العدد الواحد واألربعون  :جمادى الثانية 1439هـ  -فبراير 2018م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أما قبل...
َّ
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الخالف الفقهي رحمة ال نقمة
قيم إسالمية
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في أهمية نقد المؤرخين والمرويات التاريخية
القوانين الدولية والخير العام
المعرفة والسعادة ..رحلة في أروقة التاريخ والفلسفة
تعزيز رأس المال االجتماعي هو الحل
تقارير التنمية العربية ودورها في المنطقة
إشكاليات السالم في األديان :أرق وجودي

د .هالل احلجري
من الأعمال الإبداعية التي �أُ ِّلفتْ يف �سِ ٍّن ُم َب ِّك ٍر لكاتبها
«الل�ص َّ
ال�ش َبح»� ،ألفتها الأديبة الأ�سرتالية الك�سندرا
رواية
ُّ
�أدورنيتو التي كتبتها يف �سن الثالثة ع�شرة من عمرها.
والك�سندرا �أدورنيتو هو ا�سم م�ستعار لأليك�ساندرا جري�س،
كاتبة �شابة ولدت �سنة  ،1994ومتخ�ص�صة يف الكتابة
للأطفال وال�شباب.
تدور �أحداث رواية «الل�ص ال�شبح» حول �شخ�صيتني هما
ميليبوب كلومبيت و�إرن�ست برييكلوف يعي�شان يف بلدة
هادئة ت�سمى درابفيل ،حيث يت�سلى �إرن�ست بجمع ال�صخور
و ميليبوب حتلم باملغامرة .يتم اختطافهما من بلدتهما
ويُجلبان للعي�ش يف ق�صر قوطي يعرف با�سم «هوج هاو�س»
�أو بيت اخلنزير ،حيث يتبناهما �أحمقانِ هما الزوجان
مايور؛ ومن هذا الق�صر تتنا�سل الأحداث الغريبة؛ ويدرك
الطفالن اخلطط ال�شريرة التي �سيواجهانها .ويت�ساءالن
عن �سبب �سرقة اللورد �ألدورِّ ،
ال�ش ِّرير ،لظِ الل جميع �سكان
املدينة ،يبحثان عن مكانِ احتجازهم .ومب�ساعدة جمموعة
من ال�سجناء ،يتحتم على الطفلني �أن يذهبا �إىل «الأقاليم
املُح َّرمة» ،ويواجها املخاطر التي تفي�ض بها بحرية
الغريد ،لكي يخدعا اللورد �ألدور ومينعانه من تنفيذ
خطته ال�سرية.
ويف حوا ٍر لها مع دانييال ميليتيك من �صحيفة «ذا �إيج»
تقول �أليك�ساندرا �إ ّنها كانت يف الثالثة ع�شرة من عمرها ويف
الإجازة املدر�سية عندما �أغلقت على نف�سها الباب يف مكتبها
وقررت �أن ت�صبح كاتبة م�شهورة .وبعد �أقل من عام ،ظهرت
روايتها هذه عرب دار الن�شر «هاربركولينز».
وتقول الك�سندرا �إن الظل يف روايتها ُ«ي ِّثل ال َف ْرد ّية واللو َن
ورو َح ال�شخ�ص ،حقا» .وقالت �إن ال�شخ�صيتني الرئي�ستني
يف الرواية ا�ستندتا �إىل نف�سها وابن عمها توم �سيليتو
ومغامراتهما معا .وت�ضيف« :مل يكن من الع�سري ال�سماح
لل�شخ�صيات �أن تتك�شف؛ لأنني كنت �أعرفها بالفعل ،وعندما
بد� ُأت الكتابة� ،أخذتْ تتدفق ،وبعد ذلك اكت�شفتُ نف�سي و�أنا
�أنهي الكتاب» .وتتحدث الك�سندرا عن حبها للأدب ،م�ؤكدة
�أنّ الكتب كانت �ش�أنا عائليا« :لدينا جمموعة من معلمي
اللغة الإجنليزية يف الأ�سرة� ،أمي ،و�أبي ،وعمتي ،وخالتي.
لقد ن�ش� ُأت يف �أ�سرة تتناف�س على الكتابة وال �أ�ستطيع �أن
�أتذكر عيد ميالد مل تكن الهدية فيه كتابا».
لقد حققت الك�سندرا جناحا يف �سن مبكرة من عمرها؛
حتى �أ ّنها يف �سن الثامنة ع�شرة ن�شرت روايتها الثانية
و�ص ِّنفتْ على قائمة نيويورك
«هالو» ،يف خريف عام ُ ،2010
تاميز «الأكرث مبيعا» بعد �أ�سبوع من ن�شرها ،و�أعيد ن�شرها
يف �أكرث من ع�شرين بلدا.
hilalalhajri@hotmail.com
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�أمناط القيم يف املجتمع وم�صادرها
�سلطان املكتومي

قد يت�ساءل املرء ما القيم التي كانت �سائدة يف جمتمع ما قبل الإ�سالم؟ وكيف وجدت هذه القيم؟ وما م�صادرها؟ من ال�صعب �أن يتغري املجتمع يف عاداته وقيمه
يف يوم وليلة ،و�أق�صد بذلك دعوة الإ�سالم التي انت�شرت يف اجلزيرة العربية بالكامل ،وقد غري الإ�سالم كثريا من العادات ال�سيئة يف العامل العربي ،و�أوجد
الكثري من الأخالق؛ فالنبي الكرمي يف احلديث امل�شهور عنه (�إمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق) .كتب الكاتب عبدالإله بلقزيز �أ�ستاذ الفل�سفة يف جامعة احل�سن
الثاين باملغرب مقالة حملت عنوان «القيم واملتغريات اال�سرتاتيجية» على �صفحات جملة التفاهم وتناول هذه الق�ضية وهي كيف وجدت القيم يف املجتمع �أو
�آليات ر�سوخ القيم عرب خربات ال�سنني الطويلة يف املجتمع وم�صادرها الرئي�سية.
� ّإن القيم هي كل ما ي�ؤ�س�س لنظام اجتماعي� ،أي ما يدفع
جماعة ب�شرية �إىل تكوين اجتماع �إن�ساين؛ �أيا كان حجمها
والنطاق امل�ك��اين ال��ذي تقوم فيه .وال يخلو جمتمع من
املجتمعات الإن�سانية يف التاريخ من منظومة قيم� ،أو من
منظومات قيم ،تكون فيه مبنزلة «الئحة �شرائع» حاكمة
للعالقات االج�ت�م��اع�ي��ة ،وم�ؤ�س�سة للتبادل االجتماعي،
ال��رم��زي وامل ��ادي ،وللت�ضامنيات البينية التي ال كينونة
ملجتمع م��ن دون�ه��ا� .أ��ش��ار الكاتب �إىل �أن منظومة القيم
قد تكون مكتوبة مدونة ،حني ت�ستثمر يف و�ضع القوانني
وال�ت���ش��ري�ع��ات ك�م��ا يف ال ��دول ق��دمي��ا وح��دي�ث��ا  -يف الأع ��م
الأغ �ل��ب م��ن الأح � ��وال -ت�ظ��ل يف ج�م�ل��ة غ�ير امل�ك�ت��وب من
الأعراف املوروثة والفا�شية بني النا�س.
مي�ك��ن ت�ع��ري��ف امل�ج�ت�م��ع ب ��أ ّن��ه ف���ض��اء ل�ل�ع�لاق��ات املختلفة
ال �ن ��اظ �م ��ة مل �ج �م ��وع ��ة ب �� �ش ��ري ��ة م �ث ��ل ع �ل�اق ��ات ال �ق ��راب ��ة،
وال�ت���ض��ام��ن ،وال��دف��اع ال��ذات��ي ،وتق�سيم ال�ع�م��ل ،وق��واع��د
ال�سلوك وهي  -باجلملة  -ما مييز املجتمع الإن�ساين عن
احل �ي��واينّ � .إن القيم ه��ي جم�م��وع الأخ�ل�اق ال�ع��ام��ة التي
تنتظم �سلوك �أية جمموعة ب�شرية ،وت�ضع له ال�ضوابط
احل��اك�م��ة وامل���ض�م��ون اجلمعي ال ��ذي تت�أ�س�س ب��ه عالقات
ال�ت�ب��ادل االج�ت�م��اع��ي ل�ل�أف�ك��ار ،وامل�ع��اي�ير ،واحل�سا�سيات،
والأذواق ،مبا هي عنا�صر وم�شرتكات جامعة .والعالقات
ه ��ذه ه ��ي م ��ا ي �ك ��ون  -يف حم���ص�ل�ت�ه��ا ال �ع ��ام ��ة  -ال �ن �ظ��ام
االج �ت �م��اع��ي .و�أك �م ��ل ال �ك��ات��ب �أ ّن� ��ه م��ن امل���س�ت�ح�ي��ل ت�صور
جمتمع �إن�ساين من دون قيم حاكمة وم�ؤ�س�سة ،ولي�ست
ا�ستحالة الت�صور ا�ستحالة منطقية ،و�إمن��ا هي ا�ستحالة
واقعية؛ فالواقع التاريخي �أثبت ما بني القيم و�أنظمة
االج �ت �م ��اع م ��ن ت �ل��ازم ق ��اب ��ل ل �ل �ب �ي��ان م ��ن ط ��ري ��ق �أدوات
التحليل التاريخي والأنرثوبولوجي .ميكن ح�سبان القيم
جمموع الثوابت الأخالقية والرمزية التي ي�ستقر عليها
جمتمع ما ،مبا هي منظومة مرجعية لل�سلوك اجلماعي
وللعالقات االجتماعية .وق��د يعزز النظر �إليها �أم��ران:

�أولهما �أ ّنها موروثة من املا�ضي؛ بحيث يعاد �إنتاجها يف
�أزمنة الحقة من وجودها ومتظهرها ،وعلى نحو يوحي
�أ ّنها ال تاريخية وثانيهما �أنها حتتفظ بقدر من اال�ستقرار
والدميومة.
ي�شري ال�ك��ات��ب �إىل � ّأن ال�ك�ث�ير م��ن ق�ي��م ع�صرنا احل��دي��ث
مثل حرية الفرد ،واحلق يف االختالف ،والتحرر من قيود
اال�سرتقاق ،وحرية ال��ر�أي� ..إل��خ مل يكن داخ�لا يف ن�سيج
املجتمع قيم امل��ا��ض��ي الإن���س��اين ال�ق��ري��ب ،و�إن ه��و �أ�صبح
اليوم من بديهيات احلياة وك�أنه من مواريث غابرة فلقد
تولد من حتوالت الع�صر احلديث؛ منذ الإ�صالح الديني،
والثورة ال�صناعية ،والثورة العلمية .ويف نظري � ّأن هذا من
مظاهر التطور الكبري للإن�سان فاحلرية والدميقراطية
عمل �إن�ساين عظيم ناهيك عن القيم الأخ��رى اجلديدة.
يف امل�ق��اب��ل ت��راج��ع م�ف�ع��ول ق�ي��م ال �ث ��أر وال�ق���ص��ا���ص نتيجة
الدولة والقانون وفكرة احلق العام.
ت ��ؤدي بنا ه��ذه املتغريات يف النظام االجتماعي /الثقايف
�إىل الت�شديد على طبيعة الن�سبية والتاريخية للقيم ،مبا
هي منظومات مفتوحة ال مغلقة ،خا�ضعة لأحكام التطور
والرتاكم ،ال حمكومة بقوانني الثبات.
ه�ن��ال��ك ال�ك�ث�ير م��ن ال�ق�ي��م يف امل�ج�ت�م��ع ومي�ك�ن�ن��ا �أن منيز
ث�لاث��ة م���ص��ادر رئي�سية وه ��ي :ال��دي��ن ،وال �ع��رف ،والقيم
احلديثة .لي�س من �شك � ّأن القيم امل��وروث��ة عن الأع��راف
والتقاليد هي �أكرث القيم عراقة وقدما يف الزمان؛ فهي
تنحدر -يف املجتمعات العربية -من �أزمنة وحقب �سابقا
لر�سالة الإ�سالم وقيمه ،وهي يف جملتها حم�صلة اخلربة
ال �ت��اري �خ �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة مل�ج�ت�م�ع��ات � �ش��دي��دة التم�سك
بتقاليدها ،وخا�صة بالنظر �إىل تاريخها الأنرثوبو -ثقايف
كمجتمعات �شفوية� .أ ّم��ا عن القيم امل�ستمدة من تعاليم
الدين � -سلطة ملحوظة يف نظام العالقات االجتماعية،
ويف منظومة الأخالق العامة وال�سلوك الفردي واجلماعي.
وال�سلطة هذه م�أتاها من �سلطة الدين؛ كتعاليم يت�شبع

بها امل��ؤم�ن��ون ،وتتحول لديهم �إىل ق��وة �إل ��زام ،ث��م كنظام
اجتماعي نا�شئ من ال�شعور بواجب انتظام �أم��ر اجتماع
الب�شر على مقت�ضى لأحكام الدين و�أوامره ونواهيه ،وال
يتعلق الأم��ر يف ه��ذا ب��الأدي��ان التي تت�ضمن �شرائع� -إىل
جانب العقائد -مثل اليهودية والإ�سالم ،و�إمنا �أي�ضا بتلك
التي تخلو تعاليمها من �شريعة كامل�سيحية .كما � ّأن الأمر
ال يتعلق بالأديان التوحيدية الثالثة؛ بل �أي�ضا بالديانات
جملة؛ فهي جميعا متد املجتمعات التي تدين بها بنظام
قيم تلتزمه بو�صفه ال�ن�ظ��ام امل�ث��ايل ال �ف��ردي واجلماعي
املطابق للحق املطلق.
�أ ّما القيم الآتية من الدين يف حالة الإ�سالم كما يف حالة
غ�يره م��ن الأدي ��ان � ّإن ��ا ه��ي  -يف �أ�صولها  -م��ن امل ��وروث
االجتماعي العريف ال�سابق وجودًا للدين .وقد عدت ب�سبب
م�ضمونها الإن�ساين الرفيع ،وتنا�سبها مع القيم التي جاء
بها الدين .قرر احلديث امل�شهور الذي ذكرته يف هذا املقال
حقيقة توا�صل ب�ين امل��أث��ور االجتماعي ال�ع��ريف ،والنظام
القيمي الديني .على � ّأن القيم امل�ستمدة من الدين تظل
 يف جمتمعات الكتاب �أو يف جمتمعات التعاليم الدينية -ك�أكرث القيم ر�سوخا ودميومة.-
وامل�صدر الثالث للقيم هو املدنية احلديثة ومنظوماتها
االجتماعية /الثقافية اجلديدة ،والوافدة �إىل «املجتمعات
الإ�سالمية « منذ مطالع القرن التا�سع ع�شر .م�ست هذه
ال�ق�ي��م  -يف ب��داي�ت�ه��ا �� -ش��رائ��ح ��ص�غ�يرة و��ض�ي�ق��ة يف ه��ذه
املجتمعات ،وخا�صة يف البيئات املدنية الأر�ستوقراطية.
ك��ل ه��ذه القيم انت�شرت ب�سبب انت�شار العلم ،والتمدين
املت�سارع و�أي���ض��ا يف ال��وق��ت ال��راه��ن انت�شرت ب�سبب كرثة
و�سائل االت�صال احلديثة من �صحف ،وجمالت� ...إلخ
ريا� ،أو�ضح الكاتب كيف تر�سخت هذه القيم اجلديدة
و�أخ ً
يف املجتمع حديثا وق��دمي��ا ،وكيف دخلت القيم اجلديدة
�إىل العامل الإ�سالمي.
sultan.almaktomi@hotmail.com
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احلق� :أ�صوله وتفرعاته بني اخلطاب القر�آين
واملنظومات الكالمية
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عدنان الهميمي

