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أما قبل...
َّ
د.هالل احلجري

مِ ن الأيام املهمة التي حتتفي بها ُ
دول العامل «اليوم
العاملي للرتاث ال�سمعي والب�صري» ،والذي يوافق ال�سابع
والع�شرين من �أكتوبر من ك ِّل عام .وقد جاء يف كلمة �إيرينا
بوكوفا املديرة العامة لليون�سكو ،حول هذه املنا�سبة قولها:
ٌ
�سجالت مه َّمة
«�إن ال�صور املتحركة والت�سجيالت ال�صوتية،
ﻤﻟﺠرى حياتنا؛ فهي تنطوي على قدر وافر من ذكرياتنا
ال�شخ�صية واﻤﻟﺠمتعية ،و ُتعترب �ضرورية ل�صقل الهُوية
وال�شعور باالنتماء».
�إ َّن الوثائق ال�سمعية والب�صرية كالأفالم والراديو والربامج
التليفزيونية والت�سجيالت ال�صوتية جد مهمة يف احلفاظ
على الهوية والتنمية الثقافية وال�سياحية؛ �إذ �إنها خمزن
للذاكرة اجلمعية للب�شر .وقد تنبهت ال�سلطنة لهذه
الأهمية بت�أ�سي�س «هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية»
التي يفرت�ض �أن يكون من مهامها حفظ جميع الوثائق
ال�سمعية والب�صرية املتعلقة ب ُعمان .ولعل وزارة الإعالم
�أي�ضا حتتفظ بهذه الوثائق منذ مطلع النه�ضة احلديثة
يف عُمان �سنة � 1970إىل الآن.
ولكن ،ما نفتقده فع ً
ُ
التوثيق
هو
ال
ال�سمعي والب�صريُّ
ُّ
ملا قبل ال�سبعني؛ فالرتاث غري املادي ل ُعمان مثل تقاليد
و�أ�شكال التعبري ال�شفهي ،والفنون ال�شعبية ،واملمار�سات
االجتماعية وطقو�س االحتفاالت ،واملهارات املرتبطة
بالفنون احلرفية التقليدية ،كلها ذات �أهمية ق�صوى
للهوية ال ُعمانية وما تتميز به من خ�صو�صية.
واحتفا ًء بهذا اليوم العاملي ،ينبغي على كافة امل�ؤ�س�سات
املعنية بالرتاث والثقافة حكومية �أو مدنية �أن تتخذ
خطوات ملمو�سة يف �صون كافة �أمناط الرتاث الثقايف
غري املادي ،ك�إدراج مادة عنه يف املنهاج املدر�سي �أو امل�ساقات
اجلامعية ،وعقد الندوات املختلفة لبث الوعي املجتمعي
بهذا الرتاث ،واالهتمام بربامج اليون�سكو املكر�سة ملفردات
هذا الرتاث مثل «برنامج �سجل ذاكرة العامل» ،الذي يُعنى
بالرتاث الوثائقي الب�شري حلمايته من التلف وال�ضياع،
وكذلك توظيف هذا الرتاث يف تنمية ال�سياحة الثقافية؛
كونها رافدا من روافد االقت�صاد الوطني.
ورغم جهود وزارة الإعالم وهيئة الوثائق واملحفوظات
حفظ الرتاث ال�سمعي والب�صري ل ُعمان الذي
الوطنية يف ِ
ُو ِّثق خالل العقود الأربعة املن�صرمة ،ف�إ َّن رقمنة هذه
الوثائق وجعلها متاحة للباحثني واملهتمني بالثقافات
العاملية عرب موقع ُم َّ�ص�ص لذلك مبختلف اللغات� ،أم ٌر
ال منا�ص منه� ،إن �شئنا �صون هذه املحفوظات ال�سمعية
والب�صرية ،وحفظها للأجيال القادمة .وكما ذكرت املديرة
العامة لليون�سكو «�إنها ق�صتكم ،ف�إياكم و�إ�ضاعتها»!
hilalalhajri@hotmail.com
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هل نحن ُمت�ساحمون؟
قي�س اجله�ضمي

التع�صب �أو الالت�سامح ،ولفهم الإ�شكال القائم يف الت�سامح البد من
ينطلق الكاتب عاطف علبي يف مقاله «�إ�شكالية الت�سامح» -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -من فكرة �أ َّن الت�سامح ُولِد من
ُّ
التعر�ض لتعريف التع�صب وت�أريخه ،ثم حتديد ما هو الت�سامح وت�أريخه يف ظل حتوالت املفاهيم يف جمرى التاريخ ،منها ن�ستطيع �أن نقر�أ مو�ضع الإ�شكالية يف الت�سامح؛ فالالت�سامح يت�ضمن
الرغبة الوح�شية ملالحقة من هم على خط أ� �أو �ضالل .ودينيا :هو ر�ؤية املخالفني لديننا ب�أنهم املخط�ؤون� ،أما مدنيا ،فيتمثل يف ممار�سة العنف جتاه الأ�شخا�ص الذين يختلفون معنا يف الر�ؤى
والأفكار �ضمن نطاق احلياة االعتيادية ،وغالبا ما يتجلى الالت�سامح املدين يف �أولئك الالمت�ساحمني دينيا .ويعود ظهور الالت�سامح الديني �إىل الفرتة التي امتزج فيها الدين بالدولة؛ حيث
يرى روبري جويل �أنه يجب على الإن�سان امل�سيحي �أن يجنب مثيله الإن�سان جهنم ولو بالعنف ،وبهذه ال�صورة ي�صبح الالت�سامح �أخالقيا� ،أما التع�صب -ح�سب ر�أي فولتري -فهو هو�س ديني
فظيع ال ميكن عالجه من خالل الدين �أو الت�سامح� ،إمنا فقط بالروح الفل�سفية التي جتعله يدرك حقائق الأ�شياء من حوله ثم يت�صالح معها.

ويعرف الت�سامح لغو ًّيا ب�أنه الت�ساهل ،وعند علماء الالهوت
ال�صفح عن خمالفة امل��رء لتعاليم ال��دي��ن ،أ�م��ا ح�سن حنفي
فيعرف الت�سامح ب�أنه «�سلوك �شخ�ص يحتمل دون اعرتا�ض
�أي ه�ج��وم على حقوقه يف ال��وق��ت ال ��ذي ميكنه جتنب هذه
الإ�ساءة» ،وي�صفه �أديب �إ�سحاق ب�أنه هو ر�ضا املرء مبعتقداته
واحرتامه لر�أي الآخرين كائنا من كان بالن�سبة �إىل ما يريد
�أن يعامله النا�س مبثله؛ فالت�سامح ه��و «م��وق��ف م��ن يقبل
لدى الآخرين وج��ود طرق تفكري وط��رق حياة خمتلفة عما
لديه هو»؛ �أي موقف من يتحمل العوامل اخلارجية عليه هو
بذاته ،وهنا يرى الكاتب �أن مبد�أ الت�سامح هو �سعي للتوافق
مع الآخ��ري��ن واحل�ي��اة ،كمعنى �إ��ض��ايف ملا وج��د يف التعريفات
ال�سابقة.
يلخ�ص ال�ت���س��ام��ح ت��اري�خ�ي��ا ع�ل��ى �أن ال��دول��ة ه��ي امل�سيطرة
على النطاق الديني ،ويقت�ضي النظام ال�ع��ام لهذه الدولة
ل�ت�ك��ون م�ت���س��احم��ة ��س�ي��ا��س�ي��ا �أن ت���س�م��ح ب��ال�ت�ع�ب�ير احل ��ر عن
الآراء واملعتقدات ب�صورة طبيعية؛ لأ َّن ا�ستعمال قوة الدولة
لإخ �� �ض��اع الإن �� �س��ان مل�ع�ت�ق��د م�ع�ين ل��ن ي ��ؤث��ر ع�ل��ى م�ع�ت�ق��دات
الإن�سان احلقيقية والر�ضوخ لها هو لأج��ل مداراتها ودفع
ال�ضر ،ويذكر الكاتب �أن من �أمثلة الت�سامح ال�سيا�سي رجل
وثني ي�سمى تيم�ستو�س ع َّلم الطوائف امل�سيحية الت�سامح؛
حيث وجه خطابا �إىل فالن�س الإم�براط��ور يح�ضه فيه على
إ�ل �غ��اء امل��را��س�ي��م ال�ت��ي فيها ا��ض�ط�ه��اد مل�خ��ال�ف�ي��ه؛ لأن إ�ج�ب��ار
خمالفيه �سين�شر الكذب والرياء ولن يحبب ال�شعب فيه ،ويف
اجلانب املقابل حينما ر�أى كون�ستتان التفاين لدى امل�سيحيني
يف معتقدهم رغم كل ما مير بهم من تعذيب فر�ض الدين
امل�سيحي على الدولة؛ لأنه يخدمه ويزيد من والء �أتباعه له
عن طريق ديانتهم بامل�سيحية ،ويرى الكاتب �أنه من خالل
ْ
املثالي ال�سابقني يكون الت�سامح ال�سيا�سي ح�سب الظروف
التاريخية.
�أما اللند ،فيذهب �إىل �أن الت�سامح هو موقف فكري �أو قاعدة
�سلوكية تتلخ�ص يف �أن ُي� َ
ترك للإن�سان حرية التعبري عن
�آرائه يف الوقت الذي ال يوافقه عليها وال ي�شاركه فيها غريه،

ويرى الكاتب �أن �أهم القيم يف الع�صر احلديث هي الت�سامح؛
لأن� ��ه ي���س�م��ح ب ��وج ��ود ال �ت �ن��وع ب �غ��ر���ض االغ �ت �ن ��اء يف احل �ي ��اة،
والت�سامح �إن تعدى احل��دود يف الت�ساهل ُي ْو ِ�صل لالت�سامح
ال ��ذي �سيقوم ب��ه الآخ ��رون جت��اه املت�سامح ال ��ذي �سيكون يف
يو�صل
موقف ال�ضعيف ب�سبب ت�ساحمه ،وك��ذا الالت�سامح ِ
للت�سامح؛ لأن الوجود خا�ضع لقانون الن�سبية.
ما هو امل�شكل يف الت�سامح؟
يف دوامة العوملة� ،أ�صبح البد من الأخذ بالت�سامح «كون كنه
الإن�سان هو احل��ري��ة ،والت�سامح واحل��ري��ة ت ��و�أم» ،فال ميكن
�أن توجد احلرية �إال بت�سامح الآخر� .أما املو�سوعة الفل�سفية
لبول �إدوردز ،فرتى �أن هناك فارقا بني الت�سامح واحلرية،
وه��ذا ال�ف��ارق هو بق�صد التمييز بني الت�سامح والالمباالة
التي قد تظهر يف �أق�صى حدود الت�سامح ،كما �أنه ميكن من
خالل الدولة منع اال�شخا�ص عن التعبري عن �أفكارهم ،لكن
هذا ال يعني �أنه ا�ستطعنا �أن مننعهم من التفكري؛ فالذكاء
بحاجة حلرية حماكمة الأف�ك��ار ،والت�سامح هو من يعطيه
هذا اخليار يف التفكري من خالل التنوع يف الأفكار واملعتقدات
يف حم�ي�ط��ه ،وال�لات���س��ام��ح يجعل الإن �� �س��ان غبيا م��ن خ�لال
النظرة الأحادية للأفكار واملعتقدات ،والغباء بدوره يجعله
غري مت�سامح ،و�أي�ضا ي�ضيف علبي ب�أنه من نتائج الت�سامح
ال ��دول ��ة ��ض�ع��ف ال ��رواب ��ط االج�ت�م��اع�ي��ة ب�ين �أف� ��راد ال�شعب؛
فمن خالل الت�سامح ن�صل �إىل حرية الأف��راد املحرتمة بني
اجلميع وبها تتقوى الدولة.
وم��ن �إ�شكاليات الت�سامح :غ�ي��اب احل ��دود وال���ش��روط التي
متايز به عن الالت�سامح ،وقد ر�أى بع�ض املفكرين �أنه البد
م��ن و��ض��ع احل ��دود للحرية ،ومعها الت�سامح ك��ي ال ت�صبح
ف��و� �ض��ى ،وحل �ف ��ظ ال �ن �ظ��ام امل� ��دين وال �� �س �ي��ا� �س��ي يف ال ��دول ��ة.
و�أي�ضا من الإ�شكاليات التي يذكرها علبي يف الت�سامح �أنه
�إذا مت�سكنا باحلرية والت�سامح ن�ضطر با�سم الدميقراطية
قبول ت�صرفات م�ؤذية ،و�إال �سنتعار�ض مع احلرية والت�سامح.
وب �ه��ذا� ،سن�صل ل�صنع ال�لات���س��ام��ح بقبولنا وج ��ود الأف�ع��ال
ال�ضارة ،يقول فالدمري جانكليفيت�ش�« :إن الت�سامح �إذا ما

دفع به �إىل �آخر احلدود ينتهي بنفي ذاته» ،وي�ؤكد كارل بوبر
على هذا الأمر قائال� « :إذا ما �أخذنا بالت�سامح املطلق حتى
اجتاه غري املت�ساحمني ومل ندافع عن املجتمع املت�سامح �ضد
هجماتهم ،يفنى املت�ساحمون ومعهم الت�سامح �أي�ضا»� .إذن،
الت�سامح بال حدود ي�ؤدي �إىل نهاية الت�سامح ،فنحن بحاجة
ل��و��ض��ع ح ��دود ل�ل�ح��ري��ة وال�ت���س��ام��ح ح�ت��ى نتخل�ص م��ن ه��ذه
اال�شكالية؛ لأن الأخذ بالت�سامح يكون ال �أخالقيا يف مواقف
�أخرى.
�إ َّن الت�سامح يكون له قيمة عندما يكون وقع الإ�ساءة علينا
ال على غرينا ،فنحن ل�سنا مبت�ساحمني يف ق�ضايا الإ��س��اءة
للآخرين ،وهنا تتمحور الإ�شكالية الثانية يف نظر الكاتب،
وه ��ي ��ص�ع��وب��ة ت �ق��دي��ر احل � ��دود ل�ل�ت���س��ام��ح جت�ن�ب��ا ل�ل��و��ص��ول
للأنظمة التوتوليتارية التي تفر�ض قوانينها بقوة يف عامل
ي�سري نحو العوملة ب�صورة �سريعة ،و�أي�ضا من الإ�شكاالت �أنه
يظهر يف كلمة الت�سامح �شيء من معاين التعجرف والعلو �أو
بع�ض ال ُكره للآخر؛ فمثال لو ت�ساحمنا مع �أفكار الآخرين
�ألي�ست هي عندنا يف مقام اخلط�أ �أو �أقل �ش�أنا؟ ويف اجلانب
املقابل ،ف�إن العبادات والعقائد الأخرى هي حقوق للآخرين،
فال جمال للت�سامح معها بل احرتامها؛ لذا اقرتح عد ٌد من
املفكرين والفال�سفة ا�ستعمال م�صطلح االح�ترام بدال من
م�صطلح الت�سامح؛ لأنها �أك�ثر دقة يف التعامل واالن�سجام،
و�إمن��ا �صارت العادة على ا�ستعمال لفظة الت�سامح واكت�سبت
م�ع�ن��ى االح �ت��رام .وي�ل�خ����ص ال�ك��ات��ب ال�ت���س��ام��ح ب ��أن��ه «ح��ام��ل
ل �ل �ت �ن��اق ����ض» ،ك �ث�ير ال �ت �ح ��ول وال �ت �ح ��رك ح �� �س��ب الأح� � ��داث
وال�صراعات التي ت��دور يف العامل بني �شتى الأنظمة؛ �سواء
ك��ان��ت م��ن اجل�ه��ة النظرية �أو اجل�ه��ة التطبيقية ،و�أرى �أن
�إ�شكالية جمتمعاتنا العربية يف الت�سامح هي النظرة الدونية
للمخالف ع�بر ال�ق�ن��وات االجتماعية وال��دي�ن�ي��ة مم��ا ي�صنع
لدينا �إن�سانا �أحادي النظرة يف تعامله مع الآخر وال ي�ستطيع
ال�ت�ع��اط��ي م��ع ال �ت �ن��وع يف امل�ع�ط�ي��ات ال�ف�ك��ري��ة ل���ص�ن��ع املنجز
احل�ضاري.
qabuazan@gmail.com
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يف امل�شرتك الإن�ساين بني امل�سيحيّة والإ�سالم
نادية اللمكية

