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د. هالل احلجري

كلِّ  من  دي�سمرب   18 يوم  يف  العربية  باللغة  االهتماَم  جتعَل  اأْن  املتحدة  االأمم  رت  قرَّ

وهيئاٌت  موؤ�س�ساٌت  العامل  دول  ُمتلف  يف  هناك  اليوم،  هذا  يف  عامليًّا.  اهتماماً  عام؛ 

وجمتمعاٌت حتتفل باللغة العربية، وُتِعدُّ ندواٍت علميًة حول الَعَرب وثقافِتهم واآدابهم.

اإّن االهتماَم العاملي باللغة العربية لي�س حديَث َعْهد؛ واإمنا يعود اإىل عهود اال�ست�سراق 

العربي،  امل�ست�سرقني على درا�سة الرتاِث  انكبَّت طائفٌة من  املا�سية، حني  القرون  يف 

علميا  حتقيقا  منها  العديد  وحتقيِق  وَفْهَر�سِتها  العربية  املخطوطات  بجمع  وقاموا 

من�سبطا. كما اأنهم قاموا بطباعة هذا الرتاِث ون�سره وترجمِته اإىل » اأهمِذ« اللغات 

العاملية.

اللغة  بتدري�ِس  اأي�سا  اأكادميي  اهتماٌم  هذه  العلمية  امل�ست�سرقني  ُجهوَد  َواَكب  وقد 

الكن�سي  َمُع فيينا  القراَر الذي اتخذه جَمْ العامَلية. ولعل  اأ�َسَهِر اجلامعات  العربية يف 

عام 1312م، كان اأّوَل نافذٍة للغة العربية يف اأوروبا؛ حيث متت املوافقة على تعليم اللغة 

وكامربيدج،  واأك�سفورد،  باري�س،  جامعات  هي:  اأوروبية؛  جامعات  خم�س  يف  العربية 

وبولونيا، و�سلمنكا.

باللغة  االهتمام  ات�سعت رقعة  التا�سَع ع�سَر خا�سة،  القرن  الالحقة، ويف  القرون  ويف 

االأوروبية  اجلامعاُت  وفتحت  اأوروبا،  يف  وكلياته  اال�ست�سراق  اأق�ساَم  لت�سمَل  العربية 

م�ساقات االأدب العربي، والفل�سفة االإ�سالمية، وتاريخ امل�سلمني، وثقافتهم.

باللغة  ة  اأق�ساما خا�سَّ فتحت  العامل  يف  اجلامعات  اأكرب  فاإنَّ  احلديث،  الع�سر  يف  ا  اأمَّ

بجامعة جورج  االإ�سالمية«  والدرا�سات  العربية  اللغة  »ق�سم  واآدابها. فهناك  العربية 

تاون بالواليات املتحدة االأمريكية، وهو ال يقت�سر على برامج البكالوريو�س يف اللغة 

العربية، واإمنا مينح �سهادة املاج�ستري يف االأدب العربي والل�سانيات، كما مينح الق�سُم 

والدرا�سات  العربية  اللغة  ق�سم  وهناك  االإ�سالمية.  الدرا�سات  يف  الدكتوراه  �سهادة 

االإ�سالمية يف جامعة �سيدين باأ�سرتاليا، وهو ق�سم ن�ِسط اأي�سا يغطي الربامَج الثالثة 

البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه. وهناك ق�سم اللغة العربية ودرا�ساتها يف جامعة 

العليا يف جمال  الدرا�سات  املتميز يف  َدَرم بربيطانيا، وهو معروف خا�سة بربناجمه 

والدرا�سات  العربية  اللغة  ق�سم  اأي�سا  بربيطانيا  ليدز  جامعة  يف  وهناك  الرتجمة. 

والهند،  ورو�سيا،  ال�سني،  العربية يف  اللغة  اأق�ساَم  اأُعّدَد  اأن  �سئُت  ولو  اأو�سطية.  �سرق 

وتركيا، وهولندا، وبولندا ملا ات�سع املقام، ولكنها ملحة �سريعة اأودُّ اأن اأخل�س منها اإىل اأن 

االهتمام العاملي باللغة العربية منقِطُع النظري.

وهذا اهتماٌم ُيقابله يف اجلامعات العربية لالأ�سف اإْعرا�ٌس عن اللغة العربية وت�سعرُي 

اخَلدِّ لها. لقد بداأت بع�ُس اجلامعات العربية لالأ�سف تتململ من م�سوؤولياتها جتاه 

اأُمِتها ولغتها. هناك اأق�سام اأغِلقْت يف بع�س اجلامعات العربية، واأق�ساٌم اأخرى ُمهدَدٌة 

باالإغالق، وكلُّ ذلك نتيجٌة ل�سوِء فهم فل�سفة التعليم والغاية منه. ينت�سر يف العامل 

العربي اليوم مفهوٌم مغلوط للرباجماتية اأو النفعية، وهو ربط التعليم ب�سوق العمل. 

وجند بع�َس اجلامعات العربية ت�ستب�سل يف الدفاع عن هذه الفل�سفة وتنفيِذها؛ حتى 

اإنها اأ�سبحت بجميع كلياتها ُمهّددة باالإغالق؛ نظًرا الأّن كلَّ التخ�س�سات، اإْن عاِجال اأو 

اآجال، �سيمتلئ منها �سوُق العمل، و�ستجُد هذه اجلامعاُت نف�َسها �سبيحَة يوٍم ما �ساِغرًة 

اإال من بع�ِس وحداتها االإدارية!

الرباجماتية،  الفل�سفة  انطلقت منها  التي  االأمريكية،  الغربية، خا�سة  يف اجلامعاِت 

اأق�ساٌم للَجَمال، واملنطِق، والفل�سفة، واللغة العربية، والتاريخ، واالأدب املقارن، ونظرية 

االأدب، اإىل غري ذلك من التخ�س�سات التي ال عالقة لها ب�سوق العمل، ولكنها وثيقة 

ال�سلة بالقيم االإن�سانية. وهذا ما ندعو اإليه جامعاتنا العربية؛ اأن حترتَم الدوَر الذي 

تقوم به كلياُت االآداب والعلوم االجتماعية، مبختلف تخ�س�ساتها يف اللغات، والتاريخ، 

هذه  جميع  وال�سياحة.  االجتماع،  وعلم  واالإعالم،  واالآثار،  وامل�سرح،  واملو�سيقى، 

ر. وال ميكن  وُتَقدَّ رَتم  حُتْ اأن  ينبغي  االإن�سانية  القيم  تنمية  ر�سالتها يف  التخ�س�سات 

اأن يتحقق هذا االحرتام بقيا�س هذا الدور بامل�سطرة والقلم، وربِطه باملنفعِة املادية.

ونحن يف هذا اليوم الذي يحتفل فيه العامَل باللغة العربية، يحق لنا اأن َندقَّ ناقو�َس 

اخلطر، ونقول جلامعاتنا العربية:

َه بالِكَراِم َفالُح! فَت�سّبهوا اإْن مل تكونوا ِمثلَهْم... اإّن الّت�َسبُّ

hilalalhajri@hotmail.com

األنظمة الديمقراطية ومسيرة الحريات العامة

االضطراب المفاهيمي.. أزمة فكرية أم صيرورة معرفية؟

الحرية في الفلسفة السياسية األوروبية

ات القاتلة النرجسيَّ

األديان والعالم الجديد

تطور مفاهيم الحكمة والسعادة عند فالسفة اليونان

حلم مجتمع المعرفة العربي

الحاكمية هلل أم للشعب؟؟

ماذا فعل الشرق بهيغل؟!

ما هو التصور السياسي للعدالة األكثر قبوال؟

عرب المؤامرة وغرب صدام الحضارات
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الأنظمة الدميقراطية وم�سرية احلريات العامة

العامة وما  امليزان متوازنة بني احلفاظ على احلريات  ِكّفة  تبقى  وحتى 

�ساكلها من حقوق االإن�سان وروح القوانني، مع كفة النظم ال�سيا�سية التي 

تكفل االأمان بدورها وما �سواها من متطلبات اال�ستقرار، وجب اأن يكون 

الكفة  ح�سور  لتغييب  عنها؛  ت�سطح  ال  التي  حدودها  ال�سيا�سية  للنظم 

االأخرى؛ فال حرية مطلقة وال �سيا�سية مطلقة العنان دون قيود.

ويف املقال تطرق الكاتب لثالث نقاط اأ�سا�سية حول املو�سوع؛ هي:

1- مفهوم النظم الدميقراطية.

2- مفهوم احلريات العامة يف الدول الدميقراطية.

3- اآليات تنظيم احلريات العامة يف الدول الدميقراطية.

اأواًل: تعريف النظم الدميقراطية

الييعييالقيية بييني طييرفييني  ُتييعيينييى بتنظيم  اأيييديييولييوجيييييا  الييدميييقييراطييييية هييي 

هو  املييقييال  هييذا  الييكيياتييب يف  بال�سبط  يعنيه  ومييا  وامليييواطييين،  الييدوليية  هما 

اأنيييواع  ميين  عييداهييا  مييا  اإن  حيييييُث  )الييتييحييررييية(؛  الليربالية  الدميقراطية 

اأخرى للدميقراطية مل يعد لها ذلك احل�سور الكبري.

اإليها  املنتمية  ال�سلطات  قييواعييد  تنظيم  �ييسييروط  الدميقراطية  وللنظم 

ومنها:

اأ- �سروط وجود النظام الدميقراطي:

ال�سيا�سية،  واليي�ييسييروط  االقت�سادية،  ال�سروط  هييي:  اأقيي�ييسييام؛  اإىل  تتفرع 

القيمة  هو  اأ�سا�سي  مبداأ  من  ينطلق  ال�سيا�سي  التحرر  اأن  يتبني  وهكذا 

اأ�سا�سية؛  جوانب  بثالثة  بدورها  تنعك�س  التي  الفردي  للكائن  املطلقة 

وهي: حق االنتخاب، واالعرتاف باحلريات، وامل�ساواة

اأمييييا الييقيي�ييسييم الييثييالييث مييين �يييسيييروط وجييييود اليينييظييام الييدميييقييراطييي؛ فييهييو: 

بني  والعالقة  املدين  باملجتمع  املتعلقة  تلك  وهي  االجتماعية؛  ال�سروط 

احلفاظ  مع  الطبقي  ال�سراع  ومنع  املجتمع،  داخل  واملجموعات  االأفييراد 

على وجود االختالفات الطبقية التي ال مفر منها.

ب- قواعد تنظيم ال�سلطات يف النظم الدميقراطية:

اإىل  الو�سول  الييتييايل:  خييالل  ميين  وذلييك  ال�سيادة؛  ميييار�ييس  ال�سعب  حيث 

واالنييتييخيياب،  الييرت�ييسييح  وحييق  ال�سرعية  االنييتييخييابييات  يف  ويتمثل  ال�سلطة 

وممار�سة ال�سلطة حيُث ال�سلطة ترتكز على احرتام وحماية االأفراد.

وهناك مبداآن لل�سلطة يف النظم الدميقراطية؛ هما:

- مبداأ تفريق ال�سلطات.

- دولة القانون؛ فالقانون فوق اجلميع.

بينما القواعد التي ترتكز عليها ال�سلطة هي:

- متار�س االأغلبية الفائزة يف االنتخابات واليتها حتت مراقبة االأقلية.

- �سمان احلريات.

- التدخل املبا�سر ل�ساحب ال�سيادة يف حالة القرارات امل�سريية.

ثانيا: مفهوم احلريات العامة يف الدول الدميقراطية

واحييد  م�سمون  حييول  اإجييميياع  يوجد  وال  االإطيييار،  هييذا  يف  املفاهيم  د  تتعدَّ

العامة. للحريات 

القانوين للحرية: املفهوم 

مييا هو  بييني  االأطييير  ميين  �سبكة متداخلة  االأخيييرية جنييد  هييذه  حتييت مظلة 

تخ�سه  ال  الفرد  فحرية  احلرية؛  ظل  يف  قانوين  هو  ما  وبني  اجتماعي 

منه،  اأ�سا�سي  جييزء  هو  الييذي  املجتمع  تعني  بل  االأوقييات  اأغلب  يف  لوحده 

اأو  ولكن على �سبيل املثال ال احل�سر عندما يتعلق االأمر بحرية التفكري 

احلق يف ال�سالمة اجل�سدية فاإن منها تنطلق احلريات العامة التي ُيعنى 

بها الكاتب يف هذا املقال.

العامة: احلريات 

- اختالف التعاريف:

التاريخية،  م�سريتها  خالل  كثرية  بتعاريف  العامة  احلريات  ت  مييرَّ لقد 

القانون  يكر�سها  الييتييي  فهي  را�ييسييخييا؛  اأ�سا�سها  املييطيياف  نهاية  يف  ويبقى 

التبويب يف  بقاء م�ساألة  اأو اخلا�س مع  الدويل  اأو  االإداري  اأو  الد�ستوري 

اإطار اخلالف واالختالف.

 - تعدد الت�سانيف:

ويقوم  امل�ستعملة  املييعييايييري  بيياخييتييالف  الييعيياميية  احلييريييات  ت�سانيف  د  تييتييعييدَّ

كونها  يف  البع�س  ي�سكك  حيث  احلييقييوق؛  بع�س  حييول  اجلييوهييري  اجلييدل 

مرونة،  واأكرثها  جموداً  الت�سانيف  اأقل  اعتماد  وجب  لذا  عامة.  حريات 

من  اجلماعية  واحلييريييات  الييفييردييية  احلييريييات  بييني  التفريق  املفيد  فمن 

جانب اآخر.

ثالثا: ال�شروط الكفيلة بتحقيق احلريات العامة.. ومنها:

العامة والدميقراطية  ذاتية: فال ميكن للحريات  الفرد قيمة  اعتبار  اأ- 

برزت  ولقد  املجموعة،  ح�ساب  على  الفرد  حق  تغييب  مت  ما  اإذا  تعلو  اأن 

القانون  نظرية  اإطار  ب�سورة كبرية يف  االإن�سان  العامة وحقوق  احلريات 

ع�سر  الثامن  القرن  خييالل  تطورت  التي  الفردية  والنظريات  الطبيعي 

اأ�سا�سيات النظرية الفردية التايل: باأوروبا، ومن 

رة للفرد ولي�س العك�س. 1- الدولة ُم�سخَّ

فالفرد  اإمكانياته..  بنف�سه جميع  الفرد يحقق  اأن ترتك  الدولة  2- على 

النازية  مثل  اأخرى  نظريات  اإليه  ترمي  ما  عك�س  على  الزاوية  هو حجر 

اأن يييكييون الييفييرد الييهييدف بل  وامليياركيي�ييسييييية، حيييييُث تييرفيي�ييسييان رفيي�ييسييا قطعيا 

جتعاله و�سيلة منقادة من اأجل املجموعة.

3- الدميقراطية و�سيادة القانون:

الدولة  فيياإن  العامة  للحريات  النظري  االإطييار  ت�سكل  الفردية  كانت  اإذا 

اإذ ال ميكن حماية  الدميقراطية، ت�سكل ال�سرط العملي لهذه احلريات؛ 

هنا  بالدميقراطية  ونعني  لل�سلطة  التنظيم  هذا  نطاق  يف  اإال  احلريات 

الدميقراطية التحررية مثلما تقدم ذلك اأي تلك التي تقوم على مبادئ 

ال  اأن  ال�سرقية  اأوروبييا  اأنظمة  وانهيار  احلديثة  التجارب  اأثبتت  ب�سيطة 

منا�س منها.

رابعًا: طرق تنظيم ممار�شة احلريات العامة

مبا اأنَّ الدولة م�سوؤولة عن حماية احلريات العامة؛ فاأمامها خياران:

اأي �سرط م�سبق، ولكن هذا  االأول: يتيح الفر�سة ملمار�سة احلرية بدون 

ال يذهب نحو احلرية املطلقة. وت�سمى نظم جزائية.

نظم  وت�سمى  احلرية  ملمار�سة  �سابقة  واإجييراءات  ل�سروط  خا�سع  الثاين: 

وقائية.

التقنني.  حمييل  احلييرييية  طبيعة  ح�سب  مييعييا  اليينييظييامييني  تطبيق  ومُيييكيين 

فالنظام  نتاجهما  يف  يت�سابكان  النظامني  اأن  جند  العملية  الناحية  ومن 

عدم  يييوؤدي  الوقائي  بينما  وقييائييي  اأنييه  مبعنى  الييردع  اإىل  يييوؤدي  الوقائي 

احرتامه اإىل اآثار جزائية.

وقيودها  احلرية  حييدود  و�سع  اخت�سا�س  هو  عمليا  اجلييزائييي:  النظام   -

بالرجوع اإىل امل�سرع نف�سه الذي يجرم بع�س االأفعال ويحجرها بقوانني 

�سابقة الو�سع غري رجعية تعني بو�سوح اجلزاء املرتقب يف حال االإقبال 

املخالفة. على 

ومن اإيجابيات هذه الطريقة:

اإعالم ال�سخ�س؛ فقبل ارتكاب الفعل يكون ال�سخ�س على بينة من  اأوال: 

املرتقب. العقاب 

ثانياً: يجنب هذا النظام تدخل االإدارة وال يجعلها رقيبة على احلرية.

القا�سي  فييياإنَّ  قانونية،  ب�سفة  املو�سوعة  احليييدود  جتييياوز  متَّ  اإذا  ثييالييثييا: 

اجلزائي هو املكلف مبالحظة املخالفة اأواًل وباإيقاع اجلزاء ثانيا.

رابعا: يف تكليف القا�سي اجلزائي بهذا الدور �سمان للحرية.

هو  بييل  الييتييجييرمي  يف  لييه  تقديرية  �سلطة  ال  اجلييزائييي  القا�سي  خام�سا: 

خا�سع ملبداأ �سرعية املخالفات والعقاب.

