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ـا قبل...! أمَّ

والناقد  الشاعر  لألطفال  كتبوا  الذين  الشعراء  من 
كولريدج  تايلور  صموئيل  الشهير  اإلنجليزي  والفيلسوف 
من  وردزورث  وليام  صديقه  مع  يعد  وهو   ،)1834  -  1772(
وأقام  أملانيا  إلى  سافر  إنجلترا.  يف  الرومانسية  أقطاب 
كانط  فلسفة  وقرأ  األملانية  اللغة  فيها  أتقن  مدة  فيها 
األدب  حول  ومحاضرا  مترجما  إنجلترا  إلى  وعاد  وشيلينج 
بعد   1834 عام  يف  كولريدج  تويف  والفلسفة.  والنقد 
عمر من اإلحباط الشخصي وخيبة األمل؛ رحلة من األحالم 

املبكرة والتوقعات الكبرى التي هزمها املرض واألفيون. 
لُسؤاِل  »إجابٌة  بعنوان  نصًا   1802 سنة  كوليريدج  كتب 
ِطْفل«، وهو ال يخرج عن اتجاهاته الرومانسية يف أْنَسنِة 
الطير،  يغني:  شيء  كل  يجعل  كوليريدج  إن  إذ  الطبيعة؛ 
يطرح  النص  إلخ.....ولكن  واإلنسان،  والقمر،  والرياح، 
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 
أنها  أم  كوليريدج؟  يقول  كما  تغني  الطيور  هل  واحدة. 
نحن  نفهمه  ال  مهمًا  كالمًا  تقول  أنَّها  أو  خالقها؟  تسّبُح 
ُمحتملة عديدة. فال تسخروا  البشر؟ سؤال واحد وإجابات 
من أسئلة أطفالكم؛ هذا ما يحمله نص كوليريدج العميق.

»إجابٌة لُسؤاِل ِطْفل«
ماذا يقوُل الطيُر حين حاما

وِريَّ والَحَماما؟ هل َتْسمُع الدُّ

ْمَنُة والتُّّفاحي: ُتغّرُد السُّ
»أِحبُُّه...أِحبُُّه يا صاِح«

ويف الشتاِء ال تبوُح َحْرفا
إْذ تْعِصُف الرياُح فيه َعْصفا

ماذا تقوُل الريُح؟ لسُت أعلْم
لكّنُه الِغناُء والّتَرنُّْم

فُء والسروُر ثّم يعوُد الدِّ
َتْخَضْوِضُر األوراُق والزهوُر

وتمتلي الحياُة بالغناِء
بالُحبِّ والشمِس وبالضياِء

والَكَرواُن ينتشي بالفَرِح
َيْغُمُره الِعْشُق وُحبُّ امَلَرِح

فتحته حقوله الخضراُء
وفوقه سماؤه الزرقاُء

فكيف ال يشدو وال ُيغّني
وكيف ال ُيَغرُِّد امُلَغّني:

»أحبُُّه، واهلِل ال أنساُه
وهو ُيِحبُّني، أيا اهلُل!«

د. هالل الحجري

مرجعيات حقوق اإلنسان

التعايش اإلنساني يف ظل القيم اإلسالمية الخالدة

نقد سياسات الهوية خيار أخالقي وجهد ثقايف

التضامن اإلنساني يف األزمات والبدائل الضرورية للبقاء

املعرفة والعلم والتعليم

ُعمان ومبادرة الحزام والطريق الصينّية

دولوز بين الفلسفة واإلبداع

طبيعة العالقة بين اإلتيقيا والسياسة يف الفلسفة 

فلسفة اإلصالح اإلنساني عند اإلغريق
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ا  علميًّ تعریفاً  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  ف  ف��ت��ع��رِّ ك��ا���س��ان،  رینيه  اأم���ا 
قائلة: اإن علم حقوق الإن�سان ميكن تعریفه كفرِع من فروع 
القائمة  العالقات  درا�سة  هو  مو�سوعه  الجتماعّية،  العلوم 
بني الأ�سخا�ص وفق الكرامة الإن�سانّية، مع حتدید احلقوق 
اإن�ساين،  ك��ائ��ن  ك��ل  �سخ�سّية  لتفتح  ال�����س��رورّی��ة  واخل��ي��ارات 
قائم  كعلم  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  ت�سنيف  اأن���ه مت  ه��ن��ا  ون��الح��ظ 
الذات، مو�سوعه هو البحث عن احلقوق واخليارات ال�سامنة 

لكرامة الإن�سان.
املرجعية الإ�سالمية حلقوق الإن�سان 

الإ�سالمية  لل�سریعة  والدار�سني  الباحثني  من  العدید  واأك��د 
تعّد  اإذ  الإن�سان؛  الإ�سالم وحقوق  الوطيدة بني  العالقة  على 
هذه الأخرية من اأُ�س�ص الدعوة الإ�سالمية، التي حر�ست على 
تعاىل:  لقوله  ورع��ای��ة م�ساحله وح��ق��وق��ه.  الإن�����س��ان  اح���رام 
َن  ْمَنا َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ »َوَلَقْد َكرَّ
يال«، جتّليات  ْن َخلَْقَنا َتْف�سِ َّ ْلَناُهْم َعلَى َكِثرٍي مِّ يَِّباِت َوَف�سَّ الطَّ
عنایة الإ�سالم بحقوق الإن�سان، وُتعدُّ الأخالق وح�سن املعاملة 
اأ�سا�ساً ودعامة قویة لحرام  ین احلنيف-  الدِّ -التي دعا لها 
یختلف  قد  الذي  الإن�سان،  باأخيه  الإن�سان  احلقوق ف عالقة 
عنه ف عقيدته، اأو جن�سه، اأو لونه، اأو لغته. وتبقى الإن�سانية 
ال��ُل��ح��م��ة اجل��ام��ع��ة ب��ني ج��م��ي��ع ال��ب�����س��ر، وم���ن ث��م ك��ان��ت دع��وة 
ف  یظهر  كما  وامل�ساواة  والتعاون،  الت�سامح،  قيم  اإىل  الإ�سالم 
َها النَّا�ُص اإِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأُْنَثى  هذه الآیة الكرمية: »یااأَیُّ
ِ اأَْتَقاُكْم  َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ
حلقوق  رعایته  ف  الإ���س��الم  بلغ  ولقد  َخ��ِب��رٌي«.  َع��ِل��ي��ٌم   َ اللَّ اإِنَّ 
ال�سمولية؛ حيث  الإن�سان �سمواً مل یعرف له مثيل من حيث 
حقوق  »رع��ای��ة  وفئاته  املجتمع  اأف���راد  كل  حقوق  حمایة  جند 
الطفل وامل��راأة وال�سيخ واجل��ار. وی��رى الدكتور حممد عمارة 
اأنه بالرغم من اأن مفهوم حقوق الإن�سان بداأ بالظهور مع فكر 
الأخالقية  والِقَيم  املبادئ  فاإن  ؛  احلدیثة  الأوروبية  النه�سة 
التي یحثُّ عليها الإ�سالم -كما هي احلال ف اأغلب الدیانات- 
حلقوق  ال���دويل  للمفهوم  الأ�سا�سية  العنا�سر  ج��ل  م��ع  تتفق 

بها  یتمتع  اأ�سا�سية،  وحریات  حقوقاً  هناك  اأن  وهي  الإن�سان، 
الب�سر بحكم طبيعتهم الإن�سانية، وب�سرف النظر عن اأ�سولهم 
كّرم  اأّن الل  اأ�سا�ص  اأجنا�سهم، على  اأو  اأو معتقداتهم  العرقية، 

بني اآدم وا�ستخلفهم ف الأر�ص.

جهود دولية لتقنني حقوق الإن�سان يف الإ�سالم
ظلَّ  الإن�����س��ان؛  بحقوق  الإ���س��الم  تعاليم  اهتمام  عظمة  ورغ��م 
وثقافته  الإ���س��الم  روؤی���ة  لن�سر  �سعيفاً،  بها  امل�سلمني  اهتمام 
احل��ق��وق��ي��ة، وذل����ك ع���ب ع���دة ق���ن���وات ؛ ك��امل��در���س��ة، وو���س��ائ��ل 
الإع������الم، والإك���ث���ار م��ن امل��وؤ���س�����س��ات واجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ي تعنى 
ویعتزون  یفتخرون  اليوم  امل�سلمني  اأّن  املثري  والأم��ر  باملجال. 
الإ�سالم، و�سموليتها،  الإن�سان ف  باأ�سبقية حقوق  الغرب  اأمام 
وهو اأمر �سحيح على م�ستوى الن�سو�ص والتعاليم والأحكام، 
بالق�سور  الع��راف  والواقع فيجب  املمار�سة  اأما على �سعيد 
مب�سافات  علينا  وتقّدموا  �سبقونا  الآخ��ری��ن  واأّن  والتق�سري، 
بعيدة  امل�سلمني  ب��الد  ف  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  ظلت  فقد  ؛  بعيدة 
الع�سور  ال�سحيح، خا�سة ف  بال�سكل  واملمار�سة  التطبيق  عن 
؛  الع�سرین  القرن  اأواخ���ر  ف  اجلهود  تكاثفت  لهذا  الأخ���رية. 

لإبراز الأ�سول الإ�سالمية حلقوق الإن�سان. 
الإ���س��الم��ي وثيقة حلقوق  امل��وؤمت��ر  وق��د ���س��درت ع��ن منظمة 
الإن�سان، تت�سمن �سبعا وع�سرین مادة تقنن حقوق الإن�سان ف 
اإطار املرجعية الإ�سالمية. املرجعية الدولية حلقوق الإن�سان: 
والقهر  الظلم  م��ن  ال��ط��وی��ل  ت��اری��خ��ه  الإن�����س��ان ف  ع��ان��ى  لقد 
م�سروعية  القدمية  الع�سور  بع�ص  �سهدت  حيث  وال�ستعباد، 
الرق والعبودیة، والتع�سب املذهبي واحتقار املراأة، وا�ستغالل 
الأطفال، هذا اإىل جانب ا�ستباحة الأعرا�ص، و�سفك الدماء.. 
اإع��الن��ات حقوق الإن�سان �سبغة  اأن��ه مل تتخذ  اإل��خ، لهذا جند 
عاملية اإل بعد احلرب العاملية الثانية، وذلك نتيجة عدة اأ�سباب، 
على راأ�سها املطالب املتزایدة لإقرار امل�ساواة بني النا�ص، خا�سة 
بعد املاآ�سي التي عرفها العامل على ید الأنظمة الدیكتاتوریة، 

الفا�سية والنازیة.

�سة لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان امل�سادر املوؤ�سِّ
ع�سر  ال�سابع  القرن  خ��الل  الإن�سانية  النزعة  فكر  لظهور  ك��ان 
امليالدي دور كبري ف الرفع من قيمة العقل واحلریة، بو�سفهما 
الإن�ساين  ال��راث  اإحياء  اإىل  دع��ت  كما  الب�سر،  لبني  امتيازین 

اليوناين والروماين القدمي.
تبلور  قد  الغرب  ف  الإن�سان  حلقوق  التقنني  اأن  اأی�سا  ویت�سح 
بتفاعل التجربتني، التاریخية والفكریة، كما یوؤكد ذلك حممد 
�سبيال الذي یرى اأنه من التب�سيط اأن نقول باأن حقوق الإن�سان 
هذه  ول���دت  ال��ت��ي  ه��ي  ه��ذه  واأن  التاریخية،  التجربة  بنت  ه��ي 
الأفكار، اأو على العك�ص من ذلك. اإن مفهوم احلریة واحلق هو 
لنا  یبيح  ما  التاریخ، وهذا  الفعلية ف  اأنتج هذه احلقوق  الذي 
القول باأن مفهوم حقوق الإن�سان قد تبلور عب تفاعل جتربتني 

تاریخيتني طویلتي الأمد: جتربة الواقع وجتربة الفكر.
الإعالنات واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان

وی��ع��د الإع����الن ال��ع��امل��ي احل��ق��وق الإن�����س��ان مبثابة اإع���الن دويل 
للت�سرف،  قابلة  وغ��ري  حرمتها  لها  حقوق  على  ین�ص  اأ�سا�سي 
كافة  به  تقي�ص  ال��ذي  امل�سرك  املعيار  تكون  اأن  بذلك  ویق�سد 

ال�سعوب والأمم منجزاتها.
ولقي الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال�سادر �سنة 1948 قبول 
عند  كبرية  كرها  لقي  نف�سه  الآن  وف  الكثريین،  ل��دى  وا�سعا 
اآخ��ری��ن.  ط��رف  م��ن  مطلق  برف�ص  وج��ه  كما  الآخ����ر،  بع�سهم 
ما  بالكونية  الغرب  مت�سك  اأن  ی��رى  من  الباحثني  من  وهناك 
�سيا�سي  اإحل���اق  وو�سيلة  لل�سيطرة  واأداة  للهيمنة  قناع  اإل  ه��و 
هذه  �سوؤون  ف  للتدخل  اأداة  اأحيانا  تعد  بل  وثقاف،  واجتماعي 

البلدان لتوجيهها ف امل�سار املطلوب.
وهنا.. یتاأكد دور الإ�سالم الفاعل ف التاأ�سي�ص حلقوق الإن�سان، 
اأثمر جمموعة من املعاهدات  اأن خما�ص ال�سعوب الطویل  كما 
اأن  لها  اأری��د  التي  احلقوق  ه��ذه  قننت  التي  الدولية  واملواثيق 
اختالف  متليها  التي  ال�سعوب  خ�سو�سية  ولكن  كونية،  تكون 
من  بنوع  املواثيق  هذه  مع  التعامل  یفر�ص  والأدی���ان  الثقافات 
النتقائية الإیجابية لالن�سجام مع الهویة الإ�سالمية من جهة، 

واحلفاظ على النفتاح الفكري والثقاف من جهة اأخرى.

اأمور: املرجعية الإ�سالمية حلقوق  ثت فوزية طلحا -يف مقالها املن�سور مبجلة »التفاهم«- حتت عنوان »مرجعيات حقوق الإن�سان واإ�سكال الكونية« عن عدة  حتدَّ
الإن�سان، واملرجعية الدولية حلقوق الإن�سان، وحقوق الإن�سان بني الكونية واخل�سو�سية.

لعبارة  اللغوي  اأن يطلب، والرتكيب  الذي ينبغي  العدل، وال�سدق، والواجب  باأنه  ابن منظور  الواجب وامللك، وقد عّرفه  الباطل، ويعني  باأنه خالف  ف احلق  ويعرَّ
»حقوق الإن�سان« يدلُّ على مفهوم كلي مرّكب موؤلف من مفهومني هما:- مفهوم حق يف �سيغه اجلمع -ومفهوم اإن�سان ورد مفردًا. وقد عّرف اإيف موديو هذا املرّكب 
قائاًل: مو�سوع حقوق الإن�سان هو درا�سة احلقوق ال�سخ�سّية املعرتف بها وطنيًا ودوليًا، والتي يف ظلَّ ح�سارة معينة ت�سمن اجلمع بني تاأكيد الكرامة الإن�سانّية، 
وحمايتها من جهة، واملحافظة على النظام العام من جهة ثانية، ومدلول هذا القول اأن حقوق الإن�سان ت�سع حدودًا للحريات ال�سخ�سّية الفردّية، للمحافظة على 

النظام العام للدولة واملجتمع.
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بني  الختالف  ح��ول  الكتابات  الإ�سالمي كثري من  ال��راث  ف 
والعدل  الرحمة  قيمتي  بني  التفا�سل  ف  والفقهاء  املتكلمني 
اإىل  ك��ث��ريون  م��ال فقهاء  وق��د  ك���بى.  ق��راآن��ي��ة  وكالهما قيمة 
تقدمي الرحمة وقد عدوا ذلك اأمراً حت�سينياً؛ بينما راأى فریق 
منهم اأن احلالت تختلف بني احلاجي والتح�سيني لكل منهما 
قيمة  رب��ط  اإىل  املف�سرین  بع�ص  ذه��ب  وق��د  ال��ظ��روف.  بح�سب 
التعارف باملعروف، وراأوا فيها حاجة تارة اأو حت�سينا وا�ستح�ساناً 
والتجربة  الن�سو�ص  ف  للعامل  روؤی���ة  اإذن  هناك  اأخ���رى.  ت��ارة 
الإ�سالمية الو�سيطة م�ستواها الأ�سا�ص ال�سروریات التي تقوم 
القراآنية  القيم  فوقها  وتقع  العامة  الإن�سانية  احل��ي��اة  عليها 
واختيار  امل��ب��ادرة  م�ستوى  الثالث  امل�ستوى  ف  وت��اأت��ي  ال��ك��بى، 
فال�سروریات  والتح�سينيات؛  احل��اج��ي��ات  والأح�����س��ن  الأف�����س��ل 
بينهم  فيما  النا�ص  حياة  عليه  تقوم  ال��ذي  امل��ه��اد  ه��ي  اخلم�ص 
على اختالف الدیانات والأمم والتنظيمات والدول واحلاجيات 
واإمكانيات  الإ�سالمية  التجربة  والتح�سينيات هي خ�سو�سيات 
حكمتها  التي  الدینية  احلریات  هناك  العي�ص  فقه  ف  امل��ب��ادرة. 
مبادئ ثالثة: عدم الإكراه ومبداأ املُعاملة باملثل ف كل الأحوال، 
واخل��ري والإح�����س��ان اإىل الآخ��ری��ن، وامل��ب��داأ الثالث ال��ق��ول بحق 
و�سرعية دیانات الوحي ال�سابقة على البعثة املحمدیة، وف �سوء 
دینيا  املختلف  الآخ��ر  مع  التعامل  م�ساحات  حتدد  املبادئ  هذه 

