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ا قبل... أمَّ
د. هالل احلجري

لكاتبها  ٍر  ُمَبكِّ �ِسنٍّ  يف  �أُلِّفْت  �لتي  �لإبد�عية  �لأعمال  من 
َبح«، �ألفتها �لأديبة �لأ�سرت�لية �لك�سندر�  رو�ية »�لل�صُّ �ل�سَّ
عمرها.  من  ع�سرة  �لثالثة  �سن  يف  كتبتها  �لتي  �أدورنيتو 
�أدورنيتو هو ��سم م�ستعار لأليك�ساندر� جري�ص،  و�لك�سندر� 
�لكتابة  يف  ومتخ�س�سة   ،1994 �سنة  ولدت  �سابة  كاتبة 

للأطفال و�ل�سباب.
هما  �سخ�سيتني  حول  �ل�سبح«  »�لل�ص  رو�ية  �أحد�ث  تدور 
بلدة  يف  يعي�سان  برييكلوف  و�إرن�ست  كلومبيت  ميليبوب 
هادئة ت�سمى در�بفيل، حيث يت�سلى �إرن�ست بجمع �ل�سخور 
بلدتهما  من  �ختطافهما  يتم  باملغامرة.  حتلم  ميليبوب  و 
وُيجلبان للعي�ص يف ق�سر قوطي يعرف با�سم »هوج هاو�ص« 
�لزوجان  هما  �أحمقاِن  يتبناهما  حيث  �خلنزير،  بيت  �أو 
مايور؛ ومن هذ� �لق�سر تتنا�سل �لأحد�ث �لغريبة؛ ويدرك 
ويت�ساءلن  �سيو�جهانها.  �لتي  �ل�سريرة  �لطفلن �خلطط 
ير، لِظلل جميع �سكان  رِّ عن �سبب �سرقة �للورد �ألدور، �ل�سِّ
�ملدينة، يبحثان عن مكاِن �حتجازهم. ومب�ساعدة جمموعة 
من �ل�سجناء، يتحتم على �لطفلني �أن يذهبا �إىل »�لأقاليم 
بحرية  بها  تفي�ص  �لتي  �ملخاطر  ويو�جها  مة«،  �ملُحرَّ
تنفيذ  من  ومينعانه  �ألدور  �للورد  يخدعا  لكي  لغريد، 

خطته �ل�سرية.
�إيج«  »ذ�  �سحيفة  من  ميليتيك  د�نييل  مع  لها  حو�ٍر  ويف 
تقول �أليك�ساندر� �إّنها كانت يف �لثالثة ع�سرة من عمرها ويف 
�لإجازة �ملدر�سية عندما �أغلقت على نف�سها �لباب يف مكتبها 
وقررت �أن ت�سبح كاتبة م�سهورة. وبعد �أقل من عام، ظهرت 

رو�يتها هذه عرب د�ر �لن�سر »هاربركولينز«. 
وتقول  �لك�سندر� �إن �لظل يف رو�يتها »مُيثِّل �لَفْردّية و�للوَن 
�لرئي�ستني  �ل�سخ�سيتني  �إن  وقالت  حقا«.  �ل�سخ�ص،  وروَح 
�سيليتو  توم  عمها  و�بن  نف�سها  �إىل  ��ستندتا  �لرو�ية  يف 
ومغامر�تهما معا. وت�سيف: »مل يكن من �لع�سري �ل�سماح 
لل�سخ�سيات �أن تتك�سف؛ لأنني كنت �أعرفها بالفعل، وعندما 
بد�أُت �لكتابة، �أخذْت تتدفق، وبعد ذلك �كت�سفُت نف�سي و�أنا 
�أنهي �لكتاب«. وتتحدث �لك�سندر� عن حبها للأدب، موؤكدة 
معلمي  من  جمموعة  »لدينا  عائليا:  �ساأنا  كانت  �لكتب  �أّن 
و�أبي، وعمتي، وخالتي.  �أمي،  �لأ�سرة،  �لإجنليزية يف  �للغة 
�أن  �أ�ستطيع  ول  �لكتابة  على  تتناف�ص  �أ�سرة  يف  ن�ساأُت  لقد 

�أتذكر عيد ميلد مل تكن �لهدية فيه كتابا.«
عمرها؛  من  مبكرة  �سن  يف  جناحا  �لك�سندر�  حققت  لقد 
�لثانية  رو�يتها  ن�سرت  ع�سرة  �لثامنة  �سن  يف  �أّنها  حتى 
نِّفْت على قائمة نيويورك  »هالو«، يف خريف عام 2010، و�سُ
تاميز »�لأكرث مبيعا« بعد �أ�سبوع من ن�سرها، و�أعيد ن�سرها 

يف �أكرث من ع�سرين بلد�.

hilalalhajri@hotmail.com
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اأمناط القيم يف املجتمع وم�صادرها

�أي ما يدفع  �إّن �لقيم هي كل ما يوؤ�س�ص لنظام �جتماعي، 
جماعة ب�سرية �إىل تكوين �جتماع �إن�ساين؛ �أيا كان حجمها 
من  جمتمع  يخلو  ول  فيه.  تقوم  �ل��ذي  �مل��ك��اين  و�لنطاق 
�أو من  �لتاريخ من منظومة قيم،  �لإن�سانية يف  �ملجتمعات 
�سر�ئع« حاكمة  تكون فيه مبنزلة »لئحة  منظومات قيم، 
�لجتماعي،  للتبادل  وموؤ�س�سة  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  للعلقات 
كينونة  ل  �لتي  �لبينية  وللت�سامنيات  و�مل���ادي،  �ل��رم��زي 
�لقيم  منظومة  �أن  �إىل  �لكاتب  �أ���س��ار  دون��ه��ا.  م��ن  ملجتمع 
�لقو�نني  ت�ستثمر يف و�سع  تكون مكتوبة مدونة، حني  قد 
و�ل��ت�����س��ري��ع��ات ك��م��ا يف �ل����دول ق��دمي��ا وح��دي��ث��ا - يف �لأع���م 
�لأغ��ل��ب م��ن �لأح�����و�ل- ت��ظ��ل يف ج��م��ل��ة غ��ري �مل��ك��ت��وب من 

�لأعر�ف �ملوروثة و�لفا�سية بني �لنا�ص.
ل��ل��ع��لق��ات �ملختلفة  ب��اأّن��ه ف�����س��اء  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ع��ري��ف  مي��ك��ن 
�ل���ن���اظ���م���ة مل���ج���م���وع���ة ب�������س���ري���ة م���ث���ل ع����لق����ات �ل���ق���ر�ب���ة، 
�ل��ع��م��ل، وق��و�ع��د  �ل��ذ�ت��ي، وتق�سيم  و�ل��دف��اع  و�ل��ت�����س��ام��ن، 
�ل�سلوك وهي - باجلملة - ما مييز �ملجتمع �لإن�ساين عن 
�لتي  �ل��ع��ام��ة  �لأخ���لق  �لقيم ه��ي جم��م��وع  �إّن  �حل��ي��و�ين. 
�ل�سو�بط  له  وت�سع  ب�سرية،  جمموعة  �أية  �سلوك  تنتظم 
علقات  ب��ه  تتاأ�س�ص  �ل���ذي  �جلمعي  و�مل�����س��م��ون  �حل��اك��م��ة 
و�حل�سا�سيات،  و�مل��ع��اي��ري،  ل��لأف��ك��ار،  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��ب��ادل 
و�لأذو�ق، مبا هي عنا�سر وم�سرتكات جامعة. و�لعلقات 
ه����ذه ه���ي م���ا ي���ك���ون - يف حم�����س��ل��ت��ه��ا �ل���ع���ام���ة - �ل��ن��ظ��ام 
�لج��ت��م��اع��ي. و�أك���م���ل �ل��ك��ات��ب �أّن����ه م��ن �مل�����س��ت��ح��ي��ل ت�سور 
ولي�ست  وموؤ�س�سة،  حاكمة  قيم  دون  من  �إن�ساين  جمتمع 
��ستحالة  هي  و�إمن��ا  منطقية،  ��ستحالة  �لت�سور  ��ستحالة 
و�أنظمة  �لقيم  بني  ما  �أثبت  �لتاريخي  فالو�قع  و�قعية؛ 
�أدو�ت  �لج���ت���م���اع م���ن ت�����لزم ق���اب���ل ل��ل��ب��ي��ان م���ن ط���ري���ق 
�لتحليل �لتاريخي و�لأنرثوبولوجي. ميكن ح�سبان �لقيم 
عليها  ي�ستقر  �لتي  و�لرمزية  �لأخلقية  �لثو�بت  جمموع 
لل�سلوك �جلماعي  ما، مبا هي منظومة مرجعية  جمتمع 
�أم��ر�ن:  �إليها  �لنظر  يعزز  وق��د  �لجتماعية.  وللعلقات 

يف  �إنتاجها  يعاد  بحيث  �ملا�سي؛  من  موروثة  �أّنها  �أولهما 
يوحي  نحو  وعلى  ومتظهرها،  وجودها  من  لحقة  �أزمنة 
�أّنها ل تاريخية وثانيهما �أنها حتتفظ بقدر من �ل�ستقر�ر 

و�لدميومة.
�حل��دي��ث  ع�سرنا  ق��ي��م  م��ن  �ل��ك��ث��ري  �أّن  �إىل  �ل��ك��ات��ب  ي�سري 
مثل حرية �لفرد، و�حلق يف �لختلف، و�لتحرر من قيود 
ن�سيج  د�خ��ل يف  يكن  �إل��خ مل  �ل��ر�أي..  �ل�سرتقاق، وحرية 
�أ�سبح  ه��و  و�إن  �ل��ق��ري��ب،  �لإن�����س��اين  �مل��ا���س��ي  قيم  �ملجتمع 
�ليوم من بديهيات �حلياة وكاأنه من مو�ريث غابرة فلقد 
تولد من حتولت �لع�سر �حلديث؛ منذ �لإ�سلح �لديني، 
و�لثورة �ل�سناعية، و�لثورة �لعلمية. ويف نظري �أّن هذ� من 
و�لدميقر�طية  فاحلرية  للإن�سان  �لكبري  �لتطور  مظاهر 
�جلديدة.  �لأخ��رى  �لقيم  عن  ناهيك  عظيم  �إن�ساين  عمل 
يف �مل��ق��اب��ل ت��ر�ج��ع م��ف��ع��ول ق��ي��م �ل��ث��اأر و�ل��ق�����س��ا���ص نتيجة 

�لدولة و�لقانون وفكرة �حلق �لعام.
/�لثقايف  �لجتماعي  �لنظام  يف  �ملتغري�ت  ه��ذه  بنا  ت��وؤدي 
للقيم، مبا  و�لتاريخية  �لن�سبية  �لت�سديد على طبيعة  �إىل 
هي منظومات مفتوحة ل مغلقة، خا�سعة لأحكام �لتطور 

و�لرت�كم، ل حمكومة بقو�نني �لثبات.
ه��ن��ال��ك �ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ق��ي��م يف �مل��ج��ت��م��ع ومي��ك��ن��ن��ا �أن منيز 
و�لقيم  و�ل��ع��رف،  �ل��دي��ن،  وه���ي:  رئي�سية  م�����س��ادر  ث��لث��ة 
�لأع��ر�ف  عن  �مل��وروث��ة  �لقيم  �أّن  �سك  من  لي�ص  �حلديثة. 
فهي  �لزمان؛  يف  وقدما  عر�قة  �لقيم  �أكرث  هي  و�لتقاليد 
�سابقا  وحقب  �أزمنة  من  �لعربية-  �ملجتمعات  يف  تنحدر- 
�لإ�سلم وقيمه، وهي يف جملتها حم�سلة �خلربة  لر�سالة 
�لتم�سك  ���س��دي��دة  مل��ج��ت��م��ع��ات  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
بتقاليدها، وخا�سة بالنظر �إىل تاريخها �لأنرثوبو- ثقايف 
تعاليم  من  �مل�ستمدة  �لقيم  عن  �أّم��ا  �سفوية.  كمجتمعات 
�لجتماعية،  �لعلقات  نظام  يف  ملحوظة  �سلطة   - �لدين 
ويف منظومة �لأخلق �لعامة و�ل�سلوك �لفردي و�جلماعي. 
يت�سبع  كتعاليم  �لدين؛  �سلطة  من  ماأتاها  هذه  و�ل�سلطة 

كنظام  ث��م  �إل���ز�م،  ق��وة  �إىل  لديهم  وتتحول  �مل��وؤم��ن��ون،  بها 
�جتماع  �أم��ر  �نتظام  بو�جب  �ل�سعور  من  نا�سئ  �جتماعي 
ول  ونو�هيه،  و�أو�مره  �لدين  لأحكام  على مقت�سى  �لب�سر 
�إىل  �سر�ئع-  تت�سمن  �لتي  ب��الأدي��ان  ه��ذ�  يف  �لأم��ر  يتعلق 
جانب �لعقائد- مثل �ليهودية و�لإ�سلم، و�إمنا �أي�سا بتلك 
�لأمر  �أّن  �لتي تخلو تعاليمها من �سريعة كامل�سيحية. كما 
ل يتعلق بالأديان �لتوحيدية �لثلثة؛ بل �أي�سا بالديانات 
بنظام  بها  تدين  �لتي  �ملجتمعات  متد  جميعا  فهي  جملة؛ 
و�جلماعي  �ل��ف��ردي  �مل��ث��ايل  �ل��ن��ظ��ام  بو�سفه  تلتزمه  قيم 

�ملطابق للحق �ملطلق. 
�أّما �لقيم �لآتية من �لدين يف حالة �لإ�سلم كما يف حالة 
�مل���وروث  �أ�سولها - م��ن  �إمّن���ا ه��ي - يف  غ��ريه م��ن �لأدي����ان 
�لجتماعي �لعريف �ل�سابق وجوًد� للدين. وقد عدت ب�سبب 
م�سمونها �لإن�ساين �لرفيع، وتنا�سبها مع �لقيم �لتي جاء 
بها �لدين. قرر �حلديث �مل�سهور �لذي ذكرته يف هذ� �ملقال 
و�لنظام  �ل��ع��ريف،  �لجتماعي  �مل��اأث��ور  ب��ني  تو��سل  حقيقة 
تظل  �لدين  من  �مل�ستمدة  �لقيم  �أّن  على  �لديني.  �لقيمي 
- يف جمتمعات �لكتاب �أو يف جمتمعات �لتعاليم �لدينية - 

كاأكرث �لقيم ر�سوخا ودميومة-.
ومنظوماتها  �حلديثة  �ملدنية  هو  للقيم  �لثالث  و�مل�سدر 
�لجتماعية/ �لثقافية �جلديدة، و�لو�فدة �إىل »�ملجتمعات 
�لتا�سع ع�سر. م�ست هذه  �لقرن  » منذ مطالع  �لإ�سلمية 
�ل��ق��ي��م - يف ب��د�ي��ت��ه��ا - ���س��ر�ئ��ح ���س��غ��رية و���س��ي��ق��ة يف ه��ذه 
�لأر�ستوقر�طية.  �ملدنية  �لبيئات  يف  وخا�سة  �ملجتمعات، 
و�لتمدين  �لعلم،  �نت�سار  ب�سبب  �نت�سرت  �لقيم  ه��ذه  ك��ل 
كرثة  ب�سبب  �نت�سرت  �ل��ر�ه��ن  �ل��وق��ت  يف  و�أي�����س��ا  �ملت�سارع 

و�سائل �لت�سال �حلديثة من �سحف، وجملت... �إلخ 
�أو�سح �لكاتب كيف تر�سخت هذه �لقيم �جلديدة  و�أخرًي�، 
�جلديدة  �لقيم  دخلت  وكيف  وق��دمي��ا،  حديثا  �ملجتمع  يف 

�إىل �لعامل �لإ�سلمي.

�سلطان املكتومي

قد يت�ساءل �ملرء ما �لقيم �لتي كانت �سائدة يف جمتمع ما قبل �لإ�سلم؟ وكيف وجدت هذه �لقيم؟ وما م�سادرها؟ من �ل�سعب �أن يتغري �ملجتمع يف عاد�ته وقيمه 
و�أوجد  �لعربي،  �لعامل  �ل�سيئة يف  �لعاد�ت  �لإ�سلم كثري� من  بالكامل، وقد غري  �لعربية  �نت�سرت يف �جلزيرة  �لتي  �لإ�سلم  و�أق�سد بذلك دعوة  وليلة،  يوم  يف 
�لكثري من �لأخلق؛ فالنبي �لكرمي يف �حلديث �مل�سهور عنه )�إمنا بعثت لأمتم مكارم �لأخلق(. كتب �لكاتب عبد�لإله بلقزيز �أ�ستاذ �لفل�سفة يف جامعة �حل�سن 
�أو  �لثاين باملغرب مقالة حملت عنو�ن »�لقيم و�ملتغري�ت �ل�سرت�تيجية« على �سفحات جملة �لتفاهم وتناول هذه �لق�سية وهي كيف وجدت �لقيم يف �ملجتمع 

�آليات ر�سوخ �لقيم عرب خرب�ت �ل�سنني �لطويلة يف �ملجتمع وم�سادرها �لرئي�سية.

sultan.almaktomi@hotmail.com
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احلق: اأ�صوله وتفرعاته بني اخلطاب القراآين 

واملنظومات الكالمية

�لنخب  �جت��اه  مع  و�لنظائر«  »�ل��وج��وه  �خت�سا�ص  ظهور  تز�من 
�لإ���س��لم��ي��ة- يف �ل��ن�����س��ف �ل��ث��اين م��ن �ل��ق��رن �ل��ث��اين �ل��ه��ج��ري- 
وقد  وفهمه؛  �لقر�آين  �خلطاب  ملقاربة  ومناهج  �أ�ساليب  لتكوين 
/�لل�سانية،  �للغوية  ه��ي:  م��ق��ارب��ات  ث��لث  ل��ذل��ك  نتيجة  ن�����س��اأت 
مثال  و�لنظائر  �لوجوه  �خت�سا�ص  ويعد  و�لكلمية.  و�لفقهية، 
كتابه  يف  )�لد�مغاين(  عدد  وقد  و�لل�سانية،  �للغوية  للمقاربات 
تف�سري�  ع�سر  �ثني  �لعزيز  �هلل  كتاب  لألفاظ  و�لنظائر  �لوجوه 
للفظة �حلق يف �لقر�آن م�ست�سهد� باآيات قر�آنية على �سبيل �ملثال 
)�ملوؤمنون71(، وجاءت مبعنى  نف�سه  �هلل  تعني  ل �حل�سر: �حلق 
�لقر�آن )�لزخرف29(، وجاءت مبعنى �لإ�سلم )بني �إ�سر�ئيل81(، 
وج�����اءت مب��ع��ن��ى �ل���ع���دل )�ل����ن����ور25(، وج�����اءت مب��ع��ن��ى �ل��ت��وح��ي��د 
�إمكانية  �إىل  ي�سري  هذه  بتف�سري�ته  و�لد�مغاين  )�ل�سافات37(. 
�ختلف معاين �لألفاظ �لقر�آنية �ملفردة يف �ملو�طن و�ل�سياقات، 
فرعية؛  ومعان  رئي�سي  معنى  قر�آنية  مفردة  لكل  �أّن  يعني  ذلك 
و�لإط���لق؛  �لثبات  ه��و  رئي�ص  معنى  على  ينطوي  �حل��ق  فمفرد 
ل��ذل��ك �ع��ت��رب �ل��ل��غ��وي��ون و�مل��ف�����س��رون �أّن �حل��ق ����س��م��ا م��ن �أ���س��م��اء 
�لوجوه  �أّم��ا  وج��ل،  عز  به  ينفرد  �ل��ذي  �ملطلق  مبعناه  تعاىل  �هلل 
قوة  تكت�سب  لكنها  �لثبات،  معنى  فيها  فيتحقق  �لأخرى  و�ملعاين 

