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ا قبل... أمَّ
د. هالل احلجري

طفولتهم  يف  املبكرة  باإنتاجاتهم  املعروفني  املُبدعني  من 
باميال  الربيطانية  التلفزيونية  واملُنتجة  واملُمثلة  الكاتبة 
براون )1924 - 1989(.  �ساأعتمد على موقع املو�سوعة احلرة 

يف التعريف بها:
كانت باميال تبلغ من العمر 13 عاًما فقط عندما بداأت كتابة 
اأول رواية لها، وبلدة فين�س�سرت يف هذا العمل م�ستوحاة من 
الثانية،  العاملية  كولت�سي�سرت. خالل احلرب  راأ�سها  م�سقط 
»حفيف  روايتها  ن�سر  يتم  لذلك مل  ويلز،  للعي�ش يف  ذهبت 
ال�ستارة« حتى عام 1941، عندما كانت يف الـ16 من عمرها. 
الكتاب  هذا  من  جنتها  التي  الأرباح  باميال  وا�ستخدمت 
امل�سرحية،  للفنون  امللكية  الأكادميية  يف  كُممثلة  للتدريب 
تلفزيونية لالأطفال  واأ�سبحت فاعلة وُمنتجة لعدة برامج 
خم�سة  الرواية  هذه  بعد  لها  �سدر  �سي.  بي  البي  قناة  يف 
ع�سر كتاًبا بني الرواية والق�سة الق�سرية وامل�سرحية منها: 
عمل  يف  وم�سرحية   ،)1947( الذهبي«  »الر�سيف  رواية 
 ،)1949( فورتونا«  خميم  »اأطفال  بعنوان  لالأطفال  واحد 
وجمموعة ق�س�ش ق�سرية بعنوان »اأن تكوين راق�سة باليه« 

 .)1950(
�سبعة  ق�سة  فتحكي  ال�ستارة«  »حفيف  الأوىل  روايتها  اأما 
جمموعة  ي�سكلون  خُمتلفة  عائالت  ثالث  من  �سبان 
ا�سمها  تاأ�سي�ش فرقة م�سرحية  ا�ستطاعوا  م�سرحيني هواة، 
واإنتاجها،  امل�سرحيات  كتابة  ال�سباب  يتوىل  الأزرق«.  »الباب 
لذلك:  اخلا�سة  موهبته  ر  ُي�سخِّ منهم  كلٌّ  ومتثيلها؛ 
املثال؛ وجريميي يوؤلف  امل�ساهد، على �سبيل  نايجل ي�سمم 
املو�سيقى، بينما ت�سنع �ساندرا الأزياء. خالل م�سار الرواية، 
هالفورد  بري�سي  ولكن  اخلا�ش،  طموحه  �ساب  كل  ُيدرك 
ويدرك  الهزلية،  الأدوار  يف  يبدع  الذي  هو  )»البلدغ«( 
الرواية، تدخل  ال�ستارة«. يف ذروة  طموحه يف خلق »حفيف 
كي  بها  للفوز  وجتتهد  للدراما  م�سابقة  يف  الأزرق«  »الباب 
يتم ال�سماح لها بح�سور مدر�سة درامية لتحقيق حلمها يف 

امل�سرح الحرتايف.
حلقات  يف  بثه  ومت  اإذاعي،  درامي  عمل  اإىل  الرواية  لت  ُحوِّ
مت   ،1980 عام  ويف  الثانية.  العاملية  احلرب  منت�سف  خالل 
تكييف العمل لفيلم اأنتجه تلفزيون بي بي �سي. من بطولة 
املمثلة الربيطانية �سارة غرين التي لعبت دور �ساندرا فاين 

يف الرواية.
تت�سم رواية “Swish of the Curtain” كما ت�سفها 
لدى  ال�سنني  مر  على  دائمة  ب�سعبية  اأمازون،  الن�سر  دار 
لأي  اإلهام خالق  وتبقى م�سدر  الأعمار،  القراء من جميع 

قارئ �ساب لديه �سغف بالفنون امل�سرحية.

hilalalhajri@hotmail.com
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العالقة بين استراتيجية المشتركات القيمية 

واستراتيجية دار اإلسالم لتحقيق السالم العالمي

للم�سرتكات  املفاهيمي  ال�سياق  بــاأن  املغربي  املفكر  يو�سح 
الــقــيــمــيــة يــعــنــي: جمــمــوعــة الــقــيــم الأ�ــســا�ــســيــة الــتــي ميكن 
اأن تـــوّحـــد بـــني الــنــا�ــش مـــن خمــتــلــف اخلــلــفــيــات الــثــقــافــيــة 
والــ�ــســيــا�ــســيــة والــديــنــيــة والــفــلــ�ــســفــيــة. فــثــمــة جمــمــوعــة قيم 
يف  والدينية  الثقافية  الف�ساءات  كل  بني  م�سرتكة  اإن�سانية 
وحدة  لتكري�ش  عليها؛  والرتكيز  ا�ستثمارها  ينبغي  العامل، 
باأنه  النا�سري  ويرى  الإن�ساين.  اجلوهر  ووحدة  الإن�سانية 
نف�سها  القيمة  تكون  باأنها م�سرتكة حينما  القيم  اإىل  ينظر 
احتمالني  حتتمل  اأنــهــا  اأي  الــنــا�ــش  معظم  اأو  اجلميع  عند 
من  كبري  لعدد  تكون  التي  القيم  هي  امل�سرتكة  القيم  هما: 
تقريبا  نف�سه  املعنى  لها  خمتلفة  واأمــاكــن  حــالت  يف  الب�سر 
مـــن حــيــث الــتــقــديــر والــرفــعــة والحــــــرتام ويـــبـــدو ذلـــك يف 
حينما  فيتمثل  الثاين  الحتمال  بينما  و�سلوكهم.  اأقوالهم 
ميتلكون  الذين  النا�ش  جميع  عند  م�سرتكة  القيمة  تكون 

العتقاد اأو امل�سوغ الكايف باأنه ي�ستحق هذه القيمة.
كما يوؤكد اأن قيم امل�ساواة والعدل واحلرية والتعاون ورف�ش 
الظلم والعنف وغريها من القيم جزء ل يتجزاأ من اإن�سانية 
كــل اإنــ�ــســان، ولــذلــك جنــد اجلــوهــر الإنــ�ــســاين حا�سرا يف كل 
الطويل  التاريخ  عرب  لل�سعوب  والدينية  الثقافية  التقاليد 
امل�سرتكة  القيم  بــاأن  املغربي  املفكر  ي�سري  كما  لالإن�سانية. 
�ساملة  تكون  اأن  بد  ل  امل�سرتكات  اأن  تعني  ل  الإن�سانية  اأو 
باأنها  توؤكد  واإمنــا  واأحوالها  ظروفها  كل  يف  النا�ش  جلميع 
البناء  وميــكــن  بيننا  فيما  كــثــرية  عموميات  اأو  م�سرتكات 
عليها لتجاوز الأزمات العاملية الكربى و�سناعة حياة اأف�سل 

القادمة.  لالأجيال 
ــســـوء ذلــــك يـــحـــدد املــفــكــر املـــغـــربـــي ثـــالثـــة مــعــامل  ــلـــى �ـ وعـ
يف:  الأول  املَْعلَم  يتمثل  القيمية،  امل�سرتكات  ل�سرتاتيجية 
اللتزام بثقافة امل�ساملة واحرتام احلياة والتي تعني اللتزام 
الأطراف  لكل  العدل  ت�سمن  �سليمة  بطرق  اخلالفات  بحل 
لالآخر  ت�سمن  امل�ساملة  روح  على  الأجــيــال  لتن�سئة  وال�سعي 
�سواء  �سورة  باأي  الإن�سان  تعذيب  ملنع  ت�سعى  كما  الحرتام، 
اأو ج�سمانية مما يتطلب منا اللتزام باحرتام  كانت نف�سية 
احلياة والهتمام بها. اأما املَْعلَم الثاين فيتمثل يف: اللتزام 
واملــ�ــســاواة،  الــعــادل  القــتــ�ــســادي  والــنــظــام  الت�سامن  بثقافة 

ويقوم هذا اللتزام على اعتبار امللكية اخلا�سة حقا ي�ستلزم 
حاجيات  يــراعــي  ــه  اإنـ بحيث  الآخـــريـــن  جتـــاه  واجــبــات  اأداء 
املجتمع رغم وجود م�سالح ذاتية، كما ي�سعى لرتبية الن�شء 
والفقراء،  بال�سعفاء  والعناية  والــراأفــة  الرحمة  قيم  على 
بناء  ــادة  اإعــ م�ستوى  اإىل  الــتــكــافــل  نــطــاق  جتـــاوز  ينبغي  بــل 
موؤ�س�سات القت�ساد العاملي مبا يحد من ال�ستهالك الربحي 
التناف�ش على  ال�سلطة القت�سادية من  املفرط بحيث ينقل 
ال�سيطرة اإىل خدمة الإن�سانية؛ لتحقيق العدالة بني الأمم. 
ت�سمن  بحيث  املــ�ــســاواة  قيمة  احـــرتام  ــر  الأمـ يقت�سي  كما 
ل�سرتاتيجية  اأ�سا�سا  ي�سكل  ووجــودهــا  الــقــادمــة  لــالأجــيــال 
الأخــــري فيتمثل يف:  ــلــم  املـَـْع ــــريا  واأخـ املــ�ــســتــدامــة.  الــتــنــمــيــة 
يف  وبال�سدق  املتبادل  والحــرتام  الت�سامح  بثقافة  اللتزام 
حتقري  الديانات  اأ�سحاب  برتك  املَْعلم  هذا  فينا�سد  احلياة، 
الــعــقــائــد املــخــالــفــة وتــ�ــســويــه مــقــا�ــســدهــا واخـــتـــالق احلــقــد 
والإعالميني  ال�سيا�سيني  يطالب  كما  جتاهها،  والتع�سب 
والت�سليل والحتيال  التحريف  اأ�سكال  يتجنبوا  اأن  والكتاب 
الن�شء  برتبية  يقوموا  اأن  وعليهم  ويكتبون،  يقولون  فيما 
قيمة  فالت�سامح  والــفــكــر؛  والــفــعــل  الــقــول  يف  الــ�ــســدق  على 
وعند  ال�سليمة،  العالقات  لإقامة  عنها  ال�ستغناء  ميكن  ل 
حتولها اإىل احرتام متبادل ت�سبح نوعية العالقات اإيجابية 

ومن خاللها ميكن اإقامة جمتمع تعددي.
ــه لإكــ�ــســاب ا�ــســرتاتــيــجــيــة املــ�ــســرتكــات  ويــــرى الــنــا�ــســري اأنــ
اأجل  من  ثالثي  نهج  اتباع  من  لبــد  فاإنه  فعالية،  القيمية 
الــعــاملــي.  ــســـوؤون جمــتــمــعــنــا  �ـ اأخـــالقـــي لإدارة  بــعــد  تــاأ�ــســيــ�ــش 
بالقيم  اللــتــزام  وت�سجيع  اإعــالن  اإىل  الأول  النهج  في�سري 
الأ�ــســا�ــســيــة املــتــعــلــقــة بــنــوعــيــة احلـــيـــاة والـــعـــالقـــات وتــعــزيــز 
في�سري  الثاين  النهج  اأمــا  امل�سرتكة.  بامل�سوؤولية  الإح�سا�ش 
الأخالقية  الأ�س�ش  خــالل  من  القيم  هــذه  عن  التعبري  اإىل 
ملجتمع مدين عاملي تقوم على احلقوق وامل�سوؤوليات املحددة 
الــتــي تــ�ــســارك فيها كــل الــقــوى الــفــاعــلــة الــعــامــة واخلــا�ــســة 
جت�سيد  اإىل  ينتهج  الأخــري  والنهج  والــفــرديــة.  واجلماعية 
هذه الأخالقيات يف النظام املتطور للمعايري الدولية، حيث 
من  امل�سرتكة  القيم  مفهوم  لبلورة  الــدويل  املجتمع  ي�سعى 

خالل العديد من املبادرات واملوؤمترات الدولية.

حميط  يف  تعي�ش  الإ�ــســالم  دار  اأن  املغربي  املفكر  ي�سري  كما 
عالقات  حتكمها  وبذلك  اأخرى  دول  مع  فيه  تتعاي�ش  دويل 
ال�سريعة  فاإن  وبهذا  عليها،  وتوؤثر  تتاأثر  بحيث  بينها  فيما 
دار  على  يجب  التي  القيم  من  بالعديد  جــاءت  الإ�سالمية 
الإ�سالم اأن تلتزم بها. وعليه فاإن ال�سالم الإ�سالمي تربطه 
واحلرية  وامل�ساواة  العدل  قيم  حتكمها  التي  العالقات  تلك 
التي  الوحدانية  تدعى  كــربى  قيمة  من  تاأتي  القيم  وهــذه 
تتبنى جميع القيم الأخالقية الأخرى، فعالقة دار الإ�سالم 
اأ�سل عقائدي وهو التوحيد  وروؤية القراآن للعامل تنبع من 
امل�سرتك بني خمتلف  والقا�سم  الإ�سالم  الذي يعترب جوهر 
ال�سلمي  الــفــهــم  اأن  اإىل  الــنــا�ــســري  ي�سري  وعــلــيــه  الأديـــــان. 
الأمم تبنى على  ببقية  امل�سلمني  والتعاريف لطبيعة عالقات 
والتوا�سل  ال�سلمي  التعاي�ش  اإىل  تدعو  قيمية  ثوابت  �ست 
دار  عالقة  تو�سح  القيم  فهذه  العملي،  والــتــعــاون  الفعلي 
املــ�ــســاواة،  الإ�ــســالم بغريها مــن الأمم واحلــ�ــســارات، وهـــي: 

والكرامة، والرحمة، والعدالة، والتعارف، واخلري العام.
واأخــــــريا يــــرى �ـــســـرورة تــعــزيــز الـــوعـــي بــثــقــافــة الــ�ــســالم 
الإن�ساين،  والــتــعــاون  والــعــدالــة  والأمـــن  ال�سالم  لتحقيق 
على  الــتــاأكــيــد  منطلق  مــن  ذلــك  تعزيز  عــن  غنى  ل  واأنـــه 
املجتمع  مــكــونــات  بــني  جتــمــع  الــتــي  القيمية  املــ�ــســرتكــات 
باعتبارها  والــثــقــافــات،  ــان  الأديــ اخــتــالف  على  الإنــ�ــســاين 
تدفعهم  واأن  النا�ش،  بني  توحد  بــاأن  كفيلة  ا�سرتاتيجية 
واقعهم  اأزمـــات  لتجاوز  جماعية  حلول  يف  التفكري  نحو 
يف احلــا�ــســر واملــ�ــســتــقــبــل. ولــديــنــنــا وحلــ�ــســارتــنــا واأمــتــنــا 
منظومتنا  لها  توؤهلنا  التي  املجالت  هذه  يف  كربى  اأدوار 
ديننا.  يت�سمنها  الــتــي  احل�سارية  واأعــراقــنــا  الأخــالقــيــة 
العامل والإ�سهام يف  ال�سراكة مع  امل�سلمني �سوى  وما على 
كل  اأن  فالأ�سل  القيمية،  امل�سرتكات  ا�سرتاتيجية  تفعيل 
اإمنا  الرحابة  كل  والرحابة  اإ�سالمي،  فهو  اإن�ساين  هو  ما 
الإن�ساين  ال�سراكة مع خمتلف مكونات املجتمع  تاأتي من 
حول تلك القيم والإ�سهام يف �سياغتها وتفعيلها، وهو ما 
والتنازل غري  غ،  امل�سوَّ الت�سدد غري  الإ�سالم من  دار  ينقذ 

املقبول يف الوقت نف�سه.

