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مراحل كفاح النبي الكريم وأصحابه

حول أفول الحضارة األمريكية

للطفل  ترجمته  ُيمكن  الذي  األطفال  أدب  من 
العربي نصٌّ قديم للشاعر اإلنجليزي الشهير ويليم 

شكسبير )١56٤-١6١6(. 
ا وممثًلا، ويعد  كان شكسبير شاعًرا وكاتًبا مسرحّيً
على نطاق واسع »أعظم كاتب في اللغة اإلنجليزية« 
و«أعظم مسرحي في العالم«، وغالًبا ما يطلق عليه 
»شاعر إنجلترا الوطني«. أنتج حوالي 3٩ مسرحية، 
لغات  كل  إلى  أعماله  ترجمت  وقد  سوناتة،  و١5٤ 
خشبات  على  ى  تؤدَّ مسرحياته  زالت  وما  العالم، 

المسرح إلى اليوم في مناطق ُمختلفة من العالم.
َوَرد في  اليوم مقطٌع غنائيٌّ  الذي سُأترجمه  النصُّ 
التي  ُتِحب«،  »كما  الكوميدية  شكسبير  مسرحية 
حول  المسرحية  أحداث  تدور   .١5٩٩ سنة  كتبها 
عمها  ابنة  مع  رحلت  عندما  روزليند  القصة  بطلة 
مهرج  برفقة  لها  عمها  الضطهاد  نتيجة  سيليا 
البالط حتى يصلوا إلى غابة أردن. المسرحية تعبير 
وتتخللها  والحب،  والذكاء،  الخاطئة،  الهويات  عن 
الغابة  شجرة  »تحت  أغنية  منها:  كثيرة؛  أغاٍن 
والتي  المقال،  الخضراء«، موضوع حديثي في هذا 
المشهد  الثاني،  الفصل  في  آميان  اللورد  غناها 
أحد  وهو  آميان،  اللورد  المسرحية.  من  الخامس، 
لديه  يعد  لم  أردن،  غابة  في  عاشوا  الذين  النبالء 
حياته  أصبحت  بل  البالط؛  في  كان  كما  أعداء 
والطقس  »الشتاء  سوى  فيه  يعاديه  ال  بسيطة 
القاسي«، كما تقول األغنية. في هذه األغنية، يدعو 
في  والعيش  إليه  لالنضمام  الناس  آميان  اللورد 
الغابة وبساطتها، بعيًدا عن المؤامرات السياسية 
والنضال من أجل الرخاء المادي. والفكرة الفلسفية 
التي يعبر عنها شكسبير في هذا النص هي أن 
المدن وعداواتها؛  الغابة مفزع لإلنسان من قسوة 
واالعتماد  والُحرية،  والُحب،  للطمأنينة،  مكان  إنها 

على الذات حتى بأقل األشياء وأبسطها.
ُنترِجم األغنية على هذا النحو:

وعلى ظالل الغابِة الخضراِء...
َهّلا افترشنا األرَض باسترخاِء
َهّلا َشَدْونا كالبالبِل َبْهجًة...
مع كلِّ طيٍر ُمطرٍب بِغَناِء

***
فإلى ُهنا، يا صاِح، أقبْل بالَهنا...
فإلى ُهنا، فإلى ُهنا، فإلى ُهنا!

***
ما ِمْن َعَدوٍّ هاُهنا ُمتربٍِّص...

إال الشتاَء وقسوَة األنواِء
وإذا أردَت العيَش دون َمطامح...
بسوى ِضياِء الشمِس في األنحاِء
وإذا أردَت العيَش ُمْقتِنًعا بما...
في الغاِب من ُقوٍت ومن َنْعماِء

***
فإلى ُهنا، يا صاِح، أْقِبْل بالَهنا...
فإلى ُهنا، فإلى ُهنا، فإلى ُهنا!

***
ما ِمْن َعُدوٍّ هاُهنا ُمَتَربٍِّص...

إال الشتاَء وقسوَة األنواِء

ا قبل...! أمَّ
د. هالل الحجري



محرم 1441 هــ - سبتمبر ٢٠١٩م2

العدالة بين األخالق والقانون
ريــا الخزيرية

العدالة االجتماعية هي قاعدة اأ�شا�شية ال�شتمرار حياة الب�شر 
املفهوم على خمتلف  ا�شتحوذ هذا  البع�ض، حيث  بع�شهم  مع 
اأن  كما  والوطنية،  ال��دول��ي��ة  واملنظمات  ال�شيا�شية  االأدب��ي��ات 
ال�شياق  ه��ذا  ال��ك��ات��ب��ة  ناق�شت  وق��د  �شامية  ف�شيلة  ال��ع��دال��ة 
اأوائ��ل  من  يعد  ال��ذي  اأفالطون  الغربي  باملفكر  مثال  ب�شرب 
املرء  اأن ميتلك  »العدالة  باأن  القائلني  االجتماعيني   العلماء 
ويعني  ب��ه«   اخلا�شة  الوظيفة  وي��وؤدي  فعال،  اإليه  يتنمي  ما 
ذلك اأن كل فرد يف الدولة �شواء كان طفال اأو رجال اأو امراأة 
يتدخل يف  اأن  دون  ملكانته  واملنا�شب  به  املنوط  يوؤدي عمله  اأن 

عمل غريه.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ���رى ت��رى ال��ك��ات��ب��ة وج���ود ���ش��راع ح��ول مفهوم 
الدخل  توزيع  خ��الل  من  ذل��ك  ويت�شح  االجتماعية  العدالة 
الطبيعة،  امل��وارد  وا�شتخدام  التعليمية  والفر�ض  والوظائف 
مم��ا دف���ع ع���ددا م��ن امل��ف��ك��ري��ن وال��ف��ال���ش��ف��ة اإىل اأن ي��ق��دم��وا 
 ( باالأخالق  يرتبط  ال��ذي  العدالة  مفهوم  عن  خمتلفة  روؤى 
ال�شمري االإن�شاين احلي(، وبني القانون)االأدبيات ال�شيا�شية( 
الأجل الو�شول اإىل معرفة احلقوق والواجبات ال�شاحلة لكل 

االأزمان.
ي��ع��د ج���ون رول���ز اأح���د ه����وؤالء امل��ف��ك��ري��ن ال��ذي��ن اأو���ش��ح��وا يف 
قد  و  االأ�شا�شية.  املفاهيم  من  واخلري  العدالة  باأن  كتاباتهم  
االأخالقي  ال�شخ�ض  اأن  العدالة«  »نظرية  كتابه  يف  رول��ز  بني 
ي�شتقي من هذين املفهومني )العدل، واخلري(، حيث ت�شوره 
على  �شيطرت  التي  النفعية  الفل�شفة  مع  يتعار�ض  للعدالة 
�شلوك  كل  غاية  هي  »املنفعة  مبداأ  على  وتقوم  الغربي  الفكر 
االإن�شان  بها  يقوم  التي  االأفعال  اأخالقيات  اأن  اأي  اأخ��الق��ي«، 
اأراد رولز  تعتمد على حتقيق املنافع ودفع االأ�شرار، وبالتايل 
اأن يقدم تف�شريا خمتلفا ومر�شيا حلقوق وواجبات مت�شاوية 
اإليها  وت�شتمتع  االآراء  حت���رم  ال��ت��ي  ال����دول  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني 

)الدميوقراطية(.
وناق�شت الكاتبة روؤى الفيل�شوف كانط )1724-1804( ملفهوم 
العدالة وتاأتي اأي�شا على عك�ض النفعية؛  حيث تقوم االأخالق 
ل��دي��ه على العقل وح���ده. ن��ادى ك��ان��ط ب��وج��ود ق��وان��ني اأول��ي��ة 
القوانني  ارتبطت  حيث  االإن�شاين  ال�شلوك  تنظم   و�شرورية 
على  ح��دودا  يفر�ض  لديه  للحرية  مبفهوم  عنده  االأخالقية 
ت�����ش��رف��ات ال��ن��ا���ض ون��واي��اه��م ال��داخ��ل��ي��ة. ل��ذل��ك، ي���رى كانط 

النا�ض،  جميع  على  فر�شها  يتم  واأن  القوانني  وج��ود  اأهمية 
القانون  خالل  من  الأن��ه  وذل��ك  منهجها؛  وفق  ال�شري  ويجب 
حريتنا  معرفة  به  ويق�شد  احلرية،  مبداأ  نطبق  اأن  ن�شتطيع 
دون ال��ت��ع��دى ع��ل��ى ح��ري��ة ال��غ��ري وب��ال��ت��ايل م��ن خ���الل ذل��ك 
ال��ع��اق��ل م��ن خ��الل وج���ود دول���ة بها  ال��ف��رد  ن�شتطيع ح��م��اي��ة 

قوانني.
مبادىء العدالة: 

ت��رى الكاتبة ب��اأن رول��ز حت��دث ع��ن ال��ع��دال��ة وم��ب��ادئ��ه��ا، تلك 
العدالة التي تنظر جلميع الفئات وتهتم باحلقوق والواجبات 
معنية  املبادئ  وهذه  مبدئني،  للعدالة  اأن  رولز  ذكر  واملنافع، 
ب��ت��ح��ق��ي��ق م�����ش��ال��ح اجل��م��ي��ع يف و����ش���ع م��غ��ل��ف ب���االإن�������ش���اف. 
الفئات،  لكل  املت�شاوية  ال��وا���ش��ع��ة  احل��ري��ات  ه��و  االأول  امل��ب��داأ 
االجتماعي  التفاوت  اأ�شكال  تنظيم  يف  يتمثل  الثاين  وامل��ب��داأ 
االأول  �شرطني:  ذلك من خالل وجود  ويتحقق  واالقت�شادي 
اأو  الوظائف  يف  اأك��ان��ت  ���ش��واء  من�شفة  تكون  املتاحة  الفر�ض 
االأقل  الفئة  م�شالح  حتقيق  فهو  الثاين  ال�شرط  اأما  املواقع، 
اأي  ب��االأق��ل��ي��ات  ت�شميتها  ون�شتطيع  �شلطة،  االأق���ل  اأو  م��رك��زا 
الثاين  ال�شرط  اأن  ومبعنى  م�شاحلها،  وحتقيق  لها  االلتفات 
ثم  الفرق(، ومن  ومبداأ  املن�شفة،  الفر�ض  )مبداأ  منه  يندرج 
قام رولز برتيب اأولوليات املبادىء ا�شتنادا للعقالنية، وذكر 
املن�شفة،  الفر�ض  م��ب��داأ  ي�شبق  املت�شاوية  احل��ري��ات  م��ب��داأ  اأن 
الفرق وذلك برتيب ت�شل�شلي  املن�شفة ت�شبق مبداأ  والفر�ض 

دون تربير االنتهاكات ثم التعوي�ض عنها.
القانون بني العام واخلا�ص:

القانون عند كانط  اأخرى نظرية  زاوية  الكاتبة من  وتناق�ض 
التي ت�شاءل فيها عن: ما القانون؟ كما جاء يف كتابه »املبادئ 
وفقا  احلرية  ب��اأن  عليه  واأج���اب  احل��ق«  لنظرية  امليتافيزقية 
االأ�شخا�ض  مع  ال�شخ�ض  عالقة  بطبيعة  حتدد  العقل  ملنطق 

االآخرين من خالل اأفعالهم التي توؤثر على بع�شهم 
بني  العالقة  �شكل  اإىل  ينظر  فهو  مبا�شرا؛  ت��اأث��ريا  البع�ض 
ال�����ش��خ�����ش��ني ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ت��ع��ر���ض ال��رغ��ب��ة واحل���اج���ة 
قانوين  ب�شكل  النا�ض  اإجبار  يجب  باأنه  كانط  ويرى  لكليهما، 

حتى ال يتم التعدي على حرية االآخرين.
ويت�شمن القانون اخلا�ض فيما يتعلق بامللكية ويق�شد به »ما 
يل- وما لك« وي�شمل التعامالت والعقود، وحقوق الزوج على 

زوجته وحقوق الوالدين على اأبنائهما وحقوق �شاحب املنزل 
)ال��ق��ان��ون  ال��ع��ام  ال��ق��ان��ون  يت�شمن  بينما  احل���ايل،  ال��وق��ت  يف 
ال�شيا�شي( العالقة القانونية بني املواطن من ناحية والوطن 

اأو الدولة من ناحية اأخرى.
من هنا ترى الكاتبة باأن كانط ناق�ض يف نظريته عدم اإمكانية 
البع�ض  بع�شهم  ب��ني  الب�شر  ع��الق��ات  يف  العدالة  تتحقق  اأن 
املدنية.  الدولة  حتكمها  قانونية  مظلة  هناك  تكون  اأن  دون 
�شلبها  ميكن  ال  واملدنية  ال�شيا�شية  احلقوق  رولز  يرى  بينما 
التي  االأه���داف  تلك احلقوق احلرية يف  واأك��ر  امل��واط��ن،  من 
ترك  اأن  الدولة  على  يجب  هنا،  من  اإليها.  الو�شول  نرغب 
مواطنيها ليعي�شوا بحرية تامة وفقا الختياراتهم الذاتية يف 

ظل فر�ض امل�شاواة والعدل. 
ال�شعوب  قانون 

�شعى رولز يف كتابه قانون ال�شعوب اإىل تو�شيع مفهوم العدالة 
لت�شمل ال�شاحة الدولية واإي�شاح طبيعة العالقة بني ال�شعوب 
بدال  ال�شعوب  كلمة  وا�شتخدم  الليربالية،  وغ��ري  الليربالية 
م��ن ال����دول ل��ت��م��ي��زه��ا ب��ع��دة مم��ي��زات م��ن��ه��ا: اأن ال�����ش��ع��وب ال 
حتركها منافعها اخلا�شة بل امل�شالح االأ�شا�شية دون اأن مت�ض 
اأخالقيا  بذلك متتلك جانبا  االأخرى، وهي  ال�شعوب  م�شالح 
ع��ك�����ض ال����دول ال��ت��ي ت��ك�����ش��ب م�����ش��احل��ه��ا ع��ل��ى ح�����ش��اب ال���دول 
الدول االأخرى من حيث  التاأثري على  االأخرى  فهي �شديدة 

تدخالتها العك�شرية التي قد توؤدي اإىل احلروب وال�شرور.
وف�����ش��ر رول����ز ق��ان��ون ال�����ش��ع��وب م��ن خ���الل ن��ظ��ري��ت��ني االأوىل 
النظرية املثالية وهي: تف�شر املجتمعات الليربالية وال�شمحة 
وت���ع���رف ب���اأن���ه���ا دول خ���ارج���ة ع���ن ال���ق���ان���ون، اأم�����ا ال��ن��ظ��ري��ة 
اأي  اأمرها  على  املغلوب  املجتمعات  حتتها  تندرج  الالمثالية 
اأن  تلك التي لها ظروف اقت�شادية واجتماعية من امل�شتحيل 

التنظيم. ت�شبح جيدة 
رولز  و�شعها  التي  املبادىء  الكاتبة  ناق�شت  اأخرى  ناحية  من 
لروابط  املجال  تف�شح  والتي  ال�شعوب  بني  امل�شاواة  لتحقيق 
اإىل  ت�شل  اأن  خاللها  م��ن  ميكن  وال  ال�شعوب،  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
فكرة  باأن  كانط  مع  رولز  يتفق  وهنا  العاملية.  الدولة  م�شمى 
الدول  بع�ض  عن  ال��دول  تنف�شل  اأن  تقت�شي  ال�شعوب  قانون 
امل���ج���اورة امل�����ش��ت��ق��ل��ة ال��ت��ي ت��ط��غ��ى ع��ل��ى غ��ريه��ا وت�����ش��ب��ح حتت 

�شيطرتها فكلما زادت رقعة الدول �شعف القانون.

