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أما قبل...
َّ
د .هالل احلجري
من املُبدعني املعروفني ب�إنتاجاتهم املبكرة يف طفولتهم
الكاتبة واملُمثلة واملُنتجة التلفزيونية الربيطانية باميال
براون (� .)1989 - 1924س�أعتمد على موقع املو�سوعة احلرة
يف التعريف بها:
كانت باميال تبلغ من العمر  13عامًا فقط عندما بد�أت كتابة
�أول رواية لها ،وبلدة فين�ش�سرت يف هذا العمل م�ستوحاة من
م�سقط ر�أ�سها كولت�شي�سرت .خالل احلرب العاملية الثانية،
ذهبت للعي�ش يف ويلز ،لذلك مل يتم ن�شر روايتها «حفيف
ال�ستارة» حتى عام  ،1941عندما كانت يف الـ 16من عمرها.
وا�ستخدمت باميال الأرباح التي جنتها من هذا الكتاب
للتدريب ك ُممثلة يف الأكادميية امللكية للفنون امل�سرحية،
و�أ�صبحت فاعلة ومُنتجة لعدة برامج تلفزيونية للأطفال
يف قناة البي بي �سي� .صدر لها بعد هذه الرواية خم�سة
ع�شر كتا ًبا بني الرواية والق�صة الق�صرية وامل�سرحية منها:
رواية «الر�صيف الذهبي» ( ،)1947وم�سرحية يف عمل
واحد للأطفال بعنوان «�أطفال خميم فورتونا» (،)1949
وجمموعة ق�ص�ص ق�صرية بعنوان «�أن تكوين راق�صة باليه»
(.)1950
�أما روايتها الأوىل «حفيف ال�ستارة» فتحكي ق�صة �سبعة
�شبان من ثالث عائالت ُمتلفة ي�شكلون جمموعة
م�سرحيني هواة ،ا�ستطاعوا ت�أ�سي�س فرقة م�سرحية ا�سمها
«الباب الأزرق» .يتوىل ال�شباب كتابة امل�سرحيات و�إنتاجها،
ومتثيلها؛ ٌّ
كل منهم ي ِّ
ُ�سخر موهبته اخلا�صة لذلك:
نايجل ي�صمم امل�شاهد ،على �سبيل املثال؛ وجريميي ي�ؤلف
املو�سيقى ،بينما ت�صنع �ساندرا الأزياء .خالل م�سار الرواية،
يُدرك كل �شاب طموحه اخلا�ص ،ولكن بري�سي هالفورد
(«البلدغ») هو الذي يبدع يف الأدوار الهزلية ،ويدرك
طموحه يف خلق «حفيف ال�ستارة» .يف ذروة الرواية ،تدخل
«الباب الأزرق» يف م�سابقة للدراما وجتتهد للفوز بها كي
يتم ال�سماح لها بح�ضور مدر�سة درامية لتحقيق حلمها يف
امل�سرح االحرتايف.
ُحوِّلت الرواية �إىل عمل درامي �إذاعي ،ومت بثه يف حلقات
خالل منت�صف احلرب العاملية الثانية .ويف عام  ،1980مت
تكييف العمل لفيلم �أنتجه تلفزيون بي بي �سي .من بطولة
املمثلة الربيطانية �سارة غرين التي لعبت دور �ساندرا فاين
يف الرواية.
تت�سم رواية “ ”Swish of the Curtainكما ت�صفها
دار الن�شر �أمازون ،ب�شعبية دائمة على مر ال�سنني لدى
القراء من جميع الأعمار ،وتبقى م�صدر �إلهام خالق لأي
قارئ �شاب لديه �شغف بالفنون امل�سرحية.
hilalalhajri@hotmail.com
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العالقة بين استراتيجية المشتركات القيمية

واستراتيجية دار اإلسالم لتحقيق السالم العالمي
هنية ال�صبحية

تعددت امل�شكالت والق�ضايا التي تعاين منها الب�شرية فمنها :تف�شي النزاعات الدولية من خالل احلروب الداخلية والإقليمية التي جتتاح العامل ،وتهديد البيئة الطبيعية بالتلوث
والت�صحر ،وارتفاع درجات احلرارة ،واالنحراف يف ت�سخري العلم واملعرفة؛ ف�أ�صبحا ي�سخران لت�صنيع و�سائل الدمار ال�شامل ،والتدهور املفرط للقيم الروحية والإن�سانية التي من بينها
االعتداءات على حقوق الإن�سان الفردية واجلماعية .وبالنظر �إىل �أزمات الواقع العربي والعاملي ،والتي ميكن بلورتها يف هذا الت�سا�ؤل؛ لأجل حتقيق �سالم عاملي ،فهل ميكن للن�سق القيمي
القر�آين ودار الإ�سالم جتاوز كل العوائق والتحديات التي تواجه احل�ضارة املعا�صرة؟ ،كل ذلك تطرحه ا�سرتاتيجية امل�شرتكات القيمية وا�سرتاتيجية دار الإ�سالم .هذا ما ناق�شه الباحث
واملفكر املغربي حممد النا�صري يف  -مقاله املن�شور مبجلة (التفاهم)« -ا�سرتاتيجية امل�شرتكات القيمية وا�سرتاتيجية دار الإ�سالم».

يو�ضح املفكر املغربي ب���أن ال�سياق املفاهيمي للم�شرتكات
ال��ق��ي��م��ي��ة ي��ع��ن��ي :جم��م��وع��ة ال��ق��ي��م الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ميكن
���وح���د ب�ي�ن ال��ن��ا���س م���ن خم��ت��ل��ف اخل��ل��ف��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة
�أن ت ّ
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة وال��ف��ل�����س��ف��ي��ة .ف��ث��م��ة جم��م��وع��ة قيم
�إن�سانية م�شرتكة بني كل الف�ضاءات الثقافية والدينية يف
العامل ،ينبغي ا�ستثمارها والرتكيز عليها؛ لتكري�س وحدة
الإن�سانية ووحدة اجلوهر الإن�ساين .ويرى النا�صري ب�أنه
ينظر �إىل القيم ب�أنها م�شرتكة حينما تكون القيمة نف�سها
عند اجلميع �أو معظم ال��ن��ا���س �أي �أن��ه��ا حتتمل احتمالني
هما :القيم امل�شرتكة هي القيم التي تكون لعدد كبري من
الب�شر يف ح��االت و�أم��اك��ن خمتلفة لها املعنى نف�سه تقريبا
م���ن ح��ي��ث ال��ت��ق��دي��ر وال��رف��ع��ة واالح���ت��رام وي���ب���دو ذل���ك يف
�أقوالهم و�سلوكهم .بينما االحتمال الثاين فيتمثل حينما
تكون القيمة م�شرتكة عند جميع النا�س الذين ميتلكون
االعتقاد �أو امل�سوغ الكايف ب�أنه ي�ستحق هذه القيمة.
كما ي�ؤكد �أن قيم امل�ساواة والعدل واحلرية والتعاون ورف�ض
الظلم والعنف وغريها من القيم جزء ال يتجز�أ من �إن�سانية
ك��ل �إن�����س��ان ،ول��ذل��ك جن��د اجل��وه��ر الإن�����س��اين حا�ضرا يف كل
التقاليد الثقافية والدينية لل�شعوب عرب التاريخ الطويل
للإن�سانية .كما ي�شري املفكر املغربي ب���أن القيم امل�شرتكة
�أو الإن�سانية ال تعني �أن امل�شرتكات ال بد �أن تكون �شاملة
جلميع النا�س يف كل ظروفها و�أحوالها و�إمن��ا ت�ؤكد ب�أنها
م�شرتكات �أو عموميات ك��ث�يرة فيما بيننا ومي��ك��ن البناء
عليها لتجاوز الأزمات العاملية الكربى و�صناعة حياة �أف�ضل
للأجيال القادمة.
وع���ل���ى ����ض���وء ذل����ك ي���ح���دد امل��ف��ك��ر امل���غ���رب���ي ث�ل�اث���ة م��ع��امل
ال�سرتاتيجية امل�شرتكات القيمية ،يتمثل امل َ ْعلَم الأول يف:
االلتزام بثقافة امل�ساملة واحرتام احلياة والتي تعني االلتزام
بحل اخلالفات بطرق �سليمة ت�ضمن العدل لكل الأطراف
وال�سعي لتن�شئة الأج��ي��ال على روح امل�ساملة ت�ضمن للآخر
االحرتام ،كما ت�سعى ملنع تعذيب الإن�سان ب�أي �صورة �سواء
كانت نف�سية �أو ج�سمانية مما يتطلب منا االلتزام باحرتام
احلياة واالهتمام بها� .أما امل َ ْعلَم الثاين فيتمثل يف :االلتزام
بثقافة الت�ضامن وال��ن��ظ��ام االق��ت�����ص��ادي ال��ع��ادل وامل�����س��اواة،

ويقوم هذا االلتزام على اعتبار امللكية اخلا�صة حقا ي�ستلزم
�أداء واج��ب��ات جت���اه الآخ���ري���ن بحيث �إن���ه ي��راع��ي حاجيات
املجتمع رغم وجود م�صالح ذاتية ،كما ي�سعى لرتبية الن�شء
على قيم الرحمة وال��ر�أف��ة والعناية بال�ضعفاء والفقراء،
ب��ل ينبغي جت���اوز ن��ط��اق ال��ت��ك��اف��ل �إىل م�ستوى �إع����ادة بناء
م�ؤ�س�سات االقت�صاد العاملي مبا يحد من اال�ستهالك الربحي
املفرط بحيث ينقل ال�سلطة االقت�صادية من التناف�س على
ال�سيطرة �إىل خدمة الإن�سانية؛ لتحقيق العدالة بني الأمم.
كما يقت�ضي الأم���ر اح�ت�رام قيمة امل�����س��اواة بحيث ت�ضمن
ل�ل�أج��ي��ال ال��ق��ادم��ة ووج��وده��ا ي�شكل �أ�سا�سا ال�سرتاتيجية
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة .و�أخ��ي��را املَ�� ْع��ل��م الأخ��ي�ر فيتمثل يف:
االلتزام بثقافة الت�سامح واالح�ترام املتبادل وبال�صدق يف
احلياة ،فينا�شد هذا امل َ ْعلم برتك �أ�صحاب الديانات حتقري
ال��ع��ق��ائ��د امل��خ��ال��ف��ة وت�����ش��وي��ه م��ق��ا���ص��ده��ا واخ���ت�ل�اق احل��ق��د
والتع�صب جتاهها ،كما يطالب ال�سيا�سيني والإعالميني
والكتاب �أن يتجنبوا �أ�شكال التحريف والت�ضليل واالحتيال
فيما يقولون ويكتبون ،وعليهم �أن يقوموا برتبية الن�شء
على ال�����ص��دق يف ال��ق��ول وال��ف��ع��ل وال��ف��ك��ر؛ فالت�سامح قيمة
ال ميكن اال�ستغناء عنها لإقامة العالقات ال�سليمة ،وعند
حتولها �إىل احرتام متبادل ت�صبح نوعية العالقات �إيجابية
ومن خاللها ميكن �إقامة جمتمع تعددي.
وي����رى ال��ن��ا���ص��ري �أن����ه لإك�����س��اب ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة امل�����ش�ترك��ات
القيمية فعالية ،ف�إنه الب��د من اتباع نهج ثالثي من �أجل
ت���أ���س��ي�����س ب��ع��د �أخ�ل�اق���ي لإدارة ����ش����ؤون جم��ت��م��ع��ن��ا ال��ع��امل��ي.
في�شري النهج الأول �إىل �إع�لان وت�شجيع االل��ت��زام بالقيم
الأ���س��ا���س��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ن��وع��ي��ة احل���ي���اة وال���ع�ل�اق���ات وت��ع��زي��ز
الإح�سا�س بامل�س�ؤولية امل�شرتكة� .أم��ا النهج الثاين في�شري
�إىل التعبري عن ه��ذه القيم من خ�لال الأ�س�س الأخالقية
ملجتمع مدين عاملي تقوم على احلقوق وامل�س�ؤوليات املحددة
ال��ت��ي ت�����ش��ارك فيها ك��ل ال��ق��وى ال��ف��اع��ل��ة ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة
واجلماعية وال��ف��ردي��ة .والنهج الأخ�ير ينتهج �إىل جت�سيد
هذه الأخالقيات يف النظام املتطور للمعايري الدولية ،حيث
ي�سعى املجتمع ال��دويل لبلورة مفهوم القيم امل�شرتكة من
خالل العديد من املبادرات وامل�ؤمترات الدولية.

كما ي�شري املفكر املغربي �أن دار الإ���س�لام تعي�ش يف حميط
دويل تتعاي�ش فيه مع دول �أخرى وبذلك حتكمها عالقات
فيما بينها بحيث تت�أثر وت�ؤثر عليها ،وبهذا ف�إن ال�شريعة
الإ�سالمية ج��اءت بالعديد من القيم التي يجب على دار
الإ�سالم �أن تلتزم بها .وعليه ف�إن ال�سالم الإ�سالمي تربطه
تلك العالقات التي حتكمها قيم العدل وامل�ساواة واحلرية
وه��ذه القيم ت�أتي من قيمة ك�برى تدعى الوحدانية التي
تتبنى جميع القيم الأخالقية الأخرى ،فعالقة دار الإ�سالم
ور�ؤية القر�آن للعامل تنبع من �أ�صل عقائدي وهو التوحيد
الذي يعترب جوهر الإ�سالم والقا�سم امل�شرتك بني خمتلف
الأدي�����ان .وع��ل��ي��ه ي�شري ال��ن��ا���ص��ري �إىل �أن ال��ف��ه��م ال�سلمي
والتعاريف لطبيعة عالقات امل�سلمني ببقية الأمم تبنى على
�ست ثوابت قيمية تدعو �إىل التعاي�ش ال�سلمي والتوا�صل
الفعلي وال��ت��ع��اون العملي ،فهذه القيم تو�ضح عالقة دار
الإ���س�لام بغريها م��ن الأمم واحل�����ض��ارات ،وه���ي :امل�����س��اواة،
والكرامة ،والرحمة ،والعدالة ،والتعارف ،واخلري العام.
و�أخ���ي��را ي����رى ����ض���رورة ت��ع��زي��ز ال���وع���ي ب��ث��ق��اف��ة ال�����س�لام
لتحقيق ال�سالم والأم���ن وال��ع��دال��ة وال��ت��ع��اون الإن�ساين،
و�أن���ه ال غنى ع��ن تعزيز ذل��ك م��ن منطلق ال��ت���أك��ي��د على
امل�����ش�ترك��ات القيمية ال��ت��ي جت��م��ع ب�ين م��ك��ون��ات املجتمع
الإن�����س��اين على اخ��ت�لاف الأدي����ان وال��ث��ق��اف��ات ،باعتبارها
ا�سرتاتيجية كفيلة ب���أن توحد بني النا�س ،و�أن تدفعهم
نحو التفكري يف حلول جماعية لتجاوز �أزم���ات واقعهم
يف احل��ا���ض��ر وامل�����س��ت��ق��ب��ل .ول��دي��ن��ن��ا وحل�����ض��ارت��ن��ا و�أم��ت��ن��ا
�أدوار كربى يف هذه املجاالت التي ت�ؤهلنا لها منظومتنا
الأخ�لاق��ي��ة و�أع��راق��ن��ا احل�ضارية ال��ت��ي يت�ضمنها ديننا.
وما على امل�سلمني �سوى ال�شراكة مع العامل والإ�سهام يف
تفعيل ا�سرتاتيجية امل�شرتكات القيمية ،فالأ�صل �أن كل
ما هو �إن�ساين فهو �إ�سالمي ،والرحابة كل الرحابة �إمنا
ت�أتي من ال�شراكة مع خمتلف مكونات املجتمع الإن�ساين
حول تلك القيم والإ�سهام يف �صياغتها وتفعيلها ،وهو ما
ينقذ دار الإ�سالم من الت�شدد غري امل�س َّوغ ،والتنازل غري
املقبول يف الوقت نف�سه.
heenosaid@gmail.com

ربيع األول  ١٤٤٠هـ  -نوفمبر 2018م

3

األيديولوجيا العربية المعاصرة
عاطفة امل�سكرية
تعدُّ رائعة ابن خلدون «املقدمة» من ال ُكتب امله َّمة يف فهم التاريخ؛ حيث �إنه �أغنى املعرفة من خاللها بالكثري من النظريات؛ من بينها :نظرية بناء الدولة و�أطوارها .وي�ستفتح ابن
خلدون النظرية باجلزء املتع ِّلق بالظفر بال�سلطة ون�شوء الدولة وارتقائها ،مرورا مبرحلة االزدهار والتطور ،ومن ث َّم الف�ساد ،انتها ًء ب�سقوط الدولة وانهيارها ..وجن ُد كل هذا ينطبق
على احل�ضارات والدول عرب التاريخ؛ مما يجعل نظريته من امل�سلمات التاريخية ،ويكاد يتفق الأغلبية على ذلك .ف�أفول احل�ضارات و�شروقها يعد من �ضمن ق�سريات النظرية اخللدونية،
ولكن ما الذي يجعل ال�شعوب ت�ستمر بالقتال يف �سبيل تغيري واقعها؟ �إ َّنها الطبيعة الب�شرية التي ال تكل عن البحث عن �سبل التطوير والتقدم ،حتى و�إن �أدركت �أنها يف و�ضع مُ�س َّلم به.
لقد ُفطِ ر الإن�سان على مقاومة الظروف ال�صعبة والتحديات ال�ستمرارية العي�ش ،و�إال ملا قامت احل�ضارات وبُنيت الأمم من الأ�سا�س .ويف �سياق حماولة فهم �أيديولوجيا الإن�سان املكوِّن
للح�ضارات العربية امل�سلمة واملعا�صرة حتديدا ،يذكر الباحث التون�سي حممد احلداد يف مقال له بعنوان «القيم الدينية والتنمية و�إن�سانية الإن�سان» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،ت�صنيف
املفكر املغربي عبداهلل العروي للرموز الثالث التي تعك�س هذه الأيديولوجيات ،والتي ُت�سهم يف دعم عنا�صر التكوين احل�ضاري.

