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أمـا قبل!...
َّ

د .هالل الحجري

من الشعراء الذين كتبوا لألطفال الشاعر والناقد
والفيلسوف اإلنجليزي الشهير صموئيل تايلور كولريدج
( ،)1834 - 1772وهو يعد مع صديقه وليام وردزورث من

أقطاب الرومانسية يف إنجلترا .سافر إلى أملانيا وأقام
فيها مدة أتقن فيها اللغة األملانية وقرأ فلسفة كانط

وشيلينج وعاد إلى إنجلترا مترجما ومحاضرا حول األدب
والنقد والفلسفة .تويف كولريدج يف عام  1834بعد

عمر من اإلحباط الشخصي وخيبة األمل؛ رحلة من األحالم

املبكرة والتوقعات الكبرى التي هزمها املرض واألفيون.
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الطبيعة؛ إذ إن كوليريدج يجعل كل شيء يغني :الطير،
والرياح ،والقمر ،واإلنسان ،إلخ.....ولكن النص يطرح
إشكالية مهمة تتعلق بأسئلة األطفال التي تبدو بريئة أو

ساذجة رغم كونها عميقة وينبغي عدم تجاهلها .عندما
يسأل الطفل :ماذا تقول الطيور؟ علينا أن ننصت له ،وأال

نسخر من سؤاله هذا؛ فهو عميق وفلسفي ال يحتمل إجابة
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البشر؟ سؤال واحد وإجابات ُمحتملة عديدة .فال تسخروا
من أسئلة أطفالكم؛ هذا ما يحمله نص كوليريدج العميق.
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مرجعيات حقوق اإلنسان
عبدالرحمن الحوسني

حتدَّ ثت فوزية طلحا -يف مقالها املن�شور مبجلة «التفاهم» -حتت عنوان «مرجعيات حقوق الإن�سان و�إ�شكال الكونية» عن عدة �أمور :املرجعية الإ�سالمية حلقوق
الإن�سان ،واملرجعية الدولية حلقوق الإن�سان ،وحقوق الإن�سان بني الكونية واخل�صو�صية.
عرفه ابن منظور ب�أنه العدل ،وال�صدق ،والواجب الذي ينبغي �أن يطلب ،والرتكيب اللغوي لعبارة
ويع َّرف احلق ب�أنه خالف الباطل ،ويعني الواجب وامللك ،وقد ّ
عرف �إيف موديو هذا املركّب
«حقوق الإن�سان» يدلُّ على مفهوم كلي مركّب م�ؤلف من مفهومني هما -:مفهوم حق يف �صيغه اجلمع -ومفهوم �إن�سان ورد مفرداً .وقد ّ
قائ ً
ال :مو�ضوع حقوق الإن�سان هو درا�سة احلقوق ال�شخ�ص ّية املعرتف بها وطني ًا ودولي ًا ،والتي يف َّ
ظل ح�ضارة معينة ت�ضمن اجلمع بني ت�أكيد الكرامة الإن�سان ّية،
وحمايتها من جهة ،واملحافظة على النظام العام من جهة ثانية ،ومدلول هذا القول �أن حقوق الإن�سان ت�ضع حدود ًا للحريات ال�شخ�ص ّية الفرد ّية ،للمحافظة على
النظام العام للدولة واملجتمع.

�أم ��ا رينيه ك��ا��س��ان ،ف�ت�ع� ِّرف ح�ق��وق الإن���س��ان تعریفاً علم ًّيا
قائلة� :إن علم حقوق الإن�سان ميكن تعريفه كفر ِع من فروع
العلوم االجتماع ّية ،مو�ضوعه هو درا�سة العالقات القائمة
بني الأ�شخا�ص وفق الكرامة الإن�سان ّية ،مع حتديد احلقوق
واخل �ي��ارات ال���ض��رور ّي��ة لتفتح �شخ�ص ّية ك��ل ك��ائ��ن �إن�ساين،
ون�لاح��ظ ه�ن��ا �أن ��ه مت ت�صنيف ح�ق��وق الإن �� �س��ان كعلم قائم
الذات ،مو�ضوعه هو البحث عن احلقوق واخليارات ال�ضامنة
لكرامة الإن�سان.
املرجعية الإ�سالمية حلقوق الإن�سان
و�أك��د العديد من الباحثني والدار�سني لل�شريعة الإ�سالمية
على العالقة الوطيدة بني الإ�سالم وحقوق الإن�سان؛ �إذ تع ّد
هذه الأخرية من �أُ�س�س الدعوة الإ�سالمية ،التي حر�صت على
اح�ت�رام الإن���س��ان ورع��اي��ة م�صاحله وح�ق��وق��ه .لقوله تعاىل:
ب َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َناهُ م ِّمنَ
« َو َل َق ْد َك َّر ْم َنا َبنِي �آ َد َم َو َح َم ْل َناهُ ْم ِف ا ْل َ ِّ
َّ
منْ َخلَ ْق َنا َت ْف ِ�ضيال» ،جت ّليات
الط ِّي َباتِ َو َف َّ�ض ْل َناهُ ْم َعلَى َك ِث ٍ
ري ِّ َّ
عناية الإ�سالم بحقوق الإن�سان ،و ُتعدُّ الأخالق وح�سن املعاملة
التي دعا لها الدِّين احلنيف� -أ�سا�ساً ودعامة قوية الحرتاماحلقوق يف عالقة الإن�سان ب�أخيه الإن�سان ،الذي قد يختلف
عنه يف عقيدته� ،أو جن�سه� ،أو لونه� ،أو لغته .وتبقى الإن�سانية
ال� ُل�ح�م��ة اجل��ام�ع��ة ب�ين ج�م�ي��ع ال�ب���ش��ر ،وم ��ن ث��م ك��ان��ت دع��وة
الإ�سالم �إىل قيم الت�سامح ،والتعاون ،وامل�ساواة كما يظهر يف
ا�س �إِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِ نْ َذ َكرٍ َو�أُ ْن َثى
هذه الآية الكرمية« :يا�أَ ُّيهَا ال َّن ُ
الل �أَ ْت َقا ُك ْم
َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا �إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد َّ ِ
�إِ َّن َّ َ
ير» .ولقد بلغ الإ� �س�لام يف رعايته حلقوق
الل َع� ِل�ي� ٌم َخ �بِ� ٌ
الإن�سان �سمواً مل يعرف له مثيل من حيث ال�شمولية؛ حيث
جند حماية حقوق كل �أف ��راد املجتمع وفئاته «رع��اي��ة حقوق
الطفل وامل��ر�أة وال�شيخ واجل��ار .وي��رى الدكتور حممد عمارة
�أنه بالرغم من �أن مفهوم حقوق الإن�سان بد�أ بالظهور مع فكر
النه�ضة الأوروبية احلديثة ؛ ف�إن املبادئ وال ِق َيم الأخالقية
التي ُّ
يحث عليها الإ�سالم -كما هي احلال يف �أغلب الديانات-
تتفق م��ع ج��ل العنا�صر الأ�سا�سية للمفهوم ال ��دويل حلقوق

الإن�سان ،وهي �أن هناك حقوقاً وحريات �أ�سا�سية ،يتمتع بها
الب�شر بحكم طبيعتهم الإن�سانية ،وب�صرف النظر عن �أ�صولهم
العرقية� ،أو معتقداتهم �أو �أجنا�سهم ،على �أ�سا�س �أنّ اهلل ك ّرم
بني �آدم وا�ستخلفهم يف الأر�ض.
جهود دولية لتقنني حقوق الإن�سان يف الإ�سالم
ورغ��م عظمة اهتمام تعاليم الإ��س�لام بحقوق الإن���س��ان؛ ظ َّل
اهتمام امل�سلمني بها �ضعيفاً ،لن�شر ر�ؤي ��ة الإ��س�لام وثقافته
احل �ق��وق �ي��ة ،وذل� ��ك ع�ب�ر ع ��دة ق �ن ��وات ؛ ك��امل��در� �س��ة ،وو��س��ائ��ل
الإع� �ل��ام ،والإك� �ث ��ار م��ن امل��ؤ��س���س��ات واجل�م�ع�ي��ات ال �ت��ي تعنى
باملجال .والأم��ر املثري �أنّ امل�سلمني اليوم يفتخرون ويعتزون
�أمام الغرب ب�أ�سبقية حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،و�شموليتها،
وهو �أمر �صحيح على م�ستوى الن�صو�ص والتعاليم والأحكام،
�أما على �صعيد املمار�سة والواقع فيجب االع�تراف بالق�صور
والتق�صري ،و�أنّ الآخ��ري��ن �سبقونا وتقدّموا علينا مب�سافات
بعيدة ؛ فقد ظلت ح�ق��وق الإن���س��ان يف ب�لاد امل�سلمني بعيدة
عن التطبيق واملمار�سة بال�شكل ال�صحيح ،خا�صة يف الع�صور
الأخ�ي�رة .لهذا تكاثفت اجلهود يف �أواخ ��ر القرن الع�شرين ؛
لإبراز الأ�صول الإ�سالمية حلقوق الإن�سان.
وق��د ��ص��درت ع��ن منظمة امل ��ؤمت��ر الإ��س�لام��ي وثيقة حلقوق
الإن�سان ،تت�ضمن �سبعا وع�شرين مادة تقنن حقوق الإن�سان يف
�إطار املرجعية الإ�سالمية .املرجعية الدولية حلقوق الإن�سان:
لقد ع��ان��ى الإن���س��ان يف ت��اري�خ��ه ال�ط��وي��ل م��ن الظلم والقهر
واال�ستعباد ،حيث �شهدت بع�ض الع�صور القدمية م�شروعية
الرق والعبودية ،والتع�صب املذهبي واحتقار املر�أة ،وا�ستغالل
الأطفال ،هذا �إىل جانب ا�ستباحة الأعرا�ض ،و�سفك الدماء..
�إل��خ ،لهذا جند �أن��ه مل تتخذ �إع�لان��ات حقوق الإن�سان �صبغة
عاملية �إال بعد احلرب العاملية الثانية ،وذلك نتيجة عدة �أ�سباب،
على ر�أ�سها املطالب املتزايدة لإقرار امل�ساواة بني النا�س ،خا�صة
بعد امل�آ�سي التي عرفها العامل على يد الأنظمة الديكتاتورية،
الفا�شية والنازية.

امل�صادر امل� ِّؤ�س�سة للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
ك��ان لظهور فكر النزعة الإن�سانية خ�لال القرن ال�سابع ع�شر
امليالدي دور كبري يف الرفع من قيمة العقل واحلرية ،بو�صفهما
امتيازين لبني الب�شر ،كما دع��ت �إىل �إحياء ال�تراث الإن�ساين
اليوناين والروماين القدمي.
ويت�ضح �أي�ضا �أن التقنني حلقوق الإن�سان يف الغرب قد تبلور
بتفاعل التجربتني ،التاريخية والفكرية ،كما ي�ؤكد ذلك حممد
�سبيال الذي يرى �أنه من التب�سيط �أن نقول ب�أن حقوق الإن�سان
ه��ي بنت التجربة التاريخية ،و�أن ه��ذه ه��ي ال�ت��ي ول ��دت هذه
الأفكار� ،أو على العك�س من ذلك� .إن مفهوم احلرية واحلق هو
الذي �أنتج هذه احلقوق الفعلية يف التاريخ ،وهذا ما يبيح لنا
القول ب�أن مفهوم حقوق الإن�سان قد تبلور عرب تفاعل جتربتني
تاريخيتني طويلتي الأمد :جتربة الواقع وجتربة الفكر.
الإعالنات واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان
وي�ع��د الإع �ل�ان ال�ع��امل��ي احل�ق��وق الإن���س��ان مبثابة �إع�ل�ان دويل
�أ�سا�سي ين�ص على حقوق لها حرمتها وغ�ير قابلة للت�صرف،
ويق�صد بذلك �أن تكون املعيار امل�شرتك ال��ذي تقي�س به كافة
ال�شعوب والأمم منجزاتها.
ولقي الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال�صادر �سنة  1948قبوال
وا�سعا ل��دى الكثريين ،ويف الآن نف�سه لقي كرها كبرية عند
بع�ضهم الآخ ��ر ،كما وج��ه برف�ض مطلق م��ن ط��رف �آخ��ري��ن.
وهناك من الباحثني من ي��رى �أن مت�سك الغرب بالكونية ما
ه��و �إال قناع للهيمنة و�أداة لل�سيطرة وو�سيلة �إحل ��اق �سيا�سي
واجتماعي وثقايف ،بل تعد �أحيانا �أداة للتدخل يف �ش�ؤون هذه
البلدان لتوجيهها يف امل�سار املطلوب.
وهنا ..يت�أكد دور الإ�سالم الفاعل يف الت�أ�سي�س حلقوق الإن�سان،
كما �أن خما�ض ال�شعوب الطويل �أثمر جمموعة من املعاهدات
واملواثيق الدولية التي قننت ه��ذه احلقوق التي �أري��د لها �أن
تكون كونية ،ولكن خ�صو�صية ال�شعوب التي متليها اختالف
الثقافات والأدي ��ان يفر�ض التعامل مع هذه املواثيق بنوع من
االنتقائية الإيجابية لالن�سجام مع الهوية الإ�سالمية من جهة،
واحلفاظ على االنفتاح الفكري والثقايف من جهة �أخرى.
abdarhman123681@gmail.com
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التعايش اإلنساني يف ظل القيم
اإلسالمية الخالدة

٣

مودة الحوسنية

يرى الأ�ستاذ �أحمد الزعبي يف مقاله (الر�ؤية القر�آنية ل�صالح الإن�سان والعامل) املن�شور يف جملة التفاهم �أنَّ الفطرة هي �أ�سا�س يف الت�صور الإ�سالمي للر�ؤية الكونية
وملقاربة العقل الفقهي ملقت�ضيات الوجود الإن�ساين على الأر�ض ،وهي معروفة عند �أهل الأديان جميع ًا وت�شمل مظلتها كل القيم الإن�سانية التي وردت يف القر�آن،
كامل�ساواة والكرامة والرحمة والعدل والتعارف واملعروف ،وتق�صد اخلري العام.
يف ال�تراث الإ�سالمي كثري من الكتابات ح��ول االختالف بني
املتكلمني والفقهاء يف التفا�ضل بني قيمتي الرحمة والعدل
وكالهما قيمة ق��ر�آن�ي��ة ك�ب�رى .وق��د م��ال فقهاء ك�ث�يرون �إىل
تقدمي الرحمة وقد عدوا ذلك �أمراً حت�سينياً؛ بينما ر�أى فريق
منهم �أن احلاالت تختلف بني احلاجي والتح�سيني لكل منهما
بح�سب ال�ظ��روف .وق��د ذه��ب بع�ض املف�سرين �إىل رب��ط قيمة
التعارف باملعروف ،ور�أوا فيها حاجة تارة �أو حت�سينا وا�ستح�ساناً
ت��ارة �أخ ��رى .هناك �إذن ر�ؤي ��ة للعامل يف الن�صو�ص والتجربة
الإ�سالمية الو�سيطة م�ستواها الأ�سا�س ال�ضروريات التي تقوم
عليها احل�ي��اة الإن�سانية العامة وتقع فوقها القيم القر�آنية
ال�ك�برى ،وت��أت��ي يف امل�ستوى الثالث م�ستوى امل �ب��ادرة واختيار
الأف���ض��ل والأح���س��ن احل��اج�ي��ات والتح�سينيات؛ فال�ضروريات
اخلم�س ه��ي امل�ه��اد ال��ذي تقوم عليه حياة النا�س فيما بينهم
على اختالف الديانات والأمم والتنظيمات والدول واحلاجيات
والتح�سينيات هي خ�صو�صيات التجربة الإ�سالمية و�إمكانيات
امل�ب��ادرة .يف فقه العي�ش هناك احلريات الدينية التي حكمتها
مبادئ ثالثة :عدم الإكراه ومبد�أ املُعاملة باملثل يف كل الأحوال،
واخل�ير والإح���س��ان �إىل الآخ��ري��ن ،وامل�ب��د�أ الثالث ال�ق��ول بحق
و�شرعية ديانات الوحي ال�سابقة على البعثة املحمدية ،ويف �ضوء
هذه املبادئ حتدد م�ساحات التعامل مع الآخ��ر املختلف دينيا
بو�صفها �أ�سا�س ال�صالح واملعاملة واال�ستقرار.
يُعد �أبو حنيفة �أول من و�ضع �آلية �سيا�سية وقانونية م�ستمدة
م��ن ال�ف�ق��ه الإ� �س�لام��ي و�أ� �ص��ول��ه ل�ت�ح��دي��د وج ��ه ال�ع�لاق��ة بني
املجتمعات امل�سلمة وم ��ا ي�ج��اوره��ا م��ن جمتمعات م�ع��ادي��ة يف
الأغلب ،وقد تاله يف ذلك الإم��ام الأوزاع��ي ،وقد ا�ستند الإمام
�أبو حنيفة يف ذلك �إىل �إيحاءات قر�آنية ونبوية ت�شري �إىل وجود
فرق بنی دار ي�سود فيها الإ�سالم ودار ال ي�سود فيها الإ�سالم.
الدافع الذي دفع فقهاء الإ�سالم �إىل تف�صيل �أحكام الدور زال
متا ًما ،وبات امل�سلمون ي�أمنون على دينهم يف دول غري م�سلمة.
وعليه ف��إن ع�صرنا هذا مل يعد يحكمه منطق ال��دور؛ بل بات
يحكمه منطق الدول ومنطق القانون الدويل املعا�صر وميثاق
الأمم املتحدة .وانتقلت فيه الب�شرية من ثقافة القطيعة �إىل
ثقافة التعاي�ش ،وم��ن ثقافة تطاحن اجل�ي��و���ش �إىل تطاحن
الأ� �س ��واق والأف �ك ��ار ،وح�ي��ث يعي�ش م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  400مليون
م�سلم يف دول غري مُ�سلمة ،ويتمتعون يف �أغلبها بكافة حقوقهم
ك�م��واط�ن�ين ك��ام�ل�ين ،دون �أي خ ��وف ع�ل��ى دي�ن�ه��م ،ح�ي��ث باتت
القوانني املحلية والقانون الدويل حتميهم كما حتمي غريهم

