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أدب  من  ها  َعدُّ يمكن  التي  اإلنجليزية  القصائد  من 
ويليام  الشهير  اإلنجليزي  الشاعر  قصيدة  األطفال 
 ،)١85١-٠77٠(  William Wordsworth وردزورث 
تأخذ  وأحيانا  »النرجس«،  أو   Daffodils وعنوانها 
وحيدا  »تجّولُت  هو  فيها  شعري  مقطع  من  عنوانها 

كغيمة«.
وردزورث هو أكثر شعراء الرومانسية اإلنجليزية تأثيرا. 
تعرض  أّنه  ورغم  الطبيعة،  بحب  كلها  حياته  اتسمت 
لمعاملة قاسية من أقاربه في طفولته، فإّنه وجد الراحة 
والطمأنينة والسعادة في استكشاف جمال الطبيعة 
األولى  النسخة  وردزورث  ١7٩3، كتب  عام  بمفرده. في 
»مقدمة  اإلنجليزي:  الرومانسي  النقد  ببيان  يعرف  لما 
الشاعر  صديقه،  مع  أصدر  وقد  الغنائية«،  القصص 
في  منها  طبعات  أربع  أول  كوليردج،  تايلور  صموئيل 
عام ١7٩8. في هذا العمل الرومانسي األساسي، يعرف 
وردزورث الشعر بأنه »تدفق عفوي لمشاعر قوية ناتجة 
الهدوء  لحظات  في  استرجاعها  يتم  انفعاالت  عن 
القصيدة  هذه  في  جليا  هذا  وسيظهر  والسكينة«. 

التي ترجمُتها إلى العربية.
لهذه  الهامة  دراستها  في  توتشكا  فيكتوريا  تذكر 
وحيدا  »تجولُت  وردزورث  قصيدة  في  أّنه  القصيدة 
النموذجية  الخصائص  على  العثور  يمكننا  كغيمة«، 
الرومانسية،  األفكار  من  وغيرها  الوجودية  للفلسفة 
وُنّقحْت في عام ١8١5، وهي  وقد كتبْت في عام ١8٠٤ 
التي  وعاطفية،  شهرة  األكثر  وردزورث  قصائد  إحدى 
التجول مع شقيقته  أّن الشاعر استوحاها من  ُيعتقد 
حيث   ،١8٠٢ أبريل  في  أولسواتر  بحيرة  حول  دوروثي 
كما  البّري،  النرجس  أزهار  من  طويًلا  حزاًما  شاهدا 
 The Gasmere« كتبت دوروثي عن هذه الرحلة في
في  وردت  مماثلة  كلماٍت  مستخدمًة   ،»Journal
القصيدة مثل »رقص« و »ماس« و »جذل«، بل ربما كتب 

ويليام هذه القصيدة بناًء على اقتراحها.
نترجم هنا هذه القصيدة الرائعة إلى العربية:

هل رأيَت الغيَم يطفو * فوق ِقّماِت الِجباْل؟
هكذا كنُت وحيدا * أتمّشى في التالْل
فإذا النرجُس َمْرٌج * لوُنه لوُن الذهْب

ْسَمُة َهّبْت * ماس رقصا واضطرْب كلما النَّ
َجْر في البحيرات تراُه * وكذا تحَت الشَّ
َرْر مثَل نجماٍت أضاءْت * في َمجّراِت الدُّ

خوْم تتوالى في حقوٍل * تترامى في التُّ
لمحْت عيناي منها * عدًدا ِمْثَل النجوْم

تتهادى برؤوٍس * ُمْفَعَماٍت بالحياة
رقص الموُج وفاَق النرجُس الموَج وتاْه
كيف للشاعر يبقى * غيَر ُمْختاٍل َفِرْح

وهو في ُصحبِة هذا الّنْرِجِس الُحلو الَمِرْح؟!
طالما حّدقُت دوما * وبِفْكٍر ُمْجِهِد  
غيَر أني لسُت أدري* َبثراِء الَمْشَهِد:

حينما استلقيُت يوما * حاِلما في َمْضَجعي
بِمزاٍج ُمستكيٍن * أو ِمزاٍج رائِع

الحت الذكرى ِبَنْفسي* أو بعقلي الباطني
وكذا الُعْزلُة فيها * َجّنُة الُمْستبِطِن

َفِس فبدا قلبي سعيدا * وانتشى بالنَّ
كيف ال َيرقُص قلبي * بِغناِء الّنْرِجِس؟ 

ا قبل...! أمَّ
د. هالل الحجري
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اأم����ا يف ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي والإ����س���ام���ي، ف��ق��د دخ���ل مفهوم 
املواطنة ب�سكله احلديث ِرَحاب الفكر العربي بف�سل رواد 
النه�سة العربية، ومن اأوائلهم امل�سري رفاعة طهطاوي، 
امل�سرية  البعثات  لإح��دى  اإم��ام��اً  باري�س  اإىل  اأُوِف���د  ال��ذي 
الثورة  على  م�سى  وق��د   ،1826 �سنة  ذل��ك  وك��ان  العلمية، 
خالها  �سهدت  �سنة،  وث��اث��ون  �سبع  اآن���ذاك  الفرن�سية 
ال�سيا�سة،  الناحية  م��ن  وع�����س��را  ك��ب��را  خما�سا  فرن�سا 
ال�سارع  اإىل  املواطنة  اإن��زال  ع�سر  اإىل  ب��دوره  اأدى  وال��ذي 

للنا�س. اليومي 
فقد  املواطنة-  مفهوم  -واأعني  املفهوم  د  تعدَّ ناحية،  من 
اأ�سل الفكرة قد انبثق يف احل�سارة  اأن  جرى العرف على 
امل��دن  �سكان  بحق  الع���راف  هناك  ظهر  اإذ  الإغ��ري��ق��ي��ة؛ 
لأخ��ذ  وال��ت��داول  العامة،  �سوؤونهم  ت�سير  يف  الإغريقية 
�سعرت  ولقد  وال�سلم،  احل��رب  مثل:  امل�سرية؛  القرارت 
ال��ي��ون��ان م��ن��ذ ال��ق��دم ب����اأنَّ ه���ذه اخل��ا���س��ي��ة مت��ي��زه��م عن 
غ��ره��م ب��امل��ق��ارن��ة ب��اأن��ظ��م��ة احل��ك��م ال�����س��ائ��دة يف ف��ار���س 
اإذ يعترب احلاكم هناك مت�سا بالآلهة ومنفردا  وم�سر؛ 
ب��ات��خ��اذ ال���ق���رارات. وم��ن خ��ال ال��درا���س��ات احل��ال��ي��ة عن 
امل�سريني القدامى اأنهم كانوا فعا يعدون الفرعون من 
اإلهي، واأنه كان حماطا بحا�سية �سخمة تنفذ قراراته  دم 
ورغباته، ول ت�سر كل ال�سوؤون العامة اإل يف الإطار املغلق 
الإغريقية،  احل�����س��ارة  يف  العك�س  وعلى  احلا�سية،  لهذه 
كان العديد من املدن تعرف ما ُيدعى باآغورا؛ اأي النقا�س 
العام املفتوح لكل من يحظى ب�سفة املواطن، وامل�ساواة بني 
القرارات  واتخاذ  النقا�س،  هذا  يف  امل�ساركة  يف  املواطنني 
د  جت�سَّ وق��د  للوظائف،  والر�سح  العام  بال�ساأن  املت�سلة 
وال�سلم  احل���رب  م��ث��ل:  ع��دي��دة؛  امل�سلك يف جم���الت  ه��ذا 

اإدارة التجارة وتنظيم الت�سريعات املدنية و�سنها. وطرق 
حتى  خت  تر�سَّ ق��د  الت�سير  يف  التجربة  ه��ذه  اأنَّ  وي��ب��دو 
بل  فل�سفيًّا.  تنظراً  لها  للتنظر  الفا�سفة  بع�س  دفعت 

املواطنة  نظام  لعد  يذهبون  الفل�سفة  م��وؤرخ��ي  بع�س  اإن 
فمثلما  الفل�سفة.  ف��ي��ه  ول���دت  ال���ذي  ال��رح��م  الإغ��ري��ق��ي 
العام،  ال�ساأن  يف  ال��ت��داول  على  الإغ��ري��ق  املواطنون  تعود 
البع�س  ب��ع�����س��ه��م  ا���س��ت��دللت��ه��م لإق���ن���اع  وط�����وروا ط���رق 
الفا�سفة  نف�سه  الوقت  يف  اأي�سا  ن�ساأ  مواقفهم،  برجاحة 
املجردة، ويجادلون بع�سهم  الق�سايا  الذين يتداولون يف 
العقلية  وال��رباه��ني  الأدل��ة  اأق��وى  عن  ويبحثون  البع�س 
ل��اإق��ن��اع وال��غ��ل��ب��ة. وه��ك��ذا ن�����س��اأت ت��ي��ارات اأخ���رى كالتيار 
اأغلبها  دار  التي  الأفاطونية  وامل��ح��اورات  ال�سف�سطائي 
العاملة  امل��ج��ادلت  مبثابة  كانت  وق��د  �سقراط،  ل�سان  على 
احلجة  مرجعية  غ��ر  ملرجعية  اخل�سوع  م��ن  املتخل�سة 

وال�ستدلل. ومن هنا بداأ الفكر ال�سيا�سي الإن�ساين.
اأن تكون هذه املجادلت قد توا�سلت لفرة طويلة  ولبد 
كتابة  طلب  ق��د  اأر�سطو  جن��د  لأن��ن��ا  الإغريقية؛  امل��دن  يف 
على  امل�سهور  فتاأكيده  باهر.  عمق  ذات  وحتليلة  و�سفية 
اأن الإن�سان مدين بطبعه، يفر�س اأن تكون املدينة غاية 
يف ذاتها، واأن يفتح جمال التفكر يف ال�سروط الفل�سفية 
جمال  ال�سيا�سة  ويجعل  الغاية،  ه��ذه  لتحقيق  والفعلية 
وجزءا  وال�ستدلل  التجربة  على  وقائما  بذاته  م�ستقا 
من التعقل الب�سري، كما اأنه يجعل م�سدر �سرعية احلكم 
قيام رابطة �سليمة بني الأفراد والدولة، ولي�س اخل�سوع 
الإن�سان  اأن  اأر�سطو  راأى  وق��د  احلكم.  لهرمية  الق�سري 
هذه  بف�سل  التمدن  ح��ال  اإىل  الطبيعة  ح��ال  م��ن  ينتقل 
قاعدتها احلكم؛ حيث  ين�ساأ على  التي  ال�سيادية  العاقة 
الأ�سا�س،  وب��ه��ذا  �سرعيته.  م�سدر  املدينة  اأع�ساء  يكون 
مبادئ  اأه��م  تثبت  وثيقة  بو�سفه  الد�ستور  فكرة  ظهرت 
وبينهم  املواطنني،  كل  بني  يجمع  الذي  ال�سيا�سي  العقد 
والدولة، وقد ا�ستعمل اأر�سطو كلمة د�ستور مبعنى �سامل 
كما  ال�سلطة.  تنظيم  يف  م�ستقر  �سكل  كل  عامة  يت�سمن 
جمع يف كتابه »ال�سيا�سة« التجارب التي كانت معروفة يف 

الت�سمية  تدقيق  على  معا�سرون  باحثون  وي�سر  ع�سره، 
وهي  اأر���س��ط��و  اأراده���ا  التي  الأ�سلية  ال�سيغة  وا�ستعمال 
�سيغة  ا�ستعمال  لأنَّ  ال�سيا�سات؛  كلمة  يف  اجلمع  �سيغة 
والتنوع يف  التعدد  لفكرة  والتقدير  الأهمية  يعيد  اجلمع 
فاأر�سطو مل يكن يق�سد تقدمي نظام حكم  اأنظة احلكم؛ 
بعده فهم من حولوا  �سرحه من  اأما من  مطلق ونهائي، 

عنوان كتابه من اجلمع اإىل �سيغة املفرد.
لأنَّه  ال�سيا�سة؛  الفاحت يف علم  الكتاب  اأر�سطو  كتاب  ويعدُّ 
قائم على املعاينة وال�ستدلل والت�سنيف وتوليد املفاهيم 
وحت��دي��ده��ا، ع��ل��ى ع��ك�����س ك��ت��اب اجل��م��ه��وري��ة لأف��اط��ون 
هذا  اأن  مع  اليوتوبيا،  اأدب  خانة  يف  ي�سنف  وال��ذي  قبله 
تطوير  يف  اإ�سهامات  احلديث  الع�سر  اإىل  له  كانت  الأدب 
مور،  توما�س  اإىل  اأفاطون  من  للب�سر؛  ال�سيا�سي  الفكر 
اأوغ�سطني واملدينة الفا�سلة  مرورا مبدينة اهلل للقدي�س 

للفارابي.
بلورة  للمواطنة  الأ�سا�سية  الت�سورات  بع�س  عرفت  لقد 
وارتباط  ال�سيادة  مثل:  الإغريقي؛  العهد  منذ  وا�سحة 
ال��ن�����س��ب��ي��ة للحقل  ب��ه��ا، وال���س��ت��ق��ال��ي��ة  ���س��رع��ي��ة احل��ك��م 
وتاأكيد  الجتماعي مثا،  كاملجال  ال�سيا�سي عن جمالت 
وال�سيا�سي،  الطبيعي  اجتماعه  بني  والتمييز  الفرد  دور 
�سائدة  كانت  التي  الأ�سطورية  التف�سرات  والتخل�س من 
حول الطابع ما فوق الإن�ساين لن�ساأة الدول. لكن عقلنة 
ن�ساأت  قد  املواطنة  فكرة  اأن  تعني  ل  ال�سيا�سية  الظاهرة 
وال��درا���س��ات  ال��ب��ح��وث  اأن  ذل��ك  الإغ���ري���ق؛  ل��دى  بالكامل 
منقو�سة  كانت  الإغريقية  املواطنة  اأن  تثبت  التاريخية 
ال��ق��ادرون  ال��رج��ال  اإل  مب��زاي��اه��ا  يتمتع  مل  اإذ  ونخبوية، 
بينما  خمتلفة؛  ل��روات  امل��اك  اأو  احل��رب  ممار�سة  على 
ولو  وال��ع��ب��ي��د،  للمدن  حديثا  امل��ه��اج��ري��ن  ت�ستبعد  ك��ان��ت 

رين، والن�ساء مهما كان و�سعهن الجتماعي. كانوا حُمرَّ

والدولة،  الفرد  ال�سيا�سي بني  العقد  اأو  ابطة  الرَّ اأنها  »التفاهم«- على  واملن�سور مبجلة  الزمن احلا�سر«  والتعددية يف  واملواطنة  »الدين  مقاله  املواطنة -يف  ُيعرف حممد احلداد 
والواجبات  احلقوق  يف  امل�ساواة  �سرط  بتوافر  اإال  املواطنة  مفهوم  ي�سح  وال  الواجبات،  من  اأخرى  مبجموعة  هو  يلتزم  وبدوره  احلقوق،  من  جمموعة  الفرد  مبقت�ساه  متنح  والتي 
من  تختلف  كانت  الأنها  لح؛  ال�سُّ حاالت  يف  االأفراد  اأو  للمجاميع  قدميًا  مُتنح  كانت  التي  واملواثيق  العهود  كافة  عن  املواطنة  تختلُف  لذلك  اجلميع؛  بني  العقد  هذا  على  املرتتبة 
املعاهدات كان يقوم بني  ال�سكل القدمي من  اأنَّ هذا  النا�س يف هيئة �سيا�سية مطلقة. كما  املفاو�سة، وال ت�سمح باندماج كل  جمموعة الأخرى، وترتبط بال�سياق الذي ح�سلت فيه 
اأنه قد وجدت مواطنة واحدة عابرة وم�ستدامة يف كل  ر  اأفراد ُيعرتف بذاتيتهم وحقوقهم والتزاماتهم الفردية. ومن اخلطاأ ت�سوُّ ال�سلطة واملجموعة املتعاهد معها، ولي�س بني 
اأن املواطنة مفهوم �سهد تطورات وتنوعات كثرية، وهو ينتقل اليوم من ت�سور منطي انت�سر منذ الثورة الفرن�سية عام 1789 اإىل ت�سور تعددي يقبل  االأزمنة واالأمكنة؛ فالواقع 

االختالف والتنوع.