تعد العدالة من القيم الجتماعية ال�شامية يف احلياة، وعدها بع�ص املفكرين اإحدى �شمات املجتمع املثايل باعتبارها ف�شيلة �شخ�شية واجتماعية اأ�شا�شية يف التعامل مع الآخرين، 
وباعتبار العدالة من املفاهيم ال�شائعة ال�شتخدام يف الأدبيات ال�شيا�شية واملنظمات الدولية والوطنية فهي تعد قاعدة اجتماعية اأ�شا�شية ل�شتمرار حياة الب�شر. نبني يف هذا 

املقال اأهم ما ذكرته الكاتبة اأمل مربوك عبد احلليم يف بحث ن�شرته جملة التفاهم بعنوان » نظام العدالة ونظام حكم القانون بني كانط وجون رولز«.

rayaalkhuzairi@gmail.com
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إفشاء السالم واإلسالم
زينب الكلبانية

zainbalkalbany1212@gmail.com

اأواله������ا: ال��ت��ن��وي��ه ب��امل��ن��ظ��ور االإ����ش���الم���ي ل��ل�����ش��ل��م م���ن ح��ي��ث اأب���ع���اده 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ك��ون��ي��ة، ك��م��ا اأ���ش��ل��ت��ه ن�����ش��و���ض ال��وح��ي امل��ب��ارك ومثلته 
حلقه  ما  واإزال��ة  املنظور،  هذا  حقيقة  بيان  ابتغاء  امل�شطفى،  �شرية 
�ُشّلم  يف  ال�ّشلم  مق�شد  اأولوية  بيان  وثانيتها:  وغمو�ض.  غب�ض  من 
�شائر  حلفظ  ال��وا���ش��ع  ال��ب��اب  كونه  اأ���ش��ا���ض  على  ال�شرعية  املقا�شد 
املقا�شد الكلية التي ين�شدها النا�ض. وثالثتها: حتديد اآليات حفظ 
ال�ّشلم على ال�شعيد الداخلي واخلارجي، وهذا من الق�شايا العملية 
الدولة  بناء  اأن  ذلك  والدار�شني؛  الباحثني  بعناية  اجلديرة  املهمة 
اأمنها  على  باملحافظة  يتم  وا�شتقرارها  متا�شكها  على  واحل��ف��اظ 
الداخلي واخلارجي؛ فاالأول يحميها من الثارات واحلروب االأهلية، 
حقوقهم،  و���ش��ون  م��واط��ن��ي��ه��ا،  مب�����ش��ال��ح  االه��ت��م��ام  يقت�شي  وه���ذا 
وتر�شيخ مبادئ االنتماء والعدالة واالإن�شاف. والثاين يحميها من 
عواقب العدوان اخلارجي، وغوائل احلروب العبثية املدمرة، وهذا 
العهود  طريق  ع��ن  ال���دول  �شائر  م��ع  متينة  ع��الق��ات  بناء  يقت�شي 
وتو�شيع  واالقت�شادي،  الثقايف  التبادل  وعقود  البينية،  واالتفاقات 

اال�شراتيجية. وال�شراكة  الدبلوما�شية  دوائر 
االإ���ش��الم  االأح��ك��ام يف  ع��زائ��م  م��ن  ه��و  لل�شلم  االإ���ش��الم��ي  املنظور  اإن 
والر�شا  ال�شلم  االأف��راد واجلماعات هو  العالقة بني  االأ�شل يف  الأّن 
واالختيار والتعاون، وهو اأ�شل ُكلي ال يجوز العدول عنه اأو اخلروج 
عليه اإال يف حاالت خم�شو�شة وفق ميزان ال�شرورة امللتجئة، وهذا 

ما تع�شده ن�شو�ض القراآن املجيد وال�شنة النبوية.
�شامل  مفهوم  اأنه  لنا  يتبني  القراآن  يف  ال�شلم  مفهوم  نتتبع  عندما 
و�شلته  بنف�شه،  الفرد  �شلة  يف  ال�شالم  ين�شد  فاالإ�شالم  ومتكامل، 
كما  ال��ك��ائ��ن��ات،  و���ش��ائ��ر  ب��امل��وج��ودات  و�شلته  ح��ول��ه،  م��ن  باجلماعة 
الكلية  للنظرة  وتبعا  واالأمم.  ال�شعوب  ب��ني  ال��ع��الق��ات  يف  ين�شده 
ال�شلم  دائما خيار  اأنه كان يغلب  الت�شريعي، جند  النبوي  للت�شرف 
كلية  قاعدة  تيمية  ابن  ا�شتنتج  ذلك  على  وبناء  احل��رب،  خيار  على 
ب��دي��ع��ة ب��ق��ول��ه: »وك���ان���ت ���ش��ريت��ه اأن ك��ل م��ن ه��ادن��ه م��ن ال��ك��ف��ار ال 
واملغازي  والفقه  والتف�شري  واحل��دي��ث  ال�شرية  كتب  وه��ذه  يقاتله، 
تنطق بهذا، وهذا متواتر من �شريته، فهو مل يبداأ اأحدا من الكفار 

بقتال«.
مق�شد  اأول��وي��ة  ع��ن  احل��دي��ث  ع��ن  حديثه  ع�شاق  عبداحلميد  تابع 
الت�شريع وهو  اأعلى من  ال�شلم مق�شد  واأن  املقا�شد،  �شّلم  ال�شلم يف 
اإليه  نّبه  ما  وهذا  ال�شريعة،  مقا�شد  من  اخلم�ض  الكليات  حا�شنة 
بعموم  تعلقها  باعتبار  امل�شالح  تق�شيمه  يف  الطاهر  حممد  ال�شيخ 
االأمة اأو جماعاتها اأو اأفرادها اإىل كلية وجزئية، ومّثل ملا يعود على 
جميع االأمة بحماية البي�شة، وحفظ اجلماعة من التفرق والتنازع 

الزوال، وحماية احلرمني، وحفظ  الدين من  واالختالف، وحفظ 
القراآن من اندرا�ض احلفظة.

وت��اأم��ني  ال��ن��ظ��ام  بحفظ  تعلقه  باعتبار  ال�شلم  اإن  ال��ق��ول:  ومي��ك��ن 
النظام  �شعيد  ع��ل��ى  ال�����ش��ري��ع��ة  م��ق��ا���ش��د  اأول  ه��و  ال��ن��ا���ض،  م��ع��اي�����ض 
ك��ال��ع��دال��ة  اآخ���ر  ي��ت�����ش��ور حت��ق��ي��ق مق�شد  اإذ ال  ال��ع��ام؛  االج��ت��م��اع��ي 
ون�شر  االأم���ن  بب�شط  اإال  والتنمية  وامل�����ش��اواة  وال��ك��رام��ة  واحل��ري��ة 
لتعلقه  احلقوق  �شائر  على  احلق  هذا  ُقّدم  الوجه  هذا  فمن  لوائه، 
بعموم االأمة، واأولوية حقها يف احلياة »الذي هو من اأخطر احلقوق 

« والكون يف معاي�شها اآمنة مطمئنة.
غري اأن ال�شلم ال ي�شتد عوده اإال يف ح�شون العدالة، وكذلك العك�ض، 
العدل  �شلطان  امتد  كلما  اأي  فبينهما تالزم م�شتمر طردا وعك�شا؛ 
ال�شلم،  ظل  تراجع  العدل  �شلطان  تقل�ض  وكلما  ال�شلم،  ظل  امتد 
وتفتقت مكانه ثغرات اخللل والهرج. وعليه، فاإن امل�ض بهذا املق�شد 
م�ض بالقوام ال�شروري الذي يختل به نظام احلياة العام، ويت�شبب 
ال�شريعة  تعّده  اأم��ر  وه��ذا  االآم��ن��ني،  وت��روي��ع  اال�شتقرار  زعزعة  يف 

حرابة واإف�شادا يف االأر�ض ي�شتوجب اأ�شد العقوبة.
وذل��ك  ال�شلم،  واآل��ي��ات حفظ  و���ش��ائ��ل  ع��ن  ال��ك��ات��ب حديثه  واأ���ش��اف 
التي  الو�شائل واالآليات  اأهم  اأن  اإذ يتبني  النبوي  بالتاأمل يف الهدي 
تنجع يف بناء ال�شلم ون�شره وا�شتتبابه هو العمل على عقد اتفاقيات 
من  و�شونها  احرامها  على  والتعاهد  االجتماعي،  وال�شلم  االأم��ن 

اأو املتوقعة. خمتلف النقو�ض الواقعة 
املدينة  يف  ال�شريف  ال��ن��ب��وي  النطق  م��ن  ال��ن��ا���ض  �شمعه  م��ا  اأول  اإن 
ق��ول��ه: »اأي��ه��ا ال��ن��ا���ض؛ اأف�����ش��وا ال�����ش��الم، واأط��ع��م��وا ال��ط��ع��ام، و�شلوا 
ففي  ب�شالم«.  اجلنة  تدخلوا  نيام،  والنا�ض  بالليل  و�شلوا  االأرح��ام، 
للدين، ومقا�شده  الكربى  املعامل  اإعالن عن  النبوي  هذا اخلطاب 
العالية التي كان ال�شلم اأبرز اأ�شولها، واأظهر �شماتها، بداللة تعلق 
النفع، وال يخفى وجه  املتعدي  ال�شالح  بالعمل  الدين  اأرباع  ثالثة 

اإ�شهام ذلك يف حتقيق ال�شلم االأهلي اأو الداخلي.
وهي  املعاهدات،  عقد  طريق  عن  فهي  اخلارجي  ال�شلم  اآليات  واأم��ا 
مع  امل�شلمة  الدولة  تربمها  التي  املواثيق  اأو  العهود  اأو  االتفاقات 
امل��ع��اه��دة يف  ال�شلم واحل���رب، وت�شمى  ال���دول يف ح��ايل  غ��ريه��ا م��ن 
مبقت�شاها  ُي��ق��رر  م�شاملة،  اأو  م�شاحلة  اأو  م��وادع��ة  احل��رب  ظ��روف 

ال�شلح على ترك احلرب.
واإذا كان االإ�شالم ينطلق من اأن االأ�شل يف العالقات العامة ال�شلم، 
ب��اأي و�شيلة، ومن  اأم��ر ط��ارئ يجب دفعه  النزاع واحل��رب  ف��اإن حال 
واملعاهدات  املواثيق  اأثبتت  وقد  ال�شلح.  و�شيلة  الو�شائل  تلك  اأجنع 
غري  به  �شهد  ما  وه��ذا  وب�شطه،  وتثبيته  ال�شلم  ن�شر  على  قدرتها 

اإىل  »ال��دع��وة  كتابه  يف  اأرن��ول��د  ت��وم��ا���ض  امل�شت�شرق  ومنهم  واح���د؛ 
اأن اأهم فرة انت�شر فيها االإ�شالم هي فرة  االإ�شالم«، حيث الحظ 
من  واأن  وامل�شلمني،  قري�ض  بني  احلديبية  �شلح  تلت  التي  ال�شلم 
اأكر ممن   » �شنتني  دامت  التي   « الفرة  تلك  االإ�شالم خالل  دخل 
دخله يف املدة التي تقارب من ع�شرين عاما منذ بزوغ االإ�شالم حتى 

ال�شلح. ذلك 
النبوية  للدولة  مهدت  التي  االأم��ور  من  املعاهدات  عقد  اإن  ختاما، 
كان  ما  امل�شلمني  فاإن  العرب،  �شبه جزيرة  التغلغل يف  �شبيل  الفتية 
جنابهم  اأن  ل��وال  ال�شام  ونحو  اليمن  نحو  الدعوة  ين�شروا  اأن  لهم 
اأ�شبح اآمنا بف�شل م�شاحلة جريانهم من عرب اجلزيرة وقبائلها.

واإن عظمة النبي بدت يف اإم�شاء املعاهدات واملواثيق الكثرية، واإدارته 
مع  وب�شرية  بحنكة  وتعامله  والنزاعات،  االأزمات  ملختلف  احلكيمة 
ومراعاة  واالنتماء،  كاجلوار  العربية؛  العرفية  والقواعد  التقاليد 
حرمة املواقيت الزمانية واملكانية، وبعث الر�شل والكتب، فكل ذلك 
وغريه انتهجه النبي وا�شتثمره ا�شتثمارا رائعا يف التمكني مل�شروعه 

ال�شلمي داخل املجتمع اجلديد.
عالقاتها  يف  وال��دول��ة  املجتمع  بناء  يف  الفذة  النبوية  التجربة  اإن 
الداخلية واخلارجية ا�شتطاعت اأن تلفت االأنظار اإىل منوذج جديد 
يف روؤي����ة ال��ع��امل، وال��ت��ع��ام��ل م��ع ���ش��وؤون��ه، وت��ن��ظ��ي��م ع��الئ��ق �شعوبه 
وقبائله على اأ�شا�ض التعاون على الرب والتقوى، وعدم التعاون على 

االإثم والعدوان.
اإال م�شروعا   » فالفتوحات االإ�شالمية مل تكن » يف مرامها وروحها 
كانت  ال��ت��ي  االإم���رباط���وري���ة  ال��ق��وى  ج���ور  م��ن  املجتمعات  لتحرير 
امل��ج��اورة.  االأق��ال��ي��م  ع��ل��ى  امل��دم��رة  العبثية  ح��روب��ه��ا  ���ش��ن  ت�شتمرئ 
وعندما نقف على الظروف املو�شوعية لدخول ال�شعوب يف االإ�شالم 

يف البالد املفتوحة باجلهاد ويف غريها، فاإننا نلحظ اأمرين:
اأن  دون  م��ن  االإ�شالمية،  ال��ب��الد  يف  امل�شلمني  غ��ري  م��ن  كثري  وج��ود 
ال�شيا�شية  ال�شلطة  قبل  من  عقيدتهم  يف  ا�شطهاد  الأي  يتعر�شوا 
االإك���راه على دخ��ول يف  اأن  ي��دل على  النا�ض، مم��ا  اآح��اد  اأو م��ن قبل 
ال�شلطة،  �شعيد  على  كان  �شواء  للفتوحات،  مبداأ  يكن  مل  االإ�شالم 

اأو على �شعيد املجتمع.
وج����ود اأك����ري����ات اإ���ش��الم��ي��ة يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي مل ي��دخ��ل��ه��ا ال��ف��ت��ح 
بعد وقت  اإال  فيها  يوؤثر  اأن  ي�شتطع  دخلها ومل  التي  اأو  االإ�شالمي، 
ال��ق��وة  �شلطة  ال  واحل����وار،  الكلمة  �شلطة  ب���اأن  ي��وح��ي  مم��ا  ط��وي��ل، 
خالل  من  العامل  يف  االإ�شالم  انت�شار  يف  اأ�شهمت  التي  هي  القاهرة 

الفكرية والقناعة االإميانية بعقائده و�شرائعه. امل�شوؤولية 

حتدث الكاتب عبداحلميد ع�شاق يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان: »بذل ال�شالم للعامل...روؤية فقهية مقا�شدية« عن القراءة الواعية ملجمل الأحداث التي 
ي�شهدها العامل الإ�شالمي والعربي منذ �شنوات، وما رافقها من تدافع و�شراع خارجني عن �شنن العقل واحلكمة، وقواعد العي�ص امل�شرتك. واأكد اأن احلاجة ما�شة اأكرث 

من اأي وقت م�شى اإىل الهتمام بق�شايا ثالث وبحثها:
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اأ�شكال  اأح��د  البيكتوجرامي  ال�شكل  اأن  ال�شعيد  يو�شح 
عنه،  التعبري  امل���راد  ال�شيء  ���ش��ورة  متثل  التي  الكتابة 
الكتابة  اأ�شبحت  اأي  فكرة،  اإىل  ال�شورة  انتقلت  وبعدها 
اأيديوجرامية، ومن ثم اأ�شبحت ال�شورة متثل احلركات 
الفونوجرامية.  بالكتابة  و�شميت  الكالم،  يف  ال�شوتية 
اأ�شهر  القدمية  امل�شرية  الهريوغليفية  الكتابة  وتعد 
الكتابة  اإىل  باالإ�شافة  البيكتوجرامية  الكتابة  يف  كتابة 
نرى  وبهذا  ال��راف��دي��ن؛  ب��الد  يف  ن�شاأت  التي  امل�شمارية 
الر�شوم  طريق  عن  للكتابة  مزاولته  ب��داأت  االإن�شان  اأن 
والرموز، فاأ�شبح من ال�شروري تطوير النظام الكتابي 
اأكر مرونة واأ�شهل تعلما؛ الأنَّ االأنظمة  اآخر  اإىل نظام 
التعلم  �شهلة  يجعلها  ما  �شماتها  يف  حتمل  ال  ال�شابقة 

واالإتقان.
وعليه يجيب الكاتب اأن اأبجدية اأ�شحاب النظام اجلديد 
مت اأخذها من خم�ض نظريات علمية منها املقبولة ومنها 
املرفو�شة؛ لوقوع اأ�شحابها يف بع�ض االأخطاء العلمية. 
التاأييد، فيما جند  فالنظرية امل�شمارية وامل�شرية القتا 
والنظرية  القرب�شية  وال��ن��ظ��ري��ة  ال��ك��ريت��ي��ة  ال��ن��ظ��ري��ة 
امل��خ��ت�����ش��ني ومل حت��َظ  ت���ام م��ن  احل��ث��ي��ة رف�����ش��ت ب�شكل 
الكريتية  النظرية  وتعد  العلمي.  ل�شعفها  قبول  ب��اأي 
اأف��ن��ز، وت��ق��وم ه��ذه النظرية يف  امل��دع��وم��ة م��ن ال��ب��اح��ث 
القبائل  مع  كريت  من  انتقلت  االألفبائية  تفر�ض  اأنها 
م�شر  فرعون  موافقة  بعد  ا�شتقرت  التي  الفل�شطينية 
االعتقاد  فتم  احلالية،  فل�شطني  �شمال  احلقبة  تلك  يف 
اأما  الفينيقيني.  اإىل  كريت  من  انتقلت  االألفبائية  اأن 
اأن االألفبائية ذات  اأ�شحابها  النظرية القرب�شية فريى 
كما  براتويو�ض،  العامل  موؤيديها  واأب��رز  قرب�شي  اأ�شل 
الكريتية والقرب�شية،  الكتابة  توجد عالقة وثيقة بني 
ال�شكل  ال��وا���ش��ح يف  ال��ت�����ش��اب��ه  واع��ت��م��د م��وؤي��دوه��ا ع��ل��ى 
اخل���ارج���ي ل��ع��دد م��ن رم���وزه���ا م��ع ح����روف االأل��ف��ب��ائ��ي��ة 
الت�شابه  الأن  اإىل رف�شهما؛  اأدت  التي  االأ�شباب  وهو من 