هنية ال�صبحية

بالتلوث  الطبيعية  البيئة  وتهديد  العامل،  جتتاح  التي  والإقليمية  الداخلية  احلروب  خالل  من  الدولية  النزاعات  تف�سي  فمنها:  الب�سرية  منها  تعاين  التي  والق�سايا  امل�سكالت  تعددت 
والت�سحر، وارتفاع درجات احلرارة، والنحراف يف ت�سخري العلم واملعرفة؛ فاأ�سبحا ي�سخران لت�سنيع و�سائل الدمار ال�سامل، والتدهور املفرط للقيم الروحية والإن�سانية التي من بينها 
العتداءات على حقوق الإن�سان الفردية واجلماعية. وبالنظر اإىل اأزمات الواقع العربي والعاملي، والتي ميكن بلورتها يف هذا الت�ساوؤل؛ لأجل حتقيق �سالم عاملي، فهل ميكن للن�سق القيمي 
القراآين ودار الإ�سالم جتاوز كل العوائق والتحديات التي تواجه احل�سارة املعا�سرة؟، كل ذلك تطرحه ا�سرتاتيجية امل�سرتكات القيمية وا�سرتاتيجية دار الإ�سالم. هذا ما ناق�سه الباحث 

واملفكر املغربي حممد النا�سري يف - مقاله املن�سور مبجلة )التفاهم(- »ا�سرتاتيجية امل�سرتكات القيمية وا�سرتاتيجية دار الإ�سالم«.

heenosaid@gmail.com
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األيديولوجيا العربية المعاصرة

اخت�سر  الذي  الإمــام حممد عبده،  الأول هو  فالرمز 
بالتيار  يــرتــبــط   الـــذي  الــ�ــســيــخ  �سخ�سية  املــفــكــر  فــيــه 
ال�سيد  الأ�ــســتــاذ لطفي  كــان  الــثــاين  والــرمــز  الــديــنــي، 
والأخري  الثالث  والرمز  ال�سيا�سي،  ل�سخ�سية  مُمثال 
هــو �ــســالمــة مــو�ــســى الـــذي يعك�ش جــانــَب دعـــاة اتــبــاع 
راأي  ُنــَنــاقــ�ــش  لــلــحــداثــة..  اجلــالــبــة  الغربية  الــقــوانــني 
ذكر؛ ملحاولة فهم نظرته  ما  التون�سي يف كل  الباحث 

جتاه الأيديولوجيا العربية املكونة  للح�سارة.
نــزعــة جتــديــديــة  ذا  ــام حمــمــد عــبــده  ــ ــان الإمـ كـ اأول: 
ونه�سوية يف الدين؛ حيث كان يرف�ش اجلمود الفكري 
الـــذي يــزُعــم اأ�ــســحــابــه اأنـــه نــاجت عــن الــديــن. ولطاملا 
وت�سخريها  املعا�سرة  العلوم  لفهم  عبده  حممد  دعــا 
التاريخية  الوقائع  قيا�ش  متَّ  ما  واإذا  الأمم،  لزدهــار 
اأن  �سنجد  احلــا�ــســر،  يف  الآن  عليه  نحن  مبــا  ُمــقــارنــة 
�سروق  مرحلة  املرحلتني:  كلتا  يف  حا�سرا  كان  الدين 
اأقرب  التي هي  اأفولها  الإ�سالمية، ومرحلة  احل�سارة 
اإىل زماننا احلايل. ما يجُب اأن يتم اأخذه يف احل�سبان 
اأن القراآن الذي نزل على �سيدنا حممد خامت الأنبياء 
والــر�ــســل، راعــــى الـــظـــروف الــتــي كــانــت متــر بــهــا اأمــة 
حمــمــد يف تــلــك الــفــرتة، مــثــلــه كــمــثــل مــعــجــزات باقي 
الأنبياء؛ ف�سيدنا مو�سى مثال اأحد ُمعجزاته اأن يلقي 
بع�ساه فتتحول اإىل حية ت�سعى، املعجزات كانت دائًما 
الأنــبــيــاء؛  لها  اأُر�ــســل  الــتــي  الأمم  عــقــول  مــع  تتنا�سب 
وا بال�سحر فكانت معجزته تخاطب  فقوم مو�سى اهتمُّ
اهــتــمــامــاتــهــم وعـــقـــولـــهـــم، وكـــذلـــك مــعــجــزة �ــســيــدنــا 
اأهل  ُتخاطب  القراآن،  و�سلم-  عليه  اهلل  حممد -�سلى 
الف�ساحة والبالغة وال�سعر يف تلك الفرتة؛ فمن كفر 
كانت  التي  للمعطيات  ا�ستناًدا  ف�سره  اآمن  ومن  اأنكر، 
للظروف  التغيري  حتمية  اإنَّ  الــفــرتة.  تــلــك  يف  بــيــده 
يتعلق  فيما  الأمـــر  مــراعــاة  عليها  يتحتم  الزمكانية 
ناهيك  هنا،  مطلب  فالتجديد  كذلك؛  بالتف�سريات 
اآخر الأمر، قد  عن َكون التف�سريات اجتهادات ب�سرية 

ُت�سيب وقد تخطئ؛ حيث ُت�سري كل الدرا�سات اإىل اأنَّ 
اأ�سله  عاطفته،  عــن  النف�سال  ي�ستطيع  ل  الإنــ�ــســان 
عــدم  ذلــك  عــلــى  يتحتَّم  عليها،  تــربــى  الــتــي  وخلفيته 

مقدرته على تف�سري الن�سو�ش مبو�سوعية مطلقة.
ــســـرورة؛  ــن هـــنـــا، ُيــ�ــســبــح الجـــتـــهـــاد والــتــجــديــد �ـ ومــ
الجتاه  نحو  تتجه  الأيديولوجيا  ت�سبح هذه  بالتايل 
العربية  احلــ�ــســارة  تكوين  عنا�سر  دعــم  يف  ال�سحيح 
العروي  عبداهلل  املغربي  املفكر  ذكر  ثانيا:  املعا�سرة. 
ذي  ال�سيد،  لطفي  الأ�ــســتــاذ  يف  املتمثل  الــثــاين  الــرمــز 
الــ�ــســخــ�ــســيــة الــ�ــســيــا�ــســيــة، وهــــو اإحـــــدى الــ�ــســخــ�ــســيــات 
املــ�ــســاهــمــة يف تــكــويــن الأيــديــولــوجــيــا الــعــربــيــة. يــعــدُّ 
بالفكر  تــاأثــرت  التي  ال�سخ�سيات  من  لطفي  الأ�ستاذ 
و�ُسمي  عــبــده،  حممد  لــالإمــام  التجديدي  النه�سوي 
بحرية  ُينادي  كان  حيث  امل�سرية«؛  الليربالية  بـ«اأبو 
كيان  اأي  ربط  يرف�ش  وكــان  ال�ستبداد،  ونبذ  الأفــراد 
يف  فردانيتها  وتــذوب  م�سر  تربط  ل  اأن  اأي  بــالآخــر؛ 
باأهمية  نادى  كما  العربي،  للعامل  اجلماعية  ال�سورة 
لفكر  اأمنــوذجــا  ال�سيد  يــعــدُّ  كما  اأيــ�ــســا.  املــــراأة  تعليم 
الــرغــم من  بــه حتى يومنا هــذا. على  ُيــَنــاَدى  ل يــزال 
الدول  من  الكثري  واأن  التطورات،  من  الكثري  حدوث 
واملجتمعات قطعْت �سوطا طويال فيما كان ينادي به، 
و�سولها.  منهم  املـــراد  للمرحلة  ي�سلوا  مل  اأنــهــم  اإل 
لــكــن مـــن اجلـــديـــر بــالــذكــر يف هـــذا الــ�ــســيــاق اأن هــذه 
اأذهان  يف  قوي  ب�سكل  حا�سرة  اأ�سبحت  الأيديولوجيا 

النا�سئة. الأجيال 
واأخـــــــرًيا، ذكــــر املــفــكــر الــ�ــســخــ�ــســيــة الـــداعـــيـــة ملــواكــبــة 
احلداثة الغربية، وهو »امل�سلح« �سالمة مو�سى، الذي 
اأوروبـــا،  اإىل  للتوجه  حياته  يف  الــظــروف  بع�ش  قادته 
وفيها قراأ العديد من املوؤلفات وتعرف على �سخ�سيات 
ــمَّ انــتــقــل اإىل  مــن اأمـــثـــال فــولــتــري وكــــارل مــاركــ�ــش، ثـ
اإجنلرتا وقابل بع�ش ال�سخ�سيات البارزة اآنذاك منهم 
جورج برنارد �سو، وتاأثر باأفكار ت�سارلز داروين كذلك. 

داعيا  بل  الغربية،  بالأفكار  متم�سكا  بــالده  اىل  فعاد 
واأي�سا  اآنـــذاك.  ال�سرقي  بالعامل  ال�سالت  كل  لقطع 
الزنوج  جتــاه  العن�سرية  الأفــكــار  ببع�ش  حممال  كــان 
روج  اأنــه  كما  الن�سل.  لتح�سني  الغرب  ن�ساء  ومزاوجة 
كثريا لال�سرتاكية وحترير املراأة، وخرج بالعديد من 
املوؤلفات يف خمتلف املوا�سيع نتيجة اطالعه الوا�سع؛ 
له  اأتاح  مما  الأجنبية؛  اللغات  بع�ش  ُيجيد  كان  كونه 
الغربية.  املــ�ــســادر  مــن  للكثري  الــو�ــســول  على  الــقــدرة 
مما ل �سك فيه اأن ال�ستفادة من احل�سارات املتقدمة 
لهو  النهج،  نف�ش  امتثال  يف  رغبة  بــذلــك،  والت�سليم 
الــذات،  اإنــكــار  اإىل  الأمـــر  اأن ي�سل  اإيــجــابــي، لكن  اأمــر 
وتقدي�ش الغرب لدرجة التطرف وعدم اإب�سار مكامن 
ال�سعف، لهو اأمر غري مرغوب؛ كونه يعك�ش نوعا من 
واللهاث  دائما،  الفعل   رد  ل�سيا�سات  والتبني  التبعية 
يعيدنا  وتاأ�سي�سها.  ا�ست�سرافها  بدل  التغيريات  وراء 
وقد  املتطرفني،  ال�سيا�سيني  اأحــد  ت�سريح  اإىل  ذلــك 
وتنتظر  تتبعنا  دائما  �ستبقى  املتخلفة  الأمم  اأن  ذكــر 
الــفــعــل مــنــا لــتــحــلــلــه وتــ�ــســتــنــتــج تــبــعــاتــه، بــيــنــمــا نــكــون 
قــد انــتــقــلــنــا  ملــرحــلــة اأخــــرى ولــفــعــل اآخــــر؛ ممــا يبقي 
هــدف  فــال  دائــمــا.  الــ�ــســفــوف اخللفية  الأمم يف  هــذه 
الــروح  ح�سور  دون  العلمية  املكت�سبات  ا�ستعمال  مــن 
تطوير  يف  رغبتنا  من  والنابعة  بنا،  اخلا�سة  العلمية 
اأنف�سنا، وخلق جناحات تتعلق بنا نحن؛ لأن ال�ستفادة 
ح�سارات  من  املكت�سبة  املميزات  تخ�سي�ش  يف  تكُمن 
على  وقدرتنا  ح�سارتنا  واقــع  مع  لتتنا�سب  متقدمة 
دائما  فلنتذكر  اخلــا�ــســة.  م�سكالتنا  حلــل  توظيفها 
واأن  ال�سابق،  يف  ُمتاأخرا  كــان  اليوم  املتقدم  الغرب  اأن 
ن�ستعيد  اأن  ولــنــا  الـــريـــادة.  مــوقــع  يف  كــانــوا  امل�سلمني 
فقط  ق�سرت،  اأو  املــدة  طالت  اإْن  ما  يوما  املكانة  هــذه 
الأيديولوجيات  الجتهاد ودمج  ينبغي علينا موا�سلة 
اإ�سافة لت�سخريها  التقدم،  التي تخدم فكرة  العربية  

لإيقاظ ال�سمري العربي واإ�سعال الهمم.

ابن  وي�ستفتح  واأطوارها.  الدولة  بناء  نظرية  بينها:  النظريات؛ من  بالكثري من  املعرفة من خاللها  اأغنى  اإنه  التاريخ؛ حيث  فهم  ة يف  املهمَّ الُكتب  »املقدمة« من  ابن خلدون  رائعة  تعدُّ 
خلدون النظرية باجلزء املتعلِّق بالظفر بال�سلطة ون�سوء الدولة وارتقائها، مرورا مبرحلة الزدهار والتطور، ومن ثمَّ الف�ساد، انتهاًء ب�سقوط الدولة وانهيارها.. وجنُد كل هذا ينطبق 
على احل�سارات والدول عرب التاريخ؛ مما يجعل نظريته من امل�سلمات التاريخية، ويكاد يتفق الأغلبية على ذلك. فاأفول احل�سارات و�سروقها يعد من �سمن ق�سريات النظرية اخللدونية، 
ولكن ما الذي يجعل ال�سعوب ت�ستمر بالقتال يف �سبيل تغيري واقعها؟ اإنَّها الطبيعة الب�سرية التي ل تكل عن البحث عن �سبل التطوير والتقدم، حتى واإن اأدركت اأنها يف و�سع ُم�سلَّم به. 
ن  لقد ُفِطر الإن�سان على مقاومة الظروف ال�سعبة والتحديات ل�ستمرارية العي�ش، واإل ملا قامت احل�سارات وُبنيت الأمم من الأ�سا�ش. ويف �سياق حماولة فهم اأيديولوجيا الإن�سان املكوِّ
للح�سارات العربية امل�سلمة واملعا�سرة حتديدا، يذكر الباحث التون�سي حممد احلداد يف مقال له بعنوان »القيم الدينية والتنمية واإن�سانية الإن�سان«، واملن�سور مبجلة »التفاهم«، ت�سنيف 

املفكر املغربي عبداهلل العروي للرموز الثالث التي تعك�ش هذه الأيديولوجيات، والتي ُت�سهم يف دعم عنا�سر التكوين احل�ساري.

عاطفة امل�صكرية

Attifa.nasser@gmail.com
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الصحافة العربية المهاجرة.. قلم حر 

ومعاناة الواقع

ة -�سواء ال�سوريني اأو  مل يتخلَّ ال�سحفيون ال�سوام عامَّ
اللبنانيني- عن دورهم ال�سحفي يف مهجرهم، بل لعبت 
الثقافة  ا يف احلديث عن  دوًرا مهمًّ املهاجرة  ال�سحافة 
اخت�سا�ش  ذات  حف  �سُ فن�ساأت  وال�سيا�سية؛  واملجتمع 
فبع�سها  مــتــنــوعــة؛  اخت�سا�سات  ذات  واأخــــرى  واحـــد، 
»املغرب«،  جريدة  مثل:  وعلمية؛  واأدبية  اإخبارية  كانت 
اأن�ساأها اللبنانيان عي�سى فرح و�سليم ك�سباين يف  والتي 
املغرب، وبع�سها كانت اأدبية وعلمية و�سيا�سية وجتارية 
مثل جريدة »ال�سباح«، التي اأن�ساأها ال�سحفي اللبناين 
اأوردها  حف خمتلفة الخت�سا�ش  وديع كرم، وهناك �سُ

العفاقي يف مقاله �سابق الذكر.
العربية،  الــدول  يف  -�ــســواء  املهاجرة  حافة  ال�سَّ �ــســارْت 
ال�سائدة  املــ�ــســالــح  وفـــق  الأمــريــكــيــتــني-  اأو  اأوروبـــــا،  اأو 
من  دفعها  يــتــمُّ  جتــاريــة  م�سلحة  كــانــت  �ــســواء  حينها؛ 
�سيا�سية  اأو  النـــتـــداب،  حــكــومــات  اأو  احلــكــومــات  قــبــل 
تــخــدم حــكــومــة عــن غــريهــا، والـــوقـــوف يف �ــســف ُحكم 
اإ�سقاط مثل هذه اجلرائد مثلما  معني، وغالبا ما يتم 
النائب  اأوقفها  عندما  املغرب«،  »ل�سان  جلريدة  ح�سل 
الــ�ــســلــطــاين بــطــنــجــة الــ�ــســيــد حمــمــد الــكــّبــا�ــش، وطــرد 
كانت  بــعــدمــا  ـــور  منُّ واأرتــــور  ـــور  منُّ اهلل  فـــرج  �ساحبيها 
هذه  بني  احلياد  دوَر  تلعب  اأن  ــا  واإمَّ للحكومة،  ُموالية 
نوع  هناك  بينما  غريها،  دون  تبقى  ما  وغالبا  وتلك، 
اآخر خمتلف عن الثنتني وعلى اأكرب تقدير ُيكتب لها 
والأدب  باملجتمع  اهتمت  الــتــي  ال�سحف  وهــي  الــبــقــاء 
�سواء  املختلفة؛  وكتاباتهم  املغرتبني  واأحــوال  والفنون 
هذا  وجتــد  وغــريهــا،  املـــقـــال...  اأو  الق�سة،  اأو  ال�سعر، 
النوع عند �سعراء املهجر يف الأمريكيتني؛ �سواء يف زمن 
بعده،  جــاءت  التي  احلقبة  اأو يف  جــربان خليل جــربان 
اجتاهها  ب�سبب  طويال  ظلَّت  التي  ال�سحف  اأهــم  ومن 
الأديب  اأن�ساأها  التي  الفنون  جملة  املوا�سيع  هذه  ملثل 
الأديب  اأن�ساأها  التي  »ال�سمري«  ن�سيب عري�سة، وجملة 

اإليا اأبو ما�سي التي عنيت ب�سوؤون العرب يف اأمريكا.
خا�سة  هذا،  ع�سرنا  يف  املهاجرة  العربية  ال�سحافة  اإنَّ 
بقوة كبرية  وتتميز  بانتعا�ش ملحوظ،  تنعم  اأوروبا،  يف 

ال�سيا�سة؛  نهج  انتهجت  الــتــي  ال�سحف  خا�سة  جـــدا، 
العا�سمة  من  ت�سدر  التي  الــيــوم«  »راأي  جريدة  مثل: 
والتي  العربي  القد�ش  وجــريــدة  )لــنــدن(،  الإجنليزية 
ع يف  يتمُّ طباعتها يف لندن ونيويورك وفرانكفرت وتوزَّ
قبول  لقــى  ال�سحافة  من  النوع  فهذا  اأجــمــع؛  العامل 
من اجلمهور العربي والعاملي؛ نظرا لأنها تتحدث عن 
العامل دون الرتكيز على دولة معينة، كما اأنها تتحدث 
الوطن  هو  الأكــرب  اهتمامها  اأن  ورغم  خمتلفة،  بلغات 
تنتقل  بــل  هـــذا،  توجهها  على  تقف  ل  لكنها  الــعــربــي، 
بني العامل، وتتحدث عن الق�سايا ال�سيا�سية يف العامل 
وا�سعا، ولها  وانت�سارا  اأجمع؛ لذلك لقت رواجا كبريا 
يكون  وقد  احلكومات،  م�ستوى  على  حتى  كبري  تاأثري 
فيها  للكتابة  املفتوح  احلــريــة  حــق  هــو  انت�سارها  �سبب 
�سحفا  هناك  اأنَّ  كما  للن�ش،  �سرعنة  ودون  رقابة  دون 
لها اهتمامات جمتمعية لقت قبوًل من �سريحة كبرية 
والبطالة... املراأة  حرية  مثل:  العربية؛  املجتمعات  يف 

وغــريهــمــا. ويــقــول الــدكــتــور حمــمــود عــا�ــســم: »تـــويِل 
الــ�ــســحــف الــعــربــيــة املــهــاجــرة اهــتــمــامــا وا�ــســعــا لق�سية 
ق�سايا  وتتبواأ  اإ�سرائيل،  مــع  الــعــرب  وحــرب  فل�سطني 
ــراأة يف الــ�ــســحــافــة املــهــاجــرة مــكــانــا خــا�ــســا يــنــم عن  ــ املـ
واملنا�سرة يف  الفر�ش  والتحرر وتكافوؤ  امل�ساواة واحلب 
مو�سوعات  على  عنايتها  جل  تركز  اأنها  كما  املجتمع، 
العامل  يف  الــ�ــســادرة  العربية  ال�سحف  تتناولها  قلما 
والف�ساد  التعبري  حــريــة  عــلــى  تــنــطــوي  وهـــي  الــعــربــي، 
العربي...«،  الوطن  يف  املتف�سية  والبطالة  امل�ست�سري 
ونقاًل من ذات املقال اآنف الذكر للدكتور حممود، ُرمبا 
القاعود  الدكتور حلمي  �سيئا ما مع ما نقله عن  نتفق 
حيث  وحتليل«؛  درا�سة  املهاجرة:  »ال�سحافة  كتابه  يف 
مبثابة  هــي  املــهــاجــرة  الــعــربــيــة  ال�سحافة  »اإن  يــقــول: 
الأنــظــمــة خلــدمــة م�سالح  بع�ش  مــن  مـــاأجـــورة  اأقــــالم 
احلكومات العربية، ويدلل ذلك انهيار بع�ش ال�سحف 