بو�سفها اأ�سا�ص ال�سالح واملعاملة وال�ستقرار. 
اآلية �سيا�سية وقانونية م�ستمدة  اأول من و�سع  اأبو حنيفة  ُیعد 
م��ن ال��ف��ق��ه الإ���س��الم��ي واأ���س��ول��ه ل��ت��ح��دی��د وج���ه ال��ع��الق��ة بني 
ف  م��ع��ادی��ة  جمتمعات  م��ن  ی��ج��اوره��ا  وم���ا  امل�سلمة  املجتمعات 
الأغلب، وقد تاله ف ذلك الإم��ام الأوزاع��ي، وقد ا�ستند الإمام 
اأبو حنيفة ف ذلك اإىل اإیحاءات قراآنية ونبویة ت�سري اإىل وجود 

فرق بني دار ی�سود فيها الإ�سالم ودار ل ی�سود فيها الإ�سالم. 
الدافع الذي دفع فقهاء الإ�سالم اإىل تف�سيل اأحكام الدور زال 
متاًما، وبات امل�سلمون یاأمنون على دینهم ف دول غري م�سلمة. 
ال��دور؛ بل بات  ف��اإن ع�سرنا هذا مل یعد یحكمه منطق  وعليه 
یحكمه منطق الدول ومنطق القانون الدويل املعا�سر وميثاق 
اإىل  القطيعة  ثقافة  الب�سریة من  فيه  وانتقلت  املتحدة.  الأمم 
تطاحن  اإىل  اجل��ي��و���ص  تطاحن  ثقافة  وم��ن  التعای�ص،  ثقافة 
ی��زی��د ع��ل��ى 400 مليون  الأ����س���واق والأف���ك���ار، وح��ي��ث یعي�ص م��ا 
م�سلم ف دول غري ُم�سلمة، ویتمتعون ف اأغلبها بكافة حقوقهم 
اأي خ���وف ع��ل��ى دی��ن��ه��م، ح��ي��ث باتت  ك��م��واط��ن��ني ك��ام��ل��ني، دون 
القوانني املحلية والقانون الدويل حتميهم كما حتمي غريهم 

من الأقليات. فاإذا كان ر�سول الل یاأمر بالكف عن حماربة قوم 
�سمع  اأذان��ا  اأو  ب��رز من بني عمران مدینتهم  اأن م�سجداً  ملجرد 
یرتفع من �سوارعهم، فما بالنا بالدول الغربية اأو غريها التي 
امل�سحف  فيها  ویطبع  الإ�سالمية  واملراكز  بامل�ساجد  تعج  باتت 
امل�سلمون  فيها  وی��راأ���ص  الإ���س��الم��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  فيها  وتوؤ�س�ص 
و�سيا�سية  دینية  بحریة  فيها  ویتمتعون  وال����وزارات  البلدیات 

یفتقدها الكثري من امل�سلمني ف بلدانهم امل�سلمة.
بني اهلل والإن�سان يف القراآن

 بالعتماد على علم الدللة �سعى امل�ستعرب الياباين تو�سيهيكو 
بناء  الكرمي  القراآن  فيها  یرى  التي  الكيفية  ملعاجلة  اإیزوت�سو 
بع�سها  یرتبط  وكيف  للعامل  الرئي�سة  واملكونات  الوجود  عامل 
ف  ب��ق��وة  یح�سر  ال���ذي  املفهومي  النظام  اإىل  م�ستنداً  ببع�ص 
ت��وؤدي وظيفة  التي  املفتاحية  التعابري  اأن  یو�سح  ال��ق��راآن، وهو 
العامل لي�ص منها ما كان  اإىل  القراآن  حا�سمة ف �سياغة نظرة 
جدیًدا ومبتكراً،بل كانت كلها تقریبا م�ستخدمة قبل الإ�سالم. 
كله  النظام  كان  با�ستخدامها  الإ�سالمي  الوحي  �سرع  وعندما 
هو الذي �سدم م�سركي مكة بو�سفه �سيئا غربيا وغري ماألوف 
اإذ  نف�سها،  واملفهومات  الفردیة  الكلمات  ولي�ص  مقبول،  وغ��ري 
الكلمات نف�سها كانت متداولة ف القرن ال�سابع امليالدي، اإن مل 
یكن �سمن احلدود ال�سيقة ملجتمع مكة التجاري؛ فعلى الأقل 
ف واحدة من الدوائر الدینية ف اجلزیرة العربية، ما جدَّ هو 
جمعها  والإ���س��الم  خمتلفة،  مفهومية  اأنظمة  دخلت  اأن��ه  فقط 
ودجمها ف �سبكة مفهومية جدیدة متاماً كانت جمهولة �سابقاً. 
ویرى اإیزوت�سو اأن ا�سم »الل« مل یكن البتة جمهول لدى عرب 
ما قبل الإ�سالم اإذ ن�سمع بع�ص امل�سركني یقول: )ما نعبدهم اإل 
ليقربونا اإىل الل زلفى( والفكرة الأ�سا�سية هي فكرة ال�سفاعة 
التي اأدت وظيفة ف غایة الأهمية ف تاریخ التفكري الدیني بني 
الع�سور  اإىل  الأوىل  اجلاهلية  العهود  منذ  وامل�سلمني  ال��ع��رب 
امل�سلمني. مبعنى  الكالم  اأذه��ان علماء  �سغلت  الو�سطى، عندما 
اأو�سح فاإن النظام املمتد عب ع�سور زلزل زلزال �سدیدا عندما 
باملعنى  الأعلى  الأعلى مل یكن فقط  الإل��ه  اأنَّ هذا  النبي  اأعلن 
على  الأع��ل��ى  ه��و  ب��ل  ال��ه��رم��ي؛  الت�سل�سل  ف  ل��الأع��ل��ى  الن�سبي 
الإطالق، وقد اأثر الت�سور الإ�سالمي اجلدید لل الأعلى تاأثريا 
التغيري  اأن  كما  ال��ع��امل.  اإىل  للنظرة  الكلية  البنية  ف  عميقا 
وال�سياطني.  املالئكة، واجلن،  الطبيعية:  املخلوقات فوق  طال 
وبح�سب اإیزوت�سو فاإنَّ الل لي�ص فقط الوجود الأعلى؛ بل اأی�سا 

للكلمة  الكامل  باملعنى  الوجود  با�سم  اجلدیر  الأوح��د  الوجود 
اأمناط  اأن ی�سادها، وتتجلى  العامل كله ميكن  التي ل �سيء ف 

العالقة بني الل والإن�سان ف اأربع �سور:
 1-عالقة وجودیة: هي بني »الل« من حيث هو امل�سدر املطلق 
الوجود  لعامل  املمثل  هو  حيث  من  الإن�سان  الب�سري،  للوجود 

الذي یدین بوجوده لل. 
ف  داخلني  یكونان  والإن�����س��ان  الل  وهاهنا  ات�سالية:  2-ع��الق��ة 
ات�سال حمكم اأحدهما بالآخر والل طبعا هو الفاعل من خالل 

ات�سال متبادل. 
3-عالقة الرب - العبد: جتلى ف العبودیة. 

امل��الم��ح الأك���ر ج��الء للفكر  اأح��د  اإن  اإذ  اأخ��الق��ي��ة:  4- عالقة 
ال��دی��ن��ي ال����ذي ن�����س��اأ ف ال��ع��امل ال�����س��ام��ي ه��و اأن م��ف��ه��وم »الل« 
اأ�سا�سا  اأخالقي  ذاته  النظرة لل  اأ�سا�سا. ولأن��ه ف هذه  اأخالقي 
لبد للعالقة بني الل والإن�سان اأی�سا من اأن تكون ذات طبيعة 
اأخالقية؛ فالل یعامل الإن�سان بطریقة غایة ف الرحمة، هذه 
الوحيدة  ال�سحيحة  ال�ستجابة  �سلفا  حتدد  البدنية  احلقيقة 

املنتظرة من بني الب�سر، وتلك ال�ستجابة هي ال�سكر.
القراآن و�سالح الب�سریة

 توجه اخلطاب القراآين ف الدعوة لل�سالح اإىل الب�سر عموماً، 
كما خاطب الذین اآمنوا مع ترجيح عددي لل�سنف الأول، وقد 
للب�سریة  یعده �سالحاً  ما  مقاربة  القراآين ف  الق�س�ص  تو�سع 
به  م��ا وقعت  ال��ب��ائ��دة لتجنب  الأم��ث��ال ع��ن الأمم  ت��ارة ب�سرب 
وت�سبب بهالكها، واأخرى باحل�ص على مكارم الأخالق والقيم 
التي من �ساأنها احلث على ال�سالح وال�ستقامة ووحدة الفطرة 

الإن�سانية، ومن هذه القيم: 
1- النظر والتاأمل يف ملكوت اهلل 

2- �سون الفطرة
3- حماربة اخلرافة والع�سبية

4-  التعاي�س اأ�سا�س الإ�سالح
القراآن الكرمي خطاب اإىل النا�ص كافة من غري اأن یتحيز اإىل 
اأمة، فالقراآن الكرمي یرید  اأمة على  اأن یف�سل  اأمة بعينها ول 
للنا�ص اأن ینظروا لأنف�سهم على اأنهم اأ�سرة اإن�سانية واحدة على 
هذه الأر�ص، مهما اختلفوا ف اللون والل�سان ومهما تباعدوا ف 
الأوطان، فينبغي اأن ی�سود بينهم ما ی�سود بني الأ�سرة ال�سغرية 

من احلب والتعای�ص والوئام.

يرى الأ�ستاذ اأحمد الزعبي يف مقاله )الروؤية القراآنية ل�سالح الإن�سان والعامل( املن�سور يف جملة التفاهم اأنَّ الفطرة هي اأ�سا�س يف الت�سور الإ�سالمي للروؤية الكونية 
القراآن،  التي وردت يف  الإن�سانية  القيم  الأديان جميعًا وت�سمل مظلتها كل  اأهل  الأر�س، وهي معروفة عند  الإن�ساين على  الوجود  ملقت�سيات  الفقهي  العقل  وملقاربة 

كامل�ساواة والكرامة والرحمة والعدل والتعارف واملعروف، وتق�سد اخلري العام. 
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أحالم املنذرية

القت�ساد الرمزي 
اأنَّ الق��ت�����س��اد ال���رم���زي وه���و غ��ري مت�سل  ب��ال��ذك��ر  واجل���دی���ر 
مبا�سرة بالقت�ساد الفعلي، یوؤثر اأحيانا تاأثريا كبريا ف حتدید 
للنا�ص، كما تغريت  املعي�سية  والأو�ساع  القت�سادیة  ال�سيا�سات 
تنازل  وت�ساركها  تقاربها  ففي  وت�ساركها؛  ال��دول  تقارب  �سيغ 
طوعا اأو كرها عن قدر كبري من �سالحياتها، واأبرز مثال على 
العامل  ف  نفوذا  الأك��ر  ولعلها  العاملية،  التجارة  منظمة  ذلك 
على  املتحدة  الأمم  ف  توافق  ج��رى  اآخ��ر  �سعيد  املعا�سر.على 
الق�سوى  احل���الت  ف  ت�سوغ  التي  املدنيني  حمایة  م�سوؤولية 
التدخل بو�سائل خمتلفة عندما ترتكب دول انتهاكات حلقوق 

النا�ص على نطاق وا�سع.
التوحيد الثقايف للعامل 

متزامنة  ع��دة  ع��وام��ل  بفعل  تغري  ال��ع��امل  اأن  م��ري  وی�سيف 
وم��ت��ب��ادل��ة ال��ت��اأث��ري: اأول���ه���ا: ال���ث���ورة ف امل��ع��ل��وم��ات، وث��ان��ي��ه��ا: 
حيویة ال�سركات الكبرية، وثالثها: النزعة القویة ف الولیات 
ف  نلحظ  كما  واملهيمنة،  العظمى  ال��ق��وة  ت��ك��ون  لكي  امل��ت��ح��دة 
املجال الثقاف عملية توحيد ثقاف للعامل تتم بوا�سطة اأنظمة 
املعلومات وو�سائل الإعالم، وكذلك بوا�سطة ال�سلع التي ت�سهم 
اإح��داث اأمناط ا�ستهالكية، وهي جزء من الثقافة ال�سائدة  ف 
قراأ مرة كالما  اأنه  الكاتب  ویذكر  اليوم.  واملتجان�سة ف عامل 
لرئي�ص �سركة عاملية كبرية جاء فيه: »مل تعد غریبة البلدان 

التي كانت غریبة«
نرج�سية الفروقات ال�سغرية

الأح��ي��ان  بع�ص  ف  تبدو  للعامل  ثقافية  توحيد  عملية  هناك 
عملية  لكن  عليهم؛  مفرو�سة  النا�ص  بع�ص  ف��رياه��ا  ق�سریة 
اأنهم  النا�ص  یعي  اأن  دون  من  الأح��ي��ان  بع�ص  ت�سري  التوحيد 
�ساروا متجان�سني مع من ینتمون ف الأ�سل اإىل ثقافة اأخرى.

الثقاف هذه  التوحيد  اأخ��رى عملية  وی�سيف مري من جهة 
التمایز؛ لأن  الرغبة ف  اأی�سا  والأف��راد  تقوي عند اجلماعات 
النا�ص مفطورون على اأن یكونوا متنوعني، فكلما ازداد �سغط 
ف  الرغبة  ازدادت  ق��وة  فر�سهما  وازداد  والتجان�ص  التوحيد 
اأن یظهر تفرده،  اأحدنا الآخر، یرید  التمایز. وبقدر ما ی�سبه 
ف��ي��ب��ح��ث اأح���ي���ان���ا ع���ن ف���روق���ات ���س��غ��رية مت���ي���زه، ومي���ي���ل اإىل 

ت�سخيمها وتعظيم �ساأنها.
اجتماعية  اأم  كانت  الهویة اخلا�سة فردیة  لتوكيد  ثمة حاجة 

ف عامل یبدو لنا اأكر جتان�سا. یتحدث فروید العامل النف�سي 
اأن  اأي  ال�سغرية«  ال��ف��روق��ات  »نرج�سية  ی�سميه  عما  ال�سهري 
تثري  كما  غ��ريه.  بفرق �سغري مييزه عن  امل��رء متم�سكا  یكون 
عملية التماثل الثقاف م�ساألة حریة الأفراد وحریة اجلماعات، 
اإىل  الأف����راد  ل�سعي  مي�سرا  ال��ث��ق��اف  التجان�ص  یعد  فبع�سهم 
حت��ق��ي��ق ق���در م���ن احل���ری���ة ف ع��الق��ت��ه��م ب��ج��م��اع��ات الن��ت��م��اء 

التقليدیة.
تاأثري الأديان يف ميادين ال�سيا�سة والقت�ساد

اأنه یوجد تزامن قرینة زمنية كما  اأخ��رى، ل �سك  من ناحية 
ی�سميها الأقدمون بني التكيف مع العامل املتغري والنقياد وراء 
اجلدة فيه، ویقظة الروحانية الدینية باأ�سكالها املختلفة، ولقد 
�ساد العتقاد حتى منت�سف ال�سبعينيات باأن تاأثري الأدیان هو 
ف  اأي  العامة؛  احلياة  ف  خا�سة  النا�ص،  حياة  ف  انح�سار  اإىل 
ميادین ال�سيا�سة والقت�ساد، كما �ساد العتقاد باأن املجتمعات 
تتعلم اأو تتدهرن؛ مبعنى اأنها حتقق قدرة اأكب من ال�ستقالل 

عن املوؤ�س�سات والرموز الدینية.
على  للحفاظ  معركة  یخو�سون  املتدینني  اأنَّ  الكاتب  ویذكر 
كلها،  احلياة  نواحي  ف  الدین  ح�سور  وعلى  الدینية  الهویة 
جمتمعاتهم  یقود  ج��ارف  �سيل  اأم��ام  اأنف�سهم  یجدون  ولكنهم 
نحو علمنة تخرج الدین من دائرة احلياة العامة.كما اأن هناك 
و�سفناها  كما  ال��ع��امل،  توحد  التي  اجل��دی��دة  للظواهر  ت��اأث��ريا 
و�سفة اأولية، على و�سع الدین، اأو على احلالة الدینية ویقظة 
فيها هذا  ن��در���ص  اأن  ن�ستطيع  ع��دة جم��الت  هناك  ال��ه��وی��ات. 
ب�سورة  اله��ت��م��ام  ی�ستحقان  منهما  جمالني  اأن  اإل  ال��ت��اأث��ري؛ 

خا�سة.
املجال الأول هو: الظواهر الدینية اجلدیدة التي تنمو نتيجة 
العوملة القت�سادیة وال�سيا�سية والثقافية، غري اأن هناك اأی�سا 
بل  متما�سكا،  كليا  نظاما  بو�سفها  لي�ص  الأدی���ان  مع  التعامل 
بو�سفها قطعة اأو اأجزاء قابلة للرتيب والتلفيق بح�سب رغبة 
املرء، الذي یختار عنا�سر خمتلفة من اأدیان عدة ليكون دینه 
اخلا�ص. هذا النمط یقوم به بع�ص الأفراد ف العامل املعا�سر، 
وبع�ص اجلماعات الدینية تتكون وفق منطقه؛ اأي وفق منطق 
للدین  الأم��ان��ة  عندئذ،  املعيار،  یعود  ول  والتوليف.  التلفيق 
املوحى به واملوروث، وهو معيار اأهل الإميان الذین ینتمون اإىل 

اأدیان تاریخية.