اخل����ارج����ي مل ي��ك��ن م��ت��ط��اب��ق��ا يف ال��ق��ي��م��ة ال�����ش��وت��ي��ة، 
للرموز  االإن�شان  التاريخي؛ فاختيار  للت�شل�شل  وموافقا 
كما  بالبيئة.  املحيطة  االأ���ش��ي��اء  م��ن  ي��اأت��ي  وال��ع��الم��ات 
قبل  ما  اإىل  تعود  االألفبائية  الكتابة  اأن  الكاتب  يوؤكد 
القرن الثالث ع�شر قبل امليالد مدلال على ذلك بوجود 
االأل��ف  بداية  اإىل  تعود  ج��دا  ق�شرية  خمطوطات  ع�شر 
من  خمتلفة  مناطق  م��ن  وج���اءت  امل��ي��الد،  قبل  ال��ث��اين 
باالإ�شافة  البدائية،  فل�شطني  بكتابات  عرفت  فل�شطني 
اإىل وجود كتابات اأوجاريت ذات ال�شكل امل�شماري واملبداأ 
ع�شر  الثالث  ال��ق��رن  قبل  م��ا  اإىل  تعود  التي  االألفبائي 
واأخ����ريا  ق.م.  ع�����ش��ر  اخل��ام�����ض  ال���ق���رن  ق.م، وحت���دي���دا 
القرن  اإىل  اأي�شا  تعود  التي  ال�شينائية  الكتابات  وج��ود 
اأن  ي�����ش��ح ع��ل��م��ي��ا وم��ن��ط��ق��ي��ا  اخل��ام�����ض ق.م. وب���ه���ذا، ال 
ا�شتبعاد  اأنه مت  الكاتب  باالأحدث. ويذكر  االأقدم  نقارن 
ال��ن��ظ��ري��ة احل��ث��ي��ة ك��ل��ي��ا، وق���د ك���ان اأب����رز ال��داع��م��ني لها 
االألفبائية  وا�شع  اأن  فريى  �شاي�ض،  االإجنليزي  العامل 
كما  ا���ش��ت��ب��ع��اده��ا  و���ش��ب��ب  ال��ت�����ش��وي��ري��ة،  باحلثية  م��ت��اأث��ر 
ثالثة  اأخطاء  يف  وقع  اأنه  ل�شاي�ض،  املعار�شون  اأو�شحها 
وهي اإغفاله اأن احلثية مقطعية وهندواأوروبية، واأخريا 
ع��د احليثيني  ق��د  اأن��ه  ارت��ك��ب��ه،  ال��ذي  التاريخي  اخل��ط��اأ 

�شاميني غربيني واأنهم ال�شعب االآموري. 
وامل�شرية،  امل�شمارية  هما  قبوال  االأكر  النظريتان  اأما   
املبكرة  ال�شينائية  بالكتابات  وا�شح  ب�شكل  دعمت  وق��د 
ال��داع��م��ني  اأب����زر  وي��ع��د  االأب��ج��دي��ة،  �شبه  وك��ت��اب��ة جبيل 
ديك  ودل.  وزمي��رن  دي��ك  العلماء  امل�شمارية،  للنظرية 
اعتربها ماأخوذة من اخلط امل�شماري االآ�شوري احلديث 
واأكد عليه زميرن م�شيفا اأن الرتيب االأبجدي لبع�ض 
الفينيقية  ب��ني  م�����ش��رك  االأل��ف��ب��ائ��ي��ة  احل���روف  اأ���ش��م��اء 
ا�شتقت  اأنها  ذك��ر  فقد  ف��ريى  دل  العامل  اأم��ا  والبابلية، 
النظرية  اأم���ا  االأك���دي���ة.  امل�����ش��م��اري��ة  م��ن  مبا�شر  ب�شكل 
بع�ض  وي���رى  امل��ي��الد،  قبل  م��ا  اإىل  ت��ع��ود  ال��ت��ي  امل�شرية 

فقد  م�شري،  االألفبائية  اأ�شل  اأن  اليونانيني  املوؤرخني 
والبحثية،  العلمية  االهتمامات  م��ن  بالعديد  حظيت 
االألفبائية  بها  ج��اءت  التي  الكيفية  يف  االآراء  وت��ع��ددت 
اإىل طريقني  ن�شووؤها  القدمية. وقد ق�شم  امل�شرية  من 
املبا�شر،  غري  والطريق  املبا�شر  الطريق  هما  خمتلفني 
جاءت  االألفبائية  اأن  اأ�شحابه  ي��رى  املبا�شر  فالطريق 
اأنهم  اإال  القدمية؛  امل�شرية  من  و�شيط  ودون  مبا�شرة 
فمنهم  القدمي،  امل�شري  اخلط  نوع  حتديد  يف  اختلفوا 
م���ن ي����رى اأن���ه���ا ج�����اءت م��ب��ا���ش��رة م���ن ال��ه��ريوغ��ل��ي��ف��ي��ة 
جاءت  اأنها  يراها  من  ومنهم  هاليفي،  موؤيديها  واأب��رز 
موؤيدوها  اأو�شح  وقد  الهرياطيقي  اخلط  من  مبا�شرة 
واأ�شكال  الفينيقية  احل��روف  بني  خارجي  ت�شابه  وج��ود 
اأن اخل��ط  ب��االإ���ش��اف��ة اإىل  ال��ق��دمي��ة،  امل�����ش��ري��ة  ال��رم��وز 
الفينيقي  اخل��ط  اأن  كما  ت�شويري  خط  الهريوغليفي 
تتجهان  ال��ك��ت��اب��ت��ي��ن  واأن  ت�����ش��وي��ري��ا،  ك���ان  ب��داي��ات��ه  يف 
واأن  االأع��ل��ى،  اإىل  االأ�شفل  وم��ن  الي�شار  اإىل  اليمني  من 
الكتابتني كانت تدونان على قطع من احلجارة واملعادن 
اأ�شحاب  يوؤكد  فيما  الفخارية.  االأواين  على  وتر�شمان 
االألفبائية  ب��ني  القوية  العالقة  املبا�شر  غ��ري  الطريق 
�شيناء  منطقتي  من  نقو�ض  اكت�شاف  نتيجة  وامل�شرية؛ 
ال�شينائية  النقو�ض  بينها  ومن  لبنان.  وجبيل  م�شر  يف 
عددها  ي�شل  النقو�ض  من  جمموعتني  من  تتاألف  التي 
�شيناء،  نق�شا ق�شريا عر عليها يف  واأربعني  اإىل خم�شة 
وق��د  نق�شا،  ع�شر  اأح���د  م��ن  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة  ف��ت��ت��األ��ف 
الثانية  املجموعة  اأم��ا  ب��ري،  فليندرز  العامل  اكت�شفها 
اأن  الكاتب  اأربعة وثالثني نق�شا. كما يذكر  فتتاألف من 
عددها  ويبلغ  لبنان  جبيل  من  جاءت  االأخ��رى  النقو�ض 
من  بع�شها  ل��وح��ات  على  حم��ف��ورة  النقو�ض  م��ن  ع�شرة 
ال��ع��امل  اكت�شفها  وال��ت��ي  م��ن احل��ج��ر  واالآخ����ر  ال��ربون��ز 

الفرن�شي موري�ض دونان.

اأ�شتاذ التاريخ بجامعة الإ�شكندرية ومدير مركز اخلطوط مبكتبة الإ�شكندرية ع�شام ال�شعيد يف مقاله - املن�شور مبجلة »التفاهم«- »الأبجدية يف الع�شور  يناق�ص 
القدمية«، وقد ت�شمنت الدرا�شة، الألفبائية متمثلة يف النظرية امل�شرية التي ظهرت ب�شكل مبا�شر اأو غري املبا�شر، بالإ�شافة اإىل الأبجدية الأوجاريتية متمثلة يف 

الفينيقية. ال�شينائية والأبجدية  النظرية الأكادية والنظرية  مناق�شة 

heenosaid@gmail.com
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فاطمة بنت ناصر

f_wahaibi@hotmail.com

ال��ق��راآن  يف  امل��ذك��وري��ن  العلماء  ف�شل  بذكر  الكاتب  ينتقل 
وما   « ت��ع��اىل:  ق��ال  ت��ع��اىل،  اهلل  بعد  ت��اأوي��ل��ه  يعلمون  باأنهم 
اأدىل  ال��ع��ل��م«. وق���د  اإال اهلل وال��را���ش��خ��ون يف  ت��اأوي��ل��ه  ي��ع��ل��م 
ال��ت��اأوي��ل  يف  ب��دل��وه��م  ال��ع�����ش��ور  �شتى  يف  امل�شلمون  ال��ع��ل��م��اء 
جمال  اأن  اإال  الع�شور.  مر  على  واتفقوا  واختلفوا  وال�شرح 
امل��ع��روف«   « وه��و  ب��االإج��م��اع  عليه  اتفقوا  فيما  هنا  البحث 
وي�شمل  واالإ�شالح  بال�شالح  املقرونة  القيم  يعد من  الذي 
اأم��ر  خ��ريه االإن�����ش��ان مهما اخ��ت��ل��ف دي��ن��ه وع��رق��ه. وال زال 
يتحقق  مل   - ومكان  زم��ان  لكل  ال�شالح   - االإ�شالم  تطبيق 
من  مابذل  كل  رغ��م  م�شلم،  كل  اإليه  يطمح  ال��ذي  بال�شكل 
ملفكرين  حديثة  اجتهادات  الكاتب  وي�شتعر�ض  اجتهادات.  
وه�شام   - غليون  وبرهان  �شحرور  حممد  وهم  معا�شرين 
جعيط. ورغم قيمة ما اأدلوا به اإال اأن اأ�شماءهم بعيدة عن 
املت�شدين  اإىل  منهم  للمثقفني  اأق���رب  وه��م  ال��دي��ن  �شيوخ 

الديني.  للم�شهد 
حممد �شحرور 

القراآن  �شرح م�شامني  اإىل  �شحرور يف عمله  يرتكز حممد 
اآي���ة ب��اآي��ة وت���دب���ره وم��ق��ارب��ة االآي����ات ب��ظ��روف��ه��ا وب��ال��ت��اري��خ 
متمماً  جاء  القراآن  اإن  حيث  الكتابية  االأدي��ان  من  املرتبط 
االإ�شالم هو  اإن   « الديانات. ويقول يف ذلك:  ومكماًل لهذه 
الت�شليم بوجود اهلل واليوم االآخر، واإذا اقرن هذا الت�شليم 
���ش��واء  م�شلماً،  �شاحبه  ك���ان  ال�����ش��ال��ح  وال��ع��م��ل  ب��االإح�����ش��ان 
اأت��ب��اع مو�شى  اأو م��ن  اآم��ن��وا،  اأت��ب��اع حممد ال��ذي��ن  ك��ان م��ن 
اأي ملة  اأن�شار عي�شى الن�شارى، ومن  اأو من  الذين هادوا، 
اأن التكاليف من  اأخرى من هذه امللل الثالث« . فهو يرى 
تتمثل  قيمية  غايات  حتقيق  منها  الهدف  وغريها  �شالة 
واملنكر  الفح�شاء  عن  تنهى  ال  التي  فال�شالة  ال�شالح،  يف 
عبادات  تقدمي  عن  غني  فاهلل  الرئي�شية  غايتها  حتقق  مل 
العالقة  واأن  لالأر�ض.  حقيقي  واإعمار  �شالح  دون  �شكلية 
التي يدعو اإليها القراآن بني الفرد وربه هي عالقة تنعك�ض 
االآخرين.  ومع  حميطه  مع  وتعامله  الفرد  �شلوكيات  على 
وهي  املخلوقات  بقية  عن  االإن�شان  مامييز  هي  ف��االأخ��الق 

ال��ع��ن�����ش��ر امل�����ش��رك ب��ي��ن��ه وب���ني ك��ل ال��ب�����ش��ر م��ه��م��ا اختلفت 
و�شرائعهم. األوانهم 

برهان غليون 
يرى برهان غليون اأن فهم الذات مرتبط مبدى ا�شتيعابنا 
م��ن��ه غري  م��ف��ر  ال  ال��ت��اري��خ��ي  اجل��ان��ب  ه��ذا  واأن  للح�شارة 
االأمم  م��ن  غ��رين��ا  وب��ني  بيننا  احلا�شل  الكبري  ال��ت��اأخ��ر  اأن 
اأه��م  اأن  وي���رى  ات����زان.  ف��ه��م وع���دم  ع���دم  يجعلنا يف ح��ال��ة 
اإحياء  على  القائمة  تلك  هي  التجديد  حم��اوالت  واأف�شل 
القيم حيث اإن القيم ال تتغري بتغري اأحوال الزمان. وكون 
اأن العامل تغري وابتكر نظما لتحقيق قيم العدالة وغريها 
اإىل  ت�شعى  االجتهادات  جند   ، والعلمانية  كالدميقراطية 
الدميقراطية  ب��ني  ك��امل��وازن��ة  امل���وروث  وب��ني  بينها  امل��وازن��ة 
يوافق  ال  غليون  وب��ره��ان  وال��ع��ق��ل.  والعلمانية  وال�����ش��ورى 
على هذا النوع من املحاوالت للموازنة فهي يف نظره تعيق 
اإجن��از  دون  اإح��ي��اءه  حت��اول  املا�شي  رهينة  لتكون  التجديد 
كل  ي�شخرون  ال���راأي  ه��ذا  اأت��ب��اع  م��ن  فال�شلفيون  حقيقي. 
املا�شي على احلا�شر ولي�ض يف  تكييف  جهدهم يف حماولة 
التجديد واالإبداع. ونحن يف اأم�ض احلاجة كما يرى غليون 
العمل  عن  توقفت  التي  القيمية  املنابع  ت�شغيل  اإع��ادة  اإىل 
اإن ف�شل االإ���ش��الح ك��ان الأ���ش��ب��اب عديدة  م��ن زم��ن ط��وي��ل. 

اأهمها : 
 1- تدخل اال�شتبداد ال�شيا�شي يف الدين وفر�ض ما ينا�شبه 

بالقوة على اجلموع. 
2- ان��ع��دام ن��ظ��ام ال��ت��وح��د ال��داخ��ل��ي وت��ف��رق ال��دي��ن ل�شيع 

واأحزاب �شتى ال يوحدها �شوت واحد. 
ي�شاهم  ���ش��وف  االأخ��الق��ي��ة  القيم  اإح��ي��اء  اأن  غليون  وي���رى 
مب�����ش��اع��دة ال�����ش��ي��ا���ش��ة ح��ي��ث ���ش��ي��وف��ر ع��ل��ي��ه��ا ال��ك��ث��ري من 
متطلبات �شون االأمن واملحافظة عليه؛ الأن القيم حا�شرة 
ودرع��ا  له  عوناً  �شتكون  بل  للرقيب  حتتاج  وال  النفو�ض  يف 
ح�شينا. فاإن كانت الدولة تعمل بتطبيق  القانون فاملجتمع 
ومفهوم  القيم  اإح��ي��اء  اأن  كما  وتطبيقه.  باالإح�شان  يعمل 
االإح�شان يلغي حواجز الفرق واملذاهب فهي متفقة عليها.  

تعفوا  »واإن  وال�شفح  العفو  اإىل  ال��داع��ي  االإح�شان  اأن  كما 
املجتمع  و�شالح  للكمال  اأق��رب  لكم«  خري  فهو  وت�شفحوا 
االآين:  االنتقام  على  القائم  الب�شري  الثاأر  قيم  تعزيز  من 
العني بالعني وال�شن بال�شن. كما اأن االإح�شان خريه �شامل 
ال يقت�شر على البلد الذي ي�شمه بل هو مبداأ اإن�شاين ين�شر 
لن  التجديد  اأن  غليون  وي��رى  �شاحبه.  ح��ل  اأينما  اخل��ري 
الدينية  ال�شلطة  تفر�شها  التي  الهيمنة  بعزل  �شوى  يتاأتى 
النظم  ي�شتهدف  �شامل  ترميم  اإىل  باالإ�شافة  النا�ض  على 

املدنية والدينية والثقافية والقيم الروحية والعلمية. 
ه�شام جعيط 

يرى ه�شام جعيط اأن التاأخر الذي مرت به ح�شارتنا ناجم 
عن اإغالق باب االجتهاد. كما اأنه يرى التجديد الذي قمنا 
به خيانة لالأ�شل حيث ن�شف بع�ض املفكرين من اأمثال اأمري 
�شبيل  يف  ال��رق  ونظام  الزوجات  كتعدد  ثابتة  ن�شو�شاً  علي 
التكيف مع مقت�شيات الع�شر. ويرى جعيط �شرورة العودة 
لالأ�شل الت�شريعي والبدء باالإقرار اأواًل بامل�شاواة بني الذكر 
�شليم.  اأ�شا�ض  على  مبنياً  امل�شحح  الت�شريع  ليكون  واالأنثى 
يف  وتالعبها  ال�شلطة  تدخل  كبح  ال�شروريات  من  اأن��ه  كما 
الدين ملا يخدم م�شاحلها، وقد �شاهمت ال�شلطة على مدار 
عمر اخلالفة االإ�شالمية يف خفت �شوت قيم االإ�شالم حتت 
والتي  املهدورة  القيم  تلك  اأهم  ومن  وامللكية.  القوة  �شطوة 
تعد قيمة اأ�شا�شية يف االإ�شالم هي قيمة حرية )االختالف( 
فمن  االأخ��رى.  القيم  من  العديد  كحال  معناها  �شوه  التي 
املهم اإعادة تاأويل القيم االإميانية لتعود خماطبة ومنطقية 

للب�شطاء والأ�شحاب العقول الراجحة على حد �شواء. 
االإ�شالمية  االأخالقية  القيم  ا�شتنها�ض  اأن  اإىل  نخل�ض  قد  وبهذا 
م��ن خ���الل اج��ت��ه��ادات ج��دي��دة ل���ق���راءة ال��ن�����ض ال���ق���راآين م��ه��م بل 
���ش��روري ل��ل��غ��اي��ة لتحقيق م��ق��ول��ة ���ش��الح��ي��ة االإ����ش���الم ل��ك��ل زم��ان 
القدمية  الكتب  فتح  خ��الل  م��ن  االإ���ش��الح  ع��ن  فاحلديث  وم��ك��ان. 
ل��ي�����ض اإ���ش��الح��ا، ب��ل االإ����ش���الح اأن ن��ف��ت��ح ت��ل��ك ال��ك��ت��ب ون��ت��ع��ظ من 
اأ�ش�ض  على  ولكن  بالقدمي  يت�شل  جديد  م�شار  ل�شياغة  هفواتها 

اأكر متانة و�شفافية.