amjdsaeed01@outlook.com
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 ت��ع��د م���ن ���س��م��ن الأف���ك���ار ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ت��ي وردت يف 
املجتمع  تنظيم  م�����س��األ��ة  ل��رو���س��و  الج��ت��م��اع��ي  ال��ع��ق��د 
ع���ن ط��ري��ق وج����ود ن��ظ��ام ح��ك��م ي��ت��ن��ازل ف��ي��ه الأف�����راد 
اأجل  من   » حقوقهم  ولي�س   « حرياتهم  من  ج��زء  عن 
هذه  تتعار�س  الأم���ان.  الأنظمة  ه��ذه  لهم  ت�سمن  اأن 
املجتمعات  ت�سود  كانت  التي  الغاب  �سريعة  مع  الفكرة 
بدًل عن فكرة اأنظمة احلكم بغ�س النظر عن نوعها. 
عن  بعيًدا  الب�سيط  ب�سكله  الأمر  نتدار�س  جئنا  ما  اإذا 
ت�سرف على  التي  القوانني  اأّن وجود  التعقيدات، جند 
اأنظمة احلكم ب�سلطاتها املختلفة قد ي�ساهم  تطبيقها 
اأن ياأخذ كل ذي حق حقه وما يزيد  اأو باآخر يف  ب�سكل 
عن ذلك بنف�سه. هذه هي الفكرة الب�سيطة التي ن�ساأت 
احلايل  ب�سكلها  املجتمعات  تنظيم  عملية  خالها  من 
- الدول - ت�سودها اأمناط خمتلفة من اأنظمة احلكم. 
ول��ك��ن م��ع وج���ود ه��ذه الأن��ظ��م��ة ال��ي��وم، ه��ل اأ�سبحت 
بني  ما  احلدود  عرفت  هل  املجتمعات؟  ت�سود  العدالة 
م�ساألة  يف  طرحه  يجب  ما  هذا  والواجبات؟  احلقوق 
حيث  العدالة،  ت�سود  اأن  مقابل  احلريات  عن  التنازل 
بني  القانون  حكم  وم�ستوى  ال�سلطة  �سرعية  يخترب 

املجتمعات. هذه 
ال�سلطة  وج��ود  باأهمّية  مقالته  يف  فايز  الأ�ستاذ  يقر 
وكونها �سرورة اجتماعية تق�سي على الفو�سى وتنظم 
ح��ي��اة الإن�����س��ان، حيث ذك��ر اأّن��ه��ا يف اآخ��ر امل��ط��اف نظام 
�سوؤونه.  وتنظيم  خلدمته  الإن�����س��اين  املجتمع  اأن�����س��اأه 
امل�ساألة  ول��ك��ن  الإن�����س��اء  اأ���س��ب��اب  على  اث��ن��ان  يختلف  ل 
اإليها  و�سلت  التي  امل�ستويات  ح��ول  تتمحور  اأ�سبحت 
هذه الأنظمة يف حتقيق الأهداف املرجوة من اإن�سائها. 
اإ���س��اف��ة ل��ذل��ك، لب��د م��ن اخ��ت��ب��ار م��دى �سيطرة هذه 
املجتمعات على الأنظمة يف كل م�ستوى حيث انق�سمت 
والدميقراطية،  امللكية،  الأن��ظ��م��ة  ب��ني  احل��ك��م  اآل��ي��ات 
طرح  ورد  كما  اإل���خ.   .. والديكتاتورية  واجل��م��ه��وري��ة، 
اميل  الفرن�سي  الج��ت��م��اع  وع���امل  الفيل�سوف  ت��وج��ه 

دورك�����امي ح���ول ه���ذه امل�����س��األ��ة وحت���دي���ًدا ف��ي��م��ا يتعلق 
اأف��راد  ك��ل  يقوم  اأن  في�ستحيل  وال��واج��ب��ات؛  باحلقوق 
 - منظم  وب�سكل  وجه  اأكمل  على  بواجباتهم  املجتمع 
الهدف  ه��ذا  زال  ول   - والقوانني  الأنظمة  وج��ود  مع 
يعني  بالتايل عدمية احلقوق، مما  يتحقق متاًما،  مل 
املفر�س  من  التي  الطبيعية  واحلياة  العدالة  غياب 
اأن يحياها الب�سر. ذكر الأ�ستاذ فايز يف مقاله النموذج 
اإىل جمهوري  ملكي  نظام  انتقل من  لكونه  الروماين 
امللكي مل  النظام  اإىل امرباطورية كاملة. يف  ومن ثم 
تكن �سلطة امللك تكفي لإدارة �سوؤونهم فاأن�ساأوا جمل�س 
لنف�سه  امللك  احتفاظ  مع  ال�سعبية  واملجال�س  ال�سيوخ 
النظام  با�ستطاعة  يكون  اأن  بد  اأكرب. فا  ب�ساحيات 
احلاكم اإدارة �سوؤون الرعية حيث اأنه من مربرات بقاء 
ال�سلطة - من وجهة نظر الكاتب - قدرتها على تبني 
�ست�ستطيع  حينها  فقط  لأّن��ه  املجتمع  وروؤي���ة  اأه���داف 
التي  فاملنفعة  امل��ج��ت��م��ع؛  م��ن  ال��ق��ب��ول  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
يف  م��راع��اًة  تكون  اأن  املفر�س  من  الأف���راد  على  تعود 
كذلك.  لل�سلطة  للخ�سوع  امل��ربرات  عن  البحث  �سياق 
الب�سرية  املجتمعات  كافحت  ال�سلطة   وجدت  اأن  منذ 
ع��ل��ى ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون وق��ام��ت ث���ورات م��ن اأج���ل ذل��ك؛ 
اأن  ف��اب��د  ال��ع��دل ط��وي��ًا،  غ��ي��اب  ا���س��ت��م��ر  واإن  فحتى 
يتغر ال��و���س��ع ي��وًم��ا م��ا وه���ذا م��ا اأث��ب��ت��ه ال��ت��اري��خ ول 
ا، ل زال القتال قائًما بني عن�سري ال�سلطة  زال. اأي�سً
التزان  لنقطة  الو�سول  اإن  املجتمعات.  بني  واحلرية 
بالغ  اأم���ًرا  يعد  ال�سلطة  اإن�����س��اء  اأه���داف  اأ�سمى  وب��ل��وغ 
ال�سعوبة بني نداءات احلرية التي تن�سح بها ال�سعوب 
وامل��ج��ت��م��ع��ات ال��ب�����س��ري��ة ب�����س��ك��ل ع����ام، ف��ال�����س��ل��ط��ة من 
للب�سر  التامة  احلرية  من  ل�سيٍء  كبٌح  اأنها  املفر�س 
�سمن جمتمعاتهم، فمن يحدد م�ستوى هذا التكبيل؟ 
وب���ن���اًء ع��ل��ى م����اذا؟ م��ن ه��ن��ا ت��ت��ع��دد الإج���اب���ات بتعدد 
بقعة  املجتمعات يف  واملكان وطبيعة  والزمان  الظروف 
ما على الأر�س. ما قد يراه �سخ�س ما يف ال�سمال حّقا 

ممنوحا له، قد يراه البع�س امتياًزا ح�سل عليه، وهنا 
بتاريخ  املرتبطة  الأ�سباب  باختاف  املعطيات  تختلف 
ال�سلطة  بها  مرت  التي  واملراحل  الب�سرية  املجموعات 

-اأنظمة احلكم- لديهم. 
يعالج الأ�ستاذ يف مقاله اإحدى النقاط املهمة يف نف�س 
ال�سلطة وكبح احلريات،  �سياق م�سكلة التزان ما بني 
حيث يذكر اأّن التمييز بني الدولة و�سخ�س احلاكم يعد 
بزوال  الدولة  زوال  النتيجة  تكون  واإل  �سرورًيا  اأمًرا 
تتفادى  العتبار،  بعني  النقطة  هذه  اأخذ  يف  احلاكم. 
الت��زان  نهج  تبّني  ال�سلطة  حتت  الواقعة  املجتمعات 
لفرات ق�سرة تنتهي بزوال ال�سلطة احلالية، وذلك 
لإن�ساء  املدى  الأه��داف طويلة  تعار�س مع  اإىل  ي��وؤدي 
ال�سلطة من احلاكم(  ال�سلطة والدولة مًعا. )ان�ساخ 
قد ُيرى ب�سكل اأكر و�سوًحا يف الأنظمة الدميقراطية 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ا���س��ت��م��راري��ة ت���اأث���ر م��ن��ه��ج��ي��ة حكم 
اأّن الأ�س�س تبقى ثابتة. على  احلاكم على ال�سلطة، اإل 
مقدمة  يف  القومي  الأم���ن  عن�سر  يعد  امل��ث��ال،  �سبيل 
الدميقراطية.  ال��دول  بع�س  ل��دى  الأول��وي��ات  قائمة 
يوؤثرون  خمتلفة،  واأح���زاب  مدار�س  من  احلكام  ياأتي 
اأّن الأ�س�س والثوابت  على م�سار وتوجهات الدولة عدا 
ل م�سا�س بها ويتم اإق�ساء من يهدد اأّياً منها باأّي �سكٍل 
اإّن م�ساألة التنازل عن جزٍء من احلرية الفردية  كان. 
ومعرفة  احلقوق  وبجانب  الأمنية  ال�سمانات  مقابل 
التي  التغيرات  ب�سبب  جدلية  م�ساألة  هي  الواجبات، 
ال�سلطة  قبل  من  احلا�سل  ال�ستغال  ج��ّراء  ح�سلت 
احلكم  م�سمى  حتت  وا�سطهادهم  لاأفراد  ال�سيا�سية 
والتي  القدم  منذ  الب�سرية  املجتمعات  من  العديد  يف 
قوانينها  لها  دول  هيئة  على  اليوم  وتتج�سد  تنق�سم 
اأنظمة احلكم بها. ل تزال م�ساألة قيا�س  مع اختاف 
الإن�ساين  بالتاريخني  تت�سل  ن�سبية  ال�سلطة  �سرعية 
املجتمعات  ه��ذه  وع��ي  وترتبط مب��دى  مًعا  واجل��غ��رايف 

بواقعها كذلك.

اأن يلتفت دار�سو ال�سيا�سة والقانون واأغلب من هم يف هذين املجالني اإىل امل�سائل الواردة يف العقد االجتماعي جلان جاك رو�سو. ومن هذا املنطلق، جند  من املاألوف 
االأ�ستاذ فايز حممد ح�سني حممد، الذي ي�سغل وظيفة اأ�ستاذ ورئي�س ق�سم فل�سفة القانون وتاريخه بكلية احلقوق يف جامعة االإ�سكندرية، يناق�س بع�سا من اأهم هذه 
امل�سائل التي تتمحور حول العالقة بني االن�سباط االجتماعي ووجود ال�سلطة يف املجتمع يف مقال له مبجلة »التفاهم«  بعنوان »ال�سلطة وال�سرعية وحكم القانون: 

النموذج الروماين« م�ستنًدا اىل اأحد اأهم النماذج التاريخية يف عملية االنتقال بني اأنظمة احلكم.
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كيف تقرأ نصا تراثيا؟
ناصر الكندي

ويف ظ��ل ه���ذه امل��ت��اه��ة ال��ق��رائ��ي��ة ي��ق��وم ال��ب��اح��ث 
ال����دك����ت����ور »ف���ي�������س���ل احل����ف����ي����ان« م����دي����ر م��ع��ه��د 
»قراءة  مقاله  يف  بالقاهرة  العربية  املخطوطات 
ال���ن�������س ال�����راث�����ي« امل���ن�������س���ور مب��ج��ل��ة ال��ت��ف��اه��م 
ت�سع  للقراءة  �سائبة  طريقة  لإيجاد  مبحاولة 
الن�س يف حقله الدليل ال�سحيح واملثمر دون اأية 
درا�سته  بداية  يقوم احلفيان يف  اإحالت خاطئة. 
بو�ساطتها  ج���رى  ق����راءة  ب��اأن��ه  ال��ن�����س  ب��ت��ع��ري��ف 
القرائي.  اإىل  ال��ق��راءة  ط��ور  من  وانتقل  توليده 
»ق��راءة«  م�سطلح  �سي�ستخدم  باأّنه  الكاتب  وذكر 
وذلك  الن�س،  ماب�سات  لك�سف  »حتقيق«  ولي�س 
ل��ل��خ��روج م���ن ق��ي��ود امل�����س��ط��ل��ح الأخ�����ر. وي��ذك��ر 
احلفيان اأّن القراءة اأو القراءات يف ال�سياق الذي 
ي��ت��ح��دث ف��ي��ه ه��ي ب��ن��اء ج��دي��د ل��ل��ن�����س ال��راث��ي 
الذي عدت عليه عوامل كثرة طبيعية وب�سرية، 
)التاريخية(  الأوىل  �سورته  وغ��ّرت  فخلخلته، 

التي كان عليها يوم �سدر عن �ساحبه.
الباحث  ي�سر  للقراءة،  اللغوي«  »التاأ�سيل  وعن 
اإىل اأّن هناك ت�سابًها بني القراءة والكتابة وذلك 
اإل  ا،  اأي�سً اللغة  يف اجلمع والجتماع ويف عن�سر 
اأّن الأول م�سموع والثاين  اأّن الختاف يكون يف 
ويق�سد  الأف��ام.  م�ساهدة  مثل  ومرئي  مقروء 
ال��ك��ات��ب ب��اجل��م��ع والج���ت���م���اع ت��اق��ي امل�����س��ت��وى 
الأ���س��غ��ر ك��وح��دة ل��غ��وي��ة م��ث��ل ال��ك��ل��م��ة وال��ت��ي ل 
تكون  اأّنها  اإل  مفردة،  تكون  عندما  منها  فائدة 
م��ف��ي��دة ح��ني ت��ك��ون يف ج��م��ل��ة. اأّم����ا يف ال��وح��دات 
ومن  فكرة،  اإىل  تتحول  فاإّنها  الكربى  اللغوية 
ال�سياقات املعرفية والظرفية  اإىل  خالها ندخل 

للن�س.
اأّم���ا ب�����س��اأن »ال��ت��اأ���س��ي��ل ال��ت��اري��خ��ي« ل��ل��ق��راءة فقد 

الكاتب لعدة م�سطلحات: ق�ّسمه 
القراءة م�سطلحا علميا: ومن �سمنها القراءات 
ق���راءات  وه��ن��اك  ال��ن��ب��ي.  اإىل  من�سوبة  ال��ق��راآن��ي��ة 
�سروط:  ثاثة  فيها  تتوفر  اأن  ينبغي  �سحيحة 
���س��ح��ة ال�����س��ن��د، م��واف��ق��ت��ه ل��ل��ع��رب��ي��ة، وم��واف��ق��ت��ه 
ل��ل��ر���س��م ال���ع���ث���م���اين. وه����و ه��ن��ا م�����س��اب��ه ل��ل��ن�����س 
اآخر  عنوان  ال��ق��راءة  ومل�سطلح  اأي�سا.  احلديثي 

ال�سماع. وهو 
تلك  ب��ه  وي��ق�����س��د  تعليميا:  م�سطلحا  ال���ق���راءة 

القراءة القائمة على التلمذة لأحد ال�سيوخ.
وه��و  ال��ن�����س:  م��ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ال���ق���راءة م�سطلحا 
الإج��ازات  ويعني  التحقيق،  مفهوم  من  القريب 

مثل اإجازة ال�سماع واإجازة الن�سخ وغرها.
     ويتطرق الكاتب اإىل مو�سوع »ق�سية القراءة« 
ال��ق��راءة:  للفظ  معاٍن  ثاثة  حتديد  خ��ال  من 
للكتابة،  مقابا  والل�سان  بالعني  تكون  اأن  وهي 
واأخرا  وتاأويله،  القراءة  من  الن�س  فهم  وثانيا 
التوقع وال�ست�سراف لأفق اأمر اأو ق�سية. ويلّمح 
الكاتب اإىل اأّن املعنى الثاين قريب اأو متداول يف 
روح  اإىل  تتجه  لأنها  واحلداثيني  الفل�سفة  عامل 
حتديد  من  الرغم  وعلى  اأن��ه  اإل  وفهمه.  الن�س 
ال��ق��راءة  ال��ث��اث��ة للفظة  امل��ع��اين  ل��ه��ذه  ال��ك��ات��ب 
جتده ي�ستدرك القول باأن قراءة الن�س الراثي 

ل تعتمد على هذه املعاين املذكورة!
ق��راءة  »خ�سو�سية  على  احلفيان  ي��وؤك��د  وعليه، 
ال��راث��ي  الن�س  �سمات  فمن  ال���راث���ي«.  الن�س 
به  العمل  ويتطلب  ع�سريا،  ولي�س  ما�سوي  اأن��ه 
مت�سعب  فيه  والعمل  الفهم،  ملجرد  فقط  ولي�س 
للعنوان  توثيقا  يتطّلب  اإذ  التاريخية  لطبيعته 
والتعريف  وت�سحيحا،  وترقيما  �سبطا  واملوؤلف 

ب���امل���وؤل���ف وت���ق���دمي���ه وال���ك�������س���ف ع����ن م��ن��اه��ج��ه. 
والقراءة اأنواع:

ال��ق��راءة  ت�ستك�سف  وه���ي  ال���س��ت��ك�����س��اف:  ق����راءة 
وامل�����ام�����ح ال���ع���ام���ة وت���ت���وق���ف ع���ن���د اخل���ط���وط 
تعّمق،  دون  والعيوب  املزايا  وتتح�ّس�س  العري�سة 
وتطرح اأ�سئلة عن �سحة عنوان الن�س؟ وموؤلفه؟ 

والعاقة بينهما؟ وهل هو ن�س مكتمل.
قراءة التك�سيف: وتقوم هذه القراءة على تفكيك 

الن�س اإىل جزئيات �سغرة ت�سب يف الك�سافات.
�سياقها  ال��ن�����س يف  ت�����س��ع  ال���در����س: وه���ي  ق����راءة 
وت�سع  ال��ن�����س  وت�ستبطن  وال��ت��اري��خ��ي،  امل��ع��ريف 

�سورة عامة عنه.
من  القراءة  هذه  وتعد  والتحقيق:  النقد  قراءة 

اأطول القراءات واأهمها.
اأهمها:  ل��ل��ق��راءة  واأدب��ي��ات  اآل��ي��ات  الكاتب  وي�سع 
لي�س  فهو  ال��راث��ي:  الن�س  بطبيعة  ال��وع��ي   -1
ق�سيدة اأو ق�سة اأو مقال، واإمنا هو علم ومعرفة 
التحقيق  بطبيعة  الوعي   -2 املا�سي.  من  ج��اءا 
وامل���راح���ل ال��ت��ي م��ر ب��ه��ا: وذل���ك ب��الط��اع على 
الأع���م���ال ال��ت��ق��ن��ي��ة والإج���رائ���ي���ة، وال��ت��وث��ي��ق��ي��ة، 
وال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة، وال���ب���ب���ل���وج���راف���ي���ة، وال��ب��ح��ث��ي��ة 
ال�سرفة. 3- الوعي باأن املكتبة العربية واحدة: 
 -4 ومتجان�س.  واح��د  الكتابي  الأ���س��ل��وب  اأن  اأي 
ا���س��ت�����س��ح��اب ن�����س��و���س امل���وؤل���ف الأخ�����رى: وذل��ك 
ح��ت��ى ت��ت��م م��ع��رف��ة ك��ام��ل ف��ك��رت��ه دون جت��زئ��ة. 
يف  م��ع��ه  تتفق  ال��ت��ي  ال��ن�����س��و���س  ا�ست�سحاب   -5
الن�سني  اأن  ذل��ك  العلمي:  املحتوى  اأو  املو�سوع 
6- عدم  واح��د.  ومكان  واح��د  زمن  اإىل  ينتميان 
اأثناء  تعر�س  التي  امل�سكات  التوقف كثرا عند 

قراءة الن�س.