املجال الثاين هو: انت�سار الأدیان ف كل مكان، اإنه ملن الوا�سح 
الأخ��رية  �سنة  الع�سرین  ف  الت�سارع  ه��ذا  ب��ني  عالقة  ثمة  اأن 
وبني العوملة. كما راجت اأی�سا فكرة ال�سبكة، بحيث غدت �سبكة 
اأو  امل�سيحيني  واأ�سحى جتمع  املعقل،  فكرة  اأه��م من  العالقات 
ال�سابق،  اأهمية من  اأق��ل  واح��دة  اأر���ص  على  امل�سلمني ف مكان 
یبداأ  احلا�سرة  الظواهر  مواجهة  ف  �سبيالن  اأمامنا  ویظهر 
القيمية عند  الأحكام  الذي یعلق  التحليلي،  الأول من اجلهد 
اإذا كنا  املعا�سر مبعزل عما  العامل  حماولة فهم ما یحدث ف 
م�سرورین به اأو م�ستائني منه، لينتهي بقبول ما یتعذر رف�سه. 
ترافق  وال��ت��ي  الهویاتية،  املعار�سة  فهو  ال��ث��اين  ال�سبيل  اأم��ا 
ف  الر�سوخ  با�سم  املعا�سر  للعامل  الأخالقي  النقد  مع  اأحيانا 

الأ�سالة الدینية.

التنازع با�سم الهويات
بالغة  درج��ة  على  الهویات  با�سم  التنازع  اأن  فيه  �سك  ل  وم��ا 
من التعقيد؛ فنحن نتاأرجح بني م�ساحلة هویاتنا املتنوعة اأو 
اإ�سهار الواحدة ونفي الباقيات، فبع�ص الدول متنع التحری�ص 
العن�سري مثال وما یرافقه من اإ�ساءة اإىل الآخر املختلف دینيا 
تتعلق  امل�ساألة  ب��اأن  القائلني  اع��را���ص  رغ��م  وذل��ك  ثقافيا،  اأو 
بحریة راأي غري قابلة للتقييد. ولكن دول اأخرى تو�سع نطاق 
واختيار منط  التعبري  ف  احلق  في�سبح  امل�ساعر،  اإىل  الإ���س��اءة 
احلياة مهددا. ولكن الإن�سان العاقل یاأخذ م�ساعر الآخرین ف 
احل�سبان ف ت�سرفه و�سلوكه بل یحرمها، وهذه لي�ست م�ساألة 
اإكراه؛ بل هي خيار اأخالقي ویتطلب ذلك جهدا معرفيا یدخل 
ل��الآخ��ر، فاجلهد  التاریخية  الفكر واخل���بة  ع��امل  ال��واح��د ف 
امل��ع��رف و���س��رط��ه الح����رام ل ی��ه��دد ال��ه��وی��ة ول الإمي����ان ول 
اجلماعة الدینية مهما اأثار من ت�ساوؤلت؛ اأما النتماءات فلم 
اأ�سئلة  الطویل  التاریخ  عب  وحيویتها  كرامتها  من  تنتق�ص 

ال�سائلني ومعرفة الدار�سني.
وامل�ساعر  الرمزیات  توظيف  الكثريون ف  لقد غاىل  وختاما.. 
الدینية ف خدمة الهویات، وتنا�سوا اأن اخل�سو�سيات الدینية ل 
تهدد بال�سرورة الأ�سا�ص الجتماعي والثقاف امل�سرك للذین 
یعي�سون على اأر�ص واحدة، وف عامل واحد تقوم العالقات فيه 

على وعي باملوؤتلف الإن�ساين.

اأجل �سيا�سات امل�ساركة وامل�ساواة وحرية  اأردنا �سون املوؤتلف الإن�ساين والعي�س معا مل�سلحة اجلميع من درء �سيا�سات التع�سب الهوياتي، والعمل من  اإذا ما  ل بد لنا 
الأفراد واحرتام التنوع. نذكر هنا ما ورد عن طارق مرتي يف مقاله »املوؤتلف الإن�ساين ونقد �سيا�سات الهوية«، واملن�سور يف جملة »التفاهم«.

الكاتب هذه، ومن وحي الإعالن بالبناء على  القيم، �ستكتفي مداخلة  اأ�سئلة كثرية، وي�سدد يف الوقت نف�سه على جملة من  اأمام  املوؤتلف الإن�ساين  اإعالن  اإذ ي�سعنا 
املدماك الأخالقي الذي و�سعه، لننظر يف جمادلة التماثل والفرادة، وممار�سة احلرية يف الختالف وقبول التنوع.
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التضامن اإلنساني يف األزمات
والبدائل الضرورية للبقاء

وليد العبري

املن�سور  م��ق��ال��ه  ب��ال��ّرا���س��د ف  ال��ب��اح��ث حم��م��د  ناق�سه  م��ا  وه���ذا 
الأوروب���ي  الإع���الن  اأنَّ  الكاتب  اأ���س��اف  وكما  »التفاهم«.  مبجلة 
ی�سّد النتباه اإليه للوهلة الأوىل، ب�سبب ما ورد ف ُمقدمته من 
تثمني لأوجه الت�سامن التي �سهدتها بلدان الحتاد الأوروبي، 
اأنَّ  اإىل  اإ���س��ارة  اأح��ي��ائ��ه��ا وم��دن��ه��ا خ��الل اجل��ائ��ح��ة، وف تلك  ف 
الت�سامن بات اأمرا نادرا. والأهم من ذلك اأنَّ هذا الإعالن، عّد 
یولد  بالأمل  وكاأننا  باأكملها،  اأوروب��ا  اأمل  بارقة  الت�سامن  ذلك 
اأو مل ُیولد الحتاد  من رحم الأزم��ات، ول �سيما العاملية منها، 

الأوروبي اأ�ساًل بعد اأزمة احلرب العاملية الثانية وویالتها؟
ُیج�سد هذا الإعالن الأوروب��ي قناعة باأهمية رابطة الت�سامن، 
ل ف التغلب على الأزمات فح�سب، واإمنا ف خلق بدائل للواقع 
املاأزوم. ولذلك عّد الإعالن الت�سامني الذي عرفته اأوروبا بارقة 
اأمل، اأي ميكن بلورة بدائل لهذا الو�سع املاأزوم متى مت اللتزام 
والإقليم  والبلد  واملدینة  املختلفة، احلي  دوائ��ره  بالت�سامن ف 
الأف��راد  مواقف  فتبني  ُت�ستوعب،  قيمة  اإىل  فيتحول  )اأوروب���ا( 

واجلماعات وتوجه �سلوكياتهم.
وبعبارة اأخرى: اإن بقاء الإن�سان ف القارة العجوز مرتبط - ف 
جانب من جوانبه - بالرابط الجتماعي القوي، وهي قناعة 
لأنها  واأب��ع��اده��ا؛  م�سامينها  ف  للبحث  وحم��ف��زة  مثرية  تبدو 
الفردانية واحلياة واحلریة  ت�سدر ف قارة بنت ح�سارتها على 
منها  كثرية،  رواب��ط  تال�سي  اإىل  اأف�سى  ال��ذي  الأم��ر  الفردیة، 
راب���ط���ة ال��ع��ائ��ل��ة واجل�����رية، )ك���م م���ن ���س��خ�����ص مي���وت ف �سقته 
وحيداً، ول ُیتفطن اإىل وفاته اإل بعد مدة، وبعد انبعاث الروائح 

الكریهة ف �سقته(.
اأن نتحدث اليوم عن الت�سامن، فذلك یعني اأن نتكلم عن اأنواع 
والت�سامن  الع�سائري،   / القبلي  الت�سامن  منها  الت�سامن، 
املفهوم  الذي یعك�ص ثراء  الأمر  وال��دويل، والإن�ساين.  الوطني 
وت��ع��دد دللت�����ه. ب��ل اإن ه���ذا امل��ف��ه��وم ���س��ار م��ف��ه��وم��اً م��رحت��ال، 
نقابة  اإىل  النقابي  الت�سامن  اإىل  القت�سادي  الت�سامن  فمن 
امل�سيحي،  الت�سامن  اإىل  املوؤ�س�سي  بالت�سامن  الت�سامن، مرورا 
اأو اإىل الت�سامنني الآيل والع�سوي لعلم الجتماع الدوركاميي.
اإن املعنى املمنوح للكلمة وطریقة فهمها وترجمتها اإىل الواقع 
یختلف اختالفا كبريا. ولكن هذا الراء والتنوع، ل یعنيان اأن 
الت�سامن اليوم ف اأبهى �سوره؛ فتعدد دللت معاين الت�سامن 
ل ینبغي اأن حتجب عنا بع�ص التحدیات التي یواجهها الت�سامن 
الإن�ساين ب�سكل عام - نتيجة تغري اأمناط احلياة ب�سكل �سریع، 
ف  �سيما  ل   - ل��ه  ن��ظ��ري  ل  ب�سكل  ال��ف��ردان��ي��ة  ت�ساعد  وب�سبب 

على  یعي�ص  التي  العاملية،  ال�سحية  ك��الأزم��ة  الكبى،  الأزم���ات 
وقعها العامل اليوم نتيجة جائحة كورونا، حيث مبداأ الت�سامن 
�سعيفا، لكن قبل التعمق ف الت�سامن ودوره ف التاأ�سي�ص لعي�ص 
املفيد  من  یكون  حم��ددة  وقيمية  اأخالقية،  اأ�س�ص  على  جماعي 
مقاربات  قبل  من  وا�ستخدامه  الت�سامن،  معاين  عند  التوقف 

وحقول معرفية خمتلفة.
اأو  اأ�سخا�ص  ب��ني  »ال��ع��الق��ة  الت�سامن  یعني  املنطلق  ه��ذا  م��ن 
جمموعات لهم وعٌي مبجموعة من امل�سالح التي ترتب عليها 
الكّل.  لهذا  ی�ستجيب  واحد  كل  اأن  بطریقة  متبادلة،  التزامات 
فهو ُیحيل اإىل مقولة الرابط«. مبا یفيد اأن الت�سامن ترجمة 
فهو  وعليه  امل�سري،  برابط  ثم  وم��ن  امل�سالح،  برابط  لوعي 
»یفر�ص الوعي بالنتماء امل�سرك الذي یخلق واجبات املعاملة 
باملثل«. اأي اأنَّ الت�سامن یبنى على وعي، وهو من ثم لي�ص اأمرا 
عفویا. وعادة ما ُیرجم الت�سامن ذلك القول املاأثور »الواحد 

للجميع، واجلميع للواحد«.
وهكذا یكون الت�سامن وعيا، ُیج�سم من خالل �سلوك غري قابل 
للتجزئة، مبعنى: ل یقت�سر على جيل ول على �سعب ول على 
الأج��ي��ال  لي�سمل  ذل��ك كله ميتد  ع��ن  وه��و ف�سال  ف��رد،  اأو  فئة 
لالإن�سان  �سبياًل  ميثل  الوجهة  ه��ذه  من  فالت�سامن  القادمة. 
خللق بدائل للواقع الإن�ساين، ل �سيما ف فرات الأزم��ات، مبا 
الت�سامن  لي�ص  اأخ��رى  وبعبارة  البقاء.  ا�ستمراریة  له  ی�سمن 
و�سعا جامدا، بل هو حركية دائمة وم�ستمرة، وهذه اخلا�سية 
بنائها،  واإع���ادة  بقائهم  ا�سراتيجيات  بناء  للب�سر  ُیتيح  جعلته 
ومن ثم یوفر لهم فر�سة التغلب على املخاطر والأزم��ات التي 
تهددهم، و�سمن �سياق الدیناميكية هذه تطور الت�سامن اإىل اأن 

�سرنا اليوم نتحدث عن ال�سيا�سات الت�سامنية.
ما  ف  اأو  الن�سب  ح��ول  ت���دور  الع�سيبة  اأن  خ��ل��دون  اب��ن  اع��ت��ب 
الأق��ل،  ف  اإل  الب�سر  ف  طبيعية  ال��رح��م  �سلة  اأن  ذل��ك  معناه؛ 
اأن ینالهم  ومن �سلتها التعرف على ذوي القربى واأهل الرحم 
�سيم اأو ت�سيبهم هلكة، فاإن القریب یجد ف نف�سه غ�سا�سة من 
ظلم قریبه اأو العداء عليه، ویوّد لو یحول بينه وبني ما ی�سله 
اأن  یعني  وه��ذا  كانوا،  مذ  طبيعية  نزعة  واملهالك  املعاطب  من 
الت�سامن مع القریب هو بهدف حمایته ومنع العتداء عليه، 
الع�سبية  ا�ستدت  وكلما  یداهمه،  الذي  دون اخلطر  واحليلولة 
زادت اللحمة، اأي بات الت�سامن �سدیدا وقویا، وبذلك اأمكن درء 

اخلطر ومقاومة املهالك واملعاطب.
اأن   - الج��ت��م��اع��ي  العمل  لتق�سيم  درا���س��ت��ه  - ف  دورك����امي  اأب���رز 

اأ�سكال التق�سيم تنتهي اإىل بناء منوذجني من املجتمع: »اأحدهما 
متمایز، حدیث، یقوم ما ی�سميه دوركامي بالت�سامن الع�سوي؛ 
حيث  املختلفة،  والوظائف  الأع�ساء  من  ن�سق  من  یت�سكل  لأنه 
اأو ع�سو منها بدور حمدد. والثاين غري متمایز  یقوم كل فرد 
تكرار عنا�سر مت�سابهة  یتاأ�س�ص على  ب�سكل �سعيف،  اأو متمایز 
ومتجان�سة، تقوم بالفعل نف�سه، وی�سميه دوركامي باملجتمع ذي 
الت�سامن الآيل. وبذلك یعني اأن دوركامي ميّيز بني نوعني من 
املجتمعات: املجتمع الب�سيط، واملجتمع املركب احلدیث، ومعيار 

التمييز بينهما هو تق�سيم العمل الجتماعي.
تق�سيم  فيها  ی�سعف  التي  املجتمعات  ف  الآيل  الت�سامن  ی�سود 
العمل، حيث یكاد ُیختزل ف اأ�سكال اأولية؛ مثل التق�سيم اجلن�سي 
للعمل )اأعمال خارج املنزل للرجال / اأعمال منزلية للن�ساء(، اأو 
اأعمال  ال�سن  ولكبار  اأعمال  )لل�سغار  للعمل  العمري  التق�سيم 
الت�سامن  اأما  البدویة(.  املجتمعات  ال�ساأن ف  اأخ��رى مثلما هو 
تطور  ع��ن  ال��ن��اج��م  الوظيفي  بالتخ�س�ص  فريتبط  الع�سوي 
احلياة الجتماعية والقت�سادیة، بحيث یوؤدي الأفراد مهامهم 
واأدوارهم من خالل الوظائف التي ی�ستغلون بها ف املجتمع وف 
ال�سوق. وهكذا فاإن تق�سيم العمل ُیحدد منط الت�سامن، ومنط 
اآليا،  مت�سامنة  املجتمعات  املجتمع.  طبيعة  یحدد  الت�سامن 
واملجتمعات احلدیثة مت�سامنة ع�سویا. هذا هو املخطط الذي 
یف�سر به دوركامي حركة التاریخ ون�سوء املجتمع، وتق�سيم العمل 

ف قلب هذا التف�سري.
وختاماً، ی�ستمد الإن�سان قدرته على البقاء من مدینته كما اأكد 
على ذلك ابن خلدون، ولكن هذه املدینة تغدو بال معنى عندما 
وحتميه  الإن�سان،  مع  العي�ص  توؤطر  قيم  منظومة  عنها  تغيب 
یقع  تلك  القيم  منظومة  و�سمن  الأزم���ات.  اأن���واع  خمتلف  من 
الت�سامن  یكون  وحتى  معاً.  للعي�ص  موؤ�س�سته  قيمة  الت�سامن 
ذلك  اإىل  دع��ا  فيه مثلما  التفكري  اإع��ادة  املهم  یكون من  ناجحا 
الت�سامن  ثقافة  تقت�سي توطني  التفكري  واإع��ادة  بيكام.  �سريج 
الإن�ساين  ال�سلوك  حكمت  التي  النزعات  بع�ص  من  حت��ّد  التي 
ف العقود الأخ��رية؛ مثل الربح وتغليب امل�سلحة اخلا�سة على 
امل�سلحة العامة والنت�سار للتماثل والت�سابه على ح�ساب التنوع 
والختالف، ف�سال عن التمركز حول الذات ف جتلياته الفردیة 
الت�سامن  یكون  املنطلق  هذا  ومن  اإلخ.  والطائفية...  والثنية 
وغایتهم  اأف�سل،  م�ستقبل  لبناء  الب�سر  و�سيلة  وهدفا،  و�سيلة 
التي جتعلهم قادرین على خلق البدائل، وتطویر قواعد العي�ص 

امل�سرك ف اإطار الوحدة والتنوع.

