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هـــذا الــعــدد
املجال اإلسالمي املعارص ُيعاين من بروز ظاهرة اإلرهاب والعنف ،الذي يامرس
القتل بال ضوابط ،ويقوم بالتفجري لقتل أكرب عدد ممكن من املستهدفني..
ويبدو وفق املعطيات القائمة أن كل املجال اإلسالمي املعارص أضحى ُيعاين من هذه
تدمر املكاسب ،كام تُدخل العرب واملسلمني يف كل مناطق تواجدهم يف
الظاهرة اخلطرية ،التي ّ
أتون أزمات وتوترات متالحقة دون وجود أفق حقيقي لالنعتاق من هذه األزمات والتوترات.
ويبدو أن املجال اإلسالمي -دون معاجلة هذه الظاهرة -سيعاين الكثري من
التوترات من جراء شيوع هذه اآلفة اخلطرية ،مع غياب إرادة صلبة يف كل الدول العربية
واإلسالمية لبلورة مرشوع متكامل للخروج من مأزق اإلرهاب والعنف ،الذي برز يف
كل مناطق املجال االسالمي املعارص.
وانطال ًقا من إيامننا برضورة أن يعمل اجلميع وفق اإلمكانات والقدرات ملواجهة
هذه اآلفة اخلطرية تأيت الكلمة األوىل هلذا العدد التي كتبها األستاذ أمحد شهاب بعنوان:
والتطرف».
«فرضية التخ ّلص من العنف
ّ
حتوالت الربيع العريب»،
ويشاركنا مدير التحرير بدراسة بعنوان« :عىل ضوء ّ
والدكتور طاهر سعود يشاركنا بدراسة متميزة عن جتربة مجعية العلامء املسلمني يف اجلزائر
بعنوان« :مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني ومعادلة الرصاع الفكري ..اقرتاب نقدي».
ويشاركنا الشيخ فيصل العوامي بدراسة حتت عنوان« :احلق كمفهوم يف البحوث
العلمية».
وغريها من الدراسات واألبحاث التي توزّعت عىل أبواب املجلة الثابتة.
ونسأل أن نكون قد و ّفقنا يف دراسات هذا العدد لتقديم رؤى مفيدة لإلنسان
واملجتمع العريب واإلسالمي.
ومن اهلل نستمد العون والتوفيق..

الكلمة األولى

ت ُّ ف
ف� ض ة ت خ ُّ م ن ن ف
ر�ي�� ا ل��لص � ا لع�� و ا ل�طر�
أمحد شهاب*

ﷺ مقدمة

تشكل الفعل احلضاري يف العامل االسالمي نتيجة لفاعلية أمم متنوعة
ٍ
املفاهيمي اإلسالمي .فقد رفض االسالم منح درجة خاصة للون
داخل اإلطار
أو العرق أو العائلة أو اللغة واملنطقة واكتفى بمخاطبة النوع االنساين بعيد ًا عن
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر
األطر الضيقة التي يميل إليها غالبية البرش { َيا َأ هُّ َيا الن ُ
وأنثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ ال َّل ِه َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه
ِ
يم َخبِ ٌري}(((.
َعل ٌ
وتنوع
ومل خيلوا هذا اإلطار من وجود الكثري من نقاط اخلالف والنزاع ُّ
اآلراء وتعدُّ د وجهات النظر ،لكننا نعلم يقينًا أنه ح ّقق الكثري من اإلنجازات
يف تلك الفرتة نتيجة حفاظه عىل «اإلطار اجلامع» من التصدُّ ع بالقدر املمكن،
وقدرة عقالء األمة عىل تدارك األزمات ،وتصدّ هيم لكل مشاريع الفتنة التي
كانت تندلع بني فرتة وأخرى.
باحث يف قضايا التنمية السياسية من الكويت ،الربيد اإللكرتوينahshehab@gmail.com :

*
((( احلجرات.13 :

5

الكلمة األوىل

6

حتى عندما أفرزت األزمات السياسية واالجتامعية ِ
الف َرق واملذاهب واجلامعات،
كان كبار األئمة ورواد اإلصالح والصالح يف األمة يتعاملون بوصفهم أئمة جلميع الناس
وليس لفئة أو مجاعة منهم ،ومهام حاول اآلخرون أن يصنّفوهم أو يض ّيقوا األطر املذهبية أو
السياسية حوهلم ،نجدهم يتاميزون بخطاب إنساين وأخالقي عايل املضامني ،ومل ينغلقوا يف
دائرة اآلخرين ومل جياروا خم ّططاهتم ،ومشاريعهم التجزيئية لألمة.

مرت عىل املسلمني بعد وفاة النبي األكرم ،وخالل
ويف أتون الفتنة العاصفة التي ّ
الفرتة التي تعدّ األكثر حساسية ودقة من تارخيهم ،نجد موقف اإلمام عيل بن أيب طالب
الرصيح يف درء الفتنة ،وإغالق منابعها ،فحني طالبه البعض بمدّ يده للبيعة ،رفض اإلمام
قائلاً بأن مرادهم الفتنة((( ،وعندما امتنع عن البيعة أبان أحقيته بذلك بلسان عريب فصيح،
ومل ِ
خيف اعرتاضه عىل مسار األحداث ،ولكنه يف الوقت ذاته مل يرت ّدد عن التو ّقف وإعالن
البيعة تضحية منه لصالح بقاء االسالم ،وبقاء قوته وديموته.
ويف توضيح أسباب ذلك يقول االمام عيل« :فام راعني إلاَّ انثيال الناس عىل فالن
يبايعونه ،فأمسكت يدي حتى رأيت راجع َة الناس قد رجعت عن اإلسالم يدعون إىل حمق
عيل
دين حممد،
ُ
فخشيت إن مل أنرص اإلسالم وأهله أن أرى فيه ثل ًام أو هدم ًا ،تكون املصيبة به َّ
متاع أيام قالئل يزول منها ما كان كام يزول الرساب
أعظم من فوت واليتكم ا ّلتي إنّام هي ُ
ّ
واطمأن الدين
فنهضت يف تلك األحداث حتّى زاح الباطل وزهق،
أو كام يتقشع السحاب،
ُ
وتنهنه».

ﷺ التفسري املذهبي خلطاب االعتدال

وف ًقا للتفسري املذهبي الذي ساد اجلدل الكالمي بني املسلمني ،فإن ارتقاء اخلطاب
عند رواد اإلصالح والصالح يف األمة كان له داللة عىل أحقانية هذا املذهب أو ذاك ،أو
ّ
وملخصه القول بأن الرواد جيزمون بأهنم املم ّثل الوحيد
ترجيح كفة هذا الفريق عىل اآلخر،
والرشعي لألمة ،وبالتايل فهم يتحدّ ثون باسمها بوصفهم أصحاب احلق التام واملطلق ،وأن
اآلخرين هم عصبة من املدعني وا ُملتل ّبسني بثوب األمة اإلسالمية الذي ال يتسع لسواهم،
لتبدأ رحلة حشد األدلة يف سبيل النيل من انتامء اآلخرين هلذه األمة ،وإلغاء املختلفني من
فرصة االنتساب إليها.
وثمة تفسري آخر ينتهي إىل أن السلوك الوحدوي لقادة الصالح واإلصالح يف األمة

((( تاريخ الطربي.209/5 :
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ما هو إلاَّ جزء من منهج التقية التي يتّخذها املصلحون التِّقاء كيد السلطان الغاشم وأعوانه
من الوشاة واملغرضني ،سواء كان الرضر املحتمل واق ًعا عليهم أو عىل عامة املسلمني،
وعليه فإن الكثري من املواقف العملية والنظرية التي توصف باالعتدال تعلل بأن مصدرها
اخلوف من السلطان أو الوقاية من رضره ،وليس طلب الوحدة والسعي لتحقيقها ،وحتفل
األدبيات الدينية بتعليالت من هذا النوع.

ويف املوضوع ذاته ،تذهب بعض التفسريات إىل أن العديد من املقوالت واملواقف
التي صدرت عن هؤالء القادة إنام جاءت ضمن سياق استيعاب املختلفني أو لنقل :إن
هدفها ينحرص بالرغبة يف الظهور بصورة األب الروحي اهلادف لكسب جولة النزال ضد
اآلخر ،واستيعاب أكرب قدر من اجلمهور لصالح ما يعتقدون أنه احلق ،ذلك أن بعض
مقتضيات مراعاة عقول وقدرات العامة الذهنية تستوجب اإلفصاح عن املشرتكات لتحفيز
املختلف لقبوهلم وعدم النفور منهم؛ ولذا ال يمكن أخذ ظاهر السلوك أو القول الوحدوي
لقادة الصالح واإلصالح يف األمة لكونه تكتيكًا ليس إلاَّ  ،فاحلق واحد -معهم -وال يتعدّ د.
إلاَّ أنه ومن خالل تتبع الكثري من تلك املواقف نقف عىل نتيجة قد تبدو مغايرة
ّ
وملخصها نزوع قادة اإلصالح والصالح إىل
ملا ذهب إليه «أصحاب اجلدل املذهبي»،
االعرتاف بقابلية اإلطار املفاهيمي الستيعاب املنضوين حتته ،وإن اختلفوا معهم يف الرأي
فثمة فرق كبري بني أن يكون اآلخر خمط ًئا أو مصي ًبا يف
أو اشتدوا معهم يف ساحات املواجهةّ ،
آرائه ومواقفه ،وبني أجنبيته عن هذه األمة ،وكفره(((.

من املؤكد أن تفسريات النص الديني قابلة للصحة واخلطأ ،وال يمكن القول بأن
كل التفسريات هي سليمة وتا ّمة ،لكن يف الوقت ذاته فإن اخلطأ العلمي ال يقتيض يف
الغالب القول بكفر صاحبه أو خروجه عن ملة اإلسالم ،بل منتهى ما يقتضيه هو احلكم
بخطأ اجتهاد صاحبه وانحراف الفكرة أو عدم متامها ،أو حتى القول بانحراف من يقول
هبذا الرأي ،وهذا االنحراف ال يستدعي طرده من األمة ،أو التعاطي معه عىل أنه خرج
{ولاَ َت ُقو ُلوا َلمِ ْن َأ ْل َقى إِ َل ْيك ُُم السَّلاَ َم َل ْس َت
عن اإلطار اإلسالمي مصدا ًقا لقوله تعاىلَ :
((( روى يونس بن يعقوب عن أيب عبد اهلل  Cأنه قال« :ملعون ملعون من رمى مؤمن ًا بكفر ،ومن رمى
مؤمن ًا بكفر ،فهو كقتله» كنز الفوائد ،63 :بحار األنوار .209 /69 :وعن جابر ،عن أيب جعفر :C
«ما شهد رجل عىل رجل بكفر قط إلاَّ باء به أحدمها ،إن كان شهد [به] عىل كافر صدق ،وإن كان مؤمنًا
رجع الكفر عليه ،فإياكم والطعن عىل املؤمنني» بحار األنوار .208 /69 :ويف حديث األربعامئة« :إذا
«أف» انقطع ما بينهام ،فإذا قال له :أنت كافر؛ كفر أحدمها» اخلصال للصدوق.623 :
قال املؤمن ألخيهٍّ :
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ُم ْؤ ِمنًا}((( وقال ابن األثري يف تعليقه عىل احلديث الرشيف« :من قال ألخيه يا كافر فقد
باء به أحدمها» ..ألنه إ ّما يصدق عليه أو يكذب ،فإن صدق فهو كافر ،وإن كذب عاد إليه
الكفر بتكفريه أخاه املسلم»(((.

إذا عدنا إىل سرية رائد من رواد اإلصالح والصالح يف األمة ،وإمام ال خيتلف مسلم
حجة عىل سائر املسلمني ،وهو اإلمام عيل بن أيب طالب إ ّبان الرصاع
عىل أن مواقفه وكالمه ّ
نمنعكم
حيا بقوله« :لكم علينا ثالث :ال
الشهري مع اخلوارج ،فقد أخذ القائد موق ًفا رص ً
ْ
مساجدَ اهلل أن تذكروا فيها اسم اهلل ،وال نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا ،وال
نبدؤكم بقتال».
لو أردنا ترشيح هذه املقولة ،للوقوف عىل منهج املصلحني يف التعاطي مع املختلفني
معهم داخل اإلطار اإلسالمي ،فسنجد أهنا تكتنز مفاهيم ذات مضامني فكرية عالية ودقيقة
يف جمال البحث اجلاري ،من بينها:

 -1أن ختصيص ذكر املسجد والذي يم ّثل الرمز األبرز لكل املسلمني بال استثناء،
وحمل مجاعتهم ،إنام حيمل رسالة واضحة بأن هذه الرمزية ينبغي أن تظل بعيدة عن متثيل فئة
ما ونفي ما عداها ،ويعكس ذلك حجم وأمهية االحتفاظ باألمور التي جتمع بني املسلمني،
وعدم قطعها بسبب نشوب خالفات سياسية أو دينية مهام بدت حادة وصاخبة.

 -2أن مكانة املسجد عند املسلمني آنذاك ،متنح اجلهة التي تفرض سيطرهتا عىل حركة
املسجد ،القدرة عىل فرض نفوذها عىل اجلامعة املسلمة تلقائ ًّيا ،لكوهنا مت ّثل مصدر الرشعية،
وطرد اآلخرين من املسجد سيكون بمثابة نزع الرشعية من الطرف اآلخر ،وإظهاره بأنه
يسع لعزل
اجلهة املقابلة للمسلمني ،ومع أن اإلمام هو إمام املسجد واجلامعة ،إلاَّ أنه مل َ
اآلخرين ،بل اعترب وجودهم هو حق من حقوقهم كمسلمني وال يمكن نزع ذلك احلق
منهم ،وإن اختلفوا معه.