� ّإن من �أهم مقومات العي�ش امل�شرتك بني ال�شعوب والديانات املتعددة هي الإميان ب�أحقية االختيار ،وبحتمية االختالف ،وما يرتتب على ذلك من ممار�سات مبن ّية على
قائم على الود هو البحث عن القيم امل�شرتكة .الباحث
الت�سامح ونبذ التطرف واحرتام الآخر وامل�ساواة والعدل ،كما � ّأن الدعوة الأهم بني هذه املقومات من �أجل ٍ
عي�ش ٍ
الأمريكي «دوغال�س ليونارد» تناو َل القيم امل�شرتكة بني امل�سيحيني وامل�سلمني مما ا�ستخل�صه من كتاب «الإجنيل» يف مقالٍ �صدر له يف جم ّلة التفاهم بعنوان «القيم
امل�شرتكة بني امل�سيح ّية والإ�سالم» ،تار ًكا الف�سح َة �أمام القارئ ملالحظة ما بني الإ�سالم وامل�سيح ّية من تقارب.
ي�ستعر�ض ليونارد �أربعة ق�ضايا �إن�سان ّية وردت يف «�إجنيل
م� ّت��ى» م�ستم ّدة م��ن ف�صوله اخلام�س وال�ساد�س وال�سابع
ق�صة خ�ط��اب ال�سيد امل�سيح للجموع م��ن على
ال�ت��ي حكت ّ
اجلبل وهي ُتعرف عند امل�سيحيني بـ «موعظ ٌة على اجلبل»
بالن�صو�ص ال��وارد ِة على ل�سان
م�ست�شهدًا يف هذه الق�ضايا
ِ
ال�س ّيد امل�سيح ،وهي كما يلي:
 القيم ُة الأوىل� :إ�صال ُح ذات البنيي�ت�ت�ب��ع ال �ك��ات��ب ب�ع����ض الأف� �ع ��الِ ال �ت��ي ُت���ض�ف��ي �إىل ال �ن ��زا ِع
واخل �ل��اف واحل �ق ��د ب�ي�ن ال�ب���ش��ر وال �ت ��ي ج ��اء حت��رمي �ه��ا �أو
مي القتل بو�صفه
التوجي ُه برتكها يف الإجنيل ومنها؛ حتر ُ
� �ش ��رارة ال �ع �ن��ف ،وجت � ّن ��ب ال���ش�ت��م ل�ك��ون��ه ي� ��ورثُ ال��رغ �ب��ة يف
االن �ت �ق��ام ،وت � ُ
ل�خ��ري��ن،
�رك ��س��وء ال�ظ��ن ب��ال�ت�م��ا���س ال �ع��ذر ل� آ
والكاتب يف ك� ّ�ل ذل��ك ي�ستخدم التحليل املنطقي يف اجلمع
بني هذه القيم املُثلى وبني الطبيعة الب�شرية التي تتفاعل
مع م�ؤثراتٍ نف�سية كثرية منها الغ�ضب و�سوء الفهم والنق ُد
ال�سلبي ،بل ي�سعى جاهدًا للتوفيق بني فكرتني مه ّمتني يف
امل�سيح �إىل الت�سامح وغ�ض الطرف يف �سبيل تعزيز
دع��وة
ِ
ُ
التنازل ال يعني ال�ضعف ،واالنتقا ُم
العالقاتِ الإن�سانية هما:
ال يعني ال �ق��وة .وه��ات��انِ ال�ف�ك��رت��انِ جن��د ��ص��دام��ا أ�ي��ً��ض��ا يف
تعاليم الإ��س�لام؛ يقول اهلل تعاىلَ ( :ي��ا �أَ ُّي� َه��ا ا َّل��ذِ ي��نَ �آ َم� ُن��وا
اح َذ ُروهُ ْم َو ِ�إن َت ْع ُفوا
إِ�نَّ مِ نْ �أَ ْز َواجِ ُك ْم َو َ أ� ْو َل ِد ُك� ْم َع ُد ًّوا َّل ُك ْم َف ْ
َو َت ْ�ص َف ُحوا َو َت� ْغ� ِف� ُروا َف ��إِنَّ َّ َ
الل َغ� ُف��و ٌر َرحِ �ي� ٌم) (التغابن)14:
وال�سعي
ويف نتيج ٍة مبا�شرة على املجتمع ،ي�صبح الت�سامح
ُ
لل�صلح دواء مبا�شرا ملظاهر اجتماع ّية خ�ط�يرة ،كالعنف
وتف�شي الإ�شاعات والكراهية والقطيعةّ .
ّ
ولعل الكاتب هنا
مل ُي�شر �إىل الإ�صالح بني املتخا�صمني بوجود وا�سطة كما
يت�ضح من مفهوم «�إ�صالح ذات البني» ،وقد �ش ّرع الإ�سالم
هذا الأم��ر وجعل له �أهم ّية كبرية ،يقول اهلل تعاىل ( ِ�إ َّ َ
ن��ا
امل ُ��ؤْمِ � ُن��و َن إِ�خْ � � َو ٌة َف أَ� ْ�صل ُِحوا َب ْ َ
�ين أَ�خَ � َو ْي� ُك� ْم) (احل�ج��رات)10:
وم�ه� ّم��ة امل�صلح ب�ين ال�ن��ا���س عظيمة و أ�ث��ره��ا على املجتمع
والفرد كبري.
احلب لكل بني الب�شر
 القيم ُة الثانيةُّ :جم ��د ًدا يفرت�ض ال�ك��ات��ب �أ ّول حديثه مثال ّية ح� ّ�ب الب�شر

جمي ًعا ،أ�ع�ن��ي؛ ال�صديق وال�ع��دو ،ال�ع��ادل وال�ظ��امل ،امل�ؤمن
وامللحد ،لكنه ي�ؤ ّكد �أنّ ذل��ك ممكن بح�سب ت�شريع ال�س ّيد
امل�سيح كما يقول« :افعلوا اخلري لأولئك الذين يكرهونكم»
(ل��وق��ا  )27:6لأنّ ال �ع��واط��ف الإن���س��ان�ي��ة ق ��ادرة ع�ل��ى خلقِ
�إطا ٍر من التفاهم والود حتى مع االختالف ،كما �أنّ مبادئ
عملي حلب الآخرين،
االحرتام وامل�شاركة والتعاون هي وج ٌه ٌّ
وقد �أ�شاد الإ�سالم � ً
أي�ضا بذلك ،فقد ُروي عن النبي حممد
 �صلى اهلل عليه و�سلم -قوله« :امل�ؤمن ي�أ َلف و ُي�ؤلف ،والّا�س �أنف ُعهم لل َنّا�س».
ري ال َن ِ
ري فيمن ال ي�أ َلف وال ُي�ؤلف ،وخ ُ
خ َ
 القيمة الثالثة :اعط الآخرين ب�سخاء و�ساعد الفقراءتق ّرر عد ٌد من الديانات حق الفقراء واملحتاجني من �أموال
الأغنياء ،وير ّكز الكاتب هنا على فكرة حتول الأم��والِ من
مفهومها امل ��ادي امل �ج � ّرد يف ال��دن�ي��ا �إىل نتيجتها امل�ع�ن��و ّي��ة
عند اهلل يف الآخ ��رة ،والأك�ث ُ
�ر م��ن كونها مرتبط ًة مبنفع ٍة
ف��رد ّي��ة ه��و �أ ّن �ه��ا تتعلق ب�ب�ن��ا ِء جم�ت�م� ٍ�ع م�ت�م��ا��س��ك ،يرف�ض
الظلم وي�ؤ�س�س للت�ضامن والعدالة االجتماعية ،ولإن كانت
تعاليم امل�سيح تدعو �إىل منح املحتاج وم�ساعدته فالإ�سالم
هو الآخر يجعل من هذا املنح واج ًبا فرد ًّيا لكل مقتدر ،بل
هو �أحد الأركان اخلم�سة التي يقوم عليها ،وقد حدد �صوره
يف خمتلف �أ�شكال الأم ��والِ وف��ر���ض الن�سبة التي يجب �أن
ُتنح ،و�أفراد املجتمع امل�ستحِ قّني لها.
 القيمة الرابعة :التوا�ضعي�ج�ع� ُ�ل ال�ك��ات��ب م��ن ق�ي�م� ِة ال�ت��وا��ض��ع أ�� �س��ا�� ً�س��ا للقيم ك� ّل�ه��ا؛
فحب النا�س باختالف طبقاتهم ،وم�ساعدتهم يف حمنهم،
ُّ
َ
النف�س
ي�ستوجب �صفاء
والتغا�ضي ع��ن زالت�ه��م
وخف�ض
ِ
ُ
رب �أو احتقا ِر الآخ��ري��ن ،والدين
ال�ط��رف ،والبعد ع��ن التك ِ
النف�س على التوا�ضع بد ًءا من �أداء العبادات
يعل ُمنا تعويد
ِ
مبختلف �صورها التي �ستوجب التذلل واخل�ضوع بني يدي
اهلل ،وكما يدعو ال�س ّيد امل�سيح �إىل التوا�ضع ف ��إنّ ال�ق��ر�آن
نف�سه جاء لي�ؤكد حقيقة �أنّ امل�سيح  -عليه ال�سالم� -شيمته
التوا�ضع ،يقول اهلل تعاىلَ ( :لنْ َي ْ�س َت ْنكِفَ ْالَ�سِ ي ُح أَ�نْ َي ُكو َن
َع ْبدًا ِ َّ ِ
ل َوال ْالَال ِئ َك ُة ْال ُ� َق� َّر ُب��و َن َو َم��نْ َي ْ�س َت ْنكِفْ َع��نْ عِ َبا َد ِت ِه
ب َف َ�س َي ْح ُ�ش ُرهُ ْم ِ�إ َل ْي ِه َجمِ ي ًعا) (الن�ساء)172:
َو َي ْ�س َت ْك ِ ْ

ثم ينقلنا دوغال�س ليونارد من هذه القيم الأربع يف الإجنيل
�إىل ت� أ�ك�ي��ده��ا يف ك �ت��ابِ ال�ع�ه��د اجل��دي��د ع�ل��ى ل���س��ان بول�س
الر�سول ال��ذي �أوج��ز القيم امل�سيح ّية يف ر�سالة وجهها �إىل
الرومان .وما كاد الباحث ينتهي من احلديث حول التوافق
ٍ
بني امل�سيح ّية والإ�سالم حتى دخل يف
منعطف آ�خ��ر مغايرٍ
متا ًما وهو ذكر الفروق اجلوهر ّية بني الإ�سالم وامل�سيح ّية
يف مق�صدٍ �أراد منه احل�صر مبا يفيد الق ّلة و�إحاطة القارئ
ب�أنّ االختالف �إمنا جاء يف هذا الذي ذكرت فقط ،وبالرغم
ُ
«والفرق اجلوهري بني
من افتتاحه هذه الفكرة بالقول:
الإ�سالم وامل�سيح ّية هو �أنّ امل�سيحيني يفهمون عي�سى على
أ� ّن ��ه �أك�ث�ر م��ن ن �ب��ي »...ن ��راه ي�ع��ود ليبحث ف��رو ًق��ا �أخ ��رى؛
منها �إميانُ امل�سيحيني ب أ�نّهم مذنبون ،وب�أنّ خال�صهم جاء
بت�ضحية امل�سيح ،وب أ�نّهم معتمدو َن على رحمة اهلل لينجيهم،
وهذا اخلال�ص  -بح�سب اعتقادهم -ممنوح للب�شر جمي ًعا،
وهو ما يختلفون فيه عن امل�سلمني بح�سب قوله.
يبدو �أنّ الكاتب مل ي�ستطع اخلال�ص �إذن من فكرة الأن��ا
(امل���س�ي�ح��ي) والآخ��ر(امل �� �س �ل��م) ب��ال���ص��ورة ال�ت��ي ع�ب ّ�رت عنها
بالرغم من حماولت ِه ت�أكيد ذل��ك يف مق ّدمة
القيم الأرب��ع
ِ
مقاله ،فقد ب��د�أ ب��امل�ب��ادئِ العقدية امل�شرتكة ،ث��م �أ ّك��د على
القيم الإن�ساني ِة املتوافقة م�ست�شهدًا بن�صو�ص الإجنيل،
ِ
رب
ليعو َد يف خامت ِة مقاله ويخ ُلق خ�صو�صية امل�سيح ّية ع َ
النب�ش يف االخ�ت�لاف .لكننا ،ولنكون بعيدين ع��ن املثالية
ِ
اجل ّمة ،ال نري ُد �أك َ
رث مما يريده الكاتب وهو الت�أكي ُد على
نقطة االلتقاء التي �ستمنحنا حيا ًة �أف�ضل وجمتمعاتٍ �أكرث
تقار ًبا وهي كما �أ ّ
خل�صها« :دع ما اختلفنا وانظر في َم نتّفق
لنعي�ش ب�سالم»
إنّ
وم �ه �م��ا ي �ك��ن م ��ن أ�م� ��ر ف� � �� ال �ق ��واع � َد ال���س�ل��وك� ّي��ة وال �ق �ي � َم
الإن�سانية التي �أ�س�س لها كل من امل�سيح ّية والإ�سالم كفيلة
ب�أن َت��ردم تلك اله ّوة بينهما ،بل بني كل الديانات الداعية
�إىل الت�سامح واحل��ب وال�سالم ،ال عن طريقِ االن�صهار بل
عرب التوافقِ واالن�سجام.
nkha008@gmail.com
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املعبود بني الطوطم وال�سماء والروح
ب�سام الكلباين

إ� َّن املت�أمل يف تاريخ العبادات الإن�سان ّية يعل ُم �أن تعدّد �أ�شكال العبادات وطقو�سها عرب التاريخ ،من مظاهر عبادة الطبيعة و�أرواح الأ�سالف واحليوانات يعلم �أن َ
تلك
العبادات لي�ست نزوة �أو انحرافاً عابراً بقد ِر ما هي تعبري عن جتربة �إن�سانية و�إح�سا�س قدمي بوجود ق ّوة عاقلة خلف هذه املظاهر قادرة على حماية الإن�سان وم ِّد يد
العون له عندما جتتاحه م�شاعر اخلوف وال�ضعف ،و�أمناط العبادة هذه مل يكن �أتباعها يق�صدون بها الإ�ساءة �إىل �أحدٍ بقدر ما كانوا يبحثون عن ملج�أ يلوذون �إليه
على قدر و�سعهم الب�شري.
يذكر الكاتب والباحث الأردين عامر احل��ايف يف مقالته مبجلة
ال �ت �ف��اه��م وامل �ع �ن � َون��ة ب �ـ«ال �ع �ب ��ادات يف الأدي� � ��ان ال�ط��وط�م�ي��ة �إىل
ُ
ينطلق
التوحيد» �أن الإن�سان احتاج �إىل �صور ٍة مادي ٍة ملمو�سة
توج َه �إليها يف عبادته ،ظ ّناً منه
منها ،فكانت ال�سماء اجلهة التي ّ
أ� َّنها مق ُّر ع��امل الآلهة التي �أوج��دت العامل .يقول دراز« :لي�س
هناك دي��ن قد وق��ف عند ظاهرة احل�س ،واتخذ امل��ادة امل�شاهدة
م�ع�ب��ودة ل��ذات�ه��ا ،و�إ َّن ��ه لي�س �أح ��د م��ن ع� ّب��اد الأ��ص�ن��ام والأوث ��ان
ك��ان ه � َ
�دف ع�ب��ادت� ِه يف احلقيقة هياكلها امللمو�سة ،وال ر�أى يف
مادتها من العظمة الذاتية ما ي�ستوجب لها منه هذا التبجيل
والتكرمي ،وكل �أمرهم هو أ� ّنهم كانوا يزعمون �أن هذه الأ�شياء
مهبط لق ّو ٍة غيبية� ،أو رمز ل�سر غام�ض ،ي�ستوجب منهم هذا
التقدي�س البليغ».
لقد قدّمت العبادة الغذاء الروحي والعزاء النف�سي للإن�سان منذ
القدم ،وع ّمقت لدي ِه الإح�سا�س بال�ضمري والرقابة الإلهية ،مما
دفعه �إىل تقومي �سلوكه وتهذيب �أخ�لاق��ه ،وق��د �أ�سهمت العبادات
اجلماعية يف تنمية ال�شعور بقيمة امل���س��اواة ب�ين ال�ن��ا���س جميعاً،
فهم يف �شوقهم و�ضعفهم و�ضراعتهم ،ودعائهم وابتهاالتهم �إمنا
يعربون عن امل�شرتك اجلمعي فيما بينهم ،ولهذا فقد و ّثقت العبادة
ال�ع�لاق��ة ب�ين ع��واط��ف ال�ع��اب��دي��ن وم�شاعرهم وعمقت الإح�سا�س
باملحبة والرحمة ،فالعبادة هي و�سيلة تطهري نف�س الإن�سان من
البغ�ضاء والعداء ،وهي التي ت�ؤدي بالب�شرية �إىل الوحدة ال�شاملة،
وال ينبغي الإغ �ف ��ال ع��ن حقيقة �أث� � ِر ال �ع �ب��ادات يف ت �ط �وّر ال�ع�ل��وم
وامل�ع��ارف الإن�سانية ،فعلم الفلك  -على �سبيل املثال  -ما ك��ان له
�أن ين�ش�أ دون مراقبة ال�سماء والت�أمُّ لِ فيها ،فالبابليون هم الذين
و�ضعوا التقومي ال�سنوي ،والأ�شهر االثني ع�شر.
العبادات الطوطمية:
تعد ال�ع�ب��ادات الطوطمية م��ن �أق��دم �أ�شكال ال�ع�ب��ادات وع��ادة ما
يكون الطوطم حيواناً ،اعتقد الإن�سان القدمي ب�أنه �أ�صل القبيلة
وحاميها ومنقذها من الأخطار ،وقد كانت تعك�س اخلوف الذي
كان ينتابُ الإن�سان من احليوانات الوح�شية ،فالفهد « مث ً
ال »
يحظى بعبادة خا�صة ل��دى �شعوب �أفريقيا ،كما تنت�ش ُر عبادة
الأفعى على نطاق وا�سع.
عبادة املظاهر الطبيعية:
اعتقد الهندو�س �أن الآلهة تتج ّلى يف مظاهر الطبيعة ،كما ميكن
تتج�سد �أحياناً يف �أ�شكال حيوانية �أو ب�شرية وهم يرون
لها �أن
ّ
البقرة ّ ً
حمل حللول الآلهة عندهم ،ورمز ّية املقد�س املعبود غري
�بر مريت�شيا �إل �ي��اده ع��ن هذه
مقبولة ل��دى غ�ير معتنقيه ،وي�ع ّ ُ