هذا املقال هو تلخي�ص وُمراجعة ملقال الكاتب ناجي حجالوي واملن�شور يف جملة التفاهم والذي يحمل عنوان: »الدين باعتباره اأخالقًا واإح�شانا لدى بع�ص املفكرين 
اأن القراآن  اإزالة الأوهام من روؤو�ص النا�ص والتي كانت تخو�ص يف عامل الغيب ومن ثم يو�شح الكاتب  امل�شلمني املعا�شرين«. ي�شتهل الكاتب بالتذكري بدور القراآن يف 
حتيز مو�شوعيًا للغيب الذي ميكن للعقل اأن يقتنع به!. ورغم اأنها جملة جاءت يف �شياق ا�شتفتاحي قبل البدء يف املو�شوع الرئي�شي اإل اأنها ت�شتحق التاأمل. فالإ�شالم 
اأمور الغيب،  بال�شقني اللذين �شنفهما الكاتب: النبوة )احلق والباطل( والر�شالة )احلالل واحلرام/ الطاعة والع�شيان( تت�شمنان، وخا�شة �شق النبوة، الكثري من 

كق�شة الإ�شراء واملعراج، فهذه مثاًل  اأحد اأمور الغيب التي ل يت�شورها العقل. 

 التجديد اإلسالمي والقيم األخالقية من وجهة 
نظر بعض المفكرين المعاصرين 
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التنازع المعرفي التبادلي بين المعتزلة 
واألشاعرة

محمد الشحي

يعود بنا املفكر ر�شوان ال�شيد اىل بحث املو�شوعات البحثية 
من  االإ���ش��الم��ي  ال��ع��رب��ي  الكال�شيكي  ال��ف��ك��ر  يف  التقليدية 
االإ�شالمية  الِفَرق  الأفكار  املت�شل�شلة  قراءاته  تقدمي  خالل 
ال��ق��دمي��ة. ويف م��ق��ال��ن��ا ه���ذا، ���ش��ن��ق��دم ق����راءة مل��ق��ال��ه املعنون 
ب�����»روؤى ال��ع��دل وامل�����ش��وؤول��ي��ة وروؤى ال��ع��ن��اي��ة وال��رح��م��ة عند 

املتكلمني امل�شلمني« املن�شور يف جملة التفاهم.
ي�شتهل ر�شوان ال�شيد مقاله بو�شع اإ�شكالية مقاربته �شمن 
مدى  على  التفاهم  جملة  يف  املن�شور  املعريف  اإنتاجه  �شياق 
مقارباته  جم��ال  ُم��ربًزا  والن�شر،  الكتابة  من  �شنوات  ع�شر 
ت�شل�شلت  اإنها  حيث  من  لها  عري�شًة  خطوًطا  ورا�شًما  تلك، 
املتكلمني  �شمن »قراءة ق�شايا �شفات اهلل -عز وجّل- لدى 
ت�شكل  ق��ي��ًم��ا  بو�شفها  ب��ه��ا  املت�شلة  وال��ف�����ش��ائ��ل  امل�����ش��ل��م��ني، 
املنظومة االأخالقية يف القراآن الكرمي«. ولعل الباعث الذي 
اعتبارات  عنها  »تتفرع  مداخل  اأنها  روؤيته  هو  لذلك  دفعه 
ا باأنه قد �ُشبق اإىل البحث  �شلوكية و�شيا�شية وتنظيمة«، مقرًّ
واملقاربة يف هذا املجال من قبل عديدين، ذاكًرا منهم ال�شيخ 

حممد عبداهلل دراز واإيزوت�شو وعبدالرحمن بدوي.
ويعدد الكاتب �شمن املداخل التي يعّدها اأ�شواًل تتفرع عنها 
والرحمة  امل�����ش��اواة،  والتنظيمات:  وال�شيا�شات  ال�شلوكيات 
واالإح�����ش��ان، وال��ع��دل، وامل��ع��روف، وال��ت��ع��ارف، واخل��ري العام. 
اأم���ام  اأ����ش���وال،  ب��و���ش��ف��ه��ا  امل��ف��اه��ي��م،  ب��ه��ذه  الت�شليم  يجعلنا 
املعرفية  القاعدة  عن  االأ�شتاذ  ن�شائل  اأن  لنا  يحق  فر�شيٍة 
ال��ت��ي اأف����رزت ه���ذه امل��ف��اه��ي��م، ل��ك��ن ال��ب��اح��ث ه��ن��ا اأغ��ف��ل ه��ذا 
بتحليل  موعودون  اأننا  نفر�ض  فجعلنا  طرحه،  يف  اجلانب 
توؤيد  خال�شة  اإىل  لن�شل  امل�شلمني  املتكلمني  لراث  �شامل 
ه���ذه ال��ف��ر���ش��ي��ة م��ن ع��دم��ه��ا، اإال اأن االأ���ش��ت��اذ جت����اوز ه��ذه 
النقطة يف خ�شم حتليله ملحتوى الراث الكالمي ليغو�ض 
كتابته  اأث��ن��اء  املنهجية  اخل��ط��وة  ت��ل��ك  اأن�����ش��ْت��ه  تفا�شيل  يف 

للبحث/املقال.
وي����ورد ك��ات��ب امل��ق��ال اع��را���ش��ني ي��ع��ر���ش��ان ع��ل��ى التفكري 
وال��ب��ح��ث يف امل��ح��ت��وى ال��ك��الم��ي االإ����ش���الم���ي م���ن وج��ه��ت��ي 
االأ���ش��ول��ي��ني  ع��ن��د  م��ن  االأول  االع��را���ض  متباينتني.  ن��ظ��ر 
يف  التفكري  جمرد  اأن  ي��رون  اإنهم  اإذ  اأنف�شهم؛  االإ�شالميني 
الدين والعقيدة  اأخالقيًّا مناٍف لطبيعة  املجال تفكرًيا  هذا 

وال�شريعة، فالدين قائم على مبداأ االتباع والت�شليم املطلق 
لكل م��ا ي��رد يف امل��دون��ة االإ���ش��الم��ي��ة م��ن ق���راآٍن ك��رمٍي و�شنٍة 
نبويٍة باملقام االأول. ولهذا االعرا�ض وجاهة تدعمها عديد 
الن�شو�ض القراآنية والنبوية، وتوؤكدها املدونات التف�شريية 

للقراآن واحلديث، ويلقى قبوال وا�شًعا عند كثريين.
اعرا�ض  باأنه  نقول  اأن  فن�شتطيع  الثاين  االعرا�ض  واأم��ا 
حداثيني  ُيَعّدون  ممن  به  القائلني  اأن  اعتبار  على  حداثي؛ 
اأولئك  بهم  ونق�شد  االإ�شالمي،  العربي  الفكر  ���ش��ريورة  يف 
وخال�شة  والعرب.  امل�شت�شرقني  من  واملعا�شرين  املتاأخرين 
ذو  واأن���ه  ب��ح��ت،  �شيا�شي  ال��ك��الم  ع��ل��م  من�شاأ  اأن  االع��را���ض 
ال  االع���را����ض  ب��ه��ذا  وال��ق��ائ��ل��ون  غ���اّلب���ة.  �شيا�شية  طبيعة 
م�شائل  يف  وغريهم  املعتزلة  قدمها  التي  النظريات  يعدون 
تنزيه الذات االإلهية »ال يرون يف ذلك �شوى م�شاألة متهيدية 
للم�شاألة املحورية -واإن تخّفت- التي يب�ّشرون بها: احلرية 
تبنى  التي  اجل��رب  لعقيدة  مبا�شرة  مواجهٍة  يف  االإن�شانية، 
خ��ط��اَب��ه��ا االأم����وي����ون. ول���ه���ذا االع���را����ض وج���اه���ة ك��ذل��ك؛ 
االجتماعية  البيئة  م��ن  امل��ع��رف��ة  ينتزع  ال  اأن���ه  اع��ت��ب��ار  على 

التي ظهرت فيها. وال�شيا�شية 
والكبائر  ونفيا  اإثباتا  القدر  م�شائل  تاأثر  اأن  الباحث  ويرى 
وعالقتها باالإميان - كان تاأثر هذه امل�شائل بال�شيا�شة تاأثًرا 
ال�شيا�شي  لل�شراع  مبا�شًرا  ف���رًزا  يكن  ومل  فح�شب،  تابًعا 
�شابقتان  قراآنيتان  والقدر  االإمي��ان  م�شاألَتْي  واأن  احلا�شل. 
الذي حدث الحًقا، م�شتدال على  ال�شراع  يف وجودهما على 
ذلك بدليل اأن علم الكالم مل ينتِه يف القرن الثاين الهجري 
بل  ال�شيا�شية،  امل�شائل  بو�شوح عن  ق�شاياه  انف�شلت  عندما 

ا�شتمر حتى اليوم، على حد قوله.
اإال اأننا نعّقب على ذلك بقولنا: �شحيح اأن م�شاألتي االإميان 
القراآين  الن�ض  يف  وردتا  اإنهما  حيث  من  قراآنيتان،  والقدر 
كال  لكن  وال��ك��ف��ار،  امل��وؤم��ن��ني  ب��ني  متثالتهما  يف  وعاجلهما 
كل  تف�شري  يف  االختالف  ويبقى  بذلك،  ي�شلمان  الفريقني 
فريق منهما لتلك املفهومات التي وردت يف الن�ض القراآين، 
وه����ذا ه���و امل��ف�����ش��ل ال����ذي ي��ف�����ش��ل ب���ني امل���ذاه���ب/امل���دار����ض 
املفاهيم  لتلك  ال��وج��ودي��ة  االأ�شبقية  فمجرد  االإ���ش��الم��ي��ة، 
وال  امل�شلمني،  عند  )تف�شريها(  معاجلتها  اأ�شبقية  يعني  ال 

يخفى اأن املعاجلات املتباينة لتلك املفهومات هي التي تقود 
الن�شو�ض نف�شها. ال 

فماذا  اليوم،  حتى  االإ�شالمي  الكالم  علم  ببقاء  دليله  واأم��ا 
اأن  ب��ق��اء ح��ي��وي ف��اع��ل، مبعنى  ال��ب��ق��اء، وه��ل ه��و  يعني ه��ذا 
وفاعلة  متطورة  مراكمة  الكالم  علم  من  املتولدة  املعرفة 
يف احلقل املعريف؟ اأم اأن كل ما ُينتج يف هذا املجال هو جمرد 
بع�ض  ُتعاد �شياغة  �شابقة، رمبا  اجرار ل�شراعات معرفية 
اأننا  جند  لذلك  احلديث؛  املعريف  للواقع  مراعاة  مفرداتها 
ن��ت��ف��ق م��ع اب���ن خ��ل��دون وال���غ���زايل ب��ان��ع��دام اجل����دوى، لكنه 
لنا  جاز  -اإن  العقيدي  االأم��ان  انعدام  ولي�ض  معرفة  انعدام 

التعبري-.
واالأ���ش��اع��رة،  املعتزلة  ب��ني  مقابلة  مقاله  يف  ال��ب��اح��ث  ط��رح 
االإلهية،  ل��ل��ذات  ال��روؤي��ة  يف  �شا�شع  َب��ون  م��ن  بينهما  م��ا  على 
فيثبت  و�شرًعا.  تف�شرًيا  القراآنية  الن�شو�ض  مع  والتعاطي 
ي�شتخدمون  فهم  متاًما،  كاملعتزلة  متكلمون  االأ�شاعرة  اأن 
مفردات املنطق والكالم لعقلنة النقل، ولو كان على ح�شاب 
العقل. وهذا ما ال �شك فيه، بدليل هجوم االأ�شوليني على 

كليهما وعّدهما وجهني لعملة واحدة: البدعة.
ال�شيد  ر���ش��وان  ط��رح��ه  ال���ذي  ال��ت�����ش��اوؤل  ذل��ك  النظر  يلفت 
ال�شيا�شي  ل��ل��راأي  تكون  اأن  يجب  مل��اذا  اأدري  »ول�شت  ق��ائ��اًل: 
ب�شرية  ذل��ك  على  مدلال  ال��دي��ن��ي؟«،  باالعتقاد  �شلة  دائ��ًم��ا 
ال��ت��ي تخلو  امل��ذه��ب االع��ت��زايل،  ب��ن ع��ط��اء، موؤ�ش�ض  وا���ش��ل 
اأننا نقف لن�شائل االأ�شتاذ  اإال  اأي توجه �شيا�شي له.  من ذكر 
دائ��ًم��ا يف  ال�شيا�شي ه��و م��ن  ال����راأي  ي��ك��ون  ن��ف�����ش��ه: ومل����اذا ال 
التي  االأخبار  من  العديد  هناك  اأن  خا�شة  الديني؟  احلقل 
على �شحة  وملَّلًَة  موؤرخًة  االإ�شالمي  التاريخ  كتب  وردت يف 
قتل  اأمثال  من  والدين؛  ال�شيا�شة  بني  فيما  العريف  ال��زواج 
اأحد اأعالم املعار�شة من قبل االأمويني ورمي راأ�شه الأتباعه 
قائلني: »قتلناه باأمر اهلل ال�شابق«، ويف هذا ت�شريح ال يدع 

جماال لل�شك بتوظيف الديني ملا هو �شيا�شي.
خ��ت��اًم��ا، ي��ق��رر ال��ك��ات��ب ب����اأن ك��ال م��ن امل��ع��ت��زل��ة واالأ���ش��اع��رة 
كالميون، يتو�شلون العقل واملنطق يف اإثبات روؤاهم الدينية، 
ت�شورهم  يف  روؤيوية  غايات  لهما  اأن  حقيقة  عن  غافٍل  غرَي 

هلل -عز وجل- ولي�شت املحورية فيه لالإن�شان.

بالواقع  تاأثره  مدى  على  والوقوف  الإ�شالمي،  العربي  الرتاث  بدرا�شة  املهتمني  البحثة  باإزاء  يقفون  العربية،  �شيما  ل  »الهوية«،  مب�شكالت  امل�شغولني  الَبَحثة  لعل 
العامل  مواجهة  يف  النف�ص  تلك  لإمكانات  حتليلي  منوذج  وتقدمي  الإ�شالمية،  العربية  النف�ص  ل�شلوك  تف�شريية  روؤية  لتقدمي  حماولٍة  يف  وال�شيا�شي،  الجتماعي 
احلديث الذي تخطى، كما يبدو لنا يف �شيا�شاته الجتماعية والقانونية، عقدة الرتاث، واأ�شحى متحرًرا من القيود التي ت�شعها يف ر�شغه مفهاهيم ظهرت ا�شتجابة 

لواقع �شيا�شي واجتماعي خمتلف. 

Alshehhim@hotmail.com
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المفكرون اإلصالحيون في ُعمان
ناصر الكندي

ف��ال��ف��ك��ر ه��و اإع���م���ال ال��ع��ق��ل يف امل��ع��ل��وم ل��ل��و���ش��ول اإىل 
م��ع��رف��ة امل��ج��ه��ول، واالإ���ش��الح��ي م��ن اأ���ش��ل��ح يف عمله 
واأت������ى مب���ا ه���و ����ش���ال���ح. ول���ه���ذا ي��ع��د ج���م���ال ال��دي��ن 
االأفغاين وحممد عبده وحممد ر�شيد ر�شا من �شمن 
اأما  ال��ق��راآين.  امل�شطلح  مع  ذلك  ويتوافق  امل�شلحني 
املعنى  املعا�شر املتداول عند الدار�شني ح�شب ر�شوان 
ولديه  ال��ع��امل  ع��ن  خمتلفة  روؤي���ة  ل��ه  اأن  فهو  ال�شيد 
قدرة على فهم الن�ض الديني فهما جديدا، واأن يكون 

جريئا يف مراجعة الراث. 
االإ�شالح  م�شطلح  مع  متداخلة  م�شطلحات  وهناك 
اإىل �شرورة  الباحث  التجديد والنه�شة، وي�شري  مثل 
ال��ت��ف��ري��ق ب��ي��ن��ه��م؛ ف��م�����ش��ط��ل��ح االإ����ش���الح ه���و االأك���ر 
ق��راآين،  م�شطلح  الأن��ه  وذل��ك  مقاله  لعنوان  ترجيحا 
اأح��د  وه���و  اخل��رو���ش��ي  ن��ب��ه��ان  اأب���ي  �شخ�شية  اأن  ك��م��ا 
املتعارف عليه  اإىل  اأق��رب  لعمان  االإ�شالح  االأع��الم يف 
تلميذه  وك��ذل��ك  ال��درا���ش��ني،  ب��ني  االإ���ش��الح��ي  بالفكر 

املحقق �شعيد اخلليلي وبعده ال�شاملي وغريهم.
وذكر الباحث اأ�شباب ا�شتهار بع�ض العلماء باالإ�شالح 
والعامل  ال�شيا�شي  والدور  امل�شت�شرقني  عناية  ومنها 
اخلرو�شي  نبهان  اأب��ي  ب��ن  بنا�شر  وي��ب��داأ  اجل��غ��رايف. 
ل��الإ���ش��الح يف ع��م��ان، فقد ع��ا���ض يف مطلع  ك���اأول علم 
واأهمها  االأجنبية  اللغات  وتعلم  ع�شر  التا�شع  القرن 
ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة، ك��م��ا اأن���ه ك���ان م��ع��ا���ش��را ل��رف��اع��ة 
بعنوان  اأهل زجنبار  لغة  كتابا عن  واأّلف  الطهطاوي، 
لغة زجنبار  ي�شرية من  نبذة  بيان  االأ�شفار يف  »مبتداأ 
خ�شائ�ض  فيه  ويذكر  العربية«،  اللغة  من  بامل�شهور 
ما  وهو  وعاداتهم،  اأفريقيا  يف  وجدها  التي  ال�شعوب 
األ��ف  كما   ، »االن��روب��ول��وج��ي��ا«  االإن�����ش��ان  بعلم  ُي�شمى 

اأ�شرار النبات ال�شواحيلي. كتابا يف 
الن�شق  تخالف  جريئة  اآراًء  نبهان  اأب��ي  الب��ن  اأن  كما 
بن  لعبداهلل  تقليده  ع��دم  مثل  االإبا�شية  يف  ال�شائد 
اأب���ا����ض، وي��ق��رح ع��ر���ض ال��ن�����ش��و���ض احل��دي��ث��ي��ة على 

القراآن واالهتمام باملن دون ال�شند، كما اأباح ت�شوير 
ذوات االأرواح، وله اإ�شادة باأر�شطو واأفالطون، وتتميز 
وينظر  االآراء  يناق�ض  الذي  النقدي  باملنهج  مولفاته 

يف حجتها ال اإىل قائلها. 
�شعيد  املحقق  تلميذه  االإ�شالحية  اآماله  يف  ويخلفه 
العلماء وعامل  ب�شاعر  تلقيبه  بن خلفان اخلليلي، مت 
ال�شعراء، وكان اخلليلي مطلعا على ال�شحف امل�شرية 
مثل  امل�شريني  بع�ض  ترجمها  ال��ت��ي  الكتب  وبع�ض 
وكان  التجريبية،  بالعلوم  املتعلقة  الطهطاوي  رفاعة 
ال�شاعر  م��ع  ت��زام��ن  اإذ  ال�شعر  اإح��ي��اء  يف  كبري  دور  ل��ه 
وال�شرف  ال��ع��رو���ض  يف  األ��ف  كما  ال��ب��ارودي،  امل�شري 

والبالغة.
اأم����ا االإم�����ام ن���ور ال���دي���ن ال�����ش��امل��ي ف��ق��د ك���ان ���ش��اح��ب 
الأخبار  متابعا  وك��ان  العماين،  املجتمع  يف  كبري  دور 
م�شر  يف  االإ�شالح  دعاة  يكتبه  وما  االإ�شالمي  العامل 
قا�شم  حررها  التي  واملغاربة  امل�شارقة  نربا�ض  كمجلة 
ال��ب��اروين  �شليمان  ال�شيخ  اإل��ي��ه  بعث  كما  ال�شماخي، 
اجلذرية  احل��ل��ول  ي�شع  اأن  منه  فيها  التم�ض  ر�شالة 
عليه  ال�شاملي  اإجابة  وم��ن  االإ�شالمية،  االأم��ة  لوحدة 
تتبنّي �شمولية روؤيته االإ�شالحية ومعرفته بالواقع.

