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ا قبل... أمَّ
د. هالل احلجري

ا  عامليًّ يوًما  عام  كلِّ  من  مايو   21 يوم  املتَِّحَدة  الأمم  دْت  حدَّ

كلمِة  يف  جاَء  وقد  والتنمية«،  احلوار  اأجل  من  الثقايف  لـ«التنوع 

املنا�سبة،  بهذه  بوكوفا،  اإيرينا  ال�سيدة  لليون�سكو  العامة  املديرة 

جديدة  ُفَر�ص  اإتاحة  هو  الثقايف  ع  بالتنوُّ الحتفاَل  »اإنَّ  قولها: 

الإبداعية،  ال�سناعة  وت�سجيع  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق 

َدراً  ومبا�سرة امل�ساريع التجارية يف جمال الثقافة؛ بو�سفها َم�سْ

العامل، ل  اأنحاء  �ستى  العمل يف  املاليني من فر�ص  ل�ستحداث 

الثقافة  وتعترب  الن�ساء.  خا�ص  وبوجه  ال�سباب،  لفائدة  �سيما 

امل�ستدامة، وقد اعُتف  التنمية  لعملية حتقيق  عن�سراً م�سرعاً 

 ،2030 للعام  امل�ستدامة  التنمية  خطة  يف  القدرة  بهذه  للثقافة 

التي اعتمدتها منظمة الأمم املتحدة«.

مهمة  اأخرى  جوانب  من  فقط  واحد  جانب  هذا  اأنَّ  �سكَّ  ول 

العاملي  اليوم  هذا  تخ�سي�ص  من  املتحدة  الأمم  اإليها  هدفْت 

خطط  يف  الثقافية  الربامج  دمج  اأهمها:  لعل  الثقايف؛  للتنوع 

واحتام  الإن�سان،  وتعزيز احلريات وحقوق  امل�ستدامة،  التنمية 

للمجتمعات  ح�ساري  ثراء  م�سدَر  كونها  الثقافية؛  التعددية 

القوية.

التي  �سالة  الرِّ اأهمية  على  ال�سوَء  ُن�سلِّط  اأْن  نا  يُهمُّ ُعمان،  ويف 

الت�سنيع  فكرة  وهي  لليون�سكو،  العامة  املديرة  بها  هت  نوَّ

الثقايف وربطه بالتنمية امل�ستدامة. اإنَّ اإنتاَج املعرفة، واملو�سيقى، 

والن�سر،  والإذاعية،  وال�سينمائية  التليفزيونية  والربامج 

والفنون  التقليدي،  واملعمار  والت�سميم،  احلرفية،  وال�سناعات 

الت ُيكنها  امل�سرحية، والريا�سة، وال�سياحة الثقافية، كلها جَمَ

ز القدرات الإبداعية يف املجتمع،  اأْن َتْخلق فر�َص عمل هائلة، وتعزِّ

لالقت�ساد  مهمة  روافد  وتُكْون  الثقايف،  ع  التنوُّ على  وحتاِفظ 

الوطني.

وهو  املجالت؛  هذه  من  فقط  واحداً  جماًل  ُهنا  َتَناولنا  َوَلْو 

اأن جنعل من الثقافة  ال�سناعات احِلرفية، لأدركنا كيف ُيكننا 

ُعمان  تتميَّز  �سحيقة،  ع�سور  ُمنذ  لالقت�ساد.  حقيقياً  رافداً 

بِحَرٍف كانت امل�سدر القت�سادي الأول للعمانيني؛ مثل: �سناعة 

وال�سُفن... واملن�سوجات،  واحُللي،  والنحا�سيات،  الفخاريات، 

�سنة  مايلز  �سمويل  الربيطاين  القن�سل  زار  وحني  وغريها. 

1876 املنطقة الداخلية، وجد اأهلها م�ستغلني ب�سناعات خمتلفة؛ 

حني  مثال  يقول  والنحا�ص..وغريها.  والفخار،  الن�سيج،  مثل: 

�سناعي مده�ص،  ن�ساٍط  مكاَن  »وجدنا حلبان  قرية حلبان:  زار 

النباتات  من  النيلية  ال�سبغة  ب�سناعة  م�ستغلني  كانوا  فاأهُلها 

كبرية،  فخارية  اأوعية  يف  ُتَعد  وهي  املنطقة.  يف  بكرثة  املزروعة 

لُت�سبغ بها اأقم�سة الن�سيج امل�ستوردة من مان�س�ست، وحتيلها اإىل 

لون كحلي �سارخ، وُتف�سُل هذا اللوَن من الأقم�سة معظُم الن�ساء 

م و�سفاً رائعاً  يف ُعمان على اختالف مراتبهن«. ويف �سمائل، قدَّ

ل�سناعة الن�سيج: »اإنَّ ال�سناعَة الوحيدَة التي يكن الإ�سارة اإليها 

قرية.  ُكل  يف  ُي�ْسَمُع  َقْد  املنواِل  ريُر  و�سَ الأقم�سة،  َن�ْسج  هي  هنا 

الُبجَرة، واخل�سرجن، واللنجي، هي الأقم�سة الرئي�سية التي تنتج 

يزرع  والبني،  الأبي�ص  بنوعيه  منه،  ت�سنع  الذي  والقطن  هنا، 

ا، واأفقي  على نطاق وا�سع يف الوادي. اإنَّ املنواَل ثقيُل وبدائي جدًّ

ا مثل املناويل اليهوديِة التي قراأنا عنها يف الكتاب  )َلي�َص عموديًّ

املقد�ِص(، واحلائك َيْجل�ُص وي�ستغل عليه يف حفرة لي�ست عميقة، 

ف ج�سِمه حَتَت �سطح الأر�ص«. وِن�سْ

اإىل موروث ح�ساري  ت�ستند  الُعمانية  الثقافية  ال�سناعاُت  اإَذْن؛ 

ُمتاكم عرب ع�سور التاريخ، وكلُّ ما نحتاج اإليه الآن هو الإيان 

التخطيط  اأولويات  �سمن  وجعلها  وخ�سو�سيتها،  باأهميتها 

القت�سادي.

hilalalhajri@hotmail.com

ات القانون الطبيعي إشكاليَّ
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اإ�شكاليَّات القانون الطبيعي

حتمية  حــول  جــدًل  خلقْت  الطبيعية  الــقــوانــني  هــذه 

�سهولة  لعدم  الــديــانــات  خمتلف  يف  عدمه  مــن  وجــودهــا 

الو�سول اإليها، خا�سة اإذا تعلق الأمر بالكائنات العاقلة؛ 

هــنــاك  كــانــت  حــيــث  اآنــــــذاك؛  حــيــة  تــ�ــســبــح  الإرادة  لأنَّ 

الطبيعية،  لــلــقــوانــني  مــعــمــق  وتــفــ�ــســري  فــهــم  ــاولت  حمــ

ومدى م�ساهمتها يف خلق النظام الكوين احلايل، خا�سة 

بع�ص  يذكر  بالتحديد.  الكاثوليك  لــدى  امل�سيحية  يف 

مقالته  يف  الت�سامح  جملة  يف  اأمــني  اإميل  النقاط  هــذه 

بعنوان »احلق الديني واحلق الطبيعي لدى الكاثوليك 

يف الع�سور الو�سطى«؛ حيث ناَدى بابا الفاتيكان قدياً 

اأْن  على  الب�سرية،  الطبيعة  احتياجات  اإقـــرار  باأهمية 

كون  الفو�سى،  ت  عمَّ واإل  تنظمها،  قوانني  هناك  ُتْوَجد 

ما.  نقطة  عند  احتياجاتهم  اإ�سباع  اإىل  بحاجة  الب�سر 

وهذا ما يح�سل يف املجتمعات التي تتجاهل كلَّ القوانني 

املــمــكــن جتــاهــلــهــا؛ ومـــن �ــســمــنــهــا: الــ�ــســرائــع الإلــهــيــة، 

مثال.  كالزواج  الإن�سان  حاجات  تنظم  التي  تلك  خا�سة 

ونتيجة لذلك، ت�سود الفو�سى والع�سوائية يف العالقات 

اأ�ــســريــة غــري مكتملة  اأمنــاطــا  الجــتــمــاعــيــة؛ ممــا يخلق 

وجدت  فالقوانني  الغالب.  يف  مفككة  اأو  م�ستقرة  وغري 

وتتاأثر  عـــام.  ب�سكل  املجتمع  يف  الأفــــراد  �سلوك  لتنظم 

وال�سيا�سية  القت�سادية  بالعوامل  منطقيًّا  الــقــوانــني 

للتطبيق.  وقــابــلــة  واقــعــيــة  ت�سبح  حــتــى  والجــتــمــاعــيــة 

اإىل  مطبقة،  القوانني  هــذه  كانْت  قريبة،  قــرون  وحتى 

نــــداءات الــتــحــريــر والـــعـــدل...ومـــا اإىل ذلــك؛  اأْن جـــاءْت 

اعتربوها  الــتــي  الــقــوانــني  مــن  ــراد  الأفــ حتــريــر  لت�سمل 

قيوداً ُتكبِّل احلريات الفردية يف تلك الفتة. فاجته بابا 

روما -الرئي�ص الديني للكاثوليك- يدعو اأوروبا للعودة 

م  ُتنظِّ الــتــي  الطبيعية  والــقــوانــني  امل�سيحية  جلــذورهــا 

ا�ستقامتهم  اإىل  يــوؤدِّي  اتباعها  بــاأنَّ  ُموؤمنا  الب�سر،  حياة 

يحدث  اإنكارها  فاإنَّ  ذلك،  من  العك�ص  وعلى  وتقدمهم. 

على  منعك�سا  الفرد  لدى  الأخالقية  الن�سبية  يف  ماأ�ساة 

بذلك  الإيــان  اأهمية  وتكُمن  الدولة.  ثم  ومن  املجتمع 

يف اأنَّ الفرد دائماً واأبداً ُي�سكِّل حجر الأ�سا�ص يف املجتمع؛ 

املجتمعات  قــيــام  د  ُيـــحـــدِّ لــلــقــوانــني  واتــبــاعــه  فــ�ــســالحــه 

فــالأمم واحلــ�ــســارات. فهذه التكيبة  الـــدول،  ومــن ثم 

اإىل  ارتفعنا  كلما  �سماكة  وتزداد  ُمتابطة،  الجتماعية 

الأفـــراد  ف�ساد  ُيــعــدُّ  فمثال:  �سحيح.  والعك�ص  الأعــلــى، 

وغـــيـــاب الــقــانــون الــو�ــســعــي ُمــفــ�ــســرا لــفــ�ــســاد احلــكــومــة 

اأو الــدولــة ل مـــربرا لــهــا؛ فــالــقــوانــني الأزلــيــة الــتــي قد 

املنعك�سة  الطبيعية  الــقــوانــني  مــع  الب�سر  عقلية  تــفــوق 

عــلــى املــخــلــوقــات ومـــع الــ�ــســرائــع الإلــهــيــة، كــلــهــا تندمج 

اأن  املفت�ص  من  والتي  الإن�سانية،  القوانني  لنا  لتخرج 

غري  اأجمعني  الب�سر  احتياجات  لتنظم  خال�سة  تــكــون 

اإنَّ  فــئــة حُمـــددة مــنــهــم؛ حــيــث  ــالــح  َمــ�ــسَ منح�سرة عــلــى 

اإىل  معمقا  وتفكريا  مكثفا  جهدا  يتطلب  ذلــك  حتقيق 

بع�ص  ظــهــرْت  لــذلــك،  ونتيجة  اإلــيــه.  الــتــو�ــســل  يــتــم  اأن 

الإن�ساين  الــقــانــون  فــكــرة  فهم  كيفية  حــول  الــتــ�ــســاوؤلت 

واإْن  الب�سرية.  الحتياجات  كافة  مع  يتوافق  قد  الــذي 

القوانني واجبة؛ لأنها حينئذ  ُت�سبح طاعة هذه  َحَدث، 

ُمدونة  وال�سالح. وقديا ظهرْت  توؤدي لتحقيق اخلري 

الذي  احلــدِّ  اإىل  طبيعية  كانْت  لكنها  بابل،  يف  قانونية 

ثمَّ  ومــن  الب�سري،  والعقل  الإرادة  مــع  فيه  تتوافق  مل 

متكن الإغريق لحقا من �سياغة قانون يحتم احلياة 

املدنية والإرادة والإدراك الب�سري. فتوافقت مع النمط 

الع�سوائي الذي كان معا�سا يف تلك الفتة.  الجتماعي 

لحقا  ظهر  الــذي  اجلديَد  الجتماعيَّ  التنظيَم  اأنَّ  اإل 

-الدولة- احتكر جزءا من حرية اأفراد املجتمع يف �سبيل 

اأن قبلوا بذلك كان من الواجب عليها  تنظيمهم. وبعد 

فيها  تتوافق  جيدة  مدنية  حياة  خلق  على  حتر�ص  اأن 

القوانني مع احتياجات هوؤلء الأفراد، حتى ارتاأْت بع�ُص 

الفر�سيات اأنَّ احلكم وال�سلطة املطلقة، واإن كانت يف يد 

اأنــه ييل لتحقيق رغبات  ــر، طــاملــا  ــوؤثِّ ُت لــن  فــرد واحـــد، 

الدولة  مهام  فاإحدى  هــذه.  احلكم  مظلة  حتت  هم  من 

واخلارجية؛ مبا  الداخلية  املخاطر  الإن�سان من  حماية 

املنظمة  الطبيعية  القوانني  وممار�سة  العي�ص  له  يكفل 

اإىل  املنظمة  دون خوف. وهذا النتقال من احلالة غري 

مقارنة  حتقيقه  ي�سهل  -الــدولــة-  تنظيما  اأكــرث  حــالــة 

بــالــ�ــســابــق؛ فــالــواقــعــيــة تــدعــم ذلـــك حــيــث تــعــتــرب هــذه 

من  اأكــرث  الأفــراد  حاجة  خلدمة  متيل  -التي  القوانني 

الأفراد-  هوؤلء  اأمور  تدير  التي  ال�سلطة  على  تركيزها 

ميكافيلي  منح  وقــد  للوهم.  منها  واأقــرب  جُمدية  غري 

ي�ساء  مبا  للقيام  ال�سلطة  كلَّ  احلاكَم  »الأمــي«  كتابه  يف 

الفطرية،  الب�سر  رغبات  مع  تتوافق  مل  ولــو  اأمــور،  من 

ومن  الــقــانــون.  على  تعلو  �سلطة  احلــاكــم  يعطي  وكــاأنــه 

جــانــب اآخـــر اأيــ�ــســا، ُهــنــاك الأيــديــولــوجــيــة ال�ــســتاكــيــة 

رغبات  جتــاري  التي  الطبيعية  القوانني  هاجمت  التي 

بتحقيق  تهتم  الأ�سا�ص  من  ال�ستاكية  كــون  ــراد؛  الأفـ

م�سلحة اجلماعة على م�سلحة الأفراد يف الغالب.

د حالًيا جنَد اأنَّ القانون  ، ففي الواقع املتج�سِّ وعلى كلٍّ

من  �سنعها  يتم  التي  القوانني  مع  يتعار�ص  الطبيعي 

للقوانني  الوا�سعة  اجلهة  اأو  ال�سيا�سية  اجلماعات  قبل 

اإدراك الب�سر مل�ساحلهم،  ب�سكل عام؛ بحجج تتعلَّق بعدم 

ا  فُرمبَّ املــدى.  بعيدة  وم�سالح  اأهــداف  اأو بحجة حتقيق 

لذلك اأ�سبحنا عاجزين عن الو�سول خلط النهاية لكل 

هذه اخلالفات واحلروب الطاحنة؛ لأنَّ الو�سَع الطبيعي 

اأيٍّ  و�سع  عند  الطبيعي  الــقــانــون  اإىل  الإ�ــســارة  يتطلَّب 

ب�سكل معقول؛  الأفراد  القوانني، مع مراعاة حرية  من 

وال�سيا�سية  الجــتــمــاعــيــة  الــعــدالــة  حتقيق  يــتــم  بحيث 

مبــا يــتــوافــق مــع الخــتــالفــات يف كــل بــقــعــة. فــالــذي قد 

ما  ملجموعة  الجتماعية  واحلــيــاة  الثقافة  مــع  يتوافق 

بع�ص  وجــود  الرغم من  اأخــرى. على  يتوافق مع  قد ل 

هناك  بــاأنَّ  يوؤمنون  كانوا  الذين  الرومانيني  الفال�سفة 

للتطبيق  وقابلة  الإن�سان  واقــع  تراعي  و�سعية  قوانني 

اإل  القبول،  بع�ص  النظرة  هــذه  لقيت  الب�سر،  كــل  على 

اأنَّ التطبيَق ال�سحيَح للقوانني  اأنَّه تبقى الفكرة العامة 

كانت  ـــا  اأيًّ الطبيعية  الــقــوانــني  مــن  امل�ستمدة  الو�سعية 

كــلِّ مكان؛  اإىل اخلــري يف  يــقــود  �ــســوف  تــكــون،  ولأيِّ فئة 

و�سينعك�ص ذلك على ال�سورة الكونية الكربى.

