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وتغطية الندوات ومناقشات األفكار املنشورة.
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هـــذا الــعــدد
الواقع اإلسالمي املعارص اليوم يعاين من بعض املشكالت التي متنع استمرار تقدُّ مه
وثمة حاجة رضورية لتفكيك هذه املشكالت ،حتى يتمكن كل الواقع اإلسالمي من
وهنضتهَّ ،
النهوض والتقدُّ م.
وعىل صعيد العالقات اإلسالمية نعتقد أن املشكلة الطائفية من أبرز املشكالت التي ُيعاين
ومتنوعة ،فهي معنية بتخريب كل أسس
منها الواقع اإلسالمي .وخماطر هذه املشكلة عديدة
ّ
االستقرار االجتامعي والسيايس ،كام أهنا قادرة عىل تقسيم البلدان العربية واإلسالمية؛ لذلك َّثمة
رضورة قصوى أن يعتني علامء ومثقفو األمة بالثقافة القادرة عىل تفكيك خطر االنقسام الطائفي.
وجملة الكلمة تعمل عىل احلفاظ عىل وحدة األمة ،ومتنع كل هذه األمراض من التمكن
والتمدُّ د يف جسمها .ومواد هذا العدد ال خترج عن اهتاممات املجلة األساسية ،وتعمل عىل بث
الثقافة التي تُعزِّز وحدة األمة وإصالحها.
والكلمة االوىل التي كتبها السيد مدير التحرير هلذا العدد تعالج مشكلة من مشكالت
الواقع اإلسالمي املعارص ،وجاءت بعنوان« :الدولة العربية املعارصة وجدليات االستقرار
واإلصالح» ،والسيد رئيس التحرير يشارك بدراسة بعنوان« :فكرة احلضارة بني مالك بن نبي
وسيد قطب».
ويشارك معنا يف هذا العدد األستاذ أمحد شهاب من الكويت بدراسة بعنوان« :احلداثة
واحلركة اإلسالمية ..أزمة األسس وأسئلة املستقبل» ،إضافة إىل دراسات وأبحاث توزّعت عىل
أبواب املجلة الثابتة..
ونأمل أن يكون هذا العدد إضافة نوعية عىل صعيد بناء القدرة اإلسالمية للتخ ّلص من
أهم املشكالت التي ُيعاين منها الواقع اإلسالمي املعارص.
واهلل املوفق..

الكلمة األولى
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يفرق اليوم بني الدولة القوية والدولة
علم االجتامع السيايس املعارص ّ
القمعية ،ويرى أن الدولة التي تلتحم يف خياراهتا ومرشوعاهتا مع جمتمعها
وشعبها هي الدولة القوية ،حتى لو مل متتلك موارد طبيعية هائلة؛ فالدولة
مؤسسة لإلمجاع الوطني وأداة تنفيذه ،وتنبثق
القوية ح ًّقا ،هي التي تكون ِّ
خياراهتا وإرادهتا السياسية من إرادة الشعب وخياراته العليا.

وال ريب يف أن الدولة القمعية بتداعياهتا ومتوالياهتا النفسية والسياسية
واالجتامعية ،هي من األسباب الرئيسة يف إخفاق املجتمعات العربية واإلسالمية
حتولت إىل وعاء كبري الستهالك مقدّ رات
يف مرشوعات هنضتها وتقدمها؛ ألهنا ّ
واألبة اخلادعة ،ومارست
األمة وإمكاناهتا يف قضايا االستزالم واملجد الفارغ
هّ
كل ألوان العسف ملنع بناء ذاتية وطنية مستقلة.
دورا
ومؤسسات األمة يف التجربة التارخيية اإلسالمية ،كانت متارس ً
أساس ًّيا يف تنظيم حياة الناس السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية،
ويتك ّثف دورها ويتعاظم يف زمن انحطاط الدول أو غياهبا أو هروهبا من
مسؤولياهتا جتاه األمة.
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الكلمة األوىل

وفعالية األمة السياسية والثقافية واحلضارية من األمور اهلامة عىل مستوى الغايات
التي ّ
تتوخاها املنطقة العربية واإلسالمية ،وعىل مستوى العمران احلضاري؛ إذ إن األهداف
الكربى التي حتتضنها األمة وتتط ّلع إىل إنجازها وتنفيذها ،ال تتح ّقق عىل مستوى الواقع اَّإل
بفعالية األمة وحركتها التارخيية وجتسيدها لقيم الشهادة.

واملجتمع املدين – األهيل هو أحد جسور األمة إلنجاز تطلعاهتا وتنفيذ طموحاهتا؛
لذلك من األمهية بمكان العمل عىل تطوير ثقافة مدنية – أهلية ،تبلور مسؤوليات املجتمع،
دورا ووظائف منسجمة واللحظة التارخيية.
وحتمله ً
ّ
وإن جتذير هذه النوعية من الثقافة يف املحيط االجتامعي ،سييضء ُسبلاً ها ّمة ملبادرات
املجتمع وريادته يف العمران احلضاري؛ وذلك ألن هذه الثقافة ستنشط من حركية املجتمع
وتعمق يف نفوس أبناء املجتمع
وتزيده متاسكًا يف طريق البناء والتنميةّ ،
وتعزز بعضه ببعضّ ،
الثقة والفعالية واالنفتاح عىل األفكار والتجارب اجلديدة ،واملرونة التي ال تعكس ضع ًفا
وهزيمة ،وإنام مرونة قوامها الثقة بقدرة اآلخرين عىل املشاركة يف البناء ،والتسامح حيال
االختالفات واملواقف القلقة وامللتبسة.

وإن الوصول إىل جمتمع عريب – إسالمي جديد ،يأخذ عىل عاتقه مسؤولية التاريخ
والشهادة عىل العرص ،بحاجة إىل تنشئة ثقافية وسياسية جديدة ،تغرس يف عقول ونفوس
أبناء املجتمع قيماً جديد ًة ّ
تنشط احلركية األهلية ،وترفده بآفاق جديدة ،وإمكانات متاحة،
وتطلعات حضارية .والتنشئة الثقافية والسياسية من الوسائل اهلامة التي تُساهم يف تطوير
متحررة من
احلقل املدين – األهيل يف األمة .وإن شبكة العالقات االجتامعية كلام كانت
ّ
رواسب االنحطاط والتخ ّلف ،وبعيدة عن آثارمها النفسية والعامة ،كانت هذه الشبكة قوية
وف ّعالة .وإن التنشئة الثقافية والسياسية السليمة تساهم مسامهة كبرية يف حركية هذه الشبكة
وقدرهتا عىل جتاوز املحن واالبتالءات ،وتو ّفر هلا اإلمكانية املناسبة للتعاطي مع اللحظة
التارخيية بام يناسبها وينسجم مع متطلباهتا ..وهي «وسيلة ف ّعالة لتغيري اإلنسان ،وتعليمه
كيف يعيش مع أقرانه ،وكيف يكون معهم جمموعة القوى التي تغيرّ رشائط الوجود نحو
األحسن دائماً  ،وكيف يكون معهم شبكة العالقات التي تتيح للمجتمع أن يؤ ّدي نشاطه
املشرتك يف التاريخ»(((.
يؤسس ركائز احلركية املدنية – األهلية ،ينبغي
ويف إطار البناء العلمي والثقايف الذي ِّ
العناية باملفاهيم والقيم التي تشكّل مداخل رضورية ومفاتيح ف ّعالة لدفع قوى املجتمع نحو
((( راجع :مالك بن نبي ..ميالد جمتمع ،شبكة العالقات االجتامعية ،ص .100
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البناء املؤسيس .وكذلك قراءة األحداث والتطورات ،واستيعاب منطقها وجتاه حركتها
واملفاهيم املتحكمة يف مسارها .و«إن ما ينبغي احلديث عنه ،وما يشكّل أداة مفهومية أوضح
وأسهل للبحث هو جمموعتان من العوامل الداخلية ،ال تتامهى مع الرتاث ،وإنام تغ ّطي البنى
التحرر من املايض من جهة،
املحلية الفكرية واالجتامعية واالقتصادية ،كام نشأت يف إطار
ّ
ويف إطار التأثر باخلارج يف العقود املاضية من جهة ثانية ،أي من حيث هي ثمرة للتفاعل
السابق بني الرتاث املجروح واملهتز ،وأحيانًا املد ّمر ،وبني احلداثة بام هي جمموعة األنامط
اجلديدة التي فرضت نفسها عىل وسائل وطرق إنتاج املجتمعات ،لوجودها من الناحية
الفكرية واخليالية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية واالسرتاتيجية م ًعا .أما املجموعة
الثانية فهي العوامل التارخيية التي ترتبط ببنى النظام العاملي ،من حيث هو ترتيب لعالقات
القوة عىل الصعيد الدويل ،وبسياسات الدول املختلفة الكبرية والصغرية الوطنية ،وما ينجم
عنها من تعارض يف املصالح ،ومن نزعات متعدّ دة للهيمنة والسيطرة والتحكم بمصري
املجتمعات الضعيفة ،لالستفادة من مواردها ،واحتواء ثامر عملها وجهودها»(((.

ومن خالل هذه القراءة الواعية والدقيقة تتّضح الظروف املوضوعية واملؤرشات
تؤسس لشبكة التضامن االجتامعي والتآلف الداخيل بصورة حيوية وف ّعالة.
العامة ،التي ِّ
وهذا ال شك هو رشط حتويل الظروف املوضوعية واملؤرشات العامة التي تدفع
باجتاه اخليار الديمقراطي واملدين إىل واقع ملموس وحركة اجتامعية متواصلة ،وبالتايل
تتصاعد قدرة املجتمع عىل إجهاض كل مرشوع ارتدادي ،وترتفع وترية احلركية االجتامعية
باجتاه البناء املدين واملؤسيس.
فالوعي الذايت بالظروف املوضوعية وقوانني حركتها ،هو رشط االستفادة منها،
وتوظيفها بام خيدم أهداف الوطن واألمة .وهبذه العنارص والقيم يكون املجتمع بكل
رشائحه وفئاته مسؤولاً عن تطوير ذاته ،وجتديد رؤيته لنفسه ولدوره التارخيي.

التوجه يف املحيط االجتامعي ،سوف يؤ ّدي إىل إحداث
ومن املؤكد أن تطوير هذا
ّ
شكل أو أشكال من املشاركة الشعبية يف احلياة العامة .واملجتمع الذي يفتقد الوعي واإلرادة
فإنه ينزوي عن راهنه ،ويعيش اهلامشية ،وال يتحكّم يف مصريه ومستقبله.
تطور احلقل املدين – األهيل يف الفضاء العريب واإلسالمي ،هي يف
لذلك فإن بداية ّ
عودة الوعي برضورة هذا احلقل يف البناء والعمران ،وامتالك إرادة مستديمة لتحويل هذا
الوعي إىل فعل جمتمعي متواصل ،يتّجه إىل تطوير وترقية وتنمية احلقل املدين – األهيل يف
((( راجع :جورج جقامن وآخرون ،حول اخليار الديمقراطي  ..دراسات نقدية ،ص .121
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األمة ...ويف املجال نفسه يامرس هذا احلقل دور إنتاج وسائل التطوير يف املجتمع ،وهبذا
يكون احلقل األهيل يف األمة هو حجر األساس ونقطة البداية ،يف مرشوع العمران احلضاري
اجلديد.

ﷺ التجديد واالستقرار السيايس

يبدو وفق التجارب السياسية العديدة ،أن جتديد احلياة السياسية وإدخال دماء
وعنارص جديدةّ ،
تبث احلياة واحليوية ،وتُزيل العديد من عنارص اجلمود والرين ،هو أحد
الوسائل األساسية التي تستخدمها العديد من الدول لتجديد ذاهتا وطرد عنارص اخلمول
أيضا ،أن إدخال عنارص شابة
عنها .اَّإل أن ظاهرة الربيع العريب ومآالهتا العديدة ،تثبت ً
بوحدها ،ال يؤ ّدي إىل جتديد كامل للحياة السياسية ،وإنام إضافة إىل جتديد يف الكادر
أيضا إىل تغيري بعض قواعد اللعبة وتبديل بعض املسلامت السياسية
البرشي ،هي بحاجة ً
وكذلك بعض اخليارات املتعلقة بتوسيع قواعد ومسارات املشاركة الشعبية يف الشؤون
العامة.

وتتطور ،فإن بقاءها لفرتة طويلة عىل
ألن احلياة السياسية كالكائن احلي ،إذا مل تجُ دّ د
ّ
جيمد هذه احلياة ،وتتّسع من جراء عملية اجلمود وثقوب الفساد واالنحالل
نسق واحدّ ،
الداخيل والتآكل املستمر.
لذلك فإن موقع الديمقراطية وقيم التداول يف احلياة السياسية ،هو املسار الرضوري
الرتهل واليباس ،وإعطاء دفعة مادية ومعنوية
لتجديد احلياة السياسية ،وإزالة عنارص
ّ
تتعرض إىل
جديدة لتطوير احلياة السياسية والوطنية .وإن التجارب السياسية التي ال ّ
التجديد والتداول ،هي جتارب غري قادرة عىل مواكبة املستجدات واستيعاب اجليل الشاب
بأفكاره اجلديدة ،وطموحه الذي يتعدى حدود ما هو قائم ومستمر.
تتطور عىل املستويني البرشي والفكري بمعنى
فاخليارات السياسية التي ال تتجدّ د وال ّ
تتحول
اخليارات والسياقات اجلديدة ،التي تدخل يف تطوير هذه اخليارات ،فهي خيارات
ّ
مع الزمن ،من مصدر للرفعة والعزة إىل أهلها وحميطها ،إىل منبع لتأبيد السائد ومناكفة
اجلديد وحماربة كل نزعات التطوير واإلصالح.

وتك ّلس احلياة السياسية واالجتامعيةُ ،يفيض عىل املستوى العميل إىل تشكّل أصوات
وحاالت شعبية ترفض بشكل جذري هذه احلاالت ،وتعمل يف اخلفاء والرس حلشد ذاهتا
لالنقالب الكيل عىل هذه العملية ،أو تغيري بعض قواعد اللعبة السياسية.
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بمعنى أن ترهل احلياة السياسية وتك ّلسها يف كل الدول ،وانسداد آفاق املامرسة
السلمية القانونية والسلمية والقادرة عىل امتصاص مساحات اجتامعية واسعة ،كل هذا
هي ّيئ املناخ االجتامعي والثقايف لوالدة خيارات العنف واإلرهاب.

وأحسب أن هذه الفرضية بحاجة إىل الكثري من النقاش والتأ ّمل؛ ألهنا فرضية قائمة
عىل إجياد ربط واقعي وفعيل بني فشل أو تراجع احلياة السياسية أو مجودها وتك ّلسها ،بمعنى
أهنا غري قادرة عىل إقناع شعبها وحميطها االجتامعي بخياراهتا ومساراهتا العملية ،وبني والدة
خيارات العنف واإلرهاب يف املجتمع.
بينام احلياة السياسية والعامة ،املحكومة بشكل دائم بقيم الديمقراطية والتداول ،هي
حياة مستقطبة للكفاءات والدماء اجلديدة ،وال زالت لدهيا القدرة عرب ميكانيزماهتا الداخلية
واالجتامعية عىل إقناع مساحات اجتامعية أساسية بأهنا هي سبيل التجديد والتطوير.

وحينام تتو ّفر من ناحية الرؤية والقبول االجتامعي الواسع ،فإن اجلهود البرشية
اجلديدة ال تتّجه صوب االنقالب عىل هذه احلياة ،وإنام االنخراط فيها والتنافس وفق آلياهتا
ورشوطها املجتمعية.

ويتم تقييدها بالكثري من
أما املجتمعات التي تتضاءل فيها مساحات العمل العامّ ،
الرشوط والقيود ،بحيث تصعب عملية االنخراط يف مساحات العمل العام ،فإن هذا
املناخُ ،يصبح من الناحية الفعلية طار ًدا للدماء اجلديدة والطاقات االجتامعية الطموحة
والتي تبحث عن دور ووظيفة يف الشأن العام.

وحينام تتّسع دائرة اليأس واإلحباط من احلياة العامة القائمة ،ستتبلور خيارات من
القاع االجتامعي ،بعضها العتبارات عديدة ،سيتبنى خيار العنف ،بوصفه هو اخليار القادر
كوة ،تنقل بعض فئات املجتمع من القاع االجتامعي إىل القمة أو املقدّ مة االجتامعية.
عىل فتح ّ
لذلك فإن التجديد الدائم للحياة السياسية والعامة ،وتعزيز قيم الديمقراطية
أهم الوسائل والطرق القادرة عىل وأد مرشوعات العنف
والتداول يف أجوائها ،هو من ّ
واإلرهاب يف املجتمع.
ربرات اللجوء إىل العنف ،بوصفه هو خيار الصعود
ألنه ببساطة شديدة ،يسقط م ّ
قادرا عىل جتديد النخب
االجتامعي والسيايس؛ ألن االنخراط يف اللعبة القائمة ال زال ً
ّ
وضخ دماء برشية جديدة يف احلياة العامة.
ولعل هذه املعادلة هي التي حالت دون صعود مجاعات العنف اليساري يف التجربة

10

الكلمة األوىل

الغربية  -األوروبية.

إ ًذا ،إن هذه اجلامعات التي تتبنّى خيارات العنف واستخدام الكفاح املسلح ،مدعومة
بشكل مبارش من كل دول وتنظيامت املعسكر الشيوعي واالشرتاكي ،اَّإل أن طبيعة احليوية
والتنافس الديمقراطي يف احلياة السياسية يف أنظمة أوروبا الغربية ،هو الذي ق ّلص إىل حد
بعيد املساحات االجتامعية املتعاطفة مع مجاعات العنف اليساري.

ويف املقابل فإن اجلامعات السياسية التي تطالب باإلصالح والديمقراطية يف دول
أوروبا الرشقية ،كانت حتظى باستمرار بقبول اجتامعي ،وتتّسع دائرة املؤيدين هلا؛ ألهنا
حتولت يف نظر الكثري من فئات ورشائح املجتمعات األوروبية الرشقية ،إىل أمل ،قادر عىل
ّ
إنقاذ أوطاهنم من اجلمود واليباس األيديولوجي والسيايس.
والتحول
ومن خالل عملية الرتاكم يف عنارص القوة ،متكّن منطق اإلصالح
ّ
الديمقراطي ،من حتقيق إنجاز تارخيي وسيايس عىل منطق احلزب الواحد الذي يلتهم كل
املواقع ومصادر القوة والسلطة والثروة ،ويمنع أبناء املجتمع من أدنى حقوقه الطبيعية
والسياسية.

وعليه فإن طرد جراثيم العنف واإلرهاب من الفضاء الثقايف واالجتامعي والسيايس،
من أية بيئة ،يتط ّلب العمل عىل جتديد احلياة العامة ،وإزالة عنارص اليباس واجلمود ،وتوسيع
املساحات االجتامعية القادرة عىل املشاركة والتأثري.
هذا ما تع ّلمنا إياه التجارب السياسية واالجتامعية يف كل الدول واملجتمعات؛ ألن
اجلوع السيايس قد يقود إذا مل تتو ّفر مناخات التنافس السلمي ،إىل تبني خيارات عنفية
تستهدف تغيري قواعد اللعبة والتنافس القائم.

تتحمل
حتوالت الربيع العريب ،ال
وبروز مجاعات داعش والنرصة وأخواهتا بعد ّ
ّ
تتحمل مسؤوليته حالة اجلمود
مسؤولية النخب السياسية واالجتامعية اجلديدة ،وإنام
ّ
السيايس والوطني التي سادت جمتمعات ودول الربيع العريب .فتشكّلت هذه اجلامعات
تعزز
يف القاع االجتامعي ،وبدأت بالتمدّ د واالنتشار حتت يافطات دينية وخدمية ،وحينام ّ
موقعها االجتامعي ،أعلنت عن ذاهتا وخياراهتا.

فرباعم العنف واإلرهاب ،تتشكّل يف ظل أوضاع سياسية واجتامعية جامدة ،يابسة،
ّ
وتتغذى هذه الرباعم من طبيعة األوضاع
وتقف موق ًفا مضا ًّدا من التطوير والتجديد،
االجتامعية واالقتصادية الصعبة التي تنتجها خيارات االستئصال والعنف.
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فجامعات اإلرهاب ،ليست نبتة صحراوية ،وإنام هي نتاج خيارات ومرشوعات
وتتّسع باستمرار من أخطاء وخطايا هذه اخليارات واملرشوعات ،وال يمكن القضاء عىل
هذه اجلامعات ،اَّإل بسحب البساط االجتامعي منها .وال يمكن تقليص مساحة تأثريها
وتأييدها االجتامعي ،اَّإل بتجديد احلياة العامة ،وفتح الطريق أمام قوى املجتمع املختلفة
للتعبري عن ذاهتا ورؤيتها لراهن جمتمعاهتم ومستقبله.

ﷺ يف معنى الدول الفاشلة

ثمة حقيقة سياسية وجمتمعية تكشفها الكثري من األحداث السياسية الكربى التي
َّ
اَّ
جتري يف املنطقة ،إل أن القلة من املهتمني من يلتفت إىل هذه احلقيقة ،ويرصد آثارها
ومتوالياهتا عىل املواطنني وعىل االستقرار املحيل واإلقليمي والدويل.
والتطورات يف أي بلد ،هو حينام
وهذه احلقيقة هي أن أخطر مرحلة تبلغها األحداث
ّ
يصبح هذا البلد بال راعٍ ،وبال حكومة تضمن احلدود الدُّ نيا للنظام وتسيري شؤون الناس.

ألن الدولة التي تصبح بال را ٍع ين ّظم مصالح الناس ولو يف احلدود الدنيا ،ويمنع
ومتاحا جلميع
مفتوحا
التعديات عىل أمالك الناس وأعراضهم ،تصبح هذه الدولة فضا ًء
ً
ً
اجلامعات السياسية واإلجرامية لتنفيذ خمططاهتم وأجندهتم بعيدً ا عن الرقابة واملحاسبة
تتحول
من قبل األجهزة الرسمية .ويف ظل صعود اجلامعات العنفية العابرة للحدود،
ّ
تدرب فيها عنارصها عىل األعامل
هذه الدولة الفاشلة إىل بيئة حاضنة هلذه اجلامعاتّ ،
يرسع يف عملية اتّساع دائرة هذه
اإلرهابية والعنفية وتطوير تعبئتها األيديولوجية ،ممّا ّ
اجلامعات التي هتدّ د أمن األوطان واملنطقة بأرسها .وأمام هذه احلقيقة املركّبة واملتداخلة،
تتع ّقد أزمة األجهزة األمنية القادرة عىل ضبط األمن يف هذه الدول ،وتُصبح هذه الدول
الفاشلة ساحة مكشوفة لكل اإلرادات واملرشوعات األمنية والسياسية ،ممّا يزيد األعباء
عىل أبناء هذا الوطن وتلك الدولة الفاشلة .فاجلميع يتنافس ويتصارع بمختلف األسلحة
األمنية والسياسية والعسكرية عىل أرض ليست أرضهم وبدماء هذا الشعب املسكني الذي
وحتولت إىل دولة فاشلة غري قادرة عىل ضبط أمنها الداخيل وأمن حدودها.
اهنارت دولته ّ
ولكوهنا أضحت ساحة مكشوفة وغري مسيطر عليها بقانون وأجهزة تنفيذية قادرة عىل
ضبط األمن واالستقرار ،فإن مجيع القوى اإلقليمية والدولية والقوى اخلارجة عىل قوانني
بلدها ،ستتجمع يف فضاء هذه الدولة الفاشلة وستتصارع هناك وستدمر بقية البنية التحتية
غري املدمرة ،وستفتك بالنسيج االجتامعي والوطني ،ممّا ُيفاقم من أزمات هذه املجتمعات،
و ُيدخلها يف أتون الفوىض املدمرة والكارثية عىل كل الصعد واملستويات.
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وأمام هذه احلالة التي تؤثر سل ًبا وبشكل عميق يف األمن الوطني واإلقليمي والدويل
نو ّد التأكيد عىل النقاط التالية:
 -1لو تأ ّملنا يف البدايات األوىل التي أنتجت يف املحصلة النهائية ما نسميه (الدولة
الفاشلة) سنجد أن أحد األسباب األساسية هو انسداد أفق احلل واملعاجلة الداخلية
ملشاكلها السياسية واألمنية واالقتصادية ،وتصلب مجيع األطراف وعدم تنازهلا وسعيها
إىل خلق تسوية تريض األطراف املتصارعة ،وخترج الوطن والشعب من احتامالت الصدام
والرصاع الدائم.

فحينام ينسدّ أفق احلل السيايس الداخيل ،وتتعاظم تأثريات األزمة ،وتستدعي مجيع
األطراف املتصارعة اخلارج سواء بشكل مبارش أو غري مبارش ،فإن النتيجة الفعلية املرتتبة
عىل ذلك هو تآكل الدولة ومؤسساهتا من الداخل ،وتعزيز االنقسام األفقي والعمودي يف
املجتمع ،وتوقف عجلة البناء والتنمية .وكل هذه العنارص جمتمعة تُفيض إىل دخول هذه
الدولة يف مرحلة الفشل والعجز عن معاجلة مشاكلها وأزماهتا املستفحلة .وحينام تصل
الدولة إىل مرحلة الفشل والتآكل الداخيل ،فإن عودهتا إىل عافيتها يتط ّلب الكثري من اجلهود
واإلمكانات والصرب ،وقد تتعاىف ،ويف كثري من األحيان ال تتعاىف ،وإنام يستمر التدمري
والدمار والقضاء عىل املؤسسات املتبقية للدولة .وأمامنا مجهورية الصومال كمثال عىل
ذلك ،فهي ومنذ سنني طويلة تُعاين الصعوبات اجلمة للعودة إىل دولة مركزية قادرة عىل
ضبط األمن وتسيري شؤون مواطنيها .فلم يعرف الشعب الصومايل خالل العقود الثالثة
املاضية اَّإل القتل والدمار واحلروب الداخلية والكانتونات املغلقة بعضها عىل بعض
والتدمري املتواصل للنسيج االجتامعي والقبيل .من هنا ولكيال تصل بعض الدول العربية
األخرى إىل مرحلة الفشل بحاجة إىل اإلرساع يف وقف االنحدار والتآكل الداخيل ،عرب
اإلصالحات اإلدارية والدستورية والسياسية ،التي تُعيد احلياة إىل مرشوع الدولة ،وتُعيد
ثقة شعبها بقدرة الدولة عىل اخلروج من مأزق االهنيار والتآكل الداخيل.
 -2دائماً يف حلظات اهنيار الدول املركزية ،تربز وتتعاظم االنقسامات االجتامعية حتت
خطريا؛ ألنه يصيب
يافطات دينية أو مذهبية أو عرقية أو قبلية أو جهوية ،ممّا جيعل االهنيار
ً
الدولة واملجتمع يف فرتة زمنية واحدة ،ممّا يفاقم من حالة العنف واالحرتاب الداخيل.
وهذا التش ّظي املجتمعي يكشف غياب مرشوع وطني هلذه الدول إلنجاز مفهوم االندماج
الوطني؛ لذلك ويف اللحظة األوىل لغياب الدولة أو تآكلها تربز كل التناقضات املجتمعية،
ودائام يكون الربوز بوسائل قهرية  -عنيفة تساهم يف تدمري النسيج االجتامعي والوطني.
وهذا بطبيعة احلال يعود إىل غياب مرشوع لالنتامء الوطني ،بحيث يكون هذا االنتامء هو
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االنتامء املشرتك الذي يضمن حقوق اجلميع بدون افتئات عىل أحد.

وتتحمل كل الدول العربية يف هذا السياق مسؤولية العمل عىل بناء مرشوع وطني
ّ
تتحول جمتمعاتنا العربية إىل جمتمعات منقسمة أفق ًّيا
متكامل لالندماج الوطني ،بحيث ال
ّ
وعمود ًّيا حتت يافطة االنتامءات التارخيية والتقليدية.
َ
وسائل التنشئة والتثقيف
وتتوسل هذه الدول يف بناء مرشوع االندماج الوطني
واإلعالم والتعليم والتعامل مع اجلميع بمساواة عىل قاعدة املواطنة اجلامعة.

وهذا بطبيعة احلال س ُيخ ّفف من خماطر التآكل الداخيل للدولة ،ألنه ُيبقي املجتمع
موحدً ا ولديه القدرة عىل بناء كتلة تارخيية وطنية قادرة عىل وقف االنحدار وإعادة بناء
الوطن عىل أسس جديدة خترج اجلميع من أتون املآزق السابقة.

 -3من الرضوري أن تدرك مجيع دول املنطقة أن جتذر اجلامعات التكفريية والعنفية
خطرا حقيق ًّيا عىل اجلميع؛ ألنه ال يمكن
يف املناطق التي اهنارت فيه الدولة أو تآكلت ،يعدّ
ً
لألمن الوطني والقومي العريب أن هينأ باالستقرار السيايس يف ظل وجود مجاعات عنفية -
تكفريية متتلك القدرة عىل التدريب العسكري وحيازة األسلحة واملعدات العسكرية بكل
أنواعها.
ثمة رضورة وطنية وقومية لكل الدولة العربية لبناء مرشوع عريب متكامل
لذلك َّ
والتوسع يف دول عربية
يستهدف مواجهة مجاعات العنف والتكفري التي بدأت باالنتشار
ُّ
خمتلفة مستفيدة من وجود ثغرات أمنية وسياسية عديدة يف جسم بعض هذه الدول؛ ألن هذه
اجلامعات وكام أثبتت التجربة يف أكثر من مكان ،ال تعرف اَّإل القتل والتفجري وتدمري البنى
التحتية ،وال شك أن هذه اجلامعات وبام تشكّل من فكر عنفي وممارسات إرهابية تشكل
خطرا حمدقا عىل العامل العريب .وال خيار أمام العرب إال الوقوف يف وجه الثقافة التكفريية
واجلامعات العنفية واإلرهابية التي قد تلتقي مع إرادات دولية أو إقليمية بشكل موضوعي
إلدخال العامل العريب يف أتون العنف والعنف املضاد .ولو تأ ّملنا يف ظاهرة اإلرهاب ،لرأينا
أن الدول الفاشلة من أخصب البيئات االجتامعية والسياسية لتمدّ د حركات وتنظيامت
اإلرهاب .فتنظيم داعش لو مل جيد دولاً فاشلة أو يف طريقها للفشل ،ملا متكّن هذا التنظيم
التوسع واالمتداد .لذلك ال يمكن حماربة اإلرهاب اَّإل بإصالح وضع الدول العربية،
من
ّ
وإخراج الدول الفاشلة منها من مربع الفشل ،عرب دعم مرشوعات املصاحلة من مآزق
انسداد أفق احلل واملعاجلة السياسية.
يتجسد يف اهنيار وتآكل بعض
ومجاع القول :إن العامل العريب يواجه حتد ًيا جديدً ا،
ّ
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دوله ،ممّا أدخل جمتمع هذه الدولة يف مضامر الرصاعات املع ّقدة واملركّبة ،بعضها متع ّلق
بملفات وصدامات داخلية ،وبعضها اآلخر متع ّلق برصاع اآلخرين عىل أرض هذه الدولة
املتآكلة ممّا جعل يف الوسط العريب جمموعة من القنابل احلارقة واخلطرية يف ٍ
آن.
وأمام هذا التحدّ ي النوعي اجلديد ،بحاجة أن تبادر دول العامل العريب إليقاف هذا
االنحدار وإجياد خطط حقيقية وممكنة إلخراج هذه الدول من سقوطها الرسيع وتآكلها
الداخيل املستغرب.

فعيل اَّإل بأدوات إصالحية ،تُنهي بعض مآزق العالقة بني
وهذا ال ّ
يتم عىل نحو ّ
الدولة والشعب ،حتى يتمكّن اجلميع من اخلروج من خماطر اهنيار دولة عربية يف ظل
أوضاع عربية عىل أكثر من صعيد حساسة ودقيقة وتتط ّلب إرادة عربية جديدة تتّجه صوب
بناء أنظمة سياسية دستورية وقانونية وديمقراطية.

ﷺ العرب واإلصالح

ثمة أسئلة مركزية تطرحها وتثريها األحداث والتطورات املتسارعة التي جتري
َّ
يف أكثر من بلد عريب ،فام جرى يف بعض الدول العربية من اهنيارات اجتامعية وسياسية،
وسقوط لنظريات وخيارات سياسية برسعة مذهلة وغري متوقعة ،تدفعنا إىل رضورة
طرح هذه األسئلة والبحث عن أجوبة حقيقية وواقعية هلا ،ولعل من أهم هذه األسئلة
هو :ملاذا جرت يف بعض الدول العربية هذه األحداث؟ ما هي أسباهبا وموجباهتا؟ وملاذا
وصلت األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية إىل ما وصلت إليه؟ ..حني التأ ّمل
يف هذا السؤال املركزي ومآالته املختلفة نكتشف أن تو ّقف عجلة اإلصالح والتطوير،
هو الذي يقود عرب ديناميات ومتواليات معينة إىل ما وصلت إليه األوضاع يف العديد من
الدول العربية؛ فالدول التي تتو ّقف عن تطوير نفسها وإصالح أوضاعها ،ستصل إىل طريق
مسدود ،وذلك ألهنا مل تستجب إىل مقتضيات العرص وحاجتها إىل التطوير واإلصالح.
وحني نتحدّ ث عن حاجة الدول إىل اإلصالح ،هذا ال يتّجه فقط إىل الدول التي ترتكب
أخطاء أو تقوم بمامرسات سلبية بحق نفسها وحق جمتمعها ،وإنام حتى الدول التي مل تقع
يف خطأ أو مل ترتكب خطيئة بحق شعبها وجمتمعها ،هي بحاجة إىل إصالح وتطوير ،يعني
التطور الطبيعي ،ممّا يفيض إىل مراكمة املشاكل واستفحال األزمات ،وتصل
يتو ّقف عن
ّ
إىل حلظة االنفجار السيايس واالجتامعي التي حدثت يف العديد من الدول خالل حقبة ما
ُس ّميت بالربيع العريب.
هلذا فإننا نرى أن املشكلة األساسية عىل هذا الصعيد التي تواجه العامل العريب ،هي
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جتمد حركة اإلصالح وغياب اإلرادة السياسية واالجتامعية التي تدفع نحو التغيري والتطوير
ّ
ّ
تضخم املشاكل وعدم اإلنصات إىل احلاجات األساسية للناس،
واإلصالح ،ممّا يؤ ّدي إىل
فتتباعد اهلموم واالهتاممات بني الناس والنخب السياسية ،وتزداد الفجوات ،وترتاكم
اإلخفاقات ،ممّا جيعل اإلصالح والتطوير رضورة واقعية وملحة ،حتى ولو تغافلت عنها
النخبة السياسية ،أو تعاملت مع هذه الرضورة بنزعة التأجيل والتربير ،فالذي جرى يف
صم اآلذان عن حاجات الناس احلقيقية؛ وهلذا كانت هذه
بعض الدول العربية هو نتاج ّ
تعود إغامض عينه أو سد آذانه ،مفاج ًئا وخارج نطاق املسرية الطبيعة.
األحداث ملن ّ

أما من كان يتأ ّمل يف الوقائع واحلقائق التي جتري يف هذه الدول العربية ،و ُينصت
إىل أشواق الناس احلقيقية ،فإن ما جرى ال يعدّ مفاج ًئا إليه؛ ألن هذا هو السياق الطبيعي
واملآل األخري ملن ُيوقف عجلة اإلصالح أو يتغافل عن أشواق الناس احلقيقية ،فاإلصالح
يف العامل العريب وهذا ما تثبته أحداث الدول العربية خالل الشهور القليلة املاضية ،هو
رضورة قصوى ،وليست قابلة هذه الرضورة للتأجيل أو التسويف ،فتعميم التعليم وانفتاح
املجتمعات العربية عىل العرص واحلضارة احلديثة بكل زمخها وتفاعل أبناء الدول العربية
مع أحدث التقنيات ومكاسب العرص ،كلها تُفيض إىل رضورة استيعاب املتغيرّ ات التي
جتري يف هذه الدول بشكل متسارع .وإن عمليات التأجيل أو التسويف ،أو استخدام القهر
والقوة والعنف ملنع استحقاقات اإلصالح والتطوير ،فإهنا مهام كانت سطوهتا وفعالياهتا،
ال تُنهي من نفوس الناس تع ّلقهم باإلصالح والتطوير ،وال تمُ يت من عقوهلم ووجداهنم
والتطور والنهضة .فاإلصالح
حاجتهم املاسة إىل التغيري وجتاوز عقبات وكوابح التقدّ م
ّ
بكل مضمونه وخطواته الرضورية ،أضحى مطل ًبا أساس ًّيا ،وهو حاجة للحكومات العربية
قبل أن يكون رضورة للشعوب العربية.
والذي ال يستجيب إىل هذه احلاجة والرضورة ،فإنه هيدّ د استقرار وأمن بالده،
واملسوغات لتدخالت أجنبية تزيد من أزماتنا ،وتفاقم من مشكالتنا
ربرات
ّ
ويوفر كل امل ّ
عىل خمتلف الصعد واملستويات.

فتسويف الرئيس اليمني وتراجعه عن خيار اإلصالح والتطوير وعدم االنسجام مع
رغبات شعبه ،هو املسؤول إىل حدٍّ ٍ
بعيد عن وصول األمور يف اليمن إىل ما وصلت إليه.

فالقتل والقمع وتنمية الفوارق والتناقضات األفقية والعمودية يف املجتمعات
العربية ،لن ُينهي حاجة هذه املجتمعات إىل إصالح أوضاعها وتطوير أحواهلا؛ ألن منطق
يعمق يف
التاريخ يقول :إن الذي ُيوقف عجلة اإلصالح ال حي ّقق األمن واالستقرار ،وإنام ّ
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ّ
واملتجذرة يف النفوس
النفوس والعقول احلاجة إىل اإلصالح .وإن هذه احلاجة العميقة
والعقول ،ستربز عىل السطح يف حلظة ما من حلظات الزمن ومسرية املجتمعات.
تؤسس
ربرات ،فإهنا ِّ
فالدول التي حتجم عن ممارسة اإلصالح والتطوير مهام كانت امل ّ
بطريقة أو بأخرى عوامل إخفاقها وسقوطها؛ ألن النخبة التي تسقط من نفوس وعقول
شعبها ،ستسقط يف الواقع اخلارجي سواء قرص الزمن أو طال؛ هلذا فإن اإلصالح هو الذي
ويعمر األمم واملجتمعات.
ُيطيل من عمر الدول واحلكومات
ّ

املستقرة اليوم هي الدول التي مل تتو ّقف
وكل التجارب تُثبت هذه احلقيقة؛ فالدول
ّ
عن إصالح أوضاعها وأحواهلا ،واملجتمعات التي تعيش األمن العميق هي املجتمعات التي
تطور من ذاهتا ،وتعمل عرب فعالياهتا املختلفة ودينامياهتا املدنية من معاجلة إخفاقاهتا وحل
ّ
مشكالهتا .فخريطة طريق األمن واالستقرار يف كل الدول واملجتمعات ،هي استمرار فعل
اإلصالح ،وعدم إيقاف عجلته مهام كانت الصعوبات والعقبات .وال بد أن نُدرك ومن
مرت عىل دولنا وجمتمعاتنا ،أن الثمن الذي تقدّ مه احلكومات
خالل التجارب العديدة التي ّ
جراء تو ّقف
والنُّخب السياسية لإلصالح والتطوير ،أقل بكثري من الثمن الذي يقدّ م من ّ
عجلة اإلصالح ومنع املجتمعات من التعبري عن آماهلا أو نيل حقوقها املختلفة.
فاحلرية والعدالة واملساواة وتكافؤ الفرص وغريها من القيم واملبادئ ،هي التي
تعزز األمن واالستقرار يف كل الدول واملجتمعات ،وكل القيم واملبادئ املضادة هلا هي
ّ
وتعجل من اهنيارها أو اهنياراهتا ،وتنمية الغرائز
قوهتا
ّ
التي تفكّك الدول وتُضعف من ّ
والعصبيات ال حيمي أحدً ا ،وإنام يو ّفر إمكانية االهنيار الشامل.
فالعرب اليوم هم أحوج ما يكونون إىل مرشوع اإلصالح ،الذي يوقف عملية
االنحدار والتشظي ويعزز من فرص احلرية والوحدة معا ،وينهي املخاطر العديدة التي
حتارص العرب من كل االجتاهات ،ويعيد بناء القوة العربية عىل أسس أكثر منعة وصالبة.

وحيوية اإلصالح وفعاليته يف كل الدول والتجارب ،حينام يأيت يف وقته ،أما إذا ّ
تأخر
لسبب ذايت أو موضوعي أو مها م ًعا ،فإن القيام به ،لن ُيقنع املجتمع ،ولن يتمكّن من إيقاف
عجلة االنحدار والتداعي .فحينام ّ
تأخر اإلصالح يف االحتاد السوفيتي السابق ،فكانت
النتيجة يف خطوات غورباتشوف التي ُس ّميت بالربيسرتويط والفالسنوست ،هي املزيد من
االنحدار والتاليش والتشظي .وهذا هو الذي جرى يف الدول العربية التي تو ّقفت عن
اإلصالح أو ّ
تأخرت عنه ،فكانت النتيجة هي السقوط .فاإلصالح ليس مناورة لكسب
الوقت أو هتدئة اخلواطر ،بل هو رضورة قصوى لدولنا وجمتمعاتنا؛ فبه نزداد قوة ومنعة،
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وبه نطرد نقاط ضعفنا ،ونُنهي ترهلنا ،ونحمي استقرارنا وأمننا السيايس واالجتامعي.

وهو جرس العبور إىل املستقبل اآليت ،وبدونه ال مستقبل حقيقي لشعوبنا العربية
واإلسالمية.

والذي جيري يف ليبيا ،جيعلنا نعتقد أن عسكرة املجتمع واحتكار مصادر القوة وقمع
ِ
يفض إىل استقرار
الناس ومنعهم بكل الوسائل من التعبري عن ذواهتم وحقوقهم وآماهلم ،مل
عميق ،بل كل هذه املامرسات ،سامهت يف تأزيم األوضاع واستفحال املشكالت ،وأصبح
املطلب األسايس الذي ال حييد عنه الناس يف ليبيا هو رحيل نظام القذايف بكل شخوصه
ومؤسساته.
فالعامل العريب من أقصاه إىل أقصاه ،بحاجة إىل اإلصالح والتطوير .ومن الرضوري
أن تتعامل كل الدول مع هذه احلاجة بوصفها حاجة داخلية تقتضيها وقائع احلال والراهن
ومقتضيات القبض عىل أسباب التقدّ م والتحكّم بمصائر احلارض واملستقبل.
يرض باالستقرار ،وهيدّ د النسيج املجتمعي
ومجاع القول :إن االستبداد بكل صنوفهّ ،
ويعمق الفجوات بني املواطنني ،ويزيد املحن عىل كل املستويات ،وال معاجلة لكل هذه
األمراض والظواهر السلبية اَّإل بالتش ّبث بخيار اإلصالح والعمل عىل الوفاء بكل حاجاته
ومستلزماته.

ﷺ العرب بني السلطة والدولة

حتوالت سياسية
تتّفق مجيع التحليالت االسرتاتيجية والسياسية أن ما جرى من ّ
حتوالت طالت السلطة السياسية ،بوصفها هي اجلهاز
يف بعض البلدان العربية ،هي ّ
املؤسيس والبريوقراطي املعني بتسيري شؤون الدولة وسياساهتا الداخلية واخلارجية .وإن
تفاقم إخفاق هذه السلطة يف تلبية طموحات شعبها وجتاوز حمنه السياسية واالقتصادية
لتحرك الشعب بقواه املختلفة إلخراج السلطة من دائرة
واالجتامعية ،هو الذي يو ّفر املناخ ّ
إدارة الشأن العام.
اَّإل أن هذه التحليالت ختتلف بعضها مع بعض حول مسألة :هل القضاء عىل السلطة
السياسية ،يقود إىل القضاء عىل الدولة .أم أن الدولة بوصفها املؤسسة الثابتة والضاربة
بجذورها يف عمق املجتمع ،هي مؤسسة ال ُيمكن القضاء عليها هبذه السهولة أو بالطريقة
التي جرت يف دول الربيع العريب .ومن الرضوري يف هذا السياق ومن منظور علم االجتامع
السيايس ،أن يتم التفريق بني مفهوم وحقيقة السلطة السياسية ومفهوم وحقيقة الدولة.
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وإن من األخطاء الشائعة عىل الصعيد العريب ،التعامل مع هذين املفهومني بوصفهام
حقيقة واحد ،بينام يف املنظور العلمي والواقعي يتم التفريق والتمييز بني السلطة والدولة.

صحيح أن السلطة هي بعض الدولة ،بمعنى أهنا (أي سلطة) هي اجلهاز اإلداري
والتنفيذي للدولة اَّإل أن هذه املساحة الواسعة التي حتتلها السلطة اَّإل أهنا ال متأل كامل
متحولة ومتغيرّ ة ،اَّإل أن الدولة بوصفها
مفهوم الدولة .فالسلطات السياسية هي سلطات
ّ
ومتنوعة
مؤسسة متكاملة هي مستقرة وثابتة وقادرة عىل التكيف مع سلطات سياسية خمتلفة
ّ
يف خياراهتا وأولوياهتا.
السلطة مهمتها إدارة وتسيري الشأن اليومي للمواطنني ،اَّإل أن الدولة هي املعنية
بالسياسات االسرتاتيجية واخليارات الكربى وقضايا األمن القومي وصياغة اجتاهات
السلطة سواء عىل الصعيد الداخيل أو الصعيد اخلارجي.
ولعل من األخطاء االسرتاتيجية التي ارتكبتها النُّخب السياسية اجلديدة يف بعض
بلدان الربيع العريب أهنا اعتربت حاهلا حني وصوهلا إىل السلطة قادر ًة عىل التحكم يف مسار
الدولة .اَّإل أهنا يف حقيقة األمر اصطدمت مبك ًّرا مع القوى احلقيقية التي تعبرّ عن الدولة،
ومل تتمكّن هذه النُّخب السياسية اجلديدة من إهناء تأثري قوى الدولة وتعبرياهتا املركزية.

ولعل الكثري من صور الرصاع السيايس والشعبي واملؤسيس التي جرت يف دول
الربيع العريب بعد سقوط النظام السيايس ،تعود يف جذورها األساسية وأسباهبا البعيدة
واحليوية إىل السعي املتبادل من قبل قوى السلطة اجلديدة وقوى الدولة الثابتة واملستقرة إىل
التحكّم يف املسار السيايس العام.

ربراته يف سياق السعي للتحكّم وضبط
ولكل طرف من هذه األطراف حيثياته وم ّ
املعادالت املستجدة وفق رؤية هذه القوى أو تلك .فالنُّخب السياسية اجلديدة استندت
ؤهلها إىل
يف مرشوع استحواذها إىل أهنا صانعة التغيري السيايس األخري ،وهذا اإلنجاز ُي ِّ
التحكّم يف مسار السلطة والدولة م ًعا .أما القوى واملؤسسات الفعلية فكانت تعتقد أنه
لوالها ملا متكّنت هذه النُّخب من السيطرة عىل مقدرات السلطة السياسية؛ ألهنا هي القوى
التي ح َّيدت املؤسسة العسكرية بكل أجهزهتا ،وهي التي منعت من االستمرار يف استخدام
العنف العاري ضد الناس املتظاهرين ،وأهنا هي بحكم عالقاهتا وحتالفاهتا التي و ّفرت
الغطاء اإلقليمي والدويل للحظة التغيري السيايس.
لذلك فإن هذه القوى تعترب نفسها هي الرشيك األسايس الذي ال يمكن االستغناء
عنه ،وإن أية حماولة جديدة لالستغناء ستُفيض إىل الفوىض واهنيار مؤسسات السلطة
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ومؤسسات الدولة م ًعا.

ومن منظور سيايس واقعي فإن جوهر االرتباط وبعض أشكال الفوىض واالنفالش
التي تعيشها بلدان الربيع العريب؛ تعود إىل االختالف العميق الذي طرأ عىل املشهد
السيايس واالسرتاتيجي بني نُخب السلطة السياسية اجلديدة ونُخب الدولة العميقة والثابتة
واملتحكّمة يف الكثري من مفاصل احلياة.
والتطورات،
وإنه إذا متكّنت قوى السلطة اجلديدة من التحكّم يف مسار األحداث
ّ
فهذا يعني عىل املستوى الواقعي سيادة الفوىض وبروز التناقضات السياسية والعميقة عىل
املشهد السيايس واالجتامعي.

أما إذا متكّنت قوى الدولة العميقة من إخراج النُّخب اجلديدة من السلطة والتحكّم
والتحوالت ،فهذا يعني عىل املستوى الواقعي إعادة إنتاج
جمد ًدا بمفردها يف مسار األمور
ّ
االستبداد السيايس بقفازات جديدة وبخطاب سيايس جديد مقبول من قبل بعض فئات
ورشائع الشعب .ولدى هذه الرشائح االستعداد التام لالنخراط املبارش يف الوقوف دفا ًعا
عن قوى الدولة العميقة وبالضد من نُخب السلطة السياسية اجلديدة.
حتوالت ما يسمى بالربيع العريب ،أنه ال يمكن ألي قوة أن حت ّقق
ويبدو من طبيعة ّ
التحوالت السياسية التي جرت يف هذه البلدان
االنتصار الكاسح عىل القوة األخرى ،ألن
ّ
حتوالت هنائية ،وإنام هي يف بعض جوانبها شكل من أشكال التسوية ،بحيث
ليست ّ
ترفع قوى الدولة يدها عن السلطة السياسية القديمة ممّا يو ّفر األرضية بشكل رسيع إىل
اهنياراها ،وهذا ما حدث يف مرص وتونس واليمن .ويف املقابل فإن النُّخب السياسية اجلديدة
تلتزم باحلفاظ عىل املؤسسات االسرتاتيجية للدولة ،وكذلك خيارات الدولة السياسية
كاسحا ألحد األطراف ،وإنام هي تسوية
انتصارا
واالسرتاتيجية؛ لذلك فإن ما جرى ليس
ً
ً
حتركت ضد السلطة السياسية القديمة وطالبت
سياسية بني بعض قوى الشعب التي ّ
بسقوطها وبني مؤسسات الدولة العميقة التي مل تقف ضد مرشوع خروج النخبة السياسية
القديمة من السلطة.
التحول السيايس ،هذه الرشاكة هي التي
ثمة رشاكة يف مرشوع
ّ
وبالتايل فإنه َّ
تفرد أي طرف من األطراف باملعادلة اجلديدة .والنفق اجلديد الذي دخلته
حتول دون ّ
بعض هذه البلدان هو الصدام املبارش وفض الرشاكة أو تبديل بعض أطرافها ،ممّا أدخل
األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف امتحان جديد ،قد يك ّلف هذه الدولة أمنها
واستقرارها السيايس واالجتامعي خالل املرحلة الراهنة.
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وعىل ضوء هذه الثنائية العربية العميقة بني السلطة والدولة ،ال يمكن أن ُينجز مرشوع
الديمقراطية يف العامل العريب دفعة واحدة ،وإنام هو بحاجة إىل جهد مك ّثف ومؤسيس وعىل
مدى زمني حتى تتمكّن دول العامل العريب من إنجاز مرشوع الدمقرطة واملشاركة الشعبية
املؤسسية يف إدارة الشأن العام.

ومن يبحث عن إنجاز مرشوع الديمقراطية دفعة واحدة ويف ظل هذه الظروف ،فإنه
عىل املستوى العميل سيحصد وقائع مناقضة للديمقراطية وستدخل تعبريات املجتمعات
العربية يف أتون الرصاعات والصدمات التي تزيد من تعويق مرشوع الديمقراطية يف املنطقة
العربية.
التحوالت اإلصالحية السياسية يف املنطقة العربية ،هي من أسلم
وعليه فإن
ّ
اخليارات للمنطقة العربية ،التي تُعيد صياغة رشعية السلطة السياسية عىل أسس جديدة،
ويف الوقت ذاته تن ّفس حالة االحتقان األمني السيايس التي تشهدها بعض بلدان املنطقة
العربية .فاإلصالح السيايس املؤسيس والتدرجيي واحليوي هو الذي جينب دول العامل
العريب الكثري من املآزق والتحديات.

دراسات وأبحاث
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-1املناظرة ..الفكرة والنص

حصلت بني مالك بن نبي وس ّيد قطب مناظرة وجيزة ،لكنها مناظرة
نادرة حول فكرة احلضارة وعالقتها باإلسالم واملجتمع اإلسالمي ،وهذه
لعلها املرة األوىل التي يتم فيها استعامل تسمية املناظرة وص ًفا ملا جرى بني
الرجلني ،فقد استعملت بحقها تسميات أخرى منها :اخلالف واالشتباك
والتباين وغريها ،ومل يكن من بينها تسمية املناظرة التي تصدق عىل هذا املورد.
وتقصدت استعامل هذه التسمية إلعطائها هذا األفق ،ولتجديد النظر
ّ
فيها ،وكلمة النادرة يف هذا الوصف ،ألن من النادر أن جتري مناظرات يف
املجال العريب حول فكرة احلضارة.

رشح س ّيد قطب موقفه جتاه هذه القضية يف كتابه املثري للجدل (معامل يف
الطريق) الصادر سنة 1964م ،وحتديدً ا يف الفصل الذي محل عنوان (اإلسالم
هو احلضارة) ،ورشح مالك بن نبي موقفه يف كتابه (فكرة اإلفريقية اآلسيوية
يف ضوء مؤمتر باندونغ) الصادر سنة 1956م ،وحتديدً ا يف الفصل الذي محل
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عنوان (العامل اإلسالمي وفكرة األفرسيوية).

بدأت القضية سنة 1952م ،حني نرش قطب جمموعة مقاالت يف جملة (املسلمون)
التي أصدرها شهر ًّيا آنذاك يف القاهرة سعيد رمضان ،نرشت حتت عنوان (نحو جمتمع
عمن ،وأصدرهتا يف كتاب
إسالمي) ،مجعتها الح ًقا مكتبة األقىص يف العاصمة األردنية اَّ
بالعنوان نفسه (نحو جمتمع إسالمي) ،وهو ليس الكتاب الذي أعلن عنه قطب ،وأشار إليه
تعرض للتلف(((.
يف كتاب (معامل يف الطريق) ،فهذا الكتاب مل َير النور ،وحيتمل أنه َّ
أما النص الذي يتع ّلق هبذه املناظرة ،فقد رشحه قطب يف الكتاب املذكور ،وسنذكره كاملاً ؛
ألنه يم ّثل مدخلاً لفهم طبيعة هذه املناظرة ،يف هذا النص يقول قطب« :لقد كنت قد أعلنت مرة
عن كتاب يل حتت الطبع ،بعنوان :نحو جمتمع إسالمي متحرض ،ثم عدت يف اإلعالن التايل عنه
فحذفت كلمة «متحرض» ،مكتف ًيا بأن عنوان البحث كام هو موضوعه (نحو جمتمع إسالمي).
ولفت هذا التعديل نظر كاتب جزائري يكتب بالفرنسية ،عىل أنه ناشئ من عملية
دفاع نفسية داخلية عن اإلسالم ،وأسف ألن هذه العملية غري الواعية حترمني مواجهة
املشكلة عىل حقيقتها!

أنا أعذر هذا الكاتب ،لقد كنت مثله من قبل ،كنت أفكر عىل النحو الذي يفكر هو
عليه اآلن ،عندما فكّرت يف الكتابة عن هذا املوضوع ألول مرة! وكانت املشكلة عندي كام
هي عنده اليوم ،هي مشكلة تعريف احلضارة!
مل أكن قد خت َّلصت بعدُ من ضغط الرواسب الثقافية يف تكويني العقيل والنفيس،
وهي رواسب آتية من مصادر أجنبية غريبة عىل حيس اإلسالمي ،وعىل الرغم من اجتاهي
اإلسالمي الواضح يف ذلك احلني ،اَّإل أن هذه الرواسب كانت تغبش تصوري وتطمسه،
كان تصور احلضارة -كام هو الفكر األورويب -خيايل يل ،ويغبش تصوري ،وحيرمني الرؤية
الواضحة األصيلة.

ثم انجلت الصورة ،املجتمع املسلم هو املجتمع املتحرض ،فكلمة املتحرض إذن لغو،
حس القارئ تلك الظالل األجنبية
ال يضيف شي ًئا جديدً ا ،عىل العكس تنقل هذه الكلمة إىل ّ
الغربية ،التي كانت تغبش تصوري ،وحترمني الرؤية الواضحة األصيلة! االختالف إذن هو
عىل تعريف احلضارة»(((.
((( سيد قطب ،معامل يف الطريق ،دراسة وحتقيق :صالح عبدالفتاح اخلالدي ،عامن :دار عامر2009 ،م،
ص.145
((( سيد قطب ،املصدر نفسه ،ص.146-144
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أما ابن نبي ،فقد اقرتب من هذه القضية يف سياق حديثه عن امليدان الفكري ،وما يتجلىّ
فيه من صورة عجز عن مواجهة مشكالت العامل اإلسالمي ،والتفكري يف هذه املشكالت
برصاحة ومالءمة ،وبدل أن يتحدّ ث عن الرمد عندما ينبغي احلديث عنه ،فإنه يتحدّ ث عن علم
الرمد ،احلالة التي يرى فيها ابن نبي أن هناك عالقة يصفها باملعيبة بني املسلم وأشياء يسمو هبا
إىل مرتبة املثل األعىل ،وحسب قوله« :هذه العالقة املعيبة بني املسلم وأشياء يسمو هبا إىل مرتبة
املثل األعىل ،ألنه يرى فيها تأثري الفكرة اإلسالمية يف املجال االجتامعي ،هذه العالقة املعيبة ختلق
لديه نو ًعا من احلرمان ،ونو ًعا من عدم اإلخالص األديب الذي يرصف نظره أحيانًا عن بعض
بمحرم يف الدين ،نا ًجتا يف نفسه عن عقدة احلرمان ،حني يواجهها
املشكالت خو ًفا من أن يصطدم
ّ
مرضا يف املجتمع اإلسالمي يشعر كأنه ييسء الظن باإلسالم»(((.
رصاحة ،فهو عندما يعالج ً

وعندما يتع ّلق األمر بموقف املث ّقف ،هنا يقرتب ابن نبي من النص الذي ناظر فيه
س ّيد قطب ،وعرفه بكتابه من دون أن يسميه باالسم ،وحتدد هذا النص كاملاً بقول ابن
نبي« :وعندما يتع ّلق األمر بموقف مثقف يريد دراسة مشكالت العامل اإلسالمي دراسة
متوه طبيعة هذه
موضوعية ،فإن عقدة نفسية كهذه تُع ّقد جمهوده ،وتسيطر فكرته بحيث ّ
املشكالت ،ويدخل يف الدراسة بعض التحريف الالشعوري.

متخصص يف هذه املسائل،
ونتصور هلذه احلالة رضرها البالغ ،عندما تصدر عن
ّ
وخاصة إذا ما كان لعمله تأثري كبري عىل اجتاه عرصه ،لقد أراد أحد هؤالء املفكرين أن يضع
خطة مؤلف اختار له بحق هذا العنوان :نحو جمتمع إسالمي متمدن ،ولكنه فكر فعدل
العنوان بالصورة التالية :نحو جمتمع إسالمي.
يف هذه احلالة ،نرى أن العالقة املعيبة تتدخل يف صورة حرمان أديب يفرض التعديل
املذكور ،ولست أعتقد أن املفكر الكبري قد اعترب أن الكلمة املقتطعة من العنوان األول ،قد
حرفت املشكلة يف عقله فاختلستها وخدرهتا بصورة ما يف ضمريه ،فإن العملية التي تتم
يف اإلطار النفيس هلا طب ًعا نتيجة يف اإلطار األديب ،أهنا تقطع يف الواقع املشكلة األولية عن
عنرصها اجلوهري ،وهو البحث يف رشوط حضارة املجتمع اإلسالمي.
فلقد استبعد املفكر املحرتم إذن مشكلة العامل اإلسالمي احلاسمة من بحثه ،حني
اعتقد ومحلنا عىل االعتقاد بأن املجتمع اإلسالمي هو عىل وجه التحديد متمدن ،وهكذا
انجر مرغماً حتت تأثري حالة إخالص ،إىل موقف من املدح العقيم.
نراه وقد َّ
ومع ذلك ،فكم كان يمكنه أن خيدم املصلحة العليا يف العامل اإلسالمي لو أنه وقف

((( مالك بن نبي ،فكرة اإلفريقية اآلسيوية يف ضوء مؤمتر باندونغ ،ترمجة :عبدالصبور شاهني ،دمشق :دار
الفكر2001 ،م ،ص.251
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ربا أنه يوجد فعلاً جمتمع إسالمي ،ولكنه موجود يف حال
موق ًفا موضوع ًّيا إىل النهاية ،معت ً
(((
بادرة احلضارة ،وأن من األوفق أن نواجه مشكلة حضارته» .

النصان الرئيسان اللذان يرشحان طبيعة إشكالية املناظرة ،أو ما يعرف يف لغة
هذان مها َّ
الفقهاء بمحل النزاع بني قطب وابن نبي ،وهناك تفريعات أخرى سوف نأيت عىل ذكرها الحقا.

-2املناظرة ..مواقف وآراء

فحصا وحتليلاً  ،نشري إىل بعض املواقف التي تشكّلت
قبل النظر يف النصني املذكورين ً
متنوعة ،فقد أثارت هذه القضية انتباه البعض ،وجرى
حوهلام يف أزمنة متعاقبة ،ويف بيئات ّ
االلتفات إليها غال ًبا عن طريق س ّيد قطب ،لكونه كان معرو ًفا يف وقته ومتا َب ًعا أكثر من
مالك بن نبي الذي بدأت حمطته األوىل يف العامل العريب من القاهرة سنة 1956م.

ويف هذا النطاق ،يمكن اإلشارة إىل ثالثة مواقف ظهرت من أشخاص ينتمون إىل
ثالث بيئات عربية ،وبحسب تعاقبها الزمني هي:
املوقف األول :أشار إليه الباحث العراقي الدكتور عيل حسن القرييش يف رسالته
للامجستري حول ابن نبي ،املوسومة بـ(األسس الرتبوية للتغري االجتامعي عند مالك بن
نبي) ،ناقشها يف كلية الرتبية جامعة عني شمس سنة 1983م ،وصدرت يف كتاب سنة
1989م بعنوان (التغيري االجتامعي عند مالك بن نبي).

يف هذا املوقف استند الدكتور القرييش إىل أمرين ،األول يتّصل باجلانب النظري،
والثاين يتّصل باجلانب التطبيقي ،اجلانب النظري يتع ّلق بالتفريق بني فكريت املدن ّية
ناظرا إىل فكرة
ناظرا إىل فكرة املدنية ،بينام قطب كان ً
ربا أن ابن نبي كان ً
واحلضارة ،معت ً
احلضارة ،واجلانب التطبيقي يتع ّلق بالتفريق بني املجتمع اإلسالمي املاثل واملجتمع
ناظرا إىل املجتمع اإلسالمي املاثل ،يف حني أن
ربا أن ابن نبي كان ً
اإلسالمي املثال ،معت ً
ناظرا إىل املجتمع اإلسالمي املثال.
قطب كان ً
من هنا فليس صائ ًبا -يف نظر الدكتور القرييش -اعتبار أن ختليّ قطب عن كلمة
تصور ابن نبي ،وذلك لسببني رشحهام القرييش عىل
متحضرّ يعني حتري ًفا للمشكلة ،كام ّ
هذا النحو:
األول :يرى الدكتور القرييش أن قطب مل يكن يقصد بكلمة متحضرّ

((( مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.252
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الذي يقصده ابن نبي ،فمفهوم احلضارة عند قطب هو جمموعة القيم والعالقات والنظم،
املتطورة.
واحلضارة هبذا املعنى ال ترادف املدنية التي هي جمموعة املنتجات املادية والوسيلية
ّ

وال تصلح املدن ّية يف نظر القرييش ألن تكون
مقياسا مركز ًّيا لالستدالل عىل حتضرّ
ً
تصور القرييش-
املجتمع ،وال
مؤرشا عىل رقي املجتمع أو خت ّلفه ،فاملجتمع املتحضرّ -يف ّ
ً
ِ
ّ
يستدل عليه يف املقام األول بمنطلقاته ال َع َقد َّية والقيم ّية ،وبسلوكياته وعالقاته ونظمه
بتطوره املادي ونمط وسائله وأدواته املعيشية.
االجتامعية التي يتبعها ،ال ّ
هلذا فإن احلضارة يف مفهوم قطب ليست هي املدنية ،بل هي نسق عقائد وقيم ونظم
وعالقات حتدّ د منهج اإلنسان وحركته يف احلياة ،وأما احلضارة النموذجية -يف نظر قطب-
جيسدها النظام اإلسالمي ،النظام الذي يوفر لإلنسان إنسانيته،
فهي حضارة التوحيد التي ّ
وجتسدات العبودية هلل وحده ،كام
وحيرتم خصائصه األساسية ،وتتح ّقق يف ظ ّله معاين
ّ
يتح ّقق فيه التوازن الشامل يف احلياة الفردية واالجتامعية.
تصور أن قطب كان يبحث يف املجتمع
الثاين :يرى الدكتور القرييش أن ابن نبي ّ
املسلم الراهن ،الذي هو يعاين فعلاً من أزمة غياب التحضرّ والتمدّ ن م ًعا ،يف حني أن قطب
كان يبحث يف املجتمع اإلسالمي األنموذج أو املثال.

وما دام األنموذج اإلسالمي يف منطلقاته وأهدافه ونظمه وعالقاته وحركته ،يقوم -يف
تصور الدكتور القرييش -عىل العقيدة التوحيدية ،والقيم الربانية ،ونظرية النظم املستمدة من
ّ
املنهج والرشيعة اإلسالميني ،فإن إسقاط كلمة متحضرّ يعني له إسقاط لصفة ال حيتاج إليها
املوصوف ،ألن املجتمع اإلسالمي املثال وليس املاثل ،هو جمتمع متحضرّ بالرضورة.

وبناء عىل ذلك يرى الدكتور القرييش أنه ال يمكن اعتبار إسقاط قطب لكلمة متحضرّ
هو حماولة إخالص دفاعية تعكس -كام ظن ابن نبي -حالة من املدح الذي ال يواجه رشوط
أساسا يف معنى الكلمة التي نحاها قطب.
املجتمع املادية واملدنية ،ألن الرشوط املادية غري واردة ً
ويضيف القرييش حتى يف حالة افرتاض أن التمدّ ن يعني التحضرّ  ،وأن التمدّ ن يصلح
مقياسا حاسماً للتقدّ م االجتامعي ،فقطب -كام تقدّ م -مل يكن يتحدّ ث عن واقع التمدّ ن يف
ً
(((
املجتمع اإلسالمي الراهن ،بل كان يتحدّ ث عن التحضرّ يف املجتمع اإلسالمي األنموذجي .
املوقف الثاين :أشار إليه الباحث املرصي الدكتور سليامن اخلطيب يف مكانني ،مرة
يف رسالته للدكتوراه التي ناقشها يف كلية البنات جامعة عني شمس سنة 1988م ،بعنوان
(فلسفة احلضارة عند مالك بن نبي ..دراسة إسالمية يف ضوء الواقع املعارص) ،وصدر

((( حسن عيل القرييش ،التغيري االجتامعي عند مالك بن نبي ،القاهرة :الزهراء لإلعالم ،ص.275 - 273
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يف كتاب بالعنوان نفسه سنة 1993م ،واملرة الثانية يف مقالة بعنوان (املسألة احلضارية بني
مالك بن نبي وس ّيد قطب) ،نرشت يف جملة رؤى سنة 2003م.

يف هذين املكانني مل يتغيرَّ املوقف حتى من جهة البيان ،لكن الذي اختلف أن يف املقالة
عم أطلق عليه املسألة احلضارية
وضع الدكتور اخلطيب متهيدً ا مطولاً جاء يف سياق البحث اَّ
عند الرجلني ،أما التغيرُّ املهم الذي وجدته ،فقد ظهر يف املقالة حني وصف اخلالف بني
الرجلني باخلالف املنهجي ،الوصف الذي مل يرد ذكره يف الكتاب.

يرى اخلطيب أن هناك فر ًقا يف وجهة النظر بني املفكرين ،لكنه فرق بني وجهتي نظر
متكاملتني ،وليستا متناقضتني ،وحسب رأيه أن قطب «يركّز يف منهجه الفكري عىل اجلوانب
الذاتية يف معاجلته ملشكلة احلضارة ،حيث يعترب أن الرشوط التي صنعت اجليل القرآين الفريد،
وحاكمية املجتمع هلل وحده يف كل األمور ،ذلك هو املنطلق ،ولكنه يف نفس الوقت مل يغفل
الرشوط املوضوعية الالزمة لبناء األمة أو احلضارة اإلسالمية .ومالك بن نبي يركز يف منهجه
الفكري عىل اجلوانب املوضوعية يف معاجلته ملشكلة احلضارة ،وذلك بحكم تكوينه الثقايف
واملنهجي ،هذا مع تأكيده عىل الدفعة القرآنية احلية ،ودور الفكرة الدينية يف املسار احلضاري»(((.

املوقف الثالث :أشار إليه الباحث اجلزائري الدكتور حممد العبدة يف مكانني ،مرة يف
مقالة له نرشت سنة 1988م بعنوان (قراءة يف فكر مالك بن نبي) ،ومرة يف كتاب صدر له
سنة 2006م بعنوان (مالك بن نبي ..مفكر اجتامعي ورائد إصالحي).
يف املقالة رأى الدكتور العبدة أن القضية هي قضية مصطلحات ،فابن نبي كان يتك َّلم عن
املجتمع اإلسالمي املوجود ،وأنه حيتاج إىل رفعه ملستوى احلضارة حتى يستأنف دوره ،وهو ال
يعني هنا احلضارة الغربية ،وإنام احلضارة حسب تعريفه ،وقطب كان يتك َّلم عن املجتمع اإلسالمي
املنشود ،وأنه إذا ُو ِجدَ َف َث َّم احلضارة ،واإلسالم هو الوحيد الذي ينتج حضارة متكاملة.

أما يف الكتاب ،فقد اختلف املدخل ،وحتدّ د باخلالف حول إنسانية احلضارة ،ورأى
فيه الدكتور العبدة أن احلق مع قطب ،وحسب رأيه« :إذا كان سيد قطب يريد أن يقول :إن
املجتمع اإلسالمي حني يتم َّثل اإلسالم عىل حقيقته ،هو الذي حي ّقق إنسانية اإلنسان يف أكمل
صورها وأفضل جت ّلياهتا ،فهذا صحيح؛ ألن الذي حيكم قوانني هذا املجتمع هي الرشيعة التي
أنزهلا اهلل الذي ال يحُ ايب أحدً ا ،وإنام هي ملصلحة اإلنسان ،وأمر آخر هو أن الرشك املضاد
يمزق شخصية اإلنسان ،فمن هذا اجلانب نرى أن احلق مع س ّيد قطب ،ولكن س ّيد
لإلسالم ّ
يف كتاباته ال يدخل يف التفاصيل التي تمُ ِّهد للمجتمع املسلم ،كي يكون هو املجتمع املتحضرّ ،

((( سليامن اخلطيب ،فلسفة احلضارة عند مالك بن نبي دراسة إسالمية يف ضوء الواقع املعارص ،بريوت:
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش1993 ،م ،ص.51
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يؤصل بعضها ويضع كل ذلك ضمن منهج كام فعل مالك بن نبي .س ّيد قطب
يؤصلها أو ّ
كام ّ
يرى استرياد النظريات العلمية والتقنية من الغرب جمردة ،ومالك يرى أن هذه التقنية أحاطت
هبا ثقافة وعلم نفس وعلم اجتامع ،فال بد أن نُوجد الثقافة اخلاصة بنا التي حتيط هبذا العلم»(((.

هذه بعض املواقف املهمة ،ولعل هناك مواقف أخرى ،واألقرب أهنا تتصل بالوجهة
العامة هلذه املواقف ،وتلتقي معها من جهة النسق الفكري العام ،كام التقت هذه املواقف
الثالثة املذكورة ،وتناغمت يف نسقها الفكري العام.

-3املناظرة ..مالحظات ونقد

فحصا وتبصرُّ ً ا ،نقدً ا وأف ًقا ،يمكن تسجيل املالحظات اآلتية:
أمام هذه املناظرة ً
بأمس احلاجة ملثل هذه املناظرات التي تتخذ من احلضارة وجهة
أول :ال شك أننا ِّ
وقضية ،وليس هناك أفضل من احلضارة موضو ًعا للمناظرة واملناظرات بني املسلمني ،علامء
ومفكرين ومؤرخني ،فاحلضارة هي من أكرب املوضوعات وأمهها عىل اإلطالق ،وأكثرها
حيوية ،وأجودها أف ًقا ،وأنضجها ً
مصريا.
نقاشا ،وأصلحها
ً

وكام أرشت من قبل ،فإن استعامل تسمية املناظرة يف هذا املورد ،جاء بقصد لفت االنتباه هلذه
القضية ،وتأكيد احلاجة ملوضوعها ،وتغليب هذا املوضوع عىل املوضوعات األخرى .فقد كشف
هذا املورد عن وجود مناظرة حول فكرة احلضارة ،وبات من املمكن احلديث عن وجود مناظرة أو
يؤرخ هلا حول احلضارة فكر ًة وتعري ًفا يف ساحة املسلمني املعارصين.
شبه مناظرة يمكن أن ّ
وتتأكّد احلاجة هلذه املناظرة وتتقدّ م إلخراج املسلمني من تيه السجاالت املذهبية
وأججت
والكالمية القديمة والعقيمة ،التي ّ
وكرست االنقساماتّ ،
عززت اخلصوماتّ ،
اخلالفات ،وأعادت املسلمني إىل الوراء ،وأظهرهتم كام لو أهنم ما زالوا يعيشون يف القرون
السابقة ،غري قادرين عىل التخ ّلص من إرث املايض وسطوته ،والعبور من األزمنة القديمة
اجلامدة إىل األزمنة احلديثة املتقدّ مة ،متط ّلعني إىل املستقبل وآفاقه الرحبة.
التحول لن يكون ممكنًا اَّإل بتغيري تلك املسلكيات العقيمة ،وتبني مسلكيات
هذا
ّ
أخرى حت ّفز عىل تبني نمط خمتلف من املناظرات ،كهذه املناظرة التي تتخذ من احلضارة
ومسارا.
وجه ًة
ً
ثان ًيا :يف وقتهام مل يلتفت ٌّ
كل من ابن نبي وقطب إىل أهنام بصدد مناظرة حول فكرة احلضارة،

((( حممد العبدة ،مالك بن نبي مفكر اجتامعي ورائد إصالحي ،دمشق :دار القلم2006 ،م ،ص.63
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وأهنا مناظرة حتصل ألول مرة يف زمنهام حول هذه الفكرة العظيمة التي ال خيتلف أحد عىل عظمتها
وأمهيتها الفائقة ،وأن من النادر حصول مثل هذه املناظرة يف ساحة العرب واملسلمني.

منهجا وأسلو ًبا،
األمر الذي كان يقتيض العناية هبذه املناظرة فكر ًة وموضو ًعا،
ً
والعمل عىل جتويدها وتعميقها ،وإظهارها عىل أحسن صورة ،وع ًيا وإدراكًا بأمهية فكرة
ومتوجها يف ثقافة العرب واملسلمني ،ولكي
احلضارة ،حتى تأخذ هذه الفكرة مداها وأفقها ّ
تكون بصرية هلم يف النظر حلارضهم ومستقبلهم.
لكن الذي حصل ظهر وكأن الوعي بفكرة املناظرة كان غائ ًبا عند الرجلني عىل حدٍّ سواء،
التموج واالنتشار،
معمقة وممتدة ترتفع بفكرة احلضارة نحو
ّ
وبدل أن تصبح مناظرة فكرية ّ
حتولت إىل ما ُيشبه مساجلة دفاعية ،تنكمش فيها فكرة احلضارة وتتق ّلص ،وحتى لو تساهلنا
ّ
وقلنا عنها :إهنا مناظرة ،فهي مناظرة غري مكتملة من جهة ،وغري معمقة من جهة أخرى.

ثال ًثا :من ناحية املوقف العام ،ظهر ابن نبي يف موقف املسكون هباجس التقدّ م
والتحضرّ  ،بينام ظهر قطب يف موقف املسكون هباجس اهلوية واخلشية عىل اهلوية ،مع
مالحظة أن ابن نبي مع أنه كان مسكونًا هباجس التقدّ م والتحضرّ  ،لكنه يف الوقت نفسه
يتمسك هبا ويدعو حلاميتها ،وال يقبل بطمسها ومتزيقها وتعريضها
كان ملتفتًا لفكرة اهلويةّ ،
للتشوه أو االخرتاق ،وهذا هو هنجه الفكري الذي بقي ثابتًا عليه.
ُّ
بينام قطب كان مسكونًا هباجس اهلوية الشديدة ،لكنه مل يكن ملتفتًا بالقدر الكايف
لفكرة التقدّ م التي تق ّلصت عنده وتراجعت ،بل وتالشت يف كتاباته األخرية ،حني أظهر
التصور،
ربا أهنا حتمل ظاللاً أجنبية غربية تغبش
ّ
فيها تش ُّككًا وريبة من فكرة احلضارة ،معت ً
وحترم من الرؤية الواضحة األصيلة.

عىل هذا األساس ،يمكن فهم وتفسري طبيعة التباين واالختالف يف املوقف بني ابن
نبي وقطب ،فهو تباين واختالف بني نسقني فكريني ،نسق يقارب بني اهلوية والتقدّ م ونسق
يباعد بينهام ،نسق ال خيشى عىل اهلوية من التقدّ م بل خيشى عليها من غياب التقدّ م ،ونسق
خيشى عىل اهلوية من التقدّ م ،ويعمل عىل حجب اهلوية عن التقدّ م حفا ًظا هلا ومحاية.
ً
كبريا من التباين واالختالف بني ابن نبي وقطب،
األمر الذي يعني أن هناك
هامشا ً
يتخ ّطى حدود املوقف جتاه فكرة احلضارة فهماً وتعري ًفا ،ويتعدّ اه إىل ما هو أوسع من ذلك،
ويصل مداه إىل نطاق التباين واالختالف عىل مستوى النسق الفكري ،هلذا من الصعب
املطابقة بني الرجلني ،واملزاوجة بني نسقيهام الفكريني.
وإذا كان بإمكان ابن نبي أن يفهم قطب ونسقه الفكري ،فإن قطب قد باعد نفسه
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كثريا عن النسق الفكري البن نبي ،وبات من الصعب عليه فهم هذا النسق بعد القطيعة
ً
الفكرية معه ،واالنقالب اجلذري عليه.

راب ًعا :حسب رؤية قطب أن احلضارة منحرصة كل ًّيا وبشكل تام يف املجتمع اإلسالمي،
فال حضارة بدون جمتمع إسالمي ،وال جمتمع إسالمي بال حضارة؛ ألن اإلسالم يف نظره ال
يعرف اَّإل نوعني اثنني من املجتمعات ال ثالث بينهام ،فالثالث هنا مرفوع ،جمتمع إسالمي
وجمتمع جاهيل ،األول جمتمع متحضرّ بذاته ال ينفك عن احلضارة ،والثاين جمتمع متخ ّلف
بذاته ال ينفك عن التخ ّلف.
وحسب هذا املنطق ،فإن احلضارة إنام ظهرت مع اإلسالم وجت ّلت يف املجتمع
اإلسالمي ،فال حضارة وال حضارات قبل اإلسالم وما بعده ،وعىل هذا األساس فإن
كل احلضارات التي عرفها التاريخ اإلنساين عىل مر األزمنة والعصور القديمة والوسيطة
واحلديثة ،وأوصلها املؤرخ الربيطاين أرنولد توينبي إىل واحد وعرشين حضارة ،ظهرت
تنوع أدياهنا وثقافاهتا ،لغاهتا وألسنتها
وازدهرت يف خمتلف أمكنة املجتمعات اإلنسانية عىل ُّ
قومياهتا وأعراقها ،هذه احلضارات يف نظر قطب ليست حضارات ،وال يصدق عليها
وصف احلضارة ،إنام هي جاهليات ،ويصدق عليها وصف التخ ُّلف.

هذا الرأي يف املوازين األخالقية ،هو بخالف العدل واإلنصاف ،فليس من العدل
واإلنصاف عدم احرتام جهد اإلنسان وتقديره يف إصالح أحواله ،وعمران دنياه ،وحتسني
شؤونه يف أي جانب كان ،وبأي جهد حصل ،فقد عرف عن اإلنسان منذ وجوده القديم
عىل األرض ،كفاحه الطويل واملضني يف سبيل التغ ُّلب عىل حتديات الطبيعة القاسية،
ومشكالت احلياة الصعبة ،ووقف يف وجه الظروف التي ال حتتمل وال تطاق ،حتى متكَّن
من بناء احلضارات ،وتكوين املدنيات ،وحتقيق ما سامه ابن خلدون العمران البرشي.
هذا اجلهد العظيم ال يمكن التنكُّر له ،والتغا ُفل عنه ،وعدم االعرتاف به ،وال حيق
متسكًا باملنطق
وصفه باجلاهلية والتخ ّلف ،بل من العدل واإلنصاف احرتام هذا اجلهد وتقديره ُّ
(((
{ولاَ يجَ ْ ِر َمنَّك ُْم َشنَ َآ ُن َق ْو ٍم َعلىَ َأ اَّل َت ْع ِد ُلوا ا ْع ِد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى} .
القرآين يف قوله تعاىلَ :
ويف املوازين التارخيية ،فإن رأي قطب يلغي تاريخ احلضارات ،ويصطدم بحقائق
التاريخ التي ال يمكن االصطراع معها ،وال الوقوف يف وجهها ،وال نفيها أو طمسها ،فهي
ظهورا.
أكرب من ذلك وأعظم شأنًا ،وليس هناك ما هو أثبت من هذه احلقائق وأنصع
ً
وقد برهنت هذه احلقائق التارخيية وأثبتت ،وجود حضارات ومدنيات هنضت
وازدهرت ،تدهورت وسقطت بتأثري السنن االجتامعية والتارخيية التي أودعها اهلل سبحانه
((( سورة املائدة ،آية.8 :
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يف االجتامع االنساين.

