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ا قبل... أمَّ
د. هالل احلجري

حددت الأمم املتحدة يوم ال�ساد�س من يناير من كل عام 

ٍز  يوًما عامليا ليتامى احلروب. وهو يف احلقيقة يوم ُمْ

احلديث  الع�سر  لتاريخ  ولي�س  كلها؛  الب�سرية  لتاريخ 

فَح�ْسب. فماذا �سيتذّكر العاَل يف هذا اليوم؟! 

الذين  الأطفال  اليتامى من  اأعداَد  نتخّيَل  اأن  ل ميكننا 

اأن تتفق  َغَرابَة  خلفتهم احلروب منذ الأَزل. ولذلك، ل 

اليتيم  حقِّ  تقدي�س  على  ال�سماوية  الديانات  جميع 

واليتامى  اليتيم  ذكر  الكرمي  القراآن  اأّن  حتى  ورعايته؛ 

ثالثا وع�سرين مرة، ناهيك عن الأحاديث النبوية التي 

َكَفلْت حقَّ اليتيم وحّثْت على َكَفالِته.

ول ميكننا اأي�سا اأن ُنح�سي اأعداد اليتامى الذين خلفتهم 

احلروب  يتامى  ول  والثانية  الأوىل  العامليتان  احلربان 

القرنني  يف  الكربى  ال�ستعمارية  الدول  خا�ستها  التي 

واأمريكا،  وفرن�سا،  بريطانيا،  والع�سرين:  ع�سر  التا�سع 

كما ل ميكننا اأي�سا اإح�ساء �سحايا الإجرام الأمريكي يف 

فيتنام، وكوبا، واأفغان�ستان، والعراق، ول جرائم اإ�سرائيل 

يف اأطفال فل�سطني.

التي تدعي احل�سارة والتقدم قد  العال  اإّن معظم دول 

الأطفال يف حروب قذرة؛ وح�سب  بدماء  اأيديها  لطخت 

ع�سرين  حوايل  فاإّن  الأخرية  اليوني�سيف  اإح�ساءات 

يف  احلروب  ب�سبب  بيوتهم  من  ُهّجروا  طفل  مليون 

العقدين الأخريين فقط، كما ت�سببت النزاعات امل�سلحة 

يف مقتل اأكرث من مليوين طفل واإ�سابة ثمانية ماليني 

طفل  مليون  ثالثون  واأ�سيب  خطرية،  بجروح  طفل 

طفل  األف  ثالثمائة  اإح�ساء  ومت  نف�سية،  با�سطرابات 

ا�ستغلوا كمقاتلني يف احلروب.

جتاه  الإ�سالمية  الدول  بع�س  جرائم  فاإّن  ذلك،  ومع 

منلك  ول  ُتْغَتَفر!   ل  ال�ساأن  هذا  يف  وجريانها  �سعوبها 

والأنظمة  احلروب  يتامى  عن  دقيقة  اإح�سائيات 

ال�ستبدادية يف هذه الدول. 

وامل�سحك املبكي اأّن الدول التي ت�سببت يف هذه احلروب 

اأخذت تت�سّدق لحقا ببنائها لأماكن اإيواء لهوؤلء الأيتام! 

الربيئة  الأرواح  هذه  يف  الغائرة  النف�سية  اجِلَراَح  وكاأّن 

التي نتجت عن اخلوف والدمار وفقدان الأ�سرة ميكن اأن 

َدها لقمة عي�س اأو ِخْرَقٌة من اللبا�س! ُت�سمِّ

العاملي  »اليوم  يحققها  اأن  ميكن  ر�سالة  ة  ثَمّ كان  اإذا 

اإيقاف هذه اجلرائم  تكون  اأن  فينبغي  ليتامى احلروب« 

فورا وترك ال�سعوب تقرر م�سريها بنف�سها دون تدخالت 

اأيديولوجية اأو دينية، اأو اأطماع اقت�سادية. 

hilalalhajri@hotmail.com
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اأفكارنا الطائ�شة.. قنبلة موقوتة تفتك بالأمان

املنا�سدين  �سفوف  من  اأك��ون  حتى  لأكتب  ُهنا  ول�سُت 

اأو م�����س��ادرت��ه، اأو م�����س��ادرة م��ا ن��ف��ك��ر ب��ه؛  ب��ق��م��ع ال��ف��ك��ر 

فالتفكر والتاأمل والبحث مبداأ �سليم جدا، ولكن حينما 

ُمربين  ل�سنا  بداخلنا  ت��ت��ع��ارك  ك��ث��رية  اأف��ك��ار  ت��راودن��ا 

الأدل��ة  اإىل  يفتقر  و�ساخب  مزعج  ب�سوت  بها  نفكر  اأن 

ما  م�سداقية  ونزعزع  ثقافتنا،  بها  فنلوث  وامل�سداقية 

نبثها  اأن  قبل  اأفكارنا  �س  اأن منحِّ هو  والأ�سح  به،  نوؤمن 

ل��الآخ��ري��ن؛ ف��ه��ن��اك م��راه��ق��ون ُك��رث واأن��ا���س م��ن دي��ان��ات 

كثب،  عن  ويتابعوننا  نكتب  ما  ي��ق��راأون  اأخ��رى  وثقافات 

فوا اأ�سفاه لو اعتربنا اأحدهم قدوة اأو مثال لأمة باأكملها 

متاأكدة  ول�ست  الباهتة.  الفكرية  ال�سورة  بتلك  ونحن 

ق لهذه الأمور  من اأنَّ »املتثيقفني« اليوم يتعمدون التطرُّ

متابعيهم  اأعداد  تزداد  وال�سجة حتى  ال�سخب  لُيْحِدثوا 

حولهم  ل��ي��ل��ت��ف  نف�سها  ف��ر���س��ت  اف��را���س��ي��ة،  ع����وال  يف 

معار�سون ُكرث، وهذا بال �سك ما �سُي�ْسِعرهم بالأهمية.

ق الكاتبة مرمي اإىل هذا ال�سنف فح�سب، بل  ل تتطرَّ

اإىل �سنف اآخر، وهو ما اأعتربه اأ�سد خطورة، وهم الذين 

وهو  خارجيا،  اأم  داخليا  ك��ان  ��ا  اأيًّ دينيا  الآخ��ر  ُيعار�سون 

بع�س  يف  املذاهب  بني  العدائية  ظهور  اأ�سباب  اأه��م  اأح��د 

املتطرفة، فهم  ى باجلماعات  ُي�سمَّ املجتمعات، وظهور ما 

ملبيا  لنف�سه  يعي�س  ال��ف��رد  جت��ع��ل  احل�����س��ارة  اأن  ي���رون 

لرغباتها متنكرا لالأخالق والف�سيلة، ولالأ�سف نتج عن 

اأوىل  هي  ذواتهم  كانت  باأفكارهم  متطرفون  اأنا�س  ذلك 

من  بها  يتزينون  التي  الدين  مظاهر  فرغم  ال�سحايا، 

اأنهم  اإل  وغ���ريه،  م�سبلة،   لي�ست  واأث����واب  طويلة  حل��ى 

وتع�س�ست  الأف��ك��ار،  ه��ذه  برفقة  العي�س  ي�ستطيعوا  ل 

باأفعال  يوم  بعد  يوما  ت�سدمنا  للنفاق  مازن  بداخلهم 

ل متت لالإميان ب�سلة.

يبدو  الفكري؟  ال�سالم  ما  اأدراك  وما  الفكري  الم  ال�سَّ

الكاتبة  فته  عرَّ فلقد  البع�س؛  على  غريًبا  امل�سطلح  هذا 

م����رمي يف م��ق��ال��ه��ا ب���اأن���ه ي��ع��ن��ي احل���ف���اظ ع��ل��ى امل��ك��ون��ات 

ال��ث��ق��اف��ي��ة الأ���س��ل��ي��ة م���ن م��واج��ه��ة ال���ت���ي���ارات ال��ث��ق��اف��ي��ة 

حماية  يعني  بهذا  وه��و  امل�سوهة،  الأجنبية  اأو  ال��واف��دة، 

وحت�سني الهوية الثقافية من الخراق اأو الحتواء من 

اخلارج، كما ذكرت اأي�سا اأنَّ ال�سالم الفكري هو احلفاظ 

يف  الباحثة  وع��ددت  اخلارجي،  الحتواء  من  العقل  على 

مقالها اأ�سكال متلفة للعنف الفكري الذي ل حت�سره 

على التع�سب الديني فح�سب، بل ذكرت اأنَّ هناك تع�سبا 

خ�سو�سيتها،  عن  التعبري  من  املجتمعات  مينع  ثقافيا 

اأم���ا ال��ع��ن��ف اجل��ن�����س��ي فيتمثل يف  ومي��ن��ع��ه��ا م��ن ال��ت��ع��ل��م. 

احتقار الرجل للمراأة، يف حني ين�سب العنف القت�سادي 

ع��ل��ى ن��ه��ب ال����رثوات وم��ن��ع ال��ف��رد م��ن اأن ي��ك��ون منتجا. 

ال�سيا�سي،  العمل  فيمنع  والقومي،  العرقي  العنف  اأم��ا 

ويفر�س قيمه، واخلطري يف هذا النوع هو ممار�سته من 

قبل املوؤ�س�سات اأو احلكومات وو�سائل الإعالم.

اجتاهات  رح��م  من  ُوِل��د  الفكري  الغزو  احلقيقة:  ويف 

الو�سول  بذلك  حماولة  دي��ن،  اأو  لدولة  معادية  فكرية 

لأهدافها وال�سيطرة على توجهات هذه الدول اجتماعيا 

و���س��ي��ا���س��ي��ا، وت��ت��ف��اوت ال����دول يف ت��اأث��ره��ا ب��ه��ذه احل���روب 

الظروف  اأن  الباحثة  بيَّنت  حني  يف  عدمه،  من  الفكرية 

القت�سادية ال�سعبة بال �سك �ستكون بيئة خ�سبة للتاأثر 

بهذه الأفكار والجنراف نحوها بطرق متلفة، كاإ�ساعة 

نقراأ يف  حاليا حني  نلم�سه  ما  وهذا  املجتمع،  اخلوف يف 

فرات متوا�سلة اأخبارا كاذبة من بلد �سد بلد اآخر بنية 

العامة،  على  والت�سوي�س  اقت�ساده  وحتطيم  اأمنه  تهديد 

وهز قناعاتهم ح�سدا من عند اأنف�سهم، ولإيجاد توجهات 

املعادية،  م�ساحلهم  تخدم  مغايرة  اجتماعية  �سيا�سية 

اق��ت�����س��اد متمعاتنا  ل��دع��م  ي��ج��ع��ل��ن��ا جن��ت��ه��د  م���ا  وه����ذا 

ب���الأف���ك���ار ال��ب��ن��اءة وال���داع���م���ة ل���ه اإع��الم��ي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا 

و�سيا�سيا.

ف��ق��د َع��َم��د ُغ����زاة ال��ف��ك��ر ل���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل الإع���الم 

مططاتهم  دع���م  يف  وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  احل��دي��ث��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

رات ل��ل��م��ت��ل��ق��ني وال���ت���الع���ب مب��ع��ارف��ه��م  ل��ت�����س��ك��ي��ل ت�������س���وُّ

وت�ستيت اأذهانهم، ومن ثم غ�سل اأدمغتهم لتقهقرهم عن 

معتقداتهم ال�سليمة لبنائه مرة اأخرى بح�سب رغباتهم، 

ال�سوت  ا���س��ت��خ��دام  يف  باعهم  ط��ول  ب��ذل��ك  ُم�ستخدمني 

م�ساحلهم  خلدمة  باحلقائق  التالعب  يف  معا  وال�سورة 

الذاتية، كما اأنَّ النفتاَح الإعالميَّ على مواقع التوا�سل 

اإح���دى  ن��ك��ون  اأن  م��ن  ح����ذرا  اأك����رث  يجعلنا  الج��ت��م��اع��ي 

مرمي  الباحثة  ت�سفها  كما  فهي  احل���رب؛  ه��ذه  �سحايا 

طرحت  وهنا،  القلوب.  يف  وقعا  واأ�سد  ال�سهام  من  اأنفذ 

من  و�سبابها  متمعاتنا  لتح�سني  ط��رق  ع��دة  الباحثة 

الجنراف وراء هذه الأفكار؛ من خالل تكاتف املوؤ�س�سات 

املختلفة كالأ�سرة، واملوؤ�س�سات التعليمية التي من واجبها 

املنطقية يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  اأب��ن��اءه��ا ط��ري��ق��ة  ت��ع��لِّ��م  اأن 

وجعلها  �سخ�سياتهم  وتنمية  ال�سليمة،  املعلومات  ا�ستقاء 

ُمتقبلة للراأي الآخر، وا�ستخدام و�سائل الإعالم املختلفة 

ولي�س  الفنت  هذه  �سر  لدفع  رة  ُم�سخَّ اإيجابية  بطريقة 

الديني  ال��وع��ي  تر�سيخ  ه��و  ذل��ك  م��ن  والأه���م  تاأجيجها، 

والفهم العميق للن�سو�س ال�سرعية لأن غيابه بات ثغرا 

كبريا ي�سهل للعدو نفاذ القلوب والتحكم بها.

�َسَنِة«..  احْلَ َوامْلَ��ْوِع��َظ��ِة  ْكَمِة  ِباحْلِ ��َك  َربِّ �َسِبيِل  اإِىَل  »اْدُع 

ك��ان��ت ك��ل��م��ات خ��ت��ام��ي��ة مل��ق��ال ال��ب��اح��ث��ة ال��ت��ي اأت��ف��ق معها 

النا�س  دع���وة  علينا  وي��ج��ب  واح����دة،  اأم���ة  فنحن  مت��ام��ا؛ 

اإىل  بالدعوة  تعاىل  لأم��ره  امتثال  ولتوجهاتنا  لأدياننا 

الذي  باخلري  الآخ��رون  ينعم  اأن  يف  ورغبة  �سبيله حمبة 

اأفكارنا الطائ�سة  بانتهاكهم، ولنتق �سر  ننعم به ل رغبة 

�سد  موقوتة  قنبلة  حتما  فهي  املعريف  ركودنا  فرات  يف 

الأمان الذي ننعم به.

ع قلمها بكلِّ عقالنية على واقع نعي�سه اليوم، يف مقالها »مفهوم الو�سطية واملفهوم الفكري«، املن�سور يف ملة »الت�سامح«؛  الكاتبة مرمي اآيت اأحمد ا�ستطاعْت اأْن َت�سَ

د اأمن املجتمعات، خ�سو�سا يف هذه املرحلة من تاريخ العال التي  ف الفكري، اأو النحراف الفكري، الذي ُيعدُّ قنبلة موقوتة تهدِّ حيث بيَّنت من خالله مفهوم التطرُّ

ْيفة وراء ذلك ل يعيها معظمنا، خ�سو�سا امل�ستمرين بطرح اآرائهم التي تترباأ منها خ�سو�سيات متمعهم وثقافتهم، اأو  ة حقيقة ُمِ تتَّ�سم بال�سراع احل�ساري، وثمَّ

ا ُمنا�سبا  حتى دينهم الذي يعتنقون، من اأن �سراعهم الفكري هذا كفيل باأن ين�سف مالمح احلياة التي ين�سدها اجلميع يف اأي متمع؛ فال�سالم الفكري يخلق جوًّ

م والزدهار، والتغاوؤه يعني دب الرعب، واخلوف، وعدم الثقة يف اأو�ساط املجتمع، ومن ثم انعدام الأمن. ر والتقدُّ للنمو والتطوُّ

taj_nwees@hotmail.com
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ال�شرعية والدميقراطية.. بني النظرية والتطبيق

ق��د ي��ك��ون م��ف��ه��وم ال�����س��رع��ي��ة ���س��ائ��ك��ا وي��ك��ت��ن��ف��ه بع�س 

ال���غ���م���و����س، ول���ك���ن ه��ن��ال��ك ب��ع�����س ال�������س���ور ال���ت���ي يجب 

ال�����س��ورة  ال�����س��رع��ي��ة:  ���س��ور  يخ�س  فيما  بينها  التمييز 

لل�سرعية.  امل��ع��ي��اري��ة  وال�����س��ورة  ل��ل�����س��رع��ي��ة،  ال��و���س��ع��ي��ة 

����ا ال�����س��ورة ال��و���س��ع��ي��ة ف��ه��ي ت��خ��ت�����س ب��ق��ب��ول الأف����راد  اأمَّ

اخل�����س��وع ل��ل�����س��ل��ط��ة، وال�����س��ورة امل��ع��ي��اري��ة ت�����س��م��ل ن��ط��اق 

للممار�سة  الأخالقي  الوجه  اأنه  اأي  ال�سيا�سية،  الفل�سفة 

ال�����س��ل��ط��ة ب��ح��ق. غ���ري اأن امل��ف��ه��وم ال��دمي��ق��راط��ي ي��زي��د 

ت�ساوؤل  مثار  ذاتها  بحد  فالدميقراطية  غمو�ساً،  الأم��ر 

والدميقراطية  عليها،  ال�سرعية  اإ�سفاء  اأو  تطبيقها  يف 

املدنية  احل��ري��ات  ه��ي  ��ري��ن  وامل��ن��ظِّ الفال�سفة  ج��ان��ب  م��ن 

التي  احل��ري��ات  م��ن  وال��ن��ق��د...وغ��ريه��ا  التعبري  كحرية 

الغمو�س  ع��ن  م��ا يعرب  اأم���ا  امل��دن��ي��ة،  �سياق  ت��ن��درج حت��ت 

املتالزم:  الثالوث  احت��اد  هو  املفاهيم  ه��ذه  ي�سمل  ال��ذي 

متنحك  فال�سلطة  وال�سلطة.  والدميقراطية  ال�سرعية، 

منك  ت�سلبها  ولكنها  الدميقراطية،  خ��الل  من  احلرية 

يكون  مثال،  النتخابي  كالت�سويت  ال�سرعية،  خالل  من 

ا للحرية، ولكن قد ت�سمن لك  يف ظاهر الأمر معنى تامًّ

احلرية يف الت�سويت والتعبري، وقد ت�سوت ل�ستعبادك.

