فإنها تكون مليئًة بوجوٍه وعوائق كما هو شأُن 
البشر في عالم اإلنسللان، عالم الكون والفساد، ولذا يبدو األمر في بعض 
الفتللرات والحقَب كأنما ما عللاد الهدُف أو المقصد واضحللاً، وفي أحياٍن 
أخرى كأن مللا يجري هو عكللس مللا أراده اهلل 4 من الرسللالة اإللهية 

للمسلمين وللبشر بعامة�

ثم يحدث في أزمنٍة أُخرى أن يبدو الُمراُد اإللهي متأللئاً واضحاً، وليس 
بسللبب ظهور رجاالٍت ونُخٍب جديدة، وظروٍف يسللودها توفيُق اهلل سللبحانه 
وتسللديُده وحْسللب؛ بل وألنّ القرآن الكريم ل كتاب الكون المسطور ل ظاهٌر 
وواضٌح وباٍق، تعيش األمة وتحيا بين جنباته الفسلليحة، وتستقرئُ فيه ل من 
دون حواجز ل إرادة اهلل سللبحانه وهدايته، ومن هنا جاء تقريره صلواُت اهلل 
ة البيضاء ليُلَها كنهارها ل يضلُّ عنها إّل  وساُمهُ عليه: تركتم على الَمَحجَّ

هِالك، كتاب اهلل وُسنَّة رسوله�
ومعنللى ذلك أنه في كل عصٍر وآٍن؛ فإنّ المسلللمين يظلُّون بمشللهٍد من 
هذه المحجة البيضاء: يحيون حياتهم بحسللبها، ويحاولللون أن يتقّدموا في 
فهم آفاقها أفرادًا وجماعات، فيسّددون ما اختلَّ، ويكلمون ما نقص، ويصلون 
ما انقطع بين كتابهم وُسللنَّة نبيهم من جهة، وأنفسهم وجماعاتهم وظروفهم 
وعالمهم من جهة أخرى، ثم إنهم يظلُّللون على بينٍة من المهمة الُملْقاة على 
عاتقهللم ليس تجاه أمتهم فحْسللب، بل وُتجللاه العالم، فهم الشللهداء على 
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العالم، وهم الذين يملكون مسللؤولياٍت جساماً إزاءه: ﴿ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 
ۈ ۈ ﴾ ]الزخرف: 44[، فالشهادةُ على الناس تقتضي القيام بالمسؤوليات 
ُتجاهم، والمسللؤولياُت تتناول الدعوة إلى الخير، كما تتناول ممارسة الخير 
في هذا العالم ومعلله: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾ ]آل عمللران: 64[ إنها »الكلمة السواء« أو التعبير 
عن ربط النفللس باآلفاق، وهللي تتضمن أمريللن: الدعوة لعبللادة اهلل قوالً 
وعمًا، والدعوة إلى تحرر البشللرية من أعللراض التجبر والعدوان بين بني 
البشللر قوالً وعمًا لصالح نهج التعارُف والتَسللانُد والتضامن لما فيه خير 
البشرية ورخاؤها وسللاُمها وعْدلُها؛ بيد أنّ هذه المسللؤولية ال تنتهي عند 
رفض اآلخرين أو قبولهم للدعوتين، إذ على الداعية بالقول والعمل أن يظلّ 
عامًا بمقتضى إيمانه وبمقتضى إسامه؛ فا ُيعرُض عن الحق ألنّ اآلخرين 
أعرضوا، وال يعمل السللوء تجللاه اآلخرين ألنّ اآلخرين أسللاؤوا، وهذا ليس 
مقتضى »الكلمة السللواء« بحسللب النّص القرآني، بل هو أيضاً مقتضى نهج 
النفس واآلفاق، نهج الرؤية اإلسامية لعالم اإلنسان والعائق السوية به�

إنّ لدينا إذن تجربتين للسير في نهج النفس واآلفاق:

تجربة الرسول صلواُت اهلل وساُمهُ عليه وأصحابه األوائل، والتجربة 
الثالثة  التجربللة  نعيللُش على ضيللِق وسللعِة  التاريخيللة لألُمللة، ونحن 
باختباراتهللا ومحنها وقضاياها ومشللكاتها، لقد عرفللت األُمة صعوباٍت 
كبرى فللي حياة رسللول اهلل ژ وهي زمللن التجربة األولللى، بمصاعب 
وعقبات البدايات، ثم عرفت صعوباٍت في التجربة التاريخية بعد انقضاء 
العهد األول، وهي التجربة التي وضعت المسلللمين وإسامهم في الكثير 
ة، ولم يستطيعوا الخروج منها  من األحيان في مواضع وأحواٍل بالغة الِشدَّ
ومن ِمَحِنها فللي الغالب إاّل بالرجوع إلى الذات الفردية والجماعية، كما 

أمرهم 4 وأرادُهم�
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 المسلللمون اليوم ل بللل ومنذ عهللود ل بوقائع التجربللة الثالثة أو  ويمرُّ
الحاضرة، والتللي يعانون فيها من تفاوتاٍت ضخمٍة ووجللوه قصوٍر في إدراك 
األمرين أو المستويين: مستوى الرؤية الداخلية الفردية والجماعية، ومستوى 

الرؤية األخرى لآلفاق، أو مع العالم وفيه�

في مجال الرؤية الداخلية هناك الخطر الظاهر في رؤية النفس واألُمة، 
التجارب والدروس الماضية والحاضرة، وفي  وإهمال اإلصاح، وعدم قراءة 
المجال اآلخللر أو المسللتوى اآلخر هنللاك العاقللاُت السلليئة أو المتردية 
بالمحيط والعالم، وكما في كل مرٍة كما عوّدنا سبحانه، عندما تبلغ القلوب 
الحناجر بحسللب تعبير القرآن، ويسللأل الناس، متى نصر اهلل؟ يكون نصر 
اهلل قريباً عندما تلتمسه األمة بحسب نهج »الحجة البيضاء« الذي قدره لنا 

رسول اهلل ژ �

إنّ في هذا العدد من مجلة التفاهم عللودًة إلى النهج والنفس واآلفاق، 
نقرأ الرؤيللة القرآنية من جديد ونلتمس التعرف على العالم واألُسللس التي 
تحتاج لتذكرها فللي كلِّ آن، ونقرأ التجربة التاريخية لألمة في العالم ومعه 
وفيها ما يمكن أن ُيفيد عمًا أو تركاً، ونقرأ أخيرًا تجارب األُمم األُخرى في 
التعامللل معنا، وفللي التعامللل في ما بينها، وفللي كل ذلك التمللاٌس للوعي 
والقيم، وتهُّيب لما يقع عندنا ولنا، وُمراجعٌة إلمكانيات التصحيح وُسبله�

وباهلل التوفيق
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بقوله  والتجدد  القرآني في اإلصللاح  المنهج  يبدأ 
تعالى: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾ 
]الرعللد: 11[ وقد أوضح اهلل 4 بقوللله: ﴿ ٿ ٹ ٹ ﴾ 

]السللجدة: 13[ وأن عليها أن تِعَي ذلك لتخرَج من أْسر الهوى، 

وفي الوقت نفسلله من أْسللر العجز عن االنطللاق بالوعي 
الجديد إلى أفق التكوين اإلنساني االجتماعي، وإلى أُفق بل 
آفاق تحقيق ُمراد اهلل سبحانه من وراء استخافه لإلنسان 
في الكون، أي عمران العالم بإنسللانية اإلنسان؛ فالوْعُي أو 
»العقل عن اهلل« ل كما عَبّر المحاسبي )243هل( ل هو بداية 
الطريللق الفاتحللة لكلّ مللا عداهللا، والمتجهللة بالتحقق 
المسللتمّر والمتطللور إلى اآلفاق غيللر المحللدودة أو التي 
ها غير عالَم عبادة اهلل سبحانه: ﴿ ڄ ڄ ڄ  ال يحدُّ
ڃ ڃ ڃ ﴾ ]الذاريات: 56[، فعالَم العبادة هو عالم 
المزوَّدة برسللالة اإلسام، ودعوة  بتلك اإلنسللانية  التحقق 
محمد ! ، إنها الدعوة التي حدَّ القللرآن مقاصَدها بقوله 

تعالى: ﴿ ک ک گ گ گ ﴾ ]األنبياء: 107[.

واآلفاق النفس  رؤية 

ال�سالمي عبد الرحمن 
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إنّ دعوة رسللول اهلل صلللوات اهلل وسللاُمهُ عليه إذًا هي دعللوةُ النفس 
اإلنسللانية الستكشللاف الفطرة التي فطرها اهلل عليها ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉې 
ې ې ې ﴾ ]الروم: 30[، وقد اختار اهلل 4 مكة وفيها البيت الحراُم 
َم  لتكون البيئة أو الموطن األول لهذا االستكشاف المستجد للكرامة التي كرَّ
اهلل بها بنللي آدم كما جاء في عدٍد من آيات القللرآن. وفي مكة تكوَّنت على 
وْقع دعوة النبي ژ الجماعُة األولى الواعية. فلمكّة مواريثها في هذا الشأن 
الجليل، مواريث إبراهيم وإسللماعيل. إذ على يد وبعزيمة أبي األنبياء وولده 
ُوضع أولُ بيللٍت لعبللادة اهلل، ومن الدعللوة اإلبراهيمية أو بهللا وفيها عرف 
اإلنساُن حقائق فطرته، فتجدد انتشللار دعوة الوحدانية في العالم، ليكتشف 
اإلنسللاُن الواحُد أو المتوحد اإلله الواحد، وبحسللب التصللور القرآني فإنّ 
الوحدانيللة تقتضي عبللادة َمْن للله الَخلُْق واألمللر، وعلى هذا جللاءت دعوةُ 
رسللول اهلل ژ آخذًة بمواريث إبراهيم، وباعثًة للفطللرة إلى أقصى درجات 

رقيها وتحققها، وهكذا كان هناك التحققان الكبيران:

تحقُّللق الوعي المتجدد في دواخل الذات، وتحقُّللق ظهور الجماعة التي 
تنشللر هذا الوْعَي من دون كلللل وال تردد، وتأتي الهجرة في هذا السللياق 
بالمعاني الثاثة: المعنى النفسللي واآلخر االجتماعي، والجغرافي، والثالث 
العالمي واإلنساني، فقد كانت الهجرةُ إلى »المدينة« مضياً في هذا السبيل 
ذي الثاث ُشللعب: شللعبة االنتقال من الفرد إلى الجماعة، وشعبة االنتقال 
من الجماعة إلللى المجتمع واألمة، وشللعبة االنتقال من األمللة إلى اآلفاق 
العالمية والكونية: ﴿ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴾ 
]فصلللت: 53[، وفي تقديم اآلفاق على النفس في اآلية الكريمة إشللعاٌر بسللموّ 

وأهمية الهللدف النهائللي للدعللوة والرسللالة؛ إذ الُمراُد والمقصللد وْضُع 
اإلنسللانية جمعاء في سللياق عبادة اهلل بإعمار العالم بهُدى اهلل وفي سبيله 
الواضح عللزَّ وجلللّ؛ فكلمللا تقّدمت الدعللوةُ في األنفُللس واآلفللاق، تقّدم 
االستكشللاف الدؤوب إلنسللانية اإلنسللان ووحدتلله العميقة وطبائللع الخير 
والتسامي فيه. وهكذا أدرك المسلمون األوائل المهمَة التي عهد اهلل ورسوله 
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إليهم بها، ونظير ذلك في قول زهرة بن حوية يوم القادسللية لرستم قائد 
الجيش الفارسللي عندما سللأله عن أسللباب خروجهم من جزيرتهم: جئنا 
لنُِخرَج الناس من ِعبادة الِعباد إلى ِعبادة رّب الِعباد، ومن ضيق الدنيا إلى 

َسعتها، ومن جور األديان إلى عدل اإلسام.

لقد وقعت التجربة اإلسللامية في العالم بين الكونين: الكون القرآني 
المسللطور، والكون العالمي المنظور، وهو ما نعرفه جميعاً باسللم التجربة 
التاريخية للتحقُّق، أو تحقق الرسللالة النبوية في العالللم، والتجربُة هذه 
سللعٌي دؤوٌب للتحقق، وبالطبع فإنها تكون مليئًة بوجوٍه وعوائق كما هو شأُن 
البشر في عالم اإلنسللان، عالم الكون والفساد، ولذا يبدو األمر في بعض 
الفتللرات والحقَب كأنما ما عللاد الهدُف أو المقصد واضحللاً، وفي أحياٍن 
أخرى كأن مللا يجري هو عكللس مللا أراده اهلل 4 من الرسللالة اإللهية 

للمسلمين وللبشر بعامة.

ثم يحدث في أزمنٍة أُخرى أن يبدو الُمراُد اإللهي متأللئاً واضحاً، وليس 
بسللبب ظهور رجاالٍت ونُخٍب جديدة، وظروٍف يسللودها توفيُق اهلل سللبحانه 
وتسللديُده وحْسللب؛ بل وألنّ القرآن الكريم ل كتاب الكون المسطور ل ظاهٌر 
وواضٌح وباٍق، تعيش األمة وتحيا بين جنباته الفسلليحة، وتستقرئُ فيه ل من 
دون حواجز ل إرادة اهلل سللبحانه وهدايته، ومن هنا جاء تقريره صلواُت اهلل 
ة البيضاء لُيلَها كنهارها ل يضلُّ عنها إلاّ  وساُمهُ عليه: تركتم على الَمَحجَّ

هِالك، كتاب اهلل وُسنَّة رسوله.
ومعنللى ذلك أنه في كل عصٍر وآٍن؛ فإنّ المسلللمين يظلُّون بمشللهٍد من 
هذه المحجة البيضاء: يحيون حياتهم بحسللبها، ويحاولللون أن يتقّدموا في 
فهم آفاقها أفرادًا وجماعات، فيسّددون ما اختلَّ، ويكلمون ما نقص، ويصلون 
ما انقطع بين كتابهم وُسللنَّة نبيهم من جهة، وأنفسهم وجماعاتهم وظروفهم 
وعالمهم من جهة أخرى، ثم إنهم يظلُّللون على بينٍة من المهمة الُملْقاة على 
عاتقهللم ليس تجاه أمتهم فحْسللب، بل وُتجللاه العالم، فهم الشللهداء على 
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العالم، وهم الذين يملكون مسللؤولياٍت جساماً إزاءه: ﴿ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 
ۈ ۈ ﴾ ]الزخرف: 44[، فالشهادةُ على الناس تقتضي القيام بالمسؤوليات 
ُتجاهم، والمسللؤولياُت تتناول الدعوة إلى الخير، كما تتناول ممارسة الخير 
في هذا العالم ومعلله: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾ ]آل عمللران: 64[ إنها »الكلمة السواء« أو التعبير 
عن ربط النفللس باآلفاق، وهللي تتضمن أمريللن: الدعوة لعبللادة اهلل قوالً 
وعمًا، والدعوة إلى تحرر البشللرية من أعللراض التجبر والعدوان بين بني 
البشللر قوالً وعمًا لصالح نهج التعارُف والتَسللانُد والتضامن لما فيه خير 
البشرية ورخاؤها وسللاُمها وعْدلُها؛ بيد أنّ هذه المسللؤولية ال تنتهي عند 
رفض اآلخرين أو قبولهم للدعوتين، إذ على الداعية بالقول والعمل أن يظلّ 
عامًا بمقتضى إيمانه وبمقتضى إسامه؛ فا ُيعرُض عن الحق ألنّ اآلخرين 
أعرضوا، وال يعمل السللوء تجللاه اآلخرين ألنّ اآلخرين أسللاؤوا، وهذا ليس 
مقتضى »الكلمة السللواء« بحسللب النّص القرآني، بل هو أيضاً مقتضى نهج 

النفس واآلفاق، نهج الرؤية اإلسامية لعالم اإلنسان والعائق السوية به.

إنّ لدينا إذن تجربتين للسير في نهج النفس واآلفاق:

تجربة الرسول صلواُت اهلل وساُمهُ عليه وأصحابه األوائل، والتجربة 
الثالثة  التجربللة  نعيللُش على ضيللِق وسللعِة  التاريخيللة لألُمللة، ونحن 
باختباراتهللا ومحنها وقضاياها ومشللكاتها، لقد عرفللت األُمة صعوباٍت 
كبرى فللي حياة رسللول اهلل ژ وهي زمللن التجربة األولللى، بمصاعب 
وعقبات البدايات، ثم عرفت صعوباٍت في التجربة التاريخية بعد انقضاء 
العهد األول، وهي التجربة التي وضعت المسلللمين وإسامهم في الكثير 
ة، ولم يستطيعوا الخروج منها  من األحيان في مواضع وأحواٍل بالغة الِشدَّ
ومن ِمَحِنها فللي الغالب إاّل بالرجوع إلى الذات الفردية والجماعية، كما 

أمرهم 4 وأرادُهم.
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ويمرُّ المسلللمون اليوم ل بللل ومنذ عهللود ل بوقائع التجربللة الثالثة أو 
الحاضرة، والتللي يعانون فيها من تفاوتاٍت ضخمٍة ووجللوه قصوٍر في إدراك 
األمرين أو المستويين: مستوى الرؤية الداخلية الفردية والجماعية، ومستوى 

الرؤية األخرى لآلفاق، أو مع العالم وفيه.

في مجال الرؤية الداخلية هناك الخطر الظاهر في رؤية النفس واألُمة، 
التجارب والدروس الماضية والحاضرة، وفي  وإهمال اإلصاح، وعدم قراءة 
المجال اآلخللر أو المسللتوى اآلخر هنللاك العاقللاُت السلليئة أو المتردية 
بالمحيط والعالم، وكما في كل مرٍة كما عوّدنا سبحانه، عندما تبلغ القلوب 
الحناجر بحسللب تعبير القرآن، ويسللأل الناس، متى نصر اهلل؟ يكون نصر 
اهلل قريباً عندما تلتمسه األمة بحسب نهج »الحجة البيضاء« الذي قدره لنا 

رسول اهلل ژ .

إنّ في هذا العدد من مجلة التفاهم عللودًة إلى النهج والنفس واآلفاق، 
نقرأ الرؤيللة القرآنية من جديد ونلتمس التعرف على العالم واألُسللس التي 
تحتاج لتذكرها فللي كلِّ آن، ونقرأ التجربة التاريخية لألمة في العالم ومعه 
وفيها ما يمكن أن ُيفيد عمًا أو تركاً، ونقرأ أخيرًا تجارب األُمم األُخرى في 
التعامللل معنا، وفللي التعامللل في ما بينها، وفللي كل ذلك التمللاٌس للوعي 

والقيم، وتهُّيب لما يقع عندنا ولنا، وُمراجعٌة إلمكانيات التصحيح وُسبله.

وباهلل التوفيق
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آفــــاق

■  أستاذ تونسي بجامعة السابيينسا، روما ـ إيطاليا.

اأوًل: ذكرى الأم�س وواقع اليوم

العربي��ة منذ مطلع  الب��اد  اليهود في  ش��هدْت أوضاع 
القرن الفائت تبّدالت جذرية، خلّف��ت آثارًا عميقة على 
مصير تلك الش��ريحة االجتماعية، وال يخفى ما للصراع العربي � 
اإلسرائيلي من أثر مباش��ر على أتباع تلك الديانة؛ لكن المسألة 
تبدو أعمق من ذلك، فقد حصل تصّدع في بنية االجتماع العربي، 
جراء تخلّ��ف عميق ألّم بالب��اد العربية، انعكس س��لباً على تلك 
االجتماعية؛  الدينية وش��رائحها  مكوّناتها  احتضان  في  المجتمعات 
��رت يهودها أو  إذ تكِش��ف وقائ��ع المجتمعات العربي��ة، التي هجَّ
اإلس��رائيلية  المتناقضتين  القراءتي��ن  � بحس��ب  يهودها  هَجره��ا 
والعربية � عن عجز عميق ف��ي توفير أجواء االحتضان االجتماعي، 
وعن قصور بيّن في تنزيل مبدأ التعارف المس��تند إلى المنظومة 

الُخلقية اإلسامية في الواقع.
فبموجب الصراع العربي � اإلس��رائيلي المستفحل طيلة القرن 
الفائ��ت والممت��د حتى عصرن��ا الراهن، ب��ات المخي��ال العربي 

■ الدين عناية   عز 

العربية: البالد  يهود 
الحديث الخروج  سفر  في  قراءة 
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المعاصر تحت وطأة أش��كال ش��تى من التداخ��ل والتضارب تج��اه اليهود 
واليهودي��ة، ما جعل النظر إل��ى أوضاع تل��ك الجماعة يأتي مش��وباً بتلك 
األجواء؛ إذ ترافقت القطيعة التي حصلت بين الش��عوب العربية وش��رائحها 
االجتماعي��ة اليهودي��ة، مع تردٍّ الفت للنظ��ر إلى أتباع تل��ك الديانة وإلى 
أصول تلك الديانة، اس��تعاض فيه��ا الفكر بأحكام مرتبك��ة، غالباً ما أتت 

مسكونة بالهاجس السياسي1.

وفي مس��تهلّ حديثنا عن هذه المسألة س��نتابع العوامل التي ولّدت ذلك 
االضطراب. لقد مثّل عجز الدولة العثمانية عن تحقيق االس��تيعاب الس��لس 
لملله��ا وطوائفها منطل��َق اهتزاز تعاي��ش الطوائف اليهودية م��ع المجتمعات 
الحاضنة، ف��كان أن هلّل��ت تل��ك الطوائف لمق��دم االس��تعمار الغربي إلى 
الحواضر العربي��ة، على أمل أن يحصل تغيير في أوضاعها االجتماعية الرثّة، 
بعد أن أرهقتها طويًا مؤسسة أهل الذمة المتقادمة، التي تحوّلت من مؤسسة 
احتض��ان اجتماعي لآلخر إلى مؤسس��ة جور وإذالل أضّرت بصورة اإلس��ام 
الس��محة، كما ش��اع العديد من المواقف تج��اه اليهود تناق��ض قيم الدين 
اإلس��امي تناقضاً فاضحاً، بما يفيد أن الثقافة السائدة ما عادت متأتية من 
قي��م الدين بل من رؤى متلبّس��ة بالدين. في تلك األج��واء مثّلت وعود عالم 
األنوار الغربي لليه��ودي العربي أمًا كبيرًا للخروج من وضعية »الذّمي« التي 
طالما أرهقته، وقد تفاقم ذلك التناقض االجتماعي لتلك الش��رائح مع بنية 
االجتماع العربي ببسط االس��تعمار الغربي نفوذه على مجمل األقطار العربية، 

بما زاد من تأزم البناء االجتماعي ورّسخ عجزه عن استيعاب شرائحه.

ففي مستوى أول ش��كل تولّي القنصليات األجنبية مهام حماية اليهود في 
الدولة العثماني��ة، وما تبعه م��ن منح امتي��ازات لفائدته��م، أملتها الدول 

حاولنا في مؤلفنا: »االســـتهواد العربي في مقاربة التراث العبري« التعرض إلى العوائق التي  1 ـ 
حالت دون ظهور عل��م يهوديات ف��ي الثقافة العربي��ة الحديثة. فبمقتضى االنخراط القس��ري 
لهذا المبحث، ضمن ثقافة المواجهة والّصراع مع الّصهيونية والّدولة العبرية الناش��ئة، جاءت 
المقاربة العربيّة مصبوغة بالتضارب ومسكونة بالهاجس الّسياس��ي، الذي كان وقعه كبيرًا على 

مصداقيتها وعلميتها.
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الغربية، سبباً في إحداث شرخ بين اليهود وباقي مكونات المجتمعات العربية؛ 
فض��ًا عّما تبع��ه � في مرحل��ة الحقة � من إلح��اق تلك الجماع��ة بالدول 
االس��تعمارية، بعد منح أفرادها جنسية الدولة المس��تعِمرة، فكان كلما احتّد 
الصراع بين الدول االستعمارية والدول الرازحة تحت نيرها؛ طلًبا لاستقال 
والحرية؛ ازداد تعّم��ق الهوة بين األكثرية المس��لمة وجم��وع الذين هادوا، 
بس��بب انخراط اليهود ف��ي تحالف مصيري جنب المس��تعِمر، ش��ايعوا فيه 

سياساته وأقّروا له بالدور الفاعل في تحضير األقليات وتحريرها.

وإن حصلت بعض المشاركات المحتَشمة من 
التنظيم��ات  إل��ى  باالنضم��ام  اليه��ود،  جان��ب 
الحقب��ة  زم��ن  العربي��ة  والنقابي��ة  اليس��ارية 
االس��تعمارية؛ فإنها ل��م تعبّر ع��ن الثقل األكبر 
داخل تلك التجمعات؛ بل أتت معبّرة عن خيارات 
ظرفية ومصلحية معزولة، على غرار ما حصل في 
المغ��رب، حيث كان مؤس��س الحزب الش��يوعي 
يهودياً، إلى جانب ضم الحزب في صفوفه خال 
عام 1948 خمس��مائة يهودي من جملة ستة آالف 
م��ن أعضائه، وفي تون��س بمش��اركة 46 يهودياً 

ضمن الكوادر النقابية التونس��ية البالغ عددها 497 عض��وًا، ما بين الفترة 
الممت��دة بين 1920 و 1956، وه��و ما حصل أيضاً في مصر والعراق بش��كل 
مش��ابه. ولكن ف��ي العموم ل��م يتحّم��س اليهود إل��ى ثورات تل��ك البلدان 
وانتفاضاتها، عندما كانت تتطلّع إلى نيل حريتها واستقالها، وهو ما جعلهم 
تاماً  يرافقون المس��تعمر عند رحيله، ورغم ذلك لم تش��هد البلدان نزوحاً 

ليهودها، وإن تقلّصت األعداد إلى بضعة آالف، سنأتي على أسبابها الحقاً.

لقد ناهز عدد اليهود في الباد العربية عش��ية تأس��يس دولة إسرائيل 
850 ألف نس��مة؛ حيث بلغ العدد نحو 210 آالف في المغرب األقصى الواقع 
تحت االحتال الفرنسي، و 50 ألفاً في مراكش اإلسبانية وطنجة، و 140 ألفاً 

مّثل عجز الدولة العثمانية 
عن تحقيق االستيعاب 
السلس لمللها وطوائفها 
منطلَق اهتزاز تعايش 
الطوائف اليهودية مع 
المجتمعات الحاضنة، فكان 
أن هّللت تلك الطوائف 
لمقدم االستعمار الغربي 
إلى الحواضر العربية
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في الجزائ��ر، و 110 آالف في تون��س، و 40 ألفاً في ليبي��ا، و 130 ألفاً في 
العراق، و 80 ألفاً في مصر، و 50 ألف��اً في اليمن وعدن، ونحو 20 ألفاً في 
سورية ولبنان، بينما توزع نحو خمسة آالف يهودي بين حضرموت والبحرين 
والس��ودان. لكن تبقى أعداد أخرى من اليهود أغفلها اإلحصاء ُتقّدر ما بين 
15 و 25 ألف��اً، إلى جانب تجمع هام من اليهود اس��توطنوا فلس��طين بلغت 

أعدادهم مع انتهاء فترة االنتداب البريطاني 625 ألفاً.
وإذا استثنيا أرض فلس��طين المغتصبة، فإنه لم يبق في الوقت الحالي 
س��وى 6160 نفرًا من يهود تلك البلدان، يتواجد الس��واد األعظم منهم في 
المغرب )3050( وتونس )2200(، ويتوزع الباق��ي بين اليمن )350(، ومصر 
)150(، وس��وريا )250(، واإلمارات العربية المتحدة )70(، والجزائر )50(، 
والبحري��ن )30(، والكويت )10(، في وقت يبلغ في��ه العدد اإلجمالي لليهود 

في أرجاء العالم 13.428.300 1.

اأثر التحولت الت�صريعية والقت�صادية ثانيًا: 

أسهم انتصاب االس��تعمار واالنتداب في أكثر من دولة عربية في انتعاش 
أوضاع اليه��ود االقتصادي��ة واالجتماعي��ة، بعد رف��ع العديد م��ن الضوابط 
التش��ريعية والسياس��ية، التي كانت تحّد من أنش��طتهم، ما جعلهم يتساوون 
قانونياً مع نظرائهم المس��لمين في الفرص االجتماعية واالقتصادية المتاحة، 
وينالون حظوة المس��تعمر وثقته مقابل ما أس��دوه له من خدمات؛ ففي عدن 
مثًا ألغ��ى البريطانيون إّبان ع��ام 1893م ضريبة الجزي��ة التي كانت تثقل 
كاهل اليهود، وذلك على إثر انتصاب س��لطة االحتال ف��ي هذا البلد. وعلى 
غرار ذلك منحت س��لطة االنتداب البريطان��ي في العراق امتي��ازات لليهود 
خوّلت لهم بمقتضاه��ا التحكم بمقاليد اقتصاد الب��اد؛ حيث تولى اليهودي 

لمتابعة إضافية للتطورات الديمغرافية لليهود في العالم، يمكن االطاع على التقرير اإلحصائي  1 ـ 
العام الصادر عن جامعة كونكتيكوت األميركية خال عام 2010م:

Arnold Dashefsky - Sergio Della Pergola - Ira Sheskin, World Jewish Population 2010, Berman 
Institute - North American Jewish Data Bank - University of Connecticut.
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ساس��ون يحزقيان مهام وزارة المالية أثناء قيام حكومة االنتداب، كما سيطر 
اليهود على ما يربو على تسعين بالمائة من حركة الواردات وأعمال المقاوالت 
العراقية، وشغل اليهود أيضاً خمس��ين بالمائة من حجم الوظائف الحكومية، 
وعمل ش��قٌّ واس��ٌع منهم في مجاالت التدريس والط��ب والصيدلة والصحافة 
والمحام��اة، ولعبوا دورًا بارزًا أيضاً في الحي��اة الفنية واألدبية1. والجلي في 
هذا التحول الذي ش��هده اليهود � ِمن وضع المستضَعف إلى وضع المتنفِّذ � 
أنه لم يأت نتيجة تطوّر اجتماعي داخلي، ب��ل حصل جراء المحاباة واإلماء 
من قبل القوى االس��تعمارية، ما أّجج النقمة عليهم في األوساط االجتماعية. 
وقد تدّعم ما ُعرف ب� »تس��اوي الفرص« بين الفئات االجتماعية، في س��ائر 

ال��دول العربي��ة الواقعة تح��ت نير االس��تعمار، 
بخطوات تش��ريعية أخرى، على غ��رار حثّهم على 
التجنّ��س، كم��ا حصل ف��ي تونس والمغ��رب، أو 
إس��داء الجنس��ية آلي��اً إليه��م، كم��ا حصل في 
الجزائ��ر، ما حوّلهم إلى رعايا فرنس��يين. فمنذ 
أكتوبر سنة 1870م أصدر  الرابع والعش��رين من 
كريميو  أدول��ف  إس��حاق  الفرنس��ي  العدل  وزير 
اليهودي الديانة حزمة من القرارات بش��أن يهود 

الجزائر كان أبرزها إسداء الجنسية آلياً إليهم.

وكان من آثار تل��ك التبّدالت التش��ريعية واالقتصادية عل��ى التجمعات 
اليهودية األهلية � إل��ى جانب مزايا التم��ازج واالحتكاك بي��ن يهود الباد 
العربي��ة وجالي��ات وافدة من أوروب��ا، متعلّم��ة ومتحّضرة، على غ��رار يهود 
ليفورنو، المسّمين بيهود »الڤرانة« في الدارجة التونسية � أن ترّقت األنظمة 
التعليمية وتكثفت األنش��طة اإلعامية والجمعياتية بينهم، التي أس��همت في 
خلق ش��خصية يهودية حديثة نقلتها من طور هامش��ي إل��ى دور فاعل؛ فقد 

صموئيل أتينجر: اليهود في البلدان اإلسالمية )1850 - 1950م(، ترجمة: جمال أحمد الرفاعي،  1 ـ 
سلسلة عالم المعرفة، الكويت، مايو 1995، ص 31.

أسهم انتصاب االستعمار 
واالنتداب في أكثر من دولة 
عربية في انتعاش أوضاع 
اليهود االقتصادية 
واالجتماعية، بعد رفع 
العديد من الضوابط 
التشريعية والسياسية، التي 
كانت تحّد من أنشطتهم
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فّعاالً في بّث  أس��هم يهود »الڤرانة« الوافدون إلى تونس والجزائر إس��هاماً 
روح عصرية بي��ن يهود باد المغرب، بعد أن ص��اروا أنموذجاً محتذى، وقد 
تأتى ذل��ك الدور جراء المقام المتقّدم الذي ُمن��ح لليهود في تلك المدينة 
التوس��كانية عقب إعان الليفورنينا الصادر في 1593، الذي خوّل بمقتضاه 
دوق توس��كانا األكبر فردينان��د األول )1587 - 1607م( لألجان��ب، ولليهود 

خصوصاً، حقوقاً ما كانت معهودة قبله.

ولعل الدور األهم في مس��يرة التحديث تل��ك كان للتحالف اإلسرائيلي 
العالمي )Alliance Israelite Universelle( في تثوير النظام التعليمي اليهودي 
التقلي��دي، ال��ذي كان يحاكي نظام الكتاتيب المنتش��ر في ب��اد المغرب، 
بإنشائه مؤسسات تدريس بأنظمة تربوية غربية وعصرية تولي اهتماماً كبيرًا 
للغات األجنبية، في ش��تى أنحاء باد المغرب، لعبت دورًا بارزًا في فْرنَس��ة 
الش��خصية اليهودية وإدخالها في الثقافة الغربية من الباب الواس��ع. فقْبل 
حلول االس��تعمار بالمغ��رب األقصى بنص��ف ق��رن )1862م(، كانت مدارس 
اآلليانس حاض��رة بين الجالية اليهودية، ومع توالي الس��نين ازداد س��حب 

البساط من التعليم التقليدي اليهودي.

وفي أعقاب تلك التب��دالت التي طرأت على أوض��اع مجمل يهود الباد 
العربية، حصل تط��ور جديد داخل التجمعات اليهودية، ال س��يّما الش��بابية 
منها. غدا الوعي السياسي معلَّقاً بالحركة الصهيونية، مع احتداد الجدل في 
األوساط الغربية عن س��بل إيجاد وطن بديل لليهود، وما عاد األمل مقتصرًا 
على التطلع المس��يحاني الصوف��ي، لما مثّلت��ه الصهيونية من س��بيل فعلي 
لتحقيق مطامح التحّرر واالنعتاق لجموع واس��عة من اليهود. ما زاد من حدة 
الشرخ بين اليهود العرب وبين الواقع العربي، وقد وجد ذلك الشرخ تطورًا 

مع األيام، دافعاً باتجاه ردود فعل عنيفة تجاه اليهود.

في تلك األجواء مثلت زيارة الزعيم الصهيوني النمساوي المجري تيودور 
هرتزل لليبيا، في أول يناير من عام 1904، حدثاً بارزًا زاد من تسريع نسق 
الحراك السياس��ي داخل التجّمع��ات اليهودية في ش��مال إفريقيا. حيث قام 
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الرجل بجوالت واس��عة في مدن طرابل��س والزاوية وغري��ان وتغرنة، داعياً 
اليهود إلى تبني الخيار الصهيوني، باعتباره الس��بيل األوحد لتحقيق حلمهم 

األثير القائل ب� »العام القادم في أورشليم«1.
التقرير السنوي لإلدارة العس��كرية اإلنجليزية بشأن األوضاع في  يقول 
طرابل��س، والعائ��د إلى ع��ام 1945م: »تتكثّف األنش��طة اليهودي��ة ويزداد 
اإلفص��اح عن تبن��ي الخيار الصهيون��ي بروزًا، ف��ي وقت تعج في��ه األندية 
والمنظم��ات الش��بابية باألف��كار الصهيونية؛ فف��ي غمرة هذه األج��واء تمَّ 

اس��تجاب أدبي��ات صهيونية من فلس��طين، كما 
ج��رى اختي��ار مرّش��حين للهجرة إلى فلس��طين 
وتكوينهم ف��ي العمل الفاحي. ه��ذا عاوة على 
حضور وح��دات يهودية وفدت من فلس��طين إلى 
التراب الليبي، كانت س��بيًا آخ��ر لحّث الناس 
� من  اليه��ود  فظاظُة  زادت  لق��د  وتحريضه��م. 
معتنقي األفكار القومية � من حدة تدهور عاقات 

الصداقة والتسامح مع العرب«2.

ثالثًا: دور ال�صحافة والجمعيات

لقد لعب بعث الصحف وإنش��اء الجمعيات دورًا بارزًا ف��ي بلورة الوعي 
السياسي، وفي نشر اإلحس��اس بوحدة المصير بين يهود ليبيا؛ حيث صدرت 
مجموعة من الصحف، جلّها بالدارجة الطرابلسية ومدّونة بأحرف عبرية، بلغ 
عدده��ا 12 مطبوع��ة بي��ن الفت��رة 1908 و 1942م. وكانت أهمه��ا صحيفة 
»الدردنيـــل«، وصحيف��ة »دغيـــل صهيـــون« )عل��م صهي��ون(، وصحيف��ة 

انظر: مصطفى امحّمد الش��عباني: يهود ليبيا، الطبعة األول��ى، دار الكلمة، طرابلس 2006م،  1 ـ 
ص 122.

 Britsh Military Administration Tripolitania, Annual Report by the Chief Administrator on 2 ـ 
 the Britsh Military Administration of Tripolitania, For the Period, 1st January 1945 to
31st December 1945, p. 25.

مثلت زيارة الزعيم 
الصهيوني النمساوي 
المجري تيودور هرتزل 
لليبيا، في أول يناير من 
1904، حدثًا بارزاً زاد  عام 
من تسريع نسق الحراك 
السياسي داخل التجّمعات 
اليهودية في شمال إفريقيا
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العديد  اليهودي«. كما تش��كّل  »هاهيثوراروث« )اليقظة(، وصحيفة »البريد 
من الجمعي��ات، مثل »النـــادي الصهيوني«، و»النـــادي المكابي«، و»نادي 
الشبيبة اليهودية الطرابلســـية«، و»منتدى أليعازر بن يهوده«، و»نادي بن 
إيطاليا«،  ليهود  النســـائية  و»الجمعية  توراه«،  أغودات  و»جمعية  جويد«، 

و»الجمعية النسائية اليهودية«، و»جمعية المعمل النسائي اليهودي«1.
وبالمثل في الج��ارة تونس تكاث��رت المطبوعات اليهودي��ة، حيث ُبعثت 
مجلة »النجمة اليهودية« في مدينة سوسة سنة 1920م، التي تابعت الصدور 
حتى عام 1961، وكانت آخر منبر صحافي يهودي يصدر في ش��مال إفريقيا. 
كما صدرت بالفرنسية أيضاً صحيفة »Le Reveil Juif« � اليقظة اليهودية �، 
لسان التيار التصحيحي، التي القت قبوالً واسعاً بين اليهود خال العشرينات 
والثاثين��ات في بل��دان الش��مال اإلفريقي، ف��ي حين صدرت بع��د الحرب 
� جريدة   »La Gazette d’Israel« باللغة الفرنس��ية صحيف��ة الثانية  العالمية 

إسرائيل � وهي صحيفة ذات منحى صهيوني تحريضي ومباشر.
كذلك نشطت في القاهرة طيلة الثاثينات واألربعينات صحيفة »الشمس« 
اليهودية، كما كانت »مجلة إســـرائيل« التي صدرت ما بين 1919 و 1923 من 
بين أبرز المجات اليهودية الناطقة بالفرنس��ية في مصر. وفي المغرب أيضاً 
كانت مجل��ة »L’avenir illustre« � المســـتقبل الواعد � التي أسس��ها يوناثان 
طورشر مندوب االتحاد الصهيوني العالمي � في منتصف العشرينات من القرن 

الماضي � من أبرز المجات ذات المنحى الصهيوني.
وبش��كل عام، ش��هد التحّمس للحّس القومي اليهودي وللفكر الصهيوني بين 
يهود تون��س وليبيا تطورًا ف��اق نظيره ف��ي الجزائر، ويعود ذل��ك الخفوت في 
الجزائر إل��ى ربط اليهود مصيره��م بمصير الدولة الفرنس��ية، ما جعل الهيئة 
الحاخامية في جزيرة جربة في تونس تعرب عن تعاطفها مع األفكار الصهيونية2.

مصطف��ى محّم��د الش��عباني: يهود ليبيـــا، الطبعة األول��ى، دار الكلم��ة، طرابل��س 2006م،  1 ـ 
ص 102 - 103.

Filippo Petrucci, Gli ebrei in Algeria e in Tunisia 1940-1943, Giuntina, Firenze 2011, p. 44. 2 ـ 
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رابعًا: م�صائر اليهود ع�صية ال�صتقالل

قبل حلول القرن التاس��ع عش��ر، كان مجمل يهود الب��اد العربية ممن 
احتضنتهم الحضارة العربية اإلسامية، سواء أكان مأتاهم من األندلس، أم 
مم��ن كان مقامهم في باد المغرب، أو في المش��رق العرب��ي، أو في أرض 
اليمن. فعلى س��بيل المثال، كان يهود دمش��ق في بداية القرن التاسع عشر 
ثاث طوائف: الربانيون والقرائيون والس��امرة1، يتحّدرون من أسر معظمها 
من أصول عربية، وما تبقى منها تعود في أصولها إلى مدن ومناطق عثمانية، 
أو نالت تسمياتها من الِحرف التي عملت بها، والقليل منها كانت من أصول 

الباد  يهود  كان  وقد  أش��كنازية2.  أو  س��فاردية 
العربية خال العصر الحديث غالباً ما ينقسمون 
إلى ثاث��ة أصن��اف: يه��ود أهليون م��ن رعايا 
مقيمون  ويه��ود  العربية،  والدوي��ات  الممال��ك 
انتس��بوا إلى جنس��يات مختلفة ع��ادة ما رعتهم 
القنصلي��ات األجنبي��ة، وصن��ف ثال��ث قدم في 

مرحلة متأخرة مع المستعمر.
ه��ذه األصن��اف المتنوع��ة، وجدت نفس��ها 
تواجه قدرًا متش��ابهاً مع أفول عصر االس��تعمار، 

بعد أن تقلصت التمايزات بينها وغدت تواجه مصيرًا مش��تركاً؛ ففي الرواية 
الرائجة بين المؤرخي��ن الصهاينة، ُتصنّف دواعي خ��روج اليهود من الباد 

العربية ضمن ثاثة مبررات:
صنف الب��اد التي اعتم��دت اإلبادة المنظم��ة، مما أجب��ر اليهود على  �

الف��رار والبحث عن موضع آمن، كش��أن العراق )عق��ب عملية الفرهود 
1941م(، وس��ورية )عقب حوادث 1944م(، وليبيا )عقب حوادث طرابلس 

1945م(، واليمن )عقب ما جرى في عدن 1947م(.

يوسف نعيسة: يهود دمشق، دار المعرفة، دمشق، 1988م، ص 10. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 16. 2 ـ 

وبشكل عام، شهد التحّمس 
للحّس القومي اليهودي 
وللفكر الصهيوني بين يهود 
تونس وليبيا تطوراً فاق 
نظيره في الجزائر، ويعود 
ذلك الخفوت في الجزائر 
إلى ربط اليهود مصيرهم 
بمصير الدولة الفرنسية
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الناع��م لليهود من ممتلكاتهم  � وصنف الباد التي اعتمدت التجريد 
وثرواتهم، عبر الضغ��ط والتخويف، مما أجبره��م على البحث عن 
فضاء آمن وم��ورد رزق آخر في الخارج، كش��أن ما حصل في مصر 

والمغرب وتونس.

وأخيرًا الباد التي أضفت عل��ى النضال التحريري ُبعدًا عرقياً دينياً  �
مصبوغ��اً بطاب��ع ديني إس��امي، واقتصر عل��ى المك��وَّن األمازيغي 
العربي، ما جعل اليهود ُيصنَّفون في عداد األطراف المعادية فيلجأون 

إلى مغادرة البلد رفقة فرنسا، وهو ما انفردت به الجزائر1.

وبش��كل عام كان يهود الباد العربية بعد االس��تقال متنوعي المصائر 
متش��ابهي الحصائل. ولكن ينبغي أال نغفل أيضاً أن خروج اليهود من الباد 
دائم��اً جراء تش��كّل ثقافة ط��اردة، أو بموجب آثار  العربية م��ا كان حادثاً 
الصراع العربي � اإلسرائيلي، كما قد يتبادر إلى األذهان؛ بل حصل أيضاً في 
نطاق س��عي جموع واس��عة من تلك الش��رائح اليهودية لتحس��ين أوضاعها 
المعيش��ية، خصوصا من عامة اليهود وبس��طائهم. فكانت الطائفة اليهودية 
التي تربطها أواصر دين وأوه��ام عرق جامع مع أبناء ملتها في الخارج أكثر 
قدرة على اإلقدام لخوض غمار تلك التجربة. في وقت صارت فيه المجتمعات 
العربية � وبش��كل عام � ال تتيح ألبنائها بيس��ٍر الفرَص، وهو ما انعكس على 
األقلية العبري��ة أيضاً. وفي نطاق معالجة مظاه��ر التناقضات الحاصلة بين 
اليهود والمجتمعات العربية س��نقتصر ضمن هذا الع��رض على ثاث عينات 

)الحالة الجزائرية، والحالة التونسية، والحالة الليبية(:

٭ عشيّة اس��تقال الجزائر وّجهت »جبهة التحرير الوطني« في الجزائر 
ن��داءات عدة إلى الجالي��ة اليهودي��ة، كان أولها النداء الموج��ه إلى قادة 
الجالية، وذلك في الثالث عشر من أكتوبر 1956م، دعتهم فيه إلى مناصرة 
الجبهة من أجل اس��تقال الجزائر، غير أن النداء لم يلق آذاناً مصغية. في 

 Georges Bensoussan, Juifs en Pays Arabes: le Grand Déracinement 1850-1975, EdiTion 1 ـ 
Tallandier, France, 2012.
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وقت كان فيه يه��ود الجزائر ويهود باد المغرب عام��ة � الذين مثّلوا الثقل 
األكبر بين يه��ود الباد العربية � قد س��ايروا الواقع الغربي وانس��اقوا في 
ثناياه، ما جع��ل العودة على أعقابهم أمرًا غير مط��روح، فضًا عّما دبَّ من 
تخ��وف بينه��م ك��ون الدخ��ول ف��ي مرحل��ة التخلص م��ن آثار االس��تعمار 
� décolonisation � س��تعقبها عودة إلى وضعية الذمة مجددًا1. ومما زاد من 
افتقاد لغة التفاهم بين حركة المجاهدين في الجزائر ويهود الباد، تقلّص 
الفوارق بين اليهود األهليين واليهود الوافدين مع فرنسا جراء عملية التمازج 

الحاصلة، بعد أن غدا جميعهم مواطنين فرنسيين.

فبعد أن تعلّق يهود الجزائر وجودًا ومصيرًا بفرنسا كان من الطبيعي 
أن يرتبط قدرهم بقدر المستعمر، ومنذ أن ُمِنحوا حق المواطنة الفرنسية 

بمقتضى »قرار أدولف كريميو« واشتداد معركة 
التحرير في الجزائ��ر زادوا من ربط مصيرهم 
بمشيئة فرنسا، وهو ما جعل الجزائر مع حصول 
األهليين  يهودها  تخلو من  أن  توشك  االستقال 
ُبعيد  انطلقت  س��واء. حيث  على حد  والوافدين 
عقد اتفاقي��ة إيڤيان � م��ارس 1962م � هجرة 
يهودية مكثفة س��بقت إعان االس��تقال، ولم 
يبلغ ش��هر يونيو منتهاه من العام نفس��ه حتى 
كان قرابة 142 ألف يه��ودي قد غادر الجزائر 

باتجاه فرنس��ا، ففي أكتوبر من العام نفسه لم يبق في الجزائر سوى 25 
ألف يهودي، س��تة آالف منهم في الجزائر العاصمة بش��أن شّد حقائبهم 

استعدادًا للرحيل2.

ذلك التوج��ه العام بين يهود باد المغرب، ينبغي أاّل يخفي إس��هام بعض العناصر في النضال  1 ـ 
ضد المس��تعمر، على غ��رار المناضل المغربي: أبراه��ام س��رفاتي )1926 - 2010(، والمناضل 

التونسي جورج عّدة )1916 - 2008(.
 Aïssa Chenouf, Les Juifs d’Algerie 2000 ans d’existence, Editions el-Maarifa, Alger 2004, 2 ـ 
pp. 144-146.

عشّية استقالل الجزائر 
وّجهت »جبهة التحرير 
الوطني« في الجزائر 
نداءات عدة إلى الجالية 
اليهودية دعتهم فيه إلى 
مناصرة الجبهة من أجل 
استقالل الجزائر غير أن 
النداء لم يلق آذانًا مصغية
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٭ أما في ليبي��ا الخارجة من ربقة المس��تعمر، فق��د كان التاعب 
بالملف اليهودي إبان الحكم السنوس��ي ورقة ضغ��ط في وجه المعارضة 
الداخلي��ة والقوى الخارجي��ة على حّد س��واء؛ فما كانت هناك سياس��ة 
واضحة أو تش��ريعات ضامنة تتعلّق باليهود، وفق ما يش��ير إليه المؤرخ 
اإليطالي رنزو دي فيلتش��ي، ما جعلهم عرضة للمّد والجزر1. فمنذ عام 
1953 استش��عر يه��ود ليبيا تضييق الخن��اق عليهم ف��كان إلغاء خدمات 
البريد مع إس��رائيل، ثم تبعه��ا غلق مكاتب وكالـــة العاليا التي ترعى 
ش��ؤون الهجرة نحو إس��رائيل، وطرد ممثل الوكالة اليهودية مير شيلون. 
لتتصاعد التضييقات بمقاطعة إس��رائيل مقاطعة تامة بحلول عام 1957، 
وما تبعها من تلويح بتس��ليط عقوب��ات تمتد إلى ثماني س��نوات وغرامة 
مالية، على كل ليبي يثبت اتصاله بإس��رائيل، أو بمؤسس��ات إسرائيلية، 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة2.

زاد من حدة تلك األوضاع إبان حقبة الستينات ما ترافق مع اكتشاف 
البترول في ليبيا من تراجع ل��دور اليهود في التجارة الخارجية، بعد أن 
كانوا خال العقد الس��ابق يمس��كون بم��ا يضاهي تس��عين بالمائة من 
التجارة الخارجية. استُعيض عن وساطتهم بصادرات البترول التي ترعاها 
الدولة، ما جعل دورهم في المجتمع يتراجع بشكل ملحوظ3. بات اليهودي 
الليبي مدفوعاً دفعاً نحو خيار الهجرة، بعد فقدانه مجمل االمتيازات التي 
تحقّقت إبان فترة االستعمار اإليطالي والتي تواصلت مع السنوات األولى 
من اس��تقال ليبيا. وكما كانت هجرة يهود تونس ال تتّم نحو إس��رائيل 
مباش��رة، بل باتجاه فرنس��ا أوالً، كانت هجرة يهود ليبيا أيضاً تتم عبر 

محطة إيطاليا ليليها مقصد إسرائيل.

 Renzo De Felice, Ebrei in un paese Arabo. Gli ebrei nella Libia contemporanea tra 1 ـ 
 colonialismo, nazionalismo Arabo e Sionismo (1835-1970), Il Mulino, Bologna 1978,
p. 402.

Ibid., p. 407. 2 ـ 
Ibid., p. 401. 3 ـ 
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٭ وعلى غرار الدول العربية األخرى غادر تونس عش��ية إنشاء دولة 
إسرائيل أكثر من خمسة وعشرين ألف يهودي باتجاه إسرائيل، وقد كانت 
الوكالة  وأن  المتوس��طة الدخل، خصوص��اً  العائات  الهجرة في متناول 
اليهودي��ة للهج��رة كانت تأخذ عل��ى عاتقه��ا تكاليف الس��فر واإلقامة 

الجديدة، وتتكفّل بمصاريف العاليا � الهجرة � إلى إسرائيل1.
ما كان ق��ادة الحزب الدس��توري ينظرون بعين الرضا إلى أنش��طة 
الهجرة الصهيونية في تونس، لكن لم يحركوا س��اكناً بقصد ثني اليهود 

عن مغ��ادرة الب��اد. ُتورد جري��دة »البراس« 
الناطقة بالفرنسية، بتاريخ التاسع من سبتمبر 
1954م حديث��اً م��ع الحبي��ب بورقيب��ة، زعيم 
موقف  فيه عن  حينئذ، سئل  الدستوري  الحزب 
حكومته من هجرة اليهود التونس��يين، فأجاب: 
»من مصلحتنا أن يبقى يهودنا في تونس؛ لكن 
كافة المواطنين أحرار في مغادرة الباد وقتما 
إلى إس��رائيل ال  الهجرة  ش��اءوا«، وقد كانت 

تنطلق مباشرة من تونس بل عبر فرنسا.
ولم تشفع عمليات التحديث التش��ريعي المبكّرة التي خاضتها تونس 
في ثني اليهود ع��ن الهجرة، وبالمثل لم ُتْجد نفع��اً كافة اإلغراءات في 
شّدهم إلى مواطنهم. رغم أن السياسة الجديدة في تونس بعد االستقال 
قطعت مع التعامل معهم كطائفة على حدة وعاملتهم كمواطنين متس��اوين 
مع غيرهم من التونسيين. تواصل نزيف الهجرة، وتبيّن أن التحديث لم 

يخرج اليهود من حماية حكامهم إلى احتضان مجتمعاتهم.
في ظل تلك التحوالت قلّة م��ن اليهود أبت أن تلتحق بإس��رائيل أو 
بفرنس��ا واختارت المكوث في تونس؛ لكن من اخت��اروا البقاء ما كانت 
دواعيهم متماثلة، كان البع��ض منهم من البرجوازي��ة، وقد كانت لهم 

Paul Sebag, Histoire des Juifs de Tunisie, L’Harmatan, Paris 1991, p. 286. 1 ـ 

أما في ليبيا الخارجة من 

ربقة المستعمر، فقد كان 

التالعب بالملف اليهودي 

إبان الحكم السنوسي ورقة 

ضغط في وجه المعارضة 

الداخلية والقوى 

الخارجية على حّد سواء
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ممتل��كات ومصانع وعق���ارات، دفعته�م للتش��بث بتون��س؛ وكان آخرون 
ينتمون إلى الطبقة الوس��طى، وكان��وا على يقي���ن أن النظام الجديد 
سيس��مح لهم بمتابعة أعمالهم في الظروف نفس��ها، وهن��اك فئة ثالثة 
مم�ن ينتم��ون إلى الكوادر المتعلّمة اخ�تارت البق�اء ف�ي تونس، كش��أن 
البنوك واإلداريين  القانونيين واألطب�اء والصناعيين ورج�ال  العديد من 

والمدرّسين.

وما إن نالت الباد اس��تقالها حتى تم انتخاب يهودي تونس��ي في 
المجلس الوطني التأسيس��ي س��نة 1956، وآخر في المجلس التش��ريعي 
األول سنة 1959 والثاني س��نة 1964. كما سبق أن ضمت الحكومة التي 
تشكّلت عشية االس��تقال الداخلي � يونيو 1955 � وزيرًا يهودياً، وبالمثل 

الحكومة التي تشكلت عقب إعان االستقال في مارس 1956.

مكوث رغم عوادي الزمن

لم يبق من يهود الباد العربية � في الوقت الحالي � س��وى بضعة 
آالف يتواج��دون في المغ��رب وتونس وبضعة مئ��ات متناثرين بين عدة 
دول. وفي الراهن الحالي يتوزع يهود تون��س بين العاصمة )800 نفر( 
وبي��ن الحارتين الكبيرة والصغيرة في جزي��رة جربة )900 نفر(، حيث 
يوجد معبد الغريب��ة الذي يعود تاريخ��ه إلى ما قبل المي��اد، يتولى 
تسيير شؤونه حالياً رئيس الطائفة اليهودية بيريز الطرابلسي؛ في حين 
يقطن الباقون في مناطق الساحل التونس��ي بين مدن جرجيس وسوسة 

والمنستير والحمامات.

ويس��هر على الش��أن الديني ليهود تونس حاييم بيتان كبير األحبار، 
يعضده أربعة كهنة، يس��هرون على ش��ؤون باقي الجماعات اليهودية. كما 
يملك يهود تونس إحدى عشرة بيعة، البعض منها ال تفتح أبوابها لزوارها 
إال في األعياد والمناس��بات، عل��ى غرار كنيس الغريب��ة الصغير بمدينة 
النش��اط الترب��وي والتعليمي بين جرب��ة وتونس  ال��كاف. ويتركز ج��لّ 
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العاصم��ة. توجد في جربة محضنة يؤمها األطفال إضافة إلى مدرس��تين 
ابتدائيتين وثانويتين، ويشيفا � مدرسة دينية � ُيلقَّن فيها الصبية مدونتي 
المشنا والجمارا. كما تتواجد مدرس��ة ابتدائية وبيعة في مدينة جرجيس 
الس��احلية القريبة م��ن جزيرة جرب��ة. وتملك الجالي��ة اليهودية دارين 
للمس��نّين. لكن ترّك��ز العدد األكب��ر من مؤّسس��ات التعلي��م يبقى في 

العاصمة تونس: ثاث مدارس ابتدائية وثانويتان ويشيفا.

الحالة ف��ي المغرب اليوم ش��بيهة بالحالة في تون��س، فمنذ فجر 
االس��تقال حرصت الحكومة المغربية األولى والثاني��ة على ضم وزير 
يه���ودي إلى صفوفه�ا، ت�ول��ى تلك المهم�ة حينها اب��ن زاكين، وتتابع 

ذل��ك التقليد عب��ر تقريب يه��ود مغاربة من 
تولى س��يرج  للحكم، حيث  الضيق��ة  الدائرة 
سيمون  وانتخب  الس��ياحة  وزارة  مهام  برديغو 
الرباط �  كلي��ة  ف�ي  � األس��تاذ س��ابقاً  ليفي 
أندري  النواب، كما ش��غل  عضوًا في مجل��س 
أزوالي منصب مستشار الملك محمد السادس 
في الش��ؤون االقتصادية. اتخذ المغرب قرارًا 
الجنس��ية  اس��تعادة  بحق  لليهود  س��مح  مهماً 
المغربية وتخلّى عن إس��قاط الجنس��ية عمن 

يلتحقون بإسرائيل.

في الراهن الحالي يتوزع اليهود المغاربة على كبريات المدن: الدار 
البيضاء ومراكش والرباط بعد أن كانت مدينة الصويرة تضم أكبر تجمع 
يهودي ف��ي المغرب؛ حيث كان��وا يتوزعون بين الم��اح القديم والماح 
الجديد. غدت أحي��اء الماح في المغ��رب والحارات ف��ي تونس معالم 
س��ياحية ال غير بعد أن كانت تعّج بس��اكنيها، ولم يبق م��ن جملة الِبيَع 
اليهودية المنتش��رة ف��ي المغرب � حوالى 33 � س��وى عش��ر منها تفتح 
أبوابها لروادها وتقام فيها الشعائر. كانت إقامة متحف اليهودية المغربية 

لم يبق من يهود البالد 

ــ في الوقت  العربية 

الحالي ــ سوى بضعة 

آالف يتواجدون في 

المغرب وتونس وبضعة 

 مئات متناثرين

بين عدة دول
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� على تواضعه � م��ن المبادرات الرمزي��ة الفارقة في العناي��ة بالثقافة 
اليهودية في الب��اد العربية. هذه المبادرات الت��ي اتخذها المغرب لم 
تش��فع إلى حد اآلن في اس��ترداد ثقة اليهودي، أو ف��ي إغرائه باإلقامة 

الدائمة، وإن نجحت في دغدغة رغبة التسوّح لديه.
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■  رئيس التحرير.

الُعمانية  الديني��ة  والش��ؤون  األوق��اف  وزارة  ب��دأت 
ص��ٍة ُتعنى بالتجديد  بالتخطي��ط إلصدار مجلٍة متخصِّ
في الدراس��ات اإلس��امية عام 2000م. ثم وقعت كارثة عام 
2001م الت��ي أس��اءت لعاقات المس��لمين والع��رب بالعالم، 
وحوَّلت اإلس��ام إلى مش��كلٍة عالمي��ة. ول��ذا فعندما صدرت 
المجلة أخيرًا عام 2003م تحت اس��م: التس���امح؛ فإنّ هموماً 
الذي خّططنا  والنهضوي  التجديدي  النزوع  إلى  أُضيفت  أخرى 

له من قبل.
إذًا التجديد في الدراسات اإلسامية ومن  كان الهمُّ األولُ 
ثاث ن��واٍح: ناحية إعادة ق��راءة التاريخ الفك��ري والاهوتي 
واالجتماعي القديم الذي س��يطرت على مجاالت��ه كلِّها قراءاٌت 
تلك  أُصولي��ٌة وتأصيليٌة حديث��ٌة وُمعاص��رة. ونعني بذل��ك أنّ 
الق��راءات اتجهت لف��رض تأويٍل واح��ٍد لألصول ف��ي القرآن 
والُسنَّة، وفي النتاج التراثي القديم حول القرآن والُسنَّة. وهذه 
الصورة غي��ر صحيحٍة بالطبع؛ فإنّّ األزمنة الوس��يطة ش��هدت 

■ ال�سالمي   عبد الرحمن 

والتفاهم التسامح  بين 
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م��دارس متعددًة في التفس��ير القرآني، وفي علم ال��كام، وبخاصٍة في 
الفقه اإلس��امي. وال ش��كَّ أنّ المتغيرات الحديث��ة والمعاصرة تفرض 
ن  إعادة النظر للمراجعة والتمحيص. َبْيَد أنّ الوعي النقديَّ � الذي تضمَّ
إيجابياٍت كثيرة � رّكز أيضاً من جانب بع��ض ُدعاة التأصيل )أي العودة 
إلى األُصول دون س��واها( على فكرة أنّ ثوابت الدي��ن ال تحتمل التعدد 
التفكير  حتى وإن جرى ذلك قديماً. لقد س��يطرت الفكرة القائل��ة بأنّ 
اإلسامي التقليدي شهد ويشهد انحطاطاً، وال ُبدَّ من الخاص منه كلّه. 
وهكذا فقد اقترن��ت فكرةُ الخروج م��ن االنحطاط والتراُج��ع، بالفكرة 
األُخ��رى القائلة بأنه ال ب��د من التم��اس اليقين في المذه��ب الواحد 
واألَوحد ذي الطابع الطه��وري واليقيني. ولكي نتعرض لهذه المس��ألة 
بالنقد ونُزحزح الدوغمائيات التي بدأت تس��ود، فقد اس��تكتبنا للمجلة 
د وغي��ر الدوغمائي. ولم  باحثين متمكّنين، وآخرين من الش��باب المجدِّ
نُراع في النش��ر أو عدم��ه � وبتوجيه م��ن معالي الش��يخ الوزير � غير 
نص��ف كتّاب المجلة  الش��روط األكاديمية المعروفة. ويمكن القول: إنّ 
تقريباً هم ممن برزوا معها؛ إذ عرف القراء العرب والمسلمون نتاجهم 
لْنا  األكاديمي من خ��ال مجلة التس��اُمح على وجه الخصوص. ول��و تأمَّ
مفه��وم »التجديد« له��ذه الناحية لوجْدن��ا أنّ الق��راءات األُخرى التي 
نقصدها لم تعِن الشذوذ، أو الغرق في النوافر والمفردات. وفي الوقت 
نفِسه لم نتنكر للقديم ألنه قديم؛ بل اعتبرنا التاريخ الفكري اإلسامي 
تاريخاً ثقافياً يجري التجديد من داخله، وبالتواُصل مع الخارج الفكري 
والثقافي العالمي. فالتقليد ال ينبغي التنكُُّر له � كما س��بق القول � ألنه 
قديم، كم��ا ال ينبغ��ي الخضوع له على اس��اس أنه جزء م��ن االعتقاد 
الديني. أّم��ا نفيُهُ بحجة العودة مباش��رًة إلى األُص��ول األُولى فهو أمٌر 
شديد الخطورة؛ ألنه يتجاهل جهودًا وتجارب ضخمًة في القراءة والفهم 
ل. وكما س��بق القولُ أيضاً فإنّ الهجمات على التقليد باس��م فتح  والتأمُّ
أّدت إلى ضعف��ه وانهياره، وحل��ول اتجاهات  باب االجته��اد والتجديد، 
متش��ددة وأَوحدية محلَّه. ولذا فال��ذي يمكن قولُهُ أن ما ق��ام به ُكتّاب 
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المجلة لهذه الجهة وخال عش��ر س��نواٍت، يمكن أن نُطلق عليه اس��م: 
»تجديد التقليد« بحسب تعبير هوبزباوم.

أّما الناحية الثانية من منهج التجديد لدى مجلة التس���امح، فيتعلَُّق 
بأمري��ن اثنين: اإلف���ادة م��ن الفك��ر العالم��ي للتجديد ف��ي المناهج 
المعاصرين  الدين  واإلفادة من دراس��ات وتجارب علم��اء  والموضوعات، 
بالغرب في زمن »عودة الدين« بحس��ب تعبيرهم. أّما األمر اآلخر فيتعلق 
بعنوان المجلة وهو التساُمح. في مجال اإلفادة من الفكر العالمي، أصغينا 
في محاور المجلة أو أجزائها الرئيسة إلى المطروح في الساحة العالمية 

اإلعام  اهتمام��ات  تتج��اوز  موضوع��اٍت  م��ن 
لمعالم  دًا  مح��دِّ لتصب��ح  االتص��ال،  ووس��ائل 
التغيير ولمستجدات العالم والعصر؛ مثل حقوق 
العدالة  وقضاي��ا  الحقوق،  ومواثيق  اإلنس��ان، 
والس��ام، والعاقات بين األُم��م والحضارات. 
واتخذت العائق بين األدي��ان منزلًة بارزة في 
استكتبنا  المجال  هذا  وفي  المجلة.  ُكتّاب  ل  تأمُّ
عشرات األس��اتذة الغربيين من أوروبا وأميركا 
والاه��وت  الدي��ن  فلس��فة  تخّصص��ات  ف��ي 
المقصود  السياسية. وكان  والعلوم  واألخاقيات 

من وراء ذلك إكساب ش��باننا القدرة على التواصل مع التيارات الفكرية 
الجاّدة في الغرب في المس��ائل الديني��ة والفكرية والثقافي��ة. وقد كان 
� وال يزالون � يتحّدثون في المجلة في ثاثة اتجاهات:  األس��اتذة هؤالء 
دراسة تجربة ومسيرة أديانهم وبلدانهم وعاقات الدين بالدولة عندهم، 
أو اآلراء الجديدة التي يعتنقونها بشأن العاقات الممكنة بين المسيحيين 
والمس��لمين أو بين المس��لمين والغرب اليوم، أو إمكاني��ات التجديد في 
الاهوت وفلس��فة الدين في ضوء »عودة الدين« إل��ى التأثير القوي في 
المجتمعات والدول والعاقات الدولية ومس��ائل القيم. وقد تطورت لعدٍد 
من هؤالء األس��اتذة عاقاٌت بس��لطنة ُعم��ان وبوزارة األوقاف والش��ؤون 

في مجال اإلفادة من الفكر 
العالمي، أصغينا في محاور 
المجلة أو أجزائها الرئيسة 
إلى المطروح في الساحة 
العالمية من موضوعاٍت 
تتجاوز اهتمامات اإلعالم 
ووسائل االتصال، لتصبح 
داً لمعالم التغيير  محدِّ
ولمستجدات العالم والعصر
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الديني��ة، فهي تتع��اون معهم منذ س��نواٍت إّم��ا في مجال المش��روعات 
المشتركة أو في الكراس��ي التي أنشأها جالة السلطان قابوس بن سعيد 

المعظم � حفظه اهلل ورعاه � في جامعاٍت عالمية.
ولنصل إل��ى المجال الخاص بمجلة التساُمح اس��ماً ومضموناً. فقبل 
هجمات 11 س��بتمبر لم تكن العاقات حسنًة بين المسلمين والمسيحيين 
أو بي��ن المس��لمين والغرب األوروب��ي واألميرك��ي. ثم ج��اءت هجمات 
القاعدة، وما تاها من احتاٍل ألفغانس��تان والعراق، فأّدى ذلك إلى ما 
ُيش��به القطيعة أو الصراع بين الطرفين أو األط��راف. وقد كانت لتلك 
األحداث العاصفة آثارُها في الس��لوك وأكثر وأكبر من ذلك في األفكار 
والتوجُّهات. نح��ن معتادون في ُعم��ان على التعدد الدين��ي في التجربة 
والعيش وفي ظل نهضة جالة السلطان التنموية واإلنسانية. وبالطبع لم 
يكن طموحنا وس��ط تلك الظروف يصل إلى حّد االعتقاد بأننا نس��تطيع 
إهماد ذاك الصراع الفك��ري، وال أردنا الدخول في »حرب األفكار« التي 
دعا إليها بعض السياسيين الغربيين. إنما أرْدنا فتح نافذٍة تْكِسُر من ُعلُوّ 
جدار الفصل المس��دود. وقد أتحنا من خال مجلة التس���اُمح الفرصة 
بينهم من أج��ل الحوار  الغربيي��ن والعرب للتواص��ل فيم��ا  للمفكري��ن 
والتاقي؛ َبْي��َد أنّ هدفنا إضاف��ًة لذلك كان تعري��ف جمهورنا المحَبط 
بأجواء أخرى غير أجواء المواجهة. ولذلك طوَّرت وزارة األوقاف والشؤون 
الدينية برنامجاً سنوياً لدعوة عشرات المفكرين والسياسيين والاهوتيين 
األوروبيين واألميركيين. وكان هؤالء يأت��ون إلى ُعمان فيلقون محاضراٍت 
أمام الجمهور الُعماني، ويتناقش��ون معه، ثم ننشر تلك المحاضرات في 
مجلة التسامح. ونحن نقّدر اآلن � وق��د بدأ البرنامج منذ عام 2002م � 
أنّنا صنعنا أصدقاء لُعمان وللعرب في الغربين األوروبي واألميركي. كما 
أنّ جمهور المثقفي��ن الُعمانيين أفاد كثيرًا من وجه��ات النظر المتعددة؛ 

مما نفى االنطباع بوجود الُسور المغلَق بين المسلمين والعالم.
هناك حاجٌة ُملّحٌة إذًا � الس��تعادة التوازُن وبعض الثقة � إلى تساُمٍح 
متباَدٍل وتفهُّمٍ متباَدل. ونري��د أن يرتكز ذلك على مقارباٍت جاّدٍة، وليس 
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على مجامات. ونحن في مجل��ة التسامح ال ننتظر آثارًا أو نتائج عاجلة؛ 
ألننا ال نُمارُس عمًا سياس��ياً، بل هو َجهٌد فك��ري وثقافي وتواصلي من 
خال القي��م الديني��ة والحضارية الت��ي تعتنقها األط��راف المتحاورة، 
وتس��عى للتاقي على أس��اٍس منها. وقد أخذ علينا بع��ُض الُمتابعين أننا 
 ،Locke ننطلق من مفهوم التساُمح وه��و مفهوٌم أوروبي ابتدعه جون لوك
وكان يعن��ي ب��ه التس��اُمح ال��ذي ينبغ��ي أن يس��وَد بي��ن الكاثولي��ك 
والبروتستانت. وهذه الحالة ليس��ت موجودًة عندنا بل هي تابعة لظرف 
المش��ابهات  تاريخي أوروبي أو غرب��ي. والمصطلح أوروبيٌّ بالفعل، لكنّ 

موج��ودة. فهناك صراعاٌت بداخ��ل المجتمعات 
العربية واإلس��امية ذات خلفية دينية، وهناك 
ع��دُم تس��امٍح ف��ي العائ��ق بين المس��لمين 
والغرب، وأحياناً بين المس��لمين والمسيحيين. 
صحيحاً  ليس  وممارس��اته  فالمصطلح  ولذلك 
؛ ألنه يش��كّل خطوًة  فحْس��ب؛ بل هو ض��روريٌّ
واس��عًة في اتجاه قبول اآلَخ��ر. وهذه القضية 
موج��ودةٌ في مجتمع��ات المس��لمين الجديدة، 
حي��ث يش��عر ذوو االتج��اه الدين��ي والثقافي 

المختلف بضغوٍط شديدة، ويكوُن على المسلمين أن يتفهموا هذه الهواجس 
والتشكّكات، وأن يس��َعوا من جانبهم الستحداث وعٍي بالتعدد واالعتراف، 
ونح��ن نعتقد أنّ ه��ذا الوعي حاض��ر وإْن أضعفت م��ن تأثيراته حروب 
المجلة  المنشورة في  المقاالت  العس��كر والحضارات. لقد أحصيُت عدد 
والتي تحم��ل عنوان التس��اُمح، فوجْدُتها اثنتين وعش��رين ف��ي األعداد 
األربعين؛ َبْيَد أننا � باإلضافة لتلك المقاالت � نظمنا عددًا من المحاور، 
التي ُتِطلُّ كلُّها على موض��وع التسامح. هناك ضرورةٌ للتساُمح في الدين 
والعي��ش واألوطان. وهناك ضرورةٌ ثقافيٌة وإنس��انيٌة لتك��ون هذه القيمة 
قويًة وحاضرًة في خطابات المس��لمين وعيش��هم. ونحن نعتقد أنّ هناك 
اهتماماً حقيقياً به��ذه القيمة في مجالنا الدين��ي، بدليل المقاالت التي 

نحن في مجلة التسامح ال 
أو نتائج  ننتظر آثاراً 
عاجلة؛ ألننا ال ُنمارُس 
عماًل سياسيًا، بل هو َجهٌد 
فكري وثقافي وتواصلي من 
خالل القيم الدينية 
والحضارية التي تعتنقها 
األطراف المتحاورة
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ال تزال تأتينا من الكُتّاب العرب عن مقول��ة صراع الحضارات وضرورة 
تجاُوزها أو دحضها.

ولنعد إلى الناحية الثالثة من نواحي التجديد ومناهجه وموضوعاته؛ 
فقد أرْدنا اإلس��هاَم ف��ي وزارة األوق��اف بالتجديد الفك��ري والحضاري 
لرجاالت ونساء المؤسسات الدينية، وللدعاة المسلمين بشكٍل عام. هناك 
فكرةٌ س��ائدةٌ لدى المس��لمين أنه ليس في اإلس��ام رجال دين، وُيقَصُد 
بذلك أنه ليس ل��دى أكثرية المس��لمين هرميٌة دينيٌة ته��ُب رجل الدين 
س��لطاٍت على أرواح المؤمنين وأجس��ادهم. وهذا صحيٌح إنما إلى حٍد ما؛ 
فهناك آالف الش��بان والش��ابات نذروا أنفس��هم للدع��وة وخدمة الناس 
العاِلم المس��لم  بالهداية، ولكي ال ندخل في الجدال النظري، نقول: إنّ 
تملَّك تقليدياً ملفات: التعليم الديني، والفتوى، وقيادة العبادات، واإلرشاد 
العام. وفي كلّ هذه المهامّ يحتاج علماؤن��ا إلى االجتهاد والتجديد وفتح 
األُفق لتفكيٍر آَخر ينبغي أن يكونوا ُهم األقدر على نشره. فهم ال يمتلكون 
سلطاناً الهوتياً، بل يملكون العلم والمعرفة بالدين، وهم يفّرغون أنفُسهم 
له. ونحن نقص��د هنا بالضبط التعلي��م والفتوى واإلرش��اد العام. فهذه 
مج��االٌت تؤثّر جدًا في الش��باب، ويكون عل��ى العال��م أن يعتصم بعلمه 
وبإحساس��ه بالمسؤولية عن تنش��ئة األجيال. ولم يعد من الممكن القيام 
بالتعليم الديني بطرائق ُمجْدية إالّ بتغيير البرامج وتطوير ثقافة المعلِّمين 
وتدريبهم. واألمر ذاته أو أكثر في مسائل الفتوى، أو الرأي الديني الذي 
يستفتي فيه الناُس العالم في القضايا اليومية واألُخرى الكبيرة والعامة. 
ففي حي��ن يحتاج المفت��ي إلى العلم بالفق��ه التقليدي؛ فإنّ المش��كات 
العصرية في المجتمعات تحتاج إلى الثقافة الجديدة؛ لكي تأتي اإلجابات 
مائمًة وبنّاءة. وقد أعطينا مساحًة كبيرًة للمهمة الرابعة من مهامّ العاِلم 
المسلم وهي اإلرشاد العام. فالمجتمعات اإلسامية تشهد متغيراٍت كثيرًة 
وصراعاٍت جمة بين توجهات دينية وثقافية متنافس��ة أو متصارعة. ويكوُن 
وا بأساس��يات العص��ر والمذاهب الفكرية  على أه��ل العلم الديني أن ُيلمُّ
والدينية الس��ائدة؛ لكي يس��تطيعوا توجيه الناس الذي��ن يحضرون إلى 
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المسجد والمنتدى العام، إلى »النهج الوسطي« الذي اصطلح عليه علماء 
المسلمين في األزمنة الحديثة. والنهج الوسطي يعني اإلسهام في الوعي 
باالستقرار والتاؤم والعيش بسامٍ مع النفس واآلَخر بالداخل االجتماعي 
والخارج العالمي. وليس��ت مجلة التسامح مجلًة تعليميًة بالمعنى التقني؛ 
لكْن هناك ضروراٌت لتجديد ثقافة العلماء المس��لمين؛ لكي يس��تطيعوا 
الموكولة إليهم والتي صارت الحاجة إليها ملحًة بس��بب  القيام بالمهامّ 
المنافسة الشديدة التي تتعرض لها المؤسسات الدينية من جانب الُدعاة 
الج��دد، وُدعاة المحلي��ات، والفوضويات الراديكالي��ات. والطريقُة التي 

أس��همت بها المجلة في هذا األم��ر تتمثّل في 
نش��ر دراس��اٍت كثيرٍة ف��ي التجدي��د الفقهي 
والديني، كما تتمثل في إيضاح مهامّ المؤسسة 
تتجدد  أن  ينبغ��ي  التي  واإلمكانيات  الديني��ة، 
للقي��ام بها. وم��ن المعروف عندن��ا أنّ وزارة 
األوق��اف هي المس��ؤولة عن المل��ّف الديني. 
وهي ُتصدر نشراٍت بش��أن التدريب وما شابه. 
أّما مجل��ة التسامح فإنها أس��همت وُتسهُم في 
تجدي��د دور المؤسس��ة بالت��اؤم مع مس��ألة 

الت��ي يقتضيها ذلك  والمش��كات  والتحديات  والفُ��َرص  الدين«  »عودة 
الحضور البارز.

ولنلتفت بعد ه��ذه الُعجالة في � ش��ؤون التجدي��د وضروراته � إلى 
قراءة الموضوعات والملفّات المهمة الت��ي عالجتها المجلة أو دخلت فيها 
وال تزال. في المجلة ستة أبواب وأحياناً سبعة؛ لكنّ هوية كل عدٍد تتحدد 
من خال المحور الذي هو موضوع العدد. وهكذا فقد مرت المجلة خال 
عشر س��نواٍت بأربعين محورًا، وتتصدر المحور في العادة آية قرآنية، ثم 
يجري تقديم المحور في مقالٍة لرئيس التحرير، ثم تأتي مقاالُت المحور 
ها على تنوعها كما س��بق  وهي تقع بين عش��ر وثاث عش��رة مقالة. وهمُّ
القول التجديد في الخطاب، وبناء النَُخب األكاديمية المنفتحة، واإلسهام 

مجلة التسامح ليست 
مجلًة تعليميًة بالمعنى 
التقني؛ لكْن هناك 
ضروراٌت لتجديد ثقافة 
العلماء المسلمين؛ لكي 
يستطيعوا القيام بالمهاّم 
الموكولة إليهم والتي 
صارت الحاجة إليها ملحًة
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برؤيٍة جدي��دٍة للعالم في مجالن��ا الحضاري. وفي ض��وء هذه األهداف، 
دخلت المجلة في عدة ملفّ��اٍت مهمٍة تتناول من جه��ة ضرورات التجديد 
وتوسيع الرؤية، كما تتناول التأزم في مجالنا الحضاري ومن ضمن ذلك 
العاق��ات بين الدي��ن والدول��ة، وتتناول ثالث���اً العاقات م��ع األديان 
والحضارات من خال القيم المش��تركة، وتتناول رابعاً ش��روط النهوض 
وإمكانياته، وتتناول خامس���اً التفكير في إمكانيات النهوض بالمؤسس��ات 
سادس���اً  الدينية، وإيجابيات ذلك في مجال االس��تقرار الديني. وتتناولُ 
التفكي��ر بالحاضر والمس��تقبل من خال اس��تقراء تجربتن��ا التاريخية، 

والموقعين العربي واإلسامي في العالم المعاصر.
ولسُت أقصُد هنا إلى االس��تقصاء واالستيفاء. لكنني أنظر إلى هذه 
الموضوعات الس��تة على أنها جوامع كبرى أو آفاق لمنهج التجديد. ولذا 
فسأبدأ بالملّف األول: التجديد باتجاه توسيع الرؤية. وقد ذكْرُت من قبل 
ت التجديد تجديدًا في الرؤية والمنهج  أنّ المحاور التي استكتبنا لها َعدَّ
والواقع. وم��ن ضمن التجدي��د إعادة ق��راءة التاريخ الدين��ي والثقافي 
والتص��دي لتحدي��ات وأخطار  بالتقلي��د،  العاق��ة  لس��ببين: تصحي��ح 
األصولي��ات والق��راءة األوحدية التي تح��اول فرض نفس��ها في الزمن 
الحاض��ر. وقد ق��دم ُكتّاب المجل��ة عش��رات المقاالت داخ��ل المحاور 
وخارجها في تجديد القراءة، وفي استكش��اف إمكاني��ات قراءة جديدة، 
وفي االستعانة بالقراءات الغربية لإلسام وتجربته التاريخية والحضارية. 
كما كتبوا كثيرًا في مواجهة التش��دد في ق��راءة التجربة التاريخية، وفي 
مقارب��ة الحاض��ر. وهناك نقطت��ان بارزت��ان ظهرتا في مجالي توس��يع 
الرؤية، والتثقي��ف الديني. في المج��ال األول كانت هن��اك المقارنات 
المس��تمرة بين الحضارات ودور الدي��ن فيها. فهناك تج��ارُب حضاريٌة 
عالميٌة والحضارةُ اإلسامية التي لعب فيها الدينُ دورًا أساسياً ال تختلف 
كثيرًا عن التج��ارب األُخرى الناجحة. ولذا ف��إنّ المقارنة أو المقارنات 
كان غرُضها أنسنة الحضارة اإلس��امية واالبتعاد بها عن نزعات التفرد 
والتعظيم. وفي المجال الثاني من مجالي توسيع الرؤية جاءت القراءات 
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المس��تفيضة في التجربتين الوس��يطتين في الوضع اإلس��امي: التجربة 
الفقهية والتجربة الكامية أو الاهوتية. فهناك عش��رات المقاالت التي 
تهت��مُّ باالجتهاد الفقهي، وب��دور الفقيه في الحض��ارة، وعاقات الفقيه 
بالس��لطات والمجتمع. وهناك مقاالٌت أقلّ عن التجرب��ة الكامية لكنها 
ملحوظة. وبخاص��ٍة ما تعلّ��ق منها بالقضايا الرئيس��ة ف��ي علم الكام 
ما بي��ن: العدل بعد التنزي��ه عند بعض المدارس، والرحم��ة في تياراٍت 

كاميٍة أُخرى بعد التوحيد.
أّما الملفُّ اآلَخُر المهمُّ والبارز والذي تكرر في عدة أعداٍد ومحاور، 
فهو ملفُّ العاقات بين المس��يحية واإلس��ام قديماً وحديثاً. وقد ابتعدت 

الدراسات عن االختافات الاهوتية والتاريخية، 
ورّكزت على مقولة الديانات اإلبراهيمية، وعلى 
القي��م المش��تركة بي��ن ديان��ات التوحيد في 
األزمنة الحديثة. وقد كان معالي الش��يخ وزير 
األوقاف والش��ؤون الدينية ق��د رّكز في إحدى 
مداخاته في األعداد األول��ى من المجلة على 
قيمتي العدل واألخاق، والتي ينبغي أن يحصل 
التعاُوُن من خالهما، ثم دخلَت قضيُة األخاق 
 ،Hans Küng العالمية التي ألَّف فيه البروفسور
مناقش��اٍت مس��تفيضٍة في  إلى  األمر  ثم تطور 

أُطروحة جون رولز المش��هورة في كتابه: نظرية العدالة، وبذلك اّتسعت 
المس��احة إلى التاقي بين المنظوم��ات القيمية والفلس��فية في األزمنة 
المعاِص��رة. وتداخلت هذه القضية مع قضيٍة أُخ��رى تتصل بمقولة: عودة 
الدي��ن؛ فكتب فيها كثي��رون من األس��اتذة المس��لمين والغربيين الذين 
الهمُّ من وراء  ترجمت المجلة مقاالته��م ومحاضراتهم ونش��رْتها. وكان 
ذلك كلّه التأزُّم الحض��اري الحاصل في المجال اإلس��امي، والذي أثّر 
س��لباً في عاقات المس��لمين بغيرهم. وقد تنوَّعت اآلراء في هذا األمر، 
وكيف يمكن الخروُج منه؛ وبخاصٍة أنّ المتش��ّددين الذين مارسوا العنف 

لقد قدم ُكّتاب المجلة 
عشرات المقاالت داخل 
المحاور وخارجها في 
تجديد القراءة، وفي 
استكشاف إمكانيات قراءة 
جديدة، وفي االستعانة 
بالقراءات الغربية 
لإلسالم وتجربته 
التاريخية والحضارية
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ويمارس��ونه في المجالين العربي / اإلس��امي، والعالمي صيَّروا اإلساَم 
مش��كلًة عالمية. وفي ظ��لّ حقائق عودة الدي��ن إلى المجالي��ن الخاّص 
والعامّ، لم يعد سهًا على المسلمين وغيرهم عدُّ العلمنة الراديكالية حاًّ 

يمكن األخُذ به وبخاصٍة في المجال اإلسامي.

الثالث من حي��ث كثرة الورود هو مل��ف العاقات بين  وكان الملّف 
الدين والدولة في المجالين الغربي واإلس��امي؛ فق��د اختلفت التجارب 
العالمية بشأنه، بين الفرنس��يين ومن ورائهم األوروبيون اآلخرون والذين 
يرون في الدين خطرًا على الدولة أو إدارة الشأن العام. أّما في المجال 
اإلس��امي � وس��ط ظواهر ومظاه��ر »عودة الدي��ن« � فإنّ ُكتّ��اب مجلة 
التس���اُمح رأوا أنّ العاقة بين الدين والدولة عند المسلمين انتقلت من 
حالة التش��اُبك في األزمن��ة القديمة، إلى حالة االش��تباك ف��ي األزمنة 
الملّف اإلس��امي تولتْه في  الحديثة والمعاص��رة. ويرجع ذلك إل��ى أنّ 
العقود األخيرة جماعات حزبية أرادت من خاله الوصول للس��لطة رابطًة 
الش��رعية الدينية به��ا. ويأتي النم��وذج األميركي )وهو بعك��س النموذج 
الفرنس��ي(؛ ألنه يرى أنه يجب حمايُة الدين م��ن الدولة وليس العكس. 
ولذلك عرض األساتذة األميركيون المسألة في إطار عرض األمر عندهم 
من جهة، وتوجيه نظر المس��لمين إل��ى المخرج أو الح��لّ الممكن. وقد 
ذهب بعض الباحثين العرب إلى أنّ هذا الحلَّ غير ممكٍن اآلن على األقل؛ 
ألنّ الجماعات الحزبية تريد االس��تياء على الس��لطة السياس��ية باس��م 
الدين وليس العكس. ورغ��م كثرة الُمداخات والمق��االت في طرح هذه 
اإلش��كالية؛ فإنّ حقائق االش��تباك ال تزال قائمًة وما أمكن التخفيف من 
تها حتى في البلدان التي وصلت فيها األحزاب اإلسامية إلى السلطة.  حدَّ
ولذلك كان هناك َمْن رأى حلوالً باس��م اإلصاح أو باسم النهضة؛ بينما 
رأى آخرون ضرورة تقوية المؤسسات الدينية وليس إقصاءها أو إضعافها.

وف��ي الملّف الرابع من حيث كثرة ال��ورود كانت هناك مداخات في 
مجال الفلسفة السياس��ية، فقد رأى بعض الباحثين بالمجلة أنه في مجال 
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إدارة الش��أن العام تتصل باألخاق. ورأى آخرون  الفلسفة السياسية فإنّ 
أنّ السياس��ة فنُّ الممك��ن، واألخاقياُت مجالُها الواج��ب، ولذلك قد ال 
يتاقى األمران. في حين ذهب باحٌث ثالٌث إلى أنّ الديني واألخاقي من 
طينٍة واحدٍة، وإذ تآزرا فإنّ المجال السياس��ي يمكن أن يكوَن الثالث من 

حيث التجاُور والتحاور.

في العدد الثاثين م��ن مجلة التسامح، ارتأت وزارة األوقاف والشؤون 
الدينية تغيير اس��م المجلة من التس��امح إلى التفاُه��م؛ ولذلك فقد جاء 
العدد رقم 31 يحم��ل محورًا جديدًا عنوانه: من التس��امح إل��ى التفاُهم. 

باسم  النزاعات  الخروُج من  فلس��فتُهُ  فالتساُمُح 
أّما التفاُهُم فهو بيئُة  الدين أو باس��م القومية، 
الحوار البنّاء الذي يؤّدي لاعتراف. وعلى هذا 
فق��د كان هن��اك من اقت��رح للنق��اش تداُولية 
أنه  تلميذه هونيت  عليه��ا  التي الحظ  هابرماس 
ال بد من تجاُوزه��ا بالتفاُهم ف��ي الطريق إلى 
االعتراف. وقد وقعت األعداد العشرة من العدد 
الح��ادي والثاثي��ن إل��ى األربعين ف��ي خضّم 
والت��ي طرحت ثاث  العربية،  التغيي��ر  حركات 
الحكم  وإشكالية  الحرية،  إش��كالية  إشكاليات: 
الصالح، وإش��كالية إس��هام الدين في التغيير. 

َبْيَد أنّ الصراعات اإلثنية والمحلية واإلقليمية في منطقة الش��رق األوس��ط 
أوقفت زخم الثورات لتظهر على الس��طح ظاهرة اإلس��ام السياسي التي 
فرضت إشكاليًة من نوٍع جديد هي دولة الدين، وهل يكون التسييس خطرًا 
على الدين أم على الدولة أم على األمرين مع��اً. وقد كان هناك من قال: 
إنّ اإلش��كالية ال تنحلُّ بالتش��اُبك الذي هو أمٌر واقع يتذم��ر منه الجميع، 

المطلوب َصون الدين من الدولة والنظام السياسي.

لقد أردنا توس��يع دائرة اإلفادة من المجلة، فصرنا نترجم المقاالت 

في العدد الثالثين من 
مجلة التسامح، ارتأت 
ون  وزارة األوقاف والشوؤ
الدينية تغيير اسم 
المجلة من التسامح إلى 
التفاُهم؛ ولذلك فقد جاء 
31 يحمل  العدد رقم 
محوراً جديداً عنوانه: من 
التسامح إلى التفاُهم
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المهمة طوال العام )= أربع��ة أعداد( إلى اإلنجليزي��ة. وقد صدرت حتى 
اآلن م��ن هذه المختارات عش��رة أعداد، وق��د لقيت نجاحاً في أوس��اط 
القراء من غير المس��لمين، ورأى فيها أحدهم ظاه��رًة جديدًة في مجال 

الفكر العربي واالنتماء اإلسامي.
� بعد مضّي عش��ر س��نوات على  التس��امح / التفاُهم  ال تزال مجل��ة 
صدوره��ا � مزده��رًة وفارضًة نفس��ها في المج��االت الديني��ة والثقافية 
والفلسفية. وقد أردُت من وراء هذه الكتابة أن أقّدم التجربة التي ترى أنّ 

المجلة هي حواٌر مستمرٌّ باتجاه التفاُهم والمعرفة والتعارف واالعتراف.



والعالم اإلسالم 

1

■  فيلسوف إنجليزي، وعالم رياضيات.

I . الدين والميتافيزيقا:
يحتاج الدين إل��ى دعامٍة ميتافيزيقية؛ وذلك ألنّ س��لطته 
دًة باألحاسيس القوية التي يثيرها. وهذه المشاعر  تظل مهدَّ
هي تعبيٌر عن نوٍع حٍي من أنواع الخبرة؛ لكنّ هذه المش��اعر تظل 

ضماناً ضعيفاً للتفسير الذي يمكن إضافته إليه.
م��ن أجل ذلك؛ يظ��ل ضرورياً القي��ام بنقٍد ُمحاي��د لإليمان 
القواع��د العقدية ينبغي وْضُعها م��ن خالل ميتافيزيقا  الديني. إنّ 
المفاهيم  بواس��طة  التعبير  المعاني، وتحاولُ  والتي تنقد  عقالنية، 
العامة، المتالئمة مع ش��مولية الكون. وهذا الموقف ما وضعه أحٌد 
موضع شّك، رغم أنه يجري تجاُوزُُه في المجال العملي. ولقد كانت 
أواس��ط  النقد( هي  وتجاُهاًل )لمس��ألة  األزمنة األكثر اس��تخفافاً 

القرن التاسع عشر؛ بسبب سواد االهتمام التاريخي.

ترجم��ة للفصل الثالث من كتاب ألف��رد نورث هوايتهد: »كيف يتك��وّن الدين«. وقد  ٭ 
نُش��ر الفصالن في التفاه��م ع��دد 39، 2012م، ص 423 - 436، والتفاهم عدد 40، 

ص 269 - 283، عدد 41، 2013م، ص 269 - 283.

■ األفرد هوايتهد  

والروح)٭( الجسد 
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والعالم اإلسالم 

إنّ الخديعة العجيبة في هذا الس��ياق أنّ الِمهاد ال��ذي ُتبنى فيه وعليه 
قضية إيماننا هي البحث التاريخي. فال يس��تطيع أحٌد أن يشرح الماضي إاّل 
بما يريده الحاضر وما ُيضفيه عليه من معنى. إنّ الحاضر هو كلُّ ما نملكه. 
وطالما ال نجد في هذا الحاضر مبادئ عامًة تس��تطيع التعبير عن الجماعة 
بأجمعها في القضايا المتصلة بالوجود والمصير؛ فلن نس��تطيع أن نخطو أّي 

خطوٍة إلى األمام تتجاوز القريب والمباشر.

وهكذا فإنّ التاريخ يفترض وجود الميتافيزيقا. ويمكن ألحدنا أن يعترض 
أننا نؤمن بالماضي ونتحدث عنه، دونما إرساٍء لمبادئ ميتافيزيقية من أجل 
ذل��ك. وهذا أمٌر صحي��ح؛ بيد أنّ أحدًا ال يس��تطيع اس��تخالص دوغمائيات 
ميتافيزيقية إاّل استنادًا لشرٍح للماضي وتفسير له. وهذا الشرح نفسه يستند 
إلى تفس��ير ميتافيزيقي آخر للحاضر1. وطالما بقي��ت قناعاتنا الميتافيزقية 
غي��ر ُمَعبٍَّر عنها؛ فإنن��ا ندأُب على تفس��ير الماضي بحس��ب خطوط وعيون 
العالم  الحاض�ر. لكْن عندما نُعن��ى بالتواريخ الميتافيزيقية الرئيس��ة؛ فإنّ 

الذي نعيه كلّه بشكٍل مباشر، يصبح هو التاريخ والَمْعلَم الحقيقي.

إنّ هذا النقد يْس��ري على حٍد س��واء ف��ي مجال العلم كم��ا في مجال 
الدي��ن. وف��ي كال المجالي��ن هناك الطم��وح المس��تديم لالس��تغناء عن 
الميتافيزيقا. والف��رق بين المجالين في هذا التَ��وق أنّ الدين يمثِّل الرغبة 
الداخلية العميقة للروح، أّما وقائع الوجود، فتجد تسويغاً لها في طبيعة ذاك 
الوجود: »إنّ روحي متعطش��ٌة للق��اء اهلل«؛ هكذا يقول ُمنش��د المزامير. أّما 
العلم فإنه يس��تطيع ت��رك ميتافيزيقاه غير معبٍَّر عنها، واالنس��حاب إلى ما 
وراء إيماننا البراغماتي بأهمية الوصف الع��ام. ولو فعل الدين األمَر ذاَته، 
لكان معنى ذلك أنه ُيس��لِّم بأنّ عقائده ليس��ت أكثر من خاطرات، الغرُض 
منها استثارة العواطف والمشاعر. يستطيع العلم )باعتباره على األقلّ طريقة 
مؤقتة أو مادة مس��اعدة( االكتفاء بالتصديق الساذج؛ أما الدين فإنه ُمحتاٌج 

أعني بالميتافيزقيا العلَم الذي يطمح الكتشاف األفكار العامة، والتي تكتسب أهميًة فائقًة عندما  1 ـ 
نعمد لتحليلها.
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للتسويغ. وإذا توقف الدين عن االندفاع للتعمق والوضوح؛ فإنه يعود فيسقط 
إلى الدرجات األدنى من أش��كال التدين. إنّ أزمنة الدي��ن هي ذاُتها أزمنة 

العقالنية.

اإ�سهام الدين في الميتافيزيقا:  . II
في المحاضرات السابقة عالجنا الخبرة الدينية بكونها أمرًا واقعاً. وهي 
تتكون من إدراٍك معيٍن مباشٍر، والذي يجد في الكون الحقيقي أمثلًة وشواهد 
على )صدقيته(. وهذا اإلدراك أو الوعي يتضّمن ش��روطاً ميتافيزيقيًة معينة. 

الدينية،  المؤسس��ات  بموضوعية  نث��ق  ما  وبقدر 
الميتافيزيقية  المعتقدات  بأنّ  التشبُّث  يكون علينا 
معلَّل��ٌة ومقنعٌة أيض��اً. ومن أجل ذل��ك بالضبط 
بضرورة  قل��ُت  األخيرة،  المحاض��رة  ف��ي  فإنني 
الرؤية الشاملة والعامة للتجربة الدينية. وعندما 
نق��ف عند ه��ذه المنزلة م��ن من��ازل التفكير، 
ونستدعي )أبعادًا ووجوهاً( ألخذها بالنظر وتكون 
تلك الوجوه مثار نزاعاٍت شرس��ٍة بي��ن التيارات 
عليها  قوة الش��واهد واألمثلة يطرأُ  الفكرية؛ فإنّ 

ضعٌف واضح. وهكذا فإنه ال يمكن النظر إلى التجربة الدينية على أس��اس 
كونها ُتس��هم في تقديم دليٍل أو ُبرهاٍن مباشر مهما ضؤلَ على وجود الذات 

اإللهية المشخَّصة، والتي تكون بمعنًى من المعاني متعاليًة وخالقة.
الكَوَن الذي ينكشف لنا هو بالتأكيد تابٌع ومتداخل؛ فالجسد يخترق  إنّ 
الروح، والروح تخترق الجس��د؛ فالقوة الفيزيقية ت��ِدقُّ وتتحول إلى حماٍس 
شديد، وبالعكس فإنّ اإلثارة الشديدة تس��تثير الجسد؛ فالغاياُت البيولوجيُة 
تصب��ح مثاالٍت ورس��وماً، كما أنّ بناء الرس��وم والمثاالت يؤثّ��ر في الوقائع 
البيولوجية. فالفرد هو الذي يشكّل المجتمع، كما أنّ المجتمع يشكّل الفرد. 
والش��رور الفردية ُتضرُّ العالَم بأس��ره، كما أنّ وجوهاً وأبعادًا معينًة للخير 

تقوُد نحو الخروج من مآزق العالم.

طالما ال نجد في هذا 
الحاضر مباد�ئ عامًة 
تستطيع التعبير عن 
الجماعة بأجمعها في 
القضايا المتصلة بالوجود 
والمصير؛ فلن نستطيع أن 
نخطو أّي خطوٍة إلى األمام 
تتجاوز القريب والمباشر
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إنّ العالَم هو في الوقت نفسه ظلٌّ زائل، كما أنه واقعٌة نهائية. فالظل 
أو الخيال يمضي إلى الواقع ويصبح مكوِّناً من مكوِّناته. وهذا على الرغم 
من أنّ الواقع س��ابٌق عل��ى الخيال. ال��زوال الحقيقي لألش��ياء الحقيقية 
تتقّدمه مملكة السماء. ومملكة السماء إنما تجد تحقّقها واكتمالها فيحدث 

ذلك التحول.
إنّ العال��م الحقيق��ي هو عال��م الخبرات، عال��م التفكي��ر، والفعالية 
الفيزيقي��ة. ه��ذه العوال��م هي مجموع��ٌة من الموج��ودات الفردي��ة. وهذه 
الموجودات الفكروية تس��هم إس��هاماٍت مهمة ف��ي القيمة العام��ة للجماعة 
والمجتمع، أو أنها ُتضرُّ بها. ثم إنّ هذه الموجودات الفردية تملك كلٌّ منها 
قيمتها الذاتية على حدة، ويمكن فصل كلٍّ منها عن األُخرى. فهي ُتسهم في 
االحتياطي أو المخزون العام، كم��ا أنها تعاني على حدة. وهكذا فإنّ العالم 
هو عبارةٌ ع��ن مجموعٍة م��ن الفرديات المنعزل��ة، والجماع��ات المتواصلة 

والمتداخلة.
إنّ فردي��ة كلّ ف��رٍد بالغة األهمي��ة، مثلما هي المجموع��ة أو الجماعة. 

وموضوع الدين هو الفرد في المجتمع.

III . الو�سف الميتافيزيقي:
نقاش��ها به��دف اختبار دقتها  الميتافيزيقا هي أم��ٌر وصفي ؛ ولذا فإنّ 
وصوابيتها يبقى ضرورياً؛ لكنها تبقى ظاهرياً في نطاق الوصف؛ ألنّها تكون 
ش��اهدًا ومثاالً. والوصف الميتافيزيقي يجد أصله في حق��ل مصالح مختار. 
وتثُبُت المقول��ُة الميتافيزيقية عندما تكون مالئم��ة، وتصلُُح مثاالً في حقول 
ومج��االت اهتمام��اٍت ومصالح أُخ��رى1 والوص��ف الالحق يخ��دم المقارنة 

المباشرة الُمِطلّة على نتائج الخبرة التاريخية.
يمكن تحديد الكَون، بأن��ه الذي ُيفكَُّر فيه باعتباره ش��اماًل لكلّ ما هو 
موجود. ويمكن تحليله على مستوياٍت مختلفة. وفي حالة الوصف التي نتحدث 

Science in the Modern World :وبالنسبة الستخدام هذا الوصف في مجال العلم، انظر كتابي 1 ـ 
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تتبع الطرق والوس��ائل المختلفة بالمقارنة في ما بينها.  عنها، يكون مطلوباً 
وفي البداية، يتأمل المرءُ التحليل تبعاً للنقاط التالية:

العالم الحقيقي، عالم الكون والفساد، والذي يزول في الزمان. � 1

وتل��ك العناصر التي ُتبنى معاً. والعناصر الش��كلية ه��ذه هي من جهٍة  � 2
أُخرى ليس��ت حقيقية وال منقضية. إنها العناصر غي��ر الحقيقية، وغير 
الزماني��ة، والتي يغطيها التحليل ليكش��ف عن الحقيق��ي وعن الزماني 
��ُس عليها الحقائ��ق والزمانيات. أما  فيها. هذه العناصر هي التي تتأسَّ

الش��كلية  والعناصر  الزماني  العالم  ما فوق 
الت��ي تح��دد طبيعة  في���ه، وه��ي األم���ور 
األش��ي�اء؛ فإنن���ا ال نع�رف ش��يئاً. فالعالم 
الزماني، وعناصره الشكلية أو البنيوية، هي 

التي تعلِّل بالنسبة لنا هذا الكون الشامل.

أما العناصر البنوية فهي:

الحيوي��ة الخاّلقة والتي على أس��اٍس منها أ �  
يكتسب العالم طبيعته خالل التحول باتجاه 

الجديد.

أفق األشياء المثالية أو األش��كال. وهي في األصل ليست حقيقية؛ إنما ب �  
بسبب عالئق وتعلقات ذات أهمية، فإنها تجد مثاالٍت لها في الحقيقي.

الذات الفردية الحقيقي��ة، لكْن غير الزماني��ة. والتي من خالل عدم ج �  
دها واحتفاظها بحيويتها الخاّلقة، تتح��وّل إلى حريٍة معينة. وهذا  تحدُّ
الكائن الحقيقي لكْن غير الزماني، هو ما يس��ميه اإلنسان: اهلل. وهو 
اإلله األعل��ى في الديانات العقالنية. )وإذا ش��ئنا الدخول( في إيضاٍح 
آخر لمواقع العناص��ر الدينية، نجد أننا ال نس��تطيع القيام بذلك إاّل 
بالعودة إلى مصطلحاٍت كن��ا قد تجاهلناها، وهذا يعني االتجاه لتحليل 

العالم الحقيقي.

إّن العالم الحقيقي هو عالم 
الخبرات، عالم التفكير، 
والفعالية الفيزيقية. هذه 
العوالم هي مجموعٌة من 
الموجودات الفردية. وهذه 
الموجودات الفكروية تسهم 
إسهاماٍت مهمة في القيمة 
العامة للجماعة والمجتمع، 
أو أنها ُتضرُّ بها
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إنّ العالم الحقيقي والزماني يمكن أن يخضع للتحليل وسط هذه الكثرة 
من األح��داث التي يجد تحقيق��ه فيها. والمعن��يُّ بذلك العناصر الرئيس��ة 
الحقيقية، والتي ينبني عليها العالم الزمان��ي. ويمكن لنا أن نعّد كلَّ حدث 
»َحَدَث حقبة«. وبذلك يصبح العالم الحقيقي مجموعًة من األحداث الحقبية، 
وف��ي العالم الفيزيائي فإنّ كل َح��َدٍث حقبيٍّ هو واقعٌة مح��دودةٌ، والتي لها 
حدوٌد مكانيٌة وزمانية. إنما إلى جانب االس��تمرار الزماني؛ فإنّ هذا الحدث 

يملك أن يتصرف في مجاله المكاني بأبعاده المختلفة.

إنّ األحداث الحقبية هي الوحدات األولي��ة للجماعة الحقيقية؛ كما أنّ 
الجماع��ة مبنيٌة من تل��ك الوحدات؛ لكْن ل��كل وحدٍة طبيعته��ا فيما يتعلق 
باألعضاء األُخرى للجماعة، بحيث تكون كل وحدٍة عالماً مصغّرًا، يمثّل بحد 
ذاته المجموع الكونيَّ الش��امل. وهذه األحداث الحقبية هي المخلوقات. أما 
الس��بب في الطبيعة الزمانية للعالم الحقيقي؛ فإنه يمكن اإلشارة إليه من 
خالل الحيوي��ة الخاّلقة والمخلوق��ات؛ ذلك أنّ الحيوي��ة الخاّلقة مرتبطٌة 
حكماً مع المخلوقات. ولذا فإنّ المخلوقات تبقى ما بقيت الحيوية الخاّلقة. 
وبذلك ف��إنّ الحيوية الخاّلقة لمخل��وٍق معيٍَّن تصبح ه��ي حيويته الخاّلقة، 
وتمضي إلى مرحل��ٍة أُخرى لذاتها بال��ذات. ويتحقّق بذلك تج��اُوزُ التأثير 
الخاّلق. وه��ذا التج��اُوز يبدو ف��ي العالم الفيزيائ��ي في صورة ُس��ُبٍل أو 

متوالياٍت من األحداث الزمانية.

إنّ الحركي��ات الخاّلقة تحولُ دون أن نعّدها وح��دات حقيقية؛ ذلك أنه 
تنقصها ذاتيات التأكد. كما أنها ال تسمح لنا بأن ننظر إلى العالم الزماني 
العال��م الزماني هو  دًا؛ ذل��ك أنّ  باعتباره مخلوق��اً حقيقياً مح��دودًا ومحدَّ
بطبيعته غير مكتمل. إنه ال يملك طبيعة الحدث المحدود، مثلما كان هو شأن 
الحدث ف��ي التاريخ الماض��ي؛ وذل��ك إذا نظرنا لألمر م��ن وجهة النظر 

الحاضرة.

إنّ الحدث الحقبي أو القرني يبدو بمثابة اكتمال. وهذا أمٌر بارز، حيث 
تجتمع عناصر مختلفٌة في وح��دٍة حقيقية. وبغّض النظر عن هذا االكتمال أو 
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التكامل؛ فإنّ تلك العناص��ر تبقى في عزلٍة بعضها ع��ن بعض. وبذلك فإنّ 
بة. الحدث الحقيقي، هو األمر الخاّلق الفرديُّ والمنقضي في العملية المركَّ

إنّ العناص��ر المتكاث��رة، والت��ي يمكن جمعه��ا في وحدة، ه��ي ذاتها 
المخلوقات األُخرى، وهي األش��كال المثالية، وهي اهلل. هذه العناصر ليست 
فقط مجرد مجموعة. ولو كان األمر غير ذل��ك ألمكن عدها مخلوقاً واحدًا. 
ُتعتبُر ذواُت المخلوقات من خالل أش��كالها المثالية. وبالعكس  وفي التحقق 
فإنّ تلك األشكال أو الُبنى المثالية تتحدد من خالل المخلوقات. وعلى ذلك؛ 
ف��إنّ الحدث القرن��ي أو الحقبي � وال��ذي يظهر كذلك من خ��الل طبيعته 
الخاصة � تق��وم عالئقه مع المخلوق��ات األُخرى تحت وطأة هذه األش��كال 

ووطأة تلك المخلوق��ات. وتبعاً لذلك فهو مخلوٌق 
والذي يظهر من خالل  المعالم ومحدود،  واضح 
تلك التحديدات، والتي تؤدي إليها العناصر التي 

تتنوّع عالئقها وتتغير، وتعيد التشكّل دائماً.

VI. اهلل والنظام الأخالقي:
إنّ النظر إل��ى اهلل في كل مخلوٍق يبدو على 
خير نحٍو في الهدف الموضوع، والذي من خالل 
تقري��ره تظه��ر النتائ��ج الواضح��ة. إنّ اهلل هو 

الحقيقة غير الزمانية والت��ي ينبغي اعتبارها في كل مرحلٍة خاّلقة. وكلٌّ من 
ه��ذه المراحل يج��ري تحديدها من خ��الل المرحلة الس��ابقة عليها. وبهذا 
المعن��ى والتحديد تظهر عالقتها ضم��ن النظام المش��ترك. إنّ الثراء غير 
دة يحيل كل مرحلٍة خاّلقٍة ما  المحدود لإلمكانيات في مجال األشكال المجرَّ
دٍة � إلى  تحددت معالمها بعد والمخلوقات الناجمة عنها � ضمن شروٍط محدَّ
د والواضح � والذي يفرضه  مآالٍت تستعصي على الصياغة. إنّ الهدف المحدَّ
التوازن في العالم � يس��تدعي وجود ذاٍت واحدة، تعطي كل مرحلٍة مس��ارَها 
الواضح غي��ر المتبدل والناجم عن طبيعتها القائم��ة. وبذلك فإنّ الالتحدد 
الخ��اّلق يكتس��ب َوزْنَهُ من خ��الل مقصده. ول��و أمكننا الوق��وف عند هذا 

إّن الحركيات الخّلقة 
تحوُل دون أن نعّدها 
وحدات حقيقية؛ ذلك 
أنه تنقصها ذاتيات 
التأكد. كما أنها ال تسمح 
لنا بأن ننظر إلى العالم 
الزماني باعتباره مخلوقًا 
داً حقيقيًا محدوداً ومحدَّ
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االستنتاج، لتوصلْنا إلى ميتافيزيقا بسيطة. إنّ الجبرية الصارمة تعني في ما 
تعنيه تطابق العال��م الزماني مع ذاته. وهذا هو اس��تنتاج المفكرين الذين 

يميلون إلى الوثوق بالمقوالت الميتافيزيقية المتوازنة.
إنّ صعوبات هذا االس��تنتاج تبدو بوضوح عندما نواجه النظرية الجبرية 
بوقائع العالم. إذ عندما تثبت صحة نظرية الجبر الكامل بسبب تطاُبقها مع 
طبيعة اهلل، يصبح الشر في العالم غير متناقٍض مع طبيعة اهلل. َبْيَد أنّ هذا 
الشر ُيظهر نفَس��ه في األلم الجس��دي، وفي العذاب الروحي، وفي خسارة 
مس��توياٍت عاليٍة من الخبرة لصالح ما هو أدنى وأقل. وتكمن جماعية الشر 
أنه مع التأكد م��ن حصوله، يتوازى مع��ه الميل الغاّلب لزوال��ه أو إزالته. 
فاله��دف من وراء ذلك ُكلِّه ضماُن تجنب الش��ر. فحقيقُة أنّ الش��رَّ متقلقٌل 
وغير مس��تقر يش��كّل النظ��ام األخالق��ي للعالم. إنّ الش��ّر الذي يس��تمتع 
بانتصاراته هو بحد ذات��ه أمٌر جيد؛ لكنه خارج ذاته يصبح س��يئاً. فهو قوةٌ 
رة من بين أش��ياء وأم��ور هي أكبر من��ه. وفي ُخالص��ٍة مجتمعة للواقع  مدمِّ
الش��امل، ينحدر إلى الع��دم، الذي يقع معاكس��اً لألمر الخ��اّلق والمنتج، 
ر، والخير  والذي يقع من دون ش��كٍّ في جانب الخير. فالش��ر إيجابي ومدمِّ
جيٌد وخاّلق. إنّ تقلقل الشر ال يؤدي بالضرورة إلى التقدم. بل على العكس 
من ذلك، فإنّ الش��رَّ يؤدي إلى أنّ أش��كال العالم تتوارى، حيث يجد الشّر 
التعبير عنه. فإما أنّ العناصر تتوقف عن الوجود، أو أنها تسقط إلى الوراء 
العناصر  تحت وطأة اإلمكانية التي يختزنها الشر. وعلى س��بيل المثال فإنّ 
� والتي يعاني أفرادها من اآلالم � إما أن تتوقف عن الحضور، أو أنها تضيع 
القدرة على التفرقة م��ن حيث اإلدراك، والتي قادت إل��ى المعاناة، أو أنها 

ُتطوِّرُ عالقاٍت أدّق من خالل أجزاء جسومها.
وهكذا فإنّ الش��رَّ يعمل على رفع ذاته أو إلغائه��ا من خالل التدمير أو 
من خالل التطور المعوَّق أو من خ��الل التطور المرتفع المؤدي إلى النتيجة 
ذاتها. أما إذا تأملنا طبيعته الذاتية فإنه يظلُّ متقلقاًل وغير مس��تقر. ويكون 
علين��ا أن نالح��ظ أنّ الموقع األدنى الذي يقود إليه الش��ر باعتب��اره واقعاً 
مسلَّماً به ال يكون شرًا بحّد ذاته، إاّل إذا قارنّاه بما يمكن أن يكون قد صار 
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إليه. فالخنزير ليس حيواناً شريرًا بحد ذاته. أما لو تصورنا إنساناً تضاءلت 
عناصره العليا وانحدر إل��ى درجة الخنزير؛ فإنه ال يكون ش��ريرًا إال بقدر 
الش��ر الضئيل الذي يكون علي��ه الخنزير. وهك��ذا فإنّ الش��ر الناجم عن 
التض��اؤل والتراجع ينبغي مقارنته بما هو عليه أو بم��ا يمكن أن يكون عليه. 
المقارنة بحّد ذاتها تصبح ش��رًا، وفي  وخالل عمليات التطور المتراجع فإنّ 
درجته الدنيا أو األخيرة يظلُّ ش��رًا في نظر اآلخري��ن. إنما من خالل هذه 
النقطة األخيرة للش��ر لآلخرين يصبح واضحاً أن التراجع النهائي اس��تنادًا 
إلى الرؤية الش��املة ال يمكن التوص��ل إليه. وذلك أنه ينبغ��ي النظر إلى 

العالقات مع المجتمع واآلثار غير المباشرة لتلك 
التدمير الكامل بالنس��بة  ف��إنّ  العملي��ة. وأيضاً 
ر ال يعد ش��رًا؛ وذلك ألنه ال ُيعّد  للش��يء المدمَّ
موج��ودًا. فالش��ر يتمثل م��رًة أُخرى ف��ي فقدان 
المحي��ط االجتماع��ي؛ وذل��ك ألنّ الش��ر يظهر 

عندما تتقاطع األشياء.
إنّ القائم في العالم من تعاُكٍس بين الش��ر 
والخير يقع بين ثوران الش��ر »والخير الذي هو 
أعل��ى من كلّ عقل«؛ ذلك أنّ م��ا هو خيٌر تكمن 

فيه قدرةٌ ذاتيٌة على االحتفاظ بذاته. فالتدمير إنما يأتي من خارج، وال يمكن 
أن يأتي م��ن داخل. فاألُناُس الخيِّرون ذوو العواط��ف الضيقة هم غالباً من 
دون أحاس��يس ومتراجعون، وهم يفرحون بخيريته��م األنانية. وهذا النموذج 
يتالءم على مستًوى عاٍل مع اإلنس��ان الذي ينحطُّ إلى درجة الخنزير. وهم 
� بالنظر إلى حياتهم الداخلية � قد وصلوا إلى مستًوى مستقر من الخيرية. 
وهذا الشكل من أش��كال الكمال األخالقي هو بالمعنى الواسع شبيٌه بالشر؛ 

بحيث إنّ االفتراق ال يكتسب وزناً.
فهل اهلل هو في الحقيقة وجوٌد فردي، يس��ري في كل مرحلٍة خاّلقٍة، وال 
يتع��رض للتحوالت؟ وذلك ألنه ال يك��ون ُعرضًة للتناقضات التي يتّس��م بها 
الش��ر. فألنّ اهلل حقيقي، فيجب أن يتضمن كل الكون الش��امل. ففي طبيعة 

إّن الشرَّ يعمل على رفع 
ذاته أو إلغائها من خلل 
التدمير أو من خلل 
ق أو من خلل  التطور المعوَّ
دي إلى  التطور المرتفع الموئ
النتيجة ذاتها. أما إذا تأملنا 
طبيعته الذاتية فإنه يظلُّ 
متقلقًل وغير مستقر
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اهلل، هناك الُبعد الباقي لمجاالت األشكال، والتي تكتسب قيمتها في العالم، 
وفي الُبعد العالمي لألش��كال تتقيَُّم بالفعل. ويظهر كمال الذات اإللهية في 
أنها ال يمكن أن تنحلَّ في أم��وٍر أُخرى. وهذا يعن��ي أنّ طبيعته في عالقتها 
بكل التحوالت تظلُّ هي ذاتها في كلّ حال. إنّ اهلل هو إذًا المقياس الجمالي 
لتش��كيل العالم. وفي التأثير الخاّلق تكمن اس��تقامٌة معينٌة؛ ألنها مشروطٌة 
بحضوره الكامل. وإذا نس��ْبنا الش��ر في العالم إلى الجبري��ة الصادرة عن 
اهلل؛ تب��دو المتوالية الس��لبية ف��ي العالم م��ن النقص في وج��ود العالم 
بالمقارنة م��ع وجود اهلل؛ وذلك ألنّ ع��دم االكتمال في العال��م متفرعٌ على 

كمال اهلل.
إنّ العالم الزماني يظهر له ُبعدان؛ فمن جهة يظهر نوعٌ من النظام في 
المس��ار، وانعكاس داخلي للمث��ال، الذي يجعلنا نع��رف أنّ التجاوز الخاّلق 
لعالم الحضور خاضٌع لح��دث حقيقي. ومن جهٍة أُخرى ف��إنّ عدم االكتمال 
والش��ر الموجود يش��ير إلى أنّ العالم الزماني يجري التفكير فيه بأش��كاٍل 

ف بالمصطلحات التي نفكِّر فيها باهلل. ال عالقة لها وال ُتعرَّ



والعالم اإلسالم 

1

ف��ي ع��ام 1876م، اختتمت أعم��ال المؤتم��ر العالمي 
الثالث لالستش��راق في مدينة سان � پ�يترسبرغ، الذي 
جرى بعد المؤتمرين اللذيْن ُعقدا في باريس عام 1873م ولندن 
عام 1874م. وكشف هذا المؤتمر عن أصالة االستشراق الروسي 
في اقتراحه دراس��ة األجزاء اآلس��يوية من اإلمبراطورية )آس��يا 
الوسطى، القوقاز، القرم، س��يبيريا الشرقية والغربية(. ولذلك 
قاموا بتجميع المواد اإلثنوغرافية لهذه األقاليم الواقعة في جميع 

أنحاء اإلمبراطورية.

من��ذ بداي��ة الق��رن )التاس��ع عش��ر( عرف��ت الدراس��ات 
االستش��راقية � التي تمَّ تعريفها كجملة معارف الش��رق الممتّد 
م��ن البحر المتوس��ط إل��ى بح��ر الياب��ان � انطالق��ة جديرة 
المتخصصون في  واللغويون  المستشرقون،  بالمالحظة؛ فقد كتب 
األعمال  المترجمون �  أو  الدبلوماسيون  � وأحياناً  الشرقية  اللغات 

■ لورين دو مو  

�أحمد عثمان ترجمة: 

في  الروسي  االستشراق  تاريخ 
عشر التاسع  القرن 

■  Lorraine de Meaux, Histoire de l’Orientalisme en Russie au XIXe siècle, Bulletin de l’Institut 
Pierre Renouvin, n° 14, Automne 2002.
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الفيلولوجية. وكش��ف  أو  واألدبية  واإلثنوغرافية،  والجغرافي��ة،  التاريخية، 
هذا المؤتم��ر عن ثراء ه��ذه المنتوجات العلمية؛ إذ عم��ل على إثبات أن 

روسيا تستطيع دراسة الشرق، ومن الالزم عليها أن تقوم بذلك.

وم��ن ثَمَّ فقد بيَّن هذا العم��ل »الخطاب« المتعلّق بالش��رق، وابتغى 
تأثيرًا عاماً وتوليفياً على رؤية الشرق في روسيا، الذي ُيعدُّ في حد ذاته 
س��ؤاالً يالقي إش��كالية الهوية الروس��ية. تعلّق األمر بكتاب��ة تاريخ هذه 
الرؤية، م��ع األخذ في النظر تعقيداتها. كان اإلع��داد لهذا العمل ثرياً؛ 
فقد أسهم في تحقيقه متخصصون؛ كتّاب وشعراء، ورسامون، وموسيقيون، 
وعسكريون، ودبلوماسيون، ورجال دولة، ومفكرون وفالسفة. على المستوى 
التقليدي، تمَّ النظر إلى االستش��راق على أنه »خطاب اآلخر«، المرتبط 
بصرامة مع المؤسسات الكولونيالية، والمشارك في بسط »هيمنة« الغرب 
على الش��رق1. والس��ؤال: هل من الممكن أن ينطبق ه��ذا التعريف على 

روسيا، الدولة الشرقية والغربية في آٍن واحٍد؟

�ل�شرق منبع �لأوهام و�لغزو

في بداية القرن التاس��ع عش��ر المس��ت أهمي��ة الش��رق الذائقة 
الرومانس��ية لدى الحض��ارات البعيدة زمني��اً ومكانياً، التي استس��لم 
والدبلوماسيون.  والعس��كريون  العلماء،  الرس��امون،  الشعراء،  لسحرها 
الباحثين، كمتابعين  شكَّل المستش��رقون بمعنى الكلمة دائرة ضيقة من 
س��لبيين للغزوات الكولونيالية، جنوا الكثير من المغانم. فقد عمل ضمُّ 
أج��زاء م��ن القوقاز عل��ى تأس��يس موضوعات جدي��دة للدراس��ة: مع 
الحكايات العس��كرية والنتاجات األدبية، وأس��همت األعمال على تغذية 
فض��ول مواطنيهم تجاه هذا الفضاء. َبْي��َد أن الحكومة كانت في حاجة 
إلى موظفي��ن إداريي��ن وفي المع��ارف التطبيقي��ة، فانتظ��رت تكوين 

 Tzvetan Todorov à l’Edition Française du Livre de Saïd (Edward), L’Orientalisme, انظ��ر:  1	ـ	
l’Orient Créé par l’Occident, Paris, Seuil, 1978, 393 p.
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المستش��رقين »المفيدين«. انفج��رت الخالفات القائم��ة بين الجماعة 
العاجزة عن تعري��ف برنامج  ال��وزارات  العلمية ورج��ال الدولة عل��ى 
مش��ترك؛ إذ كانت وزارتا المالية والش��ؤون الخارجي��ة تفضل قبل أي 
ش��يء المترجمين، والعس��كريين واإلداريين، بينما دعمت وزارة التعليم 
االستش��راق البحثي؛ لتحقيق أفضل معرفة عن األقاليم المكتسبة. ومع 
ذلك، كانت كافة الوزارات واعية بأن مس��رح األحداث اإلنسانية انتقل 
من أوروبا إلى آس��يا، وهكذا انفتح النقاش حول الهوية الروسية ودور 

روسيا في العالم.

روؤية معتمة عن �ل�شرق: قائمة �لثر�ء و�لكولونيالية

بدءًا من النصف الثاني من القرن التاسع 
عش��ر، كثّفت الحكومة الروسية � بمبادرة من 
غورتشاكوف، وزير الشؤون الخارجية من عام 
1856م إلى عام 1881م � نشاطها في الشرق، 
بإعادة السالم إلى القوقاز، وغزو إقليم آمور 
وخاناتز بآسيا الوسطى، وأجابت الكولونيالية 
على الرهان��ات السياس��ية واالقتصادية، وقد 
أصبح االستشراق أداة شرعية. في عام 1854م 
تمَّ افتتاح أول كلية للغات الشرقية في روسيا، 

بمدينة س��ان � پ�يترس��برغ، حيث كان هدفها س��د الحاجات المتنامية 
أو  التاريخية  بعد األبح��اث  المتخصص��ة.  الموظفي��ن والمعارف  لكبار 
أو  اإلثنوغرافي��ة  األنتروبولوجي��ة،  الدراس��ات  تتابع��ت  الفيلولوجي��ة، 
الديالكتولوجية. أثارت االستكش��افات العلمية � مثل رحلة بريڤالس��كي 
إل��ى أوس��وري خ��الل أع��وام 1867 - 1869م، الت��ي موّلته��ا الجمعية 
الجغرافية اإلمبراطورية � ش��غف اإلنتلجنس��يا، الواعية ب��أن الغزو يقع 

عسكرياً وعلمياً في آٍن واحٍد.

كانت وزارتا المالية 
ون الخارجية تفضل  والش�ؤ
قبل أي شيء المترجمين، 
والعسكريين واإلداريين، 
بينما دعمت وزارة التعليم 
االستشراق البحثي؛ 
لتحقيق أفضل معرفة عن 
األقاليم المكتسبة
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�لهوية �لرو�شية و�ل�شت�شر�ق: م�شعى �لتوفيق

غذَّى المستشرقون النقاش الدائر حول الهوية الروسية بتحرير أعمال 
حول الس��مات المش��تركة بين روس��يا والش��رق، حول األصول الش��رقية 
لروس��يا، أيضاً، بيّنت هذه الممارس��ة الثقافية أهمية الش��عب الروس��ي: 
القرن  والثمانين��ات من  الس��بعينات  اإلثنوغرافية. وفي  األبح��اث  موضوع 
التاريخ المعاصر المكرس��ة عن  التاس��ع عش��ر، تضاعف عدد إصدارات 

الشرق وكذا عن عالقته بروسيا.
تطوّرت األس��ئلة المرتبطة بأهداف اإلمبريالية. ومع إنش��اء المدارس 
المتخصصة ف��ي تكوين العس��كريين العاملين في الش��رق، ك��ّرس معهد 
ڤالديڤوستوك جهده، بدءًا من عام 1899م، في دراسة التجارة، واالقتصاد 
والتنظيم السياس��ي لليابان وكوريا ومنغوليا ومنشوريا. حتى إن الجمعيات 
ذات األهداف التمدينية تطوّرت بدورها. وإلى جانب البعثات الدينية التي 
بدأ نش��اطها في النصف األول من القرن التاس��ع عش��ر تتابعت البعثات 
التربوية والتحريرية، كما تمنّتها ليبيديڤا، مؤسس��ة جمعية االستشراق في 
عام 1900م. وهكذا تبدى االستش��راق وسيلة من وس��ائل مّد رباط ثقافي 

بين مختلف طوائف اإلمبراطورية.

