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ـا قبل...! أمَّ

بعنوان  قصيدة  لألطفال:  هة  املوجَّ األشعار  من 

»ذكريات حايف القدمين«، لألديبة األمريكية راشيل 

فيلد .1894/1944- (Rachel Field) وراشيل فيلد 

شاعرة وروائية وكاتبة متخصصة يف أدب األطفال، 

األولى«،  مئويتها  يف  »هيتي..  أعمالها  أشهر  من 

وفازت   ،1929 عام  ُنشرت  لألطفال  رواية  وهي 

بميدالية نيوبيري للتميز يف أدب األطفال األمريكي 

صغيرة  خشبية  دمية  قصة  وتحكي   ،1930 عام 

القرن  أوائل  يف  نحتها   ،)Hitty( »هيتي«  اسمها 

الدردار  لشجرة  السحري  الخشب  من  عشر  التاسع 

اسمها  صغيرة  لفتاة  نحتها  متجّول.  بائٌع  الجبلي 

كرينبيري  جريت  جزيرة  يف  تعيش  بريبل،  فيبي 

عندما  الشتاء  فصل  خالل   ،)Great Cranberry(

راشيل  البحر. نشرت  بعيًدا يف  والدها يذهب  كان 

سنة  مرة  ألول   »Barefoot Days« قصيدتها  فيلد 

 The Horn Book( بوك«  »هورن  مجلة  يف   1932

متخصصة  أمريكية  مجلة  أقدم  وهي   )Magazine

يف مراجعة أدب األطفال.

التي  اللحظات  من  بريئة  لحظة  تلتقط  القصيدة 

العالم، وهي املشي حفاًة  يعيشها معظم أطفال 

يف البساتين، أو املالعب، أو السكك، أو الضواحي...

الشاعرة  تتذكر  التحديد،  وجه  ىلع  هنا  وغيرها. 

القدمين  حافية  تمشي  كانت  حين  ربما  طفولتها 

امللتفة،  السرخس  شجيرات  وسط  الحقول  يف 

تدوس عشبا باردا، وتستمتع بصباحات الصيف حيث 

عليل،  والهواء  املنحدرات،  ىلع  ساطعة  الشمس 

والفَراشات  والنحالت  األجواء،  يف  تحوم  والطيور 

تنتقل من زهرة إلى زهرة.

»ذكريات حايف القدمين«
أحبُّ يف الصباِح ... أْن أْعُبَر الضواحي

هناك أمشي حافيا ... ويف امُلروِج عاِديا

وآُخُذ الُعْشَب َمِعْي ... َتْغِرُفه أصابعي

يا َلَصباِح الّصْيِف ... يا َلَصباِح الّصْيِف

فوُح ُمْشِمَسة ... وللّنسيِم َهْسَهَسة حيث السُّ

رى ... والنْحُل َيْجني الزََّهرا والطيُر يعلو يف الذُّ

ِمَثَل الَفَراِش أْمَرُح ... ودون َنْعٍل أْسَرُح

يا َلَصباِح الّصْيِف ... يا َلَصباِح الّصْيِف

د. هالل الحجري

ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع »         «
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العقل: في مستقبل التعايش
أمجد سعيد

amjdsaeed01@outlook.com

اإذا ك��ان��ت ه��ذه ال��ت�����س��ا�ؤالت م��ن ب��ن ع��دة ت�����س��ا�ؤالت 
ذات  ه��ي  ال��ع��ق��ل،  م��اه��ي��ة  يف  تبحث  �ال��ت��ي  م�سابهة، 
علينا  فيجب  جمملها،  يف  االإي��ج��اب  حتمل  اإج��اب��ات 
الفال�سفة  اأراد  ال��ذي  �التاآلف  التماثل  ذلك  اإدارك 
ف��ارق  ث��م��ة  ��اق���ع���ه.  ال��ع��ق��ل  ب��ن  ع��ل��ي��ه  يقب�سوا  اأن 
يخلق  الذي  التباين  ��سدة  العقل  �حدة  بن  عميق 
الت�سميم الوجودي يف عامل االإن�سان. �للواقع عامله 
على  الذي يحمل منطقاً خمتلفا، �يربهن  اخلا�ص 
ن�سبية مقولة هيجل يف كثري من املواقف. �على مر 
بن  املتباينة  العالقة  فهم  الفال�سفة  حا�ل  الزمن 
العقل ��اقعه، �ظلت هذه امل�ساألة التي تناق�ص العقل 
الفال�سفة  ي�ستطع  فلم  بذاته،  هو  حبي�سته  ذات��ه  يف 
اأحد  يحا�ل  �مل  العالقة،  هذه  ت�سهيل  اأ�  �سخ�سنة 
بن  الغمو�ص  يكتنفها  ال��ت��ي  العالقة  ه��ذه  تفكيك 
ياأتي �سمن  ال��ع��امل، �ه��ذا  ال��وج��ود يف  العقل �من��ط 
ك��ل جيل،  م��ع  نف�سها  زال��ت جت��دد  م��ا  ال��ت��ي  العملية 
هي  �م��ا  كلي  ب�سكل  العقل  مغزى  فهم  عملية  �ه��ي 
لواقع  العملي  اال�ستخدام  يرت�سيها  التي  القوانن 
ال��ع��ق��ل �م��ن��ط��ق ال��ت��ف��ك��ري، �ال��ه��دف االأ���س��م��ى ال��ذي 
ا�ستخدام  ي��ت��م  اأن  ه��و  حتقيقه  اإىل  اجل��م��ي��ع  ي�سعى 
التفكري  ���س��واء يف  ب��ط��رق ج��دي��دة م��ب��ت��ك��رة،  ال��ع��ق��ل 
�اأن  املعا�ص،  الواقع  اأمناط خمتلفة من  العملي �يف 
تكون هناك طرق خمتلفة ل�سرب اأغوار العقل �منعه 
من التقهقر ثانية نحو ذاته، ��سوف ي�ستفيد العامل 
�م��ن �سمنها  امل��ج��االت  �ستى  ال��ع��ق��ل يف  ق���درات  م��ن 
التعاي�ص �تقبل االآخر �االختالف �التباين  م�سائل 

بن الواقع الن�سبي للعقل �الواقع الكلي.
ذات  ح��ي��اة  االأ�ق����ات  ه��ذه  يف  النا�ص  ح��ي��اة  �اأ�سبحت 
�جلي  �ا�سح  متايز  �هناك  �سديدين،  �تنوع  تباين 
ال����ق����درات �امل�����ه�����ارات، �اخ���ت���الف يف االأ���س��ال��ي��ب  يف 

حوله  الت�سورات  �بناء  العمل  اإجن��از  يف  امل�ستخدمه 
�ح���ول احل��ي��اة ك��ك��ل، �ب��ه��ذا اأ���س��ب��ح��ت ه��ن��اك حاجة 
م��ا���س��ة لبع�ص ال��ت��غ��ي��ريات ال��ت��ي ت��ق��وم م��ق��ام امل��ق��رب 
�امل�������س���ا�ي ل��ه��ذه ال���ف���ر�ق���ات ال��وا���س��ح��ة، الأن ه��ذه 
ال��ف��ر�ق��ات ق��د ت���وؤدي الخ��ت��الف م��ن ن��وع �سلبي �اإن 
���س��ح ال��ق��ول ه��و اخ��ت��الف غ��ري �سحي ال��ب��ت��ة. �الأن 
اإ�سالح الذ�ات �النفو�ص من اجلوانب التي ا�ستغلت 
بها الفل�سفة �سمن مباحث االأخالق، لكي نكون على 
لواقعة  الفل�سفي  التدبري  ج��وان��ب  بع�ص  م��ن  بينة 
االختالف الب�سري �بهذا ميكن الوقوف على بع�ص 
املبادىء التي حتمل بداخلها قيمة لتحقيق التوافق 

�االألفة بن الذ�ات.
1- املحبة وال�صداقة:

هناك تكدي�ص فل�سفي هائل حول هذه امل�ساألة بالذات، 
�يجب اأن ن�سري له هنا؛ فالكثري من الفال�سفة كتبوا 
اأي�سا  حول هذا املو�سوع كتبا عدة، �بطرق خمتلفة 
قد تكون م�ستقلة اأ� �سمن م�سائل ت�سرتك يف اجلذر 
ذات����ه، ب���دءا ب��اأر���س��ط��و يف ك��ت��اب االأخ�����الق، اإىل ج��اك 
دريدا يف كتابه �سيا�سة ال�سداقة، �هناك اأي�سا اإ�سهام 
الفال�سفة امل�سلمن حول هذا االأمر منهم: م�سكويه 
�التوحيدي. اإن �جه التباين بن املحبة �ال�سداقة 
للثاين.  �اخل�سو�سية  ل���الأ�ل  العمومية  يف  يكمن 
ال��ن��ز�ات  ���س��م��ن  م��ن  لي�ست  االإن�����س��ان  م�����س��ادق��ة  اإن 
حقيقي  تعبري  هو  بل  متقدة،  لذة  اإطفاء  اأ�  العابرة 
الفعل. �هذا ما عرّب عنه  ��سادق عن احلاجة لهذا 
�اأن  ال�سر�رة،  هذه  عن  �ع��رّب  م�سكويه  الفيل�سوف 
التوحيد  لفعل  حتتاج  ال�سداقة  اأي  ال�سر�رة  ه��ذه 
االأ�ل لفعل  املحرك  اللذان ميالأن  �االإئتالف �هما 
امل�سادقة. بالنظر اإىل ال�سداقة على اأنها اأرقى اأنواع 
االأ�سكال اجلمع بن طرفن، يجب علينا التاأكد اأ�اًل 

الرقي  فهذا  ن�سبية،  عبارة  هي  العبارة  هذه  اأن  من 
ال يعمم على كل اأ�سكال ال�سداقة، �هناك �جهان اأ� 
التعميم،  هذا  عليهما  ين�سحب  ال  لل�سداقة  �سكالن 
اأن  جند  لذلك  اللذة.  ��سداقة  املنفعة  �سداقة  هما 
الفال�سفة اأجمعوا على اأن مثالية ال�سداقة تكمن يف 

البحث عن الف�سيلة �اخلري للجميع.
الت�صامح:  -2

اإنَّ ال�سياق الذي ن�ساأ فيه مفهوم الت�سامح لهو �سياق 
ال�سياق  فهذا  التعقيدات؛  بع�ص  �يحمل معه  خا�ص 
هو الذي عّبد الطريق لظهور الت�سامح، فكان �سياقاً 
ما  ملعتقد  االأعمى  �التع�سب  املطلق  باالنتماء  يت�سم 
اإن  مطلقة.  حقيقة  ميتلك  اأن��ه  ي��رى  م��ا  مذهب  اأ� 
مثل هذا االعتقاد كان له ما كان من اإهدار النفو�ص 
بالنا  فما  �اح��د،  ملذهب  ينتمون  مل��ن  احل��ي��اة  �اإن��ه��اء 
ب��ال��ذي��ن ي��ن��ت��م��ون مل���ذاه���ب خم��ت��ل��ف��ة؟ اإن م��ث��ل ه��ذه 
كانت  امل�سرتك،  العي�ص  اإمكانية  تهدد  التي  االأ��ساع 
الت�سامح  عن  �ال��دف��اع  للدعوة  االأق��وى  ال��داف��ع  هي 
�ن�سر القيم التي يت�سم بها، �التي ارتبطت مبرحلة 
رجوع �انبعاث النزعة االإن�سانية، �الذهاب باملجتمع 

نحو االإ�سالح �النه�سة �التحديث.
تنق�سم  �ال���ت���ي  امل��ت��ب��ان��ي��ة،  جت��ل��ي��ات��ه  يف  ال���واق���ع  اإنَّ 
ال�سر،  �ق�سم  اخلري  ق�سم  هما:  اأ�سا�سين؛  لقم�سن 
اإمنا هو تعبري عن فكرة �سرمدية تع�س�ص يف عقولنا، 
نحو  ت�سورنا  لنا  لت�سكل  ترجمتها  متت  ر�ؤي��ة  �ه��و 
اإمكانية  اأي  عقولنا  م��ن  ننفي  حينما  معن.  ��سع 
كل  م���ن  ب��ت��ف��ري��غ��ه  �ن���ق���وم  ل��الخ��ت��الف،  م�ستقبلية 
�ت��ب��اي��ن��ه،  ت��ع��دده  يف  ال��وج��ود  يحت�سن  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة 
ف��ن��ق��وم ب��ا���س��ت��خ��دام��ه ب�����س��ك��ل ي��ح��م��ل يف ط��ي��ات��ه ثقة 
بها  يعتقد  اأن  يجب  مطلقة  �اح��دة  �حقيقة  عمياء 

الكل �ين�ساع لها اجلميع.

»كل ما هو عقلي هو واقعي، وكل ما هو واقعي هو عقلي«.. مقولة هيجل التي اأدرجها يف كتاب مبادئ فل�صفة احلق، هي ما بداأ به الأكادميي يو�صف اأ�صلحي يف مقاله 
عن حقوق ال�صيافة واجلوار، حتت عنوان »مداخل املوؤتلف الإن�صاين: حقوق ال�صيافة واجلوار«، واملن�صور مبجلة »التفاهم«، وهذه العبارة هي التي تبيح الت�صاوؤل 
التايل: هل ما يبدو يف الواقع لي�س اإل انعكا�صا لطبيعة العقل نف�صه، اأم هو �صاأنه �صاأن العامل ال�صعوري الذي ينف�صل عن عامل العقل بل يتحداه يف اأحايني كرثة؟
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فلسفة الخير المشترك
من نظرة فلسفية - سياسية

أيمن البيماني

albimani92@hotmail.com

اأن م�����س��ط��ل��ح »اخل���ري  اإىل  امل��ع��ا���س��ر�ن  ال��ب��اح��ث��ون  ��ه  ن��بَّ �ق���د 
امل�سرتك« هو م�سطلح قابل للتاأ�يل �التوظيف االأيديولوجي، 
�غام�ص �م�سو�ص، حيث ي�سّلم به البع�ص �ي�سكك به االآخر.

اأ�ر�ب��ا خالل  اإىل  �اأمريكا، �امتد الحقا  النقا�ص يف كندا  بداأ 
احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، �ال����ذي ب����داأه ال��ف��ي��ل�����س��وف ال��دي��ن��ي 
ال��ك��ن��دي »����س���ارل د� ك��ون��ي��ن��ك« ب��ع��د ت��األ��ي��ف��ه ل��ك��ت��اب »اأ�ل���وي���ة 
اخل���ري امل�������س���رتك«، �ال�����ذي ه��اج��م ف��ي��ه ج��م��اع��ة »ال��ف��ال���س��ف��ة 
من  الكثري  اأن  مالحظة  م��ن  ���س��ارل  انطلق  ال�سخ�سانين«. 
انتهت  لكنها  االأن�����س��اق،  ق��ي��م��ة  م��ن  اأع��ل��ت  ال��ف��ك��ري��ة  االأن�����س��اق 
اإمكانية  عن  �سارل  ت�ساءل  فيما  كاملارك�سية،  �سمولية  باأنظمة 
�ال��ذي  امل�سرتك«،  »اخل��ري  �سعار  يحمل  نظام  كل  عن  ال��دف��اع 
ذلك  تتخذ  االأنظمة  بع�ص  ك��ون  ال��دف��اع  ب�سعوبة  فيه  اأج��اب 
يتنافى  �ال��ذي  االأ�سخا�ص،  بع�ص  ا�ستعباد  اأج��ل  من  ال�سعار 
الدكتاتورية  االأنظمة  ذلك  �مثل  امل�سرتك.  اخلري  فكرة  مع 

امل�سرتك. للخري  املنافية  �الفا�س�ستية  كال�سيوعية 
ل��ذل��ك؛ ُي��وؤك��د ���س��ارل اأنَّ اجل��م��اع��ة ت��ت��األ��ف حت��ت غ��م��رة اخلري 
مقولة  ت��وؤك��ده  م��ا  �ه���و  ال�سخ�سي،  اخل���ري  �ل��ي�����ص  امل�����س��رتك 
عن  الفرد  ا�ستقالل  يف  خري  �ال  بطبعه«،  اجتماعي  »االإن�سان 
التعّلق  يف  خ��ري  �ال  ف��ي��ه،  يعي�ص  ال���ذي  املجتمع  اأ�  اجل��م��اع��ة 
باخلري الفردي اخلا�ص، �اإمنا اخلري امل�سرتك الذي هو ر�ح 

�اأ�سا�ص ترابطها. اجلماعة 
فيما راأى االأب اأي�سمان اأنَّ هناك تعار�سا بن اعتبار الرب هو 
يخلقه  �سيء  اأي  اأن  العتبار  �ذل��ك  االأ�سمى؛  امل�سرتك  اخل��ري 
الرب ما عاد هو ال�سخ�ص الر�حي، �اإمنا هو اخلري امل�سرتك؛ 
امل�سرتك كما  الرب �اخلري  الت�سوية بن  �ساأن  فاإنَّ من  لذلك 
عليته  يف  ال��رّب  اختزال  اإىل  ينتهي  اأن  كونينك  د�  �سارل  فعل 
اأي�سمان  االأب  �ي���رى  ذات���ه.  حقيقة  يف  ال  للكون  خالقيته  يف 
اأن ت�����س��ّور ����س���ارل د� ك��ون��ي��ن��ك ل��ل��خ��ري امل�����س��رتك ه���و ت�����س��ّور 
ك��رام��ة االأ�سخا�ص  اأن  ب���راأي  ي��اأخ��ذ  ت��وت��ال��ي��ت��اري، �ذل���ك الأن���ه 
ال  الكون  نظام  اإىل  بالنظر  ا�ستقامتهم  بح�سب  عنده  تقا�ص 

على نحو مطلق )كرامة الكائنات االأكمل يف هذا العامل(.
اإبان احلرب العاملية الثانية؛ انتقل النقا�ص من االأب �سارل اإىل 

ابنه »توما�ص«، �اأ�ل ما انطلق منه االبن توما�ص: »هل ميكن 
اأ�لوية  �ع��ن  ال�سخ�ص  كرامة  عن  نف�سه  الوقت  يف  ندافع  اأن 