فالرمز الأول هو الإم��ام حممد عبده ،الذي اخت�صر
ف��ي��ه امل��ف��ك��ر �شخ�صية ال�����ش��ي��خ ال���ذي ي��رت��ب��ط بالتيار
ال��دي��ن��ي ،وال��رم��ز ال��ث��اين ك��ان الأ���س��ت��اذ لطفي ال�سيد
ُمثال ل�شخ�صية ال�سيا�سي ،والرمز الثالث والأخري
��ب دع���اة ات��ب��اع
ه��و ���س�لام��ة م��و���س��ى ال���ذي يعك�س ج��ان َ
ال��ق��وان�ين الغربية اجل��ال��ب��ة ل��ل��ح��داث��ةُ ..ن�� َن��اق�����ش ر�أي
الباحث التون�سي يف كل ما ذكر؛ ملحاولة فهم نظرته
جتاه الأيديولوجيا العربية املكونة للح�ضارة.
�أوال :ك���ان الإم�����ام حم��م��د ع��ب��ده ذا ن��زع��ة جت��دي��دي��ة
ونه�ضوية يف الدين؛ حيث كان يرف�ض اجلمود الفكري
��زع��م �أ���ص��ح��اب��ه �أن���ه ن��اجت ع��ن ال��دي��ن .ولطاملا
ال���ذي ي ُ
دع��ا حممد عبده لفهم العلوم املعا�صرة وت�سخريها
الزده��ار الأمم ،و�إذا ما َّ
مت قيا�س الوقائع التاريخية
ُم��ق��ارن��ة مب��ا نحن عليه الآن يف احل��ا���ض��ر� ،سنجد �أن
الدين كان حا�ضرا يف كلتا املرحلتني :مرحلة �شروق
احل�ضارة الإ�سالمية ،ومرحلة �أفولها التي هي �أقرب
يجب �أن يتم �أخذه يف احل�سبان
�إىل زماننا احلايل .ما ُ
�أن القر�آن الذي نزل على �سيدنا حممد خامت الأنبياء
وال��ر���س��ل ،راع����ى ال���ظ���روف ال��ت��ي ك��ان��ت مت��ر ب��ه��ا �أم��ة
حم��م��د يف ت��ل��ك ال��ف�ترة ،م��ث��ل��ه ك��م��ث��ل م��ع��ج��زات باقي
الأنبياء؛ ف�سيدنا مو�سى مثال �أحد ُمعجزاته �أن يلقي
بع�صاه فتتحول �إىل حية ت�سعى ،املعجزات كانت دائ ًما
تتنا�سب م��ع ع��ق��ول الأمم ال��ت��ي �أُر���س��ل لها الأن��ب��ي��اء؛
اهتموا بال�سحر فكانت معجزته تخاطب
فقوم مو�سى ُّ
اه��ت��م��ام��ات��ه��م وع���ق���ول���ه���م ،وك���ذل���ك م��ع��ج��زة ���س��ي��دن��ا
حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -القر�آن ،تُخاطب �أهل
الف�صاحة والبالغة وال�شعر يف تلك الفرتة؛ فمن كفر
�أنكر ،ومن �آمن ف�سره ا�ستنا ًدا للمعطيات التي كانت
ب��ي��ده يف ت��ل��ك ال��ف�ترة� .إنَّ حتمية التغيري للظروف
الزمكانية يتحتم عليها م��راع��اة الأم���ر فيما يتعلق
بالتف�سريات كذلك؛ فالتجديد مطلب هنا ،ناهيك
عن َكون التف�سريات اجتهادات ب�شرية �آخر الأمر ،قد

تُ�صيب وقد تخطئ؛ حيث تُ�شري كل الدرا�سات �إىل �أنَّ
الإن�����س��ان ال ي�ستطيع االنف�صال ع��ن عاطفته� ،أ�صله
وخلفيته ال��ت��ي ت��رب��ى عليها ،يتحتَّم ع��ل��ى ذل��ك ع��دم
مقدرته على تف�سري الن�صو�ص مبو�ضوعية مطلقة.
وم����ن ه���ن���اُ ،ي�����ص��ب��ح االج���ت���ه���اد وال��ت��ج��دي��د ����ض���رورة؛
بالتايل ت�صبح هذه الأيديولوجيا تتجه نحو االجتاه
ال�صحيح يف دع��م عنا�صر تكوين احل�����ض��ارة العربية
املعا�صرة .ثانيا :ذكر املفكر املغربي عبداهلل العروي
ال��رم��ز ال��ث��اين املتمثل يف الأ���س��ت��اذ لطفي ال�سيد ،ذي
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،وه����و �إح�����دى ال�����ش��خ�����ص��ي��ات
امل�����س��اه��م��ة يف ت��ك��وي��ن الأي��دي��ول��وج��ي��ا ال��ع��رب��ي��ة .ي��ع ُّ��د
الأ�ستاذ لطفي من ال�شخ�صيات التي ت���أث��رت بالفكر
و�سمي
النه�ضوي التجديدي ل�ل�إم��ام حممد ع��ب��دهُ ،
بـ»�أبو الليربالية امل�صرية»؛ حيث كان ُينادي بحرية
الأف��راد ونبذ اال�ستبداد ،وك��ان يرف�ض ربط �أي كيان
ب��الآخ��ر؛ �أي �أن ال تربط م�صر وت��ذوب فردانيتها يف
ال�صورة اجلماعية للعامل العربي ،كما نادى ب�أهمية
تعليم امل����ر�أة �أي�����ض��ا .كما ي��ع ُّ��د ال�سيد �أمن��وذج��ا لفكر
ال ي��زال ُي�� َن��ا َدى ب��ه حتى يومنا ه��ذا .على ال��رغ��م من
حدوث الكثري من التطورات ،و�أن الكثري من الدول
واملجتمعات قطعتْ �شوطا طويال فيما كان ينادي به،
�إال �أن��ه��م مل ي�صلوا للمرحلة امل���راد منهم و�صولها.
ل��ك��ن م���ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر يف ه���ذا ال�����س��ي��اق �أن ه��ذه
الأيديولوجيا �أ�صبحت حا�ضرة ب�شكل قوي يف �أذهان
الأجيال النا�شئة.
أخ���ي���را ،ذك����ر امل��ف��ك��ر ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ال���داع���ي���ة مل��واك��ب��ة
و� ً
احلداثة الغربية ،وهو «امل�صلح» �سالمة مو�سى ،الذي
قادته بع�ض ال��ظ��روف يف حياته للتوجه �إىل �أوروب���ا،
وفيها قر�أ العديد من امل�ؤلفات وتعرف على �شخ�صيات
م��ن �أم���ث���ال ف��ول��ت�ير وك����ارل م��ارك�����س ،ث��� َّم ان��ت��ق��ل �إىل
�إجنلرتا وقابل بع�ض ال�شخ�صيات البارزة �آنذاك منهم
جورج برنارد �شو ،وت�أثر ب�أفكار ت�شارلز داروين كذلك.

فعاد اىل ب�لاده متم�سكا بالأفكار الغربية ،بل داعيا
لقطع كل ال�صالت بالعامل ال�شرقي �آن���ذاك .و�أي�ضا
ك��ان حممال ببع�ض الأف��ك��ار العن�صرية جت��اه الزنوج
ومزاوجة ن�ساء الغرب لتح�سني الن�سل .كما �أن��ه روج
كثريا لال�شرتاكية وحترير املر�أة ،وخرج بالعديد من
امل�ؤلفات يف خمتلف املوا�ضيع نتيجة اطالعه الوا�سع؛
كونه كان ُيجيد بع�ض اللغات الأجنبية؛ مما �أتاح له
ال��ق��درة على ال��و���ص��ول للكثري م��ن امل�����ص��ادر الغربية.
مما ال �شك فيه �أن اال�ستفادة من احل�ضارات املتقدمة
والت�سليم ب��ذل��ك ،رغبة يف امتثال نف�س النهج ،لهو
�أم��ر �إي��ج��اب��ي ،لكن �أن ي�صل الأم���ر �إىل �إن��ك��ار ال��ذات،
وتقدي�س الغرب لدرجة التطرف وعدم �إب�صار مكامن
ال�ضعف ،لهو �أمر غري مرغوب؛ كونه يعك�س نوعا من
التبعية والتبني ل�سيا�سات رد الفعل دائما ،واللهاث
وراء التغيريات بدل ا�ست�شرافها وت�أ�سي�سها .يعيدنا
ذل��ك �إىل ت�صريح �أح��د ال�سيا�سيني املتطرفني ،وقد
ذك��ر �أن الأمم املتخلفة �ستبقى دائما تتبعنا وتنتظر
ال��ف��ع��ل م��ن��ا ل��ت��ح��ل��ل��ه وت�����س��ت��ن��ت��ج ت��ب��ع��ات��ه ،ب��ي��ن��م��ا ن��ك��ون
ق��د ان��ت��ق��ل��ن��ا مل��رح��ل��ة �أخ����رى ول��ف��ع��ل �آخ����ر؛ مم��ا يبقي
ه��ذه الأمم يف ال�����ص��ف��وف اخللفية دائ��م��ا .ف�لا ه��دف
م��ن ا�ستعمال املكت�سبات العلمية دون ح�ضور ال��روح
العلمية اخلا�صة بنا ،والنابعة من رغبتنا يف تطوير
�أنف�سنا ،وخلق جناحات تتعلق بنا نحن؛ لأن اال�ستفادة
تك ُمن يف تخ�صي�ص املميزات املكت�سبة من ح�ضارات
متقدمة لتتنا�سب مع واق��ع ح�ضارتنا وقدرتنا على
توظيفها حل��ل م�شكالتنا اخل��ا���ص��ة .فلنتذكر دائما
�أن الغرب املتقدم اليوم ك��ان ُمت�أخرا يف ال�سابق ،و�أن
امل�سلمني ك��ان��وا يف م��وق��ع ال���ري���ادة .ول��ن��ا �أن ن�ستعيد
ه��ذه املكانة يوما ما �إنْ طالت امل��دة �أو ق�صرت ،فقط
ينبغي علينا موا�صلة االجتهاد ودمج الأيديولوجيات
العربية التي تخدم فكرة التقدم� ،إ�ضافة لت�سخريها
لإيقاظ ال�ضمري العربي و�إ�شعال الهمم.
Attifa.nasser@gmail.com
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الصحافة العربية المهاجرة ..قلم حر
ومعاناة الواقع

عبداهلل العلوي

ُ
منوذجا مه ًّما جدًّا من نوعية الهجرة وثقافة الهجرة،
الباحث املغربي ر�شيد العفاقي يف مقاله «ال�صحافة اللبنانية املهاجرة �إىل طنجة  ،»1911-1889واملن�شور مبجلة «التفاهم»،
يُعطينا
ً
وهذه الهجرة تختلف عن بقية الهجرات؛ فغال ًبا عندما ن�سمع عن الهجرة تذهب خميلتنا �إىل الهجرة للدول الأوروبية والأمريكيتني ،ولكن هذه املرة هي هجرة عربي �إىل دولة عربية.
وعموم القول �إ َّن هذه الهجرات غال ًبا ما تكون ب�سبب طلب اال�ستقرار :النف�سي ،واالقت�صادي ،والأمني ،وال�سيا�سي ،واالجتماعي ،بعد ما مرت بها البالد العربية يف القرنني املا�ضيني من
م� ٍآ�س ج َّمة وظروف قا�سية جدًّا ،وكل ذلك �س َّبب فراغا �سيا�سيا وجمتمعيا؛ مما ا�ضطر �إىل انتقال البع�ض من بلده الأم لدولة �أكرث �أم ًنا ،حتى ولو كانت عربية ،وهذه ذاتها الظروف التي
ري من
جعلت اللبنانيني يُهاجرون �إىل املغرب العربي وغريها من الدول املجاورة؛ ب�سبب الظروف ال�سيا�سية يف تلك احلقبة من الزمن ،و�أن�ش�أوا فيها ُ�صحفا وجمالت و�أدبيات ،وظهر الكث ُ
ال�صحفيني اللبنانيني يف املغرب؛ منهم من ذكره العفاقي يف مقاله �آنف الذكر ،ومنهم ما م َّر مرور الكرام على املغرب متهيدًا خلروجه �إىل �أوروبا.

َّ
عامة �-سواء ال�سوريني �أو
مل
يتخل ال�صحفيون ال�شوام َّ
اللبنانيني -عن دورهم ال�صحفي يف مهجرهم ،بل لعبت
ال�صحافة املهاجرة دو ًرا مه ًّما يف احلديث عن الثقافة
واملجتمع وال�سيا�سية؛ فن�ش�أت ُ�صحف ذات اخت�صا�ص
واح���د ،و�أخ����رى ذات اخت�صا�صات م��ت��ن��وع��ة؛ فبع�ضها
كانت �إخبارية و�أدبية وعلمية؛ مثل :جريدة «املغرب»،
والتي �أن�ش�أها اللبنانيان عي�سى فرح و�سليم ك�سباين يف
املغرب ،وبع�ضها كانت �أدبية وعلمية و�سيا�سية وجتارية
مثل جريدة «ال�صباح» ،التي �أن�ش�أها ال�صحفي اللبناين
وديع كرم ،وهناك ُ�صحف خمتلفة االخت�صا�ص �أوردها
العفاقي يف مقاله �سابق الذكر.
ال�صحافة املهاجرة ���-س��واء يف ال��دول العربية،
���س��ارتْ َّ
�أو �أوروب�����ا� ،أو الأم��ري��ك��ي��ت�ين -وف���ق امل�����ص��ال��ح ال�سائدة
حينها؛ ���س��واء ك��ان��ت م�صلحة جت��اري��ة ي��ت ُّ��م دفعها من
ق��ب��ل احل��ك��وم��ات �أو ح��ك��وم��ات االن���ت���داب� ،أو �سيا�سية
ت��خ��دم ح��ك��وم��ة ع��ن غ�يره��ا ،وال���وق���وف يف ���ص��ف ُحكم
معني ،وغالبا ما يتم �إ�سقاط مثل هذه اجلرائد مثلما
ح�صل جلريدة «ل�سان املغرب» ،عندما �أوقفها النائب
ال�����س��ل��ط��اين ب��ط��ن��ج��ة ال�����س��ي��د حم��م��د ال��ك�� ّب��ا���ص ،وط��رد
�صاحبيها ف���رج اهلل منُّ���ور و�أرت����ور منُّ���ور ب��ع��دم��ا كانت
ُموالية للحكومة ،و� َّإم��ا �أن تلعب دو َر احلياد بني هذه
وتلك ،وغالبا ما تبقى دون غريها ،بينما هناك نوع
�آخر خمتلف عن االثنتني وعلى �أكرب تقدير ُيكتب لها
ال��ب��ق��اء وه��ي ال�صحف ال��ت��ي اهتمت باملجتمع والأدب
والفنون و�أح��وال املغرتبني وكتاباتهم املختلفة؛ �سواء
ال�شعر� ،أو الق�صة� ،أو امل���ق���ال ...وغ�يره��ا ،وجت��د هذا
النوع عند �شعراء املهجر يف الأمريكيتني؛ �سواء يف زمن
ج�بران خليل ج�بران �أو يف احلقبة التي ج��اءت بعده،
ومن �أه��م ال�صحف التي ظ َّلت طويال ب�سبب اجتاهها
ملثل هذه املوا�ضيع جملة الفنون التي �أن�ش�أها الأديب
ن�سيب عري�ضة ،وجملة «ال�سمري» التي �أن�ش�أها الأديب
�إليا �أبو ما�ضي التي عنيت ب�ش�ؤون العرب يف �أمريكا.
�إنَّ ال�صحافة العربية املهاجرة يف ع�صرنا هذا ،خا�صة
يف �أوروبا ،تنعم بانتعا�ش ملحوظ ،وتتميز بقوة كبرية