املهاجرة التي اعتمدت على متويل بع�ش الأنظمة«.
ــل م�ستوى  اأقـ املــهــاجــرة  الــُعــمــانــيــة  الــ�ــســحــافــة  تــُكــن  مل 
مهجرها؛  يف  نف�سها  اأثــبــت  فــقــد  �ــســابــقــا؛  ذكــرنــاه  ــا  عــمَّ

اإفريقيا،  �سواحل  يف  خا�سة  جدا  جوهريا  دورهــا  فكان 
الأثـــر من  بــالــغ  واهــتــمــامــا  جـــدا،  تو�سعا مهما  ولقـــت 
ال�سحف  فاأن�ساأوا  زجنــبــار،  اإىل  املهاجرين  العمانيني 
العروبة،  روح  واإذكــاء  الإ�سالمي،  الدين  ن�سر  اأجل  من 
ونــ�ــســر الــعــلــم والــثــقــافــة الــعــربــيــة، كــمــا اأنـــهـــا اهــتــمــت 
والعلمية  والأدبية  وال�سيا�سية  الجتماعية  بالق�سايا 
والقــتــ�ــســاديــة املــخــتــلــفــة، وتــعــد جــريــدة »الــفــلــق« اأهــم 
الإفريقي،  املهجر  باإ�سدارها يف  العمانيون  قام  جريدة 
وقــد قامت  1929م،  الــعــام  اإىل  اإ�ــســدارهــا  يــعــود  والــتــي 
ظهرت  كما  بــاإ�ــســدارهــا،  زجنــبــار  يف  العربية  اجلمعية 
عـــدة جــرائــد لــلــمــهــاجــريــن الــعــمــانــيــني؛ مــثــل: جــريــدة 
»الــنــجــاح«، وجــريــدة »الــنــهــ�ــســة«، وجــريــدة »الإ�ــســالح« 
البهالين،  م�سلم  اأبــو  العماين  ال�ساعر  اأ�س�سها  والــتــي 
التي كانت تعاين  القا�سية  الظروف  اأنه رغم  العلم  مع 
ــدويل يف ذلـــك الـــوقـــت، فــاإن  مــنــهــا حــركــة الــتــوا�ــســل الــ
و�سوريا...  ولبنان  وم�سر  م�سقط  اإىل  ت�سل  اجلرائد 
وغــريهــا مــن الــــدول الــعــربــيــة، ونــ�ــســري هــنــا اإىل مقال 
يف  ن�سره  متَّ  الـــذي  زجنــبــار«،  يف  الُعمانية  »ال�سحافة 
�ساحب  يقول  حيث  9957؛  العدد  يف  »الــعــرب«  جريدة 
امل�ستوى  على  رائــدة  الُعمانية  ال�سحافة  تعترب  املقال: 
العربي، وحر�ست منذ بدايتها يف مطلع القرن املا�سي 
الثقافة  القومية، وتكري�ش  املفاهيم  على احلفاظ على 
بارزين،  عرب  ومفكرين  ُكتَّاب  ا�ستقطاب  عرب  والأدب، 

اإ�سافة للعمانيني، وبعدة لغات«.
وحديًثا  قــدمًيــا  العربية  املهاجرة  ال�سحافة  ُدور  يعد 
وطرائقه  م�سمياته  ت  تغريَّ واإن  فهو  ا؛  جــدًّ ا  مهمًّ دوًرا 
يعطى  اأن  ي�ستحق  فــاإنــه  وغــايــاتــه،  ومعانيه  واأ�ساليبه 
الق�سايا  يف  �سواء  ملحوظا؛  واهتماما  حقيقية  اأهمية 
يكتب  فيها  فالكاتب  تناولها؛  طريقة  اأو  يتناولها  التي 
الذي خرج من بالده ليجد قوت يومه  بل�سان املغرتب 
مثل هذه  واإهــمــال  خــوف،  بــدون  يقولها  حــرة  كلمة  اأو 
ــا يكون  بــل ُرمبـ اإ�ــســكــاتــه،  بــالــ�ــســرورة  الأقــــالم ل يعني 

قنبلة موقوتة �ستنفجر يوما ما؛ ب�سبب اإهمالك لها.

عبداهلل العلوي

ا من نوعية الهجرة وثقافة الهجرة،  ا جدًّ ُيعطينا الباحُث املغربي ر�سيد العفاقي يف مقاله »ال�سحافة اللبنانية املهاجرة اإىل طنجة 1889-1911«، واملن�سور مبجلة »التفاهم«، منوذًجا مهمًّ
وهذه الهجرة تختلف عن بقية الهجرات؛ فغالًبا عندما ن�سمع عن الهجرة تذهب خميلتنا اإىل الهجرة للدول الأوروبية والأمريكيتني، ولكن هذه املرة هي هجرة عربي اإىل دولة عربية. 
وعموم القول اإنَّ هذه الهجرات غالًبا ما تكون ب�سبب طلب ال�ستقرار: النف�سي، والقت�سادي، والأمني، وال�سيا�سي، والجتماعي، بعد ما مرت بها البالد العربية يف القرنني املا�سيني من 
ا، وكل ذلك �سبَّب فراغا �سيا�سيا وجمتمعيا؛ مما ا�سطر اإىل انتقال البع�ش من بلده الأم لدولة اأكرث اأمًنا، حتى ولو كانت عربية، وهذه ذاتها الظروف التي  ة وظروف قا�سية جدًّ ماآ�ٍش جمَّ
حفا وجمالت واأدبيات، وظهر الكثرُي من  جعلت اللبنانيني ُيهاجرون اإىل املغرب العربي وغريها من الدول املجاورة؛ ب�سبب الظروف ال�سيا�سية يف تلك احلقبة من الزمن، واأن�ساأوا فيها �سُ

ال�سحفيني اللبنانيني يف املغرب؛ منهم من ذكره العفاقي يف مقاله اآنف الذكر، ومنهم ما مرَّ مرور الكرام على املغرب متهيًدا خلروجه اإىل اأوروبا.

abdlla1991@gmail.com
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العقد االجتماعي العربي

ــد اأ�ــســبــاب فـــقـــدان النـــدمـــاج  يــرجــع الــكــاتــب اأحــ
الــوطــنــي )بـــني �ــســرائــح الــ�ــســعــب، والــ�ــســعــب مع 
الــتــي  الــكــيــفــيــة  اإىل  املـــغـــرب  بــــالد  الــــدولــــة( يف 
اكت�سبت عربها هذه احلكومات �سرعيتها. يفرق 
الــكــاتــب يف مــقــالــه بـــني نــوعــني مـــن الــ�ــســرعــيــة: 
�ــســرعــيــة الإجنـــــــاز، و�ــســرعــيــة الأ�ــــســــول. تــعــنــي 
ال�سلطة  حــيــازة  يف  الأحقية  اأنَّ  الإجنـــاز  �سرعية 
ــاأتـــي مــ�ــســلــًمــا بــهــا بــفــعــل الإجنـــــــازات املــقــدمــة،  تـ
وهو  الد�ستور  على  املبني  الختيار  بفعل  ولي�ش 
ال�سلطة  اختيار  اأي  الأ�ــســول.  �سرعية  تعنيه  ما 
احلــاكــمــة وفـــق نــ�ــســو�ــش الـــدولـــة املـــدونـــة �سلفا 
واملتوافق عليها �سعبيا. »كل النظم غري املوؤ�س�سة 
عــلــى الــ�ــســرعــيــة الــعــقــالنــيــة جتـــد يف الــتــالعــب 
لتجديد  الة  فعَّ و�سيلة  الإجنــازات  عن  باحلديث 
اإنتاجه« وهذا متاماً ما ح�سل يف  واإعادة  القبول 
القائدة  للنخب  نظر  لقد  العربي.  املغرب  بلدان 
حليازة  امل�ستحقة  باعتبارها  الوطني،  للن�سال 
على  املبني  ال�سمني، غري  التفاق  ال�سلطة، هذا 
اتفاق  املبني على  اأدق غري  ب�سكل  )اأو  اأ�سيل  حق 
�سالف مكتوب(، اأي اأن احلاكم مل يحَظ بال�سلطة 
يف  �سابقاً  قــد حــددهــا  املجتمع  كــان  لــطــرق  وفــقــاً 
بعد  ولــد  قد  يكن  مل  الــذي  )الد�ستور  الد�ستور 
مع  يك�سف  التفاق  هذا  اإن  نقول  الأغلب(،  على 
القوى  متاهي  مع  ا  خ�سو�سً جــدواه  عــدم  الأيــام 
القوى  ا�ستغالل هذه  ومع  الدولة،  مع  احلاكمة 
اإنَّ  نــقــول  وجــودهــا.  تثبيت  اأجــل  مــن  ل�سلطاتها 
ال�سلطة  اكــتــ�ــســاب  يف  املــرجتــلــة  الــطــريــقــة  هـــذه 
�سريًعا ما تخبو �سعبيتها، خ�سو�سا حني تتحول 
ثار  مبا  �سبيه  طابع  ذات  �سلطات  اإىل  الوقت  مع 

عليه.  اأ�سا�ساً  النا�ش 
و�ــســبــب   - لـــلـــحـــكـــومـــات  الأوىل  الـــوظـــيـــفـــة  اإن 
العي�ش  �سيانة  هــي   - الأول  املــقــام  يف  تاأ�سي�سها 
امل�ساواة  بتوفري  احلكومات  تكفل  اأي  امل�سرتك. 
واحلماية للجميع، فيما يقبل املجتمع الإن�ساين 
باخل�سوع ل�سلطة مركزية عرب نوع من الـ »عقد 
بواجباتها،  احلكومة  تخل  وحــني  الجتماعي«. 

اأ�سواأ من ذلك « تقوم بنقي�ش الدور املنوط  اأو » 
مواجهة  يف  املــدين  املجتمع  دور  يــاأتــي  فــاإنــه  بها، 
حتى  احلقوقية.  الق�سايا  ودعم  الدولة،  ت�سلط 
بــالإمــكــان �سوى  اأكــرث مل يعد  �ــســاءت الأمـــور  اإذا 
تبعاتها.  بثورة جديدة ل ت�سمن  الأمور  اإ�سالح 
ما  جاءت  التي  للحكومات  لحقاً،  حدث  ما  وهو 

ال�ستقالل. بعد 
مت�سابهة،  ب�سراعات  العربي  املــغــرب  دول  مــرت 
من ال�ستعمارات، والنقالبات. خا�ش اأفراد تلك 
املجتمعات ثورات ليجدوا اأنف�سهم يف النهاية اأمام 
احلــريــات  تقيد  الــفــردي،  احلــكــم  تكر�ش  اأنــظــمــة 
احلاكم،  احلــزب  مع  تتماهى  دولــة  اأمــام  العامة، 
وتــ�ــســبــح يف خــدمــتــه. ويف حـــني ميــكــن لـــذاكـــرة 
يف  القريب  التاريخ  تاأخذ  حني  تغفر  اأن  املجتمع 
ي�سهد  الذي مل  املعا�سر  اأن اجليل  اإل  احل�سبان، 
والذي   « والنقالبات  ال�ستعمار  بعد  ما  مرحلة 
للوطن  ال�سكانية  الرتكيبة  ثلث  باملنا�سبة  ي�سكل 
ــــذي مل تــعــد تــقــنــعــه الإيــدلــوجــيــا  الــعــربــي « والـ
والإيدلوجيا  التاريخية،  والإيدلوجيا  الوطنية، 
ــيــاغــة عـــقـــد اجــتــمــاعــي  الـــديـــنـــيـــة، راغـــــب يف �ــس
من  النــتــقــال  تــاأمــل  ع�سرية  مبتطلبات  جــديــد 
النتقال  ال�سمنية،  التفاقات  ومن  التقليدية، 
القيم  بذلك  )نعني  املوؤدجلة  الدينية  القيم  من 
املو�سوعية،  اإىل  الدين(،  اإىل  امل�ستندة  ال�سيا�سية 

واإىل القيم العقالنية، والتفاقات املدونة.
يــقــول الــكــاتــب » بــالد املــغــرب واإن ا�ــســرتكــت مع 
املـــ�ـــســـرق يف جمــمــل الإ�ــســكــالــيــات  نــظــرياتــهــا يف 
ــا زالـــت  الــ�ــســيــا�ــســيــة والجـــتـــمـــاعـــيـــة... فــاإنــهــا مـ
ــن تـــالحـــم مــكــونــاتــهــا،  ــى مـ ــ ــ حمــتــفــظــة بــحــد اأدن
للدولة«  ولئها  من  ي�سري  قــدر  على  وحمافظة 
ما  اأن  اإل  الــــولء،  قــيــا�ــش  ي�سعب  ــه  اأنـ حــني  ويف 
اأن  هو  املغاربية  التجربة  يف  فارقا  �سخ�سيا  اأراه 
الدولة  كانت  بالفعل، وكلما  ت�سريعاتها متقدمة 
اأقـــرب  الــ�ــســعــب  كـــان  الــ�ــســعــب،  لتطلعات  مــواكــبــة 
فاجلزائر  ب�سرعيتها.  والعـــرتاف  بها  لــالإميــان 
مثال ل ت�سمح بتاأ�سي�ش الأحزاب على اأ�سا�ش ديني 

اأو لغوي اأو عرقي اأو جن�سي اأو مهني اأو جهوي. 
الإنــ�ــســان،  حــقــوق  كــافــة  يتبنى  املغربي  الد�ستور 
كما هو ُمتعارف عليها عامليا، بكل اآليات حمايتها 
اأقــرب  تكون  قــد  اأنــهــا  اأعــنــي  ممار�ستها.  و�سمان 
احلديثة  الدولة  مقومات  امتالك  على  الأمثلة 
ــن نــاحــيــة احلــريــات،  مــن نــاحــيــة تــ�ــســريــعــيــة، ومـ
حق  ولهم  فاعل،  دور  لهم  الأفـــراد  اأن  خ�سو�ساً 
الذي  احلقيقي  )التمثيل  ال�سيا�سي  التمثيل  يف 
يف  لكنها  الــقــرار(  �سناعة  على  الــقــدرة  يت�سمن 
املقابل ُتعاين غياب العدالة الجتماعية، و�سيادة 
الــقــانــون وتــر�ــســخ حتــت الــفــ�ــســاد مــقــارنــة بــدول 
اخلليج مثاًل.  هذا ما قد يجعلها فا�سلة اإىل الآن 

يف توطني مفهوم الدولة احلديثة. 
ال�سباب اجلديد جاهز ل�سياغة نوع جديد  جيل 
الــــذي ي�سمن  الـــنـــوع  الــعــقــد الجــتــمــاعــي،  مـــن 
النوع  للجميع عي�سا م�سرتكا، وفر�سا مت�ساوية، 
املــبــنــي عــلــى قــيــم مــو�ــســوعــيــة وعــقــالنــيــة، وعلى 
ــم اأن الــكــاتــب  تـــوافـــق مـــوؤطـــر ومــنــ�ــســو�ــش. ورغــ
يــ�ــســدد عــلــى الـــــدور الــــذي لــعــبــه ال�ــســتــعــمــار يف 
اإل  الوطنية،  اللحمة  وحماربة  املجتمع،  تفكيك 
اأنَّ هذا اأمر - اإن �سح - فقد انق�سى عليه حوايل 
ن�سف قرن. ومن الواجب العرتاف - يف املقابل 
ال�سعوب  لـــدى  واملــــدين  ال�سيا�سي  الــوعــي  اأنَّ   -
يكن  واإن مل  كليا،  يكن  واإن مل   - يعود  املغاربية، 
اعرتاف  واأن  ال�ستعمار،  اإىل   - مبا�سرة  ب�سورة 
اأداء  يــقــرره  للحكومات  اجلــديــد  اجلــيــل  وقــبــول 
وتلبية  ال�سباب  حقوق  ل�سمان  احلكومات  هــذه 
اإل  حتقيقه  ميكن  ل  وهذا  الأ�سا�سية،  حاجاتهم 
بــوجــود الــكــفــاءات الإداريــــة، هــذه الــكــفــاءات التي 
تــاأتــي مــن �ــســفــوف الــ�ــســبــاب اأنــفــ�ــســهــم، الــ�ــســبــاب 
واخلــربات،  واملــهــارات  بالتعليم  يتمتعون  الذين 
والـــقـــدرة عــلــى النــفــتــاح والــتــفــاعــل مــع الــعــامل. 
حتدثنا  )اإن  البــتــعــاث  بفر�ش  اإمــا  ذلــك  حققوا 
اأو بب�ساطة  الهجرة،  اأو  ال�سعوب اخلليجية(،  عن 

عرب التفاعل يف الف�ساء الإلكرتوين. 

ُيناق�ش مقال »�سريورة بناء الدولة وال�سرعية والندماج الوطني يف بالد املغرب« لكاتبه احممد مالكي، املن�سور يف جملة التفاهم اإ�سكالية الندماج الوطني يف البالد املغاربية بعد ن�سف 
قرن من ال�ستقالل. ويدر�ش تطلعات جيل ال�سباب اجلديد ممن مل تعد تقنعه الآيدلوجيا الوطنية املبنية على التاريخ والن�سال. ففيما اآمن اآباوؤهم بالقادة الوطنيني، وفر�سة الدولة 
النا�سئة يف حتقيق مقومات العي�ش امل�سرتك، فاإنَّ اأبناءهم مل يرثوا �سوى اخليبة، واأنظمة تكر�ش احلكم الفردي، وبالتايل دولة ي�سك يف �سرعيتها )نعني بال�سرعية قبول الأغلبية العظمى 

من املحكومني حلاكمهم(. 