اخلري امل�سرتك على ما قد يبد� يف ما بينهما من تنافر؟«.
لل�سخ�ص  االع�����رتاف  اأنَّ  �ن��ظ��رت��ه  ت��وم��ا���ص  ت��ف�����س��ري  �ح�����س��ب 
اأ�لوية اخلري امل�سرتك، ميكن يف  الب�سري بالكرامة �بتابعها، 
الواقع اأن يقف �سداً منيعاً �رادعاً �سد الفظاعة التوتاليتارية، 
ت��ك��وي��ن ف��ك��رة �سحيحة ع��ن ك��رام��ة  ب�����س��ر�رة  م��ع االه��ت��م��ام 
االإن�سان �عن اخلري امل�سرتك، �اللذان هما يف االأ�سا�ص يقودان 
لبع�سهما البع�ص. حيث اإن ر�سالة �كرامة االإن�سان هو تبادل 
الكمال  اأعلى مراحل  �اأن  نبذه،  ال  �امل�سالح مع غريه  اخلري 

االإن�ساين يتمثل يف ت�ساطر اخلريات بن الب�سر.
القرن  ثمانينيات  اإىل  امل�����س��رتك  اخل��ري  ح��ول  النقا�ص  ام��ت��دَّ 
نظريته  ر�ل���ز«  »ج���ون  االأم��ري��ك��ي  الفيل�سوف  �اأث���ار  امل��ا���س��ي، 
�ت�سوراتهم  �ساأنهم  يف  االأف���راد  ت��رتك  التي  للعدالة  �ر�ؤي��ت��ه 
اأ�لية مبداأ  �اأّكد على  ��ساأنه،  ��ساأنهم �هو  دع هوؤالء  للخري، 

»العدالة« على »اخلري«.
�الذي  �ساندل،  ميخائيل  االأمريكي  الفيل�سوف  خالفه  �قد   
اإىل  ينظر  ال  �احل��ق��وق  للعدالة  ال��ل��ي��ربايل  الت�سور  اأن  ي��رى 
م�ساركة االأفراد للخري مع جماعتهم ال�سيا�سية �االجتماعية، 
�يرى �ساندل اأن العدالة �احلقوق ال توفر �حدها ال�سر�ط 
امل�سرتك  اخل��ري  اأ�  الطيبة  للحياة  ي�سعى  �سعبا  جتعل  التي 

بينهم. فيما 
فكرة  انتقد  فقد  فالتزر،  ميخائيل  االأمريكي  الفيل�سوف  اأما 
اأ�  موقعه  ك��ان  مهما  جمتمع  اأي  اأن  ك��الم��ه  يف  �اع��ت��دَّ  ر�ل���ز، 
اخلري  مو�سوع  اأف���راده  ت�ساطر  اإذا  ع��ادل  جمتمع  ه��و  ن��وع��ه؛ 
جمتمعات  داخ��ل  اأّك��د  لكنه  املت�ساطرة.  قيمهم  �ف��ق  امل�سرتك 
الب�سرية  للطبيعة  خمالفة  اأف��ك��ارا  تنبت  قد  امل�سرتك  اخل��ري 
كت�سويغ العبودية مثال، �دعا اإىل متييز املعايري اخللقية التي 

تتبناها جماعات اخلري امل�سرتك بن الرقيقة �ال�سميكة.
املا�سي  القرن  ت�سعينيات  منذ  ال�سيا�سة  منّظري  بع�ص  داف��ع 
املجتمع  اأع�ساء  مُتّكن  �املواطنة  �الدميقراطية  امل�سا�اة  باأن 
نقا�ص  ُط��ِرَح  ثم  بينهم.  فيما  باالنتماء  م�سرتك  اإح�سا�ص  من 

باالنتخابات  امل�سرتك؟ هل  م�سمونه كيف يتم حتديد اخلري 
اأم ب����ال����ت����دا�ل؟ �ك���ي���ف مي��ك��ن ���س��م��ان ع����دم ن�����ز�ع امل�����س��ال��ح 
جمتمع  يف  امل�سرتك  اخل��ري  مو�سوع  ت��اأط��ري  اإىل  ال�سخ�سية 
ما؟ اأ�سار الفيل�سوف االأمريكي »يو�سع كوهن« اإىل اأن الفوارق 
اأفق  اأم��ر  من  تقلل  اأن  �ساأنها  من  اإمن��ا  الثورة  �يف  ال�سلطة  يف 
راأت  فيما  العمومي.  النقا�ص  عرب  امل�سرتك«  »اخل��ري  حتقيق 
الفيل�سوفة البلجيكية »�سانتال موف« اأن من طبيعة ال�سيا�سة 
يكون مو�سع جدل  اأن  نف�سه  يلزم  العام«  »اخلري  �اأن  التنازع، 
»األ�����س��دي��ر  االأ���س��ك��ت��ل��ن��دي  الفيل�سوف  ل���دى  بينما  �م��راج��ع��ة. 
�اأنه  امل�سرتك،  �سيا�سة اخلري  ت�سا�ؤمية حول  ماكنتاير« نظرة 
خرياتهم  اأ�لويات  برتتيب  التزاماً  النا�ص  يت�ساطر  اأن  يجب 

الفردية �اجلماعية عرب »التعلم امل�سرتك«.
هي  احل��ال  بطبيعة  ال�سيا�سة  اأنَّ  االآراء  م��ن  جمموعة  �راأت 
التعريفات  يف  تكمن  امل�سكلة  �لكن  امل�سرتك،  للخري  ال�سعي 
اإىل  ال�سعي  ط��رائ��ق  تنوع  �ك��ذل��ك  امل�����س��رتك،  للخري  املتنوعة 
بع�ص  اأن  ���س��وًءا  االأم��ر  يزيد  �م��ا  �طبيعتها،  امل�سرتك  اخل��ري 
اأكرث  اليومي  بالتدبري  من�سغلن  باتوا  اليوم  ال�سيا�سة  رجال 
من االهتمام باخلري امل�سرتك للجماعة اأ� االأمة. �على عك�ص 
ت�سعى  كبري  العدالة هي خري  اأن  �سلوغا«  »هان�ص  يرى  ر�لز؛ 
اأن  يف  ر�لز  مع  يتفق  �لكنه  حتقيقها،  اإىل  احلديثة  ال�سيا�سة 
ال�سعي اإىل اخلري امل�سرتك اأ�سبح اأ�سد اإ�سكاال من قبل، �ذلك 
�ذل��ك  امل�سرتك،  اخل��ري  ه��ذا  على  االت��ف��اق  ع��ن  عجزنا  ب�سبب 

ب�سبب اإميان البع�ص بالفردانية �باالإ�سباع الفردي.
لقد اأ�سبحنا ن�سك يف اإمكان االتفاق على خري م�سرتك، �اأ�سواأ 
�لكن  امل�سرتك،  اخلري  اإىل  احلاجة  نفتقد  اأ�سبحنا  اأننا  منه 
م�سرتك  �سعي  غري  من  ت�ستمر  اأن  ميكن  ال  الب�سرية  احلياة 
ت�ساطرها  اأخ��رى  لغة  اإىل  حتتاج  الفردية  �حتى  اخل��ري،  اإىل 
الراأي �تنمو معها، �هو ما يدعو اإىل االإميان باخلري الكوين 
الذي يلغي احلد�د �القارات، �اأن نتحد اأمام جميع االأخطار، 

اأم ب�سرية. طبيعية كانت 

ا لنقا�س قدمي  ا. وهو يعترب امتداًدا ثقافيًّ ا اجتماعيًّ لقد بداأ النقا�س املعا�صر حول مو�صوع »اخلري امل�صرتك« منذ حوايل احلرب العاملية الثانية، وكان نقا�ًصا �صيا�صيًّ
مو�صوع  اأ�صبح  ولقد  ا.  لهوتيًّ ا  و�صيا�صيًّ ا  لهوتيًّ ا  اجتماعيًّ نقا�ًصا  وكان  خلت،  قرون  عرب  الفال�صفة  من  والعديد  والكاثوليك  الالهوت  عند  طويلة  فرتة  منذ  بداأ 
ال�صيخ  حممد  ملقال  �صنناق�صه  ما  وهذا  احلايل.  ع�صرنا  يف  مهما  وفل�صفيا  نقا�صيا  وتقاطعا  اهتمام  حمط  العامة«  »امل�صلحة  اأو  امل�صرتك«  »اخلري  اأو  العام«  »اخلري 

يا�صي واخلري العام«، واملن�صور يف جملة »التفاهم«. قا�صات الفل�صفّية املعا�صرة حول الجتماع ال�صِّ »النِّ
الفردية  النزعة  زمن  مع  الزمن  عليه  عفى  امل�صرتك  اخلري  اأن  يرى  الأول:  توجهات؛  ثالث  حول  حتوم  اليوم  ال�صيا�صية/الجتماعية  املذاهب  اأ�صبحت  فلقد 
الدولة«  »حيادية  مظلة  حتت  يتوجهون  الذي  الليرباليني  من  جمموعة  والأخري:  عليه،  والعتماد  به  الأخذ  ب�صرورة  املجتمعات  يوجه  والثاين:   والليربالية، 

والتي قد ت�صمح بتعاي�س جملة من الت�صورات حول اخلري امل�صرتك، ولكل مذهب ت�صوره اخلا�س عنه.
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يتعمق الباحث يف طرح منهج اخلطاب ال�سعبوي. يعد 
يرغبون  الذين  اأ�لئك  قبل  من  م�ستخدماً  النهج  هذا 
يف االن��ف�����س��ال ع��ن ال��ن��ظ��ام امل��وؤ���س�����س��ي ال��ب��ري�ق��راط��ي 
باب  من  ُمبا�سر  ب�سكل  ال�سعب  اإىل  االجت��اه  �يف�سلون 
اأنها �سبب لعرقلة  جتاهل النخب احلاكمة التي يعتقد 
هنا  للدميوقراطية  ذكرنا  �سياق  �يف  الدميوقراطية. 
نهجاً  يعك�ص  ال  ال�سعبوي  اخل��ط��اب  اأن  ذك��ر  م��ن  الب��د 
ي�سار  اأ�اًل  اأ�سباب.  لعدة  االأمر  حقيقة  يف  دميوقراطيا 
عن  التعبري  اأد�ات  من  اأنها  على  اخلطابات  ه��ذه  اإىل 
املُهم�سة يف املجتمعات، لذلك تلقى دعماً كبرياً  الفئات 
التطرف  م�ساألة  ذك��ر  من  الب��د  �لكن  الفئة.  ه��ذه  من 
�من  التي  اخل��ط��اب��ات  ه��ذه  بها  تنتهي  م��ا  غالباً  التي 
الفئات  بها  مت��ر  ال��ت��ي  املع�سالت  على  تركيزها  ���س��دة 
�سيئاً  حتمل  ال��ت��ي  االأف��ك��ار  ك��ل  بتجاهل  ت��ب��داأ  املُهم�سة 
يتوجه  منها  بع�سا  اأن  كما  املطر�حة.  اأفكارهم  ينايف 
احلاكمة بحجة  بالنخب  متعلق  ما هو  كل  رف�ص  نحو 
�من  مل�ساحلها.  �سعياً  اأخ���رى  د�ن  فئة  تختار  كونها 
اإىل  اخلطاب  هذا  بها  ينتهي  التي  الكيفية  يتَّ�سح  هنا 
اخلطاب  يف  االت���زان  عن�سر  غياب  حالة  يف  التناق�ص 
اأخرى  اإن رغبتك يف الرتكيز على فئة د�ن  ال�سعبوي. 
اأنَّها القت ما يكفي من ا�ستجابة ملطالبها يعني  بحجة 
جتاهل هذه الفئات يف حالة الو�سول اإىل القمة، �سوف 
الفئات هذه  االأح��داث مع  نف�ص  تكرار  اإىل  ُي��وؤدي ذلك 
فكر/  اأداة/  اأي  اإن  بعد.  فيما  ُمهم�سة  �ست�سبح  الأنها 
نهج اأ� اأيد�لوجية تتجاهل االآخر تقوم ب�سكل ما بخلق 
م�سكلة �ستطفو على ال�سطح عاجاًل اأم اآجاًل، باالإ�سافة 
اإىل اأنها �ستخرج بعواقب ُمقاربة للعواقب التي ت�سببت 
اإنَّ اخلطاب ال�سعبوي قبل  اأ� التطرف.  بها العن�سرية 
ال�سيا�سية  االأنظمة  قبل  من  م�ستخدمة  اأداة  يكون  اأن 
املُعان��اة  عل��ى  �االحتجاج  للتعبئة  اأ�سلوب  منه  اأكرث  هو 

م��ن��اه�����س��ة  اأداة  ي��ع��ت��رب  ذل����ك  ب��ج��ان��ب  االج���ت���م���اع���ي���ة. 
منثل  من  فقط  نحن  ب�)نحن،  ينادي  حيث  للتعددات 

ال�سعب(. 
اأن  ب�سبب  �ج���وده���م  اأه��م��ي��ة  ي����ربر�ن  ال�����س��ع��ب��وي��ن  اإن 
بال�سعب  �سلتها  ف��ق��دت  التمثيلية  ال��دمي��وق��راط��ي��ات 
لل�سعبوية �حت��دي��دا  ال��دار���س��ون  اإل��ي��ه  اأ���س��ار  م��ا  �ه���ذا 
ك��ذل��ك.  �ال��ي�����س��اري��ة  اليمينية  االأ�ر�ب���ي���ة  ال�����س��ع��ب��وي��ة 
�برغم ذلك البد اأن ينظر يف مو�سوع الدميوقراطيات 
م�سرتكة  اأر�سية  �جود  ب�سبب  �ذلك  حتديًدا  �النخب 
االأنظمة  لهذه  االأ�سا�سية  الفكرة  مع  تتما�سى  �عنا�سر 
ال�سعبوي  اخل��ط��اب  يف  ت��ق��راأ  ف��ع��ن��دم��ا  ال��ت��وج��ه��ات،  اأ� 
دميوقراطية  االأنظمة  اأكرث  اأنه  تعتقد  االأ�ىل  للوهلة 
العمق، �لكن مع  اأنه متطرف يف  تتعمق �جتد  اأن  اإىل 
ذلك ال زال باالإمكان العمل يف اأر�سية م�سرتكة متى ما 
�متى  اأكرب  فئات  تغطية  اإىل  الدميوقراطيون  اقرتب 
رف�ص  م��ن  ر�سالتها  يف  ال�سعبوية  اخلطابات  كفت  م��ا 

االآخر. 
اخلطاب  ح��ول  القائم  �اجل��دل  ال��غ��ورة  مقالة  تذكرنا 
�من  دميوقراطية  فكرة  من  ينطلق  ال��ذي  ال�سعبوي 
يف  القائم  ب��اجل��دل  التطرف  ب�سبب  عنها  ينحرف  ث��مَّ 
بنظام  يتعلق  فيما  �حت��دي��ًدا  الدميوقراطية  اأم��ري��ك��ا 
بعد   2016 منذ  امل�ستحدث  �اجلدل  لديهم  االنتخابات 
اإن  ل��الن��ت��خ��اب��ات.  كلينتون  ه��ي��الري  املر�سحة  خ�����س��ارة 
مبا�سراً  ارتباطاً  ترتبط  االأمريكية  االنتخابات  نتائج 
النقاط  فكرة  حول  يتمحور  الذي  االنتخابي  باملجمع 
ال��والي��ة  اأ���س��وات  ت��ذه��ب  حيث  �الي���ة؛  لكل  التمثيلية 
تلك  يف  ال��غ��ال��ب��ي��ة  اأ���س��ب��ح��ت  اإذا  م���ا  م��ر���س��ح  اإىل  ك��ك��ل 
اأعداد  �تختلف  القادمة.  للفرتة  تراأ�سه  ُتوؤيد  الوالية 
ال�سكان  ع��دد  على  ب��ن��اًء  �الي���ة  لكل  املمنوحة  ال��ن��ق��اط 
من�سفاً  النظام  يبد�  االأ�ىل  للوهلة  ال��والي��ة.  تلك  يف 

كان  اإذا  ما  تقريباً  تختلف  لن  النتيجة  اأن  ناحية  من 
النظام عبارة عن ت�سويت فردي ُمبا�سر اأم كونه يعتمد 
املر�سحة  2016 فازت  االنتخابي. يف  املجمع  نقاط  على 
الفردية يف  االأ�سوات  اأكرب من  بعدد  كلينتون  هيالري 
ترامب  د�نالد  االأمريكي  املرت�سح  اأنَّ  عدا  االأم��ر  �اقع 
يف  اأك���رث  نقاطا  ح�سد  بعد  فيما  رئي�ساً  اأ���س��ب��ح  ال���ذي 
املُجمع االنتخابي، فبداأت بع�ص االأ�سوات تنادي باإلغاء 
الفردي  للت�سويت  �اللجوء  االنتخابي  املجمع  نظام 
املُ��ب��ا���س��ر م���ن ب���اب اأن����ه اأك����رث �اق��ع��ي��ة �دمي��وق��راط��ي��ة، 
فيما  ك��ث��رياً  تختلف  ل��ن  النتيجة  اأنَّ  م��ن  ال��رغ��م  على 
ما  �ل��ك��ن  ال��ق��ادم.  االأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  باختيار  يتعلق 
املر�سحن  تركيز  مدى  هو  االأم��ر  حقيقة  يف  �سيختلف 
على �اليات د�ن اأخرى خا�سة تلك التي متتاز باأعداد 
االأخ����رى. لذا  ب��ال��والي��ات  م��ق��ارن��ة  ال�سكان  ك��ب��رية م��ن 
اأن  ف��ئ��ة  ت��رى  ل��ك��ن  ال��ق��ال��ب  نف�ص  ال��ن��ظ��ام��ان يف  ي�سب 
اإن�سافاً  اأكرث  املبا�سر  الفردي  الت�سويت  على  االعتماد 
غري  يعد  ال��ذي  االنتخابي  املجمع  على  االعتماد  م��ن 
بالن�سبة  ! كذلك  الدميوقراطية  كاٍف يف احلديث عن 
اال�ستبدال  �سياق  يف  اب��ت��داأ  ال��ذي  ال�سعبوي  للخطاب 
املطالب  يعك�ص  ن��ظ��ام��اً  التمثيلية  ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ات 
ال�سعبية ب�سكل اأ��سح. اإن كافة االأنظمة ب�سكل عام لها 
ن�سبي مرتبط مبعطيات  اإيجابياتها ��سلبياتها �االأمر 
طاملا  كبري  ح��د  اإىل  جم��دي��ة  االأن��ظ��م��ة  بع�ص  ال��واق��ع. 
لغر�ص  �جد  االآخر  �البع�ص  التطرف  عن  بعيدة  اأنها 
ت��ب��ق��ى ك���ل االأد�ات  خ��دم��ة م�����س��ال��ح ف��ئ��ات حم�����د�دة. 
رهناً  �االأيد�لوجيات  املناهج  امل�ستخدمة،  ال�سيا�سية 
هذه  ت�سب  �ق��د  حت���دث.  ال��ت��ي  التدريجية  للتغريات 
توؤدي  اأ�  منه  ابتداأ  ال��ذي  الهدف  جانب  يف  التغيريات 
اإىل ح�سول تغيريات ينتج عنها يف بع�ص االأحيان خلق 

اأنظمة �مناهج جديدة. 

