العدد الثالث والعشرون  :ذو القعدة 1437هـ  -أغسطس 2016م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

آراء أهل المدينة الفاضلة بين الفلسفة والالهوت
توسع اإلسالم والخوف منه
إيطاليا..
ُّ
اإلسالم والتحديث السياسي في األمة العربية بين التأييد والمعارضة
السلطة والجمهور في التجربة العربية اإلسالمية
تحديات وآمال
الصيرفة اإلسالم َّية..
ِّ
القيمة ..النظر َّية والمفهوم اإلسالمي وعوامل التأثير
تحسين صورة العرب والمسلمين
علم الكالم بين ابن خلدون ومؤرخي العصر الحديث
كاإلنسان ..اإلسالم ابن بيئته
المؤسس ّية إلى العلمان ّية!
مراحل الخالفة اإلسالم ّية من
ّ
طبيعة القبيلة وخصائصها :العراق والسودان

أما قبل!...
َّ
د .هالل احلجري
قررت الأمم املتحدة �أن يكون يوم � 12أغ�سط�س من كل
عام يومًا عامل ًيا لل�شباب ،وقد حددت ثيمة هذا العام 2016
بعنوان «الطريق �إىل  :2030الق�ضاء على الفقر وحتقيق
الإنتاج واال�ستهالك امل�ستدامني» .وهو يوم يركز على دور
ال�شباب يف الق�ضاء على الفقر و�ضمان حتقيق الأهداف
الإمنائية امل�ستدامة من خالل اال�ستهالك والإنتاج
امل�ستدامني.
واالهتمام بال�شباب مطلب وطني لدينا يف عُمان� ،أكد عليه
جاللة ال�سلطان  -حفظه اهلل ورعاه  -يف منا�سبات عدة،
لعل �أولها يعود �إىل عام  ،1983وهو العام الذي خ�ص�صه
جاللته ليكون (عا َم ال�شبيبة ال ُعمانية) ،ثم (عا َم ال�شباب)
يف �سنة  ،1993كما �أمر جاللته بتخ�صي�ص يوم  26من
�شهر �أكتوبر من كل عام يوماً لل�شباب ال ُعماين .وكلمات
جاللته يف هذا ال�ش�أن م�ضيئة ت�سجل مباء الذهب ،حيث
يقول يف خطاب العيد الوطني الثالث والع�شرين:
»�إننا �إذ ننادي اجلميع لالهتمام ب�شبابنا ورعاية تطلعاته
وطموحاته ف�إننا يف ذات الوقت وبنف�س القدر من الأهم ّية
نوجه نداءنا املتجدد �إىل ال�شباب ب�أن يعي دوره الكبرييف
بناء الوطن يف خمتلف امليادين ،في�شمر عن �ساعد اجلد
باذ ًال ق�صارى طاقته يف الإ�سهام الإيجابي يف حركة التنمية
ال�شاملة ،متذرعا بال�صرب والأمل ،والعزمية والعمل،
والت�ضحية والإيثار من �أجل حياة �أ�سعد و�أرغد ال ميكن
حتقيقها �إال باجلهد والعرق والتغلب على كل ال�صعاب
التي ميكن �أن تعرت�ض الطريق �أو تعرقل امل�سرية»..
ً
ومن هنا ،ف�إنّ توجيهات املقام ال�سامي من�سجمة مع
االهتمام العاملي بفئة ال�شباب ،حتتم على كافة امل�ؤ�س�سات
احلكومية واملدنية واجب العناية بال�شباب والرتكيز على
حقوقهم يف التعليم ،والرعاية ال�صحية الكافية ،وفر�ص
العمل ،واخلدمات املالية ،وامل�شاركة الكاملة يف احلياة
العامة .ويف مناخ كهذا من عدم اال�ستقرار االقت�صادي،
فر�ص ال�شباب
ف إ� ّنه من ال�ضرورة مبكان �أن ُت�ستثمر
ُ
للتعلم ،والك�سب ،والنمو حتى يت�سنى للدولة �أن يكون
م�ستقبلها يف �أيدٍ �أمينة� .إنّ االهتمام بال�شباب ال ي�أتي من
دافع التنمية ال�شاملة فح�سب ،و� ّإنا باعتبارهم قوة من
�أجل التغيري االجتماعي الإيجابي؛ فهم م�صدر االبتكار،
ّ
ويتعي على
والإبداع ،والطاقة ،وا�ست�شراف امل�ستقبل،
كافة م�ؤ�س�سات الدولة ،والقطاع اخلا�ص ،ا�ستخدام كل
الو�سائل املمكنة لتعزيز قوة ال�شباب وت�سخريها.
�إننا ن�أمل فعال يف هذا اليوم من امل�ؤ�س�سات املعنية بال�شباب
العماين �أن تدفعهم �إىل اكت�شاف �أفكار وبدائل جديدة
ملواجهة حتديات التنمية ،و�أن ين�شطوا يف ال�سعي �إىل
ر�ؤية متجددة من اال�ستهالك والإنتاج ال�ضروريني
خللق فر�ص العمل الالئقة وبناء جمتمع عُماين ي ّت�سم
بال�شمولية والعدالة.
hilalalhajri@hotmail.com
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�آراء �أهل املدينة الفا�ضلة بني الفل�سفة والالهوت
عبد اهلل املقبايل

لو كنت م�ؤرخا ،ل�صنفت �سيف الدولة احلمداين يف قائمة ال�شخ�صيات العربية الأكرث دها ًء ،لي�س ملواقفه ال�سيا�سية ،و�صراعاته الع�سكرية مع البيزنطيني والأخ�شيد،
لكن لأ ّنه ا�ستطاع �أن ير�صع بالطه ذائع ال�صيت ب�أهم علماء ع�صره و�أدبائهم ،كاملتنبي و�أبي فرا�س احلمداين ،وابن نباته امل�صري و�أبي الفرج الأ�صفهاين و�أبي ن�صر
الفارابي مما �ساعده على تخليد ا�سمه على مر الزمان .ولرمبا دون مبالغة يعد الفارابي �أهم العلماء الذين ارتادوا بالط �سيف الدولة ،مقدما ما يربو على ثالثني
ر�سالة ،وقد و�صفه �صاحب وفيات الأعيان ب�أ ّنه «�أكرب فال�سفة امل�سلمني» ،كما و�صفه وقدمه �صاحب كتاب طبقات احلكماء على الفيل�سوف الكندي ،وا�صفا �إياه ب�أ ّنه «ب ّز
جميع �أهل الإ�سالم يف املنطق» .وقد لقي الفارابي اهتمام املحدثني من العرب وامل�ست�شرقني �أي�ضا ،و�ألفت حوله الدرا�سات وكتبت الكتب ،و�إنها ل�سانحة �أن ن�ستعر�ض
مقال �أولريخ رودولف يف جملة الت�سامح (الفارابي و�أ�صول الدين) يف الأ�سطر القادمة ب�شيء من التف�صيل.
بداية؛ ينوه رودولف على �أهم ّية كتاب الفارابي (مبادئ
�آراء �أه ��ل امل��دي�ن��ة ال�ف��ا��ض�ل��ة) ،ال ��ذي لقي عناية منقطعة
النظري م��ن قبل ال��دار��س�ين ،لكنّه ي��رى �أنّ ه��ذه العناية
ف�شلت يف �شرح وفهم (مبادئ �آراء �أه��ل املدينة الفا�ضلة)
فل�سف ًيا رغم �أنّها ا�ستطاعت تثبيته مرج ًعا معتمدا .وعليه
ف�إنّا يف بقية مقاله �سننتظر من رودولف �أن ي�شرح الكتاب
فل�سفيا كما قال .وقد بد�أ بالعنوان الذي يعتربه الدار�سون
د ً
اال على �أنّ العمل خم�ص�ص بالدرجة الأوىل لل�سيا�سة،
م�شرحا ا�ستخدام الفارابي للفظتي (�آراء) و(مبادئ) .وقد
ً
خل�ص �إىل �أهميتهما بحد زعمه .فا�ستعمال (�آراء) توحي
�أنّ الكتاب �سيتناول مو�ضوعا عاما مما قد يثري جمموعة
من امل�ستمعني ،فيما ا�ستعمل (مبادئ) ليثبت �أنّه يتجاوز
امل�ستوى البالغي احلجاجي �إىل �إع�ط��اء م�ب��ادئ فل�سفية
لكل الأ�سئلة التي يثريها العمل( .مالحظة :الن�سخة التي
اطلعت عليها من الكتاب حتمل عنوان «�آراء �أه��ل املدينة
الفا�ضلة» تقدمي �ألبري ن�صري ون�شر املطبعة الكاثوليكية،
�أي �أنّها ال ت�شتمل لفظة مبادئ).
وي�ستند ك��ات��ب امل�ق��ال �إىل ال��رواي��ات التاريخية لي�ؤكد
اعتناء الفارابي بكتابه فقد �ألفه يف البداية يف ت�سعة ع�شر
بابا ،لكنه ق ّل�صها �إىل �ستة بعد م��رور �سنوات .وق��د كانت
الف�صول ك��الآت��ي -1 :الق�ضية الأوىل :وي�ح��وي الكمال،
الوحدة ،املعرفة -3 .العامل :كل الأ�شياء مبا فيها العدل،
العامل وحالته الالم�ستقرة ،وبنيته ون�شوء الف�ساد فيه-4 .
اجلن�س الب�شري :وفيه الروح وامللكات ،واجل�سم و�أع�ضا�ؤه،
والفكر واخليال والنبوة -5 .املدينة الفا�ضلة� :ضرورتها،
ب�ن�ي�ت�ه��ا ،م� ؤ���س���س�ه��ا (ر� �س ��ول ،ف�ي�ل���س��وف) احل �ك ��ام ،ال �ث��واب
وال�ع�ق��اب بعد امل ��وت ،الفل�سفة وال��دي��ن�-6 .آراء مواطني
املجتمعات املتخلفة .وقد جتاوز الباب الثاين دون ذكره.
وي ��رى ال�ك��ات��ب �أنّ ال�ن����ص ت �ن��اول امل��وا��ض�ي��ع مت�سل�سلة
مرتابطة ،لكن �أولريخ رودلف ،ويف منت�صف املقال تقريبا
يعاود طرح الأ�سئلة االبت�سمولوجية نحو :ما نوع املبادئ؟
ع ّماذا يبحث الفارابي؟ ما هي الأهداف املعرفية التي يود
حتقيقها ،ما العوامل التي دفعته الختيار هذه املوا�ضيع؟
ويعدنا بطريقة �ضمنية �أن يجيب عن هذه الأ�سئلة الحقا
معتربا �أن الإجابة عنها مل تتم بطريقة مر�ضية.
ويقول رودلف �أن عالقة ما تربط كتاب املبادئ باملوا�ضيع
املتناولة يف �أ�صول الدين ،وللت�أكد من هذا الزعم يقرتح

علينا مقارنة كتاب الفارابي بكتاب لأبي احل�سن الأ�شعري،
(ال�ل�م��اع يف ال��رد على �أه��ل ال��زي��غ وال �ب��داع) ،ث��م بعد ذلك
ي�ست�شهد بكتاب التوحيد لأبي من�صور املاتريدي ،ثم يورد
كتاب الإر�شاد �إىل قواطع الأدل��ة يف �أ�صول االعتقاد ،لأبي
املعايل اجلويني رغم �أنّ اجلويني عا�ش يف القرن اخلام�س
الهجري� ،إال �أنّ ه��ذا مل مينع الكاتب من اال�ست�شهاد به
لأن��ه (م��ا زال على العادة الإ�سالم ّية القدمية) ،وبعد �أن
�أورد لنا مو�ضوعات الكتب املتقدم ذك��ره��ا ،يبني لنا �أهم
املو�ضوعات امل�شرتكة وهي :العامل ،واهلل ،والنبوة ،وحياة
م ��ا ب �ع��د امل � ��وت؛ م ��دال ع �ل��ى ع�لاق��ة وث �ي �ق��ة ب�ي�ن الأع �م ��ال
الفل�سفية وال�لاه��وت�ي��ة ،و�أنّ ال�ف��اراب��ي ا�ستقى بنية كتاب
املبادئ من كتاب �أ�صول الدين.
وال ي �ف��وت رودول� ��ف ال�ت�ن��وي��ه �إىل تق�سيم ال�ك�ت��اب على
ق�سمني خمتلفني يعنى الأول منهما بالآراء ذات الطبيعة
ال �ن �ظ��ري��ة ،ب�ي�ن�م��ا ي�ه�ت��م ال�ق���س��م ال �ث ��اين ب� � ��الآراء املتعلقة
بالق�ضايا العملية .وي�ن��درج حت��ت الآراء النظرية ك��ل ما
يتعلق بو�صف اهلل ،وو�صف الروحانيني وحركاتهم ،ون�ش�أة
العامل وبنيته ،وخلق الأج�سام ،والعدالة الإلهية ،وعالقة
الأ��ش�ي��اء امل��ادي��ة ب��الإل��ه وال��روح��ان�ي�ي�نن واجلن�س الب�شري
خلقه وحركته وق��درت��ه على التفكري والنبوةّ � .أم��ا الآراء
العملية فيندرج حتتها الأنبياء امللوك الر�ؤ�ساء وتقارير ملا
قاموا به من خري و�شر.

ورغ ��م ه��ذا الت�شابه ال�ك�ب�ير ال ��ذي يثبته رودول ��ف بني
الالهوت وكتاب الفارابي ،ف�إنّه ال يجزم بالهوتيته ،لأنّ
فيه حديثا ع��ن ال�براه�ين وال�ك�ل�ي��ات وه��و م��ن اخت�صا�ص
الفل�سفة ال من اخت�صا�ص الدين الذي ال يطالب ب�إعطاء
ب��راه�ين يف ك��ل الأح � ��وال ،ولأن اجل ��زء الأخ �ي�ر م��ن كتاب
الفارابي ت�ضمن ت�أثره بالفل�سفة وعلى الأخ�ص جمهورية
�أف�لاط��ون املثالية .لكنه ويف خال�صة حديثه (رودول ��ف)
يرى �أنّ الفارابي قدم كتابا الهوتيا ب�صبغة فل�سفية مت�أثرا
بالن�سق ال�ب�ن�ي��وي ال���س��ائ��د يف ع���ص��ره وب��ال�ف�ل���س�ف��ات التي
ا�ستحوذت على تفكريه ،بل بالغ يف جملة اخلتام لي�صف
مبادئ �آراء �أه��ل املدينة الفا�ضلة بالطبعة لكتاب �أ�صول
الدين ،وهو بذا يقع يف التناق�ض حيث �صنفه ب�أهم الكتب
يف البداية قبل �أن يعود وي�ؤكد �أنه جمرد طبعة «جديدة»
لأ�صول الدين .ال �أحد ي�ستطيع �إنكار ال�صبغة الفل�سفية
مل �ب��ادئ �آراء امل��دي�ن��ة ال�ف��ا��ض�ل��ة ،ح�ت��ى رودول� ��ف نف�سهّ � ،أم��ا
املوا�ضيع التي ر�آه��ا رودول��ف م�شرتكة مع كتب الأ�شعري
واملاتريدي واجلويني فهي يف احلقيقة جزء ال يتجز�أ من
مدينة الفارابي الفا�ضلة ،مدينته التي جمعت بني �أر�سطو
معلمه ،وبني الفل�سفة و�أ�صول الدين .فكيف يخرجه من
�إطار التفل�سف؟ النبوة على �سبيل املثال مو�ضوع ا�ستحوذ
ع�ل��ى تفكري ال�ف�لا��س�ف��ة ال �ع��رب ،وح ��اول ��وا ت�ق��دمي تف�سري
منطقي لها ،حتى وقعوا يف �إ�شكاالت مع املحيطني بهم،
ح�ي��ث ت�ب��اي��ن ال�ف�لا��س�ف��ة يف ت�ف���س�يره��م ل �ظ��اه��رة ال�ن�ب��وة،
ف��ال��رازي ال يعرتف ب�خ��وارق ال�ع��ادات على الأغ�ل��ب ،بينما
ي�ؤمن بها الفارابي ،لكنّه منزلة �أق��ل �ش�أنا من الفل�سفة،
بينما ي��رى الكندي تقدميها ملا لها من �أهمية .ال يهمنا
النتيجة يف ه��ذا ال�سياق بقدر االهتمام مبعاجلة ظاهرة
ال�ن�ب��وة وغ�يره��ا م��ن ال �ظ��واه��ر املتعلقة ب �ع��وامل الإن���س��ان
معاجلة فل�سفية.
وخال�صة احل��دي��ث �أن��ه م��ا زال��ت كتب ال�ف��اراب��ي حتتاج
�إىل قراءة فيلولوجية واعية تنف�ض عنها الغبار ،وتدر�س
�آليات التفكري والت�أليف عند علماء امل�سلمني يف الق�ضايا
التي مت�س احلياة ،وت�شف عن وجع معريف وتوق للحقيقة
حرك �أقالمهم وعقولهمّ � ،أما م�س�ألة هل كتاب الفارابي
ن�سخة م��ن �أ� �ص��ول ال��دي��ن �أم ال ف�ه��و �أم ��ر �سهل و�أو� �ض��ح
مما ُيظن .لقد كان الفارابي بحق وا�سطة عقد فال�سفة
امل�سلمني الأوائل.
abdullah-maqbali@hotmail.com
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تو�سع الإ�سالم واخلوف منه
�إيطالياُّ ..
عبداهلل العلوي

