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ا قبل...! أمَّ
من القصائد التي ُيمكن أن ُتوجه لألطفال قصيدة بعنوان 
»ال تخبرني أّن الكفاَح غير ُمْجٍد« للشاعر اإلنجليزي آرثر 
وهو   ،)1861-Arthur Hugh Clough )1819 كلوف  هيو 
القرن  للكنيسة يف منتصف  شاعر معروف بمعارضته 
والنثرية  الشعرية  التاسع عشر يف بريطانيا، وأعماله 
تعكس ذلك. ويعد النقاد شعره إرهاصًا بالحداثة وكان 
له تأثير بالغ ىلع شعراء مثل تي إْس إليوت. سافر ىلع 
نطاق واسع يف أمريكا وأوروبا، وشهد الثورة الفرنسية 
يف باريس وكان معجبًا بها. أثناء زيارته إليطاليا أصيب 

باملالريا وتويف عن عمر يناهز 42 عاًما. 
 Say Not the Struggle Naught« قصيدته  أما 
فقد  ُمْجٍد«  غير  الكفاَح  أّن  تخبرني  »ال  أو   »Availeth
كتبها سنة 1849 ومن امُلرّجح أنه استلهمها من وحي 
بريطانيا وهي حركة  1848 يف  امليثاقية سنة  الثورة 
العاملة  الطبقة  من  للذكور  التصويت  بحق  عنيت 
رواجًا  القصيدة القت  السياسي يف بريطانيا.  لإلصالح 
األنطلوجيات  من  العديد  يف  طبعها  أعيد  وقد  كبيرًا 
وامُلحاولة  الكفاح  قيمة  تمجد  ألنها  وذلك  الشعرية؛ 
تتحدث  القصيدة  ما.  شيء  لتحقيق  والسعي  الجادة 
عن األمل وعدم اليأس مهما كان الفشل محبطًا أحيانًا. 
وكما تقول الكاتبة والروائية البريطانية مارجريت درابل: 
ُمحبطة،  حياتي  يف  السياسية  آمالي  ُمعظم  »كانت 

لكّن هذه القصيدة تخبرنا أال نفقد اإليمان«.

»ال تخبرني أّن الكفاَح غير ُمْجٍد«
ال تقولّن جهادي ذهبا

وكفاحي وِجراحاتي َهَبا

وَعدّوي غاِلٌب ال َيْنثني
وكذا يومي كأمسي قد َخَبا

إن َتُكْن آماُلنا ساِذجًة
فلعّل الخوَف دوما َكَذبا

قد ُيغّطيها ُدخاٌن عابٌر
وِرفاُق الدرب تجلو الُحُجبا

تقتفي آثاَرنا مسرعة
تمأل امْليداَن َنْصًرا َوَجبا

فإذا املوُج بدا ُمْنكِسًرا
ال تظنَّ املاَء ِمْن ِضِيٍق كبا

سترى األنهاَر من أقصى املدى
تحمل الطوفاَن َيجتاح الرُّبى

وضياُء الَفْجِر إْن ضّن به
َمْشِرُق األرِض ويف الغيب اختبا

َحى فلعّل الشمَس َيجلوها الضُّ
وَيُعمُّ النُّوُر منها امَلْغِربا

د. هالل الحجري

ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع »         «

المدن األوروبية واالندماج في المجال

الُمشترك اإلبراهيمي منطلقا الئتالف األديان السماوية

تنامي الشعبوية في العالم المعاصر..المخاوف والتطلعات

الشعوبية في تاريخ اإلسالم الكالسيكي

المدن الفاضلة في األزمنة الوسيطة

إدارة أزمة التفرق والفتنة في الكتاب والسنة

خطوات اإلصالح نحو مجتمعات معرفية متقدمة

إشكالية الثنائيات التاريخية

الحركة اإلسالمية ليست بديال عن األمة..

الفضاءات اإللكترونية.. واألخالقيات الرقمية

أدوار الدولة الُمعاصرة ومعايير نجاحها
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المدن األوروبية
واالندماج في المجال

باسم الكندي

حيث يهدف هذا املقال اإىل عر�ض نظريات االندماج يف املجال 
الكيانات  هي  املدن  َكون  واأن�ساقه؛  العمران  باأنظمة  وارتباطها 
االن��دم��اج،  ح��ول  املُ��َت��م��ح��ِورة  املفاهيم  لدرا�سة  م��اءم��ة  االأك��ر 
امل��دن-  ب��ن  ت��راب��ط��ات  -بو�سفه  لها  اجل��غ��رايف  الفهم  اأن  ذل��ك 
ويوجد  عنها،  ل  وُمف�سَّ دقيق  ا�ستنتاج  �سياغة  على  ُي�ساعدنا 
ه��ن��اك م��ف��ه��وم��ان ن��ظ��ري��ان ح��ا���س��م��ان يف درا���س��ة ق�����س��اي��ا اإع���ادة 

تنظيم املدن هما:
��د ب���ه ال��ت��ف��اع��ل واالرت���ب���اط  1- االن���دم���اج يف امل���ج���ال: وُي��ْق�����سَ
ال�ساملن بن مدن رئي�سة ملنطقة ما من جهة واملدن املوجودة 
خ���ارج ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة م��ن ج��ه��ة اأخ����رى وت��ه��دف ال��ب��اح��ث��ة بهذا 
بن  الرتابطات  �سكل  معرفة  اإىل  هنا  به  تقوم  ال��ذي  التحليل 
العاقات  واأثر  طبيعة  يت�سّمن  الذي  منطقها  وَفهِم  االأقاليم 

اخلا�سة بها.
2- نظام التعمري اأو ن�سقه: وُيفهم منه معرفة اأ�سكال التفاعل 
ب��ن االأن�����س��اق ال��ت��ع��م��ريي��ة ج��غ��راف��ًي��ا وات�����س��ال��ه��ا ب��االن��دم��اج يف 
م�ساألة  ت�سع  ال��ت��ي  ال�سبكية  امل��ق��ارب��ة  اأن  ه��ن��ا  وي��ب��دو  امل��ج��ال، 
اأ�سد ماءمة  التق�سيمات ال�سيا�سية وحدود الدولة يف اخللفية 
املجال  يف  امل��دن  اندماج  درا�سة  يف  اجليو-�سيا�سية  املقاربة  من 
ن�سق  حت��ت  تن�سوي  �سبكة  ت�سكيل  ف��ك��رة  على  ت�ستمل  ؛الأن��ه��ا 
االن���دم���اج اجل��دي��د اجل��ه��وي وال�����س��ام��ل؛ ك��ذل��ك ه���ذه امل��ق��ارب��ة 
عاقات  �سبكة  ن  لُيكوِّ االندماجي  البحث  عملية  على  ُت�ساعد 
املقاربة  تنُظر  بينما  التّمدن  اأنظمة  م�ستوى  على  تطورا  اأكر 
اإىل  باجلهوية(  يتعلق  )فيما  واالقت�سادية  �سيا�سية  اجل��ي��و- 
ال�سركات  م�ستوى  على  اأو  القومي  امل�ستوى  على  الرتابطات 

الكربى لكنها ال تهّتم باملدينة باعتبارها وحدة م�ستقلة.
* من���وذج امل��رك��ز ال��ه��ام�����ض وح�����دوده: وه���و من���وذج ���س��ّن��َف��ه كل 
خمتلف  لتق�سيم  فالر�ستاين  واإمي��ان��وي��ل  م���ريدال  ج��ون��ار  م��ن 
امل��رك��ز  ه���ي:  م��ف��اه��ي��م ت�سنيفية  ل��ث��اث��ة  ال��ع��امل وف��ق��اً  اأج����زاء 
بتحييد  الهام�ض  �سبه  فيه  ي��ق��وم  وال��ه��ام�����ض،  الهام�ض  و�سبه 
َر ه��ذا ال��ن��م��وذج ب�سكله  ال��ن��زاع��ات ب��ن امل��رك��ز وال��ه��ام�����ض، وُط����وِّ
من  بعد  فيما  ثم  الاتكافوؤ  اقت�ساد  علماء  ِقبل  من  املعا�سر 
م تف�سرياً  ُيقدِّ رينو يف ميدان اجلغرافيا وهو منوذج  اأالن  َلُدن 
هو  املركز  الأن  م�ستتبع  الهام�ض  ب��اأن  ُيفيد  كما  التفاوت  لهذا 
وتكون  املراكز لا�ستئثار مبوارد هوام�سها  َتتجه  كما  املُهيِمن. 
ال��ت��دف��ق��ات ب��ن امل��رك��ز وال��ه��ام�����ض غ��ري م��ت��وازي��ة وه���ذا يجعل 
املركز  ي�ستحوذ  حيث  الهام�ض  عجز  م��ن  امل�ستفيد  ه��و  امل��رك��ز 
على العاقات واالأن�سطة وامل�سالح على ح�ساب عجز الهام�ض، 

واملدينة  القرية  م�ستوى  على  النموذج  ه��ذا  ا�ستعمال  ومُيكن 
وحتى عاملياً، كذلك ُوجدت هناك بناءات اإطارية فكرية جديدة 
كنموذج املثلثات املتداخلة الناجت عن التق�سيم القدمي للمجال 
ت�سنيف  و�سع  وهدفه  كري�ستالر  والرت  و�سعه  الذي  االأوروبي 
امل��دن االأوروب��ي��ة  ت  ُع���دَّ ال��ق��ارة االأوروب��ي��ة حيث  اأج���زاء  ملُخَتلَف 
العظمى هي املركز االأوروبي الأنها االأكر ن�ساطاً وتطوراً ِتقنياً 
ح اأن جزءاً كبريا من مدن �سرق و�سط اأوروبا ُت�سكِّل  بينما يت�سّ
ف��اإن  الت�سنيف  ه��ذا  ورغ��م  اأوروب���ا  هام�ض  م��ن  عري�سا  قطاعاً 

الواقع َيظهر اأ�سّد تعقيداً مما يقوم عليه هذا النموذج.
اقرتحه  احَللَقة  اأو  اخل��امت  ه��و من��وذج  اآخ��ر  كما يوجد من��وذج 
ب�سمال  ال��واق��ع��ة  امل��دن  ُيق�ّسم  وه��و  1988م،  ع��ام  بريني  روج��ي 
غرب اأوروبا ح�سب الفوارق يف الروة؛ حيث يتقاطع اخلامت اأو 
حلقة املدن جزئياً مع املدن التي ُتّثل مركز الثقل االأوروبي؛ 
ُي��ث��ري ت�����س��اوؤالت ع��دة ل��ع��دم و���س��وح  ول��ك��ن ظ��لَّ ه��ذا الت�سنيف 
اأن ت�سميمه قدمي ال ُيحقق الهدف املرجو منه،  معايريه، كما 
االأوروب��ي من  للمجال  ُو�سعت  اأخ��رى  اأي�سا مناذج  ُوِج��َدت  كما 
ُت�سّكل  وه��ي  امل��ج��ال  م��رك��زي��ة  ح��ول  كري�ستالر  نظرية  اق���رتاح 
مناطق  وتداخل  املدن  اأحجام  لرتاتبية  املمكنة  التفا�سري  اأحد 
الذي  املركزي  االإم��داد  مفهوم  على  يرتكز  ها  �سُ وملخَّ نفوذها 
وخدمات  اإم��دادات  فيه  توجد  مركز  بن  التفاعل  على  يعتمد 
ومنطقة تكميلية يكون هناك طلب على هذه اخلدمات جتعل 
وال��ط��ل��ب،  ال��ت��م��وي��ن  يلتقي فيها  ���س��وق  ُت��ع��ت��رَب مب��ث��اب��ة  امل��دي��ن��ة 
التق�سيمات  اإج��راء  من  كري�ستالر  النظرية  هذه  �ساعدت  وقد 
املُثلَِّثيَّة على جنوب اأملانيا ثم على جزء من اأوروبا، ويظهر جلياً 
اأنَّ هذا التق�سيم َيعر�ض ِوجهة نظر اأوروبية جرمانية مركزية 
متطّرفة ِلَكوِنِه يجعل اأملانيا حتتل مرتبة املركز املُطلق واحلال 
اأنَّ هذه  رغ��م  م��رة  اأك��ر من  النموذج  ه��ذا  نقد تطبيق  ��ه مت  اأنَّ
اإظهار عدد من الت�سّورات مبا  التق�سيمات �ساعدت الحقاً على 
وال��ذي  بريني،  اق��رتح��ه  ال��ذي  املتداخلة  املُثلثات  من��وذج  فيها 
اجلانبية  وامتداداته  االأوروبي  الفقري  العمود  بداية من  بناه 
وغريها من التفا�سيل. ورغم ذلك، يبقى هذا التق�سيم �سديد 
ال��ن��ق�����ض؛ ل�����س��ع��وب��ة اح����رتام ال�����س��ات ب��ن امل����دن وف��ق��اً ل��ه��ذا 
ال  ���ه  اأنَّ اإىل  اإ���س��اف��ًة  تعقيداً  اأك��ر  اأن��ه  كما  الهند�سي،  التناغم 

ُيظِهر بع�ض املدن.
للمو�سوعات  َق��ْب��ل��ي  ت�سييق  اأُيَّ  ترف�ض  هنا  الباحثة  وجن��د 
هذه  اأن  كما  الواقع  عن  خمالفة  �سورة  ُتقدم  والتي  املدرو�سة 
م فكرة وا�سحة عن تطور ومنو مدن و�سط  التق�سيمات ال ُتقدِّ

»االإقليم  مفهوم  َتبنَّي  اإىل  الباحثة  تتجه  لذلك  اأوروب��ا؛  �سرق 
ودني�ض  كورتي�ض  جينوفييف  اقرتحته  ال��ذي  امل��واق��ع«،  متعدد 
جريو  فريدريك  تبّناه  وال��ذي  االأنربولوجيا  ميدان  يف  بي�ض 
التغيريات  و�سف  من  ذلك  َمّكَن  والذي  اجلغرافيا  م�سمار  يف 
ت االأقاليم واالأرا�سي، وهو ما  والتجديدات املعا�سرة التي َم�سَّ
مع  وترابطها  املدينة  اإىل  امل�ستندة  املقاربة  اإىل  نتوجه  يجعلنا 
ميدان اجليو-�سيا�سيات على مقاربة فكرة املدن وفق الطريقة 
اإىل  ي�ستند  اأن  ال��ن�����س��ق  ه���ذا  ���س��اأن  م��ن  واأن  خ��ا���س��ة  ال�����س��ب��ك��ي��ة، 

ال�سات والعاقات التي ُتقام بن الكيانات املجالية.
باحل�سبان  اأخ��ذه  ل�سعوبة  النموذج  ه��ذا  انتقاد  يتم  ما  وع��ادة 
ُي�ساعد  اأّن��ه  ال��دول، ولكن ميزته اجلوهرية يف  مبا وراء حدود 
على التفكري وفقاً ملفاهيم التفاعات بن املدن؛ وذلك يف اإطار 
تهتم  التي  اجلهوية  املقاربة  عك�ض  على  بتطورها  يهتم  حيوي 
على  الكربى  ال�سركات  اإ�سرتاتيجيات  تفرزها  التي  بال�سات 
مقاربة  تتم  املُ��ع��ّق��دة،  االأن�����س��اق  نظرية  ويف  اجل��ه��وي،  امل�ستوى 
امل��ت��ع��ددة )اجل���وار- امل��و���س��وع��ات  مل�ستويات  ت��ب��ع��اً  امل���دن  اأن�����س��اق 
واملُتمّيزة  النَّ�ِسطة  الكربى(  اجلهوية-اجلهات  املدن-االأن�ساق 
الب�سرية  التفاعات  اأنَّ  هنا  الباحثة  وترى  معقدة،  بتفاعات 
ال��ت��اأث��ريات  ه���ذه  الأن  امل��ج��ال  تنظيم  ع���ادة  يحكمها  واأم��اك��ن��ه��ا 
ت��ن��ّوع��ه، وه��و م��ا تعتربه هنا يف  اأ���س��ا ع��ن  وال��ت��ب��ادالت ناجمة 
الو�سطى  اأوروب��ا  داخ��ل  مدن  لقراءة  اأك��رب  مفتاحاً  املقالة  هذه 
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��ف��ه��وم��ْي االن��دم��اج والتفاعل  وال�����س��رق��ي��ة، م��ع 

لدورهما يف حتقيق االكتمال بن مكان واآخر.
�سارت االآن ُنظم املدن اأكر تطوراً، واأُ�سبح تاأثريها دوليا اأكر 
حدث  دول��ي��اً  امل��دن  تفاعل  واأنَّ  خا�سة  املُغلقة،  امل��دن  ُنظم  م��ن 
ال��ذي  االأم���ر  واالق��ت�����س��اد  بالعوملة  مرتبطة  خ��ارج��ي��ة  ِل��ع��وام��ل 
الدويل  ِاتِّباعاً ال�سرتاتيجيات اال�ستثمار  اأكر  املدن  جعل هذه 
لَها لتكون اأكر ترابطاً مع مدن عاملية اأخرى اأكر من  مما اأهَّ

ارتباطها باملدن املن�سوية معها قومياً.
منحنيات  على  قائمة  عدة  اأوروبية  ت�سنيفات  هناك  وختاماً.. 
الروة ُتّكن من التعّرف بن املركز والهام�ض يف اأوروبا ولكن 
هذه الت�سنيفات ال تتنا�سب مع واقع اأوروبا، خا�سة واأّنها ُتقدم 
ترى  لذلك  بها،  االأخ��ذ  على  ُت�ساعد  ال  لها  خُمتزلة  ر�سومات 
الباحثة �سرورة جتاوز هذه البناءات النظرية واالعتداد باملدن 
و�سبكاتها ومنط عمرانها مع املدن االأخرى وفهم اندماجها يف 
االقت�ساد العاملي لكي يتم تقدمي �سورة اأكر مائمة عن حال 

املدن االأوروبية بعد ذلك.

