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18 يوليو من كل عام ليكون »اليوم   خ�ص�صت الأمم املتحدة يوم 

الدويل لنيل�صون مانديال« اإقرارا باإ�صهامه يف ن�صر ثقافة ال�صالم 

واحُلّرّية. وياأتي هذا اليوم اعرتافا من دول العامل بالدور الذي 

اأفريقيا الأ�صبق يف  خدمة الإن�صانية، وتفانيه  لعبه رئي�س جنوب 

الإن�صان  حقوق  وتعزيز  الِعْرقّية،  والعالقات  النزاعات  »حل  يف 

الأطفال  وحقوق  اجلن�صني،  بني  وامل�صاواة  وامل�صاحلة  وحمايتها، 

واملجتمعات  الفقراء  اأحوال  وحت�صني  َعفة،  املُ�ْصَت�صْ الفئات  و�صائر 

املتخلفة النمو«.

ول ريب اأن الحتفاء بنيل�صون مانديال يتجاوز م�صتواه ال�صخ�صي 

والعدالة  كاحلرية،  عنها،  دافع  التي  للقيم  انت�صارا  ليكون 

خدمة  يف  والتفاين  العن�صرية،  التفرقة  ومواجهة  الجتماعية، 

الأوطان والإن�صانية جميعها. مانديال الذي ق�صى �صبعة وع�صرين 

الظلم  ومواجهة  للن�صال  رمزا  كان  ال�صجن،  يف  عمره  من  عاما 

منقطع  دويل  باحرتام  مانديال  ويحظى  العن�صري.  والف�صل 

النظري، وقد ا�صتقبله جاللة ال�صلطان -حفظه اهلل ورعاه- �صنة 

1999 اأثناء زيارته لُعمان ا�صتقبال حافال، مقدرا جاللته دون �صك 

للمكانة الدولية التي يتمتع بها هذا املنا�صل العظيم.

ويف �صياق البحث عن �صرية مانديال، ا�صتوقفتني ق�صيدة لل�صاعر 

مانديال  كان   )1903-1849( هنلي  اإيرن�صت  وليم  الربيطاين  

كان  اأنه  حتى  ن�صاله،  يف  له  اإلهام  م�صدَر  ويتخذها  بها،  معجبا 

الق�صيدة  عنوان  الزنزانة.  يف  ال�صجناء  من  رفاقه  على  يتلوها 

اأنها الق�صيدة الوحيدة  ُيْقَهر( والعجيب  اأو )الذي ل   Invictus
واقتب�صها بع�س  الركبان،  بها  ا�صتهرت و�صارت  التي  ال�صاعر  لهذا 

م�صاهري العامل مثل رئي�س الوزراء الربيطاين وين�صتون ت�صر�صل، 

وزعيمة املعار�صة البورمية اون �صان �صو ت�صي احلائزة على جائزة 

نوبل لل�صالم، والرئي�س الأمريكي باراك اأوباما، وغريهم. 

عيده  يوافق  الذي  مانديال  لنيل�صون  العاملي  باليوم  واحتفاء 

والقافية،  بالوزن  العربية  اإىل  الق�صيدة  ترجمُت  اأي�صا،  ميالده 

مهديا اإياها لروحه العظيمة: 

)الذي ل ُيْقَهر(

وليٍل طويِل َجّلَل الأر�َس ُمْظِلما ... اأزحُت ُدَجاه عن فوؤادَي �صاِرما

َما فاأيُّ اإلٍه َفّجَر الَعْزَم يف َدِمي ... تبارك َقْلٌب لي�س َتْقَهُره ال�صَّ

ا ْهُر الَغ�َصوُم ِخَناَقه ... َعلّي، فل�صُت اجلاِفَل املَُتاأملِّ ْحَكَم الدَّ
َ
واإْن اأ

ما �ُصه الدِّ ُب َمْفِرقي ... ولكّن ِمْثِلي ل ُتَنكِّ وهذي َهَراَواه ُتَخ�صِّ

ي ل َيلوُح باأُْفِقها ... �صوى اخَلْوِف، اأو كانْت بَحقٍّ َجَهّنما واإْن َتُك اأْر�صِ

لِقي ِعَداها رابَط اجَلاأْ�ِس حاِزما
َ
ّدي َوعيُدها ... اأ ، والأياُم �صِ فاإيّنَ

ْجُن �َصيًِّقا ...اأو الباُب َم�ْصدودا، اأو احُلكُم ظامِلا ول�صُت اأَُبايل اإْن َيُك ال�صِّ

ما ِلُك الَقْلَب الطليَق املُ�َصمِّ اأنا �َصّيُد الأقداِر، ُرّبان اأْمِره ... وَمْن َيْ
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الوليات املتحدة الأمريكية يف الوعي العربي

ننا  متكِّ م��ق��ارب��ات  اأو  ط���رق  ث���الث  ه��ن��اك  اأنَّ  ر����ص���وان  َوَي�����رى 

العقود  خ���الل  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ف��ه��م طبيعة  م��ن 

اأول ه����ذه ال���ط���رق: ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة  اخل��م�����ص��ة امل��ا���ص��ي��ة؛ 

اجل��ي��واإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة؛ ف��ب��ال��ع��ودة اإىل ال��وق��ائ��ع ال��ت��اري��خ��ي��ة، جند 

الدولة  باأنها  املتحدة  ال��ولي��ات  نحو  ع��ام  ب�صكل  العربي  الإدراك 

بعد  خا�صة  ال�صريع،  والغنى  والهجرة  الفر�س  واأر����س  الأع��ظ��م 

يف  نفوذها  متار�س  اأمريكا  ب��داأت  عندما  الثانية،  العاملية  احل��رب 

هنا  ولب��د  خا�س.  ب�صكل  الأو���ص��ط  ال�صرق  ويف  ع��ام  ب�صكل  العامل 

ت ما بني اخلم�صينيات واأواخر  من الإ�صارة اإىل الفرتة التي امتدَّ

ن�صبت  ال��ت��ي  ال��ب��اردة  واحل���رب  امل��ا���ص��ي،  ال��ق��رن  م��ن  الثمانينيات 

بداية  يف  قامت  فقد  ال�صوفييتي،  والحت��اد  املتحدة  الوليات  بني 

اأر�����س فل�صطني، و���ص��ه��دت يف  اإ���ص��رائ��ي��ل ع��ل��ى  ت��ل��ك ال��ف��رتة دول���ة 

نهايتها احلرب الأوىل على العراق، وما بني احلدثنْي كان هناك 

اإذ  املتنازعني؛  القطبني  مظلة  حتت  وا�صالمي  عربي  ا�صطفاف 

ال��ث��وري��ة،  والإ���ص��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  بع�س  الحت����اد  ك�صب 

وك�صبت الوليات املتحدة اأنظمة اأخرى؛ من بينها: دول اجلزيرة 

وباك�صتان. واإيران 

وقد كانت اأولوية اأمريكا يف تلك الفرتة هي حماربة ال�صيوعية 

ب��داأْت  وقد  وال�صيا�صات،  والع�صكر  الفكر  يف  ال�صوفييتي  والحت��اد 

اأ�صباب؛ من  لعدة  ال�صبعينيات  اأوا�صط  بعد  ل�صاحلها  الكفة متيل 

اأقبلت  الثورية-  الأنظمة  -حتى  العربية  الدول  معظم  اأن  بينها: 

مع  اأك��رب  وبثقل  الطرفني،  كال  مع  متوازنة  عالقات  اإقامة  على 

اإ�صرائيل  م�صارعة  ع��ن  بالعجز  الأن��ظ��م��ة  تلك  ل�صعور  اأم��ري��ك��ا، 

الكيان  على  التاأثري  على  امل��ق��درة  لديها  اأمريكا  ب��اأن  واعتقادها 

وا�صطرابها  الرو�صية  ال�صيا�صات  د  ت��ردُّ اإىل  اإ�صافة  ال�صهيوين، 

الأمريكية  ال�صيا�صات  �صرامة  ا�صتمرار  م��ع  الأح��ي��ان،  بع�س  يف 

وت�صارعها يف املنطقة، خا�صة �صراع الطرفني على اأفغان�صتان.

وحتى  الت�صعينيات  مطلع  ال�صوفييتي  الحت���اد  ان��ه��ي��ار  وم��ن��ذ 

اأواخر 2009، بزغت فرتة الهيمنة الأمريكية، وبداأت هذه الفرتة 

على  الثانية  احلرب  حتى  وا�صتمرت  العراق  على  الأوىل  باحلرب 

العراق، واندلع احلرب امل�صتمرة على ما اأ�صمته الوليات املتحدة 

ب� »الإرهاب الإ�صالمي« الذي مثَّلته القاعدة اأو ال�صلفية اجلهادية 

ذات القيادة العربية.

التي  الثانية  للمقاربة  ق  التطرُّ من  لبد  املقاربة،  هذه  ولفهم 

ب�«املحطات الفا�صلة«، واأوىل هذه  اأ�صماه  ذكرها ر�صوان؛ وهي ما 

عام  العربي  الوطن  قلب  يف  الإ�صرائيلية  الدولة  قيام  املحطات: 

ل  املتحدة  ال��ولي��ات  اأنَّ  العربي  الإدراك  ي��زال يف  ل  وك��ان   ،1948

اأما  العربي.  امل�صرق  يف  قيامها  عن  الرئي�صية  امل�صوؤولية  تتحمل 

املحطة الثانية، فهي: ازدياد هذا الإدراك اإيجابيا بعد حرب 1956 

واإ�صرائيل،  وفرن�صا  بريطانيا  �صنتها  والتي  م�صر  يف  قامت  التي 

اجليو�س  و�صحب  الهجوم  هذا  لإيقاف  املتحدة  الوليات  وتدخل 

ويف  و1973،   1967 حربي  يف  الثالثة  املحطة  وجت��لَّ��ت  م�صر.  م��ن 

ل  اأمريكا  اأنَّ  م��رة-  -لأول  العربي  الإدراك  يف  دخ��ل  الفرتة  ه��ذه 

تقف موقفا حمايدا، ول ت�صعى للت�صوية العادلة للم�صكلة الأكرب 

الكيان  ووجود  الفل�صطينية  بالق�صية  يتعلق  فيما  العرب  نظر  يف 

ال�صهيوين، وقد كانت هذه املحطة فا�صلة؛ لأنَّ اجليو�س العربية 

بعد 1973 تنازلت عن زمام ال�صراع مع اإ�صرائيل وحيَّدت اجليو�س 

ِزَمام  العربية نف�صها، وقد ت�صلمت احلركات الثورية الفل�صطينية 

الكفاح بقرار من اجلامعة العربية، ول يزال هذا الأمر على هذا 

النحو حتى اليوم!

الذي  العربي،  اجلمهور  راأي  على  اأثر  العربية  اجليو�س  ِحَياد 

ان���دف���ع ب���اجت���اه ت��ل��ك احل���رك���ات، ك��م��ا اأث����ر ع��ل��ى اح���رتام���ه لتلك 

للق�صية  العادل  احلل  اأن  العربي  اجلمهور  اأْدَرك  وقد  الأنظمة، 

العربية  ال���دول  اأظ��ه��رت  اأن  بعد  احل��رك��ات  تلك  م��ن  اإل  ي��اأت��ي  ل 

عن  اأمريكا-  -بزعامة  ال��دويل  النظام  اأعر�س  اأْن  وبعد  عجزها، 

املتعلقة بهذه الق�صية. تنفيذ القرارات 

العربي  الإدراك  على  �صلبا  ��رت  اأثَّ والتي  الرابعة،  املحطة  ��ا  اأمَّ

ال��ع��راق، والأول��وي��ة التي  امل��ت��ح��دة، فهي احل��رب��ان على  ل��ل��ولي��ات 

املحطة  ه��ذه  رب��ط  ويكن  ب��الإره��اب،  ت�صميه  مل��ا  اأمريكا  اأعطتها 

احل��رب  ففي  اآن��ف��اً،  لها  الإ���ص��ارة  ال��ت��ي مت��ت  التاريخية  ب��امل��ق��ارب��ة 

اأمريكا  بها  اهتمت  التي  الأولوية  اإ�صرائيل قطبا يف  كانت  الباردة 

اأمن  الهيمنة الأمريكية �صار  ال�صيوعية، ويف حقبة  وهي حماربة 

ولي�س  الإ���ص��الم  و�صار  واأمريكا،  الغرب  اأم��ن  من  ج��زءا  اإ�صرائيل 

العرب فقط جمال للت�صكيك والهجوم.

وؤى  ال��رُّ فهي  ر���ص��وان،  اإليها  اأ���ص��ار  وال��ت��ي  الثالثة،  املقاربة  ��ا  اأمَّ

اأنَّ  وي��رى  التحديد،  وج��ه  على  املثقفني  بني  املتبادلة  والنظرات 

ال�صيا�صات  اأمريكا وبني  العرب يف�صلون بني  املثقفني  الكثري من 

ال��دي��ق��راط��ي��ة  اأنَّ  ي�����رون  ال���ك���ث���ريون  ي�����زال  ول  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، 

ل  ���ه  واأنَّ واح���د،  وج��ه  ذات  ولي�صت  متعددة  اأوج���ه  ذات  الأمريكية 

العامل  اأمريكا ب�صعبها وحرياتها ودورها يف حا�صر  يجوز اختزال 

يف  الإ�صرائيلية  لل�صطوة  اأداة  ع�صكرية  قوة  جمرد  يف  وم�صتقبله 

ال��ق��رن  الأول م��ن  ال��ع��ق��د  م��ا ح��دث خ��الل  ه��ذا  ول��ك��ن  منطقتنا. 

وي��رى  الأم��ري��ن،  هذين  اإل  تفعل  مل  لأن��ه��ا  والع�صرين؛  ال��واح��د 

ر�صوان اأنَّ احل�صوَر الأمريكي الطاغي وتاأثريه يف املنطقة كان له 

وجمتمعاً  -ثقافًة  لأمريكا  املختزلة  العربية  النظرة  هذه  يف  دور 

ونظاماً- فحرب اأمريكا على العراق وا�صطفاف ال�صعب الأمريكي 

وراء جورج بو�س، تركا انطباًعا لدى الوعي العربي حول العالقة 

بني الدولة الأمريكية واملجتمع من جهة والدولة والدين، وحول 

النظرة الأمريكية للعرب والإ�صالم وامل�صلمني.

وقد اأثارت احلرُب على العراق الكثرَي من اجلدل والكثرَي من 

اأمريكا  ت�صتطيع  فكيف  العادلة«؛  »احلرب  مو�صوع  حول  النقا�س 

�صن حرب على دولة اأخرى ما اعتدت عليها ول اأ�صرت مب�صاحلها 

ب�صرية  م��ن خ�صائر  احل���رب  تلك  على  ت��رت��ب  م��ا  رغ��م  امل��ب��ا���ص��رة؟ 

امل�صوؤولية؟ ل  هائلة، فمن يتحمَّ

واأن��ه��ا  اأفغان�صتان،  اأم��ري��ك��ا على  ر حل��رب  ُم���ربِّ ه��ن��اك  ك��ان  ف���اإذا 

دفاعية«؛  »ح��رب  اأنها  اأي  القاعدة؛  هجوم  اإزاء  فعل  ك��ردة  ج��اءت 

القاعدة معتدية، رغم  باعتبارهم  وبالتايل هي يف نظرهم عادلة 

ل  اأنَّ ت�صوم�صكي يف هذا ال�صاأن طرح ت�صاوؤل مفاده: هل كان التدخُّ

الأفغاين  القائد  راأي  ُم���ْوِردا  اأفغان�صتان؟  يف  ا  �صروريًّ الع�صكري 

كانت  رمب��ا  املتحدة  ال��ولي��ات  اأنَّ  »ع��ب��داحل��ق«  لطالبان  املُ��ع��ار���س 

انت�صاٍر يخيف اجلميع  وت�صجيل  اإظهار ع�صالتها،  »حتاول فقط 

يف اأنحاء العامل، بال اكرتاث ملعاناة الأفغان، وكم منهم �صيموت«، 

ثم ماذا عن العراق وفل�صطني؟!! بالتاأكيد الأمر خمتلف، فلي�س 

له مربر عادل األبتة.

كانت اأمريكا منذ ظهور د�صتورها متلك يف نظر نف�صها و�صعبها 

اأن يوؤمن بهذه الر�صالة  ر�صالة جتاه الآخرين، لكن كيف للعربي 

�صعوب  م��ن  وغ��ريه��ا  وال���ع���راق  فل�صطني  يف  نتائجها  ي���رى  وه���و 

املنطقة بتدخالتها املختلفة؟! وهي تريد اأن ت�صيف اإىل ف�صائلها 

اأنها تريد حمايتنا من اإيران!

ورمب����ا ح���ان ال���وق���ت ل��ك��ي ي��ج��دد امل��ث��ق��ف��ون دوره����م يف اإح��ق��اق 

ال��ع��دال��ة.. وك��م��ا ق��ال ال��روائ��ي الإف��ري��ق��ي ك��وت��زي: »دور املثقف 

اإن  التدهور  واإي��ق��اف  عاملنا،  اأو���ص��اع  حت�صني  يف  يكُمن  الأخ��الق��ي 

بارزا  مثال  الفرن�صية  الثورة  يف  ولعلَّ  �صبيال«.  ذلك  اإىل  ا�صتطاع 

على التغيري الذي يكن اأن يحدثه املثقفون.

