ربيع الثاني  1442هـ  -نوفمبر 2020

العدد الرابع والسبعون  :ربيع الثاني 1442هـ  -نوفمبر ٢٠٢٠م
ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

العقل :في مستقبل التعايش
فلسفة الخير المشترك من نظرة فلسفية  -سياسية
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»

أمـا قبل!...
َّ

د .هالل الحجري

املوجهة لألطفال :قصيدة بعنوان
من األشعار
َّ
«ذكريات حايف القدمين» ،لألديبة األمريكية راشيل
فيلد  (Rachel Field) -1894/1944.وراشيل فيلد
شاعرة وروائية وكاتبة متخصصة يف أدب األطفال،

عروس األندلس «غرناطة» ..التاريخ والحضارة

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

األبعاد االجتماعية والوجوديّة للثورة الرقمية...

بميدالية نيوبيري للتميز يف أدب األطفال األمريكي

صناعة االستبداد باسم الدين
ال حاجة لحيطان السالم
مفاهيم اإلحسان في المسيحيات الحديثة والمعاصرة
الجنوسة وتمثالتها في العالم العربي
التحديات المعاصرة لالئتالف الديني
ٍّ
وتحد
العلوم االجتماعية والعولمة :لقاء

وهي رواية لألطفال ُنشرت عام  ،1929وفازت
عام  ،1930وتحكي قصة دمية خشبية صغيرة
اسمها «هيتي» ( ،)Hittyنحتها يف أوائل القرن
التاسع عشر من الخشب السحري لشجرة الدردار
متجول .نحتها لفتاة صغيرة اسمها
بائع
الجبلي
ٌ
ّ
فيبي بريبل ،تعيش يف جزيرة جريت كرينبيري
( ،)Great Cranberryخالل فصل الشتاء عندما
بعيدا يف البحر .نشرت راشيل
كان والدها يذهب
ً
فيلد قصيدتها « »Barefoot Daysألول مرة سنة
 1932يف مجلة «هورن بوك» (The Horn Book
 )Magazineوهي أقدم مجلة أمريكية متخصصة
يف مراجعة أدب األطفال.
القصيدة تلتقط لحظة بريئة من اللحظات التي
يعيشها معظم أطفال العالم ،وهي املشي حفا ًة
يف البساتين ،أو املالعب ،أو السكك ،أو الضواحي...
وغيرها .هنا ىلع وجه التحديد ،تتذكر الشاعرة
طفولتها ربما حين كانت تمشي حافية القدمين
يف الحقول وسط شجيرات السرخس امللتفة،
تدوس عشبا باردا ،وتستمتع بصباحات الصيف حيث
الشمس ساطعة ىلع املنحدرات ،والهواء عليل،
والطيور تحوم يف األجواء ،والنحالت والف َراشات
تنتقل من زهرة إلى زهرة.

«ذكريات حايف القدمين»
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العقل :في مستقبل التعايش
أمجد سعيد
«كل ما هو عقلي هو واقعي ،وكل ما هو واقعي هو عقلي» ..مقولة هيجل التي �أدرجها يف كتاب مبادئ فل�سفة احلق ،هي ما بد�أ به الأكادميي يو�سف �أ�شلحي يف مقاله
عن حقوق ال�ضيافة واجلوار ،حتت عنوان «مداخل امل�ؤتلف الإن�ساين :حقوق ال�ضيافة واجلوار» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،وهذه العبارة هي التي تبيح الت�سا�ؤل
التايل :هل ما يبدو يف الواقع لي�س �إال انعكا�سا لطبيعة العقل نف�سه� ،أم هو �ش�أنه �ش�أن العامل ال�شعوري الذي ينف�صل عن عامل العقل بل يتحداه يف �أحايني كرثة؟

�إذا ك��ان��ت ه��ذه ال�ت���س��ا�ؤالت م��ن ب�ين ع��دة ت���س��ا�ؤالت
م�شابهة ،وال�ت��ي تبحث يف م��اه�ي��ة ال�ع�ق��ل ،ه��ي ذات
�إج��اب��ات حتمل الإي �ج��اب يف جمملها ،فيجب علينا
�إدارك ذلك التماثل والت�آلف ال��ذي �أراد الفال�سفة
�أن يقب�ضوا ع�ل�ي��ه ب�ين ال�ع�ق��ل وواق �ع ��ه .ث�م��ة ف��ارق
عميق بني وحدة العقل و�شدة التباين الذي يخلق
الت�صميم الوجودي يف عامل الإن�سان .وللواقع عامله
اخلا�ص الذي يحمل منطقاً خمتلفا ،ويربهن على
ن�سبية مقولة هيجل يف كثري من املواقف .وعلى مر
الزمن حاول الفال�سفة فهم العالقة املتباينة بني
العقل وواقعه ،وظلت هذه امل�س�ألة التي تناق�ش العقل
يف ذات��ه حبي�سته هو بذاته ،فلم ي�ستطع الفال�سفة
�شخ�صنة �أو ت�سهيل هذه العالقة ،ومل يحاول �أحد
تفكيك ه��ذه العالقة ال�ت��ي يكتنفها الغمو�ض بني
العقل ومن��ط ال��وج��ود يف ال�ع��امل ،وه��ذا ي�أتي �ضمن
العملية ال�ت��ي م��ا زال��ت جت��دد نف�سها م��ع ك��ل جيل،
وه��ي عملية فهم مغزى العقل ب�شكل كلي وم��ا هي
القوانني التي يرت�ضيها اال�ستخدام العملي لواقع
ال�ع�ق��ل وم�ن�ط��ق ال�ت�ف�ك�ير ،وال �ه��دف الأ� �س �م��ى ال��ذي
ي�سعى اجل�م�ي��ع �إىل حتقيقه ه��و �أن ي�ت��م ا�ستخدام
ال�ع�ق��ل ب �ط��رق ج��دي��دة م�ب�ت�ك��رة� � ،س��واء يف التفكري
العملي ويف �أمناط خمتلفة من الواقع املعا�ش ،و�أن
تكون هناك طرق خمتلفة ل�سرب �أغوار العقل ومنعه
من التقهقر ثانية نحو ذاته ،و�سوف ي�ستفيد العامل
م��ن ق ��درات ال�ع�ق��ل يف �شتى امل �ج��االت وم��ن �ضمنها
م�سائل التعاي�ش وتقبل الآخر واالختالف والتباين
بني الواقع الن�سبي للعقل والواقع الكلي.
و�أ�صبحت ح�ي��اة النا�س يف ه��ذه الأوق ��ات ح�ي��اة ذات
تباين وتنوع �شديدين ،وهناك متايز وا�ضح وجلي
يف ال� �ق ��درات وامل � �ه� ��ارات ،واخ� �ت�ل�اف يف الأ� �س��ال �ي��ب

امل�ستخدمه يف �إجن��از العمل وبناء الت�صورات حوله
وح ��ول احل �ي��اة ك�ك��ل ،وب �ه��ذا �أ��ص�ب�ح��ت ه�ن��اك حاجة
م��ا��س��ة لبع�ض ال�ت�غ�ي�يرات ال�ت��ي ت�ق��وم م�ق��ام امل�ق��رب
وامل �� �س ��اوي ل �ه��ذه ال �ف ��روق ��ات ال��وا� �ض �ح��ة ،لأن ه��ذه
ال�ف��روق��ات ق��د ت ��ؤدي الخ�ت�لاف م��ن ن��وع �سلبي و�إن
��ص��ح ال �ق��ول ه��و اخ �ت�لاف غ�ير �صحي ال�ب�ت��ة .ولأن
�إ�صالح الذوات والنفو�س من اجلوانب التي ا�شتغلت
بها الفل�سفة �ضمن مباحث الأخالق ،لكي نكون على
بينة م��ن بع�ض ج��وان��ب التدبري الفل�سفي لواقعة
االختالف الب�شري وبهذا ميكن الوقوف على بع�ض
املبادىء التي حتمل بداخلها قيمة لتحقيق التوافق
والألفة بني الذوات.
 -1املحبة وال�صداقة:
هناك تكدي�س فل�سفي هائل حول هذه امل�س�ألة بالذات،
ويجب �أن ن�شري له هنا؛ فالكثري من الفال�سفة كتبوا
حول هذا املو�ضوع كتبا عدة ،وبطرق خمتلفة �أي�ضا
قد تكون م�ستقلة �أو �ضمن م�سائل ت�شرتك يف اجلذر
ذات ��ه ،ب ��دءا ب��أر��س�ط��و يف ك�ت��اب الأخ� ل��اق� ،إىل ج��اك
دريدا يف كتابه �سيا�سة ال�صداقة ،وهناك �أي�ضا �إ�سهام
الفال�سفة امل�سلمني حول هذا الأمر منهم :م�سكويه
والتوحيدي� .إن وجه التباين بني املحبة وال�صداقة
يكمن يف العمومية ل ل��أول واخل�صو�صية للثاين.
�إن م���ص��ادق��ة الإن �� �س��ان لي�ست م��ن ��ض�م��ن ال �ن��زوات
العابرة �أو �إطفاء لذة متقدة ،بل هو تعبري حقيقي
عب عنه
و�صادق عن احلاجة لهذا الفعل .وهذا ما ّ
الفيل�سوف م�سكويه وع ّ�بر عن هذه ال�ضرورة ،و�أن
ه��ذه ال�ضرورة �أي ال�صداقة حتتاج لفعل التوحيد
والإئتالف وهما اللذان ميلأن املحرك الأول لفعل
امل�صادقة .بالنظر �إىل ال�صداقة على �أنها �أرقى �أنواع
الأ�شكال اجلمع بني طرفني ،يجب علينا الت�أكد �أو ًال

من �أن هذه العبارة هي عبارة ن�سبية ،فهذا الرقي
ال يعمم على كل �أ�شكال ال�صداقة ،وهناك وجهان �أو
�شكالن لل�صداقة ال ين�سحب عليهما هذا التعميم،
هما �صداقة املنفعة و�صداقة اللذة .لذلك جند �أن
الفال�سفة �أجمعوا على �أن مثالية ال�صداقة تكمن يف
البحث عن الف�ضيلة واخلري للجميع.
 -2الت�سامح:
�إ َّن ال�سياق الذي ن�ش�أ فيه مفهوم الت�سامح لهو �سياق
خا�ص ويحمل معه بع�ض التعقيدات؛ فهذا ال�سياق
هو الذي ع ّبد الطريق لظهور الت�سامح ،فكان �سياقاً
يت�سم باالنتماء املطلق والتع�صب الأعمى ملعتقد ما
�أو مذهب م��ا ي��رى �أن��ه ميتلك حقيقة مطلقة� .إن
مثل هذا االعتقاد كان له ما كان من �إهدار النفو�س
و�إن�ه��اء احل�ي��اة مل��ن ينتمون ملذهب واح��د ،فما بالنا
ب��ال��ذي��ن ي�ن�ت�م��ون مل ��ذاه ��ب خم�ت�ل�ف��ة؟ �إن م�ث��ل ه��ذه
الأو�ضاع التي تهدد �إمكانية العي�ش امل�شرتك ،كانت
هي ال��داف��ع الأق��وى للدعوة وال��دف��اع عن الت�سامح
ون�شر القيم التي يت�سم بها ،والتي ارتبطت مبرحلة
رجوع وانبعاث النزعة الإن�سانية ،والذهاب باملجتمع
نحو الإ�صالح والنه�ضة والتحديث.
�إ َّن ال ��واق ��ع يف جت�ل�ي��ات��ه امل �ت �ب��ان �ي��ة ،وال �ت ��ي تنق�سم
لقم�سني �أ�سا�سيني؛ هما :ق�سم اخلري وق�سم ال�شر،
�إمنا هو تعبري عن فكرة �سرمدية تع�ش�ش يف عقولنا،
وه��و ر�ؤي��ة متت ترجمتها لت�شكل لنا ت�صورنا نحو
و�ضع معني .حينما ننفي م��ن عقولنا �أي �إمكانية
م�ستقبلية ل�لاخ �ت�لاف ،ون �ق ��وم ب�ت�ف��ري�غ��ه م ��ن كل
�إم�ك��ان�ي��ة �أن يحت�ضن ال��وج��ود يف ت �ع��دده وت�ب��اي�ن��ه،
ف�ن�ق��وم ب��ا��س�ت�خ��دام��ه ب���ش�ك��ل ي�ح�م��ل يف ط�ي��ات��ه ثقة
عمياء وحقيقة واح��دة مطلقة يجب �أن يعتقد بها
الكل وين�صاع لها اجلميع.
amjdsaeed01@outlook.com
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فلسفة الخير المشترك
من نظرة فلسفية  -سياسية

٣

أيمن البيماني

لقد بد�أ النقا�ش املعا�صر حول مو�ضوع «اخلري امل�شرتك» منذ حوايل احلرب العاملية الثانية ،وكان ً
نقا�شا �سيا�س ًّيا اجتماع ًّيا .وهو يعترب امتدا ًدا ثقاف ًّيا لنقا�ش قدمي
بد�أ منذ فرتة طويلة عند الالهوت والكاثوليك والعديد من الفال�سفة عرب قرون خلت ،وكان ً
نقا�شا اجتماع ًّيا الهوت ًّيا و�سيا�س ًّيا الهوت ًّيا .ولقد �أ�صبح مو�ضوع
«اخلري العام» �أو «اخلري امل�شرتك» �أو «امل�صلحة العامة» حمط اهتمام وتقاطعا نقا�شيا وفل�سفيا مهما يف ع�صرنا احلايل .وهذا ما �سنناق�شه ملقال حممد ال�شيخ
ال�سيا�سي واخلري العام» ،واملن�شور يف جملة «التفاهم».
«النِّقا�شات الفل�سف ّية املعا�صرة حول االجتماع ِّ
فلقد �أ�صبحت املذاهب ال�سيا�سية/االجتماعية اليوم حتوم حول ثالث توجهات؛ الأول :يرى �أن اخلري امل�شرتك عفى عليه الزمن مع زمن النزعة الفردية
والليربالية ،والثاين :يوجه املجتمعات ب�ضرورة الأخذ به واالعتماد عليه ،والأخري :جمموعة من الليرباليني الذي يتوجهون حتت مظلة «حيادية الدولة»
والتي قد ت�سمح بتعاي�ش جملة من الت�صورات حول اخلري امل�شرتك ،ولكل مذهب ت�صوره اخلا�ص عنه.
وق ��د ن � َّب��ه ال �ب��اح �ث��ون امل �ع��ا� �ص��رون �إىل �أن م���ص�ط�ل��ح «اخل�ي�ر
امل�شرتك» هو م�صطلح قابل للت�أويل والتوظيف الأيديولوجي،
وغام�ض وم�شو�ش ،حيث ي�س ّلم به البع�ض وي�شكك به الآخر.
بد�أ النقا�ش يف كندا و�أمريكا ،وامتد الحقا �إىل �أوروب��ا خالل
احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،وال� ��ذي ب� ��د�أه ال�ف�ي�ل���س��وف ال��دي�ن��ي
ال �ك �ن��دي «� �ش ��ارل دو ك��ون�ي�ن��ك» ب�ع��د ت��أل�ي�ف��ه ل�ك�ت��اب «�أول ��وي ��ة
اخل�ي�ر امل �� �ش�ت�رك» ،وال� ��ذي ه��اج��م ف�ي��ه ج�م��اع��ة «ال�ف�لا��س�ف��ة
ال�شخ�صانيني» .انطلق ��ش��ارل م��ن مالحظة �أن الكثري من
الأن �� �س��اق ال�ف�ك��ري��ة �أع �ل��ت م��ن ق�ي�م��ة الأن �� �س��اق ،لكنها انتهت
ب�أنظمة �شمولية كاملارك�سية ،فيما ت�ساءل �شارل عن �إمكانية
ال��دف��اع عن كل نظام يحمل �شعار «اخل�ير امل�شرتك» ،وال��ذي
�أج��اب فيه ب�صعوبة ال��دف��اع ك��ون بع�ض الأنظمة تتخذ ذلك
ال�شعار من �أج��ل ا�ستعباد بع�ض الأ�شخا�ص ،وال��ذي يتنافى
مع فكرة اخلري امل�شرتك .ومثل ذلك الأنظمة الدكتاتورية
كال�شيوعية والفا�ش�ستية املنافية للخري امل�شرتك.
ل��ذل��ك؛ ُي��ؤك��د ��ش��ارل �أ َّن اجل�م��اع��ة ت�ت��أل��ف حت��ت غ�م��رة اخلري
امل���ش�ترك ول�ي����س اخل�ي�ر ال�شخ�صي ،وه ��و م��ا ت ��ؤك��ده مقولة
«الإن�سان اجتماعي بطبعه» ،وال خري يف ا�ستقالل الفرد عن
اجل�م��اع��ة �أو املجتمع ال ��ذي يعي�ش ف�ي��ه ،وال خ�ير يف التع ّلق
باخلري الفردي اخلا�ص ،و�إمنا اخلري امل�شرتك الذي هو روح
اجلماعة و�أ�سا�س ترابطها.
فيما ر�أى الأب �أي�شمان �أ َّن هناك تعار�ضا بني اعتبار الرب هو
اخل�ير امل�شرتك الأ�سمى؛ وذل��ك العتبار �أن �أي �شيء يخلقه
الرب ما عاد هو ال�شخ�ص الروحي ،و�إمنا هو اخلري امل�شرتك؛
لذلك ف�إ َّن من �ش�أن الت�سوية بني الرب واخلري امل�شرتك كما
�رب يف عليته
فعل �شارل دو كونينك �أن ينتهي �إىل اختزال ال� ّ
يف خالقيته للكون ال يف حقيقة ذات ��ه .وي ��رى الأب �أي�شمان
�أن ت �� �ص � ّور � �ش ��ارل دو ك��ون�ي�ن��ك ل�ل�خ�ير امل �� �ش�ترك ه ��و ت���ص� ّور
ت��وت��ال�ي�ت��اري ،وذل ��ك لأن ��ه ي��أخ��ذ ب ��ر�أي �أن ك��رام��ة الأ�شخا�ص
تقا�س عنده بح�سب ا�ستقامتهم بالنظر �إىل نظام الكون ال
على نحو مطلق (كرامة الكائنات الأكمل يف هذا العامل).
�إبان احلرب العاملية الثانية؛ انتقل النقا�ش من الأب �شارل �إىل