مع  ليتما�سى  عنقه  ُيلوى  الن�س  جتد  ولهذا  وقناعاته.  الفكري  وتوجهه  زمنه  ابن  هو  املطاف،  نهاية  يف  فالقارئ،  بحياد.  تراثي  ن�س  قراءة  ال�سعوبة  من  يكون  قد 
املعنى الذي يريده القارئ. ولطاملا مّتت قراءة الن�سو�س الرتاثية وفقا الأيديولوجية معينة �سواء كانت �سلفية اأو قومية اأوا�سرتاكية وغريها من القراءات. وتقوم 
هذه القراءة قطعا ب�سطب الال مفكر فيه اأو امل�سكوت عنه حتى تخلق منوذجا قابال للتوظيف يف ما يراد للن�س اأن يكونه. وهناك قراءات حديثة حتاول اأن تخلق 
اأي�سا يف  القراءات قد تقع  اأن هذه  اإال  ال�سايكولوجية والتفكيكية وغريها.  القراءة الهريمونوطيقية والقراءة االب�ستميولوجية والقراءة  ا�ستنارة مثل  اأكرث  وعيا 

فخ اإ�سقاط معاٍن على ن�سو�س ال تنتمي يف احلقيقة اإليها. 

nskindi83@yahoo.com
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هنية الصبحية

heenosaid@gmail.com

هي  بل  خال�سا،  علما  لي�ست  امل�ستقبلية  الدرا�سات  اأنَّ  ح  ُيو�سِّ كما 
اجتماعية  ُبنى  ل��ه  علم  ف��اأي  البينية؛  العلوم  ت��داخ��ل  ع��ن  تعبر 
اأي  ن�سع  األ  ���س��رورة  م��ع  وال��ت��داخ��ل  بالتعقد  تت�سم  ا�سطناعية 
لأنَّ  غام�سة؛  �سرية  وم�سطلحات  ثابتة  ونظريات  جامدة  حدود 
اإل روؤى كونية غربية، وهي  الدرا�سات امل�ستقبلية الراهنة ما هي 
احلقل،  ه��ذا  يف  العاملني  ت��واج��ه  ال��ت��ي  الأ���س��ا���س��ي��ة  الأزم����ة  متثل 
فيذكر �ساردار اأن ذلك احتال، وحتريره مبثابة التحدي الأكرب 
ال���ذي ي��واج��ه��ه ال��ع��ام��ل��ون ال��ق��ادم��ون م��ن خ��ل��ف��ي��ات ث��ق��اف��ي��ة غر 
احلا�سر،  ل�ستعمار  ا���س��ت��م��رار  ه��و  امل�ستقبل  فا�ستعمار  غ��رب��ي��ة؛ 
التكنولوجية  منتجاتها  بكل  املهيمنة  ه��ي  الغربية  واحل�����س��ارة 
غربية،  واأفكارا  حتيزات  معها  حتمل  اأنها  ذلك  يف  مبا  والعلمية، 
بالعوملة  ي�سمى  م��ا  حت��ت  �سابقا  امل�ستعمرة  ال���دول  تغريب  وج��اء 
العامل  بت�سكيل  قامْت  وامل�سافات؛ حيث  األغت جميع احلدود  التي 
حتت ثقافة واحدة وهي الثقافة الغربية، فاأجربتهم على اخليار 
فالدرا�سات  لروؤيتها.  اأ�سرا  امل�ستقبل  اأ�سبح  بحيث  تريده؛  الذي 
د البدائل  امل�ستقبلية تطورت كحركة فكرية واجتماعية توؤكد تعدُّ
امل�ستقبلية؛ اإل اأنها اأ�سبحت حتت هيمنة امل�سالح الغربية، ويرى 
يف  جنحت  ق��د  الغربية  القت�سادية  امل�سالح  �سيطرة  اأن  ���س��اردار 
ال�ستياء على العلم واحتاله، ويدعم ذلك بقوله اإنَّ الهيمنة قد 
ال�سركات  و�سلعة حتت  اأداة  اإىل  امل�ستقبلية  الدرا�سات  حولت حقل 
الأمريكية باعتبارها -ح�سب اعتقادهم- املوطن الطبيعي للحقل 
وامل�ستقبل نف�سه، وهذا اأخطر ما ي�سيب ا�ستعمار امل�ستقبل؛ كونه 

ينتزع احلركة والفعل من الثقافات الأخرى.
م��ن ُه��ن��ا، ي��ذه��ب ال��ع��رب��ي ل��ط��رح اأه���م احل��ل��ول ال��ت��ي ي��دع��و اإليها 
امل�ستقبلية  الدرا�سات  لتحويل  الراهن  الواقع  مقاومة  يف  �ساردار 
اإىل حركة خاقة؛ وهذا يتطلب: �سرورة تغير الأطر املفاهيمية 
ال��غ��رب��ي��ة امل��ه��ي��م��ن��ة واإل ���س��ت��ك��ون غ��رب��ي��ة ب��واق��ع امل��ج��ت��م��ع��ات غر 
ال��وع��ي،  م��ن  ح��ال��ة  امل�ستقبل مي��ث��ل  اأنَّ  اإىل  ُي�����س��ر  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة. 
الأ�سلية؛  الثقافة  ُعمق  من  نبع  اإذا  اإل  �سليما  يكون  ل  وال��وع��ي 
اأي  والتعددية؛  التنوع  امل�ستقبلية  الدرا�سات  حقل  ي�سمل  بحيث 
واهتمامات  تعك�س م�سالح  امل�ستخدمة  والأدوات  املفاهيم  تلك  اأن 

كل ثقافة.

الإ���س��ام: هيمنة  ت��راث  نقد  الآخ���ر يف  ���س��اردار م�سروعه  م  وي��ق��دِّ
يف  ُي�سهم  بحيث  البديل؛  امل�ستقبل  اأ�سا�س  يعده  ال��ذي  الأ�سولية 
الإ�سامي  ل��ل��راث  نقده  خ��ال  م��ن  العاملية؛  احل�سارة  �سناعة 
اأنَّ ال��ف��ك��ر الإ���س��ام��ي ي��ق��وم على  احل��دي��ث وامل��ع��ا���س��ر؛ ف��ي��و���س��ح 
الإميان بالتعددية التي متثل احلالة الطبيعية للوجود الب�سري. 
وي�سر العربي اإىل اأنَّ هنالك العديد من الروافد الفكرية الرية 
الإ���س��ام  في�سف  ال��ن��ق��دي،  ���س��اردار  فكر  تكوين  يف  اأ�سهمت  ال��ت��ي 
بروؤية كونية عبقرية ج�سد فيها كل القيم الإن�سانية؛ ومن بينها 
اخل�سوع  ويعني  وال��ف��ع��ل،  وال��وج��ود  للمعرفة  ن��ظ��ام  الإ���س��ام  اأنَّ 
ج�سدت  وقيم  مفاهيم  خال  من  يتحقق  ال��ذي  الكامل  وال�سام 
يف القراآن وال�سنة...اإلخ، وعليه ي�سر الباحث اإىل اأن روؤية �ساردار 
بحيث  واحلركة؛  الفعل  حمل  الإ�سامية  القيم  ت�سع  اأن  حتاول 
والعدالة  الت�ساركي  اإىل ح�سارة عاملية قائمة على احلكم  يتحول 
والتكنولوجية  الفل�سفية  املعرفة  واإن��ت��اج  واملعرفة،  الجتماعية 
يف  النظر  اإع��ادة  اإىل  �ساعية  وتكون  اهلل،  بعبادة  وامللتزمة  العلمية 
والراأ�سمالية  بعدها  وم��ا  احل��داث��ة  م��ن  املعا�سر  ال��ع��امل  م��ف��ردات 

ونظامها؛ لأنها حت�سن من حياة الإن�سانية جمعاء.
���س��ت��ك��ون عملية م��وؤمل��ة  ب��ن��اء الإ����س���ام  اإع����ادة  اأن  ����س���اردار  ��ع  وي��ت��وقَّ
وت��دري��ج��ي��ة؛ لأن��ه��ا ���س��ت��ق��وم ب���اإع���ادة ب��ن��اء ك��ل اجل��وان��ب احلياتية 
وال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب ���س��ج��اع��ة ف��ك��ري��ة، و���س��ت��ك��ون ع��ب��ئ��ا ع��ل��ى الأج���ي���ال 
اأزم��ة  اأن  ي��رى  كما  تخفق.  اأو  العملية  ه��ذه  تنجح  واإم��ا  القادمة، 
اأغ��ل��ق الج��ت��ه��اد ال��ف��ك��ري  اب���ت���داأت حينما  احل�����س��ارة الإ���س��ام��ي��ة 
وال��ف��ق��ه��ي يف الإ���س��ام ال���ذي ن��ت��ج ع��ن��ه ج��م��ود ف��ك��ري، وق��د �سماه 
بالكوارث امليتافيزيقية الثاث يف تاريخ الفكر الإ�سامي؛ وهي: 
عن  ال�سلطة  واإلغاء  الإلهي،  املقد�س  مرتبة  اإىل  ال�سريعة  ت�سعيد 
بقوله  روؤيته  على  ويوؤكد  بالدولة.  الإ���س��ام  وم�ساواة  املوؤمنني، 
الوحيد  ال�سيء  اإنَّ  حيث  ال�سريعة؛  يف  مقد�س  �سيء  يوجد  ل  اأنه 
اإن�ساين  بناء  فهي  ال�سريعة،  اأم��ا  القراآن.  هو  الإ�سام  يف  املقد�س 
اإىل  اإ�سافة  خمتلفة،  �سياقات  يف  الإلهية  الإرادة  لفهم  وحماولة 
الزمانية  له تغراته  والفقه  ال�سريعة فقه،  الأكرب من  اأن اجلزء 
جمتمعية؛  �سلطة  اأي���ة  ل��دي��ه��م  ي��ك��ن  مل  وال��ف��ق��ه��اء  وال��ت��اري��خ��ي��ة، 
ر  تطوُّ اإىل  اإ���س��اف��ة  تعديلها  ميكن  ل  ونظرياتهم  فاجتهاداتهم 

ما  وه��ذا  ال�سيا�سية،  النق�سامات  ق��اع��دة  على  الإ���س��ام��ي  الفقه 
اأن  طاملا  املوؤمنني  ع��ن  ال�سلطة  ت�سلب  اإذ  اآخ���ر؛  خطر  اإىل  ي���وؤدي 
وبذلك  والنقد،  للتفكر  منا�س  فا  التقدي�س  اأعطيت  ال�سريعة 

ي�سبح املوؤمن جمرد متلٍق ل جدوى من بحثه وا�ستق�سائه.
وقيما  م��ب��ادئ  اإل  لي�ست  ال�����س��ري��ع��ة  اأن  ����س���اردار  ُي���وؤك���د  ه��ن��ا،  م��ن 
ت�����س��ر���س��د ب��ه��ا امل��ج��ت��م��ع��ات الإ���س��ام��ي��ة ك��ون��ه��ا م��ن��ه��ج ح��ي��اة حلل 
ذلك  اأن  اإىل  م�سرا  ب��ه،  يلتزم  جربيا  قانونا  ولي�ست  امل�سكات، 
يعيدوا  واأن  اجل��ه��د،  م��ن  امل��زي��د  يبذلوا  اأن  املوؤمنني  م��ن  يتطلب 

تاأويل القراآن با�ستمرار.
م�ساواة  يف  يتمثل  ال��ذي  الأخ���ر  اخل��ط��ر  اإىل  ���س��اردار  ُي�سر  كما 
ال�سيا�سي؛  الإ�سام  جماعات  عليه  اأطلق  الذي  بالدولة  الإ�سام 
بحيث  اأيديولوجيا  هيئة  على  يختزل  الإ���س��ام  اأن  ي��رى  وبذلك 
اأجل  م��ن  القومية  ال��دول��ة  بنية  داخ��ل  الأيديولوجيا  ه��ذه  تكون 
حت��وي��ل��ه��ا اإىل دول����ة اإ���س��ام��ي��ة. ك��م��ا اأن��ه��ا ت�����س��ع��ى جل��ع��ل ال��دول��ة 
ال�سيا�سي  برناجمها  وتبني  ال��دي��ن،  با�سم  �سيء  كل  يف  املتحكمة 
اإيران، وهذه احلالة  اإ�ساميًّا كما هو يف  �سيا�سي  وجتعل كل فعل 
و�سكلت  وجمتمعاته  الإ�سامي  العامل  اإىل  تدريجيا  و�سلت  قد 

حالة من العبثية والتدهور.
ق��درة  على  يعتمد  الإ���س��ام  م�ستقبل  اأن  ���س��اردار  ُي��وؤك��د  وع��ل��ي��ه، 
امل�����س��ل��م��ني ع��ل��ى ع���اج خ��ط��ر الأ���س��ول��ي��ة والن���غ���اق ال��ف��ك��ري؛ 
وه��ذا  الإ���س��ام،  عليها  يرتكز  التي  الأ���س��ول  خ��ال جتديد  م��ن 
���ه  ال��ت��ج��دي��د ل ي��ع��ن��ي رف�����س ال����راث وال��ت��ق��ل��ي��د؛ ف��ه��و ي��وؤك��د اأنَّ
تبتدع  اأن  يجب  واإمنا  ال�سابق،  ب�سكلها  يقبلها  ل  نقدي  تقليدي 
اأما  اإن�ساين.  تاريخي  ال�سريعة كبناء  با�ستمرار فهي يف  وتخرع 
الإ�سام،  با�ستمرارية  املقد�س  الوحيد  ال�سيء  فيج�سد  القراآن، 
لتلك  الزمني  املقت�سى  ح�سب  جت��دد  اأن  يجب  تاأوياته  اأن  اإل 

الفرة.
تفاوؤلية موؤمنة  روح  �ساردار قامت على  اأفكار  اأنَّ  العربي  ويوؤكد 
ب��ال��ط��اق��ات ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي ي��وف��ره��ا الإ����س���ام ل��ل��ع��م��ل، وب��ق��درة 
باحلا�سر  الواعي  اجلماعي  بالعمل  م�سره  حتديد  على  الفرد 
تبني  خ��ال  من  كله  ذل��ك  حتقيق  ومُيكن  للم�ستقبل،  واملتطلع 

الإ�سام كمنهج حياة عظيم يتنا�سب مع الأزمنة والع�سور.