ُ
قارتي �أوروبا و�أمريكا عا َّمة وفق �إطار قانوين ُم َكم ،و�ضعته احلكومات الأوربية والأمريكية؛ رغبة يف امل�ساواة بني الأديان ،وعدم تف�ضيل دين على
يعي�ش الإ�سال ُم يف ْ
عان امل�سلمون يف بع�ض
دين .وامل�سلمون ديدنهم ك�سائر الديانات الأخرى ،لهم حقوق وعليهم واجبات جتاه بلدهم؛ �سواء كانوا مقيمني �أو مواطنني لذلك البلد .وقد ُي ِ
البالد الغربية من العن�صرية املفرطةُّ ،
وكل ذلك نا ٌ
جت من النظرة املت�شائمة وال�سلبية الزائدة �ضد الإ�سالم من قبل بع�ضهم؛ مما َج َعل امل�سلمني واقعني حتت ت�أثريات
عدة؛ منها :نظرة مُعتنقي الديانات الأخرى لهم ،وتقنني وت�شديد احلكومات عليهم .ويعطينا الباحث الإيطايل «�ستيفانو �آليايف» يف مقاله «امل�سلمون يف �إيطاليا»،
للتجمعات الإ�سالمية ،وحياة الإ�سالم عامة يف �إيطاليا.
�صورة وا�ضحة
ُّ
�إيطاليا هي دولة ُم�ستقلة تق ُع يف جنوب قارة �أوروبا،
وتعد من �أهم �أع�ضاء االحتاد الأوروبي الفاعلني ،ونظام
ُّ
احل�ك��م فيها ج�م�ه��وري دمي�ق��راط��ي ،ت���ش ُ
�ترك بحدودها
م��ع ج�م�ه��وري��ة ف��رن���س��ا وج�م�ه��وري��ة ��س��وي���س��را والنم�سا
ُ
وي�صل ع��دد �سكانها �إىل ما ال يقل عن 60
و�سلوفينيا،
مليونا ،وه��ي ت�ع� ُّ�د اخلام�سة م��ن حيث ع��دد ال�سكان يف
�أوروبا ،والثالثة والع�شرين من حيث عدد �سكان العامل،
ل�غ�ت�ه��ا ال��ر��س�م�ي��ة ال�ل�غ��ة الإي �ط��ال �ي��ة ،وال ��دي ��ان ��ة الأوىل
ه��ي امل�سيحية (الكاثوليكية) ل��وج��ود املدينة امل�سيحية
امل�شهورة مدينة الفاتيكان ،عا�صمتها روم��ا العظيمة،
روما التي تتجذَّر فيها احل�ضارة والثقافة والتاريخ عرب
ُعد الآن يف املرتبة الثامنة ع�شر من
قرون بعيدة ج ًّدا ،ت ُّ
تقدما ،ويتمتَّع الفرد فيها مب�ستوى
بني الدول الأكرث
ً
وتعد جزيرتا �صقلية و�سردينيا �أكرب
معي�شي عالٍ ج ًّداُّ ،
جزر جمهورية �إيطاليا.
وتُعد جزيرة �صقلية هي اجلزيرة الأوىل من اجلزر
الإيطالية التي َو� َ��ص��ل �إليها ال��دي��ن الإ��س�لام��ي؛ وذل��ك
يف عهد دول��ة الأغالبة يف �أوائ��ل القرن الثالث الهجري
بقيادة �أ�سد بن الفرات ،ويف �أواخر القرن الثالث الهجري
اح�ت��ل الأغ��ال�ب��ة ج��زي��رة �سردينيا ون���ش��روا فيها ال��دي��ن
الإ�سالمي ،حتى جاءت الدولة الفاطمية واحتلتها من
ب�ع��ده��م ،تبعهم م �ل��وك ال �ط��وائ��ف يف الأن��دل ����س �إىل �أن
ا�ستطاع امل�سيحيون ا�ستعادة حكمهم على اجلزيرتني،
مما ا�ضطرهم للهجرة والهروب،
وقد نكَّلوا بامل�سلمني َّ
وح � ��اول ب �ع��ده��ا امل���س�ل�م��ون ال���س�ي�ط��رة الح �ت�لال �ه��ا م��رة
�أخ ��رى لكن حم��اوالت�ه��م ب ��اءت بالف�شل ،وم��ا �إنْ انتهت
احلرب العاملية الثانية يف العام 1946م حتى بد�أ العرب
وامل�سلمون بالهجرة �إىل �أوروب ��ا ع��ام��ة ،وك��ان لإيطاليا
ال �ن �� �ص �ي��ب الأوف � � ��ر ل �ق ��رب � �ش��واط �ئ �ه��ا م ��ن دول امل �غ��رب
العربي لأغرا�ض خمتلفة للتجارة والبحث عن العمل
والدرا�سة...وغريها من الأغرا�ض املختلفة ،وكان ت�أثري
ريا؛ مما ت�س َّبب يف دخول
امل�سلمني على الإيطاليني كب ً
عدد كبري من الإيطاليني يف الدين الإ�سالمي.
ي���ص��ل ع ��دد امل���س�ل�م�ين يف �إي�ط��ال�ي��ا �إىل م��ا ي��زي��د على
 1.700000م�سلم وم�سلمة ،وفق بيانات املركز الإيطايل
القومي للإح�صاء ،وم�ساهمتهم يف النتاج القومي ما
ن�سبته ( )5-4باملئة ،كما �أنَّ عددهم يف تزايد متوا�صل،

كما يوجد الكثري من الطالب امل�سلمني املبتعثني الذين
ري من
يدر�سون يف اجلامعات الإيطالية .وقد �أ�شهر الكث ُ
الإيطاليني �إ�سالمهم يف ال�سنوات الأخرية ،والعدد يزيد
يوما بعد يوم.
ً
م�سلمو �إيطاليا كغريهم م��ن م�سلمي �أوروب ��ا عامة،
لهم جتمعاتهم وتكتالتهم اخل��ا��ص��ة ،وتكرث مثل هذه
التكتالت يف الأو� �س��اط الأوروب �ي��ة املختلفة ،و�أه ��م هذه
التكتالت يف �أوروب ��ا ه��ي احت��اد املنظمات الإ�سالمية يف
ويعد احتاد الهيئات الإ�سالمية ب�إيطاليا فر ًعا
�أوروب��ا،
ُّ
من احتاد املنظمات الإ�سالمية يف �أوروبا ،وقد بد�أ احتاد
ال�ه�ي�ئ��ات الإ��س�لام�ي��ة ب� إ�ي�ط��ال�ي��ا يف ب��داي��ة ال �ع��ام 1990م
يف مدينة �أن�ك��ون��ا الإي�ط��ال�ي��ة ،وي�ع��د م��ن �أه ��م التكتالت
الإ� �س�ل�ام �ي ��ة يف �إي �ط ��ال �ي ��ا ،وي �ه ��دف ل �ت��وف�ير اخل ��دم ��ات
املختلفة مل�سلمي �إيطاليا ،كما يهدف لتوحيد امل�سلمني
يف �إيطاليا ،ومتثيلهم وخدمتهم ،ويهدف لرت�سيخ القيم
الإن�سانية واملواطنة ال�صاحلة والتعاي�ش بني كل مكونات
املجتمع وب�ن��اء ج�سور احل ��وار ب�ين الثقافات م��ن خالل
احل ��وار وامل���ش��ارك��ة يف احل� ��وارات م��ع الأدي� ��ان املختلفة،
ً
ريا من احت��اد الطالب امل�سلمني
كما �أ َّن��ه القى
قبول كب ً
يف �إيطاليا ال��ذي مت �إن���ش��ا�ؤه يف ع��ام 1971م ،ويعد �أق��دم
تكتل �إ��س�لام��ي يف �أوروب� ��ا ع��ام��ة و�إي�ط��ال�ي��ا خ��ا��ص��ة ،كما
�أنَّ احت��اد الهيئات الإ�سالمية يف �إيطاليا يدير ما يزيد
على  130م�سج ًدا وم��رك�زًا �إ�سالم ًّيا يف �إيطاليا عامة،
ول�لاحت��اد ممار�سات �سيا�سية خمتلفة يف �إيطاليا؛ من
خ�لال الرغبة احلقيقية يف متثل امل�سلمني يف الربملان
الإي �ط ��ايل ،وق��د ح�صل االحت ��ا ُد ع�ل��ى اع�ت�راف م��ن قبل
وي�صف ُ
ُ
بع�ضهم هذا
احلكومة الإيطالية منذ �إن�شائه،
التكتل ب�أنه نا�شئ عن منظمة الإخوان امل�سلمني العاملية.
وم��ن �ضمن التكتالت الإ�سالمية يف �إيطاليا :املركز
ال�ث�ق��ايف الإ� �س�لام��ي ،يف و� �س��ط ع��ا��ص�م��ة �إي�ط��ال�ي��ا روم ��ا،
وق��د �سعى �أع���ض��اء ه��ذا امل��رك��ز ق��در امل�ستطاع للح�صول
على موافقة من قبل احلكومة الإيطالية منذ ن�ش�أته،
كما �أن�ه��م �سعوا لبناء م�سجد خ��ا���ص بهم وه��و امل�سجد
امل�شهور با�سم م�سجد روما الذي مت االنتهاء منه يف عام
1992م .ويهدف املركز �إىل تعزيز العالقة بني امل�سلمني
وامل�سيحني ،وم�ساعدة امل�سلمني يف �إيطاليا يف الناحية
املادية والروحية ،ولي�س له �أي حترك �سيا�سي فهو مركز

غري ربحي ،كما جند ذلك جل ًّيا يف الرابطة الإ�سالمية
ب� إ�ي�ط��ال�ي��ا ،وتنت�شر ال�ك�ث�ير م��ن التجمعات والتكتالت
الدينية الإ�سالمية يف �أنحاء متفرقة من �إيطاليا ،وكل
له �أهدافه ومراميه هي الإ�سالم ،ويحاول �أع�ضاء هذه
التكتالت �أن يبتعدوا قدر امل�ستطاع عن املواجهة وخا�صة
مواجهة احلكومة الإيطالية.
وتتعامل احلكومة الإيطالية يف ظل الظروف الراهنة
التي مير فيها امل�شرق واملغرب مع التكتالت الإ�سالمية
ب�ح��ذر ك�ب�ير ،وحت ��اول ق��در امل�ستطاع �أنْ ال ُت��زي��د منها
يف ال�ب�لاد الأوروب �ي��ة ع��ام��ة ،وق��د ي�صل يف �أح�ي��ان كثرية
�إىل الت�ضييق على ن�شاطاتها ،وه��ذا ن��اجت عن الأح��داث
الإره��اب�ي��ة التي �أظ�ه��رت الإ��س�لام ب�صورة ال��دم ،ويعاين
يرا م��ن ه ��ذا االخ �ت �ن��اق ال��ذي
امل���س�ل�م��ون يف �إي�ط��ال�ي��ا ك �ث� ً
جتمعا للم�سلمني
متار�سه احلكومة عليهم ،فما �إنْ جتد ُّ
ح �ت��ى جت ��د ح �� �ض��ورا �أم �ن �ي��ا م�ك�ث�ف��ا ع �ل��ى ت �ل��ك امل�ن�ط�ق��ة.
وم��ن تلك امل�شكالت التي يعانيها امل�سلمون �أي�ضا :هو
قلة امل�ساجد ،وامل�شكلة هنا ال تكمن يف وج��ود امل�ساجد،
و�إمنا تك ُمن يف كبت ال�سيا�سة على امل�سلمني يف �إيطاليا،
ك �م��ا �أنَّ ُم �ط��ال �ب��ة اجل �م �ع �ي��ات الإ� �س�لام �ي��ة ب ��االع�ت�راف
بالدين الإ�سالمي ال ت��زال قائ ًما رغ��م رف�ض احلكومة
لهذا املطلب ،عل ًما ب�أن الإ�سالم يعد الديانة الثانية يف
�إيطاليا.
وي �ك��ن �أن ن �ق��ول �إنَّ اجل �ي � َل اجل ��دي � َد ��س�ي�غ ِّ�ير نظرة
ُ
احل �ك��وم��ة الإي �ط��ال �ي��ة ل �ل��دي��ان��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ،ف �م��ا ع��اد
الإ�� �س �ل�ام مب �ن �ع��زل ع ��ن امل �ج �ت �م��ع الإي� �ط ��ايل امل���س�ي�ح��ي،
و�صار هناك اندماج كبري بني الديانات املختلفة خا�صة
امل�سيحية والإ�سالمية ،وه��ذا ال ينفي وج��ود العنرتيني
من كال الديانتني جتاه الأخرى؛ فلكل تاريخ دموي �ضد
الآخ��ر ،وتبقى م�س�ألة التعاي�ش بني الأدي��ان ال بد منها
يف بلد تتنوع فيه الديانات كي يعي�ش املجتمع على قدر
والتقدم والتط ُّور ،وهذا يحكمه �أبناء ال�شعب
من الوعي
ُّ
ال��واح��د ،واخل ��وف ال��ذي �أذاع�ت��ه املنظمات الإره��اب�ي��ة يف
ال�ع��امل م��ن خ�لال ال�ت�ف�ج�يرات املتنوعة وامل�ت�ف��رق��ة لهو
كفيل ب��أن يجعل دول �أوروب��ا والعامل �أجمع من اخلوف
على م�صالح ب�لاده��ا ،واخل ��وف على �أرواح مواطنيها؛
�سواء كانوا م�سلمني �أو غري م�سلمني ،و�إيطاليا �ضمن
الدول امل�ستهدفة من هذا اخلطر الذي يجتاح الدول.
abdlla1991@gmail.com
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الإ�سالم والتحديث ال�سيا�سي يف الأمة العربية بني الت�أييد واملعار�ضة
مرمي العدوية

�أُطر التحديث ال�سيا�سي وعوائقه يف املجتمعات العربية:
ناق�ش الكاتب طارق �أحمد املن�صوب ،يف مقال له ُن�شر يف جملة (الت�سامح) اجلدل حول الإ�سالم ،و�إمكانية ح�ضوره يف �إطار التحديث ال�سيا�سي يف املجتمعات العربية.
م�سته ً
ال مقاله ب�شرح مفهوم التحديث ال�سيا�سي يف الأجندة الغربية؛ فهو ذو �أوجه متعددة تتفق غالباً يف عدة �شروط منها :ف�صل الدين عن الدولة وال�سيا�سة،
وتذهب هذه الآراء �إىل �صعوبة قيام دولة دميقراطية ما مل تكن ر�أ�سمالية وعلمانية ،ويجد م�ؤيدو هذا الر�أي يف انهيار املنظومة اال�شرتاكية يف القرن املا�ضي ت�أكيداً
لأفكارهم .ولهذا ُيرجع البع�ض �سبب ف�شل الدميقراطية يف املجتمعات العربية؛ حيث �إنها تتبع ُنظما �سيا�سية منبثقة عن الإ�سالم .بينما يرى البع�ض ب�أن �إ�شكالية
الدميقراطية يف الوطن العربي نابعة من التفكري التقليدي /القبلي و�أ�شكاله االجتماعية .ومن هنا ت�أتي عدة ت�سا�ؤالت حول �إمكانية حتقق التحديث ال�سيا�سي
ب�إطاره الغربي يف املجتمعات العربية التي تختلف كلياً عن الأوىل من حيث البيئة .كما �أثار (املن�صوب) الت�سا�ؤل حول �إمكانية تطبيق مفهوم احلداثة وما يتبعه من
حمددات تبعاً خل�صو�صية كل بيئة .وللإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت عمد (املن�صوب) �إىل ثالثية حممد عابد اجلابري املعروفة بالعقيدة كمحدد ثقايف والقبيلة كمحدد
اجتماعي والريع /الغنيمة كمحدد اقت�صادي ،ولقد قام (املن�صوب) بدرا�سة هذه املحددات الثالثة بطريقة تتجاوز ما ذهب �إليه اجلابريُ ،
حيث اجته نحو الظرفية
التاريخية الراهنة وذلك خل�صو�صية كل مرحلة تاريخية ودورها يف كل بيئة على حدة .مُركزاً على الفعل /ال�سلوك ال�سيا�سي يف املجتمع العربي لبيان ما �إذا كانت ال
تزال املحددات الثالثة تعمل بذات الكيفية يف الوعي ال�سيا�سي العربي /الال�شعور ال�سيا�سي ح�سب اجلابري.
فالفعل ال�سيا�سي هو ابن البيئة؛ فال ميكن لل�سيا�سة التحرك
مب�ع��زل ع��ن ال�ب�ي�ئ��ة ،ب��ل غ��ال�ب�اً م��ا ت��دف��ع ظ ��روف ال�ب�ي�ئ��ة الفعل
ال�سيا�سي نحو خطوته ال�ق��ادم��ة .وال ري��ب �أن الفعل ال�سيا�سي
يف عاملنا العربي حمكوم بتلك امل�ح��ددات ،ولقد ب��اء الكثري من
حماوالته بتجاوزها �أو التقليل منها بالف�شل الذريع لعدة �أ�سباب
منها :حملي /ذاتي ومو�ضوعي /خارجي ناجت عن تدخل القوى
الإقليمية والدولية .و�إمياناً من الباحث بخ�صو�صية كل بيئة
عربية ،ف�إ ّنه ي�ؤكد على حمدودية ومنهجية التعميم يف درا�سته
التي اقت�صرها على جانب واحد وهو العقيدة.
الإ�سالم كمحدد قيمي /ثقافـي فـي التحديث ال�سيا�سي
فـي املجتمع العربي:
م��ن ال�ي���س�ير ع�ل��ى امل ��رء م�لاح�ظ��ة االخ �ت�ل�اف ال�ك�ب�ير بني
املجتمعات حول مفهوم التنمية ،فبينما تتفق املجتمعات غالباً
على �أن التنمية ت�شمل البنية الأ�سا�سية� ...إلخ� ،إال � ّأن املعايري
الأخ ��رى اجل��وه��ري��ة املتعلقة م�ث�لا :بت�صور الإن �� �س��ان ت�شكل
ت�ضارب �آراء بني املفكرين وبني املجتمعات.
وح�سب �أحد الباحثني ف�� ّإن الدين من �أهم ق�ضايا النقا�ش
يف طاولة التحديث؛ وذلك ملا خلفته التقنية من و�سائل �أدت
�إىل مت��رد امل ��رء على �سلطة ال��دي��ن يف بع�ض ج��وان��ب احل�ي��اة.
وت��اري�خ�ي�اً ت�ت��واف��ق ال�ع�ل�م��ان�ي��ة م��ع ال�ت�ح��دي��ث ف�ك�لاه�م��ا يُعنى
باالنتقال من االعتقاد الديني �إىل االعتقاد الدنيوي .ولي�س
من املمكن اعتبار الأم��ر جمرد ت�ضاد بني الدين والتحديث؛
وذلك لأثر هذا اخلالف.
وه�ن��ا يبقى الإ� �س�ل�ام م��رك��ز احل ��وار يف ال�ت�ح��دي��ث ال�سيا�سي
ب�ين م� ؤ�ي��د ي��رى �أن��ه داف��ع للتحديث ال�سيا�سي نحو الأم ��ام وال
ميكن اال�ستغناء عنه ،وبني معار�ض يرى �أ ّن الإ�سالم عائق �أمام
التحديث ال�سيا�سي .ولقد تطرق الكاتب لبع�ض جوانب املو�ضوع
يف مقاله و�أحال بع�ضها لدرا�سات �أخرى نظراً لت�شعب املو�ضوع.
.1كنه العالقة بني الدين والتحديث ال�سيا�سي
لطاملا �شكل ال��دي��ن الإ��س�لام��ي �أ��س��ا��س�اً ق��وي�اً ومتيناً للحياة
ال�سيا�سية واالجتماعية يف املجتمعات العربية وم��ا زال .ولكن