توؤكد نتاليا زادونوف�سكا الباحثة يف مركز التحليل املجايل املتقّدم بجامعة لندن، يف مقالها املن�سور مبجلة »التفاهم«، بعنوان »املدن بح�سبانها مقايي�س 
مع  املدن  العاملي عرب تفاعالت هذه  االقت�ساد  اندماجها يف  وَفهِم  اأوروبا  والعمران يف  التَّمدن  اأنظمة  بكل  ااِلعِتداد  املجال«، على �سرورة  لالندماج يف 

املدن االأخرى.

bas2089@gmail.com
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الُمشترك اإلبراهيمي منطلقا
الئتالف األديان السماوية

فيصل الحضرمي

املحطات  اأب��رز  لتتبع  املهمة  مقالته  ال�سيد  ر���س��وان  ُيكر�ض 
يف ال��ط��ري��ق ال��ط��وي��ل ال����ذي ق��ط��ع��ه احل����وار ب���ن ال��دي��ان��ات 
ت�سمية  ح��داث��ة  اإىل  ب��االإ���س��ارة  اإي��اه��ا  م�ستهًا  االإب��راه��ي��م��ي��ة، 
انت�ساف  مع  اإال  النور  تر  مل  التي  االإبراهيمية«  »الديانات 
ال��اه��وت  علماء  م��ن  املنفتحون  راح  حيث  املن�سرم،  ال��ق��رن 
ال�سماوية  ال��دي��ان��ات  اأت��ب��اع  ال��ت��ق��اء  اإىل  ي��دع��ون  الكاثوليك 
ال����ث����اث، امل�����س��ي��ح��ي��ة وال���ي���ه���ودي���ة واالإ������س�����ام، حت���ت مظلة 
الفاتيكان  جممع  ومّثل  بينها.  فيما  امل�سرتكة  االإبراهيمية 
على  ال���دع���وة  ه���ذه  ذروة  و1965   1962 ع��ام��ي  ب���ن  ال���ث���اين 
االأ�سل  يف  الثاثة  االأدي��ان  بن  احلا�سل  االتفاق  اأنَّ  اعتبار 
وتذليل  احل��وار  فتح  �ساأنه  من  اأخ��رى  واأ���س��ول  االإبراهيمي 

العقبات التي تعرت�ض جهود حتقيق ال�سام يف العامل.
على  اإيجابي  اأث��ر  لها  ك��ان  ال��دع��وة  ه��ذه  اأنَّ  الكاتب  يخربنا 
من  انطاقاً  معها  التفاعل  يف  يتوانوا  مل  الذين  امل�سلمن 
جاءت  اأنها  كما  ودعوته«.  الكرمي  القراآن  دعوى  »هي  كونها 
�سعائرهم  ا�ستمال  للتاريخ، ومع  العرب  ت�سور  من�سجمة مع 
على  املوؤمنون  فيها  يفد  التي  احل��ج  فري�سة  على  التعبدية 
الن�ض  ثّبت  وقد  اإ�سماعيل.  وابنه  اإبراهيم  بناه  الذي  البيت 
منها  نذكر  اآي���ة،  م��ن  اأك��ر  يف  االإ���س��ام  اإبراهيمية  ال��ق��راآين 
كان  {م��ا  ع��م��ران:  اآل  ���س��ورة  م��ن  وال�ستن  ال�ساد�سة  االآي���ة 
وما  ُم�سلماً  حنيفاً  كان  ولكن  ن�سرانياً  وال  يهودياً  اإبراهيم 
اتبعوه  للذين  باإبراهيم  النا�ض  اأوىل  اإن  امل�سركن.  من  كان 

وهذا النبي والذين اآمنوا واهلل ويل املوؤمنن}.
اليهود  الكتاب  اأهل  اإىل  الكرمي  القراآن  توجه  البداية  ومنذ 
اإىل  ال�سيغة يح�سهم، من جهة،  وامل�سيحين بخطاب ثنائي 
يكفل  اأن  متو�سماً  كتبهم،  يف  وردت  كما  باالإبراهيمية  العمل 
بالتايل  وي�سهل  االإب��راه��ي��م��ي��ة،  روح  اإىل  ال��ول��وج  ذل��ك  ل��ه��م 
اأخرى،  االإ�سام. ويدعوهم، من جهة  انفتاحهم على  عملية 
االإبراهيمية،  املنطلقات  على  يرتكز  م�سرتٍك«  »اإع���اٍن  اإىل 
اللبنة  مبثابة  ليكون  اختافات،  من  عداها  عما  ويتغا�سى 

االأوىل يف م�سروع »التوافق واللقاء«. 
الثامنة وال�ستن من  االآية  االأوىل يف  ال�سيغة  جند م�سداق 
���س��يء حتى  ال��ك��ت��اب ل�ستم على  اأه���ل  ي��ا  امل��ائ��دة: {ق��ل  ���س��ورة 
تقيموا التوراة واالإجنيل وما اأنزل اإليكم من ربكم وليزيدن 

اإليك من ربك طغياناً وكفراً فا تاأ�ض  اأنزل  كثرياً منهم ما 
يف  الثانية  ال�سيغة  تتجلى  بينما  ال��ك��اف��ري��ن}.  ال��ق��وم  على 
اأهل  يا  {ق��ل  ع��م��ران:  اآل  �سورة  من  وال�ستن  الرابعة  االآي��ة 
اهلل  اإال  نعبد  اأال  وبينكم  بيننا  �سواء  كلمة  اإىل  تعالوا  الكتاب 
دون  من  اأرب��اب��اً  بع�ساً  بع�سنا  يتخذ  وال  �سيئاً  به  ن�سرك  وال 

اهلل فاإن تولوا فقولوا ا�سهدوا باأنَّا م�سلمون}.
اإىل دين  الداعيتن  الكاتب، فاإن هاتن ال�سيغتن،  وبح�سب 
من  ا�ستجابة  جت��دا  مل  االإبراهيمي،  امل�سرتك  ظل  يف  واح��د 
االإ���س��ام  وب��ن متكلمي  بينهم  ���س��ت��دور  ال��ذي��ن  ال��ك��ت��اب  اأه���ل 
اليهودية،  اأن  امل�سكلة  واأ�سا�ض  ق��رون.  لعدة  طويلة  ج��داالت 
دون  نف�سها  على  االإبراهيمية  ال��دع��وة  حت�سر  جانبها،  من 
االإ���س��ام  ت��ر يف  ف��ل��م  امل�سيحية  اأم���ا  االأخ���ري���ن.  ال��دع��وت��ن 
منع  اأو  امل�سيحية  ا�ستبدال  اإىل  ت��ه��دف  ع��رب��ي��ًة  ه��رط��ق��ًة  اإال 

انت�سارها بن ظهراين العرب.
االأم���وي،  الع�سر  اإىل  ال��ع��ائ��دة  الدم�سقي  يوحنا  كتابات  اإن 
وكتابات تيودور اأبي قرة العائدة اإىل الع�سر العبا�سي االأول، 
تقدمان الدليل على تزايد حدة اخلاف العقدي بن االأديان 
للهجرة.  االأول  ال��ق��رن  يف  االأوىل  ال�����س��ج��االت  منذ  ال��ث��اث��ة 
كما  االإبراهيمية،  اإىل  االإ���س��ام  انتماء  الدم�سقي  اأنكر  لقد 
بع�ض  ويرى  باجلربية.  والقول  العنف  اإىل  بالدعوة  اتهمه 
املوؤرخن اأن النقا�ض االإ�سامي حول م�ساألة القدر يف الفرتة 
امل�سلمن  ت��اأث��ر  اإىل  ج��زئ��ي��اً  ع���زوه  ميكن  نف�سها  التاريخية 
ب��ات��ه��ام امل�����س��ي��ح��ي��ن ل��ه��م ب��اجل��ربي��ة. م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ت��زام��ن��ت 
اأبي قرة مع ظهور وا�سل بن عطاء، موؤ�س�ض  كتابات تيودور 
امل�سيحين  على  ال��رد  عاتقه  على  اأخ��ذ  ق��د  وك��ان  االع��ت��زال، 

اأتباع الفرق املخالفة لاإ�سام.  وبقية 
 252 �سنة  الن�سارى  الرد على  كما �سكلت ر�سالة اجلاحظ يف 
ه� ور�سائل القا�سم بن اإبراهيم والكندي الفيل�سوف وكتابات 
بها  اأ�سهم  التي  ال��ردود  االأمثلة على  اأبرز  ال��وراق  اأبي عي�سى 
هكذا،  الثاثة.  االأدي���ان  بن  املحتدم  ال�سجال  يف  امل�سلمون 
جمع  حماولة  من  اجل��دايل  النقا�ض  انتقل  الكاتب،  بح�سب 
�سدر  يف  االإبراهيمية،  مظلة  حت��ت  ال��ث��اث  ال��دي��ان��ات  اأت��ب��اع 
االإ����س���ام، اإىل ن��ف��ي ي��ه��ودي��ة ون�����س��ران��ي��ة اإب��راه��ي��م واإث��ب��ات 

العبا�سي.  الع�سر  اإ�ساميته، يف 

وق����د ت�����س��م��ن��ت ال������ردود االإ����س���ام���ي���ة ع��ل��ى امل�����س��ي��ح��ي��ة اأرب����ع 
ورواية  واالأقانيم،  امل�سيح،  طبيعة  يف  تثلت  رئي�سية  م�سائل 
هذه  من  الغاية  وكانت  امل�سيحي.  الكهنوت  ونظام  االأناجيل، 
املنطق  وعلى  الوحدانية  على  امل�سيحية  خروج  اإثبات  الردود 
ال��رد  ع��ن  امل�سيحيون  املفكرون  ي��ت��وان  مل  باملقابل،  ال�سليم. 
رده  يف  ع��دي  ب��ن  يحيى  فعل  -مثلما  امل�سلمن  �سبهات  على 
ويغلب  ب��احل��ذر،  م�سوبة  ردوده����م  ك��ان��ت  واإن  ال����وراق-  ع��ل��ى 

عليها الدفاع ال الهجوم.
يرى كاتب املقالة اأن اجلدال العقدي ظل م�ستعراً بن اأتباع 
ظل  االإبراهيمي  امل�سرتك  عن  الدفاع  واأن  الثاثة،  االأدي��ان 
اال�ستعمار  ف��رتة  خ��ال  االأط����راف  جميع  ثقافة  ع��ن  غ��ائ��ب��اً 
الغرب  ا�ستياء  واأدى  ب��ل  املا�سيان.  القرنان  �سهدها  التي 
ثقافة  ازده���ار  اإىل  االإ���س��ام��ي  ال��ع��امل  ب��ل��دان  على  امل�سيحي 
تب�سريياً. كما  التي راأت يف اال�ستعمار وجهاً م�سيحياً  الردود 
االإ�سامية  الذاكرة  امل�ساحبة لا�ستعمار يف  الظروف  اأحيت 

االأهوال التي �سهدتها اإبان احلروب ال�سليبية.
ورغم ما اعرتى العاقة بن الديانات الثاث من �سراعات 
توجيه  �سهدت  املا�سية  ال�سبعة  العقود  اأن  اإال  التاريخ،  عرب 
الكاثوليك  وامل��ف��ك��ري��ن  الربوت�ستانتية  الكنائ�ض  م��ن  ع��دد 
وامل�ست�سرقن دعوات خمتلفة للحوار مع امل�سلمن. وبح�سب 
يف  بذلت  التي  امل�ساعي  جميع  من  الرغم  على  فاإنه  الكاتب، 
هذا ال�سياق منذ خم�سينيات القرن الع�سرين، اإال اأن التحول 
م��ن احل����وار ال�����س��ف��اف ب��ن االأدي�����ان ال�����س��م��اوي��ة اإىل حتقيق 
وال�سبب،  بعد.  احل��دوث  له  يكتب  مل  بينها  فيما  االئ��ت��اف 
اأول���ه���ا: م�����س��األ��ة ح�سرية  ث��اث��ة ع��وائ��ق،  اإىل  ب���راأي���ه، ع��ائ��د 
اأمرين جللن،  اخلا�ض يف �سخ�ض امل�سيح، وثانيها: حدوث 
�سدام  اأط��روح��ة  هما  ا�سرتاتيجي،  واالآخ���ر  ث��ق��ايف،  اأحدهما 
احل�����س��ارات، وه��ج��وم ال��ق��اع��دة ع��ل��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��ام 
امل�سلمن  والعلماء  الدينية  املوؤ�س�سات  افتقاد  2001، وثالثها: 

للمبادرة. 
االأط��روح��ة  اإىل  ل��ل��ع��ودة  خ��ات��ة مقالته  ال��ك��ات��ب يف  وي��دع��و 
االإبراهيمية للقراآن، والتي يرى اأن امل�سلمن قد تخلوا عنها 
وتكون  حياة،  لنا  »تكون  اأن  �سبيل  يف  وذل��ك  بعيد«،  حد  »اإىل 

اأف�سل«. حياًة 

faisalsalim@hotmail.com

ال �سالم يف العامل اإال بال�سالم بني االأديان، وال �سالم بني االأديان اإال بوجود اأخالق عاملية تت�سمنها تلك االأديان. تلك هي االأطروحة العامة لالهوتي 
وهي  العامل.  ين�سده  الذي  ال�سالم  واإر�ساء  بينها،  فيما  االئتالف  حتقيق  اإىل  و�سواًل  االأديان،  بني  للحوار  الداعني  اأبرز  اأحد  كينغ،  هانز  الكاثوليكي 
االختالف  من  االإبراهيمية  »الديانات  عنوان  حتت  التفاهم  مبجلة  املن�سورة  ال�سيد،  ر�سوان  اللبناين  الباحث  مقالة  فلكها  يف  تدور  التي  االأطروحة 

اإىل االئتالف«.
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أسماء القطيبية 

asmaalqutibi@gmail.com 

عليه  ُيطلق  ملا  املُ�سادة  احلركة  لتكون  ال�سعبوية  ن�ساأت 
النخبة  حتكم  اأي  )النخبوية(  اجلديد  الفكر  اأ�سحاب 
اأنَّ  ال�����س��ع��ب��وي��ون  وي���رى  ل��ل��دول��ة.  ال�سيا�سية  احل��ي��اة  يف 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ه���ي جم��م��وع��ة م��ت��ن��ف��ذي��ن يعتلون  ال��ن��خ��ب 
ال��ب��ع��د عن  ب��ع��ي��دي��ن ك��ل  ع��اج��ي��ة، مم��ا يجعلهم  اأب���راج���اً 
اأقدم هذه  ولعل من  ال�سارع.  املحكومن ومطالب  واقع 
و«احل���زب   ، رو���س��ي��ا  يف  ال�سعب«  »اإرادة  ح��رك��ة  احل��رك��ات 
التا�سع ع�سر، فقد حمل  القرن  اأمريكا يف  ال�سعبوي« يف 
بحقوق  املطالبة  عاتقهم  على  احل��رك��ات  ه��ذه  موؤ�س�سو 
املزارعن،  ك�سغار  لا�ست�سعاف  عر�سة  االأك��ر  الفئات 
وا����س���ع���ن اأن��ف�����س��ه��م يف ����س���راع ُم��ب��ا���س��ر م���ع امل��ن��ظ��وم��ة 
مب�سالح  مهتمة  غ��ري  اأق��ل��ي��ة  يعدونها  ال��ت��ي  ال�سيا�سية 
اأطماعها  ب�سبب  املجتمع  لتقدم  معيقة  اإنِّها  بل  ال�سعب، 
ال��راأ���س��م��ال��ي��ة، واأط���م���اع ال�����س��ه��رة وامل��ك��ان��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��رف��ي��ع��ة. وغ��ال��ب��اً ف����اإنَّ ال�����س��ع��ب��وي��ة ت��ت��خ��ذ م��ن اجل��ان��ب 
ث��اب��ت��اً يف حت��دي��د هويتها،  ع��ن�����س��راً  ال��ق��وم��ي  اأو  ال��دي��ن��ي 
حتث  رنانة  و�سعارات  جُملجلة  خطابات  اإياها  م�سمنة 

النَّا�ض على االلتفاف حولها.
اإ�سكاليات  عدة  املقال  يف  قن�سوة  يا�سر  الباحث  ويطرح 
ال�سعبوية، فهو يت�ساءل مثا عن م�سري  تتعلق مببادئ 
امل��ه��اج��ري��ن واالأق���ل���ي���ات يف ح���ال جن��ح��ت ال�����س��ع��ب��وي��ة يف 
واليعنيهم  للحركة  الينتمون  لكونهم  للحكم  الو�سول 
خطابها. واإذا �سلمنا جداًل باأن ال�سعبوية تت�سامى عن كل 
ال�سعب  اأن تعن من مُيثل  فاإنها والبد من  االختافات 
وبالتايل فاإنَّ لهوؤالء املمثلن االأحقية يف حتديد من هم 
عند  وال�سعبويون  مطالبهم؟  اأولويات  وماهي  ال�سعب؟ 
هذه النقطة بالذات ال يختلفون عن النخب التي �سعوا 
يف  تتمثل  هامة  اإ�سكالية  الباحث  يطرح  كما  الإبعادها. 
االأخاقي  الت�سور  على  بناء  يقول:«  حيث  ال�سعب  قيم 
اأخاقية  بتعددية  ي�سمح  لن  ال�سعب  فاإنَّ  ال�سعب  لفكرة 
�سورة  فر�ض  يتم  ث��م  وم��ن  والت�سامح،  بالتنوع  ت�سمح 

ر�سد  م��ع  ق�سري،  نحو  على  االأخ��اق��ي��ة  ال�سعب  وح��دة 
واتهامها  املتباينة  ال�سيا�سية  واالأف��ك��ار  الت�سورات  ك��ل 
ي�ستدعي  اأخ���اق���ي���ة، مم���ا  م��ن��ط��ل��ق��ات  م���ن  ب���االن���ح���راف 
لزم  اإن  ا�ستئ�سالها  اأو  ومعاجلتها  اإ���س��اح��ه��ا  ���س��رورة 
االأخاقية  امل��ب��ادئ  ع��ن  خ��روًج��ا  تعد  ��ه��ا  اإنِّ االأم���ر، حيث 
وجهة  من  احلقة  والوطنية  بال�سعب  والائقة  املوحدة 
اأنَّ االإ�سكاليات التي يطرحها  نظر �سعبوية« ، ويبدو يل 
ال��ب��اح��ث ح���ول ال�����س��ع��ب��وي��ة ن��اب��ع��ة م���ن ال��ت��خ��ب��ط ال���ذي 
احلما�ض  على  القائمة  ال�سعبوية  احل��رك��ات  يف  يلحظه 
اجلمعي العام، وهو ما يولد بالطبع اخلوف من تنامي 
االآخ��ر  ال���راأي  وتهمي�ض  احل��ري��ات  وت�سييق  العن�سرية 
واأنَّ  خا�سة  ال�سعبي.  ال��ت��اأي��ي��د  على  احل��ف��اظ  اأج���ل  م��ن 
املُتمثلة  التقليدية  ال�سيا�سية  الطرق  الحتبذ  ال�سعبوية 
ب��ال��ربمل��ان��ات وامل��ج��ال�����ض وال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت��ك��ون م��وؤ���س��را 
تعمل  الوقت  نف�ض  التقدم احل�ساري، ويف  وا�سحا ملدى 
لتمرير  رمب��ا  �سي�سمح  غيابها  بينما  رق��اب��ي��ة،  ك�سلطة 
الآراء  منحازة  كاريزمية  �سخ�سيات  طريق  عن  اأه��داف 