اإيجاد احللول مل�صكالته  القادرة على  القوة  ة العظمى،  القوَّ اأنها  اأجمع  ُتثبت للعامل  اأن  الع�صرين،  القرن  املتحدة الأمريكية، منذ  الوليات  ا�صتطاعْت  لقد 

الع�صكرية والقت�صادية،  الدول الأخرى من خالل قواها  الهيمنة على  �صيا�صاتها فكرة  الدور، وتبني  املتحدة بهذا  الوليات  اأن ا�صطلعت  واأزماته. ومنذ 

د لها. وقد حتدث ر�صوان ال�صيد يف مقاله املعنون ب�«بع�س  ر لها، وَبنْي ُمندِّ ظهرت اآراء خمتلفة حول هذه الإمربيالية الأمريكية بني منِكر لوجودها، ومربِّ

الإدراكات العربية للعالقات مع الوليات املتحدة« -واملن�صور مبجلة »الت�صامح«- عن ذلك التغريُّ الذي طراأ على الإدراك العربي نحو الوليات املتحدة.

famouswritter@hotmail.com
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فل�سفة الواجب عند كانط

الق�صر  باأنه  الواجب  ويلخ�س  يعرف  كانط  اأنَّ  احلق 

»ما  كتابه:  يقول يف مو�صع من  اإذ  والإجبار؛  والإكراه 

اإن  حتى  وذلك  واإكراها؛  ق�صرا  وُي�صكل  اإل  واجب  من 

بنف�صها عن  الذات  تنزله  اأن  الإكراه  �صاأن هذا  كان من 

ق�صر  الواجب  اأنَّ  اإىل  اآخر  �صياق  يف  وي�صري  نف�صها«، 

نف�صها.  على  امل�صروعة  الذات  عقل  يار�صه  اأخالقي 

ق�صرا  ن  يت�صمَّ الواجب  باأن  اآخر  مقام  يف  وي�صيف 

اأمرا  هذا  بو�صف  القانون،  بوا�صطة  يتم  مو�صوعيا 

قطعيا من �صاأنه اأن يحدَّ من حريتنا. ويوؤكد يف مو�صع 

ل  لغاية  نف�صة  على  الفرد  ُيار�صه  الواجب  اأنَّ  اآخر 

ف الواجب يف كتابه  تتحرى عن طيب قلب. وكان قد عرَّ

»تاأ�صي�س ميتافيزيقيا الأخالق« باأنه �صرورة اإتيان فعل 

ما احرتما للقانون.

اأن الواجب  اإىل  اإنَّ كلَّ التعاريف ال�صابقة، والتي ت�صري 

تتخذ  كونها  املالحظات؛  بع�س  ت�صتدعي  الإلزام،  هو 

واحلقيقة،  النف�س  اإرادة  عن  خارجا  اأمرا  الواجب  من 

بوا�صطة  حرة  اإرادة  على  ار�س  ُيَ الواجب  اإنَّ  حيث 

القانون هو  واأنَّ  لنف�صها،  النف�س  ت�صعه  الذي  القانون 

ت�صريع داخلي ولي�س و�صعيا بالدللت املتعارف عليها، 

واإل لكان الواجب هو الإكراه البدين اإْن قلنا اإنَّه قانون 

ا الواجب هو ق�صر معنوي ونف�صي وداخلي.  و�صعي، واإنَّ

مطلب  هو  واإنا  للغري،  مطلوبا  لي�س  الواجب  اإنَّ  ثم 

ذاته.  اإل  له  غاية  ول  نف�صه  غاية  بهذا  فهو  للذات، 

نف�صه  يوؤذي  األ  الإن�صان  واجب  من  كان  لئن  فمثال: 

بكرثة الطعام وال�صراب، فلي�س مربر ذلك عند كانط اأن 

يحفظ �صحته؛ وذلك طلبا لتحقيق ال�صعادة، وهذا ما 

اإذ يقول  يعتقده من قبل املفكرون يف مذهب ال�صعادة؛ 

مفكرو مذهب ال�صعادة اإنَّنا نوؤدي الواجب طلبا لتحقيق 

ا الذي عند كانط اأنَّ �صاأن الواجب اأن يطلب  ال�صعادة. اإنَّ

للواجب ذاته ولي�س ل�صعادة تغمرنا عند اأدائه، فهو �صد 

مبعنى  الداخلي؛  الت�صريع  ملبداأ  وداعم  ال�صعادة،  مبداأ 

ت�صريع املرء نف�صه بنف�صه ل لتحقيق �صعادة مفرت�صة.

احلقُّ اأنه ولئن كان الواجب ق�صرا، فاإنه ما كان بالق�صر 

الذي ي�صري على جميع الكائنات العاقلة كائنة ما كانت، 

واإنا يقت�صر على الإن�صان وحده دون �صواه؛ فال واجب 

للحيوان ول املالئكة؛ لأن الأول �صهوة بال عقل، والآخر 

عقل بال �صهوة، ولكن الإن�صان اجتمع فيه الثنان العقل 

وال�صهوة؛ حيث يخت�صر الواجب على كائنات بطبيعتها 

القانون،  خلرق  ومدعاة  لل�صهوة،  ونهبا  للهوى،  �صيدا 

وحمال للفتنة. 

ُيبادر كانط اإىل ت�صنيف الكائنات بح�صب منظور فل�صفة 

الواجب اإىل �صنفني: ت�صنيف اأول ييز فيه بني كائن 

له كل احلقوق وما عليه من واجبات وهو اهلل، وكائن 

له  الواجبات وما  ال�صد من هذه احلال عليه كل  على 

ثاٍن  وت�صنيف  الب�صر.  بني  من  املجرم  وهو  حقوق  من 

ييز فيه اأربعة اأ�صناف؛ هي: ال�صنف الأول له حقوق 

حقوق  له  ثان  و�صنف  )اهلل(،  واجبات  من  عليه  وما 

وعليه واجبات )الإن�صان(، و�صنف ثالث له من حقوق 

وما عليه من واجبات اإذ ما له من �صهوة )اجلمادات(، 

و�صنف رابع ل واجبات عليه ول حقوق له )احليوانات(، 

ييز  ما  اأن  الثابت  فاإن  الت�صنيفات  تعددت  ومهما 

الإن�صان عن الأعلى )اهلل( وعن الأدنى )احليوان(، واأنه 

وحده من ينطبق عليه مفهوم الواجب.

دائماً ما كان ُيردِّد كانط اأْن ل واجب على اإله؛ اإذ �صاأن 

يلزم  كائن  و�صاأنه  عليه،  يوجب  ول  يوجب  اأن  الإله 

اجلميع ولي�س له اأن يلزم باأي حال من الأحوال، واإنا 

واإنا  عليه،  واجبات  من  لنا  ول  علينا،  حقوق  له  هو 

ن يف مفهومه احلقوق فح�صب، ول يت�صمن  اهلل يت�صمَّ

الواجبات، فلي�س هلل اأن يق�صر اأو يلزم بواجبات واإنا هو 

يلزم الب�صر بها.

مفهوم  فاإنَّ  الواجب،  جنيالوجيا  جانب  من  اأتينا  ولو 

الواجب هذا مفهوم اأ�صلي؛ اأي اأنه نابع من ُعمق عقل 

ياأخذ من  اأن  العملي، فما كان الأ�صل  الإن�صان املح�س 

مفهوم  كانط  بلغة  هو  واإنا  منها  ي�صتمد  اأو  جتربة 

من  اإنَّ  يقول  حيث  جتربة؛  كل  عن  مبعزل  اأي  اأزيل؛ 

يف  الأ�صل  كان  وما  الواجب.  مفهوم  ينبع  العمل  قلب 

اأمرا ت�صرتعه ذات م�صروعة لذات اأخرى، فما  الواجب 

كان هو بالقانون الو�صعي، اإنا الواجب قانون ت�صرتعه 

وتلزم  لنف�صها  اإن�صانية-  -ذات  بالأ�صل  م�صروعة  ذات 

بهذا القانون نف�صها، ولي�س القانون ت�صريعا ذاتيا ينبع 

عن الهوى، واإنا ياأتي مبعنى اأن الذات ت�صرع لنف�صها 

وكاأنها ت�صرع لكل النا�س؛ فهي ل تفر�س قانونها على 

كلُّ  باأنه  الت�صريع  اأمر  كانط  يخت�صر  حيث  النا�س. 

فردية  اأي  ذاتية  ب�صريعة  لي�س  وذلك  لنف�صه؛  م�صرع 

واإنا ب�صريعة ذاتية كونية.

ان ال�صلة بني  هناك م�صاألتان دقيقتان عند كانط تخ�صَّ

اأنه تارة يجعل الواجب اأ�صال  الواجب واحلرية؛ هما: 

واحلرية فرعا، وتارة يقول ال�صد؛ فهو يوؤكد مثال على 

لكنه  احلرية،  مفهوم  على  يتقدم  الواجب  مفهوم  اأن 

ليعلن  العملي  اخلال�س  العقل  نقد  من�صفه  يف  يذهب 

اأن احلرية هي �صرط القانون اخللقي؛ وبالتايل �صرط 

الواجب الأخالقي. ولكْن: هناك ت�صاوؤل يدور حول من 

الآخر؟  ُيوؤ�ص�س  ومن  الواجب؟  اأم  احلرية  من  ي�صرط 

احلرية توؤ�ص�س الواجب اأم اأن الواجب يوؤ�ص�س احلرية؟ 

م�صتع�ٍس  اأنه  على  يبدو  ما  َجْمُعه  هو  الأخرى  امل�صاألة 

وحرية  القانون  ق�صر  بني  جمعه  اأي  اجلميع  على 

الإرادة يف قوله: اإن حرية الإن�صان هي التي تلزمه على 

الق�صر  وهذا  اأعماقه،  يف  الواجب  نداء  اإىل  ال�صتجابة 

يار�س على الذات بالذات للذات.

والنوع؛ فهي  الواجب ح�صب اجلن�س  كانط  ي�صنف  ثمَّ 

�صاأن  احلق  واجبات  هما:  جن�صان؛  اجلن�س  حيث  من 

حب  واجب  �صاأن  الف�صيلة  وواجبات  بالعقود،  اللتزام 

فهناك  النوع؛  حيث  من  واأما  واحرتامهم.  الآخرين 

نوعان: واجبات الإن�صان نحو الإن�صان، والآخر: واجبات 

الإن�صان نحو الكائنات الأخرى.

اأحمد املكتومي

َكَتب اأحُد الفال�صفة من زمٍن َبِعيد مقال فل�صفيا، اأورد فيه الت�صاوؤل ال�صتنكاري حول مفهوم الواجب، ول�صت اأوؤمن باأيِّ فيل�صوف مل يطرح املو�صوع عينه، 

ن تعاليمه قاعدة خلقية تتعلق مبفهوم الواجب؟! يعدُّ اإيانويال كانط فيل�صوَف الواجب بامتياز؛ حيث  واإل من ذا الذي يقول عن نف�صه فيل�صوفا ومل ُي�صمِّ

اأطلعنا يف مقال  ال�صيخ  د  العلمي«. حُممَّ العقل اخلال�س  »تاأ�صي�س ميتافيزيقا الأخالق«، وكتاب »نقل  ُموؤلفاته؛ ككتاب  الواجب يف عدد من  ناق�س فل�صفة 

مبجلة »الت�صامح« عنوانه »مفهوم الواجب الأخالقي لدى كانط« حول مفهوم الواجب وت�صنيفاته ودللته.

ahmed.rasid@hotmail.com



-امل��ن�����ص��ور مبجلة  م��ق��ال��ه  ف��ق��رات  اأْوىَل  ال��ب��اح��ث  ب���داأ 

»ال���ت���ف���اه���م«- ب���الإ����ص���ارة مل���ا اأ����ص���م���اه ���ص��ي��د ال���ص��ت�����ص��راق 

الكالمي وهو فان اإي�س؛ حيث ذكر اأنَّ اجلانب التاريخي 

ه عن  املنزَّ الوحي  بعيدا عن  وتاأويله،  الن�س  لفهم  مهم 

ل  هذا  لكن  خملوق،  غري  القراآن  اإن  بقولنا  اأو  الزمن، 

الزمن،  يف  نظل  فنحن  الن�س؛  َفْهم  عن  الإ�صكال  يزيل 

��ط  وه���ذا ي���دل ع��ل��ى ارت��ب��اط الإي����ان ب��ال��ت��اري��خ، وت��و���صُّ

الفهم يف ا�صتيعاب حقائق الوحي، وهذه توجد اإ�صكالية 

على  ا�صطلع  ال��ك��الم  علم  ل��ك��نَّ  ال��ن�����س،  فهم  يف  اأخ���رى 

التاريخ  يف  يدخل  املطلق  الن�س  بجعل  الإ�صكالية  هذه 

في�صري الفهم متالئما مع الو�صع الراهن.

الذاتي والتاريخي،  الكالم يطغى عليه جانبان:  علم 

ه����ذا ي��ج��ع��ل��ه ي��ن��خ��رط حت���ت م�����ص��م��ى اإج���م���اع ج��وه��ري 

لكنَّ  م��دار���س،  �صكل  يف  وي��ك��ون  م��ذه��ب��ي  اأو  ع�����ص��ري  اأو 

املذهبي  التقنني  اأ�صكال  م��ن  �صكال  يعرف  مل  الإ���ص��الم 

من  جمموعة  هي  الإ�صالمية  املذاهب  اإنَّ  اإذ  الر�صمي؛ 

اآخ��رون،  و�صعفها  علماء  رجحها  التي  والأق���وال  الآراء 

فظهر من يتبعهم من العامية فظهرت املذاهب، وهناك 

�صورة  يف  ويظهر  الإ���ص��الم  مذاهب  بني  مذهبي  اإجماع 

عقيدة، فعلم الكالم له حيوية يف فهم الن�س يف التاأويل 

والتجديد، واإن �صلك علم الكالم �صبيَل التقليد �صيعزله 

التجديد  طبعه  ال��ذي  والتاريخي  امل��ع��ريف  ال�صياق  ع��ن 

با�صتمرار. والتحديث 

ب��ال��غ يف علم  اأث����ر  ل��ه  امل���ع���ارف وامل��ع��ط��ي��ات  د  اإّن جت����دُّ

للنظر،  واإع��ادة  فهو يف جتدد  الع�صور؛  مر  على  الكالم 

اإىل قول  ال��ت��ج��دد وال��ت��ط��ور جمد وحت���ول  اأنَّ ه��ذا  َب��ْي��د 

على  وامل��ث��ال  التجديد،  مرحلة  من  ف��رتة  بعد  تقليدي 

ه��ذا م��ا اجت��ه ل��ه ال��ق��ول ع��ق��دي وحت��ول��ه م��ن اعتزالية 

اإىل ماتريدية اإىل اأ�صعرية نوعا من اأنواع اإعادة القراءة 

رت علم  الفرق ط��وَّ الإنتاج؛ فكلُّ فرقة من هذه  واإع��ادة 

القراآن، وكذلك خلق  املعتزلة مقالة خلق  الكالم؛ ففي 

العبارات لدى الأ�صاعرة.

الكالم  مب�صروعية  للقول  د  نهِّ ر،  التطوُّ ه��ذا  وم��ن 

اجلديد وتطور علم التاأويل، كما ذكر الكاتب اأنَّ مرحلة 

جتديد  م��راح��ل  يف  املهمة  امل��راح��ل  م��ن  تعدُّ  تيمية  اب��ن 

الكالم، فهذا الرجل مل يعاِد الفل�صفة والكالم لذاتهما، 

فهذه  امل��در���ص��ت��ان،  اأخ��رج��ت��ه  ال���ذي  امل��ق��ال  لطبيعة  ب��ل 

ال��ت��ج��اوز عنها لأن��ه��ا تعترب  امل��رح��ل��ة م��رح��ل��ة ل ي��ك��ن 

تيمية.  لبن  الالحقني  لدى  املتاأخر  التجديد  مرحلة 

ا  تاريخيُّ الكالم  علم  وحتديث  جتديد  عملية  اإثبات  اإنَّ 

-علم  التاأويل  علم  لأنَّ  األبتة؛  حمرجا  يعدُّ  ل  و�صرعيًّا 

والعقائد  الدين  اأ�صول  الجتهاد يف  الكالم- هو عملية 

ل م���ن ح��ي��ث ه����ي، واإن�����ا م���ن ح��ي��ث ط��ري��ق��ة ع��ر���ص��ه��ا 

يف  والتجديد  الجتهاد  معنى  اإنَّ  اإذ  بها؛  وال���ص��ت��دلل 

هذا ال�صياق هو ال�صتفادة من منجزات العقل الإن�صاين 

اجلديدة  العقلية  الرباهني  لإقامة  والفل�صفة  العلم  يف 

دق هذه الأ�صول، مع عدم جماوزة الثابت منها  على �صِ

ر والتجديد  التجاوز وامليل عنه؛ فالتطوُّ الذي ل يقبل 

التجديد  ه��ذا  اأنَّ  غري  موجود،  الإ�صالمية  املذاهب  يف 

يف اجلانب الفقهي العملي اأكرث من اجلانب العقائدي.