��ل اإليه  ال��ط��رح ال��ن��م��وذج��ي ال��دمي��ق��راط��ي ال���ذي ت��و���سَّ

ج����ان ج����اك رو����س���و م���ن خ����الل ا���س��ت��ف��ادت��ه م���ن ���س��ورة 

املبا�سر  النموذج  اإىل  ليتو�سل  واأثينا  جنيف  يف  املدينة 

للدميقراطية من خالل مفهوم الإرادة العامة، والإرادة 

العامة هي ال�سورة املكفولة حلقوق النا�س والتي ت�سمن 

للفرد الواحد حقه كاإن�سان، وهي املحددة لل�سالح العام، 

ب�سكل  الفردية  احلرية  تتحقق  العامة  الإرادة  �سياق  ويف 

تبداأ  العامة  الإرادة  ح�سور  يف  ولكن  املجتمعات،  يف  ت��ام 

هي  ال�سعوب  اإنَّ  اإذ  بالغياب؛  الليربالية  الدميقراطية 

بدورها  التي  والأنظمة  القوانني  كل  على  ت�سادق  التي 

هذه  اأح��د  على  ال�سعب  يتفق  ل  واإذا  احلكم.  دف��ة  تدير 

لعدم  بالن�سبة  �سيئاً  يعني  ل  القانون  فاإبطال  القوانني 

اع��ت��ب��اره ق��ان��ون��اً م��ن��ذ ال��ب��داي��ة. ع��ن��دم��ا اأت���ى ج���ون ل��وك 

وج���ل���ب م��ع��ه ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ل��ي��ربال��ي��ة وال�����ذي جعل 

ُي�سميهم  من  وهم  بالعقالء،  مرتبطاً  العقالين  حتليله 

القرن  اإجنلرا، ومنذ  املنا�سب واملاُلك يف  اأ�سحاب  لوك 

اأْن  الليربالية  الدميقراطية  ا�ستطاعْت  ع�سر  ال��ث��ام��ن 

ليربالية  م��ن  امل�ستمدة  ال�سرعية  منطية  ع��ل��ى  »ت��وؤك��د 

اأ�سيلة«. وبذلك متتاز ال�سعوب الليربالية بثالث �سمات 

رئي�سية؛ هي:

حد  اإىل  ع���ادل���ة  د���س��ت��وري��ة  دمي��ق��راط��ي��ة  ح��ك��وم��ة  اأ- 

معقول.

ب- مواطنون يوجد بينهم م�ساعر م�سركة.

ج- طبيعة اأخالقية.

الدميقراطية  نالتها  ال��ت��ي  ال�سعبية  بخ�سو�س  ���ا  اأمَّ

�سعبية  فكانت  الع�سرين،  القرن  نهايات  منذ  الليربالية 

ا ل��ل��راأ���س��م��ال��ي��ة  ق��وي��ة وم��ت��ي��ن��ة اإىل ح���د اأن���ه���ا وق��ف��ت ن����دًّ

كال�سيوعية  بديلة  حم��اول��ة  ك��ل  واأف�سلت  الأق��ت�����س��ادي��ة، 

فوكوياما،  فران�سي�س  نظر  وج��ه��ة  فمن  وال���س��راك��ي��ة. 

املت�سلطة  النظم  اأو ميينية  ي�سارية  الرغم من  اأنه وعلى 

امتالكها  ل��ع��دم  �سريعتها  تطوير  يف  تنجح  ل  اأن��ه��ا  اإل 

والت�سريعات  الأنظمة  مرونة  يف  ولنق�س  اخلرية  الإرادة 

ب��داخ��ل��ه��ا، وب�����س��ب��ب امل���رون���ة يف اأن��ظ��م��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

الليربالية �سمن لها حق ال�ستمرار وال�سعبية الوا�سعة. 

الدميقراطية الليربالية تكفل حق الفرد يف التحرر من 

ولكنها  للمجتمعات،  تاما  وانفتاحا  �سيا�سية كثرية،  قيود 

ل توفر ظروفاً جديدة ملعرفة ب�سرية جديدة.

ال��دمي��ق��راط��ي��ة اجل���دي���دة ه��ي ال��ب��ي��ئ��ة ال��وح��ي��دة التي 

���س��ت��ق��دم ل����الأف����راد م���ا ل ت��ق��دم��ه ل��ه��م ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

القدمية، مبعنى اآخر اأنها �سوف تف�سي اإىل تطبيق جديد 

بعيد عن التطبيق التقليدي للدميقراطية التقليدية اأو 

اإىل  ودقيقا  جديدا  دميقراطيا  نظاما  ليكون  ال�سائدة، 

ببقاء  وي�سرح  الأم��ة  اأو  ال��دول��ة  ح��دود  فيه  يتجاوز  ح��د 

فالبد  لذلك؛  العاملي.  النطاق  على  الثقافية  التعددية 

اجل��دي��دة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  يف  متينة  رواب���ط  تاأ�سي�س  م��ن 

جتمع بني »ال�ستقالل الذاتي« و«الت�سامن الجتماعي« 

اإي���ج���اد ���س��رع��ي��ة م���وؤك���دة ق����ادرة ع��ل��ى التماهي  م��ن اأج���ل 

م�سطلح  ي��اأت��ي  ومنها  اجل��دي��دة،  الدميقراطية  ظ��ل  يف 

النزاعات  ت�ساعد على ح�سم  والتي  »دميقراطية احلوار« 

م��وؤك��دة.  �سرعية  �سمن  �سيا�سية  لأف�سليات  وال��و���س��ول 

اأولهما:  احل��وار؛  دميقراطية  يف  اأ�سا�سيان  ركنان  هناك 

���ا احل����وار، فياأخذ  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، وال��ث��اين: احل����وار. اأمَّ

ال�����س��ي��غ��ة ال��ع��ق��الن��ي��ة لإع���ط���اء ال��ف��ر���س و���س��ن��ع ال��ق��رار. 

يف  اجلميع  اإ���س��راك  فهدفها  الدميقراطية،  ناحية  وم��ن 

الفرد  انتماء  ي�سمن  جماعي  باأ�سلوب  احل���واري  الفعل 

�سمن  احل��ق  اإع��ط��اوؤه  وب��ال��ت��ايل  الكاملة؛  املنظومة  اإىل 

»اإن ق��ي��م��ة دمي��ق��راط��ي��ة  دمي��ق��راط��ي��ة ح���واري���ة ج���دي���دة 

احلوار ماثلة يف معار�ستها لكل النزاعات الأ�سولية، مع 

الوعي باأن جميع النزاعات اأو ال�سراعات اأو النق�سامات 

ل ميكن التخل�س منها عن طريق احلوار املت�سل، لكنها 

يف النهاية متثل اإمكانية اإيجاد ثقة حيوية ومتجددة بني 

الأفراد يف ظل عالقة اجتماعية تربط بع�سهم بع�ساً«.

مرنة  اأ�س�ًسا  تكون  اأن  الدميقراطية  اأ�س�س  على  ينبغي 

وحت��م��ل اخل��ا���س��ي��ة ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا اإح������داث ال��ت��غ��ي��ري 

وال�سرعية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ب��ني  امل��واف��ق��ة  لأنَّ  امل�����س��ت��م��ر؛ 

اخلروج  ُمتطلبات  يالئم  ما  مع  م�ستمرا  تغيريا  تتطلب 

من حدود الدولة؛ لذلك فاإنَّ ال�سرعية حتمل يف طياتها 

اأزمات عديدة منها اأزمة التغيري التي من �ساأنها تتناق�س 

م��ع ال��دمي��ق��راط��ي��ة اجل���دي���دة، والإ���س��ك��ال ال��ك��ب��ري يكمن 

الدميقراطية  ال�سرعية  يف  والتطبيق  النظرية  بني  ما 

ال�سرعية. والدميقراطية 

اأجمد �شعيد

يتناول الباحث الأكادميي امل�سري يا�سر قن�سوه يف مقاله البحثي حتت عنوان: »ال�سرعية والدميقراطية يف العال احلديث: مرجعيات واعدة، تطبيقات مراوغة«، 

واملن�سور مبجلة »الت�سامح«، العالقة الوطيدة ما َبنْي ال�سرعية مبفوهمها الغام�س بالطبع والدميقراطية التي تلهث خلفها اأغلب �سعوب العال الآن، ويبداأ الباحث 

ق يف املعنى الغام�س لل�سرعية والذي بدوره يتداخل مع الرتباط ال�سرعي بالدميقراطية، وهذا التداخل بدوره يرتبط بعدة م�سائل قد تزيل الغبار عن  اأوًل بالتعمُّ

معنى ال�سرعية، ولكنها تربطه بعدة مفاهيم اأخرى، قد تعني للفرد املعنى املجرد الأوحد لل�سرعية برمتها؛ منها: اأ- ارتباط احلكومة ب�سلطات تخول ال�سرعية. ب- 

قبول النا�س ل�سرعية احلكم ال�سيا�سي. ج- احليثية القانونية ل�سرعية ال�سلطة. د- �سرورة اإ�سفاء ال�سرعية يف اأو�ساع �سيا�سية معينة. وما اإن ت�سلم بهذه امل�سائل يتبادر 

اإىل ذهنك ال�سوؤال التايل: هل يجب اأن تكون كل النظم التي تدعي ال�سرعية دميقراطية؟ 
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بهذه  املهتمني  اأب��رز  من  واح��ًدا  الطهطاوي  راف��ع  رفاعة  يعدُّ 

العامة  بامل�سلحة  ال��وع��ي  اأنَّ  باعتبار  كتاباتهم؛  يف  امل�����س��األ��ة 

التون�سي  ال��دي��ن  خ��ري  اأك��رث عند  ن�سطْت  ث��مَّ  امل��دن��ي��ة،  اأ���س��ا���س 

وفهم  اإدراك  اأ���س��ا���س  ال��ع��ام��ة  التنظيمات  ليجعل  )1888م( 

ال��روؤي��ة  ه��ذه  واأو���س��ك��ْت  ن.  ال��ت��م��دُّ يف  العمومية  املنافع  اأهمية 

النهو�س  اأ�سول  بني  قارن  الذي  العظم  رفيق  عند  تكتمل  اأْن 

ثمَّ  احلديث،  الأوروب���ي  الزده��ار  واأ�سباب  القدمي  الإ�سالمي 

اعرف بانحطاط الفكر الإ�سالمي وحاجة امل�سلمني لالأدوات 

بني  ف��ق��ارن  عبده  حممد  اأم��ا  للنهو�س.  احلديثة  الأوروب��ي��ة 

اأف�سلية  اإىل  ليخل�س  التمدن  من  وامل�سيحية  الإ�سالم  موقف 

لي�س  والزده��ار  التقدم  اأن  اأو�سح  ثم  ال�ساأن،  الإ�سالم يف هذا 

واإمنا هو حالة من  له؛  اأو معار�ساً  الدين  على  معتمداً  اأم��راً 

بالأمة  للنهو�س  وملهم  مهم  وم�سروع  والإرادة،  الت�سميم 

وا�سعة  فكرية  ُروؤى  طريق  ع��ن  وذل��ك  وتقدمها،  وازده��اره��ا 

تر�سم  وا�سحة  منهجية  وط��رق  مبتكرة،  واأ�ساليب  وعميقة، 

الطريق ال�سحيح للنهو�س، وذكر فيما ذهب اإليه زميله رفيق 

من  والأ�ساليب  الأدوات  اأخ��ذ  ���س��رورة  عن  �سبق  فيما  العظم 

الأوروبيني للنهو�س بالأمة الإ�سالمية مرة اأخرى.

بوا  د عبده الذين ت�سرَّ د ر�سيد اأحد تالميذ حُممَّ يعترب حُممَّ

بلغ  اإذا  اإنه  �سيخه  وفاة  بعد  فقال  نهجه.  على  و�ساروا  اأفكاره 

بنا الوعي والفهم والإدراك باأهمية م�ساحلنا، واأن هذا اأو ذاك 

نافع  املتقدمة  الأوروبية  كان من احل�سارة  ا  اأيًّ والفعل  الأمر 

لال�ستفادة  وتطبيقه  واعتباره  اأخ��ذه  لنا  فيمكن  لنا؛  ومفيد 

امل�ساألة  وظلت  وت�سريعيًّا.  دينيًّا  لتاأ�سيله  احلاجة  دون  منه 

عبده  حممد  تالميذ  اأغلب  ل��دى  ال��وت��رية  عالية  احل�سارية 

ال���ذي ت��رج��م ك��ت��اب »���س��ر تقدم  ب��ع��ده مثل فتحي زع��ل��ول  م��ن 

عن  ووافية  كافية  مقدمة  له  واأ���س��اف  ال�سك�سون«،  الإجنليز 

التقدم و�سروطه ومنهجه وطرقه.

ل ت��دري��ج��ي يف  ويف ع�����س��ري��ن��ي��ات ال���ق���رن امل��ا���س��ي ح����دث حت����وُّ

م�سطلَح  اإنَّ  القول  ومُيكن  واحل�����س��ارة،  املدنية  م�سطلحات 

املدنية. وميكن  التقدم والزدهار م�ستوى  احل�سارة يفوق يف 

احلياة،  يف  والكمال  الكتفاء  مرحلة  باأنها  احل�سارة  و�سف 

اأم��اد  اإىل نبذ الآخ���ر، واع��ت��ب��ار  ر  ت��ط��وَّ ي��وم  بعد  ي��وم��اً  ولكنه 

على  ومثالبها  الغربية  »حل�سارة«  نقد  فبداأ  اأب��دي��ة،  املا�سي 

ال��ع��ال وال����ذات، وع��ر���س الإم��ك��ان��ات ال��ب��اق��ي��ة واخل���ال���دة من 

»احل�������س���ارة« الإ���س��الم��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة؛ لأن��ه��ا ق��ام��ت ع��ل��ى نظم 

ممتازة، وما لبثْت اأن �سادت ق�سية الهوية العربية والإ�سالمية 

احلفاظ  و���س��رورة  الإ���س��الم��ي،  الدين  م�سائر  على  واخل��وف 

اأ�سباب  فيها  تتوافر  اأن��ه��ا  البع�س  ظ��ن  ال��ت��ي  ح�سارتنا  على 

ومقومات اخللود والبقاء الأبدي!

ق����ام الأم�����ري »���س��ك��ي��ب اأر�����س����الن« ب��رج��م��ة ك��ت��اب امل�����س��ت�����س��رق 

الأم���ري���ك���ي »ل����وث����روب ����س���ت���ودارد« ب���ع���ن���وان »ح���ا����س���ر ال��ع��ال 

اأم��اد احل�سارة  بقي من  ما  يركز على  وال��ذي  الإ���س��الم��ي«، 

الفرن�سي  كتاب  برجمة  زعير«  »ع��ادل  ق��ام  ثم  الإ�سالمية. 

»ج��و���س��ت��اف ل��وب��ون« ع��ن ح�����س��ارة ال��ع��رب، وال����ذي اأث��ن��ى على 

اإن�سانية الإ�سالم ومقارنته بتوح�س احل�سارة الغربية قدمياً. 

وه���ن���اك ك��ت��اب اآخ����ر جل��و���س��ت��اف ل���وب���ون ب��ع��ن��وان »���س��ر ت��ط��ور 

ح�سارتهم  اأن  امل�سلمني  املثقفني  ل��دى  ر�سخ  وال���ذي  الأمم«، 

تتوافر فيها ثوابت اخللود، حتى جاءت �سدمة زوال اخلالفة 

1924م ممثلة باآخر حمطة لها وهي اخلالفة  الإ�سالمية عام 

عبداملجيد  ال�سلطان  العثماين  اخلليفة  ب��اإزاح��ة  العثمانية 

على  تفوق  ق�سية  من  الق�سية  لتتحول  ال�سلطة،  من  الثاين 

الهوية  على  املحافظة  ا�سكالية  اإىل  الغربي  والأ�سلوب  النمط 

التغيري  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  وال����زوال.  الت�سليل  م��ن  الإ���س��الم��ي��ة 

م���ن »امل��دن��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة« اإىل »احل�������س���ارة الإ���س��الم��ي��ة« ���س��ار 

الهوية  و���س��ام��اًل، وظ��ه��رت معه ح��رك��ات احل��ف��اظ على  ��ا  ع��امًّ

الإ���س��الم��ي��ة م��ث��ل الإخ������وان امل�����س��ل��م��ني يف م�����س��ر، واجل��م��اع��ة 

الإ�سالمية يف الهند.

احل�سارَة  اأنَّ  واملثقفني  الُكتاب  من  العديد  كتابات  يف  ظهرْت 

اأراد امل�سلمون التقدم والزدهار  باأكملها هي »الدين«، واإذا ما 

اأخرى فال بد من العودة ل�سريعتهم واأ�سولهم الدينية،  مرة 

امل�سلمون،  تاأخر  »ملاذا  ر�سالة  اأر�سالن يف  �سكيب  اأمثالهم  ومن 

ومل����اذا ت��ق��دم غ��ريه��م«، وك��ت��اب امل��ف��ك��ر ال��ه��ن��دي حم��م��د اإق��ب��ال 

املنف�سلة  احل�����س��ارة  نهج  ج��اء  ث��م  الإ���س��الم«.  »اإح��ي��اء  بعنوان 

التي  امل�����ودودي  الأع��ل��ى  اأب���ي  م��ق��ال  يف  وامل��ك��ت��م��ل��ة  وامل�ستغنية 

الغربي  التقدم  عباءة  من  اخلال�س  وو�سيلة  طريقة  اأن  ترى 

تتميز  م�ستقلة  اإ���س��الم��ي��ة  دول���ة  وت��ك��وي��ن  ل��ل��غ��رب  التنكر  ه��و 

ال�سراع  �سواهدها  من  والتي  الغربية،  احل�سارة  قومية  عن 

والذي  الثانية،  العاملية  بينها يف احلرب  �سبَّ  الذي  واخلالف 

ث��م ج���اءت كتابات  ال��ب�����س��ر.  امل��الي��ني م��ن  د  ق��ت��ل الآلف و���س��رَّ

اأب���و احل�����س��ن ال��ن��دوي خ��ا���س��ة يف ك��ت��اب »ال�����س��راع ب��ني الفكرة 

ال�سراَع  فيه  ا�ستعر�َس  والذي  الغربية«،  والفكرة  الإ�سالمية 

التا�سع  القرنني  خ��الل  والإ�سالمية  الغربية  الفكرتنْي  بني 

م  التقدُّ على  الغربية  احل�����س��ارة  و�سيطرة  والع�سرين،  ع�سر 

يد  اإل على  الإ�سالمية  تقوم احل�سارة  ولن  واأ�ساليب احلياة، 

ليفتح  الأوىل،  النه�سة  ق��ادوا  الذين  هم  لأنهم  فقط  العرب 

الباب هو الآخر وميهد الطريق ب�سكل كبري لظهور احلركات 

الإ�سالمية الن�سطة. لذلك؛ �سارت كتابات املودودي والندوي 

الكاملة  للح�سارة  واملعريف  الفكري  الغذاء  هي  قطب  و�سيد 

الإخ���وان  ج��م��اع��ة  خ��ا���س��ة  للم�سلمني،  ال��ب��دي��ل��ة  احل�����س��ارة  اأو 

امل�سلمني يف م�سر. 