 -3أن منرب املسجد هو الصوت الذي يم ّثل التوجيه الديني يف املجتمع ،واملسلمني
يعتربون ما ُيقال فوقه هو ما يريده اهلل منهم ،وكان بإمكان اإلمام أن يستثمر هذا املنرب لصاحله
يف تعرية الطرف اآلخر ،أو نبذه وإقصائه ،كام يفعل الكثريون حني يسيطرون عىل أدوات
ويشوهون صورته يف
اخلطاب واإلعالم الديني ليظهروا املخالف هلم بأنه ال ينتمي إليهم،
ّ
عني املجتمع.
((( النساء.٩٤ :
((( النهاية يف غريب احلديث واألثر.١٨٥/٤ :
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 -4أن معرفة اإلمام عيل بأن احلق معه ال يقتيض حماربة اآلخرين اقتصاد ًّيا ،فحتى
لو محل اآلخرون وجهة نظر مغايرة ُصنّفت من وجهة نظر احلاكم بأهنا باطلة ،فإن حقه
فيام حصل عليه املسلمون من أموال دون قتال ال ُيمنعون منه بحجة خمالفة احلق ،أو عرب
تصنيفهم ألهنم خارج املظلة اإلسالمية.
 -5يتلوه القول :إن كل احلقوق التي للمسلم عىل املسلم تظل قائمة وحمرتمة (ما
كانت أيديكم مع أيدينا) ،وهي داللة عىل أهنم يف إطار اإلسالم وإن اختلفوا مع اإلمام أو
احلاكم الرشعي ،فاخلالف ال يستتبعه انتهاك للحقوق ،وال يبيح للحاكم أن يعتدي عىل
حقوق املختلف.
هذا السلوك العلوي ينطوي عىل منهج ال يستهدف إلغاء اآلخر وإن اختلف معه،
فطاملا أن الضوابط قائمة بني الطرفني (عدم محل السالح) ،فيبقي أصل االتفاق قائم؛ ولذا
رشع اإلمام برشح موقفه وإثبات عدالة قضيته ،لكنه مل يلجأ أبدً ا إىل طرد اآلخر من الدين،
عوضا عن اخلاصة ،هذا واإلمام كان
أو جتريده من الرشعية ،أو حرمانه من حقوقه العامة ً
هو احلاكم ،وصاحب األمر ،والكلمة الفصل بيده يف الدولة.
من جهة أخرى فإن تفسري األحداث التارخيية وسلوك القادة األوائل بكونه نا ًجتا عن
تم قبوله يف موارد رشعية حمدّ دة وثابتة ،فإنه يعوزه الدليل يف
ممارستهم للتقية ،فهو أمر إن َّ
موارد أخرى كثرية ،فحتى نعتمد مثل هذه النتيجة فإننا نحتاج إىل قرينة واضحة تثبت أن
املوقف حيتمل فيه احتاملاً عقالن ًّيا أنه صادر عنهم تقية ،وإلاَّ فاألصل أن السلوك والقول
نابع من قادة الصالح واإلصالح يف األمة عن قناعة وعقيدة ،وإلاَّ أضحى جتريد األوائل
متاحا للجميع ،وهو أمر ال يمكن تع ّقله.
من كل منقبة وفضيلة أخالقية ً

إن ما نلحظه من تباين الفقهاء واملتكلمني عند تفسري سلوك قادة الصالح واإلصالح
للتصورات الشخصية للجهة التي تنظر إىل األحداث
وأقواهلم ومواقفهم إنام ينطلق وف ًقا
ّ
وحت ّللها؛ إذ إن االنطباع الشخيص يطغي عادة عند قراءة األحداث التارخيية ،وهي انطباعات
تتأثر بانتامءات األفراد ،وجتارهبم ،وقناعاهتم الفكرية ،وتغيب عنها يف الكثري من املوارد
املقاييس املوضوعية ،ال سيام إن صدرت تلك األدبيات يف زمن الرصاع والتحدّ ي الذي
عاشته املدارس الدينية أغلب فرتاهتا.
البحاثة املسلمني
إن أحد أهم أسباب غياب املوضوعية والعلمية عند العديد من ّ
يتم ّثل بأن الرتاث عند املسلمني هو من صميم دينهم ،وال يكاد ينفك عنه؛ ولذا فهم يتع ّبدون
باتخّ اذ مواقف ضد هذا الطرف أو مع ذاك ،ألن املوقف عقيدة ،أما اجلهد العلمي فهو عادة
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ينصب عىل إجياد التفسري املتوافق مع الفهم الديني؛ ولذا يظهر أن التشدّ د يف إنتاج أفكار
العنف واإلقصاء ،وكراهية اآلخر والتنفري منه ،يعكس عمق التد ُّين عند بعض املدارس
اإلسالمية.

ﷺ من جناية الرتاث إىل سطوة احلارض

غري أن السؤال ال يتوقف عند ما أنتجه هؤالء الفقهاء واملتك ّلمون من أفكار إقصائية،
تؤصل للعنف والكراهية واملواجهة مع املجتمع ،وتؤمن بامتالكها احلقيقة
أو بلورهتم ملناهج ّ
التعرف
اخلالصة منفردة ،فهذا األمر جدير بالنظر والتحليل ،بيد أنه من الرضورة بمكان ُّ
أيضا عىل األسباب التي مكّنت أفكار فقهاء العنف والكراهية من االنتشار جيلاً بعد جيل
ً
دون توقف ،ومن قدرة هذا النموذج عىل قيادة طائفة من املسلمني حتى يومنا الراهن.

أسريا
فأنموذج العنف مل يكن ليم ّثل مشكلة حقيقية لوال أن الراهن اإلسالمي ظل ً
للاميض .وما تشهده البلدان اإلسالمية من عنف امتدّ من أفغانستان إىل دول املغرب العريب،
مرص ،العراق ،ودول اخلليج ،إلاَّ انعكاس حلجم القدرة عىل تكييف الرتاث لتسويغ العنف،
وهو ما يدفع الباحث اجلاد للتساؤل عن سبب قابلية املجتمعات اإلسالمية الستقبال هذه
األفكار وتوليدها من جديد دون كلل أو ملل؟ بحيث وصف عقد التسعينات وما بعده
بكونه عقد املتطرفني والغاضبني ،فام أن ختتفي موجة عنف حتى تطل موجة أشد عن ًفا وأكثر
رشاس ًة.
ال شك أن املكتبة اإلسالمية زخرت بالكتب العقلية املتقدّ مة بمجاهلا ،وباإلنتاج
املعريف والعلمي الرصني ،ومل ُ
ختل الساحة اإلسالمية من أقصاها إىل أدناها من أصحاب
الفكر اإلنساين واألخالقي املتم ّيز ،فلامذا ال يزال أصحاب األطروحات املتشدّ دة ،والغالون
يف معاداة العقل ،يقيمون بقوة بني ظهرانينا اليوم؟ وال يزالون يقودون املنظومة الفكرية
للعديد من التيارات احلركية؟ بينام يكاد يقف أصحاب املنطق والعقل واإلنتاج املعريف عىل
ّ
ويتأخر قادة العقل واملنطق؟ بل
التطرف
دكة االحتياط؟ وملاذا يتقدّ م صفوف املذاهب قادة
ُّ
التطرف ،حتى
ملاذا نجد أن موجة التشدّ د التقمت بعض دعاة االعتدال وأغرقتهم يف بحر
ُّ
أصبحوا من أهم أدواته ومنظريه؟
والتطرف فقط ،وال من
هذا ال يمكن أن نجد تفسريه من خالل نبش تراث العنف
ّ
خالل فحص فتاوى التكفري التي ينتجها أمراء اجلامعات اإلسالمية استنا ًدا إىل نصوص
رصت يف صفوف كتب املاضني فحسب ،وإنام ينبغي كذلك النظر يف أماكن خارج الرتاث،
إىل األزقة والقرى التي تضم عرشات األلوف من املحرومني واملوجوعني من الذين فقدوا
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األمل يف املستقبل ،ووجدوا أن بقاءهم يف هذه احلياة يتشابه مع رحيلهم عنها ،وأن غدهم
ربام يكون أسوأ من يومهم.
وااللتفات إىل اآلالف من الذين اضطروا للعودة إىل املايض بعدما عجزوا عن جماراة
العرص ،حيث ضاقت عليهم فرص احلياة الكريمة ،فوجدوا يف الرتاث مادة تتناسب مع
حجم األزمة التي يعيشوهنا يف احلارض ،فنهلوا منه ما يشبع فضوهلم ،وأخذوا منه ما يدعم
احتجاجهم ،ويرشعن لغة العنف التي حارصهتم فآمنوا بأن العنف ال يرد إلاَّ بعنف مثله،
وأن القوة ال تكرس إلاَّ بقوة تفوقها حدة وصالبة ،وهذا هو ما يدفع هؤالء الشباب إىل
البحث عن وسيلة لتغيري الواقع السيايس واالجتامعي ،فيلتحقون بالتنظيامت اجلهادية،
وجيدون يف العنف وسيلة ف ّعالة لتغيري الواقع السيئ.

إن كل ما ُيشيعه اإلعالم عن مسؤولية الرتاث يف تفيش العنف ،وكل ما يطمح إليه
التطرف والكراهية كإجراء وقائي
اإلصالحيون من منع كتب الرتاث التي ختتزن نصوص
ّ
لتحصني املجتمعات اإلسالمية من لوثة العنف ،ال يعكس احلقيقة كاملة ،فامذا يعني حظر
وكراس وفتوى ينبغي منعها
كتاب يف زمن ثورة االتصاالت والفضاء املفتوح؟ وكم كتاب ّ
وحماربتها واهلجوم عليها حتى تأمن الشعوب عىل نفسها من تبعات العنف ومتوالياته
الدموية؟
املتطرف يف الكثري
وإذا أدركنا أن االنضامم إىل اجلامعات اجلهادية يسبق اإليامن بالفكر
ّ
يتصوره اجلميع ،فسندرك حينها أن بواعث العنف ال تكمن يف
من احلاالت ،عىل عكس ما
ّ
أيضا تتم ّثل يف البيئة التي جتعل من هذا الرتاث فاعلاً ومؤ ّث ًرا ،أو بكلمة
الرتاث فقط ،بل ً
يتم غرفها من الرتاث.
رئيسا يف حتديد طبيعة املادة التي ّ
دورا ً
أدق :تلعب البيئة ً
انتصارا لغريزة الشرَّ عىل العقل
ال شك أن استرشاء العنف يف جمتمع ما يم ّثل
ً
واحلكمة ،وهذه األخرية يفرتض أهنا نزعة إنسانية وأساسية ،كام أن البحث عن التوافق
أيضا
يشكّل
هاجسا عند الكثري من البرش ،إلاَّ أن املوضوع ليس هبذه البساطة .فالعنف يمثل ً
ً
السلوك األكثر ثباتًا يف الفعل اإلنساين ،إلاَّ أنه ومن املؤسف أنه حيظى بالقبول عند العديد
من املدارس السياسية.

هذا التناقض ال يعالج من خالل إطالق األحكام العامة وتوزيع االهتامات املجانية
تفحص الظاهرة ومالحقة
عىل األديان واملذاهب واملجتمعات ،وإنام ينبغي الرت ّيث يف ّ
جذورها وأسباهبا احلقيقية إذا أردنا أن نتخ ّلص من العنف ونساهم يف بناء موطن جديد
يكون أكثر أمانًا لإلنسانية مجعاء.
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التطرف
ﷺ أبسط وسائل معاجلة
ّ

إن أبسط وسائل معاجلة الظواهر السلبية املتفشية يف املجتمعات اإلسالمية ومن
والتطرف والتشدّ د ،ولعلها األكثر دقة ،هي حرص مجيع معطيات الظاهرة
بينها العنف
ّ
ضمن إطارها االجتامعي الواقعي؛ إذ ال يمكن فصل نشوب ظاهرة العنف عن الظروف
االجتامعية والسياسية التي تسببت يف اندالعها ،ال سيام وأن العديد من احلكومات العربية
ت ّ
التطرف نفسه الذي تدّ عي حماربته ،وترعاه بطريقة أو أخرى.
ُغذي
ّ
كام أن تصدُّ ع حلمة املنظومة القيمية يف العالقات األرسية والعائلية ،واخللل يف
املناهج التعليمية ،وتوارث املكانة االجتامعية واملكاسب االقتصادية واملناصب السياسية،
واحتكارها يف عوائل أو مجاعات وأحزاب ،كلها جتعل من ثمرة فكرة الرصاع والتزاحم بني
يعول عليها يف مرشوع التغيري الداخيل ،ال تكاد خترج عن حدود الرصاع
األجيال ،والتي ّ
حول الشكليات ال املضامني.

تظهر مجاعات العنف من ر ّدة فعل عىل ظلم ،حقيقي أو متخ ّيل ،حيث تشعر تلك
اجلامعة بأهنا مدفوعة دين ًّيا وسياس ًّيا نحو تصحيح مسار الظلم ورفع أرصه عن املجتمع بح ًثا
عن حياة كريمة ،كام أنه يظهر من خالل ردة فعل املجتمع أو بعض أفراده عىل استرشاء
الفساد ،وتر ِّدي األوضاع االقتصادية واالجتامعية والسياسية ،وبالتايل حماولة إصالحها
بالوسائل السلمية املعهودة ،لكن مع انغالق سبل اإلصالح السلمية ،متيل تلك اجلامعات
الستنباط أدوات جديدة يف املقاومة والتحدي.
حيث يميلون بد ًءا إلنجاز مطالبهم هبدوء واالكتفاء بطلب احلد األدنى من
اإلصالح ،لكن جتاهل السلطة للمطالب العامة يستفز الناس ،فتبدأ حركتهم باالنتظام
املسوغ الرشعي للميض يف طريق التغيري
بشكل تدرجيي ،لتأيت األيديولوجيا فتعطي اجلامعة ّ
بإرصار ،ورسعان ما يصطدم اإلرصار عىل اإلصالح بالنظام العام ،وسنجد أن ثالثي
القهر :قهر التقاليد االجتامعية ،وقهر األرسة والطائفة ،والقهر االقتصادي والسيايس،
للتطرف واللجوء تال ًيا إىل اإلرهاب.
يشكّل يف املحصلة البيئة اخلصبة
ّ

ويالحظ أن العنف ينطلق غال ًبا من األحياء الشعبية ،ويسري يف ركبه املحرومون ماد ًّيا
يعزز من ارتباطه بعدم شعور األفراد باألمن املادي واالجتامعي،
أو ثقاف ًّيا وتعليم ًّيا ،وهو ما ّ
أو بسهولة االنقياد والتوجيه من قبل اآلخرين لضعف حتصيلهم العلمي والديني .فاملالحظ
تنوع مسببات
متنوعة بقدر ُّ
متطرفة تظل ّ
أن األسباب التي تدفع الناس العتناق أيديولوجيا ّ
القهر وصوره.
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لذلك حتديدً ا ،ال يمكن معاجلة العنف عرب االكتفاء بالقول :إن منشأه هو كتب
الرتاث فقط ،بل إنه حصيلة مجلة من العوامل والتي تنتهي بمجموعها نحو جلوء الفرد
ملقومات اإلدراك الوظيفي إىل
إىل العنف ،أو ميله إىل استخدامه ،ويمكن تصنيفها وف ًقا ّ
جمموعتني:

* العنف النابع من األفراد بإرادة ووعي باهلدف املرسوم ،مثل العديد من قادة
تطرفهم ،وتبنّوا رأ ًيا مفاده ّ
أن عدم
العنف الذين جلؤوا إىل التكييف األيديولوجي لتربير ُّ
رب ًرا إلباحة قتل اإلنسان حتى لو مل يكن حمار ًبا
اإليامن باهلل ،وخمالفة رشيعة الرمحن ،يعترب م ّ
أو معتد ًيا ،باعتبار ّ
املتطرفة تتّجه
أن آية السيف قد نسخت كل آية خمالفة ،لتبدأ التفسريات
ّ
نحو تعيني الفئة التي ينطبق عليها وصف الكفر (كافر  -ملحد  -مرشك) ،فتبدأ من غري
أقر
املسلمني وتنتهي عند اتهّ ام كل من خيالف منهجهم وفهمهم بالكفر واإلحلاد حتى لو ّ
بالشهادتني وأقام الفرائض .وتتم ّثل هذه الفئة عادة بكبار الدعاة وشيوخ الدين ،من الذين
حدث لدهيم اضطراب يف إدراك دورهم الدعوي واإلرشادي القائم عىل النصح ،ليتل ّبسوا
ويتحرك بعضهم
ثوب وكالء السامء يف األرض وحيدّ دوا مصري الناس الدنيوي واألخروي،
ّ
املتطرفة للنص الديني ،أو بفعل سياسات عليا يتعاطى معها
بفعل اجتهاده اخلاص وقراءته
ّ
وجيسدها ألغراض ومصالح متداخلة.
ّ
* العنف الذي ينبع من جهل وأم ّية بالدين ومبادئه ،ويم ّثله الكثري من اإلرهابيني
واملتطرفني فكر ًّيا وسلوك ًّيا والذين ينقادون من الفريق األول ،ويف ظنهم أهنم ينترصون
لإلسالم بسفك دماء األبرياء نتيجة خللل حا ٍّد يف إدراك وظيفتهم الدينية .وغالب ًا ما يكون
هؤالء من اجلاهلني باإلسالم ،أو أن لدهيم فهماً حمدو ًدا بالرشيعة .ويتغذى هؤالء عىل فكرة
املخولون وحدهم بتفسري النصوص
مفادها أن الدعاة الرشعيني وأمراء اجلامعات ،هم
ّ
الدينية .ويف ظل انتشار الدعاة الومهيني ،وفتاوى اإلنرتنت اجلاهزة ،تتّسع قاعدة املنضوين
حتت رايات اجلهاد املقدس .وال يقترص أفراد هذه الفئة عىل الفئات التي يكتنفها اجلهل أو
أيضا تضم متع ّلمني وأصحاب شهادات عليا ولكن وعيهم الديني والفكري
الفقر ،بل ً
حمدود ،كام تضم أفراد من عوائل ثرية أو ميسورة احلال لكنهم س ّلموا عقوهلم ألمراء
اجلامعات الغاضبة.