نوف ال�صعيدي

 nouf.alsaidi@gmail.com
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العالقة المشوبة بالتوتر فيما بين

 الشرق والغرب

ما  العالقة  طبيعة  يف  للنظر  باًبا  ال�ست�سراق  درا�سات  تعد 
بني الثنني، ومنذ اأن نه�ش العرب بعد �سباتهم فيما ي�سمى 
عنهم،  الأوروبــي  الغرب  كتب  فيما  ونظروا  اجلمود،  بع�سر 
ويف اأول ردة فعل لهم جلاأوا اإىل حيلة دفاعية نف�سية متمثلة 
يف الن�سحاب من النقا�ش والتحليل اإىل الهروب اإىل الأمام 
ُكِتَب، وا�ستعادوا بذلك  َكَتَب ل فيما  املتمثل يف النظر فيمن 
املعرفة،  َلبو�َش  لُيلِب�سوها  وال�سراخ  بالدماء  مثقلة  ذاكــرة 
ل�سالح  بالعمل  اإياهم  ومتهمني  امل�ست�سرقني  كل  مهاجمني 
الإمــربيــالــيــة،  للقوى  عــّراِبــني  بو�سفهم  ال�ستعمار  دوائـــر 

وكان راأ�ش هذه املدر�سة اإدوارد �سعيد بكتابه »ال�ست�سراق«.
لقد عرفنا مناذج كثرية لردود ال�سرق على ما كتب الغرب، 
الأحــيــان.  بع�ش  يف  جمــتــزاأ  وا�ستعرا�ش  متحامٍل،  بتفنيٍد 
املتفح�ش،  للناظر  الأفـــق  يف  يـــرتاءى  الــذي  الــ�ــســوؤال  ولكن 
مفاده: هل رد الغرب على هجوم ال�سرق الثقيل؟ وما كانت 
اأهم حججه؟ بكلمات اأخرى: كيف تعامل الغرب مع الهجوم 

عليه؟ ال�سرقي 
ال�سرق،  مقالت  اإزاء  الغربيني  مواقف  اأهــم  هنا  ن�ستعر�ش 
مبقالة  التفاهم  جملة  يف  ماكفي  األك�سندر  عر�سها  والتي 

طويلة بعنوان »ردود الهجوم على ال�ست�سراق«.
يــبــداأ الــكــاتــب تــلــك الــــردود مبــحــاولــة كــل مــن كــلــود كاهني 
اأنهما  اإل  عبدامللك،  على  الــرد  يف  غابرييلي  وفران�سي�سكو 
اإىل �سحة  يــتــطــرقــا  فــحــ�ــســب، ومل  نــتــائــجــه  عــلــى  اعــرت�ــســا 
افــرتا�ــســاتــه الأربــعــة الأ�ــســا�ــســيــة؛ وهـــي: اأن ال�ــســتــ�ــســراق يف 
واأنــه  غربية،  نظر  وجهة  من  ال�سرق  عموًما  راقــب  املا�سي 
كثرًيا ما كان اأداًة لالإمربيالية وال�ستعمار، واأن ال�ست�سراق 
اأ�سبح مهجوًرا وبحاجة اإىل الإ�سالح، واأن امل�ست�سرقني كان 
ل�سعوب  للتاريخ احلديث  اهتماٌم غري كاف  املا�سي  منهم يف 
يف  ال�ست�سراق  اأن  غابرييلي  يناق�ش  كما  وثقافته.  ال�سرق 
ل  هــذا  لكن  وا�ستغالله،  ال�سرق  اإخ�ساع  يف  تــورط  املا�سي 
من  بال�سرق  الأوروبــي  لالهتمام  الرئي�ش  احلافز  اأن  يعني 
الناحية التاريخية واللغوية والأدبية والدينية كان �سيا�سيًّا 
ــا. عــلــى عــكــ�ــش عــديــٍد مــن املــ�ــســتــ�ــســرقــني الــذيــن  واقــتــ�ــســاديًّ
انــخــرطــوا يف بــحــث نــزيــه وحــمــا�ــســي عــن احلــق مــثــل اإدوارد 
اأ�سروا على  الذين  كيتاين  وليون  ما�سينيون،  ولوي  براون، 

منف�سال متاما  كان  ال�سرقيني  واملجتمع  بالثقافة  الهتمام 
ال�سلطات ال�ستعمارية. عن ممار�سات 

مو�سوعات  تــكــون  اأن  يف  ال�سعوب  حــق  على  الكاتب  ويــوؤكــد 
اأن  حقيقة  بــقــاء  مــع  لــه،  اأغــرا�ــش  ل  ال�ست�سراقي  للبحث 
يتخلى عن  اأن  الــغــرب  مــن  يــتــوقــع  اأن  عــلــيــه  لــيــ�ــش  الــ�ــســرق 
احلقائق العلمانية يف النظر اإىل ال�سرق على ح�ساب النظرة 
مــفــاده  �ــســبــٍب  اإىل  ذلــك  الــكــاتــب  ويــحــيــل  لــلــ�ــســرق.  ال�سرقية 
املهمة،  والأفــكــار  املــعــا�ــســرة،  املفاهيم  مــن  يخلو  ال�سرق  اأن 
وي�سرب  الأوروبــي،  الغرب  منبُعها  التي  التاريخ  وتف�سريات 
التي  واللينينية  والهيجلية  املارك�سية  لالأفكار  اأمثلة  لذلك 
َكَمْن  بذلك  وهو  لال�ست�سراق؛  عبدامللك  حتليل  اأ�سا�ش  هي 
يهاجم  عــبــداملــلــك  اإن  بحيث  ذاتـــه  يناق�ش  مــن  َعـــوار  يــبــنّي 
التحليل  يف  ــي  ــ ــ الأوروبـ الـــغـــرب  اأدوات  مــ�ــســتــخــدمــا  الـــغـــرب 

املدرو�سة. للظواهر  والتف�سري 
كما يعر�ش الكاتب مثال اآخر لردود ال�سرق على الغرب، وهو 
»امل�ست�سرقون  بعنوان  له  مقالة  يف  لال�ست�سراق  طيباوي  رد 
بعنوان  اأخـــرى  ومــقــالــة   ،)1964( بــالإنــكــلــيــزيــة«  الــنــاطــقــون 
 .)1979( بالإنكليزية«  الناطقني  للم�ست�سرقني  ثــان  »نقد 
على  النقد  هذا  تركه  الــذي  الكبري  الأثــر  من  الرغم  وعلى 
وهما  واآربـــــري،  جــب  وهــمــا  بـــالأمـــر،  املــعــنــيــني  امل�ست�سرقني 
اأّنهما  اإل  رائــدان،  اإنكليزيان  م�ست�سرقان  الكاتب-  -ح�سب 
ال عــدم اخلــو�ــش يف جــدل عقيم، ومــع ذلــك فقد وافــق  ف�سّ
فاأقّر  اآربــري  بينما  النتقادات،  من  الكثري  على  جب  �سمًنا 
لالأ�سف  لكنها  »حــزيــنــة  طــيــبــاوي  رواهـــا  الــتــي  الق�سة  بـــاأّن 

�سحيحة«.
بينما كان الذي رد على طيباوي دونالد بي. ليتل يف مقالة 
بعنوان »ثالث انتقادات عربية لال�ست�سراق« )1979(، وكانت 
تـــدور حــول ثــالث ق�سايا هــي مبــثــابــة املــــدارات الــتــي تــدور 
بديهية  الدينية  التجربة  اأن  وهي:  طيباوي؛  مقالة  حولها 
بطبيعتها، واأّنها ل ميكن فهمها بوا�سطة الطرق التحليلية 
اإىل  ينظرون  الذين  واأن  العلماء،  ي�ستعملها  التي  والنقدية 
النظام الديني من اخلارج ل ميكنهم اأبدا اأن يقدروا اأهمية 
ميثل  الأخري  اجلانب  هذا  يعي�سونها.  الذين  اأولئك  جتربة 
اعتبار  امل�ست�سرقني على  لكل  وّجهها طيباوي  التي  ال�سفعة 

اأنهم جميعهم يتكلمون من خارج دائرة الإ�سالم، وبالتايل ل 
املوؤمنني،  جتربة  تقييم  من  متّكنهم  التي  الأهلية  ميتلكون 

امل�سلمني ههنا. ويق�سد بهم 
ــه خــلــط بــني مفهومني،  اأنـ ُيــلــحــظ يف طـــرح طــيــبــاوي  وممـــا 
القومية  هنا  واأعني  الواحدة،  للعملة  كالوجهني  وجعلهما 
تبيان  القول  نافل  ملن  واإنــه  الإ�سالمية.  والقومية  العربية 
الإ�ــســالمــيــة  فــالــهــويــة  الــهــويــة؛  امل�ستويني مــن  بــني  الــفــارق 
تنتهي حــدود  الــعــربــيــة، وحيثما  الــهــويــة  مــن  اتــ�ــســاًعــا  اأكـــرث 
ــاإن الــهــويــة الإ�ــســالمــيــة تــخــرتق تلك  الــهــويــة الــعــربــيــة، فــ
احلدود لت�سمل الأمم غري العربية. فكيف �ساغ لطيباوي اأن 
يتغا�سى عن هذا الفارق فيما بني الهويتني حل�ساب ت�سفية 

وامل�ست�سرقني. ال�ست�سراق  ح�ساباته مع 
ال�سرق  بــني  مــا  الــعــالقــة  حــول طبيعة  يــطــول  احلــديــث  اإّن 
ال�ست�سراق  م�ستوى  يف  نتحدث  عندما  �سيما  ل  والــغــرب، 
والـــذيـــن ا�ــســتــغــلــوا فــيــه مــن الــعــرب وغـــريهـــم. لــكــن الـــروح 
ــًوى، ول متــيــل جلانب  هـ تــعــرف  ل  الــتــي  الــ�ــســرفــة  العلمية 
عاتقها  التي حتمل على  الروح  تلك  م�سبًقا،  اآخر مياًل  دون 
مهمة و�سف الظواهر كما هي على اأر�ش الواقع، بعيًدا عن 
النظر  الروح  تلك  علينا  تكون، حتّتم  اأن  ينبغي  كما  و�سفها 
اإعادة  يف  كبري  دور  له  كان  فقد  لال�ست�سراق؛  اثنني  بعينني 
احلياة  هوام�ش  يف  مهماًل  كــان  الــذي  العربي  الــرتاث  بعث 
خمطوطاتنا،  لنا  �سّنفوا  الذين  هم  فامل�ست�سرقون  العربية، 
وهم الذين اأخرجوا اأول ما خرج من تلكم الآثار، وهم الذين 
دّونوا جوانب كانت مهم�سة من حياتنا حينما كان املوؤرخون 
ال�سيا�سية  للحياة  ويــوؤّرخــون  ال�سلطة  ببالطات  يتم�ّسحون 
امل�ست�سرقني  جــمــيــع  ــراءة  بــ الــكــالم  هـــذا  يــعــنــي  ل  فــحــ�ــســب. 
�سبيل  يف  اأريقت  التي  دمائنا  عن  امل�سوؤولية  اأو  الأهــواء  من 
نغفل  األ  علينا  يجب  اأننا  اإل  والتجارية،  الطبيعية  املــوارد 
قابلني  كنا  ا�سُتعمرنا عندما  اأننا  اأخرى مفادها  عن حقيقة 

وفقرنا ومر�سنا. بجهلنا  لال�ستعمار 
منها  ق�سري  جلانب  عر�ست  التي  املطولة  املقالة  هــذه  اإن 
والغرب،  ال�سرق  بني  فيما  امل�ستبهة  العالقة  بتاأريخ  غنية 
ولــو اأنــهــا -على مــا يــبــدو- جمــتــزاأة مــن كــتــاٍب اأكــرب للكاتب 

نف�سه.

حممد ال�صحي

يف اإطار العالقة امل�سوبة بالتوتر، وانعدام الثقة املتبادلة فيما بني طرفيها، يطالعنا بني فرتة واأخرى مقال هنا وهناك يناق�ش تلك العالقة املفتقدة لل�سلم، واملخبئة للحرب يف جالبيبها، 
اأكرب مما قد حتتمله ذاكرة بعينها. وذاكرٌة معنونة ب�سرخة عربية قدمية مفادها »ل ت�سالح«.  اأعني العالقة ما بني ال�سرق والغرب. هذان الطرفان اللذان يحتمالن تاريخا، وحا�سرا 
األف ليلة وليلة، والغرب الراغب بب�سط نفوذه على طريق احلرير الذي مير  اأ�سفْته عليها حكايا  اأر�ش ال�سحر الذي  الغرب، ذلك البعبع، واملارد الذي ما فتئ ينظر اإىل ال�سرق بو�سفه 

بال�سرق. كيف لطرفني اثنني يجّران كل هذا الإرث من العالقة املتوترة اأْن ينعما باأي ج�سر توا�سل مهما كانت �سورته.

Alshehhim@hotmail.com
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المجتمع المدني في سياق تاريخ األفكار.. 

من أرسطو إلى هيجل

ــلـــى الـــرغـــم مـــن اأن فـــكـــرة املــجــتــمــع املـــــدين ُنــوقــ�ــســت كـــثـــرياً مــنــذ  وعـ
وا�سَح  �سكاًل  اتخذ  كم�سطلح  املــدين  املجتمع  اأن  اإل  ال�سف�سطائيني، 
احلرفية  الــرتجــمــة  يف  النظر  ــا  اأمــعــنَّ واإذا  اأر�ــســطــو،  عند  فقط  املــعــامل  
وهذا  ال�سيا�سي،  املجتمع  يعني  اأنه  �سنجد  ا�ستخدمه،  الذي  للم�سطلح 
اجتماعا  يعتربه  فهو  املــدين؛  املجتمع  حــول  اأفــكــاره  مع  متاما  يتوافق 
�سيا�سيًّا ل يتحقق وجوده وا�ستمراره اإل بوجود دولة قادرة على اإ�ْسرتاع 
جتــاوز  لــ�ــســرورة  ذهـــب  الـــذي  اأفـــالطـــون  وبعك�ش  لتنظيمه.  الــقــوانــني 
امل�سلحة اخلا�سة يف �سّن القوانني، كان لأر�سطو راأي اآخر اأكرث ح�سافة؛ 
حيث قال اإنَّ القوانني ل بد واأن تكون نتيجة املداولت العامة بدل من 
خالل  من  النا�ش  لأن  ذلــك  التجربة؛  عن  مبعزل  اخلــرباء  ي�سعها  اأن 
يو�سلهم  الذي  اجلمعي  الذكاء  ُيعززون  بينهم  فيما  امل�ستمر  تعاطيهم 
الــثــالث،  ــراف. ومــن بــني الطبقات  ُيــر�ــســي جميع الأطــ لــقــانــون و�ــســط 
ينتج  الفقراء  فُحكم  املتعلمة؛  الو�سطى  الطبقة  حكم  اأر�سطو  ُيف�سل 
حُمق؛  وهو  الــرثوات،  احتكار  �سيا�سة  ينتج  الأغنياء  وحكم  ه�سة،  دولة 
فلي�ش اأف�سل مثاًل على ف�سل الدميقراطية اإل ما حدث يف فنزويال يف 
حمبوًبا  كان  هوجو  ت�سافيز  اأن  من  فبالرغم  اجلديدة؛  الألفية  بداية 
فقد  كافياً  يكن  مل  ذلــك  اأن  اإل  ال�سعب،  عامة  قبل  من  وانُتخب  ا،  جــدًّ
َخّلف َعِقب وفاته دولة ذات اقت�ساد اأقل ما ُيقال عنه اإنه منكوب، اأما اإذا 
ال�سفحة  هذه  تت�سع  فلن  الديكتاتوريات  ف�سل  على  اأمثلة  ذكر  حاولت 
ملفهوم  الأوىل  الأ�س�ش  اأر�سطو  و�سع  اإذن  هكذا  الأخرى.  ال�سفحات  ول 
اإنَّها  بل  وفاته،  عقب  حتى  حوله  تنظرياته  ت  وا�ستمرَّ املــدين،  املجتمع 
حتى  العقل  ب�سمولية  املنادين  املحدثني  الرواقيني  اأيدي  على  تطورت 
باتت العدالة -التي حتدث عنها اأر�سطو- ت�سمل اجلميع: ن�ساًء وعبيداً 

واأطفاًل.
اجلمهورية  انهيار  يف  �سبباً  كانت  امل�سيحية  اأن  اأحــد  بــاِل  عــن  يغيُب  ل 
�ُسّرع  الــذي  بالقانون  املتحققة  العدالة  اأ�سا�سها  كــان  التي  الرومانية 
نتيجة لثورات العامة، واعرتا�ساتهم امل�ستمرة على الحتكار والطبقية. 
تخّولها  �سلطة  للكني�سة  اأ�سبحت  وكــيــف  فــعــاًل؟  حــدث  الــذي  مــا  لكن 
التدخل يف �سوؤون احلكم؟ ل بد اأن ذلك حدث عندما لحظ  ق�سطنطني 
الوثنية،  اأ�سبحت يف ت�سارع، متجاوزًة بذلك  امل�سيحية  انت�سار  اأن وترية 
فاأعلن حينها الإمرباطورية الرومانية دولًة م�سيحية من اأجل حتقيق 
دوافعه ال�سيا�سية. ونتيجة لذلك، طراأ على مفهوم املجتمع املدين تغريُّ 
درامي؛ حيث بعد اأن كانت مهمة الكيان ال�سيا�سي اأو الدولة اأداة لتحقيق 
اخلري الأ�سمى على الأر�ش، اأ�سبحت اأداًة لتمهيد مملكة اهلل يف ال�سماء، 
املجتمع ويتطور  ينتظم من خاللها  اأداة  الإن�ساين  العقل  كان  اأْن  وبعد 

الب�سرية  النف�ش  واأ�ــســبــحــت  �سعيفاً،  اأ�ــســبــح  الطبيعي،  الــقــانــون  وفــق 
فا�سدة ل ُيعتمد عليها، وكان ل بّد من ال�ستناد للكتاب املقد�ش يف و�سع 
اأ�س�ش ال�سيا�سة واملجتمع املدين، وكانت هذه اأول نظرية م�سيحية تعنى 
الأمة  قيام  رهنت  والتي  اأوغ�سطني  القدي�ش  و�سعها  املــدين،  باملجتمع 
اأن هذا التزاوج بني الكني�سة وال�سيا�سة مل يوؤِت  اإل  مب�سروع اخلال�ش. 
بالثمار املرجوة، حيث �سرعان ما بداأت مالمح ال�سراع بني الإمرباطور 
ال�سوؤون  اإدارة  ال�سيا�سية قدرتها على  ال�سلطة  والبابا بالظهور، وفقدت 
على  جمــدداً  املــدين  املجتمع  حول  اأر�سطو  اأفكار  ت�سربت  ثم  الدنيوية. 
يد الأكويني، حمدثة تغرياً يف الأفكار املوروثة عن اأوغ�سطني؛ فحاول 
موافقته  خــالل  مــن  اخلــال�ــش  م�سروع  يف  العقل  ي�سرك  اأن  الأكــويــنــي 
خالل   من  تقوميه  مُيكن  الب�سري  ال�سلوك  اأن  وافرتا�ش  الإميــان،  مع 
الثالث  القرن  ومنذ  معاً.  املنزلة  الإلهية  والقوانني  الطبيعة  قوانني 
ال�ساعر  اإن  الكني�سة، حتى  ال�سيا�سة عن  لف�سل  امل�ساعي  ا�ستمرت  ع�سر، 
وكذلك  الف�سل،  هذا  فيها  ناق�ش  اأطــروحــات،  عدة  كتب  األغريي  دانتي 
دعـــا يف مــقــالــه الــطــويــل »احلــكــومــة الــعــاملــيــة« اإىل �ــســرورة رفـــع قب�سة 
اخلام�ش  القرن  يف  مكيافيللي  حــاول  ثم  ومــن  ال�سيا�سة.  عن  الكني�سة 
ع�سر اأن ي�سع منهجاً يتجاوز فيه ال�سلطة الدينية وينتزعها من الفكر 
مفكرين  اأيــدي  على  لحقاً  لتطوره  الطريق  بذلك  مُمهدا  ال�سيا�سي، 
اآخرين؛ مثل: منت�سيكو ولوك ورو�سو. ويف القرن ال�ساد�ش ع�سر، احتجَّ 
التقليل  اأجــل  من  وكافح  الكني�سة،  �سلطة  على  لوثر  مارتن  الالهوتي 