فائقة نتيجة لنت�سابها �إىل �ملطلق.
ملا �سبق؛ ل يعد �خت�سا�ص �لوجوه و�لنظائر من غريب  ونتيجة 
�لحتمال  دخ��ول  به  ويق�سد  �لعلماء،  بع�ص  ي��رى  مثلما  �ل��ق��ر�آن 
عليها مما يوؤدي �إىل عدم �لتجدد �أو �لفتقار �إىل �لدقة، ذلك لأّن 
�ملعنى �لرئي�سي و��سح جلي وتندرج حتته �لدللت �لفرعية �لتي 
جتلي وجوه �مل�سطلح �لأ�سا�سي �ملتعددة. ومفردة �حلق �لو�ردة يف 
�لقر�آن �لكرمي يف مو��سع �ستى ت�سكل بدللتها �ملتعددة مفتاحا 
�سبحانه  فاهلل  وم�سارها،  �لقر�آنية  �لدعوة  وحقائق  جوهر  لفهم 
وتعاىل هو �حلق وجود� ووحد�نية، و�لقر�آن هو �حلق؛ لأنه كتاب 
�لدين �حلق؛ لأّنه دين منزل من �هلل  و�لإ�سلم هو  �ملوحى،  �هلل 
�ل�سدق  منها   - �لأخ��رى  �لفرعية  �أو  �لثانوية  �ملعاين  �أّم��ا  تعاىل، 
و�لعدل. �إلخ- فاإّنها �سمات لعدة �أمور تدخل كلها يف حق �لألوهية 

وحقيقة �لقر�آن و�لإ�سلم.
وميكن فهم مو�سوع �حلق بفهم علم �لكلم �لذي ُيعنى بت�سحيح 

�لعتقاد؛ فمو�سوع �لعتقاد هو مو�سوع �حلق و�لباطل. 
ه��ذ� وي��رج��ع ظ��ه��ور علم �ل��ك��لم �إىل ع��و�م��ل د�خ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة، 
�أّم���ا �خل��ارج��ي��ة فلعل ظ��ه��وره ك��ان مب��ث��اب��ة �ل��دف��اع ع��ن �لإ���س��لم 
�آن��ذ�ك-  �ل�سائدة  �لديانات  �أفعال  ردود  �سد  و�نت�ساره  وفتوحاته 
�لتي هاجمته بادعاء زيفه وزيف كتابه ونبيه، وقد كان �مل�سلمون 

ومن  �لقر�آن  من  و�مل�سيحية  �ليهودية  �لديانتني  يعرفون  �لعرب 
�ملعاي�سة، �إمّنا عندما بلغت فتوحاتهم �إىل ما بعد فار�ص وما ور�ء 
�لنهر و�جهو� ديانات �أخرى بتحديات ما عهدوها من قبل، منها 
خطر  فكان  �لهندو�سية  ولح��ق��ا  و�ل��ب��وذي��ة  و�مل��ان��وي��ة  �ل��زر�د���س��ي��ة 
ومثقفيهم  �سبانهم  بني  �لإ���س��لم  عن  و�لرت���د�د  �لزندقة  تف�سي 

و�رد.
�أّما �لعو�مل �لد�خلية فاأهمها ثلثة �أمور:

�أيام عثمان وعلي  �ل�سلطة  �ل�سر�ع على  �ل�سحابة وعمليات  فتنة 
�لتي �سقط فيها �آلف من �لقتلى بع�سهم من �سحابة ر�سول �هلل.
عن  و�لدفاع  �ل�سرعنة  �أجل  من  للدين  �ل�سلطة  ��ستخد�م  نتيجة 

�ملو�قع و�إ�سكات �خل�سوم. 
 كانت �سببه ما ُيعرف بظو�هر �لقر�آن يف م�سائل �لإميان و�لقدر 

وتنزيه �هلل وعدله ورحمته... وغريها. 
�لأك��رث  �لفئة  لكن  �لتحديات  بهذه  جميعا  �مل�سلمون  �سعر  وق��د 

�هتماما و�ن�سغال ومتابعة لها ُعرفت باملتكلمني. 
ومل��ع��رف��ة ك��ي��ف �أن �حل���ق وت��ف��رع��ات��ه يف �خل��ط��اب �ل���ق���ر�آين جتلى 
هما  م�ساألتني  يف  نف�سل  �أن  ب��اأ���ص  ف��ل  �لكلمية  �مل��ن��ظ��وم��ات  يف 

كالتايل:
�مل�ساألة �لأوىل: م�ساألة �لإميان

�أن خ��لف  �إل  �ل�����س��ال��ح  ب��ال��ع��م��ل  �ل���ق���ر�آن ي��رب��ط �لإمي����ان  �أن  م��ع 
�ل�سحابة على �خللفة وما ترتب عليه من نز�عات دموية �سارك 
�لتي حرمها  �لدماء  فيها  و�ُسفكت  �ل�سحابة  كبري من  عدد  فيها 
�هلل �إل باحلق، �أوجد م�سكلت كبرية فقهية وعقدية، منها علقة 
ُيقر  وتعاىل  �سبحانه  فاهلل  باإميانه؛  عمد�  �لقتل  جرمية  مرتكب 

�أّن �لقاتل عمد� خملٌد يف �لنار؛ فهل �لقاتل عمد� يبقى موؤمنا؟
�أطلق �ملتكلمون على هذه �لق�سية »م�ساألة مرتكب �لكبرية«، وقد 
�أن �رتكاب �لكبرية خارج عن حد �لإميان  ذهب �ملَُحكِّمة فيها �إىل 
�لقتل  جرمية  �رتكاب  خ�سية  �لفتنة  �عتزلو�  قد  جندهم  لذلك 
عمد�. �أّما �ملرجئة فقد ر�أت �أن �لإميان هو �لت�سديق، و�أن �لعمل 
�أو �لزيادة؛ لذلك  �أو �لطالح ل يوؤثر فيه �سو�ء بالنق�ص  �ل�سالح 
فاإّن �لإميان ل يزول بتخلف �آثاره ومقت�سياته، لهذ� فقد ر�أو� �أن 
�حلكم على مرتكب �لكبرية ُمرجاأ �إىل رحمة �هلل وف�سله، خا�سة 

�إذ� تاب �ملرتكب توبة ن�سوح.
�أن ُتدخل يف  �لكبرية خمرجة من �لإمي��ان دون  �أن  �ملعتزلة  ور�أت 

�لكفر فاإن �أ�سر مرتكبها كفر، و�إن تاب عاد �إليه �إميانه.
�أّما �لأ�ساعرة فقد وقفت موقفا و�سطا عندما �عتربت �أّن �ملرتكب 
�أو ف��ا���س��ق ول��ي�����ص ك��اف��ر� لأن���ه م��وح��د، و�أن �لإمي����ان يزيد  ع��ا���ص 

بالطاعة وينق�ص باملع�سية، و�إذ� مات �ساحب �لكبرية بدون توبة 
فاإّنه �سيعاقب ولكنه لن يخلد ب�سبب �إميانه.

��ستمرت زهاء قرن ون�سف-  �لتي  �مل�سالة-  وقد تفّرعت عن هذه 
م�سائل �أخرى كثرية حتت عنو�ن: »�حلق يف م�ساألة �لإميان، وهل 
�سيا�سيا  �أ�سل �خللف هذ� كان  �أّن  �أم ل« ومع  �لذنوب  توؤثر فيه 
�إل �أّنه عندما حتول �إىل م�ساألة كلمية �أثرت يف تطور�ته ظو�هر 
جهة  وم��ن  �ملرتكب  م�سوؤولية  على  ت�سر  �لتي  �لقر�آنية،  �لآي��ات 

�أخرى تقر �أن �هلل يغفر ما دون �ل�سرك به.
�مل�ساألة �لثانية: م�ساألة �لقدر و�لكلمة �حلق فيه:

�أ�سبابا  كانت  �أ�سباب  ثلثة  �لكلمية  للنزعات  �مل��وؤرخ��ون  يذكر 
�أي��ام  �لأم��وي��ني  ��ستخد�م  �أول��ه��ا:  �مل�����س��األ��ة،  ه��ذه  لظهور  �أ�سا�سية 
لل�سلطة،  ��ستيلئهم  ل�سرعنه  �مل�ساألة  لهذه  وعبد�مللك  معاوية 
ق�ساء  مبقت�سى  لل�سلطة  جاءو�  �أنهم  للنا�ص  يقولون  كانو�  فقد 
�هلل وقدره، وبهذ� ل يجروؤ �أحد معار�ستهم؛ لأّنه بذلك يتحدى 

�أقد�ر �هلل!
�ل�����س��ام يف  ن�����س��ارى  ك��ان نتيجة م��و�ج��ه  ف��ق��د  �ل��ث��اين  �ل�سبب  �أّم���ا 
�لقر�آن  ن�سو�ص  �إىل  ��ستناًد�  باجلربية  �مل�سلمني  دي��ن  �تهامهم 

�لعامة. وممار�سات 
و�ل�سبب �لثالث هو ظو�هر �لآيات �لقر�آنية �لتي ت�سري يف مو�طن 
كثرية �إىل �أّنه ل م�سيئة �إل ما �ساء �هلل و�أّن �هلل يقدر �لأ�سياء قبل 
حدوثها، فقد �أول بع�ص �لعلماء هذه �لآيات مبا يتفق مع تنزيه 

�هلل وعدله وحكمته.
�إثبات  �لأول  �لإ���س��لم  �سدر  يف  �ل�سائد  �أّن  يبدو  فيما  ك��ان  وق��د 
�لتي ذكرنا و�لتي  �لثلثة  �لعو�مل  �أ�سئلة، ثم كانت  �لقدر دومنا 
�أنتجت ر�أيا مغاير� يقول �إّن �هلل ل يخلق �أفعال �لعباد ول يقدرها 
و�إل �سيكون ظاملا �إن حا�سبهم على ما خلق. وقد �أّول �أ�سحاب هذ� 
وتنزيهه،  �لأعلى وهو عدل �هلل  �ملخالفة للعتبار  �لآي��ات  �ل��ر�أي 
�ل��ق��دري��ة يف توجههم  »�ل��ق��دري��ة« وق��د خ��ال��ف  �أُط��ل��ق عليهم  وق��د 
خلق  �إّن  يقولون  وهوؤلء  و�لأ�ساعرة،  و�ملرجئة  �حلديث  �أهل  هذ� 

�لأفعال هلل وك�سبها للعباد.
و�أخ�����ري� مي��ك��ن��ن��ا �ل��ق��ول �إّن �ل��ت��ب��اي��ن و�خل����لف ب��ني �مل��ن��ظ��وم��ات 
�لتاريخية  �لتجربة  بظروف  �لكثري  تاأثرها  عن  ن��اجت  �لكلمية 
لي�ست  فهي  �ملختلفة،  �لكلمية  �مل��د�ر���ص  وب��ظ��روف  للم�سلمني، 
�آر�ء �لب�سر  �إمّنا �ختلطت فيها  نتيجة مبا�سرة للخطاب �لقر�آين، 

�ملتباينة. وتف�سري�تهم 

عدنان الهميمي

ل �سك �أّن �لقر�آن �لكرمي قد حظي باهتمام بالغ من �مل�سلمني و�أقيمت حول كلماته و�ألفاظه بحوث ودر��سات وظهرت نتيجة ذلك علوم ونظريات، �أ�سهرها علم 
�لتفاهم  ن�سر يف جملة  �لذي  �ل�سّيد  �لكاتب ر�سو�ن  �لقادمة تلخي�ص مقال  �لأ�سطر  �لفقه« يف  و�لتاأليف بعد علم  �ملمار�سة  »�لثاين ظهوًر� يف  �لذي يعد  �لكلم 

بعنو�ن »�حلق يف �خلطاب �لقر�آين و�ملنظومات �لكلمية �لإ�سلمية«.

adnan.alhamimi@gmail.com
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ت��ع��ري��ف��ات مل�سطلح �خل��لف  �ل��ك��ات��ب  ي��ط��رح  �ل��ب��د�ي��ة  ف��ف��ي 
و�لخ���ت���لف، ف��الخ��ت��لف ���س��ل��وك ط��ري��ق �آخ���ر يف �ل��ق��ول �أو 
�ملختلفان  ي��ك��ون  فقد  ه��ذ�  م��ن  �أع���م  �خل���لف  بينما  �ل��ف��ع��ل، 
�سدين كالأ�سود و�لأبي�ص �أو غري �سدين كاحلمرة و�خل�سرة 
كما هو عند �لر�غب �لأ�سفهاين، ويذكر �لكاتب عن �لكفوي 
هو  �خل��لف  �أن  بينهما  �لتفريق  يف  عو�مة  حممد  و�ل�سيخ 
تكون  �لخ��ت��لف  ويف  خمتلفا،  و�ملق�سود  �لطريق  يكون  �أن 
�لطرق خمتلفة و�ملق�سود و�حد، وي�سمل �لختلف جمالت 
هو  منها  هنا  �ملق�سد  لكن  و�ملذ�هب  و�لعقائد  كالأديان  عدة 
م�سروعا  �خل��لف  كان  وقد  �لفقهية،  �مل�سائل  يف  �لختلف 
يف  فاختلفو�  و�ل�سلم  �ل�سلة  عليه  �لنبي  حياة  عهد  منذ 
و�ختلفو�  فيهم  �سعد  بقول  �لنبي  و�أخ��ذ  قريظة  بني  حكم 
�لنبوية،  �ل�سرية  يف  م�سهور  هو  مما  ذلك  وغري  �لأ�سرى  يف 
ح�سم  ق��د  �ل�سحابة  فيها  �ختلف  �ل��ت��ي  �مل�سائل  ه��ذه  ك��ان��ت 
�لقول فيها بكلم �لنبي عليه �ل�سلة و�ل�سلم، �أما �خللف 
�لنبي، وقد ظهر هذ�  بعد وفاة  ن�ساأ  �لذي  �ملق�سود هنا فهو 
يف  �ل�سحابة  �ختلف  �إذ  مبا�سرة  وف��ات��ه  بعد  جليا  �خل��لف 

موته ومن �سيكون خليفته على �مل�سلمني.
�لفقهي  �لختلف  �سانعة  هي  كانت  عديدة  �أ�سباب  هنالك 
ب��ني ع��ل��م��اء �لأم����ة، م��ن ه���ذه �لأ���س��ب��اب �خ��ت��لف �ل���ق���ر�ء�ت 
�ل��ق��ر�آن��ي��ة وب��ال��ت��ايل يختلف �مل��ع��ن��ى و�ل��ف��ه��م ل��ه��ذه �لآي����ات، 
وك���ذل���ك ع���دم �لإح���اط���ة ب���الأح���ادي���ث �ل��ت��ي ت��خ�����ص �مل�����س��األ��ة 
�مل�ساألة يجتهد فيها على ما  �ملجتهد يف  �لو�حدة مما يجعل 
�أخرى  �أدلة  �لآخر يخالفه ب�سبب وجود  �أدلة بينما  معه من 
�أي�سا عن �لنبي فهناك  لديه، ومدى ثبوتية هذه �لأحاديث 
خمتلفة  قيمة  يعطي  مم��ا  ي�سعف  م��ن  وه��ن��اك  ي�سحح  م��ن 
�لن�ص  ح�سور  �أن  كما  �لطرفني،  بني  بالدليل  �لحتجاج  يف 
يغري  فيه  �لأفهام  �ختلف  لكن  و�ح��د�  يكون  قد  كا�ستدلل 
جم���رى �لأح���ك���ام ف��م��ث��ل �ل���ُق���رء �ل�����و�رد يف �لآي����ة �ل��ك��رمي��ة 
َلُهنَّ  َيِحلُّ  َوَل  ُق��ُرَوٍء  َثَلَثَة  ِباأَنُف�ِسِهنَّ  َن  بَّ�سْ َيرَتَ »َو�مْلَُطلََّقاُت 
ِب��اهلّلِ  ِم��نَّ  ُي��وؤْ ُك��نَّ  �إِن  �أَْرَح��اِم��ِه��نَّ  َخ��لَ��َق �هلّلُ يِف  َم��ا  َي��ْك��ُت��ْم��َن  �أَن 

فهناك من  و�لطهر  �لآِخ��ر.ِ.« حتمل معنى �حلي�ص  َو�ْل��َي��ْوِم 
يف  �لختلف  وك��ذ�  بالطهر،  و�آخ���رون  �حلي�ص  مبعنى  �أخ��ذ 
بع�ص �لقو�عد �لأ�سولية �لتي هي طريق �لحتجاج بالدليل 
�ل�سرعي على حكم ما فاختلف �لطريقة يف �لأخذ بالدليل 
يف  متنوعة  �أق���و�ل  �ملجتهدين  ل��دى  ت�سنع  �أي�سا  وتف�سريه 

�مل�ساألة. نف�ص 
وي���ذك���ر �ل��ك��ات��ب يف م��ق��ال��ه �أن�����ه ع��ل��ى �مل��ج��ت��ه��د يف �مل�����س��ائ��ل 
تعاىل  هلل  �لنية  يخل�ص  �أن  منها  ب��اآد�ب  يتاأدب  �أن  �خللفية 
وعليه  ربه،  ومر�ساة  �حلق  قوله  من  يبتغي  و�أن  �لبد�ية  يف 
من  ويعظم  ي��وق��ره��م  و�أن  �مل�����س��األ��ة  يف  خمالفيه  ي��ح��رتم  �أن 
و�أر�دو�  �لعلم  من  �أوت��و�  مبا  �جتهدو�  �أي�سا  لأنهم  مقامهم 
طريق �حلق، ومن �أعظم و�أهم �لآد�ب على �أ�سحاب �لجتهاد 
�أينما وجدوه و�إن  �أن يتخلقو� بخلق �لإن�ساف يتبعون �حلق 
ما  �إىل  �لو�سول  ه��و  فاملق�سد  خمالفيهم  ل�سان  على  ظهر 
ير�سى �هلل من �لأحكام، وهناك م�ساحة ينبغي على �ملجتهد 
دليل  فيها  ورد  �لتي  وهي  ممنوع  فيها  �خل��لف  �أن  يعلم  �أن 
قطعي يف �لثبوت و�لدللة �أو �أجمع �لعلماء على �لقول فيها 
و�أم��ا  ل��ه،  �لكمال  �سفات  و�إث��ب��ات  وت��وح��ي��ده  �هلل  تنزيه  مثل 
م�سروع  فيها  فاخللف  �لفرعية  �مل�سائل  من  ذل��ك  ع��د�  ما 
وطاملا  �لأحكام  �إىل  للو�سول  و�لطرق  �لأفهام  تفاوت  ب�سبب 
�أن �ملق�سد و�حد فتنوع �لأقو�ل يف �مل�ساألة �لو�حدة هو رحمة 

  . للم�سلمني
ول���ك���ي ي���وج���ه �خل�����لف ل��ل��م��ن��ح��ى �ل�����س��ح��ي��ح ف���ل ب���د ع��ل��ى 
�لكاتب،  يذكر  كما  �لخ��ت��لف  ب�سو�بط  يلتزم  �أن  �ملجتهد 
مببد�أ  ولي�ص  �لإ���س��لم  مببد�أ  �ملخالف  مع  يتعامل  �أن  وه��ي 
�أن  و�ملذ�هب ل مينع  �لأق��و�ل  و�خل�سام فاخللف يف  �لكيد 
و�أما  �لإ�سلمية،  �لأخلق  ورفعة  �لأخوة  مبادئ  بيننا  نقيم 
فيها  ن�ص  ل  �لتي  �مل�سائل  يف  �ملجتهد  ف��اإن  �لثاين  �ل�سابط 
�إىل  �ل�سعي  يف  ر  يق�سّ ل  �أن  ب�سرط  �جتهاده  ماأجورعلى  هو 
باجتهاد  ينق�ص  ل  �لجتهاد  و�أن  �لأه���و�ء،  وت��رك  �ل�سو�ب 
�لزمن  من  ف��رتة  عليها  م�سى  و�إن  �لأق���و�ل  �أن  مبعنى  �آخ��ر 