ابنه «توما�س» ،و�أول ما انطلق منه االبن توما�س« :هل ميكن
�أن ندافع يف الوقت نف�سه عن كرامة ال�شخ�ص وع��ن �أولوية
اخلري امل�شرتك على ما قد يبدو يف ما بينهما من تنافر؟».
وح���س��ب ت�ف���س�ير ت��وم��ا���س ون�ظ��رت��ه �أ َّن االع� ت��راف لل�شخ�ص
الب�شري بالكرامة وبتابعها� ،أولوية اخلري امل�شرتك ،ميكن يف
الواقع �أن يقف �سداً منيعاً ورادعاً �ضد الفظاعة التوتاليتارية،
م��ع االه �ت �م��ام ب �� �ض��رورة ت�ك��وي��ن ف �ك��رة �صحيحة ع��ن ك��رام��ة
الإن�سان وعن اخلري امل�شرتك ،واللذان هما يف الأ�سا�س يقودان
لبع�ضهما البع�ض .حيث �إن ر�سالة وكرامة الإن�سان هو تبادل
اخلري وامل�صالح مع غريه ال نبذه ،و�أن �أعلى مراحل الكمال
الإن�ساين يتمثل يف ت�شاطر اخلريات بني الب�شر.
ام�ت� َّد النقا�ش ح��ول اخل�ير امل���ش�ترك �إىل ثمانينيات القرن
امل��ا��ض��ي ،و�أث ��ار الفيل�سوف الأم��ري�ك��ي «ج ��ون رول ��ز» نظريته
ور�ؤي�ت��ه للعدالة التي ت�ترك الأف ��راد يف �ش�أنهم وت�صوراتهم
للخري ،دع ه�ؤالء و�ش�أنهم وهو و�ش�أنه ،و�أ ّكد على �أولية مبد�أ
«العدالة» على «اخلري».
وقد خالفه الفيل�سوف الأمريكي ميخائيل �صاندل ،والذي
ي��رى �أن الت�صور ال�ل�ي�برايل للعدالة واحل�ق��وق ال ينظر �إىل
م�شاركة الأفراد للخري مع جماعتهم ال�سيا�سية واالجتماعية،
ويرى �صاندل �أن العدالة واحلقوق ال توفر وحدها ال�شروط
التي جتعل �شعبا ي�سعى للحياة الطيبة �أو اخل�ير امل�شرتك
فيما بينهم.
�أما الفيل�سوف الأمريكي ميخائيل فالتزر ،فقد انتقد فكرة
رول ��ز ،واع�ت� َّد يف ك�لام��ه �أن �أي جمتمع مهما ك��ان موقعه �أو
ن��وع��ه؛ ه��و جمتمع ع��ادل �إذا ت�شاطر �أف ��راده مو�ضوع اخلري
امل�شرتك وف��ق قيمهم املت�شاطرة .لكنه �أ ّك��د داخ��ل جمتمعات
اخل�ير امل�شرتك قد تنبت �أف�ك��ارا خمالفة للطبيعة الب�شرية
كت�سويغ العبودية مثال ،ودعا �إىل متييز املعايري اخللقية التي
تتبناها جماعات اخلري امل�شرتك بني الرقيقة وال�سميكة.
داف��ع بع�ض ّ
منظري ال�سيا�سة منذ ت�سعينيات القرن املا�ضي
ب�أن امل�ساواة والدميقراطية واملواطنة ُت ّكن �أع�ضاء املجتمع
من �إح�سا�س م�شرتك باالنتماء فيما بينهم .ثم ُط� ِر َح نقا�ش

م�ضمونه كيف يتم حتديد اخلري امل�شرتك؟ هل باالنتخابات
�أم ب ��ال� �ت ��داول؟ وك �ي ��ف مي �ك��ن � �ض �م��ان ع� ��دم ن � ��زوع امل �� �ص��ال��ح
ال�شخ�صية �إىل ت��أط�ير مو�ضوع اخل�ير امل�شرتك يف جمتمع
ما؟ �أ�شار الفيل�سوف الأمريكي «يو�شع كوهن» �إىل �أن الفوارق
يف ال�سلطة ويف الثورة �إمن��ا من �ش�أنها �أن تقلل من �أم��ر �أفق
حتقيق «اخل�ير امل�شرتك» عرب النقا�ش العمومي .فيما ر�أت
الفيل�سوفة البلجيكية «�شانتال موف» �أن من طبيعة ال�سيا�سة
التنازع ،و�أن «اخلري العام» يلزم نف�سه �أن يكون مو�ضع جدل
وم��راج �ع��ة .بينما ل ��دى الفيل�سوف الأ��س�ك�ت�ل�ن��دي «�أل���س��دي��ر
ماكنتاير» نظرة ت�شا�ؤمية حول �سيا�سة اخلري امل�شرتك ،و�أنه
يجب �أن يت�شاطر النا�س التزاماً برتتيب �أولويات خرياتهم
الفردية واجلماعية عرب «التعلم امل�شرتك».
ور�أت جمموعة م��ن الآراء �أ َّن ال�سيا�سة بطبيعة احل��ال هي
ال�سعي للخري امل�شرتك ،ولكن امل�شكلة تكمن يف التعريفات
املتنوعة للخري امل���ش�ترك ،وك��ذل��ك تنوع ط��رائ��ق ال�سعي �إىل
اخل�ير امل�شرتك وطبيعتها ،وم��ا يزيد الأم��ر ��س��وءًا �أن بع�ض
رجال ال�سيا�سة اليوم باتوا من�شغلني بالتدبري اليومي �أكرث
من االهتمام باخلري امل�شرتك للجماعة �أو الأمة .وعلى عك�س
رولز؛ يرى «هان�س �سلوغا» �أن العدالة هي خري كبري ت�سعى
ال�سيا�سة احلديثة �إىل حتقيقها ،ولكنه يتفق مع رولز يف �أن
ال�سعي �إىل اخلري امل�شرتك �أ�صبح �أ�شد �إ�شكاال من قبل ،وذلك
ب�سبب عجزنا ع��ن االت�ف��اق على ه��ذا اخل�ير امل�شرتك ،وذل��ك
ب�سبب �إميان البع�ض بالفردانية وبالإ�شباع الفردي.
لقد �أ�صبحنا ن�شك يف �إمكان االتفاق على خري م�شرتك ،و�أ�سو�أ
منه �أننا �أ�صبحنا نفتقد احلاجة �إىل اخلري امل�شرتك ،ولكن
احلياة الب�شرية ال ميكن �أن ت�ستمر من غري �سعي م�شرتك
�إىل اخل�ير ،وحتى الفردية حتتاج �إىل لغة �أخ��رى ت�شاطرها
الر�أي وتنمو معها ،وهو ما يدعو �إىل الإميان باخلري الكوين
الذي يلغي احلدود والقارات ،و�أن نتحد �أمام جميع الأخطار،
طبيعية كانت �أم ب�شرية.
albimani92@hotmail.com
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البيروقراطية
والخطاب الشعبوي المضاد

عاطفة المسكري

يتحدَّ ث الزواوي بغورة ،وهو باحث و�أكادميي جزائري و�أ�ستاذ يف الفل�سفة املُعا�صرة بق�سم الفل�سفة يف جامعة الكويت ،عن «خطاب ال�شعبوية يف الفكر ال�سيا�سي
املعا�صر» يف �إحدى مقاالته املن�شورة مبجلة التفاهم .يفتتح مقالته بطرح كيف �أن املفاهيم ال�سيا�سية ف�ضفا�ضة ما ُيف�سر �صراع الت�أويالت يف اجلانب ال�سيا�سي
ب�شكل عام .و ُيعد هذا الأمر حقيقة �أكرث منه ر�أي ًا لأنه لي�س كباقي املجاالت العلمية التي دائم ًا ما يكون  1+1فيها ي�ساوي � .2إنَّ التغيري هو الثابت الوحيد يف
ثم
هذا املجال ،حيث ال �أ�صدقاء وال �أعداء دائمني ،تتغري مواقع الكيانات ال�سيا�سية وتت�أرجح وفق ًا للم�صالح ب�أنواعها ال�سيا�سية ،واالقت�صادية وما �إىل ذلك .ومن َّ
ينتقل �إىل احلديث عن الأنظمة احلكومية واخلطابات ال�سيا�سية التي ُتعد من �ضمن الأدوات امل�ستخدمة من قبل هذه الكيانات.

يتعمق الباحث يف طرح منهج اخلطاب ال�شعبوي .يعد
هذا النهج م�ستخدماً من قبل �أولئك الذين يرغبون
يف االن �ف �� �ص��ال ع��ن ال �ن �ظ��ام امل��ؤ��س���س��ي ال �ب�يروق��راط��ي
ويف�ضلون االجت��اه �إىل ال�شعب ب�شكل مُبا�شر من باب
جتاهل النخب احلاكمة التي يعتقد �أنها �سبب لعرقلة
الدميوقراطية .ويف �سياق ذكرنا للدميوقراطية هنا
الب��د م��ن ذك��ر �أن اخل�ط��اب ال�شعبوي ال يعك�س نهجاً
دميوقراطيا يف حقيقة الأمر لعدة �أ�سباب� .أو ًال ي�شار
�إىل ه��ذه اخلطابات على �أنها من �أدوات التعبري عن
الفئات املُهم�شة يف املجتمعات ،لذلك تلقى دعماً كبرياً
من ه��ذه الفئة .ولكن الب��د من ذك��ر م�س�ألة التطرف
التي غالباً م��ا تنتهي بها ه��ذه اخل�ط��اب��ات التي ومن
��ش��دة تركيزها على املع�ضالت ال�ت��ي مت��ر بها الفئات
املُهم�شة ت�ب��د�أ بتجاهل ك��ل الأف �ك��ار ال�ت��ي حتمل �شيئاً
ينايف �أفكارهم املطروحة .كما �أن بع�ضا منها يتوجه
نحو رف�ض كل ما هو متعلق بالنخب احلاكمة بحجة
كونها تختار فئة دون �أخ ��رى �سعياً مل�صاحلها .ومن
هنا ي َّت�ضح الكيفية التي ينتهي بها هذا اخلطاب �إىل
التناق�ض يف حالة غياب عن�صر االت ��زان يف اخلطاب
ال�شعبوي� .إن رغبتك يف الرتكيز على فئة دون �أخرى
بحجة �أ َّنها القت ما يكفي من ا�ستجابة ملطالبها يعني
جتاهل هذه الفئات يف حالة الو�صول �إىل القمة� ،سوف
ُي��ؤدي ذلك �إىل تكرار نف�س ا ألح��داث مع الفئات هذه
لأنها �ست�صبح مُهم�شة فيما بعد� .إن �أي �أداة /فكر/
نهج �أو �أيدولوجية تتجاهل الآخر تقوم ب�شكل ما بخلق
ال �أم �آج ً
م�شكلة �ستطفو على ال�سطح عاج ً
ال ،بالإ�ضافة
�إىل �أنها �ستخرج بعواقب مُقاربة للعواقب التي ت�سببت
بها العن�صرية �أو التطرف� .إ َّن اخلطاب ال�شعبوي قبل
�أن يكون �أداة م�ستخدمة من قبل الأنظمة ال�سيا�سية
هو �أكرث منه �أ�سلوب للتعبئة واالحتجاج علــى املُعانــاة

االج �ت �م ��اع �ي ��ة .ب �ج��ان��ب ذل� ��ك ي �ع �ت�بر �أداة م�ن��اه���ض��ة
للتعددات حيث ينادي بـ(نحن ،نحن فقط من منثل
ال�شعب).
�إن ال���ش�ع�ب��وي�ين ي �ب�ررون �أه�م�ي��ة وج ��وده ��م ب�سبب �أن
ال��دمي��وق��راط�ي��ات التمثيلية ف�ق��دت �صلتها بال�شعب
وه ��ذا م��ا �أ� �ش��ار �إل �ي��ه ال��دار� �س��ون لل�شعبوية وحت��دي��دا
ال���ش�ع�ب��وي��ة الأوروب� �ي ��ة اليمينية وال�ي���س��اري��ة ك��ذل��ك.
وبرغم ذلك البد �أن ينظر يف مو�ضوع الدميوقراطيات
والنخب حتديدًا وذلك ب�سبب وجود �أر�ضية م�شرتكة
وعنا�صر تتما�شى مع الفكرة الأ�سا�سية لهذه الأنظمة
�أو ال �ت��وج �ه��ات ،ف�ع�ن��دم��ا ت �ق��ر�أ يف اخل �ط��اب ال�شعبوي
للوهلة الأوىل تعتقد �أنه �أكرث الأنظمة دميوقراطية
�إىل �أن تتعمق وجتد �أنه متطرف يف العمق ،ولكن مع
ذلك ال زال بالإمكان العمل يف �أر�ضية م�شرتكة متى ما
اقرتب الدميوقراطيون �إىل تغطية فئات �أكرب ومتى
م��ا كفت اخلطابات ال�شعبوية يف ر�سالتها م��ن رف�ض
الآخر.
تذكرنا مقالة ال�غ��ورة واجل��دل القائم ح��ول اخلطاب
ال�شعبوي ال��ذي ينطلق من فكرة دميوقراطية ومن
ث� َّم ينحرف عنها ب�سبب التطرف ب��اجل��دل القائم يف
�أم��ري�ك��ا الدميوقراطية وحت��دي�دًا فيما يتعلق بنظام
االنتخابات لديهم واجلدل امل�ستحدث منذ  2016بعد
خ���س��ارة املر�شحة ه�ي�لاري كلينتون ل�لان�ت�خ��اب��ات� .إن
نتائج االنتخابات الأمريكية ترتبط ارتباطاً مبا�شراً
باملجمع االنتخابي الذي يتمحور حول فكرة النقاط
التمثيلية لكل والي ��ة؛ حيث ت��ذه��ب �أ� �ص��وات ال��والي��ة
ك�ك��ل �إىل م��ر��ش��ح م ��ا �إذا �أ��ص�ب�ح��ت ال�غ��ال�ب�ي��ة يف تلك
الوالية ُت�ؤيد تر�أ�سه للفرتة القادمة .وتختلف �أعداد
ال�ن�ق��اط املمنوحة لكل والي ��ة ب�ن��ا ًء على ع��دد ال�سكان
يف تلك ال��والي��ة .للوهلة الأوىل يبدو النظام من�صفاً