من �سطوتها على النا�ش واملجتمع.
ــقـــرن الــ�ــســابــع عــ�ــســر، فــيــمــكــن اخـــتـــزالـــه يف  ــــدين يف الـ ـــــا املــجــتــمــع املـ اأمَّ
تنتج  الفردية  امل�سلحة  اأن  راأى  الــذي  هوبز  لتوما�ش  الأوىل  فكرتني؛ 
الكامل  بالنفوذ  تتمتع  �سلطة  قبل  من  ُتقهر  مل  اإذا  دائمة  حرب  حالة 
عليها.  املتفق  املواثيق  نق�سهم  حال  يف  بالأفراد  الأليم  العقاب  لإنــزال 
جون  و�سعها  وقــد  الأوىل،  جتابه  ما  نوعاً  فكانت  الثانية،  الفكرة  اأمــا 
اأقــدار  حتديد  يف  للدولة  املطلقة  ال�سلطة  خاللها  من  وعــار�ــش  لــوك، 
عليها  ح�سلوا  التي  الأ�سا�سية  احلقوق  تهدد  بذلك  لأنها  مواطنيها؛ 
اأعطته  �سيئاً  اأحد  ُي�سلْب  اأن  اأبداً  ي�سح  فال  الطبيعي،  القانون  مبوجب 
على  يتعد  ومل  اأخالقياً  بقي  اأنــه  دام  ما  وامللكية  كاحلرية  الطبيعة  له 
حقوق الآخرين. وخال�سة القول؛ راأى لوك اأن امل�سلحة الفردية ل بّد 
الدولة حمايتها  الطبيعي،  وعليه وجب على  اأ�سا�ش احلياة  منها لأنها 
ملكية  ذات  حمــدودة  الــدولــة  هــذه  حكومة  تكون  اأن  بد  ول  وتنظيمها، 

د�ستورية، ولي�ست مبلكية مطلقة والتي دعا اإليها مواطنه هوبز.
تــايــلــور؛  اإدوارد  قــبــل  مــن  الــتــنــويــر  ع�سر  يف  مــرة  لأول  املجتمع  عــرف 

والعقيدة،  املــعــارف،  ي�سمل  الــذي  املــركــب  »هــو  املجتمع  اإن  قــال:  حيث 
الفرد  اكت�سبها  عـــادات  اأو  قـــدرات  واأي  والأعــــراف،  والأخــــالق،  والــفــن، 
وكان  املجتمع  قبله  من  مونت�سيكو  ودر�ــش  املجتمع«.  يف  تعاي�سه  نتيجة 
اإقامة  اإىل  خاللها  من  دعــا  التي  املجتمعات  جمتمع  فكرة  �ساحب  هو 
طبقة  وجـــود  خــالل  مــن  تتحقق  الــتــي  الو�سيطة  الهيئات  فــيــدرالــيــات 
قليال  يذكرنا  وهذا  املجتمع،  واأفــراد  الدولة  بني  و�سل  كحلقة  النبالء 
بالتنظيمات الو�سيطة يف مفهوم املجتمع املدين احلديث، وبذلك يكون 

مونت�سكو قد و�سع اأوىل اأ�سا�سات املجتمع املدين احلديث.
ع�سر  الثامن  القرن  منت�سف  يف  التنوير  فال�سفة  جاء  ذلك،  بعد  ومن 
ــاول تــر�ــســيــخ مقولة  ــذي حـ بــتــنــظــرياتــهــم، بــدايــة بــجــان جـــاك رو�ــســو الـ
احلّر  الإن�سان  د  توحُّ عن  ناجت  افرتا�سي  عقد  وهو  الجتماعي،  العقد 
اجتماعي  حيوان  بطبيعته  العاقل  الإن�سان  لأنَّ  باإرادته؛  الآخرين  مع 
بقوله  اإليه هوبز  والتعاطف، وهذا متاما عك�ش ما ذهب  الأمان  يحتاج 
اإن  قــال  الــذي  لــوك  راأي  بــالإرهــاب، وكذلك خــالف  يتوحد  املجتمع  اإن 
ديفيد  انتقد  اأن  وبعد  الفردية.  منافعهم  اأجــل  من  يتوحدون  الأفـــراد 
هيوم اأفكار جاك رو�سو ُموؤكداً اأنَّ امل�سالح الذاتية هي املحرك الأ�سا�سي 
اأن  يجب  املدين  املجتمع  اإنَّ  قائاًل:  كانط  اإميانويل  عليه  رد  للمجتمع، 
يفكر كيف  اأن  الفرد  الأخالقي، وواجب  بالواجب  الإح�سا�ش  يقوم على 

�سي�ستفيد الآخر منه بدًل من العك�ش.
وكما اأ�ْسلفت الذكر، كان للثورة الفرن�سية دور مف�سلي يف تطور مفهوم 
املجتمع املدين؛ فهي التي و�سعت النظريات مو�سع التطبيق؛ فالربغم 
من اأن فكرة التنظيمات الو�سطية اأوجدها مونت�سيكو، اإل اأن الثورة هي 
التي اأحدثت التغيري الدرامي بعد اأن حمقت الطبقية واأزالت امتيازات 
هذه  انتقلت  حيث  وال�سعب،  الدولة  بني  الو�ساطة  مثل  النبالء،  طبقة 
ال�سيا�سة  بني  حــدث  الــذي  الف�سل  وبعد  اأخــرى.  موؤ�س�سات  اإىل  املهمة 
والقت�ساد، ظهرت دولة حديثة متاما وجمتمع مدين ُمنف�سل نوعاً ما 
عن الدولة، ولكن هيجل -الذي مل يتفق مع نظريتي احلق الجتماعي 
الو�سطية  املوؤ�س�سات  اأنَّ  اعتقد  عندما  حُمقاً  كان  الجتماعي-  والعقد 
ــداف  الأهـ لــه  فكالهما  للمجتمع،  انتمائها  مــن  اأكـــرث  لــلــدولــة  تنتمي 

عينها.
مــروراً  الإغــريــق  فال�سفة  منذ  املــدين  املجتمع  مفهوم  ر  تطوَّ اإذن  هكذا 
بامل�سيحية، ثم ع�سر التنوير، ثم الثورة الفرن�سية، وا�ستمرت الأحداث 
بالتغري كما ا�ستمر املفكرون بعد هيجل بالتنظري اإىل اليوم، ول اأعتقد 

اأنها �ستتوقف يوماً.

ا  ال�سنوات الأخرية؛ باعتباره جمموعة من التنظيمات الو�سيطة التي ت�سعى لتنظيم العالقة بني الفرد والدولة، لكن ما لي�ش معروفاً حقًّ انت�ساراً كبرياً يف  �َسهد مفهوم املجتمع املدين 
هو التحولت التي طراأت على هذا املفهوم منذ فال�سفة الإغريق اإىل اإْن ت�سّذب بفعل اأحداث تاريخية عديدة، ُمتحوًل اإىل ما هو عليه اليوم. فبعد اأن كان �سابقاً يرادف يف معناه املجتمع 
ال�سيا�سي، ومرتبطاً متاما بالكيان الذي يحكم الدولة، جاءت الثورة الفرن�سية حُمدثة �سقاً بني ما قبلها وما بعدها؛ حيث كانت اأحداثها املحور املف�سلي يف عملية ت�سكل املجتمع املدين يف 
معناه احلديث.. مقال »يف املجتمع املدين والدولة املدنية«، واملن�سور يف جملة »التفاهم« يتتبع �سري هذه التحولت يف �سياق الفكر ال�سيا�سي والفل�سفي الغربي؛ حيث ناق�ش عملية ت�سكل 

الدولة املدنية يف اإطار اأربع مرجعيات فل�سفية؛ هي: مقولة �سمولية العقل، مقولة ا�ستقاللية العقل، مقولة احلق الطبيعي، ومقولة العقد الجتماعي.
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zahra1alnabhani@gmail.com



ربيع األول ١٤٤٠ هـ - نوفمبر 2018م8

المجتمع المدني في اإلسالم وإشكاليات 

الممارسة السياسية

خــارجــهــا هي  وامل�سلمني  اجلــديــدة،  ــة  الأمـ بــني  الــعــالقــة  اإّن 
ال�سيا�سي  فالجتماع  �سيا�سية،  عالقة  ولي�ست  دينية  عالقة 
فيما  عنه  التعبري  الــذي جــرى  الأ�ــســا�ــش،  هــو  الهجرة  بــدار 
اأمتها  اأو  بعد با�سم »دار الإ�سالم« فلي�ش على ُم�سلمي يرثب 
اأولــئــك الذين بقوا خــارج يــرثب رغم  واجــب يف الــدفــاع عن 
يتعر�سون  الذين  امل�ست�سعفني  من  كانوا  اإذا  اإّل  اإ�سالمهم، 
الــذيــن  ــان  كــ اإذا  اأو  ديــنــهــم،  بــ�ــســبــب  والــظــلــم  لــال�ــســطــهــاد 
اأو  حتــالــٌف  امل�سلمني  وبـــني  بينهم  لــال�ــســطــهــاد  يــتــعــر�ــســون 
لعدم  ا�ستحثاٌث  ذلــك  يف  كــان  وقــد  الــقــراآن.  بح�سب  ميثاق 
الن�سمام اإىل دار الهجرة، ودار الإ�سالم، فتكتمل الولية اأو 

الولء بينهم وبني اإخوانهم يف الدين والأمة.
ــع اأنَّ الأمــــر وا�ــســح فــقــد ا�ــســتــمــر ال�ــســتــبــاه عــلــى مــدى  ومـ
الأ�ــســيــل  اأو  الــ�ــســائــد  الــطــابــع  بــ�ــســاأن  الكال�سيكية  الأزمـــنـــة 
اأول رئي�ش للدولة  اأنَّ  للكيان اجلديد. ويرجع ال�ستباه اإىل 
باأنَّ هذا ال�ستباه ما كان  النبي حُممد الكرمي. واأق�سد  هو 
)اأو  ديني  هو  وهــل  الكيان،  طبيعة  ب�ساأن  يح�سل  اأن  ينبغي 
كــانــت ذات دين  مــا  الأمـــة  اأن  يــاأتــي مــن  اأو مــدين،  كهنوتي( 
اخــتــارت  مــا  ــة  الأمـ اإنَّ  ثــم  اأو جماعاتها.  اأفـــرادهـــا  يف  واحـــد 
تعاقدت  اأو  رئي�سها  اخــتــارت  الــتــي  هــي  كــانــت  حــني  يف  نبيها 
والأمــر  الديني  الأمــر  بني  �سا�سع  فرق  فهناك  وهكذا  معه. 
وتــعــاىل،  �ــســبــحــانــه  اهلل  مــن  م�سطفى  فــالــنــبــي  الــ�ــســيــا�ــســي. 
وقد  املواطنني.  اأو  املقيمني  اأو  املتعاقدين  اختيار  والرئي�ش 
اأو�سح القراآن الكرمي اأن الطاعة يف ال�ساأن الديني ل حدود 
بينما  يحددانها؛  اللذان  هما  والر�سول  الــقــراآن  اأنَّ  اأو  لها، 
ال�سيا�سي  ال�ساأن  يف  الطاعة  حــدود  الكرمي  الر�سول  اأو�سح 
املتعارف  اأو  واملــعــروف  املــعــروف«.  يف  الطاعة  »اإمنـــا  بقوله: 
يجوز  ل  ُعــرفــاً  يــكــون  اأو  اجلــمــاعــة،  اأو  النا�ش  يــحــدده  عليه 

خرقه اأو اخلروج عليه من احلاكم واملحكومني.
كله، ف�سحيح  ذلك  الرغم من  ا�ستمر على  ال�ستباه  اأن  بيد 
اإرادتهم، ويف تفاو�ش  امل�سلمني اختاروا رئي�سهم مبح�ش  اأن 
لكنهم  الكرمي،  النبي  بعد وفاة  ال�سقيفة  �سيا�سي م�سهود يف 
اهلل.  ر�ــســول  وخليفة  »خليفة«،  رئي�سهم  اأو  اأمــريهــم  �سموا 
واللقب اأو الو�سف قراآين، والقراآن اأطلقه على النبي داود. 
وزعيماً  نبًيا  كــان  فــداود  اأخــرى،  مــرة  ال�ستباه  عــاد  وبذلك 
اأثٍر انت�سر يف القرن الأول فيما  اإ�سرائيل. ويف  �سيا�سًيا لبني 
يبدو، حاول اأتباع »مدينة ال�سلطة« اإي�ساح الأمر، بالقول اإن 
كانوا  ملوكهم  اأن  اأي  الأنبياء؛  ي�سو�سهم  كان  اإ�سرائيل  بني 
اأنبياء وملوكا، بخالف ما �سار عليه الأمر يف الإ�سالم؛ فاإن 

الر�سول الكرمي هو خامت الأنبياء.
الأول(  كالأثر  للنبي  )ولي�ش  لل�سحابة  املن�سوبة  الآثار  ويف 
ــوؤلء اإيــ�ــســاح اأ�ــســبــاب ذهــابــهــم لخــتــيــار هــذا اللقب  حـــاول هـ
كانت  التي  ال�سلطة  اأمناط  لتجنب  باأنه حماولة  لأمريهم؛ 
�سائدة لدى فار�ش والروم، اأي امللك الك�سروي اأو القي�سري. 
بني  اأول  والأمــري  عادلة،  واإدارٍة  ورعــايــٍة  رحمٍة  �سلطُة  اإنها 

مت�ساويني.
لقد غريت ظروف القرنني الأولني عالقة الأمة ب�سلطاتها؛ 
اخلط  طول  على  املعار�سة  يف  ظل  والتعاقد  ال�سورى  فتيار 
تقريًبا. وبعد اأن كان مي�سك لفرتة يف القرن الأول مبفا�سل 
تاأثريه  ت�ساءل  والــعــدالــة؛  ال�سورى  »ال�سرعية«:  مفاهيم 
حتى قارب الزوال يف القرن الثالث الهجري. وجرى التعزي 
الــ�ــســاأن  ف�سلوا  الــذيــن  الــفــقــهــاء  بــظــهــور  املــخــارج  متثلت  اأو 
الق�سائي  ال�ساأن  هم  وتولوا  ال�سيا�سي،  ال�ساأن  عن  الديني 
ال�سلطة  �سارت  حني  يف  والإفتائي؛  والتعليمي  والإر�ــســادي 

الدنيا«. الدين و�سائ�سة  ال�سيا�سية »حار�سة 
على  والــتــنــازع  الـــرتدد  لأن  نــ�ــســاء؛  كما  ذلــك  نفهم  اأن  ولــنــا 
املخرج  وكـــان  املــجــالــني.  اأطـــراف  على  �ــســائــدا  ظــل  التقا�سم 
الأمــة  فيها  اأبــدعــت  �سلطوية،  غري  موؤ�س�سات  ظهور  الآخــر 
املــواطــن  يف  املختلفة  لفئاتها  املــ�ــســالــح  بح�سب  وتــ�ــســرفــت 

املختلفة.
باأنها  الإمــامــة  مــهــام  حـــددت  الــتــي  ال�سيغة  عــنــدمــا ظــهــرت 
عن  ناجما  كــان  ذلــك  فــاإن  الدنيا«  و�سائ�سة  الدين  »حار�سة 
اأمرين اثنني اآخرين: حتديد معنى »دار الإ�سالم«، وما اآلت 
دار  حتديد  يف  واآلياتها  ال�سرعية  مرتكزات  اأو  ال�سلطة  اإليه 
الإ�سالم، برزت م�ساألة »الوحدات الثالث« اإذا �سح التعبري: 

وحدة الدار، وحدة الأمة ووحدة ال�سلطة. 
ال�سلطة  كــانــت  اإذا  اإل  ــســـالم  اإ�ـ دار  حــقــاً  ــدار  ــ الـ تــكــون  فـــال 
الإ�سالمي  والدين  الأر�ــش،  على  وحدها  وم�سيطرة  واحــدة 
وذمــيــني  م�سلمني  ومــن  الـــدار  يف  ومــن  الــعــلــيــا،  مرجعيتها 
كله  ذلــك  حتقق  وقــد  الأول«.  بــالأمــان  »اآمــنــني  وم�ستاأمنني 
يف الــقــرنــني، فحتى الأمــــراء الأمـــويـــون الــذيــن هــربــوا اإىل 
الأندل�ش واأقاموا اإمارة هناك، ما جراأوا حتى القرن الرابع 
املوؤمنني، ف�ساًل عن خليفة  اأمري  لقب  اأنف�سهم  اإعطاء  على 

اهلل.
قــرون  عــرب  مبهامها  ال�سلطة  وقــيــام  اخلــالفــة،  �سعف  مــع 
طــويــلــة، بـــداأ كــاأمنــا تــغــري نــظــام احلــكــم، وا�ــســتــقــر عــلــى نحو 
الإ�سالمية،  الإمــرباطــوريــة  م�سري  فكان  وخمتلف،  جديد 

والو�سيطة.  الــقــدميــة  الإمــرباطــوريــات  �سائر  م�سري  مثل 
وطــاأة  حتــت  الإمــرباطــوريــة  فت�سقط  الأول،  الــزمــن  مي�سي 
فاحت جديد؛ بيد اأن امل�سري الأكرث ورودا هو �سعف ال�سلطة 