وجاءت بعدها �أقو�ل �أخرى فهذه �ملتاأخرة ل تنق�ص �لأقو�ل 
�ل�سابقة عليها �أو حتى لو كانت �لأقو�ل يف نف�ص �لوقت فلكل 
و�إمنا  فيه  �ملختلف  ينكر  ل  �أن  �ملجتهد  وعلى  قوله،  جمتهد 
ينكر �ملتفق عليه �إن جاء خمالٌف ويطالب باحلجة و�لدليل، 
�أح��د  على  �أح��د  ينكر  ف��ل  �ل��ف��روع  يف  �خللفية  �مل�سائل  �أّم���ا 
قوله لأن باب �لجتهاد فيها و��سع، لأن ممار�سة �لإنكار فيها 
يوؤدي �إىل تاأجيج �لفتنة و�ل�سر�ع بني �ملذ�هب و�لعد�وة بني 
�أن يوقن كل �ملجتهدون يف �مل�سائل �خللفية  �لنا�ص، و�أي�سا 
�أن �مل�سيب و�حد بعينه وبهذ� �ملعنى  �أو  �أنهم كلهم م�سيبون 
�أن �جلميع قد قاربو� �ل�سو�ب يف  تنحل عقد �خللف حيث 
�أقو�لهم، ومن �أهم �ل�سو�بط يف �لختلف �أن كل �ملجتهدين 
�إن ��ستندو� على دليل �أو تاأويل يف �أقو�لهم فقد برئت ذمتهم 

ول�سنا بحاجة �إىل تف�سيق �أو تبديع �لآخرين.
�لعلماء  م��ن  ي��د�ر على جمموعة  �خل��لف قدميا  ك��ان  وق��د 
�لعلوم  مبجريات  و�ل��و�ع��ي��ة  �ملتعلمة  �لفئة  ميثلون  �ل��ذي��ن 
�أو  �مل�����س��اج��د  يف  بينهم  �مل��ن��اظ��رة  ط��ري��ق  ع��ن  �حل����و�ر  و�آد�ب 
�إحدى جمال�ص �لعلم، و�أما �لآن يف ع�سر �نت�سار �لف�سائيات 
وو���س��ائ��ل �ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي وو���س��ائ��ل �لإع����لم �ملتنوعة 
يف  تتكلم  �ل��ت��ي  �ل�سخ�سيات  م��ن  ك��ث��رية  من���اذج  ظ��ه��رت  فقد 
م�سائل �لدين وحماوره، وتّدعي �أحقيتها يف �لقول بامل�سائل 
�خللفية �إ�سافة �إىل هذ� ما تبثه بع�ص بر�جمهم من �إثارة 
و�لتبديع  �لتكفري  و�إط���لق  �مل�سلمني  ب��ني  و�لفرقة  �لفتنة 
للعلماء �لآخرين �أو �ملذ�هب �لأخرى، مما مزق �أو��سر �لأمة 
و�ح��رت�م خمالفيها  �أقو�لها  �لتنوع يف  كان  م�سائل كثرية  يف 
�أن  و�أرى  للم�سلمني،  ورحمة  جمتمعها  وقوة  جتمعها  ر�بط 
باملجتمع  �رتباطهم  د�ئ��رة  من  يو�سعو�  �أن  �ملجتهدين  على 
و�لن��غ��م��ا���ص مب�����س��اع��ر �ل��ن��ا���ص ح��ت��ى ي���درك���و� ع��م��ق �ل��ت��اأث��ري 
لأقو�لهم يف حال �خللف وي�سنعو� بينهم وبني خمالفيهم 
�أو�سع من �لت�سامح و�لتفاهم ويظهرو� للعامل رفعة  م�ساحة 
�لأخ����لق �لإ���س��لم��ي��ة، وي�����س��ع��و� يف �ع��ت��ب��اره��م ب��اأن��ه��م ق��دوة 

لكثري من �لنا�ص.

اخلالف الفقهي رحمة ال نقمة
قي�س اجله�سمي

�خللف  تاأثري  مقد�ر  �لإ�سلمي«  �لفقه  يف  و�لتفاهم  �لختلف  و�آد�ب  ب�»�أ�سباب  �ملعنونة  مقالته  يف  �لتفاهم  مبجلة  هرمو�ص  �آل  عبود  حممود  �لكاتب  يتناول 
للتغري  للكلم فيها لأّنها معر�سة  �ت�ساعا  �أكرث  �لفقهي كونها  �ملتعلقة باجلانب  �لإ�سلمية، خ�سو�سا  و�لأمة  �ملجتمع  �لعلم على  �أهل  �ملطروحة بني  �مل�سائل  يف 
�أن يدرك �ل�سو�بط و�ل�سروط و�مل�سطلحات �لتي ت�ساعده على �لأخذ باخللف  و�لتحول عرب �لزمن وبفعل تطور �ملجتمع و�حلياة، لذ� كان على هذ� �ملجتهد 

�إىل جو من �لتعاون و�لتفاهم بني كل �أطياف �ملجتمع �مل�سلم ومذ�هبه، حتى يكون �خللف رحمة على �لأمة ل خلف بغ�ص و�سقاق. 

qabuazan@gmail.com
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عاطفة امل�سكري

قيم اإ�صالمية

�ل��و�ق��ع ح��ول �ح��رت�م  �ل��ق��ي��م و�مل��ب��ادئ يف  تتمحور ه��ذه 
�إعمار �لأر�ص ولو كان  �لإن�سان وكونه �سريًكا يف  كينونة 
�ل��و�ج��ب حفظ كر�مته  ��ه من  �إنِّ �لأع���د�ء، حيث  �أل��د  من 
�لطرف  م�سلحة  فيه  تتحقق  و�ل��ذي  �مل�ستطاع  بالقدر 
وتقوم  ل��ه.  �خل��ن��وع  �أو  �لإذلل  م��ن  ���س��يء  دون  �مل�سيطر 
بع�ص  يف  عد�  و�لت�سامح  �لعفو  على  ا  �أي�سً �لأ�س�ص  هذه 
�لإ�سلم  �أباح  �لنف�ص.  عن  كالدفاع  �ل�ستثنائية  �حلالت 
و�لأنف�ص  ل��لأرو�ح  تهديد�ً  يعد  �لعدو و�سد كل ما  قتال 
بالهدف  تتعلق  دق��ي��ق��ة  و���س��و�ب��ط  ب�����س��روط  و�مل��م��ت��ل��ك��ات 
هذه  تنامت  �لنف�ص.  عن  �لدفاع  �سربة  له  توجه  �ل��ذي 
�لقيم ومت �لعرت�ف بها وج�سدت عرب �لقو�نني �لتي متَّ 
�حلرب  حالت  يف  �لدولية  و�لقو�نني  �ملنظمات  يف  �سنها 
�أ�سا�سية  تعد  �لتي  �لقيم  �أهم  ومن  �مل�سلحة.  و�لنز�عات 
يف حالت �حلرب و�ل�سلم مًعا، حفظ �لكر�مة �لإن�سانية، 
�هلل  قبل  م��ن  مكرًما  �لإن�����س��ان  ك��ون  م��ن  م�ستوحاة  فهي 
َبِني  ْم��َن��ا  َك��َرّ ت��ع��اىل:)َوَل��َق��ْد  ق��ول��ه  ويف  وت��ع��اىل  �سبحانه 
َباِت  ِيّ �لَطّ َن  ِمّ َوَرَزْقَناُهم  َو�ْلَبْحِر   ّ �ْلرَبِ يِف  َوَحَمْلَناُهْم  �آَدَم 
خلق  فقد  يًل(  َتْف�سِ َخلَْقَنا  ��ْن  َّ مِمّ َكِثرٍي  َعلَى  ْلَناُهْم  َوَف�سَّ
�هلل �لإن�سان وجعله خليفة يف �لأر�ص �إكر�ًما له. وكجانب 
��ا م��ن �أخ��لق��ي��ات �ل��ت��ع��ام��ل �لإن�����س��اين �ل��ع��دل  م��ه��م �أي�����سً
و�مل�ساو�ة. حيث متثل بها �لر�سول و�قتدى به �ل�سحابة 
و�ل�ساحلون ول ز�لت من �أجنع �لقيم �لتي يجب �تباعها 
ت��ع��د ���س��رورة للتطبيق يف  ب��ل  �ل��زم��ان حت��دي��ًد�  يف ه���ذ� 
�لنبوية  �ل�سرية  �لع�سر. تعد  �إيجاد حل خللفات  �سبيل 
�لعدل كقيمة ل�سلح  �أهمية  �لتي تثبت  غنية بالأحد�ث 
�ملجتمعات وقد �أثبت �لر�سول ذلك يف تعاملته ويف قوله 
�سلى �هلل عليه و�سلم »ل فرق بني عربي ول �أعجمي ول 
ا  �أي�سً �أهمية ذلك  �إل بالتقوى« وتت�سح  �أ�سود  �أبي�ص ول 
َي�ْسَخْر َقوٌم ِمْن  �آََمُنو� َل  ِذيَن  �َلّ َها  �أَُيّ يف قوله تعاىل: )َيا 
ِن�َساٍء  ِم��ْن  ِن�َساٌء  َوَل  ِمْنُهْم   � َخ���رْيً َي��ُك��وُن��و�  �أَْن  َع�َسى  َق���ْوٍم 

و�ل�سنة  �لكرمي  فالقر�آن   )  .. ِمْنُهَنّ   � َخرْيً َيُكَنّ  �أَْن  َع�َسى 
وهذ�  �لإن�سانية  و�مل�ساو�ة  �لعدل  على  يجمعان  �لنبوية 
�لغربية  �لثقافات  �أغلب  يف  للأ�سف  حا�سًر�  جنده  ل  ما 
فالتفرقة  ك��ذل��ك.  �مل��ح��ل��ي��ة  جمتمعاتنا  ويف  و�ل��ع��رب��ي��ة 
�لتفرقة  و�لأن��ث��ى،  �ل��ذك��ر  ع��ن  نتحدث  عندما  ح��ا���س��رة 
وكذلك  و�لأبي�ص،  �لأ���س��ود  عن  نتحدث  عندما  حا�سرة 
وما  ج��ر�.  وهلم  و�لأعجمي  �لعربي  عن  نتحدث  عندما 
�لت�ساوؤلت هنا هي �ملدة �لزمنية �لتي �سي�ستغرقها  يثري 
�ل��ب�����س��ر ل���س��ت��ي��ع��اب ع���دم ف��اع��ل��ي��ة ف��ك��رة �ل��ت��ف��رق��ة �ملبنية 
فل  و�حل�سار�ت.  �لإن�سان  بناء  كان يف  ت�سنيف  �أي  على 
بتغيري  جديرة  كانت  �لتجربة  ول  �لتوعية  ول  �لتعليم 
فئة  وجدت  فلو  �جلميع.  بني  �لعن�سرية  �لتفرقة  فكرة 
تقدمت وجتاوزت هذه �لأفكار �لرجعية « بالن�سبة لبع�ص 
نحو  تنظر  ز�ل��ت  ل  فئات  جند   » �لأق��ل  على  �لأ�سخا�ص 
�لتجارب  �أنَّ  �لرغم من  على  �ل��ز�وي��ة،  نف�ص  �لأم��ور من 
قوة  �لحتاد  �أن  �أثبتت  خلفات  من  فيها  مبا  �لتاريخية 
و�لتفرقة د�ئماً ما تكون موؤدية لل�سر�عات و�حلروب ما 
هي �إل عن�سر� مدمر� للح�سار�ت ويعيدها خطو�ت �إىل 
�لفعلي  �لت�سامح  �إىل  يقود  �لفكري  فالت�سامح  �ل���ور�ء. 
�لفئات  و�حرت�م  �لتعاي�ص  تعزز  بيئة  يخلق  بدوره  �لذي 
يبد�أ  كقيمة  �لت�سامح  �إنَّ  ت�سنيفاتها.  مبختلف  �لأخرى 
على  �أهميته متتد  �أنَّ  �إل  �لأف��ر�د  �ملنغر�ص يف  �لفكر  من 
م�ستوى بناء �حل�سار�ت فاحل�سار�ت ما �زدهرت �إل من 
خلل �لقيم �لتي يقدرها �لفرد ويلتزم بها. وتغر�ص هذه 
�لأن�سطة  �أب�سط  يف  حا�سرة  وتكون  �ل�سغر  منذ  �لقيم 
لتحقيق هدف  �لتي تخطط  �لذكية  فال�سعوب  �ليومية. 
با�ستمر�ر وعلى كيفية �لقرت�ب  ما جندها تعمل عليها 
م��ن �ل��ه��دف ع��رب �مل��م��ار���س��ات �ل��ي��وم��ي��ة جلميع �لأف����ر�د. 
�لنا�سئة  �لأجيال  كتلقني  مبا�سر  ب�سكل  ذلك  يكون  وقد 
ليكربو� وتكرب �لفكرة و�لهدف معهم �أو باإدخالها كهدف 

ت�ساهم �ملوؤ�س�سات بالقرت�ب منه خطوة بعد خطوة عرب 
ولو  و�مل���ر�د حتقيقه.  �لأك��رب  بالهدف  �ل��و�ع��ني  �أف��ر�ده��ا 
جئنا نعيد �لنظر يف هذه �لقيم �لثلث – حفظ �لكر�مة 
و�لت�سامح – جندها مكملة  و�مل�ساو�ة،  �لعدل  �لإن�سانية، 
يف  منها  �أي  حتقيق  ط��رق  تتد�خل  بل  �لبع�ص  لبع�سها 
بيئة  يف  حفظها  ميكن  ل  �لإن�سانية  فالكر�مة  �لأخ��رى 
�إيجاد  ي�سعب  كذلك  �لأ���س��خ��ا���ص.  ب��ني  تفرق  عن�سرية 
�إذ� ن�����س��اأو� ع��ل��ى �لأف��ك��ار  �أف�����ر�د م��ت�����س��احم��ني وحت���دي���د�ً 
�إذ� مل تكن  �لعن�سرية. ل ميكن حتقيق �مل�ساو�ة و�لعدل 
بل  ت�سبح  لأنها  �لأ�سا�ص  من  حمفوظة  �لإن�سان  كر�مة 
قيمة �آنذ�ك، و�أي ت�سامح ي�سبح قابًل للتنفيذ يف بيئة ل 
�ل�سامية  �لأفر�د بطريقة مت�ساوية. فالقيم  يعامل فيها 
�ل��ب��ع�����ص لأن��ه��ا من  م��رت��ب��ط��ة ببع�سها  ت��ك��ون  م��ا  غ��ال��ب��ا 
�سليمة  ب�سرية  حياة  �أجل  من  للتطبيق  وجدت  �لأ�سا�ص 
�إع��م��ار �لأر����ص.  �أل وه��و  �ل��ه��دف �لأك���رب  قابلة لإح��ق��اق 
�لنظر  بغ�ص  فيه  ه���و�ن  ل  �أم���ر  �لقيم  ب��ه��ذه  و�لل��ت��ز�م 
ع��ن ظ��روف �ل��زم��ان و�مل��ك��ان. ف��الإ���س��لم ك�سريعة ر�ع��ى 
�لظروف �لتي ي�سعب فيها �تباع بع�ص �لقيم �لإن�سانية، 
�لقيم  تطبيق  فيها  ي�سعب  حيث  مثل،  �لعدو  كمجابهة 
�لإن�سانية يف �ملعاملة. مع ذلك وجدت قيم و�أحكام دقيقة 
مل يبح �لإ�سلم �لتنازل عنها حتى يف �لظروف �ل�سعبة. 
�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم كان تطبيق ذلك  يف زمن 
�أعد�ئهم  جذب  يف  �مل�سلمني  على  و�لفائدة  بالنفع  يعود 
�إىل �سفوف  �أعد�د �ملنظمني  نحوهم مما �ساهم يف زيادة 
�لإ���س��اءة  وع��دم  �أع��د�ئ��ه��م  م��ع  تعاملهم  ب�سبب  �مل�سلمني 
�إليهم مبثل ما �أ�سيء لهم. وحتى �لآية ت�سري �إىل ذلك يف 
من  لنف�سو�  �لقلب  غليظ  فًظا  كنت  )ولو  تعاىل  قوله 
�أمم قامت  �إىل  �ل�سر�ئع ت�سري  �لتاريخ ول  حولك(. فل 

بل قيم.

�أر�سى �لإ�سلم قيماً �أ�سا�سية ُتعد مرجًعا �سامًل ل�ستنباط كل ما يتعلق بال�سوؤون �لب�سرية. وحتى يف �أحلك �لظروف كاحلرب ر�عى �لإ�سلم �أدق �لتفا�سيل فيما 
�إبر�هيم �لعناين يف مقال له يف جملة �لتفاهم بعنو�ن »قيم �لإ�سلم و�أخلقيات �حلرب  يتعلق بالأخلقيات �لتي يجب �تباعها يف تلك �لفرتة. يناق�ص �لأ�ستاذ 
و�ل�سلم« �لكثري من هذه �لقيم �لتي وجدت حيًز� للتطبيق يف �حلروب �لتي كانت حتدث يف زمن �لر�سول و�ل�سحابة، حيث يعد �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم 

�أمنوذجا يعتد به يف �لتعامل �لإن�ساين يف فرت�ت �حلروب، وتبعه �ل�سحابة يف ذلك.

