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ا قبل... أمَّ
د. هالل احلجري

الأَمل  ُبلوِغ  »�شرح  كتاب  لكاتبها  ٍر  ُمَبكِّ �ِشنٍّ  يف  اأُلِّفْت  التي  الأعمال  من 
يف املُْفَرداِت واجُلَمل« للَعّلمة نور الدين ال�شاملي )1871-1913(؛ اأّلفه 

ه �شبَع ع�شرة �شنة.  حني كان �ِشنُّ
لأّن  ُمْذِهل؛  حديث  ال�شياق،  هذا  يف  ال�شاملي  الدين  نور  عن  واحلديث 
َة حياة اأعجوبة من اأعاجيب الدهر؛ تقراأ عن �شريته فرتاه َرُجل  ِق�شّ
ع�شرة من  الثانية  ال�شنة  وهو يف  ب�شَره  َفَقد  املقايي�س.  بكل  ا�شتثنائيا 
باه حديَد الذاكرة ل ي�شمع �شيئا اإل وعاه؛ وقد عا�س  عمره، وكان يف �شِ
اأقلَّ من خم�شن �شنًة ملأها اإجنازاٍت نوعيًة تزيد على ع�شرين ُم�شنًَّفا 
يف �شتى �شروب املعرفة: العقيدة، والفقه واأ�شوله، والتاريخ، واحلديث، 
والَعرو�س، والنحو، وغريها. ورغم كّف الب�شر، وِق�َشر الُعمر، وَم�َشّقِة 
احلياة يف عمان يف عهده، مل يقت�شر على التاأليف فح�شب؛ واإّنا كان 
ا ا�شتغل بالتعليم والُفْتَيا والعمِل ال�شيا�شي. �شريٌة  ِلًحا اجتماعيا َفذًّ ُم�شْ
ال�شاعَر  ولعل  هنا،  تف�شيلها  ي�شعب  باإجنازاٍت  حافلة  ولكنها  ق�شرية 

الكبري اأبا م�شلم البهلين اأدقُّ َمْن اخت�شرها بقوله راثيا له:
           َجَمَع الَعامَلَ يف َحْيُزوِمِه ** اأترى الَعامَلَ يف الَقْبِ َنَزْل؟!

اأعماله،  باكورة  فهو  واجُلَمل«  املفردات  يف  الأَمِل  ُبلوغ  »�شرح  كتابه  اأّما 
اأرجوزٌة نحوية تتكون من 228 بيتا، �شرحها يف كتاب �َشّمنه كتاَب ابن 
ي�شتهل   .« الإعراب  قواعد  عن  بـ«الإعراب  املعروف  الأن�شاري  ه�شام 

الأرجوزة بقوله:
َمـْل *** َحْمًدا ِبِه اأَناُل اأَ�ْشَرَف اْلأََمْل ــــِل اجْلُ         احَلْمـــــــُد هلِل ُمَف�شِّ

ِد  مَّ َطفى ُمَ لُم اْلأََبدي*** َعلى النَّبيِّ امْلُ�شْ لُة َوال�شَّ         ُثمَّ ال�شَّ
ويختمها بقوله:

       مت بَحْمِد اهلل هذا النَّْظـــــــــــــُم ** على طريـــــٍق َي�شتهيـــــه الَفْهـُم
ٌر عــــن اأ�شِلهــــا املذكــوِر       لكّنـــــــــــه فـــــي غالـــِب الأمــــــــــوِر ** ُمَق�شِّ
      واإنــــــــــا اأخـــــــــــذُت منــــــــــه ُدَررا ** وجئُت بعـــــــد نظِمه ُمعَتــــــــِذرا
     �شّميـــــــُت نظَمـــــــــه بلـــــوَغ الأَمِل ** اإذ بالنظــــــــاِم قد بلغــُت اأمــــــَلي
، فيعفـو اهلل عن عبـٍد َعفا نِّْف قبلَــــــــه ُم�شنَّفــــــا ** قطُّ      ولــــــم اأُ�شَ

َرِبيًعا  ع�شَر  ال�شابعَة  يجاوز  مل  ل�شابٍّ  كيف  يعجب  الكتاب  يقراأ  ومن 
بل  عوي�شة،  ولغوية  نحوية  ق�شايا  مبناق�شة  وي�شطلع  عمره،  من 
ويناق�س اأئمة النحو العربي مناق�شة تِنمُّ عن ه�شمه لِعْلٍم من اأ�شعب 
علوم العربية، ثم تراه ينت�شر اأحيانا، يف مناكفِته لهم، لراأيه بكل ِثقٍة 

واطمئنان.
جتيئ  اأنها  ومنها  »مَلّا«،  معاين  يف  النحاة  اأقوال  يعر�س  مثل  جنده 
َدْيَنا  َلّ َّا َجِميٌع  مَلّ ُكٌلّ  مبعنى »اإّل« ال�شتثنائية، كما يف قوله تعاىل: »َواإِن 

: ُروَن«. فيقول ال�شيُخ ال�شابُّ �شَ ُمْ
»واجلوهري حظل، اأي منع جميَء »ملّا« مبعنى »اإّل«؛ حيث قال: اإّن »مَلّا« 
مبعنى اإّل غري معروف يف اللغة، و�شبقه اإىل ذلك الَفّراء، واأبو عبيدة، 
لكن ل التفاَت اإىل قولهم؛ فقد حكى جميَئها لذلك اخلليُل، و�شيبويه، 
على  م  ُمقدَّ واملُْثِبُت  َيْحفْظ،  مل  من  على  ُحّجٌة  حِفظ  وَمن  والك�شائي، 

النايف«.
العربي،  النحو  اأّمهاِت  قراأ  قد  ر  املُبكِّ العمر  بهذا  �شابا  َنتخّيل  اأن  ولنا 
للتاأليف  انبى  ثم  اخلا�س،  راأَيه  وكّون  العوي�شة،  م�شكلِتها  وه�شم 

فيها!
ًّا، اإنّ ال�شيخ ال�شاملي - رحمه اهلل - كان اآيةً من اآيات زمانه. حَق

hilalalhajri@hotmail.com
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العامل الإ�سالمي يف جغرافية ابن خلدون ومقدمته

ــان لــه الــتــاأثــري الــكــبــري عــلــى املــ�ــشــتــوى  ــامل كـ  وهــنــا نــ�ــشــري اإىل عـ
ال�شرقي والغربي األ وهو عبدالرحمن ابن ممد امل�شهور بكنيته 
وهي »ابن خلدون«، واإن اأهم ما كتب ابن خلدون هو كتابه امل�شهور 
التاريخ  خا�شة  خمتلفة  وعلوما  فنونا  فيها  جمع  فقد  »املقدمة« 
مقدمته،  يف  اجلغرافيا«  »علم  على  هنا  ونــعــرج  الجــتــمــاع،  وعلم 
ابن  »مــقــدمــة  اأعــطــى  بعلم اجلــغــرافــيــا مــن  املهتمني  وهــنــاك مــن 
الــعــلــم، خــا�ــشــة جغرافية  هــذا  لــدرا�ــشــة  اأهــمــيــة عظيمة  خــلــدون« 
بلكا يف مقاله  اإليا�س  الــدكــتــور/  هــوؤلء  الإ�ــشــلمــي، ومــن  الــعــامل 
املن�شور يف جملة  خــلــدون«،  ابــن  فكر  الإ�ــشــلم يف  عــامل  »جغرافيا 

التفاهم.
لــقــد ظــهــر الــكــثــري مـــن عــلــمــاء املــ�ــشــلــمــني الـــذيـــن اهــتــمــوا بعلم 
وابــن  الإدريــ�ــشــي  احل�شر،  ل  املــثــال  �شبيل  على  اأهمها  اجلغرافيا 
حــوقــل وال�ــشــطــخــري ويــاقــوت احلــمــوي وغــريهــم مــن العلماء، 
فــذهــبــوا اإىل تــخــيــل عـــام لــلــخــارطــة الــعــاملــيــة، ومــنــهــم مــن و�ــشــع 
اهتمامه فقط على العامل الإ�شلمي ومنهم من اهتم بجغرافية 
الهتمام  هــذا  نقول  اأن  وميكن  ال�شيا�شية،  واجلغرافيا  ال�شكان، 
اآياته  يف  الــقــراآن  حث  خــلل  من  �شواء  الدينية  الرغبة  من  نابع 
عــلــى الــتــاأمــل والــتــفــكــر والــ�ــشــيــاحــة، وحـــث الــر�ــشــول الــكــرمي على 
ال�شفر، وقد لعبت الفتوحات الإ�شلمية دوًرا كبرًيا يف اهتمامهم 
بعلم  اهتمت  �شابقة  اأمة  اأكرث  يعدون  وامل�شلمون  اجلغرافيا،  بعلم 

اجلغرافيا.
اأو  املــنــاطــق  اإىل  الإ�ــشــلمــي«  »الــعــامل  م�شطلح  نــرجــع  اأن  ميــكــن 
الأرا�شي التي و�شل اإليها اجلي�س الإ�شلمي فيما ي�شمى يف كتب 
حتفظنا  رغم  واملغرب،  امل�شرق  يف  الإ�شلمية  بالفتوحات  التاريخ 
ال�شيطرة  عــلــى  يعتمد  الــفــتــوحــات  ُكــنــه  لأّن  املــ�ــشــمــى،  هـــذا  عــلــى 
كانت  �ــشــواء  للم�شلمني  لي�شت  مغت�شبة  اأر�ـــس  على  والحــتــلل 
منبعه  يرجع  النهاية  يف  فهو  بالغت�شاب  اأو  بالر�شا  ال�شيطرة 
ل�شيء واحد األ وهو الحتلل، ول نريد اخلو�س يف هذا املو�شوع 
حالًيا، لأنه يحتاج اإىل مقال م�شتقل. اإذن فالفتوحات الإ�شلمية 
لعبت دوًرا بارًزا يف زيادة رقعة العامل الإ�شلمي، ور�شم اخلارطة 
وامل�شلم  للعربي  الب�شرية  الهجرات  اأّن  كما  لأرا�شيها،  الإ�شلمية 
بني بلدان العامل املختلفة كان لها التاأثري الأمثل يف نقل الثقافة 

العربية والإ�شلمية وت�شكيل العامل الإ�شلمي.
على  وجغرافية  ا�شرتاتيجية  اأهــمــيــة  الإ�ــشــلمــي  الــعــامل  ميتلك 

خمتلف امل�شتويات، واأهم هذه امل�شتويات هو امل�شتوى القت�شادي، 
واجلنوب  بالغرب  ال�شرق  جتارة  تربط  الأر�ــس  من  البقعة  فهذه 
بال�شمال برا اأو بحًرا، فل متر قافلة جتارية اأو �شفينة جتارية اإل 
الإ�شلمي،  العامل  اأرا�شي  يف  الأ�شا�شية  مطاتها  اإحــدى  وتكون 
بطريق  امل�شهور  الطريق  هو  البية  التجارية  الطرق  اأهــم  ومن 
ــروًرا بــالــعــراق  ــ احلــريــر والــــذي يــبــداأ مــن مــوانــئ بـــلد الــ�ــشــام مـ
ال�شني،  بــبــلد  انتهاء  والهند  ال�شند  وبــلد  �شمرقند  �شرًقا  ثــم 
الــذي ميــر على جنوب  اأمــا الطريق الــبي الآ�ــشــيــوي الإفــريــقــي 
مل  الأطل�شي  باملحيط  وانتهاء  ومايل  بنيجرييا  مروًرا  ال�شحراء 

تكن له اأهمية كبرية، ورمبا نعزو ذلك اإىل وعورته.
اإن امل�شلمني مل يكونوا على دراية حقيقية بالبحر، بل ل يعرفونه 
ال�شحراء،  بداأ عند عرب اجلزيرة، فهم يعي�شون يف  الإ�شلم  لأّن 
رحلتهم  يف  التجار  وراآه  ق�ش�شه،  ويــروون  عنه  ي�شمعون  وكانوا 
لل�شام والعراق كان من  ال�شام والعراق، ولكن بعد احتللهم  اإىل 
اأول ماولة يف عهد اخلليفة  البحر، وكانت  ينزلوا  اأن  ال�شرورة 
الــرا�ــشــدي عمر بــن اخلــطــاب -ر�ــشــي اهلل عنه- ثــم تــوالــت بعدها 
بحري  اأ�شطول  باإن�شاء  الهتمام  يف  والعبا�شية  الأمــويــة  الــدولــة 
يف  الإ�شلمية  البحرية  نه�شت  وقد  للمعارك،  اأو  للتجارة  �شواء 
اأوقات متفرقة، وتعد الدولة املوحدة هي الدولة التي بلغت فيها 
اأن  خلدون  ابن  ويرى  وات�شاعها،  قوتها  اأوج  الإ�شلمية  البحرية 
قوة  لبقاء  مهًما  �شبًبا  كان  البحر  على  املطلة  بالبلدان  الهتمام 
ال�شلطة  ِقبل  من  املناطق  هذه  اإهمال  فبعد  الإ�شلمية،  الدولة 
الــ�ــشــيــا�ــشــيــة �شعفت الـــدولـــة. مــن خـــلل مــا �ــشــبــق يــتــبــني لــنــا اأن 
ذلك،  عن  مبناأى  تكن  مل  الإ�شلمي  العامل  يف  البحرية  التجارة 
فــهــنــاك الــطــريــق الـــذي يــربــط بــجــنــوب اآ�ــشــيــا، ويــبــداأ مــن املــوانــئ 
العربي  اخلليج  ب�شواحل  مـــروًرا  الب�شرة  ميناء  مثل  ال�شامية 
وخليج عمان، داخًل اإىل البحر الأحمر، واإىل ال�شواطئ الهندية، 
كما اأّن هناك طريقا بحريا اآخر ينتهي يف �شواحل �شرق اإفريقيا.

اأهميته  من  تنبع  خا�شة  اأهمية  ميتلك  الإ�شلمي  فالعامل  اإذن   
على  حملتهم  يف  حديًثا  الأوروبــيــون  ا�شتعان  وقــد  اجلغرافية، 
ال�شرق بهذه الأرا�شي فكانت معيًنا مهًما لهم يف طرقهم البحرية 
والبية، كما ميكن اأن نقول اإن العامل الإ�شلمي اأخذ اأهميته يف 
اأغلب  ن�شاأت  فقد  الب�شرية،  احل�شارات  موطن  هي  اأرا�شيه  كون 
�شومر  ح�شارة  مثل  الإ�ــشــلمــي  الــعــامل  يف  الب�شرية  احلــ�ــشــارات 

ودملون وح�شارة جمان واحل�شارة الرومانية واحل�شارة الفار�شية 
موطن  اأّنــه  كما  احل�شارات،  من  وغريها  الإ�شلمية  واحل�شارة 
الر�شالت ال�شماوية �شواء كانت اليهودية اأو امل�شيحية اأو الإ�شلم.

الإ�ــشــلمــي،  الــعــامل  بجغرافية  مقدمته  يف  خــلــدون«  »ابـــن  اهــتــم 
املتفرقة  لأرا�شيه  املتوا�شلة  الــرحــلت  من  نابع  الهتمام  وهــذا 
مر  على  احلكم  يف  �ــشــارك  كونه  عــن  بعيًدا  واملــغــرب،  امل�شرق  بــني 
حياته، فهو زار اأغلب -اإن مل يكن كل- اأرا�شي العامل الإ�شلمي، 
اأّنــه  كما  الأنــدلــ�ــس،  اإىل  الإ�شلمي  اجلي�س  دخــول  يف  �شارك  فقد 
العربي، و�شارك يف حرب  الق�شاء يف م�شر وتون�س واملغرب  توىل 
اأكمل  التتار  يد  على  بغداد  �شقوط  وبعد  التتار،  جلي�س  الت�شدي 
قاله  مــا  لن�شتعر�س  نــاأتــي  فعندما  فيها،  ومــات  م�شر  يف  حياته 
فهو  جــًدا،  دقيقا  و�شفا  و�شفه  اأنــه  �شنجد  الإ�شلمي  العامل  عن 
و�شف ال�شيا�شة وو�شف املجتمع، وو�شف العمران وو�شف البناء، 
اهتم  اأنه  كما  املتفرقة،  بتفا�شيله  الإن�شان  و�شف  كله  هذا  وفوق 
والقت�شاد،  وال�شنائع  بـــالآداب  واهــتــم  والــزمــان،  املــكــان  بو�شف 
ال�شكان.  بجغرافية  البالغ  اهتمامه  يف  خلدون  ابن  اأهمية  فتنبع 
ومن اأهم ما و�شحه ابن خلدون هو مدى تاأثري القوة ال�شيا�شية 
على كل حياة الإن�شان �شواء يف بنائه وعمرانه وثقافته وعلمه، ول 
بلغت  حيث  الر�شيد،  هارون  العبا�شي  اخلليفة  من  ذلك  على  اأدل 
اأهمية  العلم  اأوىل  فقد  ات�شاعها،  اأوج  زمانه  يف  العلمية  النه�شة 

كبرية جًدا، وبنى مكتبته ال�شخمة امل�شهورة بـ«دار احلكمة«.   
باأنه  ي�شفه  ومقدمته  خــلــدون  ابــن  عــن  يتحدث  عندما  الكثري 
هذين  يف  تعمق  لأّنه  �شحيح  اأمر  وهذا  والجتماع،  التاريخ  عامل 
عن  حتــدث  فقد  جغرافيا،  عــامل  فهو  املقابل  يف  ولــكــن  العلمني، 
اجلغرافيا  علماء  اهــتــم  ولــقــد  وعميق.  منظم  ب�شكل  اجلغرافيا 
مبا كتبه ابن خلدون، حتى و�شفه العامل اجلغرايف اإيف لكو�شت 
واآثارها  البيئة  ظواهر  وا�شح  علمي  مبنهج  عالج  من  »اأول  باأنه 
اجلي�س  ا�شتفاد  وقــد  الــ�ــشــعــوب..«  حــيــاة  يف  وال�شلبية  الإيــجــابــيــة 
فتمت  الــعــربــي،  املــغــرب  بــلد  احــتــلل  يف  مقدمته  مــن  الفرن�شي 
من  ينبع  واهتمامه  الفرن�شية،  اللغة  اإىل  مــرات  عــدة  ترجمتها 
الهتمام  هــذا  ومــا  جـــًدا،  دقــيــق  ب�شكل  املــغــربــي  للمجتمع  و�شفه 
التي  مقدمته  واأهــمــيــة  لأهميتها  اإل  ال�شخ�شية  بــهــذه  الــكــبــري 

جمعت علوما خمتلفة.