واأفكار معينة.
حول  قن�سوة  يا�سر  الباحث  يبديه  ال��ذي  القلق  ورغ��م 
خا�سة  املعا�سر  ال��ع��امل  يف  وتناميها  ال�سعبوية  �سعود 
مقابل  ب��ه  تعد  ال��ذي  ال��واح��د  ال�سوت  و�سيا�سة  اأوروب���ا، 
اليمن والي�سار يف ال�سيا�سات التقليدية فاإنِّه يتفهم هذا 
تف�سريها  ميكن  والتي  ال�سعبوية  نحو  الكبري  االإق��ب��ال 
م���ن خ����ال ث����اث ن���ظ���ري���ات اأول����ه����ا ن��ظ��ري��ة احل���رم���ان 
ج��راء  حم��ددة  اجتماعية  ف��ئ��ات  فعل  ردة  وه��ي  الن�سبي 
اأي  تقبل  فهي  ال�سيا�سية،  النخب  من  مطالبها  جتاهل 
وبالتايل  ال�سيا�سية  العملية  هرم  يعتلون  من  عدا  �سيء 
اأم��ا  االآخ���ر.  للخيار  رف�ض  ه��و  لل�سعبوية  تاأييدها  ف��اإنَّ 
وهي  اجلديدة  ال�سيا�سة  نظرية  فهي  الثانية  النظرية 
تعرب عن رغبة ال�سعب يف جتربة نظام جديد عله يقدر 
ت�ستطع  مل  واجتماعية  اقت�سادية  م�سكات  ح��ل  على 

على  حلها  االأح����زاب  يف  املتمثلة  ال�سيا�سية  امل��م��ار���س��ات 
م���دى ع��ق��ود. اأم���ا ال��ن��ظ��ري��ة االأخ�����رية »ن��ظ��ري��ة الطلب 
االجتماعي« فهي منطلقة من رغبة قطاعات كبرية من 
املجتمع ومبادئه  الهوية وقيم  املجتمع يف احلفاظ على 
للنظريات  وبالعودة  لذلك.  طريقاً  ال�سعبوية  يف  وترى 
عري�سة  اآمااًل  ت�سع  اأنها  ماحظة  ال�سهل  فمن  الثاث 
ال�سعبوية  وت��ب��دو  ال�����س��ع��ب��وي��ة،  ح���ول  ك��ب��رية  وت��ط��ل��ع��ات 
امل��خ��رج االأخ����ري واحل���ل ال�����س��ح��ري خ��ا���س��ة ل���دى اأول��ئ��ك 
وبالتايل  الهوية،  الذين يعولون عليها يف احلفاظ على 
ميلكون  ال  الذين  املوؤيدين  بر�سى  مرهون  بقاءها  ف��اإنَّ 
على  يعتمدون  بل  امل��وؤ���س��رات،  لقيا�ض  املنطقية  االأدوات 
وهو  للو�سع.  ال��ع��ام��ة  ونظرتهم  ال�سخ�سية  جت��ارب��ه��م 
كبري  �سغط  يف  ال�سيا�سين(  )ال�سعبوين  ي�سع  قد  ما 
ي�سطرهم التخاذ قرارات مت�سرعة من اأجل مد ال�سارع 

بجرعات ُمتوا�سلة من الر�سا. 
دليل على  املخاوف حولها  ال�سعبوية رغم كل  اإنَّ �سعود 
انتهاء  رمب���ا  اأو  ال��ق��ائ��م��ة،  ال�سيا�سية  امل��ن��ظ��وم��ة  �سعف 
�ساحيتها بعد عقود من اإ�سهامها يف التقدم احل�ساري 
على  دل��ي��ل  �سعبوية  باأنظمة  املطالبة  وت��ن��ام��ي  ل���اأمم. 
وقت  اأي  م��ن  اأك��رب  ب�سكل  امل�ساركة  يف  املجتمعات  رغبة 
تعد  مل  ال�سيا�سة  واأن  خا�سة،  القرارات  �سنع  يف  م�سى 
ن��خ��ب��ة قليلة من  ب��اأن��ه��ا »����س���اأن  اأف���اط���ون  ك��م��ا و���س��ف��ه��ا 
احل��ك��م��اء« ب��ل ���س��ارت ُم��ت��اح��ة وق��اب��ل��ة ل��ل��ح��وار والنقا�ض 
بع�ض  �سارت  بل  االإل��ك��رتوين  الف�ساء  وع��رب  ال��واق��ع  يف 
ال��ن��ق��ا���س��ات واحل���م���ات ال��ت��ي ُي��دي��ره��ا ال��ع��ام��ة م��وؤث��رة 
وحا�سمة يف اتخاذ القرارات يف املجال�ض ال�سيا�سية. وقد 
العراقيل  بع�ض  من  ُتعاين  حلداثتها  ال�سعبوية  تكون 
�ستتخذ  بالتاأكيد  لكنها  امل��ح��ددات  و���س��وح  ع��دم  �سببها 
�سكلها الوا�سح مبرور الزمن اإذا ما حظيت بفر�ستها يف 

احلياة ال�سيا�سية يف عاملنا املعا�سر.

االأ�سباب  املعا�سر،  العامل  والدينية يف  القومية  اليمينية  )ال�سعبويات  التفاهم  مقاله مبجلة  يا�سر قن�سوة يف  ال�سيا�سي  الفكر  واأ�ستاذ  الباحث  يتناول 
جديد  خطاب  ل�سالح  ال�سيا�سية  والنظريات  االأُطر  من  الكثري  جتاوز  امل�سطلح  هذا  ا�ستطاع  وكيف  وداللته،  بداية  ال�سعبوية  م�سطلح  والتداعيات( 
اأطياف املُجتمع. ويطرح الباحث العديد من االأ�سئلة حول هذا اخلطاب ومدى ر�سوخ قاعدته، و�سالبة  اأو قوميا بتاأييد وا�سع من  يحمل طابعا دينيا 
التعددية، واحرتام احلريات، والراأي االآخر يف املجتمع. م�ستعر�سًا  ال�سعبوية يف احلفاظ على  اإمكانية  الكثري من املخاوف حول مدى  رهاناته مبديًا 

اأ�سباب �سعود ال�سعبوية اليمينية ُمقابل املُمار�سة ال�سيا�سية التقليدية.  عدة نظريات تف�سر 

تنامي الشعبوية في العالم 
المعاصر..المخاوف والتطلعات
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وقال ابن قتية يف ف�سل العرب ما يلي: »فاإنها -ال�سعوبية- 
وتغلو  رذيلة  كل  بها  وتلحق  ف�سيلة  كل  عن  العرب  تدفع 
العيان  وتكابر  بالكذب  وتبهت  الذم  يف  وت�سرف  القول  يف 
النبي  م��ن  وتغ�ض  ال�سيف  خ��وف  مينعها  ث��م  تكفر  وت��ك��اد 
-�سلى اهلل عليه و�سلم- اإذا ذكر بال�سجا وتطرف منه على 
وا�سطفى  ق��ّرب  ممن  بعدها  ق��در  اهلل  من  وتبعد  القذى 
يف  االأم���ر  يتعلق  ال��ب��وار«،  الغلو  ويف  الهلكة  االإف���راط  ويف 
العرب  لل�سعوبية مبعاداة  وا�سح  باتهام  قتيبة  ابن  حديث 
وهو  ال��ع��ري��ق،  وت��راث��ه��م  تاريخهم  وع��ل��ى  عليهم  واحل��ن��ق 
دفع  مما  ونبيه؛  االإ���س��ام  مب��ع��اداة  باتهامهم  �سمح  ال��ذي 
حملة  قتيبة  اب��ن  موقف  اعتبار  اإىل  الباحثن  من  كثريا 

ال�سعوبية. عنيفة وجارحة على 
التجربة  ال�سعوبية يف  فكرة  تبلور  تتبع  ويبُدو من خال 
بت�سكل  ارتبطت  اأنها  الكا�سيكية  االإ�سامية  ال�سيا�سية 
املجال ال�سيا�سي االإ�سامي وتطوره، بل ومُيكن اأن نعدها 
اأن  بحكم  املجال،  هذا  اأفرزها  التي  املفارقات  من  مفارقة 
امل�سلمن  العرب  دول��ة  اهتزاز  بلحظات  اق��رتن  ت�ساعدها 

مع االأموين يف امل�سرق اأوال ثم بعد ذلك يف االأندل�ض.
اإذن يتعلق االأمر مبحاولة للتفكري يف و�سعية هذا االآخر 
انتماءهم  العرب  ي�سارك  لكنه  واعتباريا،  ثقافيا  املغاير 
اإىل االأم�����ة وال���دول���ة ل��ي�����س��ب��ح ج����زءا م���ن ع��امل��ه��م ع��ن��دم��ا 
بو�سعه  ذرع��ا  وي�سيق  موىل  اإىل  يتحول  اأر�سه،  يفتحون 
الدولة و تثقل كاهلة  اجلديد، ثم �سرعان ما تق�سو عليه 
نداء  وتلبية  واالحتجاج،  التكتل  اإىل  وتدفعه  بال�سرائب 
ينجح  ما  و�سرعان  االأم���وي  احلاكم  �سلطة  عن  خ��ارج  كل 
حلظة  من  الدولة  اقرتبت  كلما  مهمة  منا�سب  ت��ويل  يف 
االأفول ليتحول اإىل الفاعل االأهم يف املرحلة التي �ستليها.
اأما يف معنى ال�سعوبية، فمن ال�سعب ادعاء �سياغة حتديد 
ارتباطه  ال�سعوبية، لي�ض فقط بحكم  دقيق وواحد ملفهوم 
م�ستوى  ت��درك  مل  وثقافية  واجتماعية  �سيا�سية  بحركة 
عاليا من التنظيم والتاأطري، وظلت تعرب عن نف�سها من 
على  العربي  العن�سر  لهيمنة  الرف�ض  من  اأ�سكال  خال 
الدولة، واإمنا بالنظر اإىل تباين املطلب الذي رفعه ممثلو 
العرب وغريهم  بالت�سوية بن  املطالبة  هذه احلركة بن 
ذلك على  اأو  ال�سعب  باأف�سلية هذا  واالإق��رار  ال�سعوب  من 

ابن  االأن��دل�����ض ظهر  ويف  ق��دره��م.  م��ن  والتنقي�ض  ال��ع��رب 
من  كثري  عليه  ورد  ال�سعوبية  يف  ر�سالته  وو�سع  غر�سية 
وحركة  كموقف  ال�سعوبية  اأن  ن��اح��ظ  ل��ذل��ك،  العلماء. 
كانت  واإمنا  العربي،  امل�سرق  يف  منح�سرة  تكن  مل  ثقافية 
لها جتلياتها يف االأندل�ض، خا�سة يف مرحلة املماليك كما 
هو بن من ر�سالة ابن غر�سية وما اأثارته من ردود عليها 

ا�ستمرت ملدة طويلة.
للعرب  ي��رون  ال  النا�ض  من  فريق  اإىل  ال�سعوبية  فُت�سري 
اإىل  فيذهبون  ذل��ك  يف  يبالغون  ب��ل  غ��ريه��م،  على  ف�سا 
الكتب،  ذلك  األفوا يف  تنق�سهم واحلط من قدرهم  حتى 
و���س��م��وا ب��ذل��ك الن��ت�����س��اره��م ل��ل�����س��ع��وب ال��ت��ي ه��ي م��غ��اي��رة 

للقبائل.
اعتقدوا-  -كما  العرب  اإىل  ت�سري  قبائل  لفظة  كانت  ف��اإذا 
غريهم،  من  االإ���س��ام  دخ��ل  من  اإىل  ت�سري  �سعوب  فكلمة 
�سعب  فالعرب  ه��ذا  وعلى  الفريقن،  بن  ت�ساوي  واالآي���ة 
اإىل  ق��وم  ذه��ب  وق��د  وه��ك��ذا  �سعب  وال���روم  �سعب  والفر�ض 
النا�ض  »ياأيها  تعاىل:  قوله  يف  ال�سعوب  من  ماأخوذة  اأنها 
وقبائل  �سعوبا  وجعلناكم  واأن��ث��ى  ذك��ر  م��ن  خلقناكم  اإن���ا 
املراد  اإن  وقالوا:  اأتقاكم«،  اهلل  عند  اأكرمكم  اإن  لتعارفوا 
وهو  ال��ع��رب،  قبائل  وبالقبائل  العجم  ب��ط��ون  بال�سعوب 
ذلك  على  دل��ي��ل  واأو���س��ح  �سحيح،  غ��ري  نظرنا  يف  تف�سري 
اأن العرب مل تكن تفهمه حن نزول االآية. ويرجح اأحمد 
اأاّل يكون ا�سم ال�سعوبية قد اأطلق على هذه احلركة  اأمن 
ال�سعب  م��ن  حكم  وه���ذا  االأول،  العبا�سي  الع�سر  يف  اإال 
االأوىل لهذه احلركة يف  اختمار اجل��ذور  ب�سبب  به  االأخ��ذ 
الفرتة االأموية حتديدا وهي الفرتة التي ات�سمت يف نظر 
البع�ض بف�سِوّ قدر كبري من احليف يف حق املوايل الذين 

�سكل الفر�ض جزءا كبريا منهم.
اأدرك���ه  اأم����ٌر  لل�سعوبية  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل�����س��م��ون  اأن  واحل����ال 
خ�����س��وم��ه��ا ب�����س��ك��ل وا����س���ح، وم���ا ات��ه��ام��ه��م ل��ه��ا ب��ال��زن��دق��ة 
اإال عامة على ذلك،  اإىل هدم االإ�سام وعقائده  وال�سعي 
اأو�ساع  ترتيب  اإع��ادة  اإىل  ال�سعوبية  احلركات  �سعت  فقد 
اجلديدة  الهند�سة  تقت�سيه  ما  وف��ق  االإ�سامية  ال��دول��ة 
للغالبية  تخ�سع  ع��ادت  م��ا  وال��ت��ي  االإ���س��ام��ي،  للمجتمع 
العربية وع�سبيتها  خا�سة بعد فتح باد فار�ض واإفريقيا. 

اأ�سا�سها عبارة عن  ال�سعوبية يف  فاإن  اأمر،  فمهما يكن من 
العرب  مار�سه  الذي  والتنقي�ض  اال�ستهجان  على  فعل  رد 
ال�سيا�سي يف  االجتماعي  العرب  على غريهم من مكونات 
العهد االأموي خا�سة، فعربت عن طموح املوايل )الفر�ض، 

اإلخ(. ال�سقالبة...  املولدين، 
يف  الباحثون  فيختلف  العبا�سي،  امل�سرق  يف  ال�سعوبية  اأما 
الدولة  بنهاية  يربطها  من  بن  لها  دقيقة  بداية  حتديد 
االأم��وي��ة وب��ن م��ن ي��رى اأن��ه��ا مل تظهر اإال م��ع دول��ة بني 
ال��ه��ج��ري،  ال��ث��اين  ال��ق��رن  وخ��ا���س��ة يف منت�سف  ال��ع��ب��ا���ض 
رد  كان  العربية  للع�سبية  الفر�ض  امل��وايل  ع��داء  اأن  وذل��ك 
فعل على »احتقار« العرب لهم يف عز الدولة االأموية، وقد 
اال�ستعاء  مظاهر  من  كثريا  العربية  امل�سادر  لنا  نقلت 
اأظهرها كان جهر اخلليفة  على املوايل واأبناء االإماء لعل 
م�سمع  على  االأَمة  الأبناء  با�ستهجانه  بن مروان  عبدامللك 

ابنه م�سلمة الذي كان ابن اأََمة اأي�سا.
يف  ع��ب��درب��ه  اب��ن  ل��ن��ا  فينقل  االأن��دل�����ض،  يف  ال�سعوبية  اأم���ا 
العرب  وف�سل  ال�سعوبه  على  �سجاال مداره  الفريد  العقد 
وب��ن  ول��غ��ة-  وت��اري��خ��ا  ل��ل��ع��روب��ة -ث��ق��اف��ة  املتع�سبن  ب��ن 
من  وغ��ريه��م  ال��ع��رب  ب��ن  املطلقة  الت�سوية  اإىل  ال��داع��ن 
وف�سائل  ن�سب  يف  »اليتيمة  كتاب  خ�س�ض  وقد  ال�سعوب، 
فيه  واأت��ى  واأن�سابهم،  العرب  تاريخ  عن  للحديث  العرب« 
الت�سوية،  اأهل  ي�سميهم  الذين  ال�سعوبية  دعوى  ذكر  على 
وردود  امل��و���س��وع  يف  قتيبة  اب��ن  اع��رتا���س��ات  ذك��ر  اأورد  كما 
ال�سعوبية عليه كما على غريه من املتع�سبن للعرب، دون 
الذين مل يخرجهم  لل�سعوبية  اإىل موقف معاد  اأن ينتهي 
من دائرة الدعوة اإىل الت�سوية، فلم يتهمهم بالزندقة وال 
واكتفى  العرب،  حكم  على  والق�ساء  االإ�سام  اإف�ساد  بنية 
بنقل مقالة اأهل الت�سوية كما �ساغها اأ�سحابها يف امل�سرق.
حركة  كانت  ال�سعوبية  اأن  تقدم  مما  ن�ستنتج  اخلتام،  ويف 
ذات م�����س��م��ون ث���ق���ايف واج��ت��م��اع��ي و���س��ي��ا���س��ي، دخ���ل���ت يف 
يف  البارز  دوره��ا  لها  وك��ان  العربي،  العن�سر  مع  مواجهة 
يف  مهما  دورا  لعبت  كما  االأم��وي��ن،  دول���ة  اأ���س�����ض  خلخلة 
ال�سرق  يف  االأموية  الدولة  بعد  ما  مرحلة  معامل  حتديد 

كما يف االأندل�ض.  

ملعنى  اأي�سا  الكال�سيكي وتطرق  االإ�سالم  تاريخ  ال�سعوبية يف  اأمور تتمحور حول مظلة  »التفاهم«، عن عدة  املن�سور مبجلة  مقاله  فازيو يف  نبيل  حتدث 
ال�سعوبية، وظهورها يف امل�سرق العبا�سي، واالأندل�س. 