در��شة حالة: �لم�شت�شرقون وتاريخ رو�شيا في �لربع �لثاني من �لقرن 

�لتا�شع ع�شر

في الربع الثاني من القرن التاسع عشر، عرفت روسيا في ذروة قوتها 
األوروبية نشاطاً كثيفاً على حدودها الش��رقية، ووطدت حروبها المتالحقة 
ضد تركيا1 وإي��ران2 أوضاعه��ا القوقازية، ف��ي حين أن )أقاليم( آس��يا 
الوسطى والشرق األقصى تتباعد عن المركز. وقد استفادت دراسة الشرق 
من ثالث قوى دينامية: جامعية، كولونيالية ورومانس��ية. في الوقت الذي 

1806-1812 et 1828-1829. 1	ـ	
1803-1813 et 1826-1828. 2	ـ	
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تمَّ فيه عّد الش��رق موضوعاً ذا حظوة لدى روسيا، وأصبحت األسئلة التي 
ت��دور حول ماضيه ملّحة، فطرح بعض المستش��رقين س��ؤال أهمية اللغات 
الشرقية في تاريخ روسيا: ما المساعي التاريخية التي كوّنت هؤالء العلماء 

المستشرقين؟ وما هي إسهاماتهم في تاريخ روسيا؟

�إلى تاريخ رو�شيا: عقيدة �لتجديد �للغات �ل�شرقية  من در��شة 

هل هي »عقيدة ر�شمية« عن �ل�شت�شر�ق؟

قام الكونت س��رجي أوڤاروڤ بدور كبير في تنمية الدراسات الشرقية 
في روسيا، وارتبط اسمه بالعقيدة الرس��مية للقيصر نيقوال األول المبنية 

والنارودية  األُرثوذكس��ية  »االس��تبدادية،  عل��ى 
)الش��عبوية(«، منذ كان عمره 24 عاماً في عام 
اآلسيوية«.  اآلكاديمية  مع »مشروعه عن  1810م 
في هذا المشروع اقترح ضرورة أن تعمل روسيا 
عل��ى تطوير دراس��ة اللغ��ات الش��رقية إذ إن 
»األهمي��ة السياس��ية واضحة للغاي��ة، إيجابية 
للغاية؛ ألنه يكف��ي المرء أن يلق��ي نظرة على 
أهمية  رأى  بها1. كذل��ك  يقتن��ع  الخارطة لكي 
أخالقية: م��ن الممك��ن أن تواجه لغة فلس��فة 

و»تاري��خ وس��كون« الش��رق االنحط��اط األوروبي و»األنس��اق الفلس��فية 
الحديثة«2. لم َيَر مش��روع أكاديميته النور قط وإنم��ا من الالزم الحكم 
عليه من خالل تأثيره على الدراس��ات الشرقية وما حققه من مزايا. تقلد 
القسم البيترسبورغي في وزارة التعليم الوطنية منذ عام 1810م إلى عام 
1822م، ثم أصبح مدير أكاديمية العلوم من عام 1832م إلى عام 1855م، 

وأخيرًا تولى وزارة التعليم الوطني منذ عام 1833م إلى عام 1849م.

OUVAROV (S.S.), Projet d’une Académie Asiatique, Saint-Pétersbourg, A. Pluchart, 1810, 50 p, p. 8 1	ـ	
Idem, p. 14. 2	ـ	

في الربع الثاني من القرن 

التاسع عشر، عرفت روسيا 

في ذروة ق�تها األوروبية 

نشاطًا كثيفًا على حدودها 

الشرقية، ووطدت حروبها 

المتالحقة ضد تركيا 

وإيران أوضاعها الق�قازية
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كعاش��ق للحضارة الهيلينية، اعتق��د بوجود روابط بين الش��رق من 
جه��ة، واليونان وأوروب��ا من جهة أخرى، ورأى أن لروس��يا رس��الة في 
عالقاتها بالش��رق. وقد ف��رض تعلي��م اليونانية في الثانوي��ات، ودعم 
المعاه��د التي تهدف إلى دراس��ة الش��رق. ف��ي عام 1818م، اس��تقبل 
الفرنس��يّْين ش��ارموا وديماني، اللذْين دعاهما لتأس��يس أقسام العربية 
والتركية والفارسية في جامعة سان � پ�يترسبرغ1. في العام نفسه، طلب 
من األلماني فريهن البقاء في س��ان � پ�يترس��برغ وش��غل منصب مدير 
مكتب الشرق، المتحف اآلسيوي في المس��تقبل، القسم المتخصص في 
أكاديمي��ة العلوم. عكس نش��اط أوفاروف ش��غف الجيل الروس��ي خالل 
1820 - 1830م باتجاه الشرق. بدءًا من الجنراالت القادمين من القوقاز 
بالمبّش��رين  المكتش��فة«2، مرورًا  »للروائ��ع  الش��رهين  الش��عراء  إلى 
المرس��لين إل��ى بكين، اتجه��ت النخب الروس��ية ناحية الش��رق. فهم 
أوڤاروڤ � وهو لم يزل شاباً � أهمية الشرق لروسيا، نظر إلى الدراسة 
بروح النهضة الش��رقية، ولي��س كموضوع غرائبي، وحينم��ا وّجه الطلبة 
الروس إلى دراس��ة »الجذور الوطنية«، كان ف��ي ذهنه اآلداب المقارنة 

وروابط روسيا مع الشرق.

�لتاريخ �ل�شت�شر�قي فريهن و�شارمو�: قائد� 

قّدم كريستيان مارتان فريهن )1782 - 1851م( وفرانسوا برنار شارموا 
)1793 - 1868م( إل��ى روس��يا بالمصادفة البحتة، ووج��دا فيها الظروف 
المالئمة للدراسة، وألنهما كانا يمتلكان فضوالً أصياًل تجاه الشرق، فقد 
لروس��يا. مما دعاهما إلى مساءلة الماضي  اكتشفا داخلهما فضوالً قوياً 

الروسي.

كانت الصينية تدرس في المدرسة اإلكليريكية بسان � پ�يترسبرغ لتكوين آباء اإلرسالية الدينية  1	ـ	
في بكين؛ أي مؤسسي علم الصينية الروسي.

 LERMONTOV (Mikhaïl), «Le Démon», Anthologies de la Poésie Russe, Gallimard, Paris, 2	ـ	
1993, p. 199.
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كان فريهن � المتخصص في العربية والتركية � يبلغ من العمر الرابعة 
والثالثين حينما اقت��رح أوفاروف علي��ه أن يصبح أكاديمي��ا1ً، وأن يتولى 
منصب مدير المكتب الشرقي. خالل عش��ر سنوات في قازان قام بتدريس 
اللغة العربية، قبل أن يرجع إلى روس��توك، مدينة مول��ده التي تعلم فيها 
الفلس��فة الش��رقية وعلم المس��كوكات. اس��تغل إقامته في قازان في جمع 
المواد، في عام 1809م كتب أول عمل عن المسكوكات الروسية، وفي عام 
1816م أعدَّ دراس��ة وافية عن النقود لدى الخانات والقبيلة الذهبية. كان 
المتحف � الذي أصبح محافظهُ � ثرياً في موجوداته، مس��تغاًل ومفهرس��اً 

كان حقل  عمل��ه.  فوضع خط��ة  بصورة س��يئة، 
دراس��ته رحب��اً، غي��ر أنه كان يعش��ق دراس��ة 
المس��كوكات الش��رقية مبيّناً أهميتها في تاريخ 
روس��يا، وتخصص طلب��ة اللغات الش��رقية في 
تاريخ روس��يا بحس��ب نصيحت��ه، وأصبحوا مع 
الوقت مستشرقين مؤثرين، مثل ب. س. سافليف 

و ف. ف. غريغورييف.
اقترح سلڤستر دو ساسي شارموا ألوڤاروڤ 
لكي يدرس الفارسية والتركية في قسم اللغات 

الش��رقية بكلي��ة التاريخ والفلس��فة بس��ان � پ�يترس��برغ. وص��ل برفقة 
ديماني � المتخصص في العربية واآلرمنية � إلى العاصمة الروسية. وفي 
عام 1821م، غادر االثنان الجامعة للتدريس والعمل في القس��م الشرقي 
باإلدارة اآلس��يوية ف��ي وزارة الش��ؤون الخارجية. تخّصص ش��ارموا في 
التاريخ وفرض نفسه على الوسط الجامعي. في عام 1829م حرر وفريهن 
وتلميذه سنكوڤس��كي مش��روعاً يهدف إلى تأسيس »كلية مس��تقلة للغات 
واآلداب الش��رقية«. في ع��ام 1831م دخ��ل إلى األكاديمي��ة، وقد درس 
النصوص الفارس��ية والعربي��ة والتركية حتى يتوصل إل��ى معلومات عن 

 Istoria Otchestvennogo Vostokovedenia do Serediny XIX veka, (coll.), Moscou, Naouka, 1	ـ	
1990, p. 119-121.

عكس نشاط أوفاروف 
شغف الجيل الروسي باتجاه 
الشرق بدًءا من الجنراالت 
القادمين من الق�قاز إلى 
الشعراء الشرهين »للروائع 
المكتشفة«، مروراً 
 بالمبّشرين المرسلين
إلى بكين
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روسيا. على وجه التحديد، نشر بداية »إسكندرنامة« لنظامي )الكنجوي(، 
الذي يستعرض غزو االسكندر األكبر لروسيا. في عام 1833م كتب مقاالً: 
»عن أهمية اللغات الشرقية في تاريخ روسيا«. لكنه لم يقدر على تحمل 
مناخ روس��يا، فرجع إلى فرنس��ا، حيث تابع أبحاثه عن األكراد واألُس��ر 
المغولية بعد جنكيزخان، حائزًا على معاش من نيقوال األول، وظل مراساًل 

ألكاديمية العلوم.

�لموؤرخون �لم�شت�شرقون في �لحياة �لثقافية �لرو�شية

قام شارموا بجهٍد كبيٍر في تثمين دراس��ة اللغات الشرقية في روسيا، 
»الت��ي تفتن ع��ن أي ش��يٍء آخ��ر أذه��ان الش��باب الروس��ي؛ ألن هذه 
االمبراطورية المحاطة بش��عوب ألسنة قومها بس��يطة وألن كثيرًا من هذه 

األُمم تمتلكها بهجة العيش تحت سلطتها الحامية«1.

وّجه تالميذه نحو التاريخ وركز عليه؛ لكي »يثبتوا أن اللغات الشرقية 
مهمة للغاية بالنسبة لروس��يا تحت العالقة التاريخية، وأنها من الممكن 
أن تبدد جزءًا من العتمات التي تغلف بتاريخ األمة الروسية كما تسهم في 

توضيح بعض النقاط الغامضة في التاريخ«2.

تعّدى تأثير فريهن وش��ارموا جمعية المستش��رقين. وس��عت إسهاماتهما 
المنش��ورة في المجالت غي��ر المتخصصة الصادرة في س��ان � پ�يترس��برغ 
وموس��كو دائرة قرائهما، وتمَّ نش��ر أعمالهما واهتماماتهما من قبل ورثتهما 
المثقفين: أسهم غريغورييڤ وساڤيليڤ في »المعجم االنسيكلوبيدي« لبلوشار. 
� تحت تأثير فريهن،  عمل بيريزان )1818 - 1896م( � عالم معروف ش��عبياً 
على دراسة تاريخ القبائل التركية والمغولية كما على دراسة غزوات األخيرة 

على روسيا، وأسهم في نشر »مكتبة المؤرخين الشرقيين«.

 CHARMOY (F.B.), Sur l’Utilité des Langues Orientales pour l’Histoire de la Russie, 1	ـ	
Saint-Pétersbourg, 1834.

Ibid., p. 1 et 2. 2	ـ	



9

عشر التاسع  القرن  في  الروسي  االستشراق  تاريخ 

بالطبع، اقتربت أفكارهما من منظري عقيدة الجنس��ية ومؤسسها. كان 
لش��ارموا الحظ في مقابلة أوڤاروڤ دائماً، وفي 31 أغس��طس 1833م، قرأ 
بحثه عن »أهمية اللغات الشرقية في تاريخ روس��يا« خالل جلسة احتفالية 
بمقر الجامع��ة اإلمبراطورية في حض��ور الوزير. كان مفهوم »الش��عبوية« 
يعظم العودة إلى الجذور الروس��ية: ت��مَّ إدراج أعمال مدرس��ة المؤرخين 
الش��رقيين في هذا اإلطار، واس��تغلت )ه��ذه األعمال( من قب��ل المؤرخين 
القريبين من السلطة. في عام 1838م أكد ميشال بوغودين )1800 - 1875م( 
� أس��تاذ التاريخ الروس��ي بجامعة موس��كو في عام 1835م، األركيولوجي 

النزعة  على  »موس��كوفيتان« �  )مطبوعة(  وناشر 
العالميتين: ثقافة  الثقافتي��ن  الروس��ية لتوحيد 
الش��رق وثقافة الغرب، وعّد وطن��ه »ثمرة هذه 
ن. ج. أوس��تريالوڤ،  أصبح  العالمية«1.  الثقافة 
زميله )بجامعة( سان � پ�يترس��برغ � الذي يوقره 
أوڤاروڤ كثيرًا، والذي كت��ب كتاباً موجزًا عن 
الرس��مي  للجامعيين � الم��ؤرخ  التاري��خ 
ه��ؤالء  تقاس��م  الروس��ية.  لإلمبراطوري��ة 
َه��ّم توضي��ح  المستش��رقين  المؤرخ��ون م��ع 
ثغرات  وسد  الش��رق،  مع  الروس��ية  العالقات 
المش��روعات  وس��اندوا  الروس��ي،  التاري��خ 

التوسعية باتجاه آس��يا على أساس أنها كبيرة وتمدينية ومصادر لالكتفاء 
الثقاف��ي. حيّا فريه��ن الجبه��ات العس��كرية: »الحم��الت األخيرة ضد 
اإليرانيين واألتراك التي تبلورت من خالل سلسلة من الغزوات في مجال 
الثقافة، لم يجلب قادته��ا � كغنيمة انتصارهم الالم��ع � مدافع ورايات 

.(Frähn, XII) .»العدو، وإنما مكتبات كاملة من المخطوطات

 «Lettre sur l’Histoire Russe», in V Poisskakh Svoego Puti: Rossia Mezhdu Evropeï i Azieï, 1	ـ	
Moscou, 1997, p. 103.

تعّدى تأثير فريهن 
وشارم�ا جمعية 
المستشرقين، وسعت 
إسهاماتهما المنش�رة في 
المجالت غير المتخصصة 
الصادرة في سان 
ــ پـيترسبرغ وم�سك� 
دائرة قرائهما، وتمَّ نشر 
أعمالهما واهتماماتهما من 
قبل ورثتهما المثقفين
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�لرو�س  �لر�ش��ميين  �لموؤرخين  نت��اج  ف��ي  �لتاريخ �ل�شت�ش��ر�قي  مكان��ة 

منهجية �شارمة

بحث فريهن وش��ارموا عن مصادر جديدة لتاريخ روس��يا، ُيعدُّ األول 
مؤسس مدرسة علم المسكوكات الروسية، كان يشجع العمل الجماعي في 
دراس��ة المس��كوكات، األركيولوجي��ا والنق��وش. كتب باأللماني��ة »نظرة 
طوبوغرافي��ة عل��ى كن��وز النق��ود العربي��ة في روس��يا«1، المنش��ور في 
»پ�يتربورجسكييه فيدوموستي« في عام 1842م )األعداد 235 - 238(، وتابع 
تالميذه عمله. كتب غريغورييڤ مقاالً عن دور النقود الكوفية في دراس��ة 
تاريخ روس��يا في عام 1842م، وس��اڤيليڤ بحثاً »عن أهمية دراس��ة علم 
المس��كوكات واألركيولوجيا الشرقية في روس��يا« في عام 1847م. َبْيَد أن 
فريه��ن اهتم أيضاً بالمص��ادر األدبية. مح��ررًا قائمة م��ن األعمال التي 
وجدها مفيدة في الحص��ول عليها، أّك��د أن األمر يتعلّ��ق »بمواد جديدة 
إليضاح تاريخ روس��يا القديم واثنوغرافيتها، أو المواد التي تسّطر تاريخ 
المغول، أو من يرتبطون بعالقات بدول وش��عوب آسيا الوسطى المعروفين 
نوعاً ما، أخي��رًا من الممكن تس��طير )هذه القائمة( ألهميتها الش��ديدة 

الخصوصية بنا«2.

الذاتية األرميني��ة والجورجية تمَّ  بيّ��ن أن »نماذج الس��ير  بالتأكيد، 
إرسالها إلى دواوين جمارك ما وراء القوقاز«3.

قبل أي شيء اهتم شارموا بنوعية المصادر الشرقية. كتب: »في عصر 
قبل نس��طور، لم  الملكية الروس��ية المطلقة؛ أي قرني��ن ونصف تقريباً 

 Bulletin Scientifique, 1842, t. 9, n°220/221, Cité par Istoria Otchesvennogo vostokovedenia, 1	ـ	
op. cit., p. 242.

فريهن. توطئة كرونولوجية لمئات األعمال غالبيتها تاريخية وجغرافية، عربية وفارس��ية وتركية،  2	ـ	
ينقص جزء كبي��ر منها مختلف المكتبات في أوروبا، حيث يصبح من الالزم أن يقيم األفراد في 
الشرق بحثاً عن النس��خ األصلية أو المنقولة الوفية، سان � پ�يترسبرغ، 1834م، معاد نشره في 

..XXIX 1841 و1845م، ص
Ibid., p. XLV. 3	ـ	
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يعرف )أحد( بصورة طيبة )العرب(، والدول والشعوب الواقعة بين البحر 
األس��ود وبحر قزوين، وكذا س��كان ضفاف نه��ر الفولغ��ا القريبون من 
المركز. حتى وإن زاروا األراضي الروس��ية، لم تس��نح له��م الفرصة... 
لرؤية... مفاوضات ه��ذه األُمة، أو الحصول عل��ى معلومات... عن الدول 
التي تقيم عالقات تجارية معها... الوثائق الراجعة إلى عصر س��ابق عن 
نس��طور دقيقة وثمينة عن الوقائع التاريخية الروس��ية التي ال تمنحنا إال 

النزر اليسير في هذا الشأن«1.
أعدَّ مدونة عن المؤرخين المفيدين لدراسة التاريخ الروسي:

اهتم��وا  الذي��ن  الع��رب  الكُتّ��اب  »أواًل: 
البلغار،  السالف،  القدامى،  الروس  بإثنولوجيا 
الخزر،... باشقورتستان، البتشنيغ )قبائل تركية 

من الرحل( إلخ.

مختلف  تاريخ  كتب��وا  الذين  الكُتّاب  ثانياً: 
أس��رة  الخصوص  وعلى وجه  المغولية،  األُس��ر 
بقازان،  الخان��ات  وأُس��رة  بدغوتش��ي،  أولوس 

وأُسرة أستراخان التي انحدرت منها.

ثالثاً: مؤرخو عائلة جيراي بالقرم.
رابعاً: مؤرخو الحوليات العثمانيون منذ عهد السلطان بايزيد.

خامساً: األدباء المسلمون الذين س��ّطروا تاريخ أوزون حسن � األمير 
التركماني الشهير خالل أُسرة الخروف األبيض )قره قوينلو( � والصفويين، 

والملوك األفغان لفارس: نادر شاه... وخلفائه، قبائل الزند والقاجار«2.

يوقر المؤرخان جيدًا مقابل��ة المصادر: حّدد ش��ارموا بدقة أنه أنهى 
»مروج الذهب« للمس��عودي، بمقابلته بدراس��ة ياق��وت )الحموي(، وزكريا 

CHARMOY (F.B.), Sur l’Utilité des Langues Orientales pour l’Histoire de la Russie, op. cit., p. 8 1	ـ	
Ibid., p. 2. 2	ـ	

بحث فريهن وشارم�ا عن 
مصادر جديدة لتاريخ 
سس  روسيا، ُيعدُّ األول م�ؤ
مدرسة علم المسك�كات 
الروسية، كان يشجع 
العمل الجماعي في 
دراسة المسك�كات، 
األركي�ل�جيا والنق�ش
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القزويني. بيّن أيضاً أهمية الرجوع إلى »الحوليات« الفارس��ية والعثمانية 
في كتابة تاري��خ اإلمبراطورية الروس��ية »حينم��ا يتعلّق األم��ر بالحروب 
والعالق��ات أو المعاه��دات القائمة بين روس��يا وإحدى الق��وى األخرى«، 
للحفاظ على »الح��د األقصى من النزاهة«. كانت نظرت��ه تحمل احتراماً 
عميق��اً لهذه البالد الت��ي درس منتوجها األدبي بعم��ق، وكان يتحّدث عن 

»اإلنصاف«، ويطالب بمسّعى إيجابي.

م�شروع تاريخي

قرأ فريهن وشارموا االثني عش��ر جزءًا من »تاريخ الدولة الروسية« 
لنيقوال كارامزين، المنشورة بين عام 1816م وعام 1829م. ذكر شارموا 
الكتاب في »عن أهمية اللغات الشرقية في تاريخ روسيا«، غير أنه انتقد 
عدم رجوعه إلى الكُتّاب الشرقيين. كان يعتقد أن المصادر الشرقية من 
الممكن أن تكون مفيدة في دراسة روس��يا القديمة، والهيمنة المنغولية، 
والعالق��ات مع الش��رق )خان��ات القرم ف��ي تركي��ا وف��ارس(، وتاريخ 

اإلمبراطورية.
عن »الروس«، رجع شارموا إلى »مروج الذهب« للمسعودي )نحو 950 
مرة(؛ لكي يؤلف بحثه عن »ذكرى السالف القدامى«1، وأيضاً لكي يكمل 
معلوماته عن الحملة الروسية في بحر قزوين في عام 912م. ذكر شارموا 
تحديدًا وجود حملة أخرى في عام 943م، أش��ار إليها الش��اعر الفارسي 

نظامي، ولم تذكر الحملتان في حوليات عصر إيغور.
كان تاري��خ الهيمنة المغولية مثي��رًا للجدل2، وفي هذا الش��أن كتب 
شارموا: »كتابات الكتّاب الشرقيين... ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا؛ ألنهم 
يستطيعون تزويدنا بمفاهيم دقيقة للغاية عن األحداث الروسية خالل هذه 

CHARMOY (F.B.), Sur l’Utilité des Langues Orientales pour l’Histoire de la Russie, op. cit., p. 7 1	ـ	
فتح كارامزين النقاش حول »النير المنغولي«، الذي نُظر إليه على أساس أنه »كارثة«، مسؤولة  2	ـ	
عن تخلف روسيا، بينما مانيتسكي اعتقد أن التتار أنقذوا روسيا من أوروبا وأسهموا في الحفاظ 

على العقيدة األُرثوذوكسية.
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الفترة الحاس��مة، وتعريفنا بتأثير الحكومة المغولية على تأسيس الشعب 
الروسي ومصيره«1.

عمل كثير م��ن المؤرخين الش��رقيين عل��ى هذه الموضوعة. انش��غل 
غريغورييف بموضوع القبيلة الذهبية واتجه إلى منغوليا. في عام 1837م، 
عرض بحثاً عن تاريخ الشرق في جامعة سان � پ�يترسبرغ، مما تمَّ النظر 
إليه على أساس أنه تجربة اس��تثنائية وموجزة. بحث التأثير الشرقي على 
روس��يا محرك الدراس��ات التي تتناول تتار الق��رم المرتبطين »بالملوك 

الروس« منذ عام 1473م.

لكتابة  التحضير  في  المستش��رقون  أس��هم 
تاري��خ االمبراطورية الروس��ية، ب��إدراج تاريخ 
الش��عوب »المجاورة« قبل السيطرة عليها. كتب 
تاريخ  ع��ّد  الالزم  م��ن  »إذا... كان  ش��ارموا: 
الش��عوب التي سكنت بالدًا مس��تقلة اليوم عن 
الروسي  للتاريخ  متمماً  اإلمبراطورية جزءًا  هذه 
القدي��م، وقامت ب��دوٍر كبيٍر ف��ي أحداثها، أو 
األمة  أو ضعيف��ة مع  قوية  كانت على عالق��ات 
الروس��ية... فم��ن ال��الزم االهتم��ام بعالقات 

الرحالة العرب وكتابات مؤرخيهم؛ ألنهم يستطيعون تعريفنا بصورة فضلى 
بالخزر، باشقورتستان، البلغار، البتشنيغ«2.

كتب فريهن حول »الخزر« )1822م(، والبشقوريين )1822م(، والروس 
إلى وصف  باالس��تناد  الفولغ��ا )1825م(،  وبلغاري��ي  القدام��ى )1825م( 
أحمد ب��ن فض��الن )921 - 922م(3. نظر ش��ارموا إلى »تاري��خ جورجيا، 
أرمينيا، داغستان، شيروان، حران وغيالن التي تحيط بتركيا وفارس كجزء 

CHARMOY (F.B.), Sur l’Utilité des Langues Orientales pour l’Histoire de la Russie, op. cit., p. 14 1	ـ	
Ibid., p. 8 et 9. 2	ـ	
Ibid., p. 7. 3	ـ	

عن »الروس«، رجع شارم�ا 
إلى »مروج الذهب« 
للمسع�دي )نح� 950 مرة(؛ 
لف بحثه عن  لكي ي�ؤ
»ذكرى السالف القدامى«، 
وأيضًا لكي يكمل معل�ماته 
عن الحملة الروسية في 
912م بحر قزوين في عام 
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متمم لتاريخ روسيا«. قّدم هؤالء المؤرخون معلومات عن عالقات روسيا مع 
جيرانها الشرقيين.

�أي خطة؟ �إلى �لنجاز�ت:  من �لقتر�حات 

طوّر فريهن وش��ارموا وتالميذهما معارفهم اللغوية لإلس��هام في تاريخ 
روس��يا، ولم تكن ِقيمته��م محل أي ش��ك، وبمعرفة عميقة للش��رق، كانوا 
مهمومين بالنزاهة واالحترام لزمالئهم من المؤرخين. من الممكن أن نذّكر 
هنا بوجودين، الذي كتب في بحثه »وصف قصير للتاريخ الروس��ي مخصص 
لطلبة دار التربية«، المنشور في عام 1839م: »في عام 1783م، ضمَّ األمير 
بوتومكي��ن كل القرم: الوكر األخير لقطاع الط��رق المغوليين، وهكذا بلغت 
قوتنا البحر األس��ود«. تعبير »الوكر األخير لقّطاع الطرق المغول« ال يمكن 
أن يجده المرء في كتابات فريهن أو ش��ارموا، فهما ل��م يبحثا عن إعطاء 
مصادرهم��ا معنى أكب��ر ال تحتوي��ه، إال أنهما عمال على تغذية النقاش��ات 

الدائرة حول روسيا، حول التأثيرات الشرقية ونزعاتها اإلمبريالية.
وجد األمل في التجديد الذي حققه المؤرخون المستشرقون ضالته في 
سطور ساڤيليڤ المكتوبة في عام 1842م التالية: »ال نعرف من هم هؤالء 
الروس.... ال نعرف طبيعة العالقات بين الس��الڤ، الفنلنديين والروس، 
وال العالقات بين روس��يا القديمة م��ع جاراتها من الغرب إلى الش��رق، 
وال عاداتهم االجتماعية والعائلية، وال دياناتهم، وال مستوى تربية أسالفنا، 
وال حتى كيف أو متى وممن جاءتهم عقيدة المخلص. نحن ال نعرف أيضاً 
إذا كان تاريخن��ا يبدأ في عصر عب��ادة ميثرا، في القرن التاس��ع أو في 

القرن الحادي عشر«1.
ال يستطيع المستشرقون اإلجابة عن جميع هذه األسئلة، ولكنهم قاموا 
بالخطوة األول��ى. كلغويين، ومؤرخين، وعلماء مس��كوكات، وأركيولوجيين، 

 Grigoriev (V.V.), O Koufitcheskikh Monetakh, p. 4, Cité in Istoria Otetchestvennogo Vostokovedenia, 1	ـ	
op. cit., p. 243.
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ورحالة؛ كانوا بوصلة نش��ر المعرفة في أنحاء روس��يا، البلد المنغلق على 
نفسه طوياًل، ومن دون شك، نشأ هذا التيار في أعمال العلماء الروس.

إذًا أس��هم المؤرخون المستشرقون في ظهور مس��ًعى غير انفعالي في 
دراس��ة التاريخ الروسي، واس��تغل دارسو التاريخ الس��الفي والمستغربون 
أطروحاتهم، إال أنهم لم يش��تركوا في النقاش. تحققت دراس��ات فريهن، 
ش��ارموا وتالميذهما خالل فترة مفصلية تقع بين رؤية إنس��انية لدراسات 
الشرق ورؤية »حسابية«. بدءًا من خمسينات )القرن التاسع عشر( تطورت 
الدراس��ات اإلثنوغرافية المنهجية التي أدرجت دراس��ة اللغات والجغرافيا 
والتاريخ المتعلّقة بتق��دم اإلمبراطورية الروس��ية. ولكونهما أول من لفت 
النظ��ر إلى دراس��ة األقالي��م المتاخم��ة، فقد أس��هما في إع��داد ثقافة 

»عمودية« تهدف إلى الربط بين مختلف أجزاء اإلمبراطورية.



مجلة	تصدر	عن	وزارة	األوقاف	والشـــؤون	الدينية	في	سلطنة	ُعمان	وتهدف	إلى	
تحقيق	الغايات	التالية:

ترسيخ اإلسالم الذي يقوم على التفاهم وحق االختالف وتعددية وجهات النظر. � 1

إعادة االعتبار لالجتهاد بوصفه مس��ألة حيوية في الفكر اإلس��المي من أجل  � 2
تجديد ذاته في مواجهة العصر ومتغيراته.

العمل على إصالح مواطن الخلل في الفكر اإلس��المي وفتح المجال لتصورات  � 3
إسالمية تصدر عن وحدانية ال تشوبها شائبة، وتسعى لتجسيد رؤى مستنيرة، 

بعيدًا عن التعصب.

الن�شر قواعد 

تتوخى مجلة )  ( ف��ي المقاالت التي تنش��رها الموضوعية واالهتمام 	 
على حد س��واء برؤية فاهم��ة للقضايا الحضاري��ة اإلس��المية, ولمقتضيات 

الموقف العربي واإلسالمي الحاضر.

يشترط في البحث أاّل يزيد حجمه على عش��رة آالف كلمة، وأاّل يكون منشورًا 	 
من قبل.

تش��ترط المجلة في البحوث المكتوبة باللغات األجنبية الحيّة أن تكون خاصة 	 
بها، ولم تنشر من قبل.

يخضع ترتيب مواد المجلة عند النش��ر العتبارات فنية محضة، ال عالقة لها 	 
بقيمة الدراسة أو بمكانة صاحبها.

األبحاث التي ُترس��ل إلى المجلة ال ُتعاد إلى صاحبها، نُش��رت أم لم ُتنشر، 	 
والمجلة ليست ملزمة بإيضاح أسباب عدم نشرها.

يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية وفق النظام المعمول به في المجلة.	 

ما تنش��ره )  ( من بحوث يعبّر ع��ن وجهة نظر أصحابه��ا، وال يمثل 	 
وجهة نظر )  ( أو الجهة التي تصدر عنها، بالضرورة.

ترس��ل البحوث إلى عنوان المجل��ة مطبوعة على قرص أو إل��ى بريد المجلة 	 
اإللكتروني. متضمناً التعريف بالمرسل وعنوانه.



المحـور

1

■  أستاذ التعليم العالي في دراسات الحضارة العربية واألديان المقارنة، الجامعة التونسية.

مع كلّ حدث نوعي يهتّز له العالم اإلسالمي، ُتطرح مجّددًا 
األس��ئلة النوعية المتعلّقة برؤية الماض��ي واآلخر والعالم، 
وما الثابت وما المس��تقر في ضوء ضغط الواق��ع وإكراهاته، وما 
أفضل إس��تراتيجيات المواجهة والتغيير، ولك��ن أيضاً ما الخطوط 

الحمر والمخاطر المتوقعة؟
ُطرحت مثل هذه األس��ئلة مرات عديدة، م��ع حملة بونابرت على 
مصر، ثّم وقائع االس��تبداد واالس��تعمار التي حلّت بأغلب المجتمعات 
العربية واإلسالمية، ثّم اآلمال الكبرى التي نشأت مع حركات التحّرر 
الوطني، ثّم الموجة الثورّية األولى التي ش��هدها العالم العربي في 
الخمسينات والستينات من القرن العش��رين، إضافة إلى المواجهات 
اإلقليمي��ة الكب��رى الت��ي حصل��ت م��ع قي��ام الدول��ة الصهيوني��ة 
)الحرب  الداخليّة  المواجه��ات  أو في إطار  )1948 - 1967 - 1973م(، 
األهلية في لبنان � الثورة اإليرانية والحرب بين إيران والعراق، غزو 
الكويت، حربا الخليج األولى والثانية(. كلّ هذه األحداث بعثت شعورًا 
بالتفاؤل لدى البعض، وشعورًا بالتش��اؤم لدى البعض اآلخر، وكانت 
تهّدد مجتمعات وقوى معينة، وترّج��ح مصالح غيرها. وقد يصعب أن 

■ الحّداد   محمد 

والغد اليوم  عالم  في  اإلسالم 
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المحور

نجد منطق��ة تعرضت لكل هذه الهزات المس��تمرة وبقيت م��ع ذلك واثقة في 
قدرتها عل��ى مواجه��ة التحّدي، بل ع��ّدت كلّ تح��ّد دافع��اً للمواجهة وفرصة 
الس��تعادة القوّة، بصرف النظر عن حقيقة هذا الّش��عور هل كان يس��تند إلى 

معطيات موضوعية أم كان مجّرد مخادعة للنفس لتحّمل إكراهات الواقع.
ولئن كان السؤال حول واقع األّمة ومستقبلها هو السؤال القديم المتكّرر؛ 
فإن اإلجابات عليه ظلّت شديدة االختالف عميقة التباين؛ بل إنّ األّمة نفسها 
� التي يراد استش��راف واقعها ومس��تقبلها � خاضعة لتمث��اّلت مختلفة تؤّدي 
بالضرورة إلى رؤى متعارضة؛ ففارق بين أن يطرح الس��ؤال في مدى األمة / 
الش��عب أو األّمة / الدول��ة، بما يعنيه ذل��ك من طرح المصال��ح واألهداف 
والعوائق في إطار أكث��ر موضوعية، أو يطرح في إطار األّم��ة المتعالية على 
حدود المواطنة والدولة القطرية، سواء في تحديدها العروبي أو اإلسالمي، 
بما يجعل عمليات التقويم واالستشراف أكثر عسرًا بسبب تنوّع اإلستراتيجيات 

الخصوصية لألطراف المتداخلة.
وال ش��ّك أنّنا نعيش في هذه الس��نوات األخيرة إحدى هذه الهزات التي 
تدفع مجّددًا إلى البحث والتس��اؤل. وال يمكن القطع بما س��تنتهي إليه من 
مآالت، وال توجد قراءة نهائية لطبيعة الحراك الراهن والجهات التي تحّركه 
وتلك التي تس��تفيد منه، وح��دود تداخل المحل��ي بالخارج��ي واالجتماعي 
بالطائفي، س��وى تعاظ��م التفاوت الخطير بي��ن األهداف الجّذاب��ة المعلنة 
والممارس��ات االنحرافية المس��تفحلة والمتعّمقة، فضاًل ع��ن انفالت متعّدد 

األوجه يعصف بمجال األفكار أيضاً.
وثّمة بالتأكيد مفارقة بين أن نعاين تأكد الروابط والمصير المش��ترك بين 
المجتمعات العربية؛ إذ إنها يتأثر بعضها ببعض سلباً أو إيجاباً، وبين التهديدات 
الجدية بتفكك بعض ه��ذه المجتمعات إذا لم تمّر العاصفة بس��الم، بما يعنيه 
ذلك من مآٍس جديدة تضاف إلى المآسي السابقة. وإنّ من أخطر ما يهّدد هذه 
الفترات االنتقالية االنزالق في المزايدة بدل أن يسعى المثقفون إلى رسم معالم 
المستقبل بطريقة واقعية وممكنة ومنفتحة على مختلف وجهات النظر والمصالح، 

فالثقافة يمكن أن تكون صمام أمان، كما يمكن أن تكّرس التفرقة والعنف.
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اأم ت�شييد الأحالم؟ 1( دور المثقف، و�شع الإ�شتراتيجيات 

وإنّ من أهّم أس��باب االنفالت الثقافي � إذا صّحت العبارة � قابلية هذه 
الفت��رات لتنمية األحالم المفصول��ة عن الواقع والظنّ أن كل ش��يء أصبح 
ممكناً، من دون النظر إل��ى حقيقة التوازنات الداخلية، ودون النظر إلى أن 
العالم من حولنا لم يتغيّر، وأنه ما زال قائماً على المنافسة من دون رحمة، 
وأنه لن ينتظرنا حتى نحس��م أمورنا؛ بل هو يواصل مراكم��ة الثروة والقوّة 
والمال والسالح، وسنجد أنفسنا بعد حين وقد زادت الهوة بيننا وبينه، ولن 

تنفعنا حينئٍذ الشعارات والغضب والنيات الطيبة.

م��ن دور المثق��ف أن يقترح إس��تراتيجيات 
هذا  يْرهن  أن  ال  بالواقعي��ة،  تتس��م  للمس��تقبل 
المستقبل بمس��لّمات ومصادرات، ومن الضروري 
أن نتذّكر هنا كل اآلمال الكبرى التي نش��أت مع 
حركات التحّرر الوطني، ثّم أثناء الموجة الثورية 
األولى، والتي ندرك اليوم ك��م كانت بعيدة عن 
الواقع. وإذا اس��تقرأنا واق��ع المجتمعات العربية 
الي��وم نرى أن أكثره��ا اس��تقرارًا وازدهارًا تلك 
الت��ي لم تنخ��رط انخراطاً كبيرًا ف��ي كل ذلك 

المناخ الثوري الس��ائد في الخمس��ينات والس��تينات، بل انصرفت للوظائف 
العادي��ة مثل التعلي��م والصحة وبن��اء الطرقات والمس��اكن وغير ذلك من 
المشاغل التي كانت الخطابات »الثورجية« تتعالى بنفسها عن االهتمام بها.

وال مناص من التس��ليم ب��أن اله��زات المتوالية لم تكن لتح��دث لوال أن 
األوض��اع ذاتها تتميّز بنقائ��ص كبرى لم يق��ع تداركها في الوقت المناس��ب، 
فازدادت حدة األزمات إل��ى أن أحدثت االنفجارات االجتماعية والسياس��ة. فال 
يمكن معالجة األوضاع والتهيئة لمستقبل أفضل من دون اعتماد المنهج النقدي، 
والج��رأة على النظر إلى األس��باب م��ن دون التوقف على الظواه��ر الخارجية 
لألزمات. والس��بب األكبر هو أننا لم ننجح في تحقيق النهضة التنويرية التي 

إّن من أخطر ما يهّدد هذه 
الفترات االنتقالية 
االنزالق في المزايدة 
بدل أن يسعى المثقفون 
إلى رسم معالم المستقبل 
بطريقة واقعية وممكنة 
ومنفتحة على مختلف 
وجهات النظر والمصالح
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دعا إليها الرّواد في القرن التاس��ع عشر، فلم نحس��م قضية الماضي بالفصل 
فيه بين اإليجابي والس��لبي، ولم نحسم قضية اآلخر بالتواصل معه بندّية، فظلّ 
الماضي مسيطرًا على الحاضر، وظلّت معاملتنا للعالم حولنا مضطربة، نواجهه 
بالرفض كالماً وبالتبعية سلوكاً، واكتفينا بحلول ترقيعية سرعان ما تتهاوى أمام 

األزمات بدل أن تسهم في احتوائها، وتمنح األدوات الضرورية لتجاوزها.
والنقد غي��ر اله��دم، وإنما ه��و محاولة لتج��اوز ما لم يع��د صالحاً، 
واس��تبداله بما هو أكثر مالءمة مع متغيّرات العصر. والنقد ليس مجّرد عمل 
فوضوي أو تحليق طوباوي، وإنما ينبغي أن يكون جزءًا من إس��تراتيجية عامة 
للتغيي��ر، تحّدد أهدافها بدقة، وترس��م وس��ائلها بواقعية. وق��د طرحت عّدة 
إس��تراتيجيات منذ عصر النهضة إلى اليوم، وواجهت جميعها ثالثة أنواع من 
العوائق. فقد كانت إما واقعية في ذاتها لكنها واجهت إس��تراتيجيات »عدّوة« 
تتمتّع بقدرات وإمكانات أكبر بكثير، كما كان الشأن مع مشروع النهضة الذي 
اصطدم بالمشروع االس��تعماري الضخم، أو المش��روع القومي العربي الذي 
واجه المشروع »القومي« الصهيوني المدعوم بقوّة من الغرب. وإما أنّها كانت 
بعيدة التحقي��ق في المدى المنظور؛ مث��ل الدعوة إلى الوحدة  تطرح أهدافاً 
العربية أو الخالفة اإلسالمية من دون احترام التنوع والخصوصية للمجتمعات. 
وإّما أنها قامت على رؤي��ة مرتبكة للواقع وعلى مصادرات لم تكن قادرة على 

مراجعتها في الوقت المناسب وبالكيفية المطلوبة، فجاءت عديمة الفائدة.
وال يخفى أيضاً أن الثقافة الس��ائدة يغلب عليها طاب��ع المعيارية، فهي 
أكثر قدرة على الخوض في س��ؤال: ما الصحيح وما الخطأ، وأقلّ كفاءة في 
طرح س��ؤال: كيف نصل إلى الصحيح وكيف نتجنّب الخطأ؟ ومن هنا تحوّل 
اإلس��الم لدى البعض إلى مج��ّرد ش��عارات أو أحكام عامة وش��كلية، ووقع 
االكتفاء بذلك بدل استلهامه في إطار رؤية شاملة للحاضر وللمستقبل. فغلبة 
المعيارية قد تش��عر النفس بالرضا واالس��تقرار؛ لك��ن ال تمنحها الفرصة 
الحقيقية للتطويع والس��يطرة. وهذا ما يفّس��ر إلى حّد كبي��ر ضعف ملكات 
التحليل واالستش��راف مقابل كثرة الوعاظ والمرشدين في كل الميادين، من 
السياس��ة والدين إل��ى التعلي��م والفنّ. يق��ول محمد إقبال في عس��ر هذه 
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المعادلة بين الثابت والمتغير: »المجتمع ال��ذي يقوم على تصوّر الحقّ على 
مثل هذا الوجه ال بّد له من أن يوفّق في وجوده بين مراتب الدوام والتغيّر، 
فال ب��ّد أن تكون له مب��ادئ أبدية تنّظ��م حياته الجماعي��ة وتضبط أموره؛ 
وذلك ألنّ األبدي الخالد يثبت أقدامنا في عالم التغير المستمّر. ولكننا إذا 
فهمنا أن المبادئ األبدية تس��تبعد كل إمكانية للتغيّر � وهو في نظر القرآن 
آية م��ن اآليات الكبرى على وج��ود الذات اإللهية � فإنّ ه��ذا الفهم يجعلنا 
ننزع إلى تثبيت ما هو � أساس��اً � متغير في طبيعته1. ولعلّ من النافع اليوم 
� ونحن نتس��اءل عن اإلس��الم في عالم اليوم والغد � أن نفيد من نقاشات 

مثقفين عاشوا ظرفية مماثلة؛  بين  سابقة حصلت 
ظرفية الثورات وما تحدثه من آمال وتطرحه من 
تحديات؛ كي نفيد ونراجع في اآلن ذاته، حرصاً 
على أن يكون طرحنا للس��ؤال اليوم مستفيدًا من 
أخطائ��ه.  م��ن  أيض��اً  ولك��ن  الماض��ي  دروس 
متقاطعة  ق��راءة  المج��ال  ه��ذا  ويحضرن��ي في 
مناخ  ف��ي  والغ��د، طرحت  اليوم  بين  لإلس��الم 
الث��ورات العربي��ة للس��تينات، وجمع��ت لوي��س 
حياته  قضى  الذي  المعروف  المستشرق  غارديه، 

في العالم اإلسالمي لدراس��ة تراثه وثقافته، والمفكر محمد أركون وهو من 
المثقفين القالئل الذين لم ينخرطوا آنذاك في إيديولوجيا سياس��ية معينة؛ 
قومية أو إس��المية أو ماركس��ية، فكيف طرح الس��ؤال آنذاك؟ وكيف يمكن 
اإلفادة راهناً من مجادلتهما لتقديم إجابة جديدة عن السؤال القديم نفسه؟

2( الإ�شالم وتحديات الع�شر

لقد بدأ لويس غارديه عرضه بفقرة سيستعذبها من دون شّك كلّ مسلم: 
»رس��الة هذه األّمة هي إقامة ش��ريعة اهلل والناس، كما عرفها القرآن على 
األرض، وهذه األّمة تمّر بحاالت تسود فيها أو تتراجع، ثّم تبعث من جديد، 

تجديد الفكر الديني في اإلسالم، ص 154. 1 ـ 

إّن النقد ليس مجّرد عمل 

فوضوي أو تحليق طوباوي، 

وإنما ينبغي أن يكون 

جزًءا من إستراتيجية 

عامة للتغيير، تحّدد 

أهدافها بدقة، وترسم 

وسائلها بواقعية
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إنها كس��فينة نوح، تهاجمها أمواج العداء والكفر واإللحاد؛ ولكنها تظل إلى 
يوم الدين منصورة؛ ألن اهلل معها1.

كان غاردي��ه يريد أن يقّدم اإلس��الم كما يفهمه أهل��ه، ويقّدم في اآلن 
ذاته بسطة عن واقع اإلس��الم ماضياً وحاضرًا ومس��تقباًل. ورأى غارديه أن 
اإلسالم قد أس��يء فهمه في الغرب ومن ثم أسيء تصوّر حاضره ومستقبله، 
وأشار إلى إرنس��ت رينان مثاالً لهذا الفهم الس��يئ. بالمقابل، أعلن غارديه 
انتماءه إلى مدرس��ة لويس ماس��ينيون التي س��عت إلى تطبيق منهجية حوار 
األديان والفهم من الداخ��ل )intériorisation(؛ لذلك بدأ بتعريف لإلس��الم 
اقتبسه من ماسنيون، وهو أن »اإلسالم هو إرادة العيش المشترك«، وذكر أن 
األمة اإلس��المية تقبل التنوع والتعّدد في إطار القرآن، لذلك كان اإلس��الم 
وثقافًة وحضارًة، لكن من الخطأ ربط اإلس��الم  من الناحية التاريخية ديناً 
بنظام سياس��ي معيّن، م��ن الماض��ي أو الحاضر، فقد عرف ف��ي الماضي 
حكوم��ة ذات بداي��ات ديمقراطية )الدول��ة المدنية(، وحكومات اس��تبدادية 
والمغولي(، كما  التركي  )العصران  أوليغارش��ية  )اإلمبراطوريات(، وحكومات 
يع��رف ف��ي العصر الحاض��ر أنظم��ة ملكي��ة، وأخ��رى برلماني��ة، وأخرى 
ديمقراطيات ش��عبية )اش��تراكية(. ويرى غارديه أن »إرادة العيش المشترك 
»تتجلّى في المعامالت أكثر مما تتجلّى في اختيار ش��كل الحكم، فال يحتوي 
القرآن والُس��نَّة إاّل أحكاماً محدودة في الجانب السياس��ي، مقابل احتوائهما 
على الكثير من التفاصيل المتعلّقة بالمعامالت. وُيقّس��م تعاليم اإلسالم إلى 
أربعة مجاالت: ثالثة منها ثابت��ة، وهي العقائد والعبادات واألخالق، والرابع 
متغيّر وهو المعامالت؛ ألنها تخضع لمقتضي��ات الزمان والمكان. وعلى هذا 
األساس فإن األحكام اإلس��المية تتطوّر مع العصر، »وتطبيق الشريعة منوط 
بالعلماء أو الفقهاء، وعليهم في كل عصر استنباط األحكام التي تحلّ مشاكل 

الساعة، في ضوء تعاليم القرآن، وهذا هو االجتهاد2.

)اإلسالم بين األمس والغد، ترجمة علي المقلد، بيروت، 1983م، ص 14(. 1 ـ 
المرجع السابق )ص 10(. 2 ـ 
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تطرح قضية التعايش � من وجهة نظر غارديه � في مجموعة من القواعد 
التي ظلت متواصلة على مدى التاريخ اإلسالمي. فاألخوّة اإلسالمية مثاًل يراها 
متواصل��ة حتى كتاب »فلس��فة الثورة« لجم��ال عبد الناصر ال��ذي جعل زعيم 
العروب��ة صالح الدين األيوبي وه��و كردي، ومن هنا يس��تنتج غارديه العبارة 
التي أصبحت مشهورة اآلن، وهي أن اإلسالم وحدة تقبل التنوع أو هو تنوّع من 
الوحدة. لكن هذه األخوة القائمة على جدلية الوحدة والتنوع تواجه باستمرار 
خطر »الفتنة«، يقول: »إن التاريخ الوقائعي للش��عوب اإلسالمية يتمحور حول 
سلس��لة من الفتن المتجّددة أبدًا التي يتوّجب إخماده��ا« )ص 13(. وكما أنه 

يرى مبدأ األخوة متواص��اًل من تجربة اإلخاء بين 
المهاجرين واألنصار إلى اختيار ش��خصية كردية 
لتعبّر عن القومية العربية، فكذلك يرى مبدأ درء 
الفت��ن متواصاًل م��ن الفتن��ة الكب��رى بين جيل 
الصحابة إلى المصالحة بين باكستان وبنغالديش 

في قمة الهور اإلسالمية سنة 1974م.
الوحدة رس��م غارديه  التنوّع ضمن  في إطار 
خارطة »العائالت الروحية« في التاريخ اإلسالمي؛ 
أي ما يسّمى عادة الفرق اإلسالمية، ورأى أنّ روح 

اإلصالح الحديث قد تجّس��دت أكثر في المذهب السني، وقامت على »العودة 
إلى القيم األصيلة في اإلس��الم وإتق��ان العلم والتكنولوجيا الغربية بش��كل 
أصيل ومعّمق« )ص 35(، ومن أقطابها سيد علي خان ومحمد إقبال واألفغاني 
وعبده ورش��يد رضا وعّدة أعالم آخرين، ويس��تثني م��ن اإلصالحية الحركة 
الوهابي��ة وجماعة اإلخوان المس��لمين ويفّضل تصنيفهما كحركات متش��ّددة، 
ويقول عن »اإلخوان«: »إن روحاً من عدم التسامح تحركهم، وتخالف الروحية 
الس��نيّة المعتدل��ة والمنفتحة عل��ى اآلخرين، وله��ذا نفهم س��ّر حذر بعض 

الحكومات منهم« )ص 38(.
لقد كان المجتمع اإلس��المي � في عصره الكالسيكي � مجتمعاً منفتحاً؛ 
ا  ا ف��ي العصر الكالس��يكي والمنفتح جدًّ لك��ن، »هذا المجتم��ع الحيوي جدًّ

يريد غارديه أن يقّدم 
اإلسالم كما يفهمه أهله، 
ويقّدم في اآلن ذاته بسطة 
عن واقع اإلسالم ماضيًا 
وحاضراً ومستقباًل، ورأى 
أن اإلسالم قد أسيء فهمه 
في الغرب ومن ثم أسيء 
تصّور حاضره ومستقبله
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بالنسبة إلى زمنه تحوّل في العصور التالية إلى مجتمع منغلق ومنكمش على 
نفس��ه، محافظ بش��ّدة عل��ى أط��ره الحياتي��ة وعل��ى تنظيم��ه االجتماعي 
واالقتصادي« )ص 75(، والس��بب في ذلك يرجع إلى سقوط األندلس وبغداد 
والشعور بالخطر المحدق، ثّم قيام اإلمبراطورية العثمانية على نمط »يمكن 
أن يوصف بأنه مغلق ومغلوط وغير أصيل إسالمياً« )ص 81(. وكان من أكبر 
أخطاء ه��ذه اإلمبراطورية عدم االجتهاد في تطبيق مبدأ األمان اإلس��المي، 
فقد تحوّل مع مّر الس��نوات إلى نظام امتيازات تس��تفيد منه القوى الغربية 
والقناصل األجانب، بما فس��ح المجال لنوع من االس��تعمار المقنّع، وتحوّل 
»التركي العظيم« )بحسب عبارة الملك الفرنسي فرنسوا األّول( إلى »الرجل 
المريض« في القرن التاسع عش��ر. واليوم ينهض العالم اإلسالمي للتخلّص 
من االس��تعمار. »إن كلمة نهضة ترد كثيرًا في خطب الرسميين، وبعد قرون 
من التخدر والنوم، أخذت البلدان اإلس��المية تعي ماضيها المجيد، وقوتها 

الكامنة، وما ينتظرها من مستقبل زاهر« )ص 88(.
إنه إذًا المستقبل الزاهر لألمة اإلس��المية الذي ال يشّك فيه المستشرق 
المستقرئ للعالم اإلسالمي من خالل دراسات لويس ماسينيون وهنري كوربان 
وهنري الوس��ت، وهي دراس��ات تراثية ال اجتماعية، ومن خالل متابعة المناخ 
الثوري الذي سيطر في العالم العربي خاصة في الستينات إلى حرب 1973م، 
التي كانت موجهة أساساً لهذا التقييم مفرط التفاؤل لدى غارديه: »لقد ولّى 
زم��ن المس��تعمرات والحماية، وهذه ح��رب البترول تظهر إمكان��ات وطاقات 
االس��تقالل والقدرة على الحرب، ال على الصعيد السياسي فقط بل أيضاً على 
الصعيد االقتصادي في العديد من الدول المس��لمة، فهذه الدول تس��عى إلى 
اس��تعادة مركزها الذي كان لها في تاريخ الش��عوب. وال تزال ذكريات أمجاد 
الماضي حاضرة ف��ي األذهان وكذلك اإلرث الثقاف��ي العظيم، وذلك بمقدار 
حّدة شعورها بالمهانة الظالمة التي حلّت بها طيلة عصور االنحطاط. ولم تعد 
الغاية � كما في أيام التنظيمات العثمانية � األخ��ذ األعمى بالنمط األوروبي. 
إنّ العالم اإلس��المي � عربياً كان أم غير عربي � يش��عر ويريد التضامن مع 
الشعوب البائسة والتواقة إلى الكرامة كحاجتها إلى الغذاء المادي. ولذا فهي 
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تتجه نحو حل��ول خاصة بها من ش��أنها بدورها أن تجعلها ق��ادرة على توجيه 
وإرشاد العالم الثالث في صراعه ضّد التخلّف« )ص 83(. ويرى غارديه أنّ كلّ 
التيارات الفكرية والسياس��ية تلتقي حول ثالثة أفكار أساسية: أولها: الرغبة 
الثورة االش��تراكية  وثالثها:  وثانيها: رفض الحل��ول الجاهزة،  التحديث،  في 
غي��ر الماركس��ية. ويذك��ر م��ن األمثل��ة الواع��دة الجمهوري��ة الديمقراطية 
الجزائرية، والثورة البيضاء في إيران )في عهد الش��اه(، إلى جانب إشاراته 
العديدة للتيار القومي الناصري والبعثي. وباإلضافة إلى التراث االستش��راقي 
المتعاطف مع اإلسالم، ممثاًل بماسينيون وكوربان والوست. ويذكر غارديه من 
الكتّاب المسلمين المجّسدين لهذا التوجه التجديدي كاّل من نجيب محفوظ، 

وعبد اهلل العروي، وهشام جعيط، ومحمد أركون.
بخيبة شديدة  قد ش��عر  أن غارديه  ال ش��ّك 
وصدمة بالغة عندما اطلع عل��ى الجزأين الثاني 
والثالث اللذي��ن حّررهما محمد أركون. لقد جاء 
ومس��تقبلهم على  المس��لمين  لواقع  أركون  تقييم 
النقيض تماماً من التفاؤل المفرط لغارديه، جاء 
كل  وناس��فاً ضمنياً  الح��دود  أبع��د  إل��ى  قاتماً 
ولعلّ هذه  غارديه.  عليها  اعتمد  التي  المستندات 
الصدمة هي التي دفع��ت غارديه إلى طلب كتابة 
ملحق صغير للكتاب، يرّد فيه بدوره على أركون، 

أو باألحرى يتبّرأ من تحليالته القاس��ية وينأى بنفس��ه عنه��ا، مع االعتراف 
بشجاعته في طرح العديد من القضايا الحساسة والمسكوت عنها. ويمكن أن 
نختصر التعارض الحاّد بي��ن النصين من خالل عرض أه��م القضايا التي 

دافع عنها أركون:
أّواًل: إنّ العرض »التاريخي الذي قدمه غارديه ال يعدو أن يكون استعادة 

للتمثّل األسطوري الذي يحمله المسلمون عن تاريخهم.
ثانياً: إن الثورات االش��تراكية في العالمين العربي واإلسالمي لن تحلّ 

شيئاً من المشاكل المعقّدة لهذا العالم.

إن كلمة نهضة ترد كثيراً 

في خطب الرسميين، وبعد 

قرون من التخدر والنوم، 

أخذت البلدان اإلسالمية 

تعي ماضيها المجيد، وقوتها 

الكامنة، وما ينتظرها من 

مستقبل زاهر«
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ثالثاً: إن الثقافة الس��ائدة في العالم اإلسالمي ال تس��تمّد من كتابات 
نجيب محفوظ أو العروي وال أركون نفس��ه، وإنما من ش��خصيات مثل حسن 

البنا وأنور الجندي ومصطفى محمود.
اإلسالم »الكالسيكي« الذي درسه ماسينيون وكوربان والوست  رابعاً: إنّ 
وغارديه نفس��ه أصبح في قطيعة مع الثقافة اإلس��المية السائدة في البلدان 

العربية واإلسالمية في العصر الحديث.
وعلى عكس غارديه الذي بدأ نّصه بالص��ورة الجّذابة والمطمئنة لألمة 
التي تشبه س��فينة نوح التي ال يمكن لألمواج أن تغرقها، ينهي أركون نّصه 

باالعتذار التالي:
»أكّرر رجاءً ملّحاً إلى القّراء المسلمين؛ لقد تعّمدت عن قصد أال أساير 
]رغبات[ النفس وأال أس��تعمل الوصولية، وال أن أمدح أو أدافع أو أنوّه... بل 
إلى نوعية  أن أظهر الممارسات التي تسببت وال تزال تس��بب ضررًا ضخماً 
اإلس��الم الدينية. إنّ لهجتي االنتقادية وتحيزي للحري��ة الفكرية واالنفتاح 
ولمواجهة المشاكل بجرأة...]مثال[ لما يجب أن يكون عليه الجهاد المخلص 
للتوّتر الروحي والفك��ري الذي كان في أذهان المفكري��ن األوائل... وأطلب 
من الق��راء الغربيين أال يتذرّع��وا بتحليالتي االنتقادية م��ن أجل أن يعّززوا 

تخيالت قديمة كامنة دائماً ومعادية أساساً لإلسالم« )ص 214(.

3( العقل النقدي

ما الحلّ الذي يقترحه أركون؟ ال يتس��ع المجال هنا للعرض التفصيلي. 
نكتفي بذكر أنّه قّس��م جوابه إلى أربع��ة محاور رآها رئيس��ة، وهي تحديد 
مفهوم الحداثة، ومفهوم اإلسالم، وتحديد وضع اإلسالم اليوم، واإلسالم في 

سياقه مع التطوّر.
بالنس��بة إلى الحداثة، دافع أركون ع��ن موقفه المش��هور المتمثل في أنّ 
الحداثة ال ترتبط بزم��ن معيّن وال حقبة تاريخيّة، وأنّه��ا ال تحيل على الغرب 
تخصيصاً، لذلك ال يتطلّب موضوع الحداثة في المجتمعات العربية واإلس��المية 
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الدخول في المجادالت الس��ائدة، للهج��وم أو الدفاع عن الغرب. والمس��لمون 
والغربي��ون ينتمون معاً إلى المجال اإلغريقي الس��امي الذي ش��هد مولد فكرة 
الحداثة منذ فترة طويلة، وقد بيّنت »مدرسة التاريخ الجديد« أن فكرة العصور 
الوسطى التي كانت عصورًا من الظالم والجهل هي فكرة سخيفة، وكذلك أثبت 
»تاريخ األفكار« أن الفلس��فة والعلوم اإلغريقية لم تدخل إلى أوروبا الغربية إال 
بفضل الحضارة اإلس��المية. ال داعي حينئٍذ إلقامة فصل حاد بين عالم يرفض 
الحداثة وعالم آخر يتميّز بها. بل إن قوة الحداثة تتمثّل في قابليتها على الدمج 
وليس في عملها على الفصل والقطع. فعندما سعى المسلمون إلى دمج الفلسفة 

برهنوا  فإنهم  مجتمعاته��م  ف��ي  اإلغريقية  والعلوم 
على موقف حداثة فكرية ومادية في اآلن ذاته، فال 
يمكن »اس��تبعاد اإلس��الم من الس��يرورة البطيئة 
إلعداد الحداث��ة وتكوّنه��ا« )ص 103(. وإذا كانت 
قضية الفلس��فة والعلوم � أي قضية العقالنية � قد 
ارتبط��ت بالمرجعي��ة اإلغريقي��ة؛ ف��إن المرجعية 
الس��امية قد تجّس��دت في إط��ار الث��ورة الروحة 
والرمزي��ة التي تواّصل��ت في األدي��ان اإلبراهيمية 

الثالثة: اليهودية والمسيحية واإلسالم.
أّما حداثة اليوم � أو ما يدعوه أركون بالحداثة الجديدة � فإنّ مش��كلتها 
مع المس��لمين ومشكلة المس��لمين معها أنهم لم يس��هموا في صنعها، بسبب 
توقف الحيوية التي بدأت مع الثورة الت��ي أحدثها القرآن في عالم الدالالت 
والرموز، وتل��ك التي أحدثها دمج الت��راث اليوناني في الثقافة اإلس��المية. 
وبس��هولة، يتمثّ��ل الحلّ األس��لم في إخض��اع العقل اإلس��المي ل��كل أنواع 
المساءالت التي طرحتها الحداثة الجديدة، أو الجزء من المسار الذي توّقف 
المسلمون على عتباته، وهم بذلك سيعيدون الجهد اإلدماجي نفسه الذي قام 
به المس��لمون األوائ��ل عندما خاض��وا بدورهم تحّديات اس��تقبال الفلس��فة 
والعل��وم، من دون أن يعني ذلك � وهذا التذكير ض��روري � أن المطلوب من 
مسلمي اليوم إعادة حداثة عصرهم الذهبي، وأولى أال يكون المقصود مجّرد 

أّما حداثة اليوم فإّن 
مشكلتها مع المسلمين 
ومشكلة المسلمين معها 
أنهم لم يسهموا في صنعها، 
بسبب توقف الحيوية 
التي بدأت مع الثورة التي 
أحدثها القرآن في عالم 
الدالالت والرموز
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التباهي به، وهذا يتضم��ن أيضاً إعادة قراءة الق��رآن تاريخياً وإنتروبولوجياً 
وإبستمولوجياً، مع التمييز بين الظاهرة القرآنية والظاهرة اإلسالمية، باعتبار 
األولى تقع »عبر التاريخ« )أو عابرة للتاريخ( بمعنى أنها تحتفظ دائما بقوّتها 

االستجوابية في المجال الوجودي )وجود اإلنسان وموته ومصيره إلخ(.
أّما في مجال تحديد اإلس��الم، فيقترح أرك��ون التمييز عند إطالق هذه 
الكلمة بين إسالم أول هو »الدين � القوي«، وإسالم ثان هو »دين أشكال«، 
وإس��الم ثالث هو »دين فردي«. فاألّول هو الّذي ينتج األنا األعلى أو المثل 
األسمى المس��تمد أساس��اً من القرآن، والتاريخية هي التي تميّز بينه وبين 
األشكال؛ أي التجربة التاريخية الفعليّة التي ظلت تستمّد شرعيتها من ذلك 
األنا األعل��ى لتخفي ارتباطه��ا برهانات التس��لّط والهيمنة، س��واء من قبل 

الحكام أو من أصحاب السلطة الفكرية.
في هذه العالقة الثالثية بين القوّة والشكل والفرد، يرى أركون أنه قد 
تش��كّلت على مّر التاريخ عّدة نماذج من »الش��خصية القاعدية« وهو مفهوم 
سوسيولوجي مس��تمّد من عالم االجتماع مايك ديفران. وإذا أردنا أن نطرح 
وضع اإلس��الم اليوم فعلينا أن نرس��م الش��خصية القاعدية لمس��لمي سنة 
1950م في إطار تلك العالقة الثالثية. وهي ش��خصية رآها متمثلة في حسن 
البنا أو أنور الجندي، وليس معنى ذلك أنهما يمثالن اإلس��الم كما كان في 
كل العصور، بل بمعنى أنهما يمثالن المسلم الذي توقف عن متابعة العصر، 
وألن الثقافة الغالبة هي ثقافة غير محدثة، فإنهما أولى بأن يمثال الشخصية 

القاعدية والتي تعني أيضاً الشخصية الغالبة.
والنتيجة التي يتوص��ل إليها أركون يعبّر عنها كم��ا يلي: »ال يوجد حتى 
اآلن في العالم اإلسالمي المعاصر فكر يجاري الفكر الكالسيكي في مواجهة 
مشاكل العصر، وفقاً لتناسق داخلي، مع اهتمام دائم بالعمق، ومتابعة خالصة 
من شوائب الفائدة، ورغبة مصممة على اختراق حقيقة األشياء مع احترام حق 
المعرفة ومصال��ح الجماعة بآن واحد. يعيش المس��لمون � مث��ل جميع أفراد 
المجتمعات المتخلّفة � كل أنواع التيارات الوافدة؛ ولكنهم عاجزون حتى اآلن 
عن التعبير عن تجربتهم التاريخية بغير اللّغات المتجزئة والمسهبة الزائدة، 



13

والغد اليوم  عالم  في  اإلسالم 

س��واء أكانت اللّغات الكالسيكية اإلس��المية بأش��كالها المبتورة نوعاً ما، أو 
اللّغات اإليديولوجية المقبولة في الخارج والتي قد تناسب وتتالءم مع أوضاع 

وحاالت خاّصة« )ص 159(.
وعليه، يدعو أركون إلى فتح »حقل جديد« يقوم على »التخلص من األخطاء 
واألس��اطير التي ثبت خطؤها بالبحوث الحديثة ثم القيام � من دون تحفظ أو 
ش��روط � بتحمل كل العواق��ب النظرية والتطبيقي��ة التي تس��تدعيها المعرفة 
العلمية« )ص 160(. ويهمنا في هذه النتيجة أمران أساس��يان؛ أولهما: التوفيق 
بين حق المعرفة ومصالح الجماعة، وثانيهما: الدور اإلطالقي للمعرفة العلمية.

عندم��ا اطل��ع لوي��س غاردي��ه عل��ى ه��ذا 
التش��خيص، كان بعيدًا عن ذهنه طبعاً أن يدخل 
آخر  مفهوم  أي  أو  القاعدي��ة  الش��خصية  مفهوم 
مس��تمد من العلوم اإلنس��انية واالجتماعية، لكن 
البنا  ربما كان وقع الصدمة أكبر م��ن تصوّر أنّ 
أو الجن��دي يمك��ن أن يمثاّل »اإلس��الم اليوم«، 
الذي أضافه  الملحق  دّونها في  فاكتفى بمالحظة 
وفيها: »الخطر القائم حالياً نابع دون ش��ّك من 
تسييس القيم الدينية لإلسالم« )ص 218(؛ لكنه 

ب��دا متأكدًا أن هذا الخطر ل��ن يصبح العنصر المهيمن، وأن األّمة س��تجد 
طريق اإلصالح الذي يوفق � كم��ا نقول اليوم � بين التراث والحداثة، وختم 
نّصه مصّرًا عل��ى تغليب األمل على الخ��وف، ومؤكدًا أنّ أع��دادًا كبيرة من 
العيش »ضمن الحداثة العصرية ومع الحميمية المخلصة  المسلمين يريدون 
لقي��م اآلن«. وحت��ى إذا لم يمثلوا األغلبي��ة اآلن، فإن الث��ورات القائمة في 

العالم اإلسالمي ستدفع باتجاه أن يصبحوا األغلبية.
ال ش��ّك أن جزءًا من هذا التف��اؤل يتصل بكون غارديه يقرأ »اإلس��الم 
الي��وم« من خالل الت��راث الصوف��ي وغير الصوف��ي الذي أكدت دراس��ات 
ماسينيون وكوربان على قيمته وأيضاً على كونيته، وفي إطار نظرة سائدة تعّد 
القيم الروحانية ه��ي المحّددة لجوهر األّمة اإلس��المية؛ بينما الحداثة هي 

يدعو أركون إلى فتح »حقل 
جديد« يقوم على التخلص 
من األخطاء واألساطير 
ها بالبحوث  التي ثبت خطوؤ
الحديثة ثم القيام بتحمل 
كل العواقب النظرية 
والتطبيقية التي تستدعيها 
المعرفة العلمية
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أساس��اً الجانب المادي الذي يمكن أن يقتبس من الغ��رب من دون أن يغيّر 
من عمق تلك القيم.

وتبقى القضية أن مسار األحداث لئن جاء أقرب لتأكيد تشاؤم أركون من 
تحقيقه تفاؤل غارديه؛ فإن ثّمة وقفة نقدية تطرح نفسها أمام نقدية المشروع 
األركوني. وليس المهم هنا الدخول في التفاصيل والتعليق عليها واحدة واحدة، 
ال سيما وأن بعضها كان قد أثار الكثير من الجدل عند صدور النّص، وما زال 
يثير إلى اليوم كمية م��ن االعتراضات والمجادالت وس��وء الفهم لدى البعض 
والتمجيد لدى البعض اآلخر، ولو بطريقة مخالفة للصرامة المنهجية أو للروح 
النقدية بي��ن هؤالء وأوالئك. إن ما يبدو لي األكثر أهمية هو أن نتس��اءل: هل 
يمكن للمس��لمين أن يس��تدركوا حركية الحداثة الجديدة التي استمرت قروناً 
طويلة، إذا كانوا قد بقوا لفترة طويلة خارجها ولم يش��اركوا فيها؟ وهل يمكن 

لهم حقاً أن يعيدوا مواقف المسلمين في العهد الذهبي نفسها؟

ليس من الصعب أن نرى أن حداثة المسلمين قديماً قد ارتبطت بموقعهم 
في العال��م باعتبارهم إحدى القوى الكبرى، عس��كرياً وتجاري��اً واقتصادياً، 
وكذلك كان موقع األوروبيي��ن عندما افتتحوا الحداثة الجديدة. أما مس��لمو 
اليوم فلئن كانوا ينش��دون القوّة؛ فإنّهم في الواقع ضع��اف أمام هذا العالم 
وضغوط��ه المختلفة عليهم، فال هم قوة عس��كرية وال ق��وة اقتصادية، وغاية 
ما يمك��ن أن يصلوا إليه هو أن يحم��وا حدودهم، ويوفّ��روا الحّد األدنى من 
وس��ائل العيش للجميع كي تس��تقّر مجتمعاتهم، وهذا ما ينبغي أن يتحقّق في 
إطار الدولة القطرية أكثر من مش��روع األمة بلونيه القومي واإلسالمي )وهو 
يتجاوز ف��ي الحالتين إطار الدولة القطرية بل إن��ه أدى عملياً إلى التضحية 

بها من دون بلوغ مراده(.

4( الفر�ص المهدورة

الواق��ع أنّ فرصاً عديدًة لتعديل المس��ار ووضع إس��تراتيجيات واقعية 
للمستقبل قد وقع إهدارها والتفريط فيها، ويكفي أن نذّكر بفرصة النهضة 
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في القرن التاسع عشر، آنذاك انطلق العرب واليابانيون في الفترة نفسها، 
وتعّرض كالهما للغزو األجنبي، وواجها معاً المش��اكل والتحديات نفس��ها، 
لكن الف��ارق كان كبيرًا في التبع��ات والنتائج. ثم ج��اءت فرصة الثورات 
االش��تراكية، فانطلق��ت الصي��ن الجديدة مع ماوتس��ي تون��غ لتصبح قوة 
عسكرية وصناعية، ثم مع أحفاده اليوم لتصبح قوة اقتصادية وتجارية، أما 
الثورات االش��تراكية العربية فقد ترّدت في الفش��ل الذريع، ولم تنجح إاّل 
في انتاج األنظمة العسكرية التي قتلت روح اإلبداع في مجتمعاتها، وأغرقت 
الش��عوب في الش��عارات الزائفة والخطابة الجوفاء. وأخي��رًا جاءت فرصة 

بلدان  االنتقال الديمقراطي، فنج��ح العديد من 
أورويا الش��رقية وأمي��ركا الجنوبي��ة في تجاوز 
الماضي الدكتاتوري وإرس��اء معال��م مجتمعات 
قائم��ة عل��ى الحري��ة والكف��اءة، بينم��ا تحوّل 
»الربي��ع العربي« إلى مواجه��ات دموية وحروب 
أهلية وطائفية، وس��يطرت عليه تيارات ال تحمل 
إنت��اج  بق��در ما تعي��د  إس��تراتيجيات  رؤى وال 
اإليديولوجي��ات الش��عبوية للس��تينات في قالب 

مصبوغ بالصبغة الدينية.

وم��ن المتأّك��د أنّ ضياع ث��الث فرص تاريخي��ة كبرى في م��دى زمني 
ال يتجاوز القرنين ال يعني فقط أنّ العديد من المجتمعات العربية والمسلمة 
تظلّ تراوح مكانها، بل الحقيق��ة أنها تزداد مع كلّ م��ّرة ضعفاً ووهناً؛ ألنّ 
العالم حولها ال يترك فرصة للمتعثر لتدارك مساره، وألنّ المنافسة العالمية 

تجعل كلّ فرصة مهدورة خسارة للنفس وهدية للمنافس.

وبين القرنين الخامس عش��ر والسادس عش��ر كانت دولتان من األربع 
دول األق��وى في العالم دوالً مس��لمة، وه��ي اإلمبراطوري��ة العثمانية ودولة 
المغول ف��ي الهند، وكان الجيش العثماني األكث��ر مهابة بين جيوش العالم، 
وق��د تقّدم نحو أوروبا حتى بلغ أس��وار مدينة ڤيينا. ول��م يقع االهتمام إلى 

ليس من الصعب أن نرى أن 
حداثة المسلمين قديمًا 
قد ارتبطت بموقعهم في 
العالم باعتبارهم إحدى 
القوى الكبرى، عسكريًا 
وتجاريًا واقتصاديًا، 
وكذلك كان موقع 
األوروبيين عندما افتتحوا 
الحداثة الجديدة
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اآلن بتفس��ير األس��باب الحقيقية والعميقة للتدهور ال��ذي حصل بعد ذلك. 
ونتيجة س��يطرة اإليديولوجيا القومية العربية، وق��ع االكتفاء بتصنيف ذينك 
القرنين في خان��ة »عصور االنحط��اط«، وترّتب على ذل��ك تهميش البحث 
التاريخي ف��ي العالقة بالعصر الحدي��ث؛ ألنّ هذا العصر ق��د بدأ في تلك 
الفت��رة تحديدًا. وبدل توجيه االهتمام إلى ه��ذا الموضوع تحديدًا وقع نبش 
قضايا قديمة فق��دت قيمتها وجدواها. ورغم كث��رة الكتابات المرجعية حول 
العالق��ة بالتاريخ )ومنها الكت��اب المتميز لعبد اهلل الع��روي بعنوان: العرب 
والفكر التاريخي الصادر في بداية السبعينات( فقد تضّخمت اإلعاقة الذهنية 
العميقة للروح التاريخية، وظلت الثقافة الس��ائدة تقرأ التاريخ بقوالب قبلية 
ومن منطلق نماذج جاهزة، س��واء عن دراية باألحداث وتوثيق لها أو بمجرد 
الخيال والذكرى، وانتش��رت الس��رديات الت��ي ال يمكن أن تقي��م فكرًا وال 
تخطيطاً؛ ألنها قائمة على إسقاط الرغبات الحاضرة على الماضي، من دون 

وعي بالتغيرات العميقة التي شهدها العصر.
وإذا كان ثمة ثاب��ت بنيوي عميق يفّس��ر تكّرر الخيبات في رس��م رؤى 
واقعية للعالم وإس��تراتيجيات للمس��تقبل؛ فهو بالتأكيد الرغبة الجامحة في 
اختصار المس��افات وقلّة الوعي بالهوّة الحضارية القائمة، والتوّهم بإمكانية 
البداية من الصف��ر أو الصفحة البيضاء، بما يترتب عل��ى ذلك من تكرار 

لألخطاء نفسها والوقوع في المطبّات عينها.
ولئن لم يكن ممكن��اً وال واقعياً القطع مع الماضي؛ فإنّه ال يمكن أيضاً 
االستمرار فيه على عالته، والموقف النقدي ضرورة ال مناص منها، على أال 
يتح��وّل النقد إل��ى تيهان ف��ي الماض��ي يحجب األساس��ي وه��و الحاضر 
والمس��تقبل. ومن هنا، تبدو الس��مة الواقعية التي يداف��ع عنها هذا المقال 
مرتبطة ش��ديد االرتباط بالنجاح ف��ي تحقيق التوازن بي��ن تعامل نقدي مع 
الماض��ي يخلّص ال��ذات من معوقاته��ا ومثبطاتها، وحس��ن تقيي��م الوضع 
الحاضر كي ال يتح��وّل النقد إلى جلد للذات وتثبي��ط للعزائم، وقدرة على 

استشراف المستقبل بما يمهّد القتحامه بنجاح وفاعلية.
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■  أكاديمي في كلية اآلداب، جامعة الملك فيصل.

انفتح العالم اإلس��امي من��ذ بداياته األولى ف��ي القرنين 
الس��ابع والثامن المياديين على جيرانه غرب��اً حيث دولة 
حيث  األوروبي، وش��رقاً  والغرب  البيزنطية(  )اإلمبراطوري��ة  الروم 
وسط آس��يا حتى باد الخطا )الصين( وكذلك باد الهند. وتجلّى 
ذلك عبر العديد من العاقات التجارية والثقافية الواس��عة، التي 
لم تس��تطع المواجهات العس��كرية أن تقوم بمنعها أو الحد منها. 
ويؤكد هذا في مجمله على فكرتين أساس��يتين؛ أوالهما: استمرارية 
النش��اط التجاري المع��روف للعرب منذ مرحلة ما قبل اإلس��ام، 
بهدف  الجديد  الدي��ن  رّس��خه  الذي  الثقافي  االنفت��اح  وثانيهما: 
التعلّم والنهل من الحضارات األخرى، واس��تيعاب شعوبها وتراثها، 
بما يهدف في النهاية إلى اإلس��هام في نش��ر دين اإلس��ام وقيم 
التس��امح، عبر القيام بعملية امتصاص وصه��ر جيِّد لتلك العوامل 

من أجل االرتقاء بالحضارة اإلسامية.
وتخبرنا المصادر التاريخية األوروبية أن التجار العرب الشوام 
قبل اإلس��ام كانوا قد نجح��وا في الوصول بتجارتهم إلى أس��واق 

■ حاتم الطحاوي  

والصين وأوروبا  اإلسالم 
حتى  والثقافية  التجارية  العالقات 

الميالدي عشر  السادس  القرن 
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الغال )فرنس��ا( � إس��بانيا(، بل  الغرب األوروبي القروس��طي )إيطاليا � باد 
وصلوا بسلعهم وبضائعهم حتى أس��واق الجزيرة البريطانية. وهو ما أكده فيما 
بعد أرش��يبالد لويس Archibald Lewis )1914 - 1990م( حينما تحدث عن نقل 
هؤالء التجار العرب التوابل إلى العديد من مدن الغرب األوروبي مثل مارسيليا 

وباريس وغيرهما.

وُبعيد البعثة المحمدية أَْولَى القرآن الكريم عناية خاصة بالرزق الحال، 
فحّض على ممارسة التجارة داخل المجتمع اإلسامي وخارجه أيضاً؛ وذلك من 
أجل س��ّد حاجات األفراد أوالً، قبل االنتقال إلى تحقيق الربح للسكان والدولة 
اإلس��امية. وهو ما يفضي في النهاية إلى اإلسهام في تحقيق المقاصد الكلّية 
للشريعة، ونشر الدعوة اإلسامية. وأس��همت آيات عديدة مثل قول اهلل تعالى: 
﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ ]البق��رة: 275[. وقول��ه تعال��ى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ ❁ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الجمعة: 9، 10[.
كما سمحت الش��ريعة اإلس��امية بإباحة التجارة مع العالم الخارجي غير 
المس��لم من أجل تحقيق المنفعة والمصلحة العامة لجموع الس��كان المسلمين، 
وذلك اعتمادًا على ما ورد ف��ي القرآن الكريم ﴿ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ﴾ ]الممتحنة 8[.

ومن نافلة القول التذكير بأن الش��ريعة اإلس��امية حّظرت تصدير المواد 
الحربية أو التي تستخدم في القتال إلى األعداء، كما حظرت أيضاً على التجار 
األجانب جلب السلع المحرمة، كالخمور ولحم الخنزير، إلى األسواق اإلسامية.

وفيما بعد وضعت كتب الفقه اإلسامي قواعد التعامل مع التجار األجانب 
القادمين م��ن )دار الحرب(، فقامت بمنحهم األمان ألنفس��هم ولتجارتهم، مع 
المعاملة بالمثل، خاصة فيما يتعلّق بضريبة العش��ور بحس��ب ما ورد لدى أبي 

يوسف )113 - 182ه�/731 - 798م( في الخراج.

غير أن الحقائق التاريخية عل��ى أرض الواقع قد تجاوزت ذلك إلى حٍد 
بعيٍد، فقد ظلت الخافات اإلسامية المتعاقبة تمارس � من خال تّجارها � 
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تبادل الس��لع والبضائع تصديرًا واس��تيرادًا مع العالم المجاور غير المسلم 
حتى في أوق��ات القتال بينهما، وتأك��د ذلك مرارًا عبر اس��تقراء العاقات 
اإلس��امية / البيزنطية لقرون طويلة، كما تأكد ذلك بشكل جلّي أيضاً خال 
فترة االحتال االس��تيطاني الصليبي لباد الش��ام، والذي امتد لقرنين من 

الزمان 1099 - 1291م.
ودليلن��ا على ذل��ك ما ورد ف��ي المص��ادر التاريخي��ة المعتب��رة لدى 
الجانبين: المسلم والصليبي، فضًا عّما أورده الرحالة األندلسي ابن جبير 
إّب��ان زيارت��ه لب��اد الش��ام أثن��اء الفترة  )540 - 614ه�/1145 - 1217م( 
الصليبية عن اس��تمرارية التجارة بين الطرفين على حين كان )أهل الحرب 

مشغولين بحربهم(.
اإلس��امية  الفتوحات  نجحت  ح��ال  أية  على 
من��ذ القرن الس��ابع الميادي ف��ي الوصول إلى 
وبدأ  الروم(،  )بحر  المتوسط  البحر  مدن وموانئ 
التجارة بين الشرق  المسلمون يتحكّمون في طرق 
اآلسيوي والغرب األوروبي، وباتوا العبين أساسيين 
المزاعم  م��ن  الرغم  العالمية على  التج��ارة  في 
 Henri Pirenne پيري��ن  هن��ري  ذكره��ا  الت��ي 
)1862 - 1935م( ح��ول قي��ام المس��لمين بتوجيه 
ضربة قاصم��ة لتج��ارة البحر المتوس��ط بعدما 
وقف��وا عائق��اً أمام تدف��ق عمليات التج��ارة بين 

الشرق والغرب. وأنهم نجحوا في القضاء على التجارة األوروبية البحرية منذ 
بداية القرن الثامن الميادي، وهو ما أسهم في تدهور النشاط التجاري في 
أوروبا. وه��ي المزاعم التي ق��ام بدحضها بش��كل علمي فيما بع��د مؤرخون 
متخّصص��ون في النش��اط االقتصادي ألوروب��ا والبحر المتوس��ط في العصر 
 Robert 1886 - 1944م( وروبرت لوپيز( Marc Bloch الوسيط مثل مارك بلوك
Lopez )1910 - 1986م( وآخرين، بعدما أثبت الجميع أن النشاط التجاري في 

البحر المتوسط لم يتدهور؛ بل إن حركة التجارة به قد اتسمت بالبطء قبيل 

من نافلة القول التذكير 
بأن الشريعة اإلسالمية 
حّظرت تصدير المواد 
الحربية أو التي تستخدم 
في القتال إلى األعداء، 
كما حظرت أيضًا على 
التجار األجانب جلب 
السلع المحرمة، كالخمور 
ولحم الخنزير، إلى 
األسواق اإلسالمية
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الفتوحات اإلسامية التي أس��همت إلى حد ما في تقليل كمية الصادرات من 
أسواق وموانئ الشرق إلى القارة األوروبية، األمر الذي فرض ضرورة ارتفاع 

سعرها، وهو ما أسهم في أن تكون التجارة من جانب واحد.
وعل��ى الرغم م��ن حالة الع��داء السياس��ي والعس��كري المتبادلة بين 
المسلمين األمويين في دمش��ق واإلمبراطورية البيزنطية؛ فإن ذلك لم يمنع 
عملي��ات التجارة بينهم��ا، خاصة ف��ي أوراق البردى التي لم يكن يس��تطيع 

الباط البيزنطي االستغناء عنها في المكاتبات الدبلوماسية.
كما س��مح المس��لمون للعمال المس��يحيين القائمين على صناعة أوراق 
البردى بوضع عبارة التثليث � بدالً من اس��م اإلمبراطور � على البردى الذي 
يجري تصديره إل��ى بيزنطة. وحقق هذا األمر فائ��دة للجانبين؛ فقد ضمن 
البيزنطيون استمرارية وصول أوراق البردى، وضمن المسلمون األمويون تدفق 
العملة الذهبية البيزنطية. وهو ما عبّر عنه الباذري المتوفى 279ه�/892م 
بقوله: »كان��ت القراطيس تدخل باد الروم م��ن أرض مصر، ويأتي العرَب 
من ِقبل الروم الدنانيُر«، وكانت األقباط تذكر المسيح في رؤوس الطوامير 

وتنسبه إلى الربوبية مكان بسم اهلل الرحمن الرحيم.
كما أشار الكس��ائي )119 - 189ه�/737 - 805م( إلى تصدير األردية من 
المصانع التابع��ة لألمويين في مصر والش��ام إلى بيزنط��ة، وأن طراز تلك 
الثياب كان يحتفظ ببعض العبارات الدينية المسيحية، التي ربما كانت توضع 
)26 - 86ه�/646 - 705م( على  م��روان  الخليفة عبد الملك بن  قبل إصاحات 

كافة أنواع البردى والثياب الملكية.
وهكذا لم تمنع دولة األمويين اإلسامية تصدير المنسوجات إلى الدولة 
البيزنطي��ة التي كانت تقوم بدورها بإعادة تصديره��ا إلى الغرب األوروبي، 
لدرجة أننا نج��د أن العديد من رجال الدين والح��كام الغربيين قد ارتدوا 
أردية رسمية فاخرة تمَّ توشية طرازها بعبارات »الحمد هلل« بطريقة لم تكن 
مفهومة من جانبهم بحسب ما ذكره كلٌّ من روبرت لوبيز، وأدولف غروهمان 

Adolf Grohmann )1887 - 1977م(.
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أوراق البردى وتجارة المنس��وجات، فقد اس��تمرت تجارة  وفضًا ع��ن 
التوابل بين الدولة األموية وبيزنطة، وكذلك الغرب األوروبي حيث لم يمكن 
لتخزين الطعام،  لألوروبيين االستغناء عنها، خاصة الفلفل الذي كان الزماً 

كما دخل أحياناً في بعض المركبات الطبية العاجية.

على أن األمور التجارية لم تكن تسير دائماً على ما يرام بين األمويين 
والبيزنطيين، فكثيرًا ما قامت نذر الحرب االقتصادية التي بدأت مع ضرب 
عبد الملك بن مروان األول دينارًا ذهبياً عربياً عام 74ه�/693م. ولم يكتف 
بذلك األمر، بل تعّمد إرس��اله ضمن اإلتاوة الس��نوية المتف��ق عليها إلى 
اإلمبراطور جوس��تنيان الثاني Justinian II )685 - 695م و 705 - 711م( في 
القسطنطينية، ليبدأ في منافس��ة الصوليدس Solidus البيزنطي في تجارة 

البحر المتوسط.

وم��ن نافل��ة الق��ول التذكي��ر ب��أن الفت��ح 
اإلس��امي لب��اد الش��ام ومص��ر كان قد حرم 
بيزنطة من القمح والمعادن النفيسة، األمر الذي 
تأث��رت ب��ه باإلضافة إل��ى عوامل أخ��رى، وهو 
ما أس��هم في النهاية في ميل المي��زان التجاري 
لصال��ح  األمويي��ن  والمس��لمين  بيزنط��ة  بي��ن 
األخيري��ن الذي��ن كان��وا يقومون بتصدير س��لع 
وبضائ��ع الش��رق. عل��ى أن ج��لّ ما يعنين��ا في 
العاق��ات االقتصادي��ة بين العالمين اإلس��امي 

والبيزنطي خ��ال العصر األم��وي أن المصلحة التجارية ج��اءت فوق جميع 
االعتبارات السياسية والعسكرية والدينية.

كان م��ن الطبيعي أن يحدث ن��وع من العاقات الثقافي��ة بين العالمين 
المتجاوري��ن: الخاف��ة األموي��ة المس��لمة، وبيزنط��ة عاصمة المس��يحية 
األرثوذكسية األوروبية. غير أن أولى مراحل التباين الثقافي بينهما قد تجلّى 
م��ن الهرطقة  في نظ��رة البيزنطيين للدين اإلس��امي الذين ع��ّدوه نوعاً 

 على الرغم من حالة

العداء السياسي والعسكري 

المتبادلة بين المسلمين 

األمويين في دمشق 

واإلمبراطورية البيزنطية؛ 

فإن ذلك لم يمنع عمليات 

التجارة بينهما، خاصة في 

أوراق البردى
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الديني��ة. تل��ك الرؤي��ة الت��ي اعتم��دت على م��ا كتب��ه يوحنا الدمش��قي 
)676 - 749م( ف��ي المجلد الثاني من »ينبوع المعرف��ة« حول أن هذا الدين 

الجديد ما هو إال هرطقة مارقة عن العقيدة المسيحية الصحيحة.

وهكذا ُدّبجت في بيزنطة في الق��رن الثامن الميادي العديد من الخطب 
والرسائل التي تتهم نبي المسلمين ژ باتهامات عديدة أبرزها الكذب والحض 
على قتل المسيحيين أينما كانوا. وذلك عبر كتابات المؤرخ البيزنطي ثيوفانس 
Theophanes وغيره، وهو ما أدى إلى أن يتبادل كلٌّ من اإلمبراطور جوس��تنيان 

الثان��ي، والخليف��ة األم��وي الوليد ب��ن عبد المل��ك )87 - 97ه�/705 - 715م( 
الشتائم والسباب الديني في خطاباتهما المتبادلة.

باإلضافة إلى ذلك دارت مراس��ات عديدة بين الخليفة عبد الملك بن 
مروان وجوس��تنيان الثاني، وبي��ن الخليفة عمر بن عبد العزي��ز وليو الثالث 
اآليسوري )685 - 741م(، ولدينا إش��ارات وردت لدى المؤرخين البيزنطيين 
ثيوفانس وكدرينوس حول أن عمر بن عبد العزيز قد بيّن في رس��الته عقيدة 
اإلسام، على أمل أن يس��تميل اإلمبراطور البيزنطي للدخول فيه. كما وردت 
تلك الرسالة أيضاً لدى المؤرخ السرياني محبوب بن قسطنطين )ت 941م(، 
الذي ُعرف باسم أغابيوس في المصادر األوروبية في كتابه عن تاريخ العالم 
الذي كتبه باللغة العربية. وتهاجم رسالة عمر المسيحيين، وتدعو اإلمبراطور 

ليو الثالث للدخول في اإلسام، ورد األخير عليها.

كما وردت تلك الرس��الة أيضاً ف��ي المصادر التاريخي��ة األرمينية مثل 
جيڤون��د Givond )632 - 661م( وڤارتان Vartan )1198 - 1271م(، فضًا عن 
 Leo VI وجوده��ا في أعم��ال اإلمبراط��ور البيزنطي ليو الس��ادس الحكي��م
)886 - 912م(. وعلى الجانب العربي ظهرت أيضاً تلك الرسالة لدى المبّرد 

)210 - 286ه�/825 - 899م( صاحب )الكامل في اللغة واألدب(.

وبعيدًا م��ن حاالت التفاع��ل الثقافي الس��لبي فيما يتعلّ��ق بالجدل بين 
اإلسامي / المس��يحي فق��د نجح البيزنطي��ون وورثة الفلس��فة اليونانية في 
إيجاد تأثير ثقافي على مس��توى العلم والفن والفلسفة أفاد منه المسلمون. 
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لقد نقل الرعايا المسيحيون في الش��ام ومصر تقاليد الطب البيزنطي إلى 
األمويين، وهو األمر الذي جعل معظم أطباء العصر األيوبي من المس��يحيين 
الذين جمعوا أيضاً الفلس��فة مع الطب، تلك الفلس��فة التي أثّرت في ظهور 

بعض الفرق الدينية كالقدرية مقابل الجبرية.

كما تجلّى التأثير الثقافي البيزنطي على المستوى الفني لدى األمويين 
في قصر عميرة الذي تمَّ اكتش��افه في األردن في نهاية القرن التاسع عشر 
الميادي؛ حي��ث تظهر به المؤثرات الفنية البيزنطي��ة خاصة على الجدران 

واألس��قف، فض��ًا عن مش��اهد الصي��د وصور 
الملوك الس��تة العظ��ام )اإلمبراط��ور البيزنطي 
� كس��رى فارس يزدج��رد الثال��ث � لذريق آخر 
الملوك القوط في إس��بانيا � نجاش��ي الحبشة � 
خاقان األت��راك � أح��د الراجات الهن��ود الذي 
هزمه محمد القاسم أو قتيبة بن مسلم الباهلي(.

كذلك أش��ارت بعض المراجع إلى مزيد من 
البيزنطي��ة، من ذلك  بالعم��ارة  التأثر األم��وي 
إقامة عبد الملك بن مراون مس��جد قبة الصخرة 
كاتدرائية  ط��راز  على  72ه�/691م  عام  بالقدس 

بصرى، كما ظهر تأثير الفن البيزنطي على األبواب البرونزية للمسجد.

وإذا ما تناولنا في عجالة مراكز االنتقال الثقافي بين األمويين وبيزنطة 
س��وف نجد أن منطقة الثغور قد لعبت دورًا ثقافياً واضحاً، باعتبارها كانت 
مراص��د تطل عل��ى الحض��ارة البيزنطي��ة. وإليه��ا انتقل��ت أول ما انتقلت 
المخطوطات اليونانية، وانتعشت مدن الثغور ثقافياً، وعلى سبيل المثال فقد 
كانت أنطاكية مركزًا للثقافة العلمية البيزنطية، بينما اشتهرت مدينة حّران 

بكونها مركزًا للدراسات الرياضية والفلكية.

باإلضاف��ة إلى مراك��ز الثغ��ور، فقد لع��ب الرحالة والتجار والس��فراء 
� وبشكل خاص األسرى من الجانبين � دورًا كبيرًا في عملية التفاعل الثقافي. 

إذا ما تناولنا في عجالة 

مراكز االنتقال الثقافي 

بين األمويين وبيزنطة 

سوف نجد أن منطقة 

الثغور قد لعبت دوراً 

ثقافيًا واضحًا، باعتبارها 

كانت مراصد تطل على 

الحضارة البيزنطية
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وعلى س��بيل المثال فقد عمل األس��رى البيزنطي��ون الذين كان��وا يتحدثون 
اليونانية في منازل المسلمين كما عمل األس��رى المسلمون كذلك في منازل 
البيزنطيين. وكان م��ن أثر ذل��ك أن انتقلت مفردات لغوية م��ن ثقافة إلى 

أخرى، وربما اتخذت شكًا جديدًا صعب فيه العودة إلى أصلها الحقيقي.
على الرغم م��ن أن التأثي��ر الثقاف��ي البيزنطي كان ه��و الغالب بين 
الجانبين، فقد ظهرت في بيزنطة مس��ألة في غاية األهمية تم إرجاعها إلى 
التأثر بالثقافة اإلسامية، وهي مسألة تحطيم األيقونات التي دأب الرهبان 
ورجال الدين البيزنطيون على استخدامها في طقوس��هم الدينية، واعتبارها 
بمثابة »إنجيل المس��يحي الجاهل« من أجل مس��اعدة العامة على اس��تيعاب 

األشخاص والرموز المسيحية المقدسة.
وجرى اته��ام اإلمبراطور ليو الثالث م��ن قبل العديدين ب��أن كراهيته 
للتماثيل والصور، ودعوته وتحريضه ثم مباش��رته ف��ي تحطيمها إنما جاءت 

نتيجة تأثره بمذهب التوحيد الخاص بالمسلمين.
كم��ا يمكننا أن نذّكر ب��أن المحاوالت األموية لفتح القس��طنطينية عبر 
حملة مس��لمة بن عبدالملك )717 - 718م( قد منيت بالفش��ل لعدة أس��باب 
أهمها مناعة أسوار المدينة، وانتش��ار األمراض بين الجيش المسلم، وقسوة 
الش��تاء القارص مع ابتعاد خطوط اإلمدادات، فضًا عن بس��الة المدافعين 
عن المدينة والقيادة السياس��ية الحكيمة لإلمبراطور ليو الثالث اإليسوري. 
غير أن أهم نتائجها على المستوى الثقافي والديني كانت موافقة اإلمبراطور 
البيزنطي على طلب مسلمة بتش��ييد مسجد في القسطنطينية مقابل انسحاب 

الجيش اإلسامي أمام أسوارها.
وبالفعل ق��ام البيزنطي��ون ببناء المس��جد الذي دخل فيم��ا بعد ضمن 
االتفاقات اإلس��امية )االعباس��ية � الس��لجوقية � األيوبي��ة � المملوكية( مع 

اإلمبراطورية البيزنطية.
ولدين��ا العديد من األدل��ة التاريخية التي وردت ف��ي »كتاب الوالي 
»Eparchikon Biblion المصنّف من قبل اإلمبراطور ليو الس��ادس الحكيم 
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Leo VI )886 - 912م( ال��ذي يقوم بتنظيم النش��اط االقتصادي والتجارة 

في القس��طنطينية؛ حيث أش��ار في غير مّرة إلى التجار المس��لمين، بل 
ومنحهم مزايا أعلى من تل��ك التي حصل عليها التج��ار الروس والبلغار 
 Mitataواألوروبيون. من ذلك السماح ببقاء التجار المسلمين في الميتات ا
)الخان��ات � الفن��ادق( البيزنطي��ة لفترة تزي��د على ثاثة أش��هر، وهو 
ما يزيد على الفترة المسموح للتجار األجانب البقاء فيها بالقسطنطينية.

ولدينا دليل من المصادر البيزنطية على وجود المس��جد بالقس��طنطينية في 
القرن العاش��ر الميادي في المصدر الذي كتبه اإلمبراطور قس��طنطين الس��ابع 

 Constantine VII Porphyrogenitus پورفيروجنت��وس 
البيزنطية،  اإلمبراطوري��ة  إدارة  )913 - 959م( ع��ن 
حيث ذكر أن »مس��لمة بن عبد المل��ك هو الذي أمر 
اإلمبراطوري  المعس��كر  للمس��لمين في  ببناء مسجد 
الش��عبي  األدب  وتلقّ��ف  القس��طنطينية«.  داخ��ل 
اإلس��امي هذا األمر بحس��ب م��ا ورد ف��ي ما بعد 
أن  إلى  أش��ارت  التي  الهّم��ة  األمي��رة ذات  بملحمة 
المسلمين طلبوا أن تكون مساحة المسجد »قدر جلد 
بعير«، وعندما تمت الموافقة على ذلك أحضروا جلد 

بعير وقاموا بتقطيعه سيورًا حتى يكون أكبر اتساعاً، ووافق البيزنطيون على مضض.

وهكذا أمكن عّد هذا المس��جد و»دار الباط« التي تم حبس األس��رى 
المسلمين بها في القسطنطينية بمثابة نواة الحي اإلسامي بالمدينة، واستمر 
التجار يرتادون المس��جد حتى القرن العاش��ر المي��ادي، وهو ما تبين من 
خال ما ورد في رس��الة بطريرك القس��طنطينية نيكوالس األول مستيكوس 
Nicholas I Mysticus )901 - 907( و)912 - 925م( إل��ى الخليف��ة العباس��ي 

المعتز باهلل )295 - 320ه�/908 - 932م( حيث أش��ار فيها إلى حسن رعايته 
لمسجد القسطنطينية.

كما تخبرنا المصادر اإلس��امية أيضاً أنه بعد التهديد المتواصل من قبل 

هكذا أمكن عّد هذا المسجد 
و»دار البالط« التي تم 
حبس األسرى المسلمين 
بها في القسطنطينية 
بمثابة نواة الحي اإلسالمي 
بالمدينة، واستمر التجار 
يرتادون المسجد حتى 
القرن العاشر الميالدي
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السلطان الس��لجوقي طغرل بك )429 - 455ه�/1029 - 1063م( خاصة في عهد 
 Constantine IX Monomachos التاس��ع مونوماخ��وس  اإلمبراط��ور قس��طنطين 
)1042 - 1055م(، س��عى األخير إلى خطب وّده وتوس��ط إلطاق سراح ملك 
األبخاز، فلّما اس��تجاب له طغرل بك، قام اإلمبراطور بإعادة ترميم مسجد 
القس��طنطينية، حي��ث أقيم��ت في��ه الص��اة والخطب��ة لطغرل ب��ك عام 
441ه�/1049م. كم��ا زار الرحالة العربي أبو الحس��ن الهروي )ت 611ه�/ 
 Manuel Comnenus 1215م( القس��طنطينية زمن اإلمبراطور مانويل كومنين

)1143 - 1185م(، وأشار إلى مشاهدته للمسجد بالمدينة.

وفي ظل الحلف اإلسامي / البيزنطي ضد الصليبيين في باد الشام، 
انتهز ص��اح الدين األيوبي عاقته الجيدة باإلمبراطور البيزنطي إس��حق 
إنجيل��وس Isaac Angelos )1185 - 1195م( ليرس��ل خطيب��اً وبعض القراء 

والمؤذنين.

ورويدًا رويدًا نشأ حي إسامي تألف من العديد من المنازل حول ذلك 
المس��جد، نزل به التجار المس��لمون العرب واألتراك الس��اجقة، واستمر 
المس��جد مركزًا للحي اإلس��امي بالقس��طنطينية، ومثّل مظهرًا من مظاهر 

العاقات الدينية والثقافية بين المسلمين والبيزنطيين.

غير أن المسجد تعرض بعد ذلك للتدمير وإشعال النيران به أثناء هجوم 
جنود الحملة الصليبية الرابعة على القسطنطينية في أغسطس 1204م. ويخبرنا 
 Nicetas Choniates المؤرخ البيزنطي المعاصر وشاهد العيان نيكيتاس خونياتس
)1155 - 1215م( أن المس��جد اإلس��امي بالقس��طنطينية كان يدعى في بداية 
القرن الثالث عشر الميادي باسم Agarentes )أي مسجد أبناء هاجر(، وهناك 
دراسات غربية تثبت أنه كانت توجد عّدة مساجد بالعاصمة البيزنطية في ذلك 

الوقت، وال بد أنه قد جرى ترميم المسجد األول من جديد.

وهكذا أطلّ مس��جد القس��طنطينية م��ن جديد ليكون حاض��رًا في قلب 
العاق��ات المملوكية / البيزنطي��ة؛ ففي ظل العاقات الطيبة بين الس��لطان 
الظاهر بيب��رس )658 - 676ه�/1260 - 1277م( واإلمبراطور ميخائيل الثامن 
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حس��اب  عل��ى  )1259 - 1282م(   Michael VIII Palaiologos پاليولوغ��س 
الصليبيين أيضاً، فأرس��ل إليه س��فيرًا مملوكياً جاب القس��طنطينية وشاهد 
مسجدها، وعندما عاد إلى القاهرة سّر الظاهر بيبرس بذلك، وأمر بإرسال 
الحصر والس��تائر والقناديل والس��جاد والمباخ��ر إليه، فض��ًا عن العود 

والمسك والعنبر وماء الورد.
)703 - 779ه�/  بطوط��ة  اب��ن  األش��هر  اإلس��امي  الرحال��ة  أن  غي��ر 
1304 - 1377م( أغف��ل اإلش��ارة إلى المس��جد إّب��ان زيارته للقس��طنطينية 
1334م، ويشي هذا بعدم وجوده، وإال كان ابن بطوطة قد أشار إليه. خاصة 
إذا علمنا أن األخير قّدم وصفاً مفصًا لكنيسة آيا صوفيا الشهيرة بالمدينة.

وفيما بعد نجح المسلمون العثمانيون في إرغام 
وحي  إسامي  بناء مسجد  على  البيزنطية  السلطات 
يتركز حوله. حدث هذا عندما أمر السلطان بايزيد 
 Manuel يلدرم غريمه اإلمبراطور مانويل پاليولوغس
ببناء مسجد جديد  )1391 - 1425م(   II Palaiologos

ف��ي القس��طنطينية، ويثبت وجود المس��جد والحي 
وج��ود عاقات  البيزنطي��ة  بالعاصم��ة  اإلس��امي 
تجارية مستمّرة بين المس��لمين والبيزنطيين، حيث 

نزل التجار المسلمون في ذلك الحي.

على أية ح��ال كان من الطبيعي أن يرث العباس��يون العاقات التجارية 
والثقافية مع بيزنطة، فزادوا من التركيز على عمليات التجارة بين العالمين 
اإلس��امي والمس��يحي مس��تغلين مناطق الثغور فضًا عن الطرق التجارية 
البّرية القديمة )إيران � أرمينية � طرابزون � البحر األسود(، أو طريق )نهر 
الفولغا � نهر الدون � كييف � البحر األس��ود(، وس��مح ذل��ك األمر للتجار 

الروس بلعب دور الوسطاء التجاريين بين العباسيين والبيزنطيين.

ونتيجة النتعاش حركة التجارة بين العباس��يين والبيزنطيين قام التجار 
المس��لمون بتصدير الحرير والديباج واألحجار الكريم��ة والتوابل والعطور، 

وفي ظل الحلف اإلسالمي / 
البيزنطي ضد الصليبيين 
في بالد الشام، انتهز صالح 
الدين األيوبي عالقته 
الجيدة باإلمبراطور 
البيزنطي إسحق إنجيلوس 
ليرسل خطيبًا وبعض 
ذنين القراء والموؤ
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العاكس  )إبوقلمون(  الهيبدكامون  البيزنطيون بجلب قماش  التجار  بينما قام 
للض��وء والكتابة، وكذلك المواش��ي والمفروش��ات الفاخرة بحس��ب حديث 

الجاحظ )159 - 255ه�/775 - 868م(.

غير أنه وبش��كل عام يمكن الق��ول: إن الميزان التج��اري ظل لصالح 
العباس��يين أيض��اً بس��بب تدفق العمل��ة الذهبي��ة البيزنطية إلى األس��واق 

اإلسامية.

على الصعي��د الثقافي فقد نش��أت عاقات إس��امية /بيزنطية متبادلة 
س��محت بأن يكتب العديد من المثقفين المس��لمين رؤاهم عن بيزنطة؛ مثل 
الجاح��ظ الذي وص��ف المجتم��ع البيزنطي متن��اوالً العديد م��ن مظاهره 
كالخصاء وانتش��ار الزنا، ويفس��ر ذلك بظهور نس��اء بيزنطة أمام الرجال 
وش��يوع االختاط بينهم؛ غير أنه أنصف البيزنطيين عن��د حديثه عن جودة 
س��لعهم وبضائعهم التي وصفها بأن صنعتها أكثر حرفية وإتقاناً من الس��لع 
والبضائع الصينية، كما نوّه بانتشار العلوم واآلداب والفنون لدى البيزنطيين.

 Gustav von Grunebaum وبحسب المستشرق النمساوي غوستاف غرونيباوم
)1909 - 1972م( فإنه كثيرًا ما كانت تطغى على بغداد والقسطنطينية موجات 
متدفقة م��ن األفكار والمش��اعر المتماثلة، إحداها كانت ال��روح التي ألهمت 
المعتزلة في العالم اإلسامي. واألخرى تلك التي تجاوزت الحدود اإلسامية 
لتلهم اإلمبراطور ليو الثالث فك��رة تحطيم الصور والتماثيل في اإلمبراطورية 

البيزنطية.

وعلى المس��توى الثقافي نجح العباسيون في النهل من الثقافة البيزنطية 
باعتبارها جس��رًا يربط بينهم وبين التراث الحضاري الكاس��يكي، ونشطت 
حركة الترجمة التي كانت قد بدأت على استحياء في العصر األموي، وتجاوز 
األمر مسألة الترجمة ليصل إلى عاقات ثقافية وعلمية حقيقية بين الباطين 
العباسي والبيزنطي. وتذكر المصادر التاريخية وصول العالم يوحنا النحوي 
John Grammaticus إل��ى بغ��داد ع��ام 830م ف��ي عه��د الخليف��ة المأم��ون 

)198 - 218ه�/813 - 833م( م��ن أج��ل التعري��ف باإلمبراطوري��ة البيزنطية، 
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والتناق��ش ف��ي بعض األم��ور الدينية والفلس��فية، وح��دث أن ق��ام الخليفة 
باستدعائه مرات عديدة وقربه إليه لدرجة أنه جعله كأحد أفراد الباط قبل 

أن يسمح بعودته إلى القسطنطينية.

م��ن اإلمبراطور البيزنط��ي ثيوفيل كما طلب الخليف��ة المأم��ون أيضاً 
Theophil )828 - 842م( أن يرس��ل إليه عالم الرياضيات البيزنطي الشهير 

ليو Leo. ويذكر البعض أنه نتيجة لرفض اإلمبراطور إرس��اله، شرع الخليفة 
العباسي في مهاجمة الحدود البيزنطية.

)205 - 280ه�/  خرداذب��ه  اب��ن  وبحس��ب 
الحم��وي )574 - 626ه�/  وياق��وت  820 - 912م( 
1178 - 1229م(، فق��د أرس��ل الخليفة العباس��ي 
إلى  )227 - 232ه�/842 - 847م(  ب��اهلل  الواث��ق 
للس��فارة  الس��ماح  أجل  من  البيزنطي  الب��اط 
عال��م  قي��ادة  تح��ت  كان��ت  الت��ي  اإلس��امية 
الرياضيات محمد بن موس��ى بن ش��اكر المنجم 
بزيارة مغارة أه��ل الرقيم ف��ي المنطقة ما بين 
عمورية ومدينة نيقية، فوافق اإلمبراطور، غير أنه 

يبدو أن السفارة لم تعثر على المغارة فعلياً.

وإلى جان��ب الحمات العس��كرية المتبادلة طوال العصر العباس��ي مع 
وأدبياً، من ذلك  الدولة البيزنطية، فقد تجلّى الصراع بين الجانبين ثقافياً 
إرس��ال اإلمبراطور نقف��ور فوقاس )963 - 969م( رس��الة للخليفة العباس��ي 
المطيع ب��اهلل )334 - 363ه�/946 - 975م( عبارة عن قصيدة لمجهول مكتوبة 
باللغة العربية عرفت في المراجع التاريخية باسم القصيدة األرمينية، بسبب 
محاولة نس��بتها ألحد األرم��ن، تألفت م��ن 69 بيتاً تزه��و بانتصاراته على 
العباسيين وأسره للعديد من المس��لمين، كما تضّمنت أيضاً وعيدًا بمواصلة 

نَّة والشيعة. الهجوم فضًا عن التهديد بإثارة الفتنة بين السُّ

وبالطبع لم يغفل الش��عراء المسلمون الرد على هذه القصيدة، وحفظت 

على المستوى الثقافي نجح 
العباسيون في النهل من 
الثقافة البيزنطية 
باعتبارها جسراً يربط 
بينهم وبين التراث 
الحضاري الكالسيكي، 
ونشطت حركة الترجمة 
التي كانت قد بدأت على 
استحياء في العصر األموي
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لنا المصادر األدبية والتاريخية مثل ما كتبه السبكي وابن كثير ردود كلٍّ من 
أبي بكر إس��ماعيل القفال وابن ح��زم على قصيدة نقف��ور فوقاس في هجاء 

اإلسام والمسلمين.

كما انتقلت التأثيرات المعماري��ة أيضاً بين الجانبين؛ إذ توجد تأثيرات 
معماري��ة بيزنطية عل��ى بناء مدين��ة بغداد عاصم��ة العباس��يين. كما تأثر 
اإلمبراطور البيزنطي ثيوفيل بالعمارة اإلس��امية عب��ر إعجابه بقصور بغداد 
وغيرها، لذا أمر ببناء قصر في القس��طنطينية يحمل تخطيط أحد القصور 

العباسية الموجودة في باد الشام.

ونشطت العاقات الثقافية بين الخافة الفاطمية وبين العالم البيزنطي 
بعدما برزت إلى المس��رح السياسي في ش��مال أفريقيا ومصر وباد الشام، 
ولع��ب الرعايا المس��يحيون تحت الحك��م الفاطمي � باإلضاف��ة إلى ديوان 
اإلنش��اء دورًا كبيرًا في ذلك � خاصة بعدما نجح الفاطميون في االس��تياء 
على كن��وز الكتب المترجمة ف��ي العديد م��ن المجاالت العلمي��ة والثقافية 
)الطب � الهندس��ة � الفلك � المنطق � الفلسفة � الجغرافيا( بعد سيطرتهم 

على بيت الحكمة التابع لدولة األغالبة في تونس.

كما قام الشاعر األندلسي ابن هانئ )326 - 362ه�/938 - 973م( بتسجيل 
انتصار الفاطميين على البيزنطيين في موقعة المجاز البحرية )354ه�/965م(.

ابن بط��ان )ت 444ه�/1053م(  البغدادي المس��يحي  كما زار الطبيب 
مدينة القسطنطينية عام 1049م، وتعلم من البيزنطيين، كما قام بالتدريس 
بها، وألّف فيها كتابه الش��هير )المدخل إلى الطب( قبل أن يعود إلى مدينة 
أنطاكية. بعد ذلك أرس��ل الخليفة المستنصر باهلل الفاطمي )427 - 487ه�/ 
1035 - 1094م( القاضي القضاعي س��فيرًا إلى القس��طنطينية، حيث قضى 
فيها فت��رة طويلة عنى فيها »بال��درس وجمع الم��واد التاريخية عن المدينة 

وخططها«.

وتجلّت العاق��ات الثقافية بي��ن الفاطميين والبيزنطيي��ن على الصعيد 
الدين��ي أيضاً، فقد ذكرت بعض المراجع الكنس��ية ح��دوث مناظرات دينية 
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زمن الخليفة المعز لدي��ن اهلل )341 - 365ه�/952 - 975م(، وكان يحضرها 
الوزير يعقوب بن كلس، الذي اس��تنكر ما ورد في إنجيل متّى حول »من كان 
له إيمان بقدر حبة خردل يمكنه نقل جبل من مكانه«، ثم الرّد األس��طوري 
لرئيس الكنيسة المصرية وقيامه بنقل جبل المقطم بالفعل، وهو ما أدى في 

النهاية إلى الزعم باعتناق الخليفة المسلم للمسيحية !!.

كما قام الفاطميون أكثر من مرة بإرسال الرسائل إلى الباط البيزنطي 
من أج��ل إيضاح صورة اإلس��ام، ودع��وة األباطرة للدخول في��ه، من ذلك 
ما أرسله الخليفة المعز لدين اهلل الفاطمي لإلمبراطور البيزنطي قسطنطين 

السابع )944 - 959م( بشأن توضيح فكرة الجهاد في اإلسام.

كما أرس��ل الداعية الش��يعي حمزة الزوزني 
م��ن  كل  إل��ى  رس��التين  )ت 433ه�/1041م( 
)1025 - 1028م(  الثامن  قس��طنطين  اإلمبراطور 
بالقس��طنطينية  الموس��ومة  الرس��الة  بعن��وان: 
المنف��ذة إل��ى قس��طنطين متمل��ك النصرانية. 
الراب��ع  ميخائي��ل  اإلمبراط��ور  إل��ى  واألخ��رى 
الموس��ومة  الرس��الة  بعن��وان  )1034 - 1041م( 
بالتعقب واالفتق��اد إزاء ما بق��ي علينا من هدم 

شريعة النصارى الفسقة األضداء.

وعلى الرغم من نجاح الغرب األوروبي في غرس مش��روعه االستعماري 
واالس��تيطاني في باد الش��ام عبر ما عرف بالحمات الصليبية فقد قامت 

عاقات تجارية بين المسلمين والصليبيين خال قرنين من الزمان تقريباً.

لقد فرض الواقع التاريخي نفسه، فقد تبادل الطرفان النصر والهزيمة، 
غي��ر أن التعامات التجارية لم تتوق��ف، خاصة إذا ما تذكرن��ا أن العامل 
االقتصادي � وبش��كل خاص التجاري � كان يمثل أحد أه��م أهداف الحركة 
الصليبية نفس��ها. وأن المدن التجارية اإليطالية الكبرى )البندقية � جنوا � 
بيزا( قدمت مساعدات عسكرية عبر اإلسهام في حصار الموانئ الشامية من 

لقد فرض الواقع التاريخي 
نفسه، فقد تبادل الطرفان 
النصر والهزيمة، غير أن 
التعامالت التجارية لم 
تتوقف، خاصة إذا ما تذكرنا 
أن العامل االقتصادي كان 
يمثل أحد أهم أهداف 
الحركة الصليبية نفسها
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أجل الحصول على امتيازات تجارية في األسواق الجديدة. فقد تمكّن الهدف 
االقتصادي ومس��ألة تحقيق الرب��ح من عق��ول التج��ار االيطاليين، خاصة 
البنادقة الذين عرفت عنهم مقولة »نحن بنادقة أوالً، ثم مس��يحيون ثانياً«، 
واس��تمر التنافس التجاري مع تجار مدينة جنوا الذين رفعوا أيضاً شعارهم 

الخالد »نحن جنوية أوالً، ثم جنوية أخيرًا«!

لقد مارس التجار المس��لمون التجارة مع التجار الصليبيين واإليطاليين 
خال أوقات الح��روب، ولدينا العديد من الدالئل التاريخية على ذلك، وهو 
أمر تحدث��ت عنه بالتفصيل المصادر اإلس��امية والصليبية المعاصرة. وألن 
التج��ارة مع العدو كان��ت أمرًا يجل��ب االلتباس فقد ظه��رت محاوالت على 
الجانبين للوق��وف أمامها، أو على األقل محاولة الح��د منها أو اإلقال من 
خطورتها، ولعل أوضح دلي��ل على ذلك ما قام به تجار المدن اإليطالية من 
ممارسة التجارة مع التجار المسلمين الشوام. ومن ثم محاوالت الوصول إلى 
أسواق ومخازن دمشق، مستودع السلع والبضائع القادمة من وسط آسيا عبر 

طريق الحرير.

وهو األمر الذي اشتكى منه الملوك الصليبيون، وعندما لم يجدوا آذاناً 
مصغي��ة قاموا برفع ش��كواهم إل��ى البابوية التي لم تس��تطع من��ع التجار 
االيطاليي��ن من تبادل التجارة مع المس��لمين. غير أنه��ا تحكّمت في نوعية 
الس��لع والبضائع عبر منعهم من تصدير األسلحة واألخشاب والقار، وأدوات 
القت��ال والحصار إلى المس��لمين. وعل��ى الرغم من هذا فق��د تغلّب منطق 
الواقع، واستمرت إمدادات التجار االيطاليين للمسلمين بجميع أدوات القتال 
وغيرها. وحدث األمر نفس��ه من اس��تمرارية التجار المس��لمين في ممارسة 

التجارة في األسواق الصليبية.

وإلى جانب التعاون التجاري بين المس��لمين والصليبيين في األسواق 
الش��امية اإلس��امية والصليبية، فقد ح��دث تعاون آخر بي��ن الجانبين 
اقتضته الض��رورة، وذلك عبر اتفاقهم��ا على إدارة األراض��ي الزراعية 
المشتركة بينهما، تلك التي عرفت باس��م أراضي المقاسمات أو أراضي 
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بالمناصفة بين  إيرادات تلك األراضي  المناصفات، بعدما جرى تقس��يم 
السكان المسلمين والصليبيين.

وعلى المس��توى الثقافي كانت باد الش��ام في عصر الحروب الصليبية 
معبرًا للمؤثرات الحضارية اإلسامية إلى أوروبا؛ فقد تعلم الصليبيون الكثير 
من مس��لمي الش��ام خاصة فيما يتعلق بالطب والثقافة والتحضر االجتماعي 
وغي��ر ذلك. كما أج��اد العديد م��ن الصليبيي��ن اللغة العربي��ة للعديد من 
األسباب، أهمها عملية التفاوض السياسي، والتفاهمات المتبادلة مع السكان 
المس��لمين فيما يتعلّق بالمس��ائل التجاري��ة والزراعية وغيره��ا، فضًا عن 

الرغب��ة في التع��رف على كنوز الت��راث العربي 
المؤرخ  ه��و  مثال على ذلك  وأوضح  اإلس��امي. 
 William of Tyr الصوري  وليم  األش��هر  الصليبي 
)1130 - 1185م( � المنس��وب إل��ى مدين��ة صور 
اللبنانية � الذي أجاد اللغة العربية قراءة وكتابة، 
وتأثر بالمؤثرات الثقافية اإلس��امية. كما عرف 
مثل  العربية،  اللغ��ة  الصليبيي��ن  الح��كام  بعض 
ريموند كونت مدينة طرابلس والوصي على مملكة 
بي��ت المق��دس ع��ام 1174م، ال��ذي نج��ح في 

استغال فترة أس��ره الطويل عند المسلمين )1164 - 1173م( في مدينة حلب 
في تعلم اللغة العربية، وكذلك رينال��د حاكم مدينة صيدا )1171 - 1187م( 

الذي اهتم باللغة واألدب العربيين، وكان لديه معلم عربي مسلم.
أما اإلمبراطور فريدري��ك الثاني )1220 - 1250م( � ال��ذي قاد الحملة 
الصليبية السادس��ة بضغط من البابوية الكاثوليكية ونجح في تسلم القدس 
من صديقه الس��لطان الكامل األيوب��ي )1218 - 1238م( � فقد كان نس��يجاً 
خاص��اً بعدما تربى في صقلية اعتمادًا على التراث اإلس��امي للجزيرة التي 
حكمها المسلمون من قبل؛ لذا فقد أجاد الكتابة باللغة العربية، وأيضاً قراءة 
كبي��رًا للحضارة  أهم الكتب العلمي��ة والفلس��فية العربية، وأب��دى احتراماً 

اإلسامية والتراث العربي.

لقد مارس التجار المسلمون 
التجارة مع التجار الصليبيين 
واإليطاليين خالل أوقات 
الحروب، ولدينا العديد من 
الدالئل التاريخية على ذلك، 
وهو أمر تحدثت عنه 
بالتفصيل المصادر اإلسالمية 
والصليبية المعاصرة
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وأخبرتنا االكتشافات األثرية الحديثة في فلسطين عن وجود نقش باللغة 
العربية على صخرة رخامية، تمَّ العثور عليه��ا العام الماضي في ميناء يافا 
ومما كتب عليه��ا: »... فريدرك الثاني ملك بيت المق��دس عام 1229م من 
إلى المناطق  تجّس��د س��يدنا يس��وع المس��يح«. ويش��ير هذا النقش أيضاً 
واألماك��ن الخاضع��ة لإلمبراطور فريدري��ك بمقتضى االتفاق مع الس��لطان 
الكامل. وُيعدُّ هذا دليًا قوياً عل��ى أن اإلمبراطور فريدريك كان يعتمد على 
اللغ��ة العربية في بعض اإلش��ارات الرس��مية ف��ي مملكة الق��دس الصليبية 

بفلسطين في النصف األول من القرن الثالث عشر الميادي.

وفي النهاية فإن جيًا جديدًا من الصليبيي��ن كانت له معرفته العميقة 
باللغة العربية، وهم أولئك الشبان الذين جاءوا نتيجة حاالت زواج تمت بين 
� أرمن � سريان(،  )أرثوذكس  الشرقيات  المسيحيات  والعديد من  الصليبيين 
وه��م الذين أطلقت عليه��م المص��ادر التاريخية لقب الپ��والن Poulan ؛ أي 
»األفراخ«، ولعب هؤالء دورًا كبيرًا في تعلي��م الصليبيين اللغة العربية، لغة 

أخوالهم الشوام.

على أية حال، بعد نجاح المماليك في طرد الصليبيين من الشام نهائياً 
)1291م( اس��تمّروا في ممارس��ة التجارة األوروبية عل��ى محورين: األول مع 
بيزنطة عبر أس��واق القس��طنطينية وموانئ البحر األس��ود، والثاني مع دول 
الغرب األوروب��ي. ورحب��ت الدول��ة المملوكية ف��ي مصر والش��ام بالتجار 
األوروبيي��ن، ووفرت لهم اإلقام��ة في »الفنادق« المخصص��ة لذلك، وقامت 
السلطات بعقد العديد من المعاهدات التجارية مع بيزنطة والمدن اإليطالية 

)البندقية � جنوا � بيزا � وغيرها( فضًا عن أراغون وقشتالة.

وفيما بعد، عندما صعد األتراك العثمانيون إلى مس��رح األحداث، قاموا 
رويدًا رويدًا بقضم الممتلكات البيزنطية في آس��يا الصغرى، قبل أن يتوغلوا 
في األراضي األوروبية في القرن الرابع عشر الميادي، ومع ذلك لم يهملوا 
مس��ألة التجارة بين الجانبين اإلس��امي والمس��يحي؛ فقد اس��تمر التجار 
العثمانيون في ممارس��ة أعمالهم التجارية في أس��واق العاصم��ة البيزنطية 
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محتمين بالحي اإلس��امي القديم ال��ذي جرى تجديده باس��تمرار. كما أن 
 Orhan ال��زواج السياس��ي ال��ذي ت��مَّ بي��ن الس��لطان العثمان��ي أورخ��ان
Theodora عام  ثي��ودورا  البيزنطية  واألمي��رة  )680 - 761ه�/1281 - 1361م( 
1346م مقابل مساعدة العثمانيين لوالدها اإلمبراطور في نزاعه على العرش 

البيزنطي قد أسهم في تعميق العاقات الوّدية بين العالمين.

خال تلك الفترة التي عا فيها ش��أن العثمانيين السياس��ي والعسكري 
على بيزنطة، قد شهدت العاقات الثقافية بينهما تطورًا إيجابياً، بعدما تأثر 
العثمانيون بالنظام اإلداري البيزنطي بحس��ب الدراس��ات التي بدأها محمد 

بالنس��بة  فؤاد كوبريلي. وكان ذلك األمر طبيعياً 
للعثمانيين إّبان ولوجهم الجديد للتاريخ العالمي 
في وقت كانوا يواجهون فيه امبراطورية مس��تقرة 
ألكثر من عش��رة قرون خلت، فضًا عن تميزها 

بوراثة الحضارة الكاسيكية.

� على المس��توى  كان م��ن الطبيعي أيضاً 
الثقافي � أن يج��ري العديد من حاالت الجدل 
الديني بين العلماء المسلمين وعلماء الاهوت 
البيزنطيين حول المس��ائل المتعلّقة باإلس��ام 

والمسيحية.

من ذلك الجدال الشهير الذي قيل: إنه جرى بين الشيوخ المسلمين 
واألمير البيزنطي مانوي��ل باليولوغ��س )1350 - 1425م( حين كان تابعاً 
للعثمانيين وقبل توليه العرش البيزنط��ي )1391 - 1425م(. وهو الجدال 
ال��ذي ورد في مذك��رات مانويل ودار ح��ول الكتاب المق��دس، والتصوّر 
اإلس��امي للجنّة، واألنبياء والروح القدس، وغيره��ا، وفضًا عن ذلك 
فقد س��يطرت فكرة الجهاد اإلس��امي على محور المناقشات التي دلّت 
على المناخ الديني المتسامح الذي أبداه العثمانيون األوائل تجاه أتباعهم 

من الديانات األخرى.