عبداهلل العلوي

اأنتجها خلل فرتاتها املتلحقة، فالإ�شلم بداأ  يحكي لنا التاريخ العربي والإ�شلمي مراحل تطور الدولة الإ�شلمية عب حقبها املختلفة، ومدى الآثار الإيجابية وال�شلبية التي 
من مكة، وعانى الر�شول الكرمي يف تو�شيل ر�شالته للإن�شان املكي وللعامل عامة، فُكتب ال�شرية تذكر الق�ش�س الكثرية حول هذه املعاناة، حتى اأِذن اهلل له بالهجرة اإىل يرثب لبناء 
التو�شع  الدولة يف  وبداأت  والعاملي،  العربي  امل�شتوى  الكبري على  ال�شاأن  لها  املختلفة فكان  باأركانها  الإ�شلمية  الدولة  بناء  و�شيا�شية، وجنح يف  دينية  اأ�ش�س  تقوم على  دولة متكاملة 
والعراق  الروم  وبلد  وفار�س  ال�شام  بلد  اإىل  الإ�شلمية  الدولة  و�شلت  فقد  عنه-  اهلل  ر�شي   - بن اخلطاب  الرا�شد عمر  اخلليفة  عهد  خا�شة يف  املختلفة  املناطق  على  وال�شيطرة 
وم�شر واملغرب العربي والأندل�س حتى و�شلت م�شارف بلد بيزنطية، ومل يهمل اخللفاء الإ�شلميون النه�شة العلمية والثقافية يف الدولة ال�شيا�شية، فهم يعدونها اأ�شا�شا ل ميكن 
ال�شتغناء عنه، فظهرت املكتبات، واهتم اخللفاء يف الدولة الأموية والعبا�شية وما حلقتها من الدول يف امل�شرق واملغرب بالعلوم، فكان لهم الدور الأمثل يف نه�شتها وتطويرها، منها 

ظهر علماء يف جمالت العلوم املختلفة، وقد ا�شطلع العلماء يف جمالتهم، وظهرت بذلك الكتب واملوؤلفات،

abdlla1991@gmail.com
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القيــــم واإ�سكـــالت الهويـــــة

يانكليفت�س_  فلدميري  _ح�شب  اأفاية  يكتب  مقاله،  م�شتهل  يف 
ذلك  الفل�شفة،  تواجهها  م�شكلة  اأول  هي  الأخلقية  الفل�شفة  باأن 
الفل�شفة  ا�شطراب هوية  يزيد على  بالأخلق  الفل�شفة  اقرتان  اأن 
باأن  ليڤينا�س،  اإميانويل  يرى  املقابل،  يف  اآخر.  وغمو�شا  ا�شطرابا 
الفل�شفة  هي  بل  الفل�شفة،  �شعب  من  �شعبة  جمرد  لي�شت  الأخلق 
هذا  ويف  للتفل�شف.  الأ�شا�شية  املهمة  هي  فيها  والتفكري  الأوىل، 
اأنتجته  الذي  »الذاتية«  ال�شياق، يعلن ليڤيان�س تبمه من مفهوم 
الأزمنة احلديثة، وي�شر على اأهمية الآخر، فالذات مطالبة بخلع 

مركزيتها والذوبان من اأجل اإن�شان اآخر. 
العامل،  بها  مير  التي  الظرفية  والتاريخية  الفل�شفية  اللحظة  اإن 
تــنــتــج قــ�ــشــايــا جــديــدة يــتــعــني عــلــى الــعــمــل الــفــكــري اأخـــذهـــا بعني 
اإن اخلطابات اجلديدة تتخذ من القيم  احل�شبان والعتبار. حيث 

والأخلق مو�شوًعا لها. 
فــكــيــف ميــكــن الــتــفــكــري الــيــوم يف مــو�ــشــوعــات الــقــيــم والــتــوا�ــشــل، 
يف  نــاأخــذ  اأن  دون  مــن  والــتــنــوع،  والت�شامح،  وال�شيا�شة،  والــهــويــة، 
ــاواة، والإقــ�ــشــاء،  العــتــبــار الأ�ــشــكــال اجلــديــدة لــلــعــنــف، والــلمــ�ــش
التفكري  ميكن  وكيف  احلــديــثــة؟  الخــتــلل  ومظاهر  والأ�ــشــولــيــة 
امل�شرتك  العي�س  �ــشــروط  يف  اأو  الجــتــمــاعــيــة،  الــرابــطــة  يف  حــالــًيــا 

وعلقته الثلثية بالدولة والختلف والدميقراطية؟
بالنظر اإىل الهوية كق�شية تتموقع يف م�شاحة املناق�شات الفل�شفية 
ب�شكل  والخــتــلف  القيم  موا�شيع  وتتناول  والــدولــيــة  والوطنية 
الــ�ــشــعــوب والإثــنــيــات فيما  لــتــاأطــري  اأ�ــشــا�ــشــا  جــوهــري، فــهــي تعتب 
الآخر  اإىل  النظر  ت�شمل  ا  اأي�شً وهي  اخل�شو�شية،  بتعبريات  تنعته 
ويف  ما!  تهديدا  ي�شكل  اأنــه  لبد  مزعجا،  عدوانيا،  كائنا  باعتباره 
مواجهة هذا النموذج ال�شائد، ينتف�س امل�شتبعدون بطرق خمتلفة 
الت�شبث  بوا�شطة  ولكن  الإلغاء،  دائرة  لتك�شري  عنيفة_  _اأحيانا 
مبطالب هوياتية با�شم اختلف ذي تلوينات لغوية اأو دينية مثًل. 
مطالبني  وجــودهــم  عــن  وامل�شت�شعفون  امل�شتبعدون  يــعــب  هــكــذا 
اإنهم يدعون هكذا اإىل احرتام �شرط امل�شاواة باعتماد  بالعرتاف. 
الثقافية اجلارية  الديناميات  فاإنَّ  املقابل،  الإن�شانية. ويف  احلقوق 
اأن  ذلــك  ُمــعــقــدة؛  و�ــشــعــيــات  يف  اجلــمــيــع  ت�شع  لــلــعــوملــة،  امل�شاحبة 
ال�شخ�س من  تــنــتــزع  املــعــومل_  الــتــوا�ــشــل  �ــشــيــاق  الــثــقــافــة _ يف 

ارتهانه ملا هو خا�س اأو ملي، وترمي به فيما يتخطى الوطن. 
اإنَّ الــتــنــامــي الــتــ�ــشــاعــدي خلــطــابــات الخــتــلف - الــتــي غــالــبــا ما 
تختلط بالتنوع - ل تتوقف عن التجذر لدرجة حتولت اإىل حالت 
يف منتهى التعقيد. فالتو�شع املحموم للعوملة يدفع الفئات املهم�شة 

املناق�شة  يف  الظهور  اإىل  املكبوتة،  واخل�شو�شيات  وامل�شت�شعفة، 
العامة با�شم ما اأ�شمته حنه اآندرت: »احلق يف اأن تكون لك حقوق« 
وذلـــك بتخطي حـــدود الـــدولـــة/ الأمــــة. وهــكــذا تــطــرح الــظــواهــر 
العابرة للأوطان وامل�شتندة اإىل اللغة، اأو الدين، اأو الإثنية حتديات 

الفكر وال�شيا�شة.  واقعية على 
ف�شاءات  يف  ذاتــهــا  عــن  تعب  الــيــوم  ن�شهدها  التي  الخــتــلفــات  اإنَّ 
ــواع من  ــ اأنـ اإطـــارهـــا اجلـــغـــرايف، وبــالــتــايل تت�شكل  مــنــزاحــة، خـــارج 
التداخل والتمازج، واللقاءات العجيبة، وديناميات هوياتية ي�شعب 
للم�شاكل،  هائل  تنوع  هناك  الختلف  فكرة  فوراء  عليها،  القب�س 
التنوع  هذا  اعتبار  �شرورة  هنا  من  والتمظهرات.  املنطق  واأنــاط 
التفكري  اأنــاط  اأن  كما  الأحــادي،  الفكر  اأ�شكال  خمتلف  ل�شتبعاد 

ال�شيا�شية للختلفات تكون هي نف�شها متنوعة. باملعاجلة 
من جهة اأخرى فاإن التاريخ يعلمنا كون �شحايا احلداثة، وال�شعوب 
الــذيــن  اأو  املــطــروديــن  والــعــمــال  امل�شتغلني،  والــفــلحــني  املــهــمــلــة، 
ال�شغار  والــتــجــار  التقني،  الــتــقــدم  ب�شبب  عملهم  قيمة  ت�شاءلت 
ويعمدون  هوياتية،  نــاذج  بناء  اإىل  يلجوؤون  هــوؤلء  كل  املفل�شني، 
اإىل فبكة ثقافة ترجع اإىل هويات اأولية يعاد �شياغتها يف املتخيل 
واملا�شي  الأ�شلية،  واللغة  الدم،  ونقاء  الأجداد،  اأر�س  اعتمادا على 
الختلف،  يف  احلق  با�شم  وطني  كيان  تفكك  فــاإنَّ  وهكذا  املوهوم. 
الأ�ش�س  وتفتت  م�شروعيتهما،  كــانــت  مهما  بالتنوع،  املطالبة  اأو 
نزوعات  وتفجري  باب جهنم،  فتح  عنه  ينتج  قد  ما،  لبلد  امل�شرتكة 
املوت. يف هذه احلالة، يتوقع تعري�س مقومات العي�س امل�شرتك اإىل 
اخلطر والتهديد، ومن ثم ميكن للت�شنج الهوياتي با�شم تنوع ما، 

اأن يولد اأ�شباب اخل�شومة والفتنة واملحنة.
ــاأكــيــد عــلــى اعــتــبــار الــتــنــوع الــثــقــايف مــرك  ومــــع ذلــــك، فـــــاإنَّ الــت
الإنــ�ــشــانــيــة، تــاأكــيــد �ــشــائــب، وهـــو مــا ميــنــح املــعــنــى ملختلف اأ�ــشــكــال 
لنا  تبني  كلما  بعيدا،  بهذا  ذهبنا  كلما  لكن  النا�س.  بــني  التبادل 
للتهديد  معر�شة  اأ�شبحت  الــ�ــشــيــادة،  ــة/  الأمـ الــدولــة،  اأ�ش�س  بــاأن 
املمكن  من  فاإنِّه  عظيم،  اعرتاف  فعل  التنوع  كان  واإذا  واله�شا�شة. 
م�شللة،  »لزمــة  اأ�شبح  واأنــه  خ�شو�شاً  حقيقي،  فخ  اإىل  يتحول  اأن 

تن�شحب على وقائع ومواقف متناق�شة«.
اأو   - العامل  فــاإّن  العوملة،  اإىل  النازعة  احلــركــات  من  الرغم  وعلى 
بع�س املناطق من العامل- يبدو اأنه اأ�شيب بفريو�س القبلية، با�شم 
اأو احلق يف التنوع. فالأحداث التي يتفرج عليها العامل  الختلف 
والــرمــوز  الآثـــار،  مــن  لمـــدودة  ف�شيف�شاء  للغاية.  قا�شية  يوميا 
واخلطاب  حقوق،  لها  تكون  اأن  يف  باحلق  تطالب  واخل�شو�شيات 

احلايل حول التنوع مينحها هذا امل�شروعية واملنا�شبة. 
اإن املــجــتــمــعــات املــعــنــيــة بـــذلـــك، مــطــالــبــة بــال�ــشــتــغــال عــلــى ذاتــهــا، 
ــرتاف بـــهـــا، وحتــويــل  ــالعــ ــ ــذه الـــتـــعـــبـــريات بـــالـــبـــدء ب ومـــعـــاجلـــة هــ
التفاعل  حتــرك  عــوامــل  با�شتدعاء  الغمة  يف  ال�شقوط  احــتــمــالت 
والإبداع، واأخذ الكلمة، وذلك ب�شمان �شروط العدالة وامل�شاواة يف 
اأو التنوع التي  اأ�شوليات الختلف  كل امل�شتويات، ق�شد ما�شرة 
خمتلفة،  النغلق  اإىل  وتدعو   ، العامل  يف  اجلــاري  التثاقف  تقاوم 

بال�شرورة. وخال�شة وجيدة 
لقد لعبت منظمة اليون�شكو دورا كبريا يف الرتويج مل�شطلح التنوع، 
الهيمنية  الأبــعــاد  مقاومة  ا�شتهدف  ا�شرتاتيجي  �شياق  يف  وذلــك 
الثقافية؛  وخ�شو�شياتها  الــدول  �شيادة  اأهمية  على  واأكــد  للعوملة، 
لكن مل تكن هذه املنظمة لتتوقع ال�شتعمالت املختلفة واملت�شاربة 
لهذا امل�شطلح يف ال�شراعات اخلا�شة التي تنفجر هنا وهناك با�شم 

التنوع حتى داخل جمالت البحث يف العلوم الإن�شانية.
جمرد  لأنــه  »التنوع«-  للفظة  الوا�شع  ال�شتعمال  من  الرغم  على 
ــاإن هــنــاك  لــفــظــة وبــعــيــد عـــن اأن يــتــ�ــشــمــن حــمــولــة مــفــهــومــيــة - فــ
امل�شتعملني  حتــرك  الــتــي  والأهــــداف  الفهم  يف  عميقة  اخــتــلفــات 
لها. لذلك يدعو بع�شهم اإىل ا�شتبعادها اإذا كانت �شت�شري �شبًبا يف 
باأن وحدة  اإغفال  دون  والثقافة،  ال�شيا�شة والجتماع  انق�شامات يف 
لها.  املكونة  الختلفات  يف  التفكري  من  اإطلقا  متنع  ل  مــا،  بلد 
املعادلة تبدو بديهية  باأن هذه  التنوع ل تفيد  املناق�شات حول  لكن 
بال�شرورة؛ ذلك اأنه كيف ميكن الحتفال بالعرق والنتماء الإثني 
يف الوقت الذي يتعني فيه الن�شال �شد كل اأ�شكال التمييز؟ وكيف 
الثقايف  النف�شال  اإىل  الدعوة  وجتنب  الختلفات  احــرتام  ميكن 
يف الوقت نف�شه؟ وهل الدعوة اإىل احلقوق الثقافية ل تتنافى مع 

الوطنية؟  املوؤ�ش�شة للدولة  القيم 
الرهان  يكثف  الكاتب_  ت�شور  الأ�شئلة _يف  الإجابة عن هذه  اإن 
رهان  اأنــه  ويبدو  القيم،  ول�شوؤال  الت�شامح  لبيداغوجيا  احلقيقي 
والتي  و�شرا�شة،  ت�شددا  ال�شوق  اأ�شولية  فيه  تــزداد  زمن  يف  �شعب 
اختلفها  للتعبري عن  اآخر  اأي هام�س  الأخرى  للثقافات  ل ترتك 
�شوى الرتكا�س اإىل اأ�شولها العتيقة والعودة اإىل ما ي�شكل ذاتيتها 
اأنه بالرغم من هذا الحتقان الثقايف احلاد  الدفينة. ويظهر على 
اإن�شاين حاجة وجودية وانفتاح ممكن، دون  التفكري يف ما هو  فاإن 
�شلب درامي للذات اأو متاٍه وهمي مع الآخر، ودون ا�شتجداء ثقايف 

اأو رف�س ع�شابي اآخر.

منال املعمرية

اأ�شبحنا نتعود على �شماع اأو قراءة خطابات قلقة تتحدث عن »فقدان القيم«، اأو »اأزمة القيم«، ومتثل هذه الأزمة جزًءا من اأزمة �شاملة، ذلك اأنَّ النظام املعومل الذي و�شعه 
الب�شر لنقل وتوزيع الرثوات ل ُي�شاعد على القول باأنَّه ي�شتغل ل�شالح خري الإن�شانية، ويطال ال�شعور بالقلق والفو�شى كل املجالت: ال�شيا�شية واملالية واملجتمعية والبيئية 
املعا�شر، مع ما يت�شمنه من نقاط عدة  الفل�شفي  الفكر  القيم والأخلق يف  التفاهم، مفارقات  اأفاية، واملن�شور مبجلة  الدين  الدكتور ممد نور  والقيمية. يتناول مقال 
اأبرزها مفهوما الت�شامح والهوية. اجلدير بالذكر، اأن اأفاية هو اأ�شتاذ الدرا�شات الفل�شفية احلديثة يف جامعة ممد اخلام�س يف املغرب، وله اأعمال ر�شينة عدة، وا�شتغالت 

بالبنان. اإليها  ي�شار 

manalalmaamari1@gmail.com
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حــاول  مــن  اأول  هــو  �شكولريو�س  جيناديو�س  البطريرك  كــان 
الق�شطنطينية،  فتح  بعد  اإ�شلمي  م�شيحي  حوار  اأول  تد�شني 
وكتب ثلثة م�شنفات اأولها »يف ال�شبيل الأوحد الذي يقود اإىل 
وهما  معروف  عنوان  له  ليوجد  والثاين  الب�شر«  بني  خل�س 
عبارة عن نقا�شات جمعته مع ممد الفاحت، فالأول عبارة عن 
تب�شيط  الثاين فهو  اأّما  امل�شيحي.  الإميان  ملبادئ  �شريع  موجز 
لــلــكــتــاب الأول لــتــ�ــشــهــيــل تــلــقــي وفــهــم الــنــ�ــس عــلــى غـــري ذوي 
األوهية  عن  واأجوبة  »اأ�شئلة  بعنوان  الثالث  وكان  الخت�شا�س، 
ربنا ي�شوع امل�شيح« وهو عبارة عن نقا�شات مع �شباط م�شلمني 

من مدينة �شري�س حول الإميان امل�شيحي والإ�شلمي.
الإ�شلم  تخ�س  التي  بامل�شائل  اهتموا  الذين  الأ�شخا�س  ومن 
والعلقات بني امل�شلمني وامل�شيحيني جورجي�س الرتيبوزندي، 
يف  الكل�شيكية  الآداب  بتدري�س  وقــام  باإيطاليا  در�ــس  قد  كــان 
ومن  الفاتيكان  ملكتبة  مــديــرا  وعــني  ونابلي  ورومـــا  البندقية 
م�شنفاته »يف حقيقة الإميان امل�شيحي« وحاول من خلل هذه 
قدمت  وقــد  والإ�ــشــلم،  امل�شيحية  بني  تقارب  اإحــداث  الدرا�شة 
العام  الق�شطنطينية يف نف�س  الدرا�شة لل�شلطان بعد فتح  هذه 
القراآن  توجد خلفات جوهرية بني  اأّنــه ل  يو�شح  اأن  ماول 
الأتــراك  »اأمــري  يكون  اأن  اإىل  ال�شلطان  وقــد ح�س  والإجنــيــل، 
والرومان« عن طريق اإن�شاء جممع اإ�شلمي م�شيحي للو�شول 

املن�شودة. للوحدة 
العثماين  اليوناين  التعاون  مدح  اإىل  الكتاب  بع�س  ذهب  وقد 
جهة  ومــن  جهة  مــن  امل�شيحي  ال�شعب  على  امل�شاب  لتخفيف 
وقد  اأمريوتزي�س  �شخ�شية، ومنهم  اإىل حتقيق م�شالح  اأخرى 
»حوار  بعنوان  لل�شلطان  اأهداها  فل�شفية  لهوتية  درا�شة  كتب 
ــان املــ�ــشــيــحــي« لــيــبــني مــدى  ــ مــع الــ�ــشــلــطــان الــرتكــي عــن الإميـ
اإىل  دعــا  وقــد  والإ�شلمية،  امل�شيحية  الديانتني  بني  التقارب 
اأن تتوحد الديانتان يف ديانة واحدة، واأّن الفوارق بني القراآن 
ــيـــل مت تــهــويــلــهــا بــ�ــشــبــب تــرجــمــات فــا�ــشــدة، وقـــد قــوبــل  والإجنـ