الشعوبية في تاريخ
اإلسالم الكالسيكي
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ازدي��اد، حتى  اليوتوبيات يف  النحو من  اأمر هذا  زال  اأنه ال  واأ�ساف 
نحن  م��ا  اإذا  ال��ي��وت��وب��ي:  الفكر  يف  املخت�سن  الباحثن  اأح���د  كتب 
اعتربنا اأعمال املا�سي العظيمة، بدا لنا اأن جن�ض الكتابة اليوتوبي 
ه يف  وم�سوَّ جُمَهد  متعب  وهو  اإال  اليوم-  اأبناء  -مع�سر  اإلينا  بلغ  ما 

القرن الواحد والع�سرين.
وقد اأفرد الباحث االأملاين ريت�سارد �ساج كتابا لهذا االأمر، كان عنوانه 
ال�سيا�سية«؟  اليوتوبيا  نهاية  »»اأه���ي«  اإن��ك��اري:  ت�����س��اوؤل  ع��ن  ع��ب��ارة 
الحظ  ملا  للميتافيزيقا،  ح��دث  قد  ك��ان  ما  لليوتوبيا  يحدث  مل  اأََو 
من  االأوىل  الطبعة  مقدمة  -يف  كانط  اإمانويل  االأمل��اين  الفيل�سوف 
امليتافيزيقا  ع��ل��ى  »اأت���ى  اأن���ه  اخل��ال�����ض  ال��ع��ق��ل  »ن��ق��د  ال�سهري  ك��ت��اب��ه 
�سرعان  لكنه  ال��ع��ل��وم«؛  ملكة  فيه  تت�سمى  ك��ان��ت  ال��زم��ن  م��ن  ح��ن 
امليتافيزيقا،  احتقار  هي  الرائجة  املو�سة  فاإن  »واليوم،  اأ�ساف:  ما 
وازدراوؤها. وهكذا األفينا ال�سيدة النبيلة - وقد ُهجرت وُنبذت - ما 
تفتاأ ت�سكو، ول�سان حالها يردد مع هيكوبا: »باالأم�ض كنت العظمى 
بن اجلميع، ي�سد اأزري كثري من االأ�سهار واالأبناء، وها اأناذا اليوم 
العقل  نقد  عن  بع�سهم  يتحدث  اأمل  وباملنا�سبة،  وخالية««؟  منفية 

اليوتوبي؟ 
اأ���س��ب��ح م��و���س��وع ف��ق��دان امل��ع��ا���س��ري��ن ال��ث��ق��ة يف ال��ي��وت��وب��ي��ات وامل���دن 
اأ�سرفت  حتى  �ساريا،  ذلك  زال  وما  بحوث،  مو�سوع  نف�سه  الفا�سلة 
كارملينا  ال��ط��وب��اوي��ة  االأدب���ي���ات  يف  املخت�سة  االإي��ط��ال��ي��ة  ال��ب��اح��ث��ة 
اإمربو�سيو، على م�سنف جماعي حمل من العناوين العنوان التايل 
على  جنائزية  �ساة  ت��رى«  يا  »»اأه��ي  ب�ساأنه:  نحن  مبا  ال��دالل��ة  ذا 

اليوتوبيا؟ 
واأمل  ك��واب��ي�����ض؟  اإىل  واأخ��وات��ه��ا  الفا�سلة  امل���دن  اأح���ام  تتحول  اأمل 
جحيمية؟  اأح��ام  اأ�سغاث  اإىل  الرغيدة  اليوتوبيات  روؤى  ت�ستحل 
الكلخوزات  ال�سيوعية،  ال��زراع��ي��ة  التجارب  اإل��ي��ه  انتهت  ال��ذي  وم��ا 
وال�سفخوزات، والقرى البيئية وف�ساءات النحل الدينية والطوائف 
على  متمردة  جماعية  يوتوبيات  اأ�سلها  يف  كانت  وال��ت��ي  املذهبية، 
ما  هو  ذاك  مفزعة؟  كوابي�ض  اأم�ست  اأن  غري  الليربالية،  فردانية 
على  اأبن�سور،  ميكيل  اليوتوبي  الفكر  يف  املخت�سن  كبار  اأحد  حمل 
اأدورن���و  االأمل���اين  املفكر  ك��ام  على  قيا�سا  ك��ان  اإذا  عما  يت�ساءل  اأن 
االعتقال  مع�سكرات  بعد  �سعر،  ق�سيدة  كتابة  ا�ستحالة  عن  ال�سهري 
وال��ت��ع��ذي��ب ال��ن��ازي��ة، مي��ك��ن ال��ق��ول ب��اأن��ه اأ���س��ب��ح��ت ال��ي��وم ت�ستحيل 
القرن  �سهده  ما  بعد  فا�سلة  مدينة  معامل  ر�سم  اأو  يوتوبيا،  كتابة 

الع�سرون من كوارث �سديدة االحتمال. 
اإىل احلديث عن »ا�ستمرارية اليوتوبيا  اأمل يعد هذا الباحث نف�سه 
اأو  مقاومتها؟  وع��ن  ثباتها«  ع��ن  ال��ك��ام  اإىل  وح��ت��ى  ب��ل  وب��ق��ائ��ه��ا«، 

جحيمي،  ع��امل  اإق��ام��ة  الكارثة  اأن  النظر  اأول  عند  يبدو  ق��ال:  كما 
قد ق�ست با رجعة على االآمال التي كانت حتملها اليوتوبيا، لكن 
ي�ستمر  اأن  على  االإن�سان  اإيقاف  ميكن  ال  اأنه  كذلك  تبن  قد  األي�ض 
اإن�سانيا  يكون  اآخر، بحيث  اجتماعي  ورباط  اآخر،  يف ت�سور جمتمع 

ب�سدق، وبحيث ميلك حظوظ اإخراج االإن�سان من جحيمه؟ 
اأغ��رب  اأح��د  لكن  االإن�����س��ان؛  بها  ف  ُع���رِّ التي  التعريفات  ه��ي  ع��دي��دة 
ك��ائ��ن حي  االإن�����س��ان  اإن  ال��ق��ول:  التعريفات  ه��ذه  واأع��ج��ب  واأل��ط��ف 
اأنه حيوان  اأو قيل بلغة الغرب: »حد االإن�سان  َبنَّاٌء للمدن الفا�سلة، 
ال��ط��وب��اوي  الفكر  املخت�سن يف  اأب���رز  اأح���د  ع��رف��ه  ب��ه��ذا  ط��وب��اوي«. 
م��ي��ك��ي��ل اأب���ن�������س���ور، ���س��اح��ب رب��اع��ي��ة يف ال��ف��ك��ر ال���ط���وب���اوي، اأ���س��ه��ر 
و«االإن�����س��ان  بنيامن«  وال���رت  اإىل  م��ور  م��ن  »ال��ي��وت��وب��ي��ا  عنوانينها: 

حيوان طوباوي« فكيف يراد مرة اأخرى.
اإ���س��ام��ي، واالآخ���ر  ه��ن��اك من��وذج��ان م��ن الع�سر ال��و���س��ي��ط: واح���د 
االإ�سامي،  الفكر  يف  الفا�سلة  امل��دن  عن  هنا  و�سنتحدث  م�سيحي. 
اأوائل فا�سفة  فيها  التي خا�ض  املو�سوعات  اإلقاء نظرة على  وعند 
الفل�سفية  اأن��ظ��اره��م  ع��ن��اي��ة يف  ع��ن��وا ح��ق  م��ا  اأن��ه��م  االإ���س��ام يظهر 

الفا�سلة«. »املدينة  ال�سيا�سية مب�ساألة 
بكتابات  امل�ستاأن�ض  غ��ري  ال��ق��ارئ  ي�ستغرب  ق��د  الفا�سلة  املدينة  يف 
الفل�سفة  كتب  اأ�سهر  من  يعد  كتاب  من  القدامى  العرب  الفا�سفة 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة االإ���س��ام��ي��ة، وي���ب���داأ يف ق����راءة ف�����س��ول��ه وم��و���س��وع��ات��ه، 
نفي  ويف  )اهلل(،  االأول  امل��وج��ود  يف  ال��ق��ول  ال��ت��وايل:  على  فيجدها 
وحيا  وح��ق��ا  حكيما  ع��امل��ا  ك��ون��ه  ويف  ع��ن��ه،  واحل���د  وال�����س��د  ال�سريك 
ي�����س��رع يف احل��دي��ث بعد  ث��م  وح��ي��اة، ويف عظمته وج��ال��ه وجم���ده، 
هذا احلديث امل�ستفي�ض عن الرب عن العامل؛ وذلك باحلديث عن 
ثم  املوجودات،  املوجودات عنه، واحلديث عن مراتب  كيفية �سدور 
وذل��ك  االإل��ه��ي��ة؛  بعد  الطبيعية،  الفل�سفة  ع��ن  احل��دي��ث  على  يعرج 
وال��ه��ي��وىل، فاحلديث عن  وامل���ادة  وال�����س��ورة  باحلديث ع��ن احل��رك��ة 
عن  احلديث  ثم  )العقل(،  الناطقة  وق��واه  نف�سه  واأج���زاء  االإن�سان 
امل��ن��ام��ات وع��ن  �سبب  ع��ن  ف��احل��دي��ث  وال�����س��ع��ادة،  االإرادة واالخ��ت��ي��ار 
الوحي وعن روؤية امللك، وبعد اأن مي�سي من الكتاب قرابة ثلثه ها 
نحن اأوالء مع التاأ�سي�ض، ال الاهوتي هذه املرة؛ واإمنا االجتماعي 
بعنوان:  املعنون  الف�سل  يف  وذل��ك  الفا�سلة؛  للمدينة  وال�سيا�سي 
ال��ق��ول يف اح��ت��ي��اج االإن�����س��ان اإىل االج��ت��م��اع وال���ت���ع���اون. ل��ك��ن واق��ع 
اال���س��ت��غ��راب ه��ذا ق��د ي���زول ح��ن مي�سي ال��ق��ارئ يف ال��ك��ت��اب ق��راءة 
املدينة  الأه��ل  امل�سرتكة  االأ���س��ي��اء  يف  ال��ق��ول  ب���:  املعنون  الف�سل  اإىل 
اأن يف الكتاب �سربا من الدور؛ وذلك الأن  الفا�سلة، ليكت�سف فجاأة 
هي  والنف�سانية(  والطبيعية  )الاهوتية  هنا  املعنية  االآراء  ه��ذه 

الكتاب عنوانه؛  ا�ستمد  الفارابي كتابه، ومنها  به  ا�ستهل  بالذات ما 
اإذ ال يتعلق االأمر باملدينة الفا�سلة، واإمنا باآراء اأهلها.

واحلال اأننا كما مل نعرف منه اإن كانت املدينة الفا�سلة قد وجدت 
اأو قد توجد فيما ي�ستقبل من الزمان، فكذلك مل نعلم  يف املا�سي، 
منه اإن هي كانت املدن امل�سادات للمدينة الفا�سلة قد وجدت اأم ال، 

وهذه املدن عنده هي على الرتتيب:
-  »امل��دي��ن��ة اجل��اه��ل��ي��ة«، وق���د ���س��م��ي��ت ب��ذل��ك جل��ه��ل اأه��ل��ه��ا مبعنى 
ال�سعادة، مع ماحظة اأن الفيل�سوف هنا هو الذي يحدد للنا�ض ما 
بتقاطعات  االأم��ر  يتعلق  فا  �سعادتهم،  عليه  تكون  اأن  ينبغي  الذي 
واإمن��ا  ال�سعادة،  ملعنى  ت�سورهم  يف  الب�سر  من  جمموعات  بن  اآراء 
معنى  اجلاهلية  املدينة  اأه��ل  ي��ع��رف  وال  اأع��ل��ى،  م��ن  حت��دد  ب�سعادة 
»اخلري« احلق )ال�سعادة( واإمنا كل ما يعرفونه هو اخلري ال�سبيهي 
ال��ي�����س��ار، ويف  االأب����دان، ويف  ���س��ام��ة  املتمثلة يف  ال��دن��ي��وي��ة  ال�����س��ع��ادة 
هي  هذه  والتعظم،  التكرم  ويف  للهوى،  التطرح  ويف  باملاذ،  التمتع 
ال�سعادات  ال�سعادات املطلوبة، و�سعادة  املدينة اجلاهلية-  اأهل  -عند 
هي  عندهم  ال�سعادات  هذه  واأ�سداد  تتفرق،  وال  جتتمع  اأن  عندهم 
ال�سقاوات، اآفات البدن، الفقر، عدم اال�ستمتاع، احليلولة بن الفرد 
اجلاهلية  املدينة  اأن  على  التعظيم.  وغياب  التكرمي  انعدام  وهواه، 

ما كانت على منط واحد، واإمنا هي على اأمناط:
ال�سروريات،  على  اأهلها  يقت�سر  التي  وهي  ال�سرورية«،  »املدينة   -
من ماأكول وم�سروب وملبو�ض وم�سكون ومنكوح، فا يتجاوزونها. 
و«املدينة البدالة«، وهي التي غاية اأهلها حتقيق الي�سار وا�ستجاب 
اأهلها  التي ما ق�سد  وال�سقة«، وهي  الغنى. وكذلك »مدينة اخل�سة 
اإىل  والتعاطي  وامل��ن��ك��وح(  وامل�����س��روب  )امل��اأك��ول  ب��امل��اذ  التمتع  �سوى 
ق�سد  التي  وه��ي  ال��ك��رام��ة«،  »مدينة  واأي�سا  واللعبيات.  الهزليات 
دين  اأهلها اأن ي�سريوا مكّرمن مذكورين م�سهورين بن املدن وممجَّ
من بالقول وبالفعل وبع�سهم لدى بع�ض. و«مدينة التغلب«،  معظَّ
اال�ستقواء على غريها وقهره طلبا  اإرادتها  التي غاية  املدينة  وهي 
ل��ل��ذة ال��غ��ل��ب��ة. و«امل��دي��ن��ة اجل��م��اع��ي��ة«)ال��دمي��ق��راط��ي��ة( ال��ت��ي ي�سعى 

اأفرادها اإىل احلرية باالأوىل.
- »املدينة الفا�سقة«، وهي املدينة التي معتقدها معتقد اأهل املدينة 
ل��ة«،  امل��ب��دَّ و«امل��دي��ن��ة  اجلاهلية.  املدينة  اأه��ل  فعل  وفعلها  الفا�سلة 
اأهلها  اآراء  الأن  �سميت مبدلة  وقد  البدالة،  املدينة  وهي عنده غري 
اإىل  ا�ستحالت هي  واأفعالها بحيث  الفا�سلة  املدينة  اآراء  تبدلت عن 

يناق�سها. ما 
واأخ������ريا.. »امل��دي��ن��ة ال�������س���ارة«، وه���ي م��دي��ن��ة اخل����روج ع��ن املعتقد 

االأ�سا�ض.

اأتى حنٌي من الزمن على »اليوتوبيات«، ومتاثلها بالعربي »املدن الفا�سلة«، كانت فيه �سوقها نافقة رائجة؛ واليوم كادت املدن الفا�سلة مبختلف األوانها 
ولقد  ال�سيا�سي.  امل�ستوى  على  اأو  الفل�سفي،  امل�ستوى  على  �سواء  وذلك  بالثقة؛  يحظى  فال  ال�سبهة  يثري  مو�سوع  اإىل  ي�سري،  غري  زمن  منذ  ت�ستحيل،  اأن 
اأن ا�ستعمل املعا�سرون �سد يوتوبيات املا�سي ومدنه الفا�سلة، ال�سخرية �سالحا؛ فاأن�ساأوا لليوتوبيات الكثري من التقليدات ال�ساذجة امل�ستهزئة،  حدث 
وحتدثوا عن م�سادات اليوتوبيات على النحو نف�سه الذي كان قد حتدث به القدماء عن »م�سادات املدينة الفا�سلة«. ذلك كله يف زمننا هذا الذي هو 

زمن الثقافة املعاك�سة، وما بعد النزعة االإن�سية وثقافة االإنرتنت، وهذا ما اأثاره الكاتب حممد ال�سيخ يف مقاله املن�سور مبجلة »التفاهم«.

المدن الفاضلة
في األزمنة الوسيطة
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التفرق والفتنة يف اللغة واال�سطالح:
الفعل )تفرق يتفرق(،  )التفرق(: م�سدر على زنة )التَّفُعل(، من 
من  م�سدر  الفتنة:  اأم��ا  ال�سيئن.  بن  الف�سل  على  ت��دل  ومادته 
اأي  ق��وم��اً:  اهلل  يفنت  واأن  ال��ع��ذاب  والفتنة،  ي��ف��نت(  )ف��نت،  الفعل 

يبتليهم، والفنت: ما يقع بن النا�ض من حروب.
التفرق والفتنة ومعاجلتهما يف الكتاب وال�سرية النبوية

بال�سياق  يعرف  اإمنا  بالفتنة  املراد  اأنَّ  على  قيم اجلوزية  ابن  ن�ضَّ 
اإليه يف موا�سع ورودها، فقال: واأما  اأ�سيف  والقرائن وبح�سب ما 
ر�سوله  ي�سيفها  اأو  نف�سه  اإىل  �سبحانه  اهلل  ي�سيفها  التي  الفتنة 
مو�سى:)اإن  وق��ول  ببع�ض(،  بع�سهم  فتنا  )وكذلك  كقوله:  اإليه، 
ه���ي اإال ف��ت��ن��ت��ك ت�����س��ل ب��ه��ا م���ن ت�����س��اء وت���ه���دي م���ن ت�����س��اء(، وه��ي 
بالنعم  وال�سر،  باخلري  لعباده  اهلل  من  واالبتاء  االختبار  مبعنى 
وامل�سائب، فهذه لون، وفتنة امل�سركن لون، وفتنة املوؤمن يف ماله 
لون  االإ���س��ام  اأه��ل  يوقعها بن  التي  والفتنة  ل��ون،  وج��اره  وول��ده 

اآخر.
ت�ساحب )التفرق( و)الفتنة( يف الكتاب وال�سرية النبوية
املعجمات  يف  املعنى  تف�سري  و���س��ائ��ل  امل��ع��ا���س��رون  ال��ل��غ��وي��ون  ي��ح��دد 
بالرتجمة،  وال��ت��ف�����س��ري  ب��امل��غ��اي��رة،  التف�سري  ه���ي:  اأن����واع  بخم�سة 
بال�سورة.  والتف�سري  بال�سياق،  والتف�سري  بامل�ساحبة  والتف�سري 
كتب  ال��ذي  بامل�ساحبة  التف�سري  الو�سائل  ه��ذه  من  يهمنا  وال��ذي 
معاٍن  ال��ق��راآن  »ويف  ق��ال:  ،اإذ  اجل��اح��ظ  القدماء  علمائنا  م��ن  عنه 
وال��زك��اة، واجل���وع واخل���وف، واجلنة  ال�ساة  ت��ف��رتق، مثل  الت��ك��اد 
والنار، والرغبة والرهبة، واملهاجرين واالأن�سار، واجلن واالإن�ض«، 
لفظا  مب�ساحبته  معناه  م��ن  ج��زءا  يكت�سب  اللفظ  اأن  بافرتا�ض 

اآخر.
اأمثلة ت�ساحبهما يف الكتاب:

قد  ��ا  ف��اإنِّ تعاىل:)قال  قوله  منها  نذكر  اأمثلة  ع��دة  الكاتب  يذكر   
فتنا قومك من بعدك واأ�سلهم ال�سامري(، وقوله تعاىل بعد ذلك: 
)اإين خ�سيت اأن تقول فرقت بن بني اإ�سرائيل ومل ترقب قويل(. 
العجل  ب��ع��ب��ادة  اإ���س��رائ��ي��ل  بني  فتنة  ب��ن  �سريح  هنا  فالت�ساحب 
هارون  خ�سية  �سملهم  وتفريق  ربه،  للقاء  عنهم  مو�سى  ذهاب  بعد 
بالعجل  فتنوا  اإمن��ا  باأنهم  ذكرهم  اأن  على  ي��زد  فلم  ال�سام،  عليه 
واأن ربهم هو الرحمن، فكان ما كان من عدم ا�ستجابتهم لدعوته 
عاتبه  �سالهم  وراأى  مو�سى  ج��اء  فلما  غوايتهم،  على  وبقائهم 
عنه  فكف  وكلمتهم،  �سملهم  تفريق  بخ�سيته،  عليه  فاحتج  ب�سدة، 
االأمر  ي�سكت عن  ه��ارون مل  اأنَّ  هنا  ويلحظ  ال�سام.  عليه  مو�سى 