م الباحُث بوحدة الدرا�سات امل�ستقبلية حممد م�سعد العربي يف مقاله »�سياء الدين �ساردار... مطارحة االإ�سالم وامل�ستقبل« -واملن�سور مبجلة »التفاهم«- توطئًة  ُيقدِّ
واالنغالق  االأ�سولية  ظل  يف  تواجهها  التي  والتحديات  لالإ�سالم  امل�ستقبلية  الدرا�سات  يف  اجلدلية  امل�سائل  لبع�س  النقدي  الفكري  �ساردار  مل�سروع  وا�سحة  علميَّة 
ح  اأنَّ م�سروع �ساردار يف نقد الدرا�سات امل�ستقبلية ي�سعى لتحقيق هدفني؛ هما: ع�سرنة االإ�سالم ونقد احل�سارة الغربية املهيمنة. وُيو�سِّ اإىل  الفكري. وي�سري العربي 
ا  �ساردار �سرورة نقد هذه الدرا�سات من وجهة نظر نقدية ومتييزية؛ بحيث ت�ستطيع اأن تفرق بني احلق والباطل مبا ال يعني رف�س الغرب؛ واإمنا التعامل معهم اإن�سانيًّ
من خالل مبداأ االإ�سالم الذي يدعو لالأمر باملعروف والنهي عن املنكر. اأما ع�سرنة االإ�سالم، فيعرب عنها �ساردار يف م�سروعه باأنها عملية م�ستقبلية لن تتم يف احلا�سر 
الذي ي�سهد املزيد من ال�سعف والركود للعامل االإ�سالمي، ويرى �سرورة بناء احل�سارة االإ�سالمية من جديد بو�سع حجر االأ�سا�س املتمثل يف مفاهيم االإ�سالم االأ�سا�سية 

باعتبارها ح�سارة امل�ستقبل؛ اإال اأن اخلطر االأقوى اأن هذا امل�ستقبل نف�سه عر�سة لال�ستعمار من قبل الغرب؛ باعتباره اأزمة حقيقية يف حقل الدرا�سات امل�ستقبلية.

ضياء الدين ساردار.. األنموذج النقدي 
للمستقبليات اإلسالمية
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الدولة الوطنية في التاريخ العربي
زهرة السعيدي

مفهوم الدولة الوطنية وتاريخها
الوطنية  ال��دول��ة  وم�سكات  حت��دي��ات  ع��ن  احل��دي��ث  قبل 
الدولة  نعّرف  دعونا  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  يف 
اأول  �سرعيتها.  ن�ساأة  اأركيولوجيا  على  ون��ع��رج  الوطنية 
يعي�س يف  له حدود جغرافية  تنظيم  الوطنية هي  الدولة 
كنفه جمع من الب�سر ي�سركون يف الهوية والثقافة، ولهذا 
الطريقة  وع��ل��ى  احل��ي��اة  �سكل  على  كبر  ت��اأث��ر  التنظيم 
نف�سه،  ع��ن  ال��دول��ة،  ه��ذه  يعي�س يف  ف���رد،  ك��ل  ال��ت��ي يعرب 
الأف���راد  بها  يتحدث  لغة  اأي  خالها  م��ن   يتحدد  حيث 
جتمعهم.  العاقات  من  �سكل  واأي  يتبعون،  قوانني  واأي 
يف  �سكا حم���دداً  يتخذ  الوطنية  ال��دول��ة  ن��ظ��ام  ب���داأ  وق��د 
 ،1648 �سنة  يف  و�ستفايل  معاهدة  بعد  الأوروب��ي��ة  النه�سة 
بعد اأن كانت اأوروبا قد �ساقت ذرعاً من احلروب الدينية 
تهديدات  يف  مت�سكلة  اخل��ارج��ي��ة  واخل��ارج��ي��ة.  الداخلية 
المرباطورية العثمانية الإ�سامية وزحفها باجتاه �سرق 
والداخلية  ال�سرقي.  �سيطرت على جنوبها  اأن  بعد  اأوروبا 
امل�سيحية  ال��دي��ان��ة  يف  امل��ذه��ب��ي��ة  الن��ق�����س��ام��ات  يف  ت�سكلت 
الكاثوليكية  اإىل  امل�سيحية مبدئياً  ان�سقاق  اإىل  اأدت  والتي 
اأخرى  انق�سامات  اإىل  ذلك  من  منطلقة  والربوت�ستانتية 
ح��روب  واأدخلتها يف  اأوروب���ا  اأ�سعفت  الأح���داث  ه��ذه  ك��ل   .
عديدة اأ�سهرها حرب الثاثني عاما. اأمام هذه التحديات 
الدينية  التعددية  الأول جتاهل  اأوروبا خياران،  كان لدى 
الإ�سباين  احل��اك��م  وج�سده  امل�سيحيني،  وح��دة  وا���س��ت��ع��ادة 
الرومانية.  الم��رباط��وري��ة  اإح��ي��اء  ح��اول  ال��ذي  �سارلكان 
اأوروب��ا  بانق�سام  واأق��ّر  اأوغ�سبورغ  �سلح  يف  جت�سد  والثاين 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة واأخ�����رى  ب��ع�����س��ه��ا  ت��ت��خ��ذ  اإىل م��ق��اط��ع��ات 
الربوت�ستانتية مذاهباً لها، اعتماداً على مذهب اأمرها.

امللوك  يف  متج�سدة  الطريقة  بهذه  ال�سيادة  فكرة  ب��داأت 
والأمراء، ولكنها حتولت بعد قرون  لتتج�سد يف ال�سعوب. 
و�ستفايل  معاهدة  ُوقعت  اأن  بعد  النهائي  �سكلها  واتخذت 
وانق�سمت  اأوروب��ا،  يف  نهائياً  الدينية  احل��روب  اأنهت  التي 
اأوروبا يف حينها اإىل دويات ومقاطعات حمددة العاقات 
بينها مبقت�سى مبادئ و�ستفايل، ف�ساد ال�سلم بني �سكانها، 

و�سيطر  واأدبية  وفنية  علمية  نه�سة  ت�سهد  اأوروب��ا  وبداأت 
هذه  والتقنية  بالعلم  جم���دداً،  ال��ع��امل  على  الأوروب���ي���ون 
على حذو  مناف�سيها  واألزمت جميع  بال�سيف،  ولي�س  املرة 
بل  والأمريكان  وال�سينيون  اليابانيون  فقلدها  حذوها، 
وتفوقوا عليهم، وهكذا كانت فاحتة نظام الدول الوطنية.
تعر الدولة الوطنية يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا

اإن ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ق��د م���ّر ب��ع��دة م�ساكل  ي��ق��ول ال��ك��ات��ب 
حماولته  رغ��م  الوطنية  الدولة  نظام  دخ��ول  من  منعته 
الأوىل  م�سكلتني:  وط��اأة  حتت  وق��ع  اإن��ه  حيث  املتوا�سعة، 
عقدة اخلافة، فبعد اأن �سقطت المرباطورية العثمانية 
ومن  التدين،  مظاهر  تقل�ست  و  اخلافة  اأتاتورك  األغى 
احلركات  بع�س  اأخ��ذت  حيث  العقدة،  ه��ذه  ظهرت  يومها 
يف الدعوة اإىل ا�ستعادة اأجماد الأمة الإ�سامية ومل �سمل 
جم��دداً.  اخل��اف��ة  مظلة  حت��ت  الإ�سامية  ال���دول  جميع 
وال��ث��ان��ي��ة ع��ق��دة »���س��اي��ك�����س-ب��ي��ك��و«، وال��ت��ي ك���ان اأ���س��ا���س��ه��ا 
اأج��زاء  اقت�سام  يف  واإجن��ل��را  فرن�سا  بني  ال�سرية  املعاهدة 
و�ستفايل  معاهدة  وبعك�س  بينهما.  العربي  ال��وط��ن  م��ن 
ال��ت��ي ل مي��ك��ن لأح����د اأن ي��ن��ك��ر اآث���اره���ا الإي��ج��اب��ي��ة، ك��ان 
تعميق  اإىل  اأدت  تدمرية  و  �سلبية  اآثار  الثانية  للمعاهدة 

�سعور العرب بالإهانة جراء وقوعهم يف و�ساية الغر. 
مناق�سة  اإىل اخللل يف  الأكرب  امل�سكلة  يعزو  الكاتب  اأن  اإل 
م�����س��ك��ات ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة، ح��ي��ث ي���ق���ول اإن ال��ن��ق��ا���س 
الن�����س��داد  ت��رب��ط  الأوىل  م��ق��ارب��ت��ني،  يف  ظ���ل حم�����س��وراً 
ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ل��دول ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��ع��ام��ل ال��دي��ن��ي، وال��ث��ان��ي��ة 
تقريباً  الكاتب  ويرف�س  التق�سيم،  وم�ساريع  بال�ستعمار 
كا املقاربتني؛ لأن كليهما ل ي�سهم يف بناء وعي �سيا�سي  
اأخرى  مقاربة  املقاربتني  لتلك  بديا  ويقرح  جتديدي. 

ترتكز على جتديد ال�سرعية باإعادة تاأويل التاريخ.
جتديد �سرعية الدولة الوطنية

التاأويلي  الو�سع  بد من اخلروج من  اإنه ل  الكاتب  يقول 
العربي لدخول  العامل  اأن حماولت  اأي:   ( املتعارف عليه 
واأح��داث  ال�ستعمار  ب�سبب  هم�ست  الوطنية  ال��دول  نظام 
اأك��ر عقانية.  امل��و���س��وع ب�سورة  واإع���ادة ط��رح  اأخ����رى(،  

على  القائمة  التاريخية  ال��ق��راءة  ا�ستبعاد  من  اأوًل  بد  ل 
املوؤامرة التي ترتكز عليها اخلطابات القومية، والتي تعد 
وال�سام  العروبة  موؤامرة �سد  الأح��داث جمرد  كل هذه 
لأنها ل توفر اأي طرح مو�سوعي، ميكن دح�سها بتجربة 
امل�سيحية،  على  ال��ف��ك��رة  ذات  طبقنا  اإذا  ب�سيطة:  فكرية 
�سد  م��وؤام��رة  كذلك  كانت  العثمانية  المرباطورية  ف��اإن 
ال��ق��راءات  من  النوع  ه��ذا  اأن  اإذن  الوا�سح  من  امل�سيحية. 
ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة م���ا ه���ي اإل وق����ود ل��ل��ت��ط��رف ون��ظ��ري��ة ���س��راع 
املغالطة  ه���ذه  نن�سف  اأن  ال��ك��ات��ب  وي��ق��رح  احل�����س��ارات. 
العربي  الوطن  �سيظل  واإل  النقدية،  التاريخية  باملعرفة 
ال��وط��ن��ي��ة؛ لأن اأي حم��اول��ة  ال���دول���ة  اإق���ام���ة  ع��ن  ع���اج���زاً 
ج��زءاً  �ستعد  الوطنية  ال��دول��ة  �سرعية  لتجديد  ج��دي��دة 
م��ن امل��وؤام��رة �سد ال��وح��دة الإ���س��ام��ي��ة، وب���دل ات��خ��اذ اأي 
اأزمة داخلية فر�سة ملراجعة �سرعية الدولة، �ستكون مادة 
ال�سفوف  يف  واإبقائها  اجلماهر  عواطف  لتحريك  جيدة 

للح�سارة. املتاأخرة 
وع��و���س��اً ع��ن ت��غ��ي��ر اجل��ان��ب ال��ت�����س��ري��ع��ي ل ب��د م��ن نقد 
الثقافة ال�سائدة جذرياً اأوًل، لأن الأنظمة الدميوقراطية 
العاملية التي اأثبتت جناحها يف بلدان ذات ثقافات خمتلفة 
 . العربية  ال��ب��ل��دان  يف  �ستنجح  اأن��ه��ا  ب��ال�����س��رورة  يعني  ل 
اأكرب مثاًل على ذلك مما حدث يف العراق ولبنان،  ولي�س 
اأن يقت�سر الأمر على مراجعة الد�ساتر  لذلك ل ينبغي 
والت�سريعات والقوانني، بل يجب اأوًل حتقيق اأكرب قدر من 
الدولة،  باأنهم ينتمون لهذه  التي  ت�سعر اجلميع  العدالة 
بالنقمة،  ال�سعور  لديهم  �سيغذي  الأقليات  اإج��ح��اف  لأن 
من  فالربغم  العربية،  ال��دول  غلطة  مبدئياً  كانت  وهذه 
اأن��ه��ا مل  اإل  الع�سرية  ب����الأدوات  ال��ع��ام  ال�����س��اأن  اأدارت  اأن��ه��ا 
ت��وف��ر ه��ذه الأدوات ب��اإن�����س��اف ب��ني الأف����راد واجل��م��اع��ات. 
ث��ورة ثقافية تخّل�س  ه��و ح��دوث  كله  ذل��ك  م��ن  والأجن���ع 
متاماً  اختلفت  الأم���ور  لأن  امل��ا���س��ي؛  اأ���س��ب��اح  م��ن  اجلميع 
وال��دول  املا�سية،  الثاثة  القرون  خال  عليه  كانت  عما 
ا�ستفادت  دول حديثة  الدويل،  امل�سرح  اليوم على  ال�سائدة 

من جتارب املا�سي لكنها مل تعلق فيه.

الدولة  تواجه  التي  التحديات  »التفاهم«  جملة  يف  واملن�سورة  التجديد«  واإمكانيات  العربي  العامل  يف  الوطنية  الدولة  »م�سكالت  مقاله  يف  احلداد  حممد  يناق�س 
الوطنية يف الوطن العربي منذ �سقوط الدولة العثمانية اإىل اليوم، ويقرتح جتديد �سرعيتها من خالل اإعادة تاأويل التاريخ، ومن ثم تعميق املواطنة وحتقيق اأكرب 

قدر من العدالة بني �سكانها.

Zahra.alsaidi09@gmail.com
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ثنائية التنوع والوحدة في الوعي الديني
زينب الكلبانية

اإىل  يعود  التوحيد  لدين  الأق��رب  الن�سب  اإن  ال�سيد  ر�سوان  يقول 
اإبراهيم عليه ال�سام، والقراآن يخاطب اأهل الكتاب الذين ينت�سبون 
يف  لنت�سابهم  ال��دي��ن؛  يف  امل�سلمني  �سركاء  بو�سفهم  اإب��راه��ي��م  اإىل 
الر�سول  خماطبا  يقول  ول��ذل��ك  اإب��راه��ي��م،  اإىل  الرئي�سية  العقائد 
اإَِلْيُكْم  َواأُن���ِزَل  َلْيَنا  اإِ اأُن��ِزَل  ِبالَِّذي  اآَمنَّا  )َوُق��وُل��وا  وامل�سلمني:  الكرمي 

َلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُم�ْسِلُموَن(. َواإَِلُهَنا َواإِ
اإىل  النت�ساب  اأم��ري��ن:  يف  الكرمي  الر�سول  الكتاب  اأه��ل  ج��ادل  وق��د 
اأَْوىَل  )اإِنَّ  اأجابهم:  قد  ولذلك  اهلل.  �سرع  اإىل  والحتكام  اإبراهيم، 
َويِلُّ   ُ اآَمُنوا واهللَّ َوالَِّذيَن  َوَهَذا النَِّبيُّ  َبُعوُه  اتَّ َللَِّذيَن  ِباإِْبَراِهيَم  النَّا�ِس 
امْلُوؤِْمِننَي(. فامل�ساألة لي�ست �سلة ن�سب قربى، بل هو انت�ساب للدعوة؛ 

فكل من اآمن بدعوة اإبراهيم وما ت�سمنته هو اإبراهيمي.
اإب��راه��ي��م  اإىل  ال��روح��ي  بالن�سب  ي��ق��ول��ون  امل�سيحيني  اأن  وامل��ع��روف 
اليهود على  ي�سّر  وامل�سلمني؛ يف حني  عليه  اهلل  النبي �سلوات  مثل 
اخللق.  دون  اهلل  واأمة  اإبراهيم  اأعقاب  بو�سفهم  القراآين  النت�ساب 
الكرمي  ال��ق��راآن  اأو�سح  فقد  اهلل«  �سرع  اتباع  »اأي  الثاين  الأم��ر  اأم��ا 
اأن لكل من اأهل الكتاب �سرعة ومنهاجاً بتقدير اهلل وم�سيئته؛ لأنَّ 

النا�س لن يعودوا اأمة واحدة ذات �سرعٍة واحدة.
وكلٌّ من هوؤلء مكلٌف باتباع �سرع اهلل الذي اأنزل على النبي من بني 
قومه. ففي �سورة املائدة اآيات من التوراة فيها هدى ونور، وكذلك 
ما  منهم  كل  يتبع  اأن  والن�سارى  اليهود  من  يطلب  وهو  الإجنيل. 
النبي �سلى اهلل  ملا كان بينهم وبني  اإليه، ولو فعلوا ذلك حقاً  اأنزل 

عليه و�سلم خاف يف الدين، بل اختاٌف يف ال�سرائع فقط.
يعد  واأن��ه  ودع��وة.  فكرة  دين  هو  الإ�سام  اأن  اإذن  القراآن  منطق  اإن 
اأي  الكتاب  اأه��ل  م��ع  للتواد  �سعى  ول��ذل��ك  اإبراهيمية،  دي��ان��ة  نف�سه 
اأن  على  الدين.  اأ�سل  يف  ال�سراكة  اإىل  بالنظر  والن�سارى(  )اليهود 
هذا املنطق الديني �سا�سع اجلنبات؛ لأنه يريد اأن يكون )يف اأ�سوله، 
النا�س  ب��دي��ن  املعني  ولي�س  جميًعا.  للنا�س  دي��ن��اً  ال��ف��ط��رة(  اأ���س��ول 
بل  الدين«  اإكراه يف  »ل  املحمدية بحذافرها  الدعوة  املوافقة على 
الكتاب؛  اأه��ل  مع  الوثيقة  ال�سلة  وهما  ال�سالح،  والعمل  بالإميان 