باحلنق من امل�شيحيني وعدم املبالة من امل�شلمني.
املنفى  يف  اليونانيني  القلم  اأهـــل  كــفــاح  �شاتها�س  املـــوؤرخ  در�ـــس 
ــشـــرتداد بــلدهــم مــن الــ�ــشــيــطــرة الــعــثــمــانــيــة، وكــذلــك كتب  ل�ـ
برتكيز،  لكن  قليل  م�شنفه  يف  كفاحهم  عن  باباريغوبولي�س 
ومن اأبرز الكتاب اليونانيني الذين جلاأوا للغرب بي�شاريون، اإذ 
اأوروبــي ل�شرتداد  اأبدا عن ماولة جتميع حتالف  يتوقف  مل 
اأن  زمــانــه  اأهـــل  عك�س  على  مقتنعا  كــان  وقــد  الق�شطنطينية، 

اعتنى  وقد  الغرب،  مع  ال�شرق  يف  امل�شيحية  باندماج  اخلل�س 
�شعى  وقد  وال�شرق،  الغرب  بني  تف�شل  كانت  التي  الهوة  بــردم 
بــكــامــل طــاقــتــه لعقد الجــتــمــاعــات واللــتــقــاء بــعــواهــل اأوروبـــا 
العثمانية،  ال�شيطرة  لردع  لدعوتهم  �شاأن  لهم  ومن  والنبلء 
فكانت  البندقية  يف  مبكتبته  تــبع  �شنوات  بــاأربــع  وفاته  وقبل 

لأهل اليونان كبيزنطة جديدة.
وقد  بي�شاريون،  تلميذ  ل�شكاري�س  بلنو�س  الكتاب  اأبــرز  ومن 
اأطلق عليه »حامي حمى اليونانيني يف كل مكان« وقد �شعى عن 
اليونانية للتوا�شل مع عواهل  طريق ن�شره واهتمامه بالآداب 
اأوروبا للتعبري عن منة مواطني اليونان وال�شعي لإنقاذهم، 
الع�شر  تراث  على  احلفاظ  اجتاهني:  على  ن�شاطاته  وتركزت 

القدمي الثقايف، واإثارة انتباه اأوروبا اإىل اليونان امل�شتعبدة.
املــرويــات  �شل�شلة مــن  والــ�ــشــلــوى يف  الــعــزاء  الــيــونــانــيــون  وجـــد 
والتي  العثماين،  العهد  يف  اختلقت  التي  والنبوءات  واملغيبات 
ــة  ــودة الإمـــباطـــوريـ ــ ــة الــعــثــمــانــيــة وعـ ــدولـ تـــوؤمـــل بــ�ــشــقــوط الـ
العهد  مــن  مــرويــات  على  الــعــرافــون  اعتمد  وقــد  البيزنطية، 
�شقوط  على  للتدليل  يوحنا  للقدي�س  القيامة  وكتاب  القدمي 
الــزمــن ثــم عــودة عهدها مــن جــديــد، واأنــه  بيزنطة لفرتة مــن 
متثال  ق�شة  املرويات  هذه  ومن  العامل،  ليحكم  امل�شيح  �شياأتي 
يت�شدر  كــان  وقــد  الــبونــزي،  الــفــار�ــس  و�شتنيان  الإمــباطــور 
جــواده  ممتطيا  الإمــباطــور  بــدا  وقــد  الق�شطنطينية  �شاحة 
م�شريا بقب�شة يده اليمنى جهة ال�شرق وبيده الي�شرى مي�شك 
يف  اليمنى  القب�شة  اأوّلــت  وقد  الأر�ــس،  لكوكب  كرويا  جم�شما 
البداية باأنها �شد لهجوم البابرة ثم تطورت اإىل �شد لهجوم 
حينما  العثماين  العهد  ويف  الــ�ــشــرق  مــن  الــقــادمــني  امل�شلمني 
بيزنطة  اأن  على  تــاأويــلــهــا  �ــشــار  التمثال  يــد  مــن  الــكــرة  وقــعــت 

فقدت �شلطتها ال�شيا�شية كاملة و�شارت اإىل يد الأتراك.
»�شجرة  مــرويــة  الق�شطنطينية  ا�ــشــرتداد  على  املــرويــات  ومــن 
التفاح احلمراء« والتي على راأ�شها رجل فقري لكنه حكيم يهبه 
الق�شطنطينية،  بتحرير  و�شيقوم  يقهر  ل  �شيفا  اهلل  مــلك 
مل  اإمباطور  اآخــر  اإن  تقول  التي  الرخام  ملك  مروية  واأي�شا 
ميت دفاعا عن الق�شطنطينية بل رفعه الرب و�شرته يف مغارة 
قريبة من الباب الذهبي حيث حتجر ثم �شيبعث الرب بامللك 
باجليو�س  الق�شطنطينية  ليحرر  �شيفه  امللك  ويهبه  ليوقظه 
و�شوف  احلــمــراء،  التفاح  ل�شجرة  ــراك  الأتـ ويــطــرد  امل�شيحية، 
تدخله  الأبــاطــرة  جيو�س  كانت  الــذي  الذهبي  الباب  من  ياأتي 

الأتــراك  غّلق  حتى  املروية  هذه  وقويت  بانت�شاراتها،  منت�شية 
الباب الذهبي وحتول مع الزمان ا�شمه للباب املغلق.

ــيـــات اأخـــرويـــة لــتــعــزيــز اإميــــان ووعــــي ال�شعب  وقـــد �ــشــنــعــت اأدبـ
للقدي�س  القيامة  �شفر  اأ�شا�شها  وكــان  الإ�ــشــلم  �شد  امل�شيحي 
وم�شاكله  بالواقع  بربطه  الن�س  لهذا  املــوؤولــون  و�شعى  يوحنا 
وانبعاث  الــعــامل  نهاية  قــرب  امل�شائب  هــذه  مــن  جعلوا  بحيث 
ل  املــ�ــشــائــب  هــذه  اأن  عــلــى  وا�شتعملوها  جــديــد  مــن  امل�شيحية 
وت�شجيعهم  الــرب،  اإىل  والعودة  الذنوب  عن  بالرجوع  اإل  حتل 
نبوءاتهم  يف  املف�شرون  �شاوى  وقد  الإ�ــشــلم،  �شد  الكفاح  على 
دابــة  مــن  فجعلوا  الــواقــع  ورمـــوز  الأخــرويــة  امل�شطلحات  بــني 
القيامة هي الإ�شلم وامل�شيح الدجال هو النبي ممد، واهتم 
العثماين  العهد  يف  املكتوبة  بالأدبيات  اأرجرييو�س  ا�شتوريو�س 
اليونانية للقيامة يف  ودرا�شتها خ�شو�شا يف كتابه »التف�شريات 

العهد الرتكي«.
خل�شة:

للتقارب  �شعى  ما  منها  منحيني  ذات  اليونانية  الكتابات  كانت 
ــرى كــانــت �شد  ــ والــتــعــاون مــع الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة واأمــــا الأخـ
ــفـــاحت تــنــظــيــم الــبــطــريــركــيــة  ــد اأعـــــاد مــمــد الـ الإ�ــــشــــلم، وقــ
امل�شيحية  كـــل  عـــن  مـــ�ـــشـــوؤول  الــبــطــريــرك  وو�ـــشـــع  املــ�ــشــيــحــيــة 
امللة  اأهــل  من  واعتبهم  العثمانية  الدولة  قب�شة  حتت  التي 
ممــا �ــشــمــح بــبــعــ�ــس اأ�ــشــكــال الــتــ�ــشــامــح والــتــعــايــ�ــس بــني �شعوب 
الإمـــباطـــوريـــة وحــريــة الــتــديــن والــلــغــة وحـــق احلــمــايــة كما 
يف  كانوا  الذين  القلم  اأهــل  واأمــا  الإ�شلمي،  الت�شريع  يف  ورد 
اليونانية  الآداب  لن�شر  �شفراء  اأنف�شهم  مــن  فجعلوا  اأوروبـــا 
�شليبية  حملة  ل�شن  اأوروبــا  عواهل  مع  للتوا�شل  �شعيهم  مع 
على الإ�شلم وحترير الق�شطنطينية، كما كان هدف املرويات 
على  الإرثذوك�شية  ال�شاكنة  تعزية  هــو  الآخــرويــة  والأدبــيــات 
لبقاء  اللزمة  ال�شرورية  الو�شائل  وتوفري  الإ�شلمي  الغزو 
اأنه قد بداأ  اأي�شا  الكاتبه  ال�شعب وفيا لديانته ووطنه، وتذكر 
يف  �شنة  اخلم�شني  يقارب  ما  منذ  الإ�شلم  عن  املنظم  البحث 
كليتي اللهوت يف جامعتي ت�شيالونيكا واأثينا، مما يو�شح لنا 
اأن البحث اليوناين ي�شعى حثيثا بالبحث واملعرفة اإىل حتقيق 
جعل  مما  الإ�شلمي،  والعامل  اليوناين  العامل  بني  التوا�شل 
اأوروبا تتجه لهذا البلد كونه رابطا روحيا وثقافيا بني ال�شرق 

والغرب.

الكتابات اليونانية يف العهد العثماين
قي�س اجله�ضمي

تتناول اأجنليكي غريغوري زياكا يف بحثها املعنون بـ»الكتابات اليونانية عن الإ�شلم يف عهد الفتوحات الإ�شلمية« حركة اأهل القلم امل�شيحيني اليونانيني يف الكتابة عن الإ�شلم �شواء 
كانوا يف داخل الق�شطينينة اأو خارجها وذلك بعد �شقوطها عام 1954م يف يد الدولة العثمانية، وقد كان يرى اليونانيون اأنف�شهم يف تلك املدة اأّنهم مواطنون من الدرجة الثانية وبذلك 
وغياب  الروحي  اجلانب  يف  الركود  اإىل  اأدى  مما  للإ�شلم،  منهم  البع�س  وحتول  الق�شطنطينية  خلارج  القلم  اأهل  من  جمموعة  هجرة  مع  هذا  الإ�شلم،  عن  احلديث  ي�شتطيعون  ل 

التعليم، ودعا بع�س اأهل القلم يف الداخل اإىل الجتهاد والكتابة لأجل حفظ الدين واللغة وت�شجيع ال�شعب وتنويره.

qabuazan@gmail.com
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مرمي العدوي

روؤية حديثة لفكر الإمام اأبي احل�سن الأ�سعري 

* يكمن اأولهما يف: كون الفكر الأ�شعري يوؤخذ من جمالني الأول 
املوؤلفات مثل: 

- الإبانة عن اأ�شول الديانة
- مقالت الإ�شلميني 

- جمموع الر�شائل
اأعمال من تتلمذوا على يد  ُيوؤخذ عن  الثاين فهو: ما  املجال  اأما 
الأ�ــشــعــري اأمــثــال: البقلين والــبــغــدادي والــغــزايل الــذيــن جــاوؤوا 
�شرحاً  لحــقــاً  الــعــلــوي  لــه  اأفــــرد  ــذي  الـ  - الكل�شيكي  الــعــ�ــشــر  يف 

 . م�شتفي�شاً
*واأما الرافد الثاين فهو: نتيجة اجلهد القرائي الذي انتهى اإىل 
خل�شة اأن الأ�شعرية اإيديولوجيا م�شتقلة لها متوياتها الذاتية 
وهذا  العامة،  قوانينها  لها  كما  واجتاهاتها  الداخلية  ودوافعها 
النمطية  ال�شورة  اأنَّ  على  تــدل  الأخــرية  الفكرة  اأن  اإىل  يقود  ما 
املر�شومة عن الأ�شعرية خاطئة؛ حيُث ل يرى اأ�شحابها الأ�شعرية 
�شوى من خلل تبني موقعها بني طرفني مناق�شني لها يف بع�س 

اجلوانب على الأقل وهما: العتزال والجتاه احلنبلي املُت�شدد.
ثم و�شح الكاتب مفهومه عن الأ�شعرية، وقبل اأن ي�شتاأنف قراءته 
يف  �شينتهجه  الــذي  القراءة  بروتوكول  حدد  للأ�شعرية  اجلديدة 
عمله، حيث يرى اأن من املهم ت�شليط ال�شوء على مكونات اخلطاب 
الكلي  والعلم  املعرفة  ونظام  العقل  مقام  وهي:  الثلثة  الأ�شعري 

وتنتهي قراءته بخل�شة عامة وجمموعة من التنويهات.
الكل�شيكي الأ�شعرية  ع�شر 

عــّرف  اأن  بعد  الــكــلم  خــلــدون يف مقدمته يف ف�شل علم  ابــن  ذكــر 
الأ�شعري  ــام  الإمـ الإ�ــشــلم،  يف  وتــطــوره  ومو�شوعاته  العلم  هــذا 
خلدون  ابن  اأطلقها  التي  بالأحكام  الأخــذ  ميكننا  ومنها  واأتباعه 

على الأ�شعرية اآنذاك.
القا�شي  ظــهــور  اإىل  اأدت  املتكلمني(  )اإمـــام  اتــبــاع  كــرثة  اإن  حــيــُث 
الباقلين الذي ت�شدر للإمامة وهذبها، وا�شعاً املقدمات العقلية 
ببطلن  يــوؤذن  الدليل  بطلن  اأن  على  وموؤكدا  عليها  تقوم  التي 

املدلول.
ــس الإ�ــشــلم ونــفــور  ولــكــن �شعف انــتــ�ــشــار املــنــطــق الــيــونــاين يف اأر�ـ
املتكلمني من ممار�شته جعل )�شور الأدلة التي تعتب بها الأقي�شة( 
ثم  )ال�شامل(  بكتاب  اجلويني  املعايل  اأبــو  بعده  وجــاء  مهجورة. 
اأتبعه مبلخ�س )الإر�شاد( ومن هنا انت�شر علم املنطق بني النا�س 
ما  اأتبع  ثم  الفل�شفة،  وبني  بينه  التفريق  على  قادرين  واأ�شبحوا 
عليها  متعارفا  الطريقة  هــذه  واأ�ــشــبــحــت  القا�شي  اإلــيــه  و�ــشــلــوا 

و�شميت بـ )طريقة املتاأخرين(.
ــن خـــلـــدون بـــني طــريــقــة )املــتــقــدمــني( وطــريــقــة  ــل ابـ وبـــهـــذا فــ�ــشّ

اأن  يف  يكمن  الطريقتني  بني  الفرق  حيُث  جهة.  من  )املتاأخرين( 
ذهبت  بينما  الدليل،  لبطلن  املدلول  بطلن  اإىل:  ذهبت  الأوىل 
بطلن  املــدلــول  بطلن  �شاأن  من  لي�س  بــاأّنــه  اجلــزم  اإىل:  الثانية 

الدليل.
الطريقتني  اإىل  تلك  ابن خلدون  اأن نظرة  اإىل  العلوي هنا  واأ�شار 
جعلت موؤرخي الفكر الإ�شلمي ينطلقون منها، وهو الأمر الذي 
ا�شتهلل  يف  اإلــيــه  اأ�ــشــار  مــا  يت�شح  ومــنــه  الــعــلــوي  عليه  يــعــرت�ــس 

بـ )الع�شر الكل�شيكي( باإيجاز. مقاله 
تــنــاول الــكــاتــب بــعــدهــا كــتــابــني مــن كــتــب )املــتــقــدمــني( لــكــل مــن: 
الرازي   : من  لكل  )للمتاأخرين(  وكتابني  والبغدادي،  الباقلين 
اإيجاد مقاربة نوذجية بينهما، وقد تو�شل  اإىل  والإيجي؛ �شاعيا 
املباحث  عر�س  يف  �شواء  بينهما،  كلي  منهجي  اختلف  وجود  اإىل 
وترتيبها اأو معاجلة املحتوى، ولكن الأمر الذي ل ميكن اأن نغفل 
املتقدمني وبني كتاب )القت�شاد  الكبري بني كتب  القرب  عنه هو 
والق�شايا  وامل�شطلح  اللغة  حيُث  من  وذلك  للغزايل(  العتقاد  يف 
كتب  الإغريقي يف  رغم غياب احل�شور  الكتاب،  لها  يتعر�س  التي 
الغزايل؛ وهذا  الذي طغى على طابع كتاب  الأمر  املتقدمني وهو 
زمن  معلومة  تكن  مل  اليوناين  للمنطق  اليونانية  املفاهيم  لأنَّ 
الباقلين والبغدادي. ومن جانب اآخر فاإنَّ كتب )املتاأخرين( واإن 
�شادرة  باأنها  القول  ميكن  فل  الــغــزايل  كتاب  طابع  من  اقرتبت 
لتلميذ  والقراءة  امل�شمون.  ناحية  من  خا�شة  القالب  نف�س  عن 
الأ�شعري ل �شك توؤدي اإىل فهمه اأكرث وذلك؛ لأنَّ تلميذه �شاروا 
قام  التي  الدرا�شة  يف  ذلك  يتجلى  كما  بخطوة  خطوة  نهجه  على 

بها الراهب الفرن�شي الأب مي�شيل الآر .

2-القراءة: البوتوكول والبنود
اأ�شا�شية  بنود  اأربعة  اإىل  العلوي  انتهجها  التي  القراءة  بنود  تعود 

وهي:
الدين؛ وذلك لعدم جديتها بل يكفي  اأ�شول  اتباع م�شامني  عدم 
الديانة( ملعرفتها؛لأن كل  اأ�شول  الوقوف على كتاب )الإبانة عن 
اإىل  التنبيه  هو  الأهــم  وبذلك  لــه،  �شروحات  بعده جمــرد  جــاء  ما 
لتبني  الأمــثــل  الطريقة  لأنــهــا  النظر؛  وكيفية  املعاجلة  طريقة 

الفروق واإي�شاح ال�شورة.
يف  الأ�شعرية  قبل  من  فيها  واملفكر  املعلن  الأقـــوال  خلف  البحث 

الع�شر الكل�شيكي من خلل خطاباتهم
ج. البعد الإيديولوجي للخطاب الأ�شعري ب�شقيه الأول: خمالفة 
�شب  �شاأنه  مــن  وذلــك  املــوجــه  املــحــور  والــثــاين:  الباطني  اخل�شم 

اأغوار اخلطاب املموه.