ﷺ فرضية املجتمع اآلمن

يتكون من جمموعة من املواطنني خيتلفون بالرضورة بعضهم عن بعض،
إن كل جمتمع ّ
سواء يف انتامئهم الديني ،أو املذهبي ،أو موقعهم االجتامعي ،أو الوظيفي ،ولكن جيمعهم
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ما يمكن أن نُطلق عليه العقد االجتامعي ،ويم ّثل االلتزام باحلقوق والواجبات امللزمة لكل
طرف ،واخلروج عليها يم ّثل إخاللاً وانتهاكًا حلقوق أحد األطراف ،ممّا يستوجب عىل
ّ
التدخل لتصحيح املوقف.
املخولة وظيف ًّيا بإدارة الشأن العام-
الدولة -بصفتها اجلهة
ّ

أساسا إجياد حالة من التوازن بني األطراف
من هنا فإن العقد االجتامعي يستهدف
ً
املجتمعية املختلفة يف املصالح ،والقوة ،واإلمكانات ،واإلرادات ،و ُيساهم يف تسوية
النزاعات أو اخلالفات ،باعتبار أن قوة القانون والرشعية مت ّثل املرجعية العليا ،فالقانون
وف ًقا لـ«روسو» هو التعبري األمثل عن اإلرادة العا ّمة لألمة ،واخلروج عليها يعترب انتهاكًا
حلقوق اآلخرين ينبغي جلمه.
ويف تعيني العالقات اآلمنة داخل أي جمتمع وف ًقا لنظرية العقد االجتامعي ،وحتديدً ا
بني اإلسالميني وغريهم ،يمكن أن نضع ثالثة افرتاضات:

التنوع يشمل أفراد ومؤسسات
االفرتاض األول :أن اإلسالميني -وهم طيف شديد ّ
وأحزاب ومجعيات كثرية -هم كغريهم من أطياف املجتمع يميلون إىل احلياة السلمية
اهلادئة ،ويسعون إىل حتقيق ما يؤمنون به بالوسائل السلمية املتعارفة ،وحتقيق اإلصالح وف ًقا
للتعاليم اإلسالمية التي يعتقدوهنا ،وهم بذلك يامرسون حقهم املكفول إنسان ًّيا وسياس ًّيا
واجتامع ًّيا وثقاف ًّيا ،وال يمكن إدانتهم عىل ذلك.

االفرتاض الثاين :أن القوى اإلسالمية يف ظل التعاطي مع قوى خمتلفة ،سواء كانت
مجاعة السلطة احلاكمة ،أو اجلامعات الدينية أو املذهبية األخرى ،ملزمة باكتشاف رشوط
العمل السيايس يف مناخ تعدّ دي ،وهذه االكتشافات تنبع عادة من القراءة املعارصة للنص
الديني ،وتطويره وتطويعه ملالءمة الراهن السيايس واالجتامعي ،وذلك لتحقيق إنجازات
تتناسب مع املتغريات احلديثة ولغة األرقام وقبول النقد الذي يعد سمة من سامت احلياة
العرصية وتضارب األفكار والقناعات.

االفرتاض الثالث :أن ازدياد حدة االستقطاب الديني (إسالمي  -علامين) واملذهبي
(سني  -شيعي) ينذر باختفاء عنارص االعتدال والتسامح ،بل إن هذه العنارص املعتدلة
التطرف ،وهو ما يزيد من صعوبة
بالتحول إىل عنارص راديكالية شديدة
تبدأ شي ًئا فشي ًئا
ّ
ُّ
تطور الديمقراطية يف البالد املصابة؛ ذلك أن الديمقراطية تنجح يف ظل التدريب املستمر
ّ
والتعرف عىل اآلخر ،واكتشاف نقاط االلتقاء
عىل ممارستها من خالل القبول بالتعدّ دية،
ّ
واالتفاق معه ،فإذا مل يعتد عىل وجود اآلخر فإنه يفكر يف وسائل ازاحته وإهناء وجوده.
وف ًقا هلذه الفرضيات ينتهي االعتقاد إىل أن انعدام «األمل بالتغيري» ينتهي بالرضورة
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والتطرف والتي ترتبط بظاهرة أوسع ّ
ملخصها غياب
إىل بروز ظاهرة أوسع وهي العنف
ّ
مناخ «االعتدال» الذي يعكسه انغالق مناخات احلوار داخل الدولة ،فعندما يتبدّ د األمل
التمرد
بالقدرة عىل التغيري السلمي ،وتصل اجلامعات إىل أفق ضيق ،فإهنا تلجأ تلقائ ًّيا إىل
ّ
عىل األوضاع القائمة ،والبحث عن خيارات ضغط جديدة يف العمل السيايس واالجتامعي،
وأحد أسوء هذه اخليارات هو العنف واملواجهة املسلحة.

يف مقابل ذلك فإن إنفاذ دولة القانون حيمي الدولة واملجتمع من االضطرابات
التطرف ،إذ يعتقد أن العديد من الدول
السياسية ،وخي ّفف من درجة التوتر ويفكك دوافع
ّ
دورا نش ًطا يف اهنيار األمن االجتامعي والسيايس ،من خالل رعاية االستفزازات
تؤ ّدي ً
الدينية واملذهبية أو الصمت حياهلا ،وجلوء الدولة إىل دعم بعض األطراف ضد أطراف
أخرى ،أو اختيار مذهب ومنارصة أتباعه ومنحهم امتيازات وطنية عىل حساب اتّباع
املذاهب األخرى.
ولذا يصح القول :إن من أبرز األخطاء التي وقعت فيها اجلهات الرسمية العربية،
عند معاجلة موضوع العنف أهنا:
 -1صبت معاجلتها عىل اجلانب األمني ،وأمهلت منبع الكراهية الثقافية واملتم ّثل
يف عداء ثقافة الناس وحماربة معتقداهتم الدينية والفكرية عرب مناهج التعليم ومن خالل
وسائل اإلعالم ،والتي اعتادت أن مت ّثل صوت ديني أو مذهبي واحد ،وتتجاهل بقية
االنتامءات واآلراء العقدية أو الفقهية ،وهو ما جيعل الفرد الذي ال ينتمي لدين أو مذهب
الدولة الرسمي يف غربة دائمة عن حميطه الوطني ،بينام نجد أن الدول التي أقرت بالتعدّ دية
بتنوعاهتا االجتامعية أحرزت االستقرار بصورة ملموسة.
واعتنت ّ

 -2أمهلت معاجلة بؤرة التوتر االجتامعي واملتم ّثلة يف األزقة املحرومة واألفواه
اجلائعة ،وتعاطت معهم عىل أهنم عبء عىل الدولة وكأهنم ليسوا جز ًءا من احلاضن
الوطني ،ولعل أخطرها إمهال بعض املناطق العتبارات دينية ومذهبية ،أو تضييق فرص
التوظيف للمنتمني لطائفة حمدّ دة ،أو إمهال معاجلة مشكالت الفئات املعروفة بفئة غري
حمدّ دي اجلنسية ،عىل الرغم من أن تركيبة املجتمعات املعارصة مل تعد خالصة تضم أهل دين
وحتولت التعدّ دية إىل قيمة أساسية يف
معني ،أو مذهب معني ،أو عرق معني أو لغة معينةّ ،
متنوعة برش ًّيا ودين ًّيا وثقاف ًّيا.
جمتمعات ّ
 -3و ّظفت املساجد واملؤسسات الدينية لصالح سياسات ومشاريع الدولة ،ومل
ترتك أمامها إلاَّ أحد خيارين :إما أن تكون أداة يف يد الدولة أو سي ًفا يف خارصهتا ،وكان من
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اليسري عىل الدولة أن تدفع هذه املؤسسات املهمة لتأخذ دورها العبادي والرتبوي بعيدً ا عن
التجاذبات السياسية ،بدلاً من توجيهها أو حماربتها؛ ولذا أصبحت املساجد واملؤسسات
الدينية مصنّفة ومت ّثل اتجّ اهات سياسية ،ال سيام بعد أن ض ّيقت الدولة العربية من نشوء
فتم توظيف املسجد ألغراض سياسية ،بينام نجد أن املجتمعات املستقرة
مؤسسات مدنية َّ
فتحت جماالت لعمل املؤسسات ،ومكّنتها من املشاركة يف القرار وف ًقا لقواعد متّفق عليها
سل ًفا.
البحاثة إىل رغبة بعض
هذا السلوك السلطوي يف البلدان العربية ،ير ّده بعض ّ
احلكومات يف إضعاف مجيع األطراف السياسية ،وبسط اهليمنة ،فيام ير ّده آخرون إىل
عشوائية احلكومات العربية وفقداهنا حلس اإلدارة السياسية الناجحة .ويبدو يل أن السبب
األسايس يعود إىل مذهبية الدولة فعلاً وإن ا ّدعت أهنا عمومية؛ إذ إن حكومات العامل العريب
ال تزال تعيش يف القرن السابع عرش األورويب ،حني تبنّت البابوية مبدأ (دين الدولة هو دين
تم جتاوزها وأصبحت جز ًءا من الرتاث األوريب ،بينام ال يزال العامل العريب
أمريها) ،والتي َّ
حبيس الدولة املذهبية.

يتم يف إطار دولة ال تزال
لذلك ،فإن احلديث عن العقد االجتامعي ،ال يمكن أن ّ
تتعاطى مع مواطنيها عىل أعراف ما قبل قيام الدولة ،أعراف العائلية واملذهبية والطائفية.
واإلرصار عىل هذا التعاطي من شأنه أن يضاعف من حجم اللجوء إىل العنف يف املجتمع،
وحيوله إىل هتديد حقيقي ،ليس للمختلف معها فقط ،وإنام هتديد الستقرار الدولة برمتها،
ّ
وتوحش التنظيامت املسلحة من أمثال القاعدة وداعش وغريها أبلغ من الكالم والرشح
ّ
والتحليل.

التطرف
ﷺ االسرتاتيجية الف ّعالة ملواجهة
ّ

والتطرف يف الوقت
تم عرضه سل ًفا فإن االسرتاتيجية الف ّعالة ملواجهة العنف
ّ
وف ًقا ملا َّ
احلايل قد أضحت تتم ّثل يف قدرة الدولة عىل تعزيز االنتامء الوطني من خالل:
 -1تقوية الديمقراطية عرب تعزيز مبدأ املحاسبة ومكافحة الفساد وإرساء الثقافة
الديمقراطية.
 -2القبول بالتداول السلمي للسلطة ،واملشاركة اآلمنة ،وتنظيم آلية الدخول
واخلروج إىل السلطة.

توجه الدولة الوطنية إىل حتقيق العدالة االجتامعية ،وتكافؤ الفرص بني املواطنني.
ّ -3
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 -4احرتام احلريات السياسية واالقتصادية ومتكني األفراد من حق االنتفاع بثامر
أعامهلم وف ًقا آلليات اقتصاد السوق.
 -5اإلنامء الثقايف واالقتصادي واالجتامعي املتوازن لكافة املناطق ولعموم الرشائح
االجتامعية.
والتطرف ينبغي أن
إن تفكيك البنية الفكرية واالجتامعية التي ينبعث منها العنف
ّ
حتتل صدارة اهتاممات هذا اجلزء من العامل ،ويتحتم عىل كل جيل أن يستخلص العرب
والدروس ملعاجلة مشكالته اخلاصة ،ويواجه العنف بالوسائل املناسبة وف ًقا للسياق العام
تطر ًفا وعن ًفا.
الذي يوجد فيه ،وذلك يف سبيل بناء جمتمع أكثر إنسانية وسلمية وأقل ّ
إذ يمكن أن نلحظ بشكل واضح أن بيئة املجتمع العنيف تتّسم بتسلطية النظم
واألعراف االجتامعية اجلامدة عرب:
 -1احتكار وسائل القهر واإلكراه وهيمنة املعاجلات األمنية يف النظام السيايس.

ّ -2
ضخ املال العام يف املال اخلاص من خالل مأسسة الفساد وتوليد شبكات مصالح
عالئقية يف النظام االقتصادي.
 -3حفظ وترتيل املعلومات كأساس خلطط التعليم ومناهجه يف النظام الرتبوي.

 -4إنتاج عقلية التبعية والتقليد واملطابقة وترشيع غلبة املايض عىل احلارض يف النظام
الديني.
 -5سيادة عقلية الوصاية الفكرية واهليمنة األحادية يف النظام األرسي.

 -6نمطية العادات والتقاليد وانتقاهلا من جيل إىل آخر بثبات يف النظام االجتامعي.

هذه السامت تسري بخط متصادم متا ًما مع طبيعة املجتمعات احلديثة التي متتاز برتم
تطور
جراء دخول جيل جديد من التقنيات
وتطورها بشكل هائل ،وهو ّ
ّ
حركي رسيع ّ
ينعكس بالرضورة عىل طبيعة األنظمة االجتامعية ،االقتصادية والسياسية القائمة ،لكن هذا
التطور ال تكاد تتوافر له بيئة مناسبة ،فقد خلق امتيازات مادية للسلطة وحواشيها يف مقابل
ّ
سحق الطبقة حمدودة ومتوسطة الدخل ،فخلف الصفقات املليونية التي تعقدها احلكومات
يزداد عدد الفقراء واملسحوقني.
ومن جهة أخرى فإن قيم املشاركة واحلقوق التي يتلقاها الفرد عرب وسائل االتصال
مع أفراد ومؤسسات ينتمون إىل جمتمعات متقدمة ويتفاعلون معها تصطدم بواقع التغيرّ
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الكلمة األوىل

البطيء عىل صعيد السلطة السياسية يف العامل العريب ،األمر الذي ينتج انسدا ًدا عىل مستوى
التفامهات السياسية.