ث الزواوي بغورة، وهو باحث واأكادميي جزائري واأ�صتاذ يف الفل�صفة املُعا�صرة بق�صم الفل�صفة يف جامعة الكويت، عن »خطاب ال�صعبوية يف الفكر ال�صيا�صي  يتحدَّ
ال�صيا�صي  اجلانب  يف  التاأويالت  �صراع  ُيف�صر  ما  ف�صفا�صة  ال�صيا�صية  املفاهيم  اأن  كيف  بطرح  مقالته  يفتتح  التفاهم.  مبجلة  املن�صورة  مقالته  اإحدى  يف  املعا�صر« 
اإنَّ التغيري هو الثابت الوحيد يف  اأكرث منه راأيًا لأنه لي�س كباقي املجالت العلمية التي دائمًا ما يكون 1+1 فيها ي�صاوي 2.  ب�صكل عام. وُيعد هذا الأمر حقيقة 
هذا املجال، حيث ل اأ�صدقاء ول اأعداء دائمني، تتغري مواقع الكيانات ال�صيا�صية وتتاأرجح وفقًا للم�صالح باأنواعها ال�صيا�صية، والقت�صادية وما اإىل ذلك. ومن ثمَّ 

ينتقل اإىل احلديث عن الأنظمة احلكومية واخلطابات ال�صيا�صية التي ُتعد من �صمن الأدوات امل�صتخدمة من قبل هذه الكيانات.

البيروقراطية
والخطاب الشعبوي المضاد
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عروس األندلس »غرناطة«..
التاريخ والحضارة

مملكتهم  يف  ال�سالم  على  يحافظوا  اأن  غرناطة  حكام  ا�ستطاع 
ب�سكٍل  �سعت  قد  االأ�ر�ب��ي��ن  كانت ممالك  ح��رج؛ حيث  �قت  يف 
�سقوط قرطبة  عهم  �سجَّ اأن  بعد  دائم الإ�سقاط غرناطة؛ �ذلك 
�اأُطلق على غرناطة  االأندل�ص،  االإ�سالمي يف  اإنهاء احلكم  على 
بقايا  ظاللها  حتت  اجتمعت  حيث  ال�سغرى«؛  »االأندل�ص  لقب 
امل�سلمن  من  كبري  ع��دد  اإليها  �هاجر  املنهارة  االأندل�ص  د�ل��ة 
غرناطة  اإم��ارة  �ظلت  امل�سيحن،  يد  يف  اإماراتهم  �سقوط  بعد 

-بف�سل ذكاء حكامها- نحو مائتن �خم�سن �سنة.
�من اأهم املعامل التي يجُب احلديث عنها هي مدينة احلمراء، 
نفائ�ص  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا  االأن��دل�����س��ي؛  للفن  متحفا  تعد  ال��ت��ي 
فريدة من مناذج العمارة االإ�سالمية. يرجع الف�سل يف اإن�سائها 
مبنى  اإ�سافة  على  منهم  كل  عمل  حيث  ن�سر؛  بني  ملوك  اإىل 
بنافورة  الق�سور  اأح��د  �سحن  ُزّ�د  اأ�  �سناعية،  بركة  اأ�  برج  اأ� 
تتخذ  حيث  ملكية؛  مدينة  بحق  احلمراء  مدينة  �تعد  جذابة، 
خم�سة  م�ساحة  على  مرتفع  موقع  يف  يقع  الذي  احل�سن  �سكل 

�ثالثن فدانا.
مل  حيث  امل�سلمن؛  ح��ي��اة  يف  خا�سة  مكانة  للم�ساجد  اأنَّ  كما 
فكانت  االأد�ار؛  م��ن  ع��ددا  لعبت  ب��ل  فقط،  للعبادة  ا  م��ق��رًّ تكن 
جامعا �مدر�سة �مقرا لالجتماعات. �قد اهتم ُحكام غرناطة 
ك��ث��ريا ب��ب��ن��اء امل�����س��اج��د؛ ح��ي��ث �ج��د ب��ه��ا ح���وايل م��ائ��ت��ا م�سجد، 
��سط  غرناطة  يف  ُبني  ال��ذي  احلمراء،  م�سجد  اأ�سهرها:  �من 
اله�سبة جنوبي الر��سة، �قد ��سفه اأحد املوؤرخن باأن ثرياته 
العاج  من  �منربه  الياقوت،  اأح��ج��ار  به  �حم��ارب��ه  الف�سة،  من 

�االأبنو�ص.
�كذلك  امل��اآذن،  هي  كذلك يف غرناطة  ب��َرَزت  التي  املعامل  �من 
اأبدع امللوك �ال�سالطن يف بنائها لتكون �ساهدا  الق�سور، التي 
االإطالق:  اأهم ق�سورها على  على رخاء �عظمة حكامها، �من 
اخلالفة،  ق�سر  ليكون  الق�سر  هذا  م  مِّ �سُ �قد  احلمراء.  ق�سر 
�م�سجدا جامعا كبريا، كان يف اأ�ج ازدهار اململكة منبع العلماء، 
امل��غ��رب، �تخرج  ال��دار���س��ن م��ن ب��الد االأن��دل�����ص �ب��الد  �ملتقى 
منها علماء كبار منهم العالمة االأندل�سي الغرناطي ال�ساطبي 

اإبراهيم بن مو�سى.
اأم���ا ���س��اح��ة ال��ري��اح��ن اأ� »ال�����س��ف��راء«، ف��اإن��ه��ا م��ن ب��ن عجائب 
بركة  تتو�سطها  ح��ي��ث  جميعا،  فيها  م��ا  اأع��ج��ب  ب��ل  احل���م���راء، 

الريحان،  اأ�سجار  بجوانبها  حتفُّ  �اأحوا�ص  ال�سكل،  م�ستطيلة 
ز�اي��ا  يف  ُنق�ست  �ق��د  اخلام�ص،  حممد  ال�ساحة  ه��ذه  بنى  �ق��د 
»الن�سر �التمكن �الفتح املبن  العبارة:  الرياحن هذه  �ساحة 

ملوالنا اأبي عبداهلل اأمري املوؤمن«.
�����ص ���س��الط��ن غ��رن��اط��ة ن��وع��ا مم��ي��زا م��ن ال��ف��ن اأط��ل��ق عليه  اأ���سَّ
اإمارة غرناطة، �بداأ  ا�سم »فن بني ن�سر«؛ نظرا ال�سم موؤ�س�ص 
ال��ط��راز امل��ع��م��اري يف االأن��دل�����ص ب��ال��ط��راز االأم���وي، �ذل��ك ن�سبة 
الذي  معا�ية«،  بن  »عبدالرحمن  االأندل�ص  اإم��ارة  موؤ�س�ص  اإىل 
من  به  يتميز  �ما  االأم��وي  املعماري  الطراز  االأندل�ص  اإىل  نقل 

فخامة.
الد�لة  اأما يف ع�سر ملوك الطوائف، �التي ن�ساأت بعد �سقوط 
د�يلة  اإن�ساء  على  االأندل�ص  اأم��راء  من  كل  عمل  حيث  االأموية، 
تلك  ب��ع��ده، يف  م��ن  �ل��ذ�ي��ه  ل��ه  �اأ���س��ب��ح احل��ك��م فيها  منف�سلة، 
الزخارف  �بخا�سة  كبري،  ب�سكل  �العمارة  الفن  تطور  الفرتة 

اأ�سبحت ال�سمة املميزة للفن االأندل�سي. املختلفة، �التي 
املغاربة  يد  على  اأقيمت  التي  الد�لة  �هي  املرابطن،  د�لة  اأما 
نتيجة  االأندل�ص  �الذين حكموا  االإ�سالم،  املارقن على  ملحاربة 
ال��ع��م��ارة يف ع��ه��ده��م بالطابع  ب��ه��م؛ ف��ق��د مت��ي��زت  ل��ال���س��ت��ع��ان��ة 
د�لة  على  للحفاظ  خا�سوها  التي  للحر�ب  نظرا  الع�سكري؛ 
�اأ�سافوا  �ال��ق��الع،  احل�سون  بناء  من  اأك���رث�ا  حيث  االإ���س��الم؛ 

ممرات منك�سرة تعوق احلركة يف حال مهاجمة املكان.
املغاربة  االأم��ازي��غ  من  جماعة  �ه��م  املوحدين،  د�ل��ة  ج��اءت  ثم 
ال���ذي���ن ح��ك��م��وا امل���غ���رب �االأن���دل�������ص حت���ت ل����واء ت��وح��ي��د ب��ل��دان 
�سابقاتها يف عهد  العمارة يف عهدهم عن  االإ�سالم، فلم تختلف 
امل��راب��ط��ن؛ ف��ق��د مت��ي��زت اأي�����س��ا ب��ال��ط��اب��ع ال��ع�����س��ك��ري؛ �لكنهم 
حلماية  االأ�سوار  �اأ�سافوا  املح�سنة،  الق�ساب  بناء  من  اأك��رث�ا 

املدن، �اختار�ا بناء مدٍن يف اأماكن مرتفعة.
بعد �سقوط عدد من االإمارات االإ�سالمية يف يد االإ�سبان هاجر 
اإىل غرناطة، �من �سمنهم عدد كبري  امل�سلمن  عدد كبري من 
العمارة  فنه�ست  احِل��رف،  �اأرب��اب  �ال�سناع  املهرة  العمال  من 

�فنون اخلزف.
العربي  اخلط  جند  غرناطة،  اآث��ار  اأه��م  ا�ستعرا�ص  خالل  �من 
اآي���ات ق��راآن��ي��ة- ه��و م��ا مي��ي��ز ال��زخ��ارف  اأب��ي��ات �سعر اأ�  -���س��واء 
االإ�سالمي  للمد  مالزما  العربي  اخلط  كان  حيث  االإ�سالمية؛ 

���س��رق��ا �غ��رب��ا، �ك���ان ال���ق���راآن ال��ك��رمي يلقن ب��ال��ل��غ��ة االأ���س��ل��ي��ة، 
ال�سخ�ص  مكانة  علو  ذلك  على  ��ساعد  العربي،  اخلط  فانت�سر 

الذي يتقن الكتابة العربية.
العربية،  للغة  ان��ت�����س��ار  ب��االأن��دل�����ص  االإ���س��الم  ان��ت�����س��ار  ����س��اح��ب 
االأم���وي  اخل��ط  ت��ط��ور  �ق��د  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة  الكتابة  �جت��وي��د 
ال��ك��ويف  اأه���ل االأن��دل�����ص ب�سطوا اخل��ط  اإن  ت��ط��ورا ك��ب��ريا، ح��ت��ى 
بالذكر  اجلدير  �م��ن  االأندل�سي،  اخل��ط  عليها  اأطلق  بطريقة 
�ا�ستهرن  �البالغة،  العربية  اللغة  كتابة  يف  برعن  الن�ساء  اأن 
بها �ذاعت �سهرة العديد من ن�ساء الطبقة العليا بح�سن اخلط 

امل�سحف. �كتابة 
�سمات  ذات  لت�سبح  التطور  يف  االأن��دل�����ص  يف  الكتابات  �اأخ���ذت 
ح��ر�ف  يف  التطور  ازداد  ال��ط��وائ��ف  ملوك  ع�سر  ففي  مم��ي��زة؛ 
باحلر�ف  حل��ق  ال��ذي  �ال��ت��زه��ري  ال��ت��وري��ق  ازداد  كما  النقو�ص، 
�اأط���راف���ه���ا �ب����ن ال���ف���راغ���ات، �ك�����ان ذل����ك ل��ب��داي��ة ال��زخ��رف��ة 

�التجويد يف ع�سر بني ن�سر.
د ال��ف��ن��ان االأن��دل�����س��ي يف اخل��ط ال��ع��رب��ي ف��ق��ط، �لكن  �مل ي��ت��ف��رَّ
الفنان  ا�ستخدم  فقد  ال��زخ��ارف؛  يف  امل�ستخدمة  امل��واد  يف  اأي�سا 
ال��غ��رن��اط��ي م����واد خم��ت��ل��ف��ة م��ث��ل اخل�����س��ب �ال���رخ���ام �اجل�����ص، 
�مزجها يف اأ�سكال فنية متعددة، كما ا�ستخدم الفنان االأندل�سي 
طريقة خا�سة به عرفت با�سم »نق�ص حديدة«، �التي يتم فيها 
ال��ن��ق�����ص ع��ل��ى امل����واد امل�����س��ب��وب��ة، م��ث��ل اجل�����ص ب��ح��دي��دة ق��ب��ل اأن 
البيا�ص  نا�سع  الرخام  اأنواعا خمتلفة من  ا�ستخدم  كما  جتف، 
�اخل���م���ري �ال������وردي، ال����ذي ي��وج��د يف اأم���اك���ن ك��ث��رية يف ب��الد 
باحُلمرة  املو�ّسى  الرخام  غرناطة  يف  ينت�سر  كان  كما  االأندل�ص، 

فرة. �ال�سُّ
الق�سر:  اأبنية  يف  الوا�سحة  االإ�سالمية  ال��ع��م��ارة  �سمات  �م��ن 
هند�سية  تنظيمات  يف  الرقيقة  الزخرفية  العنا�سر  ا�ستخدام 
حتى  بل  �االأدع��ي��ة،  القراآنية  االآي��ات  �كتابة  ال�سجاد،  كزخارف 
ب��ع�����ص امل���دائ���ح �االأ������س����اف م��ن ن��ظ��م ال�����س��ع��راء ك��اب��ن زم���رك، 
يك�سو اجل��دران،  ال��ذي  امل��ل��ون  م��ن اجل�ص  زخ��ارف  بها  �حتيط 
ن ذات النقو�ص الهند�سية، التي تغطي  �بالطات القي�ساين امللوَّ
ق�سر  اأختري   ،2007 العام  �يف  اجل���دران.  من  ال�سفلى  االأج���زاء 
ا�ستفتاء  يف  ع�سر،  االثني  اإ�سبانيا  كنوز  قائمة  �سمن  احلمراء 

�سوت فيه اأكرث من ت�سعة اآالف �سخ�ص.

ا�صم غرناطة ُم�صتق من كلمة رومانية مبعنى الرمانة، ويقال اإنه: اأطلق عليها هذا ال�صم نظرا لطبيعتها اخل�صراء الغنية واحلدائق والب�صاتني التي حتيط بها. 
اأُقيمت مملكة غرناطة على رقعة من الأر�س ت�صم اليوم حمافظات غرناطة وملقا واأملرييا الإ�صبانية، تقع مبحاذاة جبال �صيريا نيفادا اأو جبال الثلج بالإ�صبانية 
اأقامها  وملن  لها  ويكنون  اليوم،  الأندل�صية يف بالدهم  الإ�صالمية  املمالك  اآثار  لوجود  اليوم بفخر كبري؛  الإ�صبان  املحافظات  �صكان هذه  وي�صعر  اإ�صبانيا.  يف جنوب 

والتبجيل. الحرتام 
ل ملك لغرناطة حتت ا�صم حممد الأول، الذي  تاأ�ص�صت مملكة غرناطة بعد انهيار دولة املرابطني على يد اأبي عبداهلل بن يو�صف بن ن�صر الأحمر، الذي اأ�صبح اأوَّ
ا�صتمر حكمه 41 عاما بني عامي 629 و671 للهجرة، وهذا ما ناق�صه الباحث ع�صام ال�صعيد يف مقاله املن�صور مبجلة »التفاهم«؛ حيث اأ�صاف باأنَّ مملكة غرناطة 

هي الأطول عمرا بني ممالك امل�صلمني يف الأندل�س، وا�صتطاعت اأن حتقق جناحات باهرة توازي جناحات الأندل�س التي �صبقتها اإن مل تتفوق عليها.
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حلول  ع��ن  ب��ح��ث  ال�سابقة  ال��ف��رتات  يف  االإن�����س��ان  ك���ان  �اإذا 
تقنية حلل امل�سكالت )املطبعة، الفالحة، املحرك البخاري، 
تكنولوجية  حتوالت  من  اليوم  ن�سهده  ما  فاإن  الكهرباء..( 
ال��دق��ي��ق مب��ف��ع��والت��ه��ا على  ال��ت��ن��ب��وؤ  م�����س��ب��وق��ة ي�سعب  غ��ري 
امل�����س��ت��ق��ب��ل؛ ف��ال��ب�����س��ري��ة ق��د ان��ت��ظ��رت 38 ���س��ن��ة ل��ك��ي حت�سل 
�سهوراً  انتظرت  �لكنها  ل��الإذاع��ة،  م�ستمع  مليون  ع��ل��ى50 