نع اخلالق- ُنْدِرك �سيئاً من حكمته التي تنعك�ص على كيفية تنظيمها واآلية عملها. ول ينح�سر  ِعْنَدما نتمعَّن يف الطبيعة الكونية -التي ِهي من �سُ

التنظيم حقيقة على املخلوقات العاقلة؛ فالنمل اأو النحل من اأب�سط ما يكون مثال حل�سرات ومثلها �سائر البهائم، عبارة عن كائنات تتبع غريزتها 

للعي�ص، على الرغم من كل تلك الدقة وذلك التنظيم الذي ُيبهر الب�سر يف كل مرة اقتبوا فيها ملتابعة �سري حياة ح�سرة اأو دابة ما. فاملنطق ُي�سري 

اإىل اأنَّ اخلالق مل يبعثنا جمردين دون قوانني تر�سدنا لإدراك الغاية من خلقنا على هذه الأر�ص.

attifa.nasser@gmail.com
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الآخر وامل�شروع النه�شوي العربي

من ذواتنا ومن َخلَجاِت اأنف�سنا يجب اأن ننطلق، اإن عزمنا الو�سول 

لالآخر، ماذا نريد؟ وماذا نحب؟ وماذا ل نحب؟ ت�ساوؤلت كثرية 

كلها حم�سورة يف  لالآخر، وهي  ن�سل  كي  ننطلق منها  اأن  يجب 

ى وما هو اآٍت يف ح�سارتنا الإ�سالمية؛ لرفع  ثقافتنا عرب ما َم�سَ

�ساأنها وا�ستعادة جمدها وهيبتها، ومن اأهم مداخل الذات ملعرفة 

الآخر خم�سة قوالب للوعي يجب اأن نفهمها جيداً؛ منها:

* الوعي بخطورة ال�سعور االنهزامي: 
لوا  حتوَّ الإ�سالمي،  العامل  يف  اليوم  الذات  بنقد  املُنادون 

املجتمعات  من  القريب  فاملتابع  داء؛  لي�سبحوا  الدواء  من 

ال�سائد  والتخلُّف هو  الدونية  اإح�سا�َص  اأنَّ  ُياَلحظ  الإ�سالمية، 

ال�سلبي اأوقات  فال�سعور  اليوم؛  الإ�سالمي  املجتمع  اأبناء  بني 

�ساعدْت  وقد  والك�سل،  التخاُذل  والإحباطات ُيولِّد  الهزائم 

النق�َص  باأنَّ  اليوم؛  خللقه  التويج  على  الإعالمية  احلمالت 

عرب  رت  وتطوَّ ن�ساأت  نظرة  وهي  دائماً،  امل�سلمون  �سبُبه  وال�سرَّ 

اأهم  اأحد  اإعالمية ُمتعددة تدار باحتافية عالية، وهي  و�سائل 

د الطريق  ومتهِّ ت�ستخدم اليوم،  التي  الباردة  احلروب  اأنواع 

لأهداف �سيا�سية بحتة لحقاً. اأما �سبيلنا الوحيد للخروج مما 

نحن فيه، فهو اإياننا العميق بذاتنا واعتزازنا باأمتنا وال�سعور 

التغيري؛  رياح  بك  ع�سفت  فمهما  دائماً،  والكرامة  بالعزة 

بدت  تاريخك وجمدك يجعلك بال معنى، مهما  فالتنازل عن 

لك الوجوه الأخرى فاتنة واأنيقة.

* الوعي ال�سيا�سي:
العالقة بني احلقوق  تاأ�سيل  واملواطنة يف  الوحدة  اأهميَّة  تكُمن 

التمييز  اأجواء  يف  خُمتلًة،  ُت�سبح  فالعالقات  والواجبات؛ 

والعن�سرية بني الأفراد؛ مما ُيخلف ان�سقاقاً �سيا�سيًّا داخل اأبناء 

ل �سري التوا�سل اخلارجي مع الآخر،  الأمة الواحدة، وهو ما ُيعطِّ

الذي يبداأ يف حفر واإعادة �سياغة الأمة املمزقة بالطريقة التي 

تنا�سبه هو ل اأنت.

* الوعي الثقافـي:
الآخر  ل  تقبُّ ُيكننا  وكيف  َفن الختالف،  نتعلَّم  ِعندما 

قمة  اإىل  و�سلنا  قد  نكون  بذلك  فاإننا  باختالفاته واآرائه، 

فالتنازل عن  الآخر؛  العالقة مع  لتكوين  الالزم  الثقايف  الوعي 

اخلطوات  اأوىل  هما  لها،  املقيت  ب  التع�سُّ وعدم  بع�ص الآراء، 

د الطريَق للتوا�سل مع الآخر  لإ�سالح اخللل الثقايف الذي ُيهِّ

اأن  يجب  الذي  املعا�سر  الثقايف  الوعي  مفهوم  وفق  اخلارج،  يف 

النه�سوي يف طريقه،  ونر�سم م�سرينا  ال،  وفعَّ واع  ب�سكل  نتقبله 

ولي�ص احلل يف تهمي�سه واإق�سائه. 

* الوعي احل�ساري:
فلي�ص  ُم�ستقبل؛  ول  له  حا�سر  فال  ما�ٍص  له  لي�ص  َمْن 

طم�ص  وحماولة  ما�سينا  با�ستنكار  فيه  نحن  مما  اخلال�ص 

فالقارئ  اليوم،  مثقفينا  بع�ص  يرى  هويته ومعتقداته مثلما 

التي  والعلمية  احل�سارية  القيمة  متاما  يدرك  الفطن  املتمعن 

اأ�سافتها هذه الأمة لالإن�سانية، مما يدعو للفخر والعتزاز بالأمة 

التي ينتمي لها، واإن تراجعت وانح�سر عطاوؤها، فاإنها ل تن�سب؛ 

فاأبناوؤها قادرون على رفعتها من جديد.

* الوعي اخلالفـي:
َعلَى الفرد امل�سِلم اأْن َيِعي َمْعَنى ا�ستعمار اهلل الأر�ص لالإن�سان، 

يف  وتعاىل  �سبحانه  عندما ا�ستخلََفه اهلل  الأمانة  ل  ُحمِّ الذي 

لتنعم  وي�ستخرج ما فيها بجهده وعمله،  الأر�ص كي يعمرها، 

يقول  عليها.  وما  الأر�ص  اهلل  يرث  اأن  اإىل  الالحقة،  الأجيال 

َن اْلأَْر�ِص َوا�ْسَتْعَمَرُكْم  اهلل يف كتابه العزيز: »ُهَو الذي اأَن�َساأَُكم ِمّ

رها  ويدمِّ الأر�ص  يف  الف�ساد  يعيث  الوعي  هذا  فغياُب  ِفيَها«؛ 

�سر تدمري، وق�سور الفرد عن العمل التعمريي ُيف�سد الداخل 

ليلحق اخلارج.

د ا�ستيعاُب وفهم مراحل الوعي ب�سق الطريق الذي ابتداأه  هَّ وُيَ

الإ�سالم منذ ظهوره يف القرن ال�سابع امليالدي، كدين عاملي يتجه 

َوَتْنَهى  بالعدل  تاأمر  التي  الر�سالة  تلك  كلها،  للب�سرية  بر�سالته 

بالدعوة  الب�سر،  كل  بني  الإيجابي  للتعاي�ص  وتدعو  الظلم،  عن 

ال�سريحة للحوار بني الذات والآخر وفق مبادئ العدل وامل�ساواة، 

مبا يحفظ حقوقك وحقوق الآخرين. يقول اهلل �سبحانه وتعاىل 

َواأُْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقَناُكْم  ا  اإَِنّ الَنّا�ُص  َها  ُيّ
اأَ »َيا  العزيز:  كتابه  يف 

اأَْتَقاُكْم«،   ِ
َّ

ِعْنَد اهلل ْكَرَمُكْم  اأَ اإَِنّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُسُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم 

وحتديد  تقريب  اأ�سا�ص  على  احلوار  مبداأ  من  الإ�سالم  وينطلق 

العالقة مع الآخر، ودعوته ملائدة احلوار، والبحث عن القوا�سم 

َيهيئ  املختلفة؛ مما  والدينية  العقدية  هات  التوجُّ بني  امل�ستكة 

لبناء ال�سالم العاملي احلقيقي بني خمتلف ال�سعوب.

* االآخر خارج دائرة العامل االإ�سالمي:
الإ�سالمي اإىل الكثري  العامل  خارج  الآخر  مع  عالقاتنا  حتتاج 

من اجلهد وال�سرب؛ فقبوله يعني رعاية حقوقه. وعلى راأ�سها: 

نظراً  ب�سراً؛  كونه  بحكم  الختالف  يف  وحقه  وكرامته  حريته 

ب لت�سنيفاتها  لوترية العامل املتغريِّ اليوم، وما ُي�ساحبها من ت�سعُّ

ال�سرق  الإ�سالمي(، ومن �سمنه  )العامل  الذات  واختالفها، بني 

والآخر الغرب بح�سب الت�سنيف العام.

التاريخية بحواجز نف�سية وم�سكالت،  العالقات  ت هذه  وقد مرَّ

كان ول يزال يعاين منها واقع العامل الإ�سالمي، وعرب مراحل 

احلواجز  من  الكثري  ن�ساأت  الزمن  من  لعقود  ت  امتدَّ تاريخية 

النف�سية والعوائق الذاتية؛ مما اأفرز الكثري من التعقيد والتوتر 

يف عالقة امل�سلم بالآخر، ي�ستند ملحركات دينية ونف�سية وثقافية 

لتغيري  الأقوى  الطرف  ي�سعى  بحيث  ح�سارتني؛  قطبي  بني 

عنا  ببعيد  اخلال�ص  �سبيل  ولي�ص  الأ�سعف.  الطرف  منظومة 

لأ�سلوب  واجتهنا  وال�سدام،  ال�سراع  منطق  عن  تخلَّينا  ما  اإذا 

املواجهة الهادئة العاقلة البعيدة عن الردود واملواقف النفعالية، 

بق�سد تقدير م�سلحة جميع الأطراف.

ومن هنا، ل ُبد اأْن ُندرك اأنَّ العالقة مع الآخر ل يتاأتَّى الو�سول 

اإليها اإل عن طريق فهم الذات وُح�سن اإدارتها، ول ُيكن اأن نبني 

قيمنا،  عن  والتنازل  هويتنا  الآخر بالنحالل عن  مع  عالقتنا 

بل باملحافظة على خ�سو�سيتنا وُهويتنا الثقافية، واإعداد اأجيال 

والإبداع  والنقد  احلوار  على  والقدرة  باجلراأة  تتميز  عربية 

عقالنيًّا  علميًّا  تكويناً  وتكوينها  العلمي،  والكت�ساف  الفكري 

فلي�ص  والنظريات وتاريخيتها؛  الأفكار  بن�سبية  ُيوؤمن  واقعيًّا 

فال�سعوب  ُيِرْيدون؛  ما  وفق  طريقنا  الآخرون  د  ُيحدِّ اأْن  �سواباً 

د اأهدافها. ر م�سرَيها، وحتدِّ الواعية هي التي تقرِّ

�سيف الوهيبي

يتاآلف على هذا الكوكب ماليني الب�سر من خُمتلف الأطياف واحل�سارات، وقد ظلَّت عالقاتهم ُمتفاوتة؛ فهم اأحياناً ُمتخا�سمون وقلياًل ُمت�ساحلون، كلٌّ 

دت احل�سارات وتقلبت الأزمنة، والعالقات يف هذا العامل ل تزال �سيفرة �سعبة املنال ممكنة احلل، داأب عليها مفكرو  َيْجري خلف م�ساحله ونزواته. تعدَّ

اأ�ستاذة العقائد والأديان بجامعة ابن طفيل باململكة  العامل، ليتبينوا طبيعة ال�سراع بني ال�سعوب والأمم. ومن عاملنا املعا�سر، كتبْت د. مرمي اآيت اأحمد 

املغربية، مقال عنونته بـ«�سوؤال الآخر النه�سوي«، املن�سور بـ«جملة الت�سامح«، والذي ترتكز اأهدافه حول �ُسبل تاأ�سيل وتاأ�سي�ص العالقة مع الآخر من منظور 

امل�سروع احل�ساري الإ�سالمي.

saif.alwahaibi15@gmail.com



مهم  �ــســوؤال  على  �سريًعا  منــرُّ  الإنــ�ــســان،  يف  ن�سرع  اأْن  وقــبــل 

األ  والديانات؛  الفل�سفة  اأو�ساط  اأْحَدث �سجًة يف  م�سروع، وقد 

بني  به  باأ�ص  ل  اتفاقا  هناك  اأنَّ  ويبدو  الإن�سان؟  هو  ما  وهــو: 

فاأر�سطو  لالإن�سان؛  اأر�سطو  تعريف  على  والعلماء  الفال�سفة 

ف الإن�سان على اأنه »حيوان ناطق«، رغم اأنَّه توجد تعريفات  يعرِّ

املتح�سر...وغريها  اأو  املتمدن  اأو  العاقل  احليوان  باأنه  اأخرى 

من التعريفات، اإل اأنَّ ثباتنا على تعريف اأر�سطو يجعله �ساماًل 

اأكرث، ول يق�سد باحليوان هنا اأنه جن�ص من جن�ص احليوانات، 

اأنــه كائن حــي، واحلــيــوان لغة مــاأخــوذة من  واإمنــا دللــتــه على 

احلياة، وقوله الناطق هو متييز الإن�سان عن بقية احليوانات.

واحل�ساري  الإنــ�ــســاين  التاريخ  مــرِّ  على  الفال�سفة  اختلَف 

اإىل  الــيــونــان  فال�سفة  انق�سم  وقــد  الإنــ�ــســان،  اأ�ــســل  تعيني  يف 

اأنــه  اأو  �سمكة،  اأ�ــســلــه  وجـــد  مــن  فمنهم  حــولــه؛  خمتلفة  اآراء 

عن  عبارة  كله  العامل  جعل  من  ومنهم  �سمكة،  داخــل  يف  عا�ص 

جمموعة من الذرات والإن�سان يعد ذرة من �سمن هذه الذرات، 

الذي  الــراأي  وهو  روحانيا،  �سماويا  الإن�سان  جعل  من  ومنهم 

واأفــالطــون  �سقراط  وهــم:  الكبار؛  اليونان  فال�سفة  به  ياأخذ 

وفيثاغور�ص، واتفق اأر�سطو معهم يف املبداأ العام واختلف عنهم 

هو  هــذا  ولعل  ج�سده،  وبــني  الإن�سانية  النف�ص  بني  متييزه  يف 

ما  »الإن�سان  مقاله  يف  الفار  جــورج  د.  يقول  الالهوتيني،  راأي 

اأمــور  ثــالثــة  اإن  الــالهــوتــيــون  »يــقــول  والفل�سفة«:  الــديــن  بــني 

اأن  الأمور ل يكن  بقية احليوانات، وهذه  الإن�سان عن  ميزت 

�سماوي  من�ساأ  من  هي  وواقــعــي،  مــادي  اأر�سي  من�ساأ  من  تكون 

والــذكــاء، وهــو روحــي  بالعقل  فــالإنــ�ــســان يتميز  مــثــايل؛  اإلــهــي 

عك�ص  الإرادة  بحرية  ويتميَّز  حيوانيًّا،  اأو  ا  ماديًّ لي�ص  الطابع 

احلــب،  على  باملقدرة  ويتميَّز  غــرائــزه،  ت�سريه  الــذي  احلــيــوان 

ويتلك �سعوًرا وعواطف، بينما احليوان ل يتلكها، وكل هذه 

الإرادة  و�ساحب  الأول،  والذكاء  العقل  اهلل:  يف  توجد  الأمــور 

الختالف  يقت�سر  ومل  واملخلوقات«،  للب�سر  واملحب  املطلقة، 

على الع�سور القدية فقط، حتى يف الع�سور املتقدمة ل يزال 

الديني  اأو  الفل�سفي  الو�سط  يف  �ــســواء  قائما؛  الخــتــالف  هــذا 

اأوقعت  التي  اأدل على ذلك من نظرية داوريــن،  الثقايف، ول  اأو 

النظرية. ويف مقابل كل  وَرادٍّ لهذه  ادٍّ  ِمْن �سَ ُم�َساَكلٍَة  العلم يف 

هـــذا، مل يكن الــديــن الإ�ــســالمــي مبــنــاأى عــن كــل هــذه الآراء؛ 

اأ�سل الإن�سان رغم الختالف عن  اآيات �سريحة يف  فقد جاءت 

بع�سها، فنجد اآيات اأن اأ�سل الإن�سان تراب، والأر�ص، و�سل�سل 

ومـــاء، وحــمــاأ مــ�ــســنــون، وحـــاول عــلــمــاء الإ�ــســالم ومــفــ�ــســروه اأن 

يجدوا مربًرا لذلك يف ربطهم بني كل هذا، وقولهم اإنه عبارة 

ر خلق الإن�سان. عن تطوُّ

ــذا، تبقى الــوظــيــفــة الأ�ــســا�ــســيــة الــتــي من  ويف مــقــابــل كــل هـ

يف  للفال�سفة  راأي  واأبــرز  الكون،  هذا  يف  الإن�سان  يعي�ص  اأجلها 

الإن�سان يف  باأنَّ وظيفة  يقول  الذي  الراأي  الإن�سان هو  وظيفة 

له قبول عند  اأن  يبدو  راأي  والتفكري، وهذا  ل  التاأمُّ الكون هي 

ال�سماوية  الديانات  حتى  الع�سور،  مر  على  الفال�سفة  اأغلب 

ال�سماوية  الكتب  يف  ن�سو�ص  فهناك  الـــراأي؛  هــذا  على  توافق 

ول�سنا  والــتــفــكــري.  الــتــاأمــل  هــي  الإنــ�ــســان  وظيفة  اأن  على  تــدل 

املح�سة  العقلية  النظرة  الن�سو�ص، ولكن من  ب�سدد ذكر تلك 

بعد  اإىل  فكرة  اأي  اإىل  ي�سل  اأن  ي�ستطيع  ل  الإن�سان  اأنَّ  نــرى 

الإمعان والتفكري فيها، ثم ي�سرع يف عملها، ن�سرب مثاًل على 

اأن  اأن النار حترق، واأنها يكن  ذلك النار، كيف عرف الإن�سان 

يكون  اأن  يكن  ل  وغــريهــا؟  والإ�ــســاءة  الطبخ  يف  بها  ُي�ستعان 

ذلك اإل بالتفكري والتاأمل.