وتوالت هذه احلضارات واملدنيات يف التاريخ اإلنساين من العصور القديمة إىل
ودونت ِسيرَ ها وو ّثقتها كتب احلضارات والتاريخ ،واعتنى هبا مؤرخون
العصور احلديثةّ ،
ومفكرون وباحثون يف حقول االجتامعيات واإلنسانيات قديماً وحدي ًثا وبني امللل كافة،
وأطلقوا عليها تسمية حضارة ومدنية بصيغة املفرد ،وحضارات ومدنيات بصيغة اجلمع،
وتوافقوا عىل هذه التسمية بال نزاع وال خالف ،بوصفهم أهل خربة يف هذا الشأن وأهل
دراية ،بغض النظر عن تقويمنا هلذه احلضارات.
هبذا االعتبار ،ال يمكن االتفاق مع الرأي الذي طرحه قطب ال من الناحية األخالقية
وحسب موازين العدل واإلنصاف ،وال من الناحية العلمية حسب موازين التاريخ
وحقائقه ،وهو رأي يتّسم بالتبسيط واالختزال ،ويقع خارج نطاق احلقل العلمي لدراسة
احلضارة واحلضارات.

قسم قطب املجتمعات اإلنسانية إىل قسمني ال غري ،مها :املجتمع اإلسالمي
خامساّ :
ً
مرتكزا
واملجتمع اجلاهيل ،وهو تقسيم يرتكز عىل أساس الدين ،الذي ال يرى قطب غريه
ً
وأساسا يف النظر إىل املجتمعات وتقسيمها وتقويمها.
ً
ومن الواضح أن استعامل وصف اجلاهلية جاء بقصد تقبيح صورة املجتمعات
غري اإلسالمية ،والدعوة إىل هجراهنا ،وقطع الصلة هبا ،فال يمكن التواصل مع جمتمعات
توصف باجلاهلية ،كام ال يمكن هلذه املجتمعات أن تتواصل مع من يصفها هبذا الوصف
وتقبيحا من هذا الوصف.
وتنفرا
املوغل يف التقبيح ،فليس هناك وصف أكثر حد ًة
ً
ً
وهبذا الوصف ،يكون قطب قد قطع الطريق عىل إمكانية التواصل مع التجربة
اإلنسانية املمتدة يف التاريخ ،والعابرة من األزمنة القديمة إىل هذه األزمنة احلديثة ،التجربة
التي س ّطر فيها اإلنسان أعظم ملحمة يف الكفاح من أجل الفوز باحلياة الكريمة ،وكشف
فيها عن ذكائه العظيم ،وعبقريته ّ
الفذة ،ونبوغه املدهش ،وعن صربه الكبري ،وطاقته اجلبارة
التحمل ،فح ّقق ما ح ّقق من إنجازات ومكتسبات يف امليادين كافة ،هذه التجربة التي
عىل
ّ
تعدّ أثمن ما متلكه البرشية اليوم ،تكون ال قيمة هلا حني نصفها باجلاهلية.
وهل يمكن ملجتمع أ ًّيا كانت صفته وهويته أن ينهض ويتقدّ م من دون التواصل مع
هذه التجربة اإلنسانية ،واالنفتاح عليها ،والتع ّلم منها!
وهل هناك حضارة قامت يف التاريخ من دون أن تتع ّلم من احلضارات السابقة
عليها ،علماً أن احلضارات تتعاقب وتتوارث ألهنا تتعارف وتتع ّلم من بعضها ،وهلذا يرى
املؤرخون أن كل حضارة هي إرث إنساين مشرتك ،تتملكه اإلنسانية كافة بكل أجياهلا
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وأمكنتها وأزمنتها.

وحسب هذا الرأي ،فإن املجتمع اإلسالمي حاله كحال املجتمعات اإلنسانية
األخرى ،ال يمكن أن ينهض ويتقدّ م من دون التواصل مع التجربة اإلنسانية ،لكن هل
يمكن التواصل مع هذه التجربة حني نصفها باجلاهلية.

واألخطر من ذلك ،أن وصف املجتمعات املغايرة باجلاهلية ،ليس فقط يقطع طريق
وحيرض بشدة عىل الصدام،
يكرس الصدام معها ،فهذا الوصف هو صدامي بطبعهّ ،
التواصل ،وإنام ّ
وال يطلق اَّإل بدافع الصدام ،ويلتقي من هذه اجلهة مع نسق النظريات الصدامية التي جلبت معها
نزعة التشاؤم يف العالقات بني املجتمعات واحلضارات ،ومنها نظرية صدام احلضارات.

األمر الذي يعني أن قطب هبذا الوصف –برغبة أو بدون رغبة ،بإدراك أو بدون
إدراك -يدفع احلضارات نحو الصدام ،ويضع احلضارة اإلسالمية يف صدام مع احلضارات
األخرى ،كام يضع تلك احلضارات املوصوفة باجلاهلية يف صدام مع احلضارة اإلسالمية،
وهذه إشكالية خطرية يف العالقات بني احلضارات.

سادسا :يرى ابن نبي أن مشكلة قطب يف حتليل موقفه جتاه فكرة احلضارة وعالقتها
ً
باملجتمع اإلسالمي هي مشكلة نفسية ،يف املقابل يرى قطب أن مشكلة ابن نبي يف هذا
اجلانب هي مشكلة فكرية.
مشكلة نفسية أعطاها ابن نبي صفة عقدة نفسية جت ّلت يف صورة موقف فكري،
سلبت من قطب إمكانية دراسة مشكالت العامل اإلسالمي بطريقة موضوعية ،وع ّقدت
وموهت عليه طبيعة هذه املشكالت ،وتس ّببت بحالة من التحريف الالشعوري.
جمهودهّ ،
ومشكلة فكرية يف نظر قطب ،أرجعها إىل ضغط الرواسب الثقافية املؤثرة يف التكوين
التصور
العقيل والنفيس ،واآلتية من مصادر أجنبية غريبة عىل احلس اإلسالمي ،تُغ ّبش
ّ
وتطمسه ،وحترم من الرؤية الواضحة األصيلة ،وسبق وأن حصل هذا احلال معه كام يقول
وتكرر يف نظره مع ابن نبي يف طريقه فهمه لفكرة احلضارة حني جعل من
قطب عن نفسه،
ّ
مصدرا له.
الفكر األورويب
ً
ومن جهته ،يرى ابن نبي أن قطب هبذا املوقف ال يستطيع مواجهة مشكلة احلضارة،
يف حني يرى قطب أن ابن نبي ال يستطيع فهم احلضارة وتعريفها بعيدً ا عن ضغط الرواسب
الفكرية األجنبية املؤثرة يف تكوينه الفكري.
متحولاً يف موقفه ،فبعد أن كان متواف ًقا
وبينام ظهر ابن نبي ثابتًا يف موقفه ،ظهر قطب
ّ
مع ابن نبي تراجع عن موقفه وانقلب عليه ،األمر الذي يعني أن تراج ًعا حصل عند قطب
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قاده إىل تغيري موقفه ،ودفع به نحو االنغالق واالنكامش ،يف حني اتّسم موقف ابن نبي
باالنفتاح والتواصل.
متفو ًقا من هذه
ساب ًعا :يف الفرتة األوىل من املناظرة ،كان ملوقف قطب سطوة التأثري ّ
متفو ًقا من الناحية الفكرية ،بل ألنه كان معرو ًفا
اجلهة عىل موقف ابن نبي ،ال ألن قطب كان ّ
آنذاك يف مرص ويف املجال العريب أكثر من ابن نبي ،ومرتب ًطا بجامعة كبرية وممتدة يف املنطقة
العربية هي مجاعة اإلخوان املسلمني.
تفوق عىل التأثري الفكري،
األمر الذي يعني أن التأثري الشخيص يف هذه احلالة ّ
تفوق كذلك عىل اجلانب الربهاين ،فقد ظهر قطب يف موقف املدافع عن
واجلانب البياين ّ
الرؤية اإلسالمية الواضحة األصيلة ،بينام ظهر ابن نبي يف صورة التابع إىل الثقافة األوروبية
الراكن لرواسبها الفكرية ،وحسب هذه الصورة فإن قطب عُدّ أكثر أصالة من ابن نبي
وأكثر صفاء.

تأثريا يف نظر بعض ،حتدّ د يف احلد من انتشار فكر ابن نبي خاصة
وترك هذا املوقف ً
عىل صعيد الشباب ،واألقرب أن هذا التأثري حصل يف الفرتات السابقة ،وظهر عىل األغلب
يف ساحة املرتبطني أو املتأثرين بفكر اإلخوان املسلمني ،أو املتأثرين باألدب الفكري لقطب،
لكن صورته اليوم قد تغيرّ ت ،وتبدّ لت معها موازين النظر ،ومل يعد لقطب التأثري السابق
الذي تراجع بصورة كبرية ،وأصبح موقف ابن نبي ُيفهم بأنه أكثر تقدّ ًما وعقالنية.
صورت موقف ابن نبي وكأنه مل
ثامنًا :أما بشأن املواقف الثالثة املذكورة ،فقد ّ
يتف ّطن لكالم قطب ،ومل ُيدرك مراده ومقاصده ،بام ُيوحي أن ابن نبي ظهر يف موقف ينقصه
فرق بني املجتمع اإلسالمي املاثل واملجتمع
الفطنة والذكاء أمام كالم واضح وبينِّ  ،وأنه مل ُي ّ
اإلسالمي املثال ،أو بني املجتمع اإلسالمي املوجود واملجتمع اإلسالمي املنشود.
يف حني أن هذا الكالم هو ما ينقصه التف ُّطن والذكاء ،وليس كالم ابن نبي الذي
واضحا ونقد ًّيا ،بل ومفار ًقا ملوقف قطب ،بخالف املوقف التوفيقي الذي ذهب إليه
كان
ً
الدكتور اخلطيب ،ليس هذا فحسب بل يمكن القول وبعيدً ا عن االنحياز والتح ّيز :إن ابن
خبريا ،منطل ًقا
نبي -وبذكائه املعتاد -فهم كالم قطب أكثر من اآلخرين ،وقدّ م لنا رأ ًيا نقد ًّيا ً
يف موقفه من منطقه احلضاري يف حتليل املشكالت.
ومتفهماً أكثر من موقف ابن
لكن املفارقة ظهرت وكأن موقف قطب كان مفهو ًما
ّ
نبي ،أما املفارقة األخرى فإن هذه املناظرة قد عدت ومضت وما زالت هلا بقية مل تتمم.
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ﷺ مقدمة

تناول مالك بن نبي معظم موضوعاته الفكرية واالجتامعية والثقافية
مسمى مشكالت احلضارة ،وبمنهجية علمية رصينة يغلب عليه طابع
حتت ّ
التحليل املعريف للقضايا ،متكّن من تفكيك املشكلة احلضارية يف العامل اإلسالمي
إىل عنارصها الثالثة( :الرتاب ،اإلنسان ،الوقت).

اتخّ ذ مالك بن نبي من احلضارة وحدة للتحليل التارخيي ،راسماً رشوط
ميالدها وأسباب انحطاطها ،ومقرت ًبا من فكرة دور الروح عند شبنجلر يف
بزوغ حضارة ما ،وفكرة التحدّ ي واالستجابة عند توينبي يف نشأة احلضارات
عرب التاريخ ،وخمتل ًفا معهام يف رؤيته ألسباب النهضة احلضارية ،حيث أرجعها
مهه
إىل الفكرة الدينية ،ومتّف ًقا معهام يف حتمية سقوط احلضارات .ومل يكن ّ
املعريف تقفي مسار التاريخ ودارسة حوادثه ،بقدر ولعه بفكرة حتفيز األمة
اإلسالمية للدخول يف دورة حضارية جديدة.
* أستاذ حمارض بقسم علم االجتامع ،كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية ،جامعة حممد ملني
دباغني سطيف ،2اجلزائر .الربيد اإللكرتوينhalimbacha680@yahoo.fr :
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من هذا املنطلق ،أراد مالك بن نبي بناء مرشوع فكري هنضوي هتتدي به األجيال
املسلمة يف عملية البناء والتجديد احلضاري ،وصاغ فرضية فكرية مفادها؛ أن املشكالت
التي تعاين منها املجتمعات اإلسالمية ما هي اَّإل مشكالت حضارية باألساس ،فال يمكن
برأيه حتليل وتفسري املشكالت السياسة واالقتصادية والثقافية التي تعيشها األمة اإلسالمية
بمعزل عن الرؤية احلضارية الشاملة التي تو ّلدت عنها.
لذلك ،أردنا يف هذه املقالة العلمية أن نس ّلط الضوء عىل الفكر الرتبوي عند ابن نبي،
ربرنا يف هذا التناول املعريف مر ّده الفشل الذريع الذي منيت به املشاريع اإلصالحية املتعدّ دة
وم ّ
املشارب واملختلفة األيديولوجيات التي عرفتها األمة العربية واإلسالمية ،والشواهد الواقعية
خري دليل عىل ذلك ،حيث فاقمت هذه املشاريع من حدّ ة املشكالت وزادت من معدالت
تصورنا مل تُع َن بمشكلة اإلنسان املسلم بقدر عنايتها
االنحطاط والرت ّدي احلضاري ،ألهنا يف ّ
بالبيئات التي حيياها فيها هذا اإلنسان ،وغاب سؤال الرتبية يف مدوناهتا الفكرية.
ربر الثاين الشتغالنا عىل هذا املوضوع ،فنرى أن املسألة الرتبوية تكتيس أمهية
أما امل ّ
نظرا للضغوط التي أصبحت تفرضها ظاهرة العوملة عىل األفراد
بالغة يف زمننا الراهنً ،
واملجتمعات ،حيث تعمل عىل تنميط لألفراد واجلامعات وفق الرباديغم االستهالكي،
وتسعى إىل القضاء عىل اخلصوصيات الثقافية للمجتمعات اإلنسانية بحجة كونية النموذج
احلضاري الغريب .لذلك ،يصبح السعي إىل بناء الذات املسلمة ملواجهة التحديات اخلارجية
جمرد ترف فكري ،والوسيلة املثىل تكون عن طريق بناء فلسفة تربوية جديدة
أكثر من ّ
تستهدي هبا األجيال املسلمة للدخول إىل دورة حضارية جديدة.
والقصد من الرتبية أهنا رؤية فلسفية منطلقة من الذات احلضارية اإلسالمية أكثر
منها مشكلة مناهج ووسائل بيداغوجية كام تطلعنا به الدراسات الرتبوية ،التي تفتقر إىل
والتصوري للفعل الرتبوي يف أبعاده الثقافية .فالرتبية -من منظور مالك بن
اإلطار النظري
ّ
نبي -هي أداة معرفية وتطبيقية لتجسيد املرشوع النهضوي لألمة اإلسالمية.
لذلك جاءت هذه املقالة للوقوف عىل املعامل الرئيسية للفكر الرتبوي يف املرشوع
الفكري النهضوي ملالك بن نبي ،من خالل الكشف عن عالقة الرؤية احلضارية بالفكر
الرتبوي ،والصلة بني الثقافة والرتبية يف املجتمعات اإلنسانية ،وموضع العقل التطبيقي يف
الفكر الرتبوي عند مالك بن نبي.

ﷺ أولاً  :األبعاد احلضارية للفكر الرتبوي عند مالك بن نبي

يشغل مفهوم احلضارة مكانة مركزية يف املرشوع الفكري عند مالك بن نبي ،فأعطى
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هلا بعدً ا وظيف ًّيا ،يتم ّثل يف «جمموعة الرشوط األخالقية واملادية التي تتيح ملجتمع معني،
أن يقدّ م لكل فرد من أفراده ،يف كل طور من أطوار وجوده ،منذ الطفولة إىل الشيخوخة،
املساعدة الرضورية له يف هذا الطور أو ذاك من أطواره»(((.
حترك
وهي ذات جانبني؛ اجلانب الذي
يتضمن رشطها املعنوي ،يف صورة إرادة ّ
ّ
يتضمن الرشوط
املجتمع نحو حتديد مها ّمه االجتامعية واالضطالع هبا ،واجلانب الذي
ّ
ترصف املجتمع الوسائل الرضورية للقيام
املادية يف صورة إمكانات ،أي إنه يضع حتت ّ
بمهامته ،أي وظيفته احلضارية؟
يوضح مالك بن نبي هنا اجلدلية التي تربط الفرد باحلضارة ،فتغذيه احلضارة بالقيم
األخالقية من جهة ،وهت ّيئ له كل الظروف املادية لالندماج فيها من جهة أخرى.

ثم ح ّلل مالك بن نبي احلضارة إىل مجلة عنارص رئيسية ،من خالل عملية استقرائية
ملنتجاهتا ،فتوصل إىل أن كل منتج حضاري حيتوي عىل العنارص التالية :اإلنسان  +تراب
 +وقت ،والتأليف بني هذه العنارص يشكّل ما يعرف باحلضارة .وبتطبيق التحليل الكيامئي
توصل بن نبي إىل أن املركب الكيامئي الذي
للعنارص الطبيعية عىل املنتجات احلضاريةّ ،
يربط بني عنارص احلضارة يتم ّثل يف املركب الديني.
من هذا التحليل الكيميائي للمنتجات احلضارة ،حرص مالك بن نبي مشكالت
احلضارة يف مشكالت العنارص الرتكيبية هلا ،وهي ثالثة مشكالت جوهرية؛ مشكلة
اإلنسان ومشكلة الوقت ومشكلة الرتاب.

وبام أن الوقت والرتاب معطيات أنطولوجية وجودية متتلكها اإلنسانية مجعاء ،فتبقى
املشكلة اجلوهرية؛ مشكلة اإلنسان ،وكل تفكري يف مشكلة اإلنسان هو تفكري يف مشكلة
حضارته .انطال ًقا من هذا البعد رسم مالك بن نبي املخطط احلضارة املعروف بأطواره الثالثة،
ورأى أن كل حضارة تقع بني حدّ ين اثنني« :امليالد واألفول ،ونحن نملك نقطتني من دورهتا،
باعتبارمها ليستا ّ
حمل نزاع ،واملنحى البياين يبدأ بالرضورة من األوىل يف خط صاعد ،ليصل إىل
يتوسط هذين اخلطني يف طور وسيط ،هو
النقطة الثانية يف خط نازل ...أما الطور االنتقايل الذي ّ
(((
طور األوج ولو حاولنا ترمجة هذه االعتبارات يف صورة ختطيطية حلصلنا عىل املخطط التايل» .

يف ضوء ما سبق ،نستنبط أهم املعامل احلضارية للفكر الرتبوي عند مالك بن نبي يف
النقاط التالية:
((( مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،دمشق :دار الفكر ،1987 ،ص .45
((( مالك بن نبي ،مشكلة الثقافة ،دمشق :دار الفكر1959 ،م ،ص.100
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 -1املعلم األول الذي ينبغي أن ينبني عليه الفكر الرتبوي يف العامل العريب واإلسالمي؛ النظر
إىل الفكر الرتبوي وفق رؤية حضارية شمولية ،ويعني بوضوح أن مشكالت الرتبية والتعليم يف
العامل العريب واإلسالمي هي من طبيعة حضارية ،وليست من طبيعة سياسية أو ثقافية أو اقتصادية.

وكام هو معلوم الرتبية تعنى بصناعة اإلنسان ،وعليه تعترب مشكلة اإلنسان املسلم
مشكلة ذات أبعاد حضارية ،وعليه ،مشكلة الرتبية ليست من طبيعة فردانية ،مثلام تذهب
بعض املقاربات الرتبوية إىل اعتبار أن مهمة الرتبية تتم ّثل باألساس يف تنمية القيم لدى
الفرد ليندمج يف املجتمع.

ومن جهة أخرى ،بام أن الدين يعترب بمثابة املركّب الكيميائي الذي يدمج العنارص
الرتكيبية للحضارة ،فهذا يعني أن أحد املعامل الرئيسية التي ينبني عليها الفكر الرتبوي تتم ّثل
يف استيعاب اإلنسان املسلم للمركّب الديني ،وهذا ال يعني أن نكسبه تربية دينية ،أو نحشو
املناهج التعليمية باخلطاب الديني ،بل القصد من الدين؛ رؤية إىل العامل ،يتل ّقفها عقل املسلم
لريتّب يف ضوئها عنارص الوجود ،ويموضع ذاته يف هذا العامل ،األمر الذي يمكنه استعادة
حيويته احلضارية ،ويسهم يف وتوليد العلوم واملعارف.
فاحلاصل عند األجيال املتع ّلمة يف العامل العريب أهنا تعاين من ازدواجية الرؤية
للعامل ،واألثر السلبي الذي ترتكه عىل نفسية وعقلية اإلنسان املسلم ،ممّا حيرمه من الفعالية
واحليوية ،لذلك الفكرة الدينية كعامل هنوض حضاري حتتاج إىل جتذير معريف وفق
املقاربات الرتبوية املعارصة ،فابن نبي مل حيدّ د كيفيات تعليم الدين للناشئة ،فهذا البعد
اإلجرائي مرتوك للخرباء الرتبويون.
تفيدنا هذه املعامل الفكرية الرتبوية يف طرح إشكالية الرتبية يف سياقها املعريف السليم،
أما من الناحية الوظيفية ،فإن ربط الفكر الرتبوي بأطوار احلضارة فيساعدنا يف عملية
التجديد احلضاري يف العامل العريب واإلسالمي ،فنتمكّن من حتديد الغايات واألهداف من
العملية الرتبوية ،فلكل حلظة تارخيية فكرها الرتبوي ،وأي إخالل بني اللحظات التارخيية
واألفكار الرتبوية تنعكس سلب ًّيا عىل املجتمعات اإلسالمية.

مثلاً يف مرحلة الطور الروحي ،يكون الفرد يف هذه املرحلة «عند نقطة الصفر يف
الصورة التخطيطية أي يف حالة الفطرة ،وحيث جتيء الفكرة الدينية تتولىّ إخضاع الغرائز
بعملية رشطية ليس من شأهنا القضاء عىل الغرائز ،ولكنها تتولىّ تنظيمها يف عالقة وظيفية
مع متط ّلبات الفكرة الدينية ،حيث يامرس اإلنسان حياته حسب قانون الروح»(((.
((( مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،مصدر سابق ،ص .60
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نستنبط من هذا القول ،أن وظيفة الرتبية الرئيسية عند ابن نبي تتم ّثل يف ضبط غرائز
يصح من الناحية الرتبوية أن نل ّقنه خطا ًبا تربو ًّيا
اإلنسان وهتذيبها؛ ألن إنسان هذه املرحلة ال ّ
عقالن ًّيا ،وهو ال يزال خيضع سلوكه إىل غرائزه احليوانية ،وبالتايل ،سيوظف عقالنيته يف
مقوم للغرائز اإلنسانية
إشباع غرائزه ،وهو األمر الواقع عندنا يف العامل العريب ،لذلك أحسن ّ
سيكون الدين لطابعه الروحي ،وبعد أن تنطلق احلضارة يغيرّ املجتمع من مناهجه الرتبوية
متش ًيا مع وظائفه التارخيية.

 -2يسهم البعد الوظيفي للرتبية وفق الرؤية احلضارية من شحذ مهم الناشئة ،التي
تقع عليها مهمة النهضة ،وبتعبري السوسيولوجيني :تشكيل الكتلة التارخيية الفاعلة التي
حترك املجتمع ،وخترجه من حالة اجلمود واالنغالق ،ويقع عىل هذا اجليل مهمة التأسيس
ّ
واالنطالقة احلضارية ،وليس هناك يف الوجود من قوى حم ّفزة لإلنسان املسلم مثل الدين،
الذي يربط اإلنسان بغايات تتجاوز وجوده اآلين والظاهري.

ما نالحظه اليوم يف العامل العريب عمو ًما هو التناقض بني خمرجات الرتبية وأسواق
العمل ،فتتم ّثل الوظيفية الرئيسية للرتبية والتعليم عندنا يف إكساب الناشئة مهن مستقبلية،
يف حني تعاين جمتمعاهتم من تر ّدي عىل املستوى االجتامعي واالقتصادي ،ممّا جيعل غالبية
املتع ّلمني حمبطني ،ألهنم مل يكتسبوا من التعليم والرتبية سوى املهن التي تضمن هلم احلياة
املادية يف املستقبل ،يف حني ال تضمن هلم جمتمعاهتم أبسط الوظائف واملهنة التي تع ّلموها.
مثلاً نالحظ يف املجتمع اجلزائري ذلك التناقض بني األعداد الكبرية للمتع ّلمني وبني
استرياد املجتمع لكل املنتجات االقتصادية من الدول اخلارجية ،وكأن املنظومة الرتبوية ال
تقوم اَّإل بتنمية الضياع.
 -3هناك نتيجة أخرى نستنبطها من ربط الفكر الرتبوي بالرؤية احلضارية؛ هو
نظرا لالختالف يف
االستحالة الكيفية السترياد املنظومات الرتبوية من املجتمعات الغربيةً ،
تأسست عليه تلك املنظومات
اللحظة التارخيية من جهة ،ولالختالف الرؤية احلضارية التي ّ
عرب صريورة تارخيية امتدت لقرون من جهة أخرى.

يف األخري ،إذا كان من ّظرو علم االجتامع الرتبوي الوظيفي يرون أن الرتبية عبارة
نسق فرعي يقع يف عالقة تساندية وتكاملية مع بقية أنساق املجتمع« ،فإن هذا االجتاه يرى
أن النظام الرتبوي يكون بنية فرعية داخل البنية املجتمعية الشمولية العامة .وبام أن هذه البنية
الشمولية منظمة وحمكومة بقوانني وقواعد ضابطة ،فإن مجيع البنى الفرعية –ومن ضمنها
أيضا -ال يمكن اَّإل أن ختضع لقوانني البنية العامة ،اَّ
وإل أن تقوم بوظائف
النظام العام ً
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وأدوار نسقية التحديد ،ومنسجمة مع غايات وأهداف ووظائف النظام القائم»(((.

بالنسبة ملالك بن نبي الفكر الرتبوي هو النسق الفرعي املتو ّلد من الرؤية احلضارية
الكلية ،وهنا ّ
ليتحول إىل إنسان لديه القابلية
يتم عن طريق الرتبية
ّ
حل مشكلة اإلنسان ّ
لصناعة احلضارة ،والعمل عىل الزيادة من فعاليته« ،الرتبية اإلسالمية تغيري يف السلوك
وتنميته ،إىل الدرجة التي متكّن اإلنسان من اإلسهام الف ّعال يف حتقيق حاجات احلارض،
ومواجهة حتديات املستقبل ،وتسخري موارد البيئة وخربات املايض ،عرب رحلة النشأة
واحلياة واملصري»(((.

ومن زاوية أخرى ،إذا كانت الرتبية أداة للهيمنة االجتامعية بالنسبة لعلم االجتامع
الرتبوي املاركيس ،فليست الغاية من الرتبية كنسق معريف حضاري حترير اإلنسان من
االستبداد والقمع السيايس بل الزيادة من فاعلية اإلنسان املسلم ،ليتمكّن من ترميم شبكة
ّ
وحيول الفكر الرتبوي اإلنسان املسلم من
عالقاته االجتامعية وحيدّ من
تضخم أناه  -ذاتهّ ،
وحيول املجتمع من مرحلة املجتمع الطبيعي إىل مرحلة املجتمع التارخيي.
شخص إىل فردّ ،

ﷺ ثان ًيا :دور القيم الدينية يف تقويم السلوك اإلنساين

وتوجهها ،وما تعدّ د
ال توجد منظومة تربوية بدون مرجعية ثقافية وحضارية تؤ ّطرها
ّ
الثقافات اإلنسانية اَّإل خري دليل عىل تعدّ د املنظومات الرتبوية ،فكل جمتمع إنساين ينسج
منظومته الرتبوية بحسب رؤيته احلضارية« ،فلكل منظومة حضارية رؤية كونية ختدمها وتف ّعلها
منهجية التفكري ،كام أن لكل منهجية مبادئ هتتدي هبا وحتدّ د هلا خمرجات الفكر ،وكلماّ كانت
هذه املنهجية عىل شاكلة رؤيتها احلضارية ورؤيتها الكونية ،كانت هذه املنهجية ف ّعالة منتجة»(((.

وعىل هذا األساس ،تنبثق الفلسفات الرتبوية من مبادئ الرؤية الكونية ملجتمع ما،
توجه الفعل الرتبوي انطال ًقا من مبادئ الرؤية
والفكر الرتبوي هو جمموعة األفكار التي ّ
الكونية احلضارية (طبيعة الوجود ،مفهوم اإلنسان ،نظرية املعرفة ،نظرية القيم).

وفق هذا املنظور ،يرى مالك بن نبي أن كل حضارة تنطلق من فكرة دينية ،فالدين
كام ذكرنا يف السابق -يعترب املركب الكيميائي الذي يعمل عىل مزج عنارص احلضارة((( حمسن مصطفى ،يف املسألة الرتبوية نحو منظور سوسيولوجي منفتح ،الدار البيضاء  -املغرب :املركز
الثقايف العريب ،2000 ،ص.43
((( ماجد عرسان الكيالين ،تطور مفهوم النظرية الرتبوية اإلسالمية ،دمشق :دار ابن كثري ،1987 ،ص.12
((( عبداحلميد أبو سليامن ،الرؤية احلضارية القرآنية ،القاهرة :دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة،
 ،2009ص.19
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الثالثة( :الرتاب والوقت واإلنسان) ،وبالتايل« ،إن دور الدين االجتامعي منحرص يف أنه
يقوم برتكيب هيدف إىل تشكيل قيم ،تنقله من احلالة الطبيعية إىل وضع نفيس زمني ،تنطبق
عىل مرحلة معينة حلضارة ،وهذا التشكيل جيعل من اإلنسان العضوي وحدة اجتامعية
وجيعل من الوقت اجتامع ًّيا ...ومن الرتاب الذي يقدّ م بصورة فردية مطلقة غذاء اإلنسان
يف صورة استهالك ...إذن فالدين هو مركب القيم االجتامعية»(((.

ومن هذا التحليل االجتامعي للدين ،فإن الفكر الرتبوي املراد بناؤه تكون أحد معامله
الرئيسية القيم الدينية ،بمعنى صياغة الفكرة الدينية يف شكل قيم تربوية تعيد إىل اإلنسان املسلم
فعاليته احلضارية« ،ومن وجه نظر تربوية يشري مالك بن نبي إىل دور الفكرة الدينية يف عملية
تتكيف الرتبوي لشخصية اإلنسان وتنظيمه سلوكه وف ًقا لنوعية العالقة التي تربطه باملجتمع»(((.

ويف عاملنا العريب واإلسالمي ،يظل الدين اإلسالمي املرجعية األساسية اخلالدة التي
توجه اإلنسان املسلم يف احلياة الدنيوية ،والنور الرباين الذي يستهدي به يف هذا الوجود،
ّ
وتزخر نصوص الرتاث اإلسالمي بالعديد من املبادئ الرتبوية التوجيهية ،التي حتتاج فقط
إىل إعادة تثورهيا لتتامشى مع متطلبات العرص.

واإلسالم ليس جمموعة الطقوس والشعائر التعبد ّية فقط« ،بل اإلسالم هو الدين
التطور اإلنساين وال حتكمه أوضاع التاريخ ،وبام أن القيم التي
الذي يتعاىل عىل تأثريات
ّ
ينطوي عليها قيم مطلقة ،فإن ذلك يعني أن اإلسالم نظرته املطلقة هلل تعاىل والكون
وللحقيقة واإلنسان ،وأن له تفسريه اخلاص ملفهوم احلقيقة يف أبعادها الوجودية والكونية
والنفسية ،وأن له رؤيته الكلية للوجود»(((.
لذلك يؤكد مالك يؤكد أن العنرص الديني« :عام ًة –فضلاً عىل أنه يغذي اجلذور
تكون األنا الواعية يف الفرد،
النفسية العامة فيام بيننا ،فإنه يتدخل مبارشة يف الشخصية التي ّ
(((1
ويف تنظيم الطاقة احليوية التي تضعها الغرائز يف خدمة هذا األنا» .
إن القيم الدينية املنبثقة عن الرؤية التوحيدية تكتسب موضوعيتها يف ميدان العالقات
االجتامعية ،وتسهم يف عملية التجديد احلضاري يف العامل العريب واإلسالمي ،فتتأثر حركة

((( مالك بن نبي ،ميالد جمتمع ،دمشق :دار الفكر ،1986 ،ص.35
((( عمر النقيب ،مقومات مرشوع بناء اإلنسان احلضاري يف فكر مالك بن نبي الرتبوي ،اجلزائر :الرشكة
اجلزائرية اللبنانية ،2009 ،ص.69
((( العطاس سيد حممد نقيب ،مداخالت فلسفية يف اإلسالم والعلامنية ،ترمجة :حممد طاهر امليساوي .ماليزيا:
املعهد العاملي للحضارة اإلسالمية ،2000 ،ص.149
( ((1مالك بن نبي ،ميالد جمتمع ،مصدر سابق ،ص.72
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احلضارة سل ًبا أو إجيا ًبا «بثبات القيم الروحية واألخالقية ،وما كان ألي عامل آخر سواء
معوضا للجانب الروحي ودوره يف توطيد أركان
كان العلم أو الفن أو العقل ،إن يكون
ً
البناء احلضاري»(.((1

فتحويل القيم الدينية إىل منظومة قيم تربوية يضمن لنا أولاً ؛ تكوين املرجعية
القاعدية للشخصية اإلسالمية ،وثان ًيا؛ العمل عىل احلد من الغرائز واحلفاظ عىل الطاقة
احليوية للمسلم ،ممّا يؤ ّدي إىل الزيادة من فعالية الفرد املسلم يف املجتمع ،ويسهم يف ترميم
شبكة العالقات االجتامعية عىل املستوى االجتامعي واألخالقي ،فيتمكّن املجتمع من أداء
دوره احلضاري يف التاريخ.
يسهم الفكر الرتبوي الذي يكون الدين اإلسالمي إطاره املرجعي يف خلق التناغم
واالنسجام يف البنية النفسية والعقلية للفرد املتعلم ،حيث يكون هناك اتّساق بني اخلطاب
الرتبوي الذي يتل ّقاه املتع ّلم وبني الرؤية الكونية التي حيملها ،وبالتايل ،تؤ ّدي عملية التوافق يف
املرجعية بني اخلطاب الرتبوي واخللفية الثقافية لإلنسان املسلم إىل زيادة فعالية التعليم واكتساب
املعارف والعلوم ،حيث «إن الرتبية إذا وضعت بصورة منهجية صحيحة متنع من دون ريب
وقوع التشويش واالضطراب العام الذي يؤ ّدي إىل زيغ واالنحراف يف العقل والعمل»(.((1

الكف عن استرياد
يؤ ّدي الوعي املعريف بأن لكل فكر تربوي مرجعيته احلضارية إىل
ّ
املنظومات الرتبوية من املجتمعات األخرى؛ ألنه عمل ًّيا وواقع ًّيا وما هو موجود يف كل املجتمعات
اإلنسانية؛ أن لكل منظومة تربوية مرجعيتها احلضارية والثقافية اخلاصة هبا ،فإذا استوردنا
تناقضا يف شخصية املتع ّلم بني رؤيته احلضارية (اإلسالمية) التي
املنظومات الرتبوية فإهنا تحُ دث ً
تل ّقاها من جمتمع وأرسته ،وبني الرؤية احلضارية املبثوثة يف املنظومات املستوردة.

ممّا يؤ ّدي إىل تكوين شخصية متع ّلمة تعاين من االزدواجية ،تعمل طيلة حياهتا
العلمية والعملية عىل التوفيق بني الرؤيتني املتناقضتني ،ممّا حيدّ من فعاليتها احلضارية
مسمى ثنائية التعليم
والثقافية واالجتامعية ،وهذا ما تعاين منه املجتمعات اإلسالمية حتت ّ
(التعليم املدين  -والتعليم الديني).
وهذا ما وقف عليه مالك بن نبي يف دراسته حول املدرسة احلديثة التي أدخلها
املستعمر بجوار املدرسة العربية التقليدية ،ممّا أ ّدى إىل تكوين نخبتني متناقضتني عىل مستوى

( ((1سليامن خطيب ،فلسفة احلضارة عند مالك بن نبي ،بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش
والتوزيع ،1993 ،ص.142
( ((1العطاس سيد حممد نقيب ،مداخالت فلسفية يف اإلسالم والعلامنية ،مصدر سابق ،ص.149
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الفكر والرؤية واملنهج ،فكان الرصاع صفة حتمية بينهام ممّا أ ّدى إىل تبديد طاقات املجتمع
يف معارك هامشية ،وامتدّ ت هذه الثنائية يف التعليم إىل التعليم اجلامعي يف البالد العربية
آثارا سلبية عىل خمتلف املستويات الفكرية والدينية واالجتامعية،
واإلسالمية ،فرتكت ً
وأ ّدت إىل عطالة فكرية وعقلية لدى اإلنسان العريب واملسلم املعارص.
وقد وصف نارص احلوامدة هذه الثنائية قائلاً « :أ ّدى انشطار التعليم إىل تعليم
ديني وآخر مدين إىل انفصال عميق يف عقل املسلم جتاه املشكالت اخلطرية التي تعيشها
وتنوع مصادرها وحرية
املجتمعات اإلسالمية عىل ضوء التقدّ م احلضاري اهلائل يف املعرفة ّ
الوصول إليها»(.((1

ويف األخري ،يعمل الدين كمنظومة قيمية وأخالقية عىل تنمية اجلوانب الروحية
يتأسس عىل الرؤية الدينية متواف ًقا مع مرحلة
لإلنسان وتزكيتها ،فيكون الفكر الرتبوي الذي ّ
الروح يف خمطط األطوار احلضارية ،ذلك الطور الذي جيب أن يسيطر فيه عامل األفكار عىل
عامل األشياء واألشخاص؛ «ألن التاريخ يبدأ باإلنسان املتكامل الذي يطابق دائماً بني جهده
وبني مثله األعىل وحاجاته األساسية ،والذي يؤ ّدي يف املجتمع رسالته املزدوجة ،بوصفه
ممثلاً وشاهدً ا»(.((1

ﷺ ثال ًثا :مركزية اإلنسان يف الفكر الرتبوي عند مالك بن نبي

ليس كعادة الفالسفة واملفكرين املولعني بتشييد املشاريع الفكرية املثالية وبناء األفكار
والتصورات واملفاهيم الطوباوية ،وبعيدً ا عن املامحكات اجلدلية التي تستنفذ اجلهد والطاقة
ّ
وترصف العقل إىل القضايا اهلامشية ،مل حياجج مالك بن نبي يف كتاباته املختلفة أصحاب
املدارس اإلنسانية التي تُعنى بمفهوم اإلنسان ،لتثبت قيمته ومركزيته عرب التاريخ البرشي،
ومستأنسا بمنهجية العلوم االجتامعية يف تناوله للمشكالت االجتامعية
متأثرا
ً
بل راح الرجل ً
والثقافية التي حيياها اإلنسان املسلم يف بلورة رؤيته الفكرية ملفهوم اإلنسان املسلم.
ومت ّثلت أول خطوة منهجية يف مقاربته الفكرية ،حتليله للمشكالت الواقعية التي
حيياها اإلنسان املسلم ،من خالل اتّصاله الدائم بالواقع االجتامعي واالقتصادي للمجتمع
ربا إياه عين ًة جزئي ًة مت ّثل متثيلاً كل ًّيا باقي املجتمعات العربية واإلسالمية،
اجلزائري املسلم ،معت ً
ومبتدئًا بمالحظات منهجية غاية يف الدقة حول شخصية اإلنسان اجلزائري ،وحملّلاً

( ((1اخلوالدة نارص محد ،ثنائية التعليم وآثارها يف البالد اإلسالمية ،بريوت :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
 ،2010ص.623
( ((1مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،دمشق :دار الفكر ،1986 ،ص.32
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شبكة عالقاته االجتامعية معتمدً ا عىل التوصيف العلمي لإلنسان املسلم املتح ّقق يف العامل
االجتامعي ،فوسمه مالك بن نبي بإنسان ما بعد املوحدين ،ذلك اإلنسان الذي «تسيطر
عليه الغرائز وهو يوافق املرحلة األخرية يف النموذج احلضاري الذي ش ّيده ،فيقول «إنسان
متسولاً يعدّ عمو ًما
ما بعد املوحدين يف أي صورة كان :باشا معلماً أو مزي ًفا أو مث ّق ًفا مز ّي ًفا أو
ّ
(((1
يضم العامل اإلسالمي من مشكالت منذ أفول حضارته» .
عنرصا جوهر ًّيا فيام ّ
ً
واعترب أن أزمة العامل اإلسالمي تتم ّثل يف أزمة اإلنسان املسلم ،أن أي تشخيص يبتعد
جمرد فرد يكون
عن اإلنسان هو يضع القضية يف شكلها الزائف« ،فالشخص يف ذاته ليس ّ
النوع ،وإنام هو الكائن املع ّقد الذي ينتج حضارة»(.((1
وال تتع ّلق مشكلة العامل اإلسالمي يف ق ّلة املوارد املالية واملادية كام ذهبت إىل ذلك
العديد من املقاربات االقتصادية ،التي تناولت مشكلة التخ ّلف الذي حتياه املجتمعات
املسلمة ،وال من طبيعة سياسية كام تدّ عي املقاربات السياسية املعارصة ،التي تُرجع أزمات
العامل العريب إىل غياب النموذج الديمقراطي السيايس ،فجوهر األزمة وعمقها يتع ّلق
باإلنسان املسلم« ،املسلم هو اإلنسان الذي خرج من احلضارة ،وكابد مؤثرات هذا اخلروج
من وجهة النظر الذهنية ،وهذا اإلنسان ال يزال يف احلالة النفسية املتطابقة مع األشياء»(.((1
وعليه ،إن الفكر الرتبوي املراد تشييده يضع اإلنسان املسلم يف عمق أطروحاته،
املسلم الذي خرج من حضارة وهو بصدد العودة إليها ،املهمة األساسية للرتبية كيف نعيد
احليوية هلذا اإلنسان ،الذي فقد فعاليته ،وأصبح يطابق بني ذاته وبني عامل األشياء.

الحظ مالك بن نبي أن اإلنسان املسلم هو عاطل ومتب ّطل ،يعاين من مشكلتني :إحدامها
سيكولوجية بمعنى نظرته لذاته ،واألخرى اجتامعية أي العالقة االجتامعية التي تربطه ببقية
أفراد املجتمع ،ووفق هاتني املشكلتني؛ يفقد اإلنسان املسلم الفعالية احلضارية املطلوبة،
ّ
تضخم
«إن الصفة االجتامعية التي تغلب عىل هذا اإلنسان وهي :الفردية التي يغلب عليها
أمرا مستحيلاً  ،فاإلنسان هو العنرص األسايس يف
األنا ممّا جيعل العمل االجتامعي املشرتك ً
احلضارة جيب حتريره من عقدة النقص واالنبهار بام يف احلضارة الغربية ،وحتريره من املواريث
تتصور
الثقافية ملجتمع ما بعد املوحدين :كالتواكل والكسل ،وعدم العمل ،وليس املهم -كام
ّ
الفلسفات االجتامعية احلداثية -أن نبدل هلذا اإلنسان لبسه ونوع سيارته ،بل جيب أن نحدّ د
له الرؤية احلضارية التي متكّنه من الفعالية ،والتي تعيد جمتمعه إىل التاريخ ،ألن النهضة هي
( ((1مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.38
( ((1مالك بن نبي ،ميالد جمتمع ،ص.29
( ((1مالك بن نبي ،القضايا الكربى ،دمشق :دار الفكر ،1991 ،ص.125
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أن نجمع بني العلم والضمري ،بني اخللق و الفن ،وبني الطبيعة وما وراء الطبيعة ،حتى يتسنّى
له أن يش ّيد عامله ط ًبقا لقانون أسبابه ووسائله ،وطب ًقا ملقتضيات غاياته»(.((1

وتأسيسا عىل التحليل السابق ،يتبينّ لنا أن الفكر الرتبوي عند مالك بن نبي يرتكز
ً
عىل مفهوم اإلنسان املسلم ،الذي ينبغي أن تليه املنظومات الرتبوية يف املجتمعات العربية
واإلسالمية األمهية البالغة ،طب ًعا باإلضافة إىل تطوير مجلة الوسائل واملناهج والطرائق
التعليمية.

ويتم توليد هذا الفكر الرتبوي من الرؤية اإلسالمية احلضارية ،عن طريق حتويل
ّ
القيم اإلسالمية إىل قيم أخالقية تربوية تعيد لإلنسان املسلم الثقة بذاته عن طريق تنمية
جوانبه الروحية ،وتعمل تلك القيم عىل جعل العالقة االجتامعية بني األفراد عبارة عن
عالقات روحية أكثر منها عالقات تعاقدية.

ﷺ راب ًعا :تأثري القيم االجتامعية والثقافية
عىل القيم الرتبوية يف الفكر الرتبوي عند مالك بن نبي

أشارت العديد من الدارسات الرتبوية يف العامل العريب إىل أن إفالس املنظومات
يتم استريادها من
الرتبوية يرجع إىل البعد املضموين ملحتوياهتا التعليمية ،التي عادة ما ّ
املنظومات املجتمعية اخلارجية التي ختتلف رؤيتها احلضارية جذر ًّيا عن الرؤية اإلسالمية
احلضارية ،ممّا يؤ ّدي إىل عدم االتّساق بني اخلطاب الرتبوي والواقع االجتامعي والثقايف هلذه
املجتمعات ،ممّا يو ّلد تلك الثنائية التي هتيمن عىل عقلية املتع ّلمني يف العامل اإلسالمي.

فيعمل اإلنسان املسلم عىل التوفيق والربط بني الرؤيتني؛ الرؤية احلضارية املحلية
ويزج به يف
والرؤية احلضارية املستوردة ،ممّا حيدّ من نشاطه الفكري والعقيل واإلبداعي
ّ
متاهات هامشية؛ كإثبات صحة إحدى الرؤيتني ،بدلاً من االشتغال عىل القضايا املعرفية
التي تساعد جمتمعاتنا يف عملية التجديد احلضاري« ،فالرتبية العربية مل متارس دورها
دورا أيديولوج ًّيا سلب ًّيا ُو ّظف ،وما يزال
احلضاري املنشود ،بل كانت وما زالت متارس ً
ُيو ّظف ،يف خدمة مصالح الصفوة االجتامعية والنخب السياسية ،دون أن متارس فعلاً
حضار ًّيا هنضو ًّيا أو حداث ًّيا يدفع بالشعوب العربية إىل مسارات احلضارة والتقدّ م»(.((1
( ((1مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ص.29
( ((1عيل أسعد الوطفة ،معادلة التنوير يف الرتبية العربية رؤية نقدية يف إشكالية احلداثة الرتبوية ،يف كتاب:
الرتبية والتنوير يف تنمية املجتمع العريب ،عبداهلل عبدالدائم وآخرون ،بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،2008 ،ص.71
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تتوالد عن هذه الثنائية التعليمية؛ ثنائية األصالة  -املعارصة ،التي يبدو أهنا لن تنتهي
يف املنظور القريب ،ومن جهة أخرى ،هناك ثنائية ال ّ
تقل حدّ ة عن الثنائية األوىل ،وتتجلىّ يف
عدم التساوق ين اخلطاب الرتبوي والواقع الثقايف للمجتمعات اإلسالمية ،ممّا يؤ ّثر سل ًبا يف
املتع ّلمني ،الذين جيدون أنفسهم حائرين بني مثالية ما يتع ّلمون من قيم أخالقية سامية وبني
يلح فيه اخلطاب
واقع اجتامعي وسيايس حيتكم إىل منظمومة قيم مغايرة« ،ففي الوقت الذي ّ
الرتبوي عىل أمهية اكتساب العلم واملعرفة ورضورة النجاح يف الدراسة لضامن املستقبل،
تؤكّد الشواهد الواقعية أن قضاء سنوات طوال عىل مقاعد الدراسة ،قد ال حت ّقق لصاحبه
املكانة االجتامعية التي حيلم هبا»(.((2
تؤثر هذه العالقة اجلدلية بني الرتبية والثقافة يف منظومة القيم لدى اإلنسان املسلم،
فإ ّما يغ ّلب القيم الثقافية التي يكتسبها من املجتمع املحيل ،والتي عادة ما يكون متنافية مع
املضامني الرتبوية التي يتل ّقاها يف املدارس واجلامعات ،و ّإما ما يكتسبه من قيم تربوية يعمل
هبا عىل حتطيم قيمه الثقافية واحلضارية.

تن َّبه مالك بن نبي من مالحظاته امليدانية إىل هذه العالقة اجلدلية بني البيئة االجتامعية
نموذجا
 الثقافية والبيئة الرتبوية ،وتأثرياهتا عىل الفعل الرتبوي ،فاتخّ ذ من املدرسةً
للدراسة التحليلية الكاشفة لنمط هذه العالقة ،فعمل عىل ضبط مفهوم الثقافة ،حيث
تناول مفهومها يف خمتلف الفلسفات اإلنسانية (الرأساملية ،االشرتاكية) ،لكنه قصد من
رسد هذه املفهومات أن تُسهم يف توضيح الصلة بني الثقافة وروح املجتمع الذي أنتجها،
«فالثقافة بصورة عملية جمموعة من الصفات اخللقية والقيم االجتامعية التي يتل ّقاها الفرد
من والدته ،كرأسامل أويل يف الوسط الذي يولد فيه ،والثقافة هي املحيط الذي يشكل فيه
الفرد طباعه وشخصيته»(.((2
إذن ،مفهوم الثقافة عند مالك بن نبي خيتلف عن مفهوم الثقافة التي يتم ّثلها غالبية
أفراد املجتمع اإلسالمي ،والذين عادة ما يركّزون عىل البعد املعياري يف مت ّثل مفهوم الثقافة،
فيعرفوهنا عىل أهنا مجلة املعارف والعلوم التي خيتزهنا الفرد يف ذاكرته ،وله القدرة الذهنية
عىل استحضارها يف أية حلظة زمنية.

أما مفهوم مالك بن نبي للثقافة فهو مشتق من الواقع اإلنساين املعيش ،وبتعبري
الباحثني يف العلوم االجتامعية :الرجل بلور مفهو ًما إجرائ ًّيا للثقافة كمامرسات سلوكية يف
( ((2حممد بوقشور حممد ،اخلطاب الرتبوي وتنمية القيم يف النظام التعليمي اجلزائري ،جملة اآلداب والعلوم
االجتامعية ،منشورات جامعة سطيف ،2009 ،ص.266
( ((2مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ص.89
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املجتمعات اإلنسانية.

من هذا املنطلق ،عملية التأسيس للفكر الرتبوي يف أي جمتمع ال تضع البعد الثقايف
يف قضاياه حمكوم عليه بالفشل الذريع؛ ألن الثقافة تتقاطع مع الفكر الرتبوي يف جمال القيم
األخالقية ،واألصل تبعية الثاين لألوىل ،وهيدف كليهام للتأثري يف السلوك اإلنساين ،فالرتبية
االجتامعية وسيلة «ف ّعالة لتغيري اإلنسان ،تع ّلمه كيف يعيش مع أقرانه ،وكيف يكون
معهم جمموعة القوى التي تغيرّ رشائط الوجود نحو األفق دائماً  ،وكيف يكون معهم شبكة
العالقات االجتامعية التي تتيح للمجتمع أن تؤدي دوره يف التاريخ»(.((2
واحلاصل يف املجتمعات اإلسالمية التي خرجت من الدورة احلضارية عدم التطابق
بني القيم الرتبوية التي تتل ّقاها الناشئة وبني القيم الثقافة التي تسود املجتمع ،فتصبح
الرتبية أداة للتغيري االجتامعي املطلوب ،ووسيلة إلحداث القطيعة مع املامرسات الثقافية
املجتمعية ،التي تكون يف الغالب األعم تأثرياهتا سلبية عىل الفرد واجلامعة واملجتمع.

املوحدين نجده حيتكم يف سلوكه إىل غرائزه الطبيعة؛ ألنه
فإذا نظرنا إىل إنسان ما بعد ّ
يعيش يف مرحلة التح ّلل التارخيي ملجتمعه ،ويصبح عامله الثقايف مفر ًغا من عامل األفكار
فيتصور حل مشكالته املختلفة من منظور الشيئية ،وال تسلم النخبة
ومملو ًءا بعامل األشياء،
ّ
العارفة واملثقفون من هذه الشيئية ،التي ختتزل ّ
حل مشكالت االجتامعية اإلنسان املسلم يف
استرياد األشياء (السلع واملنتجات الغربية) وتكديسها ،سع ًيا منه للحاق باملجتمعات الغربية.

ننمي لدى
ترسبت هذه الشيئية إىل الفكر الرتبوي يف عاملنا العريب ،فبدلاً من أن ّ
ّ
اإلنسان املسلم الفكر وطرائق املعرفة يف ّ
حل املشكالت ،أعلت الرتبية العربية «من قيمة
اليشء وجعلته أعىل من الرتبية ذاهتا ،إن التسليع الرتبوي هو عملية تؤ ّدي إىل تشييء الرتبية
حيول الرتبية إىل سلعة تباع وتشرتى ،فالثقافة املتشبعة باالجتاه
بعد تشييء اإلنسان ،حيث إنه ّ
(((2
كثريا ما تتم ّيز تربيتها بالطابع السلعي» .
السلعي ً

ويؤ ّدي حتماً التش ّيئ الرتبوي إىل احلد من فاعلية اإلنسان املسلم ،وأثبت مالك بن
نبي هذه الفرضية من مالحظاته للمدرسة االستعامرية ،فاجلزائري الذي تع ّلم فيها ليست
فتوصل
له الفعالية نفسها التي لدى األورويب أو اليهودي الذي تع ّلم معه يف املدرسة نفسهاّ ،
إىل نتيجتني ،نحن اليوم ويف إطار التأسيس للفكر الرتبوي املستند إىل الرؤية اإلسالمية
( ((2مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.89
( ((2السورطي يزيد عيسى ،السلطوية يف الرتبية العربية ،الكويت :املجلس األعىل للعلوم والثقافة،2009 ،
ص.133
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احلضارية يف أمس احلاجة لالنتباه هلام ،ومها:

 -1يرى ابن نبي أن الفرد ال يدين بصفاته االجتامعية لتشكيله املدريس ،ولكن
خاصة بوسطه االجتامعي ،وهو ما نالحظه يف املجتمع اجلزائري؛ رغم زيادة عدد
برشوط ّ
املتع ّلمني اَّإل أن أنامط السلوك تبقى خاضعة لطبيعة البيئة االجتامعية ،فتنتقل السلوكيات
السلبية من املجتمع إىل املؤسسات الرتبوية والتعليمية ،كالعالقات القرابية والقبلية ودورها
يف عمليات التقويم الرتبوي ،والزبونية بني املع ّلم واملتع ّلم يف منح العالمات واالمتيازات
للطالب وغريها.

 -2ويرى ابن نبي أن سلبية الفرد املسلم إزاء املشكالت التي تواجهه ،تنبع من
وسطه االجتامعية ،فتفشل الرتبية يف صنع اإلنسان الفاعل يف احلياة اإلنسانية ،وهو املالحظ
يف املجتمع اجلزائري؛ يزداد عدد املتع ّلمني واحلاملني للشهادات اجلامعية لكن ال ُيسهم
هؤالء يف ّ
حل مشكالت جمتمعهم ،بل أصبحوا عالة عليه من ناحية مطالبتهم إياه بتوفري
مناصب عمل هلم يف املؤسسات احلكومية.
توصل مالك إىل صياغة مفهوم للثقافة« ،فالثقافة ليست
ترتي ًبا عىل هاتني النتيجتنيّ ،
(((2
ظاهرة صادرة عن املدرسة ولكنها ظاهرة صادرة عن البيئة» .

ومنطوق هذا املفهوم ،أن جذور الثقافة تتع ّلق باملامرسات االجتامعية ،وال عالقة
للمدرسة أو الرتبية يف صناعتها؛ لذلك إذا مل يتن َّبه القائمون عىل شؤون الرتبية والتعليم إىل
القيم الثقافية املتو ّلدة عن البيئات االجتامعية ،والتي تكون منظومتها القيمية أقوى من منظومة
القيم التي تسعى املنظومات الرتبوية لرتسيخها لدى املتع ّلمني ،فإن القيم التي تنميها الرتبية
تعمل عىل حتطيمها القيم الثقافية املجتمعية السلبية ،فاملالحظ يف خمتلف األقطار العربية أنه
ك ّلام زادت معدالت القراءة والكتابة زادت معدالت التفقري والسلوكيات العنيفة.

ويؤ ّدي الرشخ بني املنظومتني القيميتني إىل اغرتاب خرجيي الرتبية والتعليم عن
واقعهم املجتمعي من جهة ،واحلدّ من فعالية القيم الرتبوية من جهة أخرى .يقرتح مالك بن
نبي حلاًّ هلذه املشكلة ،من خالل صياغة فكر تربوي ضمن إطار املرشوع الثقايف للمجتمع،
«فاملدرسة عامل مساعد من عوامل الثقافة ،وألنه يخُ طئ يف تقدير وظيفتها عندما نعتقد أن
يف إمكاهنا أن ّ
حتل مشكلة الثقافة وحدها ،وهي ال يمكن أن تقوم بدور عامل مساعد اَّإل يف
حدود التي تندمج فيها وظيف ًّيا ضمن اخلطوط الكربى للمرشوع الثقافة»(.((2
( ((2مالك بن نبي ،القضايا الكربى ،مصدر سابق ،ص.77
( ((2مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.81
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تأسيسا عىل هذا الفرز املنهجي بني مفهومي الثقافة والرتبية عند مالك بن نبي،
ً
نتوصل إىل اخلالصات التالية:
ّ
 -1الفكر الرتبوي الذي تتسامى مضامينه عىل الروح الثقافية للمجتمع العريب
واإلسالمي ،لن يستطيع أن يو ّلد مرشو ًعا هنضو ًّيا عمل ًّيا ،بل سيزيد من الرشخ بني
التصورات واملفاهيم التي تقوم منظومات الرتبية بتلقينها للمتع ّلمني وبني التصورات
ّ
واملفاهيم التي تنسجها الثقافة املجتمعية ،ممّا يؤ ّدي إىل عطالة فكرية عىل املستوى العلمي
والعميل للمتع ّلمني ،ويعيق عملية التجديد احلضاري املنشودة.

-2إن الفكر الرتبوي الذي يتو ّلد عن الرؤية احلضارية اإلسالمية ينبغي أن ترافقه
بالرضورة عملية بناء ملرشوع ثقايف متو ّلد من الرؤية نفسها ،لضامن االتّساق املطلوب بني
البعد الرتبوي والبعد الثقايف ،وهذا حلامية القيم الرتبوية من االهنيار حتت تأثري حمدّ دات
البيئات االجتامعية ،وخلق أوساط اجتامعية تنمو وتربو فيها القيم الرتبوية اإلجيابية،
فاملقاصد الرئيسية للفكر الرتبوي تتم ّثل يف الزيادة من فعالية اإلنسان املسلم ،و ترميم شبكة
العالقات االجتامعية يف املجتمع.

 -3ينمي الفكر الرتبوي القيم الفكرية والروحية عىل حساب القيم الشيئية ،ويضع
يف قلب العامل الثقايف جدلية الفكرة واليشء ،فليست مهمة املنظومات الرتبوية إعداد أفراد
يتوافقون مع مهن املستقبل ،بل إعداد أفراد حاملني لرسالة إسالمية حضارية ،والدور
املنوط هبذا الفكر يف غاياته النهائية هو احلفاظ عىل اهلوية احلضارية للمجتمع اإلسالمي
وتعزيزها.

خامسا :حمورية العقل العميل يف الفكر الرتبوي عند مالك بن نبي
ﷺ
ً

يف الغالب األعمُ ،يعنى األفراد يف العامل العريب واإلسالمي باملشاريع الفكرية التي
تتحول إىل نوع من ّ
تلذذ ذواهتم
ترشح مأساهتم احلضارية وحت ّلل أسباب انحطاطهم ،وكأهنا ّ
املهزومة املقهورة بآالمها الوجودية ،فغال ًبا ما يغيب عن العقل اإلسالمي البعد العميل
واجلانب التطبيقي لألفكار واملشاريع الفكرية.
وختترص األزمة يف الثرثرة الكالمية حول املشكالت ،وتتو ّقف العقول عند حدّ
وتفر العقول من طرح احللول والبدائل ،وكأهنا تفتقد إىل اآلليات
الوصف والتشخيصّ ،
والطرائق التي متكّنها من حتويل األفكار اإلنسانية إىل مشاريع عملية ،فيستغرق الباحث
العريب كل جهده وطاقاته يف الرشح والتحليل« ،فيقف الفكر العريب عىل أعتاب قرن جديد
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وهو ال يزال مثقلاً
ومفتقرا يف املقابل إىل التأسيس
بالتصورات الظن ّية واألوهام واألحالم،
ّ
ً
خيتص بمعرفة الذات واآلخر والعامل املحيط»(.((2
املعريف البحثي فيام ّ
منذ عرص النهضة والعرب املسلمون يو ّلدون املرشوع الفكري تلو اآلخر ،ما أن
ينطفئ عقد زمني ،حتى تنطفئ معه أحالم وأوهام تلك املشاريع الفكرية .ونحن بعد العقد
األول من القرن الواحد والعرشين نكاد نجزم أننا ال نزال يف مرحلة الصفر احلضاري ،إن
مل ننزل مع ثورات الربيع العريب إىل ما دون ذلك.

اهلوة السحيقة التي تفصل بني الفكر والواقع ،وهو ما محله إىل
تن َّبه مالك بن نبي هلذه ّ
نقد احلركة اإلصالحية يف اجلزائر ،التي رأى أهنا تُعنى باجلوانب اللفظية واللغوية واألبعاد
املنطقية ملشاريعها الفكرية دون أن تفكّر يف تنزيلها عىل أرض الواقع ،ورأى أهنا تعكس أزمة
املسلم بصفة عامة ،قائلاً « :إن الذي ينقص اإلنسان املسلم ليس منطق الفكرة ،ولكن منطق
جمر ًدا بل األكثر من ذلك فهو أحيانًا،
العمل واحلركة ،فهو ال يفكر ليعمل ،بل ليقول كال ًما ّ
يتحول
تفكريا مؤ ّث ًرا ،ويقولون كال ًما منطق ًّيا من شأنه أن
يبغض أولئك الذين يفكّرون
ّ
ً
الفكر إىل نشاط وعمل»(.((2
اهلوة الفاصلة بني
أما السؤال الذي يطرح بإحلاح عن األسباب الفعلية التي أ ّدت إىل ّ
الفكر والواقع يف العامل العريب واإلسالمي ،فريى ابن نبي أهنا تتع ّلق بجملة الرشوط النفسية
املوحدين ،التي جعلته مصا ًبا ّ
بالذهان؛ «فيجعل لألمر أحد االحتاملني :فهو
إلنسان ما بعد ّ
(((2
إما سهل جدًّ ا ،وإما صعب جدًّ ا ،دون أن يعرتف بينهام بوسط» .

تؤ ّدي هذه احلالة السيكولوجية ّ
الذهانية إىل عدم قدرة اإلنسان املسلم عىل بناء
أفكار سليمة ،فتش ّله عىل التفكري الصائب جتاه املشكالت التي تعرتضه ،ومن َث َّم يعاين من
هوة نفسية بني ما يفكر فيه وبني ما هو موجود
احتباس عىل املستوى الفكري ،يضعه دائماً يف ّ
عىل أرض الواقع.
والشق الثاين من اإلجابة عن هذا السؤال ،تتع ّلق باملحيط الثقايف الذي يعيش فيه
يضطره
اإلنسان املسلم ،فيعاين من فقر األفكار ك َع َرض طبيعي حلالة االنحطاط واجلمود ممّا
ّ
إىل استرياد األفكار ،دون الوعي املنهجي بأهنا فقدت فعاليتها يف أوساطها الثقافية األصلية،

( ((2حممد جابر األنصاري وآخرون ،نحو مرشوع هنضوي عريب ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،2001ص.326
( ((2مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ص.103
( ((2مالك بن نبي ،مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي دمشق :دار الفكر ،1984 ،ص.66
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«فيجد الفكرة التي فقدت إشعاعها االجتامعي ،ويف اجلهة املقابلة الفكرة ذات اإلشعاع
القاتل ،الفكرة امليتة :هي الفكرة التي خذلت األصول ،فكرة انحرفت عن َم َثلها األعىل،
والفكرة امليتة :هي الفكرة التي فقدت هو ّيتها وقيمتها الثقافية بعد أن فقدت جذورها التي
بقيت يف مكاهنا يف عاملها األصيل»(.((2

واملحصلة النهائية؛ أن هذه األفكار التي فقدت إشعاعها يف املايض أو يف احلارض حتدّ
من فعالية املسلم ،وتُسهم بطريقة خف ّية يف توسيع اهلوة بني الفكرة والواقع« ،فاملسلم الذي
تم تشكيله عىل مقاعد الدراسة ،كان من الناحية االجتامعية ّ
أقل فعالية من زميله األورويب
ّ
(((3
أو اليهودي كام لو كان مصا ًبا بمعامل النقص» .
إن الفصل بني النظر والفعل يف حياة اإلنسان املسلم ،ليس السبب الوحيد يف مجود
الفكر اإلسالمي ،إنام يعود يف جزء منه إىل عدم قدرة العقل اإلسالمي عىل توظيف الفكر
حتول العلم ألحد مظاهر الزينة االجتامعية« ،فلم يكن
العلمي يف معاجلة مشكالته ،بل ّ
العلم الذي نأخذه من جامعات الغرب وسيلة لإلسعاد ،بل كان طريق للمظهرية ،مل يكن
استظهارا للبيئة
العلم استنبا ًطا حلاجة املجتمع يريد معرفة نفسه ليحدث تغيريها ،بل مل يكن
ً
يبحث عنها لتغيريها»(.((3

ملحة إىل فكر تربوي
وفق هذا
التصور الرباغاميت للمعرفة العلمية ،تصبح احلاجة ّ
ّ
تنمي مناهجه التعليمية من قيمة العقل التطبيقي لإلنسان املسلم ،حتى ُيدرك بعمق
ّ
ويؤسس ملناهج دراسية وتربوية تعمل عىل ختليص
اجلوانب العملية لكل فكرة إنسانية،
ّ
ّ
ذهنية اإلنسان املسلم من مرض ّ
ويشل قدرته العقلية عىل
الذهان ،الذي يكبحه عن العمل
ننمي فيه ملكة البحث عن طرائق وأساليب متكّنه من الرصد
التفكري ،ومن جهة أخرىّ ،
املنهجي للمشكالت والعمل عىل ح ّلها.
إذا أردنا بلورة فكر تربوي ُيسهم يف تنمية امللكة العملية لدى الناشئة ،فإننا مطالبون
بصياغته وفق مرشوع ثقايف شامل ،تكون من املهام األساسية هلذا املرشوع التجديدي
العمل عىل تطهري ذهنية املسلم املعارص من األفكار امليتة؛ تلك األفكار التي تنتمي إىل بيئته
الثقافية واالجتامعية ،لكنها فقدت بريقها وقدرهتا عىل معاجلة املشكالت.
ويف املقابل ،تطهري ذهنيته من األفكار القاتلة؛ التي تأيت من بيئات مغايرة للرؤية

( ((2مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.153
( ((3مالك بن نبي ،القضايا الكربى ،ص.74
( ((3مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ص.38
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احلضارية اإلسالمية ،فاقدة لروحها وفاعليتها احلضارية ،فمثلاً ال يمكن أن نستورد مناهج
دراسية أو تعليمية من البيئات الغربية حتت حجة أهنا ح ّققت فعالية يف تلك املجتمعات،
ألننا نسقط هنا من أذهاننا االختالف الثقايف واحلضاري والتارخيي بني املجتمعات.

يف األخريُ ،يسهم الفكر الرتبوي املتو ّلد عن الرؤية اإلسالمية احلضارية يف ميالد
نؤسس ملبدأ مهم يف أية هنضة
حركة علمية يف املجتمعات العربية واإلسالمية ،ألننا هنا ّ
وهو؛ االتّساق بني الرؤية الكونية لإلنسان املسلم والعلم املراد تشييده ،فريى مالك بن
نبي أن العلم يف األعم األغلب يف العامل اإلسالمي مل يكن آلة للنهضة بقدر ما كان زين ًة
مؤخرا الباحثون العرب ،فيقول سمري أبو زيد« :أصبحت قضية
وتر ًفا ،وهو ما بدأ ينت َّبه إليه
ً
التأسيس العلمي للنهضة العربية إعادة تأسيس مفهومنا العلمي لطبيعة عالقتنا املجتمعية
واملادية ،بحيث يقوم هذا املفهوم عىل أساس التصورات العليمة املعارصة وعىل أساس
االتساق مع النظرة العربية –اإلسالمية-إىل العامل ،وبحيث يصبح مفهومنا العلمي بعد
عملية التأسيس جز ًءا من جوهر ًّيا من األسس الفكرية التي يعتنقها أفراد املجتمعات
العربية عىل وجه العموم»(.((3

ﷺ خامتة

نخلص بعد هذا التحليل املعريف ملعامل الفكر الرتبوي عند مالك بن نبي إىل مجلة
النقاط التالية:
أول :تتم ّثل املعامل الرئيسية للفكر الرتبوي عند مالك بن نبي يف عالقة الرتبية
بمشكالت احلضارة ،وتتشكّل احلضارة من ثالثة عنارص رئيسية هي :الرتاب والوقت
واإلنسان ،ويعدّ عنرص اإلنسان املشكلة الرئيسية واملحورية .وعليه ،كل تناول ملشكلة
اإلنسان بمعزل عن السياق احلضاري ال ُيسهم يف فهمها فهماً عمي ًقا.

ّ
وكل فكر تربوي ال يضع يف عني االعتبار الطور التارخيي احلضاري يكون مآله الفشل
الذريع ،ويتع ّلق الفكر الرتبوي عند مالك بن نبي بدور القيم الدينية يف تربية الناشئة ،حيث
تُسهم القيم الدينية يف كبح الغرائز النفسية ،األمر الذي يؤ ّدي إىل فاعلية اإلنسان املسلم،
واإلسالم أعظم ديانة تُعيل من القيم الروحية ،التي تُسهم يف تنمية قيم التضحية والعمل.
ثان ًيا :تعترب معامل الفكر الرتبوي عند مالك بن نبي بمثابة بوصلة معرفية نسرتشد
تصورنا املتواضع أننا يف حاجة إىل القيام بجهد
هبا يف التأسيس لفكر تربوي إسالمي .ففي ّ
( ((3أبو زيد سمري ،العلم والنظرة العربية للعامل ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،2009 ،ص.17
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معريف مضاعف ،األول؛ يف اجتاه الرتاث اإلسالمي لنستقرئ أهم معامل النموذج الرتبوي
اإلسالمي ،لنعيد الوصل بأجزائه الرتبوية املضيئة ،والثاين؛ يف اجتاه النموذج الرتبوي الغريب،
لالستفادة من جوانبه اإلجرائية كاملناهج وطرائق التدريس ،ويقع العبء عىل خرباء الرتبية
يف العامل العريب واإلسالمي لتحويل هذه املنطلقات الفكرية الرتبوية إىل برامج تدريسية
ومناهج تعليمية.

ثال ًثا :ال يقصد من تأسيس فكر تربوي إسالمي معارص إدخال بعض التحسينات
اجلاملية عىل املناهج التعليمية ،كإدراج مفاهيم من قبيل مفهوم املجتمع املدين ،مفهوم
الديمقراطية...،إلخ يف املناهج الدراسية ،فمشكلة الرتبية أعمق من هذه التعديالت
السطحية ،التي حتاول أن تُوائم بني اإلسالم كمنظومة قيمية وبني بعض قيم احلداثة
الغربية ،بل ينبغي التفكري يف بلورة فكر تربوي إسالمي من خالل إرشاك أكرب قدر ممكن من
ختصصات معرفية خمتلفة (علوم الرتبية ،علم االجتامع الرتبوي،
الباحثني ،الذين ينتمون إىل ّ
العلوم اإلسالمية ،علوم احلديث.)...
راب ًعا :وال يعني مطل ًقا تأسيس الفكر الرتبوي اإلسالمي إضافة بعض اآليات
واألحاديث للمضامني الرتبوية ،بل يعني التفكري من طرف خرباء تربويون يف صياغة
واملتحمسني للفكر
يتوهم بعض الباحثني
مرشوع تربوي متكامل اجلوانب ،وليس كام ّ
ّ
الرتبوي اإلسالمي ،حني يقدّ مون بعض املقرتحات العملية إلصالح التعليم والرتبية يف
األوطان العربية؛ اقرتح إطالة الفسحة التي يأخذها التالميذ حتى يتسنّى هلم أداء صالة
الظهر يف املدرسة يف موعدها« ،هذه املطالب يف غاية النبل ،ولكنها ال عالقة هلا باملستوى
املعريف الكيل والنهائي؛ إذ يظل السؤال املطروح هو :ماذا عن مضمون الدراسة قبل الصالة
وبعدها؟ ماذا عن منهج الدراسة ككل ،وجمموعة النامذج والقيم الكامنة فيها؟ وبعد أن
يؤ ّدي الطلبة الصالة ،هل سيذهبون إىل أستاذهم حيدّ ثهم عن حتمية تقدّ م العلوم ،ويبينّ
جمرد من األخالق ينظر العامل باعتباره
هلم أن العلم قد ح ّقق هذا التقدم ،ألنه نشاط حمايد ّ
نموذجا إسالم ًّيا؟»(.((3
حمضا ،أم أنه سيستخدم
كماًّ ً
ً

( ((3عبدالوهاب املسريي ،يف الدرس املعريف ،جملة إسالمية املعرفة ،بريوت :املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،2000،ص.48
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ﷺ املقدمة

يسوقنا احلديث عن التجديد عند املفكّر مالك بن نبي إىل العودة جمدّ ًدا
والبحث يف أصول فكر هذا األخري ،ونعني هنا العودة إىل بحث مالك بن
نبي يف الظاهرة احلضارية التي شكّلت حمور اهتاممه ،وهو األمر الذي يضفي
تفر ًدا بني مجلة املامرسات الفكرية املعارصة له ،واألصل
عىل ممارسته الفكرية ّ
التفرد الذي م ّيز فكر مالك بن نبي هو اهتاممه باإلجابة عن سؤال
يف هذا ّ
النهضة املتع ّلق بسبب ّ
تأخر املسلمون ،وتقدّ م غريهم يف الوقت الذي اهتم فيه
معارصوه بالبحث يف اإلسالم ذاته.

ّ
إن هذا التم ّيز الفكري الذي انفرد به مالك بن نبي ،جعله من أبرز
خاصة إذا تأكّد لنا ّ
أن
جمدّ دي اإلسالم الذي عرفه الفكر اجلزائري املعارصّ ،
مالك بن نبي ذو فكر منفتح عىل حضارة العرص ،فجمع هبذا بني األصالة
اإلسالمية واملدنية الغربية ،واستطاع من خالل أطروحاته الفكرية بخصوص
* أستاذ حمارض ،املدرسة الوطنية التحضريية للدراسات – اجلزائر .الربيد اإللكرتوين:

saadalarabi@hotmail.fr
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التصور اجلديد للمرشوع
معنى التجديد احلضاري ،أن ُيسهم من منظور مغاير يف تقديم
ّ
احلضاري ،الذي طاملا اجتهد من قبله مجهور املفكرين يف إجياد الصيغة املثىل لذلك ،وهذا
حتى يتسنّى له اللحاق بركب حضارة العرص ،أي تقديم مشاركة فعلية وحقيقية ،عوض
االكتفاء باسترياد املنتج احلضاري الغريب ،ومن َث َّمة التكديس الشيئي.
يعني ما سبق ّ
أن منطلق نظرة مالك بن نبي التجديدية ،قوامها إعادة النظر من جديد
يف املسلك الذي انتهجه مجهور املفكرين من قبله ،عىل اعتبار ّ
تفرد مرشوعه احلضاري،
أن ّ
عن بقية املشاريع احلضارية األخرى ،هلو داللة واضحة عىل ّ
أن وعيه للحضارة احلديثة
مهمة ،وتتع ّلق يف هذا السياق برضورة فهم املسلم
كان وع ًيا حييل يف جوهره إىل مسألة جدُّ ّ
املعارص للعوامل التي تبني احلضارات وهتدمها يف اآلن عينه.
والقصد من وراء هذا هو إمكانية حتقيق االنعتاق من سيطرة التخ ّلف احلضاري،
الذي كان بالنسبة إىل األمة اإلسالمية بمثابة السيطرة االستعامرية ،والتغريبية بكل أشكاهلا
نتعرف عىل الداعي من وراء هذا
فكرية أو ثقافية أو سياسية ...إلخ .إذ إنّنا لو حاولنا أن ّ
لتبينّ لنا ّ
أن األمر بالنسبة إىل مالك بن نبي هو يف املقام األول تأكيد للهوية اإلسالمية.
وألن األمر كذلكّ ،
ّ
فإن املهمة التي أوكلها مالك بن نبي لنفسه أولاً  ،وللمسلمني
ثان ًيا هي االلتزام بقيم ومبادئ وأسس ديننا احلنيف من خالل احلرص عىل أمهية االعتقاد يف
وضوحا الوجه اآلخر
القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة واعتامدمها ،وهنا يبدو لنا أكثر
ً
التصور املسلك الواجب أخذه.
لفكر مالك بن نبي التجديدي ،الذي فتح من حيث
ّ
ّ
وكأن املرجو حتقيقه هو فتح آفاق الفكر اإلسالمي املعارص ضد احلركات التغريبية
والقوى املساندة هلا الراميتني إىل طمس معامل الشخصية اإلسالمية .وهنا يبدو لنا ّ
أن
مرشوعية البناء احلضاري الذي يروم مالك بن نبي التأسيس له وثيق االرتباط بوضع العامل
اإلسالمي احلضاري ،وهي حالة ال حيسد عليها ،خاصة إذا ثبت لنا ّ
أن مالك بن نبي جعل
من مهمته كمفكّر هي جتاوز رؤى سابقيه من املفكرين من جهة ،والتأسيس ملا حي ّقق ذلك
من جهة أخرى.

ولو حاولنا فهم هذا االرتباط احلاصل بني ما هو كائن ،وما ينبغي أن يكون يف نظر
مالك بن نبي ،لتبينّ لنا ّ
أن األمر يف أساسه هو رضورة القيام بمراجعة فكرية وحضارية
التطورات والتغيرّ ات التي م ّيزت العامل الغريب خاصة ،وم ّثلت يف اآلن عينه
منطلقها تلك
ّ
اهلوة الفاصلة بينه وبني العامل اإلسالمي.
تلك ّ
أما مبعثها فهو الكشف من خالل هذه املراجعة عىل األصول الفكرية ،واملفاهيم
خيص بنية
احلقيقية كمرحلة أوىل اهلدف منها هو التأسيس جمدّ ًدا لكل ما هو حضاري ّ
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املجتمع اإلسالمي ،أي السعي إىل حتقيق مشاركة فعلية متم ّيزة تؤكّد وجهة النظر احلضارية
تطورات العامل احلضارية بشقيها املادي و الفكري.
مقارنة بمثيالهتا الغربية التي حتكم ّ
ّ
وألن األمر يتع ّلق يف هذا السياق بمضمون التجربة احلضارية لألمة اإلسالمية ،بام يف
ذلك وعي هذه األخرية بذاهتا وبام حييط هباّ ،
فإن املراد إضافته يف هذا السياق هو ما تضيفه
هذه التجربة احلضارية من مسامهة متكّن الشخصية املسلمة من مواكبة الركب احلضاري
والفكري احلاصلني يف العامل الغريب املتقدّ م.

وعن طريق هذا الوعي احلضاري املزدوج سيبدو لنا ّ
أن التجديد الذي يسعي
مالك بن نبي إىل حتقيقه هو فاعلية إجيابية تغيرّ من عالقة العامل اإلسالمي احلضارية بالعامل
الغريب ،أي تنقله من موضع االستهالك واالسترياد احلضاري ،إىل موضع املشاركة والبناء.
وهكذا ّ
فإن حرص مالك بن نبي واهتاممه بمسألة التجديد كام تراءى له تب ًعا للوضع
احلضاري املرت ّدي يف العامل اإلسالمي ،هو إعادة االعتبار وتأكيد القيمة احلضارية للتجديد
وأثره يف حتقيق الصورة التي ينبغي أن يكون عليها حال اإلسالم واملسلمني.

ثمة ّ
فإن اجلدير بالذكر يف هذا السياق هو اإلشارة ،مع التأكيد عىل التداخل
ومن ّ
املثبت بني مفهومي احلضارة والتجديد؛ ّ
ألن ما تراءى ملالك بن نبي تب ًعا للتخ ّلف
واالنحطاط اللذين حلقا باألمة اإلسالمية ،هو يف حقيقة األمر حمور رؤيته احلضارية ،أي ّ
إن
واقع االتصال بني التجديد واحلضارة ،واعتبار ّ
أن أحدمها يكمل اآلخر ،سيكون املنطلق
سيتحرك يف فلكها املرشوع احلضاري ملالك بن نبي.
واخللفية املحورية التي
ّ
توضيحا للمعنىّ ،
فإن اهتامم مالك بن نبي بالتجديد ورضورته يف البناء احلضاري،
ً
كان بنا ًء عىل األمهية القصوى لذلك ،وقد جتلىّ هذا وانعكس يف ظروف ورشوط وسامت
البيئة اإلسالمية ،إذ جاء هذا االهتامم يف مرحلة جدُّ متقدّ مة من التخ ّلف احلضاري الذي
طبع حال املجتمع اإلسالمي (األفرو آسيوي).
وعليه ّ
فإن مطلب التجديد احلضاري عند مالك بن نبي ،هو مطلب يروم من خالله
حتقيق التغيري نحو األفضل ،مع احلرص خاصة عىل حتقيق التجاوز ملا هو كائن ،ونعني هنا
مجلة الرؤى والنظريات الداعية إىل ذلك.