ال �شك �أنّ القر�آن الكرمي قد حظي باهتمام بالغ من امل�سلمني و�أقيمت حول كلماته و�ألفاظه بحوث ودرا�سات وظهرت نتيجة ذلك علوم ونظريات� ،أ�شهرها علم
الكالم الذي يعد «الثاين ظهو ًرا يف املمار�سة والت�أليف بعد علم الفقه» يف الأ�سطر القادمة تلخي�ص مقال الكاتب ر�ضوان ال�س ّيد الذي ن�شر يف جملة التفاهم
بعنوان «احلق يف اخلطاب القر�آين واملنظومات الكالمية الإ�سالمية».
تزامن ظهور اخت�صا�ص «ال��وج��وه والنظائر» مع اجت��اه النخب
الإ��س�لام�ي��ة -يف ال�ن���ص��ف ال �ث��اين م��ن ال �ق��رن ال �ث��اين ال�ه�ج��ري-
لتكوين �أ�ساليب ومناهج ملقاربة اخلطاب القر�آين وفهمه؛ وقد
ن���ش��أت نتيجة ل��ذل��ك ث�لاث م�ق��ارب��ات ه��ي :اللغوية /الل�سانية،
والفقهية ،والكالمية .ويعد اخت�صا�ص الوجوه والنظائر مثاال
للمقاربات اللغوية والل�سانية ،وقد عدد (الدامغاين) يف كتابه
الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب اهلل العزيز اثني ع�شر تف�سريا
للفظة احلق يف القر�آن م�ست�شهدا ب�آيات قر�آنية على �سبيل املثال
ال احل�صر :احلق تعني اهلل نف�سه (امل�ؤمنون ،)71وجاءت مبعنى
القر�آن (الزخرف ،)29وجاءت مبعنى الإ�سالم (بني �إ�سرائيل،)81
وج� ��اءت مب�ع�ن��ى ال �ع ��دل (ال � �ن� ��ور ،)25وج� ��اءت مب�ع�ن��ى ال�ت��وح�ي��د
(ال�صافات .)37والدامغاين بتف�سرياته هذه ي�شري �إىل �إمكانية
اختالف معاين الألفاظ القر�آنية املفردة يف املواطن وال�سياقات،
ذلك يعني �أ ّن لكل مفردة قر�آنية معنى رئي�سي ومعان فرعية؛
فمفرد احل��ق ينطوي على معنى رئي�س ه��و الثبات والإط�ل�اق؛
ل��ذل��ك اع�ت�بر ال�ل�غ��وي��ون وامل�ف���س��رون �أ ّن احل��ق ا��س�م��ا م��ن �أ��س�م��اء
اهلل تعاىل مبعناه املطلق ال��ذي ينفرد به عز وج��ل� ،أ ّم��ا الوجوه
واملعاين الأخرى فيتحقق فيها معنى الثبات ،لكنها تكت�سب قوة
فائقة نتيجة النت�سابها �إىل املطلق.
ونتيجة ملا �سبق؛ ال يعد اخت�صا�ص الوجوه والنظائر من غريب
ال�ق��ر�آن مثلما ي��رى بع�ض العلماء ،ويق�صد به دخ��ول االحتمال
عليها مما ي�ؤدي �إىل عدم التجدد �أو االفتقار �إىل الدقة ،ذلك لأ ّن
املعنى الرئي�سي وا�ضح جلي وتندرج حتته الدالالت الفرعية التي
جتلي وجوه امل�صطلح الأ�سا�سي املتعددة .ومفردة احلق الواردة يف
القر�آن الكرمي يف موا�ضع �شتى ت�شكل بدالالتها املتعددة مفتاحا
لفهم جوهر وحقائق الدعوة القر�آنية وم�سارها ،فاهلل �سبحانه
وتعاىل هو احلق وجودا ووحدانية ،والقر�آن هو احلق؛ لأنه كتاب
اهلل املوحى ،والإ�سالم هو الدين احلق؛ لأ ّنه دين منزل من اهلل
تعاىل� ،أ ّم��ا املعاين الثانوية �أو الفرعية الأخ��رى  -منها ال�صدق
والعدل� .إلخ -ف�إ ّنها �سمات لعدة �أمور تدخل كلها يف حق الألوهية
وحقيقة القر�آن والإ�سالم.
وميكن فهم مو�ضوع احلق بفهم علم الكالم الذي يُعنى بت�صحيح
االعتقاد؛ فمو�ضوع االعتقاد هو مو�ضوع احلق والباطل.
ه��ذا وي��رج��ع ظ�ه��ور علم ال�ك�لام �إىل ع��وام��ل داخ�ل�ي��ة وخ��ارج�ي��ة،
�أ ّم ��ا اخل��ارج�ي��ة فلعل ظ �ه��وره ك��ان مب�ث��اب��ة ال��دف��اع ع��ن الإ� �س�لام
وفتوحاته وانت�شاره �ضد ردود �أفعال الديانات ال�سائدة �آن��ذاك-
التي هاجمته بادعاء زيفه وزيف كتابه ونبيه ،وقد كان امل�سلمون

العرب يعرفون الديانتني اليهودية وامل�سيحية من القر�آن ومن
املعاي�شةّ � ،إنا عندما بلغت فتوحاتهم �إىل ما بعد فار�س وما وراء
النهر واجهوا ديانات �أخرى بتحديات ما عهدوها من قبل ،منها
ال��زراد��ش�ي��ة وامل��ان��وي��ة وال�ب��وذي��ة والح�ق��ا الهندو�سية فكان خطر
تف�شي الزندقة واالرت ��داد عن الإ��س�لام بني �شبانهم ومثقفيهم
وارد.
�أمّا العوامل الداخلية ف�أهمها ثالثة �أمور:
فتنة ال�صحابة وعمليات ال�صراع على ال�سلطة �أيام عثمان وعلي
التي �سقط فيها �آالف من القتلى بع�ضهم من �صحابة ر�سول اهلل.
نتيجة ا�ستخدام ال�سلطة للدين من �أجل ال�شرعنة والدفاع عن
املواقع و�إ�سكات اخل�صوم.
كانت �سببه ما يُعرف بظواهر القر�آن يف م�سائل الإميان والقدر
وتنزيه اهلل وعدله ورحمته ...وغريها.
وق��د �شعر امل�سلمون جميعا بهذه التحديات لكن الفئة الأك�ثر
اهتماما وان�شغاال ومتابعة لها عُرفت باملتكلمني.
ومل�ع��رف��ة ك�ي��ف �أن احل ��ق وت�ف��رع��ات��ه يف اخل �ط��اب ال �ق ��ر�آين جتلى
يف امل�ن�ظ��وم��ات الكالمية ف�لا ب��أ���س �أن نف�صل يف م�س�ألتني هما
كالتايل:
امل�س�ألة الأوىل :م�س�ألة الإميان
م��ع �أن ال �ق ��ر�آن ي��رب��ط الإمي� ��ان ب��ال�ع�م��ل ال���ص��ال��ح �إال �أن خ�لاف
ال�صحابة على اخلالفة وما ترتب عليه من نزاعات دموية �شارك
و�سفكت فيها الدماء التي حرمها
فيها عدد كبري من ال�صحابة ُ
اهلل �إال باحلق� ،أوجد م�شكالت كبرية فقهية وعقدية ،منها عالقة
مرتكب جرمية القتل عمدا ب�إميانه؛ فاهلل �سبحانه وتعاىل يُقر
�أ ّن القاتل عمدا خمل ٌد يف النار؛ فهل القاتل عمدا يبقى م�ؤمنا؟
�أطلق املتكلمون على هذه الق�ضية «م�س�ألة مرتكب الكبرية» ،وقد
ذهب املُحَ ِّكمة فيها �إىل �أن ارتكاب الكبرية خارج عن حد الإميان
لذلك جندهم قد اعتزلوا الفتنة خ�شية ارتكاب جرمية القتل
عمدا� .أمّا املرجئة فقد ر�أت �أن الإميان هو الت�صديق ،و�أن العمل
ال�صالح �أو الطالح ال ي�ؤثر فيه �سواء بالنق�ص �أو الزيادة؛ لذلك
ف�إ ّن الإميان ال يزول بتخلف �آثاره ومقت�ضياته ،لهذا فقد ر�أوا �أن
احلكم على مرتكب الكبرية مُرج�أ �إىل رحمة اهلل وف�ضله ،خا�صة
�إذا تاب املرتكب توبة ن�صوح.
ور�أت املعتزلة �أن الكبرية خمرجة من الإمي��ان دون �أن ُتدخل يف
الكفر ف�إن �أ�صر مرتكبها كفر ،و�إن تاب عاد �إليه �إميانه.
�أمّا الأ�شاعرة فقد وقفت موقفا و�سطا عندما اعتربت �أ ّن املرتكب
ع��ا���ص �أو ف��ا��س��ق ول�ي����س ك��اف��را لأن ��ه م��وح��د ،و�أن الإمي ��ان يزيد

بالطاعة وينق�ص باملع�صية ،و�إذا مات �صاحب الكبرية بدون توبة
ف�إ ّنه �سيعاقب ولكنه لن يخلد ب�سبب �إميانه.
وقد تف ّرعت عن هذه امل�سالة -التي ا�ستمرت زهاء قرن ون�صف-
م�سائل �أخرى كثرية حتت عنوان« :احلق يف م�س�ألة الإميان ،وهل
ت�ؤثر فيه الذنوب �أم ال» ومع �أ ّن �أ�صل اخلالف هذا كان �سيا�سيا
�إال �أ ّنه عندما حتول �إىل م�س�ألة كالمية �أثرت يف تطوراته ظواهر
الآي��ات القر�آنية ،التي ت�صر على م�س�ؤولية املرتكب وم��ن جهة
�أخرى تقر �أن اهلل يغفر ما دون ال�شرك به.
امل�س�ألة الثانية :م�س�ألة القدر والكلمة احلق فيه:
يذكر امل ��ؤرخ��ون للنزعات الكالمية ثالثة �أ�سباب كانت �أ�سبابا
�أ�سا�سية لظهور ه��ذه امل���س��أل��ة� ،أول �ه��ا :ا�ستخدام الأم��وي�ين �أي��ام
معاوية وعبدامللك لهذه امل�س�ألة ل�شرعنه ا�ستيالئهم لل�سلطة،
فقد كانوا يقولون للنا�س �أنهم جاءوا لل�سلطة مبقت�ضى ق�ضاء
اهلل وقدره ،وبهذا ال يجر�ؤ �أحد معار�ضتهم؛ لأ ّنه بذلك يتحدى
�أقدار اهلل!
�أ ّم ��ا ال�سبب ال�ث��اين ف�ق��د ك��ان نتيجة م��واج��ه ن���ص��ارى ال���ش��ام يف
اتهامهم دي��ن امل�سلمني باجلربية ا�ستنادًا �إىل ن�صو�ص القر�آن
وممار�سات العامة.
وال�سبب الثالث هو ظواهر الآيات القر�آنية التي ت�شري يف مواطن
كثرية �إىل �أ ّنه ال م�شيئة �إال ما �شاء اهلل و�أ ّن اهلل يقدر الأ�شياء قبل
حدوثها ،فقد �أول بع�ض العلماء هذه الآيات مبا يتفق مع تنزيه
اهلل وعدله وحكمته.
وق��د ك��ان فيما يبدو �أ ّن ال�سائد يف �صدر الإ��س�لام الأول �إثبات
القدر دومنا �أ�سئلة ،ثم كانت العوامل الثالثة التي ذكرنا والتي
�أنتجت ر�أيا مغايرا يقول �إ ّن اهلل ال يخلق �أفعال العباد وال يقدرها
و�إال �سيكون ظاملا �إن حا�سبهم على ما خلق .وقد �أ ّول �أ�صحاب هذا
ال��ر�أي الآي��ات املخالفة لالعتبار الأعلى وهو عدل اهلل وتنزيهه،
وق��د �أُط�ل��ق عليهم «ال�ق��دري��ة» وق��د خ��ال��ف ال�ق��دري��ة يف توجههم
هذا �أهل احلديث واملرجئة والأ�شاعرة ،وه�ؤالء يقولون �إ ّن خلق
الأفعال هلل وك�سبها للعباد.
و�أخ� ي��را مي�ك�ن�ن��ا ال �ق��ول �إ ّن ال�ت�ب��اي��ن واخل �ل�اف ب�ين امل�ن�ظ��وم��ات
الكالمية ن��اجت عن ت�أثرها الكثري بظروف التجربة التاريخية
للم�سلمني ،وب�ظ��روف امل��دار���س الكالمية املختلفة ،فهي لي�ست
نتيجة مبا�شرة للخطاب القر�آينّ � ،إنا اختلطت فيها �آراء الب�شر
وتف�سرياتهم املتباينة.
adnan.alhamimi@gmail.com
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اخلالف الفقهي رحمة ال نقمة
قي�س اجله�ضمي

يتناول الكاتب حممود عبود �آل هرمو�ش مبجلة التفاهم يف مقالته املعنونة بـ«�أ�سباب و�آداب االختالف والتفاهم يف الفقه الإ�سالمي» مقدار ت�أثري اخلالف
يف امل�سائل املطروحة بني �أهل العلم على املجتمع والأمة الإ�سالمية ،خ�صو�صا املتعلقة باجلانب الفقهي كونها �أكرث ات�ساعا للكالم فيها لأ ّنها معر�ضة للتغري
والتحول عرب الزمن وبفعل تطور املجتمع واحلياة ،لذا كان على هذا املجتهد �أن يدرك ال�ضوابط وال�شروط وامل�صطلحات التي ت�ساعده على الأخذ باخلالف
�إىل جو من التعاون والتفاهم بني كل �أطياف املجتمع امل�سلم ومذاهبه ،حتى يكون اخلالف رحمة على الأمة ال خالف بغ�ض و�شقاق.
ف�ف��ي ال �ب��داي��ة ي �ط��رح ال�ك��ات��ب ت�ع��ري�ف��ات مل�صطلح اخل�لاف
واالخ �ت�ل�اف ،ف��االخ�ت�لاف ��س�ل��وك ط��ري��ق �آخ ��ر يف ال�ق��ول �أو
ال�ف�ع��ل ،بينما اخل�ل�اف �أع��م م��ن ه��ذا فقد ي�ك��ون املختلفان
�ضدين كالأ�سود والأبي�ض �أو غري �ضدين كاحلمرة واخل�ضرة
كما هو عند الراغب الأ�صفهاين ،ويذكر الكاتب عن الكفوي
وال�شيخ حممد عوامة يف التفريق بينهما �أن اخل�لاف هو
�أن يكون الطريق واملق�صود خمتلفا ،ويف االخ�ت�لاف تكون
الطرق خمتلفة واملق�صود واحد ،وي�شمل االختالف جماالت
عدة كالأديان والعقائد واملذاهب لكن املق�صد هنا منها هو
االختالف يف امل�سائل الفقهية ،وقد كان اخل�لاف م�شروعا
منذ عهد حياة النبي عليه ال�صالة وال�سالم فاختلفوا يف
حكم بني قريظة و�أخ��ذ النبي بقول �سعد فيهم واختلفوا
يف الأ�سرى وغري ذلك مما هو م�شهور يف ال�سرية النبوية،
ك��ان��ت ه��ذه امل�سائل ال�ت��ي اختلف فيها ال�صحابة ق��د ح�سم
القول فيها بكالم النبي عليه ال�صالة وال�سالم� ،أما اخلالف
املق�صود هنا فهو الذي ن�ش�أ بعد وفاة النبي ،وقد ظهر هذا
اخل�لاف جليا بعد وف��ات��ه مبا�شرة �إذ اختلف ال�صحابة يف
موته ومن �سيكون خليفته على امل�سلمني.
هنالك �أ�سباب عديدة كانت هي �صانعة االختالف الفقهي
ب�ين ع�ل�م��اء الأم� ��ة ،م��ن ه ��ذه الأ� �س �ب��اب اخ �ت�لاف ال �ق ��راءات
ال�ق��ر�آن�ي��ة وب��ال �ت��ايل يختلف امل�ع�ن��ى وال�ف�ه��م ل�ه��ذه الآي ��ات،
وك ��ذل ��ك ع ��دم الإح ��اط ��ة ب ��الأح ��ادي ��ث ال �ت��ي ت�خ����ص امل���س��أل��ة
الواحدة مما يجعل املجتهد يف امل�س�ألة يجتهد فيها على ما
معه من �أدلة بينما الآخر يخالفه ب�سبب وجود �أدلة �أخرى
لديه ،ومدى ثبوتية هذه الأحاديث �أي�ضا عن النبي فهناك
م��ن ي�صحح وه�ن��اك م��ن ي�ضعف مم��ا يعطي قيمة خمتلفة
يف االحتجاج بالدليل بني الطرفني ،كما �أن ح�ضور الن�ص
كا�ستدالل قد يكون واح��دا لكن اختالف الأفهام فيه يغري
جم ��رى الأح �ك ��ام ف�م�ث�لا ال � ُق ��رء ال � ��وارد يف الآي� ��ة ال�ك��رمي��ة
َتب َّْ�ص َن ِب�أَن ُف�سِ ه َِّن َث َ
« َو ْال ُ َط َّل َق ُات ي َ َ
ال َث َة ُق� ُر َو ٍء َو َال يَحِ ُّل َله َُّن
�أَن َي� ْك� ُت� ْم� َ�ن َم��ا َخ�لَ� َق ّ ُ
�الل
الل ِف �أَرْحَ ��امِ � ِه� َّ�ن �إِن ُك� َّ�ن ُي � ْ�ؤمِ � َّ�ن ِب� ّ ِ