بالتعريف  )وهــي  املناق�شة  يف  ال�شلب  اجتــاه  على  التوقف  عــدم  د. 
اجتاه  خــلل  من  بل  الأ�شعرية(،  يف  كائن  هو  ما  لي�س  خــلل  من 
الإيجاب وذلك من خلل تعيني اخل�شائ�س وال�شمات وذلك؛ لأنه 

ماهية القراءة ومبر وجودها.
الأ�شا�شية الكل�شيكي  الأ�شعري  الفكر  3-مكونات 

ال�شورة  هي  الأ�شعري  للفكر  الأ�شا�شية  املكونات  كون  من  اإمياناً 
ميكن  اآنــذاك  الإ�شلمي  الفكر  نقل  مت  خلله  من  الــذي  وال�شكل 
اعتباره ناقًل للعلقة التي تقوم بني العقل والنقل ال�شادق، ومن 
هنا يطرح العلوي اأ�شئلة ثلثة لتقريب املدارك حول هذا ال�شاأن:

1 ما نظام املعرفة يف املنظومة الأ�شعرية يف الع�شر الكل�شيكي؟
2 ما العقل يف الفكر الأ�شعري وما مقامه؟

العلوم  ماهية  ناق�س  حيُث  فيه؟  يحدث  ومــاذا  الكلي  العلم  ما   3
الدينية 

ما  هي  الأ�شعرية  ال�شيا�شية  النظرية  باأنَّ  الإقــرار  اإىل  انتهى  وقد 
بنظرة  يقابلها  مبا  ال�شرعية  ومينحها  الكلمية  الق�شايا  يوجه 
الأ�شعرية  بــاأّن  القول  ميكن  وبهذا  ال�شيعية.  عن  املع�شوم  الإمــام 
تيارات  احــتــواء  ا�شتطاع  الــذي  ال�شني  املــذهــب  تطور  درجــة  متثل 
ــك مـــن خـــلل تــعــريــب عـــدد من  ــشــــلم، وذلــ غــريــبــة عـــن مــلــة الإ�ــ
الــرتاث  ا�شتقبال  مت  كما  والــغــرب،  ال�شرق  مــن  الــــواردة  املفاهيم 
للإ�شلم.  بقوة  املغاير  الفكر  وهو  بعده  من  والهيليني  اليوناين 
وهو ما اأدى اإىل ن�شاأة علم البلغة والكلم واأ�شول الفقه وظهور 
فل�شفة الإ�شلم الكبار، الذين ارتووا من معني الإغريق ومن ثم 
الإ�شلم، يف رحلة  وبيئة  يتنا�شب  الفكر مبا  اإعادة �شياغة  حاولوا 
مل تكن �شهلة على الإطلق، حيث واجهتم الكثري من ال�شعوبات.

 وتكمن خل�شة درا�شة العلوي للفكر الأ�شعري يف اأمرين: 
لكل  مــزدوج  تاأ�شي�س  الكلي من  العلم  ما يحدث يف  اإىل  1.النتباه 
من العقل ومقامه ووظيفته وكذاك من متكني العلوم الإ�شلمية 

والأ�ش�س النظرية التي تكون يف حاجة اإليها.
2. التنبيه اإىل مكانة ال�شدارة التي حتتلها الفكرة )ال�شيا�شية( يف 
النظام املعريف الأ�شعري واإىل دور ال�شيا�شة يف البناء املعريف خا�شة 

يف حلظة التاأ�شي�س واإقامة الأعمدة.
اإن ماولة قراءة الفكر الأ�شعري يف الفرتة الكل�شيكية التي عمد 
من  املختلفة،  الإن�شانية  بالعلوم  الإ�شلمي  الفكر  اإرفاد  اإىل  فيها 
اإىل مفهوم الو�شطية الذي ميلك زمامها  اأن يو�شل القارئ  �شاأنه 
يف  الــزائــفــة  ال�شلبيات  مــزالــق  عــن  يبعدنا  وبــالــتــايل  وحــده  العقل 
ال�شرع،  وم�شلمات  النقل  حول  واأوهام  غلو  دون  الروحاين  جانبنا 
باإيجابية يف فهم الفكر الإ�شلمي ومراحل  وهو ما �شوف ي�شاهم 

تطوره.

 اأعد اأ�شتاذ الفكر الإ�شلمي والغربي يف جامعة ممد اخلام�س درا�شة جديدة حول فكر الإمام اأبي احل�شن الأ�شعري )موؤ�ش�س املذهب ال�شني من جوانبه املختلفة: الكلمية والأ�شولية 
وال�شيا�شية والأخلقية(.  وذلك من خلل رافدين ل مُيكن اأن يحيد اأحدهما عن الآخر.

maryamsaid2015@gmail.com
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درا�شته  يف  امل�شريف  خالد  الباحث  ال�شياق  هــذا  يف  ويناق�س 
املو�شومة بـ«اجلزية يف الرتاث الإ�شلمي واإ�شكالية العلقة 
مع الآخر«، مو�شوع اجلزية، مو�شحا اأهمية اإعادة النظر يف 
الرتاث الفقهي، وماول البحث عن روؤية جديدة ت�شهم يف 
فكرة  وتطرح  غلوائها،  من  والتخفيف  النظرة  تلك  تبديد 
واحلــوار  التفاهم  من  اآفــاق  نحو  ودافــعــة  جديدة  تكون  قد 
�شحيحة  معرفة  على  القائم  والكتابي  امل�شلم  بني  البناء 

وم�شامني اأكرث ن�شجا واأهدى �شبيل.
اأوًل،  ــذات  الـ نقد  هــو  ال�شبهة  هــذه  على  الأمــثــل  الـــرد  اإّن 
والعرتاف باأّن الولة واحلكام يف فرتة من فرتات التاريخ 
الإ�شلمي قد وقعوا يف خطاأ تطبيقي ناجت عن �شوء فهم 
لــلــنــ�ــس الـــقـــراآين، واإنـــنـــا ل جنــد حــرجــاً ول نـــرى �ــشــرياً 
با�شم  الــكــتــاب  لأهـــل  حــدثــت  الــتــي  امل�شينة  الــوقــائــع  ب�شرد 
ت�شني  ولكّنها  بــ�ــشــيء،  الإ�ــشــلم  ت�شني  ل  لأّنــهــا  الإ�ــشــلم؛ 
الذين مار�شوها من الولة واحلكام )والبع�س( من علماء 
كذلك  ع�شرهم،  يف  عــام  ب�شكل  داهــنــوهــم  الــذيــن  الــديــن، 
ما  الذين  املُعا�شرين،  الفقهاء  ال�شادة  من  املُقلدين  بع�س 

زالوا بعلٍم اأو بغري علٍم يدافعون عن تلك الأفعال!
للإ�شلم  يوجه  اأن  والتع�شف  الإجــحــاف  من  األي�س  ولكن 
تهمة العداء والتحقري لأهل الكتاب من منطلق ممار�شات 
تاريخية ل ين�شفها الإ�شلم نف�شه وا�شعا لها حداً وجزاًء؟ 
هل يعقل اأن يحكم على الإ�شلم من منطلق اأفعال مل يدع 
عليه  احلكم  ليتم  يكفي  وهــل  �شمنا؟  ول  �شراحة  اإليها 
وحّر�شت  القراآين،  الن�س  فهم  اأ�شاءت  �شرذمة  طريق  عن 

اجلاهل منهم ليعبث بحق الكتابي يف اأر�شه؟
حجة  الإ�ــشــلم  بل  الإ�ــشــلم  على  حجة  لي�شت  اأفعالهم  اإّن 
القراآين  الن�س  مراد  بني  اخللط  يجب  ول  اجلميع،  على 

وبني فهم الن�س بعيدا عن مراده.
الذي و�شفه اهلل تعاىل  الدين  نت�شاءل كيف لهذا  اأن  ولنا 
الكتابي  ــر  الآخــ اإقــ�ــشــاء  اإىل  يــدعــو  اأن  لــلــعــاملــني«  »رحــمــة 
من  املغالون  يدعي  كما  �شاأنه  وت�شغري  وحتقريه  واإذللــه 
امل�شلمني  يــاأمــر اهلل  ــاذا  الــكــتــاب واملــ�ــشــتــ�ــشــرقــني؟  وملــ ــل  اأهـ

والنبي واأ�شحابه مبقاتلة اأهل الكتاب؟ 
األ  ملاذا هذا الأمر واأهل الكتاب لهم دينهم ولهم كتابهم؟ 
 }  :6 الــكــافــرون  �ــشــورة  تعاىل يف  قوله  مــع  ذلــك  يتعار�س 

اأهل  واأتباعه  ِديِن} ؟ وملاذا حا�شن ممد  َويِلَ  ِديُنُكْم  َلُكْم 
الكتاب ولينهم واأباح طعامهم ونكاح ن�شائهم }اْلَيْوَم اأُِحلَّ 
يَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن اأُوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم  َلُكُم الطَّ
الَِّذيَن  ِمَن  َوامْلُْح�َشَناُت  امْلُوؤِْمَناِت  ِمَن  َوامْلُْح�َشَناُت  َلُهْم  ِحلٌّ 
�شورة   } اأُُجــوَرُهــنَّ اآَتْيُتُموُهنَّ  اإَِذا  َقْبِلُكْم  ِمــْن  اْلِكَتاَب  ــوا  اأُوُت
املائدة: 5، وملاذا اأخب اهلل امل�شلمني يف �شورة املائدة 82 باأن 
الن�شارى »اأهل الكتاب« هم اأقرب ود للم�شلمني  {َوَلَتِجَدنَّ 
َذِلَك  َن�َشاَرى  اإِنَّا  َقاُلوا  الَِّذيَن  اآَمُنوا  لَِّذيَن  لِّ ًة  ــَودَّ مَّ اأَْقَرَبُهم 
وملاذا  وَن}،  َي�ْشَتْكِبُ َل  َواأَنَُّهْم  َوُرْهَباًنا  ي�ِشنَي  ِق�شِّ ِمْنُهْم  ِباأَنَّ 
القائم  والتفاهم  البّناء  احلــوار  اآفــاق  نفتح  اأن  اهلل  اأمــرنــا 
بطريقة  الكتاب  واأهــل  الإ�ــشــلم  بــني  م�شرتكة  اأمــور  على 
تكفل احرتام ومراعاة الختلفات بينهما لأننا خمتلفون 
َوَل  َواِحـــَدًة  ــًة  َمّ اأُ الَنّا�َس  َعَل  جَلَ ــَك  َرُبّ �َشاء  ــْو  بــاإرادة اهلل }َوَل
َتِلِفنَي{ �شورة هود: 118، وملاذا اأمرنا اهلل تعاىل  َيَزاُلوَن خُمْ
اِدُلوا اأَْهَل اْلِكَتاِب  باملعاملة احل�شنى لأهل الكتاب { َوَل جُتَ
اآَمنَّا  َوُقوُلوا  ِمْنُهْم  َظلَُموا  الَِّذيَن  اإِلَّ  اأَْح�َشُن  ِهَي  ِبالَِّتي  اإِلَّ 
َواإَِلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن  َواإَِلُهَنا  َلْيُكْم  اإِ ْنِزَل  َواأُ اإَِلْيَنا  اأُْنِزَل  ِبالَِّذي 
بكل  ياأمرنا اهلل  ملاذا  العنكبوت:46،  �شورة  ؟  ُم�ْشِلُموَن}  َلُه 
هذا اللني مع اأهل الكتاب ثم ياأمرنا اأن ن�شن ونعلن حربا 
يف  والــعــدوان  العنف  ممــار�ــشــة  لنا  ويبيح  عليهم؟  �ــشــعــواء 

وجه كل كتابي؟ 
ــادة الــنــظــر يف  ــ اإّن املــغــزى مــن طـــرح تــلــك الأ�ــشــئــلــة هــو اإعـ
الذات  اأي؛  واملتِهمة  املتَهمة  الــذات  ونقد  اجلزية  مو�شوع 
التي  والـــذات  الإ�ــشــلم(،  )مــن جهة  املعاملة  اأ�ــشــاءت  التي 
اإّنه لبد من  اأهل الكتاب(، ثم  ال�شبهات )من جهة  وجهت 
الــدفــاع عــن ديــنــنــا ونـــرد عــلــى هــذه ال�شبهة ونــبــني وجهة 
هي  كما  املحايدة،  احلقيقة  مطالعة  اإىل  الرامية  نظرنا 

مو�شحة يف الآتي:
من  والع�شرين  )التا�شعة  اجلــزيــة  اآيــة  مو�شوع  اإّن  اأول: 
الدين  يف  القتال  وم�شروعية  القتال،  هــو  التوبة(  �ــشــورة 
جاءت من مبداأ احلفاظ على النف�س الب�شرية مبداأً تتقيد 
حقوق  مــن  كحق  والو�شعية  ال�شماوية  الــديــانــات  كــل  بــه 
لرد  اإل  الإ�شلم  للبقاء، ول ي�شح قتال يف  النازع  الإن�شان 
اآيــة من  نر  بامل�شلمني، ومل  �شيقع  اأو  واقــع  اأذى  اأو  عــدوان 
اآيات القراآن تدعو اإىل القتال اإل للحفاظ على النف�س ورد 

تعاىل:  قوله  كما يف  امل�شلمون  به  يبتدئ  واأذى مل  عــدوان 
َومَلْ  يِن  الدِّ يِف  ُيَقاِتُلوُكْم  مَلْ  ــِذيــَن  الَّ َعــِن   ُ اهللَّ َيْنَهاُكُم  َل   }
 َ وُهْم َوُتْق�ِشُطوا اإَِلْيِهْم اإِنَّ اهللَّ ن ِدَياِرُكْم اأَن َتَبُّ ُيْخِرُجوُكم مِّ
َقاَتُلوُكْم  الَِّذيَن  َعِن   ُ اهللَّ َيْنَهاُكُم  ا  َ اإنَّ امْلُْق�ِشِطني)8(  ُيِحبُّ 
ن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى اإِْخَراِجُكْم  يِن َواأَْخَرُجوُكم مِّ يِف الدِّ
امِلُوَن )9({ �شورة  ُهْم َفاأُْوَلِئَك ُهُم الظَّ ْوُهْم َوَمن َيَتَولَّ اأَن َتَولَّ
املمتحنة، وقوله { َوَقاِتُلواْ يِف �َشِبيِل اهلّلِ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم 

َوَل َتْعَتُدواْ اإِنَّ اهلّلَ َل ُيِحبُّ امْلُْعَتِديَن{ �شورة البقرة :19، 
الذين  النا�س  كل  هم  الكتاب(  اأوتــوا  )الذين  معنى  ثانيا: 
يوؤمنوا،  مل  اأو  اآمــنــوا  �ــشــواء  ال�شماء  مــن  ر�شالة  و�شلتهم 
والآيـــــة الــتــي ذكــرنــاهــا حتــ�ــس عــلــى قــتــال الـــذيـــن كــفــروا 
ال�شماوية  الر�شالت  بكل  فكفروا  الكتاب  اهلل  اآتاهم  ممن 
وكفروا بر�شالة ممد. وهم مل يكتفوا بذلك بل راحوا ل 
َم اهلل ور�شوله )اأي ر�شول مهما كان(، ومل  ُمون ما َحرَّ ُيَحرِّ

ال�شماء. يوؤمنوا بدين 
ــشـــروط ومـــوا�ـــشـــفـــات من  �ـ تــتــكــلــم عـــن  اإّن الآيـــــة  ثـــالـــثـــا: 
قبل  الكتاب  اأوتــوا  قد  يكونوا  اأن  وهي  القتال،  ي�شتحقون 
فــكــفــروا بـــه)اأي كــتــاب �ــشــمــاوي(، واأن يــكــفــروا بــاهلل وبيوم 
ور�شوله  اهلل  حّرم  ما  اأو)يحللون(  يحرمون  ول  القيامة، 
اأي ل يدينون  بــديــن حــق  يــديــنــون  كـــان(، ول  ر�ــشــول  )اأي 
رغم  والإف�شاد  املوبقات  لكل  اقرتافهم  مع  �شماوي  بدين 
علمهم. لذلك فهو قتال ل�شيانة الأخلق واحلرمات لكل 
وانتهاك  الأر�س  يف  الإف�شاد  ملنع  قتال  اإّنه  الر�شالت،  اأهل 
واأمـــان  اأمـــن  ل�شيانة  قــتــال  اإنـــه  احلــريــة،  با�شم  احلــرمــات 

املجتمع.
لي�س جمبورا  اأعله،  ال�شروط  عليه  تنطبق  رابعا: من ل 
بــدفــع اجلــزيــة مهما كــانــت ديــانــتــه، بــل هــو يف اأمـــن اأمـــان 
لقوله تعاىل: { اإِنَّ الَِّذيَن اآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنَّ�َشاَرى 
ا  احِلً �شَ َوَعــِمــَل  ــِر  اْلآِخـ ــْوِم  ــَي َواْل  ِ ِبــاهللَّ اآَمــَن  َمــْن  اِبِئنَي  َوال�شَّ
َفلَُهْم اأَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن} 

�شورة البقرة :62
ثقوب  من  للقراآن  ينظرون  وممــن  اجلهل  اأهــل  راأى  فهل 
اإن�شانية  ح�شارة  اأرقـــى  ظلموا  اأّنــهــم  �شنعهم  مــن  �ــشــوداء 

نزلت من ال�شماء وهي القراآن الكرمي.

�سيناريو اجلزية بني اآيات مقد�سة و�سبهات م�ست�رشقة
�ضفية الها�ضمية

التعامل مع  الدونية يف  امل�شلمني يق�شدون معنى  الفقهاء  اأن  تتمثل يف  نتيجة نظرة متجذرة  �شبهة اجلزية؛  امل�شت�شرقون  الإن�شاف يثري  بكثري من احل�شا�شية وقليل من 
ِقّ ِمَن الَِّذيَن اأُوُتواْ اْلِكَتاَب  َم اهلّلُ َوَر�ُشوُلُه َوَل َيِديُنوَن ِديَن احْلَ ُموَن َما َحرَّ الآخر الكتابي تف�شريا لهذه الآية الكرمية {َقاِتُلواْ الَِّذيَن َل ُيوؤِْمُنوَن ِباهلّلِ َوَل ِباْلَيْوِم الآِخِر َوَل ُيَحِرّ
اِغُروَن{ �شورة التوبة :29، ودون مواربة فاإن هذه النظرة لها ما يبرها؛ فقد كر�شتها بع�س اآراء املذاهب والتنظريات الفقهية؛ ف�شل  ْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم �شَ َحتَّى ُيْعُطواْ اجْلِ

عن كثري من املمار�شات التاريخية التي اأ�شهمت يف تر�شيخ تلك النظرة يف العقلية الإ�شلمية، وامتدت حتى �شيطرت على العقل ال�شت�شراقي.

safiyaalhashmi123@gmail.com
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للقارئ هنا هو مقال  وتب�شيطه  تلخ�شيه  �شنحاول  الذي  املقال 
اأ�شتاذ الفل�شفة ممد حتزمية من املغرب ون�شر يف جملة  كتبه 
اأن  وقبل  الطبيعي(.  احلــق  اأ�شا�س  )في�شت:  بعنوان:  التفاهم 
اأن  علينا  املــفــكــر،  هــذا  نظر  وجــهــة  مــن  الطبيعي  احلــق  اأتــنــاول 

نعرف من هو ومن اأين كانت نقطة بدايته؟. 
ــام 1762 در�ــس  ــد عـ اأملــــاين ولـ اأو فــيــخــتــه هــو فــيــلــ�ــشــوف  فــيــ�ــشــت 
ــان وفــقــه الــلــغــة، ولــكــنــه رفــ�ــس اأن يقوم  ــ الــلهــوت وعــلــم الأديـ
بتدري�س اللهوت ب�شبب �شغفه بفل�شفة كانط التي زادها لقاوؤه 
اإّن ما  به. قام في�شت بتدري�س فل�شفة كانط والتعمق فيها.  بل 
قام في�شت بتاأليفه يعد اإ�شافات اإىل الأ�شا�س الأول الذي و�شعه 
اأتى في�شت  النظرية  اأن قام كانط بو�شع فل�شفتها  كانط. فبعد 
حداثة  اأكــرث  يجعلها  مــا  لها  م�شيفاً  اأكــب  بو�شوح  ليف�شرها 

وتواوؤماً مع الواقع.
الن�س مفاتيح لفهمه؟ م�ضطلحات 

احلق الطبيعي هو مور هذا الن�س والذي لبد من ا�شتعرا�س 
مفهومه للقارئ قبل ال�شروع يف احلديث عن ق�شاياه واإ�شكالته. 
ال�شخ�شية،  احلــقــوق  »اأّن  يتبعهم:  ومــن  وفي�شت  كــانــط  يــرى 
واأهمها حق احلياة واحلرية وامل�شاواة، حقوق طبيعية كامنة يف 
طبيعية الإن�شان، ول يجوز للإن�شان التنازل عنها، كما ل يحق 
لأي �شلطة كانت اغت�شابها اأو انتزاعها منه« . اأما اللب�س الذي 
احلق  مفهوم  بني  القائم  اخللط  هو  لتو�شيحه  في�شت  اجتهد 
الطبيعي يف  اأّن احلق  الرغم من  الأخــلق على  الطبيعي وعلم 
الواقع ل يتحقق �شوى بالقوانني التي ي�شوغها الب�شر وعندها 
لن يكون حقاً طبيعياً. فهو يف هذه احلالة �شيء موؤ�ش�س ولي�س 
ب�شرية  ب�شياغة  موؤ�ش�شاً  الطبيعي  احلق  يكون  وحني  طبيعيا. 
بعلم  لــه  علقة  ل  بذلك  فــاإنــه  وحتفظه،  تقره  التي  للقوانني 
الأخلق. ومن هذا املنطلق ل يعرتف في�شت بوجود ما ي�شمى 
وجود  دون  الواقع  يف  للتحقق  قابل  غري  لأنــه  الطبيعي  باحلق 
له، وبالتايل  املحددة  القوانني  ب�شري يقوم على �شياغة  تدخل 
طبيعية  ولي�شت  وو�شعية  قانونية  الب�شر  بــني  العلقة  تكون 
الدولة  جت�شدها  الطبيعية  احلالة  اإّن  في�شت  ويقول  وتلقائية. 