بالتي هي  املنكر بل مار�سهما بحكمة ودعوة  والنهي عن  باملعروف 
اأن  اأح�سن، ولكن حن راأى خرقهم واإ�سرارهم على باطلهم خ�سي 

يوؤدي اال�ستمرار يف االإنكار عليهم اإىل انفراط عقدهم وتبددهم.
اأمثلة ت�ساحبهما يف ال�سرية النبوية:

نذكر منها موقف الرماة امل�سهور، اإذ نظم الر�سول �سلى اهلل عليه 
ووجوههم  اأح��د  جبل  اإىل  ظهورهم  جاعا  جي�سه  �سفوف  و�سلم 
بن  اهلل  عبد  بقيادة  ال��رم��اة  م��ن  خم�سن  وجعل  املدينة،  ت�ستقبل 
ج��ب��ري ف��وق ج��ب��ل عينن املُ��ق��اب��ل الأح���د وق���ال ل���ه���م:)اإن راأي��ت��م��ون��ا 
اإل��ي��ك��م،  اأر����س���ل  تخطفنا ال��ط��ري ف��ا ت��ربح��وا م��ك��ان��ك��م ه���ذا ح��ت��ى 
اأر�سل  حتى  تربحوا  فا  لهم  واأوط��اأن��ا  القوم  هزمنا  راأيتمونا  واإن 
اإليكم(. بيد اأنَّ هوؤالء الرماة ملا راأوا املُ�سلمن قد ك�سفوا امل�سركن 
فيما  اخ��ت��ل��ف��وا  وي��غ��ن��م��ون  يقتلون  ظ��ه��وره��م  ورك��ب��وا  املع�سكر  ع��ن 
واأخ��ذ  العدو،  مطاردة  يف  للم�ساركة  مواقعهم  ت��رك  ب�ساأن  بينهم، 
راآه  الرماة، وهو ما  اأغلب  اإليه  الغنائم، وهو ما مال  ح�ستهم من 
قائد الرماة عبد اهلل بن جبري، فكان ما كان من ترد اجلنود على 
للُم�ساركة  اجلي�ض  ب�سواد  والتحاقهم  مواقعهم،  وتركهم  قائدهم 
ابن جبري وحده على اجلبل مع نفر دون  الغنائم، وبقاء  يف جمع 
امل�سلمن،  على  ال��دائ��رة  دارت  وب��ذل��ك  اأماكنهم.  يف  بقوا  الع�سرة 
وعمتهم  �سفوفهم  انتق�ست  اأن  بعد  هزمية  اإىل  ن�سرهم  وانقلب 

الفو�سى. 
و�سائل تعامل الكتاب وال�سرية النبوية مع التفرق والفتنة 

قبل وقوعهما:
احلفاظ على وحدة ال�سف: وحدة االأمة املُ�سلمة هي �سمام االأمان 
تعاىل:)اإن  قوله  تفرقها،  وع��دم  لدميومتها  وال�سامن  لوجودها 

هذه اأمتكم اأمة واحدة واأنا رب فاعبدون(. 
تيز  على  موؤ�س�ض  تنوع  فالتعددية  التعددية:  مفهوم  اإ�ساعة   - ب 
الوحدة  ُمقابلة  اإال يف  اأن توجد  وخ�سو�سية، فهي لذلك ال مُيكن 
التعددية  م��ف��ه��وم  ه��و  امل��ق��ام  ه��ذا  يهمنا يف  م��ا  اأن  وامل��ج��ت��م��ع.ع��ل��ى 
املعنى  اأم��ا  معنيان:  العبارة  فلهذه  االإ���س��ام��ي،  وتكييفه  الدينية 
وهو  ال��ع��ام،  ال�سيا�سي  اأو  االجتماعي  الطابع  عليه  فيغلب  االأول 
مبفهومها  واالأدي��ان  املختلفة  املتنوعة  الدينية  املعتقدات  تعاي�ض 
الوا�سع يف وقت واحد، مع بقاء مميزات كل منها وخ�سائ�سه. واأما 
املعنى االآخر، فهو اأ�سيع يف البيئات الغربية املهتمة بدرا�سات الدين 
وفل�سفته، ويعرب عنه فيل�سوف الدين جون هك بقوله: )ات�سح يل 
اأن  واملعبد  والكني�سة  امل�سجد  يف  للعبادات  العر�سي  ح�سوري  من 
امل�سيحية يحدث  الكني�سة  الذي يحدث يف  اأ�سا�سه  نف�سه يف  ال�سيء 

اأعلى،  اإلهي  لواقع  عقولهم  يفتحون  الب�سر  اأنَّ  اأعني  كلها؛  فيها 
يعرف باأنَّه اخلري وباأنه االآمر باال�ستقامة وباملحبة بن الب�سر(.

يقر  ال  الدينية  للتعددية  االإ�سامي  املنظور  اأن  الكاتب  وي�سيف   
االأدي���ان  م��ع  التعاي�ض  اإط���ار  يف  لكن  وتييعها،  احلقيقة  ت��ذوي��ب 
االأخرى، الذي يتجاوز منطق العدل واالإن�ساف، ومن جتليات هذا 
االإ�سام، قال  الدخول يف  اأو  العقيدة  االإك��راه على  املنظور حترمي 

تعاىل: )ال اإكراه يف الدين قد تبن الر�سد من الغي(.
ت - تثبيت مبداأ الو�سطية:

من  امل�سلمة  للمجتمعات  �سمانة  الو�سطية  اأن  فيه  �سك  ال  ومم��ا 
الوقت  ويف  التكفري،  كا�ست�سهال  الغلو،  مظاهر  بع�ض  يف  االن��زالق 
الكفيلة  التكفري  ا�ست�سهال  فتنة  اإىل  االجن���رار  ع��دم  على  نف�سه 
اإىل  ُي���وؤدي  فالتكفري  عار�سة،  ل�سبهات  وتفريقها  االأم���ة  بتمزيق 

ا�ست�سهال �سفك الدماء، وقيام احلرب الطاحنة.
ث - منهج التبن والتثبت: حر�ض االإ�سام على تبنيه يف مواجهة 
قد  خطر  من  املنقولة  للكلمة  ملا  منه  اإدراك���اً  وال�سائعات،  االأخ��ب��ار 

ُيوؤدي اإىل فنت ال يعلمها اإال اهلل.
الظواهر  اإىل  الركون  ُيعد  ال�سرائر:  وت��رك  بالظواهر  االأخ��ذ   - ج 
وع����دم حم��اك��م��ة ال��ب��واط��ن م���ب���داأ م��ك��م��ًا مل��ن��ه��ج ال��ت��ب��ن وال��ت��ث��ب��ت 
�سورة  م��راع��اة  واجل��م��اع��ات  االأف����راد  فعلى  ل��ه،  طبيعيا  وام��ت��دادا 
ال��دي��ن واأه��ل��ه ل���دى ال��وق��وف ط��وي��ا اأم���ام اإغ�����راءات احل��ك��م على 

النيات واإماءات اتهامها من غري بينة وال دليل.
و�سائل تعامل الكتاب وال�سرية النبوية مع التفرق والفتنة 

بعد وقوعهما
باملواجهة  ي��وح��ي  )اإدارة(  ل��ف��ظ  واح���ت���واوؤه���ا:  االأزم����ات  اإدارة  اأ-   
بال�سرامة حينا وباللن حينا اآخر، اأو من �سرف اأطراف التحدي 

اإىل وجهة اأخرى مما ميكن اأن ي�سبب فتنة اأو اأزمة. 
اإىل  واق��ع��ي ال ينظر مبثالية  دي��ن  ف��االإ���س��ام  ال��ب��ن:  ذات  اإ���س��اح 
يكون  اأن  ووق��ائ��ع ميكن  اأح��داث��ا  ول��ذل��ك جت��ده يفرت�ض  االأم����ور، 
لذلك،  االإ���س��ام  ك��راه��ة  م��ن  ال��رغ��م  على  فيها،  اأط��راف��ا  امل�سلمون 
ذات  اإ���س��اح  يفرت�ض  جت��ده  ولذلك  وق��وع��ه،  ع��دم  على  وت�سديده 
اأن  ميكن  ب��وق��ائ��ع  اإح��داه��م��ا  تتعلق  خ��ط��ريت��ن،  حالتن  يف  ال��ب��ن 
وتتعلق  )االأ�سرة(،  الواحدة  امل�سلمة  اجلماعة  نواة  هدم  اإىل  توؤدي 

االأخرى بن�سوب احلرب بن جماعتن اثنتن من امل�سلمن. 
ويحد  وتزقها  تفرقها  اإىل  ي��وؤدي  الفنت  على  املُجتمعات  قيام  اإنَّ 
من  ما  كل  يقطع  اأن  منِّا  واح��د  كل  وعلى  وتقدمها،  تطورها  من 

�ساأنه اأن يوؤدي اإليهما.

ار يف اله�سيم متى ما �سكنت جمتمعًا اأماتت تقدمه؛ لذلك جاء االإ�سالم كالبو�سلة حتدد اجتاهات ال�سري الإدارة مثل هذا النوع من  التفرقة والفتنة كالنَّ
امل�سكالت يف املجتمع ل�سمان تقدمه. نتطرق يف هذا املقال الأهم ما ذكره الكاتب كيان يحيى يف بحثه »التفرق والفتنة وُمعاجلتهما يف الكتاب وال�سرية 

النبوية« املن�سور يف جملة التفاهم.

إدارة أزمة التفرق
والفتنة في الكتاب والسنة
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اإ�ساحي  م�سروع  اأي  خطوات  اأوىل  احلميد  عبد  وي��رى 
ه��و حت��دي��د ع��ن��ا���س��ر ال��ق��وة م��ن خ���ال ب��ن��اء روؤي����ة قائمة 
والداخلية  اخلارجية  ال�سغوط  عن  بعيًدا  الب�سرية  على 
اإىل  باالإ�سافة  �سكلًيا،  اأو  موؤقًتا  االإ���س��اح  يكون  ال  حتى 
احلا�سر  وهي  اأزمنة  على ثاثة  ُتبنى  ا�سرتاتيجية  و�سع 
وامل��ا���س��ي وامل�����س��ت��ق��ب��ل واأن ت��ك��ون ل��ه��ا ث��اث��ة اأب���ع���اد اأول��ه��ا 
االإدراك ملا يدور يف الداخل واخلارج والتنبوؤ باملتوقع، واأن 
يكفي  ما  بر�سد  لا�سرتاتيجية  جيد  اإع��داد  هناك  يكون 
ل��ه��ا م��ن امل����وارد واالإم��ك��ان��ي��ات وم���ن ث��م احل���زم واالل��ت��زام 

والتقييم. بالتنفيذ 
واأول عنا�سر القوة هو الت�سلح باملعرفة املحملة بالبيانات 
رم��وز  م��ن  االإن�����س��ان  م��ا يحمله  وك��ل  واالأف��ك��ار  واملعلومات 
توجه  الأي  اأ�سا�سي  معيار  فاملعرفة  تاريخية،  اأو  دالل��ي��ة 
الفرد واملجتمع واملوؤ�س�سة واالأمة، واملاحظ  اإ�ساحي يف 
يف جمتمعاتنا العربية واالإ�سامية وجود فجوة يف املعرفة 
ال�سناعة  يف  املتقدمة  ال��دول  ومع  نف�سها  املجتمعات  بن 

والتكنلوجيا.
وال���روة االأخ���رى بجانب امل��ع��رف��ة ه��ي االق��ت�����س��اد وامل���ال، 
ب��ات��زان  امل���ال  ت��دي��ر  امل��ع��رف��ة  فهما وج��ه��ان لعملة واح���دة. 
واع���ت���دال وحت���ول ال��ن��ظ��ام االق��ت�����س��ادي م��ن اال���س��ت��ه��اك 
فاالقت�ساد  املفرطة.  املالية  ال��راأ���ض  وجتنب  االإن��ت��اج  اإىل 
املعريف مورد ال ين�سب ينوع الطاقات االإنتاجية ويو�سعها 
ي��وؤدي  مما  العمل  فر�ض  ويولد  الذاتي  االكتفاء  ويحقق 

اإىل حت�سن امل�ستوى املعي�سي للفرد. 
ال��ع��دل  ت��ق��وم ع��ل��ى  ب��خ��ط��وات  اإال  ي��ك��ت��م��ل االإ�����س����اح  وال 
وذل��ك  املوؤ�س�سي  التنظيم  ح�سن  اأي  وال�����س��ورى  واحل��ري��ة 
االأف���راد  ح��ق��وق  تكفل  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ن  الت�سريعات  ب�سن 

واالأ�سرة والعادات وخ�سو�سيات املجتمع.
وتبداأ فعالية هذه العنا�سر اإذا وجدت اإرادة لدى ال�سعوب 
والرغبة يف االإ�ساح ي�ساحبها تنظيم يف توجيه الطاقات 
واإع��ط��اء  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة،  ن��ح��و خ��دم��ة املجتمع واالإح�����س��ا���ض 
باال�ستقرار.  والتنعم  واالإن�ساف  بالعدل  ال�سعور  ال�سعوب 
والأجل احلفاظ على هذا ال�سعور وعدم انزالق املجتمعات 
مدنية  موؤ�س�سات  اإيجاد  من  البد  والت�ستت  االنق�سام  نحو 

تتو�سط بن االأفراد والدولة.

قدرة  امتاك  هو  االإ���س��اح  خطوات  يف  االآخ��ر  والعن�سر 
العلمي  البحث  جم��ال  يف  اال�ستثمار  على  قائمة  دفاعية 
مب��خ��ت��ل��ف جم���االت���ه وم���ن اأه��م��ه��ا ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ع��ن��ا���س��ر 
الع�سكرية  وال�����س��ن��اع��ات  احل��رب��ي��ة،  للتكنلوجيا  امل��ن��ت��ج��ة 
ل��ت��اأ���س��ي�����ض ج��ي�����ض دف���اع���ي ع�����س��ري مي��ت��ل��ك ق����وة داخ��ل��ي��ة 

وخارجية.
هو  ما  والتكنلوجي  ال�سناعي  التقدم  اإىل  الدولة  و�سول 
وامتاك  املعرفة  اقت�ساد  على  قائمة  توليفة  نتيجة  اإال 
تكفل  منظمة  وا�سرتاتيجية  الروؤية،  اإع��داد  يف   الب�سرية 
االجتماعية،  ال��ع��دال��ة  وحت��ق��ق  واملجتمع  االأف����راد  ح��ق��وق 
اخلاقة  االأفكار  وتنبي  تتقبل  مرنة  لقيادات  وامتاكها 
واالإبداعية وتعتمد على البحوث العلمية وبنوك االأفكار.
ن�ست�سف من خال اطاعنا على العنا�سر اخلم�سة للبدء 
العلم واملعرفة والبحث  اأهملت  باأن جمتمعاتنا  باالإ�ساح 
فاأ�سبحنا  االإنتاج  دون  اال�ستهاك  نحو  وتوجهت  العلمي 

نفتقد اإىل عن�سر االعتماد على الذات. 
العربية   ال�����س��ع��وب  اإرادة  ف���اإن  ك��ل ذل��ك  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
القرن  من  االأول  العقد  يف  وبالتحديد  باالإ�ساح  طالبت 
ال��واح��د وال��ع�����س��ري��ن ول��ك��ن م��وج��ة امل��ط��ال��ب��ات ب��االإ���س��اح 
واحل�����ق يف احل���ري���ة ع���ن ال��ت��ع��ب��ري وال���ع���دل اأغ��ل��ب��ه��ا ك��ان 
ول��ك��ن يف  ال�����س��ع��وب  ل��ت��ل��ك  وال���دم���ار  االإج��ه��ا���ض  نتيجتها 
ال���دول حركت  اإ���س��اح��ات يف بع�ض  ك��ان��ت ه��ن��اك  امل��ق��اب��ل 
باإ�سراك  وروؤيتها  ا�سرتاتيجياتها  يف  للتغيري  احلكومات 

اأفراد املجتمع يف و�سع خطوات االإ�ساح.
ينتقل بنا عبد احلميد يف مقدمات االإ�ساح اإىل ال�سرارة 
التي ينطلق منها االإ�ساح  وهي عبارة عن ثاثة اأ�سئلة، 
الثاين  االإ���س��اح،  عقل  اأي  التفكري  ���س��وؤال  االأول  ال�سوؤال 
�سوؤال التعبري اأي خطاب االإ�ساح ومن ثم �سوؤال التدبري 

اأي فن االإ�ساح.
اأن  العمل  بعقٍل ُم�سلح ي�ستطيع  التفكري  يكون  يف �سوؤال 
املتجدد  الوعي  اإىل  العام  الغياب  حالة  من  املجتمع  ينقل 
بالب�سرية  مت�سلحة  فاح�سة  روؤي��ة  على  باعتماده  وذل��ك 
حتليًا  وحتليلها  املجتمع  م�سكات  ر���س��د  على  وق����ادرة 

علمًيا ومن ثم ابتكار حلول عملية.