هناك تباين يف �أبعاد العالقة بني الدين وال�سيا�سة كما تثريها
الأدبيات التنموية يف االجتاهني التاليني:
 -1االجتاه الذي يرى �أن الدين عائق.
 -2االجتاه الذي يجد يف الدين حمركاً.
التحديث ال�سيا�سي :بني الدين الإ�سالمي والعلمانية:
لقد كان مو�ضوع الدين الإ�سالمي وعالقته بالتحديث من
الوجبات الد�سمة يف �ساحة املفكرين العرب بل وحتى املفكرين
الغرب يف القرن املا�ضي ،وه��ذا �إن ّ
دل على �أم��ر ف� ّإنا يدل على
حجم التباين الكبري يف الآراء من جهة وعلى الدور الكبري الذي
يلعبه الدين يف التحديث من جانب �آخر� .إال �أ ّن املتفق عليه ب�أن
ت�أثري الدين يعتمد على عدة عوامل ومنها :الفرتة التاريخية
واخل�صو�صية الثقافية وغريها .فالدين ي�شكل حجر الزاوية يف
كل �ش�ؤون الدول املعتمدة على الدين كم�صدر ت�شريعي بينما يف
الدول العلمانية ينح�صر دور الدين على امل�سائل ال�شخ�صية.
وتبعا للكثري م��ن الأح ��داث ال�ت��ي �شهدت ��ص��دام��ا ب�ين العلم
وال ��دي ��ن وم ��ا ف�ي�ه��ا م ��ن ظ� ��روف ت��اري �خ �ي��ة خ��ا� �ص��ة ب� ��د�أت منها
العلمانية� ،أ��ص�ب��ح الكثري م��ن املفكرين ال�غ��رب�ين ي��ذه�ب��ون �إىل
�أن ال��دي��ن ينا�سب املجتمعات البدائية واملتخلفة ،مم��ا جعلهم
ي���ص�ن�ف��ون امل�ج�ت�م�ع��ات يف �إط ��ار ع�لاق��ة ال��دي��ن بال�سيا�سية �إىل
نوعني:
-1جمتمعات (م��ا قبل ال��دمي�ق��راط�ي��ة) :وه��ي جمتمعات لن
تتمكن يوماً من �إحالل الدميقراطية لتبجيلها للقيم اجلماعية
والقد�سية.
 -2املجتمعات الغريبة- :وه��ي كما يزعم �أ�صحاب فكرتها-
تتميز بتفوقها يف التميز بني ما هو ديني وبني ما هو دنيوي.
وبهذا ميكن ت�صنيف الفكر الغربي وموقفه من عالقة الدين
بالتحديث ال�سيا�سي والتنمية �إىل االجتاهات التالية:
�أو ًال :اجتاه ربط الدين بالتخلف الفكري ومن �أبرز مفكري
هذا االجتاه :نيت�شه ومارك�س.
ث��ان�ي�اً :اجت ��اه ي��رى �أه�م�ي��ة ال��دي��ن وال يجد فيه تناق�ضا مع
العقل والعلم ومن �أن�صاره� :إميل برتو.

ثالثاً :االجتاه الرباجماتي النفعي وهو يرى يف املنفعة املادية
مقيا�ساً لكل �شيء مبا يف ذلك الدين.
راب �ع �اً :اجت��اه يتجاهل ال��دي��ن م��ن ب��اب الرتكيز على ق�ضايا
حرية الإن�سان يف االختيار ومن �أن�صار هذا االجتاه الوجوديون.
وم��ن اجلدير بالذكر �أن العلمانية قد ظهرت يف املجتمعات
العربية يف ظ��روف مغايرة متاما ع��ن تلك التي ظهرت بها يف
الغربُ ،
حيث جاءت ك�شعار يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر بدعوة
من مفكرين م�سيحيني من ال�شام �أرادو اال�ستقالل عن الدولة
الرتكية التي كانت حتت مظلة اخلالفة الإ�سالمية ،ول��ذا ف�إن
مفهوم العلمانية يف املجتمعات العربية ملتب�س وغ�ير وا�ضح.
ومن ثم جاءت بعد ردهة من الزمن نداءات العلمانية من جديد
نتيجة تعر�ض بع�ض املجتمعات ل�صدمات ح�ضارية وا�ستعمارية
ول��ذا كانت نه�ضتها الفكرية حت��اول اخل��روج م��ن نفق التخلف
متخذة حمورين لها:
الأول :يعترب النه�ضة ممكنة مبحاكاة الغرب
الثاين :يجد النه�ضة مبحاكاة ال�سلف �أي العودة �إىل الإ�سالم
وما زال اجلدل والتناق�ض بني املحورين ال�سابقني حا�ضرا.
وي��رى (اجل��اب��ري) ب ��أن الطرحني ال�سابقني ي�ت�ج��اوزان الواقع
لأمرين:
الأول :لأنه يتغافل عن الواقع املتعدد وبالتايل يعمم امل�شكلة،
بينما لكل قطر عربي بيئته اخلا�صة.
ال �ث ��اين :ي�ت�ج��اه��ل احل�ق��ائ��ق ال�ت��اري�خ�ي��ة امل�ن�ط�ق�ي��ة؛ ف��ال�ع��امل
العربي ال يعي�ش مبعزل عن العامل والأمم الأخ��رى؛ ولذا فمن
غري املنطقي االكتفاء بفكرة الرجوع �إىل ال�سلف.
وختاماً ميكن القول �إن املجتمعات العربية ال ميكنها التقدم
دون الإ�سالم فهو مبثابة زيت حلركة مركزها ،ولكن من جانب
�آخ��ر لي�س م��ن املنطقي ال��وق��وف على ب��اب ال��دي��ن يف ك��ل الأم��ور
بينما احلياة تذهب بعيداً بالأمم الأخرى ،ولذا يجد (املن�صوب)
ب��أن الق�ضية �ستظل حا�ضرة بني (ت�سيي�س) الدين �أو (تديني)
ال�سيا�سة ،وب�أ ّن احلل الأمثل يكمن يف التداخل واالندماج الذي
يكفل ميزان الكفتني.
maryamsaid2015@gmail.com
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ال�سلطة واجلمهور يف التجربة العربية الإ�سالمية
�أحمد املكتومي

�إ َّن الف�ص َل بني مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية وال�سيا�سة ال�شرعية �أمر قد يكون م�ستحي ً
ال لأ َّن كال منهما له نف�س الأهداف وهي حفظ الدين الإ�سالمي ،وتوفري الراحة
املادية والروحية لكل �أفراد املجتمع .حيث يناق�ش ر�ضوان ال�سيد يف مقاله يف جملة الت�سامح «ال�شرعية وامل�شروعية يف التجربة العربية الإ�سالمية» بع�ض �إ�شكاليات
ال�شرعية وامل�شروعية يف املجال العربي الإ�سالمي وال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي متخ ًذا بذلك منهج ال�سو�سيولوجي الأملاين ماك�س فيرب يف حتديد �أمناط
ال�شرعية يف مقولة له يف االقت�صاد ال�سيا�سي .ثم ا ِّتخذ من التجربة الإ�سالمية مدخ ً
ال له ليق�سم ظهر التجربة �إىل جزءين وهما :الأول الق�ضايا الرئي�سية التي ُتثل
الثوابت الكربى والتطلعات مثل االقتداء يف التجربة ،وهي ما تعترب �أ�سا�س م�شروعية النظام .والثاين يتع َّلق يف الأغلب بالعادات والتقاليد والأعراف يف �سائر مناحي
احلياة العامة واخلا�صة.
ماك�س فيرب ذكر �أنَّ هناك ثالثة �أمن��اط من ال�شرعية
وه� ��ي� :أو ًال ال �ن �م��ط ال �ت �ق �ل �ي��دي وه ��و �أن حت �ك��م ال �ع ��ادات
وال�ت�ق��ال�ي��د والأع� ��راف امل�ستقرة يف ال�سلطة ويق�صد بها
الأنظمة امللكية التي تعتمد على مبد�أ التوريث ،ومن ثم
ي�صبح كل �أنظمة احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية تخ�ضع
ل �ق��وان�ين و�أع� � ��راف ك�ب�رى ل�ل�ت���ص��رف ف�ي�ه��ا .وم ��ن يطمح
ال�سلطة يجب عليه �أن يتبع ه��ذه ال�ع��ادات
للو�صول �إىل ُّ
والأع��راف .ب�صيغة �أخ��رى يجب الت�صرف �أو التعامل مع
ك��ل �شخ�ص �أو هيئة �أو منظمات بح�سب م��ا متليه عليك
الأع � ��راف وال �ت �ق��ال �ي��د .و�أم� ��ا ال�ن�م��ط ال �ث��اين ف�ه��و النمط
ال��د��س�ت��وري �أو ال��دمي�ق��راط��ي ،ح�ي��ث ت�ت�ح��دد ال�شرعية يف
طرائق الو�صول �إىل ال�سلطة والت�صرف ال�سيا�سي بح�سب
ال�ن����ص ال��د� �س �ت��وري .و�أم ��ا الق�ضية ال�ت��ي واج�ه�ه��ا ماك�س
فيرب يف ت�سمية النمط الثالث فهي النمط الكارزماتي
�أو ال�شخ�صاين و�إدراج��ه حتت �أن��واع ال�سلطة؛ لأ ّن��ه يعتمد
على الكفايات ال�شخ�صية والتي ال تتكرر لل�شخ�ص ال�ساعي
�إىل ال�سلطة �أو الو�صول �إليها عن طريق دعم اجلماهري
�أو �إمي��ان�ه��م بها .وم��ن امل�ع��روف �أنَّ فيرب ت��ويف قبل ظهور
الفا�شية الإي�ط��ال�ي��ة وال �ن��ازي��ة الأمل��ان �ي��ة ،ول�ك�ن��ه ن�ظ��ر �إىل
�شخ�صيات �أخرى قدمية مثل نابليون و�أنبياء بني �إ�سرائيل
الذين در���س �سلطتهم النبوية درا�سة مت�أنية .لكن هناك
ت�سا�ؤالت :كيف ق�سم فيرب هذه الأمن��اط؟ وهل هي ثابتة
يف كل الأوقات؟ ثم �إىل � ّأي منط تنتمي ثورات �أو �شرعيات
�شخ�صيات هتلر ومو�سوليني؟ ثم ما هو م�صري �شرعية �أي
نظام �إذا حدث فيه اختالط بني منطني �أو ثالثة؟
لقد ارت ��أى الكثريون ت�سمية النظام الإ�سالمي نظاماً
نبوياً  -خلفياً .لأ ّن ��ه يف نظرهم ن�ب��وي؛ فم�ؤ�س�سة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم .ويف نف�س ال��وق��ت ه��و ن�ظ��ام خلفي
لأنّ ال�صحابة خلفوا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف رئا�سة
النظام .ولكن هنا ق�ضيتنا �:أن ال�صحابة الذين ت�شكلت
لديهم املعامل الكربى لنظام مل يتم اعتبار �سلطتهم نبوية
�أو كارزماتية ،وال الن�ص الإلهي اعتربهم مع�صومني بل �إنّ
جماعة �أهل املدينة هم من ن�صبهم وهذا بخالف ما قاله
فيرب .والأم ��ر ال�ث��اين �أنّ امل��روي عنهم يف فهمهم للنظام
ال ��ذي ي�تر�أ� �س��وه ه��و ال�ت�م�ي��ز ع��ن الأك��ا� �س��رة وال�ق�ي��ا��ص��رة.
وقد كان اجليل املُعا�صر لديهم من الأنظمة �أو الأمناط،

�إن �صح التعبري ،ثالثة وه��ي :الإم ��ارة العربية ،والنظام
البيزنطي القي�صري ،والنظام ال�سا�ساين الك�سروي .وقد
كانوا يعرفون �أنّ النظام البيزنطي مرتبط بامل�سيحية و�أن
النظام ال�سا�ساين نظام عقالين ج�بروت��ي ،و�أم ��ا الإم ��ارة
ال�ع��رب�ي��ة ،ورغ ��م اق�تراب�ه��ا م��ن �أخ�لاق�ه��م ،فقد اعتربوها
ن �ظ��ام �اً ق�ب�ل�ي�اً و�أن �ه ��ا ت��رت�ب��ط ب��ال�ب�ط��ون ال�ق�ب�ل�ي��ة لقري�ش
وثقيف� .إن املت�أمل يف التجربة العربية الإ�سالمية ،ح�سب
ما يقوله ر�ضوان ال�سيد ،يجد �أنها لي�ست منطاً نبو ًيا؛ لأنه
ال تتوفر فيها خ�صائ�ص النبي ،ولي�ست ً
منطا عربياً لأنّ
الإم��ارة العربية لي�س لها �أبعاد عاملية وال حتمل م�شرو ًعا
�أيديولوجيا �أو �سيا�سياً عا ًما .مبخت�صر القول �إنّ التجربة
العربية الإ�سالمية هي نظام خلفي كما �سماه ال�صحابة
ر�ضوان اهلل عليهم.
�إذن بعد هذه املباحث التي �أعطانا �إيها ر�ضوان ال�سيد،
ما هي ثوابت النظام اجلديد �أو ما هي �أ�س�س م�شروعيته؟
يت�أ�س�س ال�ن�ظ��ام على ث�لاث وح ��دات وه ��ي :وح ��دة الأم ��ة،
ووح� ��دة ال� ��دار ،ووح� ��دة ال���س�ل�ط��ة� .أم ��ا وح ��دة الأم� ��ة فهي
معطى ثابت يف القر�آن الكرمي يف ع�شرات الآيات ،حيث �إنّه
ال ي�ستقيم ح��ال � ّأي نظام �إال بوحدة الأم��ة ،و�أم��ا طابعها
ال�سيا�سي ف�ه��و ث��اب��ت يف ك�ت��اب امل��دي�ن��ة يف ال���س�ن��ة الثانية
للهجرة ،ومل تقت�صر ه��ذه الوحدة على �شبه اجلزيرة �أو
على قبيلة معينة بل امتدت �إىل العامل ب�أ�سره .الأمر نف�سه

يف وحدة ال��دار؛ �إذ عند وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ك��ان الإ��س�لام قد انت�شر �إىل رب��وع �شبه اجلزيرة العربية
وبذلك ن�ش�أ كيان جديد �أو دار جديدة كما عرب عنه بع�ض
الفقهاء من بعد .وهذا ما ينبغي فهمه من قتال �أبي بكر
ال�صديق لأهل الردة �أو من �سمو بذلك .فبع�ض منهم مل
يرتد و�إمنا �أدرك املعنى ال�سيا�سي للأمة اجلديدة .وهناك
من يعتقد �أنّ وحدة الأم��ة ووح��دة ال��دار تقت�ضيان � ً
أي�ضا
وحدة ال�سلطة؛ ولذلك قاتل �أبوبكر مانعي الزكاة الذين
�أرادوا �أن يتبعوا �سلطة املدينة اجلديدة دينياً و�سيا�س ًيا.
لو تتبعنا جمريات التاريخ لوجدنا �أن وحدة ال�سلطة هي
جانب خمتلف ومنف�صل عن وحدة الدار والأمة ،وهذا كان
متجلياً يف عهد اخللفاء الرا�شدين حيث �إنهم مل يق�سموا
امل�ن��اط��ق ج��اع�ل�ين ل�ك��ل منطقة ��س�ل�ط��ان�اً ،و�إمن ��ا �أدرج��وه��ا
كلها حتت �سلطة اخللفاء الرا�شدين .الأمر نف�سه عندما
�سقطت الدولة الأموية حل حملها �سلطة عبا�سية ،ومل
حت��دث � ّأي م�شكلة يف وح��دة الأم��ة وال��دار ،وه��ذا نف�سه ما
حققه الإبا�ضية يف ُعمان واملغرب.
يناق�ش ر��ض��وان ال�سيد ق�ضايا ال�شرعية و�إ�شكالياتها
حيث �إنّه �إذا كانت الوحدات الثالث من �ضرورات النظام
ف�إن هناك م�سائل و�أم��ور مثل قر�شية اخلليفة وال�شورى
يف الو�صول �إىل ال�سلطة والعالئق بني النظام وال�شريعة
الإ�سالمية كانت �ضمن النقا�شات التي دارت حول �شرعية
ه��ذا اخلليفة �أو ال��رئ�ي����س ،الأم ��ر ال ��ذي جعل م��ن قري�ش
�أ�صحاب ال�سلطة حيث ظهر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ً
قري�شا �شرفاً على �شرف ،ثم تاله
من قبيلة قري�ش ليزيد
اخللفاء حيث ك��ان��وا قري�شيي الن�سب مم��ا ��س� ّوغ �أن يكون
احلاكم من �أهل قري�ش فقط.
�أم ��ا ال���ش��ورى ف�ق��د ان�ت�ه��ك فعلها �إال يف حقبة اخللفاء
ال��را��ش��دي��ن وب�ع����ض الآي��دول��وج �ي��ات ودع ��وات امل�ع��ار��ض�ين.
وعلى �أي��ة ح��ال ف ��إن دور م�س�ألة ال�شورى ك��ان غام�ضا يف
املعنى واملمار�سة .فعمر بن اخلطاب يقول عن بيعة �أبي
بكر �إنها (كانت فلتة وقى اهلل �شرها) وقد اختلف الفقهاء
يف حتليل ذلك فمنهم من قال �إنّ �أه��ل املدينة هم الذين
بايعوه فقط .ونرى �أنّ حقبة اخللفاء الرا�شدين ال تقول
�شيئاً وا�ضحاً يف م�س�ألة ال�شورى ومدى �أهميتها واعتبارها
ما يحقق ال�شرعية للو�صول لل�سلطة.
ahmed.rasid@hotmail.com
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حتديات و�آمال
ال�صريفة الإ�سالم َّيةِّ ..
ب�سام الكلباين
َّ