املفكر  به  بداأ  الكالم اجلديد  علم  تاريخ م�صطلح  اإنَّ 

الهندي �صلبي النعماين الذي ذكره عنوانا لكتابه؛ حيث 

توالت الكتابات باللغة الفار�صية والأردية بهذا ال�صدد، 

لدى  العربي  العامل  امل�صطلح يف  لهذا  اأول ظهور  وكان 

الكالم  علم  تعاريف  فتختلف  ج��دع��ان،  فهمي  الباحث 

اجلديد من باحث لآخر باختالف احليثيات التي يراها 

الباحث، فتعريف علم الكالم اجلديد ل مفر منه لأنه 

يف  احلداثة  اأوجدتها  التي  ال�صدمات  ملواجهة  �صرورة 

جمالته.  جميع  يف  اليوم  يعانيه  وما  الإ�صالمي  الفكر 

اأول  �صنذكر  ال��ك��الم،  لعلم  وا���ص��ح  مفهوم  على  ولنقف 

دواع����ي ال��ت��ج��دي��د واأ���ص��ب��اب ع��ج��ز ع��ل��م ال��ك��الم ال��ق��دمي 

هيمنة  ه��و  الأ���ص��ب��اب  ه���ذه  واأول  ال��ع�����ص��ر،  م�����ص��اي��رة  يف 

من  املتاأخرين  الباحثني  من  فكثرٌي  الأر�صطي؛  املنطق 

الأ����ص���اع���رة اع���ت���ربوا امل��ن��ط��ق الأر���ص��ط��ي ك��م��ن��ط��ق فعلي 

ل  املنطق  هذا  لكن  عنها،  حميد  ل  وكبديهيات  للكالم 

للم�صلم  م�صلَّمات  جعله  من  جدوى  ول  الع�صر  يواكب 

ال�صا�صع  الُبعد  اأظهر  العلم  ثانيا: هذه  املتغري.  املتجدد 

بينه وبني الواقع، فاجته نحو العوامل اخليالية البعيدة 

ال�صيا�صية  احل���رك���ات  ب�����ص��ب��ب  وم�����ص��ك��الت��ه  ال���واق���ع  ع��ن 

والجتماعية التي ن�صاأ معها. ثالثا، يف هذه امل�صاألة ناق�س 

الباحث ق�صية الإيان والعمل واجلزاء الأخروي، واأثر 

اجلزاء الأخروي على احلياة الجتماعية، ومثال ذلك: 

الإ���ص��الم��ي��ة  امل���ذاه���ب  ال��ك��ب��رية؛ فبع�س  ُم��رت��ك��ب  ح��ك��م 

قالت اإنَّ ُمرتكب الكبرية اإن كان ُم�صلما ففي رحمة اهلل، 

هناك  املقابل  يف  لكن  ل��ه،  غفر  �صاء  واإن  عذبه  �صاء  اإن 

الدنيا  امل�صلم يف احلياة  اأنه يف حكم  راأت  اأخرى  مذاهب 

د بالنار، هذه  لكنه يف الآخرة يلحقه العذاب واأنه متوعَّ

اإنَّ  حيث  وال�صلوك؛  العمل  يف  اإ�صكال  اأحدثت  الق�صية 

يف  امل�صروعية  من  مزيداً  املف�صدين  يعطي  الأول  القول 

الأقوال،  بع�س  على  الآخرة  يف  النجاة  ل�صمان  الإف�صاد 

العقيدة  بني  الفجوة  ويزيد  التالحم  َيفك  الأمر  وهذا 

اأما رابعاً، فقد تراجع  واجلانب ال�صيا�صي والجتماعي. 

والتجديد؛  البحث  دون  التقليد  اإىل  وامليل  العقل  دور 

حتى  ال�صريعة؛  يف  العقلي  النظر  لديهم  كان  فاملعتزلة 

على  العقل،  ا�صتعمال  يف  اإ�صرافهم  النا�س  عليهم  اأخ��ذ 

الإ�صالمي  العامل  فكرهم  �صاد  التي  الأ�صعرية  خ��الف 

الذي انت�صر على املذهب العتزايل يف �صكله التقليدي؛ 

ف��الأ���ص��اع��رة اأ���ص��ب��ح��ت ل��دي��ه��م امل�����ص��األ��ة در���ص��ا وت��دري�����ص��ا 

وحفظا وتقليدا دون البحث والنظر.

الكالم  التجديد يف علم  فاإنَّ  اآنفا،  ُذِكر  ما  وبناًء على 

ملواجهة  و�صعبة  عميقة  ت��ك��ون  ق��د  اإ���ص��الح��ات  ي��ح��ت��اج 

ال��ت��ج��دي��د ع��ل��ى م�����ص��ت��وى امل�����ص��ائ��ل وامل��ن��اه��ج وامل���ب���ادئ؛ 

الدفاعي  اجل��ان��ب  ت��رك  ه��و  ال��ك��الم  علم  م��ن  فاملطلوب 

الذي هدفه فقط اإفحام اخل�صم، اإذ الأ�صا�س من الكالم 

حماولة  من  فبدل  لالإيان؛  املعريف  البناء  هو  الديني 

الآخرين،  تعاليم  ومهاجمة  الدين  تعاليم  عن  الدفاع 

التبيني  عليه تفهيم تعاليمه للطرف الآخر عن طريق 

�صلوك  يتبنى  اأن  ال��ك��الم  علم  على  اإذن،  وال���ص��ت��دلل. 

منهاج التفاهم واحلوار ل منهاج الت�صادم والدفاع، واأْن 

اإنتاج املقال الكالمي اجلديد نوعاً من التخاطب  يكون 

مع الآخرين.

الهرمنوطيقا.. منهاج نحو التفاهم والتوا�سل
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داود الهطايل

َتْخَتلف الأ�صاليُب امل�صتخَدمة يف َفْهم الن�س وتاأويله من اأ�صلوب لآخر؛ اإذ ظهرت الهرمنوطيقا التي تختلف يف الأ�صلوب، وكذلك الأ�ص�س التي يخ�صع لها 

الن�س عن الأ�صاليب التقليدية القدية، واأ�صلوبها يهتمُّ بثقافة القارئ و�صخ�صيته والظروف التاريخية التي تتمُّ فيها القراءة؛ ففهم الن�س وتاأويله يف املقال 

ا يردُّ على القول املخالف له؛ فجوهر الق�صية الهرمنوطيقة هو  ا، اأو تناظريًّ ا، اأو دفاعيًّ ا مقاًل حواريًّ الكالمي والقول العقدي يف الإ�صالم يتاأثر بكونه اإمَّ

حماولة جمع بني املقالت الإ�صالمية املخالفة من امللل املختلفة مع مقالت املِلَّة الواحدة واإخراجها بلغة واحدة موحدة، وهي لغة اخلطاب الديني. ومن 

هذا املنطلق، َكَتب الباحث عزيز اأبو �صرع مقاله املعنون »الهرمنوطيقا وعلم الكالم اجلديد: حماولة يف جتديد اخلطاب الكالمي الإ�صالمي«.

hattalisqu@gmail.com



تبحث  الأوروبية  الدول  بع�س  جعلت ْ  الأحداث  هذه 

اأعداد  انخفا�س  الناجت عن  النق�س  لتعوي�س  عن طرق 

املواليد باأقل �صرر ممكن. فالتفتْت اإىل دول ت�صتمد منها 

القوى العاملة؛ حيث كان بع�ٌس منها ُم�صتعمرات اأوروبية 

اإىل هجرة  فيها  ح�صلت  التي  التوترات  اأدت  ال�صابق،  يف 

�صكانها. لم�صت هذه الأحداث امل�صلمني من عدة دول يف 

العقود الأخرية، حتى انتهى بهم الأمر بال�صتقرار فيها. 

�س  واملتخ�صِّ التون�صي  الكاتب  ُيناق�س  ال�صياق،  هذا  ويف 

يف  الإ�صالم  جتربة  عناية  الدين  عز  الأديان  علم  يف 

بعنوان  »التفاهم«-  مبجلة  -املن�صور  مقاله  يف  اأوروبا، 

»الغربة والغرتاب والتغريب: جتربة الإ�صالم يف اأوروبا 

تغري  م�صاألة  يطرح  حيث  واملخا�صمة«؛  التفاهم  بني 

الظروف املرتبطة بهجرة امل�صلمني حتديدا اإىل اأوروبا. 

وانخراطهم  ال�صنني  عرب  اأعدادهم  تزايد  اأنَّ  والالفت 

عليه  �صيتحتم  الذي  الواقع  يفر�س  املجتمعات  هذه  يف 

قبولهم وقبول مطالبهم التي �صتغدو مع الأيام مطالب 

يثبت  وما  كلي.  ب�صكل  الدول  لتلك  ينتمون  مواطنني 

ذلك اأنَّهم اأ�صبحوا اأحر�س من ذي قبل على معتقداتهم 

الدينية، بل واإبرازها عن طريق ممار�صة ال�صعائر علنا. 

هذا التاأكيد حل�صورهم الديني يندرج حتت اإطار الهوية 

التي اأ�صبحت حا�صرة ب�صكل اأو�صح بعد ثمانينيات القرن 

الع�صرين.

وي�صكِّل هذا الأمر حتديا لالأطروحات اليمينية املحافظة 

يف الدول الأوروبية، والتي ت�صدد على ا�صتمرارية الف�صل 

من  يحملونه  ما  بكل  واملهاجرين  املواطنني  بني  ما 

غري  منهم  البع�س  نظر  وجهة  من  والتي  اختالفات، 

التي  الدول  العك�س من ذلك، ففي  قابلة للدمج. وعلى 

اإيانا  لذلك؛  تقبال  اأكرث  اإنَّها  حيث  للعلمانية؛  متيل 

اأو  بريطانيا  مثل  دول  فنجد  احلريات،  �صون  باأهمية 

بالدولة،  الكني�صة  فيها  ترتبط  الإ�صكندنافية  الدول 

وتخت�س باأمور مثل تعيني الأ�صاقفة، اإ�صافة اإىل ميلها 

مثل:  مبا�صرة؛  غري  بطرق  باملجتمعات  التحكم  نحو 

ومن  بالكني�صة.  ترتبط  اجتماعية خا�صة  عقيدة  اإن�صاء 

املحافظة  الكاثوليكية  اجلماعات  حاولت  املنطلق،  هذا 

عن  الأوروبية  املجتمعات  يف  الأ�صا�صي  ح�صورها  على 

ولتحقيق  الإ�صالمي.  احل�صور  ملزاحمة  رف�صها  طريق 

ذلك، اتَّبعت طرق الرتويع من الآخر، لكن كل امل�صاعي 

باءت بالف�صل يف ذلك؛ حيث غدت مطالبهم واقعا ل مفر 

العلمانية  اأنَّ هذه املطالب واإن كانت يف الدول  اإل  منه. 

العلمانية  الدولة  الطرفني:  مبوافقة  اإل  تقبل  فلن 

امل�صلمني  م�صاجد  يف  ذلك  يتجلى  كذلك.  والفاتيكان 

اللذين  وميالنو  روما  م�صجدْي  وحتديدا  باإيطاليا. 

بناوؤهما  تطلَّب  حيث  اإيطاليا؛  يف  امل�صاجد  اأ�صهر  يعدان 

موافقة الفاتيكان بجانب الدولة. وحتتوي اإيطاليا على 

دور  ُتعد  ل  اأنها  اإل  خمتلفة،  مناطق  يف  اأخرى  م�صاجد 

اأحد  نتيجة غياب موافقة  بها  اأو معرتفا  ر�صمية  عبادة 

الطرفني. عندما تتحدث الكنائ�س يف هذه الدول، فاإنها 

تتحدث بالنيابة عن املجتمع ككل دون جتزئة اأو مراعاة 

الذين ينتمون لعقائد اأخرى. وحتى يف اخلدمات العامة 

حا�صرة.  الأمور  هذه  مثل  جند  الدولة،  مها  ُتقدِّ التي 

وتعد املدار�س َخرْي نوذج على ذلك؛ حيث يدر�س الدين 

العمومية،  املدار�س  النا�صئة يف  ُمعتمد لالأجيال  كمنهج 

ومع ذلك ل يتم ُمراعاة الطالب الذين ينتمون للديانات 

تلك  الدين  �صاعة  رف�س حتويل  اإنَّه متَّ  الأخرى؛ حيث 

املجتمعات،  تلك  يف  الأديان  اختالف  واقع  مع  لتتوافق 

ويعدُّ ذلك رف�صا لالآخر الديني اأو حماولة ل�صتبعاده. 

وعلى كلٍّ يختلف ذلك من دولة لأخرى يف اأوا�صط اأوروبا، 

كلٍّ مبا يتوافق وتاريخه و�صيا�صاته يف التعامل مع واقع 

التغيري احلا�صل يف الن�صيج الجتماعي.

رات  ُمربِّ لها  اإنَّ  حيث  خمتلفا؛  ِمَثال  اإ�صبانيا  وتعدُّ 

على  هذا  ينعك�س  بالإ�صالم،  لتعرتف  معروفة  تاريخية 

الديانات،  و�صون  احرتام  على  ين�سُّ  الذي  د�صتورها 

يف  دورا  لعبوا  كونهم  وامل�صلمني؛  الإ�صالم  ذلك  وي�صمل 

غم  الرَّ وعلى  التاريخ.  عرب  الإ�صبانية  الهوية  ت�صكيل 

الهويات  �صراع  ا�صتمرارية  نفي  يكن  ل  ذلك،  كلِّ  من 

تزال  ل  اجتماعية  �صلوكيات  هيئة  على  يظهر  الذي 

اإىل  الأوروبيني  لدى  هاج�صا  امل�صلمون  ل  وُي�صكِّ قائمة. 

اليوم ب�صبب تزايدهم؛ وذلك جعل منهم عامال حا�صما 

ونتيجة  القريب.  امل�صتقبل  يف  اأوروبا  هوية  ت�صكيل  يف 

هذه  عن  بعيدا  التعاي�س  اأوروبا  م�صلمو  ُيحاول  لذلك، 

اأو  معتدلون  اأنهم  على  اأنف�صهم  بتقدمي  ال�صراعات 

تلك.  املتطرفني  بنظرة  اإليهم  ينظر  ل  كي  علمانيون 

على  ِمَثال  مقاله  يف  عناية  عزالدين  الكاتب  ويذكر 

ذلك؛ حيث اإنَّ العوائل امل�صلمة يف الدول الأوروبية متيل 

لت�صمية الفتيات با�صم »�صارا«، ِعَو�صا عن بع�س الأ�صماء 

مثل »فاطمة«، والتي ت�صري ب�صكل ما لهوية حاملة هذا 

املحجبات حتديدا  امل�صلمات  الن�صاء  تعاين  اأي�صا  ال�صم. 

من النفور يف املجتمعات الوظيفية، قبل اأن تبداأ نداءات 

الت�صامح والنفتاح على الآخر بالنت�صار موؤخرا. غالبا ما 

جتد الن�صاء املحجبات اأنف�صهن يف اأدنى ال�صلم الوظيفي 

ا  ها عامًّ اإنَّ هناك توجُّ اأو يف منا�صب غري موؤثرة؛ حيث 

باإبعادهن عن املنا�صب املرتبطة ب�صنع القرار. فالنظرة 

بكونهم  ترتبط  غالبا  امل�صلمني  اإىل  بها  ُيْنَظر  التي 

امل�صكلة  تكمن  رمبا  التطرف.  نحو  ميالني  راديكاليني 

ف�صلوا  الإ�صالمية  الهوية  حاملي  بع�س  اأن  يف  ذلك  يف 

الدول  يتما�صى مع جُمتمعات  بهم  كيان خا�س  يف خلق 

ُمعار�صة  بال�صرورة  التي يعي�صون فيها؛ وذلك ل يعني 

اإنا  ُبنيت عليها عقائدهم،  اأو خُمالفة الأ�صا�صيات التي 

دون  امل�صلمة  املجتمعات  اعتمدتها  التي  التبعية  جتنب 

مراعاة الفروق الجتماعية يف البلدان التي عا�صوا فيها. 

اإىل التقارب بني الإ�صالم  ُن�صري  اأْن  ومع ذلك، من املهم 

وامل�صيحية يف الكثري من القيم؛ وذلك يعني اأنَّ احتمالية 

نَّاع  التوافق بينهما اأكرب، وذلك ما يجب اأن يركز عليه �صُ

اإنَّ  اإذ  املجتمعات.  هذه  يف  املوؤثرون  والأ�صخا�س  القرار 

كم�صدر  ا�صتغاللها  يتم  اأن  املفرت�س  من  الختالفات 

ِغَنى واإبداع، عو�صا عن جعلها هاج�َس خوف لدى الدول 

واملوؤ�ص�صات الدينية. ويف هذا النطاق، من اجلدير بالذكر 

ق�صية ان�صمام تركيا اإىل الحتاد الأوروبي مثال؛ حيث 

ْول بني  ة اأ�صباب حَتُ ل »الإ�صالموفوبيا« �صبًبا من ِعدَّ ُي�صكِّ

الن�صمام الرتكي لهذه املنظومة، رغم املكانة التي متتاز 

بها هذه الدولة.

واقع التحولت الدميوغرافية يف اأوروبا
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عاطفة امل�ضكريَّة

�س الرتكيبة الجتماعية ل�صكانها نتيجة هجرة اأعداد كبرية من �صكان الدول الأخرى اإليها.. هذا  لت مَتَ يف العقود الأخرية، �صهدْت اأوروبا حتوُّ

التزايد يف اأعداد املهاجرين اأدَّى لتغريُّ الظروف فيها؛ حيث اإنَّ هوؤلء املهاجرين جاءوا من خلفيات تعك�س ثقافات وعقائد خُمتلفة، حاملني فل�صفة 

التي بداأت  التغيريات  وء على هذه التحولت هو  ُي�صلِّط ال�صَّ املتعارف عليها يف املجتمعات الأوروبية. وما  اجتماعية تختلف ب�صكل كلي عن تلك 

تظهر بعد احلرب العاملية الثانية بالتحديد؛ حيث �صهدت انخفا�صا يف اأعداد املواليد نتيجة تغريُّ نط وطبيعة احلياة الأوروبية، اإ�صافة للتو�صع 

القت�صادي فيها.

Attifa.nasser@gmail.com



ففي املجتمع العربي كانت التكوينات الأولية لها الغلبة والتاأثري 

طوائف،  اأو  دينية،  جماعات  �صورة  يف  كانت  �صواء  والهيمنة؛ 

ع�صر  والتا�صع  ع�صر  الثامن  القرنني  ويف  وع�صائر،  قبائل  اأو 

 ،)1918( العثمانية  الإمرباطورية  انهيار  منذ  -وبالتحديد 

تتفكك  بداأت  حيث   -)1960-1940( الغربي  ال�صتعمار  وانح�صار 

يف  املدين  املجتمع  منظمات  ون�صاأت  التقليدي،  النظام  عرى 

�صورة »جمعيات اأهلية« و«اأحزاب �صيا�صية« و«تنظيمات نقابية«...