Attifa.nasser@gmail.com
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�ملحتويني  �لأول��ني  �مل�سدرين  بتو�سيح  �ملقال  �لكاتبة  ��ستهلت  وقد 
و�سلم(  �هلل عليه  نبوءة حممد )�سلى  ذكر  قائمة تربهن على  على 
و�لدولة  �لدين  م�سنف  هما:  �جلديد  و�لعهد  �لعربي  �ل��ت��ور�ة  يف 
ل�����س��اح��ب��ه ع��ل��ي ب���ن رب���ن �ل���ط���ربي وم�����س��ن��ف �أع�����لم �ل��ن��ب��وة لب��ن 
و��ستعمال  �ل�سهرة  من  �أوفر  ن�سيب  ناله  �لذي  �مل�سنف  وهو  قتيبة 
ا مرجعياً يف ق�سايا �ملعارف �لتور�تية  �مل�سنفني؛ وذلك بو�سفه ن�سً

ت�سمنها. �لتي 
ولقد �سلط �ملقال �ل�سوء على مو��سيع عدة تخ�ص لئحة �لنبوء�ت 

�لتور�ة ومنها:  �لتي ت�سمنتها 
للتور�ة �لإ�سلمي  *�لتلقي 

*�بن قتيبة
*�بن ربن �لطربي

*�أعلم �لنبوة
للعربية �ملنقولة  *�لتور�ة 

*�بن �جلوزي
�ل���ت���ور�ة �ل��ع��ربي يعترب لبنة  �إغ��ف��ال ك���ون م���ري�ث  ب��د�ي��ة ل مي��ك��ن 
�جل��دي��د؛  �لعهد  م��ن  �أك��رث  �لإ���س��لم��ي  �لتقليد  تكوين  يف  �أ�سا�سية 

وذلك لأنَّ �لقر�آن جاء خامتة ل�سل�سة من �لر�سالت �ل�سماوية.
وم��ن��ه مي��ك��ن ����س��ت��ن��ب��اط �أن �ل��ف��ه��م �لإ����س���لم���ي ل��ل��ت��ور�ة ج���اء على 
�ل�سماوية  بالكتب  ُيقر  �لقر�ن  باأن  �أ�سحابها  �آمن  �لأوىل  �ساكلتني، 
ذكر  �إىل  م�سريين  نف�سها،  �لر�سالة  حتمل  ج��اءت  وباأنها  كالتور�ة، 
ناحية،  من  كالتور�ة  �ل�سماوية  للكتب  �لقر�آنية  �لآيات  من  �لعديد 
ناحية  و�سلم( من  عليه  �هلل  )�سلى  نبوءة حممد  �لتور�ة  ذكر  و�إىل 

�أخرى.
�أنه جاء لأن  �أكد  �أما �جلماعة �لثانية فقد �هتمت بكون �لقر�آن قد 
نبوءة  تاأكيد  ي�سبح  هنا  ومن  قد حرفت،  �ل�سابقة  �ل�سماوية  �لكتب 
حممد )�سلى �هلل عليه و�سلم( يف �لتور�ة �أمر� غري ذي جدوى؛ مبا 
�أن �لكتب قد م�سها �لتحريف، و�أ�سبح يختلط على �ملرء ما هو وحي 

�هلل وما هو مكتوب بيد �لب�سر.
�أياً كان �سكلها قد عمد  ول ريب �أن �لكثري من �لأدبيات �لإ�سلمية 
�لنبي حممد يف  بنبوة  ب�سرى  لتاأكيد وجود  �لتور�تية؛  �ملعارف  �إىل 

�لتور�ة، وباأن بع�سها كان من
 » �لإ�سر�ئيليات«.

�إل��ي��ن��ا ح��ول ب�����س��ار�ت  وع��ل��ي��ه ف���اإّن �مل�سنفني �لأول����ني �ل��ذي��ن و���س��ل 
�لطربي  رب��ن  لب��ن  و�ل��دول��ة  �لدين  كتابّي  كانا:  �لتور�تية  حممد 

�لنبي  �أو  كالر�سول  �أخ���رى  �أ���س��م��اء  �ل��ذي حمل   - دلئ��ل  �أو  و�أع���لم 
ور�سول �هلل- وذلك تبعاً لتغري �سنة �إعادة �لن�سر لبن قتيبة، وعلى 
�إل  �لأول؛  �لكتاب  من  م�سمونه  جاء  �لثاين  �لكتاب  �أن  من  �لرغم 
�أننا بحاجة �إىل �لتنقيب  �أو�سع، ول ريب  �أنه حقق �سهرة و��ستعمال 

و�لك�سف عن تلك �ملظان ب�سورة �أكرب.
ورمب��ا ت��ع��ود �أ���س��ب��اب ع��دم ذي��وع �ل��رج��وع �إىل ك��ت��اب �ل��دي��ن و�ل��دول��ة 
�لع�سر  ذلك  يف  كان موجهاً  كونه  �إىل  �لزمان؛  ذلك  �لُكّتاب يف  بني 
يف  �لُكّتاب  بع�ص  �إليه  عاد  قد  كان  و�إن  �لأوىل،  بالدرجة  للن�سارى 
مناق�ساتهم حول ب�سار�ت �لنبوة كاأبو �حل�سني �لب�سري؛ فقد يكون 
من  �لكتاب  عن  ومعرفته  �لن�سارى  باأو�ساط  �حتكاكه  نتيجة  ذلك 

ذلك �لو�سط بالذ�ت. 
كتاب  م��ن  �أو���س��ع  نطاق  على  قتيبة  �ب��ن  كتاب  �سهرة  �إىل  وب��ال��ع��ودة 
�ب��ن رب��ن �ل��ط��ربي، ف��ل ميكن جت���اوز �أن ع���دد�ً ك��ب��ري�ً م��ن �ل��ُك��ّت��اب 
�مل��ادة  بحكم  وذل��ك  قتيبة؛  �ب��ن  كتاب  من  كتبهم  حمتوى  ��ستمدو� 
قتيبة  �ب��ن  كتاب  تاأثري  بلغ  وق��د  �لكتاب،  يحتويها  �لتي  �لتور�تية 
�أر��سي �لأندل�ص، ويتجلى ذلك على �سبيل �ملثال ل �حل�سر يف كتاب 
�ل�سرقية  �لإ�سلم  كان لأقاليم  و�لفروع( لبن حزم. كما  )�لأ�سول 
م��ت��د�ول  �مل�سنف  ك��ان  حيث  قتيبة؛  �ب��ن  ك��ت��اب  م��ن  ك��ذل��ك  ن�سيب 
ب��ني �أه���ل �حل��دي��ث كما رود يف ك��ت��اب �ب��ن �جل���وزي )�ل��وف��ا ب��اأح��و�ل 
�أخذ  �ب��ن �جل��وزي ما  �أخ��ذو� عن  �آخ��رون  �مل�سطفى(. وم��ن ثم ج��اء 

عن �بن قتيبة.
م�سنف  يز�ل  ل  كان  �حلنابلة  متاأخرة  من  �مل�سنفني  بع�ص  �أن  كما 
)�أعلم �لنبوءة( لبن قتيبة يروج بينهم، ومن ذلك جند �أن �لإمام 
ي�ست�سهد  �ل�سنة  بالإمام قو�م  �مللقب  �لأ�سفهاين  �لتيمي  �لقا�سم  �أبا 
تيمية يف  �بن  �سار كذلك  ذلك  �لنبوءة(، ويف  به يف م�سنفه )دلئ��ل 

كتابه )�جلو�ب �ل�سحيح(.
وحقيقة كما يبدو فاإن خمطوطة �بن قتيبة �ملحفوظة بد�ر �لكتب 
�لظاهرية - و�لتي ُتعرف �ليوم باملكتبة �لوطنية �ل�سورية �أو مبكتبة 
�لأ�سد �لوطنية بدم�سق- ، مل يكن لها ن�سيب من �هتمام �لباحثني 

حتى �ليوم.
وت��و���س��ح �مل��خ��ط��وط��ة ل��ن��ا �أن �ل��ن�����ص ك��ان د�رج���ا ب��ني �أه���ل �حل��دي��ث، 
�أورده �بن �جلوزي من كتاب  وعلوة على ذلك فاإن �ملقارنة بني ما 
)�لأعلم( وبني ما ورد يف كتابه )�لوفا(، �إمنا هو �ملقاطع �لثمانية 
�لأوىل م��ن ت��غ��ي��ري ط��ف��ي��ف ج���د� ل ي��ذك��ر، ومي��ت��د ذل���ك م��ن ب��د�ي��ة 

�لعنو�ن �إىل �ملحتوى.

و�جلدير بالذكر هنا �أن �ملخطوطة �أ�سابها �لتلف يف بع�ص �أجز�ئها 
قتيبة  �بن  و�سف  �إىل  بالعودة  ولكن  ناق�سة،  �لن�سو�ص  يجعل  مما 
لبنية كتاب )�لأعلم( يتبني حل�سن �لطالع �أن ما �سقط هو قليل يف 

مقابل ما هو باٍق على �سفحات �مل�سنف.
ن�سرة  �مل��ق��ال  م��ن  �ل��ث��اين  �لن�سف  يف  �سميكته  �ل��ك��ات��ب��ة  �أوردت  ك��م��ا 
حم��ق��ق��ة ل��ل��ف�����س��ول �ل��ث��م��ان��ي��ة �لأوىل م��ن ن�����ص �مل��خ��ط��وط��ة و�ل��ت��ي 
�إىل  �لكاتبة  �أ. 133 ب(، ولقد عمدت  �لتور�تية )128  �ملو�د  تت�سمن 
تنويه �لقارئ حول مرجع �لن�سو�ص يف حتقيقها؛ حيُث و�سعت لكل 
ن�ص م�سدره خمتلف علمة مميزة، كما عادت يف حتقيقها هذ� �إىل 
�أوردت ذكرهم يف �ملقال، ومما هو جدير بالذكر  ثماين خمطوطات 
حمققة  ن�سرة  �أن�ساري  ح�سن  مع  بالتعاون  حالياً  ُتعد  �سميكته  �أن 
وت��ن��اول��ت �سميكته يف  ه���ذ�  �مل��خ��ط��وط��ة،  �مل��ح��ف��وظ يف  �ل��ع��م��ل  جل��ل 
�لتور�ة من خلل  �أعلم ر�سول �هلل يف  �لتمحي�ص يف ذكر  �لتحقيق 
و)�لوفا(  �جلوزية،  قيم  لبن  �حليارى(  )هد�ية  وهي  كتب  ثلثة 

لبن �جلوزي و)�ملو�هب( للق�سطلين.
على  تربو  �أع��له  �مل��ر�ج��ع  يف  ورد  مما  ن�سو�سا  �لكاتبة  �أوردت  وق��د 
�سبعة وثلثني دليل على وجود �أعلم لنبي �هلل حممد يف �لتور�ة. 
�إ�سار�ت حول  على �سبيل �ملثال ل �حل�سر: م�سفح، كما ذكرت وجود 
و�سلم(  عليه  �هلل  )�سلى  حممد  بر�سالة  �ملتعلقة  �لأح���د�ث  بع�ص 
مثل: ذكر طريق مكة يف �سعيا وذكر �أ�سحاب �لنبي وذكر يوم بدر يف 
�سعيا كذلك. كما ختمت �لتحقيق بالإ�سار�ت �لقر�آنية يف ذلك كقول 
�ْب��ُن  ِعي�َسى  َق��اَل  »و�إِْذ  �ل�سلم:  عليه  �مل�سيح  ل�سان  على  تعاىل  �هلل 
َا َبنْيَ َيَدَيّ ِمَن  ًقا مِلّ �َسِدّ ِ �إَِلْيُكم ُمّ َمْرمَيَ َيا َبِني �إِ�ْسَر�ِئيَل �إِيِنّ َر�ُسوُل �هلَلّ
َجاَءُهم  ا  َفلََمّ ْحَمُد  �أَ ��ْسُمُه  َبْعِدي  ِمن  َياأِْتي  ِبَر�ُسوٍل  ًر�  َوُمَب�ِسّ ْوَر�ِة  �لَتّ
ِبنٌي« �سورة �ل�سف، ) ٦٦١( ، ولقد �أ�سلم  َناِت َقاُلو� هَذ� �ِسْحٌر ُمّ ِباْلَبِيّ
بع�ص علماء بني �إ�سر�ئيل؛ موؤمنني مبا جاء يف كتبهم حول نبوء�ت 
ومتيم  �سلم  بن  عبد�هلل  ومنهم:  و�سلم(  عليه  �هلل  )�سلى  حممد 
�لد�ري. ولكن من جانب �آخر ورغم كل تلك �لدلئل فاإنَّ �لكثريين 
كذبو� وما ز�لو� يكذبون بنبوءة حممد )�سلى �هلل عليه و�سلم( رغم 

�حلجج �لقوية �لتي ل ميكن �إبطالها بالأقاويل �مللفقة. 
�إن در��سة �ملخطوطات �لإ�سلمية لأمر بالغ �لأهمية، لي�ص للح�سارة 
�لذي  �ملعريف  للرث�ء  وذل��ك  �أجمع؛  وللعامل  بل  وح�سب  �لإ�سلمية 
�ل�سو�عد،  ت�سمر  �أن  �إىل  �ملخت�سة  �جلهات  ندعو  هنا  ومن  حتتويه، 

لإحياء هذ� �جلانب �ملعريف �ملهم من �حل�سارة �لإ�سلمية.

كتاب اأعالم النبوة البن قتيبة
مرمي العدوي

كتبت �سابينا �سميكته �لأ�ستاذة مبعهد �لدر��سات �لإ�سلمية بجامعة برلني �حلرة مقاًل يف جملة �لتفاهم بعنو�ن: تلقي �مل�سلمني للمو�د )�ملعرفية( �لتور�تية: 
�لوحيدة لبن  �ملخطوطة  �لتور�تية من  �ملعرفية  �ملو�د  �ل�ساملة على  �لأوىل  �لثمانية  للمقاطع  نقديا  �ملقال حتقيقا  �لنبوة(. يحتوي  )�أعلم  وكتابه  قتيبة  �بن 

قتيبة �ملوجودة بد�ر �لكتب �لظاهرية بدم�سق.

maryamsaid2015@gmail.com
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�ل��ق��ادم��ة  ل��لأج��ي��ال  ومت��ري��ره  �ل��ت��اري��خ  ح��ف��ظ  ق�سية  ت�سكل 
و�مل�ستغلني  ف��ي��ه  ل��ل��ع��ام��ل��ني  ب��ال��ن�����س��ب��ة  وو����س��ع��ا  م��ه��م��ا  جم���ال 
ملا  �ملتلقني  ملختلف  بالن�سبة  و�أي�سا  �لتاريخ  وحفظ  بتدوين 
نوعان  �أ�سا�سي  ب�سكل  يعنيها  �لإ�سلمية  و�لأم��ة  حفظه،  مت 
بالدين  �ملتعلق  �ل��ن��وع  ذل��ك  �أول  �ل��ت��اري��خ��ي��ة،  �لأح����د�ث  م��ن 
�لكرمي  �لنبي  و���س��رية  و�ل��ف��ت��وح��ات  و�لت�سريعات  �لإ���س��لم��ي 
ونزول �لقر�آن و�أحد�ث فرتة �لدعوة عموًما، ثم �لنوع �لثاين 
�أبعادها  مبختلف  �لنبي  ل��وف��اة  �للحقة  ب��الأح��د�ث  �ملتمثل 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة و�ل��ع�����س��ك��ري��ة، ف��ال��ن��وع 
كونه  من  �سرورته  وتنبع  للم�سلم  بالن�سبة  �لأه��م  هو  �لأول 
�لجتهاد�ت  بدون  �لنقية  ب�سورته  نف�سه  �لإ�سلم  عن  يخرب 

�لب�سرية.
و�لتي  م��روي��ات  يف  و�سعهما  مت  �لأح���د�ث  من  �لنوعني  وك��ل 
�لتي  فالرو�يات  نوع،  بكل  خا�سة  مدونات  يف  كتبت  ما  غالباً 
تناولها  �لنبي قد ح�سلت على عناية خا�سة ومت  �سنة  حتوي 
ب��درج��ة م��ن �حل��ذر �سمن علم �حل��دي��ث، و�ل��ن��وع �لآخ���ر دون 
يف ك��ت��ب م��ن ق��ب��ل م��وؤرخ��ني ك��ال��ط��ربي، م��ع �ل��ت��ن��وي��ه �إىل �أنَّ 
�لرو�يات  تق�سيم  منه  ق�سد  �إمنا  منهجيا  لي�ص  �لتق�سيم  هذ� 
�سرفت  �لتي  �لعناية  وملقد�ر  لأهميتها  تبعا  فيها  و�مل�ستغلني 
فيها. �إن ما يهمنا ملحظته هو �أن �ملرويات من �لنوع �لثاين 
�مل�ستقبلية  للأجيال  �سورة  بخلق  تقوم  �خل�سو�ص  وجه  على 
�لتاريخية  �ل�����س��ورة  وه��ذه  �ل��ف��رتة،  تلك  �لأم���ة يف  ع��ن و�سع 

�ملت�سكلة لها تاأثري على �لعديد من �لأو�ساع يف �حلا�سر.
�إن �ل�����س��ورة �ل��ت��اري��خ��ي��ة لأي����ة �أم����ة ت�����س��ق��ي وج���وده���ا �حل��ايل 
نظرتها  ف��ت��ح��دد  خ��لل��ه��ا،  ت��ت��ح��رك  �ل��ت��ي  �أب��ع��اده��ا  وتعطيها 
متلك  �لتي  فالأمة  نف�سها  فيها  ترى  �لتي  و�لكيفية  لنف�سها 
�لتاريخية  و�لفتوحات  �حلربية  �لأجم��اد  �سورة  نف�سها  عن 
م�سوغا  ت��ع��ت��ربه  وق���د  �حل��ال��ة  ل��ت��ل��ك  �م���ت���د�د�  نف�سها  ت��ع��ت��رب 
بغريها  �لأمة  علقة  تتحدد  كما  �لغري.  على  �لقوة  لتمار�ص 
و�أي�سا  �مل��وج��ودة  �لتاريخية  لل�سورة  وف��ق��اً  �حل���ال  بطبيعة 
قائمة  وع��د�ء  �سد�قة  علقات  لتبني  �لآخرين  عن  �سورتها 

كليا على �ل�سورة  �لتاريخية، كما ويبنى عليها �سكل �لتعامل 
ب��ني �لأف���ر�د م��ن �أم��ة �أو �سعب م��ا م��ع �أف���ر�د م��ن �أمم �أخ��رى 
و�ل����ذي مي��ك��ن �أن ي��وؤث��ر ح��ت��ى ع��ل��ى �ل��ع��لق��ات �لق��ت�����س��ادي��ة 
�ملنفعة  �أ�س�ص  على  قائمة  علقات  تكوين  ومينع  و�ل�سيا�سية 

�ملتبادلة بعيًد� عن �لعتبار�ت �لتاريخية.
�أن �ل�سورة �لتاريخية لي�ست جمرد فكرة ذهنية  من �لو��سح 
�لتاأثري  �أي تفاعل، بل لها كل  �أو كلما مكتوبا يف معزل عن 
�لتاريخية  �ل��روي��ات  م�����س��ادر  �مل��ه��م فهم ودر����س��ة  م��ن  ول��ه��ذ� 
وم��ع��رف��ة �مل��رج��ح وغ���ري �مل��رج��ح م��ن��ه��ا، ف��ك��ث��ري� م��ا مت قبول 
ترجح  �أو  فريقا  تدعم  كونها  �إىل  ��ستناد�ً  مرويات ومتريرها 
تعمل  حيث  �سحيحة.  م��روي��ات  لأن��ه��ا  ولي�ص  م�سبقة  ف��ك��رة 
�ل��در����س��ات �أم���ث���ال �مل��ق��ال �ل���ذي ن��ر�ج��ع��ه ع��ل��ى ف��ه��م وحتليل 

�ملرويات ونقد غري �ملقبول منها.
بهويتنا  تتعلق  �أيدولوجية  �أفكار�  �أن  يف  �مل�سكلة عموماً  تكمن 
�إلينا  وو�سلت  �ملا�سية  �ل��ق��رون  خ��لل  ت�سكلت  �لآخ��ر  وهوية 
ب�سكل غري قابل للنقد بحجة �أنها  �لتاريخ �لذي ل مر�ء فيه، 
�سبيل  يف  ذل��ك  ��ستغلل  متطرفة  �أ���س��و�ت  �ل��ي��وم  وت�ستطيع 
مما  �لأر���ص.  �أمم  وبقية  �لإ�سلمية  �لأم��ة  بني  قطيعة  عمل 