قليلًة للو�سول اإىل 50 مليون م�سرتك يف تويرت!!
الدين  ن��ور  -حممد  االأ�ستاذ  طرحه  ما  ن�ستعر�ص  هنا  من 
جامعة  يف  احل��دي��ث��ة  الفل�سفية  ال��درا���س��ات  اأ���س��ت��اذ  اأف���اي���ة- 
االأبعاد  حول  ت��د�ر  ت�سا�ؤالت  من  املغرب.  اخلام�ص،  حممد 
االجتماعية �الوجودّية للتكنولوجيا، �تداعياتها الثقافية، 
�القيمية �عن متف�سالت االختالف �االئتالف، �النظر يف 
قدرات املُجتمع على التدبري االأجنع لهذه االأد�ات، فتطور 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات �ال ���س��ي��م��ا ا���س��ت��خ��دام االإن���رتن���ت ال مُي��ك��ن 
الُعدة  ا�ستعمال  التعامل معه على زا�ية طرق  االقت�سار يف 
�فْهم  ا�ستقبال  ط��رق  مواكبة  يتعّن  �اإمن��ا  فقط؛  التقنية 
متوج  التي  �القيم  االأفكار  �دالالت  م�سامينها،  �ت�سريف 
�ال�سلوكيات  املواقف  على  �تاأثريها  ال�سبكية،  امل�سارات  يف 
�ال���ع���الق���ات االج��ت��م��اع��ي��ة )ك���م���ا ي��ح�����س��ل ذل����ك يف م��واق��ع 
التوا�سل االجتماعي...(، �منتديات املناق�سة �»البلوغات«.
الطوبا�ي«  »اخلطاب  ُمفردات  تخّطت  مرحلة  نعي�ص  اإننا 
اإن�����س��اين دميقراطي  ب��اأف��ق  ُيب�سر  ك��ان  ال��ذي  االإن��رتن��ت  ع��ن 
اأن د�اًل ك��ربى  ك��ي��ف  ن�����س��ه��د  ب��ح��ي��ث  »ف��ا���س��ل«؛  �ت�����س��ارك��ي 
ناخبن  ت�سويت  اجتاهات  لتوجيه  الرقمية  الُعّدة  �ّظفت 
�كيف  اأم��ري��ك��ا...(،  )بريطانيا،  ال��دمي��ق��راط��ي��ات  اأع���رق  يف 
كل  على  الكبار  االإن��رتن��ت  ملتعهدي  التجاري  املنطق  تغّلب 
متّكنت  �كيف  الرقمية،  ال��ث��ورة  بها  ب�ّسرت  التي  النواحي 
ج��م��اع��ات ال��ت��ط��رف ال��ع��ن��ي��ف ب��ف�����س��ل��ه��ا م���ن ت��و���س��ي��ع دائ���رة 
على  د�ٌل  عملت  �كيف  �توجهاتها،  الأفكارها  اال�ستقطاب 
اأفكارهم  اأد�اتها للتاأثري على مواطنيها �مراقبة  ا�ستخدام 
اإ�سعاف  يف  التقنية  العّدة  تت�سبب هذه  �كيف  �اختياراتهم، 
التفكري  ع��ل��ى  ال����ذاك����رة، �ت��ل��وي��ث احل���وا����ص، �ال��ت�����س��وي�����ص 
متنوعة  تعبريات  مع  �التعاي�ص  الكائن،  �ن�سيان  �التمييز، 
العّدة  هذه  اأنَّ  منازع  د�ن  من  �تاأكد  �التبعية.  لال�ستالب 

�توجيه  االأذ�اق،  تطويع  على  حم���د�دة  ال  ق���درات  متتلك 
ال�����س��ل��وك��ي��ات، �ُم��راق��ب��ة ال��رغ��ب��ات. �يف ك��ل االأح�����وال ف���اإنَّ 
التي  للطرق  انعكا�ٍص  �سوى  لي�ست  الرقمية  التكنولوجيات 
بها ي�ستعملها النا�ص، بحكم اأن تاأثريها على الثقافة �الِقَيم 
اأ� االإحاطة ب�سهولة بانعكا�ساتها على  َفْهُمه، حّقا،  ال ميكن 
ي�ستعملونها،  ال��ذي��ن  ال��ف��اع��ل��ن  خ���ارج  �امل���واق���ف  ال�����س��ل��وك 
اال�ستعمال؛  ه��ذا  فيها  يتم  التي  العامة  ال�سياقات  �خ��ارج 
ذلك اأن هذه التكنولوجيات تخلق عاملاً يتغري ب�سرعة فائقة 
ال��ذي  احل��ا���س��ر  طبيعة  بيقينية  امل���رء  ي��ع��رف  اأن  د�ن  م��ن 
يت�سّكل اأمامه، �ال نوعية امل�ستقبل الذي �سيح�سل لالإن�سان 

�الزمن �اجل�سد �املوت
نوعن  الرقمية  للتكنولوجيات  اجلارف  املّد  هذا  اأنتج  �قد 
 Rémy Riffel الباحث  ح�سب  املواقف،  من  مت�ساربن 
»رميي ريفيل« موقف ُمتحّم�ص ي�سيد باالإمكانيات اخلارقة 
ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ال���ث���ورة ال��رق��م��ي��ة، �ال ت��ك��ف ع���ن اب��ت��ك��اره��ا 
�ت��ط��وي��ره��ا م��ن خ���الل ال��ول��وج امل��ب��ا���س��ر)�غ��ال��ب��اً م��ا يكون 
جم��ان��ّي��اً( ل��ك��م��ي��ة غ��ري حم����د�دة م��ن امل��ع��ل��وم��ات �امل��ع��ارف 
بن  للتوا�سل  جديدة  ُط��رٍق  من  به  ت�سمح  �ما  �املعطيات، 
تعر�سه  �ما  العنكبوتية،  ال�سبكة  يف  �املُبحرين  املنخرطن 
من تنوٍع كبري يف اال�ستعمال �اال�ستثمار. �يرى املتحم�سون 
لهذه الثورة اأننا باإزاء »ذكاء ابتكاري ا�ستثنائي رقمي »يعرّب 
ع��ن��ه اجل��ي��ل املُ��ن��غ��م�����ص يف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ذي ي��وؤك��د ي��وم��اً 
�املعرفة،  العي�ص  لطرق  حتديٍد  اإع��ادة  ن�سهد  اأننا  يوم  بعد 
يف  مف�سلية  مرحلة  اإىل  الب�سرية  دخ��ول  على  �ن�سهد  ب��ل 
جند  اأننا  غري  الرقمي.  االكت�ساف  ه��ذا  بوا�سطة  تاريخها 
يتمّيز  التكنولوجيات  م��ن  م��غ��اي��راً  م��وق��ف��اً  ذل��ك  مقابل  يف 
على  متار�سها  ب��داأت  التي  ال�سطوة  ب�سبب  القلق  من  بنوٍع 
من  حتدثه  �م��ا  االجتماعية،  ال��ر�اب��ط  �على  النا�ص  حياة 
املفرط  اال�ستعمال  ج���راء  ال��ع��الق��ات  على  تظهر  ت��غ��ي��ريات 
ف�ساًل  عليها  لالإدمان  املختلفة  االأ�سكال  �ب�سبب  الأد�اتها، 
توفره  ما  ب�سبب  النا�سئة،  لها  تتعر�ص  التي  املخاطر  عن 
�موؤثرات،  �املذاهب من م�سامن  امل�سارب  املختلفة  املواقع 
�عّما تتعر�ص له احلياة �املعطيات ال�سخ�سية من رقابة اأ� 
املواقف  هذه  اأ�سحاب  بع�ص  �يدعو  عنها.  الك�سف  �سهولة 

ّد �سيطرة التكنولوجيات الرقمية منها على  اإىل الن�سال �سِ
العالقات  تهدد  الأنها  النا�ص؛  حياة  على  اخل�سو�ص  �ج��ه 
�يدعون  تنتجها،  التي  الفردانية  اأ�سكال  ب�سبب  االإن�سانية 
بالنا�سئة  ي��زج  ال���ذي  ال��رق��م��ي«  »االن��ب��ه��ار  ال��ت��ح��رر م��ن  اإىل 
يف ن��وع م��ن،»ال��ع��ب��ودي��ة ال��ط��وع��ي��ة« �االإدم�����ان �اال���س��ت��الب، 
�العالقات  �ال�سلوكات  الِقَيم  على  تاأثري  من  متار�سه  �ما 
�على الذاكرة. �يف هذا ال�سياق يرى كل ِمْن »مارك ديغان« 
�ا�ستناداً  للرقمي  الكربى  املفارقات  اأن  البي«  �»كري�ستوف 
يف  تتمثل  االأمريكين  النف�ص  علماء  �بع�ص  اجتهادات  اإىل 
ك��ون ال��دم��اغ مب��ج��رد م��ا ي��ع��رف اأن معلومًة م��ا خُم��زَن��ة يف 
لديه  تر�سخ  الأن��ه  تذكرها؛  عن  الدماغ  اأي  ميتنع  ما  �سجل 
مطمئناً  دام  ما  �رائ��ه  من  جد�ى  ال  ا�ستح�سارها  ُجْهد  اأن 
يف  بالتدريج  ي�سهم  الذي  االأمر  تخزينها؛  ا�ستمرارية  على 

اإ�سعاف الذاكرة، �يكون من حمفزات الن�سيان.
على  الرقمي  عمل  فقد  �الثقايف  الفكري  ال�سعيد  �على   
زع���زع���ة ال��ي��ق��ي��ن��ي��ات �ال��ق��ن��اع��ات �ال����ع����ادات، �اأن���ت���ج اأخ���رى 
التعبري عنها، �هو  �اأ�سكال  خمتلفة من حيث مو�سوعاتها 

ما اأف�سى اإىل حتوالت �خماطر، منها:
الثقافية،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  التقليدية  امل��رج��ع��ي��ات  اه��ت��زاز  اأ- 

�ر�اجاً. اإبداعاً،�اإنتاجاً، 
ب- تقّل�ص اأد�ار املوؤ�س�سات الو�سيطة �الو�سطاء يف املجتمع، 

اأ� �سعف تاأثريهم.
ج- �سطوة االآنية، �مقت�سيات زمن املدى القريب، �التاأثري 
ال��ك��ب��ري ل��ل��ن��واح��ي ال��ت��ج��اري��ة، احل��ا���س��رة ب��ق��وة يف امل��واق��ع 

�ال�سبكات.
ال�سيرباين  للع�سر  التو�سيف  ه��ذا  ك��ل  اأنَّ  ن��وؤك��د  �خ��ت��ام��اً 
النقدية،  املراجعة  اإىل  احلاجة  يربز  االإن�سان،  ي�سيُئ  الذي 
ينبغي  ال��ت��ي ال  االإن�����س��اين،  امل��وؤت��ل��ف  م��ب��ادرة  ال�سري يف  �اإىل 
اع��ت��ب��اره��ا ب��دي��اًل ل��ه��ذا ال��زم��ان، ب��ل ه��ي ت��ي��اٌر ن��ق��دي ي�سعى 
د�منا  الت�سييء،  من  �اأخالقياته  االإن�سان  اإن�سانية  الإنقاذ 
ف�����س��ام��ي��ٍة �ال خ�����ر�ٍج ع��ل��ى ع�����س��ر ال���ع���امل. ت��ي��ار امل��وؤت��ل��ف، 
�اإن�سانية  ع�سرية  �م�ساٍع  اأع��م��اٌل  هي  امل�سابهة،  �امل��ب��ادرات 
االإن�سان  اإن�سانية  �ت��ق��دمي  �الت�سحيح  التعديل  اأج��ل  م��ن 

على ال�سوبرمان �على �سعبوية االآلة، يف الوقت نف�سه.

القيام بتعديالت جوهرية على  التكنولوجيات على  التدريجي يف طور جديد، تعمل فيه  انخراطها  لها بحكم  انعطاف ل مثيل  الب�صرية حلظة  ت�صهد 
خلخلة  على  تعمل  جديدة  �صناعية  ثورة  يعي�س  العامل  واإن  واملطبعة،  والكتابة  اللغة  اكت�صاف  مع  �صهدته  مما  جذرية  اأكرث  بطرق  الإن�صانية  احلياة 

اأمناط احلياة والوجود. 

األبعاد االجتماعية والوجودّية للثورة الرقمية 

وتداعياتها الثقافية، والقيمية
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صناعة االستبداد باسم الدين

النا�ص  اأقوى حمرك اجتماعي يدعو  �يعترب الدين 
ل��ن��ي��ل امل�������س���ا�اة داخ����ل جم��ت��م��ع��ات��ه��م؛ ل��ذل��ك جل���اأت 
على  ال�سيطرة  ُبغية  اال�ستبدادية الحتكاره  االأنظمة 
تربيري،  لدين  االإ���س��الم-  -اأي  �حتويله  به  النا�ص 
ب��ال��واق��ع غري  اأت��ب��اَع��ه ح��ال��ة ر���س��وخ �ق��ب��ول  ُيك�سب 
اإىل  »الدين اجلديد«  العادل، حيث يرّ�ج رجال هذا 
فكرة االإميان باجلرب �الق�ساء �القدر، �التي تخّدر 
النا�ص �حتمي اأ�سحاب الطبقات االجتماعية العليا، 
�يقوم كذلك على تربير متلك فئٍة قليلة للخريات 

�الرث�ات �ال�سلطة �حرمان االأغلبية.
كتابه  العالقة يف  ُعمق هذه  الكواكبي عن  �قد عربَّ 
اأك���رث  اآراء  »ت�����س��اف��رت  ب��ق��ول��ه:  ط��ب��ائ��ع اال���س��ت��ب��داد 
ل��الأدي��ان،  الّطبيعي  ال��ّت��اري��خ  يف  الّناظرين  العلماء 
اال�ستبداد  من  ُمَتَوِلّد  ال�ّسيا�سي  اال�ستبداد  اأَنّ  على 
توليد  هناك  يكْن  مل  اإْن  ي��ق��ول:  �البع�ص  ي��ن��ي،  ال��ِدّ
اأ�  الّريا�سة،  �اأّمهما  الَتّغلب  اأبوهما  اأخ���وان؛  فهما 
راب��ط��ة احل��اج��ة على  بينهما  ق��وّي��ان؛  ���س��ن��وان  ه��م��ا 
اأَنّهما  بينهما  �امل�ساكلة  االإن�����س��ان،  لتذليل  الّتعا�ن 
اأح��ده��م��ا يف مملكة االأج�����س��ام �االآخ����ر يف  ح��اك��م��ان؛ 

عامل القلوب«.
االإ�سالمي  التاريخ  يف  جنده  الدين  با�سم  اال�ستبداد 
بعد �فاة الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه ��سلم، حيث 
با�سم  يحكمون  �العبا�سيون  االأمويون  اخللفاء  ب��داأ 
له  ي��ر�ج  من  ��ج��د�ا  املقد�ص  الن�ص  �با�سم  الدين 
اأ�ر�با  م�ستوى  على  كثرية.  هنا  �االأمثلة  اأيدلوجيا 
اأي�سا  ر�م��ا  كانت  قبلها  �م��ا  الو�سطى  ال��ق��ر�ن  �يف 
البيزنطي  املجتمع  اإن  بل  ال  اال�ستبداد،  بفكرة  تعتز 

القدمي كان يعترب ق�سية اال�ستبداد ق�سية طبيعية 
��سر�رة اجتماعية، حتى اإنَّ من كان يحكم يف ر�ما 
�ه��ذه  امل�����س��ت��ب��د،  ا���س��م  ك���ان يطلق عليهم  ��ام  ُح��كَّ م��ن 
بكونهم  ي��ت��ف��اخ��ر�ن  احل��ك��ام  �ك���ان  را���س��خ��ة  حقيقة 
�ال  اللفظة  ه��ذه  م��ن  يخجلون  ال  �ه��م  م�ستبدين 
لهم.  ق��وة  م�سدر  يعترب�نه  بل  امل�سطلح،  ه��ذا  من 
ال�سلطة  كانت  اأي�سا  الو�سطى  القر�ن  يف  اأ�ر�ب��ا  يف 
البارز  احلي  �املثال  امل�ستبدة  ال�سلطة  هي  الكن�سية 
ع��ل��ى اال����س���ت���ب���داد ال���دي���ن���ي، يف ك���ل اأط�����ره ����س��ف��ات��ه 

��سماته.
مر  ع��ل��ى  امل�سلمن  ال��دي��ن  رج���ال  بع�ص  اأت��ق��ن  ل��ق��د 
امل�ستبد  احلاكم  �سورة  �ت��اأط��ري  تز�يق  فن  التاريخ 
�ت��غ��ط��ي��ة ���س��ي��ئ��ات��ه ب��ال��ن�����س��و���ص امل��ق��د���س��ة ب����دءا من 
�رغم   ، اخلا�سة  تف�سرياتهم  اإىل  النبوية  االأحاديث 
تعاقب مئات امل�ستبدين على بالد االإ�سالم مل يحا�ل 
�سبيلهم،  اعرتا�ص  �م�سايخ  فقهاء  من  معا�سر�هم 
املدينة  �ا�ستباحة  الكعبة  بهدم  منهم  قام  من  حتى 
املنورة �قتل ع�سرات االألوف من امل�سلمن املعار�سن 
االأفعال  تلك  ر�ا  ب��رَّ متاما  العك�ص  على  بل  حلكمه، 
النبي  عن  امل�سندة  الفقهية  االأع���ذار  لها  �التم�سوا 
ك��ان��ت ج��ه��وده��م ت�سري يف اجت��اه  �اأ���س��ح��اب��ه.  حممد 
توؤبد  للرعية  �سلوك  م��د�ن��ة  تاأ�سي�ص  �ه��و  خمتلف 
�سعيفا  كائنا  االإن�����س��ان  م��ن  �جت��ع��ل  ال�سلطان  حكم 

م�ستباحا بن فكي الرحى )الدين �ال�سلطة(.
�ه������ذا م����ا ح�����ذر م���ن���ه ر�����س����وان ال�������س���ي���د يف م��ق��ال��ه 
»امل��وؤ���س�����س��ات ال��دي��ن��ي��ة يف امل���ج���ال ال���ع���ام«، �امل��ن�����س��ور 
اأخطر  �سيء  ال  اأن��ه  اعترب  حيث  »التفاهم«؛  مبجلة 