احلقيقة ّ
أن مثل هذه املقاربة احلضارية من اإلطار العام الذي حيكم رؤية مالك بن نبي
ملفهوم التجديد يف عالقته بمفهوم احلضارة يأيت يف إطار البحث عن صيغة عالجية جديدة
للمشكل احلضاري الذي تعانيه األمة اإلسالمية ،إذ سعى مالك بن نبي إىل بلورة رشوط
املرشوع الفكري احلضاري ،الذي سيكون بالنسبة إليه الوسيلة التي يقاوم هبا خطر التح ّلل

مالك بن نيب والتجديد احلضاري

55

جراء املرحلة االستعامرية
واالندثار احلضاري الذي تعانيه الذي األمة اإلسالمية من ّ
البغيضة وتداعياهتا املختلفة عىل خمتلف املستويات.

فإن جهد مالك بن نبي احلضاري كان بمثابة ّ
لذا ّ
خط الدفاع األول واألسايس
جتاه اهلجوم الغريب الرامي إىل تفكيك وهدم معامل الشخصية اإلسالمية ،وهنا يتأكّد لنا ّ
أن
األساس يف عملية النهوض احلضاري -يف نظر مالك بن نبي -هو التجديد احلضاري،
أن األمر سريتبط أولاً بام هو فكري ،ثم يليه ما هو مادي شيئي ،وهذا عىل اعتبار ّ
بمعنى ّ
أن
جتديد ما هو فكري وبقاءه ،حيفظ ملا هو مادي البقاء وبالتايل إعادة بنائه من جديد.
ومنه ّ
أسس له مالك بن نبي ،سيشمل حتديدً ا الناحيتني
فإن قوام التجديد الذي ّ
الفكرية واملادية؛ ولذلك كان علينا ّ
التوجه ،عىل اعتبار أنّه يم ّثل
أن نحدّ د املعنى الرئيس هلذا
ّ
أساس مرشوعه احلضاري ،وبصيغة أكثر حتديدً ا ّ
توجه مالك بن نبي احلضاري يسعى
فإن ّ
إىل مت َ ُّثل أفضل األفكار احلضارية ذات األصل الديني (اإلسالم) وذلك بجعلها يف جمرى
حمدّ د نحو اهلدف املنشود.
التوجه اجلديد للشخصية
تصور مالك بن نبي للتجديد ،أي
ويف هذا يكمن
ّ
أساسا ّ
ً
والتصور اجلديدين ملعنى التجديد سيقوم
املسلمة فكر ًّيا وماد ًّيا ،وانطال ًقا من هذا املفهوم
ّ
مالك بن نبي بربطها بالرشوط احلضارية اخلاصة باملجتمع اإلسالمي ليشكّال م ًعا النسق
املتكامل للتجديد احلضاري عنده.

يف الواقعّ ،
إن الرباط العضوي الذي أقامه مالك بن نبي بني اإلنسان (الشخصية
املسلمة) ،واإلطار الذي حيوطه وبنا ًء عىل ضوء هذه احلقيقة ّ
فإن ما يربز لنا يف هذا السياق
حتديدً ا هو أمهية مفهوم التجديد كام تصوره مالك بن نبي باعتباره يشكّل القاعدة ،واإلطار
احلضاريني ال ّل َذ ْين حيكامن مجيع مناحي احلياة اإلنسانية سواء كانت فكرية أو مادية.
وألن األمر كذلك ّ
ّ
فإن لفكر مالك بن نبي مت ّي ًزا يف الطرح ،وهو أنّه مل يكن فقط
جمرد منّظر حضاري للتجديد ،بل إنّه مجع عىل غرار باقي املن ّظرين احلضاريني بني ما هو
ّ
ثمة النهوض باألمة اإلسالمية من جديد بعد
نظري وما هو عميل ،لتحقيق التجديد ومن ّ
أن عرفت حالة ال حتسد عليها من االنحطاط شارك فيها الغرب املستعمر بالدرجة األوىل
من جهة ،وسوء تشخيص سابقيه من املن ّظرين للدّ اء احلقيقي الذي أصاب األمة اإلسالمية
من جهة أخرى.
ّ
إن عدم اكتفاء مالك بن نبي بام هو كائن ،وبالتايل مواصلته رسم معامل الطريق
يتقوم هبا البناء
احلضاري للمسلم املعارص انتهى به إىل حتليل تلك املشكالت املحورية التي ّ
تكديسا أو تراكماً شيئ ًّيا ،بقدر
احلضاري ،هذا األخري الذي ال يعدّ يف نظره كام سبق أن أرشنا
ً
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ما هو حتليلاً نظر ًّيا وفكر ًّيا ملشكالت رئيسية حتكمه.

وهذا يعني من منظور مالك بن نبي ّ
ختص القيام بدراسة اإلمكانات
أن املسألة ّ
احلضارية لألمة اإلسالمية ،وربطها باألهداف املرجو حتقيقها ،واملعنى هنا يتع ّلق بمفهوم
التجديد احلضاري ،الذي سيكون هذه املرة مع مالك بن نبي بحث يف تلك العالقة القائمة
مبارشا يف حتقيق البنية احلضارية
تأثريا
ً
بني املقومات الداخلية لألمة اإلسالمية ،التي تؤ ّثر ً
اخلاصة هبا ،ثم السعي فيام بعد إىل حتقيق املالءمة بني جمموع القيم ،واألفكار احلضارية وبني
األهداف التي تسعى احلضارة إىل تأصيلها يف حميط الذات اإلنسانية.
يمكن إمجاله يف الصيغة اآلتية :ماذا عن عالقته برؤى سابقيه احلضارية (رجال
تصور مفهوم التجديد احلضاري؟ وهل باإلمكان
اإلصالح)؟ كيف
ستتم إعادة صياغة ّ
ّ
ِ
تصوره؟
تؤسس الستمرار ّ
احلديث عن جدّ ة يف املسامهة ّ

ّ
إن إفراد عدد من الصفحات للحديث عن املرشوع الفكري احلضاري التجديدي
للمفكّر مالك بن نبي الذي امتدّ قرابة نصف قرن ،هلو مطلب عسري التح ّقق ،فاملك بن
بحق كان نموذج املفكر واملدافع واملؤسس ملطلب التجديد احلضاري .لقد دافع هذا
نبي ٍّ
املفكر يف جبهات عدة عن الشعوب املستضعفة واملستعمرة ضد مستعمرهيا ،وبني أثر ذلك
فأسس انطال ًقا من ذلك إىل فكر حضاري إسالمي ،وبينّ مدى
عىل وضعها احلضاريّ ،
احلاجة إىل التجديد ،وحماولة إعادة النظر والقراءة يف ضوء ما هو راهن ،كام كشف عن
حرب حضارية مزعومة ،حيث دافع وسدّ د وجدّ د.

وهو ما يعني ّ
أن هذا اجلهد الفكري الذي أضافه هذا املفكر حيتاج منا تسليط الضوء
ِ
خاصة إذا تأكّد لنا ّ
بمجرد وفاته،
أن فكر مالك بن نبي التجديدي مل ينته ،ومل يتو ّقف
عليه ّ
ّ
مبارشا واملنترشين عىل امتداد الساحة
تأثرا
بل إنّه استمر من خالل تالمذته املتأ ّثرين به ً
ً
الفكرية العربية اإلسالمية .لذا كان لزا ًما علينا أن نح ّلل ولو باقتضاب أهم األفكار التي
جتمل فحوى مرشوع مالك بن نبي التجديدي.

ﷺ أولاً  :مالك بن نبي ورجال اإلصالح

تصو ًرا
تعترب مسامهة مالك بن نبي الرامية إىل تقديم رؤية إصالحية جديدة ،حتمل ّ
خاصة إذا
ثور ًّيا وجتاوز ًّيا يف اآلن عينه ،ونعني هنا موقفه من رؤى سابقيه رجال اإلصالحّ ،
تأكّد لنا ّ
أن العامل اإلسالمي شهد حركات إصالحية تدعو إىل تغيري واقع األمة اإلسالمية.
التنوع يف الدعوة
وهو األمر الذي يحُ يلنا إىل التساؤل عن موقف مالك بن نبي من هذا ّ
إىل اإلصالح ،الذي استه ّله باحلديث عن احلركة الوهابية ودورها يف تغيري الوضع الذي آل
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إليه العامل اإلسالمي ،فاحلركة الوهابية بام جاءت فيه من تركيز عىل فكرة التوحيد ،وتنزيه
العبادة عن كل ما يربطها باملاديات أ ّمنت دف ًعا ثور ًّيا ترك بصامته عىل كل دعاة اإلصالح
بعدها ،وهذا الدافع الثوري ال ينتقص من قيمة تشدّ دها يف بعض اجلوانب الرشعية
واألحكام ،أو بعض املواقف
ترصفاهتم إىل حدّ
ّ
املتطرفة لبعض أتباعها ممّا أوصل بعض ّ
املغاالة(((.

وظهر يف ساحة العامل اإلسالمي من يدعو إىل رفض االستعامر ،وما يامثله من أفكار
التخ ّلف ،والقصد هنا هم دعاة التقليد والتغريب ،يقول مالك بن نبي« :رسعان ما انبلج
الفجر يف األفق يدعو فيه املؤذن إىل الفالح ،كل صباح ،ففي هدأة الليل ،ويف سبات األمة
حي
اإلسالمية العميق انبعث من بالد األفغان صوت ينادي بفجر جديد ،صوت يناديّ :
عىل الفالح ،فكان رجعه يف كل مكان ،إنّه صوت مجال الدين األفغاين»(((.
لقد أراد مجال الدين األفغاين أن تكون انطالقته يف جمال العمل اإلصالحي من
األرض العربية ،املهد األول لإلسالم ،التي نزل القرآن بلساهنا املبني ،وكانت مدهنا عواصم
احلضارة العربية اإلسالمية عىل امتداد التاريخ اإلسالمي ،من املدينة إىل بغداد ودمشق
والقاهرة و لقريوان وغريها(((.

هكذا كانت كلمة مجال الدين األفغاين فقد ش ّقت كاملحراث يف اجلموع النائمة
بذورا لفكرة بسيطة فكرة النهوض فرسعان ما
طريقها ،فأحيت مواهتا ،ثم ألقت وراءها
ً
آتت ُأ ُك َلها يف الضمري اإلسالمي ضعفني ،وأصبحت قوية فعالة ،بل غيرّ ت ما بأنفس الناس
من تقاليد وبعثتهم إىل أسلوب يف احلياة جديد .وكان من آثار هذه الكلمة أن بعثت احلركة
يف كل مكان ،وكشفت عن الشعوب اإلسالمية غطاءها و دفعتها إىل نبذ ما كانت عليه من
أوضاع ومناظر»(((.
يعني هذا ّ
أن دور األفغاين اإلصالحي اقترص يف نظر مالك بن نبي عىل اإليقاظ
واالستنهاض ،أي وضع اللبنات األوىل للمرشوع اإلصالحي املستقبيل التي شكّلت
اإلرهاصات املبكّرة للمرشوعات والربامج السياسية ،يقول مالك بن نبي« :إذا مل يكن مجال
الدين األفغاين قائدً ا أو فيلسو ًفا للحركة اإلصالحية احلديثة ،فلقد كان رائدها ،حني محل
ما محل من القلق ،ونقله معه أينام ّ
حل ،وهو القلق الذي ندين له بتلك اجلهود املتواضعة يف

إصالحيا ،بريوت :دار النفائس ،الطبعة األوىل ،1984 ،ص.108
مفكرا
((( أسعد السحمراين ،مالك بن نبي
ً
ًّ
((( مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ترمجة :عبد الصبور شاهني وعمر كامل مسقاوي ،دمشق ،سوريا :دار
الفكر ،ط ،1979 ،3ص.21
((( أسعد السحمراين ،املرجع السابق ،ص.109
((( مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ص.22
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أيضا حني جهد يف سبيل إعادة التنظيم السيايس للعامل
سبيل النهضة الراهنة ،وكان رائدها ً
اإلسالمي»(((.
من هنا يتّضح لنا أكثر طريق اإلصالح الذي سلكه مجال الدين األفغاين ،وهو
إصالح سيايس ،حيث اعتمده طري ًقا للتقدّ م ،ولذلك قارع السالطني واحلكّام ،وأقلق
عروشهم وحارهبم بال هوادة(((.
أما عن تلميذ مجال الدين األفغاين الذي شاركه مرشوعه اإلصالحي ،يقول مالك بن
نبي ما نصه« :كان الشيخ عبده مرص ًّيا أزهر ًّيا ،ومرص منذ عهود سحيقة أمة زراعية مرتبطة
يتكون فيه الفرد وسط اجلامعة ،فهو لذلك
باألرض ،أي إنهّ ا كانت عىل طول التاريخ جمتم ًعا ّ
مزود بغريزة احلياة االجتامعية ،و األزهر من ناحية أخرى كان يمدّ احلياة االجتامعية بعقليات
ّ
متمسكة بدينها [ ،]...وهبذا التكوين واجه الشيخ عبده مشكلة اإلصالح ،فبعد أن أدرك
حقيقة املأساة اإلسالمية وجد من الرضوري أن ينظر إليها كمشكلة اجتامعية ،عىل حني ّ
أن
أستاذه مجال الدين األفغاين ذا العقل القبيل العفوي قد تناوهلا من الزاوية السياسية»(((.

ّ
إن ما ورد يف قول مالك بن نبي ،حيدّ د مرة أخرى طبيعة مشاركة حممد عبده
اإلصالحية ،ونعني هنا إذا كان األفغاين قد ذهب مذه ًبا سياس ًّيا حتى حي ّقق مرشوعه
اإلصالحيّ ،
فإن حممد عبده قد اعتمد اإلصالح الرتبوي االجتامعي طري ًقا لذلك ،وقد
جتسد مرشوعه يف هذا اجلانب من خالل إصدار جملة «العروة الوثقى» ،وهو األمر الذي
ّ
يفيد ّ
أن دور حممد عبده اإلصالحي مل يكن مطاب ًقا ،وصورة أصلية ملرشوع أستاذه مجال
مكملاً ملا بدأه أستاذه.
دورا ّ
الدين األفغاين ،بقدر ما كان ً
ويف اآلن نفسه يعكس طبيعة الظروف االجتامعية السائدة آنذاك يف مرص ،يقول
مالك بن نبي عن اهلدف الذي أراد حممد عبده حتقيقه من مرشوعه اإلصالحي ما
ييل« :فالفضل يف نشأة احلركة اإلصالحية واتجّ اهها الذي اصطبغت به يعود إىل تلك
االستعدادات األصلية لدى الشيخ املرصي [ ]...كان الشيخ حممد عبده يعلم علم اليقني
أنّه لكي يتح ّقق اإلصالح جيب أن يبدأ خطوته األوىل من الفرد»(((.
ّ
يبدو ّ
استهل -يف نظر مالك بن نبي -مرشوعه اإلصالحي بالرتكيز
أن حممد عبده قد

((( مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ترمجة :عبد الصبور شاهني ،بريوت ،لبنان :دار الفكر ،الطبعة
الثانية ،1970 ،ص.52
((( أسعد السحمراين ،مرجع سابق ،ص.110
((( مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ص.54
((( املصدر نفسه ،ص.54
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عىل الفرد ،ودوره يف حتقيق مطلب اإلصالح االجتامعي ،ذلك ّ
أن إعادة االعتبار للفرد
يف جمتمعه واحلرص يف الوقت نفسه عىل إعطائه مكانته االجتامعية الالئقة به ،التي حتفظ
له قيمته كموجود له دوره الفاعل يف املجتمع ،يستدعي يف املقام األول مشاركته (الفرد)
موضوع اإلصالح يف هذا البناء احلضاري من خالل إصالح نفسهّ ،
ألن معنى إصالح
الذات أو النفس يف هذا السياق يعني ،إصالحها أخالق ًّيا.
ثمة ّ
فإن القصد هنا -حسب حممد عبده -هو االهتامم باجلانب العميل لسلوك
ومن ّ
الفرد االجتامعي ،وهذا نزولاً عند قوله تعاىلّ :
{إن اهللَ الَ ُي َغيرّ ُ م َا ب َق ْو ٍم حتّى ُيغيرّ ُ وا َما
هم»((( .وقد عرب ابن نبي عن مضمون هذه اآلية بقولهّ :
«إن الذي ير ّد إىل العامل شبابه
َبأ ْن ُف َس ْ
قادرا عىل محل مسؤوليات وجوده ماد ًّيا وروح ًّيا ،كمم ّثل
ال بد أن يكون إنسانًا جديدً اً ،
املوحدين إنسان هرم يف طريقه إىل الفناء ،ولكن العامل اإلسالمي
وشاهد ،وإنسان ما بعد ّ
(((1
عىل الرغم من ذلك لديه قدر كبري من هذا الشباب الرضوري» .
ضم ما جاء يف قول ابن نبي إىل نص اآلية الكريمة ،يؤكّد ّ
أن البناء احلضاري عنده
ّ
منطلقه املجتمع اإلسالمي نفسه ،حيث يساهم أبناؤه يف ذلك؛ ّ
ألن تشييد البناء احلضاري
عىل حساب تكديس ما أنتجه الغرب ،ال يعني عىل اإلطالق بنا ًء حضار ًّيا.
أن مالك بن نبي يف الوقت نفسه يعترب ّ
اَّإل ّ
أن حممد عبده ،قد اقرتن عنده معنى
التطرق إليها ،يقول مالك بن نبي يف هذا املعنى
اإلصالح بمسائل كان من الالئق جتنّب
ّ
ما نصه« :ظ ّن ّ
أن من الرضوري إصالح علم الكالم بوضع فلسفة جديدة ،حتى يمكن
تغيري النفس [ ]...وعلم الكالم ال يتّصل بالواقع بمشكلة النفس اَّإل يف ميدان العقيدة أو
املبدأ ،واملسلم حتى مسلم ما بعد املوحدين مل يتخلىّ مطل ًقا عن عقيدته ،فلقد ّ
ظل مؤمنًا،
وبعبارة أدقّ :
جتردت من فاعليتها؛ ألنهّ ا فقدت إشعاعها
ظل مؤمنًا متدينًا ،ولكن عقيدته ّ
االجتامعي فأصبحت جذبية فردية وصار اإليامن إيامن فرد متح ّلل من صالته بوسطه
املهم أن نر ّد إىل
االجتامعي ،وعليه فليست املشكلة أن نع ّلم املسلم عقيدة هو يملكها ،وإنام ّ
وقوهتا اإلجيابية وتأثريها االجتامعي»(.((1
هذه العقيدة فاعليتها ّ
تصور حممد عبده اإلصالحي ،الذي أراد من
هكذا ،يبدو لنا موقف ابن نبي من ّ
ّ
وكأن ما يروم ابن نبي حتقيقه هو املزاوجة
خالله إعطاء األولوية إىل دور العقيدة االجتامعي،
بني ما هو عقدي روحي ،وما هو حضاري مادي ،والنتيجة هي إعطاء نمط حضاري متم ّيز

((( سورة الرعد ،اآلية.9 :
( ((1مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ص.192
( ((1املصدر نفسه ،ص.55
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عامده التوازن الروحي  -املادي(.((1

ويف السياق نفسه يذهب مالك بن نبي قائلاً « :واحلضارة اإلسالمية نفسها قامت
بعملية التجديد هذه من ناحيتها السلبية واإلجيابية ،اَّإل ّ
أن احلضارة اإلسالمية قد جاءت
هبذين التجديدين مرة واحدة ،وصدرت فيهام عن القرآن الكريم الذي نفى األفكار
اجلاهلية البالية ،ثم رسم طريق الفكرة اإلسالمية الصافية التي خت ّطط للمستقبل بطريقة
إجيابية ،وهذا العمل نفسه رضوري اليوم للنهضة اإلسالمية ،ولعله قد أصبح منذ زمن
قريب موضع بحث وتأ ّملّ ،
فإن ريح اإلصالح التي ه ّبت عىل العامل اإلسالمي منذ حممد
عبده وتالمذته (كابن باديس) ،بشائر ذلك التجديد السلبي الذي حاول حتطيم عللنا
وعوامل انحطاطنا»(.((1
وهنا يشري ابن نبي إىل ما م ّيز مشاريع اإلصالح من قبله ،أي انحصار معنى التجديد
عندهم يف جانبه السلبي ،لذا نراه ُيلفت االنتباه إىل ما مل حيدّ د ،ويعني به التجديد اإلجيايب،
وحسب قوله« :وأما التجديد اإلجيايب فهو  -وإن كان قد ُوضع لنا جممله  -اَّإل أنّه ال يزال
غامضا غري حمدّ د»(.((1
ً

مثل هذا التأكيد الذي أتى عىل ذكره مالك بن نبي بخصوص معنى التجديد يف
التحري عن موقفه من املرشوع اإلصالحي
جانبه اإلجيايب ،سيكون الدافع مرة أخرى إىل
ّ
أسس له املصلح عبد احلميد بن باديس يف اجلزائر ،وحتديدً ا يف الفرتة االستعامرية
الذي ّ
التي عاشتها الدولة آنذاك ،يقول ابن نبي« :فحوايل عام  ،1922بدأت يف األرض هيمنة
وحركة ،وكان ذلك إعالنًا لنهار جديد وبع ًثا حلياة جديدة ،فكأنّام هذه األصوات استمدت
قوهتا الباعثة ،بل كأنهّ ا صدى لصوته البعيد ،لقد بدأت
من صوت مجال الدين األفغاين ّ
معجزة البحث تتد ّفق من كلامت ابن باديس فكانت تلك ساعة اليقظة ،وبدأ الشعب
فتحولت املناجاة إىل خطب وحمادثات ومناقشات وجدل،
اجلزائري املخدّ ر يتحرك []...
ّ
وحتولت مناجاة الفرد إىل حديث الشعب»(.((1
وهكذا استيقظ املعنى اجلامعيّ ،
ما أمجله بن نبي يف هذا القول يفيد من جهة امتداد أثر الدعوة اإلصالحية األفغانية
كرس
إىل اجلزائر ،ومن جهة أخرى ،وهو األهم قيمة مشاركة ابن باديس اإلصالحية التي ّ
وجنّد من خالهلا يف نظر ابن نبي لتحقيق مرشوعه اإلصالحي ث ّلة من العلامء املسلمني

( ((1أسعد السحمراين ،املرجع السابق ،ص.112
( ((1مالك بن نبي ،مشكلة الثقافة ،ترمجة :عبد الصبور شاهني ،دمشق ،سوريا :دار الفكر ،الطبعة الرابعة،
 ،1984ص.72
( ((1املصدر نفسه ،ص.72
( ((1مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ص.24 - 23
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اجلزائريني ،فكان ميالد «مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني» إيذانًا حلملة إصالحية،
وباملقابل تركّز جهد هذه اجلمعية حول افتتاح املدارس ،وتأسيس الصحف واملجالت،
املهمة عىل خري وجه الشيخ عبد
يقول مالك بن نبي بصدد هذا املعنى« :ولقد قام بتلك ّ
احلميد بن باديس فاستطاع أن خي ّلص اجلزائر من تلك التقاليد الزائفة [ ]...ولكن فر ًدا
واحد ًا يعجز عن القيام بتلك املهمة وحده»(.((1

وحتى تتّضح لنا أكثر صورة املشاريع اإلصالحية يف فكر مالك بن نبي احلضاري،
نراه يف سياق آخر يوجز موقفه من التيارين اإلصالحيني ،التيار السلفي والتيار املحدث ،أما
عن التيار السلفي فيقول« :السلفي وحده هو الذي حيمل فكرة النهضة ،وهو وإن مل حي ّقق
رشوطها العلمية بصورة منهجية فإنّه عىل األقل مل يض ّيع هدفها اجلوهري ،لقد كان يعي
ألح يف املطالبة بأن يؤ ّدي كل واجبه»(.((1
متا ًما أوضاع بيئته ،حتى ّ
إن املفيد من هذا القول -يف نظر مالك بن نبي -هو ّ
ّ
أن مهمة السلفي اإلصالحية
تركّزت حتديدً ا حول تنقية العقيدة اإلسالمية ،وسلوك املسلم من كل ما أحلق هبام من بدع
ال أصل هلا يف الدين.
وضوحا ،حيث يقول« :فاحلركة احلديثة
أما عن التيار املحدث فقد كان موقفه أكثر
ً
[ ]...سبيلها الوحيد أن جتعل من املسلم زبونًا مقلدً ا ،دون أصالة حلضارة غربية تفتح
أبواب متاجرها أكثر من أن تفتح أبواب مدارسها ،خمافة أن يتع ّلم التالميذ وسائل استخدام
مواهبهم يف حتقيق مآرهبم»(.((1
واملعنى املراد قوله هو ّ
أن دعاة التيار املحدث سامهوا يف جعل البالد اإلسالمية
ثمة فالتقدّ م يف نظر هؤالء هو
سو ًقا للمنتج الغريب بشتّى أنواعه ،شيئي أو فكري .ومن ّ
استرياد قدر اإلمكان ما تنتجه احلضارة الغربية ،وحماولة جعل الرقعة اجلغرافية اإلسالمية
نسخة حلضارة الغرب يف شيئيتها وعاداهتا وتقاليدها ،فهم هبذا االعتقاد اخلاطئ يكونون قد
مهمة املستعمر يف البالد اإلسالمية.
ّ
سهلوا من ّ

مت ّعن ما سبق التطرق إليه بخصوص موقف مالك بن نبي من املشاريع اإلصالحية
والتصورات التي ّ
شخصت حالة العامل اإلسالمي
التي سبقته ،يكشف لنا عن أهم احللول،
ّ
التطرق إىل
وسوغت احللول لذلك ،هذه األخرية التي انبنت عىل
املرضية وكيف صاغت ّ
ّ
القضايا التالية :االستعامر واجلهل والفقر واختالل االقتصاد والسياسة وغريها من القضايا
( ((1مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ص.60
( ((1املصدر نفسه ،ص.77 - 76
( ((1املصدر نفسه ،ص.78 - 77
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التي تعكس خت ّلف األمة اإلسالمية.

ما يالحظ عىل هذا هو أنّه رغم تعدّ د رؤى اإلصالح ،اَّإل أنهّ ا تشرتك مجي ًعا يف نقطة
واحدة ،فهي من جهة دراسة مقبولة ومقنعة ألنهّ ا طرقت وحدّ دت منذ البداية موضوع
الدراسة ،وهو خت ّلف األمة اإلسالمية ،ومن جهة أخرى فقد مت ّيزت هذه الدراسة ال بمعاجلة
أزمة األمة اإلسالمية أي معاجلة داء التخ ّلف الذي تعانيه ،بقدر ما اتجّ هت جهودهم
وتركزت حول تشخيص األعراض.

أن املشكلة سياسية ّ
ولنا يف مسامهة األفغاين اإلصالحية التي رأى فيها ّ
حتل بوسائل
أن ّ
احلل يكمن يف إصالح العقيدة ،والنتيجة هي ّ
سياسية ،يف حني اعترب حممد عبده ّ
أن
األمة اإلسالمية مل تستطع أن تتخ ّلص ،وأن تستأصل خطر االستعامر ونتائجه ،من األمية
بأشكاهلا ،ومن الفقر رغم غنى البيئة العربية باملواد األولية ،ومن الظلم ومن القهر ،ومن
االستعباد.
ّ
تصور
واحلل يف نظر ابن نبي يرتبط يف أساسه بحل مشكلة احلضارة ،وبالتايل تقديم ّ
التصورات اآلنفة الذكر ،وهو ما سنعرض له يف العنرص اآليت.
حضاري للتجديد غري
ّ

ﷺ ثان ًيا :مالك بن بني ومرشوعه احلضاري

ّ
إن أمهية هذا املوضوع (التجديد احلضاري) ،هي من أمهية صاحبه مالك بن نبي
كمفكّر له مكانته يف العامل اإلسالمي ،إذ ّ
إن يف جمموع مؤلفاته «سلسلة مشكالت احلضارة»،
التي تعكس بصورة واضحة االرتباط احلاصل بني مفهومي احلضارة والتجديد ،ما يدل
عىل ّ
أن فكرة «احلضارة» التي آمن هبا والتي يعتربها اجلزء األسايس لدراسة مشكالت
(((1
الشعوب .

ّ
إن نظرة مالك بن نبي وحتليله ملشكلة احلضارة عىل أنهّ ا العامل احليوي الذي يف
التعرف عىل عوامل التقهقر واالنحطاط ،أي عىل قوى اجلمود
إمكانه أن يتيح فرصة
ّ
داخل احلضارة ،وهذا إىل جانب رشوط النمو والتقدّ م ،تدفعنا كام يقول مالك بن نبي:
«إىل أن ننتقد مسلك بعض الباحثني حني ينظرون إىل ظاهرة احلضارة منفصلة عن ظاهرة
االنحطاطّ ،
أمس احلاجة يف هذه النقطة إىل أفكار واضحة هتدي
وأن العامل اإلسالمي لفي ّ
سعيه نحو النهضة ،وهلذا ّ
فإن ما هيمنا يف املقام األول هو أن نتأ ّمل األسباب البعيدة التي
( ((1آمنة تشيكو ،مفهوم احلضارة بني مالك بن نبي وأرنولد توينبي ،اجلزائر العاصمة :املؤسسة الوطنية
للكتاب ،1989 ،ص.9
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حتمت تقهقره وانحطاطه»(.((2

واملعنى -حسب مالك بن نبي -هو التخ ّلص من تداعيات مرحلة االنحطاط
احلضاري التي طال أمدها ،واالنطالق بخطى ثابتة نحو دورة تارخيية جديدة ،ميزهتا
ّ
التجديد احلضاري؛ ّ
وحل هذه
ألن مشكلة كل أمة هي يف جوهرها مشكلة حضارته،
األخرية متو ّقف عىل فهم واستيعاب سلسلة األحداث اإلنسانية.
وهكذا ّ
فإن ما حيمله املرشوع الفكري التجديدي ملالك بن نبي يرتكز عىل أسس
مهمة ،ونعني هنا الواقع احلضاري الراهن الذي تعيشه األمة اإلسالمية ،فإدراك مالك بن
نبي هلذا الواقع ،وسعيه إىل تقديم قراءة جتمل رؤية حضارية جديدة ختتلف عن باقي الرؤى
احلضارية األخرى ،جيعلنا نؤكّد منذ البداية عىل مدى االرتباط احلاصل بني فكر مالك بن
نبي وواقع الشعوب املتخ ّلفة.
أن املعركة احلقيقية اآلن هي معركة فكرية وحضارية ،ال ّ
واألصل يف هذا هو ّ
تقل
أمهية عن املعركة االقتصادية أو املعركة املسلحة إن مل تكن أساسهاّ ،
وإن اهلزيمة املعارصة
هي يف جوهرها هزيمة عقلية ،كام أنهّ ا هزيمة عسكريةّ ،
وأن اخلطر املداهم اآلن ليس هو
فقط ضياع األرض بل قتل الروح وإماتتها إىل األبد(.((2

من هنا تكتسب رؤية مالك بن نبي مرشوعية كبرية يف ذاهتا ،فقد كانت بحق عالمة
فارقة يف التجديد احلضاري ،ولذلك كانت دعوته إىل الرتكيز عىل النظر من جديد يف مفهوم
احلضارة وما يرتبط به من رشوط ومفاهيم تتقاسم كلها جمتمعة مرشوعه يف التجديد ،فقد
كانت دعوة ناقد مستبرص ،ومدرك للواقع وما حيويه واض ًعا يف اآلن عينه يده عىل مناطق
الداء التي يعاين منها املسلم املعارص؛ ّ
ألن التخ ّلف الذي يعيشه العامل اإلسالمي آنذاك،
كشف عن ذلك البون الشاسع بينه ،وبني العامل الغريب املتقدّ م ،فهو يرى يف ذلك مشكلة
واملقومات التي هتدي إىل سبيل
مهمة أساسها البحث يف األسباب،
ّ
احلضارة عنوان حلقيقة ّ
حتقيق التقدّ م.
من هنا يكون مالك بن نبي بصدد البحث عن مسلك للخروج من دائرة التخ ّلف
احلضاري ،خاصة ّ
أن عرصه هو عرص م ْف َصل ،إنّه الوقت املالئم للتغيري وللثورة عىل
الصعيد الكوين ،وأمامنا كام هو أمام سائر القوى ،أمران -حسب تعبري مالك بن نبي -ال

( ((2مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ص.82
( ((2د .حسن حنفي ،الرتاث والتجديد ،بريوت ،لبنان :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع،
الطبعة اخلامسة ،2002 ،ص.176
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ثالث هلام :رسالة أو خضوع(.((2

ويف ضوء هذا املنظور الفكري للتجديد احلضاري املنبثق من فلسفة حضارية واعية،
بدا من خالهلا مالك بن نبي مفك ًّرا اجتامع ًّيا ،وجمدّ ًدا إسالم ًّيا أصيلاً يقرتب إن مل نقل يقاسم
عامل االجتامع املوضوع واملنهج؛ لذا ّ
فإن ما تشغله نظريته يف هذا الصدد يم ّثل جان ًبا مهماًّ من
رؤيته احلضارية ،ذلك ّ
أن ما ورد يف إحدى تعاريفه للحضارة حييلنا إىل ذلك.

يقول مالك بن نبي« :ويمكن تعريف احلضارة يف الواقع بأنهّ ا مجلة العوامل املعنو ّية
واملاد ّية التي تتيح ملجتمع ما أن يو ّفر ّ
لكل عضو فيه مجيع الضامنات االجتامعية الالزمة
لتطوره»(.((2
ِ
يكتف مالك بن نبي هبذا التنظري حول رضورة التجديد احلضاري يف العامل
ومل
اإلسالمي ،بل إنّه ينتقل بنا إىل رصد الواقع احلضاري العاملي عىل املستويني ،عىل املستوى
الغريب ممثلاً يف احلضارة الغربية ،أما عىل املستوى اإلسالمي فيم ًثله العامل اإلسالمي ،وذلك
من خالل حتليله لواقع احلضارة الغربية ،والسبب هو الكشف عن عنارص األزمة التي
يوضح ّ
أن أسباب أزمة التخ ّلف احلضاري يف
حيياها اإلنسان الغريب ،ويف اآلن عينه حتى ّ
العامل اإلسالمي ،إنام هي ناجتة عن ختليّ املسلمني عن قيمهم العقدية ،وانبهارهم بفلسفات
ومذاهب الغرب اخلاوية.

املتأزم والعامل
نتيجة هذه املقابلة التي أجراها مالك بن نبي بني الواقع الغريب
ّ
اإلسالمي املتخ ّلف ،هي الدعوة إىل الفهم الصحيح لإلسالم ،عقيدة أولاً ُث َّم كرشيعة
قادرة عىل احتواء األزمة احلضارية للمسلم املعارص ،وبالتايل عود ُة وحلاق األمة اإلسالمية
بالركب احلضاري ،وحتديدً ا بمسارها الذي أراده هلا احلق تبارك وتعاىل ،ألنهَ ا األمة التي نزل
رون با َملع ِ
ٍ
رج ْت للن ِ
روف َو َتن َْه ْو َن َعن ا ُملنكَر}(.((2
َاس ت َْأ ُم َ ْ
يف حقها قولهُ { :كنْت ُْم َخيرْ َ ُأ َمة ُأ ْخ َ
من هنا يمكن القولّ :
إن التجديد احلضاري كام يراه ابن نبي قوامه فكرة التغيري
الفاعلة ،أي تغيري ما بالنفس ،وذلك من أجل اإلقالع احلضاري نحو التجديد ،فهي
ألن مفاتيح ّ
الطريق الرشعي والفطري لصناعة احلضارة والتقدّ م اإلنسانيني؛ ّ
حل مشكالت
( ((2مالك بن نبي ،القضايا الكربى ،تقديم :عمر مسقاوي ،بريوت :دار الفكر املعارص ،دمشق :دار الفكر،
ط ،1991 ،1ص.13
( ((2مالك بن نبي ،مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ،ترمجة :الدكتور بسام بركة والدكتور أمحد شعبو،
إرشاف وتقديم :عمر مسقاوي ،بريوت :دار الفكراملعارص ،دمشق ،سوريا :دار الفكر ،ط،2002 ،1
ص.42
( ((2سورة آل عمران ،اآلية.109 :
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التخ ّلف يف نظره هي يف الذات وليس عند اآلخر.

ثمة ّ
فإن مسعى ابن نبي احلضاري ،أي بناء جمتمع (حضارة) ،يستويف مجلة
ومن ّ
مهها عىل اإلطالق ،أن يكون له حضارة ،فأي مجاعة يف نظره تكتسب
الرشوط احلضارية ،وأ ّ
«صفة املجتمع عندما ترشع يف احلركة ،أي عندما تبدأ يف تغيري نفسها من أجل الوصول إىل
غايتها ،وهذا يتّفق من الوجهة التارخيية حلظة انبثاق حضارة مع ّينة ،أما اجلامعات الساكنة
فإن هلا حياة دون غاية فهي تعيش يف مرحلة ما قبل احلضارة .وخالصة القولّ :
ّ
إن الطبيعة
جمرد املحافظة عىل البقاء،
توجد النوع ،ولكن التاريخ يصنع املجتمع ،وهدف الطبيعة هو ّ
بينام غاية التاريخ أن يسري بركب التقدّ م نحو شكل من أشكال احلياة الراقية هو ما نطلق
عليه اسم احلضارة»(.((2
تب ًعا هلذا االرتباط الذي أكّده مالك بن نبي بني مفهومي التاريخ واحلضارةّ ،
فإن ما
جيب احلرص عىل دوره يف هذا السياق حتديدً ا هو تأثري العوامل الثالثة اآلتية :عامل األشخاص
متفرقة،
 عامل األفكار  -عامل األشياء ،يقول مالك بن نبي« :لكن هذه العوامل الثالثة ال تعمل ّيتم تنفيذها
بل تتوافق يف عمل مشرتك تأيت صورته طب ًقا لنامذج أيديولوجية يف عامل األفكارّ ،
بوسائل من عامل األشياء من أجل غاية حيدّ دها عامل األشخاص [ ]...وكام ّ
أن وحدة هذا
العمل التارخيي رضورة ّ
فإن توافق هذه الوحدة مع الغاية منها ،وهي التي تنسجم يف صورة
(((2
أيضا» .
حضارة ،يعد رضورة ً

يعني هذا -حسب بن نبيّ -
أن صناعة التاريخ وممارسة احلق املرشوع يف التحضرّ ،
ويتم هذا وفق
يتط ّلب إعطاء كل عامل من العوامل الثالثة السابقة الذكر ما يقتضيه من رشوطّ ،
مناهج علمية مدروسة مؤكّدة النتائج ،فالنجاعة مطلوبةّ ،
ألن املرشوع مرشوع أمة بأكملها،
وليس مرشوع فرد أو مجاعة ما فقط ،لذلك كان لزا ًما أن حتدّ د األهداف وتدرس بعمق،
لتتطابق النتائج مع املقدّ مات ،اَّ
ناقصا وحمدود الفكرة واملنهج واملسار(.((2
وإل كان العمل ً
موض ًحا قيمة العالقة بني هذه العوامل
ويف هذا السياق يذهب املفكّر عامر طالبيّ ،
الثالثة ،تب ًعا ملواقع العامل اإلسالمي ،حيث يرى ّ
أن الفكرة يف العامل اإلسالمي تتّسم بضعف
يف أساسه املفاهيمي ،ولذلك ّ
فإن هذا املجتمع دخل عامل األشياء ،ومل يدخل بعدُ عامل
األفكار ،أي إنّه اكتشف عامل األشياء قبل عامل األفكار ،ومثل هذا األمر يوقعه يف النزعة

( ((2مالك بن نبي ،ميالد جمتمع ،ترمجة :عبد الصبور شاهني ،دمشق ،سوريا :دار الفكر ،الطبعة الثانية،
 ،1974ص.16
( ((2املصدر نفسه ،ص.24 - 23:
( ((2بشري ضيف اهلل ،فلسفة احلضارة يف فكر مالك بن نبي ،اجلزائر :منشورات املجلس اإلسالمي األعىل،
 ،2004ص.98
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ثمة تبقى الفكرة يف
يتم فيها االلتقاء بني عامل األفكار وعامل األشياء ،ومن ّ
الشيئية التي ال ّ
معزل عن سالحها والسبب هو فقداهنا فعاليتها .ومثل هذه احلقيقة التي يعانيها لألسف
ينم عن فقر
وجرهبا مالك بن نبي ،وال تزال كذلك ،واق ًعا يرثى لهّ ،
العامل اإلسالمي عاشها ّ
ّ
وألن مشكلة العامل اإلسالمي ،هي مشكلة أفكار (تقديم
يف األفكار يعانيه املجتمع املسلم.
عامل األشياء عىل عامل أفكار) ّ
يعول عليها،
فإن العامل اإلسالمي يفتقر للثروة الرئيسية التي ّ
أيضا إىل ثروة املفاهيم الواضحة التي يتعينّ هبا تسوية النزاعات ،ال باألسلحة ولكن
ويفتقر ً
باألفكار.
األمر الذي يعني -يف نظر عامر طالبيّ -
أن عامل األفكار هو الذي يسند عامل األشياء
ويقومه ،وبدونه ال يمكن أن تقوم لعامل األشياء قائمة ،و حجته يف ذلك ّ
أن ما حدث ألملانيا
خالل احلر ب العاملية الثانية من حتطيم عرفه عامل أشيائها ،فقد استنفذت وسائلها وهتكت،
وما بقي هلا اَّإل عامل أفكارها فأعادت بناء عامل أشيائها من جديد(.((2

ما يعني ّ
أن العنرص الف ّعال الذي ساهم يف هنوض اإلنسان األملاين ،إنام هو أفكاره
وليس هذا واق ًعا قائماً عىل اخليال ،وإنّام هو واقع حقيقي؛ إذ ّ
إن ما شمل هذا البلد من دمار
وخراب يف عامل أشيائه مل يضع له هناية ،بل إنّه استطاع بواسطة ثروته املفاهيمية أن يبني حياته
أسس من جديد لوضعه السيايس واالقتصادي يف العامل ،والعربة التي
االجتامعية ،وفعلاً ّ
يمكن استخالصها من هذا املثال احلي الذي بينّ من خالله اإلنسان األملاين قيمة األفكار
عىل األشياء ،وبالتايل فال يمكن إحداث أي تقديم أو تأخري يف عالقة هذه العوامل فيام بينها.

وهكذاّ ،
فإن تفاعل الفكر مع الواقع االجتامعي والطبيعي ،ومن تفاعل جمموع
الشعوب مع الطبيعة واألفكار السائدة ،ينتج عنه معادلة جديدة هي دليل عىل نجاح عملية
التحضرّ  ،هذه املعادلة هي املقياس لتوافق األفكار واألشخاص واألشياء ،إنهّ ا معادلة
العالقات االجتامعية ،أو الصيغة اجلديدة للمجتمع التي كانت ثمرة التوافق بني هذه العوامل
الثالثةّ ،
ألن النجاح يف حتقيق الرتابط ،أي حتقيق شبكة العالقات االجتامعية دليل عىل السري
(((2
يف طريق صنع احلضارة  .لذا ّ
فإن الفهم اخلاطئ للحضارة الذي يسعى املستعمر ترسيخه
يف أذهان الشعوب املتخ ّلفة ،املتم ّثل يف استرياد املنتج الشيئي أو الفكري من العامل الغريب
املتقدّ م ،حيمل بذور فناء الطموح احلضاري للشعوب؛ ّ
ألن التخ ّلص من التخ ّلف ال يكمن
يف استهالك ما تنتجه احلضارة الغربية من أشياء وأفكار ،بل ّ
إن املشكلة -يف نظر مالك بن
«إن مشكلة احلضارة ّ
نبي -أمجلها يف القول اآليتّ :
تنحل إىل ثالث مشكالت أولية :مشكلة
( ((2عامر طالبي ،التجديد يف الفكر عند مالك بن نبي ،جريدة البصائر ،العدد  21 - 15 ،435مارس
 2009ص.24
( ((2أسعد السحمراين ،مرجع سابق ،ص.147
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اإلنسان ،مشكلة الرتاب ،مشكلة الوقت ،فلكي نقيم بناء حضارة ال يكون ذلك بأن نكدّ س
املنتجات ،وإنّام بأن ّ
نحل هذه املشكالت الثالثة من أساسها»(.((3

ويف نطاق هذا املعنى يمكن اعتبار ّ
أن بناء احلضارة ال يكون بتكديس املنتجات ،وإنّام
يكون ّ
بحل هذه املشاكل الثالثة من أساسها ،وهو األمر الذي يفيد ضمنًا ّ
أن التجديد عند
مالك بن نبي هو عملية بنائية تستهدف إقامة حضارة بواسطة نظام من العالقات االجتامعية
أو هو حتويل الواقع االجتامعي املتخ ّلف إىل جمتمع متقدّ م عن طريق شبكة العالقات
االجتامعية.

وهنا سيبدو لنا ّ
أن العودة إىل الدور الذي تشارك به العوامل الثالثة يف ذلك أمر ال
يمكن جتاوزه ،إذ ّ
إن التغيري االجتامعي هو من صنع األشخاص واألفكار واألشياء ،وال بد
من وجود رابط رضوري بني هذه العوامل حتى يؤ ّدي التغيري االجتامعي وظيفته ،وتتح ّقق
ثمة ّ
فإن هلذا االرتباط بني هذه العوامل الذي حت ّققه
الغاية احلضارية املرجوة من ذلك ،ومن ّ
التحرر من سلطة التخ ّلف ،مع حتقيق البناء احلضاري
شبكة العالقات االجتامعية ،هو
ّ
املرغوب فيه ،يف جانبيه الشيئي والفكري.

«إن علينا أن ندرك ّ
يقول مالك بن نبيّ :
بأن تكديس منتجات احلضارة الغربية ال
تكون
تكون منتجاهتا وليست املنتجات هي التي ّ
يأيت باحلضارة [ ]...فاحلضارة هي التي ّ
حضارة ،إذ من البدهيي ّ
تكون النتائج وليس العكس ،فالغلط منطقي،
أن األسباب هي التي ّ
ثم هو تارخيي ألنّنا لو حاولنا هذه املحاولة ،فإنّنا سنبقى ألف سنة ونحن نكدّ س ثم ال
نخرج بيشء»(.((3
واضحا من خالل ما سبق ّ
أن حمور اهتامم مالك بن نبي سيرتكّز يف جانب
إذن ،يبدو
ً
كبري منه حول ّ
حل مشكلة احلضارة وما يرتبط هبذه األخرية من مشاكل رئيسة حرصها ابن
نبي يف مشاكل :اإلنسان والرتاب والوقت؛ ّ
ألن األزمة التي يعيشها العامل اإلسالمي -يف
نظره -ليست أزمة سياسية كام ذهب إىل ذلك األفغاين ،أو أزمة عقيدة كام ن ّظر هلا حممد
عبده ،أو مشكلة أصالة ومعارصة ،بقدر ما هي سوء فهم للمعنى احلقيقي للحضارة؛ ّ
«ألن
احلضارة عند مالك بن نبي إنماّ هي ثمرة لفكرة رئيسية مطبوعة عىل جمتمع ما قبل احلضارة
تدفعه للدخول يف التاريخ ،والبعد الروحي عنرص أسايس يف املربرات التي تدفع اإلنسان
وتغذيه وحتدّ د أفعالهّ ،
ّ
إن الفكرة قوة نفسية ،إنهّ ا إجابة للفراغ الكوين الذي يشعر به اإلنسان
ويغمره عند خ ّلوه بنفسه [ ]...فاإلنسان احلائر املندهش يمتلك هذه الفكرة أو تلك ،التي
( ((3مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ص.45
( ((3مالك بن نبي ،تأمالت ،دمشق ،سوريا :دار الفكر ،الطبعة الثالثة ،1978 ،ص.167
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جتعله يشعر ّ
أن حلياته معنى ،وبحضوره يف هذا العامل الواسع الذي يصبح وجوده به منتظماً ،
تعطيه هذه الفكرة توت ًّرا وشدّ ة ألفعاله واتجّ اها ألفكاره ،ويصبح هذا اإلنسان الطبيعي
إنسانًا حكيماً »(.((3
هبذا الفهم ملشكلة للحضارة الذي يتداخل مع عامل األفكار يف إحدى جوانبه ،ال بد
من التأكيد يف هذا السياق عىل ّ
أن امليزة األساسية للحضارة ،تنبع من روح الدين ،إذ يوكل
له دور الرتكيب بني عنارص احلضارة -اإلنسان والرتاب والوقت -والعوامل الثالثة ،إذ من
غري املمكن تغييبه أو هتميش دوره ،فهو ثابت ،ومؤكد(.((3
ثمة ّ
وهنا يتبينّ لنا ّ
فإن
أن عنارص احلضارة لن جتدي نف ًعا يف منأى عن الدين ،ومن ّ
غيابه يعني فقدان هذه العنارص لفاعليتها احلضارية ،فالعامل احلضاري حارض يف كل آن،
حترر اإلنسان وكرامته ،أو نحو العمل
ويف الروح اإلنسانية التي حتدّ د مساره ،نحو حتقيق ّ
عىل استبعاده وتلويث أخالقه ،حتى يفقد حصانة الضمري اإليامنية التي تعصمه عن السقوط
وحتفزه من أجل التقدّ م(.((3
يف ضوء هذا املنظور للتجديد احلضاري عند ابن نبي املنبثق من فلسفة حضارية
واعية ،يبدو لنا أنّه سعى إلجياد الصيغة املالئمة لبلورة فكرته القائمة عىل وجود املركّب
احلضاري املتم ّثل يف العامل الديني الذي ُيوجد الفرص املدعمة للناتج احلضاري املرغوب
فيه ،الذي يتامشى مع الغايات التي يس ّطرها عامل األشخاص ،وحت ّقق يف اآلن عينه الفاعلية
والتغيري نحو األفضل.

خاصة إذا تبينّ لنا ّ
أن ابن نبي قد حرص يف مرشوعه احلضاري عىل التأصيل الرشعي
لصياغة عالقة الفكرة بالواقع ،وحتويل األقوال إىل أفعال ،حيث ّ
إن العمل بعكس ذلك فيه
لمِ
ون َما لاَ َت ْف َع ُل َ
خمالفة لألمر اإلهلي ،وهذا مصداق لقوله تعاىلَ { :يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا َ َت ُقو ُل َ
ون
* َكبرُ َ َم ْقتًا ِعنْدَ ال َّل ِه َأ ْن َت ُقو ُلوا َما لاَ َت ْف َع ُل َ
ون}(.((3
ّ
إن ما جاء يف اآليتني الكريمتني يف عالقته بمرشوع ابن نبي احلضاري ،يم ّثل قاعدة
دينية ّ
حتث الفرد املسلم عىل االلتزام يف عمله بالفكرة التي ستشكّل املرشوع احلضاري
ثم واقع األمة
الذي ت ََّم التقعيد له من منطلق القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة أولاً ّ ،
اإلسالمية احلضاري يف عالقته بالعامل الغريب املتقدّ م ثان ًيا؛ ّ
ألن اقرتان الفكرة بالفعل (العمل)
( ((3عامر طالبي ،التجديد يف الفكر عند مالك بن نبي ،جريدة البصائر ،مصدر سابق.
( ((3بشري ضيف اهلل ،املرجع السابق ،ص.73
( ((3أسعد السحمراين ،املرجع السابق ،ص.149
( ((3سورة الصف ،اآليتان.3 - 2:
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هو أساس التقدّ م.

ويرتتب عىل ذلك ّ
أسس له مالك بن نبي ،حي ّقق ذلك
أن
ّ
التصور احلضاري الذي ّ
ثمة ّ
فإن رؤية ابن نبي
التاميز بني خصائص جمتمع حضاري عن جمتمع حضاري آخر ،ومن ّ
احلضارية تروم حتقيق بناء متوافق يف الوسط االجتامعي الواحد؛ ّ
يصوره
ألن التقدّ م -كام
ّ
ابن نبي -ال يستثني فئة دون فئة أخرى يف املجتمع الواحد ،فهو يشمل كل أفراد املجتمع
الواحد ،وغري هذا ال يمكن أن يتح ّقق التقدّ م احلضاري.

نصه« :فاخلليفة املسلم والراعي املسلم يتّصفان بسلوك
يف هذا املعنى يقول ابن نبي ما ّ
واحد ّ
ألن جذور شخصيتهام تغور يف أرض واحدة ،هي املجال الروحي للثقافة اإلسالمية،
والطبيب اإلنجليزي والطبيب املسلم خيتلف سلوكهام ّ
ألن جذورمها ال تغوص يف األرض
نفسها ،عىل الرغم من ّ
يتم يف إطار واحد .فلكل ثقافة وجودها اخلاص،
أن تكوينهام املهني ّ
الذي تزداد معه قدرهتا عىل التمييز كلام تغيرّ املستوى االجتامعي جلانبي املوازنة»(.((3
وكأن املراد تأكيده يف هذا السياق هو ّ
ّ
أن احلضارة ليست حماكا ًة وتقليدً ا ،بل هي
حركة وتغيري يقوم هبام أفراد املجتمع بأكمله ،هبدف الوصول إىل غايات مس ّطرة وحمدّ دة؛
إذ ّ
إن العمل بغري هذا ،أي حتقيق بناء حضاري عىل حساب التكديس الشيئي للحضارة،
سيجعل أفراد املجتمع أفرادا يعيشون يف واقع غري واقعهم ،ويفكّرون بأسلوب منافٍ
ً
للواقع الذي يعيشونه ،يقول مالك بن نبيّ :
«إن الكلمة ملن روح القدس ،إنهّ ا تساهم إىل
حدٍّ بعيد يف خلق الظاهرة االجتامعية ،فهي ذات وقع يف ضمري الفرد الشديد ،إذ تدخل إىل
لتحوله إىل إنسان ذي مبدأ ورسالة»(.((3
سويداء قلبه ،فتستقر معانيها فيهّ ،

ثمة هلا وزهنا وأثرها
فأصل هذه الكلمة هو العقيدة والواقع االجتامعي م ًعا ،ومن ّ
الفاعلني يف إحداث التغيري ،أي البناء والتشييد وبالتايل حتقيق رسالة املسلم احلضارية،
ف ضرَ َ َب ال َّل ُه
عكس الكلمة التي ال حت ّقق سوى اهلدم والتخريب ،يقول تعاىلَ { :ألمَ ْ ت ََر َك ْي َ
َم َثلاً ك َِل َم ًة َط ِّي َب ًة ك ََش َج َر ٍة َط ِّي َب ٍة َأ ْص ُل َها َثابِ ٌت َو َف ْر ُع َها فيِ السَّماَ ِء * ت ُْؤتيِ ُأ ُك َل َها ك َُّل ِح ٍ
ني بِإِ ْذ ِن َر هِّ َبا
ٍ
ٍ
ٍ
ِ ٍ
َو َيضرْ ِ ُب ال َّل ُه الأْ َ ْم َث َال لِلنَّ ِ
اس َل َع َّل ُه ْم َيت ََذ َّك ُر َ
اج ُت َّث ْت ِم ْن
ون * َو َم َث ُل كَل َمة َخبِي َثة ك ََش َج َرة َخبِي َثة ْ
َف ْو ِق الأْ َ ْر ِ
ض َما لهَ َا ِم ْن َق َر ٍار}(.((3
هبذا االقرتان بني مفهومي الثقافة واحلضارة الذي انتهى إليه ابن نبي تب ًعا لتحليله
ملشكل األمة اإلسالمية احلضاري ،الذي يرتبط من جهة بخصوصية البنية االجتامعية

( ((3مالك بن نبي ،مشكلة الثقافة ،ص.52
( ((3مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ص.22
( ((3سورة إبراهيم ،اآليات.26 - 24:

70

دراسات وأحباث

للمجتمع اإلسالمي ،ومن جهة أخرى فهو يعكس ثقافته ،ذلك ّ
أن ابن نبي استعان يف إطار
معاجلته ملشكل احلضارة الذي تعانيه األمة اإلسالمية ببلورة املرشوع الثقايف الفكري ،الذي
سيكون يف نظره واقي األمة اإلسالمية من خطر االنحالل احلضاري من جراء االستعامر
وتأثرياته املختلفة عىل مجيع مستويات احلياة االجتامعية.
هلذا ّ
فإن التداخل بدا منطق ًّيا ورضور ًّيا بني مفهومي الثقافة واحلضارة يف فكر ابن
نبي احلضاري ،يقول ابن نبي عن مفهوم الثقافة هي« :جمموعة من الصفات اخللقية،
والقيم االجتامعية التي يتل ّقاها الفرد منذ والدته كرأسامل أويل يف الوسط الذي ولد فيه،
فالثقافة عىل هذا هي املحيط الذي يشكّل فيه الفرد طباعه وشخصيته [ ]...فهي املحيط
يتحرك يف نطاقه اإلنسان املتحضرّ  ،وهكذا نرى ّ
أن هذا
الذي يعكس حضارة معينة ،والذي ّ
التعريف يضم بني دفتيه فلسفة اإلنسان ،وفلسفة اجلامعة ،أي معطيات اإلنسان ومعطيات
املجتمع ،مع أخذنا يف االعتبار رضورة انسجام هذه املعطيات يف كيان واحد»(.((3

وهنا سيبدو لنا األمر أكثر جالء ،حيث ّ
ّ
ستلخص يف نظر ابن نبي
إن املسألة الثقافية
جتربة األمة اإلسالمية بام يف ذلك وع ّيها بذاهتا وحميطها ،فهي تشكّل من هذا املنطلق تلك
اإلطاللة التي تسمح ومتنح الفرد املسلم أن يكون عىل علم بام جيري يف العامل اخلارجي من
تتحول هذه الصورة الثقافية التي أ ّطر هلا ابن نبي إىل ثقافة فاعلة
تطور وتقدّ م ،ومن هنا
ّ
ّ
وإجيابية ،تساهم يف نقل أفراد املجتمع من حال االسترياد احلضاري والتكديس الشيئي إىل
حال املشاركة احلضارية الفاعلة.
وعليهّ ،
أسس له ابن نبي ،حيث يشكّل وضع
فإن مسعى املرشوع احلضاري الذي ّ
املوجه والضابط ملسار احلركة احلضارية يف العامل اإلسالمي والواعي
األمة اإلسالمية فيه
ّ
للواقع ،واملؤ ّطر لتط ّلعات املستقبل ،وبذلك ّ
فإن بناء احلضارة يكون بإعادة االعتبار لدور
املسلم ،وحتى يستطيع املسلم ممارسة وأداء رسالته عىل أكمل وجه ،فال بد عليه أن يبدأ أوىل
خطوات رسالته احلضارية ،بتجديد أفكاره التي تشكّل القاعدة الفكرية ملا هو شيئي ،وهذا
أفكارا
وفق أهداف حيدّ دها هو ذاته ،بعيدً ا عن وصاية املستعمر الذي يروم غرس حضارته
ً
وأشياء.

ﷺ اخلامتة

إن حتليلنا املقتضب ملفهوم التجديد يف فكر مالك بن نبي ،انتهى بنا إىل ّ
ّ
أن املسلك
اإلصالحي الذي انتهجه ابن نبي يؤكّد رضورة االتجّ اه بد ًءا إىل رضورة بناء وتكوين
( ((3مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ص.83
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مستمدة من منبع
شخصية املسلم املعارص عىل أسس ومنطلقات روحية ،عقدية ،دينية
ّ
الدين اإلسالمي احلنيف.

كام يؤكّد أيضا االجتهاد والعمل الذايت دون اللجوء إىل استرياد ما هو غريب سواء
كان فكر ًّيا أو شيئ ًّيا ،والسبب مر ّده تباين بيئتي اإلسالم والغرب ثقاف ًّيا وحضار ًّيا ،إضافة إىل
هذا وهو األهمّ ،
سيحرر الشخصية
أسس له ابن نبي
ّ
فإن مرشوع التجديد احلضاري الذي ّ
اإلسالمية من سيطرة الغرب بشكل أو بآخر.

هذا ،كام يمكن أن نستفيد من مفهوم التجديد يف فكر ابن نبي ،من خالل استثامره
يف حدود الرقعة اجلغرافية اإلسالميةّ ،
ألن منطلق تصوره احلضاري عامده رشوط خاصة
ثمة ّ
أسس
فإن فعالية هذا
ّ
التصور احلضاري الذي ّ
تتامشى مع البيئة الثقافية اإلسالمية ،ومن ّ
له ابن نبي ستتح ّقق فعاليته مادام أنّه يرتبط هبذه البيئة.
وهنا سيبدو لنا أكثر جالء ّ
احلل الذي قدّ مه ابن نبي ملشكلة احلضارة ،هذه األخرية
التي تستدعي ّ
حل مشكالت :اإلنسان والرتاب والوقت ،وغياب إحداها يعني اختالل
توازن معادلة احلضارة (حضارة = إنسان  +تراب  +وقت) واألهم من هذا ّ
أن اإلنسان
هو الذي حيدّ د يف هناية األمر القيمة االجتامعية هلذه املعادلةّ ،
ألن عنرصي الرتاب والوقت
ال يقومان بأي تغيري اجتامعي إذا اقترص األمر عليهام وحدمها ،يعني هذا ّ
أن العنرص الف ّعال
يف هذه املعادلة هو اإلنسان ،أي ّ
إن هنوض األمة اإلسالمية ،واستعادهتا ملكانتها احلضارية
مرهون بقيمة أفكاره ،مادام ّ
أن اإلنسان هو حمور العملية احلضارية يف مرشوع ابن نبي
التجديدي.
أن اإلنسان هو معيار التقدّ م احلضاري ،إذ ّ
ما هو أكيد ّ
إن صالح املجتمع وفساده
مرهون بصالح الفرد وفساده ،لذلك نرى ّ
أن ابن نبي يويل ملسألة اإلنسان حمور العملية
كبريا يف مرشوعه احلضاري ،كام يتّضح لنا هذا األمر أكثر حني جيعل من
احلضارية اهتام ًما ً
عامل األفكار املورد الفكري الذي ُينشئ عامل األشياء ،ومن دونه ال يمكن احلديث عن
حضارة وليدة البيئة والرشوط اإلسالمية ،وما يزيد املسألة يقينًا ارتباط مرشوع ابن نبي
بالدين كعنرص ف ّعال ال يمكن جتاهله أو االنتقاص من دوره يف بناء احلضارة.
ّ
إن اهتامم ابن نبي بنهضة األمة اإلسالمية من التخ ّلف الذي تعيشه ،هو يف احلقيقة
اهتامم يعكس انشغاله بمأساة شعبه ،وبمعاناة األمة اإلسالمية ،وبغريته عىل وطنه وأمته،
تشخيصا لألسباب التي انتهت بالعامل اإلسالمي إىل هذا
وقد كان مرشوعه احلضاري
ً
الوضع احلضاري املرت ّدي ،مع تقديم احللول املناسبة واملالئمة لذلك.
خاصة إذا تبينّ لنا ّ
أن االستعامر شارك بقسط كبري يف هذا الوضع احلضاري الذي ال
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نظرا ملا تركه من خم ّلفات ،اعتربت بالنسبة إىل ابن نبي بمثابة
حتسد عليه األمة اإلسالميةً ،
نداء للنهوض بالعامل اإلسالمي واألخذ بيده نحو طريق احلضارة والتقدّ م.

ّ
إن ابن نبي أوكل لنفسه مهمة انتشال األمة اإلسالمية من قهر التخ ّلف ،ومن استعباد
أن سابقيه من املنظرين ملشاريع التجديد يف العامل اإلسالمي اعتربوا ّ
الغرب املتقدّ م خاصة ّ
أن
ّ
احلل األمثل لتجاوز هذه األزمة احلضارية هو احلرص عىل استرياد قدر اإلمكان املنتجات
املادية للحضارة الغربية ،أي حرص التقدّ م احلضاري يف التكديس الشيئي.
تلك هي أهم مالمح رؤية مالك بن نبي للتجديد احلضاري ،ودوره يف رسم الصورة
احلضارية التي ينبغي أن يكون عليها حال املسلم والعامل اإلسالمي ،وهذا يف مقابل رفض
ما تقدّ مه احلضارة الغربية من أفكار وأشياء التي اعتربها ث ّلة من املفكرين النموذج الواجب
تقليده.
وهلذا فمفهوم التجديد يف مفهوم ابن نبي يرتبط ارتبا ًطا عضو ًّيا برشوط وبخصوصية
فتصوره انبثق من رحم هذه البيئة اإلسالمية ،لذا ّ
فإن
بنية املجتمع اإلسالمي احلضارية،
ّ
اعتبارمها وجهني ليشء واحد أمر ال مناص من االعرتاف به.

واألهم من هذاّ ،
إن دقة معاجلته للقضايا واملشكالت االجتامعية التي تشكّل جمتمعة
مرشوعه احلضاري ،قد كشفت عن منهجه العلمي الدقيق الذي م ّيزته التحليل والرتكيب،
فكان هبذا متفر ًدا يف طريقة تناوله ألوضاع األمة اإلسالمية احلضارية ،فكان امل ّبرش بالدور
القيادي لألمة اإلسالمية عىل سائر األمم األخرى ،وهذا انطال ًقا من واقع ومعطيات واقعية
وتارخيية.
ّ
إن ابن نبي ،من خالل هذا التم ّيز يف عرض وصياغة مشكالت مرشوعه احلضاري،
يكون قد حدّ د األدوات الفكرية الرضورية املناسبة ،التي اقتضاها مفهوم التجديد عنده،
الذي كانت بدايته اإلنسان كمحور للتغيري ،وأما هنايته فهي حتصيل التجاوب ،وهو النتيجة
املرجوة واملرتقبة من مفهوم التجديد يف فكر مالك بن نبي ،التي سيحمل لواءها من بعده
تالمذته املنترشين عىل امتداد الرقعة اجلغرافية اإلسالمية.
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الدكتور أنور مقراين*

ﷺ مقدمة

املهم التنويه أن عرص التحديث الذي عرفه اإلنسان املعارص،
من
ّ
تطور املعارف العلمية منذ القرن السادس عرش امليالدي (عرص
كان حصيلة ّ
النهضة ،التنوير ،الثورة الصناعية) .وأن مسار تشكّل العقل العلمي كان ملي ًئا
بالعقبات واإلنجازات عىل حدٍّ سواء.

لكن ما حيسب اليوم هلذا العقل قدرته عىل اصطناع أدواته املعرفية ،التي
قادته إىل حتقيق طفرة يف تقدّ م املعرفة اإلنسانية بكل صورها املختلفة (الفيزياء،
الطبيعيات ،اإلنسانيات واالجتامعيات.)...،
إن مسار تشكّل هذه املعرفة العلمية جتاذبته يف واقع احلال سريورات
زمنية وفكرية شدّ ته يف كل مرة إىل القطائع والرتاكامت ،التي أفضت به إىل
إنشاء اجلديد الذي ترتجم يف شكل حقول علمية أو نظريات أو قوانني...

ولعل مقولة أنشتاين بليغة يف تصويرها ملا قلناه آن ًفا« :إن تكوين نظرية

* جامعة سطيف  ،2اجلزائر .الربيد اإللكرتوينanouar01dz@yahoo.fr :
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شبها بحال رجل يتس ّلق
جديدة ال يشبه هدم كوخ وبناء ناطحة سحاب بدلاً منه ،بل هو أقرب ً
جبلاً فيتّسع أفق نظره ،ويرى آفا ًقا جديدة كلام ازداد ارتفا ًعا ،ويرى طر ًقا ومسالك جديدة
تصل بني البقاع املوجودة يف سفح اجلبل ممّا كان ّ
يتعذر عليه رؤيتها لو مل يربح هذا السفح».

املالحظة األخرى التي ينبغي اإلشارة إليها ،أن بناء املعرفة العلمية يف خمتلف
التصورات النظرية واملنهجية باألساليب
العلوم نتاج عملية دياليكتيكية تتفاعل داخلها
ّ
واإلجراءات التجريبية وامليدانية املتفاعلة ،هي بدورها مع خصوصية كل موضوع علمي
تم فيام بني هذه العلوم عىل
أو درايس ،فضلاً عن ذلك التداخل والتالقح والتقاطع الذي ّ
مستوى املفاهيم واملناهج والتقنيات واإلجراءات والنظريات.

وهو ما أفىض إىل الصياغة اإليبستمولوجية الرائدة التي حدّ دها غاستون باشالر
ملاهية التشكّل املوضوعي للحدث أو الظاهرة أو الواقعة أو الفعل العلمي املستشكل،
وذلك عندما حدّ د بشكل دقيق أن املوضوع العلمي ُيستكشف و ُيبنى و ُيعاين .وهذه األزمنة
الثالثة هي مراحل معرفية وإدراكية حاسمة يف العلم من حيث:
 زمن استكشاف املوضوع ( )le conquérirوما يفرتضه من قطع مع التامثالت أواحلس املشرتك.
 زمن البناء النظري للموضوع ( )le construireاعتام ًدا عىل املفهومات والعالقاتاملنطقية واالحتامالت والتفسري.

 زمن املعاينة أو املالحظة اإلدراكية ألثر املوضوع العلمي ( ،)le constaterوماينجر عن ذلك من جتريب واستدالل وإثبات وتفنيد .ومثلام ما هو معلوم فإن األزمنة
الثالثة ليست منفصلة يف منظور اإليبتسمولوجيا املعارصة ،بقدر ما هي حلظات متداخلة
ومرتاكبة.

عىل أن تكامل هذه املعرفة مع احلقيقة العلمية يكون فقط باعتامد آليات الطريقة
الصحيحة ،بمعنى آخر أن املعرفة العلمية موجودة ال بموضوعها فحسب ولكن بالطريقة
التي أوصلت إليها ومنحتها الزمة الوجاهة والتي تسميها األدبيات باملنهجية ،والتي حت ّقق
ثالثة أغراض :تقدّ م قواعد للتواصل ،تقدّ م قواعد لالستدالل العقيل املنطقي الصادق،
وقواعد للتداخل الذايت (إمكانية التشارك باملعرفة).

تسمح ثالثية األنظمة السالفة الذكر بفهم وتفسري ذواتنا والبيئة املحيطة هبا ،فيام تفشل
األنظمة األخرى (السلطوي ،الروحي ،العقالين) ،املنتجة للمعلومات عن فعل ذلك.
نسجل أن املعرفة العلمية التي صاغها العقل الغريب أنتجت يف
عط ًفا عىل ما سبق ّ
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واقعنا العريب مشكلة تشظي املجهودات العلمية ،وتقوقعها يف دائرة إعادة اإلنتاج لألنساق
الفكرية الغربية ،ومل تستطع بالتايل مدّ العقل العريب بأدوات يصطنعها هو ألجل قراءة الواقع.

حتى أن استالبية هذا العقل العريب غفلت عن الكنه املوضوعي للمنهج الذي صاغه
العقل الغريب ،حيث يقول بيري بورديو« :ال يصح أن ندرس املنهج بمعزل عن األبحاث
التي يستخدم يف سياقها ،إذ ما نحصل عليه ،يف هذه احلال ،لن يتعدى كونه دراسة ميتة
تعجز عن تلقيح الذهن الذي ينكب عليها»(((.
هذه املشكلة ال تزال إىل اليوم ُيشتغل عليها ضمن ثنائية الرتاث واحلداثة أو الوافد
عم تنسبه مدارس
واملحيل وإىل مسميات أخرى ،ال تساهم اَّإل يف تعزيز االنغالق والدفاع اَّ
االسترشاق عن حال املجتمع العريب.

مثل هكذا أزمة ال نسحبها عىل العلوم اإلنسانية الغربية ،وإنام نعزوها إىل نوعية
تكوين النخب العربية التي انغمست يف انبهار يف هذا املنتج الغريب ،وأعادت توريث هذا
اإلهبار لألجيال الالحقة.
نتاجا طبيع ًّيا حلالة التخ ّلف ،مل ُيمكّن من حتقيق قفزة نوعية يف
هذا اإلهبار الذي كان ً
إنتاج أدوات الفهم والتحليل ،ولكنه دعم أكثر سطوة اإلنتاج الغريب وأدواته.

وبقراءة نقدية ملجموع املنتج العريب يف ميدان علم االجتامع ،فإنه من املهم إجراء قراءة
حتول األبحاث والدراسات القطرية واملحلية والعربية إىل
ذاتية حتدّ د مكمن اخللل يف عدم ّ
عمل تكاميل عىل مستوى الفرع املعريف نفسه ،وبني خمتلف الفروع العلمية األخرى املشكّلة
للعلوم اإلنسانية واالجتامعية.
وأيضا نجد من الالزم من الناحية العملياتية أو التدخلية االستفهام عن ماهية وحدود
ً
املعرفة السوسيولوجية التي أنتجت ،وعن مصري هذا العلم يف ظل عدم قدرته عىل تقديم
رؤاه وتفسرياته لصالح النخب السياسية واالقتصادية واألهلية (الطلب االجتامعي).

ﷺ أولاً  :العلوم اإلنسانية واالجتامعية ..سؤال الكينونة

لن ندخل يف التفريعات التارخيية التي أ ّدت إىل بزوغ العلوم اإلنسانية واالجتامعية
يف القرن التاسع عرش ،ولكن سنحاول البحث يف الكيفيات التي جعلت املجتمع ينصت
بتم ّعن إىل هذه العلوم.
((( بيري بورديو ،وآخرون ،حرفة عامل االجتامع ،ترمجة :نظري جاهل ،بريوت :دار احلقيقة ، ،ط،1993 ،1
ص.5
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التحوالت االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،أنار التفكري االجتامعي نحو
إن تسارع
ّ
وجاهة املشكلة التي يعاين منها النسق االجتامعي العام .والذي كانت مظاهره احلداثية وما
انجر عنها من تفصيالت عىل مجيع املستويات (العمل ،اإلجارة ،الفقر ،املدينة ،الريف،
ّ
التحضرّ  ،املدرسة )...،غامضة.

باختصار ،إن املجتمع يعيش قل ًقا ما ،ترتمجه حزمة من الغموض ،هذا األخري عبرّ عنه
علامء القرن التاسع عرش بمشكلة النظام ( ،)Ordreفثالثة من هؤالء العلامء :أوجست كونت
وكارل ماركس وألكيس توكفيل ،تبدو أفكارهم خمتلفة بل ومتناقضة ،غري أن اتّسا ًقا نظر ًّيا
وتفكري ًّيا يربز عندما نحاول البحث يف مشرتكات هؤالء .فحركة الفكر لدهيم تشكّلت يف
النصف األول من القرن التاسع عرش ،وموضوعهم الرئيس هو «وضعية املجتمعات األوروبية
بعد الثورة» ،فص ّبوا اهتاممهم نحو معاين املجتمع اجلديد الذي نشأ بعد انجالء األزمة.
يف الظاهر نلحظ تباينًا يف رصد معامل هذا املجتمع ،فبالنسبة إىل كونت املجتمع هو
صناعي ،ماركس هو رأساميل ،توكفيل هو ديمقراطي .وعليه فاختيار معلم الصفة أي صفة
املجتمع كشف الزاوية التي تطلع هبا كل واحد منهم حلال زمانه.
بالنسبة لكونت يتم ّيز املجتمع الصناعي باضمحالل البناءات االقتصادية
والالهوتية ،ويكمن ّ
احلل يف حتقيق ما يسميه اإلمجاع الذي يستعيد التجانس للمعتقدات
الدينية واألخالقية.

يف حني حي ّلل ماركس املجتمع من خالل التناقضات الداخلية للمجتمع الرأساميل،
ويف خاصيات النظام االجتامعي املرتبط بالرأساملية .وعىل املنوال نفسه يرى توكفيل
أن احلوارية والتطوعية واملعايشة الفردية للحياة التشاركية التي مت ّيز النظام االجتامعي
األمريكي ،ترسخ يف واقع احلال جتذر الصفة الديمقراطية للنظام السيايس واالجتامعي.

أما بالنسبة لكل من دوركهايم وباريتو وفيرب ،فهم تقري ًبا مولودون يف الفرتة نفسها
( ،)1884 ،1858 ،1848كام أن اهتامماهتم العلمية انطلقت يف الثلث األخري من القرن
التاسع عرش ،فيام أن إنتاجهم العلمي األكرب ظهر يف بداية القرن العرشين.

امليزة املشرتكة بني هؤالء أهنم مالحظون مستغرقون يف معرفة وضعية املجتمع
األورويب ،عىل الرغم من تباين السياق القومي والثقايف والديني ،اَّإل أن هذا األخري هو من
حدّ د جوهر الرؤية التي انطلقوا منها ،ومن َث َّم يف تبنّي النمط املفهومي املعبرّ عن معامل املجتمع.

وتباين السياق الثقايف نراه يف االنتامء الديني لكل منهم ،فاألول هيودي والثاين
كاثوليكي واألخري بروتستانتي ،كام ّ
أن األول متفائل والثاين متشائم فيام الثالث مالحظ.
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ّ
إن هؤالء العلامء ليسوا فقط مالحظني عاديني ،وليسوا يف وارد جعلهم متضادين
ومتصارعني ،إهنم يقدّ مون لنا صورة متكاملة عن قدرة اإلبداع النظري واملنهجي املشتق
من السياق االجتامعي والثقايف والقومي ،والذي سمح هلم بالتن ّبه للحظة التارخيية الفارقة،
التي اغتنموها بنجاح ألجل املسامهة يف عملية التغيري االجتامعي الذي طال النظام.

وعليه كان «إبداعهم يندرج يف دياليكتيك االستمرارية والقطيعة ،فتحكّمهم اجليد
يف فضاء املسائل العلمية جعلهم قادرين عىل إعداد مسألتهم اخلاصة القادرة عىل حتريك
هذا الفضاء»(((.

والدرس اإلبستيمولوجي والسوسيولوجي الذي ينبغي استخالصه هو أن املذاهب
السوسيولوجية ليست «جمهو ًدا ألجل الفهم العلمي فحسب ،وإنام هي منطوقات هؤالء...
أو حتى حوار بني هؤالء يف وضعية تارخيية»(((.
وعىل هذه الرؤية برز يف أفق اخلطاب االجتامعي تصور جديد ملاهية املشكلة
ووجهاهتا ،والقدرة التي أفصح عنها هؤالء يف تتبع آثار التغيرّ التي عرفها املجتمع األورويب،
والتي جعلت من علوم هؤالء واجهة ومرآة ّ
يتكشف هبا النظام عن أوجهه املختلفة.

عىل هذا األساس أصبح اهلدف الذي تسعى إليه اإلنسانيات والعلوم االجتامعية هو
االهتامم بالقضايا االجتامعية ،وإنتاج معرفة تراكمية قابلة للتح ّقق واإلثبات ،وتسمح بفهم
وتفسري الظواهر والتنبؤ هبا ،وهو ما يتّضح فيام ييل:

 -1التفسري :لقد ارتبط هذا املفهوم باالنشغال الفلسفي لديفيد هيوم (-1711
 )1776عندما عرض نظريته يف التفكري العلمي ،واستخدم منذ ذلك الوقت هذا املصطلح
لربط ظاهرة ما يراد تفسريها بظاهرة أخرى من خالل قوانني عامة.

وتعترب هذه األخرية بمثابة اإلطار العام الذي يشتق منه تفسري خاص ،أما يف العلوم
اإلنسانية واالجتامعية فإهنا تسعى من خالل التفسري اإلجابة عن أسئلة ملاذا؟ من خالل تقديم
حتليل نظامي وجتريبي للعوامل السابقة التي س ّببت هذا احلدث أو ذاك السلوك .وما جيدر التنويه
ومتر هبا العلوم اإلنسانية كانت مرتبطة دوما بمشكل التفسري.
مرت ّ
به أن األزمات املتعدّ دة التي ّ

ويلخص ريشارد براثوايت ( )Richard Braithwaiteالتفسري بالقول« :وظيفة
العلم هي إنشاء قوانني عامة تغ ّطي سلوك األحداث التجريبية أو املواضيع التي تقع ضمن

(2) Compenhoudt, Luc-Van: Introduction à l’analyse des phénomènes sociaux, Paris: Dunod,
2001, p240.
(3) Aron, Raymond: Les étapes de la pensée sociologique. Tome2, Tunis: Cérès Editions.
2002, p391.
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التساؤل العلمي ،وهي بذلك متكّننا من ربط معرفتنا باألحداث املنفصلة املعروفة ،وإنشاء
متطورة جدًّ ا ...فسوف
نبوءات موثوقة ألحداث غري معروفة .إذا كان العلم يف مرحلة
ّ
تم إنشاؤها هر ًما تندرج فيه القوانني اخلاصة كنتيجة منطقية لعدد
تشكّل القوانني التي ّ
التطور ...ستكون هذه
قليل من القوانني العامة ...أما إذا كان العلم يف مراحله املبكرة من
ّ
(((
تتضمن تصنيفات لألشياء ضمن فئات معينة» .
جمرد تعميامت
ّ
القوانني ّ
ويم ّثل التفسري يف العلوم اإلنسانية أحد أهم املشكالت التي حاول العقل
السوسيولوجي الغوص فيها ،لكونه نقيصة طاملا أظهرت عجز البحث االجتامعي عن
حتقيق نتائج تقرتب ممّا يسميه فالسفة العلم اليقني .وهو ما جعل بعض النقاد ينعتون العلوم
اإلنسانية بالتخ ّلف النسبي ،وأن تقديرات الباحثني للظاهرات واألفعال االجتامعية تتّسم
تطور هذه الظاهرات.
بالتناقض والتنابز ،ومل نشهد أبدً ا اتّساق هذه النتائج مع جمريات ّ
ومن َث ّم يصبح جتاوز التخلف هذا مقرتنًا بقدرة السوسيولوجيني عىل حتقيق ما
يسميه هومنز ( )G.Homansالتقنني املنطقي ،الذي يؤ ّطر البحث بالرصامة املنهجية
واإلبستيمولوجية واإلمبرييقية من جهة ،ويأخذ يف احلسبان من جهة ثانية كون سلوك
األفراد هو من خيلق اخلصائص العامة للجامعات.
وبذلك يصبح التفسري ليس حتليلاً ورض ًبا من رضوب الكشف عن املبادئ التي
تقوم عليها الظاهرة ،ولكن التفسري هو يف جوهره مسار للبحث يف كيفية «اختالط املبادئ
العامة -كي تبدو يف سلوك كثري من األفراد واجلامعات -عىل مدى الزمان لتعطي أكثر
الظواهر االجتامعية ثباتا وحتافظ عليها وتغريها»(((.