ج���دا ،خا�صة ال�صحف ال��ت��ي انتهجت نهج ال�سيا�سة؛
مثل :جريدة «ر�أي ال��ي��وم» التي ت�صدر من العا�صمة
الإجنليزية (ل��ن��دن) ،وج��ري��دة القد�س العربي والتي
يتم طباعتها يف لندن ونيويورك وفرانكفرت وتوزَّع يف
ُّ
العامل �أج��م��ع؛ فهذا النوع من ال�صحافة الق��ى قبوال
من اجلمهور العربي والعاملي؛ نظرا لأنها تتحدث عن
العامل دون الرتكيز على دولة معينة ،كما �أنها تتحدث
بلغات خمتلفة ،ورغم �أن اهتمامها الأك�بر هو الوطن
ال��ع��رب��ي ،لكنها ال تقف على توجهها ه���ذا ،ب��ل تنتقل
بني العامل ،وتتحدث عن الق�ضايا ال�سيا�سية يف العامل
�أجمع؛ لذلك القت رواجا كبريا وانت�شارا وا�سعا ،ولها
ت�أثري كبري حتى على م�ستوى احلكومات ،وقد يكون
�سبب انت�شارها ه��و ح��ق احل��ري��ة املفتوح للكتابة فيها
دون رقابة ودون �شرعنة للن�ص ،كما �أنَّ هناك �صحفا
لها اهتمامات جمتمعية القت ً
قبول من �شريحة كبرية
يف املجتمعات العربية؛ مثل :حرية املر�أة والبطالة...
���ول
وغ�يره��م��ا .وي��ق��ول ال��دك��ت��ور حم��م��ود ع��ا���ص��م« :ت ِ
ال�����ص��ح��ف ال��ع��رب��ي��ة امل��ه��اج��رة اه��ت��م��ام��ا وا���س��ع��ا لق�ضية
فل�سطني وح��رب ال��ع��رب م��ع �إ�سرائيل ،وتتبو�أ ق�ضايا
امل�����ر�أة يف ال�����ص��ح��اف��ة امل��ه��اج��رة م��ك��ان��ا خ��ا���ص��ا ي��ن��م عن
امل�ساواة واحلب والتحرر وتكاف�ؤ الفر�ص واملنا�صرة يف
املجتمع ،كما �أنها تركز جل عنايتها على مو�ضوعات
قلما تتناولها ال�صحف العربية ال�����ص��ادرة يف العامل
ال��ع��رب��ي ،وه���ي ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ح��ري��ة التعبري والف�ساد
امل�ست�شري والبطالة املتف�شية يف الوطن العربي،»...
ً
ونقل من ذات املقال �آنف الذكر للدكتور حممودُ ،رمبا
نتفق �شيئا ما مع ما نقله عن الدكتور حلمي القاعود
يف كتابه «ال�صحافة املهاجرة :درا�سة وحتليل»؛ حيث
ي��ق��ول�« :إن ال�صحافة ال��ع��رب��ي��ة امل��ه��اج��رة ه��ي مبثابة
�أق��ل�ام م����أج���ورة م��ن بع�ض الأن��ظ��م��ة خل��دم��ة م�صالح
احلكومات العربية ،ويدلل ذلك انهيار بع�ض ال�صحف
املهاجرة التي اعتمدت على متويل بع�ض الأنظمة».
مل ت��كُ��ن ال�����ص��ح��اف��ة ال�� ُع��م��ان��ي��ة امل��ه��اج��رة �أق���ل م�ستوى
ع�� َّم��ا ذك��رن��اه ���س��اب��ق��ا؛ ف��ق��د �أث��ب��ت نف�سها يف مهجرها؛

فكان دوره��ا جوهريا جدا خا�صة يف �سواحل �إفريقيا،
والق���ت تو�سعا مهما ج���دا ،واه��ت��م��ام��ا ب��ال��غ الأث���ر من
العمانيني املهاجرين �إىل زجن��ب��ار ،ف�أن�ش�أوا ال�صحف
من �أجل ن�شر الدين الإ�سالمي ،و�إذك��اء روح العروبة،
ون�����ش��ر ال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ،ك��م��ا �أن���ه���ا اه��ت��م��ت
بالق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية والأدبية والعلمية
واالق��ت�����ص��ادي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وت��ع��د ج��ري��دة «ال��ف��ل��ق» �أه��م
جريدة قام العمانيون ب�إ�صدارها يف املهجر الإفريقي،
وال��ت��ي ي��ع��ود �إ���ص��داره��ا �إىل ال��ع��ام 1929م ،وق��د قامت
اجلمعية العربية يف زجن��ب��ار ب���إ���ص��داره��ا ،كما ظهرت
ع���دة ج��رائ��د ل��ل��م��ه��اج��ري��ن ال��ع��م��ان��ي�ين؛ م��ث��ل :ج��ري��دة
«ال��ن��ج��اح» ،وج��ري��دة «ال��ن��ه�����ض��ة» ،وج��ري��دة «الإ���ص�لاح»
وال��ت��ي �أ�س�سها ال�شاعر العماين �أب��و م�سلم البهالين،
مع العلم �أنه رغم الظروف القا�سية التي كانت تعاين
م��ن��ه��ا ح��رك��ة ال��ت��وا���ص��ل ال����دويل يف ذل���ك ال���وق���ت ،ف���إن
اجلرائد ت�صل �إىل م�سقط وم�صر ولبنان و�سوريا...
وغ�يره��ا م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ،ون�����ش�ير ه��ن��ا �إىل مقال
«ال�صحافة ال ُعمانية يف زجن��ب��ار» ،ال���ذي َّ
مت ن�شره يف
جريدة «ال��ع��رب» يف العدد 9957؛ حيث يقول �صاحب
املقال :تعترب ال�صحافة ال ُعمانية رائ��دة على امل�ستوى
العربي ،وحر�صت منذ بدايتها يف مطلع القرن املا�ضي
على احلفاظ على املفاهيم القومية ،وتكري�س الثقافة
والأدب ،عرب ا�ستقطاب ُكتَّاب ومفكرين عرب بارزين،
�إ�ضافة للعمانيني ،وبعدة لغات».
مي��ا وحديثًا
يعد ُدور ال�صحافة املهاجرة العربية ق��د ً
تغيت م�سمياته وطرائقه
دو ًرا مه ًّما ج�� ًّدا؛ فهو و�إن َّ
و�أ�ساليبه ومعانيه وغ��اي��ات��ه ،ف���إن��ه ي�ستحق �أن يعطى
�أهمية حقيقية واهتماما ملحوظا؛ �سواء يف الق�ضايا
التي يتناولها �أو طريقة تناولها؛ فالكاتب فيها يكتب
بل�سان املغرتب الذي خرج من بالده ليجد قوت يومه
�أو كلمة ح��رة يقولها ب��دون خ��وف ،و�إه��م��ال مثل هذه
الأق��ل�ام ال يعني ب��ال�����ض��رورة �إ���س��ك��ات��ه ،ب��ل ُرمب���ا يكون
قنبلة موقوتة �ستنفجر يوما ما؛ ب�سبب �إهمالك لها.
abdlla1991@gmail.com
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العقد االجتماعي العربي
نوف ال�سعيدي
يُناق�ش مقال «�سريورة بناء الدولة وال�شرعية واالندماج الوطني يف بالد املغرب» لكاتبه احممد مالكي ،املن�شور يف جملة التفاهم �إ�شكالية االندماج الوطني يف البالد املغاربية بعد ن�صف
قرن من اال�ستقالل .ويدر�س تطلعات جيل ال�شباب اجلديد ممن مل تعد تقنعه الآيدلوجيا الوطنية املبنية على التاريخ والن�ضال .ففيما �آمن �آبا�ؤهم بالقادة الوطنيني ،وفر�صة الدولة
النا�شئة يف حتقيق مقومات العي�ش امل�شرتك ،ف�إ َّن �أبناءهم مل يرثوا �سوى اخليبة ،و�أنظمة تكر�س احلكم الفردي ،وبالتايل دولة ي�شك يف �شرعيتها (نعني بال�شرعية قبول الأغلبية العظمى
من املحكومني حلاكمهم).

ي��رج��ع ال��ك��ات��ب �أح����د �أ���س��ب��اب ف���ق���دان االن���دم���اج
ال��وط��ن��ي (ب�ي�ن ���ش��رائ��ح ال�����ش��ع��ب ،وال�����ش��ع��ب مع
ال����دول����ة) يف ب��ل�اد امل���غ���رب �إىل ال��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي
اكت�سبت عربها هذه احلكومات �شرعيتها .يفرق
ال��ك��ات��ب يف م��ق��ال��ه ب�ي�ن ن��وع�ين م���ن ال�����ش��رع��ي��ة:
���ش��رع��ي��ة الإجن�������از ،و���ش��رع��ي��ة الأ�����ص����ول .ت��ع��ن��ي
�شرعية الإجن���از �أنَّ الأحقية يف ح��ي��ازة ال�سلطة
ت����أت���ي م�����س��ل�� ًم��ا ب��ه��ا ب��ف��ع��ل الإجن�������ازات امل��ق��دم��ة،
ولي�س بفعل االختيار املبني على الد�ستور وهو
ما تعنيه �شرعية الأ���ص��ول� .أي اختيار ال�سلطة
احل��اك��م��ة وف���ق ن�����ص��و���ص ال���دول���ة امل���دون���ة �سلفا
واملتوافق عليها �شعبيا« .كل النظم غري امل�ؤ�س�سة
ع��ل��ى ال�����ش��رع��ي��ة ال��ع��ق�لان��ي��ة جت���د يف ال��ت�لاع��ب
باحلديث عن الإجن��ازات و�سيلة ف َّعالة لتجديد
القبول و�إعادة �إنتاجه» وهذا متاماً ما ح�صل يف
بلدان املغرب العربي .لقد نظر للنخب القائدة
للن�ضال الوطني ،باعتبارها امل�ستحقة حليازة
ال�سلطة ،هذا االتفاق ال�ضمني ،غري املبني على
حق �أ�صيل (�أو ب�شكل �أدق غري املبني على اتفاق
َ
يحظ بال�سلطة
�سالف مكتوب)� ،أي �أن احلاكم مل
وف��ق��اً ل��ط��رق ك��ان املجتمع ق��د ح��دده��ا �سابقاً يف
الد�ستور (الد�ستور ال��ذي مل يكن قد ول��د بعد
على الأغلب) ،نقول �إن هذا االتفاق يك�شف مع
خ�صو�صا مع متاهي القوى
الأي��ام ع��دم ج��دواه
ً
احلاكمة مع الدولة ،ومع ا�ستغالل هذه القوى
ل�سلطاتها م��ن �أج��ل تثبيت وج��وده��ا .ن��ق��ول �إنَّ
ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة امل��رجت��ل��ة يف اك��ت�����س��اب ال�سلطة
�سري ًعا ما تخبو �شعبيتها ،خ�صو�صا حني تتحول
مع الوقت �إىل �سلطات ذات طابع �شبيه مبا ثار
النا�س �أ�سا�ساً عليه.
�إن ال���وظ���ي���ف���ة الأوىل ل���ل���ح���ك���وم���ات  -و���س��ب��ب
ت�أ�سي�سها يف امل��ق��ام الأول  -ه��ي �صيانة العي�ش
امل�شرتك� .أي تكفل احلكومات بتوفري امل�ساواة
واحلماية للجميع ،فيما يقبل املجتمع الإن�ساين
باخل�ضوع ل�سلطة مركزية عرب نوع من الـ «عقد
االجتماعي» .وح�ين تخل احلكومة بواجباتها،

�أو « �أ�سو أ� من ذلك » تقوم بنقي�ض الدور املنوط
بها ،ف���إن��ه ي���أت��ي دور املجتمع امل��دين يف مواجهة
ت�سلط الدولة ،ودعم الق�ضايا احلقوقية .حتى
�إذا ���س��اءت الأم���ور �أك�ثر مل يعد ب��الإم��ك��ان �سوى
�إ�صالح الأمور بثورة جديدة ال ت�ضمن تبعاتها.
وهو ما حدث الحقاً ،للحكومات التي جاءت ما
بعد اال�ستقالل.
م��رت دول امل��غ��رب العربي ب�صراعات مت�شابهة،
من اال�ستعمارات ،واالنقالبات .خا�ض �أفراد تلك
املجتمعات ثورات ليجدوا �أنف�سهم يف النهاية �أمام
�أن��ظ��م��ة تكر�س احل��ك��م ال��ف��ردي ،تقيد احل��ري��ات
العامة� ،أم��ام دول��ة تتماهى مع احل��زب احلاكم،
وت�����ص��ب��ح يف خ��دم��ت��ه .ويف ح�ي�ن مي��ك��ن ل���ذاك���رة
املجتمع �أن تغفر حني ت�أخذ التاريخ القريب يف
احل�سبان� ،إال �أن اجليل املعا�صر الذي مل ي�شهد
مرحلة ما بعد اال�ستعمار واالنقالبات « والذي
ي�شكل باملنا�سبة ثلث الرتكيبة ال�سكانية للوطن
ال��ع��رب��ي » وال�����ذي مل ت��ع��د ت��ق��ن��ع��ه الإي��دل��وج��ي��ا
الوطنية ،والإيدلوجيا التاريخية ،والإيدلوجيا
ال���دي���ن���ي���ة ،راغ�����ب يف ���ص��ي��اغ��ة ع���ق���د اج��ت��م��اع��ي
ج��دي��د مبتطلبات ع�صرية ت���أم��ل االن��ت��ق��ال من
التقليدية ،ومن االتفاقات ال�ضمنية ،االنتقال
من القيم الدينية امل�ؤدجلة (نعني بذلك القيم
ال�سيا�سية امل�ستندة �إىل الدين)� ،إىل املو�ضوعية،
و�إىل القيم العقالنية ،واالتفاقات املدونة.
ي��ق��ول ال��ك��ات��ب « ب�لاد امل��غ��رب و�إن ا���ش�ترك��ت مع
ن��ظ�يرات��ه��ا يف امل�������ش���رق يف جم��م��ل الإ���ش��ك��ال��ي��ات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالج���ت���م���اع���ي���ة ...ف���إن��ه��ا م���ا زال���ت
حم��ت��ف��ظ��ة ب��ح��د �أدن������ى م���ن ت�ل�اح���م م��ك��ون��ات��ه��ا،
وحمافظة على ق��در ي�سري من والئها للدولة»
ويف ح�ين �أن���ه ي�صعب ق��ي��ا���س ال����والء� ،إال �أن ما
�أراه �شخ�صيا فارقا يف التجربة املغاربية هو �أن
ت�شريعاتها متقدمة بالفعل ،وكلما كانت الدولة
م��واك��ب��ة لتطلعات ال�����ش��ع��ب ،ك���ان ال�����ش��ع��ب �أق���رب
ل�ل�إمي��ان بها واالع�ت�راف ب�شرعيتها .فاجلزائر
مثال ال ت�سمح بت�أ�سي�س الأحزاب على �أ�سا�س ديني

�أو لغوي �أو عرقي �أو جن�سي �أو مهني �أو جهوي.
الد�ستور املغربي يتبنى ك��اف��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان،
كما هو ُمتعارف عليها عامليا ،بكل �آليات حمايتها
و�ضمان ممار�ستها� .أع��ن��ي �أن��ه��ا ق��د تكون �أق��رب
الأمثلة على امتالك مقومات الدولة احلديثة
م��ن ن��اح��ي��ة ت�����ش��ري��ع��ي��ة ،وم���ن ن��اح��ي��ة احل��ري��ات،
خ�صو�صاً �أن الأف���راد لهم دور فاعل ،ولهم حق
يف التمثيل ال�سيا�سي (التمثيل احلقيقي الذي
يت�ضمن ال��ق��درة على �صناعة ال��ق��رار) لكنها يف
املقابل تُعاين غياب العدالة االجتماعية ،و�سيادة
ال��ق��ان��ون وت��ر���ض��خ حت��ت ال��ف�����س��اد م��ق��ارن��ة ب��دول
اخلليج مثالً .هذا ما قد يجعلها فا�شلة �إىل الآن
يف توطني مفهوم الدولة احلديثة.
جيل ال�شباب اجلديد جاهز ل�صياغة نوع جديد
م���ن ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي ،ال���ن���وع ال����ذي ي�ضمن
للجميع عي�شا م�شرتكا ،وفر�صا مت�ساوية ،النوع
امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ق��ي��م م��و���ض��وع��ي��ة وع��ق�لان��ي��ة ،وعلى
ت���واف���ق م����ؤط���ر وم��ن�����ص��و���ص .ورغ����م �أن ال��ك��ات��ب
ي�����ش��دد ع��ل��ى ال�����دور ال����ذي ل��ع��ب��ه اال���س��ت��ع��م��ار يف
تفكيك املجتمع ،وحماربة اللحمة الوطنية� ،إال
�أنَّ هذا �أمر � -إن �صح  -فقد انق�ضى عليه حوايل
ن�صف قرن .ومن الواجب االعرتاف  -يف املقابل
 �أنَّ ال��وع��ي ال�سيا�سي وامل����دين ل���دى ال�شعوباملغاربية ،يعود  -و�إن مل يكن كليا ،و�إن مل يكن
ب�صورة مبا�شرة � -إىل اال�ستعمار ،و�أن اعرتاف
وق��ب��ول اجل��ي��ل اجل��دي��د للحكومات ي��ق��رره �أداء
ه��ذه احلكومات ل�ضمان حقوق ال�شباب وتلبية
حاجاتهم الأ�سا�سية ،وهذا ال ميكن حتقيقه �إال
ب��وج��ود ال��ك��ف��اءات الإداري����ة ،ه��ذه ال��ك��ف��اءات التي
ت���أت��ي م��ن ���ص��ف��وف ال�����ش��ب��اب �أن��ف�����س��ه��م ،ال�����ش��ب��اب
الذين يتمتعون بالتعليم وامل��ه��ارات واخل�برات،
وال���ق���درة ع��ل��ى االن��ف��ت��اح وال��ت��ف��اع��ل م��ع ال��ع��امل.
حققوا ذل��ك �إم��ا بفر�ص االب��ت��ع��اث (�إن حتدثنا
عن ال�شعوب اخلليجية)� ،أو الهجرة� ،أو بب�ساطة
عرب التفاعل يف الف�ضاء الإلكرتوين.
nouf.alsaidi@gmail.com
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العالقة المشوبة بالتوتر فيما بين
الشرق والغرب

حممد ال�شحي

يف �إطار العالقة امل�شوبة بالتوتر ،وانعدام الثقة املتبادلة فيما بني طرفيها ،يطالعنا بني فرتة و�أخرى مقال هنا وهناك يناق�ش تلك العالقة املفتقدة لل�سلم ،واملخبئة للحرب يف جالبيبها،
�أعني العالقة ما بني ال�شرق والغرب .هذان الطرفان اللذان يحتمالن تاريخا ،وحا�ضرا �أكرب مما قد حتتمله ذاكرة بعينها .وذاكر ٌة معنونة ب�صرخة عربية قدمية مفادها «ال ت�صالح».
الغرب ،ذلك البعبع ،واملارد الذي ما فتئ ينظر �إىل ال�شرق بو�صفه �أر�ض ال�سحر الذي �أ�ضف ْته عليها حكايا �ألف ليلة وليلة ،والغرب الراغب بب�سط نفوذه على طريق احلرير الذي مير
بال�شرق .كيف لطرفني اثنني يج ّران كل هذا الإرث من العالقة املتوترة �أنْ ينعما ب�أي ج�سر توا�صل مهما كانت �صورته.