التي ت�شون حقوق الأفراد الطبيعية وحتفظها لهم.
بني الثورة النظرية الأملانية والثورة ال�شيا�شية الفرن�شية

ن�شاأ  ومــا  احلــريــة  فكرة  على  القائمة  الفرن�شية  الــثــورة  بقيام 
�ــشــجــالت فكرية حــول مفاهيم احلــق واحلــريــة.  عــن ذلــك مــن 
النقد الأكرث جراأة بني كل الآراء حينها. فقد قام  كان لفي�شت 
في�شت بو�شع احلرية كمبداأ لكل �شيء كونها نابعة ب�شكل عفوي 
نف�شها  تف�شل  ل  الأملانية  احلرية  فكرة  فــاإّن  وعليه  الأنــا.  من 
اأ�شا�شا للدولة.  التي جعلت من احلرية  الفرن�شية  املوؤ�ش�شة  عن 
للحق  ارتقاء  اإل  الثورة  وما  فاحلق واحلرية لميكن ف�شلهما. 
اإعــلن  يف  هــو معلن  كــمــا  للحرية  ارتــقــاء  مــن  مــا متثله  بــقــدر 
حرية  من  به  ي�شمح  ما  فبمقدار   .1789 ل�شنة  الإن�شان  حقوق 

فهو كذلك ي�شمح بامل�شاواة ويوؤمن بها.
النمط القانوين وفل�ضفة احلق

وال�شرط  اأ�ــشــا�ــس  اأول  هــي  »احلــريــة  في�شت:  قــول  منطلق  مــن 
اأّن احلرية هي التي جتعل الإن�شان ذاتاَ  الأول لكل وعي«. جند 
املوؤ�ش�س  الأول  احلــق  هي  احلرية  فكون  للحقوق.  وذاتــاً  للحق 
حقوقاً.  الأخــرى  احلقوق  كل  جتعل  التي  فهي  الإن�شان  لوجود 
ومن هنا مت حترير مفهوم احلق من العقل الذي اأدى ربطه به 

للب�س القائم بينه وبني العقل الأخلقي لوقت طويل.
اأولوية العملي على النظري كمنهج موؤ�ش�س للحق الطبيعي       

بالفل�شفة  ي�شمى  مــا  اأو  العلم  مــذهــب  مفهوم  اأّن  في�شت  يــرى 
مق�شم اإىل جزئني: نظري وعملي، وتقع الأنا يف اجلزء النظري 
العملي  اجلــزء  اأّن  في�شت  ويــرى  للج�شم.  العقل  مبثابة  وهــي 
يتقدم اجلزء النظري ولي�س العك�س. فالعقل ل ميكنه اأن يكون 
الإح�شا�س  اأخذنا  فاإذا  البداية.  يف  اأن يتحقق عملياً  دون  نظرياً 
معني  لتناق�س  نتيجة  �شوى  الأنــا  بداخل  يظهر  ل  فهو  مثل 
فــبــدون هــذا اجلــهــد )الـــذي ميثله الأنـــا العملي(  اأوجـــد جــهــداً 
للفعل  واإجابة  ردة فعل  النظري( من حتديد  )الأنا  يتمكن  لن 

العملي واجلهد الذي ح�شل. 
 عامل الطبيعة وعامل احلرية واإ�ضكالية احلق

اإىل جــزء  الــفــلــ�ــشــفــة  تــقــ�ــشــيــم فــيــ�ــشــت ملــذهــب  اأّن  اأ�ــشــلــفــنــا  فــكــمــا 
)القائم  الطبيعي  العامل  العامل:  يقابله يف  واآخر عملي  نظري 
يكون(.  اأن  يجب  الــذي  العامل  )اأي  احلرية  وعــامل  واملــعــروف( 
وتــكــمــن اإ�ــشــكــالــيــة احلـــق مــن كــونــه مــرتــبــطــا بهما مــعــا. ويــرى 
في�شت اأّن احلق ل ميكنه اأن يتحقق اإل باإيجاد العامل القانوين 

ي�شكلونه  الب�شر هم من  ولكن  الطبيعة  توجده  بدوره ل  الذي 
مرتبطا  احلق  جند  وهنا  يكون،  اأن  للعامل  يجب  ما  �شوء  على 
ف�شل  ميكن  ل  اآخــر  جانب  ومــن  التطبيقي.  العملي  باجلانب 
احلق عن اجلانب الأخلقي النظري وهنا تكمل اإ�شكالية احلق 

فهو غري منف�شل نظرياً وعملياً.  
تطبيق مفهوم احلق

اإل بوجود نظام  اأّن مفهوم احلق ل ميكن تطبيقه  يرى في�شت 
تباديل بني كافة الكائنات العاقلة. فكل فرد عليه اأن يعي حريته 
ويت�شّرف بحرية جتعله يفر�س على نف�شه دائرة من احلرمان، 
هذه الدائرة تتيح للآخرين اأن يت�شرفوا بحرية وحتمي حقهم 
اأّما  املجتمع.  يف  له  ال�شريك  الآخــر  من  تعدٍّ  دون  ممار�شتها  يف 
القانون الت�شريعي فهو قانون الدولة الذي يخ�شع له اجلميع 
بكل ر�شا كونه قانون حرية مت بقبول اجلميع ليحمي حرياتهم 
كل  طريق  ويعرت�س  بالت�شاوي  اجلميع  على  احلرية  وليفر�س 
به،  الأفـــراد  ر�ــشــا  يحددها  مــدتــه  الــقــانــون  وهــذا  عليها.  معتد 
قد  وبالتاأكيد  النا�س.  قبل  مــن  بــه  مرغوباً  كــان  مــا  قائم  فهو 
اأنف�شهم ول  اأفراد ل يطبقون دائرة احلرمان على  يكون هناك 
ملزم  غري  اأي�شاً  فاأنا  وبالتايل  حريتي«  »حق  بحماية  يرغبون 
اأ�شيًل  بحماية حريتهم وهنا ياأتي حق الإجبار الذي يعد حقا 
لكل كائن عاقل ل يعامله الغري باعتباره كذلك. اإّن خمالفة اأي 
اأنه ل يوجد ما ي�شمى باحلق الطبيعي فاإن  فرد للقانون تعني 

كان طبيعياً فلن يوجد من يخالفه.
العقد االجتماعي عقد احتاد وحماية

لي�س  فهو  واحلماية  الحتــاد  لفي�شت  الجتماعي  العقد  ميثل 
بحماية  اجلــمــيــع  يتعهد  الــعــقــد  فــبــهــذا  وخــ�ــشــوع  بــعــقــد جتــمــع 
ومبوجب  القانون  فبموجب  وللآخرين.  لهم  الطبيعي  احلــق 
عقد الحتاد يجب على اجلميع اأن يعطوا �شيئاً من امتيازاتهم 
لــلــفــقــري الــــذي �ـــشـــارك يف اإمتـــــام الــعــقــد الجــتــمــاعــي وتــاأمــني 

امل�شاعدة له.
التكافل  توفري  في�شت  ت�شور  يف  الجتماعي  العقد  يوفر  وبهذا 
الــدولــة  بــحــمــايــة  ــاه بع�شهم  املــواطــنــون اجتــ الــفــعــال ميــار�ــشــه 

ورعايتها.

كيف يرى في�ست احلق الطبيعي؟ 
فاطمة بنت نا�ضر 

لقد لعبت الفل�شفة الأملانية دوراً كبرياً يف ت�شكيل الدولة بعد الثورة الفرن�شية خا�شة تلك الفل�شفة املتعلقة باحلق الطبيعي وعلقته باحلرية ومفهوم الأخلق. 
فيمكننا بذلك اعتبار اأن فرن�شا ما بعد الثورة كانت ال�شاحة التجريبية والعملية لتطبيق ما َنّظر له فل�شفة اأوروبا حول حق الأفراد وتنظيم العلقة بني الدولة 
ورعاياها وكيفية حفظ و�شون احلرية وجعلها من اأ�ش�س قيام الدولة. وهنا �شن�شتعر�س ما قاله الفيل�شوف الأملاين في�شت حول احلق الطبيعي كونه اأحد الذين �شكلوا 

فل�شفة الثورة الفرن�شية.

f_wahaibi@hotmail.com



رجب 1439 هـ - مارس 2018م8

اإن تــطــور الــقــانــون الـــدويل وجتـــاوزه مرحلة الــعــلقــات بني     
الدول كاأنظمة م�شتقلة اإىل قانون يتدخل يف اأن�شطة وموؤ�ش�شات 
ال�شائكة  املوا�شيع  اأهــم  من  متداخلة  كاأنظمة  الــدويل  املجتمع 
لأنه  وال�شيا�شيني،  القانونيني  من  عدد  عند  للرتياب  واملثرية 
اأ�شمى  الدويل  القانون  اأمام ق�شية هامة وهي هل  املجال  يفتح 
واأعلى من القانون الداخلي اأم اأن القانون الداخلي له العلوية 
الأول هو  املــذهــب  والأولـــويـــة؟ ومــن هنا جنــد وجـــود مذهبني 
قانون  كل  وا�شتقللية  القانون  بازدواجية  ينادي  الذي  املذهب 
القانون، وقبل  بوحدة  الآخر  املذهب  ينادي  الآخر يف حني  عن 
جهود  لأهــم  �شنتعر�س  طــرف،  كل  وحجج  تفا�شيل  نناق�س  اأن 
تعتب  اأ�شا�شية  جمالت  اأربعة  يف  الدولية  القوانني  وت�شريعات 

من اأهم اأ�ش�س حتقيق اخلري العام للب�شرية.
جمال احلق يف الغذاء

يف  احلق  »كفالة  بقانون  الدولية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  اهتمت 
الغذاء« مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العاملي 
وجلنة  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  احلــقــوق  وجلــنــة 

حقوق الإن�شان وجلنة حقوق الطفل. 
جمال حماربة الفقر والق�ضاء عليه

الق�شاء  الـــدويل  املـُـجــتــمــع  مــوؤ�ــشــ�ــشــات  اأنــ�ــشــطــة  ــم  اأهـ مــن �شمن 
ت�شمل  والتي  الإن�شان  حقوق  حتت  يندرج  ما  وهــو  الفقر  على 
وخ�شو�شية  والــعــمــل،  واملــ�ــشــكــن،  والتعليم،  الــغــذاء،  يف  )احلـــق 
ال�شيا�شية،  واحلــريــات  ال�شيا�شية  واحلــقــوق  اخلــا�ــشــة،  احلــيــاة 
اخلري  لتحقيق  القوانني  من  العديد  �شدرت  لذلك  وغريها(، 
»التنمية  املتحدة حول  اإعلن الأمم  الفقر مثل  العام وماربة 
اأهمها  مــن  الــبــنــود  مــن  جملة  تت�شمن  الــفــقــر«  على  والــقــ�ــشــاء 
اعتماد �شيا�شة ت�شمح بو�شول جميع �شادرات اأقل البلدان نوا 
اأو ح�ش�س عليها،  اأ�شواق الدول املتقدمة دون فر�س ر�شوم  اإىل 
الفقرية  الـــدول  ديــون  لتخفيف  مــعــززة  بــرامــج  تنفيذ  وكــذلــك 
للدول  �شخاء  اأكــرث  اإنــائــيــة  م�شاعدة  ومــنــح  بــالــديــون،  املثقلة 

الفقرية.
جمال مواجهة الكوارث الطبيعية

اإنَّ منظمة اأطباء بلحدود ومنظمة اأطباء حول العامل وغريها 
من املنظمات الدولية تهدف اإىل اإنقاذ حياة الب�شر من الكوارث 
الطبيعية، وكذلك تقرير الأمم املتحدة حول »اجلهود الدولية 
الــطــوارئ«  حـــالت  يف  الإن�شانية  الحــتــيــاجــات  لتلبية  املــبــذولــة 

الطبيعية،  الكوارث  ملُحاربة  عقًدا  الت�شعينيات  عقد  واعتبارها 
الــدويل  امل�شتوى  على  موؤ�ش�شات  وجــود  اإىل  الكاتب  اأ�شار  ولقد 
الكوارث  بــاإدارة  تعنى  والعربي  الأفريقي  امل�شتوى  على  وكذلك 

ال�شريعة لآثارها. و�شبل التخل�س واملواجهة 
جمال ال�ضمان االجتماعي

ُتعتب ق�شية ال�شمان الجتماعي اإحدى اأهم الق�شايا الدولية 
املعا�شرة على ال�شعيدين املحلي والعاملي، حيث يهدف ال�شمان 
واملر�س  العجز  اأخــطــار  �شد  ال�شخ�س  تــاأمــني  اإىل  الجتماعي 
والــ�ــشــيــخــوخــة مـــن خـــلل تــوفــري احــتــيــاجــاتــه الــ�ــشــروريــة هو 
ت�شعى  التي  املوؤ�ش�شات  ومــن  باإعالتهم،  يقوم  الــذيــن  والأفـــراد 
اإىل حتقيق ال�شمان الجتماعي جمل�س اأوروبا وكذلك الوثيقة 
العربية ال�شرت�شادية لل�شمان الجتماعي، ولقد عمل جمل�س 
املهاجرين  للعمال  الجــتــمــاعــي  الــو�ــشــع  حت�شني  عــلــى  اأوروبــــا 
الــعــامــلت والأطـــفـــال ذوي الإعـــاقـــة، يف حــني �شملت  والــنــ�ــشــاء 
الــوثــيــقــة الــعــربــيــة عــلــى مــنــافــع الــ�ــشــمــان الجــتــمــاعــي النقدية 

والعينية مع الإر�شاد حول �شبل تطبيقها دون الإلزام.
مع  الكاتب متنا�شقة متاماً  راأي  الأربــع يف  املجالت  وتاأتي هذه 
مبداأ اخلري العام يف فكر وعمل املوؤ�ش�شات الإ�شلمية من خلل 
ي�شعى  الــذي  النبوي  والنهج  العام  الإنفاق  اأهمية  اإىل  الإر�ــشــاد 
اإىل حتقيق اخلري العام من خلل عدم قطع املوؤونة عن الأعداء 
املحمدي  الفكر  يجعل  ما  وهو  احل�شار،  ووقت  حتى يف احلرب 
اأّن  الكاتب  اأو�شح  كما  الدولية،  القوانني  على  ومتقدما  �شابقا 
فتح مكة  قبيل  اأهل قري�س  املوؤونة عن  النبي ممد قطع  منع 
ياأتي متناغما متاماً مع البوتوكول الإ�شايف الأول لعام 1977 
»ل  اأنــه  على  ين�س  والــذي   ،1949 جنيف  اتفاقيات  اإىل  امل�شاف 
اأو  القتال،  اأ�شاليب  من  كاأ�شلوب  املدنيني  ال�شكان  جتويع  يجوز 
قيد  على  لبقائهم  عنها  غنى  ل  التي  املــواد  تعطيل  اأو  تدمري 
هذه  بخ�شو�س  �شابقة  النبوية  ال�شرية  تكون  وبذلك  احلياة«ـ 

الق�شية احلقوقية والتي تندرج حتت اخلري العام.
حاول الكاتب من خلل ا�شتعرا�س هذه اجلوانب احلقوقية يف 
الدقيقة  املعرفة  اأهمية  وهي  ر�شالة  اإي�شال  الدولية  القوانني 
العربية  والت�شريعات  القوانني  مع  وتنا�شبها  الدولية  للقوانني 
لــذلــك علينا الطــلع  الإنــ�ــشــان  والإ�ــشــلمــيــة يف حماية حــقــوق 
عليها ودرا�شتها للتمكن من انتزاع احلقوق، ولكن يف الآن ذاته 
علينا احلــذر وعــدم التــكــاء على هــذه احلــقــوق لأنــهــا ل تخدم 