بعد نجاح المماليك في 
طرد الصليبيين من الشام 
نهائيًا )1291م( استمّروا في 
ممارسة التجارة األوروبية 
على محورين: األول مع 
بيزنطة عبر أسواق 
القسطنطينية وموان�ؤ 
البحر األسود، والثاني مع 
دول الغرب األوروبي
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وتطور األمر فيما بعد على المس��توى الثقافي بين العثمانيين المسلمين 
الس��نّة والبيزنطيين المس��يحيين األرثوذكس، وذلك عندما قام الشيخ بدر 
الدين ابن قاضي س��ماونة )ت 823ه�/1420م( ورفيقه المس��يحي بوركلوجه 
مصطفى وآخر يه��ودي يدعى كمال طورالق باالتفاق فيم��ا بينهم على عقيدة 
جديدة تجم��ع ما بين اإلس��ام والمس��يحية واليهودية. والت��ف كثيرون في 
األناضول حول دعوة الشيخ بدر الدين ورفاقه، وكان من الطبيعي أن تشترك 
الس��لطتان العثمانية والبيزنطية في مقاومة تلك الحركة الدينية ذات البعد 
الثقافي، التي بّش��رت � قبل االش��تراكية الحديثة بعّدة قرون � بنبذ الملكية 
الخاصة واالعتراف فقط بالملكية العامة للدولة لكافة األراضي والممتلكات 
و ........ ال��خ، وانتهت تلك الحركة ُبعيد نج��اح العثمانيين في القبض على 

الشيخ بدر الدين وإعدامه.
لم يكتف المسلمون في حوض البحر المتوسط الشرقي بتبادل التجارة 
واألفكار مع اإلمبراطورية البيزنطية ووسط أوروبا، بل قاموا بممارسة الدور 
نفس��ه في أقصى الغرب األوروبي ُبعيد نجاح طارق بن زياد في عبور أقصى 
غرب البحر المتوسط وفتح األندلس )92ه�/711م(؛ فقد حدث تبادل تجاري 
واسع بين العالم اإلس��امي الجديد في األندلس وبين مملكة الفرنجة التي 
انتش��ر التجار الش��وام والمغاربة المس��لمون في ثغورها، وقام��وا بتصدير 
النسيج الملّون الذي يحمل رسوماً، واألصبغة، والزجاج، والملح، والخزف، 
واألواني المطعمة بالمعادن، والس��لع الجلدية، والصناعات العاجية، فضًا 
عن العطور واألثاث��ات الفاخرة، بينم��ا أحضروا معهم الرقيق من أس��واق 

الفرنجة وشرق أوروبا.
لقد اس��تخدم التجار المسلمون باألندلس طرقاً تجارية مختلفة من أجل 
نقل الس��لع والبضائع بين األندلس ومملكة الفرنج��ة؛ األول: الطريق البري 
بين جبال البران��س والممرات الجبلي��ة. والثاني هو الطري��ق البحري عبر 
الساحل المغربي إلس��بانيا على المحيط األطلنطي، فضًا عن طريق بحري 
آخر امتد من الساحل الشرقي لألندلس حتى برشلونة، وبعدها كان يتم نقل 

السلع والبضائع عبر ممرات جبال البرانس.
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على المس��توى الثقافي كانت باد األندلس قبلة راغبي العلم والمعرفة 
ف��ي أوروبا، وانتش��رت اللغة العربية؛ ألنه��ا أضحت لغة الحض��ارة والكتب 
الجديدة بش��كل واس��ع في أرجاء الغرب األوروبي للدرجة التي دفعت القس 
ألڤ��ارو القرطب��ي Alvaro of Cordoba )800 - 861م( إل��ى مهاجمة حش��ود 
الباحثي��ن األوروبيين الذين فتن��وا بالحضارة اإلس��امية واألدب العربي في 
منتصف القرن التاس��ع المي��ادي، واتهمهم بتعمد الحدي��ث باللغة العربية 

مقابل إهمال اللغة الاتينية التي كانت تقام بها الشعائر الكنسية.

العلم في  لتلقّي  الذين قدم��وا  بين  كان من 
األندلس العديد م��ن الباحثين األوروبيين الذين 
صاروا باب��وات كبار بع��د ذلك، منه��م جربرت 
فيما   Selvester II الثاني  )البابا سلڤستر  الراهب 
بع��د 999 - 1003م( الذي تعلّ��م العلوم الطبيعية 

والرياضية في األندلس.

ومن المع��روف أنه كان بقرطب��ة في القرن 
العاش��ر الميادي حوالى س��بعين مكتب��ة علمية 
تغص بالكتب النادرة، كما اشتهرت قرطبة أيضاً 

بالقصور والحدائق والس��قائف والحّمامات وأعمدة اإلنارة، بينما كانت بقية 
المدن األوروبية تغرق في األوحال وفي الظام.

ووصلت الش��هرة الثقافية والعلمية لألندلس اإلسامية إلى أقصى شرق 
القارة األوروبية حيث اإلمبراطورية البيزنطية التي أرسلت سفارة إلى األمير 
ف��ي قرطب��ة وكانت بش��أن مخطوطة  الثان��ي )792 - 852م(  عبد الرحم��ن 
ديوس��كوريدس Dioscorides التي تناولت أمورًا طبية، وبعد ذلك تم إرس��ال 

بعثة أخرى يصحبها مترجم.

وكما نعرف، انتقل��ت الثقافة والتراث اإلس��اميين م��ن األندلس إلى 
القارة األوروبية عبر العديد من الوسائل والطرق، أهمها حشود طاب العلم 
الذي��ن غّصت به��م قاع��ات الدرس ف��ي المؤسس��ات التعليمي��ة والثقافية 

على المستوى الثقافي 
كانت بالد األندلس قبلة 
راغبي العلم والمعرفة في 
أوروبا، وانتشرت اللغة 
العربية؛ ألنها أضحت لغة 
الحضارة والكتب الجديدة 
بشكل واسع في أرجاء 
الغرب األوروبي
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باألندلس. كذلك أس��همت الس��فارات الدبلوماس��ية في تب��ادل المعلومات 
العلمي��ة والفني��ة، فضًا ع��ن دور الس��بايا والج��واري في نق��ل األغاني 

والموشحات األندلسية إلى بادهم.

إن التأثي��رات الثقافي��ة لألندلس قد ب��دأت مبكرًا منذ الق��رن الثامن 
الميادي، ولدينا دليل حدث في مملكة ميرسيا Mercia بالجزيرة البريطانية 
بعدما ق��ام الملك األنجلوسكس��وني أوف��ا Offa )757 - 796م( بس��ك عملته 
الذهبية التي حملت إش��ارة لعامة التوحيد اإلس��امية. وهناك العديد من 
اآلراء العلمي��ة المختلف��ة حول أس��باب قيامه بذل��ك األمر، منه��ا اعتناقه 
لإلسام، أو فقط لمجرد رغبة في ممارس��ة التجارة مع جيرانه المسلمين. 
وأي��اً كانت النتائج ف��إن هذا الدين��ار اإلنجليزي قد عبّر ع��ن تأثير ثقافي 

إسامي واضح على أقصى الغرب األوروبي.

الحقيقة أن العالم اإلس��امي في العصر الوسيط لم يكن دائرة حول 
المركزية األوروبي��ة، فعلى الرغم من موقعه القريب م��ن أوروبا، وانتقال 
المس��لمين لإلقامة في أقصى الغرب األوروبي )حي��ث باد األندلس، فإن 
ذلك لم يمنع المس��لمين من إقام��ة عاقات تجارية وثقافية مع الش��رق 
األقص��ى، وخاصة مع الصين صاحبة أكبر األس��ر اإلمبراطورية في نصف 
الكرة الشرقي آنذاك. وتحدثت المصادر التاريخية واألدبية اإلسامية عن 
الصي��ن، وذلك عب��ر عش��رات الصفحات ل��دى الطبري واب��ن خردذابة 
والس��يرافي واليعقوبي والهمذاني والمس��عودي واإلدريسي والغرناطي حتى 
ابن بطوط��ة. ولم تخل تلك المص��ادر من خلط الحقيقة باألس��طورة في 

الحديث عن باد الخطا )الصين(.

وردت أول إشارة إلى اإلسام في المصادر الصينية عبر التاريخ الرسمي 
القديم ألسرة تانغ الملكية )618 - 907م(، الذي أشار إلى ما ورد في وثائق 
أسرة سوي الس��ابقة )605 - 617م( من ظهور راع فارس��ي في وديان مدينة 
يثرب، قامت أغنامه بالتحدث إليه بأن هناك ثاثة كهوف في الجوار، يوجد 
في أحدها س��يوف ماضية، فضًا عن حجر أسود عليه نقوش بيض تذكر بأن 
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من يملكها س��وف يصي��ر ملكاً. وقد حص��ل الراعي على كل ذل��ك بالفعل، 
وتمكن من تحطيم دولتي الفرس والروم.

وتأك��دت المعرفة الصيني��ة بالمس��لمين ودورهم في حرك��ة الفتوحات 
اإلس��امية في عام 638م، حيث يذكر التاريخ الرس��مي القديم ألسرة تانغ 
تلق��ى اإلمبراط��ور طلباً من كس��رى باد ف��ارس يزدجرد الثال��ث من أجل 

مساعدته في الوقوف أمام المسلمين الذين بدأوا في غزو باده.
بع��د نج��اح المس��لمين ف��ي االنتصار عل��ى الفرس ف��ي موقع��ة نهاوند 
)21ه/642م( هرب يزدجرد الثالث إلى مدينة ميرف، ومن هناك طلب المدد 

من الباط الصيني، غير أن ذلك كله كان با جدوى.
اب��ن يزدجرد  وفي ع��ام 674م وصل فيروز 
إلى مدينة تشانجان الصينية كاجئ، حيث ُمنح 
لق��ب قائد في الح��رس اإلمبراط��وري الصيني، 

وأقام فيها حتى وفاته.
ويتفق التاريخ الرسمي القديم ألسرة تان جو 
ما كتبه المؤرخ الصيني شوجو � كوا مع المصادر 
التاريخية اإلس��امية في أن أول س��فارة من لدن 
المسلمين قد وصلت إلى الباط الصيني في فترة 
هي��ه(  )يون��غ �  تس��ونغ  كاو  اإلمبراط��ور  حك��م 
)649 - 683م( حملت معها الهدايا واألموال، وذكر 

أفرادها أن بادهم تقع غرب باد فارس.
كما ذكر التاريخ الرسمي ألسرة تانغ أيضاً أن ملك العرب الثاني أرسل 

تلك السفارة مع جزية مالية.
ويرى البروفسور هوياند Hoyland أن تلك السفارة كانت في عام 651م، 
وأن المقصود بملك العرب الثاني هو عثمان بن عفان، بوصفه أمير المؤمنين 
الثاني بعد عمر بن الخطاب؛ وذلك بس��بب تميز الخليف��ة أبي بكر الصديق 

بميزة مختلفة عن الباقين بوصفه خليفة الرسول عليه الصاة والسام.

إن التأثيرات الثقافية 
لألندلس قد بدأت مبكراً 
منذ القرن الثامن الميالدي، 
ولدينا دليل حدث في 
مملكة ميرسيا بالجزيرة 
البريطانية بعدما قام 
الملك األنجلوسكسوني أوفا 
)757 - 796م( بسك عملته 
الذهبية التي حملت إشارة 
لعالمة التوحيد اإلسالمية
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على أية حال، اس��تمرت السفارات اإلس��امية في الوصول إلى الباط 
الصيني عارضة الس��ام بين الطرفين، فتحدثت أيضاً الس��جات الرسمية 
ألسرة تانغ عن إرسال سليمان بن عبد الملك س��فارة جديدة إلى تشانجان، 
وقدم��ت الهدايا التي كان��ت عبارة عن عباءات منس��وجة بخي��وط الذهب، 

والعقيق، فضًا عن الخيول واألحزمة الفضية، ورداء أحمر اللون وحزام.
وبلغ اهتمام المصادر التاريخية الصينية بالتطورات السياسية الحاصلة في 
الدولة العربية اإلسامية أنها رصدت انهيار الدولة األموية، وصعود العباسيين 

الذين وصفتهم الوثائق والسجات الصينية بأصحاب الرداء األسود.
بعد عامين فقط م��ن تولية العباس نش��بت معركة كب��رى بين القوات 
اإلس��امية ف��ي إقلي��م الش��اش والق��وات الصيني��ة ه��ي معرك��ة طاس 
)134ه�/751م( حي��ث تمكّن المس��لمون خالها من تحقي��ق نصر كبير على 

القوات الصينية وحلفائها.
ُبعيد  وس��رعان ما عاد الود مرة أخرى إلى العاقات الصينية العباسية 
معركة طاس، فاستقبل الباط الصيني سفارة من قبل الخليفة أبي العباس 
السفاح عام 753م، حملت معها العديد من الهدايا كان أهمها ثاثون جوادًا 

عربياً أصيًا.
كما اتفقت المصادر الصينية واإلس��امية في اإلشارة إلى السفارة التي 
أرسلها أبو جعفر المنصور في عام 756م إلى الباط الصيني الذي كان قد 
أرسل يطلب مساعدة جيش الخليفة في إخماد االضطرابات التي عمت الباد 
بفضل ثورة آن لوش��ان )روخشان( الذي تمكّن من االس��تياء على تشانجان 

وليو يانغ، عاصمتي الصين آنذاك.
وبفضل المس��اعدة التي قدمها المس��لمون، وخاصة إمدادات أبي جعفر 

المنصور، نجح الباط الصيني في القضاء على تلك الثورة.
كما وصلت بتاريخ 11 يونيه عام 758م س��فارة من قبل العباس��يين إلى 
الباط الصيني، وتصادف أن وصلت معها في الوقت نفس��ه سفارة من قبل 
األتراك األجهوريين، وحدث أن تس��ابق الس��فيران على أولوية الدخول عند 
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بوابة القصر. األمر الذي اس��تلزم إصدار أمر بخصوص المراسم التي يجب 
اتباعها، وصدرت التوجيهات بدخول الس��فيرين من بابين مختلفين في نفس 

الوقت، األول يقع على يمين القصر، والثاني عن يساره.

اس��تمرت الس��فارات العباس��ية إلى الباط الصيني فترة حك��م الخلفاء 
العباسيين المهدي )158 - 169ه�/775 - 785م(، وهارون الرشيد )170 - 193ه�/ 
786 - 808م(، إلى أن أرس��ل إمبراطور أس��رة سونغ رس��الة ودية إلى الخليفة 
ب��اهلل )334 - 363ه�/946 - 975م( يطل��ب فيها تجديد  العباس��ي المطيع 

الصداقة بينهما.

إرس��ال س��فارة محملة  الخليفة عبر  فأجابه 
بالهداي��ا إلى الب��اط الصيني، أتبعها بس��فارة 
أخرى ع��ام 972م، ومعها رجل س��مته المصادر 

الصينية برهان..

وبعيدًا عن االنتصار العسكري اإلسامي على 
الصينيي��ن في موقعة طاس، فق��د أفادت إحدى 
نتائج المعركة العالم اإلس��امي على المستويين 
أس��ر  المس��لمون في  إذا نجح  والعلمي؛  الثقافي 
العديد من الجنود الصينيين الذين أس��هموا في 

إدخال صناعة الورق إلى سمرقند ومنها إلى باقي العالم اإلسامي.

ودليلن��ا على ذلك األس��ير الصين��ي ت��و ه��وان Tou Houan الذي قام 
المس��لمون بنقله معهم إلى مدينة الكوفة � العاصمة العباسية األولى � التي 
عمل ومكث فيها أحد عشر عاماً أس��هم خالها في تعليم الصنّاع المسلمين 
صناعة الورق. حدث هذا قبل أن يسمح له المسلمون بالعودة إلى باده عام 
762م، وهو العام الذي ش��رع فيه المنصور في بناء بغداد. وبعدما رجع إلى 
باده خلّف في الوثائ��ق الصينية تقري��رًا موجزًا تحدث في��ه عن »عاصمة 
المسلمين التي حملت اسم الكوفة Ya-chu-Lo، وأن اسم الخليفة العربي هو 
مومي��ن )أمير المؤمنين(... ويتميز الرجال والنس��اء المس��لمين بالوس��امة 

بلغ اهتمام المصادر 
التاريخية الصينية 
بالتطورات السياسية 
الحاصلة في الدولة العربية 
اإلسالمية أنها رصدت انهيار 
الدولة األموية، وصعود 
العباسيين الذين وصفتهم 
الوثائق والسجالت الصينية 
بأصحاب الرداء األسود
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والجمال مع طول القامة(. فضًا عن ذلك فقد أسهم أيضاً العديد من رفاق 
تو هوان من األس��رى الصينيين في نقل صناعة الحرير الخفيف والموش��ى 

بالذهب؛ بينما عمل البعض في أعمال الرسم والزخرفة والنقش.
من الجدير بالذك��ر أن الحركة الفنية التي تميّ��زت بها الصين على 
عهد أس��ر تانغ )618 - 907م( أش��ارت إلى األجانب وصفاتهم الجسدية، 
وعلى س��بيل المثال صنع الحرفيون الصينيون آن��ذاك تماثيل صغيرة من 
الطين، كان بعضها يش��به العرب بحواجبهم الس��ود، وأنوفهم التي تشبه 

أنوف الصقور.
ومن نافل��ة القول الحدي��ث عن تعلم المس��لمين للعديد م��ن منجزات 
الحضارة الصينية الوسيطة، ومنها استخدامهم للبوصلة البحرية التي عّدت 

من أهم مظاهر التقدم العلمي والبحري للصينيين.
على صعيد مختلف، أس��هم المس��لمون الصينيون في النهض��ة الثقافية 
والعلمية للصين في العصر الوس��يط؛ فقد قام اإلمبراط��ور المغولي قباي 
خ��ان )1260 - 1294م( برعاية الحي��اة الثقافية بالصين ف��ي القرن الثالث 
عش��ر الميادي، كما قام بتأس��يس العديد من المعاه��د العلمية فضًا عن 
تشجيعه للعلماء، وهو ما دفع فيما بعد العالم المسلم جمال الدين إلى بناء 
مرصد فلكي ف��ي مدينة بكين. حدث ه��ذا قبل أن يقوم قباي خان نفس��ه 

بتأسيس ما عرف باسم المعهد الفلكي اإلسامي بالصين.
كما حدث تقدم كبير بفضل العلماء الصينيين المس��لمين في مجاالت 
الزراع��ة والط��ب والعم��ارة. م��ن ذلك إس��هامهم ف��ي تش��ييد القصر 
اإلمبراطوري الموجود حتى اآلن في بكين، والمتأثر معمارياً بقصور الخلفاء 

العباسيين في بغداد.
هكذا، ونتيجة لدراسة الصينيين لعلوم الفلك على أيدي المسلمين، فقد 
توقفوا عن الخوف من ظاهرة الخسوف بعدما كانوا يقومون � بحسب االعتقاد 
الش��عبي لديهم � بقرع الطبول من أجل طرد التنين ال��ذي يحاول أن يقوم 

بابتاع القمر.
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ويجب أن نعل��م أن تأثر الثقافة الصينية باإلنج��ازات الثقافية والعلمية 
اإلس��امية إنما كان مجرد ص��دى لتقدم الثقاف��ة والعلوم ضم��ن منظومة 
الحضارة اإلس��امية، خاصة في األقاليم اإلس��امية الواقعة غرب الصين، 

وباد ما وراء النهر التي شهدت أيضاً نهضة علمية وأدبية كبرى.

كما أس��همت الس��فارات المتبادلة بين التيموريين في هرات على عهد 
Yung- ش��اه رخ ابن تيمورلنك )1404 - 1447م( وإمبراطور الصين يونغ لو
Lo )1403 - 1424م( ف��ي زي��ادة أواصر العاق��ات الثقافي��ة بين الصين 

والعالم اإلسامي المجاور في وسط آسيا. فقد أرسل شاه رخ سفارتين إلى 
الصي��ن عام��ي 1408م و 1409م بغرض تجديد 
العاق��ات التي كانت موجودة ث��م تدهورت في 
نهاية عهد أبيه تيمورلن��ك الذي حاول في آخر 
أعوام��ه غ��زو الصين. وق��د رح��ب اإلمبراطور 
الصيني بصداقة ابن غريمه، ورّد بسفارة صينية 
عام 1414م، وهو األمر الذي شّجع شاه رخ على 
أن يرس��ل إل��ى اإلمبراطور الصيني ف��ي العام 
والثانية  بالفارس��ية  )األولى  برس��التين  نفس��ه 
بالعربية( يشرح فيهما له عقيدة اإلسام وكيفية 

إس��ام أجداده المغول، وذلك بهدف استمالة العاهل الصيني إلى الدخول 
في اإلسام.

الثقافي بين  الوّدية التي مثلت جس��رًا للتواص��ل  اس��تمرت الس��فارات 
العالمين اإلس��امي والصيني في القرن الخامس عش��ر الميادي، فأرس��ل 
إمبراطور أسرة مينغ سفارتين إلى ش��اه رخ عامي 1417م و 1418م من أجل 
تأمي��ن طرق التجارة بين البلدي��ن. وهو األمر الذي ش��جع العاهل المغولي 
المس��لم إلى إرسال س��فارته الش��هيرة التي كانت تحت قيادة غياث الدين 
نق��اش إلى الباط الصين��ي عام 1419م. تلك الس��فارات الت��ي مكثت في 

الصين أكثر من أربعة أعوام.

من نافلـة القول الحديث 
عن تعلم المسلمين للعديد 
من منجزات الحضارة 
الصينية الوسيطة، ومنها 
استخدامهم للبوصلة 
البحرية التي عّدت من أهم 
مظاهر التقدم العلمي 
والبحري للصينيين
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وع��رف المس��لمون الس��لع والبضائع الصيني��ة منذ فت��رة ما قبل 
اإلسام؛ حيث وصلت إلى موانئ الخليج العربي والجزيرة العربية منذ 
زمن بعيد، ولعلنا نذكر أنه كان من أهم أس��باب بناء العباسيين مدينة 
بغداد في موقعها ذاك س��هولة وصول الس��لع والبضائع الصينية إليها؛ 
فق��د أفاضت المص��ادر التاريخي��ة اإلس��امية في الحدي��ث عن بناء 
العاصم��ة العباس��ية، وذكرت أن الخليف��ة أبا جعفر المنص��ور قد أمر 
ببنائها بس��بب ثورة الرواندية عليه بالهاش��مية، ونظرًا ألنه كان يكره 
أهل الكوفة، فقد أش��ير إليه بمكان بغداد. وبحس��ب رواية ابن خلدون 
فق��د قي��ل للخليف��ة: »تجيئك المي��رة في الس��فن من الش��ام ومصر 

والمغرب، ومن الصين والهند....... الخ«.

وبلغ من أهمية بغداد في المصادر التاريخية الصينية أن أفرد المؤرخ 
وموظف الجمارك ف��ي ميناء كانتون الصيني ش��وجو � ك��وا فصلين من 
مصنفه الكبير للحديث عن العاصمة العباسية، المرة األولى في الفصل 
العش��رين تحت اس��م Ta - ts in، والثانية في الفصل الثاثين تحت اسم 
Pai - ta، وه��و األمر الذي ل��م يقم به مع أية مدينة أخ��رى في مصنفه. 

ومن الضروري أن ذلك راجع إلى أهمية الحاضرة العباس��ية التي حملت 
مش��عل الحضارة اإلنسانية للعالم كلّه حتى س��قوطها تحت سنابك خيول 
الغزاة المغول في عام 1258م. وتناول ش��وجو � كوا في حديثه عن بغداد 
أصول الخلفاء العباس��يين وقصورهم، وعدم خروجه��م إلى العامة، كما 
تناول صفات ومابس س��كان بغداد رجاالً ونس��اءً، والدواوين الموجودة 
فيها؛ غير أنه أفاض في الحديث عن االزدهار التجاري للمدينة والس��لع 

والبضائع الموجودة في أسواقها.

وتناث��رت أخب��ار التجارة بي��ن الصين والعالم اإلس��امي ف��ي العصر 
الوس��يط من خال ما كتبه ش��وجو � كوا في القرن الثالث عش��ر الميادي. 
ذلك الرج��ل الذي ألف كتاباً عن أه��م الباد والموان��ئ والمدن التجارية 
اإلس��امية الت��ي وفد تجارها إلى أس��واق الصي��ن، فقد تن��اول في حديث 
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باإلضافة إل��ى مدينة بغداد م��دن: مكة المكرمة، صح��ار، ُعمان، البصرة، 
الموصل، منطقة األتراك الساجقة في آسيا الصغرى، القاهرة، اإلسكندرية، 
وحتى باد المرابطين في المغرب، كما أشار أيضاً إلى السلع والبضائع التي 

تمت التجارة فيها بين المسلمين والصين.

على أية حال، فقبل تلك الفترة وبعدها اس��تمر التجار المسلمون في 
رحاتهم التجارية انطاقاً من موانئ الخليج )البصرة � سيراف � هرمز � 
وغيره��ا( إلى الصين. وكان اب��ن النديم )ت 385ه�/1047م( قد أش��ار 
سابقاً إلى الش��روط التي التزم بها التجار المسلمون عند وصولهم إلى 

الصين.

في  بكثافة  المس��لمون  التج��ار  تواج��د  كما 
العديد من الموانئ واألس��واق والمدن الصينية، 
التاجر  تح��دث  التي  والخنس��ا  كانت��ون  وأهمها 
العراقي صدر الدي��ن عبد الوهاب البغدادي عن 
ازدهاره��ا التج��اري الكبي��ر، كما تح��دث ابن 
بطوطة ف��ي الق��رن الرابع عش��ر الميادي عن 
وج��ود تج��ار مصريين مس��لمين مس��تقرين بها 
أهمهم أوالد عثمان المص��ري، فضًا عن موانئ 

الزيتون، خانقو، وغيرها.

ولدينا وصف أح��د التجار المس��لمين المقيمين ف��ي الصين الذي 
تطّرق إلى إجراءات الس��لطات الصينية التي تقوم على تس��كين التجار 
الجدد إما في النزل والخانات، أو لدى التجار المسلمين الموجودين في 

المدن الصينية.

في جمي��ع األحوال كان يجري حص��ر األموال الموج��ودة مع التاجر 
الجديد بحيث توضع لدى صاحب الخان أو لدى التاجر القديم. وبطبيعة 
الحال ساعد التواجد المكثف للتجار المسلمين في موانئ وأسواق الصين 
وحسن معاملتهم على نشر تعاليم الدين اإلسامي بشكل هادئ ومستمر.

وبلغ من أهمية بغداد في 
المصادر التاريخية 
رخ  الصينية أن أفرد الموؤ
وموظف الجمارك في 
ميناء كانتون الصيني 
ــ كوا فصلين من  شوجو 
مصنفه الكبير للحديث 
عن العاصمة العباسية
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كما اهتم أباطرة الصي��ن بالتجارة مع الباد اإلس��امية فكان الباط 
الصيني يرس��ل الس��فارات مع الهدايا الذهبي��ة والفضية م��ن أجل تحفيز 
التجار المسلمين على المتاجرة باألس��واق الصينية. وكذلك من أجل تأمين 

طرق التجارة البرية والبحرية.

كم��ا وصل تج��ار دولة الممالي��ك في مصر والش��ام إل��ى الصين في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر المياديين؛ فقد أرسل السلطان برسباي 
)825 - 841ه�/1422 - 1437م( س��فارة إلى الصي��ن تألفت من تجار الكارم 
بهدف توطي��د الصداقة بين الباطين المملوكي والصيني، وتس��ليم الهدايا 

لإلمبراطور، وعادت السفارة بهدايا صينية إلى السلطان برسباي.

كما حملت السفن التجارية المملوكية الس��لع والبضائع من الصين عبر 
المحي��ط الهندي إلى موان��ئ البحر األحمر، ثم جرى نقلها ب��رًا إلى مدينة 
قوص على النيل في صعيد مصر. وأظهرت االكتشافات األثرية الحديثة وجود 
قدر من الفخار الصيني في مصر المملوكية، وكان ابن بطوطة قد أش��اد من 
قبل بصناعة الفخار في الصين، وتوج��د حتى اآلن إحدى تلك القطع األثرية 
الصيني��ة في متحف غاير أندرس��ن بالقاهرة. باإلضافة إلى قطع من نس��يج 
الحرير الصيني كان��ت مهداة من إمبراطور الصين إلى الس��لطان المملوكي 
محمد بن قاوون )693ه�/1293م(، )694ه�/1294م(، )698ه�/1299م( عليها 

كتابات صينية قديمة.

كما وصل أس��طول الكنز الصيني الش��هير تحت قيادة الخصي المسلم 
شينغ هي Ching He )1371 - 1433م( عدة مرات إلى سواحل المحيط الهندي 
وبحر العرب وموان��ئ الجزيرة العربية والخليج العربي إّبان رحاته الس��بع 

المعروفة التي استمرت خال األعوام 1405 - 1433م.

كما وصل التجار الصينيون الذين تواجدوا على متن أس��طول الكنز في 
رحلته السابعة واألخيرة إلى ميناء جدة على البحر األحمر، ومنه إلى أسواق 

مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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ولدينا في النهاي��ة عديد من اإلش��ارات التاريخية ح��ول وجود التجار 
المسلمين في الصين حتى نهاية القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس 
عش��ر المياديين، ويمكننا أن ندلل على ذلك بوجود التاجر سيد علي أكبر 
الذي م��ارس التجارة في أس��واق بكي��ن، كما أش��ار إلى اس��تغال التجار 
المسلمين لمناخ الحرية االقتصادية والدينية خال حكم أسرة مينغ بالصين 
حتى القرن السابع عش��ر الميادي، وهو ما أدى إلى استقرارهم الطويل في 

المدن والموانئ الصينية.
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■  كاتب وباحث من مصر.

ال يمكن لألمم أن تنهض وتتقّدم وقد وصمت بعشوائية في 
التفكير والتدبير، أو استس��لمت لتسسير األمور يوماً بيوم، 
وكأنه��ا »عامل تراحي��ل« ال يعرف ماذا س��يفعل غ��دًا أو بعد غد. 
فال��دول التي تقّدمت وحازت أس��باب القوة والمنع��ة والمكانة لم 
تصل إلى هذا هباء وال محض مصادف��ة؛ إنما وفق تخطيط محكم 
يرس��م معالم مس��تقبلها المنظور ف��ي المجاالت كاف��ة، مارًا من 
»التصورات« إلى اختيار »الرجال« المؤهلي��ن لترجمتها في الواقع 
المعيش، ثم بناء المؤسس��ات التي يقوم على أكتافها هذا التنفيذ، 
��ر األمور وتضع لها األطر القانونية  ووضع »التشريعات« التي تيسِّ
الواجبة، مع األخ��ذ في االعتبار كاف��ة التغيرات الت��ي تطرأ على 
المجتمع في قيم��ه وتنظيماته وعالقاته. ف��ي ركاب هذه المقاصد 
وامتلكت  »االس��تراتيجيات«،  اإلنسانية ضرورة وضع  المهمة عرفت 
الناحية، ووزع��ت اهتماماتها على مختلف  مهارات فائقة في ه��ذه 
دروب الحياة وفروعها ومس��اراتها المعقّدة، واستطاعت دول معينة 
بفض��ل هذا الن��وع من التفكي��ر أن تم��د نفوذها خ��ارج حدودها 

وتسيطر على اآلخرين بسهولة كبيرة.

■ عّمار علي ح�سن  

في  وعلومها  االستراتيجية  مصطلح 
واإليديولوجيا والثقافة  الجغرافيا 
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اأواًل: في تعريف اال�ستراتيجية

االس��تراتيجية هي: عل��م وف��ن التخطيط وأص��ول القي��ادة ترمي إلى 
االس��تخدام األمثل لكافة اإلمكانات والوسائل المتوفرة، وهي مصطلح ينحدر 
من الحياة العس��كرية باألس��اس، ويعني وضع الخطط الحربية قبل نش��وب 
المع��ارك، ثم إدارتها أثن��اء جريانه��ا، فالكلمة أصاًل مأخ��وذة من الكلمة 
اإلغريقية Strato وتعني الجيش أو الحش��ود العس��كرية، وم��ن تلك الكلمة 
اشتقت اليونانية القديمة مصطلح Strategos وتعني فن إدارة وقيادة الحروب. 
وتس��لل المفهوم إلى مختلف العلوم والمج��االت الحياتية ليعني وضع خطط 
مس��بقة بعيدة المدى؛ لتحقيق هدف محدد أو حزم��ة من األهداف في ضوء 
اإلمكانات المتاحة أو الت��ي يمكن الحصول عليها، ول��ذا وجدنا مصطلحات 
تبدأ من االستراتيجيات الحربية والسياسية إلى استراتيجيات التسويق مرورًا 
باالس��تراتيجيات االجتماعية والثقافية والمعرفية واالقتصادية واألمنية. وهذا 
التوزّع نجم عن التطوّر في مجال األفكار والنظريات ومسارات التطبيق. وفي 
درج��ة حض��ور االس��تراتيجية نفس��ها هن��اك اس��تراتيجية عليا أو ش��املة 
واس��تراتيجية محدودة. بل داخل كل مجال هناك استراتيجيات فرعية، فمثاًل 

ضمن االستراتيجية العسكرية هناك استراتيجية برية وبحرية وجوية.

بل إن هناك اس��تراتيجيات مرتبطة بأهداف أو مش��روعات عامة، األمر 
الذي يجعلنا في حاجة ماس��ة إلى اس��تعمال وتوظيف عدة خطط تنتمي إلى 
عدة حقول معرفية ومس��ارات حياتية. فنحن حين نصوغ استراتيجيات إلعادة 
البناء، واالرتقاء والنمو، والهيمنة؛ نحتاج إلى االستعانة بعطاء مختلف العلوم 

اإلنسانية والخبرات العملية.

لكن هذه التصنيف��ات أو التوزيعات التي فرَضها تعقُّ��ُد مجاالت الحياة 
ودروبها، ال يمنع من أن االس��تراتيجيات واحدة في جوهرها وأساليبها ونهج 

التفكير المرتبط بها.

يجب أن تتوافر في كل ما يتصف باالس��تراتيجي االرتباط بمعايير معينة 
مثل: وجود تهديدات أو منافس��ة، واتخاذ القرارات بواس��طة أعلى مس��توى 
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قيادي، وشمول جميع األهداف الرئيسة أو الغايات األساسية لواضعي الخطة، 
ثم وض��ع تكليفات محددة بالمه��ام المطلوبة. وفي ضوء هذا يتس��م القرار 
االس��ترايتيجي بالثب��ات النس��بي طويل األج��ل، وبضخامة االس��تثمارات أو 
االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذه وبمكانة القائمين على اتخاذه؛ إذ يجب 
أن ينتموا إلى اإلدارات العلي��ا، وكذلك بضخامة عدد من ينفذون القرار في 

تفصيالته العديدة والمعقّدة.

والخطط واالس��تراتيجيات هما أعلى درجة في التفكي��ر والتدبير والترتيب 
ونطاق التأثي��ر واألفق الزمني من »السياس��ة«، وإن كانا مثله��ا يتعلّقان ب� »فن 

الممك��ن« أو »ف��ن إدارة الخ��الف واالخت��الف«، 
والثالثة متداخلون، ويتشاركون في منظومة الغايات 
والطرائق، واس��تخدام الفكر االستراتيجي بدرجات 
فكرية  االس��تراتيجية هي عملي��ة  وتبقى  متفاوت��ة. 
محددة  ووس��ائل  وغايات  مخرج��ات  ذات  منضبطة 
الوطني،  اله��دف السياس��ي  بوضوح، وه��ي تخدم 
والتعقيدات  التقلب��ات  إط��ار  السياس��ة في  وتخدم 
والهواجس والغموض، ويصبح »التفكير االستراتيجي 
هو القدرة على تطبيق االستراتيجية في الواقع، ثم 
صياغ��ة ما يخدم بنجاح مصال��ح الدولة، من دون 

تحمل مخاطر يمكن تفاديها، ولذا فهو يتضّمن جانبي الفن والعلم معاً.

ونظرًا ألن التفكير االستراتيجي يتطلّب كالاًّ من التفكير النقدي والتفكير 
اإلبداعي، إلى جانب التفكير ف��ي التأثير المتبادل بين المنظومات والتفكير 
ف��ي الزم��ن والتفكي��ر األخالق��ي؛ ف��إن للخي��ال دوره المهم ف��ي صياغة 
االس��تراتيجيات، من زاوية اإلس��هام في زيادة الفهم، وتوس��يع التفسيرات 
المنطقية الممكنة، ووض��ع الخيارات البديلة، وتحدي��د الفرص المحتملة1. 

ه��اري آر. ياج��ر، »االس��تراتيجية ومحترف��و األمن القوم��ي: التفكي��ر االس��تراتيجي وصياغة  1 ـ 
االس��تراتيجية في القرن الحادي والعش��رين«، )أبوظب��ي: مركز اإلمارات للدراس��ات والبحوث 

االستراتيجية، 2011م(، ص 23 - 28.

االستراتيجية هي: علم وفن 
التخطيط وأصول القيادة 
ترمي إلى االستخدام األمثل 
لكافة اإلمكانات والوسائل 
المتوفرة، وهي مصطلح 
ينحدر من الحياة العسكرية 
باألساس، ويعني وضع الخطط 
الحربية قبل نشوب المعارك، 
ثم إدارتها أثناء جريانها
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وكل ه��ذا يص��ّب في إط��ار »صياغ��ة الثال��وث االس��تراتيجي المتمثل في: 
األهداف، واألفكار، والموارد«1، وكل منها يحتاج إلى خيال.

وهذا االحتياج يعود إلى أن االستراتيجية تتس��م بأنها »استباقية توقعية«، 
وإن ل��م تكن »تنبؤية«، وهذا االس��تباق يرم��ي إلى رعاي��ة المصالح الوطنية 
وحمايتها مما يخبئه المس��تقبل، ولذا يجب أال يقوم على التقديرات الجزافية 
أو الخي��االت األس��طورية؛ إنم��ا دراس��ة االحتم��االت والس��يناريوات، ووضع 
االفتراضات والمنطلقات، والتي تكون بدورها مشروطة بما يجري على األرض، 
وباإلمكان��ات المتاحة2. وه��ذا معناه أن الخي��ال الذي يتم توظيف��ه في إنتاج 
االس��تراتيجيات هو خي��ال منطقي خ��اّلق، يبدو ضروري��اً حت��ى يمكننا توقع 
ما يأتي، واستباق األخطار والعمل على تفاديها، أو تحقيق المكاسب وتعزيزها.
وحتى تكون االستراتيجية محكمة وفعالة وتمتلك قدرة على التنبؤ يجب أن 
تعي دروس التاريخ جيدًا، وتس��تفيد في الوقت ذات��ه من عطاء مختلف العلوم 
اإلنسانية، بل إننا قد نجد استراتيجيات موزّعة على علوم بعينها، وهذا ما جعل 
مه��ارات وضع الخط��ط واالس��تراتيجيات تتقّدم بش��كل مذهل في الس��نوات 
األخيرة، مما يفرض علينا � نحن العرب � أن نهتم بهذا النوع من التفكير بعد 

إهمال وغياب طويل.
وفي هذا المقام س��أحاول أن أعرض تجليات االس��تراتيجية في ثالثة 

مساقات أو حقول معرفية هي: الجغرافيا، والثقافة، واإليديولوجيا.

ثانيًا: الجغرافيا واإ�ستراتيجات الدول في حيازة القوة ال�سلبة

رغم ثورة االتصاالت التي حوّلت العالم إلى قرية كونية؛ فإن الجغرافيا 
ال ت��زال ق��ادرة عل��ى إقحام نفس��ها ف��ي تحديد العدي��د من الممارس��ات 
والس��لوكيات الدولية والمحلية على حد س��واء، وال ي��زال بإمكانها أن تمنح 
وتمنع، تيّس��ر وتعّس��ر، وتفرض على صانعي القرارات ومتخذيها شروطاً من 

المرجع السابق، ص 32. 1 ـ 
المرجع السابق، ص 235. 2 ـ 
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الصعب � إن لم يكن من المستحيل � تجاوزها، س��واء في المسائل المتعلّقة 
باألمن أو تل��ك المرتبطة بالتنمية، أو حتى التي لها وش��ائج بإدارة الحروب 
والصراعات المسلّحة، بدءًا بما يخص أساليب الدعم اللوجستي وانتهاء بوضع 

الخطط الحربية وتحديد سير المعارك.

والجغرافيا هي أحد مكونات نظرية القوة، التي رسختها مدرسة »الواقعية 
السياس��ية« في العالقات الدولية، وبرز على رأسها هانز جي. مورجنتاو، الذي 
جّس��د حمولة الجغرافيا على السياس��ة واالقتصاد معاً في مع��رض تناوله لما 
سّماه »سلطان األمة على المس��رح الدولي«. فقد أجمل عناصر قوة الدولة في 

والطاقة  الطبيعي��ة،  والموارد  الجغراف��ي،  الموقع 
والس��كان،  العس��كري،  واالس��تعداد  الصناعي��ة، 
والشخصية القومية، والروح المعنوية العامة، ونوع 
أن  إلى  ذاهباً  الحكم،  نظام  ونمط  الدبلوماس��ية، 
الجغرافيا هي أكثر العناصر استقرارًا في بناء قوة 
أي دول��ة، وإن لم يهم��ل البصمات الت��ي طبعها 
التط��ور التقني الرهي��ب في وس��ائل المواصالت 
واالتصاالت على الجغرافي��ا، بما قلص دورها إلى 
حٍد ما1. ومع ذلك هن��اك تأثيرات للجغرافيا على 

السياسية واالقتصاد لم ينل منها التطور التقني حتى اآلن، ومن الصعب تصوّر 
إمكان إزاحتها في المستقبل؛ ألنها ترتبط بعناصر تتمتع بثبات واستقرار نسبي.

فالجغرافيا السياس��ية في تصورها األخير تحليل لقوة الدولة ووزنها من 
خالل فحص تركيبها وتكوينها وخصائصها ومعطياتها الطبيعية والبش��رية؛ إذ 
إنها هي »العلم الذي يض��ع الدولة في إطارها الطبيع��ي الباقي ويرّدها إلى 
أصولها الجغرافية الدائمة الوثيقة، ويحقق أساس��ها الطبيعي، يرصد الثوابت 
والمتغيرات على أطول مدى ممكن في توجهها وعالقاتها، ثم يحدد نقط القوة 
والضعف الكامنة أو الظاهرة في وجودها السياسي، ومواطن الخطر أو الخطأ 

المرجع السابق، ص 260. 1 ـ 

وحتى تكون 

االستراتيجية محكمة 

وفعالة وتمتلك قدرة على 

التنبوؤ يجب أن تعي دروس 

التاريخ جيداً، وتستفيد 

في الوقت ذاته من عطاء 

مختلف العلوم اإلنسانية
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في هيكلها الجيوبوليتيكي. إنها باختص��ار العلم الذي يضع الدولة ككائن حي 
ف��ي ميزان حس��اس دقي��ق، وتحت مجه��ر موضوعي متج��ّرد؛ ليقي��س وزنها 

السياسي، وموقفها في عالم السياسة، ووقعها عليه محلياً وإقليمياً ودولياً«1.
بالجغرافيا  تتأث��ر  التي ال ت��زال  التج��ارة في مقدمة المس��ائل  وتأتي 
السياس��ية، انطالقاً من عمليات اس��تخراج المواد الخام من الطبيعة وصوالً 
إلى عملية نقل البضائع برًا وبحرًا وجوًا. وتلك المس��ألة ليست بنت العصر 
الحديث بل تعود إلى األزم��ان الغابرة، ويظهر تأثير الجغرافيا على التجارة 
جلياً في مس��ألة تأمين الخط��وط المالحية ضد أعم��ال القرصنة البحرية، 
إل��ى جنب مع تأمينه��ا من الخط��ورة التي تش��كّلها الري��اح العاتية  جنباً 

والعواصف2، وكذلك تأمين القوافل التجارية البرية ضد قطاع الطرق.
ويطرح مورغينثاو س��ؤاالً في بداية شرحه لهذه القضية عبر طرح حزمة 
من األسئلة: ما العوامل التي تش��ترك في تأليف سلطان األمة على المسرح 
الدولي؟ وما العناصر التي تؤلف ما نس��ميه القانون الدولي؟ إذا أردنا أن 

نقرر سلطان أمة )قوتها( فما العوامل التي يجب أن تأخذها في اعتبارنا؟
ويجيب مورغينثاو قائاًل: هناك مجموعتان م��ن العناصر يجب تمييزها، 
األولى ثابت��ة، والثانية متغي��رة، ويض��ع الجغرافيا بوصفها أكث��ر العناصر 
استقرارًا في بناء قوة أي دولة، فالجغرافيا ذات أهمية كبيرة في هيكل القوة 
للدولة؛ فالمنطقة اإلقليمية من الواليات المتحدة مثاًل مفصولة عن القارات 
األخرى بمناطق مائية تصل ل� 3.000 ميل من ناحية الشرق وأكثر من 6.000 
ميل م��ن الغرب، وهذا الفاصل يش��كّل عام��اًل دائماً يعزز مرك��ز الواليات 
المتحدة ف��ي العالم. وهناك أمثل��ة عديدة أورده��ا »مورغينثاو« في معرض 
حديث��ه عن دور الجغرافي��ا في بناء الق��وة؛ لكنه يذكر ف��ي النهاية حقيقة 

لمزيد من التفاصيل انظر: 1 ـ 
� هانز. جي. مورغينثاو، »السياس��ة بين األمم: الصراع من أجل الس��لطان والسالم«، ترجمة: 

خيري حماد، )القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر(، 1965م.
جمال حمدان، »الجمهورية العربية الليبية: دراس��ة في الجغرافية السياس��ية«، )القاهرة: عالم  2 ـ 

الكتب(، 1973م، ص 8.
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مفادها إن أهمية العامل الجغرافي لم تعد كم��ا كانت عليه قديماً في ضوء 
التطور التقن��ي الرهيب لوس��ائل المواصالت واالتصاالت، بش��كل أزال من 
 Global الوج��ود عامل المحيط��ات العازلة، فالعال��م أضحى قري��ة عالمية

Village، وتقلّص دور الجغرافيا على هذا األساس.

وتفرض الموارد الطبيعية � وهي عامل ثابت نس��بياً � تأثيراتها على قوة 
الدولة مقارنة بالدول األخرى. ويقسم مورغينثاو الموارد الطبيعية إلى:

أو  الذاتي  االكتف��اء  ذات  فالبالد  الغذاء:   �
ما يش��به االكتفاء الذات��ي تكون متفوق��ة تفوقاً 
عظيماً على الدولة الت��ي ال تملك هذا االكتفاء، 
والتي يجب أن تكون قادرة على اس��تيراد الغذاء 
وإال تعّرضت للمجاعة، وبذلك يكون االفتقار إلى 
الغذاء بش��كل دائم مصدرًا م��ن مصادر الضعف 

الدائم في السياسة الخارجية.

� المـــوارد األولية: وم��ا يقال ع��ن الموارد 
الغذائية يقال عن الموارد األولية ذات األهمية في 
اإلنتاج الصناعي وفي ش��ن الحروب بوجه خاص، 

فهناك مواد أولي��ة ضرورية ال بد م��ن توافرها كي تكون الدول��ة قوية؛ مثل 
البترول والحديد واليوراني��وم والنحاس........ إلخ وتتغير أهمية المادة الخام 
بتغير مدى الحاجة إلى اس��تعمالها في الصناعات المدنية والعس��كرية. وقد 

خضعت تلك األهمية إلى مبدأ النسبية مع التطور التاريخي والتقدم التقني.

وتأتي بعد هذا الجغرافيا البشرية متمثّلة في خصائص السكان؛ فالعامل 
البشري مهم جدًا في حساب القوة؛ فدولة مثل جيبوتي لو توفّر لها اقتصاد 
ضخم مثل االقتصاد األمريكي، وترس��انة عس��كرية كتلك التي كان يمتلكها 
االتحاد السوڤياتي الس��ابق فلن تكون مع ذلك دولة كبرى؛ نظرًا لقلة عدد 
س��كانها. فالعنصر البش��ري له مكانه بجوار الموارد الطبيعي��ة والجغرافيا 

والقدرة العسكرية والطاقة الصناعية.

 إن أهمية العامل الجغرافي 
لم تعد كما كانت عليه قديمًا 
في ضوء التطور التقني 
الرهيب لوسائل المواصالت 
واالتصاالت، بشكل أزال من 
الوجود عامل المحيطات 
العازلة، فالعالم أضحى قرية 
عالمية، وتقّلص دور 
الجغرافيا على هذا األساس
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ولقد تناول مورغينثاو السكان من ناحيتين:
� التوزيع: فال بد من وجود تناس��ب بين عدد الس��كان وحجم الموارد، 
فإذا زاد السكان عن الموارد المتاحة لدى الدولة زيادة كبيرة فقد يصبحون 

عنصرًا سلبياً في قوتها.
� االتجاهات: فاتجاهات تزايد السكان لعب دورًا مهماً في تقويم التوزيع 
المس��تقبلي للقوة. ولو افترضنا بقاء جميع العوامل عل��ى حالها تقريباً؛ فإن 
أي هبوط في القوة البشرية ألية دولة بالنسبة إلى الدول المنافسة لها على 

المسرح الدولي يؤدي إلى هبوط في قوتها القومية، والعكس صحيح.
ويتوقف االتجاه على عوامل كثيرة منها مع��دل الوفيات والمواليد ومدى 

وجود الكوارث الطبيعة والحروب.... إلخ.
ومن هنا تلعب الجغرافيا � بش��قيها الطبيعي والبش��ري � دورًا مهماً في 
وضع اس��تراتيجيات الدول وهي تس��عى بكل ما وس��عها من جهد إلى حيازة 

أسباب القوة.

ثالثًا: الثقافة واال�ستراتيجية... الرمز والمعنى وتح�سيل القوة الناعمة

لم تحظ »األحوال الفكرية« للتجمعات البش��رية بنصيب وافر من اهتمام 
وراس��مي  الوقائ��ع،  ومصنف��ي  األح��داث،  وراص��دي  الحولي��ات،  واضع��ي 
االس��تراتيجيات، الذين انصرفوا مباش��رة إلى ما ترّتبه الصراعات السياسة، 
والتفاعالت االجتماعية، والمنافسات االقتصادية، من يوميات تظهر عياناً بياناً 

للقاصي والداني، وتفرض نفسها على إيقاع الحياة، الذي يتسارع بال هوادة.
ويعود طغيان السياس��ي واالقتصادي واالجتماعي على الفكري من زاوية 
المتابعة والرصد ووضع الخطط والتدابير إلى عدة أس��باب؛ أولها: الشعور 
العام بأن األحداث المرتبطة بكل من الس��لطة والشركة والهيئة االجتماعية 
أش��د تأثيرًا على معيش��ة الناس من عملية إنتاج األفكار ونقلها. وثانيها: أن 
السياسي واالقتصادي أكثر بروزًا وأس��هل تتبعاً من الفكري الذي يسري في 
أغلب األحوال س��رياناً ناعماً وخفيّاً، حتى ف��ي أقصى حاالته ضجيجاً. فنحن 
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نس��تطيع أن نرصد بكل سهولة تأثير تراجع سعر الدوالر أو برميل النفط أو 
أس��هم البورصة على أوض��اع الناس، ويمكنن��ا أن نقيس في يس��ر رد فعل 
الجمهور حيال قرار إجراء انتخاب��ات أو اعتقال معارضين أو إبرام اتفاق مع 
دولة خارجية؛ بينما يصعب أن نع��رف بدقة وإحكام ما فعله كتاب في العلوم 
اإلنس��انية أو رواية أو ديوان ش��عر في أذهان الناس وأذواقهم ومشاعرهم. 
وثالثها أن تأثير الفعل السياس��ي واالقتصادي واالجتماعي أس��رع من تأثير 

األفكار المجردة واآلداب والفنون.
التهوين  أو  االستهانة  أبدًا  يعني  لكن هذا ال 
م��ن دور األف��كار في صناعة مس��ارات البش��ر 
ومصائرهم؛ فتاري��خ النهضة في أي زمان ومكان 
يبيّ��ن بجالء أن التط��ور السياس��ي واالقتصادي 
واالجتماعي س��بقه ارتق��اء فكري، ح��دد اإلطار 
المعنوي العام لمش��روع التقدم اإلنساني، ورسم 
تمن��ح  الت��ي  اإليديولوجي��ا  أو  القي��م  مالم��ح 
المادي  المج��ال  ف��ي  والتصرف��ات  الس��لوكيات 

تبريرًا، وتعيّن لها أهدافها وغاياتها.
ولهذا فإن الوق��وف على حركة الفكر العربي في وقت معين ينطوي على 
أهمية قصوى ف��ي تحديد ما إذا كان العرب على عتب��ة الخروج من مأزقهم 

الراهن، وما إذا كان بوسعهم أن يحصلوا مشروع نهضة جديد من عدمه.
لقد توق��ع كثي��رون أن أهمي��ة الثقافة س��تتراجع في مش��روع النهضة 
األوروبي، وأنها لن تكون متغيرًا أصياًل في تحليل الظواهر اإلنس��انية؛ لكن 
ما جرى في الواقع سار عكس هذه التوقعات؛ فبعد أن خفت الحديث عن دور 
الثقافة س��واء في بناء المعرفة اإلنس��انية أو في تفسير ما يجري في الواقع 
المعيش، جاء العقد التاس��ع من القرن العش��رين ليش��هد عودة المحددات 
الثقافية لتحتل موقعها الالئ��ق في العلوم االجتماعية، ال س��يّما على أكتاف 
الدراس��ات التي ربطت بين الثقافة المحلية والتنمية، ودراسات الماركسيين 
الجدد، التي لم ترق لها تماماً ما ذهب إليه ماركس وأنجلز من عّد الثقافة 

إن الوقوف على حركة 
الفكر العربي في وقت 
معين ينطوي على أهمية 
قصوى في تحديد ما إذا 
كان العرب على عتبة 
الخروج من مأزقهم الراهن، 
وما إذا كان بوسعهم أن 
يحصلوا مشروع نهضة 
جديد من عدمه
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جزءًا من »البنية الفوقية« التي ال تؤثر في حركة الحياة بالقدر نفسه الذي 
تمارسه العناصر المادية المكونة للبنية التحتية.

ولعل ما كتبه فوكوياما عن ال��دور اإليجابي للروابط العائلية في ازدهار 
االقتصاد الصين��ي والكوري الجنوبي يق��دم دلياًل واضحاً عل��ى هذا األمر. 
ويطرح فوكوياما س��ؤاالً: هل العوام��ل الثقافية مثل رأس الم��ال االجتماعي 
والتراب��ط االجتماع��ي التلقائي ليس له��ا أهمية؛ نظرًا ألن الدولة بوس��عها 
التدّخل لسد الثغرة التي تركتها الثقافة؟ ويجيب: ال، ثم يقول: »ليست لدى 
كل دولة الكف��اءة الثقافية التي تمكّنه��ا من انتهاج سياس��ة صناعية فعالة 

مثلما فعلت كوريا«1.
ووصل األمر إلى ذروته في تبيان دور الثقافة في رسم االستراتيجيات 
مع اعتراف دانييل باتريك موينيهان بأن »الثقافة � وليس��ت السياسة � هي 
التي تحدد نج��اح أي مجتمع«2. ورغ��م أن بعضهم ي��رى أن الثقافة توّجه 
السياس��ة في الرؤى المحافظة، وليس في التصورات الليبرالية التي تعلي 
من شأن السياس��ة أصاًل؛ فإن كثيرًا من الباحثين والمفكرين الغربيين لم 
ينكروا ال��دور المتعاظم للثقافة، فها هو ذا صموي��ل هنتنغتون يتحّدث في 
كتابه »الموجة الثالث��ة للديمقراطية«3 عن أن هناك ثقافات تس��اعد على 
قيام النظم الديمقراطية، وأخرى تفتقر إلى هذا. أما علماء األنثروبولوجيا 
فلم يتأثروا بكل المحاوالت التي رمت إلى تهميش دور الثقافة في تفسير 

لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، انظر على سبيل المثال: 1 ـ 
� ش��وقي عبد الق��وي عثم��ان، »تج��ارة المحي��ط الهن��دي ف��ي عص��ر الس��يادة اإلس��المية 
)41 - 904ه�/661 - 1498م(«، )الكوي��ت: المجل��س الوطني للثقافة والفنون واآلداب(، سلس��لة 

»عالم المعرفة«، العدد رقم )151(، يوليو 1990م، ص 87 - 115.
فرانسيس فوكوياما، »الثقة: الفضائل االجتماعية واالزدهار«، )أبوظبي: مركز اإلمارات للدراسات  2 ـ 

والبحوث االستراتيجية« الطبعة العربية األولى، 1998م، ص 181.
لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر: باكينام الشرقاوي، »إشكالية الثقافة والتنمية في  3 ـ 
االتجاهات الفكرية الغربية« في عبد الحميد س��ليمان )مقدماً( »األمة وأزم��ة الثقافة والتنمية« 
)القاهرة: دار الس��الم للطباعة والنش��ر والوزيع والترجمة( الطبعة األول��ى، 2007م، المجلد 

األول، ص 101 - 152.
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بتأثيرة  الواقع ويلمس��ه الناس، ويش��عرون  وتحليل وتغيير ما يتالحق في 
المباشر في حياتهم.

ورغم أن المدرسة الليبرالية أعلت من شأن الجوانب السياسية واالقتصادية 
على حساب الثقافة؛ فإنها لم تلبث أن عادت لتصحح خطئها هذا، وهو ما ظهر 
في الرؤى التي قّدمها غاري بيكر حول التفاعالت االجتماعية، ودوغالس نورث 
عن المؤسس��ات كمنتجات ثقافي��ة، وتحليالت آماراتيا س��ن لقضي��ة االختيار 
االجتماعي، والرؤى كافة التي نظرت إلى التنمية باعتبارها عملية إنسانية قبل 

أن تكون مجرد نشاط اقتصادي.
والثقافة بش��قيها � المعن��وي والمادي � بات 
ينظر إليها باعتباره��ا تلعب دورًا مهماً في عملية 
التنمي��ة، عبر اش��تراكها في تش��كيل أو صياغة 
الس��ياق العام الذي تتفاعل داخله المش��روعات 
االقتصادية، ال س��يّما في جوانبها البشرية، التي 
بوصفها  أوس��ع  منظور  م��ن  التنمية  م��ع  تتعامل 
عملية تعزز الحرية الفعالة للشعب، وتتيح متابعة 
ما ي��راه ويدركه من قيم، وليس��ت منصبة فقط 
على النم��و االقتص��ادي وزيادة اإلنت��اج وارتفاع 

مستوى الدخل.
والعنصر الثقافي كان حاضرًا دوماً في دراس��ات التنمية، إلى درجة أن 
البعض فس��ر قضي��ة التنمي��ة على أنه��ا مس��ألة ثقافية، وتم توس��يع كال 
المفهومي��ن ليش��مل الواح��د منهما اآلخ��ر، وبات ه��ذا أمرًا محس��وماً في 
الدراسات الغربية. ولم يتبق أمام الباحثين سوى مشكلة واحدة تتعلّق بصعوبة 
القياس الكمي لتأثير عنص��ر الثقافة في عملية التنمية، وتعامل بعضهم معه 
باعتباره الركن البعيد الذي تحال إليه الظاهرة إن عجزت العناصر األخرى 
عن تفسيرها، وأنه الذريعة التي يلجأ إليها الكسالى والفاشلون من الباحثين 

للهروب من مشقة تتبّع العوامل والعناصر األصيلة.

إن العنصر الثقافي كان 
حاضراً دومًا في دراسات 
التنمية، إلى درجة أن 
البعض فسر قضية التنمية 
على أنها مسألة ثقافية، 
وتم توسيع كال المفهومين 
ليشمل الواحد منهما اآلخر، 
وبات هذا أمراً محسومًا في 
الدراسات الغربية
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لكن هذا األمر لم يؤد � مع تقدم مناهج المعرفة � إلى التقليل من دور 
العامل الثقافي في صناع��ة التنمية ؛ بل ثبت حضوره في القضايا االقتصادية 
الجزئية. وُيظهر مجال مثل الس��ياحة حجم هذا الدور؛ نظرًا الرتباط حركة 
الس��ائحين بأنماط ثقافية وس��لوكيات اجتماعية ورغبات معرفية واقتناع بحق 
اإلنسان في الترفيه، أو شوقه إلى اإللمام بأحوال المجتمعات األخرى. كما أن 
مجال مكافحة الفقر يقدم مثاًل آخر ناصعاً عل��ى عالقة الثقافة بالتنمية؛ إذ 
تم تجاوز النظرة التقليدية إلى العوز باعتباره نقصاً في الموارد االقتصادية، 
وبؤس��اً في األحوال االجتماعية، إلى تناول اآلثار الس��يئة الت��ي يتركها على 
حرية اإلنس��ان وكرامته ومكانته، وكيف يؤدي تعزيز شعور الفرد بهذه القيم 

وتلك المعاني إلى مساعدته على الخروج من دائرة الفقر الجهنمية.
لقد أثبتت بعض التجارب الميدانية في مجاالت رس��م االس��تراتيجيات 
ودراس��ة التغير االجتماعي والتقّدم التقني في العديد من الدول النامية أن 
العوامل الثقافية له��ا دور كبير، وفاعلية واضحة في مس��ألة قبول أو رفض 
البرامج الخاصة التي تقدمها المؤسسات الخارجية. ولذا حرص الكثير من 
هذه المؤسسات على تصميم برامج تتماشى مع الثقافة السائدة في المناطق 

المراد تنميتها1.
وهناك ثالثة اتجاهات أساسية تبيّن دور الثقافة في عملية التنمية؛ األول 
يتعلّق بكون الثقافة متغي��رًا فاعاًل في عملية التحديث، ال س��يّما من الزاوية 
التي ترى أن التحديث يمكن أن ينتقل من المجتمعات المتقدمة إلى المتّخلفة 
بعد االنتقال المتدرّج أو االنتش��ار المتتابع لألنماط الثقافية من األولى إلى 
الثانية، بما يؤدي إلى تفكيك األبنية الثقافية التقليدية التي تعوق التحديث. 
والثان��ي يتمث��ل فيم��ا أنتجت��ه مدرس��ة التبعي��ة، الت��ي إن كان��ت جذورها 
الماركس��ية / اللينينية ق��د جعلتها ال تعط��ي الثقافة كامل دوره��ا في عملية 
التنمية؛ فإنها ع��ّدت المنتج الثقافي إح��دى أدوات دول »المركز« في إلحاق 

 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in Late Twentieth Century, انظ��ر:  1 ـ 
 Oklahoma - University of Oklahoma Press, the First Edition, chapter three, p.p.72:84 and
chapter six, p.p.228:316.
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دول »المحيط« بها، وبيّنت كيف أن الجماعات التي تش��كل »مركز المحيط« 
تتماهى مع ثقافة »المركز« وتتمثّلها.

أما الثالث فيرتبط بثقافة العولمة التي »تس��عى إلى فرض نفسها على 
الثقافات القومية، بهدف تأس��يس تجانس اجتماعي وثقافي عالمي، تش��كل 
هذه الثقافة قاعدته ف��ي مواجهة ثقافة العمل األهلي والتطوعي التي تنش��أ 
من أس��فل، وتس��عى إلى إحياء ثقافة الفقراء وتطويره��ا بحيث تكون قادرة 

على إشباع حاجاتهم وتنمية واقعهم«1.
ودور الثقافة في رس��م االستراتيجيات تجسده 
إلى حٍد كبيٍر »نظرية الثقافة« التي تنطلق من أن 
الثقاف��ة هي ال��كل المعقّد الذي يش��مل المعارف 
والفنون والقيم والتص��ورات والمعتقدات والمعايير 
وأنم��اط  والطق��وس  واإليديولوجي��ات  والرم��وز 
المعيشة، والتي يمكن في خاتمة المطاف أن تتوزع 
الثقافية،  التحيزات  على ثالثة مفاهيم رئيسة هي: 
والعالقات االجتماعية، وأساليب العيش، التي تدور 
حول خمس��ة مس��ارات هي التدرجية والمس��اواتية 

والقدرية والفردية واالنعزالية، التي تتنافس أحياناً وتتفاعل وتتس��اند ويتعايش 
بعضها مع بعض أحيانا2ً. وهذه النظرية ال تمتلك القدرة على تفسير كل شيء؛ 

لكنها ضالعة في تحليل وتبيان الكثير من الظواهر اإلنسانية.
كما يتجلّى ه��ذا الدور في المذه��ب الثقافي، وهو مصطل��ح موزع بين 
األنثروبولوجي��ا وعلم االجتماع3، يرم��ي إلى بناء أنموذج إرش��ادي، أو إطار 

كامل عبد المالك، »ثقافة التنمية: دراسة في أثر الرواس��ب الثقافية على التنمية المستدامة«،  1 ـ 
)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب(، الطبعة الثانية، 2008م، ص 40.

علي ليل��ة، »الثقافة في تص��ورات نماذج التنمية: رؤي��ة من منظور النظري��ة االجتماعية«، في  2 ـ 
عبد الحميد أبو سليمان، المرجع السابق، ص 193.

لمزيد م��ن التفاصيل انظر: مجموعة م��ن الكتاب، »نظري��ة الثقافة« ترجم��ة: علي الصاوي،  3 ـ 
مراجعة: الفاروق زكي يونس، )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب( سلسلة عالم 

المعرفة، العدد رقم )223(، يوليو 1997م.

إن دور الثقافة في رسم 
االستراتيجيات تجسده إلى 
حٍد كبيٍر »نظرية الثقافة« 
التي تنطلق من أن الثقافة 
هي الكل المعّقد الذي يشمل 
المعارف والفنون والقيم 
والتصورات والمعتقدات 
والمعايير والرموز...
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للتفكي��ر، ورؤي��ة للعالم، مث��ل البنيوية والوظيفي��ة وغيرهم��ا. وأهم زاوية 
للمعالجة يمنحها لنا هذا المصطلح ه��ي أن المجتمعات المتماثلة في درجة 
م��ن الناحية الثقافية، فكل  نموها االقتصادي يمكن أن تكون متمايزة تماماً 
مجتمع يمي��ل إلى أن يك��ون »كل ثقافي« فري��د وأصيل. كم��ا أن أي ثقافة 
تنطوي على قيم مهيمنة وأخرى ثانوية، وقيم راس��خة وأخرى متغيرة. عالوًة 
على ذلك فإن باإلمكان أن ننظر إلى الثقافة باعتبارها مقياس كل شيء، وأن 

نفهم أن أي واقع يتم إدراكه عبر منظومة ثقافية.

رابعــًا: اال�ستراتيجيــة واالإيديولوجيا... الخطــة الـفكرية االأعـلى 

واالإطار االأو�سع

من الصع��ب دف��ن اإليديولوجيا، رغم الحقيق��ة الجلية الت��ي تبيّن أن 
اإليديولوجيات التي عرفها العالم حتى اآلن لم تنجح في إس��عاد البش��رية 
ورفاهتها، وأن الوصول إلى »إيديولوجيا حديث��ة« يرتضيها الجميع أمر غير 
يس��ير، بل غير مطلوب في نظر الكثيرين. فالتمسك بالخصوصية النابع من 
إحس��اس قوي بالهوية ال يزال يلزم مجتمعات عديدة، ويس��يطر على أذهان 
األغلبية الكاسحة في كل زمان ومكان. فحتى في أكثر هذه المجتمعات تلمساً 
لطري��ق الحداث��ة، نج��د القريحة الش��عبية ال ت��زال حريصة عل��ى إنتاج 
فولكلورها، ووضعه في وجه أي تيار يريد أن يجرف هذه المواريث والتقاليد 

الراسخة كالجبال الرواسي.
نعم يستعمل كثيرون لفظ إيديولوجيا للحديث عن شيء كريه أو ممقوت، 
يفسد وال يصلح، ويش��د إلى الخلف دوماً، وال يدفع إلى األمام أبدًا، ويقود 
إلى ممارسة سلوك عنيف وعدواني ضد المخالفين في الرأي واالتجاه. لكن 
حتى أولئك الذين يكرهون اإليديولوجيا؛ فإن كراهيتهم هذه حين تنتظم في 
أفكار محددة � ينتمون إليها، ويدافعون ع��ن اعتناقها، ويبررون بها الظواهر 
والوقائ��ع والس��لوكيات � فإنهم يقعون تح��ت طائلة إيديولوجي��ة أو يعتنقون 
إحداه��ا، حتى ل��و كانوا ال يش��عرون بذل��ك، ليس ه��ذا فحس��ب؛ بل إن 
إيديولوجيتهم هذه � التي قد ال تأخذ مس��مى معين��اً أو اصطالحاً محددًا � 
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تبدو ممقوتة بالنس��بة ألعدائهم، تماماً كما هم يمقتون اإليديولوجيات التي 
تدفع هؤالء األعداء إلى تبني الصراع ضدهم، أو العمل في االتجاه الذي ال 

يحقق مصالحهم، وال يمكنهم من تحقيق أهدافهم.

فاإليديولوجي��ا لديها قدرة عجيبة عل��ى أن تتغلغل ف��ي كل ما ننتج من 
أفكار، وما نبدع من فنون؛ فهي موجودة في األفكار السياس��ية التي نتداولها 
في مراكز األبح��اث، وأروقة قاعات الدراس��ة، ودهاليز األحزاب السياس��ية 
والنقابات المهنية والعمالية، والجمعي��ات األهلية، ومتواجدة في حياة الناس 
اليومية، في الس��وق والبورص��ة، وفي المطاعم وأم��ام المخابز، وفي حديث 

األس��رة حول مواقد الش��تاء التي تزهر باللهب، 
بمختلف  الفلس��فة  في  متفاوتة  بدرجات  ومتضمنة 
وتعقيدًا  تجري��دًا  حاالته��ا  أش��د  وفي  ألوانه��ا، 
ومنطقية، وفي مختلف ألوان العلوم اإلنسانية مثل 
وعلم  والتاري��خ  والتربي��ة  واالجتم��اع  االقتص��اد 
نثرًا  األدبي،  اإلبداع  وفي  واألنثروبولوجيا،  النفس 
والنقد  والمسرحية  والقصة  الرواية  في  وش��عرًا، 
والقصائ��د والفولكلور التي ينتق��ل من جيل إلى 
جيل، وكامن��ة في الفن الس��ينمائي والتش��كيلي 
ورس��وم الكاريكات��ور. وه��ي موج��ودة بدرج��ات 

متفاوتة على استحياء أو بشكل صارخ فاضح، وتفرض نفسها حتى وقت نتصور 
فيه أننا نتخلّص منها، ونجهز عليها، ونفكر بغيرها، موجودة وال فرار منها.

ل��كل هذا ف��إن اإليديولوجي��ا كامنة في الجوان��ب العلي��ا أو الناعمة 
لالس��تراتيجيات، بل إن اإليديولوجيات أو األطر الفكري��ة تقف وراء كثير 
من االستراتيجيات سواء من خالل أذهان واضعي االستراتيجية وانحيازاتهم 
الفكري��ة، أو العمل على نص��رة إيديولوجية ما، والتخطي��ط لتحقيق هذا 
الهدف في كافة المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية بل 

والعلمية أيضاً.

يستعمل كثيرون لفظ 
إيديولوجيا للحديث عن 
شيء كريه أو ممقوت، 
يفسد وال يصلح، ويشد إلى 
الخلف دومًا، وال يدفع إلى 
األمام أبداً، ويقود إلى 
ممارسة سلوك عنيف 
وعدواني ضد المخالفين 
في الرأي واالتجاه
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وإذا كان الفرار من اإليديولوجيا صعباً؛ فإن البديل هو تفكيك أبنيتها، 
بحيث ننزع عنه��ا بعض األوه��ام، مثل الحدي��ث عن ارتباطه��ا بالطبيعة 
البش��رية، واالدع��اء بعلميته��ا التامة، واس��تخدامها في تبري��ر حتى أكثر 
األخطاء فداحة، وجموده��ا عند نقاط محددة ال تفارقها بدعوى التمس��ك 
بالجوه��ر. عند هذا الحد س��تنجلي »اإليديولوجيا« وتتخلّص من ش��وائبها 
العديدة؛ لتؤول في النهاية إلى »منظومة« من القيم السياسية، تختلف من 
إيديولوجية إلى أخرى؛ لكنها جميعاً تمثل قيماً أصيلة ال يمكن لإلنس��انية 

أن تعيش وتتقّدم من دونها.

وُتع��دُّ اإليديولوجي��ا من أكث��ر المفاهي��م المحي��رة في س��ائر العلوم 
االجتماعية قاطب��ة1؛ إذ ليس هناك اتفاق على معنى واضح لها، بل إن بعض 
تعريفاتها تتناقض بش��كل جلي مع بعضها اآلخر، وكما يقول ماكس سكيدمور 
فإن »اإليديولوجيا مس��ؤولة ع��ن الجريمة االجتماعية بقدر مس��ؤوليتها عن 
اإلبداع الثقافي الرفيع، وهي التي أدت لظه��ور الدولة القومية، وفي الوقت 
نفسه، هي التي أطاحت بنظم سياسية عديدة، وهي التي تقف وراء السجون 
والتعذيب، وعل��ى العكس، فهي المرتبطة بالس��عي ال��دؤوب لحماية حقوق 
اإلنسان«2، ولذا فمن الصعب معرفة كم مرة تم فيها استخدام اإليديولوجيا 
بمعاٍن مختلفة في سياقات عديدة3، أو نسيان »الجدل المكروه«4 الذي يدور 

حولها هنا وهناك5 اآلن وفي أزمنة مضت.

حول تفاصيل هذا المصطلح انظر: ريمون بودون، فرانس��وا بوريك��و، »المعجم النقدي في علم  1 ـ 
االجتماع« ترجمة: وجيه أسعد، )دمشق: الهيئة العامة الس��ورية للكتاب( 2007، الجزء الثاني، 

ص 311 - 322.
 Lyman Tower Saragent, Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis, Harcourt 2 ـ 
Brace & Company, 10th Edition, 1996, p. 3.

 Max J. Skidmore, Ideologies: Politics In Action, Harcourt – Brace & Company, 2nd Edition, 3 ـ 
1993, p. 1.

 Paul Schumaker, Dwight C. Kiel & Thomas W. Heilke, Ideological Voices: An Anthology in 4 ـ 
Modern Political Ideas, The McGraw, Hill Co. 1997, P. 5.

Ian Adams, Political Ideology Today, Manchester University Press, 1993, P. 2. 5 ـ 
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وال يزال تعريف اإليديولوجيا محل جدل عارم بين كل من يأخذون على 
عاتقهم التصدي لها، ولم يش��ِف أي تعريف � من بين عش��رات التعريفات 
الت��ي قدمت ش��رحاً لماهية هذا المفه��وم المعقد � غليل أح��د، بل واجهت 
جميعها تحديات ومعارضة1، وس��عياً دؤوباً إلى مواصلة الجدل والنقاش حول 

هذا المفهوم المركب.
وعلى مدار النص��ف األخير من القرن العش��رين قفز ه��ذا المصطلح 
ليصير واحدًا من أعقد األفكار السياس��ية وأكثرها إثارة للجدل بين منظري 
الثقافية  واللغويين وعلماء األنثربولوجي��ا  السياس��ة والمؤرخين والفالس��فة 

وعلم��اء االجتماع وعلماء النف��س... إلخ2؛ وذلك 
يعبر عن  عادياً  مفهوماً  »ليست  اإليديولوجيا  ألن 
واق��ع ملم��وس فيوصف وصفاً ش��افياً، وليس��ت 
مفهوم��اً متولدًا عن بدهيات فيح��د حدًا مجردًا، 
وإنما ه��ي مفه��وم اجتماعي تاريخ��ي، ومن ثم 
يحمل في ذاته آثار تطورات وصراعات ومناظرات 
األخذ  ي��زال  ال  عدي��دة«3،  وسياس��ية  اجتماعية 
إل��ى اآلن، خاصة بعد  وال��رد حوله��ا محتدم��اً 
أو  الكب��رى«،  السياس��ية  »الرواي��ات  س��قوط 

اإليديولوجيات التي س��ادت زمن��اً، وكان بعض الناس يعتق��دون في صوابها 
وطهرها، وقدرتها على إقامة مجتمع فاضل، يس��تمر إلى أبد اآلبدين، مثلما 
جرى على الش��يوعية التي قام على أكتافها االتحاد الس��وڤياتي المنهار، أو 
إمبراطورية مرهوبة الجانب بوس��عها أن تخضع اآلخرين بالقوة، مثلما ذهب 
هتلر في ألمانيا، حين اتخذ اإليديولوجية النازية أساساً لدولته، وموسوليني 

في إيطاليا، حين اعتمد الفاشية ركيزة لحكمه.

 For more information about Ideology, see: Leon p. Baradat, Political Ideologies: Their Origins 1 ـ 
and Impact, New Jersy, Prentice- Hall Inc. 6th edition, 1997.

Ibid, P. 6. 2 ـ 
 Oxford University, Clarendon Press, 1st Edition, 1996, P. 13. Michael Freeden, Ideologies and 3 ـ 
Political Theory: A Conceptual Approach,

ُتعدُّ اإليديولوجيا من أكثر 
المفاهيم المحيرة في 
سائر العلوم االجتماعية 
قاطبة؛ إذ ليس هناك 
اتفاق على معنى واضح 
لها، بل إن بعض تعريفاتها 
 تتناقض بشكل جلي
مع بعضها اآلخر
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كان الفرنسيون أول من نحت مصطلح »اإليديولوجيا« في القرن التاسع 
عشر؛ لكن ليس من المعروف على وجه الدقة أول شخص أو مفكر استعمله، 
وإن كانت أدبيات كثي��رة ترّجح أن يكون هو أنطوني لويس كلود دو تراس��ي 
)1745 - 1836م(، والذي وضع المصطلح في س��ياقات عديدة، دلت على أنه 
ينظر إلي��ه باعتباره »علم األفكار«1؛ لكن اس��تعماالت مفك��ري هذه الحقبة 
لإليديولوجيا ينّم عن أنهم نظروا إليها على أنها »مس��ألة سلبية«؛ فهي في 
رأيهم تعني األفكار المس��بقة الموروثة عن عصور الجهل واالستعباد والظلم 

واالستالب.

وإذا كانت الرؤية الس��ابقة تتعامل مع اإليديولوجي��ا انطالقاً من العقل 
الفردي؛ فقد جاء الفالسفة األلمان لينظروا إليها من منظور التاريخ كخطة 
واعية بذاتها، فباتت لدى هيجل المنظومة الفكرية التي تعبر عن روح تحفز 
حقبة تاريخية إلى هدف مرس��وم في مس��يرة التاريخ العام. لكن فيلس��وفاً 
ألمانياً آخر هو نيتش��ه لم يتعامل معها على محمل حسن؛ بل نظر إليها على 
أنها تش��كل مأوى المس��تضعفين وضحايا الحياة، الذين نحتوا عالماً وهمياً 
يوازي العالم الس��فلي الحقيقي، فاخترعوا الثقاف��ة والحضارة؛ ألنها تقاوم 
»األس��ياد« الذين يديرون أمور الحياة، واختلقوا التربية؛ ألنها تعادي الميول 

الطبيعية للنفس للبشرية.

هنا تبدو اإليديولوجيا ستارًا يبعدنا عن الحياة، أو مجموعة من األوهام 
والتعليالت والحيل التي تعاكس القانون الطبيعي2، أو أنها محض »أسطورة« 
يلتحف بها الناس، ويس��تمدون منها األمل في االستمرار والبقاء واالنتصار، 
ويتحصنون بها نفس��ياً على األقل، في مواجهة واق��ع يتوحش، ويزداد ضراوة 

يوماً إثر يوم.

أما كارل ماركس َفَع��دَّ اإليديولوجيا قناعاً يخفي قان��ون تقدم التاريخ، 

عبد اهلل العروي، »مفه��وم اإليديولوجيا، )ال��دار البيضاء / بيروت: المرك��ز الثقافي العربي(،  1 ـ 
الطبعة الخامسة، 1993م، ص 5.

Leon. P. Baradat, op. Cit, P. 6. 2 ـ 
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وصناعة يس��تخدمها بعض الناس لتبرير مواقفهم، رابطاً اإليديولوجيا بحال 
المجتمع البش��ري بوصفها »بنية فوقي��ة« تمثّل انعكاس��اً ل� »البنية التحتية« 
المرتبطة بعملي��ة اإلنتاج المادي. ولذا فهم ماركس اإليديولوجيا في س��ياق 
الطبق��ات االجتماعية والوض��ع االقتصادي، ولم ينزعها ع��ن هذا اإلطار أو 

يطرحها بحسب حقيقتها أو منطقيتها المجردة1.

ومع أن كارل مانهايم قد اتفق مع النتيج��ة التي توصل إليها ماركس من 
دراس��ته لإليديولوجيا؛ فإنه قّدم إس��هاماً مميزًا في تحليل المفهوم من خالل 
معطيات تاريخية؛ إذ قارن بي��ن اإليديولوجيات في س��ياقات تاريخية مختلفة، 

منطلقاً من اقتناع بأنه ال يمكن فهم أي إيديولوجيا 
بشكل تام إال في إطار تاريخي2. وقد فرق مانهايم 
فئات  تعتنقها  الت��ي  المحدودة  اإليديولوجيات  بين 
إيديولوجية  مث��ل  وراء مصالحها  صغي��رة تس��عى 
صغار رجال األعمال واإليديولوجيات الشاملة التي 
هي التزام كامل بطريقة معينة في الحياة3. وألبس 
س��يغموند فرويد مفهوم اإليديولوجيا رداء نفسياً، 
فنظر إليه عل��ى أنه مجموع األف��كار الناجمة عن 

تعامل يبرر السلوك المضاد لقانون اللذة4.

وعّد س��يمون مارتن ليبس��ت اإليديولوجيا »ديناً علمانياً«، في حين نظر 
إليها تالكوت بارس��ونز على أنها »نظام لتفس��ير الظواهر حتى يسهل فهمها 
لدى فئات اجتماعية معينة«5. وتعامل كليف��ورد جيرنز معها على أنها »نظام 

العروي، مفهوم اإليديولوجيا، مرجع سابق، ص 39/36 - 104/103. 1 ـ 
علي الدين هالل )مش��رفاً(، »معج��م المصطلحات السياس��ية«، )القاهرة: جامع��ة القاهرة / كلية  2 ـ 
االقتصاد والعلوم السياسية: مركز البحوث والدراسات السياسية(، الطبعة األولى، 1994م، ص 102.
Leon. P. Baradat. Op.ci,.p: 6, 7. 3 ـ 

عبد الوهاب الكيالي، »موس��وعة العلوم السياس��ية«، الجزء األول، )بيروت: المؤسس��ة العربية  4 ـ 
للدراسات والنشر(، الطبعة الثالثة، 1990م، ص 422.

عبد اهلل العروي، المرجع السابق، ص 104. 5 ـ 

إن استعماالت مفكري هذه 
الحقبة لإليديولوجيا ينّم 
عن أنهم نظروا إليها على 
أنها »مسألة سلبية«؛ فهي 
في رأيهم تعني األفكار 
المسبقة الموروثة عن 
عصور الجهل واالستعباد 
والظلم واالستالب
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رموز يجلب االتس��اق إل��ى العالم، ينحدر م��ن الثقافة، ويبع��ث الرضا في 
النفس، ويمد بالطريقة التي تمكّن اإلنس��ان من فه��م العالم المحيط به«. 
وينطلق أنطوني غرامشي بمفهوم اإليديولوجيا من الطرح الماركسي ليرى أن 
الطبقات المس��يطرة تهيمن على وس��ائط التنش��ئة االجتماعية مثل الثقافة 
والدي��ن واإلعالم وحتى األس��رة؛ لتصنع الطريقة التي يتلمس��ها الناس في 
إدراك العال��م. ويمزج جورجس س��وريل اإليديولوجيا باألس��طورة، ويرى أن 
الثانية تؤدي عم��ل األولى1. وهنا تبدو اإليديولوجيا عرضاً ذهنياً يس��تجيب 

لمطلب عاطفي، ومعادالً سياسياً ووظيفياً لألسطورة.
ويتضّمن تعريف باش��الر لإليديولوجيا ثالثة أسس يرى أنها تلعب دورًا 
مهماً ف��ي تكوين المفهوم، وهي الرغبة والمؤسس��ات والقيم. ويعني هذا أن 
التكوين اإليديولوجي يتولد عن رغبة سياس��ية واجتماعية لم يقع إش��باعها، 
ويتم اللجوء إلى مؤسس��ة داخل المجتمع إلش��باع هذه الرغبة. والمؤسس��ة 
بدورها تضفي قيمة معينة تأخذها كهدف لتبرير سلوك الفرد تجاه السلطة، 
أو تجاه اآلخرين. من هنا تحمل اإليديولوجيات كافة في طياتها تناقضا بين 
مثالي��ة النهج عندم��ا تكون خ��ارج الس��لطة وواقعية المنحى عند تس��لمها 
السلطة2. أما ماريو بونتي فيرى أن تكوين أي إيديولوجيا يعتمد على أمرين: 
األول يتمثل في الحالة العقالنية للسند الذي تحاول إقامته، والثاني يرتبط 

بالعالقة بين هذا السند والقيم التي تدعمها.
ويعني هذا ضرورة أن تك��ون للقيم التي تطوّعه��ا اإليديولوجيا لخدمة 
مس��لكها أرضية اجتماعية، في حين يكون سندها العقالني قادرًا على تقديم 
التبري��ر األخالق��ي، وجلي��اً ال يمك��ن إن��كاره3. أم��ا فيليب ب��رو فيرى أن 
اإليديولوجيا هي »منظومات التمثالت التي تعمل في مجال المعتقد السياسي 
والعنف الرمزي«؛ ليجمل مفهومه��ا في ثالثة عناصر؛ األول يحيل إلى فكرة 

عبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص 422. 1 ـ 
Lyman Tower, op. Cit, P. 9. 2 ـ 

س��ويم العزي، »المفاهيم السياس��ية المعاصرة ودول العالم الثالث: دراس��ة تحليلية نقدية«،  3 ـ 
)الرباط: المركز الثقافي العربي(، الطبعة األولى، 1987م، ص 73/72.
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التنظيم، الذي يعني أنها ترتكز على حد أدنى من المنطق الداخلي، والبناء 
العقالني، بما يجعلها ليس��ت مجرد قوالب متجاورة. والثاني يس��تعيد مقولة 
المعتق��د، الذي يس��تجيب للمتطلبات األساس��ية للحياة االجتماعية، ويس��د 
الفراغات الت��ي ال يمكن إحصاؤها ف��ي المعرفة المبرهن عليه��ا. والثالث 
يس��تدعي مفهوم العنف الرم��زي، الذي يرتبط هنا بوجود أس��اليب وأدوات 

لبث معتقد ما1.
وبصفة عامة؛ فإن اإليديولوجيا هي نسق فكري متكامل يمثل دلياًل للعمل 
السياس��ي، ويط��رح رؤية للتاري��خ، ويعط��ي الحياة معن��ًى وهدف��اً، ويبرر 

الممارس��ات االجتماعي��ة واالقتصادي��ة، ويخل��ع 
الشرعية على النظام السياسي، وقد يكون هدفها 
تغيي��ر الوض��ع القائ��م، أو الحف��اظ2 علي��ه3. 
العل��م في كونها  إن تش��ابهت مع  واإليديولوجيا 
احتوائها  وفي  االجتماعي،  السلوك  لتفسير  نظاماً 
فإنها تس��تند في جزء  والتحقق؛  المالحظة  على 
كبير منها إل��ى االنطباعات الذاتي��ة4، وهي مع 
لألفع��ال  العريض��ة  الخط��وط  تح��دد  ذل��ك 
الجماعية5، وتس��اعد الفرد عل��ى تحديد موقعه 

داخل اإلطار االجتماعي/ السياسي6.

المرجع السابق، ص 82. 1 ـ 
فيليب برو، »علم االجتماع السياسي«، ترجمة محمد عرب صاصيال، )بيروت: المؤسسة الجامعية  2 ـ 

للدراسات والنشر والتوزيع(، الطبعة األولى، 1998م، ص 206 - 209.
كمال المنوفي، »أصول النظم السياس��ية المقارنة«، )الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع(  3 ـ 

الطبعة األولى، 1987م، ص 152.
موريس دوفرجييه، »علم اجتماع السياس��ة«، ترجمة: س��ليم حداد، )بيروت: المؤسسة الجامعية  4 ـ 

للدراسات والنشر والتوزيع(، الطبعة األولى، 1991م، ص 17
رش��يد ش��قير، »اجتماعيات األدلوجات السياس��ية«، )بيروت: مؤسس��ة الرؤى للطباعة والنشر  5 ـ 

والتوزيع(، الطبعة األولى، 1996م، ص 11.
كم��ال المنوفي، »نظريات النظم السياس��ية«، )الكوي��ت: وكالة المطبوع��ات( الطبعة األولى،  6 ـ 

1985م، ص 167، 168.

إن اإليديولوجيا هي نسق 
فكري متكامل يمثل دلياًل 
للعمل السياسي، ويطرح 
ية للتاريخ، ويعطي  روؤ
 الحياة معنًى وهدفًا،
ويبرر الممارسات 
االجتماعية واالقتصادية، 
ويخلع الشرعية على 
النظام السياسي
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وما س��بق يظهر أن لمفه��وم اإليديولوجيا خمس��ة أبع��اد: أولها إدراكي 
مرتبط بالمعرفة والعقيدة، وثانيها إثاري ينبني على المشاعر والعواطف، أما 
الثال��ث فهو تقييمي يتأس��س على المعايي��ر والقيم، ورابعه��ا منهاجي يتعلّق 
بالخط��ط والبرام��ج، وأخيرًا األس��اس االجتماع��ي القائم عل��ى التنظيمات 
والجماعات المشاركة في صياغة اإليديولوجيا وممارستها على أرض الواقع1. 
لكنَّ المثقفين درجوا على استعمالها بمعناها الواسع من دون التقيد بفرضيات 

ث بعضهم عن موت اإليديولوجيا وبؤسها. نظرية معينة2. وعلى النقيض تحدَّ
إذا كان فناء اإليديولوجي��ا أو انقضاء مفعولها أمرًا غير واقعي، وكانت 
الحاجة إليها »ضرورة«؛ ف��إن من الطبيعي أن نبحث عنها، ونتمّس��ك بها؛ 
لكن علين��ا أن نعرف جي��دًا ما إذا كان ما نح��ن قابضون علي��ه ليس فيه 
رمزياً،  ما يضرنا، ويشّدنا إلى الوراء. فاإليديولوجيات طالما مارست عنفاً 
وأدت إلى وقوع قهر مادي، وكثيرًا ما بررت أخطاء األنظمة الحاكمة، ولعبت 
دورًا ف��ي تزيي��ف الحقائ��ق، وتخريب الوع��ي، وكانت بمثاب��ة »دوغمائية« 
جامدة، وسجال خطابي، وطرح أس��طوري، ال يصلح حاالً، وال ينهض بواقع، 
واستبعدت رؤى »اآلخر« لتحجر على التفاعل الفكري واالجتماعي الطبيعي، 

الذي يرقى باألوضاع.
ومن ثم فإن التسليم التام لإليديولوجيا، وقبول وجودها بوجه عام، 
يجب أال يعمينا عن أخطائها الكبيرة، ومشكالتها بالغة التعقيد، وتجاربها 
المري��رة. وال يمك��ن التفكير في بن��اء »إيديولوجيا جدي��دة«، أو إعادة 
النظر ف��ي قناعاتنا الفكرية م��ن أجل صياغة رؤية أنج��ع، بالقفز على 
الحقائق المرتبطة بممارسات األنظمة التي قامت على أساس إيديولوجي 
صارم، أو من دون االس��تفادة من التراكم التاريخي للتجارب اإلنس��انية 

مع مختلف اإليديولوجيات.

محم��د محمود ربيع »اإليديولوجيات السياس��ية المعاص��رة: قضايا ونماذج«، )الكويت: ش��ركة  1 ـ 
كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع(، الطبعة األولى، 1979م، ص 16.

عبد اهلل العروي، »مفهوم اإليديولوجي��ا«، )بيروت � الدار البيضاء: المرك��ز الثقافي العربي(،  2 ـ 
الطبعة الخامسة، 1993م، ص 103 - 106.
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لقد ح��َدت قراءة األخطاء الت��ي ترّتبت على التطبي��ق الحرفي المنغلق 
لإليديولوجيا بالعدي��د من المفكرين في ش��تى أنحاء العال��م إلى تقريظ 
»نهاي��ة اإليديولوجي��ا«. وفي عالمنا العرب��ي نجد مفكّرًا مث��ل محمد عزيز 
الحبابي ينادي بالبحث عن عالم أفضل، »يتحق��ق بتعاون الجميع ومن أجل 
الجميع أو ال يتحقق إطالقاً«1، ال يرتب��ط بإطار فكري محّدد وثابت، وذلك 
من خالل رؤية فلسفية أطلق عليها اسم »الغدية«، التي هي في نظره »فلسفة 
جديدة تستسيغ مكتس��بات الفكر المعاصر وتتفتح على المستقبل.. ال تخضع 
ألي نسق مسبق.. وتعتمد على الشك المنهجي الذي يجعلنا نضرب بالوثوقية 

عرض الحائط سواء أكانت في العلوم اإلنسانية أم الطبيعية«2.
الواقع  وهذه الرؤية إن كانت تري��د صياغة 
الوقت  � ف��ي  فإنها  أس��س فكرية جدي��دة؛  على 
ذاته � ال ترضى بوجود »مس��بقات« أو »ثوابت«، 
وهي مس��ألة تبدو غي��ر واقعية وليس��ت مفيدة؛ 
فإنسان بال ثوابت � حتى لو كانت من صنع ذاته 
أو من واقع تجربته الضيقة � هو إنسان لم يولد 
بع��د. فاألفضل فيم��ا يبدو ه��و تحدي��د مبادئ 
جوهرية وقيم عامة، متسعة الرؤية ومرنة للغاية، 
فيما يرتبط باألس��اليب التي يمك��ن اتباعها من 

أجل تحقيق األهداف التي يصبو إليها المجتمع.
إن رؤية فيليب ب��رو التي تقوم في بع��ض جوانبها عل��ى »إيديولوجية 
مرنة« تبدو أكثر واقعية من طرح الحبابي، الذي يجافي الوثوقية، حتى في 
العلوم الطبيعية؛ ف��األول يريد للصلب من اإليديولوجيا أن يلين، وأن يوجد 
قاس��م إيديولوجي مش��ترك، »حتى وإن ترك عند الحدود لإليديولوجيات 

محم��د عزيز الحبابي، »عالم الغد: العالم الثالث يتهم � مدخ��ل إلى الغدية«، ترجمة: فاطمة  1 ـ 
الجامعي الحبابي، )بيروت: مركز دراس��ات الوحدة العربية(، الطبع��ة العربية األولى، 1991م، 

ص 22.
المرجع السابق، ص 205. 2 ـ 

إذا كان فناء اإليديولوجيا أو 
انقضاء مفعولها أمراً غير 
واقعي، وكانت الحاجة إليها 
»ضرورة«؛ فإن من الطبيعي 
أن نبحث عنها، ونتمّسك بها؛ 
لكن علينا أن نعرف جيداً 
ما إذا كان ما نحن قابضون 
عليه ليس فيه ما يضرنا، 
ويشّدنا إلى الوراء
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المنش��قّة أو المتطّرفة فرصة التعبير عن نفس��ها من أج��ل الحفاظ على 
مظاهر التعددية«1.

أما الثاني فال يروق له وجود إطار فكري متكامل للحياة من األس��اس؛ 
إذ يق��ول: »إن انقطاع الفلس��فة عن التأم��ل النظري المح��ض، واكتفاءها 
بنظرة مجزأة عن األحداث واألشياء سيجعلها تطأ األرض، وتتعلّم من جديد 
المش��ي على األرج��ل، حين��ذاك س��تفتح عينيها جي��دًا على مجم��وع واقع 
اإلنسان / الكل، ولن تهمل العلوم الجديدة وال الحياة الروحية في عالقاتها 

مع الحكمة والتقدم«2.
ويقّدم س��الم يفوت قراءة تبدو مختلفة؛ إذ يرى أنها »فلس��فة تستوعب 
مكتسبات التفكير الحديث كما تنفتح على المستقبل من دون أن تنكر الهوية 
الوطنية، أي فلسفة توّجه المس��تقبل في دروب أخرى غير تلك التي سلكتها 
الحضارة الغربية حتى الي��وم«3. وهذا قد يعني أن الحبابي لم يس��تطع أن 
يتجاوز وجود خصوصيات لدى الش��عوب والحض��ارات، ال يمكن إهمالها أو 
القفز عليه��ا، حين نعكف على بناء مش��روع فكري، أو فلس��فة تدير حياتنا 

بشكل أفضل مما هي عليه في الوقت الراهن.
لكن ما س��بق يبين أن هن��اك نزعة نحو »الطروح��ات المحدودة« التي 
تعالج كل مشكلة على حدة، وتلبي ما يطلبه المجتمع خطوة خطوة، في صيغة 
عملية س��ريعة، وهذا يعني القطيع��ة مع اإليديولوجي��ا بتصوراتها المعهودة، 
تمهيدًا لما يس��ميه ألفن توفلر »إيديولوجيات المستقبل الجديدة والكاملة«، 
ومن ثم يدعو إلى دراسة ميكروس��كوبية للمَسلّمات التي نتمسك بها بصرامة 
أنها لم تعد مالئمة للواقع الذي هو في طور  ش��ديدة، فربما نكتش��ف يوماً 
الوالدة. وتلك الدع��وة تعني ضرورة وجود جدل ال يتوق��ف مع الواقع بحيث 

فيليب برو، مرجع سابق، ص 212. 1 ـ 
الحبابي، مرجع سابق، ص 205. 2 ـ 

سالم يفوت، »الهاجس الثالثي في فلسفة محمد عزيز الحبابي«، في مجموعة باحثين، »الفلسفة  3 ـ 
في الوط��ن العربي المعاص��ر: بحوث المؤتمر الفلس��في العرب��ي األول الذي نظمت��ه الجامعة 

األردنية«، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية(، الطبعة الثانية، 1987م، ص 289.
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يتم تطوير ما ينهض به بش��كل مس��تمر، األم��ر الذي يف��رض التحرر من 
التزامات إيديولوجية بعينها. وهنا يقول توفلر:

»سواء كان انحيازنا لمبادئ حرية الس��وق الرأسمالية أو للماركسية، 
كما رأينا تطبيقها حتى اآلن، أو درس��نا الليبرالية ودولة العناية اإللهية، 
أو العقائد التقليدي��ة الرامية إل��ى تطوير العالم الثال��ث، فإن كل هذه 
العقائد تبدو لنا أكثر فأكثر غير واقعية بقدر ما تتجاوز األحداث صياغتنا 

النظرية بسرعة«1.

توفلر  نظ��ر  في  اإليديولوجيات  كان��ت  وإذا 
»غير واقعية«؛ ألن األحداث تتجاوزها، وال يمكن 
لتصوراته��ا النظري��ة أن تالح��ق ما يجري فإن 
تتطور  حديثة«،  ب� »إيديولوجيات  ينادي  تش��وارز 
بش��كل مس��تمر، وتكون أكثر مرونة لتتماشى مع 
في  المعاصر2،  عالمن��ا  في  المتالحقة  التغيرات 
»إيديولوجي��ة عالمية  أمي��ن  يقترح س��مير  حين 

الطابع«، خلقت الرأسمالية حاجة ماسة إليها.

ويرى توفل��ر أن لهذه الحاجة وجهي��ن: األول يرتبط بمس��توى التحليل 
العلم��ي للمجتمع، م��ن أجل كش��ف القواني��ن العامة التي تحك��م تطورات 
المجتمعات البشرية، والثاني يتعلّق بمس��توى المشروع االجتماعي المطلوب، 
الذي ينبغ��ي أن يكون موجه��اً إلى ش��عوب العالم كافة، ويتج��اوز الحدود 
التاريخية للرأس��مالية، حيث تناقض األوضاع وتض��ارب المصالح بين دول 

المركز ودول األطراف3.

وتجاوز البعض هذه الهواجس بالحديث عن »إنس��ان عالمي« و»حكومة 

ألفن توفلر، »وعود المستقبل«، ترجمة: فارس غصوب، )بيروت: دار المروج(، 1986م، ص 91. 1 ـ 
John Schwarz Mantel, Ibid, P. 187. 2 ـ 

س��مير أمين، »بعض قضايا المس��تقبل: تأمالت حول تحديات العالم المعاص��ر«، )بيروت: دار  3 ـ 
الفارابي(، الطبعة األولى، 1990م«، ص 155.

يرى سالم يفوت إن الفلسفة 
تستوعب مكتسبات التفكير 
الحديث كما تنفتح على 
المستقبل من دون أن تنكر 
الهوية الوطنية، أي فلسفة 
توّجه المستقبل في دروب 
أخرى غير تلك التي سلكتها 
الحضارة الغربية حتى اليوم
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عالمية«، باعتبارهم أن األول هو »مواطن متحرر من الش��وفينية ومس��اوئها، 
مؤمن بإنس��انيته، التي تس��بق أي إيمان آخ��ر، وال يجد تناقض��اً بين والئه 
لإلنس��انية وانتمائه إلى جماعة قومي��ة أو دينية أو إثنية.. يؤمن بالس��الم 
والتسامح والمسالمة على اختالف أشكالها.. يرفض مقولة الحرب العادلة، 
ويؤمن بأن اإلنس��ان مخلوق مرن«1، وأنه إذا آمن اإلنس��ان بالقيم واألفكار 

السابقة سيكون الطريق أمام وجود »المواطن العالمي ممهدًا.
أما الثانية، فتتمثل في »س��لطة دولية فاعلة تح��ول دون تطور النزاعات 
إلى ح��روب، وتفض الخالفات قبل اس��تفحالها«2، وتس��مح بقيام عالم بال 
حدود3. وهذا التص��ور إن كان ال يزال ضرباً من الطوباوية فإنه يريد إزاحة 
اإليديولوجيات المتصارعة أو المتنافس��ة لحساب »إيديولوجية عالمية« تقف 
على س��اقين: األولى هي: مواطن يس��تمد هويته من العالم برمته، والثانية: 

إدارة تسيّر دفة األمور في األرض بأسرها.
لكن هذا التصوّر متسع إلى درجة »الخيالية«، وتحقيقه على األرض يبدو 
صعب المنال � إن لم يكن مستحياًل � في ظل حديث عن »تصادم حضاري« أو 
عالق��ات دولية قائمة على منط��ق »المصلحة« من دون غيره��ا، وقانون دولي 
مغيَّب أو يعمل في صالح القوى الكبرى، وتعددية واس��عة في اللغات واألديان 

واألعراق والثقافات والطبائع.
وبدالً من ذلك أو ترش��يدًا لهذا الطرح، يقّدم طارق البش��ري مفهومه 

لإلنسانية، ليعطي هذا التصور طابعاً عملياً وواقعياً، فيقول:
»اإلنسانية المنش��ودة هي إنسانية المس��اواة بين المواطنين في كل أمة، 
وبين األمم كافة، وهي إنسانية اإلحياء الحضاري لذوي الحضارات في العالم 
أجمع... وإنس��انية االستقالل والس��يطرة على الذات. فإذا ضربت علينا ألوان 

فضيل أبو النصر، »اإلنس��ان العالمي: العولم��ة والعالمية والنظام العالمي«، )بيروت: بيس��ان  1 ـ 
للنشر والتوزيع واإلعالم(، الطبعة األولى، 2001، ص 134/133.

المرجع السابق، ص 135. 2 ـ 
 L. Ali Khan, The Extinction of Nation- States: A :لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، انظر 3 ـ 
World without Borders, The Hague/ London/ Boston, Kluwer Law International, 1996.
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من اإلنس��انية تنبني على حس��اب وجودنا كجماعة حضارية وسياسية مستقلة 
ومتميزة، فلن نكون إنسانيين بهذا المعنى. وإذا كان التطور يرفضني كجماعة، 
فلس��ت من أنصار التطور، وإذا كان التقدم ينفيني ويسحقني كجماعة، فإني 

لمن الرجعيين«1.
وهذه الرؤية تؤكد الخصوصي��ة المتفاعلة مع العطاء الحضاري لآلخر، 
ترفض التذويب باس��م »إنس��انية جامعة«، وفي الوقت ذات��ه ال ترضى بما 
يطرح��ه »االنعزاليون« الذين يبنون تصوراتهم عل��ى خصومة هذا اآلخر، أو 

اتهامه بأنه يحيك المؤامرة تلو األخرى علينا؛ ليمنعنا من أن نتقدم.
ويب��دو أن ه���ذا االت�ج��اه س��يتع�زز، بث�قة 
وتمهل خ��الل العق��ود القادمة، بع��د أن عجزت 
العديد من  اإليديولوجيات والنظريات عن تفسير 
األحداث الكبرى التي شهدها العالم، مثل تفكك 
إمبراطورية بحجم االتحاد الس��وڤياتي، وانتش��ار 
التطلعات القومية، والحركات االنفصالية، وصعود 
الديني، ليس في اإلسالم فحسب،  حركة اإلحياء 
بل في كثير من األديان، وتمس��ك البعض بذاتهم 
أنظمة  وانتق��ال  العولمة،  مواجه��ة  ف��ي  الثقافية 

سياسية عديدة من التسلطية إلى الديمقراطية2.
فأولئك الموزعون بين التمّس��ك بمبادئ تحكم س��ير حياتهم واالعتراف 
بما في اإليديولوجيا من مثالب س��يجدون ضالتهم في االلتحاف بنس��ق من 
القي��م، يتكئون عليه في س��يرهم، ويس��تمدون منه تحديد أهدافهم ونس��ج 

آمالهم، وهم يضمنون أنهم ال يتخبطون.

طارق البشري، »تعقيب على بحث لجوزيف مغيزل بعنوان: اإلسالم والمسيحية العربية والقومية  1 ـ 
العربية والعلمانية«، في »القومية العربية واإلس��الم«، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية(، 

الطبعة الثالثة، 1988م، ص 393.
السيد يس )محرر(، »نحو تأس��يس نظام عربي جديد«، )ُعمان: منتدى الفكر العربي(، الطبعة  2 ـ 

األولى، 1992م، ص 62.

إن »اإلنسانية المنشودة 
هي إنسانية المساواة بين 
المواطنين في كل أمة، 
وبين األمم كافة، وهي 
إنسانية اإلحياء الحضاري 
لذوي الحضارات في 
العالم أجمع... وإنسانية 
 االستقالل والسيطرة
على الذات
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إن هناك »ثورة قيمية« تبدو واضح��ة المعالم، حيث االنتقال من القيم 
المادية إلى القيم المعنوي��ة، وهو ما يتجلى في االنش��غال بموضوع البيئة، 
ونوعية الحياة التي نعيش��ها، إل��ى جانب حركتي اإلحي��اء القومي والديني، 
وأخيرًا الثورة الفكرية التي يمكن لمس��ها في االنتق��ال من مرحلة الحداثة 

إلى ما بعد الحداثة1.
فعلى سبيل المثال ال الحصر بعد أكثر من قرن من تراجع مكانة الدين 
في المجتمعات الصناعية المتقدمة وزوال دور الفلس��فة في حياة البشر في 
تلك المجتمعات، عادت األصولية المسيحية الكاثوليكية على يد البابا يوحنا 
الثالث والعش��رين لتفرض وجودها على المجتمع األوروبي، وواكبتها صحوة 
المتحدة األمريكية، خاصة في  الواليات  أصولية مس��يحية بروتس��تانتية في 
عهد الرئيس رونالد ريغان، في حين ظل��ت األصولية اليهودية حاضرة. كما 
عادت الفلس��فة إلى طرح تس��اؤالتها األولى، عن اإلنس��ان والعالم والحياة 
والزمان والوج��ود والتاريخ2. أما الش��رق فقد اس��تمر في تمّس��كه بالقيم 
الروحية؛ بل عّد ذلك مصدر تميزه، وعول على هذه المسألة في أن تساعده 

في استعادة نهضته، ومن ثم ريادته الحضارية.
وتزامن��ت هذه الث��ورة القيمية م��ع ثورة ف��ي مناهج البح��ث العلمي 
باإلنسانيات، رصدت صعود القيم بشكل عام في سلم بعض الرؤى اإلنسانية 
لتصل إلى درج��ة المثال، لتصبح ضابطاً قوياً يحكم الكثيرين من س��لوك 
البش��ر، ويحّدد تصرفاتهم في مختلف المواقف، ويعيِّ��ن اتجاهاتهم حيال 
القضايا المطروحة في واقعهم المعيش، وه��ذا ما يعني عالقة وطيدة بين 

القيم وبين االستراتيجيات بوجه عام.

المرجع السابق، ص 63. 1 ـ 
أنور عبد الملك، »تغيير العالم«، )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب(، سلس��لة  2 ـ 

)عالم المعرفة(، العدد رقم )95(، نوفمبر 1985م، ص 135 - 145.
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■  باحث في الفكر اإلسالمي وحوار األديان والحضارات، المغرب.

مما ال ش��ك فيه أن عالمنا المعاصر يحظ��ى بتطور وثروة 
غير مسبوقة، يستحيل تخيلهما منذ قرن أو قرنين؛ إذ شهد 
العالم في العقود األخيرة تحوالت مهم��ة على النطاق االقتصادي، 
وعلى مستوى التنظيم السياس��ي، وعلى صعيد التطور العلمي الذي 
حقق نتائج باهرة مادياً أفادت اإلنس��انية، وُحلت معضالت بش��رية 
كانت إل��ى عهد قريب من قبي��ل المس��تحيالت... كذلك أصبحت 
المجتمعات وأقطارها المختلفة أكثر تقارباً مما كانت، ولم يقتصر 
هذا كل��ه على مج��االت االقتص��اد واالتصال، بل ح��دث أيضاً في 

األفكار والمثل العليا.
ومع هذا كله نعيش في عالم يعاني مظاهر قاسية من الحرمان 
والقهر، ظهرت في��ه أزمات كثيرة، وهي أزمات عالمية بقدر ما هي 
ش��املة، إذ تضرب في غير مكان وعلى غير صعيد من ُصُعد العمل 
الحضاري والنشاط البشري. وأصبح من تكرار القول: الكالم عن 
الم��أزق الوج��ودي الراهن، كما تش��ير إلي��ه عناوي��ن المؤلفات 
والمق��االت التي تتناول الوضع البش��ري مث��ل: الصدمة، الرعب، 

■ النا�صري   محمد 

القيمية  المشتركات  إستراتيجية 
اإلسالم دار  وإستراتيجية 
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النهاية، الس��قوط، االنحالل، العدمية... إلى أن أصبح عنوان: »العالم في 
أزمة« من أكثر العناوين شيوعاً وتداوالً.

فإذا نظرنا جلياً في كل ما يش��هده كوكب األرض م��ن تصادم وحروب 
ومجاعات وأزمات وكوارث، فإننا نجد أن كل االحتماالت المطروحة أمامنا ال 
تنذر إال بخطورة الوضع، والبش��رية مهددة بأكملها إذا لم تبدد � مسرعًة � 
المخاط��ر التي تتهّدده��ا. إن وجه الخط��ورة الذي نتحّدث عن��ه يتمثل في 

المشكالت اآلتية:
تفش��ي النزاعات الدولية، وصوالً إلى الحروب الداخلية واإلقليمية التي  �

تجتاح العالم،... وقد عج��زت منظمة األمم المتح��دة عن إيجاد حلول 
لكثير من النزاعات القائمة نتيجة قصورها الذاتي، وهيمنة بعض الدول 

على سياساتها.
تهديد البيئة الطبيعي��ة بالتلوث والتصحر وارتفاع درجة الحرارة، فضاًل  �

ع��ن تآكل الم��وارد والث��روات الطبيعية وس��ط حمى التناف��س المادي 
المفرط بين القوى الدولية.

االنحراف في تس��خير العلم والمعرفة؛ فبدالً من تس��خير العلم إلسعاد  �
الناس ومعالجة مش��كالته صار العلم والمعرفة يسخران لتصنيع وسائل 

الدمار الشامل وغيرها مما يهلك الحرث والنسل.
تدهور القي��م الروحية واإلنس��انية إلى درجة مخيفة، م��ن أبرز مظاهرها  �

االعتداءات الصارخة على حقوق اإلنس��ان الفردية والجماعية في أكثر من 
منطقة في العال��م. وتبدو كل الجهود التي تبذله��ا منظمة األمم المتحدة 
غير مجدية في إيجاد حلول ناجعة لوقف هذه االعتداءات وفق مبادئ العدل 
والمساواة؛ لتتفشى الكراهية وجميع أنواع التهديد للسلم واألمن العالميين.
إجماالً؛ ثمة إحباط عام يلف األس��رة الدولية من ج��راء الوعي بتدهور 
المس��تقبل. نعم هناك خوف على المس��تقبل، وخوف مما قد يحمله مستقبل 
الجماعة الدولية من تدهور أمني، ومش��كالت اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وثقافية... األمر الذي أدى إلى طرح أخطر سؤال نعرفه في العصر الحديث: 
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اإلنس��انية إلى أين؟ مما يشير إلى أن تحقيق حلم الس��الم العالمي مطلب 
صعب المن��ال. وإذا كان األمر كذلك؛ فماذا عن أقص��ر الطرق التي يمكن 
الس��ير على دربها للوصول إلى أق��رب نقطة من هذا الحلم البش��ري؛ حلم 
سيادة الس��الم العالمي حول األرض؟ وبتعبير آخر: ما هو س��بيلنا تضامنياً 
إلى منع تفاقم هذه األزمات، ومنع انهيار فرص التعاون بين األمم والشعوب 

والدول كي ال يستمر الوضع اإلنساني في االنحدار لألسوأ واألخطر؟
نعتقد أن تعزيز الوعي بثقافة الس��الم كفيل 
بتحقي��ق الس��الم واألم��ن والعدال��ة والتع��اون 
اإلنساني، وأن ال غنى عن تعزيز ذلك من منطلق 
بين  التي تجمع  القيمية  المشتركات  التأكيد على 
أديانهم  اختالف  على  اإلنساني  المجتمع  مكونات 
بأن  كفيلة  إس��تراتيجية  باعتباره��ا  وثقافاته��م، 
توّحد بين الن��اس، وأن تدفعهم نحو التفكير في 
حلول جماعية لتجاوز أزمات واقعهم في الحاضر 
ع��ن  الحدي��ث  كان  هن��ا  م��ن  والمس��تقبل... 
إستراتيجية المشتركات القيمية. أما الحديث عن 
الشق اآلخر، وهو إستراتيجية دار اإلسالم، فيأتي 

إيماناً م��ن الباحث بأن المش��كالت في زم��ن العولمة هذا كونية إنس��انية 
تشترك فيها كل الحضارات، وإن لم تسهم في التسبّب بها، فإن كل خالص 
ال يتم في إطار المجموع العالمي ويتحرك من خالله سيكون خالصاً جزئياً، 
وال يمكن لحلول مش��كالت العالم أن تكون جزئية، بل في مس��توى كونيتها، 
وال ندرك مث��ل هذا الخالص إال في اإلس��الم وبالق��رآن، فالوضع العالمي 
الراهن ال يمكن أن يتقبل إال حلوالً وبدائل قادرة على تقديم نفسها عالمياً؛ 
وفي الوقت نفسه يكون قادرًا على استيعاب وتجاوز فلسفات األرض ومناهجها 
كافة. فه��ل المنظوم��ة القيمي��ة القرآنية ق��ادرة على االطالع به��ذا الدور 
اإلنس��اني المتج��اوز للعوائق الجنس��ية والعرقية؟ وهل تمتلك دار اإلس��الم 
ش��روط النهوض الحضاري الس��تئناف دورها في بناء الحض��ارة المعاصرة 

إن تعزيز الوعي بثقافة 
السالم كفيل بتحقيق 
السالم واألمن والعدالة 
والتعاون اإلنساني، وأن ال 
غنى عن تعزيز ذلك من 
منطلق التأكيد على 
المشتركات القيمية التي 
تجمع بين مكونات المجتمع 
اإلنساني على اختالف 
أديانهم وثقافاتهم
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واإلسهام في إنقاذ البشرية مما يتهددها اليوم من خطر التفكك واالنهيار؟ 
هذه األسئلة نحاول مقاربتها من خالل ما يلي:

اإ�صتراتيجية الم�صتركات القيمية اأواًل: في 

نعني بالمشتركات القيمية: مجموعة القيم األساسية التي يمكن أن توّحد 
بين الناس من مختلف الخلفيات الثقافية والسياس��ية والدينية والفلس��فية. 
فثمة مجموعة قيم إنس��انية مشتركة بين كل الفضاءات الثقافية والدينية في 
العالم، ينبغي اس��تثمارها والتركيز عليها؛ لتكريس وحدة اإلنس��انية ووحدة 

»الجوهر اإلنساني«.

إننا نقول: إن ش��يئاً ما له قيمة مش��تركة عندما يكون له القيمة نفسها 
عند الجميع، أو معظم الناس. والقول هذا يعني شيئين اثنين:

يمكن لش��يء ما أن يكون له قيم��ة عالمية عندما ي��رى الجميع أنه ذو  �
قيمة، أو على األقل يمتلكون س��بباً لالعتقاد بأنه يمتلك قيمة ما. وبهذا 
المعنى؛ فالقيم المش��تركة هي القيم التي تكون لعدد كبير من البش��ر 
في حاالت وأماكن مختلفة لها المعنى نفس��ه تقريب��اً من حيث التقدير 

والرفعة واالحترام، ويبدو ذلك في أقوالهم وسلوكهم.

ويمكن لش��يء ما أن يكون ذا قيمة مش��تركة عند جمي��ع الناس عندما  �
يمتلكون االعتقاد أو المسوغ الكافي بأنه يستحق هذه القيمة1.

إن قيماً مثل: العدل، المس��اواة، الحرية، التع��اون، المحبة، التواضع، 
رفض الظل��م، رفض العن��ف... هي جزء من إنس��انية كل إنس��ان؛ ولذلك 
فالجوهر اإلنس��اني حاضر في كل التقاليد الثقافية والدينية لكل الش��عوب 

عبر التاريخ الطويل لإلنسانية2.

رضوان زي��ادة، كيفن جيه أوتول، صراع القيم بين اإلس��الم والغرب، دار الفكر، دمش��ق، ط،  1 ـ 
األولى، 2010م، 47 - 48.

في كتابه الجديد )النور يأتي من الغرب( قام داريوش شايغان بمقارنة بين مجموعة من التقاليد  2 ـ 
=الصوفي��ة من مختلف الفضاءات الثقافية: المعلم إيكار من القرن الثالث عش��ر، ابن عربي من 



81

اإلسالم دار  وإستراتيجية  القيمية  المشتركات  إستراتيجية 

والقول بقيم مشتركة أو إنس��انية ال يعني أن المشتركات يجب أن تكون 
شاملة، وتسري مقتضياتها على س��ائر الناس في كل الظروف واألحوال؛ بل 
إن التأكيد هذا يعني أن هناك مشتركات أو عموميات كثيرة فيما بيننا، وأنه 
يمك��ن البناء عليها للتخفيف م��ن فظاعات هذا العال��م، وصنع حياة أفضل 

ألولئك الذين يأتون بعدنا.
في تقرير أعدته لجنة »إدارة المجتمع العالمي« التابعة لألمم المتحدة، 
بعن��وان: »جيران في عالم واحد«1، وأماًل في عي��ش أفضل في جوار عالمي؛ 
جاء التأكيد على القيم المش��تركة التي ينبغي أن توجه العالم واألخالقيات 

العالمي،  التي تس��تلهما الحياة في إطار الجوار 
وأن االلتزام بالمش��تركات القيمية، وتوّخي أرفع 
مثلى  إس��تراتيجية  البش��ر  بين  الس��لوك  صفات 

إلدارة أحسن لشؤون عالمنا المعاصر.
ويؤكد التقرير على ضرورة تمثّل قيم »حسن 
الجوار«، المنسجمة تماماً مع ما جاء في ديباجة 
ميثاق األمم المتحدة، التي أعلنت تصميم شعوب 
العال��م على »أن نأخذ أنفس��نا بالتس��امح، وأن 
نعيش معاً في س��الم وحس��ن ج��وار«. ولم يكن 
الذين صاغوا هذه الكلمات أول من وضعوا رؤية 

لعالم واح��د يكون كل الناس فيه جيراناً؛ فلقد اس��تلهمت عصبة األمم مثاًل 
أعلى مش��ابهاً لهذا في مطلع القرن الحالي. وقبل ذلك بزمن طويل، تحّدث 

الفالسفة والمفكّرون الدينيون والسياسيون عن األسرة اإلنسانية.

القرن الثاني عش��ر، الهندي امكاراش��اريا من القرن الرابع، والصينيان ش��وانغ تسو والوتسو 
قب��ل التاريخ الميالدي، وتوصل إلى وجود انس��جام وتطابق بنيوي فيما يخص رؤاهم لإلنس��ان 

والعالم، وذلك على الرغم من التباعد الزمني والمكاني فيما بينهم.
جيران في عالم واحد، نص تقرير لجنة »إدارة ش��وؤن المجتمع العالمي«، ترجمة مجموعة من  1 ـ 
المترجمين، مراجعة، عبد السالم رضوان، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ع، 201، ط، األولى، 

1416ه�/1995م.

=

القول بقيم مشتركة أو 
إنسانية ال يعني أن 
المشتركات يجب أن تكون 
شاملة، وتسري مقتضياتها 
على سائر الناس في كل 
الظروف واألحوال؛ بل إن 
التأكيد هذا يعني أن هناك 
مشتركات أو عموميات 
كثيرة فيما بيننا
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يش��ير التقرير إلى أن االلتزام بالمش��تركات القيمية يتجس��د بالنسبة 
لكثير م��ن الثقافات في مدل��ول العب��ارة القائلة بأن يكون اإلنس��ان »جارًا 
طيباً«، وم��ع تطور التنظيم االجتماعي اإلنس��اني ليش��مل معرف��ة جماعات 

إنسانية أوسع نطاقاً، اتسع نطاق الواجبات التي يفرضها الجوار1.

الواقع أنه في إطار الجوار العالم��ي، يتعيّن على المواطنين أن يتعاونوا 
لخدمة أغ��راض كثيرة: للمحافظة على الس��لم والنظام وتوس��يع النش��اط 
االقتصادي، والتصّدي للتلوث، ووقف التغير المناخي أو الحد منه، ومكافحة 
األمراض الوبائية، وكبح جماح انتش��ار األس��لحة، ومنع التصحر، والحفاظ 
على الوراثي وتنوّع األن��واع، وردع اإلرهابيين، وتف��ادي المجاعات، والتغلب 
على الركود االقتصادي، واقتسام الموارد الشحيحة، واعتقال المتاجرين في 
المخدرات، وما إلى ذلك. إن المسائل التي تتطلب من الدول القومية توحيد 
جهودها � وبعبارة أخرى: تدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة على مستوى الجوار 

العالمي � في تزايد مستمر.

إن ما يح��دث على مس��افات بعي��دة أصبح اآلن أكث��ر أهمية؛ فاس��تخدام 
اإليروس��ول في أوروبا يمكن أن يس��بّب س��رطانات الجلد في أمريكا الجنوبية، 
ونقص المحاصيل في روس��يا يمكن أن يعن��ي المزيد من الج��وع في أفريقيا، 
والرك��ود االقتصادي في أميركا الش��مالية يمكن أن يدمر الوظائف في آس��يا، 
والصراعات في أفريقيا يمكن أن تجل��ب المزيد من طالبي اللجوء إلى أوروبا، 
كما أن األوضاع المتوترة بالشرق األوسط يمكن أن تكون سبباً في حرب عالمية 
ثالثة، والصعوبات االقتصادية في أوروبا الش��رقية يمك��ن أن تؤدي إلى كراهية 
األجانب في أوروبا الغربية. ولألسباب نفسها، فإن النشاط االقتصادي في شرق 
آس��يا يمكن أن يحم��ي العمالة في مناط��ق عديدة من العال��م، ويمكن إلعادة 
الهيكل��ة الصناعية في البل��دان المتقدمة أن تخفّف من ح��دة الفقر في الدول 
الفقي��رة... لقد أدى اختصار المس��افات، وزي��ادة الصالت، وتعمي��ق االعتماد 
المتبادل � أدت جميعاً مع تفاعالتها � إلى تحول العالم إلى جوار بشري واحد.

المرجع السابق، ص 61. 1 ـ 
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ولكي نك��ون جيراناً عالميين؛ فإننا نحتاج إل��ى طرق جديدة لكي يفهم 
بعضنا بعضاً، وإلى طرق جديدة للحياة أيضاً. إن على الناس أن يروا بعيون 
جدي��دة، ويفهموا بعقول جديدة، قبل أن يتمكن��وا بحق من التحول إلى طرق 
جديدة للمعيشة. وذلك هو الس��بب في ضرورة أن تكون المشتركات القيمية 

هي حجر الزاوية في إدارة الجوار العالمي.
التأكيد  جاء  � الذي  الجوار«  بمبدأ »حسن  تتصل 
عليه في التقرير الس��ابق � مش��تركاٌت قيمية معتبرة، 
نعتقد أن االلتزام المش��ترك بها يمكن أن يوّحد بين 
الن��اس من مختل��ف الخلفي��ات الثقافية والسياس��ية 
والدينية والفلس��فية، مما يس��هم ف��ي تعزيز الجهود 
المبذول��ة من أج��ل تحس��ين إدارة ش��ؤون المجتمع 
المعاصرة. كما  التحدي��ات  مواجهة  أجل  العالمي من 
أن بمقدور هذه المشتركات القيمية أن تساعد الناس 
على إيجاد حلول فعالة وناجعة للعديد من المشكالت 
التي تهدد األمن والس��لم العالميين، وأن تس��اعدهم 

على أن يتصرفوا في ضوء مصالح متبادلة أوسع، وأبعد مدى.
تهيئ األس��اس لتحويل جوارن��ا العالمي إلى مجتمع  هذه القيم جميعاً 
عالم��ي أخالقي يرتب��ط فيه الن��اس بما هو أكث��ر من رواب��ط المصلحة، 
فجميعها نابعة � بطريقة أو أخرى � من المطلب الذي ينس��جم مع التعاليم 
الدينية في جميع أنحاء العالم؛ مطلب »المعاملة اإلنس��انية«، وصيغته هي: 
»ينبغ��ي أن ُيعام��ل كل إنس��ان معاملة إنس��انية«، والمقص��ود بذلك حفظ 
كرامته، فال يحرم من ثاب��ت حقوقه، وال ينزل منزلة الوس��يلة لغيره، وال 
ُتقَّدر ذاته على أساس الِعرق أو الجنس أو السن أو اللون أو الدين أو اللغة 
أو الموطن أو المجتمع، ويتصل بهذا المطلب مبدأ أساسي أخذت به األديان 
عرف باسم »القاعدة الذهبية«، وصيغته السالبة هي: »ال تعامل غيرك بما 
ال تري��د أن تعاَمل به«، وصيغت��ه الموجبة هي: »عاِمْل غي��َرك بما تريد أن 
ُتعاَمل به«، والراجح أنه ال دين من األديان الكبرى يخلو من صورة أو صور 

إن بمقدور هذه المشتركات 
القيمية أن تساعد الناس 
على إيجاد حلول فعالة 
وناجعة للعديد من 
المشكالت التي تهدد األمن 
والسلم العالميين، وأن 
تساعدهم على أن يتصرفوا 
في ضوء مصالح متبادلة 
أوسع، وأبعد مدى
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خاص��ة لهذه القاع��دة، ونجد لها ص��ورًا متعددة في اإلس��الم تفردت عن 
غيره��ا بجعل إيمان المرء نفس��ه موقوفاً عل��ى هذه المعامل��ة، نذكر منها 
األحاديث الش��ريفة التي وردت في ش��عب اإليمان: »ال يؤمن أحدكم حتى 
يحب ألخيه ما يحبه لنفســـه«1؛ وواضح أن هذه القاعدة تقضي باجتناب 
كل أشكال الظلم التي تنتج عن األَثََرِة واألنانية في مختلف مجاالت الحياة. 
وهذا هو الش��يء الجوهري الذي َتمثّل في الدعوة ال��واردة في ميثاق األمم 
المتحدة لالعت��راف »بالكرامة المتأصلة لكافة أعضاء األس��رة اإلنس��انية 

وحقوقهم المتساوية غير المنقوصة«2.

بناءً على ما سبق؛ نستطيع تحديد معالم إستراتيجية المشتركات القيمية 
فيما يلي:

أ ـ االلتزام بثقافة المسالمة واحترام الحياة، ويقضي هذا االلتزام بحل 
الخالفات بالطرق السلمية في إطار من العدل، مع السعي إلى تربية النشء 
على هذه الروح المسالمة؛ إذ ال بقاء لإلنسانية من غير سالم عالمي، كما 
يقتضي باجتناب تعذيب اإلنسان، جس��مانياً أو نفسانياً، وباألَولى قتله ما لم 
يضر بحقوق غيره، ويتطلّب هذا االلتزام � من جهة أخرى � العناية باألسباب 
الطبيعي��ة للحياة التي يضمها كوكب األرض؛ نظ��رًا ألن الموجودات في هذا 
الكون متعلّق بعضها ببعض، وألن الصلة المطلوبة بالطبيعة ليست هي الفعل 

فيها، وإنما التفاعل معها3.