من ناحية �أن النتيجة لن تختلف تقريباً ما �إذا كان
النظام عبارة عن ت�صويت فردي مُبا�شر �أم كونه يعتمد
على نقاط املجمع االنتخابي .يف  2016فازت املر�شحة
هيالري كلينتون بعدد �أكرب من الأ�صوات الفردية يف
واقع ا ألم��ر عدا �أ َّن املرت�شح الأمريكي دونالد ترامب
ال ��ذي �أ��ص�ب��ح رئي�ساً فيما بعد ح�صد نقاطا �أك�ث�ر يف
املُجمع االنتخابي ،فبد�أت بع�ض الأ�صوات تنادي ب�إلغاء
نظام املجمع االنتخابي واللجوء للت�صويت الفردي
امل ُ�ب��ا� �ش��ر م ��ن ب ��اب �أن ��ه �أك �ث�ر واق �ع �ي��ة ودمي��وق��راط �ي��ة،
على ال��رغ��م م��ن �أ َّن النتيجة ل��ن تختلف ك�ث�يراً فيما
يتعلق باختيار الرئي�س الأم��ري�ك��ي ال �ق��ادم .ول�ك��ن ما
�سيختلف يف حقيقة الأم��ر هو مدى تركيز املر�شحني
على واليات دون �أخرى خا�صة تلك التي متتاز ب�أعداد
ك�ب�يرة م��ن ال�سكان م�ق��ارن��ة ب��ال��والي��ات الأخ ��رى .لذا
ي�صب ال�ن�ظ��ام��ان يف نف�س ال�ق��ال��ب ل�ك��ن ت��رى ف�ئ��ة �أن
االعتماد على الت�صويت الفردي املبا�شر �أكرث �إن�صافاً
م��ن االعتماد على املجمع االنتخابي ال��ذي يعد غري
كاف يف احلديث عن الدميوقراطية ! كذلك بالن�سبة
ٍ
للخطاب ال�شعبوي ال��ذي اب�ت��د�أ يف �سياق اال�ستبدال
ب��ال��دمي��وق��راط�ي��ات التمثيلية ن�ظ��ام�اً يعك�س املطالب
ال�شعبية ب�شكل �أو�ضح� .إن كافة الأنظمة ب�شكل عام لها
�إيجابياتها و�سلبياتها والأمر ن�سبي مرتبط مبعطيات
ال��واق��ع .بع�ض الأن�ظ�م��ة جم��دي��ة �إىل ح��د كبري طاملا
�أنها بعيدة عن التطرف والبع�ض الآخر وجد لغر�ض
خ��دم��ة م���ص��ال��ح ف �ئ��ات حم � ��دودة .ت�ب�ق��ى ك ��ل الأدوات
ال�سيا�سية امل�ستخدمة ،املناهج والأيدولوجيات رهناً
للتغريات التدريجية ال�ت��ي حت ��دث .وق��د ت�صب هذه
التغيريات يف جانب الهدف ال��ذي ابتد�أ منه �أو ت�ؤدي
�إىل ح�صول تغيريات ينتج عنها يف بع�ض الأحيان خلق
�أنظمة ومناهج جديدة.
Attifa.nasser@gmail.com
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عروس األندلس «غرناطة»..
التاريخ والحضارة

٥

وليد العبري

ا�سم غرناطة ُم�شتق من كلمة رومانية مبعنى الرمانة ،ويقال �إنه� :أطلق عليها هذا اال�سم نظرا لطبيعتها اخل�ضراء الغنية واحلدائق والب�ساتني التي حتيط بها.
�أُقيمت مملكة غرناطة على رقعة من الأر�ض ت�ضم اليوم حمافظات غرناطة وملقا و�أملرييا الإ�سبانية ،تقع مبحاذاة جبال �سيريا نيفادا �أو جبال الثلج بالإ�سبانية
يف جنوب �إ�سبانيا .وي�شعر �سكان هذه املحافظات الإ�سبان اليوم بفخر كبري؛ لوجود �آثار املمالك الإ�سالمية الأندل�سية يف بالدهم اليوم ،ويكنون لها وملن �أقامها
االحرتام والتبجيل.
ت�أ�س�ست مملكة غرناطة بعد انهيار دولة املرابطني على يد �أبي عبداهلل بن يو�سف بن ن�صر الأحمر ،الذي �أ�صبح �أ َّول ملك لغرناطة حتت ا�سم حممد الأول ،الذي
ا�ستمر حكمه  41عاما بني عامي  629و 671للهجرة ،وهذا ما ناق�شه الباحث ع�صام ال�سعيد يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم»؛ حيث �أ�ضاف ب�أنَّ مملكة غرناطة
هي الأطول عمرا بني ممالك امل�سلمني يف الأندل�س ،وا�ستطاعت �أن حتقق جناحات باهرة توازي جناحات الأندل�س التي �سبقتها �إن مل تتفوق عليها.
ا�ستطاع حكام غرناطة �أن يحافظوا على ال�سالم يف مملكتهم
يف وقت ح��رج؛ حيث كانت ممالك الأوروب�ي�ين قد �سعت ب�شكلٍ
�شجعهم �سقوط قرطبة
دائم لإ�سقاط غرناطة؛ وذلك بعد �أن َّ
على �إنهاء احلكم الإ�سالمي يف الأندل�س ،و�أُطلق على غرناطة
لقب «الأندل�س ال�صغرى»؛ حيث اجتمعت حتت ظاللها بقايا
دول��ة الأندل�س املنهارة وهاجر �إليها ع��دد كبري من امل�سلمني
بعد �سقوط �إماراتهم يف يد امل�سيحني ،وظلت �إم��ارة غرناطة
بف�ضل ذكاء حكامها -نحو مائتني وخم�سني �سنة.يجب احلديث عنها هي مدينة احلمراء،
ومن �أهم املعامل التي ُ
ال�ت��ي تعد متحفا للفن الأن��دل���س��ي؛ مل��ا تتمتع ب��ه م��ن نفائ�س
فريدة من مناذج العمارة الإ�سالمية .يرجع الف�ضل يف �إن�شائها
�إىل ملوك بني ن�صر؛ حيث عمل كل منهم على �إ�ضافة مبنى
�أو برج �أو بركة �صناعية� ،أو ُز ّود �صحن �أح��د الق�صور بنافورة
جذابة ،وتعد مدينة احلمراء بحق مدينة ملكية؛ حيث تتخذ
�شكل احل�صن الذي يقع يف موقع مرتفع على م�ساحة خم�سة
وثالثني فدانا.
كما �أ َّن للم�ساجد مكانة خا�صة يف ح�ي��اة امل�سلمني؛ حيث مل
تكن م�ق� ًّرا للعبادة فقط ،ب��ل لعبت ع��ددا م��ن الأدوار؛ فكانت
جامعا ومدر�سة ومقرا لالجتماعات .وقد اهتم ُحكام غرناطة
ك�ث�يرا ب�ب�ن��اء امل���س��اج��د؛ ح�ي��ث وج��د ب�ه��ا ح ��وايل م��ائ�ت��ا م�سجد،
ومن �أ�شهرها :م�سجد احلمراء ،ال��ذي بُني يف غرناطة و�سط
اله�ضبة جنوبي الرو�ضة ،وقد و�صفه �أحد امل�ؤرخني ب�أن ثرياته
من الف�ضة ،وحم��ارب��ه به �أح�ج��ار الياقوت ،ومنربه من العاج
والأبنو�س.
ومن املعامل التي ب � َر َزت كذلك يف غرناطة هي امل ��آذن ،وكذلك
الق�صور ،التي �أبدع امللوك وال�سالطني يف بنائها لتكون �شاهدا
على رخاء وعظمة حكامها ،ومن �أهم ق�صورها على الإطالق:
ق�صر احلمراء .وقد ُ�ص ِّمم هذا الق�صر ليكون ق�صر اخلالفة،
وم�سجدا جامعا كبريا ،كان يف �أوج ازدهار اململكة منبع العلماء،
وملتقى ال��دار��س�ين م��ن ب�لاد الأن��دل����س وب�لاد امل�غ��رب ،وتخرج
منها علماء كبار منهم العالمة الأندل�سي الغرناطي ال�شاطبي
�إبراهيم بن مو�سى.
�أم ��ا ��س��اح��ة ال��ري��اح�ين �أو «ال �� �س �ف��راء» ،ف��إن�ه��ا م��ن ب�ين عجائب
احل �م ��راء ،ب��ل �أع �ج��ب م��ا فيها جميعا ،ح�ي��ث تتو�سطها بركة

م�ستطيلة ال�شكل ،و�أحوا�ض ُّ
حتف بجوانبها �أ�شجار الريحان،
وق��د بنى ه��ذه ال�ساحة حممد اخلام�س ،وق��د ُنق�شت يف زواي��ا
�ساحة الرياحني هذه العبارة« :الن�صر والتمكني والفتح املبني
ملوالنا �أبي عبداهلل �أمري امل�ؤمني».
�أ�� َّ�س����س ��س�لاط�ين غ��رن��اط��ة ن��وع��ا مم�ي��زا م��ن ال�ف��ن �أط �ل��ق عليه
ا�سم «فن بني ن�صر»؛ نظرا ال�سم م�ؤ�س�س �إمارة غرناطة ،وبد�أ
ال�ط��راز امل�ع�م��اري يف الأن��دل����س ب��ال�ط��راز الأم ��وي ،وذل��ك ن�سبة
�إىل م�ؤ�س�س إ�م��ارة الأندل�س «عبدالرحمن بن معاوية» ،الذي
نقل �إىل الأندل�س الطراز املعماري الأم��وي وما يتميز به من
فخامة.
�أما يف ع�صر ملوك الطوائف ،والتي ن�ش�أت بعد �سقوط الدولة
الأموية ،حيث عمل كل من �أم��راء الأندل�س على �إن�شاء دويلة
منف�صلة ،و�أ��ص�ب��ح احل�ك��م فيها ل��ه ول��ذوي��ه م��ن ب�ع��ده ،يف تلك
الفرتة تطور الفن والعمارة ب�شكل كبري ،وبخا�صة الزخارف
املختلفة ،والتي �أ�صبحت ال�سمة املميزة للفن الأندل�سي.
�أما دولة املرابطني ،وهي الدولة التي �أقيمت على يد املغاربة
ملحاربة املارقني على الإ�سالم ،والذين حكموا الأندل�س نتيجة
ل�لا��س�ت�ع��ان��ة ب �ه��م؛ ف�ق��د مت �ي��زت ال �ع �م��ارة يف ع�ه��ده��م بالطابع
الع�سكري؛ نظرا للحروب التي خا�ضوها للحفاظ على دولة
الإ��س�لام؛ حيث �أك�ث�روا من بناء احل�صون وال�ق�لاع ،و�أ�ضافوا
ممرات منك�سرة تعوق احلركة يف حال مهاجمة املكان.
ثم ج��اءت دول��ة املوحدين ،وه��م جماعة من الأم��ازي��غ املغاربة
ال ��ذي ��ن ح�ك�م��وا امل �غ ��رب والأن ��دل �� ��س حت ��ت ل ��واء ت��وح�ي��د ب�ل��دان
الإ�سالم ،فلم تختلف العمارة يف عهدهم عن �سابقاتها يف عهد
امل��راب �ط�ين؛ ف�ق��د مت�ي��زت �أي���ض��ا ب��ال�ط��اب��ع ال�ع���س�ك��ري؛ ولكنهم
�أك�ثروا من بناء الق�صاب املح�صنة ،و�أ�ضافوا الأ�سوار حلماية
املدن ،واختاروا بناء مدنٍ يف �أماكن مرتفعة.
بعد �سقوط عدد من الإمارات الإ�سالمية يف يد الإ�سبان هاجر
عدد كبري من امل�سلمني �إىل غرناطة ،ومن �ضمنهم عدد كبري
حل��رف ،فنه�ضت العمارة
من العمال املهرة وال�صناع و�أرب��اب ا ِ
وفنون اخلزف.
ومن خالل ا�ستعرا�ض �أه��م �آث��ار غرناطة ،جند اخلط العربي
� �س��واء �أب �ي��ات �شعر �أو �آي ��ات ق��ر�آن �ي��ة -ه��و م��ا مي�ي��ز ال��زخ��ارفالإ�سالمية؛ حيث كان اخلط العربي مالزما للمد الإ�سالمي

��ش��رق��ا وغ��رب��ا ،وك ��ان ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي يلقن ب��ال�ل�غ��ة الأ��ص�ل�ي��ة،
فانت�شر اخلط العربي ،و�ساعد على ذلك علو مكانة ال�شخ�ص
الذي يتقن الكتابة العربية.
و��ص��اح��ب ان�ت���ش��ار الإ� �س�لام ب��الأن��دل����س ان�ت���ش��ار للغة العربية،
وجت��وي��د الكتابة باللغة ال�ع��رب�ي��ة ،وق��د ت�ط��ور اخل��ط الأم ��وي
ت�ط��ورا ك�ب�يرا ،ح�ت��ى �إن �أه ��ل الأن��دل����س ب�سطوا اخل��ط ال�ك��ويف
بطريقة �أطلق عليها اخل��ط الأندل�سي ،وم��ن اجلدير بالذكر
�أن الن�ساء برعن يف كتابة اللغة العربية والبالغة ،وا�شتهرن
بها وذاعت �شهرة العديد من ن�ساء الطبقة العليا بح�سن اخلط
وكتابة امل�صحف.
و�أخ ��ذت الكتابات يف الأن��دل����س يف التطور لت�صبح ذات �سمات
مم�ي��زة؛ ففي ع�صر ملوك ال�ط��وائ��ف ازداد التطور يف ح��روف
النقو�ش ،كما ازداد ال�ت��وري��ق وال�ت��زه�ير ال��ذي حل��ق باحلروف
و�أط ��راف� �ه ��ا وب �ي�ن ال� �ف ��راغ ��ات ،وك� ��ان ذل ��ك ل �ب��داي��ة ال��زخ��رف��ة
والتجويد يف ع�صر بني ن�صر.
ومل ي�ت�ف� َّرد ال�ف�ن��ان الأن��دل���س��ي يف اخل��ط ال�ع��رب��ي ف�ق��ط ،ولكن
�أي�ضا يف امل��واد امل�ستخدمة يف ال��زخ��ارف؛ فقد ا�ستخدم الفنان
ال �غ��رن��اط��ي م ��واد خم�ت�ل�ف��ة م�ث��ل اخل���ش��ب وال ��رخ ��ام واجل ����ص،
ومزجها يف �أ�شكال فنية متعددة ،كما ا�ستخدم الفنان الأندل�سي
طريقة خا�صة به عرفت با�سم «نق�ش حديدة» ،والتي يتم فيها
ال�ن�ق����ش ع�ل��ى امل ��واد امل���ص�ب��وب��ة ،م�ث��ل اجل����ص ب�ح��دي��دة ق�ب��ل �أن
جتف ،كما ا�ستخدم �أنواعا خمتلفة من الرخام نا�صع البيا�ض
واخل �م ��ري وال� � ��وردي ،ال ��ذي ي��وج��د يف �أم ��اك ��ن ك �ث�يرة يف ب�لاد
املو�شى با ُ
الأندل�س ،كما كان ينت�شر يف غرناطة الرخام ّ
حلمرة
وال�صفرة.
ُّ
وم��ن �سمات ال�ع�م��ارة الإ�سالمية الوا�ضحة يف �أبنية الق�صر:
ا�ستخدام العنا�صر الزخرفية الرقيقة يف تنظيمات هند�سية
كزخارف ال�سجاد ،وكتابة الآي��ات القر�آنية والأدع�ي��ة ،بل حتى
ب�ع����ض امل ��دائ ��ح والأو�� �ص ��اف م��ن ن�ظ��م ال���ش�ع��راء ك��اب��ن زم ��رك،
وحتيط بها زخ��ارف م��ن اجل�ص امل�ل��ون ال��ذي يك�سو اجل��دران،
وبالطات القي�شاين املل َّون ذات النقو�ش الهند�سية ،التي تغطي
الأج ��زاء ال�سفلى من اجل ��دران .ويف العام � ،2007أختري ق�صر
احلمراء �ضمن قائمة كنوز �إ�سبانيا االثني ع�شر ،يف ا�ستفتاء
�صوت فيه �أكرث من ت�سعة �آالف �شخ�ص.
Wali7-alabri@hotmail.com
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األبعاد االجتماعية والوجود ّية للثورة الرقمية
وتداعياتها الثقافية ،والقيمية
أم كلثوم الفارسي
ت�شهد الب�شرية حلظة انعطاف ال مثيل لها بحكم انخراطها التدريجي يف طور جديد ،تعمل فيه التكنولوجيات على القيام بتعديالت جوهرية على
احلياة الإن�سانية بطرق �أكرث جذرية مما �شهدته مع اكت�شاف اللغة والكتابة واملطبعة ،و�إن العامل يعي�ش ثورة �صناعية جديدة تعمل على خلخلة
�أمناط احلياة والوجود.
و�إذا ك��ان الإن �� �س��ان يف ال �ف�ترات ال�سابقة ب�ح��ث ع��ن حلول
تقنية حلل امل�شكالت (املطبعة ،الفالحة ،املحرك البخاري،
الكهرباء )..ف�إن ما ن�شهده اليوم من حتوالت تكنولوجية
غ�ير م���س�ب��وق��ة ي�صعب ال�ت�ن�ب��ؤ ال��دق�ي��ق مب�ف�ع��والت�ه��ا على
امل���س�ت�ق�ب��ل؛ ف��ال�ب���ش��ري��ة ق��د ان�ت�ظ��رت �� 38س�ن��ة ل�ك��ي حت�صل
ع�ل��ى 50مليون م�ستمع ل�ل�إذاع��ة ،ولكنها انتظرت �شهوراً
قليل ًة للو�صول �إىل  50مليون م�شرتك يف تويرت!!
من هنا ن�ستعر�ض ما طرحه الأ�ستاذ -حممد ن��ور الدين
�أف ��اي ��ة� -أ��س�ت��اذ ال��درا� �س��ات الفل�سفية احل��دي�ث��ة يف جامعة
حممد اخلام�س ،املغرب .من ت�سا�ؤالت ت��دور حول الأبعاد
االجتماعية والوجود ّية للتكنولوجيا ،وتداعياتها الثقافية،
والقيمية وعن متف�صالت االختالف واالئتالف ،والنظر يف
قدرات املُجتمع على التدبري الأجنع لهذه الأدوات ،فتطور
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات وال ��س�ي�م��ا ا��س�ت�خ��دام الإن�ت�رن ��ت ال ُي�ك��ن
االقت�صار يف التعامل معه على زاوية طرق ا�ستعمال ال ُعدة
التقنية فقط؛ و�إمن��ا ّ
يتعي مواكبة ط��رق ا�ستقبال وفهْم
وت�صريف م�ضامينها ،ودالالت الأفكار والقيم التي متوج
يف امل�سارات ال�شبكية ،وت�أثريها على املواقف وال�سلوكيات
وال �ع�ل�اق ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة (ك �م ��ا ي�ح���ص��ل ذل ��ك يف م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي ،)...ومنتديات املناق�شة و«البلوغات».
�إننا نعي�ش مرحلة ّ
تخطت مُفردات «اخلطاب الطوباوي»
ع��ن الإن�ترن��ت ال��ذي ك��ان يُب�شر ب��أف��ق �إن���س��اين دميقراطي
وت �� �ش��ارك��ي «ف��ا� �ض��ل»؛ ب�ح�ي��ث ن���ش�ه��د ك�ي��ف �أن دو ًال ك�برى
ّ
وظفت ال ُعدّة الرقمية لتوجيه اجتاهات ت�صويت ناخبني
يف �أع ��رق ال��دمي�ق��راط�ي��ات (بريطانيا� ،أم��ري �ك��ا ،)...وكيف
تغ ّلب املنطق التجاري ملتعهدي الإن�ترن��ت الكبار على كل
النواحي التي ّ
ب�شرت بها ال�ث��ورة الرقمية ،وكيف مت ّكنت
ج �م��اع��ات ال �ت �ط��رف ال�ع�ن�ي��ف ب�ف���ض�ل�ه��ا م ��ن ت��و��س�ي��ع دائ ��رة
اال�ستقطاب لأفكارها وتوجهاتها ،وكيف عملت ٌ
دول على
ا�ستخدام �أدواتها للت�أثري على مواطنيها ومراقبة �أفكارهم
واختياراتهم ،وكيف تت�سبب هذه العدّة التقنية يف �إ�ضعاف
ال ��ذاك ��رة ،وت �ل��وي��ث احل ��وا� ��س ،وال�ت���ش��وي����ش ع�ل��ى التفكري
والتمييز ،ون�سيان الكائن ،والتعاي�ش مع تعبريات متنوعة
لال�ستالب والتبعية .وت�أكد من دون منازع �أ َّن هذه العدّة