الإن�سان،  وظيفة  حــول  الفال�سفة  بــني  التــفــاق  هــذا  ْمن  �سِ

والتاأمل  التفكري  اأ�سا�ص هذا  اختالفا حادا يف  اأنَّ هناك  َوَجدنا 

اأي املعرفة الإن�سانية؛ فراأي يقول باأنَّ م�سدر املعرفة الإن�سانية 

اأنَّ امل�سدر هو احلوا�ص، وراأي يقف  اآخر يرى  هو العقل، وراأي 

يقولون  فاأ�سحابه  الأول  الـــراأي  فاأما  وذاك؛  هــذا  بني  و�سًطا 

ُيــدرك  الــذي  هــو  ــه  اأنَّ اأي  الإن�سانية  املعرفة  اأ�سا�ص  العقل  بــاأنَّ 

اإدراكها بوا�سطة العامل املعقول، وهو  احلقائق؛ فاحلقيقة يتم 

د العقل ب�سكل كبري، كما جنده جليًّا عند الفيل�سوف  راأي يجِّ

اخلــدم،  مرتبة  يف  احلــوا�ــص  و�سعوا  فهم  اأفــالطــون؛  اليوناين 

وقالوا اإنها خادمة للعقل. اأما الراأي الثاين، فيقول اإنَّ احلوا�َص 

اأداة مهمة للمعرفة احلقيقية، ويربئ خطاأ احلوا�ص باأنَّه لي�ص 

اأعــطــى احلــوا�ــص  الـــذي  الــعــقــل  واإمنـــا منبعه  احلــوا�ــص،  منبعه 

فاأ�سحابه  بينهما-  اجلمع  -وهو  الثالث  والراأي  خاطئا،  حكًما 

يجعلون  واإمنا  التامة،  ال�سيطرة  احلوا�ص  اأو  العقل  يعطون  ل 

ونرى  الإن�سانية،  املعرفة  اإىل  الو�سول  يف  بينهما  ال�ــســتاك 

اأنف�سنا عند الراأي الأخري؛ لأنه يقف و�سًطا بني الراأيني، فال 

ال�ستغناء  ُيكن  ل  املقابل،  ويف  املعرفة.  اأ�سا�ص  العقل  يجعل 

فدور  الإن�سانية؛  املعرفة  تكتمل  جميًعا  ففيهما  احلوا�ص؛  عن 

اإدراكــه  يف  العقل  ودور  الطبيعية  الظواهر  درا�سة  هو  احلوا�ص 

العقلية. الأفكار والت�سورات  للمح�سو�سات ليتكون بذلك 

مل تُكن الأخالق الإن�سنانية مبعزل عن اهتمامات الفال�سفة 

م�ساعر  من  ن  تتكوَّ الإن�سانية  فالنف�ص  غريهم؛  اأو  اليونانيني 

واأحا�سي�ص وخري و�سر، وينتج عن هذا كله ردود فعل متفاوتة؛ 

اأو �سلبية )ال�سر(، ويبقى م�سدر  اإيجابية )اخلري(  �سواء كانت 

يجعل  من  فمنهم  الفال�سفة؛  عند  بحث  حمــلَّ  وال�سر  اخلــري 

اإىل  ُيْرِجعها  من  ومنهم  وال�سر،  للخري  اأداة  الإن�سانية  النف�ص 

الإلــه،  من  الإن�سان  قرب  على  كبري  ب�سكل  يعتمد  وهــذا  الإلــه، 

الإن�سانية؛  النف�ص  مــن  ينبع  الأخـــالق  مــ�ــســدَر  َنـــَرى  ــنــا  اأنَّ اإل 

فنف�ص الإنــ�ــســان هــي الــتــي تــدفــعــه لــفــعــل اخلـــري والــ�ــســر، كــذا 

وظيفته  لأنَّ  والــ�ــســر؛  اخلــري  بــني  ــز  ُيــيِّ اأن  ي�ستطيع  الإنــ�ــســان 

اأن  ي�ستطيع  ل  كان  فــاإذا  �سابًقا،  قلنا  كما  والتفكر  التاأمل  هي 

ي حيواناً ناطقا، وو�سف الأ�سياء  ييز اخلري وال�سر فكيف �سمِّ

فما  الب�سر،  كــل  بــني  ُمتفقا  يكون  اأن  ُيكن  ل  وال�سر  باخلري 

اأنه  الغرب  يف  اإن�سان  يجده  قد  خــرًيا،  ال�سرق  يف  اإن�ساٌن  يجده 

ن�سبية،  م�ساألة  وال�سر  اخلــري  فم�ساألة  �سحيح؛  والعك�ص  �سر، 

تختلف باختالف املجتمع والعرف والعقائد وال�سيا�سة. ويقول 

فال�سدق  واحــــدة؛  والــرذيــلــة  واحــــدة،  الف�سيلة  اإنَّ  �ــســقــراط: 

والأمانة والوفاء واحلب كلها نابعة من الف�سيلة، وهي واحدة 

ــنــا نتفق مــع راأي الــرواقــيــني يف  اأنَّ وهـــذه ُمــتــفــرعــة مــنــهــا، كــمــا 

قولهم اإنَّ الأ�سل يف الأحداث اأنَّها خري، رغم اأن ظاهرها �سر؛ 

َنع ال�سر. َنع اخلري وهو من َي�سْ فالإن�سان هو من َي�سْ

الأمـــور  مــن  وحــيــاتــه  وعقله  تفكريه  يف  الإنــ�ــســان  فهم  اإذن؛ 

اإىل  وحتتاج  ا،  جــدًّ عميقة  فل�سفة  فهي  ح�سرها،  ي�سعب  التي 

اأتفق  ورمبا  نوعه،  من  الفريد  الكائن  هذا  نفهم  كي  جُملَّدات 

اأحيان كثرية مع املبادئ التي جاءْت بها الديانات ال�سماوية  يف 

تطبيقات  اأنَّ  ــم  ــ وَرْغـ لــالإنــ�ــســان.  واحــتامــهــا  متــيــيــزهــا  حـــول 

ــاإنَّ الـــراأي يــقــول اأْن ل  ــْول املــبــادئ جــاء خُمــالــًفــا، فـ الإنــ�ــســان َحـ

اأن تطبيقها جاء خُمالًفا عنها؛ فقتل  �سرر على املبادئ ما دام 

الإن�سان حراٌم يف كلِّ ال�سرائع الدينية، ولكن ما جنده خمالًفا 

عن احلقيقة، وهذا كله نابٌع من الإن�سان نف�سه.

الإن�شان.. الكائن الغريب

 رمضان 1438هـ  -  مايو 2017م4

عبد اهلل العلوي

؛ �سواء يف ُكنهه وتكوينه وحياته العامة، اأو يف اأخالقه و�سلوكياته وحياته الجتماعية وال�سيا�سية والدينية  كان ول يزال الإن�سان حملَّ درا�سة وبحث وتق�صٍّ

ن من ج�سد وانفعالت  ث عن كائن يتكوَّ ف عنه؛ لأنك تتحدَّ والقت�سادية...اإلخ؛ فاحلديُث عن الإن�سان هو حديٌث طويُل املدى ل ُيِكن اإح�ساوؤه اأو التوقُّ

ق يف معرفة نف�سه،  وطبائع ُمتجددة، وعقل يختلف من زمن اإىل زمن اآخر، وقد حاول الإن�سان -ونخ�ص الفال�سفة يف جميع احل�سارات- اأْن َيْدُخل ويتعمَّ

ز بع�َص  اإل اأنَّنا مل جند ثباتا على راأي واحد، ود. م�سطفى الن�سار يف مقاله »روؤية الإن�سان يف الفكر اليوناين« -املن�سور مبجلة »الت�سامح«- حاول اأْن ُيرْبِ

التف�سريات لفال�سفة اليونان حول الإن�سان، لكنه مل ي�ستطع اأن يلم بكل ما يخ�ص الإن�سان.

abdlla1991@gmail.com



حكموا  الذي  الأباطرة  اأحد  -وهو  كانتاكوزين  جان 

ع�سر-  الرابع  القرن  خالل  البيزنطينية  الأرا�سي 

امل�سلمني  العثمانيني  ا�ستيالء  تخلى عن من�سبه بعد 

على الأجزاء التي يحكمها، واعتزل يف الأديرة واجلبال 

اإىل اأن تويف، وخالل عزلته تلك كتب عدة كتب هدفها 

�سكل  على  نها  دوَّ وقد  امل�سيحي،  للدين  النت�سار 

منافحات فكرية ُمتخيَّلة با�سم »م�سلم اعتنق امل�سيحية 

و�سار راهبا«؛ زيادًة يف تاأثري كتاباته على امل�سيحيني 

بينهم.  فيما  هذه  ُكتَبه  يتداولون  كانوا  الذين 

ينني  ومتدِّ ُرهبان  ة  ِعدَّ من  واحد  هو  وكانتاكوزين 

ُكتب  لتاأليف  الفتة  تلك  احت�سدوا خالل  م�سيحيني 

بالتغلغل  بداأ  الذي  الدين اجلديد،  للنيل من  تهدف 

يف قلب العامل امل�سيحي، وحُتاول جاهدة اإقناع ب�سطاء 

»ملاذا  يت�ساءلون:  كانوا  الذين  امل�سيحيني  من  النا�ص 

تخلى اهلل عنا؟«، اأن ما يحدث يف اأرا�سيهم هو ابتالء 

ا َجَعل هوؤلء الرهبان ينتجون  من الرب لي�ص اإل؛ ممَّ

ثروة معرفية كبرية، ك�سفْت لنا العديَد من احلقائق 

اأبرز هذه احلقائق:  ولعل  الزمنية.  تلك احلقبة  عن 

وامل�سيحية  الإ�سالمية  الديانتني  اأ�سحاب  اإملام  مدى 

بدين الآخر؛ حيث كانت املقارعات الكتابية وال�سفهية 

مثلما  العبادات،  واأ�سول  الالهوت  م�سائل  تناق�ص 

واأحكامها.  امل�سلمني  عند  الفقهية  امل�سائل  تناق�ص 

بالكتب  م�ست�سهدة  ُمعتقداتها،  عن  تذود  كانْت  كما 

املقد�سة يف دين الطرف الآخر. وهذه املعرفة الوا�سعة 

التي كانت توىَل للدين  الأهمية  واملتبادلة دليٌل على 

ُنبالغ  ول  حتييده،  يكن  ل  وثقايف  ح�ساري  ن  كمكوِّ

تاريخ  من  الفتات  تلك  خالل  الديَن  اإنَّ  القول  يف 

الب�سرية كان عاماًل اأ�سا�سيًّا لن�سوء اأي جتمع اإ�سكاين 

تتبع  كانت  فال�سلطة  وبالطبع؛  جمتمع.  وتاأ�سي�ص 

نتخيَّل  اأْن  ُهنا  ولنا  بقائها.  ل�سمان  ورجالته  الدين 

مذهبا  -ولي�ص  خُمتلف  جديد  دين  دخول  �سعوبة 

مغايرا- اإىل بلد ما وفر�ص وجوده فيه. اإنَّ هذا يجعل 

اإذا ما  تام، خا�سة  ا�ستنفار  الدين يف حالة  من رجال 

�َسَعى  ما  واإذا  الدين اجلديد مُبغريات لعتناقه،  اأتى 

اأ�سحاُبه لدعوة الب�سطاء اإليه بطرح الأ�سئلة التي مل 

ال�سلطات  َيْجَعل  ما  وهو  قط،  اأذهانهم  على  تخطر 

بع�سهم،  يحتمله  مل  �سعب  ماأِزق  يف  اأي�سا  ال�سيا�سية 

من�سبه  عن  تخلى  الذي  كانتاكوزين  كالإمرباطور 

واعتزل النا�ص.

الع�سر  اآنفا، فاإنَّ هذا  التي ذكرتها  عوبات  ال�سُّ َوَرْغم   

يف  فريدا  مثال  �سرب  عقود  ثالثة  من  لأكرث  املمتد 

التعاي�ص بني اأ�سحاب الديانات؛ فقد اأ�سهمت الأدبيات 

التي كتبها رجال الدين امل�سيحيون يف معرفة النا�ص 

بالدين اجلديد؛ مما جعلهم اأقل خوفا من الختالط 

اإنَّ  بل  الأ�سئلة.  طرح  على  جراءة  واأكرث  بامل�سلمني، 

ف على الدين الدخيل- اأ�سبحوا  رهبانهم -بعد التعرُّ

واجلدالت  املبا�سرة  احلوارات  على  انفتاحا  اأكرث 

كبار  من  لواحد  ا  مهمًّ مثال  هنا  واأ�سرب  العلنية. 

�ْسُقف 
ُ
الأ هذا  وقع  حيث  »الأما�ص«؛  ُيْدَعى  الأ�ساقفة 

مدن،  ة  ِعدَّ يف  به  التنقل  ومتَّ  امل�سلمني،  اأ�سر  حتت 

اإل  اأنه كان حتت الأ�سر-  وخالل تلك الفتة -ورغم 

بع�سها  كان  لهوتية  حوارات  ة  ِعدَّ يف  طرفا  كان  اأنَّه 

هذه  اإقامة  د  يتعمَّ كان  اإنَّه  بل  مهمة،  �سخ�سيات  مع 

املطارحات اأمام اجلموع، دون اأْن َيْجعله ذلك يتحفظ 

رف  الطَّ وعلى  املطروحة.  املوا�سيع  نوعية  على 

امل�سيحية  الديانة  اأ�سحاَب  امل�سلمون  يجرب  مل  الآخر 

دينهم  يف  اإيذائهم  اأو  ق�سرا،  الإ�سالم  اعتناق  على 

بهم  َبلَغ  التعاي�َص  اإنَّ  بل  عبادتهم،  لدور  �ص  والتعرُّ

اإىل حدِّ ُم�ساركة بع�سهم البع�ص طقو�ص العبادة من 

باب التكافل الجتماعي وواجب اجلوار؛ فكان بع�ص 

جنازاتهم،  يف  امل�سلمني  يرافقون  مثال  امل�سيحيني 

وكانت ال�سدقات تدور بني البيوت دون متييز.

�سوؤاًل  َيْطَرح  التعاي�ص  الفريد يف  النموذج  اإنَّ هذا   ...

ا نحن اأحوج ما نكون لإجابته يف ع�سرنا احلايل؛  مهمًّ

اإىل  الو�سول  الديانتني  اأ�سحاب  ا�ستطاع  كيف  وهو: 

عي للنماذج  هذا امل�ستوى من التفاهم؟ من خالل تتبُّ

اأعتقد  اليونانية زاكا يف بحثها،  الكاتبة  متها  التي قدَّ

تكن  مل  الطرفني  بني  ُتدار  كانت  التي  احلوارات  اأنَّ 

بل  الآخر،  دين  جتاه  ُم�سبق  حكم  اأيِّ  اإىل  ت�ستند 

كال  كان  فقد  وبالتايل  له؛  اأوليًّا  اكت�سافا  كانت  اإنَّها 

املعرفة، ل رغبة يف  الطرفني يلك رغبة �سادقة يف 

قت هذه الرغبة اأزالت الغمو�ص  النت�سار. وحني حتقَّ

والتخوف من الآخر، ومن اإمكانية كونه عامَل خطر 

يف املجتمع. بل َنَتج عن التالقح الفكري بني الديانتني 

ح�سارة ُمزدهرة على كافة امل�ستويات. وهو ما تفتقده 

نت  كوَّ التي  ر  املتح�سِّ العامل  جُمتمعات  من  الكثرُي 

بفعل الإعالم وبع�ص احلوادث املتفرقة ُحْكًما ُم�ْسَبقا 

واخلوف  الكره  ولَّد  اأو مذهب معني؛ مما  دين  جتاه 

قامت  وب�سببه  بهم،  الحتكاك  قبل  اأ�سحابه  جتاه 

احلروب و�سفكت الدماء.

واملذاهب  الديانات  اأ�سحاب  َبنْي  املتبادَل  العنَف  اإنَّ 

ِردَّة فعل  د ديني، واإمنا هو  اليوم لي�ص ناجتا عن ت�سدُّ

َم�َسادر  من  ياأتي  الذي  العاطفي  التاأجيج  من  اآتية 

يبداأ  احللَّ  ولعلَّ  املكروه.  الطرف  اأحدها  لي�ص  ة  ِعدَّ

من احلوار اجلاد الذي ل ي�ستند اإىل اأي حكم ُم�سبق، 

ول يهدف لإرغام الآخر على التنازل عن ُمعتقداته؛ 

تفتح  املعرفة  بينما  دائماً،  اخلوف  ُيولِّد  فالغمو�ص 

اآفاقا للت�سارك وقبول لالختالف، ولنا يف هذه الفتة 

�ْسَوة ح�سنة.
ُ
من التاريخ اأ

التعاي�ش الديني ودوره يف الزدهار احل�شاري.. 
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اأ�سماء القطيبية

يف َبْحِثها املن�سور يف جملة »التفاهم« ))املرحلة الثالثة منت�سف القرن 14-1453.. معرفة اأف�سل بالإ�سالم ومقارعة على اأر�ص الواقع((، ت�ستعر�ص 

الباحثة اليونانية اأجنليكي غريغوري زياكا منوذجاً فريداً من مناذج النفتاح الفكري بني اأ�سحاب الديانات ال�سماوية، وهو منوذج ي�ستحق الوقوف 

عنده، والحتذاء به؛ ملا يحمله من قيم نبيلة وُمثل عليا؛ حيث اأدَّى غزو امل�سلمني لآ�سيا ال�سغرى وغرب اأوروبا لحتكاكهم املبا�سر باأ�سحاب الديانة 

امل�سيحية، وملَّا اأْن كان امل�سلمون هم اأ�سحاب القوة والغلبة -اآنذاك- اختاَر امل�سيحيون نوعاً من احلماية ملعتقدهم واأتباعه باأْن َدَخلوا يف حوار مفتوح 

مع امل�سلمني، وقارعوهم باحلجج والرباهني؛ ِعَو�سا عن ا�ستخدام العنف.

asmaalqutibi@gmail.com



فَمْفُهوم الغريية َيْنَطوي على اأهمية ق�سوى؛ وذلك ب�سبب حالة 

املخالفة وامل�سابهة،  الغري؛ فهو يتاوح بني  التي متيِّز  اللتبا�ص 

اأهمية  اإىل  ي�سري  وما  �سارتر.  بتعبري  اأنا«  لي�ص  الذي  »الأنا  اإنَّه 

العالقة بني الأنا والغري يف ع�سرنا الراهن، هو واقع العامل الذي 

دا ب�سبب تغليب منطق العنف والإق�ساء، بدل احلوار  َبح ُمهدَّ اأ�سْ

والت�سامح؛ حيث يوجد الغري يف مقابل الأنا، ووجوده ي�سكل واقعا 

حيث  �سارتر؛  ح�سب  له  تهديدا  ي�سكل  ما  وهو  الأنا،  اإرادة  خارج 

اإىل مو�سوع، من خالل  الأنا، وحتويله  الغري على ت�سييء  يعمل 

تلك  وتلقائيته،  عفويته  وتلغي  اإمكانياته  د  جتمُّ التي  النظرة 

النظرة الت�سييئية متثل تعاليا على الأنا و�سلبا للذات. لكن الأنا 

وهو يوجد يف مواجهة الغري يحاول هو الآخر اخلروج من دائرة 

وم�سوؤولة.  وحرة  واعية  ذات  اأنه  ويثبت  ذاته،  ويفر�ص  الت�سييء، 

هذا املوقف �سبق اأن عربَّ عنه هيجل يف جدلية العبد وال�سيد؛ حيث 

يتواجه وعيان يحاول اأحدهما اإخ�ساع الآخر واإثبات اأنه وعي حر 

التهديد الذي  انتزاع العتاف، هذا  اأجل  ليدخال يف �سراع من 

يار�سه الغري يتمثل -ح�سب هايدغر- يف اإلغاء خ�سو�سية الذات 

دها حني ترغم على التخلي عن وجودها الأ�سيل لتعي�ص يف  وتفرُّ

الوجود مع الغري الذي يعتربه الفيل�سوف وجودا مزيفا، تتخلى 

لهم.  م�سابهة  ن�سخة  عن  عبارة  لت�سبح  حقيقتها  عن  الذات  فيه 

يظهر الغري اإذن على امل�ستوى الأنطولوجي ك�سلب وتهديد لالأنا، 

وجتاوزه  الأنا  لوعي  �سروريا  �سرطا  يثل  نف�سه  الوقت  يف  لكنه 

لو�سعيته التي ي�سعه فيها الغري.