ويم ّيز كارل هامبل ( )Karl Hampelوأوبنهايم ( )P.Oppenheimبني شكلني من
التفسري يف العلم اعتام ًدا عىل نوع التعميم الذي يو ّظفه التفسري ،فنجد التفسريات االستنباطية
والتفسريات االحتاملية(((.
(4) Richard B.Braithwaite, Scientific explanation, (New York: Harper and Row, 1960) p1. In:

شاقا فرانكفورت ناشيامز ،ودافيد ناشيامز ،طرائق البحث يف العلوم االجتامعية ،ترمجة :ليىل الطويل،
دمشق :بيرتا للنرش والتوزيع ،ط ،2004 ،1ص ص .21-20

(5) G.Homans, The nature of social science,New York, Harcourt Brace and World 1967, p.
28 - 31 In:

مصطفى أنور عال ،التفسري يف العلوم االجتامعية .دراسة يف فلسفة العلم ،القاهرة :دار الثقافة والنرش
والتوزيع ،1988 ،ص.77

(6) C. G. Hampel, P.Oppenheim: The logic of explanation. In:

عال مصطفى أنور ،املرجع السابق ،ص ص .94-78
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أ -التفسري االستنباطي :يستلزم تو ّفر الرشوط املوالية :تعميم عام كيل ،بيان الظروف
التي جيب توافرها حتى يمكن احلكم عىل صحة التعميم ،ظاهرة حتتاج إىل تفسري ،قواعد
املنطق الصوري املتبعة .ويقوم هذا الشكل من التفسري عىل مس ّلمة أن ظاهرة ما يقع تعليلها
من خالل استنباطها من قانون عام ،وسمة هذا األخري أنه يضع كل احلاالت ضمن جماله
وال توجد استثناءات.
وألن التفسري االستنباطي يعتمد عىل املنطق الصوري ،فإنه أقوى أنواع التفسريات
العلمية ،ألن النتيجة فيه تفرتض الصحة العتامدها يف البدء عىل املقدمات الصحيحة ،كام
أنه يفرس األحداث الفريدة وكذلك السلوكيات الشائعة.

نظرا خلصوصية العلوم اإلنسانية التي ّ
يتعذر فيها حتصيل
ب -التفسريات االحتامليةً :
قانون علمي عام يمكن تعميمه عىل مجيع الظواهر ،جلأ الباحثون إىل التفسريات االحتاملية
أو االستقرائية التي تعبرّ عن معدل ريايض بني الظواهر أو التي تعبرّ عن النزعة أو امليل (أ
متيل إىل أن تُسبب ع).
 -2التنبؤ :يعترب إنشاء أجوبة توقعية صحيحة من ميزات العلم ،ويتو ّقف ذلك عىل
كمية ونوعية املعرفة العلمية املتو ّفرة عن موضوع معني قيد البحث .كام أن هذه العملية
يتم االستعانة بالقوانني والتعميامت
مت ّثل من الناحية املنطقية معاكسة لعلمية التفسري ،حيث ّ
االحتاملية للتنبؤ بحدوث ظاهرة ما إذا تو ّفرت الظروف املناسبة.
 -3الفهم :تشري األدبيات االجتامعية إىل نوعني من الفهم ،أحدمها عاطفي واآلخر
تن ّبؤي ،ومها منبثقان من كون املوضوع يف العلوم االجتامعية متمركز حول سلوك الفرد،
ّ
وتدخل العامل االجتامعي يكون يف شكل مالحظ للظاهرة أو مشارك فيها.

ﷺ ثان ًيا :املنهج واملنهجية

يرتادف استخدام مصطلح املنهجية يف لسان الباحثني عىل ثالثة كلامت وهي:
النهج ،املنهاج ،واملنهج ،ولكل منها استخدام حمدّ د يساهم يف توضيح جانب معني من
عملية تصميم البحث ،فالنهج لغ ًة الطريق املستقيم الواضح ،واملنهاج هو اخلطة املرسومة،
توجه كل بحث منظم ،مجلة من املعايري التي تتيح اختيار
واملنهج هو مجلة من املبادئ التي ّ
التقنيات وتنسيقها»(((.
((( مادلني غراويتز ،مناهج العلوم االجتامعية ،الكتاب الثاين :منطق البحث يف العلوم االجتامعية ،ترمجة:
سام عامر ،دمشق :املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنرش ،ط ،1993 ،1ص ص.11 - 10
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وينبغي اإلشارة هنا إىل كلمة ( )Méthodeحتمل معاين اصطالحية خمتلفة :اإلجراء،
عملية إلحراز يشء أو لتحقيق هدف ،كام تعني إجرا ًء نظام ًّيا.

وتاريخ هذا املصطلح يرجع إىل القرن السابع عرش مع فرانسيس بيكون وديكارت
وجون ستيوارت ميل ،ومن بعدهم دوركهايم ،وجون ديوي ...،حيث حتدّ د تعريفه بأنه
«الطريق املؤ ّدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي
هتيمن عىل سري العقل وحتديد عملياته ،حتى يصل إىل نتيجة معلومة»(((.
قد تقودنا التعريفات املتو ّفرة عن املنهج إىل االستسهال يف فهم آيل لعمله ،لكن من
املفيد التذكري أن املعرفة باملنهج مبنية عىل فلسفة التساؤل االستشكايل لدواعي االختيار
والنجاعة التي يقدّ مها كل املنهج أو بعض من خطواته الكلية أو اجلزئية ،وهو ما ب ّينه جون
كلود كومبييس ( )J.C.Combessieمن أن اختيار منهج ما يندرج يف اسرتاتيجية بحث
توجه أهداف الباحث ،أي إن «املنهج يرشد إىل
(قيم ،أيديولوجيا ،تساؤالت ،نظريات) ّ
الطريق ،إنه يبينّ وال يقرر الطريق»(((.
كام يقول عنه بنوا قوتيه ( :)B.Gauthierإنه «يشتمل عىل بنية الفكر وشكل البحث
مترس هذا الفكر وهذا الشكل يف الواقع»(.((1
والتقنيات املستخدمة لكي ّ
ونخلص بذلك إىل القول :إن املنهجية العلمية هي نظام من القواعد الصارمة
تتضمن إجراءات ُيبنى البحث عليها ،وتق ّيم خالهلا جودة املعرفة
والرصحية والواضحة ،كام
ّ
العلمية املنتجة أو التي جيري البحث عنها.

تطورا بطي ًئا ،قابله نزعة كبرية
ما يسجل عىل منهجية العلوم اإلنسانية أهنا عرفت
ً
لدى الباحثني والعلامء لتبادل األفكار واالنتقادات ،التي قادت خالل قرون من الزمن إىل
تأسيس جمموعة من القواعد واإلجراءات سامهت يف تطوير ما يقابلها من طرائق وأساليب،
مكّنت من التواصل والنقد البنّاء والتقدّ م العلمي.
ومن بني أهم أدوار املنهجية يمكن أن نعدّ د ما ييل:

 -1املنهجية تقدم قواعد التواصل :ما بني الباحثني الذين يشرتكون أو يرغبون
يؤسس إلطار
االشرتاك يف خربة علمية ما ،بمعنى أن وضوح وعمومية اخلطوات املنهجية ّ
علمي للتكرار والنقد والبناء ،ويضمن كشف األخطاء والتضليل واألسلوب املنطقي الذي
((( عبد الرمحن بدوي ،مناهج البحث العلمي ،الكويت :وكالة املطبوعات ،ط ،1977 ،3ص.5

(9) Combessie, Jean-Claude: La méthode en sociologie, Alger: CASBAH éditions, 1998, p9.
(10) Gauthier, Benoit: Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données.
Canada: Presse de l’université du Québec, 1984, p09.
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اتّبع يف تفسري االفرتاضات.

 -2املنهجية تقدم قواعد لالستدالل العقيل :ال يعني أولوية املالحظات التجريبية
يف املدخل العلمي ،حضور اليقني املطلق ،وبالعكس فإن ترتيب املالحظات وربط الوقائع
يؤسس لصدقية ووجاهة املعرفة العلمية
بعضها ببعض يف بنية نظامية منطقية هو من ّ
املحصلة (املنطق :نظام االستنتاج العقيل الصادق الذي يسمح بالوصول إىل استدالالت
موثوقة من املالحظات التجريبية).
وبذلك فإن املنهجية العلمية هي ليست يف وارد تقديم أجوبة منطقية للخطوات
واألساليب العلمية ،بل هي مستوجبة لكفاءة عالية يف االستنتاج العقيل املنطقي والتحليل
(مبادئ املنطق ،قواعد التعريف ،التصنيف ،أشكال االستدالالت االستنباطية واالحتاملية
(االستقرائية) ،نظريات االحتامل ،إجراءات املعاينة ،نظم التفاضل ،قواعد القياس).

رشحا للمعايري
 -3املنهجية تقدم قواعد للتداخل الذايت :يف الواقع تقدّ م املنهجية
ً
«املقبولة للموضوعية التجريبية (احلقيقة) وطرائق وأساليب الصدق» .فاملوضوعية
والصدق متداخالن بدرجة عالية ،بمعنى أن موضوعية نتائج معينة (الصدق) حيدّ دها
مشاركة (التح ّقق) العلامء اآلخرين يف املالحظات والوقائع.
وعليه فإن أمهية التداخل الذايت وداللته تظهر يف إمكانية فهم وتقييم الطرائق
واألساليب التي يستخدمها الباحثون اآلخرون ،وإمكانية إجراء ومعاودة البحث (التكرار)
وحتصيل مالحظات مشاهبة ،ألجل الوصول إىل صدق الوقائع التجريبية واالستنتاجات.

إذن يمكن أن نوجز أن املنهجية هي طريقة تناول الباحث ملوضوع دراسته ،وحلقة
الربط بني اإلطار النظري العام وما نريد فهمه ،وتشتمل عىل بنية الفكر ،وشكل البحث
والتقنيات املستعملة إلسقاط البحث عىل الواقع.
باختصار ،إن املنهجية هي الزمن الذي يتو ّقف عليه تأكيد أو رفض األفكار املبدئية
املالحظة ،انطال ًقا من جماهبتها باألفكار املستخلصة من التجربة واخليال مع ما يقابلها من
معطيات ملموسة ونتائج مالحظة.

ﷺ ثال ًثا :فن التأويل السوسويولوجي

قبل مناقشة مفهوم التأويل السوسيولوجي ،نعتقد أنه من املالئم التعريف بالتأويل
من حيث ُبعديه التارخيي والنظري .فكلمة «هريمنيوتيك» تعود يف أصوهلا األوىل إىل اإلله
اليوناين هرمس الذي كان رسول اآلهلة إىل البرش الفانني ألجل تلقينهم املعرفة اإلهلية
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(حقيقة العامل) وتأويلها هلم ،والتي كانوا عاجزين عن فهمها.

والتجزؤ بأن تكشف للبرش طريق
ومت ّيزت هذه املعرفة اهلارميسية بالضمنية واحلذاقة
ُّ
املعرفة دون أن تكون كاملة ،وهذه املقاومة للكامل تعني أن احتجاب احلقيقة يف نص أو يف
يشء أو فعل يبقى مطل ًقا يف الزمن كي تتجدّ د املعرفة وختلد عند كل األجيال الالحقة.

وقد برز التأويل كوسيلة ختليص للمؤمنني املسيحيني ،الذي قدّ موا قراءة جديدة
للتوراة واإلنجيل كي يتخ ّلصوا من سطوة السلطة الكنسية ،التي وقفت -حسب اعتقادهم-
يف وجه التقدّ م الذي سعى إليه مفكرو عرص األنوار؛ ولذلك يشري عدد من الباحثني أن
أساسا هو ما أ ّدى إىل نشأة التأويل أو علم التأويل»(.((1
«فهم النص الديني املسيحي ً
أما العقل اإلسالمي فقد عرف فن التأويل منذ اللحظة التي بدأ فيها استنباط األحكام
كبريا يف دولة اإلسالم منذ اللحظة التي
الرشعية ،وحيث إن مدرسة االجتهاد عرفت ّ
توس ًعا ً
زاد فيها شغف املجتمع اإلسالمي عىل ّ
توخي حتقيق ومتحيص كثري من القضايا التي بدأت
خصوصا مع حركة الرتمجة وتعدّ د املدارس الفقهية والدينية.
تدخل عىل الفضاء الفكري
ً

هلذا نجد مواقف متباينة حول التأويل بني من يؤ ّيده وبني من يتح ّفظ بشدّ ة خلطورته
عىل تعنيف النص الديني وتطويعه للمراد املرجتى منه .والتنابز احلاصل حول هذا املفهوم
تطرف كل مدرسة وحتميل التأويل معاين تصوغ هبا طريقتها يف التعامل مع
ساهم يف تغذية ّ
النص بني االقرتاب العقيل الرصف ،وبني االكتفاء عند احلدود الظاهرة التي يعرضها التفسري.

هذا الته ّيب من مفهوم التأويل نجده عند ابن تيمية الذي رأى انقال ًبا يف استخدام
التأويل بني الزمن األول للسلف وبني ما هو واقع يف زمانه ،فهذا اللفظ له معنيان عند
السلف األول «(أحدمها) تفسري الكالم وبيان معناه ،سواء وافق ظاهره أو خالفه فيكون
التأويل والتفسري عند هؤالء متقار ًبا أو مرتاد ًفا ...و(املعنى الثاين) يف لفظ السلف ...من
سمى التأويل مطل ًقا هو نفسه املراد بالكالم»(.((1
ّ
يف حني محله من جاء بعد هذا السلف بمعنى آخر حيث يرصف اللفظ عن املعنى
ربره ،إذا علمنا أن زمن
الراجح إىل املعنى املرجوح،
ّ
وتوجس ابن تيمية من التأويل له ما ي ّ
الفتن الذي كان قبله أو عاش فيه ،وحال األمة التي ترشذمت إىل دويالت وممالك ،يعتقد
أن مر ّده باألساس تس ّلط اهلوى التأوييل ،الذي أعطى رشعية الفعل والفكرة لكل أولئك
( ((1حممد املتقن ،يف مفهومي القراءة والتأويل ،جملة عامل الفكر ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،أكتوبر /ديسمرب  ،2004املجلد  ،33العدد  ،02ص.25
خرج أحاديثه وع ّلق عليه :حممد الشيمي
( ((1تقي الدين أمحد ابن تيمية ،اإلكليل يف املتشابه والتأويلّ ،
شحاتة ،اإلسكندرية دار اإليامن للطبع والنرش والتوزيع ،2002 ،ص.28
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الذين اعتمدوا النص الديني حجة للمرافعة والغلو السيايس.

من ناحية ثانية يمكن لنا أن نستخلص فكرة يف غاية األمهية وهي أن التأويل يلبس
خصوصا إذا كان من العوام ،بام جيعل الفكرة اجلديدة
احلكم املستنبط هالة كبرية لدى املتلقي
ً
أقرب إىل الكشف غري املسبوق ،ووسيلة قوية ألجل كرس اإلمجاع يف شأن املقدّ س واختالق
أحكام وأفكار توازيه أو تدحضه.
ومرد ذلك كله أن احلرية الفكرية واملندفعة التي حيوهيا التأويل جتعل من التد ّبر
والتقدير خاصتني ألجل «امليل به عن مقصده الذايت نحو فهم خاص يأيت منسجماً مع
تقديرات املتدبر واملقدر»(.((1

أما يف السوسيولوجيا فقد أخذ مفكروه روافدهم املعرفية واملحاججية من الفلسفة
واإليبستمولوجيا ألجل اخلروج بمنهج يتجاوز أزمة املناهج الوضعية التي عرقلت حسبهم
تطور هذا العلم ،ومل تقدّ م اَّإل صورة إدراكية وجمتزأة عن الواقع االجتامعي.
ّ
وعليه كانت املحاولة هادفة إىل حتديد موضوع هذا العلم مثلام ب ّينها ماكس فيرب
ثم االنتقال إىل كيفيات التوطني للتقنيات واملحموالت التي
( ،)Weber Maxومن ّ
ٍ
معاين-
رموزا ،سامت،نصا حيمل يف ذاته الغموض
ً
ستدرس الواقعة االجتامعية باعتبارها ًّ
َ
الذي ينبغي إجياد تأويل له.
والنص هنا ال يشري فقط إىل الكلامت واجلمل ،ولكنه حييل إىل ثراء وعاطفية وفاعلية
احلياة االجتامعية التي تعبرّ عنها الكلامت ،ويشري عىل نحو تام إىل «كل بناء للمعنى يرتبط
بعالمة أو إشارة (أو بناء املعنى السميوطيقي) ،كاللغة واملوسيقى وفنون العامرة والتصوير
واألحداث واألفعال االجتامعية»(.((1

التوجه الذي اعتمدته السوسيولوجيا الغربية يف وقتنا الراهن ال خيلو من خماطرة
إن
ّ
كبرية؛ ألن ألفة الباحثني عىل االستعارة يبدو أهنا ال زالت قائمة إىل اليوم برغم ما تدَّ عيه
األوساط والنُّخب السوسيولوجية من استقاللية هذا العلم.

فاملطابقة بني املجتمع والنص ،وبني املجتمع والنسيج هي أقرب إىل حماولة اصطناعية
تيارا بحث ًّيا يقع يف رشاك التبعية
أخرى ،تقوم عىل نقد املنجز الوضعي السابق وتنتج يف الوقت نفسه ً
املعرفية والذي ال يتع ّلم من الدرس الفلسفي الذي يقول بنقد األيديولوجيا وبنقد أوهام الكهف.

( ((1عبد القادر الرباعي ،التأويل« :دراسة يف آفاق املصطلح» ،جملة عامل الفكر ،الكويت :املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،املجلد  ،31العدد  ،02أكتوبر /ديسمرب ،2002 ،ص.155
( ((1أمحد زايد ،اهلرمينوطيقا وإشكاليات التأويل والفهم يف العلوم االجتامعية ،حولية كلية اإلنسانيات
والعلوم االجتامعية ،الدوحة :جامعة قطر ،العدد  ،1991 ،14ص.251
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بالنسبة لغدامري العامل االجتامعي مبني بصفة قبلية بشكل رمزي ،وأن «املوضوعات
االجتامعية منطمرة يف معقدات من املعنى لدى عامل االجتامع ...والطريقة األفضل لكي
نصوغ يف مفاهيم ما ينبغي أن يقع ،وما يقع ...،هي القول بأن ثمة (التحام آفاق)»(.((1
فأفق فهم عامل االجتامع جيب أن ينصهر بأفق النص التارخيي أو املامرسات االجتامعية
لثقافة غريبة ،وعرب متتالية استشكالية ومراجعة بني ثنائية السؤال واجلواب تنتج وحدة
معنى جديدة منفصلة ومتّصلة يف آن واحد مع املعرفة السابقة ،لكن وجاهتها جتعل العقل
الباحث وكأنه استيقظ عىل فهم آخر ولدته الفطنة والتن ّبه والشك والتح ّيز.

يتم إدراكه بالذات الفاعلة التي تعي وجوده ليس من باب انتقاصه من
هذا األخري الذي ّ
عمن يكتشف مكنوهنا.
املعرفة ،ولكن من باب إدراك التح ّيز عىل أنه حامل ملعرفة تبحث هي ذاهتا َّ

تقض مضاجع
وعط ًفا عىل ما سبق ،فإن املظاهر الغريبة واملامرسات االجتامعية التي ّ
ستكف عن الربوز بسلبيتها ومقاومتها لكي تغدو مصادر
السوسيولوجيني املشتغلني عليها
ّ
فهم الذات.
موجهة
من جانب آخرُ ،يمكّن فن التأويل من تناول الظاهرات االجتامعية عىل أهنا ّ
ومبنية من خالل قواعد سلوكية ومقاصدية تتبدى للمالحظ السوسيولوجي بوهم الشفافية
األويل الذي ّ
احلس املشرتك.
يتغذى عىل التفسري الساذج وعىل سطوة ّ
الذي يقدّ م هالة املوقف ّ
وبتفكيك البنيات الداخلية والنسقية للمفهومات االجتامعية املشبعة بالتأويالت اعتام ًدا عىل
الذات الفاعلة التي تفكّك اجلوانب غري املقصودة يف األفعال االجتامعية.

هذه الرؤوية املنهجية تبنّاها أنتوين غيدنز ،الذي اعترب النظرية االجتامعية «نظرية
مشبعة بالتأويل» ،وعليها أن تساير االهتاممات املعارصة ،وبذلك تصبح حرفة عامل االجتامع
حرفة تأويلية ،كام يصبح املوضوع اخلاضع للتفسري مش ّكلاً عىل تأويل لألفعال اليومية يف
احلياة االجتامعية ،وهذا ما يطلق عليه غيدنز التأويل املزدوج ،الذي يعني «التأويل من قبل
الباحث ،وفهم التأويالت التي تبنى عليها احلياة االجتامعية ذاهتا .ويؤ ّدي ذلك بالتايل إىل
خلق عالقة بني لغة احلياة العادية ولغة العلم»(.((1
وتفهم املعنى هبذه الطريقة يفتح املجال واس ًعا الكتشاف اجلوانب غري املقصودة يف
ّ

( ((1آلن هاو ،النظرية النقدية ..مدرسة فرانكفورت ،ترمجة :ثائر ديب ،القاهرة :دار العني للنرش /املركز
القومي للرتمجة ،ط  ،2010 ،1ص.177
( ((1أمحد زايد ،آفاق جديدة يف نظرية علم االجتامع ..نظرية تشكيل البنية (نظرية البنينة) ،املجلة االجتامعية
القومية ،القاهرة :املركز القومي للبحوث االجتامعية واجلنائية ،املجلد  ،33العدد األول والثاين،1996 ،
ص.66
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األفعال االجتامعية .وتكمن أمهية الظروف غري املقصودة للفعل يف أهنا تلفت االنتباه إىل
عامل الالوعي وعامل املسكوت عنه يف السلوك .فمفهوم الظروف غري املقصودة هو «مفهوم
تفسريي له قدرة استكشافية ،حيث يفتح إمكانيات للتعرف عىل األبنية العميقة لالوعي
البرشي ،وللمسكوت عنه يف التفاعل اإلنساين»(.((1

مشكالت التأويل يف علم االجتامع

حتول هذا العلم إىل الدرس األكاديمي
ّ -1

أي إنتاج اإلطارات فقط عىل حساب نوعية البحث العلمي التي كان من املفرتض
أن تدعم نوعية هذا التكوين اإلمبرييقي للطلبة والباحثني عىل حدٍّ سواء.

وهذا النقد يتطابق مع ما قاله جيدنز« :فعلم االجتامع ال يمكن أن يظل موضو ًعا
خالصا ،هذا إذا كانت ‹األكاديمية› تعني الدراسة العلمية غري امللتزمة والتي تنأى
أكاديم ًّيا
ً
وتتم داخل جدران القاعات اجلامعية املغلقة»(.((1
بنفسها عن الناسّ ،
ال ختلو جامعة يف العامل العريب اَّإل وفيها أقسام لعلم االجتامع ،ولكن السؤال الذي
ّ
يظل يطرحه نفسه عىل النخب السياسية ،هي ما الفائدة التي يمكن أن جتنيها الدولة من
شيوع هذا العلم؟ ،وهل األبحاث التي جتري واملوضوعات التي جيري العمل عليها هي يف
صلب اهتاممات املجتمع؟.
خصوصا يف املهام ذات
بالتأكيد ،إن الدوائر احلكومية هي بحاجة إىل عاملة كفوءة
ً
أيضا بالقرار
الطابع االجتامعي واخلدمي .ولكن ال ننسى أن التنمية يف كل مفاصلها مربوطة ً
ثم هتيئته ألجل إسناد املرشوعات التنموية.
التعرف عليه ومن ّ
يتم ّ
االجتامعي الذي ّ
بمسمى البحوث األكاديمية
من هنا تربز نقطة أخرى وهي نوعية البحوث التي جتري
ّ
ّ
التدخل.
بمسمى بحوث
وتلك التي جيري العمل فيها
ّ
ختص يف
عىل مستوى نوعية البحوث االجتامعية ،نجد أهنا تقع يف ازدواجية معرفية ّ
ثم الوقوع يف اجلمود املوضوعايت،
إحداها أن املوضوعات تتم ّيز بالتكرار واالبتذال ،ومن ّ
ومل نشاهد ختلي ًقا جديدً ا لنوعية من املوضوعات اجلديدة.
أما الثانية فهي أن هذه املوضوعات جيري اختيارها اعتام ًدا عىل لوائح برؤوس

( ((1أمحد زايد ،املرجع نفسه ،ص.68
( ((1أنتوين غيدنز ،مقدمة نقدية يف علم االجتامع ،ترمجة :أمحد زايد وآخرون ،القاهرة :مركز البحوث
والدراسات االجتامعية ،كلية اآلداب ،الطبعة الثانية ،2006 ،ص.18
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مهه البحثي هو وجاهة
املوضوعات التي أعدهتا السوسيولوجيا الغربية ،فالباحث ال يكون ّ
الظاهرة وإنام جياهد ألجل توطني موضوعه مع هذه اللوائح .وكأن الرشعية العلمية
للموضوع تتأتّى من السياق املعريف املعدّ له سل ًفا.
وعىل ذلك متكّن هذه الطريقة من احتامء املوضوع بالسند النظري واملنهجي من
ربر وجودها من
جهة ،ومن جهة ثانية تكتسب فكرة (الالئحة برؤوس املوضوعات) م ّ
حيث كوهنا اإلجابة العلمية الوحيدة املمكنة واملتاحة عن السؤال :ما هو موضوع علم
االجتامع»(.((1

املترسع للحدث
 -2مشكل التأويل
ّ

املترسعة التي تقع يف وهم شفافية الظاهرات
هذه احلالة تعرفها اليوم الكتابات
ّ
األويل ملعطى معني
االجتامعية ،وينبغي التأكيد هنا أن هناك فر ًقا بني إبداء الرأي أو التفسري ّ
املتعسف للظاهرة داخل النموذج التأوييل ،حيث إن اجتهاد الباحث ينصب
وبني اإلدخال
ّ
عىل اصطياد املفهومات من النظرية ،ومطابقتها عىل احلاالت واألفعال ،سع ًيا منه ألجل
حتسب للظرف الزماين واملكاين والثقايف الذي تشكّل فيه
االستدالل عىل قوة النظرية ،دونام ّ
احلدث.

وقد سبق لبورديو أن ن ّبه إىل قضية غاية يف األمهية ،تتع ّلق بصعوبة الفصل بني الرأي
الشائع واخلطاب العلمي والناتج عن «األلفة التي تربط اإلنسان بمداره االجتامعي تشكّل
العائق املنهجي األول أمام عامل االجتامع ،كوهنا تنتج باستمرار موهومات من املفهومات
والنظم ورشوط كافية إلعطاء هذه املوهومات مصداقية ما»(.((2
وال بد من اإلشارة إىل أن علم االجتامع موجود اليوم يف رصاع مع األيديولوجيا التي
هيمنت عىل الفضاء االجتامعي بكل أبعاده الصورية والتواصلية والتداولية واللغوية،...
وهو رصاع حتجيم واختزال ملنهجيتها وأنظمتها املعرفية ،حتى تبدو السوسيولوجيا وكأهنا
عقيمة ومن دون مهمة جمتمعية.
متحرك ،إهنا شكل مبارش للتفكري
والواقع أن األيديولوجيا تلعب دور التثبيت ملا هو
ّ
بواسطة النموذج ،حيث تقدّ م حلولاّ جاهزة رسيعة متّسقة مع املعتقدات الالشعورية
اجلمعية .فتميل اجلامعة إىل تصديق ما يتفق مع معتقداهتا.

( ((1عبد اهلل إبراهيم ،علم االجتامع (السوسيولوجيا) ،بريوت /الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط،3
 ،2010ص.53
( ((2بيري بورديو ،وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.19
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لذا فإن قولبة وتنميط املعطيات وفق النموذج املعريف الذي تطرحه األيديولوجيا يعني
ممارسة عملية اختيارات اعتباطية بني هذه املعطيات كي تؤكّد النسق املعفي القديم فحسب.
ويف املقابل تعجز السوسيولوجيا عن مواجهة النموذج األيديولوجي وتفقد قدرهتا عىل
«تبديد سلطة الفكر املعياري الثبويت لأليديولوجيا وجتاوز حتديداهتا اجلامدة»(.((2

 -3مشكلة اهلوية االفرتاضية لعلم االجتامع

مرت هبا العلوم االجتامعية واإلنسانية وعلم اجتامع باخلصوص
هي حالة القطع التي ّ
يف عاملنا العريب ،ونقصد بالقطع احللقة احلضارية واملعرفية التي تو ّقف فيها العقل العريب
عن إنتاج العلم واملعرفة من منطلقه الذايت اخلصويص.

وهذه اللحظة التارخيية التي امتدت من القرن الرابع عرش ميالدي إىل اليوم ،استلب
فيها التفكري والعقل والرتاث ،الذي ُصدم بتوايل اخليبات والتفككات العمرانية والنظامية
نتيجة احلالة االستعامرية.
فاالنكشاف املعريف الذي سمح بدخول وافد احلضارة الغربية إىل تراثنا العريب ،ال
ودرست
نعزوه كله للمنظومة املعرفية الغربية؛ ألن النخب الوطنية التي تعلمت ودرست ّ
أيضا مسؤولية انخراطها يف املرشوع النهضوي الغريب الذي كان
يف الغرب،
تتحمل هي ً
ّ
والرؤوية املركزية للكون وللعامل ،كي تقبل كمس ّلامت غري
يعني إشاعة املفهوم والنظرية ُّ
قابلة للنقد ،وأيقونة تستوحي هبا النُّخب الوطنية منجزات احلضارة الغربية.
واملالحظ عىل «الكثري من اإلسهامات التي أفرزهتا هذه اجلهود هو ضعف تأصيلها
النظري الذي مل يسمح هلا باالنطالقة احلقيقية والذهاب بعيدً ا عن النقد يف قطيعتها
املعرفية»(.((2

لقد ّ
تكشف للفكر العريب النهضوي يف هذه اللحظة التارخيية للعلم من القرن
العرشين أن عا ًملا جديدً ا متّت صياغته يف غيابه ،وحتدّ دت صورته وفق مرجعية حضارية
رشعوا ألنفسهم سلطة املساءلة التي اندفعت بشكل كبري دونام وقوف عند
كونية ،لذلك ّ
احلواجز األخالقية واملعتقدية ،بحيث أصبحت كل املوضوعات واملعرفة قابلة للبحث،
جر النُّخب العربية إىل الوقوع يف التنابز النظري ،واجللد الرتاثي ،ومقابلته بالكوين.
وهو ما ّ
( ((2مطاع صفدي ،النمذجة بني التأويل والتغيري ،جملة الفكر العريب املعارص ،بريوت :مركز اإلنامء القومي،
العدد  ،40متوز /أب  ،1986ص.13
( ((2فضيل دليو ،علم االجتامع املعارص .ثنائياته النظرية واملنهجية ،اجلزائر :خمرب علم اجتامع االتصال،
جامعة منتوري  -قسنطينة ،2004 ،ص.20
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وهذه احلالة ماثلة يف أعامل حممد أركون ،حامد أبو زيد ،ونعتقد أهنا أفقدت سريورة
التشكّل للعقل العريب ،الذي بدل أن ينخرط يف االستمراية نجده هييم يف البحث عن
االنطالقة .والتي تكون بحسب نوعية التكوين الذي تل ّقته النُّخب العلمية إما فرنس ًّيا أو
أنجلوسكسون ًّيا أو أمريك ًّيا ...،وعليه ش ّقت املعرفة يف حقل العلوم اإلنسانية طريقها بسؤال
االستعارة واالستخدام وسقط من احلسبان سؤال أين نحن من هاته العلوم؟
وال تنقطع صلة هذا االستفهام عن دور املثقف ،الذي هو منوط بمهمة التفكري،
كبريا يف مناقشة وحتليل االسترشاق :إن دور املثقف
فيقول إدوارد سعيد الذي قىض زمنًا ً
هو ضبط االختالف وإثارة التغيري ،وإن عليه «مضاعفة الوعي ،وأن يقلق بسبب التوترات
يتحمل كفرد مسؤولية جمتمعه ،هذا دور ليس ختصص ًّيا بل له عالقة
والتعقيدات ،وأن
ّ
(((2
بالقضايا التي تتقاطع مع قواعد السلوك االحرتافية املهنية» .

 -4مشكلة األحادية البنيوية

هو اجلمود الذي يالحظ عىل الباحثني الذين ركنوا إىل النموذج التجريبي ،كي
ثم العلوم االجتامعية
يعيدوا ترديد مقولة كونية العلوم .وهذا اإلحلاق لعلم االجتامع ومن ّ
خاض فيه هؤالء من باب الرتديد للمقوالت الغربية يف هذا اخلصوص ،ومن باب جاهزية
النمذجة التي تسمح بقولبة الواقع االجتامعي العريب.

لكي نقرب صورة هذه احلالة األحادية ،نعرض للكيفية التي تناول فيها الفكر الغريب
والفرنيس باخلصوص ،حلالة التكوين االجتامعي يف اجلزائر .إذ كان املوضوع اهلدف هلذه
الكتابات تأكيد األصالة املسيحية للمجتمع اجلزائري ،فيام ذهب آخرون إىل وصف مظاهر
التخ ّلف يف املجتمع بناء عىل التفرقة اإلثنية (عريب /بربري) من جهة ،ومن جهة أخرى عىل
التفوق العرقي للمجتمعات األوروبية التي تربر االستعامر.
ّ
ومل تدّ خر االجتاهات املاركسية جهدً ا يف تدعيم هذه األفكار ،ومل تك ّلف نفسها عناء
إعادة قراءة علمية ملرتكزات التوصيفات التي جاءت يف تقارير الضباط الفرنسيني خالل
عمليات تغلغل االحتالل يف داخل األرايض اجلزائرية ،أو خالل عمل هؤالء يف اإلدارة
واملكاتب الفرنسية يف املدن والقرى.
ّ
رواجا يف فرنسا
فجل هؤالء كانوا مبهورين بنظريات التقدّ م التي كانت قد القت
ً
يف ّ
ظل الثورة الصناعية ،ومنجزات جمتمع ما بعد الثورة .وعليه مل تقدّ م كتاباهتم سوى

( ((2إدواد سعيد ،أوروبا وأغيارها ،منظور عريب ،حترير :ريتشارد كريين :جدل العقل .حوارات آخر القرن،
ترمجة :إلياس فركوح ،حنان رشاخية ،بريوت /الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط ،2005 ،1ص.30
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مقارنات غري متكافئة وتوصيفات غري حيادية عن واقعني خمتلفني.

لكل هذا عنيت هذه النمذجة بالبحث ليس يف إنتاج املفهومات املالئمة لقراءة الواقع
السوسيولوجي واألنثروبولوجي كام هو ،وإنام حتليل الظواهر االجتامعية بناء عىل مطابقة
عنارصه التحليلية مع املفهومات اجلاهزة واملعدة سل ًفا من النظريات.
إذا كان هذا حال البحث الغريب ،فهو بالتأكيد منسحب عىل البحث العريب واجلزائري،
باخلصوص ذلك أن هؤالء الباحثني يقعون يف دائرة إعادة قراءة للرتاث السوسيواقتصادي
استنادا إىل املفهومات التي أنجزهتا العلوم االجتامعية الغربية التي تدّ عي الصدق والتك ّيف
واملوضوعية ،وهو ما ال يفي بحق املجتمع من املعرفة املضمونة ،وتفسري الوقائع بصدق
وفق مقتضيات احلال االجتامعي املحيل.

يوجه السوسيولوجي اجلزائري العيايش عنرص نداء إىل مجيع الباحثني
ويف هذا الشأن ّ
يف حقل العلوم االجتامعية «للمسامهة يف بعث نقاش فكري حول مكانة ودور هذه العلوم يف
نتاجا لسريورة تارخيية وثقافية متميزة»(.((2
ضوء اخلصوصية التي تطبع جمتمعاتنا باعتبارها ً

 -5مشكلة االزدواجية البنيوية

هذه الوضعية متأتّية من الالموقف الذي يوجد عليه باحث العلوم االجتامعية ،من
التفرد بقضايا فلسفية
جهة هو يؤكّد اخلصوصية أو
ّ
التوحد ،ومن جهة أخرى هو يقرأ هذا ّ
منجرا إىل البحث عن الثنائيات
أساسا عىل الكونية .وعليه يصبح الباحث
ومعرفية تقوم
ًّ
ً
التمييزية :تقليد /حداثة ،حترض /بربرية ،املواطن /اإلنسان ...،وهكذا.

هذا التقوقع أو الالموقف معرف ًّيا للباحث نحو املوضوعات البحثية ،يدفعه إىل
وأيضا جيعله يقرأ احلدث بالطريقة املنهجية التي حدّ دهتا
التواصل والتامهي مع األنا اخلاصً ،
املعرفة الغربية .هذه األخرية هي ليست وليدة التالقي املعريف مع املجتمع العريب بمناسبة
االستعامر ،ولكنها وليدة التجربة االستقاللية التي تولدت بفعل اهلجرة ،البعثات العلمية.

وقد استطاع حممد عابد اجلابري أن يعبرّ عن هذه الفكرة بطريقة إبداعية ،بالقول:
ّ
وبتضخم الواقع
إن طموح النُّخب العربية نحو التقدّ م ينهل من شدة حاجتهم إىل النهضة
احلارض عليهم .هذا الوعي ليس يف وارد إنامء الشعور بوجاهة النموذج العريب اإلسالمي أو
الغريب ،ولكنه وعي هنضة يقوم عىل ما يسميه اإلحساس بالفارق :الفارق بني واقع التخ ّلف
واالنحطاط الذي يوجدون عليه ،وبني حالة النهضة التي يعرضها عليهم أحد النموذجني.
( ((2العيايش عنرص ،نحو علم اجتامع نقدي ..دراسات نظرية وتطبيقية ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية،
الطبعة الثانية ،2003 ،ص.07

90

دراسات وأحباث

«إن غياب حتليل الواقع (واقع االنحطاط) ،وعدم االنطالق من هذا التحليل لبناء
ّ
ّ
التضخم الذي
التضخم يف الطموح النهضوي العريب،
نموذج مطابق ...هو السبب يف ذلك
تتحول
يقفز عىل الواقع و ُيلغي الزمان واملكان وجيعل بالتايل عالقتهم مع أحد النموذجني
ّ
تقمصه واالحتامء به»(.((2
إىل احللول حم ّله ،إىل ّ
إن التم ّعن يف مضمون اإلنتاج املعريف العريب يبني حالة التخ ّبط والتيهان والتنازع
بني األنا الرتاثي واألنا الوافد ،فاألول يشدّ نحو االنكفاء عىل البنى املعرفية املنغلقة ،والتي
التمسك
تتداعى عىل البحث إما لقراءهتا عىل املنطوق املنبهر للاميض واجرتاره كام هو ،أو
ّ
به للدفاع عن اخلطر الزائف الذي صاغته وصورته خميالية العقلية العربية يف تعريفها ملفهوم
التحدّ ي الذي يواجه املجتمع العريب.
أما الوجه الثاين يف ثنائية املامرسة الفكرية فهو متع ّلق باألنا الوافد أو املستقطب
املعريف ،الذي يفيد فقط تكرار يف حال من االنبهار منجزات النظرية السوسيولوجية
الغربية ،ويعمل عىل خبوت األنا التارخيي اخلصويص الذي ُيسلم الواقع االجتامعي العريب
ألدوات النظرية االجتامعية الغربية.

ّ
وحل هذه املشكلة حدّ ده عيل حرب من خالل تبنّي قاعدة إيبستمولوجية تقوم عىل
املتحجرة واملناهج القارصة والثنائيات العقيمة ...فاألحرى
«فتح نار األسئلة عىل املقوالت
ّ
أن ختضع للمساءلة والفحص مقوالتنا وممارساتنا إلجراء تغيري م ّثلث ،يطال أولاً مفهومنا
للتغيري ذاته ...صورتنا عن أنفسنا ...شبكة املفاهيم»(.((2
وقياسا عىل ما ذكر آن ًفا تصبح السوسيولوجيا الغربية هي ما يتحكّم يف ُر َؤ ِو َّية العقل
ً
العريب للواقع االجتامعي ،ومتنعه من أن يبدع أدواته وطرائقه التفكريية ،بل إهنا جتعله يعيش
الواقع املجتمعي ال عىل املستوى الفعيل وإنام عىل مستوى أفكار صيغت سل ًفا ،وتقرير هذا
الواقع «يعكس حالة انشطار الفكر العريب ،وإشكالية اهلوية ،وغياب التنظري الذايت املستقل،
ونظرا إىل أن األطر املعرفية ،التي يتعامل هبا السوسيولوجي العريب ،مستوردة من ثقافة
ً
حمملة بمضامني أيديولوجية موجهة ،فمن الطبيعي أن يقع
(اآلخر) ،وبناء عىل أهنا تأيت دائماً ّ
(((2
السوسيولوجي العريب يف شباك الوعي الزائف» .
( ((2حممد عابد اجلابري ،اخلطاب العريب املعارص ..دراسة حتليلية نقدية ،بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،ط ،1994 ،5ص.24
( ((2عيل حرب ،أوهام النخبة أو نقد املثقف ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط ،2012 ،5ص.20
( ((2أمحد جمدي حجازي« ،الفكر السوسيولوجي وأزمة التنظري ..رؤية نقدية ملنهجية الفكر الغريب» ،جملة
املستقبل العريب ،السنة الثامنة عرشة ،العدد  ،195مركز دراسات الوحدة العربية ،أيار (مايو) ،1995
ص.71
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ﷺ خامتة

إن األزمة التي يعرفها علم االجتامع اليوم تتمظهر يف كثري من جوانبها ،يف املحاوالت
التطور
احلثيثة التي يسعى إليها كثري من املنظرين والباحثني ألجل تصنيع نمذجات حتاكي
ّ
التارخيي واالجتامعي العام للظاهرات االجتامعية مهام اختلف سياقها الزماين واملكاين،
وهم بذلك ُيلغون من الناحية املوضوعية املضمون العالئقي والكيفي والثقايف الذي
تتضمنه هاته الظواهر ،التي هي قبل كل يشء منتج تارخيي  -اجتامعي وخالص وخاص
ملجتمع حمدّ د.
منهجا
وانطال ًقا من هذا العائق املنهجي واإلبستمولوجي ُيقدّ م التأويل باعتباره
ً
وطريقة تفكريية يستشكل و ُيسائل ما ال تقوله الظواهر ،ألجل بناء النسيج (عامل اخلربة
تتحرر فيه الذات الفاعلة من اشرتاطات املداخل النظرية واملنهجية املحافظة،
املعاشة) الذي ّ
موجهات االختيار املعريف والتفسريي التي تسمح بصياغة املفهومات
وتُنتج لنفسها
ّ
التحليلية املتو ّلدة من املعاين التي يصبغ هبا الفاعلون أوجه نشاطاهتم االجتامعية.

ختص يف جانب منها غاية
إن اإلشكالية التي حاولنا استعراضها ،والتي
ّ
السوسويولوجيا يف املجتمع العريب ،تبينّ بوضوح أن هناك عملاً طويلاً ال يزال ينتظر
السوسيولوجيني العرب ألجل إعادة حتديد مواقع االنطالق لعلم اجتامع عريب دونام وقوع
يف ارهتان املوضوع والطرائق للمنطلق الغريب نفسه.
إن فهم الظواهر االجتامعية التي تعرضها اليوم التغيرّ ات التي يعرفها املجتمع العريب
ملا بعد الدولنة والشمولية االقتصادية والثقافية ،يستدعي اليوم من السوسيولوجيني العرب،
تقييم املنتوج الفكري التجزيئي سواء كان حمل ًّيا أو قطر ًّيا ،للخروج بمحصلة معرفية تأخذ
بالنجاحات والتجارب النظرية واملنهجية ألجل موضعة جديدة ونقطة انطالق نحو تفكري
يأخذ يف احلسبان التغريات التي حصلت يف النظام االجتامعي العام.

دراسات وأبحاث

ت
ا لا س� ش��را ق� ا ل�ج د ي�د
أ

ق� ض�ا �ا حد ة� ا ل� ة
م� ا لإ� سلا مي� ة�
و يو

الدكتور علي بن مبارك*

ﷺ مدخل

متر األ ّمة اإلسالمية اليوم بمرحلة حرجة ،انترشت فيها الفتن ،وساد
ّ
خالهلا اجلهل ،وتوتّرت عالقة املسلمني بعضهم ببعض ،وأصبح ّ
كل طرف
يك ّفر اآلخر ويبيح دمه ،وال يقبل به رشيكًا يف الدين ً
وأخا يف امل ّلة ،تتقدّ م األمم
واحلضارات يف جمال العلم واملعرفة والتكنولوجيا والبحث ،وختطو أشوا ًطا
يف جمال التنمية والنهوض ،وما زال املسلمون يشكون من صعوبات عىل
مستوى التعليم والبحث العلمي والتنمية املستديمة ،وما زالت أغلب الدول
اإلسالمية تبحث عن طريق اخلالص وحتاول قدر املستطاع اللحاق بركب
حضارة متسارعة ال تتو ّقف أبدً ا.

أدرك األوروبيون منذ قرون -وبعد عصور من التخ ّلف واالنحطاط-
ّ
أن املعرفة سبيل النهوض واالزدهار ،فاملعرفة أساس العمران البرشي وعنوان
سالحا اعتمدته الكنيسة
فأسسوا اجلامعات ،فكانت يف بداياهتا
ً
الرقي والتقدّ مّ ،
ّ
* باحث من تونس ،املعهد العايل للغات جامعة قرطاج .الربيد اإللكرتوين:

benmbarek.alii@yahoo.fr
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ملحاربة أعدائها والر ّد عىل خصومها ،وهذا ما نلحظه بجالء من خالل فلسفة ّأول جامعة
أوروبية تأسست يف مدينة بولونيا ( )Bolognaبإيطاليا سنة 1076م ،إذ أرشفت عليها
أن ّ
الكنيسة ،وأدارها األساقفة ،وال غرابة ّ
جل اجلامعات التي ظهرت متتالية بعد القرن
(((
احلادي عرش ميالدي نشأت بمبادرة الكنيسة وحتت إرشافها ووفق خ ّطة رسمتها .
توسعت الدول األوروبية منذ القرن السادس عرش يف آسيا وأمريكا اجلنوبية،
ثم ّ
ّ
فأنشأت جامعات باملكسيك (1553م) والفلبني (1611م) ثم اهلند (1857م) ،كام
اخلاصة سنة 1868م ،وتأسست جامعة موسكو سنة 1755م،
أنشأت اليابان جامعتها
ّ
وبالتوازي مع نشوء اجلامعات ظهرت رغبة يف معرفة الرشق ودراسة احلضارة العربية لغة
وفكرا وعقيدةً.
ً
لقد ّ
اإلسالمي -منعزلاً  ،منكف ًئا عىل ذاته طوال
ظل الغرب –كام هو حال الرشق
ّ
وتعمد ّ
كل طرف
وعم فيها الكره والتباغض،
ّ
قرون من الزمن ،سادت فيها احلروب الدينية ّ
تشويه صورة الطرف اآلخر ،وأسهمت الكنيسة إسها ًما بلي ًغا يف تشويه صورة اإلسالم
صورا نمطية سلبيةُ ،قرن فيها اإلسالم بالعنف واهلمجية والشبق
ورموزه ،ونرشت
ً
والشذوذ.

وأسهمت هذه الصورة يف تأجيج النفوس ودفع املؤمنني املسيحيني نحو حماربة
املسلمني وقتاهلم وممارسة أبشع أنواع العنف ضدّ هم ،كام منع الناس من اال ّطالع عىل
التوجه بتحريم البابا ألكسندر السابع((( (Pope Alexander VII
ثقافة الرشق ،وتد ّعم هذا
ّ
تـ )1667طباعة القرآن وترمجة معانيه إىل اللغات األوروبية.
أيضا ا ّطالع املسيحيني عىل كتاب املسلمني املقدّ س عدم محاس املسلمني
ً
وممّا عسرّ
(((
أنفسهم لرتمجة القرآن الكريم  ،وذلك لعدّ ة اعتبارات دينية باألساس ،وال نبالغ إذا ذهبنا
إىل القول ّ
بأن العالقات اإلسالمية املسيحية ظ ّلت متوترة متام التوتّر طيلة قرون من الزمن،
((( جامعةالسوربون ( )Sorbonneعىل سبيل املثال أنشأت يف باريس سنة  1257من قبل رجل الدين
«روبارتدي سوربون» ( )Robert de Sorbonاملستشار الروحي للملك لويس التاسع.
((( اضطلع ببابوية الكنيسة الكاثوليكية بني سنتي  1655و .1667
((( يوهان فوك ،تاريخ حركة االسترشاق ،بريوت :دار املراد اإلسالمي ،ط  ،2001 ،2ص ،15تعريب:
عمر لطفي العامل.
ونجد ما يؤكّد هذا الرأي يف كتب علوم القرآن ،إذ أكد الزركيش عىل سبيل املثال أنّه «ال يقدر أحد
من الرتاجم عىل أن ينقل القرآن إىل يشء من األلسن؛ ّ
ألن العجم مل تتّسع يف الكالم اتّساع العرب» ،بدر
الدين الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية،
 ،2001ج ،2ص.549
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حاول خالهلا العثامنيون فتح عواصم أوروبا وإخضاعها للدولة اإلسالمية ،و«مثل هذه
العالقة مل تسمح بمعرفة حقيقية متبادلة»(((.
ويبدو ّ
أن نظرة األوروبيني للرشق وحضارته تغيرّ ت بداية من القرن السابع عرش،
هتتم أكثر باإلسالم وعلومه وحالة املسلمني وتارخيهم ،وبعد
إذ أصبحت النُّخب املستنرية ّ
(((
منع نرش القرآن قرونًا من الزمن ،طبع مرتني يف القرن السابع عرش ميالدي  ،كام ظهرت
وتم بعث أقسام باجلامعات األوروبية لتدريس اللغات
ترمجات بلغات أوروبية خمتلفةّ ،
الرشقية واحلضارة العربية اإلسالمية.

و ُبني هذا املوقف اجلديد عىل مس ّلمة شاعت بني املسيحيني الغربيني مفادها أنّه «ال
بقوة الكلمة ،ودحضها بروح
سبيل إىل مكافحة -أفكار حممد -بعنف السالح األعمى ،وإنّام ّ
(((
املتعمقة برأي اخلصم»  ،فمحاربة
املنطق ..لكن حتقيق هذا املطلب كان يشرتط املعرفة
ّ
اإلسالم حتتاج إىل معرفة تعاليمه وأرسار كتابه املقدّ س« ،بحيث يكون ّ
كل مسيحي يف وضع
يؤهله ملعرفة خطأ القرآن»(((.
ّ

ويف هذا السياق ظهر االسترشاق وترعرع ،وارتبط االسترشاق منذ بدايته بالتبشري،
إذ أدرك علامء الالهوت ّ
أن التبشري يف العامل اإلسالمي من خالل الوسائل التقليدية أصبح
غري ٍ
(((
«نادرا ما جرى تعميد أحد املسلمني» .
جمد ،إذ
ً
وعىل هذا األساس اقرتحوا «إدخال اللغة يف التبشري»((( ،وذلك من خالل تشجيع
طلبة املعاهد الدينية عىل تع ّلم العربية واال ّطالع عىل فنوهنا وآداهبا من جهة ،والتشجيع عىل
حركة الرتمجة من العربية من جهة ثانية ،ويعترب رايموندوس لولوس(Raimondus( ((1
التوجه التبشريي اجلديد.
 )Lullusمن رواد هذا
ّ
ساهم االسترشاق يف تعريف النخب األوروبية بلغات رشقية كانت جمهولة
التعرف عليها ،ورغم هيمنة البعد الديني وخلفياته التبشريية
وحضارات مل يكن من السهل ّ
ّ
فإن صورة الرشق النمطية بدأت تتهاوى ،وأصبح من املمكن احلصول عىل الكتب

((( يوهان فوك ،املرجع نفسه.
((( اضطلع بالطبعة األوىل «أبراهام هنكلامن» ( )Abrahamhinckelmannسنة 1794م ،وقام بالثانية «لود
فيجو ماراتيش» سنة .1698
((( يوهان فوك ،املرجع نفسه ص .17
((( يوهان فوك ،املرجع نفسه ص .98
((( يوهان فوك ،املرجع نفسه ،ص .29
((( يوهان فوك ،املرجع نفسه ،ص .29
( ((1أديب ورجل دين فرنيس تويف سنة  1315للميالد ،وعرف بكتاباته الفلسفية وآرائه املثرية للجدل.
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اإلسالمية األصول التي ترمجها املسترشقون وحقوقها ،و«ذلك ّ
أن القرآن الذي كان يشتمه
(((1
الكثريون يف أوروبا بدون معرفة سابقة ملحتواه أصبح اآلن أكثر تداولاً بني اجلميع» .

التحول لظهور أجيال جديدة املسترشقني ،استفادوا من عرص األنوار
وسيمهد هذا
ّ
ّ
وأسهموا فيه ،وأصبحنا نجد زمن األنوار من حاول «حترير الدراسات العربية من قيود
الالهوت»( ،((1والبحث عن مناهج علمية تنزع إىل املوضوعية ،وحتاول أن تفهم الرشق من
تتنزل اسهامات رايسكه( Johann Jakob Reiske( ((1تـ )1774
داخله ،ويف هذا السياق ّ
وجهوا االسترشاق وجهة جديدة ستؤ ّثر يف التجارب االسترشاقية الالحقة وما
وغريه ممّن ّ
تفرع عنها من مراكز تفكري سادت يف عرصنا احلديث.
ّ
يؤسس يف أملانيا مدرسة يف الدراسات العربية،
استطاع يوهان جاكوب رايسكه أن ّ
واجتهد يف وضع قواعد علمية صارمة حتى يتّبعها تالميذه ممّن اهتموا باحلضارة العربية
اإلسالمية ،كام استطاع أن جيمع أمهات الكتب العربية املخطوطة واملطبوعة ،وأن يو ّفرها
ملن يرغب يف قراءهتا ودراستها ،واستطاع بمجهوده الذايت أن يتقن اللغة العربية قراءة
وكتابة وحمادثة.
ومت ّيزت هذه احلقبة بإقبال كبري عىل دراسة املخطوطات العربية وحتقيقها ،كام
ونادرا
عكست هذه املرحلة جمهودات فردية قام هبا مسترشقون مولعون بدراسة الرشق،
ً
ما تبنّتها مؤسسات كام هو حال العصور الوسطى ،إذ كانت الكنيسة حتتكر كل ما له عالقة
بالدراسات العربية.

ويبدو ّ
أن مسترشقي األنوار استفادوا من الفكر اإلصالحي الديني وما صحبه من
حتوالت سياسية وثقافية ،وجدير بالذكر ّ
أن اإلصالحيني اللوثريني كانوا يف عالقة وطيدة
ّ
مع الدولة العثامنية ،استنجدوا هبا ضدّ الكنيسة وغطرستها ،فأرسل هلم سليامن القانوين
(تـ 1566م) يشدّ عىل أيادهيم ويعدهم باملساعدة العسكرية إذا تط ّلب األمر ذلك ،وأظهر
اإلصالحيون أكثر تفهماً حلضارة الرشق ،وحاولوا تصحيح صورة اإلسالم النمطية السلبية
التي علقت بأذهان األوروبيني ،واعتربوها صورة غري واقعية(.((1
بمجرد اعتزام
مل تتواصل هذه املرحلة طويلاً  ،إذ ح ّن االسترشاق إىل دوره القديم
ّ

( ((1يوهان فوك ،املرجع نفسه ،ص .98
( ((1يوهان فوك ،املرجع نفسه ،ص .124
( ((1طبيب ومسترشق املاين تويف سنة  ،1774 /1188ح ّقق كتاب «تاريخ أيب الفداء» ،ونرشه ثم ترمجه إىل
الالتينية يف مخسة جملدات.
( ((1يوهان فوك ،املرجع نفسه ،ص ص .118-117
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الدول القوية استعامر الدول العربية واإلسالمية ،بل أصبح أداة لتربير االستعامر ،وبشاعة
وأسس عدد كبري من املسترشقني لنظرية
حق الشعوب املستعمرة،
ما قام به من جرائم يف ّ
ّ
تقول ّ
ويتوجب عىل الدول املتقدّ مة
ومتوحشة،
بان الشعوب اإلسالمية شعوب متخ ّلفة
ّ
ّ
متدينها وتطويرها.

ولقد حرص عامل الالهوت اهلولندي جان جاك واردنربغ (Jean Jacques
 Waardenburgتـ  )2015يف كتابه «اإلسالم يف مرآة الغرب» (L'Islam dans le miroir
 ((1()de l'Occidentهذا املنهج االسترشاقي ذي املنزع االستعامري يف مخسة مسترشقني

استطاعوا أن يرسموا صورة لإلسالم تستجيب لنزعاهتم الشخصية وال ختضع ملقاييس
علمية واضحة ،وهؤالء املسترشقون هم :إغناز غولدتسيهر (Ignác Goldziher
تـ  ،)1921وكريستيان سنوك ( Christiaan Snouck Hurgronjeتـ  ،)1936وكارل
بيكر ( Carl Heinrich Beckerتـ  ،)1933ودنكان بالك ماكدونالد (Duncan Black
 MacDonaldتـ ،)1943ولويس ماسينيون ( Louis Massignonتـ .)1962
وخلص واردنربغ إىل استنتاج خطري مفاده ّ
أن هؤالء املسترشقني حاولوا طمس
متت للتاريخ بصلة ،وأسهمت هذه
احلقيقة وتشوهيها ورسم صورة جديدة لإلسالم ال ّ
اهلوة واخلالف بني الغرب والرشق ،ويمكن اختزال معامل هذه
الصور
ّ
املشوهة يف تعميق ّ
الصورة يف العدائية واهلمجية والتخ ّلف والرغبة يف االستعباد ،فاملسلمون مل خيلقوا اَّإل
ليكونوا عبيدً ا للغرب.

ومل يكن صوت هؤالء املسترشقني اَّإل صدى لعدّ ة أصوات استرشاقية ،ظهرت يف
املنتصف الثاين من القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشينّ ،بررت االستعامر وساعدته،
تعرف باملسلمني وثقافتهم ،ممّا ساعد االستعامر عىل إدارة املستعمرات
فو ّفرت له بحو ًثا ّ
وإخضاع أهلها.
ومن أشهر من انخرط يف هذا االتجّ اه نذكر عىل سبيل املثال ال احلرص املسترشق
األمريكي صمويل مارينوس زويمر( Samuel Marinus Zwemer( ((1تـ  ،)1952وفوم

( ((1انظر:

Jean Jacques Waardenburg, L'Islam dans le miroir de l'Occident, The Hague and
Paris, 3rd ed. 1970.

منهجا يف التنصري وترسيخ فكرة االستعامر ،وارتبطت أغلب بحوث
( ((1اعتمد زويمر االسترشاق
ً
املسترشقني حول اإلسالم بملتقيات تنصريية تستهدف املسلمني يف بالد اهلند ودول آسيا باألساس ،ويف
هذا اإلطار يندرج كتابه «اإلسالم» (.)Islam
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غرو نباوم( Gustave Edmund von Grunebaum( ((1تـ  ،)1972كام يمكن أن نذكر
املسترشق األمريكي كينيث كراج ( Albert Kenneth Craggتـ )2012الذي أظهر يف
ورها ًبا منه مبال ًغا فيه.
كتابه «نداء مئذنة» ( )The Call of the Minaretكرهه لإلسالم ُ
نمهد للحديث
ال نقصد ممّا سبق اإلملام بتاريخ االسترشاق ورموزه ،ولكنّنا أردنا أن ّ
عن االسترشاق اجلديد وعالقته بمراكز الفكر ،وتأثري ّ
كل ذلك عىل األ ّمة اإلسالمية اليوم،
إذ ال يمكن فهم احلارض وتداعياته دون الوقوف عند املايض وسياقاته.

ﷺ ّأولاً  :االسترشاق اجلديد ومراكز الفكر

 -1من االسترشاق إىل دراسة الرشق

خلصنا فيام سبق إىل جمموعة من النتائج مفادها ّ
تطور يف أوروبا،
أن االسترشاق ّ
أساسا إىل دعم جهود
ّ
وحتول من استرشاق ترشف عليه املؤسسة الدينية ورجاالهتا ،وهيدف ً
ثم
التنصري يف العامل اإلسالمي ،إىل استرشاق يرتبط بأشخاص تس ّلحوا بفلسفة األنوارّ ،
ربر االستعامر وممارساته.
استحال استرشا ًقا ي ّ
أسايس يف دعم االسترشاق
واضطلعت اجلامعة يف خمتلف هذه املراحل بدور
ّ
التوجه مع مسترشقي العرص احلديث ،ولكنّهم
وترسيخه يف التقاليد التعليمية ،وتد ّعم هذا
ّ
ومنهجا.
يف أغلبهم تراجعوا عن قيم التنوير وارتبطوا باالستعامر فلسف ًة
ً
وتأ ّثر عدد كبري من املسترشقني بتداعيات احلرب العاملية األوىل (1918-1914م)
فهاجروا إىل الواليات املتحدة األمريكية ،وانتهت احلرب العاملية الثانية ()1945-1939
بانتصار أمريكا وبروزها قوة عظمى يف املجال العسكري واالقتصادي.
التطور نشوء جتربة استرشاقية جديدة يف الواليات املتحدة األمريكية،
وصاحب هذا
ّ
نشأ عنها ما عرف الح ًقا باالسترشاق اجلديد ،تأ ّثرت هذه التجربة االسترشاقية اجلديدة
بسقوط االتحّ اد السوفيايت وأحداث  11سبتمرب  ،2001إذا أدركت املؤسسات األمريكية
أنهّ ا جتهل ثقافة املسلمنيّ ،
وأن ما حتدّ ث عنه بعض املسترشقني مل يكن غري انطباعات أو
صور وجدانية ال عالقة هلا بالواقع.
( ((1عمل املسترشق النمساوي فوم غرونباوم عىل ترسيخ صور نمطية جتعل من اإلسالم دينًا ضدّ اإلنسانية
ربر ّ
تدخل الغرب يف بالد املسلمني
وغري قادر عىل
التطور اإلجيا ّ
ّ
يب ويناقض قيم العلم واألخالق ،وهذا ي ّ
لتطويرهم ،حيث عجز اإلسالم عن ذلك ،وهذا ما نلحظه عىل سبيل املثال يف كتابه «اإلسالم الوسيط»
(.)Medieval Islam
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اإلسالمي
السياق تتنزل أمهية مراكز الفكر التي اضطلعت بمهمة دراسة الفكر
ّ
يف هذا ّ
والطوائف واجلامعات الدينية املنضوية حتته وقضايا الرشق األوسط عمو ًما ،فاجلامعات
هتتم ببعث مراكز
التي كانت حتتضن االسترشاق كانت تقترص عىل التعليم والتدريب ،ومل ّ
خمتصة يف قضايا الرشق وثقافته.
بحوث وفكر ّ

بتوسع القوى
و«كام كان ّ
تطور االسترشاق األكاديمي يف القرن التاسع عرش مرتب ًطا ّ
األوروبية يف احتالل األرايض اإلسالمية ،كانت دراسة الرشق األوسط واالسترشاق
اجلديد عمو ًما حقلاً أكاديم ًّيا مرتب ًطا بشدّ ة بظهور الواليات املتحدة بوصفها قوة عاملية
عظمى وتورطها بشكل أعمق يف اهليمنة عىل الرشق األوسط»(.((1
ولئن تغيرّ ت معامل االسترشاق ومناهجه بتغيرّ السياقات والتجارب ،فإنّه ال ّ
شك يف
وجود خيط فاصل واصل جيمع بني تلك التجارب املختلفة ،إذ «ال شك يف وجود منظومة
راسخة لدراسات الرشق األوسط ،مت ّثل مصالح املنتفعني وشبكات من الرشكاء املهنيني
أو اخلرباء التي تربط ما بني نشاط الرشكات التجارية ،ورشكات النفط ،والعسكريني،
واإلرساليات ،ووزارة اخلارجية ،واالستخبارات ،وبني العامل األكاديمي ،ويف إطار
املنظومة املذكورة نجد املنح واجلوائز واملنظامت واملراتب املتصاعدة»(.((1
ويتبينّ لنا من خالل الشاهد النصيّ السابق ّ
بأن إدوارد سعيد كان م ّطل ًعا عىل هذا
التطوير ،وتابع بد ّقة مسريته ،واسترشف مستقبله يف زمن ازداد فيه رهاب الغرب من
اإلسالم وهيمن فيه املحافظون اجلدد بالواليات املتحدة األمريكية عىل القرار السيايس.
السابقة ،والظهور
نزع ّ
رواد االسترشاق اجلديد إىل القطع مع التجارب االسترشاقية ّ
شعارا هلا ،ونلحظ هذا
املعمقة
ً
يف صورة جديدة تتّخذ من املعرفة اخلالصة والدراسات ّ
صوت أغلب احلضور
املنزع يف مؤمتر املسترشقني الذي انعقد بباريس سنة 1973م ،إذ ّ
لتغيري مصطلح «االسترشاق» بمصطلح جديد ،واتفقوا أن تعقد ملتقيات املسترشقني
القادمة حتت عنوان «املؤمتر العاملي للدراسات اآلسيوية والشامل إفريقية»(.((2
وال يعني هذا اإلجراء «انتهاء االسترشاق التقليدي أو القديم» ،بل ّ
كل ما يف األمر

( ((1عبد اهلل بن عبد الرمحن الوهيبي ،حول االسترشاق اجلديد ..مقدمات أولية ،الرياض :مركز البحوث
والدراسات ،جملة البيان1435 ،هـ2014 ،م ،ص 46
( ((1إدوارد سعيد ،االسترشاق ..املفاهيم الغربية للرشق  ،تعريب :حممد عناين ،رؤية للنرش والتوزيع،
.2006
( ((2ملزيد االطالع انظر:
عبد اهلل بن عبد الرمحن الوهيبي ،حول االسترشاق اجلديد :مقدمات أولية ،الرياض :مركز البحوث
والدراسات ،جملة البيان1435 ،هـ2014 ،م ،ص ص .12-11
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ّ
أن النظريات املستبطنة «أعيد تأهيلها وإنتاجها بصورة جديدة باستخدام املداخل العلمية
التي و ّفرهتا العلوم اإلنسانية ،بحيث أصبحت أكثر جاذبية ،وتتم ّيز بكثري من العمق
واألمهية»(.((2

انتقل مركز االسترشاق بعد احلرب العاملية الثانية تدرجي ًّيا من أوروبا إىل الواليات
املتحدة األمريكية( ،((2لعدّ ة اعتبارات سياسية وعسكرية واقتصادية ،وبدأ التفكري بجدية يف
(((2
يعول عىل دراسة املواضيع بل «دراسة املناطق»
نمط جديد من الدراسات االسترشاقية ال ّ
(.)Area Studies
ويتم ّثل هذا املنزع اجلديد يف دراسة منطقة ما عىل ّ
كل األصعدة ومن زوايا خمتلفة،
نظرا إىل أمهية هذه املنطقة،
وكان الرتكيز أكثر عىل منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقياً ،
التوجه بإقرار الكونجرس األمريكي سنة 1958م قانون التعليم الدفاعي
وتد ّعم هذا
ّ
القومي ( ،)National defense educationإذ حتدّ ث يف الفصل الرابع عن التمويل
محاسا ملرشوع «دراسة املناطق» باعتباره
احلكومي للجامعات ومراكز البحوث ،وأظهر ً
(((2
يساعد عىل فهم اجلغرافيا وما تع ّلق هبا من أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية .
ونتج عن ذلك مزيد من االهتامم بمنطقة الرشق األوسط ،وتضاعف عدد درجات
التحوالت انترشت مراكز الدراسات،
الدكتوراه املختصة يف هذا املجال ،ويف سياق هذه
ّ
وظهرت مراكز فكر قوية وذات تأثري كبري عىل املؤسسة السياسية والعسكرية ،واستقطبت
هذه املراكز كبار املسترشقني اجلدد الذين تس ّلحوا بالعلوم االنسانية واألنثروبولوجيا،
وأصبحوا يقدّ مون تقارير عن الشعوب اإلسالمية وثقافتهم.

كرسوا حياهتم لتشويه صورة اإلسالم واملسلمني
وظهر جيل من املسترشقني اجلدد ّ
وتوجيه الرأي العام األمريكي وجهة خمصوصة ،تصنّف املسلمني إرهابيني ومتوحشني،
التوجه االسترشاقي اليميني بعد أحداث سبتمرب /أيلول
ربر اهليمنة عليهم ،وتد ّعم هذا
ّ
وت ّ
( ((2عبد اهلل بن عبد الرمحن الوهيبي ،حول االسترشاق اجلديد ..مقدمات أولية ،الرياض :مركز البحوث
والدراسات ،جملة البيان1435 ،هـ2014 ،م ،ص .12
( ((2ادوارد سعيد ،االسترشاق ،ص .111
( ((2للتوسع انظر:

L. Szanton, «The Origin, Nature and Challenges of Area Studies in the United
States,» inThe Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, ed. David L.
Szanton (University of California Press, 2004), pp. 10 - 11.

( ((2انظر:

National defense education, United states at large, Vol72, Title 6, p15.
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 2001التي استهدفت برجي التجارة العاملي والبنتاغون ،وما تبعها من أعامل إرهابية قامت
هبا مجاعات تزعم أنهّ ا إسالمية املرجع واخللفية.
ال نبالغ إذا ذهبنا إىل القول ّ
بأن مراكز الفكر والبحوث أصبحت تضطلع بدور
ريادي يف عرض صورة الرشق وتوجيه العالقات بني الغرب واملسلمني ،والتأثري عىل
ّ
ّ
سلطة القرار ،ولئن رأى بعضهم أن مراكز البحث قديمة يف املجتمعات الغربية ،فإنّنا نجد
من يؤكّد ّ
أن مراكز البحوث ظاهرة جديدة ارتبطت بالعرص احلديث ،وظهرت خاصة بعد
احلرب العاملية الثانية.

 -2مراكز الفكر والفكر االسترشاقي اجلديد

تثري مراكز الفكر عدّ ة إشكاليات من حيث الدالالت والسياقات واملهام املنوطة هبا
مؤسسات بحثية هدفها األسايس
ومدى تأثريها عىل العامل اإلسالمي ،و«هذه املراكز هي ّ
توفري البحوث والدراسات املتع ّلقة باملجتمع والسياسات العامة ،والتأثري يف القضايا
هتم الناس»(.((2
الساخنة التي ّ
ولئن كانت «مراكز الفكر والرأي» يف بداياهتا بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية
فضاءات مغلقة آمنة تستقطب األمنيني والسياسيني واخلرباء العسكريني ،فإنهّ ا اتّسعت
واستقطبت اخلرباء والباحثني املنتمني إىل عدّ ة قطاعات معرفية ،حتّى جتاوز  5000مركز يف
أنحاء العامل ،يوجد نصفها أو أكثر يف الواليات املتحدة األمريكية.

لقد أدركت اإلدارة األمريكية أمهية النصائح واالستشارات املستق ّلة حول السياسات
اخلارجية ،وتدعمت هذه احلاجة بسقوط االحتاد السوفيايت وهيمنة القطب الواحد ،إذ
تضاعفت املسؤوليات والتحديات ،وأصبح من الرضوري دراسة جغرافيا العامل دراسة
تيسرّ السيطرة عىل العامل ،واستغالله وتطويعه خلدمة املصالح األمريكية العليا.
وعىل هذا األساس فتحت اجلامعات أقسا ًما علمية تُعنى بشؤون الرشق وثقافته،
وأصبحت مراكز الفكر تتّجه أكثر لدراسة قضايا الرشق األوسط والفكر اإلسالمي،
واستطاع خرباء الدراسات الرشقية أن يتبوؤوا مكانة أساسية يف املشهد الثقايف واإلعالمي
بالواليات املتحدة بعد أحداث سبتمرب  2001وما تبعها من أحداث عنف تبنّتها مجاعات
تدّ عي أنهّ ا ذات مرجعية إسالمية.

( ((2انظر:

Howard. J wiarda, the new powerhouses: think tanks and foreign policy, in American
foreign policy interests, vol30, no2, (March / April 2008), p 96
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واضطلعت مراكز الفكر من خالل خربائها بوظائف أخرى من قبيل توفري املعلومات
واملعطيات الرضورية ،وحتليل الوقائع واملستجدات ،ودراسة الواقع وفهمه واسترشاف
تداعياته يف املستقبل القريب والبعيد ،وضبط األولويات ،واقرتاح السيناريوهات املحتملة،
واقرتاح حلول وبدائل وحتديد التكلفة واحلاجيات واملكاسب املنتظرة(.((2
وقد تضطلع مراكز الفكر بوظيفة أخرى من قبيل تطوير البحث العلمي ،وتنسيق
العالقات بني احلكومة واجلامعات من جهة ،واخلرباء والباحثني من جهة ثانية ،فهذه
املؤسسات باتت بمثابة جرس يصل بني الدولة واملجتمع من جهة ،واملعرفة ومؤسساهتا من
جهة أخرى(.((2
ومن أجل حتقيق هذه األهداف املعرفية االسترشافية تعقد مراكز الفكر عدة مؤمترات
وندوات ،وتضطلع بنرش كتب وجمالت ،وترتجم عدّ ة مؤلفات ،وتسهم يف توجيه املشهد
اإلعالمي ،فيشارك خرباؤها يف برامج احلوار والتحليل االسرتاتيجي.

 -3تأثري مراكز الفكر يف القرار السيايس

شك فيه ّ
ممّا ال ّ
دورا أساس ًّيا يف توجيه القرار
الراهن ،تلعب ً
أن مراكز الفكر يف العرص ّ
السيايس ،واقرتاح االسرتاتيجيات األمنية ،وهذا ما نلحظه بجالء يف التجربة األمريكية.

ولقد تن ّبه إدوارد سعيد إىل خطورة هذه املؤسسات البحثية االستشارية اجلديدة
التي خرجت من رحم االسترشاق وحافظت عىل أهدافه القديمة اجلديدة ،إذ «ال ّ
شك
يف وجود منظومة راسخة لدراسات الرشق األوسط ،مت ّثل مصالح املنتفعني وشبكات
من الرشكاء املهنيني أو اخلرباء التي تربط بني الرشكات التجارية واملؤسسات ورشكات
النفط والعسكريني واالستخبارات ووزارة اخلارجية وبني العامل األكاديمي ،ويف إطار
مكرسة إلضفاء الرشعية
املنظومة املذكورة نجد املنح واجلوائز واملراتب املتصاعدة ،ك ّلها ّ
واحلفاظ عىل السلطة ،وسيطرة األفكار األساسية التي ال تتغيرّ يف جوهرها عن اإلسالم
( ((2ملزيد من التعمق يف مهام خرباء مراكز الفكر ،انظر:

He Li, the role of think tanks Chinese foreign policy, Problem of Post-communism,
vol49, n2, (Mars/April 2002), P33.

( ((2للتوسع انظر:

Braun Mats, A Sociological study of European policy think-tanks: Are there the
bridge between the Academic World and Policy Makers?, Conference Papers presented
at the international studies Association 51 st annual convention , New Orleans, 17202010/02/, p 114.
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والرشق والعرب»(.((2

جمرد ختمينات ،بل كانت قراءة يف واقع مراكز الدراسات
مل يكن كالم سعيد ّ
االسرتاتيجية بالواليات املتحدة األمريكي ،ويمكن للمتابع للشأن السيايس األمريكي أن
يلحظ مدى تأثري خرباء مراكز التفكري عىل القرار السيايس ،ولقد كشفت أحداث سبتمرب
2001م عن جهل املجتمع األمريكي باإلسالم واملسلمني ،واحتاجت وسائل اإلعالم
مؤسسات الفكر
األمريكية خلرباء خمتصني يف الرشق واحلضارة العربية ،والتجؤوا إىل ّ
تزودهم بالباحثني واخلرباء.
املختصة يف دراسات الرشق األوسط حتى ّ
أدركت اإلدارة األمريكية ّ
قوة وهيمنة
أن يف عامل السياسة ال
تتحول املعلومات إىل ّ
ّ
مهمة مراكز
اَّإل إذا ُقدّ مت بالشكل الصحيح ويف الوقت املناسب ،هذه الرؤية ختترص بإجياز ّ
عول أصحاب القرار السيايس يف البيت األبيض عىل تقارير
الفكر  ،Think Tanksولذلك ّ
هذه املراكز.

ويرى السفري ريتشارد هاس ( ،)Richard Nathan Haassمدير دائرة التخطيط
السيايس يف وزارة اخلارجية األمريكية ّ
بأن مؤسسات الفكر والرأي تؤثر عىل صانعي
السياسة اخلارجية األمريكية بخمس طرق خمتلفة تتم ّثل يف توليد أفكار وخيارات مبتكرة
يف السياسة ،وتأمني جمموعة جاهزة من االختصاصيني للعمل يف احلكومة ،وتوفري مكان
للنقاش عىل مستوى رفيع ،وتثقيف مواطني الواليات املتحدة عن العامل ،وإضافة وسيلة
مكملة للجهود الرسمية للوساطة وحل النزاعات.
وجدير بالذكر ّ
أن حممد حسنني هيكل ن ّبه يف كتابه «اإلمرباطورية األمريكية واإلغارة
عىل العراق» ( )2009إىل دور ما عرف يف السبعينات بمستودعات األفكار (مراكز الفكر
أن هذه املراكز أصبحت بذاهتا حكومة ّ
وبحث) ،إذ أصبح جل ًّيا للعيان ّ
الظل يف أمريكا ،بل
تأكّد أنهّ ا احلكومة احلقيقية اخلفية التي تصوغ القرار السيايس وتكتبه ،ثم ترتك مهمة التوقيع
عليه للرئيس ومعاونيه الكبار يف اإلدارة»(.((2

بل نجد عدّ ة وزراء كانوا باحثني يف مراكز خمتصة ،من ذلك كونداليزا رايس
مؤسسة
( )Condoleezza Riceوزيرة اخلارجية االمريكية السابقة ،إذ كانت باحثة يف ّ
هوفر للحرب والثورة والسالم ( ،)Hoover Institutionكام أهنا شغلت عضو جملس أمناء
مؤسسة راند.
( ((2إدوارد سعيد ،االسترشاق ،املرجع نفسه ،ص.460
( ((2حممد حسنني هيكل ،اإلمرباطورية األمريكية واإلغارة عىل العراق ،دار الرشوق ،ط  ،2009 ،9ص
.272
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ونظرا إىل خطورة مراكز الفكر املختصة يف دراسة الرشق األوسط ،ودورها الف ّعال
ً
يف توجيه الرأي العام األمريكي ،نحو رؤية خمصوصة يتبنّاها املحافظون اجلدد والرشكات
الكربى املؤ ّيدة هلمّ ،
وحمارصا ،وال يسمح له بالنفاذ
فإن االسترشاق املحايد أصبح مراق ًبا
ً
اَّإل إىل ما حدّ د له.
ولقد ظهر يف العقود األخرية جمموعة من الباحثني يف قضايا الرشق األوسط والفكر
الصور النمطية التي شاعها ث ّلة من
اإلسالمي ،حاولوا جتاوز احلدود املسموح هبا ،وتعديل ّ
املسترشقني اجلدد احلاقدين عىل الرشق ،وقدّ موا حمارضات علمية يف اجلامعات األمريكية
أغضبت مراكز الفكر املختصة ومن يقف وراءها.

ودفع هذا األمر املسترشق األمريكي دانييل بايبس ( )Daniel Pipesإىل تأسيس
مؤسسة «كامبس ووتش»  ((3(Campus Watchملراقبة البحوث والدروس اجلامعية املتعلقة
ّ
أن هذا املجال ّ
بالرشق األوسط ،إذ ساءه ّ
أرض أحيانًا
ظل خارج السيطرة واملساءلة ،ممّا ّ
باألمن القومي وكذلك بأمن إرسائيل.

وتعدّ هذه املؤسسة امتدا ًدا ملنتدى الرشق األوسط  ،the Middle East Forumوهذا
املنتدى مؤسسة بحث وفكر مقربة جدًّ ا من املحافظني اجلدد يف الواليات املتحدة األمريكية،
«الرعب اإلسالمي»
وانطلق دانييل بايبس من خلفية عدائه لإلسالم ،فهو صاحب نظرية ّ
ثم أكّدها يف كتابه «اإلسالم املحارب يصل إىل
( )Islamic terrorالتي أطلقها سنة ّ ،1997
(((3
أمريكا « ، »Militant Islam Reaches Americaولقد مارست مؤسسة كامبس ووتش
ضغو ًطا كبري ًة عىل جمموعة من األكاديميني ،ممّا اضطر بعضهم إىل مغادرة الواليات املتحدة
وااللتحاق بجامعات أخرى(.((3

نستنتج ممّا سبق ّ
أن االسترشاق اجلديد أصبح يم ّثل سلطة ال يستهان هبا ،وحيسب
هلا ألف حساب ،وأصبح خلرباء دراسات الرشق األوسط تأثري بالغ األمهية عىل أصحاب
القرار داخل البالد وخارجها ،ولنا يف جتربة مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل (Carnegie
 )Endowment for Internationalخري مثال عىل ذلك ،إذ استطاعت هذه املؤسسة املستقلة
أن جتمع قادة األحزاب السياسية واملؤسسات األهلية بجنوب إفريقيا يف أواسط الثامنينات
( ((3ملزيد من االطالع عىل هذه التجربة يمكن االطالع عىل موقعها الرسمي:
(((3انظر:

http://www.campus-watch.org/

Daniel Pipes, Militant Islam Reaches America, New York: W.W. Norton, 2003.
( ((3نذكر عىل سبيل املثال جويل بينني  Joel Beininالذي كان أستاذ دراسات الرشق األوسط بجامعة
واضطر لالستقالة وااللتحاق باجلامعة األمريكية بالقاهرة.
ستانفورد (،)Stanford University
ّ
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من القرن العرشين ،وساعدت هذه االجتامعات التي تواصلت عىل مدى ثامين سنوات أن
تقرب وجهات النظر وتفتح باب احلوار بني احلكومة واملعارضة.
ّ

والتحرر من مركزية الدولة :أمهية املراكز املستقلة
 -4مراكز الفكر
ّ

تؤكّد التجربة األمريكية املعارصة يف إدارة مراكز الفكر ّ
أن هيمنة الدولة عىل مراكز
البحوث والدراسات قد يؤ ّدي إىل جمموعة من املغالطات ،ويفقد املعرفة قيمتها وتأثريها،
فاملو ّظفون احلكوم ّيون تنقصهم يف أغلب األحيان الشفافية العلمية ،وقد يضطرون أحيانًا
إىل تغيري نتائج البحث إلرضاء هذا الطرف أو ذاك ،وينتج عن ذلك اضطراب عىل مستوى
القرارات السياسية.
بمهمة البحث والدراسة
وعىل هذا األساس اضطلعت املؤسسات اخلاصة املستقلة
ّ
واالستشارات ،وظهرت مؤسسات كربى( ((3ذات إمكانات وموازنات ضخمة ،استطاعت
وخصتهم
أن تستقطب املسترشقني واملختصني يف الدراسات اإلسالمية واللغة العربية،
ّ
منهجا صار ًما يف العمل والبحث ،ولقد أظهر باحثو
مهمة ،واعتمدت
ً
بامتيازات مالية ّ
هذه املراكز قدرة عىل االبتكار واإلبداع والعمل التعاوين واسترشاف املستقبل ،كام أظهر
خرباء مراكز الفكر هذه ،قدرة عجيبة عىل توجيه الرأي العام ،وتشكيل الصور ،والتأثري
عىل أصحاب القرار السيايس داخل البالد وخارجها.