امل�شكلة بقوله :ي�صعب على بع�ض النا�س �أن يقبل جت ّلي املقد�س
يف احلجر �أو يف ال�شجر ،مع �أن الأمر ال يتعلق بتقدي�س احلجر �أو
ربان مبا
ال�شجرة بحد ذاتها ،احلجر وال�شجرة املقد�ستان ال تع ِّ
هما كذلك ،بل لأنهما ظاهرات �إليه ،فهما تظهران �شيئاً مل يعد
حجراً وال �شجراً بل �شيئاً خمتلفاً كل ّياً.
عبادة الزعماء:
�ش ّكلت عبادة الزعماء وامللوك  -الأحياء والأم��وات� -أهم �صيغة
من �أ�شكال العبادة القبلية لدى العديد من ال�شعوب القدمية،
ففي الديانة امل�صرية القدمية اعترب امللوك الفراعنة �أنف�سهم
�أنهم �أبناء �إله ال�شم�س (رع) وكانت العبادات امل�صرية تدور حول
الفرعون ،كما �أ َّن كهنة بابل كانوا ي�ؤكدون عبادة امللوك ،خا�صة
و�أ ّنها حققت لهم ا�ستقراراً يف و�ضعهم ال�سلطوي ،وعند الرومان،
فقد ن��ال �أول �إم�براط��ور لهم مرا�سيم التبجيل الت�أليهي عند
وفاته ،وه��و يوليو�س قي�صر ،كذلك احل��ال عند من خلفه وهو
�أوكتافيان ال��ذي ن��ال لقب �أغ�سط�س� ،أي املقد�س ،و�ص ّن َف بعد
وفات ِه يف عداد الآلهة.
عبادة القرابني:
ال�ق��راب�ين ه��ي الو�سيلة الرئي�سية يف ال�ع�لاق��ة ب�ين الهندو�سي
و�آلهته ،وكانت لهم قرابني غري دموية :ال�شراب املقدّ�س ،حليب
ال�ب�ق��ر ،زب��د وع���س��ل� ،أرغ �ف��ة م��ن اخل�ب��ز ،وك ��ان ت�ق��دمي القرابني
يعدُّ �إطعاماً للآلهة ،وك��ان الهندو�سي ينتظ ُر مقاب ً
ال لقربانه:
«�إليك بالزبدة ،ف�أين هداياك ،جئناك بالكثري من �شراب ال�سوما
(حليب البقر) �أيها البطل ،ويدعوك ال�شاعر مرات كثرية فال
تطل بقاءك بعيداً ع ّنا ،أَ� ْو ِه �أيها الكرمي».
عبادة الكواكب:
ع�ب� َد ال�ه�ن��دو���س ال���ش�م����س ،واع �ت �ق��دوا أ� َّن جم�م��وع��ة م��ن الآل�ه��ة
تتج�سد فيها ،كما هو احلال مع الآلهة (�سوريا ،ميرثا� ،سافيرتا،
ّ
بو�شان) ،وكان البو�شميون ميار�سون نوعاً من العبادة املهن ّية� ،إذ
يتوجهون لل�صالة من أ�ج��ل التوفيق يف احل�صول على ال�صيد،
ّ
ن�صه « �أوه �أيها القمر ،هناك يف الأعايل،
فقد جاء يف �صالتهم ما ّ
�ساعدين لأق�ت��ل غ��زا ًال يف ال�غ��د� ،أعطني حل��م غ��زالٍ آ�ك�ل��ه� ،أعني
لأرمي غزا ًال بهذا ال�سهم� ،أعطني حلم غزالٍ حتى ال�شبع.
ميثل الإله ميرثا جت�سيداً لعبادة ال�شم�س يف الع�صور القدمية،
فقد انت�شرت عبادته يف ظل الإمرباطورية الرومانية انت�شاراً
وا��س�ع�اً جت��اوز ح��دود �إي ��ران ،كما ي� ؤ�م��ن الكنفو�شيو�سيون ب�إله
ال�سماء ،و�آلهة ال�شم�س والقمر والكواكب وال�سحب واجلبال ،كما
عبد العرب القدماء قدمياً ال�شم�س (عرب حِ ْم َي) وت�س ّموا بها،

كعبد �شم�س ،وام��رئ ال�شم�س ،وعبد ال�شارق ،كما عبدوا �أي�ضاً
كوكب الزهرة ،وهي التي عبدها الهنود با�سم (مايا) والفر�س
با�سم (م �ي�ثرا) والفينيقيون با�سم (ع���ش�تروت) والآ� �ش��وري��ون
با�سم (انايتي�س) ،وتعد الزهرة من �أ�شهر املعبودات و�أقدمها؛
لأنها  -بح�سب اعتقادهم� -إلهة احلب واجلمال.
عبادة الأ�سالف
ن�ش�أت عبادة الأ�سالف على �أ�سا�س النظام الأب��وي /الع�شائري،
فعند ال�شعوب الأف��ري�ق�ي��ة ال�ق��دمي��ة ك��ان ي�ج��ري ت�صوير �أرواح
الأ��س�لاف كمخلوقات ،تقوم بحماية العائلة والع�شرية ،وه��ذه
الأرواح هي التي تطل ُِب القرابني و�إب��داء اخل�ضوع ،وهي قادرة
على معاقبة ال�ن��ا���س م��ن خ�لال الأم��را���ض وامل�صائب الأخ ��رى،
وقد ع َب َد قدماء الأملان �أرواح املوتى ،واتخذت عبادة املوتى �شكل
عبادة عائلية ع�شائرية للأ�سالف ،وكان كهنة هذه العبادة من
ر�ؤ� �س��اء الع�شائر وال�ع��ائ�لات ،وت�ع��د ع�ب��ادة الأ� �س�لاف يف ال�صني
مبثابة املحتوى الأ�سا�سي للعبادة الكنفو�شيو�سية ،و�أ�صبحت
املك ّون الرئي�س للمعتقدات والطقو�س الدينية ،وكان لكل عائلة
معبدها العائلي اخلا�ص �أو ّ
م�صلها.
العبادة بني الرمزية والوثنية:
ال �ع �ب��ادة يف ج��وه��ره��ا ه��ي ت��وج � ٌه �إىل م �ب��د أ� روح ��ي غ�ير م ��ادي،
فهي و�إن كانت تبد�أ من رمز �أو جهة �أو كائن طبيعي ما ،ف إ� ّنها
تنتهي �إىل ذلك املبد�أ الروحي ،وعلى هذا الأ�سا�س ف�إ َّن الأ�صنام
وال�صور التي قدّ�سها معظم �أتباع الأدي��ان مل يعبدوها لذاتها،
بل ا�ستخدموها كو�سائل فكرية للت�أمُّ لِ والرتكيز ،فلقد � َ
أدرك
الإن�سان منذ القدم �أن اهلل لي�س �صورة ير�سمها فنان بري�شته،
وال متثا ًال ي�صنع ُه بيديه ،رغم أ� ّن��ه �أطلق عليه ا�سم الإل��ه ،و أ� ّن��ه
لي�س حم���ص��وراً ب �ج��دران معبد ،رغ��م �أن ��ه بيت الإل ��ه ،فالرموز
لي�ست مو�ضوعاً للعبادة بحد ذات�ه��ا ،فالهندو�س ال يق�صدون
عبادة متثال الإله اندرا �أو �شيفا �أو و�شنو عندما يتلون �أمامها
ال�صلوات والت�ضرعات ،وامل�سيحيون ال يقولون بعبادة ال�صليب
�أو ال�صور والأقانيمَّ � ،إن��ا و�سيلة للت�أمل وللو�صول �إىل املعاين
ال��روح �ي��ة ال���س��ام�ي��ة ،وك��ذل��ك ه��و الإ� �س�ل�ام ب��رم��وزه احل��ا��ض��رة،
فالقبلة والكعبة واحلجر الأ�سود هي و�سائل يتع َّب ُد من خاللها
يق�صدها لذاتها ،م�صداقاً لقوله تعاىل «لي�س الرب
امل�سلم وال ِ
�أن تو ّلوا وجوهم قبل امل�شرق واملغرب ولكن الرب من �آمن باهلل
واليوم الآخ��ر واملالئكة والكتاب والنبيني و�آت��ى امل��ال على حبه
ذوي القربى واليتامى وامل�ساكني».
deeko123@hotmail.com
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النظام الدويل واملجتمع الإ�سالمي:
عالقات وتطورات

�سلطان املكتومي

منذ عهد بعيد كان املجتمع الإ�سالمي لديه قواعد حتكم عالقاته وات�صاالته بالأمم والدول الأخرى ،م�ستوحاة �أ�سا�سا من ال�شريعة الإ�سالمية مبختلف م�صادرها ومواردها� ،أو من
املعاهدات �أو االتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الدول الإ�سالمية مع غريها من الدول .وقد �أ�شار الكاتب �أحمد �أبو الوفا يف مقاله «دار الإ�سالم والنظام الدويل ومنظمة التعاون
(امل�ؤمتر) الإ�سالمي» على �صفحات جملة «التفاهم» جمموعة قواعد و�سلوكيات حتكم املجتمع الإ�سالمي يف تعامله مع النظام الدويل ،وكالهما كان ي�سري يف املزيد من التطورات
والعالقات تبعا لتطور الأحوال الداخلية ومتغريات البيئة الدولية .والواقع �أن بيان ال�شريعة الإ�سالمية لقواعد املعامالت الدولية لي�س بالأمر الغريب عليها؛ ذلك �أن الإ�سالم جاء
اك َّ ُ
تبيانا لكل �شيء :ديني وتعاملي (دنيوي) .من ذلك قوله تعاىل � (:إِ َّنا �أَن َز ْل َنا �إِ َل ْي َك ا ْل ِك َتابَ ِب ْ َ
ا�س ِبَا �أَ َر َ
الل َو َل َت ُكن ِّل ْل َخا ِئ ِن َ
ال ِّق ِل َت ْح ُك َم ب ْ َ
ني َخ ِ�صي ًما) الن�ساء.105:
َي ال َّن ِ
وق ��د ت �ن ��اول ال �ك��ات��ب ن�ق�ط�ت�ين رئ�ي���س�ي�ت�ين وه �م��ا دار الإ� �س�ل�ام
والنظام الدويل .وبالإ�شارة هنا �إىل دار الإ�سالم يف �إطار النظام
الدويل ،مع �إ�شارة �إىل منظمة التعاون الإ�سالمي.
(�أ)دار الإ�سالم:
فقهاء امل�سلمني �أطلقوا ا�صطالحا وه��و دار الإ��س�لام لي�شمل
الأقاليم التي ت�سري عليها �أحكام الإ�سالم؛ �أي تلك التي تطبق
فيها �شريعته وي�أمن من يقطنها _ من امل�سلمني وم�ست�أن�سني
وذميني -ب�أمان الإ�سالم  .ومعنى ذلك _يف ر�أي الكاتب _ �أن
دار الإ�سالم تتميز ب�أربعة عنا�صر:
-1عن�صر مكاين :وجود قطعة من الأر�ض �أو �إقليم معني.
 .2عن�صر تنفيذي :وجود حكام ينفذون قواعد �شريعة الإ�سالم.
 .3عن�صر ق ��اع ��دي�� :س��ري��ان الأح �ك ��ام الإ��س�لام�ي��ة يف الإق�ل�ي��م
املذكور.
 .4عن�صر ب���ش��ري� :أن ي�ك��ون ��س�ك��ان��ه م��ن امل���س�ل�م�ين �أو ال��ذي��ن
يقيمون معهم ب�أمان م�ؤقت �أو دائم.
وق��د ا�شرتط �أب��و حنيفة يف ال��دار لكي تكون دار �إ��س�لام بع�ض
ال�شروط :
ظهور الأحكام الإ�سالمية فيها ،ب�أن يكون القانون املطبق هو
ال�شريعة الإ�سالمية.
�أن تكون متاخمة لديار امل�سلمني ،ف�إذا كانت متاخمة لديار غري
امل�سلمني فهي دار ح��رب؛ لأنها بهذا االت�صال اجلغرايف تكون
ممنوعة على امل�سلمني.
�أن ي�أمن �سكانها_ من امل�سلمني وم�ست�أمنني وذميني _ ب�أمان
امل�سلمني
�إن دار الإ�سالم ودار احلرب التق�سيم الأكرث ذيوعا بني فقهاء
وعلماء امل�سلمني ،ومع ذلك ظهرت عدة دور �أخرى لها م�سميات
خمتلفة عنهما ومن �أهمها:
.1دار العهد �أو ال�صلح:
وه��ي الأقاليم التي ترتبط مع امل�سلمني مبعاهدة �سالم وقد
قررها الفقه ال�شافعي طريقة الفقه ال�شافعي.
.2دار الكفر:
وهنالك اجت��اه يف الفقه الإ�سالمي من ال��دور وه��ي دار الكفر
مبعنى ال دار �إ�سالم وال هي دار حرب ،و�إمنا ت�سمى دار كفر ،وقد
جاء ذلك يف كتاب (ال�سيل اجلرار)
.3دار الردة :

وه��ي الأقاليم التي يرتد �أهلها عن الإ��س�لام ،و�أطلقوا عليها
ا�سم (دار الردة)  .وفيما يتعلق بها يقرر املاوردي �أنها تخالف
دار احلرب من �أربعة وجوه :
�أحدها �أنه ال يجوز �أن يهادنوا على املواعدة يف ديارهم ،ويجوز
�أن يهادن �أهل احلرب.
وال�ث��اين �أن��ه ال يجوز �أن ي�صاحلوا على م��ال ي�ق��ررون ب��ه على
ردتهم.
.4دار اال�سرتداد:
هنالك م�صطلح (دار اال�سرتداد) والذي يطلق على ما يفقده
امل���س�ل�م��ون م��ن ب�لاده��م ب��ا��س�ت�ي�لاء ال�ك�ف��ار ع�ل�ي�ه��ا ،ولي�شعرهم
ب��ال��واج��ب جت��اه�ه��ا (ك �م��ا ه��و احل ��ال يف الأن��دل ����س ،وفل�سطني
وغريها).
(ب) النظام الدويل:
و��ض �ع��ت ال���ش��ري�ع��ة الإ� �س�لام �ي��ة ق ��واع ��د ي�ج��ب �أن ت��راع�ي�ه��ا يف
تعامالتها مع ال��دول الأخ��رى .وقد ن�صت الآي��ة الكرمية على
ه��ذا؛ يقول اهلل تعاىل ( َي��ا �أَ ُّي� َه��ا ال� َّن��ا�� ُ�س إِ� َّن ��ا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِ ��نْ َذ َك� ٍر
الل
َو�أُ ْن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا �ِإ َّن َ أ� ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد َّ ِ
أَ� ْت َقا ُك ْم إِ� َّن َّ َ
ري) احلجرات 13
الل َعلِي ٌم َخ ِب ٌ
ون���س�ت�ن�ت��ج م��ن الآي� ��ة ال �ك��رمي��ة ع ��دة �أم� ��ور يف �إط� ��ار ال�ع�لاق��ات
الدولية:
عدم علو �شعب على �شعب.
عدم انغالق �شعب على نف�سه.
�� �ض ��رورة �إق ��ام ��ة م ��ا ي � ��ؤدي �إىل ال �ت �ع ��ارف؛ ك �ت �ب ��ادل امل�م�ث�ل�ين
الدبلوما�سيني �أو القنا�صلة ،و�إبرام املعاهدات الدولية �إلخ.
حظر كل ما يرتتب عليه عدم التعارف (مثل انغالق الدولة �أو
الفرد �أو اجلماعة على نف�سها)
امل�ساواة بني الب�شر ،والدول ،بحيث اليكون التف�ضيل �إال ملعيار
التقوى والعمل ال�صالح.
ي�ق��رر الإ� �س�ل�ام ال�ع��دي��د م��ن امل �ب��ادئ ال�ت��ي ي�ج��ب م��راع��ات�ه��ا يف
�إطار العالقات الدولية املعا�صرة ،ومبا يحقق ا�ستقرار النظام
الدويل ،منها:
.1مبد أ� املجازاة �أو املعاملة باملثل:
مبد أ� املعاملة باملثل �أكده الإ�سالم يف �آية �صريحة؛ يقول تعاىل
ب ْثلِ مَا اعْ َتدَى َعلَ ْي ُك ْم )
( َف َمنْ اعْ َتدَى َعلَ ْي ُك ْم َفاعْ َتدُوا َعلَ ْي ِه ِ ِ
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.2مبد�أ حظر الدبلوما�سية ال�سرية وممار�ستها يف العلن:
تن�ص امل ��ادة  102مليثاق الأمم املتحدة على ت�سجيل ك��ل اتفاق
دويل ،و�أن �أي ات�ف��اق يتم ت�سجيله ال ي�ج��وز التم�سك ب��ه �أم��ام
�أي من �أجهزة املنظمة .ومن ف�ضائل ال�شريعة الإ�سالمية �أنها
حتظر كل دبلوما�سية �سرية يكون الغر�ض منها ارتكاب العدوان
�أو الإف�ساد يف الأر���ض يدل على ذلك قوله ت�ع��اىل�(:أَ َ ْ
ل َت َر ِ�إ َل
ا َّل� ِذي� َ�ن ُن� ُه��وا َع� ِ�ن ال� َّن� ْ�ج�وَى ُث � َّم َي � ُع��ودُو َن لِ َ��ا ُن� ُه��وا َع� ْن� ُه َو َي� َت� َن��اجَ � ْو َن
ِبا ِلإ ْث ِم وَا ْل ُع ْدوَانِ َو َم ْع ِ�صيَتِ ال َّر ُ�سولِ َو ِ إ� َذا جَ ��ا ُ ؤ� َ
وك حَ َّيو َْك ِبَا َ ْ
ل
ُ
يُحَ ِّي َك ِب� ِه َّ ُ
َّ
ب��ا َن ُق ُ
ول
الل َو َي ُقو ُلو َن ِف أَ�ن ُف�سِ ِه ْم َل�وْال ُي َع ِّذ ُب َنا الل ِ َ
ري* َي��ا أَ� ُّي� َه��ا ا َّل� ِذي� َ�ن �آ َم ُنوا
حَ ْ�س ُب ُه ْم جَ َه َّن ُم ي َْ�صلَ ْو َنهَا َف ِب ْئ َ�س ا ْل َ ِ�ص ُ
�إِ َذا َت َناجَ ْي ُت ْم َفال َت َت َناجَ وْا ِب��الإِ ْث� ِم وَا ْل� ُع� ْدوَانِ َو َم ْع ِ�صيَتِ ال َّر ُ�سولِ
ب وَال َّت ْقوَى وَا َّت ُقوا َّ َ
ت َ�ش ُرو َن* �إِ َّ َ
الل ا َّل� ِذي �إِ َل ْي ِه ُ ْ
نا
َو َت َناجَ وْا ِبا ْل ِ ِّ
َ
َ
َّ
ال َّن ْجوَى مِ َن َّ
ال�ش ْيطانِ ِل َي ْح ُز َن ال ِذ َ
ين �آ َم ُنوا َول ْي َ�س ِب َ�ضارِّهِ ْم َ�ش ْي ًئا
َّ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
الل فل َيت َوكلِ ال ؤْ�مِ نون)املجادلة 10-8:
الل َو َعلى ِ
�إِ َّال ِب�إِ ْذنِ َّ ِ
وي�ؤكد ذلك � ً
ال ْث � ِم َوبَاطِ َن ُه �إِ َّن
أي�ضا قوله ت�ع��اىلَ (:و َذرُوا َظاهِ َر ْ إِ
ا َّل ِذ َ
ت ُفو َن(الأنعام 120:
ال ْث َم َ�س ُي ْج َز ْو َن ِبَا َكا ُنوا َي ْق َ ِ
ين َي ْك�سِ بُو َن ْ إِ
.3مبد أ� ح�سن النية وعدم خيانة الطرف الآخر.
.4مبد أ� التعاون ال��دويل :ظهر هذا املبد أ� يف ال�سنوات الأخرية
بحكم ال�ت�غ�يرات ال�ك�ب�يرة ع�ل��ى ال �ع��امل ،ومت ال�ت� أ�ك�ي��د عليه يف
م��وا��ض��ع ك �ث�يرة :حم��ارب��ة ت �ل��وث ال�ب�ي�ئ��ة ،وت���س�ل�ي��م امل�ج��رم�ين،
والتنمية االقت�صادية ،وا�ستغالل ثروات البحار �..إلخ
.5مبد أ� احرتام القواعد الإ�سالمية العليا :توجد يف ال�شريعة
الإ�سالمية قواعد ال ميكن اخلروج عليها (تعادل ما هو معروف
يف القانون الدويل املعا�صر حتت ا�سم الآمرة Jus cogens
ومقت�ضى تلك القواعد هو عدم �إمكانية التفاو�ض على �أمور
تخالفها ) ومن �أهم تلك القواعد _يف الإ�سالم_ قوله �صلى
اهلل عليه و�سلم  (:من ا�شرتط �شرطا لي�س يف كتاب اهلل ،فهو
باطل و�إن كان مائة �شرط).
ريا .....املجتمع الإ�سالمي �أو الدول الإ�سالمية لها قواعد
و�أخ ً
و�سلوكيات جتاه النظام الدويل وقد َّ
حث الإ�سالم يف كثري من
الن�صو�ص على املعاملة مع الغري للمزيد من اال�ستقرار ،وقد
انتهجت الدول الإ�سالمية كثريا من املبادئ التي مت ذكرها يف
املقال.
sultan.almaktomi@hotmail.com
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حوارات احل�ضارات والأديان ..لتعاي�ش �أف�ضل
�أمين البيماين