من الأقليات .ف�إذا كان ر�سول اهلل ي�أمر بالكف عن حماربة قوم
ملجرد �أن م�سجداً ب��رز من بني عمران مدينتهم �أو �أذان��ا �سمع
يرتفع من �شوارعهم ،فما بالنا بالدول الغربية �أو غريها التي
باتت تعج بامل�ساجد واملراكز الإ�سالمية ويطبع فيها امل�صحف
وت�ؤ�س�س فيها اجل��ام�ع��ات الإ��س�لام�ي��ة وي��ر�أ���س فيها امل�سلمون
البلديات وال� ��وزارات ويتمتعون فيها بحرية دينية و�سيا�سية
يفتقدها الكثري من امل�سلمني يف بلدانهم امل�سلمة.
بني اهلل والإن�سان يف القر�آن
باالعتماد على علم الداللة �سعى امل�ستعرب الياباين تو�شيهيكو
�إيزوت�سو ملعاجلة الكيفية التي يرى فيها القر�آن الكرمي بناء
عامل الوجود واملكونات الرئي�سة للعامل وكيف يرتبط بع�ضها
ببع�ض م�ستنداً �إىل النظام املفهومي ال ��ذي يح�ضر ب�ق��وة يف
ال�ق��ر�آن ،وهو يو�ضح �أن التعابري املفتاحية التي ت��ؤدي وظيفة
حا�سمة يف �صياغة نظرة القر�آن �إىل العامل لي�س منها ما كان
جديدًا ومبتكراً،بل كانت كلها تقريبا م�ستخدمة قبل الإ�سالم.
وعندما �شرع الوحي الإ�سالمي با�ستخدامها كان النظام كله
هو الذي �صدم م�شركي مكة بو�صفه �شيئا غربيا وغري م�ألوف
وغ�ير مقبول ،ولي�س الكلمات الفردية واملفهومات نف�سها� ،إذ
الكلمات نف�سها كانت متداولة يف القرن ال�سابع امليالدي� ،إن مل
يكن �ضمن احلدود ال�ضيقة ملجتمع مكة التجاري؛ فعلى الأقل
يف واحدة من الدوائر الدينية يف اجلزيرة العربية ،ما ج َّد هو
فقط �أن��ه دخلت �أنظمة مفهومية خمتلفة ،والإ��س�لام جمعها
ودجمها يف �شبكة مفهومية جديدة متاماً كانت جمهولة �سابقاً.
ويرى �إيزوت�سو �أن ا�سم «اهلل» مل يكن البتة جمهوال لدى عرب
ما قبل الإ�سالم �إذ ن�سمع بع�ض امل�شركني يقول( :ما نعبدهم �إال
ليقربونا �إىل اهلل زلفى) والفكرة الأ�سا�سية هي فكرة ال�شفاعة
التي �أدت وظيفة يف غاية الأهمية يف تاريخ التفكري الديني بني
ال�ع��رب وامل�سلمني منذ العهود اجلاهلية الأوىل �إىل الع�صور
الو�سطى ،عندما �شغلت �أذه��ان علماء الكالم امل�سلمني .مبعنى
�أو�ضح ف�إن النظام املمتد عرب ع�صور زلزل زلزاال �شديدا عندما
�أعلن النبي �أ َّن هذا الإل��ه الأعلى مل يكن فقط الأعلى باملعنى
الن�سبي ل�ل�أع�ل��ى يف الت�سل�سل ال�ه��رم��ي؛ ب��ل ه��و الأع �ل��ى على
الإطالق ،وقد �أثر الت�صور الإ�سالمي اجلديد هلل الأعلى ت�أثريا
عميقا يف البنية الكلية للنظرة �إىل ال�ع��امل .كما �أن التغيري
طال املخلوقات فوق الطبيعية :املالئكة ،واجلن ،وال�شياطني.
وبح�سب �إيزوت�سو ف�إ َّن اهلل لي�س فقط الوجود الأعلى؛ بل �أي�ضا

الوجود الأوح��د اجلدير با�سم الوجود باملعنى الكامل للكلمة
التي ال �شيء يف العامل كله ميكن �أن ي�ضادها ،وتتجلى �أمناط
العالقة بني اهلل والإن�سان يف �أربع �صور:
-1عالقة وجودية :هي بني «اهلل» من حيث هو امل�صدر املطلق
للوجود الب�شري ،الإن�سان من حيث هو املمثل لعامل الوجود
الذي يدين بوجوده هلل.
-2ع�لاق��ة ات�صالية :وهاهنا اهلل والإن���س��ان يكونان داخلني يف
ات�صال حمكم �أحدهما بالآخر واهلل طبعا هو الفاعل من خالل
ات�صال متبادل.
-3عالقة الرب  -العبد :جتلى يف العبودية.
 -4عالقة �أخ�لاق�ي��ة� :إذ �إن �أح��د امل�لام��ح الأك�ث�ر ج�لاء للفكر
ال��دي�ن��ي ال ��ذي ن���ش��أ يف ال �ع��امل ال���س��ام��ي ه��و �أن م�ف�ه��وم «اهلل»
�أخالقي �أ�سا�سا .ولأن��ه يف هذه النظرة هلل ذاته �أخالقي �أ�سا�سا
البد للعالقة بني اهلل والإن�سان �أي�ضا من �أن تكون ذات طبيعة
�أخالقية؛ فاهلل يعامل الإن�سان بطريقة غاية يف الرحمة ،هذه
احلقيقة البدنية حتدد �سلفا اال�ستجابة ال�صحيحة الوحيدة
املنتظرة من بني الب�شر ،وتلك اال�ستجابة هي ال�شكر.
القر�آن و�صالح الب�شرية
توجه اخلطاب القر�آين يف الدعوة لل�صالح �إىل الب�شر عموماً،
كما خاطب الذين �آمنوا مع ترجيح عددي لل�صنف الأول ،وقد
تو�سع الق�ص�ص القر�آين يف مقاربة ما يعده �صالحاً للب�شرية
ت��ارة ب�ضرب الأم �ث��ال ع��ن الأمم ال�ب��ائ��دة لتجنب م��ا وقعت به
وت�سبب بهالكها ،و�أخرى باحل�ض على مكارم الأخالق والقيم
التي من �ش�أنها احلث على ال�صالح واال�ستقامة ووحدة الفطرة
الإن�سانية ،ومن هذه القيم:
 -1النظر والت�أمل يف ملكوت اهلل
� -2صون الفطرة
 -3حماربة اخلرافة والع�صبية
 -4التعاي�ش �أ�سا�س الإ�صالح
القر�آن الكرمي خطاب �إىل النا�س كافة من غري �أن يتحيز �إىل
�أمة بعينها وال �أن يف�ضل �أمة على �أمة ،فالقر�آن الكرمي يريد
للنا�س �أن ينظروا لأنف�سهم على �أنهم �أ�سرة �إن�سانية واحدة على
هذه الأر�ض ،مهما اختلفوا يف اللون والل�سان ومهما تباعدوا يف
الأوطان ،فينبغي �أن ي�سود بينهم ما ي�سود بني الأ�سرة ال�صغرية
من احلب والتعاي�ش والوئام.
mawada88alh@gmail.com
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نقد سياسات الهوية خيار أخالقي
وجهد ثقايف

أحالم املنذرية

ال بد لنا �إذا ما �أردنا �صون امل�ؤتلف الإن�ساين والعي�ش معا مل�صلحة اجلميع من درء �سيا�سات التع�صب الهوياتي ،والعمل من �أجل �سيا�سات امل�شاركة وامل�ساواة وحرية
الأفراد واحرتام التنوع .نذكر هنا ما ورد عن طارق مرتي يف مقاله «امل�ؤتلف الإن�ساين ونقد �سيا�سات الهوية» ،واملن�شور يف جملة «التفاهم».
�إذ ي�ضعنا �إعالن امل�ؤتلف الإن�ساين �أمام �أ�سئلة كثرية ،وي�شدد يف الوقت نف�سه على جملة من القيم� ،ستكتفي مداخلة الكاتب هذه ،ومن وحي الإعالن بالبناء على
املدماك الأخالقي الذي و�ضعه ،لننظر يف جمادلة التماثل والفرادة ،وممار�سة احلرية يف االختالف وقبول التنوع.
االقت�صاد الرمزي
واجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أ َّن االق�ت���ص��اد ال ��رم ��زي وه ��و غ�ير مت�صل
مبا�شرة باالقت�صاد الفعلي ،ي�ؤثر �أحيانا ت�أثريا كبريا يف حتديد
ال�سيا�سات االقت�صادية والأو�ضاع املعي�شية للنا�س ،كما تغريت
�صيغ تقارب ال��دول وت�شاركها؛ ففي تقاربها وت�شاركها تنازل
طوعا �أو كرها عن قدر كبري من �صالحياتها ،و�أبرز مثال على
ذلك منظمة التجارة العاملية ،ولعلها الأك�ثر نفوذا يف العامل
املعا�صر.على �صعيد �آخ��ر ج��رى توافق يف الأمم املتحدة على
م�س�ؤولية حماية املدنيني التي ت�سوغ يف احل ��االت الق�صوى
التدخل بو�سائل خمتلفة عندما ترتكب دول انتهاكات حلقوق
النا�س على نطاق وا�سع.
التوحيد الثقايف للعامل
وي�ضيف م�تري �أن ال�ع��امل تغري بفعل ع��وام��ل ع��دة متزامنة
وم�ت�ب��ادل��ة ال �ت ��أث�ير� :أول �ه ��ا :ال �ث ��ورة يف امل �ع �ل��وم��ات ،وث��ان�ي�ه��ا:
حيوية ال�شركات الكبرية ،وثالثها :النزعة القوية يف الواليات
امل�ت�ح��دة لكي ت�ك��ون ال�ق��وة العظمى واملهيمنة ،كما نلحظ يف
املجال الثقايف عملية توحيد ثقايف للعامل تتم بوا�سطة �أنظمة
املعلومات وو�سائل الإعالم ،وكذلك بوا�سطة ال�سلع التي ت�سهم
يف �إح��داث �أمناط ا�ستهالكية ،وهي جزء من الثقافة ال�سائدة
واملتجان�سة يف عامل اليوم .ويذكر الكاتب �أنه قر�أ مرة كالما
لرئي�س �شركة عاملية كبرية جاء فيه« :مل تعد غريبة البلدان
التي كانت غريبة»
نرج�سية الفروقات ال�صغرية
هناك عملية توحيد ثقافية للعامل تبدو يف بع�ض الأح�ي��ان
ق�سرية ف�يراه��ا بع�ض النا�س مفرو�ضة عليهم؛ لكن عملية
التوحيد ت�سري بع�ض الأح�ي��ان من دون �أن يعي النا�س �أنهم
�صاروا متجان�سني مع من ينتمون يف الأ�صل �إىل ثقافة �أخرى.
وي�ضيف مرتي من جهة �أخ��رى عملية التوحيد الثقايف هذه
تقوي عند اجلماعات والأف��راد �أي�ضا الرغبة يف التمايز؛ لأن
النا�س مفطورون على �أن يكونوا متنوعني ،فكلما ازداد �ضغط
التوحيد والتجان�س وازداد فر�ضهما ق��وة ازدادت الرغبة يف
التمايز .وبقدر ما ي�شبه �أحدنا الآخر ،يريد �أن يظهر تفرده،
ف�ي�ب�ح��ث �أح �ي ��ان ��ا ع ��ن ف ��روق ��ات � �ص �غ�يرة مت �ي ��زه ،ومي �ي ��ل �إىل
ت�ضخيمها وتعظيم �ش�أنها.
ثمة حاجة لتوكيد الهوية اخلا�صة فردية كانت �أم اجتماعية

يف عامل يبدو لنا �أكرث جتان�سا .يتحدث فرويد العامل النف�سي
ال�شهري عما ي�سميه «نرج�سية ال�ف��روق��ات ال�صغرية» �أي �أن
يكون امل��رء متم�سكا بفرق �صغري مييزه عن غ�يره .كما تثري
عملية التماثل الثقايف م�س�ألة حرية الأفراد وحرية اجلماعات،
فبع�ضهم يعد التجان�س ال�ث�ق��ايف مي�سرا ل�سعي الأف� ��راد �إىل
حت�ق�ي��ق ق ��در م ��ن احل ��ري ��ة يف ع�لاق�ت�ه��م ب�ج�م��اع��ات االن�ت�م��اء
التقليدية.
ت�أثري الأديان يف ميادين ال�سيا�سة واالقت�صاد
من ناحية �أخ��رى ،ال �شك �أنه يوجد تزامن قرينة زمنية كما
ي�سميها الأقدمون بني التكيف مع العامل املتغري واالنقياد وراء
اجلدة فيه ،ويقظة الروحانية الدينية ب�أ�شكالها املختلفة ،ولقد
�ساد االعتقاد حتى منت�صف ال�سبعينيات ب�أن ت�أثري الأديان هو
�إىل انح�سار يف حياة النا�س ،خا�صة يف احلياة العامة؛ �أي يف
ميادين ال�سيا�سة واالقت�صاد ،كما �ساد االعتقاد ب�أن املجتمعات
تتعلم �أو تتدهرن؛ مبعنى �أنها حتقق قدرة �أكرب من اال�ستقالل
عن امل�ؤ�س�سات والرموز الدينية.
ويذكر الكاتب �أ َّن املتدينني يخو�ضون معركة للحفاظ على
الهوية الدينية وعلى ح�ضور الدين يف نواحي احلياة كلها،
ولكنهم يجدون �أنف�سهم �أم��ام �سيل ج��ارف يقود جمتمعاتهم
نحو علمنة تخرج الدين من دائرة احلياة العامة.كما �أن هناك
ت��أث�يرا للظواهر اجل��دي��دة التي توحد ال�ع��امل ،كما و�صفناها
و�صفة �أولية ،على و�ضع الدين� ،أو على احلالة الدينية ويقظة
ال�ه��وي��ات .هناك ع��دة جم��االت ن�ستطيع �أن ن��در���س فيها هذا
ال�ت��أث�ير؛ �إال �أن جمالني منهما ي�ستحقان االه�ت�م��ام ب�صورة
خا�صة.
املجال الأول هو :الظواهر الدينية اجلديدة التي تنمو نتيجة
العوملة االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية ،غري �أن هناك �أي�ضا
التعامل مع الأدي ��ان لي�س بو�صفها نظاما كليا متما�سكا ،بل
بو�صفها قطعة �أو �أجزاء قابلة للرتتيب والتلفيق بح�سب رغبة
املرء ،الذي يختار عنا�صر خمتلفة من �أديان عدة ليكون دينه
اخلا�ص .هذا النمط يقوم به بع�ض الأفراد يف العامل املعا�صر،
وبع�ض اجلماعات الدينية تتكون وفق منطقه؛ �أي وفق منطق
التلفيق والتوليف .وال يعود املعيار ،عندئذ ،الأم��ان��ة للدين
املوحی به واملوروث ،وهو معيار �أهل الإميان الذين ينتمون �إىل
�أديان تاريخية.