متتلك ق ��درات ال حم ��دودة على تطويع الأذواق ،وتوجيه
ال���س�ل��وك�ي��ات ،و ُم��راق �ب��ة ال��رغ �ب��ات .ويف ك��ل الأح � ��وال ف ��إ َّن
انعكا�س للطرق التي
التكنولوجيات الرقمية لي�ست �سوى
ٍ
بها ي�ستعملها النا�س ،بحكم �أن ت�أثريها على الثقافة وال ِق َيم
ال ميكن َف ْه ُمه ،ح ّقا� ،أو الإحاطة ب�سهولة بانعكا�ساتها على
ال���س�ل��وك وامل ��واق ��ف خ ��ارج ال�ف��اع�ل�ين ال��ذي��ن ي�ستعملونها،
وخ��ارج ال�سياقات العامة التي يتم فيها ه��ذا اال�ستعمال؛
ذلك �أن هذه التكنولوجيات تخلق عاملاً يتغري ب�سرعة فائقة
م��ن دون �أن ي�ع��رف امل ��رء بيقينية طبيعة احل��ا��ض��ر ال��ذي
يت�ش ّكل �أمامه ،وال نوعية امل�ستقبل الذي �سيح�صل للإن�سان
والزمن واجل�سد واملوت
وقد �أنتج هذا امل ّد اجلارف للتكنولوجيات الرقمية نوعني
مت�ضاربني من املواقف ،ح�سب الباحث Rémy Riffel
«رميي ريفيل» موقف مُتح ّم�س ي�شيد بالإمكانيات اخلارقة
ال �ت��ي ت��وف��ره��ا ال �ث ��ورة ال��رق �م �ي��ة ،وال ت �ك��ف ع ��ن اب�ت�ك��اره��ا
وت�ط��وي��ره��ا م��ن خ�ل�ال ال��ول��وج امل�ب��ا��ش��ر(وغ��ال�ب�اً م��ا يكون
جم��ان � ّي �اً) ل�ك�م�ي��ة غ�ير حم� ��دودة م��ن امل �ع �ل��وم��ات وامل �ع��ارف
واملعطيات ،وما ت�سمح به من ُط��رقٍ جديدة للتوا�صل بني
املنخرطني واملُبحرين يف ال�شبكة العنكبوتية ،وما تعر�ضه
من تنو ٍع كبري يف اال�ستعمال واال�ستثمار .ويرى املتحم�سون
«يعب
لهذه الثورة �أننا ب�إزاء «ذكاء ابتكاري ا�ستثنائي رقمي ّ
ع�ن��ه اجل�ي��ل امل ُ�ن�غ�م����س يف ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال ��ذي ي ��ؤك��د ي��وم�اً
بعد يوم �أننا ن�شهد �إع��ادة حتديدٍ لطرق العي�ش واملعرفة،
ب��ل ون�شهد على دخ��ول الب�شرية �إىل مرحلة مف�صلية يف
تاريخها بوا�سطة ه��ذا االكت�شاف الرقمي .غري �أننا جند
يف مقابل ذل��ك م��وق�ف�اً م�غ��اي��راً م��ن التكنولوجيات يتم ّيز
بنو ٍع من القلق ب�سبب ال�سطوة التي ب��د�أت متار�سها على
حياة النا�س وعلى ال��رواب��ط االجتماعية ،وم��ا حتدثه من
ت�غ�ي�يرات تظهر على ال�ع�لاق��ات ج ��راء اال�ستعمال املفرط
لأدواتها ،وب�سبب الأ�شكال املختلفة للإدمان عليها ف�ض ً
ال
عن املخاطر التي تتعر�ض لها النا�شئة ،ب�سبب ما توفره
املواقع املختلفة امل�شارب واملذاهب من م�ضامني وم�ؤثرات،
وع ّما تتعر�ض له احلياة واملعطيات ال�شخ�صية من رقابة �أو
�سهولة الك�شف عنها .ويدعو بع�ض �أ�صحاب هذه املواقف

�إىل الن�ضال ِ�ض ّد �سيطرة التكنولوجيات الرقمية منها على
وج��ه اخل�صو�ص على حياة النا�س؛ لأنها تهدد العالقات
الإن�سانية ب�سبب �أ�شكال الفردانية التي تنتجها ،ويدعون
�إىل ال�ت�ح��رر م��ن «االن�ب�ه��ار ال��رق�م��ي» ال ��ذي ي��زج بالنا�شئة
يف ن��وع م��ن«،ال�ع�ب��ودي��ة ال�ط��وع�ي��ة» والإدم� ��ان واال��س�ت�لاب،
وما متار�سه من ت�أثري على ال ِق َيم وال�سلوكات والعالقات
وعلى الذاكرة .ويف هذا ال�سياق يرى كل مِ نْ «مارك ديغان»
و«كري�ستوف البي» �أن املفارقات الكربى للرقمي وا�ستناداً
�إىل اجتهادات وبع�ض علماء النف�س الأمريكيني تتمثل يف
ك��ون ال��دم��اغ مب�ج��رد م��ا ي�ع��رف �أن معلوم ًة م��ا ُم��ز َن��ة يف
�سجل ما ميتنع �أي الدماغ عن تذكرها؛ لأن��ه تر�سخ لديه
�أن ُجهْد ا�ستح�ضارها ال جدوى من ورائ��ه ما دام مطمئناً
على ا�ستمرارية تخزينها؛ الأمر الذي ي�سهم بالتدريج يف
�إ�ضعاف الذاكرة ،ويكون من حمفزات الن�سيان.
وعلى ال�صعيد الفكري والثقايف فقد عمل الرقمي على
زع ��زع ��ة ال�ي�ق�ي�ن�ي��ات وال �ق �ن��اع��ات وال� �ع ��ادات ،و�أن �ت ��ج �أخ ��رى
خمتلفة من حيث مو�ضوعاتها و�أ�شكال التعبري عنها ،وهو
ما �أف�ضى �إىل حتوالت وخماطر ،منها:
�أ -اه �ت��زاز امل��رج�ع�ي��ات التقليدية م��ن ال�ن��اح�ي��ة الثقافية،
�إبداعاً،و�إنتاجاً ،ورواجاً.
ب -تق ّل�ص �أدوار امل�ؤ�س�سات الو�سيطة والو�سطاء يف املجتمع،
�أو �ضعف ت�أثريهم.
ج� -سطوة الآنية ،ومقت�ضيات زمن املدى القريب ،والت�أثري
ال�ك�ب�ير ل�ل�ن��واح��ي ال �ت �ج��اري��ة ،احل��ا� �ض��رة ب �ق��وة يف امل��واق��ع
وال�شبكات.
وخ�ت��ام�اً ن��ؤك��د �أ َّن ك��ل ه��ذا التو�صيف للع�صر ال�سيرباين
ُ
ي�شيئ الإن�سان ،يربز احلاجة �إىل املراجعة النقدية،
الذي
و�إىل ال�سري يف م�ب��ادرة امل��ؤت�ل��ف الإن���س��اين ،ال�ت��ي ال ينبغي
اع�ت�ب��اره��ا ب��دي� ً
لا ل�ه��ذا ال��زم��ان ،ب��ل ه��ي ت�ي��ا ٌر ن�ق��دي ي�سعى
لإنقاذ �إن�سانية الإن�سان و�أخالقياته من الت�شييء ،دومنا
ف���ص��ام�ي� ٍة وال خ� ��رو ٍج ع�ل��ى ع���ص��ر ال �ع ��امل .ت �ي��ار امل ��ؤت �ل��ف،
وامل�ب��ادرات امل�شابهة ،هي �أع�م� ٌ
�ال وم�سا ٍع ع�صرية و�إن�سانية
م��ن �أج��ل التعديل والت�صحيح وت�ق��دمي �إن�سانية الإن�سان
على ال�سوبرمان وعلى �شعبوية الآلة ،يف الوقت نف�سه.
nkha008@gmail.com
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صناعة االستبداد باسم الدين
محمد الكمزاري
�إنَّ اال�ستبدا َد من �أخطر الآفات التي اب ُتليت بها الأمة الإ�سالمية وجمتمعاتها ،والأخطر منها عندما يكون اال�ستبداد با�سم الدين ،والذي يقول عنه االمام
ال�شريازي �إن «احلكومة املنحرفة امل�صبوغة بال�صبغة الدينية �أ�سو�أ احلكومتني؛ �إذ اال�ستبدادية غري الدينية تقتل وتنهب وتهتك حتت عنوان واحد هو م�صلحة
الوطن ،بينما الدينية املنحرفة تفعل كل ذلك حتت عنوانني :عنوان الوطن ،وعنوان �أن اهلل �أمرها بهذا؛ ولهذا م�آ�سي احلكومة الدينية اال�ستبدادية �أكرث من
م�آ�سي اال�ستبدادية الدنيوية فقط».
وهذا ما ي�ؤكد عليه عبد الرحمن الكواكبي؛ حيث يقول «�إن اال�ستبداد �أ�صل الف�ساد»؛ وذلك لأنَّ �أغلب الآراء الفقهية و�صلت �إلينا عن طريق اال�ستن�ساخ غري
الدقيق .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،بع�ض القادة الروحانيني ال يوجهون النا�س بالطريق ال�سليم� .أي�ضا اخلطاب الديني ٌ
بع�ض منه يكون متطرفا مما ي�ؤدي للفو�ضى؛ لذا
البد من نقل الن�صو�ص الدينية ب�شكل �سليم».

ويعترب الدين �أقوى حمرك اجتماعي يدعو النا�س
ل�ن�ي��ل امل �� �س ��اواة داخ� ��ل جم�ت�م�ع��ات�ه��م؛ ل��ذل��ك جل ��أت
الأنظمة اال�ستبدادية الحتكاره بُغية ال�سيطرة على
النا�س به وحتويله �-أي الإ��س�لام -لدين تربيري،
يُك�سب �أت �ب��ا َع��ه ح��ال��ة ر� �ض��وخ وق �ب��ول ب��ال��واق��ع غري
العادل ،حيث ير ّوج رجال هذا «الدين اجلديد» �إىل
فكرة الإميان باجلرب والق�ضاء والقدر ،والتي تخدّر
النا�س وحتمي �أ�صحاب الطبقات االجتماعية العليا،
ويقوم كذلك على تربير متلك فئ ٍة قليلة للخريات
والرثوات وال�سلطة وحرمان الأغلبية.
عب الكواكبي عن عُمق هذه العالقة يف كتابه
وقد َّ
ط�ب��ائ��ع اال� �س �ت �ب��داد ب �ق��ول��ه« :ت �� �ض��اف��رت �آراء �أك�ث�ر
العلماء ال ّناظرين يف ال� ّت��اري��خ ّ
الطبيعي ل�ل�أدي��ان،
ال�سيا�سي ُم َت َو ِّلد من اال�ستبداد
على �أ َّن اال�ستبداد ّ
ال� ِّ�دي�ن��ي ،والبع�ض ي�ق��ولْ � :إن مل يكنْ هناك توليد
فهما �أخ ��وان؛ �أبوهما ال َّتغلب و�أ ّمهما ال ّريا�سة� ،أو
ه�م��ا ��ص�ن��وان ق��و ّي��ان؛ بينهما راب �ط��ة احل��اج��ة على
ال ّتعاون لتذليل الإن���س��ان ،وامل�شاكلة بينهما �أ َّنهما
ح��اك�م��ان؛ �أح��ده�م��ا يف مملكة الأج �� �س��ام والآخ ��ر يف
عامل القلوب».
اال�ستبداد با�سم الدين جنده يف التاريخ الإ�سالمي
بعد وفاة الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم ،حيث
ب��د�أ اخللفاء الأمويون والعبا�سيون يحكمون با�سم
الدين وبا�سم الن�ص املقد�س ووج��دوا من ي��روج له
�أيدلوجيا والأمثلة هنا كثرية .على م�ستوى �أوروبا
ويف ال�ق��رون الو�سطى وم��ا قبلها كانت روم��ا �أي�ضا
تعتز بفكرة اال�ستبداد ،ال بل �إن املجتمع البيزنطي