تبنت دول الحتاد الأوروبي يوم 26 مار�س 2020، اإعالنًا »ب�ساأن الت�سامن الأوروبي وحماية احلقوق الأ�سا�سية يف زمن كوفيد 19«، وقد ُن�سر هذا الإعالن للعموم يوم 
2 اأبريل 2020. وما يثري النتباه يف الأمر هو تاريخ �سدور الإعالن؛ فقد تزامن هذا ال�سدور مع �سعوبات وحتديات كربى تواجه اأوروبا، ل �سيما دول غرب القارة 

الأوروبية يف ت�سديها لأخطر الأزمات ال�سحية يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية، وهي جائحة كورونا.
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املعرفة والعلــم والتعليم
عاطفة املسكري

بع�ص  جانب  م��ن  ميال  هناك  اأنَّ  فيها  املتحدث  ذك��ر   
ال��ع��ل��وم  امل��ب��ال��غ��ة ف ذك����ر اإجن�������ازات  امل��ع��ا���س��ری��ن اإىل 
لذلك.  ال��ت��اری��خ  توثيق  م��ن  ال��رغ��م  الإ���س��الم��ي��ة على 
فخالل الع�سر الذهبي للعلم الإ�سالمي، الذي انتهى 
م��ا ب��ني ال��ق��رن 11 وال������12 ب��ع��د امل���ي���الد، ك���ان العلماء 
امل�����س��ل��م��ون م��ت��ق��دم��ني ع��ل��ى م��ع��ا���س��ری��ه��م ف اأوروب������ا 
امل�سيحية. ل تزال الدول الإ�سالمية قادرة على حتقيق 
تقدم علمي على اأن تقوم برتيب اأولویاتها اأوًل، ومن 
یف�سل  ال��ت��ي  اخل��ط��وات  اأوىل  اإىل  هنا  الإ����س���ارة  امل��ه��م 
ال�سري عليها وهي ال�ستثمار املادي اجليد. لقد اأثبتت 
كافة النتائج املرتبطة بهذه اخلطوة اأن اإعطاء جمال 
ما الأولویة ف امليزانية املالية للدولة ف اأي جمال كان 
ی�سجع على زیادة الن�ساط فيه. وذلك ما تفعله بع�ص 
حكومات الدول امل�سلمة واقعياً، ومن الأمثلة على ذلك 
ماليزیا ونيجريیا. تنفق هذه الدول اأموال طائلة ف 
م�ساریع جدیدة لي�سبح لدیها موؤ�س�سات بحثية عاملية 
امل�ستوى. ولكن من املهم معرفة اأن امل�ساألة ل تتمحور 
على اجلانب املادي فقط اإمنا حتتاج اإىل جوانب فكریة 
ومعنویة مكملة منها وجود الوعي والإرادة لالإ�سالح 
فرجاين  ن��ادر  وذك��ر  احلقيقية.  الفكر  حریة  و�سمان 
الإن�سان ف بدایات  العربية حلقوق  التنمية  ف تقریر 
الألفية اأنه ل بد للحكومات بالتعاون مع جمتمعاتها 
مع  یتنا�سب  مبا  العلمية  املوؤ�س�سات  بتقومي  تقوم  اأن 
امل��ع��ای��ري ال��ع��امل��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة، واح�����رام ح��ری��ة التعبري 
مراحله  ف  القانون  مبوجب  للجميع  التعليم  واإل���زام 

الأ�سا�سية على الأقل.
ال��ت��ي ط��رح��ه��ا الباحث  امل��ح��وری��ة  اإىل الأف���ك���ار  ن��ع��ود   
ت�سري  التي  التوكيدات  ذكر معظم  غونر ف مقالته. 

التاریخي.  الإ���س��الم��ي  ال�سياق  ف  العلم  اأه��م��ي��ة  اإىل 
)اطلبوا العلم ولو ف ال�سني( فتتخطى بذلك اأهمية 
العلم املعرقالت الثقافية، اللغویة اأو حتى اجلغرافية. 
على  م��ا  ب�سكل  اجل��ن��دری��ة  ال��ف��روق  ك��ذل��ك  ویتخطى 
ال��رغ��م م��ن اأن��ه��ا ل زال���ت ح��ا���س��رة ف بع�ص امل��ج��الت 
احل��ي��ات��ي��ة ح��ت��ى ف ع�����س��رن��ا احل����ايل. ف ت��ل��ك ال��ف��رة 
كان التعليم املدر�سي یقت�سر على الذكور بينما كانت 
م�سلطني  الأ���س��رة،  بيوت  ف  التعليم  یتلقني  الفتيات 
ال�����س��وء ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م الج��ت��م��اع��ي وامل���ه���ن امل��ن��زل��ي��ة 
یتلقاه  ال��غ��ال��ب  ف  ال��ع��ايل  التعليم  وك���ان  ال��غ��ال��ب.  ف 
الأزمنة  تلك  ف  العلماء.  بيوت  اأو  امل�ساجد  ف  الطلبة 
والطالب  املعلم  بني  والت�سال  �سفهياً  التدری�ص  كان 
املعلومة، وغالباً ما جرت  اأكر ما ی�سمن �سحة نقل 
ال��ب��الط  العلمية ف  وامل��ن��اق�����س��ات  الأدب���ي���ة  امل��ن��اق�����س��ات 
ال��ع��ب��ا���س��ي وف م���ن���ازل الأغ���ن���ي���اء ك���ذل���ك؛ ف��ف��ي عهد 
اخلليفة املاأمون تط��ورت العدید من �سالونات الأدب. 
بقوة مع كل  والأح��ادی��ث حا�سرة  القراآن  وكانت علوم 
ن�سو�ص  وتعد  م��ا.  علمي  نحو جم��ال  توجه  اأو  تطور 
ال��ك��رمي.  ال��ق��راآن  بعد  للفقه  ث��اين م�سدر  الأح��ادی��ث 
املتعلقة  املعلومات  فت�سهد  العلوم،  لباقي  بالن�سبة  اأما 
العربية  والأع��م��ال  العربي  ال�سعر  ف  والبلدان  باملدن 
امل��ب��ك��رة ع��ن ال��ف��ت��وح��ات الإ���س��الم��ي��ة على اإمل���ام العرب 
البالد.  الأولية جلغرافيا  باملعایري  الأوائل  وامل�سلمني 
معرفة  لدیهم  كانت  العرب  اأن  حقيقة  وبجانب  ه��ذا 
وما  ك��ذل��ك،  واملبكرة  الإ�سالمية  الع�سور  قبل  طبية 
اأدل على ذلك اأكر من وجود اأ�سماء الأطباء العرب ف 
الق�سائد والأمثال العربية القدمية. كان الأطباء قد 
حققوا اإجنازات رائدة ف القرن العا�سر واحلادي ع�سر 

ف جمال طب العيون واجلراحة وال�سيدلة، واأثر ذلك 
على املعرفة الطبية ف اأوروبا عب الرجمة. 

الزده��ار  ف��رات  املقارنة بني  باإمكاننا  ال�سياق  ف هذا 
العلمي الإ�سالمية وبني ع�سور الظالم ف اأوروبا من 
باب التطویر ل اأكر؛ فبطبيعة احلال لكل ح�سارة اأو 
اأمة فرة ازدهار واأفول، والنظریة اخللدونية تنطبق 
على هذین الطرفني كذلك. ل یعني ذلك اأن ل نعطي 
اأ�سافت  العلماء وال�سخ�سيات التاریخية امل�سلمة التي 
�سيئاً یذكر للب�سریة حقهم، مع ُمراعاة اأهمية تر�سيخ 
ه��ذه الأجم���اد ف اأذه���ان الأج��ي��ال النا�سئة ك��ذل��ك. اإن 
تكوین  ف  اأ�سا�سية  مفاهيم  والتعليم  والعل��م  املعرفة 
اأي حال من الأح��وال  اأي ح�سارة، ومل یكن الدین ف 
اإل  بعمق  الأم���ر  ه��ذا  معنى  ی��درك  ل��ن  للعلم.  منافياً 
م��ن غ��ا���ص ع��م��ي��ق��اً ف ال��دی��ن ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ت��اأوی��الت 
كذلك.  العلم  ف  غا�ص  وم��ن  املتطرفة،  والتف�سريات 
اأحياناً یقال باأنه )من املحتمل اأن ت�سبح ملحداً عندما 
�ستجد  باأنك  متاماً  ثق  ولكن  العلم  كاأ�ص  من  ت�سرب 
وتلتقي  تتالم�ص  حيث  الكاأ�ص(  اآخ��ر  ف  ینتظرك  الل 
هذه العلوم مع الدین ف العمق بعيدا عن التفا�سيل 
الدقيقة على الرغم من اأن املقارنة هنا غري منطقية 
وامل��وج��ود  امللمو�ص  على  القائمة  فالعلوم  وع��ادل��ة؛ 
اجلوانب  یخاطب  ال��ذي  بالدین  ت�سبيهها  مُيكن  ل 
الروحانية واملعنویة ف الب�سر. ومع ذلك نكرر اأنهما 
ل یتعار�سان ف الأ�سل كمبادئ واأفكار. ی�سري الباحث 
�سيبا�ستيان غونر ف مقالته اإىل هذه الفكرة مدعماً 
اإیاها بالكثري من الأدلة عب التاریخ م�سلطاً ال�سوء 

على الإرث الفكري التاریخي الري.

تعترب املعرفة والعلــم والتعليم مفاهيم اأ�سا�سية يف تكوين الب�سر يف اأيِّ ح�سارة، اأمة اأو جمتمع متقدم. اإن احل�سول على التعليم ُي�ساعد النا�س على التفكري وال�سعور 
والت�سرف بطريقة ت�ساهم يف جناحهم وحت�سني جودة حياتهم. بالإ�سافة اإىل ذلك، يطور التعليم �سخ�سية الإن�سان واأفكاره وطرقه يف التعامل مع الآخرين واإعداد 
النا�س لتجارب احلياة املختلفة. ي�سري الباحث وامل�ستعرب الأملاين �سيبا�ستيان غونرت يف مقالته بعنوان »املعرفة والرتاث العلمي يف الإ�سالم ما قبل احلديث، اإرث فكري 
ثري يف جمال التقاطع بني التعليم والدين« املن�سورة يف جملة التفاهم، اإىل الكيفية التي تعد فيها مفاهيم املعرفة والعلــم والتعليم ذات اأهمية عالية لدى املجتمعات 
امل�سلمة. واأ�سار اإىل اأن الغرب تدار�س اأهمية التعليم يف الإ�سالم ووثقت هذه املن�سورات الغربية الهتمام اجلاد للعلوم الإ�سالمية والدينية والثقافية التي ل تقت�سر 
على هذه اجلوانب املحدودة فح�سب بل تتو�سع لت�سمل باقي املجالت الدنيوية كذلك. جذبتني اإحدى املقابالت يف قناة خمت�سة بالأفالم الوثائقية والتي كان يتمحور 

احلديث فيها حول نف�س ال�سياق الذي تدور حوله املقالة.
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ُعمان ومبادرة الحزام
والطريق الصينّية

نادية اللمكية

عن مبادرة احلزام والطريق:
ُت��ع��د م���ب���ادرة احل����زام وال��ط��ری��ق اأه����م الأن�����س��ط��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ّي��ة 
والع�سرین،  احل��ادي  القرن  ف  ال�سينّية  للحكومة  والقت�سادّیة 
اأطلقت املبادرة ف العام 2013 وهي تقوم على فكرة اإحياء طریق 
احل��ری��ر ال��ق��دمي ورب���ط ال�سني ب���دول ال��ع��امل م��ن خ��الل �سبكٍة 
والطرق  الطاقة  واأنابيب  ال�سكك احلدیدّیة  وا�سعة من خطوط 
البحرّیة وامل��ط��ارات وذل��ك من خ��الل ت�سجيع  ال�سریعة وامل��وان��ئ 
�سال�سل  ورب��ط  الأ�سا�سية،  البنى  م�ساریع  ف  ال�سيني  ال�ستثمار 
من  امل��ب��ادرة  تتكون  العامل.  ودول  ال�سني  بني  والتجارة  التورید 
ق�سمني: احل����زام، ومي��ث��ل )ط��ری��ق احل��ری��ر الق��ت�����س��ادي( ال��ذي 
باآ�سيا الو�سطى وال�سرق الأو�سط واأوروبا،  ميتد من بكني مروًرا 
والطریق، وميثل )طریق احلریر البحري( وهو ميتد عب طرق 
التجارة البحرّیة الرئي�سة جلنوب و�سرق اآ�سيا واأفریقيا واأوروبا، 
وتغطي دول احلزام والطریق ثلثي �سكان العامل ف�ساًل عن كونها 
على  وقعت  وق��د  العاملي،  القومي  الناجت  اإجمايل  من   %40 متثل 
بينها  م��ن  دول��ّي��ة،  و29 منظمة  دول���ة   126 ه��ذه  امل��ب��ادرة  اتفاقية 

�سلطنة ُعمان ودول جمل�ص التعاون اخلليجي.
تاريخ العالقات الُعمانّية ال�سينّية:

الأ�سا�ص  ُعمان وال�سني ف  العالقات بني  الباحث، قامت  بح�سب 
التاریخّية  اع��ت��م��دت ف احل��ق��ب  الق��ت�����س��ادي، وق��د  ال��ع��ام��ل  على 
ثم  واملنتجات،  لل�سلع  املبا�سرة  البحرّیة  التجارة  على  القدمية 
دبلوما�سّية  عالقات  لبناء  البلدین  بني  املتبادلة  التجارة  مهدت 
ر�سمّية بداأت العام 1978م وُبنيت على مبادئ الحرام املتبادل ف 
خمتلف اجلوانب، وقد عزز هذه العالقات بداأ ت�سدیر النفط من 
تبداأ  ل دولة عربّية  اأوَّ ال�سلطنة  ا مع كون  ُعمان لل�سني خ�سو�سً
برنامج ت�سدیر النفط اإىل ال�سني، یليه ت�سدیر الغاز الطبيعي 
ف ت�سعينيات القرن املا�سي، حتى اأ�سبح التعاون ف جمال الطاقة 
العالقات  م��ع تطور  ث��م  البلدین،  ب��ني  للعالقة  الأ���س��ا���ص  امل��ح��ور 
اجلوهرّیة  اله��ت��م��ام��ات  وتعزیز  امل�سركة  امل�سالح  دع��م  اأ�سبح 
ال�سورة  امل�ستوى  رفيع  ا�سراتيجي  تبادٍل  اآليات  على  واحلفاظ 

التي ت�سكل منهج العالقة بني البلدین.
الداعم ال�سرتاتيجي الأن�سب

والطریق  احل��زام  مبادرة  ف  ال�سلطنة  م�ساركة  اأّن  الباحث  ی��رى 
اأنَّ  اإذ  ال��ع��رب��ي؛  اخل��ل��ي��ج  منطقة  ف  خمتلفة  خ�سو�سّية  ت��اأخ��ذ 
ذات  ع��الق��اٍت  ال�سني  م��ع  جتمعها  اأ���س��ار-  م��ا  »بح�سب  ال�سلطنة 