املجال الثاين هو :انت�شار الأديان يف كل مكان� ،إنه ملن الوا�ضح
�أن ثمة عالقة ب�ين ه��ذا الت�سارع يف الع�شرين �سنة الأخ�يرة
وبني العوملة .كما راجت �أي�ضا فكرة ال�شبكة ،بحيث غدت �شبكة
العالقات �أه��م من فكرة املعقل ،و�أ�ضحى جتمع امل�سيحيني �أو
امل�سلمني يف مكان على �أر���ض واح��دة �أق��ل �أهمية من ال�سابق،
ويظهر �أمامنا �سبيالن يف مواجهة الظواهر احلا�ضرة يبد�أ
الأول من اجلهد التحليلي ،الذي يعلق الأحكام القيمية عند
حماولة فهم ما يحدث يف العامل املعا�صر مبعزل عما �إذا كنا
م�سرورين به �أو م�ستائني منه ،لينتهي بقبول ما يتعذر رف�ضه.
�أم��ا ال�سبيل ال�ث��اين فهو املعار�ضة الهوياتية ،وال�ت��ي ترتافق
�أحيانا مع النقد الأخالقي للعامل املعا�صر با�سم الر�سوخ يف
الأ�صالة الدينية.
التنازع با�سم الهويات
ومم��ا ال �شك فيه �أن التنازع با�سم الهويات على درج��ة بالغة
من التعقيد؛ فنحن نت�أرجح بني م�صاحلة هوياتنا املتنوعة �أو
�إ�شهار الواحدة ونفي الباقيات ،فبع�ض الدول متنع التحري�ض
العن�صري مثال وما يرافقه من �إ�ساءة �إىل الآخر املختلف دينيا
�أو ثقافيا ،وذل��ك رغ��م اع�ترا���ض القائلني ب ��أن امل�س�ألة تتعلق
بحرية ر�أي غري قابلة للتقييد .ولكن دول �أخرى تو�سع نطاق
الإ��س��اءة �إىل امل�شاعر ،في�صبح احلق يف التعبري واختيار منط
احلياة مهددا .ولكن الإن�سان العاقل ي�أخذ م�شاعر الآخرين يف
احل�سبان يف ت�صرفه و�سلوكه بل يحرتمها ،وهذه لي�ست م�س�ألة
�إكراه؛ بل هي خيار �أخالقي ويتطلب ذلك جهدا معرفيا يدخل
ال��واح��د يف ع��امل الفكر واخل�ب�رة التاريخية ل�ل�آخ��ر ،فاجلهد
امل �ع��ريف و��ش��رط��ه االح �ت�رام ال ي�ه��دد ال�ه��وي��ة وال الإمي� ��ان وال
اجلماعة الدينية مهما �أثار من ت�سا�ؤالت؛ �أما االنتماءات فلم
تنتق�ص من كرامتها وحيويتها عرب التاريخ الطويل �أ�سئلة
ال�سائلني ومعرفة الدار�سني.
وختاما ..لقد غاىل الكثريون يف توظيف الرمزيات وامل�شاعر
الدينية يف خدمة الهويات ،وتنا�سوا �أن اخل�صو�صيات الدينية ال
تهدد بال�ضرورة الأ�سا�س االجتماعي والثقايف امل�شرتك للذين
يعي�شون على �أر�ض واحدة ،ويف عامل واحد تقوم العالقات فيه
على وعي بامل�ؤتلف الإن�ساين.
ahlam.squoman@hotmail.com
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التضامن اإلنساني يف األزمات
والبدائل الضرورية للبقاء

٥

وليد العبري

تبنت دول االحتاد الأوروبي يوم  26مار�س � ،2020إعالن ًا «ب�ش�أن الت�ضامن الأوروبي وحماية احلقوق الأ�سا�سية يف زمن كوفيد  ،»19وقد ُن�شر هذا الإعالن للعموم يوم
� 2أبريل  .2020وما يثري االنتباه يف الأمر هو تاريخ �صدور الإعالن؛ فقد تزامن هذا ال�صدور مع �صعوبات وحتديات كربى تواجه �أوروبا ،ال �سيما دول غرب القارة
الأوروبية يف ت�صديها لأخطر الأزمات ال�صحية يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية ،وهي جائحة كورونا.
وه ��ذا م��ا ناق�شه ال�ب��اح��ث حم�م��د ب��ال� ّرا��ش��د يف م�ق��ال��ه املن�شور
مبجلة «التفاهم» .وكما �أ��ض��اف الكاتب �أ َّن الإع�ل�ان الأوروب ��ي
ي�ش ّد االنتباه �إليه للوهلة الأوىل ،ب�سبب ما ورد يف مُقدمته من
تثمني لأوجه الت�ضامن التي �شهدتها بلدان االحتاد الأوروبي،
يف �أح�ي��ائ�ه��ا وم��دن�ه��ا خ�لال اجل��ائ�ح��ة ،ويف تلك �إ� �ش��ارة �إىل �أ َّن
الت�ضامن بات �أمرا نادرا .والأهم من ذلك �أ َّن هذا الإعالن ،ع ّد
ذلك الت�ضامن بارقة �أمل �أوروب��ا ب�أكملها ،وك�أننا بالأمل يولد
من رحم الأزم��ات ،وال �سيما العاملية منها� ،أو مل يُولد االحتاد
الأوروبي �أ�ص ً
ال بعد �أزمة احلرب العاملية الثانية وويالتها؟
يُج�سد هذا الإعالن الأوروب��ي قناعة ب�أهمية رابطة الت�ضامن،
ال يف التغلب على الأزمات فح�سب ،و�إمنا يف خلق بدائل للواقع
امل�أزوم .ولذلك ع ّد الإعالن الت�ضامني الذي عرفته �أوروبا بارقة
�أمل� ،أي ميكن بلورة بدائل لهذا الو�ضع امل�أزوم متى مت االلتزام
بالت�ضامن يف دوائ��ره املختلفة ،احلي واملدينة والبلد والإقليم
(�أوروب ��ا) فيتحول �إىل قيمة ُت�ستوعب ،فتبني مواقف الأف��راد
واجلماعات وتوجه �سلوكياتهم.
وبعبارة �أخرى� :إن بقاء الإن�سان يف القارة العجوز مرتبط  -يف
جانب من جوانبه  -بالرتابط االجتماعي القوي ،وهي قناعة
تبدو مثرية وحم�ف��زة للبحث يف م�ضامينها و�أب�ع��اده��ا؛ لأنها
ت�صدر يف قارة بنت ح�ضارتها على الفردانية واحلياة واحلرية
الفردية ،الأم��ر ال��ذي �أف�ضى �إىل تال�شي رواب��ط كثرية ،منها
راب �ط ��ة ال�ع��ائ�ل��ة واجل �ي��رة( ،ك ��م م ��ن ��ش�خ����ص مي ��وت يف �شقته
وحيداً ،وال يُتفطن �إىل وفاته �إال بعد مدة ،وبعد انبعاث الروائح
الكريهة يف �شقته).
�أن نتحدث اليوم عن الت�ضامن ،فذلك يعني �أن نتكلم عن �أنواع
الت�ضامن ،منها الت�ضامن القبلي  /الع�شائري ،والت�ضامن
الوطني وال��دويل ،والإن�ساين .الأمر الذي يعك�س ثراء املفهوم
وت �ع��دد دالالت� ��ه .ب��ل �إن ه ��ذا امل�ف�ه��وم ��ص��ار م�ف�ه��وم�اً م��رحت�لا،
فمن الت�ضامن االقت�صادي �إىل الت�ضامن النقابي �إىل نقابة
الت�ضامن ،مرورا بالت�ضامن امل�ؤ�س�سي �إىل الت�ضامن امل�سيحي،
�أو �إىل الت�ضامنني الآيل والع�ضوي لعلم االجتماع الدوركاميي.
�إن املعنى املمنوح للكلمة وطريقة فهمها وترجمتها �إىل الواقع
يختلف اختالفا كبريا .ولكن هذا الرثاء والتنوع ،ال يعنيان �أن
الت�ضامن اليوم يف �أبهى �صوره؛ فتعدد دالالت معاين الت�ضامن
ال ينبغي �أن حتجب عنا بع�ض التحديات التي يواجهها الت�ضامن
الإن�ساين ب�شكل عام  -نتيجة تغري �أمناط احلياة ب�شكل �سريع،
وب�سبب ت�صاعد ال�ف��ردان�ي��ة ب�شكل ال ن�ظ�ير ل��ه  -ال �سيما يف

الأزم ��ات الكربى ،ك��الأزم��ة ال�صحية العاملية ،التي يعي�ش على
وقعها العامل اليوم نتيجة جائحة كورونا ،حيث مبد�أ الت�ضامن
�ضعيفا ،لكن قبل التعمق يف الت�ضامن ودوره يف الت�أ�سي�س لعي�ش
جماعي على �أ�س�س �أخالقية ،وقيمية حم��ددة يكون من املفيد
التوقف عند معاين الت�ضامن ،وا�ستخدامه من قبل مقاربات
وحقول معرفية خمتلفة.
م��ن ه��ذا املنطلق يعني الت�ضامن «ال�ع�لاق��ة ب�ين �أ�شخا�ص �أو
وعي مبجموعة من امل�صالح التي ترتتب عليها
جمموعات لهم ٌ
التزامات متبادلة ،بطريقة �أن كل واحد ي�ستجيب لهذا الك ّل.
فهو يُحيل �إىل مقولة الرتابط» .مبا يفيد �أن الت�ضامن ترجمة
لوعي برتابط امل�صالح ،وم��ن ثم برتابط امل�صري ،وعليه فهو
«يفرت�ض الوعي باالنتماء امل�شرتك الذي يخلق واجبات املعاملة
باملثل»� .أي �أ َّن الت�ضامن يبنى على وعي ،وهو من ثم لي�س �أمرا
عفويا .وعادة ما يُرتجم الت�ضامن ذلك القول امل�أثور «الواحد
للجميع ،واجلميع للواحد».
وهكذا يكون الت�ضامن وعيا ،يُج�سم من خالل �سلوك غري قابل
للتجزئة ،مبعنى :ال يقت�صر على جيل وال على �شعب وال على
فئة �أو ف��رد ،وه��و ف�ضال ع��ن ذل��ك كله ميتد لي�شمل الأج�ي��ال
القادمة .فالت�ضامن من ه��ذه الوجهة ميثل �سبي ً
ال للإن�سان
خللق بدائل للواقع الإن�ساين ،ال �سيما يف فرتات الأزم��ات ،مبا
ي�ضمن له ا�ستمرارية البقاء .وبعبارة �أخ��رى لي�س الت�ضامن
و�ضعا جامدا ،بل هو حركية دائمة وم�ستمرة ،وهذه اخلا�صية
جعلته يُتيح للب�شر بناء ا�سرتاتيجيات بقائهم و�إع ��ادة بنائها،
ومن ثم يوفر لهم فر�صة التغلب على املخاطر والأزم��ات التي
تهددهم ،و�ضمن �سياق الديناميكية هذه تطور الت�ضامن �إىل �أن
�صرنا اليوم نتحدث عن ال�سيا�سات الت�ضامنية.
اع�ت�بر اب��ن خ�ل��دون �أن الع�صيبة ت ��دور ح��ول الن�سب �أو يف ما
معناه؛ ذل��ك �أن �صلة ال��رح��م طبيعية يف الب�شر �إال يف الأق��ل،
ومن �صلتها التعرف على ذوي القربى و�أهل الرحم �أن ينالهم
�ضيم �أو ت�صيبهم هلكة ،ف�إن القريب يجد يف نف�سه غ�ضا�ضة من
ظلم قريبه �أو العداء عليه ،ويو ّد لو يحول بينه وبني ما ي�صله
من املعاطب واملهالك نزعة طبيعية مذ كانوا ،وه��ذا يعني �أن
الت�ضامن مع القريب هو بهدف حمايته ومنع االعتداء عليه،
واحليلولة دون اخلطر الذي يداهمه ،وكلما ا�شتدت الع�صبية
زادت اللحمة� ،أي بات الت�ضامن �شديدا وقويا ،وبذلك �أمكن درء
اخلطر ومقاومة املهالك واملعاطب.
�أب ��رز دورك ��امي  -يف درا��س�ت��ه لتق�سيم العمل االج�ت�م��اع��ي � -أن

�أ�شكال التق�سيم تنتهي �إىل بناء منوذجني من املجتمع�« :أحدهما
متمايز ،حديث ،يقوم ما ي�سميه دوركامي بالت�ضامن الع�ضوي؛
لأنه يت�شكل من ن�سق من الأع�ضاء والوظائف املختلفة ،حيث
يقوم كل فرد �أو ع�ضو منها بدور حمدد .والثاين غري متمايز
�أو متمايز ب�شكل �ضعيف ،يت�أ�س�س على تكرار عنا�صر مت�شابهة
ومتجان�سة ،تقوم بالفعل نف�سه ،وي�سميه دوركامي باملجتمع ذي
الت�ضامن الآيل .وبذلك يعني �أن دوركامي مي ّيز بني نوعني من
املجتمعات :املجتمع الب�سيط ،واملجتمع املركب احلديث ،ومعيار
التمييز بينهما هو تق�سيم العمل االجتماعي.
ي�سود الت�ضامن الآيل يف املجتمعات التي ي�ضعف فيها تق�سيم
العمل ،حيث يكاد يُختزل يف �أ�شكال �أولية؛ مثل التق�سيم اجلن�سي
للعمل (�أعمال خارج املنزل للرجال � /أعمال منزلية للن�ساء)� ،أو
التق�سيم العمري للعمل (لل�صغار �أعمال ولكبار ال�سن �أعمال
�أخ��رى مثلما هو ال�ش�أن يف املجتمعات البدوية)� .أما الت�ضامن
الع�ضوي فريتبط بالتخ�ص�ص الوظيفي ال�ن��اج��م ع��ن تطور
احلياة االجتماعية واالقت�صادية ،بحيث ي�ؤدي الأفراد مهامهم
و�أدوارهم من خالل الوظائف التي ي�شتغلون بها يف املجتمع ويف
ال�سوق .وهكذا ف�إن تق�سيم العمل يُحدد منط الت�ضامن ،ومنط
الت�ضامن يحدد طبيعة املجتمع .املجتمعات مت�ضامنة �آليا،
واملجتمعات احلديثة مت�ضامنة ع�ضويا .هذا هو املخطط الذي
يف�سر به دوركامي حركة التاريخ ون�شوء املجتمع ،وتق�سيم العمل
يف قلب هذا التف�سري.
وختاماً ،ي�ستمد الإن�سان قدرته على البقاء من مدينته كما �أكد
على ذلك ابن خلدون ،ولكن هذه املدينة تغدو بال معنى عندما
تغيب عنها منظومة قيم ت�ؤطر العي�ش مع الإن�سان ،وحتميه
من خمتلف �أن ��واع الأزم ��ات .و�ضمن منظومة القيم تلك يقع
الت�ضامن قيمة م�ؤ�س�سته للعي�ش معاً .وحتى يكون الت�ضامن
ناجحا يكون من املهم �إع��ادة التفكري فيه مثلما دع��ا �إىل ذلك
�سريج بيكام .و�إع��ادة التفكري تقت�ضي توطني ثقافة الت�ضامن
التي حت� ّد من بع�ض النزعات التي حكمت ال�سلوك الإن�ساين
يف العقود الأخ�يرة؛ مثل الربح وتغليب امل�صلحة اخلا�صة على
امل�صلحة العامة واالنت�صار للتماثل والت�شابه على ح�ساب التنوع
واالختالف ،ف�ضال عن التمركز حول الذات يف جتلياته الفردية
واالثنية والطائفية� ...إلخ .ومن هذا املنطلق يكون الت�ضامن
و�سيلة وهدفا ،و�سيلة الب�شر لبناء م�ستقبل �أف�ضل ،وغايتهم
التي جتعلهم قادرين على خلق البدائل ،وتطوير قواعد العي�ش
امل�شرتك يف �إطار الوحدة والتنوع.
Wali7-alabri@hotmail.com
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املعرفة والعلــم والتعليم
عاطفة املسكري