ب ـ االلتزام بثقافة التضامن والنظام االقتصادي العادل والمســـاواة؛ 
ويقوم ه��ذا االلتزام الثاني عل��ى اعتبار الملكية الخاصة حقّاً يس��تلزم أداء 
واجبات إزاء اآلخرين، بحيث يصير تدبير المصالح المادية الخاصة مراعياً 
لحاجات المجتمع، كما يقوم على تنش��ئة الجيل الصاع��د على قيم الرحمة 

أخرجه البخاري، كتاب اإليمان، باب: من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه. 1 ـ 
طه عبد الرحمن، س��ؤال العمل: بحث عن األص��ول العملية في الفكر والعل��م، المركز الثقافي  2 ـ 

العربي، الدار البيضاء، ط، األولى، 2012م، ص 116.
المرجع السابق، ص 117. 3 ـ 
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والرأفة والعناي��ة بالضعفاء والفق��راء، بل ينبغي � بموجب ه��ذا االلتزام � 
تجاوز نطاق التكافل المتمثّل في اإلعانات الظرفية لألفراد المحتاجين، وفي 
مش��اريع المس��اعدات لبعض المجتمع��ات الفقيرة، إلى مس��توى إعادة بناء 
مؤسسات االقتصاد العالمي بما يحد من االستهالك الجامح والربح الفاحش، 
وينقل الس��لطة االقتصادية من التنافس على السيطرة إلى خدمة اإلنسانية؛ 

تحقيقاً للعدل بين األمم؛ فال سالم عالمياً بغير عدالة عالمية1.
كذلك يقتضي األمر احترام المس��اواة أيضاً ف��ي العالقات بين األجيال 
الحاضرة والمقبلة، إن قيمة المساواة بين األجيال تشكّل األساس إلستراتيجية 

التنمية المس��تديمة، التي ته��دف إلى ضمان أال 
المقبلة  األجيال  بف��رص  االقتصادي  التقّدم  يضّر 
من خالل اس��تنزاف رصي��د رأس المال الطبيعي 
الذي يعمل على اس��تمرار الحياة اإلنس��انية على 
جميع  م��ن  المس��اواة  وتتطلّ��ب  األرض.  كوك��ب 

المجتمعات أن تنتهج هذ اإلستراتيجية.
واالحترام  التســـامح  بثقافة  االلتزام  ـ  ج 
المتبادل وبالصدق فـــي الحياة؛ والمراد بهذا 
يت��رك ممثلو  الثالث األخي��ر هو أن  االلت��زام 
الديان��ات تحقي��ر العقائد المخالفة وتش��ويه 
مقاصده��ا، واختالق أس��باب الحقد والتعصب 

والعداء ضد معتنقيها، كما أن واجب غيرهم من رجال اإلعالم وأهل الفن 
والكتّاب والعلماء ورجال السياسة والحكام أن يجتنبوا كل أشكال التحريف 
والتضليل والنفاق واالحتي��ال واالنتهاز والكذب فيما يقولون ويكتبون؛ هذا 
مع العمل على تربية الناش��ئة على الصدق في الفك��ر والقول والفعل؛ إذ 

ال عدالة عالمية بغير تصادق في األقوال واألفعال بين بني البشر2.

المرجع السابق، ص 118. 1 ـ 

المرجع السابق، ص 118. 2 ـ 

إن قيمة المساواة بين األجيال 
تشّكل األساس إلستراتيجية 
التنمية المستديمة، التي 
تهدف إلى ضمان أال يضّر 
التقّدم االقتصادي بفرص 
األجيال المقبلة من خالل 
استنزاف رصيد رأس المال 
الطبيعي الذي يعمل على 
استمرار الحياة اإلنسانية 
على كوكب األرض
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إن التسامح أمر ال غنى عنه للعالقات الس��لمية في أي مجتمع، وعندما 
يتحول التس��امح إلى احترام متبادل � وهي صفة أكث��ر إيجابية � فإن نوعية 
العالقات ترتقي بش��كل واضح. ومن ثم فإن االحترام المتبادل يشكل أساساً 
إلقام��ة مجتم��ع تع��ددي � وه��و ن��وع المجتمع��ات ال��ذي يمثّل��ه الج��وار 

العالمي � ال يتميز باالستقرار فحسب؛ بل باحترام تنوعه الذي يغنيه.

تجدر اإلشارة إلى أن إس��تراتيجية المش��تركات القيمية التي وصفناها 
اآلن؛ ال يمكن تفعيلها إال إذا تمت ممارس��تها على نحو مس��ؤول، كما تتوّقف 
فاعليتها على قدرة الناس والحكومات على تجاوز المصالح الذاتية الضيقة، 
وعلى تقبله��م لحقيقة أن مصالح اإلنس��انية بوجه عام س��يتم خدمتها على 
أفضل وجه من خالل قبول مجموعة الحقوق والمس��ؤوليات المش��تركة. ومن 
شأن إستراتيجية المش��تركات القيمية التي وصفناها أن تساعد على إضفاء 

الطابع اإلنساني على العالقات بين مكونات األسرة اإلنسانية.

وينبغي التشديد هاهنا على أن تأسيس ُبْعد أخالقي إلدارة شؤون مجتمعنا 
العالمي يتطلب نهجاً ثالثياً � ُيكسب إستراتيجية المشتركات القيمية فعالية � 

يتضّمن ما يلي:

إعالن وتش��جيع االلت��زام بالقي��م األساس��ية المتعلّق��ة بنوعي��ة الحياة 	 
والعالقات، وتعزيز اإلحساس بالمسؤولية المشتركة إزاء الجوار العالمي.

التعبير عن ه��ذه القيم م��ن خالل األس��س األخالقي��ة لمجتمع مدني 	 
التي تشارك فيها  عالمي، والقائمة على الحقوق والمسؤوليات المحددة 

كل القوى الفاعلة: العامة والخاصة، الجماعية والفردية.

تجسيد هذه األخالقيات في النظام المتطوّر للمعايير الدولية1.	 

والمالح��ظ أن هن��اك عزماً ناش��ئاً عن تحدي��د وتوضيح ه��ذه القيم 
المشتركة؛ إذ س��عى المجتمع الدولي، والمنظمات اإلقليمية والدولية لبلورة 
مفه��وم »المش��تركات القيمية«، وبذل في هذا الش��أن العدي��د من الجهود 

جيران في عالم واحد، م. س، ص 68. 1 ـ 
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والمبادرات. ولئن تأخر وضع مصطلح »األخالق العالمية« إلى سنة 1990م، 
فقد ظهرت بوادر التفكير في »أخالق تجمع أمم العالم« في إطار النش��اط 
الحواري الذي مارس��ته مختلف التيارات الدينية منذ قرن ونيف؛ أي منذ أن 
تم عقد المؤتمر العالمي األول لألديان في ش��يكاغو، والذي عرف فيما بعد 

باسم »برلمان أديان العالم«.

وقد تجلّت مظاهر هذا النش��اط ف��ي إقامة حوارات ديني��ة ذات مواضيع 
ومس��تويات وأه��داف مختلفة في ش��تى بلدان العال��م كما تجلت في إنش��اء 
مؤسسات ومنظمات متعددة... كما تجلى ذلك في توالي صدور تقارير ونداءات 

تدخل في هذا المضمار.

إن هذه الجه��ود تعبير ع��ن الوعي الحاصل 
القيمية  المشتركات  بأهمية  الدولي  المجتمع  لدى 
العالمي  الوضع  من  لالنتقال  فعالة؛  كإستراتيجية 
الراهن إلى وضع أفضل تحفظ فيه حقوق الناس، 
أنه ال يمكن  وتصان فيه كرامته��م؛ والمراد ه��و 
بناء نظام عالمي جدي��د يخرجنا من هذه األزمة 
المتعددة من دون مش��تركات قيمية تأخذ بها كل 
األمم، ولما كانت اإلنسانية في هذا العالم بمثابة 

األسرة الواحدة، صار الجميع يتحّمل المسؤولية في بناء هذا النظام العالمي 
الجديد، وتقوم مسؤولية الجميع في أن يتفقوا على مجموعة من القيم الملزمة 
والمعايير الثابتة والس��لوكات األساس��ية، بحي��ث يكون هذا االتف��اق بمنزلة 

اإلجماع األدنى الضروري لقيام »أخالق عالمية« تحترم الجوار العالمي.

اإ�صتراتيجية دار االإ�صالم ثانيًا: في 

من المهم أن نؤكد أن مس��ألة التقس��يم للمعمورة � منظ��ورًا إليها في 
سياق رؤى العالم، وفي س��ياق منظور حضاري أرحب � هي عملية من طبائع 
األمور، فما دام هن��اك »ذات« و»آخر«، و»ذات« و»غي��ر«، وعالقات صداقة 

إن التسامح أمر ال غنى 
عنه للعالقات السلمية 
في أي مجتمع، وعندما 
يتحول التسامح إلى 
ـ وهي  احترام متبادل 
صفة أكثر إيجابية ـ فإن 
نوعية العالقات ترتقي 
بشكل واضح
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وعداء تشكّل جوهر السياس��ة؛ فإن التقسيم الفطري يقوم في كل عصر على 
َتُعّد كلُّ أمة دارَها دارَ  ثالث دور متباينة كشيء تفرضه طبيعة األمر، فدائماً 
ِس��لْم وأمن، بينما ُتدخل م��ع اآلخرين في عالقات تتف��اوت بين حالة حرب 
معها، وأخرى ال تخضع لس��يادتها، ومن ثم فهي دار حرب وعداء، وبين هذا 
وذاك ُيستثنى من هؤالء الداخلون معها في صلح أو هدنة أو عهد أو صداقة، 

والمتابعة التاريخية تؤكد هذا األمر بحيث ال َتقبل لتلك القاعدة نقضاً 1.

ووف��ق هذا التص��ور؛ فإن��ه من البده��ي أن تك��ون هناك عالق��ات بين 
ما اصطلح على تسميته دار اإلسالم من البالد وبين غيرها من الدور والبالد، 
وحتى لو كانت دار اإلسالم ال تعترف اعترافاً ش��رعياً بغيرها من الدور؛ فإن 
هذا لم يشكل مانعاً من االعتراف الواقعي بها، بوصفها كيانات موجودة فعاًل، 
وتباش��ر س��لطانها واختصاصاتها اإلقليمية على رعاياها، بل وحتى على رعايا 
دار اإلس��الم المس��تأمنين فيها، كما تنش��أ بينها وبين دار اإلس��الم عالقات 
متنوعة من الس��لم والحرب، والتعاهد والتصالح والمس��المة والتجارة بحكم 
هذا الوجود، األمر الذي يفرض وجود قواعد معينة تنّظمها على نحو ما وتعد 

ملزمة � على األقل � بالنسبة إلى دار اإلسالم.

المشتركات القيمية الحاكمة لعالقة دار اإلسالم بغيرها من األمم 
والحضارات

إن دار اإلس��الم تعيش في محيط دول��ي تتعايش فيه م��ع دول وأمم 
أخرى، تتش��ابك معها في المصالح أو تتقاطع، وتكون لها عالقات مؤثرة 
ومتأثرة، مما يفرض أن يكون له��ا تصوراتها ومفاهيمها وأحكامها لتنظيم 
ه��ذه العالقات. وفي هذا اإلطار جاءت الش��ريعة اإلس��المية بالعديد من 
القواعد والقيم التي يجب على دار اإلس��الم أن تراعيها في تعامالتها مع 

الدول األخرى.

س��يف الدين عبد الفتاح، العولمة واإلس��الم رؤيت��ان للعالم، دار الفكر، دمش��ق، ط، األولى،  1 ـ 
1430ه�/2009م، ص، 122 - 123.
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ولما كان من مهمات دار اإلسالم نشر السالم العالمي، ولكي يجد هذا 
للرؤية الس��ابقة؛ فإن جميع السياس��ات  الس��الم طريقه إلى التطبيق وفقاً 
والمواقف والقرارات واإلجراءات التي تتخذها دار اإلس��الم على المس��توى 
الدولي يجب أن تأتي في إطار االلتزام بمنظومة القيم التي تضمن الوصول 
إلى هدف السالم العالمي، ويمكن تطبيقها على هذه السياسة أو على ذلك 
الموق��ف أو القرار بطريقة تجريبي��ة؛ لمعرفة م��ا إذا كان العمل يصب في 
االتجاه الصحيح أم ال، فليس كل س��الم يمكن تحقيقه هو سالم مقبول في 
النظرية اإلس��المية، ما لم ت��أت جميع خطواته متفقة م��ع رؤية العالم من 

المنظور اإلسالمي، ومنضبطة وفقاً لقيم هذا المنظور ومبادئه العليا.
إن السالم اإلسالمي يمر عبر نظام العالقات 
الدولية، تحكمه قيم العدل والمس��اواة والحرية، 
وتحوط��ه أخالقي��ات الوف��اء بالعه��ود واألمانة، 
وتق��وده مبادئ التع��اون واالحترام…وهذه القيم 
مترتب���ة � جميع�ها � على قيم���ة ك�برى ومتفردة 
ه��ي »الوحداني��ة«1. فالمنطل��ق األساس��ي األول 
� المس��توعب ل��كل القيم األخالقي��ة � لعالقة دار 
اإلس��الم بغيرها، ولرؤية القرآن للعالم، تنبع من 
أصل عقدي وإيماني هو »التوحيد«؛ »وهذا المنطلق 
كلمة  ب��ه  وتنطق  علي��ه مصطلح��ه،  ي��دل  � كم��ا 

الش��هادة، ويوضحه القرآن الكري��م والُس��نَّة النبوية المطه��رة � يقيم العقل 
ومدارًا  المسلم والفكر المسلم، والمنهجية اإلسالمية على فرضية الحق أساساً 

ومآالً لكل الكون والكائنات«2.
فالتوحيد هو جوهر اإلسالم، وهو القاسم المشترك بين مختلف األديان؛ 

رضوان الس��يد، منظومة القيم والحياة األخالقية في الرؤية اإلس��المية، م، التس��امح، وزارة  1 ـ 
األوقاف، سلطنة ُعمان، السنة السابعة، خريف، 1430ه�/2009م، ع، الثامن والعشرون، ص 13.

عبد الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المس��لم، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الطبعة األولى  2 ـ 
1412ه�/1991م، ص 127.

إن دار اإلسالم تعيش في 
محيط دولي تتعايش فيه 
مع دول وأمم أخرى، 
تتشابك معها في المصالح أو 
تتقاطع، وتكون لها عالقات 
ثرة ومتأثرة، مما يفرض  موؤ
أن يكون لها تصوراتها 
ومفاهيمها وأحكامها لتنظيم 
هذه العالقات
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إذ عليه أجمعت شرائع السماء، وتوّحدت دعوات الرسل واألنبياء ﴿ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ﴾ ]المؤمنون: 32[، ﴿ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]األنبياء: 92[.
فمما »ال ش��ك فيه أن جوهر الحضارة اإلس��المية هو اإلس��الم، وأن جوهر 
اإلس��الم هو التوحي��د... والتوحيد بالعب��ارة البس��يطة المتوارثة ه��و االعتقاد 
والش��هادة )أن ال إله إال اهلل(، وه��ذا القول � بصيغة الحص��ر والقصر � يحمل 
أعظم المعاني وأغناها في اإلس��الم قاطبة، وقد تتكثّف ف��ي جملة واحدة ثقافة 
كاملة أو حضارة كاملة أو تاريخ بأجمعه. وهذا بالتأكيد هو ما نجده في »الكلمة« 
أو »الشهادة« في اإلس��الم، فكل ما في اإلس��الم من تنوع وغنى وتاريخ وثقافة 
ومعرفة وحكمة وحضارة يجتمع في هذه الجملة البالغة القصر »ال إله إال اهلل1«.
وعليه فالتوحيد � من حيث هو إفراد هلل بالوحدانية � »هو سبيل هوية األمة، 
ومن ث��م توحيد موقفه��ا الفكري في العقائد والش��رائع، ف��ي الثوابت واألصول 
واألركان... وتبع��اً لذلك وانطالقاً منه ]فهو[ الس��بيل لتوحيد موقفها الفلس��في 
والمعرفي في خضّم الصراعات والتحديات الحضارية التي أحاطت وتحيط بها، 
منذ ظهور اإلسالم وحتى عصرنا الراهن... وأيضاً السبيل لتوحيد موقفها العملي 
في معركة النهضة الحضارية التي هي طوق نجاتها من التخلف الموروث، والذي 

يكرسه التغريب بالمسخ والنسخ والتشويه لهويتها اإلسالمية«2.
كما »يفيد التوحي��د أن المؤمنين هم في الحقيقة جماعة أخوّة واحدة... 
واألمة نظام كوني يشمل غير المؤمنين من الناس، وهو نظام سالم إسالمي، 
منفت��ح أبدًا عل��ى جميع األف��راد والجماعات الذي��ن يؤمنون بمب��دأ اإلقناع 
واالقتناع بالحقيق��ة، ويبحثون عن نظام عالمي تكون في��ه األفكار والبضائع 
والثروات والناس أحرارًا في الحركة واالنتقال«3؛ ذلك أن رجل التوحيد »في 

إسماعيل راجي الفاروقي، أطلس الحضارة اإلسالمية، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، المعهد العالمي  1 ـ 
للفكر اإلسالمي، ط، األولى، 1419ه�/1998م، ص 131.

محمد عمارة، معالم المنهج اإلس��المي، األزهر الشريف، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، دار  2 ـ 
األمان، الرباط، د. ت، ص 33.
المرجع السابق، ص 144 - 145. 3 ـ 
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عالقاته بغيره يتحرك وينفعل معه��م... لكي يحدث في غيره إيجابياً؛ فيقلب 
أوض��اع الغير من جوع إلى ش��َبع، ومن جهل إلى علم، وم��ن عدم أمن إلى 
طمأنينة، ومن بش��اعة إلى جمال«1، في نكران تام للذات، وابتعاد كامل عن 
كل أنانية بغيضة أو اس��تعالء مقيت؛ ألن نفس��ه معّدلة بالتوحيد، الذي يعّد 
»قاعدة العالج الصحيح من أمراض الهوى والعصبيات واالستكبار واإلفساد. 
والجواب الصحيح على ما يلقاه العقل اإلنس��اني رغ��م كل إنجازاته المادية 
من عناء وعنت وحيرة وفش��ل في تحقيق السالم واألمن والطمأنينة للنفوس 

والمجتمعات واألمم«2.
التعارف  التوحي��د ه��ي »جماع��ة  وجماع��ة 
للهجرة  اتخاذها  والتي كان  والرحمة،  والقس��ط 
النبوي��ة 622م تأريخ��اً له��ا َعلًَم��ا عل��ى ظهور 
السياس��ي، فتحاور وتجاور في تجربتها  التنظيم 
التاريخية االجتماعُ اإلنساني مع الدولة. وقد كان 
أول األنظمة ظهورًا في التعامل مع غير المسلمين 
المس��يحيين  الذي ش��مل  الذمة  أه��ل  هو نظام 
واليه��ود في البداية اس��تنادًا للق��رآن، ولتجربة 
الجزيرة  مجتم��ع  في  والمس��لمين  الرس��ول ژ 
العربية. وق��د تجاوز نظام أهل ذمة المس��لمين 

التعارف واالعتراف، إلى ما يقرب من األخوة، بحس��ب ما نصَّ عليه القرآن. 
وقد َعّد الفقهاءُ في كتبهم أهَل الذمة من أهل دار اإلسالم، وضمنت الدولة 
نَة حري��َة العبادة والتعلي��م الديني، والتنظيم  لهم الحري��ة الدينية المتضمِّ

الديني، وحرية الحركة االجتماعية واالقتصادية«3.

إس��ماعيل راجي الفاروقي، نحن والغ��رب، دار الزيتونة، تونس ط، األول��ى، 1409ه�/1989م،  1 ـ 
ص 18.

عبد الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، م. س، ص 128 بتصرف يسير. 2 ـ 
رضوان الس��يد، التعدد والتس��امح واالعتراف: نظرة في الثوابت والفه��م والتجربة التاريخية،  3 ـ 

م، التسامح، السنة الثالثة، ع، الثاني عشر، خريف، 1426ه�/2005م، ص 14.

جماعة التوحيد هي 
جماعة التعارف والقسط 
والرحمة، والتي كان 
اتخاذها للهجرة النبوية 
622م تأريخًا لها َعَلًما على 
ظهور التنظيم السياسي، 
فتحاور وتجاور في تجربتها 
التاريخية االجتماُع 
اإلنساني مع الدولة
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وهذا الفهم الس��لمي التعارفي لطبيعة عالقة جماعة المس��لمين بغيرها 
من األم��م؛ يقوم وينبني على س��ت ثوابت قيمي��ة تدعو كلها إل��ى التعايش 
الس��لمي والتواصل الفعلي والتع��اون العملي، بين دار اإلس��الم وغيرها من 
األمم، والقيم الس��ت التي تحكم العالئ��ق باألمم والحض��ارات تتمثّل في: 

المساواة والكرامة والرحمة والعدالة والتعارف والخير العام:

المساواة؛ التي تس��تند إلى حقيقة »النفس الواح��دة« التي خلقها اهلل، 
والتي تعني المساواة بين الناس من س��ائر الوجوه، وهذا يعني أنهم جميعاً 
مخلوق��ات هلل، وهذا يقتضي من جانب المؤمن � نظ��رًا وعماًل � االبتعاد عن 
التمييز، واالبتعاد عن التكبر، وعّد هذين األمرين من الكبائر الفظيعة، التي 
قد توصل إلى الكفر والفساد واإلفساد إن صارت قيماً أو مبادئ في النظر، 

وليس مجرد سلوكات مخطئة1.

وفي إقرار القرآن لمبدأ المساواة بهذا الشكل إلغاء لكل عوامل التفرقة 
بين الناس؛ فاللون والجنس والمعتق��د والحظوة االجتماعية ال مكان لها في 
منطق القرآن، وال تؤثر في إنس��انية اإلنس��ان، لهذا يعد مبدأ المساواة من 
أهم المبادئ القرآنية التي تقوم عليها النظرية اإلسالمية في مجال العالقة 
مع اآلخر، فبموجب هذا المب��دأ يتوّجب على المس��لم التقيد بضوابط وقيم 
القرآن الس��امية في تعامله مع غيره من أتباع األدي��ان األخرى، فال يحقّره 
وال يعتدي عليه ف��ي ماله أو بدنه أو عرض��ه، وال يظلمه قال ژ : »أال من 
ظلم معاهداً، أو انتقصه حقاً، أو كّلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير 

طيب نفس فأنا حجيجه ]خصمه[ يوم القيامة«2.
إن أزمة العالم الناجمة عن غياب الس��الم، ال يمك��ن تجاوزها من دون 
إقرار مبدأ المس��اواة كم��ا حدده الق��رآن الكريم، الذي بموجب��ه تنمحي كل 
الفوارق العرقي��ة والدينية واللغوي��ة والجغرافية... ويصب��ح االختالف والتنوع 

رضوان السيد، منظومة القيم والحياة األخالقية في الرؤية اإلسالمية، م. س، ص 14. 1 ـ 
سنن أبي داود، كتاب الخراج واإلمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات،  2 ـ 

رقم الحديث، 3052.
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سبباً للوحدة اإلنسانية، ومدعاة لتحقيق االتصال والتعارف والتآلف بين البشر 
جميعاً، وليس سبباً في النزاع والتقاتل.

فالمس��اواة في القرآن حق الزم للن��اس بغض النظر ع��ن دينهم أو 
جنس��هم أو لونهم... وبهذا ال يس��مح القرآن بتفوق جن��س على جنس أو 
اس��تعالء ش��عب على ش��عب، كما هو الحال في العهد القديم الذي أثبت 
لليهود من بني اسرائيل تميّزهم عن باقي ش��عوب العالم، فغذى شعورهم 
بالتف��وّق العرقي؛ ألنهم ش��عب اهلل المقدس والمختار؛ إذ نقرأ في س��فر 
التثنية: »ألنك ش��عب مقدس للرب إلهك«1. وتحوّل هذا الش��عور بالتفوّق 

ُخلقوا  بأنهم  إلى درجة جعلت ظنهم يوحي لهم 
األخرى  الش��عوب  بقي��ة  وأن  اهلل،  من عنص��ر 
مخلوقات حيوانية سخرها اهلل لخدمتهم، فانتفى 
نتيجة ذلك أخذهم بمبدأ المساواة في تعاملهم 
مع اآلخر األجنبي عنهم، فأباحوا ألنفسهم قتله، 
كثير  بحيث نجد في  واحتقاره، وظلمه،  وطرده، 
بالق��ول:  تعقيب��اً  التوراتي��ة  النص��وص  م��ن 
»واألجنب��ي الذي يقترب ُيقت��ل«2؛ ونقرأ أيضاً: 
»متى أتى بك الرب إلهك إلى األرض التي أنت 

داخل إليها لتمتلكها وطرد ش��عوباً كثيرة من أمامك... ال تقطع لهم عهدًا 
وال تشفق عليهم، وال تصاهرهم«3.

الكرامة:
وتتصل قيمة الكرامة بقيمة المس��اواة بش��كل وثيق؛ ذل��ك أن الكرامة 
� كما يعرضها القرآن � هي قيمة وجودية، تتعلّق بفطرة اإلنس��ان واختصاص 
اهلل له بالعقل واالستخالف في العالم، وتس��خير إمكانيات هذا العالم له، 

سفر الثتنية، اإلصحاح 14، الفقرة 2. 1 ـ 
سفر العدد، اإلصحاح 3، الفقرة 10. 2 ـ 

سفر التثنية، اإلصحاح 7، الفقرة 1 - 3. 3 ـ 

إن أزمة العالم الناجمة 
عن غياب السالم، ال يمكن 
تجاوزها من دون إقرار 
مبدأ المساواة كما حدده 
القرآن الكريم، الذي 
بموجبه تنمحي كل 
الفوارق العرقية والدينية 
واللغوية والجغرافية...
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وإقداره عل��ى الوالية فيه1. لق��د كرم اهلل تعالى اإلنس��ان، وع��ّده الكائن 
المفضل على سائر المخلوقات: ﴿ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾ ]اإلسراء: 70[. فاهلل 8 كّرم 
بني آدم كله��م، ورزقهم من الطيب��ات وفضلهم على كثير مم��ن خلق تفضياًل. 
و»التكريم هنا هو تكريم مطلق المعنى، يش��مل البش��ر كاف��ة في الماضي 
والحاضر والمس��تقبل، ويمتد إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها، فاإلنسان 
في نظر الق��رآن مكّرم، بصرف النظ��ر عن أصله ودين��ه وعقيدته، مركزه 
وقيمته في الهيئة االجتماعية، فقد خلقه اهلل مكرماً، وال يملك أحد أن يجّرده 
من كرامته الت��ي أودعها في جبلته وجعلها من فطرته وطبيعته، يس��توي في 
ذلك المسلم وغير المس��لم من أهل األديان األخرى، فالكرامة البشرية حق 

مشاع يتمتع به الجميع من دون استثناء«2.

فالكرامة اإلنسانية لكل إنس��ان، وال تفاضل بين الناس إال بالتقوى؛ 
فاألبيض واألس��ود عنده س��واء. ويروى في ذلك أن رج��اًل من أصحاب 
النب��ي ژ عيّ��ر آخر بس��واد أمه فق��ال له: ي��ا ابن الس��وداء، فغضب 
اْمـــُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليٌَّة«3، وال فرق  ِإنََّك  ِه؟!  بِأُمِّ النبي ژ . وقال: »أََعيَّْرَتُه 
بي��ن دين ودين في تكريم اإلنس��ان حيّاً أو ميتاً؛ ي��روى أنه مرت جنازة 
يهودي فوقف لها النبي ژ فقال ل��ه بعض أصحابه: إنها جنازة يهودي، 
فقال النبي ژ : أليست نفســـاً؟4. مما يؤكد أن الكرامة االنسانية لكل 
إنس��ان، وال تفاضل بين الناس في ذلك، فالتكريم تكريم مطلق المعنى 

يشمل البشر كافة.

رضوان الس��يد، القرآن والتاريخ: الرؤية القرآنية في األمم والحضارات، م. التفاهم، الس��نة  1 ـ 
التاسعة، 1432ه�/2011م، ع، الثاني والثالثون، ص 16

عبد العزيز عثمان التويجري، الحوار من أجل التعايش، دار الشروق، ط، األولى، 1998/1419م،  2 ـ 
ص 126 - 127 بتصرف يسير.

صحيح البخاري، كتاب اإليمان، َباب اْلَمَعاِصي ِمْن أَْمِر اْلَجاِهِليَِّة َواَل ُيكَفَُّر َصاِحُبهَا ِباْرِتكَاِبهَا ِإالَّ  3 ـ 
ِبالشِّْرِك، رقم الحديث 29.

صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، رقم الحديث 1250. 4 ـ 
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الرحمة:
وفي القرآن الكريم أن اهلل سبحانه كتب على نفسه الرحمة، وجعلها 
القيمة العليا في تعامل البش��ر بعضهم مع بعض، وهذا يعني أن الرحمة 
والنعمة م��ن جانب اهلل تجاه اإلنس��ان تنعكس��ان عالقات م��ودة ورحمة 
وس��كينة في التعامل بين البش��ر، أو ينبغي أن يكون األمر كذلك. بل إن 
القرآن يعد النبي واإلس��الم رحم��ة للناس ينبغي أن تتجلّ��ى في حياتهم 

جميعاً 1: ﴿ ک ک گ گ گ ﴾ ]األنبياء: 107[.

ل��ذا يجعل الق��رآن الكري��م »الرحمة« هي 
الصبغة العام��ة في تعامل أهل دار اإلس��الم مع 
وجوب  قرآنه  ف��ي  دائماً  يؤك��د  فاهلل 8  اآلخر، 
اصطب��اغ أس��لوب التعامل م��ع اآلخ��ر بالرحمة 
اإللهية، ف� »األص��ل أن الموجودات على اختالفها 
الرحمن من  باس��م  يرحم بعضها بعض��اً؛ تخلّقاً 
أس��مائه تعال��ى«2. وألن اهلل 8 رب المخلوقات 
جميعها فرحمته ش��املة لكل الناس؛ إذ ال تخص 
أناساً دون س��واهم، بل »إنه ما من شيء إال وهو 

]األعراف: 156[،  ٹ ﴾  ٹ  ٹ  الرحمة اإللهي��ة«3، ﴿ ٿ  آثار  أثر من 
﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]غاف��ر: 7[، ﴿ ٻ ٻ ٻ پ 
پ ﴾ ]األنع��ام: 147[، ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]الح��ج: 65[، ﴿ ٹ ٹڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ ]األنعام: 54[.
إن الرحمة � بحسب منطوق اآليات أعاله � »ليست مطلوبة المسلمين 

رضوان السيد، القرآن والتاريخ: الرؤية القرآنية في األمم والحضارات، م. س، ص 17 1 ـ 
طه عبد الرحم��ن، روح الحداث��ة: المدخل إلى تأس��يس الحداثة اإلس��المية، المركز الثقافي  2 ـ 

العربي، الدار البيضاء، ط، األولى، 2006م، ص 244.
المرجع السابق، ص 246. 3 ـ 

اإلنسان في نظر القرآن 
مكّرم، بصرف النظر عن 
أصله ودينه وعقيدته، 
مركزه وقيمته في الهيئة 
االجتماعية، فقد خلقه 
اهلل مكرمًا، وال يملك أحد 
أن يجّرده من كرامته التي 
أودعها في جبلته وجعلها 
من فطرته وطبيعته
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وحدهم ولكنها لآلدميين جميع��اً؛ »ارحموا أهل االرض يرحمكم من في 
السماء«1، بل إنها مطلوبة ل� »كل ذات كبد رطبة«2.

التعارف:
وتتصل بقيمة الرحمة قيمة التعارف؛ ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ﴾ ]الحج��رات: 13[. وإذ كان المفس��رون المس��لمون 
قديماً، والمفكرون حديثاً ما ألحقوا التع��ارف بالقيم األخرى العتقادهم أنها 
نصيح��ة أو ندب لظهورها م��رة واحدة، ف��إن القراءة األعم��ق للقرآن تصل 
التعارف بالمعروف، وهو مفهوم يرد ف��ي القرآن مئات المرات. والرحمة من 
جانب اإلنس��ان تجاه أخيه اإلنس��ان قد تفهم بطريقة فردي��ة، أما التعارف 
والمعروف فال يمكن فهمهما إال بطريقة شاملة؛ أي: في العالقات بين البشر 
على اخت��الف أديانهم وثقافتهم وأخالقهم. فاآليات القرآنية تفترض قواس��م 
مشتركة أساس��ية تتمثّل في المس��اواة والكرامة والمعروف أو التعارف، وهي 

القيم والمعاني التي ينبغي أن تسود في العالقات بين األمم ذاتها3.

ومقص��د العملية التعارفي��ة القرآنية وغايتها الكب��رى تحقيق الخيرات؛ 
]البق��رة: 148[، والخير مفهوم يتس��م  ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ﴾ 
بالعمومية والشمولية تتطابق حدوده لدى رضوان السيد مع مفهوم المعروف. 
وبحس��ب ما يلحظ ف��إن »القرآن يدعو المس��لمين للتنافس م��ع غيرهم في 
اس��تباق الخيرات دونما تحديد لتلك الخيرات باعتبارها معروفة ومش��تركة 
بين بني البش��ر، وال ينفرد بها المس��لمون معرفة وتحديدًا«، ومن ثم فليس 
من حق المسلمين االنفراد بتحديد القيم التي يشاركون فيها البشرية؛ حيث 

إنهم ينفصلون بهذا عن بقية البشر، وتتعملق لديهم أوهام الخصوصية4.

سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول اهلل، باب ما جاء في الرحمة، رقم الحديث 1924. 1 ـ 
صحيح البخاري، كتاب المساقاة الشرب، باب فضل سقي الماء، رقم الحديث 2234. 2 ـ 

رضوان السيد، القرآن والتاريخ: الرؤية القرآنية في األمم والحضارات، م. س، ص 18. 3 ـ 
المرجع السابق نفسه. 4 ـ 
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العدالة ؛ أما قيمة العدالة فهي ظاه��رة الحضور في الخطاب القرآني، 
وهي تعني االس��تقامة في النظر والعمل، واالس��تقامة والتوازن في العالقات 
بين الناس. والقرآن يقرر أن اهلل سبحانه ال يريد ظلماً للعباد، بيد أن قيمة 
العدل هي في األع��م األغلب في العالقات بين األف��راد، وفي العالقات بين 
األمم. وهي ضرورية حينما يتعلّق األمر بالكرامة والحقوق، وتفهم في سياق 
المس��اواة والرحمة والتعارف عندما يتعلّق األمر باألف��راد أو العالقات بين 
األمم1، فتالزم السالم والعدل وثيق، وترابط األمن والقسط وطيد؛ فالعدل 
مفتاح الس��الم. إن ما يعرف��ه عالمنا من توتر وحروب ناجٌم باألس��اس عن 

بين  االرتباط  نتأمل في هذا  العدل، وحين  غياب 
السالم كقيمة  أن  فلس��فياً؛ نجد  والعدل  السالم 
مطلقة ال يمكن في الواقع أن يقوم إال على مبدأ 
العدل الذي ُيعدُّ شرطاً إلخراج السالم من أزمته 

الحادة، فهو مفتاح للسالم الدائم.

الخير العام ؛ وخاتمة منظومة القيم القرآنية 
قيمة الخير العام، ومفرد الخير هو األكثر ورودًا 
في القرآن بعد الرحم��ة والرحمن والرحيم، وهو 
يعن��ي األحس��ن واألجم��ل ف��ي التفكي��ر والفعل 

والتصرف. والملحوظ أن القرآن يجمع خي��رًا على خيرات عندما يتعلّق األمر 
بالعالقات مع األديان واألمم األخرى: ﴿ ڦ ڦ ﴾. ومن الواضح أن 
هذه القيمة الكبرى تتعالق وتتش��ابك مع بقية أجزاء المنظومة مثل: الرحمة 

والتعارف والعدالة2.

إن الخط��اب القرآن��ي يعد المنظومة القيمية هاته مس��ددة إن س��ادت 
للنظرة إلى العالقات بين األمم والحض��ارات، وأنها تحتوي على الضمانات 
التي تحول دون الفساد واإلفساد لطبيعة اإلنسان وفطرته، ولعالقات الناس 

المرجع السابق نفسه. 1 ـ 

المرجع السابق نفسه. 2 ـ 

 إّن التعارف والمعروف

فال يمكن فهمهما إال 

 بطريقة شاملة؛ أي:

في العالقات بين البشر 

على اختالف أديانهم 

وثقافتهم وأخالقهم
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بعضهم ببعض«1. وعليه فهذه القواس��م المش��تركة التي ذكرت وغيرها، هي 
بمثابة أرضية ثابتة، يمكن البناء عليها من أجل عالقات قائمة على المساواة 
والعدل والحرية... بين دار اإلس��الم وغيرها من األمم والش��عوب األخرى، 
واإلس��الم بفضل منظومت��ه القيمية قادر عل��ى أن ي��ؤدي دورًا بالغ األهمية 
والفعالية على مستوى نشر السالم العالمي، فهو � أي اإلسالم � يعرف نفسه 
ليس كدين محمد ژ ؛ إنما دين اهلل تعالى، الذي أسسه النبي إبراهيم ‰ 
أصاًل، انطالقاً من هذا اإلرث المشترك. ويش��ير القرآن إلى طريقة تقديم 
المسلمين ألي أطروحات عالمية أو نقاش جدي يهم البشرية بالقول: ﴿ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ﴾ ]الحجرات: 13[.
ويعن��ي ذلك � فيما يعني��ه � أن التكليف الرئيس ألهل دار اإلس��الم هو 
البحث عما يجم��ع ال ما يفّرق، وتدعيم المش��تركات القيمي��ة والعمل على 
نش��رها. فالمنظومة القيمية في االجتماع اإلنس��اني قائم��ة على ديننا، وهي 
� كما بيّنّا � حافلة بالقيم المش��تركة مع س��ائر البشر، وتنس��جم تماماً مع 

ما أكدناه سلفاً من مشتركات قيمية.

دار اإلسالم واألدوار الكبرى في مجال تحقيق المشتركات القيمية
ف��ي الكتاب والُس��نَّة ومرحل��ة القدوة والتأّس��ي � من الع��دل والحرية 
والمساواة والتعاون والدعوة إلى التعايش والتسامح � ما يؤهلنا لدور رسالي 
الحضارية  والثقافي وتجربتن��ا  السياس��ي  تاريخن��ا  وإنس��اني، وفي  عالمي 
وتجس��يد قيم اإلس��الم في واقع الناس معين ال ينضب؛ إنه يش��كِّل بوصلة 
تحدد االتجاه، ودليل عمل وتعامل مع كل الظروف واألحوال... وقد يكون من 
المفيد اإلتيان على بعض األمثلة والنماذج للرؤية اإلسالمية المبكرة لمواثيق 
ومعاه��دات ومعاهدات المواطن��ة والعالمية والتعاون المش��ترك، ففي وثيقة 
المدين��ة � التي تعّد بحق ميث��اق المواطنة بين األدي��ان واألجناس والقبائل 

المرجع السابق نفسه. 1 ـ 
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ا تصل إليها الدول وال مؤسس��ات التعاون الدولي. وفي  المختلف��ة � أبعاد لمَّ
معاه��دة الحديبية � م��ع األع��داء والخصوم � أنم��وذج متمي��ز. وفي حلف 
الفضول، الذي حضره الرس��ول ژ قبل النبوة وقال بع��د النبوة: »... ولو 
دعيت إلى مثله في اإلســـالم ألجبت« ال��ذي تم فيه التواف��ق على إيقاف 
الظلم ونش��ر الع��دل ورّد المظال��م، والتعاهد عل��ى أال يبق��ى مظلوم في 
المجتمع؛ ف��ي هذا كله ما يدل على االس��تعدادات والتوجهات المبكرة صوب 
الخير والقيم اإلنس��انية؛ للتالقي على الحق وبناء المشترك اإلنساني، فهل 

نستجيب للدعوات ونسهم بفعل الخير وإنقاذ الناس؟
وف��ي ش��عب أب��ي طال��ب، وم��ا كان م��ن 
التحالفات بين المس��لمين وغيره��م، والحصار، 
وما انتهى إليه الشأن من نقض الوثيقة؛ ما يمنح 
آفاق��اً وفضاءً واس��عاً من المعان��ي والعبر. وفي 
حكمة الرس��ول ژ قبل اإلسالم من وضع صيغة 
الحجر األسود  لرفع  القبائل جميعاً  للتشارك من 
� بعد الصراع حول نيل ش��رف رفع��ه إلى مكانه 
بالغة  الكعب��ة � صناعة مبك��رة وحكمة  بناء  من 
لبناء المشترك اإلنس��اني. هذا عدا ما في كتب 

الرس��ول ژ ورس��ائله إلى الملوك واألمراء، واس��تقباله للوفود، ومبايعاته 
الخاصة والعامة، من أبعاد إنس��انية وحرص على الوصول لبناء المش��ترك 

اإلنساني ونظم العقد االجتماعي.1.

دار اإلسالم ووجوب تفعيل إستراتيجية المشتركات القيمية
إن هذا اإلرث التاريخي يفرض على أهل دار اإلسالم االنخراط والمشاركة 
واإلس��هام في المؤتم��رات والقرارات الت��ي تهدف إلى تحقيق ه��ذه األهداف 
اإلس��المية واإلنس��انية الكريمة العلي��ا، وإن ه��ذا االنخراط ُيعدُّ من أحس��ن 

انظر، عمر عبيد حس��نة، مقدمة كتاب، س��امي إبراهيم الخزندار، المنظور الحضاري: المنظمات  1 ـ 
الدولية رؤية تأصيلية، وزارة األوقاف، قطر، ع، السابع واألربعون بعد المائة، ط، األولى، 2011م.

في الكتاب والُسنَّة 

ومرحلة القدوة والتأّسي 

ــ من العدل والحرية 

والمساواة والتعاون 

والدعوة إلى التعايش 

هلنا لدور  والتسامح ــ ما يوؤ

رسالي عالمي وإنساني
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اإلسهامات وأفضل المشاركات المرغوب فيها، وأجد نفسي مضطرًا إلعادة قول 
النبي ژ في حل��ف الفضول ال��ذي عقد ف��ي الجاهلية ف��ي دار عبد اهلل بن 
جدعان، واش��ترك فيه جميع بني هاشم، وس��عى في عقده عم النبي الزبير بن 
عبد المطل��ب، وكان تحالفاً عل��ى منع األقوياء عن ظلم الضعفاء، وقد ش��ارك 
النبي ژ في ذلك الحلف، وقال بعد ما بعث بالرس��الة اإللهية: »لقد شهدت 

في دار عبد اهلل بن جعدان حلَفا، لو دعيت إلى مثله في اإلسالم ألجبت«.
فاألحالف والمؤتمرات واالتفاقيات والقرارات إن كانت تسعى إلى تحقيق 
أهداف مقدس��ة، وتهدف لغايات شريفة كريمة؛ فاإلس��الم هو أول من يقّرها 
ويرغب في اإلس��هام فيها، ويدعو إلى تفعيلها، فالطبيعة العالمية لإلس��الم 
تدعو إلى االتصال بالحضارات واألمم األخرى، فما دامت دار اإلسالم تحمل 
رسالة حضارية إلى أمم أخرى غير مسلمة يفرض عليها الشرع إقامة عالقات 
تعاون م��ع هذه األمم، وه��ذه العالقات هي ف��ي حقيقتها تفاع��ل حيوي، أي 
تتفاعل مع هذه األمم تأثيرًا وتأثرًا، مما يمكّن من ش��يوع قيم اإلس��الم في 

العدل والمساواة والحرية والتعاون الموصوف بالبر والتقوى...

خاتمة:

ختاماً نؤكد أنه ال س��بيل أمام البشرية للخروج من مأزقها الوجودي الذي 
تعيشه سوى تفعيل إستراتيجية المشتركات القيمية؛ باعتبارها حجر الزاوية في 
إدارة ش��ؤون المجتمع العالمي، فمن دون مشتركات قيمية سوف تزداد األزمات 
اس��تفحاالً والتوترات حدة، ومن دون تفعيل إس��تراتيجية المش��تركات القيمية 
س��تواجه أفضل المؤسسات الفش��ل. ولديننا ولحضارتنا وأمتنا أدوار كبرى في 
هذه المجاالت الت��ي تؤهلنا لها منظومتنا األخالقي��ة وأعراقنا الحضارية التي 
يتضمنها ديننا. وما على دار اإلس��الم سوى الش��راكة مع العالم واإلسهام في 
تفعيل إس��تراتيجية المش��تركات القيمي��ة، فاألصل أن كل ما هو إنس��اني فهو 
إس��المي... والرحابة كل الرحابة إنما تأتي من الش��راكة مع مختلف مكونات 
المجتمع اإلنساني حول تلك القيم واإلسهام في صياغتها وتفعيلها، وهو ما ينقذ 

دار اإلسالم من التشّدد غير المسوغ، والتنازل غير المقبول في الوقت نفسه.
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■  أكاديمي مصري، أستاذ مشارك بكلية اآلداب ـ جامعة الملك فيصل.

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ❁ ے  ھ   ❁ ﴿ ھ 
ۇ ﴾ ]ال��روم: 1 - 3[، هك��ذا تنبّ��أ الق��رآن الكري��م 
بالص��راع بين القوتين العظميي��ن في العالم آن��ذاك، وهما دولتا 
الفرس والروم، وهو الصراع الذي أنهكهما، وبدد الكثير من موارد 
الدولتي��ن. وفي غضون تلك األحداث ظهر نور اإلس��ام من ش��به 
الجزيرة العربية، وتوالت الس��فارات إلى حكام ال��دول المجاورة 
لش��به الجزيرة العربية، تدعو وُتحذّر وتهدي إلى الدين الجديد. 
هكذا كانت أولى االتصاالت بالعالم المسيحي اتصاالت دبلوماسية 
س��لمية، فيها اعتراف بالجانب اآلخر، ونوع م��ن التقدير له. وبعد 
س��نوات قليل��ة، ج��رى اللق��اء التاريخي بي��ن عمر ب��ن الخطاب 
بي��ت المقدس؛ ليمثل لق��اء بين حضارتين  وصفرونيوس بطريرك 
وعالمي��ن مختلفين. ف��ي تلك اللحظ��ة الفارقة كان عمر بتقّش��فه 
وبس��اطته المطلقة صدمة فكري��ة وحضارية وديني��ة لرجل الدين 
البيزنط��ي، الذي كان أول من أدرك أنه أم��ام دين جديد، وعالم 
آخر له قيمه وُمثله المختلفة. ومع نهاية عصر الخلفاء الراش��دين 

■ �سعدة   �أبو  �لأمين عبد �لحميد 

األخرى  والدول  اإلسالمية  الدول 
الوسطى العصور  في 
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وبداية الدولة األموي��ة ذات الطابع والصبغة العربية الخالصة، يمكن القول 
م��ن دون مبالغة: إنه ق��د تطوّر نوع م��ن االعتراف والتقدي��ر المتبادل بين 
بيزنطة والعالم اإلسامي، وأخذت الس��فارات والرسل تتوافد من الجانبين 
لمناقشة شؤون العاقات بينهما من حروب، وهدن، وتبادل لألسرى وغيرها. 
أما أوروبا وغربها فقد كانت في ط��ور التحوّل من عصر الغزوات الجرمانية 
إلى مرحلة الدول المس��تقلة، وكان تصورها عن اإلس��ام ودوله في مرحلة 

التكوين، ويكتنفه الكثير من سوء الفهم وسوء الظن معاً.
وفي الوقت نفس��ه وخال فترة الخافة الراشدة والعصر األموي، كانت 
بين العالمين اإلس��امي واألوروبي  اللغة تمثل بالض��رورة حاجزًا حضاري��اً 
بصفة عامة، وربما قلل من ِحدتها وجود بعض المس��يحيين الشرقيين الذين 
ُيعرف��ون باس��م الملكانيين،1كانوا على مذهب كنيس��ة بيزنطة، ويمارس��ون 
ُخلصاً، أو  ش��عائرهم باليونانية، ويتكلمون العربي��ة إما بحكم كونهم عرب��اً 
بحك��م وضعهم تحت الحك��م اإلس��امي. وكان من أبرز هذه الش��خصيات 
 ،2 John of Damascus منصور بن سرجون الذي ُعرف باس��م يوحنا الدمشقي
وَمثَّل َمع غيرِه من بني مذهبه َحلقة َوصل بين العربية واليونانية، أو باألحرى 
بين العالم اإلس��امي والعالم المس��يحي. وحتى يوحنا الدمشقي هذا الذي 
كتب عن اإلس��ام فقد ع��ّدُه هرطقة جدي��دة، أو ربم��ا مذهب��اً غريباً في 
المس��يحية الش��رقية التي مّزقتها المذاهب، كم��ا أن َفهمه للق��رآن واللغة 
العربية َيكش��ف أن بعض األلف��اظ القرآنية قد اس��تعصت علي��ه مثل كلمة 

الملكانيون Melkites طائفة من المس��يحيين الش��رقيين على مذهب الدول��ة البيزنطية، الذي  1 ـ 
ُينادي بطبيعتين للسيد المسيح، ولما كانوا على مذهب الملك فقد أُطلق عليهم الملكانيين، وقد 
ظلوا على ارتباطهم بكنيس��ة بيزنطة، األمر الذي وضعهم محل كراهية المس��لمين والمسيحيين 
الش��رقيين اآلخرين في وقت واحد. وقد تمي��زوا بمعرفتهم باليونانية، األم��ر الذي جعلهم أداة 

فاعلة في الدبلوماسية اإلسامية خاصة في عصر المماليك.
يوحن��ا الدمش��قي John of Damascus آخر آباء الكنيس��ة القدام��ى، )ق 7 - 8م(، وُيعّد من آباء  2 ـ 
الكنيس��ة اليونانية، ُتجم��ع المصادر على أنه كان م��ن أصل عربي من باد الش��ام، غالباً من 
دمش��ق، وله العديد من المؤلفات من أش��هرها دفاعه عن الصور المقدسة، وهو من أوائل من 

كتب عن اإلسام في العالم المسيحي.
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»الصمد«. األمر الذي يوحي بعدم معرفة اإلسام تماماً خال تلك المرحلة 
من العاقات الحضارية بين العالم اإلس��امي وأوروبا المس��يحية. إال أننا 
ش��هدنا بعض محاوالت الجدل الديني األولية تمثّلت في المراسات ما بين 
عمر بن عبد العزيز والعاهل البيزنطي ليو الثالث األيسوري، ورغم الغموض 
وتض��ارب الروايات ومعها النص��وص حول هذه المراس��ات إال أنها تعكس 
مح��اوالت فهم أولي��ة للجانب اآلخ��ر كدين مناف��س، يطرح قيم��اً وأفكارًا 

وتصورات مختلفة.
ورغم الصراع اإلسامي البيزنطي أوالً، ثم 
اإلس��امي  العالم  ما بين  العس��كري  الص��دام 
وأوروب��ا، خال معظم فترات العصر الوس��يط، 
مس��احة م��ن العاقات  فإنه كانت هناك دائماً 
الحضارية الس��لمية بين العالمين، ظهرت فيها 
نس��ب متفاوتة من الفهم والتقدير المش��ترك، 
والس��عي للمصلح��ة المش��تركة ف��ي التج��ارة 
والعاقات السلمية بين العالمين؛ إذ لم تتوقف 
الصادرات اإلس��امية من ورق البردى المصري 
بينما تعامل العالم اإلسامي لفترة  إلى أوروبا؛ 

طويلة من الزمن بالعمات الذهبي��ة البيزنطية حتى إصاح عبد الملك بن 
مروان. كما يقال: إن عددًا من الفنيين البيزنطيين المس��يحيين قد أسهم 
في بناء المس��جد األم��وي الكبير في دمش��ق. وهكذا تقاربت المس��افات 
والعاق��ات الحضارية بي��ن العالمين اإلس��امي واألوروب��ي رغم أصوات 
السيوف الصاخبة، حتى إن الكتاب البيزنطيين الساخطين على إمبراطورهم 
ذي النزعة اإلصاحية لم يترددوا في نعته بأنه »ذو عقلية إسامية«. هذا 
إلى جانب الدور الذي قام به المس��يحيون العرب والشرقيون بصفة عامة 
في نقل التأثيرات الحضارية في الفن والطب والفلس��فة وغيرها، حتى إن 
بعض الباحثين يذهب إلى القول بتأثر الفرق اإلسامية المختلفة � وخاصة 

»المعتزلة« � بالفكر اليوناني القديم.

رغم الصراع اإلسالمي 
البيزنطي أوالً، ثم 
الصدام العسكري ما بين 
العالم اإلسالمي وأوروبا، 
خالل معظم فترات 
العصر الوسيط، فإنه 
كانت هناك دائمًا مساحة 
من العالقات الحضارية 
السلمية بين العالمين
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وألن األصل في العاقات الدولية في اإلس��ام � كما يقول اإلمام محمد 
أبو زهرة، 5 � هو الس��لم،1فقد أبدى المس��لمون منذ فت��رات مبكرة من 
عاقاتهم الدولية تفهماً لمب��دأ العاقات الدولية، وتقديرًا لدور االتصاالت 
مع العدو وخاصة ف��ي مجال التجارة ما لم يكن فيها ضرر على المس��لمين 
ومصالحهم وأمنهم وأموالهم. ورغم الكثير مما كتبه الفقهاء المس��لمون عن 
دار الحرب ودار الس��لم، وتعري��ف كل منهما وش��روطهما، واختاف وجهة 
النظ��ر عبر العص��ور، فإن هناك ش��واهد تاريخي��ة على التب��ادل التجاري 
والعاقات النش��طة مع ما يس��مى بدار الحرب، وذلك منذ فترة مبكرة من 
التاريخ اإلسامي، فقد روى أبو يوسف يعقوب في كتابه الشهير »الخراج« أن 
عمر ب��ن الخطاب قد أقرَّ التج��ارة مع أهل الحرب، ودخول المس��لمين إلى 
بادهم للتجارة، وكذل��ك قدوم تّجارهم إلى باد المس��لمين، وفرض مبدأ 

المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالرسوم التجارية.

ويمكن القول: إن الفترة األموية بشكل خاص كانت فترة تعارف حضاري 
بين العالمين اإلس��امي واألوروبي، إن جاز أن نستخدم هذا التعبير، تبادل 
فيها العالمان المعرفة المشتركة باآلخر فتعرف على دينه وثقافته وتقاليده، 
وظهر التأثي��ر المتبادل حضارياً بين العالمي��ن، لدرجة أن حركة التصحيح 
الديني��ة في بيزنطة المعروفة باس��م »تحطيم األيقونات« ب��دأت في العالم 
اإلس��امي، وبمبادرة من الخليفة األموي يزيد بن عبد الملك. وكأن الخليفة 
المس��لم رائد إصاح ديني بيزنطي، كما أن العملة البيزنطية الذهبية كانت 
معروفة ومتداولة ومقبولة في العالم اإلس��امي، بينم��ا كانت أوراق البردى 

المصرية تشق طريقها إلى بيزنطة وأوروبا.

ومع بدايات الدولة العباســـية كانت مياه كثيرة قد ج��رت، ومعارك 
كثيرة حدثت على الحدود بين العالمين اإلسامي واألوروبي. كما أن اآلمال 
اإلسامية في المشرق بفتح القسطنطينية قد فشلت بفشل حملة مسلمة بن 
كانت  الوقت نفسه تقريباً  عبد الملك على القسطنطينية 99ه�/717م، وفي 

محمد أبو زهرة، العاقات الدولية في اإلسام، القاهرة 1995م، ص 50. 1 ـ 
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حركة الفتوح اإلسامية الكبرى في الغرب في إسبانيا قد توقفت هي أيضاً 
بعد موقعة باط الش��هداء 114ه�/732م التي استش��هد فيها عبد الرحمن 
الغافقي في جنوب فرنس��ا، بعد أن دق أبواب وس��ط أوروبا وحمل الرايات 
اإلسامية إلى قلب دولة الفرنجة. صحيح أن هناك بعض اآلراء التي تنادي 
ب��أن حركة المد اإلس��امي لم تتوّقف تمام��اً في منتصف الق��رن الثامن 
الميادي بمعركتي القسطنطينية وباط الشهداء، ولكن ما نقصده هنا أن 
النتيجة المهمة من هاتين المعركتين أن طموحات الفتح الكبرى قد توقفت 
وأصبحت بعيدة عن الواقع والمنطق، س��واء في المشرق أو المغرب. ولعل 
ما عضد ذلك أن الدولة العباس��ية قد نقلت العاصمة إل��ى بغداد، وولّت 
وجهها شطر المشرق، ولم تُعد آس��يا الصغرى ُتَشكل األولوية الُمطلقة في 

السياسة العباسية الخارجية.
على أية حال كان العصر العباس��ي � بشقيه 
والثاني � نقطة تح��ول ومرحلة جديدة في  األول 
العاقات بين العالم اإلسامي وأوروبا، وقد شهد 
الكثي��ر من المتغي��رات واألس��س الجديدة التي 
شكلت تلك العاقات وأعطتها مامح مختلفة عن 
نصفه��ا  أن  يمك��ن  الت��ي  الس��ابقة،  المراح��ل 
العاقات  أصحبت  فبداية  التعارف.  ثم  بالصدام 
الدولية مفهوماً معروفاً، وسعت معظم الدول إلى 
لتش��كيل  ُدولياً  ُمتعارف عليها  وضع قواعد ونظم 

وتحديد العاق��ات فيما بينهما س��لماً وحرب��اً على حٍد س��واء، كما تطورت 
المعرفة باآلخر هوية وثقافة وديناً في وقت واحد.

كانت أبرز مامح العصر العباسي في العاقات الدولية هي انتهاء فكرة 
أن كل جانب  بمعن��ى  الحدود،  إلى مفهوم ح��رب  الوجود، وتحوّله��ا  حرب 
� وخصوصاً الجانب اإلس��امي � قد تخلّى عن فكرة الفتوحات الكبرى التي 
تطيح بالدول��ة البيزنطية ش��رقاً، أو تتوغل داخل الجنوب الفرنس��ي غرباً، 
ولع��ل أكبر دليل عل��ى ذلك أن الخليف��ة المعتصم في أوج قوت��ه وانتصاره 

ــ بشقيه  كان العصر العباسي 
األول والثاني ــ نقطة تحول 
ومرحلة جديدة في 
العالقات بين العالم 
اإلسالمي وأوروبا، وقد شهد 
الكثير من المتغيرات 
واألسس الجديدة التي 
شكلت تلك العالقات
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الس��احق على بيزنطة الذي وصل إلى درجة اإلذالل الشخصي لإلمبراطور، 
قد انحس��رت طموحات��ه وجهوده العس��كرية نح��و مدينة عمورية في آس��يا 
الصغرى، ولم تكن القس��طنطينية عاصمة الروم وقل��ب دولتهم في أولوية 
طموحاته رغم اإلمكانيات العسكرية غير المسبوقة، والتفوق الحربي الساحق 
للمس��لمين. وعلى الجانب اآلخر عندما دارت الدوائر وانقلبت كفة الصراع، 
وأصب��ح لبيزنطة في منتصف القرن العاش��ر الميادي الي��د الُعليا، وغدت 
الجيوش البيزنطية تفرض س��طوتها في باد الش��ام، بل واقتربت من بيت 
المقدس، لم يفكر أي إمبراطور بيزنطي في التوغل إلى بغداد، أو حتى بيت 
المق��دس نفس��ها. وتكرر الموقف اإلس��امي نفس��ه مرة ثانية ف��ي معركة 
مانزكرت الش��هيرة عام 1071م، حيث س��حق الس��اجقة المسلمون الجيش 
البيزنطي، ووقع اإلمبراطور البيزنطي نفس��ه أس��يرًا في قبضة المس��لمين، 
وغدا الطريق إل��ى عاصمة الروم مفتوحاً، لم يفكر الس��لطان المنتصر في 
التوغل أبعد من أرض المعركة، بل وحتى أطلق س��راح اإلمبراطور األس��ير. 
وفي أقصى المغرب اإلسامي انش��غل أهل األندلس بخافاتهم ما بين عرب 
وبربر، وحتى بين العرب أنفسهم، ولم َتُعد فكرة فتح الجنوب الفرنسي أمرًا 

منطقياً وال متاحاً في أي ظرف من الظروف.
التقارب  األول بشكل خاص فكانت  العباسي  الثانية للعصر  السمة  أما 
والتعارف والتفاهم مع الطرف اآلخر عبر الحدود، س��واء كانت الحدود في 
أوروبا أو آس��يا. فق��د تعّمقت المعرفة المش��تركة بين العالمين اإلس��امي 
واألوروب��ي، وذلك عب��ر الكثير من الس��بل. فم��ن ناحية قد َعَب��ر الحدود 
المش��تركة بين العالمين الكثير من أس��رى الحرب، الذي��ن قضى بعضهم 
س��نوات طويلة في هذا الجان��ب أو ذاك، وحتماً اكتس��بوا س��مات حضارية 
جديدة، ونقل��وا معهم مؤث��رات حضارية متنوع��ة. ولعل م��ا أورده القاضي 
المعتزل��ي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني عن قصة األس��ير المس��لم الذي 
تنصر، وعاش ف��ي بيزنطة، وتزوج فيها؛ خير دليل عل��ى التفاعل الحضاري 
الذي تم بش��كل أو بآخر من خال آالف من أس��رى الحرب عبروا الحدود 

وعاشوا على الجانب اآلخر.
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وفي الواقع فإن الماحم الش��عبية العربية مثل ألف ليلة وليلة، وسيرة 
األميرة ذات الهمة، وما يقابلها في الحض��ارة البيزنطية مثل قصة ديجنيس 
أكريتيس، بصرف النظر عن جوانبها األس��طورية، إال أنها تكشف لنا بجاء 
الكثير من المؤثرات الحضارية لألسرى وخصوصاً الفتيات الروميات الائي 
أصبح بعضهن زوجات وأمهات لخلفاء وكبار رجال الدولة. كما أن الس��فارة 
التي قام بها الش��اعر المعروف يحيى بن الحكم البكري المعروف بالغزال 
)ت 250ه�/860م( إلى الباط البيزنطي في عصر ثيوفيلوس تحمل نوعاً من 
الفهم المش��ترك، والتقدي��ر، والُبع��د اإلنس��اني. كما أن ه��دوء األوضاع 

على  ساعد  العسكرية  الصراعات  حدة  وانخفاض 
تدفّق أفواج من الحجاج من العالم األوروبي إلى 
األماكن المقدسة المس��يحية في فلسطين، مثلما 
تدفق الحجاج المس��لمون من المش��رق والغرب 
إلى الحرمين الشريفين في الحجاز. ولما كانت 
الرحات آنذاك تس��تغرق ش��هورًا وربما سنوات، 
فقد كانت قواف��ل الحجاج تحم��ل معها مؤثرات 
حضارية وفكرية متنوعة وتنقلها من مكان آلخر، 
ومعها خبرات جديدة اكتس��بتها عبر طريق الحج 

الطويل، ومع طول طريق الحج كان الحجيج يتعلّمون، ويتزوجون، ويمارسون 
في الغالب أنش��طة تجاري��ة واقتصادية خال رحاتهم، األمر الذي أس��هم 
بالضرورة في الصات الحضارية بين العالم اإلسامي والقوى المحيطة به.

ومع وجود خلفاء مستنيرين مثل المأمون بدأت حركة الترجمة والتواصل 
الثقافي م��ع العالم البيزنط��ي، وَعَبَر الحدود المش��تركة علم��اء وباحثون، 
بعضهم ف��ي طلب العل��م، وبعضهم كس��فراء؛ إذ ُيعتقد أن أعظ��م العقليات 
البيزنطية عبر العصور � البطريرك فوتيوس � قد ذهب في سفارة إلى بغداد 
حيث قي��ل: إنه تجادل مع علماء المس��لمين هناك. وفي الفترة نفس��ها كان 
المترجم��ون من المس��يحيين الش��رقيين � مث��ل حنين بن إس��حاق وغيره � 
يترجمون أُّمات الكتب من اليونانية إلى العربية. وفي الوقت نفسه ومع تزايد 

لقد َعَبر الحدود المشتركة 
بين العالمين الكثير من 
أسرى الحرب، الذين قضى 
بعضهم سنوات طويلة في 
هذا الجانب أو ذاك، وحتمًا 
اكتسبوا سمات حضارية 
جديدة، ونقلوا معهم 
ثرات حضارية متنوعة موؤ
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المعرف��ة باآلخ��ر تط��وّرت المس��اجات والمج��ادالت الدينية بي��ن العالم 
اإلس��امي وأوروبا؛ فق��د بدأ الجدل الدين��ي بمعناه الواض��ح المعروف في 
العصر األموي بكتابات يوحنا الدمش��قي، إال أن العصر العباس��ي قد ش��هد 
توسعاً وعمقاً للحوار بين األديان، وأصبح علماء كل جانب أكثر فهماً ومعرفة 
بعقائد وشعائر الطرف اآلخر، وظهرت دالئل على وجود ترجمة كاملة للقرآن 
الكريم إلى اللغة اليونانية في منتصف القرن التاس��ع الميادي اس��تخدمها 
البيزنطي نيكيتاس في كتابة أول رس��الة أوروبية ُمفَّصل��ة عن القرآن، رغم 
الش��كوك والغم��وض التي تحي��ط بش��خصية نيكيت��اس. كما أس��لم بعض 
المس��يحيين الذين أصبحوا على دراية كاملة بكل م��ن القرآن واإلنجيل في 
وقت واح��د، مثل علي بن رَب��ن الطبري وغي��ره، وغّذت كتاباته��م المعرفة 

اإلسامية باآلخر في مجال العقيدة.
وفي األندلس غرباً تداخل المجتمعان المسلم والمسيحي، وتزايد اإلقبال 
على اللغة العربية بين المسيحيين في األندلس حتى اشتكى رجال الدين من 
إقب��ال الش��باب المس��يحي على تعل��م العربي��ة وتفضيل��ه لها؛ فف��ي عام 
240ه�/854م، ص��رخ أحدهم بكل مرارة وحس��رة: »إن إخوان��ي في الدين 
يجدون لذة كبرى في قراءة ش��عر العرب وحكاياتهم، ويقبلون على دراس��ة 
مذاهب أهل الدين والفاسفة المس��لمين، ال ليردوا عليها وينقضوها، وإنما 
لكي يكتسبوا من ذلك أس��لوباً عربياً جميًا صحيحاً، وأين تجد اآلن واحدًا 
� من غير رجال الدين � يقرأ الش��روح الاتينية الت��ي ُكتبت على األناجيل 
المقدس��ة؟ !... يا للحس��رة ! إن الموهوبين من ش��باب النصارى ال يعرفون 
اليوم إال لغة العرب وآدابها... يا لأللم ! لقد أنُسي النصارى حتى لغتهم«1.

وفي الوقت نفس��ه ورغم غبار الح��روب المتواصلة عل��ى الحدود بين 
العالم اإلسامي ودول أوروبا سواء كانت في البر أو البحر، شرقاً أو غرباً، 
ورغم الجدل الديني المتواصل الحاد أحياناً، فإننا نلمس بش��كل أو بآخر، 
وبدرجات متفاوتة نس��باً من التس��امح وقبول اآلخر. فم��ن أهم رموز ذلك 

ريتشارد س��وذرن، صورة اإلس��ام في أوروبا في القرون الوس��طى، ص 58 - 59. شوقي ضيف:  1 ـ 
عصر الدول واإلمارات )األندلس(، دار المعارف، القاهرة، ط2، ص 132.
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مس��جد القس��طنطينية الذي تم بن��اؤه في ظ��روف غامضة خ��ال حملة 
مس��لمة بن عبد الملك، ثم س��رعان ما أصبح وسيلة دبلوماس��ية تستخدمها 
بيزنطة بمهارة لتطييب خاطر حاكم مس��لم، ودغدغة مش��اعره الدينية من 
خال الس��ماح له بتعمير هذا المس��جد، أو الخطبة له بما يفيد أنه ممثل 
العالم اإلس��امي في الجانب اآلخر. ولعل األكثر أهمي��ة ورمزية ما ترويه 
المصادر البيزنطية المختلفة أن ممثلي العالم اإلس��امي كانوا يجلسون في 
المأدبة اإلمبراطوري��ة قبل األجناس األوروبية األخرى المس��يحية !! واألكثر 
من ذلك أن ش��خصاً من القصر اإلمبراط��وري كان يقف على رأس المائدة 

م  ويقس��م برأس اإلمبراط��ور أن الطع��ام الُمقدَّ
للضيوف العرب ليس في��ه لحم الخنزير.. ومن 
طريف ما ي��روى في ذل��ك ما يروي��ه القاضي 
� ف��ي كتابِه »نش��وار المحاضرة« � أن  التنوخي 
أحد التجار المس��لمين من بغداد اتفق مع راهب 
بيزنطي على كساء أس��رى المسلمين في بيزنطة 
سنوياً مقابل اإلنفاق على أحد األديرة في الدولة 
العباس��ية«1، وتدل مثل هذه الحكايات على نوع 

من التسامح الديني على المستوى الشعبي.
ومع نهاية العصر العباسي األول )132 - 247ه�/750 - 861م( وبالتقريب 
منتصف القرن التاس��ع الميادي كان ش��كل العالم الوس��يط ق��د تبلور في 
صورته النهائية، وظهر الكثير من الدول والقوى الجديدة في أوروبا والعالم 
اإلس��امي معاً، وتطورت مفاهيم الدبلوماسية والعاقات الدولية، وفي الوقت 
نفس��ه نش��طت حركة التجارة الدولية في حوض البحر المتوس��ط مع ظهور 
المدن التجارية األوروبية وانطاقها في تعاون أوس��ع مع العالم اإلس��امي، 
ظهر فيه الندية والتكامل والتفاهم، وصارت لغة المصلحة المش��تركة أقوى 
كثيرًا وأوضح من ذي قبل. وبطبيعة الحال لم يكن ذلك يعني حلول الس��ام 

التنوخي، نشوار المحاضرة، 1، ص 56. 1 ـ 

في األندلس غربًا تداخل 
المجتمعان المسلم 
والمسيحي، وتزايد اإلقبال 
على اللغة العربية بين 
المسيحيين في األندلس 
حتى اشتكى رجال الدين من 
إقبال الشباب المسيحي على 
تعلم العربية وتفضيله لها



110

المحور

والس��كينة على الشرق األدنى، فقد ظهر األتراك الس��اجقة السنة من قلب 
آس��يا، ومنها انتقلوا إلى فارس ثم العراق وباد الشام وآسيا الصغرى، حيث 
قدموا دم��اء جديدة، وتوغل��وا في األراض��ي البيزنطية في آس��يا الصغرى، 
وحققوا أكبر انتصار إسامي على بيزنطة في معركة مانزكرت 1071م، حيث 
اس��تطاعوا للمرة األولى أسر اإلمبراطور البيزنطي نفس��ه، رغم أن المعركة 
ذاتها ل��م تحقق مكاس��ب إقليمية ضخمة، ولك��ن على الم��دى البعيد توّغل 
األتراك في آس��يا الصغرى، حيث نبتت الدولة العثماني��ة بعد ما يزيد قليًا 

على قرنين من الزمان.
ولكن على الجانب اآلخر ش��هدت هذه الفترة في الوقت نفسه موجات من 
الكراهي��ة والتحريض ش��رقاً وغرباً، كانت إح��دى هذه الموج��ات االنتحاريين 
المس��يحيين في األندلس اإلس��امية، الذين تطلق عليهم األدبيات المس��يحية 
»ش��هداء قرطبة«، وهم شباب مس��يحيون متعصبون س��عوا إلى استفزاز مشاعر 
المسلمين بالس��ب لدينهم ونبيهم علناً في الس��وق، فما كان من السلطات إال 
اس��تتابتهم ثم أعدمته��م ُمضطرة بعد ذل��ك. وقد جرت تلك األح��داث ما بين 
النشطة  المرحلة  850 - 860م ؛ إال أن الحروب الصليبية )1099 - 1291م( تمثّل 
م��ن الكراهية والتحريض والعداء بين العالم اإلس��امي وأوروب��ا؛ فقد تتابعت 
الحمات العس��كرية إلى المشرق اإلس��امي تؤججها روح عميقة من الكراهية 
ضد اإلسام والمسلمين، وتبثّها حمات دعاية مغرضة ضد المسلمين في أرجاء 
أوروبا المس��يحية، تحث فرس��انها ومحاربيها على الخروج لحرب المس��لمين، 
حرب إبادة حيث كانت حياة المسلم با قيمة، بحسب ما يرى برنارد دو كليرڤو 
Bernard de Clairvaux )1090 - 1153م( أح��د أهم دعاة الحرك��ة الصليبية في 

الغرب، والذي رأى في المس��لمين مجرد وثنيين، بل ويقولها صراحة: »إن قتل 
غير المسيحيين إبادة للشر جديرة بالثناء، وليس جريمة قتل لبشر«1.

وهكذا لم تكن العاقات كلها على وتي��رة واحدة، فرغم الحروب، ورغم 
التحريض والكراهية، والدعاية والدعاية المضادة إال أنه كانت هناك مساحة 

توماشماستناك، الس��ام الصليبي، ترجمة بشير السباعي، المشروع القومي للترجمة، القاهرة،  1 ـ 
2003م، ص 140.
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دائمة للعاقات الحضارية الس��لمية بأش��كالها وأنماطه��ا المختلفة، وهذا هو 
محور هذا البحث. وفي هذه المرحلة يمكن أن نتناول العاقات ما بين الدول 
اإلس��امية والعالم الخارجي في مجموعة من المحاور الرئيسة التي يمكن أن 

تنبثق منها محاور فرعية تختلف وتتفاوت بحسب ظروف كل عصر وكل دولة:
�  التبادل الثقافي والحضاري.

�  العاقات التجارية.
�  الجوانب الدينية.

�  العاقات الدبلوماسية.

�أوًل �لتبادل �لثقافي:

الخام��س  القرني��ن  أوروب��ا  كان��ت  بينم��ا 
والس��ادس المياديي��ن تمر ف��ي مرحلة مخاض 
التي أس��قطت  الغ��زوات الجرمانية  بع��د  طويلة 
اإلمبراطوري��ة الروماني��ة الغربي��ة، كان العالم 
قديم��ة،  ويض��م حض��ارات  يتوّس��ع  اإلس��امي 
ويس��توعب تراثه��ا العلم��ي والفك��ري ف��ي كل 

الفلك والطب والعلوم وغيرها، وأضحى بيت الحكمة في  المجاالت خصوصاً 
بغداد أحد أهم المراكز الثقافية في العالم الوس��يط كله، وتبنّى خلفاء بني 
العباس � وخصوصاً المأم��ون � حركة الترجمة ولم يبخلوا عليها. وس��رعان 
ما اس��توعب المس��لمون التراثين اليوناني والروماني معاً، وأضفوا عليه من 
تجريبية عملية، وميًا  روحهم العملية، وطموحهم، ومقدرتهم العلمية روح��اً 
للتطبيق العملي ف��ي مجال العلوم بعي��دًا عن الرياضي��ات العقلية والتفكير 

الفلسفي الذي اتسمت به الحضارات السابقة.

ومع الصح��وة األوروبية ف��ي منتصف العصور الوس��طى، ب��دأت حركة 
الترجمة األوروبية من العربية خصوصاً في األندلس وصقلية، اللتين أصبحتا 
المعبرين األساس��ين لحركة الترجمة من العربية إلى الاتينية. والواقع أن 

لم تكن العالقات كلها على 
وتيرة واحدة، فرغم 
الحروب، ورغم التحريض 
والكراهية، والدعاية 
والدعاية المضادة إال أنه 
كانت هناك مساحة دائمة 
للعالقات الحضارية 
السلمية بأشكالها 
وأنماطها المختلفة
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أولى المحاوالت األوروبية للترجمة من العربي��ة قد ظهرت مبكرًا في القرن 
العاش��ر الميادي في األندلس1. غي��ر أن أهم ال��رواد األوروبيين في هذا 
المجال ه��و البابا سلڤس��تر الثان��ي )999 - 1003م( ال��ذي كان أحد أكبر 
المتأثرين بالحضارة العربية ف��ي األندلس، ونقل عن العرب الكثير في علم 
الرياضة والفل��ك وغيره، ونبغ فيهم��ا حتى اتهمه المعاصرون له بالس��حر 
والش��عوذة. وتا ذلك البابا الفرنسي ش��خصية ألمانية ُعرفت باسم هرمان 
الكس��يح، الذي عاش ف��ي القرن الح��ادي عش��ر، حيث قذفت ب��ه إعاقته 
الجسدية الشديدة إلى أحد األديرة، ومع ذلك كان له إسهاماته العميقة في 
نقل العل��وم العربية إل��ى أوروبا. غي��ر أن أول المترجمي��ن المحترفين من 
العربية إلى الاتينية كان قس��طنطين األفريقي )توفي حوالى 1099م( الذي 
كان تاجرًا مس��لماً تح��ول إلى المس��يحية، وقضى أواخر أيام��ه يترجم من 
العربي��ة ف��ي أح��د األدي��رة اإليطالي��ة؛ بينم��ا كان جي��رارد الكريمون��ي 
)1114 - 1187م( واحدًا من أغزر المترجمين من العربية إلى الاتينية، فقد 
ِقيل: إنه ترجم بمفرده أكثر من س��بعين كتاباً من العربية. بعد ذلك توالت 
القائم��ة بالمترجمين الذين تعلم��وا العربية ونقلوا منه��ا المؤلفات العربية 
األصلي��ة أو التي ُترجم��ت إلى العربية، وليس في وس��عنا هن��ا حصر هذه 
القائمة؛ إال أننا ال يمكن أن نغفل عددًا من الحكام األوروبيين الذين اهتموا 
بالترجمة من العربية، منهم ألفونسو السادس )1065 - 1109م( ملك قشتالة 
وليون في األندل��س الذي تبنّى ع��ددًا من المترجمين ف��ي باطه. وكذلك 
روجر الثاني ملك صقلية )1130 - 1154م( الذي حوّل باده إلى ملتقى ثقافي 
كبير اندمجت فيه حضارات الش��رق والغرب معاً. ومعه��م فريدريك الثاني 
اإلمبراطور الروماني المقدس ومل��ك صقلية، الملقب »أعجوبة الدنيا« الذي 
كان ُيجيد العربية على ما ُيقال، وكان هو نفسه أحد المعابر الحضارية بين 
 ،El‑Sabio الشرق والغرب. ونختم قائمة الحكام بألفونسو العاشر أو الحكيم
ملك قش��تالة وليون )1252 - 1284م( الذي تبنّى وموّل وأش��رف بنفسِه على 

جون فريل��ي، مصباح ع��اء الدين: كي��ف انتقلت العل��وم اإلغريقي��ة إلى أوروبا عب��ر العالم  1 ـ 
اإلسامي، ترجمة سعيد محمد األسعد ومروان البواب، ص 167.
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عمليات الترجمة الموّس��عة في مختلف المجاالت، وح��وّل عاصمته إلى مركز 
ثقافي اجتذب العلماء والطاب من أوروبا كلها.

ومن ناحية أخرى، فقد لعب األسرى من الجانبين دورًا فاعًا في نقل 
التأثيرات الحضاري��ة بين الجانبين، وال س��يّما أن بعض هؤالء األس��رى 
خاصة الجواري البيزنطيات كن يقضين سنوات طويلة � في الغالب ما بقي 
من حياتهن � في مجتمع جديد، يتحول فيه معظمهن إلى جواٍر وإلى أمهات 
أيضاً، كما أنجب��ت بعضهن خلفاء وأمراء وش��عراء، وترك��ن تأثيرات في 
المجتمع اإلس��امي، ظهر صداها القوي في حكايات ألف ليلة وليلة التي 

إعجاب.  أيما  الرومي��ات  الجواري  بتلك  أعجبت 
أما األنموذج األبرز في دور األس��رى في النقل 
الحضاري فيتمثل فيما قيل: إن أس��يرًا مس��لماً 
 Ramon Lull ق��ام بتعلي��م س��يده ريم��ون لُ��ل
)1232 - 1315م( � أح��د رواد التنصير األوروبي 
إلى جانب  العربية  اللغة  العالم اإلسامي �  في 
معلوم��ات كافية عن اإلس��ام1. كم��ا ُيروى أن 
نحوياً عربياً من القرن السادس عشر الميادي 
حي��ن وقع أس��يرًا ف��ي األندلس أجب��ره مالكه 
الراهب اإلس��باني على تعليم��ِه كتابه المعروف 
األس��رى  أش��هر  أما  العربي2.  النح��و  علم  في 

المسلمين قاطبة في مجال النقل الحضاري فا شك أنه الحسن بن محمد 
الوزان الذي ُعرف باس��م ليو األفريق��ي Leo Africanus )1494 - 1554م( 
الذي وقع في األس��ر، وتم إهداؤه إلى البابا ليو العاش��ر، حيث عاش في 

 P.S. van Koningsveld «Muslim Slaves and Captives in Western Europe During the Late 1 ـ 
Middle Ages» Islam and Christian–Muslim Relations, vol. 6, Issue 1, (1995) pp. 5‑23.

الترجمة العربية للمقالة منش��ورة على ش��بكة اإلنترنت بعنوان: »األسرى المس��لمون في أوروبا 
الغربية خال القرون الوسطى المتأخرة«،

http://www.geocities.ws/cuadernosdelnorte/dossmedkonicsfld.html (accessed 24‑52014)

المرجع السابق. 2 ـ 

لعب األسرى من الجانبين 
دوراً فاعاًل في نقل 
التأثيرات الحضارية بين 
الجانبين، وال سّيما أن 
الء األسرى خاصة  بعض هوؤ
الجواري البيزنطيات كن 
يقضين سنوات طويلة في 
 مجتمع جديد، يتحول

فيه معظمهن إلى جواٍر 
وإلى أمهات
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إيطاليا، وتنصر، وكتب في النحو، كما وضع قاموس��اً طبياً متعدد اللغات، 
ووصفاً دقيقاً ألفريقيا في كتاب جغرافي معروف ترجم إلى أكثر من لغة1.

ثانيًا: �لن�ساط �لتجاري و�لعالقات �لقت�سادية

ش��هد العصر العباس��ي الثاني وما تاه من قرون حركة نش��اط دولية 
ضخمة، ولم تكن حواجز اللغة والدين والجغرافية عائقاً أمام التجار، الذين 
تحدوا مخاطر الماحة، ومش��قة الطريق من أجل الربح، وكانوا في الوقت 
نفس��ه نقلة للحضارة بأش��كالها المختلفة. ولعل أكبر دليل على ذلك وجود 
الكثير من العمات اإلس��امية في جهات كثيرة من الدول المحيطة بالعالم 
اإلسامي، من وسط آسيا حتى ش��مال أوروبا. بل إن ملكاً أوروبياً سك عملته 
الذهبية بشعارات إس��امية صرفة، األمر الذي َشكّل ُمعضلة أمام المؤرخين 
لم ُتحل حتى اآلن، ما بين َفرضية إسام الرجل، أو َجهلِه الَمزعوم بما نُقش 
على ُعملتِه، أو تأثرِه الش��ديد بالمس��لمين، أو أنهُ س��َك تلك الُعملة بشكٍل 

خاص للتعامل مع المسلمين في األندلس2.
وقد أس��همت عوامل عدة في نمو وازده��ار التجارة الدولي��ة بين العالم 
اإلسامي والدول المحيطة به فترة منتصف العصور الوسطى، كان من أهمها 
توس��ط موقع العالم اإلس��امي بين الش��رق والغرب، األمر الذي جعله دائماً 
ممرًا لحركة التجارة الدولية، إلى جانب أنه � كم��ا العادة في كل العصور � 
قد لعب اختاف الس��لع ما بين المنشأ والس��وق المتعطش لها دورًا مهماً في 
تط��ور التجارة عبر العالم اإلس��امي، فق��د كانت أوروبا تفتق��د ما كان في 

 Humphrey J. Fisher, «Leo Africanus and the Songhay Conquest of :عن ليو األفريق��ي انظ��ر 1 ـ 
 Hausaland», The International Journal of African Historical Studies, Vol. 11, No. 1 (1978),
pp. 86‑112.

الحس��ن بن محمد الوزان الفاس��ي، المعروف بليو األفريقي، ترجمه عن الفرنسية محمد حجي 
ومحمد األخضر، بيروت 1983م. مقدمة المترجم عن المؤلف، ص 5 - 19.

 Mercia 757 - 796( ال��ذي حك��م مملك��ة مرس��يا( Offa ه��و المل��ك األنجلوسكس��وني أوف��ا 2 ـ 
األنجلوسكس��ونية ف��ي وس��ط إنجلت��را. انظ��ر: مصطفى حس��ن الكنان��ي، أوفا مل��ك إنجلترا 

األنجلوسكسوني )757 - 796م(، اإلسكندرية 1986م.
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الش��رق من توابل ومابس، بينم��ا افتقدت معظ��م أجزاء العالم اإلس��امي 
األخش��اب الجيدة الصالحة لصناعة الس��فن. واألهم من كل ذلك أن معظم 
حكام المس��لمين تقريباً نظ��روا نظرة عملي��ة للتجارة، وللنش��اط التجاري، 
وأدركوا عن وعي أهمية التجارة، وما ُتغله من موارد مالية، وما توفره من سلع 
ذات أهمية إس��تراتيجية مث��ل العبيد والخش��ب والحديد والخي��ول، وكذلك 
الحبوب وقت األزمات، لذلك ش��جعوا التجارة الدولية ووفروا الحماية للتجار 
األجانب، لدرجة أنه عندما نَهب الَعامة في القاهرة بضائع التجار الروم، أمر 
الخليفة الفاطمي المعز بصلب وشنق بعضهم، ورد ما ُسلب ونُِهب من التجار1. 

وُيمكن أيضاً أن نضيف إلى عوامل ازدهار التجارة 
الدين  ووح��دة  اإلس��امية،  الدولة  رقعة  اتس��اع 
واللغة على نطاق واس��ع من األراض��ي، مع حالة 
ش��به متكاملة م��ن األم��ان وس��يطرة الحكومات 

المركزية على الطرق والموانئ وغيرها.

ولعل خير مثال على تشجيع حكام المسلمين 
عام  مرس��وم  من  القلقش��ندي  ما أورده  للتجارة 
أصدره الس��لطان الملك المنصور قاوون للتجار 
»... فم��ن وقف على مرس��ومنا هذا م��ن التجار 

المقيمين باليمن والهند والصين والسند وغيرها فليأخذ األهبة في االرتحال 
أكبر.... ومن  إليها � أي مصر � والق��دوم عليها، ليجد الِفعال من ال��كامِ 
أحضر معه بضائع من ُبه��ار وأصناف ُتحضرها ُتجار الكارم فا يخاف عليه 
في حق، وال ُيكلف أمرًا ُيش��ق«2. صحيح أنه ال يوجد ذكر للتجار األوروبيين 
هنا؛ إال أن التجار المقصودين بش��كل مباشر من هذا اإلعان الدولي كانوا 
أولئك الذين يجلبون الس��لع الشرقية المطلوبة بش��دة في أوروبا، بما يعزز 

دور سلطنة الممالك كأحد أكبر الوسطاء التجاريين في العصر الوسيط.

جرت هذه الحادثة عام 386ه�/995م. 1 ـ 
صبح األعشى، ج 13، ص 341. 2 ـ 

شهد العصر العباسي الثاني 
وما تاله من قرون حركة 
نشاط دولية ضخمة، ولم 
تكن حواجز اللغة والدين 
والجغرافية عائقًا أمام 
التجار، الذين تحدوا 
مخاطر المالحة، ومشقة 
الطريق من أجل الربح
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وهكذا تطوّرت تجارة دولية متعّددة األطراف والجنسيات، وغدت الموانئ 
اإلس��امية الكبرى � مثل اإلسكندرية، وعدن � تعج بالس��فن والتجار من كل 
فج عميق، وتطورت نظ��م جمركية معقدة، وترتيبات إقام��ة للتجار األجانب، 
ش��ملت فنادق ونُُزالً خاصة به��م وببضائعه��م، ورعاية وحماية ألش��خاصهم 
وممتلكاتهم، وفي غالب األحيان تس��هيات دينية تتيح لهم ممارسة شعائرهم 
بحرية تام��ة من دون تضيي��ق أو إعاق��ة. وكان التطور الطبيع��ي لمثل هذه 
التسهيات وجود قناصل مقيمين ممثلين للمدن التجارية األوروبية، لهم مقار 
دائمة في الموانئ اإلس��امية، ويتمتعون بنوع من الحصانة1، ويش��رفون على 
مصالح بني جلدتهم، ولبعضهم تفويض من حكومته بالحكم بين رعاياها في 
الخارج. والواقع أن النش��اط التجاري الدولي بين العالم اإلس��امي والدول 
األخرى قد شهد تطورًا واس��عاً في آليات ونظم التجارة الدولية، فقد ظهرت 
أنظمة الح��واالت والمصارف الدولي��ة، وأصبحت التجارة أح��د أهم مصادر 
التمويل للحكام ش��رقاً وغرباً، وعرفت أوروبا البي��وت التجارية المتخصصة، 
كما تط��ورت العقود التجارية الدولية، وأخذت أش��كاالً أكثر تقعيدًا وتفصيًا 

لمواجهة التطورات الجديدة في التجارة.

الحرب التجارية
ورغم ه��ذا النش��اط التجاري الواس��ع بي��ن العالم اإلس��امي والدول 
المحيطة فإن روح التعّصب والكراهية بين الش��رق والغرب أبت إال أن تحاول 
تعكي��ر صفو العاقات، واس��تخدام التج��ارة كنوع من الح��روب االقتصادية 
المباش��رة وغير المباش��رة، والواق��ع أن هذه المح��اوالت ش��هدها التاريخ 
اإلس��امي منذ عصره الباكر جدًا حتى في مجتمع قريش قبل الهجرة، حين 
قاطعت قريش بني هاش��م. وفي العصور الوس��طى المتأخرة نس��بياً ش��هدنا 

في بعض األحيان كان هؤالء القناصل يتعرضون للمضايقات، وفرض غرامات، وربما االعتقال في  1 ـ 
حاالت األزمات السياس��ية الحادة، مثلما حدث بعد الغارة الكبرى التي قام بها بطرس لوزينيان 
)لوزجنان( Peter of Lusignan )1358 - 1369م( ملك قبرص ضد مدينة اإلسكندرية عام 1365م/ 
767ه�، ودمر فيها جزءًا كبيرًا من المدينة، وقتل الكثير من سكانها، األمر الذي أثر بشدة على 

أوضاع القناصل التجاريين الموجودين في مصر بعد تلك الحادثة.
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 John I Tzimiskes محاوالت م��ن اإلمبراط��ور البيزنطي يوحن��ا تزيمس��كس
976 - 969(م(، بالضغط على مدينة البندقي��ة اإليطالية لتحريم التجارة مع 
اشتكى القادة العس��كريون بمرارة بالغة من  المس��لمين1. وفي بيزنطة أيضاً 
التجارة النش��طة عبر الح��دود البري��ة البيزنطية، ووضعوا خطط��اً لوقفها 
للضغ��ط على مس��لمي الح��دود. إال أن المحاوالت األساس��ية لفرض حصار 
اقتصادي على المس��لمين تبنتها البابوية في روما، التي كانت راعية للحروب 
الصليبية. فبعد س��قوط عكا آخر معاق��ل الصليبيين في باد الش��ام في يد 
المس��لمين في عهد الس��لطان األش��رف خليل بن قاوون عام 1291م، سعت 

البابوي��ة إلى مواصل��ة الحرب ضد المس��لمين، 
أو تجارياً، وفي هذا المجال رأت  سواء عس��كرياً 
أم��رًا يخالف  األوروبية  التج��ارة اإلس��امية  في 
رؤيتها وخططها لحرب المسلمين، ومن ثم توالت 
بحظر  األوروبيين  للتج��ار  البابوي��ة  التحذي��رات 
الكثير من  المس��لمين، وص��درت  م��ع  التج��ارة 
المراس��يم البابوي��ة الصارم��ة بالح��د من هذا 
النش��اط التجاري، إال أن صوت الربح كان دائماً 
أعلى من صوت الضمير، ول��م يمكن أمام البابا 

في روما س��وى تقليص هذا الحظر الُمطلق، والس��ماح بالتج��ارة مع تحريم 
العالم  الس��لع ذات األهمية اإلس��تراتيجية ف��ي الح��روب، والتي يفتقده��ا 
اإلسامي خاصة العبيد والحديد والخش��ب. وإن كان هذا السماح قد تفاوت 

طبقاً لشخصية كل بابا، وكذلك لضغوط القوى التجارية األوروبية.
ومع نهاي��ة العصور الوس��طى وبواكير عص��ر النهضة ف��ي نهاية القرن 
الخامس عش��ر الميادي، دخل الصراع التجاري مع المس��لمين في مرحلتين 
جديدتين، أولها القرصنة األوروبية في المتوس��ط التي س��عت بمباركة بعض 
القوى السياس��ية في أوروبا والبابوية بطبيعة الحال إلى القضاء على التجارة 

 «quibus possint impugnare Christianos»: Tafel G. L. Fr. und G. M. Thomas, Urkunden zur 1 ـ 
älteren Handels und Staatsgeschichte der Republik Vendig, I. Theil, I, (Wein 1856) pp. 25‑26.

ورغم النشاط التجاري الواسع 
بين العالم اإلسالمي والدول 
المحيطة فإن روح التعّصب 
والكراهية بين الشرق والغرب 
أبت إال أن تحاول تعكير صفو 
العالقات، واستخدام التجارة 
كنوع من الحروب االقتصادية 
المباشرة وغير المباشرة
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اإلس��امية في البحر المتوس��ط. أما المرحلة الثانية فكانت حركة الكشوف 
الجغرافي��ة التي كان له��ا جانب تنافس��ي ديني واقتصادي ف��ي العاقات مع 
العالم اإلس��امي، ورأت فيه��ا البابوية اس��تكماالً لمس��عاها القديم لتطويق 
العالم اإلس��امي، والبحث عن حليف محتمل في الش��رق، علّه يكون مسيحياً 
تحقيقاً ألس��طورة المل��ك القديس يوحن��ا Prester John 1، التي ش��غلت العقل 
المسيحي في العصر األوروبي الوسيط. وأخيرًا جاءت موجة االستعمار األوروبي 
للش��رق والتي َمثّلت آخر حلقات الصراع بين الشرق والغرب، ولم َيكُن غريباً 
أن تفتتحها دولتان هما البرتغال وإس��بانيا اللتان تأسستا على أنقاض الحكم 

اإلسامي في األندلس، لتطوي بذلك العصور الوسطى صفحتها.

ثالثًا: �لجو�نب �لدينية

أما ع��ن الجوانب الديني��ة فقد ش��هدت الفترة المتأخرة م��ن العصور 
للمس��لمين بنشر اإلسام على نطاق واس��ع في آسيا، وكان  الوسطى نجاحاً 
أبرز مظاهر ذلك كس��ب التنافس مع أوروبا في جذب المغول إلى اإلسام. 
صحيح أن هذا االنتصار المعنوي ُينس��ب بالدرجة األولى للتجار والصوفية، 
إال أن النطاق اإلسامي اّتسع في آس��يا وأفريقيا، وفي الوقت نفسه تزايدت 
المعرفة األوروبية باإلس��ام، وكوَّن الغرب األوروبي فك��رة أكثر وضوحاً عن 
الكتاب المقدس للمسلمين، وبدأت أولى محاوالت الترجمة الاتينية للقرآن 
من��ذ الق��رن الثاني عش��ر المي��ادي. وبالتحدي��د الترجمة الت��ي قام بها 
اإلنجليزي روبرت كيتون Robert Ketton عام 1143م، صحيح أن تلك الترجمة 
لم تكن كاملة، وكانت ُموجهة أساس��اً لنقد الق��رآن، إال أنها على أية حال 

تمثل خطوة نوعية في الوعي األوروبي باإلسام كدين2.

القديس يوحنا ش��خصية أس��طورية ظهرت في المخيل��ة األوروبية في العصور الوس��طى في القرن  1 ـ 
الثاني عش��ر وما بعده، وتدور حول ملك مس��يحي ش��رقي تقي ورع يعيش في مكان ما في الشرق، 
ربما في الهند أو إثيوبيا، وعاش األوروبيون في حلم الوصول لهذا الملك والضغط على المسلمين.

 On this translation see: Thomas E. Burman, «and Translation: Traditional Arabic Qurān 2 ـ 
 Exegesis and the Latin Qurāns of Robert of Ketton and Mark of Toledo», Speculum, Vol. 73,
No. 3 (Jul., 1998), pp. 703‑732
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كانت الح��روب الصليبية تمثّل دمج��اً ما بين الدين والدني��ا، وتطبيقاً 
عملياً لحمات الكراهية ضد المس��لمين في أوروبا، وعل��ى مدى قرنين من 
الزمان تواف��دت الجي��وش األوروبي��ة المتتابعة عل��ى الش��رق لتأجيج تلك 
الحروب، واس��تجابة لضغوط الكنيسة المتواصلة لش��ن تلك الحرب، ورغم 
ذلك فقد جرت تط��ورات أخرى خالها؛ إذ س��رعان ما انقس��م الصليبيون 
أنفس��هم إلى »فرنج قدامى« تعايشوا مع المس��لمين، وأصحبوا أكثر مقدرة 
على فهمهم وتقديره��م، و»فرنج جدد« وف��دوا لتوهم م��ن أوروبا تؤججهم 
الكراهية لكل ما هو مسلم، ووصل األمر إلى أن واحدًا من أكبر الملوك في 

أوروبا، قال للسفير المسلم: »ما لي غرض في القدس وال غيره«.
ومع نهاية الوجود الصليبي في الش��رق عام 
1291م، ُيمكن القول إن الغرب األوروبي قد تبنى 
عدة مواقف تجاه اإلسام والعالم اإلسامي، كان 
من  دينياً  المس��لمين  لمواجهة  الس��عي  أولها هو 
خال الج��دل الديني ودع��وات التنصير لهم في 
عقر دارهم، وكان م��ن رواد هذا االتجاه الراهب 
 Peter the Venerable الفرنس��ي بط��رس المبج��ل
)1092 - 1156م(، وغيره آخرون ممن سافروا فعًا 
إلى باد المس��لمين. وغني عن الق��ول أنهم لم 
يحققوا نجاحاً ُيذك��ر في هذا المجال؛ لكنهم مع 

ذلك أسهموا في زيادة المعرفة األوروبية باإلسام، وكانوا طليعة المستشرقين 
الذين درسوا اإلس��ام وأهله. كما ظهر في أوروبا مفكرون نادوا بتعلم اللغات 
األخرى لنش��ر المسيحية ومواجهة الخطر اإلس��امي، ولعل اإلنجليزي روجر 
بيك��ون Roger Bacon )ت 1294م( كان أب��رز هذه الش��خصيات. أما الموقف 
الثاني فكان كراهية عميقة لإلس��ام والمس��لمين تبناها بعض رجال الدين، 
وضغطوا بها على القوى السياس��ية واالقتصادية لمواصلة حرب ضروس ضد 
 polemic اإلسام وأهله، بينما ش��جعوا في الوقت نفسه الدراس��ات الجدلية
ضد اإلسام نفس��ه كعقيده. وقد شارك بعض هؤالء في حمات عسكرية ضد 

أما عن الجوانب الدينية 
فقد شهدت الفترة 
المتأخرة من العصور 
الوسطى نجاحًا للمسلمين 
بنشر اإلسالم على نطاق 
واسع في آسيا، وكان أبرز 
مظاهر ذلك كسب 
التنافس مع أوروبا في 
جذب المغول إلى اإلسالم
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المس��لمين، بينما كتب أغلبهم مبررًا قتال المس��لمين وقتلهم، وكان من بين 
هؤالء الراه��ب اإليطال��ي يواكي��م الفي��وري Joachim of Fiore )ت 1202م(، 

وداعية الحروب الصليبية برنارد دو كليرفو، وغيرهم.
ومنذ نهاية القرن الثالث عش��ر الميادي، ظهر العثمانيون على مسرح 
األحداث، واستطاعوا في منتصف القرن الرابع عشر تأسيس موطئ قدم لهم 
في أوروبا، ومن ثم التوّسع حتى وصلوا إلى مشارف ڤيينا في منتصف أوروبا. 
وفتح التق��دم العثماني صفح��ة جديدة من الح��روب الصليبي��ة المتأخرة، 
وراحت البابوية تحش��د الجيوش األوروبية لمواجهة المد اإٍلسامي الجديد، 
إال أن العثمانيون حققوا انتصارات ساحقة في نيقوبولس 1396م ثم بعد ذلك 
ف��ي فارن��ا 1443 - 1444م. وكان ظه��ور العثمانيي��ن دافعاً ل��كا الفريقين 
المسيحيين للسعي لتطبيق وجهة نظره، س��واء في الحرب ضد اإلسام، أو 

محاولة الوصول لفهم أعمق للمسلمين ولغتهم سعياً للتنصير بينهم.
ورغم كل ما س��بق فقد كان هناك فريق ثالث أكبر وأكثر تأثيرًا، اتجه 
للتعامل مع المس��لمين كواقع موجود ال يمكن محاربته طوال الوقت، وتجاهل 
االختاف��ات العقائدية، وس��عى للتحالف السياس��ي، والتعام��ل التجاري مع 
العالم اإلسامي. ولم يظهر هذا الفريق متأخرًا بل كان موجودًا منذ البداية 
على اس��تحياء، حتى في خضم مع��ارك الحروب الصليبي��ة كان هناك دائماً 
مساحة متفاوتة للتفاهم المش��ترك، وتغليب المصالح االقتصادية والسياسية 

على صوت الكراهية والتحريض.

ر�بعًا: �لعالقات �لدبلوما�سية

بحلول منتصف القرن التاس��ع الميادي بش��كل خ��اص كان وجه العالم 
الوس��يط يتغيّر تغيرًا تام��اً وجذرياً م��ن كل النواحي السياس��ية والحضارية 
والفكرية، ولعل أبرز ه��ذه التغيرات كان��ت نهاية دولة الفرنج��ة المترهلة، 
وبداية ظهور الدول القومية الحديثة مثل فرنس��ا وألماني��ا، كما أن األندلس 
اإلسامية قد ش��هدت ظهور الدول المس��يحية في الش��مال األندلسي، والتي 
تطورت الحقاً إلى دولتي إس��بانيا والبرتغال؛ أما في إنجلترا األنجلوسكسونية 
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فقد بدأت الممالك الصغيرة تتج��ه ببطء نحو التوحد في مملكة واحدة. بينما 
كان العالم اإلس��امي هو اآلخر يتجه نحو التقس��يم إلى دول محلية صغيرة 
وكثيرة، صحيح أن الخافة العباسية كانت ال تزال قائمة، وهناك على الطرف 
اآلخر عدوتها اللدود الخافة األموية في األندلس، التي كانت ال تزال آنذاك 
في زهوة قوتها في عهد عبد الرحمن الناصر )929 - 961م/316 - 350ه�(، إال 
أنها س��رعان ما دخلت هي أيضاً في طور من الضعف في عصر هش��ام حفيد 
الملك الناصر. هكذا تعّددت الكيانات السياس��ية ش��رقاً وغرب��اً، وبالضرورة 
تش��ابكت وتعقدت العاق��ات بي��ن كل تلك الوح��دات السياس��ية، وكان من 

الدبلوماس��ية  العاقات  أنم��اط  الضروري تط��ور 
العالمين اإلس��امي واألوروبي.  وتعقدها ما بي��ن 
ومع تشابك العاقات بدأ السفراء يشقّون طريقهم 
تتطور  الس��فارات  نظم  وب��دأت  من جانب آلخر، 
وتتغير، وأرس��ى المجتم��ع الدولي قواع��د ونُظماً 

لحماية ورعاية السفراء األجانب.
� مسلمين  الوسطى  العصور  حكام  أولى  وقد 
إلى  بس��فرائهم  خاصاً  اهتماماً  وغير مس��لمين � 
الحكام المعاصرين له��م، بالضبط مثلما ُتطبق 
عصرنا.  في  الدبلوماسيين  الختيار  خاصة  َمعايير 

وقد أُلفَت رَس��ائل خاصة في الس��فراء وكيفية اختيارهم، لعل من أش��هرها 
كتاب أبي علي الحس��ين بن محمد المعروف بابن الفراء، والمعنون »رُس��ل 
الُملوك وَمن َيصلح للرس��الة والس��فارة«. وفي هذا الكت��اب لخص المؤلف 
ش��روط اختيار الس��فراء، التي تكاد تش��ابه قواعدنا المعاصرة، بأن يكون 
»رجًا حصيفاً بليغاً... قليل الغفلة منتهز الفرصة، ذا رأي َجْزل، وقول َفصل، 
وِلس��ان َس��ليط، وقلب حديد... جامعاً مع ه��ذا العلم بالفرائض والس��نن، 
واألحكام والسير.... وليكن من أهل الشرف والبيوتات، ذا همة عالية«. كما 
تعدت قواع��د االختيار إلى الش��كل والهيئة والمظهر بقوله: »وُيس��تحب في 
الرسول تماُم القد، وعبالة الجسم، حتى ال يكون قميئاً وال ضئيًا... وسيماً 

بحلول منتصف القرن 
التاسع الميالدي بشكل 
خاص كان وجه العالم 
الوسيط يتغّير تغيراً تامًا 
وجذريًا من كل النواحي 
السياسية والحضارية 
والفكرية، ولعل أبرز هذه 
التغيرات كانت نهاية دولة 
الفرنجة المترهلة
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جس��يماً يمأل العيون المتش��وقة إليِه فا تقتحمه، وُيشرف على تلك الخلق 
المتصدية له فا تس��تصغره«. هكذا يبدو مؤلفنا وكأنه يضع قواعد اختيار 
الدبلوماسيين في عصرنا الحاضر تماماً؛ إذ قد أضاف إلى كل ذلك معرفة 
اللغتين � لغة المرِسل والمرس��ل إليه � معرفة جيدة. وقرب نهاية العصور 
بالمعارف  قائمة  القلقشندي  أبو العباس  المصري  الكاتب  الوسطى، أضاف 
المطلوبة ممن يعمل في مجال كتابة اإلنش��اء؛ أي ما يعادل وزارة الخارجية 
حالياً؛ إذ اشترط مجموعة واسعة من المعارف من الخطوط حتى الجغرافيا 

والتاريخ وبالطبع القرآن والُسنَّة واللغة العربية.

ولما كان األصل في اإلس��ام هو حماية ورعاية الس��فراء والمبعوثين 
إتباعاً لُس��نَّة محمد ! ، فلم يتخلّف حكام المسلمين عن ذلك، ومن ثم 
َعَبَر الُحدود الُمشتركة بين العالم اإلس��امي والقوى المحيطة به سفراء 
ومبعوث��ون يحمل��ون على عاتقه��م مهام مختلف��ة تجمع ما بي��ن التفاهم، 
والتجس��س، واالس��تعراض، والوقيعة أحياناً. وكانت حماية السفراء ُعرفاً 
دولياً قبل اإلس��ام، وحافظ المجتمع اإلسامي منذ نش��أته الباكرة على 
هذا العرف. فقد قال أبو بكر لرس��ولي مسيلمة الكذاب إّبان حرب الردة: 

»لوال أن الُرسل ال ُتقتل َلضربت أعناقكما«.
وفي العصرين األموي ثم العباس��ي توافد الس��فراء األجانب على باط 
الخلفاء، كما أن السفراء المسلمين رحلوا إلى عاصمة الروم، وكانت معظم 
هذه السفارات تستغرق ش��هورًا من اإلقامة في البلد المضيف، حيث تطورت 
قواعد ونظم دبلوماس��ية، منها حماية الس��فير مع مراقبته في الوقت نفسه، 
وبرز بشكل خاص الرغبة المشتركة في إبهار السفراء بعظمة الباط، والبلد 
المضيف، مع تنظيم جوالت للس��فراء في العاصمة واألماكن المميزة فيها، 
مثل كنيس��ة آيا صوفيا ف��ي القس��طنطينية، وذلك إلبهار الس��فير وإلدخال 
الوهن والضعف إلى قلبه فينقله إلى مليكه، كجزء من الدعاية السياس��ية. 
وكان للهدايا التي يحملها الس��فراء أهمية بالغة في الُعرف الدبلوماسي في 
العصر الوس��يط، فكل هدية تعبر عن قدر وقيمة المرسل والمرسل إليه في 
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آٍن واحٍد. وكان للفيل الذي أرس��له هارون الرشيد إلى شارلمان دهشة بالغة 
في أوروبا كلها. كما كان لبعض الهدايا قيمة وأهمية دينية، فلقد زعم كتاب 
س��يرة ش��ارلمان الفرنجي أن هارون الرش��يد � أعظم ملوك الشرق بحسب 
تعبيرهم � قد أعطاه حق امتاك القبر المقدس في فلس��طين، اعترافاً منه 
بعظمة وأهمية شارلمان، ولس��نا في موضع مناقشة هذه الرواية هنا، إال أن 
ذكرها والتفاخر بها يش��ي بأهمية الرمزية الدينية في الهدايا الدبلوماسية، 
بينما كانت المخلّفات المقدسة مثل عظام القديسين وآثارهم تعّد من أثمن 
الهداي��ا بين ملوك وحكام أوروب��ا. وقريب من ذلك م��ا كان يقوم به حكام 

المل��وك  مه��اداة  م��ن  المس��لمين  م��ن  مص��ر 
اس��مه  النباتي  الده��ن  م��ن  بنوع  المس��يحيين 
»البلس��ان«، من ش��جر ينبت ف��ي المطرية من 
ضواح��ي القاه��رة، وكان ل��ه قيم��ة رمزية في 
الش��عائر المس��يحية1. بينما كانت بعض الهدايا 
رمزية تعبر عن التهديد والوعيد، مثلما حدث أن 
إلى  بهدية  المسيحية  األندلس  ملوك  بعض  أرسل 
مصر عبارة عن س��يف وما يش��به كف��ن، فُعّدت 
رسالة حرب، وتم الرد عليها بحبل أسود وحجر، 

بما يشير إليه ككلب2.

كما شهدت العاقات العباس��ية البيزنطية عمليات تبادل لألسرى بين 
الجانبين، كان أغلبها يتم بعد تفاوض ش��اق حول الع��دد والنوع والمكان 
والكيفية وغيرها، وش��هد نهر الامس شمال س��وريا معظم عمليات تبادل 
األسرى بين بيزنطة والمسلمين، بأن يقف كل فريق على جانب النهر ويطلق 

أسيرًا مقابل أسير مع التهليل والتكبير من كل طرف.

ابن فضل اهلل العمري، مس��الك األبصار وممالك األنصار، تحقيق كامل سلمان الجبوري، ج 3،  1 ـ 
)بيروت 2010م(، ص 277.

القلقشندي، صبح األعشى، 8، ص 35. 2 ـ 

وفي العصرين األموي ثم 
العباسي توافد السفراء 
األجانب على بالط 
الخلفاء، كما أن السفراء 
المسلمين رحلوا إلى 
عاصمة الروم، وكانت 
معظم هذه السفارات 
تستغرق شهوراً من اإلقامة 
في البلد المضيف
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أما عن المعاهدات، فقد ش��هدت العاقات بين الدولة اإلسامية ودول 
العالم الكثير م��ن المعاهدات التي اختلفت ف��ي ظروفها ونصوصها، وكانت 
معاهدة الحديبية، )6ه�/628م( أولى المعاهدات اإلس��امية وأكثرها رمزية 
وأهمية، فهي التي خطت األس��س األولى للمعاهدات في اإلسام، فقد شملت 
كل خطوات المعاهدات تقريباً، من تفاوض، وخاف حول الصياغة واأللقاب، 
والش��هود، وبنود ُمختلف عليها، ومدة زمنية للصل��ح، وكذلك توفير نوع من 

الحصانة للسفراء المفاوضين.

أما ف��ي العصر األموي فقد َوقََّعت الدول اإلس��امية معاهدات دولية، كان 
معظمها اتفاقيات ش��فوية أو مكتوبة ضاع نص أغلبها، وما وصل إلينا كان في 
الغالب ُكتب أمان بعد اتفاق ومفاوضات شفوية، أو تفاهمات بعد مفاوضات مثل 
تبادل األس��رى وغيرها، وترتيب الهدن، وفض القت��ال، أو مفاوضات يقوم بها 
س��فراء، قد يحملون رسائل مكتوبة أو ش��فوية. ومن أمثلة ذلك تفاوض معاوية 
لفك الحصار عن القس��طنطينية، وتفاهمات عبد الملك بن مروان مع جستنيان 
الثان��ي بخص��وص ترتيب��ات الح��دود، وكذلك مفاوض��ات رحيل مس��لمة بن 
القس��طنطينية  حص��ار  وبع��د  قب��ل  الثال��ث  لي��و  م��ع  عبد المل��ك 
99 - 100ه�/717 - 718م. ولألس��ف فإن معظم هذه المعاه��دات ال نملك نصاً 
لها، ولك��ن من خال الس��ياق التاريخي لألحداث نفس��ها نلم��س منها روحاً 
عملية، ومهارة في التفاوض، ونوع��اً من االرتباط بصلح الحديبية المثال األول 
في الدبلوماس��ية اإلس��امية. كما أن بعض الخلفاء مثل عمر ب��ن عبد العزيز 
بش��كل خاص قد تبادل خطابات للجدل الديني مع العاهل البيزنطي، وإن كان 
النص اإلسامي الكامل مفقودًا إال من إشارات متفرقة هنا وهناك، أما النص 
البيزنطي فقد تداوله الكتاب المس��يحيون تعديًا وحذفاً حت��ى َبُعد عن نصِه 
األصلي تماماً. كما أن بعضاً من الرسائل التي أشارت إليها المصادر اإلسامية 
تغلب عليها صفة االصطناع وعدم األصالة، أو المبالغة من النّساخ المتأخرين.

أما ف��ي العص��ر العباس��ي األول فلدينا خطاب��ات دبلوماس��ية، متبادلة 
وإشارات مؤكدة لوجود معاهدات دولية بين الدول اإلسامية والقوى األوروبية، 
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ونملس منها إش��ارات إلى أيمان وقس��م وش��هود من رجال الدين، فقد قال 
هارون الرش��يد في رس��الته الجدلية الوعظي��ة إلى اإلمبراط��ور البيزنطي 
قس��طنطين الس��ادس: »وقد رجا أمير المؤمنين أن يج��ري اهلل نقمته منكم 
بأيدي المس��لمين، بعد إذ كان اعتقد عهدكم وأخذ ميثاقكم باأليمان المغلظة 
والعه��ود المؤكدة التي ق��د اعتقدها ف��ي رقابك��م، وَحَملها عل��ى ظهوركم، 
فأشهدتم اهلل بها على أنفسكم، وتَسامع بهَا َمن َحولكُم، وَحكم بهَا بَطارقتكم 
وأس��اقفتكم«1. وفي عص��ر الخليفة المهدي أش��ار الطبري ف��ي أحداث عام 
165ه� إلى معاهدة بين اإلمبراطورة البيزنطية ايريني والخليفة المهدي، بعد 

الحملة التي قادها ولي عهده الرشيد، وأشار إلى 
هدنة مدته��ا ثاث س��نوات، ُوقعت بعد ش��روط 
وتفاوض2. كما كانت هناك هدنة أخرى في عصر 
الرشيد نفسه. وهكذا بش��كل صريح واضح يشير 
النص الس��ابق إلى وجود معاهدة س��ابقة مكتوبة 
بي��ن بيزنط��ة والعالم اإلس��امي، وإلى َقس��م، 
والتزام بها، إل��ى جانب إش��ارة ذات مغزى إلى 
رج��ال الدي��ن المس��يحيين، وربما أس��هم بعض 
الترجمة  عملية  في  اإلس��ام  باد  في  الملكانيين 
مثلما كان  واليونانية،  العربي��ة  والصياغة ما بين 

يحدث ف��ي عصر المماليك مث��ًا3. كم��ا أن كًا من المأم��ون واإلمبراطور 
البيزنطي ثيوفيلوس تب��ادال خطابات تتراوح ما بين التهديد والوعيد، إال أنها 
إلى أنش��طة تجارية مش��تركة، كانت تتطلب بالضرورة ترتيبات  تشير أيضاً 

على الحدود، وتنظيم عبر معاهدات أو تفاهمات مشتركة.

الخطاب يغلب عليه طابع الجدل الديني، وعن نصه بالكامل، انظر: 1 ـ 
Ibn Abī al-Laith, Lettre du Calife Hârûn Al-Rashîd à l’empereur Constantine VII, (Arabic text 

and French translation) ed. and French trans. H. Eid, (Paris 1992).

الطبري، ج4، ص 153. أحداث عام 165ه�. 2 ـ 
القلقشندي، صبح األعشى، ج8، ص 121. 3 ـ 

أما في العصر األموي فقد 
َعت الدول اإلسالمية  َوقَّ
معاهدات دولية، كان 
معظمها اتفاقيات شفوية أو 
مكتوبة ضاع نص أغلبها، 
وما وصل إلينا كان في 
الغالب ُكتب أمان بعد اتفاق 
ومفاوضات شفوية، أو 
تفاهمات بعد مفاوضات
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ونظ��رة أفقية على العاق��ات الخارجية للدول اإلس��امية في منتصف 
العصور الوس��طى � أي في العصر العباس��ي الثاني، أو ما يمكن أن نُطلق 
علي��ِه عصر الدويات � فإنن��ا نجد أنها عقدت الكثير م��ن المعاهدات مع 
الدول األخرى، س��واء أكانت معادية أو مسالمة، في ظروف مختلفة ما بين 
الش��رق والغرب، طبقاً لظروف كل دولة، والس��ياق التاريخ��ي للمعاهدة، 
وطبيعة عاقات الدول اإلسامية. ولس��نا في موضع حصر تلك المعاهدات 
أو عرض لظروفها التاريخية فهذا ال يتس��ع له المق��ام هنا، ولكن يمكننا 
على أية حال أن نع��رض للخطوط العامة والماحظات المش��تركة لمعظم 
تل��ك المعاهدات. وم��رة أخرى تبقى معاه��دة الحديبي��ة المعاهدة األولى 
والنموذج في التاريخ اإلسامي كله، ولم ال وقد عقدها الرسول ژ بنفسه، 
كما أنها ضمت تقريباً معظم خطوات عقد المعاهدات الدولية في اإلسام.

وفي كل المعاهدات اإلس��امية كان��ت هناك خط��وات للتفاوض، كان 
أولها بطبيعة الحال ضمان أمان الس��فير المفاوض نفسه، وهذا ما رسخته 
معاهدة الحديبية نفسها، وهناك الكثير من النماذج في العاقات اإلسامية 
الدولي��ة لمثل هذه الحاالت، م��ع ماحظة أن بعض هؤالء الس��فراء كانوا 
يمكثون ش��هورًا عدة في البلد المضيف، وكان أغلبه��م مكلفاً بمهام أخرى 
منها التجس��س أو حتى التجارة في بعض األحي��ان. ورغم ذلك فقد كانت 
هناك حاالت خاصة هنا وهناك، حين تحتدم العداوة والكراهية، ال تحترم 
فيها هذه القواعد الدولي��ة ويتم قتل أو إيذاء الس��فراء1، مثلما حدث مع 
سفراء المغول بشكل خاص، ربما بسبب ما أحدثوه من شناعة ووحشية غير 

مسبوقة في التعامل مع المسلمين.

والخطوة الثاني��ة كانت التف��اوض لصياغة المعاه��دة، وجرت العادة 
بصفة عامة أال يش��ارك الملوك مباشرة في مرحلة التفاوض، بل كان ينوب 

عن حماية السفراء والدبلوماسيين في اإلسام، انظر: 1 ـ 
Bassiouni, A. Ch., «Protection of Diplomats under Islamic Law», «The American Journal of 
International Law», Vol. 74, N. 3 (1980) pp. 609‑633.
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عنهم ش��خص ثقة من أقرب المقربين إلى الملك، ولعل المثال األشهر في 
ذلك كانت مفاوضات صاح الدين مع ريتشارد قلب األسد ملك إنجلترا في 
الحمل��ة الصليبية الثالثة، حيث رفض صاح الدين بش��كل قاطع أن يقابل 
الملك الصليببي خال مراحل المفاوضات المعقدة، وأناب عنه أخاه الملك 
العادل. وكذلك األم��ر في مفاوضات فريدريك الثاني م��ع الملك الكامل، 
واألمر نفسه لبعض السفراء المسلمين في بيزنطة، حيث كان التفاوض يتم 

من خال ترجمان ومع أحد كبار رجال الدولة.

ولعل الخط��وة التالية تفرض نفس��ها، أال 
وهي مش��كلة الترجمة، فقد كان��ت المعاهدات 
تتم غالباً م��ع حكام أجان��ب ال يتكلمون اللغة 
العربية، وكان القليل من هؤالء المترجمين من 
المس��لمين، خاصة في عصر الدولة اإلسامية 
بأهل  يتم االس��تعانة ع��ادة  األول، حي��ث كان 
بالتجار  أو  الدولة اإلسامية،  رعايا  الذمة من 
المصادر  المماليك تطالعنا  اليهود. وفي عصر 
بأس��ماء الكثير من المترجمي��ن، الذين كانوا 

بأنه��م »التراجم��ة باألبواب  موظفي��ن رس��ميين، وصفه��م القلقش��ندي 
الش��ريفة«1؛ أي من يعملون في دواوين الس��اطين، والذين كان أغلبهم 
مماليك ُجِلُبوا كبارًا نس��بياً إلى باد اإلسام، فاحتفظوا بلغاتهم األصلية 

إلى جانب اكتسابهم للعربية.

ومع بداية المفاوضات نفسها تبدأ مرحلة الصياغة التي كانت معقدة 
ودقيقة، وتش��مل الكثير من االعتبارات الدينية والسياس��ية والعسكرية. 
وكان��ت أولى هذه االعتبارات ه��ي اللقب والصفة للحاك��م، وتلك نقطة 
قديمة تعود إلى معاهدة الحديبية أولى معاهدات المسلمين، حين رفضت 
قريش قبول لق��ب النب��وة للنبي ژ ، فواف��ق على ذلك فع��ًا. ويمدنا 

القلقشندي، صبح األعشي، ج8، ص 122. 1 ـ 

في كل المعاهدات 
اإلسالمية كانت هناك 
خطوات للتفاوض، كان 
أولها بطبيعة الحال 
ضمان أمان السفير 
المفاوض نفسه، وهذا 
ما رسخته معاهدة 
الحديبية نفسها
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بنماذج أللقاب  المتأخرة �  المملوكية  الدبلوماس��ية  � أس��تاذ  القلقشندي 
الملوك والحكام المختلفة، وطريقة صياغتها بما يراعي المكانة والدين 
والمذهب أحياناً. وفي المجلد الخامس من موس��وعته يناقش القلقشندي 
أصول األس��ماء واأللقاب والكُنى وغيرها بدقة بالغة وحرص شديد، وما 
يجب أن ُيس��تخدم منها في الوثائق الرس��مية. وعند صياغة المعاهدات 
كانت هناك نقاط بروتوكولية في كتابة األسماء، وبمن يبدأ به، ويبدو أن 
األمر كان ش��كلياً، وإن كان قد أُخذ على محمل الج��د أحياناً، فقد روى 
الطبري في أح��داث عام 216ه�، أن المأمون ق��د غضب من اإلمبراطور 
البيزنطي ثيوفيلوس عندما كتب إليه وبدأ بنفس��ه. أما عن اللغة نفس��ها 
فقد كانت أغلب المعاهدات اإلس��امية الدولية الت��ي وصلت إلينا ُتكتب 
بلغة س��هلة واضحة، تحتمل الترجمة من دون عناء، ومن دون سوء فهم، 
وقد أشار القلقشندي بش��كل ذكي إلى مثال الرسول ژ في المخاطبة، 
فعندما كتب ألهل فارس كتب لهم بلغة س��هلة، بينما كتب للعرب بأفصح 
البي��ان وأبلغه1. وش��دد القلقش��ندي عل��ى أن مكاتبة »أصح��اب اللغات 

األعجمية... تكون باللغة الواضحة«2.
أما عن ش��روط المعاهدات اإلس��امية، فمن المفترض أوالً أال تخالف 
أو جزئياً، وأن يكون فيها مصلحة المسلمين العامة،  الشريعة اإلسامية كلياً 
ونظرة إلى ما وصل إلينا من معاهدات الدول اإلسامية في العصور الوسطى 
جميعها، نجد أن معظمها قد حقق فعًا هذين الشرطين. بينما كانت قلة من 
المعاه��دات ذات الطبيعة الخاصة التي أُجبر فيها الطرف اإلس��امي تحت 
ضغط الظروف العسكرية والسياسية على قبول شروط تخالف ظاهر الشرع 
والدين. ومن هذه األمثلة القليلة نذكر المعاهدة التي عقدت في ش��هر صفر 
359ه�/ ديسمبر 969م � يناير 970م، والتي أجبر فيها الحمدانيون في حلب 

على قبول شروط بيزنطية قاسية3.

القلقشندي، صبح األعشى، 6، ص 297. 1 ـ 
المرجع السابق، ص 299. 2 ـ 

ابن العديم، زبدة الحلب من تاريخ حلب، ج1، ص 153 - 157. 3 ـ 
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وبعد االنتهاء من التفاوض الكامل كان يتم نس��خ المعاهدة بأكثر من 
نس��خة، وكان من المحتّم أن تكون هناك نس��خة عربية واضحة تحفظ في 
ديوان اإلنشاء في الدولة اإلس��امية. ولدينا نموذج لخاف دبلوماسي بين 
مصر وبيزنطة في عصر الس��لطان الظاهر بيبرس، حي��ن أخل اإلمبراطور 
البيزنط��ي ببنود معاه��دة ليس لدينا نصه��ا، أخرج بيبرس نس��خة باللغة 
اليونانية من ديوان اإلنش��اء، وطلب رجال الدي��ن الملكانيين � على مذهب 
بيزنطة � ليس��ألهم عن نقض مث��ل هذا القس��م في المس��يحية. كما أن 

القلقشندي قدم لنا نص نسخة معاهدة بالعربية 
لهذا اإلمبراطور مع السلطان قاوون الذي خلف 
بيبرس بعد فترة قصيرة من حكم أبنائه الصغار. 
وبلغات  بالعربية  إذًا فالمعاه��دات كانت تكت��ب 
أخرى، وبأكثر من نس��خة، تحفظ ف��ي دواوين 
اإلنشاء في الدولة اإلسامية1. والواقع أن كتاب 
للقلقشندي يش��كل بصورة خاصة  صبح األعشى 
اإلس��امية،  الدول  معاه��دات  لدراس��ة  منجماً 
فالرجل لكونه مسؤوالً عن ديوان اإلنشاء وصلت 

إلي��ه الكثير من الوثائق األصلي��ة التي أوردها في كتاب��ه كنماذج لتدريب 
الموظفين الجدد في ديوان اإلنشاء.

أما عن مدة الهدنة فقد تفاوتت بحس��ب الظروف السياسية والدولية 
المحيط��ة بالطرفين آنذاك. فبينما كانت معظ��م المعاهدات مرتبطة بمدة 
معيّنة خاصة تل��ك التي تخّص الهدن العس��كرية، كانت هن��اك معاهدات 
أخرى مفتوح��ة ومرتبطة بعصر ملك معي��ن، أو ممتدة ف��ي عصره وعصر 
أس��افه. ومن الناحية الفقهية الصرفة دار جدل بي��ن الفقهاء حول المدة 
الزمنية المفترضة لعقد هدنة مع غير المسلمين، ومدى االسترشاد بمعاهدة 

أشار محمد بن طغج األخشيدي حاكم مصر في رسالته إلى اإلمبراطور البيزنطي رومانوس إلى  1 ـ 
حفظ الوثائق والخطابات »فإنك لو رجعت إلى ديوان بلدك وجدت من كان تقدمك قد كاتب من 

قبلنا...«. القلقشندي، صبح األعشى، ج7، ص 15.

بعد االنتهاء من التفاوض 
الكامل كان يتم نسخ 
المعاهدة بأكثر من 
نسخة، وكان من المحّتم 
أن تكون هناك نسخة 
 عربية واضحة تحفظ
في ديوان اإلنشاء في 
الدولة اإلسالمية
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الحديبي��ة كنم��وذج1؛ إال أن الواق��ع التاريخي العملي يكش��ف أن الحكام 
المس��لمين كانوا أكث��ر براغماتي��ة، وعق��دوا معاهداتهم طبق��اً لظروفهم 

الخاصة داخلياً وخارجياً.

ونظرة عامة إلى معاهدات الدول اإلسامية في العصور الوسطى يمكن 
أن نرى فيها عاقات سياس��ية وعس��كرية وتجارية، وبعضها شمل كل هذه 
العناصر في آٍن واحٍد. فقد كانت المعاهدات اإلسامية الصليبية في أغلبها 
لوناً من الهدنة العسكرية المؤقتة بحسب تطورات القتال وربما في انتظار 
مدد أو فرص��ة اللتقاط األنف��اس وتضميد ج��راح المع��ارك. بينما كانت 
العاقات مع بيزنطة فت��رة قدوم الصليبيين إلى الش��رق في أغلبها ودية، 
فقد جمع الع��داء للصليبيين ما بين المس��لمين والبيزنطيي��ن في مصلحة 
واح��دة. أما األيوبي��ون والممالي��ك فقد كانوا أش��د حرصاً عل��ى نوع من 
العاق��ات الودية مع عدة أطراف من أوروبا، إذ كانوا في خش��ية متواصلة 
من قدوم أي حملة صليبية جديدة من أوروبا، ولذلك حرصوا أشد الحرص 
على أن يكون لهم حليف أو صديق في أوروبا، عله يستطيع أن يمنع أو على 
األقل إخبارهم بما يجري هناك في ضوء تدني وس��ائل االتصال في العصر 
الوسيط. وبالفعل بينما كان لويس التاسع يعد لحملة صليبية جديدة أرسل 
فريدريك الثاني اإلمبراطور األلماني بسفير على هيئة تاجر ليخبر صديقه 
الملك الصالح نجم الدين أيوب بالحمل��ة الصليبية المرتقبة2. كما حدث 
بالضبط مع صاح الدين من قبل، عندما أرسل إليه اإلمبراطور البيزنطي 
إس��حق الثاني أنجيلوس ُيخبره بوصول الحملة األلمانية إلى القسطنطينية، 

ويعتذر عن عدم استطاعته منعها من العبور3.
ومن ناحية أخرى، فإن التجارة وتنظيمها واإلش��راف عليها ش��كلت 
الجانب األكبر من معاهدات دولة المماليك مع القوى األوروبية، خاصة 

نادية مصطفى وآخ��رون، العاقات الدولية في األصول اإلس��امية، الج��زء الخامس، األصول  1 ـ 
العامة للعاقات الدولية في اإلسام وقت السلم، ص 68 - 73.