باإلضافة إىل ذلك استطاعت مراكز الدراسات والفكر أن تفتح هلا فرو ًعا يف ّ
كل
مركزا
أرجاء املعمورة بيرس ،فهذه الفروع البحثية يف ظاهرها ال مت ّثل دول ًة أو نظا ًما بل مت ّثل ً
بحث ًّيا مستقلاً فحسب ،وإن استبطنت سياسة دولة ومصالح أخرى ،وهذه مغالطة كربى
فرحبت هبذه املراكز ،وفتحت هلا فرو ًعا ،واستشارهتا
وقعت فيها أغلب الدول اإلسالميةّ ،
وعولت عليها يف ّ
حل مشاكلها ،وأنفقت عليها بسخاء ال نظري له.
أهم القضايا وأخطرهاّ ،
يف ّ
ولكن ال يمكن أن نفصل بني مراكز الفكر والدراسات وسياسات بلداهنا التي
نشأت فيها ،وسنذكر أمثلة من مراكز فكر اتخّ ذت هلا فرو ًعا يف الدول العربية واإلسالمية،
أساسا عىل «مؤسسة بروكنغز» و«راند» ( )RANDو«كوربوريشن» (News
وسنتحدّ ث
ً
 )Corporationو«مؤسسة هرييتيج» (.)Heritage Foundation
أهم مراكز الفكر
تعترب «مؤسسة بروكنغز» ( )The Brookings Institutionمن ّ

( ((3نذكر عىل سبيل املثال مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل ()Carnegie Endowment for International
التي أنشأها جممع قطب صناعة الفوالذ كارنيغي بمدينة بريسبريغ ( ،)Pittsburghوكذلك مؤسسة هوفر
للحرب والثورة والسالم ( )Hoover Institutionالتي أسسها الرئيس األمريكي الراحل هربرت هوفر
( Herbert Clark Hooverتـ...)1964
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بالواليات املتحدة األمريكية ،تأسست منذ سنة  1916بواشنطن ،وصنفت سنة 2012
تأثريا يف العامل( ،((3وهلذه املؤسسة عدّ ة فروع أمهها فرع بروكنغز
بأنهّ ا أكثر ّ
مؤسسات الفكر ً
بالدوحة ( )Brookings Doha Centerالذي افتتح سنة 2008م يف إطار اتفاقية مع وزارة
اخلارجية القطرية(.((3

والتحوالت السياسية
ويقوم فرع املؤسسة بعدّ ة دراسات حول قضايا الديمقراطية
ّ
يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،واإلصالح التعليمي والسيايس يف دول جملس التعاون
اخلليجي.
وتنص املادة األوىل من اتفاقية التأسيس ّ
أن بروكنغز قطر هو «مركز لألبحاث
ّ
والدراسات ونرش املعلومات ،هبدف حتسني عالقات أمريكا مع الدول واملجتمعات
اإلسالمية من خالل أبحاث السياسات ونشاطات التواصل»( ،((3كام يرشف املركز عىل
سلسلة اللقاءات السنوية ملنتدى الواليات املتحدة والعامل اإلسالمي.

ولكن ماذا قدّ م هذا املركز للمسلمني؟ وبامذا أفادت أعامله األ ّمة اإلسالمية؟ وهل
استفدنا حقيقة من بحوثه ومقاالته؟
ّ
إن املتتبع إلصدارات هذه املؤسسة ومقاالهتا ،ال يرى أنهّ ا خدمت أو ختدم قضية من
قضايا املسلمني ،ولو أخذنا عىل سبيل املثال القضية الفلسطينية ،وقرأنا املقاالت املتع ّلقة
بالكيان الصهيوين لالحظنا تعاطف هذا املركز البحثي مع دولة إرسائيل ،وحتى ما كان
يصب يف إطار النصيحة وعتاب األح ّبة ،وحتفيز إرسائيل عىل
يوجه من نقد لسياستها ،كان
ّ
ّ
جتنّب أخطائها ،حتّى تدافع عن أمنها القومي ،كام جاء يف ختام مقال «عىل إرسائيل أن تأخذ
زمام املبادرة (.)Israel should take the initiative
ّ
وجدير بالذكر ّ
تم تعريفه عىل أساس أنه
أن هذا املقال
استهل بمقولة لرابني الذي ّ
حائز عىل جائزة نوبل للسالم ،جاء يف املقولة «سننترص ألننا نعترب بناء السالم باعتباره
نعمة عظيمة بالنسبة لنا ،وألبنائنا من بعدنا ،ونحن نعترب ذلك بمثابة نعمة جلرياننا من مجيع
االطراف»(.((3

( ((3بحسب تقرير جامعة بنسلفانيا  The University of Pennsylvaniaلسنة .2012
( ((3قدمت وزارة اخلارجية هلذا املركز منحة بقيمة مخسة ماليني دوالر أمريكي.
( ((3تصفح:

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=58729&LawId=4356&language=ar

( ((3انظر:

http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/201507-/10/israel-should-take-initiative-sher
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وجتدر اإلشارة ّ
أن هجرة مراكز الفكر والرأي عرب القارات وانتشارها يف بعض الدول
العربية واإلسالمية ،القت التشجيع واملباركة من قبل جمتمع املانحني الدوليني واملؤسسات
اخلاصة يف الواليات املتحدة وأوروباُ ،
وخصصت من أجل ذلك أموال طائلة.

وال نستطيع يف هذا البحث تناول هذه املسألة بدقة ،ولكنّها قد تكون موضو ًعا
متول
مستقلاً نتناول فيه هجرة مراكز الفكر وخلفيات ذلك ،فعدة مؤسسات أصبحت ّ
األنشطة الفكرية والعلمية بعدّ ة دول عربية ،ونذكر عىل سبيل املثال مؤسسة كارنيغي
( )Carnegieاخلريية للسالم العاملي( ،((3واملعهد القومي لتقدم األبحاث(National ((3
 ،)Research Centre (NRCومركز وودرو ويلسون الدويل للبحاثة (Woodrow
 ،)WilsonInternationalCenterfor Scholarsوصندوق مارشال األملاين(The( ((4
 ،)German Marshall Fund of the United States) (GMFومؤسسة أطلس لألبحاث
االقتصادية (.)AtlasEconomic ResearchFoundation
وتوفر هذه الفروع البحثية فرص عمل لبعض الباحثني املحليني ،الذين ينخرطون
يف مشاريع بحث دون إدراك خلفياهتا وأبعادها االسرتاتيجية ،كام قامت مؤسسات الفكر
والرأي يف الواليات املتحدة بتصدير باحثيها إىل البلدان األخرى ،ونرش منهجها يف التحليل
والنقد واالسترشاف.

روجت مؤسسات عريقة من قبيل منظمة هرييتيج
وعىل هذا األساس نفهم ما ّ
( ،)Heritage Foundationومعهد هدسون ( )The Hudson Instituteوغريمها من مراكز
الفكر ممّا يضيق املجال بذكرهم .ويف هذا السياق عقدت هذه املؤسسات رشاكة مع مراكز
الدراسات والبحوث يف كل أرجاء العامل حتت شعار التعاون الدويل يف جمال البحث العلمي.

األمة اإلسالمية
ﷺ ثان ًيا :تأثري مراكز الفكر واالسترشاق عىل ّ

ال يمكن أن ننكر مدى تأثري االسترشاق عىل الثقافة اإلسالمية وخاصة عىل مستوى
درس املسترشقون يف اجلامعات
العمل األكاديمي والبحث يف الرتاث اإلسالمي ،فقد ّ
العربية ،وأ ّثروا يف أجيال من املثقفني.

ورغم ارتباط االسترشاق عمو ًما باالستعامر وتربيره جرائمهّ ،
كبريا من
فإن عد ًدا ً
عرفوا بالثقافة اإلسالمية ،وأحيوا مؤ ّلفات كانت منسية ومهملة ،فاملخطوطات
املسترشقني ّ
( ((3استطاعت من خالل فرعها العريب يف بريوت أن تقوم بعدة أنشطة علمية واجتامعية.
( ((3استطاع من خالل فرع القاهرة أن ينظم عدّ ة تظاهرات علمية وثقافية.
( ((4له عدة فروع أمهها فرع أنقرة برتكيا.
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العربية ظ ّلت قرونًا من الزمن جمهولة ال يعرفها املختصون ،ويعود ذلك إىل عدّ ة أسباب،
فمن جهة أ ّثر تراجع احلضارة اإلسالمية يف اهتامم املسلمني بعلومهم ،وأصبح عامة الناس
وخاصتهم أحيانًا ال هيتمون بام كتبه كبار علامء األ ّمة يف خمتلف املجاالت ،وممّا زاد الطني ب ّلة
ما أصاب األ ّمة من عدوان خارجي.

حل باأل ّمة اإلسالمية عدّ ة مصائب اختفت عىل إثرها أنفس املخطوطاتّ ،
لقد ّ
ولعل
أخطر هذه األحداث ما ّ
حل بعاصمة اخلالفة اإلسالمية بغداد حينام دخلها املغول سنة
جرسا
(656هـ1258 /م) وعاثوا فيها فسا ًدا ،وأحرقوا الكتب ،وجعلوا من املخطوطات ً
متر عليه خيوهلم.
ّ
ويف العرص احلديث عانت األ ّمة اإلسالمية من ويالت االستعامر وبطشه ،وجدير
ِ
بالذكر ّ
تعمد
أن االستعامر األورويب مل يكتف باستعباد الناس واستغالهلم ورسقة ثرواته ،بل ّ
أيضا رسقة تراثهم وماضيهم ،واستطاع املستعمرون هنب املكتبات وأخذ املخطوطات
ً
النفيسة وإيداعها يف املكتبات األوروبية ،ولذلك ستشهد حركة حتقيق املخطوطات
كبريا يف أوروبا طيلة قرونًا من الزمن.
أخص
اإلسالمية عمو ًما والعربية بصفة ّ
ً
ازدهارا ً
شهد القرن الثامن عرش امليالدي موجة كبرية يف جمال حتقيق املخطوطات العربية
وخاصة يف فرنسا وأملانيا ،ففي أملانيا برز ث ّلة من املسترشقني املهتمني باألدب العريب وتاريخ
احلضارة اإلسالمية ،ويمكن أن نذكر عىل سبيل املثال جاكوب رايسكه ،إذ مجع هذا
ثم نرشها ،ويعترب
كبريا من املخطوطات العربية ،وح ّقق بعضها ّ
املسترشق األملاين عد ًدا ً
جاكوب ّأول من نرش مع ّلقة طرفة بن العبد مع ترمجتها إىل اللغة الالتينية.
وشجعت
ونجد يف أملانيا عرشات املكتبات التي حتتوي خمطوطات عربية أو إسالمية،
ّ
اجلامعات األملانية منذ القرن الثامن عرش عىل الدراسات العربية وحتقيق املخطوطات املتع ّلقة
هبا ،ويف هذا اإلطار تندرج أعامل فردينند وستنفلد ( Ferdinand Wüstenfeldتـ ،)1899
إذ قام بتحقيق كتاب «آثار البالد للقزويني» و«أخبار قبط مرص».
ِ
يكتف املسترشقون األملان بتحقيق املخطوطات ،بل اجتهدوا يف ترمجة ما ح ّققوه
ومل

ونرشه باللغة األملانية وربام بلغات أوروبية أخرى ،فرتجم سخاو (Carl Eduard Sachau

تـ « ،)1930أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة» ،كام ترجم غوستاف فوال
كبريا من املخطوطات من قبيل «السرية النبوية» البن هشام ،وكتاب
( )Gustav Fwellعد ًدا ً
«أطواق الذهب» للزخمرشي ،و«ألف ليلة وليلة» ..وغري ذلك كثري ،وح ّقق املسترشقون
ثم نرشوها وترمجوا نصي ًبا منها.
آالف من املخطوطات العربية واإلسالميةّ ،
نموذجا
مل يكن اهتامم املسترشقني األملان بالرتاث العريب وحتقيقه وترمجته ونرشه ،اَّإل
ً
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من اهتامم االسترشاق األورويب عمو ًما بأدبيات الرشق ،ومن الصعب أن نحرص يف هذا
البحثي الض ّيق ما قام به املسترشقون يف هذا املجال.
املجال
ّ

ولو أردنا أن نتحدّ ث عن املخطوطات اإلسالمية التي ح ّققها مسترشقون أورويب
وأمريكيون من بعد لتط ّلب منّا ذلك موسوعة كاملة ،فاألعامل كثرية ومتتدّ عىل قرون من
الزمن ،وال نبالغ إذا ذهبنا إىل القول ّ
بأن بعض املؤلفات العربية ما كنّا لن ّطلع عليها ونقرأها
ّ
لوال حتقيق املسترشقني هلا.

ولئن أسهمت بعض الدراسات االسترشاقية يف تعديل الصور النمطية التي
سادت يف القرون الوسطى ،وأسهمت الكنيسة الكاثوليكية يف نرشهاّ ،
فإن االسترشاق
يف بعض وجوهه أ ّثر سل ًبا يف األمة العربية واإلسالمية ،ومن الصعب أن نحرص خمتلف
أرضت بطريقة أو بأخرى باملسلمني واق ًعا وثقافة ،وباإلضافة إىل
هذه التداعيات( ،((4التي ّ
تيسري التبشري املسيحي واالستعامر األجنبي ،فقد أسهم االسترشاق يف بناء صورة جديدة
للثقافة االسالمية من خالل مداخل مضبوطة اقرتحها املسترشقون باعتبارها مناهج دراسة
وحتقيق.
م ّثل االسترشاق سلطة معرفية ليس من اليسري جتاوزها وإن اجتهد البعض يف ذلك،
«لقد أوجد االسترشاق حقلاً معرف ًّيا موضوعه (الرشق) من رحم الغرب االستعامري ،أي
من خالل سلطته املكتسبة اجلديدة ،بعد خروجه من ظلامت القرون الوسطى ،خال ًقا (رشقه
أو آخره املختلف)»(.((4

وليس املقصود يف هذا السياق السلطة العسكرية والسياسية فحسب ،وإن كان من
أيضا السلطة الرمزية التي اكتسبها
الصعب الفصل بني أنامط السلط املختلفة ،بل املقصود ً
ّ
املتنوعة يف جمال
املسترشقون من خالل دراساهتم املبكّرة يف جمال الثقافة العربية وحتقيقاهتم ّ
املخطوطات العربية والفارسية وغريها من لغات الرشق.
ولذلك ذهب أحد املفكرين املعارصين إىل أنّه «ال يمكننا أن نتحدّ ث عن اإلسالم
والتاريخ دون أن نصطدم يف طريقنا باملسترشقني واالسترشاق ،فهذا مستحيل ّ
ألن
املسترشقني هم الذين أدخلوا تارخي ًّيا منهجية جديدة يف دراسة اإلسالم الكالسيكي أو
الفرتة الكالسيكية لإلسالم مل تكن معروفة حتى ذلك الوقت ،من قبل األدبيات التارخيية

( ((4انظر عىل سبيل املثال :أنور اجلندي ،سموم االسترشاق واملسترشقني يف العلوم اإلسالمية ،بريوت :دار
اجليل ،ط.1985 ،2
( ((4إدوارد سعيد ،االسترشاق :املعرفة ،السلطة ،اإلنشاء ،ترمجة :كامل ابو ديب ،مؤسسة االبحاث العربية،
ط ،1981 ،1ص.71
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اإلسالمية الكالسيكية ،وهذه املنهجية ندعوها باملنهجية الفيلولوجية(( ((4أي منهجية فقه
اللغة وعلومها)»( ،((4ورغم ما نلحظه من مبالغة يف خطاب أركون ّإال ّ
أن مسألة تأثري
يستحق النظر والتدقيق.
االسترشاق يف األ ّمة وعلامئها
ّ

وجدير بالذكر ّ
كثريا من جهلنا برتاثنا وتكاسلنا يف إحيائه
أن االسترشاق استفاد ً
وفهم معانيه ،فحينام التحق املسترشقون يف املنتصف األول من القرن العرشين للتدريس
باجلامعات املرصية واللبنانية واجلزائرية والتونسية وغريها من اجلامعات العربية
واإلسالمية ،كانوا حيدّ ثون طلبتهم عن نفائس من الرتاث العريب جيهلوهنا ،ويثريون قضايا
الزمن.
خطرية ذات صلة باحلضارة العربية اإلسالمية أغلقت األبواب دوهنا منذ قرون من ّ

انعكاسا لعصور خلت من جهل الرتاث وجتاهله،
كانت صدمة االسترشاق
ً
وجهت الدراسات الرتاثية باجلامعات العربية حقبة من الزمن ،وما
كانت صدمة مؤ ّثرةّ ،
ملموسا يف عدّ ة جماالت معرفية ،وال يمكن أن ننكر تأثري املسترشق لويس
زال تأثريها
ً
ماسينيون يف ث ّلة من الباحثني اجلامعيني الذي تتلمذوا عىل يديه يف باريس أو اجلزائر أو
ونخص بالذكر عبدالرمحن بدوي وعبداحلليم حممود وطه حسني وعيل رشيعتي
القاهرة،
ّ
وآخرون ال يسمح املقام بذكرهم..
بتفوق املسترشقني يف جمال
يب
ضمني ّ
مل تكن صدمة االسترشاق غري اعرتاف عر ّ
ّ
الدراسات اإلسالمية ،وريادهتم يف عامل حتقيق املخطوطات وتبويب املعارف اإلسالمية،
ولذلك «ليس اجلواب عىل االسترشاق ،هو االسترشاق املعكوس أو املضاد ،بل النقد
املعريف املوضوعي واالحتكام إىل سلطة املعرفة ،بدل تكريس معرفة السلطة»(.((4

وهذا يعني رضورة مراجعة مناهج دراسة الرتاث اإلسالمية ،وتطوير البحوث
للتطور
حتى تستطيع أن خترج من صدمة االسترشاق وسطوته ،ويتط ّلب ذلك منّا مواكبة
ّ
الفكري بالغرب ،إذ ال يمكن نقد العقل االسترشاقي دون وعي احلراك الثقايف واملعريف
وتطور املناهج واألساليب.
الذي شاع بالغرب لقرون من الزمن،
ّ
أن االسترشاق ّ
ورغم ّ
ظل لعقود من الزمن حبيس املنهجية التارخيية واملنهجية
الفيلولوجية ،فإنّه ما زال يؤثر يف الدراسات العربية واإلسالمية ،وما زال العقل العريب
(43) The methodology philological.

( ((4حممد أركون ،اإلسالم والتاريخ واحلداثة ،ترمجة :هاشم صالح ،جملة الوحدة ،عدد  ،52يناير ،1989
ص .17
( ((4سامل يفوت ،حفريات االسترشاق يف نقد العقل االسترشاقي ،بريوت ،الدار البيضاء :املركز الثقايف
العريب ،ط ،1989 ،1ص.12
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تائها يبحث عن طريق اخلالص.
متعثرا ً
ً

ورغم ّ
كل تلك اإلنجازات العلمية ّ
فإن االسترشاق مل يكن عملاً حياد ًّيا وإن أظهر
وضوحا مع املسترشقني اجلدد ويف
بعض املسترشقني إنصا ًفا ،وأصبح االنحياز أكثر
ً
خطابات مراكز الفكر املعارصة.

الصعب أن نرصد اخللفيات األيديولوجية لالسترشاق يف هذا العمل املوجز،
ومن ّ
ومتطورة ،تتغيرّ بتغيرّ التجربة االسترشاقية وثقافة املسترشق ،ولذلك
فهي خلفيات متعدّ دة
ّ
وخصها االسترشاق اجلديد بعناية
سنركّز عىل نقطة مهمة اعتنى هبا االسترشاق القديم
ّ
خصصت هلا البحوث والدراسات والندوات
فائقة ،وجعلتها مراكز التفكري مسألة حموريةّ ،
واملؤمترات.

وتتم ّثل هذه املسألة يف إثارة النعرة الطائفية والرتكيز عىل املذاهب اإلسالمية وامللل
اهتم االسترشاق منذ ظهوره باألقليات
والنحل وما دار بينها من رصاعات واقتتال ،لقد ّ
الدينية واملذهبية واإلثنية يف العامل اإلسالمي وباجلامعات اإلسالمية واخلالفات بينها ،وال
يمكن حرص املخطوطات التي ح ّققها املسترشقون أو الكتب التي أ ّلفوها املتع ّلقة بعالقة
ومتنوعة من حيث اللغات التي كتبت هبا
اجلامعات اإلسالمية بعضها ببعض ،فهي كثرية
ّ
وجهتها.
واخللفيات التي ّ
وسنكتفي بذكر أمثلة من أدبيات املسترشقني ،ففي جمال األديان حتدّ ث تومني
( )Thoumin Rعن «حياة املسيحيني واألكراد يف دمشق» ( ،)1931كام تناول املسترشق
الفرنيس «نو» ( Nau P.Fتـ  )1931يف املسألة ذاهتا فألف كتابا يتع ّلق بـ«املسيحيني العرب
يف آسيا الصغرى وسوريا من القرن السابع إىل القرن الثامن تـ  ،»1931ويف السياق
نفسه حتدّ ث جورج قراف ( Graf P.Gتـ  )1955عن «اآلداب املسيحية العربية» .وتنزع
هذه املؤلفات وغريها ممّا مل نذكر نحو بيان مظلومية املسيحيني العرب وهم يعيشون بني
املسلمني ،وهذا الكالم له انعكاسات سلبية عىل مستوى بناء صورة املسلمني يف املجتمعات
الغربية من جهة ،وتربير استعامر بالد املسلمني من جهة ثانية.
ولقد أثبتت األحداث السياسية وتداعياهتا االجتامعية يف مرص ولبنان وسوريا
والعراق وغريها من البلدان العربيةّ ،
أن إثارة النعرات الدينية واحلساسيات العقدية تنتج
رصا ًعا قاتلاً بني أبناء الوطن الواحد ،وتثري فتنًا تأيت عىل األخرض واليابس.

ويتدعم ذلك بإثارة اخلالفات الطائفية واملذهبية بني أبناء امل ّلة الواحدة ،واستطاع
بعض املسترشقني إثارة قضايا خالفية حساسة من خالل حتقيق خمطوطات أو تأليف كتب
تتع ّلق باجلامعات اإلسالمية فر ًقا ومللاً ونحلاً  ،والرتكيز عىل اخلالفات احلا ّدة بينها من أجل
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إثبات احلقيقة ودحض ّ
كل فرقة ملقاالت بقية الفرق.

ويف هذا السياق تتنزل مؤلفات «ماريس» ( Marcy Georceتـ  )1946املتع ّلقة بالفكر
اإلبايض ،ونذكر خاصة كتابه «إله اإلباضية» ( ،)1936كام كتب املسترشق األملاين يوليوس
فلهاوزن (  Jullius Wellhausenتـ  )1918كتابني خطريين حتت عنوان «األحزاب
املعارضة يف اإلسالم» و«اخلوارج والشيعة» ،كام ح ّقق هيلموت ريرت (Hellmut Ritter
تـ  )1971كتاب «مقاالت اإلسالميني» أليب احلسن األشعري وكتاب «فرق الشيعة»
للحسن بن موسى النوبختي.
التصوف ورصاعه مع الفقهاء ،ويف هذا اإلطار يندرج
وركّز مسترشقون آخرون عىل
ّ
كتاب «متصوفو اإلسالم» لنيكولسون ( Reynold Alleyne Nicholsonتـ ،)1945
وكتاب «احلالج الصويف الشهيد يف اإلسالم»( ((4للويس ماسينيون ( Louis Massignon
تـ .)1962
وتواصل هذا االهتامم االسترشاقي بعده ،فكتب أ .ج .أربري ()A. J. Arberry
كتابني مهمني« :مقدمة لتاريخ التصوف» الذي صدر يف سنة  ،1947و«التصوف» الذي
صدر سنة  ،1950ويف السياق نفسه يمكن أن نفهم اهتامم بعض املسترشقني يف اجلامعات
اإلسالمية املعارصة واخلالفات بينها ،ويمكن أن نذكر عىل سبيل املثال كتاب «االجتاهات
احلديثة يف اإلسالم» جليب ( Hamilton Alexander Rosskeen Gibbتـ ،)1972
واملؤلفات االسترشاقية يف هذا املجال كثرية ليس من اليسري حرصها.

متس متاسك
حساسة ّ
ندرك ممّا سبق تركيز اخلطاب االسترشاقي عىل مواضيع ّ
اهتم بعض املسترشقني بالصرّ اع املذهبي والتناحر الطائفي،
املجتمع اإلسالمي ووحدتهّ ،
اهتموا بقضايا األقليات العرقية ولغاهتم ،وركّزوا عىل اللهجات املحلية يف رصاعها مع
كام ّ
اللغة العربية.
ولئن كان االسترشاق القديم يتناول هذه القضايا بطريقة تكاد تكون فردية ،وإن
خضعت لرؤية استرشاقية موحدةّ ،
فإن مراكز الفكر املعارصة التي حتتضن االسترشاق
اجلديد تشتغل عىل زعزعة وحدة املسلمني وتشتيتهم بطريقة ممنهجة رصحية ال خيفيها
أصحاهبا ،بل نجدها جلية يف كتاباهتم وتقاريرهم وتوصياهتم واستشاراهتم ،ولكنّنا ما زلنا
مل نستوعب الدّ رس ،بل نلجأ أحيانًا إىل مراكز الفكر ذاهتا التي تعمل عىل متزيق صفوفنا
وإضعافنا ،حتى ّ
حتل مشاكلنا وتنري دربنا.

( ((4الكتاب يف األصل أطروحته يف الدكتوراه.
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هذا املنزع االسترشاقي اجلديد يف مؤ ّلفات برنارد لويس (Bernard

ويمكن أن نتبينّ
 )Lewisعىل سبيل املثال ،فهذا الرجل عرف بانتقاده الالذع لإلسالم واملسلمني ،واستطاع
من خالل حضوره الكثيف يف وسائل اإلعالم األمريكية أن يرسم صورة نمطية سلبية
التوجه مؤلفاته(.((4
تتع ّلق باإلسالم ،كام تعكس هذا
ّ
ونالحظ ّ
أن لويس كام هو حال ث ّلة من خرباء الرشق األوسط املؤثرين يف سلطة
القرار األمريكية ،يركز يف مؤلفاته وخطاباته عىل رضورة تأجيج اخلالفات اإلسالمية -
اإلسالمية ،ودعم ّ
كل أشكال الرصاع بني اجلامعات اإلسالمية ،وإثارة النعرات املذهبية
والطائفية.

ولذلك نجد برنارد لويس يركز عىل فكرة الرصاع يف احلضارة اإلسالمية ،باعتبارها
أن ّ
حضارة تقوم عىل الكراهية والعنف ،وهذا يعني –حسب رأيهّ -
كل اجلامعات اإلسالمية
التي مارست العنف قديماً وحدي ًثا هي تط ّبق تعاليم اإلسالم ،ومن هذا املنطلق يندرج كتابه
أيضا كتابه «ثقافات متناحرة:
«احلشاشون :فرقة متطرفة يف اإلسالم»( ،((4ويمكن أن نفهم ً
مسيحيون ومسلمون وهيود يف عرص االكتشاف»( ،((4وكذلك كتابه «اهلويات املتعددة
للرشق األوسط»(.((5

نالحظ من خالل هذه املؤلفات اهتامم برنارد لويس ومن ورائه «االسترشاق
اإلعالمي» ببناء صور نمطية جديدة ختّص اإلسالم واملسلمني ترى ّ
أن اإلسالم بطبيعته
يدعو إىل التقاتل والتكفريّ ،
وأن احلركات الدينية املتشددة ليست استثناء بل تعكس حقيقة
الدين ذاته.

ولقد صدّ ق هذه الصورة عدد كبري من املثقفني واملفكرين الغربيني والعرب
أيضا ،وأصبحنا نجد من أبناء األمة من يتبنّى هذه اآلراء املسيئة للمسلمني أكثر
املسلمني ً
من مسترشقي مراكز الفكر أنفسهم.
( ((4هذا ما نلحظه يف أغلب كتبه ويمكن أن نذكر عىل سبيل املثال« :العرب يف التاريخ» (The Arabs
« ،)in Historyاإلسالم :من النبي حممد وحتى فتح القسطنطينية» (Islam: From the Prophet
« ،)Muhammad to the Capture of Constantinopleعامل اإلسالم :إيامن وشعوب وثقافة» (The
« ،)World of Islam: Faith, People, Cultureاإلسالم يف التاريخ :أفكار وشعوب وأحداث يف الرشق
األوسط» (....)Islam in History: Ideas, People and Events in the Middle East
(48) The Assassins: A Radical Sect in Islam - 1967.
(49) Cultures in Conflict, Christians, Muslims and Jews in the Age of Discovery) - 1994.
(50) The Multiple Identities of the Middle East - 1998.
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السياق نستحرض مؤلفات بسام طيبي( ،((5وفؤاد عجمي( ،((5إذ نجد فيها
ويف هذا ّ
وحتقريا هلم ،وتأييدً ا ّ
لكل ما ُيامرس ضدهم من استغالل ،ونفهم
تشوهيا لصورة املسلمني
ً
ً
ّ
يب متوحش بطبيعته،
العر
أن
األوسط
الرشق
وخرباء
اجلدد
املسترشقني
مؤلفات
خالل
من
ّ
وأنّه غري قابل بأن يكون مدن ًّيا أو ديمقراط ًّيا ،وعىل هذا األساس جيوز التدخل فيه ،وإجباره
عىل التحرض.
واضحا وجل ًّيا يف كتاب «العقل العريب»
وهذا املنزع االسترشاقي اجلديد يكاد يكون
ً
( )1972 The Arab Mindلرافائيل بتاي( Raphael Patai( ((5تـ ،)1996وجدير بالذكر
ّ
أن هذا الكتاب أصبح املرجع الذي يعتمده أصحاب القرار يف الواليات املتحدة األمريكية
للتعامل مع القضايا العربية ،بل «رسعان ما أصبح أحد الكتب الواجب قراءهتا يف البنتاغون
عشية قيام إدارة بوش االبن بالتحضري حلرب العراق»(.((5

توصل سيمور هريش( )Seymour Myron( ((5الذي كشف عن فضائح
ولقد ّ
«أبو غريب» بعد بحث استقصائي وحماورات مع كبار الضباط األمريكيني املسؤولني عن
التعذيب يف سجن أبو غريب ،واستنتج أنهّ م كانوا متأ ّثرين بكتاب «العقل العريب» ،إذ حتدّ ث
فيه رافائيل بتاي عن املسألة اجلنسية وحساسية العريب املفرطة فيام يتع ّلق باإلذالل اجلنيس
( ((5أكاديمي أملاين من أصول سورية ،ولد بدمشق سنة  ،1944ثم سافر إىل أملانيا حيث واصل دراسته
ختصص يف العلوم السياسية ،عرف بانتقاده الالذع لإلسالم واملسلمني ،من
ومنح اجلنسية األملانيةّ ،
كتبه( »Conflict and War in the Middle East« :الرصاع واحلرب يف الرشق األوسط ،)1998
«( »Kreuzzug und Djihadاحلروب الصليبية واجلهاد) و«Kreuzzug und Djihad, Der Islam und
.2001 »die christliche Welt
( ((5أكاديمي أمريكي من أصول لبنانية ،ولد بلبنان سنة  ،1945وواصل تعليمه اجلامعي بالواليات املتحدة
ختصص يف العلوم السياسية ،واضطلع بعدّ ة مناصب سياسية بالواليات املتحدة األمريكية،
األمريكيةّ ،
ّ
وكان من كبار مستشاري بوش ،وكان يستشهد بأقواله ،تويف سنة  ،2014من مؤلفاته:
- The Syrian Rebellion.
- The Dream Palace of the Arabs: A Generation›s Odyssey.
- The Arab Predicament: Arab Political Thought and Practice Since 1967.
- The Vanished Imam: Musa Al Sadr and the Shia of Lebanon.
- The Foreigner›s Gift: The Americans, the Arabs, and the Iraqis in Iraq.

( ((5عامل اجتامع أمريكي من أصول جمري ،ينتمي إىل عائلة هيودية ،تويف سنة .1996
( ((5دوجالس ليتل ،االسترشاق األمريكي :الواليات املتحدة والرشق األوسط منذ  ،1945ترمجة :طلعت
الشايب ،القاهرة :املركز القومي للرتمجة ،2009 ،ص547
( ((5سيمور هريش :صحفي أمريكي ولد سنة  1937بشيكاغو ،اشتغل بالصحافة واشتهر بملفاته الفاضحة
للسياسة األمريكية.
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واملهانة التي تتع ّلق بالرجولة.

ويبدو ّ
أن املحافظني اجلدد اعتمدوا هذا الكتاب «إنجيلاً هلم» منذ صدوره ألول
مرة سنة  ،1973ورسموا من خالله طريقهم إىل الرشق ،من خالل الرتكيز عىل مدخلني
ّ
أساسيني :يتع ّلق املدخل األول برضورة اعتامد القوة يف إخضاع العرب ،باعتبار ّ
أن العريب
أهم نقطة ضعف لدى
ال يفهم اَّإل لغة القهر
ّ
والقوة ،أ ّما املدخل الثاين فيتع ّلق باستهداف ّ
العريب املتم ّثلة يف اخلوف من العار اجلنيس ،ويمكن إذالل العريب من خالل هذين املدخلني.
ولئن أخفى االسترشاق القديم أهدافه السياسية وخلفياته التوسعيةّ ،
فإن مراكز
ترصح دون تر ّدد أو جماملة
الفكر ومن ورائها االسترشاق اجلديد وخرباء الرشق األوسطّ ،
ّ
توجه الدراسات
بأن إعادة تقسيم بالد املسلمني أصبحت رضورة سياسية وأمنية ،وال بدّ أن ّ
االسترشاقية اجلديدة نحو هذه الوجه.
أساسا عىل إثارة
وعىل هذا األساس وضعت مراكز الفكر عدّ ة اسرتاتيجيات تقوم
ً
النعرات الطائفية والدينية واملذهبية والقبلية والسياسية ،قصد إعادة تشكيل الرشق األوسط
واملغرب العريب بام خيدم مصالح الواليات املتحدة األمريكية وأمن إرسائيل.

ُعرضت مشاريع تقسيم العامل العريب واإلسالمي عىل احلكومات األمريكية املتعاقبة،
والقت استحساهنا ،وقامت هذه الفكرة عىل أساس ّ
أن التقسيم الناتج عن معاهدة سايكس
متعجلاً  ،ومل يأخذ بعني االعتبار املسألة األمنية.
بيكو ( )1916كان
ّ

ولك ّن ظهور احلركات اإلسالمية املتشدّ دة وقيامها بعمليات إرهابية يف الواليات
املتحدة األمريكية وأوروبا دفع خرباء مراكز الفكر إىل إعادة التفكري يف جغرافيا العامل
اإلسالمي ،ولقد جتلىّ هذا املرشوع بوضوح وجالء مع ظهور خارطة «حدود الد ّم» للخبري
العسكري األمريكي رالف بيرت ( ،)Ralph Peterوتنطلق هذه النظرية من مس ّلمة تقول
بأن احلدود القائمة حال ًّيا ال تقوم عىل العدالةّ ،
ّ
وأن الدول العربية واإلسالمية القائمة حال ًّيا
خطرا عىل الديمقراطية واألمن الدويل وحقوق اإلنسان.
تشكّل يف جمملها ً
وخص رالف اململكة العربية السعودية بالذكر يف مقاله الشهري «التهديد السعودي»
ّ
محلها مسؤولية ما حدث يف سبتمرب  ،2001وما حيدث اليوم يف
( ،)the saudi threatو ّ
العامل من إرهاب ،وعىل هذا األساس ال بدّ من تغيري األنظمة ،وتعديل اخلارطة ،بام يضمن
سالمة األمن القومي األمريكي ،وسالمة إرسائيل احلليف االسرتاتيجي للواليات املتحدة
األمريكية.
حكرا عىل رالف بيرتز ،بل نجده عند أغلب خرباء ومستشاري
ومل يكن هذا الرأي ً
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نادرا ،وهذا ما قام به وليام كريستول
يرصحون بذلك اَّإل ً
البيت األبيض ،ولكنهم ال ّ
( )WilliamKristolأحد أبرز زعامء املحافظني اجلدد ،وصاحب «مرشوع القرن األمريكي
رصح يف يونيو  2002بوجود
اجلديد» ( ،)Project for the New American Centuryإذ ّ
أجندة أمريكية طويلة املدى هتدف إىل إسقاط األنظمة السياسية يف اخلليج العريب وستبدأ
باحلرب عىل العراق ،وذلك من أجل دعم الديمقراطية ومتكني األقليات من حقوقهم
األساسية.

املهتمة بالرشق األوسط برضورة إعادة تقسيم بالد املسلمني
لقد أوصت مراكز الفكر
ّ
بحسب أجندات طائفية وعرقية وإثنية ومذهبية ،ولكن ليس من السهل تغيري اخلارطات
التارخيية واألنظمة السياسية ،ولذلك سيحتاج التغيري إىل دماء وقتل وحروب وفتن
ورصاعات بني أبناء امل ّلة الواحدة والوطن الواحد ،وهذا ما نلحظه بجالء يف عدّ ة أماكن
من العامل اإلسالمي ،إهنا حدود الد ّم كام أرادها اخلبري العسكري األمريكي رالف بيرت ،وكام
أقنعت هبا مراكز الفكر أصحاب القرار يف السياسة األمريكية ثم السياسات األوروبية.

ترضرت
يشكو العامل اإلسالمي اليوم من اإلرهاب ،فأغلب العواصم العربية ّ
بسبب هذا الداء العضال ،بل نجد اإلرهاب يرضب قلب أوروبا وعواصمها التارخيية،
ونسمع تنديدً ا وتوعّدً ا وهتديدً ا ،ولكننا نقف عاجزين حائرين أمام صمت بعض الدوائر
وحترك عنارصها بيرس وحرية وحصوهلا عىل
الغربية أمام انتشار احلركات الدينية املتشدّ دةّ ،
متويالت مالية كربى دون رقابة أو حماسبة.
وهذا يعني ّ
أن صناعة اإلرهاب وعىل رأسه صناعة تنظيم الدولة بالعراق والشام
يندرج ضمن مرشوع «حدود الدم» وتقسيم املسلمني إىل طوائف متقاتلة ،فمراكز الفكر
ختص املسلمني ،وقدّ متهم للجمهور األمريكي واألورويب
سوقت لصورة نمطية سلبية ّ
ّ
باعتبارهم متوحشني يعشقون العنف ويقدّ سون القتل واخلراب.

وعىل هذا األساس جيب ّ
توحشهم ،وإعادة تقسيم
التدخل لتهذيبهم ومحاية اإلنسانية من ّ
جماهلماجلغرايفبامخيدماألمنالعام،ولذلكالغرابةأننجدجمموعةمنمراكزالفكروالبحثالناشطة
هتتم باحلركات الدينية املتشدّ د ،وتتواصل معها ،وتقيم مع
يف جمال دعم احلريات يف الرشق األوسط ّ
(((5
زعامئه ندوات حوارية ،ويمكن أن نذكر عىل سبيل املثال مؤسسة «الوقف القومي للديمقراطية»
دورا مري ًبا يف أكثر
( ،The National Endowment for Democracy (NEDفهذه املنظمة تلعب ً
من  100دولة ،وتقدّ م متويالت مالية ضخمة ألفراد ومجاعات إثنية وطائفية ومذهبية كثرية.
ومن خالل اسرتاتيجيات مراكز الفكر سيشهد العامل تقسيامت جديدة ،وحسب خبري

( ((5انظر موقع املؤسسة الرسميhttp://www.ned.org/apply-for-grant/ar :
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مركز الفكر «أمريكا اجلديدة» ( )New Americaالباحث باراج خانا ()Parag Khanna
سيصل عدد الدول املستقلة يف املرحلة القادمة إىل  300دولة ،ستقوم أغلبها عىل أساس
وإثني ،بعد حروب ورصاعات دموية قاتلة( ،((5وأكد خانا هذا املنزع يف مقال آخر
طائفي
ّ
ّ
(((5
صدر بعنوان «من املمكن أن يكون االنفصال مفيدً ا» (،)breaking up is good to do
إذ أكّد منذ بداية املقال ّ
بأن تقسيم السواد مل يكن غري اخلطوة األوىل من ظهور دول جديدة
ال بدّ هلا أن تظهر.

البحثي الض ّيق كل أعامل مراكز الفكر املتع ّلقة
ال نستطيع أن نرصد يف هذا املجال
ّ
هتتم به املنظامت العربية واإلسالمية
بالعامل العريب واإلسالمي ،فهذا عمل كبري يفرتض أن ّ
نعرف
التي تعنى بالفكر والثقافة ،ع ّلها تنري الدرب أمام املسلمني ،وأقىص ما قمنا به أن ّ
ببعض هذه األعامل ،حتّى نفهم ّ
أن مراكز الفكر األمريكية ترتبط عضو ًّيا بسياسات بالدها
وأهدافها التوسعية ،وتعمل قصارى جهدها عىل دعم احلكومات وتنوير أصحاب القرار
وتوجيههم وجهة حتافظ عىل األمن القومي واملصالح اخلارجية.

وال جيب أن ننظر إىل األمر من زاوية املؤامرة التي بالغ املسلمون يف احلديث عنها ،بل
طبيعي؛ إذ من الطبيعي أن تستجيب مراكز البحث والفكر إىل حاجيات األمة
نعتقد أنّه أمر
ّ
مهام كانت تلك األ ّمة ،ولذلك ليس من الطبيعي أن نجد يف عاملنا العريب واإلسالمي مراكز
بحوث ال تفكّر وال تعكس مهوم املواطنني ،وال تستجيب إىل حاجيات األ ّمة وطموحها،
وال تساند سياسات التنمية ،وال تنري أصحاب القرار باستشارات واسترشافات.

ﷺ ثال ًثا :االستغراب واحلاجة إىل مراكز فكر إسالمية
مقرتحات واسترشافات

ال خيلو حديثنا عن االسترشاق وجتاربه املختلفة من عربة ال بدّ أن نخرج هبا ع ّلها
وتطور مناهجه ّ
أن دراسة
تيضء الدرب أمامنا ،إذ نالحظ من خالل تاريخ االسترشاق
ّ
( ((5ملزيد من التعمق انظر:

Parag-Khanna, frank Jacobs, the new world, in the newyork times , september. 22,2012.
http://www.nytimes.com/interactive/201223/09//opinion/sunday/the-new-world.
html?_r=0 September 22, 2012 FRANK JACOBS and PARAG KHANNA FRANK
JACOBS and PARAG KHANNA

(((5ملزيد من التعمق يف هذا املقال انظر:

Parag Khanna, breaking up is good to do, Tamil Guardian, Wednesday February, 02, 2002.
http://www.tamilguardian.com/tg423/p11.pdf
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اآلخر ال يمكن فصلها عن دراسة الذات ومحايتها ،فالكنيسة مل تبدع االسترشاق رغبة
العدو وتو ّظفها يف حماربته
يف العلم ومحاسة للمعرفة ،بل أرادت فحسب أن تفهم ثقافة
ّ
وإخضاعه ،مل يكن االسترشاق يف بدايته غري اخرتاق لثقافة الرشق وتفكيك ألرسارها،
أي مدى
ولكن كيف يمكن لنا نحن املسلمني أن نستفيد من االسترشاق وأصحابه؟ وإىل ّ
استطاع املسلمون وعي االسترشاق؟

توجه املعرفة وتضبطها ،فاآلخر ليس كائنًا خراف ًّيا أو
ينطلق االسترشاق من عقيدة ّ
قوة كام ّ
أن له
أسطورة ال تقهر بل هو كائن تارخيي ،يتم ّيز بثقافة وفكر وشخصية ،له نقاط ّ
نقاط ضعف ،وسنحاول يف هذا القسم من البحث أن نستفيد من جتربة االسترشاق من
خالل دراسة واقع مراكز البحوث يف الوطن العريب والعامل اإلسالمي ،ومقارنتها بالتجارب
األوروبية واألمريكية.
ال يمكن أن نبحث يف تأثري االسترشاق ومراكز الفكر يف األمة اإلسالمية ،دون
الوقوف عند واقع البحث العريب عرب ًّيا وإسالم ًّيا ،ومدى نجاعة مراكز البحوث والدراسات
يف العامل العريب واإلسالمي ،وال نبالغ إذا قلنا ّ
بأن وضع مراكز الفكر والدراسات الزال
ًّ
هشا ،فهذه املراكز قليلة من حيث العدد ،وغري متفاعلة مع حميطها وغري مؤثرة يف القرار
السيايس ،وتعكس بطريقة أو بأخرى خت ّلف العرب يف املجال العلمي واملعريف.

بأي دور ثقايف أو سيايس ،بل ال نجدها أصلاً
وأغلب هذه املراكز جمهولة وال تضطلع ّ
مصنّفة ضمن التصنيفات العاملية( ((5ملراكز الدراسات والبحوث ،وهذا أمر يؤمل ويزعج يف
اآلن ذاته ،ورغم بعث عدّ ة مراكز بحوث بالوطن العريب بداية من ستينات القرن العرشين،
فإنهّ ا ما زالت دون املستوى املطلوب ،إذ نجد عىل املستوى العريب  300باحث جامعي عىل
كل مليون ساكن( ((6بينام نجد يف أوروبا  4000باحث عىل كل مليون.
مع األخذ يف النظر طبيعة الباحثني ومدى نجاعة مشاريعهم البحثية ،إذ نجد يف
بعض اجلامعات العربية بحو ًثا وليست ببحوث ،فبعضها إهدار للجهود والوقت واألموال
علمي واضح ،ولو ط ّبقنا املعايري الصادمة للبحوث األكاديمية
دون فائدة حاصلة أو هدف
ّ
خلرجنا بنتيجة مقلقة ،وال غرابة أن نجد نسبة التمويل العريب للمشاريع العلمية ال تتجاوز
( ((5انظر عىل سبيل املثال:

James J. Global go to think tanks Report and policy Advice, the think tanks and civil
societies program, unversity of Pennsylvania, Philadelphia, 2012, p16

( ((6خالد وليد حممود ،دور مراكز األبحاث يف الوطن العريب :الواقع الراهن ورشوط االنتقال إىل فاعلية
أكرب ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،يناير  ،2013سلسلة :دراسات ،ص .36
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 0.3باملائة( ،((6وعدد البحوث ال يتعدى  15ألف بحث سنو ًّيا ،ال تستجيب ّإال نسبة قليلة
منها لرشوط البحث العلمي الصارم والرصني ،وال نجدها يف أغلب األحيان يف تواصل
مع قضايا األ ّمة ومشاغل الناس ورهانات التنمية.
وجدير بالذكر ّ
أن عدد مراكز البحوث تضاعف يف السنوات األخرية بمختلف الدول
مجة حتول دون حتقيق األهداف
العربية وخاصة اخلليجية منها ،ولكنّها ما زالت تشكو صعوبة ّ
املرجوة وجتعلها غري قادرة نسق ًّيا عىل خدمة األمة اإلسالمية ،وإن كانت الن ّية تتّجه نحو هذا
ّ
املنشود ،ما زالت مراكز البحوث والدراسات يف العامل العريب تشكو غياب التنسيق ال عىل
املستوى العريب فحسب ،بل عىل مستوى البلد الواحد وربام املؤسسة الواحدة ،ال تنسيق
ويتعرض للصعوبات واإلشكاليات
وال تعاون ،فتجد املوضوع ذاته يدرس هنا وهناك،
ّ
نفسها ،ولكن ال أحد يستفيد من اآلخر.

واحلال ّ
أن االسترشاق وإن خلناه عملاً فرد ًّيا يف بعض جتاربه ،فإنّه خضع إىل خ ّطة
تنسيقية ال ُيستهان هبا ،وهذا األمر نرصده بأكثر جالء مع مراكز الفكر املعارصة ،فهي ال
تؤمن بالصدفة ،وأعامهلا مدروسة ،والتعاون بينها واسع النطاق متعدّ د املداخل ،فهي تتبادل
تنسق
اخلربات واخلرباء وتتقاسم املواضيع وجغرافيا البحوث ،بل نجد هيئات حكومية ّ
بينها وحتاول أن تستفيد منها مجيعها فيام خيدم سياسة البالد ويدافع عن مصاحلها القومية
وحيمي أمنها.
باإلضافة إىل ذلك تشكو مراكز البحوث العربية من صعوبات أخرى تتع ّلق أساس
بإنتاج املعرفة وغياب التجديد واإلبداع ،واإلضافة النوعية وضعف اإلسهامات العلمية
املؤ ّثرة عامل ًّيا ،وحمدودية اإلمكانات التسويقية لإلنتاج العلمي ،وغياب رؤية تواصلية
حقيقية ،وأقىص ما نجده جمامالت هنا وهناك ،وتعظيم لبحوث ال تستحق أحيانًا تلك
بعضا ،دون أن تعالج قضايا األمة،
تتكرر ،فيعيد بعضها ً
التسمية ،بل أصبحنا نجد بحو ًثا ّ
وحتى وإن عاجلتها فكشفها لعللها وأمراضها ومشاكلها حمتشم خجول تغلب عليه املجاملة
واملحافظة عىل السائد الذي نعيشه ويعيشنا.
ويرجع هذا التشخيص اخلاطئ لقضايا األمة حسب رأيي إىل تراجع املوضوعية
واحلياد يف البحث العلمي ،فالسياسة اخرتقت هذا املجال العلمي احليوي ،وأصبحت
البحوث تنجز عىل قياس أرباب السياسة وأهوائهم ،بل قد تمُ ىل النتائج مسب ًقا وما عىل
الباحثني اَّإل تربيرها والربهنة عليها ،فسرب اآلراء الذي يجُ رى يف العامل العريب وما يتع ّلق به
من إحصائيات ال يعكس احلقيقة ،بل ُيصاغ وفق رؤى سياسية خمصوصة.

( ((6خالد وليد حممود ،املرجع نفسه.
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ثمة
وهذه املغالطات حتول دون الوقوف عند املعوقات والنقائص احلقيقية ومن ّ
إصالحها ،ولنا أن نذكّر ّ
أن أصحاب القرار السيايس يف الواليات املتحدة األمريكية
أساسا عىل مراكز الفكر املستقلة ملا وجدوه فيها من رصامة وجد ّية وموضوعية
اعتمدوا
ً
مؤسسات البحث احلكومية.
ورصاحة ق ّلام توجد يف ّ
وهذا جيعلنا نؤكّد أمهية مراكز الفكر املستق ّلة من حيث موازنتها ومشاريعها
البحثية وتقاريرها االستشارية ،فقد نجد منها النصيحة بام خيدم األ ّمة ،وال ننكر وجود
بعض املحاوالت يف بلدان عربية خمتلفة ،ولكنها حماوالت متع ّثرة ،بسبب عدم قبول فكرة
استقاللية مراكز البحوث ،والتدخل السيايس الدائم فيها ،وضعف املوازنات املالية التي
تعتمدها.

ونذكّر ّ
بأن االسترشاق -كام هو حال مراكز الفكر يف العرص احلديث -ما كان لينجح
وتطوره،
لوال وقوف مؤسسات كربى وراءها ،فالكنيسة كانت وراء ظهور االسترشاق
ّ
وو ّفرت له من اإلمكانات ما جعله يتقدّ م ويبدع ،وكذلك حال مراكز الفكر اليوم ،إذ نجد
مهمة ،تدعمها ماد ًّيا ومعنو ًّيا.
وراءها رشكات كربى ومؤسسات ّ
أ ّما يف الواقع العريب واإلسالمي فال نجد هذا الدعم ،فاملؤسسات الكربى ال
كثريا بالقضايا البحث العلمي ،وإن أظهرت عىل مستوى اخلطاب واإلعالن عكس
ّ
هتتم ً
ذلك ،والناظر يف أدبيات املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ( )ALESCOأو املنظمة
اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ( )ISESCOأو غريها من املنظامت اإلسالمية والعربية
وختصص
واإلقليمية واملحلية ،جيد حدي ًثا ال ينقطع عن مساندة البحث العلمي ودعمه،
ّ
وتتأسس من أجل ذلك مراكز بحث ودراسات ،وتُعقد مؤمترات
لذلك جوائز ومسابقات،
ّ
وندوات ،ولك ّن املخرجات ال تعكس الطموح املنشود وال تستجيب إىل حاجيات األ ّمة
وتساؤالهتا العميقة.
وإذا نظرنا يف مدى إسهامات الرشكات التجارية اخلاصة يف جمال البحثّ ،
فإن
النتيجة ستكون خمزية ومؤملة ،فق ّلام نجد مؤسسة جتارية خاصة تدعم البحث العلمي،
أساسا إىل التمكّن االجتامعي والسيايس،
وحتى إن وجدنا بعضها ،فهو دعم
ّ
صوري هيدف ً
التجمل بالعلم ودعمه.
أو
ّ

ولنا أن نن ّبه يف هذا السياق إىل رضورة إعادة النظر يف عالقة اجلامعة بالبحث
العلمي ،فاجلامعة ليست مكانًا للتعليم والتدريب فحسب بل هي كذلك فضاء للبحث
هتتم بمطلب البحث العلمي أو تعتربه
العلمي املتواصل ،ولكن لألسف عدّ ة جامعات ال ّ
ثانو ًّيا ممّا نتج عنه ضعف يف اإلنتاج املعريف كماًّ ونو ًعا ،فعدد البحوث اجلامعية السنوية يف
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الوطن العريب ال تتجاوز ربع عدد األساتذة اجلامعيني(ّ ،((6مما يعني ّ
أن ثالثة أرباع املدرسني
اجلامعيني ال ينتجون يف السنة بحو ًثا علمية ويكتفون بدورهم التعليمي.

وهذا أمر خطري ال يتامشى مع ما نجده يف العامل املتقدّ م ،إذ تشرتط جامعاته عىل
إنتاجا علم ًّيا سنو ًّيا ونوع ًّيا ،وقد يتس ّبب عدم االلتزام برشط اإلنتاج العلمي
هيئة تدريسها ً
املدرس أو انتقاد هيئات االعتامد األكاديمي هلذه اجلامعة أو تلك ،فالبحث
االستغناء عن ّ
يتطور الثاين اَّإل بتقدّ م األول وازدهاره.
العلمي أساس التعليم العايل ،ولن ّ

نحتاج اليوم إسالم ًّيا وعرب ًّيا إىل التفكري بجدّ وعمق يف ترسيخ ثقافة مراكز الفكر
مؤسسات حيوية يعتمد عليها يف فهم الواقع واقرتاح حلول
والدراسات ،وحتويلها إىل ّ
للمشاكل القائمة واسترشاف مستقبل األ ّمة واملخاطر املحدقة هبا ،نحتاج اليوم إىل
اسرتاتيجية واضحة وشجاعة تتع ّلق بدعم البحث العلمي واملراكز املتع ّلقة به.
وال يمكن هلذه االسرتاتيجية أن تنجح اَّإل إذا ارتبطت بإرادة سياسية حقيقية
متر اليوم بمرحلة
وصادقة ،جتعل من مصري هذه األ ّمة حمور اهتاممها ،فاألمة اإلسالمية ّ
عصيبة وخطرية ،ازدات فيها حدّ ة التوتّر بني الغرب والرشق ،واستطاعت مراكز الفكر
األمريكية أن تصوغ مرشو ًعا جديدً ا للرشق األوسط يشمل العاملني اإلسالمي والعريب،
أساسا خلدمة األمن القومي األمريكي وأمن إرسائيل.
ّ
ويوجه ً

وليست العربة بكثرة االسرتاتيجيات وتعدّ د اخلطابات ،بل العربة يف التأسيس
علمي
احلقيقي الذي يتط ّلب حسب رأينا جمموعة من املداخل ،ال يمكن بدوهنا بناء رصح
ّ
نبوب هذه املداخل كالتايل:
حقيقي خيدم األ ّمة وقضاياها ،ويمكن أن ّ
ّ
 -1إعادة النظر يف اهليكلة اإلدارية والتنظيمية :رضورة تأسيس جهة مستقلة ترشف
عىل البحث العلمي ومؤسساته العمومية واخلاصة ،وال تتأثر هذه اجلهة بتدخل هذا الطرف
أو ذاك ،فمشكلة مراكز البحوث يف العامل اإلسالمي أنهّ ا ما زالت أسرية املنظومة السياسية،
أسس من أجل متجيد شخص أو تربير موقف
ّ
توجهها حيثام أرادت ،فكم من مركز بحوث ّ
يرض بالبحث العلمي وال جيعله مفيدً ا.
أو تزيني مشهد ،وهذا األمر ّ
 -2رضورة التنسيق واحلاجة إىل شبكة اسالمية أو عربية ملراكز البحوث :نعيش اليوم
زمن االتحّ اد والتعاون والتشابك بامتياز ،وال يمكن أل ّية مؤسسة بحثية أن حت ّقق االمتياز
املعريف دون التعاون البناء مع غريها من املؤسسات ،ولألسف الشديد ّ
فإن هذا التعاون يكاد
يكون مفقو ًدا بني الدول اإلسالمية وأحيانًا بني مؤسسات البلد الواحد واملحافظة الواحدة
( ((6خالد وليد حممود ،املرجع نفسه ،ص ص .37-36
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بمهمة
والوزارة الواحدة ..ويمكن للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة أن تضطلع
ّ
التنسيق هذه عىل مستوى العامل اإلسالمي ،كام يمكن الحتاد اجلامعات اإلسالمية واحتاد
مهم يف هذا املجال.
اجلامعات العربية أن يضطلعا بدور ّ
 -3استشارة مراكز البحوث والدراسات فيام يتع ّلق بقضايا األمة ومشاكل العامل
اإلسالمي :ونطمح من خالل هذا املقرتح أن تقوم مراكز البحث والدراسات يف العامل
العريب واإلسالمي بدور ف ّعال قد يؤ ّثر يف سياسات واحلكومات و ُينري الدرب أمامها.

 -4انفتاح مراكز البحوث عىل وسائل اإلعالم العربية والغربية وعقد رشاكات
واملؤسسات اإلعالمية،
معها :يعكس هذا املقرتح مشكلة القطيعة بني مراكز البحوث
ّ
فالباحثون ما زالوا يعتقدون أنهّ م أرفع من وسائل اإلعالم ،ويف املقابل ما زالت وسائل
تستخف هبم،
هتمش الباحثني واألكادميني ،ق ّلام تستضيفهم ،وإن استضافتهم
ّ
اإلعالم ّ
أشخاصا ال عالقة هلم باملعرفة ،ووسمتهم بلقب اخلرباء ،وما هم بخرباء،
ور ّبام استضافت
ً
وعىل هذا األساس نرى رضورة التصالح بني اإلعالم والعلامء ،والتعاون بينهم فيام خيدم
قضايا األ ّمة.
 -5اعتامد مراكز البحوث يف االستشارات وحتليل الواقع وتطوير التنمية وحتقيق
السلم االجتامعي واحلوار الوطني وتطوير البحث العلمي يف حدّ ذاته.
 -6استقطاب أفضل العقول والكفاءات :ما زالت بعض مراكز البحوث
والدراسات يف العامل اإلسالمي تعتمد املحاصصة الطائفية والسياسية والقبلية واملحاباة،
وال تعتمد الكفاءات يف اختيار الباحثني واخلرباء ،ومن الصعب التقدّ م يف املجال العلمي
يف هذا السياق البحثي ،وال بدّ من اعتامد معيار الكفاءة دون غريها ،وتشجيع العقول
اإلسالمية املبدعة عىل البحث والدراسة ،ونن ّبه إىل رضورة التعويل عىل الباحثني الشبان
ونخص بالذكر طلبة املاجستري والدكتوراه.
وحتميلهم مسؤولية إبداء الرأي والنصيحة،
ّ

والتخصص الدقيق :تتّسم بعض مراكز البحوث
التخصص
 -7النزوع نحو
ّ
ّ
معريف حمدّ د ،ويبدو من خالل دراسة جتارب
خمتصة يف جمال
بالعموميات وإن زعمت أنهّ ا ّ
ّ
مراكز الفكر والبحوث ّ
التخصص سبيل اإلبداع والتم ّيز ،وبقدر ما يكون املركز أكثر
أن
ّ
اختصاصا تكون البحوث أكثر د ّقة وفاعلية ،وعىل هذا األساس نرى رضورة تشجيع بعض
ً
ّ
املختصة ،وأن نض ّيق يف االختصاصات حتى ينفع كل طرف علمي من جهته
مراكز البحث
ّ
املجتمع الذي تعيش فيه.
 -8توفري بيئة عادلة تقوم عىل احلرية واملسؤولية :ال يمكن للبحث العلمي أن ينجح
ويتقدّ م دون تو ّفر ح ّيز من احلرية واملسؤولية ،فالباحث ال بدّ أن يكون مستقلاً يف آرائه
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وقراءاته ،وهذه االستقاللية تو ّفر املوضوعية والعقالنية وجتنّبنا االنطباعية والعاطفة ،فال
بحث دون حرية ،وال معرفة دون مسؤولية والتزام بقضايا األمة املصريية.
 -9توفري الدعم الالزم وخاصة من قبل الرشكات اخلاصة :ونقصد بذلك رضورة
مشاركة املؤسسات اخلاصة والرشكات يف دفع عجلة البحث وتشجيع مراكز البحوث حتى
تستطيع مواجهة التحديات وحتقيق األفضل.

املؤسسات البحثية األجنبية :يعتقد البعض ّ
أن االستنجاد
 -10عدم التعويل عىل ّ
بمراكز بحوث أجنبية قد يذ ّلل الصعوبات التي تواجهها البلدان اإلسالمية والعربية يف
جمال من املجاالت ،وينفقون من أجل ذلك أموالاً ال حرص هلا ،ولكن التجربة اثبتت ّ
أن
وأن ما أنجز مل ّ
وإهدارا ألموال األ ّمةّ ،
حيل املشاكل املرتاكمة ،بل لع ّله
ما أنفقوه كان ضيا ًعا
ً
كرسها بمغالطاته ومقارناته املتعسفة ،وعىل هذا األساس نرى رضورة التعويل عىل الذات
ّ
ّ
واالعتامد عىل الكفاءات العربية واإلسالمية ذات األفق العاملية ،وهذا األمر يتطلب ثقة
وحتررا من عقدة نقص ترافقنا حيثام حللنا.
بالذات
ً
ونستنتج ممّا سبق ّ
أي وقت مىض إىل مراكز فكر
أن األ ّمة اإلسالمية حتتاج أكثر من ّ
وتد ّبر ،فالفكر يف عاملنا اإلسالمي بات مشلولاً ال يكاد يعمل ،أو يف أحسن احلاالت يخُ ال أنّه
حقيقي جينّب األ ّمة الضعف واهلوان واالستعامر اجلديد
جيل أو إنجاز
ّ
يعمل ولكن دون أثر ّ
التي نرصد معامله من خالل إعادة توزيع جغرافيا الرشق األوسط وتغيري االسرتاتيجيات،
حتتاج األ ّمة اإلسالمية اليوم إىل مفكّرهيا وخربائها وباحثيها املشتّتني يف أرجاء املعمورة،
يفيدون غريهم وال تستفيد األمة من كفاءاهتم ،تزخر أ ّمة اإلسالم اليوم بطاقات برشية
نوعية داخل البالد وخارجها ،ولكنّها طاقات مهدرة غري مستغ ّلة ،ويقتلها يف أغلب
األحيان روتني اإلدارة وبؤس السياسة.
لقد تعدّ دت قضايا احلياة العارصة ،وازدادت التحديات ،وأصبح املسلمون اليوم
متس بأمنهم ومستقبلهم وطبيعة وجودهم يف هذا الكون ،وأعتقد
يعانون من عدّ ة مشاكل ّ
ّ
اإلسالمي غري قادرة اليوم عىل فهم
أن مراكز البحث التقليدية القائمة يف أغلب دول العامل
ّ
املوجود واسترشاف املنشود ونصح األ ّمة بام ينفعها وحيميها يف زمن تداخلت فيه املصالح
وتع ّقدت ،وازدادت فيه مطامع الدول القوية ورغبتها يف االنتشار واهليمنة.
وليس األمر ه ّينًا كام يعتقد البعض ،فتأسيس مراكز فكر إسالمية أو عربية مستق ّلة
ومؤثرة حيتاج منّا إىل تعاون إسالمي  -إسالمي ،وجتاوز لألحقاد واحلساسيات الطائفية
واملذهبية ،واقتناع ّ
بأن العامل يتغيرّ اليوم إىل مشهد جديد ال نعرف معامله بعد ،ولكنّنا عىل يقني
ّ
بأن العرب واملسلمني سيكونون يف الدرك األسفل من هذا املشهد ،وسيالقون الويالت،
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وسيعانون من اخلوف والفقر واالضطراب والتبعية ،وهذا ما نالحظ بوادره اليوم.

وجدير بالذكر أنّنا ال نحتاج إىل مراكز فكر إسالمية لتساعد أصحاب القرار السيايس
عىل فهم الواقع اجلديد وأخذ القرارات الالزمة واحلاسمة يف الوقت املناسب فحسب ،بل
حق الفهم ،لقد ابتكر الغرب علم االسترشاق،
أيضا لفهم اآلخر ،كام فهمنا ّ
نحتاجها ً
وطوره ،واستطاع من خالله فهم الثقافة العربية وتفكيك الذهنية اإلسالمية ،ومعرفة
ّ
تم تسخري ّ
كل ذلك من أجل التأثري يف املسلمني
نقاط ّ
ثم ّ
قوة املسلمني ونقاط ضعفهمّ ،
وتوجيههم الوجهة التي حدّ دهتا مشاريعهم واسرتاتيجياهتم ،فمراكز الفكر األمريكية
تقسم العامل اإلسالمي إىل أجزاء صغرية ،تدرسها بدقة وعمق من حيث
واألوروبية ّ
اللغة والفكر والدين والعادات والتقاليد والعالقات االجتامعية والصعوبات االقتصادية
ثم تكتب تقارير تفصيلية وتوصيات عملية.
واملشاكل النفسية الفردية واجلامعيةّ ،
ولنا أن نتساءل هل نعرف نحن املسلمني الغرب كام يعرفنا؟ هل نفهمه؟ وهل ندرك
تطور الثقافة والفكر يف تلك الربوع؟ وهل يمكن
قوته ونقاط ضعفه؟ هل نستوعب ّ
نقاط ّ
للمسلمني اليوم أن ّيؤثروا يف الشعوب الغربية وأن يعدّ لوا من الصور النمطية السلبية التي
شاعت وانترشت بفعل فاعل مازلنا نجهل مالحمه؟
تستفزنا هذه األسئلة وغريها ممّا مل نطرح ،ونحاول أن نعبرّ من خالهلا عن حرية
وأمل ورغبة يف النهوض باألمة العربية واإلسالمية واحلفاظ عىل كياهنا ومتاسكها ووحدهتا،
الص ْب ُح
واستعادة دورها الريادي يف خدمة اإلنسان وقضاياه ،وهذا األمل نراه قري ًباَ { ،أ َل ْي َس ُّ
بِ َق ِر ٍ
يب}( ،((6وحتى يقرتب الصباح ويبزغ نور األمل ال بدّ لنا من العمل والعمل دون كلل
ون إِلىَ َعالمِ ِ ا ْل َغ ْي ِ
ُون َو َسترُ َ ُّد َ
{و ُق ِل ا ْع َم ُلوا َف َسيرَ َ ى ال َّل ُه َع َم َلك ُْم َو َر ُسو ُل ُه َوا ُمل ْؤ ِمن َ
ب
أو ملل َ
الش َها َد ِة َف ُينَ ِّب ُئك ُْم بِماَ ُكنْت ُْم َت ْع َم ُل َ
َو َّ
ون}(.((6

( ((6سورة هود ،آية.81 :
( ((6سورة التوبة ،آية.105 :
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ﷺ مقدمة

اإلنسان بطبعه كائن اتصايل ،وقد هدته هذه الطبيعة إىل اللغة؛ وهي
جمموعة الرموز التي اتّفقت عليها مجاعة برشية ،لتحقيق التفاهم بني أفرادها.
وأفكارا يصعب عىل الفرد نقلها من خالل
اَّإل أن هناك مشاعر وأحاسيس
ً
الكالم والكتابة؛ لذلك احتاج اإلنسان إىل لغات أخرى غري لفظية ،للتواصل
كتعبريات الوجه ونظر العينني...
تعترب العني أهم قناة ّ
يطل من خالهلا االنسان عىل العامل اخلارجي إلدراك
املحسوسات ،ومعرفة املوجودات .وال تقف أمهية العني عند حدود اإلدراك
احليس لألشياء ،وإنام تتعداها لتصبح من الناحية التواصلية رسول القلب
ومرآته؛ لذلك حظيت العني باهتامم الباحثني يف جمال االتصال غري اللفظي ،من
خالل دراستهم للوظائف التي يؤ ّدهيا السلوك البرصي يف السياق التواصيل،

* أستاذ بجامعة سطيف  - 2اجلزائر.
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كإرسال معلومات واستقبال أخرى ،وتنظيم التفاعل املواجهي بني األفراد.

إن الرتاث العريب زاخر بحديثه عن العني وأمهيتها ،كقناة من قنوات االتصال ،يف
عملية إرسال واستقبال الرسائل املختلفة ،وقدرهتا عىل التأثري يف الناظر إليها ،بل قد يتعدّ ى
تأثريها يف الناظرة إليه.
حاسة البرص أمهية كربى من خالل اآليات العديدة التي وردت
ولقد أوىل القرآن ّ
فيها الكلمة سواء بلفظ «البرص» أو بلفظ «العني» ،مؤكدً ا أن العني وسيلة فعالة للحصول
ِ
اجا ِمن ُْه ْم َز ْه َر َة الحْ َ َي ِاة الدُّ ْن َيا
{ولاَ تمَ ُدَّ َّن َع ْينَ ْي َك إِلىَ َما َم َّت ْعنَا بِه َأ ْز َو ً
عىل املعلومات ،فقال تعاىل َ
(((
لِنَ ْفتِن َُه ْم فِ ِيه َو ِر ْز ُق َر ِّب َك َخيرْ ٌ َو َأ ْب َقى}  ،فإطالة النظر فيام عند هؤالء من زخارف الدنيا قد
يكون سب ًبا يف حالة الركون إليهم ،وسكون النفس عن القيام بأهدافها وطلب املعايل.

كام ذكر القرآن من خالل سورة النور ،أن النظر له دور كبري يف السلوك اجلنيس ،ألنه
ني َي ُغ ُّضوا ِم ْن
يزود الشخص باملعلومات الكافية لإلثارة اجلنسية فقال سبحانه { ُقل ِّل ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َأبص ِ ِ
وج ُه ْم َذلِ َك َأ ْزك َٰى لهَ ُ ْم إِ َّن ال َّل َه َخبِ ٌري بِماَ َي ْصنَ ُع َ
ون}(((.
اره ْم َويحَ ْ َف ُظوا ُف ُر َ
ْ َ
تأثرا
وحتدَّ ث القرآن الكريم عن املعاين التي رسمتها الدموع املنهمرة من العيون ً
{وإِ َذا س ِم ُعو ْا ما ُأ ِنز َل إِلىَ الرس ِ
يض
ول ت ََرى َأ ْع ُين َُه ْم ت َِف ُ
َّ ُ
َ
بسامعها للقرآن الكريم ،قال تعاىلَ َ :
ِ
ِ
(((
ِم َن الدَّ ْم ِع ممَِّا َع َر ُفو ْا ِم َن الحْ َ ِّق َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا آ َمنَّا َفا ْك ُت ْبنَا َم َع َّ
الشاهدي َن} .
وجاء يف السنة ما يؤكّد الدور االتصايل للعني ،فعن أيب سعيد اخلدري  Eعن
النبي  Kقال« :إياكم
واجللوس يف الطرقات ،فقالوا :يا رسول اهلل ،ما لنا من جمالسنا ُبدٌّ
َ
نتحدّ ث فيها ،فقال رسول اهلل  :Kفإذا أبيتم اَّإل املجلس فأعطوا الطريق حقه فقالوا :وما
وكف األذى ،ور ّد السالم ،واألمر باملعروف
غض البرص،
ّ
حق الطريق يا رسول اهلل؟ قالّ :
والنهي عن املنكر»(((.
من هنا جاء التساؤل الرئييس التايل :ما هي أهم دالالت ومعاين االتصال بالعني يف
القرآن الكريم ،وما مدى تأثري هذه اللغة يف اآلخرين؟

((( سورة طه.131 :
((( سورة النور.30 :
((( سورة املائدة.83 :
((( البخاري أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،كتاب االستئذان ،بريوت :دار صار ،ط،1
 ،2004برقم (.)6229
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ﷺ تساؤالت الدراسة

 -1هل توجد آيات قرآنية ّ
تدل عىل لغة العني يف القرآن الكريم؟
 -2ما هي الدالالت واملعاين التي حتملها لغة العينني يف القرآن الكريم؟
 -3كيف يمكن االستفادة من لغة العني يف إيصال أفكارنا إىل اآلخرين من جهة،
ويف قراءة معاين هذه اللغة يف الطرف الذي نجري معه العملية االتصالية من
جهة ثانية؟
 -4ما هي التأثريات املختلفة التي حتملها لغة العني من خالل اآليات القرآنية التي
وردت فيها؟

ﷺ منهج الدراسة

تم االعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييل الذي يصف الظاهرة موضوع الدراسة ،من
ّ
خالل تت ّبع اآليات القرآنية التي وردت فيها العني كأداة للفعل االتصايل ،ثم حتليل وتفسري
هذه اآليات من خالل دراسة أقوال العلامء يف تفسري اآليات القرآنية موضوع البحث،
للوصول إىل املعاين واألفكار التي حتملها واستنتاج التأثريات املختلفة التي حتدثها.

 -1االتصال

ﷺ مفاهيم ومصطلحات الدراسة

أ -تعريف االتصال لغة

أصل واحد ُّ
واللم ٌ
من «وصل ،والواو والصاد اَّ
ضم يشء إىل يشء حتى يع ّلقه»(((.
يدل عىل ّ

﴿و َل َقدْ َو َّص ْلنَا ُلهَ ُم ا ْل َق ْو َل
يقال« :وصلت اليشء وصلاً وصل ًة»((( ،ومنه قوله تعاىل َ
َل َع َّل ُه ْم َيت ََذك َُّر َ
ون﴾(((« ،والوصل ضد اهلجران» .واالتِّصال مصدر صناعي من وصل وهو:
«أن يكون ألجزاء يشء حدّ مشرتك»(((.
((( أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق وضبط :عبد السالم حممد هارون ،دار
اجليل ،ط ،1991 ،1ج ،6ص .115
((( مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،حتقيق :عامر أمحد حيدر ،بريوت ،لبنان:
دار الكتب العلمية ،،ط  2003 ،1ج،11ص .868
((( سورة القصص.51 :
((( أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني الكفوي ،الكليات معجم املصطلحات والفروق اللغوية ،مؤسسة
الرسالة ،حتقيق :عدنان املرصي ،ط ،1993 ،2ص .39
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ومن خالل تت ّبع األصل ال ُّلغوي نجد أنهَّ ا كّلها تشري إىل االشرتاك والضم والنَّقل
والتَّقارب ،وهذا هو جوهر االتِّصال الذي هو نقل األفكار وغريها بني األفراد واجلامعات
بام يؤ ّدي للتَّقارب واالشرتاك فيها بام يساهم يف التَّفاهم والوحدة.

اصطالحا
ب -اال ِّتصال اإلنساين
ً

معظم التَّعريفات االصطالحية ملفهوم االتِّصال اإلنساين هي لغربيني ،ويوجد قليل
من ا ّلتعريفات العربية لالّتصال اإلنساين ،ومن بينها أنَّه «عملية يستطيع خالهلا طرفان أن
يصال إىل حالة من املشاركة التَّامة أو اجلزئية يف فكرة أو اتجِّ اه أو إحساس أو حت ُّفز لعمل
معينّ »(((.

 -2االتصال غري اللفظي

يعني «احلوار النفيس الذي جيري بني األطراف املعنية واملعاين املنتقلة بينهم ،ال من
خالل النطق ،بل من خالل الصمت واملالمح العامة لإلنسان الصامت كنظرات العيون
وتعبريات الوجه وحركات اجلسم»( ،((1أو هو «كل ما تنقله لغة اجلسد أو األشياء أو احلال
ٍ
معان لآلخرين»(.((1
من
ويف تعريف آخر هو« :إشارات وإيامءات جسدية ترسل رساالت حمدّ دة يف مواقف
وظروف خمتلفة ،تظهر لك املشاعر الدفينة وخترجها للسطح ،فتصل من خالهلا معلومات
أو أفكار عن الشخص اآلخر .بحيث ال يستطيع إخفاء األفكار التي تدور يف ذهنه»(.((1

وهكذا يتّضح أنه إذا كان الصمت تو ُّق ًفا عن الكالم اللفظي ،فإنه ليس تو ّق ًفا عن
الكالم النفيس وبالتايل عن االتصال ،ففي الصمت الكثري من املعاين التي يمكن أن تُعد
أساسا يف عملية التواصل والتفاهم بني الناس.
ً

 -3التأثري

التأثري هو« :ذلك التغيرّ الذي يطرأ عىل املستقبل للرسالة اإلعالمية»؛ فقد تُلفت

((( صالح الدين جوهر ،علم االتِّصال مفاهيمه ،نظرياته ،جماالته ،مكتبة عني شمس ،1979 ،ص .11
( ((1عودة عبد عودة عبد اهلل ،االتصال الصامت وعمقه التأثريي يف اآلخرين يف ضوء القرآن الكريم والسنة
النبوية ،الشارقة ،ص.6
( ((1فاطمة عرفات احللو ،االتصال الصامت وتأثريه يف اآلخرين دراسة قرآنیة موضوعية ،رسالة ماجستري،
كلية أصول الدين ،غزة ،فلسطني ،2008 ،ص.14
( ((1حممد حممود بني يونس ،سيكولوجيا الواقعية واالنفعاالت ،عامن :دار املسرية ،ط  2007 ،1م ،ص
.340
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الرسالة انتباهه ويدركها ،وقد يتع ّلم منها شي ًئا ،أو أنه قد يغيرّ من اجتاهه النفيس ويكون
يترصف بطريقة جديدة أو يعدّ ل من سلوكه القديم(.((1
ً
اجتاها جديدً ا وقد ّ
تعرضه للرسالة ،ويعترب
أو هو« :تلك التّغيريات ا ّلتي حتدث لدى املستقبل نتيجة ّ
مقياسا ملدى نجاح املرسل يف حتقيق أهدافه من القيام باالتِّصال»(.((1
ً

وكال التعريفني ُيشريان إىل حالة التغيرّ التي تطرأ عىل مستقبل الرسالة ويكون هذا
التغيرّ يف السلوك واملواقف واالجتاهات وحيدث يف النفس قبل اجلسد.

 -4االتصال بالعني

يطلق عىل االتصال بالعني عدّ ة مصطلحات مشاهبة مثل االتصال البرصي ،ولغة
العيون ،يرى رالف أمريسون أن عيون البرش تتحدّ ث متا ًما كألسنتهم ،لكن بميزة واحدة
وهي أن لغة العيون ال حتتاج إىل قاموس بل هي مفهومة يف مجيع أنحاء العامل.
ويشري حممد كشاش إىل أن العني تنطق بأغراض شتّى ،شأهنا شأن اللسان ،ولكن
ميزهتا يف بعض األحيان الكتامن والتورية(.((1

ويمكن تعريفها بعملية نقل وتبادل الرسائل عرب حاسة البرص ،بمجموعة من
اإلشارات كحركة اجلفون وذرف الدموع ...وموقعية العني.

ﷺ االتصال غري اللفظي تأثريه وعالقته باالتصال اللفظي

كام يؤ ِّثر الكالم الذي ينطق به اللسان يف نفس السامع وعالقته باملتك ّلم ،فإن الكالم
الذي خيتفي بني اجلوانح ويظهر يف قسامت الوجه وعىل العينني ،يؤ ّثر هو اآلخر يف نفس
السامع وموقفه من املتك ّلم ،من خالل سلوكه أو مشاعره.