ي�سكل عائقاً يف وجه �لتنمية و�لتقدم و�لتو��سل �حل�ساري.
�ملقالة، وهو  �لتي تدور حولها  �ل�سخ�سية  �سيف بن  عمر هو 
�ل��ط��ربي وقبل منه يف  ل��ه رو�ي���ات ع��دي��دة نقل عنه  �إخ��ب��اري 
و�ساعا  �سيف  �أي  و�عتربوه  �آخ��رون  فيه  عار�ص  �لذي  �لوقت 
�لتحيز  ملمح  �لهجري.  �لثاين  �لقرن  يف  عا�ص  ثقة  وغ��ري 
و��سحة يف مروياته من ناحية �أنها تدعم وب�سكل غري حمايد 
خا�سة،  ل�سخ�سيات  ومتجيد�  �لتاريخ  خ��لل  حم��دد�  طرفا 
ا  �أي�سً �ل��ك��ات��ب  م��وري��ات��ه.  ويف  فيه  �ل�سك  يثري  بالطبع  ه��ذ� 
ملرويات  قبولهم  يف  �ملعا�سرين  �لباحثني  بع�ص  حجج  ي�سوق 
�سيف �أو بع�ص مروياته على �لأقل، وتبنى �ملقالة على �عتباره 
وهي  للإ�سلم  �ملبكر  �لتاريخ  عن  مادة  �إلينا  نقل  قد  �إخباريا 
مادة قيمة، بالإ�سافة �أي�ساً �إىل �أنه »كموؤرخ قد كان و�ساعا«. 
كليا  مقبول  ول  كليا  مرفو�سا  لي�ص  �سيف  نقله  ما  �أن  ن��رى 

�إمنا يعتمد ذلك على منهج �لباحث يف قبول ورف�ص �ملرويات.
ومن  �ل��رو�ي��ات.  �سياغة  نقل  يف  �لتحيز  �سرر  نعي  �أن  مهم 
�سيف  ك��ون  فكرة  تدعم  و�ل��ت��ي  �لكاتب  �أورده���ا  �لتي  �لأم��ث��ل��ة 
بن عمر متحيز� هي رو�يته عن وفاة �خلليفة عثمان يف �سن 
ثلثة و�ستني، ف�سيف رمبا قبل هذه �لق�سة �أو �خرتعها من 
باب خلق و�سع خارق للعادة يف كون �خلليفة عثمان قد تويف 
عليه  �هلل  حممد-�سلى  �لنبي  فيها  ت��ويف  �ل��ذي  �ل�سن  بنف�ص 
و�سلم. يت�سح كيف ميكن للتحيز �أن يوؤثر ف�ساحب عقيدة ما 
�أو عند �ل�سرورة  �أي رو�ية تدعم عقيدته  �سريغب يف مترير 
�خ���رت�ع رو�ي����ات، وه���ذ� يتبعه حت��ري��ف يف �ل��ت��اري��خ و�أح��د�ث��ه 
بطريقة  �لتاريخ  فح�ص  حماولة  عند  كبرية  �سعوبة  وي�سنع 

مو�سوعية.
حمتوى  ك�سف  يف  �حلقيقية  �مل�سرية  تبد�أ  نظري  وجهة  من 
هالة  باإ�سقاط  �حلالية  �لت�سور�ت  عليه  ُتبنى  �ل��ذي  �لتاريخ 
�ل��ق��د����س��ة ع��ن �ل���رو�ي���ات �ل��ت��اري��خ��ي��ة ح��ت��ى ول���و ك��ان��ت تتعلق 
�إن���ك���ار رو�ي�����ة م���ا ب�سبب  ب�����س��خ�����س��ي��ات ُم��ق��د���س��ة، ف���ل مي��ك��ن 
حدث،  �أو  �سخ�سية  عن  وم�سلمات  �سابقة  �أفكار  مع  ت�سادمها 
كان �خلرب  حال  يف  حتى  ذل��ك،  عك�ص  كونها  ملجرد  قبولها  �أو 
�لتاريخي �لو�رد خمالفاً ميكن �إيجاد تربير �آيدولوجي بدون 

�حلاجة �إىل حتريف �لتاريخ وحقائقه.
للجدل  مثرية  �سخ�سية  عمر  بن  �سيف  �أن  �إذن  �لو��سح  من 
من  وغ��ريه  بدر��سته  و�لقيام  �لتاريخية،  �ل��رو�ي��ة  جم��ال  يف 
تقوم  �ل��ت��ي  �لأ���س�����ص  تفكيك  ي�سهم يف  ق��دم��وه  وم��ا  �مل��وؤرخ��ني 
م��ربر�ت  لها  م�سلمات  على  �ملبنية  �لأف����ر�د  ت�����س��ور�ت  عليها 
�سوى  لي�ص  ذل���ك  وك���ل  �ل��ق�����س��اي��ا.  ح���ول خمتلف  �ل��ت��اري��خ  يف 
�ملو�سوعية  على  قائم  �سليم  وع��ي  ت�سييد  نحو  �أوىل  خطوة 
�مل�ستوى  على  �لقر�ر  �تخاذ  عملية  وحت�سني  �لتحيز،  ولي�ص 

و�ل�سيا�سي. �لقت�سادي 
 

يف اأهمية نقد املوؤرخني واملرويات التاريخية
عبد اهلل ال�سحي 

يف �ملقال �لذي يحمل عنو�ن »�سيف بن عمر �لأخباري و�ملوؤرخ« يتحدث ويلفرد مادلونغ »يف جملة �لتفاهم« عن �سيف وُيعترب �سيف بن عمر �إخباريا وموؤرخا �أثري حوله 
خلف كبري بني من ت�سلم رو�ياته بالقبول وبني من �أنكر عليه ومل ينقل عنه قدميا وحديثا، وتعر�ص لتهامات لي�ص �أكربها �أنه »ذو خيال جامح« لكن بع�ص �لباحثني 
�أوجب معاملة رو�ياته كما يتم معاملة رو�يات غريه حتى ولو كانت طريقته يف �لرو�ية خمتلفة. خلل �ملقال يظهر �لكاتب مناذج من رو�يات �سيف ويبني يف مقارنات 

مدى �لختلف بني ما يرويه �سيف وغريه من �لرو�ة حول �لق�سة �لو�حدة.
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�ل��ع��لق��ات  �ل������دويل وجت�������اوزه م��رح��ل��ة  �ل���ق���ان���ون  ت���ط���ور  �إن   
�أن�سطة  يف  ي��ت��دخ��ل  ق��ان��ون  �إىل  م�ستقلة  ك��اأن��ظ��م��ة  �ل���دول  ب��ني 
�أه��م  �أح��د  ه��و  متد�خلة  كاأنظمة  �ل���دويل  �ملجتمع  وموؤ�س�سات 
�لقانونيني  من  عدد  عند  للرتياب  و�ملثرية  �ل�سائكة  �ملو��سيع 
هل  وه��و  ه��ام��ة  ق�سية  �أم���ام  �مل��ج��ال  يفتح  لأن���ه  و�ل�سيا�سيني، 
�ل��ق��ان��ون �ل���دويل �أ���س��م��ى و�أع��ل��ى م��ن �ل��ق��ان��ون �ل��د�خ��ل��ي �أم �أن 
وجود  جند  هنا  ومن  و�لأولوية،  �لعلوية  له  �لد�خلي  �لقانون 
ب��ازدو�ج��ي��ة  ي��ن��ادي  �ل��ذي  �مل��ذه��ب  �مل��ذه��ب �لأول ه��و  مذهبني: 
�ل��ق��ان��ون و����س��ت��ق��لل��ي��ة ك��ل ق��ان��ون ع��ن �لآخ����ر، يف ح��ني ي��ن��ادي 
ن��ن��اق�����ص تفا�سيل  �أن  وق��ب��ل  �ل��ق��ان��ون.  ب��وح��دة  �لآخ����ر  �مل��ذه��ب 
�لقو�نني  وت�سريعات  جهود  �أه��م  �سنتعر�ص  ط��رف،  كل  وحجج 
�أ�س�ص  �أهم  �أ�سا�سية و�لتي تعترب من  �أربعة جمالت  �لدولية يف 

حتقيق �خلري �لعام للب�سرية.
جمال احلق يف الغذاء

»كفالة �حلق يف  بقانون  �لدولية  �ملوؤ�س�سات  �لعديد من  �هتمت 
�لغذ�ء« مثل منظمة �لأغذية و�لزر�عة وبرنامج �لغذ�ء �لعاملي 
وجلنة  و�لثقافية  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �حل��ق��وق  وجلنة 

حقوق �لإن�سان وجلنة حقوق �لطفل. 
جمال حماربة الفقر والق�ساء عليه

�لق�ساء  �ل���دويل  �ملجتمع  م��وؤ���س�����س��ات  �أن�����س��ط��ة  �أه���م  �سمن  م��ن 
ت�سمل  و�لتي  �لإن�سان  حقوق  حتت  يندرج  ما  وه��و  �لفقر  على 
وخ�سو�سية  و�ل��ع��م��ل،  و�مل�سكن،  و�لتعليم،  �ل��غ��ذ�ء،  يف  )�حل��ق 
�ل�سيا�سية،  و�حل��ري��ات  �ل�سيا�سية  و�حل��ق��وق  �خل��ا���س��ة،  �حل��ي��اة 
�خلري  لتحقيق  �لقو�نني  من  �لعديد  �سدرت  لذلك  وغريها(، 
�لعام وحماربة �لفقر مثل �إعلن �لأمم �ملتحدة حول » �لتنمية 
�ل��ب��ن��ود من  م��ن  ت�سمن جملة  و�ل���ذي  �ل��ف��ق��ر«  على  و�ل��ق�����س��اء 
�أق��ل  ����س���ادر�ت  ج��م��ي��ع  ب��و���س��ول  ت�سمح  �سيا�سة  �ع��ت��م��اد  �أه��م��ه��ا 
�أو  ر�سوم  فر�ص  دون  �ملتقدمة  �ل��دول  �أ�سو�ق  �إىل  منو�  �لبلد�ن 
دي��ون  لتخفيف  م��ع��ززة  ب��ر�م��ج  تنفيذ  وك��ذل��ك  عليها،  ح�س�ص 
�أكرث  �إمنائية  م�ساعدة  ومنح  بالديون،  �ملثقلة  �لفقرية  �ل��دول 

�سخاء للدول �لفقرية.
جمال مو�جهة �لكو�رث �لطبيعية

�إن م��ن��ظ��م��ة �أط���ب���اء ب��ل ح����دود وم��ن��ظ��م��ة �أط���ب���اء ح���ول �ل��ع��امل 
وغريها من �ملنظمات �لدولية تهدف �إىل �إنقاذ حياة �لب�سر من 
�لكو�رث �لطبيعية، وكذلك تقرير �لأمم �ملتحدة حول »�جلهود 
�لإن�����س��ان��ي��ة يف ح��الت  �لح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  �مل��ب��ذول��ة  �ل��دول��ي��ة 

�لكو�رث  ملحاربة  عقد�  �لت�سعينات  عقد  و�عتبارها  �لطو�رئ- 
�لطبيعية، ولقد �أ�سار �لكاتب �إىل وجود موؤ�س�سات على �مل�ستوى 
ب��اإد�رة  تعنى  و�لعربي  �لأفريقي  �مل�ستوى  على  وكذلك  �ل��دويل 

�لكو�رث و�سبل �لتخل�ص و�ملو�جهة �ل�سريعة لآثارها.
جمال ال�سمان االجتماعي

تعترب ق�سية �ل�سمان �لجتماعي �إحدى �أهم �لق�سايا �لدولية 
�مل��ع��ا���س��رة ع��ل��ى �ل�����س��ع��ي��دي��ن �مل��ح��ل��ي و�ل���ع���امل���ي، ح��ي��ث ي��ه��دف 
�لعجز  �أخطار  �سد  �ل�سخ�ص  تاأمني  �إىل  �لجتماعي  �ل�سمان 
�ل�سرورية  �حتياجاته  توفري  خلل  من  و�ل�سيخوخة  و�ملر�ص 
ه��و و�لأف�����ر�د �ل��ذي��ن ي��ق��وم ب��اإع��ال��ت��ه��م، وم���ن �مل��وؤ���س�����س��ات �لتي 
وكذلك  �أوروبا  جمل�ص  �لجتماعي  �ل�سمان  حتقيق  �إىل  ت�سعى 
ولقد  �لج��ت��م��اع��ي،  لل�سمان  �ل�سرت�سادية  �لعربية  �لوثيقة 
للعمال  �لجتماعي  �لو�سع  حت�سني  على  �أوروب��ا  جمل�ص  عمل 
�مل��ه��اج��ري��ن و�ل��ن�����س��اء �ل��ع��ام��لت و�لأط���ف���ال ذوي �لإع���اق���ة، يف 
�لجتماعي  �ل�سمان  منافع  على  �لعربية  �لوثيقة  �سملت  حني 
�لنقدية و�لعينية مع �لإر�ساد حول �سبل تطبيقها دون �لإلز�م.

متاًما  متنا�سقة  �ل��ك��ات��ب  ر�أي  يف  �لأرب���ع  �مل��ج��الت  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�لإ�سلمية من  �ملوؤ�س�سات  وعمل  فكر  �لعام يف  مبد�أ �خلري  مع 
�لذي  �لنبوي  و�لنهج  �لعام  �لإنفاق  �أهمية  �إىل  �لإر�ساد  خلل 
ي�سعى �إىل حتقيق �خلري �لعام من خلل عدم قطع �ملوؤونة عن 
�لفكر  �لأع��د�ء حتى يف �حل��رب ووق��ت �حل�سار، وهو ما يجعل 
�أو�سح  كما  �لدولية،  �لقو�نني  على  ومتقدماً  �سابًقا  �ملحمدي 
�ل��ك��ات��ب �أّن م��ن��ع �ل��ن��ب��ي حم��م��د ق��ط��ع �مل��وؤون��ة ع��ن �أه���ل قري�ص 
�لإ�سايف  �لربوتوكول  مع  متاما  متناغما  ياأتي  مكة  فتح  قبيل 
و�ل��ذي   1949 جنيف  �تفاقيات  �إىل  �مل�ساف   1977 لعام  �لأول 
من  كاأ�سلوب  �ملدنيني  �ل�سكان  جتويع  يجوز  »ل  �أنه  على  ين�ص 
عنها  غنى  ل  �لتي  �مل��و�د  تعطيل  �أو  تدمري  �أو  �لقتال،  �أ�ساليب 
لبقائهم على قيد �حلياة« وبذلك تكون �ل�سرية �لنبوية �سابقة 
�خلري  حتت  تندرج  و�لتي  �حلقوقية  �لق�سية  هذه  بخ�سو�ص 

�لعام.
حاول �لكاتب من خلل ��ستعر��ص هذه �جلو�نب �حلقوقية يف 
�لدقيقة  �ملعرفة  �أهمية  وهي  ر�سالة  �إي�سال  �لدولية  �لقو�نني 
للقو�نني �لدولية وتنا�سبها مع �لقو�نني و�لت�سريعات �لعربية 
�لإط��لع  علينا  لذلك  �لإن�سان  حقوق  حماية  يف  و�لإ�سلمية 
�لآن  ول��ك��ن يف  �حل��ق��وق،  �ن��ت��ز�ع  م��ن  للتمكن  ودر����س��ت��ه��ا  عليها 
ذ�ت���ه علينا �حل���ذر وع���دم �لت��ك��اء ع��ل��ى ه��ذه �حل��ق��وق لأن��ه��ا ل 

�إ�سكاليات  ل��وج��ود  وذل��ك  �لأ���س��ع��ف  و�ملجتمعات  �ل���دول  ت��خ��دم 
متعددة �سو�ء يف طرق تفعليها �أو حتى يف بنيتها، وهو ما يعني 
و�ل��دويل  �لد�خلي  �لقانون  �زدو�ج��ي��ة  ل��ر�أي  �لكاتب  منا�سرة 
م�����س��ت��ن��ًد� ع��ل��ى �أ���س��ب��اب وم����ربر�ت وه���ي �أن ق��و�ن��ني م��وؤ���س�����س��ات 
�ملجتمع �لدويل تعمل يف �أطر حمددة ينبغي عليها �للتز�م بها 
للدول  �لد�خلية  �ل�سوؤون  يف  �لتدخل  �أن  كما  جت��اوزه��ا،  وع��دم 
�ملوؤ�س�سات  لعمل  �لتنظيمي  �لإط���ار  خ��ارج  وه��و  �سيادتها  ُيهدد 
�أنه »لي�ص  �لدولية خا�سة و�أن ميثاق �لأمم �ملتحدة ين�ص على 
�ل�سوؤون  يف  تتدخل  �أن  �ملتحدة  ل��لأمم  ي�سوغ  ما  �مليثاق  هذ�  يف 
وثانيا   « ما  لدولة  �لد�خلي  �ل�سلطان  �سميم  من  تكون  �لتي 
ت�سريعاته  تاأتي  و�ل��ذي  �ل��دويل  �لقانون  يف  �إ�سكالت  هناك  �أن 
ع����ادة م��ت��ز�م��ن��ة م���ع �ع���ت���ب���ار�ت ���س��ي��ا���س��ي��ة، ف��ك��ي��ف ي��ك��ون حكًما 
�لنظرية  عن  �لكاتب  دف��اع  وياأتي  �سيا�سية؟!  د�خلية  لق�سايا 
م��ربر�ت  م��ع  �لد�خلي  �لقانون  ��ستقللية  ح��ول  �لكل�سيكية 
و�ملتمثلة  �لقانوين  �ملذهب  ه��ذ�  �أ�سحاب  �إليها  ي�ستند  �أخ��رى 
هم  �لد�خلي  �لقانون  فاأ�سخا�ص  �لقانونني  �أ�سخا�ص  تباين  يف 
�أفر�د �ملجتمع، �أما �لقانون �لدويل فاملنظمات و�لدول، وكذلك 
�ل�سلم و�حلرب  �ل��دول يف  ينظم علقات  �ل��دويل  �لقانون  ف��اإنَّ 
�لدولة  �أفر�د  �لعلقات بني  �لد�خلي يركز على  �لقانون  بينما 
�ل���و�ح���دة وك��ذل��ك ف���اإن �ل��ق��ان��ون �ل��د�خ��ل��ي يت�سم ب��الإل��ز�م��ي��ة 
و�لتنفيذية  و�لق�سائية  �لت�سريعية  �ل�سلطة  لوجود  و�ل�سلبة 
يف ح��ني يفتقد �ل��ق��ان��ون �ل���دويل ل��ه��ذه �ل�����س��ل��ط��ات، و�ل��ق��ان��ون 
نف�سها  على  وذ�ت��ي��ة  قانونية  ���س��ي��ادة  ذ�ت  دول  يحاكم  �ل���دويل 
�لتنازع  قيام  ��ستحالة  لذلك  �لأف��ر�د؛  ينطبق على  وهذ� ما ل 
ب��ني �ل��ق��ان��ون��ني �مل��ح��ل��ي و�ل����دويل، وك��ذل��ك ����س��ط��ر�ر �ل��ق��ان��ون 
�لدويل �إىل �لإحالة للقانون �لد�خلي لفهم طبيعة �لتنازع، يف 
�لقانون  �أن  يف  يتمثل  �لقانون  وح��دة  مذهب  �أتباع  رد  �أن  حني 
تباين  يوجد  فل  �لد�خلي  �لقانون  من  �أ�سا�سا  م�ستق  �ل��دويل 
�لقاعدة  �أ�سل  بني  وتباين  �ختلف  يوجد  ل  وكذلك  بينهما، 
�لنهاية  يف  ي��رج��ع��ان  فكلهما  تطبيقها  وط��ري��ق��ة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
لأ�سل و�حد وهو �حلق �لإن�ساين و�ختلف طريقة �لتعبري ل 
يغري �أ�سل �لقانون، وكذلك ل يوجد �ختلف يف بناء �لقانون 
�ل��ث��لث وه��ي  ب��ال�����س��ل��ط��ات  ت��ت��م��ت��ع  �مل��ت��ح��دة ���س��ارت  لأن �لأمم 
�لأم��ن(  )جمل�ص  و�لتنفيذية  �لعامة(  )�جلمعية  �لت�سريعية 

�لدولية(.  �لعدل  و�لق�سائية)حمكمة 

ي�ستعر�ص �لدكتور �أبو �لوفا �لباحث يف �لقانون �لدويل من خلل مقاله بعنو�ن »م�ساألة �خلري �لعام يف فكر وعمل موؤ�س�سات �ملجتمع �لدويل«، ق�سية �أ�سا�سية يف حقوق 
�لإن�سان يف �أطرها �ملحلية و�لدولية، وذلك من خلل ُمناق�سة �أهم �لقو�نني و�ملوؤ�س�سات �لدولية يف �أربعة مو��سيع �أ�سا�سية وهي جمال �حلق يف �لغذ�ء، وجمال حماربة 
�لفقر و�لق�ساء عليه، وجمال مو�جهة �لكو�رث �لعاملية، وجمال �ل�سمان �لجتماعي، ومن ثم ربط هذه �ملجالت �لأربعة مب�ساألة �خلري �لعام يف فكر وعمل �ملوؤ�س�سات 

�لإ�سلمية، ومن ثم حتدث عن �إ�سكاليات �لقانون �لدويل وعلقته بالقانون و�ل�سيادة �لد�خلية للدول.