م�سبقني  وتقييدا  حتديدا  الوقائي  النظام  يت�سمن  الوقائي:  النظام   -1

مبدئي  بتدخل  م�سروط  احلرية  ممار�سة  اأن  ذلييك  من  العامة  للحرية 

لييييالإدارة ميين اأجيييل هييذا فييياإن اليينييظييام الييوقييائييي يييدخييل يف نييطيياق ال�سرطة 

االإدارية.

ويف ظل هذا النطاق، مُيكن لالإدارة االلتجاء اإىل ثالث طرق؛ هي:

- االإعالم امل�سبق.

- الرتخي�س امل�سبق.

- التحجري.

هذا.. و�سيبقى احلديث عن احلريات والدفاع عنها حديَث ال�ساعة دائما، 

مهددة  فاحلرية  الدميقراطية؛  قييدم  يف  الرا�سخة  الييدول  تلك  يف  حتى 

اجلييديييدة  التقنيات  ب�سبب  م�ستمرة  ب�سفة  التهديد  ويتجدد  بييل  دائييمييا 

واملتطورة؛ لذا �ستبقى دائرة احلرية وال�سلطة حا�سرة يف نطاق الت�ساوؤل. 

وهنا يربز دور املجتمع املدين وال�سحافة كقوة �ساغطة قد ت�ساهي دور 

واآلياته. القانون 

اأ�ساَر الكاتُب التون�سيُّ رافع بن عا�سور يف مقال له بعنوان »احلريات العامة يف النظم الدميقراطية« -ُن�ِسر عرب �سفحات جملة »التفاهم«- اإىل ُخ�سو�سية ال�سلطة يف 

هذا القرن؛ حيُث اأ�سبح لها عني ثاقبة تر�سد بها احلياة املدنية واملعطيات ال�سخ�سية لالأفراد بدقة متناهية. ويف ظل »االإدارة العمومية« التي ُت�سكِّل مطّية الدولة 

ملمار�سة نفوذها االإدارية بكل ما اأوتيت من �سعة االأجهزة املتقدمة والكادر الب�سري املوؤهل، فاإن كفة احلريات العامة تظل يف خطر من اأن ت�سيق عليها االأوىل؛ لذا يعلو 

با�ستمرار �سوت احلريات العامة وحقوق االإن�سان؛ فاالأنظمة ال�سيا�سية -واإن كانت دميقراطية- اإال اأنها ت�سكل تهديداً م�ستمراً للحريات العامة و�سمان ممار�ستها 

الهادئة.

maryamsaid2015@gmail.com
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ال�سطراب املفاهيمي.. اأزمة فكرية اأم �سريورة معرفية؟

ت�سخي�سي؛  ا�ست�سفاف  اإىل  الييبيياحييُث  َدَفييييع  االأميييير  هيييذا 

للثقافات  مميزة  عالمة  املفاهيمي  اال�سطراب  اأنَّ  ُمفاده 

الييتييي تييدخييل اأو تييرغييم عييلييى الييدخييول يف مييرحييليية حتييوالت 

جذرية، وهي ت�سكل جزءاً من عملية فكرية معقدة ت�سكل 

الثقايف.  واالتيي�ييسييال  املثاقفة  لييدرا�ييسييات  ييا  منييوذجيييًّ مبحثاً 

حيث ات�سم هذا اال�سطراب بقوة املوجة اأو التيار يف الفكر 

طبيعة  ب�سبب  منه؛  االإ�سالمي  ال�سيما  املعا�سر،  العربي 

غييربييييية م�سلحة  ثييقييافيية  بييني  بيييداأت عنيفة  الييتييي  املييواجييهيية 

را�سخة  ثقافة  وبييني  العامل  وفتح  والقوة  املعرفة  ب�سلطة 

واإ�سكاليات  اأ�سئلة  ومبواجهة  بال�سدمة،  اأ�سيبت  اجلييذور 

مييين طييييراز جييديييد مل تييكيين مييين )اليييينييييوازل( الييتييي عرفها 

امل�سلمون من قبل.

ى  وال �سك اأنَّ العقل العربي واالإ�سالمي احلديث قد تلقَّ

�سدمة كربى مل يتلق مثلها يف التاريخ؛ اأال وهي: »�سدمة 

يف  واأ�سهمت  واملفاهيم،  االأوراق  بعرثت  والتي  احلييداثيية«، 

اإحييييداث ارتييبيياك فييكييري رهيييييب يف الييوعييي الييعييربييي. بييل اإنَّ 

اإزاء  االأمة احلرج  األقت بظاللها على و�سع  ال�سدمة  اآثاَر 

اأوروبييييا. هييل اأوروبييييا احلييديييثيية تييرنييو لييغييزو الييعييرب اأم لنقل 

يف  ال�سقي«  »الييوعييي  ذلييك  تفجر  هنا  ميين  اإليييييهييم!!  املدنية 

ثقافتنا العربية واالإ�سالمية احلديثة. ومن املوؤكد اأنَّ هذا 

الت�سوي�س واالرتباك يف االأفكار واملواقف قد انعك�س، حتما 

واالجتماع  ال�سيا�سة  يف  العربية  النه�سوية  املفاهيم  على 

وامليييعيييرفييية. يييقييول كييمييال عييبييدالييلييطيييييف يف هيييذا املييعيير�ييس: 

املعا�سر،  االإ�ييسييالمييي  الفكر  يف  ال�سلفية  مفهوم  »ُيييييرادف 

مييفييهييوم اليينييزعيية االأ�ييسييولييييية، ونيييزعييية الييتييجييديييد الييدييينييي، 

الت�سميات  ميين  ذليييك  غييري  اإىل  الييدييينييي  االإ�يييسيييالح  ونييزعيية 

الفكر  باآليات  املهتم  الباحث  عليها  يعرث  اأن  ميكن  التي 

العربي املعا�سر )كتاب »مفاهيم ملتب�سة يف الفكر العربي 

العرب  الدار�سني  بع�َس  اإنَّ  بل  �ييس:27(.   ،1992 املعا�سر«، 

من  املفاهيمي،  اال�سطراب  هذا  اأغييوار  �سرب  اإىل  �سارع  قد 

يف  املتداولة  املفاهيم  من  باعتباره  النه�سة  مفهوم  خالل 

يقول  -كييمييا  عليها  يغلب  الييتييي  املعا�سر  العربي  اخلييطيياب 

ر�ييسييوان جيييودت- زييييادة االأيييديييولييوجييي على املييعييريف الييذي 

وااللتبا�س  الغمو�س  تعميق  يف  ووتييريتييه  اإيقاعه  يتنامى 

القومية واملارك�سية  التيارات  العربي من قبل  يف اخلطاب 

واالإ�سالحية. ومن ثمَّ كان مكمن اخللل يف هذه اخلطابات 

يف »عدم اإدراك مفهوم �سامل عن النه�سة«.

-واإذا  املفاهيمي«  »اال�سطراب  اإ�سكالية  ح�سور  اإنَّ   ...

موؤ�سرها  ولي�س  االإجييرائييي  موؤ�سرها  الكلمة  اأعطينا  مييا 

املعياري- عملية ترتد اإىل طبيعة انتقال املفهوم من بيئة 

اإىل بيئٍة اأخرى. ويف عملية االنتقال هذه ي�سهد كل مفهوم 

)رحلة( اأو عملية انتقال يعاد فيها تف�سريه وتاأويله، ب�سكل 

يكون فيه قاباًل لال�ستخدام يف جمال ثقايف اآخر.

»تبيئة  اآلية  الكاتب  ي�ستخدم  نف�سها،  املقاربة  اإطار  وفى 

اإىل حقل  املييفيياهيييييم ميين حييقييل مييعييريف  نييقييل  اأي  املييفيياهيييييم« 

مبعاٍن  اجلديد  املفهوم  هييذا  ربييط  عرب  عنه،  متلف  اآخيير 

التي  املرجعية  وحتديد  اإليييييه،  املنقول  املجال  يف  تقريبية 

تقريبية  مرجعية  تاأ�سي�س  وحميياوليية  املييفييهييوم،  فيها  ن�ساأ 

هذا  يكت�سب  حتى  وذلييك  املييعييا�ييسييرة؛  العربية  الثقافة  يف 

املييفييهييوم امليي�ييسييروعييييية املييعييرفييييية، وتييبييدو هيييذه االآلييييية مهمة 

املفاهيم  ابتكار  اأن  ذلك  املعا�سر؛  العربي  الفكر  يف  للغاية 

الظواهر  الأن  الواقع؛  فهم  يف  ي�ساعد  وتبيئتها  وتقريبها 

من  الي�سري  اليينييذر  عيين  اإال  تف�سح  ال  عيياميية  االجييتييميياعييييية 

تتكفل  احلالة  هييذه  ويف  وم�سمونها،  وطبيعتها  ماهيتها 

االأقل  على  الظاهرة  م�سمون  مبعرفة  املفاهيمية  املقاربة 

ن�سبية. بطريقة 

العربي  الفكر  يف  املفاهيمي  اال�سطراب  فاإنَّ  هنا؛  ومن 

ا هي م�ساألة تتعلق مبعرفة  املعا�سر عملية فكرية اأكرث مِمَّ

حدود املفهوم نف�سه. وبكالم اآخر ال يرتد اال�سطراب اإىل 

املفهوم  بيانات  مبعرفة  تتعلق  بحتٍة  »اأكييادمييييييٍة«  م�ساألة 

وحميييّدداتيييه بييقييدر مييا يييرتييد اإىل عييمييليييييٍة فييكييريييٍة مييعييّقييدٍة، 

وم�سروطة بال�سرورة تاريخياً ومعرفيًّا. وبطبيعة املفهوم 

بتدوين  ي�سمح  ب�سكٍل  »ميينييجييز«  مييفييهييوم  هييو  وهيييل  نف�سه، 

تاريخه وحتديد حمّدداته؟ اأم ال يزال يف طور »االإجناز«؟ 

وهل هو مفهوم »مدر�سي« منَجز؟ اأم اأنه مفهوم قابل؛ الأْن 

التي  ال�سروط  عن  متلفٍة  �سروٍط  يف  جديد  من  ُي�ستعاد 

تكّون وتطّور وتبلور فيه؟

الب�سري  االجتماع  اأو  بالُعمران  املرتبطة  املفاهيم  اإنَّ 

-عيييليييى مييتييلييف اأبيييييعييييياده- هيييي يف حييقيييييقييتييهييا اليييتيييداولييييييية 

والتاأويل  والتف�سري  للقراءة  با�ستمرار  قابلة  »مفتوحة« 

املت�سق  املفهوم  ثييوب  ُيلب�سها  اأن  الفكر  تاريخ  حيياول  مهما 

و�سع  يف  منهجه  الفكر  فلتاريخ  و»املييكييتييمييل«.  واملتما�سك 

مفهوم  لكل  اأنييه  غييري  »ا�ييسييتييقييرارهييا«،  بعد  املفاهيم  حييدود 

منه  يجعل  ييد  ُمييعييقَّ اجتماعي-اقت�سادي-�سيا�سي  تيياريييخ 

قاباًل لال�ستعادة واإعادة امل�ساءلة واال�ستدعاء، ويف �سروط 

معينة.  اجتماعية-�سيا�سية  الأهييداف  عليه  الطلب  معينة 

دات هي جزء  بل اإن »التما�سك« و»االت�ساق« و»مناعة« املحدِّ

اإىل  املتعنيَّ  واالنتقال من  التجريدية،  املفهوم  من طبيعة 

الييفييكيير. وهييو مييا يعطي املفهوم  اإىل  الييواقييع  د، وميين  املييجييرَّ

التي  اليي�ييسييروط  عيين  الن�سبي  اال�ييسييتييقييالل  طييابييع  د«  »امليييجيييرَّ

قاباًل  اأ�سبَح  بحيث  فيها؛  تطوره  اأو  تكونه  اأو  اإنتاجه  متَّ 

للمقروئية يف �سروط زمانية-مكانية مغايرة.

ُي�سمى  مبييا  واملفكرين  املثقفني  اهتمام  فييياإنَّ  وخييتييامييا.. 

املعريف،  الييرتف  بيياب  من  ييياأِت  مل  املفاهيمي«  »اال�سطراب 

يف  املفاهيم  تلعبه  الييذي  الكبري  الييدور  ليوؤكد  جيياء  واإمنييا 

اآخر  ودوراً  حولنا،  من  واالأفييكييار  واالأحييداث  للعامل  فهمنا 

ال يقل اأهمية يف التاأثري على انتقائنا خلياراتنا وقناعاتنا 

وعقائدنا، وهي اأ�سبه ما تكون بجهاز الراديو الذي ير�سل 

ولكنها  الفعل،  على  حَتثنا  وُتقنعنا،  حُتدثنا،  ي�ستقبل:  وال 

اأبداً ال ت�ستمع لنا، اأبداً ال ت�ستجيب ملخاوفنا اأو حتفظاتنا. 

اللون  ذات  بالنظارة  تييكييون  مييا  اأ�ييسييبييه  فهي  اآخييير،  وبتعبري 

من  امل�ساهد  كييل  نييرى  جعلتنا  حييمييراء  كييانييت  اإْن  الييواحييد، 

الكون  �سبغت  �ييسييوداء  كييانييت  واإن  االأحييميير،  بييالييلييون  حولنا 

بال�سواد، واإن كانت بي�ساء عمَّ البيا�س وانت�سر!

د الكمزاري ُممَّ

لْت  بة، ت�سكَّ د جمال باروت، يف معاجلته لق�سية اال�سطراب املفاهيمي يف الفكر العربي املعا�سر، مبجلة الت�سامح اإىل ح�سيلة معرفية ُمركَّ ي�ستنُد الباحُث ال�سوريُّ حُممَّ

من خالل االطالع الوا�سع والعميق على الثقافة العاملية اجلديدة واملعا�سرة، وما بعد احلديثة والعوملة وجتلياتها الظاهرة وامل�سمرة؛ فللمفاهيم وامل�سطلحات دورة 

حياة معيَّنة، بغ�س النظر: هل تطول هذه املدة اأم تق�سر! مبعنى اأنَّ لها بداية ت�سل بعدها للذروة، ثم تتوارى اأو متوت، فا�سحًة املجال ملجموعة اأخرى من املفاهيم 

وامل�سطلحات لتحل مكانها؛ فعلى �سبيل املثال: كانت مفاهيم مثل الراأ�سمالية واال�سرتاكية -بكل املفاهيم املتفرعة عنها- حتكم روؤية العامل لنف�سه يف حقبة غري بعيدة 

م�ست، واليوم خرجت مفاهيم اأ�سولية يف ال�سرق والغرب، ا�ستطاعت اأن تفر�س هيمنتها ونفوذها على التفكري والتفاعل الب�سري على كل م�ستوياته الدنيا والعليا. 

ومع كل ما يتم فر�سه على هذه املفاهيم من ابت�ساٍر و�سياقاٍت وتوظيفاٍت، فاإنها تبقى عالمات فارقة تتحكم يف التفكري واجلدال وتقّدم نف�سها كاأدوات خطرية الإدارة 

اخلالفات وال�سراعات واحلروب. 

m-alkumzari@hotmail.com



اليميني  القطب  يف  املييوجييبيية  احلييرييية  مفهوم  د  جت�سَّ وقييد 

الدولة  نفوذ  لتقلي�س  ي�سعى  والذي  اأوروبا،  الراأ�سمايل يف 

بينما على  التملك،  الفرد من حق  لتمكني  اأق�سى حد  اإىل 

اإزالييية  اإىل  اال�ييسييرتاكييي  الييييي�ييسيياري  الييقييطييب  ي�سعى  الييعييكيي�ييس 

الرئي�سي  دورها  للدولة  يكون  اأن  دون  التي حتول  العوائق 

جتييياه رعيياييياهييا، وظيييل هيييذا الييتييقييابييل بييني اليييييمييني والي�سار 

الع�سرين  الييقييرن  اإبيييان  ال�سيا�سية  للحركة  وواقييعييا  ميياثييال 

وبييالييتييايل  اال�ييسييرتاكييي؛  ال�سوفييتي  االحتييياد  انييهيييييار  حييتييى 

يف  يقوم  والييذي  اليمني  ل�سالح  ال�سيا�سية  احلركة  انتهْت 

واأن ترفع  امللكية،  الييفييرد يف  عيين حييق  الييدفيياع  جييوهييره على 

لالأفراد  ملكيتها  وترتك  االإنتاج  و�سائل  عن  يدها  الدولة 

وتيينييافيي�ييسييهييم احلييير وال تييتييدخييل يف الييعييالقييات االقييتيي�ييسييادييية 

بينهم.

وكانت تعني يف البداية ملكية ناجت العمل، فالعمل امتداد 

تنمو  الفردية  امللكيات  هييذه  بييداأت  ولكن  لالإن�سان  مبا�سر 

وترتاكم، خ�سو�سا يف ظل الثورة ال�سناعية التي ت�ساعفت 

فيها اإمكانيات ت�سغيل راأ�س املال وا�ستغالل الطبقة العاملة، 

ال�سخمة  ال�سناعات  ظهور  اإىل  التكنولوجي  التقدم  واأدى 

ووجييد  ال�سغار،  العمال  ملييهييارات  غييري حاجة  هييي يف  والييتييي 

الطريق،  قارعة  اأنف�سهم يف  اأر�س  الذين ال ميلكون قطعة 

املال  روؤو�س  اأ�سحاب  الكبرية بني  التفاوت والفجوة  وظهر 

والييطييبييقيية الييكييادحيية. وميييع ا�ييسييتييبييدال اليي�ييسيينيياعييات اليييييدوييية 

ظهور  لتنامي  اأدى  مما  والفقر  البطالة  انت�سرت  باالآلية، 

الفكر اال�سرتاكي الذي يحاول اإزالة معوقات احلرية التي 

وذلييك  والييفييقييراء؛  الييكييادحيية  الطبقة  كييواهييل  على  تراكمت 

وت�سارك  االجتماعية  العدالة  اإر�ييسيياء  من  الييدوليية  بتمكني 

على  ال�سواء،  على  العمل  وناجت  الوطن  اجلميع يف خريات 

املعربِّ  الليربالية ظلت  فل�سفتها  املتمثلة يف  الراأ�سمالية  اأن 

الر�سمي عن احلرية يف النظرية ال�سيا�سية االأوروبية.