اأبعاٍد اأعمق واأكر ات�ساًعا، كما ُیوؤكد الباحث ف �سوء ذلك العوائد 
ال�ستثمارات  بداأ  مع  العماين  القت�ساد  على  املتوقعة  الإیجابّية 
ال�سينّية ف ال�سلطنة، التي منها دعم برنامج التنویع القت�سادي 
متنوعة  وظائف  وتوفري  النفط،  اأ�سعار  انخفا�ص  مع  ا  خ�سو�سً
لل�سباب الُعماين مبا ی�ساهم ف خف�ص ن�سبة الباحثني عن عمل، 
وعلى  التنمية،  اأه��داف  ُیحقق  القت�سادّیة مبا  وتن�سيط احلركة 
اجلانب الآخر فاإّن ا�ستفادة ال�سني تتجاوز مرحلة املوافقة على 
لتوؤدي  ال�سلطنة  مييز  ال��ذي  فما  ال�سلطنة،  ف  ا�ستثماراتها  بدء 

دوًرا اأ�سبه بالداعم ال�سراتيجي للمبادرة ف املنطقة؟
املوقع ال�سرتاتيجي

اأهم مرات الطاقة  املوقع اجلغراف املميز لل�سلطنة بقربها من 
وم�سيق  الهندي  واملحيط  العرب  بحر  على  واإطاللها  العامل  ف 
م�سافة  وُبعدها  الرئي�سة،  ال�سحن  ط��رق  على  ووقوعها  ه��رم��ز، 
�سيعزز قدرة  العامل  املحورّیة ف  املوانئ  اأهم  اأ�سبوعني فقط من 
ال�سني على تاأمني ح�سورها اجليو�سيا�سي ف املنطقة من جانب، 
اأ���س��واق  اإىل  للو�سول  ال�سينّية  ال�سركات  اأم���ام  امل��ج��ال  و�سيفتح 
اأكب  ال�سني  اأ�سبحت  العام 2016  اآخ��ر؛ ففي  املنطقة من جانٍب 
م�ستثمر اأجنبي ف منطقة ال�سرق الأو�سط، وهي تخطط -�سمن 
ومناطق  �سناعيٍة  ل��ب��ن��اء جم��م��ع��اٍت  وال��ط��ری��ق-  احل����زام  م��ب��ادرة 
اقت�سادیٍة خا�سة على طول طریق احلریر البحري، وُیعّد ميناء 
ملوقعه على  ن��ظ��ًرا  لبكني  الطموحة  الأه����داف  اأه���م  اأح���د  ال��دق��م 
خطوط التجارة بني اآ�سيا واأفریقيا، وال�سني ت�سعى اإىل حتویله 
ذلك  ُتوؤكد  العاملي،  الُعماين  ال�سيني  والت�سنيع  التجارة  لع�سب 
التفاقيات التي وقعتها ال�سلطنة مع عدٍد من ال�سركات ال�سينّية 
اأخ��رى  �سينّية  م�ساریع  وب��ن��اء  ال��دق��م  ف  �سيني  جممع  لتطویر 
بامليناء )35 م�سروًعا ف ال�سناعة ال�سينّية الُعمانّية، و12 م�سروًعا 
ف ال�سناعات الثقيلة(، كما تعمل ال�سني على تعزیز ح�سورها ف 
املنطقة احلرة ب�سحار وميناء �سحار- اأحد اأعمق موانئ العامل-.

البنية الأ�سا�سّية
متتلك ال�سلطنة بنية اأ�سا�سّية مبوا�سفاٍت عاملّية، بدًءا من �سبكة 
امل��وان��ئ  ب�سل�سلة  م���روًرا  ال��ع��امل��ي،  الت�سنيف  ذات  ال��بّی��ة  ال��ط��رق 
جوائز  على  احلا�سلة  اخلم�سة  امل��ط��ارات  اإىل  وو���س��وًل  العميقة، 
تعتمد  التي  العوامل  اأحد  اجلّيدة  الأ�سا�سّية  البنية  وتعّد  عاملّية، 
البعد  ذات  اليومّية  اأن�سطتها  مار�سة  ف  ال�سركات  كبى  عليها 
البنية  ع��ام��ل  اإىل  تنظر  ال�سني  اأّن  ال��ك��ات��ب  وی���رى  اللوج�ستي، 

ال�سلطنة  ف  اأن�سطتها  لربط  م�سهاًل  عاماًل  بو�سفه  الأ�سا�سية 
وجه  على  وال��ع��امل  اآ�سيا  �سرق  جنوب  باقت�سادات  املنطقة  ودول 
القت�سادي  برناجمها  ف  التكامل  لها  یحقق  م��ا  وه��و  ال��ع��م��وم، 

التو�سعي. 
موارد الطاقة

ُع��م��ان م���وارد ه��ي��دروك��رب��ون��ّي��ة ذات خم���زوٍن ج��ّي��د، توؤكد  متتلك 
اأكب  تعّد  ال�سلطنة  اأّن  كما  والغاز،  النفط  من  احتياطاتها  ذلك 
منتٍج للنفط والغاز ف منطقة ال�سرق الأو�سط خارج دول منظمة 
كما  للنفط،  الأك��ب  الت�سدیریة  ال�سوق  ال�سني  ومتثل  الأوب���ك، 
ال�سلطنة،  م��ن  امل�سال  الطبيعي  للغاز  م�ستورد  اأك��ب  ثالث  اأّن��ه��ا 
منه(  ال�ستفادة  واإت��اح��ة  امل���ورد  )وج���ود  العاملني  هذین  وات��ف��اق 
جعل ُعمان هدًفا رئي�ًسا لل�سني ف مبادرة احلزام على الطریق، 
ا مع وجود موؤ�سراٍت ُت�سري اإىل اأّن ال�سني �ست�ستهلك ربع  خ�سو�سً
�سادرات النفط ف املنطقة بح�سب تقریر وكالة الطاقة الذریة، 
من  القریب  وموقعها  الهيدروكربونّية  للموار  ُعمان  وامتالك 

اأ�سواق الطاقة یظالن العاملني الأكر جذًبا لل�سني. 
ال�ستقرار

دول  عن  متيزها  اأخ��رى  ميزًة  متتلك  ال�سلطنة  اأنَّ  الكاتب  ی��رى 
والأك���ر  ل��الإ���س��الم  اع��ت��دال  الأك���ر  ال�سكل  تبنيها  ه��ي  املنطقة 
املذهبية، وهو ما جنبها ال�سطرابات الطائفّية  قبوًل للتعددیة 
والإره�������اب امل��ت��ط��رف وال���ت���ح���ولت غ���ري امل�����س��ت��ق��رة ال��ن��اجت��ة عن 
اآم��ًن��ا لبدء ال�ستثمارات  ال��ذي یجعلها خ��ي��اًرا  ث���ورات، الأم��ر  اأی��ة 
باأهداف  ملتزمٌة  فال�سلطنة  ذلك  عن  ف�ساًل  الأعمال،  وُمار�سة 
مكافحة  وتت�سمن  ال��دويل  املجتمع  اأق��ره��ا  التي  القومي  الأم��ن 
الإرهاب وزیادة التنویع القت�سادي وتعزیز فر�ص التنمية اإ�سافًة 

اإىل دعمها وقف امل�ساعي الإیرانّية لمتالك اأ�سلحٍة نوویة.
وم��ا  م��ق��وم��اٍت  م��ن  متتلكه  مب��ا  ُع��م��ان  اأّن  ���س��ب��ق  م��ا  یت�سح 
حت��وزه م��ن ع��الق��اٍت وط��ي��دة م��ع ال�سني ميكن اأن ت���وؤدي دور 
الداعم ال�سراتيجي ملبادرة احلزام والطریق ف املنطقة، كما 
جانٍب  من  ال�سلطنة  ف  ال�سينّية  ال�ستثمارات  تنامي  �سيمثل 
ال�سناعّية  املناطق  ف  ال�سناعّية  امل�ساریع  لنمو  فر�سًة  اآخ��ر 
والقت�سادّي واحلرة، وت�سغيل الكوادر الوطنّية، وتعزیز حركة 
التجارة البحریّة، ف�سالً عن حت�سني امليزان التجاري وتعزیز 

التنویع القت�سادي.

يناق�س الباحث والأكادميي الإ�سرائيلي املتخ�س�س يف العالقات اخلارجّية والإ�سرتاتيجّية ال�سينّية مردخاي �سزيزا يف مقالته »الدور املحوري مل�ساركة ُعمان يف مبادرة 
"Contemporary Review of the Middle East" الدور الذي ميكن اأن توؤديه  احلزام والطريق« املن�سورة يف عدد الربع الأول للعام 2019 من جملة 
ال�سلطنة متتلك  ال�سرق الأو�سط، واملقالة ترتكز على فكرة كون  الهندي ومنطقة  ال�سيني الكبري )احلزام والطريق( يف املحيط  امل�سروع  ال�سلطنة يف دعم واإجناح 
عالقة تاريخّية ودبلوما�سّية واقت�سادّية مع ال�سني ذات اأبعاد خا�سة متّهد لنجاح املبادرة ال�سينّية يف املنطقة، ف�ساًل عن وجود مقوماٍت اأخرى جتعلها موؤهلًة لتكون 

الداعم ال�سرتاتيجي للمبادرة يف منطقة املحيط الهندي.
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دولوز بين الفلسفة واإلبداع
رقية الكندية

واتفق دولوز ف كتابه »مفهوم الختالف عند برغ�سون« 
ل��دى برغ�سون -ح��ول التعدد،  مع ق��وة الأف��ك��ار الكامنة 
برغ�سون  لت�سكيل  یعود  ذلك  وال�سبب ف  والفرا�سي- 
ف  بالختالف  فيعرفه  التعدد  ح��ول  اخل��ا���ص  مفهومه 
الطبيعة مع الزمن املتكون من حلظات راهنة ومتفاوتة 
وخمتلفة، اأما فيما یتعلق بالفرا�سي فقارنه برغ�سون 
كليهما  باأنه متفرد عن  والراهن، وو�سفه  الواقعي،  مع 
كونه یحوز واقعا خا�سا فيه مليئا بالأبعاد املختلفة. ول 
نن�سى تعلق دولوز باملفاهيم اللغویة البغ�سونية -حول 
ال��دمي��وم��ة، وال����ذاك����رة، وال���ن���زوع احل���ي���وي، واحل��د���ص- 
امل�سكالت  وخلق  ط��رح،  كبرية ف  اأهمية  الأخ��ري  في�سكل 
اأن  یبدو  الدميومة.  بلغة  لها  حلول  واإیجاد  احلقيقية، 
عليها  یبني  اأ�سا�سية  ق��واع��د  �سكلت  برغ�سون  م��وؤل��ف��ات 
دولوز موؤلفاته، وكيف ل وهي تتما�سى مع فكره الإبداعي 
تو�سل  فقد  نيت�سه،  بكتابات  یتعلق  فيما  اأم��ا  املتجدد!. 
دولوز اإىل اأنها ذات اأفق نقدي اأكر رادیكالية من النقدیة 
الكانطية؛ وعلل ذلك ف كتابه »الختالف والتكرار« اأن 
بني  والت�سارك  التوافق  نتيجة  یت�سكل  الكانطي  الفكر 
والعقلية...اإلخ،  احل�سية  املعطيات  معاجلة  ف  امللكات 
دیكارت،  املو�سوع وكذا احلال عند  ت�سكل  والتي بدورها 
اأكر  املفاهيم  الثوري ف  البعد  واعتمد دولوز على هذا 
یجعل  ما  الفل�سفة؛  ف  الكانطي  اجلمايل  التذوق  من 
كانط مناف�سا لدودا لدولوز رغم معار�سة نيت�سه لذلك 

كما جاء ف كتاب »نيت�سه والفل�سف«.
فاإن  دول��وز،  كتابات  النزعة اجلمالية ف  ناحية  اأم��ا من 
الفال�سفة  ومفاهيم  واأفكار،  ن�سو�ص،  مع  كتبه  تداخل 
الآخرین لن مينعه من التعبري وفق طریقته الإبداعية 
الأف��ك��ار  اأو  املختلفة،  املفاهيم  ف  ك��ان��ت  ���س��واء  اخل��ا���س��ة 
ع��ن ح��دود  بعيدا  فل�سفته،  ح��را ف  ك��ان  امل��ت��ج��ددة، فقد 

ال��ف��ل�����س��ف��ة ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة، م��رت��ب��ط��ا ب��ال��ت��ذوق اجل��م��ايل 
التفل�سف  یف�سر  اأن��ه  �سيما  ل  وثيقا؛  ارتباطا  الفل�سفي 
اأنه ینتج من التعمق ف الأفكار وت�سكيلها بطریقة  على 
ح��ي��وی��ة خ���ارج���ة ع���ن ن��ط��اق امل����األ����وف، وی��ف�����س��ره اأی�����س��ا 
بالن�سبة  واأم���ا  نف�سه،  ال��وق��ت  ف  ن�سط  وف��ع��ل  نقد  ب��اأن��ه 
متجدد  مثايل  ب�سكل  كتاباته  ف  ی�سخه  فاإنه  للمفهوم، 
لكتابة الأحداث بطریقة وا�سعة وباأ�سلوب لغوي متميز 
بالعالمات  وم��ل��وء  والإدراك،  الإح�����س��ا���ص،  على  مبني 
ومنحه  املو�سوع،  ا�ستمراریة  ل�سمان  وال�سور؛  وامل���واد 
قوة و�سالبة. وینظر دولوز اإىل الإب��داع على اأنه متنوع 
ن�����س��ط، واإن���ت���اج واق��ع��ي اأح��ي��ان��ا، واف��را���س��ي مبني على 
الواقع اأحيانا اأخرى �سواء اأكان من الناحية العلمية، اأو 
تقييمه  خالل  من  ذلك  ویبهن  الفل�سفية.  اأو  الفنية، 
للحقيقة على اأنها نتاج عنف داخل الأفكار، وكذلك من 
بالتعبري  فيه  م�سجونة  هي  ما  للحياة  حتریره  خالل 
عنها وفق معایري اجل�سد، والزمن، واحلركة، وال�سورة، 

وغريها.
من  مكونا  م�سرحا  الفل�سفة  م��ن  یجعل  ��ه  ف��اإنَّ وب��ذل��ك، 
مع  م��راب��ط��ة  مفهومية  و�سخو�ص  متوا�سلة  اأح����داث 
كبريا  جانبا  �سغلت  التي  وال�سورة-  -كالر�سم،  الفنون 
ف كتاباته الفل�سفية؛ كونها جتعل من الإبداع ملمو�سا، 
مب�سطة  بطریقة  الفل�سفة  ف  التفكري  ن��ط��اق  وت��و���س��ع 
وحت���رره���ا م��ن ال��ق��ي��ود امل��خ��ت��ل��ف��ة، والن��ك��ب��اب ع��ل��ى فكر 
التفكري. ومتحورت كتب دولوز حول جمالت وموا�سيع 
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�سينما،  والزمن« حول  و»ال�سورة  »ال�سورة واحلركة«، 
ف  الإح�سا�ص«  منطق  بيكون:  »فرن�سي�ص  كتابه  واأخ��ريا 
املفاهيم  یحبذ  البع�ص  فاإن  ذلك،  مع  وتناق�سا  الر�سم. 

توحي  التي  الفل�سفية  الكتابات  ف  وامل��األ��وف��ة  الب�سيطة 
اأحيانا ب�سيق فكر الفيل�سوف. 

جند اأنَّ تداخل الكتابات الفل�سفية مع التذوق اجلمايل، 
والإبداع املفاهيمي ی�سفي طابعا رائعا ميزا، وت�سكيلة 
م��ي��زة م��ن اجل��م��ل ال��الف��ت��ة لن��ت��ب��اه ال��ق��ارئ ب���دون اأن 
ی�سعر بكلل اأو ملل!، بل واإنها جتعل من الفيل�سوف كاتبا 
اأو  ب�»طبيب احل�سارات«  ت�سميته  ی�ستحق  مبدعا كبريا، 
و�سف  كما  اأمرا�سها  بت�سخي�ص  یقومون  الذین  اأولئك 

دولوز نف�سه، اأو »م�سخ�سا للح�سارات« كما ذكر نيت�سه.
وی�سُف دولوز التفكري باأنه عملية قب�ص ت�سمح بالتحول 
وذل��ك من خالل  التعدد،  نظریة  اإىل  املعنى  من منطق 
الركيز على القوة الكامنة ف ثنایا الن�سو�ص واخلطوط 
والأل��وان، كما ی�سفه باأنه مولد للفوارق وخالق للتعدد 
بتحيزهما حول  ولكن  ونيت�سه  برغ�سون  بذلك  قام  كما 
الفيل�سوف  ق��وة  وتكمن  للفرد.  )امل�سيحية(  الالهوتية 
الأفكار  املوازنة بني طرح  دول��وز ف قدرته على  ف نظر 
واإدخ��ال  واإب��داع��ي��ة،  حدیثة  بطریقة  اللغویة  واملفاهيم 
وما  والثانویة،  الرئي�سية  اأفكاره  ف  الفنية  اجلماليات 
ل �سك فيه، فاإن الفل�سفة عند دولوز تت�سكل من ثالثة 
مقومات اأ�سا�سية مرابطة فيما بينها، ومكملة لبع�سها 
املفهومية-  ال�سخو�ص  تت�سمن  -وال��ت��ي  املحایثة  وه��ي 
وامل��ال��ي��ة-  احل�سية  امل��رك��ب��ات  ف  یتمثل  -وال����ذي  وال��ف��ن 

والعلم -الذي ینتج من املعرفة.
اأف��ك��ار كامنة  م��ن  ت�سمله  الفل�سفة -مب��ا  ف���اإنَّ  واأخ����ريا.. 
جمايل-  وت���ذوق  ومبتكرة،  ج��دی��دة  ومفاهيم  وث��ان��وی��ة، 
خ�سو�سا  ل��ل��ق��ارئ،  ملفتا  وتخ�س�سا  مهما،  جانبا  تعد 
اإذا ما مت الإبحار ف م�سطلحات كتاباتها على ید كتاب 

مبدعني وناجحني كدولوز.