وَا ْل� َي� ْو ِم الآخِ ��ر »ِ..حتمل معنى احلي�ض والطهر فهناك من
�أخ��ذ مبعنى احلي�ض و�آخ ��رون بالطهر ،وك��ذا االختالف يف
بع�ض القواعد الأ�صولية التي هي طريق االحتجاج بالدليل
ال�شرعي على حكم ما فاختالف الطريقة يف الأخذ بالدليل
وتف�سريه �أي�ضا ت�صنع ل��دى املجتهدين �أق ��واال متنوعة يف
نف�س امل�س�ألة.
وي ��ذك ��ر ال �ك��ات��ب يف م �ق��ال��ه �أن� ��ه ع �ل��ى امل �ج �ت �ه��د يف امل���س��ائ��ل
اخلالفية �أن يت�أدب ب��آداب منها �أن يخل�ص النية هلل تعاىل
يف البداية و�أن يبتغي من قوله احلق ومر�ضاة ربه ،وعليه
�أن ي�ح�ترم خمالفيه يف امل���س��أل��ة و�أن ي��وق��ره��م ويعظم من
مقامهم لأنهم �أي�ضا اجتهدوا مبا �أوت��وا من العلم و�أرادوا
طريق احلق ،ومن �أعظم و�أهم الآداب على �أ�صحاب االجتهاد
�أن يتخلقوا بخلق الإن�صاف يتبعون احلق �أينما وجدوه و�إن
ظهر على ل�سان خمالفيهم فاملق�صد ه��و الو�صول �إىل ما
ير�ضى اهلل من الأحكام ،وهناك م�ساحة ينبغي على املجتهد
�أن يعلم �أن اخل�لاف فيها ممنوع وهي التي ورد فيها دليل
قطعي يف الثبوت والداللة �أو �أجمع العلماء على القول فيها
مثل تنزيه اهلل وت��وح�ي��ده و�إث�ب��ات �صفات الكمال ل��ه ،و�أم��ا
ما ع��دا ذل��ك من امل�سائل الفرعية فاخلالف فيها م�شروع
ب�سبب تفاوت الأفهام والطرق للو�صول �إىل الأحكام وطاملا
�أن املق�صد واحد فتنوع الأقوال يف امل�س�ألة الواحدة هو رحمة
للم�سلمني.
ول �ك ��ي ي ��وج ��ه اخل �ل��اف ل�ل�م�ن�ح��ى ال �� �ص �ح �ي��ح ف�ل�ا ب ��د ع�ل��ى
املجتهد �أن يلتزم ب�ضوابط االخ�ت�لاف كما يذكر الكاتب،
وه��ي �أن يتعامل مع املخالف مببد�أ الإ��س�لام ولي�س مببد�أ
الكيد واخل�صام فاخلالف يف الأق��وال واملذاهب ال مينع �أن
نقيم بيننا مبادئ الأخوة ورفعة الأخالق الإ�سالمية ،و�أما
ال�ضابط الثاين ف��إن املجتهد يف امل�سائل التي ال ن�ص فيها
يق�صر يف ال�سعي �إىل
هو م�أجورعلى اجتهاده ب�شرط �أن ال ّ
ال�صواب وت��رك الأه ��واء ،و�أن االجتهاد ال ينق�ض باجتهاد
�آخ��ر مبعنى �أن الأق ��وال و�إن م�ضى عليها ف�ترة من الزمن

وجاءت بعدها �أقوال �أخرى فهذه املت�أخرة ال تنق�ض الأقوال
ال�سابقة عليها �أو حتى لو كانت الأقوال يف نف�س الوقت فلكل
جمتهد قوله ،وعلى املجتهد �أن ال ينكر املختلف فيه و�إمنا
ٌ
خمالف ويطالب باحلجة والدليل،
ينكر املتفق عليه �إن جاء
�أ ّم��ا امل�سائل اخلالفية يف ال�ف��روع ف�لا ينكر �أح��د على �أح��د
قوله لأن باب االجتهاد فيها وا�سع ،لأن ممار�سة الإنكار فيها
ي�ؤدي �إىل ت�أجيج الفتنة وال�صراع بني املذاهب والعداوة بني
النا�س ،و�أي�ضا �أن يوقن كل املجتهدون يف امل�سائل اخلالفية
�أنهم كلهم م�صيبون �أو �أن امل�صيب واحد بعينه وبهذا املعنى
تنحل عقد اخلالف حيث �أن اجلميع قد قاربوا ال�صواب يف
�أقوالهم ،ومن �أهم ال�ضوابط يف االختالف �أن كل املجتهدين
�إن ا�ستندوا على دليل �أو ت�أويل يف �أقوالهم فقد برئت ذمتهم
ول�سنا بحاجة �إىل تف�سيق �أو تبديع الآخرين.
وق��د ك��ان اخل�لاف قدميا ي��دار على جمموعة م��ن العلماء
ال��ذي��ن ميثلون الفئة املتعلمة وال��واع�ي��ة مبجريات العلوم
و�آداب احل ��وار ع��ن ط��ري��ق امل �ن��اظ��رة بينهم يف امل���س��اج��د �أو
�إحدى جمال�س العلم ،و�أما الآن يف ع�صر انت�شار الف�ضائيات
وو��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي وو��س��ائ��ل الإع �ل�ام املتنوعة
فقد ظ�ه��رت من��اذج ك�ث�يرة م��ن ال�شخ�صيات ال�ت��ي تتكلم يف
م�سائل الدين وحماوره ،وتدّعي �أحقيتها يف القول بامل�سائل
اخلالفية �إ�ضافة �إىل هذا ما تبثه بع�ض براجمهم من �إثارة
الفتنة والفرقة ب�ين امل�سلمني و�إط�ل�اق التكفري والتبديع
للعلماء الآخرين �أو املذاهب الأخرى ،مما مزق �أوا�صر الأمة
يف م�سائل كثرية كان التنوع يف �أقوالها واح�ترام خمالفيها
رابط جتمعها وقوة جمتمعها ورحمة للم�سلمني ،و�أرى �أن
على املجتهدين �أن يو�سعوا من دائ��رة ارتباطهم باملجتمع
واالن �غ �م��ا���س مب���ش��اع��ر ال�ن��ا���س ح�ت��ى ي ��درك ��وا ع�م��ق ال�ت��أث�ير
لأقوالهم يف حال اخلالف وي�صنعوا بينهم وبني خمالفيهم
م�ساحة �أو�سع من الت�سامح والتفاهم ويظهروا للعامل رفعة
الأخ �ل�اق الإ��س�لام�ي��ة ،وي���ض�ع��وا يف اع�ت�ب��اره��م ب��أن�ه��م ق��دوة
لكثري من النا�س.
qabuazan@gmail.com
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قيم �إ�سالمية
عاطفة امل�سكري

�أر�سى الإ�سالم قيماً �أ�سا�سية ُتعد مرج ًعا �شام ً
ال ال�ستنباط كل ما يتعلق بال�ش�ؤون الب�شرية .وحتى يف �أحلك الظروف كاحلرب راعى الإ�سالم �أدق التفا�صيل فيما
يتعلق بالأخالقيات التي يجب اتباعها يف تلك الفرتة .يناق�ش الأ�ستاذ �إبراهيم العناين يف مقال له يف جملة التفاهم بعنوان «قيم الإ�سالم و�أخالقيات احلرب
وال�سالم» الكثري من هذه القيم التي وجدت حي ًزا للتطبيق يف احلروب التي كانت حتدث يف زمن الر�سول وال�صحابة ،حيث يعد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
�أمنوذجا يعتد به يف التعامل الإن�ساين يف فرتات احلروب ،وتبعه ال�صحابة يف ذلك.
تتمحور ه��ذه ال�ق�ي��م وامل �ب��ادئ يف ال��واق��ع ح��ول اح�ترام
كينونة الإن�سان وكونه �شري ًكا يف �إعمار الأر�ض ولو كان
من �أل��د الأع ��داء ،حيث �إ ِّن��ه من ال��واج��ب حفظ كرامته
بالقدر امل�ستطاع وال��ذي تتحقق فيه م�صلحة الطرف
امل�سيطر دون ��ش��يء م��ن الإذالل �أو اخل�ن��وع ل��ه .وتقوم
هذه الأ�س�س � ً
أي�ضا على العفو والت�سامح عدا يف بع�ض
احلاالت اال�ستثنائية كالدفاع عن النف�س� .أباح الإ�سالم
قتال العدو و�صد كل ما يعد تهديداً ل�ل�أرواح والأنف�س
وامل�م�ت�ل�ك��ات ب���ش��روط و��ض��واب��ط دق�ي�ق��ة تتعلق بالهدف
ال��ذي توجه له �ضربة الدفاع عن النف�س .تنامت هذه
القيم ومت االعرتاف بها وج�سدت عرب القوانني التي َّ
مت
�سنها يف املنظمات والقوانني الدولية يف حاالت احلرب
والنزاعات امل�سلحة .ومن �أهم القيم التي تعد �أ�سا�سية
يف حاالت احلرب وال�سلم م ًعا ،حفظ الكرامة الإن�سانية،
فهي م�ستوحاة م��ن ك��ون الإن���س��ان مكر ًما م��ن قبل اهلل
�سبحانه وت�ع��اىل ويف ق��ول��ه ت �ع��اىلَ (:و َل � َق � ْد َك � َّر ْم � َن��ا َبنِي
ب َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َناهُم ِّم َن َّ
الط ِّيبَاتِ
�آ َد َم َو َح َم ْل َنا ُه ْم ِف ا ْل َ ِّ
م��نْ َخلَ ْق َنا َت ْف ِ�ض ًيل) فقد خلق
َو َف َّ�ض ْل َنا ُه ْم َعلَى َك ِث ٍ
ري ِّ َّ
اهلل الإن�سان وجعله خليفة يف الأر�ض �إكرا ًما له .وكجانب
م�ه��م �أي��ً��ض��ا م��ن �أخ�لاق �ي��ات ال�ت�ع��ام��ل الإن �� �س��اين ال�ع��دل
وامل�ساواة .حيث متثل بها الر�سول واقتدى به ال�صحابة
وال�صاحلون وال زالت من �أجنع القيم التي يجب اتباعها
يف ه ��ذا ال��زم��ان حت��دي �دًا ب��ل ت�ع��د � �ض��رورة للتطبيق يف
�سبيل �إيجاد حل خلالفات الع�صر .تعد ال�سرية النبوية
غنية بالأحداث التي تثبت �أهمية العدل كقيمة ل�صالح
املجتمعات وقد �أثبت الر�سول ذلك يف تعامالته ويف قوله
�صلى اهلل عليه و�سلم «ال فرق بني عربي وال �أعجمي وال
�أبي�ض وال �أ�سود �إال بالتقوى» وتت�ضح �أهمية ذلك � ً
أي�ضا
يف قوله تعاىل( :يَا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين �آَ َم ُنوا َل ي َْ�س َخ ْر َقو ٌم مِ نْ
َق � ْو ٍم ع ََ�سى �أَ ْن َي� ُك��و ُن��وا َخ�ي ْ ً�را مِ ْن ُه ْم َو َل ن َِ�سا ٌء مِ ��نْ ن َِ�سا ٍء

يا مِ ْنه َُّن  ) ..فالقر�آن الكرمي وال�سنة
ع ََ�سى �أَ ْن َي ُك َّن َخ ْ ً
النبوية يجمعان على العدل وامل�ساواة الإن�سانية وهذا
ما ال جنده حا�ض ًرا للأ�سف يف �أغلب الثقافات الغربية
وال�ع��رب�ي��ة ويف جمتمعاتنا امل�ح�ل�ي��ة ك��ذل��ك .فالتفرقة
ح��ا��ض��رة عندما نتحدث ع��ن ال��ذك��ر والأن �ث��ى ،التفرقة
حا�ضرة عندما نتحدث عن الأ��س��ود والأبي�ض ،وكذلك
عندما نتحدث عن العربي والأعجمي وهلم ج��را .وما
يثري الت�سا�ؤالت هنا هي املدة الزمنية التي �سي�ستغرقها
ال�ب���ش��ر ال��س�ت�ي�ع��اب ع ��دم ف��اع�ل�ي��ة ف�ك��رة ال�ت�ف��رق��ة املبنية
على �أي ت�صنيف كان يف بناء الإن�سان واحل�ضارات .فال
التعليم وال التوعية وال التجربة كانت جديرة بتغيري
فكرة التفرقة العن�صرية بني اجلميع .فلو وجدت فئة
تقدمت وجتاوزت هذه الأفكار الرجعية » بالن�سبة لبع�ض
الأ�شخا�ص على الأق��ل » جند فئات ال زال��ت تنظر نحو
الأم��ور من نف�س ال��زاوي��ة ،على الرغم من �أ َّن التجارب
التاريخية مبا فيها من خالفات �أثبتت �أن االحتاد قوة
والتفرقة دائماً ما تكون م�ؤدية لل�صراعات واحلروب ما
هي �إال عن�صرا مدمرا للح�ضارات ويعيدها خطوات �إىل
ال ��وراء .فالت�سامح الفكري يقود �إىل الت�سامح الفعلي
الذي بدوره يخلق بيئة تعزز التعاي�ش واحرتام الفئات
الأخرى مبختلف ت�صنيفاتها� .إ َّن الت�سامح كقيمة يبد�أ
من الفكر املنغر�س يف الأف��راد �إال �أ َّن �أهميته متتد على
م�ستوى بناء احل�ضارات فاحل�ضارات ما ازدهرت �إال من
خالل القيم التي يقدرها الفرد ويلتزم بها .وتغر�س هذه
القيم منذ ال�صغر وتكون حا�ضرة يف �أب�سط الأن�شطة
اليومية .فال�شعوب الذكية التي تخطط لتحقيق هدف
ما جندها تعمل عليها با�ستمرار وعلى كيفية االقرتاب
م��ن ال�ه��دف ع�بر امل�م��ار��س��ات ال�ي��وم�ي��ة جلميع الأف ��راد.
وقد يكون ذلك ب�شكل مبا�شر كتلقني الأجيال النا�شئة
ليكربوا وتكرب الفكرة والهدف معهم �أو ب�إدخالها كهدف

ت�ساهم امل�ؤ�س�سات باالقرتاب منه خطوة بعد خطوة عرب
�أف��راده��ا ال��واع�ين بالهدف الأك�بر وامل ��راد حتقيقه .ولو
جئنا نعيد النظر يف هذه القيم الثالث – حفظ الكرامة
الإن�سانية ،العدل وامل�ساواة ،والت�سامح – جندها مكملة
لبع�ضها البع�ض بل تتداخل ط��رق حتقيق �أي منها يف
الأخ��رى فالكرامة الإن�سانية ال ميكن حفظها يف بيئة
عن�صرية تفرق ب�ين الأ��ش�خ��ا���ص .كذلك ي�صعب �إيجاد
�أف� ��راد م�ت���س��احم�ين وحت ��دي ��داً �إذا ن �� �ش ��أوا ع�ل��ى الأف �ك��ار
العن�صرية .ال ميكن حتقيق امل�ساواة والعدل �إذا مل تكن
كرامة الإن�سان حمفوظة من الأ�سا�س لأنها ت�صبح بال
قيمة �آنذاك ،و�أي ت�سامح ي�صبح قاب ً
ال للتنفيذ يف بيئة ال
يعامل فيها الأفراد بطريقة مت�ساوية .فالقيم ال�سامية
غ��ال�ب��ا م��ا ت�ك��ون م��رت�ب�ط��ة ببع�ضها ال�ب�ع����ض لأن �ه��ا من
الأ�سا�س وجدت للتطبيق من �أجل حياة ب�شرية �سليمة
قابلة لإح �ق��اق ال�ه��دف الأك�ب�ر �أال وه��و �إع �م��ار الأر� ��ض.
واالل �ت��زام ب�ه��ذه القيم �أم ��ر ال ه ��وان فيه بغ�ض النظر
ع��ن ظ��روف ال��زم��ان وامل �ك��ان .ف��الإ��س�لام ك�شريعة راع��ى
الظروف التي ي�صعب فيها اتباع بع�ض القيم الإن�سانية،
كمجابهة العدو مثال ،حيث ي�صعب فيها تطبيق القيم
الإن�سانية يف املعاملة .مع ذلك وجدت قيم و�أحكام دقيقة
مل يبح الإ�سالم التنازل عنها حتى يف الظروف ال�صعبة.
يف زمن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كان تطبيق ذلك
يعود بالنفع والفائدة على امل�سلمني يف جذب �أعدائهم
نحوهم مما �ساهم يف زيادة �أعداد املنظمني �إىل �صفوف
امل�سلمني ب�سبب تعاملهم م��ع �أع��دائ�ه��م وع��دم الإ��س��اءة
�إليهم مبثل ما �أ�سيء لهم .وحتى الآية ت�شري �إىل ذلك يف
قوله تعاىل (ولو كنت ً
فظا غليظ القلب النف�ضوا من
حولك) .فال التاريخ وال ال�شرائع ت�شري �إىل �أمم قامت
بال قيم.
Attifa.nasser@gmail.com
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كتاب �أعالم النبوة البن قتيبة
مرمي العدوي