ال  راأينا  كما  الراأ�سمالية  الليربالية  الفل�سفة  يف  والدولة 

تفعله  اأن  ما ميكن  ولكن جل  امللكيات اخلا�سة،  تتدخل يف 

هييو ربييطييهييا بييواجييبييات والييتييزامييات كيياليي�ييسييرائييب واجلييمييارك 

دورا  للدولة  اأن  يعني  ال  وهييذا  العاملة.  الطبقة  وحييقييوق 

الغايات  من  اأ�سمل  غاية  لتحقيق  و�سيلة  هي  بل  هام�سيا، 

ودفييع  الييداخييل  يف  والييقييانييون  النظام  حتقيق  وهييي  الفردية 

االأجانب من اخلارج؛ وذلك خللق جو �سالح لكل  االأعداء 

الفردية. املمار�سات 

كما اأنَّ النظاَم ال�سيا�سيَّ الليربايل هو نظام ُم�ساد لفل�سفة 

التي  لييلييدكييتيياتييورييية  النقي�س  وهييو  ال�سيا�سي،  اال�ييسييتييبييداد 

لل�سلطة  مييا  مييذهييب  اأو  جييميياعيية  تييفييرد  يف  م�سكلتها  تكمن 

ال�سجون  يف  بهم  زجييت  واإال  لييهييا،  ق�سرا  االأفييييراد  وخيي�ييسييوع 

واملعتقالت، كما جند ذلك يف العديد من الدول ذات احلكم 

االأحييزاب  تعددية  مع  تت�سامح  ال  والتي  امل�ستبد  ال�سمويل 

حكمها.  ا�ستمرارية  يف  احلييق  لها  يحفظ  مبا  اإال  واالأفييكييار 

ُتوؤمن  والييتييي  الليربالية،  الفل�سفة  يف  الييدوليية  عك�س  على 

ملختلف  حا�سنة  يجعلها  ممييا  واالآراء؛  االخييتييالف  بحرية 

التيارات الفكرية يف جو من الت�سامح والدميقراطية، وقد 

ُبني هذا الفكر على اأ�سا�س اأنَّ الفرد ُحر يف طريقة تفكريه 

فر�س  اأو  فيها  الييتييدخييل  اأحيييد  الأي  يييحييق  وال  ومييعييتييقييداتييه، 

اأ�سار  كما  الفرد  يفعله  اأن  ميكن  ما  وق�سارى  ق�سرا.  راأيييه 

برتراند ر�سل هو »اأن ذلك الراأي يبدو له اأ�سح من غريه«. 

يف  الليربالية  لعبته  الييذي  الكبري  الييدور  التاريخ  وي�سهد 

ف�سل  اأو  ا�ستقالل  ووجوب  الد�ستوري  احلكم  اأ�س�س  اإر�ساء 

والت�سريعية  التنفيذية  بع�سها:  عيين  الييثييالث  ال�سلطات 

والق�سائية.

يف  االأوروبييييييية  الفل�سفة  يف  االإيييجييابييي  الييوجييه  هييذا  اأنَّ  على 

اإطالق  ال�سيا�سي واالقت�سادي، والذي يتاأ�س�س على  �سقيها 

حريات االأفراد يف ن�ساطهم االقت�سادي وال�سيا�سي، له وجه 

اال�ستعمار  وجه  وهو  لذلك،  الكاتبة  ت�سري  كما  اآخر  قبيح 

احلرية  فاأ�سحت  ال�سعيفة،  ال�سعوب  من  اخلريات  و�سلب 

االأوروبييييييييييية هيييي حيييريييية لييرعيياييياهييا ولييكيينييهييا حيييريييية �سلبت 

االآخرين حتررهم.

لييقييد بييييييداأْت بييياليييدفييياع عييين طييبييقيية �ييسييغييار امليييييالك، وانييتييهييت 

وبا�سم  لها  التبعية  لتاأكيد  ال�سغرية  ال�سعوب  با�ستعمار 

حتيييرييييرهيييم وتييير�يييسيييييييخ احلييييرييييية. فييبييعييد انيييتيييهييياء املييي�يييسيييروع 

الثانية  العاملية  احلرب  بعد  االأوروبي  الغربي  اال�ستعماري 

وتعاظم حركات التحرير القومي يف الدول املحتلة، خرجت 

الفل�سفة  �سهدت  ثييم  وميين  متهالكتني.  وفرن�سا  اإجنييلييرتا 

تيييييارات  الع�سرين  الييقييرن  ميين  الييثيياين  الن�سف  يف  الغربية 

اال�ستعمارية  وحركتها  االأوروبية  املركزية  نقد  على  داأبييت 

ونقد قيم احلداثة.

الكاتبة  مييع  اأتييفييق  فيياإنيينييي  ال�سخ�سية،  نييظييري  وجييهيية  وميين 

احلديثة  االأوروبييييية  ال�سيا�سية  الفل�سفة  بيياأن  يتعلق  فيما 

واالقييتيي�ييسييادييية احلييرة  ال�سيا�سية  ميين احلييركيية  اتييخييذت  قييد 

ال�سعوب  ثييييروات  ليينييهييب  ت�ستغله  �ييسييعييارا  لييتييكييون  دولييهييا  يف 

للنهو�س،  املالئمة  الظروف  لهم  تتوافر  االأخرى ممن مل 

الييدول  ال�ستعباد  اأداة  اأوطانهم  يف  احلرية  اأ�سحْت  وهكذا 

اأوربييييييية يف  تيييييارات  لييييي�ييس فييقييط اإىل  االأخيييييرى. واأدى ذليييك 

اأي�سا  تنقد  بييل  اال�ستعمارية  احلييركيية  هييذه  تنقد  الييداخييل 

الراأ�سمالية  فيياإن  كذلك  منها،  انبثقت  التي  احلداثة  قيم 

كنظام اقت�سادي يوؤدي اإىل خلق توزيع غري عادل للرثوات 

وال�سلطة. وفجوة ملحوظة بني طبقة الراأ�سماليني الذين 

مما  الكادحة  والطبقة  االأربييياح  من  املزيد  حل�سد  ي�سعون 

هييذا  واأدى  ميينييعييدميية.  �سبه  الييو�ييسييطييى  الطبقة  ميين  يجعل 

واحتكار  واملت�سولني  البطالة  انت�سار  اإىل  اأييي�ييسييا  اليينييظييام 

االأغنياء  م�ساركة  تعزز  بالتايل  وهي  العمل.  ل�سوق  القلة 

املتو�سطة  الطبقات  من  االآخرين  ح�ساب  على  ال�سيا�سة  يف 

ينعك�س  وبالتايل  االقت�ساد؛  عماد  الأنهم  وذلك  والفقرية؛ 

كما  ل�ساحلهم،  املتحيزة  احلكومية  الييقييرارات  على  ذلييك 

فعلى  احليياالت؛  جميع  يف  م�سانة  لي�ست  العمال  حقوق  اأنَّ 

با�ستمراره  م�ستمرا  ال�سحي  ال�سمان  يكون  املثال:  �سبيل 

قاهرة،  ظييروف  ب�سبب  العمل  ميين  يخرج  وحيياملييا  عمله،  يف 

لننتهي من هذا   . ال�سحي  ال�سمان  ويخ�سر  اأجره  ينقطع 

اإىل اأن املن�سود هو نظرية �سيا�سية عادلة توؤكد احلرية لكل 

االأطراف ولي�س لطبقة اأو عرق معني.
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يف القرون اخلاوية؛ وقبل االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، 

وقييبيييييل ميييييثيياق االأمم املييتييحييدة املييتييعييلييق بييياإزالييية كييافيية اأنيييواع 

دعييوات  كانت  وامليييراأة؛  االأقييلييّيييات  جتيياه  والعن�سرية  التمييز 

ا�ستئ�سال ونفي االآخر تتطايُر يف كلِّ اأرجاء املعمورة بدعوى 

احلييفيياظ عييلييى ميي�ييسييالييح االأكيييرثيييية والييغييالييبيية ميين االأقييليييييات 

على  خطراً  يظنون-  -كما  ُل  ت�سكِّ التي  الثقافية  اأو  الدينية 

ت�ساعد  ورغيييم  واليي�ييسييائييدة،  احليياكييميية  االأكيييرثيييية  مكت�سبات 

الييوتييرية احليييادة بييني االأقييليييييات واالأكييرثييية، وبييني الطوائف 

وجِه  على  االأو�سط  ال�سرق  يف  املتناحرة  العرقية  واالإثنيات 

االآخر  فة جعلت  املتطرِّ املمار�سات  تلك  اأنَّ كل  اإال  التحديد؛ 

املبا�سرة  وحيثياتها  خ�سو�سيتها  بكل  ذاتييه  يف  ت�سبثاً  اأكييرث 

وغييييري امليييبيييا�يييسيييرة، فييكييل تييلييك االأييييدييييوليييوجيييييييات واليينييزعييات 

اال�سطفائية والتطهريية مل ُتف�ِس اإال اإىل املزيد من بروز 

و�سجبها  طم�سها  املييراد  واخل�سو�سيات  الفرعية  الهويات 

االإن�سانية. املنظومة  من 

كذلك  الدينية،  للذات  وجودية  �سرورة  هو  الديني  االآخيير 

وجودية  �سرورة  فاالأخري  املذهبي؛  االآخيير  عند  احلييال  هي 

ومييعييرفييييية ليييليييذات املييذهييبييييية، وهيييكيييذا دواليييييييك عيينييد بقية 

العناوين ودوائر االنتماء بكافة اأ�سكالها والتي حتدد معنى 

كان  تتجاوز حدودها مهما  التي مل  فالذات  الذات لالآخر؛ 

ميين جتييارب وخيييربات؛ تظل يف  ثييراوؤهييا ومهما كانت متلك 

انييطييالقيياً  هييذه احليييدود  تييعييرب  اأن  اإىل  مييا�ييسيية  كيانية  حيياجيية 

االآخر قد يحمل ثراًء وخربة مل تعرفها،  اأن  احتمالية  من 

ا هي تعيُد اكت�ساف  فالذات يف عملية خروِجها اإىل االآخر اإمنَّ

ُل اإدراكها؛ اأي اأنَّ الذات ال ميكن اأن تكون ذاتاً  ذاتها، وقد ت�سِ

اإاّل بوجود االآخر.

الييذات؛  اكت�ساف  اإىل  يقودان  ال  بالذات  واالكتفاء  فالُعزلة 

وليينييا يف الييتيياريييخ جتيييارب كييثييرية الإثيينيييييات عييرقييييية ومييذاهييب 

بيياعييتييزالييهييا اإىل االنييييطييييواء واالنييحيي�ييسييار  انييتييهييت  وطيييوائيييف 

والتال�سي، ويف اأحيان كثرية اإىل اجلمود اأو االختفاء الكلي 

من الوجود، فحتى لو كان خيار العزلة خياراً اأيديولوجيا؛ 

فيياليينييظييرة الييرجيي�ييسييييية اإىل الييييذات وقييَيييمييهييا وميييا متييلييك من 

الذات  اإىل فهِم حقيقة  بال�سرورة  توؤدي  مبادئ ومعارف ال 

الثقافية والقَيمية؛ ذلك الأن هذه النزعة الرج�سية لديها 

بكلِّ  االآخرين  عن  باال�ستغناء  وهمي  �سعور  اإىل  تقودها  قد 

ال  فالعزلة  واحل�سارية؛  العلمية  ومكت�سباتهم  معارفهم 

قييادرة  غييري  ذاٍت  حييول  منطيٍة  �ييسييورٍة  بيينيياِء  اإىل  اإاّل  تف�سي 

وحدُه  ومكامنه.  قدراته  واكت�ساف  االإن�سان  ا�ستنها�س  على 

يقودنا  وثقافّياً  ح�ساريا  االآخيير  حييول  واالنفتاح  التوا�سل 

اإىل فهم الذات والهوية.

بهذا  تهِدُف  حقيقية؛  عزلٍة  حالِة  يف  العربية  ال�سعوب  متُر 

ومكت�سباته  املجتمع  ثوابت  على  احلفاظ  اإىل  تظن-  -كما 

ومييقييد�ييسيياتييه مييين خيييالل االنيييكيييفييياء واالنييييعييييزال، واملييحيي�ييسييليية 

اأحييياديييية ونييرجيي�ييسيييييات قاتلة  ثييقييافيية  �ييسييعييوب ذات  االأخييييري  يف 

عن  الدفاع  يف  وا�ستماتة  غريب،  كيان  اأي  جتاه  وزينوفوبيا 

االآخيير  مييع  امل�ستدام  التوا�سل  دون  بال�سيف  الييثييوابييت  تلك 

معتقدين  ومكنوناته،  اأغواره  و�سرِب  خباياه  وك�سِف  ملعرفته 

وموؤ�س�ساتها  املختلفة  بيياأ�ييسييكييالييهييا  احلييديييثيية  الييتييطييورات  اأن 

اإىل  االنتماء  تلغي  قد  الرحبة  واآفيياقيية  والدخيلة  املتنوعة 

م�سى؛  فيما  امل�سلمون  كييان  لييهييذا  املييعييامل،  وا�ييسييحيية  هييوييية 

اأو  الييعييقييدييية  االأمييييور  يف  مييعييهييم  املييخييتييلييف  االآخيييير  ي�سيطنون 

الفقهية، بال مربر وال توا�سل، ووحده االنفجار املعلوماتي 

الييعييظيييييم فيي�ييسييح كييافيية اأ�ييسييكييال الييتييمييّييييييز واليييكيييره واالنيييعيييزال 

وعييييّرى عبثّيتها،  املييفيياهيييييم  وقييييّزم  اليييييذات،  نييحييو  واالنييكييفيياء 

وات�سح للم�سلمني قاطبة فيما بعد اأن االختالف مع االآخر 

اأكييرث من كونه  وال يعدو  مييربراً  مل يكن ممنهجاً ومل يكن 

اختالفا يف وجهات النظر ال يرقى الأن يكون ِخالفاً دمويًّا.

والذي  الهائل،  والتكنولوجي  العلمي  التطور  اأنَّ  �سكَّ  وال 

البع�س  ببع�سها  الييعييامل  مناطق  واأو�ييسييل  احليييدود  اأ�ييسييقييط 

قد  املعلوماتي؛  التو�سع  فييهييذا  كييبييرية،  قييرييية  اأ�سحى  حتى 

ولهاٍث  وت�ستٍت  و�سياع  �سحيقة  مييهيياٍو  اإىل  االإنيي�ييسييان  جييرف 

وقد  املييعييلييومييات،  و�سناعة  التكنولوجيا  ميين  اجلييديييد  وراء 

اأخييطيياأ االإنيي�ييسييان الييعييربييي يف الييتييعييامييل مييع هيييذه الييتييطييورات، 

يتمكن  حتى  املجتمعي  التوازن  من  حالٍة  خلَق  ُيح�سن  فلم 

اإ�ساعة  دون  ومواكبتها  الييتييطييورات  مالحقة  ميين  املجتمع 

الهوية  اإاّل على قاعدة  التوازن هذه؛ ال تتم  الذات، فعملية 

وتفعيل عنا�سرها يف الوجود االجتماعي ال�سامل، بيد اأّنهم 

التي  الهوية  اأن  حقيقة  يييدركييوا  اأن  عليهم  �سيء  كييلِّ  وقبل 

نطالب باإحيائها يف الو�سط االجتماعي قد توؤدي اإىل نظاٍم 

هي  االإ�سكالية  هذه  على  والتغلب  العزلة،  يف  وموغل  مغلق 

من خالل خلق نظاٍم ثقايف متوازن مت�سِمٍن جمموعًة من 

القيم واملبادئ التي ما اإْن مت�ّسَك بها جمتمع ما؛ اإاّل وعمَل 

وعاماًل  التح�سر،  اأ�سباِب  من  �سبباً  وكانت  اإحيائها،  على 

اأب�سطها  واملجاالت،  التمّدن يف ملتف احلقول  من عوامل 

احل�سارة  بركب  اللحاق  واأو�سعها  االأقييليييييات،  مييع  التعامل 

املعا�سرة.

ييب والييعيينييف والييتيي�ييسييلييط االأييييدييييوليييوجيييي والييفييكييري  الييتييعيي�ييسُّ

الييقييرن  يف  الييعييربييّييية  املجتمعات  �ييسييمييات  ميين  هييي  وال�سيا�سي 

احلكومات  �سّخرت  �ساأنها  ميين  والييتييي  والع�سرين،  الييواحييد 

الهويات  وطم�س  اإفناء  على  جاهدة  تعمُل  وجماعات  �ُسُباًل 

والعنا�سر الثقافية واالأيديولوجية املختلفة معها واملغايرة 

ناٍت جمتمعيٍة منعزلة يف حالة  لها، وهو ما اأنتج فئات ومكوِّ

وتعددية  �سلمي  تعاي�س  فاإّما  الوقت؛  طوال  دفاع  اأو  هجوم 

ثقافية و�سيا�سية، واإّما هجوم على االآخر حلماية املكت�سبات 

ت�سفيات،  و�سل�سة  دميييوي،  م�سهد  واملح�سلة  احليي�ييسييارييية، 

ومواثيق ُتْخرق، وحقوٌق تنتهك، ولو �ساء رّبك جلعل النا�س 

اأّمة واحدة.