تعترب املعرفة والعلــم والتعليم مفاهيم �أ�سا�سية يف تكوين الب�شر يف � ِّأي ح�ضارة� ،أمة �أو جمتمع متقدم� .إن احل�صول على التعليم ُي�ساعد النا�س على التفكري وال�شعور
والت�صرف بطريقة ت�ساهم يف جناحهم وحت�سني جودة حياتهم .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يطور التعليم �شخ�صية الإن�سان و�أفكاره وطرقه يف التعامل مع الآخرين و�إعداد
النا�س لتجارب احلياة املختلفة .ي�شري الباحث وامل�ستعرب الأملاين �سيبا�ستيان غونرت يف مقالته بعنوان «املعرفة والرتاث العلمي يف الإ�سالم ما قبل احلديث� ،إرث فكري
ثري يف جمال التقاطع بني التعليم والدين» املن�شورة يف جملة التفاهم� ،إىل الكيفية التي تعد فيها مفاهيم املعرفة والعلــم والتعليم ذات �أهمية عالية لدى املجتمعات
امل�سلمة .و�أ�شار �إىل �أن الغرب تدار�س �أهمية التعليم يف الإ�سالم ووثقت هذه املن�شورات الغربية االهتمام اجلاد للعلوم الإ�سالمية والدينية والثقافية التي ال تقت�صر
على هذه اجلوانب املحدودة فح�سب بل تتو�سع لت�شمل باقي املجاالت الدنيوية كذلك .جذبتني �إحدى املقابالت يف قناة خمت�صة بالأفالم الوثائقية والتي كان يتمحور
احلديث فيها حول نف�س ال�سياق الذي تدور حوله املقالة.

ذك��ر املتحدث فيها �أ َّن هناك ميال م��ن جانب بع�ض
امل �ع��ا� �ص��ري��ن �إىل امل �ب��ال �غ��ة يف ذك ��ر �إجن � � ��ازات ال�ع�ل��وم
الإ��س�لام�ي��ة على ال��رغ��م م��ن توثيق ال�ت��اري��خ لذلك.
فخالل الع�صر الذهبي للعلم الإ�سالمي ،الذي انتهى
م��ا ب�ين ال �ق��رن  11وال � �ـ 12ب�ع��د امل �ي�ل�اد ،ك ��ان العلماء
امل �� �س �ل �م��ون م �ت�ق��دم�ين ع �ل��ى م�ع��ا��ص��ري�ه��م يف �أوروب� � ��ا
امل�سيحية .ال تزال الدول الإ�سالمية قادرة على حتقيق
تقدم علمي على �أن تقوم برتتيب �أولوياتها �أو ًال ،ومن
امل�ه��م الإ� �ش ��ارة هنا �إىل �أوىل اخل �ط��وات ال�ت��ي يف�ضل
ال�سري عليها وهي اال�ستثمار املادي اجليد .لقد �أثبتت
كافة النتائج املرتبطة بهذه اخلطوة �أن �إعطاء جمال
ما الأولوية يف امليزانية املالية للدولة يف �أي جمال كان
ي�شجع على زيادة الن�شاط فيه .وذلك ما تفعله بع�ض
حكومات الدول امل�سلمة واقعياً ،ومن الأمثلة على ذلك
ماليزيا ونيجرييا .تنفق هذه الدول �أمواال طائلة يف
م�شاريع جديدة لي�صبح لديها م�ؤ�س�سات بحثية عاملية
امل�ستوى .ولكن من املهم معرفة �أن امل�س�ألة ال تتمحور
على اجلانب املادي فقط �إمنا حتتاج �إىل جوانب فكرية
ومعنوية مكملة منها وجود الوعي والإرادة للإ�صالح
و�ضمان حرية الفكر احلقيقية .وذك��ر ن��ادر فرجاين
يف تقرير التنمية العربية حلقوق الإن�سان يف بدايات
الألفية �أنه ال بد للحكومات بالتعاون مع جمتمعاتها
�أن تقوم بتقومي امل�ؤ�س�سات العلمية مبا يتنا�سب مع
امل�ع��اي�ير ال�ع��امل�ي��ة ال�ع�ل�م�ي��ة ،واح� ت��رام ح��ري��ة التعبري
و�إل ��زام التعليم للجميع مبوجب القانون يف مراحله
الأ�سا�سية على الأقل.
ن�ع��ود �إىل الأف �ك ��ار امل �ح��وري��ة ال�ت��ي ط��رح�ه��ا الباحث
غونرت يف مقالته .ذكر معظم التوكيدات التي ت�شري

�إىل �أه�م�ي��ة العلم يف ال�سياق الإ��س�لام��ي التاريخي.
(اطلبوا العلم ولو يف ال�صني) فتتخطى بذلك �أهمية
العلم املعرقالت الثقافية ،اللغوية �أو حتى اجلغرافية.
ويتخطى ك��ذل��ك ال �ف��روق اجل�ن��دري��ة ب�شكل م��ا على
ال��رغ��م م��ن �أن�ه��ا ال زال ��ت ح��ا��ض��رة يف بع�ض امل�ج��االت
احل�ي��ات�ي��ة ح�ت��ى يف ع���ص��رن��ا احل� ��ايل .يف ت�ل��ك ال�ف�ترة
كان التعليم املدر�سي يقت�صر على الذكور بينما كانت
الفتيات يتلقني التعليم يف بيوت الأ� �س��رة ،م�سلطني
ال �� �ض��وء ع �ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م االج �ت �م��اع��ي وامل �ه ��ن امل�ن��زل�ي��ة
يف ال�غ��ال��ب .وك ��ان التعليم ال �ع��ايل يف ال�غ��ال��ب يتلقاه
الطلبة يف امل�ساجد �أو بيوت العلماء .يف تلك الأزمنة
كان التدري�س �شفهياً واالت�صال بني املعلم والطالب
�أكرث ما ي�ضمن �صحة نقل املعلومة ،وغالباً ما جرت
امل�ن��اق���ش��ات الأدب �ي ��ة وامل�ن��اق���ش��ات العلمية يف ال�ب�لاط
ال�ع�ب��ا��س��ي ويف م �ن ��ازل الأغ �ن �ي ��اء ك ��ذل ��ك؛ ف �ف��ي عهد
اخلليفة امل�أمون تطــورت العديد من �صالونات الأدب.
وكانت علوم القر�آن والأح��ادي��ث حا�ضرة بقوة مع كل
تطور �أو توجه نحو جم��ال علمي م��ا .وتعد ن�صو�ص
الأح��ادي��ث ث��اين م�صدر للفقه بعد ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي.
�أما بالن�سبة لباقي العلوم ،فت�شهد املعلومات املتعلقة
باملدن والبلدان يف ال�شعر العربي والأع�م��ال العربية
امل�ب�ك��رة ع��ن ال�ف�ت��وح��ات الإ��س�لام�ي��ة على �إمل ��ام العرب
وامل�سلمني الأوائل باملعايري الأولية جلغرافيا البالد.
ه��ذا وبجانب حقيقة �أن العرب كانت لديهم معرفة
طبية قبل الع�صور الإ�سالمية واملبكرة ك��ذل��ك ،وما
�أدل على ذلك �أكرث من وجود �أ�سماء الأطباء العرب يف
الق�صائد والأمثال العربية القدمية .كان الأطباء قد
حققوا �إجنازات رائدة يف القرن العا�شر واحلادي ع�شر

يف جمال طب العيون واجلراحة وال�صيدلة ،و�أثر ذلك
على املعرفة الطبية يف �أوروبا عرب الرتجمة.
يف هذا ال�سياق ب�إمكاننا املقارنة بني ف�ترات االزده��ار
العلمي الإ�سالمية وبني ع�صور الظالم يف �أوروبا من
باب التطوير ال �أكرث؛ فبطبيعة احلال لكل ح�ضارة �أو
�أمة فرتة ازدهار و�أفول ،والنظرية اخللدونية تنطبق
على هذين الطرفني كذلك .ال يعني ذلك �أن ال نعطي
العلماء وال�شخ�صيات التاريخية امل�سلمة التي �أ�ضافت
�شيئاً يذكر للب�شرية حقهم ،مع مُراعاة �أهمية تر�سيخ
ه��ذه الأجم ��اد يف �أذه ��ان الأج�ي��ال النا�شئة ك��ذل��ك� .إن
املعرفة والعلــم والتعليم مفاهيم �أ�سا�سية يف تكوين
�أي ح�ضارة ،ومل يكن الدين يف �أي حال من الأح��وال
منافياً للعلم .ل��ن ي��درك معنى ه��ذا الأم ��ر بعمق �إال
م��ن غ��ا���ص ع�م�ي�ق�اً يف ال��دي��ن ب�ع�ي��دا ع��ن ال �ت ��أوي�لات
والتف�سريات املتطرفة ،وم��ن غا�ص يف العلم كذلك.
�أحياناً يقال ب�أنه (من املحتمل �أن ت�صبح ملحداً عندما
ت�شرب من ك�أ�س العلم ولكن ثق متاماً ب�أنك �ستجد
اهلل ينتظرك يف �آخ��ر الك�أ�س) حيث تتالم�س وتلتقي
هذه العلوم مع الدين يف العمق بعيدا عن التفا�صيل
الدقيقة على الرغم من �أن املقارنة هنا غري منطقية
وع��ادل��ة؛ فالعلوم القائمة على امللمو�س وامل��وج��ود
ال ُيكن ت�شبيهها بالدين ال��ذي يخاطب اجلوانب
الروحانية واملعنوية يف الب�شر .ومع ذلك نكرر �أنهما
ال يتعار�ضان يف الأ�صل كمبادئ و�أفكار .ي�شري الباحث
�سيبا�ستيان غونرت يف مقالته �إىل هذه الفكرة مدعماً
�إياها بالكثري من الأدلة عرب التاريخ م�سلطاً ال�ضوء
على الإرث الفكري التاريخي الرثي.
Attifa.nasser@gmail.com

رجب  1442هـ  -فبراير 2021

ُعمان ومبادرة الحزام
والطريق الصين ّية
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نادية اللمكية

يناق�ش الباحث والأكادميي الإ�سرائيلي املتخ�ص�ص يف العالقات اخلارج ّية والإ�سرتاتيج ّية ال�صين ّية مردخاي �شزيزا يف مقالته «الدور املحوري مل�شاركة ُعمان يف مبادرة
احلزام والطريق» املن�شورة يف عدد الربع الأول للعام  2019من جملة " "Contemporary Review of the Middle Eastالدور الذي ميكن �أن ت�ؤديه
ال�سلطنة يف دعم و�إجناح امل�شروع ال�صيني الكبري (احلزام والطريق) يف املحيط الهندي ومنطقة ال�شرق الأو�سط ،واملقالة ترتكز على فكرة كون ال�سلطنة متتلك
مقومات �أخرى جتعلها م� ً
ؤهلة لتكون
عالقة تاريخ ّية ودبلوما�س ّية واقت�صاد ّية مع ال�صني ذات �أبعاد خا�صة مت ّهد لنجاح املبادرة ال�صين ّية يف املنطقة ،ف�ض ًال عن وجود
ٍ
الداعم اال�سرتاتيجي للمبادرة يف منطقة املحيط الهندي.
عن مبادرة احلزام والطريق:
ُت �ع��د م �ب ��ادرة احل� ��زام وال �ط��ري��ق �أه ��م الأن �� �ش �ط��ة ال��دب�ل��وم��ا��س� ّي��ة
واالقت�صاد ّية للحكومة ال�صين ّية يف القرن احل��ادي والع�شرين،
�أطلقت املبادرة يف العام  2013وهي تقوم على فكرة �إحياء طريق
احل��ري��ر ال�ق��دمي ورب ��ط ال�صني ب ��دول ال�ع��امل م��ن خ�لال �شبك ٍة
وا�سعة من خطوط ال�سكك احلديد ّية و�أنابيب الطاقة والطرق
ال�سريعة وامل��وان��ئ البحر ّية وامل�ط��ارات وذل��ك من خ�لال ت�شجيع
اال�ستثمار ال�صيني يف م�شاريع البنى الأ�سا�سية ،ورب��ط �سال�سل
التوريد والتجارة بني ال�صني ودول العامل .تتكون امل�ب��ادرة من
ق�سمني :احل� ��زام ،ومي�ث��ل (ط��ري��ق احل��ري��ر االق�ت���ص��ادي) ال��ذي
ميتد من بكني مرو ًرا ب�آ�سيا الو�سطى وال�شرق الأو�سط و�أوروبا،
والطريق ،وميثل (طريق احلرير البحري) وهو ميتد عرب طرق
التجارة البحر ّية الرئي�سة جلنوب و�شرق �آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبا،
وتغطي دول احلزام والطريق ثلثي �سكان العامل ف�ض ً
ال عن كونها
متثل  %40من �إجمايل الناجت القومي العاملي ،وق��د وقعت على
اتفاقية امل �ب��ادرة ه��ذه  126دول ��ة و 29منظمة دول � ّي��ة ،م��ن بينها
�سلطنة عُمان ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
تاريخ العالقات ال ُعمان ّية ال�صين ّية:
بح�سب الباحث ،قامت العالقات بني عُمان وال�صني يف الأ�سا�س
على ال�ع��ام��ل االق�ت���ص��ادي ،وق��د اع�ت�م��دت يف احل�ق��ب التاريخ ّية
القدمية على التجارة البحر ّية املبا�شرة لل�سلع واملنتجات ،ثم
مهدت التجارة املتبادلة بني البلدين لبناء عالقات دبلوما�س ّية
ر�سم ّية بد�أت العام 1978م وبُنيت على مبادئ االحرتام املتبادل يف
خمتلف اجلوانب ،وقد عزز هذه العالقات بد�أ ت�صدير النفط من
خ�صو�صا مع كون ال�سلطنة �أ َّول دولة عرب ّية تبد�أ
عُمان لل�صني
ً
برنامج ت�صدير النفط �إىل ال�صني ،يليه ت�صدير الغاز الطبيعي
يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،حتى �أ�صبح التعاون يف جمال الطاقة
امل�ح��ور الأ��س��ا���س للعالقة ب�ين البلدين ،ث��م م��ع تطور العالقات
�أ�صبح دع��م امل�صالح امل�شرتكة وتعزيز االه�ت�م��ام��ات اجلوهر ّية
واحلفاظ على �آليات تبادلٍ ا�سرتاتيجي رفيع امل�ستوى ال�صورة
التي ت�شكل منهج العالقة بني البلدين.
الداعم اال�سرتاتيجي الأن�سب
ي��رى الباحث �أنّ م�شاركة ال�سلطنة يف مبادرة احل��زام والطريق
ت ��أخ��ذ خ�صو�ص ّية خمتلفة يف منطقة اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي؛ �إذ �أ َّن
ال�سلطنة «بح�سب م��ا �أ� �ش��ار -جتمعها م��ع ال�صني ع�لاق��اتٍ ذات