َ
البنوك الإ�سالمية يف مقاله مبجلة الت�سامح «البنك الإ�سالمي ما له وما عليه» على �أ َّنها ُم� َّؤ�س�سة مالية لتجميع الأموال وتوظيفها يف نطاق
الكاتب عاطف علي
ُيع ِّرف
ُ
تعريف جلي كهذا؛ ف�إن الأ�سئلة
ال�شريعة الإ�سالمية؛ مبا يخدِ ُم ُمتم َع التكافل الإ�سالمي ،وحتقيقِ عدال ِة التوزيع وو�ض ِع املال يف امل�سار الإ�سالمي .ولكن مع وجود
ٍ
لحة التي تتبع ُه ال ميكن �أن تنتهي ،فعن �أيِّ نظا ِم �صريفة �إ�سالمي يتحدث الكاتب؟ فال�صريفة الإ�سالمية و�إن كانت بدايتها يف م�صر (البنك االدخاري يف ميت غمر
امل ُ َّ
1963م)؛ �إال �أ َّن م�صر التي و�ضعت تلك القواعد اال�سا�سية ال ميكن االعتداد بكونها �أمنوذجا ُيحت َذى ويعتد به يف ظ ِّل الوجود املخجل للبنوك الإ�سالمية فيها؛ فهناك
قواعد �صريفة ماليزية رائدة يف هذا املجال ،وهناك ال�صريفة الإيرانية وال�سعودية.
ل�ك��نْ وح� َّت��ى ال ن�ضع ال�ف��ر���س �أم ��ام ال�ع��رب��ة؛ فلننظر �إىل
حقيقة ال�ب�ن��ك الإ� �س�لام��ي -ب�شقيه ال�ن�ظ��ري والتطبيقي-
فالبنك الإ�سالمي يف الوطن العربي مل يعرف انت�شاراً عامل ًّيا
بالقدر ال��ذي عرفته البنوك التجارية ال��رب��وي��ة يف ال ُقطر
ذات��ه ،و�إن ك��ان يهدف �إىل خدمة املجتمع امل�سلم من خالل
التكافل الإ�سالمي وحتقيق عدالة التوزيع وحتقيق تنمية
م�ستدامة وتدريب �أفراده على الرت�شيد يف الإنفاق واالدخار،
ومعاونتهم يف تنمية �أموالهم؛ فتلك هي �أه��داف ال�صريفة
الإ�سالمية التي ال تختلف مع البنوك الربوية الأخ��رى �إال
يف الإط ��ار ال�شرعي (احل�ل�ال واحل ��رام) فقط؛ الأم ��ر ال��ذي
يجعلنا مرة �أخ��رى ن�شارك الكاتب ال�س�ؤال ذات��ه :ماذا تعني
بالبنك الإ�سالمي؟
لع َّل الإجابة عن هكذا �س�ؤال تفتح لنا �أفقاً ثيولوج ًّيا مُ ه ًّما
و�أ��س��ا�� ً�س��ا وج��ود ًّي��ا ج��وه��ر ًّي��ا يف البحث والتم ُّعن يف احلقيقة
الدائمة «للوجود الب�شري الأ�صيل» كما ي�سميه فريدريك
نيت�شه ،وم�ف��اده العلة م��ن ه��ذا ال��وج��ود :اهلل ه��و خالق هذا
الكون ،والإن�سان مُ �ستخلَ ٌف فيه ويف �إدارة موجوداته ،واملال
�أح ��د ه��ذه امل��وج��ودات ال�ت��ي ي�ترت��ب على الإن���س��ان توظيفها
يف �أح���س��ن امل �ج��االت ،وه�ن��ا ت��أت��ي �أه�م�ي��ة ال�ب�ن��وك الإ�سالمية
�أو ال �ن �ظ ��ام ال �� �ص�ي�ريف الإ�� �س�ل�ام ��ي .ف��ال �ب �ن��وك الإ� �س�لام �ي��ة
كفيلة بت�صحيح امل�سار االق�ت���ص��ادي ل�ل�أم��ة الإ��س�لام�ي��ة مبا
ميكنها من ت�سيري ن�شاطها االقت�صادي بي�سر ،وبعيداً عن
القيود املفرو�ضة من قبل البنوك العاملية ال��رائ��دة ،يف كون
البنك الإ�سالمي «تاريخ ًّيا» ق��ام بتمويل الن�شاط التجاري
واالقت�صادي الأكرث ُماطرة املت�ش ِّكل يف ال�شركات الإنتاجية
يف القطاعات ال�سلعية كالزراعة وال�صناعة والإ�سكان؛ الأمر
ال��ذي َن َتج عنه الإ�سهام يف زي��ادة الإنتاج القومي الإجمايل؛
وبالتايل -وبطبيعة احلال -الزيادة يف دخل الفرد وحت�سني
م�ستويات املعي�شة.
كما �أنَّ البنوك الإ�سالمية عملتْ على تعبئة الفائ�ض
غ�ير امل��وظ��ف م��ن ال �ن �ق��ود؛ � �س��واء �أك� ��ان م ��دخ ��رات مكتنزة
وحمبو�سة عن التعامل� ،أم كانت موظفة يف جم��االت غري
اقت�صادية من خالل �إع��ادة توظيفها بال�شكل ال��ذي ُي ِّ
عظم
من �إنتاجيتها لتحقيق ت��وازن اقت�صادي؛ وبالتايل حتقق
ق��دراً �أكرب من التنا�سب بني الربحية ومقت�ضيات التكافل
االجتماعي الب�شري.
�أ َّم ��ا عملية ت�شغيل ال�ب�ن��وك الإ� �س�لام �ي��ة ،ف��إن�ه��ا ت�ل�ت��زم يف
معامالتها ب��الأم��ر ال��ذي ُي ِّيزها ويف�صلها ع��ن غريها من

ال�ب�ن��وك ال�ت�ج��اري��ة� ،أال وه ��ي ق��اع��دة احل�ل�ال واحل� ��رام؛ من
خالل االبتعاد عن املعامالت امل�شكوك فيها؛ حيث �إ َّن البنوك
الإ�سالمية ت�ستمدُّ م�شروعيتها بتج�سيد الفكر الإ�سالمي من
ال�سمة املم ِّيزة لها عن باقي
خالل عدم التعامل بالربا ،وهو ِّ
ال�ب�ن��وك؛ الأم ��ر ال��ذي يجعل البنك الإ��س�لام��ي �أداة تر�شيد
ور�شادة تنموية من خالل التعامالت التجارية التالية:
 -1ت� � ؤ�دِّي ال�ب�ن� ُ
�وك الإ��س�لام�ي��ة دو َر ال�ب�ن��وك التجارية
وب�ن��وك الأع�م��ال وب�ن��وك اال�ستثمار وب�ن��وك التنمية؛ فهي
بالتايل ُمتعدِّدة الوظائف ،وال يقت�صر عملها على الآجال
الق�صرية ،كالبنوك التجارية ،وال على الآج ��ال الطويلة
وامل�ت��و��س�ط��ة ،ك��ال�ب�ن��وك املتخ�ص�صة؛ وب��ذل��ك ف�ه��ي �شاملة
تخ�ص�صة يف �آن واحد.
ُ
وم ِّ
 -2ال تتعامل البنوك الإ�سالمية بالفوائد واالئتمان،
بل تعمل على �أ�سا�س املخاطر وامل�شاركة يف النتائج �سواء
بالربح �أو اخل�سارة.
� -3إنَّ ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ب�ن��وك الإ��س�لام�ي��ة واملتعاملني
معها �-سواء كانوا �أ�صحاب املوارد �أو م�ستخدميها -لي�ست
عالقة دائنية ومديونية؛ بل هي عالقة م�شاركة ومتاجرة.
� -4إنَّ البنوك الإ�سالمية ال تتاجر بالديون ،ولكنها
ت���ش��ارك يف ع�م�ل�ي��ات وت�ت��اج��ر يف ��س�ل��ع ،مب�ع�ن��ى �أن �ه��ا تقدم
متوي ً
ال عين ًّيا.
ُ
 -5البنوك الإ�سالمية هي مُ � َّؤ�س�سات ذات ر�سالة اقت�صادية
اجتماعية ت�ستمد مبادئها من ال�شريعة الإ�سالمية.
ول�ع� َّل �أب ��ر َز التجارب امل�صرفية الإ�سالمية التي ك��ان لها
ال�سبق يف القطر الإ�سالمي ،يف القرن املا�ضي املن�صرم ،قد
عانتْ العدي َد من العقبات وال�صعوبات يف �سبيل �سريها وفق
النهج الإ�سالمي والأه ��داف والطموحات املر�سومة لها؛ �إذ
ُي ِّ
الكاتب يف نق�ص الكوادر الب�شرية الالزمة للعمل
لخ�صها
ُ
يف ال�ب�ن��وك الإ� �س�لام �ي��ة ،ويف الإع �ل�ام امل �ح��دود ع��ن البنوك
الإ� �س�لام �ي��ة ،ال �ت��ي ُت � ِّث ��ل ف �ك ��ر ًة ج ��دي ��د ًة حت �ت��اج للتو�ضيح
وال�شرح ،ويف موقف البنوك املركزية من البنوك الإ�سالمية،
التي كانت �إىل وقت قريب غري مُ�ستعدة لالعرتاف بها ،ويف
وج��ود فائ�ض من ال�سيولة كبري ل��دى البنوك الإ�سالمية،
ُ
البنك الإ��س�لام��ي على
وتقه ُقر ن�سبة العائد ال��ذي ُي��و ِّزع��ه
ل�ج�ه��زة
ال�ت��وظ�ي��ف ط��وي��ل الأم � ��د ،ويف ال �ق ��درات ال�ه��ائ�ل��ة ل� أ
املالية العاملية على الإع�ل�ام امل�ضاد لفكرة وح��رك��ة البنوك
الإ�سالمية ،متكنت من �إح��داث تيار ال يتعاطف مع البنوك
الإ�سالمية ،و�أخرياً يف �ضعف وغياب التن�سيق بني جمموعة

ال �ب �ن��وك الإ� �س�لام �ي��ة ،ب��ال��رغ��م م��ن وج ��ود االحت� ��اد ال ��دويل
للبنوك الإ�سالمية.
وبطبيعة احلال ،ف إ� َّن �أيَّ نظام جديد ي�ستدعي للحكم عليه
مرور بع�ض الوقت الطويل ن�سبياً ،لإتاحة الفر�صة الختباره
وم�ع��رف��ة م��دى جن��اح��ه وم ��دى قابلية تطبيق تلك الغايات
املر�سومة له؛ فال�صريفة الإ�سالمية ال تزال بحاجة �إىل الكثري
من الأدبيات والتعديالت والقوانني التي ُت�سهِّل ديناميكيتها
وك�سب ثقة الزبون القابل على ا�ستثمار ماله ،على �أنْ يكون
الباعث من وراء اللجوء �إىل البنك الإ�سالمي لي�س الإط��ار
ال�شرعي وح�سب؛ بل اليقني التام بجدوى اال�ستثمار يف تلك
امل�ؤ�س�سة ،و�شفافية التعامل والربحية والتكافل الذي ي�ضمن
التنمية امل�ستدامة يف املجتمع الإ�سالمي.
� ...إ َّن البنوك الإ�سالمية احلالية ال تتنا�سب مع الآمال
الكبرية التي ُيع ِّلق عليها الفكر االقت�صادي الإ�سالمي ،ولع َّل
جلي لنا يف َك � ْون ا�ستمرارية مثل ه��ذه البنوك حتى
الأم � َر ٌّ
الآن هو كونها تقوم بالعمل التقليدي الذي تقوم به البنوك
الربوية؛ من خالل الرتكيز على االئتمان امل�صريف و�إعطاء
الت�سهيالت للمن�ش�آت ال�ت�ج��اري��ة امل�ه�م��ةَ ،ب � ْي��د �أن الأدب �ي��ات
االقت�صادية كانت ت�شدِّد على ��ض��رورة العمل على ت�شجيع
�إن�شاء امل�شروعات اجلديدة التي يحتاجها املجتمع ،والتي من
�ش�أنها �أن ت�شغل القوى العاملة والعاطلة وت�سهم يف حلحلة
العديد من امل�شاكل االقت�صادية.
ويف الأخ�ي�ر ،يجب الإ��ش��ارة �إىل �شيء مهم يف ه��ذا املقال،
�أ َّن ا ُ
حلكم على َمدَى جناح ال�صريفة الإ�سالمية بعد جتربة
مُنقطعة ت��اري�خ� ًّي��ا وج�غ��راف� ًّي��ا ومليئة ب��امل ��ؤام��رات البنكية
العاملية والتعطيل والتنكيل؛ لي�ست مقيا�ساً لنجاحها من
ف�شلها ،على اعتبار �أن تلك البنوك غري موجودة يف بع�ض
البلدان الإ�سالمية م��ن الأ��س��ا���س ،كما �أن �أقدمها ق��د ظهر
ق�ب��ل ح ��وايل ن���ص��ف ق ��رن ل�ي����س �إال ،ومل ت�ت��ح ل�ه��ا -ال�ب�ن��وك
الإ� �س�لام �ي��ة -ال�ف��ر��ص��ة ل �ت �ج��ارب ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ل���س��د ال�ث�غ��رات
وال�سعي نحو حتقيق الأه��داف املن�شودة كـ»ر�سم اال�ستخدام»
عو�ضاً ع��ن ال�ف��ائ��دة ،وت�شغيل «ن�ظ��ام ال�ت��أم�ين على ال��ودائ��ع
حتت الطلب» ،وجواز �أخذ «الأج��رة على خطابات ال�ضمان»،
و�أخرياً� :ضرورة التفريق بني الربا والفائدة؛ فالأول قد حرم
�صراحة بن�ص قر�آين قطعي الداللة وغري قابل للت�أويل ،بيد
�أن الفائدة ناجتة عن الأنظمة املالية احلديثة التي ت�ضمن
ا�ستمرارية ت�ق��دمي اخل��دم��ة وغيابها ي�شكل خ�ط��راً لوجود
النظام ال�صرييف ب�أكمله.
bassam.alkalbani@aiesec.net
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القيمة ..النظريَّة واملفهوم الإ�سالمي وعوامل الت�أثري
�أ�سماء ال�شام�س َّية