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ا تكتيكيا  ُم�����س��ل��ح مي��ل��ك ت��ف��ك��ريا   وك���ل ع��ق��ل 
���س��ام��ا ق����ادرا ع��ل��ى ال��ت�����س��دي ل��ل��م�����س��ك��ات ب��ع��د فح�سها 
يحدث  مب��ا  واالإمل���ام  االإح��اط��ة  ي�ستطيع  و  فيها،  والتعمق 
واملختبئ،  املُغلق  ا�ستك�ساف  على  وق��ادر  وخارجًيا،  داخلًيا 
ولديه املرونة يف  تقبل االأفكار واملناهج اجلديدة وحري�ض 

على حتقيق االإجناز دون االإحلاح املفرط فيه.
�سوؤال التعبري اأو »خطاب االإ�سالح«

ال��ل��غ��ة امل�����س��ت��خ��دم��ة يف االإ����س���اح ه��ي اأن ي��ت��واف��ق ال��ق��ول 
التعليم  يف  االإ���س��اح  ع��ن  احل��دي��ث  وال ميكن  العمل،  م��ع 
وال��ت��ع��ل��ي��م غ��ري ُم��ف��ع��ل، وال مي��ك��ن احل��دي��ث ع��ن اإ���س��اح 
الد�ستور و�سلوكنا خمالف. وليدرك كل راغب يف االإ�ساح 
على  قائمة  ومعرفية  ورمزية  مادية  �سلطة  لها  اللغة  اأن 
بيولوجية  اللغة  �سكل هذه  كان  ا  واأيًّ احلياة،  التعلم مدى 
اإيجاد لغة  ، فا بد من  اأو جينية  اأم برجمية ا�سطناعية 
قادرة على التعبري عن االإ�ساح تنظرًيا وتعليًما ومعجًما 

واإبداًعا. وا�ستخداًما وتوثيًقا 
�سوؤال التدبري » فن االإ�سالح« 

توظيف  ع��ل��ى  ال��ق��درة  يف  يتمثل  ف���ٌن  ه��و  ال��ت��دب��ري  ح�سن 
االإ�ساح،  اأه��داف  لبلوغ  واملادية  والب�سرية  املالية  امل��وارد 
وهذا ما انتهجته دول �سرق اآ�سيا يف بناء االإن�سان من اأجل 

اإنتاج روؤو�ض االأموال.
لرمبا نحن بحاجة اإىل حتديث منظومتنا التعليمية من 
روؤو�ض  اإنتاج  على  ق��ادرا  يكون  لكي  االإن�سان  نبني  اأن  اأجل 
وه��ن��اك  م��ن��ت��ج،  اإىل  م�ستهلك  م��ن  ي��ت��ح��ول  واأن  االأم�����وال 
روؤى واعدة يف بع�ض املجتمعات العربية الإحداث ثورة يف 
جمال التعليم، من خال التوجه اإىل اال�ستثمار يف جمال 
يتنا�سب  مب��ا  االأن��ظ��م��ة  وحت��دي��ث  وال��ت��ق��ن��ي��ة،  التكنلوجيا 
وبن  بيننا  الفجوة  و�سد  التطور  هذا  ملواكبة  املرحلة  مع 

الدول املتقدمة االأخرى.
وعدم  وحماربته  العلمي  والبحث  والعلم  املعرفة  اإهمال 
ال��ذي  ه��و  التعبري  ح��ت��ى  اأو  ال��ت��دب��ري  ع��ل��ى ح�سن  ال��ق��درة 
جعل جمتمعاتنا العربية �سمن الدول النامية املتاأخرة يف 
جماالت عديدة رغم امتاكها لروات هائلة تفوق الدول 
االإ�ساح  عنا�سر  اأهم  اأحد  ا  اأي�سً ولكن  املتقدمة،  العاملية 

هو االإرادة يف التغري من حال اإىل حال اأف�سل.

التاريخ  وقوانني  الوعي  جدلية  بني  االإ�سالح  مقدمات  يف  املغربية  باململكة  احلديث  دار  ونائب  االإ�سالمية  الدرا�سات  اأ�ستاذ  ع�ساق  احلميد  عبد  يفتتح 
اخلطوات العامة التي ال بد اأن تتبعها اأي اأمة ترغب باالإ�سالح من حالها ملواكبة قطار التطور التكنلوجي وال�سناعي وتغيري حالها االقت�سادي واملعريف.

خطوات اإلصالح نحو مجتمعات 
معرفية متقدمة
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وُي��ق�����س��د ب��ال��ث��ن��ائ��ي��ات ه��ن��ا االأل���ف���اظ وال�����دالالت ال��ت��ي يرتبط 
بع�سها ببع�ض ملا يجمع بينهما من عاقات ومتقابات؛ �سواء 
اأمثلة ال نهائية  الكاتب يف مقاله  اأو معنوية. ذكر  كانت مادية 
على الثنائيات يف مكونات الكون، منها: الذكر واالأنثى، اخلري 
وال�سر، النور والظام، الروح واملادة...وغريها. وقد اقرتح اأن 
والتقدم  التاريخ  مل�سار  االأ�سا�سي  املحدد  تعترب  الثنائيات  هذه 
االأط���راف  حت�سيل  على  الب�سر  داأب  ب�سبب  وذل��ك  احل�����س��اري 
اخل��رّية من ه��ذه املتقابات »)االآخ���رة، اخل��ري االإمي��ان، النور 
...(«، وجتنب اأطرافها ال�سيئة « املّت�سمة باملحدودية واالنقطاع 
ويقول  الكاتب  وُيوا�سل   .»)... الظام  الكفر،  ال�سر،  )الدنيا، 
الثنائيات، حيث ال  االإن�سان وطبيعته تتكون من كا طريف  اإن 
ميكن اأن يعي�ض حياة ي�سرية اإال اإذا ذاق مرارتها، وال ميكن له 
اإذا عانى  اإال  اإذا كان منفرداً، وال �سعيداً  اإال  اأن يكون اجتماعياً 
الهم والكرب. ما يق�سده الكاتب هنا اأن على االإن�سان اأن يعي�ض 

ويجرب ال�سيء و�سده حتى يقرتب من املثالية.
الثنائيات يف القراآن

بالثنائية  يقّر  ال��ق��راآن  اأنَّ  فيه  �سك  ال  مما  اإن��ه  الكاتب  ويقول 
���س��يٍء خلقنا زوج��ن«،  ك��ل  االآي���ات، منها »وم��ن  العديد م��ن  يف 
فقد �سور القراآن وجود االإن�سان وحياته وم�سريه بعد املوت يف 
اإطار ثنائي �سارم ذي �سقن ال يقبل اأي عامل ثالث. نرى هذا 
الت�سنيف يف كل تفا�سيل القراآن بدءاً من ثنائية احلياة واملوت 
الذين  امل��وؤم��ن��ون  فريق  فريقن،  اإىل  الب�سر  بت�سنيف  م���روراً 
يت�سفون �سرورًة بالرقة والعزة و�سفاء القلوب، وفريق الكفار 
والق�سوة وموت  والذلة  بال�سال  عادة  القراآن  ي�سفهم  الذين 
القلوب، وبالطبع ثنائية اجلنة والنار يف احلياة ما بعد املوت.

اأ�سماه  االأول  اأ�سا�سن؛  اإىل نوعن  تنق�سم  القراآن  الثنائيات يف 
ال��ك��ات��ب ال��ث��ن��ائ��ي��ات ال��وج��ودي��ة وه���ي ال��ت��ي وج����دت م��ع وج��ود 
الثنائيات  ه��ذه  وم��ن  اإحداثها  يف  له  عاقة  ال  ال��ذي  االإن�سان 
منوذج اخلالق واملخلوق، واالإن�سان والطبيعة، اأما النوع الثاين 
يقول  وقيمه.  باالإن�سان  تتعلق  وهي  االختيارية  الثنائيات  فهو 
تق�سيم  م��ن  ت�سلم  »مل  وت��وج��ه��ات��ه  االإن�����س��ان  ن���زوع  اإن  ال��ك��ات��ب 
ثنائي �سارم« ال ي�ستطيع معها اأن يوفق بن اأطرافها اأو يجمع 
الكذب  مثل  ب��االأخ��اق  تتعلق  ال��ت��ي  الثنائيات  منها  بينهما. 
من  النوع  هذا  يف  االإ�سكالية  اإنَّ  واخلطاأ.  وال�سواب  وال�سدق، 

ن�سبيا  اأم���را  يعترب  اأط��راف��ه��ا  اأح��د  اإىل  امليل  اأن  ه��ي  الثنائيات 
فما  عليها،  ن�ساأ  التي  وامل��ب��ادئ  وثقافته  االإن�سان  ببيئة  يتعلق 
لذلك  باطا.  االآخ��ر  يعتربه  قد  ومنطقيا  �سوابا  اأن��ا  اأعتربه 
اأن تكون املرجعية الدينية هي املحدد االأ�سا�سي  يقرتح الكاتب 

االإن�سان واختياراته. لقيم 
التاريخية الثنائيات 

الوجودية  الثنائيات  غ��رار  على  التاريخية  الثنائيات  ن�ساأت 
ح�سارية  وظ���روف  »ع��وام��ل  نتيجة  االخ��ت��ي��اري��ة،  وال��ث��ن��ائ��ي��ات 
املختلفة  واالأف��ك��ار  التوجهات  ت�سادم  �سببها  ك��ان  ومعرفية«، 
هذه  اأ�سهمت  االأخ���رى.  والفل�سفات  ب��احل�����س��ارات  واالح��ت��ك��اك 
من  التاريخية،  املت�سادات  هذه  بن  ال�سراع  اإذكاء  يف  العوامل 
قبيل ال��دي��ن وال��ع��ل��م، ال��دي��ن وال��دول��ة، االأ���س��ال��ة وامل��ع��ا���س��رة، 
احلديث  العربي  الفكر  اإن  الكاتب  يقول  والعلمانية.  االإ�سام 
قد اأفرط يف زج هذه الثنائيات يف خمتلف جماالت املعرفة اإىل 
متطرفة  ب�سبغة  مك�سوة  الفكرية  احلياة  فيها  اأ�سبحت  درجة 
ذلك  عن  ونتج  ب�سيطا،  ج��زءا  اإىل  الكلية  ال�سورة  من  ترى  ال 
للعقل،  والنقل مناق�سا  للدين،  العلم مثًا مناق�سا  اأ�سبح  اأن 
الكاتب  يوا�سل  ذل��ك.  اإىل  وما  لاإ�سام  مناق�سة  والعلمانية 
معنى  ل��ه  يجد  ل��ن  الثنائيات  ه��ذه  ب��ن  االنف�سال  اإن  وي��ق��ول 
يكون هنالك  اأن  الذي »جتزاأت معارفه«، ويقرتح  الفكر  اإال يف 
بناء  من  نتمكن  حتى  الثنائيات  هذه  فيه  تتكامل  قومي  منهج 

معرفة علمية وعملية.
عوامل ظهور الثنائيات التاريخية

ُهناك ثاث حلظات اأ�سا�سية اأدت ب�سورة مبا�سرة وغري مبا�سرة 
اأولها موت  اإىل ظهور هذه الثنائيات يف الفكر االإ�سامي، كان 
ال�سحابة  ا�سطر  مما  ال�سماء؛  اأخبار  وانقطاع  حممد  النبي 
واجهوها  التي  االإ�سكاليات  حلل  اأخ��رى  طرق  عن  البحث  اإىل 
فعمدوا اإىل الراأي وهو »اختيار ُحكم بناء على القواعد العامة 
فظهرت  تاريخية  واأح����داث  خ��اف��ات  بعدها  ح��دث��ت  ل��ل��دي��ن«، 

حينها ثنائية االأثر والراأي.
اأم���ا اللحظة ال��ث��ان��ي��ة، ف��ق��د ظ��ه��رت م��ع ب��داي��ة االح��ت��ك��اك مع 
الرتاث اليوناين الذي حدث يف القرن الثالث الهجري حينما 
االزده��ار،  يف  اليونانية  والعلوم  الفل�سفة  ترجمة  حركة  ب��داأت 
الفا�سفة  اأي��دي  على  االإ�سامية  املدن  خمتلف  اإىل  وانت�سرت 

اأثناء  ويف  �ستى،  جم��االت  �سملت  حتى  وتو�سعت  وتامذتهم، 
كامية  وحركية  واجتماعية  �سيا�سية  »�سراعات  حدثت  ذلك 
وب��داأت  العقلي«،  جانبه  يف  خ�سو�ساً  الكام(  علم  اإىل  )ن�سبة 
االإ�سامي،  الفكر  بالظهور جلياً يف  اليوناين  مامح احل�سور 
االتفاق  بتو�سيح مواقع  امل�سلمون كثرياً  الفا�سفة  اهتم  حيث 
واالخ���ت���اف م��ع ال��ف��ل�����س��ف��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة، وق���د اأع��ج��ب ال��ف��ق��ه��اء 
باملنطق »اإىل حد �سرحه باالآيات القراآنية واالأحاديث النبوية«. 
وال�سريعة  احل��ك��م��ة  اأو  وال��ن��ق��ل،  ال��ع��ق��ل  ث��ن��ائ��ي��ة  حينها  ب���رزت 
ال�سريعة  بن  املوافقة  يف  ر�سد  ابن  حماولة  هي  معاملها  واأه��م 
ال�سريعة  ب��ن  م��ا  وت��ق��ري��ر  امل��ق��ال  »ف�����س��ل  ك��ت��اب  يف  والفل�سفة 
الكتابات  من  العديد  بعدها  ظهر  ثم  ات�سال«،  من  واحلكمة 

التي تناق�ض هذه الثنائية.
ب��ع��د احل���داث���ة االأوروب����ي����ة وم����ا ان���ط���وت ع��ل��ي��ه م���ن م��ن��ج��زات 
ع��ل��م��ي��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وع�����س��ك��ري��ة، وك���ذل���ك ���س��ق��وط ال��ع��امل 
التقليدية  جمتمعاتنا  و���س��دام  لاإمربيالية  �سحية  العربي 
والتحديث،  ال���رتاث  ثنائيات  ظ��ه��رت  احل��داث��ي��ة.  االأف��ك��ار  م��ع 
اإىل  اأدت  ال��ت��ي  االأ����س���ال���ة وامل��ع��ا���س��رة وال��ع��ل��م��ان��ي��ة واالإ�����س����ام 
الكاتب  يعتب  اللحظة.  هذه  حتى  فكرية  و�سراعات  اإ�سكاليات 
التجارب  ا���س��ت��رياد  يف  ال��ع��رب  املفكرين  بع�ض  حم���اوالت  على 
الو�سطى  ال��ق��رون  خ��ال  ال���دول  تلك  عا�ستها  ال��ت��ي  االأورب��ي��ة 
نتيجة ال�سراع بن الدين والدولة دون وجود »م�سوغ تاريخي 
مع  �سخ�سياً  اأتفق  ال  االإ�سامي.  العامل  يف  �سيا�سي«  م��ربر  اأو 
الفريق  بن  ال�سراع  فهذا  ال�ساأن،  هذا  يف  الكاتب  نظر  وجهة 
ال���ذي ي��دع��و اإىل االأ���س��ال��ة وامل��ح��اف��ظ��ة وال��ف��ري��ق ال���ذي يدعو 
بّد منها يف  التجديد قد يكون نتيجة طبيعية ومرحلة ال  اإىل 
ممكناً  ذل��ك  ك��ان  )اإذا  والتدافع  التكامل  اإىل  الو�سول  طريق 
بن  ال�سراع  اأن  يف  الكاتب  مع  اأتفق  ال  وكذلك  االأ�سا�ض(.  من 
الدين والدولة ظهر يف العامل االإ�سامي مع �سدمة احلداثة 
طويل  زمن  منذ  ال�سدام  هذه  االإ�سام  عرف  فقد  االأوروب��ي��ة، 
ال�سلطة  على  نف�سه  �سفيان  اأب��ي  اب��ن  معاوية  وىل  حينما  ج��داً 
اأركون  اقرتاح حممد  اأن  هو  اأخرياً  قوله  ما ميكن  ال�سيا�سية. 
من  وال�سيا�سة  ال��دي��ن  ب��ن  ل��ل��رواب��ط  �ساملة  نظرية  ب���«اإع��داد 
االأك���ر عملية ملع�سلة  االإ���س��ام��ي« ه��و احل��ل  ال��ن��م��وذج  خ��ال 

التاريخية. الثنائيات 

كتب حممد ُعال مقااًل بعنوان »الثنائيات يف القراآن الكرمي وجوانب التدافع والتكامل«، يف جملة »التفاهم«؛ ناق�س فيه مناذج الثنائيات الوجودية التي 
ترتبط بالكون والوجود، والثنائيات االختيارية املرتبطة بنزوات ودوافع االإن�سان. كذلك حتدث الكاتب عن الثنائيات التي �سنعها التاريخ وتعاقب 
احل�سارات، واقرتح اأخريًا مبداأ التكامل والدافع بني اأطراف الثنائيات املعقدة كثنائية االأ�سالة واملعا�سرة، الواقع واملثالية، التجديد والواقع، حلل 

اأزمة الفكر العربي.

إشكالية
الثنائيات التاريخية
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ويف م��ق��دم��ة ظ��اه��رة االإ����س���ام ال�����س��ي��ا���س��ي، ت��اأت��ي احل��رك��ات 
للم�سكات  م��ع��اجل��ات  ل��ت��ق��دمي  ت�����س��ع��ى  ال��ت��ي  االإ���س��ام��ي��ة 
امل��ع��ا���س��رة ب��ن��ظ��ري��ات واج���ت���ه���ادات ت��رت��ك��ز اإىل ال��ن�����س��و���ض 
تغيري  ت�ستهدف  وال  املقّد�سة،  االإ�سامية  واملبادئ  والقيم 
التغيري  ذل��ك  الإجن��از  ا  اأي�سً ت�سعى  واإمن��ا  فح�سب،  االأف��ك��ار 
�سيا�سيًّا ي�ستهدف  الواقع، فهي تتلك م�سروًعا  اأر�ض  على 
وفًقا  منظمة،  خطط  عرب  واالجتماعي  ال�سيا�سي  التغيري 
الوا�سع،  مفهومها  يف  االإ�سامية  »احل��رك��ة  ف��اإن  لباحثن 
ت�����س��ّم ج��م��ي��ع االأف������راد واجل���م���اع���ات ال��ت��ي ت�����س��ع��ى لتغيري 
وب��راجم��ه��ا من  اأف��ك��اره��ا  ا���س��ت��ق��اق  ع��ن ط��ري��ق  جمتمعاتها 
االإ����س���ام، ويف ح��ن تختلف ه���ذه اجل��م��اع��ات واالأف�����راد يف 
اأنها  اإالَّ  االآن��ي��ة،  وق�ساياها  واأ�ساليبها  ومناهجها  طرقها 
تّتفق على القيمة االإيجابية لاإ�سام وال�سلة الوثيقة بن 
تريد  فهي  املعا�سر،  وال��ع��امل  االأ�سا�سية  وقيمه  مفاهيمه 
حتويل اإطار املرجعية يف احلياة العامة اإىل مرجعية يكون 
ت�سكيل  يف  رئي�سية  قوة  املختلفة  بتف�سرياته  االإ�سام  فيها 

هذه احلياة.
��ا ���س��واه��ا م��ن اجل��م��اع��ات  وت��ت��از احل��رك��ة االإ���س��ام��ي��ة ع��مَّ
والتكوينات االإ�سامية املختلفة، باأنها ت�سعي دوًما وب�سورة 
الدولة،  على  وال�سيطرة  ال�سيا�سية،  ال�سلطة  اإىل  مبا�سرة 
لتطبيق  وال��ه��ادف  ال�سيا�سي،  برناجمها  تفعيل  اأج��ل  م��ن 
االإ�سام واإنفاذ تعاليمه باّت�ساعها وتنّوعها، وهي بال�سرورة 
وبن  والتطّرف،  االعتدال  بن  عملها  اأ�ساليب  يف  تختلف 
امل��راح��ل،  وح��رق  املرحلية  وب��ن  وال��ث��وري،  ال�سلمي  العمل 
وهي ت�سعى نحو »اإعادة البناء االجتماعي من االأ�سا�ض من 
اأعني  وال  اإ�سامية جديدة...  دورة ح�سارية  انطاق  اأجل 
بعد  االإ�سامية  للحركة  الثورية  الطبيعة  اأن  بال�سرورة 
يف  القوة  ا�ستخدام  ت�ستدعي  »العثمانية«  اخلافة  �سقوط 
بالتدريج  مَتَّ  ولو  ج��ذري  التغيري  اأن  اأعني  واإمن��ا  التغيري، 