نوضح ذلك من خالل املثال الذي ذكره اهلل تعاىل يف سورة يوسف C
ونحاول أن ّ
ِ
احدَ ةٍ
َت ك َُّل و ِ
ِ
يف قوله تعاىل{ :ف َلماَّ َسم َع ْت بِ َمك ِْره َّن َأ ْر َس َل ْت إِ َل ْي ِه َّن َو َأ ْعتَدَ ْت لهَ ُ َّن ُم َّتك ًَأ َوآت ْ
َ
ِمنْهن ِس ِّكينًا و َقا َل ِ
ت ْ
اخ ُر ْج َع َل ْي ِه َّن َل َّما َر َأ ْينَ ُه َأ ْكبرَ ْ َن ُه َو َق َّط ْع َن َأ ْي ِديهَ ُ َّن َو ُق ْل َن َح َ
اش لِ َّل ِه َما َه َذا
َ
ُ َّ
( ((1جلول خالف ،وسائل االتصال احلديثة وتأثرياهتا عىل العالقة األرسية ،رسالة ماجستري ،جامعة األمري
عبد القادر ،قسنطينة ،اجلزائر ،2005 ،ص .34
( ((1نضال أبو عياش ،االتصال اإلنساين من النظرية إىل التطبيق ،كلية فلسطني التقنية ،ط ،2005 ،1ص
.104
( ((1مدحت حممد أبو النرص ،مهارات االتصال الفعال مع اآلخرين ،من موقع /https://books.google.dz
تاريخ الدخول .2017-02-24
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يم}(.((1
َبشرَ ً ا إِ ْن َه َذا إِلاَّ َم َل ٌك ك َِر ٌ

حيث إن امرأة العزيز يف حماولة لر ّد االعتبار وتربير فعلتها -رغم خطئها -مجعت
نسوة املدينة؛ الاليت ِع ْب َن عليها وقوعها يف حب يوسف ،يف مأدبة وأرادت أن تنقل هلن
رسالة برصية ،وتبينّ هلن من خالل املشاهدة من يكون هذا العبد ،فكان تأثري هذه الرؤية
كبريا تعدّ دت فيه ردود فعل النِّسوة ،ويمكن تفصيل ذلك ا ّلتأثري وما نتج عنه من ردود فعل
ً
ّ
عىل النحو التَّايل:
أول :أن النِّسوة أكربنه ،ولقد تفاوت العلامء يف تفسريها عىل أقوال:
 -1أنهَّ ن «أعظمنه وهبن ذلك احلسن الرائع واجلامل الفائق»(.((1

 -2وقيل« :إنهَّ ن حضن»( ،((1واستخدام لفظة أكربنه من الكرب؛ ألن املرأة «باحليض
تنتقل من حد الصغر إىل الكرب»( .((1أو «أن املرأة إذا خافت وفزعت أسقطت ولدها
فحاضت»( .((2ويف هذا القول داللة واضحة عىل مدى التَّأثري القوي للجامل يف النَّفس
البرشية بام قد ينعكس عىل النَّاحية اجلسدية.
 -3قول آخر :أنهّ ن ملا سمعن بشغف امرأة العزيز به ،رسمن له صور ًة مجيلة يف
خميلتهن اَّإل أنهّ ن ملا رأينه عىل احلقيقة وجدنه أشد مجالاً مما ك ّن يتخيلن(.((2
وسواء كان اإلكبار بمعنى اإلعظام والدهشة ،أو احليض ،فإنَّه كان مقدمة لردود
فعل أخرى ،فقد ظهرت آثار الدهشة عىل شكل سلوكيات ،وهذا ّيتضح بانتقايل ل ّلنقطة
التّالية.
عم يف أيدهين
ثان ًيا :وق َّطعن أيدهين :لقد كانت الدهشة بمكان ،بحيث ذهلت ا ّلنسوة اَّ
من السكاكني ممّا أ ّدى هب ّن إىل قطع أيدهين قطع إبانة بفصلها عن بقية اجلسد أو عىل ِّ
األقل

( ((1سورة يوسف.31 :
( ((1األلويس أبو الفضل حممود ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،بريوت :دار احياء
الرتاث العريب ،د ط ،م ،12ص 344
( ((1الفخر الرازي ،التفسري الكبري ،طهران :دار الكتب العلمية ،ط ،2م ،17ص .127
( ((1الزخمرشي أبو القاسم حممود بن عمر ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجه التأويل ،دار
احياء الرتاث العريب ،د ط ،د س ،م ،2ص .317
( ((2الفخر الرازي ،التفسري الكبري ،مرجع سابق ،م ،17ص .317
( ((2الشعراوي حممد متويل ،تفسري الشعراوي ،أخبار اليوم ،القاهرة :قطاع الثقافة ،ط ،1991 ،3م ،11ص
.6934

130

دراسات وأحباث

خدشنها( ،((2أو «أن القطع كان لألنامل واخلدش لألكف».
«{و َق َّط ْع َن َأ ْي ِديهَ ُ َّن} أي جرحنها ،والتضعيف للتكثري
يقول صاحب البحر املحيطَ :
كل واحدة منهن ،فاجلرح ّ
احلز يف يد ّ
كأنه
إما بالنّسبة لكثرة القاطعات ،وإما با ّلنسبة لتكثري ّ
مرارا يف اليد الواحدة ،وصاحبتها ال تشعر ملا ذهلت بام راعها من مجال يوسف ،فكأنهّ ا
وقع ً
غابت عن حسها»(.((2
خاصا بواحدة بل كان من أكثرية النّسوة،
متكر ًرا ،ومل يكن ًّ
لقد كان اجلرح شديدً ا ّ
ممّا يد ّلل عىل شدّ ة تأثري اجلامل الظاهر ليوسف عليهن( ،((2وبام يؤكّد أن تأثري احلسن حقيقة
عامة.
ثال ًثاُ { :ق ْل َن َح َ
اش لِ َّل ِه} :حاشا كلمة تفيد معنى التنزيه( ،((2فه ّن ملا شاهدن مجاله
الفائق ما كان منهن اَّإل تنزيه اهلل عىل عجيب قدرته عىل خلق مثل هذا اجلامل الرائع الذي
يتم ّيز به يوسف(.((2
يم} :ينفني عنه البرشية؛ ألنهّ ن مل يشاهدن
راب ًعاَ {:ما َه َذا َبشرَ ً ا إِ ْن َه َذا إِ اَّل َم َل ٌك ك َِر ٌ
مثل هذا اجلامل عىل أحد من البرش أبدً ا ،ووصفنه ّبأنه ملك ،وذلك بناء عىل ما ركز يف ا ّلنفس
أن ال يشء أحسن من املالئكة(.((2

العالقة بني االتصال غري اللفظي واللفظي

هناك عالقة وثيقة بني االتصالني الناطق والصامت ،أدرك اجلاحظ بعض هذه
العالقة حيث قال« :واإلشارة واللفظ رشيكان ،ونعم العون هي له ونعم الترّ مجان هي عنه
وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغني عن ِّ
اخلط ...ويف اإلشارة بال َّطرف واحلاجب وغري
ذلك من اجلوارح مرفق كبري ومعونة حارضة يف أمور يسرتها النَّاس من بعض وخيفوهنا من
( ((2ابن جرير الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ضبط :صدقي مجيل العطار ،بريوت :دار الفكر،
ط ،2001 ،1ج 12ص .4816
( ((2أبو حيان األندليس ،تفسري البحر املحيط ،بريوت ،لبنان :دار الكتب العلمية ،ط 2001 ،1ج ،5ص
.346
( ((2عبد الرمحن بن نارص السعدي ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
ط ،1996 ،1ص .352
( ((2الزخمرشي ،الكشاف ،مرجع سابق ،م ،2ص .317
( ((2املرجع نفسه ،م ،2ص .317
( ((2املرجع نفسه ،م ،2ص .317
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اجلليس وغري اجلليس»(.((2

وحدد علامء االتصال مثل مارك ناب( ،((2ستة منها هي:

 -1ا ّلتنظيم :تنظيم ا ّلتد ُّفق االتصايل بني املشاركني ،بمعنى أن االتّصال الصامت
يتوقف عنه( ،((3ومثال ذلك يف القرآن الكريم:
يعطي انطبا ًعا للشخص ليكمل احلديث أو ّ
(((3
قوله تعاىل { َع َب َس َوت ََولىَّ َأ ْن َجا َء ُه الأْ َ ْع َمى}  ،وعبس يف وجهه أي ظهر التغيرّ والعبوس
يف وجه القائل ،وتولىّ يف بدنه ،أي أعرض ،ويف هذا تأنيب هلذا الفعل االتصايل الذي ُيوحي
البن مكتوم بالتو ّقف عن السؤال ،رغم أنه ال يراه.

 -2التناقض :يتحدّ ث املرء بأمر ما لكن تعابري وجهه أو أفعاله تد ّلل عىل أمر مناقض
{وإِ َذا َخ َل ْوا َع ُّضوا َع َل ْيك ُُم
متا ًما ملا تل ّفظ به؛ ومثال ذلك قوله تعاىل حكاية عن املنافقني َ
َام َل ِمن ا ْل َغي ِ
الأْ َن ِ
فعض أطراف األصابع من املنافقني؛ يظهر نقيض ما كانوا يبدونه
ظ}(ّ ،((3
َ ْ
للمؤمنني من اإليامن فيظهرون عىل حقيقتهم ممّا جيدون يف قلوهبم من الغيظ والكراهة ملا هم
عليه .ومثاله يف الواقع اإلداري :أن يطلب املدير من موظفه أن حيرض له أورا ًقا معينة أمام
زبون ،ثم ُيعطيه إشارة من عينه اَّأل حيرضها ،فاملوظف يف هذه احلالة تل ّقى رسالتني :األوىل
ناطقة ،والثانية صامتة؛ والتي كانت أكثر صد ًقا بالنسبة للموظف.

 -3البديل :االتّصال الصامت قد يكون بديلاً عن االتصال اللفظي ،ومثاله قوله
ف ُن َك ِّل ُم َم ْن ك َ
َان يف ا َمل ْه ِد َصبِ ًّيا}( ،((3فاإلشارة هنا وتعبريات
تعاىل { َف َأ َش َار ْت إِ َل ْي ِه َقا ُلوا َك ْي َ
الوجه أحيانًا تغني عن الكالم .قال ميمون بن مهرانَ { :ف َأ َش َار ْت إِ َل ْي ِه} ،قالت :ك ّلموه،
«رب إشارة أبلغ من عبارة».
وقد قال العرب قديماً ّ :
 -4التكميل :يمكن لالتصال الصامت أن يكون مكملاً أو معدلاً للرسائل اللفظية،
التفوه بعبارة معينة.
مثل االبتسامة بعد طلب يشء من شخص ،أو رضب املنضدة بعد
ُّ
للجنة ،وهذا
وكإشارة الرسول بإصبعيه الوسطى والسبابة بعد بيانه استحقاق كافل اليتيم ّ
( ((2اجلاحظ ،البيان والتبيني ،بريوت ،دار اجليل ،د ط ،ج ،1ص 43

(29) Knapp, mark L. Nonverbal Communication in Huma Interaction-New York: Holt,
Richard and Winston co., 1972, p9 - 12.

( ((3صالح خليل أبو إصبع ،االتِّصال واإلعالم يف املجتمعات املعارصة ،عامن ،األردن :دار آرام للدراسات
والنرش والتوزيع ،ط  1999 ،3م ،ص .43
( ((3سورة عبس.2-1 :
( ((3سورة آل عمران.120 :
( ((3سورة مريم.29 :
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جلنة ومدى التالزم حيث يقول الرسول « :Kأنا وكافل اليتيم
فيه إكامل بيان لدرجته يف ا ّ
وفرج بينهام شي ًئا عنه(.((3
يف اجلنة هكذا» ،وأشار بالس َّبابة والوسطىَّ ،
 -5ا ّلتأكيد :االتِّصال الصامت كذلك قد يكون مؤ ِّكدً ا للرسائل اللفظية ،ونجد
{و َي ْو َم َي َع ُّض ال َّظالمِ ُ َعلىَ ٰ َيدَ ْي ِه َي ُق ُ
ول َيا َل ْيتَنِي اتخَّ َْذ ُت
مثاله يف القرآن الكريم قوله عز وجل َ
م َع الرس ِ
عض اليدين من الظامل يوم القيامة مؤكدً ا عىل ندمه الذي
ول َسبِيلاً }( ((3حيث كان ّ
َ َّ ُ
ب ّينه بالقول.

 -6اإلعادة والتكرار :حيث يقوم االتصال الصامت بإعادة القول املنطوق ،ومثاله:
ٍ
لشخص ما؛ تعال هنا ،ثم تشري إليه.
قو ُلك

ﷺ حركات العني ودورها يف عملية االتصال والتأثري

عم يف
ليست العيون وسيلة لرؤية اخلارج فقط ،بل هي ً
أيضا وسيلة بليغة للتعبري اَّ
الداخل ونقله للخارج ،واملعاين التي يمكن أخذها من العيون كثرية ،فهناك النظرات القلقة
املضطربة ،وغريها املستغيثة املهزومة املستسلمة ،وأخرى حاقدة ثائرة ،وأخرى ساخرة،
مصممة ،وأخرى سارحة ال مبالية ،وأخرى مستفهمة ،وأخرى محُ ِ َّبة .واإلنسان
وأخرى
ّ
عم يف نفسه لآلخرين ،وكوسيلة لفهم ما يف نفوس
يتعامل مع لغة العيون كوسيلة للتعبري اَّ
اآلخرين(.((3
وقد حتدَّ ث القرآن الكريم عن لغة العيون ،وما تنقله من رسائل ،وما حتدثه من تأثري
يف اآلخرين وبني عدة أنواع منها .لكل واحدة مدلوهلا االتصايل الذي خيتلف عن مدلول
األخريات ومن هذه العيون نذكر:

 -1النظرة املزدرية (داللة االحتقار) :لقد ورد يف القرآن ذكر لعني اإلنسان يف سياقها
التواصيل ،وذلك عندما تنظر إىل الناس نظرة احتقار واستصغار ،كام يف قوله تعاىل عىل
ِ
ِ
ِ ِ
ب َولاَ َأ ُق ُ
{ولاَ َأ ُق ُ
ول إِنيِّ َم َل ٌك
ول َلك ُْم عنْدي َخ َزائ ُن ال َّله َولاَ َأ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َ
لسان نبي اهلل نوح َ
ِ
ِ
ِ
َولاَ َأ ُق ُ
ول لِ َّل ِذي َن ت َْز َد ِري َأ ْع ُينُك ُْم َل ْن ُي ْؤت َي ُه ُم ال َّل ُه َخيرْ ً ا ال َّل ُه َأ ْع َل ُم بِماَ فيِ َأ ْن ُفس ِه ْم إِنيِّ إِ ًذا لمَ َن
( ((3البخاري أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،كتاب الطالق  -باب اللعان ،مرجع سابق،
رقمه .5304
( ((3سورة الفرقان.27 :
( ((3عوض بن حممد القرين ،حتى ال تكون كَلاًّ طريقك إىل التفوق والنجاح ،جدة :دار األندلس اخلرضاء،
ط ،1999 ،6ص.126
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ني}( ((3وتزدرهيم يف اآلية بمعنى تستهني هبم.
ال َّظالمِِ َ

موجه من نوح  Cإىل كفار قومه ،الذين
والظاهر من سياق اآلية أن اخلطاب ّ
كانوا حيتقرون فقراء املؤمنني ،فقد د ّلت نظرات عيون الكفار بحركة معينة عىل االحتقار
واالنتقاص ،وال شك أن نظرات العيون يف هذه احلالة ،كانت أعمق يف التأثري ،ويف الداللة
عىل معنى االحتقار ،من قوهلم :نحن نحتقركم أو ما شابه.
وهكذا ختطئ العني عندما تتخذ من املظهر والوضع االجتامعي مقياسا إلصدار
احلكم ،فإما حتكم عليه بالرفعة والرشف أو بالدونية والضعة واحلقيقة يف أكثر احلاالت
عكس ذلك.

 -2النظرة الشاخصة (داللة الدهشة) :كام ذكر القرآن األبصار وهي دالة بحركاهتا
ذكرها وهي دالة بسكناهتا ،من ذلك حديثه عن األبصار اخلاشعة ،وقد وصفها القرآن يف قوله
تعاىل{ :وا ْقترَ ب ا ْلوعْدُ الحْ ُّق َفإِ َذا ِهي َش ِ
اخ َص ٌة َأ ْب َص ُار ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َيا َو ْي َلنَا َقدْ ُكنَّا فيِ َغ ْف َل ٍة ِم ْن
َ َ َ َ
َ
َ
لمِ
ِ
ِ
(((3
ِ
{ولاَ تحَ َس َب َّن ال َّل َه َغافلاً َع اَّم َي ْع َم ُل ال َّظا ُ َ
ون إنَّماَ ُي َؤ ِّخ ُر ُه ْم ل َي ْو ٍم
َه َذا َب ْل ُكنَّا َظالمِِ َ
ني}  ،وقولهَ :
ص فِ ِيه الأْ َ ْب َص ُار}( ،((3واملعنى «أجفاهنم ال تطرف» لشدة ما ترى من اهلول.
ت َْش َخ ُ
وهي نظرة شاخصة تكرب فيها حدقة العني ،وتصاحبها تعبريات وجهية تدل عىل
اخلوف ،ويف «اآليتني وصف دقيق ملا حيدث لألبصار حال اخلوف من اتّساع حدقة العني،
وشدة التحديق هبا ،وعدم غمضها .وقد ذكر أهل االختصاص أنه عند اخلوف الشديد
تتّسع حدقة العني ،ويف حاالت الفرح واالنرشاح متيل إىل التضيق»(.((4
وقد بينّ ابن منظور أن الشخوص ال يقترص عىل البرص وإنام يتعدّ اه إىل الكلمة داخل
الفم« ،فشخصت الكلمة يف الفم تشخص إذا مل يقدر عىل خفض صوته هبا» فشاخص
الكلمة وشاخص البرص يلتقيان يف العجز ،فاألول عاجز عن خفض صوت كلمته والثاين
عن حتريك عينه(.((4
 -3النظرة الذليلة (داللة الضعف) :وهي التي يتحاشى صاحبها األخرين ،إحساسا
ون َع َليها َخ ِ
الذ ِّل َينْ ُظ ُر َ
ني ِم َن ُّ
ون ِم ْن
اش ِع َ
{وت ََر ُاه ْم ُي ْع َر ُض َ ْ َ
منه بالضعف نحوهم قال تعاىل َ

( ((3سورة هود.31 :
( ((3سورة األنبياء.97 :
( ((3سورة إبراهيم.42 :
( ((4عدنان رشيف ،من علم الطب القرآين ،بريوت :دار العلم ،ط ،2005 ،6ص .298
( ((4ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ص.45
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َطر ٍ
ف َخ ِف ٍّي}(.((4
ْ

«واخلشوع حقيقته :اخلضوع والتذلل ،وهو هيئة لإلنسان ،ووصف األبصار به
جماز يف االنخفاض والنظر من طرف خفي نظر منبعث من حركة اجلفن اخلفية .وهي نظرة
اخلائف املفتضح؛ وهو كناية ألن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران يف عيوهنام»(.((4

إهنا حالة اإلنسان اخلارس ،الذي تي ّقن باهلالك عند عرضه عىل نار جهنم ،فحاله
حيرك أجفانه بذل وخشوع ،ويسرتق النظر عىل أمل َأ اَّل يراه أحد أو أنه ال
تنبئ عنه ،فهو ّ
يستطيع أن يمأل عينيه برؤية نار جهنم ،فيقوم هبذه احلركة اجلسدية الدالة عىل الذلة واهلوان،
وبأسلوب بليغ عميق مؤ ّثر ،تعطي ملن يشاهد هذا املوقف داللة واضحة عىل ذل صاحبها
وخوفه ،واخلزي الذي حلق به جراء تكذيبه وعصيانه.

 -4النظرة اخلائنة (داللة كشف املستور) :وهي العني التي ختون وتفضح صاحبها
وتكشف أرساره ورغباته الداخلية العميقة والتي ال يرغب باإلفصاح عنها ..قال تعاىلَ { :ي ْع َل ُم
ِ
ِ
ور}( ،((4إن التعبري القرآين َ
{خ ِائنَ َة األ ْعينُ } ،يعبرّ بدقة مذهلة
َخائنَ َة الأْ َ ْعينُ ِ َو َما تخُ ْفي ُّ
الصدُ ُ
عن حقيقة هذه الظاهرة .فاإلنسان حياول باستمرار أن خيفي أفكاره ،والعني حتاول باستمرار أن
تكشف وتفضح هذه األرسار من دون أن يشعر وكأهنا ختونه ،فهو تعبري علمي رائع.

جاء يف بحث علمي نرش يف منتصف  2015يف جريدة اجلارديان ما يؤكد هذه
احلقيقة بشكل علمي وهو حتت عنوان How your eyes betray your thoughts :أي
«كيف يمكن لعيونك أن تكشف أفكارك»! يتحدث عن خيانة  betrayالعني لصاحبها،
وقد وجد الباحثون أن رسعة حركة العني وعدد هذه احلركات وشكلها وتوقيتها ...كل
هذا يمكن قراءته واكتشافه من خالل تقنية التصوير الرسيع ومعاجلة البيانات بربامج
خاصة عىل الكمبيوتر .ويعتقد العلامء أن هذه احلركات التي ال يمكن أن نرصدها بالعني
املجردة ،ولكن يمكن تصويرها بكامريات حديثة ،ختربنا بام يدور يف دماغ اإلنسان من دون
أن يشعر وكأن هذه األعني ختونه وتفضحه»(.((4
( ((4سورة الشورى.45 :
( ((4حممد الطاهر ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،بريوت :مؤسسة التاريخ العريب ،ط ،2000 ،1م ،13ص
.277
( ((4سورة غافر.19 :
( ((4عبد الدائم الكحيل ،آفاق متجددة يف إعجاز القرآن الكريم والسنة املطهرة ،من موقع:
تاريخ الدخول .2017-02-21
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اصبرِ ْ َن ْف َس َك َم َع ا َّل ِذي َن
{و ْ
 -5النظرة املعرضة (داللة عدم االهتامم) :قال اهلل تعاىل َ
ِ
ون َو ْج َه ُه َولاَ َت ْعدُ َع ْين َ
َاك َعن ُْه ْم ت ُِريدُ ِزينَ َة الحْ َ َياة الدُّ ْن َيا َولاَ
ون َر هَّ ُبم بِا ْل َغدَ ِاة َوا ْل َعشيِ ِّ ُي ِريدُ َ
َيدْ ُع َ
ِ
ً (((4
تُطِ ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َعن ذك ِْرنَا َوا َّت َب َع َه َوا ُه َوك َ
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُرطا} .
هم ِم ْن
{ولاَ َت ْعدُ َع ْينَاك َعن ُْه ْم} َأ ْي لاَ َتت ََج َ
َو ُر ِو َي َع ْن الحْ َ َسن َ
اوز َع ْينَاك إِلىَ َغيرْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ره ْم َع ْينَاك؛ َكماَ ُي َقال فُلاَ ن َتنْ ُبو َعنْ ُه
َأ ْبنَاء الدُّ ْن َيا َط َل ًبا ل ِزينَت َها؛ َحكَا ُه ا ْل َي ِزيد ّيَ .وق َيل :لاَ تحَ ْ تَق ُ
ا ْل َعينْ ؛ َأ ْي ُم ْست َْح َق ًرا .وهو بِ َمن ِْز َل ِة لاَ َتنْصرَ ِ ف َع ْينَاك َعن ُْه ْمَ ،و َم ْعنَى لاَ َتنْصرَ ِ ف َع ْينَاك َعن ُْه ْم
لاَ َتصرْ ِ ف َع ْينَ ْيك َعن ُْه ْمَ ،فا ْل ِف ْعل ُم ْسنَد إِلىَ ا ْل َع ْينَينْ ِ َو ُه َو فيِ الحْ َ ِقي َقة ُم َو َّجه إِلىَ النَّبِ ّي K؛
هم ِم ْن َذ ِوي
وحا َق ْول َّ
َو َي ِزيدك ُو ُض ً
الز َّجاج :إِ َّن ا َمل ْعنَى لاَ َتصرْ ِ ف َبصرَ ك َعن ُْه ْم إِلىَ َغيرْ ْ
الزينَة(.((4
الهْ َ ْي َئات َو ِّ
لقد أشار القرآن من خالل توجيهه للنبي  Kبعدم جماوزة فئة املؤمنني إىل غريهم،
إىل أن اإلقبال بالعني نحو الشخص دليل عىل االهتامم به وأن جماوزته هبا دليل اإلعراض
عنه وعدم الرغبة فيه.
 -6العني املمتدة (داللة الطموح والرغبة) :قال اهلل تعاىل{ :لاَ تمَ ُدَّ َّن َع ْينَ ْي َك إِلىَ َما
م َّتعنَا بِ ِه َأ ْزواجا ِمنْهم ولاَ تحَ ْ َز ْن َع َلي ِهم و ْ ِ
{وال
َاح َك لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ني}( ،((4وقال تعاىلَ :
اخف ْض َجن َ
ْ ْ َ
َ ً ُ ْ َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تمَ ُدَّ َّن َع ْينَ ْي َك إلىَ َما َم َّت ْعنَا به َأ ْز َو ً
اجا من ُْه ْم َز ْه َر َة الحْ َ َياة الدُّ ْن َيا لنَ ْفتن َُه ْم فيه َور ْز ُق َر ِّب َك َخيرْ ٌ
َو َأ ْب َقى}(.((4
قال الزبيدي« :املدّ طموح البرص إىل اليشء ،يقال َمدَّ برصه إىل اليشء ،إذا طمح به
إليه ...،مددت عيني إىل كذا نظرته راغ ًبا فيه»(.((5

يتوجه ،ولكن التعبري
وقال سيد قطب« :والعني ال متتد ،إنام يمتد البرص أي
ّ
يتصورها
التصويري يرسم صورة العني ذاهتا ممدودة إىل املتاع ،وهي صورة طريفة حني
ّ
املتخ ّيل ،واملعنى وراء ذلك اَّأل حيفل الرسول  Kبذلك املتاع الذي آتاه اهلل بعض الناس،
رجالاً ونسا ًء امتحانًا وابتال ًء ،وال يلقي إليه نظرة اهتامم ،أو نظرة استجامل ،أو نظرة مت ٍّن،
( ((4سورة الكهف.28 :
( ((4حممد بن أمحد األنصاري القرطبي أبو عبد اهلل ،اجلامع ألحكام القرآن ،القاهرة :دار الكتب املرصية،
ط ،1964 ،2ج 13ص.134
( ((4سورة احلجر .88
( ((4سورة طه.131 :
( ((5حممد بن حممد بن عبد الرزاق الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دار اهلداية ،د.ط ،،دس،
ج 9ص .155
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فهو زائل ويشء باطل ،ومعه هو احلق الباقي من املثاين والقرآن العظيم»(.((5

«وقرر الواحدي هذا املعنى فقال :إنام يكون ما ًّدا عينيه إىل اليشء،
وقال ابن عادلّ :
إذا أدام النظر نحوه ،وإدامة النظر إىل اليشء ّ
تدل عىل استحسانه ومتنّيه ،وكان النبي ﷺ ال
ينظر إىل ما يستحسن من متاع الدنيا»(.((5

وقال الشعراوي « :Fواملراد بمدّ العني ليس إخراج ح ّبة العني ومدّ ها ،ولكن
املراد إدامة النظر واإلمعان ،ولكن احلق سبحانه عبرّ يف القرآن هذا التعبري ،وكأن اإلنسان
سيخرج حبة عينه ليجري هبا ،وليمعن النظر ،وهذا ما يفهم من منطوق اآلية ُيشري إىل
املفهوم املراد ،وهذا عني اإلعجاز»(.((5

وبالنظر إىل هاتني اآليتني نلحظ احلركة اجلسدية املستعملة فيهام ،واملنهي عنها ،أال
وهي مدّ العني ،ودالالهتا الواضحة العميقة هناَ ،أ اَّل ينظر اإلنسان إىل ما عند غريه متمن ًيا
واختبارا من اهلل تعاىل للكفار
أن يكون له ،حسدً ا وطم ًعا ،ألن هذا الرزق قد يكون ابتال ًء
ً
أو املؤمنني ،واستخدام هذه احلركة اجلسدية فيه بالغة وإعجاز إليصال املعلومة لنا بعمق
ِ
ولننته عن هذه العادة الذميمة ،ونقتنع بام آتانا اهلل تعاىل من عظيم فضله وجزيل
وتأثري،
نعمه.

تتحول –األعني -أحيانًا أثناء االتصال مع الغري
 -7النظرة املزلقة (داللة احلسد):
ّ
من وسيلة نفعية إىل وسيلة إيذائية ،وقد ورد ذلك عند حديث القرآن عن أعني الكافرين
{وإِ ْن َيكَا ُد ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َل ُي ْزلِ ُقون ََك
املصوبة يف حسد وعداء ،نحو النبي  Kقال اهلل تعاىلَ :
بِ َأ ْب َص ِ
ون إِ َّن ُه لمََ ْجن ٌ
الذك َْر َو َي ُقو ُل َ
ار ِه ْم َل َّما َس ِم ُعوا ِّ
ُون}(.((5
وتُشري اآلية إىل حالة اإليذاء البرصي عند االتصال بالعني ،يقول حممد سيد طنطاوي
يف التفسري الوسيط« :قوهلم { َل ُي ْزلِ ُقون ََك} من الزلق بفتحتني وهو تزحزح اإلنسان عن
مكانه ،وقد يؤ ّدى به هذا التزحزح اىل السقوط عىل األرض يقال :زلقه يزلقه وأزلقه يزلقه
نحاه وأبعده عن مكانه ،والالم فيه لالبتداء ،أي ملا سمعوا الذكر كادوا يزلقونك،
إزال ًقا إذا ّ
أي وإن يكاد الذين كفروا ليهلكونك أو ليزلون قدمك عن موضعها ،أو ليرصعونك
شزرا بعيون ملؤها العداوة والبغضاء حني سمعوا الذكر
بأبصارهم من شدة نظرهم إليك ً
( ((5سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،بريوت :دار الرشوق ،ط ،1987 ،13ج 4ص .2154
( ((5أبو حفص عمر بن عيل بن عادل ،تفسري اللباب مج ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت ،ج 1ص
. 3167
( ((5حممد متويل الشعراوي ،تفسري الشعراوي ،مرجع سابق ،ص .1874
( ((5سورة القلم .51
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وهو القران الكريم»(.((5

وعند ابن كثري :قال ابن عباس وجماهد وغريمهاَ {« :ل ُي ْزلِ ُقون ََك} لينفذونك
{بِ َأ ْب َص ِ
ار ِه ْم} أي يعينونك بأبصارهم ،بمعنى حيسدونك لبغضهم إياك لوال وقاية اهلل لك
ومحايته إياك منهم ،ويف هذه اآلية دليل عىل أن العني إصابتها وتأثريها حق بأمر اهلل عز
وجل كام وردت بذلك األحاديث املروية من طرق متعددة كثرية ،يقول َ « :Kعال َم َي ْقت ُُل
َأ َحدُ ك ُْم َأ َخا ُه؛ إِ َذا َر َأى َأ َحدُ ك ُْم ِم ْن َأ ِخ ِيه َما ُي ْع ِج ُب ُه َف ْل َيدْ ُع َل ُه بِا ْلبرَ َ ك َِة»(.((5

 -8نظرة الواجب الغض منها (داللة التعفف) :أشار ابن حزم عند كالمه عن مدلول
اإلشارة إىل دور السلوك البرصي يف التواصل والرتاسل بني املحبني ،وكيف أنه به يتواصل
وترضب املواعيد ،وأما اجلاحظ فقد استشهد يف باب دالالت اإلشارة باألبيات التالية:
ِ
أشارت بطرف العني خيفة أهلها
حمزون ولــم تتكـلـم
إشارة
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا
وأهـال وسهـال باحلبيـب املتيـم
لحظ هنا َّ
و ُي ُ
أن الشاعر « َن َفى الكالم اللفظي ال مطلق الكالم ،ولو أراد بقوله« :ومل
الطرف قدْ َ
«فأيقنت َّ
قال َم ْرح ًبا»،
أن
تتكَّل ِم» نفي غري الكالم اللفظي ،النتقض بقوله:
َ
ُ
ِ
للطرف قولاً بعد ْ
أن نفى الكالم ،واملراد نفي الكالم اللفظي وإثبات الكالم
ألنه أثبت
اللغوي»(.((5

«وكثريا ما َيعرف اإلنسان محُ ّبه ومبغضه من خالل النظر ،ويكاد
وقال األلويس:
ً
(((5
النظر ينطق بام يف القلب» .
ني َي ُغ ُّضوا ِم ْن
وسدًّ ا لباب الفتنة أمر اهلل بوجوب غض البرص قال تعاىلُ { :قل ِّل ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َأبص ِ ِ
وج ُه ْم َذلِ َك َأ ْزكَى لهَ ُ ْم إِ َّن ال َّل َه َخبِ ٌري بِماَ َي ْصنَ ُع َ
ون}(.((5
اره ْم َويحَ ْ َف ُظوا ُف ُر َ
ْ َ
غض البرص عىل حفظ الفرج،
وخلطورة السلوك البرصي غري املرشوع ،قدّ م القرآن ّ

( ((5سيد حممد طنطاوي ،التفسري الوسيط للقرآن الكريم ،القاهرة :دار هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع،
ط ،1998 ،1ص.321
( ((5إسامعيل بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،الرياض ،السعودية :دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط،1999 ،2
ص.201
( ((5عودة عبد عودة عبد اهلل ،االتصال الصامت وعمقه التأثريي يف اآلخرين يف ضوء القرآن الكريم والسنة
النبوية ،مرجع سابق ،ص.42
( ((5األلويس أبو الفضل حممود ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،مرجع سابق ،ج،26
ص.78
( ((5سورة النور.30 :
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غض األبصار عىل
من باب تقديم األسباب عن نتائجها ،قال الزخمرشي فإن قلت :لمِ َ قدّ م ّ
حفظ الفروج؟ قلت :ألن النظر بريد الزنا ورائد الفجور(.((6

غض البرص يمنع وصول أثر
غض البرص يف النفس ويف اآلخرين فإن ّ
ويف تأثري ّ
فيقوي إيامن اإلنسان بربه ،بام يورث املسلم الفراسة الصادقة
السهم املسموم إىل القلبّ ،
وال َّثبات َّ
والشجاعة ،وهذا يكسبه مهابة يف قلوب النَّاس واحرتا ًما.
اه ْم ِع َشاء َي ْبك َ
ُون * َقا ُلو ْا
{و َج ُ
اؤو ْا َأ َب ُ
 -9العني الباكية (داللة التمويه) :قال تعاىلَ :
ِ
ف ِعندَ مت ِ
َاعنَا َف َأ َك َل ُه ِّ
نت بِ ُم ْؤم ٍن ِّلنَا َو َل ْو ُكنَّا
وس َ
ْب َو َما َأ َ
الذئ ُ
َ
َيا َأ َبانَا إِنَّا َذ َه ْبنَا ن َْستَبِ ُق َوت ََر ْكنَا ُي ُ
ص ِ
آؤوا َعلىَ َق ِم ِ
يص ِه بِدَ ٍم ك َِذ ٍ
ب}(.((6
ني * َو َج ُ
اد ِق َ
َ

يف هذا النص القرآين حياول إخوة يوسف مجع أكرب عدد ممكن من عنارص االتصال يف
صحة الرسالة التي يريدون نقلها إىل أبيهم ،فعىل الرغم من أهنا رسالة كاذبة
حماولة إلثبات ّ
يف أصلها ،اَّإل أهنم حاولوا التمويه من خالل استخدام نوعي االتصال ،الناطق والصامت،
وهذا األخري كان من خالل استخدام لغة العيون ،بطريق البكاء بني يدي والدهم –كام
نفهم من النص القرآين -هو الرسالة األوىل التي نقلوا اخلرب من خالهلا .وقد اختاروا هلا
وقت الظلمة حتى ال ينكشف تصنُّعهم للبكاء فيفتضح أمرهم .ثم استخدموا لغة اإلشارة،
وذلك من خالل الدم الذي جاؤوا به عىل القميص ،يف حماولة للتدليل عىل صدق دعواهم.

وتأثريا .فعىل الرغم من َّ
أن البكاء
وال شك أن نقل اخلرب هبذه الصورة جيعله أكثر قوة
ً
مل يكن اَّإل دموع التامسيحّ ،
وأن الدم كان كاذ ًبا -وبغض النظر عن اقتناع سيدنا يعقوب
 Cبذلك -اَّإل ّ
أن إخوة يوسف ما جاؤوا هبذه القرائن الصامتة اَّإل لعلمهم بأهنا تد ّعم
وتقوي الرسالة التي يريدون نقلها.
موقفهم ّ
ومن هنا تتجلىّ لنا قدرة األداء القرآين الدقيق يف التعبري عن االنفعاالت التي توجد
يف النفس اإلنسانية ،والتي حاول إخوة يوسف تأخري اللقاء بأبيهم إىل العشاء لسرت هذه
االنفعاالت التي توجد عىل الوجوه مثل حالة االضطراب ،وافتعال البكاء الذي يناقض
كذب ألسنتهم ،فتنكشف سيامهم الكاذبة .لذلك جيب عىل املتحدّ ث بلغة العيون التن ُّبه إىل
طبيعة البكاء ومحله عىل املعنى احلقيقي املقصود .فكم من دمعة تذرف فيحسبها الناظر بكاء
وحزنًا ،وما درى أن الدمعة ختدعه كام ختدعه الكلمة.
( ((6الزخمرشي ،الكشاف ،مرجع سابق ،ج  4ص 289
( ((6سورة يوسف .17-16

منوذجا
االتصال غري اللفظي يف القرآن الكرمي دالالته وتأثريه ..العني
ً
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تتضمن عدة نقاط ،مت ّثل أهم نتائجها،
يف هناية هذه الدراسة ال بدّ من وضع خالصة
ّ
ّ
وتتلخص النتائج يف اآليت:
التي استندت إىل ما ورد يف هذه الدراسة من حماور

 -1حرص القرآن الكريم عىل تنويع طرق إيصال املعاين للمستقبل ،فلم يقف عند
تم فيها توظيف لغة اجلسد ،وبيان أمهية هذا النوع
حدّ الكالم املنطوق وإنام تضمن مواقف ّ
من التواصل من خالل آيات قرآنية عديدة.

بتنوع
تنوعت األلفاظ الدالة عىل االتصال البرصي يف القرآن الكريم ّ
 -2لقد ّ
غض ،عرض ،خان ...ممّا
السياقات؛ ومن تلك األلفاظ :خشع ،زلق ،شخص ،طرفّ ،
يدل عىل ثراء النص القرآين بمصطلحات اللغة اجلسدية ومعانيه الدقيقة.
 -3إن تكرار ألفاظ العني هبذا الشكل هو اعرتاف بالقيمة االتصالية اخلارجية للعني
ورضورة توظيفها يف العملية التواصلية بني البرش.

 -4لالتصال البرصي دالالت عبرّ ت عن سياقات موقفية خمتلفة؛ كالداللة التواصلية
(النظر يف خفاء) ،وداللة احلسد (العني املزلقة) ،وداللة االحتقار (العني املزدرية) ،كام أن
بعض النظرات التي تصدر عن االنسان يف عامل الغيب مثل (الشاخصة ،واخلاشعة ،)...تدل
عىل قدرة العني عىل التعبري والتواصل يف املواقف غري العادية.
مهم يف االتصال باآلخرين ،ولنظرات العيون إىل اآلخرين يف أثناء
دور ّ
 -5للعيون ٌ
التعامل معهم عالقة مبارشة باألثر املرتوك يف نفوسهم .ومن هنا ّ
فإن هلذه النظرات أد ًبا
خاصا ال بد من مراعاته واحلرص عليه.
ًّ
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ﷺ بمثابة متهيد

ال يكاد خيتلف اثنان عىل أن ظاهرة «اإلسالم السيايس» تعدّ اليوم من
القضايا املحورية ،التي تفرض نفسها عىل مائدة البحث العلمي ،وال يقترص
أيضا نجد االهتامم ذاته يف الدراسات
هذا االهتامم عىل املسلمني أنفسهم ،بل ً
األكاديمية الغربية ،حيث نالحظ أن الغرب أفسح ح ّي ًزا من اهتاممه ملناقشة هذه
الظاهرة ودراستها بعمق ِ
وجدة ،سواء تلك الدراسات الغالبة التي تصنّفها
كخطر هيدّ د الغرب وحضارته احلديثة ،أو تلك التي تلتزم باملوضوعية وتكتفي
بدراستها كظاهرة «اجتامعية  -سياسية» بغض النظر عن املوقف املعلن منها.
وال شك يف أن االهتامم باإلسالم ومنظومته الفكرية والعقدية
والروحية ،كان ّ
حمل اهتامم وتر ّقب مل يغب يو ًما عن الدراسات الغربية فضلاً عن
الرشقية ،اَّإل أن تداعيات النزاعات األخرية والظروف السياسية واالجتامعية
رئيسا
حمورا ً
واالقتصادية الطارئة عىل احلياة املعارصة ،جعلت من اإلسالم ً
الهتاممات العامل؛ «هلذا مل يكن عب ًثا أن تتولىّ وكالة املخابرات األمريكية يف سنة
* باحث كويتي يف قضايا التنمية السياسية .الربيد اإللكرتوينahshehab@gmail.com :
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مؤمترا أو ندوة يف موضوع واحد
واحدة  1983التمويل الكامل أو اجلزئي ألكثر من 120
ً
هو الصحوة اإلسالمية»(((.

ذلك ت ََّم بعد أن اكتشفوا أن االنتامء إىل اإلسالم ال يتو َّقف عند مساحة جغرافية حمدَّ دة
تتجمد عند مجلة من التعاليم التي تستهدف إخضاع الفرد لسلوك
تسمى دار اإلسالم ،وال
ّ
ّ
روحي منعزل إىل حدٍّ ما ،بل هو يمتدّ إىل مساحات جغرافية جديدة بفعل التبشري بالدين،
فمساحاته تتّسع يو ًما بعد آخر ،كام أنه يعمل باستمرار نحو صياغة حارض ومستقبل يتعدّ ى
أيضا يستهدف وضع قوانني برشية
عامله وإنسانه ،فهو ال يعتني باإلنسان تربو ًّيا فقط ،وإنام ً
خيتص بطبقة حمدّ دة بل يكاد يستوعب
تن ّظم حياة الناس يف خمتلف جماالت احلياة ،وال
ّ
اجلميع عىل اختالف متوضعاهتم االجتامعية والعلمية.
اصطدم هذا الوعي اإلسالمي برغبة الغرب يف تشكيل العامل وفق رؤيته اخلاصة،
طب ًقا لشعارات أخذت ح ِّي ًزا يف العرص احلديث من قبيل «أمركة العامل» ،و«النمذجة
يتطور اَّإل عرب منهج
الغربية» ،واعتبارها رش ًطا للتقدّ م واملعارصة ،فال يمكن للعامل أن ّ
متسك مواطني هذه البالد بالعادات
احلياة يف الغرب ،عىل اعتبار أن التنمية «ال تنسجم مع ّ
واملامرسات التقليدية .وتعترب القطيعة مع هذه العادات والتقاليد رش ًطا أول ًّيا للتقدّ م
االقتصادي ،وعليه جيب إحداث تغيري جذري يف كل املؤسسات والسلوكيات االجتامعية
والثقافية والدينية ،ليتسنّى بالتايل تغيري الوضع النفيس لدى الناس وأسلوب حياهتم»(((.
ويف كتابه «عامل ما بعد أمريكا» ُيشري الدكتور فريد زكريا إىل أن هنوض العامل ما هو اَّإل
نتيجة لألفكار والسلوكيات األمريكية ،وأن العامل يسري بالرضورة عىل هنج الواليات املتحدة
انفتاحا وديمقراطية ،واملوضوع ال يتع ّلق بوجود أو انعدم
األمريكية ،لتصبح الدول أكثر
ً
النوايا الرشيرة ،بل يتّصل األمر «بفلسفة إصالح العامل» ،فالواليات املتحدة تنظر إىل العامل
اخلارجي بوصفه جز ًءا من أمنها اخلاص ،لذلك تتّجه لتوسيع سلطتها السياسية واالقتصادية،
وتضغط لتغيري النظام الدويل لتضمن أمنها الداخيل ،وتأمني مصاحلها املتسعة دو ًما.

إن رفض الواليات املتحدة ألي نظرة خمتلفة للعامل ،تس ّببت يف اتّساع مساحة الرصاع
معها ،فالعامل اآلخر ال يتق ّبل بالرضورة انتزاع هويته لصالح أخرى ،وإن كانت اهلوية البديلة
ختص القوة الوحيدة يف العامل ،وقد أثبتت التجارب أن انتزاع األيديولوجيا من سياقها االجتامعي
ّ
دورا إنسان ًّيا
أ ّدى إىل نتائج مدمرة ،فاألمريكيون يفخرون بالدور األمريكي يف اخلارج ،ويعتربونه ً

((( صالح الدين اجلوريش ،احلركة اإلسالمية ..رؤية مستقبلية ،إعداد وتقديم :عبداهلل فهد النفييس ،القاهرة:
مكتبة مدبويل ،ط1989 ،١م ،ص.219
((( سريج التوش ،تغريب العامل ،ترمجة :خليل كلفت ،القاهرة :دار العامل الثالث ،1992 ،ص .٧٢
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ويعتزون بوطنيتهم ،لكنهم يفزعون عندما جيدون أن اآلخرين يفخرون بأوطاهنم(((.
وحضار ًّيا،
ّ

تلك العوامل سامهت باإلضافة إىل عوامل أخرى داخلية ،والتي من أبرزها سقوط
اخلالفة العثامنية ،وإخفاق األيديولوجيا القومية التي تأكّدت بعد هزيمة ١٩٦٧م ،بربوز
قوى إسالمية من ّظمة ،تستهدف احلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية ولكن بنظرة جديدة ،من
أبرزها السعي لتحرير السلطة يف الدول العربية واإلسالمية من هيمنة سياسات التبعية
للغرب ،ورضورة تفكيك حكومات االستبداد الذي تس ّببت يف تعطيل طاقات أفراد األمة،
وأزاحت املجتمع العريب واإلسالمي من دائرة الفعل احلضاري ،ال سيام وأن هذه احلكومات
قوهتا واستمرارها عىل حتالفاهتا االسرتاتيجية مع القوى العظمي التي تدعم بقاءها،
تستمد ّ
وحتصنها من عوامل التغيري ،وأطلق عىل هذه القوى الوليدة «احلركة اإلسالمية».
ّ

ﷺ املعنى امللتبس لإلسالم السيايس

من الناحية املفاهيمية فإن تعبري «اإلسالم السيايس» مع ّقد إىل درجة كبرية ،وذلك
ألننا ال نملك أدوات التث ّبت املختربية التي يملكها الباحثون يف العلوم الطبيعية ،إذ يطلق
مصطلح «اإلسالم السيايس» يف الدراسات األكاديمية واإلعالمية للتفريق أولاً  :بينه وبني
سائر احلركات االجتامعية  -السياسية التي ال حتمل أيديولوجيا دينية ،وال تستهدف تطبيق
الرشيعة وأسلمة املجتمع ،وللتمييز ثان ًيا :بينه وبني اإلسالم كرشيعة ومعارف وأنشطة
متنوعة ،وللفصل التام ثال ًثا :بينه وبني اإلسالم الرسمي املتضامن
اجتامعية وثقافية ودعوية ّ
مع الدولة ،وبغض النظر عن املحموالت السلبية هلذا املصطلح ،فإن ما نروم له هنا هو
استقر يف الدراسات األكاديمية ،وال
حترير املفهوم للمكنة من دراسته وتفكيكه ،بعد أن
ّ
يعني ذلك قبوله متا ًما أو رفضه بشكل مطلق.

فإذا قلنا بأن اإلسالم السيايس هو جممل احلركات السياسية اهلادفة للتغيري واملنازعة عىل
كبريا من األحزاب واجلامعات املصنفة ليبريالية
السلطة للتمكّن منها أو إلصالحها ،فإن عد ًدا ً
أو قومية جيوز أن تحُ سب من بينها ،طاملا أن األفراد بصفتهم جمموعة من املسلمني املناضلني،
يشكّلون عامدها وتتّفق براجمهم ال َّ
أقل يف خطوطها العريضة مع بقية احلركات املوصوفة
ِ
تنضو حتت عناوين وشعارات دينية ،ال سيام وأن العديد من أفراد هذه
باإلسالمية ،وإن مل
األحزاب يف العامل العريب ال يقبلون جتريدهم من هويتهم اإلسالمية ،وإن كانوا ال يتّفقون مع
التصورات الدينية التقليدية وينتقدوهنا ،ويعملون نحو دولة حمايدة ال حيكمها الدين.
ّ

((( فريد زكريا ،عامل ما بعد أمريكا ،ترمجة :بسام شيحا ،مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم ،ط2009 ،١م،
ص .51
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وإذا قلنا بأن «املرجعية» بوصفها الفكرة اجلوهرية التي تشكّل األفكار واملعتقدات،
والتي حتكم خطاب احلزب هي الفيصل يف التعيني ،فإن اتّساعها وتعدّ د األفهام داخلها
(مرجعية دينية  -مرجعية سياسية  -مرجعية مذهبية) حيدّ من موقعيتها خارج احلركة،
لتكتفي بتمثيل اإلطار القيمي لألفكار والرؤى التي يتبنَّاها احلزب ذاته ،ونكون بذلك أمام
خصومة فكرية وسياسية من شأهنا أن تُضيف اإلسالمية إىل مجاعة وتسلبها من أخرى وف ًقا
ملقاييس غري ثابتة ،وهو ما نجد مثاله يف االنفصال احلركي بني األحزاب اإلسالمية؛ ألن
الرؤى املرجعية متفاوتة حينًا ،ومتصادمة مع بعضها حينًا آخر ،وتزداد هذه اإلشكالية مع
التنوع املذهبي والذي يلقي بظالله الثقيلة عند التصنيف.
ّ
وف ًقا ملا سبق ،فإن حترير «اإلسالم السيايس» مفهوم ًّيا يستدعي حتديده بالوظيفة والدور،
فإن كان اإلسالم هو الوعاء الثقايف واألخالقي للمامرسة السياسية عند الشعوب االسالمية،
حيث ال ُيوجد لدهيم ثمة تعارض بني االعتقادات واألعامل واألنشطة عىل اختالف مسمياهتا
يصب كل ذلك يف الوظيفة والدور الذي يرى الفرد املسلم أنه جزء
وتصنيفاهتا ،وحيث
ّ
من تكليفاته الدينية ،فإن اإلسالم السيايس يتحدّ د باألفكار واملشاريع التي قامت هبا مجيع
األحزاب واحلركات نحو صياغة املرشوع السيايس لإلسالميني ،وباجتاه إنجاز فعل تغيريي
تكون «احلركة اإلسالمية» هي الالعب األسايس يف حتديد مفرداته وتشكيل معامله.
وعليه فإن السعي للتغيري والفعالية هي سمة أساسية يف مجيع مجاعات «اإلسالم
السيايس» ،فهي ال تتو ّقف عند ما تتبناه من معتقدات وأفكار وتصورات إسالمية ،وال
يعنيها الدخول يف اجلدل الفكري والعقدي فقط ،وانام هي :جممل التَّنظيامت التي تقوم
فكرا وأيديولوجي ًة ،وتسعى إىل تغيري الواقع ،وتعمل حثي ًثا من أجل إعادة
عىل اإلسالم ً
ٍ
ٍ
راسخ بقدرة
بناء الفرد واجلامعة وتأهيلهم الستعادة نفوذ وسلطة اإلسالم ،العتقاد
اجلانب السيايس عىل حتقيق اإلصالح والتغيري والنهضة والتقدّ م .فهي حركات تعمل عىل
ٍ
تعبوي ،يسعى نحو تطبيق قيم اإلسالم ورشائعه يف احلياة العامة
أيديولوجي
خطاب
بناء
ٍّ
ٍّ
واخلاصة ،وتنشط يف الساحة السياسية ،وتأخذ موقف الندية من احلكومات واحلركات
السياسية واالجتامعية التي ال تتم ّثل تعاليم اإلسالم.

املتنوعة للنشاط اإلسالمي
ﷺ األوجه ّ

لرضورات بحثية رصفة ،نسعى يف البداية إىل التمييز -وف ًقا لقواعد علم االجتامع
السيايس -بني جممل األنشطة اإلسالمية واحلركة اإلسالمية ،فام نستهدفه يف األسطر القادمة
هو تقييم أداء ومستقبل احلركة اإلسالمية كظاهرة سوسيوسياسية ،وليس األنشطة اإلسالمية
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املتنوعة من قبيل اجلامعات الروحية واملدارس الفقهية واجلمعيات اخلريية وغريها .وال شك
ّ
يف أن املسلمني بحاجة ملحة إىل التأسيس لعلم اجتامع سيايس خاص هبم؛ وذلك ألن كل
املقاربات السياسية يف هذا احلقل جاءت من الغرب وفسرّ ت وضعياته ،وقد ثبت قصورها عن
نظرا للتباين بني الدول واملجتمعات.
تفسري الراهن االجتامعي والسيايس يف العامل اإلسالميً ،
فعندما تكون التفسريات مبتنية عىل نظريات منفصلة عن جذورها االجتامعية،
وتعتمد عىل ما تنتجه العلوم االجتامعية والسياسية الغربية يف مقارها ،فهي بالتأكيد لن
تتمكّن من قراءة جمتمعها بعني فاحصة ،ولن حتوز القدرة عىل فهم العوامل األساسية
حترك هذه املجتمعات وتدفع هبا للنهوض أو اهلدوء .فإن جممل ما لدينا من نظريات
التي ّ
أساسا كيف يمكن توظيفها يف سياقاهتا االجتامعية ،ولذا فإن أغلب
مرتاكمة ال يكاد ُيعرف ً
التحوالت التي جتري يف العامل العريب واإلسالمي ،إنام تأيت بغتة ،ويتفاجأ الدارسون من
ّ
حصوهلا ،وكأهنا بزغت صدفة ومل تسبقها إرهاصات طويلة ومع ّقدة ،فالقراءة املستقبلية
نظرا لغياب النظريات املحايثة للواقع االجتامعي والسيايس.
معدومة ً
متييزا لذلكُ ،يمكن القول :إن «اجلامعات الدعوية والثقافية» تستهدف نرش األفكار
ً
والقيم اإلسالمية دون أن يكون لدهيا مرشوع لنيل السلطة أو املشاركة فيها .وتُعنى األنشطة
اخلريية بحاجات الذين ال يستطيعون سدّ حاجتهم بأنفسهم سواء كانت تلك احلاجة مادية أو
ربعات واهلبات ،كام أهنا
صحية أو تعليمية أو غريها ،وتقوم هذه األنشطة يف الغالب عىل الت ُّ
تعمل عىل فتح جماالت العمل التطوعي لألفراد وذلك خلدمة املجتمع بام يعود عليه باخلري
والنفع بدالً من هدرها فيام ال نفع فيه .فيام تسعى املدارس الدينية إىل نرش العلوم الرشعية،
وتوجيه الناس إىل طاعة الرمحن واتّباع سبيل املؤمنني ،وتعليم وتأهيل الراغبني يف دراسة العلوم
اإلسالمية ،بام يؤهلهم للعمل التبليغي واإلرشادي ،وهكذا تتواىل بقية املؤسسات واألنشطة.

أما «احلركة اإلسالمية» فهي تسعى إىل تقديم معاجلات للمشكالت املعارصة
بنظريات واجتهادات ترتكز إىل النصوص والقيم واملبادئ اإلسالمية املقدّ سة ،وال
أيضا إلنجاز ذلك التغيري عىل أرض الواقع،
تستهدف تغيري األفكار فحسب ،وإنام تسعى ً
فهي متتلك مرشو ًعا سياس ًّيا يستهدف التغيري السيايس واالجتامعي عرب خطط منظمة ،وف ًقا
تضم مجيع األفراد واجلامعات التي
لباحثني فإن «احلركة اإلسالمية يف مفهومها الواسع،
ّ
تسعى لتغيري جمتمعاهتا عن طريق اشتقاق أفكارها وبراجمها من اإلسالم ،ويف حني ختتلف
هذه اجلامعات واألفراد يف طرقها ومناهجها وأساليبها وقضاياها اآلنية ،اَّإل أهنا تتّفق عىل
القيمة اإلجيابية لإلسالم والصلة الوثيقة بني مفاهيمه وقيمه األساسية والعامل املعارص ،فهي
تريد حتويل إطار املرجعية يف احلياة العامة إىل مرجعية يكون فيها اإلسالم بتفسرياته املختلفة
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قوة رئيسية يف تشكيل هذه احلياة»(((.

طب ًقا للبرشي فإن احلركة اإلسالمية ذات نزعة شمولية متتدّ إىل كل دوائر املجتمع،
ويتّضح ذلك من خالل تعريفه حلركة اإلخوان املسلمني بوصفها من كربيات احلركة
اإلسالمية ،بالقول :إن «احللقة الرئيسية يف فكر حسن البنا وموقفه هي «شمول اإلسالم»
أي الدعوة إىل اإلسالم الشامل لكل أوضاع الكون واملجتمع والفرد ،واإلسالم اجلامع
لكل أطراف احلياة ،أي اإلسالم املهيمن عىل كل أحوال البرش عقيدة ورشيعة وسلوك ًا»(((.

عم سواها من اجلامعات والتكوينات اإلسالمية املختلفة،
متتاز احلركة اإلسالمية اَّ
بأهنا تسعي دو ًما وبصورة مبارشة إىل السلطة السياسية ،والسيطرة عىل الدولة ،من أجل
وتنوعها ،وهي
تفعيل برناجمها السيايس ،واهلادف لتطبيق اإلسالم وإنفاذ تعاليمه باتّساعها ّ
والتطرف ،وبني العمل السلمي والثوري،
بالرضورة ختتلف يف أساليب عملها بني االعتدال
ّ
وبني املرحلية وحرق املراحل ،وهي تسعى نحو «إعادة البناء االجتامعي من األساس من
أجل انطالق دورة حضارية إسالمية جديدة ...وال أعني بالرضورة أن الطبيعة الثورية
للحركة اإلسالمية بعد سقوط اخلالفة «العثامنية» تستدعي استخدام القوة يف التغيري ،وإنام
أعني أن التغيري جذري ولو ت ََّم بالتدريج وبالوسائل السلمية ،فهو تغيري يف طبيعة الدولة
ذاهتا»(((.
وف ًقا ملوسوعة علم السياسية جلاسور فقد «انبثق مفهوم اإلسالم السيايس الذي نظر
إليه البعض من هذه الزاوية التي يسعى من خالهلا إىل ممارسة السلطة وإقامة النظام السيايس
اإلسالمي الذي يرجع يف أصوله إىل املجتمع الذي أقامه النبي  Kيف املدينة املنورة،
وإحياء اخلالفة الراشدة ،ولكن من خالل حزب سيايس إسالمي له احلق يف استخدام كل
الوسائل املباحة واجلائزة يف الرصاع السيايس»((( .فنحن هنا «ال نستطيع أن نطلق كلمة
احلركة اإلسالمية اَّإل عىل احلركات التي تضع الدعوة والدولة يف برناجمها ،إن أية حركة
ال تسعى من أجل احلكم أو ال تسعى من أجل شمولية اإلسالم لكل الواقع الذي يعيشه
((( نجيب الغضبان ،التحول الديمقراطي والتحدي اإلسالمي يف العامل العريب 2000– 1980 :م ،عامن -
األردن :دار املنار2002 ،م ،ص.99
((( طارق البرشي ،املالمح العامة للفكر السيايس اإلسالمي يف التاريخ املعارص ،مرص :دار الرشوق ،ط،١
١٩٩٦م ،ص.٢٤
((( راشد الغنويش ،احلركة اإلسالمية ومسألة التغيري ،املركز املغاريب للبحوث والرتمجة ،ط٢٠٠٠ ،١م،
ص.13-12
((( ناظم حممد اجلاسور ،موسوعة علم السياسية ،عامن  -األردن :دار جمدالوي للطباعة والنرش ،ط،١
 2004م ،ص .60
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اإلنسان ليست حركة إسالمية يف املصطلح وإن كانت نشا ًطا إسالم ًّيا يف الواقع»(((.

هذا التمييز رضوري لتدارك خلط املفاهيم الشائع عند تناول مسألة احلركة اإلسالمية يف
والتنوعات
الدراسات األكاديمية ،فام ُيؤخذ عىل احلركات االسالمية قد ال يطال بقية اجلامعات
ّ
االسالمية بالرضورة ،وذلك أن اجلامعات الدعوية والثقافية والروحية حقيقة حارضة يف كل
املجتمعات واألزمنة ،وال يكاد جمتمع خيلو منها ،فهي جزء من تكوين املجتمعات وإرثها الديني
والثقايف ،وهي قائمة قبل قيام احلركة اإلسالمية ،ومعها ،وستظل حارضة بحضور اإلسالم.

ﷺ حترير املفاهيم كرضورة معرفية

من خالل اال ّطالع عىل الدراسات التي عاجلت موضوعة احلركة اإلسالمية يف العامل
وتوجهاهتا السياسية والفكرية ،واتّساع رقعتها
العريب واإلسالمي ،عىل اختالف اهتامماهتا
ّ
املتعمد بني املفهومني،
املتكرر ،وربام
اجلغرافية ،وامتدادها الشعبي ،نالحظ حجم اخللط
ّ
ّ
فعىل سبيل املثال نجد أن الكثري من الدراسات تصنّف مجاعات العمل الدعوي واخلريي
يتم تصنيف األنشطة
كجزء من احلركة اإلسالمية ،واعتبارها تنظيماً حرك ًّيا قائماً بذاته ،بل ّ
وغض
الروحية ،والطرق والزوايا ،والفرق الصوفية ،بأهنا من جسد احلركة اإلسالميةّ ،
الطرف عن الفروقات الب ِّينة بينها.
تس ّبب هذا اخللط الذي يفتقر للعلمية ،إىل ظهور مشكلتني أساسيتني:

األوىل :حتميل اجلامعات الدعوية واخلريية تبعات كل األخطاء التي وقعت فيها احلركة
ربر موضوعي،
اإلسالمية ،وما يستتبعه ذلك من تقييد ألنشطتها وحتجيم لرباجمها دون م ّ
ويف أكثر جتارب الدول العربية حتديدً ا ،فإن رضيبة الرصاع بني احلركة اإلسالمية والدولة
تقرر الدولة الصدام مع احلركة اإلسالمية فإهنا يف
تدفعها اجلامعات غري السياسية ،وحني ّ
تفرق بني السيايس منها والدعوي ،الطامح للسلطة والعازف عنها ،فهي مجيعها
الغالب ال ّ
–يف نظر السلطة -حركات مغضوب عليها وتتسرت بالعناوين الدينية واخلريية لربامج
وأهداف حزبية ،تصنف باخلطرية.
أما الثانية :فهي صعوبة توجيه نقد علمي ملامرسة احلركة اإلسالمية ،وحت ّفظ النقاد
واملراقبني حيال ذلك ،خشية من اعتبار ذلك نقدً ا للدين ذاته وهتكًا لقداسته ،أو تثبي ًطا لألنشطة
يوجه إىل احلركة اإلسالمية
اإلسالمية اخلريية والعامة ،أو توهينًا للفكرة الدينية برمتها ،فكل نقد ّ

((( حوارات مع السيد حممد حسني فضل اهلل ،خطاب اإلسالميني واملستقبل ،لبنان :دار املالك ،ط ،2
1996م ،ص .٢١
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فورا بأنه انتقاد لإلسالم ورجاالته ،أو أنه يستهدف تقييد األنشطة الدينية
أو أحد قادهتا يصنّف ً
وتصور يفتقر للموضوعية.
والدعوية واخلريية وغريها من أنشطة عمومية ،وهو أمر غري دقيق،
ّ

وعليه ،فإن الرضورة العلمية والعملية تفرض هذا التمييز ،واحلركات اإلسالمية التي
تدّ عي أهنا ال تسعى إىل السلطة ،وأن أدبياهتا خالية من األهداف السياسية ،وال تطمح للحكم
أو للمشاركة فيه ،إما أهنا ال مت ّثل الواقع أو ال تعكس احلقيقة كاملة ،فهي إما تطلق ذلك
كشعار مرحيل يف العمل حتى تتكامل مقومات الدخول يف املعرتك السيايس ،وتصل إىل ما
ُيسميه من ّظري احلركة اإلسالمية بـ«مرحلة التمكني» والتي حيني وقتها حال الظهور السيايس
التام للحركة ،أو أهنا تل ّبست ثو ًبا ليس ثوهبا ،فهي مجاعة دعوية أو خريية أو تبشريية ،ولكنها
مسمى احلركة اإلسالمية.
أطلقت عىل نفسها أو ُأطلق عليها
ً
(جتاوزا) لسبب أو آخرّ ،

يتم أحيانًا بدوا ٍع تكتيكية من قبل احلركة
ال بأس من اإلشارة هنا إىل أن هذا اخللط كام ّ
يتم
ذاهتا ،أو تضليلية كام جيري يف الدراسات املستفيضة –الغربية والرشقية-
ّ
املتعجلة ،فإنه ّ
أحيانًا أخرى بحسن ن ّية نتيجة لطبيعة مسار بناء «الكيان احلركي» االجتامعي والتارخيي،
فاحلركة اإلسالمية تبدأ يف الغالب أنشطتها واهتامماهتا األولية يف املساجد واملدارس الدينية،
تتطور شي ًئا فشي ًئا لتأخذ صيغتها
وتظهر من خالل العمل اخلريي والروحي التقليدي ،ثم ّ
ويتم ذلك نتيجة تداعي مجلة من العوامل كطبيعة الظروف السياسية
التنظيمية املعروفةّ ،
للتحول احلركي ،وتصدّ ي بعض العلامء واملفكرين
واالجتامعية التي تدفع هذه املجموعات
ّ
نحو تأسيس نظريات العمل واملواجهة مع الواقع الفاسد ،لتأخذ تلك األفكار بالتبلور عىل
شكل برامج واتّفاقات ولقاءات تعمل عىل صناعة اجلسد احلركي.
شطرا من اجلامعات الدعوية والصوفية واخلريية تنتقل بسبب التحديات
نالحظ ً
أيضا أن ً
التي تعيشها إىل تكوينات حركية كام جرى أبان االستعامر األوريب يف املغرب العريب ،حيث
خرجت احلركة اإلسالمية من ثوب اجلامعات الصوفية ،وكذلك انتقال جزء من اجلامعة السلفية
التقليدية إىل العمل السيايس بعد أن كانت حترمه عىل أثر الرصاع الدائر يف أفغانستان((( ،وعىل

التحول يف االسرتاتيجية
((( يف كتابه «فرسان حتت راية النبي» يرشح أيمن الظواهري األسباب التي أدت إىل
ّ
السلفية التقليدية إىل السلفية اجلهادية« ،فربز يف سياسة أمريكا ،جتاه اإلسالم ،معامل عدة ،أبرزها دور
أمريكا األسايس يف إنشاء ودعم إرسائيل ،وفيام عدا إرسائيل التي تعدّ قاعدة أمريكية ضخمة ،مل تلجأ
أمريكا يف الفرتة السابقة إىل الوجود العسكري الظاهر الكثيف إلدارة مصاحلها يف الرشق األوسط ،إىل
أن وقعت حرب اخلليج الثانية فاندفعت أمريكا بأساطيلها وقواهتا الربية واجلوية إىل املنطقة لترشف عىل
إدارة مصاحلها بنفسها ،وحتت فوهات مدافعها ،وهبذا الوجود العسكري األمريكي الظاهر ظهرت حقائق
جديدة منها :انتقال أمريكا من دور حمرك األحداث من وراء الستار إىل دور اخلصم املبارش يف معركتها مع
املسلمني» ،أيمن الظواهري ،فرسان حتت راية النبي ،صحيفة الرشق األوسط ،ديسمرب .2001
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شطرا من احلركات اإلسالمية يف العراق ودول اخلليج انتقلت
العكس من ذلك وجدنا أن ً
بعد حترير العراق إىل مجاعات خريية ودعوية و«مذهبية  -تبشريية» بعد أن أخفقت يف امليدان
السيايس ،فال يمكن واألمر كذلك إعادة أسباب هذا التزاوج بني املفهومني إىل عنرص واحد ،بل
يفرقون بني املجال الديني واحلركي ،ويعدّ ونه
يبدو يل أن أغلب املنتمني للحركة اإلسالمية ال ّ
شي ًئا واحدً ا ،بل ويرفضون حماوالت التمييز بني اجلانبني ،وذلك لسببني رئيسني:

مرتسخة بأن اإلسالم كل ال يتجزأ ،وأن هذا التمييز إنام مبعثه
األول :نتيجة لقناعة ّ
نزعة غربية وعلامنية ال تريد اخلري لإلسالم وال للمسلمني ،فأطروحات الفصل بني الدين
والسياسة ،واإلسالم والدولة كانت وال تزال ّ
حمل جدل واسع ،واإلسالميون بصفة عامة
اختذوا موق ًفا معاد ًيا هلذه األطروحات العتقادهم اجلازم بأن «اإلسالم دين ودولة»،
وتأكيدهم عىل شمولية الدين ،وأنه دين وسياسية واقتصاد وفكر وثقافة وغريه ،وال يمكن
حرصه أو تأطريه يف اجتاه واحد.
تفرد السلطة باحلركة اإلسالمية
الثاين :اخلشية من أن يكون اهلدف من هذا التمييز هو ّ
بعد أن تنزع عنها الغطاء الديني؛ إذ إن تعريفها كحركة سياسية تستهدف الوصول إىل السلطة،
من شأنه أن يكشف ظهرها أمام أعدائها ،فتسهل عملية تصفيتها والقضاء عليها ،ال سيام وأن
يتم اَّإل لكوهنا إسالمية وعقيدية ،وألن هيكليتها
التفاعل اجلامهريي معها ودفاعه عنها مل ّ
تضم عد ًدا من رجال الدين والدعاة اإلسالميني ،وهذه الصلة العقدية بني جممل
التنظيمية ّ
األنشطة تشكّل السور الصلب حلاميتها من سطوة األنظمة احلاكمة أو التخفيف منها.

ورغم ما يظهر من وجاهة املخاوف سالفة الذكر ،اَّإل أهنا ال تصمد كثري ًا عند مرشط
التطور
ربر مع
ّ
البحث والتحليل العلمي ال سيام يف ظل تبدّ ل الظروف الراهنة ،وليس هلا م ّ
يعم املنطقة ،جلهات عدة:
الرسيع يف طبيعة احلراك السيايس الذي ّ

اجلهة األوىل :تربز أمهية التمييز بني املفهومني من رضورة دراسة عوامل الضعف
والقوة التي متتلكها احلركة اإلسالمية يف بلداهنا ،وتفحص إمكاناهتا احلقيقية يف الساحة
السياسية ،والتي تؤ ّثر بشكل مبارش عىل املهام واألدوار التي يمكن أن تلعبها يف ظروف
التحول؛ إذ كشفت العديد من التحوالت االجتامعية والسياسية أن ا ّدعاءات احلركة
ّ
اإلسالمية أكرب بكثري من إمكاناهتا الفعلية ،ومآل الثورات العربية أبلغ من أي إثبات.
امتيازا يف كل
اجلهة الثانية :إن مترتس احلركة اإلسالمية باملقدس الديني ال يعدّ
ً
الظروف ،فعىل مستوى األداء الداخيل تعاين الكثري من الفصائل احلركية من صعوبة إجراء
التغيريات الداخلية بسالسة ويرس ،ومن سيطرة بعض الرموز القيادية عىل مقاليد احلركة
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لفرتات طويلة إن مل تكن أبدية ،نتيجة لرتاتبية املقدس داخل احلركة بام يعيق من برامج
اإلصالح اهليكيل والتنظيم اإلداري ،أما عىل مستوى األداء اخلارجي فتعاين بعض الفصائل
احلركية من ارتفاع األسوار الثقافية والفكرية بينها وبني غريها من الفصائل ،إذ يعترب كل
ّ
تضخم الشعور باحلقانية ،وانعدام
فصيل أن املخزون الثقايف لديه ساموي وتام ،بام ينتهي إىل
فرص الوحدة والتعاون.

املتنوعة ال يعني البتة
اجلهة الثالثة :إن القول بالتمييز بني احلركة اإلسالمية واألنشطة ّ
وال يستهدف فصل الدين عن السياسية ،وال إبعاد الدين عن احلياة العامة ،وال يعني هذا
التمييز سلب الصفة اإلسالمية من احلركة ،وال جتريدها من الرشعية الدينية ،وإنام غاية ما
ينتهي إليه ،هو حتديد هوية الفعل احلركي من جهة ،وفسح املجال أمام كافة اإلسالميني غري
املنضوين حتت راية احلركة من العمل والنشاط السيايس بصفتهم الفردية ،لكونه شأنًا عموم ًّيا،
فتوجهات الفرد ليست ذات صلة بأنشطته مهام تقدّ م الفرد يف خطابه ونضاله السيايس.
ّ

ﷺ البشائر احلركية

منذ البدايات األوىل لنشأة احلركات اإلسالمية السياسية ،يف مرص حيث انطلقت
مجاعة اإلخوان املسلمني عام ١٩٢٨م ،ويف باكستان مع اجلامعة اإلسالمية عام ١٩٤١م،
والعراق مع حزب الدعوة اإلسالمية عام ١٩٥٧م ،وغريها من احلركات والتيارات
اإلصالحية ،واإلسالميون يبشرّ ون بأن اإلسالم هو احلل ،وأنه املخرج الواقعي لكل
املشكالت املعارصة التي تعاين منها املجتمعات اإلسالمية ،واملدخل احلقيقي لبسط عدالة
السامء عىل األرض ،وختليص اإلنسان من أمل االستبداد والسلطوية التي أرهقت كاهلهم،
ويستندون يف ذلك إىل مجلة من النصوص القرآنية واحلديثية التي تثبت علو شأن احلكم
الديني ،وأنه االختيار الوحيد الذي يلبي احتياجات البرشية وخي ّلصها من الرشور.
يوضح احلركيون اإلسالميون يف الغالب كيف سيح ّققون تلك البشائر التي
لكن ال ّ
يرفعون الفتاهتا دو ًما ،وال يفصحون عن خططهم التفصيلية إلنجاز ذلك األمر ،بل إن
ملحا ،أو أنه حيتاج إىل بذل الكثري من اجلهد
الكثري منهم ال يعتقد أن إثبات ذلك يعدّ شي ًئا ًّ
الفكري ،وذلك لسببني:
تعرضت هلا الدول اإلسالمية،
األول :لطبيعة التحديات اخلارجية والداخلية التي ّ
وذلك أن نشأة هذه احلركات إنام جاء كر ّد فعل عىل التغريب والوجود االستعامري يف
املنطقة ،وكذلك عىل فشل النُّخب العلامن َّية القوم َّية يف الداخل ،وبالتايل فإن كل فرد مسلم
حيمل يف وجدانه االستعداد الكايف للدفاع عن اهلوية الدينية والتصدّ ي لكل من يتعدّ ى
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حمرك رئيس وحيوي حتى ألقل املسلمني تدينًا.
عليها بشكل تلقائي ،فالغرية واحلمية الدينية ّ
الثاين :للطبيعة العقدية للفرد واملجتمع ،وهو أن الفرد املسلم يميل بالرضورة إىل
حكم اإلسالم ،وخيضع بالفطرة إىل تعليامته املقدسة ،وهو عىل هذا األساس ليس خميرَّ ً ا بني
انتخاب القانون الوضعي أو أن حيكمه أمر اهلل ،فمن مل يرغب يف حكم اهلل هو خارج عن ملة
ٍ
حتركهم العقيدة
اإلسالم ،وهو عىل أحد حالتني :إما مسلم
عاص أو مرتد كافر ،واملسلمون ّ
تتحرك حتت تلك الالفتة ،وتشكّل
وهي جزء من موروثهم الثقايف ،واحلركة اإلسالمية
ّ
نفسها بوصفها جز ًءا من هذا العنوان الديني الواسع.
ويميل املسلمون فعلاً إىل حكم الدين ،ال سيام بعد أن عانوا من جور السالطني
الظلمة ،والفشل املتتايل لألنظمة الوضعية ،ويعتقد الكثري منهم أن اإلسالم واإلسالميني
حرصا عىل حقوق الناس وحف ًظا لكرامتهم من احلكومات الوضعية ،ال سيام إذا
أكثر
ً
قارب هؤالء بني واقعهم املتخ ّلف والصورة الرتاثية لإلسالم املط ّبق يف عرص النبي األكرم
واملنقول عن سرية الصاحلني ،ورعايتهم ألدق احلقوق واملطالب االجتامعية ،وصيانتهم
للكرامة اإلنسانية ،وسعيهم الدائم لتحقيق مصالح العامة وتقديمها عىل املصالح اخلاصة.

لذا يعتقد الكثري من املسلمني أن املتدين يف وصفه األول هو األكثر ع َّفة من غريه؛
ألنه ملتزم برشع الرمحن وبسرية النبي حممد  ،Kوأن اإلسالمي يسعى بالرضورة
إلحراز التقوى يف نفسه وجمتمعه وبيئته ،قال تعاىل{ :إِنَّماَ ا ُمل ْؤ ِمن َ
ُون ا َّل ِذي َن إِ َذا ُذ ِك َر اللهَُّ َو ِج َل ْت
ِ
ِ
يم َ
وب ْم َوإِ َذا ت ُِل َي ْت َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُت ُه َزا َدتهْ ُ ْم إِيماَ نًا َو َعلىَ َر هِّ ِب ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون الصَّلاَ َة
ون * ا َّلذي َن ُيق ُ
ُق ُل هُ ُ
ِ
ِ
ِ
ون * ُأو َلئ َك ُه ُم ا ُمل ْؤمن َ
َاه ْم ُينْف ُق َ
ات ِعنْدَ َر هِّبِ ْم َو َم ْغ ِف َر ٌة َو ِر ْز ٌق
ُون َح ًّقا لهَ ُ ْم َد َر َج ٌ
َوممَِّا َر َز ْقن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم}(،((1ويقول تعايل يف موضع آخر{ :ا َّن ا َّلذي َن ُه ْم م ْن َخ ْش َية َر ِ هِّب ْم ُم ْشف ُق َ
ون * َوا َّلذي َن
ك َِر ٌ
هم بِآي ِ
ُون * َوا َّل ِذي َن ُي ْؤت َ
ُون * َوا َّل ِذي َن ُه ْم بِ َر هِّ ِب ْم لاَ ُيشرْ ِ ك َ
ات َر هِّ ِب ْم ُي ْؤ ِمن َ
وب ْم
ُ ْ َ
ُون َما آت َْوا َو ُق ُل هُ ُ
ِ
ِ
َ (((1
ِ
فيِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ون * أو َلئ َك ُي َسار ُع َ
َو ِج َل ٌة أنهَّ ُ ْم إلىَ َر هِّب ْم َراج ُع َ
ون الخْ َيرْ َ ات َو ُه ْم لهَ َا َساب ُقون} .
حرصا عىل جتنّب
ومن كانت هذه صفاته الروحية واألخالقية ال بد أن يكون األكثر
ً
الوقوع يف اخلطأ ،ويستبعد منه السعي لتلبية مصاحله اخلاصة عىل حساب مصالح عامة
املجتمع ،وتزداد هذه الكامالت عندما يشعر بثقل مسؤولية اإلدارة السياسية أو االجتامعية.
وتنقل كتب الرتاث الكثري من الصور الرومانسية للعالقة الودودة بني احلاكم واملحكوم يف دار
املسلمني ،بغض النظر عن دقة بعضها ،ويركّز اإلسالميون عىل تلك الصور ويغضون الطرف
( ((1سورة األنفال.4 – 2 :
( ((1سورة املؤمنون.61-57 :
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عن أضدادها ،أو جيدون هلا تفسريات وتربيرات بحيث ال ختدش الصورة اجلميلة لتطبيقات
اإلسالم ،ويعتقدون بأن احلركة اإلسالمية هي الوريث الرشعي هلذه الصورة بكلياهتا الراقية.

وقد سامهت النظريات التي طرحها املرشد املؤسس جلامعة اإلخوان املسلمني الشيخ
ٍ
ٍ
رئيس يف الدمج بني احلركة اإلسالمية واإلسالم ذاته ،فقد رفض البنا
بدور
حسن البنا،
مرصا عىل أن اإلخوان مجاعة اإلسالم،
اعتبار مجاعة اإلخوان حز ًبا سياس ًّيا كبقية األحزابًّ ،
ويف الرسائل يقول البنا« :لسنا حز ًبا سياس ًّيا ..ولكننا فكرة وعقيدة ،ونظام ومنهاج ،ال
حيدّ ده موضع وال يق ّيده جنس ،وال يقف دونه حاجز جغرايف ،وال ينتهي بأمر حتى يرث
اهلل األرض ومن عليها ،ذلك ألنه نظام رب العاملني ،ومنهاج رسوله األمني ..أصحاب
رسول ،ومحلة رايته من بعده ،ورافعو لوائه كام رفعوه ،ونارشو لوائه كام نرشوه ،وحافظو
قرآنه كام حفظوه ،واملبشرّ ون بدعوته كام بشرّ وا ،ورمحة اهلل للعاملني»(.((1

يف عام ١٩٧٧م أصدر األستاذ فتحي يكن كتابه املعنون بـ«ماذا يعني انتامئي
ُوحد بني احلركة
لإلسالم؟» وهو من قسمني ،اجتهد يف القسم الثاين منه عىل طرح نظرة ت ِّ
رافضا التمييز بني اإلسالم كدين وبني رؤية احلركة اخلاصة واجتهاد
اإلسالمية واإلسالمً ،
عيل أن أدرك
قادهتا ،معت ً
ربا كل طرق العمل األخرى ال مت ّثل اخلط اإلسالمي ،ويقول« :إن َّ
حني أنتمي للحركة اإلسالمية أن طرائق العمل اإلسالمي األخرى ومنظامته املختلفة،
ال مت ّثل اخلط اإلسالمي األصيل ..وأن واحدة منها ال تلتزم بمنهج الرسول ﷺ التزا ًما
ٍ
كبريا يف نسبة االلتزام ومدى جزئيته أو
كاملاً وإن كان بعضها خيتلف عن
بعض اختال ًفا ً
(((1
كليته»( .((1ويف عام ١٩٨٤م أصدر كتابه «املتساقطون عىل طريق الدعوة» هاجم خالله
خصوم احلركة واملختلفني معها من أبنائها ،ومثل أغلب كتابته سيطرت أفكار املرشد العام
حسن البنا عىل البنية الفكرية للكتابني.
وعىل هذا املنوال تداعت بقية األدبيات احلركية للتأكيد عىل هذا الشمول ملفهوم
احلركة اإلسالمية ،وبعد سنوات قليلة أصبح هذا الفهم من األمور الثابتة واملستقرة يف
الذهنية احلركية ،حيث يصنّف منتقدوها يف اخلانة العلامنية أو املعادية حلضور اإلسالم يف
احلياة العامة ،وإن مل يكونوا كذلك ،وتعدّ هذه القناعة هي من بني أهم األسباب التي سلبت
من فصائل احلركة اإلسالمية القدرة عىل الوحدة أو التعاون االسرتاتيجي فيام بينها ،عىل

( ((1حسن البنا ،جمموعة الرسائل ،اإلسكندرية :دار الطباعة للدعوة والتوزيع والنرش1990 ،م ،ص .٨٨
( ((1فتحي يكن ،ماذا يعني انتامئي لإلسالم ،منشور عىل موقع مجاعة اإلخوان املسلمني:

http://ikhwanwiki.com

( ((1فتحي يكن ،املتساقطون عىل طريق الدعوة ..كيف وملاذا؟ ،بريوت :مؤسسة الرسالة.1984 ،
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الرغم من تعدّ د املشرتكات الفكرية والعقدية واحلركية ،وع ّلة بقائها يف حالة من التشتت،
مر عليها الزمن ،وازدادت التحديات،
وتش ّظي احلركة األ ّم إىل جمموعات حركية صغرية كلام َّ
وذلك ألن كل حركة فيهم جتد أهنا التمثيل احلقيقي لإلسالم دون اآلخرين.