الكاتب مُ�صطفى حممود عبدال�سالم وجه َة النظ ِر القائلة ب أ� َّن طاب َع املدار�س الفكرية التي تب َّناها امل�سلمون مل تخرج عن �إطار ُمددات املذاهب االقت�صادية
ُيف ِّند
ُ
َ
إ�سالمي جاء بنظمه و�شرائعه واقت�صاده و�سيا�سته وقيمه� ،أي مبُحدِّداته اخلا�صة التي ُت�شكل معاملَه احل�ضارية التي
الدين ال
الأوروبية؛ �إذ يرى على عك�س ما تقدَّم �أ َّن
َّ
ف�صل الكاتب نظرية القيمة بنا ًء على �آراء �أبي الف�ضل الدم�شقي،
ُت ِّيزه عن غريه .ففي مقاله «املفهوم الإ�سالمي للقيمة لدى االقت�صادي �أبي الف�ضل الدم�شقي»ُ ،ي ِّ
ومدِّداتها ومُك ِّوناتها ح�سب املنهج الإ�سالمي الذي ي�ستند �إىل �أهم معطيني؛ هما :القر�آن الكرمي ،وال�سنة النبوية.
والعوامل التي ت�ؤثر فيها ُ
ويطرح الكاتب املفاهيم التي ُت� ِّؤ�س�س للفهم ال�شامل
لنظرية القيمة كالآتي:
�أو ًال :حت ��دي ��د م �ف �ه��وم امل � ��ال ،وال � ��ذي �أو َر َد ف �ي��ه ر�أي
اجل �م �ه��ور ب��اع �ت �ب��اره :م ��ا مي �ك��ن ح �ي��ازت��ه واالن �ت �ف ��اع ب��ه.
وحرمة يف
ق�سم عند الفقهاء ح�سب ما له قيمة ُ
وامل��ال ُم َّ
ال�شريعة الإ�سالمية �إىل نوعني م��ن امل ��ال :م��ال ُمتقوم
وم��ال غ�ير متقوم .فاملتقوم ه��و م��ال املنافع املباحة وال
ت���ش�ب��ع احل ��اج ��ات الإن���س��ان�ي��ة �إال ب �ب��ذل اجل �ه��د ف�ي��ه مثل
الأموال االقت�صادية ،وهي �صاحلة للتبادل واملنفعة� .أما
غ�ير امل�ت�ق��وم �-أي الأم� ��وال احل ��رة ال�ت��ي ت�شبع احل��اج��ات
الإن�سانية دون بذل اجلهد فيها -فهي بال قيمة �سوقية
حتى لو كانت ُتقق املنفعة.
� َّأما الأموال املُح َّرمة ،فهي تتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة،
وال تكون للمنافع التي �أنتجتها ه��ذه الأم��وال �أي��ة قيمة
ُمعتربة �شر ًعا؛ وبذلك ال يكون لها �سعر يف ال�سوق .وبنا ًء
عليه ،ف ��إنَّ القيمة يف ال�سوق ُت�ع�زَى �إىل عن�صرين ال ُب��د
منهما؛ �أوال� :أن ُت�سد ال�سلعة قد ًرا من العمل الإن�ساين،
و�أن يكون العمل املبذول وفقًا لل�شروط ال�شرعية.
نفهم من ه��ذا الت�أ�سي�س الفقهي للقيمة �أنَّ االعتبا َر
ال���ش��رع� َّ�ي الأخ�ل�اق � َّ�ي ُي���ش� ِّك��ل �أح ��د �أه ��م ع�ن��ا��ص��ر القيمة،
وي�ضع الكاتب هذا ال�شرط يف ُمقابل االقت�صاد الو�ضعي
كما ُي�سميه ،وهو الذي تنتفي فيه االعتبارات الأخالقية
على ح�ساب االعتبارات الربحية.
وم��ن �أج ��ل �أن ُي��وجِ ��د ال�ك��ات��ب ُم�ق��ارب��ة �أف���ض��ل ملفهوم
القيمةُ ،ي�برز ر� َأي �أح��د �أه��م الفقهاء وه��و �أب��و الف�ضل
جعفر الدم�شقي ،الذي ر�أى الكاتب يف �آرائه وت�ص ُّوراته
ر�ؤي � ًة اقت�صادي ًة �شامل ًة للمال بعامة؛ ب�سبب ا�شتغاله
يف ال �ت �ج��ارة وخ�برت��ه يف احل �ي��اة االق �ت �� �ص��ادي��ة ،و�ضمن
�أه��م الق�ضايا التي عاجلها القيمة والقيمة املتو�سطة
وال��ر��ش��د االق�ت���ص��ادي وع��وام��ل تكوين ال�ث�روة و�أمن ��اط
العمل التجاري.
�إذ �إنَّ الدم�شقي يف حتليله للقيمة وال�سعر ا�ستند �إىل
مبد أ� الرتا�ضي بني البائع وامل�شرتي؛ وذلك لأنَّ ال ُعرف
االقت�صادي عند الفقهاء يق�ضي بربط م�شروعية التبادل
و�إقرار مبد أ� الرتا�ضي بني الطرفني؛ وذلك لأهمية هذا
ال��رب��ط يف �إظ�ه��ار جانبي العر�ض والطلب ،وال �ت��وازن يف

املعامالت االقت�صادية ونفقة الإن �ت��اج� ،أو بعبارة �أخ��رى
تكلفة الإن�ت��اج ورغبة امل�شرتي يف احل�صول على ال�سلعة
واملنفعة املعتربة �شر ًعا.
�إذ ُت��راعِ ��ي ال�صيغة الإ��س�لام�ي��ة للتعامل االقت�صادي
ال��رب � َح �أو امل�ن�ف�ع� َة؛ بحيث َت��ْ��ض� َم��ن للطرفني حقوقهما،
ولكن وفقًا لهذه العوامل التي ُيحدِّدها مبد�أ الرتا�ضي،
يغفل ال�ك��ات��ب �أه� � َّم بند م��ن �أج ��ل ر��ض��ا ال�ب��ائ��ع وال��زب��ون،
وه��و ج��ودة امل ُ�ن� َت��ج؛ �إذ �إنَّ املنفعة ب�ين ال�ط��رف�ين -البائع
وامل�شرتي -ال ُيكن �أن تتحقَّق �إذا ُط ِّبقت بني الطرفني
جميع بنود املعامالت االقت�صادية ،مع �إغفال ما ُيتعامل
ب��ه �ضمن امل�ع��ام�ل��ة االق�ت���ص��ادي��ة ال ��واح ��دة م��ن طبيعتها
وجودتها و�صالحيتها لال�ستخدام ،وميكن الت�سا�ؤل � ً
أي�ضا
عن �ضمان املُنتج �إذ �إنَّ البائع ُمطالب � ً
أي�ضا ب�أن ي�ضمن
للم�شرتي �سلعته وفقًا ل�سعرها.
ويف �سياق �آرائ��ه ح��ول القيمة املتو�سطة ،تناول تط ُّور
�شكل التبادل النقدي يف حتوله من �شكل املقاي�ضة �إىل
ال �ت �ب��ادل ال ��ورق ��ي؛ ن�ت�ي�ج��ة ل �ت �ع��دُّ د احل ��اج ��ات الإن���س��ان�ي��ة
وتط ُّور الإنتاج و�صعوبات عملية التبادل ال�سلعي القائم
على املقاي�ضة .ونقول �إنَّ التحول �إىل التبادل النقدي
ُيكن �أن يحل م�شكلة جودة ال�سلع املُقا َي�ضة ويتجاوزها
�إىل م�شكلة �أخ ��رى فيما يتعلق بال�سلع؛ ف�ل�أن التط ُّور
َ
اقت�ضى هذا النوع من التبادل� ،إذن �أ�صبح على
الب�شري
املنتجني �إنتاج عدد ال حمدود من ال�سلع مع ما يتطلبه
ذلك من �آالت �إنتاج باهظة وكلفة عالية ،وقد يلج�أ املُنتِج
�إىل �إن�ت��اج ع��دد كبري م��ن ال�سلع بكلفة �أق��ل ،وه��ذا يعني
ج ��ودة �أق ��ل .وب �ن��ا ًء عليه ،يحل الدم�شقي ه��ذا الإ��ش�ك��ال
باعتبار الوحدات النقدية بحد ذاتها ال حتمل قيمة ذاتية
خال�صة ،و�إمن��ا تك ُمن قيمتها يف وظائفها� ،إال �إذا حت َّول
الذهب والف�ضة �إىل ا�ستعماالت �أخ��رى غري النقود؛ �إذ
َي َرى �أنَّ ال�سع َر هو الذي ُيعرب عن القيمة بعدد الوحدات
النقدية ،و ُي�ع��زي ذل��ك �إىل اختالف الإن�ت��اج وفنونه من
م�صنع �إىل �آخ��ر� ،أو منتج �إىل �آخ��ر� ،أو م��ن بلد �إىل بلد
�آخ��ر .وي�ضرب مثا ًال على ذل��ك باختالف قيمة املرجان
بامل�شرق عن قيمته يف املغرب؛ وذلك ب�سبب توافر املعادن
يف امل�شرق مث ً
ال؛ فقيمة ال�سلعة ب�سبب �إنتاجها من املعادن
يف بلدها الأ�صل على خالف تلك ال�سلع التي تُ�ستورد لها

معادنها �أو موادها اخل��ام من بلد �آخ��ر� ،أو تُ�صنَّع مبواد
خام جودتها �أقل.
�إذن؛ ق �ي �م��ة ال���س�ل�ع��ة -ب �ح �� �س��ب ال��دم �� �ش �ق��ي -ت �ت �ح �دَّد
بتكاليف �إنتاجها وبطبيعة اال�شتغال عليها م��ن �صانع
ماهر �أو غري ماهر ،وهذه �أحد �أهم العوامل املو�ضوعية
يف حتديد القيمة التبادلية� .أم��ا العوامل الذاتية التي
تدخل يف مكونات �أو ُمدِّدات القيمة ،فهي رغبة امل�شرتي
يف ال�سلعة ب �ن��ا ًء ع�ل��ى ان�ت�ف��اع��ه م��ن ال�سلعة م��ن ع��دم��ه؛
وبالطبع ف�إنَّ البائ َع ي�ستطيع ا�ستثما َر هذا العامل الذاتي
ل�صالح جتارته ،فينزل �إىل املجتمع ويراقب حركة �أذواقه
ورغ��ائ �ب��ه وم��وا� �س��م الإق �ب ��ال ع�ل��ى ال���س�ل��ع وم��وا� �س��م رك��ود
الطلب عليها.
وال��ذي ُيحدِّد موا�سم الركود والإقبال على ال�سلع هو
العوامل امل�ؤثرة يف العر�ض والطلب ،والتي يعزوها �إىل
ال�ضرائب ودخل امل�ستهلك؛ فال�ضرائب هي الفوائد التي
ُت��ؤخَ ��ذ م��ن املُ�ستلهك نتاج ا�ستخدامه خلدمة معنية �أو
�شرائه ل�سلعة بعينها ،وت�ك��ون قيمة ال�ضريبة ُم�ض َّمنة
�ضمن ال�سعرَّ � .أم��ا دخ��ل امل�ستهلك ،في�ساعد زيادته على
زيادة الطلب على املعرو�ض من �سلع وخدمات.
�راُ ..ي��ري��د ال�ك��ات��ب م��ن عر�ضه لنظرية القيمة
و�أخ �ي� ً
التو�صل لإثبات ال�سبق الزمني للدم�شقي قبل
للدم�شقي
ُّ
الغرب يف التو�صل لنظرية التوزان بني العر�ض والطلب؛
من خالل العوامل التي ُت�ؤ ِّثر فيهما كمحور للقيمة؛ �إذ
تو�صل بعد �سل�سلة
�إنَّ االقت�صاد الغربي -بح�سب قولهَّ -
م��ن االف�ت�را� �ض ��ات وال �ن �ظ��ري��ات -ب � ��د ًءا ب�ن�ظ��ري��ة ال�ع�م��ل،
�را �إىل
م ��رو ًرا بنظرية املنفعة احل��دي��ة ،حتى تو�صل �أخ�ي ً
ما ا�ستنتجه الدم�شقي على يد الفريد مار�شَ ال يف نهاية
القرن التا�سع ع�شر امليالدي -ونحنُ هنا ال نُقارِن �أ�سبقية
َ
ف�ضل على ف�ضل ب�صرف النظر عن ال�سباق الزمني �أيهما
�سبق و�أيهما لبق؛ فاملعرفة الإن�سانية ُمرتاكمة ،ويكون
م��ن �سبق �أو تخلف يف �إن�ت��اج املعرفة ق��د �أ�� َّ�س����س لرفاهية
و��س�ع��ادة الإن �� �س��ان ال�ت��ي ه��ي رف��اه�ي��ة و��س�ع��ادة الإن���س��ان�ي��ة
ج �م �ع ��اء؛ ف �ب��ال �ط �ب��ع حم ��اول ��ة ت ��وط�ي�ن �آراء الأف �� �ض �ل �ي��ة
والأ�سبقية ه��ي حم ��اوالت حدية م��ن �أج��ل تو�سيع الهوة
بيننا وبينهم ،وجتزئة املعرفة الإن�سانية كما لو �أنها ملِك
خا�ص لأمة دون �أخرى.
asmaashamsi@hotmail.com
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حت�سني �صورة العرب وامل�سلمني
�أمل ال�سعيدية

يفتتح الكاتب حممد بن �سامل املع�شني مقاله بعنوان «حوار الت�صحيح وت�صحيح احلوار :ر�ؤية لت�صحيح النظرة �إىل الذات والآخر» بالإ�شارة �إىل ال َّتغري الذي طر�أ
على �صورة املُ�سلمني والعرب بعد �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب ،حيث تعر�ضت الواليات املتحدة الأمريكية لهجمات مُتفرقة يف احلادي ع�شر من �سبتمرب يف عام
 ،٢٠٠١تبنتها جماعة تنظيم القاعدة التي تدعو للجهاد ،وقامت بعدها الواليات املتحدة الأمريكية بحملتها ال�شهرية �ضد ما �أ�سمته الإرهاب .ويكمل الكاتب عن اجتاه
امل�سلمني بعد هذه الأحداث �إىل حت�سني �صورتهم يف الغرب حماو ًال تقدمي جمموعة من احللول التي ُت�ساعد على هذا التغيري ،فهو يرى �أ َّن البداية البد و�أن تنطلق
من درا�سة حالة االنحدار التي و�صل لها امل�سلمون اليوم ،م�شرياً �إىل � ّأن �إمياننا ب�أن تغرينا يكفي لتح�سني هذه ال�صورة �إمنا هو �إميان خادع ل ّأن الغرب حتى يتقبلوا
امل�سلمني من جديد رمبا عليهم �أن ي�صبحوا مثل العرب .م�ؤكداً على �أهمية �أن تتغري نظرتنا لذواتنا قبل �أن تتغري نظرتنا للغرب.
ث ��م ي� �ط ��رح ال� �ك ��ات ��ب يف � �س �ل �� �س �ل��ة م��ن
الإ� �ش��ارات جمموعة م��ن ال�شروط التي
�أ�سماها «�شروط التغيري « ،و�أولها تكوين
�صورة عن الذات وعن الغرب وعن غري
الغرب .ثم يقرتح الكاتب �أن ن�أخذ من
ال�غ��رب حما�سنه و�أن نتجنب م���س��اوءه،
وي��دع��و ال�ك��ات��ب �إىل م��ا �أ��س�م��اه ال��ذوب��ان
يف «الأن ��ا الكلية» وجت��اوز كل اخلالفات
والتناق�ضات بني امل�سلمني �أنف�سهم لكي
ي�ك��ون��وا ح���ض��ارة واح� ��دة ق� ��ادرة ع�ل��ى �أن
تقدم نف�سها للعامل كما ه��و احل��ال مع
من ��اذج �أخ ��رى �أ� �ش��ار �إل�ي�ه��ا ال�ك��ات��ب مثل
ال�صني و�أوربا وغريها.
ل ��دي جم�م��وع��ة م��ن امل�لاح �ظ��ات على
م��ا �أورده ال�ك��ات��ب يف مقاله ه ��ذا� ،أول�ه��ا
الإ�شارة �إىل مو�ضوع «الرغبة يف حت�سني
�صورة امل�سلمني والعرب �أم��ام العامل» .
ل�ق��د ذك ��رين ه��ذا الت�سليم ال ��ذي ق�ضى
ال �ك ��ات ��ب ب� ��أم ��ره وه� ��و اجت � ��اه امل���س�ل�م�ين
ل�ت�ح���س�ين � �ص��ورت �ه��م و�أه �م �ي��ة ذل ��ك مبا
كتبه �إدوارد �سعيد حول �إدخالنا يف حرب
�صراع ح�ضارات مفتعلة ،فما يعد حادثة
ال متثل �سوى من ق��ام بها ،يتم �أدجلته
ب�ط��ري�ق��ة م ��ا ،ب�غ�ي��ة ال��و� �ص��ول لتحقيق
�أه� � ��داف خ�ف�ي��ة وق ��د ال ت �ك��ون خ�ف�ي��ة يف
حالتنا ه ��ذه� ،أم ��ام رغ�ب��ة ه��ذا «ال �غ��رب»
ال � � ��ذي ي �� �س �م �ي��ه ال� �ك ��ات ��ب يف ال �ه �ي �م �ن��ة
ع�ل��ى امل � ��وارد االق �ت �� �ص��ادي��ة ل ��دى ال�ع��رب
وامل���س�ل�م�ين «الإره ��اب �ي�ي�ن» � .إن �ن��ا نعرف
جميعا �أنّ امل�سلمني يعي�شون يف ثقافات
متباينة و�أن امل�سلم يف �أندوني�سيا يختلف
ع��ن امل ُ���س�ل��م يف ال���س�ع��ودي��ة �أو امل���س�ل��م يف
�إي ��ران فكيف ميكن ب�ح��ال م��ن الأح ��وال
�أن يكونوا على قدم امل�ساواة �أمام العامل؟
�إنّ امل���س�ل�م�ين ل�ي���س��وا �أم ��ة واح� ��دة وال
مي �ك��ن �أن ي �ك��ون��وا ك ��ذل ��ك ،ب ��ل �إنّ ه��ذه
ال��دع��وة لتح�سني � �ص��ورة امل�سلمني هي

التي فاقمت من حدة الرغبة يف متثيل
امل�سلمني ،حيث قدمت كل فرقة نف�سها
على �أنها ال�صورة الأبلغ عن امل ُ�سلمني،
فزادت حدة ال�صراعات واملواجهات.
ن�أتي بعد ذلك لالقرتاحات وال�شروط
ال�ت��ي ق� َّدم�ه��ا ال�ك��ات��ب وال�ت��ي م��ن �ش�أنها
ح�سب ق��ول��ه �أن حت�سن ��ص��ورت�ن��ا ،وه��ي
اال� �ش �ت �غ ��ال ع �ل ��ى ال� � ��ذات وال �ع �م ��ل ع�ل��ى
درا�سات ا�ستغرابية على غرار الدرا�سات
اال�ست�شراقية �أو ال�شرقية ،وك�أن امل�شكلة
كلها تكمن يف �أنّ امل�سلمني وال�ع��رب مل
يكت�شفوا حتى اللحظة ذواتهم وك�أن ما
يف�صلهم عن هذا االكت�شاف هو الإقدام
عليه .لقد ن�سي الكاتب �أو لعله تنا�سى
ت��رك��ة ال �غ��رب يف املنطقة وال �ت��ي ال زلنا
نعاين من �آثارها حتى اليوم .ال �أعرف
كيف ميكن للكاتب �أن يتجاوز اال�ستعمار
و�آث � ��اره وال� ��ذي ال ي�ع��د �إره ��اب� �اً بطبيعة
احل� � ��ال ح �� �س��ب م �ع ��اي�ي�ر ال � �غ� ��رب ال� ��ذي
ي�سميه الكاتب .ومل يذكر الكاتب ب�� ّأي
�شكل من الأ�شكال الق�ضية الفل�سطينية
ال�ت��ي تعترب خ�ن�ج� ًرا يف خ��ا��ص��رة العرب

وامل ُ���س�ل�م�ين وال �ت��ي ت�ت�ع��ر���ض �إىل يومنا
ه ��ذا �إىل �إره � ��اب ال م�ث�ي��ل ل ��ه .اجل�م�ي��ع
ي �ع ��رف ت� ��أث�ي�ر ال �ق �� �ض �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
وات �ف��اق �ي��ة ��س��اي�ك����س ب�ي�ك��و ع �ل��ى ال�ك�ث�ير
م ��ن �أح � � ��داث امل �ن �ط �ق��ة ل�ي���س��ت ال �ب��داي��ة
باحلرب الأهلية يف لبنان وال امل�ساهمة
يف دف ��ع ح��رك��ة ال���ص�ح��وة الإ��س�لام�ي��ة يف
املنطقة وت��راج��ع القوميني وجملة من
االجت ��اه ��ات ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ل ��دى ال���ش�ع��وب
العربية والإ�سالمية .مل يذكر الكاتب
� ّأي ��ش��يء ع��ن احل �ك��وم��ات اال��س�ت�ب��دادي��ة
ال �ت ��ي حت �ك��م ال �ع ��رب وامل �� �س �ل �م�ين وال �ت��ي
تبقى حتت حماية هذا الغرب من �أجل
م�صالح م�شرتكة فيما بينهم .مل ي��د ُع
الكاتب ل ّأي مواجهة حقيقية م��ع هذه
احل �ك ��وم ��ات م ��ن �أج� ��ل حت�ق�ي��ق ال �ع��دال��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ت�ن��وي��ر ل �ه��ذه ال���ش�ع��وب
الإره ��اب� �ي ��ة .وب�ط�ب�ي�ع��ة احل� ��ال مل ي�شر
ال �ك��ات��ب �إىل ال� �ع ��راق وال ال �� �ص ��راع بني
رو�سيا و�أمريكا يف �سوريا ،وال لإيران ،وال
�إىل املوارد الطبيعية التي تهم الغرب يف
املنطقة �أكرث من الإن�سان.