متعددة  اإ�شكاليات  لوجود  وذلــك  الأ�شعف  واملجتمعات  الــدول 
�شواء يف طرق تفعليها اأو حتى يف بنيتها، وهو ما يعني منا�شرة 
اإىل  الداخلي والدويل م�شتندا  القانون  ازدواجية  لراأي  الكاتب 
الــدويل  املجتمع  موؤ�ش�شات  قــوانــني  اأن  وهــي  ومـــبرات  اأ�ــشــبــاب 
اأطــر مــددة ينبغي اللــتــزام بها وعــدم جتــاوزهــا، كما  تعمل يف 
وهو  �شيادتها  يــهــدد  لــلــدول  الداخلية  الــ�ــشــوؤون  يف  التدخل  اأن 
واأن  خا�شة  الدولية  املوؤ�ش�شات  لعمل  التنظيمي  الإطــار  خــارج 
امليثاق  هذا  يف  »لي�س  اأنــه  على  ين�س  املتحدة  الأمم  ميثاق  ن�س 
من  تكون  التي  ال�شوؤون  يف  تتدخل  اأن  املتحدة  للأمم  ي�شوغ  ما 
اإ�شكالت  هناك  اأن  وثانياً  ما«  لدولة  الداخلي  ال�شلطان  �شميم 
مع  متزامنة  عــادة  ت�شريعاته  تاأتي  والــذي  الــدويل  القانون  يف 
اعتبارات �شيا�شية، فكيف يكون حكماً لق�شايا داخلية �شيا�شية؟! 
ا�شتقللية  حول  الكل�شيكية  النظرية  عن  الكاتب  دفاع  وياأتي 
اأ�شحاب  اإلــيــهــا  ي�شتند  ــرى  اأخـ مـــبرات  مــع  الــداخــلــي  الــقــانــون 
القانونني  اأ�شخا�س  تباين  يف  واملتمثلة  القانوين  املذهب  هــذا 
القانون  اأمــا  املجتمع،  اأفـــراد  هــم  الداخلي  القانون  فاأ�شخا�س 
الدويل ينظم  القانون  فاإنَّ  الدويل فاملنظمات والدول، وكذلك 
الــداخــلــي  الــقــانــون  ــرب بينما  الــ�ــشــلــم واحلــ ــدول يف  الــ عــلقــات 
فــاإنَّ  الــواحــدة وكــذلــك  الــدولــة  اأفـــراد  يركز على العلقات بــني 
ال�شلطة  لوجود  وال�شلبة  بالإلزامية  يت�شم  الداخلي  القانون 
القانون  يفتقد  حــني  يف  والتنفيذية  والق�شائية  الت�شريعية 
الدويل لهذه ال�شلطات. والقانون الدويل يحاكم دول ذات �شيادة 
الأفــراد؛  على  ينطبق  ل  ما  وهــذا  نف�شها،  على  وذاتية  قانونية 
والــدويل،  املحلي  القانونني  بني  التنازع  قيام  ا�شتحالة  لذلك 
وكذلك ا�شطرار القانون الدويل اإىل الإحالة للقانون الداخلي 
لفهم طبيعة التنازع. يف حني اأن رد اأتباع مذهب وحدة القانون 
يتمثل يف اأن القانون الدويل م�شتق اأ�شا�شاً من القانون الداخلي 
فليوجد تباين بينهما، وكذلك ل يوجد اختلف وتباين بني 
يف  يرجع  فكلهما  تطبيقها  وطريقة  القانونية  القاعدة  اأ�شل 
الإنــ�ــشــاين واخــتــلف طريقة  النهاية لأ�ــشــل واحــد وهــو احلــق 
اخــتــلف يف  الــقــانــون، وكــذلــك ل يوجد  اأ�ــشــل  التعبري ل يغري 
بناء القانون لأنَّ الأمم املتحدة �شارت تتمتع بال�شلطات الثلث 
وهـــي الــتــ�ــشــريــعــيــة )اجلــمــعــيــة الــعــامــة( والــتــنــفــيــذيــة )جمل�س 

الدولية(.  العدل  الأمن( والق�شائية)مكمة 

ي�شتعر�س الدكتور اأبو الوفا الباحث يف القانون الدويل من خلل مقالة بعنوان »م�شاألة اخلري العام يف فكر وعمل موؤ�ش�شات املجتمع الدويل«، املن�شور مبجلة التفاهم، ق�شية اأ�شا�شية يف حقوق الإن�شان 
اأ�شا�شية وهي جمال احلق يف الغذاء، وجمال ماربة الفقر والق�شاء عليه، وجمال مواجهة  اأربعة موا�شيع  يف اأطرها املحلية والدولية، وذلك من خلل مناق�شة اأهم القوانني واملوؤ�ش�شات الدولية يف 
وعلقته  الدويل  القانون  اإ�شكاليات  عن  حتدث  ثم  ومن  الإ�شلمية،  املوؤ�ش�شات  وعمل  فكر  يف  العام  اخلري  مب�شاألة  الأربعة  املجالت  هذه  ربط  ثم  ومن  الجتماعي،  ال�شمان  وجمال  العاملية،  الكوارث 

الداخلية للدول. بالقانون وال�شيادة 

القوانني الدولية واخلري العام
   نا�ضر احلارثي

M056058@gmail.com
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ل  قد  التي  احلــدود  وب�شبب  احلــال  بطبيعة  الب�شر  اإن   
ت�شتطيع عقولهم تخطيها يحاولون و�شع حد لكل �شيء 
كائن حولهم يف �شبيل فهمه اأو التحكم به ليتنا�شب مع 
بالطبيعة  تفكرهم  يف  وحتى  لديهم.  الإدراك  م�شتوى 
حدودا  ور�شموا  خلقوا  به  والت�شليم  بخالقها  واإميانهم 
خالق  اإر�ــشــاء  �شبيل  يف  اتباعها  يجب  مــددة  واآلــيــات 
اأو  الطبيعة، وملاذا ل يكون اهلل مبة فقط دون �شرط 
اأيا    - وتوجهاتها  الدينية  التف�شريات  عن  بعيدا  قيد! 
تــدور الإجــابــة على  كــان الدين -  واخلــو�ــس فيها، قد 
للخالق  املحبة  هذه  واإثبات  الإميان  اآلية  حول  ال�شوؤال 
بع�شهم  بني  املحبة  بــدللت  يهتمون  الب�شر  كــان  فــاإن 
الــبــعــ�ــس مبــا فــيــه مــن الــفــائــدة لــلــطــرفــني، فــيــجــب اأن 
اأنها  عدا  باخلالق  الإميــان  تعك�س  دللت  هناك  ت�شبح 
من  الرغم  على  اأنف�شهم.  الب�شر  على  بالنفع  تعود  هنا 
الكون  لهذا  » يف وجود خالق  موؤمنان  يختلف  ذلك، ل 
بغ�س  املطاف  نهاية  يف  باهلل  تربطهم  املحبة  اأن  على   »
لإثباتها  الأ�شخا�س  بها  يقوم  اآليات  وجــود  عن  النظر 
واللديني-  الديني  اآخر  مبعنى  اأو  وجودها.  عدم  من 
ل�شنا  اأننا  اإل  يعتقدانه  ما  ب�شحة  يعتدان   - الربوبي 
هــنــا بــ�ــشــدد حتــديــد مــن كـــان عــلــى حــق اأو بــاطــل. ويف 
اإحدى  وردت يف  بالذكر فكرة  ال�شياق من اجلدير  هذا 
تف�شري  فيها  اختلف  التي  احلديثة  ال�شوفية  الروايات 
معنى احلرية على ل�شان بع�س �شخو�س الرواية. حيث 
وفــرو�ــس يف  بــواجــبــات  الإنــ�ــشــان  ــزام  اإلــ اأن  الأول  ف�شر 
ويخلق  حلريته  تقييداً  يعد  باهلل  الإميان  تاأكيد  �شبيل 
حاجزا من اخلوف يرتبط بالعقوبات الدنيوية الإلهية 
الآخرة  يلقاه يف  اآخر  الفرو�س وجزاء  لتاركي  املنتظرة 

يف�شر  من  هناك  اآخــر  جانب  من  الطاعة.  عدم  نتيجة 
التكا�شل  يف  الإن�شان  رغبة  تعاك�س  لكونها  الطاعة  اأن 
بذلك  لأنــه  احلــريــة؛  الإن�شان  تك�شب  الل�شيء  وعمل 
تــخــلــ�ــس مــن عــبــوديــتــه لــرغــبــاتــه الــتــي تــكــمــن يف عــدم 

الطاعة، وبالتايل اأ�شبح حًرا بهذه الطريقة. 
ــان مل  ــالإميـ بـ املــرتــبــط  اإذن، حــتــى يف مــفــهــوم احلــريــة 
مبة«  اهلل  اإن   « بالكلمة.  املــراد  املعنى  يف  الب�شر  يتفق 
اإذا  املحبة باخلري لكن يختلف مقيا�س اخلري  وترتبط 
وحتى  واملكان  والزمان  الظروف  ح�شب  ندقق  جئنا  ما 
تــراه فئة مــا خــريا ظــاهــرا قد  فــالــذي قــد  ال�شخو�س. 
»م�شائب  اإن  يــقــال  ــرى.  اأخـ لفئة  �ــشــرا  باطنه  يف  يــبــدو 
اإذا ما  قوم عند قوم فوائد« وهذا يعك�س واقعا حقيقيا 
وعليه،  احلياتية.  املــواقــف  خمتلف  عليه  نقي�س  جئنا 
الظروف  كــل  يف  ثابت  غــري  وال�شر  اخلــري  مكيال  حتى 
الأ�شخا�س  ثابتة. مع ذلك قد يجادل  »املحبة«  اأن  عدا 
يقود  ثابًتا  دافــعــاً  يكون  يكاد  الــذي  »املحبة«  منطق  يف 
نــحــو اخلـــري فــفــي الـــظـــروف الــراهــنــة يــتــ�ــشــح اأن وهــم 
يدعي  حيث  اأرواحــا  يكلف  احلقيقة  املحبة  ل  »املحبة« 
فــاعــلــوهــا فــعــل ذلـــك حــبــا هلل ! اإل اأنــــه مــن املــهــم ذكــر 
اأوامــر  تناق�س  عدم  يقر  الــذي  املنطق  ح�شور  �شرورة 
الطاعة  يف  الرغبة  عند  ونواهيه  وتعاىل  �شبحانه  اهلل 
ــا. فــالخــتــلف حميد بل  بـــاهلل ل رهــبــة ول خــوًف حــبــا 
�شا�شعا  الثابتة لكن هناك فرقا  الأمور غري  طبيعي يف 
بع�س  وجــود  يقر  فـــالأول  والتناق�س؛  الخــتــلف  بــني 
العنا�شر الأ�شا�شية امل�شرتكة، اأو بالأحرى اجلوهر، اإل 
الأ�شا�شية.  القيم  التناق�س يكون وا�شًحا ويف �شلب  اأن 
الواقع يقر بتطور العلم وتقدمه يف �شبيل اكت�شاف كل 

العلم و�شل  اأن  اأبــداً  ما هو غام�س، لكن ذلك ل يعني 
اأقــ�ــشــاه؛ فمن اجلــلــي اأن الــعــديــد مــن الأمـــور ل زالــت 
هذا.  يومنا  حتى  اكت�شافها  العلم  ي�شتطع  مل  غام�شة 
باأق�شى  الــعــقــل  ــدركــه  ُي ل  مبــا  الت�شليم  يــقــر  فاملنطق 
مع  تتوافق  التي  الأدلــة  ا�شتنباط  مــاولت  من  جهد 
منطق العقل الب�شري. عندما ننتقل اإىل الوجه الآخر 
ــئـــك الـــذيـــن يـــقـــرون بــاإميــانــهــم  مـــن الــ�ــشــورة جنـــد اأولـ
والطبيعة  الــكــون  ولــد  الــذي  النفجار  بفكرة  احلتمي 
لفكرة  النظر  حاولنا  اإن  بنف�شها.  نف�شها  �شنعت  التي 
هوؤلء بحيادية تاأبى احليادية اأن تتخذ موقعها يف هذه 
املوا�شيع فالإعجاز الكوين والتنظيم يف اأدق التفا�شيل 
بن�شبة  ولــو  ال�شدفة  وجـــود  احتمالية  تنفي  الكونية 
يعقل  فــل  مــا  جـــزء  مـــبر يف  للتنظيم  وجـــد  ــاإن  فـ  .%1
التي  الــفــطــرة  ــزاء ناهيك عــن  الأجــ كــل  يــتــواجــد يف  اأن 
تتولد  التي  الق�شرية  املقاومة  �شعور  جتاهل  ميكن  ل 
اأمر  اإن ال�شك  عند الذين يخالفونها. يجدر بنا القول 
يولد  بال�شك  ال�شتمرار  لكن  جــداً  طبيعي  بــل  �شحي 
ال�شعور بال�شياع وعدم الن�شجام والتما�شي مع الكون.

 اإنَّ الطريق نحو فهم الطبيعة وخالقها يختلف، وهذه 
اأم  �شحيحة  كانت  اإذا  ا  عمَّ النظر  بغ�س  واقعة  حقيقة 
باطلة لكن ما ل يجب اأن يختلف عليه اثنان اأن الغاية 
الأر�ــس-  اإعمار  األ وهي   - التي ذكرت  الب�شر  من خلق 
تتطلب تكاتفا ب�شريا يف �شبيل حتقيق امل�شلحة للغالبية 
كان  ولــو  اخلــري  حتقيق  �شبيل  يف  الأقـــل  على  العظمى 
اأمرا يف غاية ال�شعوبة وحتديدا اأمام الظروف الراهنة 
التي جعلت الب�شر يبعدون مئات ال�شنني ال�شوئية عن 

ال�شلم.

اإن اهلل مبة »هي العبارة التي اختتم بها الفيل�شوف التون�شي فتحي امل�شكيني مقالته التي جاءت بعنوان»عامل الطبيعة وعامل الدين لدى كانط«. حيث ناق�س فيها 
بع�س الأفكار التي جاء بها  الفل�شفة يف ماولة فهم الطبيعة من زاوية الإن�شان املحا�شر يف مدودية اإدراكه ومقارنته بالواقع الذي يتوقع اأنه يتجاوز هذه احلدود 
مبراحل عدة. على كل تختلف الزاوية التي ينظر بها الب�شر اإىل الطبيعة بني ُمف�شر من زاوية دينية ومف�شر من زاوية فل�شفية ومف�شر ل يتقيد ل بهذه ول بتلك عدا 
قيم حرة تقيدها مدودية الإدراك لدى الب�شر. وجاءت العبارة يف بداية هذا املقال لتجمع بني خمتلف الزوايا التي ينظر من خللها الب�شر فهي �شاملة اأكرث مما 

تبدو عليه جتمع كافة العنا�شر املحتملة املرتبطة بالـ »مبة« بكافة مقايي�شها.

اإن الـــلـــه حمبـــة 
عاطفة نا�ضر امل�ضكري

Attifa.nasser@gmail.com
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م�شطلح  احلــرف  تبنى  فيما  )الرقمنة(،  م�شطلح  الرقم  مثل  لقد 
مفارقات  مثَّل  مقاله  يف  الكاتب  عنوان  اأن  نــرى  وهنا  )املــخــطــوط(. 

كالتايل: مهمة 
املخطوط-الرقمنة،  العنوان؛ وهي:  ثنائية مزدوجة يف  هناك  اإن   -1
مفارقات  يف  ومقولتنا  حياتنا  جنعل  ما  دائــمــاً  اإننا  الــواقــع-الآفــاق. 
الــرتاث واجلــديــد،  املا�شي واحلــا�ــشــر،  �ــشــواء بــني  ومــواجــهــات ثنائية 

امل�شتقبلية. والآمال  الواقع 
2- املفارقة الأخرى هي »نحن« باأنف�شنا؛ حيث اأن الرتاث )تراثنا( يف 
ا وا�شحاً  املا�شي جوهره )نحن(، وهذه الـ«نحن« �شهدت غياباً ح�شاريًّ
يف الوقت احلا�شر؛ وبالتايل اإجنازها يف املا�شي وغيابها عن احلا�شر.

احلــايل  الع�شر  خـــارج  لكننا  بــامــتــيــاز،  تــراثــيــة  ح�شارية  اأمـــة  اإنــنــا   .3
اأن تنف�شل عن تراثها  اأمة  اإنه ل �شبيل ول جمال لأي  اأكب.  بامتياز 
ال�شفر،  مــن  تــبــداأ  اأن  يعني  تراثها  عــن  اأمــة  اأي  تخلي  لأن  املــا�ــشــي؛ 
والرتاث لي�س اإجنازات مكتوبة فقط؛ بل روؤية خا�شة للحياة والكون 
العاملي  بــالــركــب  لــللــتــحــاق  مهمة  و�شيلة  هــو  وبــالــتــايل  والإنــ�ــشــان؛ 

والنهو�س احل�شاري يف الوقت احلايل.
العربية  اإىل واقع خمطوطاتنا  الواقع والآفاق هي نظرة  4- مفارقة 
بالرقمنة احلديثة؛ وذلك من حيث حتويلها من ن�شو�س  وعلقتها 
�شهلة  متحركة  رقمية  واأ�شكال  اأرقام  اإىل  الأرفف  على  �شاكنة  جامدة 

اإلينا ومتفاعلة معنا. الو�شول 
اأبــ�ــشــط تعريف  ــا هــو مــفــهــومــه؟ اإن  ولــكــن مــا هــو »املـــخـــطـــوط«؟ ومـ
للمخطوط هو »الكتاب املكتوب بخط اليد«. ولكن هناك لب�س يف هذا 
املفهوم بطبيعة احلال؛ فكل خمطوط يتكون من عن�شرين رئي�شني: 

عن�شر اجل�شم امللمو�س -الكيان املادي- وعن�شر الن�س اأو املعرفة.
اإل  اأبــداً  يتغري  ول  اأ�شا�شية،  ب�شورة  املوؤلف  األفه  الــذي  هو  الن�س  اإن 
بدرا�شة  يخت�س  الــذي  العلم  وُي�شمى  وال�شرقة،  التحريف  حــالت  يف 
الــنــ�ــس الأ�ـــشـــلـــي وحتــلــيــلــه ونـــقـــده بــعــلــم الــتــحــقــيــق )الــفــيــلــولــوجــيــا 

.)Philology
اأما من حيث الوعاء والكيان املادي، فاإن عنا�شر هذا اجل�شم من ورق 
ومداد وجلد داخلي وخارجي وغلف ملمو�س، وكل ما عدا الن�شو�س 
املــوؤلــف الأ�ــشــلــي؛ مــثــل: احلــوا�ــشــي، والفتتاحية،  الــتــي �ــشــدرت عــن 
الــنــ�ــس«،  بيئة  اأو  بــــ«خـــوارج  اإجـــمـــاًل  عليها  يطلق  والــتــي  واخلـــامتـــة، 
م�شطلح  عليه  يطلق  الذي  املخطوطات  علم  يدر�شها  موا�شيع  وهي 

.)Codicology )الكوديكولوجيا 
اإن م�شطلح »الرقمنة« مفهوم حديث العهد مل تعرفه الب�شرية اإل يف 
�شبعينيات القرن املا�شي، وظهرت بعدها ف�شاءات ال�شبكة املعلوماتية 
»الإنرتنت« يف الت�شعينيات. اإن هذه الو�شاطة الرقمية اأ�شبحت جتتاح 
املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال الرتاث ب�شكل كبري للغاية؛ وبالتايل هي 

لي�شت و�شيطاً للمفاهيم احلديثة؛ واإنا اأي�شاً و�شيطاً لتاريٍخ وما�ٍس 
-الرقمنة-  والتقنية  املخطوط  بني  اللقاء  ولكن  الِقدم.  يف  موغلني 

يثري الكثري من الأ�شئلة واحلوارات حول العلقة بينهما كالتايل:
ــادم مــن املــا�ــشــي،  اأ- اإن املــخــطــوط بــكــيــانــه املــــادي ونــ�ــشــه هــو كــائــن قـ
للغاية.  وكبرية  وا�شعة  قفزة  وهي  احلداثة،  لع�شر  تنتمي  والرقمنة 
ولــكــن الــــرتاث �ــشــيــبــقــى تـــراثـــاً بــكــل تــفــا�ــشــيــلــه الــزمــانــيــة والــفــكــريــة 
�شيكون  هل  اإذن؛  حداثياً.  وقالباً  وعاًء  �شتظل  والرقمنة  والتاريخية، 