القوانني الدولية واخلري العام
   نا�سر احلارثي

M056058@gmail.com
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تهتم  �أي  فا�سدة،  م��دن  يف  �لذ�تية  �ل�سعادة  �أن  �إىل  �لكاتبة  �أ���س��ارت  وق��د 
لقيمة  فاقدة  تبدو  �لدنيوية،  �جلر�ئم  فيها  وتنت�سر  �مل��ادي��ة،  باملكا�سب 
�أ�سا�سية من قيم �ل�سعادة، وهي »�ل�سر�كة« ويف �لوقت نف�سه �أ�سبحت كلمة 
نوعا  تخلو  و�أ�سبحت  و�ملمتد،  �ل�سامل  �لإن�ساين  للمعنى  فاقدة  �ل�سعادة 
ما من �للذة و�لفرح، �جليل �لآن يبدو �أكرث تاأثر� بامل�ساعر و�لأحا�سي�ص، 
و�لتي بدورها كفيلة لهم عن طلب �ل�سعادة، ومتثل �ل�سعادة يف جمملها: 
�لر�سا عن �لذ�ت، �لإحلاح يف طلب �لرزق، �لطماأنينة و�لأمان، من �أجل 
�إلقاء نظرة ل�سمان �مل�ستقبل للخلو من �للتياع �لنف�سي و�لأمل �لبدين.
�لب�سرية،  �ملذ�قات  تغري  وروحية  عقلية  �سعادة  على  �أجل �حل�سول  ومن 
و�ح��د  ك��ل  �أع��ل��ن  �أندل�سيني  فيل�سوفنْي  �إىل  �حلكيم  �سعاد  �أ���س��ارت  فقد 
-وهما  �لأمل  من  تخلو  ك��ادت  و�لتي  �ملطلقة،  �ل�سعادة  رتبة  عن  منهما 
مت �لكاتبة �سعاد �حلكيم مو�سوعها �إىل  �بن باجة و�بن طفيل- وقد ق�سَّ
ومعنى  �لفيل�سوفنْي  بني  �لرتباط  خللها  من  �أو�سحت  �أق�سام؛  �أربعة 

�ل�سعادة.
�بن  وح��ي��اة  �مل��ت��وح��د«،  »ت��دب��ري  وكتابه  باجة  �ب��ن  حياة  �لأول:  �لق�سم   -

طفيل وكتابه »حي بن يقظان«.
- �لق�سم �لثاين: قيم �ملعرفة لكل من �لفل�سفة.

- �لق�سم �لثالث: علقة �لإن�سان ورتبة �لعلم و�ملعرفة باملحيط �لب�سري 
�لإن�ساين. و�لتو��سل 

- �لق�سم �لر�بع: بيان �سعادة �لفل�سفة ومنظومة قيمها.
حياة �بن باجة و�بن طفيل:

�ب��ن ب��اج��ة.. فيل�سوف �أن��دل�����س��ي، ُع��رف ب��ال��رث�ء و�ل��رف��اه و�مل��ج��د، ودخ��ل 
�لفل�سفة  كتب  ��ستغل  وقد  علمه،  ويف  دينه  يف  للتهام  وتعر�ص  �ل�سجن 
على  بتفوقه  فُعرف  طفيل  �بن  �إىل  بالن�سبة  �أما  قبله،  من  ظهرت  �لتي 
�لفل�سفة من �سابقيه ومعا�سريه، �إل �أنه ملح باأن خز�ئن علمه مل تظهر 

ب�سبب عائقنْي؛ هما: موته �لباكر، وحبه للدنيا.
قيم �ملعرفة لبن باجة وكتابه »تدبري �لتوحيد«:

قدم �بن باجة كتابه تدبري �لتوحيد، ليقدم �حلل �لفل�سفي �ل�سطر�ري 
لكل عاقل �أح�ص �أنه و�سط مدينة جاهلة وناق�سة، بحيث ل ت�ستند �أفعال 
ترتيب  »�لتدبري«  معنى  بتو�سيح  باجة  �بن  يبد�أ  �لعقل،  �إىل  مو�طنيها 
�إل يف �لإن�سان؛ لأنه  �أفعال نحو غاية غري مق�سودة، و�لتدبري ل يوجد 
تدبري  �ملدن،  تدبري  �ملهن،  تدبري  معنى  د�ئما  جند  لذلك  �لفكر،  ي�سمل 

�ملنزل لأنها ترتبط بالفكر دوما، وقد يكون �لتدبري �سائبا �أو خاطئا.
وقد وجه �بن باجة نظرة جميلة لكل من �لفار�بي و�أر�سطو و�أفلطون، 
ل��ي��و���س��ح ك��ي��ف �أن �مل��دي��ن��ة �ل��ف��ا���س��ل��ة م��ت��ك��ام��ل��ة، جت��م��ع ب���ني �أ���س��خ��ا���ص 
ل  فهم  �سو�ب  على  دوم��ا  و�أن��ه��م  و�ملحبة،  �لت�سارك  معنى  بينهم  ي�سود 
بال�سدق  منهم  و�ح��د  كل  يتميز  فل  �سادقة،  كلها  �أر�وؤه��م  يت�ساك�سون، 
�ملعا�سرة  �ملدن  �أن جميع  باجة  �بن  ويرى  و�حد،  كلهم  لأنهم  و�لف�سيلة 

�لأرب��ع  �مل��دن  بل هي مركبة من  كاملة؛  لي�ست  كلها  �لزمان،  ذلك  له يف 
مبعنى  لي�ص  وه��ذ�  و�ل�سالة(،  �ملتبدلة،  �لفا�سقة،  )�جلاهلة،  �لفا�سدة: 
�لنا�ص  من  �لثلثة  �لأ�سناف  غياب  �إىل  تعود  بل  نف�سها،  �لفا�سدة  �ملدن 
يف �ملدن �لفا�سلة؛ وهم: �لطبيب، �لقا�سي، �لنابت؛ حيث ل تظهر هذه 
ت�سبح  �لف�ساد  ي�سيع  وع��ن��دم��ا  �ل��ف��ا���س��دة،  �مل���دن  وج���ود  يف  �إل  �لأ���س��ن��اف 

�ل�سعادة �لعامة م�ستحيلة، وتبقى �ل�سعادة �ملفرد موجودة. 
�لعلم  يف  �لف�ساد  ها  يعمُّ مدينة  يف  للعاقل  �لفل�سفيُّ  �حل��لُّ  ي��رُبز  وه��ن��ا.. 
و�لعمل معا، وكيف للعاقل �أن يزيل عن نف�سه �لأعر��ص �لتي متنعه من 

�ل�سعادة.
وُي��ربه��ن �ب���ن ب��اج��ة ع��ل��ى ث��ن��ائ��ي��ة �لإن�����س��ان، ح��ي��ث �إن���ه ف��ا���س��د بطبيعته 
�إل  �ل�سعادة  ولينال  �لعقلية،  بطبيعته  روح��اين  و�سرمدي  �لهيولنية، 

بات�سال �لعقل �لإن�ساين بالعقل �لفّعال.
قيم �ملعرفة لبن طفيل وكتابه »حّي بن يقظان«:

�لب�سري  �أن يو�سح يف رو�يته �لرمزية، م�سرية �لعقل  يحاول �بن طفيل 
�مل�ستقل عن �لدين يف بحثه عن حقائق �لوجود، و�أدىل بق�سة تتكون من 
�سبع مر�حل حلياة حّي بد�ية من ولدته ون�ساأته ور�ساعته ليكمل عمر 
ليعرف  �سنو�ت  �ل�سبع  ثم يجتاز  �لكلمات حينها،  بع�ص  ويتقن  �ل�سنتني، 
�أول  لي�سرب مثال موت  �بن طفيل  �نتقل  ثم  �لروح،  �ملوت وقيمة  معنى 
�إن�سان يف تاريخ �لب�سرية »هابيل« ليتعلم من �لغر�ب كيفية �لتعامل مع 
�لكربى،  �حلقائق  ملعرفة  ي�سل  �أن  �إىل  حّي  حياة  �سرد  ويو��سل  �ملوتى، 

و�لتي تو�فق �ل�سريعة �لإ�سلمية.
�ل��ب�����س��ري من  �ل��ع��ق��ل  ب��ل��غ��ٍة ب�سيطة م�����س��رية  �ب��ن طفيل  ي���روي  وه��ك��ذ�.. 
بد�ياته يف تلم�ص عامله وجتريده من معاٍن ذهنية و�سو رعقلية، ثم ميد 

ب�سره �إىل �لتفكر و�لتاأمل و�لو�سول �إىل وحد�نية �هلل وعبادته وحده.
قيم �ملعرفة بني �بن باجة و�بن طفيل:

ما  �أ�سيلة،  بقيم  مرتبطة  عظيمة  �إن�سانية  قيمة  هي  �حلّقة  �ملعرفة  �إنَّ 
ز�لت يف �سلَّم �حلق و�خلري.. ن�ستعر�ص منها:

1- طلب �ملعرفة و�ل�ستعد�د للتعارف:
بالعلم  �ملو�سومني  مع  للتعارف  م�ستعد�  يكون  �أن  �ملعرفة  لطالب  لب��د 
للتعارف  ُم�ستعد�  كان  باجة  �بن  �أن  جند  حيث  ومكانه؛  زمانه  �أهل  من 
و�ب��ن  و�أر���س��ط��و،  ك��اأف��لط��ون  �لفل�سفي  �ل��ي��ون��اين  ب��ال��ف��ك��ر  و�لع�����رت�ف 
و�ملعرفة  �لعلم  بطلب  طفيل  لب��ن  �أي�سا  يتبدى  كما  و�ل��ف��ار�ب��ي،  �سينا 

للتعارف. و�ل�ستعد�د 
2- �لإميان بقدرة �لعقل على �ملعرفة:

جند  ل��ذ�  �ل��ع��ل��وم؛  م�سرية  يعّطل  �ملعرفة  على  �لعقل  ب��ق��درة  �ل�سك  �إنَّ 
بالعقل  �إمي��ان��ه��م  ي�سرتجعون  �ل�����س��ك  ينتابهم  ح��ني  �لفل�سفة  معظم 
على  كتابه  يف  باجة  �بن  وي�سر  �لعقلية،  �سورهم  متابعة  من  ليتمكنو� 
�أي�سا  و�إمن��ا  �لطبيعة،  جانب  يف  فقط  لي�ص  �لدين،  عن  �لعقل  ��ستقلل 

�إىل ما ور�ء �لطبيعة، ويجد �أن �لفيل�سوف ي�ستغني عن �لنبي لأنه ياأخذ 
و�ل�سعاده  �لكاملة  �ملدينة  ب��ني  باجة  �ب��ن  يربط  كما  مبا�سرة،  �هلل  ع��ن 

وتاأثريها
3- �لإبد�ع و�مل�سار �لذ�تي:

و�أفلطون  �أر�سطو  من  ��ستمدت  قد  باجة  و�بن  طفيل  �بن  فل�سفة  جند 
و�بن �سينا، لذلك �ت�سفو� بالإبد�ع و�ملعرفة، �بن باجة يذكر ��سمه دوما 
فل�سفي،  ب��اإب��د�ع  �لرمزية  رو�ي��ت��ه  ب�سرد  متيز  طفيل  و�ب��ن  �ملتوّحد،  مع 
فا�ستفاد من قدرة �لرمز �لعابرحلدود �لزمان و�ملكان و�لل�سان، لي�سجل 

��سمه من �سمن �لفل�سفة �ملبدعني.
4- �لرت�كم و�لتطور:

�إنَّ ت��ر�ك��م �مل��ع��رف��ة وت��ط��وره��ا م��ن �ل��ق��ي��م �ل�����س��روري��ة؛ ل��ذ� جن��د �لعلوم 
�إل بفعل �لرت�كم يف �لكم �ملعريف، وقد  �لتطبيقية و�لإن�سانية مل تتطور 
ا بنتاج �لفل�سفة  �لتو��سل �ملعريف فاهتمَّ �لتزم �بن طفيل و�بن باجة يف 

�ل�سابقني.
5- مترير �ملعرفة وح�سن تو�سيلها:

للنا�ص؛  مفيدة  معلومة  �ساحب  كل  على  �أخلقي  و�جب  �ملعرفة  مترير 
معرفته  ومي��رر  �لفل�سفة،  على  يدربهم  تلمذة  له  باجة  �ب��ن  جند  ل��ذ� 
لللحقني من بعده، و�بن طفيل كذلك مرر معرفته من خلل �لكتابه 

وتدوينها. �لفل�سفية 
6- توليد �لف�سيلة:

نبَّه  و�لف�سيلة  �لعلم  بني  ر�بط  وهناك  ف�سيلة،  تولد  �حلّقة  �ملعرفة  �إنَّ 
�إىل  وماآلهم  بهم  غريهم  م�ساو�ة  �لعلماء  خ�سية  مثل:  �ل��ق��ر�آن؛  عليها 
�ملعرفة و�لف�سيلة فالذي يعرف �خلري  �لفل�سفة بني  �ل�سعادة، وربطو� 

يفعله �سرورة، و�لذي يعرف �ل�سر يجتنبه ل حماله!
7- �حلو�ر وقبول �لر�أي �لآخر 

لقد ماَر�ص �بن طفيل �أ�سلوَب �حلو�ر مع �لفل�سفة، وقد �أخذ لغة �لكلم 
و�أدركو�  �ملعارف و�خلرب�ت،  لتبادل  تو�سلو�  وبو��سطة �حلو�ر  �لإن�ساين، 

�أنهم ُمت�سابهون ُمتقاربون و�إن �سلكو� دروبا خمتلفة.
يف  جوهرية  �ل�سابقة  �ل�سبعة  �لقيم  جميع  �إنَّ  �ل��ق��ول  مُي��ك��ن  و�أخ����ري�.. 
تغيريه،  على  وق���ادرة  �لإن�����س��ان  وج���د�ن  يف  �أ�سيلة  حقيقة  معرفة  ب��ن��اء 
قد  طفيل  و�ب��ن  باجة  �ب��ن  من  كل  �أن  وجن��د  �لب�سري،  �ملحيط  وتغيري 
هذه  مع  تتنافى  �سلبية  قيم  وهناك  �لقيم،  من  �لر�ئع  �لنتاج  هذ�  حققا 
وجند  �لعامة،  مع  و�لقطيعة  �ملعريف  �ل�ستعلء  منها:  �لف�سيلة؛  �لقيم 
بجملة  مرتبطة  �ل�سعادة  معنى  �إىل  ي�سلن  كتبابيهما  يف  �لفيل�سوفنْي 
�ل�سخ�سي،  �إط��اره  يف  �سياغتها  ويعيد  �لإن�سان،  يتبناها  �لتي  �لقيم  من 
و�ل��ب��اح��ث ع��ن �ل�����س��ع��ادة ي��اأم��ل يف حت�����س��ي��ل ح��ال��ة وج��د�ن��ي��ة ���س��رم��دي��ة، 
ولل�سعادة معنى مطلق ي�سري يف كيان �لإن�سان، ويختلف عن �للذة �لتي 

قد تزول مبرور �لوقت.

»هكذ� �أ�سبح �لعامل �ملادي �لذي يزد�د فيه �لفقر و�جلوع و�ملر�ص و�جلهل و�لتطرف و�لتع�سب و�لإرهاب، بجانب �لكو�رث �لطبيعية و�لجتماعية، �إنه لأمر غريب 
رة من �أجل �ملكا�سب �ملادية، يبدو �أنَّ هناك �رتباطا وثيقا بني �ل�سعادة �لدنيوية �لناجتة عن �إدر�ك �لعامل  و�ساذ يف يومنا هذ�؛ حيث �أ�سبحت �ملنجز�ت �لعلمية ُم�سخَّ
و�لت�سال بالعقل، و�ملكا�سب �ملادية �لتي بدورها �أعاقت معنى �ل�سعادة« هذ� ما �أ�سارت �إليه �سعاد �حلكيم �لباحثة �لأكادميية يف مقالها عن قيم �ملعرفة و�ل�سعادة بني �بن 

طفيل و�بن باجة، و�ملن�سور مبجلة »�لتفاهم«.

املعرفة وال�صعادة.. رحلة يف اأروقة التاريخ والفل�صفة
وليد العربي

Wali7-alabri@hotmail.com
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�لجتماعي،  �مل��ال  ر�أ����ص  لقيا�ص  ك��وك من��وذج��ا  وول  ق��دم  وق��د 
�لثلثة،  �ملكونات  ه��ذه  بني  �لتفاعل  طبيعة  ر�سد  خ��لل  من 
ر�أ�ص  للتفاعل بني منطني من  ويقوم منوذجه على م�سفوفة 
�ملال �لجتماعي؛ هما: ر�أ�ص �ملال �لجتماعي »�جلامع«، ور�أ�ص 
عامل  وقدمها  �سبق  �أطروحة  وهي  »�لعابر«،  �لجتماعي  �مل��ال 

�لجتماع �لأمريكي �ل�سهري روبرت بوتنام.
ر�أ�ص �ملال �لجتماعي �جلامع هو حالة من �للحمة و�لتما�سك 
و�لندماج يف مو�جهة �لأغيار؛ �أي �لآخرين �ملختلفني، يق�سد 
�لجتماعية  �ملنظمات  �لجتماعي  �ملال  ر�أ�ص  من  �لنمط  بهذ� 
�للون  نف�ص  �إىل  ينتمون  �أ�سخا�ص  على  ع�سويتها  تقوم  �لتي 
�سبكة  بو�سفها  وت�����س��ت��خ��دم  �ل��ع��رق،  �أو  �ل��دي��ن  �أو  �جل��ن�����ص  �أو 
�خللفية  جتمعهم  �أف��ر�ًد�  ت�سمل  �لتي  تلك  �أو  �جتماعي،  �أم��ان 
�ل���در�����س���ي���ة، و�ل���ع���م���ل وف����ق �ل��ت��خ�����س�����ص، ك��م��ا ه���ي �حل�����ال يف 
�جلمعيات �لعلمية. و�لرو�بط �لجتماعية �جلامعة كما يت�سح 
��ستبعادية  هويات  على  تقوم  �لندماج-  �سديدة  و�سفها  -من 
لي�ص مقبول  �لأع�ساء،  �لأفر�د  �لتز�مات متبادلة بني  وتخلق 
من  �لنمط  ه��ذ�  �أن  �ل��د�ر���س��ني  بع�ص  وي���رى  عليها،  �خل���روج 
جميعا  �أع�����س��اءه��ا  ُت�سعر  موؤ�س�سات  يف  �إل  ي��ق��وم  ل  �لع�سوية 
تلقائيا  عليه  يرتتب  مم��ا  و�ح���د،  �آن  يف  و�مل�����س��او�ة  بالت�سامن 
�لتكوينات  ذلك:  على  �لأمثلة  ومن  باللتز�م،  �لأع�ساء  �سعور 
�لعرقية، و�لقبلية، و�جلمعيات �لدينية، و�جلمعيات �لن�سوية، 
و�ملوؤ�س�سات �لعرقية، و�لأندية، و�جلمعيات �لعلمية �لتي ت�سم 
يف ع�سويتها �لنخب �ملالية و�لثقافية و�لعلمية يف �ملجتمعات.