ملحة لتقارب كوين وتعارف بني الأديان ،وهناك من يرف�ضه ب�شدّة بدعوة رف�ض
انق�سم علماء امل�سلمني واختلفوا يف ق�ضية احلوار مع الآخر ،فهناك من يراه �ضرورة ّ
يوجه له من �إ�ساءات ،متنا�سني � ّأن الغرب لي�سوا كلهم على دين واحد وعلى فكر واحد لنح ّمل اجلميع ذنب البع�ض .يقول
الغرب للإ�سالم كدين وي�سكتون عن كل ما ّ
تعاىلَ ( :و َل َت ِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر �أُ ْخ َرى) «الزمر .»7 :وهذا ما حتدّث عنه وناق�شه ب�إ�سهاب حممد حلمي يف مقاله (احلوار بو�صفه فري�ضة �إ�سالمية) واملن�شور يف جملة
التفاهم.
�إن الذين يرف�ضون احلوار ،و�أياً كان �سبب رف�ضهم ،ف�إ ّنهم ن�سوا كيف
�أ ّكد اهلل �سبحانه وتعاىل على �ضرورة احلوار و�أق ّره يف عدد كبري من
�آي��ات ال�ق��ر�آن الكرمي كفري�ضة �إ�سالمية و��ض��رورة يف �أغلب الق�ضايا
تعقيداً ،يقول تعاىلُ ( :ق ْل يَا �أَهْ َل ا ْل ِك َتابِ َتعَا َلوْا �إِ َل َك ِل َم ٍة َ�سوَا ٍء َب ْي َن َنا
َو َب ْي َن ُك ْم أَ� َّل َن ْع ُب َد �ِإ َّل َّ َ
الل و ََل ُن ْ�شر َِك ِب ِه َ�ش ْي ًئا و ََل َي َّتخِ َذ َب ْع ُ�ض َنا َب ْع ً�ضا
�أَ ْر َب ��ا ًب ��ا ِّم��ن دُونِ َّ
اللِ) «�آل ع�م��ران .»64 :ومم��ا ال �شك فيه �أن �أغلب
ال��راف���ض�ين ل�ل�ح��وار �إم ��ا أ� ّن�ه��م ي�ق� ّدم��ون الأع ��راف والتقاليد وتبعية
الآخر �أكرث من ن�صو�ص ال�شرع� ،أو �أ ّنهم يقدّمون االنتماءات املذهبية
والعرقية ،وقد يكونون يف �أ�صعب احلاالت دينيني مت�شدقني منغلقني
على �أنف�سهم.
�إ ّن احل��وار ذو بيئة خ�صبة ومثالية لتالقح الأف�ك��ار ،وح��ل م�شكالت
الأدي ��ان ،وو�سيلة لإغ�ن��اء التجربة الدينية م��ع م��رور ال��وق��ت ،ولكن
كالتايل:
�أو ًال :و�سيلته رغبة كل طرف يف معرفة الآخر وفهمه وتق ّبله.
ثانياً� :أ�سا�سه تعميق ثقافة احلوار ،ومراجعة كل ال�سلبيات والعقبات
التي قد حتول بني حوارات الأديان.
ثالثاً :هدفه احل ّد من الأث��ر ال�سلبي لل�سيا�سة والتفرقة العن�صرية
واملذهبية الدينية.
رابعاً :ت�أكيد القوا�سم والقيم الإن�سانية والدينية بني �أفراد الب�شرية.
وال يخفى على �أح��د م��ا ن��راه يف وقتنا احل��ايل م��ن العنف والإره ��اب
ال�ل��ذي��ن يع�صفان ب ��الآخ ��ر ،م��ع م��ا ي���ش�ه��ده ال �ع��امل م��ن االب �ت �ع��اد عن
القيم الإن���س��ان�ي��ة ،واالن �ح�لال الأخ�لاق��ي ،وال�ع�ن��ف ال��دي�ن��ي والف�ساد
والعن�صرية ،و�إن حواراً م ّتزناً �سيخلق عاملاً �أقل حدّة وتط ّرفاً ،من �أجل
�إحالل ال�سالم والتعاي�ش والرتابط بني �أفراد الإن�سانية من خمتلف
احل���ض��ارات والأدي� ��ان .وه�ن��ا ن��ؤ ّك��د ون���ش�دّد على �أ ّن احل ��وار ل��ن يكون
ف ّعا ًال وذا قيمة تذكر ما مل يكن قائماً على الت�سامح والوئام ،وذلك
من حيث تق ّبل ال��ر�أي الآخ��ر ،والتخ ّلي عن �أمن��اط التفكري العتيقة،
والكراهية وبغ�ض الآخر ،واحل�سد والغرور.
�إن حوارات الأديان واحل�ضارات من �أهم الق�ضايا التي �شدد اهلل عليها
يف كتابه الكرمي ،حيث ّ
حث على احرتام الآخر �أياً كانت ديانته ومذهبه
وم�ع�ت�ق��ده ،و�أم ��ر بال�سلم م��ع ك��اف��ة ال�ف�ئ��ات والإح �� �س��ان �إل�ي�ه��م وع��دم
الإ��س��اءة لهم ما مل يعتدوا علينا� ،أم��ا من اعتدى وج��ار فله معاملة
(ل َي ْنهَا ُك ُم َّ ُ
�أخرى ح�سب توجيه اخلالق عز وجلَّ :
ين َ ْ
الل ع َِن ا َّل ِذ َ
ل
َ
ُ
ُ
ِّين و َ ْ
بو ُه ْم َو ُت ْق�سِ طوا
َل ي ُْخرِجُ و ُكم مِّن ِديَا ِرك ْم أ�ن َت َ ُّ
ُي َقا ِت ُلو ُك ْم ِف الد ِ
ِإ� َل ْي ِه ْم �ِإ َّن َّ َ
ُ
نا َي ْنهَا ُك ُم َّ
ني (�ِ )8إ َّ َ
الل ع َِن ا َّل ِذ َ
الل يُحِ بُّ ا ْل ُ ْق�سِ طِ َ
ين َقا َت ُلو ُك ْم
ِّين َو أَ� ْخرَجُ و ُكم مِّن ِديَا ِر ُك ْم و ََظا َه ُروا عَلى �إِ ْخرَاجِ ُك ْم أَ�ن َت َو َّل ْو ُه ْم
ِف الد ِ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َّ
ُ
َ
َومَن َي َت َول ُه ْم ف�أولئِك ُه ُم الظالِ ون (« ))9املمتحنة».
�إ ّن عامل اليوم ي�شهد حرباً طاحنة وقا�سية �شديدة الب�أ�س بني العامل

املتقدّم والذي ي�ستند على جبال العلم املتينة والتكنولوجيا والتقنية ل�ك��ي ال مت�ي��ل ك��ل ف��رق��ة �إىل مرجعية خ��ا��ص��ة ،وك��ذل��ك االت �ف��اق على
التهجم على عقائد
م��ن أ�ج ��ل ف��ر���ض ��س�ي�ط��رت��ه و أ�ف �ك ��اره وم�ع�ت�ق��دات��ه ع�ل��ى الآخ� ��ر ،وب�ين �آل�ي��ات احل��وار م�سبقاً وموا�ضيع املناق�شة وع��دم
ّ
احل�ضارات القدمية والتي �أ�صبحت اليوم كالذي يتخ ّبطه ال�شيطان الآخر ،وحتديد م�صطلحات احلوار والألفاظ املنا�سبة ،لأ ّن �سوء فهم
من امل�س ،وللأ�سف ف�إن �أمة الإ�سالم �أ�صبحت كذلك ال حول لها وال امل�صطلحات ي�ؤدي �إىل �إخفاق عملية احلوار.
قوة يف ال��ر�أي العام والعاملي ،وذاب��ت وغرقت يف �سلبيات بحار العوملة  .3اعتماد ح�سن مقا�صد ونيات الآخ��ر وتقديرها واحرتامها �إىل �أن
يثبت العك�س ،واحلكم على الآخر بظاهره ولي�س بباطنه ،ومن �سلوكه
واحلداثة دون الإيجابيات� ،إال ما رحم ربي.
وكل فرد ب�إمكانه النظر �إىل ما يحدث الآن يف ال�شرق الأو�سط ،فحرب ولي�س من خالل ما ي�شاع ويقال عنه.
العراق وظهور داع�ش وغريها من اخلالفات بني الدول �أ�سا�سها �سوء  .4العمل على دح�ض منابع الإره ��اب والتكفري والعنف والكراهية،
التعاي�ش بني الأديان واملذاهب ،وعدم تق ّبل الآخر من جهة ،والأطماع وحت���ص�ين ال���ش�ب��اب خ��ا��ص��ة م��ن ال�غ�ل��و يف ال��دي��ن وال�ت���ش�دّد والتكفري
الغربية من جهة أ�خ��رى ،لت�صبح املنطقة م�سرحاً مل�سل�سالت دموية واالنحالل الأخالقي.
يتف ّرج عليها العامل الذي يدّعي التمدّن واحلداثة بكل برود �أع�صاب .5 ،ال�ن�ق��ا���ش ح ��ول ال�ق���ض��اي��ا االج�ت�م��اع�ي��ة والإن���س��ان�ي��ة امل���ش�ترك��ة بني
احل�ضارات والأديان.
بد ًال من �إيجاد �أجنع الطرق وو�سائل احلوار لإنهاء الأزمات.
�إن احل��وار بحد ذات��ه و�سيلة لف�ض ال�ن��زاع ،وح � ّل اخل�لاف��ات ،وتقارب  .6جت ّنب فر�ض الأفكار والقناعات على الآخر بالقوة وجت ّنب �سيا�سة
ال�ب���ش��ري��ة ،وال ي�ت��أ ّت��ى ه��ذا �إال بتق ّبل الآخ ��ر م��ن ج�ه��ة ،وال�ب�ح��ث عن الإق�صاء ونبذ الآخر وتهمي�شه ،و�إمنا عليك طرح وجهة نظرك وللآخر
الأف�ك��ار امل�شرتكة م��ن �أج��ل ع��امل م�سامل م��ن جهة �أخ ��رى .ومتى ما احلرية يف تق ّبلها �أو رف�ضها ،وكما يقول الإمام ال�شافعي رحمه اهلل:
وجد هذا احلوار ب�أ�س�سه ال�سليمة واملنطقية عا�ش العامل يف حيا ٍة �أقل «ر�أيي �صواب يحتمل اخلط�أ ،ور�أيك خط أ� يحتمل ال�صواب».
 .7التعدد والتنوّع �س ّنة كونية �أوجدها اهلل منذ الأزل لقوله تعاىل:
تط ّرفاً ونزاعاً و�أكرث ح ّباً ووئاماً.
ُ
َ
ّ
ُ
�إن ق�ضية احل��وار يف الإ��س�لام مرتبطة بركنني متينني هما :م�س�ألة ( َو َل ْو َ�شا َء الل َ َ
ل َعلَ ُك ْم أ� َّم ًة وَاحِ َد ًة) «النحل ،»93 :وهدف احلوار لي�س
ل�م��ة ال��و��س��ط ،واال�ستخالف الإل�ه��ي للإن�سان تقرير من هو على حق ومن هو على باطل.
ال�شهود احل���ض��اري ل� أ
على الأر� ��ض .يقول تعاىلَ ( :و َك � َذ ِل� َ�ك جَ َع ْل َنا ُك ْم ُ�أ َّم � ًة و ََ�س ًطا ِّل َت ُكو ُنوا � .8أن يكون ه��دف احل ��وار الق�ضاء على م�شكلة �أو �أزم ��ة مب��ا ير�ضي
ا�س َو َي ُكو َن ال َّر ُ�س ُ
ول َعلَ ْي ُك ْم َ�شهِيدًا) «البقرة� .»143 :إ ّن الأط��راف ولي�س تعميقها وزيادتها ،ويجب معها االعتداد باحلقيقة
ُ�ش َهدَا َء َعلَى ال َّن ِ
ً
أ�م��ة الإ��س�لام لن حتقق الهدف املرجو منها كو�سطية و�أ ّم��ة خري ما �أيا كان م�صدرها.
مل ت�ستوعب ر�سالتها ،و�أ�سباب �ضعفها ووهنها .فكيف لأمة الإ�سالم  .9ف �ت ��ح ال� �ب ��اب مل �� �ش ��ارك ��ة اجل �م �ي ��ع يف احل � � ��وار � �ش �ك�ل ً�ا م ��ن أ�� �ش �ك ��ال
والتع�صب وع��دم �إتاحة املجال للآخرين هو �ضرب
�أن تتحاور مع الآخ��ر وهي ترف�ض الأن��ا؟!! وكيف لها �أن تكون خري الدميوقراطية،
ّ
�أمة �أخرجت للنا�س وهي منغلقة على نف�سها �أ�ش ّد انغالق؟!! ولذلك من �ضروب الديكتاتورية.
�شهادة الأمة الو�سطية يف كل �شيء هي تكليف قبل �أن تكون ت�شريفا .10 .احل ��وار �أ�سا�سه الأدل ��ة العقلية والبديهيات ب�ع�ي��داً ع��ن الأوه ��ام
�إ ّن �شهادة الأم��ة الو�سطية ال تن�أى عن اال�ستقامة ،حيث اال�ستقامة والأ�ساطري ،واعتماد مبد�أ الربهان والإثبات.
يف ذلك احل��وار ،والعدل مع الآخرين لتحقيق احل��وار الف ّعال ،لتنتج  .11تق ّبل احلوار مع الآخر �أياً كان ،وعدم رف�ضه بداعي العوملة وفقد
معنا احل�ضارة وه��ي �أ�سمى م��رات��ب املدنية حيث العقائد والأخ�لاق الهوية وال�غ��زو الفكري وغ�يره��ا ،فالعقل �أو��س��ع م��ن ه�ك��ذا ،واحل��وار
�أ�سا�س كل �شي ،واالزدهار املادي واملعنوي مظهرها وجوهرها ،واحلوار �أ�شمل من هذه الأوهام.
 .12ع�ل��ى ممثلي احل��رك��ات الإ��س�لام�ي��ة ب��ال��ذات م��راع��اة م��ا يكتبونه
�أ�سا�سها وقوامها.
ً
وك��ذل��ك ف ��إ ّن ل�ل�ح��وار ��ش��روط�ا منهجية و�سليمة لقيامه بالطريقة والبعد كل البعد عن اتهام الآخر بالكفر والزندقة والوعيد واالنتقام.
�إن احلوار يفتح �آفاقاً رحبة ،وف�ضا ًء وا�سعاً من �أجل هذه الإن�سانية،
ال�صحيحة ،وهي:
َ
َ
َ
َ
�ال� ْك� َم� ِة وَا ْل �وْعِ ��ظ � ِة و�إ ّن امل�س�ؤولية ثقيلة للغاية على �أمة الإ�سالم �أن تت�صالح مع نف�سها
 .1تطبيق ق��ول��ه ت�ع��اىل( :ا ْد ُع �إِل �� َ�س� ِب�ي��لِ َر ِّب ��ك ِب� ْ ِ
َْ
ال ��� َ�س � َن � ِة وجَ ��ا ِد ْل � ُه ��م ِب��ا َّل � ِت��ي هِ � َي أَ� ْح �� � َ�س � ُ�ن) «ال�ن�ح��ل ،»125 :فاحلكمة و�أن ت�أخذ هذه الر�سالة على عاتقها ،وتكون الأمة ال�شهيدة الو�سطية
واملوعظة احل�سنة والأخالق الرفيعة واختيار �أجمل الألفاظ و�ألطفها التي ت�ضع احل��وار ن�صب �أعينها ،وت�ق��ود ال�ع��امل نحو تعاي�ش �أف�ضل
وتقارب �أكرب بني احل�ضارات والأديان.
و�ضبط النف�س وعدم االنفعال للر�أي الآخر �أ�سا�س احلوار.
 .2اعتماد مرجعية واح ��دة للحوار تعتمد عليها اجل�ه��ات املتحاورة
albimani92@hotmail.com
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ال�صدام
حوارات تعادي ِّ
عاطفة امل�سكر َّية