اجلذري  فالنف�سال  املعريف؛  امل�ستوى  على  ُيطرح  َنْف�ُسه  امل�سِكل 

-كما ي�سميه �سارتر- يحول دون معرفة الغري لأنه خُمتلف عني، 

ولأنَّ املعرفة تقت�سي حتويله اإىل مو�سوع اأو �سيء، وهو ما يلغي 

ذاته كوعي وحرية واإرادة. هكذا، فالوقوف عند م�ستوى الظاهر 

ل ُيكِّن من تكوين معرفة يقينية بالغري؛ لأنَّ الختالف بينهما 

يحول دون ذلك؛ فما يكن اأن اأعرفه ح�سب مالربان�ص هو ذاتي، 

اأما ذوات الآخرين -وبال�سبط نفو�سهم وعقولهم- وما تت�سمنه 

ر  من م�ساعر واأحا�سي�ص واأفكار ل يكن النفاذ اإليها. ذلك اأنَّ ُمربِّ

وظنية  خاطئة  معرفة  اإىل  ُيوؤدي  اإنَّه  بل  كافيا،  لي�ص  الت�سابه 

لذلك  حال  يقتح  مريلوبونتي  لكن  وافتا�سية(.  )تخمينية 

للنظرة  وجتاوزا  الغري،  على  انفتاحا  باعتباره  التوا�سل  وهو 

الت�سييئية من جهة، وخروجا من التمركز على الذات وانغالقها 

من جهة اأخرى. اإنَّ التوا�سل باعتباره انفتاحا للكائن من خالل 

التعبري اللغوي وحده قادر على اإتاحة الإمكانية ملعرفة الغري ل 

باعتبارها عالقة بني ذات ومو�سوع، واإمنا باعتبارها عالقة بني 

بريجي-  -ح�سب  الذاتية  التجربة  هذه  اأنَّ  اإل  اأخرى.  وذات  ذات 

لي�ست قابلة للنقل ول للتبليغ؛ فهي حماطة بجدار من احلماية 

واخل�سو�سية ل يكن للغري اأن يتجاوزه، مبا يف ذلك الأنا التي 

الذاتية ونقلها للغري؛ مما  التجربة  التعبري عن تلك  تعجز عن 

اأن  يرى  هو�سرل  لكن  الذاتية.  جتاربها  �سجينة  الذات  يجعل 

با�ستحالة  وللقول  للعزلة  مربرا  لي�ص  الذوات  بني  الختالف 

اأي�سا  فهو  عني،  يختلف  الأخري  هذا  كان  فاإذا  الغري.  معرفة 

ي�سبهني وله جتارب ت�سبه جتاربي، وت�سكل العامل املو�سوعي بني 

م�ساركته  باإمكاين  لذلك  تبعا  ي�سمى«البينذاتية«.  ما  اأو  الذوات، 

جتربته  اأعي�ص  اأن  اأي  معه،  احلد�سي  التوحد  خالل  من  جتاربه 

التي تتطابق مع جتربتي التي ع�ستها �سابقا. 

غمو�ص  غام�سة  الغري  معرفة  تظل  املحاولت،  هذه  وَرْغم 

العزلة  جتاوز  واأي�سا  الغمو�ص  هذه  ولتجاوز  الإن�سانية.  الذات 

الأنطولوجية يقتح الفال�سفة بناء عالقات ذات اأ�سا�ص اأخالقي 

وقيمي واإن�ساين. ويف هذا ال�سياق، َيْدُعو كانط اإىل عالقة �سداقة 

احلبَّ  يعك�ص  الذي  الأخالقي  الواجب  مقام  تقوم  الغري،  مع 

عموما،  ولالإن�سانية  وللغري  لذاته  الأنا  ه  ُيكنُّ الذي  والحتاَم، 

الذوات  بني  التكامل  هذا  والعاقلة.  الطيبة  الإرادة  عن  وكتعبري 

هو ما ُي�سكِّل جوهر الوجود الإن�ساين والذي ل يكن اأن ي�ستمر 

-ح�سب كانط- اإل ب�سيادة قيم الت�سامن والتعاطف وامل�ساعدة التي 

جت�سد قيم العقل والوفاء لالإن�سانية التي لها ف�سل علينا، واأقل 

ما يكن فعله هو رد جزء من هذا الف�سل من خالل الت�سحية 

ى بالغريية. من اأجل الغري والعي�ص من اأجله، اأو ما ُي�سمَّ

الإ�سكايل؛  بطابعه  يتميَّز  الغري  اأنَّ  �َسَبق  ما  خالل  من  ويتبنيَّ 

عامل  هو  كما  للذات  �سلب  عامَل  ُيثِّل  لكنه  �سروري،  فوجوده 

الغمو�ص  وَبنْي  والإمكان،  الو�سوح  بني  تتاوح  ومعرفته  اإثبات، 

على  قائمة  الأخرى  هي  معه  العالقة  اأنَّ  كما  وال�ستحالة، 

ال�سديق  وهو  ال�سراع،  مو�سوع  فالغريب  واملغايرة،  الختالف 

جميع  يف  لكنَّه  والعطاء.  والت�سحية  والحتام  احلب  مو�سوع 

الأحوال يظل الإن�سان الذي ي�ساركني الوجود، والذي ل غنى يل 

اأخالقية جتمع  اإن�سانية قيمية  عنه. وهو ما يفر�ص بناء عالقة 

اأن  يكن  ل  الب�سري  الوجود  لأنَّ  عقلي؛  هو  مبا  عاطفي  هو  ما 

التعدد  داخل  والت�سابه  الوحدة  عنا�سر  با�ستح�سار  اإل  ي�ستمر 

لكن  امل�ستك.  العي�ص  اأجل  من  بينها؛  والتكيب  والختالف 

اإىل اأي حد يعك�ص الواقع الإن�ساين الوعي بهذه ال�سرورة يف ظل 

�سيادة الأنانية وال�سراع والرغبة يف التملك والهيمنة؟

بل  مو�سوعا،  بو�سفه  لي�ص  اإليه  منظوراً  الأنا  اآخر  هو  »الغري 

بو�سفه اأنا اآخر«. »الغري هو الآخر، الأنا الذي لي�ص اأنا« )جون 

اأن  فالغري يجب  والآخر؛  الغري  بني  �سارتر  ُييِّز  �سارتر(.  بول 

اإنَّه ذات اأخرى مقابلة لالأنا،  ينظر اإليه كذات ولي�ص كمو�سوع. 

وهي مطابقة له يف اآن واحد؛ لأنها ذات حرة وعاقلة ومريدة. اأما 

الآخر، فهو اأعم من الغري، فقد ي�سري اإىل الغري اأو اإىل اأي �سيء 

من الأ�سياء. اإنَّه ُي�ِسرْي اإىل كلِّ ما ُيخالف موجوداً ما بوجه عام. 

اإنَّ التمييز بني اللفظنْي يف دللتهما الفل�سفية ُيِحيلنا اإىل عدٍد 

ر يف �سكل ثنائيات ت�ستدعي الت�ساوؤل. من املفارقات التي تتاأطَّ

بني  العالقة  تكون  اأن  الطبيعي  من  بات  املنطلق،  هذا  ومن 

اأ�سا�ص من التفاهم واحلوار والحتام  الأنا والغري قائمة على 

املتبادل، ولي�ص على النبذ وال�سراع والعنف؛ وذلك ل�سبب ب�سيط 

خُمتلف  يف  الطرفني،  بني  احلوار  ولكن  اآخر.  اأنا  الغري  اأن  هو 

جتلياته الفردية واملجتمعية والثقافية، ينبغي اأن يكفل لهما معا 

اأي طرف  ي�سعى  اأن  دون  الهوية  ال�ستقالل واحلفاظ على  حق 

لتذويب الآخر اأو احتوائه.
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حممد الكمزاري

بعالقات  الذوات، وتتابط  فيه  وت�ستك  الإن�سان،  فيه  ُيْوَجد  الذي  النمط  اإىل  ُي�ِسرْي  الذي  الب�سري  الوجود  والعالئقيَّ يف  التفاعليَّ  الُبعَد  الَغرْي  ُيثِّل 

خمتلفة. ُيِحيل الَغرْي ُهنا اإىل »الأنا الآخر.. الذي لي�ص اأنا«. وهو يتَّخذ دللته بالتقابل مع َطَرف اآخر هو الأنا امل�ساِبه واملختلف. ومن هنا، ينطلُق الكاتُب 

ال�سوريُّ جميل حمداوي -ومن خالل مقاله يف جملة الت�سامح »مفهوم الغري يف اخلطاب الفل�سفي بني اللتبا�ص والو�سوح«، يف اإثارة جمموعة من الأ�سئلة 

التي تك�سف الكثري من الغمو�ص حول الغري ككيان م�ستقل ي�سند الأنا وي�ستند اإليها يف الوقت نف�سه؛ فهو يبحث يف مقاله عن مفهوم الغري لغة وا�سطالحا، 

وهل وجود الغري �سروري لالأنا؟ وما طبيعة الغري؟ وما هي عالقة الأنا بالغري؟ هل هي عالقة اإيجابية اأو �سلبية؟ وهل عالقة الأنا بالغري قائمة على 

اأ�سا�ص املودَّة وال�سداقة اأم على اأ�سا�ص التغريب والإق�ساء؟

التكاُمل بني الذوات َجْوهر الوجود الإن�شاين

m-alkumzari@hotmail.com



ينطلق الكاتب من الآيات القراآنية الكرية التي ُذكرت 

َي�ْسُجُد  فيها عبادة املخلوقات هلل؛ كقوله تعاىل: »َوهلِلّ ِ 

َوَكْرهاً« )الرعد:15(.  ْر�ِص َطْوعاً 
َ
َوالأ َماَواِت  َمن يِف ال�سَّ

على  القادر  وهو  اهلل  لقدرة  تخ�سع  املخلوقات  فكافة 

على  اهلل  حق  هي  والعبادة  �ساء.  اإن  واإحيائها  فنائها 

واخل�سوع  الطاعة  مفاهيم:  حتمل  وهي  خملوقاته. 

والتذلل. وهي كذلك حتمل �سنوفاً ل ندرك ماهيتها: 

عنه  يقول  العبادة  اأ�سكال  من  �سكل  فهو  كالت�سبيح. 

ِبَحْمَدِه َوَلكن لَّ  ُح  ُي�َسّبْ لَّ  اإِ ن �َسْيٍء  تبارك وجل: »َواإن ّمْ

مت  العبادة  اأنَّ  كما  )الإ�سراء:44(.  َت�ْسِبيَحُهْم«  َتفقهون 

يقول  امل�ستقيم.  بال�سراط  القراآين  ال�سياق  يف  ربطها 

الو�سول  يف  واأي�سرها  الطرق  اأق�سر  تعني  اإنها  الكاتب 

اإىل الغاية التي خلق من اأجلها الإن�سان. ويقول تف�سري 

الطربي عنها اإنها تعني: األهمنا الطريق الهادي ومنهم 

اأ�سلكنا طريق اجلنة يف املعاد. وبني  اإنها تعني  من قال 

تف�سري الكاتب وتف�سري الطربي قرب يف جوانب وبعد 

يف جوانب اأخرى، وجب و�سعها اأمام القارئ ليكون على 

ول  لبع�سها  مكملة  خمتلفة  تفا�سري  لالآيات  اأن  بينة 

تناق�ص بينها.

ا الإن�ساُن، فهو َيتميَّز عن الكائنات الأخرى بخا�سية  اأمَّ

الطاعة  خيار  له  تتيح  بالتايل  فهي  والرف�ص.  القبول 

اأو املع�سية. ولكن وعي الإن�سان بف�سل اخلالق وحقيقة 

ر�سائه.  �سبيل  يف  متذلاًل  له،  حمباً  جتعله  قدرته 

والتذلل.  واخل�سوع  الطاعة  ت�ستوجب  املحبة  فعبادة 

اأنَّ للمحبة تفاوتا فكذا يتفاوت النا�ص يف العبادة  وكما 

وتطبيقها.

�سمولية العبادة 

ل تقت�سُر العبادة على اأفعال معينة؛ فهي تتعدا ال�سالة 

فالعبادة  وزكاة.  حج  منا�سك  من  الأخرى  واملفرو�سات 

التي  الغاية  كونها  احلياة  جوانب  كافة  ي�سمل  فعل 

اأن هذا املفهوم  خلق الإن�سان من اأجلها. ويربر الكاتب 

كل  عن  ي�ستف�سرون  النا�ص  يجعل  من  هو  ال�سمويل 

�سلوك: هل هو حرام اأم حالل؟ 

لنمر عليها مرور  اأن هذه ظاهرة �سحية  اأرى  وهنا ل 

اأمر جعل النا�ص يهتمون بالق�سور و�ستت  الكرام؛ فهي 

اأ�سهمت يف  اأنَّها  ب�سيطة. كما  اإفتاءات  العلماء يف  جهود 

اخلطوط  لتوفر  العامة  لدى  التفكري  ملكة  تعطيل 

ال�ساخنة ل�ستقبال هذه ال�سف�سارات. 

خالفة االأر�ض وعبادة املرء

على  الإن�سان  خالفة  بني  وثيقاً  ارتباطاً  الكاتُب  َيَرى 

الإن�سان  هذا  ا�ستخلف  من  هو  فاهلل  والعبادة؛  الأر�ص 

التي عليه طاعتها،  والنواهي  الأوامر  واأمره بعدد من 

ويرى الكاتب اأن هذه الأوامر متثل العبادات. 

-ومن  املخلوقات  َخلق  من  الغاية  اأنَّ  الكاتُب  يفت�ُص 

ومن  والطاعة.  العبادة  غر�ص  هي  الإن�سان-  �سمنها 

ُدْون هذه الغاية يكون الوجود الب�سري عبثيًّا وخمالفاً 

الكوين«.  »الطاعة  قانون  الكاتب  عليه  اأطلق  لقانون 

عنه،  �سخ�سيًّا  اأ�سمع  مل  جديد  قانون  لهو  ولعمري 

ومل اأجد اأي معلومات علمية توؤكده اأو تنفيه. ويف هذا 

القانون يقول الكاتب اإنَّ من يعتقدون بعبثية وجودهم 

يف الأر�ص دون وجود اأي غاية تعبدية حلياتهم، اإ�سافة 

اإىل اأولئك امل�سركني الذين ل يوؤمنون باهلل اأو ي�سركون 

اإىل  يوؤدون  جميهم  فهوؤلء  اآخر؛  معبود  بعبادتهم  به 

اإ�سراب الوجود لإ�سراب معايري اخلري وال�سر لديهم.

العبادة واحلياة 

م الكاتب احلياة اإىل: حياة الدنيا وحياة  ويف هذا، ُيق�سِّ

الإن�سان يظل عبداُ هلل مع  فاإنَّ  الآخرة. ويف احلالتنْي، 

تكون  الدنيا  احلياة  اأنَّ  قوله-  -ح�سب  واحد  اختالف 

العبادة فيها مرتبطة بالتكليف والبتالء بينما الآخرة 

تخلو منهما. ويف كلتيهما يظل الإن�سان عبداً عابداً هلل.

والأخالق.  العبادة  بني  الف�سل  فكرة  الكاتُب  ُيحبِّذ  ل 

مالزمة  فهي  وبالتايل  للخري؛  مرادفة  هي  فالعبادة 

لكل فعل اأخالقي به �سفات الكمال. ويرى اأنَّ ال�سر هو 

وجه للمعا�سي واتباع النواهي.

فهم  تفاوت  عن  اأت�ساءل  الفكرة،  هذه  ُمنطلق  َوِمن 

امل�سلمني وتفا�سريهم؛ فرنى اليوم الكثرَي من اجلرائم 

ترتكب بنية فعل اخلري لالإن�سان والإ�سالم. وقد تبنت 

فكرة  اإىل  ت�ستند  اأفكار  بث  العلماء  من  الكثري  عقول 

اخلري وتطبق العبادة احلقة، لنكت�سف لحقاً اأنَّها لي�ست 

العبادة وفعل  بعباءة  ال�سر تدثر  �سوى وجه من وجوه 

اخلري.