حيث تؤ ّدي تلك الوضعيات بالرضورة إىل تآكل رشعية السلطة بسبب عدم جتديد
التمرد بني مجوع
مصادرها ،ممّا ُيشيع نو ًعا من التذ ّمر االجتامعي ،ينتهي بشيوع حالة من
ّ
ترص عىل التمسك بالسلطة وترفض كل حماوالت التجديد
ترغب يف التغيري وجمموعة ّ
حفا ًظا عىل مكتسباهتا الراهنة.

ومن خالل رصد العديد من التجارب القريبة يمكن أن نالحظ أن العنف يعترب
الوليد الرشعي لفشل الدول يف احلفاظ عىل رشعية السلطة ،وجتديد مصادرها ،بالصورة
حتول الدولة ملؤسسة تنتمي إىل املجتمع وحتظى بقبوله ،ويشعر املواطن فيها بأنه
التي تضمن ّ
رشيك حقيقي يف كل مكتسبات الوطن ،وأن السلطة هي إنجاز لغالبية املجتمع وليست
وق ًفا عىل جهات حمدّ دة متسك بتالبيب ُسلطة حتتكر كل خريات الوطن.

ﷺ اخلالصة

تم عرضه ،فإن معاجلة موضوع العنف ومتوالياته الفكرية واالجتامعية،
وف ًقا ملا َّ
وارتباط العنف باجلامعات اإلسالمية ،ال يستقيم بااللتفات إىل جانب من املشهد وإمهال
أيضا عدد كبري من
بقية الزوايا ،والتغافل عنها بإرصار
وتعمد ،وهو املسلك الذي جلأ إليه ً
ّ
البحاثة العرب واملسلمني ،عند تناوهلم هلذا املوضوع ،إما لرضورات مذهبية كام يعتقدون،
ّ
أو جتنُّ ًبا للصدام مع الدولة القائمة ،وحفا ًظا عىل السالمة الشخصية ،وربام نتيجة اخلشية من
ر ّدة فعل اجلمهور الطائفي.
التطرف التي ظهرت عىل
وهو ما يفرس حالة «االنقالبات الفكرية» من االعتدال إىل
ّ
أكثر من صعيد سواء من قبل شخصيات فكرية وعلمية ،أو من قبل مجاعات دينية وسياسية،
حيث نتابع يوم ًّيا سلسلة التربيرات الرشعية أو السياسية التي يصدرها البعض من علامء
للتطرف املذهبي أو الستخدام القوة املفرطة ضد املختلفني معهم ،يف
الدين واألكاديميني
ّ
تناقض واضح مع كل األدبيات الفكرية والسياسية التي كانوا يدعون إليها ويبرشون هبا.
والتطرف هو نتيجة العودة لرتاث عنيف فقط؛ إذ
كذلك ال يمكن القول :إن العنف
ّ
يمكن إحياء منهج رواد الصالح واإلصالح يف األمة ،ونقض ما عداه ،لكونه منهج احلق
واملتوافق مع حاجة املجتمعات أولاً  ،والتّفاقه مع النصوص الدينية الثابتة ثان ًيا ،غري أن ذلك
ال يتح ّقق يف ظل الشقاق االجتامعي ،وطغيان التجاذبات املذهبية ،واهنيار أسس التعايش

فرضية التخلص من العنف والتطرف
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السلمي ،كام أنه ال يقوم يف ظل سيادة االستبداد السيايس وظروف احلرمان االقتصادي.

فاهلروب اجلامعي إىل الرتاث ،واستنباط ما يؤيد اخلروج عىل احلاكم ،ونقض
التوسل بالقوة ملواجهة الواقع املتعثر إنسان ًّيا وسياس ًّيا واجتامع ًّيا
املجتمع ،هي جزء من عملية ّ
واقتصاد ًّيا ،وملعرفة دقة هذه النتيجة يمكن عمل مقارنة رسيعة مع سائر املجتمعات املستقرة
أيضا لدهيا تراث حافل بالدموية ،ولدهيا سلة من فتاوى التكفري التارخيية ،لكنها
راهنًا ،فهي ً
استطاعت أن حت ّيدها جان ًبا وتضعها يف املتحف.

وهنا فقط يمكن أن نجد اإلجابة عن األسئلة املحيرّ ة من قبيل :ملاذا ّ
ظل الرتاث
املأزوم واملتوتر ح ًّيا وطر ًّيا ولديه القدرة عىل إزاحة العقالنية يف العامل العريب واإلسالمي،
رغم مرور كل هذه السنوات؟ وما هي األسباب التي مكّنت أفكار فقهاء العنف من
االنتشار جيلاً بعد جيل دون تو ّقف عىل حساب أفكار رواد اإلصالح والصالح يف األمة؟
وكيف متكّن هذا النموذج من البقاء يف سدة قيادة طائفة من املسلمني حتى يومنا الراهن؟
وعن الرس الذي يقف خلف قابلية املجتمعات اإلسالمية الستقبال هذه األفكار وتوليدها
من جديد بنشاط وروح نضالية عالية؟.

دراسات وأبحاث
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ﷺ مفتتح

حتوالت الربيع العريب
ُيغري املشهد العريب ،وبالذات منذ انطالق ّ
ومتوالياهتا السياسية واالجتامعية واألمنية ،إىل معاودة النظر يف مفهوم
االستقرار السيايس ،وما هي السبل احلقيقية إلنجازه يف أي بلد عريب؟ وهل
تغول السلطة السياسية وأجهزهتا األمنية ،ورفض مستويات املشاركة الشعبية
ّ
يف احلكم والشأن السيايس ،يعدّ ضامنة للحفاظ عىل األمن واالستقرار
السيايس؟ أم أن جتربة الربيع العريب أثبتت عكس ذلك متا ًما؟
فالسلطات السياسية مهام أوتيت من قدرة عسكرية وقوة أمنية ،إلاَّ أهنا
إذا انفصلت عن شعبها ،وأضحت تط ّلعات شعبها بعيدة أو غري منسجمة مع
تط ّلعاهتا ،فإن النتيجة أن ما متتلكه السلطة من قوة ،هي قوة خادعة .بمعنى،
ليست كافية إلنجاز مفهوم االستقرار السيايس العميق .ألن ثمة رشوط خمتلفة
يف كل التجارب السياسية لتحقيق مفهوم االستقرار السيايس .وهي رشوط
متع ّلقة بمستوى رضا الشعب عن سلطته السياسية ،ومدى قدرة السلطة عىل
تلبية حاجات وتط ّلعات الشعب عىل املستويني السيايس واالقتصادي.
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حتوالت الربيع
ولكي نجيب عن هذا السؤال احليوي واملركزي يف آن عىل ضوء ّ
العريب ،سنؤسس ملقاربة اإلجابة من خالل العناوين الفرعية التالية:
 -1يف معنى االستقرار السيايس.
 -2الديمقراطية واالستقرار السيايس.
 -3العدالة واالستقرار السيايس.
 -4مفهوم قوة الدولة وضعفها.

ﷺ يف معنى االستقرار السيايس

كثرية هي احلقائق واملعطيات املوجودة يف املشهد السيايس اإلقليمي والدويل التي
تؤكّد أن االستقرار السيايس يف الدول احلديثة اليوم ،ال يمكن حتقيقه بالقمع والغطرسة
وجتاهل حاجات الناس وتط ّلعاهتم املرشوعة .فالرتسانة العسكرية ليست هي وسيلة جلب
االستقرار وحفظه .كام أن زهو القوة وخيالءها وأوهامها ،ليس هو الذي ينجز مفهوم
متطورة ،وكل
االستقرار ..فالعديد من الدول متتلك ترسانة عسكرية ضخمة وأجهزة أمنية ّ
مظاهر القوة املادية إلاَّ أن استقرارها السيايس ّ
حتول ،نجد
هش وضعيف ،ومع أي ضغط أو ّ
التداعي واالهرتاء والضعف.
متطورة،
ويف املقابل نجد دولاً ال متتلك أسلحة عسكرية ضخمة ،وال مؤسسة أمنية
ّ
إلاَّ أن استقرارها صلب ومتني ،وقادرة بإمكاناهتا الذاتية من مواجهة األزمات ومقاومة
املؤامرات ،وحفظ استقرارها وأمنها العام..

فاالستقرار السيايس يف جوهره ومضمونه ،ليس وليد القوة العسكرية واألمنية،
مع رضورة ذلك يف عملية األمن واالستقرار ،وإنام هو وليد تدابري سياسية واجتامعية
واقتصادية وثقافية ،جتعل من كل قوى املجتمع وفئاته عينًا ساهرة عىل األمن ورافدً ا أساس ًّيا
من روافد االستقرار .وتخُ طئ الدول وترتكب محاقة تارخيية بحق نفسها وشعبها ،حينام
تتعامل مع مفهوم االستقرار السيايس بوصفه املزيد من تكديس األسلحة أو بناء األجهزة
تعمق من خيار الثقة املتبادلة
األمنية ،فاالستقرار احلقيقي يتط َّلب خطوات سياسية حقيقية ّ
بني السلطة واملجتمع ،وتُرشك مجيع الرشائح والفئات يف عملية البناء والتسيري.

ولذلك نجد أن الدول املتقدّ مة عسكر ًّيا وأمن ًّيا واملتخ ّلفة سياس ًّيا ،هي التي هيتز فيها
االستقرار السيايس ألبسط األسباب والعوامل ،أما الدول التي تعيش حياة سياسية ف ّعالة،
وتشرتك قوى املجتمع يف احلقل العام وفق أسس ومبادئ واضحة ،هي الدول املستقرة
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دراسات وأحباث

واملتامسكة والتي تتمكّن من مواجهة كل مؤامرات األعداء وخمططاهتم.

فقوة الدول واستقرارها اليوم ،ال يمكن أن تقاس بحجم األسلحة وقوة الرتسانة
العسكرية أو عدد األجهزة األمنية ،وإنام تقاس بمستوى الرضا الشعبي وبمستوى الثقة
وبمستوى احلياة السياسية الداخلية ،التي تفسح املجال لكل الطاقات والكفاءات للمشاركة
يف احلياة العامة.
فاالستقرار السيايس اليوم ال يتأتَّى باملزيد من اإلجراءات االحرتازية أو تكثري الئحة
والتصورات
املمنوعات واالستثناءات ،وإنام ببناء حياة سياسية حقيقية تتنافس فيها األفكار
ّ
واملرشوعات بوسائل سلمية – ديمقراطية.

فالعراق هذا البلد القوي عىل الصعيدين األمني والعسكري ،مل يستطع أن حيافظ عىل
نظامه السيايس الشمويل ،لكون املجتمع هو الضحية األوىل هلذا النظام القمعي والشمويل.
فاالستقرار السيايس ومن وحي التجربة العراقية والتجارب السياسية األخرى ،ال
يأيت من خالل نظام شمويل ،يقمع الناس ويئد تط ّلعاهتم وحيارب مصاحلهم احلقيقية .لذلك
نجد أن الدول التي تحُ كم بأنظمة قمعية وشمولية ،هي املهدّ دة أكثر يف أمنها واستقرارها.

املجرد ال ُيفيض إىل االستقرار ،والقوة العسكرية بوحدها ال تتمكّن من
فاألمن
ّ
مواجهة حتديات املرحلة؛ هلذا كله فإننا ندعو كل الدول العربية واإلسالمية ،إىل إعادة
صياغة وعيها وفهمها ملقولة االستقرار السيايس ،ألن الرؤية التي ترى أن سبيل االستقرار
هو املزيد من اإلجراءات واالحرتازات والتضييق عىل حريات الناس ،رؤية أثبتت التجربة
واستقرارا ،بل يضاعف من عوامل وأسباب
قصورها وخطأها .فالقمع ال يصنع أمنًا
ً
االنفجار السيايس واالجتامعي.

هلذا فإن املجالني العريب واإلسالمي اليوم ،بحاجة إىل صياغة رؤية ووعي جديدين،
جتاه مسألة االستقرار السيايس؛ ألن الرؤية السائدة يف الكثري من الدول والبلدان مل حت ّقق
االستقرار ،بل عىل العكس من ذلك متا ًما ،إذ إن أي خطر داخيل أو خارجي حقيقي كشف
َو ْه َم االستقرار الذي كانت تعيشه العديد من الدول والبلدان.
هي:

ويف تقديرنا ورؤيتنا أن مكونات االستقرار السيايس يف املجالني العريب واإلسالمي

 -1وجود مصاحلة حقيقية بني مرشوع السلطة ومرشوع املجتمع ،بحيث إن كل
طرف يقوم بدوره الطبيعي يف عملية البناء والعمران .فاالستقرار السيايس ال يمكن أن
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يتح ّقق عىل الصعيد الواقعي بعيدً ا عن انسجام اخليارات السياسية والثقافية بني السلطة
واملجتمع .والدول التي تعيش حالة حقيقية من الوئام واالنسجام عىل صعيد الرؤية
واخليارات بني السلطة واملجتمع ،هي الدول املستقرة والقادرة عىل مواجهة كل التحديات
واملخاطر.

لذلك فإننا نرى أمهية أن ختطو الدول العربية واإلسالمية واملهدّ دة يف أمنها
واستقرارها ،إىل بلورة مرشوع وطني متكامل للمصاحلة بني السلطة واملجتمع ،فاالستقرار
السيايس احلقيقي يكمن يف مستوى االنسجام السيايس واالسرتاتيجي بني السلطة واملجتمع.
 -2وجود الثقة املتبادلة والرضا املتبادل بني السلطة واملجتمع .فاألنظمة التي ال
تثق بشعبها أو الشعب الذي ال يثق بحكومته ،فإنه مهدّ د بشكل حقيقي يف أمنه واستقراره؛
ألن األمن احلقيقي واالستقرار العميق هو الذي يستند إىل حقيقة راسخة وهي توفر الثقة
العميقة واملتبادلة بني السلطة واملجتمع .هذه الثقة هي التي تنمح القوة لكال الطرفني .فقوة
املجتمع يف انسجامه السيايس مع نظامه السيايس ،وقوة النظام السيايس يف ثقة املجتمع به
وبخياراته السياسية واالسرتاتيجية؛ لذلك فإن االستقرار السيايس يتط ّلب وبشكل دائم
العمل عىل غرس بذور الثقة بني السلطة واملجتمع.
وال ريب أن خلق الثقة املتبادلة بني الطرفني ،حيتاج إىل مبادرات حقيقية وانفتاح
متواصل ومستديم بني خمتلف القوى ،حتى يتوفر املناخ املؤايت للثقة والرضا املتبادل بني
السلطة واملجتمع.