اأدى  امل�سلمني  عند  احل�سارية  امل�ساألة  ر  ت��ط��وُّ ف���اإنَّ  وب��ذل��ك؛ 

الإ���س��الم��ي��ة احل��دي��ث��ة، ليظهر كتاب  ال��دول��ة  ل��ب��زوغ م�����س��روع 

اأخ���رى ودرا���س��ات  ال��ط��ري��ق« ل�سيد قطب وك��ت��اب��ات  »م��ع��ال يف 

اهتمت بطرائق بناء الدولة الإ�سالمية احلديثة والتي تقارع 

الغربية. احل�سارة 

خ��ال���س��ة.. ب���داأ ال��ع��رب وامل�����س��ل��م��ون ب��احل��دي��ث ع��ن »امل��دن��ي��ة« 

باعتبارها نه�سة اأوروبية وم�سروعا كبريا للح�سارة الغربية، 

الغربية يف  الإمكان من احل�سارة  ال�ستفادة قدر  مع �سرورة 

تلك الأ�ساليب والأدوات التي اأدَّت لزدهارها، اأو ال�سراكة معها 

ل  حتوَّ ثم  وال�سيا�سي.  والفكري  والتقني  العلمي  امل�ستوى  يف 

لياأخذ  املن�سرم  ال��ق��رن  وثالثينيات  ع�سرينيات  يف  احل��دي��ث 

عن  احلديث  لي�سبح  التقدم،  اإ�سكالية  بدل  »الهوية«  منحنى 

الدين  عمادها  احل�سارة  واأن  املدنية،  م��ن  ب��دل  »احل�����س��ارة« 

�سناعة  بوا�سطة  قوامها  ولي�س  وتعاليمه  وت�سريعاته  البحت 

وت��ع��ال��ي��م ب�����س��ري��ة، واأن���ه ل ع��ائ��ق اأم���ام احل�����س��ارة الإ���س��الم��ي��ة 

معهم  الن�سال  من  بد  فال  لذلك  ال��غ��رب؛  اإل  العال  لت�سيد 

وطردهم من دور الريادة. ثم جاء مفهوم »الدولة الإ�سالمية« 

لتنتهي مع هذه املرحلة اأغلب كتابات الإ�سالميني كمالك بن 

وازدهارها،  احل�سارة  قيام  �سروط  عن  الكثريين  وغريه  نبي 

يف  يوم  بعد  يوماً  اأو�سع  باباً  لنف�سها  تفتح  الكتابات  ت��زال  ول 

هذا ال�ساأن الوا�سع.

املدنية واحل�شارة.. �شراع بني الإ�شالميني والغرب!!
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اأمين البيماين

العديد من  علومها  بت من  وت�سرَّ الأر�س،  على وجه  قامت  التي  الب�سرية  اأعظم احل�سارات  كواحدة من  التاريخ  الإ�سالمّية خلدها  اأنَّ احل�سارة  �سكَّ  ل 

ن الإ�سالمي يف الوقت احلايل.  احل�سارات من بعدها يف مالت �ستى، تبعتها منذ عهد قريب حماولت عديدة لإي�ساح ال�سروط الالزمة لتجديد التمدُّ

وُهنا لنا وقفة ومناق�سة مع مقال ر�سوان ال�سيد واملن�سور يف ملة »التفاهم« بعنوان »املدنية واحل�سارة يف اأفكار الإ�سالميني املحدثني واملعا�سرين«، والذي 

ق اإىل طريقة تعامل املثقفني والكتاب امل�سلمني مع مفاهيم املدنية واحل�سارة والدولة عرب فرات زمنية متلفة. تطرَّ

albimani92@hotmail.com



امل�����س��ل��م��ون ك��ع��ادت��ه��م م��ت��ل��ف��ون ع���ن اأه�����ل امل���ل���ل الأخ������رى من 

ن�سو�سهم  اأوج����دت  مم��ن  وال��ه��ن��دو���س...وغ��ريه��م  امل�سيحيني 

وجت��ارب��ه��م ال��ت��اري��خ��ي��ة ت��وازن��ا م��ق��ب��ول ب��ني ال��ع��ق��ي��دة واحل��ي��اة؛ 

ال��دول  ه��ذه  اإق��ام��ة  اأ�س�س  ف��اإنَّ  ال�سيا�سي  اجلانب  من  اأتينا  فلو 

جماعة  قبل  من  مرفو�س  ب��دوره  هو  الذي  العلماين  الفكر  هو 

الدين وال�سيا�سة والقت�ساد هي كتلة  اأنَّ  الذين يرون  امل�سلمني 

اجلانب  يكون  وعليه؛  املدين.  املجتمع  راأ�س  فوق  تن�سبُّ  واحدة 

الروحي �سامال جلميع جوانب احلياة. ومن هذا املنطلق، ياأتي 

اجلانب  من  املحمدية  احلقبة  ت��وازن  كيفية  يف  العميق  اجل��دل 

اأن يكون مثاليا، وحتى بعد وفاته -�سلى  اأ�سبه  ال�سيا�سي توازنا 

بن  وعمر  ال�سديق  بكر  اأب��ي  حقبة  يف  وذل��ك  و�سلم-  عليه  اهلل 

اخلطاب ر�سوان اهلل عليهم.

وم�سروع  دينية  ر�سالة  على  الإ�سالم  ر�سالة  ا�ستملت  هل  ولكن: 

اأوروب��ا  بني  الكبري  ال�سيا�سي  ال�سدام  اإنَّ  واح��د؟  اآن  يف  �سيا�سي 

الدين  ب��ني  ال�سلة  اأع���اد  العثمانية  ال��دول��ة  وب��ني  ال�ستعمارية 

وال��ث��ق��اف��ة وب���ني ال�����س��ي��ا���س��ة يف اأع����ني امل�����س��ت�����س��رق��ني، وه����ذا ك��ان 

العربية  ال��دول  اأع��ظ��م  يف  عظيمة  اإ�سالمية  ب�سحوة  م�سحوبا 

لعبت  التي  باك�ستان  بعدها  وم��ن  الهند،  تلتها  ثم  م�سر،  وه��ي 

دورا كبريا يف غر�س الفكرة الدينية يف عمق التخبط ال�سيا�سي. 

وهذا كله كان يف معظم كتابات امل�ست�سرقني والكتاب، منا�سدين 

البنا،  الإ�سالمي؛ وكان من بينهم: ر�سيد ر�سا، وح�سن  بالوعي 

تعريف  الكتاب  د  ردَّ حيث  ال��ن��دوي.  احل�سن  واأب��و  قطب،  و�سيد 

الإ����س���الم ب��اأن��ه دي���ن ودول����ة، وك��ان��ت ه���ذه ���س��رارة اأم���ل م��ن اأج��ل 

�سحوة اإ�سالمية ل ت�سهدها القرون املا�سية.

امل�سلمني«،  »جماعة  وهي  جماعة  املحمدية  الدعوة  اأنتجْت  لقد 

ال�سهل  يكن من  اإنه ل  نبيهم، حيث  ر�سالة  با�سم  ت  ت�سمَّ والتي 

ت�سكيل م��ث��ل ه���ذه اجل��م��اع��ة خ��ا���س��ة يف ب��داي��ة ال��دع��وة ال��ت��ي ل 

املجال  �سيق  اىل  عائد  وه��ذا  والقبلي،  القري�سي  احليز  تتعدى 

�سد  املكي  املجتمع  اأب��داه��ا  التي  املمانعة  ق��وة  ب�سبب  اأو  امل��ك��اين 

دع����وة ت��ق��رح ت��دم��ري امل��ن��ه��ج ال��وث��ن��ي وع���ائ���دات���ه الق��ت�����س��ادي��ة 

الدين.  يف  امل�ساواة  قوامه  جديدا  نظاما  تفر�س  اأو  والتجارية، 

وهذا الأمر كان لقري�س عظيما؛ حيث امتازت قري�س باأف�سلية 

مطلقة على ال�سعيد املادي والقبلي، فكيف تر�سى باأْن تت�ساوى 

مع جملة العبيد والذين ي�سكلون ال�سواد الأعظم. فمع كل هذا 

ا�ستجاب عدد ل يزيد على ع�سرة -كما اأح�سته كتب ال�سري- اإىل 

الدعوة املحمدية مع اأنها كانت �سرية، ثم مبقت�سى اأمر الوحي 

الدعوة من حميطه  النبي  يبداأ  اأن  الأقربني«  »واأنذر ع�سريتك 

ا لالأ�سباب التي اأملحنا  الها�سمي، اإل اأنَّ ح�سيلته كانت �سيقة جدًّ

اإليها. فقد كانت هذه املحنة النبوية يف التبليغ وك�سب الأن�سار 

جملة  من  ومتما�سكة  قوية  اعتقادية  جماعة  بناء  يف  والتقدم 

اإىل  مكة  من  ال�سطرارية  الهجرة  على  حملت  التي  الأ�سباب 

املكاين  النطاق  خ��ارج  جديد  جمهور  ع��ن  البحث  ومعها  ي��رثب 

النبوية من  الدعوة  انتقلْت  النقطة،  املكرمة(. ومن هذه  )مكة 

اجلانب الديني اإىل اجلانب ال�سيا�سي ل يفارقها الدين. فيمكن 

القول باأنَّ جماعة امل�سلمني يف مكة حتولت جلماعة �سيا�سية بعد 

الدعوة  يف  التو�سع  على  الأم��ر  يقت�سر  ل  ي��رثب.  اإىل  الهجرة 

ب��ل ام��ت��د الأم���ر اإىل امل��وؤاخ��اة ب��ني الأو����س واخل���زرج )الأن�����س��ار( 

واملهاجرين، حتى �سملت املخالفني يف امللة من القبائل اليهودية 

�س  ُيوؤ�سِّ �سيا�سيا  د�ستورا  اأو  �سيا�سيا  عقدا  معها  النبي  اأبرم  التي 

مبكرا لعالقة املواطنة وهي ال�سراك يف املوطن ل يف الدين؛ 

وقد  بحتة.  اإ�سالمية  دول��ة  هي  املدينة  دول��ة  اأنَّ  احلقيقة  ففي 

النبوي  امليثاق  اإ�سالمية وهو نق�س  اإىل دولة  اأن تتحول  اأمكنها 

غدرهم،  ب�سبب  النظري  وبني  القينقاع  وبني  قريظة  يهود  بني 

وقد و�سل ذروته يف ال�سطدام امل�سلح والت�سفية املادية ال�ساملة 

الذي عربت عنه معركة خيرب.

نطاق  وات�����س��اع  الإ���س��الم  بر�سالة  امل��وؤم��ن��ني  جمهور  ت��زاي��د  وم��ع 

�سائر  لت�سمل  احل���ج���ازي  امل��ج��ال  ع��ن  ف��ا���س��ت  ب��ح��ي��ث  ال���دع���وة؛ 

اإل  و���س��ل��م-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  عهد  يف  العربية  اجل��زي��رة 

جمهور  يف  التزايد  ذل��ك  اأنَّ  حقيقة  اإدراك  ع�سيا  يكون  لن  ��ه  اأنَّ

ر�سالة  اأن  يعن  ول  حكما  يكن  ل  اجلغرايف  والتو�سع  امل�سلمني 

الإ�سالم تغلغلت عميقا يف وجدان املخاطبني، والدليل على هذا 

ا ف�سره عبدالإله بلقيز- عائد اإىل واقعتني: الأوىل اأنَّ  الأمر -كمَّ

بع�سا من معتنقي الإ�سالم ما جهروا باإ�سالمهم طوعا واإميانا، 

اأن  بعد  الظافرة  بحركته  واللحاق  فيه  للخو�س  ا�سطروا  ب��ل 

لهم  وتبني  الإ�سالم،  ال�سر�سة مع  املواجهة  الهزمية يف  حلقتهم 

اأنَّ حفظ البقية الباقية من م�ساحلهم ومراتبهم اإمنا هو وقف 

التي  الردة  ال�سباحة يف تياره ل �سده. والثانية هي حركة  على 

�سرعان ما اندلعت يف اأرجاء متلفة من اأرا�سي امل�سلمني ما اإن 

مُيكن  الواقع  ويف  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  وفاة  خرب  عمَّ 

وما  ال��دول��ة،  �سد  لأط��راف  �سيا�سيا  بكونها مت��ردا  ال��ردة  و�سف 

�ساحب هذا التمرد من ممانعة من دفع الزكاة وغريها.

اأنَّ ال��ع��رب ك��ان��وا ب��ح��اج��ة ل��ك��ام��ل ال��ف��رة  اإذن؛ خ��ال���س��ة ال��ق��ول 

ال�ستغناء  ميكنها  واأنها  اإ�سالمية،  جماعة  تتكون  حتى  النبوية 

الديني  اجتماعها  �سيا�سي يرعى  �سلطان  اعتقادية عن  كجماعة 

اإنتاجه. ويعيد 

ل  فاجعة  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  وف��اة  خ��رب  ك��ان  لقد 

تكن يف احل�سبان، ولكن عندما وقع احلدث جاء التحدي الكبري 

اأمام امل�سلمني، وهو من �سيخلف النبي يف اإمامة امل�سلمني؟ هذا 

الت�ساوؤل ما كان لياأخذ وجها دينيا اإطالقا، وذلك لعلم امل�سلمني 

�سلفا باأنَّ الر�سول حممد هو اآخر الأنبياء واملر�سلني؛ بحيث اأنَّ 

القيادة الدينية اختتمت به. بل كان ال�سوؤال �سوؤال �سيا�سيا، وكان 

هدفه من �سيخلف النبي يف الإدارة ال�سيا�سية ل�سوؤون امل�سلمني. 

ق���د ُي��ع��ر���س ع��ل��ى ال���ق���ول ب����اأنَّ خ��الف��ة ال��ن��ب��ي ك��ان��ت م��زدوج��ة 

اهلل  ر�سول  خليفة  واأنَّ  واح��د«،  اآن  يف  ودينية  »�سيا�سية  الطبيعة 

بيت  ويدير  والفتوحات  املعارك  يقود  �سيا�سيا  قائدا  فقط  لي�س 

يوؤمهم ل�سالة اجلماعة وميلك  �سيء هو من  بل قبل كل  املال، 

اإذ يجب على  حق الفتيا يف اأمور حياتهم، هذا �سحيح بال �سك، 

اخلليفة اأن يكون �سيا�سيا ودينيا من �ساأنه اإم�ساك زمام الإمامة 

لن  اأن خليفتهم  يقبل اجلدل  الذي ل  الأمر  ولكن  الإ�سالم،  يف 

اإطالقا فال هو مر�سل يحمل وحيا وكتابا ول  يكون مثل النبي 

هو مع�سوم من اخلطاأ، بل هو من عامة ال�سعب، ويتم تن�سيبه 

لن  ول��ك��ن  امل�سلمني،  جماعة  عليه  اأج��م��ع  اإذا  للموؤمنني  اأم���ريا 

يكون اإجماعا كاإجماع امل�سلمني على نبوة حممد �سلى اهلل عليه 

و�سلم.

مثالية  ك��ان��ت  امل�����س��ل��م��ني  خ��الف��ة  اإنَّ  ب��ل��ق��ي��ز:  ع���ب���دالإل���ه  ي��ق��ول 

ال�سديق  بكر  اأب��ي  مبايعة  فيها  ال��ت��ي مت��ت  ال��ف��رة  يف  م��ا  ن��وع��ا 

نظاما  امل�سلمون  فيها  ا�ستخدم  التي  وه��ي  اخل��ط��اب،  بن  وعمر 

���س��ي��ا���س��ي��ا ق��راآن��ي��ا ه���و ن��ظ��ام ال�������س���ورى. ول��ك��ن ازده����ر م�سطلح 

الأف��ك��ار  �سلطة  بتاأثري  احل��دي��ث  الإ���س��الم��ي  الفكر  يف  ال�����س��ورى 

الختيار  مقت�سى  على  ال�سلطة  اإقامة  اإىل  الداعية  الليربالية 

ب��الخ��ت��ي��ار ل  ر  ي��ت��ق��رَّ احل��ك��م  اأن  ع��ن  يف�سح  اإذ  ال��دمي��ق��راط��ي؛ 

بالتعيني اأو التوريث اأو ما �سابه. ثم يعود ويقول اإنَّ من اأ�سباب 

الن�س  اأنَّ  عنه-  اهلل  -ر�سي  علي  والإم��ام  معاوية  بني  اخل��الف 

اإط��ار  ير�سم  ال�سيا�سة  مل�ساألة  ا  خا�سًّ ت�سريعا  م  ُيقدِّ ل  ال��ق��راآين 

اإىل  ال�سيا�سة وال�سلطان، والذي نتج عنه حتول يف نظام احلكم 

ال�سيا�سة  على  نزاع  اأو�سح  كان  هذا  ولعل  �سورى،  ولي�س  توريث 

وال�سلطان يف العهد الإ�سالمي.