بالدولة  بن�صوء ما يعرف  انتهاء ال�صتعمار  اإلخ، وتوج ذلك عقب 

اإىل  املواطنني  بني  العالقة  فيها  ت�صتند  التي  الوطنية  القومية 

اأ�صا�س »املواطنة«، وتراجعت هيمنة املجتمع التقليدي مبا يحمله 

من تكوينات اأولية، ولكن اإىل حني. وجعلت تلك الدول الوطنية 

ب�صرف  د�صاتريها،  اأ�ص�س  اأحد  القانون«  اأمام  »امل�صاواة  احلديثة 

ولكن  ال�صابقة؛  والأ�صول  واللون  والدين  اجلن�س  عن  النظر 

لأ�صباب متعددة، تفجرت توترات و�صراعات داخلية عديدة يف دول 

عديدة، وحتول بع�صها اإىل �صراع م�صلح وممتد، منذ ال�صتقالل 

اإىل الآن كما يف العراق وال�صودان وال�صومال. واجلدير بالذكر اأن 

الكثري من الدول العربية جلاأت اإىل توظيف »الدين« اأو »املذهب« 

كان  الإجناز،  بها عجزها عن  تواجه  �صرعية جماهريية  اإنتاج  يف 

من �صاأن ذلك ت�صيي�س التكوينات الدينية واملذهبية، وفتح �صهيتها 

�صعف  ظل  يف  اأ�صا�صيا  لعبا  نف�صها  لتقدمي  ودفعها  ال�صيا�صية، 

عن  العربية  الدول  من  كثري  عجزت  حيث  وترهلها؛  الدولة، 

والعرقية  الدينية  اجلماعات  بني  حقيقي  وطني  اندماج  حتقيق 

الديني  التنوع  اإدارة  يف  »رديئة«  �صيا�صيات  اإىل  وجلاأت  املختلفة، 

واملذهبي، اأ�صهم يف متديد امل�صكالت، وتعميق الأحقاد التاريخية، 

وتن�صئة اأجيال على ا�صتعذاب فكرة ال�صطهاد يف مواجهة النخب 

احلاكمة، ورمبا يف مواجهة اأ�صحاب الأديان اأو املذاهب التي تاأتي 

منها هذه النخب.

فريو�س  يعرتيها  باتت  العربية  املجتمعات  اأنَّ  احلقيقية  امل�صكلة 

ال�صيناريو  هذا  اإجناز  على  والقادر  الوحيد  والبديل  التفكيك، 

ماكينة  تغذيها  والتي  املتطرفة،  واملذهبية  الدينية  امل�صروعات 

القومية  الدولة  وجلاأت  وتعليما،  اإعالما  الطائفية،  للتن�صئة 

عن  بحثا  الدينية  املراجع  اإىل  العربية  املنطقة  يف  اجلريحة« 

املواطنون  اأ�صبح  وهكذا  املواجهة،  على  وقدرة  وثبات،  �صرعية، 

يدارون عرب املاكينة الطائفية بالوكالة، اإما حل�صاب قوى �صيا�صية 

داخلية، اأو م�صروعات �صيا�صية خارجية.

�صامح  امل�صري  الباحث  لنا  ي�صتعر�س  املعنى،  هذا  خالل  ومن   

الدولة  اأزمة  يف  قراءة  والع�صبية:  »املواطن  مقاله  يف  فوزي 

لأزمة  نقا�صا  »الت�صامح«-  مبجلة  -واملن�صور  العربي«  واملجتمع 

الدولة واملجتمع العربي التي كانت التكوينات الأولية لها الهيمنة 

والغلبة والتاأثري على الدولة ذاتها، والتي باتت تعاين من ال�صعف 

والرتهل. فهو يرى اأن البديل احلقيقي يكمن يف اإعادة بناء دولة 

�صياقا  وتوفر  املواطن  حقوق  تراعي  ديقراطية،  حديثة  وطنية 

خاللها  من  ي�صعوا  اأن  من  املختلفني  املواطنني  يكن  تعدديا 

لتطوير نوعية احلياة، �صيا�صيا، واقت�صاديا، واجتماعيا وثقافيا.

حق  وال�صَّ النتحار،  ة  قمَّ هو  الطائفة  ل�صيادة  ال�صت�صالم  اإنَّ 

تقوم  ديقراطية،  دولة  بناء  اإعادة  هو  والأمل  احلديثة،  للدولة 

على املواطنة، واحلرية لكل مواطنيها؛ بحيث ت�صدد على التعدد 

كمركب �صروري يف املجتمع ملا ينتج عنه من تعاي�س م�صرتك بني 

املجتمع  يف  ك�صرعية  الأخرى  بالثقافة  والعرتاف  اأق�صامه  كافة 

اأن  بالذكر  وكاأحد مكوناته وكونه جزءا ل يتجزاأ منه. واجلدير 

مفهوم املواطنة قد اقرتن بحركة الن�صال الإن�صاين عرب التاريخ 

التجارب  اأفرزت  ولقد  والإن�صاف،  وامل�صاواة  العدل  اأجل  من 

الإن�صانية يف خمتلف احل�صارات معاين خمتلفة للمواطنة فكرا 

وممار�صة تفاوتت قربا وبعدا من املفهوم املعا�صر للمواطنة ح�صب 

فيه  �صهد  الذي  والع�صرين  الواحد  القرن  حتى  املوؤرخني  اآراء 

والندماج؛  التعاي�س  معنى  اإىل  به  َماَل  را  تطوُّ املواطنة  مفهوم 

منها  نذكر  اأبعاد؛  ة  ِعدَّ لت�صمل  املواطنة  موا�صفات  دت  حتدَّ حيث 

على �صبيل املثال: العرتاف بوجود ثقافات خمتلفة، واحرتام حق 

وامل�صاركة يف  ديانات خمتلفة،  بوجود  والعرتاف  الغري وحريته، 

اإدارة ال�صراعات بطرق الالعنف.

وقد َذَهب يف الجتاه ذاته فران�صي�س فوكوياما؛ حيث يرى اأنَّ هناك 

اإعادة بناء  اأ�صا�صية يف القرن احلادي والع�صرين تتمثل يف  �صرورة 

الدولة على اأ�صا�س املواطنة؛ لأنَّ ف�صل اأو �صعف الدولة اأدى لتفاقم 

م�صكالت اإن�صانية كربى من الفقر اإىل الإرهاب. ويف راأيه اأنَّ اإعادة 

ال�صيا�صية  الأدبيات  تت�صدر  اأن  يتعني  كربى  اأولوية  الدولة  بناء 

بدًل من الرتويج لالأفكار الداعية اإىل تقزمي دور الدول.

وتعزيزا لهذا الجتاه، يرى اأرت�صوف فوجن اأنَّ خمزون راأ�س 

املال الجتماعي، اأو ما ُيكن اأن نطلق علية قيم املواطنة يف 

اأيِّ جمتمع ُيعدُّ �صرطا اأ�صا�صيًّا لقيام حكم ر�صيد يقوم على 

اإذ ي�صكل  اأنف�صهم؛  امل�صاءلة، وامل�صاركة من جانب املواطنني 

اأمام  عائقا  مدنية  موؤ�ص�صات  يف  النخراط  ثقافة  غياب 

روح  وتنمية  احلكومي،  اجلهاز  وم�صاءلة  امل�صاركة،  تعميق 

التعاون يف العالقات ما بني املواطنني اأنف�صهم.

الفكر  يف  ا  ومهمًّ بارزا  مكانا  املواطنة  مفهوم  ويحتلُّ 

»املواطنة«  حول  م�صتمرة  فالنقا�صات  املعا�صر؛  الجتماعي 

والإعالمية  والر�صمية  ال�صعبية  الأو�صاط  خمتلف  يف 

احلوارات  هذه  تتزايد  اأْن  غريباً  يبدو  وقد  والأكاديية، 

الإغريقية  املدينة  والنقا�صات حول فكرة قدية ظهرت يف 

هذه  ا�صتمرار  اأنَّ  اإل  عام،  ومئتي  األفني  من  اأكرث  منذ 

يف  للتحول  حراكاً  ة  ثمَّ اأنَّ  اإىل  ُموؤ�صراً  ُيعطي  النقا�صات 

العالقة بني الفرد وال�صلطة من عالقة قائمة على التبعية 

لكن  وامل�صاركة،  املواطنة  على  قائمة  عالقة  اإىل  والرعاية، 

حتقيق هذا التحول لي�س بالأمر الي�صري، بل يف حاجة اإىل 

وكثري  املواطنني،  وامل�صوؤولية من جانب  الن�صال  كثري من 

التي متر  التحولت  ال�صلطة لإحداث  التفهم من قبل  من 

بها املجتمعات الإن�صانية اليوم، والتي حتتم بناء جمتمعات 

كما  الوطني،  القرار  وامل�صاركة يف �صنع  املواطنة  تقوم على 

املواطنة  مبعنى  الوعي  بناء  يف  ت�صهم  تربية  اإىل  يحتاج 

وبامل�صاركة  وم�صوؤولياتهم،  املواطنني  وحقوق  امل�صوؤولة 

ومهاراتها وقيمها وبالدولة وموؤ�ص�صاتها. 

وما اأحوجنا يف وقتنا احلا�صر اإىل هذا املفهوم، خ�صو�صا مع 

احلقوق  باإ�صقاط  وتهمي�س  اإق�صاء  من  ال�صعوب  تعانيه  ما 

ذلك  ي�صاحب  وما  الأقليات،  بع�س  عن  والعرقية  الدينية 

التي  املواطنة  اإ�صعاف  وبالتايل  للمجتمعات؛  تق�صيم  من 

فقدت دورها كاأداة تنمية وتعزيز للتما�صك؛ بحيث اأ�صبحت 

اأي حمولة معنوية؛  د مهرجانات فارغة من  املواطنة جُمرَّ

الكربى  الإن�صانية  ات  التغريُّ من  ُجملة  اأحدث  الذي  الأمر 

كالثورات وانعدام الأمن وال�صتقرار املجتمعي.
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املخلوقات  �صائر  عن  الإن�صان  تكرمي  ذكر  ُمنطلق  من 

تاأتي  لعمارتها،  الأر�س  بخالفة  وت�صريفه  القراآن  يف 

ال�صريعة الإ�صالمية كد�صتور يحوي كافة احلقوق الفردية 

املواثيق  �صبقت  الكاتب  ح�صب  اإنها  بل  والجتماعية، 

الإن�صان.  تكرمي  حيث  من  بقرون  الدولية  واملعاهدات 

يف  الإن�صان  حقوق  حول  احلديث  الكاتب  يف�صل  بعدها، 

رئي�صة؛  حماور  ثالثة  بتناول  وذلك  الإ�صالمي؛  الفكر 

هي:

1- الد�صتور الإلهي وحقوق الإن�صان.

2- تق�صيمات حقوق الإن�صان يف الإ�صالم.

والفكر  الغربي  الفكر  بني  والختالف  التفاق  نقاط   -3

الإ�صالمي. 

* الد�ضتور الإلهي وحقوق الإن�ضان:
اأولهما:  نقطتني؛  من  هنا  احلديث  يف  الكاتب  ينطلق 

التف�صيل يف منطلق »اخلالفة«، وكون الإن�صان يف الإ�صالم 

لهذا  وكيف  الأر�س،  هذه  يف  وجل-  -عز  اهلل  خليفة 

املنطلق اأن يو�صع النظرة من حقوق الإن�صان ال�صيقة اإىل 

حقوقه  ولي�س  ككل  الإن�صان  تكرمي  حول  �صاملة  نظرة 

وتكليفه  لالإ�صالم  الإ�صالم  ر�صالة  اأن  كيف  ونرى  فقط. 

باخلالفة يف الأر�س قد اأ�صهمت يف ت�صكيل و�صياغة تكرمي 

ي�صتوجب  الذي  اخلليفة  فهو  حقوقه؛  و�صون  الإن�صان 

الكاتب  يرى  كما  ُوِلد  قد  اخلليفة  وهذا  ورعايته.  �صونه 

الدرب  واإن حاد عن  التي جتنبه النحراف،  الفطرة  على 

الرتبية،  يف  ل�صوء  اأو  ال�صهوات  لتباعه  فذلك  القومي؛ 

وكالهما ي�صتوجب العقاب. واإ�صافة اإىل الفطرة ال�صليمة، 

هناك تكرمي اآخر يتعلق مبد هذا الإن�صان »بالبيان« الذي 

اإىل  اإبداعاته  وحتويل  اأفكاره،  وترتيب  �صياغة  من  نه  مكَّ

احلالت،  كل  ويف  حم�صو�صة.  واأو�صاف  ملمو�صة  حقائق 

الن�صبي  اجلانبنْي  ى  غطَّ الإ�صالم  يف  الإن�صان  تكرمي  فاإنَّ 

الن�صبي مبنحه مميزات  مه يف اجلانب  واملطلق؛ حيث كرَّ

خلدمته،  م�صخرًة  الأخرى  املخلوقات  جعلت  غريه  عن 

ومن اجلانب املطلق الإقرار العام الثابت بكرامة الإن�صان 

وتر�صيخ العالقات الجتماعية على هذا الأ�صا�س.

* م�ضادر حقوق الإن�ضان يف الإ�ضالم:
م�صادر  من  الإ�صالم  يف  الإن�صان  حقوق  م�صادر  َتْنُبع 

الت�صريع الإ�صالمي؛ املتمثلة يف: القراآن، وال�صنة النبوية، 

والإجماع ، والجتهاد. وكونها جزءا من الت�صريع الرباين، 

يجعل اأمر تطبيقها من ال�صروريات والواجبات ال�صرعية؛ 

اأوامر  فهي  ال�صيقة؛  احلقوق  ت�صنيف  تتخطى  وبالتايل 

القانون  عيوب  اأهم  من  اإن  الكاتب  ويقول  ُملزمة.  ونواٍه 

الدويل يف حقوق الإن�صان هو عدم اإمكانية اإحقاق القانون؛ 

ل  بينما  اإليها،  للعودة  ق�صائية  مرجعية  توجد  ل  حيث 

هذه  من  الإن�صان  حقوق  يف  الإ�صالمي  الت�صريع  يعاين 

امل�صكلة؛ فالفرد �صواء كان م�صلماً اأو غري م�صلم يعي�س يف 

حماية الإ�صالم، فهو يلجاأ للق�صاء وياأخذ حقه. وهذا من 

الدولية  واملواثيق  فالأعراف  نظري حجة غريبة؛  وجهة 

ت�صبح اإلزامية مبجرد العرتاف بها، وحينها تطوع الدول 

اأو  قوانينها لتنفيذ و�صون هذه احلقوق مهما كان جن�س 

ديانة ال�صخ�س، بينما الق�صاء الإ�صالمي الذي يتكلم عنه 

اأحكام  ال�صائعة، وهناك  املذاهب  الكاتب فهو ي�صاغ ح�صب 

ل ت�صاوي بني امل�صلم واأ�صحاب الديانات الأخرى. فهل من 

-مهما  �صخ�صا  يجرب  اأن  الإن�صان  حقوق  من  اأو  التكرمي 

كانت  مهما  ديننا  باأحكام  يحتكم  اأن  على  عقيدته-  كانت 

قد  معني  بدين  القانون  ربط  اإن  الأحكام؟  تلك  اإن�صانية 

ين�صاأ ب�صببه ح�صا�صيات ملختلف الديانات، وهذا اأمر طبيعي 

لهذا؛  النا�س.  بني  للف�صل  معينة  �صريعة  ف�صلنا  كنا  اإن 

نرى اأن البلدان العربية قد ُترحل الغرباء ليحتكموا اإىل 

ال�صماح  عدم  يف  الدولة  حق  حفظ  مع  بلدانهم  قوانني 

بدخول ذلك املذنب اإليها مرة اأخرى.

* تق�ضيم احلقوق واحلريات يف الإ�ضالم:
ث الكاتب عن احلريات ُمنطِلقاً من مبداأ احلريات  يتحدَّ

احلريات  اأما  ال�صخ�صية.  احلقوق  ومبداأ  ال�صخ�صية 

اأنَّ  طاملا  ُمقيدة،  حريات  اأنَّها  الكاتب  فريى  ال�صخ�صية، 

هناك واجبات على الأفراد يقومون بها تابعني حدود اهلل 

يف  مطلقة  حرية  هناك  لي�صت  لهذا  وحرام؛  حالل  من 

اإ�صالميًّا مبراعاة املجتمع  اأن الإن�صان ملزم  الإ�صالم. كما 

واأفراده، فعليه اأن يطبق مبادئ التكافل الجتماعي التي 

بدورها حتقق احلماية من موجات ال�صتغالل املادي التي 

تع�صف بالعامل. ومن حقوق الإن�صان يف الإ�صالم: احلق يف 

اإزهاقها، وحفظ  النف�س وحترمي  والإلزام بحفظ  احلياة 

حق النا�س يف العتقاد والتعبري.