لأنه لقاٌء يف اأ�سل الدين. اأما مع �سائر الب�سر فهو التعارف.
ال�����س��واء  الكلمة  اإىل  الأق����رب  ر���س��دا وه���و  الأق����رب  ه��و  ال��ت��ع��ارف  اإن 
النا�س  عنه:  اهلل  ر�سي  علي  قال  ولذلك  القراآن.  اإليها  يدعو  التي 

�سنفان: اأخ لك يف الدين، اأو نظر لك يف اخللق.
اإذا كنَّا منتلك يف معاين الوحدة والتعدد يف الدين ن�سو�سا قراآنية؛ 

اأو  والإثنية  الدينية  للتعددية  ال�سيا�سية  التجربة  يف  منتلك  فاإننا 
القبلية جتربة النبي الكرمي يف املدينة؛ فهو عليه ال�ساة وال�سام 
دينية وقبلية فقط؛  تعددية  واحد فيه  كياِن  اإقامة  ُي�سرف على  مل 
با�سم  ُع��رف  تنظيميا  د�ستورا  اأو  كتابا  اأو  �سحيفة  ذلك  يف  كتب  بل 
�سحيفة املدينة اأو عهدها. وهو كتاب »بني قري�س واأهل يرب ومن 

حلق بهم وجاهد معهم اأنهم اأمة واحدة من دون النَّا�س«.
لليهود دينهم،  امل��وؤم��ن��ني،  م��ع  اأم���ة  »ال��ي��ه��ود  اأن  ال��ك��ت��اب  ث��م ج��اء يف 
اليهود  ك��ون  ملعنى  التف�سرات  اختلفت  وق��د  دينهم«.  وللم�سلمني 
املوؤمنني، ول داعي لاختاف. فالأمة تعني هنا اجلماعة  اأمة مع 
ف�ّسر  ولذلك  اليهود،  �ساأن  ك��ان  وكذلك  واح��د،  دي��ن  يجمعها  التي 
دينهم.  وللم�سلمني  دينهم  لليهود  بالقول:  مبا�سرة  الأم��ة  الكتاب 
اأن يجمعهم كيان �سيا�سي واحد لهم  املوؤمنني« فهو  اأما كونهم »مع 
ال�ستقال  حقوقهم  وم��ن  وال��ت��زام��ات،  واج��ب��ات  وعليه  حقوق  فيه 
الكيان  اأو  ال��واح��دة  ال��دار  مبقت�سى  الإدارة  يف  وامل�ساركة  بدينهم، 

الواحد.
والتعددية،  الإ�سامية  التاريخية  التعددية  عن  احلديث  عند  اأم��ا 
اإنِّه مل تختف التعددية الدينية عن �سائر الديار التي  ميكن القول 
انت�سر فيها الإ�سام منذ زمن اأبي بكر ال�سديق اإىل انق�ساء الدولة 
وُدع��اة«  وجت��ارا  »فاحتني  امل�سلمون  وجد  فقد  1924؛  عام  العثمانية 
م�سيحيني ويهودا يف الديار التي دخلوها يف القرون الثاثة الأوىل 

بعد وفاة النبي الكرمي.
العدد  يف  اأكرية  ظلوا  امل�سيحيني  فاإنَّ  التاريخية  امل�سادر  وبح�سب 
اخلام�س  ال��ق��رن  حتى  واإ�سبانيا  وم�سر  وال��ع��راق  ال�سام  ب��ني  فيما 
والق�سطنط�سينية  البلقان  العثمانيون  فتح  وعندما  امليادي،  ع�سر 
ونواحي من اأوروبا ال�سرقية كانت الأكرية م�سيحية، وظلت كذلك 

حتى جائهم عنها.
وعندما فرَّ اليهود من اإ�سبانيا مع امل�سلمني اآثروا اللجوء اإىل اأقطار 
يخ�سون  ك��ان��وا  لأن��ه��م  ع�سر(؛  ال�ساد�س  )ال��ق��رن  العثمانية  ال��دول��ة 
ما  الناحية  فلهذه  ورو�سيا.  والو�سطى  الغربية  اأوروب��ا  يف  املاحقة 
الإ�سام ل يف زمن اخلافة،  واعتناق  دينه  اأح��ٌد على مغادرة  اأُك��ره 

ول يف زمن ال�سلطنات.
لكن يف الأزمنة احلديثة، بل يف الأقطار البيزنطينة من قبل، جرى 
الت�سهر بالإ�سام دائما بو�سفه دين عنف واإكراه، ول يقبل الآخر 
الإم��ربوط��وري��ة.  م�ساألة  غر  ال��دع��وة  م�ساألة  اأن  وال��واق��ع  الديني. 

ات�سعت  الإ���س��ام  دي��ار  ق��ام��ت يف  ال��ت��ي  ال�سخمة  ف��الإم��رباط��وري��ات 
باملقايي�س  »التمييز«  لكن  البداية.  منذ  والأديان  ال�سعوب  لتعددية 
احل��دي��ث��ة ط��ب��ع��ا ظ��ل ح��ا���س��را يف ك��ل م��ك��ان. وم���ا ك���ان ذل���ك ب�سبب 
لأهل  به  م�سموحا  ك��ان  ال��ذي  القدر  ويف  بل  فقط؛  اجلزية  م�ساألة 
الباد الأ�سليني يف امل�ساركة ال�سيا�سية، ولي�س يف احلريات الدينية 

والقت�سادية. الجتماعية  واحلريات 
اأم����ا ع��ن��د احل���دي���ث ع���ن الإ����س���ام وال��ت��ع��ددي��ة ال��دي��ن��ي��ة يف ال��زم��ن 
مع  م�سكلة  الإ�سامي  الفكر  يواجه  اأن  املتوقع  من  ك��ان  احلا�سر، 
وقد  ال��ق��دم،  منذ  تعددية  فمجتمعاته  ب��ال��ذات.  الدينية  التعددية 
التعدد  ي�سف  ال��ذي  الكرمي  القراآن  على  بالتعددية  الوعي  تاأ�س�س 

الديني والعرقي والجتماعي وي�سرع له.
ول��ئ��ن ك��ان��ت ال��ت��ع��ددي��ة يف ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ق��د واج��ه��ت بع�س 
الهائلة؛  الإ���س��ام  واأجم���اد  الإم��رباط��وري��ة  ظ��روف  ب�سبب  الق�سور 
ك��ان من  م��وج��ودا ووا���س��ح��ا. وم��ا  التمييز( ظ��ل  اأ�سلها )رغ��م  ف��اإن 
اجلديدة  الإ�ساحية  بتاأوياته  الإ�سام  يواجه  اأن  اأي�سا  املنتظر 
م�سكلة مع التعددية يف جمتمعاته ويف العامل؛ لأّن الدولة الوطنية 
حوايل  منذ  العامل  اأرج��اء  �سائر  يف  قامت  الأورورب���ي  النموذج  على 
واأحيانا  والثقافية  الدينية  والتعددية  باملواطنة  تقول  وهي  ق��رن. 
العامل، ول تبدو يف معظم ت�سرفاتها  اإىل نظام  ال�سيا�سية، وتنتمي 

مت�سادمة مع الدين اأو مع متطلبات احلداثة.
واأخرا ميكن القول يف هذه املقالة اأن الن�سال ل يقت�سر اليوم على 
للدفاع  ذلك  يتعدى  بل  �سروري؛  وهو  والإره���اب،  العنف  مكافحة 
عن الدين، وعن اعرافه بالعامل، واعراف العامل به. ويف الأزمات 
كما هو معروف يعود املرء اإىل الثوابت والأ�سول امل�ستقرة، وهي اأن 
الإ�سام دين دعوة باحل�سنى -كما ن�ّس الكتاب - ونحن ل نريد اأن 

ُنخيف العامل، ول نخاف منه.
يكون  اأن  ن��ري��د  فكيف  ت��ع��ددي��ة،  اأو  متنوعة  جمتمعاتنا  ك��ان��ت  واإذا 
العامل كله على �ساكلة املتمردين منا، وهي �ساكلة غر �سليمة؛ لأن 
معظم امل�سلمني �سدها. واإذا كنا نواجه م�سكلة »الآخر« القريب، اأي 
يف ديارنا؛ فكيف نريد من العامل اأن ين�سف املقيمني منا يف دياره اأو 
البالغ عددهم مليارا و�ستمائة مليون،  امل�سلمني  ديارهم؟ فمن بني 
هناك حوايل الثلث منهم يقيمون يف ديار وبلدان غالبيتها من غر 
َيْجِرَمنَُّكْم  )َوَل  احلالة:  هذه  مثل  يف  �سبحانه  قال  لقد  امل�سلمني! 

َّ َتعِدُلوا  اْعِدُلوا ُهَو اأَْقَرُب ِللتَّْقَوى(. �سَنَاآنُ قَوْمٍ عَلَى اأَل

بح�سب منطوق القراآن فاإنَّ الدين من عقائده الرئي�سية التي تعني االإميان بالوحدانية، واالإميان بالكتب والر�سل، واأداء العبادة هلل وحده، واالإميان باليوم االآخر، 
يوم احل�ساب باملثوبة والعقاب؛ ا�ستنادا اإىل �سالمة االعتقاد والعمل ال�سالح. ولو تاأملنا »ن�سب« الدين الواحد »اإذا �سح التعبري« لوجدناه يعود اإىل نوح عليه ال�سالم 
تدليال على العراقة والتقدم، وكاأن االأمة الواحدة التي حتدث عنها القراآن اإمنا دّب اخلالف الديني بني �سفوفها زمن نوح، فكانت تلك ال�سل�سلة من االأنبياء الُهداة 

ليحكموا بني النا�س فيما اختلفوا فيه، ويعيدوهم اإىل عقيدة الوحدانية، وهذا ما ناق�سه الباحث ر�سوان ال�سيد يف مقاله املن�سور مبجلة التفاهم.

zainbalkalbany1212@gmail.com
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الفقة السياسي اإلسالمي
جميلة علي

feker201433@gmail.com

وجد  الر�سالة  ال��ر���س��ول  فيها  حتمل  التي  الأوىل  الوهلة  وُم��ن��ذ 
متعارف  لكنها  �سمنية،  اآليات  حتكمه  قائم  جمتمع  قبالة  نف�سه 
ال��ت��واف��ق الج��ت��م��اع��ي والق��ت�����س��ادي  ل��ه منطا م��ن  ���رت  عليها، وفَّ
والثقايف؛ اإذ كان جمتمع اجلزيرة العربية بدويًّا يف غالبه وقبليا 
قبيلة  كل  وكانْت  املركزية،  وحدته  القبائل  لت  �سكَّ حيث  بامتياز؛ 
واقت�سادية  وقيمية  اجتماعية  منظومة  وف��ق  بذاتها  حمكومة 
داخلية، وعليه مُيكن احلديث عن جمموعة من العوامل اأ�سهمت 
اأه��م��ه��ا:  »امل��ج��ت��م��ع اجل��اه��ل��ي«؛  ال�����س��رع��ي��ة يف  ن���وع م��ن  يف ت�سكل 
لذلك  الرت��ك��از  نقطة  ال��ك��ات��ب  ع��ده��ا  ال��ت��ي  القبلية«  »الع�سبية 
اإ���س��اف��ة للعامل الق��ت�����س��ادي ومن���ط الإن��ت��اج  ال��ن��ظ��ام وج���وه���ره. 
دور يف �سياغة  بكل مفرزاته  الثقايف  للعامل  كان  اآنذاك،  ال�سائد 

النمط املجتمعي وقيام �سلطة معنوية وذاتية لذلك النظام.
اأما الآن، وقد بعث الر�سول حممد، وكان هذا حال املجتمع القائم 
من  الهدف  فما  الأ�سئلة:  من  الكثر  حملت  بعثته  ف��اإنَّ  حينها، 
اجلديد؟  املجتمع  نظام  �سرعية  وت�سكلت  ج��رت  وكيف  ر�سالته؟ 
هذا  على  الر�سالة  اأدخلتها  التي  واملتغرات  العنا�سر  اأه��م  وم��ا 

املجتمع؟
الإ�سام  ر�سالة  الهدف من  اأنَّ  الكاتب  املقال، يرى  اإىل  فبالعودة 
مل يكن تنظيم وهيكلة املجتمع العربي فح�سب، واإمنا كان هدفها 
الأبعد هو تهيئة هذا املجتمع ليلعب دورا فاعا يف عملية تغير 
املجتمع  اأنَّ  هو  حينها  فعا  ح��دث  ما  برمتها.  الإن�سانية  م�سار 
م�سكلة  اأنَّ  ظانني  وُي�سر،  ب�سهولة  الهدف  ه��ذا  ي��ِع  مل  اجلاهلي 
اأن  اإىل  يعبدونها  ك��ان��وا  التي  الأ���س��ن��ام  م��ع  فقط  كانت  الر�سول 
ال��وه��م  م��ن  اإىل حت��ري��ره��م  ي��ه��دف  ك��ان  اأن �ساحبهم  ل��ه��م  ت��ب��ني 

واخلرافة واإدخالهم اإىل حلبة التاريخ.
ويف ت��ل��ك امل��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة »احل�����س��ا���س��ة« مل ي��ح��ارب ال��ر���س��ول 
لتوظيف  و�سعى  ال��ق��دمي��ة،  البنية  بتفكيك  ق��ام  واإمن���ا  القبيلة، 
للمجتمع  جديدة  منظومة  بناء  من  ليتمكن  فيها  القوة  عنا�سر 
اأدخلتها  التي  واملتغرات  العنا�سر  اأهم  فاإنَّ  عام  وب�سكل  النا�سئ. 
�سائدة  كانت  التي  املحدودة  العربية  املعادلة  الإ�سام على  ر�سالة 
ال�ساد�س امليادي؛ متثلت يف:  اإىل حدود الربع الأول من القرن 

ن كانوا يت�سرون بعبادة  الق�ساء على اخلرافة، ورفع الغطاء عمَّ
موزعة  ومالية  �سيا�سية  �سلطة  على  ال�سرعية  لإ�سفاء  الأ�سنام 
املجتمعي  ال��ن��م��ط  ذل��ك  م��ن  امل�ستفيدة  ال��ك��ربى  ال��ع��ائ��ات  ع��ل��ى 
املهيمن، وهو ما مت فعا؛ حيث �سقطت الأ�سنام، و�سقطت معها 
تر�سيخ  اإىل  اجل��دي��دة  الر�سالة  ع��م��دْت  كما  القدمية.  ال�سرعية 
عقيدة التوحيد لي�سبح الولء له �سابًقا للولء للقبيلة، والدافع 
يختفيا،  مل  وتاأثرها  القبيلة  اأنَّ  رغم  التاريخ  ل�سناعة  الرئي�س 
واإمن����ا مل ت��ع��د ه���ي احل��ا���س��ن��ة ال��وح��ي��دة ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م الج��ت��م��اع��ي 
املجتمع  يف  حدث  مهما  انقابا  اأنَّ  الكاتب  وي�سيف  وال�سيا�سي. 
لأهداف  النبي  العربية  القبائل  جميع  بايعت  اإذ  اآن��ذاك؛  العربي 
ل�����س��احل��ه؛ فتحولت  ال��ع�����س��ك��ري  امل���ي���زان  م���ال  اأن  ب��ع��د  خم��ت��ل��ف��ة، 
القيادة من �سيخ القبيلة اإىل �ساحب النبوة. وبف�سل هذا التغر 
العربية،  اجل��زي��رة  يف  كليًّا  امل�سهد  تغر  ح�سل،  ال��ذي  اجل���ذري 
وتوفرت ال�سروط املائمة لقيام دولة جديدة؛ اإذ توفرت القيادة 
الأفكار  لعبت  كما  �سعبي،  جي�س  بناء  من  تبعهما  وم��ا  والأر����س 
اجلديدة دورا مهما يف اإعادة �سياغة �سخ�سية الأفراد واجلماعة. 
اإمنا  الأ�سل،  للقبيلة هو  املتغرات، مل يعد النتماء  يف ظل هذه 
اإليه كل ع�سو  اإىل الأمة هو املرجع الذي ي�ستند  اأ�سبح النتماء 

يف املجتمع النا�سئ.
ال��َت��َح��ق ن��ب��يُّ الإ����س���ام ب��ال��رف��ي��ق الأع���ل���ى ب��ع��د ت��غ��ي��رات �سخمة 
اأدخلتها ر�سالته على املجتمع العربي يف اجلزيرة العربية. بوادر 
�سرخ بداأت تلوح يف الأفق؛ اإذ بالرغم من اأنه ترك وراءه نواة اأوىل 
اآليات وا�سحة لتداول احلكم.  اأنه مل يحدد  اإل  ل�سلطة �سيا�سية، 
الإ�سامي؟  املجتمع  به  مير  اختبار  اأول  يف  الأم��ور  �سارت  فكيف 
وكيف مت ح�سم م�ساألة ال�سرعية وتداول ال�سلطة يف عهد خلفائه 

الرا�سدين؟
ي���رب؛ حيث  ���س��اع��دة يف  ب��ن��ي  اج��ت��م��اع �سقيفة  ل��ن��ا  ي��ح��م��ل  رمب���ا 
الر�سول  احت�سنوا  الذين  واخل��زرج  الأو���س  قبيلتْي  من  الأن�سار 
اأجوبة على ما تقدم؛  ا،  �سرًّ اأن غادر مكة  بعد  الكربى  يف حمنته 
»اأنت  بالقول:  اأبي بكر  اإذ ح�سم عمر بن اخلطاب الأمر مببايعة 
�سيغة  يف  بكر  اأبو  ر�سحه  اأن  بعد  اهلل«،  ر�سول  اإىل  واأحبنا  �سيدنا 