تعد درا�سات اال�ست�شراق با ًبا للنظر يف طبيعة العالقة ما
بني االثنني ،ومنذ �أن نه�ض العرب بعد �سباتهم فيما ي�سمى
بع�صر اجلمود ،ونظروا فيما كتب الغرب الأوروب��ي عنهم،
ويف �أول ردة فعل لهم جل�أوا �إىل حيلة دفاعية نف�سية متمثلة
يف االن�سحاب من النقا�ش والتحليل �إىل الهروب �إىل الأمام
املتمثل يف النظر فيمن َك َت َب ال فيما ُكت َِب ،وا�ستعادوا بذلك
بو�س املعرفة،
ذاك��رة مثقلة بالدماء وال�صراخ ل ُيلبِ�سوها َل َ
مهاجمني كل امل�ست�شرقني ومتهمني �إياهم بالعمل ل�صالح
دوائ���ر اال�ستعمار بو�صفهم ع�� ّرابِ�ين للقوى الإم�بري��ال��ي��ة،
وكان ر�أ�س هذه املدر�سة �إدوارد �سعيد بكتابه «اال�ست�شراق».
لقد عرفنا مناذج كثرية لردود ال�شرق على ما كتب الغرب،
بتفنيدٍ متحاملٍ  ،وا�ستعرا�ض جم��ت��ز�أ يف بع�ض الأح��ي��ان.
ولكن ال�����س���ؤال ال��ذي ي�ت�راءى يف الأف���ق للناظر املتفح�ص،
مفاده :هل رد الغرب على هجوم ال�شرق الثقيل؟ وما كانت
�أهم حججه؟ بكلمات �أخرى :كيف تعامل الغرب مع الهجوم
ال�شرقي عليه؟
ن�ستعر�ض هنا �أه��م مواقف الغربيني �إزاء مقاالت ال�شرق،
والتي عر�ضها �ألك�سندر ماكفي يف جملة التفاهم مبقالة
طويلة بعنوان «ردود الهجوم على اال�ست�شراق».
ي��ب��د�أ ال��ك��ات��ب ت��ل��ك ال����ردود مب��ح��اول��ة ك��ل م��ن ك��ل��ود كاهني
وفران�سي�سكو غابرييلي يف ال��رد على عبدامللك� ،إال �أنهما
اع�تر���ض��ا ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج��ه ف��ح�����س��ب ،ومل ي��ت��ط��رق��ا �إىل �صحة
اف�ترا���ض��ات��ه الأرب��ع��ة الأ���س��ا���س��ي��ة؛ وه���ي� :أن اال���س��ت�����ش��راق يف
املا�ضي راق��ب عمو ًما ال�شرق من وجهة نظر غربية ،و�أن��ه
ريا ما كان �أدا ًة للإمربيالية واال�ستعمار ،و�أن اال�ست�شراق
كث ً
�أ�صبح مهجو ًرا وبحاجة �إىل الإ�صالح ،و�أن امل�ست�شرقني كان
منهم يف املا�ضي اهتما ٌم غري كاف للتاريخ احلديث ل�شعوب
ال�شرق وثقافته .كما يناق�ش غابرييلي �أن اال�ست�شراق يف
املا�ضي ت��ورط يف �إخ�ضاع ال�شرق وا�ستغالله ،لكن ه��ذا ال
يعني �أن احلافز الرئي�س لالهتمام الأوروب��ي بال�شرق من
الناحية التاريخية واللغوية والأدبية والدينية كان �سيا�س ًّيا
واق��ت�����ص��اد ًّي��ا .ع��ل��ى ع��ك�����س ع��دي��دٍ م��ن امل�����س��ت�����ش��رق�ين ال��ذي��ن
ان��خ��رط��وا يف ب��ح��ث ن��زي��ه وح��م��ا���س��ي ع��ن احل��ق م��ث��ل �إدوارد
براون ،ولوي ما�سينيون ،وليون كيتاين الذين �أ�صروا على

االهتمام بالثقافة واملجتمع ال�شرقيني كان منف�صال متاما
عن ممار�سات ال�سلطات اال�ستعمارية.
وي���ؤك��د الكاتب على ح��ق ال�شعوب يف �أن ت��ك��ون مو�ضوعات
للبحث اال�ست�شراقي ال �أغ��را���ض ل��ه ،م��ع ب��ق��اء حقيقة �أن
ال�����ش��رق ل��ي�����س ع��ل��ي��ه �أن ي��ت��وق��ع م��ن ال��غ��رب �أن يتخلى عن
احلقائق العلمانية يف النظر �إىل ال�شرق على ح�ساب النظرة
ال�شرقية ل��ل�����ش��رق .وي��ح��ي��ل ال��ك��ات��ب ذل��ك �إىل ���س��ب��بٍ م��ف��اده
�أن ال�شرق يخلو م��ن املفاهيم امل��ع��ا���ص��رة ،والأف��ك��ار املهمة،
وتف�سريات التاريخ التي منب ُعها الغرب الأوروب��ي ،وي�ضرب
لذلك �أمثلة للأفكار املارك�سية والهيجلية واللينينية التي
هي �أ�سا�س حتليل عبدامللك لال�ست�شراق؛ وهو بذلك َك َمنْ
��ب�ين عَ���وار م��ن يناق�ض ذات���ه بحيث �إن ع��ب��دامل��ل��ك يهاجم
ي ّ
ال���غ���رب م�����س��ت��خ��دم��ا �أدوات ال���غ���رب الأوروب�������ي يف التحليل
والتف�سري للظواهر املدرو�سة.
كما يعر�ض الكاتب مثاال �آخر لردود ال�شرق على الغرب ،وهو
رد طيباوي لال�ست�شراق يف مقالة له بعنوان «امل�ست�شرقون
ال��ن��اط��ق��ون ب��الإن��ك��ل��ي��زي��ة» ( ،)1964وم��ق��ال��ة �أخ���رى بعنوان
«نقد ث��ان للم�ست�شرقني الناطقني بالإنكليزية» (.)1979
وعلى الرغم من الأث��ر الكبري ال��ذي تركه هذا النقد على
امل�ست�شرقني امل��ع��ن��ي�ين ب���الأم���ر ،وه��م��ا ج��ب و�آرب�����ري ،وهما
ح�سب الكاتب -م�ست�شرقان �إنكليزيان رائ��دان� ،إال �أ ّنهماّ
ف�ضال ع��دم اخل��و���ض يف ج��دل عقيم ،وم��ع ذل��ك فقد واف��ق
�ضم ًنا جب على الكثري من االنتقادات ،بينما �آرب��ري ف�أق ّر
ب����أنّ الق�صة ال��ت��ي رواه���ا ط��ي��ب��اوي «ح��زي��ن��ة لكنها للأ�سف
�صحيحة».
بينما كان الذي رد على طيباوي دونالد بي .ليتل يف مقالة
بعنوان «ثالث انتقادات عربية لال�ست�شراق» ( ،)1979وكانت
ت���دور ح��ول ث�لاث ق�ضايا ه��ي مب��ث��اب��ة امل����دارات ال��ت��ي ت��دور
حولها مقالة طيباوي؛ وهي� :أن التجربة الدينية بديهية
بطبيعتها ،و�أ ّنها ال ميكن فهمها بوا�سطة الطرق التحليلية
والنقدية التي ي�ستعملها العلماء ،و�أن الذين ينظرون �إىل
النظام الديني من اخلارج ال ميكنهم �أبدا �أن يقدروا �أهمية
جتربة �أولئك الذين يعي�شونها .هذا اجلانب الأخري ميثل
وجهها طيباوي لكل امل�ست�شرقني على اعتبار
ال�صفعة التي ّ

�أنهم جميعهم يتكلمون من خارج دائرة الإ�سالم ،وبالتايل ال
ميتلكون الأهلية التي مت ّكنهم من تقييم جتربة امل�ؤمنني،
ويق�صد بهم امل�سلمني ههنا.
ومم���ا ُي��ل��ح��ظ يف ط���رح ط��ي��ب��اوي �أن���ه خ��ل��ط ب�ين مفهومني،
وجعلهما كالوجهني للعملة الواحدة ،و�أعني هنا القومية
العربية والقومية الإ�سالمية .و�إن��ه ملن نافل القول تبيان
ال��ف��ارق ب�ين امل�ستويني م��ن ال��ه��وي��ة؛ ف��ال��ه��وي��ة الإ���س�لام��ي��ة
�أك�ث�ر ات�����س��اعً��ا م��ن ال��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة ،وحيثما تنتهي ح��دود
ال��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة ،ف�����إن ال��ه��وي��ة الإ���س�لام��ي��ة ت��خ�ترق تلك
احلدود لت�شمل الأمم غري العربية .فكيف �ساغ لطيباوي �أن
يتغا�ضى عن هذا الفارق فيما بني الهويتني حل�ساب ت�صفية
ح�ساباته مع اال�ست�شراق وامل�ست�شرقني.
�إنّ احل��دي��ث ي��ط��ول ح��ول طبيعة ال��ع�لاق��ة م��ا ب�ين ال�شرق
وال��غ��رب ،ال �سيما عندما نتحدث يف م�ستوى اال�ست�شراق
وال���ذي���ن ا���ش��ت��غ��ل��وا ف��ي��ه م��ن ال��ع��رب وغ�ي�ره���م .ل��ك��ن ال���روح
العلمية ال�����ص��رف��ة ال��ت��ي ال ت��ع��رف ه��� ًوى ،وال مت��ي��ل جلانب
دون �آخر ً
ميل م�سب ًقا ،تلك الروح التي حتمل على عاتقها
مهمة و�صف الظواهر كما هي على �أر�ض الواقع ،بعيدًا عن
و�صفها كما ينبغي �أن تكون ،حت ّتم علينا تلك الروح النظر
بعينني اثنني لال�ست�شراق؛ فقد كان له دور كبري يف �إعادة
ً
مهمل يف هوام�ش احلياة
بعث ال�تراث العربي ال��ذي ك��ان
العربية ،فامل�ست�شرقون هم الذين �ص ّنفوا لنا خمطوطاتنا،
وهم الذين �أخرجوا �أول ما خرج من تلكم الآثار ،وهم الذين
د ّونوا جوانب كانت مهم�شة من حياتنا حينما كان امل�ؤرخون
يتم�سحون ببالطات ال�سلطة وي���ؤ ّرخ��ون للحياة ال�سيا�سية
ّ
ف��ح�����س��ب .ال ي��ع��ن��ي ه���ذا ال��ك�لام ب����راءة ج��م��ي��ع امل�ست�شرقني
من الأه��واء �أو امل�س�ؤولية عن دمائنا التي �أريقت يف �سبيل
امل��وارد الطبيعية والتجارية� ،إال �أننا يجب علينا �أال نغفل
عن حقيقة �أخرى مفادها �أننا ا�س ُتعمرنا عندما كنا قابلني
لال�ستعمار بجهلنا وفقرنا ومر�ضنا.
�إن ه��ذه املقالة املطولة التي عر�ضت جلانب ق�صري منها
غنية بت�أريخ العالقة امل�شتبهة فيما بني ال�شرق والغرب،
ول��و �أن��ه��ا -على م��ا ي��ب��دو -جم��ت��ز�أة م��ن ك��ت��ابٍ �أك�بر للكاتب
نف�سه.
Alshehhim@hotmail.com
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المجتمع المدني في سياق تاريخ األفكار..
من أرسطو إلى هيجل

زهرة نا�صر

َ�شهد مفهوم املجتمع املدين انت�شاراً كبرياً يف ال�سنوات الأخرية؛ باعتباره جمموعة من التنظيمات الو�سيطة التي ت�سعى لتنظيم العالقة بني الفرد والدولة ،لكن ما لي�س معروفاً ح ًّقا
هو التحوالت التي طر�أت على هذا املفهوم منذ فال�سفة الإغريق �إىل �إنْ ت�ش ّذب بفعل �أحداث تاريخية عديدة ،مُتحو ًال �إىل ما هو عليه اليوم .فبعد �أن كان �سابقاً يرادف يف معناه املجتمع
ال�سيا�سي ،ومرتبطاً متاما بالكيان الذي يحكم الدولة ،جاءت الثورة الفرن�سية ُمدثة �شقاً بني ما قبلها وما بعدها؛ حيث كانت �أحداثها املحور املف�صلي يف عملية ت�شكل املجتمع املدين يف
معناه احلديث ..مقال «يف املجتمع املدين والدولة املدنية» ،واملن�شور يف جملة «التفاهم» يتتبع �سري هذه التحوالت يف �سياق الفكر ال�سيا�سي والفل�سفي الغربي؛ حيث ناق�ش عملية ت�شكل
الدولة املدنية يف �إطار �أربع مرجعيات فل�سفية؛ هي :مقولة �شمولية العقل ،مقولة ا�ستقاللية العقل ،مقولة احلق الطبيعي ،ومقولة العقد االجتماعي.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن �أن ف���ك���رة امل��ج��ت��م��ع امل�����دين ُن��وق�����ش��ت ك���ث�ي�راً م��ن��ذ
ال�سف�سطائيني� ،إال �أن املجتمع امل��دين كم�صطلح اتخذ �شك ًال وا�ض َح
امل��ع��امل فقط عند �أر���س��ط��و ،و�إذا �أم��ع�� َّن��ا النظر يف ال�ترج��م��ة احلرفية
للم�صطلح الذي ا�ستخدمه� ،سنجد �أنه يعني املجتمع ال�سيا�سي ،وهذا
يتوافق متاما مع �أف��ك��اره ح��ول املجتمع امل��دين؛ فهو يعتربه اجتماعا
�سيا�سيًّا ال يتحقق وجوده وا�ستمراره �إال بوجود دولة قادرة على � ْإ�شرتاع
ال��ق��وان�ين لتنظيمه .وبعك�س �أف�ل�اط���ون ال���ذي ذه���ب ل�����ض��رورة جت��اوز
امل�صلحة اخلا�صة يف ّ
�سن القوانني ،كان لأر�سطو ر�أي �آخر �أكرث ح�صافة؛
حيث قال �إ َّن القوانني ال بد و�أن تكون نتيجة املداوالت العامة بدال من
�أن ي�ضعها اخل�براء مبعزل عن التجربة؛ ذل��ك لأن النا�س من خالل
تعاطيهم امل�ستمر فيما بينهم يُعززون الذكاء اجلمعي الذي يو�صلهم
ل��ق��ان��ون و���س��ط ُي��ر���ض��ي جميع الأط����راف .وم��ن ب�ين الطبقات ال��ث�لاث،
يُف�ضل �أر�سطو حكم الطبقة الو�سطى املتعلمة؛ فحُ كم الفقراء ينتج
دولة ه�شة ،وحكم الأغنياء ينتج �سيا�سة احتكار ال�ثروات ،وهو ُمق؛
فلي�س �أف�ضل مثا ًال على ف�شل الدميقراطية �إال ما حدث يف فنزويال يف
بداية الألفية اجلديدة؛ فبالرغم من �أن ت�شافيز هوجو كان حمبوبًا
ج�� ًّدا ،وان ُتخب من قبل عامة ال�شعب� ،إال �أن ذل��ك مل يكن كافياً فقد
َخ ّلف َع ِقب وفاته دولة ذات اقت�صاد �أقل ما يُقال عنه �إنه منكوب� ،أما �إذا
حاولت ذكر �أمثلة على ف�شل الديكتاتوريات فلن تت�سع هذه ال�صفحة
وال ال�صفحات الأخرى .هكذا �إذن و�ضع �أر�سطو الأ�س�س الأوىل ملفهوم
املجتمع امل��دين ،وا�ستمرَّت تنظرياته حوله حتى عقب وفاته ،بل �إ َّنها
تطورت على �أيدي الرواقيني املحدثني املنادين ب�شمولية العقل حتى
باتت العدالة -التي حتدث عنها �أر�سطو -ت�شمل اجلميع :ن�سا ًء وعبيداً
و�أطفا ًال.
ال يغيبُ ع��ن ب��الِ �أح��د �أن امل�سيحية كانت �سبباً يف انهيار اجلمهورية
الرومانية التي ك��ان �أ�سا�سها العدالة املتحققة بالقانون ال��ذي ُ�شرّع
نتيجة لثورات العامة ،واعرتا�ضاتهم امل�ستمرة على االحتكار والطبقية.
لكن م��ا ال��ذي ح��دث ف��ع ً
�لا؟ وك��ي��ف �أ�صبحت للكني�سة �سلطة تخوّلها
التدخل يف �ش�ؤون احلكم؟ ال بد �أن ذلك حدث عندما الحظ ق�سطنطني
�أن وترية انت�شار امل�سيحية �أ�صبحت يف ت�سارع ،متجاوز ًة بذلك الوثنية،
ف�أعلن حينها الإمرباطورية الرومانية دول ًة م�سيحية من �أجل حتقيق
تغي
دوافعه ال�سيا�سية .ونتيجة لذلك ،طر�أ على مفهوم املجتمع املدين ُّ
درامي؛ حيث بعد �أن كانت مهمة الكيان ال�سيا�سي �أو الدولة �أداة لتحقيق
اخلري الأ�سمى على الأر�ض� ،أ�صبحت �أدا ًة لتمهيد مملكة اهلل يف ال�سماء،
وبعد �أ ْن كان العقل الإن�ساين �أداة ينتظم من خاللها املجتمع ويتطور