الرنج�سيَّات القاتلة
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ام الكلباين ب�شَّ

ا اإذا كان باالإمكان لالإن�سان اأن يفهم  دية يف املجال االإ�سالمي املعا�سر«، عمَّ د حمفوظ يف مقاله مبجلة الت�سامح املعنون بي»�سوؤال الهوية والتعدُّ يت�ساءُل حُممَّ

نف�سه دون االآخر؟! وهل باإمكان الفرد العي�س م�ستغنياً عن االآخر املختلف عنه؟!

الذات ب�سكلها الديني والقومي واالإثني بحاجة ما�سة لفهم ذاتها من اأجل الو�سول اإىل الهدف االأ�سمى وهو العي�س ال�سليم مع االآخر املختلف، فاإذا كان 

ا اأو عرقيا اأو مذهبيا؛ فاإنَّه من املُحال فهم  عنوان الذات دينيًّا؛ فما من منفٍذ لفهمها دون فهم االآخر املختلف معها يف الدين، واإذا كان عنوان الذات قوميًّ

الذات واإدراك احلقائق دون ن�سِج عالقاٍت �سوية مع االآخر. فاالآخر هو مراآة الذات بكل دوائرها، ومن يبحث عن ذاٍت حقيقيٍة دون اآخر حقيقي؛ لن يتمكن 

من ا�ستيعاب وال فهم واإدراك حاجاته ومتطلباته دون فهم ذاته قبل كل �سيء.

bassam.alkalbani@aiesec.net



الدينية  ال�سلطة  حمييياوالت  عيين  ميياييير  حتييدث  الييبييداييية  يف 

اليييعيييودة اإىل اليييواجيييهييية عيييرب ا�ييسييتييغييالل/ا�ييسييتييثييمييار االأحيييييداث 

ال�سيا�سية واالقت�سادية يف العامل كما فعلت بع�س الكنائ�س يف 

االقت�سادية  االأزمة  ربطت  التي  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

والروحي،  االأخالقي  باجلانبني  االهتمام  برتاجع  اأمريكا  يف 

وجهت  حييني  روميييا  يف  الكاثوليكية  الكني�سة  فعلت  وكييذلييك 

املادية  اجلوانب  على  احلياة  »بناء  اأن  اإىل  »املوؤمنني«  معا�سر 

امل�سلمون  قدم  نف�سه  ال�سياق  ويف  الرمال«.  على  البناء  ي�سبه 

واالأقل  ثباتاً  االأكرث  باعتباره  االإ�سالمي  االقت�سادي  النظام 

 2008 يف  العامل  اجتاحت  التي  العاملية  املالية  بيياالأزميية  تاأثرا 

مييتيياأثييرة بيياأزميية الييرهيين الييعييقيياري ومييا تييالهييا ميين م�ساعفات. 

ويييلييخيي�ييس ميياييير حييركيية االأدييييييان يف الييعييامل، بيييربوز الييتييعييددييية 

العامل يف مقابل ظهور جماعات  املناطق يف  الدينية يف بع�س 

ُمت�سددة ال ي�سعها التنازل عن الثوابت التي انطلقت منها.

ويف �سياق عالقة االإنرتنت بالدين، فاإن ماير يرى- مببداأ 

هي  امل�ساألة  يف  االأكييرب  اخلا�سر  اأن   - واخل�سارة  الربح  ح�ساب 

املوؤ�س�سة الدينية الر�سمية، اأو ال�سلطة الدينية التقليدية التي 

املوؤ�س�سة  تتبع  ال  هجينة  دينية  اأفكار  ل�سالح  نفوذها  خ�سرت 

عك�س  اأظهرت  واإن  الغالب  يف  ب�سلطتها  تعرتف  وال  الر�سمية 

له  اأن ي�سبح  الأي فرد   ال�سهل جداً  اأ�سبح من  اأّنييه  ذلك. كما 

ُيغذي  اأن  �سريطة  العامل  اأتباع ومريدون من كل مكان حول 

دوريييية.  ب�سفة  الييالزميية  والتن�سيطات  بالتحديثات  موقعه 

ال�سعودي،  الثقايف  الناقد  كتاب  جيداً  اأتذكر  ال�سياق  هذا  ويف 

م�سرًيا  الف�سائي  الفقيه  فكرة  طرح  الذي  الغّذامي  عبداهلل 

اإىل حتول اخلطاب الديني من املنرب اإىل ال�سا�سة. ويف كتابه 

طييراأت  التي  التطورات  الغذامي  بيينّي  تويرت(  )ثقافة  االآخيير 

على ال�ساحة الدينية اإ�سالمًيا على وجه اخل�سو�س وكيف مت 

اللقاء  اأُعيد  لو  اأنه  واأتوقع  واأيدلوجًيا.  دينياً  تويرت  ا�ستثمار 

مع ماير بعد �ست اأو �سبع �سنوات من لقائه مع ح�سام متام ملا 

وفي�سبوك  لتويرت  الهائل  التطور  عن  احلديث  فر�سة  ت  فييوَّ

على  اأثرهما  وكذلك  العامل  يف  االأديييان  حركة  على  واأثرهما 

االأديان اأو الطوائف اجلديدة. 

وييييرى ميياييير اأّنييييه رغيييم رفيي�ييس بييعيي�ييس اجلييميياعييات الييدييينييييية 

امليييتييي�يييسيييددة  ليييالإنيييرتنيييت بيياعييتييبييارهييا حتيييتيييوي ميييييوادَّ قيييد ت�سر 

مازالت  املجموعات  هذه  فاإّن  والعقدي،  االأخالقي  بالبعدين 

كتلك  قييوييية  جلعلها  الييكييافييييية  بال�سعبية  تتمتع  وال  �ييسييغييرية 

اجلييميياعييات اليييييهييودييية املييتيي�ييسييددة الييتييي تيي�ييسييجييع اأتييبيياعييهييا على 

تقلي�س دخولهم لالإنرتنت. ويف اجلانب االآخر يرى ماير اأن 

تدرك  الوا�سع  بتنوعها  الدينية  االأكرب من احلركات  اجلانب 

لها  غنى  ال  واأنييه  املفتوح  الف�ساء  هذا  اإىل  بحاجة  اأنها  جيًدا 

والرهبان  والق�ساو�سة  الفقهاء  تهافت  �سر  يف�سر  وهذا  عنه. 

على  �سخ�سية  ح�سابات  لتبني  الر�سمية  الدينية  واملوؤ�س�سات 

مواقع التوا�سل االجتماعي يف تويرت وفي�سبوك واالآن تطور 

اأقل  بدرجة  كان  واإن  �سات  و�سناب  ان�ستجرام،  لي�سمل  االأميير 

 . ن�سبًيا

اأهميتها  رغييم  الييعيياملييييية  املييعييلييومييات  �سبكات  اأن  يييوؤكييد  ميياييير 

يق�سي  بديال  تكون  لن  فاإنها  اإليها،  االأديييان  وزخمها وحاجة 

دوماً  االأ�سخا�س  و�سي�سعى  الر�سمية،  الدينية  املوؤ�س�سة  على 

التي  لالأجيال  بالن�سبة  االأقييل  على  مبا�سر  لقاء  عن  للبحث 

ن�سبًيا.  متقدمة  �سن  يف  وهييي  الو�سائل  هييذه  ا�ستخدام  بييداأت 

وال ي�ستبعد ماير اأن يختلف االأمر بالن�سبة لالأجيال القادمة 

وليوؤكد  ال�سغر.  منذ  االإنييرتنييت  ا�ستخدام  على  ن�ساأت  التي 

املييييوؤرخ اليي�ييسييوييي�ييسييري وعيييامل االجييتييميياع الييدييينييي ميياييير كالمه 

رغم  التي  االإلكرتونية  بالكتب  مثااًل  الكرمي  للقارئ  ي�سرب 

اأبييداً  حتل  مل  فاإنها  الييقييراءة  معادلة  من  وا�سعا  حيزا  اأخييذهييا 

مكان الكتاب الورقي.

لالإنرتنت،  اجلييديييدة  الدينية  اجلييميياعييات  ا�ستخدام  وعيين 

لها  الذهبية  الفر�سة  ت�سكل  املعلومات  �سبكة  اأن  ماير  يييرى 

نتوغل  اأن  قبل  ولكن  االأفييكييار،  ون�سر  االأتييبيياع  على  للح�سول 

الدينية  باحلركات  املق�سود  ما  للقارئ  لنك�سف  احلديث  يف 

دينية  واأفكار  تنظيمات  عن  عبارة  هي  ا�سمها،  ِمْن  اجلديدة؟ 

اإىل ق�سمني، منها ما يتحدر  �سبه دينية مبتدعة، وتنق�سم  اأو 

من ديانات قدمية �سماوية وغري �سماوية كالبهائية وحركتي 

كبع�س  متاًما  مبتدع  هو  ما  ومنها  واملييورمييون،  يهوه،  �سهود 

بع�س  اإن  اآ�سيا.  �سرق  بلدان  وتظهر يف  التي ظهرت  الديانات 

الديانات اجلديدة  -بح�سب ماير- حتاول تقدمي نف�سها على 

وبالتايل  الذي قامت عليه،  للدين  اأنها فهم جديد »�سحيح« 

فهي غالباً قد ال تعترب نف�سها من الديانات اجلديدة. وعلى 

هييذه احلركات  الغالب- �سعف  يييرى - يف  فيياإن ماير  كل حييال 

الدينية اجلديدة، واأن كثرًيا منها اإىل اأفول، ولن تتمكن من 

القوة  منها  كثري  لييدى  لي�س  االأقييل  على  اأو  طوياًل،  ال�سمود 

الكافية الأن حتل حمل الديانات الكال�سيكية اأو القدمية.

وبييعييد تييطييواف وا�ييسييع بييني الييديييانييات اجليييدييييدة وتييطييورات 

الديانات الكال�سيكية وعالقة االثنني باالإنرتنت واعتمادهما 

ال�سور  وت�سحيح  املريدين  وجتميع  االأفكار  اإي�سال  يف  عليه 

وجود  ليوؤكد  ماير  يعود  املتعددة،  والعقائد  االأخييالق  ون�سر 

التي  الدينية،  بالتعددية  املتعلقة  التقليدية  الق�سايا  بع�س 

من �ساأنها خلق خالف وقلق وتوتر ال بد منه اإثر حتول بع�س 

املوؤمنني من ديانة اإىل اأخرى. ويف ختام حديثه ي�ستبعد ماير 

الغربي  ف�سول  على  الغرب  يف  االإ�ييسييالم  على  الهجمة  تاأثري 

ورغبته يف التعرف على االإ�سالم ومعرفة ماهيته.
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عبد اهلل اجلهوري

االإ�سالمي  العامل  علماء  ثلة من  بح�سور  وامل�ساحلة،  ال�سالم  اأجل  االأديان من  اأتباع  بني  امل�سرتكات  وتعزيز  الرحمة،  الدويل حول  اللقاء  روما  اأيام يف  قبل  اختتم 

يتقدمهم مفتي جمهورية م�سر العربية �سوقي عالم، ومفتي لبنان عبد اللطيف دريان، واآخرون. وبغ�س الطرف عن نتائج اللقاء وما اآل اإليه، فاإّن احلوار بني االأديان 

والطوائف بداأ يحجز حيزا معتربا على اأجندة القيادات ال�سيا�سية والدينية �سيما يف منطقتنا امللتهبة فكريا و�سيا�سيا. ويف خ�سم هذه الظروف تتباين االآراء حول 

ا ومتنوعة  عودة الدين والتطرف اإىل الواجهة، بينما يرى اآخرون اأن موجة االإحلاد وظهور طائفة »الال دينيني« يف تناٍم م�ستمر، لكن النتائج �ستبقى متباينة اأي�سً

بتنوع املجتمعات والقوميات، مع االأخذ باالعتبار املُتغريات ال�سيا�سية واالقت�سادية العاملية. ويف �سياق هذا املو�سوع قدم للقارئ الكرمي ح�سام متام حوارا ثرياً مع عامل 

االجتماع الديني ومدير مر�سد االأديان يف �سوي�سرا جان فران�سوا ماير. فران�سوا ماير حتدث يف لقائه عن ثالث ق�سايا هي )م�سار حركة االأديان يف العامل، وتاأثريات 

اإلقاء ال�سوء على التحوالت  امل�سرتك بينها هو  اأنَّ اجلامع  الدينية اجلديدة( والتي تبدو مرتامية االأطراف للوهلة االأوىل، بيد  االإنرتنت على الدين، واحلركات 

الدينية يف العامل اجلديد.

 الأديان والعامل اجلديد

abdullah-jahwari@hotmail.com



 فاحلكمة هي اكت�ساب العلم من التعلم اأو التجارب، ويفرق 

فل�سفة،  في�سميها  نظرية  تكون  حينما  احلكمة  بني  الكاتب 

ال�سعادة  اأميييا  خيييربة.  حييييينييذاك  فييتييكييون  عملية  تييكييون  وحينما 

الييذي  االإنيي�ييسييان  احليييييوان،  دون  باالإن�سان  خا�سة  حالة  فاإنها 

ي�ستطيع اأن يحكم على حياته باأنها يف خري تام و ر�سا كبري. 

تتحقق  ال�سعادة  اأن  راأت  قدمية  فكرية  مذاهب  هناك  اأن  اإال 

و  الييقييورييينييائيييييون  يييرى  كما  االأهييييواء  اأو  بييالييلييذات  باال�ستمتاع 

يريان  حيث  اأفييالطييون  و  �سقراط  بعك�س  ال�سوف�سطائيون، 

االأول  االهييتييمييام  كيييان  قييد  و  الف�سيلة.  اتييبيياع  يف  اليي�ييسييعييادة  اأن 

بالفيل�سوف  مييرتييبييطيياً  باحلكمة  اليييييونييان  فال�سفة  قييبييل  ميين 

هييرياقييليييييطيي�ييس، اليييذي كيييان ييييرى اأن احلييكييميية قييرييينيية الييزهييد، 

هرياقليط�س  روؤييية  مع  بالتوافق  فيثاغور�س  يكتف  مل  بينما 

حول احلكمة بل اأ�ساف على ذلك اأن ال�سعادة تكمن يف حمبة 

احلكمة، و اأن ذلك ال يقود اإال اإىل االإقرتاب اأكرث من االآلهة 

عند  ال�سعادة  مفهوم  يتحقق  ذلييك  بتمام  و  االآلييهيية،  حمبة  و 

الفيل�سوف  عليه  اأثيينييى  مييا  ذلييك  و  واقييعيياً،  ي�سبح  و  االإنيي�ييسييان 

و  االآلهة  تعاليم  باتباع  كله  اأن اخلري  راآى  يامبليخو�س حيث 

بارمنيد�س م�سلك  الفيل�سوف  �سلك  و قد  نواهيها.  الكف عن 

اأكرث من  اأن له �سبغة طبيعية  اإال  فيثاغور�س و يامبليخو�س 

طريق  لكنه  و  بالعقل،  يييدرك  اإلهي  طريق  اأنييه  حيث  �سابقيه 

اآن واحد. وح�سب  باليقني يف  اأنه مدعم  حمفوف بالظن كما 

بالظن  باليقني و تهدمه  الذي تعرفه  فاإن احلق  بارمنيد�س، 

يدرك  حينما  و  املعقول،  للوجود  تتجزاأ  ال  واحييدة  وحييدة  هو 

املرء حقيقة الوحدة تلك فاإنه بذلك قد حقق ال�سعادة التامة 

بييالييرغييم من  و  اإليييييهييا.  ي�سل  اأن  احلييكييميية  الييتييي يطمح حمييب 

مادية دميوقريطي�س، فاإن فل�سفته توافقت نوعاً ما اأي�ساً مع 

ما  اآخيير  االإن�سان  قيمة  اأن  راآى  حيث  الفيثاغوريني،  �سابقيه 

يعني  فال  االإن�سان  اأمييا  اجل�سد،  قييوة  االأ�سياء  من  به  ترتبط 

ماديا  لل�سعادة معنًى  اأن  و  الرفيع،  باخللق  يت�سم  اإن مل  �سيئاً 

عمليا و �سماه باعتدال املزاج، و ال يح�سل للمرء اعتدال املزاج 

بحقيقة  عييارفيياً  يييكييون  حينما  اإال  الرفيعة  النف�س  خلق  ال  و 

اخلري الذي يح�سل بالزهد. 