سعيد عبد الفتاح عاشور، الحركة الصليبية، ج 2، ص 956. 2 ـ 
المرجع السابق، ج2، ص 772 - 773. 3 ـ 
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المدن التجارية اإليطالي��ة، وبيزنطة ومملكة أراغون وغيرها، فقد كانت 
التجارة ورس��ومها تش��كل نصيباً كبيرًا من موارد الدولة. غير أن األهم 
أن معظم أجزاء العالم اإلس��امي كان يفتقد ثاث سلع عسكرية مهمة، 
هي الخش��ب الصالح لبن��اء الس��فن، والحديد، والرقي��ق األبيض من 
المماليك الذين كانوا يش��كّلون عصب الجيوش اإلسامية في الدولتين 
األيوبية والمملوكية. ومن القضايا التجارية التي تطرقت لها المعاهدات: 
تأمين التجار، والمعاملة بالمثل، والتصدي للقرصنة، وحصانات وحقوق 
الممثلي��ن التجاريي��ن، والتعامل مع الس��فن المحطمة وغي��ر ذلك من 

القضايا التجارية.
وكان م��ن نواح��ي االهتمام ف��ي العاقات 
الدولية ف��ي العالم اإلس��امي: رعاية األقليات 
الدولة  أباطرة  اهت��م  فقد  وهناك،  هنا  الدينية 
باألراضي  أوروب��ا  ومل��وك  والباب��ا  البيزنطي��ة 
المقدس��ة في فلس��طين، وكان��وا حريصين في 
عاقاتهم على رعاية تلك األماكن والسماح لهم 
بتعميرها، وكذلك تسهيل ُسبل الحج إليها. ومن 
الذمة في باد  بأهل  االهتمام  أخرى كان  ناحية 
اإلسام من عناصر العاقات الدولية الخارجية 

للدول اإلسامية، فكثيرًا ما كان الملوك األجانب يوصون بهم أو يشترطون 
حس��ن معاملتهم، أو حتى يهددون بمعاملة رعاياهم من المس��لمين معاملة 
س��يئة، وخاصة إن كانوا على المذهب نفس��ه، مثلما كان��ت بيزنطة توصي 

بالملكانيين، بينما كان ملوك الحبشة يهتمون بأمر األقباط في مصر1.

انظر على سبيل المثال: القلقشندي، صبح األعشى، ج8، ص 122. 1 ـ 
� ذكر القلقشندي في نماذج توليه بطاركة الطوائف المسيحية التحذير من التواصل � السري � 
مع القوى األوروبية بالنس��بة للملكانيين، واالتصال بالحبشة بالنس��بة لألقباط، وأورد نّصاً من 
التواقيع الس��ابقة من الملوك »ثم الحذر الحذر من إخفاء كتاب يرد علي��ه من أحد الملوك«، 

صبح األعشى، ج11، ص 495.

إن نظرة عامة إلى 
معاهدات الدول 
اإلسالمية في العصور 
الوسطى يمكن أن نرى 
فيها عالقات سياسية 
وعسكرية وتجارية، 
وبعضها شمل كل هذه 
العناصر في آٍن واحٍد
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وهكذا أثبت المسلمون أنهم للسلم أميل، وأن لهم روحاً عملية تتجاوز 
حدود الكراهية والبغض التي غلفت عاقات البعض بهم، كما أن الحضارة 
اإلس��امية أثبتت مرونتها وقدرتها على اس��تيعاب من س��بقها، وبث الروح 
فيمن تاها ومن جاورها من حضارات أخرى. كم��ا أن العاقات التجارية 
� أو بلغة عصرن��ا المصالح االقتصادي��ة � تلعب دورًا مهم��اً في العاقات 

الدولية، وتشكل في معظم الوقت أولوية تتخطى غالباً ما عداها.
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■  أكاديمي وكاتب سعودي.

مقدمة:

يختزل هذا العنوان مصطلحات ذات دالالت مشكلة وعميقة، 
فهو يجم��ع بين مفاهيم واس��عة ومعقّدة التن��اول؛ كالِقيم، 
والتح��والت التاريخي��ة، واإلس��ام السياس��ي، ومس��تقبل العالم، 
والتراب��ط بينها يعني مط��والت من الكتاب��ات الفلس��فية الممهدة 
لجمعه��ا في س��ياق منطقي واحد، ولك��ن دواعي وجوده��ا في هذا 
البحث وفي موضوع واحد جاء بسبب أحداث ومجريات واقعية أملت 
عل��ى كاتبها وض��ع مقاربات تصوري��ة يمكن من خاله��ا فهم هذا 
الواق��ع، وم��ا س��يترتب عليه��ا م��ن تح��والت حضاري��ة محتملة، 
فالماحظات األولى قائمة على فهم ما يحدث في أماكن عديدة من 
العالم، وصراعات ش��عبوية تتش��ابه ف��ي معطياته��ا الدافعة للفعل 
االحتجاجي، ولك��ن المواقف الدولية والرس��مية ُتظه��ر تبايناً في 
الحكم والتعاطي معها؛ رغم المرجعية الليبرالية والحقوقية الواحدة 
التي تنطلق منها تلك الدوائر الرسمية في معالجتها لتلك األحداث، 
فالث��ورات العربي��ة خرجت ف��ي أكثر من بل��د وبأس��باب قد تكون 

■ القحطاني   م�سفر بن علي 

السياسي..  واإلسالم  الِقيم  ِصدام 
العالَمين  مستقبل  سيحّددان  هل 

واإلسالمي؟ العربي 
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متشابهة كالشعور بالظلم واالستبداد، واس��تحواذ أقلية سلطوية على مقدرات 
الشعب بأكمله، ولكن ما يهمنا هو ذاك التباين الغربي ومعه دوائره وحلفاؤه 
في التعاطي مع تلك الثورات، فالتجاوب الس��ريع والتدخل المباشر في ليبيا 
لم يحدث في س��وريا ! والتأييد الغربي لث��ورة 25 يناير في مصر اختلف بعد 
ذلك إلى موقف معارض أو قل��ق وحِذر عندما فاز اإلس��اميون في عدد من 
االنتخابات المتعلّقة بالرئاس��ة والش��ورى واالس��تفتاء على الدستور، ومن ثمَّ 
أصبح له��م موقف داعم وغير معلن النقاب الثالث م��ن يوليو 2013م، وفي 
كل ه��ذه التباينات هناك قاع��دة مرجعية واحدة تنطلق منه��ا كافة المواقف 
الرسمية والدولية، وهي القيم الديموقراطية والحرية السياسية وحق الشعوب 
ف��ي االختيار واالس��تقال، وهذا م��ا يدعو للحيرة والتس��اؤل، لهذا س��أبدأ 

بالحديث أوالً عن ِصدام الِقيم ومستقبله على منطقتنا العربية واإلسامية.

الِقيم وانعكا�ساته على م�ستقبل المنطقة دام  المطلب الأول: �سِ

المش��هد األول ازدواجية المعايير الغربية ليس هو المشهد الوحيد؛  إنّ 
فق��د أحدثت الظ��روف واألزمات االقتصادية والسياس��ية ع��ددًا من الصور 
المماثلة، وأنتجت حراكاً ش��عبياً ش��بابياً متكررًا في أكثر من مكان، مرًة في 
بريطاني��ا كما في أحداث الش��غب الطالبي في أغس��طس 2011م، ومرًة في 
الواليات المتحدة األمريكية باسم )حركة: احتلوا وول ستريت( التي بدأت في 
س��پتمبر 2011م وتعاط��ت معه��ا عدد م��ن عواص��م العالم، وه��ا هي ذي 
المظاه��رات االحتجاجية تعود م��رًة أخرى في لوس أنجل��وس وبعض المدن 
األمريكية بع��د تبرئة المحكمة الفيدرالية الش��رطي )ج��ورج زيمرمان( من 
جريمة قتل الشاب األسود )تريفون مارتن( التي حدثت في 14 يوليو 2012م، 
وال تزال آالمها تظهر وتخبو حتى اليوم، حتى فرنس��ا لم تس��لم من حراك 
االحتجاجات الشعبية، ولعل أشّدها ما حصل في أحداث شغب ضواحي باريس 
2005م وما يحدث بش��كٍل أقل قبل عدة أش��هر في ضاحي��ة )تراب( بباريس 
أيضاً. وهن��اك البرازيل وتركيا وبورما واليونان وإس��بانيا وروس��يا وغيرها 
والتي تموج بح��راك احتجاجي وصدامي يزيد وينق��ص ولكنه ال يقف، هذه 
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الصور والمش��اهد تعرضها وس��ائل اإلعام بطريقة مجت��زأة من دون ربط 
وتحليل موضوعي للدوافع واألسباب. وهنا نحتاج إلى تقريب المشهد، كذلك 
نحتاج للصعود إلى علو لمعرفة أبعاد الصور والجوانب المعتمة التي ال تصل 
إليها كاميرات األخبار. ويمكن تصوير األم��ر من خال هذه الرؤى الثاث: 
أوالها: إن األحداث تنطلق بفعل جمعي وش��عبوي بعيدًا عن الدوافع الحزبية 
والسياسية. ثانيتها: إن المطالبات االحتجاجية تخرج للشارع وتنضوي تحتها 
مختلف التيارات؛ لوجود مبدأ حقوقي وقيمي متّفق على شرعيته ؛ كرفع مظلمة 

أو غ��اء المعيش��ة أو إس��قاط قانون متعّس��ف. 
ثالثتها: إنها لم تعد تس��تجيُب لوعود الساس��ة 
ف��ي مواجهة  أنها  الحكومة، وتش��عر  وإغ��راءات 
تتجاوز الدوائ��ر القانونية والقضائية نحو عرض 

القوة والضغط السلمي نحو التغيير!
هذا التحليل لو تناولناه على المدى البعيد 
وليس القريب لوجدنا أن مفردة الصراع الِقيمي 
مع التحول الحضاري، والمقدمات  تتماهى قرباً 
التاريخي��ة التالي��ة ق��د توضح ه��ذا المقصد 

وتقّربه للفهم:
ُتمل��ي المواقف، وتوّج��ه االختيارات،  أواًل: الحض��ارات ذهنياٌت جماعيٌة 
وتعّمق األف��كار الماقبلية، وتغيّ��ر وجهة حركات المجتم��ع، وهي أمر حضاري 
بأتم معًنى للكلمة، إنها ع��دوى كبيرة تتناقلها مجتمع��ات وتؤمن بها من دون 
اكت��راث بالضغوط والمصالح السياس��ية1. هذه الحالة م��ن التواصل القيمي 
والثقافي العاب��ر للحدود يعني أن المتغيرات الحضارية تس��ري كالحرارة في 
جسد المجتمعات، ومن ثمَّ قد تشعر بانسياب جديد لمفاهيم تهّز أماكن القوة 
بصمت ونعوم��ة، وأحياناً تك��ون تلك القيم ُبنى س��يكولوجية عل��ى حّد تعبير 
المؤرخ الفرنسي ألفونس دوبران، وما يرى ويلحظ في العالم أنّ االحتجاجات 

انظ��ر: قواعد لغة الحضارات، تألي��ف: فرنان بروديل، ترجمة التيمومي، طبعة مركز دراس��ات  1 ـ 
الوحدة العربية، 2009م، ص 75.

هناك قاعدة مرجعية 
واحدة تنطلق منها كافة 
المواقف الرسمية 
والدولية، وهي القيم 
الديموقراطية والحرية 
السياسية وحق الشعوب في 
االختيار واالستقالل، وهذا 
ل ما يدعو للحيرة والتساوؤ
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الجماهيرية أو االفتراضية في ش��بكات التواصل باتت لغ��ًة معبرًة لمطالبات 
الش��عوب، وتحوّلها ألنماط جديدة يج��ب التأمل كثي��رًا عندها،كما أن قنوات 
االحت��واء لتل��ك المطالب باتت عاج��زًة وغي��ر موثوقة ل��دى المجتمعات؛ بل 

أصبحت هرمًة ومتكلسًة ال تستطيع التواكب مع معطيات األجيال اإللكترونية.
ثانياً: إن الزيادة الديمغرافية للس��كان مفيدةٌ الزدهار الحضارات، كما 
كان الحال ف��ي أوروبا في الق��رون 13 و 16 و 18 و 19 و 20؛ ولكنها تصبح 
مضرًة وخِطرًة في حال تزايد الس��كان بوتيرة أس��رع من النمو االقتصادي، 
باس��تقراء المؤرخ الفرنس��ي بروديل1، ومن ثمَّ قد تحدث تغيرات حضارية 
تنتج عن صراع��ات وإخفاقات مجاعي��ة، أو كوارث وبائي��ة، كما حصل في 
أواخر القرن الس��ادس عش��ر في أوروبا، ومامحه تحدث اليوم في أوروبا 
ليس ألن الزيادة السكانية خطر مهدد لاقتصاد األوروبي؛ بل ألن االقتصاد 
االستهاكي المحموم لم يعد يش��في نهم المواطن الغربي، ومن ثمَّ ظهرت 
أزمته من طبيعة االستنفاد الباذخ للموارد العالمية، وكما قال إيريك فروم: 
إن العصر الصناعي أوجد طاقة ونش��وة بالغة ف��ي تحقيق كل األمنيات ولو 
كانت مهّدداتها عل��ى األرض خطيرة2، فالصراع على الم��اء والطاقة مهدد 
قادم للبش��رية؛ إاّل أننا أمام مهدد مس��تفز وهو محافظة الغرب على نمطه 
المعيشي المترف من دون الش��عور بما قد يسببه ذلك من صدام اقتصادي 
ومواجهة قيمية مع مجتمع��ات الوفرة في خيراتها والفقيرة في اس��تغالها، 
وهذا من وجهة نظري يعدُّ من أخطر المنعطفات التاريخية وس��بباً في عدٍد 
واس��تعمارًا ال  من التحوالت الحضاري��ة، ونجاحها في القرن الماضي نهباً 
يعني القدرة على تكرار ذلك اليوم؛ ألن ذلك في غاية العسر؛ نظرًا لتفاقم 
األزمة االقتصادية وقوة المؤسسات الحقوقية بمواثيقها ومعاهداتها األممية، 
ولكنها قد تستطيع ذلك بالتاعب الِقيمي بزج الفلسفات التفكيكية وما بعد 
الحداثية للتس��يّد في الجامعات ومراكز الفكر، وبتهييج الثورات في الدول 

المرجع السابق ص 72. 1 ـ 
انظر: الحداثة الفلسفية، تأليف وجمع: محمد سبيا وعبد السام بنعبد العالي، طبعة الشبكة  2 ـ 

العربية لألبحاث والنشر، 2010م، ص 226.
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الضعيفة، ونش��ر الدعايات االس��تهاكية، وتشجيع الش��عوب على األنموذج 
األوروب��ي الناعم المترف الذي يس��تدعي األغنياء لاس��تجابة والمحاكاة، 

والفقراء لاحتجاج والمواجهة!
ثالثاً: تتمركز الحضارة األوروبية بش��كٍل خاٍص في قلب العالم حضورًا 
وإنتاجاً للمادة والِقيم والحقوق والمعارف والفنون وغيرها. ولكنها اليوم لم 
تعد ذلك الشاب الطامح والقادر على فرض سيطرته على العالم كما كان، 
إنه يحاول أن يعيش شيخوخته من دون تهديد من أحد، ووفق نمطه الترفيهي 
الب��اذخ الذي أنتج��ه عصر الث��ورة الصناعي��ة والتقنية؛ بينم��ا تتربص في 

األنموذج،  هذا  استلهمت  شابة  مجتمعات  الجنوب 
حقوق  للحقوق،وأصبحت  ومفهومه  قيمه  وتقّمصت 
اإلنسان والديموقراطية أهم ِقيم تلك المجتمعات 
الطامحة، والمتوقع ف��ي مجال التحول الحضاري 
أن من أنتج تلك القيم لم يعد متحمس��اً لها أو 
مدافعاً عنها خصوصاً إذا ظهر صدامها لمصالحه، 
العربية  � كالدول  الناشطة  المجتمعات  تلك  بينما 
أو الاتيني��ة � تعيش حيرًة وتيه��اً قيمياً ألدبيات 
غربي��ة تري��د أن تضح��ي م��ن أجله��ا؛ ولكنها 
اكتش��فت أنها خدع��ة احترافية صّدرته��ا الِقيم 

االقتصادي��ة النفعية، وصّدقته��ا الِقيم األخاقية للش��عوب المتطلعة للحرية 
والعدالة االجتماعية، وهذا ما جعل االحتجاجات تزداد شراسة ضد العولمة، 
كلما اكتش��فوا مزيدًا من زيفها الخادع لهم  ولنا أن نتس��اءل: هل س��تعود 
الِقيم اإلنسانية إلى بيئاتها الصحيّة الصحيحة بعد أفولها في عالم الغرب؟ 
وهل س��تكون العودة س��لمية أم تحمل معها معاول الهدم واالنتقام؟ في وقت 
تتنامى في��ه اإلثنيات واألصوليات في ع��دد من المجتمعات الش��ابة1، وابن 
خلدون يرى من خال استقرائه للتاريخ أن األُمم المتوحشة أقدر على التغلب 

كتاب ندوة اليونيس��كو: القيم إلى أين، بحث جياني فاتيمو )نحو أفول القيم( طبعة دار النهار،  1 ـ 
2005م، ص 26 - 35.

تتمركز الحضارة 
األوروبية بشكٍل خاٍص في 
قلب العالم حضوراً وإنتاجًا 
للمادة والِقيم والحقوق 
والمعارف والفنون وغيرها. 
ولكنها اليوم لم تعد ذلك 
 الشاب الطامح والقادر
 على فرض سيطرته
على العالم كما كان
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ممن س��واها، وهو من ثم يرش��ح البداوة للحصول على ه��ذه الغلبة؛ نتيجة 
لخشونة المعاش والش��دة في السجابا والطبائع1 والعرب واألفارقة واألتراك 
يجتمع فيهم اليوم وصف المجتمعات الش��ابة والخشنة، مما قد يحرك هذه 

المجتمعات للزحف نحو جيرانهم أهل الشمال؛ إما هجرًة أو سيطرة!

رابعاً: ونحن في قمة عولمة السوق واإلعام والتقنية والسياحة وكذا في 
ِقي��م الديموقراطية، يذك��ر المفكر  قمة المأسس��ة لحقوق اإلنس��ان وب��ث 
الفرنسي جان بودريار أن صداماً واقعياً ألغى كلية الِقيم أمام عولمة السوق 
وانتشار التسليع المادي لكل ما حولنا؛ ما سياشي معه الخصوصية والكلية 
المتوقعة  والنتيجة األخرى  الديموقراطي��ة،  الِقيم الحقوقية والمفاهيم  لتلك 
هو انتفاضة الفرديات س��واء كانت ناعم��ة إذا أخذت طاب��ع الثقافة واللغة 
والفن، أو عنيف��ة إذا كان��ت انتفاضة ديني��ة أو ثورة جوع��ى ألجل تحقيق 
العدالة المس��لوبة2، وهذا ما يفاقم صعوبة الس��يطرة على تلك الدوافع أو 
احتوائها في قوالب ُمقنّعة، ومع انتش��ار الش��بكات العنكبوتي��ة ووجود منابر 
افتراضية للتعبير المتحّرر من كل قيود المنع والقمع، س��نقف با شك أمام 
معطيات قيمية تتنامى بسرعة نمو الخايا في جسم األجنة، فا ندري حينها 
كيف سيخرج ذلك المولود المشبع بالصور ومشاهدات الڤيديو واألفكار التي 

تتسلّل إلى عقله من دون توقف؟!

هذه المعطيات الحضاري��ة وغيرها كثير أصبحت تتش��كّل ببطء وتموج 
تحت الس��طح مؤِْذنًة بتغيراٍت في تاريخ المجتمعات اإلنس��انية اليوم، وربما 
كان تصاعد االحتجاجات الش��بابية والش��عبوية ش��اهدًا على ش��عورنا بهذا 
التحول العميق أو هو م��ا ظهر لنا من رأس جبل الجلي��د، ويبقى مقصودي 
)قصدي( الرئيس في هذا الدراس��ة هو التأكيد أن صراع القيم اليوم يشكّل 
المحفز المؤثر في انتفاضة الش��عوب ضد براغماتية القيم أو كذبها أحياناً 
أو ازدواجي��ة معاييرها، األمر ال��ذي يذّكي في تل��ك المجتمعات الرغبة في 

انظر: مقدمة ابن خلدون، ص 125. 1 ـ 
انظر: المرجع السابق، بحث )من الكلي إلى المفرد، عنف العالمية( لبودريار، ص 40 - 45.. 2 ـ 
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سلوك مسارات جانحة، أو ربما مانحة للخير والسام في األرض، وكما قال 
اهلل تعالى: ﴿ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴾ ]محمد: 38[.

ال�سيا�سي، وتاأثيره على المنطقة الثاني: م�ستقبل الإ�سالم  المطلب 

ُيعدُّ مصطلح اإلس��ام السياس��ي من أهم النظريات التداولية في الشأن 
السياس��ي، فالبع��ض ي��رى أن ه��ذا المصطلح ولي��د الغرب كس��عيد حارب 
والهلباوي، وبعضهم يرى أنه مصطلح مقبول بعد استعمال محمد رشيد رضا له 
وصفاً للمجتمعات اإلس��امية التي ُحكمت بالش��ريعة. وهناك من استبعد هذا 

المصطلح واس��تبدله باإلحيائية كم��ا فعل رضوان 
في��ه بدعًة  بينم��ا رأى فهم��ي جدع��ان  الس��يد، 
إيديولوجيًة حديثًة وانحرافاً عن اإلسام، وال نغفل 
عن جهد محمد س��عيد العش��ماوي في قصف هذا 
المعرفية  والمناب��ر  الوس��ائل  بكاف��ة  المصطل��ح 
واإلعامية، في حين نجد مقاب��ل ذلك عددًا من 
العلماء المعروفين كالشيخ يوسف القرضاوي يفنّد 
تهمة اإلسام السياسي وخطأ تقسيم اإلسام إلى 
اجتماعي،  وإسام  أخاقي  متباينة؛كإس��ام  أنواع 

وأن السياسة جزءٌ من الشريعة ال تنفصل عنه.

والحديث عن اإلسام السياسي ال يخفت ذكره وحضوره إال ويظهر مرة 
أخرى وبش��كل أقوى مما س��بق، فأعلى موجاته كانت بعد نكسة 1967م، ثم 
ع��اد المصطل��ح للظه��ور وزاد االهتمام به بع��د أحداث الحادي عش��ر من 
س��پتمبر، ثم أصبح األكثر تداوالً في الدوائر الفكرية والسياسية واإلعامية 
بعد ثورات الربي��ع العربي، خصوصاً بعد فوز اإلخوان المس��لمين في مصر، 

حيث فتحت ملفات كل التجارب السياسية للحركات اإلسامية.

هذه الظاه��رة الفكرية التي تتناول اإلس��ام السياس��ي وتحّذر منه أو 
تمارسه يمكن أن نرصد أهم مظاهرها فيما يلي:

ُيعدُّ مصطلح اإلسالم 
السياسي من أهم النظريات 
التداولية في الشأن 
السياسي، فالبعض يرى أن 
هذا المصطلح وليد الغرب 
كسعيد حارب والهلباوي، 
وبعضهم يرى أنه مصطلح 
مقبول بعد استعمال محمد 
رشيد رضا له
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أواًل: القل��ق الكبير م��ن تنام��ي التيارات السياس��ية اإلس��امية في 
العالمين العربي واإلس��امي، فقد ظهرت في الس��احة الُس��نيَّة اتجاهات 
مسيَّس��ة باس��م اإلس��ام، ال تقتصر على المعروفين بذلك من الحزبيين 
بعد فش��ل التيارات  القُدامى؛ بل ظهرت أحزاب س��لفية وصوفية، خصوصاً 
الليبرالية وانحس��ار الش��يوعية، وتفاعلت الدوائر الغربية مع هذا الخطر 
األصولي القادم بحذٍر شديٍد وقلٍق أشد، ما جعل تناول هذه الظاهرة عربياً 
يع��جُّ بالتهم والتحذي��رات والتلفيق والتزيي��ف، ما فتح أبواب التس��اؤالت 
الكثيرة والمصيرية من دون إغاق، وهو ما جع��ل القارئ والمتابع العربي 
العادي يش��عر بأن هذه الحمات اإلعامية والسياس��ية ه��ي نوع من دفاع 
بعض األنظمة عن وجودها ومصالحها ومغانمها من الحكم، من خال كيل 
التهم إلى خصومه��ا الواقعيين، ومن ثم زادت قناع��ة فئات من الجماهير 
العربية بتلك التيارات اإلس��امية، وأصبحت بالنسبة لها المخلّص المنقذ 
من الواقع الس��ائد، وهنا أقصد طبقة المتعلمين والش��رائح المتوسطة في 
المجتم��ع؛ ألن المعالج��ات القمعي��ة الاديموقراطية والخط��اب اإلعامي 
والديني الرسمي وظهوره مستعلياً مستبدًا عن سماع وجهات النظر األخرى 
أو قدرته على تفكيك خطاب الخصوم بعقانية وواقعية، كل ذلك أسهم في 

تحقيق إقبال خجول وخائف أحياناً على خطاب اإلسام السياسي.
ثانياً: إن تيارات اإلس��ام السياس��ي كانت مندفعًة ج��دًا نحو الوصول 
للسلطة بعد الربيع العربي، وقد يكون اندفاعاً أملته ظروف الفراغ السياسي 
ومطالبات الجمهور والرغبة في تحكيم الش��ريعة اإلسامية، فعاشت موقف 
للتكشف  الس��يادة والش��عور بالتفوق ودخلت معتركات السياس��ة، ربما كفخٍ 
واالستدراج ومعرفة كوامن تلك التنظيمات وقدراتها الحقيقية. وأمام الحالة 
المصرية األكثر أثرًا على العالم العربي، أصبح اإلس��ام السياسي معروضاً 
على المذبح كل يوم، وتحوّل المس��خوط عليهم سابقاً في المجتمع إلى نقّاد 
فضيلة وحقوقيين يرص��دون الهفوة والزلة، ويتأس��فون على ه��ذا األنموذج 
للدين، م��ن دون أي احت��رام لعق��ل اإلنس��ان أو أن يخجلوا م��ن مواقفهم 
المتناقضة التي تعرضه��ا مواقع التواصل االجتماعي بكل س��خرية، في تلك 
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األثناء ال يس��تطيع الباحث أن يحصي عدد الدراسات واألبحاث والمؤتمرات 
التي عنيت بهذه الظاهرة، حتى طغت في عام 2013م على األزمة االقتصادية 

العالمية واألزمة البيئية التي تهدد كوكب األرض.
ثالثاً: ظهر العديد من الدراس��ات الفكرية التي تنفي وجود السياس��ة في 
الدين، وهذا شجع المدافعين من أبناء التيارات الحركية إلى االعتصام بموقٍف 
مضاٍد إلثبات مشروعية السياس��ة، ونقد وتجريم كل من يحاول تأطير اإلسام 
في النظام األخاقي والروحي، وكا الموقفين � النافي والمثبت � جمعا العجب 
العجاب، فمن ينفي العمل السياس��ي في اإلس��ام يعتبر بعيدًا عن فهم حقيقة 

التاريخ القديم للمسلمين، الذي يثبت � بما ال يدع 
من نظرية  مجاالً للشك � أن العمل السياسي جزءٌ 
لما  االس��تخاف وعمارة األرض، ولو كان مذموماً 
مارس��ه الصحابة والتابع��ون ولما دع��وا له، وهم 
الذين يمثّلون الفهم األقرب لروح اإلسام، ثم إنه 
يندر وربما ينع��دم وجود دين في األرض امتنع عن 
السياس��ة ف��ي كل حقب��ه وأزمان��ه، حت��ى النظم 
الش��يوعية أصبحت تمارس العقي��دة التنظيمية في 
من  أكثر  ومس��تهجٍن  فٍج  بش��كٍل  السياس��ي  عملها 
واليمينية  المس��يحية  األحزاب  تزال  وال  الدينيين، 

تحكم العديد من الدول األوروبية، فلماذا تكون ممارسة السياسة وفق منطلقات 
دينية أمرًا مقبوالً في الغرب والشرق ومحرماً ممنوعاً في اإلسام؟!

في المقابل نجد أن المنافح عن اإلس��ام السياس��ي قد بّرر ألجل هذا 
المقصد كل األعمال والممارسات التي تنافي سماحة اإلسام ونقاء عقيدته، 
فش��رعنة االنتخابات والدخول في البرلمانات أصبح ف��ي يومٍ وليلٍة من أهم 
مقامات الجه��اد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر !! س��وى الممارس��ات 
المس��تهجنة التي تحاول أن تضفي المسحة الرس��ولية المعصومة على رموز 
العمل السياس��ي وتجعلهم في مقامات طوباوية، بينما الممارسة الواقعية في 
ه��ذا الحقل تع��جُّ بالملوث��ات والمخالف��ات الصريح��ة التي ُتزّي��ن للناس 

وأمام الحالة المصرية 
األكثر أثراً على العالم 
العربي، أصبح اإلسالم 
السياسي معروضًا على 
المذبح كل يوم، وتحّول 
المسخوط عليهم سابقًا 
في المجتمع إلى نّقاد 
فضيلة وحقوقيين 
يرصدون الهفوة والزلة



142

المحور

ش��خصيات ذات أقنعة متلونة ومحمية من النقد كونهم يمثلون اإلس��ام في 
مقابل الكفر، كما يزعمون.

فظاهرة اإلسام السياسي تفاعلت وتنامت في مجتمعاتنا العربية واإلسامية 
بس��بب المواقف اإليديولوجية للخصومة الرهيبة التي اش��تعلت بين اإلساميين 
مقابل األحزاب القومية والليبرالية وغيرها، وأحرقت أي أرضية يمكن االلتقاء أو 
التفاهم عليها، وما س��بق من مظاهر يحت��اج إلى رصد دقيق ودراس��ات علمية 

مسحية لمعرفة حجمها وقوتها وتأثيرها على الفرد والمجتمع والدولة.
المهم في هذا الس��ياق هو محاولة تلمس واستش��راف مس��تقبل تيارات 
اإلسام السياسي، هل هي في أفول ونهاية ال قيام بعدها؟ أم أنها في كمون 
مؤقت أملته الهجمات وتحالفات القوى اإلقليمية والدولية، وقد تصحو وتعود 
مرة أخ��رى، أمام هذه االحتماالت نقف خلف الكثير من الدراس��ات والرؤى 
التي ناقشت هذا المس��تقبل وتداعياته المحلية والدولية، ولعلي أقتصر على 

أهم سيناريوين الستشراف مستقبل اإلسام السياسي:
السيناريو األول: هو فشل اإلس��ام السياس��ي ونهايت��ه، وكان الباحث 
الفرنسي أوليڤييه روا أّول من بش��ر ب� »ما بعد اإلسام السياسي«، ورأى أن 
األنموذج السياسي اإلساموي ال يمكن أن يتحقّق في الواقع إالَّ في اإلنسان، 
وليس في المؤسس��ات، ف��إن ذلك وحده يكف��ي لجعل المدينة اإلس��اموية 
مشروعاً مستحيًا؛ بل ياحظ أن منطق اإلس��امويين الداخلي يقودهم إلى 
التبشير بنهاية الدولة؛ إذ ما الحاجة إلى المؤسسات إذا كان الناس جميعاً 
فاضلين1. ثم جاء بعده زميله الفرنس��ي أيضاً جيل كيبل ورأى أن اإلس��ام 
السياس��ي � بصفت��ه تجمعاً يضمُّ ش��رائح اجتماعي��ة مختلف��ة تضامنت في 
إيديولوجيا مش��تركة � بدأ يتفكك وينتهي، إذًا التعبئة اإلس��امية كانت في 
وضع »محلّك س��ر«، وتحالف المجموعات االجتماعية الذي أقامته على أمل 

االستياء على السلطة في سبيله إلى التفكك أيضا2ً.

انظر: كتابه: تجربة اإلسام السياسي، ترجمة نصير مروة، طبعة دار الساقي، الصادر في عام 1996م.. 1 ـ 
انظر كتابه: جهاد؛ انتشار اإلس��ام السياسي وانحساره، ترجمة نبيل سعد، سلسلة كتاب العالم  2 ـ 

الثالث،2002م.
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أمام هذا الس��يناريو يطرح محمد أبو رمان البدي��ل المتوقع بعد نهاية 
اإلس��ام السياس��ي من خ��ال رؤي��ة إبراهيم غرايب��ة الخبي��ر بالحركات 
اإلسامية، مفادها أن الخارطة اإلسامية الجديدة ستنتقل من التركيز على 
الجماعات إل��ى التركيز على المجتمعات، ومن العم��ل الحركي الهرمي إلى 
الش��بكي التعاوني، فيصبح من ثمَّ الرهان على كسب المجتمعات من خال 

مؤسسات مدنية تقوم السلطات الحكومية والشركات التابعة لها 1.

كما يمك��ن توقع قيام بدي��ل آخر لألحزاب اإلس��امية تم��ارس العمل 
السياسي وفق الرؤية العلمانية ومن خال شخصيات تنويرية، ال تتضح فيهم 

الهوية اإلسامية إالَّ بالعودة لماضيهم اإلسامي، 
ويمكن أن يكون أنموذج العدالة والتنمية التركي 
هو المقارب��ة المتوقعة لهذا الس��يناريو مع نزوع 

أكبر نحو الديموقراطية الغربية.

الســـيناريو الثاني: وه��و س��يناريو الكمون 
واالختب��اء حت��ى ت��زول عاصف��ة المواجه��ة مع 
في  العميقة  والتنظيم��ات  واألْمنيَّ��ات  الحكومات 
اإلس��ام  عودة  هو  المتوقع  والبديل  مجتمعاتهم، 
السياسي بطابع صدامي وراديكالي أكبر مما كان 
عليه أثناء الربيع العربي، بناءً على احتمال فشل 

الحكومات في معالجة مش��كات الفقر والبطالة وتقديم الخدمات الصحية 
والتعليمية الائقة، فتزداد المجتمعات حنقاً، ومن ثمَّ تقبل الخيار المضاد، 

والميل نحو التطرف في المعالجات السريعة والحادة.

والبدي��ل المتوّقع لهذا الس��يناريو هو م��ا قّدمه الخبير ف��ي الحركات 
السياسية الباحث الراحل حسام تمام وهو ما س��ماه »السياسوية اإلسامية 
الكامنة أو المنتظرة«، وأنموذجها األبرز في الس��لفية، فهي تعتزل السياسة 

انظر: كتاب اإلصاح السياس��ي في الفكر اإلس��امي لمحمد أبو رمان، طبعة الش��بكة العربية  1 ـ 
لألبحاث والنشر، 2010م، ص 105 - 111.

تفاعلت ظاهرة اإلسالم 
السياسي وتنامت في 
مجتمعاتنا العربية 
واإلسالمية بسبب 
المواقف اإليديولوجية 
للخصومة الرهيبة التي 
اشتعلت بين اإلسالميين 
مقابل األحزاب القومية 
والليبرالية وغيرها
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ليس رفضاً لها على الطريقة الصوفية؛ ب��ل ألن اللحظة التاريخية ال تائم 
نموذجها السياس��ي المنش��ود، أو ألنها ليست على اس��تعداد لدفع تنازالت 
الدخول في السياس��ة وكلفته، ويرى تمام أنهم يمثّل��ون قطاعاً بالغ األهمية 
واالنتش��ار والتأثير في حركات اإلسام السياس��ي؛ بل حتى داخل الحركات 
التي يمكن الق��ول: إنّها تنطب��ق عليها مقولة ما بعد اإلس��ام السياس��ي، 
فاللحظة المقبلة سلفية بامتياز، والسلفية هي سيدة الزمن المقبل؛ فهو تيار 
يجت��اح كل الطبقات والش��رائح، ب��ل والجماع��ات والمعاه��د الدينية، مثل 
األزهر، واإلخوان المس��لمين أنفس��هم الذين تكوّن داخلهم تيار سلفي كبير 
ومؤثّر، كما تتمتّع الس��لفية ببساطة وسهولة واتس��اق يناسب شرائح مختلفة 
يصعب على اإليديولوجيات اإلس��امية األخرى اختراقها، كما تتناسب وحالة 
االغتراب التي صنعها الواقع المش��وّه، والعجز عن فهم هذا الواقع، ثم هي 
تعطي معتنقيها قدرة مذهلة للقفز على الواقع والعودة إلى أصل متخيل )فهم 

زمن السلف الصالح( بما ساعد في أن تكون األكثر انتشارًا في أوروبا !! 1.

خـتـامــًا:

أخلص في الختام إلى أن اإلسام السياسي لن يختفي عن واقع السياسة 
المعاص��رة، ونهايته مس��تبعدة في ظل ظ��روف عالمنا العربي واإلس��امي، 
والتحوالت القيمية واألداتية تس��اعد بش��كٍل أكبر على خروج تيارات اإلسام 
السياس��ي مرة أخرى، إما بع��د كمون لق��ادم أعنف وأق��وى، أو لقادم أكثر 
انفتاحاً وتسامحاً مع الغرب وِقيمه العلمانية، وكل ذلك خاضع لسنن التغيير 
وحركة التاريخ ومدافعة القوى والمغالبة على الفرص والمصالح، والتس��ارع 
الذي يش��هده عالم اليوم محّمل بالكثير من المفاجآت التي قد تعس��ر على 

التوقع واالستشراف.

. www.ahewar.org انظر مقال: ما بعد اإلسام السياسي لحسام تمام، موقع الحوار المتمدن 1 ـ 
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■  أستاذ بكلية الحقوق، جامعة القاضي عياض ـ مراكش، المغرب.

يستمد عنواُن الدراس��ة أهميته من مجموعة الظواهر التي 
َطفت على الس��طح، واكتس��بت أبعادًا عميق��ًة في المغرب 
الكبير م��ع ثمانينات القرن الماضي، وفي صدارتها أس��ئلة الدولة 
وشرعية السلطة، والهوية، واالندماج الوطني. أما قضيتها المحورية 
فتروم التفكير في التساؤل المركزي التالي: لماذا بعد مرور نصف 
ق��رن على إعالن االس��تقالل واس��ترداد الس��يادة الوطني��ة، وجد 
المغاربيون أنفَسهم منقس��مين � وإن بدرجات مختلفة نسبياً � حول 
مصادر توزيع رزقه��م، غير منخرطين في صناع��ة قراراتهم، غير 
متكافئين ف��ي تدبير خي��رات مناطقهم وأقاليمه��م، وموزعين بين 
انشقاق الهوية وتعدد اللّسان؟ ثم كيف نُفّسر خيبات األمل الوطنية 
التي ألّمت بشرائح واسعة منهم بعد أن حملوا القادة الوطنيين على 
أكتافهم، متوس��لين في الدولة الجديدة الناشئة بعد االستقالل أن 
تكون بيتهم المش��ترك، ومالذَه��م الطبيعي، وأن تتح��ول إلى قوة 
الوطنية  موحَِّدة لبثِّ روح التالح��م والتوافق، والتمّرس عل��ى قيم 
المرّبين«؟  »الدولة مربية  أليس��ت  الجمعي؟  والمواطنة في وعيهم 

بتعبير عبد اهلل العروي.

■ امحمد مالكي  

والشرعية الدولة  بناء   سيرورة 
المغرب بالد  في  الوطني  واالندماج 
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تنطلق قضية الدراس��ة من اإلقرار ب��أن بالد المغرب عج��زت عن توطين 
مفهوم الدولة في المخيال الجماعي للمجتمعات، ولم توقف شرعية سلطتها من 
التآكل التدريجي، كما اس��تعصى عليها استكمال تحقيق االندماج االجتماعي في 
المغ��رب الكبير. فعلى الرغم م��ن المنجزات التي تحققت ف��ي ميادين كثيرة، 
خالل العقود الخمس��ة األخيرة، لم تس��تطع النظم السياس��ية توفير الشروط 
الاّلزمة لتحقيق االندماج بشقيه األفقي والعمودي؛ أي التحام األفراد بجماعاتهم 
واندماجهم في مجتمعاتهم، بتمثّل الِقيم الجماعية، وأنماط العيش المش��ترك، 
وانصهارهم في الروح العامة للجماعة، واندماجهم في مؤسس��ة الدولة ووالئهم 
لها. ولعل ما يجعل التشديد على عجز البالد المغاربية قضيًة جديرة بالدراسة 
المفارقة التالية: فمن جهة، تمَّ الرهان بش��كل شبه مطلق على الدولة الناشئة 
بعد االس��تقالل على قيادة المش��روع الوطن��ي، وأداء األدوار المرتبطة بها في 
حماية تماس��ك المجتمع، وصيانة وحدته، وتعميق ُع��رى تالُحِمه وتوطيدها، بل 
دافعت الدولة المغاربية الحديثة نفس��ها عن قدرتها »االس��تثنائية« على إنجاح 
َبْيَد أن الدول��ة المغاربية � ولعل��ه الوجه الثاني  مش��روع االندماج االجتماعي. 
للمفارقة � َس��ْرعان ما انكش��فت محدوديُة كفاءَتها لقيادة هذا المشروع، حيث 
تآكلت ش��رعيتها مع العقد الثامن من القرن الماضي، وتضاءل منسوُب تحكِّمها 
في القدرة التوزيعي��ة المادية والرمزية، وتش��كّلت � نتيجة التوّس��ع التدريجي 
للتعليم، والتغيّرات الحثيثة الحاِصلة في نظام الِقيم االجتماعية والثقافية � قوى 
َس��ة على الشرعية التاريخية والنضالية  جديدة لم تُعد ُتقِنُعها الخطابات الُمؤَسَّ
أو الوطنية، كما لم تستملها جاذبية الحكام، أي الشرعية اإللهامية )الكارزمية(، 
بتعبير م. فيبر. والواقع أن وتيرة التآكل المتصاِعد لشرعية الدولة الوطنية في 
المغرب الكبير إن ارتبطت بشكل واضح بالمتغيرات ذات الصلة بسيرورة البناء 
ع إليقاعها؛ أعني تلك  الوطني الداخل��ي؛ فقد كان للعام��ل الدولي دورُ المس��رِّ
أولهما انخفاض  يُخ��ّص  إذا اس��تحضرنا معطيين مركزيين،  الوتيرة، خصوصاً 
عائدات النفط خالل س��نوات 1982 - 1985م بالنس��بة للجزائ��ر وليبيا، ويتعلّق 
الثاني بتفاقم مديوني��ة الدول المغاربية غي��ر النفطية )المغ��رب، وموريتانيا، 

وتونس(، ودخولها تالياً عشَّ عنكبوت المؤسسات المالية واشتراطاتها.
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تأسيساً على التحديد أعاله، وُبغية تفسير عجز البالد المغاربية، تتوخى 
الدراسة النظر في ثالثة جوانب تراها مصادر ذات قيمة منهجية لفهم واقع 
االستعصاء في س��يرورة بناء الدول المغاربية الناشئة بعد االستقالل. يرتبط 
المصدر األول بثقل الم��وروث التاريخي ]أوالً[. في حين يخصُّ الثاني التآكل 
التدريجي لمنسوب الش��رعية ]ثانياً[. أما المصدر الثالث، فيتعلق بالتغيرات 

النوعية الحاصلة في منظومة القيم ]ثالثاً[.

اأواًل: �ضغط الموروث التاريخي

1 ـ ال يجادل اثنان ف��ي أن الدولة المغاربية 
الحديثة، التي أُعيد بناؤُها بعد االستقالل، َمدينٌة 
قب��ل ظهور  )ما  القدي��م  لتاريخه��ا  م��ن جه��ٍة 
االس��تعمارية(،  الحرك��ة  وتوّس��ع  الرأس��مالية 
وُمرتِهنة � إلى ح��ٍد بعيٍد � بالتأثي��رات البنيوية 
العميقة للمرحلة الكولونيالية. وألن سيرورة تكوّن 
الدولة في البالد العربية عموماً لم تكن طبيعيًة، 
فضاءات  في  لنظيراتها  تعقيدات خالف��اً  وعرفت 
حضاري��ة وثقافية مغاي��رة )الغ��رب(1؛ فقد جاء 

Hybride، يجمُع في أحش��اِئه بين روح التقليد  الحديث للدولة هجيناً  البناءُ 
ومظاهر التحديث. لذلك، نُش��ّدد على أن امتداد روح الدولة السلطانية، أو 
المخزنية � كما نَعتتها بعض األدبيات2 � ظل حاضرًا ومؤثرًا بشكٍل عميٍق في 
أداء الدولة الوطنية، واألكثر فاعاًل بشكل سلبي في عالقة الدولة بالمجتمع.

من األعم��ال الحديثة التي تناولت واقع الدول��ة في الوطن العربي، ومقارنته��ا أحياناًُ بالدولة  1 ـ 
كما تكونت في التجربة الغربية، نش��ير إلى: وجيه كوثراني، أزمة الدول��ة في الوطن العربي، 

)جماعي(، ط1 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011م(، 575 ص.
من أدبيات كثي��رة، يمكن اإلحالة عل��ى: محمد عبد الباقي الهرماس��ي، المجتم��ع والدولة في  2 ـ 
المغرب العربي، ط1، مش��روع استش��راف مس��تقبل الوطن العربي / محور »المجتمع والدولة«، 

)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987م(، ص 11 وما بعد.

ال يجادل اثنان في أن 
الدولة المغاربية الحديثة، 
ُها بعد  التي أُعيد بناوؤ
االستقالل، َمدينٌة من جهٍة 
لتاريخها القديم )ما قبل 
ظهور الرأسمالية وتوّسع 
الحركة االستعمارية(، 
وُمرتِهنة بالتأثيرات 
 البنيوية العميقة
للمرحلة الكولونيالية
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يميّز علماء االجتماع في البالد العربي��ة � والمغرب الكبير جزء منها � 
بين صنفين من الدول، هما: الدولة التقليدية، والدولة الس��لطانية. سبقت 
األولى الحقبة االس��تعمارية، وهي تميي��ز الدولة الحديثة، ف��ي حين ُتحيل 
الثانية على دول��ة الخالفة. أما داللتُها في فقه السياس��ة الش��رعية فتعني 
»الدولة القائمة سلطتها على الشرعية الدينية والمتكوِّنة بمقتضى التولية«1، 
كما وصفَت ُمتوُن ه��ذا الفقه إجراءاِتها بدّقة وتفصي��ل2. وحيث إن المعرفة 
� كم��ا يقول م. فيبر � انتقائيٌة بطبيعتها، س��يكون جدي��رًا باألولوية التركيز 
على ما ل��ه قيمة ُمضافة لفهم ضغ��ط روح الدولة الس��لطانية على وظائف 
الدولة المغاربي��ة الحديثة، وفي مقدمتها وظيفة تولي��د التضامن والتالحم 

إلنتاج االندماج وتوطيده.

جدير باإلشارة أن الدولة السلطانية ظلت تستمدُّ مشروعيتَها من الدين، 
الذي ش��كَّل رابطَة التالحم والتضامن بامتياز، ولعل هذا المعطى السوس��يو 
تاريخي هو الذي ُيفس��ر ديمومَة الدولة الس��لطانية في التاريخ على الرغم 
من تغيّر السالطين واألمراء المتعاقبين على السلطة. َبْيَد أن المفارقَة تكُمن 
في كون هذا النمط من الدولة وإن استمرَّ قائماً لقرون، محافظاً على وحدة 
البالد وس��المة الثغور بالتعبئة والجهاد؛ فقد عزَّ عليه بناء َمرَكزة سياس��ية
Centralisation Politique ؛ أي خل��ق ُهوية سياس��ية Identité Politique ينتِظُم 

فيها ال��كلّ، وَيدين لها الجميع بالوالء. لذلك، لم تمكِّن الش��رعيُة الدينية 
الدولَة السلطانية من بسط س��يادتها على كامل تراب أمصارها، سواء على 
صعيد القانون والتش��ريع، أم على مس��توى األمن والتنظيم، فبقيت وحدُتها 
الدينية غير متطابقة مع وحدتها السياس��ية والترابية، فكانت النتيجة بزوغ 
وتنامي قوى محلي��ة متفاوتة األوزان إلى جانب الق��وة المركزية المفترَضة. 

انظر: عبد اإلله بلقزيز، الدولة في الوطن العربي وأزمة الشرعية، في: أزمة الدولة في الوطن  1 ـ 
العربي...، م.س، ص 316.

نش��ير إلى الكتابات التي ظهرت منذ القرن الخامس الهجري، عند كل من الفقيه الشافعي أبي  2 ـ 
الحس��ن الماوردي )األحكام الس��لطانية(، وأبي يعلى الحنبلي، مرورًا بابن تيمية، وابن خلدون، 

ووصوالً إلى القرن العشرين عند رشيد رضا.
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واألكثر من هذا، تكوّن ش��عوٌر مماِنع، إن لم يكن مقاوماً للس��لطة المركزية 
)الدولة السلطانية(، يرفُض االنصياع، ويتوق إلى التحرر1.

لي��س القصُد م��ن التأكيد على ضع��ف الرابطة السياس��ية بين المركز 
واألط��راف في نط��اق الدولة الس��لطانية إع��ادةَ إنتاج أطروحات المدرس��ة 
االستعمارية )االنقسامية وغيرها(2، فهذا ما تستبعُده الدراسة جملة وتفصياًل، 

أن  إبراز فكرة تأسيسية مفاُدها  المنهجي  غرضنا 
توفِّر  � من حيث جوهُرها � لم  السلطانية  الدولة 
الرغم من  عل��ى  ُهوية سياس��ية،  ميالد  ش��روَط 
محافظتها على وحدته��ا الدينية والروحية، وإلى 
لمجموعاته��ا  االقتصادي��ة  الوح��دة  م��ا  ح��د 
أن  إلى  نُشير  أكثر  للتوضيح  وتوخياً  االجتماعية3. 
التناضد بين الوحدات المسماة »اللّف« Leffs في 
المغرب األقصى، أو »الّصف« Soffus في كل من 
وإن  المركزي��ة،  والس��لطة  والجزائ��ر،  تون��س 
أنموذجاً  االس��تعمارية  السوس��يولوجيا  اعتمدت��ه 

لوَسِم المجتمعات المغاربية باالنقسامية، ونفي أي قيمة عن الحكم المركزي 
)الدولة(4؛ فإن الواقع ُيجانب هذا االس��تنتاج؛ ألن »االنقس��امية السياس��ية« 

ُيناقش الع��روي في بعض مقاط��ع أطروحته الجامعي��ة جوانب من تمظهرات هذا الش��عور، من  1 ـ 
قبيل موقف »المخزن« )السلطة المركزية( من »العرف«، وتمسك المناطق األمازيغية به. انظر 
 Les Origins Socials et Culturelles du Nationalisme Marocain (1830-1912), 1er Ed., :أطروحت��ه
Casablanca, Centre Culturel Arabe, 1993, P. 178 et s.

هناك ترسانة من الكتابات المندرجة ضمن ما يسمى »السوسيولوجيا االستعمارية«، من رموزها،  2 ـ 
. Robert Montagne, St. Gsell, J. Carcoppino, E.F. Gautier. E.Gellner..etc :نذكر
محمد عبد الباقي الهرماسي، المجتمع والدولة في المغرب العربي... م.س، 15. 3 ـ 

بالعودة إلى الدراس��ات االثنوغرافية واالنثروبولوجية، وأيضاً أبحاث العل��وم االجتماعية، كثيرًا  4 ـ 
ما يقع التش��ديد على نزعة القبائل إلى االنقس��ام، باعتبارها عاماًل معرق��اًل إلمكانية الوحدة 
السياس��ية وبناء الدولة المركزي��ة. فمثاًل نقرأ عند إرنس��ت جيلنر قوله: المش��هور: »أنا ضد 
إخوتي، وأنا ضد أبن��اء أعمامي، وأنا ضد الجميع، ال يجتمع اإلخوة تحت س��لطة عليا ألخ أكبر 
=إال خوفاً من أبناء األعمام، وال يجتمع أبناء األعمام تحت س��لطة بعض الفرق الكبرى للعائلة إال 

إّن الدولة السلطانية ظلت 
تستمدُّ مشروعيَتها من 
الدين، الذي شكَّل رابطَة 
التالحم والتضامن بامتياز، 
ولعل هذا المعطى السوسيو 
تاريخي هو الذي ُيفسر 
ديمومَة الدولة السلطانية 
في التاريخ على الرغم من 
تغّير السالطين
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ج  ظلت مع ذلك َمدعومًة بوحدة ديني��ة ومعيارية، ومعبّأة بروح تضامنية، تتوهَّ
كلم��ا داَهمتها نوائُب الخط��ر الخارجي، وإال بماذا يمكن تفس��يُر ميالد دول 
م��ُة ابن خلدون نّص��اً خالدًا ضمَّ بين  قوية كبرى وس��قوطها، أفرَد لها العالَّ

دفّتيه تأريخاً بليغاً لمراحل تعاقبها في الزمن )المقدمة(1.

ُتسعفنا جدليُة »القطيعة / االستمرار« � التي نََظمت كتاَب العروي الُعمدة 
»اإليديولوجية العربية المعاصرة«، وأعاد استثمارَها لقراءة تاريخ المغرب2 � 
في التأكيد على أن روَح الدولة الس��لطانية ظلت ممتّدًة ومستمرًة في أحشاء 
الدولة الوطنية الحديثة؛ أي الدولة الناش��ئة بعد االس��تقالل، وعلى الرغم 
من التغيرات العميقة التي طالت الدولة التقليدية قبل االس��تعمار وخالله3، 
فإن كثي��رًا من مقومات الموروث الس��لطاني ظلت حاض��رًة وفاِعلة في قدرة 
الدولة الحديثة على صياغة عالقة جديدة مع المجتمع، َتنهَل من مقتضيات 
االجتماع السياسي والمدني العصري، فَمن منَّا مثاًل يستطيع تجاهَل استمرار 

خوفاً من العدو الخارجي الذي يهدد باس��تمرار، إن عامل االلتحام هو العدو الخارجي وليس��ت 
سلطة الحاكم الداخلي..«. انظر:

Ernest Gellner, Saints of the Atlas, the Nature of Human Society (London: Weidenfeld,1969).

نفكر في دولتي المرابطين )1079 - 1145م( والموحدي��ن )1130 - 1269م(.، والعصبيات القبلية  1 ـ 
التي كانت في أصل تأسيس واليات قائمة الذات، مثل قبائل »كتامة«، و»صنهاجة«، و»مصمودة«. 

لالطالع أكثر، ُيراجع: عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، )بيروت: دار القلم، 1978م(..
نراه يشير في مدخل »اإليديولوجية العربية المعاصرة« إلى المسائل التي شغلت بالَ العرب منذ  2 ـ 
 .Continuité »ما يناهز المائة سنة، فيحددها في أربع، منها مسألة »االس��تمرار أو االستمرارية
انظر، اإليديولوجية العربية المعاصرة، ط1 )بيروت: المركز الثقافي العربي، 1995م(، ص 24. 
أما في مؤلفه تاريخ المغرب، ج1، فيعيد التذكير بمسألة االستمرارية في سياق توضيح لألهداف 
التي دفعته إل��ى كتابة هذا المصنف، فيق��ول: »... غير أن اله��دف األول )أي من كتابة مؤلف 
تاريخ المغرب( لم يكن السرد بقدر ما كان إظهار العالقة التي تربط المواطن المغربي المهتم 

بالمستقبل بمجموع ماضي المغرب..«. انظر، مجمل المغرب... م.س، ص 30.
يتوقف عبد الباقي الهرماسي عند التحويرات التي ش��هدتها الدولة الوسيطة بالمواصفات التي  3 ـ 
حددتها النظري��ة الخلدونية، فتحولت إلى دول��ة باتريمونيالي��ة Etat Patrimonial خالل القرن 
التاسع عش��ر، حين تحول النفوذ المركزي إلى نوع من »الس��يطرة الباتريمونيالية«، مستبدلة 
قيادتها القبلي��ة بجيش نظامي، كما أدخلت تغييرات نوعية على األجه��زة اإلدارية وأنظمة ملكية 

األرض وتدبيرها. يراجع مؤلفه: المجتمع والدولة في المغرب العربي... م.س، ص 19 - 25.

=
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منس��وب القيم واألع��راف التقليدية في حياتن��ا العامة، وتوجيهها لس��لوك 
مكون��ات واِزنة من نس��يجنا االجتماعي، كما ه��و حال »الث��أر«، و»العار«، 
والتضامن بفعل قرابة الدم، واالحتماء بالعائلة والقبيلة. لذلك، وفي س��ياق 
امتداد هذا الم��وروث في البناء الجدي��د للدولة الوطنية، تع��ّذر على هذه 
األخيرة ترسيخ الشعور بها بوصفها كياناً في وعي الناس، وصُعب عليها خلق 
زمين لجعل الوالء له��ا أولويًة تفوق وتعلو على باقي  التضامن والتالحم الالَّ

الوالءات األولية القائمة والمألوفة.

2 ـ لم َتعجز الدول��ُة المغاربية الحديثة عن 
التخل��ص م��ن الموروث الس��لطاني فحس��ب، بل 
ضعفُت إرادُتها في نزع روح المرحلة االس��تعمارية 
عن قوانينها، ومؤسس��اتها الجديدة. وعلى الرغم 
الوطنية  التعبوية الجياش��ة للنخب  من الخطابات 
عقب اس��تقالل بالد المغرب مس��تهل خمس��ينات 
القرن الماضي، وتش��ديدها على التخلص من نير 
االس��تعمار وتش��ييد أوط��ان جديدة، ح��رٍة وذاِت 
الخمس��ة عن  س��يادة، كش��فت تج��ارُب األقطار 

اس��تمرار الشُّ��قوق Fractures التي عّمقها االس��تعمار في النس��يج االجتماعي 
والثقافي، وغدا عصيّاً على النخب الحاِكمة َتضميُدها على امتداد خمسة عقود.

َيتميّز االس��تعمار في بالد المغرب عن نظيره في المش��رق باس��تهدافه 
الهُوية، وما يرمز إليها من دين، وقيم، ولغة، وتعليم، وليس تجزئة األرض، 
وتقس��يمها كما حصل في بالد الش��ام. وألن إعادةَ بناء الشخصية الجماعية 
أعقد من استرداد وحدة التراب، فقد فعلت ُشقوق السياسة االستعمارية فعلَها 
في إضع��اف لُحمة المجتمعات المغاربية، وتعقي��د إمكانيات تالحم المغاربة 
واندماجهم في منظومة قيمية وثقافية واحدة. بل إن االس��تقالل الذي ناضل 
الجميع من أجل انتزاعه س��رعان ما فتح الباب أم��ام رؤى متباينة، وأحياناً 
متنافرة، إلشكالية البناء الوطني، من حيث فلسفتُه، واستراتيجيته، ووسائله، 

َيتمّيز االستعمار في بالد 
المغرب عن نظيره في 
المشرق باستهدافه 
الُهوية، وما يرمز إليها من 
دين، وقيم، ولغة، 
وتعليم، وليس تجزئة 
األرض، وتقسيمها كما 
حصل في بالد الشام
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وشركاؤه. لذلك، كان طبيعياً أن تتناسل النعوت النقدية لطبيعة االستقالالت 
ونوعية النخب السياس��ية التي ق��ادت مفاوضاِتها، ووقَّعت عل��ى اتفاقياتِها، 
فعّدها البعض »اس��تقالالت ُمصادرة« Indépendances Confisquées، في حين 
 .1 Désenchantement National »َوَس��مها البعض اآلخر ب� »خيبة األمل الوطنية
وف��ي كل األح��وال قّدم��ت العل��وم االجتماعية على م��دار العقود الخمس��ة 
وإبراز  الظاهرة االس��تعمارية  لتعرَي��ة  إس��هامات كمية واضح��ة  المنصرمة 

مفعولها العميق على األبنية العامة لبالد المغرب.

َس��يكون ُمجدياً � من الناحية المنهجية � التش��ديد على المجاالت التي 
ها االستعمار، فأثََّر فيها س��لباً، وأضعف قدرَتها على ضمان استمرار روح  مسَّ
التالح��م والتضامن ُمنبثّة في المجتمع، أو في عالق��ة هذا األخير بما يرمز 
َر االستيطاُن  لكيان الدولة ويرتبط بمؤسساتها. ففي الجزائر مثاًل � حيث ُعمِّ
قرناً وأكثر من ثالثين سنة )1830 - 1962م( � جهدت السياسات االستعمارية 
من أج��ل تقطيع أواصر المجتمع، وإزاحة كل الوس��ائط الت��ي تلحم الدولَة 
بالمجتمع، من جمعيات، وزوايا، ومراكز النفوذ الرمزي، التي شكَّلت طاقات 
مهمًة من األرصدة التقليدية للمجتمع الجزائ��ري، مولَِّدًة بذلك فجوًة عميقًة 
بي��ن الدول��ة والمجتمع، ب��ل أدخلت فك��رةَ الدولة نفس��ها دائ��رة التواري 
والضمور. وحتى حين استبدلت فرنسا مفهوَم االستيطان بمصطلح »الحماية«، 
عند احت��الل تون��س أوالً )1881م(، والمغرب األقصى الحق��اً )1912م(، لم 
تتوقف عن��د اإلجهاز عل��ى كل م��ا يرمز إلى هوي��ة المغاربة وش��خصيتهم 
التاريخية. حَصل ذلك حين حّرَضت على التجنيس في تونس بواسطة مراسيم 
»مورينو« Morinaud عام 1923م، واستصدرت الظهائر البربرية سنة 1930م، 
لتمزيق الوحدة الوطني��ة للمغرب األقصى؛ أي فصل المك��وِّن األمازيغي عن 
ِصنوه العربي2. والواقع أن ش��قوَق المرحلة االس��تعمارية لم ُتخلِخل النسيَج 

التعبير من استعمال Hele Beji ُيراجع مؤلفها: 1 ـ 
le Désenchantement National, Essai sur la Décolonisation, Paris, 1982, 157 p.

ق��ارن: محمد عاب��د الجابري، يقظة الوع��ي العروبي في المغ��رب العربي،: مس��اهمة في نقد  2 ـ 
السوس��يولوجيا االس��تعمارية«، في: تطور الوعي القومي في المغرب العرب��ي، )جماعي(، كتب 

المستقبل العربي، 8، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1986م(، ص 49.
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االجتماعي لبالد المغرب الكبير فحس��ب، بل َس��عت إلى إع��ادة بنائها على 
ثنائيات ل��م تتخلص منها حتى الي��وم: ثنائيات في االقتصاد، وفي هندس��ة 
المج��ال الترابي، وف��ي اللغة، وف��ي التعلي��م، وبداخل النخب��ة. فلو أخذنا 
التغييرات العميقة التي مّس��ت المجال الترابي؛ ألدركنا حجم الش��قوق التي 
خلفتها المرحلة االس��تعمارية في عموم بالد المغرب الكبير، والتي س��يكون 
لها بالغ األثر في إعاقة اكتمال سيرورة االندماج االجتماعي بعد االستقالل. 
فسواء في المغرب أم الجزائر أم تونس، أسست فرنسا تصوراتها إلعادة بناء 
المجال على نتائج البحوث الت��ي راَكمتها السوس��يولوجيا الكولونيالية على 

مدار س��نوات من العمل الميدان��ي، والتي قادتها 
إلى اقتناع مفاده خلق ثنائي��ات مجالية متناِظرة 
والبشرية  المادية  اإلمكانات  ومتعارضة من حيث 
وُمجهّ��َزة  بثرواته��ا،  المتاح��ة: س��هوٍل ِخصَب��ة 
وُمراَقبة من  المتاَحة وقتئذ،  العصرية  بالوس��ائل 
الفرنس��يين،  والمدنيين  العس��كريين  القادة  قبل 
وبواٍد وأرياٍف مهّمشٍة، ومفتِقرٍة إلى الحّد األدنى 
من س��ُبل العيش، محصورٍة في الجبال ومقطوعٍة 
ع��ن الحواض��ر والم��دن. فهكذا، أفض��ت هذه 

التغيي��رات المجالي��ة العميقة إلى نتيجة مش��تركة بين ب��الد المغرب، وإن 
تفاوَتت في درجة ِحّدتها من قطر إلى آخر، ِقواُمها انشطار البالد إلى بلدين، 
وانقس��اُم المجتمع إلى مجتمعين. ففي المغرب األقصى � على سبيل المثال � 
كّرست المدرسة االس��تعمارية ثنائية »المغرب النافع / المغرب غير النافع«؛ 
لتخلَق بذلك َشرخاً اجتماعياً واقتصاديا1ً. فالمغرب النافع هو مغرب السهول 
واألراضي الزراعية الخصبة، ومغرب التحديث االستعماري، والمغرب الناطق 
بلسان المستعِمر، المشَبع بثقافته. أما المغرب غير النافع، فهو مغرب »الكتلة 

انظر، محمد الناص��ري: مراقبة المجال أو تنمية مأزق الس��لطة منذ قرن. في: آالن روس��يون  1 ـ 
وآخرين: التح��والت االجتماعية بالمغرب، إصدارات مركز طارق بن زياد للدراس��ات واألبحاث، 

ط1 )الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2000م(، ص 15 - 64.

أفضت التغييرات المجالية 
العميقة إلى نتيجة 
مشتركة بين بالد 
المغرب، وإن تفاوَتت في 
درجة ِحّدتها من قطر إلى 
آخر، ِقواُمها انشطار البالد 
إلى بلدين، وانقساُم 
المجتمع إلى مجتمعين
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البربري��ة« Bloc Berbère 1 واألهال��ي المعزولي��ن في األراض��ي والمجاالت 
الترابية الُمقفَرة.

يتكامُل مع اختالل بنية المجال مش��كُل توزِّع اللس��ان وتعّدِده، وأحياناً 
تعقِّده وتش��وِّهه، كما حصل في الجزائر. فإذا كانت الدراس��ة تعي ضرورةَ 
الفصل بين اللغة أو اللغات والقيمة المضافة لتعلّمها واس��تثمارها في ولوج 
مجتم��ع المعرفة، وبي��ن اإليديولوجية التي تس��تغلها )اللغ��ة( لخلق أوضاع 
سياس��ية وثقافية، أقل ما ُيقال عنها أنها تضعف َحبَلَ االندماج، وتسهم في 
انشقاق الهوية، فإنها تعي في اآلن نفسه مفعولَ استنبات »الفرنكوفونية« في 
المجال اللغوي والثقافي المغاربي، والتحديات الناجمة عنها إلعاقة سيرورة 
اندم��اج مجتمعاته وصيانة وح��دة ُهويتها. ولئن أخفقت فرنس��ا في اجتثاث 
اللغة العربية ومس��حها من الوجود، أو على األقل إرجاعها إلى الخلف، كما 
حصل في الدول األفريقي��ة جنوب الصحراء، فقد خلقت واقعاً لغوياً وثقافياً 
مركباً، تتعايش اللغة الفرنسية في نطاقه إلى جانب اللغة العربية األُم، إن 
لم نق��ل: إنها »أحرزت نجاح��ات هائلة في مجال تحقي��ق هدف االغتصاب 
اللغوي والثقافي«، بدليل أن »لس��ان فرنسا ما زال حتى اآلن لسان اإلدارة« 
في عموم بلدان المغرب، و»لس��ان التعليم فيها من الطفولة حتى الكهولة، 
ورأس المال األمثل لتنمية الموق��ع االجتماعي!«2. جدير بالتذكير أن ثنائية 
اللغة اس��تلَزمت ثنائيَة التعليم، وكالهما معاً أنتجا ثنائي��َة النخبة وتوزّعها 
بين مرجعيتين في التكوين والتفكير في بناء المس��تقبل. لذلك، كان مفعولُ 
هذه الثنائيات )الشقوق( عميقاً، وقد شكَّل ُعسُر التخلص منها عائقاً حقيقياً 
أمام إنج��از الدول��ة المغاربية الناش��ئة بعد االس��تقالل وظيف��َة االندماج 

االجتماعي وبناء المواطنة.

التعبير من استعمال روبير مونتاني Robert Montagne . ُيراجع مؤلفه: 1 ـ 
Les Berberes et le Makhzen dans le sud de l,Atlas du Maroc: Essai sur la Transformation des 
Berberes Sedentaires, Paris: F. Alcan,1930.

انظر، عبد اإللٰه بلقزيز )محرر(: الفرنكفونية، إيديولوجيا، سياس��ات، تحّد ثقافي � لغوي، ط1  2 ـ 
)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011م(، ص 20 - 21.
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ثانيًا: ت�ضاوؤل من�ضوب ال�ضرعية

التنبيه على التباين��ات الحاِصلة في تداول مفردتي  1 ـ من نافل القول 
»الش��رعية« و»المش��روعية« في الكتابات العربية المعاص��رة1. ولئن َجهَد 
باحثون ُكثر في تدقيق معنى المصطلحين، وس��عوا إلى تجسير الفجوة بين 
استعمالهما في المرجعيتين الغربية والعربية اإلسالمية2، فإن الحاجة ماّسة 
إلى اجتهادات منتِظمة لتعميق المش��تَرك في ت��داول الُمفَرَدتين وإعمالهما 

في الممارسة.
س مفهوم »الش��رعية« � كما نَعتمُده في  يتأسَّ
»المقبولي��ة«  عنص��ر  عل��ى  المق��ام �  ه��ذا 
Acceptabilité ؛ أي »قب��ول األغلبي��ة الُعظمى من 

المحكومين لحاِكِمهم«، إم��ا بدافع معتقد ديني، 
إعجاباً  أو  تاريخ��ي،  م��وروث  إل��ى  اس��تنادًا  أو 
أما  الحاِكم.  ف��ي ش��خصية  الجاذبة  بالِخص��ال 
فق��د يحصرها  للمقبولي��ة  المع��زِّزَة  المقاص��د 
المحكوم��ون ف��ي رعاي��ة الحاك��م لمصالحهم، 
وتوفير األمن واألم��ان لهم3. َبْيَد أن »المقبولية« 

قد تتراَدف مع »الرضا« Consentement، أو تك��ون مفتِقرًة إليه؛ ألن الرضا 

هناك من الباحثين العرب من اس��تعمل الش��رعية Légalité بمعنى المطابق��ة للنظام القانوني،  1 ـ 
فنقول مث��اًل: هذا ق��رار ش��رعي؛ أي مطابق للنظ��ام القانوني الس��ائد، وفهم »المش��روعية« 
Légitimité على أنها المطابقة لنظام القيم والفلس��فة والمبادئ الجاري بها العمل، كأن نقول: 

هذه حكومة غير مش��روعة، أي غي��ر مطابقة لنظام القيم الس��ائد.. وهذا ه��و التعريف الذي 
تقدمه الموس��وعة العالمية Encyclopédie Universalis . َبْيَد أن هناك من الباحثين من اس��تعمل 

الشرعية بمعنى المشروعية ووظف هذه األخيرة بمعنى الشرعية.
من إسهامات فكرية كثيرة نشير إلى سلسلة من الدراسات المنشورة في العدد الثالث والعشرين  2 ـ 
من مجلة »التسامح« )التفاهم حالياً(، الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية في سلطنة 

ُعمان/ صيف 2008م. لالطالع على المحتويات، راجع الرابط التالي:
http://www.altasamoh.net/previous.asp?Id

قارن: سعد الدين إبراهيم، مصادر الش��رعية في أنظمة الحكم العربية، في: أزمة الديمقرطية  3 ـ 
في الوطن العربي، )جماعي(، ط3 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002م(، ص 404.

س مفهوم »الشرعية«  يتأسَّ
على عنصر »المقبولية«؛ أي 
»قبول األغلبية الُعظمى من 
المحكومين لحاِكِمهم«، إما 
بدافع معتقد ديني، أو 
إلى موروث تاريخي،  استناداً 
أو إعجابًا بالِخصال الجاذبة 
في شخصية الحاِكم
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يتولّد حين يشُعر المحكومون باإلش��باع مما قدم لهم حاكُمهم من إنجازات، 
ووفّر لهم من فرص وإمكانيات. والحقيقة أن الش��رعية تظل ناقصًة إذا لم 

م المقبولية بالرضا وتتكامل معه. ُتدعَّ

لم يك��ن نَظُر »ابن خلدون« بعيدًا عن »الش��رعية« بالمعنى المومأ إليه 
أعاله، حين تحدث عن »البيعة«، و»ضرورة االجتماع البشري؛ أي الُعمران«1. 
غير أن العل��وم االجتماعية الحديثة تظ��ل َمدينة لعالِم االجتم��اع األلماني 
»ماكس فيب��ر« )1854 - 1920م(، الذي أّصل المفهوم ومكّنه من االس��تقامة 
َدين. ففي  ُسُبَل التدقيق والتطوير المتجدِّ العلمية2، وفتح لغيره من الباحثين 
تقديره، يكون النظام الحاكم شرعياً عند الحّد الذي يشعر معه مواطنوه أن 
التأييَد والطاعة«3. ومهما تش��عبت اتجاهات  النظام صالٌح ويس��تحق  ذلك 
النقاش حول مفهوم الش��رعية، وتنوّعت مس��ارب النظر إلى مصادرها، فإن 
ثمة مقومات مشتركة لقيام الش��رعية في أي مجال سياسي، أهمها »القبول« 
بوجود حاكم )س��واء كان فردًا أم جماعة( يس��وُس الناَس وينّظم مقتضيات 
اجتماعهم السياسي، وبعدها »الرضا«، الذي يخلق األمان لدى المحكومين، 
ومحكومين( متواِزنة ومنتِظمة، ويضمن  ويجعل العالقة بين الطرفين )حاِكماً 
لها االستقرارَ والديمومَة، والحال أن الرضا مرتبط بشكل عميق ب� »الفعالية« 
 Karl Deutsch »دهم��ا »كارل دويت��ش � كم��ا حدَّ و»اإلنج��از«، وهم��ا مع��اً 

يتح��دث ابن خلدون عن البيع��ة بقوله: »اعلم أن البيع��ة هي العهد على الطاع��ة؛ كأن المباِيع  1 ـ 
يعاهد أميره على أنه يس��لم له النظر في أمر نفس��ه وأمور المس��لمين ال ينازعه في شيء من 
ذلك، ويطيعه في ما يكلفه به من األمر على المنشط والمكره..«. وفي سياق حديثه عن ضرورة 
االجتماع البش��ري، يقول: »إن االجتماع البش��ري ضروري وهو معنى العم��ران الذي نتكلم فيه، 
وأنه ال بد لهم في االجتم��اع من وازع حاكم يرجع��ون إليه..«. تراجع المقدم��ة، )بيروت: دار 

القلم، 1981م(، الفصل 29، ص 209، والفصل 51، ص 303.
et L’éthique protestante et l’esprit du Capitalisme, )1905 - 1904( من مؤلفاته الكثيرة، نحيل على بعضها 2 ـ 
Le savant et le Politique (1919), Paris, Union generaled, editions,1963, 186 P. 3 ـ 

س��عد الدين إبراهيم: مص��ادر الش��رعية... م.س، 404. ولالطالع على بعض أف��كار فيبر في 
موضوع الش��رعية، نحيل على: عبد الواحد العلمي مصادر الش��رعية وأنواعها في السوسيولوجيا 

السياسية لماكس فيبر، مجلة التفاهم عدد )20( 2008، انظر الموقع:
http://www.altasamoh.net/article.asp?Id=537
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)1912 - 1992(1 � َيعني��ان القدرةَ على تحقيق النتائج، ومراكمة المكاس��ب، 
التي ُتذّكي قبولَ الناس، وتولُّد رضاهم، وتعّمق والءَهم للدولة والسلطة.

َيطرح مفهوُم الش��رعية حين انتقاله إلى مجال حض��اري مغاير � كما هو 
حال المغرب الكبي��ر � جملًة من التعقيدات، بل ُيثير � في الواقع � إش��كاليات 
فكريًة تتقاَس��ُم مفعولَها البالُد العربية قاطبًة. فع��الوة على أن التنميط الذي 
قّدمه »فيبر« للش��رعية ال يمكن أن يكون إال نس��بياً حي��ن محاولة إعماِله في 
الواقع السياس��ي العربي؛ هناك صعوبات أخرى تتعلّق بالدول��ة ذاتها، ودرجة 
توّطنه��ا واس��تبطانها من قب��ل الناس، وح��دود التماي��ز بينها وبي��ن النظم 

السياسية، ودرجة ِحياديتها Neutralité واستقالليِتها 
أن  باإلشارة  بكافة مكوناته2. جدير  المجتمع  ِحيال 
المغرب الكبير يختلف عن المش��رق � كما ألمحنا 
في المقدمة � ف��ي كون الدولة في ربوعه ليس��ت 
كيان��اً مصطنعاً، بل ُتع��ّد في المخي��ال الجماعي 
به، وأن  مقبوالً وُمس��لَّماً  واجتماعياً  معطى تاريخياً 
المغاربية  المجتمعات  وّحد  الذي  المركزي  الهدف 
وهي تقاِوم االس��تعمار، يكمن تحديدًا في استعادة 
الدول��ة المس��لوبة بفعل واق��ع االحت��الل. ثم إن 

المغاربة الذين دفعوا فاتورةَ اس��ترجاِع الدولة راهنوا عليها كثيرًا، وتطلَّعوا ألن 
تكون إطارًا للعيش المش��ترك، ومؤسس��ًة فعالًة لتعظيم اإلنجازات. نُشير أيضاً 
إلى أن التس��اؤل عن طبيعة الدولة الُمراد إعادة بنائها بعد االستقالل، ونوعية 
النخب التي س��تقوُد البناء، واس��تراتيجية استكماله وترس��يخه، كلها أمور لم 

 See, K.W. Deutsch, The Nerves of Governments: Models of Political Communication and 1 ـ 
Control (New York, Free Press,1963).

ثمة كتابات كثيرة عالجت هذه اإلش��كاليات. لالطالع على فحوى هذه النقاشات، يمكن اإلحالة  2 ـ 
على نم��اذج من ه��ذه األدبيات: س��عد الدين إبراهيم وآخ��رون، المجتمع والدول��ة في الوطن 
العربي، )مش��روع استشراف المس��تقبل العربي(، ط3، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

2005م(، ص 449. ووجيه كوثراني وآخرون: أزمة الدولة في الوطن العربي... م.س، ص 475.

َيطرح مفهوُم الشرعية 
حين انتقاله إلى مجال 
حضاري مغاير ـ كما هو حال 
المغرب الكبير ـ جملًة من 
ــ في  التعقيدات، بل ُيثير 
الواقع ــ إشكاليات فكريًة 
تتقاَسُم مفعوَلها البالُد 
العربية قاطبًة
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ُيفكَّر فيه��ا � على الرغم م��ن أهميتها � بل ظل��ت مجرد بياض��ات في تجربة 
الح��ركات الوطنية المغاربي��ة1. ففي هذا الس��ياق، نرى أهمي��َة التركيز على 
َمفصلي��ن اثنين، من ش��أنهما توضي��ح واقع الش��رعية والتض��اؤل التدريجي 
لمنس��وبها في بالد المغرب. ُيش��ير المفصل األول إلى تعدد مصادر الشرعية 
س��ة على الدي��ن والتاريخ، وإلى حٍد م��ا الطابع  وتداخلها: بين ش��رعية مؤسَّ
الجاِذب في ش��خص الحاكم، كما هو حال المغرب األقصى، أو شرعية ُمستنَدة 
إلى التاريخ الوطني وجاذبية الرئيس في حالة تونس2، ثم شرعية ثورية مبنية 
عل��ى روح المقاومة وُمعزَّزة بالثمن المؤدي لالنتصار على المس��تعِمر في مثال 
الجزائر3. أما الَمفصل الثاني، فيُنبِّهنا إلى الصعوبة التي تعترض المغاربيين، 
وتحِجُب عنهم إمكانية التمييز بين الدولة � بحس��بها إطارًا للعيش المشترك � 
والنظام السياسي السائد؛ أي السلطة الحاكمة، وتجعلهم يخلطون بين االثنين، 
بل يصيُر عصيّاً عليهم وعُي المس��افة التي تفصل الدولة عن ممارسي السلطة 

باسمها، وبتفويض من إرادتها.
تش��ترك بلدان المغ��رب الكبير � ال س��يما األقطار الثالث��ة: المغرب، 
الجزائ��ر، وتونس � ف��ي الخصائ��ص الجوهري��ة المميزة لش��رعية نظمها 
السياسية. فقد تكاملت، بشكل كبير، في مصادر بناء الشرعية، ومسار ومآل 
تطورها، على الرغم من بع��ض التفاصيل التي ميّ��زت كل قطر عن اآلخر. 

لم يف��ت زعيم وطني من حجم عاّلل الفاس��ي في المغ��رب األقصى أن ُينبِّه ف��ي خاتمة كتابه  1 ـ 
حول »الحركات االس��تقاللية في المغرب العربي«، على ما عّده »مواطن نقص« في تجربة هذه 
الحركات، وفي صدارتها ما سماه »تكوين النظرية«، التي كان يعني بها »ما يتعلّق بخلق برنامج 
ُمفّصل للنظام السياس��ي واالقتصادي الذي يجب أن يكون عليه المغرب في وقت استقالله...«. 
ُيراجع مؤلف��ه: الحركات االس��تقاللية في المغرب العرب��ي، ط4، )الرباط، مطبعة الرس��الة، 

1980م(، ص 440.
يمكن الحديث عن وجود جاذبية لكل من المل��ك محمد الخامس في المغرب األقصى حتى عام  2 ـ 

1961م، والرئيس الحبيب بورقيبة في تونس حتى لحظة عزلة سنة 1987م.
وظفت جبهة التحرير الوطني � التي قادت الثورة ضد االستعمار ما بين 1954 و 1962م � مقولة  3 ـ 
المليون ونصف المليون ش��هيد التي قّدمها الجزائريون نظير اس��ترجاع سيادتهم، لذلك، شكل 
هذا المعطى التاريخي مصدرًا لتعزيز الشرعية مع بداية االستقالل.. واستمد قادة الجبهة نوعاً 

من الجاذبية من هذه المقولة.
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والحقيق��ة أن ال المملكة الليبي��ة أوالً )1951 - 1969م(، والجماهيرية الحقاً 
)1969 - 2011م(، وال موريتاني��ا اختلفت��ا عن باقي بالد المغ��رب من زاوية 

الشرعية ودورها في تفسير عجز الدولة عن تحقيق االندماج.
2 ـ أسس��ت النخب��ات الوطنية في كل م��ن المغ��رب والجزائر وتونس 
ش��رعيتَها على تاريخ الكفاح الوطن��ي، وما راكمت من نض��االت وتضحيات 
مكّنتها من تقديم نفِسها ممثاًل وحيدًا لتطلعات الناس وآمالهم وهم ُيعايشون 
انطالق مش��روع إعادة بناء الدولة الجديدة بعد االس��تقالل. أما في ليبيا، 
فقد تحال��ف األمي��ر محم��د إدريس السنوس��ي � حفي��د مؤس��س الحركة 

السنوس��ية � مع بريطانيا لجلب االس��تقالل سنة 
ببع��ض الزعماء الطرابلس��يين  م��اً  1951م، ُمدعَّ
المنفيين في مصر1، وما يشابه األمر نفسه حدث 
وتحديدًا   � فرنس��ا  موريتانيا، حيث ش��رعت  في 
ش��ركة مناج��م الحدي��د الموريتاني��ة ميفرم��ا 
Miferma 2 � من��ذ عام 1958م ف��ي تهيئة البالد 

لالس��تقالل، وتعيي��ن م��ن يق��وُده م��ن النخبة 
)المختار ولد داده(3. نحن إذًا أمام نُظم سياسية 

انظر، عل��ي عبد اللطي��ف أحميدة، دولة ما بع��د االس��تعمار والتحوالت االجتماعي��ة في ليبيا،  1 ـ 
)دراسة(، )الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراس��ة السياسات، 2012(، ص 6. لالطالع أكثر 

على مسيرة ليبيا نحو االستقالل، راجع:
Ahmida A., Colonialism, State Formation and Civil Society in North Africa: Theoritical and 
Analytical Problems. International Journal of Islamic and Arabic Studies, Vol. XI,N.1, (1994). 
And see also, Anderson L., the State and Transformation in Tunisia and Libya, 1830 - 1980 
(Princeton University Press, 1986).

ظلت ميفرما ش��ركة أجنبية بأموال أوروبية، تغلّب عليها المصالح الفرنسية، ولم تؤمم إال سنة  2 ـ 
1971م. أم��ا قوتها في االقتصاد الموريتان��ي فظل نصيبها من التصدي��ر الموريتاني حتى نهاية 

سبعينات القرن الماضي يصل نسبة تسعين في المائة من إجمالي الصادرات الموريتانية.
لالط��الع على بعض تفاصي��ل هذه المرحل��ة، راجع:، محمد س��عيد بن أحم��دو، موريتانيا بين  3 ـ 
االنتماء العربي والتوجه اإلفريقي، دراسة في إش��كالية الهوية السياسية، 1960 - 1993م، ط1، 

)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2003م(، ص 125 وما بعد.

أسست النخبات الوطنية في 
كل من المغرب والجزائر 
وتونس شرعيَتها على 
تاريخ الكفاح الوطني، وما 
راكمت من نضاالت 
وتضحيات مّكنتها من 
تقديم نفِسها ممثاًل وحيداً 
لتطلعات الناس وآمالهم
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تستمد شرعيتها جميعاً من حقبة النضال الوطني، وإن تباينت مسيراُتها نحو 
جالء االستعمار واسترداد السيادة.

لم تتأس��س الش��رعية الوطنية في بالد المغرب الكبير على ما اس��ماه 
»كارل دويتش« ش��رعية األص��ول، التي تعني أن »الحاكم قد دخل الس��لطة 
وفقاً لطرق كان المجتمع قد حّددها سابقاً )في دستور مثاًل( لهذه العملية«1، 
بل نُِظَر إلى الشرعية من قبل النخب القائدة للنضال الوطني بحسبها معطى 
مس��لماً به، ومتفقاً ضمنياً على حيازته. ففي المغرب األقصى، ُعّدت الملكية 
حقب��ة الحماي��ة )1912 - 1956م( مجرد ق��وس أوقف قيادتهَ��ا للبالد، لكن 
سرعان ما استعادت أحقّيتَها في ممارسة السلطة عقب اإلعالن عن االستقالل. 
صحيح أن الحرك��ة الوطنية � بمختلف روافدها � تص��ّدرت مقاومَة المحتَلّ، 
وتوافقت مع الملكية حول ش��عار االس��تقالل ع��ام 1944م2، فانتزعت بذلك 
شرعيتَها النضالية، لتطالب تالياً بأحقيتها أن تكون طرفاً مماِرساً للسلطة3، 
دًة على أن »س��يادة  غير أن الملكية س��رعان ما حَس��مت هذا الجدل، مش��دِّ
البالد تتجس��م في الملك الذي هو األمين عليها والحفي��ظ لها«4، ومنذئذ 
ش��هد المغرب توترًا مزمناً بين األحزاب سليلة الحركة الوطنية )نعني حزبي 
االس��تقالل واالتحاد الوطني للقوات الش��عبية أوالً، ثم االتحاد االش��تراكي 
الحقاً(، والملكي��ة، وهو في الحقيقة صراع حول الش��رعية، وُس��بل التعبير 
عنها. أما ف��ي تونس، فقد تباينت الوضعية نس��بياً، حيث ل��م تكن الملكية 

نقاًل عن غسان سالمة، نحو عقد اجتماعي جديد )بحث في الشرعية الدستورية(، ط2، )بيروت:  1 ـ 
مركز دراسات الوحدة العربية، 2011(، ص 48.

نقصد هنا ما يسمى في التاريخ السياس��ي المغربي »عريضة االستقالل«، التي وّقعتها مجموعة  2 ـ 
من الوطنيين في 11 يناير/ كانون الثاني 1944م.

والواقع أن هذه الوثيقة جاءت نتيجة توافق بين النخبة الوطنية والسلطان محمد الخامس وقتئٍذ.
لم يفت عاّلل الفاس��ي، بحس��به أحد أبرز أفراد النخبة الوطنية، التعبير عن ضرورة اقتس��ام  3 ـ 
السلطة بين الحركة الوطنية والملكية، باعتبارهما يتمتعان معاً بالشرعية النضالية، أي الوطنية. 

ُيراجع على سبيل المثال كتابه: النقد الذاتي، ط4 )الرباط: مطبعة الرسالة، 1974م(.
ورد هذا التشديد في ما س��مي »العهد الملكي« الذي وردت مجمل عناصره في الخطاب الملكي  4 ـ 

ل� 08 مايو / أيار 1958م.
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)الباي( قويًة وال قديمة بحجم قدم نظيرتها في المغرب، األمر الذي َيّس��ر 
للحزب الدستوري الجديد ش��روَط إزاحتها عام 1957م، واإلعالن عن نفسه 
��َد الش��رعية الوطنية، وُمعبِّرًا عن آمال كافة التونس��يين، ال سيما وقد  مجسِّ
اجتمعت في ش��خص زعيمه »الحبي��ب بورقيبة« كلّ مقوم��ات القائد الوطني 
الُملهَ��م Charismatique، أم��ا في الجزائر، فق��د مكّنت مفاوض��ات »إڤيان 
Evian« الش��هيرة )1960 - 1962م(1 المجموعة المتنفِّ��ذة في جبهة التحرير 

الوطني من انتزاِع ش��رعية التمثيل وقيادة مش��روع إعادة بن��اء الدولة بعد 
االستقالل. فهكذا، دخلت بالد المغرب الكبير مجتمعًة حقبة تكريس شرعية 

غير مؤسس��ة على وثيق��ة أساس��ية تعِكس توافق 
المجتمعات ورضا أبنائها )شرعية األصول(.. إنها 
ش��رعية الواق��ع النضال��ي، الممزوج��ة بالدين 
)المغرب(، والتاريخ وكاريزما القادة. ومع ذلك، 
ال بد من اإلشارة إلى أن سياق الحماس الوطني، 
وفرحة جالء المستعِمر، واآلمال الكبيرة المعقودة 
م��ن  نوع��اً  الجدي��دة، خلق��ت  المرحل��ة  عل��ى 
االصطفاف التلقائي وراء رموز الشرعية الوطنية، 
س��رعان ما س��يخبو، ويبدأ في الظهور � سنوات 

معدودة فقط � ُسلطان السلطة ومثالبها.
ليس عيُب الش��رعية الوطني��ة أنها ج��اءت ُمفتِقدة إلى ميث��اق ُيقوِّيها، 
د قبولَ الناس لها؛ فخبرات الث��ورات والحركات التحريرية ُتنبِّهنا على  ويوطِّ
أن الغَلبة محكومٌة دائما بميزان القوى، وأن الظفر بالِقسمة يكون من نصيب 
األقوياء من المنتصرين، ولكن كبيرتها � أي الش��رعية الوطنية � أن نخبتها 
اس��تطابت لذَّتها فاس��تطالَت عمرها، وتنكّ��رت � بفعل إيغالها في ممارس��ة 
الس��لطة � اللتزاماتها في الوس��اطة والتمثيل Representation واإلنجاز. ألم 

هي المفاوضات التي أفضت إلى التوقيع على »اتفاقيات إفيان«، وإقرارها بواسطة االستفتاء في  1 ـ 
عموم التراب الجزائري. لالطالع على نص االتفاقية، انظر:

Le Monde, 20 Mars 1962 ou Elmoujahid, 19 Mars 1962.

صحيح أن الحركة الوطنية 
تصّدرت مقاومَة المحَتّل، 
وتوافقت مع الملكية حول 
شعار االستقالل عام 
1944م، فانتزعت بذلك 
شرعيَتها النضالية، لتطالب 
تاليًا بأحقيتها أن تكون 
طرفًا مماِرسًا للسلطة
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تس��تمر »جبهة التحرير الوطني« قابضًة على ِزمام الحكم في الجزائر منذ 
1962م وإل��ى غاية الي��وم )2012م(، عل��ى الرغم من األزم��ات التي هّزت 
كيانه��ا أكث��ر من م��رة؟ وتنس��حب المعاينة نفس��ها على »حزب الدس��تور 
الجديد«، وبعده »التجمع الدس��توري الديمقراطي« )1988م(، قبل أن ينهار 
في 14 يناير/ كانون الثان��ي 2011م، وتتم تصفيته بحكم قضائي )9 مارس/
آذار 2011م(. أم��ا في المغ��رب األقصى � وعلى الرغم م��ن إقرار التعددية 
الحزبية منذ صدور أول دستور للبالد )14 ديس��مبر/كانون األول 1962م( � 
فق��د ظلّ��ت المعارض��ة الوطني��ة خ��ارج الس��لطة قراب��ة األربعي��ن س��نة 
)1960 - 1998م(1. إل��ى ذلك، دخلت ليبيا منذ س��قوط الملكية عام 1969م 
وحتى انهيار نظام الجماهيرية )2011م( مسارًا سياسياً يصُعب إيجاد تصنيف 
سياس��ي له في معاجم النظم السياسية المعاصرة، أما موريتانيا فقد ابتليت 
بظاهرة العسكر، حيث شهدت منذ اإلعالن عن استقاللها سنة 1961م سبعة 

عشر انقالباً عسكرياً، أضعفت البالد وأفقرت العباد.
3 ـ تق��وم ش��رعية اإلنجاز عل��ى التقليل م��ن أهمية ش��رعية األصول؛ 
فالحاكم هنا ال ُينَظر إليه من زاوية وصوله إلى السلطة، بقدر ما ُيسأل عن 
الب��الد  الس��لطة؛ فف��ي عم��وم  الت��ي حققه��ا وه��و يم��ارس  اإلنج��ازات 
العربية � والمغرب الكبير جزء منها � كثيرًا ما تّم تضخيُم شرعية اإلنجاز، 
عبر التحكّم في اإلعالم والتسويق المفرط لصورة الحاِكم، وأهِملت شرعيتا 
األصول والتمثي��ل، أو على األقل ت��مَّ التقليل من أهميتهم��ا. والواقع أن كل 
س��ة على الش��رعية العقالني��ة � بتعبير فيب��ر � تجد في  النظم غير المؤسَّ
التالعب بالحديث عن اإلنجازات وسيلًة فعالًة لتجديد القَبول وإعادة إنتاجه. 
لذلك، لي��س مفاجئاً أن تناس��لت األلق��اب والنعوت التي ألِصق��ت بالقادة 
ورس��مت صورة الفاتحين والمنقذين عن أدائهم وأعماله��م؛ ففي الجزائر، 
نُعت الرئي��س بومدي��ن )1965 - 1978م( بأبي الثورات الث��الث: الصناعية، 

ظلت المعارضة الوطنية منذ إقالة حكومة عبد اهلل إبراهيم في مايو / أيار 1960م وحتى تش��كيل  1 ـ 
حكومة الس��يد عبد الرحمن اليوس��في في 14 م��ارس / آذار 1998م خارج الس��لطة، حيث تمت 

ممارسة السلطة بلون سياسي يكاد يكون وحيدًا.
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والزراعية، والثقافي��ة، بل إن النُّصب ثالثَي األضلع م��ا زال جاثماً في قلب 
مدينة الجزائر، شاهدًا على هذا اللقب. وفي تونس، نُِسَجت كلُّ األلقاب في 
حق الرئيس »الحبيب بورقيبة«، إلى حد أصبح رئيساً لمدى الحياة بمقتضى 
الدستور. وفي المغرب األقصى، تّم تثبيُت لقب »الحسن الثاني باني المغرب 
الحديث«، أما في ليبي��ا فالصورة التي رّكبها اإلعالم ع��ن »القائد الثائر« 
فاقت كل تصوّر، إلى حد أظه��رت الليبيين من دون قائده��م مجرد »قواقع 
فارغة«. وفي موريتانيا، يذهب عس��كري ويحلُّ آخر، منتقدًا تقاعس س��ابقه 

وفساد أدائه، وموزِّعاً الوعود واآلمال.

تكمن القيمة المنهجية إلثارة مسألة تضاؤل 
ش��رعية اإلنجاز، في تأكيد العالق��ة بين ضعف 
عن  الدولة  وعجز  التدريجي،  وتآكلها  الش��رعية 
تحقي��ق االندم��اج االجتماعي. فما ن��راه مطلوباً 
لتوضيح سيرورة تضاؤل ش��رعية اإلنجاز، هو أن 
في  تباين��ت  إن  المغاربي��ة؛  السياس��ية  النظ��م 
اس��تراتيجيات إعادة بناء الدولة بعد االستقالل؛ 
ف��ي  توّح��دت �  نق��ل  ل��م  � إن  تقارب��ت  فق��د 
��الت العامة لما حصدت م��ن نتائج على  المحصِّ

مدار الخمسين سنة المنصرمة.

4 ـ ل��م يكن متوقع��اً أن يفتَ��ح التض��اؤل التدريجي لش��رعية اإلنجاز 
إمكانيات حقيقيًة لميالد شرعية ديمقراطية، تنهض على حكم القانون وسلطة 
المؤسسات. بل بالعكس، كان واردًا أن تواجه بالد المغرب الكبير � في ضوء 
النتائج المحدودة التي أس��فر عنها مش��روعها الوطني � ُمعوقات من طبيعة 
بتعبير فيبر،  أو العقالني��ة،  بنيوية لولوج زم��ن الش��رعية الديموقراطي��ة، 
لما  الديموقراطية � خالفاً  واستبطان قيمها السياسية والثقافية. فالش��رعية 
س��بق بيانُه � تس��تلزم أن تكون الدولة حيادي��ًة، حاِضنًة للجمي��ع، ومعتِرفًة 
بوجود مجال عمومي، يتيح للفاعلين السياس��يين واالجتماعيين فرَص التعبير 

تقوم شرعية اإلنجاز على 
التقليل من أهمية شرعية 
األصول؛ فالحاكم هنا ال 
ُينَظر إليه من زاوية 
 وصوله إلى السلطة،

بقدر ما ُيسأل عن 
اإلنجازات التي حققها 
وهو يمارس السلطة
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والتنافس الحر والشفاف، ويفتح الباب أمامهم للتعاقب على السلطة وتحّمل 
َبْيَد أن مجمل هذه المتطلبات  المسؤوليات، والخضوع للمساءلة والمحاسبة. 
ظلّت عصيًّة على المنال في بالد المغرب الكبير، وقد أوضحنا � بما يكفي � 
كيف تضخَّمت آلة الدولة1، وَتغوّلَت سلطتها التنفيذية )الرؤساء بغض النظر 
 Organes de ع��ن ألقابهم(، فأعاقت ب��روز المؤسس��ات واألجهزة الوس��يطة
Mediation، من قبيل األحزاب والتنظيمات السياسية، وحرمتها من االستقرار 

واالستقامة في الحياة السياسية. ومما يؤكد ُمعطى االستعصاء إخفاق الدول 
المغاربي��ة � بدرجات متفاوتة � في البدء في المش��اريع اإلصالحية الكبرى، 
التي ل��و حالفها النجاح، ألّهل��ت المنطقة وقادت مجتمعاتها نحو اس��تنبات 

مقومات الشرعية الديموقراطية.
أ ـ ففي المغرب األقصى � على سبيل المثال � ظلت الديموقراطية مطلباً 
متجددًا لدى أحزاب المعارضة س��ليلة الحركة الوطنية، بل إن التوتر الذي 
حكَم عالقة هذه األحزاب بالمؤسس��ة الملكية يجد أقوى مصادر تفسيره في 
هذا المطلب بالذات. لذلك، ظلت قضايا الدس��تور، واالنتخابات، والتمثيلية 
في المؤسسات، والخيارات االقتصادية واالجتماعية، عناوين معبِّرة عن عمق 
التنازع الذي شقَّ الحياة السياسية ُقرابة األربعة عقود )1960 - 1998م(. وألن 
التوافق السياسي بين مختلف مكونات المجتمع استمر عصيّاً، فقد تعذر على 
مح��اوالت اإلص��الح التي ب��دأت م��ع أواس��ط س��بعينات الق��رن الماضي 
انبثاق  إنتاج طفرات تراكمية، من ش��أنها تعزيز ش��روط  )1974 - 1975م(2 
للفاعلين السياسيين المتنازعين )الملكية  الشرعية الديمقراطية، ولم يتسنّ 
وأحزاب الحركة الوطنية( إنضاج فكرة التوافق حتى منتهى العشرية األخيرة 
من القرن الماضي )1998م(، ومع ذلك ما زالت الشرعية الديمقراطية أفقاً 

التعبير من استعمال نزيه ن. األيوبي، انظر مؤلفه: تضخيم الدولة العربية، السياسة والمجتمع  1 ـ 
في الشرق األوسط، ترجمة أمجد أمين، ط1، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية والمنظمة 

العربية للترجمة، 2010م(، 973 ص.
نقصد به��ذا التاريخ اللقاءات التي جمعت الملك الحس��ن الثاني بزعيم المعارضة االش��تراكية  2 ـ 

عبد الرحيم بو عبيد صيف 1974م، وطرح ملف الصحراء على المحافل الدولية.
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مفتوحاً، يحت��اج أبلغ ما يحتاج إلي��ه إلى جهود جماعية كبي��رة ليتحوّل إلى 
قيمة مجتمعية مشتركة، وثقافة سياسية ناِظمة لسلوك الدولة والمجتمع معاً.

ب ـ ل��م ُتفلح بقي��ُة بالد المغ��رب الكبير ف��ي تحوي��ل خطاباتها حول 
اإلصالح إلى ممارسة سياس��ية فعلية، بل أكَّدت معطياُت الواقع أنه كثيرًا ما 
تنكَّرت لوعوده��ا اإلصالحية، أو ف��ي أضعف األحوال اس��تثمرت إيديولوجياً 
شعاراتها اإلصالحية للتكيّف مع األزمات، وتلميع صورتها في الخارج. حصل 
هذا ف��ي تونس في عه��د بورقيبة لمواجه��ة أزم��ات 1969 - 1971 - 1978م، 
وانتفاضة الخبز في يناير/ كانون الثاني 1984م1. وحين وصل الرئيس »زين 

ب��ن علي« إلى الس��لطة عب��ر انقالب  العابدين 
أبيض في 7 نوڤمبر/ تشرين الثاني 1987م، صاغ 
خطاَب��ه الجديد عل��ى مقولة اإلص��الح، وتجاوز 
مظاهر السلطوية في النظام السياسي، والتجاوب 
مع ش��عارات ومطالب المجتم��ع المدني، إال أنه 
وبعد مرور أقل من سنتين، تنكّر لوثيقة »الميثاق 
الوطن��ي«، الموقعة ف��ي نوڤمبر/تش��رين الثاني 
1988م، وانفرَط عقد االنفراج، وعادت السلطوية 
م��ن جدي��د، لتنس��ج خيوطه��ا بآلي��ات وقواعد 

ومرتكزات اجتماعية جديدة، ليجد التونس��يون أنفسهم أمام »دستور يكرس 
الحك��م الفردي، ويقيّد الحريات العامة«2، ونظ��ام حزبي انتقل من الحزب 
الواحد إلى الحزب المهيِمن، ودولة تماَهت مع الحزب وأصبحت في خدمته، 
وابتعدت عن وظائفها الطبيعية في صيانة العيش المشترك، وحماية التالحم 
واالندماج. وفي المصبِّ نفس��ه، تخلفت الجزائر عن كل رْكب اإلصالح. حيث 

نش��ير إلى أن أح��داث 1969 و 1971م أدت إلى ظهور »حرك��ة الوحدة الش��عبية« بقيادة أحمد بن  1 ـ 
صالح عام 1973م، و»حركة االشتراكيين الديموقراطيين«، بزعامة أحمد المستيري سنة 1978م.

انظ��ر: مصطفى بن جعف��ر، االنتخابات ف��ي تونس، في: النزاه��ة في االنتخاب��ات البرلمانية،  2 ـ 
مقوماتها وآلياتها في األقطار العربية، )جماعي(، ط1، )بيروت: مركز دراس��ات الوحدة العربية 

والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، 2008م(، ص 384.

ظلت قضايا الدستور، 
واالنتخابات، والتمثيلية في 
سسات، والخيارات  الموؤ
االقتصادية واالجتماعية، 
رة عن عمق  عناوين معبِّ
التنازع الذي شقَّ الحياة 
السياسية ُقرابة األربعة 
عقود )1960 - 1998م(
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لم ترتِق إل��ى روح ميثاَقي 1964 و 1976م، والقيم التي بّش��رت بها في هاتين 
الوثيقتين األساس��يتين، وحين داهمتها انتفاضة أكتوبر/ تش��رين األول 1988م، 
ووضعت مرغمًة دس��تور 1989م ورفعت ش��عار التعددية واالنفت��اح، أوقفت فوز 
اإلس��الميين في انتخابات الدورة األول��ى لع��ام 1991 - 1992م، لتدخَل البالُد 
دوامَة العش��رية الس��وداء )1990 - 1999م(، مع ما ترتب عليها من ُكلفة بشرية 
باهظة، وتمّزق اجتماعي عميق األثر. والاّلِفت لالنتباه أنه على الرغم من الهّزة 
ت بالجزائ��ر على امتداد هذه العش��رية، والت��ي كان من  الهُوياتي��ة الت��ي ألمَّ
الُمفترض أن تش��كل مناسبة س��اِنحة إلقامة قطيعة مع تآكل الشرعية الوطنية، 
واالنتقال لبناء ش��رعية عقالني��ة، يكون الفص��ل فيها لحكم القانون وس��لطة 
المؤسسات، ظلت الجزائر مترنّحة، تلوّح بضرورة اإلصالح الديمقراطي من دون 
أن تندفع في س��يرورته بمنتهى الجرأة واإلقدام، بل وفي ع��زِّ الحراك العربي 
الذي أطاح ب��رؤوس ثالثة نظم عل��ى خط االمت��داد الطبيعي للجزائر ش��رقاً 
)تونس، ليبيا، مصر(، ما زال الجزائريون يتساءلون لماذا لم تهُّب رياح التغيير 
عل��ى بالده��م؟ ب��ل إن برنامج اإلص��الح ال��ذي أعلن عن��ه رئي��ُس البالد في 
يناير/ كانون الثاني 2011م، وأعاد التذكير به على ش��كل خارطة طريق في عزِّ 
الحراك العربي )خطاب أبريل/ نيسان 2011م( لم ُيش��َرع في تنفيذ ولو خطوة 
واح��دة منه حتى الي��وم. أما في ليبيا فظ��ل منحنى اإلصالح عكس��ياً، إذ منذ 
عملي��ات التطهير التي ش��ملت أعض��اء القي��ادة الجماعي��ة )1969م(، وطالت 
قطاعات واسعًة من المجتمع مع منتصف عقد السبعينات، لم يتوقف النظام عن 
ع باالنفتاح والسعي إلى اإلصالح،  تقوية سلطويته، على الرغم من ادعائه المتقطِّ
كما حصل مع إصدار الوثيقة الخضراء )1988م(، والمصالحة مع »اإلسالميين«. 
وف��ي موريتانيا، ُيع��ّد العديد م��ن الكتابات انق��الَب أغس��طس 2005م َومَضة 
إصالحي��ة مقارنة مع الحق��ب التي س��بقته، وإن ج��اء بمبادرة من العس��كر، 
وبإشراف ومتابعة منهم، ومع ذلك لم تعّمر هذه المحاولة أكثر من تسعة عشر 

شهراً ؛ إذ َسرعان ما عادت الروح العسكراتية إلى موريتانيا من جديد1.

لالطالع على نماذج من هذه الكتابات، راجع: محمد ولد إش��دو، واقع المعضالت االنتخابية في  1 ـ 
تونس، في: النزاهة في االنتخابات البرلمانية... م.س، ص 399 وما بعد.
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ثالثًا: تغّير منظومة القيم

1 ـ ش��هد اإلم��كاُن البش��ري Potentiel Humain تح��والت عميق��ًة ف��ي 
الديمغرافية، حيث تضاعفت أعداُد المغاربيين مرات عديدة، وبشكل متشابه 
في األقطار الخمس��ة. فالمغ��رب األقصى، على س��بيل المثال، ل��م تتجاوز 
ساكنتُه، في أول إحصاء وطني عام 1960م٭، 11,6 مليون نسمة، قبل أن تبلُغ 
عند آخر إحصاء سنة 2004م 29,9 مليوناً، بنمو سنوي وصلت نسبته 2,6 %، 
علماً أن معدل التزايد الس��كاني ش��رع ف��ي التناقص منذ س��بعينات القرن 
الماضي1. وفي اإلجمال تجاوزت ساكنُة المغرب الكبير الثمانين مليون نسمة 

المستقبلية  الدراساُت  وَتتَوقَّع  الراهن،  الوقت  في 
أفق 2025م.  في  مليوناً  مائة وعش��رين  أن تصل 
رُه مهماً من الناحي��ة المنهجية، ونحن  فما نُق��دِّ
نتوّق��ف عند المتغيّ��ر الديمغرافي، ه��و تحديدًا 
اإلشكاليات ذات الصلة بتقوية أو إضعاف أنسجة 
االندم��اج االجتماعي. فمن جهة، تراجعت نس��ب 
الوفي��ات بش��كٍل عام، كم��ا انخفض��ت معدالت 
المغاربية  المجتمعات  يعني شروع  مما  الخصوبة، 
في امت��الك القدرة عل��ى التحكم ف��ي المعطى 

الديمغرافي، والبحث عن ُس��بل تحس��ين األوضاع الصحي��ة للمواطنين، مع 
ما يمك��ن أن ينُج��م عن ه��ذا التغيّر من انعكاس��ات على تص��ورات الناس 
لوظائ��ف الدول��ة وواجباتها )السياس��ات العمومي��ة ذات الصل��ة بالرعاية 
الصحية والتحكم في اإلنجاب(2. ومن جهة أخرى، ارتفعت معدالت التحّضر

نشير إلى أن المغرب دأب على إجراء إحصاء عام وطني على رأس كل عشر سنوات، كان آخرها  ٭ 
عام 2004م، وُينتظر أن يجري إحصاء جديد عام 2014م.

نقاًل عن تقرير الخمسينية... م.س، ص 27. 1 ـ 
فمثاًل على صعيد السياس��ات العمومية في المغرب، نش��ير إلى سلس��لة الق��رارات واإلجراءات  2 ـ 
المتخذة من قبل الس��لطات، من قبيل »المذكرة الملكية« الصادرة في أبريل / نيس��ان 1965م، 
=التي رس��مت برنامج عمل لتفعيل آلي��ات مراقبة الوالدات، وتوقيع المغرب على تصريح رؤس��اء 

في موريتانيا، ُيعّد العديد 

من الكتابات انقالَب 

2005م َومَضة  أغسطس 

إصالحية مقارنة مع 

الحقب التي سبقته، وإن 

جاء بمبادرة من العسكر، 

وبإشراف ومتابعة منهم
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Urbanisation بش��كل الِفت في الدول المغاربية الخمس خالل العقود األربعة 

األخيرة م��ن الق��رن العش��رين )1960 - 2000م(1، م��ن دون أن يكون هذا 
التح��ول العميق تعبيرًا حقيقياً ع��ن انتقال فعلي للمجتمع م��ن ثقافة الريف 
والبداوة إلى ثقافة التمدن والتحّض��ر. فالحاصل أن وتيرة التحّضر حصلت 
إما نتيجة ضغوط قاس��ية ف��ي أوضاع العيش والس��عي، أو تنفي��ذًا لقرارات 
 Mobilité Sociale السلطة المركزية )الدولة(، أو فعاًل بسبب حراك اجتماعي
أتاح للناس ف��رص وإمكانيات ارتي��اد المدن والحواضر، واالس��تقرار فيها. 
وللتدليل على صحة هذا االس��تنتاج، نُش��ير إلى توزّع الس��كان بطريقة غير 
متس��اوية ليس بين بلدان المغرب الكبير فحس��ب2، بل داخ��ل كل بلد على 
س الساكنُة في الحواضر الجاذبة، وتظل المناطق الُمقفرة  انفراد، حيث تتكدَّ
محدودة الكثافة أو ش��به فارغة، والواقع أن الفجوات المجالية التي كّرسها 
عت على استمرار هذه  االس��تعمار، وعجزت الدولة الوطنية عن ردمها، ش��جَّ
االخت��الالت، فأثّرت بش��كل بالغ على إضع��اف ُعرى االندم��اج االجتماعي، 
ال س��يما من زاوية المحافظة على القيم المش��تركة للمجتمع، وتعضيد والء 

األفراد للدولة، بحسبها إطارًا للعيش المشترك.

من نافل القول التأكيد أن التقدَم الحاصل في تمثاّلت الناس للمس��ألة 
الديمغرافية، والتحس��ن النس��بي في ش��روط الرعاية الصحي��ة، والتزايد 
المضطرد في معدالت التحّضر، م��ع ما واكبها من اختالالت مجالية، عالوة 
على توس��ع انتش��ار التعليم، وغيرها من المتغيرات التي ال يس��مح المجال 
ر في إحداث التح��والت العميقة التي  بالتفصيل فيها، كان لها األث��ر المقرِّ
ه��ّزت نظام القي��م وغيّرت الكثي��ر من مضامين��ه. ف��إذا كان واقع البحث 

الدول بش��أن الس��كان س��نة 1966م. إضافة إلى اهتمام مخططات التنمية خالل العقود األربعة 
الماضية بموضوع اإلنجاب، والسياسة اإلنجابية.

نشير إلى أن معدل التحضر ارتفع بنس��بة أكبر من نمو عدد السكان اإلجمالي، وبمعدل يتراوح  1 ـ 
ما بين 4,3 % في المغرب، و 4,7 % في الجزائر، و 8,1 في ليبيا، و 9,8 % في موريتانيا..

تتراوح الكثافة السكانية بين 70 نسمة في الكلم2 في المغرب، و 60 نسمة في تونس، لتصل إلى  2 ـ 
2,6 نسمة في الكلم2 في موريتانيا، 3,7 في ليبيا، و 13,8 في الجزائر.

=
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االجتماعي الوطني المغاربي، بش��قيه النظري واإلمبريقي، ال ُيس��عفنا كثيرًا 
في اس��تخراج ما يكفي م��ن المعطيات لتدقي��ق عناصر التغيّ��ر الذي طال 
منظومة القيم، فإن ما أنجز من مس��وحات في بعض بالد المغرب � كما هو 
حال المغ��رب عام 2004م1 � أو ما تنُش��ُره بش��كل منتظم تقارير المس��ح 
العالمي للقي��م WVS 2، تؤكد كله��ا انعطاَف القي��م نحو التغيّ��ر والتبّدل 

ة في المجتمعات المغاربية. المتصاعدين، بسبب الظواهر المستَجدَّ

فإذا انطلقن��ا من نتائج البحث الوطني حول القي��م الُمنجز في المغرب 
س��نة 2004م، واعتمدناه قاع��دة مرجعية استرش��ادية بالنس��بة لباقي بالد 

التغير  إب��راز أقوى مظاهر ه��ذا  المغرب، يمكن 
إما في إضعاف س��يرورة  فعلها  تفع��ل  � التي قد 
ع على االجتهاد في  االندماج االجتماعي، أو تش��جِّ
االندماج  واق��ع  لتج��اوز  أُس��ٍس جدي��دٍة  صياغة 

المعاق � في التالي:

ة خالص��ة مفصلية ُمس��تخَرجة من َمتن  ثمَّ
التقري��ر مفاده��ا أن المغاربة يعيش��ون مرحلة 
دأبوا  الذي  التعايش  باهتزاز  موس��ومة  انتقالية 
التي تعرف تراجعاً  التقليدية،  عليه بين »القيم 
توج��د في طور  التي  الجديدة  القيم  لحس��اب 

البروز والترّس��خ«3. والحقيقة أن االهتزاز األول لخ��ّزان القيم حدث مع 
صدمة االستعمار، واس��تمرت دائرُته في االتساع مع سيرورة البناء الوطني 

أنجز البحث الوطني حول القيم ما بين شهري سپتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين األول 2004م، أما  1 ـ 
مقصد البحث فهو وضع أس��س معرفة أفضل للواقع االجتماعي، ولقيم المغاربة بتنوعها وتشعبها 

وآثارها، من وجهة نظر تنموية. لالطالع على فحوى التقرير، انظر:
http://www.ondh.ma/pdf_doc%5cvaleur474pages.pdf

يجري »المس��ح العالمي للقيم« مرة كل أربع س��نوات، ويش��مل قرابة الثمانين دولة. لالطالع  2 ـ 
www.worldvaluessurvey.org  :أكثر، انظر الموقع اإللكتروني التالي

عن تقرير الخمسينية.. م.س، ص 51. 3 ـ 

ثمة خالصة مفصلية 
ُمستخَرجة مفادها أن 
المغاربة يعيشون مرحلة 
انتقالية موسومة باهتزاز 
التعايش الذي دأبوا عليه 
بين »القيم التقليدية، التي 
تعرف تراجعًا لحساب القيم 
الجديدة التي توجد في 
طور البروز والترّسخ«
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بع��د االس��تقالل، وتزايدت وتيرت��ه مع حركي��ة العولمة خ��الل العقدين 
األخيرين. وإذا كان��ت نتائج البحث الوطني حول القيم، وأبحاث اجتماعية 
بي��ن المرجعيتين  مكملة لها1، ش��ددت على مفه��وم التعايش والتس��اكن 
)التقليد/التحديث(، فإن ثمة س��يرًا حثيثاً نحو ترّسخ قيم عقالنية جديدة 
في المجال االجتماعي والسياس��ي المغربي، س��ائرة بالوتيرة نفس��ها في 
عموم بالد المغرب الكبير، وإن بإيقاع متفاوت. فالكتلة الحرجة من ساكنة 
بالد المغرب � أي الش��باب دون س��ن الثالثين المق��ّدر عددهم بحوالى 
س��بعين في المائة � لم تعد تجتَّر س��لوكيات آبائهم، وُتعيد إنتاج التقليد 
مثله��م، وهو ما يفس��ر تراج��ع بع��ض القي��م التقليدي��ة ذات المضمون 
األخالقي، من قبي��ل »النية« و»اإليمان والثقة«، و»الكَلَمة«، و»الش��رف«، 
و»البركة«، أي ِهبة اهلل، وذلك لصالح القيم ذات الطابع العقالني، التي 
من ش��أنها تعزيز مكانة الف��رد بوصفه فاع��اًل مس��تقاًل، وتطوير فرص 
اندماجه في المجموعة، وتغيير شروط حياته المعنوية والمادية، ولعل هذا 
ر خالل العقدين األخيرين بروز قيم حقوق اإلنسان، والمساواة بين  ما َيسَّ
القانون، والعدالة االجتماعية  الجنسين، وحق األطفال، والمواطنة، ودولة 
واالستحقاق2. ثم إن الهّزات التي مّست البنيان العام للقيم المغاربية لم 
تقف عند مجال العادات والتقاليد والمعتقدات فحسب، بل طالت تصورات 
الناس لعالم السياس��ة بكل تعقيداته. ومما هو الفت، في سياق هذا التغيّر 
� المي��ل المتزايد ل��دى غالبية الناس إل��ى التعاطي مع العم��ل الجمعوي 
وتثمينه على حساب العمل السياس��ي وااللتزام الحزبي، وتغليب الخصائص 
والنع��وت األخالقي��ة على المفاهيم السياس��ية، م��ن قبيل ع��دم االكتراث 
بالتصنيفات المألوفة في السياسة: يمين / يسار / وسط، نظير التشديد على 

»الجدية«، و»االستقامة«، و»الكفاءة« و»النزاهة«.

Voir entre autres, Rahma Bourquia, Valeurs et changement social au Maroc, in: 1 ـ 
http: www.iemed.org/publications/quaderns/13/qm13_pdf/14.pdf.

نقاًل عن تقرير الخمسينية.. م.س، ص 53. 2 ـ 
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2 ـ وعي المجتمع لذاته:
يتضاف��ر مع تغيّ��ر منظومة القيم متغيّ��ر آخر بالغ األهمي��ة في مقاربة 
مصادر عجز الدولة الوطنية عن تحقيق االندماج في المغرب الكبير، يتعلق 
بمس��يرة المجتمع المغاربي نحو وعي ذاته، بصفته كياناً مستقاًل، وفاعاًل ال 
تس��تقيم الدولة من دونه. والواقع أن المجتمع هنا لي��س فكرة هالمية، أو 
معطى افتراضياً، إنه واقع تاريخي وسوس��يوثقافي مركَّب، موس��وم بالتعقيد 
والحيوية، والقدرة على التجّدد. لذلك، س��يكون مهماً منهجياً التشديد على 

المفاصل المولِّدة لما يمكن تسميته »وعي المجتمع لذاته«.

أ ـ يكمن المفصل األول في الوعي الجديد 
الذي شرع في شقِّ طريقه نحو التكوّن في بالد 
المغرب مع ثمانينات القرن الماضي. وإذا جاز 
للدراسة تحديد َقسمات هذا الوعي؛ فإن األبرز 
في  التردد  وعدم  للدولة،  المجتمع  فيه مساءلة 
والتش��كيك في كفاءتها  الجهر بنقض وعودها، 
إلنج��از مقاص��د المش��روع الوطن��ي باقت��دار 
وفعالية. فهكذا، يمكن مالَمس��ة مظاهر القدرة 
المتنامي��ة للمجتم��ع في التعبير ع��ن ذاته من 

خالل حركية الجمعيات التي ش��رعت في التكاثر1، ال س��يما في مجاالت 
حقوق اإلنس��ان، والمرأة، والمعطلين حاِملي الش��هادات، واألمازيغية، وقد 
مقرطة وتوطين  أصبحت فاعاًل مؤثرًا في الرهانات السياسية المطاِلَبة بالدَّ

حكم القانون والمؤسسات.
ش��كّلت الجمعيات نس��يَج »المجتمع المدني«، الذي ولَج دائرة التداول 

نشير إلى أن ظهور الجمعيات يعود إلى سنوات ما قبل االس��تقالل جمعيات العلماء، والجمعيات  1 ـ 
الرياضي��ة والثقافية، وجمعيات الكش��فية Scouts . غير أنه مع ثمانين��ات القرن الماضي دخلت 
الجمعيات بوصفها عنص��رًا فاعاًل في الرهانات الديمقراطية، علماً أن مس��ار جمعيات المجتمع 

المدني تباين من بلد مغاربي إلى آخر..

إن الهّزات التي مّست 

البنيان العام للقيم 

المغاربية لم تقف عند 

مجال العادات والتقاليد 

والمعتقدات فحسب، بل 

طالت تصورات الناس لعالم 

السياسة بكل تعقيداته
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بكثاف��ة نهاي��ة الثمانين��ات، واأله��م ش��رع ف��ي البحث ع��ن س��بل انتزاع 
»استقالليته« إزاء الدولة، وفي عالقته باألحزاب والتنظيمات السياسية. وإذا 
كان المجتمع المدني بوصفه مفهوماً تعرَّض لسيل من النقاشات، بين ُمعتِرف 
بوجوده، ومنِكر لميالده أصاًل1، فإنه ال أحد يشك في الديناميات االجتماعية 
التي أطلقها ميالد هذا المفهوم في تعرية العالقة غير المتوازنة بين الدولة 
والمجتمع، بل يمكن القول: إن المجتمع المدني تكوّن أساس��اً ضد الدولة2، 
ثم إن تركيز المجتمع المدني مطالبه حول القضية الحقوقية )حقوق اإلنسان 
والحريات العامة(، ومس��ألة المس��اواة بين الجنسين، والش��غل، مكنته من 
جذب فئ��ات اجتماعية م��ن مواقع مختلفة، وبن��اء التأييد ح��ول برامجه في 
الضغط عل��ى الدولة. ونجزم � على س��بيل المثال � أن الفض��ل الكبير في 
تحويل قضية حقوق اإلنسان إلى قضية رأي عام يرجع أساساً لنضال المجتمع 
المدني وإصرار منظماته، مع م��ا كان لهذا التحول من تأثيرات عميقة على 

الثقافة السياسية لمجتمعات المغرب الكبير.
ب ـ يتعلّق المفصل الثاني في سيرورة وعي المجتمع لذاته باألسئلة التي 
غدت ُتخلخل الهوية الجماعية لبالد المغرب الكبير، بعدما كان ُينظر إليها 
بحسبها معطى مسلماً به وال يحتاج إلى مساءلة. فمن جهة، اتخذت الدعوات 
األمازيغي��ة أبعادًا جديدة، تأرجح��ت بين المطالبة بإع��ادة االعتبار للحقوق 
التاريخية والثقافية لألمازيغيين باعتبارهم مكوناً أصياًل من مكونات الوحدة 
الوطنية إلى جانب العنصر العربي اإلس��المي، أو رفع س��قف المطالب إلى 
حد التشكيك في هذه الوحدة، وتضخيم مس��ألة »التمايزات أو الخصوصية 
األمازيغية«. وفي كل األحوال تعيش بالد المغرب � بإيقاعات متفاوتة � فصوالً 

ُتراجع أعمال ندوة معهد الدراسات عبر اإلقليمية للشرق األوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى  1 ـ 
في برينستون لعام 1996l، المنشورة تحت عنوان: وعي المجتمع بذاته، عن المجتمع المدني في 
المغرب العربي، )عبد اهلل حمودي وآخرون(، ط1، )الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 1998م(، 

249 ص.
انظر علي الكنز: المجتمع المدني في البلدان المغاربية، بعض التس��اؤالت، في: وعي المجتمع  2 ـ 
بذات��ه، عن المجتم��ع المدني في المغ��رب العربي، )إش��راف عبد اهلل حم��ودي(، ط1، )الدار 

البيضاء: دار توبقال للنشر، 1998(، ص 36.
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من التوتر وش��دِّ الحبل بخصوص هذه اإلشكالية، على الرغم من السياسات 
العمومية المعتَمدة في العقدين األخيرين للتقليل من المفعول السلبي إلثارة 
القضي��ة األمازيغية على االندماج الوطني1. ومن جهة أخرى، اكتس��ت قضية 
االختالالت المجالي��ة والفجوات االجتماعية الناجمة عنه��ا أبعادًا عميقة في 
العقود الثالثة األخيرة، وقد س��بقت اإلش��ارة إلى دور االس��تعمار في إعادة 
هيكلة المجال الترابي المغاربي على اعتبارات إثنية وقبلية واجتماعية، وعجز 
السياسات المعتمدة بعد االس��تقالل عن صياغة حلول ناجعة لها، بل العكس 
هو الذي حصل، حيث تّم تعميق هذه االختالالت واستثمارها، وإعادة إنتاجها. 