القدمي كان يعترب ق�ضية اال�ستبداد ق�ضية طبيعية
و�ضرورة اجتماعية ،حتى �إ َّن من كان يحكم يف روما
م��ن ُح � َّك��ام ك ��ان يطلق عليهم ا��س��م امل���س�ت�ب��د ،وه��ذه
حقيقة را��س�خ��ة وك ��ان احل �ك��ام ي�ت�ف��اخ��رون بكونهم
م�ستبدين وه��م ال يخجلون م��ن ه��ذه اللفظة وال
من ه��ذا امل�صطلح ،بل يعتربونه م�صدر ق��وة لهم.
يف �أوروب��ا يف القرون الو�سطى �أي�ضا كانت ال�سلطة
الكن�سية هي ال�سلطة امل�ستبدة واملثال احلي البارز
ع �ل��ى اال� �س �ت �ب ��داد ال ��دي �ن ��ي ،يف ك ��ل �أط � ��ره و��ص�ف��ات��ه
و�سماته.
ل�ق��د �أت �ق��ن بع�ض رج ��ال ال��دي��ن امل�سلمني ع�ل��ى مر
التاريخ فن تزويق وت��أط�ير �صورة احلاكم امل�ستبد
وت�غ�ط�ي��ة ��س�ي�ئ��ات��ه ب��ال�ن���ص��و���ص امل �ق��د� �س��ة ب� ��دءا من
الأحاديث النبوية �إىل تف�سرياتهم اخلا�صة  ،ورغم
تعاقب مئات امل�ستبدين على بالد الإ�سالم مل يحاول
معا�صروهم من فقهاء وم�شايخ اعرتا�ض �سبيلهم،
حتى من قام منهم بهدم الكعبة وا�ستباحة املدينة
املنورة وقتل ع�شرات الألوف من امل�سلمني املعار�ضني
حلكمه ،بل على العك�س متاما ب � َّرروا تلك الأفعال
والتم�سوا لها الأع ��ذار الفقهية امل�سندة عن النبي
حممد و�أ��ص�ح��اب��ه .ك��ان��ت ج�ه��وده��م ت�سري يف اجت��اه
خمتلف وه��و ت�أ�سي�س م��دون��ة �سلوك للرعية ت�ؤبد
حكم ال�سلطان وجت�ع��ل م��ن الإن���س��ان كائنا �ضعيفا
م�ستباحا بني فكي الرحى (الدين وال�سلطة).
وه� � ��ذا م ��ا ح � ��ذر م �ن ��ه ر� � �ض� ��وان ال �� �س �ي ��د يف م �ق��ال��ه
«امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��دي�ن�ي��ة يف امل �ج ��ال ال� �ع ��ام» ،وامل�ن���ش��ور
مبجلة «التفاهم»؛ حيث اعترب �أن��ه ال �شيء �أخطر

على املجتمعات من �إدخ��ال الدين يف بطن الدولة،
�أو ا�ستخدام ال��دي��ن يف التناف�س ال�سيا�سي؛ وذل��ك
ري املجتمع و�سكين ُته ويتبادل معه
لأن ال��دي� َ�ن �ضم ُ
االح �ت �� �ض��ان ،وال �ت �ن��اف ����س ُي �� �ش ��رذم ال ��دي ��ن وي �� �ش��رذم
املجتم َع وعباداته ومنظوم َته القيمية.
� ّإن االن�شغال الدّيني بال�ش�أن ال�سيا�سي ولي�س العا ّم
ي�ضعنا ع�ل��ى �شفري االن�ق���س��ام ،و�إه �م ��ال ال��واج�ب��ات
الإ��س�لام�ي��ة يف امل �ع��روف و�أم ��ن املجتمع و�سالمته؛
ف��امل �ط �ل��وب دائ� �م� �اً ويف الأزم� �ن ��ة احل ��دي �ث ��ة ب ��ال ��ذات
الإ��ص��را ُر على �إخ��راج احلزبيات الدينية واملذهبية
من بطن الدولة؛ ليبقى الدّين �ساملاً وتبقى الدولة.
ولكي تتم َّكن اجلهات الدّينية من القيام بدورها،
عليها املزيد من العمل لتقوية �صدقيتها ،ومن ثم
�شرعيتها يف متثيل الإ�سالم بالداخل وجتاه اخلارج.
ير يف العقود املا�ضية
وق��د ق��ام��ت بالفعل بعملٍ ك�ث� ٍ
للو�صول �إىل عقل اجلمهور وقلبه .وبالطبع ف�� ّإن
مقادير النجاح لتلك امل�ؤ�س�سات تختلف م��ن دول� ٍة
ل ُأخرى ،ومن جمالٍ لآخر.
وختاما ..ن ُقول ب�ضرورة إ�ع��ادة ق��راءة تاريخ الدين
وتاريخ ال�سلطة؛ بهدف حترير الدين من �أالعيب
ال�سلطات وحترير ال�سلطة من �إمكانية ا�ستخدام
ال��دي��ن وت�خ��ري�ب��ه ،والأه ��م �إع ��ادة ق ��راءة الن�صو�ص
ال��دي�ن�ي��ة و«الأف� �ك ��ار» ال��دي�ن�ي��ة يف تاريخيتها جلهة
تعرية اللحظة والكيفية التي ولدت فيها ،وبالتايل
نزع القدا�سة عن كل «ال مقد�س» فيها ،مع احلفاظ
على روحية الدين وجوهره املتعايل.
m-alkumzari@hotmail.com
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ال حاجة لحيطان السالم
زهرة السعيدية
يف جتربة �سي�سيولوجية �أُجر َيت يف العام  ،1998على ال�شباب الأوروبي يف  23دولة �أوروبية ،ت�ستق�صي القيم التي ي�ؤمن بها ه�ؤالء ال�شباب �أكرث من غريها من بني
احلرية ،والإميان ،واملال ،والهوية ،وال�سالم ،اختار ما يقارب  %83منهم قيمة ال�سالم يف مقدمة القيم الأخرى� .إذا كانت هذه القيمة قد حظيت بالأولوية عند
ال�شباب الأوروبي ،و�أجزم �أنها �ستكون كذلك عند الأغلبية ما الذي يحدث يف الواقع �إذن ليجعلها معقدة وع�صية على التطبيق ..كتب عبدالرحمن ال�ساملي َ
مقال
«امل�ؤتلف ال�سيا�سي وال�سالم العاملي» ،يف جملة «التفاهم» ،حماوال فيه البحث يف الأدبيات التي تناولت ال�سالم واحلرب.
ويقول الكاتب �إنَّ ال�سالم قيمة من�سية؛ ففي حني �أن املباحث قد نحتت لفظ ًا خا�ص ًا لتو�صيف حالة احلرب والعدوان� ،إال �أنه ال يوجد يف املقابل م�صطلح ي�صف
حالة ال�سالم �أو �أدبيات ومباحث تتحدث عن هذه احلالة ،وال �أتفق مع الكاتب هنا ،لكني �سوف �أ�ؤجل نقدي لهذه الفكرة ملا بعد احلديث بالتف�صيل عن مباحث
العنف وال�سالم.
وت �ع��ود ال��وث��ائ��ق والأدب� �ي ��ات ال �ت��ي ت�ت�ح��دث ع��ن ف��ن احل ��رب �إىل
احل �� �ض ��ارت ال �ق��دمي��ة يف ال �ي ��ون ��ان وال �� �ص�ي�ن .مل ت �ن��اق ����ش ه��ذه
الأدب �ي��ات بالطبع ط��رق ا�ستثارة احل ��روب ،و�إمن��ا �ضبط النف�س
�أث �ن��اء امل �ع ��ارك ،وخ�ط��ط تقليل �أك�ب�ر ع ��دد مم�ك��ن م��ن اخل�سائر
ال�ب���ش��ري��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل حت��ذي��رات ل�ل�أج �ي��ال ال �ق��ادم��ة م��ن �آث ��ار
احل��روب وم�آ�سيها .ك��ل ه��ذا التاريخ م��ن الوثائق والأدب �ي��ات �أو
حتى تفا�صيل احل ��روب التي حدثت دفعت املفكرين يف �أوروب ��ا
�إىل الكتابة حول �إ�سرتاتيجيات احل��رب وتقليل اخل�سائر� .أدى
هذا النزوع الإن�ساين �إىل تك ّون فكر قيمي فل�سفي يف العالقات
الدولية يف احلرب وال�سلم ،يتحدد هذا الفكر يف ثالثة تقاليد،
�أول �ه ��ا «ال�ت�ق�ل�ي��د اجل �م��اع��ي» ،ال ��ذي ب ��د�أ م��ع ف�ي�ل���س��وف ال�ق��ان��ون
وال�سيا�سة هوغو غروتيو�س ،وي��رى «�أن ال�سيا�سة الدولية �أمر
ي�ع��ود �إىل ج��ام�ع��ة دول ي�ف�تر���ض ف�ي�ه��ا �أن ت�ك��ون ع�ل��ى ق ��د ٍر من
التعقل» .ثانياً «التقليد الواقعي» عند توما�س هوبز الذي يعالج
الق�ضايا الإن�سانية من منظور مادي .الإن�سان عند هوبز كائن
«مطبوع على الأنانية وحب الذات» .كون تاريخه التطوري �شكله
على ه��ذا النحو؛ ت�صبح �أفعال الإن�سان بح�سب هوبز مدفوعة
مب���ص��احل��ه ال���ش�خ���ص�ي��ة ،ف�ح�ت��ى ن��زع �ت��ه االج �ت �م��اع �ي��ة غ��ر��ض�ه��ا
الأ�سا�سي البقاء يف �أ�سو�أ الأحوال والهيمنة يف �أف�ضلها ،لذلك �إن
احلالة الطبيعية للإن�سانية هو ال�سلوك املتوح�ش ،ولي�س املدنية
والتح�ضر .ي�ستند هوبز يف نظريته هذه �إىل ا�ستقرائه للتاريخ
الدموي �سواء كان بني ا ألف��راد �أو القبائل �أو ال��دول ،ويقول �إن
العقل هو الطريقة الوحيدة لكبح جماح ه��ذه الغريزة و�إنهاء
فو�ضى �صراع الب�شر.
ثالث تقاليد العالقات الدولية هو ما حتدث عنه كانط« :التقليد
الكوين»؛ ي�شبه ت�صور كانط حول ال�سالم والعنف ت�صور هوبز؛
حيث ال يعترب ال�سالم احلالة الطبيعية للإن�سان ،و�إمن��ا حالة
يجب �إن�شا�ؤها وجعلها دائ�م��ة م��ن خ�لال �إق��ام��ة م�شروع �سلمي
ك��وين ودائ��م .بح�سب كانط ،ال ميكن �أن يتحقق ذل��ك بااللتزام
بالتقاليد الطوباوية ،و�إمنا عن طريق نظام حقوقي ي�ستند �إىل
«�أ�سا�س تعاقد مدين يلزم اجلميع».
ال�سالم والعنف من منظور بيولوجي
ل�ن�ت�خ�ي��ل ت ��اري ��خ ت �ط��ور ال�ب���ش��ر ي�ن�ب���س��ط �أم ��ام �ن ��ا ،ي�ت�ق��ات��ل فيه
الأفراد والقبائل من �أجل الو�صول �إىل املوارد املحدودة ،ما هي

ال�سلوكيات التي �سوف يطورها هذا النوع من �أجل البقاء؟ يقول
�آرون غوتز �إنه يف جتربة حماكاة تطور الب�شر �أجراها جمموعة
ب��اح�ث��ون �سوي�سريون يف � 2007صممت بو�ضع جمموعة �أن��ا���س
�آل � ّي�ين م�برجم�ين ب�ث�لاث�ين ج�ي�ن�اً ب���ش��ري�اً ع��ن ط��ري��ق برجميات
تتحكم ب��احل��وا���س ،والإدراك واحل��رك��ة ،و�ضعت ه��ذه املجموعة
ل�ت�ج��ول يف ح�ل�ب��ة م�ساحتها � 9أم �ت ��ار ب�ه��ا ط �ع��ام و� �س � ّم م ��وزع يف
الأرج��اء ،ثم اختاروا املجموعة التي كان �آدا�ؤه��ا �أف�ضل لت�شارك
يف املراحل املتقدمة وهكذا ...لن �أحتدث عن التفا�صيل الدقيقة
للتجربة وطرق �ضبطها هنا ،لكن ما تو�صل �إليه الباحثون هو
�أن بع�ضا من هذه املجموعة (يف عدة �أجيال خالل التجربة) قد
تعا�ضدوا وطوروا �إ�شارات ب�صرية لتنبيه الآخرين عند و�صولهم
للطعام ،يف حني �أن البع�ض الآخر قد طور �سلوكيات عدائية تبعد
ال�سم ،لكن حتى
الآخرين عن مواقع الطعام وتقودهم �إىل مواقع ّ
يف املجموعة املتعا�ضدة الحظ الباحثون �أن البع�ض قد يلكز �أو
يدفع رفاقه عن الطعام .رغم �أن هذه املحاكاة الرديئة للطبيعة
قد ال تكون ت�أكيداً على ما حدث فع ً
ال يف تاريخ التطور� ،إال �أنها
تو�ضح �أن االنتقاء قد ي�صوغ �سلوكيات و�إ�سرتاتيجيات كانت قد
جنحت يف زم��ن وبيئة حم��ددة حتى و�إن كانت �سلوكيات دنيئة.
لي�س ه��ذا الأم ��ر غريباً م��ن منظور البيولوجيا ،لأن االنتقاء
الطبيعي مييل نحو تف�ضيل اجلينات التي تبقى وتتكاثر بنجاح
يف بيئة معينة حتى ولو كانت م�ضادة لل�سلوكيات االجتماعية.
وت �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
حل ��راب،
الأرك�ي��ول��وج�ي��ة امل�صابة بك�سور وج ��روح بفعل ر�ؤو� ��س ا ِ
وكذلك مع الوثائق التي و�صلت �إلينا حول العنف وال�صراعات
ب�ين املجتمعات الب�شرية �أو حتى م��ا ن��راه �أحيانا م��ن ��ص��راع يف
ال��وق��ت احل� ��ايل ،و�إن ك ��ان ب �� �ص��ورة �أك �ث�ر حت �� �ض��راً .ي �ق��ول ع��امل
البيولوجيا �إدوارد ويل�سون �إنه «ال ينبغي �أن نعتقد �أن احلرب..
�شيء حادث وثقايف مرتبط فقط مع بع�ض املجتمعات ،وال كانت
احلرب جمرد حالة �شاذة يف التاريخ ،وثمرة �آالم �شاذة متنامية
ن��اج�م��ة ع��ن ن���ض��ج الأن � ��واع ،و�إمن ��ا احل ��روب واجل �م��اع��ات كونية
و�أبدية».
ال ي َّتفق الكاتب مع هذه النظرة ويقول �إنها «مبنية على تعميمات
معيبة» ،و�أنها حماولة للتطبيع مع احلروب .ال �أعتقد �أن ذلك
�صحيح؛ فال يوجد باحث �سويّ ي�سعى للتطبيع مع احلروب� ،إمنا

هي حماولة لتف�سري وفهم العنف لدى الب�شر؛ فبالرغم من �أن
العنف قد يكون نتاجا للتطور و�أن��ه كان �إ�سرتاتيجية �ضرورية
للب�شر يف حقبة ما� ،إال �أن التطور ال يعني بال�ضرورة التك ّيف؛
فالعنف الذي يحدث حالياً مث ً
ال ال ميكن �أن يكون �أف�ضل طريقة
خمتارة للبقاء و�إمنا هو جمرد نتاج ثانوي للتطور.
ق�ل��ت ��س��اب�ق�اً �إن �ن��ي ال �أت �ف��ق م��ع ال�ك��ات��ب ح ��ول �أن ال���س�لام قيمة
من�سية ،و�أن الباحثني ق��د جتاهلوها برتكيزهم على تو�صيف
العدوان؛ لأن كل هذه الدرا�سات واملباحث حول العنف واحلرب
والعدوان �إمنا هي حماولة لفهم هذه الغريزة ال�شاذة وامل�ؤذية،
وحماولة �إيجاد حلول لها لأجل �إر�ساء ال�سالم الدائم والكوين
الذي دعا �إليه كانط.
حائط ال�سالم يف �أيرلندا
دامتْ ال�صراعات بني الكاثوليك الوطنيني الربوت�ستانت املوالني
للمملكة املتحدة يف �أيرلندا لعقود طويلة ،وح��دث يف �ستينيات
القرن املا�ضي �أن ثار الكاثوليك على التمييز �ضدهم فيما يخ�ص
التوظيف واحلقوق املالية وغريها ،ثم دارت �صراعات عنيفة بني
الطرفني و�أخذوا يف بناء متاري�س بال�سيارات القدمية والأنقا�ض
لتحميهم م��ن بع�ضهم البع�ض ،مم��ا �أدى باحلكومة �إىل بناء
حيطان ال�سالم لتف�صل بني املجتمعات الكاثوليكية والأخ��رى
الربوت�ستانتية ،كان ذلك �إجراء م�ؤقتاً �أم ً
ال يف �أن يهد�أ الطرفان،
لكن ما كان خمططاً له مل يحدث وبقيت احليطان �إىل اليوم.
حتى م��ع معاهدة ال�سالم التي حدثت يف  1998وات�ف��اق زعماء
الطرفني على اال�ستبدال بال�صراع مفاو�ضات ب�ين الطرفني،
ا�ستمر �سكان تلك املجتمعات املف�صولة باحليطان على حالهم،
وا�ستمرت احليطان يف االرتفاع .اجليد يف الأمر هو �أن الأجيال
ال�شابة ومن بينهم �إيان مغواكلني بد�أوا �شيئاً ف�شيئاً يف حماولة
�إق�ن��اع ال�سكان بهدم حيطان ال���س�لام ،ويعلم ه ��ؤالء ال�شبان �أن
رح �ل��ة ال��و� �ص��ول �إىل ال���س�لام عملية �صعبة وط��وي�ل��ة �إال �أن�ه��م
يعتمدون البطء والرتوي يف حل امل�شكلة ،ال بالهدنة وال بالتزام
التقاليد الطوباوية بل بال�سالم ال��ذي قالت عنه حنا �أرن��دت:
«ال���س�لام ا َ
حل��� َ�س��ن ال��ذي ال ينتج ب��ال���ض��رورة ع��ن برنامج حمدد
و�إمنا غالباً عن مفاو�ضات وتنازالت».
Zahra.alsaidi09@gmail.com
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مفاهيم اإلحسان
في المسيحيات الحديثة والمعاصرة
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زينب الكلبانية

�أثناء مداخلته يف امل�ؤمتر العلمي الدويل للكاثوليك ،املنعقد يف بروك�سل ما بني اخلام�س والثامن من �سبتمرب 1894م ،خل�ص جو�سيبي تونيولو فل�سفة العمل اخلريي من وجهة نظر
م�سيحية يف قوله« :ي�ستند الإح�سان من منظورنا �إىل داللة دينية عميقة� ،سواء �أكان ذلك من حيث �أدواته �أو من حيث �أ�شالكه التعاونية ،لذلك يتخذ العمل اخلريي من منظورنا
طابعا كن�سيا حم�ضا» .ليختتم قوله« :ولطابعه الديني واالجتماعي اتخذ الإح�سان دائما وظيفة تربوية بامتياز ،فهو من هذا الباب ميثل لدينا دائما عامال من عوامل التطور
الذهني» ،وتبعا لذلك �أن نكتب تاريخ الإح�سان هو عبارة عن كتابة فعل ديني خال�ص .وهذا ما ناق�شه الباحث جاين ال بيلال يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم».
بدا يف احلقبة املعا�صرة منعرج حا�سم يف املوقف املتعلق بالفقراء ،وذلك من خالل الر�سالة البابوية «الق�ضايا امل�ستجدة» 1891 -م  -التي ّ
د�شنت مولد العقيدة االجتماعية للكني�سة،
و�أر�ست اخلطوط الكربى للعمل الكن�سي جتاه الفقراء ،و�إىل غاية امل�ستجدات احلادثة مع جممع الفاتيكان الثاين.