هييذا  عيين  لي�سمت  �ييسييقييراط  الييكييبييري  الفيل�سوف  يييكيين  مل  و 

حيث  النا�س،  عامة  يف  ال�سو�سفطائيون  اأحدثه  الذي  التاأثري 

كان ي�سعى بكل جهده للتوحيد بني احلكمة و ال�سعادة بعد اأن 

كذلك  جعلهما  و  بينهما  االرتباط  بفك  ال�سو�سفطائيون  قام 

�سقراط  الف�سيلة ح�سب  اإىل  فالو�سول  بالفرد.  حالة خا�سة 

اأنه نقي فعليه  التاأمل، فمن يدعي  اأن مير بالت�ساوؤل و  يجب 

اال�ستفتاء  و  التاأمل  بطول  و  حقاً،  النقاء  ما  نف�سه  ي�ساأل  اأن 

امل�ستمر ي�سل االإن�سان بعد ذلك اإىل الف�سيلة و معرفة اخلري 

و احلكمة. و اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن �سقراط يربط بني املعرفة 

و الف�سيلة و اجلهل و الرذيلة، حيث اأنه يرى اأنه ال ميكن اأن 

ي�سلك املرء طريق الرذيلة اإال اإن كان يف حقيقة االأمر جاهاًل 

الف�سيلة  و  باخلري  عارف  باأنه  اأحدهم  ادعى  فاإن  بالف�سيلة، 

ادعاءه كان  اأن  فاإن ذلك يعني  املعرفة  اأعماله تلك  و ناق�ست 

عارياً من ال�سحة. و قد اأثبت �سقراط التزامه بهذه املفاهيم 

ووجد  ال�سم  ب�سرب  بقتله  املحكمة  بحكم  قبل  حينما  عملياً 

الف�سيلة  اأن  يييرى  كييان  الأنييه  عليه،  احلكم  تطبيق  يف  �سعادته 

نف�س  على  اأفييالطييون  �سار  قد  و  القانون.  احييرتام  يف  تتحقق 

هما  املعرفة  و  الف�سيلة  اأن  فاأكد  �سقراط،  �ساره  الذي  النهج 

وحدة واحدة، و اأن الف�سيلة ال تتحقق اإال باملعرفة، تلك التي 

تنتج عن الت�ساوؤل و التاأمل. ويرى اأفالطون اأن هناك ف�سيلة 

فل�سفية و هناك ف�سيلة اعتيادية، حيث اأن االأوىل يخت�س بها 

العقل،  اإعمال  الف�سيلة عن طريق  الذين يعرفون  الفال�سفة 

بحياة  ترتبط  الييتييي  االعييتيييييادييية  الف�سيلة  فهي  الثانية  اأميييا 

العادات  و  التقاليد  اتباع  ت�سمل  التي  و  االعتياديني  النا�س 

بال�سعادة  احلكمة  ارتباط  ويربز  ال�سيا�سيون.  ي�ستخدمها  و 

يوازن  حينما  ممكنة  احلكمة  اأن  نعرف  حينما  اأفالطون  عند 

و  االعييتيييييادييية،  والف�سيلة  الفل�سفية  الف�سيلة  بييني  االإنيي�ييسييان 

ينتج عن ذلك بلوغ ال�سعادة الكاملة. و كذلك اأكد الفيل�سوف 

الف�سيلة  التوحيد بني  اأفالطون من  اأر�سطو على ما جاء به 

و  الييلييذات  قرينة  تكون  اأن  ميكن  ال  االأخيييرية  اأن  و  وال�سعادة، 

بالزهد  ذلييك  ميين  النقي�س  عييلييى  بييل  بييهييا،  اال�ييسييتييمييتيياع  جمييرد 

فيها. بينما جاء فال�سفة الع�سر الهللين�ستي مبفاهيم قريبة 

ال�سوف�سطائيون  بها  اأتييى  التي  تلك  من  ال�سعادة  و  للحكمة 

كييمييا مت تييو�ييسيييييحييه �ييسييابييقيياً ميين ارتييبيياطييهييمييا بييالييفييرد نييفيي�ييسييه، و 

�سبيهة  نظرة  لديه  اأبيقور  فيياإن  الع�سر،  ذلك  فال�سفة  كاأحد 

باأن  ي�سلم  كييان  واإن  فهو  واحييد.  اآن  يف  �سابقيه  عن  متلفة  و 

باملقابل  فاإنه  لذيذ،  هو  ما  كل  اإىل  باالإن�سان  متيل  ال�سعادة 

و�سروري  طبيعي  هو  ما  اختيار  على  االإن�سان  قييدرة  اأن  يجد 

هي املوؤدية اإىل �سعور االإن�سان بالر�سا.

فاإن  الهللين�ستي،  الع�سر  لنف�س  التابعون  الرواقيون  اأما   

بال  رجل  اإنييه  الرواقي:  للحكيم  �سفات  خم�س  ي�سرد  الكاتب 

االإخييال�ييس  و  فيييييهييا،  ت�سقط  نف�سه  ييييرتك  ال  الأنيييه  انييفييعيياالت 

و حميياوليية الييظييهييور بيياأفيي�ييسييل �ييسييورة ممييكيينيية، و اإميييانييه الييتييام 

باالألوهية، و باأنه وديع و ال ي�سر نف�سه و ال غريه، و خام�س 

الدائم باحلرية رغم االإميان باحلتمية و  �سفاته هي �سعوره 

القدرية. 

و اإذا اأمكنني اأن اأحتدث عن احلكمة و ال�سعادة من منظور 

بييياأن هييذه الفل�سفة مييازالييت  حييديييث فيياإنييه ميين املييمييكيين الييقييول 

�ييسييارييية حييتييى يييوميينييا هيييذا ميينييذ فييال�ييسييفيية اليييييونييان، فال�سفة 

املتعلقة  الكال�سيكية  بيياجلييدليييييات  متعلقة  �سفة  اخليياميي�ييسيية 

يجعله  اأفييال  باحلتمية  موؤمناً  املييرء  كان  فيياإذا  االإرادة،  بحرية 

عليه،  و  متقاع�سا،  و  و�سيعاً  كييان  اإن  بالو�ساعة  يقبل  ذلييك 

كتابه  يف  هييوكيينييج  �ستيفني  حتيييدث  لييقييد  الييرذيييليية؟  اإىل  ي�سري 

و  احلياة،  لعبة  ت�سمى  حا�سوبية  لعبة  عن  العظيم  الت�سميم 

اخلال�سة التي ن�ستنتجها من تلك اللعبة هي اأن االإن�سان لن 

يفعل ما �سيفعله بعد ثوان من االآن اإال الأنه قد عا�س ظروفاً 

احلكيم  �سفات  اأن  اإال  االأميييير.  ذلييك  يفعل  تلقائياً  �ستجعله 

املع�سلة،  لهذه  قدمياً  كييان  واإن  عبقرياً  حيياًل  ت�سع  الييرواقييي 

باأنه حر  الييدوام  يوؤمن على  اأن  الرواقي يجب عليه  فاحلكيم 

اأية حال  على  الب�سر  فنحن  واحلتمية،  بالقدرية  اإميانه  رغم 

لطاملا اآمنا بال�سيء ونقي�سه لكي ننجو من فظاعة احلقيقة.

تطور مفاهيم احلكمة وال�سعادة عند فال�سفة اليونان

7 ربيع االول ١٤٣٨ هـ  -  ديسمبر 2016م 

كامل ال�شوطي

لطاملا ت�ساءل الفال�سفة عن مفهومي احلكمة و ال�سعادة، و عن ربطهما ببع�سهما البع�س اأو ف�سل اأحدهما عن االآخر، اأيهما ال�سبب و اأيهما النتيجة، اأم اأنهما مرتادفان 

على الدوام ال ينف�سالن. الكاتب امل�سري م�سطفى الن�سار يف مقاله »مفهوم احلكمة ومفهوم ال�سعادة يف الفل�سفة اليونانية« املن�سور يف جملة الت�سامح يفتتح مقاله 

بتخطئة ال�سباب الذين يرون اأن ال�سعادة قرينة املال ومتعة اجل�سد واأن احلكمة ال تعني اإال التعا�سة و�سوء املظهر، و من هنا كان من ال�سروري اأواًل االإجابة عن �سوؤال 

من هو احلكيم؟ ومن هو ال�سعيد؟ اأو ما احلكمة وما ال�سعادة؟

kamilalsouti@hotmail.com



حلم جمتمع املعرفة العربي

اإنتاج املعرفة

 املييوؤ�ييسيي�ييسييات االأكييادميييييية هييي املييراكييز املييحييورييية لييهييذا الن�ساط 

العلمي احليوي، ملا لها من وظيفة اأ�سا�سية يف ت�سجيع البحث 

الن�ساط  اأوجيييه  واأعييقييد  اأهيييم  لييكييونييه  نييظييراً  وتن�سيطه  العلمي 

قدرته  ورفييع  االإن�سان  زيييادة معرفة  اإىل  يهدف  الييذي  الفكري 

احللول  واكت�ساف  عليها  وال�سيطرة  بيئته  مييع  التكيف  على 

لبناء  �سروري  وهو  واأفييراده،  املجتمع  تواجه  التي  للم�سكالت 

دولة ع�سرية تتمتع بالرخاء. لذلك البد من اأن تكون البحوث 

ذ مرتبطة بخطة التنمية التي ت�سعها الدولة، حيث  التي ُتَنفَّ

ال ميكن حتقيق اأي تقدم علمي حقيقي من دون و�سع �سيا�سة 

العلمي. عامة للبحث 

يت�سم  يييكيياد  العربية  اليييدول  يف  العلمي  البحث  على  االإنييفيياق 

بامليزانية  لييه  املخ�س�سة  االأميييوال  وبييارتييبيياط  حجمه،  ب�سعف 

العامة مبعنى اأن اأمواله تاأتي من اعتمادات امليزانيات، ومبعنى 

احلكومية  العلمي  البحث  موؤ�س�سات  بني  العالقة  غياب  اآخيير 

وبني امل�ساريع ال�سناعية يف القطاع اخلا�س، وبالتايل النتيجة 

التكنولوجية، يف حني نرى ونالحظ  التنمية  تراجعنا يف  هي 

الثبات مليزانية البحث العلمي يف اليابان رغم مرورها باأزمات 

اأكرث من ع�سر �سنوات، وركود اقت�سادي حاد. هذا  كبرية منذ 

الر�سمية واخلا�سة ن�سبة  املوؤ�س�سات  املجتمع الذي ُتوظف فيه 

بني  تييكييون  تييكيياد  العلمية  االأبييحيياث  على  مييوازنييتييهييا  ميين  عالية 

الن�سب االأعلى يف العامل ال يبخل اأبدا على اأماكن اإنتاج املعرفة 

ت�سويهها  ذلييك  على  اأ�ييسييف  العربية.  دوليينييا  يف  احلييال  هييو  كما 

با�سم  اأخيييرى  وتيييارة  الييدييين  بييدعييوى  حريتها  وقمع  وتعثريها 

جمتمع  بناء  باأن  قلنا  اإذ  نت�ساءم  ال  لذلك  والتقاليد؛  العادات 

معريف يف دولنا العربية من اأ�سبه امل�ستحيالت.

املعرفة:  ن�شر 

حقيقي  حتييدٍّ  وهييو  اآخيير  ن�ساط  املعرفة  اإنييتيياج  ن�ساط  ي�ساحب 

معريف  مزون  اأنها  على  والبيانات  املعلومات  مع  فيه  نتعامل 

ميكن من خالله تكوين راأ�س مال ي�سهم يف التنمية االإن�سانية، 

ويييتييم ن�سر هييذه املييعييرفيية بييعييدة و�ييسييائييل منها و�ييسييائييل االإعيييالم، 

اأخطر  العربية  التعليم، ويف جمتمعاتنا  واأهمها هو  والتن�سئة، 

وذلك  نوعيته  تردي  هي  الكاتب  ذكرها  كما  التعليم  م�سكالت 

االأ�سا�سية   القدرات  اإىل  للتعليم  املخ�س�سة  املوارد  افتقار  يعني 

وبالتايل  واالإبيييداع  والتحليل  النقد  وملكات  الييذاتييي،  للتعلم 

التنموي واالإن�ساين الأجل حت�سني نوعية  التعليم هدفه  يفقد 

احلياة وتنمية قدرات االإن�سان.

التحول  اليابان يف  �ساعد  الذي  الياباين  التعليم  اإىل  وبالنظر 

اأن  جند  �سحيح،  معريف  جمتمع  على  قائمة  حديثة  دولة  اإىل 

ومنها  لدينا  تتوافر  نظامهم ال  هنالك مالمح وخ�سائ�س يف 

امل�ساواة  توفري  املبداأ على  يقوم هذا  التعليم حيث  املركزية يف 

يف التعليم ونوعيته ملختلف فئات ال�سعب بغ�س النظر عن كل 

�سيء، وبالرغم من املركزية يف االإ�سراف على املعلمني اإال اأنهم 

ناع قرار باملدر�سة ويتمتعون بق�سط عاٍل من احلرية، ومن  �سُ

امل�سوؤولية  الياباين روح  التعليم  املهمة يف  االأخرى  اخل�سائ�س 

قوة  ت�سكل  اخلا�سية  وهيييذه  الطلبة  لييدى  اجلييميياعييي  والييعييمييل 

نف�سية رائعة يف موا�سلة التعليم، واخلا�سية االأخرى يف نظام 

اإذ  واالجتهاد؛  اجلد  مبداأ  على  الرتكيز  هي  الياباين  التعليم 

اإقييبيياال على الييدرا�ييسيية، ويتوقف  اأكيييرث الييطييالب  يييعييتييربون ميين 

اخييتييبييارات  اجييتييييياز  �ييسييرورة  على  باجلامعة  االلييتييحيياق  عندهم 

�ييسييعييبيية ليياللييتييحيياق مبييدر�ييسيية ثييانييوييية ثييم بييعييد ذليييك اجلييامييعيية 

اختبارات  نتائج  على  فقط  ولي�س  عليها،  اختيارهم  يقع  التي 

...جناح... �ساعات  »اأربع  اليابانية  واملقولة  الثانوية.  املدار�س 

النجاح  تعني  نييوم  �ساعات  اأربييع  اأي   « ...ر�ييسييوب  �ساعات  خم�س 

بينما خم�س �ساعات نوم تعني الر�سوب توؤكد على مدى املثابرة 

واجلد واالجتهاد يف حتقيق ما ي�سبو اإليه الطالب الياباين.

العربية  دوليينييا  يف  اأخييرى  اأ�سبابا  هنالك  اأّن  فيه  �سك  ال  وممييا 

التعليم  �ييسيييييا�ييسييات  ميينييهييا  الييتييعييليييييم  نييوعييييية  تيي�ييسييهييم يف حتييديييد 

ثقافية  ميين بطالة  نييعيياين  اأنيينييا  اإذ  الييكيياتييب؛  فيها  نييوافييق  الييتييي 

نتيجة  ذلييك  وكييل  والثقافية،  االإن�سانية  العلوم  خريجي  ميين 

ل�سيا�سة تن�سرف عن التقانة والعلوم الع�سرية والتكنولوجيا 

تف�سح  الييتييي ال  التعليم  واأ�ييسيياليييييب  امليينيياهييج،  وكييذلييك  املييتييطييورة، 

�ستى  يف  واالإبييييداع  التعلم  على  قيييادرة  �سخ�سية  لبناء  املييجييال 

روؤيييية وا�سحة  اإىل  نييظييري حتييتيياج  احلييقييول. وكلها ميين وجييهيية 

التعليمية. العملية  لتحكم  ومتكاملة 

التعامل مع املعرفة يف حل ق�شايا املجتمع: 

امليينييا�ييسييب،  بيياليي�ييسييكييل  ونيي�ييسييرهييا  املييعييرفيية  تييوليييييد  اإذا متييت عملية 

�سيتبقى علينا اال�ستفادة منها يف االرتقاء باالإن�سان واإمكاناته 

متلف  قبل  ميين  نتائجها  وا�ييسييتييخييدام  واملهنية  االجتماعية 

مل  واإذا  االقت�سادية،  املوؤ�س�سات  وخ�سو�ساً  املجتمع  موؤ�س�سات 

عملية  يف  ي�سهم  ال  عبثي  تييرف  اإىل  تتحول  فاإنها  ذلييك،  يتم 

التنمية، وتو�سع النتائج يف االأدراج وعلى الرفوف.

ومن منظور ديننا احلنيف للمعرفة فاإّنها هي تلك التي تنفع 

وتخدم النا�س، ويتجلى ذلك يف كتاب اهلل عّز وجّل حني عر�س 

لطلب  مييرافييقييتييه  اخليي�ييسيير  عييلييى  اليي�ييسييالم  عليه  مييو�ييسييى  �سيدنا 

العلم انطالقا اإىل حل م�ساكل النا�س وحاجتهم ومنها حماية 

حييقييوق الييعييمييال، وخيييطيييورة عييقييوق الييوالييدييين، وكييفيياليية حقوق 

االأيتام، ون�ستخل�سها من االآيات التالية:

اأن  فييياأردُت  البحِر  يف  يعمُلون  مل�َساكنَي  فكانت  ال�سفينُة  يييا  ))اأمَّ

اأِعيَبها وكان وَراءُهم َمِلٌك ياأخُذ كلَّ �سفينٍة َغ�سَبا((. 

ُيرِهقُهما  اأن  فَخ�ِسيَنا  ُمييوؤِميينييني  اأَبييييَواه  فييكييان  الييُغييالُم  ييييا  ))واأمَّ

وُكفًرا(( ُطغياًنا 

وكيياَن حتتُه  املدينِة  يتيَمنِي يف  لُغالَمني  فكاَن  اجلييداُر  ييا  ))واأمَّ

ُهما  اأ�ُسدَّ يبلَغا  اأن  ييَك  ربُّ فيياأراَد  �ساحًلا  اأبوُهما  وكيياَن  لُهما  كنٌز 

وي�ستخِرجا كنُزُهما رحمٌة من ربَِّك وما فعلتُه عن اأمرِي ذلك 

تاأويُل ما مل ت�سِطع عليه �سرًبا((.. 

الكفيل  وحده  هو  املجتمع  ق�سايا  حل  يف  املعرفة  ا�ستعمال  اإن 

يف  ا�ستعمالها  املييعييرفيية، وجنيييد  اإنييتيياج  ميين  املييزيييد  اإىل  بييالييدفييع 

االأر�س العربية �سئيال جدا؛ وذلك الأن حكوماتنا وموؤ�س�ساتنا 

ُيعزى  ت�ستورد احللول اجلاهزة من اخلارج، ورمبا  اأن  ف�سلت 

ذلك لعدم ثقتها يف موؤ�س�ساتها البحثية العربية.