ّ
وحذروا من آثاره
وقد تن ّبه العديد من العلامء واملفكّرين إىل خطورة هذا االعتقاد،
السلبية ،سواء عىل احلركة اإلسالمية ذاهتا أو عىل املرشوع اإلسالمي ككل ،ويف لقائه مع جملة
الرشاع اللبنانية يؤكّد الشيخ حممد مهدي شمس الدين أن «أ ّية دعوة بأن فئة من املسلمني هي
التمسك باإلسالم -وتريد أن جتدّ د للمسلمني إسالمهم ،فهذه دعوةالتي مت ّثل هذه احلالة
ّ
مرفوضة مهام كان احلزب أو احلركة التي تقوم هبا ،ونحن ال نخاف عىل احلالة اإلسالمية يف
(((1
معتربا أن هذه االعتقادات والعجز عن التفاهم
هذه املرحلة ،وإنام نخاف عليها من نفسها»
ً
(((1
مع اآلخرين وقبوهلم «ليست حالة إسالمية ،وإنام حالة سياسية متسرتة باإلسالم» .

فإن كان املسلمون يعتقدون بأن اإلسالم شامل لكل مناحي احلياة ،فإن ذلك االعتقاد
ال يرسي بالرضورة عىل شمولية احلركة اإلسالمية ،بل إن قوة احلركة اإلسالمية وميزهتا أهنا
أحد أدوات التنظيم والعمل التي تقوم بمهام حيوية وف ًقا العتقاداهتا واجتهادات رجاالهتا،
وذلك خلدمة املجتمع ،فهي ليست مم ّثل عن الدين ،وال ناط ًقا باسم اإلسالم ،وإنام هي إىل
جانب بقية املؤسسات واجلامعات والشخصيات الفكرية والدينية واالجتامعية والسياسية
والروحية ختدم مرشوع اإلسالم ،وقد تكون يف بعض براجمها ومناهجها موافقة ملا يريده
اخلالق ،وربام ال حترزه.

التحول نحو السياسة
ﷺ
ّ

وفرت طبيعة الدين اإلسالمي للحركة اإلسالمية خاصية االنتشار والتغلغل
الرس وراء متدّ د وانتشار تيارات اإلسالم
التلقائي يف نفوس املسلمني ،ولعل ذلك هو ّ
السيايس بشكل رسيع ،فغالبية املسلمني جيدون أن اخلطاب اإلسالمي أقرب هلم من سائر
اخلطابات األيديولوجية األخرى املعادية لثقافتهم ومعتقداهتم ولغتهم ،وال سيام بعد
تعمدت األخرية جتاهل خصوصية املجتمع اإلسالمي من حيث العادات والتقاليد
أن ّ
يتمسك هبا الناس أكثر من الدين ذاته ،بينام حيرص احلركيون
واألعراف االجتامعية ،والتي ّ
عىل االنطالق من تلك العادات والتقاليد واألعراف وتطويعها خلدمة أهدافهم.
( ((1انظر :فرح موسى ،خيارات األمة ورضورات األنظمة عند الشيخ حممد مهدي شمس الدين ،ص
 ،١٥٧نقلاً عن جملة الرشاع ،عدد  ٣كانون األول ١٩٨٨م.
( ((1املصدر نفسه.
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يعتقد الكثري من املسلمني أن إسالمهم قادر عىل النهوض ،وأنه صالح لكل زمان
ومكان ،أما التخ ّلف احلاصل ف ُيعيدونه إىل عوامل داخلية وخارجية أعاقت «العمالق
اإلسالمي» من احلضور والتمكّن ،يقول الشيخ حممد عبدة« :لو رزق اهلل املسلمني حاكماً
يعرف دينه ويأخذهم بأحكامه لرأيتهم قد هنضوا والقرآن يف إحدى اليد ْين ،وما َّقر َره
األولون وما اكتشف اآلخرون يف اليد األخرى ،ذلك آلخرهتم وهذا لدنياهم ُيزامحون
األوربيني فيزمحوهم»(.((1
كام أن شعبية اخلطاب الذي تبنته احلركة اإلسالمية يف سبعينات وثامنينات القرن
املنرصم مكّنتها من الوصول إىل رشائح اجتامعية واسعة ،حتى إن الكثري من القضايا الفكرية
املعمقة اجتهد كتّاهبا من اإلسالميني عىل تبسيطها بالصورة التي تصل إىل أكرب قدر من
الرشائح االجتامعية( ،((1أضف لذلك عناية احلركة بانتقاء األماكن التي يألفها عامة الناس
مثل املساجد ودور العبادة إضافة إىل القرى واألحياء الشعبية ،ويف الوقت ذاته مل يتأخروا
عن املنافسة يف ميدان العمل الطاليب واستهداف فئة الشباب يف املدارس واجلامعات ،وكانوا
يف طليعة املبادرين إىل تأسيس الروابط الطالبية والقوائم االنتخابية واألندية االجتامعية.

وخالل مسريهتا قدّ مت احلركة اإلسالمية أو بعض فصائلها عىل األقل عد ًدا من
العلامء واملفكرين والدعاة الذين أغنوا الساحة الفكرية بالعديد من األطروحات احليوية،
وسامهوا جد ًّيا يف عملية التغيري التي تنشدها شعوب املنطقة ،إذ بدا أن احلركة اإلسالمية
يف هذا املفصل الزمني كانت س َّباقة عىل مستوى الفكرة واحلركة م ًعا ،ال سيام حني بادر
علامؤها إىل الطرح العلمي واملناقشات الفكرية والفلسفية الساخنة يف وقتها ،فاستاملت
عوضا عن عامة الناس ،وخالل سنوات
احلركة اإلسالمية العديد من املتع ّلمني واملث ّقفني ً
قليلة وجدت احلركة اإلسالمية نفسها احلاضن األول للشعوب املسلمة ،واألكثر قدر ًة عىل
التأثري يف احلياة العامة وااللتصاق هبموم اجلامهري.
سوقت هلا احلركة تعدّ جز ًءا أصيلاً من
فمفاهيم البعث والتجديد واإلحياء التي ّ
متبنياهتا احلركية ،وكذلك عنايتها بعدد من القضايا التي م ّثلت رضورة يف وقتها ،مثل احلث

( ((1حممد عامرة ،حتديات هلا تاريخ ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط 1982 ،2م ،ص .202
حرصا من
( ((1يعتقد عبداهلل أبو عزة «أن التزام العموميات كان هد ًفا بالنسبة لبعض احلركات وذلك
ً
قيادهتا عىل جتميع أكرب عدد من األنصار ،حيث ال خيتلف الناس عىل املقوالت اإلسالمية وال عىل امتداح
وقبول ما ينسب إىل اإلسالم من مقوالت» .انظر :نحو حركة إسالمية علنية وسلمية ،من ضمن كتاب:
عبداهلل النفييس ،احلركة اإلسالمية ..رؤية مستقبلية ،أوراق يف النقد الذايت ،مكتبة مدبويل ،ط،1989 ،١
ص.١٨٣
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عىل تلقي الشباب للعلوم الدينية املواكبة حلاجات العرص الراهن ،والسعي إىل تفعيل مفهوم
األمر باملعروف والنهي عن املنكر بمنظور حضاري ،ودفع الشعوب نحو النضال دفا ًعا
عن احلقوق العامة واخلاصة ،ومحل مهوم اإلصالح االقتصادي والسيايس واالجتامعي،
املوجهة إىل الدولة واحلكومات وحتميلها
والروح النضالية والتي متظهرت بسيل انتقاداهتا ّ
مسؤولية اإلخالل يف حق الشعوب املسلمة.
هذه املفردات وإن بدت بعضها اليوم مستهلكة اَّإل أهنا م ّثلت يف وقتها مطل ًبا وحاجة
ملحة للمجتمع املسلم ،وقدّ مت مسامهة بالغة يف جذب األنصار إليها وتفاعل الناس
ّ
معها؛ وذلك ألن الكثري من هذه األفكار كان هلا قابلية
التطور مع مرور الزمن ،وتبشرّ
ّ
بمستقبل أفضل حال ما تو ّفرت هلا فسحة التطبيق عىل األرض ،ومن بينها مفاهيم تنتمي
لزمن التحدّ ي ،وحتوز عىل إعجاب اجلامهري ،مثل قضايا املشاركة السياسية ،واإلصالح
االجتامعي والثقايف ،وسبل مواجهة االستبداد ،وحترير اإلنسان من العبودية لغري اهلل،
وغريها من األطروحات التي قارهبا بعض قادة احلركة اإلسالمية بالكثري من التفصيل.

إن مكمن قوة احلركة اإلسالمية آنذاك ّ
يتلخص يف أن املرجعية التي استندت إليها
تتحرك فيها وإن مل
عند انطالقتها كانت يف الغالب داخلية ودينية متوافقة مع البيئة التي
ّ
وتوجهت جهودها يف
متالئها ،وتعبرّ عن اجتهاد يستند يف الغالب إىل النصوص الدينية،
ّ
املجمل إىل إصالح شأن األمة يف شتى جوانبها ،وبدا أن الكثري من أطروحاهتا يف حلظة ما
سابقة لواقع املجتمع فكانت طالئعية يف اهتامماهتا وريادة افكارها ،كام نالحظ أن احلركة
آنذاك كانت إىل حدٍّ ما متصاحلة مع اجتهادات العلامء واملفكرين النهضويني ،وإن مل يكن
هؤالء فعلاً جز ًءا من تكوينها التنظيمي.
تعرضت له
من جهة أخرى ،ال يمكن ّ
غض النظر عن دور القمع واإلقصاء الذي ّ
احلركة اإلسالمية من قبل األنظمة احلاكمة يف تكثيف تفاعل الناس معها ،فهم يتفاعلون
تلقائ ًّيا مع املظلوم والشهيد ،وهذا حتديدً ا ما جرى مع احلركة اإلسالمية التي استفادت من
للتعرف عليها والتعاطف معها والتفاعل مع قادهتا
ظروف القمع واملنع يف إقبال الناس
ّ
واال ّطالع عىل إصداراهتا ،وخالل فرتة السبعينات والثامنينات ،ويف أسوأ مراحل املنع
الكراس والكاسيت اإلسالمي واحلركي ينترش يف أغلب الدول اإلسالمية
واملصادرة ،كان ّ
والعربية بشكل واسع ،متخط ًيا ظروف وأساليب املنع الرسمية.
ولو تعاطت األنظمة مع االعرتاضات والرأي اآلخر بسياسات استيعابية ،فلربام مال
الكثري من الفاعلني اإلسالميني إىل اعتبار املطالبات جز ًءا من احلراك املدين الطبيعي داخل
املجتمع ،ولتفاعل الكثري من أفراد املجتمع مع الوضع بصورة خمتلفة ،لكن حني جلأت
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األنظمة إىل استخدام القوة املفرطة ،وإنفاذ سياسة العنف واإلقصاء ،مل جيد النشطاء بدًّ ا من
فتحولت األفعال السياسية املعتادة إىل أنشطة مجعية منظمة،
تنظيم مطالبهم يف أطر حركية،
ّ
وأصبح اهلم (السيايس  -التغيريي) و (السعي للسلطة) جز ًءا من منظومة العمل األساسية
يف النشاط السيايس اإلسالمي.

يشري املرحوم الغزايل يف كتابه «من معامل احلق يف كفاحنا اإلسالمي احلديث» إىل تأثري
ظروف القمع يف حتفيز العمل احلركي وتقوية املنظومة احلزبية ،وهو عىل عكس ما سعت
إليه األنظمة ،فيقول :إن «األحزاب املناوئة للحكام عندما تفقد نعمة العالنية يف التنفيس
عن رغباهتا واإلبانة عن مقاصدها وغاياهتا ال ترى ُبدًّ ا من مجع فلوهلا يف الظالم ،ونرش
ٍ
مقتضبة حاسمة ،والوسيلة الوحيدة عندهم هي
تعاليمها يف شكل رسائل أو منشورات
املقاومة الرسية ،حيث يتل ّقى األتباع األوامر الصادرة من فوق عىل أهنا نصوص واجبة
الطاعة ال جمال البت َة ملناقشتها أو التم ّلص منها»(.((1

ﷺ يف مسارها التنازيل

مل تكن احلركة اإلسالمية ،ال سياس ًّيا وال فكر ًّيا ،يف أحسن حاالهتا خالل الوقت
الراهن ،فهي عند حلظة انطالقتها استطاعت بكل اقتدار أن تتناغم مع التحديات القائمة،
عم دول املنطقة ،غري أن
وحترز مكانة ها ّمة وسط تالطم أمواج احلراك السيايس الذي َّ
املوضوع ليس هبذا اجلامل الذي يبدو عليه ،فالتجارب العديدة لإلسالميني غيرّ ت من هذا
االعتقاد ،أو ق ّللت من بريقه إىل حدٍّ ِ
كبري ،فقد وجد الراصدون حلراك الفصائل اإلسالمية،
أن بعض اإلسالميني كغريهم ينافسون عىل مكاسب الدنيا ،ويستغرقون يف رصاعات
جانبية مع إسالميني أمثاهلم فضلاً عن غريهم ،ويلجأ بعضهم لتصفية خصومهم إن
اعرتضوا مسارهم.

حرصا عىل حرية الناس وبسط العدالة التي ينادون
ومل يثبت الكثري منهم أنه أكثر
ً
يتم التعامل معه يف الغالب بالكثري من التشدّ د وضيق النفس داخل
هبا ،فالرأي اآلخر ّ
األطر احلزبية ،وال ترتدد بعض الفصائل عن وصف املختلفني معها بالكفر أو االنحراف،
تورطوا يف ارتكاب جرم ال ُيغتفر يف حق
ال لكوهنم اقرتفوا كبرية من الكبائر ،وال ألهنم ّ
اإلنسانية والوطن املشرتك ،بل ألهنم خالفوا تعاليم املرشد العام ،أو خرجوا عىل أوامر
مفتي اجلامعة ،أو مل يتَّفقوا مع هذه احلركة أو تلك يف س ّلم األولويات واملهام التي أقرهتا.
( ((1حممد الغزايل ،من معامل احلق ىف كفاحنا اإلسالمي احلديث ،مرص :هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع،
ط ٢٠٠٥ ،٤م ،ص .١٧
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يف سنوات الحقة بدا جل ًّيا أن ثمة نزو ًعا داخل أروقة احلركة اإلسالمية يتَّجه إىل
رفض استغالل اإلسالم للوصول إىل مكاسب ذاتية ،واالعرتاض عىل حصول بعض
احلركيني عىل امتيازات باسم احلركة ،فمن أبرز عالمات االستفهام التي أثريت داخل أروقة
احلركات اإلسالمية ،والتي تس ّببت يف تش ّظي العديد منها إىل مجاعات وأحزاب صغرية
حتولت
حتول أبناء القادة إىل قادة دون ّ
مؤهالت تذكر؟ وكأن احلركة اإلسالمية ّ
هي ع ّلة ّ
من «مرشوع إصالحي» إىل «إرث حركي» أو يشء من هذا القبيل ،وتكاثرت األسئلة عن
ربر ذهاب أغلب االمتيازات السياسية واملالية واالجتامعية إىل أرحام وأقرباء
السبب الذي ي ّ
القادة أو الرموز احلركية ،فيام ّ
يظل بقية املناضلني جنو ًدا يف اخلنادق املغلقة واملظلمة؟
ظ ّلت هذه اإلشكاليات تتداول بنطاق ض ّيق ،وأحيانًا يف زوايا الغرف املغلقة،
ُحمل بعض
نظرا لكون أغلب الفصائل احلركية
تتحرك خارج إطار السلطة واحلكم ،فت َّ
ّ
ً
أخطائها عىل الظروف األمنية التي تعيشها احلركة اإلسالمية ،أو اعتبار تلك اال ّدعاءات
جمرد س ّلة من «االهتامات املغرضة» والتي ترد
فاقدة للمصداقية من األساس ،ويمكن عدّ ها ّ
واملترضرين منها ،بغية النيل منها ومن قادهتا نتيجة
من خصوم احلركة اإلسالمية وأعدائها
ّ
الشتداد املعارك بني اإلسالميني وغريهم ،وبدا أن هذه املربرات واألعذار كانت من أشد
أدوات هتميش الرأي اآلخر واحلد من احلركة النقدية داخل احلركة.
غري أن دخول بعض فصائل احلركة اإلسالمية يف تفاصيل العمل السيايس اليومي
بقوة ،ووصول بعض التنظيامت إىل سدّ ة احلكم يف عدد من الدول ،ومشاركتها السياسية
يف دول أخرى ،واآلثار التي ترتّبت عىل تصادم تيارات اإلسالم السيايس مع بقية القوى
املنافسة ،وما أعقبه من خت ّفف عدد من املفكرين والفقهاء من االنتامء احلزيب العتبارات عدة،
من بينها النأي بالنفس عن التورط يف األخطاء التي وقعت فيها تلك الفصائل احلركية ،كل
ذلك أ ّدى إىل نشوء خماوف حقيقية عند رشحية ال بأس هبا من املجتمع.

وقد انتهت تلك املخاوف إىل تراجع ملحوظ يف بريق احلركة اإلسالمية ،وتزايد
عالمات االستفهام حول صالحيتها فعلاً للحكم وتس ّلم زمام اإلدارة السياسية ،حيث
برز السؤال التايل بقوة عىل السطح :ما الفرق بني حكم املناضلني اإلسالميني وبني حكم
غريهم؟ وما هي مم ّيزات احلكم اإلسالمي إن كان سيقمع الرأي اآلخر ويضيق ذر ًعا به،
هيمش دورها ومكانتها ،و ُيض ِّيق مساحة احلريات العامة ،وينتهك العدالة
و ُيقيص املرأة أو ّ
بتقديم أبناء اجلامعة عىل غريهم؟.

وكام كان للحداثة دور يف تطوير نظرة الشعوب ألنفسهم ،ورفع درجة الوعي العام
بحقوقهم السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،واتّصاهلم الكوين مع العامل اآلخر
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معاكسا عىل مكانة
دورا
ً
بكل ما يكتنزه من اعتزاز بالذات وتأكيدً ا لوجودها ،فإهنا لعبت ً
احلركة اإلسالمية وقادهتا ،فقد وضعتهم مجي ًعا (املحافظ واإلصالحي ،املتسامح واملتشدّ د)
حتت جمهر النقد والتقييم ،ومل يعد للخطاب احلركي الوهج ذاته الذي أحرزه منذ الربع
التحول يكمن يف
األخري من القرن التاسع عرش وحتى هنايات القرن العرشين ،وعلة ذلك
ّ
تعرضت هلا االمة والتي كانت من طبيعة مغايرة متا ًما ،وصادمة أحيانًا
طبيعة التحديات التي ّ
للعقل اإلسالمي قبل غريه.
حتوالت عميقة تتّصل بعالقة الدين باحلياة ،واألخالق بالتقنية ،وموقع الرتاث
وهي ّ
تصورات جديدة متا ًما تتجاوز الكثري من األطروحات
يف املدنية احلديثة ،ما يعني أننا أمام ّ
التي اعتاد اإلسالميون خوض غامرها ،وثبت قدرهتا عىل اخرتاق عقول األجيال املسلمة،
حتى إهنا اخرتقت عقل اإلسالميني أنفسهم ،وأ ّثرت يف وعي وقناعات الكثري من القيادات
التحوالت نقاشات عميقة طالت البحث عن مدى
احلركية والعلامئية ،وقد استبطنت هذه
ّ
أصالة الفكر الذي حيملونه ،وعن قابليته للتطبيق يف عامل خمتلف عن زمن والدته.
إن متتالية اإلشكاالت الفكرية والعقدية التي بدأت تطرح نظريات بديلة للكون
واحلياة أخذت باالتساع ،واجلديد يف هذه األطروحات أن احلامل هلا مل يعد الكراسات
الفكرية ،ومل تظل حلقة دوراهنا تقتنع بقاعات البحث العلمي يف اجلامعات وأروقة الكليات
العلمية ،وال يف معاهد الدراسات ومراكز األبحاث ،وإنام حيملها األثري عرب مواقع التواصل
االجتامعي إىل كل فرد من أفراد األرسة واملجتمع ،وهو األمر الذي غيرَّ من درجة الرصاع،
وتطورت طبيعة األسئلة التي تلقي بنفسها عىل اإلسالميني،
وتغيرّ معه وعي األمة بذاهتا،
ّ
نظرا للجمود يف الرتكيبة الفكرية
وتنتظر منهم إجابات مقنعة ،دون أن حتصل عليهاً ،
والبنيوية واهليكلية داخل احلركة يف سنواهتا املتأخرة.

ﷺ معادلة الفكر واحلركة

وعىل عكس حقبة امليالد احلركي ،يظهر أن احلركة اإلسالمية ك ّلام تقدّ م الزمن
هبا كانت تقدّ م القليل من املفكرين وعرشات اآلالف من املناضلني والثوريني ،وهي يف
املتأخرة مل ِ
مسريهتا ّ
تعتن بإجياد وتوليد املفكرين املسلحني بالعدة املعرفية والعلمية ملواجهة
التحديات الفكرية ،وإنام انصبت جهودها عىل استقطاب اجلنود احلركيني واملناضلني الذين
يتكرس دورهم يف الدفاع عن احلركة وقادهتا وأفكارها ،ومن الفئة التي تتحلىّ بأعىل مراتب
ّ
اَّ
االلتزام بالتعليامت احلركية ،والذين ال يالمسون الفكر والتجديد إل بشكل خجول يقع
ضمن ضوابط حركية مسبقة ،من أهم رشوطها َأ اَّل خيدش التجديد بفكر القائد ،وال خيرج
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عن سياق األهداف التي استقرت عليها احلركة ،وال ّ
خيل بأولوياهتا احلركية ،فهو جتديد
وتطور بفرض املامثلة.
مرشوط،
ّ
ويعرض مقال نقدي للدكتور أمحد الريسوين هذه اإلشكالية بالتفصيل التايل
«سار للحركة اإلسالمية فكر وتنظري فكري وإنتاج فكري ،لكنه فكر يف خدمة احلركة
ومتط ّلبات املعركة ،فكر يدافع عن خط احلركة وعن مواقف احلركة وعن تعليامت احلركة
وعن اختيارات احلركة وعن مصلحة احلركة .فكر يواجه ما هو يومي وينهمك فيام هو
آين ،وينضبط للتوجيهات والتعليامت واملتط ّلبات .فهذا هو «فكر احلركة» ،وهو يف احلقيقة
أقرب إىل ما يسمى -بصفة عامة -بالفكر احلزيب أو العقلية احلزبية .وفكر احلركة هبذا املعنى
موجه وتابع ومقيد ،سواء يف قضاياه وموضوعاته أو يف مواقفه واختياراته»(.((2
هو فكر ّ

وقد انتهى هذا الوضع إىل خلخلة الكثري من األفكار التي كانت تعدّ من املس ّلامت،
فاالنغامس يف الفعل السيايس وتضاؤل االهتامم باملسائل الفكرية ألقى ظالله عىل جودة
العمل اإلسالمي وكثرة وقوعه يف أخطاء قاتلة ،ال سيام مع هتالك اللوائح الداخلية للحركة
اإلسالمية ،فهي وف ًقا لرأي عدد من املفكرين والباحثني «ال تتناسب مع األوضاع احلالية،
ملجرد أدوات تسمع وتطيع دون وعي أو إدراك ملجريات األمور.
ّ
وحتول عنارص التنظيم ّ
وهي يف الغالب ال حتمل رؤية تسترشف الواقع أو املستقبل ،وإنام يقترص هواها عىل بطانة
ختون كل من خيتلف مع توجهاهتا ورؤيتها وأفكارها ،وأهنا أصبحت بعيدة متا ًما عن أي نقد
أو تقييم لذاهتا ولقادهتا»(.((2
حرا ،بل خالصة
فكرا ًّ
حترر ً
ومن املعروف أن الضوابط املسبقة عىل الفكر ال يمكن ان ّ
ما يمكن أن تقدّ مه هو إعادة إنتاج الفكر السائد بحلة مستحدثة ،إنتاج ال يصنع راهنًا متم ّي ًزا
وال يثمر جديدً ا؛ لذا فإن ما لدينا من خمزون ثقايف للحركة يمكن تصنيفه عىل نحوين:

حيق وصف إنتاجهم
األول :اإلنتاج الفكري الذي وضعه مجلة من املفكرين ممّن ّ
شق الطريق لتقدّ م احلركة اإلسالمية وإنجازاهتا يف زمن
بالفكر واإلبداع ،والذي ساهم يف ّ
نظرا لتالؤمه مع احتياجات عرصهم ،بعض هؤالء كان منتس ًبا إىل احلركة وبعضهم
سابق ً
استفادت احلركة من إنتاجهم.
املتفرع عن إنتاج فكر األوائل ،وأغلبه ال يعدو كونه تفريعات
والثاين :اإلنتاج الثقايف ّ

( ((2أمحد الريسوين ،يف نقد احلركة اإلسالمية ،بني فكر احلركة وحركة الفكر ،مقال منشور عىل:

http://www.widesoft.ma/raissouni/def.asp?codelangue=6&po=2

( ((2مذكرة غري منشورة الجتامع عدد من القيادات اإلسالمية لبحث إعادة تقييم وهيكلة احلركة اإلسالمية.
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ورشوحات فائدته إعالمية وتعبوية وال يمكن عدّ ه إسها ًما فكر ًّيا يؤخذ به يف ّ
حل املشكالت
العرصية.

ضمت عد ًدا من الكتّاب واألكاديميني ،الذين كان من املتو ّقع
حتى يف احلركات التي ّ
أن يسامهوا يف حركة التجديد الفكري ،بقوا يف الغالب أرسى لألطر والضوابط احلركية،
ومل يكن دورهم أكثر من إعادة إنتاج ما يقوله القادة ،أو تلخيصه ،أو االجتهاد يف تفسريه،
أو بذل اجلهد للتعريف بفكره ،فاملثقف احلركي يدور يف فلك الزعيم وال خيرج عن السياق
العام ألفكاره ورؤاه النادرة بنظره ،وباملجمل تُك ِّثف املؤسسة احلركية من اإلشادة باألفراد
املطيعني يف احلركة اإلسالمية (النُّساخ) وتصفهم بالثبات والوالء ،ويتل ّقون عناية خاصة
حسا نقد ًّيا صار ًما ،وإىل من
هبم من قبل القادة ،بينام ّ
تتوجه بالذم إىل األفراد الذين يمتلكون ًّ
ويتم جتاهل جهودهم الفكرية ،أو
كانت لدهيم نزعة جتديدية خمالفة لفكر القيادة احلركيةّ ،
حماربتها وتنفري األتباع منها.
وبعد أن كانت احلركة اإلسالمية حاضن املجددين املجتهدين يف املجتمع اإلسالمي،
أصبح هؤالء مض ّطرون للبحث عن أقرب فرصة للتخ ّلص من قيود احلركة ،واالنفكاك من
الروابط التنظيمية ،حتى حيافظوا عىل قدرهتم اإلنتاجية واستقالليتهم الفكرية ،فأصبح لدينا
مفكرون وصناع أفكار مبدعون ولكنهم مغمورون بني ط ّيات الكتب واألبحاث العلمية،
وحركات إسالمية خالية من أصحاب الفكر ودعاة التجديد ،وهي نتيجة متو ّقعة يف ظل
تقدّ م قيم الطاعة عىل احلرية الفكرية.

وقد الحظ الريسوين «أن معظم هذه احلركات -إن مل تكن ك ّلها -قد ركّزت عىل
املضحني ،ومل تركّز عىل تكوين
تكوين الدعاة املجادلني واجلنود املجالدين واملجاهدين
ّ
عرضا إن مل نقل
العلامء واملفكرين والباحثني .وإنام ظهر من ظهر من هؤالء يف صفوفها ً
خطأ .وهكذا تشكّلت احلركات اإلسالمية يف قياداهتا وصفوفها واهتامماهتا وأولوياهتا عىل
أساس مهوم الدعوة والرتبية العملية ،وعىل أساس اجلهاد واجلندية وما يتط ّلب ذلك من
بذل وتضحية»(.((2
أنتجت هذه الوضعيات داخل احلركة اإلسالمية كوادر حركية نشطة وميدانية ولكن
فاعليتهم الفكرية حمدودة وهامشية ،وال ّ
أدل عىل ذلك أن العديد منهم خيدمون األفكار التي
يعارضوهنا من حيث ال يشعرون ،ويستجيبون للرصاعات الثانوية عىل الرغم من صفتهم
كطالئع مؤثرة ،واألنكى من ذلك تنامي ظاهرة عزوف العديد من الفصائل احلركية عن

( ((2أمحد الريسوين ،مصدر سابق.

160

رأي ونـقــــاش

أطروحاهتا التجديدية للفكر اإلسالمي واستجابتها إلمالءات املامرسات اخلرافية والشعبية
التي كانت تنتقدها وتعمل عىل تنقية الثقافة اإلسالمية منها ،وكل ذلك هبدف دغدغة
وتم ذلك عىل حساب خطاب األفكار والدراسات
عواطف اجلامهري ،وجلب األنصارَّ ،
واخلطط ،فتزايدت أعداد النصوصيني داخل احلركة ،وتراجعت أعداد العقالنيني.
ٍ
رفض للدين وقيمه العليا ،بل
تنم عن
مل تكن األسئلة واملالحظات سالفة الذكر ّ
عبرّ ت عن استياء حقيقي ومتفاقم من نشوء االستبداد بغطاء مقدّ س ،ومن استمرار الفساد
فبغض النظر عن العناوين املستخدمة ،فإن املجتمعات املسلمة اليوم
السيايس بثوب دينيّ ،
ال تعنيها العناوين بقدر ما تنشد العيش اآلمن ،واحلياة الكريمة ،والتوزيع العادل للثروات
الوطنية ،واملشاركة يف احلكم واإلدارة مثل بقية الشعوب املتقدّ مة ،فإذا انعدم كل ذلك،
فليس ثمة فرق لدهيم بني أن يكون احلاكم قائد الرشطة أو إمام اجلامع ،ملكًا أو داعية،
وتصوراته وقيمه ،وإنام عىل
حلي ًقا أو ملتح ًيا .واالعرتاض هنا ليس عىل حكم اإلسالم
ّ
حكم اإلسالميني وتغليف االستبداد والفساد بعناوين دينية وأوامر مقدّ سة.

ﷺ اإلسالميون ما بعد الثورات

ومل َيطل العهد قبل أن ّ
حتركت
يطل عرص الثورات ،وبروز حركات العنف التي ّ
مجيعها باسم اإلسالم وشعاراته ،واتخّ ذت من «مرشوع اخلالفة» هد ًفا عمالن ًّيا تسعى
واضطر اإلسالميون لالنتقال من دور توجيه املجتمع إىل مواجهة
لتحقيقه عىل األرض،
ّ
األسئلة اإلشكالية التي يطرحها الناس عىل احلركة وكوادرها ،وهو ما أوقع احلركة
اإلسالمية ورجاالهتا يف ّ
فخ اجلهود احلثيثة لتربير املوقف اإلسالمي وتنقية ثوبه ممّا علق به
من تهُ م ومالحظات ،والسعي إلثبات براءهتم من عمليات القتل والعنف اجلارية ،والتأكيد
عىل صفتها كجناح معتدل يف اإلسالم ،وأهنا ال تقبل بالعنف وال تصنّف ضمن مجاعاته
واختياراته.

وممّا ال شك فيه أن التربؤ من العنف وأصحابه ال حيتاج إىل الكثري من اجلهد عند
اجلامعات اإلسالمية املعتدلة ،لكن سلوك العنف يف الوقت ذاته تس ّبب يف وضع الكثري من
املفاهيم واملقوالت اإلسالمية املشرتكة حتت جمهر البحث والتقييم ،ال سيام وأن اجلامعات
املوصوفة باإلسالمية ّ
توضح ذلك من
حتتل املشهد األكثر رشاسة يف سوح املواجهة ،وقد ّ
خالل األحداث التي شهدها لبنان ومرص وبعض دول اخلليج ،ويف ٍّ
كل من العراق وسوريا
سيطرت مجاعات العنف اإلسالمية حتى وقت قريب عىل مساحة واسعة من األرض،
ونادوا ببسط سلطان الدولة اإلسالمية.
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ويف ضوء تسييس الدين وأنشطته وبراجمه ،أصبح اإلسالم نفسه يف موضع االتهّ ام،
وصنّف بأنه دين يرشعن العنف أو ال َّ
أقل ُي ّ
التوجهات من خالل بعض
غذي مثل هذه
ّ
تعامليه وتراثه وإرشاداته الفقهية والعقدية ،ال َّ
أقل من باب التَّص ُّيد ،وكمحاولة لتشويه
ثمة كثريون جاهزون لتص ّيد أخطاء
صورة اإلسالميني ككل« ،وال نخال أحدً ا جيهل أن ّ
هذه احلركات للنيل من اإلسالم وتأليب الرأي العام ضدّ ه ،وليس تقديمه من قبل بعض
األوساط الغربية بوصفه عقيدة معادية للتسامح واحلرية ،وداعية للعنف والشمولية ،اَّإل
واحدة من عالمات ما يب ّيت له باستغالل هفوات اإلسالميني»(.((2

تبدو املعضلة يف كون الثقافة الدينية واالجتامعية لعدد من فصائل احلركة اإلسالمية
أسست ملعيارية صارمة يف حتديد الصواب واخلطأ ،واعتربت التباين العقدي أو الفقهي
ّ
«إجازة رشعية» لوصم اآلخر بالكفر والرشك وطرد املختلف وإقصائه من الساحة ،هذه
أيضا عىل اخلطاب السائد يف اجلامع والكتاب املدريس واإلعالم الديني
املعيارية سيطرت ً
املتطرفة والقاتلة يف شتّى
كثريا عن املعايري التي تنتجها اجلامعات
ّ
والتي ال تكاد ختتلف ً
التطرف إنام
أنحاء العامل العريب واإلسالمي ،األمر الذي ينتهي إىل االعتقاد بأن مجاعات
ّ
هي حصيلة الثقافة االجتامعية والدينية والسياسية ،وليست كائنًا غري ًبا عنه ،فهي بضاعتنا
التي ر ّدت الينا.

مع وصول بعض القطاعات اإلسالمية إىل السلطة ازدادت حدّ ة اهللع يف العامل
دب القلق يف أوساط عديدة خشية من التغيرّ ات التي ر ّبام تطال الديناميات
العريب ،فقد ّ
اجلامعات املتشدّ دة التي
الصفوف
االجتامعية وهتدّ د اهلويات الثقافية ،ال سيام حني تقدّ مت
َ
ُ
ال تعرتف بمبادئ العمل السيايس ،وال متتلك اخلربة الالزمة للتعاطي مع القوى االجتامعية
املختلفة معها ،بل وتعترب االختالف من صنوف االنحراف واخلروج عن م ّلة اإلسالم ،وهو
وعزز من
ما يستوجب بنظرهم عقاب املجتمع أو بعض رشائحه ملوقفهم املعادي لإلسالمّ ،
تلك املخاوف أن كتابات بعض اإلسالميني قد ذهبت إىل تقويض املجتمع من األساس،
طاملا مل ينضبط بضوابط اإلسالم.
ال شك يف أن هذه اإلشكاالت وأشباهها قابلة للر ّد؛ إذ ال يمكن إطالق تعميامت
ضدّ كل فصائل احلركة اإلسالمية ،وقذفهم باتهّ ام واحد ،فهم مثل غريهم من اجلامعات
واملتطرف ،املتسامح واملتشدّ د ،غري أن اإلسالميني يف املقابل قصرّ وا
تضم املعتدل
ّ
والتيارات ّ
خالل مسريهتم احلركية يف تبديد املخاوف التي رافقت دخوهلم إىل احلقل السيايس ،وكان

( ((2عبد اإلله بلقزيز ،اإلسالم والسياسة ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،الطبعة األوىل 2001م ،ص
.٩٩
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جمرد اال ّدعاء بوجود إجابات وضامنات مل يعد كاف ًيا عند اجلمهور ،كام هو
من الواضح أن ّ
تطور املحدّ دات السياسية واالجتامعية والتي مل تعد ذات طابع
نظرا إىل ّ
األمر يف السابقً ،
حميل خالص ،بل أصبحت املؤثرات اخلارجية ذات حضور ضاغط عىل الداخل.

فمفهوم «العودة إىل دولة اخلالفة» ،التي تنادي به ّ
جل احلركات اإلسالمية ،مل يعد
ينظر إليه بالرباءة ذاهتا التي كان ينظر له يف السابق بعد أن تبنّته مجاعات العنف ،وأعلنت
ثالثية« :اخلليفة – اخلالفة – الدولة» ،ورفعت شعار «شمولية اإلسالم  -دين ودولة -
عقيدة ورشيعة» ،حيث وجد الناس أن العودة إىل اخلالفة حني التطبيق ال تعدو كوهنا إعالن
سفك لدماء األبرياء ،وهتك للمنجز احلضاري والتارخيي للشعوب ،وعودة إىل الوراء بل
إىل ما قبل ذلك ،فالصورة هنا هي الصورة املتخيلة ذاهتا بام جرى يف أفغانستان واجلزائر
والعراق وسوريا أو غريها من البلدان التي اكتوت بنار مجاعات نادت باستعادة اخلالفة،
فأغرقت البالد بدماء االبرياء.
ومثله شعار «اإلسالم هو احلل» الذي تبنّته مجاعة اإلخوان املسلمون ،وانترش يف
أدبيات العديد من احلركات اإلسالمية ،والقي قبولاً منقطع النظري عىل املستوى الشعبي،
اَّإل أنه اليوم يواجه بالكثري من عالمات االستفهام واالرتياب ،ال سيام بعد فشل جتربة
اإلخوان املسلمني يف قيادة الدولة املرصية ،وعزوف اإلسالميون عن وضع رؤية تفصيلية
للحل اإلسالمي املوعود ،وتباطؤهم يف حتديد خارطة طريق واضحة املعامل «للمرشوع
اإلسالمي».

فقد كانت خارطة اإلصالح عند احلركة اإلسالمية كام ب َّينها املرشد العام الراحل
حسن البنا وتبنّتها بقية الفصائل والقوى احلركية األخرى فيام بعد ،تبدأ بالفرد ثم األرسة ثم
املجتمع وتنتهي بإصالح السلطة ،لكن ليس بالرضورة أن خارطة الطريق اجلديدة سوف
تسري دو ًما هبذه االنسيابية التي حتدّ ث عنها البنا ضمن سياقات اجتامعية وسياسية خمتلفة،
ال سيام وأن بعض احلركات بدأت مرشوعها بالثورة قبل أن متارس الرتبية وف ًقا لرؤية
حركية تتبنّي سياسة حرق املراحل ،وقد وجدنا أن مرحلة السيد قطب وهي حمايثة ملرحلة
البنا عزفت عن هذه املرحلية املصفوفة.
ويف العراق حيث نادت احلركات اإلسالمية آنذاك بـ«احلل اإلسالمي» وبشرّ ت
باملرشوع السيايس البديل عن نظام حكم البعث البائد ،وطرحت األفكار والنظريات
التغيريية العمالقة ،حتى تع ّلق الشعب العراقي بالوعود الرباقة ،والشعارات اإلصالحية،
أي من تلك
أحر من اجلمر ،ولكن بعد سقوط النظام مل تكشف ٌّ
وانتظر إنجازها عىل ّ
احلركات عن برنامج سيايس مبتكر ،ومل تثبت جتربتها أهنا قادرة عىل وضع حلول ملشكالت
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العراق املرتاكمة بفعل سنوات القهر واالستبداد والقهر ،وفشلت يف إقامة دولة العدالة
تورط الكثري من قادة
والتنمية والكفاءة،
ّ
وحتول العراق إىل دولة فاشلة وفاسدة ،حيث ّ
اضطر آخرون
احلركة اإلسالمية العراقية يف تفاقم األزمات السياسية الداخلية ،فيام
ّ
العتزال العمل السيايس بر ّمته بعد أن كشف الواقع رداءة نظرياهتم ،وخت ّلف أطروحاهتم
الفكرية والسياسية عن الواقع العميل.

ﷺ مراجعات اللحظة األخرية

جاءت األحداث املتسارعة خالل العقدين األخريين لتطيح بالكثري من النظريات
والرباديغامت السياسية واالجتامعية ،وتؤكّد عبثية استمرار احلركة اإلسالمية عىل
املناهج القديمة ذاهتا يف العمل والتفكري ،وقد تزامن ذلك مع انتشار وسائل صنع القرار
الديمقراطي( ،((2وشعور الفرد املسلم بأنه قادر عىل التعبري عن رأيه واملشاركة يف احلياة
العامة دون احلاجة إىل وسائط حركية أو حزبية ،وهو ما دفع قطاعات وازنة من اإلسالميني
لصياغة مسارات جديدة مستق ّلة سواء عىل مستوى النظرية أو املبادرات العملية تسري
بموازاة املسار املركزي للحركة اإلسالمية.

وبلحاظ أن أغلب احلركات اإلسالمية قد تباطأت دورهتا الفكرية ،وهي اليوم أمام
مفرق تارخيي ها ّم ،فإهنا سوف تكشف حسب تعاطيها معه عن قدرهتا عىل االستمرار أو
التآكل والفشل يف أداء رسالتها املعلنة ،ومهامها التي نذرت نفسها لتحقيقها ،ومن مجلة
املراجعات التي ينبغي عىل احلركة القيام هبا:

 .1مقاربة التنمية بدلاً من مقاربة اهلوية :لعل أبرز معضلة واجهت وال تزال تواجه
احلركة اإلسالمية اليوم هو عجزها عن إجياد عالقة متايز بني الوظيفة الدعوية والوظيفة
السياسية ،وعدم تعيني هويتها بكوهنا مجاعة «دينية – دعوية» أم تنظيم «مدين – سيايس»
حترر اجليل احلركي اجلديد من األطر التنظيمية السائدة ،وتو ّثبه مع جيل الشباب
خاصة بعد ّ
إىل واجهة األحداث بعد إطاللة الربيع العريب ،وال بد أن نعرتف أن أمام هذا التحديد
الكثري من املشاق والصعوبات ،إذ يعتقد الكثري من احلركيني أن هذا التمييز من شأنه أن
( ((2أصبحت وسائل التواصل االجتامعي من أكثر املنصات حيوية وفعالية ،والتي يعرب األفراد من خالهلا
ويتم تبادل املعلومات والتفاعل مع العامل ،وهي ديمقراطية لكوهنا تتيح ألي شخص
عن وجهة نظرهمّ ،
أن ينرش رأيه عرب وسائل متعدّ دة من أشهرها الربيد اإللكرتوين واملدونات إضافة إىل الفيسبوك وتويرت
التطورات باللحظة ذاهتا،
والواتساب ،وأغلبها تقدّ م خدمة التواصل الفوري ،بام يمكّن األفراد من متابعة
ّ
ومتتاز هذه املنصات بسهولة استخدامها وصعوبة مراقبتها.
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جيرد احلركة من الثوب الديني الذي يعترب تذكرة قبول شعبي هلا.
ّ

إن أغلب فصائل احلركة اإلسالمية انطلقت -كام مر يف األسطر السابقة -من
املساجد ودور العبادة ،فالتامزج بني الدورين جاء يف سياقه الطبيعي بام يمكّننا من القول :إن
أكثر أبناء احلركة ال يكادون يدركون أمهية هذا التمييز أو رضوراته ،اَّإل أن استمراره فيه من
اخلطر الكثري ،وهو خطر اخللط بني دور التوجيه الديني والسياسة العملية ،والقلق من نزوع
احلركة السياسية إىل تغيري أفكار الناس وبسط يدها عىل معتقداهتم وشعائرهم الدينية عند
تفرق بني االنتامء إىل اإلسالم واالنتامء
حلظة التمكّن السيايس ،بام ّ
حيوهلا إىل سلطة قهرية ال ّ
مؤخرا حركة النهضة يف تونس،
إىل الرؤية السياسية التي تتبنّاها احلركة ،وقد تن ّبهت لذلك
ً
تطورت من السبعينات إىل اليوم
والذي أعلن زعيمها الشيخ راشد الغنويش أن النهضة ّ
متفرغ للعمل السيايس بمرجعية وطنية
من حركة عقدية إىل حزب ديمقراطي وطني مسلم ّ
التخصص
تنهل من قيم اإلسالم ،ملتزمة بمقتضيات الدستور وروح العرص ،مؤكدً ا أن
ّ
قرارا مسق ًطا
الوظيفي بني السيايس وبقية املجاالت املجتمعية (ومنها الدعوة) ،ليس ً
ً
رضوخا إلكراهات ظرفية ،بل هو تتويج ملسار تارخيي ،هيدف إىل حتييد املساجد عن
أو
خصومات السياسة وعن التوظيف احلزيب(.((2
تصور حركة ال
نقرر سل ًفا صعوبة ّ
 .2إحياء التجديد بمحور التفكري :نستطيع أن ّ
ظاهرا لكل
أمرا
ً
فكر هلا ،ولكن الواقع خيربنا أن غياب املفكرين يف احلركة اإلسالمية أصبح ً
املراقبني ،حيث عجزت معظم الفصائل عن تأمني مسارات عمل هلؤالء املفكرين سواء
داخل احلركة أو من خالل االستفادة من اإلنتاج الفكري الرصني من خارجها ،ويبدو أن
انشغال احلركة اإلسالمية بتمتني اجلسد التنظيمي كان له بالغ األثر يف األفول الفكري،
وال شك يف أن قوة احلركة اإلسالمية ال تنحرص يف قدراهتا التنظيمية فقط ،وإنام تتم ّثل يف
امتالكها «نظرية متكاملة يف التغيري» مدعومة بتنظيم خيدم هذه النظرية.

واملسألة الفكرية ال تكفي معها الشعارات العامة وال اخلطابات العاطفية وال تنمو
يف ّ
ظل النوايا احلسنة فقط ،وإنام تتط ّلب دراسات عميقة ورصينة لصياغة املرشوع الفكري
البديل ،فغاية كل «مرشوع إسالمي» التقد ّم نحو جتديد الدين من حيث هو مرشوع
«اجتامعي /سيايس» ّ
يتلخص يف إنجاز ثالث حماور أساسية:
األول :بناء النظرة املقاصدية املحايثة للواقع اإلسالمي املع ّقد ويف مقدّ متها األمن
االجتامعي واحلرية الفكرية والكرامة اإلنسانية وما أشبه بوصفها مقاصد رشعية وفكرية.

( ((2املوقع الرسمي حلركة النهضة التونسية (.)http://www.ennahdha.tn
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والثاين :قراءة املتغيرّ ات باعتامد األدوات العلمية احلديثة يف العلوم االجتامعية ،وعلم
االجتامع الديني ،وعلم النفس االجتامعي.

والثالث :تقديم أطروحات فكرية تسدّ الفراغ الذي خ ّلفته الثورات العربية واملتم ّثل
يف مجلة القضايا اإلدارية والسياسية من قبيل حتديد نمط العالقة بني احلركة والفكر،
واملؤسسة والتنظيم ،واملحلية والعاملية ،والفكرة والرسالة ،بام يسمح بعالقة متوازنة بني
قوانني احلركة والغايات اإلسالمية وحاجات املجتمع.

 .3تفكيك االطر القديمة للتضامن احلركي :من خالل االنتقال إىل العمل ككتلة
جمتمعية وف ًقا ألسس ومعايري أوسع نطا ًقا ،والبحث عن جماالت التجديد يف هيكلية احلركة
اإلسالمية ،وجتاوز اهلياكل التقليدية التي تفتقر للقدرة عىل التعاطي مع املتغيرّ ات يف ظروف
بالغة التعقيد ،ال سيام بعد أن جتاوز احلراك اإلصالحي دائرة احلركات والتجمعات الصغرية،
وأصبح املجتمع بكافة رشائحه جز ًءا من حركة التغيري الشامل ،حيث يالحظ املتتبع أن فئة
واضطرت احلركة
الشباب يف دول الربيع العريب هم من قاد الساحة ودفع يف اتجّ اه التغيري،
ّ
اإلسالمية إىل التفاعل مع االجتاه العام ،واالنغامس يف احلراك الشعبي ،فهي مل تكن الصانع
األوحد للتغيري ،بل جاورت عد ًدا من األحزاب الوطنية والعلامنية التي كانت تعادهيا
إضافة إىل حشد واسع من املستق ّلني التي كانت هتملهم.

ويف أكثر من بلد عريب أخفقت املشاريع احلركية يف صنع عملية التغيري السيايس ،بينام
متكّن الشارع العريب من إحداث التغيري وفرضه عىل الواقع ،ودخل الشارع بوصفه فاعلاً
أساس ًّيا عىل املستويني السيايس واالجتامعي ليساهم يف إحداث التغيري وبأشكال سليمة
رصينة يف الغالب ،هذه احلقائق تفرض عىل احلركة اإلسالمية أن تتجاوز فكرة احتكار متثيل
حتول لشأن عام من حق اجلميع املشاركة فيه
الشارع ،فالعمل متى ما دخل ساحة السياسة ّ
ومتثيله ،لكن من املعلوم أن قضية التعدّ دية يف أبسط صورها ال تزال من األمور التي يصعب
تق ّبلها داخل احلركة ،لذا ينبغي التفكري جد ًّيا يف االنتقال من احتكار الفعل احلركي ،إىل
ترسيخ مبدأ الرشاكة يف تدبري الشأن الوطني.
 .4إرشاك القواعد :استطرا ًدا للنقطة السابقة ،ينبغي أن تدرك احلركة اإلسالمية واقع
انفتاحا عىل كافة الرشائح االجتامعية ،فاسحة املجال هلا للمشاركة
املتغريات فتكون أكثر
ً
الفكرية واإلدارية ،والقبول بمبدأ توليّ الكفاءات ملواقع قيادية داخل احلركة ،باعتبار أن
امتيازا ملجموعة أفراد ،وأن احلركة اإلسالمية
اإلسالم إرث مشرتك لكل األمة ،وليس
ً
ليست ملكًا لقائد مفكّر أو عائلة دينية أو مجاعة حزبية ،وإنام يعني كل من يتّفق مع األهداف
تطور ينطوي عىل حماذير كثرية لكنه أمر مطلوب للخروج من حلقة
املعلنة للحركة ،وهو ّ
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بناء األطر الضيقة واملغلقة.

ومسألة القبول باالنفتاح اإلداري عند احلركة اإلسالمية أمر مستنكر قبل أن
يتداول ،أو تبحث أبعاده اإلجيابية والسلبية؛ وذلك ألن أغلب احلركات تنتمي لفكر زعيم
أوحد ،ومدرسة فكرية واحدة منغلقة عىل ذاهتا ،عىل أن هذا االنغالق هو مؤ ٍّد ملوت رسيري
التحول من
للحركة وقادهتا وكوادرها؛ ولذا فإن أحد احللول املقرتحة يف هذا السياق هو
ّ
األطر التنظيمية املغلقة إىل احلركة االجتامعية املفتوحة باعتبارها بديلاً يوازي التنظيامت
واألحزاب ،ويعني ذلك رضورة إنتاج مناخ عميل جديد يفارق املنظور السائد للمؤسسات
مؤسسات منفتحة يتمكّن اجلميع من املشاركة يف صناعة األفكار وتطويرها
املتك ّلسة إىل بناء ّ
وتوليّ مناصب قيادية فيها ،وف ًقا ملا يملكه كل فرد من إمكانات ومؤهالت ذاتية وموضوعية.
 .5هندسة املشهد السيايس :من خالل صياغة نظرية سياسية متكاملة تستهدف
صياغة نسق فكري حيدّ د املوقف السيايس ،وبناء نظام سيايس يقوم عىل احلرية والعدل
والكرامة ،وخيرج احلركة اإلسالمية من َّ
فخني وقعت هبام وال تزال رهينة فيهام ،وأعني
توسلت هبا احلركة حتى فقدت كل
هبام ،أولاً  :فخ انتظار عطايا الديمقراطية ونفحاهتا التي ّ
مت ّيزها ،دون أن تعي أن الديمقراطية ليست هبة متنح ،وإنام هي آلية عمل رخوة ال تستقيم
اَّإل بالرعاية الفكرية واإلجراءات العملية؛ إذ ال يمكن للحركة أن تكون ديمقراطية عىل
املستوى السيايس من دون أن تكون حداثوية عىل املستوى النظري األيديولوجي.
وثان ًياّ :
فخ الثورة والعمل املسلح الذي أرهق احلركة وعصف هبا وباملجتمع ،حتى
وورطت جمتمعها يف اصطناع
وتورطت ّ
أتقنت صناعة املوت لكنها أخفقت يف صناعة احلياةّ ،
رصاعات ال طائل منها ،ومل يكن ذلك اَّإل النسياقها يف تعزيز املواقع عىل حساب حتديد
الرؤية واملراجعة والنقد والتصويب ،بام يفرض عىل احلركة اخلروج من سذاجة التعامل مع
الشأن السيايس.

ولسنا يف وارد أنكار حضور «تصورات سياسية» لدى بعض الفصائل لكننا نستطيع
ُقرر بأهنا غري منتظمة ضمن نظرية سياسية متكاملة ،وانام هي تستند إىل املوروث الفقهي
أن ن ِّ
قادرا وحده عىل التصدي للتدافع السيايس ،وهو ما انتهى باحلركة
والعقدي الذي مل يعد ً
إىل مصادرة العمل السيايس باسم العقيدة ،أو التعاطي معه بنظريات احلق املطلق أو الرش
املطلق ،وفكرة الوالء والرباء .ونستشف ذلك بوضوح عند رصد جتربة الفصائل التي
وصلت إىل احلكم حيث مل تستوعب من العمل السيايس اَّإل مفهوم القوة والسلطة والتحكّم
يف مقدرات الدولة ،إن الفعل السيايس ملا مل ينهض عىل جتديد أنظمة التفكري اإلسالمية فشل
يف توليد نظريته املتكاملة.

احلداثة واحلركة اإلسالمية :أزمة األسس وأسئلة املستقبل رؤية خمتلفة

167

ﷺ مالحظات ختامية

إن مسألة اإلصالح احلركي ،بام هو رضورة من رضورات املرحلة الراهنة ،هو يف
جمرد احلديث
األساس مسألة إصالح اجتامعي وهنضة ثقافية
ّ
وتطور سيايس أوسع بكثري من ّ
عن النصوص أو اخلطابات احلركية ،فهو يستهدف تقويم التجربة احلركية واالستفادة من
ثمراهتا من دون خسارة مميزاهتا ،وبالتايل فهو عملية عميقة وطويلة املدى ،وتتط ّلب بذل
جهد معريف ،سواء من من ّظري احلركة اإلسالمية أو من خارجها ،وذلك يف سبيل تطوير
التحرر من بعض القيود التنظيمية،
رؤية عمالنية لدور احلركة يف الزمن الراهن عامدها
ّ
واالنتقال من «التنظيم» إىل «املنظومة».
تتحرك احلركة اإلسالمية باسم الدين وبني أن تأكل الدين فتصبح
فثمة فرق بني أن ّ
َّ
لاً
وتقرر بد عن الناس ،فقيم املشاركة والعدالة واحلرية والديمقراطية
آهلة تفكّر وختتار ّ
وحقوق اإلنسان ،مل تعد مطالب جتميلية ،وإنام رضورة جمتمعية ال يمكن التنازل عنها ،أو
املساومة عليها ،وإن كانت بعض احلركات نجحت يف ترتيب أولياهتا احلركية نسب ًّيا ،فإن
ثمة حركات أخرى قدّ مت احلركة عىل اإلسالم ،وكانت رضورات احلركة بالنسبة هلم هي
َّ
رضورات إسالمية مقدّ سة ،وهو ما تس ّبب يف تضييع أوليات احلركة وتشتيت مهامها ،ويف
طور الحق تس ّبب يف شعور املنتمني هلا بأهنم «الصفوة» فهم جزء مغاير و «متاميز» عن
املجتمع ،األمر الذي ينحو هبا يف اتجّ اه رفض املجتمع والعزلة عنه وربام مفارقته وتكفريه.
وينتظر من احلركة اإلسالمية املعارصة يف هذه املرحلة «تعزيز احلرية الفكرية يف
داخلها وتقبل آراء الغري من خارجها .واعتبار احلوار البنّاء الذي أكّده اإلسالم قوام احلياة،
واعتبار الشورى احلقيقية الف ّعالة بمعني املشاركة يف صنع القرار واالختيار احلر املسؤول
أساسا جوهر ًّيا لكل مجاعة مسلمة حتى تكون والية األمر بحق من
للقائمني عىل ذلك
ً
ِ
{و ُأوليِ الأْ َ ْم ِر منْك ُْم}»( .((2وهو ما يفرض عىل احلركة اإلسالمية
اجلامعة كام عرب القرآن َ
بذل املزيد من اجلهد إلعادة النظر يف أطروحاهتا ومبانيها الفكرية وهرميتها التنظيمية
وهياكلها اإلدارية ،إذا ّقررت مواصلة الدور ،وحتصيل موقع يف عامل يموج باألفكار ويتّجه
للتكتّالت االجتامعية األكثر سعة من املذهبيات والعرقيات واالمتيازات احلركية.

كام يقتيض مرشوع اإلصالح يف احلركة اإلسالمية إعادة النظر يف أسس املرشوع
السيايس سواء عىل مستوى التنظري أو اإلجراءات التطبيقية ،فالتحدّ ي احلقيقي ال يكمن يف
( ((2انظر :فتحي عثامن ،احلركة اإلسالمية ..العنرصالدينامي االجتهادي يف أسسها الفكرية ضمن كتاب:
عبداهلل النفييس ،احلركة اإلسالمية ..رؤية مستقبلية ،أوراق يف النقد الذايت ،مصدر سابق ،ص.٣٠٤
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رأي ونـقــــاش

القدرة عىل استنساخ التجارب بعلاّ هتا وأزماهتا ،وإنام يف القدرة عىل ابتكار مفاهيم جديدة
تتجاوز األخطاء الشائعة يف مسريهتا ،فاملجتمع ال حيتاج إىل استنساخ الديمقراطية فقط،
بل إىل ابتكار وسائل جديدة يف املشاركة متنع استبداد األكثرية ،كام أن هذا العامل ال تنقصه
جمردة ال تصمد أمام الواقع احلي
القيم الكونية «حقوق اإلنسان ،احلرية ،التعددية» ألهنا قيم ّ
حتول القيم الكونية إىل معطى تطبيقي.
املتجدّ د ،وإنام هو ً
أيضا بانتظار قيم فاعلة ّ
املعنيون باحلركة اإلسالمية إن كانوا يأملون االستمرار بفاعليتهم ،فإن عليهم
إجراء مراجعة جذرية للتحديات التي واجهتها احلركة خالل السنوات األخرية ،وبلورة
حلول فكرية وعملية هلذه التحدّ يات ،هذه اإلشكاالت وغريها ال يمكن أن تغ ّطيها احلركة
اإلسالمية دون أن ختوض غامر التجديد الكيل ،وإعامل التفكري اجلا ّد يف أبعاد الدور الذي
ُيمكِّن اإلنسان املسلم من خالله يف البقاء داخل املشهد احلضاري كفاعل أسايس وعنرص
حيوي ،وكمساهم يف صياغة املستقبل ،ورشيك أسايس يف رسم مسارات التصحيح،
ومتكينه من األدوات التي تُعينه عىل مواكبة جممل املتغيرّ ات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،والقدرة عىل التعاطي معها والتأثري فيها.

التحول العميق يف خطاب احلركة اإلسالمية من الكالم
بام يعنيه ذلك من رضورة
ّ
يتقوم عىل النسبية بدل احلقيقة الدينية
باسم الدين والرشيعة ،إىل بناء خطاب سيايس َّ
املطلقة ،ومن العمل وفق «مسار املجموعة» إىل «مسار املجتمع» ،والتأكيد عىل أن مسؤولية
العمل واإلصالح منوطة بجميع الناس ،وإنام وظيفة احلركة اإلسالمية أن تنتظم معهم يف
يتم اَّإل ببذل املزيد من
املرشوع اإلصالحي ال أن تعمل عىل مصادرة املرشوع برمته ،وهذا ال ّ
اجلهود الفكرية الرصينة لتوسعة اخليارات أمام الدور الذي يمكن أن يلعبه اإلنسان املسلم
يف الزمن الراهن.

كتب  -مراجعة ونقد

أ
ن
�
� و ا لو عي� ا ل� �طو لو ج ي�
ا لعر ب
حممد رسول*
الدكتور رسول َّ

الكتاب :هايدغر والفكر العريب.
املؤلف :مشري عون.
ترمجة :إييل أنيس نجم.
عدد الصفحات 190 :قطع كبري.
النارش :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.
الطبعة األوىل2015 :م.
مر هبا القرن املايض (القرن العرشون) ،وتال ذلك يف
يف غضون عقود طويلة َّ
عقود القرن اجلديد اليافعة ،بقي التل ّقي العريب لفلسفة مارتن هيدغر مدار إشكال
يف حماولة قول هيدغر عرب ًّيا عرب ترمجة مصطلحاته ومتونه الفلسفية ودراستها عىل
نحو تأرخيي سوى مداخالت تفاعلية أولية ،أما حماولة التفاعل العقيل معها ،وبام
جيعلها ممكنة االقتبال والتواصل وفق رؤية عربية اَّ
خلقة ،فلم حيدث حتى اآلن اَّإل
مع كتاب ظهر باللغة الفرنسية عام  2011بقلم الفيلسوف اللبناين الدكتور مشري
* كاتب وباحث من العراق.
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باسيل عون ،الذي أقدم عىل خطوة هي األوىل من نوعها بصدد تأصيل فلسفة مارتن هيدغر
يف الوعي الفلسفي العريب ،وهو يطالبه بمزيد من االقتبال احلقيقي لفلسفة مارتن هيدغر(((،
من دون أن يعدّ مرشوعه بيشء سوى أنه حماولة للمقاربة؛ حماولة لفتح طريق جديدة أمام
الفالسفة العرب يف قراءة فلسفة اآلخر ،ومنها فلسفة هيدغر .فام هي رؤية هذا الفيلسوف
اللبناين كام تبدّ ت من كتابه (هايدغر والفكر العريب) ،الذي ترمجه إييل أنيس نجم (لبناين)،
ونرشه بالدوحة (املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات) يف عام 2015؟.
***

كنت أمتنى عىل الدكتور عون أن يضع كتابه هذا باللغة العربية لطاملا كان موضوعه
ختصصه فرض عليه
خيصه وال نعلم السبب ،ربام ّ
هيدغر والفكر العريب ،لكن هذا اخليار ُّ
ذلك ،ربام وجد أن الكتابة بالفرنسية عن عالقة بينية تدور رحاها بني فيلسوف أملاين كبري
وفكر عريب تتوافر عىل فسحة من احلرية يف التفسري والتأويل وتركيب األفكار ،رغم أين
أجد يف لغته الفرنسية متس ًعا من اقتبال أورويب عىل القضية التي يشتغل هبا هذا الكتاب
الفريد يف موضوعه عرب ًيا حتى الساعة.
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منذ بداية الكتاب ،يوكّد عون بأن مارتن هيدغر «مل ُيثر يف العامل العريب عىل اإلطالق
أي شغف عقيل ،كام مل ُيامرس البتة أي إغواء أيديولوجي»((( .يف وقت يفرتض كتابه هذا
وجود «فائدة كبرية للفكر العريب احلايل يف أن ُينعم النظر يف اإلسهام اإلجيايب ملرشوع
بغض النظر عن توترات هذا الفكر الداخلية»((( ،من دون حتديد داللة ما يقصده
هيدغر ّ
جمرد اقتبال شكيل؟
بـ«الشغف العقيل» ،فيام إذا كان هو ُمساءلة أم استدخال أم استيعاب أم ّ
لكن مدارات البحث فيه ربام جتيب عن ذلك.

أجد أن الفكر الفلسفي العريب خالل القرن العرشين فعل ذلك كله منذ هناية
ثالثينات القرن املايض ،ولكن دون العمق وروح املغامرة كام مها لدى جتربة عون؛ فعل
ذلك منذ جتربة عبد الرمحن بدوي ورفقاء له من الفالسفة املرصيني الح ًقا ،وانتقل ذلك تال ًيا
سنفضل الرسم
((( يستعمل املرتجم (إييل أنيس نجم) اسم (مارتن هيدغر) هكذا (هايدغر) ،ويف كتابتنا هنا
ِّ
(هيدغر) كام هو شأننا يف بقية بحوثنا عن مارتن هيدغر.
((( مشري عون ،هايدغر والفكر العريب ،ترمجة :إييل أنيس نجم ،الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،2015 ،ص .15
((( مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .15

العرب والوعي األنطولوجي
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إىل املغرب العريب فبقية احلوارض العربية األخرى كام سيتناوله عون الح ًقا يف الفصل األول
من القسم األول .اَّإل أن كل هؤالء قرؤوا هيدغر بحسب منظور كل واحد منهم ،وما قراءة
عون سوى واحدة منها ،لكنّها القراءة األكثر إمعانًا يف دروب التواصل املطلوب تفعيلها
بشأن فلسفة مارتن هيدغر؛ فهي قراءة ال تقبل بفلسفة هيدغر كل ًّيا وال ترفضها كل ًّيا ،إذ
يوجد شق أول إجيايب فيها تدعو الفكر العريب إىل متثيله ،وشق سلبي ال بد من إدخاله يف
يتم مادام الفكر العريب ما زال خيزن معارف غريه دون ُمساءلة ،وهلذا
خانة النقد ،وذلك ال ّ
عوضا عن أن ينهم بتخزين أكرب
«يوجه تقصياته
يتمنّى عون عىل الفكر العريب أن
ويصوهبا ً
ّ
ّ
(((
عدد من املعارف التقنية والوصفات الفلسفية من دون أي متييز» .
ويف هذا السياق ،يعتقد عون أن الدفع العريب نحو ُمساءلة هيدغر «ستضم ُن للفكر العريب
احلايل حيوية نقدية استثنائية»((( ،كام أن ذلك الدفع سيوفر للعقل العريب نفسه الكيفية التي « ُيعيد
تصورا جديدً ا لدوره»((( ،ما من شأنه إزالة مجلة ممَّا علق بفهم العرب
هبا حتديد مكانته ،ويؤثر
ً
(((
تم قياسه»  ،مثلام
«جمرد أداة معرفية ينتظم بموجبها كامل الواقع الذي َّ
للعقل الذي ليس هو ّ
أنه «ليس مستود ًعا للمقوالت التي ُقررت ُمسب ًقا لرتسم جوهر الواقع»((( .بدلاً من ذلك ،ومع
هيدغر «سنكتشف أن العقل ليس سوى الفكر الذي ُيعطى بصفته ح ّي ًزا تنبسط فيه دينامية
الوجود التارخيية ،تلك التي تُقبل فيها وهبا حقيقة الكون((( إقبالاً ال يعرف االنقطاع ،وال يمكننا
أيضا اإلقبال الذي يتم يف املجاالت املختلفة لتأصله الزمني والعالئقي»(.((1
التنبؤ بمجراه ،وهو ً

وبذلك ،يدعو عون إىل التالزم بني الكينونة والعقل ،فإذا كانت الكينونة أو الوجود أو
(الكون)- ،بحسب ترمجة مصطلح ( )Seinمن جانب إييل نجم( –((1إذا كان « ُيقال بطرائق
شتى فليس من سبب اَّ
أيضا بطرائق شتى»( ،((1وتلك تعددية العقل املفتوحة
لئل ُيقال العقل هو ً
((( مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .17
((( مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .19
((( مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .18
((( مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .18
((( مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .19
((( يعمد املرتجم األستاذ (إييل أنيس نجم) إىل ترمجة مصطلح ( )Seinاألملاين إىل الكون (انظر :ص ،)10
بينام آثر غريه ترمجته إىل (الكينونة) وإىل (الوجود) ،ونحن ترانا سنحافظ عىل ترمجة املصطلح كام أراده
املرتجم يف النصوص املقتبسة ،بينام يف غري ذلك نلجأ إىل الرتمجات األخرى الكينونة أو الوجود التي
نفضلها بحسب سياق التحليل.
( ((1مشري عون ،هايدغر والفكر العريب ،ص .19
( ((1مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،انظر :ص .11
( ((1مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .18
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عىل الكون = الكينونة = الوجود؛ «فام من ثقافة قادرة بموجب نظامها العقيل عىل استنفاد غنى
الوجود وهو الغنى الذي ال حيدّ ه حد»( .((1إن هذا التالزم بني الفكر العقيل والفكر الكينوين أو
بني فكر العقل وفكر الكينونة أو الوجود أو الكون ،وباجلملة التالزم بني العقل واألنطولوجيا،
يفتح أف ًقا يسعى إليه كتاب (هايدغر والفكر العريب) ،وذلك عرب اللجوء إىل اخلط الثالث بني
انتصارا للخط األنطولوجي الذي
خطني؛ اخلط املاركيس واخلط الوجودي يف الفكر العريب
ً
نتدرب عىل « ُمساءلة الذات يف ضوء مسألة الكون ،وعىل ُمساءلة
ُيفيض ،بقدر ما يتط َّلب ،إىل أن َّ
الكون يف ضوء ُمساءلة الكون نفسه؛ ففي حركتي املساءلة هذه ،ينبغي أن نسمع ،عىل أفضل
وجهَ ،ر ْجع كلمة العريب من أجل أن نتيح للعامل العريب أن يتق َّبل هيدغر اقتبالاً أصيلاً »(.((1
قسم املؤ ِّلف كتابه إىل
لكي تأخذ هذه املنطلقات طريقها إىل حيثيات ما جيري بشأهناُ ،ي ِّ
قسمني؛ يف األول يدرس هيدغر وإشكالية اقتبال العرب خلطابه ،أما يف الثاين فيدرس الرؤية
اهليدغرية لإلنسان يف وجه الرؤية العربية لإلنسان ،ويف كال القسمني فصول ومباحث فيها
اجلديد املغامر عىل ِ
نحو اَّ
خلق.
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عىل نحو مبارش ،يدخل عون إىل صور «اقتبال» العرب لفلسفة هيدغر ،وهنا يضع
اقتباسا جزئ ًّيا ومتقط ًعا ،ال
جوهر املشكلة بأن «ما اقتبسه الفكر العريب من أعامل هيدغر،
ً
كثريا عن قيام هذا الفكر باقتبال هيدغر اقتبالاً كثي ًفا مطل ًقا»( .((1ويذكر ،يف هذا السياق،
ّ
ينم ً
جتارب (عبد الرمحن بدوي) و(حييى هويدي) فقط ،لك ّن عون يبتعد عن أية أرخنة ،ألنه
بصدد مشكل إبستمولوجي فينومينولوجي أنطولوجي وليس مشكلاً تأرخي ًّيا ُيعيد «طرح
إشكالية االقتبال ،ويبينّ الصعوبات العائدة إىل إدراك هذه اإلشكالية كام إىل معاجلتها»(،((1
اخلاصة بمواضيع االقتبال يف
منطل ًقا من رؤية فلسفية إصالحية «تقرتح بعض اإلمكانات
ّ
إطار مرشوع فلسفي هيدف إىل ترميم الفكر العريب وختصيبه وجتديده من طريق بسط أوجه
التقارب والتباعد التي قد تربز يف املجال املشرتك ألي تقريب نظري»(.((1
اخلاصة بالعاملني العريب والفاريس هي
ويف ضوء ذلكُ ،يؤكِّد عون أن الرشوط الثقافية
ّ

( ((1مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .18
( ((1مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .20
( ((1مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .23
( ((1مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .24
( ((1مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .24
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تطرق إىل املقاربة اهليدغرية  -الفارسية عىل يد
رشوط قوامها االختالف؛ أكّد ذلك بعد أن ّ
املفكِّر اإليراين اهليدغري ذائع الصيت (أمحد فرديد) ،لكن العبور الرسيع عىل هذه التجربة
خصوصا يف ظل تعدّ د التأويالت التي
جعل تناوهلا ،من جانب املؤ ِّلف ،تحُ اط بالغموض،
ً
حاقت بالفكر اهليدغري ،وأ ّملت بصعوبات هذا الفكر اإلبستمولوجية ،وهو تعدُّ د يتناسب
مع تعدُّ د الفكر العريب بكل نزاعاته األيديولوجية والالهوتية والكالمية ،ما جعل «إمكانية
أمرا حمال»( .((1لكن عون ،ورغم تع ّقد األمر،
انبثاق فكر عريب َّ
موحد ومتجانس ومتناغم ً
ُي ِّ
شخص ثالثة اجتاهات( ((1يظهر بموجبها الفكر العريب ،هي :االجتاه الفلسفي الرتاثي ذو
النمط اإلسالمي ،واالجتاه الفلسفي احلداثي ذو النمط الغريب ،واالجتاه الفلسفي التوفيقي
الذي ُيعبرِّ عن استعداد لالنفتاح واملرونة ،وهو استعداد خاص بالفكر العريب.

إىل هذه االجتاهات مدَّ عون بصريته ليستطلع مرشوعات املفكِّرين العرب التي خاضت
غامر التأويل يف قراءهتا للرتاث العريب ،وهنا بدأت مالمح األثر اهليدغري تينع ،وهلذا قال عون:
«الواقع أنه بإمكاننا أن نعترب العودة إىل الرتاث واعتامد املنهج الفكري التأوييل مها بمثابة احليزين
املفضلني بالنسبة إىل هذا األثر املحتمل وغري املبارش هليدغر يف الفكر العريب»( .((2والواقع أن
توجهت
مسألة العودة إىل الرتاث تتعدّ ى األسامء املذكورة إىل غريهم ،وهي كثرية؛ تلك التي ّ
بتأ ّمالهتا إىل الرتاث وتأويله بام يتناسب واقع احلال؛ تتعدّ ى ذلك إىل أدونيس ،وميشيل عفلق،
وحسني مروة ،وياسني خليل ،وطيب تيزيني ،وحسام اآللويس ،فضلاً عن األسامء املذكورة.

وهنا يمكن القول :إن عودة هؤالء إىل تراثهم العريب واإلسالمي تشبه عودة هيدغر
ذاته إىل الرتاث الفلسفي اإلغريقي ،وحماولة بعثه منذ حمارضات عام  ،1923وربام قبل
ذلك ،تلك التي توافر فيها هيدغر ،بقدر ما وفر ،عىل ممكنات القراءة التأويلية للرتاث
اليوناين قبل سقراط بوصفه واق ًعا غري بعيد عن بعده األنطولوجي ،وهو أمر غري مدروس
مفصل ،وكنت أمتنى عىل عون لو تو َّلج عوامل ذلك؛ عون الذي َّبرر ضعف
حتى اآلن بنحو َّ
االقتبال العريب عىل هيدغر بأسباب عدة ،منها« :هزال الرتمجات ،وجدة االصطالحات
اهليدغرية التي تكاد تكون عصية عىل الفهم ،والتجريد املفهومي املفرط فيام خيص
االستدالالت والتحليالت اهليدغرية ،وغرابة القضية أو غرابة القصد الرئيس للمرشوع
اهليدغري بالنسبة إىل األنظمة الفلسفية األخرى»(.((2

( ((1مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .27
( ((1انظر :مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .28 – 27
( ((2مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .29
( ((2مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .31
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اعتقد أن كال ًما من هذا القبيل فيه إجحاف كبري بحق العقل العريب التأوييل ،فمرشوع
هيدغر الفلسفي واضح املعامل ملن يقرؤه بعناية واقتبال جاد وأصيل ،مثلام قرأه الدكتور عون
نفسه ،كام أن ضميمة ُمصطلحات هيدغر ليست عصية عىل القراءة والفهم والتمثل لكن غياب
تتضمن ذلك التجريد املفهومي
اجلدة يف ذلك يؤ ّدي حتماً إىل رؤية كهذه ،كام أن مفاهيمه ال
َّ
غائر االنفالت من الفهم مقارنة بمفاهيم إيامنويل كانط مثلاً وغريه من الفالسفة .إن ما جيري
هو عدم جدية الفيلسوف العريب يف اقتباله عىل قراءة املتون الفلسفية ،عىل مصاحبة تلك املتون
والتعايش معها معرف ًّيا ووجود ًّيا وأنطولوج ًّيا كام يريد ذلك هيدغر نفسه ،بل أي فيلسوف
آخر .ولعل حماولة الدكتور عون نفسها ستم ّثل بداية ّ
لفك االشتباك يف هذا السياق ،كام بدأ
ذلك فتحي املسكيني وهو يرتجم (الكينونة والزمان)( ،((2وكذلك كام بدأت فوزية ضيف اهلل
يف كتاهبا (كلامت نيتشه األساسية)(ّ ((2
بفك الغموض عن القراءة اهليدغرية لفلسفة نيتشه،
وقبلها اجلزائري عامرة النارص برتمجة حمارضات هيدغر( ((2لعام  ،1923وهي حماوالت متتدّ
إىل هناية أربعينات القرن العرشين مع عبد الرمحن بدوي ،وإىل بدايات ترمجة نصوص هيدغر
الفلسفية التي ظهرت منذ عام  1963بالقاهرة عىل يد الدكتور عثامن أمني وليس إىل عام
منوها ،يف الوقت نفسه،
يؤرخ لذلك الدكتور عون( ((2دونام حرص وقد َّفل عنه ً
 1977كام ّ
إىل رضورة أن يكون هناك مرس ًدا يفي بغرضه ،لكنّه بدا واقع ًّيا عندما تن ّبه إىل عدم وجود
اسرتاتيجية واضحة املعامل لرتمجة متون هيدغر الفلسفية ،وهي االسرتاتيجية الغائبة نفسها
التي يمكن تعميمها عىل جتارب ترمجة متون الكثري من الفالسفة غري هيدغر إىل لغة الضاد!

مع ذلك ،راح عون يركِّز نظره يف خارطة احلضور اهليدغري يف العامل العريب ،املغاريب
منه عىل نحو خاص ،دون الرجوع إىل الوراء ،إىل متثيالت املرصيني يف هذا االجتاه ،والتي
سهل
كانت ريادية ،فهو يعتقد أن ارتباط املغاربة «ارتبا ًطا
مبارشا بالثقافة الفرنسية قد ّ
ً
اندفاعهم يف هذا املجال»( ،((2بينام يعزو للمشارقة حت ّفظهم احلذر يف التعامل مع املعجم
الفلسفي اهليدغري ،وتلك مزية رائقة ،ويتغافل عن جهود عراقية مثلاً يف هذا السبيل ،منها
( ((2صدر عن دار الكتاب اجلديد ،بريوت.2012 ،
( ((2صدر عام  2015عن منشورات ضفاف يف بريوت ،ودار األمان يف الرباط ،ومنشورات االختالف يف
اجلزائر ،وكلمة للنرش والتوزيع يف تونس بعنوان (كلامت نيتشه األساسية ضمن القراءة اهليدغرية).
( ((2مارتن هيدغر ،هرمينوطيقا الواقعانية ،ترمجة :د .عامرة النارص ،بريوت  -بغداد :دار اجلمل.2015 ،
( ((2انظر :مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .32
( ((2مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص  .34ومنهم :عبد السالم بنعبد العايل ،عبد الرزاق الدواي،
حممد الشيخ ،عيل احلبيب الفريوي ،إبراهيم أمحد ،فتحي املسكيني ،ومن املشارقة مثلاً  :موسى وهبة ،عيل
َّ
حرب ،إييل نجم ،وهو مرتجم الكتاب.
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أطروحات جامعية ظهرت يف بغداد لكريم اجلاف وفاتن كاظم مريوش( ،((2وله العذر يف
ذلك بسبب العزلة التي يعيشها البحث الفلسفي العراقي منذ سنوات بسبب احلروب املتألبة
مفصل وكامل ،أن
عىل العراق،
خصوصا وهو القائل بأنه «لعل بإمكان إحصاء مستقبيلَّ ،
ً
حيدِّ د التأثري الفعيل لفكر هيدغر يف الوعي الفلسفي العريب املعارص»(.((2

من االقتبال املبارش إىل عمق التجربتني الفكريتني ،العربية واهليدغرية ،يذهب بنا عون
التفرد والتباعد؛ فالفكر العريب هو فكر الهويت كالمي تسكنه القضية اإلهلية،
صوب سامت ُّ
بينام الفكر اهليدغري أنطولوجي تسكنه أمهية البحث يف الوجود والكون والكينونة .ولذلك،
وبحامس أصيل ،يعترب هيدغر التاريخ حمكو ًما بحركية الوجود فهو ينكشف عرب الوجود ،بينام
الفكر العريب نجده مهمو ًما برؤية أخرى ال تراعي االختالف األنطولوجي بقدر ما تسعى
إىل توافق مثايل بينهام؛ إذ وبينام يعاين الفكر اهليدغري من «السكون العطوف»( ،((2نالحظ
أن الفكر العريب خيتفي بطرق من «التعبئة الواعية والعازمة لكل طاقات العامل العريب الذاتية
واملوضوعية»( ،((3وهو ما ينعكس عىل أصل مرجعية الفكرين؛ فهايدغر يرجع إىل مرحلة
ما قبل سقراط ،بينام الفكر العريب وجد يف املرحلة التالية عىل سقراط أكثر تواف ًقا مع اللسان
اخلاص هبا ،ما يعني أن الفكرين «يتمثالن األصل اإلغريقي املشرتك عىل نحو خمتلف ،ويتبنيانه
(((3
أخريا ،وبينام ينرصف
انتقائ ًّيا ،ويوظفانه عىل التتايل ،بحسب الطبيعة
َّ
اخلاصة بكل فكر» ً .