ب�صفتها  احلياة  على  للحفاظ  الأول جاء  احلقَّ  اأنَّ  فَنَى 

هبة ربانية وهبها اهلل ول يجوز اأن يكون خيار اإنهائها حقاً 

من حقوق عباده، وهذا يعاك�س التوجهات الداعية اإىل اأن 

يكون اإنهاء احلياة خياراً �صخ�صيًّا )كالنتحار والإجها�س(، 

اأو خياراً اإن�صانياً )كاملوت الرحيم( يف حالت انعدام الأمل 

فيتعلق  الثاين،  احلق  ا  اأمَّ املعاناة.  وا�صتمرار  العالج  يف 

الإن�صان  اإنَّ  الكاتب  يقول  والتعبري..  العتقاد  بحرية 

الكاتب  اأنَّ  اإل  اأي معتقد،  اعتناق  وله احلق يف  ا  يولد حرًّ

اأما  امل�صلمني.  باأنه ينطبق على غري  الأمر  يخ�ص�س هذا 

الردة  باأن  ذلك  ويربر  دينه  يبدل  اأن  يجوز  فال  امل�صلم، 

فتنة يف الدين. والغريب يف قول الكاتب هذا اأنه يناق�س 

العديد من الآيات القراآنية: »فمن �صاء فليوؤمن ومن �صاء 

فليكفر«؛ فالأفعال يف هذه الآية تبنيِّ النتقال من �صيء 

ل�صيء اآخر. فمن �صيوؤمن بال �صك كان كافراً، ومن �صيكفر 

اإكراه  اأن املبداأ القراآين )ل  اأنه كان موؤمناً. كما  فال �صك 

اإلزام امل�صلم باأْن يبقى على  اأن ُيقابله  يف الدين( ل يكن 

اإيانه رغم خروجه النف�صي عنه؛ فذلك �صيزيد من وجود 

من يبطنون عك�س ما يظهرون وقد ي�صرون الدين اأكرث 

ببقائهم فيه دون قناعة.

* نقاط الختالف والتفاق بني الفكر الغربي 
والإ�ضالمي 

َيَرى الكاتُب ِعَظم ال�صقاق بني الفكرْين؛ لدرجة قوله اإنَّه 

�صيورد  اأنه  -رغم  ببع�صهما  املنظومتني  مقارنة  ُيكن  ل 

وهي:  املنظومتني؛  بني  التفاق  نقاط  من  خم�صا  لحقاً 

�صوا�صية النا�س، ومنع التعذيب، وحماية القانون، وبراءة 

املتهم حتى اإدانته، وحقوق عامة اأخرى: كالتملك وال�صحة 

والتعليم والعمل..اإلخ(. اأما نقاط الختالف، فهي ح�صب 

اأن  ال�صاأن  التمايز والتمييز؛ فريى الكاتب يف هذا  قوله: 

الإ�صالم ل ي�صح اأن ي�صتورد منظومة القيم الغربية؛ فهذا 

وحرم  اخلا�صة،  منظومتهم  �صياغة  من  امل�صلمني  َحَرم 

الغرب من ال�صتفادة من الإ�صهام الإ�صالمي ليحرره من 

التف�صخ الجتماعي الذي يعانيه!

وختاماً.. وجدُت الكاتَب ُيعار�س القيم الغربية دون حجة 

حقيقية �صوى اأنها غربية ولي�صت اإ�صالمية! بينما هي ناأت 

مبختلف  وال�صرق  الغرب  عليها  واأجمع  هذا،  عن  بنف�صها 

دياناتهم. فالإن�صانية ل تتعار�س مع الدين، ولكن الدين 

يتعار�س مع الإن�صانية بروؤيته التمييزيه ملعتنقيه مقارنة 

بغريهم.. وهذا بدوره ين�صف اأهم احلقوق؛ وهو: امل�صاواة 

املطلقة بني الب�صر.

حقوق الإن�سان تدين بالإن�سانية
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فاطمة بنت نا�ضر

د بوبو�س، عرب مقاله »حقوق الإن�صان يف الفكر الإ�صالمي«، والذي متَّ ن�صره يف جملة »التفاهم«، م�صاألة حقوق الإن�صان يف الإ�صالم، وهي م�صاألة  يتناول الكاتُب حُممَّ

اإن تعلقت مب�صطلح »حقوق الإن�صان« تعترب معا�صرة، واإن تعلقت مبفهوم تكرمي الإن�صان تعترب تقليدية؛ وذلك حلداثة املفهوم الأول ولأ�صبقية الغرب يف املطالبة به، 

ة؛ منها ما يجد القبول يف الفكر الإ�صالمي، ومنها ما يجد الرف�س. يعر�س هذا املقال تلخ�صياً ملا كتبه بوبو�س، مت�صمناً بع�س املالحظات  وهو ينطوي على مبادئ ِعدَّ

والآراء ال�صخ�صية.

f_wahaibi@hotmail.com



ال�سوفيَّة.. وجوهر التدين يف الإ�سالم

ع��ب��دال��وه��اب  ح��ل��م��ي  ��د  حُم��مَّ ال��ك��ات��ب  َراأي  ال��دي��ن يف  اإنَّ 

���ا املنظومة  ��ر ع��ل��ى ال��ف��رد واجل��م��اع��ة، اأمَّ َن�����َص��ق ِق��َي��م��ي ُي��وؤثِّ

��ل ج��وه��ر  ال��ع��ق��ائ��دي��ة م���ن ث����واب وع���ق���اب والآخ������رة ف��ت�����ص��كِّ

هو  الكاتب  ب��راأي  الإ�صالمية  فال�صريعة  الدينية؛  اخل��ربة 

اإىل  ينق�صم  وال��دي��ن  العقائدية،  املنظومة  لتطبيق  جهاز 

ال��دي��ن وه��ي الع��ت��ق��ادات، ور���ص��وم الدين  اأ���ص��ول  جانبني: 

الأدي���ان؛  ق��وة  تكُمن  هنا،  وم��ن  وال��ع��ب��ادات.  ال�صعائر  وه��ي 

فيها؛  ياري  اأن  اأحد  ي�صتطيع  ل  ملزمة  قيمة  متثل  فهي 

الإلزامية  الفعلية  القوة  فال�صبغة الرباجماتية للدين مع 

حياة  يف  كبري  اأث��ر  للدين  يكون  اأْن  يف  اأ�صهمت  والواقعية، 

قوة  جتعله  حم��اور  ثالثة  ُي�صكِّل  ال��دي��ن  اإنَّ  حيث  الب�صر؛ 

النف�صي،  والإ�صباع  القيمي،  اللتزام  وهي:  فاعلة؛  قيمية 

وال�����ت�����وازن ال�����ص��ي��ك��ول��وج��ي، وك���ذل���ك ق�����درة ال���دي���ن ع��ل��ى 

ال��ك��ات��ب هنا  وي��ق�����ص��د  اأي��دي��ول��وج��ي،  ق���وة مت��ا���ص��ك  ت�صكيل 

اأنَّها  للدين،  اإيجابية  �صفة  اعتربها  والتي  الأيديولوجيا، 

التي  واملعايري  والأه���داف  وامل�صالح  والأف��ك��ار  القيم  �صبكة 

متثل جمعية اجلماعة.

وهو  الإ�صالم،  عن  للحديث  الكاتُب  ق  يتطرَّ ذلك،  وبعد 

ُلب املو�صوع؛ ليبنيِّ اأنَّ الإيان باهلل واليوم الآخر هو راأ�س 

القيم الروحية والأخالقية يف الإ�صالم؛ وذلك لأنَّ الإيان 

دافعة،  الإن�صان قوة روحية  الآخر يخلق لدى  واليوم  باهلل 

الكاتب  اأو���ص��ح��ه  م��ا  الإن�����ص��ان يف ط��واي��اه، وه��و  ب��ه��ا  ي�صعر 

��ل ق��وة فاعلة وم��وؤث��رة  يف ب��داي��ة امل��و���ص��وع ب���اأنَّ ال��دي��ن ُي��ثِّ

الإل��ه��ي��ة  ال��رق��اب��ة  ي�صت�صعر  ع��ن��دم��ا  ف��ال��ف��رد  الإن�����ص��ان؛  يف 

الفرد  �صوم  يف  ن��راه  -كما  الإن�����ص��اين  ال�صمري  يف  لها  ومتثُّ

�صاغطة  ق��وة  بال�صوم  التزامه  م��ن  يجعل  وال��ذي  امل�صلم، 

عليه- فاإنه يطبق جوهر الدين والذي يتمثل يف اخل�صوع 

ا�صتطاعت  ليبني كيف  الكاتب  ج  ُيعرِّ ثمَّ  وال�صت�صالم، ومن 

حتقيق  اأن  اإدراكهم  خالل  من  املبداأ  هذا  تطبيق  ال�صوفية 

ال�صليم،  العتقاد  تكوين  بني  املزج  ي�صتلزم  الروحية  القيم 

وتكوين الثقافة الروحية الوا�صعة، ول يتحقق هذا املبتغى 

اإل من خالل التدبُّر يف ملكوت اهلل؛ لذلك ل ُيكن اأن نلغي 

لو حاولوا  ال�صيا�صة، حتى  الأخالق ول يف  الدين يف  تاأثري 

اإق�صاء الدين؛ لأنَّ الدين قوة روحية ثقافية اجتماعية.

ق  ُيحقِّ كنموذج  الت�صوف  متيِّز  جوانب  ة  ِع��دَّ وُهناك 

اأول��ه��ا: ارت��ب��اط الت�صوف ب��الأخ��الق  غ��اي��ات الإ���ص��الم؛ 

و�صوحها  يف  متدرجة  القيم  الكاتب  واعترب  والقيم، 

بالقيمة  ال��وع��ي  تطلب  اأن��ه��ا  كما  وت��اأث��ريه��ا،  ووق��وت��ه��ا 

مبنظومة  الت�صوف  ال��ت��زام  ويتمثل  اأخ��الق��ي،  ك�صرط 

عبارة  الت�صوف  اأن  ط��ري��ق  ع��ن  الكاتب  راأي  يف  القيم 

ب��ن��اء ن���وذج رفيع  ال��رتب��ي��ة يعمل على  ع��ن ط��اب��ع م��ن 

القوة  بني  داخله  يف  يجمع  ال��ذي  الكامل  الإن�صان  من 

والإرادة واحل��رك��ة واحل��ي��اة، وب��ني الأط��م��اع والأه���واء 

الإن�صانية  النف�س  على  ف  الت�صوُّ ز  ُيركِّ لذا  وال�صهوات؛ 

ب��ح��ث��ا وري��ا���ص��ة وت��ه��ذي��ب��ا لأخ��الق��ه��ا، وك�����ص��ف��ا لآف��ات��ه��ا 

م��ن خ��الل ع��وام��ل الك�صف وال����ذوق وال��ع��رف��ان. وم��ن 

ال��ف��ق��ه��ي��ة تكون  ال��ت��ج��رب��ة  ال��ع��ب��ادات يف  اأنَّ  ���د  جَنِ ه��ن��ا، 

ال�صوفية،  يف  اأم��ا  ت��ق��ري��ري.  بطابع  ومطبوعة  ج��اف��ة 

تعريف  جند  لذا  ال�صكلي؛  الطابع  من  رة  ُمتحرِّ فاإنها 

القلب من غري اهلل«، وكذلك  باأنه: »ت�صفية  الت�صوف 

���ا  «، واأمَّ »ال��دخ��ول يف ك��ل ���َص��ِن��يٍّ واخل����روج م��ن ك��ل َديِنّ

الرتكيز  فهي  الت�صوف،  يحققها  التي  الثانية  الغاية 

ال�صويف  الإ�صالم  جعل  ما  وه��ذا  الروحية،  القيم  على 

فتوحات  دون  واإفريقيا  الهندية  القارة  �صبه  يف  ينت�صر 

ع�����ص��ك��ري��ة، ب��ل م��ن خ���الل ال��ت��ع��ام��الت ال��ت��ج��اري��ة التي 

والإخ��ال���س  كال�صدق  الدينية  بالقيم  فيها  ال��ت��زم��وا 

ال�صوفية  عليها  رك���زت  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م  وم���ن  والأم���ان���ة، 

ال�صوفية  اأنَّ  كما  واملعرفة،  والعدل  احلق  قيم  اأي�صا: 

حتر�س  بل  الفقهي،  اجلانب  تهمل  ل  الكاتب  راأي  يف 

ب��ه كتب  ع��ل��ى الل��ت��زام ال�صحيح والأم��ث��ل مب��ا ج���اءت 

يف  يق�صر  ال��ذي  فال�صخ�س  روح���ي؛  ال��ت��زام  م��ع  الفقه 

عليه  بل  وح�صب  باطلة  �صالته  لي�صت  ال�صالة  اأرك��ان 

اأي�صا اأن يتاأدب يف عبادته مع اهلل، وياأتي بال�صالة على 

اأنَّ على القائم  اأكمل وجه؛ فهو يف ح�صرة خالقه، كما 

بال�صعائر التعبدية اأن يكون اأكرث حر�صا يف اأداء الزكاة 

بنوع من  ي�صعر بداخله  اأن  اأجود ما يلك دون  وينفق 

زكاته  فاإنَّ  واإل  ماله،  �صيء من  نق�صان  على  امل�صا�صة 

ل قيمة لها لأنها خلت من جانب الإخال�س والت�صليم 

التام لأمر اهلل. ويف حديثه عن قواعد ال�صوفية، فقد 

النف�س،  كمحا�صبة  رئي�صية  ق��واع��د  ن  تت�صمَّ اأن��ه��ا  ذك��ر 

وتوطيد  ال��دن��ي��ا،  يف  وال��زه��د  اهلل،  اإىل  ال��ت��وج��ه  وق�����ص��د 

الأخالق؛  والتحلي مبكارم  والرحمة  املحبة  على  القلب 

ل��ذل��ك ي��ج��ب ع��ل��ى امل�����ص��ل��م اأن ي��ح��ر���س يف ك���لِّ ال��ع��ب��ادات 

و�صدقة،  وح��ج  وزك��اة  و���ص��وم  �صالة  م��ن  بها  يقوم  التي 

كاملة  والفقهية  ال�صوفية  ال��ق��واع��د  ب��ه��ذه  يتحلى  اأن 

العلوم،  اأق�صام  الكاتب عن  اإخ��الل. ومن ثمَّ حتدث  دون 

الدينية  ال�صرعية  العلوم  هما:  جانبني؛  اإىل  مها  وق�صَّ

وما يت�صل بها من فقه وحديث وتف�صري، وكذلك علوم 

اللغة والتاريخ والأدب. اأما اجلانب الثاين، فهو: العلوم 

والطبيعيات  وامل��ن��ط��ق  كالفل�صفة  الفل�صفية  ال��ع��ق��ل��ي��ة 

واملو�صيقى. والريا�صيات 

د حلمي  والباحث حُممَّ الكاتب  اأنَّ  املقال  جند يف هذا 

ال�صورة  ويعتربها  ال�صوفية،  ع��ن  ُي��َداف��ع  ع��ب��دال��وه��اب 

جن��ده  ل��ذل��ك  الإ����ص���الم؛  ل��ف��ه��م  وال�����ص��ادق��ة  ال�صحيحة 

ال�صوفية  عن  احلديث  يف  البحثي  الأ�صلوب  عن  يبتعد 

ال�صوفية  عن  الدفاع  على  ويركز  بالإ�صالم،  وعالقتها 

عن  ك��ث��رية  اأح��ي��ان  يف  تبتعد  عاطفية  بطريقة  وقيمها 

انت�صار  ع��ن  ي��ت��ح��دث  جن���ده  ل��ذل��ك  ال��ع��ل��م��ي��ة؛  املنهجية 

دون  ال�صوفية،  ب�صبب  اآ�صيا  و�صرقي  اإفريقيا  الإ�صالم يف 

املقال  ه��ذا  وق��د متيَّز يف  وب��راه��ني.  دلئ��ل  اأي  يذكر  اأن 

اأكد على �صرورة  اإنه  الفقه والفقهاء، بل  ُيهاجم  اأنه مل 

اللتزام  مع  كامال،  التزاما  الفقهية  باملناهج  الل��ت��زام 

ال��ت�����ص��ويف، وال�����ذي ي��رت��ب��ط ب��اخل�����ص��وع ال���ت���ام وال�����ص��دق 

والإخ���ال����س ال��ك��ام��ل يف مم��ار���ص��ة ال��ع��ب��ادة. وه��ن��ا، جند 

اإىل  اأق���رب  الإ���ص��الم يف ���ص��ورة �صيقة  ��ع  َو���صَ ال��ك��ات��َب  اأنَّ 

الإ�صالمية  اأن احل�صارة  ال�صلفي رغم  الت�صويف  الإ�صالم 

اعتادت على التباين الكبري بني هاتني املدر�صتني، وهذا 

جلعل  َي�ْصَعى  فاإنَّه  التعبري-  �صح  -اإن  اجلديد  النموذج 

الفقه  بوتقة  م��ن  ر  حت��رُّ دون  م�صت�صلما  خا�صعا  ال��ف��رد 

ر،  والتحرُّ للت�صاوؤل  الن��دف��اع  ودون  ال�صارم،  التقليدي 

ك��ان  واإن  واأخ��الق��ي��ة،  تعبدية  ق��وة  ال��دي��ن  اع��ت��رب  فلقد 

الدين كذلك فكيف يكننا تطبيقه يف حياتنا!!
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نا�ضر احلارثي

ف، ودوره يف حتقيق  د حلمي عبدالوهاب، يف مقاله »القيم الروحية يف الإ�صالم: نوذج ت�صويف«، واملن�صور مبجلة »الت�صامح«، عن الت�صوُّ ث الكاتُب والباحُث حُممَّ يتحدَّ

مة مقاله اأهمية الدين لدى الإن�صان؛ كونه قوة فاعلة يف  جوهر الدين ب�صكل عام، وغايات الإ�صالم ب�صكل خا�س؛ وذلك من خالل ت�صل�صله يف املقال؛ حيث ناق�س يف ُمقدِّ

القيم الروحية لدى الإن�صان، ومن ثمَّ انتقَل اإىل حمور املو�صوع؛ وهو: اأنَّ الإ�صالم كباقي الأديان يعطي للقيم الروحية اأهمية كربى، ُمبيِّنا اأنَّ القيَم الروحية وا�صحة 