املركزية، وانق�سام الإمرباطوريات اإىل دويالت.
الذهبي  بالزمن  اجلمهور  لــدى  الــوعــي  يرتبط  مــا  وبــقــدر 
وتــفــيــد  تــتــبــنــاه  مــ�ــســتــ�ــســر�ــش  حـــر�ـــش  هـــنـــاك  يـــكـــون  الأول، 
بال�سلطة،  لــالحــتــفــاظ  والإداريـــــة  الع�سكرية  الــنــخــب  مــنــه 
بعد  حلفظها  البازغة  اأو  الطرفية  بالع�سبيات  وال�ستعانة 
ا�ستنفدت  قــد  املــركــزيــة  الع�سبيات  اأو  الع�سبية  تــكــون  اأن 

قواها، وهكذا.
ويف حدود القرن الرابع الهجري، بدا كاأمنا لبد من ح�سول 
اإمنا  ت�ستمر،  اأن  الإمرباطورية  للدولة  يراد  كان  اإذا  حتول، 
لكي ل تفقد ال�سلطة معناها يف نظر اجلمهور وتتحول اإىل 
امللوك«.  املــاوردي يف »ن�سيحة  »دولــة قــوة« جمــردة كما ذكر 
ال�سلطات  يف  جتتمع  اأن  املــاوردي  بعد  املنظرون  ارتــاأى  فقد 
تبادل  متحققة:  ال�سرعية  تظل  لكي  �سفات  اأربــع  اجلديدة 
ال�ستمرارية  )لتحقيق  واخلليفة  ال�سلطان  بني  العــرتاف 
باملهام  القيام  على  )الــقــدرة  والكفاية  والعربية(،  الدينية 
على  )الـــقـــدرة  والــ�ــســوكــة  الــداخــلــيــة(،  والإدارة  ال�سيا�سية 
ــارجـــي(، والــعــدالــة، والــتــي يجتمع يف  مــواجــهــة الــعــدو اخلـ
تلك  اأو  ال�سلطانية،  الــدولــة  هــذه  متكني  اأمـــران:  اعتبارها 
ال�سيا�سي(  )امللك  الرعية  بر�سا  باخلطوة  ال�ستمرار  من 
اأخرى  مرة  الرتباط  واإظهار  خلدون،  ابن  عنه  حتدث  كما 

بنموذج اخلالفة الرا�سدة.
هــل يــكــون هــذا »الــوعــي اجلــديــد« هــو الـــذي اأنــتــج احلــركــات 
نــاجــمــا عــن  اأرى  ــة؟ احلــــركــــات اجلـــهـــاديـــة فــيــمــا  ــاديـ ــهـ اجلـ
خما�سات احلداثة، وعن ال�سيا�سات الدولية، وقد بدت لأول 
وهلة حركات انتحارية، مثل فرق الي�سار املتطرف يف اأوروبا 
واليابان من القرن املا�سي. هي تريد اإ�سقاط النظام العاملي 
ان�سقاقية  واأنها حركات  الإ�سالم،  على  اأنه طغى  ترى  الذي 
يف قلب الدين، لذلك �سرعان ما ارتدت لت�سرب يف قلب ديار 
امل�سلمني، غري مفرقة بني نظام ونظام، وجمتمع وجمتمع؛ 
لإقامة  اأخــرًيا  عمدوا  املتطرفني،  النق�ساميني  هــوؤلء  لكن 
خالفة على بقعة من الأر�ش، فاأ�سبهوا بذلك حركات اإحياء 
ولذلك  الفقيه،  وليـــة  اأو  ال�سريعة،  تطبيق  اأو  اخلــالفــة، 
اأو  ال�سريعة  تطبيق  اأهل  مل�سروع  م�سابه  م�سروع  عن  تخلوا 

الإمامة. ا�ستح�سار 

ولـيد العربي

اأذنت هجرة النبي �سلوات اهلل عليه اإىل يرثب عام 622م بالنتقال من مرحلة اإىل مرحلة، ففي عام 623م على الأرجح كتب كتاب املدينة اأو عهد املدينة بني الذين اتبعوه من املُهاجرين، 
وا بعد ذلك بالأن�سار« والذين حتالفوا معه، واإن مل يوؤمنوا بدعوته من اأهل املدينة عربا ويهودا، وهذا ما ناق�سه الباحث ر�سوان ال�سيد يف مقاله املن�سور مبجلة  وقبائل املدينة »الذين �ُسمُّ

التفاهم وحتدث عن تفا�سيل العالقات الداخلية، ومقت�سيات »الأمة الواحدة« املوقف الواحد جتاه اخلارج املعادي اأو املُ�سادق واملُحالف.

Wali7-alabri@hotmail.com
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الهرمينوطيقا: من مركزية المعنى إلى 

المركزية الفهم

وّظــف  مــن  اأول  اأر�ــســطــو  يبقى  الإجـــرائـــي،  امل�ستوى  وعــلــى 
من  الــقــ�ــســايــا«  »مــنــطــلــق  بـــاب  يف  هرمينوطيقا  م�سطلح 
اأّما يف القرون الو�سطى فقد ا�ستعمل  كتابه »الأورغانون«. 
املرتبطني  والــتــاأويــل  التف�سري  معنى  عن  للتعبري  املفهوم 
اإذ يحيل اإىل جملة من املبادئ والقواعد  بالكتاب املقد�ش؛ 
ــل الــو�ــســول  ــ الـــتـــي يــتــعــنّي اأن يــنــ�ــســبــط لــهــا املــفــ�ــســر لأجـ
فــــاإن م�سطلح  لــهــذا  وتــبــعــاً  الـــديـــنـــي.  الــنــ�ــش  مــعــنــى  اإىل 
مدر�سي  م�سطلح  البعيدة«  اأ�ــســولــه  يف   « الهرمينوطيقا 
يهدف  الــذي  املنهجي  العلم  بذلك  دللته  تقرتن  لهوتي 
تتطلب  الــتــي  املقد�ش  الكتاب  ن�سو�ش  وتف�سري  فهم  اإىل 
معناها.  اإزاء  بــاغــرتاب  لذلك  املتلقي  ي�سعر  والتي  فهماً، 
اإىل  تنفذ  اأن  البداية  منذ  رامت  الهرمينوطيقا  اأّن  مبعنى 
ال�سكل  مفهوم  يف  تتورط  مل  لذا  الن�سي«؛  »الوجود  عمق 
تف�سريها  عملية  اأثناء  ذاتــه  على  املنغلق  اللغوي  البناء  اأو 
الفل�سفة  اأقــطــاب  اأحــد  وهــو  »دلــتــاي«  اإن  حتى  للن�سو�ش، 
اأّن  الهرمينوطيقا  »ن�ساأة  موؤلفه  يف  يّوكد  الهرمينوطيقية 
الإن�ساين  الــوجــود  بقايا  تف�سري  حــول  يتمركز  الفهم  فــن 

املحفوظة يف الكتابة.
فهم  على  فقط  مقت�سرة  لي�ست  الهرمينوطيقا  مهمة  اإّن 
معانيها  تخريج  يف  الجــتــهــاد  وعلى  وتــاأويــلــهــا،  الن�سو�ش 
النتقال  اأو  حقيقي،  خفي  معنًى  اإىل  الو�سول  حماولة  اأو 
الن�ش  اأن  واإمنا ترى  املتكلم؛  اإىل مراد  املجازي  املعنى  من 
يحتمل معنى ب�سورة افرتا�سية، مرّبرة ذلك بكون القراءة 
ترى  كانت  كما  �سننه،  اأو  للن�ش  �سفرة  فــك  جمــرد  لي�ست 
املـــذاهـــب الــتــاأويــلــيــة الــقــدميــة، وعــلــى �ــســوء ذلـــك ميكننا 
عــرفــه م�سار  الـــذي  الأ�ــســا�ــش  النــعــطــاف  وراء  اأن  نـــرّبر  اأن 
يف  متــّثــل  اإمّنـــا   » �سبق  مــا  اإىل  وا�ــســتــنــاداً   « الهرمينوطيقا 
النتقال من اإ�سكال: »ما هو معنى الن�ش؟« اإىل اإ�سكال اآخر 
اإ�سكالن يحددان  الفهم؟« وبال �سك هما  »ما  ومغاير هو: 
�سورتها  يف  الهرمينوطيقا  اهتمامات  بني  القائم  التمايز 
معنيون  نحن  التي  احلديثة  والهرمينوطيقا  الكال�سيكية 

بها يف هذه املقالة.
يعتقد الباحث العيا�سي ادراوي يف مقالته مبجلة التفاهم 
واملعنونة بـ »�سوؤال الهرمينوطيقا يف الفكر الإ�سالمي نقلة 
لأ�سل  املــعــريف  ــار  الإطــ بـــاأن  منهجية«  نك�سة  اأم  مفهومية 
الأول.  املــقــام  يف  فل�سفي  اإطـــار  هــو  الهرمينوطيقا  مفهوم 
الالهوتي  والف�ساء  الديني  ال�سياق  اأن  من  الرغم  وعلى 
هما اللذان احت�سناه واأك�سباه امتالءه الدليل، من خالل 
بــقــراءة  ال�سلة  ذات  والــتــاأويــل  املعنى  ق�سايا  بع�ش  اإثـــارة 
حتديداً،  وامل�سيحية  اليهودية  املقد�سة  الن�سو�ش  وتف�سري 

جملة  عرب  حتددا  اإمنا  الفل�سفي  والبعد  النظري  فالعمق 
التي  الــتــطــورات احلــا�ــســمــة  الــتــي متثلت يف  املــحــطــات  مــن 
�سهدها الوعي الفل�سفي الأوربي؛ اإذ هي التي ر�سمت تاريخ 
كتابه  يف  عبداهلل  بو  احلبيب  يعتقد  كما  وحتولته  تطوره 

الهرمينوطيقا«. »مفهوم 
ولال�ستدلل على ما ذهبنا اإليه كون النظر الهرمينوطيقي 
منبته  كـــان  واإن  الفل�سفي  الــبــحــث  اإىل  تــطــوره  يف  مــديــنــاً 
اإمنا  الهرمينوطيقا  ظهور  اأن  اإىل  بالإ�سارة  نكتفي  دينياً، 
القرنني  يف  املقد�سة  الدينية  الن�سو�ش  تاأويل  مع  ترافق 
طرحت  التي  الأ�سئلة  اأّن  كما  ع�سر.  والثامن  ع�سر  ال�سابع 
اآنــــذاك عــلــى تــلــك الــنــ�ــســو�ــش كــانــت مــرتــبــطــة يف جمملها 
مب�ساكل التوفيق بني العهدين، اأو بني الت�سريعات الإلهية 
وحتى  بل  والنتظام،  اخلــوارق  بني  اأو  الطبيعة،  ونوامي�ش 
بـــني الأ�ـــســـاطـــري الإجنــيــلــيــة والـــوقـــائـــع الــتــاريــخــيــة. فيما 
لتحقيق  الدينية  �سورتها  يف  الأنــوار  هرمينوطيقا  ظهرت 
العامل  و�سورة  الديني  الن�ش  معاين  بني  التوفيق  م�سعى 
اجلديدة يف ع�سر الأنوار، وكلها ذات طابع فل�سفي بامتياز.
وبال �سك فاإّن هذا التفاعل بني الديني والفل�سفي يف نطاق 
الدر�ش الهرمينوطيقي » عرب تاريخه « مّكن من النتقال 
على  املرتكز  التف�سري(  )علم  القدمية  الهرمينوطيقا  من 
اإىل  الــيــقــيــنــيــة،  احلــقــيــقــة  ووحــــدة  ال�سحيح  املــعــنــى  ــدة  وحـ
الإن�ساين على  الفهم  التي فتحت  املعا�سرة  الهرمينوطيقا 

تقبل فكرة تعددية املعنى ون�سبية احلقيقة. 
اإّن اإحدى الإ�سكالت املربكة يف الفل�سفة الغربية تبقى تلك 
م�سكلة  حل  يف  يجتهد  وهو  كانط،  اإميانويل  طرحها  التي 
الإحــاطــة  على  العقل  قــدرة  مــدى  بخ�سو�ش  امليتافيزيقا 
يدرك  ل  العقل  اأّن  على  تاأكيده  فــاإن  هنا  ومــن  بالظواهر، 
اإل عرب قنوات ت�سبق التجربة قد زعزع الثقة �سبه املطلقة 
اإن  التنوير.  وعززها  ديكارت  ر�سخها  قد  كان  التي  بالعقل 
اأزمة العقل تتجلى اأ�سا�سا يف نظرية فهم الن�ش التي و�سع 
�ساليرماخر،  فــريــدريــك  والفيل�سوف  الــالهــوتــي  اأ�س�سها 
اأنه مار�ش  اأ�سا�ش  الهرمينوطيقا، على  والذي يعد موؤ�س�ش 
والتي  التقليدية،  الالهوتية  للهرمينوطيقا  جذرياً  نقداً 
بعيدة  الــتــاأويــل  قــواعــد يف  �ــســوى جتميع  نــظــره  مل تكن يف 
ولفتقارها  جهة،  مــن  منهجي  تاأ�سيل  اأي  عــن  البعد  كــل 
من  والفهم  التاأويل  ي�ستقيم  وفقها  التي  العامة  للنظرية 
يرى  �ساليرماخر،  اأبـــداه  مــا  مــع  وان�سجاماً  اأخـــرى.  جهة 
�ساليرماخر  عند  الفهم  نظرية  »ملعرفة  اأنــه  زونــدي  بيرت 
الفعلي  بالتطبيق  املت�سلة  بــالعــتــبــارات  العــتــنــاء  ينبغي 
للفعل، ومب�سروعه يف تاأ�سي�ش هرمينوطيقا جديدة قائمة 

عند  الــتــاأويــل  عملية  اأنَّ  اأي  الــلــغــة«.  مـــواد  مالحظة  على 
البناء« والتي تتخذ ثورتني  »اإعادة  لـ  �ساليرماخر مرادفة 
خطاب  فــهــُم  يــتــوخــى  نــحــوي؛  تــاأويــل  متكاملتني:  اثــنــتــني 
العالقات  وطبيعة  اللغوية  العنا�سر  مــن  انطالقا  معني 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا، ثـــم تـــاأويـــل تــقــنــي نــفــ�ــســي؛ ومــــــداره تلك 
داخل  من  الفكر  بها  ينبثق  التي  الكيفية  اأو  اخل�سو�سية 
النف�سية  الن�ش(  املوؤلف )وا�سع  املميز حلياة  الكلي  الإطار 
ــادة بــنــاء تــلــك احلــدو�ــش  اإعــ اآخـــر:  اأو مبعنى  والــتــاريــخــيــة. 
الأ�سلية للموؤلف الذي اأنتج الن�ش؛ بالرتكيز على اجتاهه 
ناحية  من  حياته  وظــروف  ناحية،  من  واأ�سلوبه  ونف�سيته 
�ــســاليــرمــاخــر يف جمــال  اأخــــرى. وعــلــى �ــســوء هـــذا ينقلنا 
البحث من �سيق جمال معريف قدمي موؤ�س�ش على مركزية 

املعنى اإىل اأفق جديد وهو جمال ل مركزية الفهم.
اإذا كان �ساليرماخر قد ارتقى بالهرمينوطيقا اإىل مرتبة 
فل�سفياً خا�ساً  الأب�ستمولوجية، بجعلها فرعاً  ال�ستقاللية 
قد  هايدجر  فــاإن  وتاأويلها،  الن�سو�ش  فهم  بكيفية  يعنى 
الفهم  اأن  اإىل  ذاهــبــاً  الفل�سفي  التق�سي  نطاق  يف  اأدخــلــهــا 
لي�ش جمرد بنية معرفية؛ واإمنا ي�سكل واحداً من البنيات 
الأ�سا�سية للوجود، ومن هنا فاإن الهرمينوطيقا يف اعتقاد 
هــايــدجــر هــي نــظــريــة الــفــهــم نف�سها؛ فـــاإن هــذا الــفــهــم له 
اإمــكــانــات  اإدراك  على  الــقــدرة  هــو  اأي  عــنــده؛  خــا�ــش  معنى 
الذات للوجود يف �سياق حياة املرء، ووجوده يف العامل. لذا 
بل  منه،  والتمكن  امتالكه  ميكن  �سيئاً  لي�ش  الفهم  ي�سري 
موؤ�س�ش  عن�سر  اأو  العامل،  يف  الوجود  اأ�سكال  من  �سكل  هو 
بالفعل  الفهم  ممــار�ــســة  مــن  ميــّكــن  بحيث  الــوجــود؛  لــهــذا 
الفهم  يكون  املنطلق،  هــذا  ومــن  التجريبي،  امل�ستوى  على 
اأمراً �سرورياً من جهة، و�سابقاً  - من الناحية الوجودية- 
ــرى. مــع كــل هذا  اأخـ اآخــر مــن جهة  اأي فعل وجـــودي  على 
مرتبط  اأنــه  وهو  للفهم،  اآخــر  بعداً  ثمة  بــاأن  هايدجر  يقرُّ 
مكتفية  لي�ست  واخلــطــابــات  الن�ش  يجعل  ممــا  بامل�ستقبل 
بــذاتــهــا اأو كــامــلــة يف نــفــ�ــســهــا؛ واإمنــــا هــي قــابــلــة لــقــراءات 
متعددة وحمالة لدللت كثرية، ينتقل وفقها التاأويل من 
طور اإىل اآخر، وينمو املعنى تبعاً لذلك يف �سورة من �سور 
تلقيها  زمن  مقت�سيات  بح�سب  واإثرائها  الن�سو�ش  اإغناء 
والتفاعل معها، اأي اأن الفهم ميكن اأن يكون فعاًل تاريخياً، 
وهو ما يوؤكد باأن الفهم مرتبط دائماً بالزمن احلا�سر ول 
له فهم خا�ش يرتبط  املف�سر  واأّن  التاريخ،  له خارج  وجود 
وفقاً  الن�ش  بتف�سري  ليقوم  عنه؛  ينفك  األ  يجب  بع�سره، 

ال�سابق. الع�سر  لفهم 

يعتقد اأن م�سطلح الهرمينوطيقا م�ستق من هرم�ش يف اليونانية، وهو املالك الذي ينقل ر�سائل الآلهة من بع�سهم اإىل بع�ش، ويف الوقت نف�سه ي�ساعد الب�سر - ح�سبما كانت تق�سي به 
بع�ش الأ�ساطري اليونانية - على فهم الر�سائل الرمزية لالآلهة.