الدعوة املحمديَّة من اجلانب ال�شيا�شي
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اأحمد املكتومي

ف امل�سلمون عن تنزيل امل�سائل ال�سيا�سية والدولة وال�سلطان ال�سيا�سي منزلة املو�سوع الأهم يف ُجملة موا�سيع اجلماعة والأمة واملجتمع الإ�سالمي  ِطْيلة تاريخهم املديد، ل يتوقَّ

ث يف مقاله ال�ساخب مبجلة »الت�سامح« »ما قبل نظرية الدولة: امل�ساألة ال�سيا�سية يف اإ�سالم ال�سدر الأول« عن  التي �سغلتهم منذ بواكري الدعوة املحمدية.. عبدالإله بلقزيز حتدَّ

اإ�سكاليات عدم تنزيل ال�سيا�سة وال�سلطة �سمن الق�سايا التي يجب على امل�سلمني الهتمام بتفا�سليها، وعدم جعلها جزاأين م�ستقلني من ُجملة الطقو�س الدينية.

ahmed.rasid@hotmail.com



يف  له  ال�سائد  للمعنى  وفقاً  الفن  تعريف  ويختلُف 

لي�ستقل  بيئة حرة دون قيود،  بداأ يف  اإنَّه  اإذ  كل ع�سر؛ 

بعدها كدرا�سة يف القرن الثامن ع�سر، رغم وجوده منذ 

جيمينز-  مارك  -ُيدعى  املوؤلفني  اأحُد  وي�سرُي  القدم.. 

ال���ذات���ي للفنون  يف م��ق��ال��ه ح���ول »ظ��ه��ور ال���س��ت��ق��الل 

اإىل  »الت�سامح«،  مبجلة  واملن�سور  الغرب«  يف  اجلميلة 

وجانب  كدرا�سة  الفن  ا�ستقالل  ع��ن  ال��ن��اجت  ال�سخب 

ف هوبرت ريد الفن على  م�ساف اإىل العلم. اأي�سا ُيعرِّ

هناك  وكانْت  اجلديدة.  والأمن��اط  الأ�سكال  اإب��داع  اأن��ه 

كونها  ه���ذه؛  الإب����داع  ف��ك��رة  ترف�س  اأف��ك��ار  ال�سابق  يف 

ما  وف��ق  موجود  هو  ما  تعك�س  اأو  ج��دي��دا،  �سيئا  تخلق 

الفني  الإب���داع  فكون  لالإن�سان.  الداخلية  العني  ت��راه 

اأقرب للخلق من ناحية تكوينه لأمناط جديدة ل�سيء 

ما، جعل منه فكرة مرفو�سة لأن اخللق من امتيازات 

اخلالق. هذا الربط بني الفن والقدرة الإلهية تال�سى 

التي  ال��ف��رة  ذل��ك  ي���دلُّ على  ال�سنني. مم��ا  م  ت��ق��دُّ م��ع 

الذي  دافنت�سي  ليوناردو  الإي��ط��ايل  الفنان  بها  عا�س 

اماً فح�سب، بل كان مهند�ساً، وجيولوجياً،  ل يكن ر�سَّ

ومو�سيقياً، ونحاتاً، ومعماريا، وعاملا يف نف�س الوقت.

التفكر  ت�����س��ت��دع��ي  ال��ت��ي  ع��ب��ق��ري��ت��ه  يعك�س  ذل���ك  ك���لُّ 

الفن  ح��ول  �سائدة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الفكرة  ع��ن  وال��راج��ع 

وعالقته باخللق؛ اإذ اإنَّ العبقرية من اهلل، والإبداع اإذا 

يتميز  ل  التي  الفردية  ال��ق��درات  من  يظل  بها  ات�سل 

حيث  ا�ستثنائيًّا،  الفنان  اع��ت��رب  فلذلك  ف��رد؛  ك��ل  بها 

اأعمالهم.  على  يوقعوا  اأن  الفنانني  من  يطلب  اأ�سبح 

عبقريته  له  ب��اأن  الفنان  وع��ي  يعك�س  التوقيع  فكاأمنا 

التي متيزه عن الآخرين، واأنه ل يخ�سع لقوانني غري 

ل يف الفكر ال�سائد  التي متليها عليه نف�سه. هذا التحوُّ

التغيري  وك��ان  مبا�سر،  ب�سكل  يحدث  ل  الفنون  ح��ول 

بطيئا ن�سبيا؛ اإذ اإنَّه كان ير�سخ حتت �سغط الدين من 

خلق  ل  التحوُّ لكن  اأخ��رى.  ناحية  من  وال�سلطة  جهة، 

لدرجٍة  ال�سابق  يف  عليه  كانت  ملا  متاماً  منافية  �سورة 

اأ�سبح فيها الفنان ي�سرط يف حتديده لأ�سعار اأعماله 

ولي�س  الع�سر،  ذل��ك  يف  كفنان  ل�سمعته  وف��ق��ا  الفنية 

على متطلبات العمل الفني من جهد واأدوات. ول يهم 

اأن يكون العمل وفقا للطلب؛ حيث يتم تقبل اأي عمل 

ما.  زم��ن  يف  �سيته  ذاع  فنان  توقيع  يحمل  اأن��ه  م���ادام 

احلكم  عن  بعيدا  للفن  ال�ستقاللية  هذه  حتقق  وبعد 

ال�سلطة، دخل  �سيطرة  وبعيدا عن  والأخالقي  الديني 

الفن مرحلة من التقييد حتكمها بع�س املعايري الثابتة 

من  الفني  العمل  جمالية  حتدد  ما،  نوعا  املحدودة  اأو 

وا�سحة  غ��ري  ت��ك��ون  ق��د  امل��ع��اي��ري  ه���ذه  اأنَّ  اإل  ع��دم��ه. 

ي�سع  حيث  والأذواق؛  الفئات  كل  تر�سي  ل  اأو  متاما، 

يركه  ما  على  بناء  اجلمالية  ال�سروط  ه��ذه  البع�س 

العمل من اأثر يف دواخلهم كالن�سجام والتناغم. حتى 

اإنَّ بع�س الفال�سفة اختلفوا باأنف�سهم يف حتديد ما اإذا 

كانت هذه املعايري �ساحلة للتطبيق على كافة الأعمال 

القدامى  اأنَّ  الأم��ر  حقيقة  م�ستواها.  لتحديد  الفنية 

اأقرب للثبات لتقييم الأعمال، بينما  منهم تبعوا نهجا 

الظروف  لربط  اأك��رث ميال  ك��ان��وا  بعدهم  اأت��وا  ال��ذي��ن 

يعني  وذل��ك  الفني؛  بعمله  للفنان  واملكانية  الزمانية 

بعدهم الن�سبي عن املعايري الثابتة. ومن هذه النقطة 

بالتحديد، ظهرْت بع�س الفنون اجلديدة التي ُت�سنَّف 

على اأنها حرة اأي غري ملتزمة مبعايري التقييم الثابتة 

كال�سعر احلر مثال. لكن براأيي اأنَّ الفن كونه يعك�س ما 

ي�سري اإىل ذات الإن�سان الداخلية، فال بد اأن تو�سع له 

اأحيانا،  بداخله  الكامنة  الع�سوائية  تقيه  معينة  حدود 

الفنية.  املخرجات  على  ذلك  يوؤثر  ل  اأْن  يجب  ��ه  اأنَّ اإل 

اأي ُيحكم الفنان يف طريقة طرحه للعمل الفني؛ حيث 

التي  الأفكار  بنقاط معينة حتدد ماهية  يكون ملتزما 

يود اأن تعك�سها اللوحة اأو العمل الفني ب�سكل عام.

معينة  فرات  يف  ُطِرحت  التي  الت�ساوؤلت  على  ا  وردًّ

نوعا  تعدُّ  التي  املعايري  ه��ذه  مثل  وج��ود  اأهمية  ح��ول 

من التقييد على الفنون التي ُخلقت حرة من الأ�سا�س، 

اأنَّها من جانب اآخر تعمل على اأن ل تدرج كل الأعمال 

���س��روط  فيها  ت��واف��رت  اذا  اإل  ف��ن��ي��ة،  اأع��م��ال  ب�سفتها 

»فل�سفة  ى  ُي�سمَّ اأ�سا�سيا  مبحثا  هناك  اأنَّ  كما  معينة. 

من  ا�ستخدامه  ومت  حتديدا،  ال��دور  بهذا  يقوم  الفن« 

واأر�سطو  اأف��الط��ون  مثل  الفال�سفة  م��ن  العديد  قبل 

الإ���س��ارة  م��ن  ب��د  ل  الفنية.  الأع��م��ال  متلف  لتقييم 

اأنَّ الفن ل يقت�سر على بع�س الأمور املحددة  هنا اإىل 

وحتى  الفنون  كافة  ذلك  يتجاوز  اإمن��ا  مثال،  كالر�سم 

تعك�س  اأن��ه��ا  �سابقا  ذك���رت  م��ا  مثل  اإذ  منها؛  ال�سعبية 

ج��ان��ب��ا م��ن ه��وي��ة ال��ف��ن��ان اأو جت���ارب ح��ي��ات��ه ال��ت��ي مر 

وا�ستطاع  لالأمور،  الداخلية  نظرته  �سكلت  والتي  بها، 

��ز ع��ن الآخ���ري���ن ب��ذل��ك م��ن خ���الل ق��درت��ه على  ال��ت��م��يُّ

ال��ت��ع��ب��ري ع���ن ن��ظ��رت��ه ال��ذات��ي��ة ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ع��م��ل فني 

ك��ال��ر���س��م م��ث��ال، وي�����س��ن��ف ع��ل��ى اأن���ه ع��م��ل ف��ن��ي م���ادي. 

الفنية  الأع��م��ال  قائمة  ي��ن��درج �سمن  ق��د  ن��وع  وه��ن��اك 

املادية كاملعزوفات املو�سيقية. غري 

يف  احلالية  الع�سور  حتى  اجلدل  ي�ستمر   ، كلٍّ وعلى 

ال�سخ�سي  الذوق  وموقع  الفنون  هذه  جمالية  حتديد 

قد  ال�سخ�س  واأنَّ  خا�سة  لذلك،  حمدد  كعن�سر  للفرد 

ل  اإن  فني  عمل  لأي  اجلمالية  بال�سراطات  يعلم  ل 

يقت�سر  اأن  يعني  ه��ذا  اإذن؛  ذل��ك.  يف  متخ�س�سا  يكن 

باقي  ح��رم��ان  يعني  مم��ا  املتخ�س�سني؛  على  التقييم 

الأع��م��ال والن�����س��ج��ام معها  ب��ه��ذه  التمتع  الأف����راد م��ن 

نتيجة تاأملها كلٌّ ح�سب ذوقه. وهذا بالذات فيه �سيء 

يف  ال�سري  وحم��اول��ة  الفردية  للحريات  الت�سييق  من 

والختالف  للتنوع  م��راع��اة  دون  واح��د  جماعي  نطاق 

بني الأفراد.

ا���س��ت��ق��الل  اإنَّ م��رح��ل��ة  ال���ق���ول  ن�����س��ت��ط��ي��ع  خ���ت���ام���ا.. 

انخراطه  وقبل  والأخ��الق��ي  الديني  احلكم  من  الفن 

باملعايري الثابتة كانت تعد اأف�سل مرحلة مر بها الفن 

كانعكا�س داخلي للذات؛ اإْذ ل يليق بالفن اإل اأن مُيار�س 

يف بيئة حرة مثلما بداأ.
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وت��ط��رق امل��ق��ال يف ب��داي��ت��ه اإىل احل��دي��ث ع��ن زي����ارة اأوب��ام��ا 

اخلا�سة  الطفولة  ذك��ري��ات  ح��دود  تتجاوز  واأن��ه��ا  لإندوني�سيا، 

�سرق  ملنطقة  الأمريكية  ال�سيا�سة  ر�سم  اإع��ادة  حماولة  اإىل  به 

اآ���س��ي��ا، م��و���س��ح��ا ب����اأن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ل ت��ل��ت��ف��ت اإىل ه��ذه 

اإج��الء  مت  عندما  فيتنام  ح��رب  منذ  طويلة  ل�سنوات  املنطقة 

الرعايا الأمريكيني واإدارتهم وبع�س الفيتناميني من �سايغون 

عا�سمة فيتنام. وهنا؛ جند النظرة الوا�سحة يف قراءة الكاتب 

لل�سيا�سة الأمريكية كونها حتمل �سعار احلرية والنه�سة جتاه 

النقاط؛  م��ن  العديد  يف  امل��ق��ال  لغة  عك�سته  م��ا  وه��ذا  ال��ع��ال، 

لأزم��ات  امل���داوي  الطبيب  ه��ي  املتحدة  ال��ولي��ات  اأنَّ  ي��رى  فهو 

كل  حل  ي�ستطيع  ول  الت�سخي�س  يف  يخطئ  قد  ولكنه  العال، 

ويتجه  يف�سل  عندما  نف�سه  م��ع  فين�سحب  ال��ع��ال  يف  الأزم���ات 

فيتنام  حرب  بعد  فمن  ر�سالته،  يف  وي�ستمر  جديدة  اأزمة  حلل 

ظهرت  حتى  اآ�سيا  ���س��رق  جل��ن��وب  املتحدة  ال��ولي��ات  تلتفت  ل 

واأم��ا  اجل��غ��رايف،  النطاق  ه��ذا  يف  الأ�سولية  احل��رك��ات  وتوغلت 

اآ�سيا  �سرقي  جنوب  يف  الأ�سولية  احلركات  انت�سار  �سبب  حول 

انت�سار  هي:  حم��اور؛  لعدة  ترجع  فهي  اإندوني�سيا،  وبالأخ�س 

الفقر واجلهل، وكذلك عدم اإنهاء الوليات املتحدة الأمريكية 

الأمريكية  ال�سيا�سة  اإنَّ  ب�سكل كامل، حيث  الإ�سالحية  خطتها 

ا�ستخدام  خ���الل  م��ن  مبا�سر  ب�سكل  اخل��ل��ل  ع���الج  ع��ل��ى  تعمل 

النهج الع�سكري، وهذه طريقة غري مدية براأي كاتبي املقال، 

حتى  وتاأهيلهم  وت��دري��ب��ه��م  املنطقة  اأب��ن��اء  م�ساعدة  يجب  ب��ل 

ي�ستطيعوا جتاوز الأزمات التي يعي�سونها.

لالهتمام،  م��ث��رية  تاريخية  لفتة  ح��ول  امل��ق��ال  رك��ز  وك��ذل��ك 

والفيلبني  وماليزيا  اإندوني�سيا  اآ�سيا  �سرق  دول جنوب  اأنَّ  وهي 

و�سنغافورة وتايالند ت�سم ربع مليار م�سلم؛ منهم: 220 مليون 

ال�سرق  ع��ن  بعيدة  ال���دول  ه��ذه  وك��ان��ت  اإن��دون��ي�����س��ي��ا،  يف  م�سلم 

الأو�سط والدول العربية امل�سلمة، فظهر يف دولها منط متلف 

ال�سنوات  م��رور  مع  ولكن  اآ�سيا،  �سرق  جنوب  يف  امل�سلمني  من 

يتف�سى  اآ�سيا  �سرق  يف  مناطق  ووج��ود  الإع��الم  و�سائل  وانت�سار 

قادما  الراديكايل  الإ�سالم  من��وذج  انت�سر  واجلهل  الفقر  فيها 

الراديكايل  للنموذج  تقبلهم  �سبب  واأم��ا  الأو���س��ط،  ال�سرق  من 

لالإ�سالم والذي اأدى اإىل تبدل �سلوكيات وعادات عدد كبري من 

اأنَّ  ي��رون  اآ�سيا  �سرق  ُم�سلمي  اأنَّ  فهو  اآ�سيا؛  �سرق  يف  امل�سلمني 

تطالب  حركات  فظهرت  لالإ�سالم،  وفهما  ُعمقا  اأك��رث  العرب 

يطالبون  اآ�سيا  �سرق  يف  امل�سلمون  واأ�سبح  ال�سريعة،  بتطبيق 

هذه  ع��ن  ج��دا  بعيدين  �سابقا  ك��ان��وا  بينما  ال�سريعة،  بتطبيق 

اخلمور،  وي�سربون  ي�سلي  ل  منهم  كبري  ع��دد  وك��ان  الأف��ك��ار، 

ال��دي��ان��ة،  يف  الخ���ت���الف  ول  ال��دي��ن��ي��ة  للق�سايا  ي��ل��ت��ف��ت��ون  ول 

ومع  نقاب،  ب��دون  ولكن  الأغلب  على  الن�ساء  تلب�سه  واحلجاب 

اأم��وال  من  �ساحبته  وم��ا  الأ�سولية  الوهابية  احلركة  امتداد 

دين  رج��ال  ظهر  الإ�سالمية،  وامل��راك��ز  امل�ساجد  لبناء  �سخمة 

الإندوني�سية الأكرث  املقاطعات  مت�سددون و�سباط حمليون يف 

�س�س 
ُ
فقرا واإهمال، وذلك من اأجل تطبيق ال�سريعة، �ساربني باأ

احلياة املدنية عر�س احلائط، كما اأنَّهم طالبوا الن�ساء بارتداء 

للفقراء،  ك��زك��اة  اأم��وال��ه��م  م��ن  ن�سبة   %2.5 وف��ر���س��وا  احل��ج��اب 

قبل  بالعربية  القراآن  ق��راءة  يجيدوا  اأن  فعليهم  الأطفال  اأم��ا 

يف  الإره����اب  م�ستنقعات  اإنَّ  ال�����س��اب��ع��ة،  ���س��ن  يف  امل��در���س��ة  دخ���ول 

اآ�سيا ل ميكن جتفيفها من خالل القوى الأمنية  جنوب �سرق 

بيئات  خالل  من  بل  ال�سالح،  بقوة  الإره��اب  قمع  حت��اول  التي 

اإليها؛ حيث  الفقرية  املجتمع  تنموية نه�سوية جاذبة لطبقات 

الأ�سلحة  لغة  بتجاوز  الأمريكية  ال�سيا�سة  يطالب  الكاتب  اإنَّ 

ال��ب��ال�����س��ت��ي��ة م���ن اأج����ل ق��م��ع الإره������اب اإىل ل��غ��ة ب��ن��اء امل���دار����س 

قبل  الإندوني�سي  الدفاع  وزي��ر  اأي�سا  قاله  ما  وه��ذا  وامل�سانع، 

اإليه  يحتاج  ما  »اإنَّ  املتحدة:  للوليات  حاكما  اأوب��ام��ا  انتخاب 

فتيان جنوب �سرق اآ�سيا هو توفري فر�س العمل«، ويعتقد وزير 

م�ستعدة  غري  كانت  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  الإندوني�سي  الدفاع 

ملثل هذه احللول طويلة املدى.