 -3توفر احلريات السياسية والثقافية ..فلو تأ ّملنا يف العديد من التجارب السياسية
عىل هذا الصعيد ،الكتشفنا وبشكل ال لبس فيه أن الدول التي تتوفر فيها حريات ومتنح
شعبها بعض احلقوق ،هي الدول املستقرة والتي تتمكن من مواجهة التحديات واملخاطر.
والتوحش ومتنع شعبها من بعض حقوقه
أما الدول التي متارس السياسة بعقلية االستئصال
ّ
ومكتسباته السياسية فإهنا دول مهدّ دة يف استقرارها وأمنها؛ ألنه ال يمكن ألي شعب أن
يدافع عن دولة هو أول ضحاياها .هلذا فإن االستقرار السيايس هو وليد طبيعي لتوفر
احلريات يف الداخل العريب واإلسالمي.
ومن يبحث عن االستقرار السيايس بعيدً ا عن ذلك ،فإنه لن حيصل إلاَّ عىل أوهام
القوة واالستقرار .واللحظة التارخيية التي نعيشها اليوم عىل أكثر من صعيد ،تتط ّلب جتديد
فهمنا ووعينا ملعنى االستقرار السيايس ،واالنخراط الفعيل يف بناء املكونات األساسية خليار
األمن واالستقرار.
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فكل التحديات واملخاطر ال يمكن مواجهتها إلاَّ باستقرار سيايس عميق ،وال
استقرار حقيقي إلاَّ بديمقراطية وتنمية مستدامة؛ لذلك فإن اخلطوة األوىل واالسرتاتيجية
يف مرشوع مواجهة حتديات املرحلة وخماطرها املتعدّ دة هو بناء أمننا واستقرارنا عىل أسس
ومبادئ حقيقية تزيدنا منعة وصالبة وقدرة عىل املواجهة.

ﷺ الديمقراطية واالستقرار السيايس

وعديدة هي الدول والنخب السائدة ،التي تعتقد أن سبيل استقرارها ،واستمرار
سيطرهتا وهيمنتها عىل جمتمعها ،هو باملزيد من اإلجراءات واألنظمة التي تك ّبل املواطنني
ومتنعهم من حرية احلركة وحتول دون ممارسة الكثري من حقوقهم ومكتسباهتم املدنية.

لذلك فإن هؤالء يتعاملون مع مفهوم االستقرار السيايس واالجتامعي بوصفه صنو
األمن وتوأم تقييد احلريات ومالز ًما للكثري من اإلجراءات املق ّيدة للحريات واملانعة من
ممارسة احلقوق .وعىل ضوء هذا الفهم لالستقرار وطريق الوصول إليه ،فإن هذه النخب
تتعرض هلا أو أزمة تصيبها ،ال تفكر يف أسباهبا احلقيقية وموجباهتا العميقة،
مع أي مشكلة ّ
تعرضه
وإنام تعمل عىل زيادة االحتياطات واالحرتازات األمنية ،وكأن غياب االستقرار أو ّ
اهلزات ،هو من جراء تراخي األمن.
لبعض ّ
حمصلة هنائية
وهكذا فإن هذه الرؤية تتعاطى مع مسألة االستقرار ليس بوصفه ّ
للعديد من الرشوط االجتامعية والسياسية واالقتصادية واألمنية ،وإنام بوصفه نتاج القوة
املادية وممارستها جتاه الفئات أو النخب االجتامعية األخرى.

ومن هنا نفهم طبيعة اخلوف واحلذر الذي تُبديه النخب السائدة يف العديد من
الدول ،من احلرية وتوسيع حقائقها وآليات عملها يف الفضاء االجتامعي .فتجعل وفق هذا
املنطق قيمة االستقرار مناقضة لقيمة احلرية وحقوق اإلنسان .وإذا أردنا االستقرار فعلينا أن
نُضحي بقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان .وال سبيل إىل اجلمع بني هذه القيم يف الفضاء
االجتامعي .فيتم رشاء االستقرار بمنع احلرية وبانتهاك حقوق اإلنسان األساسية .وهكذا
توفرت يف العديد من الدول تقاليد لتعزيز االستقرار السيايس واالجتامعي ،مؤ ّدى هذه
التقاليد هو أن طريق االستقرار هو التضحية بحريات الناس وحقوقهم األساسية وباملزيد
من تعظيم دور اإلجراءات التنفيذية والعملية كمقيد حلركة الناس وحرياهتم.
ويف مقابل هذه الرؤية التي تتعاطى مع مفهوم االستقرار من زاوية أمنية حمضة ،هناك
رؤية أخرى حتاول أن تو ّفق بني مطلب االستقرار السيايس واالجتامعي ورضورات احلرية
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ومتط ّلبات صيانة حقوق اإلنسان .وأنه ال تناقض جوهري بني هذه الرضورات واملتط ّلبات
واالستقرار السيايس واالجتامعي .بل عىل العكس من ذلك متا ًما .حيث إن طريق االستقرار
يمر إلاَّ عرب بوابة ممارسة احلرية ونيل احلقوق واملكاسب املدنية .وإن أي حماولة
احلقيقي ال ّ
لفك االرتباط بني االستقرار واحلرية ،بني األمن وحقوق اإلنسان ،سيفيض إىل املزيد من
تدهور األوضاع واهندام أسباب االستقرار احلقيقية.
يمر عرب التضحية بحريات الناس أو التعدّ ي
ويخُ طئ من
ّ
يتصور أن طريق االستقرار ّ
عىل حقوقهم؛ وذلك ألن هذه املامرسات بتأثرياهتا املتعدّ دة وانعكاساهتا املتباينة ،ستزيد من
فرص عدم االستقرار وتدهور األوضاع.
فالطريق إىل االستقرار السيايس واالجتامعي هو ممارسة احلرية وصيانة احلقوق
اإلنسانية واملدنية.

ولذلك نجد يف املشهد السيايس العاملي أن الدول التي تُنتهك فيها احلقوق وتنعدم
فيها فرص ممارسة احلرية والديمقراطية ،هي ذاهتا الدول التي تعاين األزمات السياسية
واالقتصادية ،وتعيش االضطرابات االجتامعية ،وتعاين األمرين من جراء غياب معنى
االستقرار السيايس واالجتامعي احلقيقي.
أما الدول الديمقراطية التي تصون حقوق مواطنيها وتعمل عىل تعزيز فرص املشاركة
لدى خمتلف فئات املجتمع يف احلياة العامة ،هي الدول التي تعيش االستقرار واألمن ،وهي
البعيدة عن موجبات االندحار وأسباب تدهور األوضاع.

فالتجارب السياسية واالجتامعية يف العديد من مناطق العامل ،تع ّلمنا أن طريق
االستقرار السيايس واالجتامعي ،ليس املزيد من تقييد احلريات ،وإنام بصيانة احلرية وتعزيز
وقائع وحقائق حقوق اإلنسان يف الفضاء االجتامعي ،فكلام توفرت أسباب احلرية وصيانة
احلقوق األساسية يف الفضاء االجتامعي ،اضمحلت أسباب األزمة وتالشت عوامل
يتم التعامل مع مفهوم
النكوص وتدهور األوضاع .وخطيئة تارخيية وحضارية كربى حينام ّ
االستقرار وكأنه مناقض ملفهوم الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
ألن هذا الفهم هو الذي يقود إىل االستبداد بكل صنوفه ،بدعوى املحافظة عىل
االستقرار .ولكن ومن خالل جتارب العديد من األمم والشعوب فإن االستبداد حيمل
يف بنيته وأحشائه كل عوامل االضطراب وأسباب الفتن وموجبات التفكك السيايس
واالجتامعي .فبدون معادلة متوازنة بني االستقرار واحلرية ،بني السلطة وحقوق اإلنسان،
لن تتمكن جمتمعاتنا العربية واإلسالمية من صيانة استقرارها واملحافظة عىل أمنها الوطني
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والقومي.

وكل حماولة لفك االرتباط بني االستقرار واحلرية ،أو السلطة وحقوق اإلنسان ،هي
يف املحصلة النهائية ّ
دق إسفني يف مرشوع االستقرار السيايس واالجتامعي؛ ألنه ال يمكن
أن نحصل عىل االستقرار احلقيقي بانتهاك احلقوق وتكميم األفواه ،ألن هذه تزيد من
وتؤسس عىل الصعيدين السيايس واالجتامعي لكل أسباب االضطراب
تدهور األوضاع
ّ
والتمرد .فالعالقة جدُّ عميقة بني االستقرار واحلرية ،فال حرية بدون استقرار
والفوىض
ّ
سيايس واجتامعي واقتصادي ،كام أنه ال استقرار بدون حرية مؤسسية تسمح جلميع
املواطنني من املشاركة يف إدارة وتسيري شؤون حياهتم املختلفة.
ولعلنا ال نبالغ حني القول :إن العديد من أزماتنا ومشاكلنا يف املجالني العريب
جراء اخللل يف العالقة بني االستقرار واحلرية .فالنخب السائدة تسعى
واإلسالمي ،هي من ّ
من خالل عملها وإجراءاهتا إىل تلبية حاجات أحد األطراف وهو االستقرار ،حتى ولو
كانت هذه التلبية عىل حساب متط ّلبات وقواعد احلرية.

أيضا من أجل احلرية دون األخذ
والنخب السياسية واالجتامعية األخرى تكافح ً
بعني االعتبار قواعد االستقرار السيايس واالجتامعي .وهكذا ومن خالل هذا اخللل
ينتج الكثري من املشاكل واألزمات .فاإلجراءات التي ال تتحدّ د بسقف احلرية وحقوق
ومؤسسة للحروب الداخلية الكامنة والرصحية.
اإلنسان ،تكون إجراءات ظاملة ومفزعة
ّ
كام أن املطالبة بالديمقراطية التي ال تراعي قواعد اللعبة وثوابت املجتمع والوطن ،تفيض
إىل رصاع مفتوح يضيع فيه االستقرار ،كام تتضاءل فيه فرص احلرية والديمقراطية؛ لذلك
حترره من أزماته الداخلية ومشاكله الذاتية ،هو بحاجة إىل
فإن عاملنا العريب ،وهو يف سياق ّ
إعادة تنظيم العالقة بني االستقرار وحاجاته ،واحلرية ومتط ّلباهتا.

ألن العالقة اإلجيابية والدينامية بني االستقرار واحلرية ،هي البداية الصحيحة
للخروج من أزمات الراهن بأقل خسائر ممكنة .وهنا يتط ّلب أن تلتفت النخب العربية
واإلسالمية السائدة إىل متطلبات احلرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان ،كام يتط ّلب
من قوى املجتمع األخرى أن تأخذ بعني االعتبار وحترتم حاجات االستقرار السيايس
واالجتامعي ،فنحن بحاجة إىل أن نلتفت إىل متط ّلبات احلرية ،دون دفع األمور إىل الفوىض
التحجر واجلمود واليباس.
والرصاعات املفتوحة ،كام نحرتم قواعد االستقرار دون
ّ
فاملطلوب عالقة تفاعلية ودينامية بني متط ّلبات احلرية وحاجات االستقرار .وذلك
من أجل أن ينطلق جمتمعنا يف التغيري والتطوير عىل قواعد متينة من االستقرار االجتامعي،
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التطورات املتسارعة التي جتري يف املنطقة اليوم ،جتعلنا نؤكّد أن طريق االستقرار
وإن
ّ
يمر عرب املزيد من اإلجراءات واالحرتازات األمنية مع أمهيتها
السيايس واالجتامعي ،ال ّ
ورضورهتا ،وإنام عرب إعادة تشكيل احلياة السياسية بحيث يتسنّى جلميع قوى املجتمع
وتعبرياته املشاركة يف بناء الوطن وتعزيز وحدته الداخلية ومتتني أوارص العالقات بني
خمتلف املكونات.
فاالستقرار السيايس واالجتامعي اليوم ،يف الكثري من البلدان العربية واإلسالمية،
بحاجة إىل حزمة من اإلجراءات واخلطوات السياسية ،التي تستهدف رفع االحتقانات
الداخلية وبلورة األطر واملؤسسات للمشاركة الشعبية وإعادة تأسيس العالقة بني متطلبات
احلرية ومشاركة الناس يف شؤون حياهتم املختلفة وحاجات االستقرار والنظام ،بحيث ال
تقود خطوات اإلصالح إىل فوىض ،بل إىل بناء مرتاكم وعمل وطني متواصل ،يستهدف
تطوير التجربة وحتديثها ،وإزالة عنارص اخللل والضعف منها.

وهذه املهام ليست مستحيلة ،وإنام هي ممكنة وتتط ّلب من مجيع األطراف االهتامم
بالنقاط التالية:
 -1إن القوة احلقيقية اليوم يف أي جمتمع ،ال تقاس بمستوى الكفاءة العسكرية
أو اإلجراءات األمنية املحكمة ،وإنام تقاس القوة اليوم بمستوى االنسجام والرضا بني
مؤسسة الدولة واملجتمع بكل مكوناته وتعبرياته .فالدولة التي متتلك أحدث األسلحة،
ولكنها منفصلة أو مفصولة عن شعبها هي دولة ضعيفة؛ وذلك ألن قوهتا احلقيقية ليس
يف األسلحة واملعدات العسكرية ،وإنام يف رضا املجتمع عنها ،ويف كفاح املجتمع يف الدفاع
عنها بكل مؤسساهتا وهياكلها .والدولة التي ال متتلك األسلحة احلديثة وال الثروات
الطبيعية اهلائلة ،إلاَّ أهنا تعبري حقيقي عن جمتمعها ،فهي دولة قوية ألهنا حمتضنة من قبل
شعبها وجمتمعها .فقوة الدول ليس يف ترسانتها العسكرية ،بل يف انسجامها مع جمتمعها يف
خياراهتا ومرشوعاهتا .لذلك كله فإن استقرار الدول اليوم مرهون إىل حد بعيد عىل قدرة
هذه الدول يف التفاعل مع قضايا جمتمعها والتعبري عن تط ّلعاته وحاجاته.
واملتطورة بني الدولة واملجتمع يف املجال العريب ،بحاجة
 -2إن بناء العالقة اإلجيابية
ّ
تتحمل مسؤولية مبارشة يف خلق األجواء والوقائع
إىل جهود مشرتكة بني الطرفني .فالدولة
ّ
التي تدفع الواقع صوب التفاعل اإلجيايب بني الدولة واملجتمع .كام أن املجتمع بقواه
يتحمل مسؤولية مبارشة يف إطار تطوير العالقة بني الدولة واملجتمع يف التجربة
املتعدّ دة
ّ
العربية املعارصة .فمؤسسات املجتمع املدين ليست بديلاً عن الدولة ،كام أن مؤسسات
الدولة ليست بديلاً عن فعاليات املجتمع األهلية واملدنية .فاالستقرار السيايس واالجتامعي
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بحاجة إىل جهود مشرتكة ونوعية تقوم هبا مؤسسات الدولة كام يقوم هبا املجتمع عرب
مؤسساته األهلية واملدنية .فاالستقرار هو نتاج عمل متواصل ومرتاكم يتّجه صوب تعزيز
حرية اإلنسان وحقوقه األساسية ،كام أنه ال ُيغفل أو يتجاهل حاجات املجتمع إىل األمن
واالستقرار.
فالطريق إىل استقرار أوضاع العامل العريب اليوم ،بحاجة إىل مبادرات وطنية نوعية،
تتّجه صوب إصالح األوضاع وتدشني مرحلة سياسية جديدة قوامها ممارسة احلريات
وصيانة حقوق اإلنسان.