�أبعا ٍد �أعمق و�أكرث ات�ساعًا ،كما ُي�ؤكد الباحث يف �ضوء ذلك العوائد
الإيجاب ّية املتوقعة على االقت�صاد العماين مع بد�أ اال�ستثمارات
ال�صين ّية يف ال�سلطنة ،التي منها دعم برنامج التنويع االقت�صادي
خ�صو�صا مع انخفا�ض �أ�سعار النفط ،وتوفري وظائف متنوعة
ً
لل�شباب ال ُعماين مبا ي�ساهم يف خف�ض ن�سبة الباحثني عن عمل،
وتن�شيط احلركة االقت�صاد ّية مبا يُحقق �أه��داف التنمية ،وعلى
اجلانب الآخر ف�إنّ ا�ستفادة ال�صني تتجاوز مرحلة املوافقة على
بدء ا�ستثماراتها يف ال�سلطنة ،فما ال��ذي مييز ال�سلطنة لت�ؤدي
دو ًرا �أ�شبه بالداعم اال�سرتاتيجي للمبادرة يف املنطقة؟
املوقع اال�سرتاتيجي
املوقع اجلغرايف املميز لل�سلطنة بقربها من �أهم ممرات الطاقة
يف العامل و�إطاللها على بحر العرب واملحيط الهندي وم�ضيق
ه��رم��ز ،ووقوعها على ط��رق ال�شحن الرئي�سة ،وبُعدها م�سافة
�أ�سبوعني فقط من �أهم املوانئ املحور ّية يف العامل �سيعزز قدرة
ال�صني على ت�أمني ح�ضورها اجليو�سيا�سي يف املنطقة من جانب،
و�سيفتح امل�ج��ال �أم ��ام ال�شركات ال�صين ّية للو�صول �إىل �أ��س��واق
املنطقة من جانبٍ �آخ��ر؛ ففي العام � 2016أ�صبحت ال�صني �أكرب
م�ستثمر �أجنبي يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،وهي تخطط �-ضمن
م �ب��ادرة احل ��زام وال �ط��ري��ق -ل�ب�ن��اء جم�م�ع��اتٍ �صناعي ٍة ومناطق
اقت�صادي ٍة خا�صة على طول طريق احلرير البحري ،ويُع ّد ميناء
ال��دق��م �أح ��د �أه ��م الأه ��داف الطموحة لبكني ن�ظ� ًرا ملوقعه على
خطوط التجارة بني �آ�سيا و�أفريقيا ،وال�صني ت�سعى �إىل حتويله
لع�صب التجارة والت�صنيع ال�صيني ال ُعماين العامليُ ،ت�ؤكد ذلك
االتفاقيات التي وقعتها ال�سلطنة مع عد ٍد من ال�شركات ال�صين ّية
لتطوير جممع �صيني يف ال��دق��م وب�ن��اء م�شاريع �صين ّية �أخ��رى
بامليناء ( 35م�شروعًا يف ال�صناعة ال�صين ّية ال ُعمان ّية ،و 12م�شروعًا
يف ال�صناعات الثقيلة) ،كما تعمل ال�صني على تعزيز ح�ضورها يف
املنطقة احلرة ب�صحار وميناء �صحار� -أحد �أعمق موانئ العامل.-
البنية الأ�سا�س ّية
متتلك ال�سلطنة بنية �أ�سا�س ّية مبوا�صفاتٍ عامل ّية ،بدءًا من �شبكة
بري��ة ذات الت�صنيف ال�ع��امل��ي ،م ��رو ًرا ب�سل�سلة امل��وان��ئ
ال�ط��رق ال� ّ
العميقة ،وو��ص��و ًال �إىل امل�ط��ارات اخلم�سة احلا�صلة على جوائز
عامل ّية ،وتع ّد البنية الأ�سا�س ّية اجل ّيدة �أحد العوامل التي تعتمد
عليها كربى ال�شركات يف ممار�سة �أن�شطتها اليوم ّية ذات البعد
اللوج�ستي ،وي ��رى ال�ك��ات��ب �أنّ ال�صني تنظر �إىل ع��ام��ل البنية

ال م�سه ً
الأ�سا�سية بو�صفه عام ً
ال لربط �أن�شطتها يف ال�سلطنة
ودول املنطقة باقت�صادات جنوب �شرق �آ�سيا وال�ع��امل على وجه
ال�ع�م��وم ،وه��و م��ا يحقق لها التكامل يف برناجمها االقت�صادي
التو�سعي.
موارد الطاقة
متتلك ُع�م��ان م ��وارد ه�ي��دروك��رب��ون� ّي��ة ذات خم ��زونٍ ج� ّي��د ،ت�ؤكد
ذلك احتياطاتها من النفط والغاز ،كما �أنّ ال�سلطنة تع ّد �أكرب
منتج للنفط والغاز يف منطقة ال�شرق الأو�سط خارج دول منظمة
ٍ
الأوب ��ك ،ومتثل ال�صني ال�سوق الت�صديرية الأك�بر للنفط ،كما
�أ ّن�ه��ا ثالث �أك�بر م�ستورد للغاز الطبيعي امل�سال م��ن ال�سلطنة،
وات�ف��اق هذين العاملني (وج ��ود امل ��ورد و�إت��اح��ة اال�ستفادة منه)
رئي�سا لل�صني يف مبادرة احلزام على الطريق،
جعل عُمان هد ًفا ً
خ�صو�صا مع وجود م�ؤ�شراتٍ ُت�شري �إىل �أنّ ال�صني �ست�ستهلك ربع
ً
�صادرات النفط يف املنطقة بح�سب تقرير وكالة الطاقة الذرية،
وامتالك عُمان للموار الهيدروكربون ّية وموقعها القريب من
�أ�سواق الطاقة يظالن العاملني الأكرث جذ ًبا لل�صني.
اال�ستقرار
ً
َّ
ي��رى الكاتب �أن ال�سلطنة متتلك ميزة �أخ��رى متيزها عن دول
املنطقة ه��ي تبنيها ال�شكل الأك�ث�ر اع �ت��داال ل�ل�إ��س�لام والأك�ث�ر
قبو ًال للتعددية املذهبية ،وهو ما جنبها اال�ضطرابات الطائف ّية
والإره � � ��اب امل �ت �ط��رف وال �ت �ح ��والت غ�ي�ر امل���س�ت�ق��رة ال �ن��اجت��ة عن
�أي��ة ث ��ورات ،الأم��ر ال��ذي يجعلها خ�ي��ا ًرا �آم� ًن��ا لبدء اال�ستثمارات
ومار�سة الأعمال ،ف�ض ً
ال عن ذلك فال�سلطنة ملتزم ٌة ب�أهداف
ُ
الأم��ن القومي التي �أق��ره��ا املجتمع ال��دويل وتت�ضمن مكافحة
الإرهاب وزيادة التنويع االقت�صادي وتعزيز فر�ص التنمية �إ�ضاف ًة
�إىل دعمها وقف امل�ساعي الإيران ّية المتالك �أ�سلح ٍة نووية.
يت�ضح مم��ا ��س�ب��ق �أنّ ُع �م��ان مب��ا متتلكه م��ن م �ق��وم��اتٍ وم��ا
حت��وزه م��ن ع�لاق��اتٍ وط�ي��دة م��ع ال�صني ميكن �أن ت ��ؤدي دور
الداعم اال�سرتاتيجي ملبادرة احلزام والطريق يف املنطقة ،كما
جانب
�سيمثل تنامي اال�ستثمارات ال�صين ّية يف ال�سلطنة من
ٍ
�آخ��ر فر�ص ًة لنمو امل�شاريع ال�صناع ّية يف املناطق ال�صناع ّية
واالقت�صاديّ واحلرة ،وت�شغيل الكوادر الوطن ّية ،وتعزيز حركة
التجارة البحريّة ،ف�ضالً عن حت�سني امليزان التجاري وتعزيز
التنويع االقت�صادي.
nkha008@gmail.com
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دولوز بين الفلسفة واإلبداع
رقية الكندية

يعدُّ جيل دولوز -كما جاء يف مقال «الفل�سفة بني التاريخ والإبداع» املن�شور يف جملة «التفاهم» ملحمد نور الدين �أفاية -من �أحد �أ�شهر الفال�سفة الذين تعمقوا يف نحت
تكمن خارج �إطار النزعات املهيمنة
ونقد كتابات الفال�سفة الآخرين كديفيد هيوم ،وكانط ،و�سيبونزا والفيل�سوف الروحاين برغ�سون؛ فهو يرى �أن بع�ض موا�ضيعها ُ
�آنئذ ،وحتد من ق�ضايا الوجود ،واحلرية ،والإن�سان.
والحظ لغويا �أن هناك حدودا ت�سيطر على كتاباتهم �سواء كانت من الناحية الإبداعية� ،أو من الناحية املفاهيمية ،ويف الآن نف�سه اعتمد على بع�ض املفاهيم اللغوية،
واتخذها نهجا يف كتاباته؛ فقام بن�شر م�ؤلفات عديدة بطريقته اخلا�صة حول كل من الفال�سفة الذين قام مبقابلتهم �شخ�صيا� ،أو قر�أ م�ؤلفاتهم ،فعلى �سبيل املثال وجد
ا�ستمرارية ديفيد هيوم يف و�صف الذات على هيئة انطباعات و�صور ،والحظ ت�شابهها مع اجلانب الأفالطوين يف الرتكيز على الذات .ولكن ،كيف كان نقده ومقارنته
بني برغ�سون ونيت�شه وكانط؟ وما عالقة النزعة اجلمالية يف فل�سفته؟ وكيف يربط الإبداع يف مفاهيمه و�أفكاره الفل�سفية؟

واتفق دولوز يف كتابه «مفهوم االختالف عند برغ�سون»
مع ق��وة الأف�ك��ار الكامنة ل��دى برغ�سون -ح��ول التعدد،
واالفرتا�ضي -وال�سبب يف ذلك يعود لت�شكيل برغ�سون
مفهومه اخل��ا���ص ح��ول التعدد فيعرفه باالختالف يف
الطبيعة مع الزمن املتكون من حلظات راهنة ومتفاوتة
وخمتلفة� ،أما فيما يتعلق باالفرتا�ضي فقارنه برغ�سون
مع الواقعي ،والراهن ،وو�صفه ب�أنه متفرد عن كليهما
كونه يحوز واقعا خا�صا فيه مليئا بالأبعاد املختلفة .وال
نن�سى تعلق دولوز باملفاهيم اللغوية الربغ�سونية -حول
ال��دمي��وم��ة ،وال ��ذاك ��رة ،وال �ن ��زوع احل �ي ��وي ،واحل��د���س-
في�شكل الأخ�ير �أهمية كبرية يف ط��رح ،وخلق امل�شكالت
احلقيقية ،و�إيجاد حلول لها بلغة الدميومة .يبدو �أن
م��ؤل�ف��ات برغ�سون �شكلت ق��واع��د �أ�سا�سية يبني عليها
دولوز م�ؤلفاته ،وكيف ال وهي تتما�شى مع فكره الإبداعي
املتجدد!� .أم��ا فيما يتعلق بكتابات نيت�شه ،فقد تو�صل
دولوز �إىل �أنها ذات �أفق نقدي �أكرث راديكالية من النقدية
الكانطية؛ وعلل ذلك يف كتابه «االختالف والتكرار» �أن
الفكر الكانطي يت�شكل نتيجة التوافق والت�شارك بني
امللكات يف معاجلة املعطيات احل�سية والعقلية�...إلخ،
والتي بدورها ت�شكل املو�ضوع وكذا احلال عند ديكارت،
واعتمد دولوز على هذا البعد الثوري يف املفاهيم �أكرث
من التذوق اجلمايل الكانطي يف الفل�سفة؛ مما يجعل
كانط مناف�سا لدودا لدولوز رغم معار�ضة نيت�شه لذلك
كما جاء يف كتاب «نيت�شه والفل�سف».
�أم��ا من ناحية النزعة اجلمالية يف كتابات دول��وز ،ف�إن
تداخل كتبه مع ن�صو�ص ،و�أفكار ،ومفاهيم الفال�سفة
الآخرين لن مينعه من التعبري وفق طريقته الإبداعية
اخل��ا��ص��ة ��س��واء ك��ان��ت يف املفاهيم املختلفة� ،أو الأف�ك��ار
امل�ت�ج��ددة ،فقد ك��ان ح��را يف فل�سفته ،بعيدا ع��ن ح��دود

ال�ف�ل���س�ف��ة ال�ك�لا��س�ي�ك�ي��ة ،م��رت�ب�ط��ا ب��ال �ت��ذوق اجل �م��ايل
الفل�سفي ارتباطا وثيقا؛ ال �سيما �أن��ه يف�سر التفل�سف
على �أنه ينتج من التعمق يف الأفكار وت�شكيلها بطريقة
ح �ي��وي��ة خ ��ارج ��ة ع ��ن ن �ط��اق امل � ��أل� ��وف ،وي �ف �� �س��ره �أي���ض��ا
ب��أن��ه نقد وف�ع��ل ن�شط يف ال��وق��ت نف�سه ،و�أم ��ا بالن�سبة
للمفهوم ،ف�إنه ي�ضخه يف كتاباته ب�شكل مثايل متجدد
لكتابة الأحداث بطريقة وا�سعة وب�أ�سلوب لغوي متميز
مبني على الإح���س��ا���س ،والإدراك ،ومم�ل��وء بالعالمات
وامل ��واد وال�صور؛ ل�ضمان ا�ستمرارية املو�ضوع ،ومنحه
قوة و�صالبة .وينظر دولوز �إىل الإب��داع على �أنه متنوع
ن���ش��ط ،و�إن �ت ��اج واق �ع��ي �أح �ي��ان��ا ،واف�ترا� �ض��ي مبني على
الواقع �أحيانا �أخرى �سواء �أكان من الناحية العلمية� ،أو
الفنية� ،أو الفل�سفية .ويربهن ذلك من خالل تقييمه
للحقيقة على �أنها نتاج عنف داخل الأفكار ،وكذلك من
خالل حتريره للحياة مما هي م�سجونة فيه بالتعبري
عنها وفق معايري اجل�سد ،والزمن ،واحلركة ،وال�صورة،
وغريها.
وب��ذل��ك ،ف��إ َّن��ه يجعل م��ن الفل�سفة م�سرحا مكونا من
�أح ��داث متوا�صلة و�شخو�ص مفهومية م�تراب�ط��ة مع
الفنون -كالر�سم ،وال�صورة -التي �شغلت جانبا كبريا
يف كتاباته الفل�سفية؛ كونها جتعل من الإبداع ملمو�سا،
وت��و��س��ع ن�ط��اق التفكري يف الفل�سفة بطريقة مب�سطة
وحت ��رره ��ا م��ن ال�ق�ي��ود امل�خ�ت�ل�ف��ة ،واالن �ك �ب��اب ع�ل��ى فكر
التفكري .ومتحورت كتب دولوز حول جماالت وموا�ضيع
خم�ت�ل�ف��ة وم �ث ��ال ذل� ��ك« :ال �ن �ق��د وال� �ع� �ي ��ادة» ،و«رو� �س ��ت
العالمات» ،و«تقدمي �ساخر مازوخ» حول الأدب ،وكتاباه
«ال�صورة واحلركة» ،و«ال�صورة والزمن» حول ال�سينما،
و�أخ�يرا كتابه «فرن�سي�س بيكون :منطق الإح�سا�س» يف
الر�سم .وتناق�ضا مع ذلك ،ف�إن البع�ض يحبذ املفاهيم