هناك تعار�س بني الرتاث واحلداثة؟
فل�شفة  هي  والرقمنة  ا،  لغويًّ ا  ن�شًّ يحمل  اأ�شا�شه  يف  املخطوط  اإن  ب- 
يف  الن�س  �شب  تعني  املخطوط  رقمنة  عملية  اأن  نــرى  وهنا  الــرقــم، 
قــالــب الــرقــم. ومبـــا اأن فــيــثــاغــورث يـــرى اأن كــل �ــشــيء يف الــكــون هو 
اأو حتويل  احلــرف،  لتف�شري  الرقم  هــذا  توظيف  عملية  فــاإن  )رقــم(؛ 
احلرف اإىل رقم لت�شتوعبه الآلة احلديثة؛ هل �شُيفِقد احلرف ُهويته 

والرتاثية؟ التاريخية 
اإن غــر�ــس الــرقــمــنــة هـــو احلــفــظ والإتــــاحــــة، بــيــنــمــا املــخــطــوط  ج- 
الباحث  بني  م�شرتك  وتعاون  متكامل  جبار  عمل  الكامل  مبفهومه 
الرقمنة  عملية  �شَتلِغي  فهل  واملحقق...وغريهم،  والنا�شخ  والكاتب 

جهد العمل املتكامل للمخطوط الأ�شلي؟
اإىل  احلــرف  حتويل  هــو  اأ�شلفنا-  -كما  الرقمنة  عملية  مفاد  اإن  د- 
اآنية  رقم لت�شتوعبه الآلة، وهو عمل يقوم به �شخ�س واحد يف عملية 
الزمان،  خ�شو�شية  له  املخطوط  بينما  مبكان،  ترتبط  ل  -حالية- 
الرقمنة  عملية  عك�س  وهــو  والــنــا�ــشــر،  والــنــا�ــشــخ،  والــكــاتــب،  واملــكــان، 
الرقمنة واملخطوط لقاًء  اللقاء بني  احلديثة. وبالتايل؛ هل �شيكون 

فقط؟ �شكليًّا 
نقوم  الـــذي  لــلــ�ــشــيء  ومــهــمــة  ومــتــعــددة  كــثــرية  وظــائــف  للرقمنة  اإن 
بــتــحــويــلــه اإىل �ــشــورة رقــمــيــة، ومــثــالــنــا هــنــا الــــرتاث واملــخــطــوطــات. 
اإن مــن اأهـــم مــهــام الــرقــمــنــة هــي الــتــوثــيــق احلــديــث؛ مبــعــنــى: حفظ 
ال�شيء والإبقاء عليه ورعايته و�شمان ا�شتمراره وعدم تلفه، وهو ما 
املعنية  واملوؤ�ش�شات والهيئات  العاملية  املراكز  العديد من  اإن�شاء  يف�شره 

بـ«توثيق« الرتاث ورعايته.
ب�شكل  والـــرتاث  للمخطوطات  الإتــاحــة  وفــرت  الرقمنة  فــاإن  كذلك؛ 
عام، فبعد اأن كانت حبي�شة اجلدران وحتتاج اإىل وقت وجهد للو�شول 
عامل  اإىل  الولوج  من  مُتكنك  الرقمنة  فــاإن  عليها؛  واحل�شول  اإليها 
منزلك،  اأو  مكتبك  يف  جال�س  واأنــت  جــهــازك  خــلل  مــن  املخطوطات 
الرقمنة  اأتاحت  وبالتايل  يذكر؛  اأي جهد  دون  ن�شخها  اأو  ومطالعتها 

للجميع. ُمتاحاً  املخطوط، وجعلته �شيئاً دميوقراطيًّا 
كــمــا اأ�ــشــبــحــت الــرقــمــنــة و�ــشــيــلــة �ــشــهــلــة وعــمــلــيــة لأغـــرا�ـــس الــبــحــث 
والــدار�ــشــني  للباحثني  �شهلت  حيث  الرقمية؛  بال�شورة  والتحقيق 

من  املخطوطات  تلك  اأغــوار  و�شب  وحتقيق  درا�شة  اأعماَل  واملحققني 
خلل اأجهزة وبرامج رقمية ت�شاعدهم يف املقارنة والبحث والتحليل 
ظواهر  مــن  بها  يــوجــد  مــا  ور�ــشــد  الن�شو�س،  ومعاجلة  الإحــ�ــشــائــي 

لغوية ومعرفية بطرق رقمية غاية يف ال�شهولة.
ول نغفل انخفا�س التكلفة« فالن�شخ واحلفظ الرقمي اأ�شهل واأرخ�س 
من الورقي بكثري. كذلك اقت�شاد املكان، فقر�س رقمي �شغري ُيغنيك 
عن ع�شرات الأرفف واملخازن واأماكن احلفظ والتخزين الورقي. ول 
بكل  اإليه  املحتاج  ي�شل  بحيث  واجلــهــد؛  الوقت  توفري  كذلك  نن�شى 
حاجاتك؛  ُيلبي  الــذي  الــرتف  اقت�شاد  اأي�شاً  وهنالك  وي�شر.  �شهولة 
فالن�شو�س الرقمية تلبي حاجة »العني«، والن�شو�س امل�شموعة تلبي 
يندمج  التي  الرقمي  التفاعل  حــالت  من  »الأذن«...وغـــريهـــا  حاجة 

فيها الإن�شان مع الن�س.
ولكن، رغم ما ذكرناه من فوائد عظيمة للرقمنة؛ فاإن هناك هوام�َس 

ل بد من مراعتها كالتايل:
ــاإن تلك  ــالت احلــفــظ والــتــوثــيــق الــرقــمــي؛ فـ - مــهــمــا و�ــشــلــنــا اإىل حـ
الــورقــيــة  الــنــ�ــشــخــة  ُتــغــنــي بطبيعة احلـــال عــن  الــرقــمــيــة ل  الــنــ�ــشــخــة 
الأ�شلية. وجرب اأن تقراً كتاباً رقميًّا، ثم اقراأه ورقيًّا، وانظر لل�شعور 
املن�شوخ  الورقي بدل  الأ�شلي  للن�س  ينتابك مع ملم�شة يدك  الذي 

الرقمي.
لن�شخة  افــرتا�ــشــيــة  نــ�ــشــخــة  ــرد  جمــ ــو  هـ الـــرقـــمـــي  املـــخـــطـــوط  اإن   -
حــقــيــقــيــة مــلــمــو�ــشــة، تـــلـــك الــنــ�ــشــخــة الـــرقـــمـــيـــة تـــوفـــر لـــنـــا الــنــ�ــس 
املخطوطات  علم  يف  ُتغني  ل  لكنها  والــزخــارف...وغــريهــا،  والألـــوان 
عن  الـــذكـــر  اأ�ــشــلــفــنــا  كــمــا   )Codicology )الــكــوديــكــولــوجــيــا 
الكرا�شات  وتركيب  امل�شتخدم،  واحلــب  الـــورق  نوعية  على  التعرف 
امللمو�شة  الفيزيائية  للمادة  احلفرية  والــدرا�ــشــات  الف�شول  وربــط 

للمخطوط.
اأب�شط واأ�شرع،  - ت�شاعد الرقمنة يف حتقيق املخطوطات رقميًّا ب�شكل 
ولكن ل بد من اأخذ احليطة واحلذر يف عملية التحقيق الآيل وما قد 

ي�شوبها من اأخطاء رقمية.
كبرية  رقمية  فجوة  من  ُنعاين  وامل�شلمني-  -العرب  زلنا  ما  ختاماً.. 
وهذه  الفجوات«،  »فجوة  كتاب  يف  حجازي  ونادية  علي  نبيل  خل�شها 
الفجوة الرقمية هي مت�شل�شلة يف عدم القدرة على النفاذ اإىل م�شادر 
ل  اإذ  جديد؛  من  توليدها  واإعــادة  توظيفها  ثم  وا�شتيعابها،  املعرفة 
اإىل فهم  ذلك  يتعدى  فالأمر  تراثنا وخمطوطاتنا؛  لنا رقمنة  يكفي 
ذلك املحتوى، وا�شتيعابه وتوظيفه يف حياتنا، ثم ماولة توليده من 
�شهولة  بكل  يحتاجه  من  لكل  واأ�ــشــرع  اأ�شهل  ب�شورة  واإتاحته  جديد 
وُي�شر، وهو ال�شبيل املُف�شي اإىل وجود ح�شاري متميز وقوي وجديد.

ل �شك اأن ثنائية احلرف/الرقم اأ�شبحت �شرورة ملحة لتحقيق اأي وجود ح�شاري ملمو�س يف الوقت احلايل، ونرى ال�شباق الغربي يف هذا ال�شاأن وا�شَح امللمح. اإل اأن الأمة العربية مل ت�شتجب 
لهذه ال�شرورة، والدليل على ذلك اأن هناك فجوة رقمية )الرقم( كبرية للمحتوى )احلرف( العربي على الإنرتنت، ول ميثل املحتوى العربي اأكرث من 1% من اإجمايل املحتوى الكامل لل�شبكة 
العنكبوتية!! وعلى الرغم من عظمة التاريخ العربي وامتلئه باملخطوطات؛ فاإننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن رقمنتها وحتويلها اإىل �شيغة رقمية حية، ومل تتجاوز جهودنا جمرد مراجعتها 

وحتقيقها ورقيًّا. وهنا، ن�شرح مع الكاتب في�شل احلفيان يف مقاله املن�شور مبجلة »التفاهم« بعنوان: »املخطوط العربي والرقمنة.. الواقع والآفاق«.

الفجوة الرقمية للمخطوط العربي!
اأمين البيماين

albimani92@hotmail.com
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امل�شكلت،  بحل  املتعلقة  لنظريته  ُمــوجــزا  الكتاب  ن  ت�شمَّ وقــد 
التقدم  وطبيعة  العلمية،  النظريات  بــني  العقلين  والخــتــيــار 
يناق�س  الــذي  »تطبيقات«؛  عنوان  اأخــذ  الآخــر  واملوجز  العلم،  يف 
اتهامه  ووجــه  الجتماع،  وعلم  والفل�شفة  التاريخ  بني  العلقة 
بــاأن  الــ�ــشــائــدة  الــنــظــر  وجــهــة  وراء  بــالنــ�ــشــيــاق  الــعــلــم،  لفل�شفة 
اأ�ش�س امل�شكلت، وطرقها،  اأ�شا�س الطبيعة العلمية هو البحث يف 

مع التخلي عن بع�س املفاهيم ال�شمنية.
اإىل  ال�شخ�س  يدفع  لأنه  كبرية؛  اأ�شا�شية  قيمة  له  نف�شه  الكتاب 

اإعادة التفكري يف الق�شايا املعا�شرة من منظور وزاوية اأخرى.
وتعدُّ عملية حل امل�شكلت بناًء على روؤى معينة ذات دور مهم يف 
الفل�شفية يتحدد  الناحية  امل�شكلة من  التقييم؛ حيث حل  عملية 
امل�شكلت  اأن  لــودان  واأو�شح  النظري،  بالتقييم  علقتها  مبدى 

تنق�شم اإىل نوعني مهمني؛ هما: جتريبية، ومفاهيمية.
العامة،  املناق�شات  يف  الأ�شا�شية  الق�شية  هو  العلمي  التقدم  اإنَّ 
الزمن.  عب  العلم  بها  يتغري  التي  الطريقة  حــول  ترتكز  التي 
وم�شكلته«  »التقدم  ال�شهري  وكتابه  لــودان  دور  يبز  هنا،  ومن 
الفل�شفة  واأو�ــشــح  املــعــا�ــشــرة،  الق�شية  لــهــذه  اإ�ــشــايف  اإ�ــشــهــام  يف 
والهدف  امل�شكلت،  حلل  جهد  جمــرد  واأخــريا  اأول  هو  العلم  اأن 
تف�شري  يف  ُمتمثٌل  يعاجله  اأن  اإىل  لـــودان  ي�شعى  الــذي  املــحــوري 
فــكــرة الــتــقــدم يف الــعــلــم، وافــرت�ــس اأن الــعــلــم تــقــدمــي، واأن هــذا 
فاإذا  املتناف�شة،  النظريات  بني  الختيار  يف  اأ�شا�شا  يكُمن  التقدم 
على  ذلــك  ي�شاعده  ف�شوف  التقدمية  النظرية  ال�شخ�س  فهم 

العلمية. العقلنية  حتديد 
يف  اأ�شا�شية  نقطة  متثل  امل�شكلت  كانت  فــاإذا  لــودان،  يــرى  وكما 
النهائية،  النتيجة  مبثابة  تعد  النظريات  فاإن  العلمي؛  التفكري 
توؤ�ش�س  النظريات  فاإن  العلم؛  ت�شاوؤلت  توؤ�ش�س  امل�شكلت  وكون 
ولكن  الــنــظــام،  اإىل  الفو�شى  وتــرد  الغمو�س،  وحتــل  الإجــابــات، 
حلل  املــلئــم  املعيار  تقدمي  عــن  يعجز  املعا�شر  العلم  فيل�شوف 

ما. م�شكلة 
نــحــن نــعــلــم اأن الــعــلــم يـــزيـــد مـــن مـــداركـــنـــا وفــهــمــنــا لــلأ�ــشــيــاء 
واعتقد  للعلم،  املعرفية  ــازات  الإجنـ لــودان  ينكر  مل  والأحـــداث. 
حل  ُوِجــد  ما  اإذا  و�شوحا  اأكرث  العلم  جتعل  العلمية  املمار�شة  اأن 
ما،  مل�شكلة  حل  يعد  ذهنيا-  اأو  كان  -ماديا  عمل  وكل  للم�شكلة! 
وحتتاج  غريبة،  اأو  غام�شة  ترى  قد  امل�شكلة  اأن  لــودان  ذكر  وقد 

لأ�شلوب معني ميكن تطبيقه على كل املجالت.
اآخر:  اأو مبعنى  التجريبة؟  للم�شكلت  النظرية حل  م  ُتقدِّ كيف 

كيف ا�شتطاع العلم زيادة املفاهيم واملدارك لدينا؟ 

يــتــعــلــق نــــوذج الــتــقــدم الــعــلــمــي اإمــــا بــاملــ�ــشــكــلــة الــتــجــريــبــيــة اأو 
يلفت  مما  الطبيعة  يف  متمثلة  التجريبية  فامل�شكلة  املفاهيمية؛ 
لهذه  وا�ــشــح  وتف�شري  حــل  اإيــجــاد  مــن  ولبـــد  بــغــرابــة،  انتباهنا 
امل�شكلة بعد القتناع من قبل العلماء، ومثال على ذلك: الأج�شام 
فامل�شكلة  ُمــذهــل،  بانتظام  الأر�ـــس  نحو  ت�شقط  عندما  ال�شلبة 
الآبــاء  من  ال�شفات  انتقال  ت�شقط؟  وملــاذا  كيف  هنا  التجريبية 

اإىل الأبناء ميثل م�شكلة جتريبية...وهكذا.
اإل  جتريبة  م�شكلت  تكون  ل  فهي  م�شكلت؛  ت�شبح  الــوقــائــع 
عــنــدمــا نــ�ــشــاأل عــن احلـــل والــتــحــلــيــل والــتــفــ�ــشــري، وهـــي بــدورهــا 
امل�شاكل  اأمــا  الكون،  تخ�س  التي  التجريبية  امل�شكلت  اإىل  تقود 
اأو  التناق�شات  عن  تن�شاأ  والتي  داخلية  تكون  اأن  فاإما  املفاهيمية 
اأخرى  نظريات  التعار�س مع  تن�شاأ عن  اخلارجية  بينما  اخللط، 
امل�شكلت  اأخذ  يف  الفل�شفة  اإغفال  من  لودان  وا�شتفاد  مقبولة. 

املفاهيمية يف احل�شبان عند عر�س النظرية العلمية.
للتف�شريات،  املوجهة  العلمية  النظريات  بني  التمييز  من  لبــد 
مبادئ  متثل  الــتــي  البحثية  والتقاليد  التجريبية  والــتــنــبــوؤات 
�شمول  اأكـــرث  البحثي  التقليد  اأن  بــالــذكــر  واجلــديــر  وفــرو�ــشــا. 
ورحابة من النظرية؛ لأنه يحدد نظرية عامة للطبيعة، واأ�شلوبا 

عاما حلل امل�شكلت يف اإطار جمال طبيعي معني.
اأ�شا�شيني؛  مكونني  من  يتاألف  البحثي  التقليد  لذلك،  واإ�شافة 
هما: جمموعة اعتقادات عن العمليات التي توؤلف حقل البحث، 
بها  يتم  التي  الكيفية  ومنهجية عن  معايري معرفية  وجمموعة 
عن  النظرية  لتطور  تــوجــهــات  على  كــذلــك  ارتــكــز  وقــد  الــبــحــث، 
طــريــق حتــديــد الــكــيــانــات الأ�ــشــا�ــشــيــة وطـــرق البحث املــلئــمــة يف 

جمال معني.
ويف راأي لودان، تكت�شب النظرية كفاءة وفقا لعدد امل�شكلت التي 
تنجح يف حلها، ولبد من مراعاة امل�شكلت التي عجزت النظرية 
املحلولة  امل�شكلت  العتبار  يف  تاأخذ  التقييم  فعملية  حلها؛  عن 

بحيث تعد يف �شالح النظرية.
ويعني  بالكفاءة،  يهتم  العلمية  العقلنية  من  الثابت  اجلزء  اإنَّ 
وتــوؤطــر  املجتمع  معايري  مــع  تتطابق  الــتــي  احلــلــول  مــن  مــزيــدا 
املعايري؛ فهي تتغري من وقت لآخر، ومن جيل لآخر ومن حقبة 
فرتة  يف  ملئم  حل  اأنــه  على  العلماء  يقبله  ما  وغالبا  لأخــرى، 

معينة ي�شبح غري ملئم يف فرتة اأخرى.
مُيكننا القول باأن لودان مل يفعل �شيئا لإ�شعاف الراأي التقليدي، 
رجح  فقد  للعلم،  الأ�شا�شي  الهدف  هو  التف�شريات  تقدمي  واأن 
اأن�شب  كونه  امل�شكلت؛  الهدف هو حل  باأن  القائلة  النظر  وجهة 

اأكرث عمومية كان  لعمليات التقييم والوزن، وكلما كانت امل�شكلة 
حلها اأكرث اأهمية؛ لأنها تتعلق مبو�شوعات احل�س امل�شرتك.