ﷺ العدالة واالستقرار السيايس

ثمة عالقة عميقة ،وعىل أكثر من مستوى ،تربط قيمة االستقرار السيايس واالجتامعي
ّ
يف أي جتربة إنسانية ،وقيمة العدالة .بمعنى أن كل املجتمعات اإلنسانية تنشد االستقرار،
وتعمل إليه ،وتطمح إىل حقائقه يف واقعها ،إلاَّ أن هذه املجتمعات اإلنسانية ،تتباين وختتلف
يف الطرق التي تسلكها ،والسبل التي تنتهجها للوصول إىل حقيقة االستقرار السيايس
واالجتامعي.

فاملجتمعات اإلنسانية املتقدّ مة حضار ًّيا ،تعتمد يف بناء استقرارها الداخيل السيايس
االجتامعي عىل وسائل الرضا واملشاركة والديمقراطية والعالقة اإلجيابية واملفتوحة بني
مؤسسات الدولة والسلطة واملجتمع بكل مؤسساته املدنية واألهلية ورشائحه االجتامعية
وفئاته الشعبية؛ لذلك يكون االستقرار هو بمثابة النتاج الطبيعي لعملية االنسجام والتناغم
بني خيارات الدولة وخيارات املجتمع .بحيث يصبح اجلميع يف مركب واحد ،ويعمل وفق
أجندة مشرتكة لصالح أهداف وغايات واحدة ومشرتكة.
لذلك غال ًبا ما تغيب القالقل السياسية واالضطرابات االجتامعية يف هذه الدول
والتجارب اإلنسانية ،وإن وجدت اضطرابات اجتامعية أو مشاكل سياسية وأمنية ،فإن
حيوية نظامها السيايس ومرونة إجراءاهتا األمنية وفعالية مؤسساهتا وأطرها املدنية ،هي
العنارص القادرة عىل إجياد معاجلات حقيقية وواعية لألسباب املوجبة لتلك االضطرابات
أو املشاكل.

وإذا حت ّقق االستقرار العميق واملبني عىل أسس صلبة يف أي جتربة إنسانية ،فإنه يوفر
األرضية املناسبة النطالق هذا املجتمع أو تلك التجربة يف مرشوع البناء والعمران والتقدّ م.
فالتقدّ م ال حيصل يف جمتمعات تعيش الفوىض واالضطرابات املتنقلة ،وإنام حيصل

على ضوء حتوالت الربيع العريب كيف يبىن االستقرار السياسي يف الدول العربية؟

29

يف املجتمعات املستقرة ،والتي ال تعاين من مشكالت بنيوية يف طبيعة خياراهتا ،أو شكل
العالقة التي تربط الدولة باملجتمع والعكس.

فاملقدمة الرضورية لعمليات التقدّ م االقتصادي والعلمي والصناعي ،هي االستقرار
السيايس واالجتامعي ،وكل التجارب اإلنسانية تثبت هذه احلقيقة .ومن يبحث عن التقدّ م
بعيدً ا عن مقدّ مته احلقيقية والرضورية ،فإنه لن حيصل إلاَّ عىل املزيد من املشاكل واملآزق،
التي تع ّقد العالقة بني الدولة واملجتمع وتربكها وتدخلها يف دهاليز الالتفاهم والالثقة.
ويف مقابل هذه املجتمعات احلضارية – املتقدّ مة ،التي حتصل عىل استقرارها السيايس
واالجتامعي ،من خالل وسائل املشاركة والديمقراطية والتوسيع الدائم للقاعدة االجتامعية
للسلطة ،هناك جمتمعات إنسانية ،تتبنى وسائل قرسية وتنتهج سبل قهرية للحصول عىل
استقرارها السيايس واالجتامعي.

فالقوة املادية الغاشمة ،هي وسيلة العديد من األمم والشعوب ،لنيل استقرارها،
ومنع أي اضطراب أو فوىض اجتامعية وسياسية ،وهي وسيلة عىل املستوى احلضاري
والتارخيي ،تثبت عدم جدوائيتها وعدم قدرهتا عىل إنجاز مفهوم االستقرار السيايس
واالجتامعي بمتط ّلباته احلقيقية وعنارصه اجلوهرية.

ألن استخدام وسائل القهر والعنفُ ،يفيض اجتامع ًّيا وسياس ًّيا ،إىل تأسيس عميق
لكل األسباب املفضية إىل التباعد بني الدولة واملجتمع ،وإىل بناء االستقرار السيايس عىل
أسس ّ
هشة وضعيفة ،رسعان ما تزول عند أية حمنة اجتامعية أو سياسية.
وجتارب االتحّ اد السوفيتي ويوغسالفيا والعراق ،كلها تثبت بشكل ال جمال فيه
استقرارا ،وأن القوة الغاشمة ال توفر األرضية املناسبة لبناء
للشك ،أن العنف ال يبني
ً
منجزات حضارية وتقدّ مية لدى أي شعب أو أمة.
فال استقرار بال عدالة ،ومن يبحث عن االستقرار بعيدً ا عن قيمة العدالة ومتط ّلباهتا
األخالقية واملؤسسية ،فإنه لن حيصد إلاَّ املزيد من الضعف واهلوان.

فتجارب األمم والشعوب مجيعها تثبت أن العالقة بني االستقرار والعدالة ،هي عالقة
عميقة وحيوية ،بحيث أن االستقرار العميق هو الوليد الرشعي للعدالة بكل مستوياهتا.
يتأسس االستقرار السيايس واالجتامعي ،عىل أسس صلبة وعميقة ،تتوفر اإلمكانية
وحني َّ
الالزمة ملواجهة أي حتدٍّ داخيل أو خطر خارجي.
فالتحديات الداخلية ال يمكن مواجهتها عىل نحو ف ّعال ،بدون انسجام عميق بني
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الدولة واملجتمع ،كام أن املخاطر اخلارجية ،ال يمكن إفشاهلا بدون التناغم العميق بني
خيارات الدولة واملجتمع ،وكل هذا لن يتأتَّى دون بناء االستقرار السيايس واالجتامعي
عىل أسس العدالة األخالقية واملؤسسية.

وإن اإلنسان أو املجتمع ،حينام يشعر بالرضا عن أحواله وأوضاعه ،فإنه يدافع عنها
ويضحي يف سبيل ذلك حتى بنفسه .وأي جمتمع يصل إىل هذه احلالة فإن
بكل ما يملك،
ّ
أكرب قوة مادية ،لن تتمكن من النيل منه أو هزيمته.
فاالستقرار السيايس واالجتامعي املبني عىل العدالة ،هو الذي يصنع القوة احلقيقية
لدى أي شعب أو جمتمع.
هلذا فإن املجتمعات التي تعيش االستقرار وفق هذه الرؤية والنمط ،هي جمتمعات
قوية وقادرة عىل مواجهة كل التحديات الداخلية واخلارجية.

ونحن كمجتمعات عربية وإسالمية اليوم ،ويف ظل التحديات الكثرية ،التي تواجهنا
عىل أكثر من صعيد ومستوى ،بحاجة إىل هذه النوعية من االستقرار ،حتى نتمكن من
جماهبة حتدياتنا ،والتغ ّلب عىل مشاكلنا والتخ ّلص من كل الثغرات الداخلية التي ال تنسجم
ومقتضيات االستقرار العميق.

ﷺ مفهوم قوة الدولة وضعفها

قوهتا ،وما هو املعيار احلقيقي واجلوهري لتحديد قوة الدولة
من أين تستمد الدول ّ
أو ضعفها؟ حيث من الرضوري عىل املستويات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية ،أن
نحدّ د املعيار األسايس الذي حيدّ د قوة الدول وضعفها .وذلك حتى يتسنّى لنا كشعوب
وجمتمعات العمل من أجل توفري عنارص القوة يف فضائنا ودولنا ،وطرد كل عنارص الضعف
والرتاجع.
لإلجابة عن هذا السؤال املركزي ،بإمكاننا القول :إن الكثري من اإلجابات
والتصورات نستطيع اختزاهلا يف إجابتني ورؤيتني ومها:

 -1إن الدولة القوية هي التي متتلك إمكانات عسكرية واقتصادية هائلة ،وتتمركز
كل القرارات والصالحيات يف يدها .فتساوق هذه الرؤية بني املركزية والقوة.

فالدول ذات الطابع الشمويل واملركزي يف سياساهتا واقتصادها هي من الدول
القوية ،حتى ولو كان الشعب يعيش القهر واحلرمان واالضطهاد .واملرشوعات التقدمية
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التي سادت املجال العريب يف احلقب املاضية ،عملت عىل تأكيد هذه الرؤية ،وإعطائها
بعدً ا أيديولوج ًّيا .لذلك رفعت هذه املرشوعات شعارات :ال صوت يعلو فوق صوت
املعركة ،ووحدة العرب يف قوهتم .واملقصود بالقوة هنا القوة العسكرية واملادية .ولكننا
وبعد جتارب وحمن مريرة مع هذه املرشوعات ،مل ننجز قوتنا القادرة عىل محايتنا من املخاطر
اخلارجية والتحديات الداخلية .ومل نح ّقق انتصارنا عىل عدونا احلضاري التي تو ّقفت كل
املرشوعات والسياسات من أجل الرتكيز عىل حماربته ودحره .ولكننا عىل الصعد كافة مل
نحصد إلاَّ اهلزائم واالنكسارات واإلخفاقات.
فاملليارات التي رصفت عىل مؤسساتنا العسكرية والدفاعية مل متنع العدو من
الوصول إىل عواصمنا ومناطقنا احليوية .واملركزية يف اإلدارة وصنع القرار ،التي ط ّبلنا هلا
كثريا مل نحصد من ورائها إلاَّ التأخر عن ركب احلضارة والعامل املعارص.
ً

ولقد أبانت لنا التجارب املاضية واملعارصة ،أن قوة الدول العسكرية ليست هي
القوة احلقيقية القادرة عىل إنجاز تط ّلعات الشعب أو الدفاع عن أمنه وحدوده .بل عىل
العكس من ذلك ،حيث إن الدول التي استندت يف بناء قوهتا إىل هذه الرؤية ،مل تصمد أمام
األزمات والتحديات.
فاالتحّ اد السوفيتي بكل ما يمتلك من ترسانة عسكرية ضخمة وأجهزة أمنية عمالقة،
مل يستطع الصمود أمام تط ّلعات شعوبه املرشوعة .فتالشى يف فرتة زمنية وجيزة.

والعراق هذا البلد الذي يمتلك أقوى اجليوش وأقسى األجهزة األمنية والقمعية
وصلت الواليات املتحدة األمريكية إىل عاصمته يف غضون ( )20يو ًما فقط و( )130قتيلاً .

فالدول التقدمية واأليديولوجية ،والتي استخدمت كل إمكانات الدولة لتعميم
أيديولوجيتها وقهر الناس عىل خياراهتا ومتبنياهتا السياسية والثقافية ،هي ذاهتا الدول التي
التحرر احلقيقي واخلروج من مآزق الراهن.
أجهضت كل مرشوعات
ّ
ودول املرشوع التقدمي مل تزدنا إلاَّ ضع ًفا وتشاؤ ًما؛ وذلك ألن اإلنسان هو أرخص
ويان و ُيسجن
يشء لدهيا .تصادر حرياته ،متتهن كرامته ،حتاربه يف رزقه وكسبهُ ،يقهر هُ
و ُيعذب ألتفه األسباب .دولة اختزلت اجلميع يف دائرة ضيقة ،ال تتعدى يف بعض األحيان
شخص األمني العام.
وال نعدو الصواب حني القول :إن هذه الدولة بنمطها القروسطوي وعنفها
وجربوهتا وعسكرهتا ملجتمعها ،أجهضت الكثري من اآلمال والتط ّلعات .وال يمكن بأي
حال من األحوال ،أن نقول عن هذه الدول :إهنا دول قوية؛ وذلك ألهنا مل تستطع أن تنجز
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مرشوعاهتا وأهدافها ،بل عىل العكس من ذلك ،حيث إهنا أنتجت النقيض .فأنتجت
وحتولت إىل مزرعة خاصة لفئة حمدودة
االستبداد والقمع وتكميم األفواه بدل احلرية،
ّ
وعمقت يف الفضاء االجتامعي والسيايس كل مستلزمات التفتت
بدل العدالة واالشرتاكيةّ ،
والتجزئة والتش ّظي بدل الوحدة واالتحّ اد.

وهكذا نصل إىل حقيقة شاخصة ،تربزها خربة اإلنسانية مجعاء عرب العصور،
أن الدولة التي تنفصل عن جمتمعها وحتاربه يف معتقداته واختياراته الثقافية والسياسية،
وتفرض عليه نظا ًما قهر ًّيا ،فإن مآهلا الفشل وفقدان املعنى من وجودها.

 -2إن قوة الدول تُقاس بمستوى ديمقراطيتها وانسجامها عىل صعيد اخليارات
والسياسات مع شعبها وجمتمعها.
تتحول إىل عنرص قوة ،حينام يكون هناك
والثروات الطبيعية واإلمكانات العسكرية ال ّ
جفاء بني الدولة واملجتمع .ونحن نرى أن هذا هو املعيار احلقيقي لقوة الدول وضعفها.

فالدولة التي تعيش التوتر مع شعبها ،وال تنسجم خياراهتا مع خياراته ،فهي دولة
ضعيفة يف املحصلة النهائية حتى ولو امتلكت كل الثروات واإلمكانات العسكرية .أما
الدولة التي ترشك شعبها يف القرار وصناعة املصري ،وديمقراطية يف بنيتها وممارساهتا ،فهي
دولة قوية وقادرة عىل جماهبة املخاطر حتى ولو كانت فقرية يف مواردها وثرواهتا وإمكاناهتا
العسكرية.
فقوة العرب واملسلمني اليوم يف حريتهم ومستوى انسجام الدولة مع خيارات
وتط ّلعات شعبها.
والديمقراطية هي حجر األساس يف قوة الدول وضعفها؛ لذلك فإننا نرى أن كل
مبادرة ،تأخذها الدولة ،وتستهدف توسيع مستوى املشاركة الشعبية يف صناعة القرار
وتسيري األمور ،هي مبادرة وخطوة تساهم يف تعزيز قوة الدولة ،أو بناء هذه القوة عىل
أسس جديدة أكثر قدرة وفعالية.