لكننا  والتنمية،  بالتقدم  نيينييادي  اأنيينييا  ن�ست�سف  كله  هييذا  ميين 

الييتييقيياليييييد؛  اأو  الييييرتاث  ميين  ببع�س  الت�سحية  عيين  عييياجيييزون 

لييذلييك ال نيينييدهيي�ييس ميين الييتييقييدم اليييييابيياين اليييذي يييقييف اأمييامييه 

العامل مذهوال رغم اأن اليابانيني قوم �سرقيون مثلنا، وبداأوا 

نحن  بداأنا  كما  ح�ساري،  وتخلف  عزلة  واقييع  من  م�سريتهم 

يف اليينيي�ييسييف االأول ميين الييقييرن الييتييا�ييسييع عيي�ييسيير امليييييييالدي. وميين 

العربية،  الييدول  قبل  من  وعنيدة  �سادقة  �سيا�سية  اإرادة  دون 

معها،  ويتفاعل  االإرادة  تلك  ب�سدق  يثق  جمتمع  دون  وميين 

ال  ي�سبح حلماً  العربي  املعرفة  بناء جمتمع  فاإن احلديث عن 

بالواقع. يرتبط 
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زهرة النبهانية

ي�ستخل�س لنا الكاتب م�سعود �ساهر يف مقالته مبجلة الت�سامح »جمتمع املعرفة يف اليابان والدرو�س امل�ستفادة عربيا« اأهم الدرو�س امل�ستقاة من املجتمع 

املعريف الياباين الذي تبنى فل�سفة القوة النظيفة التي تقوم على الرتكيز على الطاقة االإبداعية اخلفية لدى ال�سعوب واأبرزها الرتاث الثقايف، والقدرة على 

التوا�سل واالإبداع.

وجمتمعنا العربي اإىل اأن ُي�سبح جمتمع معرفة، بحاجة اإىل اإرادة �سيا�سية قوية ت�سخر كل االإمكانات املالية والب�سرية واملوؤ�س�سية يف ثالثة اأن�سطة رئي�سة 

وهي: اإنتاج املعرفة، ون�سرها، والتعامل معها يف حل ق�سايا املجتمع، والتي ُتعد مبثابة املقيا�س للتقدم والتطور يف هذا الع�سر.

zahra1alnabhani@gmail.com



احلاكمية هلل اأم لل�سعب؟؟

وهييييذا اليييييراأي كييمييا يييعييتييقييد الييكييواكييبييي مييين اأخيييطييير مظاهر 

االإ�سالمية  الدولة  �سعار  عن  التخلي  اإّن  حيث  اال�ستبداد 

ُي�ساعد  اأن  �ساأنه  من  وتاريخياً  اأ�سولياً  له  مييربر  ال  الييذي 

كييثييرياً عييلييى اإزاليييية احلييواجييز الييوهييمييييية بييني امليي�ييسييلييم ومنييط 

العقائدي  الييطييابييع  عيين  فالتخلي  الييدميييقييراطييييية.  الييدوليية 

مدنية،  دوليية  عن  للحديث  املجال  يفتح  الييذي  هو  للدولة 

بيي�ييسيير ال يحق  ويييديييرهييا  اليي�ييسييعييب،  ميين  مييوؤ�ييسيي�ييسيياتييهييا  تنبثق 

وحّملوهم  اخييتيياروهييم  عمن  يتعالوا  اأو  ينف�سلوا  اأن  لهم 

الدولة  على  االإ�سالمي  الطابع  فاإ�سفاء  احلكم.  م�سوؤولية 

من �ساأنه اأن يفتح املجال ملن يكون على راأ�سها ليزعم قواًل 

اأو ممار�سة باأّن مهمته هي حماية االإ�سالم واحلكم با�سمه، 

مما يوؤدي تدريجياً اإىل ممار�سة اال�ستبداد با�سم الدين. 

برمتها،  ال�سيا�سية  العملية  اأنَّ  اإليه  االإ�ييسييارة  جتييدر  وممييا 

هي م�سار ب�سري بحت يخ�سع للتجربة واملراجعة واخلطاأ 

اأن تكون الهيئة احلاكمة متارة  اإما  واملحا�سبة. ومن هنا 

وجمتمعي  �سيا�سي  برنامج  وفييق  حييراً  اخييتييييياراً  االأمييية  ميين 

حمدد، فتكون بذلك هيئة تتمتع بال�سرعية ال�سعبية، واإما 

فت�سبح  بالقوة،  نف�سها  فر�ست  اأو  من�سبة  هيئة  تكون  اأن 

عن  النظر  بقطع  لل�سرعية  وفاقدة  للحكم  مغت�سبة  هيئة 

ال�سعارات التي ترفعها، اأكانت دينية اأو غريها.

من  ال�سلطة  ميي�ييسييدر  يييكييون  اأن  يييجييب  اليييذي  هييو  فال�سعب 

باعتباره  م�سروعيتها،  حيييييث  وميين  امليييادي  وجييودهييا  حيييييث 

يف  عنه  �سينوبون  من  يختار  كما  احلاكم،  يختار  الذي  هو 

املنتخبة. ومن مهام الربملان  ال�سورى  اأو جمال�س  الربملان 

املا�سكني  وحما�سبة  الت�سريعات  و�سع  ال�سورى  جمال�س  اأو 

بيياليي�ييسييلييطيية الييتيينييفيييييذييية. ويف كيييل هيييذه امليييراحيييل واالآليييييييات، 

اأو غري  مييبييا�ييسيير  بيي�ييسييكييل  وتيييعييياىل  �ييسييبييحييانييه  يييتييدخييل اهلل  ال 

عليها  لي�سفي  اأو  تلك،  اأو  اجلماعة  هييذه  لتعيني  مبا�سر 

يحددها  وقواعدها  فاللعبة  ال�سرعية.  اأنييواع  من  نييوع  اأي 

ن�سو�س  من  فهموه  ما  وفييق  فيها  ويتحكمون  املواطنون، 

عليهم  متليه  مييا  وفييق  وكييذلييك  الييعيياميية،  وتوجهاته  الييدييين 

م�ساحلهم.

امل�سلمني   اأن  جند  الرا�سدة  اخلالفة  فرتة   اإىل  وبالرجوع 

ولي�ست  مدنية  للدولة،  ال�سيا�سية  ال�سلطة  اأن  اأدركييوا  قد 

بل  دينية،  العييتييبييارات  خليفة  اأي  ين�سب  مل  لذلك  دينية، 

االعتبار  االختيار، هو  العامة يف  االإرادة  �سلطة  كان تدخل 

اإىل  يوؤدي حتماً  ال�سورى  وكان �سعف  التولية.  احلا�سم يف 

الفرد، حتى  ال�سيا�سي، وتنامي نزعة احلاكم  العنف  ظهور 

اأن ذهنية الفقيه ا�ست�سلمت ملا ورد يف االأثر من اأن )اهلل يزع 

تهمي�س  ذلك  على  وترتب  بالقراآن(؛  يزع  ال  ما  بال�سلطان 

االأمة، وتغييب بناء املوؤ�س�سات ال�سيا�سية والَعامِلية، فالتحق 

على  �سلطوًيا  الق�ساء  ومت  الييفييرد،  باحلاكم  الفرد  العامل 

ال  ما  باالأمة،  يزع  اهلل  اإن  تقول  �سيا�سية  نظرية  بناء  اأمييل 

يزع بال�سلطان والقراآن.

يربك  اأن  �ساأنه  من  )احلاكمية(  م�سطلح  باأّن  نعتقد  لهذا 

�ييسييديييداً،  اليي�ييسيييييا�ييسييييية، وييي�ييسييفييي عليها غييمييو�ييسيياً  امليينييظييوميية 

اهلل،  با�سم  يحكمون  بيياأنييهييم  يتوهمون  احليياكييمييني  ويجعل 

ال�سيا�سي  النظام  تقوي�س  اإىل  بال�سرورة  يييوؤدي  مييا  وهييو 

الدميقراطي اإن كان قائماً اأو احليلولة دون قيامه. كما اأن 

ذلك يفتح املجال اأمام اإقامة �سلطة دينية قامعة با�سم اهلل، 

الفهم  وهذا  االإ�سالم.  با�سم  واملوؤ�س�سات  للحريات  ونا�سفة 

�سعار  اأن يخلق حالة تعار�س نظري وعملي بني  �ساأنه  من 

)احلاكمية هلل( بكل ما يحمله من غمو�س ويت�سمنه من 

الذي  لل�سعب(  )احلاكمية  مطلب  وبييني  قد�سية  اإيييحيياءات 

منتخبة  برملانات  على  وي�ستند  الدميقراطيون  به  يطالب 

انتخاباً  دميقراطياً مبا�سراً.

واإذا اأردنا اأن نتحدث بلغة الفقه الد�ستوري، فاإّن احلاكمية 

كييمييا يييقييول حمييمييد �ييسييليييييم اليييعيييوا: »هيييي الييي�يييسيييييييادة«، وهيييذه 

حق  لالإن�سان  منح  من  وهو  وتعاىل،  �سبحانه  هلل  االأخييرية 

احلرية  من  انطالقاً  االجتماعي،  م�سريه  على  احلاكمية 

الييتييي تختارها  االخييتيييييارات  اإن  نييفيي�ييسييه.  الييدييين  املييقييررة يف 

االأميية  اأن  يعني  وهيييذا  اليي�ييسييريييعيية،  ميين  جيييزًءا  ت�سبح  االأمييية 

كانت  فاإذا  واملكان.  الزمان  عرب  املتحولة  مل�ساحلها،  ت�سرع 

بتعبري     - لالأمة  فيياإن   « اهلل  الإرادة  الت�سريع  اأن  القاعدة 

ميكننا  هييكييذا  ذليييك«.  يف  فعالة  م�ساركة  الغنو�سي-  را�ييسييد 

اأن نييتييجيياوز املييفييهييوم اجلييامييد الييييذي يييحيي�ييسيير اليي�ييسييريييعيية يف 

اليينيي�ييسييو�ييس الييدييينييييية، ويييتييدخييل الييعييقييل الييبيي�ييسييري اجلمعي 

ال�سريعة  تييركييتييهييا  الييتييي  ال�سيا�سية  احلييييياة  اأمييييور  لييتييدبييري 

تت�سم  ملا  اأمييورهييا،  من  كثري  يف  وفييراغ  عفو  منطقة  نف�سها 

ال�سيا�سي  بيياالجييتييميياع  اأ�ييسييا�ييسيياً  مييرتييبييطيية  دييينييامييييية  ميين  بييه 

املجتمع  ي�سرعه  مييا  اإن  الييقييول  ميكن  وبييالييتييايل  الييبيي�ييسييري. 

عرب موؤ�س�ساته الد�ستورية كالربملان يف جمال ال�ساأن العام 

واحلياة ال�سيا�سية، هو مبثابة �سريعة ت�ستوجب القبول به 

من االأمة، ما مل يرد فيه ن�س قطعي الداللة والثبوت يف 

االإ�سالمية. ال�سريعة 
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اأم كلثوم الفار�شية

اإ�سكالية امل�سروعية وال�سرعية يف اخلطاب  يحاول الباحث واالأكادميي �سالح الدين اجلور�سي يف جممل مقاله مبجلة الت�سامح املعنّون حتت تاأمالت يف 

االإ�سالمي املعا�سر ر�سد التغري الذي طراأ على اخلطاب ال�سيا�سي احلركي االإ�سالمي، خا�سة منذ ثمانينات القرن املا�سي، معلاًل ذلك برتاجع ال�سغوط 

على معظم احلركات االإ�سالمية، وتوفر قدر من احلريات واالنفتاح ال�سيا�سي، وهو ما �سجع الكثري منها على االنخراط يف جتارب يجمع بينها توفر احلد 

االأدنى من التعددية احلزبية. بل اإنَّ بع�س هذه احلركات متّكن من خو�س انتخابات ناجحة ودخول  الربملان يف عدد من الدول العربية مثل االأردن وم�سر 

والكويت واليمن ولبنان وفل�سطني والبحرين وموريتانيا والعراق. ويف هذا ال�سياق ي�ستعر�س الكاتب مع�سلة فكرية و�سيا�سية ودينية متمثلة يف الت�ساوؤل 

املنظومة  مع  االإيجابي  التفاعل  ن�سَق  يزال-  -وال  املفاهيم، مما عطل  يف  �سديداً  ا�سطراباً  اأحدث  احلاكمية  فم�سطلح  لل�سعب؟   اأم  احلاكمية هلل  الكبري 

الدميقراطية. هذا امل�سطلح ال نكاد جند له اأثراً يف اأدبيات رموز حركة النه�سة العربية مثل االأفغاين اأو عبده اأو خري الدين التون�سي، واإمنا اقرتن ظهوره 

مع �سعود احلركة االإ�سالمية املعا�سرة، وحتديداً مع تاأثر �سيد قطب بكتابات اأبو االأعلى املودودي. حيث يعتقد الكثري من االإ�سالميني، الذين يوؤمنون باأن 

ال�سرعية البد اأن تكون دينية مبعنى اأن تكون واحدة ومطلقة، كلية و�ساملة، متتلك العديد من العنا�سر والتطبيقات، اأخالقية واجتماعية واأي�ساً قانونية 

و�سيا�سية.
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ابييتييداأه  لييلييتيياريييخ  تيي�ييسيياعييدييياً  تق�سيماً  الييييدوام  عييلييى  اعييتييمييد هيغل   

ثييم عقبها  املييقيياليية،  هييذه  وهييو مو�سوعنا يف  االآ�ييسيييييوي،  بييالييطييور 

الييطييور اليييييونيياين والييروميياين، وبعدهما الييطييور اجلييرميياين. اأمييا 

التاريخ(، حيث احلرية  اأ�سماه هيغل )طفولة  فقد  االأول  الطور 

اإىل مرتبة  ت�سل  اأن  دون  نف�سها  )تطوير  على  تعمل  راأيه  ح�سب 

والهند  ال�سني  اأق�سى  من  الطور  هذا  وميتد  الذاتية(،  احلرية 

ومن  والفر�س.  والبابليني  واالآ�سوريني  الفراعنة  ح�سارات  اإىل 

خالل هذا املقال �سنناق�س اأفكار هيغل حول ال�سرق انطالقاً من 

ال�سني ثم احل�سارة الهندية، اإىل االإ�سالم، والعرب، والفر�س.

ال�شرقية: هيغل واحل�شارات 

ال�شني 

 لطاملا اتفق معظم موؤرخي وفال�سفة التاريخ على اأن ال�سرق هو 

هيغل  ينكره  مل  اأميير  وهييو  ومبتدوؤها،  االإن�سانية  احل�سارة  مهد 

كييتييابييه )الييعييامل  اليي�ييسييرق يف  كييلييمييات يكتبها عيين  اأول  عيينييد  فيييييقييول 

الأّنها  ال�سني  باإمرباطورية  التاريخ  يبداأ  اأن  )ينبغي  ال�سرقي(: 

اأقدم ما ينبئنا به التاريخ، ونحن نرى ال�سني منذ فجر التاريخ 

على تلك احلال التي هي عليها يف يومنا الراهن(. لكن ما يجعلنا 

عريقة  حل�سارات  جتاهله  هو  العلمية  هيغل  م�سادر  يف  ن�سكك 

وال�سومريني،  ال�ساميني  مثل  ال�سيني  الييتيياريييخ  قييدم  وقييدمييية 

فل�سفة هيغل حول  ا�ستفهام حول  نقطة  اأكرث من  ي�سع  ما  وهو 

ال�سرق.

 اأما عن ال�سني، فقد انتقد هيغل النظام البطرياركي الذي اأفرده 

لل�سينيني وحدهم وهو خطاأ فادح جًدا لدى الفيل�سوف االأملاين؛ 

فما هو معلوم اأن كل احل�سارات منها البابلية والفرعونية كانت 

يف  الت�سريعي  النظام  هيغل  ينتقد  كما  بطرياركية.  �سلطات  ذات 

ال�سني وا�سًفا اإياه بالنظام العادل ال�سالب للحرية الذاتية، فهو 

من جهة عادل وبه م�ساواة لكل االأفراد اإال اأنَّه �سالب لالإح�سا�س 

يعرفوا  مل  ال�سينيون  )لييكيين  فيييييقييول:  تييعييبييريه،  حييد  عييلييى  احليير 

اأكيييرث من  لييلييتيياأديييب والييرتبييييية  فييهييم رعييايييا يخ�سعون  الييكييراميية، 

عندنا(  لالأطفال  بالن�سبة  احلييال  هي  كما  للعقوبة،  خ�سوعهم 

وهذا النقد يبدو غاية يف التناق�س لدى هيغل؛ فهو عندما اأراد 

تقدمي احللول لنظام الت�سريع يف ال�سني، انتقد تقنني العالقات 

جانب  ومن  متاما،  احلر  االإح�سا�س  طم�س  قد  باأنها  اإياه  وا�سفاً 

القومية  الييدوليية  تعتمده  اليييذي  الييدولييتيياين  اليينييظييام  يييوؤيييد  اآخييير 

الربو�سية يف ذلك الوقت.

 كييمييا و�ييسييف هيييييغييل اأخيييييالق اليي�ييسييييينيييييني بيييعيييبيييارات نييابييييية بييعيييييدة 

مزعجاً  اأميييراً  لهم  يبدو  )وال  فيقول:  االإن�سانية،  الكرامة  عيين 

اأمييا  املييير،  الييعييبييودييية  خبز  ييياأكييلييوا  واأن  كعبيد  اأنف�سهم  يبيعوا  اأن 

يف  وتركهم  االأطييفييال  عن  والتخلي  انتقامية،  كعملية  االنتحار، 

اإن اعتماد  الييعييراء فهي عيييادات ميياألييوفيية واأ�ييسييييياء حتييدث يييومييييياً(. 