الب�سيطة وامل��أل��وف��ة يف الكتابات الفل�سفية التي توحي
�أحيانا ب�ضيق فكر الفيل�سوف.
جند �أ َّن تداخل الكتابات الفل�سفية مع التذوق اجلمايل،
والإبداع املفاهيمي ي�ضفي طابعا رائعا مميزا ،وت�شكيلة
مم�ي��زة م��ن اجل�م��ل ال�لاف�ت��ة الن�ت�ب��اه ال �ق��ارئ ب ��دون �أن
ي�شعر بكلل �أو ملل! ،بل و�إنها جتعل من الفيل�سوف كاتبا
مبدعا كبريا ،ي�ستحق ت�سميته بـ«طبيب احل�ضارات» �أو
�أولئك الذين يقومون بت�شخي�ص �أمرا�ضها كما و�صف
دولوز نف�سه� ،أو «م�شخ�صا للح�ضارات» كما ذكر نيت�شه.
ُ
وي�صف دولوز التفكري ب�أنه عملية قب�ض ت�سمح بالتحول
من منطق املعنى �إىل نظرية التعدد ،وذل��ك من خالل
الرتكيز على القوة الكامنة يف ثنايا الن�صو�ص واخلطوط
والأل��وان ،كما ي�صفه ب�أنه مولد للفوارق وخالق للتعدد
كما قام بذلك برغ�سون ونيت�شه ولكن بتحيزهما حول
الالهوتية (امل�سيحية) للفرد .وتكمن ق��وة الفيل�سوف
يف نظر دول��وز يف قدرته على املوازنة بني طرح الأفكار
واملفاهيم اللغوية بطريقة حديثة و�إب��داع�ي��ة ،و�إدخ��ال
اجلماليات الفنية يف �أفكاره الرئي�سية والثانوية ،ومما
ال �شك فيه ،ف�إن الفل�سفة عند دولوز تت�شكل من ثالثة
مقومات �أ�سا�سية مرتابطة فيما بينها ،ومكملة لبع�ضها
وه��ي املحايثة -وال�ت��ي تت�ضمن ال�شخو�ص املفهومية-
وال �ف��ن -وال� ��ذي يتمثل يف امل��رك�ب��ات احل�سية وامل��ال�ي��ة-
والعلم -الذي ينتج من املعرفة.
و�أخ �ي�را ..ف ��إ َّن الفل�سفة -مب��ا ت�شمله م��ن �أف�ك��ار كامنة
وث��ان��وي��ة ،ومفاهيم ج��دي��دة ومبتكرة ،وت ��ذوق جمايل-
تعد جانبا مهما ،وتخ�ص�صا ملفتا ل�ل�ق��ارئ ،خ�صو�صا
�إذا ما مت الإبحار يف م�صطلحات كتاباتها على يد كتاب
مبدعني وناجحني كدولوز.
ruqaiya-956@hotmail.com
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طبيعة العالقة بين اإلتيقيا والسياسة
يف الفلسفة اليونانية

٩

قيس الجهضمي

يتناول الكاتب معز مديوين يف مقالته التي بعنوان «الإتيقي وال�سيا�سي يف الفل�سفة اليونانية» واملن�شورة يف جملة التفاهم ،عالقة الإتيقيا بال�سيا�سة وكيفية ت�أثري كل
واحد منهما على الآخر يف منط احلياة داخل املدينة ،ومدى ح�ضور الإتيقيا وب�أي معنى داخل املدينة وفعلها ال�سيا�سي مبا ُيحقق ال�سعادة والرخاء من خالل منظور
الفال�سفة كما كان يف املرحلة اليونانية.

يرى الكاتب �أن االنتقال من الإيثو�س �إىل مرحلة الأخالق
ه��و ال��ذي جعل م��ن عالقة الإتيقيا وال�سيا�سة ت��واج��ه عدة
م���ش��اك��ل ن �ظ��ري��ة وع �م �ل �ي��ة ،ف ��الإي �ث ��و� ��س ي �ع�بر ع ��ن امل�لام��ح
امل�شرتكة ملجموعة م��ن ال�ن��ا���س ت�أ�س�ست مبقت�ضى ال�ع��ادة،
واملدينة اليونانية تعرب عن جمموعة من املواطنني تربطهم
هذه املالمح امل�شرتكة يف ذاكرتهم اجلماعية وهو على عك�س
ما وجد لدى املدينة الالتينية التي ذهبت �إىل �أن ما يربط
بني املواطنني هي ال�ضوابط القانونية لل�سلوك ،ومن خالل
ما تعنيه الأعراف والعادات لدى كل من املدينتني اليونانية
والالتينية جعل التمييز �صعباً بني الإتيقيا والأخالق فهما
ي���ش�ترك��ان يف ه ��ذا امل�ع�ن��ى ك��ون�ه�م��ا حم��ددي��ن ل�ل�ع�لاق��ة ،ل��ذا
فالإتيقيا مل تنف�صل عن ال�سيا�سة ومل يكن م�شكل الفل�سفة
اليونانية الت�سليم بالو�صل بينهما ول�ك��ن كيف ينبغي �أن
يتم هذا االت�صال بينهما ب�أي �صيغة ،و�أن الإتيقيا هي التي
تهتم باملواطن الفرد وتهتم ال�سيا�سة باملدينة وم�ؤ�س�ساتها.
لذا يرى الكاتب �أن حماكمة �سقراط من جن�س املحاكمات
العمومية «حماكمة املدينة للفيل�سوف»؛ لأن التهم املوجهة
�إليه مل تكن يف الإط��ار الإتيقي وح�سب ولكن �شملت الإطار
ال�سيا�سي وه��ي «�إن �ك��ار الآل�ه��ة اليونانية ،ال��دع��وة �إىل �آلهة
جديدة� ،إف�ساد ال�شباب» ،فالتهم هي �إتيقية من حيث �إنها
تتعلق ب�سردية اجلماعة وبرتبية ال�شباب ،وهي �سيا�سية من
حيث ت�صبح ُم�ه��ددة ل��ذاك��رة املدينة وال�شِ ركة القائمة بني
املواطنني.
يذكر الكاتب �أ َّن غاية مقاله هي فهم العالقة بني الإتيقي
وال �� �س �ي��ا� �س��ي يف ال�ف�ل���س�ف��ة ال �ي��ون��ان �ي��ة م ��ن خ �ل�ال �أر� �س �ط��و
و�أف�ل�اط ��ون ،ف�يرى �أن الفعل ال�سيا�سي قبل ��س�ق��راط كان
يعزى للأ�سا�س الذي و�ضعه هومريو�س يف �صورة «البطل»
ثم تغري ليكون «اخلطاب» وهو ما �أنتجته ال�سف�سطائية يف
امل�شهد ال�سيا�سي ،ف�صار التعبري عن الفعل ال�سيا�سي لدى
امل��واط�ن�ين �إم ��ا ع��ن العظمة �أو ال�ق��درة على الإق �ن��اع ،وحني
ح��اول الفيل�سوف �إي�ج��اد الأ��س��ا���س العقلي للفعل ال�سيا�سي
وح��اول التفكري يف العدالة والف�ضيلة ق��ام بو�ضع نف�سه يف
ا�شتباك مع املدينة ،وترى حنة �أرنت �أن �سقراط دخل جمال
ال�سيا�سة عندما ا��ش�ترط على م��واط�ن��ي امل��دي�ن��ة لتح�سني
و�ضعهم �أن ميار�سوا التفل�سف ،وهو يف هذا املو�ضوع يتحرك

يف الإط ��ار الإتيقي وال يريد ال��دخ��ول يف املجال ال�سيا�سي؛
لأن حديثه يتعلق بعالقة املرء مع نف�سه وو�صوله للتناغم
الداخلي بعيداً عن �صورة البطل واخلطيب ،لذا فالإتيقيا
تتعلق بالداخل وبتعيني منظومة الف�ضائل لتحويل الفرد
�إىل �إن�سان فا�ضل وال عالقة لها بالقوانني املفرو�ضة داخل
نظام املدينة.
وال�ستبيان عالقة الإتيقي بال�سيا�سي ي�أخذ الكاتب حادثة
حماكمة �سقراط الفيل�سوف والتهم املوجهة �إليه من خالل
امل��دي�ن��ة ،ف�ف��ي حم ��اورة �أوث �ي �ف��رون ي�ضع �أف�ل�اط ��ون �أ�سا�سا
ميتافيزيقيا للورع على �أن��ه يتحدد يف ذات��ه وال دخ��ل لنظر
الآلهة فيه ،وجعل هذا الأ�سا�س معياره يف التفكري يف بقية
الف�ضائل ،ويف العدالة يرى �أفالطون �أنها املقوم الأ�سا�سي
للعي�ش بني املواطنني ،ويرى �أن حماكمة �سقراط غري عادلة
لأنها �أخذت ت�صور الورع دون الأ�سا�س العقلي فيه« ،واملق�صود
بالورع هنا هو طبيعة العالقة التي تربط �سقراط بالإطار
امليثي ملواطني املدينة الأثينية ،وه��ذا الإط ��ار ال�سردي هو
ما ميثل �أ�سا�س احلياة الإتيقية داخل املدينة» ،وبهذا املعنى
خالل املحاكمة افتقد ما يربطه مبواطني املدينة فبالتايل
�أ�صبح ي�شكل خطرا عليهم ،لكن �أفالطون ح ّول م�س�ألة الورع
�إىل م�س�ألة فل�سفية وبهذا الإجراء «ي�سند له �صيغة الكينونة
يف ذاتها ،فالآلهة حتب الورع لأنه بالفعل كذلك يف كينونته
اخل��ا� �ص��ة» .وب �ه��ذا ي�ق��وم �أف�ل�اط ��ون بالف�صل «ب�ي�ن �سردية
اجلماعة ال�سيا�سية (ذاك��رة املدينة) وبني الإط��ار املفهومي
الفل�سفي (ذاك��رة الفيل�سوف)» ،فال يعترب الإن�سان فا�ضال
الحتفاظه بذاكرة املدينة ولكن مبفعول الف�ضيلة ب�صورتها
العقلية ،و«وح� ��ده الفيل�سوف م��ن ي�ك��ون م ��ؤه�لا للرتبية
واحلكم» ،ومبا �أن ال�سيا�سيني ال يعرفون ما هو خري للمدينة
افرت�ضوا �أن الفيل�سوف غري نافع ك�سقراط ،وبهذا �صار
مفهوم املدن الفا�ضلة هي التي يقوم فيها ال�ش�أن ال�سيا�سي
على �أ�سا�س عقلي.
ي��رى الكاتب �أن �أف�لاط��ون حينما ا�ستند ملثال اخل�ير كانت
غايته ت�شريع حكم الفال�سفة؛ فالفيل�سوف هو القادر على
متكني املدينة من حياة �سيا�سية عادلة ،لكنه بهذا الت�صور
جعله غري قابل للتحقق �إال ب�صنع م�سافة نظرية فعلية بني
الفيل�سوف واملدينة حيث ميتلك احلقيقة الفيل�سوف وحده،

وب �ه��ذا الأم ��ر ف�صل ب�ين ال�ن�ظ��ر وب�ي�ن ال�ف�ع��ل ف���ص��ار جم��ال
الفيل�سوف علميا بحتا ،وه��ذا الأم ��ر على غ��رار م��ا طرحه
�سقراط حيث �أنه كان يتحرك يف الف�ضاء العام ،ف�سقراط مل
يكن هدفه من التفل�سف مواجهة املدينة بالعقل من خالل
العدالة والف�ضيلة ولكنه �أراد من املواطنني حت�سني احلياة
ال�سيا�سية عن طريق التوليد العقلي ،وهذا الأمر فيه توكيد
على احلياة ال�سيا�سية كوعد �إيتقي داخل املدينة لكنه يطالب
ب �ـ«�أن ي�صبح التفكري يف النف�س منطلقا للتفكري يف املدينة
والطبيعة» ،فتكون الإتيقيا �أ�سا�سا للحياة ال�سيا�سية والتي
يكون فيها املواطنون مت�ساوين فيها وه��م �أ�صدقاء« ،فمن
يخفق يف اختبار ال�صداقة مع نف�سه ال ي�ستطيع �أن يكون
�صديقاً للآخرين».
ويف مو�ضوع ال�صداقة يرى �أر�سطو �أن البحث يف ال�صداقة
�أه ��م م��ن البحث يف ال�ع��دال��ة؛ لأن «�أ�سبقية ال�صداقة على
العدالة هي التي جتعل من احلياة ال�سيا�سية وعدا �إتيقيا»،
فال�صداقة تعد بامل�ساواة بني الأف ��راد ويق�صد هنا امل�ساواة
ال�سيا�سية غري االقت�صادية ،و«يبدو �أن �سقراط اعتقد يف �أن
الوظيفة ال�سيا�سية للفيل�سوف متثلت يف امل�ساعدة على �إقامة
ه��ذا النوع من العامل امل�شرتك القائم على فهم ال�صداقة
التي ال يحتاج فيها �إىل ت�سلط» ،وميزج �أر�سطو بني ال�صداقة
واحل ��ب حيث يجعل ك�لا منهما �سندا ل�ل�آخ��ر ،ف��احل��ب هو
الذي يجعل ال�صداقة ت�ستمر ولكي يتحققا على نحو �أف�ضل
البد �أن يكونا يف �أفق املدينة.
ي ��رى ال�ك��ات��ب يف ن�ه��اي��ة امل �ق��ال �أن ال�ع�لاق��ة ب�ين الإي�ت�ي�ق��ي
وال�سيا�سي ال تكون عرب قوانني منظمة لل�سلوك ولكن على
�صيغ تدبر �ش�ؤون الب�شر حمكومة بالناحية العلمية ،و�أن
الفرق بني �أفالطون و�أر�سطو مل يكن فيها الإق��رار ب�صلة
الإتيقي بال�سيا�سي ولكن يف طبيعة ه��ذه ال�صلة والكيفية
ال �ت��ي ت���ص��ور ك�لا منهما م�ف�ه��وم اخل�ي�ر يف ك�لا اجل��ان�ب�ين
النظري والعملي .ومن وجهة نظري ،ح�صول هذا التمييز
ومعرفة كيف ينفعل الإتيقي بال�سيا�سي كونهما ال ينف�صالن
داخل املدينة هو ما �سيحدد ال�ضوابط والقوانني التي متنح
�أف ��راد ذل��ك املجتمع ال�سعادة م��ن خ�لال اال�شتغال الف َّعال
علميا وعمليا على القيم والف�ضائل واملفاهيم املرتبطة
بالإتيقيا يف الداخل.
qabuazan@gmail.com
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فلسفة اإلصالح اإلنساني عند اإلغريق
هنية الصبحية