زت على اإر�صاء القيم الروحية يف تفا�صيل �صلوك الإن�صان. ب�صكل جلي يف الدين الإ�صالمي ب�صكل عام، وعند ال�صوفية ب�صكل خا�س، واأن مناهج وطرق املت�صوفة ركَّ

m056058@gmail.com



بَْي الأمة والدولة.. اغرتاب متبادل

مقاله  يف  احلداد  د  حُممَّ التون�صي  الباحث  وَيْذكُر 

الفكر  يف  والدولة  »الأم��ة  بعنوان  »الت�صامح«  مبجلة 

امل�صتعملة  الكلمة  اأنَّ  مفهومية«،  مقاربة  الإ�صالمي 

الديني  النتماء  على  احل�صرية  للدللة  القراآن  يف 

ه���ي »م���ل���ة«، وامل�����ص��ط��ل��ح ال����ذي ا���ص��ت��خ��دم��ه ال���ق���راآن 

�صعب،  مفردة  هي  الجتماعي  النتماء  على  للدللة 

ك��م��ا ج��اء يف ���ص��ورة احل��ج��رات: »َوَج��َع��ْل��َن��اُك��ْم ���ُص��ُع��وًب��ا 

التام  الإدراك  م��ع  ��ه حتى  اأنَّ اأي  ِل��َت��َع��اَرُف��وا«،  َوَق��َب��اِئ��َل 

الجتماعي  النظام  بحقيقة  ال��ق��راآين  الن�س  لقائل 

ينعُه  مل  ذل��ك  اأن  اإل  العربية؛  للجزيرة  والقَبلي 

�صوى  لي�س  القبيلة  اأو  ال�صعب  وجود  باأن  القول  من 

الأمم  ث��م  الأف���راد  ب��ني  والتعاي�س  التعارف  لإح��الل 

ل����ذا ف���الأم���ة ك��م�����ص��ط��ل��ح ل تعني  ث���م احل�������ص���ارات؛ 

مفاهيم  لها  واإن��ا  الدينية،  املجموعات  بال�صرورة 

و�صياقات اأخرى؛ فالطربي يف كتابِه ال�صهري »تاريخ 

م���األ���وف  غ���ري  ا���ص��ت��خ��دام��اً  ي��ظ��ه��ُر  وامل����ل����وك«  الأمم 

ل��ل��م�����ص��ط��ل��ح، وه���و الأم�����ر م���ع اأب����ي ال���ف���رج يف ك��ت��اب��ه 

دل��ي��ل ع��ل��ى ه��ذا  ت��اري��خ الأمم«، وخ���ري  »امل��ن��ت��ظ��م يف 

الأندل�صي  حزم  واب��ن  ال�صهر�صتاين  اأنَّ  اأي�صاً  القول 

مل ي�صتخِدما ُم�صطلح الأمة يف كتابيهما ال�صهرين: 

»امللل والنحل«، و«الف�صل يف امللل والأهواء والنحل«؛ 

النتماءات  على  دقيقة  ك��دلل��ة  »امل��ل��ة«  م�صطلح  ب��ل 

الدينية.

َتِرد كلمة َدولة )بفتح الدال( يف القراآن، بينما  مل 

وردت كلمة ُدولة )ب�صم الدال( يف �صورة احل�صر )حتى 

رت على  ْغِنَياِء ِمنُكْم(، والتي ُف�صِّ
َ
َل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اْلأ

اأن ل يقت�صر تداوُل املال على الأغنياء فيحتكرونه؛ 

القراآن  و�صفُه  قد  الدولة  و�صكل  ال�صيا�صي  فالو�صع 

مب�صطلح »امللك« كما جاَء يف �صورة الن�صاء »َفَقْد اآَتْيَنا 

َواآَتْيَناُهْم ُمْلًكا َعِظيًما«،  ْكَمة  اْلِكَتاب َواحْلِ اإِْبَراِهيم  اآل 

ال�َصَياِطنُي  َتْتُلو  َما  »َواَتَبُعوا  والآية من �صورة البقرة 

التي  الأخرى  الآيات  من  وعدد  �ُصلَْيَماَن«،  ُمْلِك  َعلَى 

النقي�صني،  على  يطلُق  امللك  ُم�صطلح  اأن  اإىل  ت�صري 

اأين  فمن  اإذن؛  و�صليمان،  فرعون  والطالح،  ال�صالح 

اأتت ُمفردة )اخلالفة( عو�صاً عن امللك؟

م��رة  لأول  خ��الف��ة  اأو  خليفة  كلمة  ا���ص��ُت��خ��دم��ت 

اهلل  -�صلى  حممد  النبي  خلَف  من  متييز  بغر�ِس 

الذين  الأرب��ع��ة  اخللفاء  اإىل  واإ���ص��ارٌة  و�صلم-  عليه 

وجعلهم  املُ��ل��ك،  ع��ن  الإ���ص��الم��ي  ال�صمنُي  ن��زَه��ُه��ْم 

اإ�صارة  ُتوجد  ل  احلقيقة  يف  اأن��ه  بيد  مقاماً،  اأرف��ع 

امللك،  اأرف��ُع مقاماً من  اأن اخلالفة  اإىل  القراآن  يف 

واإنا العك�س، فقد ُن�ِصَب اإىل �ُصليمان املُلك، وُن�ِصَب 

اإَِن��ا  َداُووُد  »َي��ا  لالآية:  م�صداقاً  اخلالفة  داود  اإىل 

ْر������سِ َف��اْح��ُك��ْم َب���نْيَ ال��َن��ا���ِس 
َ
َج��َع��ْل��َن��اَك َخ��ِل��ي��َف��ًة يِف اْلأ

ِق«، وامل�صلمون ُيدركون متاماً اأن عهَد �ُصليمان  ِباحْلَ

اأرفُع واأف�صُل من عهِد داود واأكرُث عظمة.

ا����ص���ت���ق���رَّ يف ال��ع�����ص��ر احل���دي���ث م���ف���ه���وٌم حم���دٌد 

ف��ال��دول��ة هي  بينهما،  وال��ع��الق��ة  والأم����ة  ل��ل��دول��ة 

جمموعة  ت�صم  والدولة  لالأمة،  الأ�صا�صية  الُبنية 

اأو جم��م��وع��اٍت م��ن ال��ب�����ص��ر م�����ص��ت��ق��رة يف م�����ص��اح��ٍة 

�صخ�صيتها  ال���دول���ة  ومت���ل���ُك  م��ع��ي��ن��ة،  ج��غ��راف��ي��ٍة 

امل��ع��ن��وي��ة وال���ق���ان���ون���ي���ة، وت���ن���ظ���ُم ح���ي���اة اأف����راده����ا 

بني  فالفارق  والقوة،  وال�صيادة  ال�صلطة  باعتبارها 

لها  موؤ�ص�صة  اأو  ج��ه��از  الأوىل  اأن  والأم���ة  ال��دول��ة 

جمموعات  ف��ه��ي  ال��ث��ان��ي��ة  اأم���ا  م��ع��ن��وي��ة،  �صخ�صية 

اأو  ال��دي��ن  اأو  كاللغة  معينة  رواب��ط  بينهما  ت��رِب��ط 

على  وترتَب  الإثنية.  النتماءات  اأو  امل�صري  وحدة 

تو�صيُع مفهومها  اأو  الأم��ة  وج��ود  ذلك طْم�ُس  اأث��ر 

جديد  كياٍن  ظهور  اإىل  القطرية  الدولة  ليتجاوز 

ك���الأم���ة ال��ع��رب��ي��ة اأو الأم����ة الإ���ص��الم��ي��ة، وه���و ما 

وقوانينها  الدولة  بني  العالقة  يف  توتٌر  عنُه  نتَج 

م�صالح  اأن��ه  يفرت�س  وم��ا  جهة،  من  وت�صريعاتها 

الدويل  القانون  اأن  َبْيد  اأخ��رى،  »الأم��ة« من جهة 

وعلو  الدولة  ب�صيادة  واعتد  الأزم��ة،  لتلك  ت�صدى 

قانونها فوق كل العتبارات، ول ينُح حق التدخل 

الدولة  حكومة  اعُترِبْت  اإذا  اإل  ما  دول��ة  �صوؤون  يف 

ول  املعنية  الأم���ة  متثُل  ول  �صرعية  غ��ري  حكومة 

العربي  الواقع  يف  الأزم��ة  اأن  بيد  اإرادت��ه��ا.  جت�صُد 

ال��دول  ا�صتقالل  فمع  احل��د،  ه��ذا  عند  تنتهي  مل 

عديدة  دوي��الت  ون�صوء  ال�صتعمار،  بعد  العربية 

اأم��ة  كونها  على  ت�صر  زال��ت  م��ا  اأن��ه��ا  اإل  م�صتقلة، 

املتحدة  الأمم  كانت ممثلة يف منظمة  واإن  واح��دة 

اأحيان  يف  واملواقف  امل�صالح  يف  ُمتباينة  دوٍل  بعدِة 

كثرية.

ال��ق��راآن ي��ن�����سُّ ع��ل��ى ت��اأك��ي��د الن��ق�����ص��ام ب��ني الب�صر 

ال����ذي مل ي��ع��د م��ن��ه م��ن��ا���س، وي��ق��ر ب����اأن الإ����ص���الح 

الو�صع،  هذا  مبقاومة  يحدث  لن  العام  الجتماعي 

اأمٍة  ال�صعوب والقبائل يف  ولكنُه يح�صل بجمِع كافِة 

الأ�صولية  التيارات  اأن  بيد  بهذا الختالف،  تعرتُف 

حتمية  نتيجة  الدولة  وح��دة  جتعَل  اأن  على  م�صرٌة 

لوحدة الأمة، ولهذا فقد انق�صمت هذه التيارات اإىل 

�صنفني: �صنف تقليدي يرى ب�صرورة ا�صتعادة نظام 

لتلك  املتج�صد  التاريخي  ال�صكل  باعتباره  اخلالفة 

الإ�صالمية  اجلماعات  بتعدد  يقر  و�صنف  ال��وح��دة، 

بتعدد الدول التي تعمل فيها على اأن تكون اجلماعة 

واح��دة وموحدة يف كل دول��ة، وتقر كل واح��دة منها 

باأن التعدد �صاأن مرحلة موؤقتة، واأن الهدف النهائي 

تنت�صر  ع��ن��دم��ا  �صيا�صيًّا  ال���ص��الم��ي  ال��ع��امل  ت��وح��ي��ُد 

الدعوة فيه وتنت�صر.

التيارات  حُم��اولت  على  �صنوات عديدة  ت  مرَّ لقد 

الأ���ص��ول��ي��ة ت��وح��ي��د الأم���ة حت��ت ال��دي��ن الإ���ص��الم��ي، 

انطوان  حم��اولت  على  اأي�صاً  طويلة  �صنوات  وم��رت 

���ص��ع��ادة وم��ي�����ص��ي��ل ع��ف��ل��ق ع��ل��ى ت��وح��ي��د ال�����ص��ف حتت 

اللواء العربي، واإن كان ل بد من القول باأن القومية 

الت�صلق  الآخ��ر يف  م��اأزق هي  وقعت يف  اأي�صاً  العربية 

يكن  ل��و  فلو  للعبور،  الإ���ص��الم��ي��ة  الأم���ة  ظهر  على 

النتماء الديني بهذه الأهمية؛ ملا خرج �صدام ورفاقه 

بخرب اعتناق مي�صيل عفلق الإ�صالم قبل موته، تلك 

يقال  املمنهج  التفكري  ذات  الأك��ادي��ي��ة  ال�صخ�صية 

ثوان  يف  كالدين  جوهري  اأم��ٍر  يف  راأيها  ت  غ��ريَّ اإنَّها 

اأن  فقط -كما يدعي �صدام ورفاقه- حينها �صنتاأكد 

�صبهة  اإبعاد  باأن  تام  اإدراٍك  �صدام ورفاقه كانوا على 

القومية  وعن  وموؤ�ص�صه  البعث  حزب  عن  امل�صيحية 

ولو  كان.  بكثري مما  اأكرث  له قبول  �صيكون  العربية 

�صاء ربك جلعلكم اأمة واحدة.
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ب�ضام الكلباين
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اأنها طائفة من النا�س ينتمون لبع�صهم البع�س باأهداف وروؤى ُم�صرتكة وم�صري واحد، اأو نفهم منها من خالل ال�صتعمال القراآين ال�صائد باأن م�صطلح الأمة هي 
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ي����دور يف جم���الت  ال����ذي  ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي  اإنَّ 

الواقع الأخالقي وال�صيا�صي والقت�صادي بني الأطراف 

تعي�صها  اأزم��ة  وج��ود  ر  تف�صِّ لعراقيل  �س  يتعرَّ املعنيني، 

احلديث.  الع�صر  منذ  الغربية  الراأ�صمالية  املجتمعات 

الفل�صفات  ببع�س  اأدت  ال��وج��وه  م��ت��ع��ددة  الأزم���ة  وه���ذه 

انزلقت  التي  الأحداث  ر�صختها  ت�صاوؤمية  نزعات  لبلورة 

وتطهري  دام��ي��ة  ح��روب  ع��رب  املعا�صرة  املجتمعات  فيها 

ال���رثوات و�صعود  ع��رق��ي، وم��زي��د م��ن احليف يف ت��وزي��ع 

يئ�س  ت�صاعد  يف  ذلك  انعك�َس  وقد  توتاليتارية.  اأنظمة 

��د يف ال��ك��ث��ري من  ��ق امل�����ص��روع ال��ت��ن��وي��ري جت�����صَّ م��ن حت��قُّ

فلك  يف  ال��دائ��رة  الكتابات  تلك  بينها  وم��ن  الن�صو�س؛ 

جدلية التنوير لهوركهاير واأدورنو.

الفل�صفي  هابرما�س  م�صروع  يتنزل  ذل��ك،  مقابل  ويف 

يف اإطار البحث عن خمرج من الأزمة عن طريق �صياغة 

ن��ظ��ري��ة ت��ق��وم ع��ل��ى م���ب���داأ ال��ت��وا���ص��ل؛ ل��ذل��ك ي��ب��ق��ى يف 

التوا�صل  معقولية  مدى  به  نقي�س  الذي  املعيار  منزلة 

ب���ني ال�������ذوات يف امل����ج����الت ال���ت���ي ت���ك���ون ف��ي��ه��ا احل��ري��ة 

وال���ص��ت��ق��الل��ي��ة ه���ي ال���ره���ان، ويف م��ق��دم��ت��ه��ا الأخ����الق 

وال�صيا�صة.

على  تقوم  التوا�صل  فل�صفة  اأنَّ  اإىل  ال���ص��ارة  وجت���ُدر 

بكل  كانط  فل�صفة  عنها  ت  ع��ربَّ �صهلة  اأخالقية  م�صلمة 

و���ص��وح، م��ف��اده��ا: اأنَّ ال��ن��ا���س -���ص��واء اأك���ان���وا اأف�����رادا اأم 

و�صائل؛  جمرد  يف  اختزالها  يكن  ل  كائنات  جماعات- 

املعطى  ه��ذا  ُي�صقط  النا�س  بني  تعامل  وك��ل  غاية،  اإنها 

�صمن  وُي���دَرج  للكلمة،  الأ�صلي  باملعنى  توا�صال  ُيَعد  ل 

الفل�صفة  م��ن  ال��ت��وا���ص��ل  فل�صفة  ت��رث  ل��ذل��ك  امل��ع��وق��ات. 

والدولة؛  املجتمع  ملوؤ�ص�صات  النقدية  الطاقة  احلديثة 

لغاية العمل على تر�صيخ قيم الديقراطية اجلذرية يف 

دولة احلقوق، وفق نوذج التفاهم البينذاتي.

فالدولة الليربالية احلديثة َن�َصاأت على اأ�صا�س نوذج 

بها  يرتقي  اأو  اخل�صو�صية،  الختالفات  يلغي  تعاقدي 

لكن  الفردية؛  لالإرادات  التاأليفية  الوحدة  م�صتوى  اإىل 

���ص��ه��دت ال��ف��رتة ال��ف��ا���ص��ل��ة ب��ني ع�����ص��ر ه��ي��ج��ل واحل��ق��ب��ة 

ال���راه���ن���ة -يف ال���ع���امل ال���غ���رب���ي- ت����ط����ورات اج��ت��م��اع��ي��ة 

اإح�صاء  ادعاء  الفل�صفة. ودون  اإىل  بلغ �صداها  و�صيا�صية 

كظاهرة  الطبقية  اإىل  الإ���ص��ارة  يكن  ال��ت��ط��ورات  لهذه 

ج��ع��ل��ت م��ن��ه��ا ك��ت��اب��ات م��ارك�����س م��ث��ال م��رج��ع��ا اأ���ص��ا���ص��ي��ا 

على  قائمة  بدت  التي  احلديثة  الدولة  اأزمة  لت�صخي�س 

قبل  من  فاح�س  وا�صتغالل  للم�صروعية  فاقدة  هيمنة 

)العمال  الآخر  لبع�صهم  )الراأ�صماليني(  الفئات  بع�س 

واملهم�صني(.

ال��غ��رب��ي��ة  ال����دول����ة  اإىل  ال���ه���ج���رة اجل��م��اع��ي��ة  ���ل  ومت���ثِّ

املت�صبثة  الأقليات  م�صاألة  فيه  ُتطرح  ُمعطى  املعا�صرة 

ب���اأن���اط ع��ي�����ص��ه��ا الأ���ص��ل��ي��ة وق��ي��م��ه��ا ال��ت��ي ورث��ت��ه��ا من 

داخ��ل  بها  الع���رتاف  يف  �صعوبة  جت��د  وال��ت��ي  تقاليدها، 

بالفرن�صيني  املثال  ه��ذا  ويتعلق  لهم،  امل�صتقبلة  ال��دول 

اأي�صا  اأو  اأ�صول تركية  اأو الأملان من  اأ�صول مغاربية  من 

الأمريكيني من اأ�صل اآ�صيوي اأو اإفريقي اأو هندي.