ويف بع�ص �حلالت، توؤدي كثافة ر�أ�ص �ملال �جلامع �إىل تعطيل 
�أح��د  لح��ظ��ه  م��ا  وه��و  �ملجتمعي،  و�حل����و�ر  �ل��ت��لق��ي،  عمليات 
�لباحثني عندما ر�سد حماولت بع�ص �ملوؤ�س�سات �لدينية �لتي 
�ن�سمام  �أمام  �لباب  �إغلق  �إىل  �أجنلو-�ساك�سون  �أع�ساء  ت�سم 
�أع�ساء جدد لها ينتمون �إىل جذور �إفريقية، بالرغم من �أنهم 
�لجتماعي  �ملال  ر�أ�ص  �أما  نف�سه.  �لديني  �ملجتمع  �إىل  ينتمون 
من  حلالة  مبا�سرة  ترجمة  فيه  »�لعابر«  كلمة  فُتعد  »�لعابر«، 
�ل��ت��لق��ي، و�ل��ت��ف��اع��ل، و�ل��ت��م��ازج ب��ني �أف���ر�د، وج��م��اع��ات تنتمي 
و�أل��و�ن، ومذ�هب متنوعة، وكما  و�أدي��ان،  و�أعر�ق  �إىل ثقافات، 
�لنمط  �لتي جت�سد هذ�  �لتو�سيف، فاإن �جلمعيات  يت�سح من 

من ر�أ�ص �ملال �لجتماعي تت�سم بع�سوية »مفتوحة«، و�حرت�م 
و�مل�ستويات  �لجتماعية،  و�خللفيات  �لثقافية،  �مل�سارب  تعدد 
�جلمعيات  ذل��ك  على  �لأم��ث��ل��ة  وم��ن  لأع�سائها،  �لقت�سادية 
ب��احل��و�ر  �ملعنية  �لهيئات  �أو  �مل��دن��ي��ة،  ب��احل��ق��وق  تطالب  �ل��ت��ي 
�ل�سباب،  خدمة  على  تقوم  �لتي  �جلمعيات  �أو  �لثقافات،  بني 
�لنمط  كان  و�إذ�  ذلك.  �سابه  وما  �لإن�سان،  حقوق  منظمات  �أو 
للمجتمعات  يوفر  �جلامع   - �لجتماعي  �ملال  ر�أ�ص  من  �لأول 
�لن�����س��ج��ام، و�ل��ت��ج��ان�����ص، ف���اإن �ل��ن��م��ط �ل��ث��اين -�أي ر�أ����ص �مل��ال 
�لجتماعي �لعابر- يوفر لها »�لتنوع �لجتماعي«، و«�لتعددية 
بعبارة  �ملتبادل.  �لحرت�م  �أ�سا�ص  على  و«�لندماج«  �لثقافية«، 
�أخ������رى، ف����اإن �ل��ن��م��ط �لأول ي��وف��ر رو�ب�����ط م��ت��م��ا���س��ك��ة ت��وف��ر 
�لنمط  �أم��ا  �مل�سرتكة،  بالهوية  و�ل�سعور  �حلماية  لأع�سائها 
توفر  لكنها  متا�سكا؛  �أق���ل  رو�ب���ط  على  ينطوى  فهو  �ل��ث��اين 

�ملعلومات، و�لفر�ص �لجتماعية. �إمكانية تبادل  لأع�سائها 
بدر��سة كل  �هتمو�  �لذين  �أحد  -وهو  بوتنام  روبرت  ر�أي  ويف 
�حلديثة  �ملجتمعات  �أن  �لجتماعي-  �مل��ال  ر�أ���ص  من  �لنوعني 
ر�أ���ص  منطي  ب��ني  �جل��م��ع  م��ن  و�ن��ط��لق��ا  كليهما.  �إىل  بحاجة 
�إط�����اٍر حتليلي  ت��ط��وي��ر  ك���وك  �مل����ال �لج��ت��م��اع��ي، ح����اول وول 
لتحديد �أ�سكال �لرتباط و�لتد�خل بني كل �لنوعني، وطبيعة 
كوك  ي��رى  �ل�سدد،  ه��ذ�  ويف  �حلديثة.  �ملجتمعات  يف  دوره��م��ا 
»�جلامع«،  �لجتماعي  �ملال  ر�أ���ص  معدلت  �رتفاع  حالة  يف  �أنه 
�أي �لت�سور  �مل���ال �لج��ت��م��اع��ي »�ل��ع��اب��ر«  و�رت��ف��اع م��ع��دل ر�أ����ص 
�أمر�ن؛ �لأول: �لتما�سك، و�لثاين:  �لأمثل يتوفر للمجتمعات 
وكثافتها،  �مل��ع��ل��وم��ات،  ت��دف��ق  نتيجة  �لج��ت��م��اع��ي��ة؛  �ل��ف��ر���ص 
�إليه  م��ا حتتاج  وه��و  �جل��م��اع��ات،  ب��ني خمتلف  �نفتاح  وح��دوث 
�حلياة،  �إي��ق��اع  �سرعة  نتيجة  �حلديثة  �ل�سناعية  �ملجتمعات 
�إىل م�سدر  �ملادية؛ مما يجعلها د�ئما يف حاجة  �لنزعة  وغلبة 
�رتفاع معدل  و�لن�سجام. ويف حالة  �لتما�سك  لها  د�ئم يحقق 
ر�أ�ص �ملال �لجتماعي �لعابر، و�نخفا�ص ر�أ�ص �ملال �لجتماعي 
تبادل  وح��ري��ة  �لن��ف��ت��اح،  م��ن  حالة  �ملجتمعات  ت�سهد  �جل��ام��ع 
�مل��ع��ل��وم��ات، و�ل��ت��ف��اع��ل ب��ني خم��ت��ل��ف �جل��م��اع��ات، �إل �أن��ه��ا يف 
و�نت�سار  �لتما�سك �لجتماعي،  تعاين من �سعف  نف�سه  �لوقت 
على  تتغذى  �لتي  �لجتماعية«  »�لقو�ر�ص  ت�سميته  ميكن  ما 

�ل�سيقة  �لذ�تية  �مل�سالح  وتعلو  �لجتماعي،  �لن�سيج  تهتك 
بالوحدة  �لفرد  وي�سعر  �لأرح��ب،  �لعامة  �مل�سالح  ح�ساب  على 
ت�سكل  �لتي  �لأولية  و�ملنظمات  �جلماعات  تاأثري  غياب  نتيجة 
ذلك  ميثل  �لحتياج.  حلظة  �إليها  يلجاأ  �جتماعي  �أمان  �سبكة 
�لتحولت  موجة  �إبان  �ل�سرقية  �أوروبا  جمتمعات  معظم  حال 
�جلذرية �لتي متر بها على �ل�سعيدين �لقت�سادي و�ل�سيا�سي 
ينطبق  ما  وهو  تلها،  وما  �لع�سرين،  �لقرن  ت�سعينيات  منذ 
تز�ل  ل  عديدة  نامية  جمتمعات  حال  على  باأخرى  �أو  ب�سورة 
تعي�ص حلظات �لتحول �قت�ساديا؛ �أي �سوب �قت�ساديات �ل�سوق 
كل  �نخفا�ص  حالة  ويف  �لدميقر�طية..  �جت��اه  يف  �سيا�سيا  �أو 
�لجتماعي  �ملال  ور�أ�ص  –�جلامع«،  �لجتماعي  �ملال  ر�أ�ص  من 
�لو�سع  وي�سبح  �ملفرطة،  �لأنانية  من  حالة  ت�سود  »�ل��ع��اب��ر«، 
وتنت�سر  �جل��رمي��ة،  وتتف�سى  �لج��ت��م��اع��ي،  �لتحلل  �إىل  �أق���رب 
بع�ص  �ختربتها  �لتي  �حلالة  وهي  �لعنف،  من  متباينة  �سور 
ر�فق  �ل��ذي  �لجتماعي  �لتمزق  نتيجة  �لإفريقية  �ملجتمعات 
و�لت�سعينيات  �لثمانينيات  �لهيكلي يف  �لتكيف  �سيا�سات  تطبيق 
دون  منطي  ب�سكل  تطبيقها  جرى  �لتي  �لع�سرين،  �لقرن  من 
�إدر�ك لطبيعة �لختلف �لثقايف بني �ملجتمعات؛ حيث تختلف 

جتربة جمتمع عن �آخر نتيجة تباين �لثقافة �ل�سائدة.
و�أخري�.. فاإنه ويف حالة �رتفاع ر�أ�ص �ملال �لجتماعي »�جلامع« 
�ملجتمعات  تظهر  »�لعابر«،  �لجتماعي  �مل��ال  ر�أ���ص  و�نخفا�ص 
�ملنغلقة على �أع�سائها، وتقل عدد �لفر�ص �لجتماعية �ملتاحة 
�مل��ن��ت��م��ون �إىل ج��م��اع��ة بعينها  �أم���ام �لأف�����ر�د، وي��ط��ور �لأف����ر�د 
يكون  قد  لكنه  بع�ص؛  بع�سهم  علقاتهم  يف  ت�سامن  م�ساعر 
�أو  �لأغيار،  مو�جهة  يف  عد�ئية  م�ساعر  يحمل  �سلبيا  ت�سامنا 

�ملختلفني. �لآخرين 

�سحوة �لع�سبية يف �لعامل �لعربي:
خل�ص روبرت كوك يف حتليله �ملهم �إىل �أنه عندما يرتفع ر�أ�ص 
�لجتماعي  �مل��ال  ر�أ���ص  ح�ساب  على  »�جلامع«  لجتماعي  �مل��ال 
»�لعابر«، فاإنه ي�سود �ملجتمعات حالة من �لتقوقع على �لذ�ت، 
و�ل�سد�م بني �جلماعات �ملختلفة، وحالة من حالت �لرت�سد 

�ملتبادل.

لها  �لأولية  �لتكوينات  كانت  حيث  �لعربي..  و�ملجتمع  �لدولة  �أزمة  يف  :قر�ءة  �لع�سبية  و  �ملو�طن  �لت�سامح،  جملة  يف  فوزي  �سامح  �مل�سري  �لباحث  لنا  ي�ستعر�ص 
�لغلبة و�لتاأثري و�لهيمنة يف �سورة �جلماعات �لدينية، و�لطو�ئف، و�لقبائل، وبانح�سار �ل�ستعمار �لغربي )1940-1960( بد�أت تتفكك ُعرى �لنظام �لتقليدي، ون�ساأت 
منظمات �ملجتمع �ملدين يف �سورة: »جمعيات �أهلية« و«�أحز�ب �سيا�سية« و«تنظيمات نقابية«...�إلخ، وتوج ذلك عقب �نتهاء �ل�ستعمار بن�سوء ما يعرف بالدولة �لقومية 
�لوطنية �لتي ت�ستند فيها �لعلقة بني �ملو�طنني لأ�سا�ص »�ملو�طنة«، وتر�جعت هيمنة �ملجتمع �لتقليدي مبا يحمل من تكوينات �أولية، ولكن �إىل حني. وجعلت تلك 
�أ�س�ص د�ساتريها، ب�سرف �لنظر عن �جلن�ص و�لدين و�لأ�سول �ل�سابقة؛ ولكن لأ�سباب متعددة، تفجرت توتر�ت  �لدول �لوطنية �حلديثة �مل�ساو�ة �أمام �لقانون �أحد 

و�سر�عات د�خلية عديدة يف دول عديدة حتول بع�سها �إىل �سر�ع م�سلح وممتد، منذ �ل�ستقلل �إىل �لآن؛ كما يف �لعر�ق و�ل�سود�ن و�ل�سومال.

تعزيز راأ�س املال االجتماعي هو احلل
حممد الكمزاري

m-alkumzari@hotmail.com
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تقارير التنمية العربية )2016-2002( 
�لب�سرية  �لتنمية  ح���ول  ع��امل��ي  ت��ق��ري��ر  �أول  ���س��دور  وم���ع 
و�ل��و���س��ع �لق��ت�����س��ادي ب��ع��د �حل���رب �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة، يف 
حم���اول���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل��ت��ن��م��ي��ة ل��ل�����س��ع��ب ولأج������ل �ل�����س��ع��ب، 
���س��درت  وح���ري���ات،  خ��ي��ار�ت  �لتنمية  �أن  ع��ل��ى  و�ل��ت�����س��دي��د 
�لب�سرية �لأوىل �خلا�سة بالوطن �لعربي  �لتنمية  تقارير 
نو�ق�ص  ثلثة  على  رك��زت  �لتي  2002م،  �لعام  من  بد�ية 
رئ��ي�����س��ي��ة ت��ع��اين م��ن��ه��ا �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة؛ ه���ي: �حل��ري��ة، 
لغاية  �لتقارير  ت��و�ل��ت  بعدها  و�مل��ع��رف��ة..  �مل���ر�أة،  ومتكني 
�لفعل  رّد�ت  �ل��ت��ق��اري��ر  ه���ذه  �أح��دث��ت  وق���د  2005م،  �ل��ع��ام 
�ل�سادر  بالتقرير  خا�سة  ومعار�ص،  موؤيد  بني  متباينة 
�لعربية،  �لوطن  يف  �حلرية  �نتقد  �لذي  2004م،  �لعام  يف 
لها م�سوؤولية تفريخ ون�سر �لإرهاب يف �لعامل وبن�سب  وحمَّ
عالية مقارنة بالدول �لأخرى. بعد ذلك، جاء تقرير عام 
2009م، و�لذي حر�ص على قيا�ص م�ستوى �أمن �لإن�سان يف 
�لعامل �لعربي، من ثم تقرير عام 2016م، �لذي �سدر بعد 
�أحد�ث �لعام 2011م، �أو ما ��سطلح على ت�سميته ب�«�لربيع 
�ل��ع��رب��ي«، ح��ي��ث ي��ق��ّي��م �ل��ت��ق��ري��ر دور �ل�����س��ب��اب �ل��ف��ع��ال يف 
�مل��ن��ط��ق��ة مل�ستقبل  ت��ق��ود  ن��ه�����س��ة ح��دي��ث��ة،  ق��ي��ادة  ع��م��ل��ي��ات 
ثلثي  �أن  �إىل  ��ات  �لإح�����س��ائ��يَّ �أح���دث  ت�سري  ح��ي��ث  �أف�����س��ل؛ 
�سكان �ملنطقة �لعربية تقل �أعمارهم عن 30 عاما، وهوؤلء 
من  باأكرث  عددهم  يقدر  �سباباً،  �لتقرير  يعتربهم  �لذين 
مئة مليون، وهي كتلة �سكانية �سخمة ن�سبة لعدد �ل�سكان 
طاقة  �ستكون  و�ل��ع��ط��اء؛  و�لعمل  �لتغيري  م��ن  ُمكنت  �إن 
هذه  ملثل  �ملنطقة  جرًّ  �لذي  ما  لكن  �ملنطقة،  لنمو  هائلة 
�ل�سر�عات، �لتي كان ح�سيلتها �لدمار ولي�ص �ل�ستقر�ر؟ 
للفو�سى  ه��و مت���رد�ً  �أم  �أف�����س��ل؟  مل�ستقبل  ث���ورة  ه��ي  وه��ل 

و�لدمار؟
م�ساهمة التقارير يف التنمية والتطوير 

ر�سم �سورة  �لعربية على  �لإن�سانية  �لتنمية  تقارير  تعمل 
يف  �حلال  لو�قع  مهمة،  معلومات  قاعدة  ُت�سكل  منهجية، 

وعمل  �ملعلومات  بجمع  �ملخت�سون  ويقوم  �لعربية،  �لدول 
�إح�ساء�ت دقيقة، ودعمها بالتقارير و�ل�سهاد�ت و�ملوؤيد�ت 
�ل��ن�����س��ي��ة؛ ح��ي��ث ي��ت��م �إ����س���ر�ك ع���دد و�����س���ع م���ن �خل���رب�ء 
و�ملثقفني �لعرب ذوي �لخت�سا�سات و�لتوجهات �ملختلفة، 
حم��ددة،  لقاء�ت  يف  عامة،  حم��اور  عليهم  ُتطرح  ثم  وم��ن 
وَتخلق  �ملطلوبة،  بال�سورة  �لتقرير  ه��ذ�  يتمخ�ص  حتى 
خمتلف  يف  للحو�ر،  جيدة  فر�سة  �لدورية  �لتقارير  هذه 
�لأدو�ر �ل�سيا�سية و�لجتماعية؛ حيث باتت ت�سكل مرجعاً 
�أب��رزت  وق��د  �لعربي،  �لتنموي  �لفكر  يخ�ص  فيما  ا،  مهمًّ
ه���ذه �ل��ت��ق��اري��ر وج����ود ق��و����س��م م�����س��رتك��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

�مل�سكلت و�لتحديات يف �لوطن �لعربي.
م�ساركة التقارير يف التاأخر والتدمري

�لتنمية  تقارير  حمتويات  �ست  تعرَّ �أخ���رى،  ز�وي���ة  وم��ن 
�لعرب؛  �ملثقفني  من  كبري  ع��دد  قبل  من  لذع  لنقد  ه��ذه 
�سة  حمرِّ وم�سامني  ُم�سي�ص،  منهج  من  حتتويه  ملا  نظر�ً 
ا، �إبان �أحد�ث  ُيرجى بها �سوء�ً للمنطقة، وهو ما ظهر جليًّ
�سوب  �ل�سهام  ��ه��ت  وجِّ حيث  �سبتمرب؛  م��ن  ع�سر  �حل��ادي 
ل  حُتمِّ معلومات  فجاأة  �لتقرير  فاأظهر  �لعربية،  �ملنطقة 
�لأن��ظ��م��ة �ل��ع��رب��ي��ة م�����س��وؤول��ي��ة ت��ف��ري��خ �لإره�����اب، وت��ق��ومي 
حاولت  وكلما  �لعربية،  �ل��دول  يف  �حل��ري��ات  لو�قع  �سلبي 
وتربير  نف�سها  عن  �لدفاع  �لعربية  و�حلكومات  �لأنظمة 
�أ�سلوبها يف �إد�رة �ل�ساأن �لد�خلي، يتم ِ��ستخد�م معار�سات 
�سيا�سية د�خلية لعر�ص �لتقارير ومناق�ستها على �ل�ساحة 
�لوليات  �ملقابل، منعت  �جلانب  و�لإقليمية. ويف  �لدولية 
�مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة -ب��رئ��ا���س��ة ج���ورج ب��و���ص ي��وم��ه��ا- من 
�ملتحدة، وحتملها  �لوليات  ُتِدين  وتقارير  ن�سر معلومات 
�لعربي،  �لعامل  دول  بع�ص  يف  �لتنمية  تعطيل  م�سوؤولية 
يف  �لعربية  �لتنمية  تقرير  �سدور  متنع  ك��ادت  �إنها  حتى 
ميز�نية  بتخفي�ص  ه��ددت  �لإد�رة  �إن  ب��ل  �ل��ث��ال��ث،  ج��زئ��ه 
�ل��ت��ق��اري��ر؛ ب�سبب ع��دم  �إ����س���د�ر  �مل�����س��رف��ة ع��ل��ى  �مل��وؤ���س�����س��ة 
�ملوجهة  �لتهم  بع�ص  ننكر  ل  ونحن  به.  ورد  عما  ر�ساها 