هيييييغييل عييلييى ميي�ييسييادر املييبيي�ييسييرييين والييرحيياليية واليي�ييسييبيياط والييغييزاة 

املغلوطة  التو�سيفات  هذه  خلق  وحكاياتهم،  اال�ستعمار(  )رجال 

االختالفات  رغم  بالكرامة  يت�سم  الييذي  ال�سيني  االإن�سان  حول 

اآخيير من  بييراأي  ياأخذ  اأن  بهيغل  االأجييدر  اأفييرادهييا، فكان من  بني 

جتاه  ال�سغينة  من  �سيئاً  يحملون  كانوا  الذين  االأوربيييييني  غري 

يف  هيغل  به  اعرتف  ما  وهو  مكروهني  كانوا  لكونهم  ال�سينيني 

كتاباته.

الهندية احل�شارة 

ناحية  ميين  اليي�ييسييني  عيين  كييثييرًيا  الييهيينييدييية   ال تختلف احليي�ييسييارة 

البطرياركي  االأبييوي  املبداأ  احُلكم فهي على كل حال حتت وطاأة 

اإىل  �سي  كل  وحتييول  اخليال  مثالية  لكنها  هيغل،  قييول  حد  على 

ي�سف  الييهيينييدي، حيث  االإنيي�ييسييان  ميين طبيعة  وهييي  خيييييال حم�س 

يف  الييفييرد  )اإن  بييقييولييه:  الييهيينييدييية  للطبيعة  احلييامليية  اليييروح  هيغل 

بني  التفرقة  على  يقدر  بحيث  واعياً  يكون  اأن  يكف  احللم  حالة 

اأما عن االأخالق الهندية فقد كرر هيغل  ذاته وبني املوجودات(، 

اخلطاأ نف�سه مرة اأخرى؛ فكل ما اعتمده هو عبارة عن حكايات 

وال�سلب  واخلييداع،  بالغ�س  و�سفوهم  الذين  االإجنليز،  ال�سباط 

لهم:  و�سفه  نهاية  يف  فيقول  البذيئة؛  االأو�ييسيياف  من  وغريها 

)ويتفق االإجنليز جميعاً على ذلك(، وهي نتيجة نظام الطبقات 

ونتيجة  تعبريه،  حد  على  الهندية-  ال�سفات  -يق�سد  الهندي 

الهندي. الدينية للمجتمع  االأفكار 

  وبرغم االعرتافات العديدة من قبل مفكري العامل وفال�سفته 

اأن ما حتقق يف  اأوربييا خا�سة، على  واأدبيياء  ومن �سمنهم مفكري 

الرتاكم احل�ساري  نتيجة  اإال  االأخييرية ما هو  القرون  اأوروبييا يف 

زاخييراً  كييان  الييذي  اليي�ييسييرق  �سمنها  وميين  املختلفة،  ال�سعوب  بييني 

والييفيين،  واالآداب  الييعييلييوم  يف  اليي�ييسييخييميية  والييكيينييوز  بيياالكييتيي�ييسييافييات 

فيها  وييييرى  الييتيياريييخ،  حييقييائييق  طم�س  يييحيياول  كييان  هيغل  اأن  اإال 

)احل�سارات( جمرد فكرة ب�سيطة يف حمطات تاريخية مل تكتمل 

اإىل  تنتقل  ولن  اجلرمان  اإال عن طريق  تتطور  بيياأوروبييا ومل  اإال 

فاأوروبا  التاريخي،  ال�سباق  النهاية يف  براأيه خط  غريهم، الأّنهم 

هي النهاية وهي فوق اجلميع.

االإ�شالم: العرب والفر�س

داعييميية  اأوربييييييية  نييزعيية  ميين  وا�ييسييحيية  هيغلية  فل�سفة  قيييدر  عييلييى   

جتاهاًل  اأبييدى  الييذي  هيغل  نظرة  تيياأتييي  واال�ستعمار؛  لل�سيطرة 

من  الأكييرث  امتدت  التي  االإ�سالمية  للح�سارة  و�سريحاً  وا�سحاً 

واالأخييالق وقدرة  الروح  اأثَنى على  اأنه  فبالرغم من  �ستة قرون، 

الييعييقيييييدة االإ�ييسييالمييييية عييلييى تطهري اليييروح الييبيي�ييسييرييية، ويف دخييول 

اخلطاأ  نف�س  يف  وقييع  اأنييه  اإال  احل�سارة  نطاق  يف  اأفريقيا  �سعوب 

الذي وقع فيه كثري من مفكري اأوروبا وع�سر التنوير حيث راأى 

االإ�سالم الذي عمَّ و�سمل اأقطاب االأر�س كافة من خالل املواجهة 

فبنى �سورة  امل�سيحية  واأوروبا  العثمانيني  امل�سلمني  امل�سلحة بني 

تُنم عن التخلف والرعب واالنحطاط حول االإ�سالم.

اأكييان  نييدري  ال  وقييع هيغل يف خطاأ ج�سيم  فقد  الفر�س  اأمييا عن   

واالآ�ييسييورييية  البابلية  احليي�ييسييارات  اأدرج  فقد  غييافييال؛  اأم  متعمدا 

فح�سب  هذا  لي�س  الفار�سية،  احل�سارة  م�سمى  حتت  والفينيقية 

بيييل حييتييى احليي�ييسييارة الييفييرعييونييييية انيي�ييسييمييت اإىل الييفيير�ييس اأييي�ييسييا، 

كييان  حيييييث  بييحييت  �سيا�سي  بييعييد  اإىل  للفر�س  هيغل  نييظييرة  وتييعييود 

من  ُبْحبوحة  يعي�سون  والقاجارية(  ال�سفوية  الفر�س)الدولتان 

العالقات الوطيدة مع االأوربيني.

اأن نلقي باللوم كله على كاهل هيغل وحده؛ فمعظم   وال ميكننا 

مفكري اأوروبا امل�سهورين قد تورطوا يف فر�سيات فل�سفية تدعو 

تخت�س  نظريات  على  ُبنيت  ت�سورات  وهي  والتاأله،  لال�ستعالء 

هو  الده�سة  يثري  ما  ولكن  القدماء،  الرحالة  وكتابات  باالأعراق 

التاريخية  الفل�سفة  حميط  يف  �سخم  حيز  له  فيل�سوف  اعتماد 

اأنها لي�ست مهنية، فلي�س هنالك  اأقل ما نقول عنها  على م�سادر 

حتريرهم؛  بدعوى  االآخييرييين  اأرا�ييسييي  الحتالل  يدعو  مييربر  اأي 

فما راأييينيياه هييو غييري ذلييك، فييبييداًل ميين فييك االأغيييالل عنهم ُكبلوا 

من  هيغل  اإليه  يرمي  كان  ما  اأما  اأعينهم.  اأمام  ثرواتهم  وُنهبت 

ال�سرق، فل�سنا  ات�سمت بالعقالنية عن  نظريات فل�سفية تاريخية 

نحن  ما  ولكن  حقاً.  قلبه  بطن  يف  ما  نييدري  وال  منها،  موقنني 

اإىل  حتولت  ال�سرق  عن  هيغل  كتبها  كلمة  كل  اأنَّ  منه  متاأكدون 

بدعوى  ب�سرية  حييقييول  اإىل  الحييًقييا  حتييولييت  ثييم  مدر�سية  قييوالييب 

فوق  ولي�ست  النهاية  لي�ست  فاأوروبا  باحلرية،  مغلفة  ا�ستعمارية 

اجلميع. 

ماذا فعل ال�سرق بهيغل؟!

 ظل هيغل مرتبعاً على عر�س فال�سفة التاريخ وال زال، وذلك من خالل اأفكاره الفل�سفية العميقة وعطائه الذي مل ين�سب منذ بزوغ جنمه يف عام 1770. عا�سر هيغل اأحداًثا هائلة 

كانت متر بها اأوروبا واأمريكا، فقد تاأثر بالثورة الفرن�سية وكان من اأهم الداعمني لها، كما تاأثر بعلم الالهوت وتاريخ امل�سيحية، وقد األف ما يربو على ع�سرين جملدا توزعت 

جمملها بني فل�سفة التاريخ، واملجتمع املدين، وعلم اجلمال. اأما ما �سنتناوله اليوم من حتليالت طرحها هيغل حول ال�سرق يف مقال لالأ�ستاذ فوؤاد الزريف مبجلة الت�سامح عنونه 

بيي)هيغل وال�سرق: نقد املنهج واللغة يف فل�سفة التاريخ(، �سننطلق من ِخالله يف بع�س حما�سرات هيغل يف فل�سفة التاريخ والتي حتدَث فيها يف جملده الثاين عن ال�سرق حيث 

كانت اأفكاره َمَثار اهتمام عديد من الُكتاب والنقاد حول العامل. وحقيقة االأمر اأنَّ هيغل اأبدى نظرة دونية حول ال�سرق ب�سكل عام، فقد وجب علينا هنا مراجعة بع�س االأفكار التي 

طرحها، نظراً ملا ميثله من مرجع مهم لدى مفكري الغرب يف فل�سفة التاريخ.
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غالبا ما كان العقد االجتماعي حمطة خالف بني الفال�سفة، اإذا انق�سم 

امل�سرتكة  بيييياالإرادة  املتعلق  البعد  على  يييركييز  جييمييهييوري  اجتيياهييني:  اإىل 

والييهييوييية اجلييميياعييييية ليييالأمييية، وليييييييربايل يييركييز عييلييى احلييقييوق الييفييردييية 

االأولية.

ع�سر  والتا�سع  الثامن  القرنني  يف  ظهرت  التي  النفعية  الفل�سفات  اأمييا 

فركزت على فكرة حمورية مفادها اأن التمييز بني الفعل اخلرّي وال�سيء 

يحدد ح�سب معيار الرفاهية، وميكن تلخي�س اأ�س�سه اإىل ثالث حمددات 

رئي�سية: مبداأ الرفاهية، ومبداأ التقومي باالأثر الراجع، ومبداأ املنفعة.

ال�سيا�سية  للحداثة  راديييكييايل  نقد  توجيه  اإىل  الفال�سفة  بع�س  واجتييه 

اإ�سعاف  اإىل  يييوؤول  مما  والتاريخية،  الو�سعية  الت�سورات  على  القائمة 

القدمية  للفل�سفات  الرجوع  اإىل   ودعوا  وال�سيا�سي،  االجتماعي  اجل�سم 

يف ت�سورها العمومي كتطبيق لقيم الف�سيلة املدنية.

ومن هنا بداأت نظرية العدالة التي طرحها رولز عام 1971م حدثا كبريا 

اأول  اأنييهييا  بينها  ميين  اأ�سباب  لعدة  وذلييك  ال�سيا�سية،  الفل�سفة  تيياريييخ  يف 

مرجعية  لتاأ�سي�س  قويا  مفهوميا  بناء  تقدم  الراهن  الع�سر  يف  نظرية 

ت�سورين  بني  اإجماال  يتاأرجح  الفل�سفي  التقليد  اأن  واملعروف  العدالة، 

االأخالقية: للم�ساألة 

غائية  بح�سب  ويتحدد  اأر�سطو،  لفل�سفة  يعود  الييذي  املعياري  الت�سور 

املطلق  اخلري  هي  ال�سعادة  واإن  والكمال،  اخلري  ي�سمن  بحيث  ال�سلوك 

املطلوب لذاته، فهو الغاية الق�سوى لالإن�سان.

ال�سلوك  قابلية  بح�سب  ويتحدد  كانط  بلوره  الييذي  االإجييرائييي  الت�سور 

الواجب،  باأخالق  ال�سعادة  اأخالق  ف�ستبدل  الكونية،  وال�سياغة  للتعميم 

اأو م�ساحلنا، بل مع  �سعادتنا  فالفعل االأخالقي لي�س مدى تالوؤمه مع 

الكوين الإن�سانيتنا. املقوم 

نييتيييييجييتييني هييامييتييني، لهما  اإىل  الييتيي�ييسييورات االإجيييرائييييييية  تييفيي�ييسييي  وهيييكيييذا 

الفاعلية  اإنيياطيية  اأوالهييمييا:  وال�سيا�سي:  الييقييانييوين  الفكر  يف  حا�سم  اأثيير 

ا�ييسييتييقيياللييييية ال�سلطة  بييالييقييوانييني، ومييين هيينييا جيييياءت فييكييرة  االأخيييالقييييييية 

الق�سائية يف جهاز الدولة.

مبفهومه  االأخييالقييي  املييقييوم  عييلييى  ال�سيا�سية  ال�سرعية  بيينيياء  ثانيهما: 

احلديث، اأي احلرية ب�سفتها اإرادة ذاتية تنزع للكونية من خالل اإقامة 

كلية. موؤ�س�سات 

هذا الت�سور هو االأ�سا�س املرجعي والنظري لنظريات العقد االجتماعي، 

املدنية،  الت�سريعات  مييع  الييواجييب  اأخيييالق  تنا�سب  م�سادر  على  ويرتكز 

اإطار الكونية االإن�سانية. ويتاأ�س�س على مرجعية العقل ب�سفته 

بينه  مييا  بينها  ميين  نذكر  عييدة،  اإ�ييسييكيياالت  قييد طييرح  الت�سور  هييذا  اأن  بيد 

ليو�سرتاو�س من اأن الت�سورات القانونية ال�سيا�سية احلديثة التي اأر�ست 

قطيعة من مفاهيم الف�سيلة االأر�سطية انتهت اإىل تاأرجح غري حم�سوم 

ب�سفتها  واملجتمع  الدولة  ل�سبط  عملية  اإجراءات  كمجرد  القانون  بني 

اإما  قيمة مطلقة  االإجييراءات  منح هذه  وبني  ا�ستغاله،  قواعد  له  جهازا 

لتماهيها مع ما تعرب عنه قوانني التاريخ، واإما مبنحها قيمة القوانني 

العلم التجريبي. الطبيعية كما يك�سف عنها 

نظريا،  ح�سمه  عيين  بالعجز  الييقييوانييني  م�سدر  متييويييه  هييو  هنا  فامل�سكل 

ان�سجامها  حيث  من  اأي  الف�سيلة  لقوة  اأرجعتها  القدمية  فالفل�سفات 

مييع نييظييام الييوجييود ذاتييييه، وامليينييظييومييات الييدييينييييية اأرجييعييتييهييا مليي�ييسييدر اإلييهييي 

مقّد�س. لذلك يتم النظر للدولة من زاوية قانونية باعتبارها مرجعية 

ذاتييي  اأخييالقييي  عقد  على  قائمة  ب�سفتها  ال�سرعية  وم�سدر  التاأ�سي�س 

يحقق اإرادة جماعية م�سرتكة تتخذ �سكل وثيقة قانونية حتكم عالقات 

النا�س فيما بينهم، وحتدد �سكل ال�سلطة التي حتكمهم.

اال�سطناعي  املنظور  بني  خفي  تناق�س  على  اإذا  يقوم  الت�سور  هييذا  اإن 

لتحقيق االأمن امل�سرتك واملنظور القيمي اأي الدولة ب�سفتها تعبريا عن 

امل�سمون االأخالقي لالإرادة امل�سرتكة.

كفل�سفة  الييتييوزيييعييييية  الييعييداليية  نييظييرييية  ُتييقييدم  ال  اأن  هييو  روليييز  اأراده  فييمييا 

جوهرية  اأ�س�س  بلورة  اإىل  تطمح  ال  �سيا�سية  نظرية  ُتعترب  بل  اأخالقية 

للفعل االأخالقي. ومع ذلك تتميز اأطروحته بكونها تريد الو�سول اإىل 

اإىل  ويرفع  يعمم  للعدالة  ت�سور  تقدمي  وهدفه  للعدالة،  كونية  مبادئ 

اأعلى م�ستوى من التجريد، اأي البحث عن تاأ�سي�س اأ�سلي لقيم العدالة 

تفاديا  للمتعاقدين،  االأ�سلية(  )الو�سعية  لفكرة  الييرجييوع  خييالل  ميين 

للحالة  املوؤ�س�سة  املعايري  على  االجتماعية  والت�سورات  املواقع  لتاأثري 

مييبييادئ  بت�سور  ي�سمح  الييرتابييط  هيييذا  ميييييزة  واأن  الييقييائييميية،  الييرتابييطييييية 

العدالة ب�سفتها مبادئ من �ساأن الب�سر اأن يختاروها.

اأخالقيا  مذهبا  ولي�س  للعدالة  �سيا�سي  ت�سور  و�سع  ميين  الييهييدف  واإن 

�سامال هو ح�سم االإ�سكال الع�سي املطروح على كل املجتمعات الليربالية 

التعددية، الذي هو ر�سم احلد الفا�سل بني الفردية الذرية املتولدة عن 

مبداأ االإرادة الذاتية احلرة وال�سمولية االجتماعية، التي متوه وتق�سي 

احلقوق الفردية وهي احلقوق القاعدية االأ�سا�سية لالإن�سان احلديث.

االجتماعي  التعاون  ن�سق  باأنه  للعدالة  نظريته  يف  املجتمع  رولز  يعرف 

هي:  اأ�سا�سية  خ�سائ�س  ثالث  التعاون  ولفكرة  االإن�ساف.  على  القائم 

وي�سمن  اجلميع،  يقبلها  دقيقة  قواعد  حتكمه  الرتابط  من  منط  اأنييه 

الفائدة  فكرة  ويت�سمن  والفوائد،  احلقوق  املت�ساركني يف  بني  االإن�ساف 

ي�سبح  هنا  ومن  ال�سيقة.  الفردية  املنافع  عن  تختلف  التي  العقالنية 

ال�سامنة  االجتماعي  التعاون  �سيغ  حتديد  هو  العدالة  نظرية  هييدف 

ت�سعها  التي  االأ�سا�سية  والواجبات  تعيني احلقوق  لالإن�ساف من خالل 

تق�سيم  و�سوابط  منط  حتديد  مع  واالجتماعية  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات 

املنافع املرتتبة على التعاون االجتماعي.