وبالو�سائل ال�سلمية، فهو تغيري يف طبيعة الدولة ذاتها.
االإ���س��ام��ي��ة  احل����رك����ات  ل��ن�����س��اأة  االأوىل  ال���ب���داي���ات  ف��م��ن��ذ 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، يف م�����س��ر؛ ح��ي��ث ان��ط��ل��ق��ت ج��م��اع��ة االإخ����وان 

امل�سلمن عام 1928م، ويف باك�ستان مع اجلماعة االإ�سامية 
ع���ام 1941م، وال���ع���راق م��ع ح���زب ال��دع��وة االإ���س��ام��ي��ة ع��ام 
1957م، وغ��ريه��ا م��ن احل��رك��ات وال��ت��ي��ارات االإ���س��اح��ي��ة، 
واالإ����س���ام���ي���ون ي��ب�����ّس��رون ب����اأن االإ����س���ام ه���و احل����ل، واأن���ه 
منها  تعاين  التي  املعا�سرة  امل�سكات  لكل  الواقعي  املخرج 
عدالة  لب�سط  احلقيقي  وامل��دخ��ل  االإ���س��ام��ي��ة،  املجتمعات 
ال�سماء على االأر�ض، وتخلي�ض االإن�سان من اأمل اال�ستبداد 
اإىل  ذلك  يف  وي�ستندون  كاهلهم،  اأرهقت  التي  وال�سلطوية 
علو  تثبت  التي  واحلديثية  القراآنية  الن�سو�ض  من  جملة 
���س��اأن احل��ك��م ال��دي��ن��ي، واأن���ه االخ��ت��ي��ار ال��وح��ي��د ال���ذي يلبي 

ال�سرور. الب�سرية ويخّل�سها من  احتياجات 
��ح احل��رك��ي��ون االإ���س��ام��ي��ون يف ال��غ��ال��ب كيف  ل��ك��ن ال ي��و���سّ
وال  دوًما،  الفتاتها  يرفعون  التي  الب�سائر  تلك  �سيحّققون 
يف�سحون عن خططهم التف�سيلية الإجناز ذلك االأمر، بل 
ا،  ملحًّ �سيًئا  يعّد  ذلك  اإثبات  اأن  يعتقد  ال  منهم  الكثري  اإن 
وذلك  الفكري،  اجلهد  من  الكثري  ب��ذل  اإىل  يحتاج  اأن��ه  اأو 

ل�سببن:
التي  والداخلية  اخل��ارج��ي��ة  التحديات  لطبيعة  االأول:   -
ت��ع��ّر���س��ت ل��ه��ا ال����دول االإ���س��ام��ي��ة؛ وذل����ك اأن ن�����س��اأة ه��ذه 
احل���رك���ات اإمن����ا ج���اء ك����رّد ف��ع��ل ع��ل��ى ال��ت��غ��ري��ب وال���وج���ود 
��خ��ب  اال���س��ت��ع��م��اري يف امل��ن��ط��ق��ة، وك���ذل���ك ع��ل��ى ف�����س��ل ال��ُنّ
العلمانَيّة القومَيّة يف الداخل؛ وبالتايل فاإن كل فرد م�سلم 
الهوية  ع��ن  ل��ل��دف��اع  ال��ك��ايف  اال���س��ت��ع��داد  يحمل يف وج��دان��ه 
تلقائي،  ب�سكل  عليها  يتعّدى  من  لكل  والت�سّدي  الدينية 
ف��ال��غ��رية واحل��م��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة حم���ّرك رئ��ي�����ض وح��ي��وي حتى 

امل�سلمن تديًنا. الأقل 
اأن  وه���ي  وامل��ج��ت��م��ع،  ل��ل��ف��رد  ال��ع��ق��دي��ة  للطبيعة  ال��ث��اين:   -
ويخ�سع  االإ�سام،  حكم  اإىل  بال�سرورة  مييل  امل�سلم  الفرد 
االأ�سا�ض  ه��ذا  على  وه��و  املقد�سة،  تعليماته  اإىل  بالفطرة 
يحكمه  اأن  اأو  الو�سعي  القانون  انتخاب  بن  ا  ً خم��ريَّ لي�ض 
ع��ن ملة  ه��و خ���ارج  ي��رغ��ب يف حكم اهلل  اأم���ر اهلل، فمن مل 
اأو  ع��ا���ٍض  م�سلم  اإم��ا  اإح���دى حالتن:  على  وه��و  االإ���س��ام، 

من  ج��زء  وه��ي  العقيدة  حتّركهم  وامل�سلمون  ك��اف��ر،  مرتد 
تلك  تتحّرك حتت  االإ�سامية  واحلركة  الثقايف،  موروثهم 
العنوان  ه��ذا  من  ج��زًءا  بو�سفها  نف�سها  وت�سّكل  الافتة، 

الوا�سع. الديني 
ويف ن��ه��اي��ة م��ق��ال��ن��ا، ن��ذُك��ر ب��اأن��ه ع��ل��ى ع��ك�����ض ح��ق��ب��ة امل��ي��اد 
الزمن  تقّدم  كّلما  االإ�سامية  احلركة  اأن  يظهر  احلركي، 
من  االآالف  وع�سرات  املفكرين  من  القليل  تقّدم  كانت  بها 
تعنِت  مل  املتاأّخرة  م�سريتها  يف  وهي  والثورين،  املنا�سلن 
باإيجاد وتوليد املفكرين امل�سلحن بالعدة املعرفية والعلمية 
على  جهودها  ان�سبت  واإمن��ا  الفكرية،  التحديات  ملواجهة 
يتكّر�ض  ال��ذي��ن  واملنا�سلن  احلركين  اجل��ن��ود  ا�ستقطاب 
دورهم يف الدفاع عن احلركة وقادتها واأفكارها، ومن الفئة 
احلركية،  بالتعليمات  االلتزام  مراتب  باأعلى  تتحّلى  التي 
خجول  ب�سكل  اإالَّ  والتجديد  الفكر  يام�سون  ال  وال��ذي��ن 
�سروطها  اأه���م  م��ن  م�سبقة،  ح��رك��ي��ة  ���س��واب��ط  �سمن  ي��ق��ع 
�سياق  ع��ن  ي��خ��رج  وال  ال��ق��ائ��د،  بفكر  التجديد  يخد�ض  اأَالَّ 
االأهداف التي ا�ستقرت عليها احلركة، وال يخّل باأولوياتها 

احلركية، فهو جتديد م�سروط، وتطّور بفر�ض املماثلة.
واجلماعات  االأم���ة،  عن  بديا  لي�ست  االإ�سامية  احلركة 
ال�����س��ع��وب، واأي حم��اول��ة مل��واج��ه��ة ال��واق��ع  لي�ض ب��دي��ا ع��ن 
ف��اإذا  بالف�سل،  عليها  حمكوم  وال�سعب  االأم��ة  حماية  بغري 
و���س��ل��ن��ا اإىل ه���ذه ال��ق��ن��اع��ة ف��ا ب��د م��ن اأن جت��ي��د احل��رك��ة 
وا�ستثمار  وتثويرهم  وقيادتهم  ال��ن��ا���ض  خماطبة  و���س��ائ��ل 
غ�����س��ب��ه��م وث��ورت��ه��م )ال ت��ربي��ده��ا وت��خ��دي��ره��ا( وت��ط��وي��ر 
ال�سيا�سة  ����س���اأن  ف��ه��م  ب��غ��ري  ه���ذا  ول��ي�����ض مي��ك��ن  ح��رك��ت��ه��م، 

والتاريخ واالجتماع وعلم نف�ض اجلماهري.
اأدبيات احلركة  بل هو قدمي يف  ولي�ض هذا كاما جديدا، 
قال  فقدميا  التنفيذ،  مو�سع  يو�سع  مل  لكنه  االإ�سامية 
اإليه وال ننوب عنها  البنا »نحتاج تغيريا نقود االأمة  ح�سن 
فيه«، وحديثا قال اأبو م�سعب ال�سوري بعد مراجعة طويلة 
للتاريخ اإن �سبب الف�سل املعا�سر للحركة االإ�سامية هو اأن 

االأمة مل تكن جزءا من معادلة املواجهة.

نتناول يف مقالنا هذا ما طرحه الكاتب �سالح الدين اجلور�سي، يف جملة »التفاهم«، حتت عنوان »احلركات ال�سيا�سية-الدينية يف االإ�سالم املعا�سر«، والذي و�سح 
فيه بع�س النقاط االأ�سا�سية لفهم تاريخ احلركات الدينية واأ�سباب انهيارها؛ حيث ال يكاد يختلف اثنان على اأن ظاهرة »االإ�سالم ال�سيا�سي« تعّد اليوم من الق�سايا 
االأكادميية  الدرا�سات  ذاته يف  ا جند االهتمام  اأي�سً بل  اأنف�سهم،  امل�سلمني  يقت�سر هذا االهتمام على  العلمي، وال  البحث  مائدة  نف�سها على  التي تفر�س  املحورية، 
اأف�سح حّيًزا من اهتمامه ملناق�سة هذه الظاهرة ودرا�ستها بعمق وِجدة، �سواء تلك الدرا�سات الغالبة التي ت�سّنفها كخطر يهّدد  اأن الغرب  الغربية، حيث نالحظ 

الغرب وح�سارته احلديثة، اأو تلك التي تلتزم باملو�سوعية وتكتفي بدرا�ستها كظاهرة »اجتماعية - �سيا�سية« بغ�س النظر عن املوقف املعلن منها.

الحركة اإلسالمية ليست بديال عن األمة.. 
والجماعات ليس بديال عن الشعب
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-امل��ن�����س��ور مبجلة  زاي���د يف مقاله  اأح��م��د  ال��ب��اح��ث  ناق�سه  م��ا  وه���ذا 
ال��ف�����س��اءات للب�سرية  اأن���ه ق��د ق��ّدم��ت ه���ذه  »ال��ت��ف��اه��م«- واأ����س���اف 
و�سائل مل تكن تتلكها من قبل لنقل االأفكار واالأخبار وتداولها، 
نوعية  نقلة  بذلك  اأجن��زت  وقد  وا�سرتجاعها،  املعلومات  وتخزين 
يف حياة االإن�سان املعا�سر، عرب �سور التفاعل اجلديدة التي ترّتبت 
اأك��ر  احل��ي��اة  جعلت  ال��ت��ي  املختلفة،  اال���س��ت��خ��دام��ات  وع��رب  عليها، 

وي�سرا. �سهولة 
امل�سكات  العديد من  الف�ساءات قد طرحت  فاإنَّ هذه  املقابل،  ويف 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��رت��ب��ط ب��اأ���س��ال��ي��ب ال��ت��ف��اع��ل ع���رب و���س��ائ��ط��ه��ا، 
وب��ال��ق��ي��م احل���اك���م���ة ل����ت����داول امل���ع���ل���وم���ات ف��ي��ه��ا. ومُي���ك���ن ال��ق��ول 
تطور  من  االإن�سانية  جنتها  التي  الفوائد  قدر  على  اإنه  ب�سهولة: 
اأ�سكال جديدة من االت�سال  تكنولوجيا املعلومات، وما قدمته من 
طرحتها  التي  امل�سكات  كانت  واملعلومات:  البيانات  مع  والتعامل 
ا�ستخدامات هذه الف�ساءات، وتكاثر املع�سات االأخاقية الكامنة 
الب�سرية،  النف�ض  على  �سارة  اآثار  ذلك من  وما يرتتب على  فيها، 

وعلى العقل الب�سري، وعلى ال�سلوك الب�سري كذلك.
له  اإىل توفري جمال عام جديد،  االإلكرتونية  الف�ساءات  اأدَّت  لقد 
الف�ساءات  عامل  اإن  الواقعي؛  العام  املجال  عن  خمتلفة  خ�سائ�ض 
العامل  عليه  يطلق  بنف�سه،  م�ستقل  عامل  اإىل  حتول  االإلكرتونية 
ه��ذا  ال�����س��ي��رب، وحت���ول  ال��ع��امل  اأو  ال�سبكي  ال��ع��امل  اأو  االف��رتا���س��ي 
من  اأط��راف  بن  يحُدث  ال��ذي  العام  للتفاعل  ميدان  اإىل  ال��ع��امل، 
كل اأنحاء العامل. ولقد تكاثرت الدرا�سات حول طبيعة هذا املجال 
من  داخله؛  املت�سكلة  وال�سبكات  اجلماعات  طبيعة  وحول  اجلديد، 
الذي  ال�سادرة عنها، واحلراك  التفاعات  تكوينها، وطبيعة  حيث 

م�ستخدميها. اأمام  تنتجه 
اإىل  ن�سري  اأن  فقط  ويكفي  يوم،  بعد  يوما  الف�ساءات  هذه  وتت�سع 
تزايد ن�سبة امل�سرتكن يف االإنرتنت عرب العامل بعامة، ويف العامل 
ا�ستخدام  يف  واالت�ساع  التغيري  حجم  ن��درك  لكي  خا�سة؛  العربي 
االأنرتنت  م�ستخدمي  عدد  ارتفع  ولقد  االإلكرتونية.  الف�ساءات 
3.9 بليون عام 20018،  اإىل  من حوايل بليون م�ستخدم عام 2005 
االإلكرتونية  الف�ساءات  نطاق  ات�ساع  اأن  اإىل  االأرق��ام  هذه  وتوؤ�سر 
تكنولوجيا  يف  الهائلة  بالتطورات  يقرتن  واأنه  عاملية،  ظاهرة  ُيعد 

االت�سال، ويف الربامج الذكية التي ت�ستخدمها.
للتعبري  ا�ستخداما  واالأك���رب  االأق���وى  الو�سيلة  االإن��رتن��ت  واأ�سبح 
لعاملية  وح��ري��ات��ه؛ نظرا  االإن�����س��ان حلقوقه  ال���راأي، ومم��ار���س��ة  ع��ن 
ت��ل��ك ال�����س��ب��ك��ة واإىل م��رك��زي��ت��ه��ا وُب��ع��ده��ا ع��ن ���س��ي��ط��رة احل��ك��وم��ات 
اأو النافذة  اأو الوا�سطة  والدولة. وبذلك اأ�سبح االإنرتنت الو�سيلة 
االإعامية االأكر حرية وانت�سارا وذيوعا وتفاعلية. ولقد تطورت 

حقا  اأ�سبح  اأن  درج��ة  اإىل  االإن��رتن��ت  ا�ستخدام  يف  احلرية  مفاهيم 
القمة  اأكدت  حيث  الدولية،  االتفاقيات  تكفله  االإن�سان  حقوق  من 
العاملية ملجتمع املعلومات يف دورتها االأوىل )جنيف 2003( والثانية 
)ت��ون�����ض 2005( ع��ل��ى ح��ري��ة ال��ت��ع��ب��ري، وح��ري��ة ت��دف��ق امل��ع��ل��وم��ات 
واملعارف واالأفكار، وراأت اأن هذه احلرية تعود بالنفع على التنمية.
تت�سل  ع��دي��دة  ب��خ��ط��اب��ات  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ف�����س��اءات  تفي�ض  ك��م��ا 
احلياتية  احلقول  خلطابات  ام��ت��دادا  تعد  وه��ي  متعددة؛  بحقول 
ال��واق��ع��ي��ة؛ ف��ث��م��ة م��ع��ل��وم��ات وم���ع���ارف واأخ���ب���ار، و���س��رٌي واأح�����داٌث، 
�سور  وثمة  وفنون(،  ومقاالت  وق�س�ض  )اأ�سعار  ثقافية  ومنتجات 
عديدة من الر�سائل ال�سخ�سية وال�سرد ال�سخ�سي التلقائي، وثمة 
)االإعامية(،  اجلماهريية  االت�سالية  الر�سائل  من  عديدة  �سور 
توجه  ال��ت��ي  ال�سخ�سية  ال��ر���س��ائ��ل  م��ن  ع��دي��دة  ���س��ورا  ث��م��ة  اإن  ب��ل 

االأفراد بعينهم، وغري ذلك من اخلطابات.
اأن��ه��ا جتميع م��ن هنا وه��ن��اك، ومن  وال��غ��ري��ب يف ه��ذه اخل��ط��اب��ات 
متناق�سا،  غريبا  عاملا  ت�سكل  فاإنها  لذلك  بحتة،  فردية  اإ�سهامات 
ال هوية له وال �سبغة، وال حدود فيه للحقول املختلفة؛ فكل حقل 
والقوة  ال�سيطرة  ويكون  ا�ستئذان،  دون  االأخ��رى  احلقول  يخرتق 
تطبيقات  اإنتاج  وعلى  التكنولوجيا،  ا�ستخدام  على  ق��درة  لاأكر 

جديدة ومبتكرة يف ا�ستخدام احلا�سوب.
ال  املختلفة-  -باأنواعها  االإلكرتونية  اخلطابات  اأن  الوا�سح  ومن 
تاأثريا  ت��وؤث��ر  ولكنها  ال���ذات؛  وتقبل  العقل  اأ���س��ر  على  فقط  تعمل 
متلقن،  اإىل  حتولهم  فهي  ل��اأف��راد؛  ال�سلبي  ال�سلوك  يف  كبريا 
املعنى  بناء  العميق يف  واالنخراط  امل�ساركة  اإمكانيات  وتنع عنهم 
اأدواتها  االإن�ساين للتفاعل، وهذه حالة ت�ساعد الدول على تطوير 
لل�سبط  اأدوات  اإىل  ذاتها  االت�سالية  الو�سائط  وتتحول  الرقابية، 
وال��ع��م��ل على خلق  ال��ف��ك��ر،  ت��اأط��ري  وال��رق��اب��ة، م��ن خ��ال عمليات 

اأكر مما ت�ستمتع بامل�ساركة. جماهري �سلبية ت�ستمتع بالتلقي 
... اإنَّ م�سامن اخلطابات االإلكرتونية مفعمة باجلوانب ال�سلبية 
اأن م�سامن  نوؤكد  اأن  نود فقط  اإننا  اخُللقي؛  الوهن  اإىل  الداعية 
اخلطابات االإلكرتونية على ما فيها من معلومات اإيجابية واأخبار 
�سلبية، قد  اأن حت��م��ل ج��وان��ب  وم��ع��ارف ج��دي��دة -مي��ك��ن  م��ف��ي��دة، 
وتوؤ�س�ض  ال�سائدة،  والتقاليد  االأع��راف  مع  تتفق  ال  باأنها  تو�سف 

ل�سكل من اأ�سكال الوهن اخللقي.
يف  يتمثل  االأول:  م�ستوين؛  على  اخللقي  ال��وه��ن  ه��ذا  ى  وي��ت��ب��دَّ
اأ���س��ك��ال االن���ح���راف ع��رب ال��ت��ف��اع��ات االإع��ام��ي��ة، اأو يف امل��دون��ات، 
مواقع  ع��رب  ال�سخ�سية  والتعليقات  امل��ن��ت��دي��ات  اأو  امل��ح��ادث��ات،  اأو 
التي  ال�سلبية  التاأثريات  التوا�سل االجتماعي. والثاين: يتمثل يف 
االجتماعي  التفكك  اأ�سكال  على  املنحرف  امل�سمون  ه��ذا  يرتكها 