ب�صام الكلباين

bassam.alkalbani@aiesec.net
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جغرافية المحيط الهندي

اأنَّ الــنــ�ــســرات املــ�ــســتــحــدثــة املــ�ــســتــجــدة لــهــذا  واحلــــال 
الــلــغــات جعلت  الــكــتــاب وتــرجــمــاتــه اإىل الــعــديــد مــن 
�ــســهــرة كــتــاب بــروديــل جتــول الــعــامل، ومل يــكــن ذلــك 
بالأمر الفجائي؛ ذلك اأنه وف�سال عن موقف بروديل 
املو�سوعي الأكادميي، فاإنَّ لغته ركزت يف العديد من 
وبني  والــرب  البحر  بني  ما  ال�سلة  على  عمله  اأجــزاء 
الرب والبحر: »مو�سولة هي حياة البحر بحياة الرب، 
ن�سُفه  الــبــاديــة،  ب�سعر  يكون  مــا  اأ�سبه  البحر  و�سعر 
ارة البحر ميكن اأن ي�ستحيلوا اإىل  بدوي الطبع، وبحَّ
الكروم  اأ�سجار  واإنه لبحر  الف�سول.  مزارعني ح�سب 
ال�سراعية  ال�سفن  بحر  هــو  مثلما  متــامــا  والــزيــتــون 
امل�ستديرة.  التجار  و�سفن  ال�سخمة،  املــجــادف  ذات 
تاريخ  عــن  ينف�سل  اأن  بـــاأي حــال  مُيــكــن  وتــاريــخــه ل 
املمكن ف�سل الطني  الرب املحيط به مثلما لي�ش من 

عن يدي الطيان التي ت�سكله«.
اإ�سهاما  اأ�سهمت  قد  بروديل  اأفكار  فــاإنَّ  ُيقال،  ومهما 
حــا�ــســمــا يف الــتــاأثــري عــلــى مــا �ــســار يــعــرف فــيــمــا بعد 
الــتــاريــخــيــة«، كما  »مــدر�ــســة احلــولــيــات  حتــت م�سمى 
هذا  اأن  على  بــقــوة.  مباحثها  توجيه  يف  هــي  اأ�سهمت 
ــار بـــروديـــل �ــســبــت يف  ــكـ ل ميــنــعــنــا مـــن الـــقـــول اإن اأفـ
ب�سكل  اكت�سفوا  الــذيــن  املــحــدثــني  املــوؤرخــني  جمــرى 
ــان اأبــجــديــا مــعــروفــا مــنــذ اأمــــد بعيد.  مــفــاجــئ مــا كـ
واتكاأت  ركــزت  قد  البحرية  بروديل  درا�سات  اأن  على 
وقد  املتو�سط.  الأبي�ش  البحر  خلقها  م�ساحة  على 
تــو�ــســيــع نظرتهما  فــر�ــســة  الــبــاحــثــني  لــبــعــ�ــش  تـــرك 
والأخــــــذ بــعــني العـــتـــبـــار الــنــظــر لــلــمــحــيــط الــهــادي 
اأنهما وحدتان تاريخيتان  واملحيط الأطل�سي؛ ب�سبب 
لي�ش  فاإنه  لذلك  ونتيجة  وثقافيتان،  واقت�ساديتان 
النظر  وجــهــة  تــكــون  اأن  بــاملــرة  للجميع  املــفــاجــئ  مــن 
هـــذه قــد لمــ�ــســت وامــتــدت لــتــطــال املــحــيــط الهندي 
كذلك.  البحرية  الدرا�سات  خمطط  �سمن  وت�سمله 

واإمنــا  ل�سيء  لي�ش  املقاربة  هــذه  البع�ش  و�سع  وقــد 
اآنذاك، والبع�ش كان على متام  الرائج  كانت احلدث 
الــدرايــة بــفــوارق املــنــاطــق املــذكــورة اآنــفــا؛ وذلـــك لأن 
املحيط الهندي كان م�سرحا اأقدم بكثري لالت�سالت 
اإىل ع�سور ما قبل  التي تعود  القت�سادية والثقافية 

البائدة. ال�سرقية  التاريخ وال�سعوب 
ـــت ُمــعــاجلــة مــعــظــم الــبــحــوث الــتــاريــخــيــة  بــعــد اأن متَّ
نتيجة  اإىل  بروديل  اأ�سار  الهندي،  باملحيط  املتعلقة 
مــفــ�ــســلــيــة؛ مــفــادهــا: هــنــاك حــاجــة مــلــحــة ملــواجــهــة 
اأن نكتب تاريخا ُمقنعا  اأردنا  اإذا  اأ�سا�سيتنْي  م�سكلتنْي 
لتعيني  بحاجة  نحن  اأول:  الهندي؛  واملحيط  للهند 
ثانيا:  بدقة،  الهندي  للمحيط  اجلغرافية  احلــدود 
والــنــزوعــات  املــوا�ــســيــع  اإىل  بــعــامــة  نــنــظــر  اأن  عــلــيــنــا 
التحدث  ميكننا  مــدى  اأي  اإىل  نــرى  واأن  امل�سرتكة، 
عن الوحدة يف املحيط الهندي. بقدر ما تعلق الأمر 
الر�سم  جاء  الهندي،  للمحيط  اجلغرافية  باحلدود 
ــرايف الــدقــيــق حلــــدود املــحــيــط الــهــنــدي كحل  ــغـ اجلـ
من  يبتدئ  الهندي  املحيط  اأن  وهــو:  ن�سبيا؛  ب�سيط 
راأ�ش الرجاء ال�سالح يف الغرب اإىل القطب اجلنوبي 
يف اجلنوب، وي�سم بحرْين معا؛ هما: البحر الأحمر 
بحر  ُهما:  معا؛  بحرين  ويتخلى عن  اخلليج؛  وبحر 
املحيط  ُي�سبح  وهــكــذا  الــ�ــســني.  وبــحــر جــنــوب  جــافــا 
الهندي املجال املائي الواقع �سمال هذه. ويف ال�سمال 
الــغــربــي، متــتــد احلــــدود مـــن املـــدخـــل اجلــنــوبــي اإىل 
ال�سرقي  الإفــريــقــي  لل�ساحل  نـــزول  ال�سوي�ش  قــنــاة 
احلدود  اإىل  جنوبا  هناك  ومن  غولها�ش،  راأ�ــش  واإىل 
ال�سوي�ش.  من  و�سرقا  اجلنوبي،  للمحيط  ال�سمالية 
الآ�ــســيــوي  الــ�ــســاحــل  فتتبع  ال�سمالية  احلـــدود  فــاأمــا 
يف كــل اجتـــاه حمــيــط حـــول م�سيق مـــالي يف احلــد 
ال�سعبة  املنطقة  ــا  اأمـ الــ�ــســرقــي.  للجنوب  الأقــ�ــســى 
مــا مت  واذا  اإنــدونــيــ�ــســيــا.  فهي  اخلـــالف،  ت�سكل  الــتــي 

املحيط  اأن  وجــدنــا  �ساملة،  نظرة  املــجــال  اإىل  النظر 
منها:  عديدة؛  بحارا  املائي  جماله  يف  ي�سم  الهندي 
و�سريام  واأرافــورا  وباندا  وتيمور  وفلوي�ش  يافا  بحار 
الأ�سرتايل من  ال�ساحلي  تتبع اخلط  التي  وحدودها 
راأ�ـــش لــويــويــن يف كــلِّ الجتــاهــات نــحــو راأ�ـــش يــورك، 
وميتد على طول المتداد الواقع بني خط ال�ستواء 

وماليا.
ت الإ�سارة املخت�سرة اإىل هذا الأمر؛ �ستظهر  واإذا متَّ
ذهبنا  مــا  اإذا  اأنـــه  ومنها  واحـــدة.  مــرة  امل�سكالت  لنا 
نحن اإىل البحر الأحمر، فاإن الت�ساوؤل املطروح: ملاذا 
وماذا  املتو�سط؟  الأبي�ش  البحر  من  اأبعد  نذهب  ل 
للمحيط  ال�سرقية  للحدود  ذهبنا  اإْن  بالن�سبة  يقال 

الهادي التي مت ذكرها اآنفا؟
ُمــعــظــم املــ�ــســافــريــن عــلــى �ــســفــحــة املــحــيــط الـــهـــادي 
ــذه احلــــــدود اجلــغــرافــيــة  ــ ل يــعــلــمــون �ــســيــئــا عــــن هـ
يحتاجه  ما  كل  وهذا  هنا؛  ذكرت  التي  ال�سطناعية 
املحيط  لأبـــعـــاد  حقيقية  فــكــرة  تــكــويــن  وهـــو  الأمــــر، 
الهندي الذي ل تقل اأهميته وتاريخه عن املحيطات 
الأخــــــرى؛ فــلــو ذهــبــنــا اإىل اأبـــعـــد مـــن هـــذه احلـــدود 
ت�سكل  التي  الأرا�ــســي  تاريخ  يف  وتوغلنا  اجلغرافية 
ــذا املــحــيــط الــ�ــســخــم ل�ــســتــغــرقــنــا الــكــثــري  ــدود هــ ــ حـ
والكثري يف البحث عن العوامل الإن�سانية والتجارية 
هنا  ونخ�ش  الأ�ــســيــاء  حـــدود  ُي�سكل  فما  والــديــنــيــة؛ 
املحيطات واملحيط الهندي بالذات هو التاريخ الذي 
اأفـــواه  مــن  احلــــدود  هـــذه  ف�سيئا  �سيئا  �ــســنــع  بــــدوره 
الذين اأبحروا على متنه ومن امل�سافات املحددة التي 
قطعتها �سفنهم؛ �سواء كان ذلك لهدف اإن�ساين نبيل 
للر�سد  قابلة  احلدود  هذه  جعلت  اأخرى  لأ�سباب  اأو 

والتاأريخ.

اأجمد �صعيد

ر جديد للتاريخ، �ستمكنه من اأن ي�سل اإىل  َن�َسر نيكول�ش بور�سيل وبريجن هورتن َمقاًل يف العام 2006م؛ ذكر فيها حرفيًّا ما يلي: »ميكن للمقارنة الن�سقية بني البحار اأن ُتوِحي بت�سوُّ
ا«. يف املقال البحثي بقلم هانز غاوبه يف جملة التفاهم بعنوان »درا�سات املحيط الهندي«،  م�ستوى عاملي �سمويل. واحلال اأنَّ مفهوم البحر اأو املحيط قد بداأ من هنا مفهوًما واعًدا ومهمًّ
املحيط،  اأو  البحر  كلفظ  لها،  ال�سطالحية  املفاهيم  من  املائية  املحيطات  يف  التمح�ش  هذا  بداأ  وقد  التاريخ،  لتتبع  بالن�سبة  واملحطيات  كالبحار  املائية  امل�سطحات  اأهمية  مناق�سة  متت 
حيث اإن ال�سطالح »علم تاريخ البحار« )Thalassology(. وا�ستقاق هذا ال�سم جاء من اللفظ اليوناين القدمي الدال على معنى البحر)Talassa(. عبارة مثل هذه كانت 
�ستبدو م�ستحدثة، واإن ُكتبت قبل خم�سني �سنة من هذا التاريخ؛ وذلك لأنه كانت قد ظهرت عام 1949م الن�سرة الأوىل لكتاب فرناند لروديل »البحر الأبي�ش املتو�سط يف عهد امللك فيليب 

الثاين«.

amjdsaeed01@outlook.com
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صراع الهوت التحرير والكنائس 

في أمريكيا الالتينية

الالهوتيني؛  هــوؤلء  جممل  اآراء  بني  جّمة  اختالفات  برزت  ولئن 
التي  الرئي�سة  املــحــاور  من  العديد  اأعمالهم  �سائر  يف  جند  فاإننا 
�ــســكــلــت اأر�ـــســـيـــة مــ�ــســرتكــة ومــنــطــلــقــا جـــذريـــا نــابــعــا مـــن املــعــتــقــد 
الكاثوليكية  منها  �سواء  امل�سيحية،  الكنائ�ش  اأر�سته  كما  التقليدي، 
للراأ�سمالية  اأخالقي واجتماعي  اأو الربوت�ستانتية، ومنها: تقريع 
باعتبارها نظام حيف وجور، وبو�سفها �سكال من اأ�سكال اخلطيئة 
تفهم  بق�سد  املارك�سية  التحليل  اأدوات  توظيف  اأي�سا  البنيوية. 
الــراأ�ــســمــالــيــة ومبختلف  بــتــنــاقــ�ــســات  الــفــقــر، والإحـــاطـــة  دواعــــي 
ومنا�سرة  الفقراء  مــوالة  خيار  كذلك  الطبقي.  ال�سراع  اأ�سكال 
اأجل  ن�سالتهم يف التحرر الجتماعي الذاتي، وال�سعي اجلاد من 

العدالة الجتماعية. اإر�ساء 
املعدمة  امل�سيحية  بال�سرائح  النهو�ش  على  العمل  اأي�سا  ومنها 
والبحث  الكني�سة،  جمهور  من  جديد  ك�سكل  الفقراء،  اأو�ساط  يف 
الراأ�سمايل،  النظام  اأمالها  التي  الفردانية  بديل حلياة  عن منط 
من  جملة  حــول  اأ�سا�سا  حتــوم  املقد�ش،  للكتاب  م�ستجدة  وقـــراءة 
للن�سال  التوراتي، كنربا�ش  �سفر اخلروج  الواردة يف  الإ�سحاحات 
ــرزح حتـــت نـــري ال�ــســتــعــبــاد، واأخــــريا  ــل الــتــحــرر لــ�ــســعــب يــ مـــن اأجــ
للفل�سفة  نتاجا  باعتبارها  التقليدية  الــالهــوتــيــة  الثنائية  نقد 
الكتابي  للرتاث  ب�سلة  متت  ل  ولأنــهــا  الإغريقية،  الأفالطونية 
التوراتي، الذي يتميز فيه التاريخ الب�سري عن امل�سار الإلهي ول 

ينف�سالن.
جمموعة  يف  اإل  الــالهــوتــي  بخطها  التحرير  م�سيحية  تــوؤثــر  مل 
ال�سائد  التوجه  بقي  حيث  الالتينية:  اأمريكا  كنائ�ش  من  �سئيلة 
اإمـــا حمــافــظــا اأو مــعــتــدل، لــكــن تــاأثــري تلك  -يف الــغــالــب الأعــــم- 
امل�سيحية ما كان هينا اأو عر�سا، ل �سيما يف الربازيل حيث رف�ش 
املتاأتية  القوية  ال�سغوط  -برغم   )CNBB(الأ�سقفي املوؤمتر 

من حا�سرة الفاتيكان وب�سكل متكرر- اإدانة لهوت التحرير.
يف  الكاثوليكية  الثقافة  يف  الــالهــوتــي  التاأ�سيل  م�سار  اأن  ذلــك 
التحرير- مل  اإىل بروز لهوت  اأمريكا الالتينية -وهو ما �سيقود 
القاعدة  من  ول  القاعدة،  نحو  لي�سري  الكني�سة  قمة  من  ينطلق 
الــ�ــســعــبــيــة بـــاجتـــاه الــقــمــة، ولــكــن مـــن الــهــامــ�ــش بـــاجتـــاه املــركــز. 
الكن�سي  الديني  احلقل  يف  الجتماعية  القطاعات  اأو  فال�سرائح 
طابع  ذات  كلها  التجدد-  عملية  يف  الفاعل  املحرك  �ستغدو  -التي 
اجلهاز  املوؤ�س�سة:  اإىل  بالن�سبة  الأطــراف  من  متحدرة  اأو  هام�سي 
الكن�سي الالئكي واأعوانه، واخلرباء الالئكيون، والكهنة الأجانب، 
ا�ستولت احلركات على  الدينية. ففي بع�ش احلالت  والتنظيمات 

الربازيل(،  يف  �سيما  )ل  الأ�سقفية  املوؤمترات  على  واأّثرت  »املركز« 
ويف حالت اأخرى بقيت معزولة على »هام�ش« املوؤ�س�سة.