وإن النهج السيايس املعتدل ،والذي يتعاطى مع كل األمور والقضايا واحلقائق
السياسية واالجتامعية بعقلية منفتحة ومتساحمة ،هو القادر عىل توسيع هوامش احلرية يف
املجتمع ،وهو املؤهل ملراكمة الفعل السيايس الراشد يف املجتمع .ويف املقابل فإن النهج
االستئصايل ،هو الذي يفاقم األزمات ويعقدها وحيول دون بلورة هنج سيايس معتدل،
والتطرف.
ويدخل الدول واملجتمع يف دوامة العنف
ّ
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إننا مع الدول القوية التي تستند إىل القانون وحترتم حقوق اإلنسان ،وتدافع عن
كرامة شعبها .حيث إن الدولة القوية املس ّيجة بسياج القانون واحلرية واملسؤولية ،هي
القادرة عىل التفاعل والتكامل مع جمتمع مؤسيس  -مدين ،يامرس وظائفه احلضارية اعتام ًدا
عىل إمكاناته وآفاقه.
التحول نحو احلرية والديمقراطية يف أي جمتمع ،بحاجة إىل وعي عميق برضورهتا
وإن
ّ
وأمهية وجودها يف البناء الوطني السيايس والثقايف واحلضاري ،وهذا الوعي بحاجة لكي
يرتجم إىل وقائع قائمة وحقائق مشهودة.

وإن تنمية روح املسؤولية والتسامح واحلقوق والكرامة ،كلها عوامل تساهم يف
تنمية احلس الديمقراطي يف املجتمع.

التطورات املتسارعة والتحديات املتالحقة ،أحوج ما نكون إىل
وإننا ويف ظل هذه
ّ
ممارسة القطيعة املعرفية والعملية مع تلك الرؤية التي تتعامل مع مفهوم القوة بعيدً ا عن
خيارات املجتمع وتط ّلعاته املرشوعة .وبناء مفهوم القوة ليس عىل أساس امتالك أحدث
األسلحة ،أو ضخامة الرتسانة العسكرية ،وإنام عىل أسس التوافق واالنسجام بني الدولة
واملجتمع.
هذا االنسجام الدينامي والف ّعال هو أساس قوة الدولة .وال يمكن لنا ويف ظل
هذه الظروف إلاَّ االنخراط يف مرشوع تصحيح العالقة وبناء القوة عىل أساس االنسجام
بني الدولة واملجتمع .وال ريب أن حتقيق االنسجام يتط ّلب من الدولة القيام بخطوات
ومبادرات ،تستهدف توسيع املشاركة الشعبية وإزالة االحتقانات وتوسيع القاعدة
االجتامعية للسلطة.

فالقوة احلقيقية اليوم تتكثف يف مستوى التناغم بني مؤسسة الدولة واملجتمع
بمختلف تعبرياته ورشائحه .والفرصة اليوم مؤاتية للقيام بصنع فرص ومبادرات يف هذا
السياق.
تتجسد يف تكثيف الفعل الثقايف واالجتامعي لتحرير
والوظيفة الكربى للجميع
ّ
التحول الديمقراطي من كوابحها ومعوقاهتا الذاتية واملوضوعية ،حتى تأخذ
دينامية
ّ
الديمقراطية موقعها األساس يف تنظيم اخلالفات وضبطها ،وحتى تتَّجه كل اجلهود
والطاقات نحو البناء والسلم واالندماج االجتامعي والوطني ،وتعميق موجبات العدل
واملساواة واملسؤولية.
واالستقرار السيايس اليوم ال ينجز يف الكثري من الدول والبلدان العربية واإلسالمية،
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إلاَّ بتوافق حضاري بني الدولة واملجتمع .واإلخفاق هو نصيب أي مرشوع ُيقيص املجتمع
وتتجمع عنارص إرادته من خالل
وي ِّمش دوره يف احلياة .كام أن النجاح تتبلور أسبابه
ّ
هُ
التوافق احلضاري بني الدولة واملجتمع .والتوافق هنا يعني املشاركة والتفاعل واملراقبة
والشهود والتكامل.
حتوالت الربيع العريب ،أن طريق االستقرار السيايس
وخالصة القول :إن ما تؤكّده ّ
العميق يف كل البلدان العربية ،هو تطوير نظام الرشاكة السياسية ،وتوسيع القاعدة
االجتامعية للسلطة وإجياد معاجلات حقيقية وف ّعالة للمسألة االقتصادية واملعيشية .دون
مدججة بالسالح ،وحممية من أجهزة
ذلك تبقى السلطات السياسية ضعيفة ،حتى لو كانت ّ
أمن بالغة القمع واخلربة.
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الدكتور الطاهر سعود*

ﷺ مفتتح استشكايل

كتب املفكر مالك بن نبي يف معرض نقده للجهد اإلصالحي والتجديدي
حلركات اإلصالح والتجديد اإلسالمي مشدّ ًدا عىل حاجة املسلمني إىل علم
جديد أسامه علم «جتديد الصلة باهلل»(((.

إلاَّ ّ
أيضا إىل ما يمكن تسميته
أن املسلمني اليوم هم يف مسيس احلاجة ً
بعلم «توثيق الصلة بالواقع»؛ ذلك ّ
أن حظهم منه يف هذا العرص باهت
وضعيف ،فجوانب كثرية من حياهتم ،وخطاهبم ،وسلوكهم ،هي خارج دائرة
العرص ،وخارج نطاق التاريخ ،وبعيدة عن الدور والرسالة التي ُك ّلفوا هبا،
* أستاذ حمارض بقسم علم االجتامع ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،جامعة حممد ملني
دباغني سطيف  ،2اجلزائر .الربيد اإللكرتوينtahar.saoud73@yahoo.fr :
((( يقول مالك بن نبي ..« :وتغيري النفس معناه إقدارها عىل أن تتجاوز وضعها املألوف ،وليس
التصوف ،أو بعبارة أدق :من شأن علم مل
هذا من شأن علم الكالم ،بل هو من شأن منهاج
ّ
ُيوضع له اسم بعدُ  ،ويمكن أن نسميه جتديد الصلة باهلل» .وجهة العامل اإلسالمي ،ترمجة:
عبد الصبور شاهني ،إرشاف ندوة مالك بن نبي ،ط ( 5دمشق :دار الفكر )1986 ،ص .54
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{وك ََذلِ َك َج َع ْلنَاكُم ُأ َّم ًة َو َس ًطا لِ َتكُونُوا ُش َهدَ ا َء َعلىَ الن ِ
َّاس َو َيك َ
ُون
وهي الشهادة عىل الناس َ
الر ُس ُ
ول َع َليكُم َش ِهيدً ا}.
َّ
والشهادة كام هو معلوم فعل حضاري يتط ّلب التواجد واحلضور يف معرتك التدافع
احلضاري بني األمم ،ومن مستلزمات هذا احلضور أن يتك ّلم املسلمون لغة وخطاب
عرصهم ،وأن يكونوا عىل وعي بواقعهم ،وعىل فهم دقيق له ،حتى ُيؤ ّدوا واجب الشهادة
عىل وجهه املطلوب.
ّ
إن فقه الواقع والوعي بمعادالته املع ّقدة أصبح من املستلزمات الرضورية التي
تستدعي االشتغال عليها وتطوير االهتامم هبا ،جلهة ترقية أداء نخب املجتمع الفاعلة يف
التحرك يف املجتمع ،وحتقيق القدرة املثىل عىل
عمليات التغيري املجتمعي ،وإتقان مناهج
ّ
وحتوله (أي املجتمع) السلس نحو آفاق احلضارة
التأثري فيه ،وبالتايل ضامن نجاح انتقاله ّ
والتقدّ م بأقل تكلفة ممكنة.

ّ
ولعل مراجعة مسار حركة االنتهاض والتجديد اإلسالمي منذ أكثر من قرنني من
والتعرف إىل حظها ونصيبها من «فقه
الزمن ،أي منذ جتربة حممد بن عبد الوهاب النجدي،
ّ
الواقع» بام هو واحد من األسباب الرئيسة التي ترشط نجاح أو إخفاق كل عمل أو جهد
تغيريي ،تكشف لنا عن بعض جوانب القصور يف هذا اجلهد التجديدي الذي عىل الرغم
من تضحياته وميزانيات الوقت واجلهد املبذول مل يسفر عن نجاحات كربى ،باملقارنة إىل
جتارب جمتمعية وحضارية أخرى ،وهو ما يفسرّ لنا -ولو جزئ ًّيا -منطق املراوحة والبدايات
الصفرية التي م ّيزت جهد التغيري اإلسالمي إىل اليوم.
إننا نسعى يف هذه الدراسة إىل حماولة االقرتاب النقدي من جتربة تارخيية ورائدة،
وحماولة هنضوية من ضمن سلسلة املحاوالت العديدة وغري املنتهية لإلصالح والتجديد
احلضاري يف العامل اإلسالمي ،وهي جتربة مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني (.)A.O.M.A

وعىل هذا األساس فإنه ليس من شأن هذه الدراسة تقديم عرض جلهد هذه اجلمعية
يف املجال الفكري والثقايف ،بام هو احل ّيز الذي رابطت فيه منذ البداية ،فهو جهد ضخم
وينتزع كل اإلعجاب ،بخاصة إذا اعتربنا بالظرفية التارخيية التي انطلق واستمر فيها هذا
اجلهد ( )1956 - 1931فرد ًّيا كان أم مجاع ًّيا ،عندما أسس بعض أفراد النخبة اجلزائرية
العاملة هيكلهم التنظيمي ممثلاً يف اجلمعية.
كام ّ
تكرر الثناء واملدح الذي عادة ما ُيصاحب استذكار
أن هذه الدراسة ال تريد أن ّ
جهد هؤالء النخبة من العلامء اجلزائريني ،بل حتاول القيام بعمل نقدي يتتبع سرية اجلمعية
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اعتبارا بمعطى «الرصاع الفكري  »La lutte Idéologiqueوآلياته
ومسرية بعض أعالمها
ً
التي جرى تشغيلها يف تلك الفرتة من طرف خصوم مرشوعها ،وعىل رأسهم خمابر الرصاع
الفكري الفرنسية.

إن استقراءنا لبعض املحطات من تاريخ اجلمعية ُيربز لنا ّ
ّ
أن ح ّظها من التحكم
يف آليات الرصاع الفكري كان متفاوتًا ،وإن كانت يف بعض هذه املحطات قد أبانت عن
وعي متقدّ م به ،فإهنا يف حمطات أخرى تربز بعض القصور امللحوظ إذا قارناه بوعي بعض
الفعاليات احلزبية واجلمعوية اجلزائرية يف الظرفية التي اشتغلت فيها هذه الفعاليات(((.

يعزو الباحث األمريكي مايكل ويليس هذا القصور إىل الطبيعة الدينية والثقافية
للجمعية((( ،ويعزوه البعض إىل طبيعة اإلعداد والتكوين الذي تل ّقاه كثري من أعضاء الفريق
البادييس ،وقد ذكر لنا مالك بن نبي يف جهده النقدي للعلامء بعض النامذج التي تربز حظهم
من هذه القضية .وهو ما يفرس لنا بعض مآالت الفعل اإلصالحي يف اجلزائر يف أواخر
مرحلة ما قبل الثورة ويف مرحلة ما بعد االستقالل.
لذلك فإننا سنحاول يف هذه الدراسة االشتغال عىل هذه املسألة رابطني إياها ببعض
األخطاء املنهجية التي تقع فيها عديد حركات اإلصالح يف العامل العريب املعارص ،وعىل
رأسها مسألة الوعي بمعطى الواقع ،وبمعطى الرصاع الفكري كأحد مفرداته املركزية.

ﷺ أولاً  :مقدّ مة متهيدية حول مفهوم الرصاع الفكري
وآلياته وطرقه ووسائله ،وأمهية الوعي به

قبل اخلوض يف مسألة الرصاع الفكري وربطه بجهد مجعية العلامء املسلمني
اجلزائريني ،يبدو رضور ًّيا من الناحية املنهجية البحث يف مدلوالت هذا املفهوم وحيثياته،
ثم تطبيق ذلك يف األخري عىل التجربة التارخيية للجمعية(((.
(((نقصد هبذه الفعاليات احلركات واالجتاهات ذات اخللفيات الفكرية واأليديولوجية والتنظيمية املتعدّ دة،
كاالتجّ اه اليساري ،والوطني ،والليربايل والتي تشكّل يف جمموعها ما يصطلح عليه اخلطاب التارخيي
اجلزائري باحلركة الوطنية.
((( انظر :مايكل ويليس ،التحدي اإلسالمي يف اجلزائر :اجلذور التارخيية والسياسية لصعود احلركة
اإلسالمية ،ترمجة :عادل خري اهلل ،ط( ،1بريوت :رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش ،)1999،ص ،52
ص ص .56-55
ّ
((( بعض املفردات التي سرتد يف هذا املبحث املتعلق بمفهوم الرصاع الفكري ناقشناها يف دراسة سابقة لنا
انظر :الطاهر سعود« ،الظاهرة االستعامرية من منظور مالك بن نبي» ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم
اإلسالمية ،قسنطينة ،جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية ،العدد ( 6أكتوبر .)2005
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 -1يف مفهوم الرصاع الفكري

الرصاع الفكري آلية من آليات حتريك الواقع االجتامعي والسيايس ...والتدافع
بني القوى االجتامعية داخل النسق املجتمعي ،وبقدر ما يتح ّقق األفراد وتتح ّقق اجلامعات
التغيريية بفقهه ،وتعي آلياته ومناهجه وتخَبرَ ُ طرقه ومساربه يتح ّقق هلا التحكم يف هذا
الواقع وتوجيهه ،أو عىل أقل تقدير أن تتح ّقق هلا القدرة عىل املناورة واملغالبة فيه مع القوى
األخرى الطاحمة هي كذلك لتحقيق أهدافها ومطاحمها.
إن الرصاع أو الصدام عىل صعيد األفكار ليس فعلاً
ّ
مقصورا عىل النطاق املحيل
ً
(داخل املجتمع الواحد بني القوى املتنافسة فيه ،أحزاب ،حركات ،مجاعات ،)...وإنام هو
ممارسة كونية ساحتها اليوم ليست جبهات القتال ،وإنام ساحتها هي األفكار؛ حيث أصبح
مكمل للمعركة،
سالح الفكرة هو أمىض سالح؛ وحيث مل تعد األمور األخرى سوى ّ
فاألفكار واملفاهيم هي الشخوص التي تتبادل النزال يف حلبة التاريخ.