اأو  ال��ل��ون  اأ���ص��ا���س  على  العن�صري  التمييز  ينمي  كما 

مظاهَر  املعتقد  اأو  ل��الأف��راد  الإث��ن��ي  املنحدر  اأو  اجلن�س 

املجموعات  ب��ني  الج��ت��م��اع��ي  الن��دم��اج  ت�صعف  �صلبية 

اخل�صو�صية.

ف��ه��اب��رم��ا���س ي�����ص��ع��ى ل��ت��ح��ري��ر ال��ف��ك��ر الإن�������ص���اين من 

راً  ُم�صخِّ ال���ذات،  ح��ول  بالتمركز  ي�صمى  م��ا  اأو  ال��ذات��ي��ة، 

ل��ذل��ك ك���ل م���ا ل��دي��ه م���ن ع��ل��وم ال��ف��ل�����ص��ف��ة وال��ل�����ص��ان��ي��ات 

عن  تعلن  هابرما�س  يورغان  لدى  واحلداثة  احلديثة، 

املوؤ�ص�صات  اأو  ال��ق��ان��ون  على  القائمة  ال��دول��ة  يف  نف�صها 

على  املدين...اإلخ.  واملجتمع  برملانات  من  الديقراطية 

امل��ح��اور  م يف  ال��ت��ق��دُّ اأْن ي��رتاف��ق ذل��ك مب�صتوى ع��ال م��ن 

املتبلورة  العليا  املُثل  تلعب  لذلك  وال�صيا�صية؛  الفكرية 

والعرتاف  ال��ذوات  بني  والتوا�صل  التفاهم  مفاهيم  يف 

النقدية  النظرية  ت�صتعملها  معايري  ال��ف��ردي��ة  ب��ال��ذات 

غري  عقلنة  املجتمع  لعقلنة  املوؤدية  الطريق  على  لتدل 

الجتماعية  احلياة  وذلك يف خُمتلف جمالت  م�صوهة؛ 

من القت�صاد لل�صيا�صة، ومن القوانني اإىل الأخالق.

ي��ورغ��ن  ل��ل��ف��ي��ل�����ص��وف الأمل������اين  ال��ه��اج�����َس الأك������رَب  اإنَّ 

هابرما�س هو اإعادة بناء ن�صق احلقوق ومنظومة املواطنة 

ال�صتعمالية،  القيمة  م��ن  يخل�صها  بحيث  امل��ع��ا���ص��رة؛ 

تف�صل  التي  ال��ه��وة  وي��ت��ج��اوز  ت��داول��ي��ة،  قيمة  وينحها 

التوتر  ويتخطى  املجتمعات،  حرية  مع  اخلا�صة  امللكية 

القائم بني حقوق الإن�صان و�صيادة ال�صعوب.

ال�صروط  املواطنة  قيمة  حت��دد  اأْن  اإذن  املفرو�س  من 

الأن��رثب��ول��وج��ي��ة ل��ل��ح��ي��اة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ال��دي��ق��راط��ي��ة، 

وت�صغط على توجه كل حياة مدنية ممكنة نحو العي�س 

جذرية  بطريقة  �س  وتوؤ�صِّ التعددية،  واح��رتام  امل�صرتك 

احلق  وت�صع  معينة،  �صيا�صية  جماعة  اإىل  الفرد  انتماء 

ف�صاء  لكل  التمهيدية  الواجهة  يف  وال�صيا�صة  والأخالق 

جمتمعي.

اأْن ي��ق��ي��م م���زاوج���ة بني  وب���ه���ذا، ا���ص��ت��ط��اع ه��اب��رم��ا���س 

اللغة �صادقة  كانت  املوجودات، فكلما  اللغة وعامل  عامل 

الواقع.  اأر�س  التعاي�س بني الذوات على  ودقيقة، حتقق 

رم��زي��ا،  تفاعال  حتقق  التوا�صلي  الفعل  فمقولة  اإذن؛ 

اإلزاميا حتدد  هذا التفاعل يكون ح�صب معايري �صاحلة 

ويعرتف  تفهم  اأن  يجب  متبادلة  و�صلوكيات  ت��وق��ع��ات 

واملعايري  تقدير،  اأق��ل  على  فاعلتني  ذات��ني  قبل  من  بها 

الجتماعية تزداد قوة من خالل التوافقات على معناها 

بتمو�صع يف التوا�صل عرب اللغة املتبادلة، يف حني تتعلق 

ب�صالحية  والإ�صرتاتيجيات  التقنية  القواعد  �صالحية 

اأم��ا  حتليليا.  والدقيقة  جتريبيا  ال�صحيحة  الق�صايا 

يف  فقط  د  تتج�صَّ فهي  الجتماعية،  املعايري  �صالحية 

العرتاف  عرب  وتتاأكد  املقا�صد،  حول  التفاهم  م�صاركة 

باللتزامات. العام 

الف�صاء  مفاهيم  يعطي  هابرما�س  ن��وذج  اأنَّ  واحل��قُّ 

امل��دين  واملجتمع  التحتية  وبنيته  ال�صيا�صي  العمومي 

بني  اللتقاء  ي�صمنان  ويجعلهما  اإ�صرتاتيجية،  معاين 

املواطنني ويقوي لديهم جتارب الندماج وال�صتقاللية.

فكر  بها  متيَّز  التي  الثاقبة  وال��روؤي��ة  النريِّ  الفكَر  اإنَّ 

هابرما�س خوله نقَد م�صروع احلداثة وت�صحيح م�صاره، 

وفر�س نظام من البدائل يف اخلطاب الفل�صفي املعا�صر 

والطوائف.  الذوات  والتوا�صل بني جميع  ين�صد احلوار 

املعا�صر  الفيل�صوف وعامل الجتماع  اإذن من  وهي دعوة 

والتعاي�س  احل����وار  ث��ق��اف��ة  ه��اب��رم��ا���س لإح����الل  ي��ورغ��ن 

والتوا�صل بني جميع الفئات والطوائف، يف ع�صر كرُثت 

فما  الأيديولوجيات.  وتباين  والطبقية،  الطائفية  فيه 

والعاملية،  بالكونية  ُي��وؤم��ن  خُمتلف  لفكر  اإذن  اأح��وج��ن��ا 

معي�صة  ون��ط  يوميا  اجتماعيا  �صلوكا  احل��وار  ويجعل 

تفكري. وطريقة 

منظومة املواطنة املعا�سرة يف العقل التوا�سلي 

عند هابرما�س

را ت�صاوؤل عري�صا حول اإمكانية  م لنا الكاتب حُم�صن اخلوين يف جملة »التفاهم« وجبة فكرية د�صمة فيما َطَرحه من اأفكار تناولت نظرية العقل التوا�صلي عند هابرما�س، ُمفجِّ ُيقدِّ

ه القانوُن الو�صعيُّ احلديث والُبعد  خ�صي الذي اأقرَّ تناغم الن�صالت اجلماعية من اأجل العرتاف بالنظرية الفردانية للحقوق، هذا ال�صوؤال يدعو للبحث يف العالقة بني الُبعد ال�صَّ

الية. ويخفي هذا ال�صوؤال نزاعا بني �صيا�صة القيم الذاتية، و�صيا�صة تعطي الأولوية للخ�صو�صيات اجلماعية.  اجلماعي لالعرتاف بحقوق اجلماعات اإثر ال�صراعات البورجوازية والعمَّ
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عمل  اآلية  بفهم  عارمة  رغبٌة  الإن�صاَن  َدَفعت  َلَطامَلا 

تلك  ت�صخري  يف  برغبة  مقرونة  ح��ول��ه،  م��ن  الطبيعة 

اأن ه���ذا ه��و امل��ح��رك  اأن ن��ف��رت���س  ال��ط��ب��ي��ع��ة، وُي��ك��ن��ن��ا 

الأول والعامل الأهم الذي اأ�صهم يف ت�صكيل اأول بدايات 

الأ�صمى  الهدف  املعرفة هو  العلم احلديث. كان جمرد 

كاأعمال  العلمي  بالبحث  ال��ق��ي��ام  م��ن  الأوىل  وال��غ��اي��ة 

واأبحاث فراداي ومالحظات  نيوتن  جاليليو وح�صابات 

داروين، اإنَّ اأيًّا من هوؤلء مل يكن يبحث بال�صرورة عن 

كانت  ولكنها  اأرباح جتارية يف جتاربه،  اأو  عوائد مادية 

بداأت  -التي  ه��وؤلء  اأمثال  اأعمال  اإنَّ  للفهم.  حم��اولت 

�صكَّلت  التي  هي  ع�صر-  اخلام�س  القرن  منت�صف  بعد 

العلم احلديث وثورته ال�صخمة، ُمكت�صحا طرق  لبنات 

التفكري الأخرى، ومتخذا من نف�صه -اأي العلم- الأداة 

الأوحد ملنح املعرفة.

ال�صعي  يف  العلماء  بع�س  ه  توجُّ من  النقي�س  وعلى 

ُيكن  �صيئا  ت��ري��د  ال��ن��ا���س  غالبية  ف���اإنَّ  امل��ع��رف��ة،  ن��ح��و 

الإفادة منه، وا�صتخدامه يف احلياة العملية، اأي حتقيق 

منح  اأو  ال�صخ�س،  معي�صة  اأثرها يف  التي ترتك  املنفعة 

نوع من التطبيق لتلك املعرفة. ول ينفع عند هوؤلء اأن 

البحث والكت�صاف يف غري ما  الباحث وقته يف  يق�صي 

تف�صيالت  خللق  ي��وؤدي  مما  مبا�صرة؛  م�صلحة  يحقق 

لتوافر  حمتاج  الباحث  ولأنَّ  فيه،  البحث  يجب  فيما 

ال��ت��ج��ارب  واأدوات  ك��امل��خ��ت��ربات  ال��ب��ح��ث��ي��ة  الإم��ك��ان��ي��ات 

ف��اإنَّ  الأ�صا�صية،  ال�صخ�صية  حلاجاته  اإ�صافة  والبيئة، 

جمال بحثه لبد اأْن يكون ُمقنعا ملن يقوم بتمويله.

اإنتاج العلم  اأجل  َيْبُدو يف ظاهِره تناف�صا من  وما قد 

تقنيات  اأو  الأدوي����ة  اإن��ت��اج  يف  ال�صركات  ب��ني  كاملناف�صة 

الت�������ص���الت، ه���و يف احل��ق��ي��ق��ة ت��ن��اف�����س جت�����اري بحت 

يف  واإدخالها  العلمية  املعرفة  ا�صتثمار  فكرة  على  مبني 

املناف�صني  على  التفوق  ُبغية  اقت�صادي،  �صراع  عملية 

اأية  اأنَّ هناك  واكت�صاح ال�صوق. ول يبدو للوهلة الأوىل 

راأ�صمال،  اإىل  العلم  حتويل  م��ن  ت��اأت��ي  ق��د  جيدة  ب��وادر 

يدفعون  فامل�صتثمرون  ذل��ك،  عك�س  يقول  ال��واق��ع  لكنَّ 

لالأبحاث  ال�صرورية  امل�صتلزمات  لتوفري  طائلة  اأموال 

العلمية، تلك الأبحاث التي يعلقون اآمال على نتائجها.

َب���ْي���د اأنَّ ال��ت��اري��خ ي��ح��ك��ي ح���ال ال���دول���ة الإ���ص��الم��ي��ة 

ورمب��ا  والباحثني،  العلماء  دع��م  يف  الذهبي  وع�صرها 

بالفل�صفة  اه��ت��مَّ  ال���ذي  امل��اأم��ون  ع��ه��د  يف  خ��ا���س  ب�صكل 

دون  حالْت  عوامل  هناك  اأنَّ  اإل  والريا�صيات،  والطب 

ن�صاأة علم ُمتكامل يف دولة الإ�صالم على غرار ما ح�صل 

خمتلفة  عوامل  وج��ود  اإىل  الكاتب  وي�صري  اأوروب��ا.  مع 

ث يف مقاله عن العامل القت�صادي ح�صرا،  ولكنه يتحدَّ

وبالذات فكرة ا�صتثمار العلم كراأ�س مال. فالعلم يلك 

ال��ق��درة على الخ���رتاع والك��ت�����ص��اف؛ مم��ا يعني دخ��ول 

كتطوير  م�صتمر،  ب�صكل  ال�صتثمار  حيز  جديدة  اأ�صياء 

اأنواع اأف�صل من ال�صفن اأو الأ�صلحة اأو و�صائل الرتفيه 

مال  راأ�س  العلم  الكاتب  يعترب  لهذا  الطبية؛  والأدوات 

القابلية  �صفة  اإنَّ  بل  منه،  والنتفاع  ا�صتغالله  يكن 

تو�صيع  �صبيل  يف  والت�صابق  التناف�س  ت�صجع  هذه  للنفع 

العلم وت�صخري كل ما ينتجه.

الأح��داث؛  ذكر حتول مهم يف  الكاتب عن  يغفل  ول 

اأم���ري���ك���ا وال���ط���رق  األ وه����و ق���ي���ام اأوروب��������ا ب��اك��ت�����ص��اف 

التجارية اجلديدة التي مل تكن متر باأرا�صي احل�صارة 

��ب يف ت��ق��ل��ي�����س ث�����راء ال���دول���ة  الإ����ص���الم���ي���ة؛ مم���ا ت�����ص��بَّ

العلمي  التقدم  فر�س  ت�صاوؤل  وبالتايل  الإ�صالمية؛ 

ب�صكل كبري. اإنَّ �صربة احلظ تلك التي �صادفت اأوروبا 

َر���ْص��م خارطة  اأع����ادْت  ال��ع��امل؛ حيث  يف  امل��وازي��ن  قلبت 

ت��ت��ب��واأ مكانة  اأْن  ��ِم��َن��ت لأوروب����ا  و���صَ اأخ���رى،  م��رة  العلم 

الأ�صماء  تلك  م��ن  ذل��ك  على  اأدلَّ  ولي�س  ال��ي��وم.  ة  مهمَّ

النظريات  واكت�صفت  وطورته  العلم  اأْثَرت  التي  البارزة 

والقوانني العلمية، وبغ�سِّ النظر عن َكْون العلم الذي 

تطور يف اأوروبا قد اأ�صهمت فيه ح�صارات اأخرى غريها، 

ا، وهذا  اأوروبا كبري جدًّ اإ�صهام  اأنَّ  يبقى جديرا بالذكر 

داأب كل العلوم والفل�صفات على اأية حال، تخلق يف مكان 

تتلقاها  التي  الإ�صافات  نتيجة  وتتفرع  وتنمو  وزم��ان 

عرب خمتلف احلقب وبوا�صطة خمتلف العقول.

الإ�صالم  اأنَّ  �صبق-  ما  اإىل  -اإ�صافة  الكاتب  ويقرتح 

به يف  اهلل  ينفع  علماً مبا  كتم  »من  العلم  احتكار  ينع 

النار«،  من  بلجام  القيامة  يوم  اهلل  اأجلمه  النا�س  اأم��ر 

فرتة  حتى  العلم  ر�صملة  تعطيل  بل  لتاأخر  اأدى  وه��ذا 

العواقب  واأنَّ  امل�صلمني،  عند  التاريخ  من  جدا  متاأخرة 

الأخالقية التي تاأتي من ذلك قد تتطلَّب من امل�صلمني 

ب��اأنَّ هذا  الف��رتا���س  املمكن  م��ن  ��ه  اأنَّ م��ع  جهدا حللها. 

احل���دي���ث وغ����ريه م���ن الأح���ادي���ث ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ح��ول 

املعارف  اأنَّ  اإل  فقط،  ال�صرعي  بالعلم  ُتعنى  اإنا  العلم 

يف  ال��ب��ع�����س  ي��دخ��ل��ه��ا  ن��اف��ع��ة  ع��ل��وم��ا  تعترب  التجريبية 

معنى احلديث.