ا  لتداول ال�سلطة مع الأن�سار: »نحن الأمراء واأنتم الوزراء«؛ ردًّ
ومن  اأمر  منهم  يكون  باأن  ي  تق�سِ الأن�سار  طرحها  �سيغة  على 
البيعة  تلك  لأدَّت  واأخاقية  دينية  اعتبارات  ولول  اأمر.  قري�س 
اإىل حرب اأهلية. اإذن، مل يكن العامل القبلي وحده الذي تدخل 
ليح�سم م�ساألة ال�سرعية، اإمنا اأ�سهم العامل الديني يف ح�سم هذا 

اخلاف وجلم ال�سراع على ال�سلطة.
���زت ف���رة ح��ك��م اأب����ي ب��ك��ر وع��م��ر ب���ن اخل���ط���اب ب��ال���س��ت��ق��رار  مت���يَّ
كما  ال����ردة«،  »ح���روب  اأو  امل�����س��ادة  ال��ث��ورة  اإخ��م��اد  ب��ع��د  ال�سيا�سي 
اجلغرافية  امل�ساحة  عت  فتو�سَّ اجليو�سيا�سية  اخل��ارط��ة  ت  ت��غ��رَّ
للدولة النا�سئة بعد فتوحات باد ال�سام والعراق وم�سر، وتفكك 
فئات  ثروات �سخمة خلقت معها  عليها  ترتب  الفار�سية،  الدولة 
اإثر تلك الفتوحات والروات،  اجتماعية و�سيا�سة جديدة. وعلى 
اأم��ام  ال��ب��اب  فتحت  الجتماعية  ال��ت��وت��رات  م��ن  �سل�سلة  ان��دل��ع��ت 
�سيا�سي  اغتيال  اأول  عنها  جنم  الفنت؛  وتغذية  الدولة  اخ��راق 

يف الدولة الإ�سامية.
عن�سر  اإدخ��ال  اإىل  اخلطاب  بن  عمر  عمد  القاتلة،  اإ�سابته  بعد 
ج��دي��د ل�����س��م��ان ال�����س��رع��ي��ة وه���و ت��زك��ي��ة اأف����راد امل��ج��ت��م��ع للحاكم 
اجلديد، تلك ال�سرعية واإن بقيت منقو�سة وم�سروطة بح�سرها 
ومتَّ  براأيه،  قبلوا  النا�س  اأنَّ  اإل  مر�سحني،  �ستة  يف  البداية  منذ 
ف��اإنَّ  ال��ق��ب��ول،  ذل��ك  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  بيتا.  بيتا  الآراء  ا�ستقراء 
انتماء ال�ستة القبلي واإبرازهم بتلك الطريقة كمر�سحني للحكم 
وت�ساعد  انفجر  ال�سلطة  على  ح��اد  ���س��راع  ل��ب��داي��ة  فتيا  �سكل 
اأن  بعد  بيته،  ملقتله يف  اأدى  بن عفان  ب�سكل كبر يف عهد عثمان 
ُتبِقي  فتنة ل  اإىل  ان�سحابه  يوؤدي  اأن  بال�سلطة خوفا من  مت�سك 
اأبي  بن  ت�سلَّم علي  امل�ستقرة،  الأو�ساع غر  ول تذر. يف ظل هذه 
�سل�سلة  جُم���رًبا  يخو�س  خالها  نف�سه  ووج��د  ال�سلطة،  ط��ال��ب 
الذين رف�سوا  اأن�ساره  من احلروب كمعركة اجلمل وحربه �سد 
بن  معاوية  جنح  اأن  بعد  برمته  مع�سكره  انهار  اأن  اإىل  التحكيم 
حتويل  يف  القبلي  والعامل  وامل��ال  الدهاء  توظيف  يف  �سفيان  اأبي 

اخلافة اإىل ملك ع�سو�س. 

ال�سيا�سية  التجربة  ُمناِق�سا  »التفاهم«-  مبجلة  -واملن�سور  اجلور�سي  الدين  �سالح  مقال  جاء  االإ�سالمية«،  التاريخية  التجربة  يف  ال�سرعية  »اأزمة  عنوان  حتت 
التي  ال�سخمة  واملتغريات  البعثة  قبل  القائم  اجلاهلي  النظام  من  بدًءا  التجربة،  هذه  بها  مرت  التي  التاريخية  املنعطفات  اأهمَّ  خالله  ا�ستعر�س  االإ�سالمية؛ 

�ست عنه من اإ�سكاليات يف بناء �سرعية وم�سروعية احلكم وال�سلطة. اأدخلتها ر�سالة االإ�سالم عليه، مرورا مبا حملته فرتات حكم اخللفاء، وما متخَّ
ي�ستهلُّ الكاتب مقاله باالإ�سارة اإىل اأنَّ »ال�سرعية وامل�سروعية« من الق�سايا املهمة الأي كيان �سيا�سي؛ اإذ ال مُيكن الأي دولة اأن ت�ستقر اإال عندما يخ�سع النا�س فيها 
بني  التعاي�س  حتمي  اأن  �ساأنها  من  باآليات  َيقبلون  النا�س  من  الغالبية  اأو  اجلميع  وجتعل  املجتمعي،  االنتظام  ر  توفِّ �سمنية  اأو  معلنة  لقواعد  اختيارا  اأو  ا�سطرارا 

االأفراد واجلماعات داخل املجتمع الواحد.
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االجتهاد في الموروث الديني
أم كلثوم الفارسية

�سالح  وليد  الكاتب  تناولها  التي  الفكرة  ه��ذه 
القدمي:  الديني  باملوروث  »الع��راف  مقاله  يف 
ب��ره��ان ال��دي��ن ال��ب��ق��اع��ي اأمن����وذج����ا«، وامل��ن�����س��ور 
املقام  ه��ذا  يف  هنا  نطرحها  »ال��ت��ف��اه��م«،  مبجلة 
باملوروث  اأق�سد  ل  حيث  التف�سيل؛  من  ب�سيء 
الديني يف هذا املو�سع »ذلك املوروث الذي عادًة 
م��ن منظومتها  ك��ج��زء  اأم���ة  اأي���ُة  ب��ه  م��ا حتتفظ 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، وت���ت���ن���اول���ه ك��م��ع��رف��ي��ات ت���راث���ي���ة اأو 
جم���ردة،  روح��ي��ة،  كفل�سفات  اأو  م��ع��رف��ي��ة  ك��ق��ي��م 
ب���ال���ت���ايل، م���ن ���س��ل��ط��ة ال����س���ت���ح���واذ وال��ه��ي��م��ن��ة 
وال��ت��وج��ي��ه وال��و���س��اي��ة«؛ ب��ل اأق�����س��د ب��ه امل���وروث 
البيئة  ويف  اجلمعي  العقل  يف  امل��ت��داَول  الديني 
الجتماعية والثقافية للعامل الإ�سامي عموًما 
ي��ح��ظ��ى ب�سلطة  ي���زل  ال���ذي مل  امل�����وروث  -ذل���ك 
ال��ت��وج��ي��ه وال��و���س��اي��ة و���س��ل��ط��ان الأم����ر وال��ن��ه��ي، 
وي�����س��ت��م��د م�����س��روع��ي��َت��ه يف ال��و���س��اي��ة وال��ه��ي��م��ن��ة 
يتميز  ي��زل  مل  كونه  من  واحلاِكمية  والتوجيه 
يف ال�������س���ورة ال���ذه���ن���ي���ة ال�������س���ع���وري���ة وال��ع��ق��ل��ي��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة الإ���س��ام��ي��ت��ني، ب��ال��ط��اب��ع ال��ازم��ن��ي، 
فهو  وعليه،  واملطلق.  والغيبي  اليقيني  الأب��دي، 
امل�سلم  للفرد  ال��ذي مل يزل يحدد  ذات��ه  امل��وروث 
يف  ويتدخل  واحل��ي��ات��ي،  الكياين  وج���وده  ماهيَة 
و���س��ع��وره  واأخ���اق���ه  وق��ن��اع��ات��ه  ث��ق��اف��ت��ه  ت�سكيل 
ف��امل��وروث  اخل��ارج��ي��ة؛  وح��ت��ى هيئته  و���س��ل��وك��ه، 
الديني انطاقا من هذا الطرح الأيديولوجي/
وقطيعة  تنافر  عاقة  يف  اإل  يكون  ل  الإحيائي 
والتاريخية.  واملكانية  الزمانية  التحولت  مع 
ن��ق��ول  الأ����س���ب���اب،  ا���س��ت��ق��راء  الإ����س���ه���اب يف  ودون 
فكرة  الإ���س��ام��ي  اجلمعي  املتخيَّل  يف  ���س��اد  لقد 
امل����وروث يف حقبة زم��ن��ي��ة خ��ارج��ة عن  ان��ح��ب��ا���س 
ال��ت��اري��خ وت��ب��دلت��ه. ووف���ر ه���ذا الت�سور  ���س��ي��اق 
اإم��ك��ان��ات وا���س��ع��ة ث��ق��اف��ي��ا لرت���ق���اء امل����وروث اإىل 
مرتبة القدا�سة يف الذهنية الإ�سامية. عني له 
الأ�سياء  عامل  ومع  »الآخ��ر«  مع  عاقته  طبيعَة 

من حوله.

الدين  ب��ره��اَن  امل��ث��ال-  �سبيل  -ع��ل��ى  هنا  ون��ذُك��ر 
تنا�سب  يف  ال���درر  »نظم  كتاب  �ساحب  البقاعي 
عن  فقط  لي�س  الكتاب  ه��ذا  اإنَّ  وال�����س��ور«،  الآي 
اأول  اأي�سا  هو  بل  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  يف  املنا�سبات 
الإ���س��ام��ي -ول��اأ���س��ف  ال��ع��امل  ك��ت��اب تف�سر يف 
ل ي���زال وح��ي��دا يف ه���ذا ال�����س��اأن- ا���س��ت��ع��م��ل فيه 
امل��ف�����س��ر امل�����س��ل��م ك��ت��ب اأه���ل ال��ك��ت��اب؛ اأي ال��ت��وراة 
ال��ي��ه��ودي��ة والإجن���ي���ل ل��ل��ن�����س��ارى، ل��ت��ف�����س��ر ما 
ج��اء يف ال��ق��راآن ع��ن اأه��ل ال��ك��ت��اب م��ن ق�س�سهم 
اعتمد  فقد  وطقو�سهم؛  وع��ادات��ه��م  واأح��وال��ه��م 
اآي����ات ال���ق���راآن ع��ل��ى الكتاب  يف ت��اأوي��ل ك��ث��ر م��ن 
فالبقاعي كان  الإ�سرائيليات(؛  املقد�س )ولي�ست 
ا كاملة ي�سفع  ينقل من ن�سخة بني يديه ن�سو�سً
تقدم  وقد  بل  للن�سو�س،  احلرايل  تاأويات  بها 
البقاعي يف التعامل مع ن�سو�س الكتاب املقد�س، 
نقًدا لإح��دى هذه  ن�سخ، ووج��ه  ع��دة  وقابل بني 
ال��ن�����س��خ. ه���ذا الن��ف��ت��اح -ه���و ان��ف��ت��اح ب���ا وج��ل 
دينيا غر م�سبوق يف  ك��ان حدثا  م��وارب��ة-  وب��ا 
تاريخ التف�سر ال�سامي. ول يخفى على قارئ 
الذي  العنيف  الهجوم  الإ�سامي  الفكر  تاريخ 
ت��ع��ر���س ل��ه ال��ب��ق��اع��ي؛ لأن���ه ���س��ل��ك ه���ذا امل�سلك 
ال��ك��رمي؛ حيث  ال��ق��راآن  اآي��ات  تف�سر  اجلديد يف 
���س��اأن  م��ن  التقليل  ذل���ك  م��ن  م��ق�����س��ده  اأن  ات��ه��م 
الأخ��رى،  ال�سماوية  الكتب  �ساأن  واإب��راز  ال��ق��راآن 
ال��ف��رد م��ن نبذ  ل��ه  م��ا يتعر�س  لنا  ي��وؤك��د  وه���ذا 
لأدبيات  واخل�سوع  الت�سليم  يرف�س  حني  ديني 
جتريحه  م��ن  ي�سلم  ل  ف��ه��و  ال��دي��ن��ي؛  امل����وروث 
اإىل  واأخاقه،  �سرفه  يف  الطعن  اإىل  ال�سخ�سي، 
الت�سنيع  حمات  على  ع��اوًة  اجتماعيا،  َع��ْزِل��ه 
افتعالها  يف  يتفنن  التي  تلك  عليه،  الإعامية 
كل  ح��ق  يف  الديني  التيار  اأم���راُء  لها  وال��روي��ج 
َم���ن ل ي��ج��د م��ا ي��ج��ربه ع��ل��ى ال��ر���س��وخ ل�سلطة 
بع�س  يف  ال��دي��ن��ي،  النبذ  ي�سل  وق��د  م��وروث��ه��م. 
ال��ت�����س��ف��ي��ة اجل�����س��دي��ة  اإىل م�����س��ت��وى  الأح����ي����ان، 
يف  الكثرون  د  ي��ردَّ لذلك؛  حلياته!  والتهديد 

الديني خوًفا  املوروث  ال�سراع مع  خو�س غمرة 
النبذ  من  الجتماعية  ومكانتهم  اأنف�سهم  على 
ل��ه��م؛ ويح�سل  امل��ت��وح�����س  ال��دي��ن��ي  الج��ت��م��اع��ي 
هم عن ممار�سة  اأن يتخلى بع�سُ -واحلالة هذه- 
جتاُوز  يف  حقه  وعن  النقد،  يف  الإن�ساين  واجبه 
ا، لقاَء القبول بثقافة  ما ل يراه منا�سًبا له اأي�سً
وثقافيا  م�سلكيا  وم�سايرتها  ال�سائدة  امل���وروث 
�سامته  يِجد  لأن��ه  وعرفيا؛  و�سعوريا  و�سكليا 
على  ب��ال��ت��ايل،  ��ا،  ح��ر���سً كله  ذل��ك  يف  ال�سخ�سية 
يخ�سى  عموًما  فالإن�سان  الجتماعية.  مكانته 
النبذ الجتماعي، ويتخوف من خمالفة ال�سائد 
وامل�سلم به، حتى ل يجد نف�سه يوًما خارج دائرة 

العراف به جمتمعيا ودينيا.
ال��دي��ن��ي  ل��ل��خ��ط��اب  ا���س��ت��ق��رائ��ن��ا  ���ل يف  ال���ت���وغُّ اإنَّ 
ال�����س��ائ��د يف جم��ت��م��ع��ات��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة، ي��ك�����س��ف عن 
اجلانب  اأن  يف  تتمثل  ال��غ��راب��ة  �سديدة  »ظ��اه��رة 
يت�سل  اخلطاب  هذا  يف  اأحيانا  والوحيد  الأك��رب 
وامل�ساهدين  بال�سامعني  يقف  وي��ك��اد  باملا�سي، 
من  وقليل  ال�سحابة  وع�سر  النبوة  ع�سر  عند 
العامة  ت�سور  يف  الإ���س��ام  �سار  حتى  التابعني، 
ه��و ت��اري��خ ه���ذه احل��ق��ب��ة وح���ده���ا... وت��ل��ك اآف��ة 
ب��ال��غ��ة اخل���ط���ورة ع��ل��ى ج��ي��ل��ن��ا ك��ل��ه، ف��ق��د ال��ت��وت 
اإىل الوراء،  اأبدا  اأعناق هذا اجليل، وهو م�سدود 
وحجتهم  بالذات،  م�سغول  املا�سي،  على  منكفئ 
اأن من يقطع �سلته مبا�سيه ل  احلا�سرة، فيها 

رجاء له يف م�ستقبله«.
ا�ستبداد  من  النعتاق  طريق  كان  ��ا  ُرمبَّ ختاًما.. 
الفرد  قدرة  يف  يكُمن  وو�سايته  الديني  امل��وروث 
منها  والتحرر  املخاوف  تلك  تبديد  على  امل�سلم 
وتبعيته  تقدي�سه  نتيجة  ف���اإن  واإل  وجت���اُوزه���ا، 
الكاملة وخ�سوعه املطلق ملوروثه الديني �ستكون 
ال�ساحية  ك��ام��ل  �سيمنح  لأن���ه  ع��ل��ي��ه؛  وخ��ي��م��ًة 
والهيمنة ملوروثاته الدينية، حتى ت�ستبد بعقله، 

بقراره واختياره، وبحياته كلها.