ال���ب���ه���الين يف  م�����ش��ل��م  اأب������ي  دور  اإغ����ف����ال  وال مي���ك���ن 
التي  النجاح  فمجلة  البلد،  يف  االإ�شالحية  العملية 
املخططات  تقاوم  التي  مقاالته  على  �شاهدة  يديرها 
اال�شتعمارية الربيطانية يف ُعمان وال�شرق االإفريقي، 
ولقد تقّلد البهالين من�شب رئا�شة الق�شاء يف زجنبار 
ليكون  وا�شتقال  �شعيد،  بن  برغ�ض  ال�شلطان  عهد  يف 
االإ�شالح مثل  باأعالم  له عالقة  وكان  التاأليف.  همه 
عبداهلل بن حميد ال�شاملي و�شليمان الباروين وحممد 
بن يو�شف اأطفي�ض، وكان يعد من ال�شعراء االإحيائيني 
يف ال�شعر، ويتجلى فكره االإ�شالحي يف تلك الر�شالة 
التي وجهها اإىل االإمام �شامل اخلرو�شي والتي حملت 
اأفكارا تف�شح عن بعد النظر ملا هو احلال الذي ينبغي 

عليه اأن تكون عليه الدولة. 
وت���ع���د ق�����ش��ي��دت��ه ال��ن��ون��ي��ة م���ث���اال ب������ارزا ع��ل��ى ف��ك��ره 
متجاوزا  العمانية  االأم��ة  ا�شتنه�ض  حني  االإ�شالحي 
ب��ه��ا ق��ي��وده��ا ال��ق��ب��ل��ي��ة، وات�����ش��ل اأب����و م�����ش��ل��م ب��اأع��الم 
االإ�����ش����الح يف زم����ان����ه، ك���م���ا اط���ل���ع ع���ل���ى م���ا ت��رج��م��ه 
الطهطاوي وغريه من املوؤلفني االأوروبيني يف الفكر 

واالجتماع. وال�شيا�شة 
ي��وؤك��د ال��ب��اح��ث اأن ه����وؤالء االأرب���ع���ة امل�����ش��ل��ح��ني ك��ان��وا 
ما  وهذا  الدين،  الفقه يف  را�شخة يف  قدم  لهم  علماء 
لقادة وكوادر  االإ�شالحيون جميعا خالفا  به  ا�شرك 
وي�شري  ل��ه��م.  التالية  ال�شيا�شية  االإ���ش��الم��ي��ة  ال��ق��وى 
هي  ال����رواد  جابهها  ال��ت��ي  امل�شكالت  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث 
ويوؤكد  االآن،  اال�شالمي  العامل  يواجهها  التي  نف�شها 
الباحث اأن النه�شة دون الفكر االإ�شالحي هو مفهوم 
انتهى  االإ���ش��الح��ي��ني  النه�شويني  اأن  وذل���ك  اأع����رج، 
)هام�ض  اأو  احل��ج��از(  )�شاكن  اإىل  ع��ودة  امل��ط��اف  بهم 
للغرب  امل��ف��رط��ة  حماكاتهم  ب�شبب  وذل���ك  ال�����ش��رية(، 
التحوالت  اأعظم  باأن  القراآنية  للقاعدة  خمالف  وهو 

يف تاريخ الب�شرية جاء عن طريق االأنبياء.
ك��ل ح��ال لكل زم��ن ظ��روف��ه وه��م��وم��ه، وبغ�ض  على 
اأو  ن��ه�����ش��ة  اأو  اإ����ش���الح���ا  ال��ع��م��ل  ك����ون  ال��ن��ظ��ر ع���ن 
معطيات  امل�شلح  على  يفر�ض  الواقع  ف��اإن  جتديدا، 
جديدة ينبغي عليه اأن يعيها ويداريها، فدور املثقف 
يختلف  واال���ش��ت��ع��م��اري  ال��ط��ب��ق��ي  ال���ع���امل  ذل����ك  يف 
تختفي  ال���ذي  املعا�شر  ال��ع��امل  ع��ن  ك��ب��ريا  اخ��ت��الف��ا 
ف��ي��ه ال��ط��ب��ق��ات ال��وا���ش��ح��ة اإىل ����ش���راع���ات خ��ف��ي��ة، 
ا�شتعمار  اإىل  القدمي  اال�شتعمار  عامل  ذهب  وكذلك 
ناهيك  مبا�شرة.  غري  جديدة  ب���اأدوات  ولكن  جديد 
اأمام  االآن  الداخلية  املدنية  التنظيمات  تال�شي  عن 
الفردانية  وان��ت�����ش��ار  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل 

الفجة.  

الإ�شالحي  الفكر  اأهمها تعريف  التفاهم عدة حماور  املن�شور يف جملة  العمانيني فيه«  الإ�شالحي: مفهومه ودور  الفكر   « �شلطان احلجري يف مقاله  الباحث  يتناول 
والتعريف باأهم �شخ�شيات الإ�شالح يف التاريخ الإ�شالمي والعماين خ�شو�شا.

nskindi83@yahoo.com
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م ف والتقدُّ اليهود بين التطرُّ
عاطفة ناصر

 attifa.nasser@gmail.com

اإىل  ب��و���ش��وح  املقد�شة  كتبهم  يف  ال����واردة  التعليمات  وت�شري 
الب�شرية  االأجنا�ض  باقي  بها  يرمُقون  التي  الفوقية  النظرة 
من ديانات اأخرى. حقيقة االأمر اأنَّ اجتهادات العرب وا�شحة 
العقائدية،  التاريخية،  واخللفية  اليهودي  الفكر  درا�شة  يف 
هذا  يف  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن  ك��ذل��ك.  والعرقية  ال�شيا�شية 
ال�شياق مو�شوعة اليهود لطارق ال�شويدان التي كتبت باللغة 
كافة  يف  باليهود  متعلقة  معلومات  على  وحت��ت��وي  العربية، 
مرورا  التاريخية،  خلفياتهم  من  ابتداًء  احلياتية؛  النواحي 
وم�شاهماتهم  واالجتماعية،  والثقافية  الفكرية  بالتطورات 
باأبرز  انتهاًء  كذلك،  العاملي  واالقت�شاد  االأبحاث  التعليم،  يف 
املجاالت.  خمتلف  ويف  عامليا  باليهود  املرتبطة  ال�شخ�شيات 
امل��ح��اي��دة يف  للعنا�شر  ال��ق��راءة  م��ا يف�شل  ك��ث��ريا  ذل��ك،  وم��ع 
كافة  من  املو�شوع  وتفح�ض  روؤي��ة  على  ا  حر�شً مو�شوع  اأي 
العقائد  ب��اق��ي  م��ث��ل  مثلها  ال��ي��ه��ودي��ة  ال��ع��ق��ي��دَة  اإنَّ  ال���زواي���ا. 
حت��ت��وي ع��ل��ى ���ش��خ��و���ض م��ت��ط��رف��ة، واأخ�����رى م��ت�����ش��احم��ة مع 
اأولئك املختلفني عقائديا. ففي اليهودية، ظهرْت فئة تنادي 
ب�شكل  احللول  الإي��ج��اد  اخل��الف��ات  كافة  عن  العقيدة  بف�شل 
تتطلب  �شيا�شية-عقائدية  م�شكلة  اأي  احلال  بطبيعة  اأ�شرع. 
جهدا اأكرب حللها عما اإذا كانت �شيا�شية فقط. ومما ال يخَفى 
اأك��ر  ال�شيا�شية  ال��ع��ق��ائ��دي��ة  امل�����ش��ك��الت  ف���اإنَّ ح��ل  اأح���د،  ع��ل��ى 
تعقيداً من ال�شيا�شية فقط، وجند ذلك متج�شدا يف الق�شية 
نظر  وجهة  -من  االأ�شل  يف  هي  التي  الفل�شطينية-اليهودية 
�شخ�شية- �شيا�شية بحتة، واألب�شت لبا�َض العقائدية من اأجل 

اإيجاد مربرات مقنعة ومنطقية.
وكذلك توجد فئة من اليهود غري املتطرفني ال ُتوؤمن بتاتا 
باأحقية اليهود يف االأر�ض الفل�شطينية ال من ناحية عقائدية 
اليهود  مو�شوعة  اإىل  فباال�شتناد  تاريخية.  وال  عرقية  وال 
ال��ذي��ن  ف����اإنَّ  االأ���ش��ل��ي��ة،  وك��ت��ب��ه��م  ن�شو�شهم  ب��ح��ث��ت يف  ال��ت��ي 
يدعون اليهودية اليوم هم من اأعراق ال متت لليهودية ب�شلة 
بن�شب كبرية جدا. وعلى الرغم من ذلك، يحق لنا اأن نت�شاءل 
اليوم عن �شبب �شمود هذه االدعاءات الزائفة، والتاأمل فيها 
ع��ل��ى جميع االأ���ش��ع��دة. ي��ذُك��ر ال��دك��ت��ور ف���وزي ال���ب���دواوي يف 

الثوران  ودالالت  »معاين  بعنوان  التفاهم  له يف جملة  مقال 
اإن اليهود  الديني يف اليهودية املعا�شرة« هذا االأمر يف قوله 
تعلموا من تاريخهم »تنازعوا وف�شلوا فذهبت ريحهم«. فمن 
يتعمق يف ال��ث��ق��اف��ة ال��ي��ه��ودي��ة وت��ع��ام��الت ال��ي��ه��ود جن��د ذل��ك 
املناهج  اإذ  التعليمية؛  اأنظمتهم  يف  حتى  كبري  ب�شكل  وا�شحا 
باالأرا�شي  باأحقيتهم  املرتبطة  واخلطط  االأفكار  كل  تغر�ض 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة. وت���اري���خ ا���ش��ط��ه��اده��م ووج����وب احت���اده���م يف 
االأج���ي���ال ال��ن��ا���ش��ئ��ة ل��ت��ك��رب وه���ي م��ق��ت��ن��ع��ة مت��ام��ا ب��ك��ل ذل���ك، 
النظام  ففي  الأه��داف��ه��م.  ال��و���ش��ول  على  بانتظام  لتعمل  ب��ل 
اأح�����ادي ال��ق��ط��ب ال��ع��امل��ي احل����ايل، جن��ده��م م��ت��واج��دي��ن بني 
ال�شوؤون  جلنة  وج��ود  بدليل  ال�شيا�شية  القرارات  �شناع  اأه��م 
املتحدة  الواليات  يف  )اأيباك(  االإ�شرائيلية  االأمريكية  العامة 
اإ�شرائيل  جند  ما  دائما  التنموية  االأب��ح��اث  ويف  االأمريكية. 
ت��ت�����ش��در ال��ق��ائ��م��ة، وك���ذل���ك يف ال��ت��ع��ل��ي��م وت�����ش��دي��ر ال��ع��ل��م��اء 
يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت. اأن مت��ل��ك ج��م��اع��ة م��ا اأي�����ادَي يف اأه��م 
ال�شدفة  بعيدا عن  له  املخطط  باالأمر  لهو  العاملية  املجاالت 
وانتظار احل�شول على الفر�ض للتقدم. ويف ال�شابق كاأي اأمة 
ت��زال،  وال  ال��داخ��ل  يف  بينهم  فيما  االخ��ت��الف��ات  تكر  ك��ان��ت 
ترتبط  والأم���ور  واالإع���الم  ال�شحافة  اأع��ني  ع��ن  بعيدا  ولكن 
اإال  �شيا�شية  وال  عرقية  اختالفات  على  ال  كاأمة  مب�شتقبلهم 
واخل��روج  التقدم  كيفية  على  تركيزهم  كل  فين�شبُّ  ن��در،  ما 

منت�شرين. العربية-اال�شرائيلية  الق�شية  من 
اليهود  ب��ني  م�شركة  االآخ���ر  للطرف  ال��ع��دائ��ي��ة  ال��ن��ظ��رة  اإنَّ 
ع��داوة  النا�ض  اأ���ش��د  »لتجدن  ت��ع��اىل:  قوله  ففي  وامل�شلمني؛ 
مودة  اأقربهم  ولتجدن  اأ�شركوا  والذين  اليهود  اآمنوا  للذين 
اإنا ن�شارى«، جند تربير امل�شلمني  اآمنوا الذين قالوا  للذين 
للعداء �شد اليهود ناهيك عن جرائمهم جتاه الفل�شطينيني 
اأح��د حاخامات  يقول  اأخ��رى  وم��ن جهة  التاريخ.  م��دى  على 
ا بعدة  اأي�شً اإ�شرائيل املدعو مبائري ديفد كاهانا »الذي ُعرف 
هو  �شيناء«.  و»ديفيد  امللك«  »مايكل  مثل:  م�شتعارة  اأ�شماء 
حاخام اإ�شرائيلي وموؤ�ش�ض حركة كاخ وع�شو �شابق يف الربملان 
االإ�شرائيلي الذي ا�شتهر بالعداء الكبري للعرب« )كل العرب 

ومن  علينا،  االنق�شا�ض  حلظة  ينتظر  خام�ض  ط��اب��ور  هنا 
ث��م ف��ال ي��ج��ب االح��ت��ج��اج وت��ط��ب��ي��ق اأح���ك���ام غ��ري ت��و���ش��اف اأو 
اإبادتهم  بل يجب  اإ�شرائيل، عليهم  اأر�ض  املقيمني يف  الغرباء 
العداء  ب�شيطا من  يعك�ض جزءا  اأو  ح هذا  يو�شِّ  !) وترحيلهم 
الكبري الذي ُيكنه اليهود للعرب، ويوؤكد هذه النظرة املتبادلة 
ي�شددان  الطرفان  ي��زال  ال  االأح��وال،  كل  الطرفني. ويف  بني 
على اأن ذروة احللول هي االنفراد باالأر�ض كحق طبيعي من 
وعقائديا  تاريخيا  مكت�شب  وح��ق  فل�شطينية،  نظر  وج��ه��ة 
وعرقيا من وجهة نظر يهودية. وب�شبب ذلك، ي�شُعب تطبيق 
حل الدولتني الذي ي�شري الكثريون اإىل اأنه غري ُمن�شف، اأو 
اليهودية  ب�شبب اخليانة  بالف�شل  باءت  اأن حماوالت تطبيقه 
طالت  كلما  ��ه  اإنَّ حيث  باالتفاقيات.  ال��دائ��م  التزامهم  وع��دم 
بعيدا  االأط�����راف.  ب��ني  االح��ت��ق��ان  وزاد  االأم���ل  تناق�ض  امل���دة 
اإىل  اليوم  ي�شري  ال��واق��ع  اإن  التاريخية،  واالأدل���ة  املنطق  عن 
ال���ذي جعل  ال��ي��ه��ود ك��ط��رف ق��وي نتيجة ال��دع��م االأم��ري��ك��ي 
بال�شيا�شة  وثيقا  ارت��ب��اط��ا  ترتبط  اأول��وي��ة  اليهود  اأم��ن  م��ن 
االإ�شرائيلي  اللوبي  ي�شغط  ما  وكثريا  لدولتهم.  اخلارجية 
بل  فر�شة  اأي  انتهاز  يف  وحلفائها  االأمريكية  احلكومة  على 
من  واالن��ت��ه��اء  الفل�شطينيني  م��ن  للتخل�ض  ال��ف��ر���ض  خ��ل��ق 
حتى  املمكنة؛  اخل�شائر  ب��اأق��ل  منها  واخل���روج  الق�شية  ه��ذه 
اليهود  األقى  �شبتمرب   11 اأح��داث  على  م��رور فرة  بعدد  اإن��ه 
خطاأً  ارتكبت  كونها  االأمريكية؛  املتحدة  الواليات  على  اللوم 
الإقامة  وجيها  �شببا  �شبتمرب   11 حادثة  اإعالن  بعدم  ج�شيما 
للفر�ض  انتهازا  ى  ُي�شمَّ ما  هذا  واال�شالم.  مكة  على  احل��رب 
من قبل االإ�شرائيليني ولي�ض من الغريب بعد ذلك اأن تظهر 
 11 تفجريات  منفذي  حقيقة  يف  امل�شككة  التف�شريات  بع�ض 
امل���وؤام���رة«؛ ف��االح��ت��ق��ان  ب��ع��ي��دا ع��ن ع��ق��دة »ن��ظ��ري��ة  �شبتمرب 
ما  واأب��ع��د  ج��دا  حقيقي  وامل�شلمني  ال��ع��رب  على  االإ�شرائيلي 
يكون عن خياالت اأو توهمات فردية اأو جماعية ولي�ض هناك 
املتعلقة  االأخ���رية  االأح���داث  ظ��ل  ال��ي��وم يف  للتفاوؤل  يدعو  م��ا 
للتنازالت  وتطلبا  تعقيدا  اأكر  اأ�شبحت  التي  الق�شية  بهذه 

التي تكون من ن�شيب احللقة االأ�شعف دائما.