وف��ق ال��ق��ان��ون الطبيعي� ،أ���ص��ب��ح �ضعيفاً ،و�أ���ص��ب��ح��ت النف�س الب�شرية
فا�سدة ال يُعتمد عليها ،وكان ال ب ّد من اال�ستناد للكتاب املقد�س يف و�ضع
�أ�س�س ال�سيا�سة واملجتمع املدين ،وكانت هذه �أول نظرية م�سيحية تعنى
باملجتمع امل��دين ،و�ضعها القدي�س �أوغ�سطني والتي رهنت قيام الأمة
مب�شروع اخلال�ص� .إال �أن هذا التزاوج بني الكني�سة وال�سيا�سة مل ي� ِؤت
بالثمار املرجوة ،حيث �سرعان ما بد�أت مالمح ال�صراع بني الإمرباطور
والبابا بالظهور ،وفقدت ال�سلطة ال�سيا�سية قدرتها على �إدارة ال�ش�ؤون
الدنيوية .ثم ت�سربت �أفكار �أر�سطو حول املجتمع امل��دين جم��دداً على
يد الأكويني ،حمدثة تغرياً يف الأفكار املوروثة عن �أوغ�سطني؛ فحاول
الأك��وي��ن��ي �أن ي�شرك العقل يف م�شروع اخل�لا���ص م��ن خ�لال موافقته
مع الإمي��ان ،وافرتا�ض �أن ال�سلوك الب�شري ُيكن تقوميه من خالل
قوانني الطبيعة والقوانني الإلهية املنزلة معاً .ومنذ القرن الثالث
ع�شر ،ا�ستمرت امل�ساعي لف�صل ال�سيا�سة عن الكني�سة ،حتى �إن ال�شاعر
دانتي �ألغريي كتب عدة �أط��روح��ات ،ناق�ش فيها هذا الف�صل ،وكذلك
دع���ا يف م��ق��ال��ه ال��ط��وي��ل «احل��ك��وم��ة ال��ع��امل��ي��ة» �إىل ���ض��رورة رف���ع قب�ضة
الكني�سة عن ال�سيا�سة .وم��ن ثم ح��اول مكيافيللي يف القرن اخلام�س
ع�شر �أن ي�ضع منهجاً يتجاوز فيه ال�سلطة الدينية وينتزعها من الفكر
ال�سيا�سيُ ،مهدا بذلك الطريق لتطوره الحقاً على �أي��دي مفكرين
�آخرين؛ مثل :منت�سيكو ولوك ورو�سو .ويف القرن ال�ساد�س ع�شر ،احت َّج
الالهوتي مارتن لوثر على �سلطة الكني�سة ،وكافح من �أج��ل التقليل
من �سطوتها على النا�س واملجتمع.
�أمَّ�����ا امل��ج��ت��م��ع امل�����دين يف ال���ق���رن ال�����س��اب��ع ع�����ش��ر ،ف��ي��م��ك��ن اخ���ت���زال���ه يف
فكرتني؛ الأوىل لتوما�س هوبز ال��ذي ر�أى �أن امل�صلحة الفردية تنتج
حالة حرب دائمة �إذا مل ُتقهر من قبل �سلطة تتمتع بالنفوذ الكامل
لإن��زال العقاب الأليم بالأفراد يف حال نق�ضهم املواثيق املتفق عليها.
�أم��ا الفكرة الثانية ،فكانت نوعاً ما جتابه الأوىل ،وق��د و�ضعها جون
ل��وك ،وع��ار���ض من خاللها ال�سلطة املطلقة للدولة يف حتديد �أق��دار
مواطنيها؛ لأنها بذلك تهدد احلقوق الأ�سا�سية التي ح�صلوا عليها
مبوجب القانون الطبيعي ،فال ي�صح �أبداً �أن يُ�سلبْ �أحد �شيئاً �أعطته
له الطبيعة كاحلرية وامللكية ما دام �أن��ه بقي �أخالقياً ومل يتعد على
حقوق الآخرين .وخال�صة القول؛ ر�أى لوك �أن امل�صلحة الفردية ال ب ّد
منها لأنها �أ�سا�س احلياة الطبيعي ،وعليه وجب على الدولة حمايتها
وتنظيمها ،وال بد �أن تكون حكومة ه��ذه ال��دول��ة حم��دودة ذات ملكية
د�ستورية ،ولي�ست مبلكية مطلقة والتي دعا �إليها مواطنه هوبز.
ع��رف املجتمع لأول م��رة يف ع�صر ال��ت��ن��وي��ر م��ن ق��ب��ل �إدوارد ت��اي��ل��ور؛

حيث ق��ال� :إن املجتمع «ه��و امل��رك��ب ال��ذي ي�شمل امل��ع��ارف ،والعقيدة،
وال��ف��ن ،والأخ��ل�اق ،والأع����راف ،و�أي ق���درات �أو ع���ادات اكت�سبها الفرد
نتيجة تعاي�شه يف املجتمع» .ودر���س مونت�سيكو من قبله املجتمع وكان
هو �صاحب فكرة جمتمع املجتمعات التي دع��ا من خاللها �إىل �إقامة
ف��ي��درال��ي��ات الهيئات الو�سيطة ال��ت��ي تتحقق م��ن خ�لال وج���ود طبقة
النبالء كحلقة و�صل بني الدولة و�أف��راد املجتمع ،وهذا يذكرنا قليال
بالتنظيمات الو�سيطة يف مفهوم املجتمع املدين احلديث ،وبذلك يكون
مونت�سكو قد و�ضع �أوىل �أ�سا�سات املجتمع املدين احلديث.
ومن بعد ذلك ،جاء فال�سفة التنوير يف منت�صف القرن الثامن ع�شر
ب��ت��ن��ظ�يرات��ه��م ،ب��داي��ة ب��ج��ان ج���اك رو���س��و ال���ذي ح���اول ت��ر���س��ي��خ مقولة
العقد االجتماعي ،وهو عقد افرتا�ضي ناجت عن توحُّ د الإن�سان احل ّر
مع الآخرين ب�إرادته؛ لأ َّن الإن�سان العاقل بطبيعته حيوان اجتماعي
يحتاج الأمان والتعاطف ،وهذا متاما عك�س ما ذهب �إليه هوبز بقوله
�إن املجتمع يتوحد ب��الإره��اب ،وكذلك خ�لاف ر�أي ل��وك ال��ذي ق��ال �إن
الأف���راد يتوحدون من �أج��ل منافعهم الفردية .وبعد �أن انتقد ديفيد
هيوم �أفكار جاك رو�سو ُم�ؤكداً �أ َّن امل�صالح الذاتية هي املحرك الأ�سا�سي
للمجتمع ،رد عليه �إميانويل كانط قائ ًال� :إ َّن املجتمع املدين يجب �أن
يقوم على الإح�سا�س بالواجب الأخالقي ،وواجب الفرد �أن يفكر كيف
�سي�ستفيد الآخر منه بد ًال من العك�س.
وكما �أ�سْ لفت الذكر ،كان للثورة الفرن�سية دور مف�صلي يف تطور مفهوم
املجتمع املدين؛ فهي التي و�ضعت النظريات مو�ضع التطبيق؛ فالربغم
من �أن فكرة التنظيمات الو�سطية �أوجدها مونت�سيكو� ،إال �أن الثورة هي
التي �أحدثت التغيري الدرامي بعد �أن حمقت الطبقية و�أزالت امتيازات
طبقة النبالء ،مثل الو�ساطة بني الدولة وال�شعب ،حيث انتقلت هذه
املهمة �إىل م�ؤ�س�سات �أخ��رى .وبعد الف�صل ال��ذي ح��دث بني ال�سيا�سة
واالقت�صاد ،ظهرت دولة حديثة متاما وجمتمع مدين مُنف�صل نوعاً ما
عن الدولة ،ولكن هيجل -الذي مل يتفق مع نظريتي احلق االجتماعي
والعقد االجتماعي -كان ُمقاً عندما اعتقد �أ َّن امل�ؤ�س�سات الو�سطية
تنتمي ل��ل��دول��ة �أك�ث�ر م��ن انتمائها للمجتمع ،فكالهما ل��ه الأه���داف
عينها.
هكذا �إذن تطوَّر مفهوم املجتمع امل��دين منذ فال�سفة الإغ��ري��ق م��روراً
بامل�سيحية ،ثم ع�صر التنوير ،ثم الثورة الفرن�سية ،وا�ستمرت الأحداث
بالتغري كما ا�ستمر املفكرون بعد هيجل بالتنظري �إىل اليوم ،وال �أعتقد
�أنها �ستتوقف يوماً.
zahra1alnabhani@gmail.com
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المجتمع المدني في اإلسالم وإشكاليات
الممارسة السياسية

ولـيد العربي

�أذنت هجرة النبي �صلوات اهلل عليه �إىل يرثب عام 622م باالنتقال من مرحلة �إىل مرحلة ،ففي عام 623م على الأرجح كتب كتاب املدينة �أو عهد املدينة بني الذين اتبعوه من املُهاجرين،
وقبائل املدينة «الذين ُ�س ُّموا بعد ذلك بالأن�صار» والذين حتالفوا معه ،و�إن مل ي�ؤمنوا بدعوته من �أهل املدينة عربا ويهودا ،وهذا ما ناق�شه الباحث ر�ضوان ال�سيد يف مقاله املن�شور مبجلة
التفاهم وحتدث عن تفا�صيل العالقات الداخلية ،ومقت�ضيات «الأمة الواحدة» املوقف الواحد جتاه اخلارج املعادي �أو املُ�صادق واملُحالف.

�إنّ ال��ع�لاق��ة ب�ين الأم���ة اجل��دي��دة ،وامل�سلمني خ��ارج��ه��ا هي
عالقة دينية ولي�ست عالقة �سيا�سية ،فاالجتماع ال�سيا�سي
ب��دار الهجرة ه��و الأ���س��ا���س ،ال��ذي ج��رى التعبري عنه فيما
بعد با�سم «دار الإ�سالم» فلي�س على مُ�سلمي يرثب �أو �أمتها
واج��ب يف ال��دف��اع عن �أول��ئ��ك الذين بقوا خ��ارج ي�ثرب رغم
�إ�سالمهم� ،إ ّال �إذا كانوا من امل�ست�ضعفني الذين يتعر�ضون
ل�لا���ض��ط��ه��اد وال��ظ��ل��م ب�����س��ب��ب دي��ن��ه��م� ،أو �إذا ك����ان ال��ذي��ن
ي��ت��ع��ر���ض��ون ل�لا���ض��ط��ه��اد بينهم وب�ي�ن امل�سلمني حت��ال ٌ��ف �أو
ٌ
ا�ستحثاث لعدم
ميثاق بح�سب ال��ق��ر�آن .وق��د ك��ان يف ذل��ك
االن�ضمام �إىل دار الهجرة ،ودار الإ�سالم ،فتكتمل الوالية �أو
الوالء بينهم وبني �إخوانهم يف الدين والأمة.
وم���ع �أ َّن الأم����ر وا���ض��ح ف��ق��د ا���س��ت��م��ر اال���ش��ت��ب��اه ع��ل��ى م��دى
الأزم���ن���ة الكال�سيكية ب�����ش���أن ال��ط��اب��ع ال�����س��ائ��د �أو الأ���ص��ي��ل
للكيان اجلديد .ويرجع اال�شتباه �إىل �أ َّن �أول رئي�س للدولة
هو النبي ُممد الكرمي .و�أق�صد ب�أ َّن هذا اال�شتباه ما كان
ينبغي �أن يح�صل ب�ش�أن طبيعة الكيان ،وه��ل هو ديني (�أو
كهنوتي) �أو م��دين ،ي���أت��ي م��ن �أن الأم���ة م��ا ك��ان��ت ذات دين
واح���د يف �أف���راده���ا �أو جماعاتها .ث��م �إ َّن الأم���ة م��ا اخ��ت��ارت
نبيها يف ح�ين ك��ان��ت ه��ي ال��ت��ي اخ��ت��ارت رئي�سها �أو تعاقدت
معه .وهكذا فهناك فرق �شا�سع بني الأم��ر الديني والأم��ر
ال�����س��ي��ا���س��ي .ف��ال��ن��ب��ي م�صطفى م��ن اهلل ���س��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل،
والرئي�س اختيار املتعاقدين �أو املقيمني �أو املواطنني .وقد
�أو�ضح القر�آن الكرمي �أن الطاعة يف ال�ش�أن الديني ال حدود
لها� ،أو �أ َّن ال��ق��ر�آن والر�سول هما اللذان يحددانها؛ بينما
�أو�ضح الر�سول الكرمي ح��دود الطاعة يف ال�ش�أن ال�سيا�سي
بقوله « :إ�من���ا الطاعة يف امل��ع��روف» .وامل��ع��روف �أو املتعارف
عليه ي��ح��دده النا�س �أو اجل��م��اع��ة� ،أو ي��ك��ون عُ��رف��اً ال يجوز
خرقه �أو اخلروج عليه من احلاكم واملحكومني.
بيد �أن اال�شتباه ا�ستمر على الرغم من ذلك كله ،ف�صحيح
�أن امل�سلمني اختاروا رئي�سهم مبح�ض �إرادتهم ،ويف تفاو�ض
�سيا�سي م�شهود يف ال�سقيفة بعد وفاة النبي الكرمي ،لكنهم
�سموا �أم�يره��م �أو رئي�سهم «خليفة» ،وخليفة ر���س��ول اهلل.
واللقب �أو الو�صف قر�آين ،والقر�آن �أطلقه على النبي داود.
وبذلك ع��اد اال�شتباه م��رة �أخ��رى ،ف��داود ك��ان نب ًيا وزعيماً
�سيا�س ًيا لبني �إ�سرائيل .ويف �أثرٍ انت�شر يف القرن الأول فيما
يبدو ،حاول �أتباع «مدينة ال�سلطة» �إي�ضاح الأمر ،بالقول �إن
بني �إ�سرائيل كان ي�سو�سهم الأنبياء؛ �أي �أن ملوكهم كانوا
�أنبياء وملوكا ،بخالف ما �صار عليه الأمر يف الإ�سالم؛ ف�إن

الر�سول الكرمي هو خامت الأنبياء.
ويف الآثار املن�سوبة لل�صحابة (ولي�س للنبي كالأثر الأول)
ح���اول ه����ؤالء �إي�����ض��اح �أ���س��ب��اب ذه��اب��ه��م الخ��ت��ي��ار ه��ذا اللقب
لأمريهم؛ ب�أنه حماولة لتجنب �أمناط ال�سلطة التي كانت
�سائدة لدى فار�س والروم� ،أي امللك الك�سروي �أو القي�صري.
�إنها �سلط ُة رحم ٍة ورع��اي�� ٍة و�إدار ٍة عادلة ،والأم�ير �أول بني
مت�ساويني.
لقد غريت ظروف القرنني الأولني عالقة الأمة ب�سلطاتها؛
فتيار ال�شورى والتعاقد ظل يف املعار�ضة على طول اخلط
تقري ًبا .وبعد �أن كان مي�سك لفرتة يف القرن الأول مبفا�صل
مفاهيم «ال�شرعية» :ال�شورى وال��ع��دال��ة؛ ت�ضاءل ت�أثريه
حتى قارب الزوال يف القرن الثالث الهجري .وجرى التعزي
�أو متثلت امل��خ��ارج ب��ظ��ه��ور ال��ف��ق��ه��اء ال��ذي��ن ف�صلوا ال�����ش���أن
الديني عن ال�ش�أن ال�سيا�سي ،وتولوا هم ال�ش�أن الق�ضائي
والإر���ش��ادي والتعليمي والإفتائي؛ يف حني �صارت ال�سلطة
ال�سيا�سية «حار�سة الدين و�سائ�سة الدنيا».
ول��ن��ا �أن نفهم ذل��ك كما ن�����ش��اء؛ لأن ال�ت�ردد وال��ت��ن��ازع على
التقا�سم ظ��ل ���س��ائ��دا على �أط���راف امل��ج��ال�ين .وك���ان املخرج
الآخ��ر ظهور م�ؤ�س�سات غري �سلطوية� ،أب��دع��ت فيها الأم��ة
وت�����ص��رف��ت بح�سب امل�����ص��ال��ح لفئاتها املختلفة يف امل��واط��ن
املختلفة.
ع��ن��دم��ا ظ��ه��رت ال�صيغة ال��ت��ي ح���ددت م��ه��ام الإم��ام��ة ب�أنها
«حار�سة الدين و�سائ�سة الدنيا» ف���إن ذل��ك ك��ان ناجما عن
�أمرين اثنني �آخرين :حتديد معنى «دار الإ�سالم» ،وما �آلت
�إليه ال�سلطة �أو مرتكزات ال�شرعية و�آلياتها يف حتديد دار
الإ�سالم ،برزت م�س�ألة «الوحدات الثالث» �إذا �صح التعبري:
وحدة الدار ،وحدة الأمة ووحدة ال�سلطة.
ف�ل�ا ت��ك��ون ال�����دار ح��ق��اً دار �إ����س�ل�ام �إال �إذا ك��ان��ت ال�سلطة
واح��دة وم�سيطرة وحدها على الأر���ض ،والدين الإ�سالمي
مرجعيتها ال��ع��ل��ي��ا ،وم��ن يف ال���دار وم��ن م�سلمني وذم��ي�ين
وم�ست�أمنني «�آم��ن�ين ب��الأم��ان الأول» .وق��د حتقق ذل��ك كله
يف ال��ق��رن�ين ،فحتى الأم����راء الأم���وي���ون ال��ذي��ن ه��رب��وا �إىل
الأندل�س و�أقاموا �إمارة هناك ،ما جر�أوا حتى القرن الرابع
على �إعطاء �أنف�سهم لقب �أمري امل�ؤمنني ،ف�ض ً
ال عن خليفة
اهلل.
م��ع �ضعف اخل�لاف��ة ،وق��ي��ام ال�سلطة مبهامها ع�بر ق��رون
ط��وي��ل��ة ،ب���د�أ ك���أمن��ا ت��غ�ير ن��ظ��ام احل��ك��م ،وا���س��ت��ق��ر ع��ل��ى نحو
جديد وخمتلف ،فكان م�صري الإم�براط��وري��ة الإ�سالمية،