املتتبِّع لبناء املقال الذي تناولناه ها ُهنا يجد اأنَّه قد خال 

الحتام  كلِّ  ومع  يدعيه.  الذي  الفل�سفي  احل�ص  من 

الت�ساوؤل  عليها  يغلب  الفل�سفة  فاإنَّ  املقال،  لكاتب 

والتفكر، وما جاء يف املقال غلب عليه الطابع التقريري 

القراآنية  الآيات  اإىل  ُيقر بحقائق عامة، م�ستنداً  الذي 

نة.  وبع�ص الأحاديث التي ُتنا�سب ُروؤية الكاتب من ال�سُّ

فتلك الأ�سانيد ُم�سلَّم بها اأ�ساًل. كما اأنَّه ابتدع قوانني 

كقانون الطاعة الكوين، دون اأن يذكر الفر�سيات التي 

اأو�سلته ل�سك قانون كوين كهذا!

ولعلَّنا اليوم يف حاجة ما�سة لفهم اأ�سباب �سعف العبادة 

فيها.  التي لنختلف  فل�سفتها وغاياتها اخلرية  ولي�ص 

اأدائها  نتائج  تراجع  يف  ونتق�سى  نبحث  اأْن  اأْعِني  َوُهنا 

وقلة اخلري الناجت عنها.

العبادة.. مرادفة اخلري ونقي�شة ال�شر
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فاطمة بنت نا�سر

يتناوُل عزمي طه، يف مقاله املن�سور بـ»جملة التفاهم«، واملعنون بـ»فل�سفة العبادة يف الإ�سالم«، مفهوَم العبادة يف املنظور الإ�سالمي واأبعاده الفل�سفية التي جتعل منه 

د اأنه تناول مو�سوع العبادة من ُمنطلق عقلي؛ وذلك كما يقول: »لزيادة الوعي بحقيقة مفهوم  مفهوماً مال�سقاً ومالزماً للحياة وملفهوم »اخلالفة« يف الأر�ص. ويوؤكِّ

العبادة، وجعل ممار�ستها قائمة على وعي وب�سرية«.

ث الكاتُب عن الق�سية املحورية الأبرز يف احلديث عن الوجودية، وهي ق�سية »اهلل خالق كل �سيء«، وُيْوِرُدها الكاتب كم�سلمة وحقيقة مثبتة ل حتتمل  ويف الَبْدء، يتحدَّ

�ص على حقيقة يقينية را�سخة ت�سون هذا البناء الفكري من الهدم. وي�ست�سهُد الكاتب يف ذلك بالفال�سفة القدماء  اأي �سك. كما يقول اإنَّ اأي بناء فكري يجب اأن ُيوؤ�سَّ

-ومنهم اأفالطون، الذي �سمى اهلل بـ«ال�سانع«، وغريه ُكرُث: كاأر�سطو وديكاردت وفال�سفة امل�سلمني- ويقول اإنَّ اأغلب الفال�سفة اأجمعوا على حقيقة خلق اهلل لكل �سيء، 

ومل ينكر ذلك �سوى فئة قليلة والتي تعرف باملالحدة. وهنا قد نعتب على الكاتب كتابته جلملة عامة عائمة تقر بوجود غالبية من الفال�سفة املوؤمنني، مقابل قلة 

من الفال�سفة امللحدين. فهذا القول يحتاج اإىل دليل وبرهان وجتنب كتابة اجلمل املطلقة للقارئ. فمن الواجب مده باملراجع للحقائق التي نقدمها له، خا�سة اإْن 

ُكنا نقدم له مادة علمية حُمكمة.

f_wahaibi@hotmail.com



جتربة النه�شة الآ�شيويَّة.. ال�شني واليابان منوذجا

الكربى،  الآ�سيوية  الـــدول  ت�سهده  الــذي  التطور  هــذا  ورغــم 

والجتماعية -كم�سكلة  ال�سيا�سية  الأزمات  هنالك جمموعة من 

وارتفاع  والت�سخم،  اجلديدة،  الــولدات  ن�سبة  وتراجع  امل�سنني، 

ن�سبة  جتـــاوزْت  وقــد  ال�سرعية-  غــري  والعمالة  البطالة،  ن�سب 

ْين العام 200%، من الدخل القومي الياباين يف العام 2010. الدَّ

الآ�سيوية  الدول  بع�ص  قتها  التي حقَّ الإجنازات  وحفاظا على 

مع  والنــفــتــاح  التفاهم  �سيا�سية  انتهجْت  املن�سرمة  العقود  يف 

يف  َم�َساحلها  ل�سمان  العامل؛  دول  جميع  ومــع  البع�ص  ها  َبْع�سِ

ـــم عــن احتالل  جَنَ الـــذي  ــة الحــتــقــان،  حُميطها الآ�ــســيــوي واإزالــ

املتوا�سل  والتهديد  املــجــاورة،  الآ�سيوية  الــدول  لبع�ص  اليابان 

�سد  النووي  �سالحها  با�ستخدام  ال�سمالية  كوريا  متار�سه  الذي 

اليابان. �سقيقتها اجلنوبية وجارتها 

َوُهنا يف هذا املقال، �سَنُخو�ص يف جتربتنْي يف نظري هما الأبرز 

اليابان  نهو�ص  جترية  الأوىل:  الآ�سيوية؛  القارة  م�ستوى  على 

العاملي ب�سفتها  امل�ستوى  تاأثريا على  الأقدم والأكرث  ُتعترب  التي 

الأوروبــيــة.  املركزية  خــارج  الوحيدة  الناجحة  التحديث  جتربة 

عام  بــداأت  فتية  جتربة  وهــي  ال�سني،  نهو�ص  جتربة  والثانية: 

يف  الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  بقوة  تناف�ص  وال�سني  1978م، 

القت�ساد؛ بحكم اأنها تاأتي يف املرتبة الثانية عامليا بعد اأمريكيا.

* الدين والثقافة يف جتربة النهو�ض اليابانية
الـ»كوجيكي«  كتاب  و�سفها  كثرية،  ُمعتقدات  اليابان  يف  ت�ُسْود 

خلق  ق�سة  الــقــديــة«-  الأ�ــســيــاء  »وقــائــع  باليابانية  تعني  -الــتــي 

الــكــون؛ انــطــالقــا مــن اأ�ــســطــورة تــقــول بــكــرثة الآلــهــة يف الــعــامل 

العلوي، وقد تزوج اثنان منهم )ذكر واأنثى(، واأخذا على عاتقهما 

ولدة اجلزر اليابانية، وبعد كرثة الولدات توفيت الزوجة فنزلت 

اإىل العامل ال�سفلي؛ حيث ت�ستقر الأرواح، وعندما ا�ستاق زوجها 

ى  اإليها نزل اإىل العامل ال�سفلي، طالبا منها العودة لإجناز ما تبقَّ

اأن  بعد  العلوي  العامل  اإىل  فعاد  ت�ستطع؛  مل  لكنها  ولدات؛  من 

الي�سرى  ر عينه  ال�سفلي، وعندما طهَّ العامل  اآثار  ر مباء من  ُطهِّ

اليمنى  الــعــنَي  ــر  طــهَّ ثــم  ال�سم�ص،  اأو  »اآمــاتــريا�ــص«  الإلـــه  ُوِلـــدت 

ع  وُوِلد الإله القمر، ثم َغ�َسل اأنفه فولد الإله »هايا�س�سانو«، فوزَّ

اأْعَطى ال�سماء لل�سم�ص. عليهم العامل باأْن 

ــ�ــســْت تلك الأ�ــســطــورة -والــتــي مل اأ�ــســردهــا كــامــلــة- اإىل  اأ�ــسَّ

الأجــيــال  تناقلتها  و�ــســعــائــر  ملــعــتــقــدات  عـــدة،  اأ�ــســاطــري  جــانــب 

هي  اليابانية  اجلزر  اأنَّ  د  ُتوؤكِّ والتي  اليابانيني،  من  املتعاقبة 

اأر�ــص  الــيــابــان يف نظرهم  اأر�ـــص  الآلــهــة، وبــالــتــايل  نع  مــن �سُ

مقد�سة، والإمرباطور مقد�ص، وهو الأب الروحي لليابانيني، 

اأر�سهم واإمرباطورهم. لو  وهم يدافعون دفاعا م�ستميتا عن 

يحكمها  اليابان  اإن  لقلنا  اليابان  غري  يف  الفكرة  هــذه  كانت 

ــَدق مــن قـــال: اإنَّ  م�ستبد، ولــكــن الــيــابــان غــري ذلـــك. وقــد �ــسَ

اأقــدام  تطاأ  مل  العامل.  �سعوب  كل  عن  خُمتلف  كوكب  اليابان 

الغزاة عليها اإل يف احلرب العاملية الثانية حينما األقت اأمريكا 

والإمـــرباطـــور.  الــيــابــان  وا�ست�سلم  عليها،  الــنــوويــة  القنبلة 

والذوبان  اجلماعة  روح  ز  تعزِّ الــذي  املعتقدات  من  وانطالقا 

املحن، وجعلتها يف  تلك  على  التغلب  اليابان  ا�ستطاعت  فيها، 

م�ساف الدول املتقدمة.

عند  اأمـــا  الــُهــويــة.  وهــي  ُم�سكلة  ــْوَجــد  ُت الـــدول،  بع�ص  ويف 

اليابان، فال توجد هذه امل�سكلة بُحكم اأنه ل يوجد اأحد �سوى 

الياباين، ول ي�سعرون باحلاجة اإىل ابتكار قيم جديدة.

من  الكثرَي  جند  الكوكب،  هذا  يف  الثقافة  عن  تكلَّمنا  واإذا 

الطاعة،  على  تقوم  التي  الأخــالقــيــة  القيم  منها:  ال�سمات؛ 

هذه  واليابان؛  الإمرباطور  �سبيل  يف  والت�سحية  والحــتام، 

�سنني  من  اليابان  ت�سود  التي  العتقادات  زتها  عزَّ ال�سلوكيات 

طويلة.

من  الــيــابــاين  النظام  ُيــعــدُّ  التعليمي،  النظام  جــانــب  ومــن 

اأنــظــمــة الــتــعــلــيــم يف الـــعـــامل وهــــذا بــالــطــبــع يف نظر  اأفــ�ــســل 

�ص  اليابانيني. اأما يف نظر غري اليابانيني، فُيعد ُمرهقا ويعرِّ

اليابانيني  زاد  ومما  لالنتحار.  ت�سل  نف�سية  اأزمــات  الطالب 

د  توؤكِّ التي  التقارير  الكثري من  النظام �سدور  بهذا  مت�سكهم 

طالب  جميع  بني  الأوىل  املرتبة  احتل  الياباين  الطالب  اأنَّ 

والعلوم  الــريــا�ــســيــات  منها:  الــفــروع؛  مــن  الكثري  يف  الــعــامل 

اهتماما  احلكومة  فتويل  العايل،  التعليم  عن  اأما  والفيزياء. 

جبارا مبتابعة الطالب؛ �سواء يف اخلارج اأو الداخل، وت�سرف 

مبالغ طائلة للطالب وتقر�سهم الأموال. وجتدر الإ�سارة هنا 

باجلوائز  العلماء  من  العديد  تكرمي  يف  الأخــرية  الآونــة  اإىل 

العاملية؛ منها: »جائزة نوبل«.

* الدين والثقافة يف جتربة النهو�ض ال�سينية
َمــَبــادئ  مــن  ال�سرقية  الآ�ــســيــويــة  الـــدول  َحـــْذو  ال�سني  حتـــُذو 

اأو »القواعد  اأ�س�َص التفاهم  نْت  الفل�سفة الكونفو�سية، التي ت�سمَّ

ل�سبط  ة  عامَّ مبادئ  عن  ُتعربِّ  وهي  ال�سالح«.  للحكم  الذهبية 

للرجل،  واملــراأة  للكبري،  ال�سغري  كاحتام  الإن�سانية،  العالقات 

ت  ن�سَّ للحاكم. كما  واملواطن  لل�سيد،  للمعلم، واخلادم  والتلميذ 

القيم  نــظــام  واحـــتام  الــعــمــل،  يف  والإخــال�ــص  ال�ستقامة  على 

اليابان  بقيم  متاما  �سبيهة  القيم  هــذه  الأخــالقــيــة...وغــريهــا. 

الثقافات  بع�ص  يــاأخــذون  ال�سينيني  اأنَّ  ــب  َرْيـ ول  وثــقــافــاتــهــا، 

ــَمــعــهــمــا عــالقــات  والــقــيــم مــن الــيــابــان بحكم قــربــهــم مــنــهــا، وجَتْ

وقوية. م�ستكة 

الــعــامل يف خريف  الــتــي �سربْت  ــة  الأزمـ ال�سني يف ظــلِّ  وقــفــْت 

رقابة  وتبنَّت  الأزمــة،  هذه  ُمواجهة  يف  ا  قويًّ َمْوِقفاً  2008م  العام 

بحزم ممن  بع�سهم  وعاقبت  واملف�سدين،  الفا�سدين  على  �سارمة 

كانوا يف مراتب حزبية عالية. يكفي التذكري باأنَّ ال�سني حاكمْت 

اأكرث من مائة واأربعني األف م�سوؤول �سيني يف العام 2010م، وهذا 

يدلُّ على الإرادة ال�سيا�سية القوية والتخطيط ال�سليم.

اأْدَركت القيادة ال�سينية منذ اأْن تبنَّت »الإ�سالح والنفتاح« عام 

بني  الداخلي  التفاهم  َرْهن  ال�سيني  القت�ساد  تنامي  اأنَّ  1978م، 

على  العاملي  القت�ساد  لتنامي  ال�سني  ودعــم  املحلية،  القوميات 

اأ�س�ص �سليمة، وباَت وا�سحاً اليوم اأنَّ الأ�سلوَب الذي تبنَّته ال�سني 

ُمواجهة  للغاية يف  ناجحا  كان  �سعبها  اقت�سادها خلدمة  اإدارة  يف 

الإداري  والف�ساد  الفو�سى  عــن  الناجمة  العاملية  املالية  الأزمـــة 

الق�سائية.  ال�سفافية وامل�ساءلة  واملايل، وغياب 

لها  وتكون  م،  تتقدَّ اأْن  اأرادْت  اإذا  دولــة  اأيِّ  على  َيِجب  واأخــريا.. 

والتكنولوجية،  القــتــ�ــســاديــة،  املــجــالت:  كــافــة  يف  دولــيــة  مــكــانــة 

خال�سة  ونيَّة  �سيا�سية  اإرادة  َلَدْيَها  تكوَن  اأْن  والعلمية...وغريها 

للتطوير؛ ل اأْن تكون ذات �سعارات زائفة. وَخرْي برهان على ذلك: 

اليابان وال�سني.. كما يجب اأن تهتم بالتعليم والكوادر ال�سابة.
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�سلطان املكتومي

ل  ل تدريجيًّا نحو القارة الآ�سيوية، بعد اأن كان الغرب الالعب الوحيد يف العامل؛ فالقارئ اليوم لالأحداث العاملية ل َيْخَفى عليه هذا التحوُّ ها هو العامل اليوم يتحوَّ

الهائل لل�سرق على كافة الأ�سعدة: ال�سيا�سية، والقت�سادية، والتكنولوجية. وقد َعَر�ص لنا الكاتُب َم�ْسُعود �ساهر يف جملة »الت�سامح« يف مقاله » فل�سفة التفاهم: 

الدين والثقافة يف جتارب النهو�ص الآ�سيوية«، جتربتنْي هما الأبرز يف القارة الآ�سيوية: ال�سني واليابان. وقد َتَزايد اهتمام الباحثني ب�سورة وا�سحة يف خُمتلف بلدان 

العامل لدرا�سة ومعرفة املزيد عن التجربة الآ�سيوية، خا�سة يف اليابان وال�سني وكوريا اجلنوبية، وقد ان�سبَّ اهتمامهم على كيفية تغلب الدول الآ�سيوية على العقبات 

القت�سادية، وعدم التخلِّي عن ِقَيِمها يف ظلِّ الراأ�سمالية وقيم الغرب املتمثل يف العوملة واحلداثة.
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هة حقوق الإن�شان.. مفاهيم م�شوَّ

الت�سامح  مبجلة  مقاله  -يف  بالرا�سد  ــد  حُمــمَّ الكاتب  َيــْذُكــر 

للمدخل  اأنَّ  والكفايات«-  الإن�سان..املبادئ  حقوق  على  »التبية 

وثقافتها  الإنــ�ــســان  حــقــوق  قيم  ن�سر  يف  نــاجــحــاً  دوراً  الــتبــوي 

واإ�ــســاعــتــهــا بــني الــبــ�ــســر، لــتــخــرج مــن حــيــز الــنــ�ــســو�ــص اإىل حيز 

اإذ يظل  التنفيذ، ومن طوباوية التخيالت اإىل واقعية التمكني. 

عليها  يرتكز  اأن  يجب  الــتــي  الأ�ــســ�ــص  حــول  مــ�ــســروعــاً  الــتــ�ــســاوؤل 

القيم  تلك  ا�ستيعاب  عملية  ر  تي�سِّ اأن  �ساأنها  من  والتي  املدخل، 

اإي�ساح  ــُب  يــتــوجَّ كما  منها،  اإيــجــابــيــة  مــواقــَف  التالميذ  وتــبــنِّــي 

حقوق  عن  ينزع  حتى  يتلكها  اأن  للطالب  لبــد  التي  الكفاءات 

الــتــي حتــولــهــا اإىل مفاهيم  الــتــجــريــديــة  الــنــزعــة  الإنــ�ــســان تــلــك 

ومقولت نظرية تتداول يف اخلطابات ال�سيا�سية والإعالمية ل 

ة  بِعدَّ العربية  الأوطــان  يف  النا�سئة  العقول  ت�سبَّعْت  ولقد  غري، 

معا�سرة  مفاهيم  بعدة  الإطــاحــة  �سبيل  يف  مــوؤدجلــة  ممار�سات 

والعلمانية،  الليربالية  وقيم  الجتماعية  والــعــدالــة  كاحلرية 

والتي جنح الإعالم العربي يف بثها على �سكل طفيليات وخاليا 

م�سرطنة ُت�سكِّل خطراً على القيم العربية والثوابت وامل�سلمات - 

على حد تعبريهم. لذا؛ كان ِلَزاماً الإجابة عن هذين ال�سوؤالني 

التبية  من  جتعل  وُمقتحات  رات  ت�سوُّ تقدمي  يف  ُي�سهم  مبا 

املختلفة،  الأبعاد  فيه  ُتَراعى  ا  تربويًّ ن�ساطاً  الإن�سان  على حقوق 

واأهــدافــهــا  الــرحــب،  بابها  مــن  العربي  الكيان  نطاق  يف  وتــدخــل 

ال�سامية؛ ِعَو�ساً عن مفاهيم م�سوهة ومغلوطة.