وال�سوؤال املطروح يغدو عندئذ: ما هو الت�سور ال�سيا�سي للعدالة االأكرث 

قبوال؟

لالإجابة عن هذا االإ�سكال يقدم رولز عدة نظريات حمكمة تتلخ�س يف 

التالية: الرئي�سية  املفاهيم 

ل�سمان  ت�سوره  مت  الييذي  املجتمع  وهييو  التنظيم:  جيد  املجتمع  فكرة 

املوؤ�س�سات  قبل  من  للعدالة  عمومي  بت�سور  وحمكوم  لييالأفييراد،  اخلييري 

واالأفراد.

فييكييرة الييبيينييييية الييقيياعييدييية: وهيييي الييطييريييقيية الييتييي تييييوزع بييهييا املييوؤ�ييسيي�ييسييات 

الرئي�سية. والواجبات  االأ�سا�سية احلقوق  االجتماعية 

نظرية  ومالءمة  عقالنية  مدى  تقومي  وهي  االأ�سلية:  الو�سعية  فكرة 

بني  من  عقالنيون  اأ�سخا�س  انتقاها  قد  مبادوؤها  كانت  اإذا  للعدالة  ما 

مبادئ اأخرى.

االأ�سليني  املتعاقدين  و�سع  افرتا�س  تعني  وهي  اجلهل:  حجاب  فكرة 

خلف غطاء اجلهل.

فكرة االإجماع عن طريق التوفيق: وهي اإ�سفاء �سمة الواقعية للمجتمع، 

نقاط  اإىل  يف�سي  ممييا  واالجتماعية،  التاريخية  للظرفيات  ومييراعيياة 

اإجماعية تتجاوز ت�سارب املواقف الفردية.

املبدئني  �ييسييييياغيية  اإىل  روليييز  االأفيييكيييار اخلييميي�ييس، ي�سل  هيييذه  ومييين خيييالل 

الرئي�سني للعدالة، اللذين هما زبدة نظريته كلها، وهما:

�سخ�س بحق مت�ساو لغريه، وهو مبداأ  يتمتع كل  اأن  االأول: يجب  املبداأ 

التعبري  كحرية  االأ�سا�سية  الد�ستورية  بامل�سائل  يتعلق  الييذي  احلييرييية، 

والتنظيم. والتفكري 

واالقت�سادي  االجتماعي  التفاوت  اأ�سكال  تنظم  اأن  يجب  الثاين:  املبداأ 

متعلقة  تييكييون  واأن  اأحييييد،  كييل  م�سلحة  يف  تييكييون  اأن  تيي�ييسييميين  بييطييريييقيية 

يتعلق  الذي  االختالف،  مبداأ  وهو  للجميع،  مفتوحة  ووظائف  مبواقع 

باالإن�ساف يف الفر�س.

اأّما عن اجلدل الوا�سع الذي خلفه رولز، �سنقف باقت�ساب يف هذا املقام 

نقد  من  انطلق  الييذي  تايلور،  ت�سارلز  الكندي  الفيل�سوف  قييراءات  عند 

كما  االنتمائي،  �سياقها  ميين  باإخراجها  احلييرة  لييلييذات  الييفييردي  الت�سور 

االإن�سان  بني  خطري  انف�سام  على  تقوم  التي  رولز  نظرية  يف  وا�سح  هو 

مييبييداأ  ميين  التخل�س  ميين  يتمكن  روليييز مل  اأن  تييايييلييور  وييييرى  وامليييواطييين، 

يفقد  وهنا  احلديثة،  الغربية  الثقافة  على  املهيمنة  االأخالقية  الذاتية 

العقل دور احلكم يف احلوارات االأخالقية، وبطبيعة االأمر ميكنك تنبيه 

اإقناعه يف حالة  النتائج التي فاتته، ولكن ال ميكنك  اإىل بع�س  حماوره 

االأ�سلي. ت�سبثه مبوقفه 

واخلال�سة هنا ميكن القول باأنه يجب �سبط العقل العمومي، وهو عقل 

ال�سيا�سية  لل�سلطة  جماعيا  ج�سما  ب�سفتهم  ميار�سون  الذين  امل�سوؤولني 

مع  وم�ساركته  للد�ستور،  ومراجعتهم  للقوانني  اإ�سدارهم  طريق  عن 

واجلامعية  الدينية  املوؤ�س�سات  يف  يت�سكل  الييذي  العمومي،  غري  العقل 

التوا�سل االجتماعي، وهو مقبول يف حدود حرية الوعي  ولدى و�سائل 

الثقافة  اأن يعو�س العقل العمومي الأّنه جمال  والتعبري، لكنه ال ميكن 

والقيم امل�سرتكة لالأمة.

الليربالية  الثامن ع�سر لبناء قاعدة �سلبة للممار�سة  القرن  التعاقدية يف  النظريات  الفل�سفية بعد  املحاوالت  اأهم  اأعدها جون رولز من  التي  العدالة  تعد نظرية 

احلديثة، اإذ وّلدت الكثري من احلوارات يف الفكر ال�سيا�سي املعا�سر، واهتز بنيانها بعد االنتقادات التي تعر�ست لها، وهذا ما �سوف نناق�سه يف مقال الباحث واالأكادميي 

املوريتاين عبداهلل ال�سيد ولد اأباه »نظرية العدالة لدى جون رولز: االأطروحة ونقادها« واملن�سور يف جملة الت�سامح.

ما هو الت�سور ال�سيا�سي للعدالة الأكرث قبول؟
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اأبعاد التع�سب العربي والغربي

قيمة  على  مرتكزاً  جاء  الغربي  التع�سب  اإّن  الكاتب  يقول 

»احليييريييية« الييتييي ييييدافيييع عيينييهييا الييغييربييي بيي�ييسييرواة ويييقييوده 

بالقوة.  االآخر ولو  اإىل حماولة فر�سها على  لها  التع�سب 

عن  روؤيييتييه  فر�س  بحجة  البلدان  احييتييالل  لنف�سه  فُيحلل 

احلرية املتمثلة يف مفهوم »الدميوقراطية الغربية«. بينما 

ت�سكيل  وربييط  »الييهييوييية«  حييول  العربي  التع�سب  يتمحور 

رغبة  التع�سب  فيكون  �سابقة.  زمنية  بحقبة  الهوية  تلك 

ال�سلف  اأنتجها  التي  العي�س  وطرائق  الفكر  اإىل  العودة  يف 

كونها - ح�سب نظرهم- منوذًجا مثالياً. ويف هذا ال يذكر 

الرغم  على  التع�سب،  هييذا  يف  لالإ�سالم  تاأثري  اأي  الكاتب 

من اأن مثالية احلقبة ال�سلفية جاءت من فكرة قربها من 

النبي الكرمي ون�سوء االإ�سالم االأول.

امل�سرتكة بني  املنطلقات  الرغم من  اإّنه على  الكاتب  يقول 

اختالفات  لهما  فييياإن  املتع�سبتني،  والييعييرب  الييغييرب  عييقييدة 

جذرية �ساهمت يف تكوينها ثالثة اأبعاد اأ�سا�سية وهي:

اإن منبع  الييكيياتييب  يييقييول  الييعييقييدة.  االأول: جييوهيير  1-الييبييعييد 

�سدام  عقدة  يف  فييرى  متلفة.  ومنطلقاتهما  العقدتني 

ن�ساأت من فكرة تهديد منجزات احل�سارة  اأنها  احل�سارات 

االنعتاق  بعد  االأ�سا�س  يف  ن�ساأت  التي  ومكا�سبها،  الغربية 

وكانت  امل�سهد  التي هيمنت على  الدين  �سلطة  الغربي من 

�سبب رجعية احل�سارة الغربية وتخلفها. وهذا على نقي�س 

كما  العربية  احل�سارة  نه�سة  يف  �ساهم  الييذي  الدين  دور 

اإيجابية  الدين يف  اإ�سراك  واأ�سيف ال ميكن  الكاتب.  يقول 

النهو�س احل�ساري دون اإ�سراكه يف �سلبية تخلفه الالحق؛ 

العربي يخ�سى  التي جعلت  املوؤامرة  مما خلق بدوره عقدة 

احل�سارة القائمة التي ال ي�ستطيع جماراتها.

2-البعد الثاين : العمق والعمر التاريخي لكال العقدتني، 

حيييييث نيييرى تييفييوق نييظييرييية امليييوؤاميييرة الييعييربييييية عييلييى نظرية 

اأن جذور  املعيار. فرى  هذا  الغربية يف  �سدام احل�سارات 

على  ال�سليبية  باحلمالت  تييربر  مييا  غالباً  املييوؤامييرة  عقدة 

امليي�ييسييلييمييني والييتييي تييعييود اإىل الييقييرنييني احلييييادي ع�سر  بيييالد 

املييوؤامييرة  عقدة  اأن  يعتقد  الكاتب  اأن  غييري  ع�سر،  والييثييالييث 

ظهرت بعد ذلك بزمن. وي�ست�سهد باأنه حتى القرن الرابع 

ع�سر مل تييكيين هيينيياك عييقييدة �ييسييد االآخيييير، حيييييث ال نيييرى يف 

يظهر  ما  بطوطة  كابن  منهم  الرحالة  وخا�سة  االأدبيييييات 

البالد  كل  زار  فهو  االإعييجيياب؛  حتى  اأو  بالنق�س  عقدة  اأي 

العرب  اإعييجيياب  عييدم  اإىل  هييذا  الكاتب  اأوروبيييا. ويعزي  عييدا 

باحل�سارة امل�سيحية الغربية يف ذلك الوقت.

يف املقابل تعود عقدة �سدام احل�سارات اإىل جذور تبداأ من 

عقدة  عمر  اإّن  القول  ميكن  حيث  الو�سيط.  الع�سر  اأواخر 

بينما مت طرح نظرية �سدام  لثالثة قرون،  املوؤامرة ميتد 

احل�سارات كنظرية قبل عقد فقط بوا�سطة هانتينجتون.

يقول  حيث  للعقدتني.  الثقايف  احلامل   : الثالث  3-البعد 

مييرتييكييزة على  العربية  املييوؤامييرة  عييقييدة  اإن  هييذا  الييكيياتييب يف 

على  االنييغييالق  حييول  فييكييره  يتمحور  الييذي  ال�سلفي  التيار 

الذات ورف�س االنفتاح خا�سة ذلك الذي ياأتي من م�سادر 

الذي  ما  الكاتب  يذكر  ومل  وثقافياً.  دينياً  تخالفه  غربية 

االأدبيات  يذكر  وال  االنييغييالق؟  بهذا  ال�سلفي  الفكر  يجعل 

وامل�سادر التي يرتكز عليها خا�سة تلك التي ترفع من �ساأن 

ال�سعيد  على  عليه  تفوق  واإن  اآخيير  اأّي  من  وتييدين  امل�سلم 

نف�سه  يييرى  ال�سلفي  اإَنّ  يقول  فال  واحل�ساري.  االإن�ساين 

الييذي  اليييقيييراآن  واأن  للنا�س  اأخييرجييت  اأمييية  كييجييزء ميين خييري 

الييذي جاء  الكتاب  وهو  زمييان ومكان  لكل  يديه �سالح  بني 

هذا  وميين  ال�سماوية.  الر�ساالت  باقي  يف  نق�س  ما  ليكمل 

يييه من  اأَنّ نييرى  الييكيياتييب يف مقاله  يييذكييره  اليييذي مل  املنطلق 

ال�سعب الدخول يف تفاو�سات مع هذا الفكر الذي ال يقبل 

ييى َعنَك  َتييْر�ييسَ بيياالآخيير مهما بييدا وديييعيياً ميين مييبييداأ : »َوَلييين 

ِبَع ِملََّتُهْم... « اإىل نهاية االآية  اْلَيُهوُد َواَل الَنّ�َساَرى َحَتّى َتَتّ

الذهن  �سميم  املوؤامرة مرت�سخة يف  فكرة  التي جتعل من 

ال�سلفي وجتعل من حياكة الد�سائ�س �سغاًل �ساغاًل لالآخر 

الذي يرتب�س بامل�سلمني واالإ�سالم لالأبد. يف مقابل الفكر 

اليي�ييسييلييفييي ييي�ييسييتييعيير�ييس الييكيياتييب تيييييارييين اآخيييريييين هييمييا: تيييييار 

املييعييا�ييسييرة فييرياه  تيييييار  فيياأمييا  التوفيقي.  املييعييا�ييسييرة والييتيييييار 

الكاتب باأّنه تيار ميجد االآخر ويراه ملهماً ومثالياً، ويقول 

عنه اإنه تيار يعلي من العقل ويهمل الروح ويرى يف مبادئ 

املتعلقة  الييقيييييم  تييلييك  خييا�ييسييًة  حلييا�ييسييره،  م�سححة  الييغييرب 

فهو  الثالث  التيار  اأمييا  االإن�سان.  وحقوق  بالدميوقراطية 

اأنيييه تيييييار -عييرييي�ييس- ! ال  الييتيييييار التوفيقي وييييرى الييكيياتييب 

يعلي من االآخر حتى يجعله مالكاً وال يدين منه فيجعله 

تارة وي�سيب  اإن�ساين يخطئ  واإمنا يراه مبنطلق  �سيطاناً. 

تارة اأخرى. في�ستلهم منه ما ينفعه ويلفظ منه ما ي�سره. 

ويخل�س الكاتب بهذه املقارنة اإىل اأَنّ عقدة املوؤامرة لي�ست 

�سوى حالة »وجدانية« اأو »نف�سية« واأّن التيار ال�سلفي دوره 

ال�سعيد  العربي، وهو غري متمكن على  العامل  حمدود يف 

املعار�سة  ال�سيا�سي حتى نعتربه موؤثراً. حيث يكتفي بدور 

غري املوؤثرة بينما كل البناءات ال�سيا�سية العربية يف القرن 

نظري  وجهة  يف  وهييذا  التوفيقي.  التيار  تتبنى  الع�سرين 

عنه  يقول  الييذي  ال�سعيف  ال�سلفي  فالتيار  عجيب؛  قييول 

الكاتب واإن قّلت �سلطته ال�سيا�سية فاإّنه مهيمن اجتماعياً. 

بل اإّن هيمنته االجتماعية انعك�ست على قوته التي الزالت 

واملييغييرب  م�سر  �سفو  وتييكييدر  والييعييراق  و�ييسييوريييا  ليبيا  تهز 

الييعييربييي وبييعيي�ييس بييلييدان اخلييليييييج الييعييربييي بيياأعييمييال اإرهييابييييية 

حتاول فيها التاأكيد على وجودها وقوتها.

اأهم  الكاتب  في�ستعر�س  احل�سارات  �سدام  عقدة  عن  اأمييا 

روادهيييييا وهييييم: هييانييتيينييجييتييون وفييوكييويييامييا ودانيييييييال بابي�س 

وبييييات روبييرتيي�ييسييون واأوريييييانييييا فيياالتيي�ييسييي ومييييي�ييسييال ويلبيك 

حمدقاً  خطراً  االإ�ييسييالم  يف  يييرون  الذين  اأميي�س،  ومييارتيين 

اأّن  من  الرغم  على  اأّنه  الكاتب  ويرى  الغربية.  باحل�سارة 

اأنهم  اإال  واملن�سف  النزيه  الغربي  العقل  ميثلون  ال  هييوؤالء 

ت�سبح  الأن  قابلة  ت�سوراتهم  جتعل  التي  االأدوات  ميلكون 

اإ�ييسييرتاتيييييجيييييات حمييقييقيية، بييييينييمييا الييفييكيير اليي�ييسييلييفييي الييعييربييي 

�سوى  يقوى  وال  االأدوات  هييذه  من  حمييروم  يقابلهم  الييذي 

فهل  اأراه-  كما  الواقع-  يخالف  اأميير  وهييذا  التنظري.  على 

االأدوات  متلك  ال  املتطرفة  االإ�سالمية  ال�سلفية  احلركات 

الكاتب  و�ييسييف  يف  ييييرون  قييد  بييل  بالتنظري؟  مكتفية  وهييي 

اإهانه لن�سالهم الذي كان كما يرونه قواًل وفعال، وتغيرياً 

بغية  باجل�سد  للت�سحية  وو�سواًل  الل�سان  بدًءا من  للمنكر 

اجلهاد يف �سبيل اهلل. ويف مقابل كل هوؤالء ال يذكر الكاتب 

ا�سماً واحداً لرواد ال�سلفية واأبرز مفكريها. 

الن�سو�س املن�سورة تعرب عن وجهات نظر كتابها وال تعك�س بال�سرورة راأي جملة التفاهم اأو اجلهة التي ت�سدر عنها.

جملة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاك�س : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : الربيد االإلكرتوين
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يف مقال ُن�سر مبجلة الَتّ�سامح يتناول الباحث امل�سري �سالح �سامل نظرية املوؤامرة و�سدام احل�سارات بني العرب والغرب. حيث يقول الكاتب اإَنّ كاًل من �سدام احل�سارات ونظرية 

املوؤامرة لي�س �سوى وجهني لعقدة ح�سارية واحدة تعك�س روح التع�سب واالنحياز لهوية معينة. ويقول الكاتب يف جملة حمرية اإن القيم االإخالقية كرف�س التع�سب واالإميان 

بالتعددية واحلرية ال حتقق مبفردها االأهداف التاريخية واإمنا حتتاج ملن يتع�سب لها، واإّن العرب والغرب كالهما مل ينج من فخ هذه االإ�سكالية، وهي بدورها �ساهمت يف خلق 

عقدتي املوؤامرة و�سدام احل�سارات. وهنا ال نفهم ماهي االأهداف التاريخية التي حتتاج ملن يتع�سب لها. ال يف�سل الكاتب يف هذا ال�ساأن ولكنه ُيحلل يف مقاله اأ�سل عقدتي التع�سب 

لدى العرب ولدى الغرب.

f_wahaibi@hotmail.com

عرب املوؤامرة وغرب �سدام احل�سارات