مثل م�صري �سائر الإم�براط��وري��ات ال��ق��دمي��ة والو�سيطة.
مي�ضي ال��زم��ن الأول ،فت�سقط الإم�براط��وري��ة حت��ت وط���أة
فاحت جديد؛ بيد �أن امل�صري الأكرث ورودا هو �ضعف ال�سلطة
املركزية ،وانق�سام الإمرباطوريات �إىل دويالت.
وب��ق��در م��ا يرتبط ال��وع��ي ل��دى اجلمهور بالزمن الذهبي
الأول ،ي���ك���ون ه���ن���اك ح���ر����ص م�����س��ت�����ش��ر���س ت��ت��ب��ن��اه وت��ف��ي��د
م��ن��ه ال��ن��خ��ب الع�سكرية والإداري�����ة ل�لاح��ت��ف��اظ بال�سلطة،
واال�ستعانة بالع�صبيات الطرفية �أو البازغة حلفظها بعد
�أن ت��ك��ون الع�صبية �أو الع�صبيات امل��رك��زي��ة ق��د ا�ستنفدت
قواها ،وهكذا.
ويف حدود القرن الرابع الهجري ،بدا ك�أمنا البد من ح�صول
حتول� ،إذا كان يراد للدولة الإمرباطورية �أن ت�ستمر� ،إمنا
لكي ال تفقد ال�سلطة معناها يف نظر اجلمهور وتتحول �إىل
«دول��ة ق��وة» جم��ردة كما ذكر امل��اوردي يف «ن�صيحة امللوك».
فقد ارت���أى املنظرون بعد امل��اوردي �أن جتتمع يف ال�سلطات
اجلديدة �أرب��ع �صفات لكي تظل ال�شرعية متحققة :تبادل
االع�تراف بني ال�سلطان واخلليفة (لتحقيق اال�ستمرارية
الدينية والعربية) ،والكفاية (ال��ق��درة على القيام باملهام
ال�سيا�سية والإدارة ال��داخ��ل��ي��ة) ،وال�����ش��وك��ة (ال���ق���درة على
م��واج��ه��ة ال��ع��دو اخل���ارج���ي) ،وال��ع��دال��ة ،وال��ت��ي يجتمع يف
اعتبارها �أم���ران :متكني ه��ذه ال��دول��ة ال�سلطانية� ،أو تلك
من اال�ستمرار باخلطوة بر�ضا الرعية (امللك ال�سيا�سي)
كما حتدث عنه ابن خلدون ،و�إظهار االرتباط مرة �أخرى
بنموذج اخلالفة الرا�شدة.
ه��ل ي��ك��ون ه��ذا «ال��وع��ي اجل��دي��د» ه��و ال���ذي �أن��ت��ج احل��رك��ات
اجل���ه���ادي���ة؟ احل����رك����ات اجل���ه���ادي���ة ف��ي��م��ا �أرى ن��اج��م��ا ع��ن
خما�ضات احلداثة ،وعن ال�سيا�سات الدولية ،وقد بدت لأول
وهلة حركات انتحارية ،مثل فرق الي�سار املتطرف يف �أوروبا
واليابان من القرن املا�ضي .هي تريد �إ�سقاط النظام العاملي
الذي ترى �أنه طغى على الإ�سالم ،و�أنها حركات ان�شقاقية
يف قلب الدين ،لذلك �سرعان ما ارتدت لت�ضرب يف قلب ديار
امل�سلمني ،غري مفرقة بني نظام ونظام ،وجمتمع وجمتمع؛
�يرا لإقامة
لكن ه���ؤالء االنق�ساميني املتطرفني ،عمدوا �أخ ً
خالفة على بقعة من الأر�ض ،ف�أ�شبهوا بذلك حركات �إحياء
اخل�لاف��ة� ،أو تطبيق ال�شريعة� ،أو والي���ة الفقيه ،ولذلك
تخلوا عن م�شروع م�شابه مل�شروع �أهل تطبيق ال�شريعة �أو
ا�ستح�ضار الإمامة.
Wali7-alabri@hotmail.com
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الهرمينوطيقا :من مركزية المعنى إلى
المركزية الفهم

ب�سام الكلباين

يعتقد �أن م�صطلح الهرمينوطيقا م�شتق من هرم�س يف اليونانية ،وهو املالك الذي ينقل ر�سائل الآلهة من بع�ضهم �إىل بع�ض ،ويف الوقت نف�سه ي�ساعد الب�شر  -ح�سبما كانت تق�ضي به
بع�ض الأ�ساطري اليونانية  -على فهم الر�سائل الرمزية للآلهة.

وع��ل��ى امل�ستوى الإج���رائ���ي ،يبقى �أر���س��ط��و �أول م��ن ّ
وظ��ف
م�صطلح هرمينوطيقا يف ب���اب «م��ن��ط��ل��ق ال��ق�����ض��اي��ا» من
كتابه «الأورغانون»ّ � .أما يف القرون الو�سطى فقد ا�ستعمل
املفهوم للتعبري عن معنى التف�سري وال��ت���أوي��ل املرتبطني
بالكتاب املقد�س؛ �إذ يحيل �إىل جملة من املبادئ والقواعد
��ع�ين �أن ي��ن�����ض��ب��ط ل��ه��ا امل��ف�����س��ر لأج�����ل ال��و���ص��ول
ال���ت���ي ي��ت ّ
�إىل م��ع��ن��ى ال��ن�����ص ال���دي���ن���ي .وت��ب��ع��اً ل��ه��ذا ف�����إن م�صطلح
الهرمينوطيقا « يف �أ���ص��ول��ه البعيدة» م�صطلح مدر�سي
الهوتي تقرتن داللته بذلك العلم املنهجي ال��ذي يهدف
�إىل فهم وتف�سري ن�صو�ص الكتاب املقد�س ال��ت��ي تتطلب
فهماً ،والتي ي�شعر املتلقي لذلك ب��اغ�تراب �إزاء معناها.
مبعنى �أنّ الهرمينوطيقا رامت منذ البداية �أن تنفذ �إىل
عمق «الوجود الن�صي»؛ لذا مل تتورط يف مفهوم ال�شكل
�أو البناء اللغوي املنغلق على ذات��ه �أثناء عملية تف�سريها
للن�صو�ص ،حتى �إن «دل��ت��اي» وه��و �أح��د �أق��ط��اب الفل�سفة
الهرمينوطيقية ي ّوكد يف م�ؤلفه «ن�ش�أة الهرمينوطيقا �أنّ
ف��ن الفهم يتمركز ح��ول تف�سري بقايا ال��وج��ود الإن�ساين
املحفوظة يف الكتابة.
�إنّ مهمة الهرمينوطيقا لي�ست مقت�صرة فقط على فهم
الن�صو�ص وت���أوي��ل��ه��ا ،وعلى االج��ت��ه��اد يف تخريج معانيها
معنى خفي حقيقي� ،أو االنتقال
�أو حماولة الو�صول �إىل
ً
من املعنى املجازي �إىل مراد املتكلم؛ و�إمنا ترى �أن الن�ص
ربرة ذلك بكون القراءة
يحتمل معنى ب�صورة افرتا�ضية ،م ّ
لي�ست جم��رد ف��ك �شفرة للن�ص �أو �سننه ،كما كانت ترى
امل���ذاه���ب ال��ت���أوي��ل��ي��ة ال��ق��دمي��ة ،وع��ل��ى ���ض��وء ذل���ك ميكننا
ن�ب�رر �أن وراء االن��ع��ط��اف الأ���س��ا���س ال���ذي ع��رف��ه م�سار
�أن ّ
الهرمينوطيقا « وا���س��ت��ن��اداً �إىل م��ا �سبق » � ّإن���ا مت�� ّث��ل يف
االنتقال من �إ�شكال« :ما هو معنى الن�ص؟» �إىل �إ�شكال �آخر
ومغاير هو« :ما الفهم؟» وبال �شك هما �إ�شكاالن يحددان
التمايز القائم بني اهتمامات الهرمينوطيقا يف �صورتها
الكال�سيكية والهرمينوطيقا احلديثة التي نحن معنيون
بها يف هذه املقالة.
يعتقد الباحث العيا�شي ادراوي يف مقالته مبجلة التفاهم
واملعنونة بـ «�س�ؤال الهرمينوطيقا يف الفكر الإ�سالمي نقلة
مفهومية �أم نك�سة منهجية» ب����أن الإط����ار امل��ع��ريف لأ�صل
مفهوم الهرمينوطيقا ه��و �إط���ار فل�سفي يف امل��ق��ام الأول.
وعلى الرغم من �أن ال�سياق الديني والف�ضاء الالهوتي
هما اللذان احت�ضناه و�أك�سباه امتالءه الداليل ،من خالل
�إث���ارة بع�ض ق�ضايا املعنى وال��ت���أوي��ل ذات ال�صلة ب��ق��راءة
وتف�سري الن�صو�ص املقد�سة اليهودية وامل�سيحية حتديداً،

فالعمق النظري والبعد الفل�سفي �إمنا حتددا عرب جملة
م��ن امل��ح��ط��ات ال��ت��ي متثلت يف ال��ت��ط��ورات احل��ا���س��م��ة التي
�شهدها الوعي الفل�سفي الأوربي؛ �إذ هي التي ر�سمت تاريخ
تطوره وحتوالته كما يعتقد احلبيب بو عبداهلل يف كتابه
«مفهوم الهرمينوطيقا».
ولال�ستدالل على ما ذهبنا �إليه كون النظر الهرمينوطيقي
م��دي��ن��اً يف ت��ط��وره �إىل ال��ب��ح��ث الفل�سفي و�إن ك���ان منبته
دينياً ،نكتفي بالإ�شارة �إىل �أن ظهور الهرمينوطيقا �إمنا
ترافق مع ت�أويل الن�صو�ص الدينية املقد�سة يف القرنني
ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر .كما �أنّ الأ�سئلة التي طرحت
�آن����ذاك ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ن�����ص��و���ص ك��ان��ت م��رت��ب��ط��ة يف جمملها
مب�شاكل التوفيق بني العهدين� ،أو بني الت�شريعات الإلهية
ونوامي�س الطبيعة� ،أو بني اخل��وارق واالنتظام ،بل وحتى
ب�ي�ن الأ����س���اط�ي�ر الإجن��ي��ل��ي��ة وال���وق���ائ���ع ال��ت��اري��خ��ي��ة .فيما
ظهرت هرمينوطيقا الأن��وار يف �صورتها الدينية لتحقيق
م�سعى التوفيق بني معاين الن�ص الديني و�صورة العامل
اجلديدة يف ع�صر الأنوار ،وكلها ذات طابع فل�سفي بامتياز.
وبال �شك ف�إنّ هذا التفاعل بني الديني والفل�سفي يف نطاق
الدر�س الهرمينوطيقي « عرب تاريخه » م ّكن من االنتقال
من الهرمينوطيقا القدمية (علم التف�سري) املرتكز على
وح���دة امل��ع��ن��ى ال�صحيح ووح����دة احل��ق��ي��ق��ة ال��ي��ق��ي��ن��ي��ة� ،إىل
الهرمينوطيقا املعا�صرة التي فتحت الفهم الإن�ساين على
تقبل فكرة تعددية املعنى ون�سبية احلقيقة.
�إنّ �إحدى الإ�شكاالت املربكة يف الفل�سفة الغربية تبقى تلك
التي طرحها �إميانويل كانط ،وهو يجتهد يف حل م�شكلة
امليتافيزيقا بخ�صو�ص م��دى ق��درة العقل على الإح��اط��ة
بالظواهر ،وم��ن هنا ف���إن ت�أكيده على �أنّ العقل ال يدرك
�إال عرب قنوات ت�سبق التجربة قد زعزع الثقة �شبه املطلقة
بالعقل التي كان قد ر�سخها ديكارت وعززها التنوير� .إن
�أزمة العقل تتجلى �أ�سا�سا يف نظرية فهم الن�ص التي و�ضع
�أ�س�سها ال�لاه��وت��ي والفيل�سوف ف��ري��دري��ك �شاليرماخر،
والذي يعد م�ؤ�س�س الهرمينوطيقا ،على �أ�سا�س �أنه مار�س
نقداً جذرياً للهرمينوطيقا الالهوتية التقليدية ،والتي
مل تكن يف ن��ظ��ره ���س��وى جتميع ق��واع��د يف ال��ت���أوي��ل بعيدة
ك��ل البعد ع��ن �أي ت�أ�صيل منهجي م��ن جهة ،والفتقارها
للنظرية العامة التي وفقها ي�ستقيم الت�أويل والفهم من
جهة �أخ���رى .وان�سجاماً م��ع م��ا �أب���داه �شاليرماخر ،يرى
بيرت زون��دي �أن��ه «ملعرفة نظرية الفهم عند �شاليرماخر
ينبغي االع��ت��ن��اء ب��االع��ت��ب��ارات املت�صلة بالتطبيق الفعلي
للفعل ،ومب�شروعه يف ت�أ�سي�س هرمينوطيقا جديدة قائمة

على مالحظة م���واد ال��ل��غ��ة»� .أي �أ َّن عملية ال��ت���أوي��ل عند
�شاليرماخر مرادفة لـ «�إعادة البناء» والتي تتخذ ثورتني
اث��ن��ت�ين متكاملتني :ت���أوي��ل ن��ح��وي؛ ي��ت��وخ��ى ف��ه�� ُم خطاب
معني انطالقا م��ن العنا�صر اللغوية وطبيعة العالقات
ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ،ث���م ت����أوي���ل ت��ق��ن��ي ن��ف�����س��ي؛ وم������داره تلك
اخل�صو�صية �أو الكيفية التي ينبثق بها الفكر من داخل
الإطار الكلي املميز حلياة امل�ؤلف (وا�ضع الن�ص) النف�سية
وال��ت��اري��خ��ي��ة� .أو مبعنى �آخ���ر� :إع����ادة ب��ن��اء ت��ل��ك احل��دو���س
الأ�صلية للم�ؤلف الذي �أنتج الن�ص؛ بالرتكيز على اجتاهه
ونف�سيته و�أ�سلوبه من ناحية ،وظ��روف حياته من ناحية
�أخ����رى .وع��ل��ى ���ض��وء ه���ذا ينقلنا ���ش�لاي��رم��اخ��ر يف جم��ال
البحث من �ضيق جمال معريف قدمي م�ؤ�س�س على مركزية
املعنى �إىل �أفق جديد وهو جمال ال مركزية الفهم.
�إذا كان �شاليرماخر قد ارتقى بالهرمينوطيقا �إىل مرتبة
اال�ستقاللية الأب�ستمولوجية ،بجعلها فرعاً فل�سفياً خا�صاً
يعنى بكيفية فهم الن�صو�ص وت�أويلها ،ف���إن هايدجر قد
�أدخ��ل��ه��ا يف نطاق التق�صي الفل�سفي ذاه��ب��اً �إىل �أن الفهم
لي�س جمرد بنية معرفية؛ و�إمنا ي�شكل واحداً من البنيات
الأ�سا�سية للوجود ،ومن هنا ف�إن الهرمينوطيقا يف اعتقاد
ه��اي��دج��ر ه��ي ن��ظ��ري��ة ال��ف��ه��م نف�سها؛ ف����إن ه��ذا ال��ف��ه��م له
معنى خ��ا���ص ع��ن��ده؛ �أي ه��و ال��ق��درة على �إدراك �إم��ك��ان��ات
الذات للوجود يف �سياق حياة املرء ،ووجوده يف العامل .لذا
ي�صري الفهم لي�س �شيئاً ميكن امتالكه والتمكن منه ،بل
هو �شكل من �أ�شكال الوجود يف العامل� ،أو عن�صر م�ؤ�س�س
ل��ه��ذا ال��وج��ود؛ بحيث مي�� ّك��ن م��ن مم��ار���س��ة الفهم بالفعل
على امل�ستوى التجريبي ،وم��ن ه��ذا املنطلق ،يكون الفهم
 من الناحية الوجودية� -أمراً �ضرورياً من جهة ،و�سابقاًعلى �أي فعل وج���ودي �آخ��ر م��ن جهة �أخ���رى .م��ع ك��ل هذا
يق ُّر هايدجر ب���أن ثمة بعداً �آخ��ر للفهم ،وهو �أن��ه مرتبط
بامل�ستقبل مم��ا يجعل الن�ص واخل��ط��اب��ات لي�ست مكتفية
ب��ذات��ه��ا �أو ك��ام��ل��ة يف ن��ف�����س��ه��ا؛ و�إمن����ا ه��ي ق��اب��ل��ة ل��ق��راءات
متعددة وحمالة لدالالت كثرية ،ينتقل وفقها الت�أويل من
طور �إىل �آخر ،وينمو املعنى تبعاً لذلك يف �صورة من �صور
�إغناء الن�صو�ص و�إثرائها بح�سب مقت�ضيات زمن تلقيها
والتفاعل معها� ،أي �أن الفهم ميكن �أن يكون فع ً
ال تاريخياً،
وهو ما ي�ؤكد ب�أن الفهم مرتبط دائماً بالزمن احلا�ضر وال
وجود له خارج التاريخ ،و�أنّ املف�سر له فهم خا�ص يرتبط
بع�صره ،يجب �أال ينفك عنه؛ ليقوم بتف�سري الن�ص وفقاً
لفهم الع�صر ال�سابق.
bassam.alkalbani@aiesec.net
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جغرافية المحيط الهندي
�أجمد �سعيد
َن َ�شر نيكوال�س بور�سيل وبريجن هورتن م ً
َقال يف العام 2006م؛ ذكر فيها حرف ًّيا ما يلي« :ميكن للمقارنة الن�سقية بني البحار �أن ُتوحِ ي بت�ص ُّور جديد للتاريخ� ،ستمكنه من �أن ي�صل �إىل
م�ستوى عاملي �شمويل .واحلال �أ َّن مفهوم البحر �أو املحيط قد بد أ� من هنا مفهو ًما واعدًا ومه ًّما» .يف املقال البحثي بقلم هانز غاوبه يف جملة التفاهم بعنوان «درا�سات املحيط الهندي»،
متت مناق�شة �أهمية امل�سطحات املائية كالبحار واملحطيات بالن�سبة لتتبع التاريخ ،وقد بد�أ هذا التمح�ص يف املحيطات املائية من املفاهيم اال�صطالحية لها ،كلفظ البحر �أو املحيط،
حيث �إن اال�صطالح «علم تاريخ البحار» ( .)Thalassologyوا�شتقاق هذا اال�سم جاء من اللفظ اليوناين القدمي الدال على معنى البحر( .)Talassaعبارة مثل هذه كانت
�ستبدو م�ستحدثة ،و�إن ُكتبت قبل خم�سني �سنة من هذا التاريخ؛ وذلك لأنه كانت قد ظهرت عام 1949م الن�شرة الأوىل لكتاب فرناند لروديل «البحر الأبي�ض املتو�سط يف عهد امللك فيليب
الثاين».