كتبت �سابينا �شميكته الأ�ستاذة مبعهد الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة برلني احلرة مقا ًال يف جملة التفاهم بعنوان :تلقي امل�سلمني للمواد (املعرفية) التوراتية:
ابن قتيبة وكتابه (�أعالم النبوة) .يحتوي املقال حتقيقا نقديا للمقاطع الثمانية الأوىل ال�شاملة على املواد املعرفية التوراتية من املخطوطة الوحيدة البن
قتيبة املوجودة بدار الكتب الظاهرية بدم�شق.
وقد ا�ستهلت الكاتبة املقال بتو�ضيح امل�صدرين الأول�ين املحتويني
على قائمة تربهن على ذكر نبوءة حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم)
يف ال�ت��وراة العربي والعهد اجلديد هما :م�صنف الدين والدولة
ل���ص��اح�ب��ه ع �ل��ي ب ��ن رب ��ن ال �ط�ب�ري وم���ص�ن��ف �أع� ل��ام ال �ن �ب��وة الب��ن
قتيبة وهو امل�صنف الذي ناله ن�صيب �أوفر من ال�شهرة وا�ستعمال
امل�صنفني؛ وذلك بو�صفه ن�صً ا مرجعياً يف ق�ضايا املعارف التوراتية
التي ت�ضمنها.
ولقد �سلط املقال ال�ضوء على موا�ضيع عدة تخ�ص الئحة النبوءات
التي ت�ضمنتها التوراة ومنها:
*التلقي الإ�سالمي للتوراة
*ابن قتيبة
*ابن ربن الطربي
*�أعالم النبوة
*التوراة املنقولة للعربية
*ابن اجلوزي
ب��داي��ة ال مي�ك��ن �إغ �ف��ال ك��ون م�ي�راث ال �ت��وراة ال �ع�بري يعترب لبنة
�أ�سا�سية يف تكوين التقليد الإ��س�لام��ي �أك�ثر م��ن العهد اجل��دي��د؛
وذلك لأ َّن القر�آن جاء خامتة ل�سل�سة من الر�ساالت ال�سماوية.
وم �ن��ه مي�ك��ن ا��س�ت�ن�ب��اط �أن ال�ف�ه��م الإ� �س�ل�ام ��ي ل �ل �ت��وراة ج ��اء على
�شاكلتني ،الأوىل �آمن �أ�صحابها ب�أن القران يُقر بالكتب ال�سماوية
كالتوراة ،وب�أنها ج��اءت حتمل الر�سالة نف�سها ،م�شريين �إىل ذكر
العديد من الآيات القر�آنية للكتب ال�سماوية كالتوراة من ناحية،
و�إىل ذكر التوراة نبوءة حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) من ناحية
�أخرى.
�أما اجلماعة الثانية فقد اهتمت بكون القر�آن قد �أكد �أنه جاء لأن
الكتب ال�سماوية ال�سابقة قد حرفت ،ومن هنا ي�صبح ت�أكيد نبوءة
حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) يف التوراة �أمرا غري ذي جدوى؛ مبا
�أن الكتب قد م�سها التحريف ،و�أ�صبح يختلط على املرء ما هو وحي
اهلل وما هو مكتوب بيد الب�شر.
ً
وال ريب �أن الكثري من الأدبيات الإ�سالمية �أيا كان �شكلها قد عمد
�إىل املعارف التوراتية؛ لت�أكيد وجود ب�شرى بنبوة النبي حممد يف
التوراة ،وب�أن بع�ضها كان من
« الإ�سرائيليات».
وع�ل�ي��ه ف ��إ ّن امل�صنفني الأول �ي�ن ال��ذي��ن و��ص�لا �إل�ي�ن��ا ح��ول ب���ش��ارات
كتابي الدين وال��دول��ة الب��ن رب��ن الطربي
حممد التوراتية كاناّ :

و�أع�ل�ام �أو دالئ��ل  -ال��ذي حمل �أ��س�م��اء �أخ ��رى كالر�سول �أو النبي
ور�سول اهلل -وذلك تبعاً لتغري �سنة �إعادة الن�شر البن قتيبة ،وعلى
الرغم من �أن الكتاب الثاين جاء م�ضمونه من الكتاب الأول؛ �إال
�أنه حقق �شهرة وا�ستعماال �أو�سع ،وال ريب �أننا بحاجة �إىل التنقيب
والك�شف عن تلك املظان ب�صورة �أكرب.
ورمب��ا ت�ع��ود �أ��س�ب��اب ع��دم ذي��وع ال��رج��وع �إىل ك�ت��اب ال��دي��ن وال��دول��ة
بني ال ُك ّتاب يف ذلك الزمان؛ �إىل كونه كان موجهاً يف ذلك الع�صر
للن�صارى بالدرجة الأوىل ،و�إن كان قد عاد �إليه بع�ض ال ُك ّتاب يف
مناق�شاتهم حول ب�شارات النبوة ك�أبو احل�سني الب�صري؛ فقد يكون
ذلك نتيجة احتكاكه ب�أو�ساط الن�صارى ومعرفته عن الكتاب من
ذلك الو�سط بالذات.
وب��ال�ع��ودة �إىل �شهرة كتاب اب��ن قتيبة على نطاق �أو��س��ع م��ن كتاب
اب��ن رب��ن ال �ط�بري ،ف�لا ميكن جت ��اوز �أن ع ��دداً ك�ب�يراً م��ن ال� ُك� ّت��اب
ا�ستمدوا حمتوى كتبهم من كتاب اب��ن قتيبة؛ وذل��ك بحكم امل��ادة
التوراتية التي يحتويها الكتاب ،وق��د بلغ ت�أثري كتاب اب��ن قتيبة
�أرا�ضي الأندل�س ،ويتجلى ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر يف كتاب
(الأ�صول والفروع) البن حزم .كما كان لأقاليم الإ�سالم ال�شرقية
ن�صيب ك��ذل��ك م��ن ك�ت��اب اب��ن قتيبة؛ حيث ك��ان امل�صنف م�ت��داوال
ب�ين �أه ��ل احل��دي��ث كما رود يف ك�ت��اب اب��ن اجل ��وزي (ال��وف��ا ب��أح��وال
امل�صطفى) .وم��ن ثم ج��اء �آخ��رون �أخ��ذوا عن اب��ن اجل��وزي ما �أخذ
عن ابن قتيبة.
كما �أن بع�ض امل�صنفني من مت�أخرة احلنابلة كان ال يزال م�صنف
(�أعالم النبوءة) البن قتيبة يروج بينهم ،ومن ذلك جند �أن الإمام
�أبا القا�سم التيمي الأ�صفهاين امللقب بالإمام قوام ال�سنة ي�ست�شهد
به يف م�صنفه (دالئ��ل النبوءة) ،ويف ذلك �سار كذلك ابن تيمية يف
كتابه (اجلواب ال�صحيح).
وحقيقة كما يبدو ف�إن خمطوطة ابن قتيبة املحفوظة بدار الكتب
الظاهرية  -والتي ُتعرف اليوم باملكتبة الوطنية ال�سورية �أو مبكتبة
الأ�سد الوطنية بدم�شق ، -مل يكن لها ن�صيب من اهتمام الباحثني
حتى اليوم.
وت��و��ض��ح امل�خ�ط��وط��ة ل�ن��ا �أن ال�ن����ص ك��ان دارج ��ا ب�ين �أه ��ل احل��دي��ث،
وعالوة على ذلك ف�إن املقارنة بني ما �أورده ابن اجلوزي من كتاب
(الأعالم) وبني ما ورد يف كتابه (الوفا)� ،إمنا هو املقاطع الثمانية
الأوىل م��ن ت�غ�ي�ير ط�ف�ي��ف ج ��دا ال ي��ذك��ر ،ومي�ت��د ذل ��ك م��ن ب��داي��ة
العنوان �إىل املحتوى.

واجلدير بالذكر هنا �أن املخطوطة �أ�صابها التلف يف بع�ض �أجزائها
مما يجعل الن�صو�ص ناق�صة ،ولكن بالعودة �إىل و�صف ابن قتيبة
لبنية كتاب (الأعالم) يتبني حل�سن الطالع �أن ما �سقط هو قليل يف
مقابل ما هو باقٍ على �صفحات امل�صنف.
ك�م��ا �أوردت ال�ك��ات�ب��ة �شميكته يف الن�صف ال�ث��اين م��ن امل�ق��ال ن�شرة
حم�ق�ق��ة ل�ل�ف���ص��ول ال�ث�م��ان�ي��ة الأوىل م��ن ن����ص امل�خ�ط��وط��ة وال�ت��ي
تت�ضمن املواد التوراتية (� 128أ 133 .ب) ،ولقد عمدت الكاتبة �إىل
تنويه القارئ حول مرجع الن�صو�ص يف حتقيقها؛ ُ
حيث و�ضعت لكل
ن�ص م�صدره خمتلف عالمة مميزة ،كما عادت يف حتقيقها هذا �إىل
ثماين خمطوطات �أوردت ذكرهم يف املقال ،ومما هو جدير بالذكر
�أن �شميكته ُتعد حالياً بالتعاون مع ح�سن �أن�صاري ن�شرة حمققة
جل��ل ال�ع�م��ل امل�ح�ف��وظ يف امل�خ�ط��وط��ة ،ه ��ذا وت �ن��اول��ت �شميكته يف
التحقيق التمحي�ص يف ذكر �أعالم ر�سول اهلل يف التوراة من خالل
ثالثة كتب وهي (هداية احليارى) البن قيم اجلوزية ،و(الوفا)
البن اجلوزي و(املواهب) للق�سطالين.
وق��د �أوردت الكاتبة ن�صو�صا مما ورد يف امل��راج��ع �أع�لاه تربو على
�سبعة وثالثني دليال على وجود �أعالم لنبي اهلل حممد يف التوراة.
على �سبيل املثال ال احل�صر :م�شفح ،كما ذكرت وجود �إ�شارات حول
بع�ض الأح ��داث املتعلقة بر�سالة حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم)
مثل :ذكر طريق مكة يف �شعيا وذكر �أ�صحاب النبي وذكر يوم بدر يف
�شعيا كذلك .كما ختمت التحقيق بالإ�شارات القر�آنية يف ذلك كقول
اهلل تعاىل على ل�سان امل�سيح عليه ال�سالم« :و�إِ ْذ َق��ا َل عِ ي�سَ ى ا ْب� ُ�ن
الل ِ�إ َل ْي ُكم ُمّ�صَ ِّد ًق ِّا لَا ب ْ َ
َي َيد ََّي مِ َن
َم ْر َ َ
ي يَا َبنِي ِ�إ ْ�س َرائِي َل ِ�إ ِّن رَ�سُ و ُل َّ ِ
ال َّت ْورَا ِة َو ُمب َِّ�ش ًرا ِبرَ�سُ ولٍ َي�أْتِي مِ ن َب ْع ِدي ْا�س ُم ُه َ�أحْ َم ُد َفلَ َمّا جَ ا َءهُم
ِبا ْل َب ِّي َناتِ َقا ُلوا ه َذا �سِ حْ ٌر ُّم ِب ٌ
ني» �سورة ال�صف ، )٦٦١ ( ،ولقد �أ�سلم
بع�ض علماء بني �إ�سرائيل؛ م�ؤمنني مبا جاء يف كتبهم حول نبوءات
حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) ومنهم :عبداهلل بن �سالم ومتيم
الداري .ولكن من جانب �آخر ورغم كل تلك الدالئل ف�إ َّن الكثريين
كذبوا وما زالوا يكذبون بنبوءة حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) رغم
احلجج القوية التي ال ميكن �إبطالها بالأقاويل امللفقة.
�إن درا�سة املخطوطات الإ�سالمية لأمر بالغ الأهمية ،لي�س للح�ضارة
الإ�سالمية وح�سب بل وللعامل �أجمع؛ وذل��ك للرثاء املعريف الذي
حتتويه ،ومن هنا ندعو اجلهات املخت�صة �إىل �أن ت�شمر ال�سواعد،
لإحياء هذا اجلانب املعريف املهم من احل�ضارة الإ�سالمية.
maryamsaid2015@gmail.com
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يف �أهمية نقد امل�ؤرخني واملرويات التاريخية
عبد اهلل ال�شحي

يف املقال الذي يحمل عنوان «�سيف بن عمر الأخباري وامل�ؤرخ» يتحدث ويلفرد مادلونغ «يف جملة التفاهم» عن �سيف و ُيعترب �سيف بن عمر �إخباريا وم�ؤرخا �أثري حوله
خالف كبري بني من ت�سلم رواياته بالقبول وبني من �أنكر عليه ومل ينقل عنه قدميا وحديثا ،وتعر�ض التهامات لي�س �أكربها �أنه «ذو خيال جامح» لكن بع�ض الباحثني
�أوجب معاملة رواياته كما يتم معاملة روايات غريه حتى ولو كانت طريقته يف الرواية خمتلفة .خالل املقال يظهر الكاتب مناذج من روايات �سيف ويبني يف مقارنات
مدى االختالف بني ما يرويه �سيف وغريه من الرواة حول الق�صة الواحدة.
ت�شكل ق�ضية ح�ف��ظ ال �ت��اري��خ ومت��ري��ره ل�ل�أج �ي��ال ال�ق��ادم��ة
جم ��اال م�ه�م��ا ووا� �س �ع��ا ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�ع��ام�ل�ين ف�ي��ه وامل�شتغلني
بتدوين وحفظ التاريخ و�أي�ضا بالن�سبة ملختلف املتلقني ملا
مت حفظه ،والأم��ة الإ�سالمية يعنيها ب�شكل �أ�سا�سي نوعان
م��ن الأح� ��داث ال�ت��اري�خ�ي��ة� ،أوال ذل��ك ال �ن��وع املتعلق بالدين
الإ��س�لام��ي والت�شريعات وال�ف�ت��وح��ات و��س�يرة النبي الكرمي
ونزول القر�آن و�أحداث فرتة الدعوة عمو ًما ،ثم النوع الثاين
املتمثل ب��الأح��داث الالحقة ل��وف��اة النبي مبختلف �أبعادها
ال�ث�ق��اف�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة ،ف��ال�ن��وع
الأول هو الأه��م بالن�سبة للم�سلم وتنبع �ضرورته من كونه
يخرب عن الإ�سالم نف�سه ب�صورته النقية بدون االجتهادات
الب�شرية.
وك�لا النوعني من الأح ��داث مت و�ضعهما يف م��روي��ات والتي
غالباً ما كتبت يف مدونات خا�صة بكل نوع ،فالروايات التي
حتوي �سنة النبي قد ح�صلت على عناية خا�صة ومت تناولها
ب��درج��ة م��ن احل��ذر �ضمن علم احل��دي��ث ،وال�ن��وع الآخ ��ر دون
يف ك�ت��ب م��ن ق�ب��ل م ��ؤرخ�ين ك��ال�ط�بري ،م��ع ال�ت�ن��وي��ه �إىل �أ َّن
هذا التق�سيم لي�س منهجيا �إمنا ق�صد منه تق�سيم الروايات
وامل�شتغلني فيها تبعا لأهميتها وملقدار العناية التي �صرفت
فيها� .إن ما يهمنا مالحظته هو �أن املرويات من النوع الثاين
على وجه اخل�صو�ص تقوم بخلق �صورة للأجيال امل�ستقبلية
ع��ن و�ضع الأم ��ة يف تلك ال�ف�ترة ،وه��ذه ال���ص��ورة التاريخية
املت�شكلة لها ت�أثري على العديد من الأو�ضاع يف احلا�ضر.
�إن ال �� �ص��ورة ال�ت��اري�خ�ي��ة لأي ��ة �أم ��ة ت���س�ق��ي وج ��وده ��ا احل��ايل
وتعطيها �أب �ع��اده��ا ال�ت��ي ت�ت�ح��رك خ�لال�ه��ا ،ف�ت�ح��دد نظرتها
لنف�سها والكيفية التي ترى فيها نف�سها فالأمة التي متلك
عن نف�سها �صورة الأجم��اد احلربية والفتوحات التاريخية
ت�ع�ت�بر نف�سها ام �ت ��دادا ل�ت�ل��ك احل��ال��ة وق ��د ت�ع�ت�بره م�سوغا
لتمار�س القوة على الغري .كما تتحدد عالقة الأمة بغريها
بطبيعة احل ��ال وف�ق�اً لل�صورة التاريخية امل��وج��ودة و�أي�ضا
�صورتها عن الآخرين لتبني عالقات �صداقة وع��داء قائمة