راأ�س  اإىل  العلم  حتويل  عملية  يف  جيدا  النظر  وعند 

م���ال، ف����اإنَّ ال��ع��م��ل��ي��ة ق����ادرة ع��ل��ى ج��ل��ب ب��ع�����س امل��ن��اف��ع؛ 

على  واحلر�س  العلوم  تطور  ا�صتمرارية  تاأكيد  اأهمها: 

ا�صتغالله باأكرث ما يكن. وعلى اجلانب الآخر، يوؤدي 

ذلك اإىل اإحداث احتكار خطري يف املعرفة وو�صع نتائج 

ال��ن��ا���س جتعلهم يف حمل  ق��ل��ة م��ن  اأي����دي  الأب���ح���اث يف 

��ح مثال على ذل��ك ال��ي��وم هو  ال��ق��وة والإخ�����ص��اع. واأْو���صَ

ال�صناعة الدوائية التي تكبِّد النا�س واحلكومات اأمول 

حقوق  يلكون  ممن  عليها  احل�صول  اأج��ل  من  طائلة 

وبيعها. ت�صنيعها 

عرب  العواقب  هذه  كلِّ  من  التقليل  ُيكن  ��ه  اأنَّ َرى 
َ
واأ

وغ��ري  امل�صتقلة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  احل��ك��وم��ات  دع���م  تكثيف 

املعريف  بالتبادل  والقيام  العلمية،  لالأبحاث  التجارية 

ُي�صاف  املختلفة،  والعلمية  البحثية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني 

العاملية  املنظمات  من  القوانني  �صن  اإمكانية  ذلك  اإىل 

امل��خ��ت�����ص��ة ب�����ص��رورة ع���دم اح��ت��ك��ار ال��ع��ل��م وال���ص��ت��ئ��ث��ار 

على  التاأكيد  مع  للب�صرية،  املفيدة  البحثية  بالنتائج 

يتنا�صب مع  الباحثني ومكافاأتهم مبا  عدم �صياع جهد 

املبذولة. جهودهم 

اأنَّ ق�صية راأ�صمالية العلم لي�صت �صيئا ُيكن  ويتَّ�صح 

ال�صتهانة بها، خ�صو�صا مع التقدم املت�صارع يف خمتلف 

اليوم. وبالطبع، �صيتطلب حل  جوانب املعرفة العلمية 

امل�صاكل املرافقة لذلك تعاونا مكثفا من جهات خمتلف 

البحثية.   املتعلقة بالأن�صطة  اجلهات، خ�صو�صا تلك 

ب  اآخر؟«، واملن�صور مبجلة »الت�صامح«، ُينقِّ اأي مكان  اأوروبا ولي�س يف  يف املقال الذي َحَمل ُعنوان »الإ�صالم والعلوم احلديثة: ملاذا ازدهر العلم احلديث يف 

الباحث جورج �صليبا عن َجَواب ل�صوؤال �صروري حول �صبب ازدهار العلم يف اأوروبا دون غريه من العامل، ُمناق�صا ذلك من ناحية اقت�صادية، اإ�صافة لبع�س 

دت الطريَق نحو �صعود جنم العلم يف اأوروبا. العوامل الأخرى التي مهَّ

اأوروبا وراأ�سمالية العلم احلديث
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قبل  النف�س  م��ع  الت�صامح  اأه��م��ه��ا:  ع��دي��دة؛  ���ُص��روط  للت�صامح 

التعامل  وح�����ص��ن  ح��ي��ث فهمها  م��ن  وذل���ك  الآخ�����ر؛  م��ع  ال��ت�����ص��ام��ح 

الآخ��ر من خالل  م��ربر. ومع  الق�صوة عليها من غري  وع��دم  معها 

نِّ اإِْثٌم«  البتعاد عن الظنون وال�صكوك لقوله تعاىل: »اإِنَّ َبْع�َس الظَّ

اأجمعه  ي��راه  ع��امل  م��ع  الإن�����ص��ان  يت�صامح  فكيف  )احل���ج���رات:12(. 

تام  يقني  لديه  يكون  اأْن  عليه  لذلك؛  وال�صكوك؟  الظنون  بنظرة 

يف ح����واره وت�����ص��احم��ه م��ع الآخ���ري���ن؛ ف��ال��ي��ق��ني وال�����ص��ك ���ص��دان ل 

يجتمعان اأبداً مهما كان املقام.

خا�صًة  لظروف  وفقاً  الت�صامح  اإىل  ال��دع��وة  تن�صاأ  الغالب،  ويف 

اإره��اب��ي، ليخرج  اأو ه��ج��وم  ب��ني ط��رف��ني؛ مثل ح��ادث��ة قتل  حت��دث 

الآخر  وقبول  ال�صفوف  ووح��دة  للت�صامح  �صارخة  بدعوة  الإع��الم 

م��ادة  اإىل  الت�صامح  ل  ي��ح��وِّ م��ا  وه��و  م��ع��ه،  ال��ف��ج��وات  م��ن  والتقليل 

للغاية. اإعالمية د�صمة 

ولن  وب�����ص��دة،  لتغييبه  اأدت  اأ�صا�صية  وبنية  اأ���ص��ب��اب  وللت�صامح 

اأدَّى  ال���ذي  واحل�����ص��اري  الج��ت��م��اع��ي  ال��و���ص��ع  تغيري  دون  يتحقق 

امل��وؤمت��رات  ت��األ��ي��ف��ه وك���رثة  ُك��ت��ب ع��ن��ه وم���ا متَّ  لتغييبه؛ ف��رغ��م م��ا 

ب�صبب  قائماً  ال�صراع  ي��زال  ل  اأجله؛  من  اأقيمت  التي  واحل���وارات 

الت�صامح  ارتبط مفهوم  ما  ومتى  والآخ��ر،  الأن��ا  العالقة بني  �صوء 

اإىل التقليل  اأف�����ص��ي ذل��ك  ال��دي��ن��ي��ة؛  ب��ال�����ص��راع��ات  وث��ي��ق��اً  ارت��ب��اط��اً 

والتي  احلديثة،  املجتمعات  يف  الت�صامح  ع��ن  احل��دي��ث  اأهمية  م��ن 

مرحلة  اإىل  والنتقال  الدين  وبوتقة  تابو  من  اخل��روج  يف  ترغب 

ح�صارية اأكرث حداثة، وجمتمع مدين تت�صاوى فيه جميع احلقوق 

والواجبات بعد ف�صل الدين عن مظاهر احلياة اليومية من خالل 

الغرب  التي حدثت يف  الدينية  الظروف  اأنَّ  كما  العلماين.  النظام 

والتي  الإ�صالمية،  الفرق  بني  والفتنة  القتال  ظروف  مثل  لي�صت 

تعدُّ اأ�صبابها �صيا�صية بحتة ويف املقام الأول. لذلك؛ فاإنَّ ال�صراعات 

الإ�صالمية املتطرفة ل حتل بالت�صامح ول بالتفاهم؛ واإما بتغيري 

اخلالفات؛  ه��ذه  اإىل  اأف�صى  ال��ذي  والجتماعي  ال�صيا�صي  الواقع 

الإن�صان؛  وحقوق  احلديثة  املواطنة  مبداأ  تاأ�صيل  حيث  من  وذلك 

الت�صامح  ول��ي�����س  ��ا،  ف��ع��ل��يًّ الآخ����ر  ق��ب��ول  م��رح��ل��ة  اإىل  ن�����ص��ل  ب��ح��ي��ث 

ال�صكلي معه فقط.

القويل  الفعلي ل  الت�صامح  اأ�صمى �صوره هو  الت�صامح يف  اإنَّ   ...

النا�س  العديد من  األ�صن  تلوكه  دامت  ما  لي�س بجديد  فقط، وهو 

يف و�صائل الإعالم، وب�صكل متوا�صل، دون التغيري الفعلي من حيث 

تغيري الو�صع الجتماعي وتذويب الفوارق بني الطوائف والفرق.

الت�صامح؛  من  عمقاً  واأك��رث  معنًى  اأ�صمل  التفاهم  ف��اإنَّ  لذلك؛ 

ه التفاهم اإىل فهم الظروف املحيطة والأ�صباب املوؤدية  حيث يتوجَّ

امل�����ص��رتك مع  للفهم  ال��و���ص��ول  اأج���ل  م��ن  الآخ���ر،  ون��ب��ذ  العنف  اإىل 

املو�صوعي  التحليل  على  يقوم  حديث  علمي  منهج  اأنَّه  كما  الآخر، 

العاطفة  ن���داء  فقط  ولي�س  وال��ف��ك��ر  العقل  ن���داء  وه��و  ل��الأح��داث، 

ثم  ب��الآخ��ر  الع���رتاف  ه��و  التفاهم  اإنَّ  الت�صامح.  يف  كما  والقلب 

اأج��ل  م��ن  يثبته  ب��ل  يق�صيه  ول  الآخ���ر  ينفي  ل  ه��و  ل��ذل��ك  فهمه؛ 

الذي  الت�صامح  بعك�س  بينهما،  الفوارق  كافة  وتذويب  معه  احلوار 

ر�صالة  التفاهم  تهمي�س.  مو�صع  ك��ان  واإن  الآخ���ر،  لقبول  ي��دع��و 

�صامية ل ازدواجية فيها، ول لب�س يف املعنى.

ياأتي التفاهم مع النف�س والذات قبل كل �صيء من خالل تخليها 

التفاهم  ذل��ك  بعد  ياأتي  ثم  والأه���واء،  وال�صهوات  النفعالت  عن 

مئات  عرب  وم��وروث��ات  تراكمات  عن  عبارة  فالتاريخ  التاريخ؛  مع 

ال�صنني، والأمم وال�صعوب والتي ل تزال مرتبطة مبا�صيها ي�صبح 

اأغلب  يف  الذاكرة  اإنَّ  حيث  معها،  والت�صالح  التفاهم  ال�صعب  من 

واحلقد  املظلمة  اجلوانب  �صوى  املا�صي  من  ت�صتدعي  ل  الأحيان 

حياة  وم��ع  احلا�صر  مع  التفاهم  هو  الثالث  الأ�صا�س  الآخ��ر.  على 

الب�صرية املعا�صرة، واإذا كان هدف الت�صامح هو التخفيف من �صدة 

لتذويب  يهدف  التفاهم  فاإن  والديني؛  والعرقي  القومي  ال�صراع 

اأكرث تفاهماً  اإىل م�صتقبل  والدفع باحلا�صر  باأكمله،  ال�صراع  ذلك 

ال�صعوب واحل�صارات. �صلمياً بني  وتعاي�صاً 

مع  التفاهم  اأو  الت�صامح  مهمة:  اأ�صئلة  ثالثة  ن�صتدعى  وهنا، 

َمْن؟ وحول ماذا؟ وباأي طريقة؟

الإ�صالمية  احل��رك��ات  خ��الل  م��ن  ال��داخ��ل  م��ع  التفاهم  ب��داي��ة، 

وال�صّنة،  القراآن  يف  اأ�صولها  لها  الإ�صالمية  فاحلركة  والعلمانية؛ 

اأزم��ات��ه��م وم�����ص��اك��ل��ه��م، يف  ال��ن��ا���س �صبيل اخل���روج م��ن  وي���رى فيها 

الوقت الذي ترّكز فيه احلركة الإ�صالمية على املظاهر اخلارجية 

والعبادات ب�صكل عام.

ثم ياأتي بعدها التفاهم مع الغرب. ومما ل �صك فيه اأن اأ�صبحت 

ثقافة الغرب هي الغالبة يف الوقت احلا�صر، تاأكيداً ملقولة موؤ�ص�س 

الأمم  تقّلد  املغلوبة  »الأمم  خ��ل��دون:  اب��ن  الب�صري  الجتماع  علم 

���ص��ورة نطية عن  ال��غ��رب  ول��دى  لدينا  اأ�صبح  ل��ذل��ك؛  ال��غ��ال��ب��ة«. 

ومع  بالعظمة،  ه��م  اآم��ن��وا  بينما  بالنق�س  واآم��ّن��ا  البع�س،  بع�صنا 

احلياة  يف  امل�صاكل  بع�س  م��ن  احل���ايل  وقتنا  يف  ال��غ��رب  يعانيه  م��ا 

�صبيل  هو  الإ�صالم  مع  التكامل  يكون  فقد  واليومية؛  الجتماعية 

اخل��ال���س واخل����روج م��ن ه��ذه الأزم�����ات، ف��ال اأوروب����ا ول الإ���ص��الم 

و���ص��اه��د على  ح��ا���ص��ر  وال��ت��اري��خ  ال��ب��ع�����س،  بع�صهما  ع��ن  غ��ري��ب��ان 

بينهما. ال�صابقة  العالقة 

كذلك، يجب التفاهم والتعاي�س مع مراكز احل�صارات القدية 

ال�صرق  نحو  ك��ان  لالإ�صالم  زح��ف  ل  اأوَّ اإنَّ  حيث  الأدن��ى؛  ال�صرق  يف 

اأكرث �صاللة من  يف الهند وال�صني، والتفاهم مع ال�صرق قد يكون 

والبوذية  كالكونفو�صو�صية  ال�صرقية  التعاليم  قرب  ب�صبب  الغرب 

تعاوننا  يكفي  ل  لذلك  امل�صرتكة؛  اجلوانب  بع�س  يف  الإ�صالم  من 

ا و�صيا�صيًّا، واإنا يجب  مع ال�صني والهند وكوريا واليابان اقت�صاديًّ

الأخالق والثقافة والفكر والقيم  التعاون جمالت  اأن ي�صمل ذلك 

الإن�صانية.

اإنَّ احل��وار  وي��اأت��ي ال�����ص��وؤال ال��ث��اين؛ وه��و: التفاهم ح��ول م���اذا؟ 

ال��ن��ظ��ري ���ص��ي��ك��ون ب��ال م�����ص��م��ون؛ ل��ذل��ك ي��ج��ب احل��دي��ث الفعلي 

الق�صية  مثل:  املعا�صرة؛  املوا�صيع  عن  واجلاد  التطبيقي  والعمل 

الإن�����ص��ان،  وح��ري��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ع��دال��ة  ك��م��ث��ال،  الفل�صطينية 

وخماطر التفرقة العرقية والطائفية، ناهيك عن موا�صيع الأمن 

الغذائي وال�صحي للعامل العربي والإ�صالمي.

التفاهم؛  موا�صيع  م��ن  العديد  ه��ن��اك  اخل��ارج��ي،  ال��ع��امل  وم��ع 

القطب  ذو  وال��ع��امل  املعرفة،  واقت�صاد  وجمتمعات  العوملة،  مثل: 

ال���واح���د، و���ص��راع احل�����ص��ارات، وق�����ص��اي��ا امل�����راأة، وح��ق��وق الإن�����ص��ان 

وفهم  فهمها  ينبغي  ق�صايا  كلها  الثقافية.  والتعدديات  والأقليات 

وبني  بيننا  التفاهم  عملية  يعيق  قد  ما  كل  وتذويب  معها  الآخ��ر 

العامل ال�صرقي اأو الغربي.

واأخرياً.. ياأتي ال�صوؤال: باأي طريقة وو�صيلة يكون هذا التفاهم 

ديناميكية  حيوية  عملية  ه��ي  التفاهم  عملية  اإن  ���ص��روط��ه؟  وم��ا 

من  ط��رف  وك��ل  وامل�صتقبل،  واحلا�صر  باملا�صي  مرتبطة  م�صتمرة 

وبدًل  ة؛ ففي م�صر  هاته اخلا�صَّ �صلوكه وموجِّ له  التفاهم  اأطراف 

امل�صلمني  وب���ني  امل�صيحية  وتعليمهم  الأق���ب���اط  ب��ني  ال��ف�����ص��ل  م��ن 

امل�صرقة  اجلوانب  واإع��ط��اوؤه��م  دجمهم  يجب  الإ���ص��الم؛  وتعليمهم 

كيف  امل�صلمني  نحن  اإلينا  وانظر  الدينني.  بني  امل�صرتكة  والقيم 

ير�صم  م��ا  وه��و  وتكفريهم،  ال��غ��رب  َل��ْع��ن  امل��دار���س  اأب��ن��اءن��ا يف  نعلِّم 

�صورة نطية يف عقل التالميذ عن �صوء ح�صارة الغرب، فيعاديها، 

ويكيل لها ال�صتم وال�صب.

منها؛  التخلُّ�س  ي��ج��ب  ال��ت��ي  والأف���ع���ال  امل��م��ار���ص��ات  بع�س  ه��ذه 

احل�����ص��ارات  خمتلف  ب��ني  كبري  ع��امل��ي  نه�صوي  مب�����ص��روع  ل��ل��خ��روج 

والطوائف والأديان.

وهذا التفاهم لي�س نهاية املطاف، واإنا و�صيلة وغاية للو�صول 

اإىل تعاي�س وتعاون اأف�صل يف كل مرة بني الأديان وحتقيق العدالة 

واحل���ري���ة وامل�������ص���اواة ب���ني ال�����ص��ع��وب، وم�����ص��ارك��ة ال��ق��ي��م والأخ����الق 

لقوله  امتثاًل  وبينهم  بيننا  �صواء  كلمة  اإىل  والو�صول  الفا�صلة، 

لَّ 
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ي اإىل  رت يوماً بعد يوم، وهو ما ُيف�صِ ر هو �صنَّة احلياة؛ فلم تقف الب�صرية منذ قيامها على عتبة واحدة، واإنا تطوَّ َيَرى الكاتب ح�صن حنفي -يف مقاله املن�صور يف جملة »التفاهم«- اأنَّ التطوُّ

ات وظروف. ر اللفظي واملعريف للت�صامح اإىل التفاهم. لذلك؛ نحن اليوم هنا للحديث ب�صكل اأكرب واأعمق حول هذين املفهومني، وما يرتبط بهما من متغريِّ مو�صوع حديثه عن التطوُّ

ة، والعفو، والألفة، واملحبَّة، والإح�صان...وغريها، اإل اأنَّهما مل يذكرا ن�سَّ هذْين امل�صطلحني، بل هما من املفاهيم  نة عن هذْين املفهومنْي ب�َصْورة اأخرى؛ مثل: الأخوَّ وَرْغم تعبري القراآن وال�صُّ

امل�صتقاة من الغرب؛ حيث َظَهر مفهوم الت�صامح خالل احَلْرب الدينية بني الكاثوليك والربوت�صتانت، بينما َظَهر مفهوم التفاهم بعد �صيادة العقالنية الغربية احلديثة يف اأوروبا.

بداية.. فاإنَّ الت�صامح يعني اخلروج من دائرة النج�صية وحبِّ الذات، اإىل النفتاح على الآخر وقبوله، وعالقة الذات بالآخر والأنا بالغري، وهو ما يف�صي اإىل حوار اأكرث ُعمقاً وفائدة. اإنَّ احلواَر 

مع الذات ُمناجاة مع النف�س مثلما ُيطلق عليه ال�صوفيون، بينما احلوار مع الآخر اأ�صا�صه التفاهم والأخذ والرد وقبول الآخر، وبدون التفاهم يكون الت�صامح مع الآخر جمرد حوار ل معنى 

له، ول طائل من ورائه، و�صرتاً لل�صراع الدفني بني طريف احلوار. لذلك؛ فاإنَّ الت�صامح ممار�صة خارجية للتفاهم، والتفاهم تاأ�صيل نظري وواقعي للت�صامح.

albimani92@hotmail.com

الت�سامح والتفاهم بي الأنا والآخر