ال�سيا�سية  احلياة  يف  املبالغة  �سورته  يف  امل��وروث  الإقحام  املتزايدة  الدعوات  �سوء  يف  الفكرة  هذه  نفند  دعونا  لكن  للكثريين،  ا  ُم�ستِفزًّ املقال  عنوان  يبدو  قد 
والثقافية؛ حتى نتنبه خلطورة اال�ستعمال اخلاطئ له وا�ستجالء انعكا�ساته ال�سلبية يف جل امليادين. ندعو اإىل ذلك، الأنَّنا نراه يقودنا اإىل ان�سداد اآفاق التغيري 
النقدي االإيجابي، ويقف حائال دون بلورة حلول اإبداعية. اإنَّ انت�سار اأفكار ُموِغلة يف التقليد واالكتفاء باإحياء مقوالت نبتت يف تربتها املجتمعية والتاريخية 
بها  ويفتحون  راهنهم،  على  �سلطانهم  االأحياء  فيها  مُيار�س  نقدية  م�ساحة  ت�سكل  مينعان  الذهبي،  ال�سلف  وع�سر  باالإيديولوجيا  اأ  معبَّ �سعار  حتت  بها،  الل�سيقة 
م�سلكا نحو امل�ستقبل. فِمثل هذه املقوالت واالأفكار وال�سعارات، تتعاَر�س مع �سروط ظهور الفكر االإيجابي ال�ساعي ال اإىل االإ�سالح فقط، ولكْن اإىل التغيري النوعي 
اإليه بالتحليل والتف�سري والتقومي،  التاريخ. والفكر االإيجابي -كما نفهمه- هو ذاك الذي »يت�سدى حلقائق الع�سر الذي ينتمي  يف طرائق التعامل مع مكت�سبات 

وي�سعى للك�سف عن عنا�سر التقدم وم�ساندتها وعزل عنا�سر التخلف وحماربتها«.

nkha008@gmail.com
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معضلة السلم في التراث اإلسالمي
أسماء عبداهلل 

كثر  واب��ن  الطربي  مثل  املُف�سرين  من  كثر  ذه��ب   
وح�سن  والتعاي�س  ال�سفح  اآي���ات  اأن  اإىل  والقرطبي 
امل�����س��رك��ني  ق��ت��ال  ع��ل��ى  اآي����ات احل���ث  ن�سختها  اجل����وار 
الأ�سهر  ان�سلخ  »ف��اإذا  ال�سيف  اآية  وبالأخ�س  والكفار، 
امل�سركني حيث وجدمتوهم وخذوهم  فاقتلوا  احلرم 
واح�����س��روه��م واق��ع��دوا لهم ك��ل م��ر���س��د.....«، حتى 
خم�سا  ن�سخت  وحدها  الأية  هذه  اأنَّ  ذكر  بع�سهم  اأن 
الدين«،  يف  اإك��راه  »ل  تعاىل  قوله  منها  اآي��ة  و�سبعني 
وه��و م��ا ي��دع��و ل��ل��غ��راب��ة وي��دف��ع ل��ل��ت�����س��اوؤل ع��ن �سبب 
بتفا�سرهم  التم�سك  على  املف�سرين  ه��وؤلء  اإ���س��رار 
ال���ت���ي ي��دح�����س��ه��ا ال��ع��ق��ل وال����واق����ع، ب��ي��ن��م��ا ا���س��ت��ط��اع 
غ��ره��م م��ن امل��ف�����س��ري��ن -ع���ن ط��ري��ق اإرج����اع الآي���ات 
املتوقع  اللب�س  واإزالة  امل�ساألة  ل�سبب نزولها- تو�سيح 
اأن  ج��دل  �سلمنا  ل��و  اأن��ه  النا�سري  وي��ذك��ر  ح�سوله. 
اآي����ات ال��ق��ت��ال اإمن���ا ج���اءت م��راع��ي��ة ال���ت���درج يف ���س��رع 
القتال ح�سب مراحل قوة الأمة و�سعفها )كما يقول 
اب��ن ال��ع��رب��ي امل��ال��ك��ي يف ك��ت��اب اأح��ك��ام ال���ق���راآن( فاإننا 
يف  احلا�سل  الن�سخ  اأن  وهي  الإ�سكالية  ذات  يف  �سنقع 
كل مرحلة ينفي �سفة الإحكام يف اآيات القراآن »كتاب 
كما  لدن حكيم خبر«،  ف�سلت من  ثم  اآياته  اأحكمت 
تقييم  يف  للتخمني  وا�سعا  جم��ال  �سيفتح  ذل��ك  واأنَّ 
و���س��ع الأم����ة احل���ايل لخ��ت��ي��ار ال��ط��ري��ق��ة الأم���ث���ل يف 
بال�سقاق  الأم��ر  �سينتهي  وغالبا  الآخ��ر،  مع  التعامل 
اأية  على  ي�ستندون  ل  كونهم  اأنف�سهم  امل�سلمني  بني 

قاعدة �سوى التقدير الذاتي للو�سع.
ال��ذي��ن نزل  ل��واق��ع ح��ال امل�سلمني الأوائ���ل  وب��ال��ع��ودة 
ف��ي��ه��م ال���ق���راآن ���س��ن��ج��د اأن ع��اق��ات��ه��م الج��ت��م��اع��ي��ة 
بل  امل�سلمني،  يوًما مع غر  تنقطع  والقت�سادية مل 
الن�سب  �سات  ا�ستمرار  مينع  مل  نف�سه  الإ�سام  اإن 
الطيبات.... لكم  اأحل  والن�سارى)اليوم  اليهود  مع 

اإذا  قبلكم  م��ن  الكتاب  اأوت���وا  ال��ذي��ن  م��ن  واملح�سنات 
اآت��ي��ت��م��وه��ن اأج���وره���ن( ول���و اأن الإ����س���ام اأم���ر مب��ب��داأ 
بقوا  ملا  منهم،  امل�ساملني  حتى  امل�سركني  جميع  قتال 
على  ح��ف��اظ��اً  ب��ال��ف��رار  ول���اذوا  العربية  يف اجل��زي��رة 
امل�سلمون  يفعله  مل  م��ا  وه���و  واأم���وال���ه���م،  اأرواح���ه���م 
الأوائل الذين تلقوا الر�سالة املحمدية بقلوب واعية، 
القوة  اأن  واأدرك��وا  الآي��ات وظروف تطبيقها،  وفهموا 
قواعد  تاأ�سي�س  يف  بل  الآخ��ر  على  الق�ساء  يف  لي�ست 
للفتنة  ���س��اع  ك��ل  جتعل  الإ���س��ام��ي  للمجتمع  متينة 
وال�سقاق يف حذر وريبة، ومن ذلك تاأ�سي�س قوة قتالية 
ب�»ال�سلم  احل��ايل  ع�سرنا  يف  ي�سمى  ما  وهو  م�ستعدة 
والمتناع  معتد،  كل  ردع  يف  التهاون  وع��دم  امل�سلح«، 
وال�سيا�سية  التجارية  العاقات  واإقامة  التعامل  عن 
و�سلمها،  الأم��ة  وح��دة  على  ي�سكل خطراً  كل من  مع 
تعاىل:»لينهاكم  قوله  ذلك  توؤكد  التي  الآي��ات  ومن 
اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل يخرجوكم 
من دياركم اأن تربوهم وتق�سطوا اإليهم اإن اهلل يحب 
امل��ق�����س��ط��ني. اإمن���ا ي��ن��ه��اك��م اهلل ع��ن ال��ذي��ن ق��ات��ل��وك��م 
واأخ��رج��وك��م م��ن دي��اره��م وظ��اه��روا ع��ل��ى اإخ��راج��ك��م 
ال��ظ��امل��ون«،  ه��م  ف��اأول��ئ��ك  يتولهم  ت��ول��وه��م، وم��ن  اأن 
املتح�سرة  ال��دول  تطبقها  �سامية  عامة  مبادئ  وهي 
ال��ك��رمي  العي�س  م��ن  ق��در  اأع��ل��ى  لتحقيق  ال��ي��وم  اإىل 

اآمن لهم.  ملواطنيها، ول�سمان م�ستقبل 
جنا�سة  امل�سلم  غر  تعد  التي  املت�سددة  التفا�سر  اإن 
ال��را���س��دي��ن يف زمن  اإمن���ا ج���اءت بعد ع�سر اخل��ل��ف��اء 
الإ����س���ام���ي���ة، وزادت رق��ع��ة  الأم�����ة  ف��ي��ه ع����ود  ا���س��ت��د 
لدى  بالفوقية  ال�سعور  ول��د  ذل��ك  ولعل  �سيطرتها، 
لاآخر  النظر  اإىل  بهم  وح��دى  والعلماء،  املف�سرين 
نظرة دونية، والنظر لقياداتها نظرة القوي املتف�سل 
على ال�سعيف املحتاج. وهو موقف �سيا�سي تداخل مع 

املوقف الديني لفقهاء الأمة اآنذاك، واإن كان هذا ما 
حدث فعًا فاإن الو�سع احلايل حلال الأمة قد تبدل 
وباأنظمته  ح��ول��ه،  م��ن  ال��ع��امل  بتغر  متاأثرا  وت��غ��ر، 
اأن ين�سطوا  و�سيا�ساته ومعاهداته. فحري بامل�سلمني 
الداعية  التفا�سر  من  للتخل�س  غرهم-  -كما  مًعا 
الإن�ساين،  بالتعاي�س  توؤمن  ل  كونها  والإب��ادة،  للقتل 
تدعو  التي  تلك  عن  م�سمونها  يف  وح�سية  تقل  ول 
ل��ل��ت��ط��ه��ر ال���ع���رق���ي، و����س���واء ك��ت��ب��ت يف ع�����س��ر ���س��در 
الإ����س���ام ح���ني ت��و���س��ع��ت رق��ع��ة ال���دول���ة الإ���س��ام��ي��ة 
كل  لقتل  دع���وا  اأن  املف�سرين  ببع�س  ال��غ��رور  ف��اأخ��ذ 
ال�ساطني  لبع�س  متلقاً  كتبت  اأو  ُي�سابههم،  ل  من 
جها  كتبت  اأو  وال��دم��اء،  للقتل  لتعط�سهم  وتربيرا 
خطرة  تفا�سر  فاإنها  والبحث.  املعرفة  يف  وق�سورا 
واأنها  الأخذ بها كراأي - خا�سة  اأو  ل ينبغي تداولها 
اعرافا  تداولها  لأن  معروفني-،  وفقهاء  ملف�سرين 
حجة  وه��ي  تطبيقها،  باإمكانية  واإق����رارا  ب�سحتها، 
لغر امل�سلم جتعله دائم التحرز وكثر ال�سك يف فكر 
حال  باأية  م  لومه  ميكن  ول  جتاهه،  ون��واي��اه  امل�سلم 
تتخذ  والإرهابية  التكفرية  فاجلماعات  ذلك،  على 
به  متفاخرة  وحجة،  �سندا  الديني  ال��راث  ه��ذا  من 

ومطبقة ملا ميليه عليها من ف�ساد وتخريب. 
اإ�سامية  اأمم  اإىل  الب�سر  ي�سنف  اليوم ل  الواقع  اإن 
اأو يهودية واإمنا ي�سنفهم ك�سعوب  واأخرى ن�سرانية 
التمازج  على  وبقدرتها  والأدي���ان،  الأع��راق  متنوعة 
املنغلقة  تلك  اأما  رفعتها،  ال�سعوب  حتقق  والتعاي�س 
ال��راف�����س��ة ل��ان��ف��ت��اح ف����اإن م�����س��ره��ا ال��ت��ن��اح��ر مع 
الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��خ��ل��ف  ع��ن  ن��اه��ي��ك  ال��ب��ع�����س  بع�سها 
لذا  ي�سيبها.  اأن  الذي لبد  والقت�سادي  وال�سيا�سي 
غ��ره - هو  الإ���س��ام ول  ال�سلمي -ل  التعاي�س  ف��اإنَّ 

احلل. 

العالقة بني  »التفاهم«  ال�سيف« واملن�سورة يف جملة  »الن�سخ و�سرعة  االإ�سالمي يف مقاله  الفكر  بالدرا�سة يف جماالت  املهتم  النا�سري  املغربي حممد  الباحث  يناق�س 
االأمة االإ�سالمية وغريها من االأمم على �سوء القراآن وال�سنة، حيث يفتتح مقاله بالقول »اإن اأ�سل عالقة االأمة االإ�سالمية بغريها من الدول التي ال تدين باالإ�سالم 
االإ�سالم  )اأئمة  من  كثري  وتفا�سري  و�سروح  النبوية،  واالأحاديث  القراآنية  للن�سو�س  القارئ  اأن  اإال  للبع�س-  وبداهته   - القول  هذا  ب�ساطة  ورغم  احلرب«،  ال  ال�سلم 

ا لهذه الفكرة.  املعروفني( �سيواجه ما قد يبدو نقي�سً

asmaalqutibi@gmail.com
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بين الدين والسياسة
فاطمة ناصر

f_wahaibi@hotmail.com

ما هو احلا�سر؟ 
عن  املنف�سلة  الراهنة  باللحظة  يتمثل  احلا�سر  اأّن  معظمنا  يعرف 
زاوي��ة  من  احلا�سر  تتناول  الفل�سفة  لكن  امل�ستقبل.  وع��ن  املا�سي 
اأخرى تتعلق بالفعل وتق�سمه كالآتي: حالة الفعل وما هو موجود 
فهم  زم��ان  ك��ل  الفل�سفة يف  وك��ث��اف��ة. وحت���اول  ق��وة  حقيقة ومي��ل��ك 
ولكنه  واحد  زمن  يت�سكل من  اأن احلا�سر ل  على  احلا�سر وجتمع 
عبارة عن عدة اأبعاد خمتلفة للزمن؛ لهذا جند مي�سيل فوكو يدعو 
اأما  لكتابة ) تاريخ احلا�سر( حيث كل حا�سر له عاقة مبا�سينا. 
م�سركة  و�سمات  عنا�سر  هناك  ولكن  عليه  فمختلف  الثورة  معنى 

للثورة وهي: 
1- اإنها حركة تهدف لإحداث التغير، ويقول الكاتب اإن احلركات 
يف  وو�سعها  واخلارجي،  الداخلي  التغير  بالفعل  اأحدثت  العربية 
البعيد للتحول نحو  امل�ستقبل  اأثر يف  التاريخي قد يكون له  امل�ساق 

الدميوقراطية.
2- هي حركات لتحقيق احلرية والدميوقراطية يف وجه ال�ستبداد 

والت�سلط. 
3- العنف مازم لأي ثورة. فا يوجد تغير وتاأ�سي�س جديد دون 
قدر من العنف. وقد �سهدنا هذا يف )ليبيا و�سوريا واليمن( وو�سل 

اإىل حد احلرب الأهلية يف بع�سها. 
ت�ستطع  العربية مل  والثورات  وقيادة،  تنظيم  اإىل  الثورة حتتاج   -4

اإيجادها لهذا قد يكون هذا عمًا رئي�سياً لف�سلها. 
5- الثورة بداية جديدة اإىل احلرية كما تقول حنة اأردنت. 

6- مل ن�����س��ل يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي اإىل ن��ق��ط��ة حت��ق��ي��ق ه���ذه ال��ب��داي��ة 
اجلديدة. هناك رمبا موؤ�سرات �سعيفة لي�ست �سامدة؛ لهذا فر�سة 
عودة املا�سي حا�سرة دائماً فنحن مل ن�سل اإىل نقطة الاعودة، ول 

زلنا اليوم نخترب تطبيقنا لقيم احلرية والعدالة. 
٧- بح�سب الكاتب، ل ميكن ف�سل ما يحدث اليوم عّما عرفه تاريخ 
املنطقة العربية احلديث واملعا�سر من ف�سل واإخفاق متتاٍل وحروب 
لقيام  �ساهمت  فكلها  اجل��زائ��ر(  ال�����س��ودان،  اليمن،  )ل��ب��ن��ان،  اأهلية 
ملقاومة  وبعدها  ال�ستبداد  ملقاومة  وجهت  املا�سي  يف  التي  الثورة 
الدميوقراطية.  اإىل  النه�سة  من  والتحول  والت�سلط  ال�ستبداد 
وه���و ك���ام يف حم��ل��ه ول��ك��ن مل���اذا اخ��ت��ار ال��ك��ات��ب ال��ت��اري��خ احل��دي��ث 
على  ���س��اه��داً  بدايته  منذ  الإ���س��ام��ي  ال��ت��اري��خ  يكن  اأمل  واملعا�سر؟ 
وغرها  عثمان  مقتل  يف  ح��دث  كما  ال��ع��ام  ال�����س��اأن  لتقومي  ث���ورات 

الف�سائل  بع�س  ت�ستخدم  اأمل  وتلتها.  �سبقتها  التي  احل��وادث  من 
ال�سريعة  كتطبيق  قدمية  واأط��روح��ات  �سعارات  املعا�سرة  الثورية 
الإ�سامي  التاريخ  ع��ن  املعا�سر  التاريخ  يف�سل  فلماذا  وغ��ره��ا! 