ف �ق��د � �ص��اغ ال �ع��دي��د م ��ن الأ� �ش �خ��ا���ص واجل �م ��اع ��ات -م ��ن داخ ��ل
امل�سيحية العاملية -وعيا جديدا جت��اه الأو��ض��اع الدرامية التي
تعي�ش يف �أح�ضانها الطبقة الكادحة؛ ذلك �أن الر�سالة البابوية
امل���ش��ار �إل�ي�ه��ا ه��ي ال��وث�ي�ق��ة الأب��وي��ة الأوىل ال�ت��ي ع��اجل��ت ب�شكل
منهجي الأو�ضاع العمالية ،وع َر�ضت يف الآن نف�سه ر�ؤية الهوتية
وعقدية حول م�س�ألة الفقر والفقراء ،وهو املجال املتعلق تقليديا
بكبار ال�سن واملر�ضى والعجزة وامل�شردين.
م ّثلت ر�سالة «الق�ضايا امل�ستجدة» البابوية نقطة ف��ارق��ة من
خ�لال ت�شديدها على ال�صلة ال��راب�ط��ة ب�ين ال� ُب�ع��د االجتماعي
والإمياين .فقد خرجت الكني�سة من املقد�س ودخلت ثنايا احلياة
االجتماعية بكل تفا�صيلها وتعرجاتها؛ �إذ مثلت هذه الر�سالة
البابوية عودة للتاريخ ،مبا �سمح للكني�سة �أن تت�صالح مع العامل
احلديث .دعا البابا رجال الدين -كما كتب الأ�سقف كوتان�س �أ.
جرمان� -إىل عدم االنعزال وراء جدران كنائ�سهم والذهاب للقاء
النا�س؛ «بعبارة موجزة ينبغي على الراهب �أن يتذكر �أن الإجنيل
ينبغي �أن ي ّ
ُب�شر به الفقراء» .خلف ذلك امل�سعى لتقنية العالقة
بني الفقراء والكني�سة يف �أوروبا �شكال جديدا من ممار�سة املهمة
الدينية.
�أم ��ا ع��ن م�أ�س�سة الإح �� �س��ان ،فيتعلق الأم ��ر مب���س��ار م�ستجد يف
عامل الثقافة -قيا�سا مبا هو �سائد -وجد �أتباعا بني من ُ�سموا
بـ «القدّي�سني االجتماعيني» حينها .مل يغب فيه ال ُبعد العاملي
لتلك احلركة بق�صد اللقاء بالفقراء على نطاق وا�سع .كان هدف
دانييلي كومبوين معانقة �إفريقيا ،وذلك بال�سعي خلو�ض عملية
مزدوجة للتحرر من براثن الفقر واالنعتاق من نري العبودية.
وكان هدف جوفاين باتي�ستا �سكاالبريني وجريمييا بونوماللي
مالحقة املهاجرين� ،سواء �أكان يف الأرجنتني �أو يف �أمريكيا.
وك ��ان ��ت ال�ع�م�ل�ي��ة الأخ� �ي��رة ت���س�ت�ه��دف ك ��ف ال �ن��زي��ف ال� ��ذي حل
ب�إيطاليا جراء وط�أة اجلوع واالحتياج واالندفاع �صوب املهجر.
فقد ظهر بني نهاية القرن التا�سع ع�شر ومطلع القرن الع�شرين
ٌ
جيل من املح�سنني ،مل حتدد �أ�شغالهم بتوفري احلاجات الأولية،
مثل الطعام والك�ساء ،بل تخ�ص�ص بح�سب احلاجات العاجلة يف
املجتمع.
ومت�ي��زت ال�ف�ترة البابوية ل��ر�أ���س الكني�سة بندكتو�س اخلام�س
ع�شر بحدة امل�شاكل ،الناجتة عن اندالع احلرب العاملية الأوىل،
وم��ا أ�جن ��ز ع��ن ذل��ك م��ن ت��زاي��د �أع �م��ال ا إلغ��اث��ة ج ��راء الأو� �ض��اع

الدرامية الناجتة عن احل��رب .يف تلك الفرتة ان�شغل جاكومو
دي �ل�ل�ا ك �ي �ي��زا (ال �ب ��اب ��ا ب �ن��دك �ت��و���س اخل ��ام �� ��س ع �� �ش��ر) مبهمتني
�أ�سا�سيتني على �صلة بال�ش�أن االجتماعي ،وذلك بت�شجيع منه:
من ناحية �أوىل ت�شجيع الإكلريو�س على �إيالء حت�سني الأو�ضاع
العمالية اهتماما ،من خالل التحري�ض على العمل التعاوين،
وم��ن ناحية ثانية وتبعا لر�سالة كونغريغا�سيون املجمع �إىل
�سقف ليل ،املن�شورة �سنة 1919م ،مت القبول والإق ��رار ب�شرعية
العمل النقابي امل�سيحي ،بعد �أن كان حمظورا ،يف م�سعى ملجابهة
العمل النقابي اال�شرتاكي وال�شيوعي.
ان���ش�غ� َل ال�ع��دي��د م��ن الأ��س��اق�ف��ة -ال �سيما يف م�ن��اط��ق ال���ص��راع-
بالأن�شطة اخل�يري��ة امل��وج�ه��ة للمجموعات امل�ح��ارب��ة ولل�شعوب
املحلية �أي�ضا الواقعة �ضحية الغزو .وم��ع اعتالء البابا بيو�س
احل ��ادي ع���ش��ر ال �� �س �دّة ال�ب��اب��وي��ة ال�ع�م��ل اخل�ي�ري -االج�ت�م��اع��ي
والإغاثي -لي�شمل �أرجاء وا�سعة من �أوروبا .كان الإعالن الأبوي
«ال�سنة الأربعون»ال�صادر خ�لال ع��ام - 1931مبنا�سبة الذكرى
الأرب �ع�ين ل�صدور الر�سالة الأب��وي��ة «الق�ضايا امل�ستجدة» -قد
ّ
حث الكني�سة على االن�شغال بالعمل االجتماعي على نطاق عاملي
من �أجل م�ستقبل �أف�ضل للم�سيحية .ومما ّ
حث عليه الإعالن:
الدعوة �إىل تر�سيخ نظام اجتماعي عادل ،واملناداة ببناء اقت�صاد
تعاوين يتميز عن نظريه الر�أ�سمايل واال�شرتاكي.
ويف �إح ��دى خطب البابا بول�س ال�ساد�س �سنة 1963م ،على �أن
الكني�سة تنظر ب�ع�ين ال��ر�أف��ة ل�ل�ف�ق��راء وامل�ح�ت��اج�ين وامل�صابني
واجلياع واملعذبني وامل�سجونني ،مما يعني �أنها تنظر �إىل كافة
ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون؛ ف�ه�ن��اك ارت �ب��اط �إجن�ي�ل��ي ب�ين ال�ط��رف�ين ،حيث
رف�ض البابا مرا�سم التتويج ،ويف كاتدرائية القدي�س بطر�س يف
روم��ا و�ضع التاج ليهبه يف عملية رمزية للفقراء واملحتاجني.
ح�س ديني رمزي متطور ،هدف من
كان للبابا بول�س ال�ساد�س ٌّ
خالل تلك العملية �إىل �إب��راز تخلي الكني�سة �أمام عيون العامل
عن كل �سلطة دنيوية ،لتن�ض ّم �إىل �صفوف الفقراء وامل�ساكني.
لقد د�شن �صعود البابا يوحنا بول�س ال�ث��اين �إىل �سدة بطر�س
�سنة 1987م دورة جديدة يف تاريخ الكني�سة مع العمل اخلريي،
وم ��ن ب�ين ال�ت�ط�ل�ع��ات ال �ك�برى ل�ل�ب��اب��ا ك ��ارول ووج�ت�ي�لا (يوحنا
بول�س الثاين) وهو امل�سعى اجلاد للتقريب بني العائلة الب�شرية
املق�سمة بني ال�شمال واجلنوب ،بني الرفاه واالحتياج ،بني عامل
مطور و�آخر متخلف.

وبهدف تخطي هذا التفاوت الفا�ضح وجه البابا جانبا كبريا
من طاقته �إىل ه��ذا العمل ،و�إن لفت ذل��ك ج��دال كبريا مع ما
يعرف بـ«الهوت التحرير»؛ ففي كل رحالته �إىل عامل اجلنوب
�أ�ص ّر الرجل على �أنّ الكني�سة تريد �أن تكون �صوت من ال �صوت
لهم ،من خالل املطالبة بالعدالة للفقراء ولي�س فقط العي�ش
من ال�صدقة .وب�شكل منهجي ميكن تلخي�ص ر�ؤاه يف الر�سالتني
البابويتني العامتني« :االهتمام بال�ش�أن االجتماعي» (1987م)
و«ال�سنة املائة» (1991م)َ ،ع َّد فيهما يوحنا بول�س الثاين م�س�ألة
التخلف يف جوهر ان�شغاالت الكني�سة لولوج الألفية الثالثة.
وباحلما�س نف�سه ،اكت�شفت امل��ؤمت��رات الأ�سقفية -م��ع �سنوات
ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات -ال�ط��ري��ق �إىل ب�ن��اء ع ��امل ج��دي��د �أك�ث�ر التحاما
ب�ق���ض��اي��ا ال �ف �ق ��راء ،وق ��د جت �ل��ى ه ��ذا م ��ن خ �ل�ال ال �ع��دي��د من
الأن�شطة املحلية .نذكر �أنّ البابا ال�سابق بول�س ال�ساد�س قد
�أب ��دى ف�ت��ورا نحو عمل امل���س��اع��دة و�سعى يف ت�أ�سي�س م��ا ُع��رف
مبنظمة الكاريتا�س اخلريية ،وهو حت ّو ٌل جذري يف ر�ؤية العمل
اخل�يري وفهمه ،ف��أث�ن��اء ع��ام 1972م ح�ين التقى البابا بول�س
ال�ساد�س بالقائمني على هذه املنظمة ،حتدث عن بيداغوجيا
الإح �� �س��ان ،ال ��ذي يتخطى جم��رد ت��وزي��ع الإع ��ان ��ات امل��ادي��ة �إىل
م�أ�س�سة الفعل اخلريي.
حيث ال يقا�س عمل الإح���س��ان بح�سابات الأرق ��ام وبامليزانيات
امل�ضبوطة ،ولكنه يتحول �ضمن الفل�سفة اخل�يري��ة اجلديدة
�إىل ن�شاط اجتماعي حقيقي؛ فالهدف اجلديد هو النهو�ض
باحلياة الب�شرية وحت�سينها عرب امل�شاركة وعرب تر�سيخ مبد�أ
العدالة.
م ��ع م�ط�ل��ع ال �ق ��رن ال ��واح ��د وال�ع���ش��ري��ن وحت ��دي ��دا م ��ع ب��اب��وي��ة
بندكتو�س ال���س��اد���س ع�شر (رات���س�ي�ن�غ��ر)� ،شهد عمل الإح���س��ان
حت ��وال ب��اجت��اه االن �ف �ت��اح ع�ل��ى ق���ض��اي��ا ال �ع��امل وم���ش��اغ�ل��ه .ب��د�أ
ذل ��ك م ��ن خ �ل�ال ال��ر� �س��ال �ت�ين ال �ع��ام �ت�ين« :اهلل حم �ب ��ة» �سنة
 ،2005و«املحبة يف احل��ق» �سنة  .2009حث البابا رج��ال الدين
ع�ل��ى اغ�ت�ن��ام ال�ف��ر���ص اجل ��دي ��دة ال �ت��ي يتيحها ��س�ي��اق ال�ع��ومل��ة.
فامل�سيحيون مدعوون لإب��داع فكرٍ جديد ،وب��ذل طاقات �أوف��ر،
تتمثل يف �أال تنثني الكني�سة عن فعل الإح�سان بو�صفه العمل
الأث�ي�ر للم�ؤمنني ،ومل يغفل البابا باملنا�سبة ع��ن دع��وت��ه �إىل
حتمل امل�س�ؤولية املدينة وال�سيا�سية من جانب امل�ؤمنني لأجل
خدمة ال�صالح العام.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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الجنوسة وتمثالتها
في العالم العربي

فيصل الحضرمي

كمقابل للم�صطلح الإجنليزي " "Genderالذي ُي�شري يف حقل العلوم االجتماعية �إىل
ي�ستخدم م�صطلح «اجلنو�سة»� ،أو «اجلندر»� ،أو «النوع االجتماعي»ُ ،
كتمييز لها عن ال�صفات املكت�سبة بيولوجي ًا حلظة الوالدة .وكان عامل النف�س الأمريكي جون
جمموعة ال�صفات والأدوار املمنوحة للجن�سني ثقافي ًا واجتماعي ًا،
ٍ
ماين �أ َّول من نقل الكلمة من حقل الل�سانيات �إىل حقل العلوم االجتماعية للداللة على املعنى امل�شار �إليه منذ منت�صف القرن الع�شرين ،غري �أنَّ �شيوع امل�صطلح
�سيبد�أ مع �سبعينيات القرن نف�سه حيث �سيكرث ا�ستخدامه من قبل احلركة الن�سوية التي عرفت �أوج ن�شاطها يف تلك الفرتة.
ٍ
واجلنو�سة �أي�ضاً هي مفهو ٌم ور�ؤي� ٌة و�أدا ُة حتليلٍ
وتفكيك
ن��اج �ع��ة ل�ل�خ�ط��اب��ات الإب ��داع� �ي ��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة
والتعليمية يف ُم�ت�م� ٍ�ع م��ن املجتمعات ،وم��ن هنا ات�ساع
ن�ط��اق دالالت �ه ��ا ،و��ص�ع��وب��ة و��ض��ع ت�ع��ري� ٍ�ف دق �ي��قٍ ل�ه��ا .ويف
الوطن العربي لفَّ مفهوم اجلنو�سة الكثري من الغمو�ض،
واختلف النَّا�س يف فهمه وطريقة تلقيه ،فت�ضاربت �آرا�ؤهم
حوله ،وتباينت ردود فعلهم حياله .ويف ال�سطور التالية
�سن�ستعر�ض ما كتبته الأكادميية والناقدة املغربية زهور
كرام حول اجلنو�سة وتلقيها يف الوطن العربي ،يف مقالتها
املن�شورة مبجلة التفاهم حتت عنوان «اجل�ن��در :املفهوم،
واملُقاربة العربية».
ت�ستهل زهور كرام مقالتها ببيان وفرة الدرا�سات والأبحاث
حول املر�أة مقارن ًة مبا ُيكتب عن الرجل ،وذلك نظراً ملوقع
املر�أة الإ�شكايل يف الثقافات املُختلفة� ،إذ حت�ضر فيها عاد ًة
ب�صفة املو�ضوع املفعول به ،ال ب�صفة الذات الفاعلة .وت�شري
�إىل �أنَّ بقاء املر�أة مو�ضوعاً للبحث وال�س�ؤال يعك�س �ضرورة
حتليل اخلطاب الثقايف واالجتماعي احلافل بالتنميطات
املجحفة بحق املر�أة ،و�ضرورة زعزعة امل�ستن�سخات املتوارثة
عنها يف الذهنية اجلماعية.
يف هذا الإطار ُيكن و�ضع اجلهود املبذولة دولياً ،واملتمثلة
يف امل�ؤمترات واملُنتديات املختلفة التي تبنت ق�ضية املر�أة،
و�سعت �إىل م�ساواتها بالرجل ،ورد االعتبار لها يف جماالت
ال�سيا�سة واالقت�صاد والتنمية .وهي جهو ٌد كان حمركها
الأول ارت �ف ��اع ال��وع��ي ب�ق���ض�ي��ة امل� � ��ر�أة ،وال �ن �� �ش��اط الكبري
للحركات الن�سوية يف العقد الثامن من القرن الفائت.
و�أ��ش�ه��ر ه��ذه امل ُ��ؤمت��رات م��ؤمت��ر املك�سيك  ،1975وم��ؤمت��ر
ك��وب�ن�ه��اغ��ن ب��ال��دمن��ارك  ،1980وم ��ؤمت ��ر ن�يروب��ي ،1985
وم�ؤمتر بكني  1990ال��ذي متخ�ضت عنه «وثيقة ومنهاج
عمل بكني» املتعلقة بتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ،و�سبل
حتقيقها .وقد كان لهذه امل�ؤمترات الأربعة الأثر الأكرب يف
تعزيز ن�شاط احلركات الن�سوية يف العامل.
وفيما يتعلق مبفهوم «اجل �ن��در» و��س�ي��اق ظ �ه��وره� ،أ��ش��ارت
ال �ك��ات �ب��ة �إىل ال �ل �ب ����س احل ��ا� �ص ��ل يف ف �ه �م��ه ن�ت�ي�ج��ة غ�ي��اب
التعريف الوا�ضح له رغ��م �أ َّن��ه ُيثل حم��ور اهتمام الأمم
املتحدة بق�ضية امل��ر�أة .وقد ظهر م�صطلح «اجلندر» �أو ًال
يف ال�سياق الفكري واملعريف ،وذلك من خالل كتابات املر�أة