يعدُّ جيل دولوز -كما جاء يف مقال »الفل�سفة بني التاريخ والإبداع« املن�سور يف جملة »التفاهم« ملحمد نور الدين اأفاية- من اأحد اأ�سهر الفال�سفة الذين تعمقوا يف نحت 
ونقد كتابات الفال�سفة الآخرين كديفيد هيوم، وكانط، و�سيبونزا والفيل�سوف الروحاين برغ�سون؛ فهو يرى اأن بع�س موا�سيعها تكُمن خارج اإطار النزعات املهيمنة 

اآنئذ، وحتد من ق�سايا الوجود، واحلرية، والإن�سان.
ولحظ لغويا اأن هناك حدودا ت�سيطر على كتاباتهم �سواء كانت من الناحية الإبداعية، اأو من الناحية املفاهيمية، ويف الآن نف�سه اعتمد على بع�س املفاهيم اللغوية، 
واتخذها نهجا يف كتاباته؛ فقام بن�سر موؤلفات عديدة بطريقته اخلا�سة حول كل من الفال�سفة الذين قام مبقابلتهم �سخ�سيا، اأو قراأ موؤلفاتهم، فعلى �سبيل املثال وجد 
ا�ستمرارية ديفيد هيوم يف و�سف الذات على هيئة انطباعات و�سور، ولحظ ت�سابهها مع اجلانب الأفالطوين يف الرتكيز على الذات. ولكن، كيف كان نقده ومقارنته 

بني برغ�سون ونيت�سه وكانط؟ وما عالقة النزعة اجلمالية يف فل�سفته؟ وكيف يربط الإبداع يف مفاهيمه واأفكاره الفل�سفية؟
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طبيعة العالقة بين اإلتيقيا والسياسة 
يف الفلسفة اليونانية

قيس الجهضمي

اإىل مرحلة الأخالق  اأن النتقال من الإیثو�ص  یرى الكاتب 
عدة  ت��واج��ه  وال�سيا�سة  الإتيقيا  عالقة  م��ن  جعل  ال��ذي  ه��و 
م�����س��اك��ل ن��ظ��ری��ة وع��م��ل��ي��ة، ف���الإی���ث���و����ص ی��ع��ب ع���ن امل��الم��ح 
ال��ع��ادة،  مبقت�سى  تاأ�س�ست  ال��ن��ا���ص  م��ن  ملجموعة  امل�سركة 
واملدینة اليونانية تعب عن جمموعة من املواطنني تربطهم 
هذه املالمح امل�سركة ف ذاكرتهم اجلماعية وهو على عك�ص 
ما وجد لدى املدینة الالتينية التي ذهبت اإىل اأن ما یربط 
بني املواطنني هي ال�سوابط القانونية لل�سلوك، ومن خالل 
ما تعنيه الأعراف والعادات لدى كل من املدینتني اليونانية 
والالتينية جعل التمييز �سعباً بني الإتيقيا والأخالق فهما 
ی�����س��رك��ان ف ه���ذا امل��ع��ن��ى ك��ون��ه��م��ا حم��ددی��ن ل��ل��ع��الق��ة، ل��ذا 
فالإتيقيا مل تنف�سل عن ال�سيا�سة ومل یكن م�سكل الفل�سفة 
اأن  ینبغي  كيف  ول��ك��ن  بينهما  بالو�سل  الت�سليم  اليونانية 
التي  الإتيقيا هي  واأن  باأي �سيغة،  یتم هذا الت�سال بينهما 
وموؤ�س�ساتها.  باملدینة  ال�سيا�سة  وتهتم  الفرد  باملواطن  تهتم 
املحاكمات  جن�ص  من  �سقراط  حماكمة  اأن  الكاتب  یرى  لذا 
العمومية »حماكمة املدینة للفيل�سوف«؛ لأن التهم املوجهة 
اإليه مل تكن ف الإط��ار الإتيقي وح�سب ولكن �سملت الإطار 
اآلهة  اإىل  ال��دع��وة  اليونانية،  الآل��ه��ة  »اإن��ك��ار  وه��ي  ال�سيا�سي 
اإنها  حيث  من  اإتيقية  هي  فالتهم  ال�سباب«،  اإف�ساد  جدیدة، 
تتعلق ب�سردیة اجلماعة وبربية ال�سباب، وهي �سيا�سية من 
بني  القائمة  وال�ِسركة  املدینة  ل��ذاك��رة  ُم��ه��ددة  ت�سبح  حيث 

املواطنني.
الإتيقي  العالقة بني  اأنَّ غایة مقاله هي فهم  الكاتب  یذكر 
وال�����س��ي��ا���س��ي ف ال��ف��ل�����س��ف��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة م���ن خ����الل اأر���س��ط��و 
كان  ���س��ق��راط  قبل  ال�سيا�سي  الفعل  اأن  ف��ريى  واأف���الط���ون، 
»البطل«  �سورة  و�سعه هومريو�ص ف  الذي  لالأ�سا�ص  یعزى 
ال�سف�سطائية ف  اأنتجته  ما  »اخلطاب« وهو  ليكون  ثم تغري 
لدى  ال�سيا�سي  الفعل  عن  التعبري  ف�سار  ال�سيا�سي،  امل�سهد 
ال��ق��درة على الإق��ن��اع، وحني  اأو  اإم���ا ع��ن العظمة  امل��واط��ن��ني 
ال�سيا�سي  للفعل  العقلي  الأ���س��ا���ص  اإی��ج��اد  الفيل�سوف  ح��اول 
ف  نف�سه  بو�سع  ق��ام  والف�سيلة  العدالة  ف  التفكري  وح��اول 
ا�ستباك مع املدینة، وترى حنة اأرنت اأن �سقراط دخل جمال 
لتح�سني  امل��دی��ن��ة  م��واط��ن��ي  على  ا���س��رط  عندما  ال�سيا�سة 
و�سعهم اأن ميار�سوا التفل�سف، وهو ف هذا املو�سوع یتحرك 

ال�سيا�سي؛  املجال  ف  ال��دخ��ول  یرید  ول  الإتيقي  الإط���ار  ف 
للتناغم  وو�سوله  نف�سه  املرء مع  بعالقة  یتعلق  لأن حدیثه 
فالإتيقيا  لذا  واخلطيب،  البطل  �سورة  عن  بعيداً  الداخلي 
الفرد  لتحویل  الف�سائل  منظومة  وبتعيني  بالداخل  تتعلق 
املفرو�سة داخل  بالقوانني  لها  اإن�سان فا�سل ول عالقة  اإىل 

نظام املدینة.
حادثة  الكاتب  یاأخذ  بال�سيا�سي  الإتيقي  عالقة  ول�ستبيان 
حماكمة �سقراط الفيل�سوف والتهم املوجهة اإليه من خالل 
اأ�سا�سا  اأف���الط���ون  اأوث��ي��ف��رون ی�سع  ف��ف��ي حم����اورة  امل��دی��ن��ة، 
لنظر  دخ��ل  ذات��ه ول  اأن��ه یتحدد ف  للورع على  ميتافيزیقيا 
بقية  التفكري ف  الأ�سا�ص معياره ف  فيه، وجعل هذا  الآلهة 
الأ�سا�سي  املقوم  اأنها  اأفالطون  یرى  العدالة  وف  الف�سائل، 
للعي�ص بني املواطنني، ویرى اأن حماكمة �سقراط غري عادلة 
لأنها اأخذت ت�سور الورع دون الأ�سا�ص العقلي فيه، »واملق�سود 
التي تربط �سقراط بالإطار  بالورع هنا هو طبيعة العالقة 
هو  ال�سردي  الإط���ار  وه��ذا  الأثينية،  املدینة  ملواطني  امليثي 
اأ�سا�ص احلياة الإتيقية داخل املدینة«، وبهذا املعنى  ما ميثل 
خالل املحاكمة افتقد ما یربطه مبواطني املدینة فبالتايل 
اأ�سبح ی�سكل خطرا عليهم، لكن اأفالطون حّول م�ساألة الورع 
اإىل م�ساألة فل�سفية وبهذا الإجراء »ی�سند له �سيغة الكينونة 
ف ذاتها، فالآلهة حتب الورع لأنه بالفعل كذلك ف كينونته 
�سردیة  »ب���ني  بالف�سل  اأف���الط���ون  ی��ق��وم  وب��ه��ذا  اخل��ا���س��ة«. 
املفهومي  الإط��ار  وبني  املدینة(  )ذاك��رة  ال�سيا�سية  اجلماعة 
فا�سال  الإن�سان  یعتب  فال  الفيل�سوف(«،  )ذاك��رة  الفل�سفي 
لحتفاظه بذاكرة املدینة ولكن مبفعول الف�سيلة ب�سورتها 
للربية  م��وؤه��ال  ی��ك��ون  م��ن  الفيل�سوف  و»وح����ده  العقلية، 
واحلكم«، ومبا اأن ال�سيا�سيني ل یعرفون ما هو خري للمدینة 
�سار  وبهذا  ك�سقراط،   نافع  غري  الفيل�سوف  اأن  افر�سوا 
ال�سيا�سي  ال�ساأن  فيها  یقوم  التي  هي  الفا�سلة  املدن  مفهوم 

على اأ�سا�ص عقلي. 
كانت  اخل��ري  ملثال  ا�ستند  حينما  اأف��الط��ون  اأن  الكاتب  ی��رى 
على  القادر  هو  فالفيل�سوف  الفال�سفة؛  حكم  ت�سریع  غایته 
الت�سور  بهذا  لكنه  عادلة،  �سيا�سية  حياة  من  املدینة  متكني 
جعله غري قابل للتحقق اإل ب�سنع م�سافة نظریة فعلية بني 
الفيل�سوف واملدینة حيث ميتلك احلقيقة الفيل�سوف وحده، 

وب��ه��ذا الأم����ر ف�سل ب��ني ال��ن��ظ��ر وب���ني ال��ف��ع��ل ف�����س��ار جم��ال 
طرحه  م��ا  غ��رار  على  الأم���ر  وه��ذا  بحتا،  علميا  الفيل�سوف 
�سقراط حيث اأنه كان یتحرك ف الف�ساء العام، ف�سقراط مل 
یكن هدفه من التفل�سف مواجهة املدینة بالعقل من خالل 
املواطنني حت�سني احلياة  اأراد من  العدالة والف�سيلة ولكنه 
ال�سيا�سية عن طریق التوليد العقلي، وهذا الأمر فيه توكيد 
على احلياة ال�سيا�سية كوعد اإیتقي داخل املدینة لكنه یطالب 
املدینة  ف  للتفكري  منطلقا  النف�ص  ف  التفكري  ی�سبح  ب���»اأن 
والتي  ال�سيا�سية  للحياة  اأ�سا�سا  الإتيقيا  فتكون  والطبيعة«، 
»فمن  اأ�سدقاء،  وه��م  فيها  مت�ساوین  املواطنون  فيها  یكون 
یكون  اأن  ی�ستطيع  ل  نف�سه  مع  ال�سداقة  اختبار  ف  یخفق 

�سدیقاً لالآخرین«.
ال�سداقة  ف  البحث  اأن  اأر�سطو  یرى  ال�سداقة  وف مو�سوع 
على  ال�سداقة  »اأ�سبقية  لأن  ال��ع��دال��ة؛  ف  البحث  م��ن  اأه���م 
اإتيقيا«،  العدالة هي التي جتعل من احلياة ال�سيا�سية وعدا 
امل�ساواة  هنا  ویق�سد  الأف���راد  بني  بامل�ساواة  تعد  فال�سداقة 
ال�سيا�سية غري القت�سادیة، و»یبدو اأن �سقراط اعتقد ف اأن 
الوظيفة ال�سيا�سية للفيل�سوف متثلت ف امل�ساعدة على اإقامة 
ال�سداقة  فهم  على  القائم  امل�سرك  العامل  من  النوع  ه��ذا 
التي ل یحتاج فيها اإىل ت�سلط«، وميزج اأر�سطو بني ال�سداقة 
هو  ف��احل��ب  ل��الآخ��ر،  �سندا  منهما  ك��ال  یجعل  واحل���ب حيث 
الذي یجعل ال�سداقة ت�ستمر ولكي یتحققا على نحو اأف�سل 

لبد اأن یكونا ف اأفق املدینة.
ی���رى ال��ك��ات��ب ف ن��ه��ای��ة امل��ق��ال اأن ال��ع��الق��ة ب��ني الإی��ت��ي��ق��ي 
وال�سيا�سي ل تكون عب قوانني منظمة لل�سلوك ولكن على 
واأن  العلمية،  بالناحية  حمكومة  الب�سر  �سوؤون  تدبر  �سيغ 
ب�سلة  الإق��رار  فيها  یكن  واأر�سطو مل  اأفالطون  بني  الفرق 
والكيفية  ال�سلة  ه��ذه  طبيعة  ف  ولكن  بال�سيا�سي  الإتيقي 
ال��ت��ي ت�����س��ور ك��ال منهما م��ف��ه��وم اخل���ري ف ك��ال اجل��ان��ب��ني 
النظري والعملي. ومن وجهة نظري، ح�سول هذا التمييز 
ومعرفة كيف ینفعل الإتيقي بال�سيا�سي كونهما ل ینف�سالن 
داخل املدینة هو ما �سيحدد ال�سوابط والقوانني التي متنح 
ال  الفعَّ ال�ستغال  خ��الل  م��ن  ال�سعادة  املجتمع  ذل��ك  اأف���راد 
املرتبطة  واملفاهيم  والف�سائل  القيم  على  وعمليا  علميا 

بالإتيقيا ف الداخل.

يتناول الكاتب معز مديوين يف مقالته التي بعنوان »الإتيقي وال�سيا�سي يف الفل�سفة اليونانية« واملن�سورة يف جملة التفاهم، عالقة الإتيقيا بال�سيا�سة وكيفية تاأثري كل 
واحد منهما على الآخر يف منط احلياة داخل املدينة، ومدى ح�سور الإتيقيا وباأي معنى داخل املدينة وفعلها ال�سيا�سي مبا ُيحقق ال�سعادة والرخاء من خالل منظور 

الفال�سفة كما كان يف املرحلة اليونانية. 