رمب � ��ا ع �ل ��ى امل �� �س �ل �م�ين �أن ي �ط��ال �ب��وا
ب �ت �ح �� �س�ين � � �ص� ��ورة ال� ��رج� ��ل الآخ� � � ��ر يف
خطابهم على غرار ما يفعله هذا النوع
م��ن اخل�ط��اب ال��ذي يطالبهم بتح�سني
� �ص��ورت �ه��م .ل �ق��د ق � ��ر�أت ق �ب��ل ف�ت�رة عن
نهاية الدولة القومية ،التي تقوم على
االن�صهار يف ثقافة واحدة ،لأن التباين
ب�ي�ن الأف� � ��راد واالجت� � ��اه ن �ح��و الإن �� �س��ان
ال �ك��وين ب�ف�ع��ل ال �ع��ومل��ة ��س��اه��م يف �إل �غ��اء
ه ��ذه اخل���ص��و��ص�ي��ة� ،إذن مل� ��اذا ي��دع��ون��ا
الكاتب لن�سيان اختالفنا وتقدمي الأنا
كلية؟ وهل ميكن ذلك �أمام فرق تعتقد
�أنها الفرق الناجية؟ هل ميكن �أن ُيقرر
رجل متطرف دينياً ل�صالح مذهبه بعد
ك��ل ه��ذه ال�صراعات يف جمتمع منغلق
ي� �غ ��ذي ت �ط ��رف ��ه ك ��ل ي � ��وم ع �ب�ر خ �ط��اب
التعليم والإعالم هكذا من تلقاء نف�سه
�أن يذوب يف �أنا جمعية؟ وما هي الآليات
ال�ت��ي �ستدفع فعلياً لتكوين ه��ذه الأن��ا
الكلية بعيداً عن التنظري؟ �ألن ت�صطدم
هذه الآليات مع الدولة وم�صاحلها يف
عاملنا العربي والإ�سالمي؟ وباحلديث
ع��ن ال�ن�م��اذج ال�ت��ي ي�ق��ول عنها الكاتب
�إن�ه��ا ذاب��ت يف �أن��ا كلية مثل �أوروب ��ا ،هل
هذا ما ح�صل فعالً؟ لأنّ املعلوم �أن هذه
الدول وجدت روابط م�شرتكة ميكن �أن
حتقق م�صالح م�شرتكة لكنها وج��دت
�سقفاً ق��ان��ون�ي�اً ت�ستظل ب��ه ،يكفل لكل
ف��ري��ق ح �ق��وق��ه وق ��درت ��ه ع �ل��ى ال�ت�ع�ب�ير
 .وم��ا ه��و االجت ��اه ال ��ذي �ست�سلكه دول
ال�غ��رب ال�ت��ي �ساهمت وم��ازال��ت ت�ساهم
يف �صنع ديكتاتوريات العرب وامل�سلمني
�أم ��ام م��ا �صنعته نحو ت�صحيح احل��وار
مع امل�سلمني؟.
amalalsaeedi11312@gmail.com
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علم الكالم بني ابن خلدون وم�ؤرخي الع�صر احلديث
�سعيد ال�شعيلي

يتناول عبد اجلليل �سامل يف مقاله مبجلة الت�سامح «ابن خلدون وعلم الكالم :بع�ض الق�ضايا» ،كيف تناول ابن خلدون علم الكالم والق�ضايا التي تطرق لها ،حيث
ترك ابن خلدون �أربعة �آثار تناولت علم الكالم :لباب املح�صل ،املقدمة� ،شفاء ال�سائل يف تهذيب امل�سائل ،وعقيدة احلق .ولعل �أ�شهر هذه الكتب جميعها هو املُقدِّمة،
وقد تع َّر�ض فيها ابن خلدون لعلم الكالم يف �أكرث من ف�صل لعل �أبرزها ف�صل يف علم الكالم ،وقد تع َّر�ض فيه لتعريف العلم ومو�ضوعاته ،وتكلم عن م�سائل الإميان
و�أطوار العلم ،مثلما تكلم يف ف�صل �آخر عن �أطوار مدر�سة االعتزال من خالل �أعالمها �إىل حدود القرن الرابع الهجري .واملعتزلة هو مذهب �إ�سالمي ا�شتهر �أفراده
برباعتهم يف علم الكالم.
�أم��ا الأث��ر الثاين فهو كتاب لباب املح�صل وهو كتاب
خل����ص ك�ت��اب ال� ��رازي (ك �ت��اب حم�صل �أف �ك��ار املُتقدمني
وامل �ت ��أخ��ري��ن م��ن ال�ع�ل�م��اء واحل �ك �م��اء وامل�ت�ك�ل�م�ين) وق��د
ق�سمه ابن خلدون �إىل �أربعة �أركان تناول يف الركن الأول
املُقدمات من بديهيات ونظر ودليل ،ويف الثاين عر�ض
م�سائل ال ��وج ��ود ،ويف ال�ث��ال��ث ت�ع��ر���ض لبع�ض امل�سائل
الكالمية التي تدور حول الذات الإلهية� ،أما الرابع فقد
ناق�ش فيه م�سائل النبوة والإمامة والآخرة ،وهذا الكتاب
من الكُتب املبكرة البن خلدون لكنه يك�شف عن اهتمام
اب��ن خلدون املبكر بعلم الكالم� .أم��ا كتاب عقيدة احلق
فهو من الكتب املفقودة البن خلدون ومتت الإ�شارة �إليه
يف بع�ض م�ؤلفات املغرب الأق�صى.
ي �ت �ح��دث ب �ع��ده��ا ال �ك��ات��ب ع ��ن اب ��ن خ �ل ��دون ب��و��ص�ف��ه
م�ؤرخاً لعلم الكالم ولعل من الأف�ضل هنا تناول تعريف
علم ال�ك�لام على ر�أي اب��ن خ�ل��دون «وه ��و علم يت�ضمن
احلجاج عن العقائد الإميانية ب��الأدل��ة العقلية ،وال��رد
على املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب �أهل
ال�سلف و�أهل ال�سنة ».ومن �أ�سباب ن�ش�أة علم الكالم هو
�أن ال�ع�ق��ائ��د ق��رره��ا ال�ن����ص ال �ق��ر�آين ل�ك��ن ح��دث خ�لاف
يف ت��أوي�ل�ه��ا؛ ف��دع��ا ه��ذا اخل���ص��ام �إىل ح ��دوث التال�سن
والتجادل بالعقل زيادة �إىل النقل ليثبت كل طرف حجته
ومن هنا يرى ابن خلدون �أن واحداً من �أ�سباب ن�ش�أة علم
الكالم هو القر�آن نف�سه .لقد �أرخ ابن خلدون لعلم الكالم
يف املقدمة يف ف�صلني اثنني :ف�صل علم الكالم ،وف�صل
ك�شف ال�غ�ط��اء ،م�ب�ت��د�أ ب��احل��دي��ث ع��ن ع�ل��م ال �ك�لام منذ
الن�ش�أة �إىل ظهور الأ�شعرية الذين ال يتعاطف معهم ابن
خلدون كثرياً لكنه ينزلهم مكانتهم التي ي�ستحقونها.
بعد ذلك ينتقل �إىل الت�أ�سي�س النظري وهي الفرتة التي
مثلها ال�ب��اق�لاين ال��ذي �أق��ر �أه��م ق��اع��دة يف علم الكالم
عند ابن خلدون «بطالن الدليل ي�ؤذن ببطالن املدلول»
وبعدها مرحلة الإمام اجلويني .ت�أتي بعد ذلك مرحلة
االقتبا�س من العلوم الفل�سفية (املنطق -الطبيعيات-
الإل�ه�ي��ات) و�أب ��رز م��ن َم� َّث��ل ه��ذه امل��رح�ل��ة ال �غ��زايل واب��ن
اخلطيب ال ��رازي� .أم��ا املرحلة النهائية فهي اختالط

علم ال�ك�لام بالفل�سفة وه��ي مرحلة اخ�ت�لاط العلمني
�إىل حد االعتقاد ب�أنهما علم واح��د ورمب��ا يعود ال�سبب
يف ذلك ب�سبب ا�شرتاكها يف املباحث وت�شابه مو�ضوع علم
الكالم مبو�ضوع امليتافيزقيا.
�إنّ �أه��م ما مييز ابن خلدون عند تناوله علم الكالم
يف مباحثه التاريخية هو متييزه بني ط��رق املتقدمني
وامل �ت � أ�خ ��ري ��ن .يف ال�ف���ص��ل الأخ �ي��ر م ��ن امل �ق ��ال ي�ت�ح��دث
الكاتب عن اجلانب النقدي عند ابن خلدون الذي يرى
ع��دم اخل�ل��ط ب�ين علم ال�ك�لام وع�ل��م الفل�سفة« ،واحل��ق
مغايرة كل منهما ل�صاحبه باملو�ضوع وامل�سائل ،و�إمن��ا
ج ��اء االل �ت �ب��ا���س م ��ن احت� ��اد امل �ط��ال��ب ع �ن��د اال� �س �ت��دالل،
و�صار احتجاج �أه��ل الكالم ك�أنّه �إن�شاء لطلب االعتقاد
بالدليل ،ولي�س كذلك « �.إن خال�صة �آراء ابن خلدون يف
علم الكالم ح�سب ما يرى بع�ض الباحثني يف مقال �آخر
ميكن اخت�صارها يف النقاط التالية :
�أو ًال :ي�صدر ابن خلدون عن موقف ال�سلف فى �إثبات
العقائد الإميانية  ،والإقرار بها كما بينه القر�آن الكرمي .

ثان ًيا :بعد �أن يعر�ض مو�ضوع التوحيد الذي هو �أ�سا�س
ال�ع�ق��ائ��د الإمي��ان �ي��ة وج��وه��ره��ا ،ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى الأدل ��ة
العقلية التي ت�شبه �أدلة املتكلمني ،يتجاوز هذا امل�ستوى
�إىل الدعوة �إىل �أن يعي�ش امل�ؤمن هذا التوحيد يف جتربة
دينية متكاملة ،بحيث ت�صدر عنها كل �أقواله و�أفعاله.
ثالثًا :ي�ؤكد ابن خلدون قيمة العقل ،ويذكر �أنه ميزان
�صحيح ،و�أحكامه يقينية ال ك��ذب فيها ،لكنه ال ي�صلح
للحكم �أو حتى للخو�ض فى امل�سائل الإلهية التي تتجاوز
قدراته .وهو ي�شبه العقل مبيزان الذهب الدقيق الذي
ال ي�صلح لوزن اجلبال.
ً
ريا له الف�ضل يف
ومع ذلك يظل ابن خلدون عاملا كب ً
توثيق علم ال�ك�لام م��ن الناحية التاريخية وق��دم نقداً
ريا يف بع�ض ع�صور العامل
لهذا العلم ال��ذي ا�شتهر كث ً
الإ�سالمي وارتبط ا�سمه كثريا باملعتزلة .وح�سبما يرى
الكاتب ف�إنّ هناك الكثري مما ميكن تقدميه يف الرتاث
اخل�ل��دوين لعلم ال�ك�لام ،وال يقت�صر ه��ذا على املقدمة
فقط؛ فال زال هناك كتاب مفقود حتى الآن وهو عقيدة
احل��ق .وبالن�سبة يل كقارئ لهذا املقال �أ�ستطيع القول
�إنّ املقال الذي كتبه الكاتب عبد اجلليل �سامل عن ابن
خلدون وعن بع�ض الق�ضايا التاريخية هو مقال �شيق ال
يخلو من التعقيد يف ذات الوقت ،لكن من املقال ن�ستطيع
اخل ��روج ب�ن�ظ��رة ع��ام��ة ع��ن ع�ل��م ال �ك�لام وك�ي��ف ب ��د�أ اب��ن
خلدون بالتوثيق لهذا العلم ،وت�ن��اول اب��ن خلدون علم
الكالم بالنقد ،ولعل من املهم لل�شباب النا�شئ اليوم �أن
يلقي نظرة على هذا الرتاث خ�صو�صاً و�أن هذا الع�صر
هو ع�صر الفل�سفة والعلم وحماجة احلجة باحلجة� .إن
االطالع على مثل هذا الرتاث ي�ساعد ال�شباب على فهم
�أعمق لق�ضايا الدين وامل�سائل التي مت االختالف فيها
وكيف ّ
مت النقا�ش فيها ب�إح�ضار �أدل��ة عقلية مبهرة� .إن
انت�شار مو�ضة الإحل ��اد يف ال�ع��امل العربي ال�ي��وم لرمبا
يكون �سببه تقدمي �أدل ��ة نقلية ال تقنع دائ � ًم��ا .ولرمبا
ي��دور يف ذه��ن �شاب نا�شئ مثلي �س�ؤال �إذا ما ك��ان هناك
من قام بتقدمي الرتاث اخللدوين لل�شباب النا�شئ اليوم
ب�صورة مب�سطة وغري معقدة؟.
ska.sm90@gmail.com
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كالإن�سان ..الإ�سالم ابن بيئته
فاطمة نا�صر

ما الذي كان موجوداً عند قدوم الإ�سالم على جزيرة العرب ،وما الذي كان مفقوداً حينها؟ ..يف املجتمع �آنذاك كانت القبائل :قوام املجتمع ،قوته ويد قوته .بكل ما بها
من ع�صبيات مُتناحرة ،و�أخرى مُتعا�ضدة ،وكلها يجمعها امل�صالح امل�شرتكة .جاءت الدعوة املحمدية التي � ْ
أ�سندت ملن لي�س له �سند ،وزادت �صاحب القدر قدراً .فحني نتكلم
عن الدين والقبيلة ،نحن يف الواقع ال نتكلم عن جدلية كما و�صفها الباحث التون�سي ُم َّمد بن مو�سى ح�سن يف مقال مبجلة الت�سامح «القبيلة والدين يف الدرا�سات
التاريخية الأنرثوبولوجية» ،والذي �سنتطرق �إليه بالتف�صيل يف القادم .ولكن �أظن �أ َّن «اجلدلية» فر�ضية ُمدثة لواقع مُتح�ضر� ،إال �أ َّن املا�ضي بح�ضريته املحدودة مل
يكن لريى هذا اجلدل .بل �إ َّن العالقة حينها كانت كما �أراها �أقرب �إىل «التكاملية» التي �سندت فيه املكونات بع�ضها البع�ض .رغم تركيز الباحث على دور القبيلة يف احليز
الذي يعرفه وينتمي �إليه �أال وهو �أر�ض املغرب العربي ،ف�إ َّن للقبائل �سما ًتا مُ�شرتكة تتقاطع مع غريها؛ حيث �إ َّن �أ�سباب ن�ش�أتها واحدة ولو اختلفت �أماكنها .كما �أ َّن دورها
عند قدوم الإ�سالم ويف التعامل معه مل يكن فيه تباين كبري ،وهو ما ذهب �إليه بع�ض املفكرين املعا�صرين فـي االنرثبولوجية الإ�سالمية مثال جريتز وغيلز وطالل �أ�سد.
 ابن خلدون :ثنائية الع�صبية ودعوة املُلكك�ت��ب ال �ب��اح��ث ع��ن ث�لاث�ي��ة ا�ستنبطها مم��ا ك�ت�ب��ه اب��ن
خلدون يف تو�صيف القبيلة م�ساراتها؛ وه��ي :الع�صبية،
والدعوة ،واملُلك� ،إال �أنَّني ر�أيتُ تداخ ً
ال كبرياً بني الدعوة
وامللك يكاد يحيلهما ل�شيء واحد -فلم �أ�ش�أ ف�صلهما -كما
�أنَّ الكاتب نف�سه رغم ف�صله لهما مل يتحدَّث عن �أيهما
مبعزل عن الآخر.
ل �ن �ب��د�أ ب��ال�ع���ص�ب�ي��ة؛ ف �ه��ي -ك �م��ا ي ��رى اب ��ن خ �ل ��دون يف
ُم �ق � ِّدم �ت��ه -ال ي �ك��ون ل�ل�م�ل��ك ول �ل��دول��ة � �ش ��أن ووج� ��ود �إال
ب��ال�ق�ب�ي�ل��ة وع���ص�ب�ي�ت�ه��ا .وق ��د ا��س�ت �ع��ر�� َ�ض ال �ك��ات� ُ�ب �أم�ث�ل��ة
ل �ه��ذا :يف ان�ت���ص��ار ال�ق��اد��س�ي��ة ع�ل��ى ال�ف��ر���س ،واال�ستماته
يف الع�صبية رغ��م قلة ال�ع��دد ل��دول��ة املوحدين يف املغرب
ال�ع��رب��ي ،وك�ي��ف �أن ��ه ل��وال ه��ذه الع�صبية لغلبتهم ك�ثرة
الآخر وقوته .الع�صبية نف�سها قد تفرت يف جانب الدعوة
الدينية وتنت�صر لغريها فتحقق الن�صر �أي�ضا كما حدث
عندما انتف�ضت زناته يف العهد املوحدي حني زالت منهم
ال�صبغة الدينية فثاروا وغلبوا وانتزعوا امللك.
و� َّأما الدعوة الدينية ،فهي التي م َّكنتْ العرب من امللك،
ال�سبب يف
ول��واله��ا مل��ا ذاق ��وا طعمه .وي ��رى اب��ن خ�ل��دون
َ
ذل��ك عائدا �إىل طبع العرب و�صعوبة انقيادهم وميلهم
للغلظة والأنفة و ُبعد الهمة واملناف�سة يف الرئا�سة .ونرى
من هذا �أنَّ الدعوة الدينية ما كان ليكون لها كلمة وما
كانت ليتحقق لها ُملك ل��وال الع�صبية .غري �أنَّ الكاتب
ُيعار�ض ر�أي ابن خلدون يف �أنَّ مفهوم الدولة القائمة على
الع�صبية ميكن تعميمه على �سائر املجتمعات العربية،
وي �ق��ول بفر�ضية وج ��ود ت�ف��اع��ل ق��ائ��م ب�ين ه��ذه امل�ك��ون��ات
خا�صة يف املجاالت البدوية يف البالد العربية الإ�سالمية.
غري �أنَّ الكاتب ال يذكر كيف يكون هذا التفاعل لنفهم
اختالفه مع ابن خلدون.
 مقاربة الن�ص اخللدوين بالواقع والدرا�ساتيذ ُكر الكاتب �أمثلة من التاريخ؛ حيث كانت الع�صبية
ُمالزِمة للدعوة الدينيةُ ..متعقِّباً ا�ستناد الدولة الأموية
على ع�صبية قري�ش ومذهب اجلماعة ،والدولة العبا�سية