الأول املليء بالثورات؟
ل��ل��ث��ورات؛  امل�سببة  ال��ع��وام��ل  واأب����رز  اأول  الق��ت�����س��ادي  اجل��ان��ب   -8
واحل��رم��ان  ب��ال��ذل  وال�����س��ع��ور  للفقر  م�سبب  امل��ت��ده��ور  ف��الق��ت�����س��اد 
ق��ادوا  الذين  ال�سباب  بني  الأج��ي��ال  �سراع  ثانياً  الكرامة.  وفقدان 
ب�سبب  املجتمع  يف  فاعل  غر  لكنه  متعلم  �سباب  فهم  الثورات  هذه 
ثالثاً  الأنظمة.  ب�سبب  ال�سيا�سية  امل�ساركة  من  وحم��روم  البطالة 
رغبات  كبح  وتعمدها  ال��ذات��ي  الإ���س��اح  العربية  الأن��ظ��م��ة  رف�����س 
التفوق  اأم��ام  بالهزمية  ال�سعور  رابعاً  احل��ري��ات.  بت�سييق  التغير 
الغربي الذي اأدى اإىل نكبة 1948 وهزمية 196٧، ويقول الكاتب اإّن 
اأن تلك الهزائم كانت ال�سبب الرئي�سي وراء  الدار�سني اتفقوا على 
الكاتب  اأنا مع  واأختلف  ال�سيا�سي.  بالإ�سام  اليوم  ظهور ما يعرف 
�ساأكتفي بذكر  اأين  ك��ث��رة غ��ر  اأم��ث��ل��ة  ل��ذك��ر  اأت��ط��رق  ول��ن  يف ه��ذا 
تاأ�سي�س جماعة الإخوان امل�سلمني الذي يعود للع�سرينيات حيث مل 
�سد  الهزائم  من  بكثر  اأبعد  فالأمر  نكبات  ول  هزائم  هناك  تكن 

اإ�سرائيل.
ما بني الدين وال�سيا�سة

اأم  دي��ن��ا ودول����ة/ م�سحفا و���س��ي��ف��ا؟  الإ����س���ام  ك���ان  اإن  ال�����س��وؤال ع��ن 
حني  خا�سة  كثراً  اأث��ر  قدمي  نقا�س  هو  فقط؟  ودينا  عقيدة  كان 
ب��ات ال��ف��ارق احل�����س��اري ب��ني ال��ع��رب وال��غ��رب ل ميكن اإن��ك��اره، ويف 
الراجع كتبت موؤلفات كثرة مثل: كتاب علي  حماولة لفهم هذا 
عبدالرزاق )الإ�سام واأ�سول احلكم( وكتابي عادل ظاهر )الأ�س�س 
ف�سل  ناق�ست مو�سوع  التي  العقل(  )اأولية  و  العلمانية(  الفل�سفية 
الدين عن الدولة. فالدولة يف الإ�سام مل تنف�سل عن الدين رغم 
بالقتال،  نتج  التحول  ه��ذا  ولكن  امللك،  اإىل  اخلافة  من  التحول 
وليزال امل�سلمون يقتتلون بطريقة اأو باأخرى يف اأحقية متثيل هذا 
الدين  توظيف  اأم��ا  وال�سيعة.  ال�سنة  رئي�سني:  قطبني  بني  الدين 
هي  ما  ولكن  ال��ي��وم.  اإىل  الن�ساأة  منذ  ينقطع  مل  فهو  ال�سيا�سة  يف 
ال��ب��دائ��ل؟ ي��ط��رح ال��ك��ات��ب اأه���م ن��ظ��ري��ت��ني م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره، وه��ي 

اأطروحات ر�سوان ال�سيد وفهمي جدعان: 
1- ر����س���وان ال�����س��ي��د: اخ���ت���اف ال��ع��اق��ة ب���ني ال�����دول الإ���س��ام��ي��ة 
ك��ال�����س��ع��ودي��ة و »احل��ي��اد  وال�����س��ي��ا���س��ة فمنها »احل��ف��ظ وال���س��ت��ت��ب��اع« 

للموؤ�س�سة  والإ�سعاف  »الإق�ساء  و  لبنان،  مثل  وال�سلبي«  الإيجابي 
الدينية« مثل اجلزائر التي هي ذات منهج ي�ساري ع�سكري. واملثال 
فكرة  مع  يتعار�س  ل  اأّن��ه  يرى  بل  الإ�سامي  يق�سي  ل  اجلزائري 
وحتى   64 مبيثاق  ب���دءاً  اجل��زائ��ري��ة  امل��واث��ي��ق  ك��ل  ففي  ال�سراكية 
اأيديولوجية النظام ال�سيا�سي  ميثاق 86 جند الإ�سام متوافقا مع 
تولوا  اأفراد  الإ�ساح متثل يف وجود  اأّن  فنجد  وم�سخراً خلدمته؛ 
الدينية والأوقاف  منا�سب يف وزارات كالربية والتعليم وال�سوؤون 
فاأ�سبحوا جزءاً من املوؤ�س�سة احلاكمة ولي�سوا منف�سلني عنها. ويف 
حتاول  كانت  ال�سلطة  عن  منف�سلة  حركات  ظهرت  الآخ��ر  اجلانب 
اأفكار  بن�سر  ال�سيا�سي(  )بالإ�سام  يعرف  ما  خ��ال  من  الإ���س��اح 
م�سلم  وغر  جاهل  هو  نظرهم  يف  ال��ذي  املجتمع  لأ�سلمة  ودع��وات 
للدين  ال�سيا�سي  التوظيف  اأن  وي��رى  ت��اأه��ي��ل.  اإع���ادة  اإىل  ويحتاج 
والقاعدة  ال�سبعينيات مب�سر  بدءا من  النفجار  اإىل مرحلة  و�سل 

وطالبان وباك�ستان، ومل ينته حتى اليوم.
)ال�سنية(  امل�سلمني  الإخ����وان  ح��رك��ة  اأّن  ي��رى  ج��دع��ان:  فهمي   -2
وحزب الدعوة )ال�سيعية( حركات كانت ل ترى اأن الإ�ساح ميكن 
طريق  ع��ن  يتحقق  واإمن���ا  الر�سمية  املوؤ�س�سة  خ��ال  م��ن  حتقيقه 
الن�سال ال�سيا�سي، والعمل على ا�ستبدال الأنظمة امل�ستبدة. وهاتان 
خ�سائ�س  جتمعها  النهج  ذات  تتبنى  ال��ت��ي  واحل��رك��ات  احل��رك��ت��ان 
لدى  احل��ل  واحلاكمية.  والتكليف،  ال�ستخاف،  وه��ي:  م�سركة 
تطبيق  مفهوم  اإىل  ال�سريعة  تطبيق  مفهوم  بتغير  ه��و  ج��دع��ان 
مقا�سد ال�سريعة وهو ما تبناه قبله: املاوردي والغزايل وال�ساطبي.

الت�سيي�س:  عنا�سر 
للتعبئة  مكانا  لت�سبح  عبادة  دور  كونها  من  خرجت  امل�ساجد:   -1

واحلزبية.  ال�سيا�سة 
خطابهم  الر�سمية:  الدينية  املوؤ�س�سة  ع��ن  م�ستقلون  خطباء   -2
يت�سادم مع اخلطاب الإ�ساحي التابع للموؤ�س�سة الر�سمية. كما اأّن 

اعتاء املنابر ل يخ�سع ل�ستيفاء �سروط علمية وتربوية معينة. 
3- اختاف توجهات اخلطباء ون�ستعر�س هنا اجلزائريني؛ فمنهم 
اجل��زائ��ري��ة،  ق��ي��م اخل�سو�سية  ب��اإع��اء  »اجل�����زاأرة«  اإىل  ي��دع��و  م��ن 
اجل��زائ��ر،  يف  امل�سلمني  الإخ����وان  كجماعة  اأمم���ي  اجت���اه  ذو  ومنهم 
وم��ن��ه��م اجل���ه���ادي���ون ال���ذي���ن واج���ه���وا ال���دول���ة وذه���ب���وا ل��ل��ج��ه��اد يف 

اأفغان�ستان. 

الإ�سامي(.  والثورات يف احلا�سر  الدين  )ت�سيي�س  بعنوان  التفاهم  بغوره يف جملة  الزواوي  الأ�ستاذ  كتبه  ما  ووجهة نظر حول  تلخي�ساً  املقال يحمل  هذا 
بقدم  بل هي قدمية جداً  الراهنة؛  اللحظة  وليدة هذه  لي�ست  العاقة  اأّن هذه  ثوراته، غر  ت�سكيل  بال�سيا�سة يف  الدين  يركز على احلا�سر وعاقة  املقال 

الدين وال�سيا�سة على حد �سواء. ولأّن الكاتب خ�س�س احلديث عن احلا�سر ف�سنبداأ بتعريفه ملعنى احلا�سر ثم نبداأ يف التطرق لبقية النقاط. 
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الترابط بين الفكر والدعوة 
والفقه

الأق���وى؛  ال�ساح  ه��و  ب��ه  ع  والتو�سُّ بالفكر  العمَل  اإنَّ 
واملنطق  والفكر  العقل  تاأثرا مبا�سرا على  يوؤثر  لأنه 
والربهان  والدليل  احلجة  مُيثل  اأنه  غر  والفل�سفة، 
ي��ت��م�����س��ك��ون مب���ا راأوا و���س��م��ع��وا  ال��ن��ا���س  ي��ج��ع��ل  ال����ذي 
للطبيعة  مماثا  مطابقا  كان  اإذا  خ�سو�سا  واأدرك���وا، 
الب�سرية والفطرة الإن�سانية، وهذا هو الطريق الذي 
ون�سر  ن��ط��اق��ه��ا  لتو�سيع  الإ���س��ام��ي��ة  ال��دول��ة  �سلكته 
دع��وت��ه��ا. ول��ق��د ك��ان ه��ذا وا���س��ح��ا منذ ب��داي��ة ال��دول��ة 
امل�سلمون  ا�ستعمَل  فقد  املنورة؛  املدينة  يف  الإ�سامية 
الفكر لن�سر دينهم وتو�سيع دعوتهم، وقد عد الإكراه 
اأمرا مبغو�سا يف هذا الدين احلنيف. مثل هذا الفكر 
وحفظا  للحقوق  �سونا  الإ���س��ام  فجر  يف  ب��داي��ات��ه  يف 
ال��ب��داي��ة  ه���ذه  وب��ع��د  ل���اأم���ان���ات،  واأداء  للم�ستحقات 
امل�سرقة التي كان نتاجها اإ�سام الكثرين الذين ذكر 
ملا  وتع�سبهم  مت�سكهم  والتاريخ  ال�سر  كتب  يف  عنهم 
ك��ان هباء  ك��ل ذل��ك  الإ����س���ام، ول��ك��ن  ك��ان��وا عليه قبل 
وتفتح  تو�سع  ال��ذي  الديني  الفكر  ق��وة  اأم���ام  منثورا 
يف  وغ��رب��ا  ف��ار���س،  يف  �سرقا  انت�ساره  بعد  ال��ع��امل  على 
ال�����س��ام وم�����س��ر وامل��غ��رب ال��ع��رب��ي، واخ��ت��اط��ه ب��اأف��ك��ار 
لأن  فكرها  يف  قدمية  ظاهرها  يف  جديدة  ومعتقدات 
الفكر الإ�سامي مل ليبث اأن ق�سي عليه برم�سة عني.
ل��ك��ن ال���دع���وة وح��ده��ا مل ت��ك��ن ���س��ب��ي��ا ل��دح�����س تلك 
وقع  ال��زم��ان  ذل��ك  يف  للعودة  ب��ل  واملنطلقات،  الأف��ك��ار 
ع��ظ��ي��م ع��ل��ى ن�����س��ر ال��ف��ك��ر الإ����س���ام���ي، وه����ي ال��ك��ل��م��ة 
ال��ط��ي��ب��ة وامل��ع��ام��ل��ة احل�����س��ن��ة وح��ف��ظ ال��ع��ه��د واإق���ام���ة 
د الطريق  العدل دون حتيز وتع�سب و�سطط؛ مما مهَّ

تن�سر  ال��دع��وة  وجعل  نف�سها،  للفكرة  الأول  امل��ق��ام  يف 
ال��ف��ك��ر ب�����س��ورة غ��ر م��ب��ا���س��رة؛ اإذ ك��ان��ت خم��ف��ي��ة بني 
ثناياها، تر�سخ يف قلوب الب�سر وعقلوهم دون احلاجة 

لإي�سالها بدر�س اأو عظة اأو خطبة اأو مقالة.
الأزمنة  يف  الإ�سامية  ال��دول��ة  يف  ال��دع��وة  اأ�سلوَب  اإنَّ 
ال��و���س��ي��ط��ة م���ث���اٌل ُي��ح��ت��ذى ب���ه يف زم��ان��ن��ا ه����ذا ل���ردع 
يف  ال��ن��ار  ان��ت�����س��اَر  تنت�سر  ال��ت��ي  ال��ف��نت  ودرء  امل�����س��اوئ 
اإليهم  اأن��زل  ال��ذي  احل��ق  عن  النا�س  و���س��دود  اله�سيم 
اإي���اه م��ن قبل م��ن ع��رف��وه وع��ق��ل��وه وحافظوا  ول��ق��ن��وا 
عليه، بل واهتموا به اهتمام الأب بابنه والأم بجنينها. 
دون  وا�سعا  انت�سارا  لتنت�سرا  كانتا  ما  والدعوة  الفكرة 
اأ���س��ا���س م��ع��ريف علمي ه��و احل��ج��ة وال��دل��ي��ل وال��ربه��ان 
للفقه  لينظروا  النا�س  يرجع  ول��و  الفقه،  يف  متمثا 
متثلت  التي  الدين  �سماحة  ل��وج��دوا  ال��زم��ان  ذل��ك  يف 
وال��ت��ب�����س��م يف وج��ه  الأذى  واإم���اط���ة  يف ح�����س��ن اجل����وار 
وامل�ساواة  امل�سلم،  وغر  امل�سلم  بحال  والهتمام  الغر 
�سوا�سية  كل  واجلندي  والقائد  واملحكوم،  احلاكم  بني 
ب الفقه عرب الأزمنة والع�سور  دون اختاف. اإنَّ ت�سعُّ
ُي���وؤث���ر ���س��ل��ب��ا على  وال�����دول الإ���س��ام��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة مل 
املوؤمنني  زاد  ب��ل  ب��ه،  التم�سك  اأو  ال��دي��ن  ه��ذا  انت�سار 
اإ�سامهم وتقوى مع  اإميانهم واإ�ساما مع  اإميانا مع 
فيهم  وزاد  بل  بينهم،  لغرهم ومتا�سكا  وحبا  تقواهم 
العلم  لنت�سار  ثقافتهم؛  وزادت  واملعرفة،  العلم  حب 
بينهم.  وال��ع��دل  والإح�����س��ان  ب��ال��دع��وة  والفكر  والفقه 
امل�سلمة  الدولة  اأ�س�س  كان من  اإمنا  اآنفا  ذكرته  ما  كلُّ 
التي هي الأخرى يف ذلك الزمان اختلفت فيها الآراء؛ 

العظيم،  وتو�سعها  وقوتها  متا�سكها  عنها  قيل  فقد 
ت ب�سعف اأكر من قوة، وهون اأكر من  وقيل اإنَّها مرَّ
�سدة، وخيانة اأكر من ولء، ولكن ذلك مل يتناَف مع 
للعلم  وانت�سار  تدوين  من  الزمان  ذلكم  يف  ح�سل  ما 
واحلوا�سي  وامل�سنفات  وال��داووي��ن  والكتب  واملعرفة 
التي حفظت لتلك الدولة: فكرها، ودعوتها، وفقهها، 
لتلك  كتب  بل  واقت�سادها،  واجتماعها،  و�سيا�ساتها، 
الأق���وى يف كل  اأن��ه  البع�س  ق��د و�سفه  ت��اري��خ  ال��دول��ة 
مر  الأكر متا�سكا على  اأنه  ذكر  ومنهم من  الع�سور، 

الدهور قدميها وحديثها.
اإن الإ����س���ام ق���ام ع��ل��ى ال��ع��دل والإح�����س��ان وامل��ح��ب��ة 
ال�سلمي  والتعاي�س  وال��ت��ع��اط��ف  وال��راح��م  وامل���ودة 
ال�����ذي اأ���س�����س��ه امل�����س��ل��م��ون وط���ب���ق���وه م���ع اأه�����ل مكة 
النا�س  ح��بَّ  اإنَّ  مناطق.  من  ج��اوره��ا  وم��ا  واملدينة 
ل��اإ���س��ام يف ذل��ك ال��زم��ان اأو غ��ره اإمن���ا ه��و دليل 
املرء يرى يف هذه  ال�سحيحة لأن  الفطرة  اأنه  على 
اإنَّ  ال�����س��ر.  وت���رك  اخل��ر  لفعل  يحببه  م��ا  العقائد 
اهلل  -ر���س��وان  الر�سول  لأ�سحاب  النبوية  الربية 
ودعوتها  فكرها  الإ�سامية  للدول  نقلْت  عليهم- 
وف��ق��ه��ه��ا، واأن�����س��اأت ل��ه��ا دول��ت��ه��ا واأ���س�����س��ت ق��واع��ده��ا 
واأعانت  حقه،  حق  ذي  كل  واأعطت  بنيانها،  ووثقت 
وذاك  ه��ذا  ك��لُّ  املنكرات،  وت��رك  على فعل اخل��رات 
الثابتة  ال��ك��رمي  النبي  و�سنة  ال��ق��راآن  م�سدره  ك��ان 

عنه �سلى اهلل عليه و�سلم.
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