والتباعد االجتماعي يف املجتمع.
وُت�سري البحوث اإىل اأن حمتوى امل�سمون االت�سايل يغطي جماالت 
عديدة من جماالت احلياة االقت�سادية واالجتماعية. وقد اأ�سارت 
درا�سة حول م�سمون التفاعات يف املنتديات اجلماعية اإىل اأن اأبرز 
التفاعات  يليها  ترفيهية،  مو�سوعات  حول  تتم  كانت  التفاعات 
نف�سها  الدرا�سة  اأك��دت  كما  فاالجتماعية.  فالتعليمية،  الثقافية، 
بن  ج��دا  ب���ارزة  مكانة  حتتل  ب��امل��ح��ادث��ات  اخلا�سة  التفاعات  اأن 
املحادثات تختلف  التفاعل يف  واأن مو�سوعات  االإنرتنت،  تفاعات 

عن املو�سوعات املطروحة يف املنتديات.
ك��ب��رية،  ال��ب��داي��ة بن�سبة  امل��و���س��وع��ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف  ف��ق��د ج���اءت 
املو�سوعات  تلتها  الثانية،  املرتبة  الريا�سية يف  املو�سوعات  وجاءت 
يف  اجلن�سية  املو�سوعات  وجاءت  والدينية،  والتعليمية،  الثقافية، 
احتلت  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  امل��و���س��وع��ات  تلتها  االأخ���رية،  قبل  الرتبة 
امل��ط��روح��ة  للمو�سوعات  ال��ت��وزي��ع  ه��ذا  ون��اأخ��ذ  االأخ����رية.  امل��رت��ب��ة 
ه��ذه  ت��ن��وع  ع��ل��ى  دل��ي��ا  ال�سخ�سية  امل��ح��ادث��ات  يف  اأو  امل��ن��ت��دي��ات  يف 

املو�سوعات، وتغطيتها ملجال وا�سع من ق�سايا احلياة.
ك��م��ا ُت��ع��د ج��رائ��م احل��ا���س��وب واالإن���رتن���ت م��ن اأه���م م�����س��ادر ال��وه��ن 
االأخاقي يف عاملنا املعا�سر، حيث حتولت اإىل م�سدر للتهديد، بل 
اإىل م�سدر الخرتاق االأمن القومي للبلدان وتهديده، مع االإ�سهام 
يف خلق نوع جديد من احلروب يطلق عليه حروب اجليل الرابع، 
ت��ل��ك احل����روب ال��ت��ي ت�����س��ت��خ��دم ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وال��ق��وى 
الناعمة يف تغيري املجتمعات، ودفعها اإىل تغيري عقائدها واأهدافها 

�سيا�ساتها خلدمة م�سالح معينة. وتوجيه 
وك��م��ا ي�����س��ه��م االإن���رتن���ت ب��و���س��ائ��ط��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ن�����س��ر ال�����س��ائ��ع��ات 
اأكدت  فقد  املجتمعي-  اأو  الفردي  امل�ستوى  على  -�سواء  واالأكاذيب 
و�سائط  ع��رب  االن��ت�����س��ار  �سريعة  اأن��ه��ا  ال�����س��ائ��ع��ات  ح���ول  ال��درا���س��ات 
من  بكثري  اأ���س��رع  يكون  االنت�سار  ه��ذا  واأن  االجتماعي،  التوا�سل 

انت�سار ال�سائعات يف الواقع املعا�ض.
ال�سنوات  يف  ال�سطح  اإىل  كبري  ب�سكل  ب��رز  الرقمي  التنمر  اأن  كما 
االأخ�����رية وا���س��ت��خ��دام��ه ���س��د االأخ���ري���ن، وال��ت�����س��ب��ب يف م��زي��د من 
اأ�سكال  من  �سكل  البلطجة  اأن  املعروف  فمن  لهم؛  وال�سيق  القلق 
لهم  واالب��ت��زاز  العنف  من  اأ�سكال  ممار�سة  اأو  باالآخرين  التحر�ض 
على نحو دائم وم�ستمر، وهي اأكر ظهورا يف االأماكن التي يتجمع 

اأو العمل. فيها الب�سر للدرا�سة 
واأخريا.. نت�ساءل: اإىل اأي مدى �ستحول االأرقام والرقمنة العامل 
ه��ي طرق  م��ا  اأهمية:  االأك��ر  االآخ��ر  وال�����س��وؤال  ُم�سفد؟  ع��امل  اإىل 
هذا  براثن  من  االإن�سان  تنقذ  اأن  ميكن  التي  وامل��واءم��ة  اخلا�ض 

االأخطبوط اجلديد؟

االإنرتنت،  ومواقع  الف�سائية،  القنوات  عرب  االإعالمي،  بالبث  املرتبطة  االت�سالية  املن�سات  كل  اإىل  لالإ�سارة  املقال-  هذا  �سياق  -يف  االإلكرتونية  الف�ساءات  مفهوم  ن�ستخدم 
وتداولها.  املعلومات  نقل  و�سرعة  الو�سائط،  يف  تنوع  من  تتيحه  مبا  املتقدمة؛  االت�سال  تكنولوجيا  ا�ستخدام  على  كليا  اعتمادا  تعتمد  والتي  االجتماعي،  التوا�سل  وو�سائط 
واألعاب  ودراما،  ومعلومات،  وتعليقات،  �سخ�سية،  واآراء  واأحاديث  اأخبار  من  االإلكرتونية؛  الف�ساءات  عرب  ُيبث  ما  كل  اإىل  لالإ�سارة  االإلكرتونية  اخلطابات  مفهوم  ت�ستخدم  كما 

اإلكرتونية، وهي خطابات يتداخل بع�سها مع بع�سها االآخر، لتنتج خطابا ي�سرتك يف قيامه على التوا�سل عن ُبعد، عرب من�سات خطابية وات�سالية.

الفضاءات اإللكترونية..
واألخالقيات الرقمية
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ي���رى ال��ك��ات��ب اأن »ن�����س��ب��ة ال�����س��رائ��ب، ورف����ع م�����س��ت��وى االأج����ور، 
و�سع  وتنظيم  والنقابات،  العمال  وحقوق  العمل،  �ساعات  وعدد 
والتعامل مع  واالإنفاق احلكومي،  والبطالة،  الكربى،  ال�سركات 
اقت�سادية«  حتالفات  واإن�ساء  العاملية،  التجارة  حرية  متطلبات 
هي التي تثل العمود الفقري االقت�سادي للدولة، واأنَّ االأزمات 
الدول،  بع�ض  انهيار  اإىل  اأدت  االقت�سادي  القطاع  الم�ست  التي 
ومن اأمثلة االأزمات اأزمة انهيار �سوق االأ�سهم االأمريكية يف عام 
1929م، ب�سبب انخفا�ض ال�سيولة بال�سوق الرتفاع ن�سبة الفائدة 
باالإ�سافة  الازمة  بال�سيولة  ال�سوق  اإم��داد  عن  الدولة  وعجز 
بعد  الب�سائع  اأن���واع  ك��ل  اإن��ت��اج  اإىل  ب��اأوروب��ا  امل�سانع  حت��ول  اإىل 
اآدم �سميث  اأن م��ب��داأ  ال��ع��امل  ال��ع��امل��ي��ة. وا���س��ت��ف��اد  ان��ت��ه��اء احل���رب 
»دعه يعمل.. دعه مير« غري �سالح لبناء الدولة، فقيام االأفراد 
تنظيم  يف  الدولة  تدخل  دون  الفردية  منافعهم  على  باحل�سول 

االأن�سطة االقت�سادية قد ُيوؤدي اإىل انهيارها اقت�سادياً.
االقت�سادي  الن�ساط  يف  بالتدخل  ال���دول  م��ن  كثري  ب��داأ  ل��ذل��ك 
مواطنيها،  بن  ال��روات  وتوزيع  التوازن  الأجل  القوانن  و�سن 
ال��ع��م��ل وت��ق��دمي  ���س��اع��ات  ب��ع�����ض م��ن��ه��ا بتخفي�ض  ق���ام  اأن����ه  ك��م��ا 
اأزمة  االأجور. وتو�سح  االأدنى من  ال�سحية ورفع احلد  الرعاية 
توقع  ال�سعب  م��ن  اأن���ه  2008م  ع���ام  ب��اأم��ري��ك��ا  ال��ع��ق��اري  ال��ره��ن 
تاأثرياتها،  حجم  توقع  ي�سعب  وكذلك  املالية،  االأزم��ات  ح��دوث 
ي��ك��ون املتحكم يف  ال��ن��ام��ي��ة  ال���دول  اأن احل���ال يف  ال��ك��ات��ب  وي���رى 
والبنك  ال���دويل  النقد  »�سندوق  هما  االقت�سادي  ال��دول��ة  دور 
تطلب  حينما  ال��دول  ه��ذه  على  يفر�سان  اإنهما  حيث  ال���دويل«، 
»تخفي�ض  اأه��م��ه��ا  م��ن  معينة  ���س��روط��ا  �سخمة  ق��رو���س��ا  منهما 
لذا،  القطاع احلكومي.  وتقلي�ض حجم  لل�سلع  الدعم احلكومي 
يوؤثران  ال�سرطن  الأن هذين  ال�سديد  الدول احلذر  تتخذ هذه 
يدخانها  قد  اأنهما  كما  االقت�سادية  الأن�سطتها  �سيطرتها  على 

يف ديون �سعب الفكاك منها.
وال��ت��ح��ال��ف��ات  اأنَّ االحت������ادات  اإىل  ���س��ال��ح  احل����اج  ر���س��ي��د  ي�����س��ري 
ال��دول  اتخذتها  التي  االأدوات  اإح���دى  ه��ي  الدولية  والتكتات 
عليها  ال��واق��ع  اخل��ط��ر  وتقليل  امل��ال��ي��ة  م�سكاتها  م��ع  للتعامل 

م��ق��ارن��ة اإذا ك��ان��ت مب��ف��رده��ا، وم��ن اأم��ث��ل��ة االحت����ادات ال��دول��ي��ة: 
 18 من  تتكون  التي   APEC ورابطة   1958 االأوروب���ي  االحت��اد 
ي�سعى  م��ا  منها  ن��وع��ن  اإىل  التكتات  ال��ك��ات��ب  وي�سنف  دول���ة. 
اأنواع  الأب�سط  يفتقر  ما  ومنها  والتجارة  ال�سوق  على  لل�سيطرة 
التنظيم. ومن املخاطر التي تتعر�ض لها هذه التكتات العوملة 
ال�سامنة  ال��دول��ة  ومن��وذج  العاملية،  التجارة  حترير  و�سيا�سات 
الكثري  خ�سخ�سة  خ��ال  من  اخلطر  ه��ذا  ملواجهة  املنا�سب  هو 
الدولة  تقوم  اأن  ب�سرط  ال�سرائب  قوانن  و�سن  القطاعات  من 

مب�ساعدة من يتعر�ض و�سعه للخطر.
بها  واالهتمام  الدولة  انتباه  ت�سرتعي  التي  املهمة  االأم��ور  ومن 
اإذ  ل�ساكينها؛  الثقافية  التعددية  االقت�سادي،  الن�ساط  بجانب 
خال  وم��ن  قومية،  ك��ان��ت  املعا�سرة  ال��دول��ة  ت�سكل  ب��داي��ات  اإن 
ال���ن���ع���رات ال��ق��وم��ي��ة ق��ام��ت احل�����روب ال��ع��امل��ي��ة اأي�������س���ا، ح��ت��ى اأن 
فمثل  احل���روب،  تنع  اأن  ت�ستطع  مل  احلديثة  الدميوقراطية 
فر�سة  ال��ق��وم��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأع��ط��ى  للقومية  ال��ت��اأث��ري  ه���ذا 
ملبداأ عام  امل�سري  تقرير  امل�ستقلة مع حتول حق  لدولها  اإن�سائها 
يف حل غالبية اخلافات. وكذلك من االأزمات يف هذا املو�سوع، 
الدميوقراطية  ال��دول  قامت  وقد  واالأقليات،  الوافدين  ق�سية 
واأ�سعرتهم  حقوقهم  اأعطتهم  التي  والقوانن  الت�سريعات  ب�سن 
ال��دول  من  التحول  ح��دث  اإذ  حميطها،  يف  احلقيقي  بوجودهم 
من  حلقتها  ما  جراء  مدنية  قومية  دول  اإىل  العرقية  القومية 
���س��راع��ات وت���ط���ورات، ع��ل��ى اأن ال��دول��ة ال��ق��وم��ي��ة امل��دن��ي��ة قائمة 
فتحولت  بينها،  فيما  القوميات  وتعاي�ض  امل�سرتك  التعاون  على 
وال��ق��ان��ون  امل�����س��اواة  اإىل قومية  واالأر�����ض  وال��ل��غ��ة  ال��ع��رق  قومية 
والثقافة. لذا؛ على الدول اأن تاأخذ مببداأ االعرتاف بالتعددية 
حميطها  داخ���ل  االجتماعي  ال�سلم  على  للمحافظة  الثقافية 

جتنباً للكثري من ال�سراعات.
االأقليات  الدولة تطلع  الثقافية يجنب  بالتعددية  اإنَّ االعرتاف 
وتثلها  هويتها  حتتوي  اأن  فيها  تتاأمل  التي  االأخ���رى  ل��ل��دول 
بح�سب روؤية الكاتب، واإن مبداأ حقوق االإن�سان هو الذي اعتمدته 
اأغ��ل��ب ال����دول امل��ع��ا���س��رة يف ت��ن��ظ��ي��م ع��اق��ات��ه��ا م��ع م��واط��ن��ي��ه��ا، 

ينظر  بحيث  عاملية  ق�سية  االإن�سان  حقوق  ق�سية  �سارت  حتى 
ل��ل��دول��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��دي ع��ل��ى ه��ذه احل��ق��وق ب��اأن��ه��ا جت���اوز تعديها 
الداخلية  اأزماتها  الأنَّ  العاملي؛  ال�سام  لتهدد  مواطنيها  على 
الكاتب قول  ي�ستعر�ض  املجال  االأخ��رى، ويف هذا  للدول  �ستمتد 
اأن  احلديثة  الليربالية  ال��دول  على  اأن  اإىل  يذهب  ال��ذي  تايلر 
مفهوم  على  ولي�ض  »الكرامة«  على  احلديثة  جمتمعاتها  تبني 

»ال�سرف«، الأن ال�سرف يعمق منطق الطبقية داخل املجتمع.
ال��دول  اأن  الكاتب  يجد  ال��دول  ملمار�سات  الداخلية  ال��ق��راءة  ويف 
احلرية  »ت��ري��د  ب��اأن��ه��ا  تتمثل  ازدواج��ي��ة  حتمل  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
االأمن  االآخرين،...، وتريد  ال�سيطرة على  لنف�سها ولكنها تريد 
وال�سام لنف�سها لكنها حتر�ض على اإثارة الفو�سى وال�سراعات 
الكاتب �سبب ذلك يف تف�سري توردوف  يف بلدان عديدة«، ويذكر 
اأنها  على  ال��دول  لبقية  تنظر  الدميوقراطية  الدولة  ه��ذه  ب��اأن 
اأي�ساً ويعتربها  قوى بربرية. لذا؛ فهو يحذر من هذه النظرة 
الدول  اأن  البع�ض  يرى  واقت�ساديا،  الرببرية.  اأن��واع  من  نوعاً 
االأثرياء.  ثروة  وتزيد من  اأرزاقهم،  ت�سارك مواطينها  احلديثة 
ال�سيا�سية  امل�����س��اك��ل  وت����رية  ارت���ف���اع  ب��ه يف  ي�����س��ت��دل��ون  م��ا  وه����ذا 
ب��ط��ري��ق��ة اق���ت�������س���ادي���ة، وي���ذك���ر ر���س��ي��د احل�����اج ���س��ال��ح امل��ام��ح 
وبناء  تطورها  الأج��ل  بها  االهتمام  الدولة  على  التي  االأ�سا�سية 
معاين  وتعميق  الهوية  قبل  باحلرية  االهتمام  وهي:  م�ستقبلها 
الفردي  بن  واملوازنة  واأنظمتها،  بنيتها  يف  واالع��رتاف  العدالة 
واجلماعي وذلك بالتقليل من �سلطة املوؤ�س�سات واإعطاء م�ساحة 
للفرد وحقوقه، واأخريا احتواء ال�سيا�سة للثقافة حيث اإن بع�ض 
تعي�سها  التي  والتوترات  ال�سراعات  اأغلب  اأن  يذكر  االأطروحات 
الدولة معاجلة  واأزمات ثقافية، فعلى  اأ�سا�سها ق�سايا  الدول يف 
واأرى  املختلفة.   الثقافات  وبن  بينها  التفاعل  عملية  وتنظيم 
اأكانت  �سواء  ال��ت��وازن  م�ستويات  لقيا�ض  امل�ستمرة  املراجعات  اأن 
اإىل �سناعة  التي تف�سي  الثقافية  اأو  االأن�سطة االقت�سادية  على 
التي  ه��ي  ومواطنيها  ال��دول��ة  ب��ن  املنتج  وال��ت��ف��اع��ل  االن�����س��ج��ام 

اأدوارا حقيقية للدولة الناجحة. تعطي 

هم  وباملقابل  والرفاهية،  ال�سعادة  لهم  حمققة  ا�س  النَّ فيها  يعي�س  التي  الدولة  لهذه  مناذج  �سياغة  واملفكرون  العلماء  حاول  فقد  للب�سر،  اجلامعة  الكيانات  من  الدولة  ُتعترب 
قراءة  املعا�سرة«  الدول  يف  واالزدهار  النجاح  ومقايي�س  »مقوالت  بعنوان  التفاهم  مبجلة  املن�سورة  مقالته  يف  �سالح  احلاج  ر�سيد  الكاتب  يتناول  لذا  واالإنتاج،  بالعمل  يقومون 
ت بها يف مراحل ت�سكلها املتعددة«،  اأن »الدولة املُعا�سرة لي�ست اأكرث من نتاج لالأزمات التي مرَّ للدولة املعا�سرة واأدوارها و�ُسبل حتقيقها الأهدافها واالزدهار ل�سعوبها، فهو يرى 
الق�سايا  مع  تعاملها  كيفية  يف  اجلدل  تركز  لذلك،  بلد«.  كل  يف  ال�سيا�سيني  الفاعلني  بني  عليه،  املتنازع  الدولة  دور  حول  جدل  �سوى  لي�ست  الع�سرين  القرن  يف  ال�سيا�سة  و«اأن 

الرئي�سية مثل: م�سكالت الت�سخم، وفر�س العمل، وحت�سني نوعية التعليم، وحجم القطاع احلكومي، وال�سرائب.

أدوار الدولة الُمعاصرة
ومعايير نجاحها