من يقف مت�أمال لهذا الزمان وما يحدث فيه من �صراعات و�صدامات بني كيانات خمتلفة ،يدرك �أن احلوار بني هذه الأطراف قد يكون من �أجنع احللول لتخفيف
وط�أة هذه الفواجع الكونية التي تنخر يف �أحد �أهم الأ�س�س التي ُخلق من �أجلها الإن�سان� ،أال وهي �إعمار الأر�ض.
يطرح عماد عبداللطيف �أ�ستاذ م�ساعد يف البالغة وحتليل اخلطاب ،هذه الفكرة ويناق�شها يف مقال «�إ�سرتاتيجيات التعاي�ش وكفاءة احلوار» -املن�شور مبجلة «التفاهم»-
حيث يو�ضح �أهمية احلوار يف العالقات بني الدول .والبد من الت�أكيد هنا على ما �سبق� ،إ�ضافة �إىل �أهمية وجود هذا العن�صر من القاعدة الدنية يف هرم العالقات
االجتماعية وحتى القمة .فحتى يف �أعمق العالقات كالعالقات الأ�سرية مثال :غياب احلوار فيها يعد م�ؤ�شرا على وجود م�شكلة ما� ،أو احتمالية ظهورها م�ستقبال.
وعلى العك�س م��ن ذل��ك ،جن��د االن�سجام حا�ضرا يف البيئة
ال �ت��ي اع �ت��اد أ�ف ��راده ��ا ع�ل��ى احل � ��وار؛ ك��ون��ه ي�ع�ط��ي خمتلف
الأط � ��راف ف��ر��ص��ة ف�ه��م الأم� ��ور وا��س�ت�ي���ض��اح م��ا ه��و مبهم،
والأهم من كل ذلك ر�ؤية الأمور من جانب �آخر ..ن�ستطيع
تطبيق ذلك على ال�صورة الكربى املتمثلة يف العالقات بني
خمتلف احل���ض��ارات وال�ث�ق��اف��ات وال ��دول .حيث �إن احل��وار
ي�صبح حاجة �أكرث �إحلاحا كلما كانت العواقب الناجتة عن
ال�صدامات أ�ك�بر .وال��ذي ي��ؤدي لهذه ال�صدامات غالبا هو
االختالفات التي من املفرت�ض �أن تكون م�صدر غنى و�إثراء
كوين لتبادل املنافع� ،إال �أن الواقع ي�ؤكد العك�س من ذلك
متاما؛ حيث يتم اتخاذ هذه االختالفات كذريعة للخالف
وال�ت�ن��اح��ر ب�ين ال�ب���ش��ر؛ وب��ال�ت��ايل ي�صعب حتقيق ال�ت�ع��اون
وال�ت�ع��اي����ش ال ��ذي ينبني أ���س��ا��س��ا ع�ل��ى احل ��وار ال ��ذي �أ�صبح
غائبا بني الأطراف .ومن الأ�سباب اجلديرة بالذكر يف هذا
ال�سياق� ،أن غياب احلوار بني الأطراف -خا�صة فيما يتعلق
باحلوار بني احل�ضارات والثقافات -قد يكون ب�سبب التعايل
احل �� �ض��اري ال ��ذي ي���ص�ي��ب ال�ب�ع����ض ن�ت�ي�ج��ة ال �ت �ط��ور ال ��ذي
ينعك�س يف نواح عديدة كالتقدم التكنولوجي واالكت�شافات
العلمية والتعليم والثقافة والفنون والتقدم العمراين...
إ�ل ��خ .ذل��ك ق��د يجعلهم ي���ش�ع��رون ب��االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي وع��دم
احل��اج��ة ل�ل�ت�ح��اور �أو ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ط��رف الآخ� ��ر� ،إال �أن
ال��واق��ع ي�شري �إىل حقيقة أ�ن��ه مهما بلغ تطور ح�ضارة ما
وتقدمها ،ف�إن العامل �سريع التغيري يف تكويناته وعنا�صره
و�أح ��داث ��ه؛ مم��ا ي�ستدعي احل��اج��ة امللحة ل�ت�ب��ادل اخل�برات
وا�ستغالل االخ�ت�لاف��ات ه��ذه وت�سخريها يف �سبيل حتقيق
�أق�صى قدر ممكن من امل�صلحة املتبادلة ،وال ميكن حتقيق
ذلك دون احلوار.
ف�ت��وج�ه��ت �أن �ظ��ار ال �ع��امل ن�ح��و ه ��ذا الأم� ��ر ،وحت��دي��دا ح��ول

ت�ن�م�ي��ة احل� ��وار ب�ي�ن امل �� �ش��رق وامل �غ ��رب «وق� ��د ح� ��ددت الأمم
املتحدة عام 2001م عاما حلوار احل�ضارات ،وعينت مندوبا
متخ�ص�صا ل�ه��ذا املن�صب» .وميكننا الإ� �ش��ارة �إىل الأهمية
التي لعبتها املجتمعات الإ�سالمية يف �سبيل حتقيق ذلك،
وذل��ك قد يكون ل�سبب كونهم من �ضمن الأط��راف الأك�ثر
ت�ضررا م��ن ال�صدامات الناجتة ع��ن االخ�ت�لاف يف العقود
الأخ�يرة .ناهيك عن �سنوات العقد الأخ�ير التي ت�صاعدت
فيها التوترات ب�شكل م�أ�ساوي يف امل�شرق العربي .حيث �أ�شار
الباحث كذلك يف مقاله حول الدور الذي قامت به م�صر يف
خطواتها الأوىل نحو التحاور بغ�ض النظر عن عدم موافقة
معظم الدول الإ�سالمية على ذلك� ،إ�ضافة للمقاطعة التي
ح��دث��ت ب�ع��د ذل ��ك وال�ت�ح�ل�ي�لات ال �ت��ي ك��ان��ت ت �ع��ار���ض ه��ذه
اخلطوة التي �صدرت من م�صر .على ك� ٍّ�ل ،ومع التغيريات
العاملية احلا�صلة �سيا�سيا ون��داءات احلرية والدميقراطية
ال�ت��ي ت�سود ال�ع��امل م��ن املتوقع �أن ت�ق��ود ال�ع��امل نحو تبني
احل��وار كحل ل�ل�أزم��ات احلا�صلة فيه� .أي�ضا الب��د من ذكر
نقطة مهمة �أال وهي �أن العامل ينق�سم بني �شرق م�سلم �إذا
حتدثنا ب�صورة عامة �إ�ضافة �إىل الغرب الذي ي�شكل غالبية
م�سيحية يف العامل� ،إال �أنه من املفرت�ض �أن ال نن�سى �أنه يف
الغرب يوجد عدد ال ب�أ�س به من امل�سلمني واليهود كذلك.
وم��ن الأ� �س��ا���س ،ي�صعب ال�ع�ث��ور على بقعة تتكون م��ن �أم��ة
�أت��ت من نف�س الثقافة بكل أ�ف��راده��ا وب�شكل ت��ام .لذلك ال
ب��د م��ن االع�ت�راف ب ��أن االخ�ت�لاف حقيقة كامنة يف �أب�سط
التفا�صيل �إذا ما جئنا ندقق كثريا .ومن هذا املنطلق ،ن�ؤكد
على ما ورد من فكرة �أن االختالف ال يعني �أن الآخ��ر �أقل
منك م�ستوى ،فاالختالف يعني االختالف فقط ال يعني
الدونية .فلنفرت�ض �أن بع�ض احل�ضارات �أك�ثر تقدما من
الأخ��رى والواقع ي�ؤكد ذلك �أ�سا�سا؛ حيث �أ�سهمت عنا�صر

ال�ت�ط��ور التكنولوجي والتعليم واالخ�ت�راع ��ات ع�ل��ى ذل��ك،
عموما هذا التقدم وهذه القوى التي اكت�سبتها احل�ضارات
على مدى عقود تال�شت يف فرتات الحقة؛ حيث نعود لذكر
نظرية اب��ن خ�ل��دون ال�ت��ي و��ص��ف فيها ال ��دول واحل���ض��ارات
بالعنا�صر التي متر مبراحل �أ�شبه باملراحل التي مير فيها
الب�شر من طفولة وفتوة انتهاء بال�شيخوخة� ،أي �أن القوي
والغالب اليوم قد يكون مهزوما يف الغد.
�إذن؛ ال بد على احل�ضارات املتقدمة اليوم �أن تن�أى بنف�سها
عن اجلدال؛ لأن الغاية منه عادة ما تكون االنت�صار؛ وذلك
يخلف ط��رف��ا خ��ا��س��را يف امل��و��ض��وع ،والأج ��در �أن ت�ت�ح��اور يف
�سبيل حتقيق �أق�صى ق��در م��ن ال�ت�ع��اون .ويف ه��ذا ال�سياق،
ب��إم�ك��ان�ن��ا ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى ن�ظ��ري��ة � �ص��دام احل���ض��ارات
ل�صمويل هنتنجنتون الذي ي�شري �إىل حدوث �صراع وت�صادم
ما بني احل�ضارات من �ضمنها ح�ضارتا الإ�سالم والغرب.
حيث �إن احل�ضارة الإ�سالمية ال تزال طاحمة ،لكن بنموذج
متفرد يختلف عن النموذج الغربي .من جهة �أخرى ،هناك
ال�ع�ن���ص��ر ال�غ��رب��ي ال ��ذي ي�صعب �إن �ك ��ار حم ��اوالت ��ه يف ن�شر
ثقافته وق�ي��م ح�ضارته ع��امل�ي��ا؛ فمن امل �ع��روف �أن الت�شابه
يجعل �أم��ر ال�سيطرة �أك�ثر �سهولة ل��دى م��ن بيديه القوة
وال�سلطة ،ناهيك عما �إذا ك��ان ال�ط��رف ال�ق��وي ي��ؤم��ن ب��أن
النمط ال��ذي ت�شكلت على �أ�سا�سه ح�ضارته املزدهرة اليوم
يعد من �أك�ثر الأمن��اط جناحا؛ لذلك يجب تطبيقه على
الكل .ويف حال قوبلت هذه الدعوة بالرف�ض ،ف�إن ذلك قد
يخلق �صدامات ي�صعب حلها �إال بالتحاور وحماولة ر�ؤية
الأمور من منحى �آخر.

Attifa.nasser@gmail.com
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فرنان بروديل :امل�ؤرخ العادل
فاطمة بنت نا�صر

يتناول الكاتب هيثم مزاحم يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم م�سلك امل�ؤرخ الفرن�سي فرنان بروديل يف تناول التاريخ وتف�سري احل�ضارات .ال �أعلم �إن كان جه ً
ال م ّني �أال
�أعرف بروديل �سوى بقراءتي لهذا املقال �أم �أن امل�ؤرخ مل يحظ بالن�صيب الذي ي�ستحقه من االنت�شار وال�شهرة.
من هو فرنان بروديل؟
يعترب �أحد �أهم امل�ؤرخني الفرن�سيني .عا�ش يف الفرتة (-1985
ً
متنقل ب�ين اجل��زائ��ر أ�ث �ن��اء فرتة
 .)1902عمل يف ال�ت��دري����س
اال��س�ت�ع�م��ار ال�ف��رن���س��ي وب�ي�ن ال�ب�رازي ��ل .و��ض�ع��ه الأمل � ��ان حتت
الإق��ام��ة اجل�بري��ة مل��دة خم�س �سنوات عمل خالها على �إمت��ام
ر�سالة ال��دك�ت��وراه� .أب ��رز �إ�سهاماته حوته جملة (احلوليات)
التي تغري ا�سمها مرات عدة على مر ال�سنني ف�أ�صبح (حوليات
ال �ت��اري��خ) وب �ع��ده��ا ( أ�م � ��زاج ت��اري�خ�ي��ة) وب �ع��ده��ا (احل��ول �ي��ات:
اقت�صاديات  -جمتمعات  -ح�ضارات) .ما مييز هذه املجلة هو
تبنيها لأهم ما ي�ؤمن به بروديل وهو قراءة التاريخ بطريقة
غري تقليدية �آخذين يف عني االعتبار البنى اخلفية التي ت�شري
�إىل دور ال��ذه�ن�ي��ات واملجتمع واالق�ت���ص��اد واجل�غ��راف�ي��ا والتي
�أهملت لوقت طويل يف ق��راءة وكتابة التاريخ ،حيث مت تناول
التاريخ التقليدي ب�إعالء ال�ش�أنني الع�سكري وال�سيا�سي فقط
ومت إ�ه �م��ال اجل��وان��ب الإن���س��ان�ي��ة الأخ ��رى .وم��ن امل�ه��م كذلك
�أن نتعرف على �أ�سماء �أخ��رى تبنت أ�ف�ك��اراً م�شابهة لربوديل
و�أ�سهمت �إ�سهاماً كبرياً يف هذه املجلة ك�أمثال� :إميل دوركهامي،
وكلود ليفي �شرتاو�س وغريهم الذين ن�ش�أ بف�ضلهم ما يعرف
بالتاريخ اجلديد.
كتاب (قواعد لغة احل�ضارات)
مل ي�ح��ظ ه��ذا ال�ك�ت��اب بال�صيت ال ��ذي ن��ال�ت��ه ال�ك�ت��ب الأخ ��رى
ل�برودي��ل وي�ع�ل��ل ك��ات��ب امل �ق��ال ه ��ذا ب�ق��ول��ه �إن ال�ل�غ��ة املب�سطة
للكتاب قد تكون �أح��د ه��ذه الأ�سباب فهو كتاب موجه لتعليم
ال�ت��اري��خ يف ال�صفوف ال�ث��ان��وي��ة .وق��د حمل ال�ك�ت��اب يف طبعته
الأوىل عنوان (العامل الراهن) حتى مت �إعادة ن�شره عام 1978
ليحمل العنوان احلايل ،ومل يكن التغيري من ن�صيب العنوان
فقط ،ولكن كانت هناك مراجعه �شاملة للكتاب مع الأخذ بعني
االعتبار م�ستجدات الأحداث العاملية حينها ،لي�صبح بعد ذلك
يف متناول جمهور �أو�سع من القراء .ولعل �أهم امل�سالك التي
�سلكها ه��ذا الكتاب ه��و تناوله للتاريخ دون تعظيم م��ن �ش�أن
ح���ض��ارة على �أخ ��رى كما ه��و معهود يف ال�سابق ،وه ��ذا يف�سر
خلوه من اللغة اال�ستعالئية الغربية املعهودة .ويلخ�ص كاتب
املقال �أفكار الكاتب يف تناوله للح�ضارات بالآتي:
1 .1حمدودية حرية الإن�سان يف �صنع تاريخه.
2 .2قوة ت�أثري اجلغرافيا وخا�صة البحر.
3 .3اعتماده على مفهوم (املدى الطويل) للوقوف على معنى
الأح� ��داث وال �ظ��واه��ر ال�ت��اري�خ�ي��ة العميقة وه ��و مفهوم
م�ستوحى من اجلغرافيا واملارك�سية.

��4 .4ض��رورة إ�ج��راء مقاربة بني اقت�صاديات العامل ومفهوم
(االقت�صاد  -العامل).
�5 .5أهمية التثاقف بني احل�ضارات.
وب�ه��ذا جن��د � ّأن التاريخ و��س�يرة احل���ض��ارات يف ه��ذا الكتاب مل
يكن عن ا�ستعرا�ض ما م ّر من حروب وحكام فقط و� ّإنا جند
�أن ال�ع��وام��ل البنيوية املهم�شة كاجلغرافيا وال��دمي��وغ��راف�ي��ا
واالقت�صاد كان لها كلمة يف �صناعة ذلك التاريخ .فذلك �أمر
منطقي جداً حيث �إن هذه العوامل املهملة كان لها دور بارز يف
�صناعة التاريخ وكتابة �سرية احل�ضارات.
م �ك ��ون ��ات الأزم � �ن� ��ة ال� �ث�ل�اث ��ة :ال ��زم ��ن اجل � �غ� ��رايف  -ال ��زم ��ن
االقت�صادي /االجتماعي  -الزمن ال�سيا�سي
الزمن اجلرايف:
يعترب هذا الزمن ثابتا و�شبه م�ستقر ويت�ضمن عالقة ال�شعوب
بالبيئة املحيطة بها.
الزمن االقت�صادي /االجتماعي:
ح��رك��ة ه��ذا ال��زم��ن بطيئة وتعك�س الفعل ال�ضمني لل�شعوب
و�أث��ره وغالباً ما يكون �أث��راً عميقاً له ج��ذور �ضاربة ولكنه ال
يظهر على ال�سطح.
الزمن ال�سيا�سي:
وهو يعرب عن التاريخ املتحرك الظاهر على ال�سطح .ويعترب
ال��زم��ن ال�سيا�سي و�أح��داث��ه وم�ف�ترق��ات��ه ال�ك�ب�يرة �أث ��را للفعل
االجتماعي ال�ضمني ال��ذي يظهر على بعد ف�ترة طويلة من
الزمن على هيئة �أحداث متحركة وم�شوقة ولها �أثر غني على
امل�ستوى الإن�ساين.
مفهوم احل�ضارة عند بروديل
لعل كلمة احل�ضارة من الكلمات التي ي�صعب تعريفها لهذا
نرى تعريفات متعددة لذات املفهوم ،فلكل مف�سر زاوية ينطلق
منها ومن هنا نرى اخللط ،كالذي ح�صل بني مفهوم احل�ضارة
والثقافة .ورغم � ّأن مفهوم الثقافة �أقدم من مفهوم احل�ضارة
م��ن ن��اح�ي��ة ال�ع�م��ر �إال � ّأن اخل�ل��ط بينهما ق��د ورد يف �سياقات
متعددة .فرنى الفليل�سوف هيغل ا�ستعمل الكلمتني لت�شريا �إىل
ال�شيء نف�سه دون تفريق بينهما� ،إال � ّأن احلاجة �إىل ف�صلهما
�أ�صبح �ضرورة الحقاً .و�سرنى � ّأن احل�ضارة رغم احتوائها على
عنا�صر مادية و�أخرى �أخالقية وقيمية ،ف� ّإن مف�سريها غ ّلبوا
اجلانب املادي عليها ليطغى الحقا عليها وت�صبح هي مرادفة
ل�ل�إجن��از امل��ادي والثقافة م��رادف��ة للقيم الأخ�لاق�ي��ة النبيلة.
ونرى التفاوت يف ا�ستخدام اللفظتني يختلف من حيز جغرايف