بـــداأ مو�سوع  الــتــحــريــر.  الــ�ــســيــاق جـــاء مــيــالد لهـــوت  �سمن هـــذا 
-غري  تقدما  الأكـــرث  الالتينية  اأمــريــكــا  لهوتيي  ي�سغل  التحرر 
اأواخر  منذ  القارة-  الرائج يف جنوب  التنمية«  »بالهوت  املقتنعني 
الالهوتي  حالة  نورد  املثال  �سبيل  وعلى  املا�سي.  القرن  �ستينيات 
الربازيلي هوغو اآ�سمان، الذي �سبق اأن تلقى تعليمه يف فرانكفورت. 
فقد لعب دورا بارزا منذ �سنة 1970 يف ح�سد اأوىل العنا�سر لبلورة 
القت�سادية  للتنمية  حتــريــري  لهــوتــي  طــابــع  ذي  م�سيحي  نقد 
غو�ستافو  موؤلف  �سدور  ومع   ،1971 عام  بحلول  لكن  امل�ستدامة؛ 
يف  العلمي  حت�سيله  اأنــهــى  الــذي  الــبــريويف،  الي�سوعي   - غــوتــرياز 
جامعتي لوفان وليون الكاثوليكيتني- كان املولد الفعلي لالهوت 
ال�سياقات«،   - التحرير  بـــ»لهــوت  املعنون  موؤلفه  ففي  التحرير. 
ــار الحــتــجــاجــيــة، �ــســتــكــون  ــكــ �ــســيــطــرح غـــوتـــرياز جــمــلــة مـــن الأفــ
الكني�سة.  داخـــل  الــالهــوتــيــة  الــتــ�ــســورات  يف  بلبلة  ــارة  لإثــ مــدعــاة 
عن  املتوارثة  الثنائية  ته�سيم  �سرورة  على  األــّح  اأول،  م�ستوى  يف 
والآخــر  »زمني«  اأحدهما  لواقعني:  وجــود  فال  الإغريقي:  الفكر 
اأحدهما »مقّد�ش« والآخر »مدّن�ش«. هناك  اأو تاريخني:  »روحي«، 
والزمني  الإن�ساين  التاريخ  تاريخ موحد فح�سب، ويف ح�سن هذا 
اأن تتحقق العدالة الجتماعية، واخلال�ش، ومملكة الرب.  ينبغي 
التوراتي  فــاخلــروج  اأعــلــى؛  من  اخلال�ش  برتقب  الأمــر  يتعلق  ل 
�سنعه،  مــن  عمل  الإنــ�ــســان  بناء  »اأن  فيه  لب�ش  ل  ب�سكل  لنا  يبني 
اخلال�ش  م�سار  اأّن  كما  التاريخي«.  ال�سيا�سي  لن�ساله  تبعا  يتاأتى 
وخا�سا،  فرديا  خيارا  كان  اأن  بعد  و»�سامال«  جماعيا  م�سارا  يغدو 
خال�ش  يف  بــل  بنف�سه،  املــرء  ينجو  اأن  يف  الــرهــان  يتمثل  ل  حيث 
الفقراء -�سمن  باأ�سره يرزح رهن ال�ستعباد. فلي�ش  وحترر �سعب 
لكنهم  لالإح�سان؛  هدفا  اأو  لل�سفقة  مو�سوع  جمرد  ال�سياق-  هذه 
-على غرار �سائر امل�ست�سعفني من بني اإ�سرائيل- �سناع حتررهم. 
ال�سريك  دور  لعبها  عن  تكف  اأن  ينبغي  بالكني�سة،  يتعلق  وفيما 
ــــرتاث الــعــظــيــم لأنــبــيــاء الـــتـــوراة  يف جــهــاز الــ�ــســيــطــرة؛ مــتــبــعــة الـ
والنموذج ال�سخ�سي للم�سيح، واأن تواجه اجلبابرة، وتندد بالظلم 

الجتماعي.
خالل العقود الأخرية، د�سن لهوت التحرير ور�سات عمل جديدة، 
وامليز  الع�سف  واأ�سكال  املــراأة،  ا�سطهاد  مظاهر  بالتحليل  بتناوله 
اإىل  �سم  كما  الأ�سليني،  وال�سكان  الزنوج  جتمعات  على  امل�سلطة 
واحلوار  الدينية  والتعددية  الثقايف  التنوع  حتديات  امل�سائل  تلك 

عمله  م�ستهال  البيئية.  امل�ساألة  عن  ف�سال  املعتقدات،  �سائر  بني 
بو�سع الليربالية اجلديدة حمل نقد لهوتي و�سيا�سي، باعتبارها 
م�سطرب  لــنــظــام  الالتينية  اأمــريــكــا  يف  الــرائــج  اجلــديــد  ال�سكل 
وجهه  الذي  النقد  يقت�سر  مل  حيث  الراأ�سمالية.  وهو  األ  داخليا 
لهــوتــيــو الــتــحــريــر اإىل نــظــام الــ�ــســيــطــرة الــ�ــســائــد عــلــى املــجــالت 
املجال  اأيــ�ــســا  �سمل  بــل  والأخــالقــيــة؛  والجتماعية  القت�سادية 
الليربايل  �سكلها  يف  �سيما  -ول  الراأ�سمالية  بدت  فقد  الالهوتي. 

اجلديد من منظورهم- �سكال من اأ�سكال الوثنية.
الالتينية  اأمــريــكــا  يف  الــيــوم  املــطــروحــة  املــحــوريــة  امل�ساألة  فلي�ست 
الإحلاد؛ اأي امل�ساألة الأنطولوجية التي تطرح وجود اهلل؛ بل تتمثل 
ال�ستغالل.  لنظام  املزيفة  الآلــهــة  عــبــادة  يف  الوثنية،  يف  امل�ساألة 
ال�سكل حتديدا  بهذا  ال�ستغالل  اأنظمة  يتميز كل نظام من  حيث 
باأنه يخلق اآلهة واأوثانا، ت�سفي قد�سية على ال�سطهاد، وتنا�سب 
احلياة العداء. فعملية البحث عن الإله احلقيقي يف هذه املعركة 
الوثنية،  ال�سدام مع  تنزع نحو  روؤية لالأ�سياء  اإىل  تقودنا  لالآلهة 
الدينية  واأ�سلحتها  املميتة،  ــان  والأوثـ املزيفة،  لالآلهة  والرف�ش 
الــتــي تـــروج لــلــمــوت. فـــالإميـــان بـــاهلل املــحــرر، ذلـــك الـــذي يك�سف 
الــقــهــر، هــو مــا يكتمل ب�سكل  الــفــقــراء �سد  نــ�ــســالت  �ــســره يف  عــن 
الباب نقي�سا  الزائفة فيغدو الإميان من هذا  الآلهة  حا�سم بنفي 

للوثنية.
لي�ش لهوت التحرير جمرد جمموعة من الن�سو�ش فح�سب؛ بل 
ا ممار�سة ن�سالية من اأجل العدالة الجتماعية يف اأو�ساط  هو اأي�سً

الطبقات املحرومة، من داخل ال�سعوب امل�سطهدة.
املناه�سة  احلــركــة  يف  ت�سارك  التي  امل�سيحيني  املنا�سلني  تــيــارات 
يف  منا�سلون  حــكــومــيــة،  غــري  -مــنــظــمــات  الــتــنــوع  �ــســديــدة  للعوملة 
ول  الكني�سة-  من  مقّربة  تنظيمات  ي�سارية،  اأحــزاب  يف  اأو  نقابات 
تتقا�سم اخليارات ال�سيا�سية ذاتها. مع ذلك فاإن جمملها ت�سرتك 
يف اخلــطــوط الــكــربى لــالهــوت الــتــحــريــر، كــمــا تــبــلــور مــع رجــال 
اأو  ال�سهرة  ذائعي  اأ�ساقفة  قبل  من  ميار�ش  كما  اأي�سا  بل  الدين، 
والجتماعي  الأخــالقــي  النقد  يف  وت�سهم  اأقــل،  بدرجة  معروفني 

والبيئي للراأ�سمالية بق�سد العمل لأجل حترير الفقراء.
اأمــريــكــا الالتينية  فــرانــ�ــســيــ�ــش )بــرغــولــيــو( مــن  الــبــابــا  انــتــخــاب 
الكني�سة  ح�سن  يف  مالئمة  ظــروف  خللق  الطريق  �سيمهد  رمبــا 
الكاثوليكية؛ لتطور لهوت التحرير. فالدعوة املوجهة لغو�ستافو 
اأن  ميكن  الفاتيكان  يف  فران�سي�ش  البابا  مــع  لاللتقاء  غــوتــرياز 

تكون بادرة لطي �سفحة املا�سي وتد�سني مرحلة جديدة.

ما املراد بالهوت التحرير؟ بالأ�سا�ش هو خط ديني م�سيحي ي�ستلهم روؤاه من كتابات ذات منحى لهوتي ن�سايل، مت تاأليفها منذ عام 1971 من قبل جمموعة من رجال الدين امل�سيحيني، 
اأمريكا  اأن تظهر هذه احلركة يف  لي�ش م�سادفة  ولذلك  الالتينية.  اأمريكيا  دول  الكتاب من خمتلف  الربازيل، وغريهم من  اآلفز من  وروبيم  البريو،  على غرار غو�ستافو غوترياز من 
العدالة، دعمتها  اإر�ساء  اإىل  اجتماعية تطلعت  ن�سالت   ،1959 �سنة  الكوبية  الثورة  توالت، منذ تفجر  ب�سكل �سارخ، وقد  الجتماعي  التباين  فيها  تف�سى  التي  القارة  الالتينية، يف جنوب 

حركات ثورية ب�سكل متالحق، وهذا ما ناق�سه الباحث ميكائيل لويف يف مقاله املن�سور مبجلة التفاهم.
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عالقة أوروبا بالمسلمين ونماذج من 

تأثير المسلمين عليهم

جدير بالذكر اأنَّ التاأثريات كانت متبادلة بني الطرفني لكننا 
و�سوف  ح�سرا.  امل�سلمني  طــرف  مــن  الــتــاأثــري  على  هنا  نــركــز 
نــتــنــاول بع�ش الــنــمــاذج مــن اأوروبــــا لــكــل عــامــل مــن الــعــوامــل 
مهم  اأمـــر  مالحظة  علينا  ذلــك  قبل  لكن  ال�سابقة،  الــثــالثــة 
اأثــر وتــاأثــر باحل�سارة  اأكــرث مــن  اأنــهــا  ــا، وهــو  اأوروبـ بخ�سو�ش 
على  للتفاعل  وا�سعة  م�ساحة  هناك  كانت  حيث  الإ�سالمية؛ 

امل�ستويات. خمتلف 
القرب اجلغرايف من  �سبب ذلك هو  باأنَّ  القول  البداهة   ومن 
اأر�ش قامت عليها  اأوروبا  اأن  اأن ن�سيف  الإ�سالم، ومُيكن  بالد 
مثل  اإبراهيمي  دين  وهو  البيزنطية،  كالدولة  م�سيحية  دول 
الإ�سالم، فكانت احلوارات الدينية والت�ساوؤلت والردود تطرح 
من  لكل  امل�سرتك  الهتمام  هو  الثاين  ال�سبب  م�ستمر.  ب�سكل 
امل�سيحيني وامل�سلمني بالقد�ش، واحلروب التي قامت من اأجل 

النفوذ عليها.  ب�سط 
وللحروب  طــويــل،  وامل�سيحيني  امل�سلمني  بــني  احلــروب  تــاريــخ 
عن  نتحدث  عندما  مهمتان  ق�سيتان  عــام  ب�سكل  التاريخية 

التاأثري بني احل�سارات، هما فتح البلدان وق�سية الأ�سرى.
البلدان-ت�سميتها  فتح  اأو  احــتــالل  يف  الع�سكري  التوجه  اإنَّ 
ن�سر  اإىل  يــوؤدي  نــظــرك-  زاويــة  على  يعتمد  فتحا  اأو  احــتــالل 
ودينه  الــفــاحت  لغة  فتفر�ش  املــفــتــوح،  البلد  يف  الــفــاحت  ثقافة 
ياأخذ  بالقوة بل قد  واأ�سلوب حياته، ول ي�سرتط حدوث ذلك 

وقتاً من التفاعل والندماج.
ــ�ـــش؛ حــيــث قــدم  ــدلـ ومــــن اأمــثــلــتــهــا الــتــي تــنــاولــهــا املـــقـــال الأنـ
منها،  العربية  اللغة  وتعلم  العلم  لنهل  الأوروبيون  الدار�سون 
العلم  طلب  قد  كــان  الثاين  �سلف�سرت  وهــو  البابوات  اأحــد  واأن 

هناك.
العك�ش  لكن  املفتوحة  البالد  يف  الفاحت  يوؤثر  اأن  البديهي  من 
ا، يخربنا الكاتب اأن ال�سليبيني الذين احتلوا  قد يح�سل اأي�سً
بــيــت املــقــد�ــش قــد تــعــلــمــوا الــلــغــة الــعــربــيــة ونــهــلــوا مــن الــعــرب 

واأخذوا من علوم الطب لديهم.

وقـــد قـــال ابـــن خـــلـــدون اإنَّ املــغــلــوب مــولــع بــتــقــلــيــد الــغــالــب، 
كما  اأحياناً  املغلوب  يقلد  قد  الغالب  اأن  ن�سيف  اأن  ون�ستطيع 
راأينا، نظًرا ملا قد يجد من خ�سائ�ش ومزايا يف املغلوب جتذبه 

اإليه.
اأمتني  بني  املبا�سر  الثقايف  الت�سال  فــاإنَّ  احلــروب  تاأثري  مثل 
ل  الــذي  الت�سال  هو  هنا  اأق�سده  وما  م�سابها،  تاأثريا  يخلق 
يكون نتيجة حرب اأو جتارة، بل للقرب اجلغرايف، ويظهر دائما 
يف مناطق الثغور واملناطق احلدودية. ويذكر الكاتب اأنطاكية 
بالطبع  البيزنطية.  احل�سارة  على  تطل  كانت  لكونها  كمثال 
على  مطلعة  وهــي  و�سل  حلقة  تعترب  احلــدوديــة  املناطق  فــاإنَّ 
اخلا�سة  الثقافية  العنا�سر  مــن  وتــاأخــذ  احل�سارتني،  ثقافة 

بكل منهما. 
الــتــجــارة،  يف  املــتــمــثــل  القــتــ�ــســادي  للعن�سر  ذلـــك  بــعــد  ننتقل 
بالد  يف  ما  ثقافة  من  جتــار  تواجد  يحدثه  الــذي  التاأثري  اأي 
دينهم.  اأخالق  بلغتهم ويربزون  غري بالدهم. فهم يتحدثون 

ويقومون بتحريك العمالت بني الأ�سواق.
اثنني،  دافعني  بوجود  ح�سلت  التفاعل  من  الأ�سكال  هــذه  اإن 
التو�سع  يف  احلاكم  رغبة  وهــو  ح�سارة  كل  يف  موجود  اأولهما 
والثاين هو خ�سائ�ش  ا�سمه،  وتخليد  لبالده  واإدخال اجلديد 
الدين الإ�سالمي الفريد. اإن اأي حاكم ليطمح يف ب�سط نفوذه 
التطور عند غريه فيقيم  الإفــادة من  ويريد  فيقيم احلروب، 
والتاأثر  التاأثري  عجلة  فيدفع  والتجارية،  الثقافية  العالقات 
وفًقا لهذه العوامل. ثم هناك الدين الإ�سالمي نف�سه والذي 
اأنه دين دعوة وتب�سري، وح�سه  اأهمها،  متيز بجملة من املزايا 
فــالإ�ــســالم  تكلفه.  وعـــدم  وب�ساطته  الفا�سلة،  الأخـــالق  على 
بالكلمة  اهلل،  اإىل  والــدعــوة  ال�سماء  تعاليم  ن�سر  على  يح�ش 
عدم  مــراعــاة  مع  بال�سيف  ثم  اأوًل،  احل�سن  واجلــدال  الطيبة 
ــســـرورة، فحر�ش  الــتــدمــري مــن غــري �ـ اأو  الــبــطــ�ــش والــتــعــدي 
ــام الــدعــوة الــنــبــويــة عــلــى نــ�ــســره بــاأكــرب قــدر  اأيـ امل�سلمون مــنــذ 

اإليها. ممكن وتبليغه لكل بالد ا�ستطاعوا الو�سول 

اإلــيــهــا الإ�ــســالم كانت  الــتــي دعــا  املنظومة الأخــالقــيــة  اأيــ�ــســاً    
املجتمعات  جــعــل  يف  ت�سهم  تــتــبــع  عــنــدمــا  اإنــهــا  بــحــيــث  فــريــدة 
الدين  خارج  لالأخالق  وجود  هناك  نعم  للعي�ش،  اأف�سل  مكانا 
الأخــالق«،  مكارم  لأمتم  بعثت  ال�سريف:«اإمنا  احلديث  بحكم 
خا�سة.  مو�سوعية  قيمة  متلك  الــديــن  داخــل  الأخـــالق  لكن 
اإىل ما �سبق فاإنَّ الإ�سالم يتمتع بالب�ساطة والي�سر،  بالإ�سافة 
فال يكلف الدخول به �سيئا ول �سرورة للمرور بطقو�ش معقدة 
اأو نحوه، ول ت�ستلزم تعاليمه و�ساطة كهنوتية م�سيطرة. كما 
فلي�ش  الأمور،  كل  واللتزام يف  اليومية  باملمار�سات  يتعلق  اأنه 

ثمة انف�سال بينه وبني احلياة.
فكل ذلك �سهل على امل�سلمني النخراط يف جمتمعات غريهم 
عدة  دللت  التاأثري  ولهذا  فيها.  متنوعة  تــاأثــريات  واإحـــداث 
العربية  باللغة  التاأثر  �سابقا  ذكرنا  قد  كنا  ا�ستنتاجها.  ميكن 
تــاأثــريات  مــن  الــكــاتــب  اأورده  مــا  بع�ش  ون�سيف  ومــفــرداتــهــا، 
كالتغيري يف العمران والبناء امل�سابهة لنمط العرب عندما اأمر 

ثيوفيل ببناء ق�سر له م�سابه لأحد الق�سور يف بالد ال�سام.
وهي  التاأثري،  هذا  من  م�ستفادة  دللــة  اأكــرب  على  الآن  لنعرج 
من  عظيمة  بـــروح  متــتــعــوا  قــد  الــعــ�ــســر  ذاك  يف  املــ�ــســلــمــني  اأن 
الت�سامح والتعاي�ش جعلتهم موؤهلني لإقامة العالقات القوية 
الرغم من  فعلى  والنفتاح على ح�سارات غريهم ومنجزاته. 
الختالف يف العقيدة وا�ستمرار النقا�ش الديني، وعلى الرغم 
من النزاعات الع�سكرية وال�سيا�سية، فاإن كل ذلك جرى اإبقاوؤه 
القت�سادية  للعالقات  ال�سماح  مت  بينما  اخلــا�ــش  �سياقه  يف 

والتوا�سل الثقايف باأن يزدهرا. 
اأو  املــجــتــمــعــات الإ�ــســالمــيــة،  الــتــ�ــســامــح مـــوجـــودة يف  بــــذرة  اإن 
طرحناها  الــتــي  الأمــثــلــة  بدليل  نف�سه  الإ�ــســالم  يف  بــالأحــرى 
ونتائجها التي �ساهدنا، ولي�ش ثمة ما مينع ظهورها وبزوغها 
اإن مت �سقيها باملفاهيم املنا�سبة وتلقينها الطريقة  مرة اأخرى 
�سجرة  تنبت  علها  الــنــ�ــســو�ــش.  تــنــاول  يف  ال�سمحة  املنفتحة 

احل�سارة لتعود الأمة �ساخمة بني بقية الأمم.

عبد اهلل ال�صحي

deeko123@hotmail.com

يتحدث حامت الطحاوي مبجلة التفاهم يف مقالته املعنونة بـ«الإ�سالم واأوروبا وال�سني: العالقات التجارية والثقافية حتى القرن ال�ساد�ش ع�سر امليالدي« عن مناذج من العالقات التي 
اأقامتها دولة الإ�سالم عرب العهود مع كل من اأوروبا وال�سني، ويو�سح كيف ا�ستطاعت هذه العالقة خلق تاأثريات على خمتلف الأ�سعدة.

اأحدث الت�سال املُ�ستمر بني امل�سلمني وغري امل�سلمني تاأثريات متنوعة وكثرية، حيث تاأثر امل�سلمون بغريهم واأحدثوا تاأثرياً على غريهم. وكان اأبرز العوامل لذلك قيام احلروب والتبادل 
املُبا�سر.  التجاري والت�سال الثقايف 