الد�لة،  بطن  يف  الدين  اإدخ��ال  من  املجتمعات  على 
�ذل��ك  ال�سيا�سي؛  التناف�ص  يف  ال��دي��ن  ا�ستخدام  اأ� 
معه  �يتبادل  ��سكينُته  املجتمع  �سمرُي  ال��دي��َن  الأن 
االح��ت�����س��ان، �ال��ت��ن��اف�����ص ُي�������س���رذم ال���دي���ن �ي�����س��رذم 

القيمية.  املجتمَع �عباداته �منظومَته 
العاّم  �لي�ص  ال�سيا�سي  بال�ساأن  الّديني  االن�سغال  اإّن 
ال��واج��ب��ات  �اإه���م���ال  االن��ق�����س��ام،  �سفري  ع��ل��ى  ي�سعنا 
��سالمته؛  املجتمع  �اأم���ن  امل��ع��ر�ف  يف  االإ���س��الم��ي��ة 
ف��امل��ط��ل��وب دائ���م���اً �يف االأزم����ن����ة احل���دي���ث���ة ب���ال���ذات  
�املذهبية  الدينية  احلزبيات  اإخ��راج  على  االإ���س��راُر 
من بطن الد�لة؛ ليبقى الّدين �ساملاً �تبقى الد�لة.
بد�رها،  القيام  من  الّدينية  اجلهات  تتمكَّن  �لكي 
ثم  �من  �سدقيتها،  لتقوية  العمل  من  املزيد  عليها 
�سرعيتها يف متثيل االإ�سالم بالداخل �جتاه اخلارج. 
املا�سية  العقود  يف  ك��ث��رٍي  بعمٍل  بالفعل  ق��ام��ت  �ق��د 
ف��اإّن  �بالطبع  �قلبه.  اجلمهور  عقل  اإىل  للو�سول 
د�ل��ٍة  م��ن  تختلف  املوؤ�س�سات  لتلك  النجاح  مقادير 

الأُخرى، �من جماٍل الآخر.
الدين  تاريخ  ق��راءة  اإع��ادة  ب�سر�رة  نُقول  �ختاما.. 
اأالعيب  من  الدين  حترير  بهدف  ال�سلطة؛  �تاريخ 
ا�ستخدام  اإمكانية  من  ال�سلطة  �حترير  ال�سلطات 
ق���راءة الن�سو�ص  اإع����ادة  ال��دي��ن �ت��خ��ري��ب��ه، �االأه����م 
جلهة  تاريخيتها  يف  ال��دي��ن��ي��ة  �»االأف���ك���ار«  ال��دي��ن��ي��ة 
�بالتايل  فيها،  التي �لدت  �الكيفية  اللحظة  تعرية 
نزع القدا�سة عن كل »ال مقد�ص« فيها، مع احلفاظ 

على ر�حية الدين �جوهره املتعايل.

المام  عنه  يقول  والذي  الدين،  با�صم  ال�صتبداد  يكون  عندما  منها  والأخطر  وجمتمعاتها،  الإ�صالمية  الأمة  بها  ابُتليت  التي  الآفات  اأخطر  من  ال�صتبداَد  اإنَّ 
ال�صريازي اإن »احلكومة املنحرفة امل�صبوغة بال�صبغة الدينية اأ�صواأ احلكومتني؛ اإذ ال�صتبدادية غري الدينية تقتل وتنهب وتهتك حتت عنوان واحد هو م�صلحة 
اأكرث من  اأمرها بهذا؛ ولهذا ماآ�صي احلكومة الدينية ال�صتبدادية  اأن اهلل  الوطن، بينما الدينية املنحرفة تفعل كل ذلك حتت عنوانني: عنوان الوطن، وعنوان 

ماآ�صي ال�صتبدادية الدنيوية فقط«.
غري  ال�صتن�صاخ  طريق  عن  اإلينا  و�صلت  الفقهية  الآراء  اأغلب  لأنَّ  وذلك  الف�صاد«؛  اأ�صل  ال�صتبداد  »اإن  يقول  حيث  الكواكبي؛  الرحمن  عبد  عليه  يوؤكد  ما  وهذا 
الدقيق. واإ�صافة اإىل ذلك، بع�س القادة الروحانيني ل يوجهون النا�س بالطريق ال�صليم. اأي�صا اخلطاب الديني بع�ٌس منه يكون متطرفا مما يوؤدي للفو�صى؛ لذا 

لبد من نقل الن�صو�س الدينية ب�صكل �صليم«.
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زهرة السعيدية

Zahra.alsaidi09@gmail.com

ال حاجة لحيطان السالم

�ت��ع��ود ال��وث��ائ��ق �االأدب���ي���ات ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن ف��ن احل���رب اإىل 
احل�������س���ارت ال��ق��دمي��ة يف ال���ي���ون���ان �ال�������س���ن. مل ت��ن��اق�����ص ه��ذه 
النف�ص  �سبط  �اإمن��ا  احل���ر�ب،  ا�ستثارة  ط��رق  بالطبع  االأدب��ي��ات 
م��ن اخل�سائر  ع���دد مم��ك��ن  اأك���رب  تقليل  امل���ع���ارك، �خ��ط��ط  اأث��ن��اء 
ال��ب�����س��ري��ة، اإ���س��اف��ة اإىل حت��ذي��رات ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة م��ن اآث���ار 
اأ�  �االأدب��ي��ات  الوثائق  م��ن  التاريخ  ه��ذا  ك��ل  �ماآ�سيها.  احل��ر�ب 
اأ�ر�ب���ا  يف  املفكرين  دفعت  حدثت  التي  احل���ر�ب  تفا�سيل  حتى 
اأدى  اخل�سائر.  �تقليل  احل��رب  اإ�سرتاتيجيات  حول  الكتابة  اإىل 
العالقات  يف  فل�سفي  قيمي  فكر  تكّون  اإىل  االإن�ساين  النز�ع  هذا 
تقاليد،  الفكر يف ثالثة  يتحدد هذا  �ال�سلم،  الد�لية يف احلرب 
اأ�ل���ه���ا »ال��ت��ق��ل��ي��د اجل��م��اع��ي«، ال���ذي ب���داأ م��ع ف��ي��ل�����س��وف ال��ق��ان��ون 
اأمر  الد�لية  ال�سيا�سة  »اأن  �ي��رى  غر�تيو�ص،  هوغو  �ال�سيا�سة 
ت��ك��ون ع��ل��ى ق���دٍر من  اأن  ي��ف��رت���ص ف��ي��ه��ا  اإىل ج��ام��ع��ة د�ل  ي��ع��ود 
التعقل«. ثانياً »التقليد الواقعي« عند توما�ص هوبز الذي يعالج 
كائن  هوبز  عند  االإن�سان  مادي.  منظور  من  االإن�سانية  الق�سايا 
»مطبوع على االأنانية �حب الذات«. كون تاريخه التطوري �سكله 
مدفوعة  هوبز  بح�سب  االإن�سان  اأفعال  ت�سبح  النحو؛  ه��ذا  على 
مب�����س��احل��ه ال�����س��خ�����س��ي��ة، ف��ح��ت��ى ن��زع��ت��ه االج��ت��م��اع��ي��ة غ��ر���س��ه��ا 
االأ�سا�سي البقاء يف اأ�سواأ االأحوال �الهيمنة يف اأف�سلها، لذلك اإن 
احلالة الطبيعية لالإن�سانية هو ال�سلوك املتوح�ص، �لي�ص املدنية 
للتاريخ  ا�ستقرائه  اإىل  هذه  نظريته  يف  هوبز  ي�ستند  �التح�سر. 
اإن  ال��د�ل، �يقول  اأ�  القبائل  اأ�  االأف��راد  �سواء كان بن  الدموي 
�اإنهاء  الغريزة  ه��ذه  جماح  لكبح  الوحيدة  الطريقة  هو  العقل 

الب�سر. فو�سى �سراع 
ثالث تقاليد العالقات الد�لية هو ما حتدث عنه كانط: »التقليد 
ال�سالم �العنف ت�سور هوبز؛  الكوين«؛ ي�سبه ت�سور كانط حول 
حالة  �اإمن��ا  لالإن�سان،  الطبيعية  احلالة  ال�سالم  يعترب  ال  حيث 
�سلمي  م�سر�ع  اإق��ام��ة  خ��الل  م��ن  دائ��م��ة  �جعلها  اإن�سا�ؤها  يجب 
بااللتزام  ذل��ك  يتحقق  اأن  ميكن  ال  كانط،  بح�سب  �دائ��م.  ك��وين 
اإىل  بالتقاليد الطوبا�ية، �اإمنا عن طريق نظام حقوقي ي�ستند 

»اأ�سا�ص تعاقد مدين يلزم اجلميع«.
ال�صالم والعنف من منظور بيولوجي

ل��ن��ت��خ��ي��ل ت���اري���خ ت��ط��ور ال��ب�����س��ر ي��ن��ب�����س��ط اأم���ام���ن���ا، ي��ت��ق��ات��ل فيه 
املحد�دة، ما هي  املوارد  اإىل  الو�سول  اأجل  االأفراد �القبائل من 

ال�سلوكيات التي �سوف يطورها هذا النوع من اأجل البقاء؟ يقول 
اإنه يف جتربة حماكاة تطور الب�سر اأجراها جمموعة  اآر�ن غوتز 
اأن��ا���ص  جمموعة  بو�سع  �سممت   2007 يف  �سوي�سريون  ب��اح��ث��ون 
اآل��ّي��ن م��ربجم��ن ب��ث��الث��ن ج��ي��ن��اً ب�����س��ري��اً ع��ن ط��ري��ق برجميات 
املجموعة  ه��ذه  ��سعت  �احل��رك��ة،  �االإدراك  ب��احل��وا���ص،  تتحكم 
م���وزع يف  ����س��ّم  ب��ه��ا ط��ع��ام  اأم���ت���ار   9 ل��ت��ج��ول يف ح��ل��ب��ة م�ساحتها 
لت�سارك  اأف�سل  اآدا�ؤه��ا  كان  التي  املجموعة  اختار�ا  ثم  االأرج��اء، 
يف املراحل املتقدمة �هكذا... لن اأحتدث عن التفا�سيل الدقيقة 
هو  الباحثون  اإليه  تو�سل  ما  لكن  هنا،  �سبطها  �طرق  للتجربة 
اأن بع�سا من هذه املجموعة )يف عدة اأجيال خالل التجربة( قد 
تعا�سد�ا �طور�ا اإ�سارات ب�سرية لتنبيه االآخرين عند ��سولهم 
للطعام، يف حن اأن البع�ص االآخر قد طور �سلوكيات عدائية تبعد 
االآخرين عن مواقع الطعام �تقودهم اإىل مواقع ال�ّسم، لكن حتى 
اأ�  يلكز  قد  البع�ص  اأن  الباحثون  الحظ  املتعا�سدة  املجموعة  يف 
يدفع رفاقه عن الطعام. رغم اأن هذه املحاكاة الرديئة للطبيعة 
قد ال تكون تاأكيداً على ما حدث فعاًل يف تاريخ التطور، اإال اأنها 
قد  كانت  �اإ�سرتاتيجيات  �سلوكيات  ي�سوغ  قد  االنتقاء  اأن  تو�سح 
دنيئة.  �سلوكيات  كانت  �اإن  حتى  حم��ددة  �بيئة  زم��ن  يف  جنحت 
االنتقاء  الأن  البيولوجيا،  منظور  م��ن  غريباً  االأم���ر  ه��ذا  لي�ص 
التي تبقى �تتكاثر بنجاح  الطبيعي مييل نحو تف�سيل اجلينات 

يف بيئة معينة حتى �لو كانت م�سادة لل�سلوكيات االجتماعية.
�ت���ت���واف���ق ه����ذه ال���ن���ظ���رة ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة ت��ق��ري��ب��اً م���ع امل��خ��ل��ف��ات 
احِل���راب،  ر�ؤ�����ص  بفعل  �ج���ر�ح  بك�سور  امل�سابة  االأرك��ي��ول��وج��ي��ة 
�ال�سراعات  العنف  حول  اإلينا  ��سلت  التي  الوثائق  مع  �كذلك 
يف  ���س��راع  م��ن  اأحيانا  ن��راه  م��ا  حتى  اأ�  الب�سرية  املجتمعات  ب��ن 
ال��وق��ت احل����ايل، �اإن ك���ان ب�����س��ورة اأك����رث حت�����س��راً. ي��ق��ول ع��امل 
اأن احلرب..  نعتقد  اأن  ينبغي  اإنه »ال  اإد�ارد �يل�سون  البيولوجيا 
�سيء حادث �ثقايف مرتبط فقط مع بع�ص املجتمعات، �ال كانت 
متنامية  �ساذة  اآالم  �ثمرة  التاريخ،  يف  �ساذة  حالة  احلرب جمرد 
ن��اج��م��ة ع��ن ن�����س��ج االأن�����واع، �اإمن����ا احل����ر�ب �اجل��م��اع��ات كونية 

�اأبدية«.
ال يتَّفق الكاتب مع هذه النظرة �يقول اإنها »مبنية على تعميمات 
ذلك  اأن  اأعتقد  ال  احلر�ب.  مع  للتطبيع  حما�لة  �اأنها  معيبة«، 
�سحيح؛ فال يوجد باحث �سوّي ي�سعى للتطبيع مع احلر�ب، اإمنا 

اأن  هي حما�لة لتف�سري �فهم العنف لدى الب�سر؛ فبالرغم من 
�سر�رية  اإ�سرتاتيجية  كان  �اأن��ه  للتطور  نتاجا  يكون  قد  العنف 
التكّيف؛  بال�سر�رة  يعني  التطور ال  اأن  اإال  ما،   للب�سر يف حقبة 
فالعنف الذي يحدث حالياً مثاًل ال ميكن اأن يكون اأف�سل طريقة 

خمتارة للبقاء �اإمنا هو جمرد نتاج ثانوي للتطور.
اإن��ن��ي ال اأت��ف��ق م��ع ال��ك��ات��ب ح���ول اأن ال�����س��الم قيمة  ق��ل��ت ���س��اب��ق��اً 
تو�سيف  على  برتكيزهم  جتاهلوها  ق��د  الباحثن  �اأن  من�سية، 
العنف �احلرب  �املباحث حول  الدرا�سات  العد�ان؛ الأن كل هذه 
�املوؤذية،  ال�ساذة  الغريزة  هذه  لفهم  حما�لة  هي  اإمنا  �العد�ان 
�الكوين  الدائم  ال�سالم  اإر�ساء  الأجل  لها  حلول  اإيجاد  �حما�لة 

الذي دعا اإليه كانط.

حائط ال�صالم يف اأيرلندا
دامْت ال�سراعات بن الكاثوليك الوطنين الرب�ت�ستانت املوالن 
�ستينيات  يف  �ح��دث  طويلة،  لعقود  اأيرلندا  يف  املتحدة  للمملكة 
القرن املا�سي اأن ثار الكاثوليك على التمييز �سدهم فيما يخ�ص 
التوظيف �احلقوق املالية �غريها، ثم دارت �سراعات عنيفة بن 
الطرفن �اأخذ�ا يف بناء متاري�ص بال�سيارات القدمية �االأنقا�ص 
بناء  اإىل  باحلكومة  اأدى  مم��ا  البع�ص،  بع�سهم  م��ن  لتحميهم 
�االأخ��رى  الكاثوليكية  املجتمعات  بن  لتف�سل  ال�سالم   حيطان 
الرب�ت�ستانتية، كان ذلك اإجراء موؤقتاً اأماًل يف اأن يهداأ الطرفان، 
اليوم.  اإىل  �بقيت احليطان  له مل يحدث  كان خمططاً  ما  لكن 
زعماء  �ات��ف��اق   1998 يف  حدثت  التي  ال�سالم  معاهدة  م��ع  حتى 
الطرفن،  ب��ن  مفا��سات  بال�سراع  اال�ستبدال  على  الطرفن 
حالهم،  على  باحليطان  املف�سولة  املجتمعات  تلك  �سكان  ا�ستمر 
اأن االأجيال  �ا�ستمرت احليطان يف االرتفاع. اجليد يف االأمر هو 
ف�سيئاً يف حما�لة  اإيان مغواكلن بداأ�ا �سيئاً  ال�سابة �من بينهم 
اأن  ال�سبان  ه���وؤالء  �يعلم  ال�����س��الم،  حيطان  بهدم  ال�سكان  اإق��ن��اع 
اأن��ه��م  اإال  �ط��وي��ل��ة  �سعبة  عملية  ال�����س��الم  اإىل  ال��و���س��ول  رح��ل��ة 
يعتمد�ن البطء �الرت�ي يف حل امل�سكلة، ال بالهدنة �ال بالتزام 
اأرن��دت:  حنا  عنه  قالت  ال��ذي  بال�سالم  بل  الطوبا�ية  التقاليد 
ب��ال�����س��ر�رة ع��ن برنامج حمدد  ال��ذي ال ينتج  احَل�����َس��ن  »ال�����س��الم 

�اإمنا غالباً عن مفا��سات �تنازالت«.