التي ع�برت فيها عن الدونية التي تُعا َمل بها يف احلياة
ال�ع��ام��ة ،كما يف الت�صور ال�ث�ق��ايف وال��ذه�ن��ي لل ُمجتمعات،
والذي ينتق�ص من قيمتها ،ويجعلها عاجز ًة عن �أن تكون
م �� �س��اوي � ًة ل �ل��رج��ل .وف�ي�م��ا ب �ع��د ،وحت ��دي ��داً يف ع ��ام ،1994
�سينتقل مفهوم «اجلندر» �إىل ال�سياق احلقوقي� ،إذ �سريد
ب��و��ص�ف��ه م�ف�ه��وم�اً ح�ق��وق�ي�اً لأ َّول م ��رة يف وث�ي�ق��ة امل ��ؤمت��ر
ويكن ر�صد «الهوية
العاملي لل�سكان املُنعقد يف القاهرةُ .
اجلندرية» يف متثالتها املختلفة عرب اخلطابات الرمزية
املبثوثة يف الأ�شكال التعبريية والفنية ،ويف الأدوار املنوطة
باجلن�سني يف املجال االقت�صادي واملجال ال�سيا�سي واملجال
االجتماعي .فمن خالل هذين املدخلني ،الرمزي واملادي،
ي�شكل املُجتمع «الهوية اجلندرية» للرجل وامل��ر�أة ،و ُيحدد
للمر�أة معناها ودوره ��ا يف املجتمع واحل�ي��اة عموماً .وقد
�أ� �س �ه��م ح���ض��ور م���ص�ط�ل��ح «اجل� �ن ��در» يف خم�ت�ل��ف احل�ق��ول
املعرفية؛ كعلم االجتماع وعلم النف�س والل�سانيات والأدب
والتاريخ وغريها ،يف جعله �أدا ًة حتليلي ًة لق�ضايا امل��ر�أة يف
غنى معرفياً مكنه
كل واحدٍ من تلك احلقول ،كما منحه ً
من تو�سيع جم��االت ا�شتغاله ،وخلق منه مقارب ًة متعددة
املناهج .هكذا �أ�صبح «اجلندر» �أدا ًة �أ�سا�سية للق�ضاء على
الالم�ساواة بني الرجل واملر�أة ،ومفهوماً تنموياً ،وبرنامج
عمل يف خمتلف القطاعات؛ كالقطاع اللغوي ،والتعليمي،
واالجتماعي ،والبيئي ،و�سواها.
بعد ذلك انتقلت الكاتبة �إىل احلديث عن متثالت م�صطلح
«اجلندر» يف العامل العربي ،وكيفية ا�ستقبال املتلقي له.
فقد كان هناك تباينٌ كبري يف متثل وا�ستقبال «اجلندر»
ب�سبب اختالف املنطلقات الفكرية والعقائدية للمتلقني
ال�ع��رب .فقد وج��دت فيه ُمعظم احل��رك��ات الن�سوية دعماً
للن�ضال التاريخي من �أج��ل امل ُ���س��اواة بني الرجل وامل��ر�أة،
و�إل �غ��ا ًء ملختلف �أ�شكال التمييز بينهما ،يف ح�ين توج�ست
منه تيارات واجتاهات �أخرى ،ن�سوية وفكرية واجتماعية،
وذهبت �إىل �أن له انعكا�ساتٍ خطري ًة على الأ�سرة والعالقات
االجتماعية ال�ت��ي �ست�شهد ت�ب��دالت غ�ير حم�م��ودة ،وعلى
م�ؤ�س�سة ال ��زواج التي �ستعرف من��اذج ج��دي��د ًة ل�ل��زواج من
ق�ب�ي��ل زواج ال �� �ش ��واذ وغ�ي�ره ��م .وم ��ا ُي �ث�ير ح�ف�ي�ظ��ة ه��ذه
ال �ت �ي��ارات �أن «اجل �ن ��در» ب��ر�أي �ه��م ي�ت�ج��ه �إىل ال�ت�م��اث��ل بني
اجلن�سني عو�ضاً عن امل�ساواة بينهما ،خ�صو�صاً و�أن الهوية

اجل �ن��دري��ة ال حت�ت�ك��م �إىل ال �� �ش��رط ال �ب �ي��ول��وج��ي ،ومي�ك��ن
للمرء بالتايل �أن يتخذ لنف�سه هوية جندرية جديدة وفق
ظروفه النف�سية واالجتماعية.
وب�ح���س��ب ال �ك��ات �ب��ة ف� � ��إنَّ االه �ت �م��ام ب��اجل �ن��در يف ال�ت�ج��رب��ة
العربية يتجلى حت��دي��داً يف ال��درا��س��ات اجلندرية والأدب
الن�سائي .فمفهوم «اجلندر» والدرا�سات الن�سائية عموماً
حتظى باهتمام اجلامعات العربية التي �أدرج�ت�ه��ا �ضمن
ب ��راجم �ه ��ا الأك ��ادمي� �ي ��ة ،ك �م��ا ب��اه �ت �م��ام امل ��راك ��ز وامل �ع��اه��د
املخت�صة بق�ضايا امل ��ر�أة ،كمعهد ال��درا��س��ات الن�سائية يف
العامل العربي التابع للجامعة اللبنانية ،ومركز درا�سات
املر�أة باجلامعة الأردنية .وكنتيجة لهذا االهتمام ظهرت
ع��دة �أب�ح��اث ح��ول امل�س�ألة اجلندرية ،مثل كتاب «اجلندر
والأب �ع ��اد االج�ت�م��اع�ي��ة» للباحثة ع�صمت حم�م��د حو�سو،
الذي تربط فيه «اجلندر» مبفهوم امل�ساواة وتن�أى به عن
م�ف�ه��وم ال�ت�م��اث��ل ،وك �ت��اب «ال�ل�غ��ة ال�غ��ائ�ب��ة :ن�ح��و ل�غ��ة غري
جن�سوية» ،للكاتبة الأردنية زليخة �أبو ري�شة ،والذي ُيعد
مثا ًال جيداً على الدرا�سات التي تتناول مفهوم «اجلندر»
ان�ط�لاق�اً م��ن �أط��روح��ة «ت��أن�ي��ث ال�ل�غ��ة» ،باعتبار �أنَّ اللغة
ح��ام�ل� ٌة للتمييز ب�ين اجلن�سني ،وحت��ري��ره��ا م��ن الهيمنة
الذكورية خطو ٌة �أوىل يف هذا ال�صدد.
�أم��ا فيما يتعلق ب��الأدب الن�سائي ،ف ��إنَّ الكاتبة تعده �أب��رز
خ�ط��اب يتجلى فيه اجل�ن��در ب�صفته «م�ن�ظ��وراً اجتماعياً
وث�ق��اف�ي�اً ،و�أدا ًة لتحليل اخل �ط��اب ال �ث �ق��ايف» .ف� ��الأدب هو
احلا�ضن الأبرز ملختلف الت�صورات والتمثالت ،واملر�أة حني
تلج ه��ذا ال�ع��امل ف�إنِّها ُت�ؤ�س�س لت�صورات ج��دي��دة ،وتعيد
ت�شكيل العامل وال��ذات واملجتمع وف��ق منظورها اخلا�ص،
ووفق موقعها اجلديد كذات فاعلة ،فتطرح بذلك دالالت
غ�ير م��أل��وف��ة للمفاهيم امل�ت�ع��ارف عليها ،وت�سهم كتابتها
يف ت�شكيل وع��ي و�إدراك جديدين .وت�ست�شهد زه��ور كرام
ب�أعمال الكويتية ليلى العثمان التي تندرج �ضمن الكتابات
الأدب�ي��ة التي تن�شد تفكيك الذهنية ال��ذك��وري��ة .وجت��د يف
تقدمي القا�صة الكويتية للمحاكمة ،بتهمة خد�ش احلياء
العام ،متظهراً وا�ضحاً للجندرية ،حيث تتجلى يف خطاب
التمييز ب�ين امل ��ر�أة وال��رج��ل ،كما يف التَّعامل م��ع الإب ��داع
الرمزي للمر�أة بالت�صورات االجتماعية والثقافية القارة.
faisalsalim@hotmail.com
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التحديات المعاصرة لالئتالف الديني
أسماء القطيبي
عي�ش ُمت�سارع ،فغدا الفرد �أكرث عملية وواقعية يف تدبري �أمور حياته ،وكر�س للعمل
�سعت العوملة خالل العقود القليلة املا�ضية �إىل دفع املُجتمعات التخاذ منط ٍ
وقت ًا �أكرث من � ِّأي �شيء �آخر .وهذا ما جعل املجتمعات تتخلى �شيئ ًا ف�شيئ ًا عن ُمار�سات دينية فردية وجماعية كانت ت�ضفي �شيئا من الروحانية على اجلو
ال�سائد .ولكن هذا التَّخلي عاد بال�سلب عليها فيما بعد .فربغم توفر املاديات وبذخ العي�ش �شعر النَّا�س بخواء روحي وفراغ نف�سي جعلهم ُيعيدون التفكري يف
للمناداة بالعودة للمقد�س� .أ�صوات مل ت� ِأت من دور العبادة و�إمنا
طريقة معي�شتهم وكيفية ق�ضاء �أوقاتهم .وخالل ال�سنوات املا�ضية بد�أت الأ�صوات ترتفع �أكرث ُ
من النَّا�س مبختلف دياناتهم حول العامل؛ فبد أ� احلديث عن ذلك كنوع من الثقافة وكم�شروع �إن�ساين ،وهو ما دفع رجال الدين واملُهتمني للمطالبة ب�ضرورة احلوار
بني الأديان ،واملناداة بالتنوع الديني باعتباره ثروة ولي�س عقبة يف �سبيل حتقيق م�صالح العامل امل�شرتكة .ويف بحثها (امل�سيحية املعا�صرة وم�سارات االئتالف
الديني) املن�شور يف جملة التفاهم ،تناولت الباحثة يف الالهوت ماريا �أديلي رودجريو م�سارات احلوار واملواقف التي اتخذها الدين امل�سيحي مع الأديان الأخرى
والتحديات التي واجهته وتواجهه وم�ساعي الكني�سة ملواكبة املتغريات التي تتقاطع مع بع�ض ثوابتها.

تعتقد الباحثة الإيطالية ماريا رودجريو �أ َّن �أي حوار
بني الأدي��ان يجب �أن يت�ضمن عدة �شروط حتى ي�ؤتي
ث�م��اره ويحقق غ��اي��ات��ه �أه�م�ه��ا اع�ت�راف امل �ح��اور بدين
الآخ ��ر وب��اخ�ت�لاف��ه ،مبعنى �أال يخ�ضع ال��دي��ن الآخ��ر
لنقده ،بل �أن يقبل به ويعرتف به كما هو مهما بدا
له غري مُقنع� .أما ال�شرط الثاين فهو معرفة املحاور
لديانته واالعتزاز بها ،فالغاية من حوار الأدي��ان كما
يقول جاك ديبوي«:لي�س ت�سطيح الهويات الدينية �أو
نفيها و�إمنا االنفتاح احلواري بق�صد االغتناء امل�شرتك
ع�ب�ر ال �ت �ح ��اور»� .أم� ��ا ال �� �ش��رط الأخ �ي��ر ف �ه��و � �ض��رورة
اع�تراف امل�ح��اور بالت�ساوي بني امل�شاركني يف احل��وار.
وهذا الأخري ح�سب وجهة نظري هو ال�شرط الأ�صعب
لأيِّ ُم�ؤمن يف �أي ديانة وذلك لأنه ت�شرب منذ �صغره
الن�صو�ص الدينية التي توحي له ب��أ َّن دينه هو الذي
مي�ل��ك احلقيقة دون الأدي� ��ان الأخ ��رى و�أن ��ه الطريق
ال��وح�ي��د للخال�ص .كما �أ َّن التن�شئة الدينية ت�سعى
حلماية الفرد من الإعجاب بكل ما ميت لدين الآخر
ب�صلة ،وهو دور تقوم به الأ�سرة �أو ًال ثم تتواله امل�ؤ�س�سة
الدينية .ولكن ال�س�ؤال املهم الآن كيف ميكن �أن يقام
ه��ذا احل ��وار؟ وم��ا ه��ي النتيجة امل��رج��وة م�ن��ه؟ وكيف
نقي�س جناحها من عدمه؟ تقول الباحثة ماريا �أديلي
رودجريو �إ َّن للحوار �أربعة م�ستويات تتخذ �شكل الهرم
فعلى م�ستوى عاملي مثال ف��إ َّن حوار الأدي��ان ميكن �أن
ي�ك��ون ع�ل��ى �شكل م ��ؤمت��رات وجت�م�ع��ات م�ث��ل (امل ��ؤمت��ر
ال�ع��امل��ي م��ن �أج ��ل ال �� �س�لام) ليناق�ش ف�ي��ه ك�ب��ار رج��ال
الدين ق�ضايا ت�شغل العامل ويخرجون فيه بتو�صيات
تقل�ص الهوة بني الأديان وتفيد يف حل امل�شاكل العاملية
الكربى� .أوع��ن طريق �أداء طقو�س دينية رمزية مثل