وا�ستنادها على ع�صبية امل ��وايل وم��ذه��ب االع �ت��زالَّ � .أم��ا
�إمارات املغرب ،فقد ان�شقت -كما يقول الكاتب -عن املركز
فتبع بع�ضهم مذهب اخل��وارج ال�صفرية كما هي احلال
يف �إم ��ارة بني م ��درار ،و�أخ ��رى تبعت الإب��ا��ض�ي��ة كالدولة
ال��ر��س�ت�م�ي��ة ،وم �ن �ه��ا م ��ن ت �ب��ع ال���ش�ي�ع��ة ال ��زي ��دي ��ة ك��دول��ة
الأدار�سة بفا�س .وهنا يتج َّلى التالزم بني القبيلة والدين
م�ستثنياً بع�ض ال�صراعات التي �أق�صي فيها الدين وكانت
رغبة خال�صة حليازة املُلك :ك�صراع اجلماعات القي�سية
واليمانية يف الأندل�س .ونلحظ يف املقابل وج��ود فرتات
ذاب��ت فيها التكتالت القبلية ل�صالح الع�صبية الدينية
كن�شوء الدولة الفاطمية ذات املذهب ال�شيعي ،والدولة
املرابطية ذات املذهب املالكي .و�أرى �أنَّني خل�صت من كل
الأمثلة التي ا�ستعر�ضها الكاتب �إىل �أن ال�سعي للملك
وال�سلطة يغري مطاياه فتارة ي�ستخدم الع�صبية القبلية
وت ��ارة ي�ستخدم الع�صبية ال��دي�ن�ي��ة امل��ذه�ب�ي��ة� .إال �أ َّن�ن��ي
الحظتُ �أنَّ نتائج الع�صبية املذهبية لل�سعي �إىل احلكم
�أكرب من نتائج الع�صبية القبلية؛ حيث �إنَّها حني جتتمع
�وح��د �أع � ��داداً ك�ب�يرة ق ��ادرة ع�ل��ى ت�شكيل دول �أك�ب�ر من
ت� ِّ
ناحية امل�ساحة ال�ع��دد .كما ذك��ر الكاتب وج��ود الإق�صاء
للفكر املغاير يف الدول التي تقوم على الع�صبية املذهبية،
كما ح�صل من حرق كتاب «�إحياء علوم الدين» للغزايل
م��ن قبل فقهاء املالكية .وتلتها �سل�سة م��ن الإق���ص��اءات
الفكرية يف الع�صر املوحدي.
وال �أظن �أنَّنا نتحدَّث عن �أمور خلت ،فما يح�صل اليوم
م��ن �إق���ص��اء �سني لل�شيعية وال�ع�ك����س ،ه��و ام �ت��داد ل��ذات
ال�صراع الذي يظهر بجلباب ديني ،بيد �أن حقيقته �صراع
على امل ُ�ل��ك (ال�سلطة) .وم��ا يخفف وط ��أة ه��ذا الإق���ص��اء
ه��و انفتاح ال�ع��وامل وع��دم ج��دوى االت�لاف واحل��رق �ضد
الأفكار املغايرة فهي اليوم ت�سرح بحرية بيننا.
ويذكر الكاتب �أن مرافق اجلي�ش الفرن�سي يف اجلزائر
ع�ن��د االح �ت�ل�ال دي � �س�لان ق ��ام ب�ن���ش��ر الأج � ��زاء املتعلقة
بالرببر م��ن مقدمة اب��ن خ�ل��دون ،معنوناً �إي��اه��ا بتاريخ
الرببر .ويقول الكاتب �إنَّها نالتْ اال�ستح�سان والإ�شادة

اللتقائها بالأفكار التي يحاولون الرتويج لها .والكاتب
وللأ�سف ال يكتب ما هي هذه الأفكار!!
 احلقبة اال�ستعمارية والدرا�سات الإن�سانيةُي�خ�� ِّ��ص����ص ال�ك��ات��ب ن�ق��ا���شَ ��ه ع��ن احل�ق�ب��ة اال��س�ت�ع�م��اري��ة
للمغرب ال�ع��رب��يُ ،م�ستعر�ضاً �أه � َّم م��ن ت��و ُّل��وا ال��درا��س��ات
الإن���س��ان�ي��ة يف ت�ل��ك احل �ق �ب��ة .وي �ع � ِّول ال �ك��ات��ب ع�ل��ى ع��دم
مو�ضوعية م��ا كتبوه ورغبتهم يف الت�شويه� ،إىل كونهم
ج �ن��راالت وخ�ل�ف�ي�ت�ه��م ��س�ي��ا��س�ي��ة� .إال �أ َّن� �ن ��ي ال �أرى ه��ذا
ال�سبب كافياً؛ حيث �إنَّ �أغلب الدول اال�ستعمارية �أوكلت
جلرناالتها و�سفرائها هذه املهمة يف تدوين طبائع ال�سكان
و�أو�صاف املكان واحلياة ،ولكن يبقى االحتكام �إىل الن�ص
املكتوب .فهل و�صف مونتايل اجلمهوريات الرببرية مبا
فيها من �سلطة ال�شفهي والعرف وعدم احتكامها للدولة
على عك�س املدينة التي تعتمد على احل���ض��ارة الكتابية
والت�شريعات الفقهية �أم ��ر ب��ه م ��ؤام��رة �أو �شك �أو حتى
خط�أً! ف�إن كان كذلك لو�ضع الكاتب ما يثبت العك�س.
 املتقابالت :بربر-عرب� /سنة�-إبا�ضية/احل�ضر-البدو
الكاتب يف و�صف احل��ال املغاربي كما جاء على
يتع َّمق
ُ
ل�سان الغرباء من م�ستعمرين وغريهم -ككتابات جاك
ب�ي�رك ،وج �ل�نر ،وم��ون �ت��اين ،وت�ي�ف��و���ش ل�ي�ف���س�ك��ي -ذاك ��راً
مو�ضوعية بع�ضهم كجاك بارك حتيز بع�ضهم كمونتاين.
و َرغْ � ��م االخ� �ت�ل�اف اجل �ل��ي ال� ��ذي ي ��ذك ��ره ال �ك��ات��ب بني
�أمناط العرب والرببر يف تعاملهم مع الدين احلياة ،ف�إنه
�ضد التق�سيم القائل بدين بدوي و�آخر ح�ضري و�إ�سالم
�سني و�آخر �شيعي .و�أخالفه ال��ر�أي؛ حيث ال �أعني بقويل
الإ� �س�لام ال�ب��دوي �إ��س�لام�اً خمتلفاً ،و�إمن ��ا من��ط ُمتلف
للتعاطي مع الدين .كما لو تبعت الكاتب وحتدثت عن
الإ��س�لام بالعموم واملطلق مل �أن�صف ومل �أع��دل .خا�صة
ح�ين ن��ود الرتكيز على اجل��ان��ب الإن���س��اين واالجتماعي
ال ��ذي ي�ت�ن��اول��ه ال �ك��ات��ب؛ ح�ي��ث ال ي��وج��د ��س�ي��اق متطابق
بينهم ،وال عيب يف هذا حيث لكل بيئة نا�سها و�إ�سالمها
يجمعهم «ال �إله �إال اهلل ،حممد ر�سول اهلل».
f_wahaibi@hotmail.com
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مراحل اخلالفة الإ�سالميّة من امل� ّؤ�س�سيّة �إىل العلمانيّة!
�أمين البيماين

تعترب العالقة بني حامل الر�سالة وبني ال�شريعة الناجتة عالقة متما�سكة ومرتابطة ،حيث يرى (بوبي �س� .س ّيد) يف مقاله املن�شور يف جم ّلة التفاهم عن الكمالية
وت�سيي�س الإ�سالم �أ َّن م�ؤ�س�س اخلطاب هو جهة �شارعة ،بينما العمل الناجت من هذه الدعوة يعترب �شريعة ،ونرى بذلك �أ َّن ال�شارع مي ّثل ال�شريعة ويتم ّثلها يف الوقت نف�سه.
يتح ّدث بوبي عن �أنَّ غياب املعنى ال�سيا�سي للمن�صب يف
نهايات القرن الرابع وبدايات القرن اخلام�س الهجر ّيني
�أ ّدى �إىل اال��س�ت�غ�ن��اء ع��ن اخل�لاف��ة ك�م��ؤ�� ّ�س���س��ة با�ستثناء
احلقبة الأوىل م��ن م��وت النبي ع��ام 632م �إىل منت�صف
القرن العا�شر امل�ي�لادي .ولنا يف م��وت النبي (�صلى اهلل
�صحة الكالم ال�سابق؛
عليه و�سلم) خري دليل ومثال على ّ
فموت النبي هو ال��ذي � ّأ�س�س للإ�سالم ولل�شريعة ،حيث
نقل موته فكره ومبد�أه من �شخ�صه �إىل ر�سالته اخلالدة،
فهنا غ��اب ال�شارع ولكن مبوته ظهرت �شريعته ،ومتثّل
ه��ذا ال�ظ�ه��ور يف ال�ب��دء بجمع ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي وترتيبه،
ث��م ج�م��ع الأح ��ادي ��ث ال�ن�ب��و ّي��ة ،وت�شكيل ��س� ّن�ت��ه ال�ت��ي هي
م��ن �صلب ع��ادات��ه وم�ب��ادئ��ه .وخ��وف �اً م��ن تفكّك املجتمع
ال�سيا�سي �آنذاك بغياب ال�شارع وظهور ال�شريعة؛ ظهرت
م��ؤ�� ّ�س���س��ة اخل�ل�اف ��ة مب ��ا ج�ل�ب�ت��ه م�ع�ه��ا م ��ن ه�ي�ك��ل �إداري
وتنظيمي ،وجلبت معها وظ��ائ��ف ج��دي��دة منها :وظيفة
القيادة (اخل�لاف��ة) ،ووظيفة �شرح العقيدة واالجتهاد،
وه��ذا م��ا ك��ان مبكان �أن يحدث � ّإل مب��وت النبي وظهور
�شريعته اخلالدة.
وه �ن��ا ال مي �ك��ن ال �ق ��ول ب� � ��أنَّ اخل �ل �ف��اء ورث � ��وا ال�سلطة
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ّي��ة ع��ن ال�ن�ب��ي وذل ��ك لأنَّ اخل�ل�ي�ف��ة ال ي�ستطيع
�أن ي�ش ّرع ،ولكنّه يقوم مقام القا�ضي واحل��اك��م ،فهو من
يختار الأكفاء للتح ّدث بدل ال�شارع ،واختيار من ي�ستطيع
تف�سري ال�شريعة واالجتهاد فيها .ا�ستم ّر التناحر قروناً
يف النقا�شات ال�سيا�س ّية وال�سلطو ّية ّما �أ ّدى �إىل ت�ضا�ؤل
نفوذ اخلالفة ،ففي عام 929م �أعلن عبد الرحمن الثالث
نف�سه خليفة م�ت�ل� ّق�ب�اً ب�ل�ق��ب (ال �ن��ا� �ص��ر) ف� أ���ص�ب��ح هناك
خليفتان للم�سلمني ،وع��ام 1258م قتل هوالكو اخلليفة
الع ّبا�سي ببغداد ف�أقام املماليك ع��ام 1261م خليفة �آخر
يف م�صر ،ويف عام 1517م ا�ستوىل العثمان ّيون على م�صر
واخلالفة ،ف�أ�صبح اخلليفة جم ّرد �صورة �شكل ّية فقط يف
بالد الإ�سالم وامل�سلمني! وبهذا نرى �أنَّ اخلالفة لي�ست
مه ّمة �سيا�س ّية جل ّر اجليو�ش وفر�ض العقوبات بقدر ما
هي الرابط املتني بني ال�شريعة وال�شارع امل� ّؤ�س�س ،والتي
ت�شكّلت ب�سببها الهو ّية الإ�سالم ّية العامل ّية.
يعترب عام 1924م نقطة حت ّول عظيمة يف م�سار اخلالفة
الإ�سالم ّية؛ فقد ق��ام املجل�س الوطني الكبري للخالفة
ب�إلغاء م� ّؤ�س�سة اخلالفة نهائ ّياً ب�سبب �ضغط و�إ�صرار من
الرتكي م�صطفى كمال �أتاتورك �آن��ذاك ،فكانت �أولو ّيته
الق�ضاء على اخلالفة لت�شكيل �سلطته بد ًال عنها .وخالل

ال �ف�ت�رة ب�ي�ن 1923م ع �ن��د �إع �ل��ان اجل �م �ه��ور ّي��ة �إىل ع��ام
�إلغاء اخلالفة (1924م) قام �أتاتورك ب�شغل ال��ر�أي العا ّم
وت�شويه �سمعة اخلليفة ّ
بكل ال�سبل املتاحة وتلفيق التهم
ّ
خمططه والتخ ّل�ص م��ن اخلالفة!
عليه ل�ضمان جن��اح
ودافع �أتاتورك عن �أفعاله بثالث حجج:
 .1وجود الإ�سالم ال يقت�ضي وجود خليفة له.
بال�سلطة ي�ق��ود ل��دول��ة م�ت�ع� ّددة
 .2ارت �ب��اط اخل�لاف��ة ّ
الإثن ّيات والأعراق وهو ما يخالف قيام الدولة احلديثة.
 .3اخلالفة جت ّر معها عادات وتقاليد و�أعرافا و�أفكارا
تعار�ض العلم احلديث واحل�ضارة.
وتلقّى �أتاتورك ع ّدة عرو�ض مغرية للرجوع عن فكرته
ومنها �أن يكون هو اخلليفة نف�سه� ،أو �أن يكون اخلليفة
هو رمزاً و�صور ًة فقط بدون �سلطة� ،أو �أن يقوم هو بنف�سه
بتعيني خليفة عربي �شريف ،فرف�ض �إقامة دولة �إ�سالم ّية
و�أقام دولة قوم ّية ترك ّية.
القى الأمر معار�ضة �شديدة من العامل الإ�سالمي كون
فعل �أتاتورك ق�ضى على �إمكان ّية ت�أ�سي�س ح ّيز �إ�سالمي
غري قومي ،فحاولوا جميعاً �إع��ادة اخلالفة ومنهم ف�ؤاد
ملك م�صر ،والها�شم ّيون ،والتون�س ّيون ،وامل�سلمون الهنود
ول�ك��ن ب ��دون ج ��دوى .ويف ع ��ام 1926م ن� ّ�ظ�م��ت جمموعة
ال�ع�ل�م��اء م ��ؤمت ��راً يف ال �ق��اه��رة ب�ه��ذا ال �� �ش ��أن ول�ك��ن ب��دون
نتيجة! ف�س ّلم حممد �إقبال ب�سقوط اخلالفة ور�سم فكرة
حت��وي��ل ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي �إىل (ع���ص�ب��ة �أمم) ب ��د ًال من
النواح على اخلالفة .وب�إلغاء الكمال ّيني للخالفة ق�ضوا
على العالقة بني الإ�سالم و�سلطة الدولة و�أنهوا عالقة
متينة امت ّدت لأكرث من  1000عام!!!
�أف �ع��ال �أت��ات��ورك ق��ام��ت بتحديث ال�ع��دي��د م��ن الأ��ش�ي��اء
يف الإ��س�لام ،وق��د و�ضح من خطاباته و�أفعاله �أ َّن��ه يريد
مطاردة الإ�سالم بحيث ال ي�شكّل � ّأي خطر عليه العتقاده
�أنَّه عقبة �أمام التق ّدم وقيام الدولة احلديثة ،وكثرياً ما
و�صف �أت��ات��ورك الإ��س�لام ب��أ َّن��ه رم��ز الظالم واجل� ّث��ة التي
ت���س� ّم��م ح�ي��ات�ن��ا! ف�ت� ّم و��ض��ع امل� ؤ��� ّ�س���س��ات التعليم ّية حتت
�إ��ش��راف احلكومة ،ث� َّم �ألغيت املحاكم الدين ّية ،ث� َّم �صدر
قانون حترمي لب�س الطربو�ش واحل ّد من لب�س احلجاب،
وح ّلت الطرق ال�صوف ّية ،و َّ
مت تطبيق النظام ال�سوي�سري،
ُ
وك��ان عام 1928م هو الق�شّ ة التي ق�صمت ظهر اخلالفة
ب�سحب اع�تراف الدولة بالإ�سالم ،فلم يعد يف الد�ستور
ه��و دي��ن ال��دول��ة ،ويف امل�ج��ال الت�شريعي َّ
مت حت��رمي بناء
احلي الواحد ،فلم ينب � َّأي م�سجد يف
�أكرث من م�سجد يف
ّ