يف جتربة �صي�صيولوجية اأُجرَيت يف العام 1998، على ال�صباب الأوروبي يف 23 دولة اأوروبية، ت�صتق�صي القيم التي يوؤمن بها هوؤلء ال�صباب اأكرث من غريها من بني 
احلرية، والإميان، واملال، والهوية، وال�صالم، اختار ما يقارب 83% منهم قيمة ال�صالم يف مقدمة القيم الأخرى. اإذا كانت هذه القيمة قد حظيت بالأولوية عند 
ال�صباب الأوروبي، واأجزم اأنها �صتكون كذلك عند الأغلبية ما الذي يحدث يف الواقع اإذن ليجعلها معقدة وع�صية على التطبيق.. كتب عبدالرحمن ال�صاملي مقاَل 

»املوؤتلف ال�صيا�صي وال�صالم العاملي«، يف جملة »التفاهم«، حماول فيه البحث يف الأدبيات التي تناولت ال�صالم واحلرب.
اأنه ل يوجد يف املقابل م�صطلح ي�صف  اإل  اأن املباحث قد نحتت لفظًا خا�صًا لتو�صيف حالة احلرب والعدوان،  اإنَّ ال�صالم قيمة من�صية؛ ففي حني  ويقول الكاتب 
اأوؤجل نقدي لهذه الفكرة ملا بعد احلديث بالتف�صيل عن مباحث  اأتفق مع الكاتب هنا، لكني �صوف  اأدبيات ومباحث تتحدث عن هذه احلالة، ول  اأو  حالة ال�صالم 

وال�صالم. العنف 
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مفاهيم اإلحسان
في المسيحيات الحديثة والمعاصرة

ف��ق��د ���س��اغ ال��ع��دي��د م���ن االأ���س��خ��ا���ص �اجل���م���اع���ات -م����ن داخ���ل 
التي  الدرامية  االأ����س��اع  جت��اه  جديدا  �عيا  العاملية-  امل�سيحية 
البابوية  الر�سالة  اأن  ذلك  الكادحة؛  الطبقة  اأح�سانها  يف  تعي�ص 
اإل��ي��ه��ا ه��ي ال��وث��ي��ق��ة االأب��وي��ة االأ�ىل ال��ت��ي ع��اجل��ت ب�سكل  امل�����س��ار 
منهجي االأ��ساع العمالية، �عَر�ست يف االآن نف�سه ر�ؤية الهوتية 
�عقدية حول م�ساألة الفقر �الفقراء، �هو املجال املتعلق تقليديا 

بكبار ال�سن �املر�سى �العجزة �امل�سردين.
من  ف��ارق��ة  نقطة  البابوية  امل�ستجدة«  »الق�سايا  ر�سالة  مّثلت 
االجتماعي  ال��ُب��ع��د  ب��ن  ال��راب��ط��ة  ال�سلة  على  ت�سديدها  خ��الل 
�االإمياين. فقد خرجت الكني�سة من املقد�ص �دخلت ثنايا احلياة 
الر�سالة  هذه  مثلت  اإذ  �تعرجاتها؛  تفا�سيلها  بكل  االجتماعية 
البابوية عودة للتاريخ، مبا �سمح للكني�سة اأن تت�سالح مع العامل 
اأ.  االأ�سقف كوتان�ص  الدين -كما كتب  البابا رجال  احلديث. دعا 
جرمان- اإىل عدم االنعزال �راء جدران كنائ�سهم �الذهاب للقاء 
النا�ص؛ »بعبارة موجزة ينبغي على الراهب اأن يتذكر اأن االإجنيل 
العالقة  لتقنية  امل�سعى  ذلك  الفقراء«. خلف  به  ُيب�ّسر  اأن  ينبغي 
بن الفقراء �الكني�سة يف اأ�ر�با �سكال جديدا من ممار�سة املهمة 

الدينية.
يف  م�ستجد  مب�����س��ار  االأم���ر  فيتعلق  االإح�����س��ان،  ماأ�س�سة  ع��ن  اأم���ا 
�ُسموا  اأتباعا بن من  �سائد- �جد  هو  -قيا�سا مبا  الثقافة  عامل 
العاملي  الُبعد  فيه  يغب  مل  حينها.  االجتماعين«  »القّدي�سن  ب� 
لتلك احلركة بق�سد اللقاء بالفقراء على نطاق �ا�سع. كان هدف 
دانييلي كومبوين معانقة اإفريقيا، �ذلك بال�سعي خلو�ص عملية 
العبودية.  الفقر �االنعتاق من نري  براثن  للتحرر من  مزد�جة 
بونوماللي  �جريمييا  �سكاالبريني  باتي�ستا  جوفاين  هدف  �كان 

مالحقة املهاجرين، �سواء اأكان يف االأرجنتن اأ� يف اأمريكيا.
�ك���ان���ت ال��ع��م��ل��ي��ة االأخ������رية ت�����س��ت��ه��دف ك���ف ال��ن��زي��ف ال����ذي حل 
املهجر.  �سوب  �االندفاع  �االحتياج  اجلوع  �طاأة  جراء  باإيطاليا 
فقد ظهر بن نهاية القرن التا�سع ع�سر �مطلع القرن الع�سرين 
جيٌل من املح�سنن، مل حتدد اأ�سغالهم بتوفري احلاجات االأ�لية، 
العاجلة يف  بل تخ�س�ص بح�سب احلاجات  �الك�ساء،  الطعام  مثل 

املجتمع.
اخلام�ص  بندكتو�ص  الكني�سة  ل��راأ���ص  البابوية  ال��ف��رتة  �مت��ي��زت 
االأ�ىل،  العاملية  اندالع احلرب  الناجتة عن  امل�ساكل،  بحدة  ع�سر 
�م��ا اأجن���ز ع��ن ذل��ك م��ن ت��زاي��د اأع��م��ال االإغ��اث��ة ج���راء االأ����س��اع 

جاكومو  ان�سغل  الفرتة  تلك  يف  احل��رب.  عن  الناجتة  الدرامية 
ب��ن��دك��ت��و���ص اخل���ام�������ص ع�����س��ر( مبهمتن  دي���ل���ال ك��ي��ي��زا )ال���ب���اب���ا 
منه:  بت�سجيع  �ذلك  االجتماعي،  بال�ساأن  �سلة  على  اأ�سا�سيتن 
من ناحية اأ�ىل ت�سجيع االإكلري��ص على اإيالء حت�سن االأ��ساع 
التعا�ين،  العمل  على  التحري�ص  خالل  من  اهتماما،  العمالية 
اإىل  املجمع  كونغريغا�سيون  لر�سالة  �تبعا  ثانية  ناحية  �م��ن 
ب�سرعية  �االإق���رار  القبول  مت  1919م،  �سنة  املن�سورة  ليل،  �سقف 
العمل النقابي امل�سيحي، بعد اأن كان حمظورا، يف م�سعى ملجابهة 

النقابي اال�سرتاكي �ال�سيوعي. العمل 
ال�����س��راع-  ال��ع��دي��د م��ن االأ���س��اق��ف��ة -ال �سيما يف م��ن��اط��ق  ان�����س��غ��َل 
�لل�سعوب  امل��ح��ارب��ة  للمجموعات  امل��وج��ه��ة  اخل��ريي��ة  باالأن�سطة 
بيو�ص  البابا  اعتالء  �م��ع  الغز�.  �سحية  الواقعة  اأي�سا  املحلية 
احل����ادي ع�����س��ر ال�����س��ّدة ال��ب��اب��وي��ة ال��ع��م��ل اخل���ريي -االج��ت��م��اع��ي 
�االإغاثي- لي�سمل اأرجاء �ا�سعة من اأ�ر�با. كان االإعالن االأبوي 
الذكرى  -مبنا�سبة   1931 ع��ام  خ��الل  االأربعون«ال�سادر  »ال�سنة 
قد  امل�ستجدة«-  »الق�سايا  االأب��وي��ة  الر�سالة  ل�سد�ر  االأرب��ع��ن 
حّث الكني�سة على االن�سغال بالعمل االجتماعي على نطاق عاملي 
االإعالن:  عليه  حّث  �مما  للم�سيحية.  اأف�سل  م�ستقبل  اأجل  من 
اقت�ساد  ببناء  �املناداة  اإىل تر�سيخ نظام اجتماعي عادل،  الدعوة 

تعا�ين يتميز عن نظريه الراأ�سمايل �اال�سرتاكي.
اأن  على  1963م،  �سنة  ال�ساد�ص  بول�ص  البابا  خطب  اإح���دى  �يف 
�امل�سابن  �امل��ح��ت��اج��ن  ل��ل��ف��ق��راء  ال��راأف��ة  ب��ع��ن  تنظر  الكني�سة 
كافة  اإىل  تنظر  اأنها  يعني  مما  �امل�سجونن،  �املعذبن  �اجلياع 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون؛ ف��ه��ن��اك ارت��ب��اط اإجن��ي��ل��ي ب��ن ال��ط��رف��ن، حيث 
القدي�ص بطر�ص يف  التتويج، �يف كاتدرائية  البابا مرا�سم  رف�ص 
�املحتاجن.  للفقراء  رمزية  عملية  يف  ليهبه  التاج  ��سع  ر�م��ا 
من  هدف  متطور،  رمزي  ديني  ح�صٌّ  ال�ساد�ص  بول�ص  للبابا  كان 
العامل  عيون  اأمام  الكني�سة  تخلي  اإب��راز  اإىل  العملية  تلك  خالل 

عن كل �سلطة دنيوية، لتن�سّم اإىل �سفوف الفقراء �امل�ساكن.
بطر�ص  �سدة  اإىل  ال��ث��اين  بول�ص  يوحنا  البابا  �سعود  د�سن  لقد 
اخلريي،  العمل  مع  الكني�سة  تاريخ  يف  جديدة  د�رة  1987م  �سنة 
�م���ن ب��ن ال��ت��ط��ل��ع��ات ال��ك��ربى ل��ل��ب��اب��ا ك����ار�ل ��ج��ت��ي��ال )يوحنا 
الب�سرية  العائلة  امل�سعى اجلاد للتقريب بن  الثاين( �هو  بول�ص 
املق�سمة بن ال�سمال �اجلنوب، بن الرفاه �االحتياج، بن عامل 

مطور �اآخر متخلف.

كبريا  جانبا  البابا  �جه  الفا�سح  التفا�ت  هذا  تخطي  �بهدف 
ما  مع  كبريا  ج��دال  ذل��ك  لفت  �اإن  العمل،  ه��ذا  اإىل  من طاقته 
اإىل عامل اجلنوب  التحرير«؛ ففي كل رحالته  ب�»الهوت  يعرف 
اأ�سّر الرجل على اأّن الكني�سة تريد اأن تكون �سوت من ال �سوت 
العي�ص  فقط  �لي�ص  للفقراء  بالعدالة  املطالبة  خالل  من  لهم، 
من ال�سدقة. �ب�سكل منهجي ميكن تلخي�ص ر�ؤاه يف الر�سالتن 
)1987م(  االجتماعي«  بال�ساأن  »االهتمام  العامتن:  البابويتن 
�»ال�سنة املائة« )1991م(، َعدَّ فيهما يوحنا بول�ص الثاين م�ساألة 

التخلف يف جوهر ان�سغاالت الكني�سة لولوج االألفية الثالثة.
�سنوات  -م��ع  االأ�سقفية  امل��وؤمت��رات  اكت�سفت  نف�سه،  �باحلما�ص 
التحاما  اأك���رث  ع���امل ج��دي��د  ب��ن��اء  اإىل  ال��ط��ري��ق  ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات- 
ب��ق�����س��اي��ا ال���ف���ق���راء، �ق����د جت��ل��ى ه����ذا م���ن خ����الل ال��ع��دي��د من 
قد  ال�ساد�ص  بول�ص  ال�سابق  البابا  اأّن  نذكر  املحلية.  االأن�سطة 
ُع��رف  م��ا  تاأ�سي�ص  يف  ��سعى  امل�����س��اع��دة  عمل  نحو  ف��ت��ورا  اأب���دى 
مبنظمة الكاريتا�ص اخلريية، �هو حتّوٌل جذري يف ر�ؤية العمل 
بول�ص  البابا  التقى  ح��ن  1972م  ع��ام  ف��اأث��ن��اء  �فهمه،  اخل��ريي 
بيداغوجيا  عن  حتدث  املنظمة،  هذه  على  بالقائمن  ال�ساد�ص 
االإح�����س��ان، ال���ذي يتخطى جم��رد ت��وزي��ع االإع���ان���ات امل��ادي��ة اإىل 

ماأ�س�سة الفعل اخلريي.
�بامليزانيات  االأرق���ام  بح�سابات  االإح�����س��ان  عمل  يقا�ص  ال  حيث 
اجلديدة  اخل��ريي��ة  الفل�سفة  �سمن  يتحول  �لكنه  امل�سبوطة، 
النهو�ص  هو  اجلديد  فالهدف  حقيقي؛  اجتماعي  ن�ساط  اإىل 
مبداأ  تر�سيخ  �عرب  امل�ساركة  عرب  �حت�سينها  الب�سرية  باحلياة 

العدالة.
م���ع م��ط��ل��ع ال���ق���رن ال���واح���د �ال��ع�����س��ري��ن �حت���دي���دا م���ع ب��اب��وي��ة 
االإح�����س��ان  عمل  �سهد  )رات�����س��ي��ن��غ��ر(،  ع�سر  ال�����س��اد���ص  بندكتو�ص 
حت���وال ب��اجت��اه االن��ف��ت��اح ع��ل��ى ق�����س��اي��ا ال��ع��امل �م�����س��اغ��ل��ه. ب��داأ 
�سنة  ال��ع��ام��ت��ن: »اهلل حم���ب���ة«  ال��ر���س��ال��ت��ن  خ����الل  م���ن  ذل����ك 
الدين  رج��ال  البابا  حث   .2009 �سنة  احل��ق«  يف  �»املحبة   ،2005
ال��ع��ومل��ة.  ���س��ي��اق  ال��ت��ي يتيحها  ال��ف��ر���ص اجل���دي���دة  ع��ل��ى اغ��ت��ن��ام 
اأ�ف��ر،  طاقات  �ب��ذل  جديد،  فكٍر  الإب��داع  مدعو�ن  فامل�سيحيون 
العمل  بو�سفه  االإح�سان  فعل  عن  الكني�سة  تنثني  اأال  يف  تتمثل 
اإىل  دع��وت��ه  ع��ن  باملنا�سبة  البابا  يغفل  �مل  للموؤمنن،  االأث���ري 
الأجل  املوؤمنن  جانب  من  �ال�سيا�سية  املدينة  امل�سوؤ�لية  حتمل 

خدمة ال�سالح العام.

نظر  وجهة  من  اخلريي  العمل  فل�صفة  تونيولو  جو�صيبي  خل�س  1894م،  �صبتمرب  من  والثامن  اخلام�س  بني  ما  بروك�صل  يف  املنعقد  للكاثوليك،  الدويل  العلمي  املوؤمتر  يف  مداخلته  اأثناء 
العمل اخلريي من منظورنا  التعاونية، لذلك يتخذ  اأ�صالكه  اأو من حيث  اأدواته  اأكان ذلك من حيث  �صواء  اإىل دللة دينية عميقة،  الإح�صان من منظورنا  »ي�صتند  م�صيحية يف قوله: 
التطور  عوامل  من  عامال  دائما  لدينا  ميثل  الباب  هذا  من  فهو  بامتياز،  تربوية  وظيفة  دائما  الإح�صان  اتخذ  والجتماعي  الديني  »ولطابعه  قوله:  ليختتم  حم�صا«.  كن�صيا  طابعا 

الذهني«، وتبعا لذلك اأن نكتب تاريخ الإح�صان هو عبارة عن كتابة فعل ديني خال�س. وهذا ما ناق�صه الباحث جاين ل بيلال يف مقاله املن�صور مبجلة »التفاهم«.
بدا يف احلقبة املعا�صرة منعرج حا�صم يف املوقف املتعلق بالفقراء، وذلك من خالل الر�صالة البابوية »الق�صايا امل�صتجدة« - 1891م - التي د�ّصنت مولد العقيدة الجتماعية للكني�صة، 

واأر�صت اخلطوط الكربى للعمل الكن�صي جتاه الفقراء، واإىل غاية امل�صتجدات احلادثة مع جممع الفاتيكان الثاين.
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�تفكيٍك  حتليٍل  �اأداُة  �ر�ؤي��ٌة  مفهوٌم  هي  اأي�ساً  �اجلنو�سة 
ن��اج��ع��ة ل��ل��خ��ط��اب��ات االإب���داع���ي���ة �ال��ث��ق��اف��ي��ة �ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ات�ساع  هنا  �م��ن  املجتمعات،  م��ن  جُم��ت��م��ٍع  يف  �التعليمية 
ن��ط��اق دالالت���ه���ا، ����س��ع��وب��ة ����س��ع ت��ع��ري��ٍف دق��ي��ٍق ل��ه��ا. �يف 
الوطن العربي لفَّ مفهوم اجلنو�سة الكثري من الغمو�ص، 
�اختلف النَّا�ص يف فهمه �طريقة تلقيه، فت�ساربت اآرا�ؤهم 
التالية  ال�سطور  �يف  حياله.  فعلهم  رد�د  �تباينت  حوله، 
زهور  املغربية  �الناقدة  االأكادميية  كتبته  ما  �سن�ستعر�ص 
كرام حول اجلنو�سة �تلقيها يف الوطن العربي، يف مقالتها 
املفهوم،  »اجل��ن��در:  عنوان  حتت  التفاهم  مبجلة  املن�سورة 

العربية«. �املُقاربة 
ت�ستهل زهور كرام مقالتها ببيان �فرة الدرا�سات �االأبحاث 
حول املراأة مقارنًة مبا ُيكتب عن الرجل، �ذلك نظراً ملوقع 
اإذ حت�سر فيها عادًة  املُختلفة،  الثقافات  االإ�سكايل يف  املراأة 
ب�سفة املو�سوع املفعول به، ال ب�سفة الذات الفاعلة. �ت�سري 
اإىل اأنَّ بقاء املراأة مو�سوعاً للبحث �ال�سوؤال يعك�ص �سر�رة 
بالتنميطات  احلافل  �االجتماعي  الثقايف  اخلطاب  حتليل 
املجحفة بحق املراأة، ��سر�رة زعزعة امل�ستن�سخات املتوارثة 

عنها يف الذهنية اجلماعية.
يف هذا االإطار مُيكن ��سع اجلهود املبذ�لة د�لياً، �املتمثلة 
املراأة،  ق�سية  تبنت  التي  املختلفة  �املُنتديات  املوؤمترات  يف 
��سعت اإىل م�سا�اتها بالرجل، �رد االعتبار لها يف جماالت 
حمركها  كان  جهوٌد  �هي  �التنمية.  �االقت�ساد  ال�سيا�سة 
الكبري  �ال��ن�����س��اط  امل������راأة،  ب��ق�����س��ي��ة  ال��وع��ي  ارت���ف���اع  االأ�ل 
الفائت.  القرن  من  الثامن  العقد   يف  الن�سوية  للحركات 
�م��وؤمت��ر   ،1975 املك�سيك  م��وؤمت��ر  املُ��وؤمت��رات  ه��ذه  �اأ���س��ه��ر 
 ،1985 ن��ري�ب��ي  �م���وؤمت���ر   ،1980 ب��ال��دمن��ارك  ك��وب��ن��ه��اغ��ن 
�منهاج  »�ثيقة  عنه  متخ�ست  ال��ذي   1990 بكن  �موؤمتر 
��سبل  اجلن�سن،  بن  امل�سا�اة  بتعزيز  املتعلقة  بكن«  عمل 
حتقيقها. �قد كان لهذه املوؤمترات االأربعة االأثر االأكرب يف 