ب�سجن  القيام  اأنَّ  �سنغافورية  درا�سة  ذكرْت  ذاته،  الإطار  ويف 

املجال  لهم  يتيح  لأن��ه  م��ٍد؛  غري  املتطرفة  احلركات  قياديي 

واإمن����ا احل���ل يف مراقبتهم  ال�����س��ج��ن،  اأف��ك��اره��م داخ���ل  ن�����س��ر  يف 

اإذا م��ا ت��اأم��ل��ن��ا  وت�����س��ي��ي��ق اخل��ن��اق ع��ل��ي��ه��م. ويف ال�����س��ي��اق ذات����ه، 

احل��رك��ات اجل��ه��ادي��ة جن��د اأن��ه��ا تعتقد ب��اأن��ه��ا ت��خ��و���س ح��روب��ا 

الأب���رز لالإ�سالم هو  ال��ع��دو  واأن  الإ���س��الم  ع��ادل��ة لإح��ي��اء فتيل 

بو�س  �سيا�سات  ���س��اع��دت  ول��ق��د  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

البن على تعميق هذه الفكرة، وهوؤلء ال�سباب الذين ينجرون 

والفقر  عادة اجلهل  الدافع  يكون  وراء هذا اخلطاب اجلهادي 

الأ�سبق  �سنغافورة  رئي�س وزراء  العمل وي�سميهم  وغياب فر�س 

اإىل نقطة مهمة  املقال  اأ�سار  كما  الأم��ل«،  »اأع��داء  يو  ك��وان  يل 

حيث اإنَّ هناك اجتاهنْي يف و�سط الإعالم الأمريكي حول �سبب 

احلركات  يف  لالنخراط  ال�سباب  من  كبرية  مموعة  ان��دف��اع 

اجلهادية.. الجتاه الأول: يرى اأنه ب�سبب احلقد الذي يتملكه 

احلركات  وتغذيه  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  جت��اه  ال�سباب 

ارتباط  فينفي  الثاين،  الجت��اه  اأم��ا  املتطرفة.  الأيديولوجية 

يرى  بل  ال�سباب،  عند  الأيديولوجية  النزعة  ب�سبب  الق�سية 

وتف�سي  املنا�سبة  احل��ي��اة  ف��ر���س  ان��ع��دام  اإىل  ي��ع��ود  ال�سبب  اأنَّ 

الراأي مو�سحا  الأول ينفي هذا  الفقر واجلهل، ولكن الجتاه 

هم  �سبتمرب  م��ن  ع�سر  احل���ادي  عمليات  يف  �ساركوا  ال��ذي��ن  اأنَّ 

الثاين  الجتاه  ولكن  والغنية،  الو�سطى  الطبقة  من  اأ�سخا�س 

يردُّ على هذا الراأي مو�سحا باأنَّ هناك فارقا بني قادة احلركات 

القليل  اإل  لي��ع��رف��ون  ع��ادة  وال��ذي��ن  اأتباعهم  وب��ني  اجل��ه��ادي��ة 

ي�سطرهم  مما  واجل��ه��ل،  الفقر  بينهم  وينت�سر  الإ���س��الم،  عن 

فاإنَّه  اإندوني�سيا  اإىل  نظرنا  فلو  اإىل هذه احلركات،  لالن�سمام 

خلف تلك البنايات ال�ساهقة متمعات فقرية م�سحوقة تعاين 

من انت�سار الفقر واجلهل واجلرمية؛ لذلك فاإنَّ النتماء لهذه 

احلركات غري نابع من عقيدة مرتبطة بال�سباب.

ُمرتبط  ف غري  التطرُّ اإىل  امليل  اأنَّ  اإىل  اأي�سا  الكاتب  واأ�سار 

يف  موجودة  اإثنية  نزاعات  فهناك  الإ�سالمية،  باحلركات  فقط 

وتايالند. الفلبني 

حاول املقال درا�سة واقع دول �سرق اآ�سيا من منظور ال�سيا�سة 

ال�سيا�سة  دور  ُمنطلق  اقراح حلول من  كما حاول  الأمريكية، 

التطرف،  مظاهر  كل  وحماربة  ال�سالم  اإح��الل  يف  الأمريكية 

ال�سيا�سة  ينتهجه منظرو  ا�ستعالئية  نظرة  يعك�ُس  الأمر  وهذا 

يتحدث عن  اإنَّه ل  الثالث، حيث  العال  دول  الأمريكية جتاه 

اآ�سيا  �سرق  اأبناء  فيتنام على نظرة  الأمريكية يف  تاأثري احلرب 

ا�ستقراء  ط��رح  امل��ق��ال  ول��ك��نَّ  املتحدة،  ال��ولي��ات  �سيا�سات  جت��اه 

ر احل���رك���ات الأ���س��ول��ي��ة يف ال��ب��الد  ��ا ح���ول ت��ط��وُّ ت��اري��خ��ي��ا ُم��ه��مًّ

بعدما  منوها  على  �ساعدْت  التي  احلركات  هي  وما  واأ�سبابها، 

كانت �سبه منعدمة، وهو ما ُي�سيف حموراً مهماً لدرا�سة تاأثري 

ال��دول  يف  ال�سريعة  لتطبيق  ت��دع��و  ال��ت��ي  الدينية  اخل��ط��اب��ات 

اأقلية  اأو ح��ت��ى ال����دول ال��ت��ي مت��ل��ك  الإ���س��الم��ي��ة غ��ري ال��ع��رب��ي��ة 

م�سلمة.

الوليات املتحدة والتيارات الأ�شولية يف �شرق اآ�شيا
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نا�شر احلارثي

ُيحاول كلٌّ من كري�ستوفر بوند ولوي�س �ساميونز، يف مقالهما املعنون ب�»اجلبهة املن�سية: ك�سب قلوب وعقول امل�سلمني يف جنوب �سرق اآ�سيا«، واملن�سور مبجلة 

»الت�سامح«، ُمناق�سَة طرق ك�سب الوليات املتحدة لقلوب وعقول امل�سلمني يف جنوب �سرق اآ�سيا، من خالل ا�ستقراء الو�سع ال�سيا�سي والتنموي يف �سرق اآ�سيا، 

رات التي ُت�ساعد الوليات املتحدة الأمريكية اأثناء فرة اأوباما يف ك�سب منطقة اآ�سيان  وربطها بال�سيا�سات الأمريكية؛ وذلك من اأجل و�سع اأف�سل الت�سوُّ

»جنوب �سرق اآ�سيا«، قبل اأن تتحول اإىل منطقة م�سطربة وغري م�ستقرة �سيا�سيا.

m056058@gmail.com



جدل الهوية يف رواية »ليون الإفريقي«

الأفريقي«  »ليون  رواي��ة  �ساحب  معلوف  اأمني  عالقة  ب��داأت 

انتقاله لفرن�سا،  الأدبية حتت وطاأة الغراب، بعد  بالكتابة 

اإّب���ان احل���رب الأه��ل��ي��ة يف وط��ن��ه ل��ب��ن��ان، وكانت  وب��ق��ائ��ه فيها 

اأعماله.  باكورة  العرب«  راآها  كما  ال�سليبية  »احلروب  رواية 

تتكئ هذه الرواية اإىل عنا�سر التاريخ ب�سورة اأولية، وتوظف 

والإخاء  كالت�سامح  اإن�سانية  قيم  ل�ستخال�س  العنا�سر  هذه 

رواي��ت��ا  ت��ن��درج  ال�سياق  ه��ذا  يف  ل��ل��ق��ارئ.  وتوجيهها  وامل��ح��ب��ة 

»���س��م��رق��ن��د« و«ح��دائ��ق ال��ن��ور« ال��ل��ت��ني جت��م��ع��ان ب��ني اأ���س��ل��وب 

وحني  التاريخية،  للمرتكزات  وال���س��ت��ن��اد  ال��ذات��ي��ة  ال�����س��رية 

اأن بطل  ن�سل اإىل »ليون الأفريقي« حمور مقالنا هذا جند 

ال��وزان، ل ميكن ت�سنيفه �سمن  الرواية احل�سن بن حممد 

انتماء حمدد، فال يوجد تعريف اأف�سل من ذلك الذي افتتح 

اأنا ح�سن  الرواية على ل�سان ليون: »ختنت  اأمني معلوف  به 

مزين،  بيد  دومديت�سي،  ل��ي��ون-  يوحنا-  ال���وزان،  اأح��م��د  ب��ن 

وعمدت بيد اأحد البابوات، واأدعى اليوم )الأفريقي(، ولكّني 

ل�ست من اأفريقيا ول من اأوروبا ول من بالد العرب، واأعرف 

اأ���س��در  ل  ولكنني  وال��زي��ات��ي،  وال��ف��ا���س��ي  بالغرناطي  اأي�����س��اً 

ابن  فاأنا  قبيلة،  اأي  اأي مدينة، ول عن  بلد، ول عن  اأي  عن 

ال�سبيل، وطني هو القافلة، وحياتي اأقل الرحالت توقعاً«.

ثنائية الوزان بني الظاهر والباطن

الطالع  بد من  والباطن ل  الظاهر  ثنائية  التوغل يف  قبل 

اأفريقيا«،  »و�سف  الروائي  العمل  اأ�سل  املحقق  على معاجلة 

ال��وزان،  احل�سن  �سخ�سية  على  معلوف  اأم��ني  مل�سات  لتمييز 

والباطن  ال��ظ��اه��ر  ثنائية  ول��ف  ق��د  معلوف  اأم��ني  ك��ان  ف���اإذا 

ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ظ��ه��راً م��ن م��ظ��اه��ر ال��ت�����س��ام��ح والن��ف��ت��اح، ف��اإن 

امل��ح��ق��ق ال��راح��ل حم��م��د ح��ج��ي ي��ع��د ذل���ك ذك����اًء م��ن ال���وزان 

تظاهر  حني  امل�سيحية  البيئة  مع  التاأقلم  على  عالية  وقدرة 

اأو  ليون  يدعى  ف�سار  البابا،  حاميه  ا�سم  وحمل  بالتم�سح 

وتطبيقاً  ت�����س��راً  الإف��ري��ق��ي،  اأو  ال��غ��رن��اط��ي  الأ���س��د  ي��وح��ن��ا 

اإل  اإميانه  بعد  من  باهلل  كفر  »من  الكرمية:  الآي��ة  مل�سمون 

من اأكره وقلبه م�سمئن بالإميان«، لكن هذه قراءة يرف�سها 

�سخ�سية  على  يفر�س  ت��اأوي��اًل  تت�سمن  اأنها  بحجة  البع�س 

نظره  وجهة  دع��م  قد  حجي  حممد  اأن  رغ��م  تع�سفاً،  ال��وزان 

باأربعة اأدلة هي:

اأفريقيا(،  )و�سف  كتاب  يف  الظاهرة  الإ�سالمية  ال�سبغة   -1

عندما يتحدث املوؤلف عن عادة اأو عيد اإ�سالمي نا�سباً نف�سه 

نف�سه  ين�سب  بينما ل  )عندنا(،  قائاًل  امل�سلمني  اإىل جماعة 

للم�سيحيني، فقال )عندنا هنا يف اإيطاليا( على �سبيل املثال.

2- اهتمام الكتاب باملالمح الإ�سالمية يف املدن والقرى التي 

زارها املوؤلف.

فيما  الهجري  للتقومي  وفقاً  الكتاب  يف  التواريخ  توثيق   -3

عدا مرات قليلة ورد فيها التاريخ امليالدي.

على  �سنني  م��رور  رغ��م  الإ�سالمي  با�سمه  املوؤلف  مت�سك   -4

اأ�سره وتداول ا�سمه امل�سيحي.

جدل الأنا والآخر يف الرواية

اأوًل: مظاهر اجلدل العقائدي

تتو�سط  ع��ب��ارة  ت�ستوقفنا  ال��روائ��ي  العمل  اإىل  ال��ول��وج  قبل 

يف  ييت�س،  و.ب  الإي��رل��ن��دي  لل�ساعر  ك��ام��ل��ة  �سفحة  ب��ي��ا���س 

قوله: »ل ترتب مع ذلك باأن ليون الأفريقي، ليون الرحالة، 

اأنا«، وهو ما يخرج ليون الأفريقي من �سخ�سيته  اأي�ساً  كان 

على  الأدلة  اأبرز  لعل  امل�ستقبل.  يخرق  رمز  اإىل  التاريخية 

ذل���ك ه��و اأن ال��ث��ن��ائ��ي��ات امل�����س��رية ل��ل��ت��م��اي��زات ال��ع��ق��ائ��دي��ة يف 

تتبنى  ول  الأخ���رى،  دون  بالنقد  دي��ان��ة  تتناول  ل  ال��رواي��ة، 

ه��وي��ة ع��ق��ائ��دي��ة حم�����ددة، ومم���ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى اإظ���ه���ار ه��ذه 

بع�سها  فينتقد  متلفة،  �سخ�سيات  األ�سنة  على  التمايزات 

امل�سيحية يف حني ُتنتقد اليهودية على األ�سنة اأخرى.

ثانيا: مظاهر اجلدل القومي

متتد ثنائية الذات والآخر اإىل امل�ستوى القومي رغم ال�سمة 

ال�سارد  يحيلنا  ال��روائ��ي.  العمل  على  الطاغية  العقائدية 

بقوله:  املدخل  يف  للبطل  اللغوية  التعددية  على  اإ�سارة  اإىل 

والرببرية  والق�ستالية  والركية  العربية  فمي  يف  »ت�سمع 

التعددية  وهذه  الإيطالية«،  والعامية  والالتينية  والعربية 

ل ت��ع��رب يف ج��وه��ره��ا ع��ن ف�����س��ل ب��ني ال����ذات والآخ�����ر لأن��ه��ا 

تعددية نابعة من ذات واحدة، وعلى ل�سان واحد.

مظاهر اجلدل على م�شتوى الهوية اجلن�شية

ت��ظ��ه��ر م��ت��غ��ريات ال��ه��وي��ة اجل��ن�����س��ي��ة يف ال���رواي���ة يف اأمن���اط 

على  تبنى  ل  متغريات  وه��ي  واجل��م��اع��ي،  ال��ف��ردي  ال�سلوك 

اجل��ن�����س ك��م��ع��ط��ى ب��ي��ول��وج��ي واإمن�����ا ك��م��ت��غ��ري ي��ع��ك�����س من��ط��اً 

هذا  على  موؤ�س�سة  اجتماعية  واأ�سكاًل  ال�سائد  التفكري  من 

النمط، وهي اأ�سكال تتدثر باأغطية دينية متداخلة كما نقراأ 

يف الف�سل الأول املعنون ب�)عامر �سلمى احلرة(: قال يل اأمي 

متكافئاً.  بيننا  ال�سراع  يكن  ول  جارية،  وكانت  حرة  »كنت 

الغواية  اأ�سلحة  جميع  هواها  على  ت�ستخدم  اأن  بو�سعها  كان 

اخلمر  وت�سب  وترق�س  تغني  واأن  ح��ج��اب،  دون  تخرج  واأن 

وتغمز بعينها، يف حني كان لزاماً علّي بحكم و�سعي األ اأتخلى 

قط عن وقاري، واأل اأظهر كذلك اأي اهتمام مبلذات اأبيِك«. 

الفتاة  حت��وي��ل  ه��و  ال�����س��اه��د  ه���ذا  م��ن  ا�ست�سفافه  مي��ك��ن  م��ا 

الآ���س��ر  اجل��ن��دي  م��ن  حم��م��د  ا���س��راه��ا  �سلعة  اإىل  امل�سيحية 

مال  كراأ�س  الأن��وث��ة  مظاهر  ت�ستخدم  ال�سلعة  اأن  ومب��ا  لها، 

املو�سيقى،  )الرق�س،  للرفيه  �سيدخرها  امل�سري  فاإن  لها، 

املتعة( لكن يبدو اأن هذه املظاهر ت�ساحب امتيازات تغبطها 

عليها الزوجة »احلرة«.

الثنائيات ال�شدية ودللتها نقائ�س 

ل مي��ك��ن اجل���زم ب���اأن رواي����ة »ل��ي��ون الأف��ري��ق��ي« ق��ائ��م��ة على 

ال��روائ��ي  ت��ق��دمي  م��ن  ال��رغ��م  فعلى  اأ���س��ا���س��اً،  �سدية  ثنائيات 

م�ساهد  ق��دم  اأن��ه  اإل  مت�سارعة  اأط���راف  خ��الل  م��ن  للجدل 

عملت على دح�س هذا اجلدل، لتقول باأن الثنائيات ال�سدية 

امل��ط��روح��ة يف  وامل��واق��ف  واجل��ه��ات  ال��ف��ئ��ات  ت�سمل جميع  ل 

مواقف  الثنائيات  هذه  بجانب  تتحرك  كانت  واإمن��ا  العمل، 

على  والجتماعية،  الدينية  خ�سو�سياتها  ح�سب  تنق�سها 

���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ن���الح���ظ ن��ق�����س ال��ث��ن��ائ��ي��ات يف احل���دي���ث عن 

الرغم من حتذير  امللذات على  اإىل  ان�سرف  الذي  ال�سلطان 

لالآخر  منح  قد  املن�سب  اأن  فالظاهر  حمون،  اإ�سحاق  طبيبه 

دي��ن��ي��اً ع��ل��ى اأ���س��ا���س ال��ك��ف��اءة ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة، ول متنع 

مالفته عقائدياً من تقليده املن�سب.