لآخر ،فنجد � ّأن كلمة ح�ضارة �أكرث �شيوعاً يف �إجنلرتا وفرن�سا
والواليات املتحدة ،بينما كلمة ثقافة �أكرث ا�ستخداماً يف �أملانيا
ورو�سيا مث ً
ال .وي�ؤمن بروديل � ّأن احل�ضارة ال ميكن تعريفها
�إال بتظافر كل العلوم الإن�سانية مبا فيها التاريخ ،فهو يربط
مفهوم احل�ضارة بالرجوع �إىل اجلغرافيا وعلم االجتماع وعلم
النف�س االجتماعي واالقت�صاد .فاحل�ضارات ت�شكلت بفعل هذه
املقومات وجناحها �أو �إخفاقها يعود �أي�ضا �إىل ه��ذه العوامل
التي ال يجدر �إهمالها .فاملوقع اجلغرايف مث ً
ال �ساهم يف جناح
بع�ض احل�ضارات و�ساهم �أي�ضا يف ا�ضمحالل بع�ضها الآخر.
احل�ضارة واملجتمع
كما ح��دث اخل�ل��ط ب�ين احل���ض��ارة والثقافة ح�صل خلط �آخ��ر
ب�ين احل �� �ض��ارة وامل�ج�ت�م��ع ول�ك��ن ع�ل��ى ع�ك����س ال�ت�ن��اق����ض الأول
ي�أتي االتفاق حد ال�ترادف بني احل�ضارة واملجتمع .فاملجتمع
ال ميكن ف�صله عن احل�ضارة وال احل�ضارة ميكن ف�صلها عن
املجتمع .ي��رى ب��رودي��ل � ّأن احل���ض��ارة تعني �ضمنياً ف�ضاءات
كرونولوجية �أكرث من �أية طبيعة اجتماعية فهي �أكرث حتركاً
وا�ستجاب ًة للعامل الزمني و�سرعتها �أكرب من املجتمعات التي
تتكون منها وحتتويها .كما ي�شدد بروديل على �أهمية العن�صر
الب�شري وع ��دده يف �صناعة ون�ه��و���ض احل���ض��ارات ،فكل زي��ادة
يف ال�ع��دد يقابلها زي ��ادة يف الإن�ت��اج واالزده ��ار� .أم��ا يف اجلانب
االقت�صادي و�أث��ره على احل�ضارات ف�يرى ب��رودي��ل � ّأن احلالة
االقت�صادية متقلبة و�أ ّنه من املهم �إنفاق الفوائ�ض االقت�صادية
كلما ت��وف��رت فهي ال �ق��ادرة على خلق مت�سع للفنون وال�ترف
احل�ضاري.
الأديان عند بروديل
ي ��رى ب ��رودي ��ل �أن ال��دي��ن امل���س�ي�ح��ي الزال ح��ا� �ض��راً يف امل�شهد
الأوروب ��ي رغ��م ما ن�شاهده من ف�صل ظ��اه��ري .فالدين �صاغ
الكثري م��ن امل��واق��ف الأخ�لاق�ي��ة كقيمة احل�ي��اة وامل ��وت وقيمة
ال�ع�م��ل ودور امل ��ر�أة وغ�يره��ا .ول�ك�ن��ه يف امل�ق��اب��ل ي��رى �أن �سمة
احل�ضارة الغربية هي ارتقا�ؤها الدائم نحو العقالنية فكانت
يف تطور دائم ومل جتمد عند الفكر الأغريقي �أو امل�سيحي.
�أما الإ�سالم فريى بروديل أ� ّنه مل ينف�صل عن احل�ضارات التي
�سبقته ب��ل � ّإن �إرث تلك احل���ض��ارات م��ن ع ��ادات وط ��رق عي�ش
ا�ستمر معه ومل يخرج عنها �إال ب�شكل ي�سري .ونظم العي�ش
والتكوينات القبائلية هي التي �ساندت الإ��س�لام و�ساهمت يف
انت�شاره بالغزوات.
f_wahaibi@hotmail.com
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الأن�ساق القيمية العاملية احلاكمة للعامل املعا�صر
وليد العربي

يف مقاله «امل�س�ألة القيمية وامل�ستقبل؛ الدين واملعرفة والأيديولوجيا وامل�س�ؤوليات امل�شرتكة» واملن�شور مبجلة التفاهمُ ،ي�شري الكاتب علي حممد املكاوي �إىل
ق�ضية ُمهمة عن طريقة عي�ش الإن�سان يف هذه احلياة وفق قيم معينة يط ّبقها �أو ي�سعى للو�صول �إليها ،كما تعترب القيم نوعاً من �أنواع املحددات �أو الغايات،
ويعد الو�صول �إليها نوعاً من �أنواع النجاح ،فالقيم هي جملة املقا�صد التي ي�سعى القوم �إىل �إحقاقها متى ما كان فيها �صالحهم� ،أو �إىل �إزهاقها متى ما كان
ال �أو �آج ً
فيها ف�سادهم عاج ً
ال .وهي القواعد التي تقوم عليه احلياة الإن�سانية.
ويعتق ُد الكاتب �أن القيم ماهي �إال جمموعة مفاهيم وت�صورات
حت ��دد م��ن خ�لال�ه��ا ط�ب�ي�ع��ة الأ� �س �ل��وب ال���ش�خ���ص��ي امل �ق �ب��ول وغ�ير
امل �ق �ب��ول ،وه ��ذا ب�ح��د ذات ��ه ن�ت��ج م��ن خ�لال��ه ت�ب��اي��ن يف املجتمعات
والأفراد.
و�إن ظهور م�صطلح العوملة قد بات �أم ًرا مقل ًقا للغاية ملا لها دور
يف �إعاقة القيم واملفاهيم الإن�سانية والتي ظهرت م�ؤخرا يف جميع
دول ال�ع��امل ،وه��ي غالبا م��ا ت� أ�ت��ي م��ن ال��دول امل�سيطرة ،وتهيمن
على جميع الثقافات الوطنية ،لكن الأمر املقلق والذي البد من
�أخ ��ذه بعني االع�ت�ب��ار ،ه��و �أن القيم االجتماعية الب��د �أن ت�صمد
وتواجه جميع التغريات التي قد ت�سهم يف انحرافها �أو تغيريها
مبا يواكب الع�صر احل��ايل ،ومن منطلق الدين الإ�سالمي الذي
يفر�ض وجود القيم الأخالقية والإن�سانية فال بد من مراعاتها
والتم�سك ال �ت��ام ب�ه��ا م��ع امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�ه��وي��ة واخل�صو�صية،
ودع��م الإح�سا�س بامل�س�ؤولية بني جميع الب�شر يف إ�ع�م��ار الأر���ض
مبا ير�ضي اهلل عز وج��ل ،وهناك مفاهيم �أ�سا�سية مرتبطة جدا
بالقيم وامل�ستقبل مثل الأن�ساق القيمية ،وامل�س�ؤولية امل�شرتكة،
والأيديولوجيا واملعرفة والدين ،وقد ظهر الآن م�صطلح يدعى
بالعلمانية قد ي�شكل خطرا على كافة املجتمعات الإ�سالمية ما مل
تتغلب عليها مبا فيها املذاهب الإ�سالمية ،وه��ذا ب��دوره مرتبط
ارتباطا وثيقا جدا بامل�ستقبل.
وم��ع ب��داي��ة ال��رب��ع ال�ث��اين م��ن ال�ق��رن الع�شرين ت��زاي��د االهتمام
بدرا�سة القيم االجتماعية طبقا لوليام توما�س ومنذ عام 1918م،
�أ�صبحت القيم م��ن �ضمن حم ��ددات ال�سلوك الإن���س��اين ،وهناك
اجتاهات و�سلوكيات مرتبطة بالقيم قد تكون اجتاهات �سلوكية.
هناك ثمانية اجتاهات ت�صف القيم ب�أنها جمموعة من الت�صورات
واملفاهيم الدينامية ،قد تكون �صريحة �أو �ضمنية ت�سهم يف تباين
ال�ف��رد واملجتمع ،وه��ذا يكمن يف الأ�ساليب والأمن ��اط ال�سلوكية
واملعتقدات التي يظهر بها الأفراد واملجتمعات.
امل�ستقبل وعلم امل�ستقبل :امل��راح��ل التي مي��ر فيها امل�ستقبل هي
مت�سل�سلة ومنها التفكري اخليايل ،ثم الغيبي ،فالديني ،فالفل�سفي
ثم التفكري العلمي كمرحلة �أخرية ،ولكل مرحلة طابعها اخلا�ص
و�إنتاجها امل ُ�ع�ين ،وكلمة م�ستقبل لها م�ع��انٍ باختالف �شخ�صية
الإن�سان ،فالإن�سان ال�ضعيف تعني له امل�ستحيل ،واجلبان تعني
له املجهول ،واملفكرون تعني لهم املثال ،هذا االختالف قد ينتج
عنه غمو�ض يف�سر ب�سببه الهزائم ،لأن امل�ستقبل ال ي�أتي ل�شخ�ص

�أو جمتمع ما مل ي�سعيا معاً له ،واال�ستك�شاف والتطلع يف املا�ضي
مرتبط بال�س�ؤال عن املا�ضي واحلا�ضر معا ويكون الهدف عنه �أمرا
م�ستقبليا متعلقا بالأحداث التي جرت يف املا�ضي والتي �ستحدث
وم��ا نحن مقدمون عليه .وم��ن هنا ك��ان «علم امل�ستقبل» يتناول
الأح��داث التي مل تقع بعد ،وعند حدوثها ي�صبح حا�ضرا .وعلم
امل�ستقبل ي�ستهدف درا�سة االجتاهات طويلة الأجل يف املجتمع من
�أجل تطوير وتنويع الأحداث اجلديدة وطريقة التعامل معها.
العلمانية هي عبارة عن جمموعة من املُعتقدات التي ُت�شري �إىل
�أنه ال يجوز �أن ي�شارك الدين يف املجاالت ال�سيا�سية واالجتماعية
للدول ،وتعرف العلمانية ب�أنها النظام الفل�سفي االجتماعي �أو
ال�سيا�سي ال��ذي يرف�ض كافة الأ�شكال الدينية ،وم��ن هنا يقا�س
مدى تدهور الدين بامل�شاركة يف املمار�سات الدينية �أو ح�ضورها،
والتم�سك باملعتقدات الدينية ال�صحيحة ،ودعم امل�ؤ�س�سات باملال
والع�ضوية.
واالح �ت�رام ك��الأع�ي��اد خ�ير م�ث��ال على ذل��ك ،وبع�ض امل�ع��اي�ير ف��إن
املجتمعات احلديثة مرت بعملية حتول علماين يف القرن الع�شرين،
�إ�شارة �إىل �أن العلمانية مرتبطة بن�ش�أة املجتمع ال�صناعي وحتديث
الثقافة ،و�أدى حت�ضر املجتمع �إىل خلق �سمات فردية ال معيارية،
وت�آكل احلياة الأ�سرية ،وجعل امل�ؤ�س�سات الدينية �أقل �ش�أنا .ومن
منظور آ�خ ��ر ،ف ��إن ظ�ه��ور التكنولوجيا ب�شتى أ�ن��واع�ه��ا �ساهم يف
متكني النا�س من ال�سيطرة على بيئتهم بدرجة جتعل الإله كامل
القدرة ،وهذا �أقل خطورة �أو �أقل �إقناعا ،لذا ت�ستخدم العلمانية
كمقيا�س ومعيار ملا يق�صده ماك�س فيرب نحو الت�شييد واملجتمع.
ظهور نقاد النظرية العلمانية يف �أنها مبالغة يف التم�سك بالدين
يف املجتمعات التقليدية ،وتقلل من �أهمية احلركات الدينية يف
املجتمعات ووج��ود جمتمعات �صناعية مثل بريطانيا والواليات
املتحدة هذا بالإ�ضافة �إىل �أن هذه املجتمعات قد �أخفقت يف دور
الدين كما هو احلال مع �إيرلندا وبولندا.
الأن �� �س��اق القيمية ال�ع��امل�ي��ة احل��اك�م��ة ل�ل�ع��امل امل�ع��ا��ص��ر :ي���س��ود يف
ال�ع��امل �أن���س��اق قيمية خمتلفة كبع�ض ال��دي��ان��ات ال�سماوية مثل
الإ� �س�ل�ام وامل���س�ي�ح�ي��ة ،وب�ع���ض�ه��ا ت��رج��ع ج ��ذوره ��ا �إىل ال��دي��ان��ات
واملذاهب الأخ��رى ،كالبوذية والهندو�سية ،والبع�ض الآخ��ر لي�س
م�صدره الأدي��ان ال�سماوية وال الو�ضعية و�إمن��ا هي م�ستندة �إىل
مذاهب فكرية كالإن�سانية اجلديدة ،ومن هنا فالأن�ساق القيمية
ت��رج��ع �إىل امل���ص��ادر الأ�سا�سية وم�ن�ه��ا :امل �� �ص��درالأول :املتمثل يف

الديانات ال�سماوية والتنوع الذي ي�سود بينهما كالديانة امل�سيحية
والإ� �س�لام �ي��ة ،وحت ��وي ال��دي��ان��ات ر��س��ال��ة واح� ��دة ،وه ��ي �أن الإل ��ه
ال��واح��د احل��ق وه��ي احلقيقة بحد ذاتها يف العامل وم��ن هنا كان
م�صدر خالف بني الديانتني ،فمن املعروف أ� ّن الإ�سالم هو الدين
الذي مكن الإن�سان من عمارة الأر�ض م�ستمدا من �شرع اهلل ،ولكن
ال�س�ؤال ي�أتي هنا :كيف يكون الإن�سان امل�سلم علمان ًيا دون التخلي
عن قيمه ومبادئه الإ�سالمية؟ يكمن يف �أخذ امل�ستجدات والأمور
النافعة مب��ا ير�ضي ال��دي��ن دون التخلي ع��ن �أرك��ان��ه الأ�سا�سية،
وامل���ص��در ال�ث��اين ال ��ذي يخت�ص ب��ال��دي��ان��ة الهندو�سية وال�ب��وذي��ة
والتي ت�ؤكد �أن القيم ت�ستند �إىل التغيري .وهناك م�صدر ثالث
مرتبط باملذاهب العلمانية ترجع �أ�صولها �إىل ال��روم��ان و�شرق
�آ�سيا ،ومنذ زمن تدخلت الأطراف الأمريكية لتن�سج طابعا ثقافيا
يف هذه الديانات مما �شكل �أم ًرا مقل ًقا لهذه الديانات.
القيم وامل�س�ؤوليات امل�شرتكة والتنظيمات الدولية :ارتباط القيم
بالدين �أم��ر مهم ي�ترت��ب عليه م�صطلح «امل�س�ؤولية امل�شرتكة»
ومن هنا ات�ضح أ�م��ر امل�ساواة يف القانون ال��دويل نتيجة التفاهم
بني اجلن�س الب�شري ،وقد ت�صدرت بع�ض الدول معرفة امل�س�ؤولية
امل�شرتكة كال�صني مث ً
ال تدعو بع�ض الدول �إىل �ضرورة امل�شاركة
والعمل يف الق�ضايا البيئية حتى ميكن حل امل�شكالت والتغلب على
جميع التحديات الع�صرية ،وقد اجتاح العامل موجة من العوملة
االقت�صادية مما �ساعد على ظهور القرية الكونية كم�صطلح �آخر
للعوملة جعلت جميع ب�ل��دان ال�ع��امل وك��أن�ه��ا قرية �شاملة جلميع
املفاهيم التي �ساعدت على حل جميع امل�شاكل والتغريات الكونية،
والعوملة ماهي �إال م�س�ؤولية م�شرتكة ميكن من خاللها تعزيز
التعاون ال��دويل ،وال�ت��زام الأح ��زاب بامل�س�ؤولية امل�شرتكة والأخ��ذ
بعني االعتبار جميع الربوتوكوالت الدولية.
الدين وامل�س�ؤولية امل�شرتكة مالمح امل�ستقبل :البد من التم�سك
بالدين لكونه م�ب��د�أ وقيمة إ�مي��ان�ي��ة ينبغي الأخ ��ذ بها ،ل��ذا ف��إن
العامل الإ�سالمي مير مبراحل من التطور والتجارب ،مع مراعاة
وب��ذل جهد يف معرفة الأ��ص��ول والأول��وي��ات لهذا الدين ،مقارنة
ب��ال��دي��ن امل�سيحي ال��ذي يتجدد نتيجة العلمانية الغربية التي
تهيمن عليه وتفر�ض �آراءه ��ا على ه��ذا الدين مما يعزز اجلانب
الإعالين لكي تكون احلا�ضنة للعلمانية ،باملقابل ف�إن املجتمعات
الأجنبية بحد ذاتها تدعو غريها �إىل التم�سك بالدين والقيم
الدينية يف مواجهة التغريات والعلمانية.
Wali7-alabri@hotmail.com
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كاملة العربية
ميثل املجتمع املدين اليوم الو�سيط بني الدولة واملجتمع ،والكابح جلماح الدولة والذي مينعها من جتاوز �سلطتها .يا�سر قن�صوه يناق�ش يف مقاله مبجلة الت�سامح «الدولة واملجتمع املدين يف الفكر
الأوروبي احلديث» ويعرف املجتمع املدين والفرق بني الدولة واحلكومة ،ويعر�ض �آراء املفكرين والفال�سفة يف املجتمع املدين و�آراءهم امل�ؤثرة يف هذا املجال.