١٠  رجب 1442 هـ - فبراير 2021

heenosaid@gmail.com

فلسفة اإلصالح اإلنساني عند اإلغريق
هنية الصبحية

الطریق  ه��ي  الف�سيلة  اأن  ف���راأى  ف��ي��ث��اغ��ور���ص،  الفيل�سوف  اأم���ا 
ذل��ك  ُی�سكل  اإذ  الإل����ه،  ن��ح��و  وت��وج��ه��ه��ا  النف�ص  ل��ط��ه��ارة  الأم��ث��ل 
اأ�سا�ص فل�سفتهم، ومن یبحث عن م�سدر اآخر للخري غري الإله 
یطلق عليه اأحمق؛ وبذلك �سكلت العقيدة الفيثاغورثية تعاليم 
الإن�����س��اين؛ هما:  لل�سالح  ف��اأوج��دت طریقني  راق��ي��ة،  اأخ��الق��ي��ة 
الف�سيلة  باأنَّ حياة  الأ�سمى، والعتقاد  الإلهي  بالوجود  الإمي��ان 
هي التي توافق الإرادة الإلهية. وهذا ما جعلهم یوؤمنون بالأ�سل 
عن  ُغ��رب��اء  باأنهم  ی�سعرون  وجعلهم  الإن�سانية،  للنف�ص  الإل��ه��ي 
بالعلم  فُتعنى  ع��ن��ده��م،  ل��ل��ط��ه��ارة  بالن�سبة  اأم���ا  امل����ادي.  ال��ع��امل 
اأعظم  اأن النظر العقلي والعلمي  الریا�سي واملو�سيقى، ُموؤكدین 
الإله  الفيثاغورثيون  وعبد  الإن�سانية.  للنف�ص  وتطهري  ت�سفية 
اإله احلكمة والعقل بدل من الإله دیوني�سيو�ص وهو  اأبولو وهو 

اإله اخلمر والن�سوة.
ز �سقراط على الفرد ككل؛ حيث ركز على  وف اجلانب الآخر، ركَّ
ماهية العقل، واأنه ل ميكن للفرد اأن ی�سل اإىل اليقني اإل باإعمال 
اأثار ردة  ال�سقراطي  الفكر  اأنَّ ظهور  اإىل  الباحث  العقل. وی�سري 
الإغ��ری��ق،  عند  وا���س��ع��ا  ج��دل  اأث����ارت  بحيث  �سوف�سطائية،  فعل 
حتدیدا ف انت�ساراتهم وفكرة احلریة الفردیة املطلقة ف اختيار 
الفعل وامل�سوؤولية عنه، �سواء ف عامل الأخالق اأم ال�سيا�سة، موؤكدا 
اأن هذه الأفكار التنویریة �سند قوي للدميقراطية الإغریقية، اإل 
اأنها مثلت زعزعة قویة لالأعراف والتقاليد الإغریقية القدمية 
تلك  مل��واج��ه��ة  �سعى  ل��ذل��ك  ال�����س��ق��راط��ي؛  الفكر  ی��رى  م��ا  ح�سب 
وال�سيا�سة  النفعية  الفردانية  عنها  نتج  التي  املتطرفة،  الأفكار 

الفو�سویة.
وُی�سري الن�سار اإىل اأن �سقراط قد �سمن روؤیته الإ�سالحية حتت 
لركيز  الأوىل  النطالقة  تعتب  حيث  نف�سك«،  »اع���رف  �سعار 
�سقراط على الإن�سان وق�سایاه، وقد ميز طبيعة النف�ص وقدرتها 
عند  املقد�ص  الإل��ه��ي  اجل��زء  باعتبارها  اجل�سد  عن  التفوق  على 
مفهومي  مببتكر  لتلقيبه  العلماء  بع�ص  حفز  ما  وهو  الإن�سان، 
النف�ص  جوهر  ف  فتتمثل  الثانية  احلقيقة  اأم��ا  والنف�ص،  ال��روح 
الإن�سانية املتمثلة ف العقل، واأنه یجب على الإن�سان اأن یت�سرف 
املعيار  باعتبارها  الف�سيلة  على  رك��ز  كما  العاقلة،  طبيعته  وف��ق 
العلم  وربط  اإليه،  ینتمي  �سلوك  اأي  نقي�ص عليه  اأن  الذي ميكن 

ب�سلوك الف�سيلة. ویوؤكد الباحث اأن روؤیة �سقراط جاءت موحدة 
بني العلم والف�سيلة، اإذ اأن حياته كانت تطبيقا لروؤیته، حمرما 
فيها القانون من خالل احلوارات التي تركها؛ لذلك كان �سقراط 
یوؤمن مبا یفعل، ویفعل ما یوؤمن به، فقد توافق لدیه العتقاد 

مع ال�سلوك، والقول مع الفعل.
اأف��الط��ون ق��د ا�ستوحى روؤی��ت��ه م��ن معلمه  اأن  ال��ب��اح��ث  واأو���س��ح 
والوجود ف  القابلة للحقيقة  املثالية  روؤیته  �سقراط، وقد و�سع 
وجوهر  الأ�سياء  حقائق  على  تركز  التي  املُ��ُث��ل  نظریة  نظریته  
واأن��ه  املح�سو�ص  امل���ادي  للعامل  م��واز  ع��امل  ال��وج��ود بحيث یوجد 
عامل املُُثل احلقيقي، واأن كل ما ف هذا الوجود املح�سو�ص موجود 
كفكرة، ومن ثم یتم متييزه بني عاملنا املادي وبني عامل الأفكار، 
اإذن ف��ع��امل املُ��ث��ل مي��ث��ل الأ���س��ل واحل��ق��ي��ق��ة ل��ك��ل م��ا ه��و م��وج��ود 
اأو معنویة ك��الأف��ك��ار والأخ���الق  اأ���س��ي��اء م��ادی��ة  على الأر����ص م��ن 
العامل.  ف  وخ��ال��دة  ثابتة  تبقى  احلقائق  تلك  وك��ل  والف�سائل، 
اإدراك  اأ�سا�سها  املعرفة  ف  نظریة جدیدة  اإىل  اأفالطون  دعا  كما 
املُُثل، بعد رحلة طویلة  اإل حد�سا عقليا لهذه  احلقيقة ل یكون 
ف العامل املح�سو�ص املليء بالظنون والأوهام اإىل عامل احلقيقة 
الثابتة، ومتيزت باأربع مراحل متثلت ف الوهم والظن الذي یهتم 
باإدراك الأ�سياء املادیة ف العامل املح�س�سو�ص والعتقاد الریا�سي 
التي  العقلية  واحلدو�ص  الریا�سية  الأفكار  مبعرفة  یهتم  ال��ذي 
تتو�سط بني عامل املح�سو�سات والعامل املعقول الذي ل یدرك اإل 

عب احلدو�ص العقلية املبا�سرة.
ُق��وى للنف�ص الإن�سانية؛ ه��ي: القوة  اأف��الط��ون ث��الث  وق��د ذك��ر 
العاقلة والقوة الغ�سبية والقوة ال�سهوانية، وكلها تت�سارع داخل 
ج�سم الإن�سان، فاإذا ا�ستطاع ال�سيطرة على ال�سهوة والغ�سب فاإن 
ذلك الإن�سان ی�ستطيع اأن یعي�ص حياة متوازنة. واأو�سح اأن الدولة 
الدولة  ف  للعدالة  وتعریفه  النف�ص،  ق��وى  مُتاثل  عنده  املثالية 
یقابله تعریف النف�ص عند الإن�سان؛ لذلك یرى اأن علينا تكبري 
ال�سورة امل�سغرة للعدالة داخل للنف�ص لتتحقق العدالة ف الدولة، 
فالدولة املثالية عنده ینبغي اأن تقوم على مبداأ تق�سيم العمل بني 
اأفرادها الذین یتوزعون على ثالث طبقات وهي طبقة املنتجني 
النف�ص  ف  ال�سهوانية  القوة  وتقابلها  وخالفة  و�سناع  ُزراع  من 
النف�ص،  ف  الغ�سبية  ال��ق��وة  وتقابلها  اجُل��ن��د  وطبقة  الب�سریة، 

طبقة  وك��ل  النف�ص،  ف  العاقلة  ال��ق��وة  وتقابلها  احُل��ك��ام  وطبقة 
الفال�سفة  حكومة  اأن  كما  الأك��م��ل.  الوجه  على  وظيفتها  ت��وؤدي 
ال��ع��دال��ة؛ لأن ه���وؤلء  ال��دول��ة لتحقيق  املُ��ث��ل��ى ف  ه��ي احل��ك��وم��ة 
احلكام لن یكون لهم هدف اإل حتقيق العدالة بني املواطنني ف 
الدولة، لذلك كانت روؤیته الإ�سالحية املثالية ف جمال ال�سيا�سة 

م�ستمدة من روؤاه  الأخالقية وفل�سفته امليتافيزیقية الإميانية.
اأ�ستاذه،  مثالية  من  اخل��روج  ح��اول  فقد  لأر�سطو،  بالن�سبة  اأم��ا 
اأن لإدراك احلقيقة طریقني هما طریق احل�ص وطریق  وك�سف 
العقل، بالإ�سافة اإىل ك�سفه منطق الفكر الإن�ساين؛ حيث و�سع 
الزائفة  ال�سور  وك�سف  ال�سليم  للتفكري  العقلي  املنطق  اأ�س�ص 
الفكر و�سبط  اإ�سالح  واأ�سهم ف  واخل��راف،  الأ�سطوري  للتفكري 
منهج التفكري ال�ستدليل ب�سورتيه ال�ستنباطية وال�ستقرائية، 
واهتم مبجال البحث العلمي ف كل اجتاهاته، ویعتب الأول ف 
حيث  والفل�سفة،  العلم  بني  منطقية  ب�سورة  ف�سل  من  ع�سره 
كتب اأول املوؤلفات التخ�س�سية ف علم املنطق والطبيعة والفلك 
ی�سكل  وال�سيا�سة، وبذلك  والأخ��الق  النف�ص  وعلوم احلياة وعلم 
اجلانب الإ�سالحي والتنویري لروؤیته من خالل تاأ�سي�سه لهذه 

العلوم.
ویوؤكد الن�سار اأنَّ اأر�سطو اأول من جنح ف تعریف النف�ص الب�سریة 
باأنها متثل �سورة اجل�سم الذي یحول احلياة الكامنة فيه بالقوة 
اإىل حياة بالفعل، فالنف�ص تلك القوة التي جتعل من هذا اجل�سم 
ج�سما حيا بالفعل قادرا على احلركة والإح�سا�ص والتفكري، كما 
ن�سفه  اأن  ميكننا  ال��ذي  الوحيد  الكائن  ه��و  الإن�����س��ان  اأن  اأو���س��ح 
بالأخالقية، حيث اأن الف�سيلة عنده تبداأ من حتكم القوة العاقلة 
الكائن  باعتبارها  الإن�سانية  النف�ص  داخل  العاقلة  القوة غري  ف 
یدور  �سيء  بكل  التحكم  وی�ستطيع  بالعقل  یتميز  ال��ذي  الوحيد 
املجتمع  اأ�سا�ص  الأ���س��رة  اعتب  فقد  ال�سيا�سية  روؤیته  اأم��ا  حوله، 
ال�سيا�سي وبذلك اهتم بدرا�سة الأ�سرة واأفرادها وف�سائلها وركز 
على التن�سئة الأ�سریة لالأبناء واأهمية تفرغ املراأة لرعایة اأ�سرتها، 
على عك�ص اأفالطون الذي ركز على الفرد، كما اهتم بدرا�سة اأنواع 
احلكومات ال�ساحلة، واأوجد ثالث �سلطات ف الدولة متثلت ف 
الت�سریعية  ال�سلطة  واعتب  والق�سائية،  والتنفيذیة  الت�سریعية 
هي التي تدیر الدولة، موؤكدا على �سرورة ا�ستقاللية كل �سلطة.

يتناول الفيل�سوف والباحث امل�سري املعا�سر بجامعة القاهرة م�سطفى الن�سار، يف مقاله املن�سور يف »جملة التفاهم«: »الروؤى الإغريقية لل�سالح الإن�ساين«، وي�سلط 
و�سقراط  وفيثاغور�س  هرياقليطي�س  للفال�سفة  الإ�سالحية  الروؤى  يف  واملتمثلة  املت�سل�سلة،  والتاريخية  الفل�سفية  الإ�سالحية  الروؤى  من  جمموعة  على  ال�سوء 

واأفالطون واأر�سطو.
ويعدُّ هرياقليطي�س من اأهم الفال�سفة الطبيعيني يف القرن ال�ساد�س قبل امليالد، واأول من اهتم بالإن�سان واأخالقه، وقد ميَّز بني نف�س الإن�سان وج�سده، كما اأوجد نوعني 
من النفو�س و�سماهما النف�س الرطبة التي ُتعنى بالأفراد الغارقني يف ال�سراب، والنف�س اجلافة التي ُتعنى بالأفراد الزاهدين يف املطالب اجل�سدية. وقد ف�سلها عن 
النف�س الرطبة باعتبارها الأحكم. وقد نقد هرياقليط�س �سلوكيات الإغريق ال�سهوانية امل�سبعة بالأ�سطورة واخلرافة، وطالب باإ�سالح �سلوكيات قومه وجمتمعه نحو 

احلكمة والزهد والأخالق الف�سيلة؛ حيث كان �سديد الو�سوح والواقعية بينهم، وقد رهن م�سري الإن�سان باأخالقه.
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فلسفة الوقف يف اإلسالم
فيصل الحضرمي

للمقا�سد  م�ستقل  ذكر  اأول  ورد  ال�سيد،  ر�سوان  وبح�سب 
ال�سرعية اخلم�سة: �سون الدین والعقل والنف�ص والِعر�ص 
وامل����ال، ف ك��ت��اب »غ��ي��اث الأمم ف ال��ت��ي��اث ال��ظ��ل��م« لإم���ام 
احلرمني اجلویني )ت: 478 ه�(، واإن كان احلدیث عن دور 
والأعرا�ص  والأب��دان  الأنف�ص  ال�سرعية ف حفظ  احل��دود 
اأما تف�سيل م�ساألة  الثالث للهجرة.  قد ُعرف منذ القرن 
اأبي  الإم��ام  ی��دي  على  ف�سيقع  بالتاأليف  وخ�سها  املقا�سد 
ال�����س��اط��ب��ي )ت: 790 ه����( ف ك��ت��اب��ه »امل��واف��ق��ات«.  اإ���س��ح��اق 
ال�سروریة  اخلم�ص  امل�سالح  �سمن  الأوق���اف  تندرج  وفيه 

للم�سلمني، والتي جاءت ال�سرائع حلمایتها و�سونها. 
وی��ع��زو كاتب امل��ق��ال م�ساألة ت��اأخ��ر رب��ط ال��وق��ف والأع��م��ال 
�سائداً  ك��ان  ما  اإىل  ال�سرعية،  باملقا�سد  عموماً  احل�سبية 
�سدیٍد  ارت��ب��اٍط  م��ن  للهجرة  والثالث  ال��ث��اين  القرنني  ف 
اأُدرج بع�ص  ب��ح��ي��ث  ال��ف��ق��ه،  ال��دی��ن واأ����س���ول  اأ����س���ول  ب��ني 
ما  وهو  والتعبدیات،  العقائدیات  �سمن  الأخ��رية  مباحث 
بيناً  اختياریاً  جانباً  یحوي  كونه  الوقف،  على  ینطبق  مل 
ویعزوه  كما  التاأ�سيل.  بحوث  �سمن  ا�ستيعابه  ميكن  ل 
م�سامني  باعتبارها  امل�سالح  ُذك��رت  حني  اأن��ه  حقيقة  اإىل 
ملقا�سد ال�سریعة، مت و�سفها بال�سروریة والقطعية، وهو 
اإليه عب  الدعوة  ال��ذي كانت  الوقف،  اأم��ر  ما ل ی�سح ف 
یت�سح  وهنا  والرهيب.  الأم��ر  والرغيب، ل عب  احلث 
اإذ اأن  الخ��ت��الف ب��ني ال��وق��ف وال��زك��اة، على �سبيل امل��ث��ال، 
اأدائ��ه��ا لرغبة  اأم��ر  ُی��رك  التي مل  ال�سرورات  الزكاة من 

املرء واختياره.
املقا�سد  ب��ني  م��ا  اإىل  »امل��واف��ق��ات«  ال�ساطبي ف  اأ���س��ار  وق��د 
وامل�سالح من ترابط، وعنده تنق�سم امل�سالح اإىل �سروریاٍت 
بع�ص  ف���اإن  ل��ل��وق��ف،  وبالن�سبة  وحت�����س��ي��ن��ي��ات.  وح��اج��ي��ات 
الآخ���ر یدخل ف  م��ن احل��اج��ي��ات، وبع�سها  ُیعتب  اأن��واع��ه 
مو�سوع  ع��ل��ى  ه��ن��ا  م��ت��وق��ٌف  والأم����ر  التح�سينيات.  ع���داد 
الظاهر  ال�سيخ حممد  اأما عند  واأهميته وجماله.  الوقف 

بن عا�سور، فاإن مقا�سد ال�سریعة تتلخ�ص ف »حفظ نظام 
الأمة، وا�ستدامة �سالحه، ب�سالح املهيمن عليه، وهو نوع 
الإن�سان«. وتتمحور حول جلب املنفعة ودرء املف�سدة، وبذا 
یكون الوقف اأحد امل�سالح التي تنتظمها مقا�سد ال�سریعة.