رت المحافظات  لذلك، لي��س صدف��ة أن تص��دَّ
ش��ة واجهَة االحتجاج  والجه��ات المقصية والمهمَّ
ضد الدولة وفشل سياساتها في بثِّ روح التكافؤ 

والعدالة بين مكوناتها الترابية.
الب��ارزة في  ـ يمك��ن الق��ول: إن األبعاد   3
تحوالت اإلمكان البشري تروُم في عمقها الدعوةَ 
إلى صياغة عالقة جديدة بين الدولة والمجتمع، 
بعدما فش��لت العقود الت��ي تلَت االس��تقالل في 
تكريس ق��در معقول من التوازن بي��ن الطرفين. 
وألن مرحل��ة البن��اء األول � بتعبي��ر عبد الباقي 

الهرماسي2 � اس��تنفدت وظيفتها، وعبّرت عن محدودية قدرتها على اإلنجاز؛ 
فإن التح��والت الجديدة � إن نضجت وتعمقت � س��تقود المغرب الكبير إلى 
مرحلة البناء الثاني، بفلس��فة وآليات ستكون � دون ش��ك � نوعيًة وجديدًة. 
وإذا كان من غير المحبذ، وال الممكن علمياً رس��م صورة مكتِملَة القسمات 
عّما س��تؤول إليه التحوالت التي أش��رنا إلى عناوينها الكبرى، فإن الحراك 

نش��ير بدرجة أساس��ية إلى دس��ترة األمازيغية في كل من المغرب والجزائر، وتأسيس »المعهد  1 ـ 
الملك��ي للثقاف��ة األمازيغية« في المغ��رب، حيث أنيطت ب��ه مهمة تطوير البحث في المس��ألة 

األمازيغية وتقعيدها علمياً.
انظر: محمد عبد الباقي الهرماسي، في: المجتمع والدولة في المغرب العربي... م.س، ص 52. 2 ـ 

يمكن القول: إن األبعاد 
البارزة في تحوالت اإلمكان 
البشري تروُم في عمقها 
الدعوَة إلى صياغة عالقة 
جديدة بين الدولة 
والمجتمع، بعدما فشلت 
العقود التي تَلت االستقالل 
في تكريس قدر معقول من 
التوازن بين الطرفين
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ال��ذي انطلقت ش��رارُته األولى م��ن واحدة من بل��دان المغ��رب الكبير في 
إلى ليبيا  منتصف ديس��مبر/ كانون األول 2010م )تون��س(، وامتدت ش��رقاً 
ومصر، يمّدن��ا باقتناع مفاده أننا أم��ام حقبة جديدة ب��كل المقاييس، ربما 
سيِسُمها المؤرخون وعلماء السياسة بَميَسم »الموجة الرابعة«، نظير »الموجة 
الثالثة«، كما س��ماها »ص. هنتنغتون«، التي أرّخ��ت النتقاالت الربع األخير 
المَميِّزة  الواضح��ة  الف��وارق  العش��رين )1974 - 1990(1. م��ع  الق��رن  من 
للموجتين. ومع ذلك، إذا كان عصيّاً اإلقرار علمياً بأن »الخيار الديموقراطي« 
هو األفق الذي س��تؤول إليه التح��والت الحاصلة في المغ��رب الكبير، فإن 
الح��دس، والقراءة الفاِحصة لم��ا يجري في المنطقة م��ن أحداث، والنظر 
ر في طبيع��ة القوى المتفاِعلة في عمق بالد المغ��رب الكبير، ُتنبِّهُنا  المتبصِّ
وُتقنعنا في اآلن نفسه بأن المجتمعات المغاربية لن ُتحكَم وُتدبر أمورُها في 
المقبل من الزمن بالقيم والوسائل والقواعد التي سادت على امتداد العقود 
الخمسة التي أعقبت اإلعالن عن االستقالل.. لذلك، نخلُص إلى أن المنطقة 
تشهد مطالبات جدية، منتِظمة ومستمرة، تصلح عناصُرها أن تكون مقومات 
قويًة لميالد عقد اجتماع��ي جديد، ُيلغي العقد الضمني الذي فرضته جدلية 
االستعمار واالستقالل، واس��تثمرته النخب الوطنية، واستدامت في استغالله 

للتكيّف مع األزمات وإعادة إنتاج شرعيتها، تارة بالترغيب وطورًا بالترهيب.
ُتس��عفنا في التدليل على رجاحة وجود إرهاصات مي��الد عقد اجتماعي 
جديد مصفوفٌة من المؤشرات؛ أهمها أن س��بعين في المائة من ساكنة بالد 
المغرب الكبير ال تتجاوز أعمارُها الثالثين س��نة، فهي الكتلة الديموغرافية 
الحرجة، هذه الكتلة لم تش��ارك في النضال الوطني، بحكم عامل الس��ن، 
سة  ولم تعد َتجِذُبها وال ُتقِنُعها »اإليديولوجيا الوطنية«؛ أي الش��رعية المؤسَّ
عل��ى التاريخ الوطني، فقبولُه��ا ال يتحقق بما أنجزه األج��داد واآلباء � على 
أهميته � ولك��ن بما ُينج��زه، ويجب أن ُينج��َزه، القيمون عل��ى أمورهم في 
مجاالت التعليم، والشغل، والصحة، والتنشئة االجتماعية والسياسية المواطنة 

 See, Samuel P. Huntington,The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, 1 ـ 
University of Oklahoma Press, 1991, P. 366.
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بش��كل عام، وقد عززت وعَي هذا الجي��ل اإلمكاناُت الكبي��رة التي أتاحتها 
الثورات الحاِصلة في التكنولوجيات الجديدة، ووس��ائط التواصل االجتماعي. 
لذلك، إذا كان األفق الراجح لبلدان المغرب هو كتابة عقد اجتماعي جديد، 
فإن عَصب هذا العقد وروحه لن يكون سوى المواطنة الكاملة أوالً، والمواطنة 

الكاملة أخيرًا.

خاتمة

والشرعية  الدولة  بناء  دراسة سيرورة  تسمح 
م��ن  مجموع��ة  باس��تنتاج  الوطن��ي  واالندم��اج 

الخالصات، أهمها:
1 ـ ُتنب��ه الخالص��ُة األول��ى إل��ى أن بالد 
المشرق  في  نظيراتها  مع  اش��تركت  إن  المغرب؛ 
في مجم��ل اإلش��كاليات السياس��ية واالجتماعية 
الضاغط��ة عل��ى مجتمعاته��ا؛ فإنه��ا م��ا زالت 
مكوناتها،  م��ن تالح��م  أدن��ى  بح��د  محتفظ��ة 
لكيان  والئه��ا  م��ن  يس��ير  قدر  على  ومحافظ��ة 

الدولة، على الرغم من نقدها للنظم، وعدم رضاها على سياساتها. لكن في 
المقابل ثمة وعي اجتماعي ما انفكت تتس��ع دائرته يلتمس س��بيل المطالبة 
��س على  بالخروج من »التاري��خ االتفاقي« Histoire Conventionnelle، المؤسَّ
منيات، و»اإليديولوجي��ة الوطنية«، إلى تاريخ جدي��د يكون الفصل فيه  الضِّ
للحوار، والتوافق، والتس��ويات المدونة والمكتوبة. وقد شّددت الدراسة على 
مفصلية التحوالت الحاصلة في اإلمكان البش��ري، للدف��ع في اتجاه تكريس 
منظومة القيم الجديدة، وفي صدارتها قيمة العقالنية والقطيعة مع التقليد.

2 ـ في حين ُتقنع الخالصة الثانية بمركزية دور الدولة ومسؤوليتها في 
إعاقة تحقيق االندماج االجتماعي وتوطين مب��دأ المواطنة في بالد المغرب. 
فعلى امتداد كل مقاط��ع البحث، ظلت الدولة المبتدأ والمنتهى في تفس��ير 

إن المنطقة تشهد مطالبات 
جدية، منتِظمة ومستمرة، 
تصلح عناصُرها أن تكون 
مقومات قويًة لميالد عقد 
اجتماعي جديد، ُيلغي 
العقد الضمني الذي 
فرضته جدلية االستعمار 
واالستقالل، واستثمرته 
النخب الوطنية



176

المحور

اس��تعصاء تحقيق االندماج، والس��بيل إلى إع��ادة بنائه. وحي��ث ظلت بالد 
المغ��رب جن��ة المحافظ��ة« Paradis du Conservatisme، عل��ى الرغ��م من 
محاوالت اإلصالح التي ظهرت مبكرًا في ربوعها، فقد غدا عصياً على الدولة 
الناش��ئة بعد االس��تقالل امت��الك مقومات الحداث��ة في الفك��ر، والتقنية، 
والسياسة. لذلك، اس��تمرت دولة قهرية، متكورة على نفسها، تسوس � بروح 
أبوية � كل المس��احات العامة من حولها. فكان��ت النتيجة صعوبة بناء هوية 

قون اندماجهم باالرتكاز عليها. سياسية ينتظم الناس حولها، ويعمِّ
3 ـ تمّدن��ا الخالصة الثالث��ة بعناصر وجيهة عن مس��ؤولية االختالالت 
المجالية، ودوره��ا الواضح في إضع��اف ُعرى التالحم داخ��ل المجتمعات، 
وبينه��ا وبين الدول في المغ��رب الكبير. وقد ضاعف من ش��روخ الجغرافيا 
غياب العدال��ة االجتماعية، وضمور قيم��ة اإلنصاف. فحي��ن تتضافر نوائب 
المكان مع مكائد اإلنس��ان )السياس��ات(، ُيصاب الن��اس باالنقباض، وتفتر 
اقتناعهم  عزائمهم، وتضعف ثقته��م في الدولة ومؤسس��اتها، بل ويتراج��ع 

باالنتساب إلى قيم جماعتهم، فيتقطع حبل اندماجهم.
4 ـ ُتحيل الخالصة الرابعة على أن االندماج، بش��قيه األفقي )االنصهار 
في المجتمع( والعمودي )اكتساب هوية سياسية( ممكنٌ، وأن المواطنة الكاملة 
هي طريقه إلى اإلنجاز. َبْيَد أن المواطنة ليس��ت شعارًا، أو كالماً بال روح؛ 
إنها بناء مس��تمر، تتضافر من أجل��ه إرادة الدولة، وعزيم��ة المجتمع. وقد 
أثبتت ديناميات الحراك العربي، كيف ش��كلت المطالبة بالمواطنة القاس��م 
المشترك لكل الشعارات المرفوعة. وألن المواطنة ظلت الفريضة المفقودة، 
فإن تدشين الطريق إليها، سينقل مجتمعات المغرب الكبير من دولة الرعايا 
إلى دول��ة المواطنين، وس��تؤهل ال��دول نفس��ها المتالك مقوم��ات الدولة 
للعيش المش��ترك، وإط��ارًا لتوليد  الحديث��ة، التي تجعل منه��ا فعاًل بيت��اً 

التضامن والتالحم المستمرين والمتجددين.
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■  بروفيسور من ألمانيا، جامعة توبنغن.

ــ توطئة:  1

في عام 2006م نش��ر بيررجين هورتن ونيكوالس بورس��ل 
مقالة كتب��ا فيها على وج��ه الخصوص ما يل��ي: »يمكن 
للمقارنة النسقية بين البحار أن توحي بتصور جديد للتاريخ يمكن 
أن يصل إلى مستوى عالمي شمولي. والحال أن مفهوم »البحر« أو 
بحي��ث إن االصطالح »علم  »المحيط« قد بدا ههن��ا واعدًا ومهّماً 
� Thalassology � المش��تق م��ن اللفظ  ]تاري��خ[ البحار الجدي��د« 
اليوناني القديم الدال على معن��ى البحر � Talassa � إنما هو عبارة 
مس��كوكة جديدة مناس��بة للداللة على ه��ذا المبح��ث الجديد«، 
)هورتن � بورس��ل، 2006م، 723(. والحق أن عبارة مثل هذه كانت 
ستبدو »مستحدثة« لو هي ُكتبت قبل خمسين سنة من هذا التاريخ؛ 
وذلك ألن��ه كانت قد ظهرت ع��ام 1949م النش��رة األولى لكتاب 
فرنان��د بروديل »البحر األبيض المتوس��ط على عه��د الملك فليب 
الثان��ي« )برودي��ل 1949م(. والح��ال أن النش��رات المس��تحدثة 
المس��تجدة لهذا الكتاب وترجماته إلى العدي��د من اللغات جعلت 

شهرة كتاب بروديل هذا تطبق اآلفاق.

■ هانز غاوبه  
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على أن هذا م��ا كان باألمر الفجائي؛ ذلك أنه فضاًل عن موقف بروديل 
الموسوعي األكاديمي العاِلم، فإن لغته قد ركزت في العديد من أجزاء عمله 
المذك��ور على الصل��ة بين البر والبح��ر وبين البحر والب��ر: »موصولة هي 
حياته ]يقصد حياة البحر[ بحياة البر، وش��عر البحر أشبه شيء يكون بشعر 
البادية، نصفه بدوي الطبع، وبحارة البحر يمكن أن يستحيلوا إلى مزارعين 
مثلما هو بحر  بحس��ب الفصول. وإنه لبحر أش��جار الكروم والزيتون تماماً 
الس��فن الش��راعية ذات المج��اذف الضخمة، وس��فن التجار المس��تديرة. 
وتاريخه لي��س يمكن بأي حال أن يفصل عن تاري��خ البر المحيط به، مثلما 
ليس يمكن فصل الطين عن يدي الطيان التي تشكله« )بروديل 1972م، 17(.
الحق أن أفكار بروديل قد أسهمت إسهاماً حاسماً في التأثير على ما صار 
يعرف في ما بعد تحت مسمى مدرسة »الحوليات« التاريخية، كما أسهمت هي 
في توجيه مباحثها بقوة. على أن هذا ال يمنع من القول: إن أفكار بروديل إنما 
صبت في مج��رى المؤرخين »المحدثين« الذين اكتش��فوا فجأة ما كان َبَدهياً 
معروفاً منذ أمد: كال، ما كان��ت المياه لتخالف ]بين األمم[ فحس��ب، وإنما 
ش��أن المياه أن تآلف بينها أيض��اً. وهذا »االئتالف« ]الوح��دة[ و»االختالف« 
]الفرقة[ قد تم إظهارهما إظهارًا بيناً ف��ي كتاب هنري بيرين الذي يظل إلى 
ح��د اليوم كتاباً مثي��رًا للجدل: »محمد وش��ارلمان« )بيري��ن 1937م(. وبهذا 
أمس��ى علم ]تاريخ[ البحار معرفة مش��تركة بين الباحثين متشاطرة متقاسمة. 
ويمكننا أن نعود القهق��رى إلى عهٍد قديمٍ، حتى إلى مفه��وم هيرودوتس عن 
الغرب والشرق، وحتى إلى الجغرافيين العرب الذين أفردوا فصوالً خاصة في 

كتبهم ذات الصلة بتقاسيم المحيطات شأن البحر األحمر والخليج.
على أن دراس��ات بيرين وبروديل »البحرية« اس��تندت إلى فضاء البحر 
األبيض المتوسط. وقد تركا لبعض الباحثين اآلخرين فرصة توسيع نظرتهما 
واألخذ بعين النظر المحيط الهادي والمحيط األطلس��ي باعتبارهما وحدتين 
تاريخيتين واقتصاديتين وثقافيتين. ونتيجة ذلك، فإنه ليس من المفاجئ لنا 
بالمرة أن تكون وجهة النظر هذه قد امتدت لتشمل المحيط الهندي كذلك. 
وقد أعمل البعض هذه المقاربة ال لش��يء إال ألنها كان��ت موضة، وبعضهم 
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كان على تمام الوعي بالفوارق القائمة بين المجالين الهادئ واألطلس��ي من 
جهة، ومنطقة أو مناطق المحيط الهندي؛ وذل��ك ألن المحيط الهندي كان 
مس��رحاً أقدم بكثير لالتصاالت االقتصادية والثقافي��ة التي تعود إلى عصر 

ما قبل التاريخ وإلى العهود الشرقية البائدة.

ــ المجال والإن�سان  2

يمكن قصر االعتبار ههنا عل��ى بعض أوجه »دراس��ات المحيط الهندي« 
فحس��ب. بداية ينبغي لنا أن نبدأ باألُسس أو القواعد أو األركان التي هي في 
ع��داد االثنين: المجال واإلنس��ان. ث��م بعد ذلك س��وف يتم إب��راز مختلف 

المقاربات المنهجية في هذا الحقل من النشاطات 
الدراسية. ولسوف يتم نشر إطاللة نقدية مدارها 

على النتائج المتوصل إليها في مقالة ثانية.
والحال أن أحد أفضل المداخل إلى األس��اس 
الذي هو المجال � أعني مناقشة امتداد ما نسميه 
)أو يمكن أن نسميه( »المحيط الهندي«، وأصناف 
نعثر  إنما  والمجتمعات وتنظيمها �  البشر  فئات  أو 
الذي  الموضوع«  المعنون »حالة  المدخل  في  عليه 
مقاالت  لكوكبة  توطئة  ن. بيرس��ن  ميخائيل.  كتبه 

نشرها هو وآشين داس كوبتا: »الهند والمحيط الهندي 1500 - 1800م« )داس 
كوبتا � بيرسن 1987م، 1 - 2(، والذي يمكن تلخيصه على النحو التالي:

بع��د أن عالج البحث التاريخي )داس كوبتا � بيرس��ن 1987م، 1 - 10(، 
كتب يق��ول: »نحن محتاج��ون إلى مواجهة مش��كلتين إْن كان لن��ا أن نكتب 

تاريخاً مقنعاً للهند وللمحيط الهندي:
أواًل: نحتاج إلى تعيين الحدود الجغرافية للمحيط الهندي.

ثانياً: علين��ا أن ننظر بعامة إلى المواضيع والنزوعات المش��تركة، وأن 
نرى إلى أي مدى يمكن أن نتحدث عن وحدة في المحيط الهندي«.

يمكننا أن نعود القهقرى إلى 
عهٍد قديٍم، حتى إلى مفهوم 
هيرودوتس عن الغرب 
والشرق، وحتى إلى 
الجغرافيين العرب الذين 
أفردوا فصوالً خاصة في كتبهم 
ذات الصلة بتقاسيم المحيطات 
شأن البحر األحمر والخليج
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الحدود الجغرافية
بقدر ما تعلّق األمر بالحدود الجغرافية للمحيط الهندي، انتهى الباحث 
إلى حل � »نسبياً � بسيط«، هذا بيانه: من رأس الرجاء الصالح في الغرب 
إلى القطب الجنوبي في الجنوب، ضمَّ المحيط الهندي البحر األحمر وبحر 
الخليج معاً؛ لكنه أقصى بكل صرامة بحر َجاَفا، وبحر جنوب الصين. وهكذا، 
يمس��ي المحيط الهندي المجال الواقع ش��مال هذه. وفي الش��مال الغربي، 
تمتد الح��دود من المدخل الجنوبي إلى قناة الس��ويس نزوالً إلى الس��احل 
اإلفريق��ي الش��رقي فإل��ى رأس غولهاس، ومن هن��اك جنوباً إل��ى الحدود 
الش��مالية للمحيط الجنوبي، وشرقاً من الس��ويس. فأما الحدود الشمالية، 
فتتبع الس��احل اآلس��يوي في كل االتجاه الدائر حول مضيق مااليا في الحد 
األقصى للجنوب الش��رقي. وأما المنطق��ة الصعبة الُمش��كلة الخالفية فهي 
أندونيسيا. وإذا ما نحن نظرنا إلى المجال نظرة شاسعة، وجدنا أن المحيط 
الهندي يش��مل بحار َجاَفا وفلويس وتيمور وباندا وأرافورا وس��يرام وحدودها 
التي تتبع الخط الساحلي األسترالي من رأس لويوين في كل االتجاهات نحو 

رأس يورك، ويمتد على طول االمتداد الكائن بين خط االستواء ومااليا.
وإذ تمت اإلش��ارة المختصرة إلى هذا األمر، تبزغ ههنا المشاكل دفعة 
واح��دة. ومنها أن��ه إذا ما نحن رحن��ا إلى البح��ر األحمر، فإن التس��اؤل 
المطروح هو: لماذا ال نذهب أبعد من ذلك إلى البحر األبيض المتوس��ط؟ 
وما األمر الذي يمكن أن يقال بالنس��بة إلى الحدود الشرقية؟ ... الحق أن 
المس��افرين عبر البحر ال يعلمون شيئاً عن الحدود االصطناعية التي رسمت 

هنا؛ لكننا نحتاج إلى أن نكوّن فكرة عن حدود حقل بحثنا.
والحال أن الغموض عينه يبرز عندما نحاول تقس��يم المحيط الهندي إلى 
تقاسيم. ذلك أنه تم اقتراح تقاسيم أربعة )ريفز � بروز � ماكفرسون 1981م(:

ثمة أواًل محيط هندي شرقي يمتد من كيب تاون إلى شرق إيران.
وثمة ثانياً محيط مستقيم شمالي حول شواطئ جنوب آسيا، ويضم بورما.

وثمة ثالثاً محيط ش��رقي يمتد من مضيق كرا إلى غرب أستراليا ذهاباً 
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شرقاً بحيث يضم كالًاّ من أندونيسيا والفيليبين. وثمة أخيرًا، محيط جنوبي. 
والحق أن هذا التقسيم يعاني الكثير من جوانب الضعف، لكن هذه المشاكل 

الموروثة تواجه كل محاولة لتقسيم المحيط الهندي بال استثناء.

اإلنسان والمجتمعات
وأش��د تعقيدًا من هذا األمر وأكثر أهمية مسألُة كيف يمكن أن ننظر إلى 
المحيط الهندي بوس��مه »وحدة« اجتماعية � أو لربما بالضد من هذا »فرقة« 
ال ناظم لها وش��تاتاً ال جامع له؟ لإلجابة عن هذا الس��ؤال، عاد بيرسن إلى 

بروديل، فكان أن كتب يقول: »م��ن المؤكد تأكدًا 
نس��بياً أنه يمك��ن اعتب��ار المحيط كيان��اً متميزًا 
جغرافياً تميزًا نسبياً«، لكن إلى أي مدى يمكن أن 
نس��ير على خطى بروديل، فنكتب عن عالم محيط 
هندي؟ ذل��ك أن المحيط الهندي يش��مل مناطق 
متعددة أكثر مما يضم البحر البيض المتوسط من 
مناطق، وهو أكثر انفتاحاً منه. وسكانه يمتدون من 
األفارقة إلى تجار كوجارات الكيس��ين. وأكثر من 
هذا، إل��ى الهند فإلى م��ا وراءها م��ن أتباع كل 

الديانات الكبرى: الهندوس والمسلمون من مختلف األعراق والتسميات واليهود 
والمجوس واألوروبيين واألهالي المسيحيين والبوذيين.

وقس على ذلك التنوع تنوع المناخ. فهو يتنوع من المناخ االستوائي إلى 
المناخ شبه االستوائي.

وتتنوّع الجغرافيا نفسها، فتمتد من الصحاري إلى المناطق الخصبة الغنية.

لكن على الرغم من هذا التنوع والتشتت ثمة وحدة قائمة كذلك ال ريب 
فيها. وأول عالئم هذه الوحدة الرياح الموس��مية التي تربط ربطاً وثيقاً بين 
كل تقاسيم المحيط. وهي تهب هبّاً يمكن رس��م أنموذج للتنبؤ به نسبياً في 
بعض األنحاء وف��ي بعض األوقات من العام. وكل الس��فن، بقطع النظر عن 

إّن المحيط الهندي يشمل 

مناطق متعددة أكثر مما 

يضم البحر البيض 

المتوسط من مناطق، وهو 

أكثر انفتاحًا منه، وسكانه 

يمتدون من األفارقة إلى 

تجار كوجارات الكيسين
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أصلها )عربي، تركي، كوجاراتي، ماالباري، بنغالي...(، التي ترغب � مثاًل � 
في أن تبحر من ع��دن إلى غرب الهند يك��ون عليها أن تغ��ادر جماعياً في 
الوق��ت عينه تقريباً. وإذا م��ا نحن قصرنا االعتبار عل��ى الهند، فإن أفضل 
الرياح الموسمية المعروفة هي الرياح الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية. 
ذلك أن الرياح الش��مالية الشرقية تهب تقريباً من ش��هر نوڤمبر إلى شهر 
فبراير. وهي تؤهل للس��فر إلى الغرب وإلى الجنوب. أم��ا الرياح الجنوبية 
الغربية، فهي تهب من ش��هر يونيو إلى ش��هر س��پتمبر، وتؤهل للس��فر من 
الشمال والشرق. وكان من نتائج ذلك أن أمسى موسم التجارة من كوجارات 
إلى عدن يتم من شهر سپتمبر إلى ش��هر مايو. أما بالنسبة إلى السفر من 
عدن إلى ماالبار، فإنه يتم ابتداءً من ش��هر أكتوبر ونهاية بشهر فبراير. إذ 
تغادر الس��فن المبحرة من كوجارات إلى ماالكا في شهر فبراير أو مارس.. 
وهكذا دواليك. لكن: »كان من المستحيل � مثاًل � االنتقال من البحر األحمر 
إلى ماالكا في موسم واحد. ولهذا السبب، كان على التّجار أن يستريحوا في 
غرب الهند، س��واء بكوجارات أو بماالبا، قبل اس��تئناف اإلبحار من جديد. 
ولقد كانت هذه الحقيقة ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى ازدهار هذه المناطق 
وبالنس��بة إلى تفاعل المس��افرين من مختلف األصول والثقافات واألديان« 

)للمزيد من التفاصيل، انظر: فيلرز 1952م(.
ولقد كان النتظام الرياح الموس��مية أثر اقتصادي عميق؛ ذلك أنه كان 
بمكنة التجار المحليين أن يفرضوا األس��عار على الجوالين. وكان هذا األمر 
يدفع التج��ار األثرياء واألفض��ل تنظيماً إلى ترك بع��ض أعضائهم )أعضاء 
األُس��رة أو الجماعة( يقيمون باس��تمرار ف��ي بعض الموان��ئ المهمة، بحيث 
يمكنهم أن يقتنوا البضائع متى ما رخصت األس��عار أكثر مما عندما يكونون 
بحاجة إلى فعل ذل��ك. وبعد أن توس��ع البرتغاليون نحو الش��رق حلّوا هذه 
المش��كلة ال بترك نائب عنهم أو مبعوث لهم في هذه المناطق للحفاظ على 

مصالحهم فحسب، وإنما بتشييد تحصينات قوية أيضاً.
وثمرة أخرى من ثمرات الرياح الموس��مية تتمثّل هذه المرة في أن عددًا 
من المدن / الموانئ الكبرى بآسيا � من عدن في الغرب إلى آشي في الشرق � 
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كان��ت تتوفر عل��ى طبيعة هجينة لس��اكنتها والت��ي تتمثّل ف��ي أعضاء معظم 
جماع��ات المالحة البحرية للمحي��ط الهندي، وأحياناً أخ��رى من آخرين من 
الخارج. والح��ال أن هذه الجماعات المتنوعة عرقي��اً واجتماعياً، والتي كانت 
تعيش في منطقة س��كن مش��تركة، كان له��ا زعيم قائد، وكان��ت تحتكم إلى 
أعرافها الخاصة. وكان اقتصاد هذه الموانئ / المدن مرتبطاً إلى درجة كبرى 
بمنتوجي��ة وولوجية األراضي البري��ة الخلفية. وهكذا، كان��ت موانئ كوجارات 
تصّدر القط��ن والنيلة والملح ال��ذي يأتيها من الداخل، بينما آش��ي وكلكوتا 

وبعد ذلك كوشين كانت تصدر الفلفل األسود من 
أراضيه��ا البرية الخلفية... وهك��ذا دواليك. هذا 
دونما حاجة من��ا إلى ذكر أن أغلبها كانت مراكز 
مهم��ة لعب��ور الس��فن. وسياس��ياً كان��ت له��ذه 
الموانئ / المدن درجة معينة من االس��تقاللية، بل 

إن بعضها كان مستقاًل باستقالل تام.
لن نناقش هنا أصناف السفن التي وجدت في 
منطقة المحيط الهندي، واألمر نفسه يقال بالنسبة 
إلى بنائها وإلى البّح��ارة الذين كانوا يعملون على 
ظهرها. أما المسافرون على هذه السفن فكانوا من 
التجار الصغار إما يتاجرون ألنفس��هم أو نيابة عن 

تجار آخرين مستقرين في البر. وقلما كان ربابنة هذه السفن أنفسهم مالكيها؛ 
وإنما كان مالكها من التجار األثرياء أو أعضاء من النخبة السياسية. وقد كان 
ربابنة أكثر الس��فن من التجار، وكانوا أيضاً نواباً عن مالكي السفن، وعادة ما 
كانوا أيضاً نواباً عن تجار آخرين مفوضي��ن بالقيام بأعمالهم التجارية. ويبدو 
أن ال أحد من أعضاء فريق قيادة الس��فن كان يتلق��ى أجرته من مالكها؛ وإنما 

كان يسمح لهم بحمل سلعهم التجارية مجاناً على متن السفن.
ولقد كان تعامل بيرسن مع القراصنة تعامل كياسة خاصة، »ومع ذلك، 
ف��إن الصعوبة األولى هي تحدي��د من هو بالضبط القرص��ان«؛ إذ إن »ثمة 
فرق��اً ضئياًل بي��ن التاجر والقرص��ان، وبين فري��ق قيادة الس��فينة وفريق 

كان النتظام الرياح 
الموسمية أثر اقتصادي 
عميق؛ ذلك أنه كان بمكنة 
التجار المحليين أن يفرضوا 
األسعار على الجوالين، وكان 
هذا األمر يدفع التجار 
األثرياء واألفضل تنظيمًا 
إلى ترك بعض أعضائهم 
يقيمون باستمرار في بعض 
الموان�ئ المهمة
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القراصنة«. والحال أن هاتين العبارتين تقوالن كل ش��يء بهذا الشأن. على 
أنه قد وج��دت قرصنة خالصة، وكانت هذه القرصن��ة الصرفة متداولة في 
المحي��ط الهندي والخليج وش��رق الهند وخليج س��يام. وقد كانت س��واحل 
الصين تحت حك��م آل مينغ دائمة االضطراب بفع��ل القراصنة خالل القرن 
السادس عش��ر الميالدي. وفي هذه الممارسات ما كانت ثمة تمييزات قومية 
البرتغالية مثلما  بيّن��ة؛ إذ كان القراصن��ة البرتغاليون يهاجم��ون الس��فن 
يهاجمون األس��طول المحلي س��واء بس��واء. وف��ي غيرها من البل��دان، كان 

للقرصنة الغربية أو اآلسيوية نصيبها أيضاً.

العناصر الموحدة
بقدر م��ا يتعلق األمر بالوح��دة واالس��تمرارية بين المناط��ق المحيطة 
بالمحيط الهندي، فقد تمت اإلشارة من قبل إلى الرياح الموسمية والموانئ 
والس��فن والبحارة. على أن ثم��ة عناصر إضافية تنبغي اإلش��ارة إليها؛ ثمة 
بدءا تجارة المسافات البعيدة بين وسط ش��رق وغرب الهند وماالكا وآشي. 
وكان الكوجاراتيون واألوروبيون يتاجرون بدءًا من شرق إفريقيا حتى ماالكا، 
وكان��ت التجارة ترب��ط المحيط الهندي بجنوب الصين والش��رق األوس��ط 
والبحر البيض المتوسط. هذا إذا ما نحن رغبنا في اإلشارة فقط إلى بعض 

نماذج من هذه االتصاالت.
وثمة عامل توحيد آخر تمثل في انتش��ار توزيع المواد القادمة من بعض 
النواحي، س��واء أكانت كمالية رفاهية أم حاجية ضرورية؛ ذلك أن األحجار 
الكريمة والذهب والفض��ة ما كانت لتوجد إال في مناط��ق قليلة. ومن ثمة، 
فإن الذهب كان يجلب أساس��اً م��ن عالم المااليا، والحج��ارة الكريمة من 
سري النكا وغولكونا وبورنيو، والتوابل والفلفل األسود من مناطق مخصوصة: 
البسباس��ة، والمس��ك والقرنف��ل من ج��زر البه��ارات، والتوابل في ش��رق 
أندونيس��يا، والقرفة من س��ري النكا، والفلفل األس��ود من مااليا وسومطرة 
وغرب الهن��د. وكان القطن يجلب من واحدة من ث��الث مناطق إنتاج كبرى 
بالهند: كوجارات، وكورمن��دل،، والبنغال. أما إنت��اج الحرير فكان مقتصرًا 
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على مناطق معدودة من الهند وإي��ران والصين. هذا مع العلم أن ثمة عامل 
توحيد آخر تمث��ل في القطن الذي كان يلبس من لدن س��اكنة مجمل أنحاء 

المحيط الهندي.
ثم إن األنش��طة الديني��ة التي كان��ت تزاولها بع��ض الجماعات خلقت 
عنصر توحيد إضافي؛ ذل��ك أنه كان زعماء المجوس ق��د انتقلوا من إيران 
إلى كوجارات في القرن الس��ادس عش��ر الميالدي ناس��جين بذلك وشائج 
دائمة بين إي��ران وكوجارات. وكان الحج��اج البوذيون القادمون من ش��رق 
وجنوب شرقي آسيا يحّجون إلى البقاع المقدس��ة المرتبطة ببوذا في شمال 

الهن��د. أم��ا الهن��دوس، فقلما كانوا يس��افرون 
بالبحر  عندهم  الس��فر  كان  إذ  دينية؛  ألس��باب 
محرماً، إال أنه كانت ثمة اس��تثناءات؛ ذلك أنه 
الهند  يقطنون خ��ارج  الذي��ن  أولئك  عل��ى  كان 
العودة إل��ى الوطن في مناس��بات، أو على األقل 
� إن أمكن � أن يموتوا ببلدهم. وقد س��افر بعض 
البرهمانيين عبر البحر بغاي��ة خدمة الجماعات 
الدينية القاطنة في ما وراء البحار، أما الغالبية 
العظمى من المس��افرين فكانت من المس��لمين؛ 

ذلك أن الصلة القوية بين المسلمين من كل بالد ما وراء البحار كانت تتم 
مع البحر األحم��ر والحج إلى المدينتين المقّدس��تين مك��ة والمدينة. كما 
أسهم ذلك أيضاً في إقامة شبكة تجارة موسعة. فقد كان المسلمون من شبه 
الجزيرة العربية ومن كوجارات والبنغال يس��افرون إلى ش��رق إفريقيا وإلى 
أندونيس��يا. وقد نش��روا اإلس��الم بقوة، مثلما تاجروا بمهارة. كما أن إقامة 
الكاثوليكية الرومانية نسجت وشائج عبر المحيط. إذ إن بعض الراغبين في 
الدخول إلى س��لك القساوس��ة كانوا يتدرب��ون على ذلك ف��ي دورة تدريبية 
بجنوا. وكانوا يغادرون الدورة بنظام أخالقي موحد وبلغة مشتركة: الالتينية. 
وقد تبعت الالتينية صالت لغوية أقدم ش��أن العربية والفارسية، وهما لغتا 
األغلبية من التجار المس��لمين الذين كانوا يزاولون التجارة عبر المسافات 

كان القراصنة 
البرتغاليون يهاجمون 
السفن البرتغالية مثلما 
يهاجمون األسطول 
المحلي سواء بسواء. وفي 
غيرها من البلدان، كان 
للقرصنة الغربية أو 
اآلسيوية نصيبها أيضًا
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البعيدة. وخالل القرن السادس عشر الميالدي أمست البرتغالية لغة مفهومة 
على نطاق واسع في العديد من المناطق الساحلية. وأخيرًا، ثمة عنصر رابط 
آخر ص��ار متمثاًل في حض��ور البرتغاليين بحصونهم الش��اطئية القوية عبر 

الساحل.

إن الوقائع واألفكار المعروضة في الصفحات أعاله � فضاًل عن المزيد 
مما يمك��ن إبرازه وضربن��ا عنه صفحاً � قد نش��أ عنهما اس��تمرار ملحوظ 
ومقاومة للضغط في بلدان المنطقة بحيث لم تحدث فيها إال تغيرات طفيفة 
على مدى زمن مديد. وقد اشتغل األوروبيون واآلسيويون في إطارهما وتحكمت 
فيهم��ا هذه البنية. ول��م تحدث التغي��رات إال في حقبة متأخ��رة في القرن 
الثامن الميالدي. دعنا اآلن نركز النظر على بعض »مؤرخي البحار« والنظر 
في ما الذي صنعوه بالمصادر التي اس��تعملوها على أساس القاعدة التي تم 

عرضها في الصفحات السابقة.

ــ  بع�ــض مقاربــات درا�ســات المحيــط الهنــدي وبع�ــض نتائــج درا�سات   3
المحيط الهندي

ههنا نظرة موجزة عن بعض المقاربات األكاديمية والنتائج المحصلة في 
حقل دراس��ات المحيط الهندي. عل��ى أن تقديماً مفص��اًل للنتائج واألفكار 
المناسبة لهذا المقام سوف يتم االحتفاظ به إلى مقالة الحقة لهذا المقال 

ومتممة له.

تنبغي اإلش��ارة إلى بيرس��ن في المقام األول؛ فهو مؤرخ حقيقي عرض 
أف��كارًا صلبة وطرح أس��ئلة وقدم نتائ��ج )انظر أعاله( في أعماله )بيرس��ن 
1988، 2003 و 2005م(. والحال أن أعماالً مثل تلك التي قدم الرجل يمكن 

أن تقّدم لنا معرفة جادة حول عالم المحيط الهندي.

اقت��رح أنموذجاً حول  أما كنيث ماكفرس��ون )ماكفرس��ون 1984م( فقد 
مناطق التقاطع الثقافي من أجل فهم التبادل الثقافي الذي حدث عبر منطقة 
المحيط الهندي، هذا المحيط الذي يعد »مركزًا مورست في نطاقه أنشطة 
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تجارية وبحرية ش��ديدة التطور«. وإذ اعترف بالتأثي��ر العميق الذي أحدثه 
فيه بروديل، فإنه أجمل هذا األنموذج في مفه��وم »عالم« المحيط الهندي، 
مقترحا »هوية محلية« مبنية عبر »الصلة بين التجارة البحرية وسيرورة من 
االنتش��ار الثقافي والتفاعل« تنتهي إلى تش��كيل: »عالم بش��ري مغلق تصله 
طرق سيارة مشتركة في المحيط«. وتماماً مثلما فعل تشاوذري وبيرسن، فإن 
ماكفرس��ون ما نظ��ر إلى المحي��ط الهندي بوس��مه »منطق��ة ثقافية« ذات 
»وحدة«، وإنما دافع عن فكرة أن الممارسات الثقافية المتعددة � وقد وصلت 
بينها التجارة � هي التي تشاطرت؛ »بعض النقاط الثقافية المشتركة ميزتها 

عن شعوب من عوالم متجاورة« )فينك 2002م، 45(.
والحال أن واح��دًا من أه��م وأفصح وأنجح 
دراس��ات  جعل  ف��ي  أس��هموا  الذين  الدارس��ين 
المحيط الهندي حقاًل دراس��ياً مستقاًل ومزدهرًا 
)انظ��ر  ن. تش��اوذري  كيرت��ي.  ه��و  كان  إنم��ا 
وق��د  و 1990م(.   1985 تش��اوذري  بالخص��وص 
تش��كّل تفكيره من أث��ر برودي��ل، وكان أن مزج 
بأثر نظرة / نظرية فالرشتاين عن »نظام العالم 
الحديث« )انظر أس��فله( ومن تفس��يرات أخرى. 
البعيدة  التجارة  وقد أصاب لما شدد على أهمية 

المدى »الرأسمالية« )رغم أن هذا النعت قابل للمراجعة وللمناقشة( الدائرة 
على بضائ��ع الرفاهية وعلى المواد األساس��ية الحاجية الت��ي وفّرت »وحدة 
تاريخية« داعمة للمنطقة. ونتيجة ذلك، تطور تقس��يم العمل داخل المنطقة 
بين مختلف المراكز الحضرية ومراكز اإلنتاج بمنطقة المحيط الهندي. وقد 
ميّز بين »أربع قوى توس��عية ذات داللة« من بزوغ اإلسالم في القرن السابع 
الميالدي إلى بداية االس��تعمار األوروب��ي في منتصف القرن الثامن عش��ر 
الميالدي: بروز اإلس��الم من الش��رق األوسط وانتش��اره، الحضور الكثيف 
للحضارة الصينية والسلطة السياسية، الهجرة الموسمية للشعوب الرحل من 
وس��ط آس��يا، و )بعد 1500م( التوس��ع البحري األوروبي. والح��ال أن هذه 

إن واحداً من أهم وأفصح 

وأنجح الدارسين الذين 

أسهموا في جعل دراسات 

المحيط الهندي حقاًل 

دراسيًا مستقاًل ومزدهراً 

إنما كان هو كيرتي. 

ن. تشاوذري
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»القوى« تحتاج إلى ش��يء م��ن المس��اءلة. ففي ما يتعل��ق بالحقبة ما قبل 
اإلس��المية، يمكن للمرء أن يفكر في الفرس كذلك. وف��ي ما يخص أهمية 
الهجرة الموسمية للشعوب الرحل من آسيا الوس��طى يمكن للمرء أن يعتقد 
بأنه ت��م تضخيمها إن ل��م يكن أمر االعت��داد بها خاطئاً. فف��ي مقال كتبه 
تش��اوذري � بعد كتابه الثاني � ركز على جوانب إضافية: »أنش��أت وس��ائل 
النقل وتحركات الشعوب والتبادل التجاري والمناخ والقوى التاريخية عناصر 
انصهار. هذا من جهة، وم��ن جهة أخرى؛ فإن الدي��ن واألنظمة االجتماعية 

والتقاليد الثقافية خلقت التنافر« )تشاوذري 1933م، 9(.
هذا وق��د لّخص غوي��ن كامب��ل إنجازات تش��اوذري ف��ي مقدمة كتاب 
هاليوفس��كي 2012م )كامب��ل 2012م( ف��ي: »أواًل؛ رؤي��ة تش��اوذري لعالم 
المحيط الهن��دي عبر الم��دى الطويل، ف��ي اصطالحات برودي��ل. وثانياً؛ 
مراجعته للتأويل األوروبي المتمركز على الذات لإلسالم بوسمه نظام اعتقاد 
يخنق المبادرة الفردية ويعوق النمو االقتصادي. وثالثاً؛ في تطبيقه للمفاهيم 
البروديلية على المحيط الهندي أبرز تشاوذري أهمية نظام الرياح الموسمية 
باعتباره مفتاحاً لإلنتاج على المس��افات البعيدة عبر الفضاء الجغرافي كله 
الواق��ع بين البح��ر األحمر والصين. وق��د مكن هذا األمر � ف��ي المقابل � 
الباحثين م��ن التحرر م��ن اإلكراهات الفكري��ة التي تفرضها االنش��غاالت 
المعتادة ب� »دراسة المناطق« وتاريخ »الدولة القومية«. أكثر من هذا � وكما 
شدد تش��اوذري على ذلك � فإن األمر يتعلق بالمركب العالمي األول الفائق 
التط��ور الدائم القتصاد إنتاج وتبادل على مس��افات بعي��دة. والحال أنه في 
الوقت الذي ظهر فيه هذا المركب عهد االنتقال من تاريخ ما قبل المس��يح 
إل��ى تاريخ ما بع��ده )فران��ك 1998م(، أو بالتوازي مع بزوغ اإلس��الم منذ 
القرن الس��ابع الميالدي )وينك 1996م(، أو ارتباطاً بالتطورات التي حدثت 
في صين القرن العاشر الميالدي )أبو لغود 1989(م(. على أن مناطق اإلنتاج 
واالستهالك العظمى � المتمثلة في الصين والهند والشرق األوسط )المتمحور 
على بابل/العراق( � وط��رق التجارة التي كانت تربط بينه��ا؛ إنما هي التي 
شكلت قلب هذا المركب. وإذا حق أن حوض البحر األبيض المتوسط وأوروبا 
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كانا ذوي داللة واح��دة بهذا الش��أن، إال أنهما كانا يش��كالن منطقة ذات 
أهمية اقتصادية أق��ل. وقد كان تش��اوذري في مقدمة تح��دٍّ جدي من لدن 
مدرس��ة »آس��يوية متمركزة على ذاتها« مجابهة للنظرة األوروبية المتمركزة 
ح��ول ذاتها والزاعمة ب��أن المجتمعات غي��ر الغربية تملك عوائق مؤسس��ية 
وإيديولوجية تحول بينها وبين التجديد والنم��و االقتصادي، والتي ترى أنها 
ش��هدت على الركود واالنهيار منذ حوالى القرن الثال��ث الهجري إلى عهد 
مجيء األوروبيين بدءًا من عام 1500م. وبالخصوص، تحّدي النظرة األوروبية 
المركزية الس��لبية إلى الدور التاريخي لإلسالم الذي قّدمه األوروبيون على 

القرنين  بين  في ما  وتطورات  معتقدات  أنه جملة 
الثامن والحادي عش��ر الميالديي��ن، ولكنها بعد 
ذلك فش��لت في التطور. ومن ثمة، كانت حتمية 
انتصار الحضارة الرأسمالية المسيحية األوروبية؛ 
ذل��ك أن الباحثين اآلس��يويين المتمركزين على 
ذواتهم ي��رون أنه � بعد انهي��ار ذي داللة كبرى 
حدث بين حوالى القرن الرابع والقرن الس��ادس 
الشامل  اآلسيوي  االقتصاد  شهد  قد  الميالديين � 
وبالتجارة  اإلنتاج  بتنامي  تميز  غير مسبوق،  نموًا 

عبر المس��افات الطويلة وبالهجرة، ودام إلى حدود وص��ول األوروبيين إلى 
عالم المحي��ط الهندي ف��ي القرن الس��ادس عش��ر المي��الدي. وقد ربط 
تشاوذري وآخرون بين هذه النهضة وبزوغ اإلسالم؛ ذلك أن التجار المسلمين 
� بال مرية � هيمنوا على كل شبكة التجارة عبر المسافات البعيدة في عالم 
المحيط الهندي في فجر حقبة العصور الوس��طى؛ ه��ذا بينما رأى وينك أن 
اإلس��الم خلق أساس��اً ألف عام من الحضارة الهند إسالمية. هذا، وما كان 
م��ن الممكن تفادي ترك بعض األم��ور ذات الداللة بهذا الش��أن بعيدة عن 
تحدي تش��اوذري وغيره المبدع للنماذج التفس��يرية النظرية السائدة؛ لكن 
عملهم ش��ّجع على تطور نقاش متق��ّدم وصارم حول دور اإلس��الم في عالم 
المحيط الهندي بعد وصول القوى األوروبية هناك والدور الذي تّم لعبه في 

في ما يخص أهمية 

الهجرة الموسمية 

للشعوب الرحل من آسيا 

 الوسطى يمكن للمرء

أن يعتقد بأنه تم 

تضخيمها إن لم يكن أمر 

االعتداد بها خاطئًا
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االقتصاد الشمولي لعالم المحيط الهندي بإفريقيا، وكما غير فهمنا لتاريخ 
االقتصاد الشمولي ولدور اإلسالم وغيره من المعتقدات الدينية غير الغربية.

وإذا م��ا نحن قارن��ا بين عمل بورس��نز ومقاربته � ال س��يما عمله لعام 
2003م � فإننا نلفى أن تشاوذري استعمل العبارة أكثر لخلق الثمرة الفكرية 
األقل، وأن غرضه لينحو نح��و تعميم نظرة »ش��مولية« وطريقة في التفكير 
م فيها »استبصارًا« عن أشياء نعلمها منذ  تعبّر عن نفسها أكثر في كلمات ُيقَدَّ
أزمان، سواء تعلق األمر ببزوغ وتطور تجارة المس��افات البعيدة في القرون 
األولى من اإلس��الم، أو بالنظرة المركزية اآلس��يوية إلى ماكس فيبر وإلى 
أفكاره )والتي ال يمكن للمرء أن يشاطره إياها( حول المسيحية البروتستانتية 

والرأسمالية.

ثمة ممثل آخر للمدرس��ة التعميمية الش��مولية في التفكير هو إيمانويل 
فالرش��تاين. لقد عمل على مدار س��نين عدة أس��تاذًا لعلم االجتماع بجامعة 
كولومبيا، وفكره واقع تح��ت تأثير بروديل، ولكن أيض��اً تحت تأثير فرانز 
فانون. وقد نشر الجزء األول من كتابه »نظام العالم الحديث« عام 1974م، 
ولحق ه��ذا الجزء جزءان آخران بع��د ذلك. وإن دعواه األساس��ية لهي أنه 
ليس من وج��ود اللهم إال لعالم واح��د، وقد رفض فك��رة »العالم الثالث« 
ونظر إلى العالم باعتباره نظاماً واحدًا يحكمه عالم االقتصاد الرأس��مالي. 
ومصادر هذا العالم االقتصادي الرأس��مالي قد تم امتصاصها من لدن هذا 
النظام بعيد القرن الس��ادس الميالدي، وفي القرن التاس��ع عشر الميالدي 
تم امتصاص العال��م بأكمله في هذا النظام. وقد قس��م ه��ذا النظام إلى 
مناطق ثالث: المركز والمحيط الش��بيه والمحيط الحقيقي. وللمركز درجة 
عالية من التطور التقني لإلنتاج، وللمحيط أن يمد المركز بالمواد األولية.

ه��ذا وقد تأث��ر بع��ض الباحثين ف��ي المحي��ط الهندي ببع��ض أفكار 
فالرش��تاين وتحليل األنظمة العالمي وأدبيات الماركس��ية المحدثة الدائرة 
على النمو والتخلّف. وقد أفادت مدرس��ة »الحوليات« الفرنس��ية بالمفاهيم 
النظرية وباألُس��س القاعدية مثل التبادل غير المتكافئ واس��تغالل المركز 
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للمحيط والس��وق العالمية. وهكذا أفاد فرناند برودي��ل وأصحاب الحوليات 
الباحثين بأفكار ش��أن التاريخ »الش��امل« والمدى البعيد أو البنيات الثابتة 
وتاريخ المشكلة الموجهة. وألهم تحليل نظام عالم فالرشتاين الحديث أيضاً 
باحثين آخرين للتفكير في االقتصاد العالمي لعالم المحيط الهندي ومكوناته 
المختلف��ة بعامة، وصالته بنظ��ام االقتص��اد العالمي األوروبي، وبس��يرورة 
االندماج في االقتصاد العالمي الرأس��مالي بين أواخر القرن الثامن عش��ر 
الميالدي والقرن التاس��ع عش��ر الميالدي على وجه الخصوص. وقد ش��مل 
هذان المكونان اقتصادات جنوب إفريقيا والمدن / الدول الس��واحلية الواقعة 

واإلمبراطوري��ة  الش��رقي  اإلفريق��ي  بالس��احل 
العثماني��ة وإيران ما بعد الصفوية وجنوب آس��يا 
و»األراضي الواقعة تحت الرياح« )جنوب ش��رقي 

آسيا( وبحار الصين ال سيما الصين واليابان.

والحال أنه م��ا كانت فقط قل��ة الباحثين 
مناطق  أو  حول منطق��ة  بحوثاً  أنج��زوا  الذين 
المحيط الهندي ق��د انتهت إلى االصطدام مع 
بها  قال  التي  الحدي��ث«  العالم  مقاربة »نظام 
فالرش��تاين؛ ذلك أن المعارضين دانوا »كونية 

فالرش��تاين الهيمنية« المعتمدة على تحليل أنظمة العال��م، ودانوا أيضاً 
ما س��ماه فالرش��تاين »نظرة مس��ح الطاولة«، مس��تدلين بذلك على أن 
التجمع األفرو / آسيوي كان مرتبطاً ارتباطاً وطيدًا بشبكة فريدة من تدفّق 
البضائع ومن ش��بكات تبادل التجار حتى وص��ول األوروبيين إلى ما وراء 

البحار وتوسعهم.

ولكي نختم هذا القس��م األول من المقال، نش��ير إلى أن بعض الحجج 
المضادة لفالرش��تاين قد ت��م إعادة إنتاجه��ا في ما بعد )فين��ك 2002م، 
47 - 49(؛ ذل��ك أن البعض احت��ج بأنه ما بين عام��ي 1500م و 1800م فإن 
العوالم االقتصادية الثالثة في »الش��رق األدنى« )اإلسالم، الهند، الصين( 

الحال أنه ما كانت فقط 
قلة الباحثين الذين 
أنجزوا بحوثًا حول 
منطقة أو مناطق المحيط 
الهندي قد انتهت إلى 
االصطدام مع مقاربة 
»نظام العالم الحديث« 
التي قال بها فالرشتاين
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قد تّم ضّمها إل��ى االقتصاد األوروب��ي العالمي. ونتيجة ذل��ك، فإن حوض 
المحيط الهندي برمته »قد تّم ضّمه إلى... اقتصاد عالمي كبير ضخم مؤثر 
لكنه هش«؛ ذلك أن بروديل ميز تمييزًا دقيقاً بين »المراحل الدنيا« لتبادل 
اقتصادي عادي وروتيني معتاد، و»المؤدي العالي« القتصاد س��وق رأس��مالي 
عال ومتطور ُول��د ما بين عامي 1400م و 1800م. ه��ذا من جهة، ومن جهة 
أخرى مي��ز بين أرب��ع مجموع��ات اجتماعية متفاعل��ة مترابط��ة: االقتصاد، 
فالرش��تاين  حتمية  ب��دل  االجتماعي��ة؛  والتراتبي��ة  والثقاف��ة،  والسياس��ة، 

االقتصادية الوحيدة الفريدة.

ثّمة إضافة إلى هذه اآلفاق »الش��مولية المركزية« تتمثل في نقد موّجه 
لتصنيف فالرش��تاين االعتباطي التعس��في للمحيط الهندي بحسبانه منطقة 
خارجية، وهو التصنيف المبني على تأويل تبسيطي ومتهافت ل� »الحاجيات« 
و»الكماليات«. فقد ركز العديد م��ن االنتقادات على فكرة أن على المرء أال 
يعتّد فقط بالحجم؛ وإنما أيضاً الفوائد المتضمنة والس��معة المس��تثمرة في 
هذه المنتوجات، مثلها في ذلك مثل اعتبار آثارها على الش��غل. وفضاًل عن 
هذا، رغم أن فالرشتاين اعّد الفلفل األسود منتوجاً رفاهياً، فإنه كان حاجة 
ماّس��ة ضرورية بالنس��بة إلى العديد في أوروبا والش��رق األوس��ط وشمال 
إفريقيا بدءًا م��ن القرن الخامس عش��ر الميالدي فصاع��دًا. وبالمثل، فإن 
المعادن النفيس��ة المس��توردة مما وراء المحيط الهن��دي كانت ذات حيوية 
مسيّسة وأهمية حاجية أولى لحوض المحيط الهندي بدءًا من القرن التاسع 
المي��الدي، حي��ث أس��ندت العملي��ة التزامني��ة والمعقّ��دة ل��دول األهالي 

واقتصاداتها ومجتمعاتها وثقافاتها.

ثمة جواب رابع مش��هور � ال س��يما بين المؤرخين البحريين ودارسي 
الهند المسلمة )بما في ذلك مدرس��ة عليجار المسلمة القومية( � ويتمثّل 
في تصور »نظام عالم محيط هندي« مستقل أو »اقتصاد عالمي إسالمي« 
مركزه الهند، واقع تحت تأثي��ر أوروبا ال محالة؛ لكنه ما كان ملحقاً بها 
بعد عام 1500م؛ ذلك أن الدور المحوري الذي لعبته الهند كان مستندًا 
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إلى موقعها الوسطي بين غرب آسيا من جهة، وشرق آسيا من جهة أخرى، 
وإلى مقدرتها على أن توفر للعرض بضائع تجارية ش��ديدة التنوع واسعته 
)ال سيما المواد المصنعة( بأثمنة تنافسية عالية، وطلبها الذي ال نفاد له 
للمواد المستوردة )ال س��يما المواد االستهالكية والمعادن( من باقي آسيا، 
وهيمنة التجار الهنود التي تعود إلى الطابع االنقس��امي للتجارة اآلسيوية 
خ��الل الق��رن الخامس عش��ر الميالدي في مس��اق االنس��حاب الصيني 
والعربي من تجارة المس��افات البعيدة. ويذهب بع��ض الباحثين إلى حد 
التساؤل عمن ش��كّل »المركز« الحقيقي وعمن ش��كّل »المحيط«؛ وذلك 
باعتب��ار االهتمام��ات المركنتيلي��ة المعاصرة ف��ي إنجلت��را والجمهورية 

الهولندية وفي مناطق أخرى.
أخيرًا، ثمة جواب خامس صاغه المتخصصون 
في الحقبة ما قبل االستعمارية المتأخرة والحقبة 
االس��تعمارية المبكرة في جنوب آسيا. وهو يركز 
عل��ى أن تحليل نظام العالم الحديث يفش��ل في 
على  فيغطي  ويطغ��ى  المنطق��ة  »وح��دة«  إدراك 
الدينامية التاريخية الداخلية )بما في ذلك النمو 
الرأسمالي( للمجتمعات غير األوروبية. وإذ يدين 
هؤالء النق��اد المقاربة الفالرش��تاينية باعتبارها 
أمريكي��ة  ل� »ليبرالي��ة  مقلوب��اً«  »استش��راقاً 
متعددة  مقارب��ة  إلى  يدع��ون  فإنهم  تاريخي��ة«، 
للعالقات  التع��ددي  الطابع  األقطاب تركز عل��ى 

)فينك 2002م، 47 - 49(.

إن المعادن النفيسة 
المستوردة مما وراء المحيط 
الهندي كانت ذات حيوية 
مسّيسة وأهمية حاجية 
أولى لحوض المحيط الهندي 
بدًءا من القرن التاسع 
الميالدي، حيث أسندت 
العملية التزامنية والمعّقدة 
لدول األهالي واقتصاداتها 
ومجتمعاتها وثقافاتها
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دراسـات

1

■  أستاذ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان ـ المغرب.

تقديم:

ال شك أن ساحة الفكر اإلسالمي الحديث عرفت وال تزال 
تعرف تواف��د العديد من النظري��ات والمناهج والمفاهيم 
الغربية، استهوت � بش��عاراتها البراقة وطابعها التجديدي � الكثير 
من المفكرين المس��لمين، فص��اروا يدافعون عنه��ا، ويناصرونها، 
ويعملون عل��ى نش��رها من خ��الل توظيفها ف��ي ق��راءة الموروث 
اإلسالمي، ومناقش��ة قضايا الوحي والنّص، واقتحام مسائل الدين 
واإليمان وما شابهها؛ دونما تمحيص أو نقد للخلفيات والمرجعيات 
الثاوية وراءها، وال قراءة في األبعاد والمآالت الموجهة لها، األمر 
الذي يخلق إشكاالت على مس��توى التصور والتنظير، وتضارباً على 
صعيد اإلجراءات والتطبيق، وال سيما عندما يتعلّق األمر باالشتغال 
بنّص مؤسس يمثل دعامة العقل اإلسالمي وصلبه؛ بحيث تشيَّد َوْفقه 
المعاييُر، وتقام عل��ى ضوئه القيم، وُتبنى على هديه التش��ريعاُت 

والقوانين مثلما هو الحال مع النّص القرآني.
حس��بنا في هذا البحث أن نوضح المعالم األساس��ية لنظرية 

■ اإدراوي   العيا�شي 

الهرمينوطيقا  »سؤال 
اإلسالمي« الفكر  في 

منهجية؟ نكسة  أم  مفهومية  نقلة 
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الهرمينوطيق��ا الحديث��ة التي طرحت ف��ي مجال فهم النصوص وتفس��يرها 
وتأويلها. مما جع��ل أثرها أبلغ � أكثر م��ن غيرها � في جمل��ة من البحوث 
المعاصرة حول المعرفة الدينية وقراءة النّص الديني فهماً وتأوياًل. وخاصة 
تلك التي تخطت »قدس��ية النّص إلى نصية الن��ّص«، أو لنقُل رامت تجريد 
النّص الديني من قدس��يته وحقانيته. لذا نرى من المناسب في هذا السياق 
إبراز خلفيات ه��ذه النظرية وعرض أهم مراحل تطوره��ا؛ للتحقّق من مدى 
مالءمته��ا أو عدم مالءمته��ا لمقاربة النّص القرآني م��ن حيث هو نص؛ له 
منطق��ه الخصوص��ي وس��ماته الفارق��ة. ومن ثم��ة االنتهاء إل��ى جملة من 

االستنتاجات والخالصات.

ــ في م�شمى الهرمينوطيقا:  1

يعود مصطلح الهرمينوطيقا )hermeunitics( أو علم التأويل � كما يصفه 
بعضهم � إلى األصل االش��تقاقي اليونان��ي )hermeneuein( الذي يؤدي معنى 
اإلظهار والترجمة والتفسير. وقد ذكر بأنه مشتق من »هرمس« في اليونانية؛ 
وه��و المالك الذي ينقل رس��ائل اآللهة من بعضهم إلى بع��ض، وفي الوقت 
نفسه يساعد البشر � بحس��ب ما كانت تقضي به بعض األساطير اليونانية � 

على فهم الرسائل الرمزية لآللهة1.
وعلى المستوى اإلجرائي يبقى أرسطو أول من وظف مصطلح هرمينوطيقا 
في باب »منطق القضايا« من كتابه »األورغانون«. أما في القرون الوس��طى 
فقد استُعمل المفهوم للتعبير عن معنى التفسير والتأويل المرتبطْين بالكتاب 
المقدس؛ إذ يحيل على جملة من المب��ادئ والقواعد التي يتعيّن أن ينضبط 
لها المفسر ألجل الوصول إلى معنى النّص الديني2. وتبعاً لهذا فإن مصطلح 
البعيدة � مصطلح مدرس��ي الهوتي تقترن داللته  الهرمينوطيقا � في أصوله 
بذلك العلم المنهجي الذي يهدف إلى فهم وتفسير نصوص الكتاب المقدس 
التي تتطلّب فهماً، والتي يش��عر المتلّقي لذلك باغتراب إزاء معناها. بمعنى 

www.aldhiaa.com :التأويلية )الهرمينوطيقا(، دراسة منشورة على موقع 1 ـ 
الموقع السابق. 2 ـ 
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أن الهرمينوطيقا رامت منذ البداية أن تنفذ إلى عمق »الوجود النصي«؛ لذا 
لم تتورط في مفهوم الش��كل أو البناء اللغوي المنغلق على ذاته أثناء عملية 
تفسيرها للنصوص، حتى إن »دلتاي« � أحد أقطاب الفلسفة الهرمينوطيقية � 
يؤكد � في مؤلفه »نش��أة الهرمينوطيقا« � أن فن الفهم يتمركز حول تفسير 

بقايا الوجود اإلنساني المحفوظة في الكتابة1.
وبالرجوع إل��ى مقالة ج��ان پيب��ان J. Pépin »الهرمينوطيق��ا القديمة« 
L’herméneutique ancienne )1975( التي عنى فيها باس��تقصاء دالالت الفعل 

)hermeneuein( وأصوله االشتقاقية، نجده قد أشار إلى أن »ترجمة المصطلح 
اإلغريقي إلى الالتينية ب� )Interpretatio( قد لعب 
دورًا س��لبياً ف��ي »الهرميني��ا« )herminia( ب��أن 
اكتس��بت عب��ر الس��ابقة )Inter( معن��ى التدخل 
والتوسط، وهو معنى شكل انحرافاً داللباً فالكلمة 
اللغوي��ة ما يحميها من  لم يكن لها في صيغتها 
ذلك. ل��ذا كان معنى المصطل��ح اإلغريقي داالً 
إلى أن تصبح  على التأويل. وهذا م��ا أدى أيضاً 
 )L’exégése( للتفسير مرادفاً  الهرمينوطيقا الحقاً 
في حين يرى »بيب��ان« أن المعنى األصلي لعبارة 
)hermeneuein( والكلم��ات المنتس��بة إليها ليس 

التفس��ير باعتباره فعل دخول ف��ي قصدية النص أو الرس��الة، بل إنها تعني 
غالباً فعل تعبير )Expression( الذي يتميز بطابع االنفتاح الخارجي«2.

وتبعاً لهذا تب��دو مهمة الهرمينوطيقا ليس��ت مقتصرة فق��ط على فهم 
النصوص وتأويلها، وعل��ى االجتهاد في تخريج معانيه��ا أو محاولة الوصول 
إلى معنى خفي حقيقي، أو االنتقال من المعنى المجازي إلى مراد المتكلّم؛ 

سعيد توفيق، في ماهية اللغة وفلسفة التأويل، المؤسس��ة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  1 ـ 
بيروت، 2002م. ص 123.

الحبيب بوعب��د اهلل. »مفه��وم الهرمينوطيقا: األصول الغربي��ة والثقافة العربي��ة«، مجلة الفكر  2 ـ 
العربي المعاصر، العددان 141 - 142. 2007م، ص 111.

وعلى المستوى اإلجرائي 
يبقى أرسطو أول من وظف 
مصطلح هرمينوطيقا في 
باب »منطق القضايا« من 
كتابه »األورغانون«. أما في 
القرون الوسطى فقد اسُتعمل 
المفهوم للتعبير عن معنى 
التفسير والتأويل المرتبطْين 
بالكتاب المقدس
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وإنما ت��رى أن النص يحتم��ل معنى بص��ورة افتراضية، مب��ررة ذلك بكون 
القراءة ليس��ت مجرد فك شفرة النص أو س��ننه، كما كانت ترى المذاهب 
التأويلي��ة القديم��ة، بل ه��ي ذلكم الن��ص في إط��ار الهواج��س المعرفية 
والوجودية التي يحملها1. وعليه فإن االنعطاف األس��اس الذي عرفه مس��ار 
الهرمينوطيقا � اس��تنادًا إلى ما س��بق � إنما تمثّل في االنتقال من إش��كال 
»ما هو معن��ى النص؟« إلى إش��كال آخر مغاي��ر هو »ما الفه��م؟«2، وهما 
إشكاالن يحددان � على التوالي � التمايز القائم بين اهتمامات الهرمينوطيقا 
في صورتها الكالس��يكية، والهرمينوطيقا الحديثة التي نحن معنيون بها في 

هذا البحث أكثر من غيرها.
إن اإلطار المعرفي ألصل مفهوم الهرمينوطيقا إذًا هو إطار فلس��في في 
مقام أول، على الرغم من أن السياق الديني والفضاء الالهوتي هما اللذان 
احتضناه وأكس��باه امتالءه الداللي، م��ن خالل إثارة بع��ض قضايا المعنى 
والتأويل ذات الصلة بقراءة وتفسير النصوص المقدسة اليهودية والمسيحية 
تحدي��دًا. فالعم��ق النظ��ري والبعد الفلس��في إنم��ا تحددا عب��ر جملة من 
المحطات التي تمثلت في التطورات الحاس��مة التي شهدها الوعي الفلسفي 
األوروبي؛ إذ هي التي رسمت تاريخ تطوره وتحوالته3. كما سنقف على ذلك 

بشيء غير قليل من التفصيل في الفقرات القادمة.
ولالس��تدالل على ما ذهبنا إليه من كون »النظر الهرمينوطيقي« مديناً 
في تطوره إلى البحث الفلسفي وإن كان منبته دينياً، نكتفي باإلشارة إلى أن 
ظه��ور الهرمينوطيقا � كما هو ثابت في تاريخ الفكر الفلس��في � إنما ترافق 
مع تأويل النصوص الدينية المقدس��ة في القرنين الس��ابع عش��ر والثامن 
عشر. كما أن األس��ئلة التي ُطرحت آنذاك على تلك النصوص كانت مرتبطة 
في مجمله��ا بمش��اكل التوفي��ق بين العهدي��ن القدي��م والجدي��د، أو بين 

عز العرب الحكيم بناني، »الهرمينوطيقا والفلسفة«، ضمن: كتاب آفاق هرمينوطيقية، منشورات  1 ـ 
دار ما بعد الحداثة، المغرب، 2007م. ص 10.

Jean Pépin, L’hermeunitique ancienne, Seuil. Paris. 1975, P. 83. 2 ـ 
الحبيب بوعبد اهلل، »مفهوم الهرمينوطيقا«. مرجع مذكور، ص 112 3 ـ 
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التش��ريعات اإللهية ونواميس الطبيعة، أو بين الخوارق واالنتظام، بل وحتى 
بين األس��اطير اإلنجيلية والوقائع التاريخية. فيما ظهرت هرمينوطيقا األنوار 
في صورتها الدينية لتحقيق مسعى التوفيق بين معاني النص الديني وصورة 

العالم الجديدة في عصر األنوار1، وكلها ذات طابع فلسفي بامتياز.
وال ش��ك أن ه��ذا التفاعل بي��ن الديني والفلس��في في نط��اق الدرس 
الهرمينوطيقي � عبر تاريخه المتموج � مكّن م��ن االنتقال من الهرمينوطيقا 
القديم��ة )أو علم التفس��ير( � المرتكز على وحدة المعن��ى الصحيح ووحدة 
الحقيقة اليقينية � إلى الهرمينوطيقا المعاصرة التي فتحت الفهم اإلنساني 

على تقبل فكرة تعددية المعنى ونسبية الحقيقة. 
ومن ثم يمكن القول: إن الهرمينوطيقا المعاصرة 
القطائع اإلبس��تمولوجية  نتيجة لواح��دة من  هي 
التي أُحدثت في الوعي والفكر الغربيين للتعاطي 
وخاصة  والمعنى.  الحقيق��ة  ولتصور  العالم،  مع 
في مجال العلوم اإلنسانية التي كفت منذ القرن 
التاس��ع عش��ر عن أن تتخذ المنه��ج التجريبي 

الوضعي أنموذجاً وحيدًا في التفسير والتنظير2.

ــ في تطور التفكير الهرمينوطيقي:  2

ُيجمع أغلب المش��تغلين بالفلس��فة في العصر الراهن عل��ى أن توظيف 
مصطل��ح »هرمينوطيقا« للتعبي��ر عن ذلك��م المنحى في البحث الفلس��في 
الحديث الذي يهتم »بنظرية الفهم«، بغض النظر عن طبيعة موضوع الفهم؛ 
فقد يكون نصاً دينياً أو دنيوياً، منتوجاً كتابياً أو شفوياً، وقد يكون عماًل فنياً 
أو ظاه��رة اجتماعية أو غير هذا. كما يجمعون عل��ى أن ظهور الهرمينوطيقا 
بوصفها نظاماً فلس��فياً مس��تقاًل حائ��زًا ما يكفي من مقوم��ات »النظرية«، 

الحكيم بناني، الهرمينوطيقا والفلسفة، مرجع سابق، ص 11. 1 ـ 
عبد الس��الم حيمر، اإلصالح، الموت، الحقيقة، منش��ورات جامعة موالي إس��ماعيل، مكناس �   2 ـ 

المغرب، 2003م. ص 184.

إن اإلطار المعرفي ألصل 

مفهوم الهرمينوطيقا إذاً هو 

إطار فلسفي في مقام أول، 

على الرغم من أن السياق 

الديني والفضاء الالهوتي 

هما اللذان احتضناه 

وأكسباه امتالءه الداللي
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يتجاوز في أغراضه ومراميه نطاق التفس��ير الضيق للنصوص الدينية � كل 
ذلك لم يظهر إال في القرن التاس��ع عشر؛ بحيث ارتقى إلى مرتبة المجال 
الفكري القائم بذاته، بل دخل مرحلة التطور والتجديد انطالقاً من التغيرات 

العميقة في إشكاليات الطرح الفلسفي التي شهدها القرن العشرون1.
وعلى أس��اس أن الكالم يضيق بالتعريج عل��ى كل المراحل التي قطعها 
مس��ار التفكير الهرمينوطيقي، حتى لو رمنا االنتق��اء واالنحصار في أهمها 
� بالحديث مث��اًل عن مرحل��ة الهرمينوطيق��ا الالهوتية الت��ي جعلت مركز 
اهتمامه��ا النص المقدس في العه��د القديم، أو الهرمينوطيق��ا »الدنيوية« 
التي اهتمت باألدب الكالس��يكي اإلغريقي والالتيني، أو حتى الهرمينوطيقا 
القضائي��ة التي عنيت بالمب��ادئ والقواعد التي تمكّن من التطبيق الس��ليم 
للقواعد والتشريعات � على أساس أن ذلك كذلك فإنا سنكتفي بالوقوف عند 
بعض المحطات األساسية للهرمينوطيقا المعاصرة لرصد كيف تطور »سؤال 
فهم النّص« م��ن محطة إلى أخرى، وم��ن ثمة االنفتاح عل��ى نقد تداعيات 

الدرس الهرمينوطيقي )في صورته الغربية( على النص الديني اإلسالمي.

ـ 1 ـ شاليرماخر وتقويض موضوعية الفهم  2
إن إحدى اإلشكاالت المربكة في الفلسفة الغربية تبقى تلك التي طرحها 
»إيمانويل كانط«، وه��و يجتهد في حل مش��كلة الميتافيزيقا بخصوص مدى 
قدرة العقل على اإلحاط��ة بالظواهر. ومن هنا فإن تأكيده على أن »العقل ال 
يدرك إال عبر قنوات تس��بق التجربة« قد زعزع الثقة ش��به المطلقة بالعقل 
التي كان قد رّس��خها ديكارت وعززها التنوير. إن »أزمة العقل« إنما تتجلى 
أساس��اً في نظري��ة فهم النص الت��ي وضع أسس��ها الالهوتي والفيلس��وف 
فريدريك ش��اليرماخر )ت 1834(2، الذي ُيعدُّ بحق مؤس��س الهرمينوطيقا، 
للهرمينوطيقا الالهوتية التقليدية، التي  على أس��اس أنه مارس نقدًا جذرياً 

مجموعة من المؤلفي��ن، التأويل والهرمينوطيقا: دراس��ات في آليات القراءة والتفس��ير، مركز  1 ـ 
الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، لبنان � بيروت، 2011م. ص 45.

التأويل والهرمينوطيقا، مرجع سابق، ص 49. 2 ـ 
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لم تكن � في نظره � سوى تجميع قواعد في التأويل بعيدة كل البعد عن أي 
تأصيل منهجي من جه��ة، والفتقارها للضوابط النظري��ة العامة التي وفقها 
يستقيم التأويل والفهم من جهة أخرى. وانسجاماً مع هذا يرى »پيتر زوندي« 
)Peter Szondi( أن��ه »لمعرفة نظرية الفهم عند ش��اليرماخر ينبغي االعتناء 
باالعتب��ارات المتصل��ة بالتطبي��ق الفعل��ي للفهم، وبمش��روعه في تأس��يس 

هرمينوطيقا جديدة قائمة على مالحظة مواد اللغة«1.

فهو ينظر إلى اللغ��ة بوصفها ُكاًل ال متناهياً. 
اليونانية  الهرمينوطيقية  اإلرهاصات  مع  وتماش��ياً 
ي��رى أن فه��م الن��ص يتج��اوز رص��د العالقات 
النحوية بين أجزائه إلى مركبة يدعوها »نفسية«. 
لذا ف��إن وظيف��ة الهرمينوطيقا عن��ده تكمن في 
إعادة تركيب العملية اإلبداعية التي دارت في َخلَد 
واضع الن��ص. ولما كان الكثير مم��ا هو غير واٍع 
لدى المؤلف يصبح واعياً لدى المفّسر؛ فإن ذلك 

ينزع األخير إلى فهم النص أفضل من موجده2.

وتأسيس��اً على هذا تغدو عملي��ة التأويل عند ش��اليرماخر مرادفة ل� 7 
»إعادة البناء« )reconstruction( التي تتخذ صورتين اثنتين متكاملتين: تأويل 
نح��وي )Interprétation grammaticale(؛ يتوخى فهم خطاب معيّن انطالقاً من 
العناص��ر اللغوية وطبيعة العالقات التي تنتظمها. ثم تأويل تقني أو نفس��ي 
)psychologique(؛ ومداره تلك الخصوصية أو الكيفية التي ينبثق منها الفكر 
م��ن داخل اإلط��ار الكلي الممي��ز لحياة المؤل��ف )واضع النّص( النفس��ية 
والتاريخية. بمعنى أن فهم نّص ما � وفق ه��ذا التصور � هو إعادة بناء تلك 
الحدوس األصلية للمؤلف الذي أنتج النّص؛ بالتركيز على اتجاهه ونفس��يته 
وأس��لوبه من ناحية، وظروف حياته من ناحية أخرى. ل��ذا يصير الفهم من 

Peter Szondi, L’herméneutique de schleiermacher, In Poétique, N.2, éd, Seuil, Paris, 1970, P. 142. 1 ـ 
المرجع السابق، ص 49. 2 ـ 

إن إحدى اإلشكاالت 
المربكة في الفلسفة 
الغربية تبقى تلك التي 
طرحها »إيمانويل كانط«، 
وهو يجتهد في حل مشكلة 
الميتافيزيقا بخصوص 
مدى قدرة العقل على 
اإلحاطة بالظواهر
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هذا الجانب � على حد تعبير غادامر � بمثابة »إعادة إنتاج لإلنتاج األصلي، 
أو هو خلق جديد ألول خلق«1. وعلى هذا األساس يكون الهدف األسمى الذي 
تس��عى الهرمينوطيقا إلى تحقيقه ليس الوقوف على معن��ى النص كما كان 
األمر مع الهرمينوطيقا الكالس��يكية؛ وإنما فه��م الكاتب )موجد النص( من 
حيث هو ذات منتجة مبدعة. وفي هذا اإلطار نجد شاليرماخر يتوسل بمفهوم 
»التخمين« )la divination( قصد إعادة بناء الخطاب المعطى بصورة تاريخية 

حدسية � تنبؤية وموضوعية في اآلن نفسه2.
إن بنية الفهم إذًا عند ش��اليرماخر تروم الخروج من مجال البحث عن 
المطابقة والمماثلة التامة إلى نطاق االختالف والمغايرة الكلية؛ أي االنتقال 
من ضيق مجال معرفي قديم مؤس��س على مركزية المعن��ى إلى أفق جديد 

� عبر قطيعة معرفية � هو مجال ال مركزية الفهم3.

ـ 2 ـ هايدغر واكتشاف المخفي في النص  2
إذا كان ش��اليرماخر قد ارتقى بالهرمينوطيقا إلى مرتبة االستقاللية 
اإلبس��تمولوجية، بجعلها فرعاً فلس��فياً خاصاً يعنى بكيفي��ة فهم النصوص 
وتأويلها، فإن الفيلس��وف مارت��ن هايدغر )ت 1889( ق��د أدخلها في نطاق 
إلى أن الفهم ليس مجرد بنية معرفية؛  التقصي الفلس��في الوجودي ذاهباً 
وإنما يشكل واحدة من البنيات األساسية للوجود. فعلى خالف ما بني عليه 
المفهوم التقليدي القاضي بكون الفهم ينش��أ من التفسير، أوضح صاحب 
»الوجود والزمن« أن الفهم كامن في تربة الوجود اإلنساني على نحو يسبق 
أية عملية تفس��يرية. األمر الذي يجعل كل األش��ياء تتمي��ز بميزة جوهرية 
وهي »المفسرية« )القابلية للتفسير(، بمعنى أن هذه األشياء ال تبدو عارية 
مجردة، وإنما مفس��رة؛ من حي��ث هي تؤدي هذه الوظيف��ة أو تلك، وتقوم 

H. G. Gadamer, Vérité et Méthode, Seuil, Paris, 1976, P. 128. 1 ـ 
يراجع في هذا الصدد الحبيب بوعبد اهلل، »مفهوم الهرمينوطيقا«، مرجع مذكور، ص 115 وما بعدها. 2 ـ 

مختار الفجاري، الفكر العربي اإلس��المي: من تأويلية المعنى إل��ى تأويلية الفهم، عالم الكتب  3 ـ 
الحديث، األردن، 2009م، ص 3.



9

اإلسالمي« الفكر  في  الهرمينوطيقا  »سؤال 

بهذا الدور أو ذاك1. ومن هنا ف��إن الهرمينوطيقا في حيز اعتقاد هايدغر 
هي »نظرية الفهم« نفسها، إال أن هذا الفهم له معنى خاص عنده؛ أي هو 
القدرة على إدراك إمكانات الذات للوجود في س��ياق حياة المرء، ووجوده 
في العالم. لذا يصير الفهم ليس شيئاً يمكن امتالكه والتمكّن منه، بل هو 
شكل من أش��كال الوجود في العالم، أو عنصر مؤسس لهذا الوجود؛ بحيث 
يمكَّن من ممارس��ة الفه��م بالفعل على المس��توى التجريب��ي2. ومن هذه 
الناحية يكون الفه��م � من الناحي��ة الوجودية � أمرًا ضروري��اً من جهة، 

وسابقاً على أي فعل وجودي آخر، من جهة ثانية.

إال أن ثمة ُبع��دًا آخر للفهم � في نظر هايدغر � 
ه��و أنه مرتب��ط بالمس��تقبل مم��ا يجع��ل النصوص 
والخطابات ليست مكتفية بذاتها أو كاملة في نفسها؛ 
وإنم��ا هي قابلة لق��راءات متع��ددة، وحمالة لدالالت 
كثيرة، ينتق��ل َوْفقها التأويل من طور إلى آخر، وينمو 
المعنى تبعاً لذلك في صورة من صور إغناء النصوص 
وإثرائها بحسب مقتضيات زمن تلقيها والتفاعل معها، 
لذا لم يكن غريباً أن يؤك��د هايدغر »أن الفهم فعل 
تاريخي، بمعنى أن النص � أي نص كان � ال يفهم إال 

في س��ياق متطلبات العصر. وم��ن هنا فإن الفه��م يرتبط دائم��اً بالزمن الحاضر 
وال وج��ود له خارج التاريخ، وإن المفس��ر له فهم خاص يرتب��ط بعصره، يجب أال 
ينفك عنه )بل ال يستطيع ذلك(؛ ليقوم بتفسير النص وفقاً لفهم العصر السابق«3.

وغير خاف أن الطرح الفلس��في لهايدغر في هذا الس��ياق ينطوي على 
قدر من الجدة مقارنة مع نظرية الفهم الكالس��يكية، على أساس أن الفهم 

التأويل والهرمينوطيقا، مرجع سابق، ص 51. 1 ـ 
مجموعة من الباحثين، دراس��ات في تفس��ير النص القرآني: أبحاث في مناهج التفسير، مركز  2 ـ 

الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت. 2007م، ص 41 - 42.
المرجع السابق، ص 43. 3 ـ 

إن الهرمينوطيقا في حيز 
اعتقاد هايدغر هي »نظرية 
الفهم« نفسها، إال أن هذا 
الفهم له معنى خاص 
عنده؛ أي هو القدرة على 
إدراك إمكانات الذات 
للوجود في سياق حياة 
المرء، ووجوده في العالم
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نش��أ تحديدًا من س��ؤال موضوع على النص يتعّمق باهتمام متأصل في حياة 
المفس��ر وخبرته، بحيث إن كل فهم يستند إلى فهم مسبق لما يمكن للنص 
أن يقوله، أي إلى عالقة حياتية بين المفس��ر والمس��ألة التي يتطرق إليها 
الن��ّص1. وعليه ف��إن اإلنج��از الهرمينوطيقي األه��م لهايدغ��ر � على هذا 
المستوى � هو اكتشافه ما هو ثاٍو بشكل مسبق خلف التعبير اللغوي في خبرة 

الفهم اإلنسانية، على حد تعبير جون غروندين2.

ـ 3 ـ دلتاي والتحّرر من سلطة المتعالي  2
إذا كنا قد أشرنا إلى أن هايدغر ينظر إلى الفهم على أنه »فعل تاريخي«؛ 
فإنه ف��ي تصوّر »ولهام دلت��اي« W. Dilthey )1833 - 1911( تم االرتقاء به إلى 
مس��توى أكثر ش��مولية، األمر الذي كان له تأثير كبير عل��ى النظرية التأويلية 
الالحقة برمتها. إن التاريخ في تصوره يتحقق فيما يتولى اإلنس��ان على الدوام 
امت��الك التعبيرات المصوغة التي تش��كل إرثه وتركته؛ أي أن��ه يصبح تاريخياً 
»بطريقة إبداعية« و»لفظ التاريخية ال يقتصر على اإلشارة إلى اعتماد اإلنسان 
على التاريخ في فهم ذاته وتأويلها، وإلى ال تناهيه في تحديد ماهيته تاريخياً، 
بل يشير أيضاً إلى اس��تحالة الفكاك من التاريخ، وإلى الزمانية الصميمة لكل 
فهم3. وتبع��اً لهذا يبدو أن دلتاي حاول تطوي��ر الهرمينوطيقا عبر إقحامها في 
لعل��م التاريخ وعلوم الفكر  مجال إبس��تمولوجي دقيق وجعلها منهجاً مخصوصاً 
عامة. ورغ��م أن أف��كاره الهرمينوطيقي��ة بقيت مج��زأة وغير مكتمل��ة فإنها 
التاريخية؛  اس��تطاعت أن تحقق خطوة كبيرة للهرمينوطيقا بمواجهتها لتحدي 
إذ جعلت من االنتقال من منهجية للفهم إلى منظور أكثر كلية وش��مولية أمرًا 
ضرورياً. ليتح��وّل بذلك موضوع الهرمينوطيقا من مج��رد البحث عن المعنى 
في النص إلى إثارة قضية الفهم وتحديد منهاجه وشروطه4. لذا يمكن القول: 

المرجع السابق، ص 52. 1 ـ 
Jean Grondin, L’universalité de l’herméneutique, Paris, 1943. (Essais Philosophique). P. 135 2 ـ 

عادل مصطفى، فهم الفهم: مدخل إلى الهرمينوطيقا، دار رؤية للنشر والتوزيع، 2007م. ص 135. 3 ـ 
الحبيب بوعبد اهلل، »مفهوم الهرمينوطيقا«، مرجع سابق، ص 117. 4 ـ 
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إن القضايا التي طرحها دلتاي جعلت الهرمينوطيقا الحديثة منفتحة على آفاق 
جديدة، بحيث خرجت به��ا من ضي��ق »المعيارية« التي رافق��ت الهرمينوطيقا 
القديمة والكالس��يكية إلى س��عة الش��مولية والعلمي��ة والموضوعي��ة؛ »ليتحرر 
المشروع التأويلي ومعه اإلنس��ان من سلطة األصل المتعالي. فبدل الحديث عن 
تاريخ التأويالت وتس��لّطها على رؤية الكائن، وجعله يتناهى إبداعياً إلى مجرد 
ماهية تاريخية ترجى اس��تعادتها، بدل ذلك يتم إش��اعة فك��رة دينامية الفهم 
كإجراء منهجي في يد اإلنس��ان؛ ليحرر ذاته من أوهام التاريخ معيدًا تش��كيل 
أشياء الماضي وكل ما له صلة بإرث اإلنسان األول بطريقة مغايرة، يتحوّل معها 

التاريخ من مجرد وقائع وأحداث إلى كتابة إبداعية 
تص��ل القري��ب بالبعي��د وتعط��ف الحاض��ر على 
الماض��ي«1. وبهذا فقد حقّق دلت��اي � على األقل � 
هدفين أساسيين في مشروعه الهرمونيطيقي؛ يتمثّل 
أولهما في تركيز مسألة التأويل على شيء له وضع 
ثاب��ت وموضوع��ي. األمر ال��ذي جعل الدراس��ات 
اإلنس��انية تطمح إلى بل��وغ معرف��ة ذات »صواب« 
موضوعي، بالنظر إلى كون موضوعها ثابتاً إلى حد 
ما. ويتجلّى األمر الثاني في أن هذا الموضوع يحتم 

انتهاج مسالك تاريخية للفهم. إذ »يتعذر أن يحصل الفهم إال من خالل اإلحالة 
على الحياة ذاتها بكل ما تتّصف به من تاريخية وزمانية«2. وكما هو واضح فإن 
للعلوم اإلنسانية،  كال الهدفين موصوالن بالنزوع إلى جعل الهرمينوطيقا منهجاً 
بحك��م أن الهم الكبير الذي ش��غل دلتاي هو التأس��يس اإلبس��تمولوجي لعلوم 

اإلنسان من خالل »نقد العقل التاريخي«3.

عبد الغن��ي بارة، الهرمينوطيقا والفلس��فة: نحو مش��روع عق��ل تأويلي، ال��دار العربية للعلوم �  1 ـ 
ناشرون ومنشورات االختالف، 2008م، ص 195

عادل مصطفى، فهم الفهم، مرجع مذكور، ص 152 2 ـ 
 Jean Grondin, L’horizon herméneutique de la pensée contemporaine, Paris, Librairie Philosophique, 3 ـ 
1993. P:155

إن القضايا التي طرحها دلتاي 
جعلت الهرمينوطيقا الحديثة 
منفتحة على آفاق جديدة، 
بحيث خرجت بها من ضيق 
»المعيارية« التي رافقت 
الهرمينوطيقا القديمة 
والكالسيكية إلى سعة الشمولية 
والعلمية والموضوعية
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ـ 4 ـ غادمر وتأسيس نسبية الفهم  2
لقد س��ار غادمر على خط��ى هايدغر؛ من جهٍة عمل عل��ى نقد المنحى 
التقلي��دي للهرمينوطيقا الباحثة عن المنهج، مؤكدًا أنه يتعيّن رس��م مس��ار 
مغاير يتناول أساس��اً عملية الفهم في حد ذاتها، وكذا مساراتها ومالبساتها 
التاريخية. ل��ذا نجده »يؤكد ض��رورة تجاوز المناهج لتحلي��ل عملية الفهم 
نفس��ها في فعالياتها وحيثياتها التاريخية. ما دام��ت كل المناهج � بما فيها 
العلمية � تتأّس��س على التفكير التأويلي«1. وعليه فإن المنطلق األس��اس في 
المشروع الهرمينوطيقي عند غادمر يتمثل في كون أي نص هو � في جوهره � 
مضمون معرفي، وليس شكاًل جمالياً مجردًا. إال أن تلك المعرفة تبقى � في 
نظره � بعيدة عن التصور الرومانسي القاضي بأن النص كاشف عن التجربة 
الحياتية أو النفسية للمؤلف )المبدع(، مما يعطي للنص استقالليته الخاصة 

ووجوده الفريد اللذين بهما يتميز وينفصل عن نفسية المبدع.
ولعل ما يحقق استقاللية النص � وفق هذا التصور � هو فعل الكتابة؛ إذ 
بها »يس��تقلّ النّص عن كل العناصر النفسية التي تولد عنها، ويصير بذلك 
حاماًل لحقيقته ولتجربته المعرفية الخاصة التي يفصح عنها من خالل شكله 
الموضوعي الثابت«2. وبهذا يحوز النص القدرة على امتالك معنى بعيد عن 
مبدع��ه فيحرر أفق المعنى م��ن قصد المؤلف. إال أنه ف��ي اآلن ذاته تنفتح 
آفاق جديدة ومس��تمرة لفهم النص وتنويع قراءاته دونم��ا وقوع في القراءة 
النمطي��ة المعيارية. فالمعنى عن��د غادمر ليس حقيق��ة تاريخية تنتمي إلى 
الماضي يمكن اس��تخالصها من خالل البحث عنه��ا، طالما أن المرء يفهم 
ضمن س��ياقه التاريخي وتجربته الخاص��ة ومعارفه المس��بقة. وألجل ذلك 
يتح��دث غادمر عن نوعين من األفق: أفق الماض��ي وأفق الحاضر، ومن ثم 
يقلب العملية التأويلية رأس��اً على عقب، وخاصة عندما يصر على أن المتاح 
هو نقل أف��ق الماضي إلى الحاض��ر، وفهمه ضمن المعط��ى الراهن. األمر 

ش��رف عبد الكريم، من فلس��فات التأويل إلى نظريات القراءة، الدار العربية للعلوم � ناشرون  1 ـ 
ومنشورات االختالف، بيروت � الجزائر. 2007م، ص 24.

المرجع السابق، ص 38. 2 ـ 
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الذي جعله يقف عكس كل التوجهات الهرمينوطيقية التي تروم إدراك المعنى 
المج��ال أمام المؤول ليس��هم في »صناعة  وهو في س��ياق الماضي، فاتحاً 
المعنى« بجعل الماضي معاصرًا للحاضر. وال شك أن هذه المعاصرة � التي 
يقتضيها فهم النص � إنما تعني فتح الباب أمام النوازع واألحكام المس��بقة 
والتجارب الحاضرة. من حيث هي أمور تؤس��س � بحس��ب غادمر � الموقف 

الوجودي الراهن الذي ينطلق منه القارئ لفهم الماضي والحاضر معا1ً.
واضح أن المأزق ال��ذي يوقع فيه تصور غادامر لفه��م النص بتأكيده أن 
المعنى الحقيقي للنص هو ما يمنحه المؤول له بحسب تجربته الحاضرة، وأن 

النص فاقد لمعن��ى في الماضي؛ ه��و النظر إلى 
وليست  للمعرفة  قابلة  أنها  أس��اس  على  النصوص 
حاملة لها؛ ألن »اللحظ��ة التي ينفصل فيها النص 
ع��ن مبدعه تجعل��ه يفق��د حينها معياري��ة الفهم 
المحدد، وهي الس��مة التي تجع��ل النص يتحرك 
بمعاٍن غير متناهية بحس��ب اآلفاق التي تطل عليه. 
تأسيس��اً  غادمر  عند  الهرمينوطيقا  تصب��ح  وبهذا 
لنس��بة الفه��م طالم��ا كان الفهم هو نت��اج أفق 
المؤول وتجربته الراهنة، فيتغير المعني باستمرار، 

من جيل إلى جيل، ومن عصر إلى آخر«2.

ــ الهرمينوطيقا في المجال التداولي الإ�شالمي: بين القبول والرد  3

ش��كلت الهرمينوطيقا بمنطلقاتها وخصائصها وأهدافها التي توقفنا عند 
أبرز معالمها فتحاً جديدًا في نطاق الفكر الحديث بش��كل عام، وفي مجال 
قراءة النص الديني اإلس��المي خاصة، لذا كان من البدهي أن تتشكّل إزاء 
ه��ذا المعطى الجديد مواق��ف متباينة تراوحت بين التأيي��د والرفض؛ فمن 

معتصم السيد أحمد، »الهرمينوطيقا: جذور المصطلح ودالالت المعنى«. مجلة البصائر. العدد 50.  1 ـ 
www.albasaer.org :2012. موقع على شبكة األنترنت

المرجع السابق. 2 ـ 

المعنى عند غادمر ليس 
حقيقة تاريخية تنتمي 
إلى الماضي يمكن 
استخالصها من خالل 
البحث عنها، طالما أن 
المرء يفهم ضمن سياقه 
التاريخي وتجربته 
الخاصة ومعارفه المسبقة
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جهة ذهب بعضهم إل��ى أن الهرمينوطيقا هي الس��بيل الوحيد لفهم النص، 
م��ن دون االلتفات إلى التغي��رات الكبيرة التي لحق��ت المصطلح من جهة، 
والخالفات الجذرية بي��ن مفكري الغرب تجاه العل��م الموصول به من جهة 
أخرى، فطفق ه��ؤالء يطبقون رؤى بع��ض المفكري��ن ومعتقداتهم بخصوص 
الهرمينوطيقا على سبيل اإلسقاط والتعس��ف دونما مساءلة وال نقد؛ اعتقادًا 
منهم بأن النظرية الهرمينوطيقية تفتح الطريق أمام تأس��يس جديد للمعنى 
القرآني، وتمكّن من تحقي��ق قراءة حداثية له بعيدًا عن اإلنتاج التفس��يري 
الموروث، كم��ا يّدعي المحتفون بالفلس��فة الهرمينوطيقية، الناس��جون على 

منوالها.

ـ 1 ـ منزع االتباع والتأييد  3
يمثله � من ضمن من يمثلون��ه � نصر حامد أبو زيد الذي يقول بش��أن 
هرمينوطيقا غادمر: »ُتعدُّ الهرمينوطيقا الجدلي��ة عند غادمر � بعد تعديلها 
من خ��الل منظور جدلي مادي � نقطة بدء أصيلة للنظر في عالقة المفس��ر 
بالنص، ال في النصوص األدبية ونظرية األدب فحس��ب، بل في إعادة النظر 
في تراثنا الديني حول تفس��ير القرآن منذ أقدم عص��وره وحتى اآلن. لنرى 
كيف اختلفت الرؤى ومدى تأثي��ر رؤية كل عصر � من خالل ظروفه � للنص 
القرآني. ومن جانب آخر نستطيع أن نكشف عن موقف االتجاهات المعاصرة 
في تفس��ير النص القرآني، ونرى داللة تعدد التفسيرات على موقف المفسر 
من واقعه المعاصر أياً كان ادعاء الموضوعية الذي يدعيه هذا المفس��ر أو 
ذاك«1. ويكاد ال يختلف تص��ور أبي زيد أعاله عن تص��ور المفكر اإليراني 
عبد الكريم س��روش الذي يضع حدًا فاصاًل بين »الدين« الثابت السرمدي، 
وما يس��ميه »المعرفة الدينية« التي هي متغي��رة متحولة عبر الزمان واألفق 
التاريخي والفكري؛ أي »باعتبارها تتطور بالضرورة وباس��تمرار. األمر الذي 
يفرض على المسلمين أن يعيدوا بناء تأويالتهم الدينية وفق فهمهم المتغير 

نصر حامد أبو زيد، إش��كاليات القراءة وآليات التأويل، المرك��ز الثقافي العربي، ط، 6،  1 ـ 
2001م، ص 49.
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للعال��م«1. من منطل��ق أن المعرفة الدينية جهد إنس��اني لفهم الش��ريعة، 
مضبوط ومنهجي وجمعي ومتحرك. ودين كل واحد هو عين فهمه للش��ريعة، 

أما الشريعة الخالصة فال وجود لها إال لدى الشارع 8 2.
وغير خاٍف أن المحصول المتوقع من الممارسة التأويلية كما يؤسس لها 
الرجالن أع��اله )ومن يدور في فلكهما( في واقع الن��ّص القرآني هي معرفة 
دينية نس��بية ومتحّركة بشكل ال يؤَمن معه أن تكون هناك مالمح ذات تصور 
ثابت لإلس��الم، بل ليمكن أن ينظر إلى القرآن على أنه »نص إنساني« كما 
يستشف من قول نصر حامد أبي زيد اآلتي: »إن القرآن نص ديني ثابت من 

حيث منطوقه، لكنه من حي��ث يتعرض له العقل 
اإلنس��اني ويصبح مفهوماً يفقد صفة الثبات. إنه 
الثب��ات من صفات  إن  وتتع��دد دالالته.  يتحرك 
المطلق المقدس، أما اإلنساني فهو نسبي متغير. 
ناحي��ة منطوقه؛ لكن  مق��دس من  والقرآن نص 
بالنس��بي والمتغي��ر؛ أي من جهة  يصبح مفهوماً 
)يتأنسن(.  إنس��اني  إلى نص  ويتحول  اإلنس��ان، 
ومن الض��روري هن��ا أن نؤك��د أن حالة النص 
الخام المقّدس حال��ة ميتافيزيقية ال ندري عنها 

شيئاً إال ما ذكره النص عليها، ونفهمه بالضرورة من زاوية اإلنسان المتغير 
والنس��بي. والنص منذ لحظة نزوله األولى � أي م��ع قراءة النبي له لحظة 
الوحي � تحوّل من كونه نّصاً إلهًيا، وصار فهًما )نّصاً إنس��انياً(؛ ألنه تحوّل 

من التنزيل إلى التأويل«3.

والء وكيلي، الحوار حول الدين والسياس��ة في إيران: الفكر السياس��ي لعبد الكريم س��روش،  1 ـ 
ترجمة حسن أوريد، دار الفنك، الدار البيضاء � المغرب، 1999م، ص 33.

عبد الكريم س��روش، القبض والبسط في الش��ريعة، ترجمة: دالل عباس، دار الجديد، منتدى  2 ـ 
الحوار العربي اإليراني، لبنان � بيروت، 2002م، ص 30.

نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، س��ينا للنشر، القاهرة � مصر، ط، ن، 1992م،  3 ـ 
ص 93.

إن الثبات من صفات المطلق 
المقدس، أما اإلنساني فهو 
نسبي متغير. والقرآن نص 
مقدس من ناحية منطوقه؛ 
لكن يصبح مفهومًا بالنسبي 
والمتغير؛ أي من جهة 
اإلنسان، ويتحول إلى نص 
إنساني )يتأنسن(
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ـ 2 ـ منزع الرفض والرد:  3
في مقاب��ل الموقف »اإليجاب��ي« � إذا صح التعبير � م��ن الهرمينوطيقا 
الغربية ثمة فئة من المفكرين المسلمين تنكر دور مباحث الهرمينوطيقا في 
الفهم المنظم لآليات، بالنظر لطبيعة منشأ هذا »الفرع المعرفي« الذي له 
انتماؤه الثقافي كحاضن طبيعي لمضمونه الداللي، كما له منطلقاته ودوافعه 

الخاصة، إذ تعتقد بأن العوامل اآلتية هي سبب تبلور الهرمينوطيقا1:

عدم انس��جام آيات الكت��اب المقدس )اإلنجي��ل والت��وراة( مع العقل أ �  
والبراهين العقلية، كاآليات التي تش��ير إلى »جس��مانية« اهلل، أو تلك 

التي تتحّدث عن سكر النبي نوح ‰ ، وما إلى ذلك.

عدم انس��جام بعض اآليات مع بعضها اآلخر، كاآليات التي تتحّدث عن ب �  
نس��ب عيس��ى ‰ ؛ فجوّه في إنجيل متّى يعقوب ‰ ، بينما ورد في 

إنجيل لوقا أنه ينحدر من صلب هانئ.

عدم انس��جام جملة من آيات العهدين القدي��م والجديد مع معطيات ج �  
ومقتضيات العلم )اشتمالها على حيز كبير من األساطير(.

انعدام الثقة في القراءة الوحي��دة لإلنجيل بالنظر إلى تعدد األناجيل د �  
من جهة، واضطراب مضامينها من إنجيل إلى آخر من جهة أخرى.

فعلى ضوء البحث في المنش��أ الخاص للهرمينوطيقا إذًا، اس��تنتج هذا 
التيار عدم جدوى مباحثها في فهم اآليات القرآنية؛ ألن القرآن في منأى عن 
هذه النواقص والمشاكل، ومن ثمة ال يمكن مقارنة هذه المباحث � بأي وجه 
من الوجوه � بقضايا التفس��ير والتأويل بالصورة التي وظفت بها في س��احة 
الدراس��ات اإلس��المية. يقول اإلدريس��ي أبو زيد � مثاًل � في هذا الش��أن: 
»الق��راءات الجديدة، التي ه��ي في األصل ثقافة علمي��ة غربية انطلقت من 
قراءة النص المقّدس منذ عصر النهضة أواس��ط القرن السادس عشر، ثم 
انتقل��ت منه إلى نصوص أدبي��ة وفكرية وتراثية يونانية وإغريقية، القاس��م 

دراسات في تفسير النص القرآني. مرجع مذكور. ص 33 - 34. 1 ـ 



17

اإلسالمي« الفكر  في  الهرمينوطيقا  »سؤال 

المش��ترك بينها )القراءات( أنها قامت على أس��اس اضطراب النصوص؛ أي 
بشريتها، وأن اإلنجيل والتوراة قد دونتا بيد إنسانية، وما تبقّى من النصوص 
فهو أصاًل منس��وب إلى أصحابه من بني البش��ر. ولهذا ف��إن هذه المناهج 
س��واء منها الهرمينوطيقي الفينومينولوجي أو التفكيك��ي كلها مناهج تنطلق 
من تطبيق العلوم اإلنس��انية عل��ى النصوص الدينية نازعة عنها القدس��ية، 
ومؤمنة بنس��بية المعنى، وش��اكة في موثوقية التدوين، ومعطية مجاالً أوسع 
للتأويل، ودورًا أكبر للقارئ والش��ارح في إعادة إنت��اج النّص. بعبارة أخرى، 

يصبح النّص ذا مصدر بشري وسياق بشري ومآل 
المنهج  � وخاصة  المناهج  مما جعل هذه  بشري. 
الهرمينوطيقي � أكثر جرأة في نزع المعنى، وفي 
القائمة  العالقات  تفكيك  وفي  الس��ياق،  تحطيم 
بين العبارات، وفي التأويل البعيد المغرض لقلب 
النيات وعك��س المقاصد، والتي هي طرق ملتوية 
إلنتاج معنى جديد في س��ياق جديد ال عالقة له 
البتة بالسياق الذي أنتج فيه النص معناه األول1.

ـ 3 ـ الرؤية االنتقادية التوفيقية  3
مهما يك��ن من أمر هذا الموق��ف أو ذاك فإن المطل��وب � من الناحية 
المعرفية � ليس رفض الهرمينوطيق��ا جملًة وتفصياًل، وإقصاءها من المجال 
التداولي اإلسالمي؛ بحجة نش��أة المصطلح في فضاء معرفي له خصوصيات 
مغايرة لتلك التي تميز نطاق الثقافة اإلسالمية، وال قبوله كما هو في أصله 
بحموالت��ه المعرفي��ة واإليديولوجي��ة والثقافي��ة؛ ألن عدم اإللم��ام باألطر 
اإلبس��تيمية التي تحتضن المفهوم )الهرمينوطيقا( في منشئه األصل، وغياب 
الوعي بمرجعياته ووضعه في الحقل النظري الدقيق � كل ذلك من شأنه أن 

يولد االلتباس واإلرباك في التعامل معه َفْهماً وممارسة.

اإلدريس��ي أبو زيد، »االتجاه الهرمنيوطيقي وأثره في الدراس��ات القرآنية«، على الموقع اآلتي:  1 ـ 
www.tafsir.netK

إن المناهج سواء منها 
الهرمينوطيقي 
الفينومينولوجي أو 
التفكيكي كلها مناهج تنطلق 
من تطبيق العلوم اإلنسانية 
على النصوص الدينية 
نازعة عنها القدسية، 
منة بنسبية المعنى وموؤ
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لذا ف��إن اإلدراك الجيد لإلط��ار المرجع��ي والمعرف��ي للمفهوم يمثل 
ن حس��ن التوظيف، وتوفر من الش��روط والحدود  ضرورة إبس��تمولوجية تؤمِّ
ما ينأى عن ضبابية الرؤية وس��وء الفهم، وضيق األفق. فالمس��ألة تتجاوز 
فيما نحن فيه قضية المصطلح في ذاته إلى قضية أشمل وأعمق تتصل ببنية 
الثقافة ومتانة أنظمتها وأنساقها النظرية والمعرفية، ومدى قدرة أهلها على 

تأصيل كل ما هو دخيل من مفاهيم ونظريات ومناهج1.
الهرمينوطيق��ا »قاع��دة أنطولوجية للفهم  وعلى هذا األس��اس فإن عّد 
الموضوعي« مع شاليرماخر مثاًل، أو كونها »حوارًا بين تجربة النّص وتجربة 
المتلقي« عند دلتاي، أو عّدها »اكتشافاً لما لم يقله النص« مع هايدغر، أو 
اقتضاءها »ثبات معنى النص وتغير مغ��زاه« عند هيرش، إلى غير ذلك من 
منطلقات الممارس��ة الهرمينوطيقي��ة كما صيغت في الفك��ر الغربي، إن كل 
ذلك يقتضي � عند محاولة قراءة النص القرآني في ضوئه، أو استنادًا إلى 
ما يتيحه من وس��ائل وإمكانات للفهم والتأويل � ق��درًا من الحذر المنهجي 
والمعرف��ي؛ تجنب��اً للتقليد الناس��خ، والتنزيل العش��وائي لإلنت��اج الفكري 
األجنب��ي. وم��ن الطبيع��ي أال »تش��ذ المناه��ج الغربي��ة � خاص��ة المنهج 
الهرمينوطيقي � عن هذا الوضع؛ فقد نش��أت وترعرعت في بيئة متطلعة إلى 
كس��ر ش��وكة الوصاية الكنس��ية، وتش��بعت بهاجس فكري نزاع إلى تفكيك 
النص��وص الكتابية ونقدها. ومن هن��ا تلوح محاذير اجت��الب هذه المناهج 
بحذافيرها إلى ساحة الدرس القرآني؛ إذ س��يؤول هذا االجتالب إلى تقليد 
الغرب في موقفه من نصوصه المقدسة التي ال تعدو أن تكون وثائق تاريخية 
يحفّها التحريف والتبديل، ومن ثم تنزيل هذه المناهج على النص القرآني 

ببعدها الغربي«2.
ولعل من المآزق المنهجية التي وقعت فيه��ا القراءات المعاصرة للنص 

القرآني من خالل تطبيق الوسائل الغربية كما هي ما يأتي:

الحبيب بوعبد اهلل؛ »مفهوم الهرمينوطيقا«؛ مرجع مذكور؛ ص 110. 1 ـ 
قطب الريس��وني، النص القرآني: من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، منشورات وزارة األوقاف  2 ـ 

والشؤون اإلسالمية، المملكة المغربية، ط، 2010م، ص 403.
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المماثلة بين الموروث اإلس��المي )قرآناً وسنة(، بخصائصه المعروفة، أ �  
وبين الم��وروث التوراتي واإلنجيل��ي الذي تخلّف ع��ن مواكبة العصور 

الالحقة في الغرب بمسافات بعيدة.
تجاهل المنزع الوضعي للمناهج الغربية قاطب��ة، األمر الذي قاد إلى ب �  

االصطدام مع البعد اإللهي لمصدر القرآن الكريم وحقانيته وخصائصه 
اإلعجازية.

التعاطي مع المناهج الغربية جميعها عل��ى أنها تؤدي إلى حقائق موثوق ج �  
بها، ومن ثمة قدرتها على اس��تنفاد إمكانات الن��ّص داللياً ومقاصدياً، 
وعلى الكشف عن المحجوب والالمفكر فيه1، حتى وإن كان متعارضاً مع 
النص نفس��ه. على نحو ما حصل في دائرة الثقاف��ة الغربية من اندفاع 
كلّي نحو الهج��وم على النص��وص الدينية، وحرية مطلق��ة في تقويض 

أركانها ومقوماتها التي تنبني عليها.
الديني  الن��ّص  أن  يب��دو  إل��ى ذلك  وبالنظر 
الحداثوية«  »للع��روض  مش��مول  غي��ر  اإلس��المي 
الرامية إلى إعادة قراءة القرآن بما يناسب العصر 
الحديثة.  الهرمينوطيقا  أعالم  قدمها  التي  بالصورة 
��ر اإلش��كالية المثارة حول إعادة ق��راءة النّص  فسَّ
القرآني ال تع��دو كونها »مجرد عدوى أصابت بعض 
عقول األمة، وحمى س��رت في جس��د البعض ممن 
عاش إش��كالية الغرب ح��ول اقتران الدي��ن بالعلم 

وحاكمية الكنيسة. وكيف أن األوروبيين تخلّصوا من مرجعيات الكنيسة ورجعيتها، 
وانطلقوا إلى أفق العلم الرحب. وال ريب أن تسرية الحكم إلى النص اإلسالمي 
فيه من اإلجحاف والالموضوعية ما ال يخفى؛ ألن تسرية هذا الحكم يعد كاشفاً 

إنياً عن العدوى التي يعيشها البعض ال أزمة النص الديني«2.

المرجع السابق، ص 402. 1 ـ 
منطق فهم القرآن: األس��س المنهجية للتفس��ير والتأويل، أبحاث الس��يد كمال الحيدري، بقلم  2 ـ 

طالل الحسن، ج1، دار فراقد، 2012، ص 19.

من الطبيعي أال »تشذ 

ــ خاصة  المناهج الغربية 

المنهج الهرمينوطيقي ــ 

عن هذا الوضع؛ فقد 

نشأت وترعرعت في 

بيئة متطلعة إلى كسر 

شوكة الوصاية الكنسية
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إن التأمل الدقيق إذًا ف��ي أهداف ومقاصد »النظري��ة« الهرمينوطيقية 
� بصرف النظر ع��ن التباين بي��ن تنزيالتها � يقود إلى أن ه��ذه النظرية 
تتعارض ف��ي الكثير من مقتضياتها مع المبادئ الدينية اإلس��المية من عدة 
أوج��ه، وتبعاً لهذا ف��إن العديد م��ن تطبيقاتها على الن��ّص القرآني � كما 
س��نوضح من خالل أنموذج نصر حامد أبو زيد � تبقى في جانب كبير منها 

تعسفاً عليه. من هذه األوجه1:
أن الفكر اإلسالمي يؤمن »بمحورية المؤلف« في تفسير النص الديني أ �  

ال »بمحورية المفس��ر« كم��ا تدعي النظري��ة الهرمينوطيقي��ة؛ أي أن 
المفس��ر يحاول التعرف على تعاليم السماء من خالل النص القرآني، 
وليس هناك من مسلك لفهم تلك المعاني والتعاليم إال عبر النصوص 

الدينية.
أن النظرية الهرمينوطيقية تقضي � من بين ما تقضي به � ب�»تاريخية ب �  

الفهم«؛ أي أن لكل زمان ومكان، بل لكل ش��خص قراءة محددة للدين 
وللنصوص الدينية. األمر الذي يس��تلزم أن لكل عصر ديناً أو شريعة، 
أو قراءة جديدة لذلك الدين على األق��ل. وألجل ذلك ال بد أن تتغير 
المفاهيم والمعتقدات الدينية ف��ي كل عصر. وهذا محال؛ لما فيه من 

تناٍف مع جوهر الدين وتصادم مع حقائقه.
أن القول »بنس��بية الحقيقة« في النظر الهرمينوطيقي يترّتب عليه أنه ج �  

ال مس��وغ لتخطئة بعض التفس��يرات واآلراء، طالما أن ل��كلٍّ أن يفهم 
بحس��ب خلفياته ومقاص��ده، ومن هنا فجمي��ع الق��راءات والتأويالت 
مش��روعة. وهذا محال أيضاً؛ ألنه يقوّض النص القرآني من أساس��ه، 
ويذهب بالحقائق الدينية رأساً. مثلما يشرع لفوضى المعنى واضطراب 
الفهم، فيشيع � ال محالة � الش��ك المطلق والالأدرية ويعم مبدأ عدم 
التناق��ض، ومن ثم يتزع��زع اإليمان وتخلخ��ل معه المعرف��ة الدينية 

المتوقفة على أساس معتقدات ومبادئ دينية محددة راسخة وثابتة.

www.aldhiaa.com :التأويلية )الهرمينوطيقا(، مرجع سابق، على موقع 1 ـ 
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ادعاء بعض أعالم الهرمينوطيقا أن بإمكان المؤول الوصول إلى فهم د �  
»المؤل��ف« )موجد الن��ّص( أو يفوق��ه. وهذا مردود كذل��ك بالنظر 
العقلي، بحك��م أن مقصد »صاح��ب النص« محجوب ع��ن المؤول � 
م��ن كان � فكيف يكون التف��وق في فهم الن��ص على صاحب  كائناً 
النص نفس��ه؟ ومن هنا ال يس��تقيم تنزيل هذه المقولة على النّص 
القرآني؛ إذ ال يمكن للمؤول � مهما أوتي من علم � أن يضاهي العلم 
اإللهي فضاًل عن أنه يتفوق عليهن وهو إن ادعى ذلك فإنه � ال شك 

� محّرف لداللة النّص وكابت لمقاصده1.

اأنموذج هرمينوطيقي: عر�ض ونقد ــ   4

ليس م��ن نافل الق��ول التأكي��د أن القراءة 
القراءات  أبرز  تعّد من  القرآني  التاريخية للنص 
الحداثي��ة انتش��ارًا وت��داوالً بي��ن العدي��د من 
أولئك  خاص��ة  والمس��لمين،  العرب  المفكري��ن 
بالنموذج الهرمينوطيقي )التأويلي(  افتتنوا  الذين 
الغربي، وتعلقوا بمس��الكه ووس��ائله ألجل إثبات 
»تاريخية النّص القرآني« ومحاولة إحداث قطيعة 

مع مناهج القدامى في تفس��ير وقراءة النّص الديني، واالبتعاد ما أمكن عن 
مناهج التأويل التراثي.

وعلى أس��اس أن له��ذا التوجه أعالم��ه ومنظري��ه وكتّاب��ه المتعددين 
المعروفين فإن��ه يصعب � فيما نح��ن فيه � التوقف عن��د كل إنتاجاتهم في 
المجال، واإلتي��ان على مجمل ومفصل أفكاره��م وأطروحاتهم في الموضوع، 
فهذا مما ال يس��توعبه بحث يتوخى االختصار ويروم االخت��زال؛ لذا قصرنا 
االهتمام على أنموذج يعد � في حيز االعتقاد الش��خصي على األقل � متميزًا، 
بالنظر إلى ش��هرته مقارن��ة بأقرانه في ق��راءة النص القرآن��ي من جهة، 

قطب الريسوني، النص القرآني، مرجع مذكور، ص 405. 1 ـ 

إن القول »بنسبية 

الحقيقة« في النظر 

الهرمينوطيقي يترّتب 

عليه أنه ال مسوغ لتخطئة 

بعض التفسيرات واآلراء، 

طالما أن لكلٍّ أن يفهم 

بحسب خلفياته ومقاصده
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وبالنظر أيض��اً إلى جرأته في التعاطي مع هذا الن��ص، وما أثاره ذلك من 
ج��دال ونقاش من جهة أخ��رى. وليس المقصود ههن��ا إال الباحث المصري 
نصر حامد أبو زيد. فماذا تعن��ي التاريخية؟ وكيف وّظفها أبو زيد في قراءة 

النّص الديني، ثم ما المزالق التي وقع فيها الرجل على هذا المستوى؟
التاريخي��ة أن لألحداث  اللبنان��ي علي ح��رب: »تعن��ي  المفك��ر  يقول 
والمكانية،  الزماني��ة  وحيثياتها  الواقع��ي،  أصلها  والخطابات  والممارس��ات 
وش��روطها المادي��ة والدنيوي��ة، كم��ا تعن��ي خض��وع البنى والمؤسس��ات 
والمصطلح��ات للتط��ور والتغي��ر؛ أي قابليته��ا للتحوي��ل والص��رف وإعادة 
 )Alain Touraine( التوظيف«1. أما التاريخية في نظر الفرنس��ي آالن تورين
فهي »المقدرة التي يتمتع بها كل مجتمع في إنتاج حقله االجتماعي والثقافي 
ووس��طه التاريخي الخاص به«. ويضيف: »ما س��وف أدع��وه بالتاريخية هو 
الطبيع��ة الخاصة التي تتميز به��ا األنظمة االجتماعية الت��ي تمتلك إمكانية 
الحركة والفعل، واالشتغال على نفس��ها بالذات، وذلك بوساطة مجموعة من 
التوجهات الثقافية واالجتماعية«2. وبناءً على ه��ذا فإن تاريخية النّص � أي 
نّص كان � إنما تدل عل��ى اقترانه بالواقع الزماني والم��دار المكاني الذي 
وجد فيه، بم��ا يجعل هذا النّص ال يع��دو كونه نتاجاً للظ��روف االجتماعية 
والسياسية والثقافية التي تش��كّل في نطاقها، محصورًا في بيئة تبلوره، غير 
مفصول عن دواعي وأسباب تكونه، كعدم انفصال العلّة عن المعلول، فحيثما 

دارت التاريخية دارت عللها وموجبات وجودها3.
ضمن هذا األفق العام، عندم��ا نعود إلى نصر حامد نجد أن رؤيته حول 
تاريخي��ة القرآن إنم��ا تتحّدد ف��ي بلوغ معرف��ة تاريخية وعلمي��ة بالنصوص 
الدينية، وما يقتضيه ذلك من نظ��ر إلى طبيعة القرآن وماهيته من حيث هو 
نص لغوي ومتن تاريخي بشري، وواضح أن »البحث عن معرفة كهذه يستلزم 

علي حرب، نقد النص، المركز الثقافي العربي، 1998م، ص 65. 1 ـ 
محمد أركون، الفكر اإلس��المي: ق��راءة علمية، ترجمة هاش��م صالح، مركز اإلنم��اء القومي،  2 ـ 

بيروت، والمركز الثقافي العربي، الدر البيضاء � بيروت، ط2، 1996م، ص 116.
قطب الريسوني، النص القرآني، مرجع سابق، ص 210. 3 ـ 
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نزاعاً وجداالً مع النظرة التقليدية )التوج��ه اإليديولوجي( الرائجة في قراءة 
علوم القرآن وعل��وم الحديث. والتي تس��تلزم بدورها إعادة بل��ورة، وصياغة 
ق��راءة جديدة باحثة في علوم القرآن. والتي س��يتقّرر ف��ي نهايتها أن مفهوم 
النص الديني ال بد أن يبنى على الق��ول بتاريخية هذا المحصول الثقافي«1. 
فبحس��ب نصر حام��د إن أحد أه��م المداخل للوص��ول إلى الوع��ي العلمي 
والتاريخ��ي للنصوص الدينية يتمثل في الوقوف بوج��ه الرأي القائل: إن اهلل 
هو الملقي والمتكلم للنصوص الدينية، وإن هذا النّص متلبس بلباس القداسة 

المقابل  الرأي  على  والتأكيد  الميتافيزيقا.  وبثوب 
وبش��رياً  القاضي بأن له��ذا النّص بعدًا تاريخياً 
وثقافياً، ويج��ب أن نتوّجه إل��ى الواقع التاريخي 

واالجتماعي والثقافي عند استنطاق مفهومه2.
البعد  أبو زي��د على  أن تش��ديَد  البيّن  ومن 
التاريخي للنص��وص الدينية، ومهاجمته أصحاب 
المنطق الديني التقليدي من جهة إهمالهم � وفق 
إلى  راجٌع  للوح��ي؛  التاريخي  الجان��ب  تصوره � 
فهم مخصوص لهذا البع��د التاريخي، يتمثّل في 
الدينية،  تاريخية علمية للنص��وص  إيجاد رؤي��ة 

تتعّدى البحث عن الحقائق التاريخي��ة والحوادث واالتفاقات التي حدثت في 
عصر نزول الوحي )كم��ا يحصل في مباحث علم التاريخ(، إلى االعتماد على 
المعطيات المعرفية التي تتيحها فلسفة اللغات تحديدًا، وباألخص تلك التي 
تتناول قراءة النصوص الدينية3. يقول أبو زيد � في هذا الشأن � مقارناً بين 
نظرت��ه التاريخية للنص��وص ونظرة »ذوي الفك��ر الدين��ي التقليدي« غير 

أحمد واعظي، »تاريخية القرآن عند نصر حامد أبي زيد«، ترجمة: حس��ين صفي الدين، مجلة  1 ـ 
المحجة، العدد 25، 2012م، ص 71.

نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1994م، ص 10 - 12. 2 ـ 
أحمد واعظ��ي، مرجع مذكور، ص 73، ث��م نصر حامد أبو زي��د، نقد الخطاب الديني، س��ينا  3 ـ 

للنشر، 1994م، ص 188 وما بعدها.

عندما نعود إلى نصر حامد 
يته حول  نجد أن روؤ
تاريخية القرآن إنما تتحّدد 
في بلوغ معرفة تاريخية 
وعلمية بالنصوص الدينية، 
وما يقتضيه ذلك من نظر 
إلى طبيعة القرآن وماهيته 
من حيث هو نص لغوي 
ومتن تاريخي بشري
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التاريخي��ة: »إذا كان الفك��ر الديني يجع��ل قائل النص��وص � اهلل � محور 
اهتمامه ونقطة انطالقه، فإننا نجعل المتلقّي � اإلنس��ان � بكل ما يحيط به 
من واقع تاريخي واجتماعي هو نقطة البدء والمعاد. إن معضلة الفكر الديني 
أنه يبدأ م��ن تص��ورات عقائدية مذهبي��ة ع��ن الطبيعة اإللهي��ة والطبيعة 
اإلنس��انية وعالقة كل منهما باألخرى، ثم يتناول النص��وص الدينية جاعاًل 
إياها تنطق بتلك التصورات والعقائ��د. وبعبارة أخرى: نجد المعنى مفروضاً 
على النص��وص من خارجها«1. ومن ثم فهو يس��عى إلى نقل مركز اش��تغال 
التأويل م��ن خارج الن��ص القرآن��ي إل��ى داخله اس��تنادًا إلى ما يس��ميه 
ب�»التأويلية الحي��ة أو المنفتحة«، الت��ي تنطلق من حقيق��ة أن االختالفات 
اإلمبريقية ف��ي المعنى الديني ج��زء من طبيعتن��ا اإلنس��انية القائمة على 
االختالف في معنى الحياة عموماً. من هنا � بحسب نصر حامد � ف� »السعي 
إلى تأسيس تأويلية حية مفتوحة، ضدًا للتأويالت السلطوية والكليانية، ينبني 
على حقيقة فحواه��ا أن تأويل القرآن ه��و في جوهره س��عي لصياغة معنى 
الحي��اة. وإذا كنا حقاً جادين في س��عينا لتحرير الفكر الديني من س��لطة 
القهر والقوة؛ سياسية كانت أم اجتماعية أم دينية؛ من أجل إعادة الحق في 
صياغة المعنى الديني للمؤمنين، فال سبيل أمامنا إال محاولة بلورة منهجية 

تأويلية تقبل تأويل غيره، وتبنى عليه أو تعارضه«2.
وال ش��ك أن طرح نصر حامد بخصوص »تاريخية النص القرآني« � من 
حيث هي إحدى أهم المقوالت التي تس��تند إليها الهرمينوطيقا الفلس��فية � 
يفضي إلى جملة من النتائج المباينة � بل المتصادمة � مع المنطق التقليدي 

السائد في فهم النصوص الدينية. نوجزها فيما يأتي:
أ ـ عدم إمـــكان تحقق تأويل محايـــد للنّص: على أس��اس أن فهم 
النصوص متوقف في جزء كبير منه على تموقع اإلنسان داخل بيئته الثقافية 
واالجتماعية. فإذا أمعنا النظر في النصوص والمتون الدينية � من الناحية 

نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، مرجع سابق، ص 189 - 190. 1 ـ 
نصر حامد أبو زي��د، التجديد والتحري��م والتأويل، المرك��ز الثقافي العربي، بي��روت � الدار  2 ـ 

البيضاء، ط 1. 2010م، ص 215.
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األنطولوجية )الوجودية( � وجدنا أنها محكوم��ة باألحداث التاريخية وواقع 
اللغة، كما للواقع االجتماعي والثقافي في عصر صدور وحدوث النص. وإذا 
نظرنا من الزاوي��ة اإلبس��تيمولوجية )المعرفية( أللفينا أن تش��كُّل الوعي 
بالنّص محكوم أيضاً بتل��ك العوامل المذكورة. ومن هنا � تبعاً لنصر حامد 
� فإن دالل��ة النص ال تنحصر في نظ��ام الداللة الذي يحدد مس��بقاً من 
الثقافي  الس��ياق  إلى  واس��تنادًا  والزماني��ة،  التاريخي��ة  الح��وادث  خالل 
واالجتماعي لزمن الصدور، وإنما سينفتح لزوماً على آفاق مستقبلية، يتوّجه 
النّص فيها إلى مخاطبين جدد في عصور جديدة، تش��كّل عندها »القراءة 
اإلبداعية« للنّص على أس��اس كشف المحددات التي ترس��م دائماً التأويل 

تبعاً للبيئة الثقافية واللغة الموظفة1.
ب ـ ثبات المنطـــوق وتغير المفهوم: إن 
»النصوص الدينية تأنس��نت )صارت إنسانية( 
منذ تجس��دت ف��ي التاريخ واللغ��ة، وتوجهت 
البش��ر ف��ي واقع  إلى  بمنطوقه��ا ومدلوله��ا 
الثبات  بجدلية  إنها محكوم��ة  تاريخي محدد. 
المنطوق متغيرة  ثابتة في  فالنصوص  والتغير، 
في المفهوم«2. وهذا ال ش��ك مس��لك المفكر 
األميرك��ي »هيرش« ال��ذي يض��ع تقاباًل بين 

»المعنى اللفظ��ي« )verbal meaning( و»المغ��زى« )significance(. األمر 
ال��ذي يفرض علينا � بحس��ب نصر حام��د � أثناء مطالعتن��ا للنصوص 
الدينية والتراثي��ة النظر إليها من ناحيتين؛ األول��ى لها عالقة بإدراك 
الداللة األصلية، والتي تعد من أصل الفهم التاريخي )قراءة تاريخية(. 
أما الثاني��ة فتتمثل في فه��م النصوص من خالل حضورها في الس��ياق 
االجتماعي والثقافي المعاصر؛ أي محاول��ة إعادة قراءة وفهم النصوص 

نصر حام��د أبو زيد، نقد الخطاب الدين��ي، مرجع مذكور، ص 115، ث��م أحمد واعظي، مرجع  1 ـ 
مذكور، ص، 76 وما بعدها.

المرجع السابق، ص 118. 2 ـ 
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واقع تاريخي محدد
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ال على أساس الواقع األصلي في زمن نزول النّص، بل على ضوء الواقع 
االجتماعي القائم1.

ومؤدى هذا أن النص القرآني إذا توّجه بمنطوقه الثابت إلى المخاطبين 
الذين نزل فيهم وتش��كّل في إطار بيئتهم الثقافية، يكون حبيس هذا السياق 
التاريخ��ي المحّدد. أم��ا مفهومه فمتغير متب��دل تبعاً لتغي��ر العصور وتبدل 
األمكن��ة، وتبعاً الختالف أف��ق المتلقين له وتباين تجاربه��م، وهو لهذا لن 
يصير إال وع��اء فارغاً قاباًل لما يمأل به من كل ق��راءة، وفضاءً مفتوحاً لما 

يمكن من التأويالت واالحتماالت ومراتب الداللة2.
ج ـ تنســـيب األحكام وتشـــتيت داللة النص: إن إقرار نصر حامد 
أبو زيد بانفتاح النص القرآني وقابليته لقراءات وتفس��يرات عديدة وفقاً 
لتبدل األزمنة والعصور واختالف وجهات الم��ؤول المعرفية، ووفقاً أيضاً 
لطبيعة الرؤي��ة الحاكمة عل��ى عناصر المنه��ج المتبع في االس��تنطاق 
والفه��م، إن كل ذلك يجعل النّص رهين أفق الم��ؤّول وتمثالته الخاصة 
الت��ي ال تنفك عن تجربت��ه في التلق��ي وقدرته على »تولي��د« الدالالت 
و»صناعة« المعاني، من منطلق أن كل قارئ يخلق النّص، فهو خالق آخر 
يساير خالق النّص3. وال ش��ك أن »هذه التعددية في التلقي واالستقبال، 
وه��ذه اإلمكانية في الفه��م والتأويل تحيل على تاريخي��ة القراءة وتزيد 
األحكام تعلقاً بظروفها وس��ياقها الزمني. ومن هنا ال يمكن حمل اآليات 
القرآنية على معنى مستقر وداللة ثابتة، بله أن تدعي إمكان القبض على 
ناصية المطلق«4. وهو أمر من شأنه أن »يفرغ النص الديني من دينيته« 
وينزع عنه قدس��يته وحقانيته اللتين بهما يعرف ك� »وحي«، ويتعالى على 

غيره من النصوص البشرية الدنيوية.