تفريخ  م�سوؤولية  وحتميلها  �لعربية،  �ل��دول  من  لبع�ص 
ودع����م �لإره������اب وحم���اول���ة ت��دم��ري �أن��ظ��م��ة دول �أخ����رى، 
ندين  �أن��ن��ا  �إل  �سخ�سية،  مل�سالح  عليها  �ل�سيطرة  ُبغية 
��ستخد�م قوتها  باأخرى،  �أو  �سيا�سات دول حتاول بطريقة 

�سيا�سية بحتة. و�سيطرتها لأطماع 
التقارير �سيئة الذكر

��ل��ه ت��ق��اري��ر �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة م��ن �أه��م��ي��ة  ورغ���م م��ا ُت�����س��كِّ
ق�����س��وى؛ م��ن خ���لل �مل��ع��ل��وم��ات و�ل��ب��ي��ان��ات �ل�����س��ادرة ب��ه، 
وتدخلت  �سيا�سية،  توجهات  م��ن  تخلو  ل  تكاد  �أن��ه��ا  �إل 
يُنادى  و�لتغيري  �لتنمية  ف�سعار�ت  �قت�سادية؛  لأط��م��اع 
فيما م�سى  �ل��ت��غ��ي��ري، مت  �سبيل  ول��ك��ن  م��ك��ان،  ك��ل  ب��ه��ا يف 
وع��رب �ل��ت��اري��خ �ل�����س��ال��ف، ب��ط��رق �أك���رث ت��درج��اً و�أق���ل ِح��ّدة 
لدى  �لتخلف  �سماعة  هي  �لتي  �حلريات  حتى  ذل��ك،  من 
دول  �لنمو يف  ب�سورة طردية مع  �أتت  بالإ�سلح،  �ملنادين 
�أن  �ملنطقي  من  فلي�ص  ق��رون،  وبعد  �لتاريخ  عرب  �لغرب 
ذ�ت  و�لتقنية  و�لعلمية  �لقت�سادية  قاعدتها  دولة  توهم 
و�ل�سحري  و�لفعال  �ل�سريع  حلها  باأن  متدنية،  م�ستويات 
ه���و �حل���ري���ة، وه���ل �حل���ري���ة ُت�����س��ل��ح ك���ل �لأح�������و�ل؟ �إمن���ا 
تو�سيح  �ملثال:  هذ�  من  و�مل��ر�د  �لتقدم،  مع  تاأتي  �حلرية 
خ�سو�سيتها  لها  منطقة  على  بعينها  ق�سايا  �إ�سقاط  �أن 
�إن��ه  ب��ل  ل��ه��ا،  ا  �سحريًّ ح��لًّ  لي�ص  و�لج��ت��م��اع��ي��ة،  �لثقافية 
�أن  و�حلقيقة  �نهيارها.  ل��زي��ادة  �لرجعي  �حل��ل  يكون  قد 
�سو�ًء  ���س��روري،  �لعربي  �لوطن  يف  �ل�سيئة  �لأو���س��اع  نقد 
تقرير  ذل��ك يف  ج��اء  �أو  �ملتحدة  �لأمم  تقرير  ذل��ك يف  ورد 
�أهم  ُتعد  هذه  �لتنمية  تقارير  �إنَّ  وحيث  �لعربية،  �ل��دول 
�لأدبيات �حلديثة يف �ملنطقة، وجب علينا متابعتها، و�أخذ 
�لثمني منها وترك �لغث بها، ولي�ص م�سارعة �أنف�سنا بها، 
ول بالت�سليم باأخذ �ملعلومة �جلاهزة و�لبدء بالتغيري، بل 
�لأمثل  �ل�ستخد�م  و��ستخد�مها  �ملعلومات  هذه  بتفكيك 

يف �سبيل حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة.

تولَّت �لأمم �ملتحدة منذ �لعام 1992م �إ�سد�ر تقارير دورية تتناول �لق�سايا و�لجتاهات و�ل�سيا�سات �لإمنائية على م�ستوى �لعامل، ِبنية حت�سني �لبيئة �ملحيطة بالب�سر 
ُن�سرت عدة تقارير مهمة  �لعربي  �إزعاج وقلق للبع�ص �لآخر، وعلى م�ستوى �لوطن  ا للبع�ص، وم�سدر  �لتقارير مرجعاً مهمًّ باأف�سل حال، وقد �سكلت هذه  للعي�ص 
د لهم حماور و�أهد�ف معينة،  وموؤثرة بال�سلب �أو �لإيجاب، تباينت �لآر�ء حول هدفها و�مل�ستهدفني بها، ويقوم ب�سياغة هذه �لتقارير خرب�ء وخمت�سون عرب، حُتدَّ
�لدين  ن�سره �سلح  �ملقال ما  �ملحلي. نلخ�ص يف هذ�  �ل�سعيد  و�أبحاث جُترى على  ��ست�سار�ت  �ل�سيا�سة؛ حيث تعتمد على  �لبلد�ن على �سعيد  �سو�غل  ُيناق�ص فيها 

�جلور�سي -يف جملة »�لتفاهم«- حول هذ� �ملو�سوع، بعنو�ن »�لقر�ء�ت �ملعا�سرة للأو�ساع �لثقافية �لعربية يف �سوء تقارير �لتنمية«.

تقارير التنمية العربية ودورها يف املنطقة
�سيف الوهيبي

saif.alwahaibi15@gmail.com
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وتنطلُق �لقر�ء�ت �لنابعة من د�خل د�ئرة �لأديان من ُم�سلَّمة �أوىل، 
�إميل  �إليه  �أ�سار  ما  لكل زمان ومكان، وهو  �لدين �سالح  �أن  مفادها 
�مل�ساألة  ب�سرورة  تقول  �أخ��رى  م�سلمة  �إىل  �إ�سافة  مقاله.  يف  �أم��ني 
�أن  ي�سعني  ل  �أنني  �إل  كجماعات.  و�لب�سر  ك��اأف��ر�د،  للنف�ص  �لدينية 
زمن  يف  �لأدي���ان  وج��ودي��ة  عن  ت�ساوؤل  دون  �ملقدمتني  بهاتني  �أ�سلِّم 
م��ن مكونات  ي�سكل مكونا  �ل��دي��ن  �إن  بعد �حل��د�ث��ة.  وم��ا  �حل��د�ث��ة، 
�لهوية �لب�سرية منذ حقب تاريخية قدمية؛ منذ �إن�سان �لنياندرتال 
�لذي وجدت له �آثار ُدِفن فيها �لإن�سان بو�سعية �جلنني د�خل �لرحم 

اأ لولدة �أخرى، وحياة جديدة. وكاأنه ُيهيَّ
�لديني  �لتفكري  ج��ذور  وج��ود  على  يدلنا  �لإن�ساين  �لوعي  ه��ذ�  �إنَّ 
عند ذل��ك �لإن�����س��ان �ل��ق��دمي، لكنَّ �ل�����س��وؤ�ل �لأه���م هنا: م��ا �لظروف 
�لتي وّلدت �لتفكري �لديني ح�سب تلك �ملكت�سفات؟ بكلمات ي�سرية، 
�ملوت.  �ملتمثلة يف  �لفقد  للتعوي�ص عن حالة  �لنف�سية  �حلاجة  �إنها 
فاإذ� كانت �حلاجة �لنف�سية �ملنبع �لأق��دم لظهور �لأدي��ان، فاإن ذلك 
عرفنا  و�إذ�  �لب�سر،  عند  �لأخ��لق��ي  للتفكري  ج���ذور  ح�سور  يعني 
مما  ل��لأدي��ان؛  �ملوؤ�س�سة  �لبنية  على  �أي��دي��ن��ا  و���س��ع  ��ستطعنا  ذل���ك، 
�ملوؤدية  �ل��ظ��روف  ق��ر�ءة  �أي  وج��ودي��ا،  قر�ءتها  على  ق��ادري��ن  يجعلنا 
لوجوده، و�إ�سقاطها على زمن �حلد�ثة �ملعا�ص، لقيا�ص مدى �حلاجة 
�لنف�سية �لإن�سانية له يف ظل تطور �لعلوم �لنف�سية، و�سياغة مو�ثيق 
�أخلقية دولية مثل حقوق �لإن�سان و�لطبيعة وغريها �لتي ُتعّد من 
�إ�سارة  �ملو�ثيق �لو�سعية ح�سب �لتعبري �لديني �لإ�سلمي، ويف هذ� 

�إىل مرتبة دونية مقارنة بالقو�نني �ل�سرعية.
ث �إم���ي���ل �أم����ني ع���ن م��ف��ه��وم �ل�����س��لم �ل���ع���امل���ي، ودور �لأدي�����ان  حت����دَّ
يف ���س��ي��ادت��ه، ع��ن ط��ري��ق م��ق��ارب��ت��ه ل���لأدي���ان �لإب��ر�ه��ي��م��ي��ة �ل��ث��لث��ة 
)�ليهودية، �مل�سيحية، و�لإ�سلم(؛ �ساعًيا ور�ء �إبر�ز �لأديان كحا�سنٍة 
ل��ل�����س��لم �ل��ع��امل��ي يف م��دون��ات��ه��ا �ل���ك���ربى: �ل��ع��ه��د �ل���ق���دمي، و�ل��ع��ه��د 
�لب�سر  �ت�سحت لعموم  �إذ� ما  فاإنه  ر�أي��ه،  �جلديد، و�لقر�آن. وح�سب 
هذه �حلقائق ف�سيحقق ذلك �ل�سلم �حلقيقي بني �لأمم، ل �ل�سلم 

�لربجماتي �ملوؤقت �لقائم على �مل�سالح �لقت�سادية و�لأمنية.

�ل�سلم  �لكاتب مفهوم  �ملقال، يحدد  ويف �سبيل �خلو�ص يف مو�سوع 
باأنه نقي�ص �لعنف �للفظي و�جل�سدي، و�أنه �حلالة �لأ�سلية يف كيان 
�لإن�سان، و�أن �لعنف و�لتطرف �إمنا هما حالتان طارئتان. ل يخفى 
�أن هذه �لروؤية مثالية، غري مبنية على حقائق �لتاريخ �لتي ُتظهر 
بجلء ل ميكن معه �لإنكار �أن �أزمنة �ل�سلم �أق�سر بكثري من �أزمنة 
�لوقت  يف  وم�ستبعدة  �أ�سلية  �ل�سلم  حالة  �ستكون  فكيف  �حل��رب؛ 
�إل  نف�سه.  �لآن  ط��ارًئ��ا ومم��ت��د� يف  و�حل���رب،  �لعنف،  وي��ك��ون  نف�سه، 
�لأدي��ان،  �إىل ق�سة وردت يف كتب  ي�ستند يف نتيجته هذه  �لكاتب  �أن 
ق�سة �بَني �آدم �ملعروفة. ليربز �سوؤ�ل �آخر: هل �ملق�سود من �لق�س�ص 
�لديني �أن يوؤرخ حلو�دث بعينها؟ �أو �أنها �سيغت لتمرير قيم �أخلقية 
و�إبر�ز حالة �لنف�ص �لب�سرية؟ �أو �أن �ملق�سود منها هو كل �لأمرين؟

ومن �أجل حماولة مقاربة هذه �لأ�سئلة، على �لباحث �أن ي�سع بعني 
�أن  �أي  بالأ�سا�ص؛  �سفهية  و�أن��ه��ا  �لديني،  �لق�س�ص  طبيعة  �عتباره 
حالها من حال �لق�س�ص �ل�سعبية �ملروية، و�أما تدوينها فاأمٌر لحق. 
وكما يقرر �لنقاد، فاإن �لق�س�ص �ل�سعبي عابر للأمكنة و�لأزمنة، مع 
�نتقلت  �ل��ذي  �ملكان  لثقافة  وفقا  فيها  �لتفا�سيل  بع�ص  تغري  ميزة 
معروف  غري  غابر  �لق�س�ص  ه��ذه  منبع  �أن  �لذكر  عن  وغنيٌّ  �إليه. 
�لديني،  �لق�س�ص  على  �أ�سقطناها  ما  �إذ�  �حلقيقة  وهذه  بال�سبط. 
�سنجد �أنه ل يتخلف عن �لق�س�ص �ل�سعبي؛ فق�سة �لنبي نوح �لتي 
�لقر�آن،  رو�ي��ة  عن  بي�سري  خمتلفة  ب�سيغة  �لقدمي  �لعهد  يف  وردت 
�لديانتني،  هاتني  �أق��دم من  هي  �لتي  جندها يف ملحمة جلجام�ص 
�لعتبار  بعني  �أخذنا  ما  و�إذ�  فيها.  �ل�سخ�سيات  �أ�سماء  تغريت  لكْن 
من  �أن��ه  جند  �ل��ت��ور�ة-  تدوين  -قبل  لليهود  �لبابلي  �لأ���س��ر  ق�سية 
�ملنطقي �أن ت�ستدل هذه �لق�سة طريقها وت�سع لها مكانا يف �لتور�ة 

�لتي كتبت بعد �لأ�سر �لبابلي.
وهكذ�.. ن�ستطيع ��ستبعاد �أن يكون فر�سية �أن يكون �لق�س�ص �لديني 
موؤرخا حلو�دث بعينها، فيبقى �أنها �سيغت لتمرير قيم �أخلقية من 
�أنه ميكن �لت�سليم بنتيجة  ور�ئها. فاإذ� كان �لأمر كذلك، فل �أظن 
مثايّل  دي��ن��ي،  ق�س�ص  على  �نبنت  �لعلمية،  �لتما�ص  تدعي  بحثية، 

بال�سرورة؛ لأن �ملثالية ل ت�سف �لظو�هر كما هي، بل كما ينبغي �أن 
تريدها مبعيارية �سارمة.

على  ُي�سقطه  ب���د�أ  �ل�����س��لم،  ح��ول  مفهومه  �لكاتب  �أظ��ه��ر  �أن  وب��ع��د 
�أورد عدد�  �لديانات �لإبر�هيمية �لثلث من خلل مدوناتها. وقد 
من �لن�سو�ص �لتي تبدو للوهلة �لأوىل غاية يف �لإن�سانية و�ملحبة، 
من قبيل �حلث على �ل�سلم و�لو�سول �إىل �مللك دون قتال، وحتويل 
ر��سخة  بفكرة  ي�سطدم  هذ�  �أن  �إل  وحماريث.  معاول  �إىل  �ل�سيوف 
�لو�رثون  �أبناء �هلل، وهم  �أنهم هم فح�سب  �ليهودي، فكرة  يف �لفكر 
�أق��ل درج��ة منهم. وه��ذه فكرة حتمل  »�أمم«  و�أن ما �سو�هم  ململكته، 
عنفا غري ج�سدي من حيث �لإقر�ر بدونية �لآخر ل ل�سبب �سلوكي، 
بل ل�سبب عقدي ديني. وهذه �مل�سكلة موجودة يف ن�سو�ص �لديانات 

�لأخرى؛ كو�سف �لآخرين بالأجنا�ص مثل.
ومع هذ� �لطرح �ملثايل، ل يغيب عن �لكاتب �حلديث عن �حلروب 
�مل�سيح، و�سيل �لدماء �لذي جرى لأجل  �ل�سليبية �لتي كانت با�سم 
مل  �أي�سا  �أن���ه  �إل  �سحيح،  وه���ذ�  تعبريه.  ح�سب  �إق��ط��اع��ي��ة،  ح���روب 
ي�سمى  ما  �إ�سكالية  �لإ�سلمي،  �لتاريخ  يف  �إ�سكالية  لق�سيٍة  يتطرق 

بالفتوحات، �لتي ل تختلف يف �سكلها وحمتو�ها عن �لأوىل.
�ل���دي���ان���ات، ل�سيما  م���ن  �مل�����س��رق  �جل���ان���ب  �إظ���ه���ار  حم���اول���ة  �إنَّ   ...
�لتعاطي  يف  �أخ��لق��ي��ة  م�سكلة  �ل��ذه��ن  �إىل  ت�ستدعي  �لإب��ر�ه��ي��م��ي��ة، 
ن�سف  وت��ق��دمي  �آخ���ر،  دون  جانب  فاإغفال  �لتاريخية،  �حلقائق  م��ع 
�حلقيقة، يعد فعل غري �أخلقي، وقد يت�سبب بحالت من �لنكو�ص 
�لدين. ولأجل  �ملغيب من  �كت�ساف �جلزء  تن�ساأ عقب  �لتي  �لنف�سي 
�أخرى مغايرة للن�سو�ص �لد�عية  �لكاتب تقدمي قر�ءة  هذ� يقرتح 
�حل���و�دث،  تلك  ب��ظ��روف  حتديدها  وي��ق��رتح  �لكتب،  تلك  يف  للعنف 
لإ�سفاء  با�ستعمالها  �إرب  له  من  كل  متّكن  عامة  ب�سيغ  ج��اءت  و�إْن 
ف��اأق��ول -جو�با  ر�أي��ن��ا،  �أم��ا عن  ينتويه.  �ل��ذي  �لعنف  على  �ل�سرعية 
عن �سوؤ�ل: هل �حلل يف �لدين؟- �إن �حلل يف �مل�سي قدما بالهتد�ء 

باملو�ثيق �لأخلقية �لدولية �حلديثة.

�سكلت �لأديان -بجميع متظهر�تها على مدى تاريخها �لطويل- �إ�سكال موؤرقا للباحثني �للهوتيني �ملعدودين �سمن د�ئرة �ملتدينني، و�ملفكرين �لذين ير�قبون م�سهد 
�لدين من خارجه، و�لفل�سفة �لذين يقر�أون �لدين كاأحد حقول �لفل�سفة، حقل �لأخلق. ومع كل �لتجاذبات تلك، �ملختلفة يف م�ساربها وروؤ�ها، �لتي تنتج عنها قر�ء�ت 
ت�سل �إىل حد �لتناق�ص فيما بينها، يطل علينا �لباحث �مل�سري �إميل �أمني مبقال بعنو�ن »دور �لأديان يف �سيادة مفهوم �ل�سلم �لعاملي« -و�ملن�سور يف جملة »�لتفاهم«- 

ليعيد طرح �لإ�سكالية ذ�تها، �أعني �إ�سكالية »�لدين« يف وجوديته.
لطاملا ت�ساءل �لباحثون يف طبيعة �لأديان، يف مرحلة ما بعد �للهوتية، حول �جلدوى من طرح �ل�سوؤ�ل نف�سه يف كل مرة: هل ميكن �أن يكون حل م�سكلت �لعامل 
�جلديد يف �لأديان؟ �أو �أن �لتفكري �لإن�ساين جتاوز مرحلة �لعقل �لديني يف تطوره ليحل ركائبه يف مرحلة �لعقل �لعلمي دون �أوبة ملا كان قبله؟ �أقول �إنَّ �لباحثني 
�سئمو� من �ل�سوؤ�ل نف�سه؛ وذلك ناجت -فيما �أرى- عن �لفجوة �لكائنة يف قر�ءة �لأديان فيما بني مفاهيم زمن �إنتاج �لن�ص �لديني، وزمن �إنتاج �لقر�ءة �حلديثة له؛ 
لذلك تبدو �لقر�ءة �حلديثة للن�ص �لديني َم�ْسخا يحاول �جلمع بني متناق�سات، خا�سة �إذ� ما قارّنا هذه �لقر�ء�ت بتلك �ملنتمية للرت�ث و�لقريبة ن�سبيا من زمن 

�إنتاج �لن�ص.
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