الوقف وال�سيا�سة ال�سرعية
بالوقف  العمل  اإىل  �سباقة  ال�سيا�سية  ال�سلطة  كانت  لقد 
بن اخلطاب بحب�ص  اأم��ر اخلليفة عمر  الإ���س��الم. فقد  ف 
الأر�ص التي غنمها امل�سلمون بعد فتح �سواد العراق، رغم 
اأن  ال�سحابة   راأي  م��ن  وك��ان  ل��ذل��ك.  ال�سحابة  معار�سة 
اأن الفتح حتقق عنوًة،  ُتقت�سم الأر�ص فيما بينهم باعتبار 
اأي بحد ال�سيف، ومل یكن بطریق ال�سلح. وقد دلت هذه 
احلادثة وغريها من الوقائع التاریخية على اأن ال�سحابة 
ف ����س���در الإ�����س����الم مل ت��ك��ن ل��دی��ه��م ف���ك���رة وا���س��ح��ة عن 
اأن �سالحيات ال�سلطة ال�سيا�سية ف  اإذ  �سالحيات الإم��ام، 
للهجرة.  الثاين  القرن  اإل مع حلول  تتحدد  الإ���س��الم مل 
وتتمثل هذه ال�سالحيات ف »تقریر اأمور احلرب وال�سلم، 
واإقامة  الفيء،  وق�سمة  وعزلهم،  املوظفني  �سائر  وتولية 

احلدود، واإمامة اجلمعة ف امل�سر«.
اإطار  ال�سواد �سمن  لأر���ص  بن اخلطاب  ویقع حب�ص عمر 
وقائع  تبعتها  وق��د  ال��ف��يء.  بق�سمة  املتعلقة  �سالحياته 
اأخرى ماثلة، من قبيل ما فعله اخلليفة الوليد بن عبد 
اأوق���اف���اً، دون اأن نعرف  امل��ل��ك ال���ذي بنى اجل��ام��ع الأم���وي 
الأرا�سي  من  اأو  اخلا�سة،  اأمواله  من  بناه  قد  كان  اإذا  ما 
اخل��راج��ي��ة، وه��و الأم���ر ال���ذي ین�سحب على ال��ع��دی��د من 
الأوقاف التاریخية التي تن�سب اإىل م�سوؤولني ف الدولة. 
ث��الث ح��الت معروفٍة  اإىل  املقال  ذل��ك، ی�سري كاتب  وم��ع 
اأرا�سي  بوقف  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ف  م�سوؤولون  فيها  قام 
الوقفية،  الأع��م��ال  الدولة ف  اأم��وال  ا�ستعمال  اأو  اخل��راج، 
دون اأن ینكر الفقهاء عليهم ذلك. فقد اأنفق الوزیر نظام 
اإن�ساء  ليتمكن من  ال�سلطان  اأم��وال  ال�سلجوقي من  امللك 

زنكي  الدین  ن��ور  ق��ام  كما  بالنظاميات،  املعروفة  امل��دار���ص 
على  اخل��راج  اأرا�سي  من  بالوقف  الأیوبي  الدین  و�سالح 

مدار�ص العلم واأعمال الب. 
اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  ی��ذه��ب  ال��دول��ة احل��دی��ث��ة،  وف��ي��م��ا یخ�ص 
الدولة اليوم ما عادت ت�سهم ف الوقف، اأو اأن مفهوم الوقف 
لإح��دى  اأر���س��اً  متنح  ح��ني  فهي  اإليها.  بالن�سبة  تغري  ق��د 
اجلمعيات اخلريیة لتقيم عليها مدر�سًة على �سبيل املثال، 
فاإنها ل تعتب تلك الأر�ص وقفاً. كما اأن الأفراد الواقفني 
اليوم قد یفعلون ذلك احت�ساباً لالأجر، اأو قد یكون دافعهم 
اإىل ذلك وعيهم ال�سيا�سي اأو الجتماعي. ویرى الكاتب اأنه 
لن یت�سنى لنا فهم مفاهيم الوقف ووظائفه املتغرية اإل من 
وعالقاتها  اجلدیدة،  الجتماعية  التكوینات  »فهم  خالل 
وعياً  التكوینات  هذه  ا�ستتبعت  فقد  العاملية«.  بالتكوینات 
اليوم  وب��ات  وح�سبياً،  دینياً  م�سى  فيما  یعتب  كان  كبرياً 

وعياً اأخالقياً واجتماعياً.

الوقف والتنمية
الوقف ف الأ�سا�ص مفهوم تنموي، �ساأنه �ساأن �سائر الأعمال 
الأع��م��ال  اأن  اأول��ه��م��ا؛  �سببني:  اإىل  ذل��ك  وی��ع��ود  احل�سبية، 
یتفوق  اأن  ف  ورغ��ب��ت��ه  ال��ف��رد،  باختيار  مت�سلٌة  احل�سبية 
وثانيهما؛  الآخرین.  اإىل  الإح�سان  طریق  عن  نف�سه  على 
التنامي  الوقف حتمل طابع  التي یعمل فيها  املجالت  اأن 
املجتمع  خدمة  الوقف  من  فالغایة  الوقت.  مع  وال��زی��ادة 
عب تلبية احتياجات اأفراده، وهو اأمٌر ل ميكن ال�سطالع 
به اإل بتنمية الوقف ليكون قادراً على تغطية الحتياجات 
الكاتب،  ووف���ق  والأم����ة.  املجتمع  حجم  ب��ت��زای��د  امل��ت��زای��دة 
فاإن املنفعة املرجوة من الوقف تعتمد ف منوها واإكثارها 
لأداء  �سروریاً  مادیاً  تراكماً  یت�سمن  »ال��ذي  العمل،  على 
الوظائف«، مثلما هو �سروري اأی�ساً »للو�سول اإىل املعاين 

واملقا�سد غري املادیة لالأوقاف«.

الوقُف عمٌل احت�سابي يبتغي به �ساحبه الأجر والثواب عند اهلل. وملا كانت احل�سبة عقد النية واحت�ساب الأجر والثواب عند العمل باملعروف والنتهاء عن املنكر، 
كان الوقف داخاًل يف نوعها الأول القائم على العمل باملعروف. وهو اإىل ذلك من اأرفع الأعمال احل�سبية قدرًا، كونه يخلو من امل�سلحة الفردية، ويتبدى فيه فعل الإيثار 

وطلب املثوبة اخلال�سة اأكرث مما يتبدى يف الأعمال الأخرى، كالق�ساء واأداء ال�سهادة مثاًل، اللذين قد يخالطهما �سيٌء من املنفعة ال�سخ�سية.
وي�ستمدُّ الوقف م�سروعيته يف الإ�سالم من قوله تعاىل: »لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون«. ويتجلَّى يف الآية الكرمية �سرط البذل مما يحبه املرء ويعز عليه، 
ومن هنا م�سقته على النف�س، و�سعوبته. والوقف يف الإ�سالم له فل�سفٌة خا�سٌة به، ويجمعه ارتباٌط �سديد الوثوق مبقا�سد ال�سريعة، وال�سيا�سة ال�سرعية، والتنمية، 

وغريها، وهو ما تتناوله بقدر من التف�سيل مقال ر�سوان ال�سيد »الوقف: فل�سفته وموقعه يف مقا�سد ال�سريعة«، واملن�سور يف جملة »التفاهم«.



  رجب 1442 هـ - فبراير 2021

rayaalkhuzairi@gmail.com
النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها

مجلة التفاهم هاتف : 24644031  - 24644032 968+ ، فاكس : 24605799 968+ 

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : البريد اإللكتروني

  رجب 1442 هـ - فبراير ١٢2021

نشأة الدول ووالدة الحروب
رية الخزيرية

والقبيلة  طائفًة،  اأو  قبيلًة  فت�سكل  ما  جماعة  جتتمع  وق��د 
اأو الطوائف الأخرى لت�سكل  اأو الطائفة تتحد مع القبائل 

بعدها مبا ا�سطلح عليه م�سطلح دولة.
وللو�سول اإىل هدف بناء دولة فاإنَّ هناك كثريا من العقبات 
وال�سعوبات التي من املمكن اأن تعر�ص ولدة تلك الدولة 
اأبناء الأمم  العقبات احلروب الطاحنة بني  اأبرز تلك  ومن 
لأج���ل حتقيق ذل���ك ال��ه��دف، وه���ذه احل����روب ط��امل��ا ُوج���دت 

دت ن�ساأتها بني احلني والآخر. وُجدِّ
ن��ظ��ام العامل  وف م��ق��ال »احل���رب وال���دول القومية وت��ك��ون 
التفاهم،  املن�سور مبجلة  امل�سكيني  فتحي  للكاتب  احلدیث« 
ال��دول  ن�ساأة  اإىل  النظر  طياتها  ف  حتمل  رائ��ع��ة  مناق�سٌة 
واحل������روب املُ��ت�����س��ارب��ة م���ن زوای�����ا م��ت��ع��ددة وم����ن ج��وان��ب 

مرامية.
ل��ل��ح��رب منذ  امل��ت��ع��ددة  امل��ع��اين  ال��ك��ات��ب ف مقدمته  ن��اق�����ص 
اأك��ب  اأح���د  -وه���و  تيلي  ���س��ارل  مبقولة  م�ست�سهًدا  ن�ساأتها 
املنظرین ف علم الجتماع التاریخي- : )اإن احلرب �سنعت 

الدولة والدولة �سنعت احلرب(.
تقویًة  و�سفه  م��ن  انتقل  احل���رب  معنى  اأن  ال��ك��ات��ب  واأورد 
ع�سكریًة  مهنًة  اأ�سبح  ثم  العدل  لإق��ام��ة  اأداة  اإىل  للقانون 
ثم انتقل معناها اإىل كونه �سيا�سة دولة واأخ��رًيا ُولد معنى 

جدیٌد للحرب وهو احلرب العادلة.
واأتفق مع ما ذكره الكاتب؛ اإذ اإنِّه مت التالعب بعقول كثرٍي 
احل��رب فظهرت جماعاٌت  اإىل معرك  للدخول  النا�ص  من 
م�ستظلة  ���س��ع��اراٍت  وحت��ت  خمتلفٍة  ُم�سمياٍت  حت��ت  ك��ث��ريٌة 
مبظالٍت مزیفٍة ُتوهم النا�ص باأنها ت�سعى لتحقيق العدالة 
اأو ل�سبط الأمور املنفلتة وما اإن ت�سل تلك اجلماعات اإىل 

ال�سلطة حتى ُت�سعل هي بنف�سها نار الف�ساد.
ُی����ورد ال��ك��ات��ب م��ا ذك���ره ���س��ارل تيلي م��ن اأن ن�����س��اأة ال��دول��ة 
القومية مل یكن �سببه التجان�ص الثقاف بني ال�سكان بقدر 
ما كان النق�سام ال�سيا�سي وهذا بالفعل ما نراه ف ع�سرنا 

بحملته  منها  ك��ٌل  یقوم  ال�سيا�سية  الأح���زاب  اإنَّ  اإذ  احل��ايل، 
لأجل الهيمنة واعتالء راأ�ص الدولة ما ُیورث الدول حروًبا 

ل تنتهي وینق�سي اأجلها.
وی�سري الكاتب اإىل اأن كثرًيا من املوؤرخني یرون اأن ال�سلطة 
�سوى و�سع احل��رب ورمب��ا قد یكون  لها  ال�سيادیة ل منبع 
ال��ك��ات��ب حُم��ق��اً فيما ل��و ك��ان��ت ه��ن��اك م��ع��ار���س��ات م��ن اأج��ل 
اإق��ام��ة ال��دول��ة وحتقيق العدالة وه��ذا مت��اًم��ا م��ا ح��دث مع 
نبي الإ�سالم حممد العظيم؛ اإذ اإن الذین اأرادوا اأن ُیطفوؤوا 
الأمور  له  وقلَّبوا  عظيمًة  معار�سًة  عار�سوه  ر�سالته  �سعلة 
فا�سطر للوقوف ف وجوههم فاأعلن احلرب عليهم اإىل اأن 
یرجعوا عن غيهم، وكذلك النبي اإبراهيم والنبي لوط كما 
تذكر الروایات اأنهم دخلوا ف حروٍب �سد من حاولوا طم�ص 

الر�سالة الإلهية.
ورمبا مييل الإن�سان دائًما اإىل عدم الدخول ف �ساحة احلرب 
اأنه قد ت�سطر اأحياًنا لتحقيق اأهداف اأعظم ل�سيما ف  اإل 
واملظلومني، فال  ال�سعفاء  فيها حق  ُیه�سم  التي  الأرا�سي 
بد هناك من وجود دولٍة تنت�سر لأخذ حقهم والنت�سار لهم 

من ظلمهم.
رمبا یكلفنا اإن�ساء الدولة حرًبا واحدًة  لكن عدم وجودها قد 
یكلفنا حروًبا اأعظم واأكر واأ�سد وطاأًة اإل اأنه ومع اإمكانية 

ن�ساأة الدول بدون حرب هو ما ی�سبو اإليه كل عاقٍل.
وی�سلم الكاتب باأنه قلما جتد دولًة حدیثًة ل تدین بن�ساأتها 
ف��ي��ه مع  اأو دول��ي��ة وه���ذا م��ا ل نختلف  اأه��ل��ي��ة  اإىل ح���رب 
الكاتب؛ اإذ اإن اأغلب الدول منذ ن�ساأة اآدم عليه ال�سالم كانت 
تقوم على اأنقا�ص احلروب وحتى الدولة احلدیثة كانت عب 
اأن جاء  ق��روٍن متطاولٍة حتت وط��اأة احل��روب الطاحنة اإىل 

من وحدها حتت تنظيٍم واحٍد ُیعرف بالدولة.
واحل��روب  الطائفية  واحل���روب  الدینية  احل���روب  م��ن  فكم 
بال�سكل  واإب���رازه���ا  ال����دول  ه���ذه  لتكوین  ح��دث��ت  امل��ذه��ب��ي��ة 
احل���دی���ث، وی����رى ال��ك��ات��ب اأن ال�����س��ع��وب رمب���ا ك��ان��ت ت��اب��ع��ًة 

رغبًة  ذلك  التخل�ص من  واأرادت  العظمى  لالإمباطوریات 
الإم��باط��وری��ات  تلك  اإن  حيث  واحل��ری��ة،  ال�ستقاللية  ف 
كانت تفر�ص قوانني وت�سریعاٍت رمبا ل تتنا�سب مع كل من 

یعي�ص ف تلك املجتمعات.
والعالقة بني  العامل احلدیث  نظام  تكون  الكاتب  ویناق�ص 
الدولة  م�سطلح  اأن  اإىل  م�سرًيا  القومية،  والدولة  احل��رب 
القومية اأو الدولة الأمة مركٌب من مفهومني لهما تاریٌخ 
ال��ذي یبدو  ال��دول��ة؟(  اأن �سوؤال )م��ا  نظريٌّ خمتلف؛ ذل��ك 
مبحًثا قانونيًّا منا�سًبا كي ُیطرح ف القرن ال�سابع ع�سر ما 
عاد منا�سًبا بعد الثورة الفرن�سية، ویرى الكاتب اأن ال�سوؤال 

)ما الأمة؟( هو ال�سوؤال الذي یتما�سى مع اجليل اجلدید.
وم���ن وج��ه��ة ن��ظ��ري اأن م��ا ذك���ره ال��ك��ات��ب ف م�����س��األ��ة ط��رح 
ال�سوؤالني یحمل مفارقاٍت كثريٍة حيث اإن الدولة تتمثل ف 
قطعة من الأر�ص حتت ظل قانوٍن �سياديٍّ م�سرك اأما الأمة 
فهي متتد اإىل اأبعد من ذلك بكثرٍي؛ اإذ اإنها قد تت�سكل من 
العدید من الدول التي یجمعها دیٌن واحٌد اأو عرق واحٌد اأو 
ملة واحدة، ومن هذا املنطلق یت�سح لنا اأن الأمة م�سطلٌح 

اأ�سمل واأعظم من الدولة وهو متطلب اجليل القادم.
العظمى  الغایة  حتقق  اأن  اأرادت  اإن  ال�سعوب  ف���اإنَّ  وختاًما 
وهي توحيد الأمة فاإنَّ عليها تكثيف اجلهود لإیقاظ الوعي 
ُت�ستت  التي  احل��روب  ت�ستمر  اأن  اأن��ه ل ميكن  اإىل  ال�سبابي 
اأن  عليها  بل  والتحا�سد،  واحلقد  البغ�ساء  وُتورثها  الأم��ة 
ت�سعى بخطى حثيثة نحو الوحدة والتكاتف والتعاون ونبذ 
من  فالت�سحية  ال����ذات،  وح��ب  وال��ف��راق  وال��ن��ف��اق  ال�سقاق 
اأجل بناء اأمٍة عظيمٍة تقف وقفة رجٍل واحٍد یجعل النف�ص 
التي  واحليل  املكائد  جميع  من  نف�سها  على  اآمنًة  ُمطمئنًة 

حتول بينها وبني النوم ف راحة و�سالم.
فتف�سلوا  تنازعوا  ول   (( قوله:  الوحدة ف  اإىل  دعا  والل 
الأم��ة  وزوال  للف�سل  �سببٌ  ف��ال��ن��زاع  ری��ح��ك��م((،  وت��ذه��ب 

وحمو معاملها.  

اإنَّ اهلل عزَّ وجلَّ خلق الإن�سان واأر�سده اإىل الطريق القومي وامل�سار امل�ستقيم وقد جعل اهلل بني اآدم م�ستخلفني يف الأر�س، والإن�سان بطبعه ل مُيكن اأن يعي�س وحيًدا 
بل هو مدينٌّ بطبعه.

 وحبُّ الإن�سان لالحتاد مع بني قومه ملوؤازرته وم�ساندته وم�ساعدته يف النوازل يجعله طموًحا حليازة اأكرب قدٍر من الأرا�سي وذلك ليت�سنى له اأن ي�ستفيد من مواردها 
مع بني جن�سه ممن يجمعه معهم الطابع الديني اأو اجلن�سي اأو الأخوي اأو الطائفي اأو ال�سيا�سي اأو حتى املكاين.