التعريف
دائ � ًم��ا م��ا ي�ح��دث لب�س ل��دى ال�ن��ا���س ب�ين م�ف�ه��وم ال��دول��ة
ومفهوم احلكومة ،يو�ضح قن�صوه الفرق بينهما :فمفهوم
احلكومة �أقدم بكثري من مفهوم الدولة ،ويعني م�صطلح
احلكومة منذ الع�صور الو�سطى :احل�ك��م ،بينما مفهوم
الدولة دخل �إىل اللغة الإجنليز ّية من الفرن�سية مع بداية
ال�ق��رن ال�ساد�س ع�شر .وي��رت�ب��ط ا��س��م ال��دول��ة بال�سيادة،
فمنذ نهاية القرون الو�سطى ظهرت الأرا��ض��ي الوا�سعة
التي تتبع �سيادة واح��دة ف�أ�صبح مفهوم ال�سيادة مالزما
للدولة.
�إذا ما هو تعريف املجتمع املدين؟
امل �ج �ت �م��ع امل � ��دين ه ��و «م���ص�ط�ل��ح ّ
مت ا� �س �ت �ع �م��ال��ه ل��و��ص��ف
التج ّمعات �أو الكيانات املنظمة التي ت�شغل مركزًا و�سيطا
بني الدولة والعائلة «وبح�سب قن�صوه ي�صبح لدينا هنا:
ال��دول��ة ،واملجتمع امل ��دين (امل���س�ت�ق��ل) ،وال �ف��رد /العائلة.
ويهتم املجتمع املدين مب�شاكل املجتمع وق�ضاياه ويدافع
ع��ن ح�ق��وق امل��واط�ن��ة ،ل��ذا ف�ه��و «مي�ث��ل امل��راق��ب ملمار�سات
ال��دول��ة جت��اه احل��ري��ات امل��دن�ي��ة» كما ب�ين قن�صوه يف هذا
املقال طبيعة املجتمع املدين وهي:
حيز م�ستقل يف مقابل الدولة.
�إطار �أخالقي تت�شكل بداخله معايري ال�سلوك العامة التي
تدعم القيم املدنية وتوفر حياة �إن�سانية الئقة.
املحاوالت الت�أ�سي�سية املُبكرة
يبد أ� قن�صوه هنا بعر�ض �آراء الفال�سفة يف املجتمع املدين
ق��دم �أف�لاط��ون ( )348-428كتابه «اجلمهورية» ليناق�ش
امل�شكالت ال�ت��ي يتعر�ض لها املجتمع الأث�ي�ن��ي ،مل يهتم
�أف�ل�اط ��ون ب�ف�ك��رة امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ل�ع��دة �أ��س�ب��اب منها �أن
فكرة املجتمع املدين ت�سلب من الدولة �سلطتها املركزية
يف ت��رت�ي��ب امل�ج�ت�م��ع والأف � ��راد وف ��ق ال�ترت�ي��ب ال�ه��رم��ي �أو
ال�ط�ب�ق��ي ،ك�م��ا �أنّ ح ��ق احل ��ري ��ة ال� ��ذي م�ن�ح��ه �أف�ل�اط ��ون
ملجموعة الفال�سفة وال��ذي من بينهم «امللك الفيل�سوف»
ي�ت�ن��اق����ض م��ع ف �ك��رة امل�ج�ت�م��ع امل ��دين لأن ��ه ي��وج��د من��وذج
«نخبة» تفر�ض قيمها مما يجعلها معر�ضة لل�صراع مع
املجتمع .وك��ان��ت ن�ظ��رة �أف�لاط��ون اجت ��اه الدميوقراطية
الأث�ي�ن�ي��ة �سلبية ح�ي��ث �إ ّن �ه ��ا ب�ن�ظ��ره تن�شر امل �� �س��اواة بني

املت�ساوين وغري املت�ساوين.
ق��اب��ل ك �ت��اب اجل �م �ه��ور ّي��ة لأف�ل�اط ��ون ك �ت��اب «ال���س�ي��ا��س�ي��ة»
لأر� �س �ط ��و ح �ي��ث ي �ق ��دم ف �ي��ه �أر� �س �ط ��و �� �ص ��ورة «اجل �م��اع��ة
ال�سيا�سية» وي�ط��رح ف�ك��رة «ال�ت���ش��اور ال �ع��ام» ال ��ذي مي ّكن
من حر ّية احلراك االجتماعي ،وبينما مل يكن �أفالطون
معجبا بفكرة امل���س��اواة ف ��إنّ �أر�سطو ي��رى احل��ري��ة داعمة
ل �ل �م �� �س��اواة� ،أوج � ��د �أر� �س �ط ��و م���ص�ط�ل��ح احت� ��اد �أو راب �ط��ة
املواطنني وال��ذي يعني جمموعة من املواطنني ترتابط
لأجل هدف خريي ،ومع انتهاء االمرباطورية الرومانية
وب��داي��ة ال�ع�ه��د امل�سيحي مت و��ض��ع ح��د ن�ه��ائ��ي للمحاولة
الت�أ�سي�سية مل�صطلح املجتمع امل��دين (مل يو�ضح قن�صوه
ملاذا حدث ذلك).
الدولة احلديثة واملجتمع املدين
مالمح جديدة للعالقة
مل يهتم مكيافيلي ( )1526-1469مبفهوم املجتمع املدين
واحلرية التي كانت بنظره ت�ؤدي �إىل �صدام مع ال�سلطة
ال��س�ي�م��ا �أنّ احل ��ري ��ات ال �ف��ردي��ة ب� ��د�أت ت���ش��ق ط��ري�ق�ه��ا يف
املجتمعات الأوروبية يف بداية ظهور احلكم املطلق الذي
ميثل احل��د الفا�صل ب�ين م��ا ه��و م��وروث وم��ا ه��و حديث،
يج�سد الفيل�سوف توما�س هونز ( )1679-1588هذا احلد
الفا�صل ،ال��ذي و�ضع �إط��ارا جديدا للعالقة بني املواطن
وال ��دول ��ة ،فبنظر ه��ون��ز ال��و��ص��ول �إىل احل��ري��ات يتطلب
خو�ض �صراع وه��ذا ال�صراع �سي�ؤدي يف نهاية الأم��ر �إىل
و�ضع قوانني ت�شكل يف النهاية ن��واة املجتمع امل��دين .جاء
ب�ع��د ذل ��ك ج ��ون ل ��وك ( )1704-1632ال ��ذي ك ��ان مهتما
بحماية احلريات الفردية وحتجيم �سلطة الدولة .تقوم
فكرة املجتمع املدين لدى لوك على �أن املجتمع املدين هو
تطور حلالة طبيعية و�أنّ ال�سالم واحلرية اللذين تتمتع
بهما تظل باقية م��ع وج ��ود جمتمعات مدنية م�ستقلة،
وذل ��ك ب�سبب العقد ال ��ذي يتفق عليه ال�ن��ا���س ويجعلهم
يدخلون يف جمموعة واح��دة .وتقوم مهمة احلكومة هنا
على حفظ ممتلكات النا�س و�سن القوانني والت�شريعات.
مع بداية ظهور الر�أ�سمالية التي رافقت الثورة ال�صناعية،
ح ��اول �آدم �سميث ( )1790-1738امل�ط��اب�ق��ة ب�ين اقت�صاد
ال �� �س��وق وامل �ج �ت �م��ع امل� ��دين ،وح� ��اول ال �ت��وف �ي��ق ب�ي�ن ال �ف��رد
وامل�صلحة العامة يف كتابه «نظرية امل�شاعر الأخالقية«

حيث يقول �إنّ على الدولة حماية امل�صلحة الفردية التي
تعد يف النهاية مدخال للم�صلحة العامة التي �ستفر�ض
نف�سها من خالل �آلية ال�سوق ،يقول املفكر ديفيد ريكاردو
ع��ن نظرية �آدم �سميث�« :إنّ ال�سعي وراء امل�ي��زة الفردية
يرتبط ب�شكل يدعو �إىل الإعجاب مع اخلري العام للكافة»،
تنطلق فكرة �آدم �سميث عن املجتمع املدين من منطلقات
اقت�صادية من خ�لال و�ضع ال�شروط املالئمة للأن�شطة
االقت�صادية ،وعدم تدخل الدولة يف �أن�شطة الأف��راد� .أتى
بعد ذل��ك مونت�سكيو ( )1755-1689ال��ذي ق��ام بتحديد
املجتمع امل ��دين كو�سيط ب�ين امل��واط�ن�ين وال ��دول ��ة ،حيث
و��ض��ع خ� ً�ط��ا فا�صال ب�ين �سلطة احل�ك��م املتمثلة بالدولة
واملجتمع ب�صورته املدنية يف كتابه« روح القوانني».
ق� ّدم جان جاك رو�سو ق��راءة نقدية للفال�سفة واملفكرين
ال��ذي��ن ��س�ب�ق��وه ،وق ��ام يف ك�ت��اب��ه «يف ال�ع�ق��د االج�ت�م��اع��ي»
بطرح �س�ؤال« :كيف من املمكن �إيجاد �شكل من الرابطة
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت ��ي ب��و��س�ع�ه��ا �أن ت ��داف ��ع ع ��ن ك ��ل ال �ق��وى
امل�شرتكة فيها �سواء �أكانت �شخ�صا �أم م�صالح لكل طرف
يف هذه الرابطة اجلماعية ،بينما يبقى كل �شخ�ص على
الرغم من ارتباطه الذاتي ال يطيع �سوى ذاته ويظل حرا
كما كان من قبل»
الت�صور الليربايل املعا�صر
يقول قن�صوه �إنّ املجتمعات التي تتبنى الليربالية تعترب
املجتمع امل��دين فيها ذا حيز م�ستقل ويقوم على اح�ترام
ال�ت�ع��ددي��ة واح �ت�رام االخ �ت�لاف يف الآراء وال�ت���س��ام��ح من
خ�ل�ال �أن ي�ح�ي��ا ال �ف��رد وف�ق��ا خل �ي��ارات��ه احل�ي��ات�ي��ة ويحيا
تر�سخت قيمة الت�سامح
الآخ��رون بنف�س الطريقة �أي�ضاّ .
يف املجتمعات الأوروب�ي��ة منذ �أن كتب ل��وك كتابه «ر�سالة
يف الت�سامح» والذي يدعو �إىل احرتام معتقدات الآخرين
وال�سماح لهم ب�إقامة �شعائرهم الدينية.
كتب قن�صوه املقال هذا ب�صورة منظمة حيث بد�أ بالتعريف
والتفريق بني م�صطلح الدولة واحلكومة لتو�ضيح اللب�س
وتعريف املجتمع املدين ،ثم طرح خمتلف �آراء الفال�سفة
وبالرتتيب الزمني مو�ضحا التدريج الذي اتبعه يف فكرة
املجتمع املدين حتى �أ�ضهرها ب�صورتها احلالية.
alabrikamla@gmail.com
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�أفكار مي�شيل فوكو و�صراعها مع احلداثة
عبد اهلل ال�شحي
لقد عمل الأ�ستاذ ن�صر الدين بن غني�سة يف مقالته «من �سلطة احلداثة �إىل �سلطة ما بعد احلداثة» املن�شورة يف جملة التفاهم ،على ت�سليط ال�ضوء على مفهوم ال�سلطة عند مي�شيل فوكو ،خمرباً
�أن ما طرحه فوكو مل يكن ي�شبه ما طرحه غريه من الفال�سفة عن ال�سلطة ،ومو�ضحاً الفكرة العامة وامل�شرتكة التي كانت موجودة يف م�سرية فوكو كلها ،على الرغم من تنوع احلقول املعرفية التي
دخلها(علم النف�س ،التاريخ )...وكانت كلها حول ال�سلطة .يتابع امل�ؤلف احلديث عن الأمناط الثالثة لل�سلطة التي تتج�سد فيها داخل احلقائق ،وعن العالقة بني املعرفة وال�سلطة ويو�ضح �أخريا
م�ساعي فوكو لإعطاء حلول للخروج والتغلب على ال�سلطة.
ال ي�ستنكف الفال�سفة من تقليب �أية فكرة وتفكيكها و�إعادة
جتميعها وفح�صها م��ن ك��ل الأوج ��ه وال ��زواي ��ا يف حم��اول��ة
منهم لتو�سيع الفهم الب�شري يف ك��ل امل�ج��االت وب ��دون �أي
ا�ستثناء ،م�ستخدمني �أ��ش�ك��ا ًال خمتلفة م��ن التحليل لأي
ق�ضية يواجهونها وح�سب مناهجهم الفل�سفية التي تبنوها
�أو اخ�ترع��وه��ا ك��دي�ك��ارت مثال والكوجيتو اخل��ا���ص ب��ه� ،أو
�إميانويل كانط ونقده للعقل وهلم ج��را .ومل تخل حقبة
من احلقب منذ أ�ي��ام �سقراط من فيل�سوف �أو متحدث يف
ق�ضايا فل�سفية على �أق ��ل ت�ق��دي��ر ،ويف ال�ق��رن امل��ا��ض��ي برز
ا�سم الفرن�سي مي�شيل فوكو عرب و�ضعه جملة من نتائج
احل��داث��ة حت��ت النقد والبحث وال�ت��أم��ل وامل���س��اءل��ة ،كنقده
و�إع� ��ادة تعريفه ملفهوم ال�سلطة و إ�� �ش��ارت��ه ل�ظ��اه��رة قولبة
مهنة ال�ط��ب وامل�ع��رف��ة الطبية ب�شكل يعتربه ف��وك��و حيادا
ع��ن امل���س��ار ال���س�ل�ي��م ،ب��الإ��ض��اف��ة ل�ق�ي��ام��ه مب��راج�ع��ة مفهوم
التاريخ ورف�ضه اعتبار التاريخ جمرد �أحداث �سردية فقط
حمفوظة يف الكتب.
�إن املت�أمل ل�سرية فوكو وق�صة حياته ميكن �أن يجد عالقة
وا�ضحة بني ما مر به وبني الإ�شكاالت التي طرحها ،ففي
�سياق ال�صحة وعلم النف�س فقد تعر�ض هو نف�سه للعالج يف
م�صحة نف�سية يف �إحدى مراحل حياته مما جره الحقاً نحو
االعرتا�ض على طريقة التعامل مع املجانني واملو�سومني
باملر�ض النف�سي� .أما فيما يتعلق بالتاريخ فعلى الأرجح �أنه
قد ت�أثر بكتابات نيت�شه .لذلك اتخذت فل�سفة فوكو م�ساراً
خمتلفاً قلي ً
ال عند معاجلة امل�شكالت وحتليل الظواهر ،فهو
قد عاي�ش جتارب متنوعة مما جعله يقدم فل�سفة من عمق
التجربة ومن �صميم الأحداث.
على �أنه من ال�ضروري �أنْ �أبني �أنَّ فهم فوكو مل يكن �أمرا
�سهال بالن�سبة يل ،فهو طالب بالنظر لأم��ور عادية نظرة
نقدية تك�سر ت�أثري وطابع احلداثة فيها ،بالإ�ضافة لكونه
اخ�ت�رع �أح �ي��ا ًن��ا م�صطلحات خ��ا��ص��ة ب ��ه ،و��ص�ع��وب��ة ترجمة

ب�ع����ض ك �ت��اب��ات��ه ح���س��ب م ��ا اط �ل �ع��ت ع�ل�ي��ه يف �أح� ��د امل �ق��االت
امل�ترج�م��ة ال�ت��ي تقتب�س م�ن��ه .ول��ذل��ك �أق ��ول ب ��أن ع�ل��ى من
ي��ري��د فهم ف��وك��و �أن يطالع أ�ع�م��ال��ه كلها وينظر يف تطور
فل�سفته وي�ن�ظ��ر يف ال �ظ��روف ال�ت��ي واج �ه �ه��ا ،ورمب ��ا تكون
هذه الإج��راءات مهمة عند درا�سة �أي فيل�سوف لكنها �أكرث
�ضرورة عند درا�سة فوكو.
ي��رى ال�ك��ات��ب �أن فكرتنا ال�ت��ي نعتمدها ح��ول ال�ع��ومل��ة لها
ت ��أث�ير ع�ل��ى كيفية ق��راءت�ن��ا ل�ف��وك��و وع�ل��ى مفاهيمه ،فمن
يتتبع ف��وك��و وي��رغ��ب يف درا��س�ت��ه عليه �أوال ،وب��الإ��ض��اف��ة ملا
و�ضحنا �سابقاً� ،أن يحدد موقفه من العوملة ما �إذا كان ينظر
�إليها نظرة تاريخية وحقبة زمنية �أو �إذا �أراد النظر �إليها
كمفهوم ح���ض��اري و إ�جن � ��ازات متحققة ،ومي�ك��ن �أن نعترب
النظرتني �ضروريتني بنف�س ال�ق��در؛ من جهة �أن احل��دود
املفرو�ضة يف نظرة منفية يف النظرة املعاك�سة .م�ث� ً
لا� ،إذا
قلنا �إن احلداثة حلقة يف الت�سل�سل التاريخي نكون حكمنا
على فوكو باعتباره حماولة لل�صراع مع مفاهيم ع�صره،
لكن على النقي�ض جند عن املفهوم احل�ضاري للحداثة ب�أن
فوكو كان خطوة مهمة نحو منع �أن تكون �أفكارا وم�سلمات
حممية من النقد.
ي �ح��اول ال�ك��ات��ب ت��و��ض�ي��ح ت��دخ��ل ال���س�ل�ط��ة يف ال�ع�لاق��ة بني
املعرفة واحلقيقة ،فهو يرى �أن فوكو ينكر النموذج الذي
يتم فر�ضه ملاهية الإن�سان من قبل املتحدثني با�سم العلم؛
حيث �إن امل�ؤ�س�سات العلمية ال�ي��وم ت�صنع ��ص��ورة للإن�سان
مبنية على �أ�سا�س كون الإن�سان �شيئا يقبل اخل�ضوع للبحث
العلمي والتجارب ولي�س «�إمكانية منفتحة على امل�ستقبل».
أ�سا�سا حول
رمبا ي�صح �أن نقول �إن وجهة نظر فوكو تبلورت � ً
ق�ضية الت�شخي�ص الطبي ور�ؤية الطب للإن�سان املنح�سرة
باعتباره جملة من الأع�ضاء والأجهزة ،وتبعاً لذلك فهناك
ح��ال��ة قيا�سية على الإن���س��ان �أن ي�ك��ون �ضمنها و�إال اعترب
مري�ضاً و�شاذا عن الطبيعة ووجب عالجه� .أت�صور �أن فوكو