( ((2عىل صعيد البحث الفلسفي األكاديمي العراقي تأخر االهتامم بدراسة مارتن هيدغر سوى مقاالت
وبحوث متناثرة هنا وهناك( ،ويف ذلك ريادة أوىل) كتبها الدكتور قيس هادي أمحد والدكتور يوسف
حتصل عىل درجة املاجستري
حبي ( ،)2010 - 1934ولكن يف عام  2000كان الدكتور كريم اجلاف قد َّ
يف الفلسفة املعارصة بأطروحة عنواهنا (مسألة الوجود يف فلسفة مارتن هيدغر) ،ويف عام 2007
ناقشت الدكتورة فاتن كاظم مريوش أطروحة ماجستري بعنوان (مفهوم احلقيقة عند مارتن هيدغر)،
وبعد سبع سنوات ( )2014ناقشت أطروحة دكتوراه عنواهنا (التأويل يف فلسفة مارتن هيدغر) ليصبح
اخلاصة بفلسفة هيدغر ،بينام ستصبح زميلته الدكتورة مريوش
الدكتور اجلاف رائدً ا للدراسات اجلامعية
َّ
املتخصصة العراقية األوىل كامرأة يف فلسفة هيدغر حتى عُدَّ ت تلك األطاريح الثالث من أوىل املسامهات
ِّ
اجلامعية العراقية الريادية (عىل صعيد األطروحات األكاديمية) يف قراءة تراث هيدغر الفلسفي ،تبعها
حممد رسول :العالمة ..اجلسد ..االختالف :تأ ُّمالت يف فلسفة مارتن هيدغر،
صدور كتابنا( :د .رسول َّ
بغداد :دار عدنان .)2015 ،وهو أول كتاب يصدر يف العراق عن فلسفة هيدغر .انظر( :مقالنا :مارتن
تفسريا فينومينولوج ًيا ،امللحق الثقايف  -جريدة الصباح ،عدد
هيدغر يف بغداد :عندما تكون الرتمجة
ً
( ،)3421بغداد ،األربعاء املوافق  17حزيران .)2015
( ((2مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .38
( ((2مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .44
( ((3مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .45
( ((3مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .47
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الفكر اهليدغري إىل «إعادة النظر يف نسيان الكون ،والنقد الراديكايل ملقوالت الوعي الذايت
يف األزمنة احلديثة ،والتنقيب شبه األركيولوجي يف األسس اخلفية لتاريخ امليتافيزيقا ،..يبدو
الفكر العريب أقل تور ًطا يف مشاريع التفكيك املفهومي أو اهلدم النقدي ،فإنه يميل باألحرى
إىل إيثار اسرتاتيجيات التوفيق والتكييف ،وتقنيات التصالح والتناسق ،وإجراءات التنظيم،
بمقتىض ما يالزم الطبيعة املساملة هلذا الفكر من تقريب وتأليف»(.((3

يتلمس الدكتور عون طري ًقا تعينه عىل ريادة الفوارق واملشرتكات بني الفكرين؛
ّ
أيضا يشرتك يف االهتامم
مها بنقد الفكر الغريب ،وكالمها ً
فكالمها افتتن بالغرب لكنّهام م ًعا َّ
باللغة واللسان بالتأويل كمخرج لتوليد املعاين ،وكذلك يشرتكان بمفهوم األمة بوصفها
نقطة اجلذب هلام م ًعا ،واملاهية املشرتكة التي يسعيان إىل إبرازها مع فوارق االختالفات ذات
اخلصوصية هلام .ولكن ،وإذا كان هذا اجلهد املعريف من قبيل تشخيص سامت التباعد بني
البنى ومواضع التقارب بني املوضوعات يف الكون األنطولوجي لكال الفكرين ،فإن عون
ال يرتك احلبل عىل الغارب ،بل يميض جمتهدً ا يف سبيل تشييد إسهامات هيدغرية حمتملة يف
الفكر العريب املعارص أو ُقل :استكشاف إمكانات االقتبال العريب وفق تواصلية االقتباس
واإلضافة عرب توسيع عالقة االنفتاح واالخرتاق املثمر ضمن أربعة حماور يشتغل هبا الفكر
العريب ،هي :هوية الفكر ،وهوية اإلنسان ،واألمر السيايس ،ومسألة اهلل( .((3وملا كان
املرشوع اهليدغري يقوم عىل ثالثية رئيسة قوامها .1 :التخيل عن السعي الفلسفي احلثيث
اهلم القايض باالنفتاح
القائم ،يف أساسه ،عىل االحتساب العقالين والتالعب املفهوميّ .2 .
عىل كامل ال ُبعد األنطولوجي للواقع .3 .إعامل الفكر من طريق االستذكار واملساءلة
بوصف املساءلة هي تقوى الفكر( ،((3فإن عون يعتقد برضورة أن « ُيدعى الفكر العريب،
وتب ًعا حلركة االستجواب اهليدغري ،إىل العمل بمقتىض موقف ثالثي يقوم عىل التقوى
والتهيب ،وعىل الصرب الواثق ،وعىل التبصرُّ املتضع»(.((3
يف ضوء ذلك ،نجد أنفسنا بصدد خارطة طريق فلسفية ُمشريية جتمع الفكرين العريب
واهليدغري؛ خارطة تُعيد تأسيس عالقة الوعي الفلسفي العريب مع واحدة من أمهات
خرائط الوعي الفلسفي األورويب؛ فالدكتور عون يعتقد:
 .1إن الفكر العريب ال يصري أصيلاً وخالص ًّيا اَّإل بعد أن يكتشف أن ُبعدً ا ينفتح وراء

( ((3مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .48
( ((3انظر :مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .67
( ((3انظر :مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص 67
( ((3مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .67
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التجليات املجزأة للواقع التارخيي لإلنسان ،وهو ال ُبعد الذي ال ينضب ،بل ُيستجوب بفعل
الكثافة األنطولوجية العصية عىل أي اسرتجاع عقالين.

تتأسس يف
يتدرب ،من جديد ،بأن يتيح للكائنات أن َّ
 .2عىل الفكر العريب ،ربام ،أن َّ
الرتبة املناسبة النبساطها األنطولوجي.

 .3إعادة وضع البرش ،واألشياء ،واألغراض ،والظاهرات ،والواقعات واألحداث
تأت مت ُّلكي
واألنشطة واالقتسامات ،ليس يف فلك تربير عقالين نفعي أيديولوجي ،بل يف ٍّ
عفوي خاص باجلود األصيل واملجاين من شأنه جعل الفكر العريب أكثر تيق ًظا حيال ظهور
مفاجئ لواق ٍع برشي يفيض بالوعود واإلمكانات.
 .4إن الفكر العريب مدعو إىل ابتعاث أصوله وماضيه وتراثه من أجل أن يستذكرها
و ُيسائلها ويمتلكها يف إجراء يقوم عىل النقد وإعادة التصديق ،وعىل التفكيك وإعادة البناء،
وعىل التفتيت وإعادة الدمج ،وعىل نزع امللكية وإعادة التوظيف.

 .5إن ال ُبعد االستجوايب هو الذي سيتمكَّن من إرساء الدينامية القادرة عىل ترميم
الفكر العريب احلايل ،ومن تنشيطها وتوجيهها(.((3

هكذا مت ّثل هذه املنعطفات مداخل لتبيئة الفكر اهليدغري يف املجال العريب خللق
إنسان يعي مكانته يف العامل والزمان والتاريخ وفق رؤية أنثروبولوجية  -أنطولوجية يمكن
من خالهلا اكتساب هوية اإلنسان مكانته يف العوامل الثالثة املذكورة ،بل وإخضاع منطق
السياسية إىل منطق أنطولوجي يقيض بإرجاع ال ُبعد األنطولوجي إىل الفكر السيايس العريب.

-3-

أنموذجا فلسف ًّيا
بوازع من رؤيته األنطولوجية التي يؤمن هبا ،يعتقد الدكتور عون بأن
ً
واحد االجتاه ال يغني احلارضة البرشية ،بل ال بدَّ من تعدُّ د؛ إذ من املمكن أن تكون «كامل
ُّ
وحتث خمتلف الثقافات البرشية عىل توافق عقيل أفضل قائم عىل
الرتاثات الفلسفية نسبية
التقاسم والتعاون .ويف هذا االجتاه بالضبط ،نصوب ،هذه املحاولة ،التي تقوم عىل تسهيل
إدماج ما اكتسبناه من هيدغر يف الرتكيب احلي العائد إىل الفكر العريب احلايل ،من طريق إرساء
أسس هذا االندماج»( .((3ولكن ذلك ال يعني أن بقية النامذج خالية من أي قصور ،ولذلك
سيعمل املؤ ِّلف عىل استكشاف اخللل يف املرشوع اهليدغري ،مندف ًعا بفكرة مفادها أن أفضل
( ((3مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .70 – 65
( ((3مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .88

178

كتب  -مراجعة ونقد

موقف فلسفي يليق بمهمة العامل العريب العقلية يقوم عىل امتداح هيدغر وانتقاده»(.((3

يف هذه الرؤية ،يرشع عون ،ويف القسم الثاين من الكتاب ،بتحليل مكانة
األنثروبولوجيا يف املرشوع اهليدغري ،فهيدغر نأى بنفسه عن استخدام مفردة «اإلنسان»،
بدلاً من ذلك جلأ إىل تعبري «املوجود اإلنساين ،من أجل أن يربز بالضبط أولية مسألة
الكون»( ((3أو الكينونة أو الوجود ،وهو ما ُّ
يدل عىل ما ينبغي اختباره قبل كل يشء عىل
أنه ح ّيز؛ عىل أنه احلقل العائد إىل حقيقة الكون( .((4ولذلك يصح وصف األنثروبولوجيا
اهليدغرية بأهنا «أنثروبولوجيا أنطولوجية»(((4؛ كوهنا «هتدف إىل إعادة إدراج ما هو برشي
يف االنبساط الزمني للكون»( ((4يف زمن أصبح فيه اإلنسان متوار ًيا عن وطنه؛ الكون
والوجود والكينونة بوصفها وطن املوجود اإلنساين.
يف هذا القسم ،سيقدم عون حتليلاً فهيماً لنص هيدغر (رسالة يف النزعة اإلنسانية)
وطوره بني عامي  ،1947 – 1946وهو نص حجاجي ،بإزاء تصورات النزعة
الذي كتبه َّ
الوجودية لدى جان بول سارتر وموقف هذا الفيلسوف من النزعة اإلنسانية ،وبإزاء
مفهوم الذاتية العقلية واألنا املركزية الديكارتية وبإزاء املعنى احلقيقي للوجودية ،كذلك
الرد عىل استفهام (جان بوفريه) املتسائلة عن الكيفية التي يمكن من خالهلا أن نضفي عىل
معاين جديدةً ،ورضورة خروج اإلنسان عن ذاته منخر ًطا بوعي
مفردة «النزعة اإلنسانية»
َ
الوجود أو الكينونة عرب إدراك الفرق األنطولوجي بني املوجود والوجود ،فهذه الرسالة
«ترسم حدود املرشوع اهليدغري من جديد من طريق إدراج التفكُّر يف إنسانية اإلنسان
يف قلب األنطولوجيا األساسية بالذات»(((4؛ أنطولوجيا «تستلهم اإلنسان التي غمرها
نور الكون»( ((4أو نور الكينونة والوجود ،تلك األنطولوجيا البديلة التي دعا إليها هيدغر
بعيدً ا عن أية تكريسات ميتافيزيقية ،تلك التكريسات التي ال تثمن وزنًا إلقامة اإلنسان يف
الكينونة والوجود ،والتي طالب هيدغر بتصحيح مسارها عرب نزعة إنسانية مغايرة «تتناول
إنسانية اإلنسان بالتفكُّر انطال ًقا من جماورة الكون»( ((4أو الكينونة أو الوجود.

( ((3مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .88
( ((3مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .94
( ((4انظر :مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص  ،94هامش رقم .11
( ((4مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .94
( ((4مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص  ،94هامش رقم .10
( ((4مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .100
( ((4مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .118
( ((4مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .116
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تال ًيا ،ينرصف عون إىل استبصار مأزق األنثروبولوجية اهليدغرية ونوافذها،
مستعرضا صعوبات النص اهليدغري ،املعجمية والشعرية( ،((4وهو أول نقد بنيوي أسلويب
ً
عريب بإزاء أنطولوجيا النص اهليدغري يقدمه مفكِّر عريب ليس بعيدً ا عن استكشاف هوية
الكائن البرشي اجلديدة التي يريدها هيدغر؛ تلك اهلوية التي تعرضت إىل ٍ
نقد حا ٍّد أبداه
َّ
بتلمس اخلطوط العريضة
هيم ُّ
عدد من الفالسفة الفرنسيني الذين أتى عون عىل ذكرهم وهو ّ
ملالمح اإلنسان اجلديدة عند هيدغر مثل بول ريكور ،ولوك فريي ،وأالن رينو ،الذين نقدوا
املنحى الشعري والتعمية واحلذلقة اللغوية لدى فيلسوف الغابة السوداء.
هم بحفرياته املعرفية يف
يبدو يل أن جهدً ا فكر ًّيا الفت البحث بذله عون عندما َّ
أوجه التباعد بني الرؤيتني األنثروبولوجيتني :العربية  -اإلسالمية واهليدغرية ،رؤيتيهام
إىل (اإلنسان) ومها يف تباعد من حيث األصل «اهلل والكون»( ((4أو اهلل والكينونة أو اهلل
والوجود ،فراح يبحث من ّق ًبا يف صميم األساس القرآين لألنثروبولوجيا العربية ،وهو
أساس من شأنه ال يمنح اإلنسان «أي قوام مستقل يف ذاته»( ،((4فليس «للوجود البرشي
معنى إالّ بالقدر الذي يستسلم فيه للتعايل اإلهلي ،وخيضع ملشيئة اهلل التي خلقته»( ،((4ما
يعني أن «األنثروبولوجيا اإلسالمية تعتق اإلنسان من جممل احلتميات التارخيية لرتبطه
حرصا بإهله وخالقه األوحد»( .((5وبذلك ،وبحسب قول عون ،فإن «الرؤية العربية الشاملة
ً
لإلنسان تنتسب إىل هذه اخللفية الدينية حيث حتكم فضائل ثالث أساسية املوقف األصيل
لإلنسان العريب ،أعني هبا التسليم والوثوق والرب»( .((5ومن هنا نتبينّ بأن «وضعية اإلنسان
عند هيدغر تُشبه ،إىل حدٍّ ما ،هذه احلالة األساسية القائمة عىل التسليم واالستسالم؛ يسلم
راعي الكون بام تقتضيه احلقيقة ،ويستسلم إىل الصوت الذي يصدر عنها»( ،((5ولذلك
«فإن مسؤولية الكائن البرشي تعود إىل الكون نفسه بحيث نشتبه بأن كل فعل تقوم به
نهمة بمضاعفة سلطاهنا عىل
اإلرادة البرشية ،متعمدةً ،هو فعل متواطئ مع إرادة مقتدرة ُم َّ
تصب
األشياء والكائنات»( .((5وهذا يعني أن «األنثروبولوجية األنطولوجية عند هيدغر
ُّ
( ((4انظر :مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص  ،125 - 122اهلوامش رقم.14 - 3 :
( ((4مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .158
( ((4مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .150
( ((4مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .151
( ((5مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .151
( ((5مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .154
( ((5مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .156
( ((5مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .157
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يتم بموجب
يف روحانية قائمة عىل السكينة والرت ّقب ،أضف أن اخلالص األنطولوجي ّ
حكم يقدر للكون /للكينونة وحده أن يصدره .ينبسط احليز الذي يتم فيه هذا اخلالص يف
خارجا عن ذاته ،أي يف احلدود التي ألزم هبا التناهي
التارخيانية العائدة إىل اإلنسان بام كان
ً
يتوصل عون إىل اآليت:
العائد إىل الزمانية»( .((5ويف ضوء ذلكَّ ،
 .1تنظر األنثروبولوجيا اهليدغرية إىل (اإلنسان) من زاوية العالقة التي تكونه
وتربطه بالعامل /العاملية ،وبالزمان /الزمانية ،وبالتاريخ /التارخيية ،وتدرجه يف حركة
الكون /الكينونة القائمة عىل الكر والفر .وتكتنف هذه األنثروبولوجيا الريبة ،وتدفع
املوجود اإلنساين باجتاه الفسحة العائدة إىل درب ال يفيض به إىل أي مكان ،وذلك بموجب
ملغزا ،ما يعني أن حالة احلرص البنيوي املالزمة لرتكيبة
تأيت الكون /الكينونة تأت ًيا متلك ًّيا ً
اإلنسان األنطولوجية فيها ،والتي تصيب وضعية املوجود اإلنساين ،تتفاقم إىل حدٍّ بعيد
بالنظر إىل اإلمكان الفعيل األوحد اخلاص بالتناهي اإلنساين ،أي املوت.

 .2تربط األنثروبولوجية الدينية اإلسالمية (اإلنسان) بمشيئة كائن اهلي يقيم خارج العامل
والزمن والتاريخ ،وخارج الكون /الكينونة يف هناية األمر ،وترتسم قائم ًة عىل الوثوق بحيث تقيم
ٍ
إهلي هو مصدر ما ُيرى وما ال ُيرى .وتتجرأ بوصفها
اإلنسان يف عالقة أمانة وتسليم يف حرضة تعال ٍّ
رس التناهي الذي نعاينه يف مواجهة املوت أو باألحرى
األنثروبولوجيا القائمة عىل الريبة ،لتخرتق ّ
يكون إنسانية اإلنسان بامتصاص
يف حرضة املوت ،وبالتايل تقوم هذه السكينة العائدة إىل فعل إيامن ّ
حالة القلق الوجودي ،حتى جتازف بانفتاح عىل األبدية التي ترتسم يف ما وراء املوت(.((5
مع وضوح هذه االختالفات التي تبدو صارخة ،يعتقد عون بأن غياب التقارب،
وحضور العزلة والتباعد ،ال ينفي «التالقي والتواجه والتبادل ،ألنه بوسع الغرباء من دون
سواهم أن يتالقوا ح ًّقا ويف العمق»( ((5رغم «االرتباك وعدم املواءمة»( ((5بني االجتاهني ،ورغم
أهنام «يعبرّ ان عن ُقطبني متناقضني؛ حيث األنثروبولوجيا العربية تقيم اإلنسان يف حمور عالقة
شخصانية قائمة عىل التسليم يف حني أن األنثروبولوجيا اهليدغرية جتعله يدور يف فلك الغفل
امللغز العائد إىل احلكم الذي يربمه الكون /الكينونة ،والذي ال نستطيع سرب أغواره»(.((5

( ((5مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .157
ترصفنا يف تلخيص ما ورد يف هذه
( ((5انظر :مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص  .159 - 154لقد ّ
الصفحات بغية حتديدها يف شقني ،شق إسالمي  -عريب ،وشق هيدغري.
( ((5مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .159
( ((5مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .161
( ((5مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .161
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ما هو مؤسف ،أن الدكتور عون ،وهو خيتم كتابه يف هناية القسم الثاين ،يضعنا عند
وتنوع االختبارات ،ويمر
إشكال ما يريده ،فهو يتحدَّ ث عن وحدانية الكون /الكينونة ُّ
عىل ما أسامه بـ«التكثيف الرتكيبي»( .((5وتال ًيا مفهوم «االختبارات» حتى إنه يعدّ «الكائن
البرشي نفسه هو احليز الذي نجري فيه كل االختبارات والغرض الذي تنعقد حوله
كل التنقيبات»( .((6ويعرج عىل توطني العالقة مع اآلخر ،ومن ثم يدعو إىل قيام «مجالية
روحانية»( ،((6وكل ذلك تكثيف خمتزل كنت أمتنى تفصيل القول فيه.
***

أخريا ،يف كتابه هذا ،أبان الدكتور مشري باسيل عون أكثر ممّا أخفى ،وأوضح أكثر
ً
جمرد كتاب بل مرشوع فكري مغامر وجريء
ممّا ّ
دس ،وأبدع أكثر ممّا عقم ،ليقدِّ م لنا ليس َّ
يف زمن صار استهالك الفكر فيه عادة وطبع ،وصار البحث جناية خمادعة أكثر ممّا هو عمل
معريف دؤوب وخملص لروح البحث العلمي ورسالة الفكر والفلسفة.

لقد أمضيت ربع قرن من الزمان أتعايش مع نصوص الفكر اهليدغري ،العصية
والصعبة يف بداية أمري معها وأمرها معي ،ودرست مجلة من املفاهيم اهليدغرية يف غري
كتاب صدر يل( ((6بعد تو ّفري عىل ترمجات ألمهات الفكر اهليدغري .ويف خالل رحلتي
تلك مل أجد باح ًثا عرب ًّيا ،حتى أولئك الذين أتى عىل ذكرهم عون ،يف املرشق واملغرب
فتحا تواصل ًّيا حقي ًقا كام هو
العريب ،غامر بفتح أفق اخلطاب اهليدغري عىل الفكر العريب ً
شأن الدكتور عون ،وهي مغامرة معرفية أجدها مت ّثل منعط ًفا عرب ًّيا رائق الوجود منذ هناية
أربعينات القرن العرشين حتى تأريخ صدور كتابه موضوع مناقشتنا هنا (هايدغر والفكر
العريب) عام  2011باللغة الفرنسية ،وعام  2015باللغة العربية ،وهو كتاب ص ّبه كاتبه
تشع منها بالغة القول الفلسفي رزينة الوجود؛ لغة ارتقى
بلغة بحث وحتليل وتركيب ّ
بمصا ّفها مرتجم الكتاب إييل أنيس نجم إىل روح ما يريد قوله الدكتور عون ،فطوبى لك
أهيا الفيلسوف العريب ( ُمشري باسيل عون) عىل صنيعك املعريف والفكري الفريد.
( ((5مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .161
( ((6مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .162
( ((6مشري عون ،املصدر السابق نفسه ،ص .164
حممد رسول :العالمة ..اجلسد ..االختالف :تأ ُّمالت يف فلسفة مارتن هيدغر،
( ((6منها كتابنا( :د .رسول َّ
دار عدنان ،بغداد .)2015 ،وكذلك كتابنا( :د .رسول حممد رسول :فلسفة العالمة :من جون سانت
توماس إىل جيل دولوز ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد .)2015 ،ناهيك عن دراسات ومقاالت
أخرى منشورة يف صحف يومية وجمالت دورية ،ورقية وإلكرتونية ،عن فلسفة مارتن هيدغر.
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ألي
«إن التّناول العلمي ا ُملجرد
ّ
ِّ
لس رْبِ
ظاهرة ،هو ال ّط ُ
ـريق ّ
الصحـيح َ
ّعـامل معـها.»..
أغـوارها ،والت ُ

د .جعفر عبد السالم

فارقات التعريف واملواجهة
ﷺ مقدمة :ظاهر ُة اإلرهابُ ،م
ُ

مبارشة بعد حادثة ُبرجي التجارة يف احلادي عرش من سبتمرب 2001م،
أصبحت ظاهرة اإلرهابَّ ،
حمل اهتامم العامل بشكل كثيف ومتواصل ،مئات
الندوات واملؤمترات وامللتقيات ُن ِّظمت و ُعقدت ملناقشة هذه الظاهرة وآثارها
وسبل مواجهتها ،و قد
السلبية عىل السلم العاملي ،والكشف عن أسباهبا ُ
شارك يف تنظيم هذه الفعاليات الفكرية والسياسية ،دول ووزارات خمتصة
يف الشؤون األمنية ،ومراكز بحث وجامعات ومؤسسات حكومية وأهلية
عرب العامل ،بحيث نستطيع القول :إن ظاهرة اإلرهاب ،هي الظاهرة التي
استحوذت عىل تفكري النُّخب السياسية والفكرية خالل العقدين املاضني
وال تزال كذلك ،والسبب أن حادثة تفجري البرُ جني يف الواليات املتحدة
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األمريكية ،مل تكن آخر العمليات اإلرهابية التي ُن ّفذت ،وإنام كانت فاحتة لعمليات أخرى
يف أكثر من دولة ،عرب العامل ،كام كانت حمطة النتشار احلركات اإلرهابية يف العراق بعد
الغزو األمريكي له ،وانتشار أوسع يف معظم الدول العربية ،بعد انفجار ثورات ما ُسمي
بـ«الربيع العريب»!؟

ورغم اجلهود الفكرية والبحثية التي ُبذلت لتسليط الضوء عىل هذه الظاهرة،
والكشف عن أسباهبا الفكرية والدينية ،وحماوالت تقديم احللول ملعاجلتها والقضاء عليها،
اَّإل أن أهم ما م ّيز هذه اجلهود هو التخبط الكبري والسقوط يف ا ُملفارقات الغريبة! فعىل سبيل
املثال ،إىل اآلن مل يتم االتفاق عامل ًّيا عىل تعريف ُموحد لإلرهاب.

لقد ُوضعت العرشات من التعاريف هلذه الظاهرة ،من طرف ُحكومات ودول
ومؤسسات دولية وعاملية ،وهذه التعاريف وإن كانت تلتقي يف بعض اجلوانب ،اَّإل أهنا
تظل مفتوحة عىل تأويالت خمتلفة ومتناقضة ،يتم استغالهلا سياس ًّيا .من طرف البعض ،فعىل
سبيل املثال ،أغلب التعاريف أكدت عىل أن «أي عملية قتل أو ترويع للمواطنني األبرياء
ألهداف سياسية تُعترب جريمة إرهابية» ،لكن عند املامرسة ،نجد أن ُدولاً وحكومات متارس
بحجج و ُمربرات شتّى.
مثل هذه اجلرائمُ ،
هذا باإلضافة إىل املفارقة األهم ،فهناك قوى ُمستعمرة تمُ ارس اإلرهاب بشتى أنواعه
عىل شعوب وجمتمعات مستضعفة ومغلوب عىل أمرها ،لكنها تعترب تصدِّ ي و ُمقاومة هذه
الشعوب الستعامرها و ُظلمها إرها ًبا!..؟ ويزداد األمر تعقيدً ا ومفارقة ،عندما يتم احلديث
عن استغالل اإلرهاب واحلركات اإلرهابية ،لتحقيق مشاريع استعامرية عىل املستوى
العاملي ،ومن طرف القوى السياسية والعسكرية الكربى ،كام هو حاصل اليوم ،يف العامل
العريب ،فالقوى االستعامرية الغربية من جهة ،تدّ عي حماربة اإلرهاب ،ويف الوقت نفسه
تعرتف بأهنا وراء «صناعة» بعض احلركات اإلرهابية ،لالستفادة منها يف حتقيق «مرشوع
الرشق األوسط الكبري» ،الذي يسعى إلعادة تقسيم العامل العريب عىل ُأسس عرقية ودينية
وطائفية!؟
هذه املفارقات جتعل ضباب الشك والريبة يزداد كثافة ،حول جهود مكافحة
ومواجهة اإلرهاب ،األمنية منها والفكرية ،هلذا ّ
فإن جهود املفكرين يف البحث عن جذور
اإلرهاب واقرتاح احللول ملعاجلته ،تُصبح ال معنى هلا!!

بل ُيمكن اعتبارها جز ًءا ال يتجزأ من التضليل اإلعالمي ،الذي خيدم األهداف التي
من أجلها ُوجد هذا اإلرهاب ،ومن أجلها يحُ ارب؟!
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ﷺ دور اجلامعات يف الوقاية من اإلرهاب

للتعرف عىل دور اجلامعات وما يمكن أن تقدّ مه للوقاية من الظاهرة اإلرهابية
ومكافحتها جرائمها التي جتتاح العامل والعامل اإلسالمي عىل وجه اخلصوص ،ن ّظمت
كلية العلوم االجتامعية بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية بالتعاون مع رابطة اجلامعات
اإلسالمية ،ا ُمللتقى العلمي« :دور اجلامعات يف الوقاية من اإلرهاب» خالل الفرتة ما بني
 15-14رجب 1438هـ املوافق  12-11أبريل 2017م.

وقد شارك يف فعاليات امللتقى عدد من اجلهات املختصة بقضايا األمن الفكري،
من أكاديميني وشخصيات أمنية ورؤساء جامعات ومفكرين ومهتمني بقضايا اإلرهاب يف
العاملني العريب واإلسالمي.
وقد ناقش امللتقى خالل يومني جمموعة من املحاور ،هي :الوقاية من اإلرهاب..
املفاهيم واملنطلقات ،واملداخل العلمية املختلفة للوقاية من اإلرهاب ،ودور اجلامعات
العربية واإلسالمية يف الوقاية من اإلرهاب.
فيام ييل قراءة يف عدد من األوراق التي قدّ مت يف هذا امللتقى:

ﷺ املحور األول :الوقاية من اإلرهاب ..املفاهيم واملنطلقات

ومن األوراق التي ُقدِّ مت يف هذا املحور« :جتربة اجلامعة اجلزائرية يف التصدّ ي
لإلرهاب األعمى» ،قدَّ مها د .عبد اهلل بوخلخال (رئيس جامعة األمري عبد القادر ساب ًقا –
اجلزائر) ،يف البداية أشار الباحث إىل أن معظم الدول العربية واإلسالمية قد نالت النصيب
األكرب من اإلرهاب ،ثم رشع يف تعريف اإلرهاب وحتديد أسبابه وبواعثه واألرضار
النامجة عنه ،فإذا كان اإلرهاب حسب تعريف املجمع الفقهي اإلسالمي« :هو العدوان
الذي يامرسه أفراد أو مجاعات ،أو دول بغ ًيا عىل اإلنسان ،يف دينه ،ودمه وعقله ،وعرضه،
ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد ،والقتل بغري حق ،وما يتّصل بصور احلرابة،
وإخافة السبيل وقطع الطريق ،وكافة صور الفساد واإلرضار باألمالك العامة واخلاصة»،
ّ
املتخصص هي اجلهات التي
فإن اجلامعات –حسب الباحث– ومراكز البحث العلمي
ّ
يمكنها أن تتصدّ ى لإلرهاب ،عن طريق االهتامم بالتكوين العلمي لإلنسان ،وتقديم الفكر
اإلسالمي املعتدل والثقافة اإلنسانية ،وكذلك عن طريق تشجيع البحث العلمي السليم،
نمي القدرات ،ويساعد عىل إجياد تكوين علمي وثقايف لدى رشحيه واسعة من
الذي ُي ّ
أبناء املجتمع ،ممّن سيتحمل مسؤولية إدارة شؤون الدولة واملجتمع ،وهذا الدور والعمل
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ستكون له آثار إجيابية وواقعية يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب واقتالع جذوره الفكرية ،وهذا
ما قامت به اجلامعات اجلزائرية منذ أكثر من عرشين سنة وما زالت تقوم به إىل يومنا هذا،
كام يقول الباحث.

ّ
آثارا عميق ًة يف نفوس اجلميع ،وآال ًما وأحزانًا
إن الفتنة التي عاشتها اجلزائر تركت ً
وتدمري ملقدرات البالد ،كام فكّكت عرى العالقات االجتامعية ،وقد نالت اجلامعات
تعرض له الكثري من األساتذة والطلبة الذين
يف اجلزائر نصيبها كذلك من العنف الذي ّ
التطرف الفكري والعنف واإلرهاب .لكن نخبة من العلامء واملثقفني والطلبة
رفضوا
ّ
رفضت اخلضوع واالنصياع هلذا الواقع ،وعملت عىل التصدي له برفع شعارات «الصلح
خري» ،ورفض دعوات الكراهية ونبذ االختالف ،كام دعت إىل إصالح ذات البني بني مجيع
وتنوع تفاعالهتا السياسية والفكرية ،وتقديم مصلحة املجتمع
مكونات املجتمع ،عىل تعدّ د ّ
حتولت هذه الدعوات إىل ندوات ومؤمترات وبحوث ،كلها
عىل غريها من املصالح ،وقد ّ
تصب يف حماوالت دراسة ظاهرة اإلرهاب وأسباهبا وكيف نعاجلها ،وقد ت ُّوجت هذه
كانت
ّ
النشاطات اجلامعية -كام يقول الباحث -باحتضان اجلامعة لقانون الرمحة سنة 1995م،
وقانون الوئام املدين سنة 1999م ،وقانون املصاحلة الوطنية سنة 2005م ،وقد سامهت
هذه القوانني يف اسرتجاع اجلزائر ألمنها واستقرارها االجتامعي واالقتصادي.
وانطال ًقا من هذه التجربة دعا الباحث اجلامعات العربية واالسالمية لتحمل
التطرف الفكري ،بتشجيع البحث العلمي اجلامعي الذي
مسؤوليتها يف التصدّ ي لظاهرة
ّ
يدرس هذه الظاهرة وحي ّللها ويقرتح احللول الناجعة ملعاجلتها والتصدّ ي هلا ،وكذلك وضع
والتطرف.
برامج تعليمية وقائية حتمي الشباب من الوقوع يف براثن ثقافة اإلرهاب
ّ

«ظاهرة اإلرهاب والعوامل املؤ ّدية هلا» ،عنوان الورقة التي قدّ مها د .جعفر
عبدالسالم (األمني العام لرابطة اجلامعات اإلسالمية – مرص) ،يف البداية أشار الباحث
توسع ،وقد
إىل أن القرن احلادي والعرشين شهد نشاط اإلرهاب من جديد وهو اآلن يف ّ
رضب اإلرهاب الكثري من عواصم العامل وكانت له ضحايا باآلالف من املدنيني ،وقد اتهّ م
يشجع الكراهية والعنف ضد اآلخر املخالف
اإلسالم بأنه يقف وراء هذا اإلرهاب ،ألنه ّ
الديني.
ثم رشع الباحث بعد ذلك يف دراسة اجلوانب القانونية جلريمة اإلرهاب وأركاهنا
املقررة هلا ،وهذا ما تركّز عليه كذلك مناهج كلية الرشيعة
والبواعث عليها والعقوبة ّ
ّ
يشخص بدقة أسباب هذه
يتم دراسة هذه اجلريمة بأسلوب علمي
والقانون .حيث ّ
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قسم الباحث ورقته إىل قسمني:
الظاهرة الشاذة ،و يقدّ م احللول الكفيلة ملعاجلتها .وقد ّ
خصص القسم الثاين لعرض
القسم األول ،حتدّ ث فيه عن خصائص جريمة اإلرهاب ،فيام ّ
موقف اإلسالم من جرائم اإلرهاب.

فمن خصائص جريمة اإلرهاب آثارها السلبية عىل األبرياء من املدنيني وعامليتها،
وأن من يقوم هبا هم يف سن الشباب ،الذين يعتقدون أن ما يقومون به هو ما ُيمليه عليهم
التزامهم الديني ،وهذا ما جعل املح ّللني السياسيني يف الغرب يربطون بني األصولية
اإلسالمية واإلرهاب ،كام أشار الباحث إىل أن ما يم ّيز اإلرهاب اليوم ،هو رصاعه مع
الداخل ،مع السلطات أو املكونات الدينية واملذهبية التي خيتلف معها من يقوم بالعمليات
مهم بعد أن كانت العمليات موجهة إىل العدو اإلرسائييل .ويزداد
اإلرهابية ،وهذا ّ
تطور ّ
والتباسا عندما متارس بعض الدول نفسها اإلرهاب ضد مواطنيها أو تصف
األمر تعقيدً ا
ً
من يقاوم االستعامر بأنه إرهايب!..؟ وقد أشار الباحث إىل أن اإلرهاب قد صار «حمور
نشاط خمابرات الدول الكربى والصغرى عىل السواء.»..
أما بخصوص موقف اإلسالم من اإلرهاب ،فقد أكد الباحث أن الفقه اإلسالمي مل
يستخدم كلمة اإلرهاب ولكنه يطلق عىل جريمة االعتداء عىل األبرياء وختويفهم وإرعاهبم
رشعت هلا عقوبات ردعية قاسية،
اسم «احلرابة» ،وهي من جرائم احلدود املعروفة التي ّ
عرف اإلرهاب بأنه «العدوان أو التخويف
أما تعريف جممع الفقه اإلسالمي بجدة فقد ّ
أو التهديد ماد ًّيا أو معنو ًّيا ،الصادر من الدول أو اجلامعات أو األفراد ،عىل اإلنسان :دينه
أو نفسه أو عرضه أو ماله بغري حق ،وبشتّى صنوف اإلفساد يف األرض وصوره ،»..وهذا
التعريف يشبه إىل حدٍّ كبري مضمون جريمة احلرابة يف الفقه اإلسالمي ،وقد قام الباحث
بعقد مقارنة بينهام مؤكدً ا متايش احلرابة مع فكرة اإلرهاب بشكل عام.
ويف األخري ،ر ّد الباحث عىل حماولة إلصاق هتمة اإلرهاب باإلسالم ،مؤكدً ا أن
اإلسالم حيرص عىل التعارف واحلوار مع اآلخر واحرتام كرامة اإلنسان ،وأن الدعوة جيب
أن تكون باللني والرفق والرمحة ،واجلدال بالتي هي أحسن ،وبنبذ مجيع أشكال العنف،
لذلك فقد فرض أشد العقوبات عىل جرائم االعتداء عىل األبرياء بالقتل والرتويع أو
االعتداء عىل املمتلكات.

ﷺ املحور الثاين :املداخل العلمية املختلفة للوقاية من اإلرهاب

ومن دراسات هذا املحور« :جتارب اجلامعات السودانية يف الوقاية من اإلرهاب..
نموذجا» للدكتور عبد الباقي دفع اهلل أمحد (أمني
جامعة اخلرطوم والعلوم والتكنولوجيا
ً
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الشؤون العلمية بجامعة اخلرطوم – السودان) ،يف هذه الورقة حاول الباحث الكشف
عن األسباب التي تدفع طالب اجلامعات السودانية إىل اعتناق األفكار املتطرفة والشاذة،
وجتعلهم ينضمون إىل التنظيامت املتطرفة ..وبعدها استعرض أهم اخلطط والربامج
املستخدمة للحدّ من انتشار اإلرهاب وسط اجلامعة.

توصلت إليه الدراسة بخصوص األسباب الدافعة إىل تبنِّي األفكار
ومن أهم ما ّ
املتطرفة« ،وجود جهات تعمل بتخطيط محُ كم الستغالل العاطفة الدينية والسياسية
ّ
والتهميش االقتصادي وسط طالب اجلامعات ،مستفيدة من املجمعات السكنية للطالب
وسهولة التواصل معهم.
أما التدابري التي قامت هبا إدارات اجلامعات خلفض مستوى العنف لدى الطالب،
فتم ّثل يف زيادة األنشطة الالصفية لتنفيس الطاقات العدائية هلؤالء الطلبة ،وزيادة فرصة
احلوار والتعارف بينهم ،وح ّثهم لالنخراط يف التنظري السيايس داخل احلرم اجلامعي ،ويف
هذا املجال دأبت اجلامعات عىل تنظيم الكثري من املؤمترات والندوات الفكرية التي تعالج
شجعت الطلبة عىل تكوين األندية
وتناقش الكثري من املواضيع املهمة واحلساسة ،كام ّ
املتطرفة التي تعمل عىل
الثقافية والرياضية ..كام قامت وزارة الداخلية برصد اجلامعات
ّ
جتنيد الطلبة ،والتنسيق مع أولياء أمورهم للوقاية من سقوطهم يف براثن هذه اجلامعات .كام
عملت عىل معاجلة الكثري من االضطرابات السياسية يف بعض املناطق.
وأخريا ،أشار الباحث إىل أن معاجلة اإلرهاب حتتاج إىل معاجلة شاملة للقضايا
ً
املختلفة فيها ،وتتع ّلق بتقاسم السلطة والثروة وطريقة احلكم عىل املستوى الداخيل وحتسني
العالقات اخلارجية.
«من مالمح جتربة اجلامعات السعودية يف مواجهة جرائم اإلرهاب» ،عنوان الورقة
التي قدمها يف هذا املحور د .صالح بن عيل أبو عراد (أستاذ أصول الرتبية اإلسالمية
ومدير مركز البحوث الرتبوي يف كلية الرتبية بجامعة امللك خالد يف أهبا) .قدّ مت هذه
الورقة جمموعة من األسئلة وأجابت عنها ،وحتدثت عن أبرز اجلهود والتجارب احلالية
للجامعات السعودية يف مواجهة جرائم اإلرهاب ،كام حتدّ ثت الورقة عن إنشاء الكرايس
متخصصة لألمن الفكري ،باإلضافة إىل إقامة الندوات العلمية
العلمية البحثية ،وإدارات
ّ
واملعارض النوعية.
أما بخصوص مالمح وأبعاد القراءة التحليلية جلهود وجتارب اجلامعات السعودية
يف مواجهة جرائم اإلرهاب ،فقد أشارت الورقة إىل تشابه الكثري من جهود اجلامعات
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السعودية يف مواجهة اجلرائم اإلرهابية ،ومتاثلها يف النوعية والكيفية ،وعدم انفتاح
ومؤسسات املجتمع املحيل يف حميط كل جامعة بالقدر
اجلامعات السعودية عىل هيئات
ّ
ومؤسسات املجتمع املحيل يف حميط
املطلوب ،وعدم انفتاح اجلامعات السعودية عىل هيئات
ّ
كل جامعة بالقدر املطلوب ،وعدم وجود خطط مستقبلية ملواجهة اجلرائم اإلرهابية.

أما اإلجابة عن السؤال الثالث الذي طرحته هذه الورقة ،وهو :ما هي األدوار
املتوقعة مستقبلاً من اجلامعات خلدمة املجتمع؟ ،فقد دعا الباحث إىل االهتامم بتنمية الوعي
الفكري والثقايف للطاقات البرشية داخل اجلامعة ،والتوظيف األمثل ملسار البحث العلمي
اجلامعي.

وأخريا ،حتدّ ث عن الرؤية العلمية املقرتحة لتطوير جهود اجلامعات السعودية
ً
يف مواجهة اجلرائم اإلرهابية ،حيث أشار إىل جمموعة من األبعاد ،البعد الفكري
والتصورات الذهنية
واأليديولوجي ،أي رضورة إعداد خريطة مفاهيمية وحتديد املفاهيم
ّ
اإلجيابية والسلبية ،وتبنّي اسرتاتيجية واضحة املعامل لتصويب وتصحيح املفاهيم ،باإلضافة
إىل البعدين التنظيمي والتنفيذي اإلجرائي.

«دور اجلامعات األردنية يف الوقاية من اإلرهاب ..التجربة األردنية» عنوان الورقة
التي قدّ مها يف هذا املحور كذلك د .حممد حممود أمحد طالفحة (رئيس قسم الفقه واألصول
بكلية الرشيعة يف جامعة الريموك – األردن) ،يف البداية أشار الباحث إىل أن اجلامعات
األردنية وبتوجيه من وزارة التعليم العاملي والبحث العلمي ،تقوم بإدخال مادة إجبارية
حتصن الطلبة من
باسم (اإلسالم واحلياة) تدرس فيها «مجلة من املفردات والقضايا املعارصة ّ
بذور الفكر الظالمي املنحرف الذي يشكّل اإلرهاب» ،باإلضافة إىل عقد الندوات وإقامة
املحارضات لطلبة اجلامعات لتعريفهم بخطر اإلرهاب عىل األرسة واملجتمع واألمة مجعاء.
عم ُيمكن أن ُيطلق عليه باخلطة االسرتاتيجية
ومن خالل دراسته كشف الباحث اَّ
املتكاملة ،يعني هبا االهتامم باجلامعة والتوجيه العلمي اجلامعي بام خيدم سياسة الوقاية من
اإلرهاب ،وجتفيف منابعه الفكرية ،خطة تنطلق من التوجيه نحو طلب العلم الرشعي
الصحيح ،والتشجيع عىل فتح احلوار واملناقشة جلميع القضايا احلساسة داخل اجلامعة،
وكذلك العمل عىل إصالح التعليم بام خيدم هذه األهداف ،واالهتامم وتشجيع الدعوات
التجديدية والطرق العملية والتطبيقية التي جتعل الطلبة فعلاً يستوعبون مدى خطورة
ظاهرة اإلرهاب ،ورضورة االبتعاد عنها ،ومن هذه الطرق إعالن عن مسابقة أفضل بحث
عن الوقاية من اإلرهاب ،وإقامة املناظرات ملناقشة بعض القضايا احلساسة التي قد تُساهم
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يف دعم اإلرهاب أو الرتويج له.

ﷺ املحور الثالث :دور اجلامعات العربية واإلسالمية يف الوقاية من اإلرهاب

ومن األوراق التي قدّ مت يف هذا املحور« :دور البحث العلمي يف مكافحة اإلرهاب
واجلريمة» ،للدكتور أسعد السحمراين (أستاذ العقائد واألديان املقارنة يف كلية اإلمام
األوزاعي للدراسات اإلسالمية – بريوت) .يف البداية أكد الباحث أن أي حماولة لتنميط
التنوع والتعدّ د،
االجتامعات البرشية والتكوينات املجتمعية ،وفق نمط واحد خيالف سنة ّ
والتعصب ومنها ينشأ اإلرهاب.
تُعترب حماوالت عقيمة ،وهي من أبرز مسببات االنقسام
ّ
أما ما عالقة هذه املحاوالت التنميطية وكذلك البحث العلمي بصناعة اإلرهاب،
فألن عد ًدا من ال ُكتّاب والباحثني -حسب الباحث– ال ينطلق يف عمله البحثي من
مشكالت واقعية ،وإنام يعمد إىل الغوص يف جلج املوروثات امليتة ،يحُبرّ ها قلمه ليمأل
الصفحات هبا ،أو إىل وافدات من األفكار حمقونة بسموم قامتة ،وهي ضد انتامئه ومنظومة
وسيتم استخدامه خلدمة األهواء
أمته القيمية ،وبالتايل فهذا النوع من العلم ال فائدة منه
ّ
واملشاريع التآمرية عىل األمة.
وبعدها استعرض الباحث رشوط ومحُ دّ دات البحث العلمي اجلاد والنافع ،كام س ّلط
الضوء عىل مصطلحات اإلرهاب واألصولية.
أما أسس ومقومات البحث العلمي املنشود ،فقد حدّ دها الباحث يف جمموعة من
بالتنوع وحق
املصطلحات واملفاهيم مثل :احلرية ،املأسسة وهجر الشخصانية ،اإلقرار
ّ
االختالف ،قاعدة قبول اآلخر ،الشورى وتبادل اخلربات ،احرتام االختصاص.

أما كيف ُيساهم البحث العلمي يف مواجهة اإلرهابّ ،
يتم عرب االستثامر يف
فإن ذلك ُّ
الرتبية ،وحماربة اجلهل ،عن طريق حمو األمية ونرش ثقافة القيم ،واحرتام احلقوق األساسية،
بوضع اخلطط للتنمية االجتامعية واالقتصادية التي حت ّقق احلياة الكريمة لألفراد ،وكذلك
تأصيل البحث يف مسألة املواطنة واالنتامء ،وأن يعمل الباحثون عىل خمالطة الناس ،وهجر
كبريا من
األبراج العاجية ،والوقوف عىل آراء الناس وما يعانونه من مشاكل ،ألن عد ًدا ً
احلركات اإلرهابية إنام ظهرت كر ّد فعل عىل الظلم والفقر وغياب الديموقراطية والشورى
وضياع احلقوق.
«دور اجلامعات يف التصدي لإلرهاب» ،عنوان الورقة التي قدّ مها د .مصطفى البشري
(األمني العام املساعد الحتاد اجلامعات العربية) ،يف البداية أكد الباحث عىل أن التصدي
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لإلرهاب هو عمل شاق وصعب يف ظل انتشار وتنامي هذه الظاهرة ،وأن التصدّ ي حيتاج
مؤسسات املجتمع والدولة ،وعىل رأسها اجلامعات التي يمكن أن تُساهم
إىل جهود كافة ّ
يف دراسة هذ الظاهرة بشكل علمي ،واقرتاح احللول للمعاجلة والتصدي.
أما ما حتتاجه اجلامعات للقيام هبذا الدور ،فهو -حسب الباحث -يكمن يف
«استخدام املفاهيم األساسية الراسخة للبحث العلمي اجلاد ،وعىل رأسها حرية التفكري،
وحرية البحث العلمي ،وحرية النقاش األكاديمي البنّاء حول هذه الظاهرة ودراستها
خصوصا أن عد ًدا من املتورطني يف األعامل اإلرهابية أو املنتسبني إىل
وحتليل أبعادها،
ً
اجلامعات اإلرهابية هم من خرجيي اجلامعات كذلك».

وبالنسبة للباحثّ ،
والتعرف عىل أسباهبا هو
فإن أول ما نحتاجه لفهم هذه الظاهرة
ّ
تعريفها علم ًّيا دقي ًقا ،كام أشار إىل التداعيات السلبية التي تركتها نظرية رصاع احلضارات
روج هلا اإلعالم الغريب ،وكذلك اآلثار السلبية الستعامر بعض الدول
والثقافات التي ّ
العربية واإلسالمية من طرف الغرب ،باإلضافة إىل ردود الفعل جتاه القهر واالستبداد
والقمع الذي تعيشه الشعوب وغياب احلريات والشفافية وسيادة القانون.
وهذه القضايا التي ُيمكن أن تكون من أسباب ظاهرة اإلرهاب ،يمكن معاجلتها
–يف نظر الباحث -عن طريق فتح احلوار بني احلاكم واملحكوم ،بأسلوب عرصي ،وهنا
يمكن للجامعات أن تقوم بدور اإلرشاف عىل هذا احلوار وتشجيعه.

ويف األخري ،أكد الباحث عىل رضورة فتح باب االجتهاد عىل مرصاعيه ،ليتمكّن
العقل اإلسالمي من مناقشة مجيع القضايا واملشكالت التي تعاين منها األمة ،بعلمية
وموضوعية ،تمُ كن من اجرتاح احللول الواقعية.

ﷺ املحور الرابع :جتارب اجلامعات العربية واإلسالمية يف الوقاية من اإلرهاب

ومن األوراق التي قدّ مت يف هذا املحور« :دور اجلامعات والكليات األهلية
السعودية يف نرش الفكر املعتدل ..الواقع والتطلعات» ،وقد قدمها د .عبد الرمحن بن سليامن
الشالش (أستاذ مساعد بكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية – كليات عنيزة األهلية).

يف البداية أشار الباحث إىل أمهية اجلامعات ودورها يف حتصني الطلبة وفئات الشباب
والتطرف ،والتشجيع عىل االلتزام بمنهج االعتدال ،لكن -يف نظره -مواجهة
ضد الغلو
ّ
تتم بالطرق التقليدية ،أو اللجوء إىل األساليب الدفاعية ،وإنام
الفكر
املتطرف ال يمكن أن ّ
ّ
يتط ّلب األمر تطبيق اسرتاتيجيات طويلة املدى تكون جز ًءا أساس ًّيا من خطط اجلامعات
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عمو ًما واجلامعات األهلية عىل وجه اخلصوص.

وقد حاول الباحث تقديم رؤية متكاملة ملواجهة اإلرهاب عن طريق تسليط الضوء
عىل مفاهيم الفكر املعتدل ،وكيفية نرشه ،مع الكشف عن خصائص وصفات املتطرفني ،كام
حتدّ ث عن واقع ودور اجلامعات السعودية يف نرش الفكر املعتدل وتعزيز األمن الفكري.
ومن وسائل نرش الفكر املعتدل -يف نظره -الرتكيز عىل دور الفاعلني اإلسالميني يف
مجيع املؤسسات ،فهم األقدر عىل مواجهة ظاهرة التكفري ونرش الكراهية للمخالفني ،عىل
أن يتجاوز دورهم ساحات املساجد واجلامعات ليشمل ساحات املجتمع كافة.

أما بالنسبة للجامعات فقد دعا الباحث إىل رضورة تطوير املناهج واملقررات جلعلها
ُعزز من القيم االجتامعية اإلجيابية ،وتسمو بتعليم الدين السمح،
«تُغذي الفكر السليم ،وت ّ
وتُبعد عن مواطن الشبهات ،وتوضح حرمة إزهاق األرواح بغري حق. .إلخ».
يتم مواجهته اَّإل بفكر أقوى
ويف األخري ،خلصت الدراسة إىل أن الفكر الضال ،ال ّ
وأعمق وأشمل ،يرتكز عىل قيم الوسطية واالعتدال ،مع العمل عىل حجب القنوات
مقررات أكثر
اإلعالمية التي تُغذي
التطرف والتشدّ د ،وإصالح املناهج التعليمية وتقديم ّ
ّ
والتطرف.
يشجع عىل التشدّ د أو الغلو
اعتدالاً  ،وخالية من كل ما ّ
ّ

إصـدارات حـديثة

إعداد :حممد دكري

معرفة احلداثة واالستغراب
حقائق متضادة

الكاتب :حسني كتشويان نيان.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي  -بريوت.
الصفحات 240 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
م�ع وجود دراس�ات كثيرة ُأنج�زت يف موضوع احلداث�ة ،وكذلك الدراس�ات
املتع ّلقة بالغرب واحلضارة الغربية املعارصة ،اَّإل أن هذه الدراس�ات مل تس�لم من اخللط
وع�دم التميي�ز بني املراح�ل الزمنية للحداث�ة الغربية واألف�كار واملفاهي�م التي ظهرت
تطوره احلديثة واملعارصة.
وسادت يف الغرب خالل مراحل ّ
لذل�ك يرى الكات�ب أنه عندما تُ�درس احلداثة وما يرتبط هب�ا ،باعتبارها هيكلاً
أساسا للعلم واملعرفة يف البالد بشكل رسمي ،وعندما تط ّبق بإحكام عىل الساحة العامة
ً
لاّ
والفضاءات الفكرية يف املجتمع ،من خالل املطبوعات والكتب واملج ت واملحارضات
العام�ة أو التخصصي�ة ،فإن درس الغرب باعتباره جمالاً وميدانًا بحث ًّيا جديدً ا –كام يقول
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إصدارات حديثة

املؤلف -سيبدو حينها بال معنى.
ف�إذا مل نس�تطع بي�ان التامي�ز املوجود بني
ه�ذا املج�ال أو الس�ؤال املح�وري اخل�اص به..
الس�ؤال املرك�زي لدراس�ات احلداث�ة ،وبين ما
يرتب�ط بالغ�رب ودرس�ه وم�ا ُيض�اف دائًم�اً من
خالل اإلجراءات الرس�مية وغري الرس�مية ،فإن
علم الغرب أو الدراس�ات الغربية س�تموت قبل
أن تولد ،أو سستذبل قبل أن تزهر.
يتك�ون الكت�اب م�ن أب�واب أو
ال
ّ
فص�ول وإنّام جمموعة من العناوين .لدراس�ات
وبح�وث ،مث�ل :احلداث�ة وعلم االس�تغراب:
حموري�ة اإلنس�ان واملجتم�ع والتاري�خ األخري
للع�امل ،وعلم احلداثة الغ�ريب من احلداثة بمثابة
التاريخ البشري العام إىل احلداثة بام هي تاريخ
تط�ورات احلداث�ة يف الشرق:
غ�ريب خ�اصّ ،
عملية االنعت�اق من الوعي احلداثوي ،وتعميم
احلداثة عىل التاريخ والوجود ،واس�تحالة علم
االستغراب ،االستغراب :الرشوط ،اإلمكانية،
واخلصائص.

إعادة التفكري يف احلداثة
نزعة ما بعد االستعامر واخليال
السوسيولوجي

الكاتب :جريمندر ك .بامربا.
ترمجة :ابتسام سيد عالم وحنان حممد حافظ.
النارش :املركز القومي للرتمجة  -القاهرة.
الصفحات 277 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
ُيعتبر ه�ذا الكت�اب حماول�ة لنق�د بعض
خصوصا يف
مظاه�ر احلداثة الغربية من الداخل،
ً

193

حلظة التأسيس ،وكذلك تسليط الضوء عىل جذور
فكرة املركزية األوربي�ة أو الغربية ،وما يرتبط هبا
من أس�اطري ،جت ّلت يف املامرس�ات االس�تعامرية،
والدراس�ات االس�ترشاقية الت�ي تناول�ت الع�امل
غري الغريب بن�وع من التع�ايل والعنرصية .كذلك
التص�ورات الغربية
حي�اول الكتاب إعادة ق�راءة
ّ
وما قدّ مته من نامذج حداثوية متعدّ دة ،وهي اآلن
يف طريقه�ا إىل التح ّلل ،ما ينعكس إجيا ًبا عىل نقد
التص�ورات التقليدية التي كان�ت تتم ّيز
ونق�ض
ّ
بع�دم التكافؤ احلض�اري بني الغ�رب وغريه من
العامل ،ما جعل تقليد أو نس�خ التجربة احلضارية
الغربي�ة يبوء بالفش�ل الذريع يف أكث�ر من منطقة
حضاري�ة .إن�ه بالفع�ل حماول�ة إلع�ادة التفكير
بطريقة نقدية يف كل ما واكب العالقة بني احلداثة
الغربي�ة وأفكاره�ا وأس�اطريها وبني بقي�ة العامل
واحلضارات.
يتكون الكتاب م�ن جزأين وعدّ ة فصول
ّ
مع مقدّ مة وخامتة.
يف اجل�زء األول وحت�ت عن�وان :عل�م
االجتماع وتارخي�ه ،تناولت املؤلف�ة يف الفصل
األول موض�وع احلداثة والنزعة االس�تعامرية،
ونق�د نزعة م�ا بعد االس�تعامر .أم�ا يف الفصل
الث�اين فتحدّ ثت ع�ن احلداث�ة األوربية واخليال
خصصت الفصل الثالث
السوس�يولوجي ،فيام ّ
للحدي�ث ع�ن :م�ن التّحدي�ث إىل احلداث�ات
املتع�دّ دة :معضل�ة التمرك�ز ح�ول النزع�ة
األوربية.
يف اجل�زء الث�اين وحت�ت عن�وان :تفكيك
التمرك�ز حول النزع�ة األوربية :حتدّ ث�ت املؤلفة
يف الفصلني الرابع واخلامس عن :أساطري الكامل
الثق�ايف األورويب :عصر النهض�ة ،وأس�اطري

إصدارات حديثة
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الدولة :األمة احلديثة والثورة الفرنسية.
فخصصت�ه
أم�ا الفص�ل الس�ادس،
ّ
للحدي�ث ع�ن أس�اطري الرأسمالية الصناعي�ة:
وأخريا حتدّ ث�ت يف اخلامتة عن
الث�ورة الصناعي�ة.
ً
عل�م االجتماع والنظري�ة االجتامعي�ة فيما بع�د
االستعامر :نحو تأريخ مرتبط.

التربية ومشكالت املجتمع
يف عرص العوملة

الكاتب :د .أيوب دخل اهلل.
النارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.
الصفحات 272 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2015 - 1م.
التط�ور ال�ذي عرفت�ه وس�ائل
يش�كّل
ّ
كبريا
االتّص�ال وتكنولوجي�ا املعلوم�ات حتدِّ ًيا ً
لع�دد من دول العامل غري الغ�ريب ،باإلضافة إىل
التطور
حتدّ ي العوملة الذي حياول استغالل هذا
ّ
التّقن�ي لنشر قي�م احلض�ارة الغربي�ة وتعمي�م
رؤيته�ا لإلنس�ان والك�ون ،وهذا م�ا ضاعف
خماطر ه�ذه العومل�ة الفكرية والقيمي�ة وآثارها
السلبية عىل هو ّيات الش�عوب خارج احلضارة
الغربية ومن بينهم ش�عوب احلضارة العربية -
اإلسالمية.
وأخطر ما يف ه�ذه العوملة ،هو تأثريها
يف األنظم�ة الرتبوي�ة الت�ي تصن�ع العق�ول
وتؤس�س لل�رؤى الفكري�ة واأليديولوجي�ة
ّ
من�ذ الصغر ،ما اس�تدعى ّ
دق ناق�وس اخلطر
والتفكير اجل�دّ ي ملواجهة ه�ذه املخاطر عىل
املستوى الرتبوي.
م�ن هن�ا ينطل�ق مؤ ّل�ف ه�ذا الكت�اب

ل ُيس ّلط الضوء عىل عالقة الرتبية باملجتمع وأمهية
التخطي�ط الرتب�وي واتخّ�اذ الق�رارات ملعاجل�ة
خصوصا يف
املشكالت التي تفرزها هذه العوملة،
ً
جمال اإلعالم والثقافة والتكنولوجيا.
يتكون الكتاب من س�تة فصول وخامتة..
ّ
خصصه املؤ ّلف للتعريف بالرتبية
الفص�ل األول ّ
واملجتم�ع ،وأهداف الرتبية ،والعالقة بني الرتبية
خص�ص الفص�ل
ومش�كالت املجتم�ع ،فيما ّ
الث�اين للحديث ع�ن التخطيط واتخّ�اذ القرارات
ّ
وحل املش�كالت ،وكيفية التخطيط ومرتكزاته،
واملدخل العلمي ّ
حلل املشكالت.
أما الفصل الثالث فقد عالج فيه موضوع
الرتبي�ة والعومل�ة ،حي�ث تت ّب�ع نش�وء العومل�ة
وحتدّ ياهتا وإشكالية الرتبية يف ّ
ظل هذه العوملة .يف
الفص�ل الرابع تناول موض�وع الرتبية واإلعالم،
واإلعالم الرتبوي :مرتكزاته ووظائفه.
خص�ص الفصلين اخلام�س
وأخيرا ّ
ً
والس�ادس ،للحديث عن الرتبية والغزو الثقايف،
والرتبية والتكنولوجيا.

القيم األخالقية

يف الفلسفة الغربية املعارصة
الكاتب :د .قاسم صاحب عبد احلسني الشمري.
النارش :دار ومكتبة البصائر  -بريوت.
الصفحات 235 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2015 - 1م.
أه�م املباحث
يعتبر مبح�ث القي�م م�ن ّ
القديمة يف الفكر اإلنساين ،كام ُيعدّ مبح ًثا أساس ًّيا
م�ن مباحث الفلس�فة .وق�د تع�دّ دت النظريات
التطور
القديم�ة واحلديث�ة يف تناوهلا للقي�م ،ومع
ّ
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الفك�ري املع�ارص وث�ورة املعلوم�ات ،وم�ا تبع
ذل�ك م�ن حتدّ ي�ات طال�ت القيم عىل املس�تويني
النظري والتطبيقي ،ظهرت بعض الكتابات التي
حت�اول إع�ادة النظر يف مباح�ث القي�م والقضايا
األخالقية ،بغية الوصول إىل نظريات تس�توعب
ه�ذه املتغيرّ ات وتعيد للقيم واملس�ائل األخالقية
قدرهت�ا عىل التأثري اإلجي�ايب يف احلضارة املعارصة
وإنس�انه التائ�ه بين امل�دارس الفكري�ة القديم�ة
واملعارصة.
م�ن هنا ينطل�ق الكاتب لتت ّب�ع النظريات
الغربية يف هذا املجال ونقدها وتقويمها وتس�ليط
أهم النظريات القيمية يف الفلس�فات
الضوء عىل ّ
الغربية.
يتكون الكتاب من أربعة فصول ومقدّ مة،
ّ
واصطالحا
يف املقدّ م�ة عرف الكات�ب القيمة لغة
ً
مركزا عىل
وطبيعة القيم األخالقية ،وتقس�يمهاً ،
قيمتي اخلري واجلامل.
التطور
أما يف الفصل األول فتحدّ ث عن
ّ
الفلس�في للقيم األخالقية عند فالس�فة اليونان،
مثل س�قراط وأرسطو وأفالطون .كام حتدّ ث عن
القيم األخالقية يف القرون الوسطى.
يف الفصلين الث�اين والثال�ث ،حت�دّ ث
الكاتب عن القيم األخالقية يف الفلسفة احلديثة،
عند سبينوزا وكانط ونيتشه ،وما قدّ مه هؤالء من
انتقادات للقيم األخالقية يف املسيحية .كام حتدّ ث
عن موقف الرباغامتية من القيم األخالقية.
خص�ص الفصل الرابع للحديث
وأخريا ّ
ً
ع�ن القيم األخالقية االجتامعية عند املفكر جون
رول�ز ونظريات�ه يف العدال�ة والعق�د االجتامعي،
وموقفه من قيم فعل اخلري واللذة ،وقيمة املجتمع
املدين والسيايس.

195

التنشئة االجتماعية وااللتزام الديين
الكاتب :صادق عباس املوسوي.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي -
بريوت.
الصفحات 382 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
ُيع�دّ موض�وع االلت�زام الديني م�ن أبرز
الش�واخص االجتامعي�ة الت�ي حت�اول التنش�ئة
يترشهبا
استهدافها ،متهيدً ا لس�لوك ومعرفة وقيم ّ
الف�رد ،بما يحُ اك�ي مبادئه�ا وأهدافه�ا .وتكتيس
التنشئة الدينية أمهية كربى يف الوقت الراهن ،من
خلال ظاهرة العودة إىل الدي�ن وااللتزام الديني
وخصوص�ا يف املجتمع�ات املتع�دّ دة األدي�ان
ً
واملذاه�ب .وه�ذه الظاه�رة م�ن املواضي�ع التي
بحثها علم االجتامع وح ّللها منطل ًقا من جذورها
وأسباهبا ودوافعها ،وكذلك سبب انحسارها.
ألمهية هذا املوضوع قام الكاتب بدراس�ة
ميداني�ة ملفه�وم التنش�ئة الديني�ة وتأثريه�ا على
االلتزام الديني ،عىل مس�تويي الفكر والس�لوك،
ومؤسساهتا ومدى تأثريها يف
ليكشف عن آثارها
ّ
ظاهرة التعصب الديني.
يتك�ون الكت�اب م�ن بابين وجمموع�ة
ّ
من الفص�ول .يف الب�اب األول وحتت عنوان:
البح�ث النظ�ري ،حت�دّ ث الكات�ب يف الفصل
األول ع�ن :التنش�ئة االجتامعي�ة :املفه�وم
واملؤسس�ات ،حي�ث تن�اول مفه�وم التنش�ئة
ّ
واالجتاه�ات النظري�ة للتنش�ئة وأنواعه�ا،
ومؤسس�ات
والتنش�ئة يف الق�رآن الكري�م،
ّ
التنش�ئة االجتامعية (األرسة واملدرسة ،وسائل
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اإلعالم ،املؤسسة الدينية ..إلخ).
خصص�ه للحدي�ث عن:
الفص�ل الث�اين ّ
الدين وااللتزام الديني يف جمتمع متعدّ د الطوائف،
وقد حت�دّ ث في�ه ع�ن الدي�ن والظاه�رة الدينية،
والدين والتدين يف جمتمع متعدّ د الطوائف ،ودور
التنش�ئة األرسي�ة يف تد ّي�ن الطالب .أم�ا الفصل
الثال�ث فق�د تن�اول في�ه موض�وع أثر التنش�ئتني
احلزبي�ة واألرسي�ة واملدرس�ية يف تد ّين الش�باب
املسلم الشيعي يف لبنان ،حيث تت ّبع ظاهرة التد ّين
يف ه�ذا املجتم�ع وخصوصيتها ومعي�ار االلتزام
املؤسس�ات الدينية الش�يعية
الديني فيه�ا ،ودور ّ
يف تد ّي�ن الطالب ،والتنش�ئة الديني�ة يف املدارس
اإلسالمية ،ودور الرتبية احلزبية يف التد ّين.
الب�اب الث�اين ،وحت�ت عن�وان :ملح�ق
خمترص البحث امليداين ،اس�تعرض عنارص العمل
املي�داين ،وجمتم�ع الدراس�ة ،ووح�دة املعاين�ة،
وأدوات البح�ث وجتربته�ا .كام حت�دّ ث عن تأثري
مؤسسات التنش�ئة الثالث يف املستويات الثالثة،
ّ
واالنتامء السيايس ومس�تويات االلتزام الديني..
وأخري ًا ،املضامني االجتامعية والرتبوية للدراسة.

املرأة يف اإلسالم
الكاتب :فريبا عالسوند.
ترمجة :أمحد املوسوي وعباس جواد.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي –
بريوت.
الصفحات 563 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
كُتب الكثير يف العقود األخرية عن املرأة
املسلمة واحلقوق التي أعطاها اإلسالم ،وكذلك

نوقش�ت جمم�ل القضاي�ا اإلش�كالية املرتبط�ة
باملرأة ،وس�بب وضعها املرت ّدي يف العاملني العريب
واإلسالمي .أما ما يم ّيز هذا الكتاب فألن مؤ ّلفته
ام�رأة باحثة وصاحب�ة خربة يف جمال الدراس�ات
منهجا يف الكتابة
النسوية ،باإلضافة إىل اختيارها
ً
منهاجا دراس� ًّيا
جيعل م�ن كتاهبا يمكن أن يكون
ً
جامع ًّي�ا عىل جانب مهم من املوضوعية واملعاجلة
األكاديمية لقضايا املرأة؛ حيث يقدّ م رؤية إنسانية
للمرأة ،وينتقد الكثري من أش�كال التمييز ضدّ ها
باعتباره�ا أعرا ًف�ا وتقالي�د وتراكمات تارخيي�ة
تحُ س�ب عىل اإلسالم ،وتُساهم يف تش�ويه الرؤية
الصحيحة للمرأة يف اإلسالم.
يتكون الكتاب م�ن جزأين وجمموعة من
ّ
املباحث.
اجل�زء األول وحت�ت عن�وان :املكان�ة
واهلوي�ة؛ حتدّ ث�ت املؤلف�ة ع�ن املكانة اإلنس�انية
والقيمي�ة للم�رأة ،واالختالف�ات التكويني�ة بني
الرج�ل وامل�رأة ،اهلوي�ة واألدوار اجلنوس�ية ،كام
ناقش�ت موض�وع العالق�ة بين امل�رأة والرجل،
وقضايا املساواة والنسوية.
اجل�زء الث�اين وحت�ت عن�وان :احلق�وق
والتكالي�ف؛ حتدّ ثت املؤ ّلفة يف القس�م األول عن
خصصت القس�م
امل�رأة والتكاليف الفردية ،فيام ّ
الث�اين للحديث عن وض�ع املرأة يف األرسة ،وفيه
ناقش�ت الكثير م�ن القضاي�ا ّ
حمل اخللاف مثل
قضاي�ا :القوام�ة والتمكين والنش�وز والعن�ف
وتعدّ د الزوجات.
وأخريا تناولت يف القسم الثالث موضوع
ً
املرأة واملجتمع ،ودورها يف التغيرّ ات االجتامعية
واملشاركة السياسية وعمل املرأة.
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علم نفس النمو

من الطفولة إىل املراهقة
الكاتب :د .هشام أمحد غراب.
النارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.
الصفحات 333 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2015 - 1م.
يعتبر عل�م نف�س النم�و مهًّم�اًّ بالنس�بة
ل�كل فرد ،فأمهيت�ه لآلباء واألمه�ات واملر ّبني ال
ّ
تقل ع�ن أمهيت�ه للعاملني يف املج�ال الصحي أو
املتخصصني يف العلوم األخرى .ودراسة مراحل
ّ
النمو اإلنس�اين تقود إىل كيفية التعامل مع الطفل
ابتدا ًء م�ن تكوينه ،وحتى اكتامل�ه رجلاً  .من هنا
ينطل�ق هذا الكت�اب ليتناول كاف�ة جوانب النمو
اإلنساين ومراحله عند الطفل واملراهق.
يتكون الكتاب من سبعة فصول وخامتة.
ّ
يف الفصلني األول والثاين ،حتدّ ث املؤ ّلف
عن أمهية علم نف�س النمو وخصائصه ،واملبادئ
والقوانني العام�ة للنمو ومتط ّلب�ات كل مرحلة،
وطرق دراسة النمو ومناهج البحث فيه.
أم�ا الفصلان الثال�ث والراب�ع فس� ّلط
فيهما الضوء على العوامل املؤ ّث�رة يف النمو ،مثل
الوراث�ة والبيئة والتغذية ،كما حتدّ ث عن مراحل
النمو اإلنساين :من النطفة إىل الوالدة والرضاعة
فالفطام.
خصصهام
الفصالن اخلامس والسادسّ ،
املؤ ّلف للحديث عن مراحل النمو اإلنساين :من
الطفول�ة املبكرة وإىل املراهقة وص�ولاً إىل الرتبية
اجلنسية.
حيث تت ّبع هذه املراح�ل والعوامل املؤ ّثر
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فيها مثل تأثري األرسة والوضع االقتصادي ..إلخ
وكذلك مظاهر النمو العقيل واجلس�مي واجلنيس
حت�والت ومش�كالت ،ودور
وم�ا يرتب�ط هبا من ّ
األرسة يف معاجلة هذه املشكالت.
خصص الفصل السابع واألخري
وأخرياّ ،
ً
للحديث عن مشكالت األطفال وسبل معاجلتها
والتغ ّلب عليها.

بؤس الربيع العريب

مقاربة فلسفية وجيو-سرتاتيجية
الكاتب :إدريس هاين.
النارش :دار روافد  -بريوت.
الصفحات 620 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
بقدر الدماء التي س�الت وال تزال تس�يل
بس�بب م�ا أطل�ق علي�ه اإلعلام الغ�ريب الربي�ع
الع�ريب ،كذل�ك س�الت أهن�ار م�ن امل�داد الذي
س� ّطر عرشات الكتب ومئات بل آالف املقاالت
والتحليالت ،الراصدة واملح ّللة هلذا الربيع الذي
تتناقض فيه التحليالت واملعطيات ،بني احلديث
عن مؤامرات خم ّطط هل�ا غرب ًّيا ،ومن إخراج حميل
وأدوات داخلي�ة ،وبين ق�راءات تفاؤلي�ة تعتبر
م�ا جي�ري ح�راكًا طبيع ًّي�ا آن أوانه بس�بب تراكم
املعطيات الواقعية.
أم�ا م�ا يم ّي�ز ه�ذا الكت�اب فه�و حماولة
اجلمع بني الغوص يف فهم وحتليل ظاهرة احلراك
الشعبي العريب ،لتقديم مقاربة فلسفية ترتكز عىل
معطي�ات اخللفي�ة الديني�ة واأليديولوجية ،دون
إغفال املعطيات السياس�ية واملتغيرّ ات السياس�ية
على الس�احة الدولي�ة ،الت�ي تتّج�ه نح�و إنت�اج
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معادالت جديدة تُطيح باهليمنة الغربية التقليدية،
لصال�ح ق�وى جديدة يف ط�ور التش�كّل .من هنا
فاألقس�ام األربع�ة هلذا الكتاب وجمم�وع فصوله
س�مى بالربيع
تق�دّ م مقارب�ة حتليلية لظاه�رة ما ُي ّ
الع�ريب ،تتج�اوز األح�داث اليومي�ة ،السياس�ية
واالقتصادية ،لتكش�ف عن مآزق يعيش�ها الفكر
العريب اإلسالمي بش�قيه التقليدي والتجديدي،
وحم�اوالت العق�ل اإلسلامي اجتراح التغيير
الذي طال انتظاره.
ينقسم الكتاب إىل أربعة أقسام وجمموعة
خصص�ه املؤ ّل�ف
م�ن الفص�ول .القس�م األول ّ
للحدي�ث ع�ن املقارب�ة املفهومي�ة والفلس�فية
للث�ورات العربي�ة ،حي�ث تن�اول يف فصوله عدة
قضاي�ا وعال�ج الكثري م�ن اإلش�كاالت املعرفية
املرتبطة بالرتاث والواقع الس�يايس ،وعىل رأسها
ظاه�رة الطغي�ان أو االس�تبداد املتع�دّ د األوجه،
وبروز دور اجلامهري يف التغيري.
فخصصه للحديث عن
أما القس�م الثاين
ّ
جيوستراتيجيا الث�ورات العربي�ة ،وفي�ه حتدّ ث
عم أسماه الب�ؤس األيديولوجي للربي�ع العريب،
اَّ
ومرسحي�ات الويكيليك�س ،وحقيق�ة الوع�ي
التطرف .كام حتدّ ث بالتفصيل
الديني يف مواجهة
ّ
خضم
يف هذا القس�م ع�ن التجربة اإلخواني�ة يف
ّ
خصص�ه
ه�ذا الربي�ع الع�ريب .القس�م الثال�ث ّ
الس�ترشاف م�ا بعد الربي�ع الع�ريب ،متحدّ ًثا عن
غياب اسرتاتيجيا لألمن العريب واإلسالمي.
يف القسم الرابع واألخري ،وحتت عنوان:
ربي�ع اإلره�اب ،حت�دّ ث مط�ولاً ع�ن ت ّي�ارات
العن�ف التكفريي ،واإلرهاب االس�تباقي ،ومن
العن�ف املدنّ�س إىل العنف املق�دّ س ،واإلرهاب
استرشا ًقا ..إلخ.

املهارات التعليمية

أساليب وفنون التدريس
الكاتب :د .حسن شعباين.
الن�ارش :مركز األبحاث والدراس�ات الرتبوية -
توزيع دار البالغ  -بريوت.
الصفحات 574 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
إذا كان للإدارات الرتبوي�ة والتعليمي�ة
الدور األساس يف وضع اخلطط واالسرتاتيجيات
الرتبوي�ة ،فإن للمع ّل�م الدور الرئي�س كذلك يف
تنفيذه�ا وتطبيقه�ا على أرض الواق�ع ،ولتح ّقق
هذه اخلطط أهدافه�ا وإلنجاح مهمة املع ّلم ال بد
ل�ه من اكتس�اب امله�ارات والفنون واألس�اليب
الالزمة لتنفيذ هذه اخلطط.
ويف ظ�ل تنامي واتّس�اع التعلي�م يف مجيع
ماس�ة للتع�رف عىل
مراحل�ه أصبح�ت احلاج�ة ّ
املتنوع�ة من ط�رف اإلدارات
مه�ارات التعلي�م ّ
التعليمي�ة واملعلمين ،بغي�ة تطوي�ر الكف�اءات
تط�ور العملي�ة التعليمي�ة
وتنميته�ا لتواك�ب
ّ
وخمرجاهتا وأهدافها.
من هن�ا ينطلق مؤ ّلف هذا الكتاب ليضع
بني ي�دي اإلدارات التعليمية واملعلمني ،جمموعة
تصب مجيعها يف تعريف
من النظريات واخلربات
ّ
املع ّل�م آخ�ر م�ا ت ََّم الوص�ول إليه يف جم�ال تطوير
املهارات التعليمية من أس�اليب وفنون للتدريس
والتعليم.
ينقسم الكتاب إىل أربعة أبواب وجمموعة
من الفصول.
يف الب�اب األول وحت�ت عن�وان :املبادئ

إصدارات حديثة

النظري�ة للتدري�س ،حت�دّ ث الكات�ب ع�ن ماهية
ووظيف�ة نظري�ات التدري�س .أم�ا الب�اب الثاين
خصص�ه للحديث عن التخطي�ط التعليمي
فق�د ّ
من خالل اإلضاءة عىل مص�ادر حتديد األهداف
التعليمية ومراحل حتليل وتصميم خطة تعليمية.
يف الب�اب الثالث وحتت عنوان :اتجّ اهات
وأس�اليب التدريس ،حتدّ ث الكاتب عن مس�ألة
التدري�س املب�ارش واملبادئ النظرية والدراس�ات
الداعمة للتدريس املبارش ،ونامذج وأساليب هذا
التدري�س .كام حتدّ ث ع�ن التدريس غري املبارش،
والتدريس التفاعيل والتدريس القائم عىل حمورية
املسألة.
خص�ص الب�اب الراب�ع لتقييم
وأخيراّ ،
ً
النتائج التعليمية ،حي�ث حتدّ ث عن تقييم التقدّ م
الدرايس ،والتقييم عبر االختبار اخل ّطي ،وأنواع
االختبارات التي وضعها املع ّلم.

عودة إىل اجلذور

بحث يف جذور األزمة العاملية الراهنة
وسبل اجتيازها
ُ
الكاتب :حممد صادق احلسيني.
النارش :دار املحجة البيضاء  -بريوت.
الصفحات 144 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
يم ّثل هذا الكت�اب جولة فكرية يف حركة
اجل�ذور يف الفكر وأس�لوهبا يف املعنى الواقع ،من
أج�ل أن تكون حماولة لالنفتاح عىل بعض مواقع
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الطريق التي جيب أن نسلكها.
وق�د انطلق�ت ه�ذه اجلول�ة م�ن خلال
التجرب�ة احلي�ة الت�ي عاش�ها الكات�ب يف حيات�ه
الصحافي�ة ،وم�ن خلال رص�د األح�داث
ومعايش�تها ،يق�دّ م الكات�ب م�ن جه�ة حتليًل�اً
وتفسريا للكثري من الوقائع السياسية واملواجهات
ً
خصوصا يف العامل اإلسالمي،
واحلروب املشتعلة
ً
وم�ن جه�ة أخرى يتنبَّ�أ بمآالت الكثير من هذه
وخصوصا بداية التغيري عىل املس�توى
األحداث
ً
العامل�ي ،وال�ذي لن يك�ون يف صالح االس�تعامر
الغ�ريب والصهيوين ،بل س�يكون مقدّ م�ة لوالدة
–كما يقول -م�ن خماضها س�يتبلور نظام عاملي
جديد.
يتك�ون الكت�اب م�ن أربع�ة فص�ول ،يف
ّ
الفص�ل األول حت�دّ ث في�ه ع�ن ج�ذور الرصاع
ال�دويل املعارص بني نظرية البق�اء وعقيدة الفداء،
أم�ا الفص�ل الث�اين فق�د تن�اول في�ه ع�دة قضايا
حتت عناوي�ن :نحن والعامل املتغيرّ عبر التاريخ،
املتوس�ط إىل األطليس،
وانتق�ال حم�ور العامل م�ن
ّ
ومن احلروب الصليبية إىل احلرب النفسية.
الفصلان الثالث والرابع ،س� ّلط الضوء
فيهما عىل جمموع�ة من القضايا العاملية احلساس�ة
مث�ل إمرباطوري�ة املال العاملي�ة ،وأباط�رة الثروة
والس�لطان ،وحتال�ف اليه�ود ورصايف النقود يف
املعرك�ة ،ومث ّل�ث األرض واملظلومي�ة واجلامعة،
مقاب�ل مث ّلث امل�ال واجلاه والس�لطة .ويف اخلامتة
أكّ�د الكات�ب حقيق�ة أننا أم�ام عامل ينه�ار وآخر
ينهض.
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