أحم��د واعظي، مرجع س��ابق، ص 74، وللتوس��ع ينظر: نص��ر حامد أبو زيد، النص والس��لطة  1 ـ 
والحقيقة، المركز الثقافي العربي، ط، 4، 2000م، ص 159 وما يليها.

قطب الريسوني، النص القرآني، مرجع سابق، ص 288 - 289. 2 ـ 
نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، مرجع سابق، ص 241. 3 ـ 

قطب الريسوني، النص القرآني، مرجع مذكور، ص 289. 4 ـ 
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د ـ أنســـنة النص القرآني وانتهاك قداسته: يصر نصر حامد في أكثر 
م��ن موضع من كتاب��ه »نقد الخط��اب الديني« وك��ذا في »مفه��وم النّص« 
و»النّص والس��لطة والحقيق��ة« على كون النص��وص الدينية ليس��ت � أوالً 
وأخيرًا � إال نصوصاً لغوية من حيث إنها تنتس��ب إلى نسق ثقافي مخصوص 
وبنية ثقافية محددة، ت��م إنتاجها وفقاً لقوانين ذلك النس��ق وضوابط تلك 
البنية اللذي��ن تعد اللغة النظام الداللي المرك��زي فيهما. فميزة النصوص 
األساس��ية كونها ال تنفصل عن النظام اللغوي العام للثقافة التي تحتضنها؛ 
إال أنها من جانب آخر تخلق ش��فرتها الخاصة التي تسهم في إعادة ترتيب 

وبناء عناصر النظام الداللي األصلي من جديد. 
ومن هنا � بحسب أبو زيد � فإن أصالة النصوص 
بما تحدثه  يقاسان  إنما  إبداعيتها  وتحديد درجة 
من تط��وّر في النظام اللغوي وم��ا تحققه نتيجة 
لذلك من تطور ف��ي الثقافة والواقع معا1ً. األمر 
الذي يس��تند إليه الباحث كمبرر لتجريد النص 
القرآني من طابعه القدسي السماوي، و»ينزل به 
النصوص  م��ن  مع غيره  ليتس��اوى  األرض«  إلى 
عليه  ليج��ري  قاباًل  البش��رية، ومن ثم يصب��ح 

ما يجري عليها م��ن تحليل وتفكيك، ويخضعه لما تخض��ع هي له أيضاً من 
تفسيرات وتأويالت على قدر ما تتيحه مناهج التحليل وأدوات القراءة. يقول 
في ه��ذا الس��ياق: »لعلن��ا اآلن أصبحنا في موقف يس��مح لن��ا بالقول: إن 
النص��وص الدينية نصوص لغوية ش��أن أي نصوص أخرى ف��ي الثقافة، وإن 
أصله��ا اإللهي ال يعني أنها في درس��ها وتحليلها تحتاج إل��ى منهجيات ذات 
طبيعة خاصة تتناس��ب مع طبيعتها اإللهية الخاصة. فالقول بإلهية النصوص 
واإلصرار على طبيعتها اإللهية تلك يستلزم أن البشر عاجزون بمناهجهم عن 
فهمها ما لم تتدخل العناية اإللهية بوهب بعض البشر طاقات خاصة تمكنهم 

نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، مرجع مذكور، ص 204 - 205. 1 ـ 

بحسب أبو زيد ــ فإن أصالة 

النصوص وتحديد درجة 

إبداعيتها إنما يقاسان بما 

تحدثه من تطّور في 

النظام اللغوي وما تحققه 

نتيجة لذلك من تطور في 

الثقافة والواقع معًا
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من الفهم.. وهكذا تتحول النصوص الدينية إلى نصوص مس��تغلقة على فهم 
اإلنسان العادي، وتصبح شفرة إلهية ال تحلها إال قوة إلهية خاصة«1.

وكما س��بق البيان � في فقرات س��ابقة � فإن تبنّي نص��ر حامد »القول 
ببش��رية النصوص الدينية« بحكم انتمائها للغة والثقاف��ة في فترة تاريخية 
محددة )فترة إنتاجها وتش��كّلها( يترتب عليه بالضرورة أم��ران: أولهما: إن 
هذه النص��وص »نصوص تاريخي��ة«؛ ألن دالالتها ومقاصده��ا ال تنفك عن 
النظام اللغ��وي الثقافي الذي ُتعدُّ جزءًا منه. وعلى هذا األس��اس فإن اللغة 
والمحي��ط الثقاف��ي الموصول به��ا يمثالن المرجع األس��اس في التفس��ير 
والتأوي��ل. وثانيهما أن »تاريخية الداللة« ال تعن��ي � بأي حال من األحوال � 
تثبيت المعنى الديني عند فترة تشكّل النصوص، من منطلق أن اللغة � التي 
هي اإلطار المرجعي للتفس��ير والتأويل � ليس��ت ثابتة س��اكنة؛ بل تتحّرك 
وتتطوّر مع الثقافة والواقع. وحركية اللغة هذه � بحسب نصر حامد � تنعكس 

على حركية النصوص، فتنقلها في الغالب من الحقيقة إلى المجاز2.

ولعل ما يثير االنتباه عند صاحب »إش��كاليات القراءة وآليات التأويل« 
أن تلك »الحركية اللغوية« وبعدها النصيّة وانعكاساتهما على الفهم والتأويل 
� كما على التشريعات واألحكام � يوظفها أيضاً في معالجته لقضية »الناسخ 
والمنس��وخ« من حيث إنها قضية يتجلّ��ى فيها بوضوح � كم��ا يتصور � تغير 
النصوص وتبدل التش��ريعات. فالنس��خ عنده »إبدال نّص بنّص آخر مع بقاء 
النصين معاً«. واألحكام الشرعية خاصة بالبشر في حركتهم داخل المجتمع، 
لذا ال يصح إخضاع الواقع المتغير ألحكام وتش��ريعات جامدة ال تتحرك وال 
تتط��ور3. وال يخفى ما في التحديد الذي يقّدمه الرجل للنس��خ من إجحاف 
وتعس��ف، بحكم أن النس��خ ال يتعلق بالنص وإنما بالحكم ال��دال عليه. أما 
النّص فهو باق س��واء كان ناس��خاً أم منس��وخاً. لم يلحقه التبديل ال خالل 

المرجع السابق، ص 208 - 209. 1 ـ 
المرجع السابق، ص 210. 2 ـ 

نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، مرجع سابق، ص 121. 3 ـ 



29

اإلسالمي« الفكر  في  الهرمينوطيقا  »سؤال 

زمن الن��زول وال بعد وفاة النب��ي ‰ 1. وإذا كان ثمة م��ن تبرير لتعاطي 
نصر حامد م��ع النّص القرآني على هذا النحو فإنم��ا هو االقتراب ما أمكن 
من نق��ض طبيعة الن��ّص القرآني المتعالي��ة، وجعله موص��والً بواقع العرب 
التاريخي واالجتماعي الذي »تشكل« في نطاقه؛ أي من حيث هو »نّص لغوي 
إنساني« مرتبط بالثقافة التي تشكل خاللها وباللغة التي كتب بها. ومن ثم 
فهو نتاج معرفي قابل ألن يستجيب للش��روط النقدية التي تخضع لها سائر 

اإلنتاجات المعرفية األخرى التي يبدعها البشر2.

ــ التقويم التكاملي للنموذج  5

لق��د تبيّن من جمل��ة ما عرضناه عن تصور 
أبي زيد � المستند إلى الهرمينوطيقا الغربية في 
في  عن��ده  األمر  م��دار  أن  النص��وص �  ق��راءة 
التعاطي مع النّص القرآني أنه »منتج ثقافي« ال 
يختلف � من جهة ارتباطه باللغة وتجسده فيها � 
عن بقية النصوص اإلنسانية من تفاعل ومؤثرات. 
لذا � كم��ا يقول � ف��إن »الواقع ه��و األصل وال 
والواق��ع أخيرًا،  أوالً  س��بيل إله��داره؛ فالواق��ع 

وإهدار الواقع لحس��اب نص جامد ثابت المعن��ى والداللة يحول كليهما إلى 
أسطورة«. وال شك أن طرحاً من هذا النوع ينطوي على محاذير عدة تصطدم 

مع جوهر النص القرآني نجملها في المالحظات اآلتية:

أوالً: إن اإلفراط في االعتداد بتأثير الواقع االجتماعي والسياق الثقافي 
عل��ى النّص القرآن��ي يجع��ل »المحورية« تنتق��ل من النص إل��ى الظروف 

لمزيد تفصيل في هذه النقطة يحس��ن الرجوع إلى فريدة زم��رد، أزمة النّص في مفهوم النص  1 ـ 
عند نصر حامد أبو زيد، مطبعة آنفو � برانت، فاس � المغرب، 2005م، ص 72 وما يليها.

للتوسع يراجع علي حرب، االستالب واالرتداد: اإلسالم بين روجيه غارودي ونصر حامد أبو زيد،  2 ـ 
المركز الثقافي العربي، 1997م، ص 101 وما بعدها.

لقد تبّين من جملة 
ما عرضناه عن تصور أبي 
زيد أن مدار األمر عنده 
في التعاطي مع النّص 
القرآني أنه »منتج 
ثقافي« ال يختلف عن 
بقية النصوص اإلنسانية 
ثرات من تفاعل وموؤ
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التاريخية والثقافية والتحوالت االجتماعية، ومن ثم تغدو هذه العوامل مجملة 
هي األصل المؤثر ف��ي داللة النّص، كم��ا يصير هذا الن��ّص � ال محالة � 
مجرد تابع لها ومنفعل بها. وهذا مما ال يتص��ور حدوثه مع النّص القرآني؛ 
ألن��ه كما ال يجوز � بحس��ب تص��ور نصر حام��د � »إهدار الواقع لحس��اب 
النّص«، فكذلك ال يمكن إهدار النّص لحس��اب الواقع؛ فاألديان بشكل عام 
»إنما جاءت لتسمو بالواقع ال أن تستس��لم له«1. مثلما أن النصوص الدينية 

إنما وجدت لتضبط الواقع ال أن تنضبط هي به.
ثانياً: إن القول بوجود معنى نس��بي غير ثابت للنّص القرآني يحرر الطاقة 
التأويلية للقارئ؛ فيتوّس��ع إلى أبعد الحدود في معنى النّص، مما قد يوقعه في 
االنقط��اع الكلّي عن الداللة األصلي��ة المحددة في زمن الن��زول، وتبعاً لذلك 
يج��وز للقارئ أن يعيد صياغة معنى النّص على أس��اس المس��تجدات المعرفية 
واالجتماعية الحاصلة، على نحو ُيدخل )بضم الياء( في فوضى التأويالت، ويوقع 

في تيه اإلسقاطات التي ال يتحملها النّص القرآني وال تنسجم مع طبيعته.
ثالثاً: إن »خطة التأريخ« التي توسل بها أبو زيد تستهدف باألساس رفع 
عائق »الحكمية« المتمثّل ف��ي اعتقاد أن القرآن جاء بأح��كام أزلية ثابتة2. 
والمس��لك المؤدي إلى ذلك هو ربط آيات األحكام بسياقها التاريخي ووقائع 
نزولها، على نحو يجعل النص محصورًا في نطاق أس��بابه الخاصة مقتصرًا 
عليها، وال يتيح تعدية حكمه في أفق المستقبل إلى وقائع مشابهة في المناط 
والعلية3، وهذا شكل من أش��كال قتل النص وإهدار لحركيته المتجددة التي 

تناسب مختلف األزمنة واألمكنة.
عليها  يبني  الت��ي  النص(  ببش��رية  )القول  »األنس��نة«  دعوى  إن  رابعاً: 
أبو زيد قراءته للن��ص القرآني تهدف � من بين ما ته��دف إليه � إلى رفع 

جمال البنا، تفس��ير القرآن الكريم بين القدامى والمحدثين، دار الش��روق، القاهرة � مصر،  1 ـ 
2008م، ص 242.

طه عبد الرحم��ن، روح الحداث��ة: المدخل إلى تأس��يس الحداثة اإلس��المية، المركز الثقافي  2 ـ 
العربي، 2006م، ص 184.

قطب الريسوني، النّص القرآني، مرجع مذكور، ص 285. 3 ـ 
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عائق القداس��ة ال��ذي يتمثّل في اعتق��اد أن القرآن كالم مق��دس. والعملية 
المنهجية المحقق��ة لذلك هي نقل اآليات القرآنية م��ن وضعها اإللهي إلى 
الوضع البش��ري. بحيث ينزل من منزل��ة التعلّق بالمطلق إل��ى رتبة التعلّق 
بالنس��بي؛ ومن ثم يتم فصل النّص القرآني عن مص��دره المتعالين، وربطه 
بشكل كامل بالمتلقي البشري الذي يمارس استنطاقه للنّص من خالل خلفيته 
المعرفي��ة ومرجعيت��ة الثقافية ووضعيت��ه االجتماعية والسياس��ية، فال يكون 
المحصول حينئ��ٍذ إال إبداع��اً لمضامين إنس��انية صرف��ة1، ودالالت تعكس 

مقاصد القارئ أكثر مما تنطق بحقيقة النّص.

خـاتمـة:

لقد أفضى البحث الذي توخى رصد حركية 
الهرمينوطيقا في الس��ياق الغربي نشأًة وتطورًا، 
وتوظيفاً،  استقباالً  اإلسالمي  العربي  السياق  وفي 

إلى جملة نتائج نلخصها على النحو اآلتي:

أن الهرمينوطيقا � م��ن حيث هي فرع معرفي  �
عرفت   � وتأويله��ا  النص��وص  بتفس��ير  يعنى 
االش��تغال؛  على صعيد موضوع  تحوالً جوهرياً 

إذ انتقلت من العناية بالنصوص المقدس��ة تحديدًا )ف��ي الماضي( إلى 
االهتمام بالنصوص البشرية عامة، فيما بعد.

أن ما يميّ��ز الهرمينوطيق��ا الحديثة كونها تبلورت في س��ياق »إش��كالية  �
الفهم المس��بق« التي عكس��ت بجالء »عدم موضوعية الوعي اإلنس��اني 
المعاص��ر«. ومن ثم��ة فب��دل أن تبقى متمرك��زة حول تفس��ير نصوص 
مخصوصة أخذت ش��كل علم يعنى ب� »عملية الفهم في ح��د ذاتها«، مما 

ترتب عليه االنتقال من المؤلف والنص إلى القارئ وكيفية الفهم.

طه عبد الرحمن. روح الحداثة. مرجع مذكور. ص 178 - 181. 1 ـ 

إن الهرمينوطيقا عرفت 
تحوالً جوهريًا على صعيد 
موضوع االشتغال؛ إذ انتقلت 
من العناية بالنصوص 
 المقدسة تحديداً
)في الماضي( إلى االهتمام 
بالنصوص البشرية عامة، 
فيما بعد
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التداولي اإلس��المي نال��ت ما يلزم من  � إن الهرمينوطيق��ا في المج��ال 
»التهوي��ل والتهوين«، أو لنقُْل: التمجيد واالحتق��ار. فقد تمَّ االحتفاء بها 
من قبل ثلة من المفكرين المس��لمين الذين رأوا فيها وسيلة تساعد على 
القيام بقراءات تجديدية للنّص القرآني كمدخل لتحديث الفكر والواقع. 
كما تم � في المقابل � نبذها من لدن فئة أخرى على أس��اس منطلقاتها 
)الهرمينوطيقا( الغربية ومرجعياتها غير اإلس��المية، ومن ثم فتطبيقاتها 
على قراءة النّص القرآني تس��هم في محو خصوصياته أكثر مما تس��اعد 
على فهمه وتأويله. وكلتا الرؤيتين غير س��ليمتين م��ن جانب، ومحتاجتان 

إلى مراجعة وتعديل من جانب آخر، كما تبيّن.
أن الق��راءة الهرمينوطيقية التي قام بها بعض المفكرين المس��لمين من  �

أمثال )نصر حامد أبو زيد( للنّص القرآني تب��دو في ُبعدها العام تقليدًا 
واضحاً ونس��خاً صريحاً لما أنتجه الفكر الغربي؛ أي أن محصول الجهد 
التأويلي � في غالبيته � على هذا المس��توى ليس إال إس��قاطاً للممارس��ة 
الهرمينوطيقية كما تجلّت في السياق الغربي، وإعادة إنتاج لتشغيل أدواته 
المنهجية التي أوجدها الغرب � انسجاماً مع ظروفه الثقافية واالجتماعية 

والتاريخية وغيرها � لقراءة نصوصه التراثية ومتونه الدينية.
أن الحاجة � في ظل الواقع الراهن � الماس��ة إلى تأسيس »هرمينوطيقا  �

عربية إسالمية« حديثة وفق مش��روع علمي محكم يحقّق قدرًا من التوازن 
والتكام��ل بي��ن اس��تحضار الم��وروث اإلس��المي التفس��يري والتأويلي، 
واستيعابه على س��بيل التحوير والتحويل من جهة، واالستفادة مما استجد 
في مجال اإلبداع العصري المعرفي � والمنهجي تحديدًا � من جهة أخرى. 
األمر الذي من ش��أنه أن يقود إلى قراءة متجّددة للن��ص القرآني وإلى 
فهم مبدع له دونما مس بخصوصيته وال انتهاك لقدسيته، أو تشكيك في 
حقانيت��ه وإلغاء لحكميت��ه، وال مماثلة بينه وبين ما س��واه من النصوص 
البشرية، وما شابه هذا مما تقتضيه »أسلمة الهرمينوطيقا« كما سنوضح 
في بحث الحق بإذن اهلل تعالى، س��نضع من خالله لبنات هذا المشروع 

ونحدد معالمه األساسية.



دراسـات

1

■  أستاذة فلسفة السياسة في جامعة اإلسكندرية.

ُيعدُّ مفهوم المواطن��ة (Citizenship) من أهم المفاهيم التي 
فرضت نفسها على الساحة الفكرية خالل السنوات األخيرة، 
إذ إنه ُيعدُّ الركيزة األساس��ية التي تس��تند إليها الدولة المعاصرة 
في قيامه��ا واس��تمرارها، خاص��ة ف��ي المجتمع��ات ذات الثقافات 
المتع��ددة على المس��توى العرق��ي، أو الديني، أو على المس��تويين 
االجتماعي واالقتصادي. فالمواطنة مبدأ يقوم على أُسس، من أهمها: 
الحري��ة، والمس��اواة بين الن��اس، والحق ف��ي ممارس��ة الحريات 

األساسية، والمشاركة في السلطة، وحكم القانون.
مع ما يحدث في العالم اإلس��المي اآلن من حراك سياس��ي، 
أصبح تن��اول المفهوم ضرورة، والدفاع عن��ه وتقديمه حالاًّ لقضية 
التعايش الس��لمي بين األمم والش��عوب واجباً. والمراقب للتحوالت 
االجتماعية في بالدنا س��يجد أن نزعات التعصب الضيّق، المستند 
على أُسس عشائرية، أو سياسية، أو دينية غالباً ما تنتج عن غياب 
مفه��وم المواطنة، ال��ذي ُيع��دُّ الوع��اء الحقيقي لقيم التس��امح 
التي تعزز  الديموقراطية الحقيقية،  والحرية، وطريق الوصول إلى 

■ نبيل   فينان 

الفكر  في  المواطنة  مفهوم 
اإلسالمي السياسي 
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صالت فئات المجتمع بعضها مع بعض، مس��تندة إل��ى القانون، والتي تحيي 
قيم التسامح على قاعدة المواطنة الحقة مس��تبعدة منطق الثأر واالستقواء. 
حتى نتجنّب الوصول إلى حال��ة الصدام. من هنا ظهرت أهمية تعزيز ثقافة 

المواطنة للتوفيق بين هذه الثقافات والمعتقدات المتباينة.
وإذا كان التطور الحضاري الغربي لم يع��رف المواطنة وحقوقها إال بعد 
الث��ورة الفرنس��ية س��نة )1789م(، ف��إن المواطن��ة الكامل��ة � ف��ي الحقوق 
والواجبات � قد اقترنت باإلس��الم، وتأس��يس الدولة اإلس��المية األولى � في 
المدين��ة المنورة � عل��ى عهد الرس��ول ژ ، فلقد وضعت الدولة اإلس��المية 
فلس��فة المواطنة موضع التطبي��ق، وقنّنتها المواثيق والعهود الدس��تورية منذ 
اللحظة األولى لقيام هذه الدولة في الس��نة األولى للهجرة. ففي أول دستور 
لهذه الدولة تأسس��ت األمة على التعددية الدينية، عندم��ا جمعت األمة أهل 
الديانات المتعددة على َقَدَم المس��اواة ألول مرة في التاريخ. وتشير الحقائق 
التاريخية إلى أن البناء األول للدولة اإلس��المية قد تمَّ تأسيس��ه على مفهوم 
المواطن��ة، من خالل تحديد هوي��ة االنتماء للدولة لجمي��ع رعاياها في إطار 
الحقوق والواجبات. على الرغم من أن الدولة اإلس��المية في مراحل متقدمة 
بعد اتساع رقعتها شهدت كثيرًا من التجاوزات في تطبيق مفهوم المواطنة بعد 
تح��ول الخالفة إلى مل��ك، خالل الدول��ة األموية التي ألحق��ت أكبر الضرر 
بمفه��وم المواطن��ة في التجربة اإلس��المية، بس��بب تحول ه��ذا المفهوم من 
المنطق الديني إلى المنطق السياسي الس��لطوي. فقد أسست الدولة األموية 
لوجود عصبية عربية إسالمية موالية للحاكم وبيئة عربية نصرانية محايدة أو 
مقربة، وعصبية ثالثة عربية إس��المية معارضة أو مبع��دة عن بطانة الحكم، 
ومحرومة من كاف��ة االمتيازات، فكان التمايز بين المواطنين المس��لمين على 
أس��اس الوالء للحاك��م، ال الوالء للدين، وق��د بقي ذلك الوض��ع في الدولة 
العباس��ية كذلك، وإن انتقلت العصبية في عهد العباسيين إلى الفرس، وظلَّ 
ه��ذا الوضع حتى الخالفة العثمانية، والتي س��ادت في بالدنا، فقد تأسس��ت 
الدولة السلطانية على مفهوم العصبية مع استخدام الغطاء الديني، واستبعدت 

مفهوم المواطنة، ومشاركة المواطنين األحرار في الشأن السياسي.
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حاول النه�ضويون العرب 

ــ اأمثال الطهطاوي،  الأوائل 

وخير الدين التون�ضي 

اأن ينقلوا مفاهيم  وغيرهما ــ 

الأمة، والمواطن، والحرية، 

والدولة والد�ضتور عن الغرب؛ 

لتحل مكان المفاهيم 

المرتبطة بالدولة ال�ضلطانية

ولقد حاول النهضويون العرب األوائ��ل � أمثال الطهطاوي، وخير الدين 
التونس��ي وغيرهما � أن ينقلوا مفاهيم األمة، والمواطن، والحرية، والدولة 
والدس��تور عن الغرب؛ لتحل مكان المفاهيم المرتبطة بالدولة الس��لطانية. 
وص��والً إلى مفه��وم المواطنة وما يل��زم لتحققها من دس��تور وديمقراطية، 
وانتخاب. غي��ر أن التجربة العربي��ة المريرة مع االس��تعمار الغربي، وبروز 
المشروع الصهيوني، قاد اإلس��الميين والقوميين إلى الحذر، ليس فقط من 
سياسة الغرب بل من ثقافته أيضاً، وأثّر هذا في موقف تلك النخب من نمط 
الحداثة السياسية الغربية، ومن التجارب الليبرالية الدستورية العربية التي 

ب��دأت تأخ��ذ طريقه��ا ف��ي التطبيق، فش��هدت 
السياس��ة العربية بروز أنماط مركزية عس��كرية 
للحكم، ُعرفت باسم »األنظمة التقدمية« تراجعت 
وكرامة  العامة  والحري��ات  المواطنة،  فكرة  فيها 
الف��رد. فل��م ُتس��تعد فك��رة المواطن��ة � ومعها 
التجرب��ة  انهي��ار  عق��ب  إاّل  الديمقراطي��ة � 
اتبعته  الذي  التنمية  الس��وفياتية، ووصول طريق 
تلك النظ��م إلى طريق مس��دود، غي��ر أن هذه 
إلى  تأخ��ذ طريقه��ا  ل��م  الفكري��ة  المراجع��ة 
الفعلية، فال تزال فك��رة »المواطن«  الممارس��ة 

العرب��ي مجرد )يوتوبي��ا(، على الرغ��م من ازدي��اد االعتقاد ب��أن المدخل 
المناس��ب لخروج العرب من أزماتهم الراهنة لن يكون إال بتحويل المجتمع 
العربي من رعايا وس��كان إل��ى مواطنين أحرار، وتأس��يس س��لطات مدنية 

ديمقراطية على أساس الرابطة الوطنية ألناس أحرار.
ولم يق��ف مفهوم المواطن��ة ثابتاً عند التص��ور التقليدي ل��ه باعتباره 
مجموعة من الحقوق والواجبات يتساوى فيها المواطنون، أو مجرد الحق في 
المش��اركة السياس��ية والمدنية؛ وإنما توس��ع ليش��مل الحق��وق االقتصادية 
واالجتماعي��ة وضمان الم��وارد ومظاهر األم��ن الضرورية للن��اس، وظهرت 
اعتمادية أقل على الدول��ة. وأصبح بلوغ حقوق المواطنة متوقفاً على نش��اط 
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المواطنين أنفسهم وممارس��اتهم، وذلك في ظل النظام العالمي الجديد أو 
ما يطلق عليها العولمة، وما فرضته من تغيّرات اقتصادية وسياسية وثقافية، 

والتي أثّرت على مفهوم المواطنة تأثيرًا واضحاً.

مفهوم المواطنة من خالل تاأ�ضي�س الدولة الإ�ضالمية

المواطنة لغًة واصطالحاً:
أ ـ المواطنة لغًة

المواطنة بوصفها مصطلحاً معاصرًا هي تعريب للفظة (Citizenship) ولم 
َيَر بع��ض أهل اللغ��ة داللة له��ذا اللفظ عل��ى مفهومها، لك��ن آخرين من 
المعاصرين رأوا إمكانية بناء داللة مقاربة للمفهوم المعاصر بمعنى المعايشة 
في وطن واحد من لفظة )المواطنة( المشتقة من الفعل )واطن( ال من الفعل 
ن(، َفوَاَطنَ فالن فالناً يعني: عاش معه في وطن واحد، كما هو الش��أن  )وطَّ
في َس��اَكنَهُ يعني س��كن معه في مكان1. المواطنة: مش��تقة م��ن وطن، وهو 
»المنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن اإلنسان ومحله.. ووطن بالمكان وأوطن: 
ى به المش��هد من مش��اهد  أق��ام، وأوطنه: اتخذه وطناً، والموطن.. ويس��مَّ
الحرب، وَجْمُعهُ مواطن، وفي التنزيل العزيز، ﴿ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻۀ ﴾ ]التوب��ة: 25[. وأوطن��ت األرض ووطنته��ا واس��توطنتها أي اتخذتها 

نَت: حملها عليه2. نَ نفسه عل�ى الشيء وله فتَوَطَّ وطناً.. َوطَّ

ب ـ المواطنة اصطالحاً:
يش��ير مصطلح المواطنة إلى نشوء عالقة انتماء في وطن واحد، وال 
تمثل حالة ش��عورية فحس��ب؛ إنما تمثل رابطة تعاقد م��ن أجل التعايش 
السلمي. ولقد مرَّ مصطلح المواطنة (Citizenship) بأطوار مختلفة منذ أن 
طرح ف��ي الفكر اليوناني، مع ظهور دولة المدين��ة في اليونان القديمة، 

محمد العدناني، معجم األغالط اللغوية المعاصرة، بيروت،، مكتبة لبنان، 1989م، ص 725. 1 ـ 
ابن منظور، لسان العرب، المجلد 13، بيروت � دار صادر، 1968م، ص 451. 2 ـ 
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اأبرز �ضور المواطنة  كانت 

اآنذاك هي »الأثينية«، من 

ال�ضعور بالنتماء  حيث 

اأر�ضًا، وثقافًة، ولغًة،  لأثينا 

واإن كان كثير من المفكرين 

اأن مفهوم  والموؤرخين يرون 

)المواطنة( في اليونان 

كان مفهومًا منقو�ضًا

وكانت أب��رز صور المواطنة آن��ذاك هي »المواطن��ة األثينية«، من حيث 
الشعور باالنتماء ألثينا أرضاً، وثقافًة، ولغًة، وإن كان كثير من المفكرين 
والمؤرخين يرون أن مفهوم )المواطنة( في اليونان كان مفهوماً منقوصاً، 
حيث كان يفتقد إلى أهم عناصر المواطنة أال وهو )المساواة(. فلم تكن 
المواطن��ة � بم��ا يترّتب عليه��ا من حق��وق وواجبات � تش��مل كل أفراد 
الش��عب، فقد كان )المواطن( آنذاك هو الذكر الحر فوق الثامنة عش��ر 
عاما من ساكني دولة المدينة، ومن ثم تمَّ استبعاد بقية الفئات األخرى 
من ح��ق المواطنة مثل النس��اء، والعبيد، واألطفال دون الثامنة عش��ر. 
كذلك لم تكن الحرية مكفولة بالمعنى الدقيق )حرية االنتقال والملكية.. 

إل��خ(؛ ذل��ك أن الدول��ة كانت تس��يطر على 
األفراد س��يطرة تام��ة، فال بد للف��رد من أن 
أن أمالكه ال بد من  الدولة، كم��ا  يعتنق دين 
أن تكون تح��ت تصرف الدول��ة1. رغم تأكيد 
األثينيين على حق المس��اواة ل��كل المواطنين 
في إعداد السياسة العامة وإقرارها، وهذا عن 
طريق إعطاء الحق ل��كل مواطن في التصويت 
في الجمعية العامة ومجلس الخمسمائة، إال أن 
ذلك اقتصر على األح��رار فقط، كما أنهم لم 

يراعوا مبدأ المس��اواة ف��ي تقلّد الوظائ��ف العامة تميي��زًا بين األفراد 
األحرار بسبب الثروة أو بسبب المركز االجتماعي2.

ثم ننتقل إلى الفكر السياسي الروماني، الذي ُتعدُّ أهم إنجازاته وضع 
القانون الروماني، والذي أحدث أثرًا في تطور الفكر السياس��ي على المدى 
الطويل، وال��ذي ُوضع ليمكِّ��ن الرومانيين م��ن إدارة ش��ؤون اإلمبراطورية 

عبد الحميد متولي، الوجيز في النظريات واألنظمة السياسية، القاهرة، دار المعارف، 1958م،  1 ـ 
ص 20 - 21.

فض��ل اهلل محمد اس��ماعيل، حقوق اإلنس��ان الضواب��ط والضمانات، دراس��ة نقدي��ة مقارنة،  2 ـ 
اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1997، ص 69.
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المترامي��ة األطراف، وهو ما يعرف باس��م »قان��ون الش��عوب«1، وُيعدُّ هذا 
القانون الوس��يلة الت��ي يتمكّن به��ا األفراد م��ن المحافظة عل��ى حقوقهم 
وحرياتهم، ولكن لم تمنع هذه القوانين الرومان من اعتبار أنفس��هم سادة 
العالم، واعتبار غير الرومانيين طبقة أدنى، ليس لها الحقوق التي يتمتّعون 
بها، ولذلك فق��د وضعوا نوعين م��ن القواني��ن: األول: القان��ون المحلي، 
والثاني: القانون الكوني العام2. وكان القان��ون الروماني يقوم على درجات 
من الحقوق والواجبات تعتمد على تدرج المراكز التي يشغلها مختلف سكان 
الدولة، وكان المواط��ن الروماني يتمتع بحقوق لم يك��ن يحلم بها األجنبي 

المتوطن في روما.
ثم ارتقى مفه��وم المواطنة أكثر مع مطلع العص��ر الحديث في أوروبا، 
خاصة عند فالسفة العقد االجتماعي: هوبز، ولوك، وروسو. فإذا كان مفهوم 
المواطنة قد شهد استبعادًا أو تهميشاً لبعض فئات المجتمع في بعض الحقب 
الزمنية الس��ابقة، فإنه قد ازدهر ازدهارًا كبيرًا مع نهايات القرن الس��ابع 
عش��ر وبدايات القرن الثامن عش��ر، وتطور مفهوم المواطنة في ضوء تغير 
مفهوم الحقوق والواجبات في القرن التاسع عش��ر في بريطانيا، حيث تمثل 
التغيير في تحوّل الحقوق الوطنية إلى حقوق سياسية، ومن ممارسة الحقوق 

السياسية إلى الحقوق االجتماعية3.
وأصبحت المواطنة من أهم المفاهيم في الفكر الليبرالي كنسق لألفكار 
والقيم، ومن ثم تمَّ تطبيقها في الواقعين االقتصادي والسياس��ي في أوروبا، 
وترتبت على هذا التطبيق آثار على البنية االجتماعية والعالقات السياس��ية 

في القرن العشرين والوقت الحاضر.
ويمكن القول: إن هناك عدة تعريفات للمواطنة منها:

على عبد المعطي، الفكر السياس��ي الغربي، اإلس��كندرية، دار المعرفة الجامعية، 1996م،  1 ـ 
ص 85 - 86.

المرجع السابق، ص 86. 2 ـ 
8-Chapel, Hill, Citizenship Today, University of North Carolina Press, 1960, pp. 4-5. 3 ـ 
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باأنها  يمكن تعريف المواطنة 

عالقة بين فرد ودولة، كما 

يحّددها قانون تلك الدولة، 

وبما تت�ضّمنه تلك العالقة 

من واجبات وحقوق متبادلة 

مت�ضمنة هذه المواطنة 

مرتبة من الحرية مع ما 

ي�ضاحبها من م�ضوؤوليات

ــ أنها مكانة، أو عالقة اجتماعية تقوم بين شخص طبيعي، وبين مجتمع 
سياس��ي )الدولة(، ومن خالل ه��ذه العالقة يقدم الط��رف األول )الوالء(، 
ويتولى الثاني مهمة )الحماية(، وتتحدد هذه العالقة بين الش��خص والدولة 
عن طريق القانون، كما يحكمها مبدأ المساواة، واستُخدم المصطلح للداللة 
على التزامات متبادلة من جانب األشخاص والدولة، فالشخص يحصل على 
بعض الحقوق السياسية والمدنية نتيجة انتمائه لمجتمع سياسي معين، مقابل 

أدائه واجبات معينة1.
ــ ويمكن تعري��ف المواطنة بأنها عالقة بين 
فرد ودولة، كما يحّددها قانون تلك الدولة، وبما 
واجب��ات وحقوق  م��ن  العالق��ة  تل��ك  تتضّمن��ه 
هذه  متضمن��ة  الدول��ة،  تل��ك  في  � متبادل��ة � 
الحرية مع ما يصاحبها من  المواطنة مرتبة من 
الفرد  عالقة  فالمواطنة  عليها،  بناءً  مسؤوليات2. 
بدولته، هذه العالقة يحددها الدستور والقوانين 
المنبثقة عنه، والتي تتضّمن معنى المساواة بين 

المواطني��ن. والمواطنة هي صفة المواط��ن الذي له حق��وق وعليه واجبات 
تفرضه��ا طبيعة انتمائه إلى وطن، ومن هذه الحقوق على س��بيل المثال حق 
التعليم، وحق الرعاية الصحية وحق العمل. أما الواجبات، فمنها � على سبيل 

المثال � واجب الوالء للوطن، والدفاع عنه، وواجب أداء العمل وإتقانه.
إن المواطنة مفهوم تاريخي ش��امل ومعقّد له أبعاد عديدة ومتنوعة منها 
ما هو مادي قانوني، ومنها ما هو ثقافي سلوكي، ومنها أيضاً ما هو وسيلة أو 
غاية يمكن بلوغه تدريجي��اً، لذلك فإن نوعية المواطنة ف��ي دولة ما تتأثر 

بالنضج السياسي والرقي الحضاري3.

نخبة من علماء االجتماع، م س، ص 56. 1 ـ 
علي الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة القومية، مجلة المستقبل العربي، عدد 2 - 2001م، ص 66. 2 ـ 

بشير نافع، سمير الش��ميري، علي خليفة الكواري، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية،  3 ـ 
بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2001م، ص 27.
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ومن التعريفات الس��ابقة، يتضح أن المواطنة ال تنشأ بالمعنى الصحيح 
حي��ث ال دول��ة أو ال وط��ن، والوط��ن هن��ا أرض الوطن ومجمل األنش��طة 
والفعاليات الت��ي تتم داخل أرض��ه. إن المواطنة عالقة والت��زام له صبغة 
سياسية وصبغة اجتماعية ونفسية ينالها الفرد ليتمتع بالمشاركة في الدولة، 
أو التزام��ات متبادلة ما بين األش��خاص والدولة، فه��ي التعبير االجتماعي 
لعملية انتماء اإلنس��ان. فالمواطنة تفاعل بين اإلنسان المواطن وبين الوطن 
الذي ينتمي إليه ويعي��ش فيه. وهي عالقة تفاعل؛ ألنه��ا عالقة بين طرفين 
تحوي العديد من الحقوق والواجبات، فال بد لقي��ام المواطنة من أن يكون 
انتماء المواطن ووالؤه كاملَْين للوطن، يحترم هويته ويؤمن بها وينتمي إليها، 
ويداف��ع عنها، بكل ما في عناصر ه��ذه الهوية من ثوابت اللغ��ة، والتاريخ، 

والقيم، واآلداب العامة، واألرض التي تمثل وعاء الهوية، والمواطنين.

وتجب اإلش��ارة إلى أنه في األنظمة غير الديموقراطية يصعب أن تقوم 
عالقات مواطن��ة صحيح��ة، وأن ُتمارس المواطن��ة بحق بعيدًا ع��ن النفاق 
الحزب��ي والمزايدات االنتهازي��ة. إذًا، فالمواطنة خي��ار ديموقراطي اتخذته 
مجتمعات معينة، عبر مراحل تاريخية طويلة نسبياً، فالمواطنة ليست مفهوماً 
جامدًا ال يتغي��ر، بل إنه يتب��ّدل ويتطور وفق��اً لمقتضى الظرف السياس��ي 

والتاريخي1.

من هنا يتض��ح أن المواطنة هي صفة ينالها الفرد؛ ليتمتع بالمش��اركة 
الكاملة في دولة لها ح��دود إقليمية، وعالقة اجتماعية بي��ن الفرد والدولة 
وه��ذا جانب اجتماعي، والتزام��ات متبادلة ما بين األش��خاص والدولة، مع 
اإلش��ارة إلى أن مفهوم الدولة له بع��د جغرافي أصي��ل، ويترتب على هذه 
االلتزامات مجموعة من الحقوق والواجبات يتمتّ��ع بها ويلتزم بها في الوقت 

ذاته كل طرف من أطراف هذه العالقة. وهذا جانب قانوني2.

السيد يس، المواطنة في زمن العولمة، القاهرة، دار الشروق.، 2002م، ص 22. 1 ـ 
عماد الدين الرشيد، المواطنة في المفهوم اإلسالمي، سلسلة مفاهيم أساسية )5(، دمشق، نحو  2 ـ 

القمة للطبع والنشر، م س، ص 17، 18.
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اأن المواطنة هي �ضفة  يت�ضح 

ينالها الفرد ليتمتع 

بالم�ضاركة الكاملة في دولة 

اإقليمية، وعالقة  لها حدود 

اجتماعية بين الفرد والدولة 

وهذا جانب اجتماعي، 

والتزامات متبادلة ما بين 

الأ�ضخا�س والدولة

يترّت��ب على المواطنة ثالثة أنواع رئيس��ة من حق��وق وحريات يجب أن 
يتمتع بها جميع المواطنين في الدولة دونما تمييز من أي نوع، وهذه الحقوق 
أقره��ا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس��ان، ال��ذي اعتمدت��ه الجمعية العامة 

»لألمم المتحدة« في العاشر من ديسمبر 1948م، وهو كما يلي:

1 ـ الحقوق المدنية
هي مجموع��ة من الحق��وق تتمثّل في ح��ق المواطن في الحي��اة، وعدم 
إخضاعه للتعذيب، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية، أو المساس 
بالكرامة وعدم إج��راء أية تجربة طبي��ة أو علمية عل��ى أي مواطن من دون 

رضاه، وعدم استرقاق أحد، واالعتراف بحرية كل 
مواطن طالما ال تخالف القوانين وال تتعارض مع 
حرية اآلخرين، وح��ق كل مواطن في األمان على 
توقيفه تعسفياً، وحق  أو  اعتقاله  ش��خصه، وعدم 
كل مواطن ف��ي الملكية الخاصة، وحقه في حرية 
داخل حدود  إقامته  م��كان  اختيار  وحرية  التنقل، 
الدولة، ومغادرتها والعودة إليها، وحق كل مواطن 
في المس��اواة أمام القانون، وحقه في أن ُيعترف 
ل��ه بالش��خصية القانوني��ة، وع��دم التدّخل في 

خصوصية المواطن أو في ش��ؤون أس��رته، أو بيته، أو مراسالته، وال يتعّرض 
ألي حمالت غير قانونية تمّس شرفه، أو س��معته، وحق كل مواطن في حماية 
القانون ل��ه، وحقه في حرية الفكر والوجدان والدي��ن واعتناق اآلراء وحرية 

التعبير طبقاً للنظام والقانون، وحق كل طفل في اكتساب جنسيته.

2 ـ الحقوق السياسية
وتتمثّل ه��ذه الحق��وق في ح��ق االنتخاب في الس��لطة التش��ريعية 
والسلطات المحلية والبلديات والترشح لها، وحق كل مواطن في العضوية 
في األحزاب، وتنظيم ح��ركات وجمعيات، ومحاول��ة التأثير على القرار 
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السياس��ي وَش��ْكِل اتخاذه من خ��الل الحص��ول على المعلوم��ات ضمن 
القانون، والحق في تقلّد الوظائف العامة في الدولة، والحق في التجّمع 

السلمي.

3 ـ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وتتمثّل الحق��وق االقتصادية أساس��اً في حق كل مواطن ف��ي العمل في 
ظروف منصفة، والحرية النقابية من حيث تكوين النقابات واالنضمام إليها، 
والحق في اإلضراب، وتتمثّل الحق��وق االجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى 
من االكتفاء االجتماعي واالقتصادي وتوفي��ر الحماية االجتماعية، والحق في 
الرعاية الصحية والحق في الغذاء الكاف��ي، والحق في التأمين االجتماعي، 
والحق في المس��كن، والحق في المس��اعدة، والحق في التنمية، والحق في 
بيئة نظيفة، والحق في خدمات كافية ل��كل مواطن، وتتمثّل الحقوق الثقافية 

بحق كل مواطن في التعلّم والثقافة.

فأما الواجبات التي تقع على عاتق المواطن فهي:
دفع الضرائب للدولة. � 1
واجب إطاعة القوانين. � 2
واجب الدفاع عن الدولة. � 3

وأما الواجبات األخالقية والمعنوية فتهدف إلى ما يلي:
إظهار االلتزام والوالء السياسي للدولة والمجتمع. � 1
المشاركة من أجل تحسين نوعية الحياة السياسية، والمدنية. � 2
احترام حقوق اآلخرين. � 3
الدفاع عن حقوق الفرد، وحقوق اآلخرين ضد أولئك الذين يسيئون  � 4

إليها.
حيث تعّد الواجبات المترتبة عل��ى المواطن نتيجة منطقية وأمرًا مقبوالً 
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يق�ضد بالمواطنة الع�ضوية 

الكاملة والمت�ضاوية في 

المجتمع بما يترّتب عليها 

من حقوق وواجبات، وهو ما 

اأبناء ال�ضعب كافة  اأن  يعني 

والذين يعي�ضون فوق تراب 

الوطن �ضوا�ضية من دون 

اأدنى تمييز

في ظل نظام ديموقراطي حقيقي، يوفر الحقوق والحريات للمواطن وبش��كل 
متساٍو ومن دون تمييز1.

ثانيًا: قيم المواطنة واأ�ض�ضها

يقصد بالمواطنة العضوية الكاملة والمتس��اوية في المجتمع بما يترّتب 
عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يعني أن أبناء الشعب كافة والذين يعيشون 
فوق تراب الوطن سواس��ية من دون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية 
مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المس��توى االقتصادي أو االنتماء السياسي 

والموقف الفكري، المواطنة ترتكز على أربع قيم محورية هي:

أواًل ـ قيمة المساواة
كافّة  المواطنين  بين  المس��اواة  تحقق  يجب 
المواطنين  أن  باعتبار  الديموقراطية،  الدولة  في 
إليها،  ينتم��ون  التي  الدولة  بجنس��ية  المتمتعين 
ومقيم��ون بش��كل دائم عل��ى أرضه��ا، مواطنون 
يتمتع كل  والواجبات، حيث  الحقوق  متساوون في 
والقانونية  المدنية  والتزاماته  بحقوقه  منهم  فرد 
واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة والبيئية، والمس��اواة 

أمام القانون من دون النظر إلى الوضع االجتماعي، أو المركز االقتصادي، 
أو الدين أو السياسة أو العرق أو غيرها من االعتبارات، وبهذا نصل إلى أنه 
إن لم تتحقّق المس��اواة فلن يتحقق مفهوم المواطنة، وبتحقيق هذا األساس 
يتحق��ق االنتم��اء للوط��ن والتفاع��ل الصحي��ح ال��ذي يخل��ق جوًا تس��وده 
الديموقراطية واحترام اآلخرين، ومش��اركة المواطن في الحكم والمس��اواة 
العادلة بين جمي��ع المواطنين يعطي الدافع القوي ألداء واجباته تجاه دولته 
المترتبة عليه��ا، فضمان الحقوق والحريات  وطاعة قوانينها ودفع الضرائب 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلتسان، وثائق األمم المتحدة. 1 ـ 
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العامة دس��تورياً وقانونياً ومجتمعياً يأتي من خ��الل القدرة على إبداء الرأي 
وتحريك الرأي الع��ام، وإعطاء الدور الصحيح لمنظم��ات المجتمع المدني 
للدفاع عن الحريات العامة وحقوق اإلنس��ان، وجعل الس��لطة تتداول بشكل 

سلمي ودوري ووفق انتخابات عامة وحرة.

ثانياً ـ قيمة الحرية
تشير المواطنة إلى نمط من أنماط الوجود االجتماعي تنّظمه قوانين تّم 
االتفاق عليه��ا بين مجموعة بش��رّية معيّنة. وهذه القواني��ن هي التي تضمن 
لألف��راد جميعاً حقوق��اً وحرّيات، وتمنع كل انحراف للس��لطة من ش��أنه أن 
يحوّلها إلى تس��لّط؛ مثل حرية االعتقاد، وممارسة الش��عائر الدينية، وحرية 
التنقل داخ��ل الوطن، وح��ق الحديث والمناقش��ة بحرية م��ع اآلخرين حول 
مش��كالت المجتمع ومس��تقبله، وحرية التأيي��د أو االحتجاج عل��ى قضية، أو 
موقف، أو سياسة ما، حتى لو كان هذا االحتجاج موجهاً ضد الحكومة، وحرية 

المشاركة في المؤتمرات أو اللقاءات ذات الطابع االجتماعي أو السياسي.

ثالثاً ـ قيمة المشاركة
إن مفهوم المش��اركة يعني فاعلي��ة المواطن اقتصادياً، أو سياس��ياً، أو 
ثقافياً، وهو مفهوم ش��ديد االرتباط بما يعنيه مفهوم المواطن من ممارس��ة 
وفعل في المي��دان العام، وهذا يعني أن المواطن عض��و فاعل في المجتمع، 
كما يرتبط دوره داخل المجتمع بمدى مشاركته في الشأن العام، وفي مواقع 
اتخاذ القرار في الهياكل الرس��مية، وغير الرس��مية على حد الس��واء، من 
منطلق أن وصوله لهذه المواقع يمكّنه من ممارس��ة التأثير على االختيارات 
والتوجه��ات االجتماعية، واالقتصادية والسياس��ية،، وُتع��ّد المواطنة مدخاًل 
ضرورياً للمشاركة الشعبية بما تحمله من مضمون يرقى باإلنسان من الذات 
الس��البة إلى الذات الموجبة. ونش��ير إلى أن الدول��ة الديموقراطية � في 
األنظمة الليبرالية � قامت على مبدأين أساسيين هما: مبدأ الحرية الطبيعية 
النابعة من الذات اإلنسانية، ومبدأ مساواة كل المواطنين أمام القانون. كما 
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اإلى نمط من  ت�ضير المواطنة 

اأنماط الوجود الجتماعي 

تنّظمه قوانين تّم التفاق عليها 

بين مجموعة ب�ضرّية معّينة. 

وهذه القوانين هي التي ت�ضمن 

لالأفراد جميعًا حقوقًا وحرّيات، 

لل�ضلطة من  وتمنع كل انحراف 

اإلى ت�ضّلط اأن يحّولها  �ضاأنه 

ل��ه حقوق وعليه��ا واجبات،  جعلت الدول��ة الديموقراطية اإلنس��ان مواطناً 
وكّرست مبدأ السيادة الشعبية، بأن حوّلت مجموع األفراد من الحيّز الخاص 
الضيق إلى الحيز العام الشامل، فتوسعت بالتالي قاعدة المشاركة الشعبية، 
وعلى هذا األس��اس تمحور الفكر الليبرالي حول مقولتين أساسيتين: مقولة 
الحري��ة: بما هي »نظرة في الحق ألي فرد في ع��دم الخضوع إال للقوانين، 
كما ارتكز مفهوم المش��اركة على مقولة الس��يادة الش��عبية الت��ي تعني أن 
الش��عب صاحب الس��لطات يمارس��ها من خالل التمثيل النيابي، الذي قسم 
الش��عب إلى مجموع��ة ناخبين ومرش��حين بن��اءً على معايي��ر مضبوطة في 
الدساتير الوضعية، ويظهر فعل المشاركة الشعبية من خالل هذه المشاركة 

الواسعة في فعاليات المجتمع المدني.

العام  المجال  بالتالي حيّ��ز  المواطن  ويمثّل 
المدني، فهو النقط��ة المحورية ألي تبادل نوعي 
بين البش��ر، وهو »الفرد« القيم��ة »الذي يبحث 
منفعة  يحقق  بذل��ك  وهو  الخاص��ة،  منفعته  عن 
عامة، ويتصف ب��اإلرادة، وتتصف حقوقه الدنيا« 
التفكير  الجس��د، وحري��ة  الحي��اة، وحرمة  حق 
� إلى غي��ر ذلك من الحق��وق � بطابع اإلطالق، 
منها  أخرى،  مفاهيم  برزت  المواطن  مفهوم  وعن 

مفهوم المشاركة الشعبية، ومفهوم المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص1.

رابعاً: قيمة االنتماء
يعّد االنتماء من أهم عناصر تحقيق التماسك والترابط؛ إليمان األفراد 
بأنه��م يتمتعون بهوية مش��تركة، وأنهم قادرون على الدف��اع عنها، وحمايتها 
مقابل أداء واجباتهم والتزاماتهم نحو الدولة. فلكي يطيع الجزءُ الكل ال بد 

أماني قنديل، الموس��وعة العربية للمجتم��ع المدني، القاهرة، الهيئة العام��ة للكتاب، 2008م،  1 ـ 
ص 106، 107.
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أن يعبر الكلَّ ع��ن مطالبه واحتياجاته، »فالمواطنة � بمعناها الحقيقي � هي 
مجموعة الحقوق والمسؤوليات التي تربط األفراد بالدولة على َقَدمِ المساواة 
بغ��ض النظر ع��ن االختالفات بينه��م. وهي مصدر ش��عور األف��راد بالوالء 
واالنتماء بما يش��جعهم على االهتمام بالش��ؤون العام��ة، وتوجيه االنتقادات 

للسياسات الحكومية، والسعي للتأثير عليها«.

التماس��ك في  المعروفة »بالمواطن��ة« هي مفتاح تحقيق  الرابط��ة  وهذه 
المجتمع ككل، حيث تغرس مش��اعر االنتماء إلى الجماعة الصغيرة، وينعكس 
ذلك فى الش��عور بالوالء للجماعة الكبيرة؛ ولكنه تماسك وتضامن تلعب فيه 
اإلرادة الش��خصية الدور الرئيس؛ ألنه مبني على االتف��اق الذي دخله األفراد 
باختيارهم الحر لتأس��يس منظمات وجمعيات تدافع ع��ن مصالحهم الخاصة، 
وتلتزم بالعمل في حدود النظام والقواعد القانونية المحددة للس��لوك، بحيث 
تحقق أهدافها بالوسائل السلمية المقبولة والمسموح بها، من دون اللجوء إلى 
اس��تعمال العنف، وهو ما يعني الحفاظ على استقرار المجتمع. غير أن تحقيق 
االس��تقرار ال يعني القضاء على االختالفات، وإنما اإلبق��اء عليها، واحترامها، 
مع معالجتها بالوسائل السلمية الشريفة، بدفع األفراد والجماعات إلى التغلب 
على مشاعر األنانية، والتضحية بالجهود، والتطوع في سبيل اآلخرين، والقيام 

بالمبادرة اإليجابية لالنتقال من الالمباالة إلى االهتمام بالشؤون العامة1.

ثالثًا: المواطنة من خالل تاأ�ضي�س الدولة الإ�ضالمية

برزت فكرة المواطنة لتدافع عن التنوع واالختالف، وتقوم بالتوفيق بين 
التيارات المتنوعة وتحول دون الصدام بينها، فالتنوع أمر خلقه اهلل عز وجل 
من أجل التعارف، ومحاولُة إلغاء الفروق العرقية أو العقائدية أو الثقافية أو 
الحضارية ل��ن تنجح؛ ألن التنوع واالختالف س��نة اهلل في خلقه، فالمواطنة 
تأتي لتخفف من غلواء التمايز بين األف��كار والثقافات، واألعراق، والعقائد 

نجوى إبراهيم محمود، العمل التطوعي بين التشريع والممارسة، قضايا برلمانية، السنة الثانية،  1 ـ 
العدد العاشر، القاهرة � مركز األهرام للسياسات اإلستراتيجية، ص 7.
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المواطنة تاأتي لتخفف من 

غلواء التمايز بين الأفكار 

والثقافات، والأعراق، 

والعقائد المتعددة حتى 

اإلى مرحلة  ل ت�ضل 

التناحر، فالب�ضر مختلفون، 

 ولكْن ثمة مجال ل بد

اأن يلتقوا فيه

المتع��ددة حتى ال تصل إلى مرحلة التناحر، فالبش��ر مختلف��ون، ولكْن ثمة 
مجال ال بد أن يلتقوا فيه، ولقد تناولت آيات القرآن الكريم التنوع البشري 
وعدته أمرًا ضروري��اً، مثل قوله تعال��ى: ﴿ ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾ ]الروم: 22[، وثقافة قبول 
االختالف في النصوص الشرعية واضحة جدًا، كقوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ﴾ ]ه��ود: 118[. والتن��وع الثقافي والعرقي 
وحتى التنوع االعتقادي ذُكر في كتاب اهلل: ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ﴾ ]الحجرات: 13[.
وإذا كان التطور الحضاري الغربي لم يعرف 
المواطن��ة وحقوقه��ا إال بع��د الثورة الفرنس��ية 
� أواخر القرن الثامن عش��ر الميالدي � بس��بب 
التميي��ز عل��ى أس��اس الدي��ن بي��ن الكاثوليك 
والبروتس��تانت، وعل��ى أس��اس الع��رق بس��بب 
الحروب القومية  � ، وعلى أس��اس الجنس بسبب 
التميي��ز ضد النس��اء، وعل��ى أس��اس اللون في 
التمييز ض��د الملونين؛ ف��إن المواطنة الكاملة � 
والمس��اواة في الحق��وق والواجبات ق��د اقترنت 

بظهور اإلسالم، وتأسيس الدولة اإلس��المية األولى في المدينة المنورة في 
السنة األولى للهجرة س��نة 13 من البعثة، الموافقة لسنة 622 ميالدياً، في 
عهد رس��ول اهلل ژ وتحت قيادت��ه، وإن لم يكن هناك وج��ود »للمواطنة« 
بوصفها مصطلحاً ولفظاً في النصوص الشرعية، لكن كان لها وجود بوصفها 
فك��رة واقعية ومعيش��ة، وحاضرة في أكثر م��ن نص، وأكثر م��ن حادثة في 
التاريخ اإلسالمي. فلقد وضعت الدولة اإلس��المية فلسفة المواطنة هذه في 
نتها ف��ي المواثيق والعهود الدس��تورية منذ  حيز الممارس��ة والتطبيق، وضمَّ
اللحظة األولى لقيام هذه الدولة في أول دس��تور لها على أس��اس التعددية 
الدينية، وعلى المس��اواة في الحقوق والواجبات بي��ن المواطنين المتعددين 
في الدين، والمتّحدين في األمة والمواطنة، فضمَّ هذا الدستور معاهدة بين 
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المس��لمين وطوائف المدينة، وهي الوثيقة السياسية األولى، والمشتملة على 
47 بن��دًا، ومن أهم النصوص التي تش��ير إلى مفهوم المواطنة في دس��تور 

المدينة:
بسم اهلل الرحٰمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي )رس��ول اهلل( بين المؤمنين والمس��لمين من 	 
قريش وأهل يثرب، ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة 

من دون الناس.
المهاجرون من قريش على ربعتهم1 يتعاقلون2 بينهم، وهم يفدون عانيها3 	 

بالمعروف والقس��ط بي��ن المؤمنين، وبن��و عوف على ربعته��م يتعاقلون 
معاقله��م األولى، وكل طائف��ة تفدي عانيه��ا بالمعروف والقس��ط بين 
المؤمنين، وبنو الح��ارس )من الخزرج( على ربعته��م يتعاقلون معاقلهم 

األولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وبنو األوس عل��ى ربعتهم يتعاقل��ون معاقلهم األول��ى، وكل طائفة تفدي 	 

عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دس��يعة4 	 

ظل��م، أو إثماً أو عدواناً أو فس��ادًا بي��ن المؤمني��ن، وأن أيديهم عليها 
جميعاً ولو كان ولد أحدهم.

وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة غير مظلومين وال متناصر 	 
عليهم.

وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى اهلل وإلى محمد.	 
وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.	 

حالهم وشأنهم الذي كانوا عليه. 1 ـ 
إعطاء المعاقل وهي الديات � مفردها دية. 2 ـ 

األسير. 3 ـ 
الدس��يعة: العظيمة، وهي في األصل: ما يخرج من حلق البعي��ر إذا رغا، وأراد بها هنا ما ينال  4 ـ 

عنهم من ظلم.
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اإّن الأمة التي تقوم على عاتقها 

اأن تقوم  دولة الإ�ضالم يجب 

اأ�ضا�س المواطنة والم�ضاواة  على 

في الحقوق، واأن مفهوم الأمة 

اأ�ضا�س  األ يقوم على  يجب 

العقيدة في دولة الإ�ضالم بل 

اأ�ضمل يدخل �ضمنه  على طبيعة 

اأ�ضحاب العقائد الأخرى

وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.	 
وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.، وأن ليهود بني الحارث 	 

مثل ما ليهود بني عوف. وأن ليهود بني س��اعدة مثل ما ليهود بني عوف 
وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني األوس مثل 
ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إال من 

َظلم.
أن لبنى الش��طبية مثل ما ليهود بني عوف، وأن الب��ر دون اإلثم، وأن 	 

موالي تعلبة كأنفسهم، وأن بطانة1 يهود كأنفسهم.
وأن عل��ى اليه��ود نفقتهم وعلى المس��لمين 	 

نفقته��م، وأن بينهم النص��ر على من حارب 
أه��ل ه��ذه الصحيف��ة، وأن بينه��م النصح 

والنصيحة والبر دون اإلثم.
وأن��ه ال يأث��م ام��رؤ بحليف��ه، وأن النصر 	 

للمظلوم2.
وعلى ه��ذا األس��اس، وانطالقاً م��ن أحكام 
الصحيفة، جعل��ت كل األف��راد والجماعات التي 
واليهود  � المؤمني��ن  وطناً  المدين��ة  من  اتخذت 

والنصارى وغيرهم � مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات بصرف النظر 
عن المعتقد الدين��ي، وهذا يعني � بمفهوم المخالفة � أن اإلس��الم لم يعّد 
� حينها � ش��رطاً في المواطنة، فاألمة التي تقوم على عاتقها دولة اإلسالم 
يجب أن تقوم على أساس المواطنة والمساواة في الحقوق، وأن مفهوم األمة 
يجب أال يقوم على أس��اس العقيدة في دولة اإلس��الم بل على طبيعة أشمل 
يدخل ضمن��ه أصحاب العقائ��د األخرى؛ ليش��كلوا مع بقي��ة المؤمنين، أمة 

بطانة الرجل: خاصته وأهل بيته. 1 ـ 
ابن هشام )أبو محمد بن عبد الملك(: السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا � إبراهيم االبياري �  2 ـ 

عبد الحفيظ شلبي )بيروت � دار المعرفة، د. ت( ص 501 - 504.
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سياس��ية واحدة، يتمتّعون بحقوق المواطنة التي تفرض عليهم واجبات مقابل 
تمتعهم بالحقوق بصرف النظر عن المعتقد الديني1.

يقول الم�فكر اإلسالمي محمد س��ليم العوا بخصوص نص هذه الوثيقة: 
»كان أول لق��اء بي��ن اإلس��الم � كنظ��ام للدول��ة � وبي��ن غير المس��لمين 
� كمواطنين في الدولة اإلسالمية � هو الذي حدث في المدينة المنورة غداة 
هجرة الرس��ول إليها، هناك كتب النبي أو أمر بكتابة الصحيفة التي يعّرفها 
التاريخ اإلس��المي السياسي باس��م صحيفة المدينة، أو دس��تور المدينة أو 
كت��اب النبي إلى أه��ل المدين��ة«. ويضيف: »إن ه��ذه الوثيق��ة تجعل غير 
المس��لمين المقيمين في دولة المدينة مواطنين فيها، لهم من الحقوق مثل 
ما للمس��لمين، وعليهم من الواجبات مثل ما على المس��لمين، إال ما استثني 

بنص أو إجماع، وذلك مقتضى الشركة في الوطن الواحد2.
لق��د أرس��ى النبي ژ قواع��د من خ��الل تل��ك الوثيقة تدي��ر التنوع 
واالختالف في المدينة، وتعّد � بما تحمل من مفاهيم � سابقة لزمانها؛ فقد 
وج��د التجمع البش��ري المتنوع من ناحي��ة االعتقاد، وم��ن الناحية العرقية 
ى بالمعنى المعاصر »مفهوم  نظمت الوثيق العالقة بين أفراده، فظهر ما يسمَّ

المواطنة«، ويتضح ذلك من خالل عدة أمور:

	 أوضح��ت الصحيفة أن تش��كيل الدولة لي��س دينياً، وإنم��ا يرتكز على 
الخض��وع للنظ��ام الع��ام، لذلك ش��ملت ه��ذه الدولة بي��ن رعاياه��ا: النبي 
محمدًا ژ ، والمس��لمين من قري��ش؛ أي المهاجرين، والمس��لمين من يثرب: 
األنصار، واليهود وهم ليسوا مسلمين، ومن دخلوا في حلفهم وهم مشركو يثرب: 
أن يكون  األوس والخزرج، الذين لم يس��لموا حتى ذلك الوقت، ولي��س غريباً 
النبي محمد ژ والمس��لمون أمة واحدة، لكن كيف يك��ون اليهود مع المؤمنين 
أمة واح��دة، وكذلك وثني��و األوس والخ��زرج الذين ل��م يكونوا بع��د أمة مع 

راشد الغنوش��ي، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  1 ـ 
1999م، ص 49.

محمد سليم العوا، األقباط واإلسالم، القاهرة، دار الشروق، 1987، ص 35. 2 ـ 
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المجتمعات الإ�ضالمية 

تحكم بنظام، بالمعنى 

اأبعاده  المتكامل في 

المتعددة، الذي ي�ضتوعب 

الجميع، المتدّين بو�ضفه 

متدينًا، والمواطن بو�ضفه 

ملتزمًا بالقانون

المؤمنين من دون الناس ؟ إن هذا التشكيل في الواقع قام على فكرة المواطنة، 
فليست الدولة اإلس��المية دولة الصالحين واألتقياء؛ إنما هي دولة من يخضع 
للنظام اإلسالمي. فاإلسالم � هنا � دين لمعتقديه، أما لغير معتقديه فهو نظام 
يخضع��ون له، فقد دان اليهود لإلس��الم لي��س لكونه ديناً؛ ب��ل لكونه نظاماً، 
والوثيقة تبيّن ذلك، فالمجتمعات اإلس��المية تحكم بنظ��ام، بالمعنى المتكامل 
في أبعاده المتعددة، الذي يستوعب الجميع، المتدّين بوصفه متديناً، والمواطن 
بوصفه ملتزماً بالقانون، وال نعرف نظاماً له مثل هذه الخصائص سوى اإلسالم، 

فقد تجاوز الشعائر والعبادات ليشمل آفاقاً واسعة، فاإلسالم حالة حضارية.
	 تق��رُّ الصحيفة مبدأ حري��ة العقيدة؛ »أن 
لليهود دينهم وللمس��لمين دينهم« وهذا يعني أن 
الصحيفة تتضّمن ما أق��ره القرآن: ﴿ ی جئ حئ 
حت  جت  يب  مبىب  خب  حب  جب  يئ  مئىئ 
يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت 

حجمج جح مح جخ ﴾ ]البقرة: 256[.
الحق��وق  ف��ي  المس��اواة  مب��دأ  إق��رار   	
والواجبات بين المس��لمين وِتْس��ِع قبائل يهودية، 
متضامنة مع يهود بني ع��وف، حيث ال توجد أي 

امتيازات ألي فريق، فهذه الوثيقة تجعل غير المس��لمين المقيمين في دولة 
المدينة مواطنين فيه��ا، لهم من الحق��وق مثل ما للمس��لمين، وعليهم من 
الواجبات مث��ل ما على المس��لمين. وقد ُطبِّقت هذه النص��وص بالفعل حتى 
نقض اليه��ود وعدهم، وخان��وا رس��ول اهلل ژ فحاربهم. وقد ش��مل مبدأ 
المساواة بين المس��لمين واليهود مؤازرة الدولة اقتصادياً في حال محاربتهم 
مع األعداء، ووجوب المواالة والنصرة في الحرب، وتوزيع األعباء االقتصادية 

على كل من المسلمين واليهود.
	 إقرار مبدأ الوحدة الوطنية بين جميع المواطنين، وأن طوائف المدينة 
هم رعايا الدولة أو ش��عب الدولة في المفهوم المعاص��ر، أو بيان مكوِّنات 

مفهوم األمة.
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	 تضّمنت هذه الوثيقة الدس��تورية قضايا المواطنة، وحقوق المواطنين 
وواجباتهم، مع االتفاق على إنشاء تحالف عسكري بين جميع طوائف المدينة 
ضد األعداء، ومنع أي تعاون مع المشركين ضد المسلمين، مع إقرار ضرورة 
مناصرة اليه��ود، وحقهم على المؤمنين ضد من عاداه��م، وتحديد أولويات 
المناصرة بين أهل الصحيفة وبي��ن أعدائهم الذين يحاربونهم، وهذا مفهوم 
عس��كري دفاع��ي، مع بيان ض��رورة التع��اون في إب��داء ال��رأي والنصيحة 

والمشاورة، وهذا مفهوم أساسي اجتماعي للمواطنة.
	 بيان المرجعية في أحوال فض المنازعات أو التنازع القانوني � وهو 
كتاب اهلل � تعالى � وُس��نَّة رس��وله ژ  � بيان عام في وجوب الدفاع عن 
المدينة )يث��رب(، وأن النصر يك��ون في حال الحق والع��دل، ال في حال 
الظلم واإلثم، ف��ال تعطي المواطنة حق البراءة أو االمتياز؛ ألن اإلس��الم 
يناصر الحق ال الباط��ل، وهذا يعن��ي أن جميع المواطني��ن يعاملون على 
أساس واضح من المساواة، فالجميع سواسية أمام القانون، وال يعفى أحد 
من طائل��ة النظ��ام أو القانون الجنائي وغي��ره من القوانين الدس��تورية 
واإلدارية والدولي��ة. إن هذه الوثيق��ة مثل أعلى، يمثل ش��رف المواطنة، 
وتقري��ر حق��وق المواطني��ن على أس��اس واضح م��ن المس��اواة، وتحمل 
المس��ؤوليات دون منح بعضهم ش��يئاً من االمتيازات، عل��ى عكس ما كان 
مقررًا في األمم غير اإلس��المية في الماضي من إعط��اء امتيازات لبعض 
المواطني��ن، وهو ما ُيعَمل به أحياناً في دس��اتير بعض ال��دول المعاصرة 

صراحة، أو عرفاً، أو بشكل سري.
ويقودنا ه��ذ التحلي��ل للوثيقة إلى ض��رورة تحديد ركيزتين رئيس��تين 

لمفهوم المواطنة هما: الحرية والمساواة.

أواًل: الحرية
الحرية في اإلس��الم أصل عام يدلُّ على طبيعة اإلس��الم كدين سماوي، 
فليس هن��اك حرية م��ن الحري��ات العامة ال يعرفه��ا اإلس��الم، وأبرز تلك 
الحريات، الحرية الشخصية، وحرية العقيدة، وحرية الرأي، والتعليم، وحرية 
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الفكر الإ�ضالمي فكر حّر 

ُيعلي من �ضاأن الإرادة 

الفردية، واأ�ضا�س ات�ضاف 

ال�ضريعة الإ�ضالمية 

اأنها  اإلى  بالحرية يرجع 

خطاب مبا�ضر للفرد، 

ولي�س من خالل و�ضيط 

اأو غيرها مثل الدولة 

الملكية. والمسلم في ظل الدين اإلسالمي له حرية أن يصنع ما يشاء، إال أن 
يكون محّرماً أو مضرًا، فله أن يمارس حريته من دون أن يضر غيره.

الفكر اإلسالمي فكر حّر ُيعلي من شأن اإلرادة الفردية، وأساس اتصاف 
الشريعة اإلس��المية بالحرية يرجع إلى أنها خطاب مباشر للفرد، وليس من 
خالل وس��يط مثل الدولة أو غيرها1. ويترّتب على ذلك نتيجة مهمة وهي أن 
الف��رد ال يعفيه م��ن التزاماته ف��ي أداء الواجبات التي فرضه��ا اهلل عليها 
تقصي��ر الدولة في أداء واجباته��ا، فإذا كان مبدأ عدم اإلك��راه في الدين 

يعنيه ذلك  � بما  اإلس��المية  الشريعة  في  مقررًا 
من حري��ة كامل��ة للفرد ف��ي أن يقب��ل بإرادته 
الدخ��ول في اإلس��الم � فإنه بعد اإلس��الم عليه 
المنزلة،  الناهي��ة  اآلم��رة  بالقواع��د  االلت��زام 
وبذلك لم تك��ن الحريات مطلقة في اإلس��الم، 
وإنم��ا نّظمه��ا التش��ريع اإلس��المي، ووضع لها 
وتكريمه،  اإلنس��ان،  تحري��ر  اس��تهدفت  حدودًا 
يكون  ولك��ي  وإرادة،  وفك��ر  مس��ؤولية  فالحرية 
اإلنس��ان حرا ال بد من أن يضطل��ع بعمل يؤديه 

أداء القادر الماهر العارف بأسرار مهنته2.

حرية العقيدة
ولقد أقرَّ اإلس��الم باختالف الن��اس إلى أمم وش��عوب، وكيف ال ومن 
س��نن اهلل في خلقه أن تتعدد الش��رائع والمناهج الدينية والدنيوية للفئات 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ ڱ  المختلف��ة: 
ہ ہ ہ ہ ھ ﴾ ]المائ��دة: 48[؛ بل إن آيات من كتاب اهلل تذهب إلى 
حتمية اختالف الناس ف��ي الرأي والمعتقد، بل وجع��ل ذلك االختالف من 

محمد حسين هيكل، الحكومة اإلسالمية، القاهرة، دار المعارف، 1998، ص 94. 1 ـ 
احمد ف��ؤاد عبد الجواد � البيعة عند مفكري أهل الُس��نَّة والعقد االجتماع��ي الحديث )القاهرة  2 ـ 

� دار قباء للطباعة والنشر � 1998( ص 122.
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حكمة اهلل في خلقهم: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ﴾ 
]هود: 118[. وليس أدلّ على ذلك من موق��ف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

حينما جاءته امراة عجوز في حاجة لها، فقال لها: أس��لمي تسلمي، إن اهلل 
بعث محمدًا بالحق، فقالت: أنا عجوز كبيرة، والموت إليَّ أقرب، فقضى لها 
حاجته��ا، ولكنه خش��ي أن يكون في مس��لكه هذا ما ينطوي على اس��تغالل 
حاجتها لمحاولة إكراهها على اإلسالم، فاستغفر اهلل مما فعل وقال: »اللهم 
إني أرشـــدت ولم أكره«1، يقول تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ ﴾ ]الكه��ف: 29[، ويق��ول تعالى: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ❁ ې 

ې ې ﴾ ]الغاشية: 21، 22[.
كذلك فإن حرية الرأي تصل إلى حد معارضة الحاكم. ويعّد اإلسالم 
أيضاً، فعندما نطالع النصوص الواردة في القرآن  وواجباً  المعارضة حقاً 
الكري��م والُس��نَّة النبوية، ومختل��ف التوجيه��ات التي جاءت ف��ي العهد 
الراشد؛ نجد أن مجمل الخطاب اإلسالمي يحثُّ المسلمين على المعارضة 
ويجعلهم في حالة اس��تنفار م��ن أجل التصوي��ب والتصحي��ح دائماً، بل 
والتم��رد أحياناً إذا لزم األم��ر2، عماًل بقول��ه تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ڻ ﴾ ]آل عمران: 104[، 
وعل��ى الرغم من أن ه��ذا التكليف ُعّطل في ممارس��ات عديدة معاصرة، 
حتى حوصر في النطاق األخالقي م��ن دون غيره؛ فإنه في صلب التجربة 
اإلسالمية وعند عموم أهل العلم مصطلح سياسي بالدرجة األولى، بل هو 
جوهر األس��اس القيمي لعملية التغيير، س��واء أكان على مستوى الفرد أم 

الجماعة أم األمة3.

محمد بن أحمد األنص��اري القرطبي أبو عبد اهلل � الجامع ألحكام القرآن )تفس��ير القرطبي( �  1 ـ 
المحقق: عبد اهلل التركي وآخرون )بيروت، مؤسسة الرسالة، 1427ه�/2006م، ص 1203.

فهمي هويدي � )اإلسالم والديموقراطية، القاهرة، مركز األهرام، 1993م(، ص 86. 2 ـ 
سيف الدين عبد الفتاح إس��ماعيل، التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر: )رؤية إسالمية،  3 ـ 

القاهرة، مكتبة النهضة المصرية � 1989م، ص 364.
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ثانياً المساواة:
أواًل: مصادر حجية مبدأ المساواة

تس��تند المس��اواة إلى ثالثة أركان وهي: الوحدة اإلنس��انية، والكرامة 
اإلنسانية، والتعاون، وهي كلها تؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة.

1 ـ الوحدة اإلنسانية: أكدت الشريعة اإلسالمية على عدم التفريق بين 
م��ن هو عربي وم��ن هو غير عرب��ي، يق��ول اهلل 8 : ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ﴾ ]الحج��رات: 13[، ويقول تعال��ى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ 

الميزان  يك��ون  ]النس��اء: 1[، هكذا  ڦ ﴾  ڤ  ڤ 
الوحيد للتفاضل بين البش��ر هو العمل الصالح، 
ورغم أن المساواة أساس لقيام الدولة اإلسالمية 
فإنه��ا ال تح��ول دون تف��اوت درج��ات األف��راد 
ومراكزهم، إن هذا التفاوت راجع إلى تفاوت في 
فالناس  األعم��ال،  وصال��ح  والتق��وى،  العم��ل، 
سواس��ية كأس��نان المش��ط، ال نبالة للدم، وال 
امتياز بالوراثة. وال كرامة لمال أو لنس��ب، فال 
المس��اواة، سوى  إلى  الناس  يعدل حاجة  ش��يء 

حاجتهم إليها، فالشعور بالدونية واإلحساس بالتمايز الظالم يمسخ الملكات 
اإلنس��انية ويش��وه الرقي البش��ري،، ويجعلها نهب خاط��رات الحقد ونوازع 

االنتقام، ال سيما إذا كان هذا التمايز أمام القانون1.
فاإلس��الم يس��توي فيه � بالنظر إل��ى عقيدت��ه وش��ريعته � جميع بني 
اإلنس��ان... من دون نظر إلى ما بينهم من فروق شخصية، كذكورة وأنوثة، 
وبياض وس��واد، وفروق اجتماعية بين رئيس ومرؤوس وحاكم ومحكوم، وغني 
وفقير2. ولذلك نرى أن اإلس��الم دعا إلى وحدة اإلنس��انية بالمس��اواة بين 

خالد محمد خالد، الدين للشعب، القاهرة، أخبار اليوم، 1976م. مواضع متفرقة. 1 ـ 
محمود شلتوت، اإلسالم عقيدة وشريعة، ط 18، القاهرة، دار الشروق، 2001م ص 12. 2 ـ 

اإّن الإ�ضالم ي�ضتوي فيه 

جميع بني الإن�ضان... من 

اإلى ما بينهم من  دون نظر 

فروق �ضخ�ضية، كذكورة 

واأنوثة، وبيا�س و�ضواد، 

وفروق اجتماعية بين 

رئي�س ومروؤو�س وحاكم 

ومحكوم، وغني وفقير
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أجناس البشر، وبوحدة التشريع بالمس��اواة بين الخاضعين ألحكام اإلسالم 
في الحقوق المدنية1.

2 ـ الكرامة اإلنســـانية: لقد وردت النصوص القرآنية التي تصرح بأن 
اإلنس��ان خليفة في هذه األرض، وقد آتاه اهلل اس��تعدادًا عقلياً يس��تطيع به 
معرفة األش��ياء وطرق االنتفاع به��ا: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]البقرة: 30[. وإن للجنس البشري كرامته 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ ک  ال تس��تذل:  الت��ي 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾ ]اإلس��راء: 70[، في��دل هذا على 
أن تكريمهم بجنس��هم، ال بأشخاصهم وال بعناصرهم وال بقبائلهم، فالكرامة 

للجميع على سبيل المساواة المطلقة.
3 ـ التعاون اإلنســـاني: إن الكرامة يقتضيها التعاون والتعارف، فليس 
من التعاون أن يكون أحد الفريقين مستعلياً واآلخر مهاناً، وإنما التعاون هو 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ﴿ ەئ  والعلم��ي2:  الروح��ي  التالق��ي 

ېئ ﴾ ]المائدة: 107[.
المساواة بين المسلمين وغير المسلمين: إن اإلسالم ال يكره الناس 
على اعتناقه؛ ذلك أن اإلس��الم يدع لآلخ�رين أق�ص��ى الحرية والحماية 
في مزاولة ش��عائرهم الدينية، ويجب أال يفهم من اآليتين اآلتيتين: ﴿ ڃ 
ڃ چ چ چ ﴾ ]آل عمران: 19[، وقال تعالى: ﴿ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ﴾ ]المائ��دة: 3[ غير ذلك؛ ألن التسامح الديني أصل من أصول االسالم، 
وقد شيّده اهلل على قواعد علمية عالية ال يجعل للتعصب الديني محاًل في 
نفس المؤمن، وأنّ الحكمة اإللهية قضت بأن النوع اإلنساني يكون مختلفاً 

في عقائده بحسب عقله ونظره3.

سيد قطب، العدالة االجتماعية في اإلسالم، القاهرة، دار الشروق، 2009م، مواضع متفرقة. 1 ـ 
سيد قطب، العدالة االجتماعية في اإلسالم، م س، ص 101. 2 ـ 

عبد المنعم احمد بركة، اإلسالم والمساواة بين المس��لمين وغير المسلمين، في عصور التاريخ  3 ـ 
المختلفة وفي العصر الحديث، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ص 1990م، ص 82 - 83.
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� جاءت الُسنَّة � وهي التي ُتعدُّ مفسرة للقرآن � صريحة في تقرير مبدأ 
المساواة، وفي مقدمة األحاديث التي تذكر في هذا الشأن، قول الرسول في 
آخر خطب��ة له )المعروفة بخطبة الوداع(: »يـــا أيها الناس، إّن ربكم واحد 

وإّن آباءكم كلهم آلدم«.
� جاء التشريع الصادر من الخلفاء الراش��دين مؤكدًا على أن أُولي 
األمر بالمعنى الذي اخترناه سابقاً قد التزموا باألحكام الكلية التفصيلية 
� بحس��ب األح��وال � الت��ي ج��اء به��ا الق��رآن أو تل��ك التي أم��ر بها 

المساواة  لمبدأ  تحقيقاً  وذلك  الرس��ول ژ ، 
ف��ي معاملة غير المس��لمين ف��ي الدولة، فقد 
أمضى أبو بكر � خليفة رس��ول اهلل � ما أمضاه 
الرس��ول، والتزم بالمعاهدات التي عقدها مع 
غير المس��لمين، كما نجد عمر � ثاني الخلفاء 
الراشدين � عندما رأى يهودياً يسأل، قال: فما 
ألجأك إلى م��ا أرى؟ قال: الجزي��ة والحاجة 
والس��ن، فأخذ عمر بيده، ثم أرسل إلى خازن 
بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه فواهلل ما 

أنصفناه إن أكلنا ش��بيبته ثم نخذله عند الهرم )إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين( والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب. 

ووضع عنه الجزية وعن ضربائه.

وهكذا كانت دولة اإلس��الم حصناً حصيناً لألقليات الت��ي تعيش فيها، 
وبين مواطنيها، ال س��يما حين تك��ون هذه األقليات من أه��ل الكتاب أو أهل 
الذمة كما يس��ميهم اإلسالم، إن الدولة اإلس��المية مأمورة من اهلل ورسوله 
برعاي��ة حرماته��م، وحفظ حقوقه��م، وتركه��م أح��رارًا في العي��ش وفقاً 

لمعتقداتهم: »من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة«1.

رواه ابن ماجه. 1 ـ 

ال�ُضنَّة �ضريحة في  جاءت 

تقرير مبداأ الم�ضاواة، 

وفي مقدمة الأحاديث 

ال�ضاأن،  التي تذكر في هذا 

اآخر  قول الر�ضول في 

خطبة له: »يا اأيها النا�س، 

اآباءكم  اإّن ربكم واحد واإّن 

كلهم لآدم«
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فاإلس��الم يحفظ حقوق المواطنين جميعاً، مس��لمين كان��وا أو يهودًا أو 
نصارى، وإذا كان يفرض عل��ى اليهود والنصارى الجزي��ة فقد كان يفرض 
على المس��لمين الزكاة. وقد كفل عمر بن عبد العزي��ز المزايا والحقوق من 
بيت المال لجميع المواطنين: مسلمين وأهل كتاب، وإلى عدم التعرض ألهل 
الذمة. والمراد بالذمة، العهد، مؤقتاً كان أو مؤبدًا1. ويس��وّي اإلس��الم بين 
المسلمين وأهل الذمة في كل ما كانوا فيه متساوين. فبحسب دستور المدينة 
فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا مع تركهم وما يدينون، وأوصى الرسول ژ 
بهم، ونهى عن إيذائهم، فقال: »من آذى ذمياً فأنا خصيمه يوم القيامة«2.

وظل المسلمون يحفظون حرمة األديان، ويرعون حق أهل الذمة، ويعرفون 
لمن خض��ع لهم من الِملل المختلفة حقه، ويدفع��ون عنه غائلة العدوان، ومن 
العقائد الراسخة في نفوسهم أن من رضي بذمتنا فله ما لنا وعليه ما علينا3، 
ويذهب المفكر اإلس��المي محمد سليم العوا إلى »أن المس��اواة بين المسلم 
والذمي هي في اإلنس��انية وعصمة ال��دم، فالذمي معصوم الدم كالمس��لم، 
واختالف الدين ليس سبباً إلباحة دمه أو ماله باتفاق الفقهاء4، ويؤكد فهمي 
هويدي على أن »ممارس��ة اآلخرين لحقوقهم وحرياته��م ال ينبغي أن تتم في 
إطار العطف أو إحس��ان األغلبية على األقلية؛ ألنهم لم يكتسبوا تلك الحقوق 
انطالقاً من مودة األغلبية ومشاعرهم الخيّرة، وإنما اكتسبوها بمقتضى ما هو 
مق��رر وثابت في كت��اب اهلل تعال��ى، وإذا حدث إه��دار لتلك الحق��وق فإنه 
ال يصيب اآلخرين وحدهم بظلم؛ وإنما الظلم األكبر واقع بالدرجة األولى على 
كتاب اهلل وحقه عز وج��ل... وما لآلخرين في المجتمع اإلس��المي هو حقوق 

ثابتة قررها لهم اهلل تعالى، وليست من قبيل التسامح أو الفضل5.

شرح كتاب الس��ير الكبير لمحمد بن الحس��ن الش��يباني )132 - 189ه�(، ج 1، تحقيق الدكتور  1 ـ 
صالح الدين المنجد، ص 252، مطبوعات جامعة الدول العربية.

أخرجه البخاري، ومسلم وأبو داود والترمذي. 2 ـ 
محمد عبده، المسلمون واإلسالم، القاهرة، كتاب الهالل، العدد 437 - 1987م، ص 142. 3 ـ 

محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي، ط2، دار المعارف، 1983م، ص 248. 4 ـ 
فهمي هويدي، مواطنون ال ذميون، ط 3، القاهرة، دار الشروق � 1999م، ص 84. 5 ـ 
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المساواة أمام القانون
المقصود بالمس��اواة أمام القانون هو أن يكون القانون واحدًا بالنس��بة 
للجميع، ال تمييز بين طبقة وأخرى، وال بين األفراد بس��بب األصل أو الجنس 
أو الدين أو اللغة1. وهناك أمثلة كثيرة أهمها ما رُوي عن السيدة عائشة # 
»أن قريشاً أهمهم شأن فاطمة بنت األسود المخزومية التي سرقت فقالوا من 
يكلّم فيها رس��ول اهلل.. ثم قالوا ال يجترئ على ذلك إال أسامة بن زيد حب 
رسول اهلل ژ ، وابن حبه فكلمه أس��امة، فقال له رسول اهلل ژ : يا أسامة 
أتشفع في حد من حدود اهلل؟ ثم قام فخطب، فقال: إنما أهلك الذين من 

قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، 
الحد،  عليها  أقاموا  الضعيف  فيهم  ســـرق  وإذا 
وايـــم اهلل لـــو أن فاطمة بنت محمد ســـرقت 
النهج  على هذا  الخلفاء  وس��ار  يدها«2،  لقطعت 

القويم نفسه.
إن  العامة:  الوظائف  توّلي  في  المســـاواة 
في  العامة  الوظيف��ة  لتول��ي  األس��اس  الش��رط 
اإلس��الم هو الكف��اءة والصالحي��ة ألداء مهمات 
الوظيفة، فإذا توفرت الش��روط في المرش��حين 

لتولي الوظيف��ة يتم اختيار األصلح من بينهم. واإلس��الم يدع��و إلى العدل 
المطل��ق الذي ال يمي��ل ميزانه مع الح��ب والبغض، فيتمتع ب��ه أفراد األمة 
اإلس��المية جميع��اً، كم��ا تتمتّع به األق��وام األخ��رى، ول��و كان بينها وبين 
المسلمين تباعد وتباغض، وتلك قمة في العدل ال يبلغها أي قانون دولي وال 
أي قان��ون داخلي. وأس��اس ذل��ك قوله تعال��ى: ﴿ ہ ہ ھ ھ 

عبد الحمي��د متولي، اإلس��الم ومبادئ نظ��ام الحكم في الماركس��ية والديموقراطي��ة الغربية،  1 ـ 
اإلسكندرية، منشأة المعارف، 1976م، ص 467.

الحافظ أحم��د ْبنُ حجر العس��قالني، فتح الباري بش��رح صحي��ح البخاري، ق��راءة وتصحيح  2 ـ 
المطبوع��ة والمخطوطة: عبد العزيز ب��ن عبد اهلل بن باز. أخرجه وصححه وأش��رف على طبعه: 

محب الدين الخطيب رّقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي )دار المعرفة � د ت(.

اإن ال�ضرط الأ�ضا�س لتولي 

الوظيفة العامة في 

الإ�ضالم هو الكفاءة 

وال�ضالحية لأداء مهمات 

الوظيفة، فاإذا توفرت 

ال�ضروط في المر�ضحين 

لتولي الوظيفة يتم 

اختيار الأ�ضلح من بينهم
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ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴾ ]المائدة: 8[.

المساواة بين الرجل والمرأة
وقد س��وّى اإلس��الم بي��ن الرجل والم��رأة مس��اواة تامة ف��ي الحقوق 
والواجبات، ولم يقرر التفاضل إال في بعض المالبسات المتعلّقة باالستعداد 
والتبعة مما ال يؤثر على حقيقة الوضع اإلنساني للجنسين1. والمتدبر للقرآن 
الكريم يراه ق��د خص الم��رأة بحديث مس��تفيض، بيَّن فيه حق��وق المرأة 
وواجباتها، ورفع من شأنها، ووّكل إليها أمورًا مهمة في حياة المجتمع، وسوى 
بينها وبين الرجل في معظم ش��ؤون الحياة، ولم يفرق بينهما إال حيث تدعو 
إلى هذه التفرقة طبيعة كل من الجنس��ين، ومراعاة المصلحة العامة لألمة 
والحفاظ على تماس��ك األسرة واس��تقامة أحوالها، بل ومنفعة المرأة ذاتها، 
ومن أبرز مظاهر تكريم القرآن الكريم للمرأة ووجوه المس��اواة بين الرجل 

والمرأة ما يلي:
أقرَّ اإلسالم أن الرجل والمرأة من أصل واحد، وهذه الحقيقة نراها في 
آيات متع��ددة، منها قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]النساء: 1[.
كما أكدت الُس��نَّة النبوية على حقيقة أن الرجل م��ن المرأة وهي منه، 
فقال رسولنا الكريم: »إنما النســـاء شقائق الرجال، ما أكرمهن إال كريم، 

وما أهانهن إال لئيم«2.
كذلك كانت المس��اواة بين الرجل والمرأة في التكاليف الش��رعية، وفي 
األوامر الدينية، وفي الثواب على اإلحس��ان، وفي العقاب على المعصية، وفي 
توجيه الخطاب إليهما3، ومن اآليات القرآنية التي تدلُّ على ذلك قوله تعالى: 

سيد قطب، العدالة االجتماعية في اإلسالم، م س، ص 59. 1 ـ 
البخاري ومسلم. 2 ـ 

محمد الغزالي، محمد س��يد طنطاوي، احمد عمر هاش��م، المرأة في اإلس��الم، القاهرة، دار  3 ـ 
أخبار اليوم، 1991م.
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﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴾ ]األحزاب: 35[.

الفرق بين األخوة اإلسالمية والمواطنة
يجب األخ��ذ في االعتبار أنه ال تعارض بين األخ��وة الدينية والمواطنة، 
يقول رفاعة الطهط��اوي بهذا الش��أن: »جميع ما يجب عل��ى المؤمن ألخيه 
المؤمن يجب على أعضاء الوطن في حقوق بعضهم على بعض؛ لما بينهم من 

األخوة الوطنية فضاًل عن األخوة الدينية، فيجب 
التع��اون على  لم��ن يجمعه��م وطن واح��د  أدباً 
فيما يخص شرف  نظامه  وتكميل  الوطن  تحسين 

الوطن وإعظامه وغناه وثروته«1.
يجب الوضع في االعتبار أن المواطنة قبل أن 
تك��ون حقوق��اً فه��ي واجب��ات، فصف��ة الوطني��ة 
ال تستدعي فقط أن يطلب اإلنسان حقوقه الواجبة 
أن يؤدي  الوط��ن، بل يج��ب عليه أيض��اً  له على 
الحقوق التي للوطن عليه، فإذا لم يوف أحد أبناء 

الوطن بحقوق وطنه ضاعت حقوقه المدنية التي يستحقها على وطنه«2.
ولكن هذا كله ال يعني أن المواطنة الحديثة تتناقض مع األخوة الدينية، 
وإنما الرابطة الدينية تع��زز المواطنة وتدعمها؛ ألنه ال ش��يء يمنع تعايش 
المسلم وارتباطه مع غيره بميثاق المواطنة، وفيما يخص تفسير النهي الوارد 
في اآلي��ات القرآني��ة: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

رفاعة الطهطاوي، مناه��ج األلباب المصرية ف��ي مباهج اآلداب العصري��ة، القاهرة، المجلس  1 ـ 
األعلى للثقافة، 2002م، ص 18.

رفاعة الطهطاوي، المرش��د األمين للبنات والبنين، القاهرة المجل��س األعلى للثقافة، 2002م،  2 ـ 
ص: 95.

�ضّوى الإ�ضالم بين الرجل 

والمراأة م�ضاواة تامة في 

الحقوق والواجبات، ولم 

اإل في  يقرر التفا�ضل 

بع�س المالب�ضات المتعّلقة 

بال�ضتعداد والتبعة مما 

ل يوؤثر على حقيقة 

الو�ضع الإن�ضاني للجن�ضين
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ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
يذك��ر  ]الممتحن��ة: 1[.  ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ 
إنه��ا وردت ف��ي »المعتدين على اإلس��الم  الغزال��ي 5  الش��يخ محم��د 
والمحاربي��ن ألهل��ه أو المتربصين ب��ه«1، وأخذ بالتفس��ير نفس��ه المفكر 
اإلس��المي محمد س��ليم العوا، عندما قال: »غير المس��لم ال��ذي ال يحارب 
اإلس��الم قد تكون مودته واجبة، وصلته فريضة دينية، وذلك ش��أن الزوجة 
الكتابية، وأهلها الذين هم أخوال أبناء المس��لم وج��ده وجدته، وكلهم من 
األرح��ام الذين صلتهم واجبة على المس��لم«. وفي تفس��ير معنى النهي عن 
المواالة الواردة في اآليات الس��ابق ذْكرها يجمع المفكرون على »أن األصل 
هو المودة والبر، واالس��تثناء عندما تقوم دواعيه وأسبابه: أن يمتنع المسلم 
عن مواالة الكافرين أو مودتهم، انتصارًا لدين��ه، وانحيازًا ألهل عقيدته«2: 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ ک 

ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ ]الممتحنة: 9[.
إن صحيفة المدينة س��بقت العالم ف��ي إقرار حقوق اإلنس��ان، وحقوق 
المواطنة، وحرية التدين، وإنكار التصنيفات العرقية؛ ألن لكل إنس��ان الحق 
في الحي��اة الكريمة اآلمنة التي يؤدي فيها واجبات��ه ويأخذ فيها حقوقه. إن 
اإلس��الم هو صاحب مب��دأ الوح��دة الوطنية بي��ن األكثري��ة واألقلية وبين 
المختلفين في العقائد على السواء، فالمواطنة لم تعن موقف الحياد والعزلة 
أمام الواجبات العامة، بل هي أن تؤدي كل التزاماتك كمواطن، وتحمل تبعة 

الرشد كإنسان3.
وال تصور للديموقراطية اإلنسانية بغير عناصرها الثالثة التي ال انفصال 
بينها وهي: المس��اواة، والمس��ؤولية الفردية، وقيام الحكم على الش��ورى، 

محم��د الغزالي، التعصب والتس��امح بين المس��يحية واإلس��الم، ط 6، القاه��رة، نهضة مصر  1 ـ 
للطباعة والنشر، 2005م، ص 54 و 55.

محمد سليم العوا، األقباط واإلسالم، م س، كذلك محمد الغزالي، التعصب والتسامح، م س، ص 36. 2 ـ 
خالد محمد خالد، من هنا نبدأ، ط12، بيروت، دار الكتاب العربي، 1974م، ص 166. 3 ـ 
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وعلى دس��تور معلوم من الحدود والتبعات، وهذه ه��ي العناصر الثالثة التي 
نادى بها اإلس��الم ألول مرة في تاريخ اإلنس��ان. وحدود اإلسالم للحكم هي 
تنفيذ القانون اإلس��المي الذي ش��ّرعه اهلل لعباده جميعاً، لم يراعَ فيه فرٌد 
على فرد، وال مصلحة طبق��ة دون طبقة، وال إيثار جماع��ة على جماعة، وال 
تميي��ز لحاكم على محكوم، فكله��م عباد اهلل، والش��ريعة قانون اهلل فكلهم 
أمامها س��واء، وتطبيق هذا القانون اإلله��ي الذي ال يميز أح��دًا كفيل بأن 
يحقق الس��الم االجتماعي، فنجد الرسول ژ حاكم المس��لمين األكبر كان 
يضع لنفس��ه قيودًا، كم��ا روى عمر بن الخط��اب، وكان يق��ول ألهل بيته: 
»يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، ال أغني عنكم من اهلل شيئاً، يا بني عبد 

مناف ال أغني عنكم من اهلل شيئا، يا عباس بن 
عبد المطلب ال أغني عنك من اهلل شـــيئاً، ويا 
فاطمة  ويا  شيئاً،  اهلل  من  عنك  ال أغني  صفية 
سليني ما شـــئت ال أغني عنك من اهلل شيئاً«1. 
وبعد وفاة الرس��ول ژ نجد أبا بك��ر بعد تولّيه 
الحك��م يلقي خطب��ة يبيّ��ن فيها منه��ج الحكم 
القوامة  اإلس��المي، فقد قرر فيها حق األمة في 
عل��ى الحاكم أو اإلم��ام أو رئي��س الدولة الذي 
ولّته، فهي تعاونه إن أحس��ن، وتقوِّمه إذا أساء، 

كما أرسى مبادئ عامة، هي الش��ورى، وتقرير مبدأ المساواة أمام القانون، 
وضرورة القيام بواجب الجهاد لتبقى عزة اإلس��الم، ووجوب سيادة الفضيلة 
أو الُمث��ل العليا؛ ليرتفع الش��ر من المجتمع اإلس��المي، ووج��وب أن يكون 
الحاكم صادقاً وأميناً«2. فكانت خطبته الشهيرة: »أما بعد أيها الناس، فقد 
ُوّليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وأن أسأت فقوموني«، 
إلى أن يقول رضي اهلل عنه: »أطيعوني ما أطعت اهلل ورسوله، فإن عصيت 
اهلل ورسوله ژ فال طاعة لي عليكم« فيقرر القاعدة اإلسالمية الكبرى في 

رواه البخاري )2753( ومسلم )206(. 1 ـ 
محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية اإلسالمية، م س، ص 177. 2 ـ 

اإن الإ�ضالم هو �ضاحب مبداأ 

الوحدة الوطنية بين 

الأكثرية والأقلية وبين 

المختلفين في العقائد على 

ال�ضواء، فالمواطنة لم تعن 

اأمام  موقف الحياد والعزلة 

اأن  الواجبات العامة، بل هي 

توؤدي كل التزاماتك كمواطن
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الحك��م لمراجع��ة الحاكم1، وكذل��ك فعل عمر ب��ن الخط��اب حينما تولى 
الخالفة حيث ق��ال: »من رأى منكم فّي اعوجاجـــاً فليقومني«، فطلب من 
الناس أن ينصحوا له، ويبتغوا وجه الحق إذا رأوا منه انحرافاً عن الصواب. 
فهنا ال نجد سلطة مطلقة لحاكم، بل مقيدة بسلطة الشعب، وتحتكم لعدالة 
القانون اإللهي المطلق الذي ال يتأثر بالمحبة والكراهية، وال بالمال والجاه، 
وقد كان عمر يرى أن صالح األمة مرده إلى ثالثة أمور، هي: أداء األمانة، 

واألخذ بالقوة، والحكم بما أنزل اهلل2.

مفهوم المواطنة بعد االنتقال من الخالفة إلى الملك
إن خالفة الراشدين كانت كلها مؤسسة على البيعة الحرة العامة بعيدة 
كل الُبعد عن الصبغة الوراثية، فكان��وا يعهدون باألمر إلى األفضل واألكفأ، 
بل إن عمرًا أوصى بإخراج ابنه من الترّش��ح للخالفة، حي��ن عهد إلى أهل 
الش��ورى باختيار من يخلفه، وكان عبد اهلل أحد أهل الش��ورى، إذ ال بد من 
إق��رار االس��تخالف م��ن الرأي الع��ام ث��م البيعة بع��د وفاة المس��تخلف، 
فاالستخالف مجرد ترشيح ش��خص معين، وال يصح إال إذا كان صادرًا ممن 
كانت واليته ش��رعية صحيحة، وللن��اس الحرية في إقرار هذا الترّش��ح أو 
رفضه. وبدأ يتغير األمر مع الدولة األموية، حيث سنَّ معاوية بن أبي سفيان 
ُس��نَّة جديدة، غيرت من طبيعة نظام الحكم في اإلسالم، وذلك عندما عهد 
بالخالفة البنه يزيد، فحلت الوراثة محل الشورى، وابتداء ذلك األمر وأوله 

كان من »المغيرة بن شعبة« عندما أشار إليها بذلك3.
وقد فس��ر ابن خلدون هذا التحوّل بمقتضى نظريته ف��ي العصبية التي 
شرحها في مقدمته وفسر بها كثيرًا من األحداث في التاريخ اإلسالمي بقوله:

»والذي دعا معاوية إليثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه هو مراعاة المصلحة 
في اجتماع الن��اس واتفاق أهوائه��م باتفاق أهل الحل والعق��د حينئٍذ من بني 

سيرة ابن هشام: م س، ص 661، ج 4. 1 ـ 
محمود شلبي، اشتراكية عمر، القاهرة، المكتبة الحديثة 1996م، ص 23. 2 ـ 

ضياء الدين الريس، النظريات السياسية في اإلسالم، م س، ص 190. 3 ـ 
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أمية، إذ إن بني أمية يومئٍذ ال يرضون س��واهم وهم عصابة قريش وأهل الملة 
وأهل الغلبة منهم، فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى منه«1.

هذا التطور في ش��كل البيعة ج��اء نتيجة لقوة »العصبي��ة« وكان نتيجة 
حتمي��ة لها، ولم يك��ن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفس��ه وقوم��ه، فهو أمر 
طبيعي س��اقته العصبية بطبيعتها، واستش��عرته بنو أمي��ة فاعصوصبوا عليها 
واس��تماتوا دونه، ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة لوقع في افتراق 
الكلم��ة، التي كان َجْمعه��ا وتأليفها أهم عنده من أمر لي��س وراءه مخالفة 
كبي��رة2، وهكذا كان األمر لولد ابن عبد الملك ولمن جاء بعد الرش��يد من 

بني العباس، واس��م الخالفة ب��اٍق بقاء العصبية 
ملتبس  الطورين  ف��ي  والملك  والخالفة  العربية، 
بعضهما ببعض، ثم ذهب رس��م الخالفة وأثرها 
وتالش��ي  جيلهم  وفناء  الع��رب  عصبي��ة  بذهاب 
أحواله��م، كم��ا كان الش��أن في مل��وك العجم 
بالمش��رق يدينون بطاعة الخليفة تبركاً، والملك 
بجميع ألقاب��ه ومناحيه لهم ولي��س للخليفة منه 
ش��يء3. ولقد لخص ابن خل��دون مراحل التغير 
على النحو التالي: خالف��ة من دون ملك، وذلك 

في عصر الراش��دين، وخالفة مختلط��ة بالملك، وذلك ف��ي عصر األمويين 
والعباسيين عدا الفترات األخيرة، وانفراد بالملك في دولة العجم وغيرها.

ويمكن الق��ول: إن من أه��م عوامل انهي��ار الدولة األموي��ة ظهور روح 
العصبية بين القبائل العربية عقب وف��اة يزيد بن معاوية، غير أنها لم تكن 
من الش��دة بحيث تؤثر في انحالل الحزب األموي ال��ذي ظل حافظاً لكيانه 
كحزب سياس��ي يناضل خصومه من األحزاب األخ��رى، إلى أن كانت خالفة 

ابن خلدون، المقدمة، ص 144 - 145، م س. 1 ـ 
ابن خلدون، المقدمة، ص 146، م س. 2 ـ 

م س، ص 146. 3 ـ 

اإن خالفة الرا�ضدين 

كانت كلها موؤ�ض�ضة على 

البيعة الحرة العامة 

الُبعد عن  بعيدة كل 

ال�ضبغة الوراثية، فكانوا 

اإلى  يعهدون بالأمر 

الأف�ضل والأكفاأ
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»عمر بن عبد العزيز« التي ُتعدُّ فترة انتقال بين حال القوة والتماسك، وحال 
الضعف والتفكك الذي اعترى ذلك الحزب، فقد كان »عمر بن عبد العزيز« 
صالحاً وعادالً، قضى فترة خالفته في إصالح ما أفسده من سبقه من خلفاء 
بني أمية، حتى نال رضاه جميع العناص��ر الثوروية، فلم يتعّصب لقبيلة دون 
أخرى، ولم يولّ والياً إال لكفايته وعدالته، سواء أكان من كلب أم من قيس، 

فسكنت في عهده الفتن، التي كانت تنتاب الدولة وتكاد تذهب بريحها1.

لقد كانت العرب في خراس��ان منقس��مة إلى أقس��ام: )اليم��ن وربيعة 
وقيس( وهؤالء الثالثة يجمعهم نزار، )وعيالن وتميم( ويجمعهما مضر، وكان 
األمراء يس��اعدون على إنماء روح العصبية، فإذا ولي يماني رفع رؤوس أهل 
اليمن واس��تعملهم على األمصار، فإذا تاله مضري عك��س األمر وانتقم من 
سلفه ومن ُعماله، ولم يكن ذلك الصراع يسكن إال إذا كانت حروب خارجية 
مع الترك فتجتمع كلمتهم للدفاع عن أنفسهم، فإذا عادوا عاد الفساد، وكان 
هذا االختالف مجاالً واس��عاً لخصوم البيت األم��وي الذين يطالبونه بما في 
يده مما ليس ل��ه، وكانت النزاعات بي��ن القبائل العربي��ة نقطة من نقاط 
الضعف التي أدت إلى انهيار الدولة األموي��ة، وتصاعد النزاع بين اليمانية 
والقيس��ية »المضرية« إلى ح��د الحرب، والذي انتهى بانتص��ار اليمنية في 
موقعة »مرج راهط«، وعم��ل هذا االنتصار على زيادة اش��تعال الخالف بين 
العصبيتي��ن المناهضتي��ن، وكان على الخليف��ة األموي أن يس��وس كاًل من 

الفريقين، أو أن يقف إلى جانب أحدهم بحسب الحال2.

الزم الصراع على الخالفة صراع شديد بين المضرية )القيسية( واليمانية، 
وبخاصة أن ه��ذه األخيرة رأت في تولي��ة مروان بن محمد الخالف��ة انتصارًا 
للمضرية عليها، لقد جاء اإلس��الم ماحياً ألثر العصبية، مش��ددًا في التخلص 
منها؛ ألن��ه رأى أن حياة األم��ة العربية ال تس��تقيم مع ه��ذه العصبيات التي 
أضعفت قواهم في جاهليتهم، وال ش��يء أضرَّ على األمم من أن تنقسم فتنتمي 

حسن إبراهيم حسن، م س، ص 273. 1 ـ 
نبيلة حسن، م س، ص 44. 2 ـ 
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إلى عناصر مختلفة، وكل طائفة تتعصب لعنصرها، فإذا كان مع ذلك االنقسام 
جهالة؛ فإن الكلمة تح��ق على األمة ويقرب منها الفناء، فإن الجهل يجعل روح 
العصبية موجهة للمخالفين، فتكون األمة قوى متنافرة ال قبل لها بمن ينازعها 
بقاءها، ولم ينتج عن إنم��اء العصبية الجاهلية في قل��ب األمة العربية ذهاب 
البي��ت األموي وحده، ب��ل كان من ذلك ضع��ف األمة العربية نفس��ها، وتغلب 

األعاجم عليها حتى كان منهم ما كان في عهد الدولة العباسية1.
ل��م يهتم األمويون بإس��الم الش��عوب المفتوح��ة ق��در اهتمامهم بأخذ 
خيراتهم، فاس��تمروا في فرض الجزي��ة والخراج عليه��م، وأطلقوا على من 

أس��لم منه��م اس��م »الموال��ي«؛ أي الخاضعين 
لقبائل العرب، وقد حاول عمر بن عبد العزيز أن 
يصل��ح األم��ور بي��ن الع��رب والموال��ي، وينفذ 
االتفاق��ات األولى بينهم أثن��اء الفتوح، فمنحهم 
المس��اواة في كل ش��يء، إال أن عم��ال األمويين 
ع��ادوا إلى م��ا كانوا علي��ه من تفرق��ة، فكانت 
محاولة عمر بن عبد العزيز تنبيهاً إلى حقوقهم2.
كانت الدولة األموية دولة عربية دماً ولحماً، 
ومن ثم تعصب األمويون للعرب والعربية، وأخذوا 

ينظرون إلى الموالي نظرة االحتقار واالزدراء، بما أيقظ الفتنة بين المسلمين 
وبعث روح الشعوبية3 في اإلسالم، وكان منشأ تلك الحركة اعتقاد العرب أنهم 

محمد الخضري، م س، ص 362. 1 ـ 
إبراهيم أيوب، م س، ص 14. 2 ـ 

ظهرت هذه الحركة في أواخر عهد الدولة األموية، للمطالبة بحقوق الش��عوب التي أس��لمت بالمساواة،  3 ـ 
من عج��م وعراقيين وفراعنة وروم ويهود، وب��دأت كالمية، واعتمدت في تأييد حقها في المس��اواة على 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ ڄ  الق��رآن:  م��ن  آي��ات 
ڌ ﴾. وانقسم العرب إزاءها إلى فريقين: فريق من أتقياء العرب تعاطف معهم حين رأوا سوء معاملة 
أفراد الطبقة الحاكمة لهم، وهذا ال يتفق مع ش��ريعة اهلل ومبادئ الرسول، وفريق متعجرف لم يعترف 
بس��وء سياس��ة الحكام، ولكن هذه الحركة لم تظهر بقوتها مثلما ظهرت بين الفرس؛ ألن األمويين لم 

يهتموا بإسالمهم وأطلقوا عليهم اسم »العجم أو العلوج« أي الذين يتكلمون لغة غير مفهومة.

لقد جاء الإ�ضالم ماحيًا لأثر 

الع�ضبية، م�ضددًا في 

اأن  راأى  التخل�س منها؛ لأنه 

حياة الأمة العربية 

ل ت�ضتقيم مع هذه الع�ضبيات 

اأ�ضعفت قواهم في  التي 

اأ�ضرَّ  جاهليتهم، ول �ضيء 

اأن تنق�ضم على الأمم من 
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أفضل األم��م، وأن لغتهم أرقى اللغات1، واعتنق الف��رس المبادئ التي تناوئ 
األمويين، خاصة المذهب الشيعي، ال س��يما أنهم كانوا ينظرون ألسرة النبي 
نظرة تقديس؛ إذ كان الحس��ين بن علي قد تزوج بابن��ة يزدجرد الثالث آخر 
ملوك الساسانيين، فكان معظم الفرس من الش��يعة آنذاك2. وإذا نظرنا إلى 
حركة الشعوبية نجدها حرباً س��لمية اشتبكت فيها األلس��نة واألقالم اشتباكاً 
ال يقل أثرًا عن اش��تباك الرماح، وترجع هذه الحركة � عل��ى ما يبدو � إلى 
الوقت ال��ذي دخل فيه العرب بالد الفرس وغيرها م��ن بالد األعاجم، فثاروا 
على األمويين في عهد عبد الملك بن مروان، فأرسل إليهم »الحجاج بن يوسف 
الثقفي« ليقضي على حركاتهم، ولما ولّي »عمر بن عبد العزيز« الخالفة أمر 
عماله بوضع الجزية عمن أسلم، سواء أكان عربياً أم غير عربي، ولقد نجحت 
سياس��ته في حياته، ثم تبدلّت الح��ال في وفاته، فعاد األموي��ون يفرقون في 
المعاملة بين العرب والموالي. أثارت هذه المحاولة حنق الموالي وس��خطهم 
على األمويين، وأخذوا يتلمس��ون الفرص لإليقاع بهم، فانضموا إلى الخوارج، 
واش��تركوا في فتن��ة عب��د »الرحٰمن بن األش��عث«، كما ثاروا م��ع »يزيد بن 
المهل��ب« للقضاء على هذه الدولة. فلما نش��ط دعاة العباس��ين انضموا إلى 
الدعوة العباسية لينالوا حقوقهم المهضومة، وقد فطن العباسيون إلى ما كان 
يضم��ره الموالي لبني أمي��ة ودولتهم من كراهية، فاس��تعانوا بهم في نش��ر 
الدعوة لهم. وهؤالء الموال��ي، وإن كانوا قلة؛ فإنهم أفادوا من هذه العصبية، 
ومن صلته��م ببعض أبناء جنس��هم، ومعرفته��م لهم، ما داموا ل��م يصرحوا 
بحقيقتهم، وقاموا بأدوار في غاية السوء، وجعلوا معاداتهم للعرب أساساً لكل 
عمل، مما جعل العصبية الفارسية تنمو، وانخرطوا في كثير من الحركات التي 
تعادي اإلسالم؛ ذلك أن عددًا من الفرس قد كانت لديه خلفية جاهلية، وهي 
أن الحاكم له قدس��ية، وينتقل الحك��م بعده بالوراثة، فأظهروا التش��يع؛ ألن 
الش��يعة قالوا بضرورة انتقال الخالفة بعد الرس��ول ژ إلى علي وأبنائه من 
فاطمة @ ، ومن هؤالء الذين أظهروا حركات التشيع الباطنية، والذين ادعوا 

حسن إبراهيم حسن، م س، 287 1 ـ 
إبراهيم أيوب، م س، ص 16. 2 ـ 
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النسب إلى رسول اهلل، وحركات المتصوفة الذين أدعوا القيام بأعمال خارجة 
عن سنن الكون، وقال بعضهم بالحلول ووحدة الوجود، ورفع بعضهم التكاليف 
عن أتباعه، ومن وراء ذلك العمل على تهديم اإلس��الم1. وقد ضعفت الدولة 
العباس��ية هي أيضاً في أواخر عهدها بسبب ازدياد ظهور »العصبية«، فقامت 
دول على أساس��ها، ول��م يكن ثم��ة داٍع لقيامها لوال فك��رة »العصبية« التي 
حملته��ا، واللغ��ات التي أحيته��ا من جدي��د، فظه��رت الدولة الس��امانية، 
والغزنوي��ة، والخوارزمي��ة، وال ش��ك أن الطموح السياس��ي كان أساس��اً في 
نش��أتها، ثم نما باس��م العصبية؛ لدوامها ودعم الش��عب لها، كما انفصلت 

أجزاء عن الدولة رس��مياً، ولم تكن هذه الدولة 
العكس كان  بينها، بل على  اإلسالمية على تفاهم 
معادياً بعضها لبعض، وكل منها على صلة بأعداء 
اآلخر. فالعباس��يون ف��ي بغداد يصادق��ون حكام 
الفرنجة خص��وم األندل��س، هذا م��ع العلم أنه 
ال يوج��د في دار اإلس��الم س��وى خليف��ة واحد، 
يدل  وهذا  واحدة،  أمة  تضمهم  والمسلمون جميعاً 
المسلمين في  الروح اإلس��المية لدى  على ضعف 
ذلك العهد بالنس��بة إلى ما كان عليه المسلمون 

األوائل في الص��در األول. كما أن التعص��ب يدفع إلى تصني��ف الناس إلى 
فريقين: فريق مع، وفريق ضد، بما يستتبعه ذلك التصنيف من معايير غالباً 
ما تكون بعي��دة عن الموضوعي��ة ومجافية للحق، وهكذا يق��ود التعصب إلى 
التحزب وإلى التفرق ويقترن التعصب بتحكيم اله��وى في القبول أو الرفض 
مع نبذ حكم العقل والمنطق فضاًل عن االحت��كام لصحيح العقيدة من كتاب 
وسنة، وتدعو العقيدة اإلسالمية إلى ترك التعصب في الدين وعدم التحزب 
بين المسلمين وإلى التماس الحق حيثما كان، وينشأ التعصب عادة من عدم 

المعرفة الصحيحة بحقائق األمور.

محمود شاكر، م س، ج 6، ص 3. 1 ـ 

اإلى  اإّن التع�ضب يدفع 

اإلى فريقين:  ت�ضنيف النا�س 

فريق مع، وفريق �ضد، بما 

ي�ضتتبعه ذلك الت�ضنيف من 

معايير غالبًا ما تكون بعيدة 

عن المو�ضوعية ومجافية 

للحق، وهكذا يقود التع�ضب 

اإلى التحزب واإلى التفرق



38

دراسات

ومن العرض الس��ابق يتضح أن الدولة اإلسالمية في عهد الرسول ژ 
طبقت مفهوم المواطنة واقعاً حياً من خالل إقرار الحقوق والواجبات لكافة 
طوائف األمة مس��لمين )مهاجري��ن، وأنصار( أو يهود، أو مش��ركين بال أي 
تفرقة وم��ن دون التح��زب أو التحي��ز ألي فري��ق، وكذلك فع��ل الخلفاء 
الراش��دون، وكان من نتاج ذلك أن نهضت الدولة اإلسالمية واتسعت، ومع 
بداية انتشار سياسة التحزب والتفرقة بين طوائف األمة على أُسٍس عرقية أو 
دينية مع الدولتين )األموية والعباسية( بدأ االنهيار وضياع ما حققته الدولة 
اإلس��المية األولى، على هذا يمكن القول: إن الدولة تتماس��ك وتنهض ما 
استطاعت أن تحقق أُسس المواطنة الحقيقية من حرية ومساواة بين الجميع 
في الحق��وق والواجبات، وتضعف وتتفكك وتنه��ار عندما تتخلى عن تدعيم 
ذلك المفهوم الذي يضمن االس��تقرار والتعايش السلمي، على أُسٍس تدعم 

عدم التمييز أو التفرقة.



وثقافات مدن 

1

راسات واألبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء ـ الرباط،  ■  باحث ُمساعد بمركز الدِّ
المملكة المغربية.

ال ش��كَّ أن بعَض أخب��ار الهج��رات اللُّبناني��ة قد أضحت 
معلوم��ًة لدى ع��دد م��ن المؤرِّخي��ن الذين اهتموا بش��أن 
اللُّبنانيي��ن الَّذين تفرق��وا على َبياِدر ه��ذا العالم َبْع��َد الحوادث 
المؤلم��ة والّدامية التي وقعت ف��ي جبل لبنان س��نة 1860م وهي 
نَة المشؤومة؛ لكن ما يلفت  اللُّبنانيين بالسَّ السنة التي ُتعرف عند 
االنتباه هو النقص الذي يتخلل كالم بعض المؤرخين الذين درسوا 

هذه الهجرة في َموِْطِنها وَتتَبَُّعوا آثار أبنائها في المهَاِجر البعيدة.
 لقد هاجر اللُّبنانيون � بعد تلك األحداث � إلى مناطق عديدة 
من العالم، وكوّنوا جاليات ُمتميِّزة في الواليات المتحدة األميركية، 
وأستراليا، وأميركا الجنوبية والوسطى، وهي َمهَاجر لُبنانية معروفة 
يجد الباحُث عن تاريخها الكثي��َر من النصوص واألضواء في ُكتب 
حف، َوقد أُنجزت حولها بعض الدراسات  الرحالت والمذّكرات والصُّ
باإلنكليزي��ة واإلس��بانية. على أنن��ا نُْجِحف بحق ه��ؤالء اللبنانيين 
والس��وريين إذا اعتقدنا أنَّ ِهجرتهم لم تك��ن إال »بقصد التجارة 

■ العفاقي   ر�شيد 

الُمَهاِجرَِة اللُّبنانية  حافة   الصَّ
)1889 - 1911م( َطْنَجة  إِلى 



2

وثقافات مدن 

وتوسيع المال وتحصيل الثروة الطائلة«، كما قال األمير محمد علي باشا في 
رحلته الش��امية. والحقيقة أن كثيرًا منهم هاجر بحثاً عن األَْمِن وعن بيئاٍت 
تتوفَّر فيها الحرية الفكرية بِنْس��َبٍة َطِيبٍَّة، ويكفي دالل��ة على ذلك أن كثيرًا 
ُحَف وأسهموا في  منهم أَْس��َدْوا ِخدمًة جليلًة للثقافة العربية؛ إْذ أنش��أوا الصُّ

تنشيط الحركة العلمية والفَنِّية في البلدان التي استقبلتهم.

َة َمهَاجر لُبنانية معروفة لفتت انتباه المؤرخين، ونحن نرى من الُمفيد  وثَمَّ
مة هذه الدراسة أن نُشير إليها ُهنا قبل أن نُوَلِّي ُوجوهنا شطر المغرب.  في ُمقدِّ
َفِمن الِوْجهَات التي اجتذبت لُبنانيي هجرة ما بعد عام 1860م: ِمْصر، َقَصُدوها 
ِلم��ا رَأْوا في رُبوِعه��ا من الحرية وف��ي أُمرائها من األريحية، وق��د رََوْت ُكتب 
التاريخ أن عددًا وفيرًا من اللبنانيين نزلوا إلى اإلس��كندرية والقاهرة وَوَجُدوا 
ُحَف واش��تغلوا بالتَّمثي��ل والفنّ،  فيهما ُمس��تقرًا وُمقام��اً، وفيهما أّسس��وا الصُّ

والباحث عن أخبار الشَّوام بأرض الكنانة يجد معلومات كثيرة.

كما رحلوا إلى أُوروبا وأنشأوا ُصحفاً ومجالٍت في ُكلٍّ من باريس ولُندن، 
وال يصع��ب على الباح��ث عن أخب��ار اللبنانيين الذين هاج��روا إلى القارة 
العتيقة أْن يعثر كذلك على نُص��وص وُمعطيات في مصادر تلك الحقبة ُتؤَرِّخ 
ِلُمقامهم بدي��ار الهجرة وُتبرز إس��هامهم في إغناء الثقاف��ة العربية هناك. 
ُيفيده فائدة كبيرة عن اللبنانيين الذين نزحوا إلى  ولكنه قد ال يجد ش��يئاً 
المغرب، فلم نجد دارساً واحدًا اهتم بالّش��وَام الذين لََجأُوا إلى هذا البلد 
الواقع في أقصى غرب الوطن العربي، والّس��بب معروف ه��و أن المعلومات 
المتوفرة عن ُمقامهم في الديار المغربية قليلة. وكان األستاذ أحمد المكاوي 
قد أش��ار إلى هذا النقص في كتابه )المغرب في تاريخه المنسي، ص 79(، 
قال: »ال تزال جوانب كثيرة من مس��ألة التواصل بين المغرب والمشرق في 
الفترة الحديثة والمعاصرة غير معروفة بشكل دقيق، بل يلفّها الغموض، وال 
س��يما أهمية الجالية الّش��امية في المغ��رب ودورها في مج��االت متعددة: 

الصحافة، والنشر، واإلصالح، وغيرها«.

وقد كان اإلغفال الذي لحق بهجراته��م إلى المغرب من ِقَبل المؤرخين 
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جوع إلى لَمِّ شتات أوراق ُكنت قيَّدُت فيها � قبل سنوات �  مما حفزني على الرُّ
عددًا من المعلومات عن اللبنانيين الذين استقروا بمدينة طنجة المغربية.

لقد أصبحت ه��ذه المدينة في القرن التاس��ع عش��ر المي��الدي َمقَّرًا 
لُس��فراء وَقنَاِصل َعَدٍد من الدول األوروبية واألميركية، ولهذا السبب أُنِشئت 
فيها دار النائب الس��لطاني الذي كان يتولّى ُمِهّمة تمثيل ُسلطان المغرب في 
التفاوض م��ع األجانب، وكانت الّدار الت��ي َيْعَمُل فيها ُتع��رف بدار النيابة، 
ما زالت بنايتها قائمة إلى اليوم؛ ولكنها فقدت الكثير من أصالتها، وتحوّلت 
ُبيوتها إلى مكاتب للُعُدول والموثِّقين. وُقبالة دار النيابة هذه كان يوجد أيام 

لتاجر  َمحلّ  المي��الدي   19 القرن  في  اش��تغالها 
مش��هور بالمدينة لُبناني األص��ل والموِْلد ُيدعى 
يوس��ف س��عادة َحلَّ بالمدينة قب��ل 1890م، وفي 
اللبناني،  نفسه نجد مكتبة ميش��يل كرم  الزُّقاق 
وهو أح��د أربعة إخوة من آل ك��رم نزلوا عروس 

شمال المغرب فاستفادوا وأفادوا.

اللبنانيين  بأش��هر  بالتعريف  م  نتقدَّ أن  وقبل 
الذين انتقلوا إلى طنج��ة في النصف الثاني من 
فيها  وأنش��أوا  الميالدي،  عش��ر  التاس��ع  القرن 

الصحف، واش��تغلوا مع المخزن1، ومع القنصليات والسفارات األجنبية، نرى 
من المفي��د جدًا � ونح��ن نتكلم على ظه��ور الصحافة بالمغ��رب، وما كان 
ِللُّبنانيين فيها من دور رائد، وما لهم من إسهام بارز في تكوين مدرسة من 
الصحافيين المغاربة � أن نضع القارئ في اإلطار الزمني والسياس��ي الذي 

صادفه هؤالء اللبنانيون لما حلُّوا بالمغرب:

كان ُوصول هؤالء اللُّبنانيين إلى المغرب في وقت أصبح عمره السياسي 
المستقل قد انتهى ولم يبَق إال اإلعالن عن الوفاة، أو لنقُْل: إن أوَّلَهُم ِوفادة 

كلمة المخزن في االصطالح المغربي تعني الحكومة أو الس��لطة، وما زال هذا االستعمال جارياً  1 ـ 
إلى اليوم.

وَرَوْت ُكتب التاريخ أن 

عدداً وفيراً من اللبنانيين 

نزلوا إلى اإلسكندرية 

والقاهرة وَوَجُدوا فيهما 

ُمستقراً وُمقامًا، وفيهما 

ُحَف واشتغلوا  أّسسوا الصُّ

مثيل والفّن بالتَّ



4

وثقافات مدن 

علي��ه وجد البل��د يعيش في الهزي��ع األخير م��ن عصر الس��يادة. فقد كان 
التنافس بين القوى االس��تعمارية األربع: )فرنسا، إنكلترا، إسبانيا، وألمانيا( 
قد وص��ل إلى ذروته، وبلغت هذه الدول في اس��تنَْزاف الدولة المغربية إلى 
ُمبتغاها بعد أن اس��تطاعت أن تنتزع منها العديد م��ن المواثيق واالمتيازات 
التي ُتبيح لها التّصرف في خيرات البالد وش��ؤون العباد، والتّدخل في رسم 
ُيون حتى لم َتُعْد  سياس��تها على كافة األصعدة، كما قيّدتها بااللتزامات والدُّ
ِعي ِبأنَّ له  قادرًة على ِفعل ش��يء، وكان كلُّ واحد من هؤالء األربعة الِكبار َيدَّ
الحقّ في المغرب، وقد أَْوَجَد لذلك عددًا من األدوات ِمْن ش��أنها أن ُتسهِّل 
عاية  َع ُصورَته عند السلطان ولدى المغاربة بعاّمة، وَتعَمل على الدِّ تَهُ وُتلَمِّ ُمِهمَّ
َتْبِيين مساوئ َخْصمه، وكان من بين تلك األدوات:  لمحاِسِنه وفي اآلن نفسه 
راع بين القوى المتنافس��ة أن ب��رز على صفحات  الصحاف��ة. وما لب��ث الصِّ
الجرائد، وس��عى كل فري��ق � بكل ما أُوِتَي م��ن دهاٍء وقوة � لَ��َدى المخزن 
َة ِحكايات مثي��رة في هذا الجانب  المغربي على إقصاء صوت ُمنافس��ه، وثَمَّ

ليس هنا َمَحلّ تفصيلها.
وفي الجانب المغربي لم تكن الس��احة السياس��ية تخلو من صراع على 
ُمس��توى الُحكم، فقد دّب النِّزاع بين ورثة عرش الس��لطان الحس��ن األول، 
وامتد ذلك النزاع لس��نوات، هرع خاللها المتنافسان )السلطان عبد العزيز 
إل��ى الصحافة لتكون ناش��رًة آلرائهما  ُهَما أيضاً  والس��لطان عبد الحفيظ( 
وُمس��وِّقًة ألفكارهما، فأصحاب الجرائد في ذلك الوقت كان��وا ُمَخيَِّرينَ بين 
أْمرين: أن يعملوا مع السفارات األوروبية أو مع السلطان، وفي كلتا الحالتين 
ِضي��ن للُمضايقة ِمن طرف الخصوم، وق��د كان بعض الصحافيين  كانوا ُمَعرَّ
اْختار العمل مع هذا الس��لطان فوجد نفس��ه في َموِْقٍف َحِرٍج بعد أن رّجحت 
الظروف َكفَّة غيره؛ ب��ل إنّ التضييق كان يلحق أصح��اب الجرائد حتى من 
ِقبل نُوّاب السلطان وموظفي المخزن بصفة عاّمة. فال غرابة � والحالة هذه � 
إذا وجدن��ا بعض اللُّبنانيي��ن »يلعبون عل��ى الحبلين«، وق��د ظهر في بعض 
األوقات أن العم��َل مع األوروبيين ص��ار مريحاً؛ ألن األوروبيي��ن صاروا هم 
األقوياء، وبالتالي كان ذل��ك يضمن للصحافي بع��ض الحماية، وقد اّتضح 
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هذا بش��كل س��افر بعد أن أصبح المغرب كله تحت الحماية األجنبية س��نة 
1912م. وثمة لبنانيون وس��وريون كان��وا في تطوان والرب��اط وفاس والدار 
البيضاء وغيرها من حواض��ر المغرب الكبرى س��نُرجئ الحديث عنهم إلى 
راس��ة فقد خّصصناها للكالم على ِتسعة من أْعالم  مقال الحق، أما هذه الدِّ

الّصحافة اللُّبنانية اْلُمهاِجَرة إلى طنجة.