خال�شة

ع���م���ل اأم������ني م���ع���ل���وف ع���ل���ى اق���ت���ب���ا����س ن�����س��و���س وم�����س��اه��د 

ح�سب  �سكل  مما  اأفريقيا(،  )و�سف  من  جاهزة  و�سخ�سيات 

وق��ام  ال���س��ت�����س��ه��ادات«،  م��ن  »ف�سيف�ساء  كري�سفا  جوليا  راأي 

ال��ف�����س��ي��ف�����س��اء يت�سمن  ي��ح��ت��وي ه���ذه  ����س���ردي  ب��ن�����س��ج ق��ال��ب 

ال��ث��ن��ائ��ي��ات ال��ت��ي اأ���س��رن��ا اإل��ي��ه��ا يف امل��ق��ال، م��ع��ت��م��داً م��ا اأط��ل��ق 

خطاب  ت�سمني  اأي  املناجاة«،  »لغة  مرتا�س  امللك  عبد  عليه 

ولكنهما  خارجي،  والثاين  داخلي  الأول  اآخ��ر،  خطاب  داخ��ل 

اأو نف�سي اإىل  اأو �سردي  يندمان متاماً لإ�سافة بعد حدثي 

اخل��ط��اب ال��روائ��ي. ول��ع��ل معلوف ق��د اخ��ت��ار ه��ذا الأ���س��ل��وب 

�سخ�سية  من  متلفة  جوانب  على  الإ�ساءة  بهدف  ال�سردي 

الوزان املعقدة بكل الدللت التي يوحي بها هذا الو�سف.

ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ  -  يناير 2017 م 8

فاطمة اإح�شان

تتناول رواية »ليون الإفريقي« لأمني معلوف حياة الرحالة والعال والدبلوما�سي الأندل�سي احل�سن بن حممد الوزان، الذي �سهد الأعوام الأخرية من عهد 

الدولة الإ�سالمية يف الأندل�س، ثم هاجر مع اأ�سرته اإىل املغرب وقام برحالت اإىل �سمال اإفريقيا وم�سر، قبل اأن يختطفه القرا�سنة الإيطاليون ويعي�س يف 

البالط البابوي حيث تغري ا�سمه اإىل ليون دي مويت�سي وتزوج فتاة متن�سرة من يهود الأندل�س واأجنب منها ابنه »يو�سف« اأو »جوزيف« اأو »جيو�سبي« الذي 

يروي لنا ق�سة حياته. لكن ليون عند معلوف �سخ�سية حتمل اأبعاداً عدة، تزاوج بني ثنائيات �سدية مبلورًة هوّية بالغة التعقيد، يتناولها الباحث املغربي 

احل�سني الإدري�سي يف مقاله املن�سور مبجلة التفاهم، واملعنون ب�»جدل الأنا والآخر يف رواية ليون الأفريقي«، والذي �ساأقوم هنا مبحاولة لتلخي�سه و�سرحه.

fatema_ehsan@hotmail.com



عالقة الإن�شان باملكان.. الإ�شكندرية منوذًجا

الإ�سكندرّية هذه  اأن حتمَل مدينٌة واحدٌة مثل  لكن َكيف مُيكن 

الثالثيَة املتالحمة؟ اأن تكون ثغًرا ميكن لالأعداِء الُولوج منه، 

فقِدها!  َخ�سية  عليها  ُيرابط  ومدينة  ال�سائرين،  لُعبور  وممًرا 

اأّن امل��ك��ان مي��ل��ك ���س��ط��وًة ل مي��ل��ُك الإن�����س��اُن اإل الإذع����اَن  ي��ب��دو 

يف  »املولوُد  قبل  من  كفافي�س  اليوناين  ال�ساعُر  اأْذع��ن  كما  لها، 

بالعي�ِس فيها: لَقَدِرِه  الإ�سكندرّية- 

»�ستوؤدي بَك ال�سبُل، دائًما، اإىل هذِه املدينِة

فال تاأملنَّ يف فراٍر

اإذ لي�َس لَك من �سفينٍة

ول مْن طريق«

��ا احل��ف��ي��ان يف م��ق��ال��ِه امل��ذك��ور اأع��اله  واأْذع����ن ل��ه��ذا ال��ق��دِر اأي�����سً

اأن تظّل حت��ت ال�سوء«.  َق��َدُره��ا  اأم��اك��ن/م��دن  ح��نَي ق��ال: » ه��ي 

اأّن ال���ذي ل مي��ك��ُن جت�����اوُزُه يف درا���س��ة ت��اأث��رِي امل��ك��اِن على  غ��ري 

الذهنّية  ال�سوَر  هذه  �سّكل  الذي  التاريخيُّ  البعُد  هَو  الإن�ساِن 

باختيار  الكاتب-  يرويها  -كما  الق�سُة  ت��ب��داأ  وهنا  والنف�سية، 

ثالثِة  من  اأك��رَث  منذ  الأك���رِب  لالإ�سكندِر  عا�سمًة  الإ�سكندرّية 

اليونانّيَة،  لأثينا  ام��ت��داًدا  لتكوَن  امل�سيح،  ميالَد  �سبقْت  ق��روٍن 

وقد جاَء اختياُرها، كما تذكُر امل�سادُر، لأ�سباٍب �سيا�سّيٍة واإداريٍة 

اأهميًة -بح�سب  امل��ي��زُة الأك���رُث  وج��غ��راف��ّي��ٍة، وه��ذه الأخ���ريُة ه��ي 

مدخِل  على  واإ���س��راِف��ه��ا  ال�ساحِل،  على  ملوِقعها  ن��ظ��ًرا  امل�����س��ادر- 

املنا�سب. الغنّيِة وُمناخها  النيل، ولربِتها 

م�ستوقًفا  للمدينِة  التاريخّية  احلكاية  بقّية  احلفيان  وي�ستبق 

راأى  التي  املدينة  التي �سنعْت مَد هذه  املقوماِت  القارئ عند 

راأٌي  وه��و  لها،  الإ�سكندر  بناء  قبل  الأهمّية  بتلك  تكن  ل  اأّنها 

التاريخ  اإىل  اأ���س��ارْت  التي  امل�سادِر  على  احلفياُن  فيه  يعر�ُس 

جملة  وم��ن  اليونان.  قائد  م��يء  قبَل  حتى  للمدينة  العظيِم 

املقومات هذه:

- الوعُي مب�شتقبِل املكاِن:

اأن ت�ست�سعَر القادَم وتوؤمَن بِه يعني اأن تفعَل كل ما با�ستطاعتك 

اأّن الإ�سكندَر الأكرَب  لبناِء احلا�سر، هكذا بدا الكاتب واثًقا من 

كان قد راأى يف الإ�سكندرّية بوابَة ملجٍد قادم، ويبدو اأّنه يف هذه 

املرحلِة حتّولت مدلولت املكاِن عند القائد اليوناين من قطعٍة 

ح�سارّية،  ملدينٍة  كبري  م�سروٍع  اإىل  ال�سرق  يف  ترّبع  جغرافّية 

الوعي  هذا  اإّن  مهّمة.  ع�سكرّية  وقاعدٍة  ن�سط،  جت��اريٍّ  وميناٍء 

يحمل  اأو  يعرفها  الإ���س��ك��ن��در  يكن  ل  مدينٍة  مب�ستقبل  املبّكر 

الذي  التاأثرِي  يف  نفكُر  يجعلنا  عنا�سرها،  جتاه  م�سبًقا  �سعوًرا 

يرُكُه مكاٌن ما بحيث يحّفُز يف الإن�ساِن تطلعاٍت ورغبات.

املوقع: -اجلغرافيا/ 

اأوروب��ا  �سواحِل  ال�سرقي من  اجل��زِء  اليوناِن يف  مّثل موقُع  لقد 

اأهمّيًة كبريًة لن�ساطها التجاري وات�ساِلها احل�ساري  اجلنوبّية 

مم، ولعل التجرَبَة التي َمنحها املكاُن لالإ�سكندر 
ُ
بغرِيها من الأ

يف  جتربته  اأْث���َرت  ق��د  تلَك  الأم  ح�سارته  يف  وجي�سه  امل��ق��دوين 

�ساِحلها ونهِرها  ا�ست�سرف يف  الإ�سكندرّية، فقد  امل�سرّية  املدينة 

وت��رت��ب��ِت��ه��ا وم��وق��ع��ه��ا امل��ق��اب��ل مل��ق��ودن��ي��ا الإم��ك��ان��ي��اِت احل�����س��ارّي��ِة 

املوِقع  اأهمّيِة  اإىل  الكاتُب  اأ�ساَر  وقد  والع�سكرّيِة.  والقت�سادّيِة 

قد  الإ�سكندُر  كان  التي  اآ�سيا  ق��اراٍت؛  ثالِث  بنَي  للتقائِه  نظًرا 

فتَح جزًءا منها، واأفريقيا التي تقُف عليها ِم�سر، واأوروبا التي 

ُيطّل عليها �ساِحل ال�سكندرّية.

-التاريخ: 

لقد بدا اأن الكاتَب انطلق يف ت�سكيِل مالمِح مدينِة الإ�سكندرّية 

من التاريخ الذي قرر فيه الإ�سكندر الأكرب بناَءها، لكن ولأّنه 

وقَف  فقد  ذلَك  قبل  عظيًما  تاريًخا  املدينة  لهذه  ب��اأّن  يوؤمن  ل 

�ساعَة  متوفًرا  يكن  ل  عن�سٌر  »ه��ذا  قائال:  التاريخ  ملمح  عند 

على  �سيكون  ما  اعتبار  على  اإليه  فالإ�سارة  ال�سكندرّية،  اإن�ساِء 

حد تعبري علماء البالغة«، وقد كاَن لإ�سرار الكاتِب على فكرته 

اأن جعله ذلَك يخطو بالإ�سكندرّية قروًنا من الزمن ليقول اأّنها 

ع��ن هذا  وب��ع��ي��ًدا  ال��ق��دمي«.  ال��ع��ال  »اأع��ظ��م مدينة يف  اأ�سبحت 

التعميم الذي ُيخرج مدًنا من القائمة فقد انتع�سِت الثقافة يف 

العلمّية. املوؤ�س�ساِت  العلماء وببناِء  الإ�سكندرّية بجهوِد 

ال��ع�����س��ِر الإ���س��الم��ي، ُي�سري  ال��ع��ال ال��ق��دمِي اإىل  وان��ت��ق��اًل م��ن 

الكاتُب اإىل املكانِة التي اكت�سبتها مدينة الإ�سكندرّية يف التاريِخ 

مكانٌة  وهي  الإ�سالمّيِة،  الأدبياِت  درا�سة  خالل  من  الإ�سالمي 

اأهمّيًة  املدينة  هذه  متّثل  ل  اإذ  ديني؛  َمْعلم  بوجود  ترتبط  ل 

�سورًة  مّثلت  الكاتب-  -بح�سب  لكّنها  الت�سريعي،  اجلانب  من 

من  الدينّية،  الّن�سو�س  يف  والآث���اِر  الق�س�ِس  لبع�س  منعك�سًة 

الأوىل  اأّن  اعتباِر  على  القرننْي،  ذي  وق�سة  اإَِرم  قوم  ق�سة  ذلك 

الإ�سكندِر  اإىل  اإ���س��ارٌة  وال��ث��اين  الإ�سكندرّية  مدينة  اإىل  اإ���س��ارٌة 

الأك�����رب، وغ���رِيه���ا م��ن امل���اآث���ِر ال��ت��ي و���س��َع��َه��ا احل��ف��ي��ان يف ق�سم 

اأمر  يكن من  ومهما  املوثوقِة«.  والأق��واِل غري  املُر�سل،  »الّربٌط 

فاإّنه حتى مع وجوِد مروّيات غري ُمثبتة حول هذِه املدينِة تبقى 

الأماكن  ويت�سّور  َيرى  الذي  اجلمعي  الفكِر  اإىل  فيها  الإ�سارُة 

الأث��ري��ة  وامل��ع��ال  التاريخ  منها  متلفة  معطياٍت  اإىل  بالنظر 

والن�سو�س.

ال��ك��ات��ُب على هذه  اأط��ل��ق��ُه  ال���ذي  الأول  ال��و���س��ف  اإىل  وب��ال��ع��ودة 

اأورده-  م��ا  -بح�سب  كذلك  كانت  فاإنها  »ال��ث��غ��ر«؛  وه��و  امل��دي��ن��ِة 

ل��دي��ِه��م دراي���ٌة  ت��ُك��ن  َف��ت��ح��وه��ا ل  امل�سلمني ح��ني  اأن  م��ن ج��ان��ِب 

خلطِر  امل�سلمني  �سيعّر�س  الذي  الأم��ر  ذاك؛  اآن  البحر  بركوِب 

اأن  ال��ه��ج��وِم ع��رب ���س��واِح��ل��ه��ا ل��و جعلوها ح��ا���س��رَة م�����س��ر. غ���رَي 

الختيار هذا  لعدِم  راأى  فور�سر  الربيطاين  والروائي  الكاتب 

تاريٌخ  )الإ�سكندرّية  كتاِبِه  يف  يقوُل  ا،  خال�سً اأيديولوجيًّا  �سبًبا 

بني ول همجيني،  واأ�سحابه ل يكونوا متع�سّ ودليل(: »فعمرو 

ج��دي��دة خا�سعًة  ب��ن��اء م�سر  ي��ب��داأوا يف  اأن  و���س��ك  ع��ل��ى  وك��ان��وا 

ب�سكل  الإ�سكندرّية  من  نفروا  لأّنهم  القاهرة،  من  بالقرب  لهم 

بالطبع  ميكن  ول  تافهة.«  وثنّيٍة  كمدينٍة  لهم  وب��دت  غريزّي، 

يكن  ل  الربيطاين  فالكاتُب  متاًما؛  ال��راأي  ه��ذا  اإىل  ال�ستناُد 

��ا، كما ل يكن ه��ذا ال��دل��ي��ُل كتاَب  ��ا ق��ا���سًّ م��وؤرًخ��ا ب��ل ك��ان روائ��يًّ

تاأريخ اأكرث من كونه دليال �سياحيًّا على طريقة الروائيني.

للم�سلمني  الع�سكري  التفوِق  مع  هذا  الثَّغِر  مفهوُم  حتول  وقد 

اأن  ولَت��ه��م  اخل��ل��ف��اُء  اأو���س��ى  فقد  وِح��ر���س؛  حمايٍة  مفهوم  اإىل 

ك��ان��وا  ك��م��ا  البيزنطيني،  م��ن  وي��ح��م��وه��ا  الإ���س��ك��ن��درّي��َة  ي��وؤّم��ن��وا 

ل�سّد  وال�ستعداد  فيها  للمرابطة  امل�سلمني  من  غ��زاًة  ُير�سلون 

اأي هجوٍم اأو ثورٍة حمتملة.

وحني كانت الإ�سكندرّيُة بوابًة م�سرعًة اأماَم البحِر، كانت جتمع 

�سواحل  ِق��ب��ال��ة  �ساحلها  ك��ان  فقد  واملَ���ْع���رب؛  ال��ّث��غ��ر  ثنائيِة  ب��ني 

ُع��ر���س��ًة ل��ه��ج��وِم��ِه��م، وه��ي يف ال��وق��ت ذات��ه  اأوروب�����ا، م��ا يجعلها 

املغرِب  من  القادمني  والعلماِء  للتجاِر  معرًبا  املّت�سع  مبينائها 

عرَب البحِر.

اإّن ه���ذا ال��ت��ف��اع��َل املُ��ت��ن��ام��ي ب��ني الإن�����س��اِن وامل��ك��ان ه��و م��ا ُينتج 

يف  ال��ذاَت  متّيز  التي  واحل�سارّية  الثقافية  اخل�سو�سّية  اأن�ساَق 

الإ�سكندرّية عن الآخر يف اأّي مدينٍة اأخرى، هذا التفاعُل الثائُر 

روَح��ُه  لالإن�ساِن  َكَما  للمكان  ي�سّكل  اأخ��رى  ت��ارًة  واخل��اف��ت  ت��ارًة 

وُهوّيته.
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نادية اللمكية

ورتها الفيزيائّيِة املرتبطِة بوجوِد عنا�سَر مادّيٍة وحدوٍد جغرافّيٍة اإىل عالقٍة منحت كّل مكوناِت البيئِة حولُه رموًزا  على مّر الزمِن، حتّولت عالقُة الإن�ساِن باملكاِن من �سُ

�سّكلت عرب التاريخ ذاكرَتُه املعرفّية وتكوينِه احل�ساري، واأ�سبح املكاُن ُمعطى يحدُد طبيعَة الب�سِر، واأ�سلوَب حياتِهم، وانتماءاتِهم ومعتقداتِهم، بل باتت درا�سة املكان ُمناخيًّا 

هاِت املجتمع وت�سوراتِه. ويف التاريخ ارتبطت األفاُظ احلقِل اللغوّي للجذر )ك، و، ن( بتاأريِخ الأحداِث واملواقِف مثلما ي�سري الباحُث  وجغرافيًّا واجتماعيًّا مفتاًحا ملعرفِة توجُّ

باط(، واملن�سور مبجلة »الت�سامح« ولعّل  ال�سوري في�سل احلفيان يف درا�ستِه للعالقة التاريخّية بني الإن�ساِن ومدينة ال�سكندرّية يف مقاله: )الإ�سكندرّية الثغُر واملعرَبُ والرِّ

مقاله خرُي مثاٍل لتحول هذا احلّيز من الفراِغ الكوين اإىل اأحد م�ستوياِت الذات الإن�سانيِة التي ي�سُف ال�ساعُر تاأثريها قائال:«لقْد زادين َم�سراِك وجًدا على وجِد«.

nkha008@gmail.com



ميكن  احلداثية،  مل�سطلح  تعريف  و�سع  ميكن  ل  حني  يف 

جوانب  يف  التجديد  ممار�سة  يف  تتمثل  فكرة  اإن��ه��ا  ال��ق��ول 

فمن  ل��ل��ح��داث��ي��ة.  امل��ن��ظ��ري��ن  ب��ني  وتنق�س  ت��زي��د  متلفة، 

الف�سحى  ا�ستبدال  جهة  م��ن  اللغة  يف  للتجديد  ال��دع��وة 

دع��وات  متلف  اإىل  ب��احل��ر،  ال��ع��م��ودي  وال�سعر  بالعامية 

ال��ت��ج��دي��د يف م��ت��ل��ف ج���وان���ب ح��ي��اة الإن�������س���ان، ك���ل ذل��ك 

احلديث  واإح���الل  امل��األ��وف  ع��ن  اخل���روج  يف  الرغبة  نتيجة 

منوذج  اأي  مع  التعاي�س  يف  احلداثية  ترغب  ول  بالقدمي. 