كليا على ال�صورة التاريخية ،كما ويبنى عليها �شكل التعامل
ب�ين الأف ��راد م��ن �أم��ة �أو �شعب م��ا م��ع �أف ��راد م��ن �أمم �أخ��رى
وال� ��ذي مي�ك��ن �أن ي ��ؤث��ر ح�ت��ى ع�ل��ى ال �ع�لاق��ات االق�ت���ص��ادي��ة
وال�سيا�سية ومينع تكوين عالقات قائمة على �أ�س�س املنفعة
املتبادلة بعيدًا عن االعتبارات التاريخية.
من الوا�ضح �أن ال�صورة التاريخية لي�ست جمرد فكرة ذهنية
�أو كالما مكتوبا يف معزل عن �أي تفاعل ،بل لها كل الت�أثري
ول�ه��ذا م��ن امل�ه��م فهم ودرا� �س��ة م���ص��ادر ال��روي��ات التاريخية
وم�ع��رف��ة امل��رج��ح وغ�ي�ر امل��رج��ح م�ن�ه��ا ،ف�ك�ث�يرا م��ا مت قبول
مرويات ومتريرها ا�ستناداً �إىل كونها تدعم فريقا �أو ترجح
ف�ك��رة م�سبقة ولي�س لأن�ه��ا م��روي��ات �صحيحة .حيث تعمل
ال��درا� �س��ات �أم �ث ��ال امل �ق��ال ال ��ذي ن��راج�ع��ه ع�ل��ى ف�ه��م وحتليل
املرويات ونقد غري املقبول منها.
تكمن امل�شكلة عموماً يف �أن �أفكارا �أيدولوجية تتعلق بهويتنا
وهوية الآخ��ر ت�شكلت خ�لال ال�ق��رون املا�ضية وو�صلت �إلينا
ب�شكل غري قابل للنقد بحجة �أنها التاريخ الذي ال مراء فيه،
وت�ستطيع ال�ي��وم �أ��ص��وات متطرفة ا�ستغالل ذل��ك يف �سبيل
عمل قطيعة بني الأم��ة الإ�سالمية وبقية �أمم الأر���ض .مما
ي�شكل عائقاً يف وجه التنمية والتقدم والتوا�صل احل�ضاري.
�سيف بن عمر هو ال�شخ�صية التي تدور حولها املقالة ،وهو
�إخ�ب��اري ل��ه رواي ��ات ع��دي��دة نقل عنه ال�ط�بري وقبل منه يف
الوقت الذي عار�ض فيه �آخ��رون واعتربوه �أي �سيف و�ضاعا
وغ�ير ثقة عا�ش يف القرن الثاين الهجري .مالمح التحيز
وا�ضحة يف مروياته من ناحية �أنها تدعم وب�شكل غري حمايد
طرفا حم��ددا خ�لال التاريخ ومتجيدا ل�شخ�صيات خا�صة،
ه��ذا بالطبع يثري ال�شك فيه ويف م��وري��ات��ه .ال�ك��ات��ب � ً
أي�ضا
ي�سوق حجج بع�ض الباحثني املعا�صرين يف قبولهم ملرويات
�سيف �أو بع�ض مروياته على الأقل ،وتبنى املقالة على اعتباره
�إخباريا قد نقل �إلينا مادة عن التاريخ املبكر للإ�سالم وهي
مادة قيمة ،بالإ�ضافة �أي�ضاً �إىل �أنه «كم�ؤرخ قد كان و�ضاعا».
ن��رى �أن ما نقله �سيف لي�س مرفو�ضا كليا وال مقبوال كليا

�إمنا يعتمد ذلك على منهج الباحث يف قبول ورف�ض املرويات.
مهم �أن نعي �ضرر التحيز يف نقل �صياغة ال��رواي��ات .ومن
الأم�ث�ل��ة التي �أورده ��ا الكاتب وال�ت��ي تدعم فكرة ك��ون �سيف
بن عمر متحيزا هي روايته عن وفاة اخلليفة عثمان يف �سن
ثالثة و�ستني ،ف�سيف رمبا قبل هذه الق�صة �أو اخرتعها من
باب خلق و�ضع خارق للعادة يف كون اخلليفة عثمان قد تويف
بنف�س ال�سن ال��ذي ت��ويف فيها النبي حممد�-صلى اهلل عليه
و�سلم .يت�ضح كيف ميكن للتحيز �أن ي�ؤثر ف�صاحب عقيدة ما
�سريغب يف مترير �أي رواية تدعم عقيدته �أو عند ال�ضرورة
اخ�ت�راع رواي ��ات ،وه ��ذا يتبعه حت��ري��ف يف ال�ت��اري��خ و�أح��داث��ه
وي�صنع �صعوبة كبرية عند حماولة فح�ص التاريخ بطريقة
مو�ضوعية.
من وجهة نظري تبد�أ امل�سرية احلقيقية يف ك�شف حمتوى
التاريخ ال��ذي ُتبنى عليه الت�صورات احلالية ب�إ�سقاط هالة
ال�ق��دا��س��ة ع��ن ال ��رواي ��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ح�ت��ى ول ��و ك��ان��ت تتعلق
ب���ش�خ���ص�ي��ات ُم �ق��د� �س��ة ،ف�ل�ا مي �ك��ن �إن� �ك ��ار رواي � ��ة م ��ا ب�سبب
ت�صادمها مع �أفكار �سابقة وم�سلمات عن �شخ�صية �أو حدث،
�أو قبولها ملجرد كونها عك�س ذل��ك ،حتى يف حال كان اخلرب
التاريخي الوارد خمالفاً ميكن �إيجاد تربير �آيدولوجي بدون
احلاجة �إىل حتريف التاريخ وحقائقه.
من الوا�ضح �إذن �أن �سيف بن عمر �شخ�صية مثرية للجدل
يف جم��ال ال��رواي��ة التاريخية ،والقيام بدرا�سته وغ�يره من
امل ��ؤرخ�ين وم��ا ق��دم��وه ي�سهم يف تفكيك الأ��س����س ال�ت��ي تقوم
عليها ت���ص��ورات الأف ��راد املبنية على م�سلمات لها م�بررات
يف ال�ت��اري��خ ح ��ول خمتلف ال�ق���ض��اي��ا .وك ��ل ذل ��ك لي�س �سوى
خطوة �أوىل نحو ت�شييد وع��ي �سليم قائم على املو�ضوعية
ولي�س التحيز ،وحت�سني عملية اتخاذ القرار على امل�ستوى
االقت�صادي وال�سيا�سي.

deeko123@hotmail.com
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القوانني الدولية واخلري العام
نا�صر احلارثي

ي�ستعر�ض الدكتور �أبو الوفا الباحث يف القانون الدويل من خالل مقاله بعنوان «م�س�ألة اخلري العام يف فكر وعمل م�ؤ�س�سات املجتمع الدويل» ،ق�ضية �أ�سا�سية يف حقوق
الإن�سان يف �أطرها املحلية والدولية ،وذلك من خالل مُناق�شة �أهم القوانني وامل�ؤ�س�سات الدولية يف �أربعة موا�ضيع �أ�سا�سية وهي جمال احلق يف الغذاء ،وجمال حماربة
الفقر والق�ضاء عليه ،وجمال مواجهة الكوارث العاملية ،وجمال ال�ضمان االجتماعي ،ومن ثم ربط هذه املجاالت الأربعة مب�س�ألة اخلري العام يف فكر وعمل امل�ؤ�س�سات
الإ�سالمية ،ومن ثم حتدث عن �إ�شكاليات القانون الدويل وعالقته بالقانون وال�سيادة الداخلية للدول.
�إن ت �ط ��ور ال �ق ��ان ��ون ال� � ��دويل وجت � � ��اوزه م��رح �ل��ة ال �ع�لاق��ات
ب�ين ال ��دول ك��أن�ظ�م��ة م�ستقلة �إىل ق��ان��ون ي�ت��دخ��ل يف �أن�شطة
وم�ؤ�س�سات املجتمع ال ��دويل ك�أنظمة متداخلة ه��و �أح��د �أه��م
املوا�ضيع ال�شائكة واملثرية لالرتياب عند عدد من القانونيني
وال�سيا�سيني ،لأن ��ه يفتح امل�ج��ال �أم ��ام ق�ضية ه��ام��ة وه��و هل
ال�ق��ان��ون ال ��دويل �أ��س�م��ى و�أع �ل��ى م��ن ال�ق��ان��ون ال��داخ�ل��ي �أم �أن
القانون الداخلي له العلوية والأولوية ،ومن هنا جند وجود
مذهبني :امل��ذه��ب الأول ه��و امل��ذه��ب ال��ذي ي�ن��ادي ب��ازدواج�ي��ة
ال�ق��ان��ون وا��س�ت�ق�لال�ي��ة ك��ل ق��ان��ون ع��ن الآخ� ��ر ،يف ح�ين ي�ن��ادي
امل��ذه��ب الآخ ��ر ب��وح��دة ال �ق��ان��ون .وق�ب��ل �أن ن�ن��اق����ش تفا�صيل
وحجج كل ط��رف� ،سنتعر�ض �أه��م جهود وت�شريعات القوانني
الدولية يف �أربعة جماالت �أ�سا�سية والتي تعترب من �أهم �أ�س�س
حتقيق اخلري العام للب�شرية.
جمال احلق يف الغذاء
اهتمت العديد من امل�ؤ�س�سات الدولية بقانون «كفالة احلق يف
الغذاء» مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العاملي
وجلنة احل�ق��وق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وجلنة
حقوق الإن�سان وجلنة حقوق الطفل.
جمال حماربة الفقر والق�ضاء عليه
م��ن �ضمن �أه ��م �أن���ش�ط��ة م��ؤ��س���س��ات املجتمع ال ��دويل الق�ضاء
على الفقر وه��و ما يندرج حتت حقوق الإن�سان والتي ت�شمل
(احل��ق يف ال �غ��ذاء ،والتعليم ،وامل�سكن ،وال�ع�م��ل ،وخ�صو�صية
احل�ي��اة اخل��ا��ص��ة ،واحل�ق��وق ال�سيا�سية واحل��ري��ات ال�سيا�سية،
وغريها) ،لذلك �صدرت العديد من القوانني لتحقيق اخلري
العام وحماربة الفقر مثل �إعالن الأمم املتحدة حول « التنمية
وال�ق���ض��اء على ال�ف�ق��ر» وال ��ذي ت�ضمن جملة م��ن ال�ب�ن��ود من
�أه�م�ه��ا اع�ت�م��اد �سيا�سة ت�سمح ب��و��ص��ول ج�م�ي��ع � �ص ��ادرات �أق��ل
البلدان منوا �إىل �أ�سواق ال��دول املتقدمة دون فر�ض ر�سوم �أو
ح�ص�ص عليها ،وك��ذل��ك تنفيذ ب��رام��ج م�ع��ززة لتخفيف دي��ون
ال��دول الفقرية املثقلة بالديون ،ومنح م�ساعدة �إمنائية �أكرث
�سخاء للدول الفقرية.
جمال مواجهة الكوارث الطبيعية
�إن م�ن�ظ�م��ة �أط �ب ��اء ب�لا ح ��دود وم�ن�ظ�م��ة �أط �ب ��اء ح ��ول ال�ع��امل
وغريها من املنظمات الدولية تهدف �إىل �إنقاذ حياة الب�شر من
الكوارث الطبيعية ،وكذلك تقرير الأمم املتحدة حول «اجلهود
ال��دول�ي��ة امل�ب��ذول��ة لتلبية االح�ت�ي��اج��ات الإن���س��ان�ي��ة يف ح��االت

الطوارئ -واعتبارها عقد الت�سعينات عقدا ملحاربة الكوارث
الطبيعية ،ولقد �أ�شار الكاتب �إىل وجود م�ؤ�س�سات على امل�ستوى
ال��دويل وكذلك على امل�ستوى الأفريقي والعربي تعنى ب��إدارة
الكوارث و�سبل التخل�ص واملواجهة ال�سريعة لآثارها.
جمال ال�ضمان االجتماعي
تعترب ق�ضية ال�ضمان االجتماعي �إحدى �أهم الق�ضايا الدولية
امل �ع��ا� �ص��رة ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��دي��ن امل �ح �ل��ي وال �ع ��امل ��ي ،ح �ي��ث ي�ه��دف
ال�ضمان االجتماعي �إىل ت�أمني ال�شخ�ص �ضد �أخطار العجز
واملر�ض وال�شيخوخة من خالل توفري احتياجاته ال�ضرورية
ه��و والأف � ��راد ال��ذي��ن ي�ق��وم ب��إع��ال�ت�ه��م ،وم ��ن امل��ؤ��س���س��ات التي
ت�سعى �إىل حتقيق ال�ضمان االجتماعي جمل�س �أوروبا وكذلك
الوثيقة العربية اال�سرت�شادية لل�ضمان االج�ت�م��اع��ي ،ولقد
عمل جمل�س �أوروب��ا على حت�سني الو�ضع االجتماعي للعمال
امل�ه��اج��ري��ن وال�ن���س��اء ال �ع��ام�لات والأط �ف ��ال ذوي الإع ��اق ��ة ،يف
حني �شملت الوثيقة العربية على منافع ال�ضمان االجتماعي
النقدية والعينية مع الإر�شاد حول �سبل تطبيقها دون الإلزام.
وت��أت��ي ه��ذه امل�ج��االت الأرب ��ع يف ر�أي ال�ك��ات��ب متنا�سقة متامًا
مع مبد�أ اخلري العام يف فكر وعمل امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية من
خالل الإر�شاد �إىل �أهمية الإنفاق العام والنهج النبوي الذي
ي�سعى �إىل حتقيق اخلري العام من خالل عدم قطع امل�ؤونة عن
الأع��داء حتى يف احل��رب ووق��ت احل�صار ،وهو ما يجعل الفكر
املحمدي �ساب ًقا ومتقدماً على القوانني الدولية ،كما �أو�ضح
ال�ك��ات��ب � ّأن م�ن��ع ال�ن�ب��ي حم�م��د ق�ط��ع امل ��ؤون��ة ع��ن �أه ��ل قري�ش
قبيل فتح مكة ي�أتي متناغما متاما مع الربوتوكول الإ�ضايف
الأول لعام  1977امل�ضاف �إىل اتفاقيات جنيف  1949وال��ذي
ين�ص على �أنه «ال يجوز جتويع ال�سكان املدنيني ك�أ�سلوب من
�أ�ساليب القتال� ،أو تدمري �أو تعطيل امل��واد التي ال غنى عنها
لبقائهم على قيد احلياة» وبذلك تكون ال�سرية النبوية �سابقة
بخ�صو�ص هذه الق�ضية احلقوقية والتي تندرج حتت اخلري
العام.
حاول الكاتب من خالل ا�ستعرا�ض هذه اجلوانب احلقوقية يف
القوانني الدولية �إي�صال ر�سالة وهي �أهمية املعرفة الدقيقة
للقوانني الدولية وتنا�سبها مع القوانني والت�شريعات العربية
والإ�سالمية يف حماية حقوق الإن�سان لذلك علينا الإط�لاع
عليها ودرا��س�ت�ه��ا للتمكن م��ن ان �ت��زاع احل �ق��وق ،ول�ك��ن يف الآن
ذات ��ه علينا احل ��ذر وع ��دم االت �ك��اء ع�ل��ى ه��ذه احل�ق��وق لأن�ه��ا ال

ت�خ��دم ال ��دول واملجتمعات الأ��ض�ع��ف وذل��ك ل��وج��ود �إ�شكاليات
متعددة �سواء يف طرق تفعليها �أو حتى يف بنيتها ،وهو ما يعني
منا�صرة الكاتب ل��ر�أي ازدواج�ي��ة القانون الداخلي وال��دويل
م���س�ت�ن�دًا ع�ل��ى �أ� �س �ب��اب وم �ب�ررات وه ��ي �أن ق��وان�ين م��ؤ��س���س��ات
املجتمع الدويل تعمل يف �أطر حمددة ينبغي عليها االلتزام بها
وع��دم جت��اوزه��ا ،كما �أن التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول
يُهدد �سيادتها وه��و خ��ارج الإط ��ار التنظيمي لعمل امل�ؤ�س�سات
الدولية خا�صة و�أن ميثاق الأمم املتحدة ين�ص على �أنه «لي�س
يف هذا امليثاق ما ي�سوغ ل�ل�أمم املتحدة �أن تتدخل يف ال�ش�ؤون
التي تكون من �صميم ال�سلطان الداخلي لدولة ما « وثانيا
�أن هناك �إ�شكاالت يف القانون ال��دويل وال��ذي ت�أتي ت�شريعاته
ع ��ادة م�ت��زام�ن��ة م ��ع اع �ت �ب ��ارات ��س�ي��ا��س�ي��ة ،ف�ك�ي��ف ي �ك��ون حك ًما
لق�ضايا داخلية �سيا�سية؟! وي�أتي دف��اع الكاتب عن النظرية
الكال�سيكية ح��ول ا�ستقاللية القانون الداخلي م��ع م�بررات
�أخ��رى ي�ستند �إليها �أ�صحاب ه��ذا املذهب القانوين واملتمثلة
يف تباين �أ�شخا�ص القانونني ف�أ�شخا�ص القانون الداخلي هم
�أفراد املجتمع� ،أما القانون الدويل فاملنظمات والدول ،وكذلك
ف��إ َّن القانون ال��دويل ينظم عالقات ال��دول يف ال�سلم واحلرب
بينما القانون الداخلي يركز على العالقات بني �أفراد الدولة
ال ��واح ��دة وك��ذل��ك ف� ��إن ال �ق��ان��ون ال��داخ �ل��ي يت�سم ب��الإل��زام�ي��ة
وال�صالبة لوجود ال�سلطة الت�شريعية والق�ضائية والتنفيذية
يف ح�ين يفتقد ال�ق��ان��ون ال ��دويل ل�ه��ذه ال���س�ل�ط��ات ،وال�ق��ان��ون
ال ��دويل يحاكم دول ذات ��س�ي��ادة قانونية وذات�ي��ة على نف�سها
وهذا ما ال ينطبق على الأف��راد؛ لذلك ا�ستحالة قيام التنازع
ب�ين ال�ق��ان��ون�ين امل�ح�ل��ي وال� ��دويل ،وك��ذل��ك ا��ض�ط��رار ال�ق��ان��ون
الدويل �إىل الإحالة للقانون الداخلي لفهم طبيعة التنازع ،يف
حني �أن رد �أتباع مذهب وح��دة القانون يتمثل يف �أن القانون
ال��دويل م�شتق �أ�سا�سا من القانون الداخلي فال يوجد تباين
بينهما ،وكذلك ال يوجد اختالف وتباين بني �أ�صل القاعدة
ال�ق��ان��ون�ي��ة وط��ري�ق��ة تطبيقها فكالهما ي��رج�ع��ان يف النهاية
لأ�صل واحد وهو احلق الإن�ساين واختالف طريقة التعبري ال
يغري �أ�صل القانون ،وكذلك ال يوجد اختالف يف بناء القانون
لأن الأمم امل �ت �ح��دة � �ص��ارت ت�ت�م�ت��ع ب��ال���س�ل�ط��ات ال �ث�لاث وه��ي
الت�شريعية (اجلمعية العامة) والتنفيذية (جمل�س الأم��ن)
والق�ضائية(حمكمة العدل الدولية).
M056058@gmail.com
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املعرفة وال�سعادة ..رحلة يف �أروقة التاريخ والفل�سفة
وليد العربي