املتاأ�سلة  احلــقــوق  تلك  باأنَّها  الإنــ�ــســان  حقوق  تعريف  ــِكــن  ُيْ

اأنَّ  اأي  كب�سر،  َنْحَيا  اأن  دونــهــا  مــن  ُيكن  ل  والــتــي  طبيعتنا،  يف 

الإن�سانية،  كامل  كان  كامل احلقوق  كان  فاإذا  بحقوقه،  الإن�سان 

اإن�سانيته،  من  ا  انتقا�سً ذلك  كان  احلقوق  من  حق  انتق�ص  واإذا 

دت احلقوق التي ُت�سلب من الإن�سان؛ يكون النتقا�ص  وكلما تعدَّ

ــز مــفــهــوم حــقــوق  مـــن اإنــ�ــســانــيــتــه بــنــ�ــســبــة ذلـــك املـــقـــدار، ويــرتــكَّ

باحلقوق  املنتفع  اأولــهــا:  اأ�سا�سية؛  حمــاور  ثالثة  على  الإن�سان 

تلك  حماية  وثالثها:  احلــقــوق،  نوعية  وثانيها:  الإن�سان،  وهــو 

احلـــقـــوق. والإنــ�ــســان يختلف عــن الـــفـــرد؛ فــالإنــ�ــســان هــو املـــادة 

والروح واحلقوق، والفرد هو الوجود املادي وح�سب؛ فالفرد ذو 

ج�سدية، يف حني اأن عبارة »الإن�سان« تنطوي على اجل�سد والفكر 

املطلَق  الإن�سان  هو  احلقوق  بتلك  املنتفع  فالإن�سان  والكرامة؛ 

املت�سامي من كل �سروب التمييز ال�سيقة: الدينية، اأو العرقية، 

اأو اللغوية، والتي جتعله كائناً حمدوداً.

اأ�سا�سية،  اأ�سا�سية وغري  ا ت�سنيفات احلقوق؛ فهناك حقوق  اأمَّ

وهناك حقوق غري قابلة للم�سا�ص، وهناك حقوق فردية واأخرى 

جماعية، وهناك حقوق تثبت للفرد وحده ب�سفته فرداً، ويكون 

ا احلقوق اجلماعية،  اأمَّ فردية.  ب�سورة  فيها وممار�ستها  التمتُّع 

فــهــي حــقــوق فــرديــة يف حــقــيــقــتــهــا، ولــكــن ل يــكــن الــتــمــتــع بها 

اأن  اأي  لــهــا،  املــكــونــني  ــراد  ــ الأفـ عــن  م�ستقل  ب�سكل  وممــار�ــســتــهــا 

ممار�ستها تتم من خالل عدة اأ�سخا�ص، اأي يف و�سط اجتماعي.

يعك�ُص  تق�سيٌم  وهو  تاريخية،  اأجيال  ثالثة  الإن�سان  وحلقوق 

يف واقع الأمر حيوية حقوق الإن�سان وحركيتها، ف�ساًل عن َكْوِنه 

ت بها م�سرية حقوق  التي مرَّ املراحل الكربى  ُيعطينا فكرة عن 

باحلقوق  طالب  الــذي  اجليل  هــذا  هو  الأول  فاجليل  الإن�سان؛ 

ب�سفته  يتمتع  الفرد  اعتبار  قام على  والذي  وال�سيا�سية،  املدنية 

الــذي  الطبيعي  الــقــانــون  م�سدرها  والــتــي  وال�سيا�سية  املــدنــيــة 

فكره  الأول  اجلــيــل  ي�ستمد  اإذ  الــو�ــســعــي؛  الــقــانــون  فــوق  ي�سمو 

الــقــرنــني  الــتــي ظــهــرت يف  الفل�سفية  املـــذاهـــب  تــلــك  مــن  وحــقــه 

احلقوق  وعن  امل�ستقل،  الفرد  حول  ع�سر  والثامن  ع�سر  ال�سابع 

ال�سيا�سية؛  النظم  من  ُم�ستمدة  لي�ست  حقوق  وهي  الطبيعية، 

�سة على حقوق طبيعية اأ�سبق من �سيادة الدولة، واأ�سمى  بل ُموؤ�سَّ

الجتماعية  لت  التحوُّ حجم  يعك�ص  الأول  فاجليل  اأي�ساً.  منها 

وال�سيا�سية والفكرية التي عرفتها اأوروبا و�سمال اأمريكا، والتي 

من  الإن�سان  حقوق  م�سرية  يف  مهمة  وثائق  �سدور  عن  اأْثــَمــرت 

1776م، واإعــــالن حقوق  اأمــريــكــا  ا�ــســتــقــالل  اإعــــالن  قــبــل وثــيــقــة 

ــنــت عـــدداً  1789م، والــتــي تــ�ــســمَّ الإنــ�ــســان واملــواطــنــة يف فــرنــ�ــســا 

مــن احلــقــوق كــاحلــقــوق واحلــريــات الــفــرديــة: احلــق يف احلــيــاة، 

الالاإن�سانية  املعامالت  اأو  القا�سية  والعقوبات  التعذيب  ومنع 

والتنقل  احلرية  يف  واحلــق  والــرق،  العبودية  وحظر  املهينة،  اأو 

الق�ساء،  اأمـــام  املــ�ــســاواة  �سملْت:  التي  الق�سائية  وكال�سمانات 

تطبيق  وحــظــر  واملــدنــيــة،  اجلنائية  الإجــــراءات  يف  وال�سمانات 

بال�سخ�سية  باأثر رجعي، واحلق يف العتاف  الت�سريع اجلنائي 

بحماية  عنيت  والــتــي  العائلية  واحلــقــوق  فــرد.  لكل  القانونية 

ــزوجــــني يف احلـــقـــوق وحـــقـــوق الأطـــفـــال  ــاوي الــ ــسـ ــ�ـ الأ�ــــســــرة وتـ

امل�ساركة  والتي ت�سمنت:  ال�سيا�سية  احلقوق  واأخرياً  وحمايتهم، 

يف اإدارة ال�سوؤون العامة، واحلق يف النتخاب والت�سح والتجمع 

الــثــاين،  ــا اجلــيــل  ـ اأمَّ الــعــامــة.  الــوظــائــف  تقلد  وفــر�ــســة  ال�سلمي 

ــو جــيــل مـــعـــروف بـــالـــقـــراءة ال�ــســتاكــيــة حلــقــوق الإنــ�ــســان،  وهـ

الجتماعية  ــرازات  الإفــ يف  التحديد  وجــه  على  م�سدره  فيجد 

والآثار الفكرية للثورة ال�سناعية التي اأْحَدثت ِحراكاً اجتماعيًّا 

ي�ستمتع  فــرداً  َكْوِنه  اإىل  -اإ�سافة  الإن�سان  اأنَّ  تبنيَّ  فقد  كبرياً، 

احلياة  يف  طرف  و�سيا�سية-  فردية  بحقوق  تلك  ل�سفته  نتيجة 

بجملة  يتمتع  بذلك  وهو  والثقافية،  والجتماعية  القت�سادية 

من احلقوق ذات الطابع القت�سادي والجتماعي والثقايف، وله 

»العدالة الجتماعية«-  اأن ُيطالب الدولة بتحقيقها -ممثلة يف 

ــٌر لــطــاملــا كـــان ال�ــســتاكــيــون يــعــيــبــون بــه الــلــيــربالــيــني،  وهـــو اأمــ

واحلماية  العمل  كحق  ُحــقــوق:  ة  ِعــدَّ على  اجليل  هــذا  وي�ستمل 

وحماية  الجتماعي  وال�سمان  النقابات  وت�سكيل  البطالة  من 

الأ�سرة وحت�سني اأو�ساعها املعي�سية وال�سحة والتعليم وامل�ساركة 

يف احلياة الثقافية.

ن الأخري حلقوق الإن�سان وهو اجليل الثالث، والذي  ا املكوِّ اأمَّ

هــو يف حقيقة الأمـــر دلــيــٌل قـــويٌّ عــلــى حــيــويــة حــقــوق الإنــ�ــســان 

ا�ستيعاب  نا من  يتمكَّ والثاين مل  الأول  وحركيتها؛ لأنَّ اجليلني 

جاء  لذلك  عرفته؛  الذي  ر  التطوُّ نتيجة  الإن�سان  حقوق  جميع 

اأو  اجلماعات  اأو حقوق  الت�سامن  بحقوق  امل�سمى  الثالث  اجليل 

ال�سلم  يف  احلق  قبيل  من  حقوقا  ي�سمُّ  وهو  التكافلية،  احلقوق 

الإن�سانية، واحلق يف  امل�ساعدة  �سليمة، واحلق يف  بيئة  واحلق يف 

ال�سيادة الدائمة على الرثوات الطبيعية.

الثالثة؛  لالأجيال  والتق�سيمات  الت�سنيفات  هــذه  ختام  ويف 

وجب التاأكيد على م�ساألتني مهمتني؛ فحقوق الإن�سان مالزمٌة 

للطبيعة الإن�سانية، والأمر الآخر هو اأن حقوق الإن�سان تتطور، 

اأي اأن قائمة حقوق الإن�سان مل تغلق ب�سكل نهائي.

معقدة  فاأهدافها  تعقيد؛  من  تخلو  ل  احلقوق  على  التبية 

ومتباينة، وطرائقها كثرية ومتنوعة؛ فهي عملية م�ستمرة تتاأتَّى 

تنتقل  التبوية  العملية  َكْون هذه  فيها من  ال�ستمرارية  �سفة 

واجتماعيٍّ  فــرديٍّ  منوٍّ  عملية  فهي  املجتمع؛  يف  لآخــر  جيل  من 

ق  تتحقَّ تفاعلية  عملية  وهي  والع�سوائية،  الرجتــال  عن  بعيدة 

من خالل التفاعل والتوا�سل الدائم بني املعلِّم واملتعلِّم والبيئة 

تر�سيخ  َتْعِني  الإن�سان  حقوق  على  التبية  اأنَّ  كما  الجتماعية. 

التعليم،  مراحل  جميع  يف  النا�سئة  لدى  الديقراطية  مفهوم 

والعاملية  والقومية  الوطنية  والت�سريعات  بالقوانني  والتعريف 

الفردي  النتماء  ْيق  �سِ من  واخلــروج  اجلانب،  بهذا  ُتْعَنى  التي 

اإىل رحابة الإن�سانية.
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ب�سام الكلباين

د الأملانيتني، و�سقوط اأنظمة  ة النزاع بني املع�سكرين الغربي وال�سرقي، والذي انتهى بانتهاء احلرب الباردة وتوحُّ مع نهاية احلرب العاملية الثانية، وبعد تراُجع ِحدَّ

ك الحتاد ال�سوفيتي؛ �ساَر من ال�سروري البحث يف �ستى ال�سبل التي َت�ْسَمح بن�سر ثقافة حقوق الإن�سان على اأو�سع نطاق  �سيوعية يف بولندا ورومانيا، ف�ساًل عن تفكُّ

نات املمار�سة اليومية للب�سر، ولتقطع بذلك الت�سور ال�سائد الذي جعل من تلك احلقوق واملبادئ حُمتكرة  ْمن ُمكوِّ ل تلك احلقوق واملبادئ �سِ مُمكن؛ من اأجل اأْن تتحوَّ

فتها خلدمة �ساحلها اخلا�ص، والتي َجَعلت باقي �سعوب العامل اأمام اأزمتني: الت�سديق اأو ال�سك يف زيف الدعاء يف كل ما  من ِقَبل نخٍب فكرية و�سيا�سية كثرياً ما وظَّ

جاءت به املنظمات احلقوقية؛ لذا كان لبد من ال�سري يف �سبيل تربية حقوق الإن�سان.

bassam.alkalbani@aiesec.net



ــالت الــبــحــث يف الــفــلــ�ــســفــة والـــديـــن، هو  ــ ـ اأهـــم جَمَ اإنَّ اأحــــَد 

الإجابة عن الأ�سئلة املرتبطة بامليتافيزيقيا، وبالكون والوجود 

والغيب و�سوؤال الالمرئي، الذي يتخطى معرفتنا النابعة عن 

املوجودات،  وراء  الرغبة يف معرفة ما  اإىل  والتجربة  امل�ساهدة 

تناولت  فالفل�سفة  خمتلفة؛  كليهما  يف  البحث  اأدوات  اأن  غرَي 

ا تو�سلت  هذا املجال بالتحليل العقلي واملنطقي، ُم�ستفيدًة مِمَّ

اإليه العلوم التجريبية يف درا�ستها للمادة. والدين )ُن�سري هنا 

باأداة  بالغيبيات  ال�سماوية( �سكَّل معرفته اخلا�سة  الأديان  اإىل 

الت�سديق  هو  الإيــان  اكتمال  �سرط  جاعال  وال�سمع؛  الوحي 

الكتب  ت عليه  ن�سَّ الأنبياء، وكما  ل�سان  بالغيب، كما جاء على 

ال�سماوية، وهذا الأخري -الدين- مل يكن بعيًدا عن خماطبة 

ر؛  نت�سوَّ قد  كما  والن�سور  البعث  فكرة  عن  حجاجه  يف  العقل 

نُف�ِسِهم 
َ
َومَلْ َيَتَفكُروا يِف اأ

َ
فاهلل تعاىل يقول يف القراآن الكرمي: »اأ

َجــٍل 
َ
َواأ ق  ِباحْلَ ل  اإِ َبْيَنُهَما  َوَمــا  ْر�ـــَص 

َ
َواْلأ ال�سَماَواِت   

ُ
اهلل َخلََق  ما 

َلَكاِفُروَن«)الروم:8(،  َربِهْم  ِبِلَقاِء  َكِثرًيا مَن النا�ِص  ن  َواإِ م�َسمى 

بور�سا�سن-  اإبراهيم  املغربي  الباحث  يرى  -كما  الإ�سكال  لكنَّ 

الفل�سفي  النظر  حترمي  على  عموما،  درجــوا،  »الفقهاء  اأنَّ  هو 

لعتقادهم التام بالكفاية العلمية والعملية لل�سريعة، فانربوا 

واجلمهور«،  احلكام  اأعــني  يف  والفال�سفة  الفل�سفة  يخ�س�سون 

ا  ويف اجلانب الآخر فاإنَّ الفال�سفة الأوائل مل يتمكنوا هم اأي�سً

من التوفيق بني الفل�سفة وال�سرع يف كتاباتهم »جلهلهم بعدم 

عليه  فالعتماد  لذلك  ال�سرع؛  عن  العقل  ا�ستقالل  اإمكانية 

كتاباتهم  ــا  اأمَّ بــاطــل«.  اإىل  اإل  يــوؤدى  ل  وحيدة  كــاأداة معرفية 

املتزنة، فقد جاءت متاأخرة، وقد كان جمتمع الفقهاء واملجتمع 

ال�سيا�سي وقتها قد ق�سى راأيه فيهم.

* املناظرات الثالث
»الإمتاع  كتاب  اإىل  اإدراوي  العيا�سي  املغربي  الباحث  ُيحيلنا 

واملوؤان�سة«؛ ُبغية الوقوف على ثالث مناظرات، ذكر ن�سو�سها 

كاملًة يف درا�سته؛ الأوىل: بني البخاري واأبي �سليمان املنطقي، 

وهذا الأخري يدعو لتبني الفل�سفة بو�سفها علماً قائماً بذاته، 

ل ُيكن اإقحامه يف الدين. واملناظرة الثانية: بني اأبي �سليمان 

ــري يــرفــ�ــص اإقـــامـــة مــقــارنــة  ــري، وهـــذا الأخــ ــريـ املــنــطــقــي واحلـ

مقد�سا،  �سماويا  ت�سريعا  الدين  كــون  والفل�سفة؛  الدين  بني 

والــفــلــ�ــســفــة عــلــٌم اإنــ�ــســاينٌّ مــو�ــســوع. واملــنــاظــرة الــثــالــثــة: بني 

اإخوان  جماعة  اأعمدة  اأحد  هو  واملقد�سي  واملقد�سي،  احلريري 

ال�سفا؛ وهي جماعة ظهرت يف الب�سرة يف الن�سف الثاين من 

َدُعوا  الذين  املفكرين  من  عدًدا  ت�سمُّ  الهجري،  الرابع  القرن 

اإىل التوفيق بني الفل�سفة والدين.

ولأنَّ التوحيدي -�ساحب »الإمتاع واملوؤان�سة«- َبَدا ُمنا�سًرا 

اإخـــوان  لفل�سفة  ــا  ومــعــار�ــسً اأ�ــســلــه،  يف  املتكامل  الــديــن  لفكرة 

بنقل  التزامه  م�سداقية  يف  ًكا  ُم�سكِّ العيا�سي  َت�َساءل  ال�سفا؛ 

طرٍف  لكل  الــرد  م�ساحة  كانت  اإذ  اإليه؛  و�سلت  كما  املناظرات 

والـــردود  الــدعــاوى  وتنظيم  احلـــوار  ترتيب  اأنَّ  كما  خمتلفة، 

دعــمــت مــوقــًفــا دون اآخــــر، وهــيــمــنــْت فــكــرة »نــبــذ فــكــر اإخــــوان 

اأْرَجع العيا�سي  ال�سفا« على املناظرات الثالث بوجٍه عام، وقد 

ذلك:  ُمعلِّال  يقول  »ال�سيا�سة«؛  اإىل  الأول  املقام  ذلك يف  �سبَب 

برنامج  مبثابة  كانت  ال�سفا  اإخـــوان  جماعة  ر�سائل  كــون  »اإن 

�سيا�سي  تــيــار  اأقـــوى  مثَّلت  الــتــي  القرامطة  جلماعة  تثقيفي 

الهجومي  الطابع  ليعلل  العبا�سية،  الدولة  تاريخ  يف  ُمعار�ص 

اأخرى  اإ�سارة  للمناظرة على فكر اجلماعة«، ويف هذا  العدائي 

ا اإىل ريبة الباحث من م�سداقية ما جاء نقله يف »الإمتاع  اأي�سً

واملوؤان�سة«.