ما�س،  لنموذج  مثال  املجتمع  يخ�سع  فال  �سابق،  تقليدي 

يخربه مبا يجب اأن يكونه اأو ما ل يجب اأن يكونه. تختلف 

فاملجتمعات  احلداثية،  مع  تعاملها  طريقة  يف  املجتمعات 

املحافظة التي جتد �سعوبة يف تقبل اجلديد عموما، ترى 

وطبيعي   متوقع  موقف  وه��و  احلداثية،  يف  عظيما  خطرا 

ع��ل��ى اأي���ة ح���ال. ف��اأخ��ط��ب��وط احل��داث��ة اأح���دث ا���س��ط��راب��ات 

كثرية وكثيفة اأدت لتحولت جذرية ل تكن كل املجتمعات 

حتى  عندهم  مرفو�سا  اعترب  فقد  ول��ذل��ك  لها،  م�ستعدة 

ق��ب��ل ال��ن��ظ��ر يف دع���وت���ه، ف��ت��ح��ول ك��ب��ري ك��ه��ذا ي��ح��ت��اج وقتا 

لير�سخ، مع اإمكان ا�ستثناء الأجيال اجلديدة التي عا�ست 

خ�سم هذه التحولت، فهي اأكرث �سلة بنتاج احلداثة.

بني  للفرق  النتباه  لفت  الكاتب  يرى  كما  ال�سروري  من 

تاريخية  حقبة  متثل  احلداثة  حيث  واحلداثة،  احلداثية 

على  ح�سلت  التي  والتحولت  الخراعات  من  ومموعة 

فنيا«  قيميا  »انقالبا  فكانت  احلداثية  اأما  عدة،  م�ستويات 

اأنها جاءت نتيجة للحداثة ولكنها متمايزة عنها. تلك  اأي 

التحولت والتغيريات �سملت اأ�سياء كثرية، وطالت متلف 

ال��ف��ن داخ���ل النظرة  ج��وان��ب احل��ي��اة، وال��ف��ن واح���د منها. 

باأنه حماولة جاهدة  اأن يو�سف  امل�سهورة ميكن  التقليدية 

اأي  الواقع،  اإنتاج عمل يعرب عن  اأجل  اإبداعية من  وعملية 

عك�س  على  احلقيقة.  يف  عليه  هي  ما  كما  الأ�سياء  ت�سوير 

الفن يف الجتاه احلداثي.

ت�����س��ك��ل ن��ق��ط��ة اخل����روج ع��ن امل���األ���وف م��رب��ط ال��ف��ر���س عند 

الفني  العمل  ل��ك��ون  اإل  ل�سيء  ذل��ك  ولي�س  احل��داث��وي��ني، 

خارجيا  معنى  يحمل  اأن  يحتاج  ل  الفني  فالعمل  متلفا 

الفني  وال��ع��م��ل  ال��ف��ن  اإن  ب��ل  مو�سوعية،  حقيقة  ميثل  اأو 

اأي  غ��ريه،  من  معانيه  لكت�ساب  حمتاج  غري  بذاته  مكتٍف 

ولي�ست  م�ستقل،  خا�س  واق��ع  هي  مثال  الفنية  اللوحة  اأن 

ه��ذا  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  اآخ����ر. ي�سري  ل�����س��يء  ال��ت��ق��اط��ه  م���رد 

الجتاه لي�س جديدا واإمنا طاملا كان موجودا ولكن ب�سورة 

ف�ساء  حت��ت  ت��ن��درج  ال��ت��ي  ال��ت��وج��ه��ات  وت��خ��ت��ل��ف  متخفية. 

ت�سرك  ولكنها  الفن  عمل  كيفية  يف  بينها  فيما  احلداثية 

»يف رف�س الواقعية«، اإذا ل �سلطان للواقع على الفن، بل ل 

الالم�سروطة  للحرية  نتيجة  الفن،  على  �سي  لأي  �سلطان 

التي منحت للفن. 

التي  امل�ستقبلية  امل��در���س��ة  احلديثة  الفنية  امل��دار���س  وم��ن 

وتتميز  امل�ستقبل،  وت�ست�سرف  املا�سي،  مع  قطيعة  ت�سنع 

ل��وح��ات��ه��ا ب���امل���وؤث���رات ال���ت���ي ت����دل ع��ل��ى احل���رك���ة و���س��رع��ة 

بالفن،  الفن  بنقد  ت�ستهر  التي  الدادية  واملدر�سة  ال�سوء، 

اأي ال�����س��خ��ري��ة م���ن ال��ف��ن وق��ي��م ال��ف��ن وات���خ���اذ ال��ف��و���س��ى 

ال�سريالية  املدر�سة  اأي�سا  يوجد  للتعبري.  �سبيال  والعبثية 

هي  بل  ال��دادي��ة،  من  تنظيما  اأك��رث  اعتبارها  ميكن  والتي 

ترك  يف  اأ�سا�سا  فل�سفتها  وتقوم  عنها،  ناجتة  احلقيقة  يف 

مكونات  تاأتي  وقد  العقل،  ولي�س  التعبري  متار�س  النف�س 

الأعمال ال�سرييالية من الواقع لكنها ت�ستخدم بطرق غري 

واقعية.

احلياة  م��الت  م��ن  م��ال  اأي  يف  التجديد  عملية  تعترب 

اآل��ي��ة ل�سمان احل��ي��وي��ة يف ذل��ك امل��ج��ال و���س��م��ان م��رون��ت��ه، 

فالقواعد التي نفر�س ثباتها والقوانني املطلقة متنع روح 

ماهي  مثال  الكت�سافات  كل  باأن  ذلك  والتبديل،  التجديد 

اإل نتاج حماولت جريئة وممار�سات جديدة غري م�سبوقة 

الفن  يف  احلركة  هذه  التغيري.  برغبة  مدفوعة  وعمليات  

جتاوز  يتم  حيث  الفن،  نقد  اأو  فن  مبيتا  الكاتب  ي�سميها 

ي�سرب  كما  ماألوف،  وغري  متلف  هو  ملا  واملعتاد  املاألوف 

الفال�سفة  ه��وؤلء  لن��ك،  وماك�س  وفرويد  مبارك�س  اأمثلة 

والعلماء قد غريو القواعد يف مال تخ�س�سهم، وابتكروا 

نظريات  ون�����س��اأت  ال��ظ��واه��ر،  وتف�سري  لفهم  ج��دي��دة  طرقا 

متلفة من جهودهم. 

تكرث الأعمال الغريبة وغري املفهومة عند الفنانني الذين 

النا�س  ت��ع��ود  ل��ع��دم  ك��ذل��ك  وه��ي  احل��دي��ث،  بالفن  يعملون 

ب��الأل��وان  مليئة  ل��وح��ة  ت��وج��د  فقد  غرابتها،  وع��ل��ى  عليها 

العمل  تفح�س  ع��ن��د  معنى  ذات  لي�ست  ال��ت��ي  واخل��ط��وط 

للمرة الأوىل، لكنها حتتاج حا�سة خا�سة يكت�سبها ال�سخ�س 

النا�س. يف نف�س الوقت  اأن توجد عند جميع  ولي�س �سرطا 

نظرا  النا�س،  من  كثريا  للجمال  املفهوم  هذا  ي��روق  ل  قد 

التعر�س لنوع واحد من اجلمال مما جعله  لتعودهم على 

قالبا م�سيطرا لأحكامهم لكل ما هو جديد.

وف��ي��م��ا يتعلق ب��ال��ف��رق ب��ني اأ���س��ك��ال ال��ف��ن داخ���ل احل��داث��ي��ة 

وم��ا ب��ع��د احل��داث��ي��ة، ف���اإن احل��داث��ي��ة رك���زت ع��ل��ى امل��ع��ن��ى يف 

فامل�ساهد  الكاتب،  تعبري  حد  على  املدلول  اأو  الفني  العمل 

ا�ستخال�س  يحاول  الفني  بالعمل  ات�ساله  عند  املتذوق  اأو 

الفنان  اأن  جهة  من  الفنان،  ق�سده  اأو  و�سعه  ال��ذي  املعنى 

فعال قد ق�سد و�سع معنى حمدد لإدراكه. لكن الأمر لي�س 

الفنان  بيد  لي�س  هنا  فاملعنى  احلداثية،  بعد  ما  يف  كذلك 

بال�سرورة ليفر�سه على املتذوق، بل على املتذوق اأن ي�سبغ 

العمل باملعنى الذي يراه منا�سبا.

مر الفن مبراحل من التغريات اأعادت ت�سكيل مالحمه يف 

حقب متلفة، حيث ظهرت توجهات ومدار�س كانت نتيجة 

والع�سر  الأزم���ن���ة.  لتلك  ال��راه��ن��ة  وامل��ت��غ��ريات  ال��ت��ح��ولت 

احل��دي��ث اأي�����س��ا مب��وج��ة حت��ولت��ه امل��ت�����س��ارع��ة وامل��ت��الح��ق��ة 

وول��دت  املعا�سرة،  الفنية  الأع��م��ال  يف  ج�سيما  اأث��را  تركت 

ف��ل�����س��ف��ات ج��دي��دة حت����اول و���س��ع م��ف��اه��ي��م ج��دي��دة للفن. 

واأظن اأنه من املنطقي واملعقول التنبوء بحدوث املزيد من 

والتي  املوجودة  التطور  التحولت م�ستقبال، نظرا لوترية 

�سملت كل �سيء.

احلداثية والفن .. املفهوم والتاأثري

التي  املن�سور مبجلة »الت�سامح« »يتحدث الباحث �سالح قن�سوه عن التحولت  ب� »الفن الغربي املعا�سر: احلداثية وما بعد احلداثية«،  يف مقاله املعنون 

اأو ما ي�سمى بالفن احلديث، وتق�سيم التحول احلا�سل ملرحلة احلداثية وما بعد احلداثية. ي�سرح فيه الفرق  ح�سلت يف م�سار الفن يف احلقبة احلديثة 

بني م�سطلح احلداثة وم�سطلح احلداثية، ثم يو�سح اأبرز النقاط اجلوهرية املميزة للفن احلديث، والعالمات البارزة فيه. ويتحدث عن اأمثلة من بع�س 

املنظرين للفن احلديث وبع�س املدار�س الفنية احلديثة.
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اإعادة  اإل عملية  اإن هذا العدد ل يحمل يف طياته  قد يحدث 

يختلف  وتطويعها على متمع  ثقافة  وا�سترياد  ثقايف  اإنتاج 

املجتمع  عن  فاحلديث  وعوامله.  وبنيته  معايريه  حيث  من 

العلمي مهمة اأبعد من اأن تكون �سهلة. ول ميكن الكالم عن 

فاملجتمع   ( العلمي  البحث  عن  الكالم  دون  العلمي  املجتمع 

العلمي يكون موجودا حينما توجد تقاليد وطنية يف البحث 

عدم  ح��ال  ويف  العلمي(  املجتمع  ه��ذا  ل��وج��ود  متهد  العلمي 

كمية  �سوى  اأمامنا  يبقى  ل  للبحوث  وطنية  تقاليد  وج��ود 

را�سد  ر���س��دي  الباحث  اأورد  ول��ق��د  والتقنيني.  املعلمني  م��ن 

لإي�����س��اح م��ا اأك���ده ث��الث��ة اأم��ث��ل��ة م��اأخ��وذة م��ن ت��اري��خ العلوم 

الأمثلة  ذك��ر  وقبل  ال��ع��ال،  م��ن  )العربية(  املنطقة  ه��ذه  يف 

ن�ستوقف لذكر بع�س الوقائع التاريخية - التمييز بني العلم 

تطور  لقد  ال�سناعي-.  والعلم  احلديث  والعلم  الكال�سيكي 

امليالدي والن�سف  التا�سع  القرن  الكال�سيكي فيما بني  العلم 

املدنية  املراكز  يف  الأم��ر  اأول  ون�ساأ  م   17 ال�  القرن  الأول من 

الإ�سالمية وباللغة العربية، ولقد مت تن�سيط هذا العلم من 

القرن  من  الأول  الن�سف  وخالل   16 القرن  نهاية  يف  جديد 

العلم  ه��ذا  وك��ان  ن�ساأته.  م��ك��ان  يف  ي�سمحل  ب��داأ  يليه  ال��ذي 

مكتوبا باللغة امل�سيطرة التي كانت العربية يف بادئ الأمر ثم 

الالتينية فيما بعد.

اأما العلم احلديث فهو اأوروبي، وميكن اأن نوؤرخ بدايته ب�سكل 

تقريبي مع نيوتن وخلفائه يف القرن 18م، نق�سد بهذا العلم 

العلم  ه��ذا  ويتميز  فقط  الغربية  اأوروب���ا  يف  وتطور  ن�ساأ  اأن��ه 

وباأ�سكال  ف��روع��ه،  توحيد  اإىل  قوية  بنزعة  الكال�سيكي  عن 

ومن��اذج  الإ���س��ك��ن��دري��ة  م��ث��ل متحف  ب��ه  خ��ا���س��ة  التنظيم  م��ن 

ب��ي��ت احل��ك��م��ة وب��ي��ت ال��ع��ل��م يف ال��ق��اه��رة وامل���دار����س ال��دي��ن��ي��ة 

للبحوث  حقيقية  ومراكز  وامل�ست�سفيات  واملرا�سد  النظامية 

مع مابرها اإلخ. كل هذه اأ�سبحت �سرورية بف�سل خا�سية 

اأخ����رى م��ن خ�����س��ائ�����س ال��ع��ل��م احل��دي��ث وه���ي ت��ق��وي��ة البعد 

التطبيقي الهادف اإىل املنفعة.

بتطلبه  الكال�سيكي  عن  يتميز  احلديث  العلم  ف��اإن  واأخ��ريا 

العلم  يعترب  اأن��ه  اأي  العلمية  والأخ��ب��ار  العلمية  قواعد  ن�سر 

ب��داأ  ق��د ح�سل م��ن قبل وم��ن هنا  ث��ق��اف��ة، وه���ذا م��ا ل يكن 

اأ�سبح  لقد  الظروف  لتلك  ووفقا  العلمية،  الفل�سفات  ب��روز 

وتاأثريه  املجتمع  هذا  وتكوين  نف�سه  العلمي  املجتمع  مفهوم 

مغايرا ملا كان يف الع�سر الكال�سيكي وبداأ يظهر اإىل الوجود 

ميكن  ل  اأنه  بالذكر  واجلدير  والبحث،  للتعليم  اآخر  ت�سور 

وقد  والدولة  ال�سلطة  تدخل  دون  والبحث  بالتعليم  القيام 

ه��ذا  اإىل مت��ل��ك   19 ال��ق��رن  اجل��دي��دة يف  ال���دول  بع�س  �سعت 

مدفوعة  الوطنية  الدولة  وكانت  واليابان،  م�سر  مثل  العلم 

اأي�سا.  واقت�سادية  اإ�سراتيجية ع�سكرية  بدافع  ب�سكل ظاهر 

اإىل عدم  العلم  ف�سل م�سر يف حتقيق هذا  نعزي  اأن  وميكننا 

والأو���س��اط  ال�سيا�سية  النخبة  اأي  ال��ق��رار  اأ���س��ح��اب  جت���اوب 

بالعمل  وال��واع��ي  الإداري  الل��ت��زام  ورف�����س��ه��م  الق��ت�����س��ادي��ة 

املجتمعات  علم  اأي  ال�سناعي  العلم  بينما  العلم.  متلك  على 

تقوم  اآخ��ر  مبعنى  البحث  وت�ستهلك  تنتج  ال��ت��ي  ال�سناعية 

وموؤ�س�سات  مراكز  يف  يجرى  البحث  اأن  اأي  البحث،  بت�سنيع 

ومابر خا�سعة لطرائق تنظيم واإدارة خا�سة مما ت�سهم يف 

تطوير التطبيقات العلمية على ال�سناعة، ووفقا ملعنى العلم 

ال�سناعي اختلف لدينا مفهوم املجتمع العلمي وهكذا.

ومن النظرة الإجمالية اأعاله ن�ستنتج اأن العلم يلزمه تكوين 

وبناء موؤ�س�سات خا�سة به اإىل جانب وجود ثقافات ومتمعات 

ومتلكه،  احلديث  العلم  ل�ستقبال  غريها  من  اأك��رث  موؤهلة 

الكال�سيكي منذ  العلم  التي ورثت  تلك  املجتمعات هي  وهذه 

ج��دوى  دون  تبقى  الكامنة  ال��ق��وة  ه��ذه  ولكن  ط��وي��ل،  ت��اري��خ 

ل  اإن��ه  ن�ستخل�س  كما  اإرادي،  ب�سكل  تن�سيطها  يجر  ل  اإذا 

العلم  اأكان  �سواء  املجتمعات  يكن هناك تطور مت�ساو ملختلف 

كال�سيكيا اأم حديثا اأم �سناعيا. ول يكن العلم الكال�سيكي اأو 

احلديث اأو ال�سناعي �سيئا ينقل من متمع اإىل اآخر، كذلك 

لي�س هناك ن�سر ممكن للثقافة العلمية من متمع اإىل اآخر 

عن طريق الرجمة اأو نقل العلماء، وما اإليه دون اأن تتواجد 

البنية التحتية الالزمة. ولن ي�ستطيع اأي متمع اأن يتملك 

العلم دون اأن يبني لنف�سه وبنف�سه تقاليده اخلا�سة بالبحث. 