«هكذا �أ�صبح العامل املادي الذي يزداد فيه الفقر واجلوع واملر�ض واجلهل والتطرف والتع�صب والإرهاب ،بجانب الكوارث الطبيعية واالجتماعية� ،إنه لأمر غريب
و�شاذ يف يومنا هذا؛ حيث �أ�صبحت املنجزات العلمية م َّ
ُ�سخرة من �أجل املكا�سب املادية ،يبدو �أ َّن هناك ارتباطا وثيقا بني ال�سعادة الدنيوية الناجتة عن �إدراك العامل
واالت�صال بالعقل ،واملكا�سب املادية التي بدورها �أعاقت معنى ال�سعادة» هذا ما �أ�شارت �إليه �سعاد احلكيم الباحثة الأكادميية يف مقالها عن قيم املعرفة وال�سعادة بني ابن
طفيل وابن باجة ،واملن�شور مبجلة «التفاهم».
وق��د �أ��ش��ارت الكاتبة �إىل �أن ال�سعادة الذاتية يف م��دن فا�سدة� ،أي تهتم
باملكا�سب امل��ادي��ة ،وتنت�شر فيها اجلرائم الدنيوية ،تبدو فاقدة لقيمة
�أ�سا�سية من قيم ال�سعادة ،وهي «ال�شراكة» ويف الوقت نف�سه �أ�صبحت كلمة
ال�سعادة فاقدة للمعنى الإن�ساين ال�شامل واملمتد ،و�أ�صبحت تخلو نوعا
ما من اللذة والفرح ،اجليل الآن يبدو �أكرث ت�أثرا بامل�شاعر والأحا�سي�س،
والتي بدورها كفيلة لهم عن طلب ال�سعادة ،ومتثل ال�سعادة يف جمملها:
الر�ضا عن الذات ،الإحلاح يف طلب الرزق ،الطم�أنينة والأمان ،من �أجل
�إلقاء نظرة ل�ضمان امل�ستقبل للخلو من االلتياع النف�سي والأمل البدين.
ومن �أجل احل�صول على �سعادة عقلية وروحية تغري املذاقات الب�شرية،
ْ
فيل�سوفي �أندل�سيني �أع�ل��ن ك��ل واح��د
فقد �أ� �ش��ارت �سعاد احلكيم �إىل
منهما عن رتبة ال�سعادة املطلقة ،والتي ك��ادت تخلو من الأمل -وهما
ابن باجة وابن طفيل -وقد ق�سَّ مت الكاتبة �سعاد احلكيم مو�ضوعها �إىل
ْ
الفيل�سوفي ومعنى
�أربعة �أق�سام؛ �أو�ضحت من خاللها االرتباط بني
ال�سعادة.
 الق�سم الأول :حياة اب��ن باجة وكتابه «ت��دب�ير امل�ت��وح��د» ،وح�ي��اة ابنطفيل وكتابه «حي بن يقظان».
 الق�سم الثاين :قيم املعرفة لكل من الفال�سفة. الق�سم الثالث :عالقة الإن�سان ورتبة العلم واملعرفة باملحيط الب�شريوالتوا�صل الإن�ساين.
 الق�سم الرابع :بيان �سعادة الفال�سفة ومنظومة قيمها.حياة ابن باجة وابن طفيل:
اب��ن ب��اج��ة ..فيل�سوف �أن��دل���س��يُ ،ع��رف ب��ال�ثراء وال��رف��اه وامل�ج��د ،ودخ��ل
ال�سجن وتعر�ض لالتهام يف دينه ويف علمه ،وقد ا�ستغل كتب الفل�سفة
التي ظهرت من قبله� ،أما بالن�سبة �إىل ابن طفيل فعُرف بتفوقه على
الفال�سفة من �سابقيه ومعا�صريه� ،إال �أنه ملح ب�أن خزائن علمه مل تظهر
ْ
عائقي؛ هما :موته الباكر ،وحبه للدنيا.
ب�سبب
قيم املعرفة البن باجة وكتابه «تدبري التوحيد»:
قدم ابن باجة كتابه تدبري التوحيد ،ليقدم احلل الفل�سفي اال�ضطراري
لكل عاقل �أح�س �أنه و�سط مدينة جاهلة وناق�صة ،بحيث ال ت�ستند �أفعال
مواطنيها �إىل العقل ،يبد�أ ابن باجة بتو�ضيح معنى «التدبري» ترتيب
�أفعال نحو غاية غري مق�صودة ،والتدبري ال يوجد �إال يف الإن�سان؛ لأنه
ي�شمل الفكر ،لذلك جند دائما معنى تدبري املهن ،تدبري املدن ،تدبري
املنزل لأنها ترتبط بالفكر دوما ،وقد يكون التدبري �صائبا �أو خاطئا.
وقد وجه ابن باجة نظرة جميلة لكل من الفارابي و�أر�سطو و�أفالطون،
ل�ي��و��ض��ح ك �ي��ف �أن امل��دي �ن��ة ال�ف��ا��ض�ل��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ،جت �م��ع ب�ي�ن �أ��ش�خ��ا���ص
ي�سود بينهم معنى الت�شارك واملحبة ،و�أن�ه��م دوم��ا على �صواب فهم ال
يت�شاك�سون� ،أرا�ؤه��م كلها �صادقة ،فال يتميز كل واح��د منهم بال�صدق
والف�ضيلة لأنهم كلهم واحد ،ويرى ابن باجة �أن جميع املدن املعا�صرة

له يف ذلك الزمان ،كلها لي�ست كاملة؛ بل هي مركبة من امل��دن الأرب��ع
الفا�سدة( :اجلاهلة ،الفا�سقة ،املتبدلة ،وال�ضالة) ،وه��ذا لي�س مبعنى
املدن الفا�سدة نف�سها ،بل تعود �إىل غياب الأ�صناف الثالثة من النا�س
يف املدن الفا�ضلة؛ وهم :الطبيب ،القا�ضي ،النابت؛ حيث ال تظهر هذه
الأ��ص�ن��اف �إال يف وج ��ود امل ��دن ال�ف��ا��س��دة ،وع�ن��دم��ا ي�شيع الف�ساد ت�صبح
ال�سعادة العامة م�ستحيلة ،وتبقى ال�سعادة املفرد موجودة.
الفل�سفي للعاقل يف مدينة يعمُّها الف�ساد يف العلم
وه�ن��ا ..ي�برُز احل� ُّ�ل
ُّ
والعمل معا ،وكيف للعاقل �أن يزيل عن نف�سه الأعرا�ض التي متنعه من
ال�سعادة.
و ُي�بره��ن اب ��ن ب��اج��ة ع�ل��ى ث�ن��ائ�ي��ة الإن �� �س��ان ،ح�ي��ث �إن ��ه ف��ا��س��د بطبيعته
الهيوالنية ،و�سرمدي روح��اين بطبيعته العقلية ،والينال ال�سعادة �إال
بات�صال العقل الإن�ساين بالعقل الفعّال.
«حي بن يقظان»:
قيم املعرفة البن طفيل وكتابه ّ
يحاول ابن طفيل �أن يو�ضح يف روايته الرمزية ،م�سرية العقل الب�شري
امل�ستقل عن الدين يف بحثه عن حقائق الوجود ،و�أدىل بق�صة تتكون من
حي بداية من والدته ون�ش�أته ور�ضاعته ليكمل عمر
�سبع مراحل حلياة ّ
ال�سنتني ،ويتقن بع�ض الكلمات حينها ،ثم يجتاز ال�سبع �سنوات ليعرف
معنى املوت وقيمة الروح ،ثم انتقل ابن طفيل لي�ضرب مثال موت �أول
�إن�سان يف تاريخ الب�شرية «هابيل» ليتعلم من الغراب كيفية التعامل مع
حي �إىل �أن ي�صل ملعرفة احلقائق الكربى،
املوتى ،ويوا�صل �سرد حياة ّ
والتي توافق ال�شريعة الإ�سالمية.
وه �ك��ذا ..ي ��روي اب��ن طفيل ب�ل�غ� ٍة ب�سيطة م���س�يرة ال�ع�ق��ل ال�ب���ش��ري من
بداياته يف تلم�س عامله وجتريده من معانٍ ذهنية و�صو رعقلية ،ثم ميد
ب�صره �إىل التفكر والت�أمل والو�صول �إىل وحدانية اهلل وعبادته وحده.
قيم املعرفة بني ابن باجة وابن طفيل:
�إ َّن املعرفة احل ّقة هي قيمة �إن�سانية عظيمة مرتبطة بقيم �أ�صيلة ،ما
زالت يف �س َّلم احلق واخلري ..ن�ستعر�ض منها:
 -1طلب املعرفة واال�ستعداد للتعارف:
الب��د لطالب املعرفة �أن يكون م�ستعدا للتعارف مع املو�سومني بالعلم
من �أهل زمانه ومكانه؛ حيث جند �أن ابن باجة كان مُ�ستعدا للتعارف
واالع �ت��راف ب��ال�ف�ك��ر ال �ي��ون��اين الفل�سفي ك ��أف�لاط��ون و�أر� �س �ط��و ،واب��ن
�سينا وال�ف��اراب��ي ،كما يتبدى �أي�ضا الب��ن طفيل بطلب العلم واملعرفة
واال�ستعداد للتعارف.
 -2الإميان بقدرة العقل على املعرفة:
�إ َّن ال�شك ب�ق��درة العقل على املعرفة ّ
يعطل م�سرية ال�ع�ل��وم؛ ل��ذا جند
معظم الفال�سفة ح�ين ينتابهم ال���ش��ك ي�سرتجعون �إمي��ان�ه��م بالعقل
ليتمكنوا من متابعة �صورهم العقلية ،وي�صر ابن باجة يف كتابه على
ا�ستقالل العقل عن الدين ،لي�س فقط يف جانب الطبيعة ،و�إمن��ا �أي�ضا

�إىل ما وراء الطبيعة ،ويجد �أن الفيل�سوف ي�ستغني عن النبي لأنه ي�أخذ
ع��ن اهلل مبا�شرة ،كما يربط اب��ن باجة ب�ين املدينة الكاملة وال�سعاده
وت�أثريها
 -3الإبداع وامل�سار الذاتي:
جند فل�سفة ابن طفيل وابن باجة قد ا�ستمدت من �أر�سطو و�أفالطون
وابن �سينا ،لذلك ات�صفوا بالإبداع واملعرفة ،ابن باجة يذكر ا�سمه دوما
مع املتوحّ د ،واب��ن طفيل متيز ب�سرد رواي�ت��ه الرمزية ب��إب��داع فل�سفي،
فا�ستفاد من قدرة الرمز العابرحلدود الزمان واملكان والل�سان ،لي�سجل
ا�سمه من �ضمن الفال�سفة املبدعني.
 -4الرتاكم والتطور:
�إ َّن ت��راك��م امل�ع��رف��ة وت�ط��وره��ا م��ن ال�ق�ي��م ال���ض��روري��ة؛ ل��ذا جن��د العلوم
التطبيقية والإن�سانية مل تتطور �إال بفعل الرتاكم يف الكم املعريف ،وقد
التزم ابن طفيل وابن باجة يف التوا�صل املعريف فاهتمَّا بنتاج الفال�سفة
ال�سابقني.
 -5مترير املعرفة وح�سن تو�صيلها:
مترير املعرفة واجب �أخالقي على كل �صاحب معلومة مفيدة للنا�س؛
ل��ذا جند اب��ن باجة له تالمذة يدربهم على الفل�سفة ،ومي��رر معرفته
للالحقني من بعده ،وابن طفيل كذلك مرر معرفته من خالل الكتابه
الفل�سفية وتدوينها.
 -6توليد الف�ضيلة:
�إ َّن املعرفة احل ّقة تولد ف�ضيلة ،وهناك رابط بني العلم والف�ضيلة نبَّه
عليها ال�ق��ر�آن؛ مثل :خ�شية العلماء م�ساواة غريهم بهم وم�آلهم �إىل
ال�سعادة ،وربطوا الفال�سفة بني املعرفة والف�ضيلة فالذي يعرف اخلري
يفعله �ضرورة ،والذي يعرف ال�شر يجتنبه ال حماله!
 -7احلوار وقبول الر�أي الآخر
لقد مارَ�س ابن طفيل �أ�سلوبَ احلوار مع الفال�سفة ،وقد �أخذ لغة الكالم
الإن�ساين ،وبوا�سطة احلوار تو�صلوا لتبادل املعارف واخلربات ،و�أدركوا
�أنهم مُت�شابهون مُتقاربون و�إن �سلكوا دروبا خمتلفة.
و�أخ �ي�راُ ..ي�ك��ن ال�ق��ول �إ َّن جميع القيم ال�سبعة ال�سابقة جوهرية يف
ب�ن��اء معرفة حقيقة �أ�صيلة يف وج ��دان الإن���س��ان وق ��ادرة على تغيريه،
وتغيري املحيط الب�شري ،وجن��د �أن كال من اب��ن باجة واب��ن طفيل قد
حققا هذا النتاج الرائع من القيم ،وهناك قيم �سلبية تتنافى مع هذه
القيم الف�ضيلة؛ منها :اال�ستعالء املعريف والقطيعة مع العامة ،وجند
ْ
الفيل�سوفي يف كتبابيهما ي�صالن �إىل معنى ال�سعادة مرتبطة بجملة
من القيم التي يتبناها الإن�سان ،ويعيد �صياغتها يف �إط��اره ال�شخ�صي،
وال �ب��اح��ث ع��ن ال���س�ع��ادة ي ��أم��ل يف حت���ص�ي��ل ح��ال��ة وج��دان �ي��ة ��س��رم��دي��ة،
ولل�سعادة معنى مطلق ي�سري يف كيان الإن�سان ،ويختلف عن اللذة التي
قد تزول مبرور الوقت.
Wali7-alabri@hotmail.com
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تعزيز ر�أ�س املال االجتماعي هو احلل
حممد الكمزاري