وبــالــرغــم مـــن هـــذا الــتــ�ــســكــيــك يف �ــســحــة نــقــل الــتــوحــيــدي 

التاريخية  الأهــمــيــة  املــغــربــي  الــبــاحــث  ُيــنــكــر  لــلــمــنــاظــرات، مل 

الثقافية  املعطيات  املناظرات  هــذه  ــَدت  َر�ــسَ فقد  النقل؛  لهذا 

َك�َسفت  كما  املرحلة،  هذه  يف  الإ�سالمي  للمجتمع  وال�سيا�سية 

وبني  جانب،  من  والفقهاء  الفال�سفة  بني  املحتدمة  العالقة 

على  عــالوًة  اآخــر،  جانٍب  من  )ال�سيا�سة(  واحلــكــام  الفال�سفة 

اإذ  الأخــرى؛  احل�سارات  ثقافات  على  املبكر  لالنفتاح  اإ�سارتها 

واإ�سافًة  واأر�سطو.  اأفــالطــون  مع  نعلم-  -كما  بــداأت  الفل�سفة 

اإىل الأهمية التي ذكرها الكاتب، �سورت هذه املناظرات واحًدا 

يف  واملفكرون  الفقهاء  انتهجها  التي  احلــوار  اأ�ساليب  اأهــم  من 

منها:  علمية؛  اأ�س�ص  على  مرتٌب  مكتوب،  حــواٌر  املرحلة،  تلك 

ال�ستدلل، ونق�ص احلجج، ورفع الدعاوى، وتقدمي الرباهني، 

املتناظران  يلتزم فيها  اأخالقية  اأ�س�ص  اأنَّه حواٌر قائٌم على  كما 

الوقت  ومنحه  الآخــر،  الطرف  احــتام  نحو  من  عامة  بـــاآداٍب 

يف  والنظر  الألــفــاظ،  من  البذيء  عن  والُبعد  للرد،  وامل�ساحة 

باهتمام. وا�ستدللته  حججه 

* ابن ر�سد واإخوان ال�سفا
وكيف  ال�سفا،  اإخــوان  جماعة  تاريخ  اإىل  املغربيُّ  الباحُث  ينتقُل 

النظر  وجــهــات  د  تــعــدُّ اإىل  م�سرًيا  ال�سيا�سة..  اإىل  عالقتها  انتهت 

والآراء حولها، وُم�ستنًدا اإىل ما اأورده بطر�ص الب�ستاين يف تقديه 

القرامطة  اإىل  تن�سب  اجلماعة  َكــْون  من  ال�سفا«  اإخــوان  لـ«ر�سائل 

اليونانية  »احلكمة  اأنَّ  هو  ذلــك  يف  الأهــم  لكنَّ  الب�سرة،  وَمْوِطنها 

الــ�ــســرق عــن طــريــق هــذه اجلــمــاعــة«. وقد  اأن ت�ستوطن  اأفــلــحــْت يف 

اإخوان  جماعة  يتو�سطهما  حلقتني  بني  َيْجَمع  اأْن  الباحث  ا�ستطاع 

ال�ساد�ص  )الــقــرن  ر�ــســد  وابـــن  الــهــجــري(،  الــرابــع  )الــقــرن  ال�سفا 

التي  ال�سيا�سة  مع  الفل�سفة  حمنة  هي  الأوىل  احللقة  الهجري(، 

بالزندقة.  والتهام  العلنية  واملعاداة  الإق�ساء  اإىل  الطرفني  قادت 

اأما احللقة الثانية، ففيها يجمع الباحث بني دعوة ابن ر�سد ودعوة 

الدعوة  وهذه  والفل�سفة،  الدين  بني  »التوفيق«  اإىل  ال�سفا  اإخــوان 

اأنها-  اإل  طــرف  كــلِّ  لــدى  خُمتلفة  خ�سو�سية  متتلك  كانت  -واإن 

كونها  واحلكمة؛  الدين  بني  العالقة  ترتيب  �سرورة  على  جتتمع 

الفل�سفة  اإن�ساف  و�سرورة  مطلًقا،  جوهرها  يف  تتعار�ص  ل  عالقة 

لكونها توؤ�س�ص ملبادئ احلكمة.

* مناه�سة الفل�سفة
وعــــالوًة عــلــى مــا اأ�ــســرنــا اإلــيــه مــن ذكــر الــتــوافــق بــني ابــن ر�سد 

والــغــزايل  احلــريــري  اآراء  مـــواٍز  نحٍو  على  تلتقي  ال�سفا،  واإخـــوان 

كتابات  ذلــك  اإىل  وُت�سري  الــديــن،  عن  الفل�سفة  اإق�ساء  �ــســرورة  يف 

مناظرته  يف  احلريري  وردود  الفال�سفة،  على  الهجومية  الغزايل 

اأبي �سليمان املنطقي. مع 

جاء  الذين  الفال�سفة  اجتاهات  الباحُث  م  ُيق�سِّ اخُلال�سة،  ويف 

اإىل  الفل�سفة  يــرد  الأول:  ق�سمني؛  اإىل  درا�ــســتــه  يف  ذكــرهــم  عــلــى 

الدين من جانب »رد الفرع اإىل الأ�سل«، ونرى العيا�سي هنا يوؤكد 

رغبتهم  وعدم  ال�سفا،  اإخــوان  وجماعة  املقد�سي  نية«  »�سفاء  على 

الأوىل:  دعــوتــان؛  ففيه  الــثــاين،  الق�سم  ــا  ـ اأمَّ الــديــن.  مهاجمة  يف 

بو�سفهما  بينهما  اخللط  دون  والفل�سفة  الدين  ح�سور  اإىل  تدعو 

والثانية  املنطقي،  �سليمان  اأبـــي  دعـــوة  وهــي  منف�سلني،  جمــالــني 

الفل�سفة  كون  على  يقوم  اآخر  م�سلكا  هذا  اخللط  عدم  اإىل  ت�سيف 

مثله  وقد  اللتقاء،  لهما  يتحقق  ل  الأ�سا�ص،  يف  نقي�سني  والدين 

البخاري واحلريري.

دام بني الدين والفل�شفة؟ كيف بداأ هذا ال�شِّ

يتناوُل هذا املقال حتلياًل ُمْوجًزا لدرا�سة َعَر�سها الباحث املغربي العيا�سي اإدراوي، يف جملة »الت�سامح«، حتت عنوان »مطارحات يف م�ساألة ال�سلة بني احلكمة الفقهية وال�سريعة 

ال�سماوية«، وفيها ي�ستعر�ُص حتلياًل لثالث مناظراٍت حول عالقة الفل�سفِة بال�سريعة، تعود هذه املناظرات اإىل القرن الرابع الهجري، وقد اأوردها اأبو حيان التوحيدي يف كتابه 

»الإمتاع واملوؤان�سة«.

يبداأ العيا�سي درا�سته بتحقيق القول اإنَّ الدين والفل�سفة �سرورتان متالزمتان، ويبدو اأنَّ هذه ال�سرورة ل ترتبط بحاجة اأحدهما اإىل الآخر، بل بوجوده الفعلي الدائم معه؛ 

ر الباحث الدعوة امل�ستمرة على مر التاريخ للتوفيق بني  د من احلكمة، وكون احلكمة �ستجانب احلق بال وحي اإلهي موجه. وعلى هذا الأ�سا�ص، ُيف�سِّ كون الدين ل يكن اأن يتجرَّ

الفل�سفة والدين بو�سفها دعوة ت�سعى لتحقيق التوازن بني مطلب الروح ومطلب العقل، لكن: ما الذي يجعل ال�سدام حُمتدًما -من البدابة- بني الفل�سلفة والدين؟

 رمضان 1438هـ  -  مايو 2017م10

نادية اللمكية

nkha008@gmail.com



للمجتمعات  الوا�سحة  مات  ال�سِّ مــن  ــه  بــاأنَّ الــقــول  ُيــِكــن 

بالعمل نحو ت�سهيل  اأفرادها  التاريخ: قيام  الب�سرية خالل 

حياتهم اليومية، وحت�سني نوعية ممار�ساتهم على خمتلف 

ت�سل�سل  ُمَعاَينة  عند  وا�سح  ب�سكل  ذلك  ويتمثَّل  الأ�سعدة؛ 

الكت�سافات منذ الع�سر احلجري حتى يومنا هذا، وي�ساف 

اأي�سا: الختاعات املادية كاأ�سلحة ال�سيد واأدوات  اإىل هذا 

والجــتــمــاعــي  ال�سيا�سي  كــالــنــظــام  املــاديــة  وغـــري  الـــزراعـــة، 

البيئة  وعنا�سر  اجلغرافية  البقعة  وا�ستغالل  والقت�سادي 

وت�سخريها خلدمة الإن�سان، كذلك العمل يف حقول املعرفة 

املختلفة وتطويرها وال�ستغال يف الدين وامل�سائل الروحية.

لغة خا�سة  امتالك  امل�ساعي عندما تتافق مع  كلُّ هذه 

ــز بــهــا عــن غـــريه مــن املــجــتــمــعــات واأ�ــســلــوب  بــاملــجــتــمــع يــتــمــيَّ

ن من العادات والتقاليد والأزياء واملنا�سبات،  اجتماعي ُمكوَّ

التي  والتاأمل  التفكري  عمليات  عن  �ص  متمخِّ فكري  واإرث 

والتواجد  غريها،  اأو  اأدبية  اأو  علمية  اأو  فل�سفية  تكون  قد 

لتها  الثابت على ُبقعة جغرافية معينة، ُتنتج للعامل يف حُم�سِّ

ُت�ستخدم  الــتــي  الــتــعــاريــَف  ــاإنَّ  فــ احلــ�ــســارة. ويف احلــقــيــقــة، 

تكاد  لكنها  وخمتلفة،  متنوعة  احل�سارة  مفهوم  لتتناول 

الذي  اجلــغــرايف  املكان  �سيما  ل  ذكــره،  �سبق  ما  على  جتمع 

البادية  حياة  ولي�ص  املدنية،  باحلياة  التمتع  فيه  ُي�ستط 

املــعــتــمــدة عــلــى الــتــنــقــل الــدائــم وعـــدم ال�ــســتــقــرار يف بقعة 

املدن  الأقــل- يف  -اأو عددا منهم على  النا�ص  اأنَّ  دائمة، كما 

رت لديهم حاجاتهم الأ�سا�سية من الطعام وال�سراب  قد توفَّ

والــ�ــســكــن، فــاأ�ــســبــح لــديــهــم الــوقــت لــيــ�ــســرفــوه يف جمــالت 

تدفع  التي  املجالت  وجميع  والختاعات  كالفنون  اأخرى 

عجلة احل�سارة.

َي�ْسُهل  حتى  احل�سارات  عن  اأمثلة  ِذْكــر  ال�سروري  ومن 

واملــفــاهــيــم  نف�سه  احلــ�ــســارة  مــفــهــوم  عــلــى  القب�سة  اإحــكــام 

املــثــال-  �سبيل  -عــلــى  احلــ�ــســارات  اأ�ــســهــر  ومــن  بــه،  املتعقلة 

ح�سارات بالد الرافدين التي متيَّزت مبواقعها اجلغرافية 

التي  القدية  امل�سرية  واحل�سارة  الدينية،  وت�سريعاتها 

ثــمَّ احل�سارة  الــكــثــرية،  اإجنــازاتــهــا  اأحــد  الأهــرامــات  تعترب 

لدينا  ثــم  واملــفــكــريــن.  الفال�سفة  مــن  وروادهـــا  الإغــريــقــيــة 

ــه يف جمــــالت الــعــلــوم  ــزتـ احلـــ�ـــســـارة الإ�ــســالمــيــة ومـــا اأجنـ

لنظام  وابــتــكــارهــا  اأ�سكالها،  مبختلف  والــفــنــون  والفل�سفة 

يعترب  ذلــك  كل  معاوية؛  زمــن  يف  مثال  ال�سريع  املرا�سالت 

دللة و�سهادة معتربة على احل�سارة الإ�سالمية.

ث الكاتب عن القيم وتاأثريها يف احل�سارة؛ حيث  ويتحدَّ

وتهذيب  تــقــومي  يف  ُت�سهم  الإيــجــابــيــة  الــقــيــم  اأنَّ  يــفــت�ــص 

ز  ُيعزِّ ممــا  معنوية؛  اأ�س�ص  على  قائمة  وجعلها  احلــ�ــســارة، 

ويقوي وجود احل�سارة. ويعرف القيم عموما باأنها الدافع 

الأيديولوجي الذي يوؤثر على اأفكار الأفراد؛ اأي اأنَّ الأفراد 

يعتنقون ُمعتقدات معينة على خمتلف الأ�سعدة كال�سيا�سة 

والـــديـــن، وهـــذه املــعــتــقــدات تــوؤثــر عــلــى اأفـــكـــار الأ�ــســخــا�ــص 

اختالف  اإىل  الإ�ــســارة  تفوتنا  اأن  يجب  ول  وت�سرفاتهم. 

ــراد الــ�ــســعــب  ــ الــقــيــم بـــني الــ�ــســعــوب، بـــل اخــتــالفــهــا بـــني اأفــ

احل�سارة؛  م�سلحة  يف  ي�سب  اأن  �ساأنه  من  وهــذا  الــواحــد، 

ــراد مــتــنــوعــني يف تــوجــهــاتــهــم واأهــدافــهــم  ــ حــيــث جتــعــل الأفـ

ال�سليم  ومن  ي�سملهم،  الذي  الوا�سع  احل�سارة  اإطار  داخل 

املتاأخرة  اأكرب يف احل�سارات  تاأثريا  القيم متلك  باأنَّ  القول 

كاحل�سارة الإ�سالمية مثال اأكرب من احل�سارات القدية؛ 

واملعتقدات يف احلقبة  الأفــكــار  ُمــرٍث يف  ع  تــنــوُّ لــوجــود  نظرا 

الإ�سالمية اأكرث بكثري من احلقب ال�سابقة عليه.

ثم ي�سُف الكاتب العالقة بني الثقافة واحل�سارة، وكيف 

اأن ح�سارة ما من املمكن اأن تكون ُمتعددة الثقافات، وُيكن 

القول باأنَّ الثقافة تعترب جزءا من احل�سارة؛ مثل: الثقافة 

الغربية.  للح�سارة  ينتميان  كونهما  والأملانية؛  الفرن�سية 

ومن املقبول اأن تعزى املنجزات املادية اإىل احل�سارة، بينما 

املمكن  مــن  في�سبح  الــثــقــافــة،  اإىل  املـــاديـــة  غــري  املــنــجــزات 

ول تبادل يف املنجزات احل�سارية املادية بني احل�سارات  ُح�سُ

دون التاأثري على احل�سارة نف�سها، لكن الأمر غري �سحيح 

من  ا�ستعارها  مت  ما  اإذا  التي  بالثقافة  الأمر  يتعلَّق  حينما 

تغيريات  ــداث  اإحـ امل�ستعري  على  وجــب  حينئٍذ  اآخـــر،  �سعب 

باأنَّ وجود نظام �سيا�سي  كثرية فيها. ويكننا القول القول 

ــســـروري حلــفــظ مـــقـــدرات احلــ�ــســارة واإجنـــازاتـــهـــا  ُمـــعـــنيَّ �ـ

الأفراد  الأمان والتنظيم ُيّكن  والتاأكد من وجود جو من 

توفر  املدينة  باأن  قلنا  فكما  والتنمية،  والإبــداع  العمل  من 

احلاجات الأ�سا�سية للنا�ص، فاإنَّ النظاَم ال�سيا�سيَّ ُجزء مهم 

النظام  فكرة  الكاتب  وَيــْطــرح  نف�سها.  املدينة  تركيبة  من 

ويفت�ص  الــ�ــســريــعــة،  عــلــى  املــعــتــمــد  الإ�ــســالمــي  ال�سيا�سي 

ُمنف�سل  بــدوره  والــذي  احلاكم،  عن  منف�سلة  ال�سريعة  اأن 

احلاكم  النظاُم  يتغريَّ  فحينما  الأمــة،  اأفــراد  اأو  ال�سعب  عن 

النف�سال  هــذا  فيكون  للقانون،  مــ�ــســدراً  ال�سريعة  َتــْبــَقــى 

يخفى  ل  لكن  احل�سارة،  م�سلحة  يف  ت�سبُّ  مرونة  خالقاً 

عن  العقلي  الوعي  وجــود  املرونة  هــذه  �سرط  اأنَّ  اأحــد  على 

�سماناً  وذلــك  ال�ستقاللية  بنظم  الــتــام  ومتتعهم  ال�سعب 

لعدم ا�ستغاللهم من قبل النظام اأو ال�سلطة وهو ما ح�سل 

مراة عدة تاريخياً.