يتناول الفيل�سوف والباحث امل�صري املعا�صر بجامعة القاهرة م�صطفى الن�شار ،يف مقاله املن�شور يف «جملة التفاهم»« :الر�ؤى الإغريقية لل�صالح الإن�ساين» ،وي�سلط
ال�ضوء على جمموعة من الر�ؤى الإ�صالحية الفل�سفية والتاريخية املت�سل�سلة ،واملتمثلة يف الر�ؤى الإ�صالحية للفال�سفة هرياقليطي�س وفيثاغور�س و�سقراط
و�أفالطون و�أر�سطو.
ويعدُّ هرياقليطي�س من �أهم الفال�سفة الطبيعيني يف القرن ال�ساد�س قبل امليالد ،و�أول من اهتم بالإن�سان و�أخالقه ،وقد م َّيز بني نف�س الإن�سان وج�سده ،كما �أوجد نوعني
من النفو�س و�سماهما النف�س الرطبة التي ُتعنى بالأفراد الغارقني يف ال�شراب ،والنف�س اجلافة التي ُتعنى بالأفراد الزاهدين يف املطالب اجل�سدية .وقد ف�ضلها عن
النف�س الرطبة باعتبارها الأحكم .وقد نقد هرياقليط�س �سلوكيات الإغريق ال�شهوانية امل�شبعة بالأ�سطورة واخلرافة ،وطالب ب�إ�صالح �سلوكيات قومه وجمتمعه نحو
احلكمة والزهد والأخالق الف�ضيلة؛ حيث كان �شديد الو�ضوح والواقعية بينهم ،وقد رهن م�صري الإن�سان ب�أخالقه.
�أم ��ا الفيل�سوف ف�ي�ث��اغ��ور���س ،ف ��ر�أى �أن الف�ضيلة ه��ي الطريق
الأم �ث��ل ل�ط�ه��ارة النف�س وت��وج�ه�ه��ا ن�ح��و الإل� ��ه� ،إذ يُ�شكل ذل��ك
�أ�سا�س فل�سفتهم ،ومن يبحث عن م�صدر �آخر للخري غري الإله
يطلق عليه �أحمق؛ وبذلك �شكلت العقيدة الفيثاغورثية تعاليم
�أخ�لاق�ي��ة راق�ي��ة ،ف ��أوج��دت طريقني لل�صالح الإن���س��اين؛ هما:
الإمي��ان بالوجود الإلهي الأ�سمى ،واالعتقاد ب�أ َّن حياة الف�ضيلة
هي التي توافق الإرادة الإلهية .وهذا ما جعلهم ي�ؤمنون بالأ�صل
الإل�ه��ي للنف�س الإن�سانية ،وجعلهم ي�شعرون ب�أنهم ُغ��رب��اء عن
ال �ع��امل امل� ��ادي� .أم ��ا بالن�سبة ل�ل�ط�ه��ارة ع�ن��ده��م ،ف ُتعنى بالعلم
الريا�ضي واملو�سيقىُ ،م�ؤكدين �أن النظر العقلي والعلمي �أعظم
ت�صفية وتطهري للنف�س الإن�سانية .وعبد الفيثاغورثيون الإله
�أبولو وهو �إله احلكمة والعقل بدال من الإله ديوني�سيو�س وهو
�إله اخلمر والن�شوة.
ويف اجلانب الآخر ،ر َّكز �سقراط على الفرد ككل؛ حيث ركز على
ماهية العقل ،و�أنه ال ميكن للفرد �أن ي�صل �إىل اليقني �إال ب�إعمال
العقل .وي�شري الباحث �إىل �أ َّن ظهور الفكر ال�سقراطي �أثار ردة
فعل �سوف�سطائية ،بحيث �أث ��ارت ج��دال وا��س�ع��ا عند الإغ��ري��ق،
حتديدا يف انت�صاراتهم وفكرة احلرية الفردية املطلقة يف اختيار
الفعل وامل�س�ؤولية عنه� ،سواء يف عامل الأخالق �أم ال�سيا�سة ،م�ؤكدا
�أن هذه الأفكار التنويرية �سند قوي للدميقراطية الإغريقية� ،إال
�أنها مثلت زعزعة قوية للأعراف والتقاليد الإغريقية القدمية
ح�سب م��ا ي��رى الفكر ال���س�ق��راط��ي؛ ل��ذل��ك �سعى مل��واج�ه��ة تلك
الأفكار املتطرفة ،التي نتج عنها الفردانية النفعية وال�سيا�سة
الفو�ضوية.
ويُ�شري الن�شار �إىل �أن �سقراط قد �ضمن ر�ؤيته الإ�صالحية حتت
�شعار «اع ��رف نف�سك» ،حيث تعترب االنطالقة الأوىل لرتكيز
�سقراط على الإن�سان وق�ضاياه ،وقد ميز طبيعة النف�س وقدرتها
على التفوق عن اجل�سد باعتبارها اجل��زء الإل�ه��ي املقد�س عند
الإن�سان ،وهو ما حفز بع�ض العلماء لتلقيبه مببتكر مفهومي
ال��روح والنف�س� ،أم��ا احلقيقة الثانية فتتمثل يف جوهر النف�س
الإن�سانية املتمثلة يف العقل ،و�أنه يجب على الإن�سان �أن يت�صرف
وف��ق طبيعته العاقلة ،كما رك��ز على الف�ضيلة باعتبارها املعيار
الذي ميكن �أن نقي�س عليه �أي �سلوك ينتمي �إليه ،وربط العلم

ب�سلوك الف�ضيلة .وي�ؤكد الباحث �أن ر�ؤية �سقراط جاءت موحدة
بني العلم والف�ضيلة� ،إذ �أن حياته كانت تطبيقا لر�ؤيته ،حمرتما
فيها القانون من خالل احلوارات التي تركها؛ لذلك كان �سقراط
ي�ؤمن مبا يفعل ،ويفعل ما ي�ؤمن به ،فقد توافق لديه االعتقاد
مع ال�سلوك ،والقول مع الفعل.
و�أو� �ض��ح ال�ب��اح��ث �أن �أف�لاط��ون ق��د ا�ستوحى ر�ؤي �ت��ه م��ن معلمه
�سقراط ،وقد و�ضع ر�ؤيته املثالية القابلة للحقيقة والوجود يف
نظريته نظرية امل ُ� ُث��ل التي تركز على حقائق الأ�شياء وجوهر
ال��وج��ود بحيث يوجد ع��امل م��واز للعامل امل ��ادي املح�سو�س و�أن��ه
عامل امل ُ ُثل احلقيقي ،و�أن كل ما يف هذا الوجود املح�سو�س موجود
كفكرة ،ومن ثم يتم متييزه بني عاملنا املادي وبني عامل الأفكار،
�إذن ف�ع��امل امل ُ�ث��ل مي�ث��ل الأ� �ص��ل واحل�ق�ي�ق��ة ل�ك��ل م��ا ه��و م��وج��ود
على الأر� ��ض م��ن �أ��ش�ي��اء م��ادي��ة �أو معنوية ك��الأف�ك��ار والأخ�ل�اق
والف�ضائل ،وك��ل تلك احلقائق تبقى ثابتة وخ��ال��دة يف العامل.
كما دعا �أفالطون �إىل نظرية جديدة يف املعرفة �أ�سا�سها �إدراك
احلقيقة ال يكون �إال حد�سا عقليا لهذه امل ُ ُثل ،بعد رحلة طويلة
يف العامل املح�سو�س املليء بالظنون والأوهام �إىل عامل احلقيقة
الثابتة ،ومتيزت ب�أربع مراحل متثلت يف الوهم والظن الذي يهتم
ب�إدراك الأ�شياء املادية يف العامل املح�س�سو�س واالعتقاد الريا�ضي
ال��ذي يهتم مبعرفة الأفكار الريا�ضية واحلدو�س العقلية التي
تتو�سط بني عامل املح�سو�سات والعامل املعقول الذي ال يدرك �إال
عرب احلدو�س العقلية املبا�شرة.
وق��د ذك��ر �أف�لاط��ون ث�لاث ُق��وى للنف�س الإن�سانية؛ ه��ي :القوة
العاقلة والقوة الغ�ضبية والقوة ال�شهوانية ،وكلها تت�صارع داخل
ج�سم الإن�سان ،ف�إذا ا�ستطاع ال�سيطرة على ال�شهوة والغ�ضب ف�إن
ذلك الإن�سان ي�ستطيع �أن يعي�ش حياة متوازنة .و�أو�ضح �أن الدولة
املثالية عنده ُتاثل ق��وى النف�س ،وتعريفه للعدالة يف الدولة
يقابله تعريف النف�س عند الإن�سان؛ لذلك يرى �أن علينا تكبري
ال�صورة امل�صغرة للعدالة داخل للنف�س لتتحقق العدالة يف الدولة،
فالدولة املثالية عنده ينبغي �أن تقوم على مبد�أ تق�سيم العمل بني
�أفرادها الذين يتوزعون على ثالث طبقات وهي طبقة املنتجني
من ُزراع و�صناع وخالفة وتقابلها القوة ال�شهوانية يف النف�س
الب�شرية ،وطبقة ا ُ
جل�ن��د وتقابلها ال�ق��وة الغ�ضبية يف النف�س،

وطبقة ا ُ
حل�ك��ام وتقابلها ال�ق��وة العاقلة يف النف�س ،وك��ل طبقة
ت ��ؤدي وظيفتها على الوجه الأك�م��ل .كما �أن حكومة الفال�سفة
ه��ي احل�ك��وم��ة امل ُ�ث�ل��ى يف ال��دول��ة لتحقيق ال �ع��دال��ة؛ لأن ه ��ؤالء
احلكام لن يكون لهم هدف �إال حتقيق العدالة بني املواطنني يف
الدولة ،لذلك كانت ر�ؤيته الإ�صالحية املثالية يف جمال ال�سيا�سة
م�ستمدة من ر�ؤاه الأخالقية وفل�سفته امليتافيزيقية الإميانية.
�أم��ا بالن�سبة لأر�سطو ،فقد ح��اول اخل��روج من مثالية �أ�ستاذه،
وك�شف �أن لإدراك احلقيقة طريقني هما طريق احل�س وطريق
العقل ،بالإ�ضافة �إىل ك�شفه منطق الفكر الإن�ساين؛ حيث و�ضع
�أ�س�س املنطق العقلي للتفكري ال�سليم وك�شف ال�صور الزائفة
للتفكري الأ�سطوري واخل��رايف ،و�أ�سهم يف �إ�صالح الفكر و�ضبط
منهج التفكري اال�ستداليل ب�صورتيه اال�ستنباطية واال�ستقرائية،
واهتم مبجال البحث العلمي يف كل اجتاهاته ،ويعترب الأول يف
ع�صره من ف�صل ب�صورة منطقية بني العلم والفل�سفة ،حيث
كتب �أول امل�ؤلفات التخ�ص�صية يف علم املنطق والطبيعة والفلك
وعلوم احلياة وعلم النف�س والأخ�لاق وال�سيا�سة ،وبذلك ي�شكل
اجلانب الإ�صالحي والتنويري لر�ؤيته من خالل ت�أ�سي�سه لهذه
العلوم.
وي�ؤكد الن�شار �أ َّن �أر�سطو �أول من جنح يف تعريف النف�س الب�شرية
ب�أنها متثل �صورة اجل�سم الذي يحول احلياة الكامنة فيه بالقوة
�إىل حياة بالفعل ،فالنف�س تلك القوة التي جتعل من هذا اجل�سم
ج�سما حيا بالفعل قادرا على احلركة والإح�سا�س والتفكري ،كما
�أو��ض��ح �أن الإن���س��ان ه��و الكائن الوحيد ال��ذي ميكننا �أن ن�صفه
بالأخالقية ،حيث �أن الف�ضيلة عنده تبد�أ من حتكم القوة العاقلة
يف القوة غري العاقلة داخل النف�س الإن�سانية باعتبارها الكائن
الوحيد ال��ذي يتميز بالعقل وي�ستطيع التحكم بكل �شيء يدور
حوله� ،أم��ا ر�ؤيته ال�سيا�سية فقد اعترب الأ��س��رة �أ�سا�س املجتمع
ال�سيا�سي وبذلك اهتم بدرا�سة الأ�سرة و�أفرادها وف�ضائلها وركز
على التن�شئة الأ�سرية للأبناء و�أهمية تفرغ املر�أة لرعاية �أ�سرتها،
على عك�س �أفالطون الذي ركز على الفرد ،كما اهتم بدرا�سة �أنواع
احلكومات ال�صاحلة ،و�أوجد ثالث �سلطات يف الدولة متثلت يف
الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،واعترب ال�سلطة الت�شريعية
هي التي تدير الدولة ،م�ؤكدا على �ضرورة ا�ستقاللية كل �سلطة.
heenosaid@gmail.com
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فلسفة الوقف يف اإلسالم
فيصل الحضرمي

الوقف ٌ
ُ
عمل احت�سابي يبتغي به �صاحبه الأجر والثواب عند اهلل .وملا كانت احل�سبة عقد النية واحت�ساب الأجر والثواب عند العمل باملعروف واالنتهاء عن املنكر،
كان الوقف داخ ًال يف نوعها الأول القائم على العمل باملعروف .وهو �إىل ذلك من �أرفع الأعمال احل�سبية قدراً ،كونه يخلو من امل�صلحة الفردية ،ويتبدى فيه فعل الإيثار
�شيء من املنفعة ال�شخ�صية.
وطلب املثوبة اخلال�صة �أكرث مما يتبدى يف الأعمال الأخرى ،كالق�ضاء و�أداء ال�شهادة مث ًال ،اللذين قد يخالطهما ٌ
وي�ستمدُّ الوقف م�شروعيته يف الإ�سالم من قوله تعاىل« :لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون» .ويتجلَّى يف الآية الكرمية �شرط البذل مما يحبه املرء ويعز عليه،
ٌ
ٌ
ٌ
ارتباط �شديد الوثوق مبقا�صد ال�شريعة ،وال�سيا�سة ال�شرعية ،والتنمية،
خا�صة به ،ويجمعه
فل�سفة
ومن هنا م�شقته على النف�س ،و�صعوبته .والوقف يف الإ�سالم له
وغريها ،وهو ما تتناوله بقدر من التف�صيل مقال ر�ضوان ال�سيد «الوقف :فل�سفته وموقعه يف مقا�صد ال�شريعة» ،واملن�شور يف جملة «التفاهم».

وبح�سب ر�ضوان ال�سيد ،ورد �أول ذكر م�ستقل للمقا�صد
ال�شرعية اخلم�سة� :صون الدين والعقل والنف�س والعِر�ض
وامل� ��ال ،يف ك�ت��اب «غ �ي��اث الأمم يف ال�ت�ي��اث ال�ظ�ل��م» لإم ��ام
احلرمني اجلويني (ت 478 :هـ) ،و�إن كان احلديث عن دور
احل��دود ال�شرعية يف حفظ الأنف�س والأب��دان والأعرا�ض
قد عُرف منذ القرن الثالث للهجرة� .أما تف�صيل م�س�ألة
املقا�صد وخ�صها بالت�أليف ف�سيقع على ي��دي الإم��ام �أبي
�إ� �س �ح��اق ال���ش��اط�ب��ي (ت 790 :ه �ـ) يف ك�ت��اب��ه «امل��واف �ق��ات».
وفيه تندرج الأوق ��اف �ضمن امل�صالح اخلم�س ال�ضرورية
للم�سلمني ،والتي جاءت ال�شرائع حلمايتها و�صونها.
وي�ع��زو كاتب امل�ق��ال م�س�ألة ت��أخ��ر رب��ط ال��وق��ف والأع�م��ال
احل�سبية عموماً باملقا�صد ال�شرعية� ،إىل ما ك��ان �سائداً
�اط �شديدٍ
يف القرنني ال�ث��اين والثالث للهجرة م��ن ارت�ب� ٍ
ب�ين �أ� �ص ��ول ال��دي��ن و�أ� �ص ��ول ال �ف �ق��ه ،ب�ح�ي��ث �أُدرج بع�ض
مباحث الأخ�يرة �ضمن العقائديات والتعبديات ،وهو ما
مل ينطبق على الوقف ،كونه يحوي جانباً اختيارياً بيناً
ال ميكن ا�ستيعابه �ضمن بحوث الت�أ�صيل .كما ويعزوه
�إىل حقيقة �أن��ه حني ُذك��رت امل�صالح باعتبارها م�ضامني
ملقا�صد ال�شريعة ،مت و�صفها بال�ضرورية والقطعية ،وهو
ما ال ي�صح يف �أم��ر الوقف ،ال��ذي كانت الدعوة �إليه عرب
احلث والرتغيب ،ال عرب الأم��ر والرتهيب .وهنا يت�ضح
االخ�ت�لاف ب�ين ال��وق��ف وال��زك��اة ،على �سبيل امل�ث��ال� ،إذ �أن
الزكاة من ال�ضرورات التي مل ُي�ترك �أم��ر �أدائ�ه��ا لرغبة
املرء واختياره.
وق��د �أ��ش��ار ال�شاطبي يف «امل��واف�ق��ات» �إىل م��ا ب�ين املقا�صد
وامل�صالح من ترابط ،وعنده تنق�سم امل�صالح �إىل �ضرورياتٍ
وح��اج�ي��ات وحت���س�ي�ن�ي��ات .وبالن�سبة ل�ل��وق��ف ،ف� ��إن بع�ض
�أن��واع��ه ُيعترب م��ن احل��اج�ي��ات ،وبع�ضها الآخ ��ر يدخل يف
ع ��داد التح�سينيات .والأم� ��ر م�ت��وق� ٌ�ف ه�ن��ا ع�ل��ى مو�ضوع
الوقف و�أهميته وجماله� .أما عند ال�شيخ حممد الظاهر