ي�ستعر�ض لنا الباحث امل�صري �سامح فوزي يف جملة الت�سامح ،املواطن و الع�صبية :قراءة يف �أزمة الدولة واملجتمع العربي ..حيث كانت التكوينات الأولية لها
الغلبة والت�أثري والهيمنة يف �صورة اجلماعات الدينية ،والطوائف ،والقبائل ،وبانح�سار اال�ستعمار الغربي ( )1960-1940بد�أت تتفكك عُرى النظام التقليدي ،ون�ش�أت
منظمات املجتمع املدين يف �صورة« :جمعيات �أهلية» و»�أحزاب �سيا�سية» و»تنظيمات نقابية»�...إلخ ،وتوج ذلك عقب انتهاء اال�ستعمار بن�شوء ما يعرف بالدولة القومية
الوطنية التي ت�ستند فيها العالقة بني املواطنني لأ�سا�س «املواطنة» ،وتراجعت هيمنة املجتمع التقليدي مبا يحمل من تكوينات �أولية ،ولكن �إىل حني .وجعلت تلك
الدول الوطنية احلديثة امل�ساواة �أمام القانون �أحد �أ�س�س د�ساتريها ،ب�صرف النظر عن اجلن�س والدين والأ�صول ال�سابقة؛ ولكن لأ�سباب متعددة ،تفجرت توترات
و�صراعات داخلية عديدة يف دول عديدة حتول بع�ضها �إىل �صراع م�سلح وممتد ،منذ اال�ستقالل �إىل الآن؛ كما يف العراق وال�سودان وال�صومال.
وق��د ق��دم وول ك��وك من��وذج��ا لقيا�س ر�أ� ��س امل��ال االجتماعي،
من خ�لال ر�صد طبيعة التفاعل بني ه��ذه املكونات الثالثة،
ويقوم منوذجه على م�صفوفة للتفاعل بني منطني من ر�أ�س
املال االجتماعي؛ هما :ر�أ�س املال االجتماعي «اجلامع» ،ور�أ�س
امل��ال االجتماعي «العابر» ،وهي �أطروحة �سبق وقدمها عامل
االجتماع الأمريكي ال�شهري روبرت بوتنام.
ر�أ�س املال االجتماعي اجلامع هو حالة من اللحمة والتما�سك
واالندماج يف مواجهة الأغيار؛ �أي الآخرين املختلفني ،يق�صد
بهذا النمط من ر�أ�س املال االجتماعي املنظمات االجتماعية
التي تقوم ع�ضويتها على �أ�شخا�ص ينتمون �إىل نف�س اللون
�أو اجل�ن����س �أو ال��دي��ن �أو ال �ع��رق ،وت���س�ت�خ��دم بو�صفها �شبكة
�أم��ان اجتماعي� ،أو تلك التي ت�شمل �أف��رادًا جتمعهم اخللفية
ال ��درا� �س �ي ��ة ،وال �ع �م ��ل وف ��ق ال �ت �خ �� �ص ����ص ،ك �م��ا ه ��ي احل� ��ال يف
اجلمعيات العلمية .والروابط االجتماعية اجلامعة كما يت�ضح
من و�صفها �شديدة االندماج -تقوم على هويات ا�ستبعاديةوتخلق التزامات متبادلة بني الأفراد الأع�ضاء ،لي�س مقبوال
اخل ��روج عليها ،وي ��رى بع�ض ال��دار��س�ين �أن ه��ذا النمط من
الع�ضوية ال ي�ق��وم �إال يف م�ؤ�س�سات ُت�شعر �أع���ض��اءه��ا جميعا
بالت�ضامن وامل���س��اواة يف �آن واح ��د ،مم��ا يرتتب عليه تلقائيا
�شعور الأع�ضاء بااللتزام ،ومن الأمثلة على ذلك :التكوينات
العرقية ،والقبلية ،واجلمعيات الدينية ،واجلمعيات الن�سوية،
وامل�ؤ�س�سات العرقية ،والأندية ،واجلمعيات العلمية التي ت�ضم
يف ع�ضويتها النخب املالية والثقافية والعلمية يف املجتمعات.
ويف بع�ض احلاالت ،ت�ؤدي كثافة ر�أ�س املال اجلامع �إىل تعطيل
عمليات ال�ت�لاق��ي ،واحل ��وار املجتمعي ،وه��و م��ا الح�ظ��ه �أح��د
الباحثني عندما ر�صد حماوالت بع�ض امل�ؤ�س�سات الدينية التي
ت�ضم �أع�ضاء �أجنلو�-ساك�سون �إىل �إغالق الباب �أمام ان�ضمام
�أع�ضاء جدد لها ينتمون �إىل جذور �إفريقية ،بالرغم من �أنهم
ينتمون �إىل املجتمع الديني نف�سه� .أما ر�أ�س املال االجتماعي
«العابر» ،ف ُتعد كلمة «العابر» فيه ترجمة مبا�شرة حلالة من
ال�ت�لاق��ي ،وال�ت�ف��اع��ل ،وال�ت�م��ازج ب�ين �أف ��راد ،وج�م��اع��ات تنتمي
�إىل ثقافات ،و�أعراق و�أدي��ان ،و�أل��وان ،ومذاهب متنوعة ،وكما
يت�ضح من التو�صيف ،ف�إن اجلمعيات التي جت�سد هذا النمط

من ر�أ�س املال االجتماعي تت�سم بع�ضوية «مفتوحة» ،واحرتام
تعدد امل�شارب الثقافية ،واخللفيات االجتماعية ،وامل�ستويات
االقت�صادية لأع�ضائها ،وم��ن الأم�ث�ل��ة على ذل��ك اجلمعيات
ال�ت��ي تطالب ب��احل�ق��وق امل��دن�ي��ة� ،أو الهيئات املعنية ب��احل��وار
بني الثقافات� ،أو اجلمعيات التي تقوم على خدمة ال�شباب،
�أو منظمات حقوق الإن�سان ،وما �شابه ذلك .و�إذا كان النمط
الأول من ر�أ�س املال االجتماعي  -اجلامع يوفر للمجتمعات
االن���س�ج��ام ،وال�ت�ج��ان����س ،ف ��إن ال�ن�م��ط ال �ث��اين �-أي ر�أ� ��س امل��ال
االجتماعي العابر -يوفر لها «التنوع االجتماعي» ،و»التعددية
الثقافية» ،و»االندماج» على �أ�سا�س االحرتام املتبادل .بعبارة
�أخ � ��رى ،ف � ��إن ال �ن �م��ط الأول ي��وف��ر رواب � ��ط م�ت�م��ا��س�ك��ة ت��وف��ر
لأع�ضائها احلماية وال�شعور بالهوية امل�شرتكة� ،أم��ا النمط
ال�ث��اين فهو ينطوى على رواب ��ط �أق ��ل متا�سكا؛ لكنها توفر
لأع�ضائها �إمكانية تبادل املعلومات ،والفر�ص االجتماعية.
ويف ر�أي روبرت بوتنام -وهو �أحد الذين اهتموا بدرا�سة كال
النوعني من ر�أ���س امل��ال االجتماعي� -أن املجتمعات احلديثة
بحاجة �إىل كليهما .وان�ط�لاق��ا م��ن اجل�م��ع ب�ين منطي ر�أ���س
امل ��ال االج �ت �م��اع��ي ،ح ��اول وول ك ��وك ت�ط��وي��ر �إط � ��ا ٍر حتليلي
لتحديد �أ�شكال االرتباط والتداخل بني كال النوعني ،وطبيعة
دوره�م��ا يف املجتمعات احلديثة .ويف ه��ذا ال�صدد ،ي��رى كوك
�أنه يف حالة ارتفاع معدالت ر�أ���س املال االجتماعي «اجلامع»،
وارت �ف��اع م�ع��دل ر�أ� ��س امل ��ال االج�ت�م��اع��ي «ال�ع��اب��ر» �أي الت�صور
الأمثل يتوفر للمجتمعات �أمران؛ الأول :التما�سك ،والثاين:
ال�ف��ر���ص االج�ت�م��اع�ي��ة؛ نتيجة ت��دف��ق امل�ع�ل��وم��ات ،وكثافتها،
وح��دوث انفتاح ب�ين خمتلف اجل�م��اع��ات ،وه��و م��ا حتتاج �إليه
املجتمعات ال�صناعية احلديثة نتيجة �سرعة �إي�ق��اع احلياة،
وغلبة النزعة املادية؛ مما يجعلها دائما يف حاجة �إىل م�صدر
دائم يحقق لها التما�سك واالن�سجام .ويف حالة ارتفاع معدل
ر�أ�س املال االجتماعي العابر ،وانخفا�ض ر�أ�س املال االجتماعي
اجل��ام��ع ت�شهد املجتمعات حالة م��ن االن�ف�ت��اح ،وح��ري��ة تبادل
امل �ع �ل��وم��ات ،وال �ت �ف��اع��ل ب�ين خم�ت�ل��ف اجل �م��اع��ات� ،إال �أن �ه��ا يف
الوقت نف�سه تعاين من �ضعف التما�سك االجتماعي ،وانت�شار
ما ميكن ت�سميته «القوار�ض االجتماعية» التي تتغذى على

تهتك الن�سيج االجتماعي ،وتعلو امل�صالح الذاتية ال�ضيقة
على ح�ساب امل�صالح العامة الأرح��ب ،وي�شعر الفرد بالوحدة
نتيجة غياب ت�أثري اجلماعات واملنظمات الأولية التي ت�شكل
�شبكة �أمان اجتماعي يلج�أ �إليها حلظة االحتياج .ميثل ذلك
حال معظم جمتمعات �أوروبا ال�شرقية �إبان موجة التحوالت
اجلذرية التي متر بها على ال�صعيدين االقت�صادي وال�سيا�سي
منذ ت�سعينيات القرن الع�شرين ،وما تالها ،وهو ما ينطبق
ب�صورة �أو ب�أخرى على حال جمتمعات نامية عديدة ال تزال
تعي�ش حلظات التحول اقت�صاديا؛ �أي �صوب اقت�صاديات ال�سوق
�أو �سيا�سيا يف اجت��اه الدميقراطية ..ويف حالة انخفا�ض كل
من ر�أ�س املال االجتماعي “اجلامع» ،ور�أ�س املال االجتماعي
«ال�ع��اب��ر» ،ت�سود حالة من الأنانية املفرطة ،وي�صبح الو�ضع
�أق ��رب �إىل التحلل االج�ت�م��اع��ي ،وتتف�شى اجل��رمي��ة ،وتنت�شر
�صور متباينة من العنف ،وهي احلالة التي اختربتها بع�ض
املجتمعات الإفريقية نتيجة التمزق االجتماعي ال��ذي رافق
تطبيق �سيا�سات التكيف الهيكلي يف الثمانينيات والت�سعينيات
من القرن الع�شرين ،التي جرى تطبيقها ب�شكل منطي دون
�إدراك لطبيعة االختالف الثقايف بني املجتمعات؛ حيث تختلف
جتربة جمتمع عن �آخر نتيجة تباين الثقافة ال�سائدة.
و�أخريا ..ف�إنه ويف حالة ارتفاع ر�أ�س املال االجتماعي «اجلامع»
وانخفا�ض ر�أ���س امل��ال االجتماعي «العابر» ،تظهر املجتمعات
املنغلقة على �أع�ضائها ،وتقل عدد الفر�ص االجتماعية املتاحة
�أم ��ام الأف� ��راد ،وي�ط��ور الأف� ��راد امل�ن�ت�م��ون �إىل ج�م��اع��ة بعينها
م�شاعر ت�ضامن يف عالقاتهم بع�ضهم بع�ض؛ لكنه قد يكون
ت�ضامنا �سلبيا يحمل م�شاعر عدائية يف مواجهة الأغيار� ،أو
الآخرين املختلفني.
�صحوة الع�صبية يف العامل العربي:
خل�ص روبرت كوك يف حتليله املهم �إىل �أنه عندما يرتفع ر�أ�س
امل��ال الجتماعي «اجلامع» على ح�ساب ر�أ���س امل��ال االجتماعي
«العابر» ،ف�إنه ي�سود املجتمعات حالة من التقوقع على الذات،
وال�صدام بني اجلماعات املختلفة ،وحالة من حاالت الرت�صد
املتبادل.
m-alkumzari@hotmail.com
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تقارير التنمية العربية ودورها يف املنطقة
�سيف الوهيبي

تو َّلت الأمم املتحدة منذ العام 1992م �إ�صدار تقارير دورية تتناول الق�ضايا واالجتاهات وال�سيا�سات الإمنائية على م�ستوى العامل ،بِنية حت�سني البيئة املحيطة بالب�شر
للعي�ش ب�أف�ضل حال ،وقد �شكلت هذه التقارير مرجعاً مه ًّما للبع�ض ،وم�صدر �إزعاج وقلق للبع�ض الآخر ،وعلى م�ستوى الوطن العربي ُن�شرت عدة تقارير مهمة
وم�ؤثرة بال�سلب �أو الإيجاب ،تباينت الآراء حول هدفها وامل�ستهدفني بها ،ويقوم ب�صياغة هذه التقارير خرباء وخمت�صون عربُ ،تدَّد لهم حماور و�أهداف معينة،
ُيناق�ش فيها �شواغل البلدان على �صعيد ال�سيا�سة؛ حيث تعتمد على ا�ست�شارات و�أبحاث ُترى على ال�صعيد املحلي .نلخ�ص يف هذا املقال ما ن�شره �صالح الدين
اجلور�شي -يف جملة «التفاهم» -حول هذا املو�ضوع ،بعنوان «القراءات املعا�صرة للأو�ضاع الثقافية العربية يف �ضوء تقارير التنمية».
تقارير التنمية العربية ()2016-2002
وم ��ع � �ص��دور �أول ت�ق��ري��ر ع��امل��ي ح ��ول التنمية الب�شرية
وال��و� �ض��ع االق �ت �� �ص��ادي ب�ع��د احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،يف
حم ��اول ��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة ل�ل���ش�ع��ب ولأج� � ��ل ال���ش�ع��ب،
وال�ت���ش��دي��د ع�ل��ى �أن التنمية خ �ي��ارات وح ��ري ��ات�� ،ص��درت
تقارير التنمية الب�شرية الأوىل اخلا�صة بالوطن العربي
بداية من العام 2002م ،التي رك��زت على ثالثة نواق�ص
رئ�ي���س�ي��ة ت �ع��اين م�ن�ه��ا ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة؛ ه ��ي :احل��ري��ة،
ومتكني امل ��ر�أة ،وامل�ع��رف��ة ..بعدها ت��وال��ت التقارير لغاية
ال �ع��ام 2005م ،وق ��د �أح��دث��ت ه ��ذه ال�ت�ق��اري��ر ردّات الفعل
متباينة بني م�ؤيد ومعار�ض ،خا�صة بالتقرير ال�صادر
يف العام 2004م ،الذي انتقد احلرية يف الوطن العربية،
وح َّملها م�س�ؤولية تفريخ ون�شر الإرهاب يف العامل وبن�سب
عالية مقارنة بالدول الأخرى .بعد ذلك ،جاء تقرير عام
2009م ،والذي حر�ص على قيا�س م�ستوى �أمن الإن�سان يف
العامل العربي ،من ثم تقرير عام 2016م ،الذي �صدر بعد
�أحداث العام 2011م� ،أو ما ا�صطلح على ت�سميته بـ»الربيع
ال �ع��رب��ي» ،ح�ي��ث ي�ق� ّي��م ال�ت�ق��ري��ر دور ال���ش�ب��اب ال�ف�ع��ال يف
ع�م�ل�ي��ات ق �ي��ادة ن�ه���ض��ة ح��دي�ث��ة ،ت �ق��ود امل�ن�ط�ق��ة مل�ستقبل
�أف���ض��ل؛ ح�ي��ث ت�شري �أح ��دث الإح���ص��ائ� َّي��ات �إىل �أن ثلثي
�سكان املنطقة العربية تقل �أعمارهم عن  30عاما ،وه�ؤالء
الذين يعتربهم التقرير �شباباً ،يقدر عددهم ب�أكرث من
مئة مليون ،وهي كتلة �سكانية �ضخمة ن�سبة لعدد ال�سكان
�إن مُكنت م��ن التغيري والعمل وال�ع�ط��اء؛ �ستكون طاقة
هائلة لنمو املنطقة ،لكن ما الذي ج ًّر املنطقة ملثل هذه
ال�صراعات ،التي كان ح�صيلتها الدمار ولي�س اال�ستقرار؟
وه��ل ه��ي ث ��ورة مل�ستقبل �أف���ض��ل؟ �أم ه��و مت ��رداً للفو�ضى
والدمار؟
م�ساهمة التقارير يف التنمية والتطوير
تعمل تقارير التنمية الإن�سانية العربية على ر�سم �صورة
منهجيةُ ،ت�شكل قاعدة معلومات مهمة ،لواقع احلال يف

الدول العربية ،ويقوم املخت�صون بجمع املعلومات وعمل
�إح�صاءات دقيقة ،ودعمها بالتقارير وال�شهادات وامل�ؤيدات
ال�ن���ص�ي��ة؛ ح �ي��ث ي �ت��م �إ�� �ش ��راك ع ��دد وا� �س ��ع م ��ن اخل�ب�راء
واملثقفني العرب ذوي االخت�صا�صات والتوجهات املختلفة،
وم��ن ثم ُتطرح عليهم حم��اور عامة ،يف لقاءات حم��ددة،
حتى يتمخ�ض ه��ذا التقرير بال�صورة املطلوبة ،و َتخلق
هذه التقارير الدورية فر�صة جيدة للحوار ،يف خمتلف
الأدوار ال�سيا�سية واالجتماعية؛ حيث باتت ت�شكل مرجعاً
مه ًّما ،فيما يخ�ص الفكر التنموي العربي ،وق��د �أب��رزت
ه ��ذه ال �ت �ق��اري��ر وج� ��ود ق��وا� �س��م م���ش�ترك��ة ع �ل��ى م���س�ت��وى
امل�شكالت والتحديات يف الوطن العربي.
م�شاركة التقارير يف الت�أخر والتدمري
وم��ن زاوي ��ة �أخ ��رى ،تع َّر�ضت حمتويات تقارير التنمية
ه��ذه لنقد الذع من قبل ع��دد كبري من املثقفني العرب؛
نظراً ملا حتتويه من منهج مُ�سي�س ،وم�ضامني حم ِّر�ضة
ُيرجى بها �سوءاً للمنطقة ،وهو ما ظهر جل ًّيا� ،إبان �أحداث
وج�ه��ت ال�سهام �صوب
احل��ادي ع�شر م��ن �سبتمرب؛ حيث ِّ
املنطقة العربية ،ف�أظهر التقرير فج�أة معلومات ُت ِّمل
الأن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة م���س��ؤول�ي��ة ت�ف��ري��خ الإره � ��اب ،وت�ق��ومي
�سلبي لواقع احل��ري��ات يف ال��دول العربية ،وكلما حاولت
الأنظمة واحلكومات العربية الدفاع عن نف�سها وتربير
�أ�سلوبها يف �إدارة ال�ش�أن الداخلي ،يتم اِ�ستخدام معار�ضات
�سيا�سية داخلية لعر�ض التقارير ومناق�شتها على ال�ساحة
الدولية والإقليمية .ويف اجلانب املقابل ،منعت الواليات
امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة -ب��رئ��ا��س��ة ج ��ورج ب��و���ش ي��وم�ه��ا -من
ن�شر معلومات وتقارير ُتدِ ين الواليات املتحدة ،وحتملها
م�س�ؤولية تعطيل التنمية يف بع�ض دول العامل العربي،
حتى �إنها ك��ادت متنع �صدور تقرير التنمية العربية يف
ج��زئ��ه ال�ث��ال��ث ،ب��ل �إن الإدارة ه��ددت بتخفي�ض ميزانية
امل��ؤ��س���س��ة امل���ش��رف��ة ع�ل��ى �إ� �ص ��دار ال �ت �ق��اري��ر؛ ب�سبب ع��دم
ر�ضاها عما ورد به .ونحن ال ننكر بع�ض التهم املوجهة