الفل�شطينية- بالق�شية  مبا�شرا  ارتباطا  املرتبط  لتطرفهم  غالبا  والعائدة  الفل�شطينية،  الأرا�شي  يف  املمتلكات  على  اليهودية  العتداءات  عن  ن�شمع  ما  كثريا 
الإ�شرائيلية التي كانت ول تزال من اأكرث الق�شايا العربية اأهمية لل�شعب العربي والإ�شالمي »ظاهريا على الأقل«. اإنَّ اليهود ك�شعب يوؤمن بفردانيته التي تعطيه 
ا  ا التثبت من ذلك؛ حيث يظهر جليًّ اأو املرتجمة، ومن ال�شهل جدًّ ا التثبت من ذلك عرب قراءة كتبهم الأ�شلية  الأف�شلية بني �شعوب العامل اأجمع، ومن ال�شهل جدًّ

يف من�شوراتهم اأ�شلية كانت اأم مرتجمة.
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الفكرة الهيجلية لمفهوم الدين
أم كلثوم الفارسي

مها  قدَّ التي  التاأملية  النظرية  تلك  هي  الدين  ففل�شفة 
الربط  املختلفة لتعمق  الدين وق�شاياه  الفال�شفة حول 
بني الفل�شفة والدين؛ فعالقة الفل�شفة بالدين، وعالقة 
�شغلت  التي  ال�شائكة  الق�شايا  بالفل�شفة، هي من  الدين 
ال��ف��ك��ر ال��ب�����ش��ري ق��رون��اً ط��وي��ل��ة، خ��ا���ش��ة ف��ي��م��ا ُع���رف يف 
الفل�شفة االإ�شالمية با�شم »العداء بني الدين والفل�شفة«، 
وفيه  الفال�شفة«،  »تهافت  الغزايل  كتاب  يف  متثل  ال��ذي 
نقد الآراء الفال�شفة يف الدين والطبيعيات، حيث انربى 
زاد  التهافت«، مّما  ابن ر�شد للرّد عليه يف كتابه »تهافت 

املعركة ا�شتعااًل، وزاد االأزمة تر�شخاً.
ُت��ع��ت��رب ف��ل�����ش��ف��ة ال���دي���ن ال���درا����ش���ة ال��ع��ق��ل��ي��ة ل��ل��م��ع��اين 
واملحاكمات التي تطرحها االأ�ش�ض الدينية وتف�شرياتها 
ل��ل��ظ��واه��ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وم����ا وراء-ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة؛ م��ث��ل: 
فل�شفة  واأن  �شيما  ال  اخل���ال���ق.  ووج����ود  وامل����وت  اخل��ل��ق 
باالأ�شئلة  تتعلق  الفل�شفة  ف���روع  م��ن  ف��رع  ه��ي  ال��دي��ن 
امل��خ��ت�����ش��ة ب��ال��دي��ن، ك��م��اه��ي��ة وط��ب��ي��ع��ة ال����رب وق�����ش��ي��ة 
املفردات  وحتليل  الدينية،  التجربة  وتفّح�ض  وج��وده، 
وال��ن�����ش��و���ض ال��دي��ن��ي��ة، وال��ع��الق��ة ب��ني ال��دي��ن وال��ع��ل��م. 
املتعلقة  املخطوطات  اأق��دم  يف  ُوِج��د  ق��دمي،  منهج  وه��و 
بفروع  يرتبط  وه��و  الب�شرية،  عرفتها  التي  بالفل�شفة 
اأخ�����رى م���ن ال��ف��ل�����ش��ف��ة وال��ف��ك��ر ال���ع���ام ك��امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي��ا 
واملنطق والتاريخ. وعادة ما يتم مناق�شة فل�شفة الدين 
خ���ارج االأط����ر االأك��ادمي��ي��ة م��ن خ���الل ال��ك��ت��ب امل�����ش��ه��ورة 
وج��ود  بق�شيتي  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  خ�����ش��و���ش��اً  وامل���ن���اظ���رات، 
ال����رب وم��ع�����ش��ل��ة ال�����ش��ر. وف��ل�����ش��ف��ة ال��دي��ن ت��خ��ت��ل��ف عن 
اأ�شئلة  ملناق�شة  تطمح  اإنها  ناحية  من  الدينية  الفل�شفة 
امل�شكالت  حتليل  عن  عو�شاً  ككل  الدين  بطبيعة  تتعلق 
امل��ط��روح��ة م���ن ن��ظ��ام اإمي�����اين اأو م��ع��ت��ق��د م���ع���نّي. هي 
كل  قبل  من  للنقا�ض  قابلة  جتعلها  بطريقة  مة  ُم�شمَّ

من يعّرفون اأنف�شهم باأنهم موؤمنون اأو غري موؤمنني.
اإذ  ذات��ه��ا؛  ح��ّد  اأزم���ة يف  ال��دي��ن  فل�شفة  الكتابة يف  ��ل  مُت��ثِّ
اأن يكتبوا فيها، ويخرج  الُكتاّب والفال�شفة  ميكن الآالف 

كّل مو�شوع مّما ُكتب متفرداً ومتميزاً متاماً عن االآخر، 
ال��ذي��ن تناولتهم  ال��ف��ال���ش��ف��ة  ب��اخ��ت��الف  ي��ك��ون ذل���ك  ق��د 
ذات��ه لدى  ال��ت��ن��اول  ن��وع  ال��درا���ش��ة، وق��د يكون باختالف 
املفكر اأو الباحث، لكن تظل ال�شمة امل�شركة بني اجلميع 
واإن اختلف  الدين،  واإ�شكاليات فل�شفة  وحدة مو�شوعات 
درا���ش��ة  ك��ّل  ُت�شبغ  وت��ال��ي��اً  ت��ن��اول��وه��ا،  ال��ذي��ن  الفال�شفة 
ل���ق���درات مبدعها  ب��االأ���ش��ال��ة وال��ت��م��ي��ز ع��ل��ى ح���دة وف��ق��اً 
الفكرية واملنهجية واالأدبية، وهو ما ُي�شفي �شعوبة من 

نوع خا�ض على الكتابة يف فل�شفة الدين ب�شفة خا�شة.
ون�شتعر�ض يف هذا املقام الفكرة الهيجلية ملفهوم الدين، 
اأنَّ ع�شر هيجل هو الع�شر الديني العميق؛  على اعتبار 
اأو  ف��ك��ره،  يف  ال��دي��ن  ُيعالج  اأن  فيل�شوف  ك��ل  على  ك��ان  اإذ 
يخ�ش�ض له م�شاحة يف ق�شاياه، معتمدين يف ذلك على 
مطول  م��ق��اٍل  يف  الن�شار  م�شطفى  ال��دك��ت��ور  ت��ن��اول��ه  م��ا 
واالألوهية  »ال��دي��ن  ع��ن��وان  »ال��ت��ف��اه��م«- حت��ت  -مبجلة 
حالة  الدين  اأن  فيها  اأو�شح  والتي  هيجل«،  فل�شفة  يف 
تطورهما  �شمن  ال��ع��ق��ل  م��الزم��ة  يف  ل��ل��روح  ���ش��روري��ة 
واإمنا  بال�شدفة،  لي�ض  وجوده  اأن  هذا  ويعني  اجلديل، 
ه��و ع��م��ل ���ش��روري م��ن اأع��م��ال ال��ع��ق��ل، وه���ذه ال��ف��ك��رة 
على  ق���ادٌر  العقل  اأنَّ  اأي  هيجلية؛  فكرة  ه��ي  ال�شاملة 
واأن  الوحي،  من  م�شاعدة  دون  اإليه  االإن�شان  يقود  اأن 
احلرفية  مبعانيها  ُتوؤخذ  ال  الديانات  يف  كثرية  اأ�شياء 
الداخلي  مبعناها  هيجل،  راأي  وهذا  توؤخذ،  لكن  فقط 
فا�شلة  م�����ش��اح��ة  ه��ن��اك  اأنَّ  اأي  ال��ف��ك��ري،  وم�شمونها 
بالعقل  هيجل  اأ�شماه  وما  اخلالق،  وبني  االإن�شان  بني 
ال��ك��ل��ي ال�����ذي ه���و اهلل، وب����ني ال��ع��ق��ل اجل���زئ���ي ال���ذي 
اإدراك  م��ن  ال��دي��ن مب��ا يحتويه  وي��ع��م��ل  االإن�����ش��ان،  ه��و 
والعبور  ال��ه��وة،  تلك  ردم  على  االأول��ي��ني  جت��ارب  ونقل 
هيجل  عند  ال��دي��ن  فل�شفة  تعترب  حيث  اخل��ال��ق؛  اإىل 
ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري ل��ك��ل ���ش��يء؛ ح��ت��ى اإن ه��ي��ج��ل ي��ق��ول: 
فينا  م��وج��ودة  املعرفة  وه��ذه  اهلل،  وج��ود  نعرف  »نحن 
ل��درج��ة اأن��ه��ا ت��غ��دو ���ش��ل��ط��ان��ا، وه��و  وجودا مبا�شرة،  

»اهلل  اأن  هيجل:  وي�شيف  للوعي«.  الداخلي  ال�شلطان 
اإنه  بل  اخليال،  ُيولده  مثال  حم�ض  لي�ض  حقيقته  يف 
وال��دي��ن عند هيجل  ال��واق��ع اخل��ارج��ي،  ك��ل  يتدخل يف 
طريق  ع��ن  اإل��ي��ه  ن�شل  ال  ال���ذي  للحياة  فهمنا  ي��ف��َع��ل 
نرى  ال��دي��ن،  ط��ري��ق  ي��ق��ول. فعن  كما  وال��ف��ك��ر«  الفهم 
وما  الالمتناهية،  احلياة  اإىل  ترتفع  املتناهية  احلياة 
ذلك اإال الأنَّ احلياة املتناهية هي نف�شها حياة؛ وبالتايل 
احلياة  اإىل  االرت��ف��اع  اإمكانية  باطنها  يف  ن  تت�شمَّ فهي 
الالمتناهية. وميثل الدين جزءا من �ُشلم اآليات اإدراك 
ماهية الروح عند هيجل، وماهية الروح لي�شت ال�شعور 
حتى  وال  احل�شي  الوعي  اأو  االنف�شال  وال  الوجدان  اأو 
ال��ف��ه��م ب��ال ع��ق��ل��ن��ة، لكنها ب��ع��ب��ارة اأخ����رى ه��ي ال��ف��ك��رة 
للمطلق  حقيقي  اإدراك  اأي  ف���اإنَّ  وب��ال��ت��ايل  ال�شاملة؛ 
ف عليه بو�شفه مو�شوعا من مو�شوعات  البد اأن ُيتعرَّ
اخلالق.  جت��اه  كلي  عقل  اأو  خال�ض  فكر  فهو  احل�����ض؛ 
اإىل  وه��ذا  فكر  اإىل  ال��دي��ن  هيجل  فل�شفة  ح��ول��ت  لقد 
والعقيدة  الفل�شفة،  ه��و  ال��دي��ن  اع��ت��رب  ���ه  اأنَّ اأي  وج���ود، 
وخلود  االإمي���ان  بتاأ�شي�ض  يكتف  مل  الأن��ه  ال��وج��ود.  ه��ي 
يكتف  ومل  ديكارت،  عند  كما  عقلية  اأ�ش�ض  على  النف�ض 
كانط.  فعل  كما  العقل  ح��دود  يف  الدين  عن  باحلديث 
ومل يجعل العقل هادما للعقائد كما يف ع�شر التنوير. 

بل وحد بني العقل والوحي.
حني  ح��ق؛  على  بيكون  فران�ش�ض  الفيل�شوف  ك��ان  فقد 
قال: »اإنَّ قليال من الفل�شفة يقرب االإن�شان من االإحلاد، 
فاالإن�شان  ال��دي��ن«.  اإىل  ف��ريده  الفل�شفة  يف  ق  التعمُّ اأم��ا 
االإن�شان  اأنَّ  فكما  دي��ن،  بال  يعي�ض  اأن  بحال  ي�شتطيع  ال 
يعي�ض منفرًدا معزواًل عن  اأن  ي�شتطيع  مدين بطبعه ال 
اأن  ي�شتطيع  ال  بفطرته  م��ت��دي��ن  ��ا  اأي�����شً ف��ه��و  امل��ج��ت��م��ع؛ 
طبيعية  ف��ط��رة  فالتدين  دي��ن؛  ب��ال  ا  �شويًّ عي�ًشا  يعي�ض 
اإىل  االإن�شان  جل��وء  من  ذل��ك  على  اأدل  ولي�ض  لالإن�شان، 

اهلل -عز وجل- حال ال�شدة واال�شطرار.

واء؛ حيث كانت الفل�شفة على الدوام  تتَّ�شل الفل�شفة ات�شاًل وثيقًا بالدين، تلك هي الق�شية الأبرز التي انبثقت عنها �شتى الق�شايا الرئي�شية والفرعية على ال�شَّ
مرافقة للدين؛ �شواء كانت داعمة له اأو ناقدة، اإل اأنَّها يف النهاية ُت�َشاِند الدين بقوة، ويتجلَّى ذلك يف اأروع �شورة يف تطوير الفال�شفة للديانات القدمية، وحماولة 
دها  تخلي�شها من طابعها الأ�شطوري لالرتقاء بها اإىل م�شاف العقل والروح، ليُكون العقل دلياًل على الإميان، ويُكون الإميان موؤيدًا بالعقل، وتلك جدلية منطقية اأكَّ

ال�شارع احلكيم يف رفعه للتكليف عن املجنون؛ لأنَّ العقل مناط التكليف، وهذا دليٌل دامغ على مكانة الفل�شفة يف الدين وعظمة الدين يف الفل�شفة.

nkha008@gmail.com
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حقوق اإلنسان بين الواقع والمأمول
قيس الجهضمي

ورعايته  االإن�شان  حقوق  على  التاأكيد  اإىل  االإ���ش��الم  �شعى 
وك��رام��ت��ه، وي��ت��ج��ل��ى ذل���ك يف ق��ول��ه ت��ع��اىل: »ول��ق��د كرمنا 
االإ���ش��الم يف جم��ال حقوق  ما مييز  اأ�شد  واإن   ،»... اآدم  بني 
اأنه  كما  احلقوق،  هذه  يف  و�شموليته  اأ�شبقيته  هو  االإن�شان 
اع��ت��داء على اهلل  اأن االع��ت��داء على ه��ذه احل��ق��وق ه��و  راأى 
االإ�شالمية  االأخالق  على  احلقوق  هذه  وارتكزت  ور�شوله، 
واح����رام ال��غ��ري يف احل��ي��اة، ث��م �شعى االإ���ش��الم يف ال��دع��وة 
هذه  مركز  وجعل  وال��ت��ع��اون،  وامل�����ش��اواة  الت�شامح  قيم  اإىل 
قيم  منها  وت�شتق  اإليها  ترجع  التي  التقوى  ونواتها  القيم 
اأخرى جديدة؛ فعلى �شبيل املثال: حق احلياة؛ فاهلل تعاىل 
تقتلوا  »وال  عليها  االع��ت��داء  اأو  النف�ض  قتل  ح��ّرم  �شبحانه 
لالإن�شان  �شرع  وكذلك  باحلق«،  اإال  اهلل  حرم  التي  النف�ض 
اأّْن هذه  الكاتبة  الدين«، وتذكر  اإك��راه يف  »ال  االعتقاد  حق 
واأن  وف��ئ��ات��ه،  املجتمع  اأف����راد  ل��ك��ل  �شاملة  ج���اءت  احل��ق��وق 
النه�شة  ب��ال��ظ��ه��ور يف ع�شر  ب���داأ  االإن�����ش��ان  ح��ق��وق  م��ف��ه��وم 
االأوروبية ال يعني اأن االإ�شالم مل يكن يحوي هذه احلقوق 
العنا�شر  يتفق مع معظم  اأّن��ه  اأك��د  بل  االأدي���ان،  باقي  مثل 