على  بــنــاء  د  يــتــحــدَّ امل�شكلت  حلــل  الن�شبية  الــكــفــاءة  مقيا�س  اإن 
دقيق،  ب�شكل  احلقيقية  امل�شكلة  تطرح  اأن  لبــد  اأ�شا�شية،  نقاط 
وتتم معاجلتها ونوعها من حيث م�شكلة جتريبية اأو مفاهيمية. 
وهل النظرية �شادقة؟ وهل هي ممكنة؟ وهل هي اأكرث قربا من 
احلقيقة عن �شابقاتها؟ ال�شبب يف ذلك اأن معظم نظريات العلم 

يف املا�شي تعر�شت لل�شك يف م�شداقيتها.
حل  يف  العلم  هــدف  هــو  ــودان،  لـ عند  العلمي  التقدم  مفهوم  اإنَّ 
املــ�ــشــكــلت املــعــرفــيــة، وتــقــيــيــم الــنــظــريــة حــ�ــشــب الــكــفــاءة يف حل 
يحدد  الــذي  البحثي  التقليد  اإطــار  يف  العلمي  والبحث  امل�شكلة، 

النظريات، والنظرية متيل اإىل اأن تكون ق�شرية العمر.
اإىل عقل  يــوجــه  مـــا  كـــل  اإنَّ  نــقــول  اأن  الأمـــــر، ميــكــن  وخــل�ــشــة 
ويوؤثر  وم�شاعره،  اإح�شا�شه  اإىل  يوجه  ما  مع  يختلط  الإن�شان 
العلم  اأن  اإثبات  حاولوا  فالعلماء  ال�شخ�شية؛  ثقافته  يف  بــدوره 
ما هو اإل م�شروع ي�شعى من اأجل احلقيقة، ويتمثل نوذج لودان 
)النظرية- املنهج- القيم( يف اأن كل عن�شر مرتبط بالآخر، واأن 
الهدف  يكون  بحيث  امل�شكلت؛  حل  هو  للعلم؛  الأ�شا�شي  الهدف 
على  احلكم  ن�شتطيع  عليه،  وبناًء  العلم.  يف  الأ�شا�شي  امل�شوغ  هو 
عقلنية فعل معني، وعدم عقلنية الفعل الآخر يف نطاق العلم، 
واأن ال�شخ�س الذي يف�شل يف تعزيز اأهدافه من خلل ت�شرفاته 
النهاية حل  النهاية عقلنيا. قدم لودان يف  اأن ي�شبح يف  مُيكن 
العلمي لي�س مبعنى احل�شول على  مقبول للم�شكلت؛ فالتقدم 
ــا مــزيــد مــن احلــلــول؛ بحيث تتطابق مع  واإنـ اأفــ�ــشــل احلــلــول، 
معايري املجتمع. واإ�شافة لذلك، جند اأن الطبيعية املعيارية اأمر 
التجريبي،  للتعديل  ُعر�شة  وهــي  مطلوبة،  وو�شائل  افرتا�شي 
تتعار�س  نظر  ت�شكيل وجهة  اإ�شهاما جيدا يف  اأ�شهم  لودان  وِفكر 
من  بع�س  بها  يــوؤمــن  والــتــي  القدمية،  التقليدية  ــداف  الأهـ مــع 
الفل�شفة والعلماء الذين يبدون جهودهم من اأجل الو�شول اإىل 
للمبادئ  التقييم  باأن معايري  ثابتة، مع الفرتا�س  مبادئ عامة 
وجود  وهناك  تاريخية،  لي�شت  اأي  ثابتة،  تكون  اأن  لبد  والعلوم 
ككتابة  الإبداع  من  ال�شخ�س  متكن  بحيث  للم�شتقبل؛  افرتا�س 
ق�شة مثل بخيال وا�شع مبتعة جمالية، وتكون هدفا للعلم، لكن 
اأو  اأنه لبد من التحقق يف الوقت نف�شه  اإىل  اأ�شار بالقول  لودان 
لحقا، و�شجع على العلم للبحث التطبيقي من اأجل التفاعل مع 
البيئة وحتقيق امل�شالح اخلا�شة؛ فتتحدد قيم احلياة واأهدافها 

مبا ينا�شب عاملنا احلايل.

يف مقاله »اإ�شكالية التقدم العلمي.. درا�شة يف فل�شفة لري لودان«، واملن�شور مبجلة »التفاهم«، ي�شري الكاتب اأحمد عبدالفتاح ممد اإىل اأنَّ الفيل�شوف الأمريكي لري لودان اأو�شح 
يف كتابه »التقدم وم�شكلته« توجيه �شهام النقد يف فل�شفة العلم املعا�شر، ُمعبا يف نظريته اخلا�شة يف املحافظة على العلم يف مراحله املتقدمة ذات الطبيعية املتفردة؛ من اأجل 

مواجهة التحديات ال�شائعة يف الع�شر احلديث.

اإ�سكالية العلم وا�ستع�ساءاته على التحديات ال�سائعة 
وليد العربييف الع�رش احلديث

Wali7-alabri@hotmail.com 
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نف�شية  حاجة  هناك  باأن  ُتنبئنا  املقال،  عنوان  ملدلولت  اأوليًّا  حتليل  اإنَّ 
املجتمع  مكونات  من  الأ�شا�شي  املكون  ذلك  الإ�شلمي.  بالدين  متعلقة 
العربي. هي حاجة نف�شية قبل اأن تكون اجتماعية؛ نظرا ملا ميثله مفهوم 
يف  ما�شلو  هرم  اإىل  ويحيلنا  النف�شي،  البحث  يف  مورية  من  »احلاجة« 
الحتياجات. واإذا ما اأخذنا بعني العتبار مو�شوع هذه احلاجة ف�شنجده 
ذا �شلة وثيقة واأ�شيلة بالنف�س، اأعني الدين، الذي ُيرجعه الباحثون اإىل 
فكان  الفناء،  بحتمية  الوعي  النا�شئ عن  التعوي�س  يف  النف�شية  احلاجة 
تطورت  دينية  اأخلقية  منظومة  باإن�شاء  ذاتها  تعزية  يف  حيلها  للنف�س 
لها  بانعطافات  املرور  طريق  عن  التجريد  اإىل  املادية  من  املخيال  بفعل 

علقة بالثقافات اخلا�شة لكل منطقة يعبها الدين.
)وهنا  و«ينبغي«  بــه،  العمل  تعّطل  »مــ�ــشــروٍع«  اإىل  العنوان  ي�شري  وكما 
اأ�شتعري لفظة الكاتب( بث الروح فيه، والعمل مبقت�شياته »الإ�شلحية«، 
في�شرع لنا هنا الت�شاوؤل حول هذا امل�شروع: ما خلفياته املعرفية املوؤ�ش�شة 
لتقوميه؟  اإ�شلحي  مب�شروع  العمل  يحتِّم  الــذي  الف�شاد  نــوع  ومــا  لــه؟ 

وللإجابة عن هذين ال�شوؤالني نقف مت�شائلني.
م�شروع  بعث  اإعــادة  اإىل  الدعوة  اإىل  اأ�شا�شا  مقاله  يف  بلقزيز  �شعى  لقد 
علل الفا�شي و�شلِفه، منذ الطهطاوي حتى الكواكبي، وا�شتئناف العمل 
بهذا امل�شروع الذي يعمل على اإيجاد �شلة عميقة بني الُهوية الإ�شلمية 
واملوؤ�ش�شات،  واملواطنة،  املدنية،  الــدولــة  قبيل:  من  احلديثة  واملفاهيم 
اأمام  تقف  الدين  اأن طبيعة  يعون  رين  املنظِّ اأن  اإل  ال�شيا�شية.  وامل�شاركة 
وا حول هذه العقبات با�شتخدام اآلية قدمية  �شريورة هذا امل�شروع، ليلتفُّ
متجددة يف الفكر الإ�شلمي: اآلية التاأويل التي يحتملها الن�س الديني.
بداأ الكاتب يف مقاله بالتاأكيد على يقني ل ي�شوبه �شك من �شرورة وجود 
عن  »ر�شينة«  فكرية  اإجابات  امل�شروع  هذا  قدم  فقد  اإ�شلحي،  م�شروع 
اأحدثه �شعود  الذي  الهائل  الكوين  النقلب  »نبعت من  مع�شلت عدة 
اجلـــدوى من  حــول  يت�شاءل  الــقــارئ  لكنَّ  احلــديــثــة«.  الأوروبــيــة  املدنية 
ماِولًة  يوتوبي،  مبخيال  وت�شت�شفع  الإ�شلحية،  تّدعي  التي  امل�شاريع 
اإيــجــاد اأر�ــشــيــة م�شرتكة بــني الــ�ــشــرق والــغــرب، واإمـــا الــتــاأكــيــد على  اإمـــا 
اإطار  يف  ذلك  كل  بذلك،  تقبل  ل  التي  العوملة  ظل  يف  ال�شيقة  الهويات 
الأمم  بالأوىل  واأق�شد  الفاعلة واخلاملة،  الأمم  ال�شراع احل�شاري بني 
اأناط عي�شها و�شيا�شاتها اعتمادا على فاعليتها، والأخرى  التي تفر�س 

امل�شتقبلة لتلك الأناط دون حيوية ملحوظة.
به  ي�شت�شفع  الــذي  الدين  جوهر  يف  البحث  اإىل  يلنا  حُتِ الت�شاوؤلت  هذه 
اأن  اأم  احلــمــولت،  هــذه  كل  الدين  جوهر  يحتمل  فهل  املفكرون،  اأولئك 
م�شاريع  ا�شتجلب  عن  ناهيك  بطبيعته،  جتاوزها  ميكنه  ل  حــدودا  له 
احلياة  فر�س  اإطار  يف  حديثة،  ب�شبغة  »اخلاملة«  احلياة  ت�شبغ  حديثة، 
وال�شيا�شية  والجتماعية  اليومية  العي�س  اأناط  يف  �شروطها  »الفاعلة« 

والفكرية.
اأقدم  منذ  التاريخي،  تطوره  �شمن  قراأناه  ما  اإذا  الدين،  طبيعة  اإَنّ   ...
مفرت�شني  الأديــان،  اآخــر  وحتى  ديني،  تفكري  اإىل  ت�شري  التي  الطقو�س 
ــان  اأديـ بــه  بــانــتــ�ــشــار ل تتمتع  اآخــرهــا -كــونــه يحظى  الإ�ــشــلمــي  الــديــن 
اأخلقية  منظومة  كونه  عــن  يخرج  ل  اأنــه  جنــد  كالبهائية-  بعده  اأتــت 
الكبى،  الوجودية  للأ�شئلة  نهائية  اإجابات  للموؤمنني  توفر  اجتماعية، 
اأن ت�شمن هذه املنظومة ال�شرعية فل بد لها من و�شع هذه  ومن اأجل 
يبدو  فيما  واقت�شادي  وواقعي  تاريخي  اإطــار  �شمن  الأخلقية  الأ�ش�س 

بنية معرفية متكاملة.
منّظري  اأذهـــان  اإىل  ت�شربت  الــديــن  جوهر  يف  التاريخية  اخلا�شية  اإنَّ 
الفكر الديني، فلمعت يف عيونهم فكرة �شبغه ب�شبغة مفارقة للتاريخية 
تاأبى  التاريخية  الطبيعة  اأن  اإل  فاقرتحوا �شلحيته لكل زمان ومكان. 
اخل�شوع ملجرد �شعارات هي اأقرب للفراغ منها للجد؛ فمنذ كانط، اأُعلن 
لياأخذ  ال�شحري،  العقل  اإنهائه  بعد  اأتى  الذي  الديني،  العقل  نهاية  عن 
مكانهما العقل العلمي، والذي ي�شكل بدوره -يف روؤية عدد من املفكرين- 
املــنــظــرة لــوجــوده. وبــذلــك تنخف�س فر�س  اأقــطــابــه  لهــوتــا جــديــدا لــه 
وحيدة:  زاويــة  من  اإل  حديثة  اأفكار  لتمرير  الدين  بورقة  امل�شت�شفعني 
ل  العواطف  ت�شرّيها  باأنها  لــوبــون  و�شفها  كما  التي  اجلماهري  زاويـــة 
العقل. فاجلماهري الذين يعدون اأغلبية باإزاء املثقفني، هم الذين ميكن 
اأجل  الدينية من  الن�شو�س  اأذرع  ويّل  الدين لديهم،  اللعب على عن�شر 

اإ�شفاء ال�شرعية على اأفكارهم التي يرومون متريرها اإىل الواقع.
العنا�شر  اأحــد  مع  يتنافى  اجلماهري،  ورقــة  الورقة،  بهذه  اللعب  اأن  اإل 
عي  يدَّ الــذي  املدر�شي  التعليم  الإ�شلحية:  م�شروع  عليها  يرتكز  التي 
العلم،  عن�شر  على  و�شيا�شاتها  ت�شريعاتها  يف  تعتمد  اأجــيــال  تاأ�شي�س 
الأفراد يف اجلماعات والدول. فهذه  املقننة ل�شلوك  ت�شتقي مواده  ومنه 
كما  نف�شية  جماهري  ت�شكل  ول  واعــيــة  تكون  اأن  بها  يفرت�س  الأجــيــال 

يقول لوبون، واإل فاإن هناك خلل بنيويا يف مبداأ التعليم املدر�شي.
***

رّكز الكاتب يف مقاله على �شرورة التفريق بني م�شروع الإ�شلحية 
وميثله  ع�شر،  التا�شع  القرن  ثلثينيات  منذ  بــداأ  الــذي  الإ�شلمية 
الإحيائية  وم�شروع  والفا�شي،  بادي�س  وابن  والكواكبي  الطهطاوي 
بجماعة  يــعــرف  فيما  البنا  ح�شن  يــد  على  ظهر  الــذي  الإ�ــشــلمــيــة 
الإخوان امل�شلمني. فالفرق بني الثنني اأن امل�شروع الأول يقوم على 
»كيف  �شوؤال  على  يقوم  الآخــر  امل�شروع  بينما  نتقدم؟«،  »كيف  �شوؤال 
يعتمد  تقدمي  الأول منهما م�شروع  فاإن  وبالتايل  الهوية؟«،  نحمي 
العي�س  حتقيق  اإىل  ويرمي  املــوجــود،  الغربي  احل�شاري  املنتج  على 
الُقطرية،  الوطنية  الــدولــة  اإطـــار  يف  املعا�س  التاريخي  الــظــرف  يف 

ونبذ  اخلا�شة،  الإ�شلمية  الهوية  النكفاء حول  اإىل  يرمي  والآخر 
كــل الإنــتــاجــات احلــ�ــشــاريــة الآتــيــة مــن الــغــرب، وتــقــويــ�ــس احلـــدود 
ال�شيا�شية الُقطرية واإعادة بعث اخللفة. ومع اأن املرجعية الفكرية 
تتباين فيما  ــداف  والأهــ الــروؤيــة  اأن  اإل  املــ�ــشــروعــني،  كــل  واحـــدة يف 

بينهما، وتظهر املفارقة بني تطبيقات كل منهما.
حلركة  الــتــاأريــخ  ــار  اإطـ يف  وهــو  الــكــاتــب،  يق�شي  اأن  امل�شتغرب  ومــن 
الإ�شلحية التي تعمل على النهو�س الفكري انطلقا من املقدمة 
الدينية، اأعمال مفكرين كن�شر اأبوزيد، واأركون، واجلابري، وممد 
جمتهد ال�شب�شرتي، وعبدالكرمي �شرو�س، واأعمال هوؤلء تنتمي اإىل 
م�شروع  لأعمال  كنهاية  له  يــوؤّرخ  الذي  الفا�شي  حلقت  زمنية  حقبة 
الإ�شلحية الإ�شلمية، بينما قدموا لنا اأعمال فكرية ل تقل قيمة 
عن اأعمال الكواكبي والطهطاوي، اإْن مل نقل اإنها تفوقها من حيث 

اأدوات علمية ت�شريحية اأكرث حداثة. ا�شتخدامهم 
يـــِع طبيعة مــ�ــشــروع الإ�ــشــلحــيــة كــمــا قدمه  الــقــارئ مل  كـــان  ــاإذا  فــ
منظري  طبيعة  يف  املفارقة  اإىل  عائد  بال�شرورة  ذلك  فــاإن  بلقزيز، 
و�شرو�س.  وال�شب�شرتي  واأبوزيد  واجلابري  اأركون  وكتابات  امل�شروع 
خطاب  عن  بعيدا  العلمي  التنظري  اإىل  مييلون  الأخـــريون  فــهــوؤلء 

العواطف الذي يطبع اأحيانا اأعمال اأعلم امل�شروع.
***

ولي�س  الإ�ــشــلحــيــة،  م�شروع  ا�شتئناف  �ــشــرورة  على  الــكــاتــُب  اأ�ــشــرَّ 
البحث عن م�شروع اآخر جديد بحجة اأن امل�شروع قد ا�شُتلب، واقتيد 
اأنَّ  اإ�ــشــافــة اإىل  اآخـــر عــلــى يــد الإحــيــائــيــة الإ�ــشــلمــيــة.  نــحــو منحى 
ُي�شتغنى  حتى  وال�شيا�شية  الجتماعية  عنا�شره  ُت�شتنفد  مل  امل�شروع 

عنه.
لكنَّ الناظر بعني الواقع، والواعي ملاآلت الرهان على عن�شر الدين 
يـــدرك اخلــطــورة الــكــامــنــة يف العــتــمــاد عــلــى مــ�ــشــروع كــهــذا يف ظل 
حملة  بفعل  العربي  منها  ينفر  التي  العلمانية  احلديثة.  العلمانية 
غري  والختزال  املفهوم،  هذا  �شد  ال�شحويون  قادها  التي  الت�شويه 
اأنــه مفهوم  الدولة«، يف حني  الدين عن  »ف�شل  اإطــار  له يف  املن�شف 
للعلم  املركزية  لتعطي  اأولئك  ر�شمها  التي  ال�شيقة  احلدود  يتعدى 
يف  الأفـــراد  م�شاركة  ت�شمن  التي  وال�شيا�شات  القوانني  �شياغة  يف 
واحلكومات.  الــدول  لأداء  الفعلية  ال�شرعية  وتعطي  الــقــرار،  �شنع 
وبــهــذا، يــغــدو وجــود مــ�ــشــروع كــهــذا الــذي يــدعــو اإلــيــه الــكــاتــب ُحلما 
الفاعلة  الأمم  بــني  الــ�ــشــراع  يف  لــه  حقيقيا  مكان  ل  ورديـــا  يوتوبيا 

واخلاملة، ولن يزيدنا اإل خمول على خمولنا.

امل�ساريع الدينية واآمال اإعادة البعث
حممد ال�ضحي

Alshehhim@hotmail.com

منذ بواكري النه�شة العربية، برزت اأ�شئلة عديدة عند اأولئك املتعلمني الذين ا�شتقوا تعليمهم من منابع لها �شمة ازدواجية: هوّياتية عربية اإ�شلمية، وظرفية تاريخية ت�شرب بجذورها يف 
الغرب ال�شتعماري. برزت هذه الأ�شئلة من الواقع املعا�س الذي وعى فيه هوؤلء املتعلمون واقًعا ُتزكم اأنوف الناظر فيه ثلثية: الفقر، واملر�س، واجلهل. واإن نظرة فاح�شة لنف�شيات من كانوا 
يحملون م�شعل التعليم، جتدهم يراوحون فيما بني اجلذور التي ينتمون اإليها، وال�شماوات التي يُرومون اأن ي�شلوا مبجتمعاتهم ناحيتها. كان هذا املعرتك الفكري الجتماعي مور مقاربة 

اأ�شتاذ الفل�شفة املغربي عبدالإله بلقزيز يف مقاله »يف احلاجة اإىل ا�شتئناف م�شروع الإ�شلحية الإ�شلمية«، واملن�شور يف جملة »التفاهم«.