تعزيز ن�ساط احلركات الن�سوية يف العامل.
اأ���س��ارت  ظ��ه��وره،  ����س��ي��اق  »اجل��ن��در«  مبفهوم  يتعلق  �فيما 
ن��ت��ي��ج��ة غ��ي��اب  ال��ل��ب�����ص احل���ا����س���ل يف ف��ه��م��ه  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة 
االأمم  اهتمام  حم��ور  مُيثل  ��ه  اأنَّ رغ��م  له  الوا�سح  التعريف 
اأ�اًل  »اجلندر«  م�سطلح  ظهر  �قد  امل��راأة.  بق�سية  املتحدة 
يف ال�سياق الفكري �املعريف، �ذلك من خالل كتابات املراأة 

احلياة  يف  بها  ُتعاَمل  التي  الد�نية  عن  فيها  ع��ربت  التي 
للُمجتمعات،  �ال��ذه��ن��ي  ال��ث��ق��ايف  الت�سور  يف  كما  ال��ع��ام��ة، 
تكون  اأن  ينتق�ص من قيمتها، �يجعلها عاجزًة عن  �الذي 
م�����س��ا�ي��ًة ل��ل��رج��ل. �ف��ي��م��ا ب��ع��د، �حت���دي���داً يف ع���ام 1994، 
�سريد  اإذ  احلقوقي،  ال�سياق  اإىل  »اجلندر«  مفهوم  �سينتقل 
ل م���رة يف �ث��ي��ق��ة امل��وؤمت��ر  ب��و���س��ف��ه م��ف��ه��وم��اً ح��ق��وق��ي��اً الأ�َّ
»الهوية  ر�سد  �مُيكن  القاهرة.  يف  املُنعقد  لل�سكان  العاملي 
الرمزية  اخلطابات  عرب  املختلفة  متثالتها  يف  اجلندرية« 
املبثوثة يف االأ�سكال التعبريية �الفنية، �يف االأد�ار املنوطة 
باجلن�سن يف املجال االقت�سادي �املجال ال�سيا�سي  �املجال 
االجتماعي. فمن خالل هذين املدخلن، الرمزي �املادي، 
�ُيحدد  �امل��راأة،  للرجل  اجلندرية«  »الهوية  املُجتمع  ي�سكل 
�قد  عموماً.  �احل��ي��اة  املجتمع  يف  �د�ره���ا  معناها  للمراأة 
اأ���س��ه��م ح�����س��ور م�����س��ط��ل��ح »اجل���ن���در« يف خم��ت��ل��ف احل��ق��ول 
�االأدب  �الل�سانيات  النف�ص  �علم  االجتماع  كعلم  املعرفية؛ 
يف  امل��راأة  لق�سايا  حتليليًة  اأداًة  جعله  يف  �غريها،  �التاريخ 
مكنه  كل �احٍد من تلك احلقول، كما منحه غنًى معرفياً 
متعددة  مقاربًة  منه  �خلق  ا�ستغاله،  جم��االت  تو�سيع  من 
على  للق�ساء  اأ�سا�سية  اأداًة  »اجلندر«  اأ�سبح  هكذا  املناهج. 
الالم�سا�اة بن الرجل �املراأة، �مفهوماً تنموياً، �برنامج 
�التعليمي،  اللغوي،  كالقطاع  القطاعات؛  عمل يف خمتلف 

��سواها. �البيئي،  �االجتماعي، 
بعد ذلك انتقلت الكاتبة اإىل احلديث عن متثالت م�سطلح 
له.  املتلقي  ا�ستقبال  �كيفية  العربي،  العامل  يف  »اجلندر« 
»اجلندر«  �ا�ستقبال  متثل  يف  كبري  تبايٌن  هناك  كان  فقد 
للمتلقن  �العقائدية  الفكرية  املنطلقات  اختالف  ب�سبب 
دعماً  الن�سوية  احل��رك��ات  ُمعظم  فيه  �ج��دت  فقد  ال��ع��رب. 
�امل��راأة،  الرجل  بن  املُ�����س��ا�اة  اأج��ل  من  التاريخي  للن�سال 
توج�ست  ح��ن  يف  بينهما،  التمييز  اأ�سكال  ملختلف  �اإل��غ��اًء 
�اجتماعية،  ن�سوية �فكرية  اأخرى،  تيارات �اجتاهات  منه 
�ذهبت اإىل اأن له انعكا�ساٍت خطريًة على االأ�سرة �العالقات 
�على  حم��م��ودة،  غ��ري  ت��ب��دالت  �ست�سهد  ال��ت��ي  االجتماعية 
من  ل��ل��ز�اج  ج��دي��دًة  من��اذج  �ستعرف  التي  ال���ز�اج  موؤ�س�سة 
ُي��ث��ري ح��ف��ي��ظ��ة ه��ذه  ق��ب��ي��ل ز�اج ال�������س���واذ �غ���ريه���م. �م����ا 
ال��ت��م��اث��ل بن  اإىل  ي��ت��ج��ه  ب��راأي��ه��م  اأن »اجل���ن���در«  ال��ت��ي��ارات 
�اأن الهوية  اجلن�سن عو�ساً عن امل�سا�اة بينهما، خ�سو�ساً 

اجل��ن��دري��ة ال حت��ت��ك��م اإىل ال�����س��رط ال��ب��ي��ول��وج��ي، �مي��ك��ن 
للمرء بالتايل اأن يتخذ لنف�سه هوية جندرية جديدة �فق 

�االجتماعية. النف�سية  ظر�فه 
�ب��ح�����س��ب ال��ك��ات��ب��ة ف�����اإنَّ االه��ت��م��ام ب��اجل��ن��در يف ال��ت��ج��رب��ة 
�االأدب  اجلندرية  ال��درا���س��ات  يف  حت��دي��داً  يتجلى  العربية 
عموماً  الن�سائية  �الدرا�سات  »اجلندر«  فمفهوم  الن�سائي. 
�سمن  اأدرج��ت��ه��ا  التي  العربية  اجلامعات  باهتمام  حتظى 
ب���راجم���ه���ا االأك����ادمي����ي����ة، ك��م��ا ب��اه��ت��م��ام امل���راك���ز �امل��ع��اه��د 
يف  الن�سائية  ال��درا���س��ات  كمعهد  امل����راأة،  بق�سايا  املخت�سة 
درا�سات  �مركز  اللبنانية،  للجامعة  التابع  العربي  العامل 
ظهرت  االهتمام  لهذا  �كنتيجة  االأردنية.  باجلامعة  املراأة 
»اجلندر  كتاب  مثل  اجلندرية،  امل�ساألة  ح��ول  اأب��ح��اث  ع��دة 
حو�سو،  حم��م��د  ع�سمت  للباحثة  االج��ت��م��اع��ي��ة«  �االأب���ع���اد 
عن  به  �تناأى  امل�سا�اة  مبفهوم  »اجلندر«  فيه  تربط  الذي 
م��ف��ه��وم ال��ت��م��اث��ل، �ك��ت��اب »ال��ل��غ��ة ال��غ��ائ��ب��ة: ن��ح��و ل��غ��ة غري 
ُيعد  �الذي  ري�سة،  اأبو  زليخة  االأردنية  للكاتبة  جن�سوية«، 
»اجلندر«  مفهوم  تتنا�ل  التي  الدرا�سات  على  جيداً  مثااًل 
اللغة  اأنَّ  باعتبار  ال��ل��غ��ة«،  »ت��اأن��ي��ث  اأط��ر�ح��ة  م��ن  ان��ط��الق��اً 
الهيمنة  م��ن  �حت��ري��ره��ا  اجلن�سن،  ب��ن  للتمييز  ح��ام��ل��ٌة 

الذكورية خطوٌة اأ�ىل يف هذا ال�سدد.
اأب��رز  تعده  الكاتبة  ف��اإنَّ  الن�سائي،  ب��االأدب  يتعلق  فيما  اأم��ا 
اجتماعياً  »م��ن��ظ��وراً  ب�سفته  اجل��ن��در  فيه  يتجلى  خ��ط��اب 
هو  ف����االأدب  ال��ث��ق��ايف«.  اخل��ط��اب  لتحليل  �اأداًة  �ث��ق��اف��ي��اً، 
احلا�سن االأبرز ملختلف الت�سورات �التمثالت، �املراأة حن 
�تعيد  ج��دي��دة،  لت�سورات  ُتوؤ�س�ص  فاإنِّها  ال��ع��امل  ه��ذا  تلج 
اخلا�ص،  منظورها  �ف��ق  �املجتمع  �ال��ذات  العامل  ت�سكيل 
��فق موقعها اجلديد كذات فاعلة، فتطرح بذلك دالالت 
كتابتها  �ت�سهم  عليها،  امل��ت��ع��ارف  للمفاهيم  م��األ��وف��ة  غ��ري 
كرام  زه��ور  �ت�ست�سهد  جديدين.  �اإدراك  �ع��ي  ت�سكيل  يف 
باأعمال الكويتية ليلى العثمان التي تندرج �سمن الكتابات 
يف  �جت��د  ال��ذك��وري��ة.  الذهنية  تفكيك  تن�سد  التي  االأدب��ي��ة 
احلياء  خد�ص  بتهمة  للمحاكمة،  الكويتية  القا�سة  تقدمي 
خطاب  يف  تتجلى  حيث  للجندرية،  �ا�سحاً  متظهراً  العام، 
االإب���داع  م��ع  التَّعامل  يف  كما  �ال��رج��ل،  امل���راأة  ب��ن  التمييز 
الرمزي للمراأة بالت�سورات االجتماعية �الثقافية القارة.

اإىل  الجتماعية  العلوم  حقل  يف  ُي�صري  الذي   "Gender" الإجنليزي  للم�صطلح  كُمقابل  الجتماعي«،  »النوع  اأو  »اجلندر«،  اأو  »اجلنو�صة«،  م�صطلح  ي�صتخدم 
جمموعة ال�صفات والأدوار املمنوحة للجن�صني ثقافيًا واجتماعيًا، كتمييٍز لها عن ال�صفات املكت�صبة بيولوجيًا حلظة الولدة. وكان عامل النف�س الأمريكي جون 
امل�صطلح  �صيوع  اأنَّ  غري  الع�صرين،  القرن  منت�صف  منذ  اإليه  امل�صار  املعنى  على  للدللة  الجتماعية  العلوم  حقل  اإىل  الل�صانيات  حقل  من  الكلمة  نقل  من  ل  اأوَّ ماين 

�صيبداأ مع �صبعينيات القرن نف�صه حيث �صيكرث ا�صتخدامه من قبل احلركة الن�صوية التي عرفت اأوج ن�صاطها يف تلك الفرتة.
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التحديات المعاصرة لالئتالف الديني 

اأي حوار  اأنَّ  االإيطالية ماريا ر�دجري�  الباحثة  تعتقد 
يوؤتي  اأن يت�سمن عدة �سر�ط حتى  االأدي��ان يجب  بن 
امل��ح��ا�ر بدين  اع���رتاف  اأه��م��ه��ا  ث��م��اره �يحقق غ��اي��ات��ه 
االآخ��ر  ال��دي��ن  اأال يخ�سع   �ب��اخ��ت��الف��ه، مبعنى  االآخ���ر 
بدا  مهما  هو  كما  به  �يعرتف  به  يقبل  اأن  بل  لنقده، 
املحا�ر  الثاين فهو معرفة  ال�سرط  اأما  ُمقنع.  له غري 
كما  االأدي��ان  حوار  من  فالغاية  بها،  �االعتزاز  لديانته 
اأ�  الدينية  الهويات  ت�سطيح  ديبوي:»لي�ص  جاك  يقول 
نفيها �اإمنا االنفتاح احلواري بق�سد االغتناء امل�سرتك 
ع���رب ال���ت���ح���ا�ر«. اأم����ا ال�����س��رط االأخ�����ري ف��ه��و ���س��ر�رة 
احل��وار.  يف  امل�ساركن  بن  بالت�سا�ي  امل��ح��ا�ر  اع��رتاف 
�هذا االأخري ح�سب �جهة نظري هو ال�سرط االأ�سعب 
ت�سرب منذ �سغره  ديانة �ذلك الأنه  اأي  ُموؤمن يف  الأيِّ 
الذي  هو  دينه  ب��اأنَّ  له  توحي  التي  الدينية  الن�سو�ص 
الطريق  �اأن���ه  االأخ����رى  االأدي����ان  د�ن  احلقيقة  مي��ل��ك 
ت�سعى  الدينية  التن�سئة  اأنَّ  كما  للخال�ص.  ال��وح��ي��د 
االآخر  لدين  بكل ما ميت  االإعجاب  الفرد من  حلماية 
ب�سلة، �هو د�ر تقوم به االأ�سرة اأ�اًل ثم تتواله املوؤ�س�سة 
يقام  اأن  ميكن  كيف  االآن  املهم  ال�سوؤال  �لكن  الدينية. 
امل��رج��وة م��ن��ه؟ �كيف  النتيجة  ه��ذا احل���وار؟ �م��ا ه��ي 
نقي�ص جناحها من عدمه؟  تقول الباحثة ماريا اأديلي 
ر�دجري� اإنَّ للحوار اأربعة م�ستويات تتخذ �سكل الهرم 
اأن  االأدي��ان ميكن  ف��اإنَّ حوار  فعلى م�ستوى عاملي مثال 
ي��ك��ون ع��ل��ى �سكل م��وؤمت��رات �جت��م��ع��ات م��ث��ل )امل��وؤمت��ر 
ك��ب��ار رج��ال  ال�����س��الم( ليناق�ص ف��ي��ه  اأج���ل  ال��ع��امل��ي م��ن 
بتو�سيات  فيه  �يخرجون  العامل  ت�سغل  ق�سايا  الدين 
تقل�ص الهوة بن االأديان �تفيد يف حل امل�ساكل العاملية 
مثل  رمزية  دينية  طقو�ص  اأداء  طريق  اأ�ع��ن  الكربى. 

ال�����س��ل��وات املُ�����س��رتك��ة �ال��ت��ي ت��ع��رب ع��ن ت��ف��اه��م �سمني 
للمهتمن  التخ�س�سية  احلوارات  اأ� يف  لالآخر.  �تقبل 
ب��ال�����س��اأن ال��دي��ن��ي م��ث��ل احل����وار ال��ع��ق��دي �ال����ذي يعنى 
ب��ال��ت��ج��ارب ال��ذات��ي��ة يف االأدي����ان امل��ت��ع��ددة �ال��ه��دف منه 
االغ��ت��ن��اء ب��ه��ذه ال��ت��ج��ارب �اال���س��ت��ف��ادة مب��ا تنتجه من 
ان��ف��ت��اح ن��ح��و اأف���ك���ار يف ���س��ل��ب ال��ع��ق��ي��دة م��ث��ل االع��ت��ق��اد 
�سمولية:  اأك���رث  م�ستوى  �ع��ل��ى  االأل��وه��ي��ة.  يف  ال��ذات��ي 
النا�ص يف  التعاي�ص بن  املعا�ص �هو يتعلق بواقع  حوار 
�امل�ساهرة.  الن�سب  عالقات  �يف  اليومية  التعامالت 
النا�ص  يعي�ص  ال��ع��امل  ح��ول  املجتمعات  م��ن  كثري  ففي 
من ديانات خمتلفة يف نف�ص املنطقة اجلغرافية، �هذا 
دائم،  ب�سكل  البع�ص  ما يجعلهم يتعاملون مع بع�سهم 
تبن  �م��واق��ف  ح���وارات  اليومي  التعامل  ه��ذا  �يخلق 
مواقفهم من االآخر؛ فبينما يبدي الكثري�ن انفتاحهم 
يظهر  امل�ساهرة  لعالقات  ي�سل  مل�ستوى  االآخرين  على 
البع�ص رف�سه اأ� ا�ستياءه من هذا االختالف. �هو ما 
امل�سيحية  ميكن مل�سه يف الد�ل االأ�ر�بية ذات االأغلبية 
ف��ي��ه��ا. ففي  امل��ه��اج��ري��ن  م��ن  ال��ك��ب��رية  االأع�����داد  ب�سبب 
املليون �يف فرن�سا  امل�سلمن  اأمريكا مثاًل يتخطى عدد 
ما  �ه��و  االإح�سائيات  اأح��دث  ح�سب  اأ�سعافهم  خم�سة 
على  انفتاحهم  اإظهار  يف  امل�سلمن  اأم��ام  حتدياً  ُي�سكل 

االآخر �ساحب االأر�ص.   
قبول  يف  امل�سيحي  الدين  ل��دى  االأك��رب  التحدي  يكمن 
االآخ�����ر ه���و م��وق��ف االأدي������ان ال�����س��م��ا�ي��ة االأخ�����رى من 
امل�سيح. فاالإ�سالم مثاًل يرى امل�سيح على اأنه ب�سر بينما 
ترفعه الديانة امل�سيحية ملرتبة االإله. هذا االأمر اأحدث 
موقفا  اتخذ  من  فهناك  الالهوتية  الكني�سة  يف  اإرباكاً 
االأدي���ان �رف��ع �سعار )ال  ب��ن  برف�ص احل���وار  اأ���س��ول��ي��اً 