تركيا حتّى اخلم�سينيات .وقال الكمال ّيون �إنَّهم يريدون
ت�أ�سي�س تركيا على �أرب ��ع ا�سرتاتيج ّيات( :العلمان ّية -
القوم ّية  -التحديث -التغريب)
وهكذا قامت القوم ّية الرتك ّية ،فكانت و�سيلة للق�ضاء
ع�ل��ى ال �ت �ع � ّدد ّي��ة الإث �ن � ّي��ة ،ف�ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي اع�ت�بر فيه
العثمان ّيون �أنَّ التع ّدد ّية حممودة؛ ر�آها الكمال ّيون طريقاً
للتفكّك فحاولوا الق�ضاء عليها ،فت َّم اخرتاع الرتكي بدل
امل�سلم ،ولكن ا�ستع�صى عليهم ا�ستيعاب الأك ��راد ،فكانت
الهجرة �إىل الأنا�ضول فع ً
ال جهنّم ّياً للق�ضاء على الأكراد
وتوطني ال��دول��ة القوم ّية «ال�ترك� ّي��ة» .كما �أنَّ التحديث
يف الإ� �س�لام ال�ع�ث�م��اين �أرادوا ب��ه ت�ق��وي��ة ال��دول��ة يف وج��ه
الغرب من حيث اجلي�ش والإدارة مع الأخ��ذ يف االعتبار
الهو ّية الإ�سالم ّية ،بينما �أراد الكمال ّيون ا�ستن�ساخ الغرب
ب�ح��ذاف�يره ل�ي�ح� ّ�ل حم� ّ�ل ال�ه��و ّي��ة التقليد ّية الإ��س�لام� ّي��ة
والتي اعتربوها رمزاً للتخ ّلف والرجع ّية!!
ام� �ت� � ّد ت� ��أث�ي�ر ال �ك �م��ال � ّي��ة ل �ي �� �ص��ل �إىل خ � ��ارج احل� ��دود
اجلغراف ّية ال�ترك� ّي��ة ،فق ّلد ر�ضا خ��ان ب��إي��ران الكمال ّية
بحذافريها ،وظهرت معامل الكمال ّية عند �إع��ادة تكوين
ب�ع����ض ال � ��دول الإ� �س�ل�ام � ّي ��ة ب �ع��د اال� �س �ت �ع �م��ار ،وا ّت �خ ��ذت
الأنظمة الإ�سالم ّية منحنيني رئي�س ّيني يف هذا ال�ش�أن:
املنحنى الأ ّول تبنّته الأ�سرة البهلو ّية يف �إيران بقيادة
ر�ضا خان الذي يعترب الإ�سالم ا�ستثماراً غريباً وحتريفاً
ل�ل�ه��و ّي��ة الآر ّي� ��ة ال�ع��ري�ق��ة ب � إ�ي ��ران ،ول �ك��نَّ ا�سرتاتيج ّيته
ف�شلت ب�سبب ا��س�ت�ي�لاء ال �ع��رب ال���س��ام� ّي�ين ع�ل��ى �إي ��ران
وتقييدها بالإ�سالم.
املنحنى ال�ث��اين ك��ان منحنى الإ�ستيالء والتحويل �أو
للنبي
��ش�ب��ه اخل�لاف��ة ،وم�ث�ل��ه �أن ين�سب احل��اك��م نف�سه
ّ
(�صلى اهلل عليه و�سلم)� ،أو �أن يت�س ّمى ب�أمري امل�سلمني� ،أو
ا ّدعاء اتّباع ال�شورى بد ًال من الدميوقراط ّية.
وه� � ��ذان ال �ن �م �ط ��ان ل �ل �ت��و� �ض �ي��ح ول �ي �� ��س ل �ل �ح �� �ص��ر م��ن
حماوالت طرد الإ�سالم من املفاهيم ال�سيا�س ّية للدولة،
ومن �سوء ّ
حظ الكمال ّيني �أنَّ طرد الإ�سالم من النظام
�ام��ة،
ال���س�ي��ا��س��ي �أ ّدى �إىل �إع� ��ادة تعبئته يف ال�ث�ق��اف��ة ال�ع� ّ
ف�أ�صبح ق��اب� ً
لا ل�ل�ع��ودة وبالفعل �أ��ص�ب��ح �أق ��وى مم��ا �سبق
كما يقول �شريف ماردين .وبهذا ت�ستم ّر ال�صراعات بني
الإ��س�لام��و ّي��ة والكمال ّية ،وذل��ك لأنَّ النظام االجتماعي
ب�ع��د الإ� �س�ل�ام ي�صبح ف��و��ض��و ّي�اً ل�ل�غ��اي��ة ،ول��ذل��ك ت�صبح
اخلطابات القائمة ح��ول الإ��س�لام هي الوحيدة القادرة
على �إعادة النظام للمجتمعات.
albimani92@hotmail.com
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طبيعة القبيلة وخ�صائ�صها :العراق وال�سودان
كاملة العربية

رغم ظهور الدولة العربية احلديثة يف الوطن العربي وارتباط ظهورها بالنفط  -يف اخلليج العربي خ�صو�صا -مل تختف القبلية يف املجتمع بل على العك�س من ذلك
انخرطت القبائل يف الأن�شطة االقت�صادية وال�سيا�سية وفر�ضت نف�سها يف العديد من املجاالت� ،أي �أ ّنها قد كيفت نف�سها لتتفاعل مع الدولة احلديثة.
يتحدث العرو�سي العامري يف مقاله (القبيلة :حجر الزاوية يف فهم واقع املجتمع العربي راهنا وم�ستقبله القريب) عن واقع القبيلة يف البالد العربية مرك ًزا على
العراق وال�سودان (دارفور) ودور القبيلة هناك يف املجال ال�سيا�سي والتطورات لتي حلقت بالقبيلة جراء احلداثة.
القبيلة العراقية بني املمانعة واملواالة:
مل يغفل الأمريكيون مو�ضوع القبائل عند احتاللهم للعراق،
ل ��ذا ذه ��ب ال�ع�ق�ي��د كينغ �إىل ال �ع��راق ب�ه��دف ع�ق��د ��ص�لات بن
ال�ق�ب��ائ��ل ال�ع��راق�ي��ة وال �ق��وات الأم��ري�ك�ي��ة ه��دف�ه��ا �أوال حماية
�أنابيب النفط ،كما ن�صح باحثون اجتماعيون مثل �إ�سحاق
ن�ق��ا���ش و�أم�ي�ت��زي��ا ك ��رم ب��و���ش ب�ع��دم �إه �م��ال م��و��ض��وع القبائل،
فالقبائل العراقية قاومت اال�ستعمار الربيطاين رغ��م عدد
ال�شهداء الكبري.
تعامل حزب البعث مع القبيلة:
مييز العامري بني ال�صراع املقنع �أو امل�سترت وهو الأكرث توت ًرا
وبني املواجهة املك�شوفة وهو الأقل توترا .يف ما يخ�ص ال�صراع
املقنع ،فقد جل�أ �صدام ح�سني �إىل �إعطاء �صفة �شيخ على كل
من �أراد �أن ي�ستخدمهم �ضد ال�شيوخ الذين يعار�ضونه جلعل
«امل�شيخة» وعاء فارغا خاليا من �أي معنى ،والنتيجة يف ذلك
�أن و��ص��ل ع��دد ال�شيوخ �إىل  !! 7380وال��وج��ه الآخ ��ر لل�صراع
هو املواجهة وذل��ك عندما طلب �صدام ح�سني من العراقيني
ع��دم تقدمي �صفتهم القبلية يف الهوية ،وب��د�أ بنف�سه عندما
ح��ذف ن�سبه «التكريتي» مكتفيا ب�صدام ح�سني .وق��د ا�ستمر
هذا الو�ضع لعقدين متتاليني �إىل �أن جاء عام  1990وحدثت
املواجهة بني العراق وخ�صومه عند ذل��ك عمد �صدام ح�سني
�إىل �إع ��ادة القبلية يف املجتمع ال�ع��راق��ي بغر�ض التكاتف بني
ال�شعب والبعث.
ي�شري ال�ع��ام��ري �إىل ال�ت�ق��ارب يف امل�شهد اجل ��زائ ��ري (امل�غ��رب
العربي) وال�ع��راق (امل�شرق العربي) من حيث طبيعة القوى
الفاعلة ،حيث هناك :اال�ستعمار ،والدولة الوطنية والقبيلة،
ف�ك�م��ا يف ال �ع ��راق ع �م��دت ال �ق �ب��ائ��ل اجل ��زائ ��ري ��ة �إىل م��واج�ه��ة
اال�ستعمار الفرن�سي وااللتفاف حتت راية واحدة وهي الوطن.
القبائل ال�شيعية يف العراق:
يو�ضح العامري كيف �أ ّن التنظيم الديني لل�شيعة مقارنة بال�سنة
�ساعد ال�شيعة يف �سرعة احلركة عند وقوع االحتالل ،فعمد �آية
اهلل ال�سي�ستاين �إىل التعامل مع االحتالل لإ�ضعاف �صدام ح�سني
و�ضمان و�صول ال�شيعة �إىل ال�سلطة ،لكن بد�أ ال�شيعة بعد ذلك
يتحفظون على �سلوك ال�سي�ستاين امل ��وايل ل�لاح�ت�لال ،فتبدل
امل��وق��ف م��ن م ��واالة �إىل مم��ان�ع��ة وال �ت �ف��وا ح ��ول ج�ي����ش مقتدى
ال�صدر ،وحدث �صراع بني جي�ش مقتدى ال�صدر وجي�ش املالكي
يف النجف والذي يدل على ال�شرخ الذي حدث بني ال�شيعة.

القبائل ال�سنية يف العراق:
كما �سبق و�أن حت��دث ال�ك��ات��ب ع��ن دور القبائل يف مواجهة
اال�ستعمار ،ف�إنه هنا ي�شري �إىل عن�صر املواالة فقط «مع عدم
متيز طائفة عن �أخرى يف هذا».
عند ب��داي��ة االح�ت�لال اق�ترح��ت قبيلة �شمر على االح�ت�لال
رئي�سا للعراق ،كما �ساهمت
الأمريكي قائدها غازي الواعر ً
القبائل يف حترير الرهائن من قب�ضة املقاومني فقد �صرح
ال�شيخ ه�شام ناجم احل�سن الدليمي �أنّ قبيلته �ساهمت يف
حترير الرهائن.
عالوة على هذه املواالة التي متار�س على ال�ساحة االجتماعية،
ثمة مواالة �أخرى متار�س على ال�ساحة ال�سيا�سية ويف بع�ض
الأح �ي ��ان ع�بر ال��و��س��ائ��ل الأك �ث�ر � �ض��راوة �أال وه ��ي ال��و��س��ائ��ل
امل�سلحة» .وافقت العديد من القبائل ال�سنية على تكوين
جمل�س الإنقاذ يف الأنبار والذي كان من �أهدافه الق�ضاء على
تنظيم القاعدة ،بينما هدفه الأ�سا�سي غري املعلن تخفيف
حدة هجمات القبائل ال�سنية على اجلي�ش الأمريكي .وتكون
بعد ذلك (�صحوة الأنبار) كامتداد ملجل�س الإنقاذ �إال �أنه لقي
معار�ضة كبرية من طرف القبائل ال�سنية.
وه �ن��اك ن�ق�ط��ة �أود تو�ضيحها ف�ي�م��ا يتعلق ب��ال�ق�ب�ل� ّي��ة يف
ال �ع ��راق ،ب�ع��د ان�ه�ي��ار ال ��دول ��ة ال�ع��راق�ي��ة و��س�ق��وط ��ص��دام
ك��ان خيار ال�شعب العراقي هو االلتفاف ح��ول «القبيلة»
دمر دور الدولة املركزية
النعدام ال�شعور بالأمن بعد �أن ّ
فال عجب من انخراط القبائل يف احلياة ال�سيا�سية �أثناء
االحتالل الأمريكي.
ال��ق��ب��ي��ل��ة ال�����س��ودان��ي��ة وامل��ط��ل��ب��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة
االجتماعية:
ّ
مت ت�سطيح ق�ضية دارف��ور من قبل الإع�لام ،وجعلها ق�ضية
اختالف عرقي �إثني ،و�إهمال باقي جوانب الق�ضية ،يتوزع
�إقليم دارف ��ور ب�ين قبائل �إفريقية (امل�ساليت ،داج��و ،برتو،
زغ ��اوة ،م�ي��دوب�..إل��خ) وقبائل عربية الأ��ص��ل (هبانية ،بني
ح�سن ،الزريقات ،الزيادية ،بني هبلة ،احلمر ،خزام ،خوابري،
بني جرار ،حماميد)..
�ساهم الو�ضع الطبيعي املتمثل يف �شح امل��وارد ،وقلة هطول
الأم �ط��ار ،وع��دم ت��واف��ر العلف احل�ي��واين يف ت ��أزم الو�ضع يف
الإقليم« .لو توفر حد �أدنى من التعليم والتمدر�س يف خمتلف
م�ستوياته ب�شكل معمم لأمكن التخفيف من وط�أة املجتمع

القا�سي �إال �أن ن�سبة التمدر�س ال تتجاوز الثلث بالن�سبة
للبنات و�أقل من الن�صف ( )44.5بالن�سبة للذكور».
��س��اه��م ت��ده��ور ال�ق�ط��اع التعليمي وال�ث�ق��ايف يف الإق�ل�ي��م يف
تدهور الو�ضع وع��دم حت�سني م�ستوى املعي�شة �أو البحث
عن م�صادر �أخرى .و�أود �أن �أ�شري �إىل �أن �ضعف دور الدولة
املركزية كان له دور يف عدم حت�سني الو�ضع يف الإقليم من
خالل عدم العمل على التنمية ،وللتنمية دور يف التخفيف
من ال�صراع ،فمن خاللها ي�شعر ال�شعب ب�أنّ للدولة جذورا
يف الإقليم وي�شعر بتواجدها وهيمنتها� ،إال �أن الو�ضع يف
دارفور مل يكن هكذا.
وكان نتيجة الو�ضع الطبيعي واالجتماعي �أن احتد ال�صراع
بني القبائل الفالحية «الإفريقية» والرعوية «العربية»
فبعد �أن ك��ان��ت القبائل ال��رع��وي��ة تنتقل م��ن منطقة �إىل
�أخرى بحثا عن املراعي للأغنام والأبل �أ�صبحت م�ستقرة
رغما عنها ب�سبب اجلفاف وع��دم توفر امل��راع��ي ،مما �أدى
�إىل �صراع بينهم وبني القبائل الفالحية التي رف�ضت �أن
ت�ستقر القبائل الرعوية يف �أرا�ضيها وتناف�سها على املوارد.
وبعد �أن كانت القبائل حتل امل�شاكل بينها بالرفق والن�صح
وامل�صاحلة من خالل و�سيط ،انتقلت �إىل ا�ستخدام العنف
والأ�سلحة احلديثة ،ومما �ساهم يف ت�أزمي الو�ضع يف الإقليم
هو �إغ ��راق املنطقة بالأ�سلحة ف�أ�صبحت للقبائل �أ�سلحة
ت�ستخدمها يف �صراعها مع القبائل الأخرى .وهذه م�س�ألة
�أخ�لاق�ي��ة تتحمل نتيجتها ال���ش��رك��ات امل�صنعة للأ�سلحة
التي ت�ستفيد من �أي �صراع يف العامل لتجني الأموال منه.
ومل يقت�صر ال�صراع داخ��ل �إقليم دارف��ور فقط ،بل امتد
�إىل دول جماورة مثل ت�شاد ،فالقبيلة لها امتدادات خارج
ح��دود ال��وط��ن ،و�أث �ن��اء ال���ص��راع جل ��أت بع�ض القبائل �إىل
�أفراد قبيلتها يف الدول املجاورة �أي �أنّ ال�صراع انتقل �إىل
ب�ؤر �أخرى مما �ساهم يف تدهور الو�ضع.
م�ق��ال ال �ع��ام��ري ه ��ذا غ�ن��ي ج ��دا ب��ال�ت�ح��ال�ي��ل ال��واف �ي��ة عن
الو�ضع القبلي يف العراق قبل االحتالل الأمريكي وبعده،
كما �أنّ ��ه ب�ينّ طبيعة ال���ص��راع يف دارف ��ور ب��أن��ه لي�س �إثنيًّا
فقط ،بل له �أ�سباب طبيعية وتعليمية وثقافية .يح�سب
للعامري يف مقاله هذا درا�سته امل�ستفي�ضة لو�ضع القبيلة
يف ال�ع��راق وال���س��ودان ورب�ط��ه ب�ين خمتلف ال�ع��وام��ل التي
�شكلت هذا الو�ضع.
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