كان يق�صد �أن الإن�سان قبل الطب احلديث كان ينظر �إليه
بعمومية و�سياق �أو��س��ع مما ينظر �إليه حال ًيا ،وه��ذا كالم
�سليم ون��اجت عن ع��دم وج��ود علم موحد للطب يف الع�صور
ال�سابقة ،فكان الطبيب غالبا فيل�سوفا �أو رجل دين ينظر
للإن�سان ال كمجرد م��ادة �أو �أداة للبحث واال�ستك�شاف بل
كان يوحدها مع نظرته الفل�سفية اخلا�صة فيعطي ت�صورا
�أعمق و�أكرث انفتاحا.
ال�سلطة لي�ست حم�صورة بال�ضرورة يف كونها ق��وة قمعية
�أو حم��اول��ة لفر�ض ال�سيطرة ب��اجل�بر ،حيث هناك �أ�شكال
خمتلفة من ال�سلطة وهي تتفاعل مع بع�ضها �شدا وجذبا،
فالأكادميي املتعلم ميلك ب�سبب معرفته �سلطة تخوله �أن
ي�سخر �سلطة الدولة للقيام ب�أمر ما ،فالطبيب ي�ستطيع
�أن مينح موظفا �إجازة �أو يخفف حكما ق�ضائيا عن �شخ�ص
ما �إذا قال عنه �إنه جمنون .وعليه وكما يقدر الكاتب ف�إن
ال�سلطة ال ت�ع�ن��ي ب��ال���ض��رورة ال�ع�ن��ف وال �ق �م��ع ،ومي�ك��ن �أن
�أقول فيما �أرى �أن و�صف الإعالم بال�سلطة الرابعة �صحيح
مت��ا ًم��ا تب ًعا للكالم ال�سابق؛ ف��الإع�لام�ي��ون ال�ي��وم ميلكون
ال�ق��درة على توجيه ال�شعوب وممار�سة �ضغوط على بقية
ال�سلطات(الت�شريعية والق�ضائية والتنفيذية).
�إن مي�شيل فوكو قد قدم مفاهيم تقليدية لكن ب�صورة غري
تقليدية ،وه��ذا ما يجعلني �أ ؤ�ي ��د أ�ن��ه �أي فوكو يعترب حقاً
ظاهرة ت�ستحق الدرا�سة والبحث والنظر يف �أعماله و�إعادة
تدوير �أطروحاته يف �أروق��ة الت�سا�ؤل والتفكري ،وال �أق�صد
فقط ترديد ما قاله فوكو و�إعادة ن�شره والتذكري به ،ولكن
من ال�ضروري حماولة الوقوف اجلدي على امل�شكالت التي
�أك ��د عليها وم��ن ث��م رمب��ا تطبيق م�ق�ترح��ات��ه حل�ل�ه��ا .أ�ث��ق
�أن منهج ف��وك��و عموماً ميكن تعميمه ال�ستخدامه ب�شكل
م�ستمر خالل الأزمنة القادمة ،هذا كله بهدف عدم ال�سماح
لأ��ص�ن��ام فكرية باال�ستيالء على ال�ع�ق��ول ب��ل إ�ب�ق��اء املجال
مفتوحا نحو التجديد والنقد.
deeko123@hotmail.com
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�أخالق الربوت�ستانتية وروح الر�أ�سمالية
منال املعمر َّية
يف مقال ِه «ماك�س فيرب :الدين و�أخالق العمل والر�أ�سمالية» -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -يناق�ش الباحث اللبناين ب ّراق زكريا «الربوت�ستانتية وروح الر�أ�سمالية» ،وهي �أطروحة �أعلنها ماك�س
فيرب �سنة  ،1905قدَّم من خاللها ت�صورا لت�أثري ال�سلوك الديني يف بقية الن�شاطات الأخالقية واالقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية .ماك�س فيرب ينحدر من �أ�سرة متدينة ذات نزعة
بريوقراطية� ،أما اهتمامه الأكادميي فتوزع على االقت�صاد والتاريخ والقانون وعلم االجتماع ،ف�ضال عن الفل�سفة .وتعد درا�سته «الأخالق الربوت�ستانتية وروح الر�أ�سمالية» من الأعمال امل� ِّؤ�س�سة
يف علم االجتماع الديني؛ وفحواها �أن الأخالق الربوت�ستانتية -الكالڤينية بخا�صة -كانت من �أهم العنا�صر التي �أ�سهمت �إ�سهاما كبريا يف تطور الروح الر�أ�سمالية احلديثة.
�إذ �إن تلك الأخ�لاق قد �أنتجت قيمًا ومعايري �شجَّ عت على العمل احلر
والتن�سُّ ك واالدخار ،وبذلك خلقت مناخا ذهنيا خا�صا �ساعد بدوره على
تطور «امل�شروع االقت�صادي احلر» ،وبالتايل على منو وتطور الر�أ�سمالية
الغربية .وقد اتخذ فيرب من درا�سته هذه �أ�سا�سا يدح�ض به -دومنا ق�صد
منه -نظرية كارل مارك�س يف �أمر غلبة العن�صر االقت�صادي و�سيطرته
على توجيه الفكر الديني وامل�شاعر الروحية .فقد كان مارك�س ينظر �إىل
الربوت�ستانتية بح�سبانها �أيديولوجيا الر�أ�سمالية ،ذاهبا �إىل �أن الظاهرة
الدينية تعد ظال للظاهرة االقت�صادية ،و�أن خا�صية ال�سلوك الديني
حتددها الطبقة االجتماعية التي تظهر يف و�سطها ،م�ستبعدا العامل
الديني من �أن يكون ذا �أث��ر يف التغري االجتماعي ،ذاهبا �إىل �أن امللكية
الفردية -وكذلك العالقات االقت�صادية وال�صراعات الطبقية -كانت
هي العامل امل�ؤثر يف تطور اجلن�س الب�شري؛ وبالتايل عقلنة االقت�صاد.
�أم ��ا م��اك����س ف�ي�بر ،فعك�س ال�ق���ض�ي��ة ،مقيما احل�ج��ة ع�ل��ى �أن الأخ�ل�اق
«الكالڤينية خ�صو�صا» هي التي أ�ث��رت �أمي��ا ت�أثري يف االقت�صاد ،بل يف
ظاهرة اقت�صادية تعترب قمة ما بلغه التفكري العقالين االقت�صادي؛
الر�أ�سمالية الغربية احلديثة.
فالربوت�ستانتية -ح�سب فيرب -يف �شقها الكالڤيني ،هي جمموعة من
احل��واف��ز ال�ت��ي ت��دف��ع الإن���س��ان �إىل العمل والإن �ت ��اج ،وحت�صيل ال�ث�روة،
والإ�سهام يف زيادة ازدهار احلياة االقت�صادية ،بل �إنها متنح املهنة قيمة
�أخالقية كربى ،وتقد�س العمل لدرجة �أنها ترى يف ت�أدية العمل ب�أمانة
وحيوية وحما�سة واجبا مقد�سا ،كما تعتربه �سبيال لتحقيق اخلال�ص
ال �ف��ردي .وي ��رى ف�ي�بر �أن الكالڤينية ف��ر��ض��ت تنظيما ��ش��دي��د ال��وط ��أة
والق�ساوة لل�سلوك ،وهي متثل يف منظوره �أكرث �أ�شكال الرقابة الكن�سية
على ال�ف��رد �إزع��اج��ا باملطلق ،ول�ك��ن على ال��رغ��م م��ن ذل��ك فقد حتملت
البلدان ذات االقت�صادات الأك�ثر تطورا ه��ذه (الطهرية) املتزمتة! بل
راحت تدافع عنها وتنا�صرها.
وال�ط�ه��ري��ة ه��ي امل �ب��د أ� ال ��ذي ت�ق��وم عليه تعاليم ال�لاه��وت الكالڤينية،
والتي حت�ض املرء على التحكم يف نزواته و�شهواته ،وحتثه على الزهد
والتق�شف ،لكن لي�س الزهد والتق�شف ال�سلبيني مبعنى اعتزال العامل
واالعتكاف يف �صومعة والفرار من احلياة ،و�إمنا التن�سك يف هذا العامل،
واخل ��و� ��ض يف م �ع�ترك احل �ي ��اة ،وال �ن �ج��اح يف احل �ي��اة امل�ه�ن�ي��ة ،وحت�صيل
الرثوة ،ومراكمة املال؛ ا�ستجابة لنداء رباين داخلي ي�شعر املرء جتاهه
بواجب �أخالقي .وبذلك؛ غدت الرثوة وفق تعاليم الالهوت الكالڤيني
م�ؤ�شرا للمرء على ا�صطفاء اهلل إ�ي��اه؛ فالعمل الفعال تعبري عن جمد
اهلل ،و�أمارة من �أمارات اال�صطفاء القائم على احلياة املعا�شة بتق�شف.

وم ��ن ُه �ن��ا ،ف�لا ب ��دع م��ن �أن ت�ك��ون م�ث��ل ه ��ذه ال ��روح ال�ت��ي �أث �م��رت تلك
الإنتاجية الكربى يف العمل بعيدا عن البذخ وال�ترف ،قد و َّل��دت منطا
معي�شيا �أث��ر ب���ص��ورة مبا�شرة يف روح الر�أ�سمالية ب� إ�ي�ج��اد م�ن��اخ م ��ؤاتٍ
لنموها وتطورها .ولهذا كله ينزع ماك�س فيرب �إىل �أنه قد كان لل�سلوك
التق�شفي دور ه��ام يف ��ص�ي��اغ� ٍة عقالنية ل�ل��وج��ود ب� أ���س��ره من�سوبة �إىل
م�شيئة اهلل ،كما �أدى ال�ضبط امل�ستمر للنف�س ب�صورة منهجية �إىل عقلنة
ال�سلوك ال �ف��ردي ،وب�ه��ذا غ��دا ال� ُ�ط�ه��ري ق ��ادرا على الإ��س�ه��ام يف تنظيم
امل�ؤ�س�سات وبالتايل عقلنة االقت�صاد.
ومب��ا �أن الر�أ�سمالية يف االقت�صاد -ب ��ر�أي فيرب -كانت نتيجة العقلنة
املتزايدة للح�ضارة الغربية منذ العهد اليوناين ،ف�إ َّنه يرى ب�أنها عقلنة
نوعية ،خا�صة باحل�ضارة الغربية ،على ال��رغ��م م��ن �أن��ه ُي�ق��ر ب� أ�ن��ه قد
ك��ان ثمة عنا�صر �أول�ي��ة �أو جنينية للر�أ�سمالية يف املجتمعات القدمية
(املجتمع البابلي وال�صيني ،)...وهي عنا�صر متثلت يف التقنية والقانون
العقليني ،والكفاءة التي يتمتع بها الإن�سان ليتبنى بع�ض �أ�شكال ال�سلوك
العقالين العملي ،وكذلك القوى الدينية ،ناهيك عن الأفكار الأخالقية
والقيمية املتعلقة بها والتي تكون ال�سلوك .لكن فيرب يرى �أن التنظيم
ال �ع �ق�لاين ال��ر�أ� �س �م��ايل ال��دق �ي��ق ل�ل�ع�م��ل احل ��ر ،وف���ص��ل ال�ع�م��ل امل�ن��زيل
ع��ن امل�ؤ�س�سة ،واملحا�سبة العقالنية ،وت�ط��ور امللكيات القابلة للتبادل،
والبور�صة ،هي �أهم العنا�صر التي ميزت الر�أ�سمالية الغربية احلديثة.
وم��ن خ�لال البحث ال��ذي قدمه ماك�س فيربُ ،يكن ا�ستظهار �أن ثمة
�شوفينية غالبة تظهر على تفكريه ،خا�صة يف جنوحه �إىل القول بفرادة
احل�ضارة الغربية ومركزيتها وتقدمها على �سائر احل�ضارات الكونية
الكربى مبا يف ذلك احل�ضارة الإ�سالمية.
وفيما يتعلق بت�صوره للعالقة بني الإ��س�لام والر�أ�سمالية ،ينزع فيرب
�إىل �أن الطبيعة الوراثية للم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الإ�سالمية ،قد حالت
دون ظهور املقدمات ال�ضرورية للر�أ�سمالية ،وب�صورة خا�صة :القانون
العقالين ،وال�سوق احل��رة ،واالقت�صاد النقدي ،والطبقة الربجوازية
واملدن امل�ستقلة .ثم �إن الإ�سالم لديه نقي�ض من جوانب عديدة للمذهب
الطهري ،خ�صو�صا جتاه الن�ساء وامللكية والكماليات ،و�أنه يف ظِ ل نظام
الإقطاع الوقفي والبريوقراطية الإرثية -ال �سيما يف الدولة العبا�سية
واململوكية والعثمانية -مل يكن بالإمكان ظهور متطلبات العقالنية
املمهدة للر�أ�سمالية.
وهكذا ،ف��إن حمور ت�صور فيرب للمجتمع الإ�سالمي ،يتمثل يف املقابلة
ب�ين ال�ط��اب��ع ال�ع�ق�لاين وامل�ن� َ�ظ��م للمجتمع ال�غ��رب��ي ،خ��ا��ص��ة يف م�ي��دان
ال�ق��ان��ون وال�ع�ل��وم وال���ص�ن��اع��ة ،وب�ين الأو� �ض��اع التع�سفية ،واال��س�ت�ب��داد،

وال�لاع�ق�لان�ي��ة ،وع ��دم اال��س�ت�ق��رار ال�سيا�سي واالق�ت���ص��ادي يف املجتمع
الإ�سالمي .بيد �أن فيرب مل يكن الوحيد يف ت�صوره هذا للإ�سالم ،فقد
ك��ان��ت وج�ه��ة النظر ه��ذه ه��ي ال���س��ائ��دة ل��دى منظري الفكر ال�سيا�سي
والفال�سفة واالقت�صاديني الكال�سيكيني يف القرن التا�سع ع�شر فيما
مي�س ال�ف��روق��ات ب�ين املجتمعات ال�شرقية والغربية م��ن حيث �أمن��اط
حياتهاُ ،
ونظمها ال�سيا�سية ،وطرائقها يف التفكري وال�سلوك� ،إذ كانوا
ي �ن��زع��ون �إىل �أن ث �م��ة ف ��روق ��ات ك�ب�رى ال مي �ك��ن ط�م���س�ه��ا ب�ي�ن �أوروب� ��ا
الإق�ط��اع�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت حت�م��ي ح��ق امل�ل�ك�ي��ة وب�ي�ن اال��س�ت�ب��داد ال���ش��رق��ي،
والنزعة الإرثية التع�سفية التي مهدت لظهور ظروف اقت�صادية جامدة
حالت دون منو الر�أ�سمالية.
وبالرغم من ال��رواج وال�شهرة التي نالتها نظرية ماك�س فيرب� ،إال �أنها
واجهت بع�ض االنتقادات ،موجزة كما يلي:
 نزوع فيرب �إىل التعميم ا�ستنادا لعينات قليلة �أو غري ممثلة. انطالقه من �أن الذهنية الربوت�ستانتية هي املحرك الأ�سا�سي لنموالنظام الر�أ�سمايل ،ذاهال عن �أن ثمة عوامل �أخرى �ساعدت �-إن مل تكن
قد حركت -عجلة النمو الر�أ�سمالية؛ مثل :تدفق املعادن واملواد الأولية
وال�ن�ق��ود ،وت�ط��ور ال�ن�ظ��ام امل���ص��ريف وم��ا راف��ق ذل��ك م��ن ت�ط��ورات علمية
وثقافية وتكنولوجية�...إلخ.
 ر�أى البع�ض �أن هذه الذهنية االقت�صادية كانت �أقدم من الكالڤينية،ومتثلت بروح التمرد لدى احلرفيني يف وجه ا�ستغالل الإقطاع والكني�سة
والعمل ال�شاق؛ �أي �أنه ميكن النظر �إليها كذهنية اقت�صادية /اجتماعية،
وال ي�شرتط �أن تكون ذهنية دينية �أو خلقية فح�سب.
 نبه بع�ضهم �إىل �أن النا�س لي�سوا بحاجة �إىل نداء ديني لل�سعي وراءاملال وحت�صيل الرثوة� ،إذ �إنهم جمبولون على هذا .على �أن فيرب قد �أكد
يف �أكرث من مو�ضع �أن الق�ضية لي�ست تعط�شا للرثوة والك�سب!
 لعل �أ��ش��د م��ا ي� ؤ�خ��ذ على ماك�س ق��ول��ه ب �ف��رادة العقالنية الأوروب �ي��ةوتع�صبه للح�ضارة الغربية ،و�إيال�ؤه للوراثة البيولوجية الدور الكبري
يف هذا املجال ،كما لو �أن العقالنية والنبوغ وما يرتبط بهما من �سلوك
اجتماعي واقت�صادي ،ه��ي م��ن خ��وا���ص الإن���س��ان الغربي يرثها أ�ب��ا عن
ج��د.ل�ق��د حظيت ه��ذه الأط��روح��ة ببع�ض ال�ترح�ي��ب م��ن ج��ان��ب علماء
ال�لاه��وت ومقارنة الأدي ��ان وال�سو�سيولوجيني ،مع �أن كثريا من �سوء
الفهم -كما اعرتف فيرب نف�سه -قد �أحاط بدرا�سته هذه ،ب�سبب اخللل
ال��ذي اع�ترى طرائقه يف التعبري ،والتدليل القا�صر ال��ذي اتخذ �شكل
الربنامج ال الدرا�سة التحليلية.
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