حتـــتـــاُج احلــ�ــســارة اإىل جمــتــمــع مــتــحــ�ــســر لــكــي تــزدهــر، 

لــالإبــداع،  لأفـــراده  املنا�سب  اجلــو  يخلق  اأن  املجتمع  وعــلــى 

يكون  عندما  اأنــه  واأخــرب  املجتمع،  هــذا  الكاتُب  ف  َو�سَ وقــد 

ه جمعي عام مبني على احلث على البتكار  املجتمع ذا توجُّ

لهذه  ينتمون  ل  الــذيــن  الأ�سخا�ص  حتى  فــاإنــه  والتفكري، 

يف  امل�سلمني  غري  اأ�سهم  كما  فيها  ُي�سهمون  �سوف  احل�سارة 

كونها  الظاهرة عن  ف هذه  تتوقَّ الإ�سالمية. ول  احل�سارة 

�سحيحة حتى على م�ستوى العامل اليوم؛ فالعقول املبدعة 

ُت�سهم فيه بغ�ص  املنا�سب، ف�سوف  املجتمع  ُوِجَدت يف  اإذا ما 

اأ�سولها. النظر عن 

ِرنا احلايل، احل�سارات ت�سري نتيجة للعوملة نحو  ويف َع�سْ

اللغة  تغلَّبْت  حيث  عاملية؛  ح�سارة  يف  والندماج  الن�سهار 

اللبا�ص  على  النا�ص  واأقــبــل  املحلية،  اللغة  على  الأجنبية 

املعتاد  من  بالتغريُّ  العادات  بع�ُص  بداأت  وكذلك ْ الأوروبــي، 

عب  ال�سَّ من  اأنَّــه  ع  واأتوقَّ وعاملي،  م�سهور  هو  ما  اإىل  املحلي 

امل�ستقبل، يف  الب�سرية يف  �ستكون عليه احل�سارة  التنبوؤ مبا 

ات ال�سريعة يف الختاعات واملعرفة الب�سرية. ظلِّ التغريُّ

يف  جمعة،  عطيه  م�سطفى  الباحث  وُيناِق�ص  ُمتنوعة..  بخ�سائ�ص  ومتتَّعْت  الإجنازات،  خُمتلف  َراَفَقها  التي  احل�سارات  من  العديُد  الب�سرية  على  ت  مرَّ

مقاله مبجلة الت�سامح »القيم احل�سارية وتقاطعاتها املعرفية: روؤية اإ�سالمية«، مفهوَم احل�سارة وعالقة احل�سارة بالقيم، ويفرق بني القيم واملوؤ�سرات 

اأهمية املكان وتاأثريه على احل�سارة. وي�ستطرُد يف تو�سيح مفهوم الثقافة وكيف يختلف عن احل�سارة، يلي ذلك ُجزء عن  احل�سارية، ثم ينتقل ملناق�سة 

املجتمع واجلماعة، وكيف يتفاعل مع املبدعني. ُم�سيفا اإىل ذلك ُمناق�سته عن التاريخ، وكيف ُيفيدنا يف فهم احل�سارات.. ويختم الكاتُب حديَثه باحلديث 

عن الدولة والنظام ال�سيا�سي وفائدته يف املحافظة على املنجزات احل�سارية.

احل�شارة.. املفهوم واخل�شائ�ش
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والأمــة؛  الدولة  مفهوم  بني  الفارق  هو  معرفته  َيْنَبغي  ــا  ومِمَّ

ُم�ستنبطاً  ولي�ص  جديد،  ُمبتكر  م�سطلح  هنا  الدولة  فم�سطلح 

من اأي مفهوم قدمي اآخر، ويعني دولة مركزية حديثة قومية يف 

وجود  العا�سر  القرن  خالل  ره  ُيف�سِّ ما  وهو  و�سيا�ساتها،  نتائجها 

وملك  فرن�سا،  هناك  تكون  اأن  غري  من  الغربية  للفرجنة  ملك 

للفرجنة ال�سرقية من غري اأن تكون هناك اأملانيا.

د  ــرَّ ــوك جُمــ ــلـ ــان املـ ويف نـــظـــام الإمــــرباطــــوريــــات الـــقـــديـــة، كــ

يف  املتمثلة  املــزدوجــة  لل�سلطة  تابعني  حملية  �سلطات  اأ�ــســحــاب 

وعندما  تــامــة،  �ــســيــادة  لهم  مــلــوكــاً  ولي�سوا  الــبــابــا-الإمــرباطــور، 

املركزي  واملنطق  احلديثة  الدولة  يف  لطة  ال�سُّ تلك  للملك  َبح  اأ�سْ

والدينية؛  واللغوية  وال�سيا�سية  للمجالت اجلغرافية  التوحيدي 

الأمــة،  وهــو:  جــديــد؛  ومندمج  متجان�ص  م�سطلح  ت�سكيل  اأنــتــج 

الإمــرباطــور.  ولي�ص  امللك  رعايا  من  فيه  املــواطــن  يعترب  والــذي 

ــا  ــا ولــغــويًّ وقــامــْت الــدولــة بعملية حتــديــد املــجــال الــبــ�ــســري ديــنــيًّ

ــا؛ مــن خـــالل نــ�ــســر �ــســكــك احلـــديـــد، وربــط  ــا واقــتــ�ــســاديًّ وثــقــافــيًّ

املواطنني حول الدولة  الأطــراف والأريــاف واملدن، ومركزه ولء 

وامللك وخ�سوع الكني�سة لهما ولي�ص ل�سلطة البابا الروماين.

ــاأ ُمــ�ــســطــلــح جــديــد وهــو  ــ�ــَس ويف الـــدولـــة الــقــومــيــة اجلـــديـــدة، َن

اإما  اجلديدة؛  الدولة  قانون  ب�سبب  تلقائيًّا  ن�ساأ  وقد  »الأقليات«، 

الندماج مع �سيادة الدولة واملجتمع، اأو التهمي�ص! وهذا ما اأنتج 

املجتمع  يف  لالندماج  مقاومتهم  ب�سبب  اأوروبـــا  يف  اليهود  اأقلية 

الأوروبي، واأقليات الأكراد يف اأملانيا وغريهم الكثري. وهنا ظهرت 

جذورها  مد  ملحاولة  الدولة  دعا  مما  الأقليات؛  »قومنة«  م�سكلة 

وبذلك؛  الأخــرى.  الــدول  يف  اأبناوؤها  يقطن  حيث  اإىل  وحدودها 

مل  ُم�سكلة  ــق  َخــلَ قــد  اجلــديــد  الــقــومــي  ال�سيا�سي  الــنــظــام  يــكــون 

الف�سل  اأْمَكن  وبذلك؛  ال�سابق.  الإمرباطوري  الجتماع  يعرفها 

بني اخل�سائ�ص الإثنية لالأمة واملرتبطة باملعنى الأنرثوبولوجي 

اخل�سائ�ص  وهــي  »الأحـــــدث«،  الــقــومــيــة  واخلــ�ــســائــ�ــص  للثقافة، 

واندماجها  ومتا�سكها  ــة  الأمـ وعــي  وحـــدة  حــول  الأيــديــولــوجــيــة 

الطبيعي.

ــان  د يف الأديـ ويــعــمــُل منطق الإمــرباطــوريــة مــن خــالل الــتــعــدُّ

احلديثة  الدولة  َمْنِطق  يعمل  بينما  واللغات،  واملذاهب  والثقافة 

على عملية التوحيد يف كلِّ �سيء، وهو منطق قومي بامتياز، ول 

ووعي  منطق  على  التما�سك  اإ�سفاء  �سوى  القومية  الدولة  تفعل 

الأمة بوحدتها وم�سريها الواحد.

ومع اأحداث الثورة الفرن�سية 1789م، اأخذ منوذج الدولة-الأمة 

وكانت  العلمانية،  الديقراطية  القومية  مفهوم  حول  بالتبلور 

هينة  البابا  عن  لال�ستقالل  الربوت�ستانتي  العامل  علمنة  عملية 

�سديداً  عنفاً  واجهت  التي  الكاثوليكية  فرن�سا  بعك�ص  وب�سيطة، 

اإىل  الكاثوليك  اإخ�ساع  العلمانية  حماولة  عند  كربى  ومقاومة 

وقطع  العملية،  هــذه  �سراوة  وب�سبب  الفرن�سية.  الدولة  �سلطة 

فاإنَّ  املحلية؛  والديانات  اللهجات  وحماربة  الإقطاعية،  الروابط 

جلميع  القومي  الإدمـــاج  عملية  يف  الأمت  النموذج  تعترب  فرن�سا 

اأجنا�سهم واأديانهم واأعراقهم. الفئات ومبختلف 

الفرن�سية  الأنوار  اأفكار  �ست  اأ�سَّ الفرن�سية، فقد  ونتيجة للثورة 

يف بنية الدولة-الأمة الفرن�سية من جهة، وجعلت الدولة-الأمة 

الفرن�سية حاماًل لهذه الر�سالة للعامل باأ�سره، وبالتايل فاإن ذلك 

اإىل  املركزية  الدولة  حتويل  اأ�سا�ص  على  قــام  الو�ستفايل  النظام 

جمالها  خارج  ر�سالتها  لن�سر  متطلعة  اإمرباطورية  قومية  دولة 

�ص ملرحلة ال�ستعمار والتو�سع خارج احلدود  ال�سيادي، وهو ما اأ�سَّ

ال�سيا�سية. ونذكر هنا بالأخ�ص التزاحم على املمتلكات العثمانية 

ــيـــة الـــذي كــان اأ�ــســد �ــســراوة وعــنــفــا، ونــ�ــســاأت عــنــه حــروب  الأوروبـ

ونــزاعــات بــني دول قــومــيــة-اإمــرباطــوريــة اأو بــني اإمــرباطــوريــات 

وبلغ  الــدولــة-الأمــة.  مركزية  اأ�سا�ص  على  هيكلة  لإعـــادة  َت�ْسَعى 

العثماين  ال�سراع  اإزاء  التا�سع ع�سر  القرن  اأ�سده يف  ال�سراع  هذا 

اأملــانــيــا ورو�ــســيــا،  الــرو�ــســي وبع�ص الإمــرباطــوريــات الــداخــلــيــة يف 

ــوازن الـــقـــوى«، والــــذي كـــان الــ�ــســبــب الرئي�سي  فــَظــَهــر مــفــهــوم »تــ

عمرها  اإطالة  على  و�ساعد  العثمانية،  الدولة  م�سري  تاأجيل  يف 

قلياًل.

الــقــوى،  مــيــزان  اإىل  العثمانية  الــدولــة  انــ�ــســمــام  خـــالل  ومـــن 

ــســـراوة الــ�ــســراع على  كــانــت احلــلــقــة الأ�ــســعــف بــ�ــســبــب وهــنــهــا و�ـ

للمواد  منتج  اأو  زراعــي  ملحق  اإىل  حتويلها  خالل  من  اقت�سامها 

يف  »التنظيمات«  عملية  خالل  من  نف�سها  تداُرك  فحاولْت  اخلام، 

ُهوية  واإيــجــاد  ولياتها،  مع  الــدولــة  ومــركــزة  القانوين  التوحيد 

لتت�سافر جهود  فيها،  القومية  اللغات  وتاأ�سيل  عثمانية جديدة، 

داً  ُمعقَّ ا  اإمرباطوريًّ ا  عثمانيًّ عاملاً  وتنتج  والعرق،  اللغة  مع  الأمة 

واإثنيًّا. قوميًّا 

ــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة �ـــســـقـــوَط الإمـــربطـــوريـــات  ــ �ـــســـهـــدْت احلـ

)املتقومنة(، والتي دبت فيها حركة القومية -مثل: اإمرباطورية 

يف  عثمان  واآل  اأملانيا،  يف  هاب�سبورج  واآل  رو�سيا،  يف  رومــانــوف  اآل 

الدولة العثمانية- واأنتجت جناح الدولة القومية الإمرباطورية 

املـــركـــزي. وبــالــتــايل، حتــويــل �سعوب  الـــدولـــة-الأمـــة  ــوذج  ذات منـ

اإىل  باأ�سره  العامل  هيكلة  اإعــادة  وتعميم  املنهارة  الإمرباطوريات 

املوؤ�س�سي  للنظام  وان�سمامها  �سيادة،  ذات  م�ستقلة  قومية  دولــة 

اللعبة  �ــســوى  هـــذه  تــكــن  ومل  الأمم(،  )ع�سبة  اجلــديــد  الـــدويل 

الكربى بني الدول القومية الإمرباطورية، والتي متَّ من خاللها 

اأو  م�ستقلة  دول  اإىل  وت�سفيتها  العثمانية  الدولة  على  الإجــهــاز 

واقعة حتت حكم احلماية وال�ستغالل.

اأ�ــســا�ــص ن�سوء  كانت ول تــزال احلـــروب الــدولــيــة والــقــاريــة هــي 

من  )الو�ستفايل(  الــنــظــاُم  انبثَق  هــكــذا  الـــدويل،  النظام  ر  وتــطــوُّ

حرب املائة عام، ونظام »ع�سبة الأمم« من احلرب العاملية الأوىل 

من  الــدويل«  النظام  »�سيادة  اأو  املتحدة«  »الأمم  ونظام  والثانية، 

احلرب الباردة بني القطبني ال�سوفييتي والأمريكي.

احلرب  يف  اليومية  احلياة  يف  للدولة  لي  التدخُّ النموذُج  �ساَد 

الباردة؛ من اأجل تطوير ال�سوق الدويل وتعزيز ت�سابكاته؛ وذلك 

الدولة  �سيادات  تعزيَز  تطلَّب  الــذي  الأوروبـــي  ــار  الزدهـ زمــن  يف 

والفا�سية،  النازية  وفناء  دمار  بعد  ال�سيوعية  الداخلية؛ فظهرت 

ومع  عامليني.  قطبني  بني  جديد  كالعب  الثالث  العامل  دخل  ثم 

اإعـــادة هيكلة  نهاية احلـــرب الــبــاردة، كــان ل بــد مــرة اأخـــرى مــن 

منطقتا  لْت  ف�سكَّ اجلديدة،  العوملة  تنامي  مع  الدولية  العالقات 

ــســـط حــقــول الــعــمــلــيــات احلــربــيــة لإعــــادة  الــبــلــقــان والــ�ــســرق الأو�ـ

العراق  حرب  يت  �ُسمِّ وبذلك  اأخــرى؛  مرة  الــدويل  النظام  هيكلة 

الدويل«. بـ«التحالف 

النظام  من  واأ�سمل  اأو�سع  عاملي  نظام  اأمام  فجاأة  العامل  َبح  اأ�سْ

ــدويل، وكــــان ُمــعــتــمــداً بــ�ــســكــل اأ�ــســا�ــســي عــلــى قــــدرات الــوليــات  ــ الـ

املتحدة الأمريكية يف عملية العوملة اجلديدة. وبينما كان النظام 

اجليو-بوليتيكية- املوؤ�س�سات  اأ�سبحت  الدول،  بني  يعمل  الدويل 

القــتــ�ــســاديــة هـــي الـــوحـــدة الأ�ــســا�ــســيــة لــلــنــظــام الـــعـــاملـــي؛ فـــزاد 

للقوميات  العابرة  ال�سركات  ظهور  خــالل  من  العاملي  الت�سابك 

ت�سابكات  يف  ُمندجمة  العامل  دول  اأغلب  واأ�سبحْت  واجلن�سيات، 

اإقليمية اأو ثنائية، يف عامل اأ�سبحت فيه عمليات الإنتاج والتوزيع 

وال�ــســتــهــالك تــتــم عــلــى نــطــاق عــاملــي اأو�ـــســـع واأ�ـــســـمـــل. ومل تــُعــد 

ال�سركات متعددة القوميات واجلن�سيات وروؤو�ص الأموال ت�سطدم 

ب�سلطات الدول القومية، بل تزايد الطلب عليها والتكيف معها.

ل�سيادة  اخلــا�ــســع  الــداخــل  انــدمــاج  لنا  َيــْعــِنــي  مــا حــدث  جميع 

ــارج اخلــا�ــســع لــلــ�ــســلــطــة اخلــارجــيــة  ــ ــيــة، مـــع اخلـ ــة الــداخــل الـــدولـ

بل  هرميًّا؛  الدولة  قنوات  فوق  ي�سعد  اخلــارج  يُعد  ومل  للدولة. 

اجلن�سيات  متعددة  ال�سركات  وتولَّت  قوة.  وبكل  يختقها  اأ�سبح 

واملــنــظــمــات الــدولــيــة غــري احلــكــومــيــة وبــرامــج الأمم املــتــحــدة...

ال�سبكية  والـــروابـــط  الــعــمــلــيــات  تــعــزيــز  عــمــلــيــة  قــيــادة  وغـــريهـــا، 

الأفقية حول العامل.

ــا  الــدولــة-الأمــة؛ واإمنَّ َيْعِني كــلُّ هــذا دمــاَر وفــنــاَء  وختاماً.. ل 

وعوملة  املــال  راأ�ــص  وت�سيري  التــفــاقــات  عملية  يف  دوٌر  لها  �سيكون 

والنــدمــاج  التوحيد  مفاهيم  معها  و�ستخلق  العاملية،  القوانني 

العامل  دول  بع�ص  لإخــفــاق  والتبعرث  التجزوؤ  اأو  القوية،  للدول 

التي  والكبرية  الهائلة  ات  التغريُّ -ال�سودان كمثال- وهذه  الثالث 

على  »تــولــ�ــســتــوي«  الــفــذ  الــرو�ــســي  الــكــاتــب  مــقــولــة  عليها  تنطبق 

�سيء،  كلُّ  فيه  ينهاُر  زمــٌن  ــه  »اإنَّ الع�سرين:  القرن  نهاية  م�سارف 

ل من جديد«. ويبداأ بالت�سكُّ

الن�سو�ص املن�سورة تعرب عن وجهات نظر كتابها ول تعك�ص بال�سرورة راأي جملة التفاهم اأو اجلهة التي ت�سدر عنها.

جملة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاك�ص : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : الربيد الإلكتوين

اأمين البيماين

 رمضان 1438هـ  -  مايو 2017م12

َكان للحروب الدينية يف اأوروبا الأثر الكبري يف ت�سكيل وظهور العديد من امل�سطلحات واملفاهيم والأنظمة والقوانني فيما بعد؛ ولعلَّ اأبرزها: ابتكار م�سطلح »الدولة«؛ من خالل 

د جمال باروت، واملن�سور يف جملة الت�سامح بعنوان »الدولة القومية.. الأمة  »معاهدة و�ستفاليا« يف العام 1648م بعد �سنوات عديدة من التناحر الديني. ونناق�ص هنا مقال حُممَّ

والهويات يف حتولت النظام الدويل«.

اأقرت هذه املعاهدة خروج الدولة احلديثة عن �سلطة املوؤ�س�سة الدينية، والتي كان �سعارها »دين النا�ص على دين ملوكهم«؛ وبالتايل ظهور منط الدولة القومية بعد تاريخ طويل 

من احلروب ال�سارية مثل »حرب املائة عام«، واآخر مراحل ظهورها كانت الثورة الفرن�سية عام 1789م.

albimani92@hotmail.com

لت النظام الدويل وتنامي مرحلة العاملية والعوملة حتوُّ