ال���ص�ل��وات امل ُ���ش�ترك��ة وال �ت��ي ت�ع�بر ع��ن ت�ف��اه��م �ضمني
وتقبل للآخر� .أو يف احلوارات التخ�ص�صية للمهتمني
ب��ال���ش��أن ال��دي�ن��ي م�ث��ل احل ��وار ال�ع�ق��دي وال ��ذي يعنى
ب��ال�ت�ج��ارب ال��ذات�ي��ة يف الأدي ��ان امل�ت�ع��ددة وال �ه��دف منه
االغ�ت�ن��اء ب�ه��ذه ال�ت�ج��ارب واال��س�ت�ف��ادة مب��ا تنتجه من
ان�ف�ت��اح ن�ح��و �أف �ك ��ار يف ��ص�ل��ب ال�ع�ق�ي��دة م�ث��ل االع�ت�ق��اد
ال��ذات��ي يف الأل��وه�ي��ة .وع�ل��ى م�ستوى �أك�ث�ر �شمولية:
حوار املعا�ش وهو يتعلق بواقع التعاي�ش بني النا�س يف
التعامالت اليومية ويف عالقات الن�سب وامل�صاهرة.
ففي كثري م��ن املجتمعات ح��ول ال�ع��امل يعي�ش النا�س
من ديانات خمتلفة يف نف�س املنطقة اجلغرافية ،وهذا
ما يجعلهم يتعاملون مع بع�ضهم البع�ض ب�شكل دائم،
ويخلق ه��ذا التعامل اليومي ح ��وارات وم��واق��ف تبني
مواقفهم من الآخر؛ فبينما يبدي الكثريون انفتاحهم
على الآخرين مل�ستوى ي�صل لعالقات امل�صاهرة يظهر
البع�ض رف�ضه �أو ا�ستياءه من هذا االختالف .وهو ما
ميكن مل�سه يف الدول الأوروبية ذات الأغلبية امل�سيحية
ب�سبب الأع � ��داد ال�ك�ب�يرة م��ن امل�ه��اج��ري��ن ف�ي�ه��ا .ففي
�أمريكا مث ً
ال يتخطى عدد امل�سلمني املليون ويف فرن�سا
خم�سة �أ�ضعافهم ح�سب �أح��دث الإح�صائيات وه��و ما
ُي�شكل حتدياً �أم��ام امل�سلمني يف �إظهار انفتاحهم على
الآخر �صاحب الأر�ض.
يكمن التحدي الأك�بر ل��دى الدين امل�سيحي يف قبول
الآخ� ��ر ه ��و م��وق��ف الأدي� � ��ان ال �� �س �م��اوي��ة الأخ � ��رى من
امل�سيح .فالإ�سالم مث ً
ال يرى امل�سيح على �أنه ب�شر بينما
ترفعه الديانة امل�سيحية ملرتبة الإله .هذا الأمر �أحدث
�إرباكاً يف الكني�سة الالهوتية فهناك من اتخذ موقفا
�أ��ص��ول�ي�اً برف�ض احل ��وار ب�ين الأدي ��ان ورف��ع �شعار (ال

خال�ص خ��ارج الكني�سة)  ،بينما قبل جمموعة منهم
تلك الأدي ��ان التي حتمل ت�شابهًا ما ميكن القبول به
لأنه يت�ضمن روح امل�سيح ،ويف موقف �أكرث ت�ساحماً قبل
جمموعة من الالهوتيني منهم الربوت�ستانتي جون
هيك الأديان جميعها لأنها تدور حول مركز الألوهية
و�أعلن �صراحة ب�أن الأديان ال تدور حول امل�سيحية بل
حول اهلل .الغريب يف الأمر �أننا ميكن �أن نرى مثل هذا
االنق�سام بني امل�سلمني � ً
أي�ضا فهناك التيار الأ�صويل
ال��ذي انبثقت منه اجلماعات املتطرفة ال��ذي يرف�ض
احل � ��وار م ��ع ج�م�ي��ع الأدي� � ��ان وي�ك�ف��ر م ��ن ي�ت���س��اه��ل يف
الأمر .وهناك من يدعو �إىل التعقل واحلوار مع الآخر
يف حدود ما ي�سمح به الدين و�ضمن امل�صالح امل�شرتكة
وهو املوقف املعتدل الذي يتبناه غالبية رجال الدين.
�احم��ا ي��رى �أ َّن (ال �ط��رق �إىل
وه �ن��اك م��وق��ف �أك�ث�ر ت���س� ً
اهلل بعدد �أنفا�س اخل�لائ��ق) ويدعو �إىل االنفتاح على
الديانات كافة دون حماذير.
�إ َّن اخل �ط ��وة الأه � ��م ق �ب��ل ح� ��وار الأدي � � ��ان ه ��ي ال�ف�ه��م
ال���ص�ح�ي��ح ل� ��روح ال ��دي ��ن م ��ن �أت �ب ��اع ��ه ،ومت �ث ��ل قيمه
وم �ب��ادئ��ه .ف ��الأدي ��ان يف روح �ه��ا حم�ب��ة و� �س�لام .لكنها
�سالح ذو حدين فذات الن�صو�ص التي يجدها البع�ض
مقربة للم�سافات ،يراها البع�ض الآخر �سبباً للرف�ض
وال �� �ش �ق��اق .ويف ع ��امل ي��رف����ض احل � ��دود ،ي �ب��دو �أ َّن� ��ه ال
منا�ص للأديان من احلوار الفكري الذي ميهد مل�ؤتلف
عاملي ُيعلي من �ش�أن الإن�سانية ويحتفي بالتنوع .كما
�أن حوار الأديان يبدو هو املخرج الذي �سيخل�ص العامل
من التطرف والإرهاب با�سم الدين ويبني قاعدة من
الت�سامح للأجيال القادمة.
asmaalqutibi@gmail.com
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ناصر الكندي

يف مقالها «�إ�سهام العلوم االجتماعية يف مد جذور عابرة للثقافات وللفل�سفات املختلفة» ،واملن�شور يف جملة «التفاهم» ،تتناول �أ�ستاذة علم االجتماع عائ�شة التايب� ،أثر العلوم
االجتماعية يف اخرتاق جمتمعات و�أمم العامل احلديث واملعا�صر؛ �إذ حتاول هذه العلوم فهم هذه املجتمعات وحتليل ظواهرها ومظاهرها.
ويف زمن العوملة ،قامت هذه العلوم بتحديث مقارباتها وت�صوراتها حول الكون واملجتمعات والثقافات؛ حيث وجدت �أغلب تخ�ص�صاتها املنبثقة من رحم ت�سا�ؤالت احلداثة
الغربية نف�سها م�ضطرة لتجديد �أدواتها ومفاهيمها على نب�ض الزمن العوملي و�إيقاعه .وقد طرحت الباحثة عدة �أ�سئلة يف مقالها عن كيفية جتديد هذه العلوم مفاهيمها
للإحاطة بنتائج العوملة؟ وعن دور العلوم يف جتميع �أ�ضداد الزمن الكوين؟ واجلهود التي بذلها مفكروها يف لفت االنتباه خل�صو�صية الثقافات وفرديتها يف �أزمة ال�شمولية؟
ودور هذه العلوم يف جت�سري الثقافات؟

وب�سبب الثورة التكنولوجية وف�ضاءات العامل االفرتا�ضي التي
دمرت احلدود واحلواجز ،خا�صة يف فل�سفة احلريات ال�شخ�صية
واالجتماعية وال�سيا�سية ،واللحظة الفارقة املتمثلة يف التحوالت
ال�سيا�سية من انهيار جدار برلني و�سقوط االحتاد ال�سوفييتي،
وا��س�ت�ق�لال دول �ه��ا وح ��رب اخل�ل�ي��ج الأوىل ،مت ط��رح ال�ع��دي��د من
امل�ق��ارب��ات منها ��ص��راع احل���ض��ارات ونهاية التاريخ وغ�يره��ا ،كما
اجتهت املحاوالت الأكادميية الأوىل يف الإ�شادة بامل�ستوى الكوين
على امل�ستوى املحلي� ،إال �أن التوجهات املحلية �سرعان ما احتلت
ال�ساحة م��داف�ع��ة ع��ن خ�صو�صيتها ل��درج��ة �أن مت تبني مفهوم
(الكوين -املحلي) جلمع هذين املفهومني.
وان�ق���س�م��ت ال�ن�ق��ا��ش��ات ب�ين م ��ؤي��د ل�ل�ع��امل��ي ��ض��د امل�ح�ل��ي والعك�س
�صحيح ،بينما ي��رى «ك�ي��ث ن��ا���ش» �أن ع��ومل��ة الثقافة ال ميكن �أن
ت�ك��ون ع��ام�لا منتجا للتجان�س ،ن�ظ��را ل�ع��دم ت���ض��اد ال�ع��امل��ي مع
املحلي ت�ضادا مطلقا ،ب��ل ميكن ع��د ك��ل منها مرتبطا ارتباطا
حميما ب��الآخ��ر .وناق�ش «روالن ��د روبرت�سون» ذات امل�س�ألة حيث
�سلط ال�ضوء على �إه�م��ال العلوم االجتماعية لن�شوء العوملة يف
املكان وف�ضل تعريف العوملة ب�أنها «نظرة عاملية مرتبطة ب�أو�ضاع
حم �ل �ي��ة» .وع �ل �ي��ه ،ت�ع��ال��ت ال ��دع ��وات ب �� �ض��رورة ا��س�ت�ي�ع��اب ال�ع�ل��وم
االجتماعية لهذه اللحظة املف�صلية من تاريخ الإن�سانية و�سعيها
ملحاولة فهم �أبعاد ال�سياق العوملي والإحاطة بظواهره و�أبعاده.
وت�شري الباحثة �إىل �أ َّن ال�ساحات الغربية عرفت ه��ذه امل�ب��ادرات
البحثية يف الع�شريتني الأخ�يرت�ين ،بينما مل يكن هناك �صدى
ي��ذك��ر يف ال �� �س��اح��ات الأك ��ادمي �ي ��ة وال�ب�ح�ث�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة يف ال�ع�ل��وم
االجتماعية؛ حيث ن��درت �ساحات النقا�ش العلمي والأك��ادمي��ي
اجل��دي وال�ب�ن��اء ح��ول ظ��واه��ر ال�ك��وين �أو ال�ع��ومل��ي ومظاهرهما.
ورغم اجلهود ،ف�إن املبادرات العربية ظلت جهودا فردية متناثرة
مل تف�ض ملقاربات علمية تخ�ص�صية جمددة .ورمبا يعزى ت�أخر
ت�أ�سي�س مالمح حقل معريف حول درا�سات العوملة يف الأكادمييات
العربية �إىل نوع من الولوج املت�أخر واملتعرث لدرا�سة الظاهرة� ،إذ
يالحظ غياب ذلك عن املقررات الأكادميية يف اجلامعات العربية.
وميكن القول �إ َّن وعي املفكرين االجتماعيني بفكرة وحد العامل

وم�ضمونها لي�س جديدا يف تراث العلوم االجتماعية ،وميكن تتبع
�آث ��اره عند الفيل�سوف وع��امل االجتماع «��س��ان �سيمون» (-1760
� )1825إذ تناول بالتحليل ما ميكن �أن ينجم عن التب�شري باخرتاع
التلغراف يف ع�صره ،وما ميكن �أن ي�سفر عن ذلك االخ�تراع من
تغريات جذرية يف العامل .كما مت تداول هذا احلقل يف �ستينيات
ال�ق��رن الع�شرين ع��ن متاثل ال�ع��امل وتوحيد مالمح املجتمعات
الإن�سانية .وقد كان هذا الوعي م�صحوبا بفهم جديٍّ للتداعيات
اخلطرية امل�صاحبة ،فقد ندد بذلك امل�ؤرخ الأمريكي «ثيودور فون
ليو» حني �أ�شار �إىل �أ َّن العامل الكوين �سيحكمه فاعالن �أ�سا�سيان
متناق�ضان :قوى اجلماعة الكونية ،وقوى اخل�صو�صية الثقافية.
وق��د انتبهت العلوم االجتماعية لهذه املخاطر ،ووج��دت نف�سها
�أمام �أ�سئلة ملحة ومعقدة عن دورها يف فهم وتف�سري هذا العامل
اجلديد .واجتهت �أ�سئلة العلوم االجتماعية حول تنامي الفروق
ال�سو�سيو  -اقت�صادية ،وعدم امل�ساواة بني الب�شر والدول ،وت�شظي
ال�ه��وي��ات .وحت ��اول ال�ع�ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة خ�ل��ق ج�سر ب�ين العاملي
واملحلي واخل�صو�صي واملعمم بغر�ض ط��رح مفاهيم ونظريات
�أرح��ب .واتفق االجتماعيون على عدم اختزال الزمن العوملي يف
�أجهزة احلا�سوب واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية بعيدة املدى
والأ��س��واق املالية واجل��رمي��ة املنظمة ،بل يجب �أن تف�سح العوملة
املجال لعوملة �أخ��رى قائمة على قوة �إح�سا�س الأف��راد وال�شعوب
باالنتماء لهذا ال�ع��امل ،واالعتماد امل�شرتك للب�شر فيه بع�ضهم
على بع�ض.
وتفاءلت العلوم االجتماعية بالعوملة ،و�أن الب�شرية تتجه نحو
الأف �� �ض��ل م�ت�ف�ق��ة يف ذل ��ك م ��ع ال�ف�ي�ل���س��وف «ك ��ان ��ط» ،وق ��د ن ��ادى
االجتماعيون �إىل إ�ب ��رام «عقد ثقايف» يقوم فيه العامل اجلديد
ب�إر�ساء تعاقد متعدد الأرك��ان والأ�س�س .ويجوز القول �إ َّن العلوم
االج�ت�م��اع�ي��ة واج �ه��ت ع�ل��ى �أع �ت��اب ه ��ذا ال��زم��ن ال �ك��وين حت��دي��ات
�أهمها :اختبار مهارتها يف ا�ستنباط مقاربات ومفاهيم علمية،
وم �ق ��ارب ��ات ق� ��ادرة ع�ل��ى م��واك �ب��ة ال�ل�ح�ظ��ة ،وط ��رح ب�ع����ض ع�ل�م��اء
االج�ت�م��اع �أط ��روح ��ات ��ص��ادم��ة يف م�ستقبل ال�ع��ومل��ة م�ث��ل «نهاية
املجتمع» لآالن تورين و�ضرورة «تغيري العامل» لالتور .وب�سبب

امل�شاكل احل��ال�ي��ة للعوملة ،دف��ع ه��ذا ال��و��ض��ع علم االج�ت�م��اع نحو
�ضرورة االهتمام بقراءة جديدة ب�آليات جديدة خمتلفة عن علم
اجتماع القرن التا�سع ع�شر.
وعليه ،ت�ب� َّين �أن مفهوم الثقافة وم��ا يتنا�سل منه م��ن مفاهيم
مثل الن�سبية الثقافية �أو اخل�صو�صية الثقافية والتعدد الثقايفوغ�ير ال�ث�ق��ايف �أو ال�ع��اب��ر للثقافات الأخ ��رى -ت�ب��دو الأق ��در على
ب�ن��اء ج�سور ال�ت��وا��ص��ل وال��و��ص��ل ب�ين ال�ك��وين باملحلي .وحتولت
الهيمنة ت��اري�خ�ي��ا م��ن اال��س�ت�ع�م��ار يف ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر �إىل
االقت�صاد يف القرن الع�شرين ويف نهايته بالأنرثوبولوجيا .و�أكد
عامل االنرثوبولوجيا «فران�س بوا�س» على �أهمية الت�سامح مع
الثقافات املختلفة واحرتامها .وميكن القول عموما �إ َّن العلوم
االجتماعية جت��اوزت �إىل حد كبري بع�ض زالت الفكر التطوري
للقرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر وم��ا رافقهما م��ن ت�شريع
ال�ستعمار ال�شعوب الأخرى بهدف االرتقاء احل�ضاري.
ومهما يكن من �أمر ،فال بد من االعرتاف ب�أن ال�ساحة الفكرية
ال �ي��وم ت��دي��ن ل�ل�ع�ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة -ول �ع �ل �م��اء االن�ثروب��ول��وج �ي��ا
حت ��دي ��دا -ب ��إب ��راز ن�سبية ال�ت�ج��ان����س يف ك��ل الأن �� �س��اق ال�ث�ق��اف�ي��ة.
وب��ال��رغ��م م��ن م�ع��ار��ض��ة بع�ض امل�ف�ك��ري��ن االج�ت�م��اع�ي�ين للقبول
مب�ب��د�أ االع�ت�راف ب��الآخ��ر والت�سامح م��ع االخ �ت�لاف؛ �إذ يرونها
جتاوزا للتنوير الأوروبي ل�صالح الأحكام العرقية املب�سرتة ،ف�إن
هذه الأ�صوات ظلت �شاذة مقابل تعايل الأ�صوات املنادية ب�ضرورة
تقبل االختالف وتو�سيع هوام�ش الت�سامح مع الآخر من خالل
ا�ستثمار فر�ص مد اجل�سور العابرة للثقافات املختلفة على �أ�س�س
امل�شرتكات امل�ؤلفة بني ال�شعوب واحل�ضارات.
وتختم الباحثة املقال ب�أن �ضرورة احلاجة ال�ستح�ضار مقاربات
العلوم االجتماعية ومفاهيمها اليوم �أكرث �إحلاحا من ذي قبل،
ورمبا تكون هذه املرحلة حلظة تاريخية فارقة وفريدة يف تاريخ
ال�ع�ل��وم االجتماعية؛ مب��ا ميكن �أن تب�سطه م��ن �أف�ك��ار متجددة
وم�ق��اوم��ة مل��ا يعمل ال�سياق العوملي على طم�سه م��ن خ�صو�صية
ال�شعوب والثقافات.
hajirwork@outlook.com
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