لبع�ض من ال��دول العربية ،وحتميلها م�س�ؤولية تفريخ
ودع ��م الإره� � ��اب وحم ��اول ��ة ت��دم�ير �أن �ظ �م��ة دول �أخ ��رى،
ُبغية ال�سيطرة عليها مل�صالح �شخ�صية� ،إال �أن�ن��ا ندين
�سيا�سات دول حتاول بطريقة �أو ب�أخرى ،ا�ستخدام قوتها
و�سيطرتها لأطماع �سيا�سية بحتة.
التقارير �سيئة الذكر
ورغ ��م م��ا ُت���ش� ِّك�ل��ه ت�ق��اري��ر ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة م��ن �أه�م�ي��ة
ق���ص��وى؛ م��ن خ�ل�ال امل�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات ال �� �ص��ادرة ب��ه،
�إال �أن�ه��ا تكاد ال تخلو م��ن توجهات �سيا�سية ،وتدخالت
لأط�م��اع اقت�صادية؛ ف�شعارات التنمية والتغيري ي ُنادى
ب�ه��ا يف ك��ل م�ك��ان ،ول�ك��ن �سبيل ال�ت�غ�ي�ير ،مت فيما م�ضى
وع�بر ال�ت��اري��خ ال���س��ال��ف ،ب�ط��رق �أك�ث�ر ت��درج�اً و�أق ��ل حِ �دّة
من ذل��ك ،حتى احلريات التي هي �شماعة التخلف لدى
املنادين بالإ�صالح� ،أتت ب�صورة طردية مع النمو يف دول
الغرب عرب التاريخ وبعد ق��رون ،فلي�س من املنطقي �أن
توهم دولة قاعدتها االقت�صادية والعلمية والتقنية ذات
م�ستويات متدنية ،ب�أن حلها ال�سريع والفعال وال�سحري
ه ��و احل ��ري ��ة ،وه ��ل احل ��ري ��ة ُت���ص�ل��ح ك ��ل الأح � � ��وال؟ �إمن ��ا
احلرية ت�أتي مع التقدم ،وامل��راد من هذا املثال :تو�ضيح
�أن �إ�سقاط ق�ضايا بعينها على منطقة لها خ�صو�صيتها
الثقافية واالج�ت�م��اع�ي��ة ،لي�س ح ًّ�لا �سحر ًّيا ل�ه��ا ،ب��ل �إن��ه
قد يكون احل��ل الرجعي ل��زي��ادة انهيارها .واحلقيقة �أن
نقد الأو��ض��اع ال�سيئة يف الوطن العربي ��ض��روري� ،سوا ًء
ورد ذل��ك يف تقرير الأمم املتحدة �أو ج��اء ذل��ك يف تقرير
ال��دول العربية ،وحيث �إ َّن تقارير التنمية هذه ُتعد �أهم
الأدبيات احلديثة يف املنطقة ،وجب علينا متابعتها ،و�أخذ
الثمني منها وترك الغث بها ،ولي�س م�صارعة �أنف�سنا بها،
وال بالت�سليم ب�أخذ املعلومة اجلاهزة والبدء بالتغيري ،بل
بتفكيك هذه املعلومات وا�ستخدامها اال�ستخدام الأمثل
يف �سبيل حتقيق التنمية امل�ستدامة.
saif.alwahaibi15@gmail.com
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�إ�شكاليات ال�سالم يف الأديان� ..أرق وجودي
حممد ال�شحي

�شكلت الأديان -بجميع متظهراتها على مدى تاريخها الطويل� -إ�شكاال م�ؤرقا للباحثني الالهوتيني املعدودين �ضمن دائرة املتدينني ،واملفكرين الذين يراقبون م�شهد
الدين من خارجه ،والفال�سفة الذين يقر�أون الدين ك�أحد حقول الفل�سفة ،حقل الأخالق .ومع كل التجاذبات تلك ،املختلفة يف م�شاربها ور�ؤاها ،التي تنتج عنها قراءات
ت�صل �إىل حد التناق�ض فيما بينها ،يطل علينا الباحث امل�صري �إميل �أمني مبقال بعنوان «دور الأديان يف �سيادة مفهوم ال�سالم العاملي» -واملن�شور يف جملة «التفاهم»-
ليعيد طرح الإ�شكالية ذاتها� ،أعني �إ�شكالية «الدين» يف وجوديته.
لطاملا ت�ساءل الباحثون يف طبيعة الأديان ،يف مرحلة ما بعد الالهوتية ،حول اجلدوى من طرح ال�س�ؤال نف�سه يف كل مرة :هل ميكن �أن يكون حل م�شكالت العامل
اجلديد يف الأديان؟ �أو �أن التفكري الإن�ساين جتاوز مرحلة العقل الديني يف تطوره ليحل ركائبه يف مرحلة العقل العلمي دون �أوبة ملا كان قبله؟ �أقول �إ َّن الباحثني
�سئموا من ال�س�ؤال نف�سه؛ وذلك ناجت -فيما �أرى -عن الفجوة الكائنة يف قراءة الأديان فيما بني مفاهيم زمن �إنتاج الن�ص الديني ،وزمن �إنتاج القراءة احلديثة له؛
لذلك تبدو القراءة احلديثة للن�ص الديني م َْ�سخا يحاول اجلمع بني متناق�ضات ،خا�صة �إذا ما قار ّنا هذه القراءات بتلك املنتمية للرتاث والقريبة ن�سبيا من زمن
�إنتاج الن�ص.
ُ
وتنطلق القراءات النابعة من داخل دائرة الأديان من مُ�س َّلمة �أوىل ،ويف �سبيل اخلو�ض يف مو�ضوع املقال ،يحدد الكاتب مفهوم ال�سالم
مفادها �أن الدين �صالح لكل زمان ومكان ،وهو ما �أ�شار �إليه �إميل ب�أنه نقي�ض العنف اللفظي واجل�سدي ،و�أنه احلالة الأ�صلية يف كيان
�أم�ين يف مقاله� .إ�ضافة �إىل م�سلمة �أخ��رى تقول ب�ضرورة امل�س�ألة الإن�سان ،و�أن العنف والتطرف �إمنا هما حالتان طارئتان .ال يخفى
الدينية للنف�س ك��أف��راد ،والب�شر كجماعات� .إال �أنني ال ي�سعني �أن �أن هذه الر�ؤية مثالية ،غري مبنية على حقائق التاريخ التي ُتظهر
�أ�س ِّلم بهاتني املقدمتني دون ت�سا�ؤل عن وج��ودي��ة الأدي ��ان يف زمن بجالء ال ميكن معه الإنكار �أن �أزمنة ال�سلم �أق�صر بكثري من �أزمنة
احل��داث��ة ،وم��ا بعد احل��داث��ة� .إن ال��دي��ن ي�شكل مكونا م��ن مكونات احل��رب؛ فكيف �ستكون حالة ال�سالم �أ�صلية وم�ستبعدة يف الوقت
الهوية الب�شرية منذ حقب تاريخية قدمية؛ منذ �إن�سان النياندرتال نف�سه ،وي�ك��ون العنف ،واحل ��رب ،ط��ار ًئ��ا ومم�ت��دا يف الآن نف�سه� .إال
الذي وجدت له �آثار ُدفِن فيها الإن�سان بو�ضعية اجلنني داخل الرحم �أن الكاتب ي�ستند يف نتيجته هذه �إىل ق�صة وردت يف كتب الأدي��ان،
ق�صة اب َني �آدم املعروفة .ليربز �س�ؤال �آخر :هل املق�صود من الق�ص�ص
وك�أنه يُه َّي�أ لوالدة �أخرى ،وحياة جديدة.
�إ َّن ه��ذا الوعي الإن�ساين يدلنا على وج��ود ج��ذور التفكري الديني الديني �أن ي�ؤرخ حلوادث بعينها؟ �أو �أنها �صيغت لتمرير قيم �أخالقية
عند ذل��ك الإن���س��ان ال�ق��دمي ،لكنَّ ال���س��ؤال الأه ��م هنا :م��ا الظروف و�إبراز حالة النف�س الب�شرية؟ �أو �أن املق�صود منها هو كال الأمرين؟
التي و ّلدت التفكري الديني ح�سب تلك املكت�شفات؟ بكلمات ي�سرية ،ومن �أجل حماولة مقاربة هذه الأ�سئلة ،على الباحث �أن ي�ضع بعني
�إنها احلاجة النف�سية للتعوي�ض عن حالة الفقد املتمثلة يف املوت .اعتباره طبيعة الق�ص�ص الديني ،و�أن�ه��ا �شفهية بالأ�سا�س؛ �أي �أن
ف�إذا كانت احلاجة النف�سية املنبع الأق��دم لظهور الأدي��ان ،ف�إن ذلك حالها من حال الق�ص�ص ال�شعبية املروية ،و�أما تدوينها ف�أم ٌر الحق.
يعني ح�ضور ج ��ذور للتفكري الأخ�لاق��ي عند الب�شر ،و�إذا عرفنا وكما يقرر النقاد ،ف�إن الق�ص�ص ال�شعبي عابر للأمكنة والأزمنة ،مع
ذل ��ك ،ا�ستطعنا و��ض��ع �أي��دي�ن��ا على البنية امل�ؤ�س�سة ل�ل�أدي��ان؛ مما ميزة تغري بع�ض التفا�صيل فيها وفقا لثقافة املكان ال��ذي انتقلت
وغني عن الذكر �أن منبع ه��ذه الق�ص�ص غابر غري معروف
يجعلنا ق��ادري��ن على قراءتها وج��ودي��ا� ،أي ق��راءة ال�ظ��روف امل�ؤدية �إليهٌّ .
لوجوده ،و�إ�سقاطها على زمن احلداثة املعا�ش ،لقيا�س مدى احلاجة بال�ضبط .وهذه احلقيقة �إذا ما �أ�سقطناها على الق�ص�ص الديني،
النف�سية الإن�سانية له يف ظل تطور العلوم النف�سية ،و�صياغة مواثيق �سنجد �أنه ال يتخلف عن الق�ص�ص ال�شعبي؛ فق�صة النبي نوح التي
�أخالقية دولية مثل حقوق الإن�سان والطبيعة وغريها التي ُتع ّد من وردت يف العهد القدمي ب�صيغة خمتلفة بي�سري عن رواي��ة القر�آن،
املواثيق الو�ضعية ح�سب التعبري الديني الإ�سالمي ،ويف هذا �إ�شارة جندها يف ملحمة جلجام�ش التي هي �أق��دم من هاتني الديانتني،
لكنْ تغريت �أ�سماء ال�شخ�صيات فيها .و�إذا ما �أخذنا بعني االعتبار
�إىل مرتبة دونية مقارنة بالقوانني ال�شرعية.
حت � �دَّث �إم �ي ��ل �أم �ي�ن ع ��ن م �ف �ه��وم ال �� �س�لام ال �ع ��امل ��ي ،ودور الأدي � ��ان ق�ضية الأ��س��ر البابلي لليهود -قبل تدوين ال�ت��وراة -جند �أن��ه من
يف ��س�ي��ادت��ه ،ع��ن ط��ري��ق م�ق��ارب�ت��ه ل ل��أدي ��ان الإب��راه�ي�م�ي��ة ال�ث�لاث��ة املنطقي �أن ت�ستدل هذه الق�صة طريقها وت�ضع لها مكانا يف التوراة
(اليهودية ،امل�سيحية ،والإ�سالم)؛ �ساع ًيا وراء �إبراز الأديان كحا�ضن ٍة التي كتبت بعد الأ�سر البابلي.
ل�ل���س�لام ال �ع��امل��ي يف م��دون��ات�ه��ا ال �ك�ب�رى :ال�ع�ه��د ال �ق ��دمي ،وال�ع�ه��د وهكذا ..ن�ستطيع ا�ستبعاد �أن يكون فر�ضية �أن يكون الق�ص�ص الديني
اجلديد ،والقر�آن .وح�سب ر أ�ي��ه ،ف�إنه �إذا ما ات�ضحت لعموم الب�شر م�ؤرخا حلوادث بعينها ،فيبقى �أنها �صيغت لتمرير قيم �أخالقية من
هذه احلقائق ف�سيحقق ذلك ال�سالم احلقيقي بني الأمم ،ال ال�سالم ورائها .ف�إذا كان الأمر كذلك ،فال �أظن �أنه ميكن الت�سليم بنتيجة
بحثية ،تدعي التما�س العلمية ،انبنت على ق�ص�ص دي�ن��ي ،مثا ّ
يل
الربجماتي امل�ؤقت القائم على امل�صالح االقت�صادية والأمنية.

بال�ضرورة؛ لأن املثالية ال ت�صف الظواهر كما هي ،بل كما ينبغي �أن
تريدها مبعيارية �صارمة.
وب�ع��د �أن �أظ�ه��ر الكاتب مفهومه ح��ول ال���س�لام ،ب ��د�أ يُ�سقطه على
الديانات الإبراهيمية الثالث من خالل مدوناتها .وقد �أورد عددا
من الن�صو�ص التي تبدو للوهلة الأوىل غاية يف الإن�سانية واملحبة،
من قبيل احلث على ال�سلم والو�صول �إىل امللك دون قتال ،وحتويل
ال�سيوف �إىل معاول وحماريث� .إال �أن هذا ي�صطدم بفكرة را�سخة
يف الفكر اليهودي ،فكرة �أنهم هم فح�سب �أبناء اهلل ،وهم الوارثون
ململكته ،و�أن ما �سواهم «�أمم» �أق��ل درج��ة منهم .وه��ذه فكرة حتمل
عنفا غري ج�سدي من حيث الإقرار بدونية الآخر ال ل�سبب �سلوكي،
بل ل�سبب عقدي ديني .وهذه امل�شكلة موجودة يف ن�صو�ص الديانات
الأخرى؛ كو�صف الآخرين بالأجنا�س مثال.
ومع هذا الطرح املثايل ،ال يغيب عن الكاتب احلديث عن احلروب
ال�صليبية التي كانت با�سم امل�سيح ،و�سيل الدماء الذي جرى لأجل
ح ��روب �إق�ط��اع�ي��ة ،ح�سب تعبريه .وه ��ذا �صحيح� ،إال �أن ��ه �أي�ضا مل
يتطرق لق�ضي ٍة �إ�شكالية يف التاريخ الإ�سالمي� ،إ�شكالية ما ي�سمى
بالفتوحات ،التي ال تختلف يف �شكلها وحمتواها عن الأوىل.
� ...إ َّن حم ��اول ��ة �إظ �ه ��ار اجل ��ان ��ب امل �� �ش��رق م ��ن ال ��دي ��ان ��ات ،ال�سيما
الإب��راه�ي�م�ي��ة ،ت�ستدعي �إىل ال��ذه��ن م�شكلة �أخ�لاق�ي��ة يف التعاطي
م��ع احلقائق التاريخية ،ف�إغفال جانب دون �آخ ��ر ،وت�ق��دمي ن�صف
احلقيقة ،يعد فعال غري �أخالقي ،وقد يت�سبب بحاالت من النكو�ص
النف�سي التي تن�ش�أ عقب اكت�شاف اجلزء املغيب من الدين .ولأجل
هذا يقرتح الكاتب تقدمي قراءة �أخرى مغايرة للن�صو�ص الداعية
للعنف يف تلك الكتب ،وي�ق�ترح حتديدها ب�ظ��روف تلك احل ��وادث،
و�إنْ ج��اءت ب�صيغ عامة مت ّكن كل من له �إرب با�ستعمالها لإ�ضفاء
ال�شرعية على العنف ال��ذي ينتويه� .أم��ا عن ر�أي�ن��ا ،ف��أق��ول -جوابا
عن �س�ؤال :هل احلل يف الدين؟� -إن احلل يف امل�ضي قدما باالهتداء
باملواثيق الأخالقية الدولية احلديثة.
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