االأ�شا�شية لهذا احلقوق التي اأ�شبحت االآن عاملية.
ف��اإنَّ  وتاأ�شي�شها،  االإن�����ش��ان  بحقوق  اه��ت��مَّ  االإ���ش��الم  اأنَّ  ومب��ا 
ب��ه��ا �شعيفا  اه��ت��م��ام��ه��م  ك���ان  امل�����ش��ل��م��ني  اأن  ي��ظ��ه��ر  ال���واق���ع 
اأنَّ احل�����ش��ارة ال��غ��رب��ي��ة  ن���رى  اإذ  ج���دا، ك��م��ا ت��ذك��ر ط��ل��ح��ا؛ 
�شكل  ع��ل��ى  احل��ق��وق  ب�شياغة  ق��ام��ت  ح��ني  علينا  ت��ق��دم��ت 
احلقيقة  ه���ذه  امل�����ش��ل��م��ون  اأدرك  وح���ني  وق���وان���ني،  وث��ائ��ق 
واملواثيق  الن�شو�ض  من  العديد  فانبثقت  بالتحرك  بداأوا 
منها: »اإعالن حقوق االإن�شان وواجباته يف االإ�شالم، البيان 
حلقوق  العاملي  البيان  االإن�شان،  حلقوق  العاملي  االإ�شالمي 
العاملي  االإ�شالمي  البيان  اأورد  وقد  االإ���ش��الم«،  يف  االإن�شان 
ع�شر  اأرب��ع��ة  1981م  �شنة  اليوني�شكو  يف  االإن�����ش��ان  حل��ق��وق 
ح��ق��ا م��ن ح��ق��وق االإن�����ش��ان االأ���ش��ا���ش��ي��ة م��دع��وم��ة بن�شو�ض 
»حق  كالتايل:  وهي  النبوية،  وال�شنة  الكرمي  القراآن  من 
الفرد  العدالة، حق  امل�شاواة، حق  احلياة، حق احلرية، حق 
حق  ال�شلطة،  تع�شف  من  احلماية  حق  عادلة،  حماكمة  يف 
احلماية من التعذيب، حق امل�شاركة يف احلياة العامة، حق 

حرية االعتقاد والتفكري، حق احلرية الدينية، حق الدعوة 
االأ���ش��رة، حقوق  ب��ن��اء  ح��ق  االقت�شادية،  احل��ق��وق  وال��ب��الغ، 
الزوجة، حقوق الربية، حق الفرد يف حماية خ�شو�شياته 

وحق حرية االرحتال واالإقامة«.
ل احل��ق��وق م��ن دائ����رة االأخ����الق اإىل دائ���رة  ل��ق��د ب���داأ حت���وُّ
»املاكنا- وتعد  امل��ي��الدي،  ع�شر  ال�شابع  ال��ق��رن  يف  القانون 
كرتا« النواة القانونية االأوىل حلقوق االإن�شان حني اأن�شئت 
ل�شبط �شالحيات امللك يف اإجنلرا، واأ�شهمت اأي�شا الثورة 
واملواطن  االإن�شان  حلقوق  اإعالنها  طريق  عن  الفرن�شية 
�شبغة  االإن�����ش��ان  ح��ق��وق  الإع���الن���ات  ف�����ش��ارت  1789م،  �شنة 
عاناه  ما  ب�شبب  وذلك  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  عاملية 

الب�شر من �شلطوية االأنظمة الدكتاتورية.
املفكرين  تنظريات  على  احلقوق  هذه  اأي�شا  اعتمدت  وقد 
وال���ف���ال����ش���ف���ة ب���ج���ان���ب االأح��������داث ال���ت���اري���خ���ي���ة واحل�����راك 
عدالة  وجود  على  القائم  اأر�شطو  منوذج  فمنها  ال�شيا�شي؛ 
عامة وتتجلى يف القانون االأخالقي، وكذلك فل�شفة احلق 
خ��ال��دة،  م��ث��ال��ي��ة  م��ب��ادئ  ه��ن��اك  اأن  ت��وؤم��ن  ال��ت��ي  الطبيعي 
االأف���راد  تعاقد  على  القائمة  االجتماعي  العقد  ونظرية 
االإن�شان  يقيم  ولكي  منظم،  جمتمع  الإق��ام��ة  بينهم  فيما 
يرى  والعدالة  امل�شاواة  قيم  على  قائما  اجتماعيا  نظاما 
ق�شط من  ع��ن  التنازل  علينا  اأن��ه يجب  رو���ش��و  ج��اك  ج��ون 
احلرية الفردية اإىل مراعاة احلقوق العامة، وترى الكاتبة 
الغرب  ل��دى  والفكرية  التاريخية  التجربتني  تفاعل  اأن 
املجاالت  اإىل  االأخالقية  املجاالت  من  باخلروج  بهم  جرى 
والقوانني  للمعاهدات  ب��اإع��الن��ات  ق��ام��وا  وبها  القانونية، 
لالأمم  العامة  اجلمعية  قامت  1948م،  العام  ويف  الدولية، 
املتحدة باإقرار االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان، وقد حوى 
االإ�شكالية  لكن  م��ادة،  وثالثني  مقدمة  على  االإع��الن  هذا 
القائمة هي مدى ات�شاف االإعالن بالكونية ومدى ح�شور 
اخل�شو�شية فيه، فكيف ُنقر بكونية احلقوق يف واقع يحتم 

علينا التعدد واالختالف بني ال�شعوب والعقائد؟
وا�شعا  قبوال  االإن�شان  حلقوق  العاملي  االإع��الن  خلف  وق��د 
ورغ��م  اآخ��ري��ن،  اأن��ا���ض  م��ن  كرها  باملقابل  واأي�شا  لكثريين 

ُبعد كوين  ذات  تكون هذه احلقوق  �شعى اجلميع الأن  ذلك 
و���ش��م��ويل، وق���د ظ��ه��رت ه���ذه ال��ك��ون��ي��ة وال�����ش��م��ول��ي��ة ب���راأي 
فهو  اخل��ط��اب  توجه  ويف  ع��ام،  ب�شكل  امل�شمون  يف  الكاتب 
العاملية  القانونية  ال�شبغة  يف  اأي�شا  ظهرت  كما  للجميع، 
ال��دول  ق��ام��ت بع�ض  ب��ل  ال����دول،  ك��ل  ال��ت��ي ���ش��ادق��ت عليها 
البع�ض  راأى  وقد  لديها،  الت�شريع  م�شادر  اأحد  باعتبارها 
اأن الغرب �شعى لكونية احلقوق ال�شتعمالها كقناع ي�شاعده 
على الهيمنة وال�شيطرة يف بع�ض البلدان، فتذكر الباحثة 
حنة اآرنت يف كتابها »االإمربيالية« باأن الدول االأوروبية مل 
تكن يف القرن التا�شع ع�شر قادرة على �شمان حقوق االإن�شان 
ه��ذه احلقوق  تكن  اإذ مل  اأوط��ان��ه��ا؛  اإىل  ينتمون  الأف���راد ال 
اأن  امل��الح��ظ  م��ن  ل��ذا  للمواطنني؛  بالن�شبة  اإال  م�شمونة 
الغربية  ال��دول  بها  قامت  التي  ال�شعوب  ا�شتعمار  عمليات 
اأن  ت��رى  فطلحا  االإن�����ش��ان،  ح��ق��وق  فل�شفة  بجنبها  ���ش��ارت 
م�شاألة كونية احلقوق حتتاج اإىل بحث وتقنني اآخر يحفظ 
االأمثلة  فمن  لل�شعوب؛  والفكرية  الثقافية  اخل�شو�شية 
يف  جند  الكونية  مع  اخل�شو�شية  تعار�ض  فيها  يقع  التي 
بينما  دينه،  عن  يتحول  اأن  للم�شلم  يحق  ال  اأن��ه  االإ���ش��الم 
وهكذا  الكاتب،  راأي  بح�شب  ذلك  تبيح  العاملية  االإعالنات 
الثقافات  اختالف  متليها  التي  ال�شعوب  خ�شو�شية  ف��اإنَّ 
من  بنوع  املواثيق  ه��ذه  مع  بها  التعامل  يفر�ض  واالأدي���ان 
من  االإ�شالمية  الهوية  مع  لتن�شجم  االإيجابية  االنتقائية 
جهة  من  والثقايف  الفكري  االنفتاح  على  واحلفاظ  جهة، 

اأخرى.
واأرى اأنَّ التنظري لهذه احلقوق وتقنينها قد اأخذ ما يكفي 
اأ�شا�ض  ه��و  ال��واق��ع  اأر����ض  على  التطبيق  ل��ك��نَّ  اجل��ه��د،  م��ن 
لكن  االإن�شان  املثلى وحقوق  القيم  يعي  االإ�شكال؛ فاالأغلب 
اأفعاله تنحى عك�ض ذلك، ويف ظل هيمنة االأنظمة  جمرى 
ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة وال��دك��ت��ات��وري��ة ت�شبح ه���ذه احل��ق��وق جم��رد 
لذا  االأ�شخا�ض؛  لهوؤالء  �شخ�شية  لغايات  للو�شول  اأدوات 
بقوانني  وتقوميه  االإن�شاين  ال�شلوك  مراقبة  الواجب  من 

حتفظ جمرى تطبيق هذه احلقوق على هذه الب�شيطة.

الإن�شان  حقوق  تكون  كيف  واخل�شو�شية«،  الكونية  واإ�شكالية  الإن�شان  حقوق  »مرجعيات  بعنوان  »التفاهم«،  مبجلة  املن�شور  مقالها  يف  طلحا  فوزية  تتناول 
ف حقوق  وم�شروعية تطبيقها يف املجتمعات، وما هي املراجع وامل�شادر التي قامت عليها، واأبرز الإ�شكاليات الواقعة فيها من خالل التطبيق؛ فالأمم املتحدة ُتعرِّ
الإن�شانية  الكرامة  حلماية  ت�شعى  موديو  اإيف  براأي  وهي  كب�شر«،  نحيا  اأن  علينا  ي�شتحيل  دونها  من  والتي  طبيعتنا،  يف  املتاأ�شلة  احلقوق  »تلك  باأنها:  الإن�شان 

واملحافظة على النظام العام.

qabuazan@gmail.com
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مراحل كفاح النبي الكريم وأصحابه
سيف الوهيبي

saif.alwahaibi15@gmail.com

مكة قبل الهجرة
الإن�شاء  احلقيقية  االنطالقة  مكة  من  ال�شرية  عوة  الدَّ مثلت 
بر�شول  النا�ض  باأل�شق  ابتداأ  ال��ذي  االإ���ش��الم،  يف  االأول  اجليل 
الب�شرية وهم اأ�شدقاوؤه واآل بيته، وكل من تو�شم فيهم خريا، 
اختيار  يف  معينة  وبانتقائية  وحذر،  بتمهل  الدعوة  وا�شتمرت 
وثيقة؛  ب��رواب��ط  معهم  وي��رت��ب��ط  اهلل،  ر���ش��ول  فيهم  يثق  م��ن 
وذلك لتجنب ال�شدام املبكر مع احُلْم�ض )قبيلة قري�ض مثلما 
بدينهم  مت�شكهم  ل�����ش��دة  وذل���ك  اجل��اه��ل��ي��ة؛  يف  عليها  ي��ط��ل��ق 
ووثنيتهم و�شجاعتهم فهم ال يطاقون(، والأّن الدعوة ما زالت 
وليدة ال يوؤمن بها اإال القليل، وال�شدام مع اأعتى قبائل العرب 
اهلل  ر�شول  ق��ام  ب�شياعها؛  اإي��ذان��اً  يعد  املبكرة  املرحلة  تلك  يف 
خاليا  �شكل  على  اأ�شحابه  بتنظيم  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى 
الكربى  التجمعات  م�شاألة  يتجنب  حتى  وج��م��اع��ات  �شغرية 
تعلم  اإذا  الرجل  وك��ان  اجلمهور،  وت�شتفز  االنتباه  تلفت  التي 
�شيئاً من الدين توىل اأمر جماعة من رجلني اأو اأكر يعلمهم 
ا لثالث  يف حلقات تعليم خا�شة، وا�شتمرت الدعوة يف مكة �شرًّ
العقدي  البناء  على  الركيز  االأول:  املقام  يف  معتمدة  �شنوات 
باأن  لر�شوله  اأمر اهلل  االأولني، حتى جاء  لل�شابقني  واالإمياين 
تعاىل:  قوله  فنزل  ب��اأم��ره،  النا�ض  ينادي  واأن  باحلق،  ي�شدع 

ْعِر�ْض َعِن امْلُ�ْشِرِكنَي«. ا ُتوؤَْمُر َواأَ َدْع مِبَ »َفا�شْ
���ض ال��ر���ش��ول واأ���ش��ح��اب��ه مل��خ��ت��ل��ف اأ���ش��ك��ال االإي�����ذاء  وق���د ت��ع��رَّ
اإىل  ُي�شاف  قري�ض،  م��ن  احلاكمة  الفئة  قبل  م��ن  والتعذيب 
ذل��ك احل�شار االق��ت�����ش��ادي مل��دة ث��الث ���ش��ن��وات، وم��ا ت��ِب��ع ذلك 
من جتويع حتى كان امل�شلمون ياأكلون اخلبط وورق االأ�شجار، 
ورغ���م اإ���ش��الم رج���ال حم��ارب��ني و���ش��ج��ع��ان؛ اأم��ث��ال: ح��م��زة بن 
ع��ب��دامل��ط��ل��ب، وع���م���ر ب���ن اخل���ط���اب، وان�����ش��م��ام��ه��م ل�����ش��ف��وف 
امل�شلمني، ف�شل قائد الدعوة اللجوء الأ�شاليب وو�شائل �شلمية 
يف املقابل، كاال�شتفادة من قوانني املجتمع امل�شرك يف احلماية 
اإىل  الوافدين  ودع��وة  العامة  املحافل  يف  والتواجد  واجل���وار، 
اآمن  ملكان  اللجوء  االأم��ر  اقت�شى  واإن  االإ���ش��الم،  باعتناق  مكة 
االأوىل  امل�شلمة  اجلماعة  ا�شتفادت  كما  ال��ه��ج��رة،  ط��ري��ق  ع��ن 
والن�شرانية،  واليهودية  االإ�شالم  بني  امل�شركة  العنا�شر  من 
ملحمد  �شهدوا  مكة  يف  املوجودين  الن�شارى  بقايا  واأن  خا�شة 
-�شلى اهلل عليه و�شلم- بالر�شالة؛ وبذلك �شعر اأهل مكة على 

االأقل اأن اليهود والن�شارى وامل�شلمني يف مع�شكر واحد.

الهجرة اإىل احلب�شة
مل َي���ِج���د امل�����ش��ل��م��ون و���ش��ي��ل��ة ت��ِق��ي��ه��م ُم�����ش��اي��ق��ة ق��ري�����ض ���ش��وى 
ر�شالة  لتحقيق  االإ���ش��الم  يف  االأوىل  الهجرة  فكانت  الهجرة؛ 
اهلل -�شبحانه وتعاىل- يف وحدة عبوديته ورفعة لقيم الدين؛ 
م��ة امل��ه��اج��ري��ن: ع��ث��م��ان ب��ن ع��ف��ان، ورق��ي��ة بنت  ف��ك��ان يف ُم��ق��دِّ
ر���ش��ول اهلل -���ش��ل��ى اهلل عليه و���ش��ل��م- واأب���و ح��ذي��ف��ة وزوج��ت��ه، 
ب�شعة  اأر�ض احلب�شة  اجتمع يف  العوام...... حتى  بن  والزبري 
تبعت  حتى  ب��ال  لها  ي��ه��داأ  مل  قري�شا  اأن  اإال  رج���اًل،  وث��م��ان��ون 
النجا�شي  اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ه��داي��ا  م��ع��ه��م  ح��ام��ل��ني  امل�����ش��ل��م��ني، 
جوراه  يف  امل�شلمني  هوؤالء  يرف�ض  باأن  منهم  تقربا  وبطارقته 
النجا�شي،  اإىل  اخل��رب  و���ش��ل  فلما  اأع��دائ��ه��م،  اإىل  وي�شلمهم 
رف�ض اأن ي�شلم اأحداً من امل�شلمني حتى يكلمهم ويحاورهم يف 
�شاأن دينهم اجلديد، فدار بعدها احلوار امل�شهور بني النجا�شي 
وجعفر بن اأبي طالب -متحدثا بل�شان امل�شلمني- احلوار الذي 
اتخذ من الهدوء �شكاًل، والبعد عن التوتر ميزاناً، مع �شرورة 

االعراف باالآخر والتوا�شل معه عرب ج�شور احلوار.
الهجرة اإىل املدينة

ا لهذه  �شكَّلت حمطة الهجرة اإىل املدينة ُمنَعرًجا تاريخيًّا ُمهمًّ
االأمة ولتاريخ االإن�شانية جمعاء، فيها حتولت اجلماعة امل�شلمة 
املهاجرة اإىل مرحلة تاأ�شي�ض الدول، وقد ابتداأ الر�شول االأكرم 
حممد -�شلى اهلل عليه و�شلم- بو�شع االأ�ش�ض والقوانني لبناء 
زاً على اجلانب االجتماعي وال�شيا�شي،  املجتمع من جديد، ُمركِّ
اإىل فكر اجلماعة،  القبلي  الفكر  للتحول من  القواعد  وو�شع 
مبداأ  فاأقام  االإن�شانية،  بالعالقات  القبلية  العالقات  م�شتبداًل 
امل���وؤاخ���اة ب��ني امل��ه��اج��ري��ن واالأن�������ش���ار، وح���ث -ع��ل��ي��ه ال�����ش��الم- 
بكتابة وثيقة ال�شالم التي من �شاأنها حل امل�شكالت والنزاعات 
مكونات  بني  والواجبات  احلقوق  لتنظيم  ال�شلمية؛  بالطرق 
واخل��زرج(،  )االأو���ض  واالأن�شار  املهاجرين  من  امل��دين  املجتمع 
نت وثائق وعهود ال�شالم بنوداً  واليهود، والوثنيني، هذا وت�شمَّ
القائم  التعاي�ض  اأ�شكال املدنية، ومنط  مثلت �شكاًل حديثاً من 
على التعددية والتنوع يف اإطار امل�شاواة والعدالة وحق املواطنة 

الكاملة الأهل الطوائف غري االإ�شالمية.
البع�ض-  ي�شميه  -مثلما  الد�شتور  اأو  ال�شحيفة  ْت  ن�شَّ لقد 
»اأم��ة  ي�شكلون  امل��دي��ن��ة،  اأه���ل  م��ن  وغ��ريه��م  امل�شلمني  اأنَّ  على 
والتعددية  الراأي،  واإبداء  االعتقاد  لكل طائفة حرية  واحدة«، 