َو �شليم ك�شباني ــ عي�شى فرح   2/1

س��ا جري��دة »المغرب«،  ُهَم��ا لُبنانيان، ُمؤَسِّ
وهي أول صحيفة ببالد المغرب األقصى بحسب ما 
ُتفيده عبارة: »أول جريدة عربية ُطبعت بمراكش« 
ُكِتب��ت بجان��ب عنوانها، كان��ت »المغرب«  التي 
تصدر بمدينة طنج��ة مرة في األس��بوع، ويرجع 
تاري��خ ُصدور أول ع��دد منها إلى ي��وم األربعاء 
14 رمض��ان ع��ام 1306 الموافق 15 مايو س��نة 
1889. أما عن أصح��اب الجريدة، فقد ثبت في 
خاتم��ة العدد األول منها أس��ماء: عيس��ى فرج، 

وسليم كس��باني. يقول الفقيه محمد المنوني � رحمة اهلل عليه � : وقد كانت 
هذه كلها أسماء مستعارة.

أّما المؤرخ الفرنس��ي َجاْن ْل��ِوي مِييْج فيقول في بح��ث له عن صحافة 
طنجة: إن المحاولة الوحيدة إلنش��اء جريدة عربية في القرن التاس��ع عشر 
كان س��نة 1889؛ ولكن »المغرب« التي ُولدت في ربيع هذا العام لم تتجاوز 
الخريف. أما ُمحّررها فل��م يكن إال بادجيت ميك��ن Budget Meakin 1 تحت 
اسم مستعار: عيس��ى فرج، وهذا يكفي بال شك لتفسير فشلها، فالمفوضيات 
األوروبية لم تكن راغبة إطالقاً في أن َت��رى صورة عربية لمقاالت إنجليزية 

بادجيت ميكن Budget Meakin: كاتب إنجليزي اس��تقر بطنجة وأنش��أ بها سنة 1883م جريدة  1 ـ 
.Times of Morocco »أزمنة المغرب«

لقد دّب النِّزاع بين ورثة 
عرش السلطان الحسن 
 األول، وامتد لسنوات،
هرع خاللها المتنافسان 
)السلطان عبد العزيز 
والسلطان عبد الحفيظ( 
إلى الصحافة لتكون ناشرًة 
قًة ألفكارهما آلرائهما وُمسوِّ
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ُمزعجة بما فيه الكفاية. وذكر مِييْج بهام��ش هذا الكالم أن بعض الباحثين 
أخطأ حين اعتبر عيس��ى فرج ُمحّررًا لهذه الجري��دة، وقال: إنه ربما التبس 
عليهم األمر بعيسى فرح )بالحاء(، وهو ُمَبشٌِّر ُسوري كان ُمَمثِّاًل � في طنجة � 
للمؤسسة اإلنجيلية اإلنكليزية بالخارج )Foreign Bible Society British(. وعلى 
ما يبدو فإن هذا الذي ذكره جان لوي مييج هو الش��خص المقصود، واسمه 
ُيكتب بالح��اء ال بالجيم، تماماً كما نجد ذلك عند ش��يخ ُمؤرِّخي الصحافة 
العربية الكُون��ت فيليب دو طرازي ال��ذي يذكر أن ُمنش��ئا »المغرب« هما: 
عيسى فرح )بالحاء( وسليم كسباني، وهذا األول لم يكن اسماً مستعارًا كما 
زعم البعض، وإنما هو اسم لش��خص معروف بالمدينة. وقد أشارت جريدة 
»المغرب األقصى« الناطقة باإلسبانية � وهي أُولى جرائد طنجة � إلى ظهور 
»المغرب« العربية، وذلك في خبر نُشر على الصفحة األولى من العدد 358 
الصادر يوم 1 ديس��مبر 1889م، جاء فيه أن ناش��َر الجريدة سوريُّ األصل، 

والسوري في ذلك الوقت كانت تشمل حتى اللبناني.
كان عدد صفحات »المغ��رب« أربع صفحات، وكانت ُتعلن في ش��عارها 
أنها: جري��دة إخبارية أدبي��ة علمية. وقد وضح��ت ُخّطتها أثن��اء االفتتاحية 
المطولة للع��دد األول التي جاء فيها: »..... وإذا كان��ت هذه البالد ُمفتقرة 
إلى جريدة عربية اللغة والمشرب؛ لنشر األنباء الحقيقية، والحقائق العلمية، 
واالستنباطات المستحدثة الصناعية التي من شأنها ترقية منزلة البالد، بأن 
تنير في رؤوس أهلها ن��ار الحمية العربي��ة، وتدب فيهم النخ��وة الوطنية، 
وتنهض همم الرجال، من حضيض اإلهمال إل��ى التدرج في مراقي الكمال، 
لكي يس��عوا في إصالح حالة بالده��م، باذلي��ن النَّْفس والنِّفي��س في درء 
المفاس��د عنها، وجلب المنافع إليها، وكل ما يعود إلى رفع رتبتها، عاملين 

على مكانتهم في مجاراة بقية البلدان في مضمار النجاح والقوة،...«.

ــ وديع كرم  3

هو أش��هر أربع إخوة من آل كرم نزلوا طنجة، وآل ك��رم عائلة لبنانية 
مشهورة في ميدان الصحافة، والثالثة اآلخرون هم: أسعد، وميشيل، ويوسف.
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عمل وديع كرم أول األمر في الس��فارة الفرنس��ية بطنجة، ولما أنشأت 
هذه جريدة »الس��عادة« س��نة 1904م لتكون صوتاً مدافعاً عن مصالحها في 
المغرب، عيّنت لها إدريس بن محمد الخب��زاوي الجزائري مديرًا لتحريرها 
وجعلت وديع كرم ُمساعدًا له. وقد كانت هذه الجريدة ُتوَزَّع على نطاق واسع 
وتصل إلى يد النُّّخب المثقفة بُجلّ حواضر المغرب الكبرى. وأثناء اشتغاله 
في »الس��عادة« ب��ادر وديع ك��رم إلى إنش��اء جري��دة محلية تحمل اس��م: 

»الصباح«، وذلك باتفاق مع صاحب مطبعة ُيدعى سليمان بن حيّون.

العربية،  باللغة  أسبوعية  »الصباح«:  وجريدة 
ع��دد صفحاته��ا أربع صفح��ات، تول��ى إدارتها 
صاحب المطبعة، ورَأَس تحريرها وديع كرم. وقد 
صدر عددها األول بطنجة يوم 27 جمادى األولى 
األخير  عددها  أم��ا  1906م.  يولي��و  1324ه�/10 
فيحمل رق��م 98 بتاريخ الثالث��اء 12 ربيع األول 
14/1326 أبريل 1908. ش��عارها: سياس��ية أدبية 
علمية تجارية. وتكتب تحت عنوانها هذه العبارة: 
»عند الصباح يحمد القوم الس��رى«. أما أهداف 

الجري��دة فيمكن معرفتها من هذه الفقرة المنش��ورة بعددها رقم 30 بتاريخ 
16 يناير 1907م، يقول المحرر: ».... وهي )أي الصباح( واسطة بين الهيئة 
الحاكمة والمحكومة، وه��ي الرابطة بين الناس والن��ادي الذي يجتمع إليه 
الجاّلس، ومدرس��ة علم للطالب وخزان��ة خير للراغب، ومش��كاة للضالين 

ورادع للظالمين«.

بموقعه في  وقد ظ��لّ وديع كرم � وه��و ي��رأس »الصب��اح« � ُمحتفظ��اً 
»السعادة« كُمساعٍد لرئيس التحرير، وعلى ما يبدو أصبح هو المسؤول األول 
بالجريدة، وَعلَْيِه س��تقع َتِبعات كلّ ما ُيكتب ب� »الس��عادة« التي كانت ُموالية 
لفرنسا، وكانت ُتناصر السلطان عبد العزيز، ولما قام أهل فاس بخلع َبْيَعِته، 
كتب وديع ك��رم في العدد الص��ادر يوم الخمي��س 11 ذي الحجة 1325ه�/

عمل وديع كرم أول األمر 

في السفارة الفرنسية 

بطنجة، ولما أنشأت هذه 

جريدة »السعادة« سنة 

1904م لتكون صوتًا 
 مدافعًا عن مصالحها

في المغرب
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المواف��ق 15 يناير 1908م مق��االً َينَْعنى فيه عل��ى أهل ف��اس َخلَْعهُم لبيعة 
السلطان عبد العزيز وينعتهم بالزنادقة والمارقين الثوار، فقامت حملة َقلَِميَّة 
اش��ترك فيها عدد من ُعلماء ف��اس لدحض األف��كار الت��ي ُترّوجها جريدة 
ِب� »الشَّقاوة«،  »الس��عادة« الصادرة بطنجة والتي كان ش��يوُخ فاس ينعتونها 
وقد أصدروا عددًا من المنش��ورات ُتوّضح َشْرِعية بْيعة السلطان عبد الحفيظ 
حملت عناوين الفتة لالنتباه لم يتردد بعض أصحابها في توجيه الّسهام إلى 

وديع كرم ُمباشرة، فمن ذلك:
الجيش العرمرم لهزم وديع كرم، لمؤلف مجهول، فرغ من تأليفه س��نة  �

1908م )ُطبع على الحجر بفاس في 24 صفحة(.

مقالة من ِسنان القلم لتنبيه وديع كرم، لصاحبها محمد العابد بنسودة  �
)طبعة حجرية. فاس 1909 في 32 صفحة(.

وبعد أن أْوَقَف وديع كرم جريدته »الصباح« استمر يعمل في »السعادة«، 
ثم انس��حب منها وأنش��أ مجلة »الصباح« التي كانت تكتب على غالفها أنها 
»مجلة علمي��ة تجارية أدبية تاريخية تصدر بطنجة مرتين في الش��هر«. كان 
عدد صفحاتها 16 صفحة من الحجم المتوسط. وقد صدر عددها األول يوم 
17 رج��ب 1326ه�/ 15 غش��ت 1908م. نش��رت المجلة عددًا م��ن القصائد 
ُف  الش��عرية لش��عراء من لبنان والعراق، واهتمت بنش��ر مواّد تاريخية ُتَعرِّ
بالمدن المغربية العريقة، وش��مل اهتمامها حتى أخبار الطب وحال السياسة 
في العال��م، وكتبت ع��ن أحوال المؤسس��ات المغربية كمؤسس��ة الس��جون 

والقضاء، وغيرهما.

ــ مي�شيل كرم  4

أديب لبناني، وصاحب مكتبة تجارية شهيرة بطنجة، كانت تقع في شارع 
الصياغين، أكبر ش��وارع المدينة القديمة، عمل في الصحافة شأنه في ذلك 
ش��أن بقية إخوان��ه، وإلى جان��ب تفنّنه في النث��ر كان ذا ح��ظ في ميدان 
القريض، وقفُت له على قصيدة في مدح الس��لطان عبد العزيز منش��ورة في 
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العدد 72 من جريدة »الصباح« الصادر يوم 1 أكتوبر 1907م. ومن أش��عاره 
المعروف��ة قصيدته التي خاطب بها المؤرخ الس��لوي محمد بن علي الدكالي 
عام 1319ه�/1901م، بعدما كتب هذا األخير لألديب اللبناني يستفسره عن 

محتويات مكتبته بطنجة.

ــ يو�شف كرم  5

وأدباء وقد  رابع ثالثة كان��وا صحافيين  هو 
س��بق التعريف بهم، كان يوسف كرم أديباً بليغاً 
وشاعرًا مجيدًا، عمل في جريدة »السعادة«، وقد 
كانت بينه وبين أدباء المغرب وشعرائه مراسالت 
النزر  إال  إلين��ا منها  وُمجاوبات كثيرة لم يصل 
اليس��ير، نذك��ر منه��ا � عل��ى س��بيل المثال � 
قصيدته ف��ي تهنئة الفقيه أحمد س��كيرج بتوَلِّيه 
القضاء بمدين��ة الجديدة في أوائل ش��هر رجب 

الفرد عام 1342ه� .

ور َنمُّ اأرتور  َو  ور  َنمُّ ــ فرج اهلل   7/6

هم��ا أخ��وان لبنانيان، َوَف��َدا إلى طنج��ة وأصدرا بها جريدة »لس��ان 
المغرب«. فرج اهلل بن س��ليم نّمور ِمْن أُدباء صيدا، ُولد فيها سنة 1865م. 
ويذك��ر الكُونْت فيليب دو ط��رازي أنه »كان رجل علم وَعَمل، لَيِّنَ المعش��ر 
ُيِجيد الكتابة نثرًا وشعرًا«. أما أخوه أرتور نمور فكان صحافياً نبيهاً، صحب 
أخاه في رحالته إلى أوروبا والمغرب وأمري��كا الجنوبية. وبعد ُمقام قصير 
بطرابلس وتونس انتقل األخوان إلى باريس ومنها إلى لندن، ثم غادرا لندن 
وتوّجها إلى طنج��ة بحثاً عن ُفرٍص أفضل، َحالَّ بها في يناير س��نة 1906م 
على أمل تأس��يس جريدة عربية، وف��ي طنجة َوَجَد األخ��وان نّمور القنصليَة 
يَّة في إصدار جري��دة عربية تكون صوتاً لها ودعاية  األلمانية لها رغبة ِجدِّ

ميشيل كرم أديب لبناني، 

وصاحب مكتبة تجارية 

شهيرة بطنجة، كانت تقع 

في شارع الصياغين، أكبر 

شوارع المدينة القديمة، 

عمل في الصحافة شأنه في 

ذلك شأن بقية إخوانه
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الكافية، وعمال على  فتلَقَّيَا منها المس��اعدة  ألفكارها ونش��رًا لمحاس��نها، 
إنش��اء مطبعة، اس��تحضرا لها كل اللوازم من المطبعة الكاثوليكية لآلباء 
اليس��وعيين في بيروت، وبعد سنة من االس��تعداد ظهر أول عدد من »لسان 
المغ��رب« بطنجة ي��وم 8 فبراير 1907. أس��بوعية باللغة العربي��ة في أربع 
صفحات، كان فرج اهلل نّمور مديرًا سياسياً للجريدة، وكان أخوه أرتور نّمور 
ور إلى فت��ح مكتبة في المدينة كانت  رئيس تحريره��ا. كما بادر األخوان نَمُّ
تضم العديد من النفائس. في العدد 24 من »لس��ان المغرب« الصادر يوم 
1908/02/14م، )ص 2( أثبت األخوان عقد بي��ع الجريدة للمخزن المغربي 
)الحكومة(، وكذا نّص التزام الّصحافيَْين بالعمل لحسابه. ويبدو أن األمور 
سارت بخير في الش��هور التي تلت توقيع العقد، لكن بعد مرور حوالى سنة 
رَْيهَا وبي��ن المخزن تتدهور  على ص��دور الجريدة بدأت العالق��ات بين ُمَحرِّ
وتسوء إلى أن وصلت حّد القطيعة، ومرّد ذلك � بحسب اللُّبناِنيَْين � إلى أن 
المخ��زن المغربي لم يحترم التزامات��ه المالية تج��اه الصحافيَْين بعد أن 
أقدم على حيازة الجريدة ومطبعتها بتاريخ العق��د المذكور أعاله. وبعد أن 
شعر اللبنانيان بأن المخزن بدأ يتجاهل مطالبهما، وأيقنا أنهما لن يحصال 
منه على ما يرغبان فيه، لم يترددا في فضح عورات المخزن، وظهرت على 
صفحات »لسان المغرب« كتابات شديدة اللهجة في انتقاد سياسة الحكومة 
على جمي��ع األصعدة، وبدأت ف��ي مقاالتها تناقش »مس��ؤولية الملوك وُوالة 
األمور«، وب��دأت ُتلّمح إلى أن مآل ُحكم الس��لطان عبد الحفيظ قد ُيش��به 
ما انتهى إليه النظام العثماني بعد أن عّم فيه الفساد، وبدأت تصف سياسة 
الحكوم��ة بالعوجاء، وبأنها آخذة برقبة األمة إلى الش��قاء والفناء وبناصية 

المغرب إلى الدمار والخراب.
وقد ضاق المخزن الحفيظي ذرعاً بانتقادات »لسان المغرب« فبادر إلى 
إصدار أوامره إلى النائب السلطاني بطنجة الس��يد محمد الكبّاص بتوقيف 
الجريدة وط��رد صاحبيها من المغ��رب، وهذا ما حصل فع��اًل، فقد توقفت 
الجريدة بعد ُصدور عددها الذي يحمل رقم 84 المؤرخ في 2 مايو 1909م، 
واستولت الحكومة المخزنية على مطبعتها ونقلتها إلى ُمراكش. وهكذا انتهى 
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عمر تجربة صحافي��ة لبنانية في الدي��ار المغربية لم ُيكت��ب لها أن تدوم 
طوياًل؛ ألنها ظه��رت في ظروف سياس��ية حرجة لم يكن ُيع��رف ليلها من 
نهارها وال يتبيّن فيها الخيط األبيض من الخيط األسود. غادر األخوان نمور 
ميناء طنجة في أواخر ش��هر مايو من عام 1908م، ويبدو أنهما تسلّما مبلغاً 
ُمِهّماً من المال مكّنهما من السفر إلى أمريكا الجنوبية. يقول الكونت فيليب 
دو طرازي: إن فرج اهلل نّمور استقرَّ في البرازيل واشترى »المدرسة الشرقية 
الكبرى« في س��ان َباْولُو ليخدم فيها أبناء وطنه، وحلّ��ت منيته في المدينة 

المذكورة حوالى عام 1919م بالغاً الرابعة والخمسين من العمر.

ال�شيخ نعمة اهلل الّدحداح ــ   8

موس��ى بن  إس��حاق بن  اهلل ب��ن  ِنعم��ة  ه��و 
األصل  اللبنان��ي  الّدح��داح  يوس��ف  إبراهيم ب��ن 
إقامة، وانخرط  والمولد، نزل طنجة واّتخذها دار 
في سلك تراجمة الدولة اإلسبانية بالمغرب. وتولى 
تدريس العربية ألبناء اإلسبان بطنجة في المدرسة 
 Escuela Hispano ـ Arabe de اإلس��بانية  العربي��ة 

Tanger التي تأسست يوم 5 فبراير عام 1907م.

أنش��أ جريدة »الفجر« بإيعاز من الس��لطان عبد الحفيظ، وذلك قبل أن 
يتولى الُحْكم، لتكون صوت��اً له ودعايًة ألفكاره بطنج��ة ونواحيها، وقد كتب 
الدحداح تحت اسمها هذه العبارة: »ولوال سواد الليل ما طلع الفجر«. ظهرت 
الجريدة ف��ي أول مرة يوم 27 يونيو س��نة 1908م؛ ولكنها لم تتابع اإلصدار 
بطنجة، توقفت بعد ُصدور العدد الس��ابع. بعد ذلك انتقل الش��يخ نعمة اهلل 
 Escuela de الدحداح إلى تدري��س العربية بمدرس��ة ألفونصو الثالث عش��ر
Alfonso XIII، وه��ي مدرس��ة أّسس��تها اإلرس��الية الكاثوليكية بطنجة س��نة 

1913م. ثم غادر طنجة واس��تقر بمدينة تطوان1 التي غدت عاصمة المنطقة 

مدينة مغربية تبعد عن طنجة بحوالى 60 كلم. 1 ـ 

 بعد أن شعر اللبنانيان

بأن المخزن بدأ يتجاهل 

مطالبهما، وأيقنا أنهما لن 

يحصال منه على ما 

يرغبان فيه، لم يترددا 

 في فضح عورات

المخزن )الحكومة(



12

وثقافات مدن 

المغربية المحتلة من ِقبل إسبانيا، كتب الشيخ نعمة اهلل الدحداح العديد من 
المقاالت باإلس��بانية في مجلة AFRICA )إفريقيا( التي كانت تصدر بمدينة 
س��بتة المحتلة في العش��رينات م��ن القرن الماض��ي، ولَّما أنش��أت اإلدارة 
اإلسبانية مجلة »االتحاد« بتطوان )ظهر العدد األول في فاتح مارس 1927م( 
أَس��ندت رئاس��تها إلى الصحافي اإلس��باني ِإنْريكي أَْركيس، وتوَلّى تحريرها 
الش��يخ نعمة اهلل الدحداح. ومن تآليفه: تش��نيف اآلذان ف��ي مختصر تاريخ 
اإلسبان. )صدر س��نة 1932م عن المطبعة المهدية بتطوان في 234 صفحة(. 

وكانت وفاة الشيخ نعمة اهلل الدحداح بمدينة تطوان سنة 1937م.

اأ�شعد كرم ــ   9

أسعد كرم، سكن طنجة وعمل في »الس��عادة« ثم نال ترخيصاً بإصدار 
جريدة »الترّقي« سنة 1911م تحت رعاية الس��فارة الفرنسية بطنجة، لُغتها 
عربي��ة وتصدر مرتين في األس��بوع، أم��ا اهتماماته��ا فكان��ت ُمنصبّة على 
االقتصاد المغربي وفالحته بصفة خاصة، كما خّصصت مساحة من صفحاتها 

لمواضيع أدبية وعلمية.

وَعَدا هذه الش��خصيات األدبي��ة التي وفدت على طنجة وعاش��ت فيها 
طوال ُمّدة اإلدارة الدولية واش��تغلت ف��ي الصحافة، ثمة عائ��الت لبنانية 
كثيرة كانت تس��كن المدين��ة، وكان أفرادها يمارس��ون نش��اطات تجارية 
ومصرفية وغيره��ا، ليس من صمي��م موضوع هذا البحث أن نس��وق أمثلة 
لذلك فالش��واهد كثي��رة؛ ولكننا س��نكتفي بمثال واحد نقتطف��ه مما كتبه 
األديب اللبناني أمين الريحاني في كتابه )المغرب األقصى ونور األندلس(، 
فقد دخل الريحاني طنجة أيام اإلدارة الدولية ُبعْيد األزمة المالية العالمية 
لع��ام 1929م، وكان اقتصاد طنجة قد تأثر به��ذه األزمة تأثرًا كبيرًا، قال 

بعد تجوال في عدد من أحياء المدينة:

»ُعْدنا من القََصَبة إلى الس��وق الكبيرة فالسوق الصغيرة فالتقينا هناك 
بلُْبنَاِني أقام في طنجة أربعين سنة، فأمسى من أبنائها لساناً، وقد يجوز أن 
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نقول كذلك: قلباً وخلقاً، دعوناه للقه��وة والحديث فقال: عندي واحد ميعاد 
والذاكرة ْديالي )ذاكرتي( ضعيفة، ضعيفة بالزَّاف )أي جّدًا أو كثيرًا(.

ث��م َوَعَدنَا بأن ُيوافينا إلى القهوة إذا تذّكر اس��مها، فس��ألناه � ونحن 
ال نأمل بذاكرته أن ُتحقّق االجتماع في القهوة � : وكيف أحوال طنجة؟

فأجاب قائال: ُموَحَّلة.

فقلنا: موحَّلة تجارياً أم اجتماعياً أو سياسياً؟

فقال: موحَّلة في كل شيء � موّحلة بالزَّاف.

وقالها كما يقول: الصحة جيدة والحمد هلل«.
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بطنجة، ُلغتها عربية 
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نظر وجهات 

■  باحث وأكاديمي من مصر.

يقول القــس »ديزموند توتــو« Desmond Tutu ـ المناهض 
أواســط  أفريقيا في  العنصــري في جنوب  التمييز  لحركة 
الثمانينات ـ إنه إذا اقتــرح أحد »أنه ال توجــد عالقة بين الدين 

والسياسة فإنه يقرأ في إنجيل مختلف« عن إنجيلي1.
إذا كانت هذه العبارة تتوجه بنّصها إلى المســيحيين من خالل 
رئيس األســاقفة األنغليــكان في كيب تــاون، فإنها ـ عبــر مجريات 
األمور، وتدفق األفكار، ورواج الرؤى الجامعة بين الدين والسياســة 
في إطارات نظرية، واقتراحــات عملية ـ تبدو ذات داللة في المجال 
الفكري؛ لكن ما لم تحــدده العبارة الســابقة: أي نوع من العالقة 
بين الدين والسياســة؟ نحن نعلــم أنهما ـ أي الدين والسياســة ـ 
يؤثران في حياة البشر تأثيرًا ال نظير له، وأنهما يعبّران عن أنشطة 
وســلوكيات بعينها، كما أنهما يتخذان صفة العالمية عند الممارسة؛ 
لكننا ـ ال نعلم في ظل تداخلهما ـ أيهما له األولوية عند الممارسة، 

مالورينــاي، الدين: األســس، ترجمة: هند عبد الســتار، مراجعة: جبور ســمعان،  1 ـ 
الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت 2009م، ص 89.

■ يا�صر قن�صوه  

والتديين التسييس  إشكالية 
المعاصر العربي  الفكر  في  نقدية  رؤية 
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ومن منهما يحوز الهيمنة والسيطرة على اآلخر: هل هو تسييس الدين، فيصبح 
الدين في خدمة أغراض سياســية محددة؟ أم تديين للسياسة، فتخضع قواعد 
اللعب السياســي للتعاليــم الدينية أو األخالقيــة إن جاز التعبيــر؟ وما بين 
التسييس والتديين، نلتقط خيوط اإلشــكالية األكثر حضورًا، واألعظم تأثيرًا، 

واألعمق إثارة للنقاش الفكري في عالمنا العربي اآلن.

ــ �صدمة الحداثة  1

ال ُيعدُّ تعبير »الصدمة« مدخاًل يّدعي الباحث في اإلشكالية نسبته إليه، 
بل يمثل هــول المفاجأة التي باغتــت المفكرين العرب منــذ مجيء الحملة 
الفرنســية إلى مصر، وانفتاح أفق التفكير، وبداية عصــر النهضة العربي، 
حقاً لــم نََر مالمح الــرواد األوائل: الطهطــاوي، والتونســي، محمد عبده، 
بطرس البســتاني.... الــخ، حتى نقرر بأنفســنا إلى أي حٍد ارتســمت على 
وجوههــم تعبيــرات الصدمة ـ وبتعبيــٍر مخفف: الدهشــة المثيــرة للترقب 
والقلــق ـ ومن ثم لم يتمكــن أحدهم من توصيف ما حــدث ! وجاء األحفاد 
المفكــرون في عصرنا الراهن؛ ليعلنوا في وضــوح: نََعْم كانت الصدمة، وما 

زالت آثارها باقية... ومنها انبثقت النهضة العربية.
إن النهضــة العربيــة الحديثــة كانت أساســاً ـ ومنذ البدايــة ـ وليدة 
الصدمة مع قوة خارجية ومهددة؛ قوة الغرب، وتوســعه الرأســمالي1. ووفقاً 
للرؤية ذاتها، وبتعبير آخر: لم َيْصُح العالم اإلســالمي من غطيطه الطويل 
إال على مدافع الغــرب تدكُّ كهوفه المتداعية، وتقوّض مؤسســاته، فتصدمه 

في كبريائه، وطمأنينته الزائفة إلى سالمة أوضاعه2.
لــم تكن قــوة الغــرب وال مدافعــه إال تعبيرًا عــن نتاجــات الحداثة، 
 modernity »ال الحداثة ذاتهــا. إذًا فما هي الحداثة؟ ظهر لفــظ »الحداثة
للداللــة على المصدر مــن لفظ حديث الــدال تاريخياً علــى عصر ما بعد 

محمد عابد الجابــري )ندوة التراث وتحديات العصر(، مركز دراســات الوحدة العربية، بيروت  1 ـ 
1985، ص 41.

راشد الغنوشي، مقاالت، منشورات حركة االتجاه اإلسالمي بتونس، دار الكروان ـ 1984م، ص 42. 2 ـ 
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العصور الوســطى )أو نهاية القرن الخامس عشر(1 وقد تميزت الحداثة في 
الغرب بتطوير طرائق وأســاليب معرفية جديدة، منهــا االنتقال المتدرج من 
معرفــة تأملية إلى معرفــة تقنوية. فاألولــى )التأملية( هــي معرفة الكيف، 
وتحمل طابعاً ذاتياً، وانطباعياً وقيميــاً؛ بينما الثانية تقوم على إعمال العقل 
من خالل المالحظة والتجريد، وما هو كمي، ولذا فإن العقل بمثابة أداة لها 

وظيفتها العملية.
وبينما كان الرعب والخوف يستحوذان على مشاعر أبناء العالم العربي، 
انبرى مفكروه في تقديم قراءات تفسيرية تعبّر عن واقع حال القوة، ال حال 

العلوم  العلمية، وترجمة  الفكر، فاألخذ بالمعرفة 
الدنيوية هي الســبيل إلى االرتقاء، وتحّسن حال 
األمة العربية في مواجهة الغــرب. غير أن بعض 
مفكري العالم العربي تعمدوا نقل مالمح ثقافية 
غربية، من خالل ترجمــات ألفكار ورؤى ومناهج 
حديثــة، لعلها تصــادف يوماً ما حظــاً أوفر من 
التأســيس المعرفي لعقل عربــي واٍع، وقادٍر على 
االبتــكار والتجديــد مــع عــدم إغفــال ذكر أن 
ما قدمه الغرب من معارف وقيم إنســانية ليست 

جديدة علينا، إننا نملك تراثاً حاويــاً لكثير من تلك المعارف، والقيم التي 
غيَّبها اإلهمال واالنهيار الحضاري.

ومــن دوي مدافع الحملة الفرنســية ـ على األرض ـ فــي القرن الثامن 
عشر، إلى قصف الطائرات اإلســرائيلية ـ من السماء ـ في القرن العشرين 
)يونيو 1967م(، لم تعد تجربة محاكاة الغرب في علومه وتقّدمه ـ أي تجربة 
التحديث الفاشــلة ـ بــذات جدوى؛ بل صــار األجدى اتخــاذ الغرب خصماً 
تاريخياً، يروم انكسارنا، وبناءً على ذلك، فإن البديل هو العودة إلى الوراء، 
لتراثنا العربي/ اإلســالمي، نفتش فــي ثناياه عن إجابة، لعل اهلل ســبحانه 

Oxford English Dictionary, 1989, p. 947-48 :في modern انظر لفظ حديث 1 ـ 

ال ُيعدُّ تعبير »الصدمة« 

مدخاًل يّدعي الباحث في 

اإلشكالية نسبته إليه، 

بل يمثل هول المفاجأة 

التي باغتت المفكرين 

العرب منذ مجيء الحملة 

الفرنسية إلى مصر
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يقبل عثرتنا، ويدلنــا على الطريق الصحيح، وما بين نتاج حداثة »األرض«، 
والتطلع إلى السماء، كان مفعول الصدمة قد أوصل الفكر العربي المعاصر 
إلى نقطة الذروة في إيجاد معادلة التقدم الحضاري، فكان تسييس الدين، 

وتديين السياسة هما أطروحتي الحل واإلشكالية في آن معاً.
لم يكن ما حدث في يونيو 1976م نقطة البداية في اإلشكالية؛ لكنه 
كان األمر الحاســم في القطعية المعرفية مع أســئلة عصر النهضة التي 
يمكن إيجازها في سؤال يمثل عنواناً بليغاً: »لماذا تأخر المسلمون وتقدم 
غيرهم؟«، ليتحول السؤال مع إجابة »سيد قطب« إلى إجابة قاطعة تنفي 
فكرة تقــدم المجتمعات غير اإلســالمية، فيقول: »مثل هــذه المجتمعات 
مجتمعات متخلّفة ـ غير متحّضرة ـ من وجهة نظر »اإلنســان«، وبمقياس 

خط التقدم اإلنساني1.
لقد تمَّ إقصاء السؤال النهضوي، والكشف عن أكذوبة التقدم، ومن ثم 
إدراك الوصفة الشــافية من صدمــة الحداثة، بقطع الصلــة تماماً مع تلك 
المفاهيم المســتحدثة التي رســخت لمجتمع الجاهلية، فــي مقابل المجتمع 
اإلســالمي الذي يتخذ من النهج الرباني ســبياًل إلى »الصحوة اإلسالمية«، 
التي تعالج الديني/ السياسي »بتطبيق الشريعة« بدياًل من الشرعية بالمعنى 
السياســي، والتي تــرى أن الحتمية هــي حتمية الشــرعية المســتمدة من 
»الحاكمية هلل«. وعبر هذه الوصفة لم يعد لرواد النهضة األوائل من أمثال: 
محمد عبده، علي عبد الرازق، مصطفى عبد الرازق... إلخ حضورًا يذكر في 

األدبيات الخاصة بالخطاب العربي / اإلسالمي المعاصر.

ويؤكد »سيد قطب« على المنهج اإلسالمي فيقول: »ولقد كان من النتائج 
الواقعيــة الباهرة للمنهج اإلســالمي فــي هــذه القضية، وإلقامــة التجمع 
اإلســالمي على آصرة العقيدة وحدها، دون أواصر الجنــس واألرض واللون 
واللغة والمصالح األرضية القريبة الحدود اإلقليمية الســخيفة !... ولم تكن 
هذه الحضارة يومــاً »عربية«؛ إنما كانت دائمة »إســالمية«، ولم تكن يوماً 

سيد قطب، معالم في الطريق، دار الشروق، القاهرة، 1983م، ص 125. 1 ـ 
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»قومية«؛ إنما كانت دائماً »عقدية«1. ومن ثم فقد آذن ظهور رؤية الحاكمية 
أو أيديولوجيتها إذًا باالفتراق بين الشريعة والجماعة أو بين الدين )بوصفه 
مثاالً( واألمة )بوصفها جماعة مؤمنة به(، فقد صارت تلك اإليديولوجيا )التي 
تحّددهــا النخبة( هي المعيار إليمان الجماعــة أو انعدامه. وما عادت هناك 
حلول وســط، فإما أن تكون األمة خاضعة لتلك األيديولوجيا فيثبت إيمانها، 
أو ال تكون كذلك )في نظر محددي األيديولوجيا( فيتضاءل اإليمان إلى حد 
الزوال، وتتفاقم أزمة المشــروعية لتصــل إلى حدود التشــكيك في الهوية 

الدينية والثقافية للمجتمعات اإلسالمية2.

العربي  فــي  الحاكمية  رؤيــة  ومنذ حضــور 
مع  بالقطيعة  متعلّقة  المســألة  تعد  لم  المعاصر 
الحداثة بمفهومها الغربي فحسب، بل مع النزعة 
كل  ومع  ذاتــه،  العربي  الكيــان  داخــل  القومية 
منجزاتهــا الثقافية التي قدمتهــا عبر الحضارة 

العربية / اإلسالمية.

وهذا ما يدعو إليه »سيد قطب« عندما يقول: 
اليوم في جاهلية، كالجاهلية التي عاصرها  »نحن 
اإلســالم أو أظلم، كل ما حولنا جاهلية، تصورات 

الناس وعقائدهــم... عاداتهم وتقاليدهــم، موارد ثقافتهــم، فنونهم وآدابهم، 
شعراؤهم وقوانينهم، حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسالمية، ومراجع إسالمية، 

وفلسفة إسالمية، وتفكيرًا إسالمياً.. هو كذلك من صنع هذه الجاهلية !!3.

لقد غيبــت صدمــة »الحداثة« فكــرة االنفتــاح على اآلخــر، بعد تلك 
المحــاوالت المجهــدة من رواد عصــر النهضــة وتالميذهم لرؤيــة العطل 

المرجع السابق نفسه، ص 58 - 59. 1 ـ 
رضوان الســيد، عبد اهلل بلقزيز: أزمة الفكر السياســي العربي، دار الفكــر المعاصر، بيروت،  2 ـ 

دمشق 2000م، ص 23.
سيد قطب، ص 21. 3 ـ 

لم يكن ما حدث في يونيو 
1976م نقطة البداية في 
اإلشكالية؛ لكنه كان األمر 
الحاسم في القطعية 
المعرفية مع أسئلة عصر 
النهضة التي يمكن إيجازها 
ال يمثل عنوانًا بليغًا:  في سوؤ
»لماذا تأخر المسلمون 
وتقدم غيرهم؟«
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الحضاري العربي اإلســالمي في مرآة الغرب الكاشــفة لمالمحنا التي بدت 
غريبة في عيوننا التي انفتحت فجأة بعد سبات تاريخي عميق وممتد لقرون، 
ومســتغربة في مرآة عالم يتطلع إلى األمام. ومن هنا جاء من يتسلم الراية 
ليبدد مشــاعر الغرابة واالســتغراب من فكرة النهوض، والتطلع إلى األمام 
إلى الشــعور بالســوية، ومــن ثم االرتــداد إلــى الخلف، ومن هنــا جاءت 
التوّجهات الفكرية الســلفية من منطلق مقولة اإلمــام مالك: »ال يصلح أمر 
هذه األمة إال بما صلح به أولها«1. لكن يرى »راشد الغنوشي« أن السلفيين 
مسؤولون عن تقديم مجموعة من التنازالت المؤســفة للغرب، وذلك عندما 
ركزوا اهتمامهم على »إضفاء طابع الحداثة على اإلســالم« بدالً من »إضفاء 

الطابع اإلسالمي على الحداثة«2.

وإذا نظرنا إلى رؤية »سيد قطب« فإنه من خاللها يتجاوز تاريخية 
الوجود الحضــاري للغرب في العصــر الحديث إلى تصــور قيمي ثابت 
داخــل إطار خــاص، يتعامل مع التاريــخ من منطلق مصــادرة الحاضر 
والمســتقبل لصالح الماضــي، »فليس فــي اإلمكان أعظم ممــا كان«، 
»ولذلك ال تستقيم قيمة اإلســالم في نفوسنا، وال يتضح تصور اإلسالم 
في عقولنا، وال ينشــأ فينا جيل ضخــم من الناس، مــن ذلك الطراز 

الذي أنشأه اإلسالم أول مرة«3.

وقــد أكدت تأثيرات صدمة الحداثة لدى »ســيد قطــب« على رفض 
المقارنة والمشــابهة بين النظام اإلسالمي المســتمد كليًة من الشريعة 
وكل النظــم االجتماعية والسياســية األخرى. وبناءً علــى ذلك، فإنه ال 
يمكن قيام حوار بين اإلسالم وكل األشكال الفكرية األخرى على المستوى 
الثقافي، واالجتماعي، والسياســي. من منطلق أنه ال يستقيم إقامة حوار 
بين »الجاهلية« و»اإلســالم«، ومن ثم فإنه ال يمكن دراسة اإلسالم على 

محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دار الطليعة، بيروت، 1988م، ص 29. 1 ـ 
انظر راشد الغنوشي، نحن والغرب، مقاالت، دار الكروان، 1984م. 2 ـ 

سيد قطب، ص 21. 3 ـ 
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نحو نظري، »فنحــن ال نملك أن نصل إلى التصور الرباني، وإلى الحياة 
الربانية إال عن طريق منهج تفكير رباني كذلك، المنهج الذي أراد اهلل 
أن يقيم منهج تفكير الناس على أساســه؛ ليصبــح تصورهم االعتقادي، 

وتكوينهم الحيوي1.
وقد نتج عن »مفعول الصدمة« لدى التيار السلفي الذي يمثل »سيد 
قطب« رائــده األهم فــي عصرنــا الحالي، أن أخرج نفســه مــن إطار 
ما يســمى بالفكر الغربــي المعاصر، الــذي ال يعترف بــه نهائياً، لكن 
خطابه الذي يتوجه في أساسه إلى اإلنســان العربي يدعونا إلى إدماجه 
في الســياق نفســه الذي ينكره؛ حيث إنه أحدث مجموعة من التأثيرات 

صــارت المحتــوى األكثر إثــارة للجدل ضمن 
إشكالية التســييس والتديين في الفكر العربي 

المعاصر. ولعل أكثرها حضورًا:
اختزال التشكّل المعرفي المعاصر في الصلة  ـ 1

مع الماضي وحده.
إرث  ـ 2 على  المعاصر  التشــكّل  هذا  وتأســيس 

القياس الفقهي:
مبدأ قياس »الغائب على الشاهد«.أ ـ  
مبدأ رد الفرع إلى األصل.ب ـ  

وفي هذه الحالة يمكن إيقاف عجلة الزمن، وقطع الصلة مع ما يســمى 
بالتطور التاريخي، وانتقاء لجيــل، وإضفاء مثالية مطلقة عليه، بوصفه جياًل 
نموذجياً لــكل العصور، بغض النظر عن كون المبدأ ال لشــخص هو المثال 
المطلــق؛ بينما يخضــع الجميع لظروفهــم الزمانية والمكانيــة. إن التصور 
السلفي وفقاً لرؤية »ســيد قطب« يؤكد فساد الحاضر، والمستقبل متى جاء 

على منواله، ويتخذ من الصالحية المطلقة للماضي شعاًرا له.

المرجع السابق نفسه، ص 47 - 48. 1 ـ 

نتج عن »مفعول 
الصدمة« لدى التيار 
السلفي الذي يمثل »سيد 
قطب« رائده األهم في 
عصرنا الحالي، أن أخرج 
نفسه من إطار ما يسمى 
بالفكر الغربي المعاصر، 
الذي ال يعترف به نهائيًا
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ــ الأيديولوجيا الموؤمنة:  2

من خــالل العالقــة المتخيلــة مع عالقــات الواقــع الحقيقيــة، يمكن 
لأليديولوجيا أن تمارس سلطتها اإليمانية، من خالل وجودها اإلخضاعي عبر 
أجهزتهــا أو ممارســاتها التي تحــدد لنا التفكير فحســب فــي المعتقدات 
الجاهزة، والتــي قدمتها لنا، وهي تلك الصيغة التي يعبر عنها »ألتوســير« 

بهذا المعنى »اركع، وحرك شفتيك بالصالة، وعند ذلك ستؤمن«1.
وإذا كانــت المعتقــدات توجد األيديولوجيــات، فإن الفكر األســطوري 
يتشــابه إلى حد بعيد مع تلك األيديولوجيا التي تفــرغ الديني من مضمونه 
الروحاني اإلرشــادي أو التوجيهي للفرد في ســلوكياته وممارساته الحياتية 
إلــى اصطناع تفســيرات ذات صبغــة دينية للتوجــه السياســي، أو إخضاع 
الممارســة السياســية ذاتها للرقابة الدينيــة، وما بين التســييس والتديين 
تصبــح األيديولوجيا السياســية أيديولوجيــا مؤمنة من خــالل إضافة معاٍن 
مســتحدثة إلى أحداث ماضية؛ لتقدم وجهة نظر تفسيرية وتقييمية للحاضر 
والمســتقبل، ومن هنا تكون خطورة األيديولوجيا في صبغتها اإليمانية، فهي 
ليســت مجرد تفســير وتقييم لألمور فحســب، بــل تتجاوز هــذا إلى دور 
المحــرض والمعبأ لالنفعــاالت للتأثير على نحو معين. »ومــن هذه الزاوية 
يمتلك الدين قدرة تعبوية هائلة ينعدم فيها غالباً الشك والتساؤل واالنقسام، 

وهذا مدخل الدين لاللتحاق بالعمل السياسي2.
ويلتقط »حسن حنفي« خيط التحريض والتعبئة ليقدم النسخة العربية / 
اإلســالمية من الهوت التحرير النابع من تفسير الهوتيي التحرير لإلنجيل، 
فيطرح تصوره للتثوير الفكري على الطريقة اإلسالمية، إذ يقول: »إنني أثور 
ثقافياً. لست أعرف ما حدث لي: ماٍض مجيد وحاضر قاٍس. وإذا لجأت إلى 
التعبير المســيحي، فإنني أقول: كنت في الجنة، لســت أعلم ما هو الخطأ 

ديــان مكدونيل، مقدمة في نظريــات الخطاب، ترجمــة وتقديم عز الدين إســماعيل، المكتبة  1 ـ 
األكاديمية، القاهرة، 2001م، ص 104.

حيدر إبراهيــم علي، الهــوت التحرير: الديــن والثورة في العالــم الثالث، مركز الدراســات  2 ـ 
السودانية، الخرطوم، 2004م، ص 7.
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الذي ارتكبته؛ ولكنني ســقطت وطردت من الجنة، ها أنا ذا أعاني من هذا 
القلق المتعلّق بالوجود والتاريخ... إذا كان قانون التاريخ هو أن فكرة الثقافة 
تولد، تنمو، ثم تصل إلى قمة وحينذاك يأتي التدهور والسقوط... وإذا كان 
هو الحال، فهذا يعني ـ إذًا ـ أننا في نهاية عهد... توني، أشبنغلر، برغسون 
يقدمون تاريخ الفلســفة األوروبيــة، وهي طريقة الحتــواء الماضي، لم يعد 
هناك فكرة التطور كما كانت موجودة في القرون السابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشــر، لســت ممن يتحّدثون دائماً عن انحطاط الغرب، ومع ذلك 
فهذا واضح فيما يكتبه المعاصرون... إذًا، نحن نعيش... مرحلة سيجد فيها 

مركَّب النقص هذا حاًل له: لسنا »أقل«... أبدًا1.

وكما تحدثنا في رد الفعل على صدمة الحداثة 
الذي جعل ثورة »ســيد قطب« علــى جاهلية العالم 
الحديث  العصر  أيضاً ـ في  ـ والمسلم  المسلم  غير 
تؤسس لتديين السياسي، بعودتها من جحيم التقدم 

الحضاري الحديث إلى جنه اإلسالم األول.

وينطلق »حســن حنفي« إلى تســييس الدين، 
بجعله ثورياً وفقــاً أليديولوجية ثورية، تعتمد على 
محاكاة إســالمية لالهوت التحرير، ويحّذر بعض 

الباحثيــن من تطبيــق وحصر مجــال الهوت التحريــر في أمريــكا الالتينية 
مؤكدين عالمية الهوت التحرير، يقول آرايا Araya في هذا الشــأن: »رغم أن 
الهــوت التحريــر أمريكي التينــي، ولكن ال بد مــن إبعاد الجانــب الغرائبي 

والفولكلوري باعتبار هذا الالهوت نتاج تلك المنطقة فقط«2.

ويعد »حسن حنفي« نفسه تلميذًا لسيد قطب )الشاب( الذي كتب »العدالة 
االجتماعية في اإلســالم« 1949م، ومعركة اإلسالم والرأسمالية 1951م، ويعبّر 

حسن حنفي، حوار مع فرنسوا بورغافي »اإلسالم السياســي«، ترجمة لورين ذكري، دار العالم  1 ـ 
الثالث، القاهرة، 2001م، ص 89.

حيدر إبراهيم، ص 38. 2 ـ 

يقول آرايا: »رغم أن 

الهوت التحرير أمريكي 

التيني، ولكن ال بد من 

إبعاد الجانب الغرائبي 

والفولكلوري باعتبار هذا 

الالهوت نتاج تلك 

المنطقة فقط
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ـ : »وأنا في  عن هذا بقوله ـ بعد عودته من أوروبا في ستينات القرن العشرين 
ذهني استئناف المهمة التي بدأها »سيد قطب« في أواخر األربعينات؛ أي بلورة 
اإلســالم الثوري؛ أي اإلســالم االجتماعي... وفي هذا الســياق أنشــأُت مجلة 
»اليســار اإلســالمي«. ووضعت صورة األفغاني باعتباره أبي الروحي األول قبل 

سيد قطب، وجعلت اآلية القرآنية: ﴿ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
نحــن  للمجلــة؛ ألننــا  ]القصــص: 5[ كشــعار  وئ ﴾  وئ  ەئ  ەئ 

المستضعفين في األرض؛ نحن الذين ال حرية لنا وال ثورة لنا«1.

ويتّخذ »حســن حنفي« ـ في طريقه إلى صياغة مشروعه النهضوي ـ من 
التمييز بين الدين والتراث مدخــاًل نفعياً إلى صياغة أيديولوجيته التثويرية 
للدين من منطلق اجتماعي/ سياســي، فالتراث ال يعنى الدين وحده، بالرغم 
أن الدين هو الطابع الغالب؛ ولكنه يضم الشــعبي أيضــاً، فنحن نفكر من 
خالل الغزالي واألشعري، كما نسلك مسلك أبي زيد الهاللي، وسيف بن ذي 

يزن، ونطرب من تراتيل القرآن«2.

وتعود معالجة »حســن حنفي« لموضوع التمييز بين الدين والتراث إلى 
محاولته الخروج مــن دائرة االتهام بالتشــكيك في العقيدة إلى اســتخدام 
التراث على نحو موسع يسمح أليديولوجيته أن تؤكد خطابها المعلن من دون 

أن ينال أحد من صورتها اإليمانية.

»وإذا كنا ال نســتطيع أن نتجاهل هذا التراث، ونســقطه من حســابنا؛ 
فإننا ال نســتطيع أن نتقبله كما هو؛ بل علينــا أن نعيد صياغته، فنطرح عنه 
ما هو غير مالئم لعصرنا، وفيه نؤكد الجوانب اإليجابية، ونحددها ونصوغها 
بلغة مناســبة لعصرنا، إنــه التجديد الــذي ال غناء عنه إذا كنــا نريد أن 

نتجاوز أزمتنا الراهنة«3.

حسن حنفي: اليمين واليسار في الفكر الديني، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص 3 - 284. 1 ـ 
حسن حنفي، الدين والثورة في مصر، ط1، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1989م، ص 61. 2 ـ 

نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص.. دراســة في علوم القرن، الهيئــة المصرية العامة للكتاب،  3 ـ 
القاهرة 1996م، ص 18.
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وبالنظر إلى الفقرة الســابقة التــي وردت عند »نصــر حامد أبو زيد« 
نكتشــف كم يحتاج التراث إلى معالجــة فكرية وبحثية من دون التأســيس 
أليديولوجية توظف الديني ألغراض سياســية، أو تعمل على تسييس الطابع 
الدينــي للتراث، إنــه التجديــد بمعنى االجتهــاد ال األيديولوجيــا بالمعنى 

الديني/ السياسي.

وإذا كان »حســن حنفي« يســعى إلى تجديد التراث، فإنه يستخدم ذلك 
توطئة إلضفاء الطابع االجتماعي / السياسي على التجربة اإليمانية المتمثلة في 
ُيــْدرس في علم  الدين، وهــو ما يوضحه قائاًل: »الدين أصبح علماً إنســانياً 
األديان وعلم النفس الديني، وعلم االجتماع الديني، وعلم االقتصاد الديني«1.

لكنه يعود فيقرر في ســياق آخر: »أن الدين 
ال يقبــل إال مرجعيتــه ذاتهــا، حيث إنــه مثالي 
وقبلــي، وال يمكــن إخضاعــه للدراســة من قبل 
اإلنسانية  العلوم  في  فالمنهج  اإلنســانية،  العلوم 
يخالــف طبيعــة موضــوع البحــث؛ أي الظاهرة 
الدينيــة« »فاســتعمال منهج أو طريقــة تخالف 
موضوع البحث؛ ألنهــا »مادية« ترمي إلى  تماماً 
دراســة الفكر عن طريق الحــوادث التاريخية أو 
الوقائــع االجتماعيــة، أو ترجعــه إلــى اإلبــداع 

الشــخصي أو األثر الخارجي، وهــذا مناقض تماماً لطبيعــة موضوع البحث 
باعتباره ظاهرة نشأت من مصدر قبلي هو الوحي2.

ويفســر هذا التناقض الصورة المصطنعة لأليديولوجيا المؤمنة، حينما 
يصبح المتخيل واقعاً في ذهن من يعتقد بوجوده الفعلي؛ أي جعل التراث حياً 
ومتفجرًا بالثورة متى تم اســتدعاؤه في الحاضــر على نحو متجدد، ومن ثم 

حسن حنفي، في فكرنا المعاصر، دار التنوير، بيروت، 1983م، ص 157. 1 ـ 
حسن حنفي، التراث والتجديد، دار التنوير، بيروت، 1981م، ص 61. 2 ـ 

إذا كان »حسن حنفي« 

يسعى إلى تجديد التراث، 

فإنه يستخدم ذلك 

توطئة إلضفاء الطابع 

االجتماعي / السياسي 

على التجربة اإليمانية 

المتمثلة في الدين
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تكون مهمة القائم بالبحث في التراث على هذا النحو »تحويل الموضوع من 
أساســه المــادي كتاريخ أو حادثــة أو واقعــة أو فرقة إلى أساســه الفكري 
الشــعوري«... وكذلك تكون مهمة الباحث »وضع الحــوادث التاريخية خارج 

دائرة االهتمام ورؤية ماهية الفكر ونشأته في الشعور1.
ومن خالل رؤية التراث ككيان قابل للتشــكّل االجتماعي يمكن إخضاعه 
للفهم الذي يمكــن تصنيفه تقدمياً في مقابل الرؤيــة الرجعية للتراث لدى 
االتجاه الفكري المحافــظ، ومن ثم يكون هذا الفهــم التقدمي هو الوريث 
الشــرعي لكل اإلرث الثوري الواعي بالعصر وظروفــه االجتماعية. وإذا كان 
»اليســار العربي لم يعــد يقبل أن يترك مســألة التراث لالتجــاه الفكري 
المحافظ، يعمل وحده على تأويله، وعلى اســتغالل عناصــره ضمن عناصر 
الصــراع االجتماعي واأليديولوجي الراهن2؛ فإن »حســن حنفي« ـ في رؤيته 
لتجديد التراث ـ يحــاول أن يرى أيديولوجيته بصورة عملية أو أداتية، يمكن 
من خاللها تصوّر التراث مجــّرد أدوات فاعلة، يمكــن العمل على تطويرها 
واستغاللها في المشروع النهضوي«. فالتراث جزء من مكونات الواقع، وليس 
دفاعاً عن موروث قديم، التراث حي يفعل في الناس، ويوجه ســلوكهم، ومن 

ثم يكون تجديد التراث وتغييره لصالح قضية التغير االجتماعي3.
ويشير »حســن حنفي« هنا إلى وجود يسار ويمين في التراث اإلسالمي؛ 
فالمعتزلة يســار واألشــاعرة يمين. والفلســفة بها يســار ويمين؛ فالفلسفة 
العقالنية الطبيعية عند ابن رشــد يسار، والفلســفة اإلشراقية الفيضية عند 
الفارابي وابن سينا يمين. والتشريع به يسار ويمين؛ فالملكية التي تقوم على 
المصالح المرســلة يســار، والفقــه االفتراضي عنــد الحنفيــة يمين. وفي 

التفسير: التفسير بالمعقول يسار، والتفسير بالمأثور يمين4.

المرجع السابق نفسه، ص 71. 1 ـ 
محمد وقيدي، بناء النظرية الفلسفية، دراســات في الفلسفة العربية ـ المعاصرة، دار الطليعة،  2 ـ 

بيروت، 1990م ـ ص 190.
حسن حنفي، التراث والتجديد، ص 16. 3 ـ 

في اليسار اإلسالمي، ص 8. 4 ـ 
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ويخرج »حســن حنفي« من ازدواجية اليســار واليمين إلى إشــكالية 
السلطة والمعارضة، وما التراث إال تعبير عن الصراع الدائم بين الحاكم 
والمحكومين، الطبقات األعلى واألدنى، بين األقلية واألغلبية...1 الخ. وعبر 
سيادة هذا األمر لما يزيد على ألف عام؛ فإن المعركة ـ من وجهة نظره ـ 
تنطلق من جديد بيــن فريقين أو بين أيديولوجيتيــن: أيديولوجيا التحرر 
والتغييــر )التثويــر(، وأيديولوجيا التزّمــت والمحافظــة )الرجعية(. ومن 
إشكالية السلطة والمعارضة تتبدى األيديولوجيا المؤمنة في طابعها الثوري 
الذي يســعى إلى ممارسة أداتية اجتماعية وسياســية للتراث الذي يصبغه 

الدين بطابعه الخاص والمميز.

ــ جدل ال�صريعة وال�صرعية  3

في مصر  اإلســالمي  التيار  مؤيدو  يخرج  أن 
خــالل مظاهرة حاشــدة، بعــد صــالة الجمعة، 
رافعيــن الفتــات كتب عليهــا: »جمعة الشــريعة 
والشــرعية« فإنــه بمثابــة نعي رســمي للخطاب 
الــذي حاول عبــر محاوالت  العربــي المعاصر، 
مضنيــة الشــفاء من صدمــة الحداثــة بإضفاء 
الطابع التراثي اإليمانــي على أيديولوجيته، فإذا 

به في نهاية األمر يضع قدماً في الماضي، واألخرى في الحاضر، في انتظار 
مســتقبل تتباعد فيه خطوات القدمين بعضهما عن بعــض إلى أقصى حدود 

البعد مما ينذر »بتفسخ« أوصال الجسد كله.
إن التشريعات البشرية قواعد وضعها العقل البشري، ينّظم بها الكيفية 
التــي تمارس بها الحيــاة، ويتحقّق بهــا الصالح العــام أو الحياة األفضل، 
والقــرآن الكريم هو الذي يوّجه العقل البشــري إلى المبــادئ العامة التي 
يســتمد منها هذه القواعد ومقوماتها. يوّجه هذا العقــل بما يدفعه إليه من 

المرجع نفسه، ص 13. 1 ـ 

ية التراث  من خالل روؤ
ككيان قابل للتشّكل 
االجتماعي يمكن 
إخضاعه للفهم الذي 
يمكن تصنيفه تقدميًا في 
ية الرجعية  مقابل الروؤ
للتراث لدى االتجاه 
الفكري المحافظ
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التفكيــر في آيــات األحكام لتقف على هــذه المبادئ، ويعــرف كيف توضع 
القواعد والقوانين التي تنّظم خطوط سير الحياة1.

ولعل »طه حسين« قد عبّر عن الشريعة بصورة واعية بخصائص الشريعة 
حين قال: »إن أهم خصائص قوانين القرآن هي مرونة أحكامها بحيث تتالءم 
مع األوضاع مالءمة عملية ســواء كان ذلك من الناحيــة األخالقية للفرد أو 

الناحية االجتماعية والسياسية والظروف التاريخية«2.
ومن األصل التوجيهي للعقــل في القرآن الكريم بمــا يجعله قادرًا على 
اســتنباط األحكام من تلك المبادئ القرآنية العامة، مما يمهد الطريق إلى 
أن تأتي األحكام مرنة تالئم األوضاع العملية مع مستوياتها المختلفة. هكذا 
يفهم التشــريع اإلســالمي بوصفه خطأ متصاًل بين مبادئ التشريع بالمعنى 
الديني، واكتساب الشــرعية أو المشــروعية بالمعنى األخالقي، واالجتماعي 
والسياســي. لكن ما يرد إلينا في عصرنا الراهن يدعو إلى أن الشريعة ال 
تالئــم األوضاع حتى يتم صقلها وجعلها مالئمة لما ورد في الشــريعة، ومن 
هنا تنبثق اإلشــكالية: هل يمكن إخضاع الشــرعية التي يجب أن تتوافر في 
نظام سياسي حتى يمكن أن يحظى بالقبول واالستمرارية، هذه الشرعية في 
صورتها السياسية أيمكن إخضاعها لما هو ديني؟ ومن ثم تصير »الحاكمية 
هلل«. وإذا كانــت الشــرعية فــي العالــم الحديــث هــي نتاج الممارســة 
الديمقراطية؛ فإن الشــرعية الديمقراطية في نظر قــادة ومفكري الحركات 
اإلسالمية يمكن نعتها »بالســم الديمقراطي«. وهذا ما يقول »علي بن حاج« 
لسان حال »جبهة اإلنقاذ الجزائرية«: »من بين األسباب التي تجعلنا نرفض 
المذهب الديمقراطي أن الديمقراطية تقــوم على رأي األغلبية، فمعنى ذلك 
أن رأي األغلبيــة هو المعيار لمعرفة ما هو عــادل ومعقول... أما نحن ـ أهل 
ــنَّة ـ فنعتقد بأن الحق ال يظهر إال في دالئل الشــريعة الحاســمة، وال  السُّ
يتجلى في عدد األصوات المشتركة وال عدد األصوات الديماغوجية... الحاكم 
ليس مؤهــاًل لتعديل القانــون... هذا الحــق ال يرجع إلى الحاكــم أو إلى 

محمد أحمد خلف اهلل، القرآن والدولة، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 1973م، ص 181. 1 ـ 
انظر »طه حسين«، المؤتمر الثقافي اإلسالمي ـ المسيحي في فينسيا )بإيطاليا(، سبتمبر 1955م. 2 ـ 
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والتديين التسييس  إشكالية 

الشــعب، بل يرجع إلى علمائه الذين يعرفون قوانيــن االجتهاد، كما يعلمون 
ظروف الزمن الذي تعيش فيه المجتمعات التي يكونون جزءًا منها1.

وعندمــا دخلت جبهــة اإلنقــاذ الجزائريــة انتخابات يونيــه 1997م قال 
»علي بن حاج« إنه ليس انتصارًا للديمقراطية بل انتصار لإلسالم، وأياً كانت 
وجهة النظر، فإن الســؤال المهم في هذا الســياق: هل يمكن إيجاد انسجام 
بين سيادة الشــريعة وسيادة الشعب التي تمثّل األســاس الديمقراطي، ما من 
معيار مشترك بين كل األديان، وعبر كافة الحضارات اإلنسانية أكثر من معيار 
أو مبدأ إلزام اإلنســان بمعاملته ألقرانه من بني البشر كما يحب أن يعاملوه. 

وقد يرى بعض المنتمين إلى تيارات دينية أن هذا 
األمــر ينصرف إلــى المنتمين لدينــه أو عقيدته 
فحســب، بل داخل إطار الدين الواحد نفسه، يتم 
المرء منضوياً  المعاملة، ما لم يكــن  التمييز في 

تحت لواء الجماعة والتنظيم الديني ذاته.
إن رفــع شــعارات الشــريعة اإلســالمية في 
المجــال السياســي أو ما يمكن توصيفــه تراثياً 
بالسياسة الشرعية »ال يرتبط بالشرعية السياسة 
التــي تدور فــي فلكــي الشــرعية الدســتورية، 
والشــرعية القانونيــة«. وإذا عدنــا إلى تعريف 

الشريعة بوصفها شرع اهلل أو السبيل إلى اهلل، فإنه تعني جملة من المبادئ 
الخاصة بالسلوك والمعامالت التي يشرحها الفقه، ويختلف حولها الفقهاء. 
أو اختالفاً. إنها السبيل  لكن الشــرعية تعني التوافق أكثر من كونها اتفاقاً 
العدالــة بمفاهيمهــا السياســية واالجتماعية  إلى تحقيق قــدر ممكن مــن 
واالقتصاديــة والقضائية، ومن خالل الشــرعية ذاتها يمكــن إجراء التعديل 
والتبديل بعد بيان ألوجه التقصير أو العجز، إن الشــرعية وسيلة أو أداة في 
يد األغلبية من الشــعب لتحقيق الصالح العام، ومن ثم فهي وسيلة إنسانية 

فرانسوا بورغا، ص 140. 1 ـ 

إن رفع شعارات الشريعة 
اإلسالمية في المجال 
السياسي أو ما يمكن 
توصيفه تراثيًا بالسياسة 
الشرعية »ال يرتبط 
 بالشرعية السياسة
التي تدور في فلكي 
الشرعية الدستورية، 
والشرعية القانونية«
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ال إلهية، ولذا فإن األحكام الشرعية العملية التي يتم استنباطها من القرآن 
ــنَّة أو االجتهاد أو االجتماع أو ما يمكن تســميته الفقه ليســت صنيعة  والسُّ

إلهية، إنما عمل للبشر قد يصيب أو يخطئ.

يجــب الوعي بــأن الحديث القرآنــي حديث فــي الكليات حيــث التوجيه 
واإلرشاد في جوانب الحياة، وفيها الجانب السياسي، إنه لم يتضمن آية واحدة 
دالة على شرعية دستورية أو مبادئ دستورية لتنظيم الشكل السياسي للدولة، 
أو طريقة انتخاب الحاكم وطريقة اشــتراك الشــعب في المجال السياسي من 
إســهام أو مســؤولية ورقابة. وحينما نتحدث عن القرآن بوصفه دستورًا، فإننا 

نعني أنه دستور للسلوك في الحياة ال دستور بالمعنى السياسي.

وقد يربط بعضهم اإلجماع في الشــريعة بفكرة الشرعية بوصفه مصدرًا 
للشريعة قياســاً إلى قول الرسول ژ : »ال تجتمع أمتي على ضاللة«، ولنا 
أن نســأل: هل يتطلب اإلجمــاع موافقة الكافة أم يمكــن توكيده رغم ما قد 
ينشــب من خالف أو خروج أقلية عليــه؟ هل يمكن طرح فكــرة أن اإلجماع 
يخص أمة سياســية معينة من المسلمين، وأنه يمكن الوصول إليه عن طريق 

انتخابها ممثلين لها، أو من خالل إجراء استفتاء في تلك األمة.

وقد نتجاوز هذا إلى طرح ســؤال أكثر حساســية وخطورة: هل التصور 
الديمقراطي« بالمعنى الحديث لإلجماع يقبل أو يرفض ما اجتمعت عليه أمة 
أخرى ســابقة أو حاضرة؟ هل إجماع األمة األفغانية مثاًل يمثل إلزاماً لألمة 
المصرية باتباعــه؟ وأخيرًا أيقترن اإلجمــاع بالدليل الدينــي أم بالموافقة 
الشــعبية التي قد تضفي شرعية بالمعنى السياســي؛ لكنها بالمعنى الديني 
ال يمكن عدهــا مصدرًا للتشــريع؟ ويمكن االتفــاق حول أن يكــون القانون 
اإلسالمي في مختلف العصور قائماً على القرآن والُسنَّة، لكن مع الوعي بأن 
القــراءة التاريخية ليســت معارضة لهذا األمــر، إنما هي محاولة لشــرح 
وتفســير هذين المصدرين، من أجل إمكانية أن يكــون التحول إلى التطبيق 
مدركاً لطبيعة وأبعاد اللحظة التاريخية الراهنة التي تختلف كلية عن طبيعة 

الواقع الذي مثّل في وقت معيّن استجابات محّددة لهذا األمر.
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■  أستاذ الدراسات اإلسالمية في الجامعة اللبنانية، ومستشار تحرير مجلة التفاهم.

I
ــ مدنية االجتماع الب�شري:  1

تقوم المجتمعات اإلنس��انية لدى اإلغري��ق في وحداتها 
العمل؛  تقس��يم  فكرة  على  والعائالت(  )األُس��ر  األصغر 
فاإلنس��ان ال يس��تطيع بوصفه ف��ردًا تأمي��ن ضرورات معيش��ته 
واستمراره )أي المأكل والملَبس والمسكن(؛ ولذلك يقتضي تأمين 
هذه الض��رورات وجود عدٍد من األفراد يحت��رف كلٌّ منهم حرفًة 
ُتسهُم في البقاء على قيد الحياة. وهكذا تتطور الوحداُت األصغر 
عندما تجتمع إلى وح��داٍت أكبر، وصوالً إل��ى القرية فالمدينة، 
بين  والف��رُق  اإلنس��اني.  المثالي��ُة لالجتماع  الوح��دةُ  التي هي 
أفالطون وأرسطو، أنّ األخير )أي أرس��طو( يعّد االجتماع المدني 
بما يتجاوزُ ش��روط الضروري��ات، اجتماعاً سياس��ياً. وهو يعتبر 
االجتم��اع المدن��ي اجتماع��اً سياس��ياً؛ ألن��ه يحتاُج ف��ي قيامه 
واس��تمراره إلى أمرين: القان��ون والعدالة � وه��ذان األمران ال 
ُتحقِّقهما غير »الدولة« التي تملك أمرين: االش��تراع أو القانون، 

■ ال�شيد   ر�شوان 

المدني المجتمع   في 
المدنية والدولة 
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وُسلطة فرضه. فاإلنساُن بطبيعته يملك � في ظلّ حرية الخيارات � أهدافاً 
خيِّرة؛ إنما م��ع الوقت تختلُف األه��داُف وتتناقض، فتحت��اُج إلى القانون 
الذي ُيسلِّم به جميُع »األحرار«، وهؤالء بدورهم يتنازل كلٌّ منهم عن جزٍء 
من حريته لجهٍة مختارٍة تف��رُض تطبيق القانون الذي س��لَّموا به. وهكذا 
فإنّ كلَّ إنس��اٍن يملُك حّس��اً بالعدالة، كم��ا يملك الوعي بض��رورة وجود 
الس��لطة التي تضُع القانون موضَع التنفيذ من أجل تحقيق الخير األَسمى 
الذي ال يك��وُن إاّل في االجتماع��ات »الكاملة«، وهي اجتماع��ات المدينة. 
وهكذا يمكن القول إنّ كتاب أرسطو في »السياسة« يتضّمن أول التصورات 
للمجتم��ع المدني القائم على تباُدل الِس��لَع والمنافع والخي��رات بالتكافؤ 
الذي تنّظمه الس��لطة السياس��ية. فهو بخ��الف أفالطون يقب��ل بالِملْكية 
الخاص��ة، وبالحرية ف��ي اختي��ار المجتمع المدين��ي، وبالمش��اركة على 
المديني.  الذي يتيُحهُ االجتماعُ  األساسين السابقَين في إدارة الشأن العامّ 
ويتابع أرس��طو قائاًل: إنّ كلَّ اجتماٍع مديني يتضمن ثالث طبقات: األغنياء 
والفق��راء وأهل الطبقة الوس��طى. فاألغنياءُ ال يفكرون إاّل في الس��يطرة 
العتقادهم أنّ في ذلك الخير. والفق��راء ال يحصلون على ضرورياتهم إاّل 
بالخضوع. ولذلك يكون النظام السياسي األصلح في المجتمع المديني هو 
النظام الذي تسوُد فيه الطبقُة الوسطى، ألنها ُتفكّر بما يتجاوزُ مصالحها 
سٌة على  الخاّصة والش��خصيّة. »فالدولُة القويمُة هي حكومٌة مختلطٌة متأسِّ

الطبقة الوسطى وتجمُع الطبقتين الغنية والفقيرة«.
وقد كانت ُمصادفًة س��يِّئًة تل��ك التي حدثت بتَ��واري المدينة اإلغريقية 
الحرة والمس��تقلّة إّبان وفاة أرس��طو )323 ق.م(، المتفائ��ل بالتقدم باتجاه 
السعادة لدولة المدينة؛ بيد أنّ أفكاره � بشأن القانون والدستور والسعادة � 
وجدت تطويرًا لها من بعده في نطاق الرواقية الُمْحَدثة. فأرس��طو ما اهتّم 
ف��ي نظريته ع��ن )المواطن��ة( بالنس��اء والعبي��د واألطفال واألجان��ب. أّما 
الرواقي��ون واإلمبراطور مارك��وس أوريللوس فقد قالوا بمجتم��عٍ عالميٍّ يقوم 
على تس��اوي العقول والحقوق والواجب��ات. وقد تابعهم في ذلك شيش��رون 
الرومانية،  الجمهوري���ة  اإلبقاء على  ُمحاوالً  الش��هير  الخطيب والسياس��ي 
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المدنية والدولة  المدني  المجتمع  في 

باعتباره��ا النموذج المثال��ي لنظام الحك��م القائم على الحري��ة والعدالة 
والتكاُف��ل الوطني الع��ام: »إذ ماذا يمك��ن أن تكوَن الدولة غي��ر رابطٍة أو 

شراكٍة في العدالة«.

ــ الم�شيحية والمجتمع المدني:  2

ما كانت الكنيسُة في البداية تهتمُّ للشأن العامّ أو الدولة؛ ألنها كانت 
تنتظر مجيءَ ملكوت اهلل بعودة المس��يح أو ظهوره، ثم ظهرت الرؤى التي 
ترى أن الدول��ة أو الس��لطة اإلمبراطورية يمكن أن ُتس��هم في الحّد من 

نتيج��ة »الخطيئة  البش��ري  الس��قوط  عواق��ب 
األصلية«. بل كان هناك م��ن عّد الدولة عاقبًة 
أو عقوب��ًة على هذا الس��قوط. وبذل��ك � ومنذ 
مسيحية،  دولًة  لإلمبراطورية  قسطنطين  إعالن 
َف الدولُة في التسهيل  صار من الممكن أن ُتوظَّ
أو التمهي��د لمملك��ة اهلل، فاّتح��دت الكنيس��ُة 
بالدولة بعد تردُّد. وجاء القديس أوغسطين في 
كتاب��ه: مدين���ة اهلل )ع��ام 413م( ليضع أول 
والمجتمع  التاريخ  في  منهجية  مس��يحية  نظرية 
أنّ  اليونان والرومان يذهبون إلى  المدني. كان 

العقل اإلنساني هو الذي ينّظم المجتمع ويعمل في تطويره. أّما أوغسطين 
فرأى أن البش��رية ضعيفة وفاس��دة، واقت��رح أن يكون اإليم��ان والكتاب 
س والكنيس��ة هي المبادئ التي تضع األس��اس للسياس��ة والمجتمع  المقدَّ
اإلنس��اني؛ من خالل حضور اهلل متمثاًل بالكنيس��ة ف��ي التاريخ والمجتمع 
والدول��ة. فهناك مدينت��ان: المدين��ة األْرضية بح��ب ال��ذات، والمدينة 
الس��ماوية بحّب اهلل، واحتق��ار الذات. لقد كانت هن��اك مآثر للجمهورية 
الرومانية؛ لكنّ أس��اس تل��ك اإلنجازات َتَطلُّ��ب المجد والس��ؤَْدد. وبهذا 
عاة؛ لذلك يجب الخروج من  التطلُّب الغاّلب ال يمكن تحقيُق العدالة الُمدَّ
طريق المس��يحية من المدينة األرضية إلى المدينة الس��ماوية. وفي هذا 

إّن  هكذا يمكن القول 

كتاب أرسطو في 

»السياسة« يتضّمن أول 

التصورات للمجتمع 

المدني القائم على تباُدل 

الِسَلع والمنافع والخيرات 

بالتكافوؤ الذي تنّظمه 

السلطة السياسية
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دة ُتج��اه المجتمع المدني:  الس��ياق تكون »للدولة المس��يحية« مهمة محدَّ
س��ات التي ال تتمتع بموقع أخالقي  اإلرغام على كْبح الش��ّر، وحماية المؤسَّ
رة. ومهمتها األولى: مّد  مستقلّ؛ ولكنها ضروريٌة للحياة اإلنس��انية المتحضِّ
يد العون للكنيس��ة في ممارس��ة تعاليمها، ونش��ر الهداي��ة، وحماية رجال 
ة في نظر أوغسطين.  الدين. وهكذا ما كان هناك مجتمع مدني مستقلّ بالمرَّ
وُتراث أوغسطين هو الذي ساد في العصور الوسطى، وهو يعتمد على اّتحاد 
الكنيس��ة بالدولة، وحْصر وظيفة الدولة في أمرين: قمع النزعات الشريرة 
لدى بني البش��ر، وخدمة مش��روع الخالص الذي تقوده الكنيسة. وقد ظلّ 
الكنيسة صارت  بين اإلمبراطور والبابا على مدى قرون؛ لكنّ  الصراع قائماً 
هي الس��لطان المطلق على مدى تلك القرون المليئة بالنزاعات والمفارقات 
بشأْن السلطات بين الديني والدنيوي. ويذكر المؤرّخون للكنيسة ونظرياتها 
تدفُّق العلم العربي عبر الترجمات )عن أرسطو( � منذ القرن  الالهوتية أنّ 
الثالث عش��ر � أحدث تغيُّرًا من ن��وٍع ما في موقف الكنيس��ة الموروث عن 
أوغس��طين، على يد توما األكويني. فق��د قال األكوين��ي بالقانون الطبيعي 
الذي يفهُمهُ العقُل ويس��ير على ُهداُه في ظلّ الوحي. وألنّ الدولة هي أيضاً 
جزءٌ من القان��ون الطبيعي العاقل أو المس��يَّر بالعقل؛ فإنه��ا لم تعد أداًة 
لقمع السقوط بحسب أوغسطين، وصارت لها لدى األكويني وظيفٌة إيجابيٌة 
ضمن مشروع الخالص. ومن ذلك الحين وحتى القرن السادس عشر، ظلَّت 
هناك َمَس��اٍع لتحوي��ل الس��يادة السياس��ية )Regnum( من ف��رٍع للجماعة 
المس��يحية إلى هيئة جماعية مستقلة للدولة. وهذا األمر هو الذي دعا إليه 
دانتي صاحب الكوميديا اإللهية في رسالته عن الحكومة العالمية. فُسلطة 
اإلمبراطور تتنّزلُ مباشرًة من اهلل، ألنها تخدُم األغراض اإللهية في الدنيا، 
وكذلك سلطة الكنيسة التي تخدم اهلل في عالم الروح. وبذلك تحُدُث لكٍل 
منهما استقاللية بس��بب اختالف المهامّ، وإن كان الهدُف واحدًا. وقد سلّم 
بابوات القرنين الثالث عشر والرابع عش��ر بوجود المجالين؛ لكنهم ذهبوا 

إلى أنّ السلطة الكنَسيّة البابوية هي األَعلى.
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II
ال�شيا�شة: ــ مكيافللي ودولة   3

خنقت الدعوى البابوي��ة مقولة المجتمع المدني، وصار الدفاعُ عن الدولة 
اإلمبراطورية أو األميرية هو المنفذ الوحيد لتحديد سلطة البابا أو نزع سطوته 
عن الشؤون السياسية الدنيوية. قال مكيافللي في كتابه األمير إنّ السلطة تقوُم 
على القوة، والسياس��ُة هي علُم إدارة القوة، واإلدارةُ الحكيمُة للقوة تقتضي أن 
س��ات التي يش��يُدها  يبني األمير س��لطته على رضا الش��عب، من خالل المؤسَّ
لخدمته. وبذل��ك تعود الحي��اة إلى المجتم��ع المدني القائم على أساس��ين: 
المؤسس��ات الحرة والقيادة الحكيمة. واإلدارةُ السياسيُة هي التي تنّظم أعمال 

الخير العام، وتقضي على الفساد، وتنشر األمن والعدالة واالستقرار.

ــ مارتن لوثر وال�شمير المتحرر:  4

أرس��ى مارتن لوثر ف��ي صراعه مع الس��لطة 
البابوي��ة مب��دأ حرية الضمي��ر، فجعل م��ن َتَبعية 
اإلنس��ان تبعيًة داخليّة وليس��ت خارجي��ة. وتصّدى 
لثالث دعاوى: أَولوية السلطة الروحية على السلطة 
الكتاب  تأوي��ل  ف��ي  الباب��وي  والح��قّ  الدنيوي��ة، 
س، والس��يادة البابوية على المجمع الكَنَسي  المقدَّ
العام. وهكذا فإنّ الضمير المسيحي المستقلّ وَضَع 

مس��ؤولية س��المة المجتمع المدني على الميدان السياس��ي، فترّتبت على ذلك 
البابا السادة الزمنيين  »ضرورة انسحاب البابا من الشؤون الزمنية« و»أن َيَدعَ 
يحكمون البلد والشعب، بينما يكّرُس البابا نفَسه للوعظ والصالة«. وقد فتحت 
هذه الفك��رة إمكانية قي��ام نظرية ع��ن المجتم��ع المدني والدول��ة المدنية، 
ال ترتبُط جوهرياً برفاهية الكنيسة. والدولُة الزمٌة � في انفصاٍل عن الكنيسة � 
من أجل حياة اإليمان والعمل، ولها سلطٌة شرعيٌة على تعاُمالت الناس الظاهرة 

فيما بينهم، ويقع الميدان الخاص في الدين واإليمان خارج نطاق سلطتها.

ظّل الصراع قائمًا بين 
اإلمبراطور والبابا على 
مدى قرون؛ لكّن الكنيسة 
صارت هي السلطان 
المطلق على مدى تلك 
القرون المليئة بالنزاعات 
والمفارقات بشأْن السلطات 
بين الديني والدنيوي
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ال�شيا�شية: ال�شلطة  ــ توما�س هوبز وُقْد�شية   5

عندما يرغب الناس في األشياء نفسها وال توجُد سلطٌة قاهرةٌ قادرةٌ 
العنف المت��وازي، والقابليات المتس��اوية،  على إره��اب الجميع؛ ف��إنّ 
والرغبات المتس��اوية، ُتنتج حالة الحرب الدائم��ة، إّنها حرُب الجميع 
عل���ى الجميع. وهك��ذا يكون من المس��تحيل قي��ام المجتم��ع المدني 
واس��تمراره من دون »س��لطة عامة«؛ »فقبل إمكان إطالق كلمات العدل 
والَجور، يجب أن تكوَن هناك سلطٌة قْسريٌة ُتجبر ُالناَس � سواء بسواء � 
على تنفيذ مواثيقهم من خالل رادع العقاب الذي يكوُن أعظم بكثيٍر من 
المنفعة التي يتوقعونها من نْقضهم للميثاق؛ وعلى تحقيق التواُفق، الذي 
يجني ثمارَُه الناُس بعقٍد متباَدٍل، تعويضاً عن تنازُلهم عن حقّهم الكلي: 
وال توج��ُد مثُل ه��ذه الس��لطة قبل بن��اء جماع��ٍة ذات كيان سياس��ي 
)كومنولث(«. إنّ ُخالصة رس��الة توم��اس هوبز ف��ي »اللفياثان« )وهو 
حي��وان بحري أُس��طوري ي��رُد ذْك��ُرُه ف��ي التوراة، ويش��به إل��ى حٍد 
ما التماس��يح أو الحيتان، وهو يرُمُز به إلى َجَبروت الدولة وس��لطتها( 
أنه ال يمكن تحقيُق السعادة وسط مجموعٍة من البشر إاّل بأن يمنع كلُّ 
إنس��اٍن نفَس��ه في معاملته لآلخرين، عن األفعال الت��ي ال يحبُّ هو أن 
ُيعامل��وُه بها. وهذا يعني أنه يج��ُب أن يكوَن مس��تعدًا للتنازُل عن حقِّه 
الطبيعي ف��ي البحث عن الس��عادة، كما لو كان هو الش��خص الوحيد 
الموجود في هذا العالم. والس��بيل الوحيدة لتفادي التناُفس الفوضوي 
المدّمر هو التنازُلُ الش��امُل والمتباَدل عن الحقوق وإسنادها إلى عاهٍل 
أو ملك. فالجوهر الحقيقي لس��لطة الدولة هو سلطة القَْسر. والمجتمع 
� كما يراه هوبز � يستلزُم فرض قوٍة إكراهية  م سياس��ياً  المدني المنظَّ
على نطاق واسع من شؤون اإلنس��ان. ورغم قيام الكيان كلّه على تعاُقٍد 
مفترٍض في األصل؛ لكنه يتحول إلى عقٍد ال ينفصم. فالمجتمع المدني 
ُس بالسياسة، وال يمكن تمييُزُه  ال تقوُم له قائمة إاّل بالسيادة، ويتأسَّ

شكلياً عن الدولة.
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ــ جون لوك ونظرية المجتمع المدني:  6

يرى J. Ehrenberg أن القطيعة مع العصور الوس��طى جاءت من فكرتين: 
فكرة مكيافيللي عن إخض��اع اإليمان لمصالح األمي��ر والجمهورية المدنية. 
وفكرة مارتن لوثر عن حرية الضمير، أو االستقاللية الداخلية لإلنسان في 
اعتقاده وفعله. أّما تباشير األزمنة الحديثة بشأن المجتمع المدني والنظرية 
السياس��ية فجاءت مع جون لوك الذي كان يردُّ على روب��رت فيلمر )القائل 
��ُس ضرورة  بالحق الطبيعي للملوك في الس��لطة(، وتوماس هوبز )الذي يؤسِّ
س��لطة الدولة على وحشية اإلنس��ان(. فاألرض ُوهبت في األصل لجميع بني 

البش��ر كي ينعموا بطيّباتها. ولكل فرٍد الحقّ في 
تكون  وبذلك  الطبيع��ة.  رزقه من هبات  ينال  أن 
فرضي��ة القان��ون الطبيعي ه��ذه ش��رطاً أصلياً 
للملكية المشتركة، ويتضمن ذلك إرساء المجتمع 
الخاّصة.  للِملْكي��ة  الطبيعي  الح��ق  على  المدني 
وهذا الحقّ واقٌع س��ابٌق على الحي��اة االجتماعية 
إنما  المدني  والمجتمع  عنها.  ومس��تقلٌّ  مة  المنظَّ
ظهر لحماية هذا الحقّ؛ ذلك أنّ الحرية والعمل 
والتباُدل والملكية الخاصة كانت موجودًة في حال 

الفطرة )الطبيع��ة(. وبذلك كان للمجتم��ع المدني وجود ف��ي ميدان الفعل 
االجتماعي س��ابق على الدولة. وق��د اختلف لوك عن هوبز بش��كٍل ُمثيٍر في 
وصفه للفطرة باعتبارها ش��رطاً للس��الم واإلرادة الخيِّرة والتعاُون المتباَدل 
والحفاظ عل��ى النفس. فهن��اك إذًا ش��رطان طبيعيان أصي��الن هما: حالة 
الحرية الكاملة لحفظ الذات، والمساواة الكاملة في السلطة للقيام بذلك. 
وقد أفضى ذلك إلى النتيجة المهمة اآلتية: إذا كان البشر عقالء وأخالقيين 
واجتماعيين قبل أن ينتقلوا إلى المجتمع المدني؛ فإنّ دولة المستبّد المطلق، 
كما رآه��ا هوبز لن تك��وَن ضرورية. والمصلح��ة الفردية ه��ي التي أَدخلت 
العداء والحقد والعنف والتخريَب المتباَدل في الطبيعة المس��المة التي لم 
تكن فيها س��لطة عامة للفصل ف��ي الخصومات الخاص��ة؛ فأصبح المجتمع 

عندما يرغب الناس في 
األشياء نفسها وال توجُد 
سلطٌة قاهرٌة قادرٌة على 
إرهاب الجميع؛ فإّن العنف 
المتوازي، والقابليات 
المتساوية، والرغبات 
المتساوية، ُتنتج حالة 
الحرب الدائمة
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المدن��ي والدولة ضروريَّين؛ ألنّ َخْرق المج��رى الطبيعي العفوي أعطى لكل 
فرٍد الحقَّ في اإلس��اءة إلى أيِّ فرٍد آَخر. فكان ال بد من ظهور مجتمعٍ مدني 
م ودولة، من دون أن يكون س��بب ذلك القوة القاهرة. َبْيَد أنّ لوك ُيقرُّ  منظَّ
بأنّ الس��لطة السياسية هي التي ش��كّلت المجتمع المدني. والمقصود تنظيم 
الملكية الخاصة وصيانتها، واستخدام قوة الجماعة لتنفيذ القوانين، والدفاع 
عن األمة بوجه االعت��داء األجنبي. وجاء ذلك كلّه م��ن أجل الصالح العام؛ 
فالمجتمع المدني الذي مكّنتْهُ الس��لطة السياس��ية، ما أنشأ حقاً جديدًا؛ بل 
َل نْقَل الس��لطة من األفراد إلى سلطٍة ش��رعيٍة عامة، فتنظيم المجتمع  س��جَّ
المدني كان من أج��ل حماية الملكية الخاصة وضبطها، والدولُة هي الجهاز 

التنفيذيُّ من أجل ذلك.
على أنّ ل��وك � الذي وض��ع الملكية الخاص��ة في موق��ع الصدارة من 
نظريته � ما طوَّره��ا باتجاه االقتص��اد الحديث، وهو األمر ال��ذي فعله آدم 
س المجتمع المدني والتنظيم  سميث )في كتابه: ثروة األمم، 1776م( حين أسَّ
الدولتي على الس���وق. لقد س��اعد كتاب »ثروة األُمم« عل��ى إيجاد برهان 
اقتصادي وأخالقي قوي لصالح الس��ْعي الُحّر من طرف الفرد وراء مصلحته 
الذاتية، وأعلن عن ظهور »اإلنس��ان االقتص��ادي«. وبذلك أصبح الدافع إلى 
كة للنش��اط اإلنس��اني في  الث��روة أو المنفعة االقتصادي��ة هو القوة المحرِّ
المجتم��ع المدني. لقد ترك س��ميث كلَّ الموروثات الكالس��يكية وراءه، من 
دون أن يعن��ي ذل��ك تجاُه��ل االهتمام المش��ترك م��ن س��ائر النهضويين 
والتنويريي��ن بحكم القانون، وهو ما يعني أنّ الدولة بدأت تس��تقلُّ بس��لطة 

اإلرغام عن المجتمع وعن رأس السلطة في الوقت نفِسه.
وما أراد اإلسكتلندي آدم فيرغسون )أحد قادة التنوير في القرن الثامن 
عشر( أن يسلك مسلك هوبز ولوك في تأسيس االجتماع اإلنساني أو السياسي 
على التعاُق���د؛ بل ذكر أنّ ه��ذا االجتماع ه��و غريزةٌ من غرائ��ز الفطرة، 
س على مجموعٍة من المش��اعر األخالقية الفطرية. فالمجتمع  والمجتمع يتأسَّ
المدني هو بحس��ب هذه النظرة ش��رٌط طبيع��يٌّ للتطور األخالق��ي والتقّدم 
العقلي، ب��دالً من النظر إلي��ه على أنه وس��يلة مصطنعة من أج��ل البقاء. 
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فالمصلحة الذاتية وحدها ليست الباعث على األواصر االجتماعية في نطاقها 
الناس إنما يشكّلون المجتمعات ألس��باٍب أوسع من مجرد البقاء،  الكلّي. إنّ 
فهم قبل كل ش��يء كائن��اٌت أخالقيٌة، وال يمك��ن للعقل الذرائع��ي والتقدم 

الفردي أن يوفِّرا حياًة متحضرة.

ــ مونت�شكيو والفيدرالية االأر�شتقراطية:  7

ببريطانيا بع��د ثورتها  كان مونتس��كيو المول��ود ع��ام 1689م مفتون��اً 
س��ات العرش،  المجيدة، والتي قام فيها دس��توٌر متوازن للس��لطات بين مؤسَّ

وبذلك  العم��وم؛  ومجل��س  الل��وردات،  ومجل��س 
تحقّق��ت وحدةٌ بي��ن المجتمع المدن��ي والدولة، 
وتحقّق أيضاً المثال األرس��طي. تحدث مونتسكيو 
الحكومة  الحكوم��ات:  م��ن  أش��كال  عن ثالث��ة 
الجمهورية التي يتولى السلطة فيها جميع الناس 
)الديمقراطي��ة(. والحكومة التي تتولى الس��لطة 
فيها أَُس��ر معين��ة )األرس��تقراطية(، أو الحكومة 
الَملَكية التي يمس��ك فيها األمير بزمام السلطة، 
وحكومة  راس��خة.  لقوانين  طبقاً  يمارُس��ها  لكنه 
االس��تبداد، وه��ي فس��اد النظام الملك��ي الذي 

ال يحكمه قانون، بل أهواءُ األمير ونزواته. والتمييز بين الَملَكية واالس��تبداد 
ُيلغيها  النظام الملكي يتضمن مؤسس��ات وسيطة،  عند مونتس��كيو ُمهّم؛ ألنّ 
حكم االستبداد، فتسود حالة فراغ بين األمير والعامة، ويصبح ُكلُّ فرٍد عبدًا 
لإلرادة الملكية، ويحكم بالخوف والقْس��ر المخالفَي��ن للقانون. »وإذا أنت 
أَلغيَت صالحيات اللوردات ورجال الدين والنب��الء والبلدات في نظامٍ ملكي 
فسرعان ما سيكون لك دولة شعبية أو دولة استبدادية«. وبذلك فإنّ السلطة 
الطبيعية الوسيطة الخاضعة هي س��لطة النبالء، وطبقة النبالء تمثّل جوهر 
النظام الملكي، فال َملَكية من دون نب��الء، وال نبالء من دون ملكية؛ إذ من 
غير ذلك س��يكون هناك مس��تبدٌّ واحد )= روح الش��رائع(. فالنظام الملكي 

أصبح المجتمع المدني 
ين؛ ألّن  والدولة ضروريَّ
َخْرق المجرى الطبيعي 
العفوي أعطى لكل فرٍد 
الحقَّ في اإلساءة إلى أيِّ 
فرٍد آَخر، فكان ال بد من 
م  ظهور مجتمٍع مدني منظَّ
ودولة من دون أن يكون 
سبب ذلك القوة القاهرة
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الذي يتضّمن سلطًة وس��يطًة للنبالء يحقّق االس��تقرار الذي ال يؤّمنه نظام 
االستبداد. ويقتضي ذلك توزيع الس��لطة السياسية طبقاً للمكانة االجتماعية 
والثروة؛ فالمل��ك يقبُل بالقيود على س��لطته المفروضة م��ن مجتمع مدني 
البشر متساوون في الحكومة الجمهورية، ومتساوون في الحكومة  ُمركَّب. إنّ 
االستبدادية. وهم متساوون في األُولى؛ ألنهم كل شيء، وفي الثانية ألنهم ال 
ش��يء. وهكذا ما كان مونتس��كيو ديمقراطياً؛ ب��ل كان يدافع ع��ن امتيازات 
الهيئات  أي فيدرالي��ة  المجتمع��ات«؛  لتنظيم ما يس��ميه »مجتم��ع  النبالء؛ 
الوسيطة التي تس��تطيع أن تخدم التحرر واالستقرار في الوقت نفِسه بتقييد 
كٍل من الس��لطة التنفيذية وعنف الدهماء. والدولة المختلطة المتشكّلة على 
هذا النحو تجمع الفضيلة المدنية للنظام الجمهوري، مع السلطة الخارجية 
للنظام الملكي. وهي تقاوُم التحلُّ��ل الداخلي والغزو الخارجي. وبذلك يكون 

مونتسكيو أول َمْن وضع التنظيمات الوسيطة في ُصلْب المجتمع المدني.

ــ جان جاك رو�ّشو والعقد االجتماعي:  8

ما كان روّس��و مهتماً بحماية طبقة النبالء؛ لذل��ك أقام نظريًة أخالقيًة 
عن المجتمع المدني تمتد جذورُها في مفه��وم الجماعة Community، وكان 
قْصده تكييف الفضيلة الرومانية والنزعة الجمهورية المكيافيللية مع متطلبات 
خ س��لطة األرستقراطيين والملوك. وجاء تأثيره الهائل  انتشار األسواق، وترسُّ
على الثورة الفرنس���ية م��ن دمجه نزع��ة التنوي��ر اإلس��كتلندي األخالقية 
العام.  النزي��ه والصالح  بالعمل المش��ترك  الفردانية مع االلت��زام القديم 
فاإلنس��ان عنده خيٌِّر بطبيعته، وإنما تحوَّل شريرًا بسبب مؤسساته. ولذا فإنّ 
المجتمع المدني الذي يجعل األفراد أش��رارًا هو وحده الذي يملك إنقاذهم. 
ه إن كان قد قام  وروّس��و يذهب إلى وجود »عقد اجتماعي« افتراضي، ال ُيهمُّ
فعاًل أم ال. واإلنس��ان األول عند روّس��و كائنٌ مكتٍف بذاته يمشي مطوِّفاً في 
الغابات من دون هدف، وما استند في تقدمه باتجاه الحياة االجتماعية إلى 
الغريزة االجتماعي��ة أو المصلحة الذاتية أو العقل؛ بل التمس األس��اس في 
الطبيعة البشرية التي يحرُكها دافعان سابقان على العقل: األول يدفع باتجاه 
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نُشدان الرفاه الذاتي وحفظ الذات، والثاني ُيلهم النفور الطبيعي من رؤية 
أيِّ كائٍن حّس��اٍس يموت أو ُيعاني، وخصوصاً من بني البش��ر. فالرأفة شعوٌر 
طبيعيٌّ ُيس��هم في الحفظ المتباَدل للجنس البش��ري بُرّمت��ه. وهي في حال 
الفطرة مثل القانون، والمبدأ األخالقي، والفضيلة. فالعقد االجتماعي ناجٌم 
عن أنّ اإلنس��ان يولد حرًا، وال يتوحَّد مع اآلخرين بالعن��ف واإلرهاب، كما 
يقول هوبز، وال بالمصلحة الذاتية والعقل األداتي، كما يقول لوك؛ بل يتشكل 
المجتمع المدني على أي��دي أفراد هم أحراٌر بالطبيع��ة، وأخالقيون بالقوة. 
والتك��ون االجتماعي ينُجُم عن اإلحس��اس باألمان، والتعاُط��ف مع اآلخرين. 
وبذلك يك��ون المجتمع المدني رابطًة أخالقي��ة. »فالرابطة االجتماعية تعني 

التنازل الكلي لكل ش��ريك بكلّ ما لَهُ من حقوق 
الرابط��ة  لق��د وج��دت  الجماع��ة ككل«.  إل��ى 
األخالقية بين الفرد والمجتمع تعبيرها في كالم 
المفه��وم  مث��ل  العام��ة«،  »اإلرادة  روّس��و ع��ن 
الجمهوري القديم للصالح العام. فالمجتمع عند 
اإلرادة  ُتوجِّهها  واٍع � هو جماعٌة  � ُمواطن  روّس��و 
االجتماعي  فالعق��د  القان��ون.  ويحكمها  العام��ة 
ينتزع اإلنس��ان من ح��ال الفطرة ليجعله بش��رًا 

كامل اإلنسانية.

ــ كانط والمجتمع المدني والدولة:  9

ش��نّ ديڤيد هيوم هجوماً عنيفاً على التنوير األسكتلندي ومقوالت روّسو 
ذاهباً إل��ى أنّ المجتم��ع المدني ال يتش��كّل بغي��ر تفاُع��الٍت خارجيٍة بين 
عقالنيين س��اعين إلى مصالحهم الذاتية؛ ألنّ المش��اعر الخلقية والخيرية 
الكلية ال تنف��رد بتوجيهه��م. وكان أن ردَّ إيمانويل كان��ط )1804م( أعظم 
ُم أساساً مقبوالً  فالسفة التنوير على هيوم قائاًل: إنّ المصلحة الذاتية ال ُتقدِّ
للحياة اإلنسانية. وقال كانط بضرورة تأسيس المجتمع المدني على إحساس 
داخل��ي بالواجب األخالقي. فالبش��ر أحراٌر ُخلُقياً؛ ألنهم يس��تطيعون معرفة 

العقد االجتماعي ناجٌم عن 
أّن اإلنسان يولد حراً، وال 
د مع اآلخرين  يتوحَّ
بالعنف واإلرهاب، كما 
يقول هوبز، وال بالمصلحة 
الذاتية والعقل األداتي، كما 
يقول لوك؛ بل يتشكل 
المجتمع المدني على أيدي 
أفراد هم أحراٌر بالطبيعة، 
وأخالقيون بالقوة
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الحق من دون أن ُيْطِلَعهُْم أحٌد عليه. والعالم الطبيعي � في الفلسفة النقدية 
الكانطية � مختلٌف اختالفاً جذرياً ع��ن عالم ما هو كائن، والعالم الُخلُقي؛ 
أي عالم ما يجب أن يكون. ويتابع كانط أنّ األشكال التي نستخدُمها لتنظيم 
معطي��ات الحواّس ال ُتف��رُض علينا من الخ��ارج؛ بل هي ج��زءٌ من الذهن 
اإلنس��اني بحّد ذاته. والقوانين الخلقي��ة � كما القوانين الطبيعية � تنش��أُ 
أيضاً خارَج نطاق التجربة. ونحن نس��تطيع فهم طبيعتها قْبلياً؛ ألنّ النماذج 
التي َتحكُُم »عقلنا العملي« هي ذاُتها التي ُتتيُح لعقلنا المجرد فهم نماذج 
الطبيعة. والحرية الخلقية هي إمكاٌن أساسي لشرطنا اإلنساني؛ ألنّ اإلرادة 
العاقلة تتح��ّدد بقانونها الباطن��ي أو الداخلي الخاّص. واالس��تخدام الحّر 
للعقل النق��دي ال يضمن االتفاق؛ لكنه يوفّر بس��هولة مجموع��ًة من قواعد 
الِس��جال. والميدان العام المحم��ي بالقوانين والمؤسس��ات يمكن أن يضع 
ف المصلحة الفردية  االختالف في خدمة التنوير؛ ألنّ الِسجال يمكنه أن ُيلطِّ
المناهض��ة للمجتمع. ث��م إنّ دولة القان��ون Rechtsstaat ه��ي وحدها التي 
تستطيع أن توفّق بين اس��تقاللية الفرد األخالقية ومتطلبات النظام العام؛ 
حيث يقتضي العقل أن تتحكّم المعايير بالعالقات اإلنسانية، وتحلّ النزاعات 
العامة الكلية بحسب الفرضية المنطقية. وفي الحقيقة فإنّ الشرط الشكليَّ 
األَس��مى لكلّ الواجبات الخارجية هو »الحق« ال��ذي يتمتع به الناس تحت 
قوانين عمومية قس��رية ُيمنح من خاللها كلّ واحٍد منهم ما يستحقُّه، ويوفّر 
له األم��ان من اعتداء اآلخرين. ويق��ول كانط بالحرية والمس��اواة بالفعل؛ 
لكْن »ما من أحٍد يمكنُهُ قْس��ر أي أحد آخر بغير القانون ومنفِّذه، وهو رأس 
الدولة«. وال يمكن قي��ام حرية من دون قان��ون، وال مجتمع مدني من دون 
دولة، وال سالم من دون قْسر. وقد اقترن التزام كانط القوي باالستقاللية 
ُمماثٍل بالدولة والقانون والطاعة. فالنظام الملكي  الفردية الخلقية بالتزامٍ 
الدس��توري يحمي المجتمع المدني م��ن الديمقراطية واالس��تبداد على حٍد 
سواء. وعلى الرغم من ُحّب كانط لفرنسا وثقافتها؛ فإنه كان ُمعارضاً صلباً 
للث��ورات؛ ذلك أنّ اإلصالح السياس��ي والتقدم التدريجي نحو المؤسس��ات 
الُخلُق��ي، وصنع نظام  التقدم  بتيس��ير  الجمهورية هما وحدهم��ا الكفيالن 
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الدولة الدستورية هي أفضل ضماٍن  عالمي يقوم على »السالم الدائم«. إنّ 
س��ٍة أُخرى؛ ألنّ تنظيمه��ا ذاَتهُ يعترف بعالقة  للقانون األخالقي من أّي مؤسَّ

التناُقض بين الحرية والضرورة.
٭  ٭  ٭

]تدخُّل استطرادي[؛ الثورة الفرنسية:
ى المؤرخ الفرنس��ي الكبير Georges Lefebvre )في كتابه عن الثورة  سمَّ
الفرنسية( تلك الثورة بالمكنس���ة العمالقة؛ فالوعد الذي قّدَمتْهُ � بإمكانية 

تأس��يس المجتمع المدن��ي والدول��ة نهائياً على 
أساٍس عقالني � أس��هم في قلب أفكار جيٍل كامٍل 
رين، وتجلَّى ذلك في أمرين اثنين: إنّ  من المنظِّ
أن  تستطيع  والسياس��ية  االجتماعية  المؤسس��ات 
تعكس حرية الفرد ومصلحته بش��كٍل مباشر، وأنّ 
الدول��ة الحديثة أعلن��ت عن نفِس��ها من خالل 
انفصالها الرس��مي ع��ن العملي��ات االقتصادية، 
المدني.  للمجتمع  المتس��ارع  التطور  ذلك  فغّذى 
بالطبع؛  الوس��يطة كلها  س��ات  المؤسَّ وما اختفت 
نقابات  ف��ي  التراُتبي��ة  الُبن��ى  تحطم��ت  لك��ن 

األصناف، وزالت تلك المؤسسات القائمة على الحسب والنسب أمام مكنسة 
الثورة العمالقة. لقد أُلغي تقسيم الشعب الفرنسي إلى ثالث طبقات، فوجَّه 
للملك،  ذلك ضربًة عنيفًة ألنصار الدولة والمجتمع، وما عادت الدولة ِملْكاً 
وال إرادته تعبيرًا عن الس��يادة، وصارت وظيفة الدولة خدمة الشعب وتمثيل 
إرادته العامة. وزالت كل امتيازات الكنيس��ة، وص��ودرت أمالُكها، وانقطعت 
عالئقها بالدولة، وبدأت مسارها الطويل في التحول إلى مؤسسة روحية. وما 
كان للنبالء عنواٌن أو مجلس ليُزال، إنما زالت كل االمتيازات، وأُلغي الرّق، 
والحقوق الُعرفية، وزال التمييز بين الخاصة والعامة، وظهر مفهوم المواطنة 
س على المس��اواة بين المواطنين. وكان من أغراض الثورة  الشامل، والمؤسَّ

في الحقيقة فإّن الشرط 
الشكليَّ اأَلسمى لكّل 
الواجبات الخارجية هو 
»الحق« الذي يتمتع به 
الناس تحت قوانين 
عمومية قسرية ُيمنح من 
خاللها كّل واحٍد منهم 
ه، ويوّفر له  ما يستحقُّ
األمان من اعتداء اآلخرين
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الفرنس��ية تحقيق وحدة األمة من خالل مفهوم المواطن��ة واالندماج التام، 
ومن جهٍة ثانية إيقاظ وعي قومي ما لبث أن انتشر في أنحاء أوروبا والعالم. 
وحدث أمٌر ثالٌث ش��ديد األهمية هو الفصل الرسمي للسياسة عن االقتصاد؛ 
إذ ما عادت المكانة تقوم على الثروة واأللقاب؛ بل على المواطنة التي تعني 
اإلقامة على أرض الدولة، ف��كان ذلك بمثابة اإلعالن عن ظهور دولة حديثة 
كلية ومجتمع مدني جزئي منفصل؛ بيد أنّ المساواة السياسية، ووقوع المجال 
االقتصادي خارج السياسة، أّدى إلى مأْزق استمّر طوال القرن التاسع عشر، 
وال يزال مس��ؤوالً عن الصراعات والتجاذبات الُمعاص��رة. فلنقُْل: إنّ هناك 
تأثيرًا رابعاً للثورة الفرنسية هو الفصل بين السياسة واالقتصاد، والذي أّدى 

إلى حصول الخلل الذي تنبَّه إليه هيغل في نظريته عن الدولة.

٭  ٭  ٭

ــ هيغل والمجتمع المدني والدولة  10

نظر هيغل � مثل كانط � إلى الثورة الفرنس��ية باعتبارها إيذاناً بعصٍر 
جديد، وش��اركهما في ذلك االعتقاد كثيرون مثل بيتهوڤن وفيخته وشيلينغ؛ 
َبْيَد أنّ هيغ��ل ) 1832م( رأى أنّ كانط ما قال ما في��ه الكفاية في مواجهة 
ديفيد هيوم والتجريبيين واألداتيين اآلخري��ن. َففَْصُل الجوهر عن المظهر 
يحُجُب رؤية الواقع أمام الفهم اإلنس��اني، وُيوِهنُ قدرة العقل على اإلسهام 
ف��ي الحرية. لقد انطل��ق هيغل من قناعة أرس��طو أنّ الواق��ع معقول، وأنّ 
العقل يس��تطيع كْش��ف الطبيعة الحقيقية لألش��ياء، وتتلخص الحرية في 
قدرتنا على تنظيم العالَم طبقاً لمقاصدنا. لقد قادت الشكالنية التجريدية 
الكانطية إل��ى فصل المطلق الُخلُقي ع��ن الواقع العين��ي، بذهابه إلى أنّ 
المبدأ الخلقي ال يمكن أن ُيترجم إلى الواقع التجريبي؛ فحافظ على الفرد 
والجان��ب األخالقي، ولكْن ل��م يكن له ثمة س��بيٌل للجمع بين الش��روط 
الذاتي��ة والموضوعي��ة للحرية. وابتع��د هيغل ف��ي فينومينولوجي��ا الروح 
)1806م( ع��ن الُثنائية الكانطي��ة بين الجوهر والمظهر، وق��ال: إنّ العقل 
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� Geist � يتكّش��ف في العالم؛ إذ ال يمكن للكلي أن يوجد باعتباره تجريدًا 
ُبه. وال��روح � وهي طريقٌة  بذاته، ومس��تقاًل عن الجزئيات التي ُتركِّ قائماً 
أُخرى في فهم العقل � إنما هي نش��اٌط واٍع. وهذا ما حدا بهيغل لعّد كانط 
مخطئاً؛ ذلك أنّ جوهر األش��ياء يمكن أن يتجلَّى ف��ي العالم. والعقل غير 
موجوٍد قبلياً، فهو ال يتحقق إاّل في الممارس��ة، باعتباره مجموعاً للتفاُعالت 
الواقعية والحسية التي يتكون منها التاريخ البشري. وبذلك فقد أصرَّ هيغل 
��َس العلُم الفلسفي على اإلدراك  على أنّ جوهر الفكر السطحي هو أن يؤسَّ
الحّس��ّي المباش��ر وأهواء الخيال وليس عل��ى الفكر والمفه��وم. فالحرية 

ال توفّره��ا لنا البني��ة »الطبيعي��ة« للذات كما 
ذهب كانط، إنما هي ُتْخلَُق فقط في تفاُعِلنا مع 
الذاتي«  العق��ل »الوعي  األفراد اآلخرين. ويبلغ 
من خالل ذروة تعبير النوع اإلنس��اني عن ذاته 
في التاريخ: من خالل الدين والفن والفلس��فة. 
إنّ الحري��ة كانت موجودًة دائم��اً، والقضية هي 
كيف نعرُفها، وهذه هي غايُة العقل. وقد تمثلت 
أنها  الفرنس��ية في  للث��ورة  التاريخية  األهمي��ة 
� وللم��رة األُولى � رفعت التجرب��ة إلى مصاف 
مب��دأ وه��دف واٍع للمجتم��ع والدول��ة. وه��ذا 

االختراق ف��ي الفكر كان ُيوازيه اختراٌق في النش��اط، ويمكننا اآلن تنظيم 
حياتنا على أس��اس عقلنا في ش��روٍط من الحرية. لقد تجاوز هيغل بذلك 
َفَرضية كانط المنطقية، وأعل��ن عن بلوغ الحرية والوع��ي ذروتهما بحيث 
يكون البشر قادرين على التصرف بحس��ب مقتضيات العقل. وصار بالوسع 
تكوين مجتمع مدن��ي نابع من قدرتنا على تطبيق نتائج التفكير الحر على 
شروط حيواتنا. والتاريخ اإلنساني هو المنطقة التي تأتي فيها الحرية إلى 
الوجود، بوصفها حصيلة العالقات العملية كلها. ومضمونها االنعتاقي موجوٌد 
في ُبنى التاريخ اإلنس��اني. وبذلك فتح تصورُ هيغل للحرية الباَب واس��عاً 
أمام النظريات الحديثة في المجتمع المدني بمعزٍل عن الدولة. وفي نظر 

صار بالوسع تكوين 
مجتمع مدني نابع من 
قدرتنا على تطبيق نتائج 
التفكير الحر على شروط 
حيواتنا، والتاريخ 
اإلنساني هو المنطقة 
التي تأتي فيها الحرية إلى 
الوجود، بوصفها حصيلة 
العالقات العملية كلها
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هيغل فإنّ العائلة تشكّل الحياة األخالقية في طورها الطبيعي، والعائلة تقوم 
على العالقات المباشرة بين أفرادها، وهي تعتمد اإليثار والتضحية الذاتية. 
بيد أنّ المجتمع المدني يبدأ في المرحلة التي تتجاوز العائلة إلى المجتمع 
حيث يتق��دُم اعتب��ارُ الملكي��ة الخاصة والتناف��س. لكنّ الف��رد المتنافس 
والمتجاذب ال يس��تطيع تحقيق أهدافه إاّل بتعاُوٍن م��ع اآلخرين، و»كلّ عضو 
بالمجتمع المدني هو غايُة نفِسه، وكلُّ ش��يء آخر ال قيمة له بنظره. ولكْن 
ما لم يتواصْل مع اآلخرين فإنه ال يس��تطيع تحقيق كلِّ غاياته. ولذلك فإنّ 
هؤالء اآلخرين هم وسائل لغاية ذلك العضو الجزئي..«. وبذلك فقد الحظ 
هيغل أنّ المجتمع المدني هو المرحلة التي تنحشُر بين العائلة والدولة؛ بيد 
أنّ »نظام الحاجات« هذا � والذي يش��كّل أساس المجتمع المدني � سرعان 
ما يولّد الالمس��اواة، بظهور الَع��وَز والبؤس، في مقابل الِغن��ى والثراء في 
عمليات التبادل الس��وقية؛ »فليس لإلنس��ان حقٌّ على الطبيعة، ولكْن ما إن 
س المجتمع حتّى يكوَن البؤُْس خطأً ارتكبته طبقٌة ضّد أُخرى. أّما كيف  يتأسَّ
يمكن إْلغاءُ البؤْس، فهذه إحدى أهّم المشكالت الُمْقِلقة للمجتمع الحديث«. 
وهك��ذا يظهر أنه ال ب��د من العثور عل��ى مقولة أخالقية م��ن خارج منطق 
ُكهُ الس��وق. إنّ الدولة ه��ي التي تتصدى لحلّ  المجتم��ع المدني الذي ُتحرِّ
المشكالت المس��تعصية الناجمة عن االنحش��ار في نظام التباُدل والسوق؛ 
ُتناغُم بين المصالح الجزئية، وتنجز مسيرة  ُتنتج المعنى؛ ألنها  فالدولة 
الروح في التاريخ. والفرُد يتحقُق ف���ي الدولة ليس ألنها تتضمن تأمين 
الملكية والحرية الشخصية؛ بل ألنها ُتمهِّد السبيل أمام الحياة العقالنية 

للحرية الواعية ذاتياً، ونظام العاَلم األخالقي.
وبعد هيغل؛ فإنّ كلَّ المفكرين االجتماعيين � ومن ضمنهم كارل ماركس 
الناجم عن الالُمساواة  الُمش��كل االجتماعي  بإدراك  تلميذه � اعترفوا لهيغل 
االقتصادية، وبخاصٍة في المجتمع الصناعي؛ بيد أنهم � وخصوصاً ماركس � 
رأوا أنّ الدولة بطبيعتها ليس��ت قادرًة على حلِّ هذا المشكل؛ لكْن تلك قصٌة 
أُخرى ليست لها عالقٌة مباشرةٌ بالمجتمع المدني والدولة المدنية بالمعنيين 

الفلسفي والسياسي.
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III

ــ المقوالت االأ�شا�شية للدولة المدنية:  11

انتهت عقالنيُة القرن التاسع عش��ر إذًا في ذروة تطورها إلى تثبيت أربع 
مقوالت: مقولة ش���مولية العقل وتس��اوي الناس في��ه � ومقولة استقاللية 
أّما  العق���د االجتماعي.  � ومقولة  العقل وحريت��ه � ومقولة الحق الطبيعي 
مقولة ش��مولية العقل فقد أنْه��ت النظرية الكالس��يكية الموروثة عن اليونان 
والرومان بشأن نُْخبوية العقل وطبقيته، والمتفرعة على تنظيم المجتمع تنظيماً 

عضوي��اً ُيضاه��ي أعضاءَ الجس��د اإلنس��اني من 
كلّ  وعْقُل  جلي��ن،  الرِّ فإلى  الوس��ط  وإلى  الرأس 
طبقٍة أو أفرادها هو تبٌع للوظيفة التي أُوكلت إليها 
وقد كان هناك فالس��فة وسياسيون  المجتمع.  في 
كالس��يكيون ما اعتنق��وا ه��ذا التص��ور العضوي 
التقسيم  هذا  على  والسياسية؛  االجتماعية  وأبعاده 
الطبق��ي للعق��ل والمجتمع؛ بي��د أنّ أح��دًا منهم 
ما تحوَّل عن ع��ّد »العقل« جوهرًا ف��ردًا أو مبدأً 
أول ال يتواف��ُر إاّل للنُْخبة الفلس��فية أو الحاكمة. 
ورغم أن الكنيس��ة ذهبت إل��ى أنّ أعضاء جماعة 

للتنظي��م االجتماعي  ُمتس��اويٌة روحياً؛ لكنها ما تعرضت  بالمس��يح  المؤمنين 
والسياس��ي، ُمعتبرًة هذا العالَ��م عالََم آالمٍ ليس من المحم��ود التصارُع على 
مادياته. والكنيسُة هي روح المؤمنين وعقلُهُْم، وهي التي تتفاوُض باسمهم مع 
أُولي األمر السياس��ي. وهذا باإلضافة إلى موقفها السلبي أساساً من الفلسفة 
»الوثنية« التي كانت تعتمُد على العقل. وقد أَنقذ مارتن لوثر المسيحية عندما 
خرج على الكاثوليكية وقال بحرية الضمير الفردي، وفصل الشأن الديني عن 
الدنيوي، وعهد إلى السياس��يين بالشأن الدنيوي، وما ترك للبابا غير الوعظ 
والصالة. وبدأت أمارات الخروج على النظرية الكالس��يكية والقروس��طية مع 
ديكارت ولوك وكانط وهيغل. وبلغ األمر ِذروَتهُ مع روّس��و والثورة الفرنس��ية. 

انتهت عقالنيُة القرن 
التاسع عشر إذاً في ذروة 
تطورها إلى تثبيت أربع 
مقوالت: مقولة شمولية 
العقل وتساوي الناس 
فيه، ومقولة استقاللية 
العقل وحريته، ومقولة 
ـ ومقولة  الحق الطبيعي 
العقد االجتماعي
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فبقْدر ما أّكدت األفكار واألحداث على ش��مولية العقل � أي وجوده لدى سائر 
البشر بالقْدر نفس��ه � أّكدت على تس��اوي العقول أو األفراد في الحرية على 
أساٍس من عقولهم الُمتساوية؛ وبذلك ظهرت فكرة سلطة الشعب على أَساسْي 
العقل والحرية؛ فتبلْورت فكرة الُمواطنة، وتبلْ��ورَ معها بالفعل مفهوم المجتمع 
المدن��ي )المفكرون األس��كتلنديون � لوك � روّس��و � كانط وهيغ��ل(، وأمكن 
؛ ألنها تقوُم عل��ى اإلرادة العامة للناس، ومن  الحديُث عن دولٍة مدنيٍة بحقٍّ

أجل خدمتهم.
أّما المقول���ُة الثانية، وهي مقولُة اس���تقاللية العقل؛ فإنها ظهرت في 
األساس بش��كٍل ُموارٍب لتحقيق بعض االبتعاد عن س��طوة الكنيسة في الشؤون 
الدنيوية، وقد حدث ذلك منذ القرن الثالث عش��ر عبر »الرشدية الالتينية« 
)ترجمات ابن رُش��د عن العربية إل��ى العبرية والالتينية( التي فهم أس��اتذة 
جامعة باريس منها أنّ ش��ارح أرس��طو العربي هذا يق��ول بحقيقتين؛ إحداهما 
دينية ُموح��اة، واألُخرى عقلية يتوصل إليها اإلنس��ان بالبرهان ش��أن ما فعله 
أرس��طو. وقد عارضت الكنيس��ُة ذلك بش��ّدة، وحملت حمالٍت شعواء على ابن 
رشد وأنصاره األوروبيين. ثم قال البروتس��تانت بحرية الضمير، وتبعاً بحرية 
حوا باستقالليته. ثم انفجرت الثورة العلمانيُة في القرنين  العقل، وإن لم يصرِّ
السابع عشر والثامن عشر، وجاء التنوير الذي قال بفصل الدين عن الدولة، 
وقال باس��تقالل العقل حتّى في الش��أن الديني، وظ��لَّ هذا الِع��ْرق الُمعادي 
للكنيسة وس��طوتها ظاهرًا في الثورة الفرنسية التي قامت بخطواٍت سلبيٍة ضد 
الكنيس��ة. إنما بعد ذلك ما عاد الموضوع الرئيس في استقاللية العقل خاصاً 
بالعالقة بالكنيسة، بل نِشب صراعٌ على مفهوم العقل بين الفالسفة المثاليين، 
واآلخرين التجريبيين والماديين. وفي النصف الثاني من القرن التاس��ع عشر 
انضّمت مقولة اس��تقاللية العقل إلى المقولة األُخرى في ش��موليته وتس��اوي 
الناس فيه. ومع القول باس��تقاللية العقل في إدراك الش��أن اإلنساني وإدارته 
تدعمت مسألُة المجتمع المدني، ومس��ألُة الدولة المدنية. وبخاصٍة أنّ هيغل 
د على مقولة المجتمع المدني من خالل نظام الحاجات وتباُدلها �  � الذي شدَّ

عاد فربط تجاُوزَها إلى الدولة المدنية عماًل للعقل في المجتمع والتاريخ.
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المقول���ة الثالثة � أي مقولة الح���ّق الطبيعي � قديمٌة أيضاً  الواقُع أنّ 
بمعن��ًى من المعاني؛ إذ كانت هن��اك نظرياٌت في الطبيعة اإلنس��انية، ونظام 
الطبيع��ة أو العالَم الَمْرئي. وما نقضت الكنيس��ُة مقول��ة »القانون الطبيعي« 
وينبغي  الطبيعة اإلنسانية ضعيفٌة وشريرةٌ  و»طبيعة اإلنسان«؛ لكنها قالت: إنّ 
تصحيُحه��ا وإنقاذُها من ش��رورها ليس لك��ي تنجوَ فقط؛ بل ولكي تس��تطيَع 
ُممارس��َة س��يطرِتها على »القانون الطبيعي« بالعقل الُمهتدي بالدين بواسطة 
الكنيس��ة. ومنذ القرن الس��ابع عش��ر، ما عاد هناك ش��كٌّ في وجود طبيعة 
إنسانية مس��تقلّة، وس��ّماها بعُض الفالس��فة فطرًة بالفعل؛ لكنهم اختلفوا في 

بالش��أن  الترّقي  ف��ي  أهمتيه��ا  وف��ي  خيرّيِته��ا، 
اإلنس��اني. فلّم��ا اس��تتبّْت رؤي��ُة ش��مولية العقل 
القائلُة  الرؤيُة  بالتدريج  العقول؛ ظهرت  وَتس��اوي 
بالحقوق الطبيعية لبني البش��ر، وقد جرى النصُّ 
على ذلك في الدستور األميركي قبل إعالن الثورة 
الحقوق  وأهمُّ  عاماً.  عش��رين  بحوالي  الفرنس��ية 
وحقّ  الُمس��اواة،  وح��قّ  الحرية،  ح��قّ  الطبيعية: 
الِملْكية، وحق االستقالل بالشأن الخاص. وأُضيفت 
لذلك في اإلعالنات العالمية في القرن العشرين 
حق��وٌق أُخرى مث��ل الحريات األساس��ية، والعيش 

الكريم، والمشاركة في الش��أن العام.. الخ. وُكلُّ هذه الحقوق � رغم فرديتها 
وأصالتها � غير متصوَّرٍة إاّل في السياق االجتماعي، وبضمان الدولة المدنية.

أما المقولُة الرابعُة فهي مقولُة العقد االجتماعي والمقولُة هذه قديمٌة 
أيضاً؛ لكنها ارتبطت لدى فالس��فة اإلغريق والروم��ان بالمجتمع األول أو 
البدائ��ي أو المجتم��ع الطبيعي حيث ينش��أُ نظ��اٌم للتبادل ف��ي الحاجات 
الضروري��ة يصبح بمقتضاه وج��ود المدين��ة والدولة ممكناً ب��ل ضرورياً. 
فالفرد ال يستطيع قضاء كل احتياجاته بنفسه، وال بد أن يتعاون من طريق 
تقس��يم العمل والتبادل مع آخرين من بني جنسه. والتعاون هذا أو التبادل 
يحتاج إلى نظام وقان��ون لكيال يطغى طرٌف على ط��رف. والقانون يحتاج 

مع القول باستقاللية 
العقل في إدراك الشأن 
اإلنساني وإدارته تدعمت 
مسألُة المجتمع المدني، 
ومسألُة الدولة المدنية. 
وبخاصٍة أّن هيغل عاد 
فربط تجاُوَزها إلى الدولة 
المدنية عماًل للعقل في 
المجتمع والتاريخ
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إلى س��لطٍة لتطبيقه. فنظ��ام الحاج��ات أو المصالح يقع ف��ي أصل قيام 
المجتمع��ات ووجود الس��لطات؛ فال��دول ض��رورةٌ لتطبيق النظ��ام. وهذه 
الخطوات هي أس��اس نظري��ة العقد الكالس��يكية لدى اليون��ان والرومان 
والمسلمين. بيد أن مقولة العقد االجتماعي بالمعنى األوروبي � منذ القرن 
السابع عش��ر )فيما عدا عند توماس هوبز( � تفترُض الحرية والوعي وحقّ 
��س العقد االجتماعي افتراضاً أو واقعاً.  المش��اركة. وعلى هذه األُمور تأسَّ
وهذا ما يقوله الفالسفة األس��كتلنديون، وجون لوك وروّسو وكانط وهيغل. 
وفي ُكلِّ تصورات العقد االجتماعي منذ القديم؛ فإنّ الفالس��فة والمفكِّرين 
يفترضون وجود س��لطٍة لإلش��راف على تنفيذ مقتضيات العق��د. إنما منذ 
اإلس��كتلنديين وروّس��و وكانط وهيغل ص��ارت مهمات الس��لطة )= الدولة 
المدنية( تتجاوز التنظيم والتدبير والتنفيذ، إلى التدخُّل من أجل التصحيح 
والتوازُن وُصن��ع العدالة وفتْح اآلفاق. وال ش��كَّ أنّ ذل��ك ترافق مع تطور 
ُيرافق نش��وء  أو تاريخياً  مقولة المجتمع المدني، فما عاد العقد افتراضياً 
الدولة والسلطة وحْس��ب؛ بل صار حقيقًة واقعًة مستمرًة، بمعنى أنه يتفرع 
ويتجّدد ويتعدد بقدر مش��اركة األفراد )وقد صاروا فاعلين بل منشئين( في 

ُصنْع اإلدارة المستمرة للدولة المدنية وقراراتها.
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المدنية والدولة  المدني  المجتمع  في 

ثبت المراجع

توم��اس هوبز: اللفياثان: األصول الطبيعية والسياس��ية لس��لطة الدولة،  �
ترجمة ديانا حرب وبش��رى صعب، مراجعة وتقديم رضوان السيد، كلمة 

للترجمة، أبوظبي، 2011م.
جان جاك روس��و: العقد االجتماعي، ترجمة وتقدي��م عبد العزيز لبيب،  �

المنظمة العربية للترجمة: بيروت 2011م.
جون لوك: في الحكم المدني )رس��التان(، ترجم��ة ماجد فخري، اللجنة  �

الدولية لترجمة الروائع، بيروت 1959م.
جون لوك: رس��الة في التس��امح، ترجمها عن الالتيني��ة مع مقدمة  �

مستفيضة وتعليقات: عبد الرحمن بدوي، بيروت: دار الغرب اإلسالمي 
1988م.

 – Karl Popper: Die Offene Gesellschaft und seine Feinde, 1-2, 1944, 
1986.

 – Adam Ferguson: An Essay on the History of Civil Society, 1975.

 – Peter Gay: The Enlightenment; an Interpretation, 1966.

 – Ernest Gellner: Conditions of Liberty, Civil Society and its Rivals. 
1994.

 – Eric Hobsbawm: The Age of Revolution 1788-1848, 1962.

 – John Kean (ed.): Civil Society and the State, 1988.

 – Adam Seligman: The Idea of Civil Society, 1992.

جون اهرنبرغ: المجتمع المدني، التاريخ النق��دي للفكرة، ترجمة علي حاكم  �
صالح وحس��ن ناظ��م، مراجعة فالح عبد الجب��ار، بيروت: المنظم��ة العربية 

للترجمة، 1999م.

پول هازار: أزمة الوعي األوروبي 1680 - 1715م، ترجمة يوسف عاصي. بيروت:  �
المنظمة العربية للترجمة، 2009م.
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بيار � فرنسوا مورو: إسبينوزا واإلس��بينوزية، ترجمة جورج كتورة، بيروت: دار  �
الكتاب الجديد المتحدة، 2009م.

عزمي بش��ارة: المجتمع المدني، دراسٌة نقدية، بيروت: مركز دراسات الوحدة  �
العربية، 1998م.
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