الأول  امل��ث��ال  باأمثلة  الباحث  ا�ستعان  الفكرة  ه��ذه  ولتبيان 

احلديث(  )العلم  م�سر  الثاين  الكال�سيكي(،  )العلم  بغداد 

اأي�سا )العلم ال�سناعي(. والأخري م�سر 

9م ح��ي��ث ن�����س��ط��ت ح��رك��ة  ازده�����رت ب���غ���داد يف ب���داي���ة ال���ق���رن 

اإىل  خاللها  م��ن  و�سلت  ال��ت��ي  الثانية  ال��ف��رة  يف  ال��رج��م��ة 

العلماء  عدد  زيادة  هذه  الرجمة  حركة  �ساحب  مما  الأوج. 

واملوؤلفات وازدادت التخ�س�سات ب�سكل مطرد، وبرزت مدار�س 

متناف�سة، واجلدير ذكره اأن م�سروع الرجمة يف بغداد خ�س 

ذات  ال��ع��ل��وم  ع��ل��ى  ي��ك��ن يقت�سر  واح���د ول  اآن  ع��ل��وم يف  ع��دة 

بل  البع�س؛  ادعى  والتنجيم كما  الطب  العلمية مثل  املنفعة 

ي�ستوقفنا  مما  والإن�سانية.  الجتماعية  العلوم  اأي�سا  �سمل 

تلك  يف  الهلين�ستي  الإرث  علوم  نقل  جرى  ملاذ  ا�ستفهام  هنا 

املجتمع،  من  طلب  وج��ود  حتما  الإج��اب��ة  بغداد؟  ويف  الفرة 

فكل الدرا�سات التي نقلت من اليونانية اإىل العربية تبني اأن 

و�سجعوا  واملرا�سد  املكتبات  اأ�س�سوا  العلم  ونا�سري  اخللفاء 

عملية  اأن  اإليه  بالإ�سارة  واجلدير  والرجمة.  البحث  بكرم 

�سابق وتخطيط، وهذا ل يعني  لت�سور  الرجمة ل تخ�سع 

ال��رواي��ات  اإن  ب��ل  اأمامهم  يلقى  م��ا  ك��ل  ق��ام��وا برجمة  اأن��ه��م 

العلمية  اأن  بالعك�س؛  تبني  اأنف�سهم  املرجمون  اأورده��ا  التي 

كانت مق�سودة ومنظمة.

قيادة حممد  كانت حتت  19م  القرن  الثاين )م�سر( يف  املثل 

يف  مل�سر  واإدارت��ه  قيادته  فل�سفة  نوجز  اأن  وميكننا  با�سا  علي 

بتملك  واقت�سادية  ع�سكرية  لأ�سباب  ق��ام  اإن��ه  ال��وق��ت.  ذل��ك 

ال��ع��ل��م احل��دي��ث اأي ال��ع��ل��م وال��ت��ق��ن��ي��ات الأورورب����ي����ة، وح��ق��ق 

الربوي حيث  للنظام  ج��ذري  اإ�سالح  خ��الل عمل  ذل��ك من 

النظام  اإ�سعاف  حتم  حديثا  نظاما  التقليدي  للنظام  اأ�ساف 

متخ�س�سة  عديدة  م��دار���س  فاأن�ساأ  يلغه.  ل  ولكنه  ال�سابق 

جانب  اإىل  الأوروب��ي��ني،  واملهند�سني  الع�سكريني  مب�ساعدة 

ما  لكنهم  اأوروب��ا  اإىل  الطلبة  من  كبري  عدد  بابتعاث  قيامه 

م�سر  بافتقار  ا�سطدموا  حتى  م�سر  اإىل  ال��ط��الب  ع��اد  اإن 

�سحية  ب��ا���س��ا  ع��ل��ي  حم��م��د  فتجربة  ال��ب��ح��ث.  م��وؤ���س�����س��ات  اإىل 

تاأمني  دون  العلم  بنتائج  الهتمام  توجيه  الأول  لوهمني: 

عن  ال�ستغناء  باإمكانية  القتناع  والثاين  لإع��داده،  الو�سائل 

الأ�سا�سي. البحث 

حيث  ق20م،  م��ن  الأول  ال��ن�����س��ف  يف  )م�����س��ر(  ال��ث��ال��ث  امل��ث��ل 

باحث  فهو  م�سرفة؛  م�سطفى  �سرية  بذكر  البحث  ا�ستعان 

التدري�س  وا�سل  بداية م�سريته يف م�سر ثم  التدري�س  تلقى 

الإب��داع  روح  �سبب غياب  اإجنلرا. وجند يف ق�سته تربير  يف 

ه��ذا  ل��ن��ا  وي��وؤك��د  ال��ع��رب��ي��ة.  متمعاتنا  يف  العلمي  وال��ع��ط��اء 

للموؤ�س�سات  والعلمي  املادي  بالدعم  البدء  يجب  اأنه  التاريخ 

يف البالد العربية التي ت�سري يف اجتاه متلك العلم.

يعد مقال ر�سدي را�سد »املجتمع العلمي والتقاليد الوطنية«، واملن�سور مبجلة »الت�سامح« من املقالت التي تعّري حقيقة املجتمعات العربية الغارقة يف وهم 

�سعيها لعلمنة متمعاتها. ميكننا القول اإن كل �سيء يعرب عن نف�سه عن طريق عدده )كميته( فعندما يتواجد مموعة من العلماء واخلالقني واملبدعني 

واملوؤ�س�سات واملراكز العلمية يف متمع ما هذا يعك�س مدى رقي ثقافة البلد احلا�سن لهذه الطاقات املنتجة؛ ولكن ر�سدي - واأنا متفقه معه-  ينفي هذه 

الفرا�سية يف متمعاتنا العربية حيث ي�سري اإىل فكرة اأن عدد اجلامعات ومراكز البحوث والتذكري بعدد الأطباء واملهند�سني مهم دون اأدنى �سك لكن هذا 

ل ي�سكل بال�سرورة مدينة علمية اأومتمعا علميا.

اأوهام علمية املجتمع العربي
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العقل  على  النقل  هيمنة  �سبب  اأن  مربوك  يرى  بداية 

لي�س كونه ميثل »احلقيقة« بل لأنه الطرف الذي يقف 

ال�سلطة  فب�سبب جتاوبه مع خطاب  الأقوى«   « بجانبه 

جناحه  ف�سبب  ال�سيادة،  ل��ه  واأ�سبحت  مهيمنا  اأ�سبح 

اأ�سبح  لذلك  تبعا  خ��ارج��ه،  من  بل  داخله  من  ينبع  ل 

التاأويل  التنزيل فقط ولي�س بناء  اإثبات  العقل هو  دور 

مثلما هو املفرو�س. هيمنة راأي واحد اأو طريقة واحدة 

الإ�سالمي  ال��ت��اري��خ  يف  ك��ث��ريا  بعدها  ت��ك��رر  التفكري  يف 

ترى  ثقافة  وان��ت�����س��ار  الت�سامح  غ��ي��اب  اإىل  اأدى  وذل���ك 

غري  ثقافة  فانت�سار  للحقيقة،  الوحيد  املمثل  هي  اأنها 

ظهور  اإىل  اأدى  ن�سرها  يف  ال�سلطة  ودور  مت�ساحمة 

اأكرث  اجلزء  هذا  �سيكتمل  كان  مت�ساحمة.  غري  نزعات 

النقل  ال�سلطة على هيمنة  َبنّي مربوك كيف عملت  لو 

على العقل ودافعت عنه. 

يو�سح  فيها  يوجد  التي  بالثقافة  يتاأثر  العقل  ولأن 

و  الإ�سالمية«  »الثقافة  بني  الفرق  م��ربوك  ذل��ك  بعد 

عن  الأول  يعرب  حيث  الإ���س��الم«  ���س��ادت  التي  »الثقافة 

�ستى  واجت��اه��ات  اأن�����س��اق  فيها  تتفاعل  وا�سعة  م�ساحة 

الثاين  ف��اإن  والتنوع  الت�سامح  عليها  ويغلب  قيود  دون 

واح��دة  ثقافة  هيمنة  ع��ن  يعرب  حيث  مت��ام��ا،  متلف 

ل��الإ���س��الم ب��ح��ي��ث اأ���س��ب��ح��ت ه��ي ذات ال�����س��ي��ادة وامل��ع��رب 

الثقافات.  م��ن  غريها  وهم�ست  الإ���س��الم  ع��ن  الوحيد 

وك����ان م���ن امل���ح���ال اأن ي�����س��ت��ط��ي��ع ه���ذا »ال��ع��ق��ل« وح���ده 

الإحاطة بكل جوانب الإ�سالم. 

يف  الإ�للشللالم  �شبقت  التي  الثقافة  اأثلللرت  كيف 

تكوين العقل الإ�شالمي؟ 

ي���رى م���ربوك اأن ال��ث��ق��اف��ة ال��ت��ي ���س��ادت ق��ب��ل الإ���س��الم 

العقل  فلغويا  الإ���س��الم��ي،  ال��ع��ق��ل  ت��ك��وي��ن  يف  �ساهمت 

)م���اأخ���وذ م��ن ع��ق��ال ال��ب��ع��ري لأن���ه مي��ن��ع ذوي ال��ع��ق��ول 

فاإن   « م��ربوك  يقول  ال�سبيل(،  �سواء  عن  ال��ع��دول  من 

ال��ب��داوة  لعبته  ال��ذي  ال���دور  مركزية  ع��ن  يك�سف  ذل��ك 

جعلت  حيث  من  واأع��ن��ي  ال��ب��دء؛  منذ  العقل  حتديد  يف 

واأ���س��ا���س وج��وده��ا  م��رك��ز حميطها  ه��و  ال���ذي   - البعري 

واإذا  واأ�سله«.  للعقل  اللغوي  التحديد  اأ�سا�س  هو  كله- 

ياأتي  ال��ق��راآن  يف  فاإنه  التقييد  يعني  لغويا  العقل  ك��ان 

مبعنى الإدراك اأي اأنه فعل حترير ل تقييد. كما يرى 

مربوك باأن الثقافة العربية التي �سبقت الإ�سالم والتي 

املعا�س  من  »اجلاهز«  على  واعتادت  العمران  تعرف  ل 

بنظر  الثقافة  فتلك  الإ�سالمي،  العقل  يف  اأثر  لها  كان 

الإنتاج، فهي كانت  اعتادت على ال�ستهالك ل  مربوك 

بنف�سها  معا�سها  تنتج  ول  الآخ��ري��ن  جهد  على  تعي�س 

فعقيدة  ال��دي��ن  م��ع  ال��ع��رب  تعامل  على  ذل��ك  وانعك�س 

ال��ك�����س��ب الأ���س��ع��ري ت��ق��وم ع��ل��ى ا���س��ت��ه��الك ف��ع��ل ال��غ��ري، 

والغري هنا كما يقول مربوك هو اهلل. وقد يكون كالم 

امل�سلمني  اأن  ن��رى  ال��ي��وم  فحتى  �سحيحا  هنا  م��ربوك 

يعي�سون اأزمة اأفكار من حيث اأننا نقوم با�ستهالك اأفكار 

الغري ول ننتج اجلديد؛ فالأمر ل يقت�سر على املجال 

الديني فقط بل يف جوانب متعددة، ومن الطبيعي مبا 

يكتفوا  اأن  الأفكار  من  اجلاهز  على  اعتادوا  العرب  اأن 

اأن  دون  ال�سابقون  والفقهاء  الأوائ��ل  العلماء  قاله  مبا 

بالقدا�سة  �سبغوها  اأي�سا  اإنهم  بل  �سيئا  فيها  ي�سيفوا 

�سيوؤدي  ال��ذي  الكفر  مبثابة  الأف��ك��ار  تلك  نقد  واأ�سبح 

اإىل اعتبار �ساحبها خارجا عن امللة والدين، وهنا تزداد 

هيمنة النقل على العقل لي�سبح دور العقل هام�سيا. 

لوجود  احتمالية  توجد  اأن��ه  م��ربوك  ناق�س  ذل��ك  بعد 

ع��الق��ة ب��ني »ال��ن��ق��ل« وب��ني »ال��ت��ن��ق��ل« اأي الن��ت��ق��ال من 

اأثر حتى  مكان لآخر وهو الذي اعتاده البدو، فالتنقل 

البدوي بحيث جعلها غري مرابطة  يف طريقة تفكري 

الفكرة  وهذه  الإ�سالمي.  العقل  على  بدوره  ذلك  واأثر 

العرب  اأن  خ�سي�سا  يفر�س  الكالم  فهذا  تقنعني  ل 

واأن  لآخ���ر  م��ك��ان  م��ن  ينتقلون  ُرّح����ال  ك��ان��وا  جميعهم 

بينما  ال��رح��ل  ب��ال��ب��دو  اإل  ي��ت��اأث��ر  الإ���س��الم��ي ل  العقل 

يتاأثر  ل  وجت��م��ع��ات  ق��رى  �سكل  يف  امل�ستقرون  ال��ع��رب 

اأن القراآن ذاته نزل مبكة ولي�س بالبادية، كما  بهم مع 

مربوك  يعرج  البدوية.  الثقافة  على  باللوم  يلقي  اأن��ه 

التي  للعلوم  النقلية  الطبيعة  عن  للحديث  ذل��ك  بعد 

اأث��رت  والتي  الإ���س��الم  قبل  العرب  عند  م��وج��ودة  كانت 

الإ���س��الم.  بعد  العقل  على  النقل  هيمنة  على  ب��دوره��ا 

علم  هو  به  يفتخرون  كانوا  ال��ذي  العرب  »علم  يقول: 

الأخبار  وعلم  وتاأليف اخلطب  الأ�سعار،  ونظم  ل�سانهم 

العلوم  هذه  ف��اإن  وبالتايل  والأع�سار«  ال�سري  ومعرفة 

وقد  وتكراره،  الأ�سالف  قاله  ما  اإع��ادة  �سوى  حتتاج  ل 

الإ���س��الم من  م��ن علماء  الكثري  اأن  هنا  م��ربوك  اأغ��ف��ل 

كثرية  علوم  لديهم  الذين  من  املفتوحة  البالد  اأه��ايل 

والعمران  والفل�سفة  الفنون  م��ن  ولديهم  نقلية  غ��ري 

مما ل يكن موجودا عند اأهايل جزيرة العرب والذين 

�ساهموا ب�سكل كبري يف متلف العلوم الإ�سالمية وكان 

لهم اأثر عظيم يف علوم الفقه واحلديث، اأفلم يكن من 

املفر�س اأن يوؤدي هذا اإىل حدوث تغيري فعلي لو كان 

املوجودة  العلوم  وطبيعة  نوع  على  يقت�سر  فعال  الأمر 

�سابقا قبل الإ�سالم؟ 

اأن »الأ�سل الواحد«  فيما يتعلق بالقبيلة يرى مربوك 

اإل��ي��ه ن�سب ك��ل قبيلة  ي��ع��ود  ال��ذي  امل�����س��رك«  اأو »اجل��د 

العقل  اإىل  ت�سلل  العرب  عند  الأن�ساب  على  والتع�سب 

امل�سرك  الأ�سل  من  التفكري  طريقة  فانتقلت  العربي 

يف الن�سب اإىل »الن�س الأ�سلي« يف الإ�سالم، وهنا انتقل 

ال��ع��رب  يتع�سب  وم��ث��ل��م��ا  ال��دي��ن،  اإىل  الأب����وي  ال��ن��ظ��ام 

للن�سو�س  اأي�سا  تع�سبوا  عليها  ويحافظون  لأن�سابهم 

عليها. وحافظوا 

من  بالكثري  وغ��ن��ي  مت�سعب  ه��ذا  م���ربوك  ع��ل��ي  م��ق��ال 

العقل  ع��ل��ى  ال��ن��ق��ل  هيمنة  خللفية  ال��ع��م��ي��ق  التحليل 

لكن  والقبيلة،  وال�سلطة  الثقافة  من  املتعددة  واأ�سبابه 

كما قلت �سابقا وددت لو اأنه تو�سع يف احلديث عن دور 

اأرى  اأحادي يف التفكري، لأين  ال�سلطة يف هيمنة جانب 

باأن له الأثر العظيم يف تهمي�س العقل. 

الن�سو�س املن�سورة تعرب عن وجهات نظر كتابها ول تعك�س بال�سرورة راأي ملة التفاهم اأو اجلهة التي ت�سدر عنها.

ملة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاك�س : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : الربيد الإلكروين

كاملة العربية
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يف فرات كثرية من التاريخ الإ�سالمي كان يتم اإق�ساء العقل ل�سالح النقل وتبع ذلك تهمي�س لالآراء املختلفة وو�سفها بالهرطقة وغريها من الألقاب، ملاذا �ساد العقل 

على النقل يف الإ�سالم؟ يناق�س هنا علي مربوك يف مقاله املن�سور مبجلة »الت�سامح« حتت عنوان »من الثيولوجي اإىل الأنرثوبولوجي: قراءة يف الرتيب الذي �ساد 

الإ�سالم للعالقة بني العقل والنقل« الأ�سباَب التي اأدت لهيمنة النقل على العقل وتبعات ذلك وما هو دور الثقافة التي �سبقت الإ�سالم للتمهيد لهذه ال�سيطرة. هذا 

املقال يناق�س ب�سكل وا�سع اأثر الدين والثقافة يف �سيادة جانب واحد من التفكري دون �سواه.

alabrikamla@gmail.com

ملاذا هيمن النقل على العقل يف الإ�شالم؟ 