واحل����ال �أ َّن ال��ن�����ش��رات امل�����س��ت��ح��دث��ة امل�����س��ت��ج��دة ل��ه��ذا
ال��ك��ت��اب وت��رج��م��ات��ه �إىل ال��ع��دي��د م��ن ال��ل��غ��ات جعلت
���ش��ه��رة ك��ت��اب ب��رودي��ل جت��ول ال��ع��امل ،ومل ي��ك��ن ذل��ك
بالأمر الفجائي؛ ذلك �أنه وف�ضال عن موقف بروديل
املو�سوعي الأكادميي ،ف�إ َّن لغته ركزت يف العديد من
�أج��زاء عمله على ال�صلة ما بني البحر وال�بر وبني
الرب والبحر« :مو�صولة هي حياة البحر بحياة الرب،
و�شعر البحر �أ�شبه م��ا يكون ب�شعر ال��ب��ادي��ة ،ن�ص ُفه
وبحارة البحر ميكن �أن ي�ستحيلوا �إىل
بدوي الطبعَّ ،
مزارعني ح�سب الف�صول .و�إنه لبحر �أ�شجار الكروم
وال��زي��ت��ون مت��ام��ا مثلما ه��و بحر ال�سفن ال�شراعية
ذات امل��ج��ادف ال�ضخمة ،و�سفن التجار امل�ستديرة.
وت��اري��خ��ه ال ُي��ك��ن ب����أي ح��ال �أن ينف�صل ع��ن تاريخ
الرب املحيط به مثلما لي�س من املمكن ف�صل الطني
عن يدي الطيان التي ت�شكله».
ومهما ُيقال ،ف���إ َّن �أفكار بروديل قد �أ�سهمت �إ�سهاما
ح��ا���س��م��ا يف ال��ت���أث�ير ع��ل��ى م��ا ���ص��ار ي��ع��رف ف��ي��م��ا بعد
حت��ت م�سمى «م��در���س��ة احل��ول��ي��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة» ،كما
�أ�سهمت ه��ي يف توجيه مباحثها ب��ق��وة .على �أن هذا
ال مي��ن��ع��ن��ا م���ن ال���ق���ول �إن �أف���ك���ار ب���رودي���ل ���ص��ب��ت يف
جم��رى امل���ؤرخ�ين امل��ح��دث�ين ال��ذي��ن اكت�شفوا ب�شكل
م��ف��اج��ئ م��ا ك���ان �أب��ج��دي��ا م��ع��روف��ا م��ن��ذ �أم����د بعيد.
على �أن درا�سات بروديل البحرية قد رك��زت واتك�أت
على م�ساحة خلقها البحر الأبي�ض املتو�سط .وقد
ت���رك ل��ب��ع�����ض ال��ب��اح��ث�ين ف��ر���ص��ة ت��و���س��ي��ع نظرتهما
والأخ������ذ ب��ع�ين االع���ت���ب���ار ال��ن��ظ��ر ل��ل��م��ح��ي��ط ال��ه��ادي
واملحيط الأطل�سي؛ ب�سبب �أنهما وحدتان تاريخيتان
واقت�صاديتان وثقافيتان ،ونتيجة لذلك ف�إنه لي�س
م��ن امل��ف��اج��ئ للجميع ب��امل��رة �أن ت��ك��ون وج��ه��ة النظر
ه���ذه ق��د الم�����س��ت وام��ت��دت ل��ت��ط��ال امل��ح��ي��ط الهندي
وت�شمله �ضمن خمطط الدرا�سات البحرية كذلك.

وق��د و�ضع البع�ض ه��ذه املقاربة لي�س ل�شيء و�إمن��ا
كانت احلدث الرائج �آنذاك ،والبع�ض كان على متام
ال��دراي��ة ب��ف��وارق امل��ن��اط��ق امل��ذك��ورة �آن��ف��ا؛ وذل���ك لأن
املحيط الهندي كان م�سرحا �أقدم بكثري لالت�صاالت
االقت�صادية والثقافية التي تعود �إىل ع�صور ما قبل
التاريخ وال�شعوب ال�شرقية البائدة.
ب��ع��د �أن َّ
مت���ت ُم��ع��اجل��ة م��ع��ظ��م ال��ب��ح��وث ال��ت��اري��خ��ي��ة
املتعلقة باملحيط الهندي� ،أ�شار بروديل �إىل نتيجة
م��ف�����ص��ل��ي��ة؛ م��ف��اده��ا :ه��ن��اك ح��اج��ة م��ل��ح��ة مل��واج��ه��ة
ْ
ْ
أ�سا�سيتي �إذا �أردنا �أن نكتب تاريخا ُمقنعا
م�شكلتي �
للهند واملحيط الهندي؛ �أوال :نحن بحاجة لتعيني
احل��دود اجلغرافية للمحيط الهندي بدقة ،ثانيا:
ع��ل��ي��ن��ا �أن ن��ن��ظ��ر ب��ع��ام��ة �إىل امل��وا���ض��ي��ع وال��ن��زوع��ات
امل�شرتكة ،و�أن ن��رى �إىل �أي م��دى ميكننا التحدث
عن الوحدة يف املحيط الهندي .بقدر ما تعلق الأمر
باحلدود اجلغرافية للمحيط الهندي ،جاء الر�سم
اجل���غ���رايف ال��دق��ي��ق حل����دود امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي كحل
ب�سيط ن�سبيا؛ وه��و� :أن املحيط الهندي يبتدئ من
ر�أ�س الرجاء ال�صالح يف الغرب �إىل القطب اجلنوبي
يف اجلنوب ،وي�ضم بحر ْين معا؛ هما :البحر الأحمر
وبحر اخلليج؛ ويتخلى عن بحرين معا؛ هُ ما :بحر
ج��اف��ا وب��ح��ر ج��ن��وب ال�����ص�ين .وه��ك��ذا ُي�صبح املحيط
الهندي املجال املائي الواقع �شمال هذه .ويف ال�شمال
ال��غ��رب��ي ،مت��ت��د احل����دود م���ن امل���دخ���ل اجل��ن��وب��ي �إىل
ق��ن��اة ال�سوي�س ن���زوال لل�ساحل الإف��ري��ق��ي ال�شرقي
و�إىل ر�أ���س غولها�س ،ومن هناك جنوبا �إىل احلدود
ال�شمالية للمحيط اجلنوبي ،و�شرقا من ال�سوي�س.
ف���أم��ا احل���دود ال�شمالية فتتبع ال�����س��اح��ل الآ���س��ي��وي
يف ك��ل اجت���اه حم��ي��ط ح���ول م�ضيق م���االي يف احل��د
الأق�����ص��ى للجنوب ال�����ش��رق��ي� .أم���ا املنطقة ال�صعبة
ال��ت��ي ت�شكل اخل�ل�اف ،فهي �إن��دون��ي�����س��ي��ا .واذا م��ا مت

النظر �إىل امل��ج��ال نظرة �شاملة ،وج��دن��ا �أن املحيط
الهندي ي�ضم يف جماله املائي بحارا عديدة؛ منها:
بحار يافا وفلوي�س وتيمور وباندا و�أراف��ورا و�سريام
وحدودها التي تتبع اخلط ال�ساحلي الأ�سرتايل من
ر�أ����س ل��وي��وي��ن يف ك�� ِّل االجت��اه��ات ن��ح��و ر�أ����س ي��ورك،
وميتد على طول االمتداد الواقع بني خط اال�ستواء
ومااليا.
و�إذا َّ
متت الإ�شارة املخت�صرة �إىل هذا الأمر؛ �ستظهر
لنا امل�شكالت م��رة واح���دة .ومنها �أن���ه �إذا م��ا ذهبنا
نحن �إىل البحر الأحمر ،ف�إن الت�سا�ؤل املطروح :ملاذا
ال نذهب �أبعد من البحر الأبي�ض املتو�سط؟ وماذا
يقال بالن�سبة �إنْ ذهبنا للحدود ال�شرقية للمحيط
الهادي التي مت ذكرها �آنفا؟
ُم��ع��ظ��م امل�����س��اف��ري��ن ع��ل��ى ���ص��ف��ح��ة امل��ح��ي��ط ال���ه���ادي
ال ي��ع��ل��م��ون ���ش��ي��ئ��ا ع����ن ه�����ذه احل������دود اجل��غ��راف��ي��ة
اال�صطناعية التي ذكرت هنا؛ وهذا كل ما يحتاجه
الأم����ر ،وه���و ت��ك��وي��ن ف��ك��رة حقيقية لأب���ع���اد املحيط
الهندي الذي ال تقل �أهميته وتاريخه عن املحيطات
الأخ������رى؛ ف��ل��و ذه��ب��ن��ا �إىل �أب���ع���د م���ن ه���ذه احل���دود
اجلغرافية وتوغلنا يف تاريخ الأرا���ض��ي التي ت�شكل
ح�����دود ه����ذا امل��ح��ي��ط ال�����ض��خ��م ال���س��ت��غ��رق��ن��ا ال��ك��ث�ير
والكثري يف البحث عن العوامل الإن�سانية والتجارية
وال��دي��ن��ي��ة؛ فما ُي�شكل ح���دود الأ���ش��ي��اء ونخ�ص هنا
املحيطات واملحيط الهندي بالذات هو التاريخ الذي
ب����دوره ���ص��ن��ع �شيئا ف�شيئا ه���ذه احل����دود م��ن �أف���واه
الذين �أبحروا على متنه ومن امل�سافات املحددة التي
قطعتها �سفنهم؛ �سواء كان ذلك لهدف �إن�ساين نبيل
�أو لأ�سباب �أخرى جعلت هذه احلدود قابلة للر�صد
والت�أريخ.
amjdsaeed01@outlook.com
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زينب الكلبانية

ما املراد بالهوت التحرير؟ بالأ�سا�س هو خط ديني م�سيحي ي�ستلهم ر�ؤاه من كتابات ذات منحى الهوتي ن�ضايل ،مت ت�أليفها منذ عام  1971من قبل جمموعة من رجال الدين امل�سيحيني،
على غرار غو�ستافو غوترياز من البريو ،وروبيم �آلفز من الربازيل ،وغريهم من الكتاب من خمتلف دول �أمريكيا الالتينية .ولذلك لي�س م�صادفة �أن تظهر هذه احلركة يف �أمريكا
الالتينية ،يف جنوب القارة التي تف�شى فيها التباين االجتماعي ب�شكل �صارخ ،وقد توالت ،منذ تفجر الثورة الكوبية �سنة  ،1959ن�ضاالت اجتماعية تطلعت �إىل �إر�ساء العدالة ،دعمتها
حركات ثورية ب�شكل متالحق ،وهذا ما ناق�شه الباحث ميكائيل لويف يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم.
ولئن برزت اختالفات ج ّمة بني �آراء جممل ه���ؤالء الالهوتيني؛
ف�إننا جند يف �سائر �أعمالهم العديد من امل��ح��اور الرئي�سة التي
���ش��ك��ل��ت �أر����ض���ي���ة م�����ش�ترك��ة وم��ن��ط��ل��ق��ا ج���ذري���ا ن��اب��ع��ا م���ن امل��ع��ت��ق��د
التقليدي ،كما �أر�سته الكنائ�س امل�سيحية� ،سواء منها الكاثوليكية
�أو الربوت�ستانتية ،ومنها :تقريع �أخالقي واجتماعي للر�أ�سمالية
باعتبارها نظام حيف وجور ،وبو�صفها �شكال من �أ�شكال اخلطيئة
البنيوية� .أي�ضا توظيف �أدوات التحليل املارك�سية بق�صد تفهم
دواع����ي ال��ف��ق��ر ،والإح���اط���ة ب��ت��ن��اق�����ض��ات ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ومبختلف
�أ�شكال ال�صراع الطبقي .كذلك خيار م��واالة الفقراء ومنا�صرة
ن�ضاالتهم يف التحرر االجتماعي الذاتي ،وال�سعي اجلاد من �أجل
�إر�ساء العدالة االجتماعية.
ومنها �أي�ضا العمل على النهو�ض بال�شرائح امل�سيحية املعدمة
يف �أو�ساط الفقراء ،ك�شكل جديد من جمهور الكني�سة ،والبحث
عن منط بديل حلياة الفردانية التي �أمالها النظام الر�أ�سمايل،
وق���راءة م�ستجدة للكتاب املقد�س ،حت��وم �أ�سا�سا ح��ول جملة من
الإ�صحاحات الواردة يف �سفر اخلروج التوراتي ،كنربا�س للن�ضال
م���ن �أج����ل ال��ت��ح��رر ل�����ش��ع��ب ي����رزح حت���ت ن�ي�ر اال���س��ت��ع��ب��اد ،و�أخ��ي�را
نقد الثنائية ال�لاه��وت��ي��ة التقليدية باعتبارها نتاجا للفل�سفة
الأفالطونية الإغريقية ،ولأن��ه��ا ال متت ب�صلة للرتاث الكتابي
التوراتي ،الذي يتميز فيه التاريخ الب�شري عن امل�سار الإلهي وال
ينف�صالن.
مل ت���ؤث��ر م�سيحية التحرير بخطها ال�لاه��وت��ي �إال يف جمموعة
�ضئيلة من كنائ�س �أمريكا الالتينية :حيث بقي التوجه ال�سائد
يف ال��غ��ال��ب الأع����م� -إم���ا حم��اف��ظ��ا �أو م��ع��ت��دال ،ل��ك��ن ت���أث�ير تلكامل�سيحية ما كان هينا �أو عر�ضا ،ال �سيما يف الربازيل حيث رف�ض
امل�ؤمتر الأ�سقفي(- )CNBBبرغم ال�ضغوط القوية املت�أتية
من حا�ضرة الفاتيكان وب�شكل متكرر� -إدانة الهوت التحرير.
ذل��ك �أن م�سار الت�أ�صيل ال�لاه��وت��ي يف الثقافة الكاثوليكية يف
�أمريكا الالتينية -وهو ما �سيقود �إىل بروز الهوت التحرير -مل
ينطلق من قمة الكني�سة لي�سري نحو القاعدة ،وال من القاعدة
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ب���اجت���اه ال��ق��م��ة ،ول��ك��ن م���ن ال��ه��ام�����ش ب���اجت���اه امل��رك��ز.
فال�شرائح �أو القطاعات االجتماعية يف احلقل الديني الكن�سي
التي �ستغدو املحرك الفاعل يف عملية التجدد -كلها ذات طابعهام�شي �أو متحدرة من الأط��راف بالن�سبة �إىل امل�ؤ�س�سة :اجلهاز
الكن�سي الالئكي و�أعوانه ،واخلرباء الالئكيون ،والكهنة الأجانب،
والتنظيمات الدينية .ففي بع�ض احلاالت ا�ستولت احلركات على