منهم  جمموعة  قبل  بينما   ، الكني�سة(  خ��ارج  خال�ص 
به  القبول  ميكن  ما  ت�سابًها  حتمل  التي  االأدي���ان  تلك 
الأنه يت�سمن ر�ح امل�سيح، �يف موقف اأكرث ت�ساحماً قبل 
جون  الرب�ت�ستانتي  منهم  الالهوتين  من  جمموعة 
هيك االأديان جميعها الأنها تد�ر حول مركز االألوهية 
امل�سيحية بل  باأن االأديان ال تد�ر حول  �اأعلن �سراحة 
حول اهلل. الغريب يف االأمر اأننا ميكن اأن نرى مثل هذا 
االأ�سويل  التيار  فهناك  ا  اأي�سً امل�سلمن  بن  االنق�سام 
يرف�ص  ال��ذي  املتطرفة  اجلماعات  منه  انبثقت  ال��ذي 
احل�����وار  م���ع ج��م��ي��ع االأدي������ان �ي��ك��ف��ر م���ن ي��ت�����س��اه��ل يف 
االأمر. �هناك من يدعو اإىل التعقل �احلوار مع االآخر 
يف حد�د ما ي�سمح به الدين ��سمن امل�سالح امل�سرتكة 
املعتدل الذي يتبناه غالبية رجال الدين.  �هو املوقف 
�ه��ن��اك م��وق��ف اأك���رث ت�����س��احًم��ا ي��رى اأنَّ )ال��ط��رق اإىل 
على  االنفتاح  اإىل  �يدعو  اخل��الئ��ق(  اأنفا�ص  بعدد  اهلل 

الديانات كافة د�ن حماذير. 
اإنَّ اخل���ط���وة االأه�����م ق��ب��ل ح�����وار االأدي�������ان ه���ي ال��ف��ه��م 
ال�����س��ح��ي��ح ل�����ر�ح ال���دي���ن م���ن اأت���ب���اع���ه، �مت���ث���ل قيمه 
�م��ب��ادئ��ه. ف���االأدي���ان يف ر�ح��ه��ا حم��ب��ة ����س��الم. لكنها 
البع�ص  التي يجدها  الن�سو�ص  �سالح ذ� حدين فذات 
للرف�ص  �سبباً  االآخر  البع�ص  يراها  للم�سافات،  مقربة 
�����ه ال  �ال�����س��ق��اق. �يف ع���امل ي��رف�����ص احل�����د�د، ي��ب��د� اأنَّ
منا�ص لالأديان من احلوار الفكري الذي ميهد ملوؤتلف 
كما  بالتنوع.  �يحتفي  االإن�سانية  �ساأن  من  ُيعلي  عاملي 
اأن حوار االأديان يبد� هو املخرج الذي �سيخل�ص العامل 
الدين �يبني قاعدة من  با�سم  �االإرهاب  التطرف  من 

القادمة.  الت�سامح لالأجيال 

�صعت العوملة خالل العقود القليلة املا�صية اإىل دفع املُجتمعات لتخاذ منط عي�ٍس ُمت�صارع، فغدا الفرد اأكرث عملية وواقعية يف تدبري اأمور حياته، وكر�س للعمل 
اجلو  على  الروحانية  من  �صيئا  ت�صفي  كانت  وجماعية  فردية  دينية  مُمار�صات  عن  ف�صيئًا  �صيئًا  تتخلى  املجتمعات  جعل  ما  وهذا  اآخر.  �صيء  اأيِّ  من  اأكرث  وقتًا 
يف  التفكري  ُيعيدون  جعلهم  نف�صي  وفراغ  روحي  بخواء  ا�س  النَّ �صعر  العي�س  وبذخ  املاديات  توفر  فربغم  بعد.  فيما  عليها  بال�صلب  عاد  التَّخلي  هذا  ولكن  ال�صائد. 
طريقة معي�صتهم وكيفية ق�صاء اأوقاتهم. وخالل ال�صنوات املا�صية بداأت الأ�صوات ترتفع اأكرث للُمناداة بالعودة للمقد�س. اأ�صوات مل تاأِت من دور العبادة واإمنا 
ا�س مبختلف دياناتهم حول العامل؛ فبداأ احلديث عن ذلك كنوع من الثقافة وكم�صروع اإن�صاين، وهو ما دفع رجال الدين واملُهتمني للمطالبة ب�صرورة احلوار  من النَّ
الئتالف  وم�صارات  املعا�صرة  )امل�صيحية  امل�صرتكة. ويف بحثها  العامل  م�صالح  �صبيل حتقيق  ولي�س عقبة يف  باعتباره ثروة  الديني  بالتنوع  واملناداة  الأديان،  بني 
الديني( املن�صور يف جملة التفاهم، تناولت الباحثة يف الالهوت ماريا اأديلي رودجريو م�صارات احلوار واملواقف التي اتخذها الدين امل�صيحي مع الأديان الأخرى 

والتحديات التي واجهته وتواجهه وم�صاعي الكني�صة ملواكبة املتغريات التي تتقاطع مع بع�س ثوابتها.
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التي  االفرتا�سي  العامل  �ف�ساءات  التكنولوجية  الثورة  �ب�سبب 
ال�سخ�سية  احلريات  فل�سفة  يف  خا�سة  �احلواجز،  احلد�د  دمرت 
�االجتماعية �ال�سيا�سية، �اللحظة الفارقة املتمثلة يف التحوالت 
ال�سوفييتي،  االحتاد  ��سقوط  برلن  جدار  انهيار  من  ال�سيا�سية 
�ا���س��ت��ق��الل د�ل��ه��ا �ح���رب اخل��ل��ي��ج االأ�ىل، مت ط��رح ال��ع��دي��د من 
كما  �غ��ريه��ا،  التاريخ  �نهاية  احل�����س��ارات  ���س��راع  منها  امل��ق��ارب��ات 
الكوين  بامل�ستوى  االإ�سادة  االأكادميية االأ�ىل يف  اجتهت املحا�الت 
احتلت  ما  �سرعان  املحلية  التوجهات  اأن  اإال  املحلي،  امل�ستوى  على 
مفهوم  تبني  مت  اأن  ل��درج��ة  خ�سو�سيتها  ع��ن  م��داف��ع��ة  ال�ساحة 

)الكوين- املحلي( جلمع هذين املفهومن.
�ان��ق�����س��م��ت ال��ن��ق��ا���س��ات ب��ن م��وؤي��د ل��ل��ع��امل��ي ���س��د امل��ح��ل��ي �العك�ص 
اأن  ميكن  ال  الثقافة  ع��ومل��ة  اأن  ن��ا���ص«  »ك��ي��ث  ي��رى  بينما  �سحيح، 
مع  ال��ع��امل��ي  ت�����س��اد  ل��ع��دم  ن��ظ��را  للتجان�ص،  منتجا  ع��ام��ال  ت��ك��ون 
ارتباطا  مرتبطا  منها  ك��ل  ع��د  ميكن  ب��ل  مطلقا،  ت�سادا  املحلي 
حيث  امل�ساألة  ذات  ر�برت�سون«  »ر�الن���د  �ناق�ص  ب��االآخ��ر.  حميما 
يف  العوملة  لن�سوء  االجتماعية  العلوم  اإه��م��ال  على  ال�سوء  �سلط 
باأ��ساع  باأنها »نظرة عاملية مرتبطة  العوملة  املكان �ف�سل تعريف 
حم��ل��ي��ة«. �ع��ل��ي��ه، ت��ع��ال��ت ال���دع���وات ب�����س��ر�رة ا���س��ت��ي��ع��اب ال��ع��ل��وم 
االإن�سانية ��سعيها  تاريخ  املف�سلية من  اللحظة  االجتماعية لهذه 

ملحا�لة فهم اأبعاد ال�سياق العوملي �االإحاطة بظواهره �اأبعاده.
امل��ب��ادرات  ه��ذه  عرفت  الغربية  ال�ساحات  اأنَّ  اإىل  الباحثة  �ت�سري 
�سدى  هناك  يكن  مل  بينما  االأخ��ريت��ن،  الع�سريتن  يف  البحثية 
ي��ذك��ر يف ال�����س��اح��ات االأك���ادمي���ي���ة �ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ع��ل��وم 
�االأك��ادمي��ي  العلمي  النقا�ص  �ساحات  ن��درت  حيث  االجتماعية؛ 
ال��ع��ومل��ي �مظاهرهما.  اأ�  ال��ك��وين  اجل��دي �ال��ب��ن��اء ح��ول ظ��واه��ر 
�رغم اجلهود، فاإن املبادرات العربية ظلت جهودا فردية متناثرة 
تاأخر  يعزى  �رمبا  جمددة.  تخ�س�سية  علمية  ملقاربات  تف�ص  مل 
تاأ�سي�ص مالمح حقل معريف حول درا�سات العوملة يف االأكادمييات 
العربية اإىل نوع من الولوج املتاأخر �املتعرث لدرا�سة الظاهرة، اإذ 
يالحظ غياب ذلك عن املقررات االأكادميية يف اجلامعات العربية.

العامل  بفكرة �حد  املفكرين االجتماعين  اإنَّ �عي  القول  �ميكن 

�م�سمونها لي�ص جديدا يف تراث العلوم االجتماعية، �ميكن تتبع 
-1760( �سيمون«  »���س��ان  االجتماع  �ع��امل  الفيل�سوف  عند  اآث���اره 

1825( اإذ تنا�ل بالتحليل ما ميكن اأن ينجم عن التب�سري باخرتاع 
ي�سفر عن ذلك االخ��رتاع من  اأن  التلغراف يف ع�سره، �ما ميكن 
العامل. كما مت تدا�ل هذا احلقل يف �ستينيات  تغريات جذرية يف 
املجتمعات  مالمح  �توحيد  ال��ع��امل  متاثل  ع��ن  الع�سرين  ال��ق��رن 
للتداعيات  الوعي م�سحوبا بفهم جديٍّ  االإن�سانية. �قد كان هذا 
اخلطرية امل�ساحبة، فقد ندد بذلك املوؤرخ االأمريكي »ثيود�ر فون 
اأ�سا�سيان  اأنَّ العامل الكوين �سيحكمه فاعالن  اإىل  اأ�سار  ليو« حن 
متناق�سان: قوى اجلماعة الكونية، �قوى اخل�سو�سية الثقافية.
نف�سها  ��ج��دت  املخاطر،  لهذه  االجتماعية  العلوم  انتبهت  �ق��د 
اأ�سئلة ملحة �معقدة عن د�رها يف فهم �تف�سري هذا العامل  اأمام 
الفر�ق  تنامي  االجتماعية حول  العلوم  اأ�سئلة  �اجتهت  اجلديد. 
ال�سو�سيو - اقت�سادية، �عدم امل�سا�اة بن الب�سر �الد�ل، �ت�سظي 
العاملي  ب��ن  ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة خ��ل��ق ج�سر  ال��ه��وي��ات. �حت���ا�ل 
�نظريات  مفاهيم  ط��رح  بغر�ص  �املعمم  �اخل�سو�سي  �املحلي 
يف  العوملي  الزمن  اختزال  عدم  على  االجتماعيون  �اتفق  اأرح��ب. 
املدى  بعيدة  �الال�سلكية  ال�سلكية  �االت�ساالت  احلا�سوب  اأجهزة 
العوملة  تف�سح  اأن  يجب  بل  املنظمة،  �اجل��رمي��ة  املالية  �االأ���س��واق 
�ال�سعوب  االأف��راد  اإح�سا�ص  قوة  على  قائمة  اأخ��رى  لعوملة  املجال 
بع�سهم  فيه  للب�سر  امل�سرتك  �االعتماد  ال��ع��امل،  لهذا  باالنتماء 

على بع�ص.
نحو  تتجه  الب�سرية  �اأن  بالعوملة،  االجتماعية  العلوم  �تفاءلت 
االأف�����س��ل م��ت��ف��ق��ة يف ذل���ك م���ع ال��ف��ي��ل�����س��وف »ك���ان���ط«، �ق���د ن���ادى 
اجلديد  العامل  فيه  يقوم  ثقايف«  »عقد  اإب���رام  اإىل  االجتماعيون 
العلوم  اإنَّ  القول  �يجوز  �االأ�س�ص.  االأرك��ان  متعدد  تعاقد  باإر�ساء 
االج��ت��م��اع��ي��ة �اج��ه��ت ع��ل��ى اأع��ت��اب ه���ذا ال��زم��ن ال��ك��وين حت��دي��ات 
علمية،  �مفاهيم  مقاربات  ا�ستنباط  يف  مهارتها  اختبار  اأهمها: 
�م���ق���ارب���ات ق����ادرة ع��ل��ى م��واك��ب��ة ال��ل��ح��ظ��ة، �ط����رح ب��ع�����ص ع��ل��م��اء 
»نهاية  م��ث��ل  ال��ع��ومل��ة  م�ستقبل  يف  ���س��ادم��ة  اأط���ر�ح���ات  االج��ت��م��اع 
�ب�سبب  لالتور.  العامل«  »تغيري  ��سر�رة  تورين  الآالن  املجتمع« 

نحو  االج��ت��م��اع  علم  ال��و���س��ع  ه��ذا  دف��ع  للعوملة،  احل��ال��ي��ة  امل�ساكل 
باآليات جديدة خمتلفة عن علم  �سر�رة االهتمام بقراءة جديدة 

اجتماع القرن التا�سع ع�سر.
مفاهيم  م��ن  منه  يتنا�سل  �م��ا  الثقافة  مفهوم  اأن  ت��ب��نَّ  �عليه، 
الثقايف  الثقافية �التعدد  اأ� اخل�سو�سية  الثقافية  الن�سبية  -مثل 
االأق���در على  ت��ب��د�  االأخ����رى-  للثقافات  ال��ع��اب��ر  اأ�  ال��ث��ق��ايف  �غ��ري 
�حتولت  باملحلي.  ال��ك��وين  ب��ن  �ال��و���س��ل  ال��ت��وا���س��ل  ج�سور  ب��ن��اء 
اإىل  ع�����س��ر  ال��ت��ا���س��ع  ال��ق��رن  اال���س��ت��ع��م��ار يف  م��ن  ت��اري��خ��ي��ا  الهيمنة 
�اأكد  باالأنرث�بولوجيا.  نهايته  الع�سرين �يف  القرن  االقت�ساد يف 
مع  الت�سامح  اأهمية  على  بوا�ص«  »فران�ص  االنرث�بولوجيا  عامل 
العلوم  اإنَّ  عموما  القول  �ميكن  �احرتامها.  املختلفة  الثقافات 
التطوري  الفكر  زالت  بع�ص  كبري  حد  اإىل  جت��ا�زت  االجتماعية 
ت�سريع  م��ن  رافقهما  �م��ا  ع�سر  �التا�سع  ع�سر  الثامن  للقرنن 

ال�ستعمار ال�سعوب االأخرى بهدف االرتقاء احل�ساري.
الفكرية  ال�ساحة  باأن  اأمر، فال بد من االعرتاف  �مهما يكن من 
ال��ي��وم ت��دي��ن ل��ل��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة -�ل��ع��ل��م��اء االن��رث�ب��ول��وج��ي��ا 
ال��ث��ق��اف��ي��ة.  االأن�����س��اق  ك��ل  ال��ت��ج��ان�����ص يف  ن�سبية  ب���اإب���راز  حت���دي���دا- 
للقبول  االج��ت��م��اع��ي��ن  امل��ف��ك��ري��ن  بع�ص  م��ع��ار���س��ة  م��ن  �ب��ال��رغ��م 
ير�نها  اإذ  االخ��ت��الف؛  م��ع  �الت�سامح  ب��االآخ��ر  االع���رتاف  مب��ب��داأ 
فاإن  املب�سرتة،  العرقية  االأحكام  ل�سالح  االأ�ر�بي  للتنوير  جتا�زا 
هذه االأ�سوات ظلت �ساذة مقابل تعايل االأ�سوات املنادية ب�سر�رة 
خالل  من  االآخر  مع  الت�سامح  هوام�ص  �تو�سيع  االختالف  تقبل 
اأ�س�ص  ا�ستثمار فر�ص مد اجل�سور العابرة للثقافات املختلفة على 

امل�سرتكات املوؤلفة بن ال�سعوب �احل�سارات.
مقاربات  ال�ستح�سار  احلاجة  �سر�رة  باأن  املقال  الباحثة  �تختم 
قبل،  ذي  من  اإحلاحا  اأكرث  اليوم  �مفاهيمها  االجتماعية  العلوم 
�رمبا تكون هذه املرحلة حلظة تاريخية فارقة �فريدة يف تاريخ 
متجددة  اأف��ك��ار  م��ن  تب�سطه  اأن  ميكن  مب��ا  االجتماعية؛  ال��ع��ل��وم 
خ�سو�سية  م��ن  طم�سه  على  العوملي  ال�سياق  يعمل  مل��ا  �م��ق��ا�م��ة 

�الثقافات. ال�سعوب 

يف مقالها »اإ�صهام العلوم الجتماعية يف مد جذور عابرة للثقافات وللفل�صفات املختلفة«، واملن�صور يف جملة »التفاهم«، تتناول اأ�صتاذة علم الجتماع عائ�صة التايب، اأثر العلوم 
الجتماعية يف اخرتاق جمتمعات واأمم العامل احلديث واملعا�صر؛ اإذ حتاول هذه العلوم فهم هذه املجتمعات وحتليل ظواهرها ومظاهرها.

احلداثة  ت�صاوؤلت  رحم  من  املنبثقة  تخ�ص�صاتها  اأغلب  وجدت  حيث  والثقافات؛  واملجتمعات  الكون  حول  وت�صوراتها  مقارباتها  بتحديث  العلوم  هذه  قامت  العوملة،  زمن  ويف 
مفاهيمها  العلوم  هذه  جتديد  كيفية  عن  مقالها  يف  اأ�صئلة  عدة  الباحثة  طرحت  وقد  واإيقاعه.  العوملي  الزمن  نب�س  على  ومفاهيمها  اأدواتها  لتجديد  م�صطرة  نف�صها  الغربية 
ال�صمولية؟  اأزمة  الثقافات وفرديتها يف  التي بذلها مفكروها يف لفت النتباه خل�صو�صية  الكوين؟ واجلهود  الزمن  اأ�صداد  العلوم يف جتميع  العوملة؟ وعن دور  لالإحاطة بنتائج 

ودور هذه العلوم يف جت�صري الثقافات؟

العلوم االجتماعية
والعولمة: لقاء وتحدٍّ