ال�������دالالت واالأب����ع����اد  ال��ق��ي��م ذات  وامل���������ش����اواة...وغ����ريه����ا م���ن 
احل�����ش��اري��ة؛ ح��ي��ث مل ي�����ش��ع االإ����ش���الم اأ���ش��ا���ش��ا ل��الن��ت��م��اء، بل 
ولعل  االجتماعي؛  العقد  ب�شروط  االلتزام  هو  االأ�شا�ض  جعل 
ث��م حِل��ق��ت ه��ذه ال�شحيفة وث��ائ��ق  اأه��م��ه��ا: »حت��ق��ي��ق االأم����ن«، 
وعهود عدة كتبها ر�شول اهلل -�شلى اهلل عليه و�شلم- لعدد من 
التجمعات اليهودية يف �شمال �شبه اجلزيرة العربية بعد غزوة 
اأيلة،  ليهود  واأمان  تيماء،  ليهود عاديا من  اأمان  خيرب، منها: 
واملعاهدة  مقنا،  اأه��ل  مع  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  ومعاهدته 
ال��ع��ه��ود يحفظ  اأه���ل ج��رب��اء واأذرح، ك��ل واح���د م��ن ه���ذه  م��ع 
وال�شيا�شية  العقدية  خ�شو�شياته  وي��ح��رم  حريته  ل��الآخ��ر 
امل�شلمني حق ممار�شة حياتهم  واالقت�شادية؛ مما حفظ لغري 
كاملة غري منقو�شة. والأنَّ دعوة االإ�شالم لي�شت ليرب فقط 
ف الدعوة عند اليهود فح�شب، واإمنا  بل للعامل اأجمع؛ مل تتوقَّ
امتدت لت�شمل الن�شارى وفيهم العهد الذي اأبرمه ر�شول اهلل 
الدعوة  و�شملت  جن��ران،  ن�شارى  مع  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى 
اإىل  انتقااًل  احلديبية،  �شلح  �شاأن  هو  كما  امل�شاملني  امل�شركني 
�شمرة،  بني  قبيلة  عهد  مثل  العربية  القبائل  م��ن  غ��ريه��م 

وعهد قبيلة بني غفار وغريها الكثري.
مكة بعد الفتح

-�شلى  حممد  االأع��ظ��م  النبي  بقيادة  املُ�شِلمة  اجَلَماعة  كانْت 
التي  ملكة  للرجوع  املنا�شبة  اللحظة  تنتظر  و�شلم-  عليه  اهلل 
ُر�شم لها لتكون مرجع امل�شلمني ومعقلهم؛ فجاء خرق قري�ض 
مليثاق �شلح احلديبية بعد ا�شطفاف قري�ض جلانب قبيلة »بني 
هي  التي  »خزاعة«  قبيلة  �شد  والعتاد  بال�شالح  ومدهم  بكر«، 
�شمن حلفاء امل�شلمني؛ فاأمر الر�شول -�شلى اهلل عليه و�شلم- 
امل�شلمني باال�شتعداد للخروج لفتح مكة؛ وذلك يف العا�شر من 
اجلماعة  باتت  بعدها  الهجرة،  من  الثامن  العام  يف  رم�شان 
وبداأ  تقريباً،  العربية قد حتققت  اأر�ض اجلزيرة  على  امل�شلمة 
النبي  ه  وجَّ وقد  وجماعات،  اأفواجاً  لالإ�شالم  بالدخول  النا�ض 
اإىل  الر�شائل  باإر�شال  بعدها  و�شلم-  عليهم  اهلل  -�شلى  حممد 
امل��ل��وك واالأم����راء يف اأط���راف اجل��زي��رة؛ ف��ك��ان م��ن ب��ني الذين 
م�شر،  ملك  واملقوق�ض  احلب�شة،  ملك  النجا�شي  اإليهم  اأر�شل 
وك�شرى ملك الفر�ض، والقي�شر ملك الروم، كما بعث بر�شائل 
املناطق  خمتلف  يف  املتفرقني  االأم���راء  من  الكثري  اإىل  اأخ��رى 

وقد اأ�شلم منهم الكثري، وعاند القليل.

ناله، واأخذت القبلية منه �شكاًل  ة بعث هذه الأمة وانت�شالها من جديد، و�شط جمتمع نال منه اجلهل ما  ُمهمَّ د -�شلى اهلل عليه و�شلم- من ربه -جل يف ُعاله-  اأُوِكَل للر�شول حُممَّ
د -�شلى اهلل عليه و�شلم- الطريق لدين جديد  ومنهاجا، وقد ُبعث -�شلى اهلل عليه و�شلم- و�شط اأعتى قبائل العرب حينها، وعلى جماعات من ِمَلل وديانات متعددة؛ فكيف �شيمهِّ
جملة  يف  -واملن�شور  النبوي«  العهد  يف  امل�شلمني  حلياة  الأربع  »ال�شور  بعنوان  النا�شري  حممد  الكاتب  مقال  ذلك  يف  �شنناق�ص  مثيال..  قبل  من  له  ي�شهدوا  مل  العرب  على  وغريب 

ٌم اإىل اأربع مراحل: مكة قبل الهجرة، والهجرة اإىل احلب�شة، والهجرة للمدينة، ومكة بعد الفتح. »التفاهم«- مق�شَّ
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حول أفول الحضارة األمريكية

ُتوَجد العديد من الفر�شيات، لكنَّ االأكيد اأن االأمر ع�شري على 
ا�شتحالة  باالأحداث، وب�شبب  التنبوؤ  ا�شتحالة  ب�شبب  اال�شتقراء 

و�شع نظرية عامة حول االإمرباطوريات واأفولها.
اأ�شول وف�شول  لتف�شري  اإنَّ حتديد نظرية عامة  الكاتب  يقول 
االإمرباطوريات  الأن  ال�شعوبة؛  يف  غاية  اأم��ر  االإمرباطوريات 
املكان  يف  التنوع  �شديدة  كانت  التاريخ  مدى  على  ظهرت  التي 
املنطقة،  ع��ن  ال��دف��اع  )ال��دي��ن،  وامل�شروعية  والنظام  وال��زم��ان 
االإمرباطوريات  االأف��ول يف  اإل��خ(، حتى  االإن�شان...  ن�شر حقوق 
التفكك  ب�شبب  اخ��ت��ف��ى  م��ا  فمنها  بع�شه؛  ي�شبه  ال  املختلفة 
االإم��رباط��وري��ة  وال�����ش��راع على احل��ك��م، كما ح��دث يف  الداخلي 
واأخرى  ب�شبب احلروب اخلارجية،  اختفى  املنغولية، ومنها ما 
دائ��م��اً  تنح�شر  اأخ����رى  واأ���ش��ب��اب  ���ش��ي��خ��وخ��ت��ه��ا«،  »ط���ول  ب�شبب 
العامل  والع�شكرية.  واالقت�شادية  االجتماعية  امل�شكالت  يف 
ظهرت  اأنها  هو  االإم��رباط��وري��ات  جميع  بني  الوحيد  امل�شرك 
واأفلت، لذلك ال ميكننا ا�شتقراء اإجابة حمددة على اأ�شئلة من 
اأو  اأف����ول؟«،   اإىل  غ��ادي��ة  االأمريكية  االإم��رباط��وري��ة  »ه��ل  قبيل 
باالأ�شا�ض  اأمريكا  تعد  »هل  اأو  اأفولها«،  من  �شيعّجل  الذي  »ما 
بع�ض  ا�شتعرا�ض  ه��و  فعله  ن�شتطيع  م��ا  ك��ل  اإم��رباط��وري��ة؟«، 

رون. الفر�شيات الذي طرحها املنظِّ
ه���ن���اك ال���ع���دي���د م����ن ال���ف���ر����ش���ي���ات وال���ك���ت���اب���ات ح�����ول ت���اري���خ 
اأعتقد  االإمرباطوريات االآفلة وقدر االإمرباطوريات املعا�شرة. 
»�شعود  كيندي  بول  املفكر  كتاب  على  بحثه  يف  ركز  الكاتب  اأنَّ 
يف  �شجة  اأح��دث  الكتاب  ه��ذا  الأنَّ  العظمى«؛  ال��ق��وى  و�شقوط 
ب�شبب  االأم��ري��ك��ي  ال��ي��م��ني  حفيظة  واأث����ار  الثمانينيات  ن��ه��اي��ة 

اأفكاره املثرية للجدل.
القوى  اأح���وال  مناق�شاً  ع���ادي،  ب�شكل  كتابه  كيندي  ب��ول  ي��ب��داأ 
كفة  ويرجح  وال��غ��رب،  ال�شرق  يف   1500 ع��ام  من  ب��دءاً  العظمى 
ثم  ودمي��وغ��راف��ي��ة،  معرفية  الأ���ش��ب��اب  احلقبة  تلك  يف  ال�����ش��رق 
الأ�شباب  ال��ق��وة  م��وا���ش��ع  يف  اأوروب����ا  دول  بع�ض  �شعود  يناق�ض 
اق��ت�����ش��ادي��ة وج��غ��راف��ي��ة. وي��ن��اق�����ض يف ال��ف�����ش��ول ال��الح��ق��ة اآث���ار 
ويعرج  القوى،  ت��وازن  على  التقني  والتطور  ال�شناعية  الثورة 

ون�شوء  العامل  يف  القوى  ع��دد  تقل�ض  عن  احلديث  اإىل  بعدها 
املتحدة  الواليات  بني  الباردة  واحل��رب  القطب«،  »ثنائي  عامل 
الكتاب  نهاية  يف  وا�شتق�شى  ال�شوفييتي.  واالحت��اد  االأمريكية 
الثانية،  العاملية  احلرب  نتاج  كان  الذي  املعا�شر  العامل  اأحوال 
لي�شت  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  اإنَّ  بقوله  ال��ك��ت��اب  وخ��ت��م 
مب��اأم��ن م��ن امل�����ش��ري احل��ت��م��ي ل��الإم��رباط��وري��ات ال��ت��ي حميت 
االقت�شادية  ال��ق��وة  متتلك  كانت  واإن  حتى  االأر����ض،  وج��ه  ع��ن 

ال�شرورية. والع�شكرية 
قوة  اليابان  اعتبار  يف  الكاتب  مغالطة  على  هنا  اأق��ف  اأن  واأودُّ 
اإن »كفة القطبني )االأمريكي والرو�شي(  منف�شلة، عندما قال 
ملتاآكلة هاوية، وكفة ال�شني واليابان ملتقدمة راجحة«. حيث ال 
ميكن اأبداً اعتبار اليابان قوة م�شتقلة يف الوقت احلايل؛ الأنها 
االأخ��رية  ه��ذه  اأن �شخت  منذ  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  تابعة مت��ام��اً 
باقت�شادها  النهو�ض  يف  مل�شاعدتهم  اليابان  يف  هائلة  اأم���واال 
اإىل  اأ�شف  الثانية.  العاملية  احل��رب  بعد  اأملانيا«  يف  فعلت  »كما 
ما  اإنَّها  م�شتقلة؛ حيث  ع�شكرية  قوة  اليابان ال متلك  اأنَّ  ذلك 
زالت قاعدة ع�شكرية للواليات املتحدة االأمريكية وواقعة حتت 
حتقق  �شروط  حول  كتبه  ما  الكاتب  يناق�ض  وُهنا،  حمايتها. 
اأردنا  ما  واإذا  والع�شكرية.  االقت�شادية  القوة  العاملية؛  القوى 
الواليات  ف�شتكون:  احل��ايل  الوقت  يف  العاملية  القوى  حتديد 
امل��ت��ح��دة، ورو���ش��ي��ا، وال�����ش��ني، وال��ه��ن��د ن��وع��اً م��ا، اأوال الأن ه��ذه 
الدول متتلك القوة الع�شكرية واالقت�شادية، وثانياً الأن غيابها 

عن ال�شاحة �شي�شكل �شربة مدوية للعامل باأ�شره.
ناأتي االآن ل�شوؤال: »هل تعد الواليات املتحدة حقاً اإمرباطورية«. 
تخيل اأن اإن�شانا يعي�ض يف بلد يبعد اآالف االأميال عن الواليات 
املتحدة، ي�شتيقظ �شباحاً وياأخذ هاتفه االآيفون ويقود �شيارته 
لتحديد  تقنية اجلي.بي.اإ�ض  �شتاربك�ض، م�شتخدماً  اإىل مقهى 
االجتاهات، ثم يطلب قهوة �شوداء ويدفع عن طريق الفيزا اأو 
اإحدى زوايا املقهى، ويخرج جهازه  املا�شر كارد، ثم يجل�ض يف 
املحمول من نوع اآبل، ويت�شل ب�شبكة الواي فاي، ويبداأ بالتحقق 
من بريده الوارد على جوجل، ثم يّطلع على اآخر االأخبار عرب 

توير وين�شر تغريدة ينادي فيها باحلرية والدميقراطية، ثم 
على  البع�ض  يطلق  الفي�شبوك.  ع��رب  اأ�شدقائه  م��ع  يتوا�شل 
اجلديدة(  االإمربيالية  )اأو  الثقافية  باالإمربيالية  يحدث  ما 
ويعتربها اآخرون اإمرباطورية فريدة من نوعها مل ي�شهد لها 

التاريخ مثياًل من قبل.
اإنَّ ال��ع��دي��َد م��ن االأدب��ي��ات ق��د حت��دث ع��ن هذه  وي��ق��ول الكاتب 
االأول  االجت��اه  اجتاهني:  اإىل  فيها  املنظرون  وانق�شم  امل�شاألة، 
هم »النفاة« وهم الذين نفوا كون الواليات املتحدة االأمريكية 
يقول  حيث  مان  مايكل  االجتماع  عامل  اأبرزهم  اإمرباطورية، 
وال�شيا�شية  واالأخ��الق��ي��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��م��وارد  تفتقد  اإن��ه��ا 
اأن »ت��وؤ���ش�����ض لهذا  ال��ت��ي مي��ك��ن  وال��ع�����ش��ك��ري��ة واالأي��دي��ول��وج��ي��ة 
االدعاء االإمرباطوري«، والأنها تفتقر ل�شرطني؛ هما: »اإطالق 
العامل من جديد وقد قّد على  اإن�شاء  و»اإعادة  التدمري«،  قوى 

�شورتها«، ويتفق مع كون اأمريكا جمرد اإمربيالية جديدة.
الواليات  ك��ون  على  اإيجاباً  ي��وؤك��دون  ال��ث��اين، فهم  ��ا االجت��اه  اأمَّ
امل��ت��ح��دة اإم����رباط����وري����ة؛ اأب����رزه����م: ن���ي���ال ف��رج�����ش��ون امل���ن���ادي 
هي  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  بقوله  كثرياً  �شط  وال��ذي  بالهيمنة، 
العامل  »تغزو  اأن  وعليها  التاريخ،  �شهدها  امرباطورية  اأق��وى 
ولكن  الطغاة.  على  بالهجوم  تبادر  واأن  االقت�شادية«،  بالعوملة 
االآخرين عجزهم  الهيمنة  عليه وعلى مفكري  هناك من عاب 
عن روؤية ما هو اأبعد من اأرنبة اأنوفهم وم�شالح بلدهم االأنانية 

على ح�شاب ا�شتقرار البلدان االأخرى.
وب��ال��ن�����ش��ب��ة الأف�����ول احل�����ش��ارة االأم��ري��ك��ي��ة، ذك���ر ال��ك��ات��ب ع��دة 
االأك��ر  اأنها  اأرى  التي  النظرية  اإىل  �شخ�شياً  اأميل  نظريات، 
الهيمنة  نهاية  اإن  يقول  حيث  ن��اي؛  جلوزيف  وه��ي  عقالنية، 
ال�شقوط  اأو  ال��ف��ج«،  »االأف����ول  ب��ال�����ش��رورة  تعني  ال  االأم��ري��ك��ي��ة 
اأي  الهيمنة،  م��ب��داأ  �شقوط  ه��و  �شيحدث  ال��ذي  واإمن���ا  امل���دوي، 
ت�شبح  »لن  بب�شاطة  لكنها  تاأثريها،  لها  دول��ة  اأمريكا  �شتبقى 

عظيمة كما كانت«.

زهرة السعيدي

ويناق�ص  العظمى«،  القوى  و�شقوط  »�شعود  كيندي  بول  كتاب  »التفاهم«-  جملة  يف  -واملن�شور  وانهيارها«  الإمرباطوريات  قيام  يف  كيندي:  »بول  مقاله  يف  ال�شيخ  د  حُممَّ ي�شتعر�ُص 
النظريات املختلفة حول اأفول الإمرباطوريات التاريخية، ثم يحاول يف النهاية الإجابة عن الت�شاوؤلت حول اأفول الإمرباطورية الأمريكية.

�شينهك  العام  الأمريكي  ين  الدَّ اإن  اآخر:  الأمريكية، فيجيب  نهاية احل�شارة  تكون  اأن  تتوقعون  اأحدهم: كيف  في�شاأل  الأ�شدقاء،  من  اأن تكون جال�شًا بني جمموعة  دائما  يحدث 
اقت�شادها، ويجيب اآخر: اإن ال�شني ت�شكل خطرًا على قيمة الدولر الأمريكي بامتالكها ما يقارب 3 تريليونات من احتياطي الدولر، فاإذا اأطلقته يف ال�شوق �شتنهار قيمته، واآخر 
يجيب: اإنها على اأعتاب اأزمة مالية؛ لأنها تطبع كمية هائلة من الدولرات الغري ُم�شتندة اإىل احتياطي الذهب، ويقول اآخر: اإنَّ �شعود اليمني املتطرف اإىل ال�شلطة هو ما �شينهي 

عي اآخر اأن اأمريكا لي�شت بح�شارة على الإطالق. اأمريكا، وقد يدَّ
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