«املركز» و�أ ّثرت على امل�ؤمترات الأ�سقفية (ال �سيما يف الربازيل)،
ويف حاالت �أخرى بقيت معزولة على «هام�ش» امل�ؤ�س�سة.
�ضمن ه���ذا ال�����س��ي��اق ج���اء م��ي�لاد اله���وت ال��ت��ح��ري��ر .ب���د�أ مو�ضوع
التحرر ي�شغل الهوتيي �أم��ري��ك��ا الالتينية الأك�ث�ر تقدما -غري
املقتنعني «بالهوت التنمية» الرائج يف جنوب القارة -منذ �أواخر
�ستينيات القرن املا�ضي .وعلى �سبيل املثال نورد حالة الالهوتي
الربازيلي هوغو �آ�سمان ،الذي �سبق �أن تلقى تعليمه يف فرانكفورت.
فقد لعب دورا بارزا منذ �سنة  1970يف ح�شد �أوىل العنا�صر لبلورة
نقد م�سيحي ذي ط��اب��ع اله��وت��ي حت��ري��ري للتنمية االقت�صادية
امل�ستدامة؛ لكن بحلول عام  ،1971ومع �صدور م�ؤلف غو�ستافو
غ��وت�يراز  -الي�سوعي ال��ب�يرويف ،ال��ذي �أن��ه��ى حت�صيله العلمي يف
جامعتي لوفان وليون الكاثوليكيتني -كان املولد الفعلي لالهوت
التحرير .ففي م�ؤلفه املعنون ب��ـ«اله��وت التحرير  -ال�سياقات»،
���س��ي��ط��رح غ���وت�ي�راز ج��م��ل��ة م���ن الأف����ك����ار االح��ت��ج��اج��ي��ة��� ،س��ت��ك��ون
م��دع��اة لإث����ارة بلبلة يف ال��ت�����ص��ورات ال�لاه��وت��ي��ة داخ���ل الكني�سة.
يف م�ستوى �أول� ،أل�� ّح على �ضرورة ته�شيم الثنائية املتوارثة عن
الفكر الإغريقي :فال وج��ود لواقعني� :أحدهما «زمني» والآخ��ر
«روحي»� ،أو تاريخني� :أحدهما «مقدّ�س» والآخر «مد ّن�س» .هناك
تاريخ موحد فح�سب ،ويف ح�ضن هذا التاريخ الإن�ساين والزمني
ينبغي �أن تتحقق العدالة االجتماعية ،واخلال�ص ،ومملكة الرب.
ال يتعلق الأم��ر برتقب اخلال�ص من �أع��ل��ى؛ ف��اخل��روج التوراتي
يبني لنا ب�شكل ال لب�س فيه «�أن بناء الإن�����س��ان عمل م��ن �صنعه،
يت�أتى تبعا لن�ضاله ال�سيا�سي التاريخي» .كما � ّأن م�سار اخلال�ص
يغدو م�سارا جماعيا و«�شامال» بعد �أن كان خيارا فرديا وخا�صا،
حيث ال يتمثل ال��ره��ان يف �أن ينجو امل��رء بنف�سه ،ب��ل يف خال�ص
وحترر �شعب ب�أ�سره يرزح رهن اال�ستعباد .فلي�س الفقراء �-ضمن
هذه ال�سياق -جمرد مو�ضوع لل�شفقة �أو هدفا للإح�سان؛ لكنهم
على غرار �سائر امل�ست�ضعفني من بني �إ�سرائيل� -صناع حتررهم.وفيما يتعلق بالكني�سة ،ينبغي �أن تكف عن لعبها دور ال�شريك
يف ج��ه��از ال�����س��ي��ط��رة؛ م��ت��ب��ع��ة ال��ت��راث ال��ع��ظ��ي��م لأن��ب��ي��اء ال���ت���وراة
والنموذج ال�شخ�صي للم�سيح ،و�أن تواجه اجلبابرة ،وتندد بالظلم
االجتماعي.
خالل العقود الأخرية ،د�شن الهوت التحرير ور�شات عمل جديدة،
بتناوله بالتحليل مظاهر ا�ضطهاد امل��ر�أة ،و�أ�شكال الع�سف وامليز
امل�سلطة على جتمعات الزنوج وال�سكان الأ�صليني ،كما �ضم �إىل
تلك امل�سائل حتديات التنوع الثقايف والتعددية الدينية واحلوار

بني �سائر املعتقدات ،ف�ضال عن امل�س�ألة البيئية .م�ستهال عمله
بو�ضع الليربالية اجلديدة حمل نقد الهوتي و�سيا�سي ،باعتبارها
ال�شكل اجل��دي��د ال��رائ��ج يف �أم��ري��ك��ا الالتينية ل��ن��ظ��ام م�ضطرب
داخليا �أال وهو الر�أ�سمالية .حيث مل يقت�صر النقد الذي وجهه
اله��وت��ي��و ال��ت��ح��ري��ر �إىل ن��ظ��ام ال�����س��ي��ط��رة ال�����س��ائ��د ع��ل��ى امل��ج��االت
االقت�صادية واالجتماعية والأخ�لاق��ي��ة؛ ب��ل �شمل �أي�����ض��ا املجال
الالهوتي .فقد بدت الر�أ�سمالية -وال �سيما يف �شكلها الليربايل
اجلديد من منظورهم� -شكال من �أ�شكال الوثنية.
فلي�ست امل�س�ألة امل��ح��وري��ة امل��ط��روح��ة ال��ي��وم يف �أم��ري��ك��ا الالتينية
الإحلاد؛ �أي امل�س�ألة الأنطولوجية التي تطرح وجود اهلل؛ بل تتمثل
امل�س�ألة يف الوثنية ،يف ع��ب��ادة الآل��ه��ة املزيفة لنظام اال�ستغالل.
حيث يتميز كل نظام من �أنظمة اال�ستغالل بهذا ال�شكل حتديدا
ب�أنه يخلق �آلهة و�أوثانا ،ت�ضفي قد�سية على اال�ضطهاد ،وتنا�صب
احلياة العداء .فعملية البحث عن الإله احلقيقي يف هذه املعركة
للآلهة تقودنا �إىل ر�ؤية للأ�شياء تنزع نحو ال�صدام مع الوثنية،
والرف�ض للآلهة املزيفة ،والأوث���ان املميتة ،و�أ�سلحتها الدينية
ال��ت��ي ت���روج ل��ل��م��وت .ف���الإمي���ان ب���اهلل امل��ح��رر ،ذل���ك ال���ذي يك�شف
ع��ن ���س��ره يف ن�����ض��االت ال��ف��ق��راء �ضد ال��ق��ه��ر ،ه��و م��ا يكتمل ب�شكل
حا�سم بنفي الآلهة الزائفة فيغدو الإميان من هذا الباب نقي�ضا
للوثنية.
لي�س الهوت التحرير جمرد جمموعة من الن�صو�ص فح�سب؛ بل
هو � ً
أي�ضا ممار�سة ن�ضالية من �أجل العدالة االجتماعية يف �أو�ساط
الطبقات املحرومة ،من داخل ال�شعوب امل�ضطهدة.
ت��ي��ارات املنا�ضلني امل�سيحيني التي ت�شارك يف احل��رك��ة املناه�ضة
للعوملة ���ش��دي��دة ال��ت��ن��وع -م��ن��ظ��م��ات غ�ير ح��ك��وم��ي��ة ،منا�ضلون يف
نقابات �أو يف �أح��زاب ي�سارية ،تنظيمات مق ّربة من الكني�سة -وال
تتقا�سم اخليارات ال�سيا�سية ذاتها .مع ذلك ف�إن جمملها ت�شرتك
يف اخل��ط��وط ال��ك�برى ل�لاه��وت ال��ت��ح��ري��ر ،ك��م��ا ت��ب��ل��ور م��ع رج��ال
الدين ،بل �أي�ضا كما ميار�س من قبل �أ�ساقفة ذائعي ال�شهرة �أو
معروفني بدرجة �أق��ل ،وت�سهم يف النقد الأخ�لاق��ي واالجتماعي
والبيئي للر�أ�سمالية بق�صد العمل لأجل حترير الفقراء.
ان��ت��خ��اب ال��ب��اب��ا ف��ران�����س��ي�����س (ب��رغ��ول��ي��و) م��ن �أم��ري��ك��ا الالتينية
رمب��ا �سيمهد الطريق خللق ظ��روف مالئمة يف ح�ضن الكني�سة
الكاثوليكية؛ لتطور الهوت التحرير .فالدعوة املوجهة لغو�ستافو
غ��وت�يراز لاللتقاء م��ع البابا فران�سي�س يف الفاتيكان ميكن �أن
تكون بادرة لطي �صفحة املا�ضي وتد�شني مرحلة جديدة.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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عالقة أوروبا بالمسلمين ونماذج من
تأثير المسلمين عليهم

عبد اهلل ال�شحي

يتحدث حامت الطحاوي مبجلة التفاهم يف مقالته املعنونة بـ»الإ�سالم و�أوروبا وال�صني :العالقات التجارية والثقافية حتى القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي» عن مناذج من العالقات التي
�أقامتها دولة الإ�سالم عرب العهود مع كل من �أوروبا وال�صني ،ويو�ضح كيف ا�ستطاعت هذه العالقة خلق ت�أثريات على خمتلف الأ�صعدة.
�أحدث االت�صال املُ�ستمر بني امل�سلمني وغري امل�سلمني ت�أثريات متنوعة وكثرية ،حيث ت�أثر امل�سلمون بغريهم و�أحدثوا ت�أثرياً على غريهم .وكان �أبرز العوامل لذلك قيام احلروب والتبادل
التجاري واالت�صال الثقايف املُبا�شر.
جدير بالذكر �أ َّن الت�أثريات كانت متبادلة بني الطرفني لكننا
ن��رك��ز هنا على ال��ت���أث�ير م��ن ط��رف امل�سلمني ح�صرا .و�سوف
ن��ت��ن��اول بع�ض ال��ن��م��اذج م��ن �أوروب����ا ل��ك��ل ع��ام��ل م��ن ال��ع��وام��ل
ال��ث�لاث��ة ال�سابقة ،لكن قبل ذل��ك علينا مالحظة �أم���ر مهم
بخ�صو�ص �أوروب���ا ،وه��و �أن��ه��ا �أك�ثر م��ن �أث��ر وت���أث��ر باحل�ضارة
الإ�سالمية؛ حيث كانت هناك م�ساحة وا�سعة للتفاعل على
خمتلف امل�ستويات.
ومن البداهة القول ب�أ َّن �سبب ذلك هو القرب اجلغرايف من
ويكن �أن ن�ضيف �أن �أوروبا �أر�ض قامت عليها
بالد الإ�سالمُ ،
دول م�سيحية كالدولة البيزنطية ،وهو دين �إبراهيمي مثل
الإ�سالم ،فكانت احلوارات الدينية والت�سا�ؤالت والردود تطرح
ب�شكل م�ستمر .ال�سبب الثاين هو االهتمام امل�شرتك لكل من
امل�سيحيني وامل�سلمني بالقد�س ،واحلروب التي قامت من �أجل
ب�سط النفوذ عليها.
ت��اري��خ احل��روب ب�ين امل�سلمني وامل�سيحيني ط��وي��ل ،وللحروب
التاريخية ب�شكل ع��ام ق�ضيتان مهمتان عندما نتحدث عن
الت�أثري بني احل�ضارات ،هما فتح البلدان وق�ضية الأ�سرى.
�إ َّن التوجه الع�سكري يف اح��ت�لال �أو فتح البلدان-ت�سميتها
اح��ت�لاال �أو فتحا يعتمد على زاوي��ة ن��ظ��رك -ي���ؤدي �إىل ن�شر
ثقافة ال��ف��احت يف البلد امل��ف��ت��وح ،فتفر�ض لغة ال��ف��احت ودينه
و�أ�سلوب حياته ،وال ي�شرتط حدوث ذلك بالقوة بل قد ي�أخذ
وقتاً من التفاعل واالندماج.
وم����ن �أم��ث��ل��ت��ه��ا ال��ت��ي ت��ن��اول��ه��ا امل���ق���ال الأن���دل�������س؛ ح��ي��ث ق��دم
الدار�سون الأوروبيون لنهل العلم وتعلم اللغة العربية منها،
و�أن �أح��د البابوات وه��و �سلف�سرت الثاين ك��ان قد طلب العلم
هناك.
من البديهي �أن ي�ؤثر الفاحت يف البالد املفتوحة لكن العك�س
قد يح�صل � ً
أي�ضا ،يخربنا الكاتب �أن ال�صليبيني الذين احتلوا
ب��ي��ت امل��ق��د���س ق��د ت��ع��ل��م��وا ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ون��ه��ل��وا م��ن ال��ع��رب
و�أخذوا من علوم الطب لديهم.

وق���د ق���ال اب���ن خ���ل���دون �إ َّن امل��غ��ل��وب م��ول��ع ب��ت��ق��ل��ي��د ال��غ��ال��ب،
ون�ستطيع �أن ن�ضيف �أن الغالب قد يقلد املغلوب �أحياناً كما
ر�أينا ،نظ ًرا ملا قد يجد من خ�صائ�ص ومزايا يف املغلوب جتذبه
�إليه.
مثل ت�أثري احل��روب ف���إ َّن االت�صال الثقايف املبا�شر بني �أمتني
يخلق ت�أثريا م�شابها ،وما �أق�صده هنا هو االت�صال ال��ذي ال
يكون نتيجة حرب �أو جتارة ،بل للقرب اجلغرايف ،ويظهر دائما
يف مناطق الثغور واملناطق احلدودية .ويذكر الكاتب �أنطاكية
كمثال لكونها كانت تطل على احل�ضارة البيزنطية .بالطبع
ف���إ َّن املناطق احل��دودي��ة تعترب حلقة و�صل وه��ي مطلعة على
ثقافة احل�ضارتني ،وت���أخ��ذ م��ن العنا�صر الثقافية اخلا�صة
بكل منهما.
ننتقل ب��ع��د ذل���ك للعن�صر االق��ت�����ص��ادي امل��ت��م��ث��ل يف ال��ت��ج��ارة،
�أي الت�أثري ال��ذي يحدثه تواجد جت��ار من ثقافة ما يف بالد
غري بالدهم .فهم يتحدثون بلغتهم ويربزون �أخالق دينهم.
ويقومون بتحريك العمالت بني الأ�سواق.
�إن ه��ذه الأ�شكال من التفاعل ح�صلت بوجود دافعني اثنني،
�أولهما موجود يف كل ح�ضارة وه��و رغبة احلاكم يف التو�سع
و�إدخال اجلديد لبالده وتخليد ا�سمه ،والثاين هو خ�صائ�ص
الدين الإ�سالمي الفريد� .إن �أي حاكم ليطمح يف ب�سط نفوذه
فيقيم احلروب ،ويريد الإف��ادة من التطور عند غريه فيقيم
العالقات الثقافية والتجارية ،فيدفع عجلة الت�أثري والت�أثر
وف ًقا لهذه العوامل .ثم هناك الدين الإ�سالمي نف�سه والذي
متيز بجملة من املزايا �أهمها� ،أنه دين دعوة وتب�شري ،وح�ضه
على الأخ�ل�اق الفا�ضلة ،وب�ساطته وع���دم تكلفه .ف��الإ���س�لام
يح�ض على ن�شر تعاليم ال�سماء وال��دع��وة �إىل اهلل ،بالكلمة
الطيبة واجل��دال احل�سن �أو ًال ،ثم بال�سيف مع م��راع��اة عدم
ال��ب��ط�����ش وال��ت��ع��دي �أو ال��ت��دم�ير م��ن غ�ير ����ض���رورة ،فحر�ص
امل�سلمون م��ن��ذ �أي���ام ال��دع��وة ال��ن��ب��وي��ة ع��ل��ى ن�����ش��ره ب���أك�بر ق��در
ممكن وتبليغه لكل بالد ا�ستطاعوا الو�صول �إليها.

�أي�����ض��اً املنظومة الأخ�لاق��ي��ة ال��ت��ي دع��ا �إل��ي��ه��ا الإ���س�لام كانت
ف��ري��دة ب��ح��ي��ث �إن��ه��ا ع��ن��دم��ا ت��ت��ب��ع ت�سهم يف ج��ع��ل املجتمعات
مكانا �أف�ضل للعي�ش ،نعم هناك وجود للأخالق خارج الدين
بحكم احلديث ال�شريف�»:إمنا بعثت لأمتم مكارم الأخ�لاق»،
لكن الأخ�ل�اق داخ��ل ال��دي��ن متلك قيمة مو�ضوعية خا�صة.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ف�إ َّن الإ�سالم يتمتع بالب�ساطة والي�سر،
فال يكلف الدخول به �شيئا وال �ضرورة للمرور بطقو�س معقدة
�أو نحوه ،وال ت�ستلزم تعاليمه و�ساطة كهنوتية م�سيطرة .كما
�أنه يتعلق باملمار�سات اليومية وااللتزام يف كل الأمور ،فلي�س
ثمة انف�صال بينه وبني احلياة.
فكل ذلك �سهل على امل�سلمني االنخراط يف جمتمعات غريهم
و�إح���داث ت���أث�يرات متنوعة فيها .ولهذا الت�أثري دالالت عدة
ميكن ا�ستنتاجها .كنا قد ذكرنا �سابقا الت�أثر باللغة العربية
وم��ف��ردات��ه��ا ،ون�ضيف بع�ض م��ا �أورده ال��ك��ات��ب م��ن ت���أث�يرات
كالتغيري يف العمران والبناء امل�شابهة لنمط العرب عندما �أمر
ثيوفيل ببناء ق�صر له م�شابه لأحد الق�صور يف بالد ال�شام.
لنعرج الآن على �أك�بر دالل��ة م�ستفادة من هذا الت�أثري ،وهي
�أن امل�����س��ل��م�ين يف ذاك ال��ع�����ص��ر ق��د مت��ت��ع��وا ب���روح عظيمة من
الت�سامح والتعاي�ش جعلتهم م�ؤهلني لإقامة العالقات القوية
واالنفتاح على ح�ضارات غريهم ومنجزاته .فعلى الرغم من
االختالف يف العقيدة وا�ستمرار النقا�ش الديني ،وعلى الرغم
من النزاعات الع�سكرية وال�سيا�سية ،ف�إن كل ذلك جرى �إبقا�ؤه
يف �سياقه اخل��ا���ص بينما مت ال�سماح للعالقات االقت�صادية
والتوا�صل الثقايف ب�أن يزدهرا.
�إن ب����ذرة ال��ت�����س��ام��ح م���وج���ودة يف امل��ج��ت��م��ع��ات الإ���س�لام��ي��ة� ،أو
ب��الأح��رى يف الإ���س�لام نف�سه بدليل الأم��ث��ل��ة ال��ت��ي طرحناها
ونتائجها التي �شاهدنا ،ولي�س ثمة ما مينع ظهورها وبزوغها
مرة �أخرى �إن مت �سقيها باملفاهيم املنا�سبة وتلقينها الطريقة
املنفتحة ال�سمحة يف ت��ن��اول ال��ن�����ص��و���ص .علها تنبت �شجرة
احل�ضارة لتعود الأمة �شاخمة بني بقية الأمم.
deeko123@hotmail.com
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