بن عا�شور ،ف�إن مقا�صد ال�شريعة تتلخ�ص يف «حفظ نظام
الأمة ،وا�ستدامة �صالحه ،ب�صالح املهيمن عليه ،وهو نوع
الإن�سان» .وتتمحور حول جلب املنفعة ودرء املف�سدة ،وبذا
يكون الوقف �أحد امل�صالح التي تنتظمها مقا�صد ال�شريعة.
الوقف وال�سيا�سة ال�شرعية
لقد كانت ال�سلطة ال�سيا�سية �سباقة �إىل العمل بالوقف
يف الإ��س�لام .فقد �أم��ر اخلليفة عمر بن اخلطاب بحب�س
الأر�ض التي غنمها امل�سلمون بعد فتح �سواد العراق ،رغم
معار�ضة ال�صحابة ل��ذل��ك .وك��ان م��ن ر�أي ال�صحابة �أن
ُتقت�سم الأر�ض فيما بينهم باعتبار �أن الفتح حتقق عنو ًة،
�أي بحد ال�سيف ،ومل يكن بطريق ال�صلح .وقد دلت هذه
احلادثة وغريها من الوقائع التاريخية على �أن ال�صحابة
يف � �ص ��در الإ�� �س �ل�ام مل ت �ك��ن ل��دي �ه��م ف �ك ��رة وا� �ض �ح��ة عن
�صالحيات الإم��ام� ،إذ �أن �صالحيات ال�سلطة ال�سيا�سية يف
الإ��س�لام مل تتحدد �إال مع حلول القرن الثاين للهجرة.
وتتمثل هذه ال�صالحيات يف «تقرير �أمور احلرب وال�سلم،
وتولية �سائر املوظفني وعزلهم ،وق�سمة الفيء ،و�إقامة
احلدود ،و�إمامة اجلمعة يف امل�صر».
ويقع حب�س عمر بن اخلطاب لأر���ض ال�سواد �ضمن �إطار
�صالحياته املتعلقة بق�سمة ال �ف��يء .وق��د تبعتها وقائع
�أخرى مماثلة ،من قبيل ما فعله اخلليفة الوليد بن عبد
امل�ل��ك ال ��ذي بنى اجل��ام��ع الأم ��وي �أوق ��اف �اً ،دون �أن نعرف
ما �إذا كان قد بناه من �أمواله اخلا�صة� ،أو من الأرا�ضي
اخل��راج�ي��ة ،وه��و الأم ��ر ال ��ذي ين�سحب على ال�ع��دي��د من
الأوقاف التاريخية التي تن�سب �إىل م�س�ؤولني يف الدولة.
وم��ع ذل��ك ،ي�شري كاتب املقال �إىل ث�لاث ح��االت معروف ٍة
قام فيها م�س�ؤولون يف ال�سلطة ال�سيا�سية بوقف �أرا�ضي
اخل��راج� ،أو ا�ستعمال �أم��وال الدولة يف الأع�م��ال الوقفية،
دون �أن ينكر الفقهاء عليهم ذلك .فقد �أنفق الوزير نظام
امللك ال�سلجوقي من �أم��وال ال�سلطان ليتمكن من �إن�شاء

امل��دار���س املعروفة بالنظاميات ،كما ق��ام ن��ور الدين زنكي
و�صالح الدين الأيوبي بالوقف من �أرا�ضي اخل��راج على
مدار�س العلم و�أعمال الرب.
وف�ي�م��ا يخ�ص ال��دول��ة احل��دي�ث��ة ،ي��ذه��ب ال�ك��ات��ب �إىل �أن
الدولة اليوم ما عادت ت�سهم يف الوقف� ،أو �أن مفهوم الوقف
ق��د تغري بالن�سبة �إليها .فهي ح�ين متنح �أر��ض�اً لإح��دى
اجلمعيات اخلريية لتقيم عليها مدر�س ًة على �سبيل املثال،
ف�إنها ال تعترب تلك الأر�ض وقفاً .كما �أن الأفراد الواقفني
اليوم قد يفعلون ذلك احت�ساباً للأجر� ،أو قد يكون دافعهم
�إىل ذلك وعيهم ال�سيا�سي �أو االجتماعي .ويرى الكاتب �أنه
لن يت�سنى لنا فهم مفاهيم الوقف ووظائفه املتغرية �إال من
خالل «فهم التكوينات االجتماعية اجلديدة ،وعالقاتها
بالتكوينات العاملية» .فقد ا�ستتبعت هذه التكوينات وعياً
كبرياً كان يعترب فيما م�ضى دينياً وح�سبياً ،وب��ات اليوم
وعياً �أخالقياً واجتماعياً.
الوقف والتنمية
الوقف يف الأ�سا�س مفهوم تنموي� ،ش�أنه �ش�أن �سائر الأعمال
احل�سبية ،وي�ع��ود ذل��ك �إىل �سببني� :أول�ه�م��ا؛ �أن الأع�م��ال
احل�سبية مت�صل ٌة باختيار ال �ف��رد ،ورغ�ب�ت��ه يف �أن يتفوق
على نف�سه عن طريق الإح�سان �إىل الآخرين .وثانيهما؛
�أن املجاالت التي يعمل فيها الوقف حتمل طابع التنامي
وال��زي��ادة مع الوقت .فالغاية من الوقف خدمة املجتمع
عرب تلبية احتياجات �أفراده ،وهو �أم ٌر ال ميكن اال�ضطالع
به �إال بتنمية الوقف ليكون قادراً على تغطية االحتياجات
امل�ت��زاي��دة ب�ت��زاي��د حجم املجتمع والأم� ��ة .ووف ��ق الكاتب،
ف�إن املنفعة املرجوة من الوقف تعتمد يف منوها و�إكثارها
على العمل« ،ال��ذي يت�ضمن تراكماً مادياً �ضرورياً لأداء
الوظائف» ،مثلما هو �ضروري �أي�ضاً «للو�صول �إىل املعاين
واملقا�صد غري املادية للأوقاف».
faisalsalim@hotmail.com
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نشأة الدول ووالدة الحروب
رية الخزيرية

�إنَّ اهلل ع َّز َّ
وجل خلق الإن�سان و�أر�شده �إىل الطريق القومي وامل�سار امل�ستقيم وقد جعل اهلل بني �آدم م�ستخلفني يف الأر�ض ،والإن�سان بطبعه ال ُيكن �أن يعي�ش وحيدً ا
بل هو مدينٌّ بطبعه.
طموحا حليازة �أكرب قد ٍر من الأرا�ضي وذلك ليت�سنى له �أن ي�ستفيد من مواردها
وحب الإن�سان لالحتاد مع بني قومه مل�ؤازرته وم�ساندته وم�ساعدته يف النوازل يجعله
ً
ُّ
مع بني جن�سه ممن يجمعه معهم الطابع الديني �أو اجلن�سي �أو الأخوي �أو الطائفي �أو ال�سيا�سي �أو حتى املكاين.

وق��د جتتمع جماعة ما فت�شكل قبيل ًة �أو طائف ًة ،والقبيلة
�أو الطائفة تتحد مع القبائل �أو الطوائف الأخرى لت�شكل
بعدها مبا ا�صطلح عليه م�صطلح دولة.
وللو�صول �إىل هدف بناء دولة ف�إ َّن هناك كثريا من العقبات
وال�صعوبات التي من املمكن �أن تعرت�ض والدة تلك الدولة
ومن �أبرز تلك العقبات احلروب الطاحنة بني �أبناء الأمم
لأج ��ل حتقيق ذل ��ك ال �ه��دف ،وه ��ذه احل ��روب ط��امل��ا ُوج ��دت
وجدِّدت ن�ش�أتها بني احلني والآخر.
ُ
ويف م�ق��ال «احل ��رب وال ��دول القومية وت�ك��ون ن�ظ��ام العامل
احلديث» للكاتب فتحي امل�سكيني املن�شور مبجلة التفاهم،
مناق�ش ٌة رائ�ع��ة حتمل يف طياتها النظر �إىل ن�ش�أة ال��دول
واحل� � ��روب امل ُ�ت �� �ض��ارب��ة م ��ن زواي � ��ا م �ت �ع��ددة وم ��ن ج��وان��ب
مرتامية.
ن��اق����ش ال�ك��ات��ب يف مقدمته امل �ع��اين امل�ت�ع��ددة ل�ل�ح��رب منذ
ن�ش�أتها م�ست�شهدًا مبقولة ��ش��ارل تيلي -وه ��و �أح ��د �أك�بر
املنظرين يف علم االجتماع التاريخي�( : -إن احلرب �صنعت
الدولة والدولة �صنعت احلرب).
و�أورد ال�ك��ات��ب �أن معنى احل ��رب انتقل م��ن و�صفه تقوي ًة
للقانون �إىل �أداة لإق��ام��ة العدل ثم �أ�صبح مهن ًة ع�سكري ًة
يرا ُولد معنى
ثم انتقل معناها �إىل كونه �سيا�سة دولة و�أخ� ً
جدي ٌد للحرب وهو احلرب العادلة.
ري
و�أتفق مع ما ذكره الكاتب؛ �إذ �إ ِّنه مت التالعب بعقول كث ٍ
ٌ
جماعات
من النا�س للدخول �إىل معرتك احل��رب فظهرت
ك�ث�ير ٌة حت��ت مُ�سمياتٍ خمتلف ٍة وحت��ت ��ش�ع��اراتٍ م�ستظلة
مبظالتٍ مزيف ٍة ُتوهم النا�س ب�أنها ت�سعى لتحقيق العدالة
�أو ل�ضبط الأمور املنفلتة وما �إن ت�صل تلك اجلماعات �إىل
ال�سلطة حتى ُت�شعل هي بنف�سها نار الف�ساد.
ُي ��ورد ال�ك��ات��ب م��ا ذك ��ره � �ش��ارل تيلي م��ن �أن ن���ش��أة ال��دول��ة
القومية مل يكن �سببه التجان�س الثقايف بني ال�سكان بقدر
ما كان االنق�سام ال�سيا�سي وهذا بالفعل ما نراه يف ع�صرنا

احل��ايل� ،إذ �إ َّن الأح ��زاب ال�سيا�سية يقوم ك� ٌ�ل منها بحملته
لأجل الهيمنة واعتالء ر�أ�س الدولة مما ُيورث الدول حرو ًبا
ال تنتهي وينق�ضي �أجلها.
ريا من امل�ؤرخني يرون �أن ال�سلطة
وي�شري الكاتب �إىل �أن كث ً
ال�سيادية ال منبع لها �سوى و�ضع احل��رب ورمب��ا قد يكون
ال�ك��ات��ب ُم �ق �اً فيما ل��و ك��ان��ت ه�ن��اك م�ع��ار��ض��ات م��ن �أج��ل
�إق��ام��ة ال��دول��ة وحتقيق العدالة وه��ذا مت��ا ًم��ا م��ا ح��دث مع
نبي الإ�سالم حممد العظيم؛ �إذ �إن الذين �أرادوا �أن ُيطف�ؤوا
�شعلة ر�سالته عار�ضوه معار�ض ًة عظيم ًة وق َّلبوا له الأمور
فا�ضطر للوقوف يف وجوههم ف�أعلن احلرب عليهم �إىل �أن
يرجعوا عن غيهم ،وكذلك النبي �إبراهيم والنبي لوط كما
تذكر الروايات �أنهم دخلوا يف حروبٍ �ضد من حاولوا طم�س
الر�سالة الإلهية.
ورمبا مييل الإن�سان دائ ًما �إىل عدم الدخول يف �ساحة احلرب
�إال �أنه قد ت�ضطر �أحيا ًنا لتحقيق �أهداف �أعظم ال�سيما يف
الأرا�ضي التي ُيه�ضم فيها حق ال�ضعفاء واملظلومني ،فال
بد هناك من وجود دول ٍة تنت�صر لأخذ حقهم واالنت�صار لهم
ممن ظلمهم.
رمبا يكلفنا �إن�شاء الدولة حر ًبا واحد ًة لكن عدم وجودها قد
يكلفنا حرو ًبا �أعظم و�أكرث و�أ�شد وط�أًة �إال �أنه ومع �إمكانية
ن�ش�أة الدول بدون حرب هو ما ي�صبو �إليه كل عاقلٍ .
وي�سلم الكاتب ب�أنه قلما جتد دول ًة حديث ًة ال تدين بن�ش�أتها
�إىل ح ��رب �أه�ل�ي��ة �أو دول �ي��ة وه ��ذا مم��ا ال نختلف ف�ي��ه مع
الكاتب؛ �إذ �إن �أغلب الدول منذ ن�ش�أة �آدم عليه ال�سالم كانت
تقوم على �أنقا�ض احلروب وحتى الدولة احلديثة كانت عرب
ق��رونٍ متطاول ٍة حتت وط��أة احل��روب الطاحنة �إىل �أن جاء
تنظيم واحدٍ ُيعرف بالدولة.
من وحدها حتت
ٍ
فكم م��ن احل ��روب الدينية واحل ��روب الطائفية واحل��روب
امل��ذه�ب�ي��ة ح��دث��ت لتكوين ه ��ذه ال ��دول و�إب ��رازه ��ا بال�شكل
احل ��دي ��ث ،وي ��رى ال �ك��ات��ب �أن ال���ش�ع��وب رمب ��ا ك��ان��ت ت��اب�ع� ًة

للإمرباطوريات العظمى و�أرادت التخل�ص من ذلك رغب ًة
يف اال�ستقاللية واحل��ري��ة ،حيث �إن تلك الإم�براط��وري��ات
كانت تفر�ض قوانني وت�شريعاتٍ رمبا ال تتنا�سب مع كل من
يعي�ش يف تلك املجتمعات.
ويناق�ش الكاتب تكون نظام العامل احلديث والعالقة بني
ريا �إىل �أن م�صطلح الدولة
احل��رب والدولة القومية ،م�ش ً
مركب من مفهومني لهما تاريخٌ
القومية �أو الدولة الأمة
ٌ
نظريٌّ خمتلف؛ ذل��ك �أن �س�ؤال (م��ا ال��دول��ة؟) ال��ذي يبدو
مبح ًثا قانون ًّيا منا�س ًبا كي ُيطرح يف القرن ال�سابع ع�شر ما
عاد منا�س ًبا بعد الثورة الفرن�سية ،ويرى الكاتب �أن ال�س�ؤال
(ما الأمة؟) هو ال�س�ؤال الذي يتما�شى مع اجليل اجلديد.
وم ��ن وج�ه��ة ن�ظ��ري �أن م��ا ذك ��ره ال�ك��ات��ب يف م���س��أل��ة ط��رح
ال�س�ؤالني يحمل مفارقاتٍ كثري ٍة حيث �إن الدولة تتمثل يف
قطعة من الأر�ض حتت ظل قانونٍ �سياديٍّ م�شرتك �أما الأمة
فهي متتد �إىل �أبعد من ذلك بكثريٍ؛ �إذ �إنها قد تت�شكل من
العديد من الدول التي يجمعها ٌ
دين واح ٌد �أو عرق واح ٌد �أو
م�صطلح
ملة واحدة ،ومن هذا املنطلق يت�ضح لنا �أن الأمة
ٌ
�أ�شمل و�أعظم من الدولة وهو متطلب اجليل القادم.
وختا ًما ف ��إ َّن ال�شعوب �إن �أرادت �أن حتقق الغاية العظمى
وهي توحيد الأمة ف�إ َّن عليها تكثيف اجلهود لإيقاظ الوعي
ال�شبابي �إىل �أن��ه ال ميكن �أن ت�ستمر احل��روب التي ُت�شتت
الأم��ة و ُتورثها البغ�ضاء واحلقد والتحا�سد ،بل عليها �أن
ت�سعى بخطى حثيثة نحو الوحدة والتكاتف والتعاون ونبذ
ال�شقاق وال�ن�ف��اق وال �ف��راق وح��ب ال ��ذات ،فالت�ضحية من
�أجل بناء �أم ٍة عظيم ٍة تقف وقفة رجلٍ واحدٍ يجعل النف�س
مُطمئن ًة �آمن ًة على نف�سها من جميع املكائد واحليل التي
حتول بينها وبني النوم يف راحة و�سالم.
واهلل دعا �إىل الوحدة يف قوله (( :وال تنازعوا فتف�شلوا
وت��ذه��ب ري�ح�ك��م)) ،ف��ال�ن��زاع �سببٌ للف�شل وزوال الأم��ة
وحمو معاملها.
rayaalkhuzairi@gmail.com
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