نعرف الرصاع الفكري بأنه «وسيلة أو نسق من الوسائل
وعىل هذا يمكن أن ّ
يستعملها شعب أو جمموعة من الشعوب ،للحط من قيمة أفكار اخلصم ،أو إلبطال
مفعوهلا ،أو لتحويلها عن اهلدف املنشود ،أو لتعفينها ،أو لش ّلها ،أو إلدماجها ،أو لعزهلا
عن اجلمهور عزلاً تا ًّما أو جزئ ًّيا»(((.
وما دمنا بصدد مناقشة موضوع الرصاع الفكري فال بد أن نن ّبه إىل اإلسهام املهم الذي
قدّ مه مالك بن نبي يف هذا اإلطار ،بخاصة يف كتابه املوسوم بـ«الرصاع الفكري يف البالد
املستعمرة» ،والذي تبقى الكثري من تنظرياته حتمل طابع الراهنية ،مع اإلشارة -طب ًعا -إىل
ما يمكن أن يكون قد استجدّ يف زمننا من الوسائل واآلليات والطرائق التي أغفلها الكتاب،
مر عليه ما جياوز نصف قرن كامل.
عىل اعتبار أنه ّ
وعىل اعتبار ما تُبدعه خمابر الرصاع الفكري العاملية التي أكّد مالك بن نبي بأهنا خمابر
تستعني بخريطة نفسية العامل اإلسالمي وجتري عليها التعديالت الرضورية يف كل يوم،
يقوم هبا رجال متخصصون مك ّلفون برصد األفكار ،ورسم اخلطط ،لكف هذه األفكار
واحلدّ من فعاليتها عىل ضوء معرفة دقيقة بمعادالتنا النفسية واالجتامعية((( ،ونقاط ضعفنا
((( عبد اللطيف عبادة ،صفحات مرشقة من فكر مالك بن نبي ،ط( 1باتنة :دار الشهاب للطباعة والنرش،
 ،)1984ص.66
((( مالك بن نبي ،الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة ،إرشاف ندوة مالك بن نبي ،ط ( 3اجلزائر ودمشق:
دار الفكر  ،)1988ص.16
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قوتنا ...وتوظيف كل ذلك ضمن مرشوع تثبيت الوضع القائم ،وهو -مثلام هو
وعنارص ّ
ِ
معلوم -وضع املستغل مع املست َغل ،أو بتعبري ابن خلدون :وضع املغلوب مع الغالب.

 -2يف أمهية الوعي بظاهرة الرصاع الفكري وخطورهتا

إذا كانت احلركات اإلصالحية املنبثقة منذ أكثر من قرنني من الزمان قد ولدت
بمقومات الرشع واالنضباط هبا عىل
التقوم ّ
باألساس جلهة تغيري الواقع وتوجيهه نحو آفاق ّ
صعيد التصور والسلوك ،وإذا كانت املشاريع اإلصالحية هلذه احلركات قد راعت هبذا القدر
أو ذاك رشط الواقع وبعض متغرياته ،وكان لكل منها حظ كبري أو صغري منهّ ،
فإن عديد النقاد
والباحثني قد خلصوا يف هذا الصدد ابتنا ًء عىل ما آلت إليه هذه املشاريع من اإلخفاق والفشل،
وعدم حتقيق اهلدف املنشود ،إىل ما يمكن أن يكون ضع ًفا يف اإلحاطة هبذا الواقع ،وضع ًفا يف
اإلملام بحيثياته ،وبالتايل كانت هذه ثغرة آلت بعديد هذه املشاريع إىل وعدها املحتوم.

وإذا كان أحد هؤالء الن ّقاد وهو مالك بن نبي قد خلص –مثلام أرشنا إىل ذلك
يف مفتتح هذه الدراسة -إىل أمهية أن ينشأ علم جديد ُيعيد وصل اإلنسان املسلم باملورد
الروحي األعىل ،وأسامه «علم جتديد الصلة باهلل» ،فإننا نزعم أننا اليوم أحوج ما يكون إىل
علم جديد يعيد صلتنا بواقعنا ،يمكن أن نسميه «علم جتديد الصلة بالواقع» ،أو «علم
توشيج العالقة مع الواقع».

ّ
ولعل الوعي بظاهرة الرصاع الفكري وسننه وقوانينه ومعادالته هو نافذة مهمة
وأساسية للوعي بمعطى الواقع.

إننا نعيش اليوم يف عامل مع ّقد ،مل يعد فيه للصدفة مكان ،فكل يشء فيه خيضع للتخطيط
الدقيق ،بيد ّ
مورثات العطالة الثقافية التي ورثناها عن عصور االنحطاط احلضاري،
أن بعض ّ
جتعلنا اليوم ال ندرك خطورة ظاهرة الرصاع الفكري ،وغريها من «الظواهر املفتاح» التي يعدّ
ٍ
مقدمات رضورية عىل طريق فقه الواقع وتغيريه.
الوعي هبا ،وفهمها واستيعاهبا،
جيزئ األشياء [النزعة
تعودنا كام يقول مالك بن نبي «بمقتىض العقل الذري الذي ّ
إننا ّ
حسنا تنبع من كليات مل تصل بعد إىل
الذرية  ،]Atomismeألاّ نرى اجلزئيات التي تقع حتت ّ
عقولنا ،كام ال نرى من ناحية أخرى وبسبب خت ّلفنا االجتامعي ّ
أن العامل الذي نواجهه ونعيش
(((
عفوا وإنام بوصفها نتائج خلطط حمكمة» .
فيه خمطط؛ أي إنه عامل ال تأيت فيه األشياء ً
ّ
إن كل ذلك نابع ممّا يطلق عليه ابن نبي «تصورنا الصبياين للعامل» الذي نعيش فيه،

((( مالك بن نبي ،الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة ،ص .34
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يمر عىل سطح األشياء دون أن يالمس جواهرها(((.
هذا
ّ
التصور الذي ّ

ّ
إن إدراك أمهية عامل األفكار وطبيعة الرصاعات الفكرية يعدّ اليوم أكثر من رضورة؛
ذلك ّ
ألن مستقبل وجودنا كمسلمني مرشوط كله بام تصنعه الفكرة ،فساحة النزال واملعركة
احلضارية اليوم هي -مثلام أكّدنا -الفكرة سواء كانت هذه «املعركة احلضارية مقصودة
لذاهتا بعلم كل األطراف التي هلا خلفية مطروحة سل ًفا عن دوافع هذه املعركة ،وإدراك ما
ينجر انتهاء عندما تتحدّ د املعامل آخر املطاف ،ويظهر للعيان ما كانت هذه املعركة ...تطلبه،
ّ
(((
املوجه» .
أو كانت نفس هذه املعركة احلضارية مقصودة ،ولكن طر ًفا واحدً ا ووحيدً ا هو ّ
وإذا كانت عدّ ة احلروب الكالسيكية هي احلديد والنار ّ
فإن عدة احلروب واملعارك
يف عامل القرن احلادي والعرشين هي األفكار ،ذلك ما يؤكده أرباب الفكر االسترشايف
حمرك
يقرون بأن معطى الفكر والثقافة واالنتامء الديني هي ّ
والدراسات املستقبلية عندما ّ
صدامات املستقبل؛ وعندما يؤكّدون عىل الدور املحوري لألفكار والرموز الثقافية والدينية
يف تشكيل نامذج التامسك والتفكك ،والرصاع يف عامل القرن احلادي والعرشين.
إذ االختالفات الكربى بني جمتمعات هذا القرن هي اختالفات من طبيعة فكرية
وثقافية ،واخلطوط الفاصلة بني احلضارات والثقافات هي خطوط املعارك يف املستقبل كام
يتصورها هنتنغتون ،وكام تدفع باجتاهها سياسات وممارسات القوى الغربية الكربى ،وعىل
ّ
(((1
رأسها الواليات املتحدة األمريكية اليوم .

 -3مبادئ الرصاع الفكري

يمدّ نا اإلسهام البنابوي ببعض اإلشارات والتنبيهات ،والتحليالت الوافية حول
األساليب والطرق التخريبية التي متارسها مراصد وخمابر الرصاع الفكري ،وحول ما
تستخدمه من الوسائل واآلليات.

عاكسا لتجربة ذاتية يف قراءة الظاهرة ،ولبعض تفاصيل
بيد أنه وإن جاء هذا اإلسهام
ً
خربة شخصية وفردية ،ومرتب ًطا باالستعامر كفاعل يف ساحة الرصاع؛ حيث يأيت كتابه
كرصد حتلييل وتنظريي لظاهرة الرصاع الفكري يف ظل الوضع االستعامري الذي عاينه هو
((( املرجع نفسه ،ص ص .35-34
((( عبد الباقي صالي« ،مالك بن نبي ورصاع الفكرة» ،متوفر عىل املوقع اإللكرتوين.http://www.hoggar.org :
( ((1انظر الفصل الثامن واخلامتة يف :الطاهر سعود ،أبحاث وآراء يف الفكر والثقافة واالجتامع ،ط( 1عامن:
دار األيام للطباعة والنرش والتوزيع.)2014 ،
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(((1
نوسع حقل داللة ما أسامه باالستعامر ليشمل كل
كابن للمستعمرات  ،فإننا يمكن أن ّ
القوى االجتامعية والسياسية والفكرية املوجودة عىل نطاق حميل أو إقليمي أو عاملي ،والتي
ُف كل جهد فكري أو جهد هنضوي ،هيدّ د أهدافها
تصارع ألجل ضامن مصاحلها بأن َتك َّ
ومصاحلها االسرتاتيجية.

وعىل هذا ّ
تتطور والتقنيات تتعدّ ل ،لكن اهلدف العام يبقى هو ذاته؛
فإن األساليب ّ
وكف مفعوهلا يف اإلطار االجتامعي.
أي حتطيم األفكار
ّ
تتأسس عليه ظاهرة
حيدثنا ابن نبي عن مبدأين أساسيني يعتربان املنطلق الذي ّ
ويتم تشغيلهام عىل مرسح املعركة وجبهة النزال الفكري ،هذين املبدأين
الرصاع الفكريّ ،
مها :مبدأ الغموض ،ومبدأ الفعالية.

 -1.3مبدأ الغموض :ومفاده أن خمابر ومراصد الرصاع الفكري ال تكشف النقاب
يوجه هذه العمليات ،حتى وإن اقتضتها الرضورة إىل
عن وجهها يف املعركة ،وبأهنا هي من ّ
ذلك .وهنا جيري تشغيل سنن النفس واالجتامع ،وتوظيف ما تقدّ مه اخلربة العلمية يف حقل
الدراسات السيكولوجية والسوسيولوجية واألنثروبولوجية ،والعلوم االجتامعية الغربية
بعامة «كآليات وظيفية تقنن عملية االستيالب الفكري والثقايف»( ،((1وتعمل هذه املراصد
عىل تطبيقها «عىل وسط إنساين معينّ قد درسـ[ـت] من قبل استعداداته اخلاصة بالنسبة إىل
مقتضيات الرصاع الفكري»(.((1
 -2.3مبدأ الفعالية :وهو ناتج عن املبدأ األول يف حيز التطبيق لتحقيق عزل املكافح
(فرد ،جمموعة ،حركة ،تنظيم )...يف جبهة الرصاع الفكري عن حلبة الرصاع باستخدام
أساليب خاصة تتمثل يف(:((1
أ -تنفري الرأي العام من أفكاره بجميع الوسائل الصاحلة لذلك ،كسالح اإلغراء،
وسالح املال ،وسالح الدعاية واإلعالم ،ومحالت التغليط والتزييف ،واختالق خمتلف

( ((1عىل الرغم من أمهية هذا الكتاب واشتغاله عىل موضوع خطري فإن هجر بعض ردود األفعال املثرية
لالنتباه ،وقد وصل احلدّ بالبعض إىل رمي صاحبه بأنه شخص يعاين من هواجس مرضية وأعراض
سيكولوجية غري سوية.
( ((1موالي خليفة ملشييش ،مالك بن نبي :دراسة استقرائية مقارنة ،معامل املنهج يف تأصيل العلوم اإلنسانية
ملرشوع مشكالت احلضارة ،ط( 1دمشق :دار النايا ودار حماكاة للدراسات والنرش والتوزيع،)2012 ،
ص.96
( ((1مالك بن نبي ،الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة ،ص.51
( ((1املرجع نفسه ،ص.38
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وتشوه صورته لدى املجتمع العامّ .
أنواع الرسديات التي ّ
إن مراصد
حتط من قيمة اخلصم،
ّ
الرصاع الفكري تستعمل الوسائل املادية ،وعندما تفقد هذه الوسائل مفعوهلا تلجأ إىل
استخدام الوسائل العلمية البحتة.
ب -أن تنفره هو نفسه من القضية التي يكافح ألجلها بأن تشعره بعبث كفاحه.
واهلدف من كل ذلك -مثلام يؤكد ابن نبي -ليس النيل من حياة املناضل الناشط عىل جبهة
الرصاع الفكري ،فالقوى الفاعلة واملستفيدة من الرصاع ال تلجأ إىل هذا األسلوب إلاَّ
إذا اضطرهتا الظروف إىل ذلك ،وإنام هو النيل من أفكار معينة تريد حتطيمها ،أو جتميدها
وك ّفها ،حتى ال تؤ ّدي مفعوهلا اإلجيايب يف توجيه الطاقات االجتامعية يف البالد التي ختاض
فيها هذه املعركة.
ويف احلالة االجتامعية التي تتك ّثف فيها بذور نجاح فكرة ما عندما تتوفر هلا بعض
الظروف االستثنائية يف شكل عمل إجيايب مشرتك مثلاً ّ ،
فإن مراصد الرصاع الفكري
تلجأ إىل تشغيل آليات أخرى( ،((1من قبيل تشتيت القوى ومتزيق وحدهتا االجتامعية،
عرب توظيف قوانني النفس واالجتامع واألنثروبولوجيا وتشغيل دوالب املال ،والدين،
واالنتامءات القبلية واإلثنية ،ورغائب النفوس ،وميوالهتا ...لتحريف جمريات املعركة حتى
تتحول إىل معركة داخل فضاء البيت الواحد (رصاع حزيب ،طائفي ،عرقي ،)..وإىل معركة
ّ
بني القوى الشعبية ذاهتا ،بدل أن تكون معركة بني قوى الشعب أو الشعوب املتحدة ضد
أسياد النسق املاسكني بزمام األمر واملحافظني عىل الوضع القائم ،وهبذا يتح ّقق للخصم
هدفان اسرتاتيجيان مها(:((1

 احلط من املستوى الروحي أو األيديولوجي الذي تكون فيه املعركة ضده ،وبذلكتفقد طابعها الشمويل ،وباملحصلة تفقد معنوياهتا ،وشي ًئا من قداستها يف نظر مجوع اجلامهري.

 تشتيت القوى املوجودة يف املعركة وتبدُّ ُدها كنتيجة للهبوط والتحطيط الذيأصاب املعركة يف مستواها الروحي واأليديولوجي ،وهو ما سينعكس حتماً يف مستويات
اجتامعية أخرى هلا كلفتها عىل صعيد املجتمع العام (عىل الصعيد السيايس والثقايف.)..
( ((1لعل هذا هو ما تربزه نظرية تعبئة املوارد ( )Resource Mobilization Theoryيف األدب السوسيولوجي
املهتم باحلركات االجتامعية ،وإن بطريقة مقلوبة؛ أي ّ
إن احلركات االجتامعية تسعى يف رصاعها مع مالكي
وسائل اإلنتاج واإلكراه إىل تعبئة املتاح هلا من املوارد الرمزية واملادية لتحسني قدرهتا التفاوضية وحتقيق
أهدافها.
( ((1مالك بن نبي ،الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة ،ص.41
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 -4آليات الرصاع الفكري

يش ّبه مالك بن نبي حيثيات ظاهرة الرصاع الفكري بفصول املرسحية التي تؤ َّدى عىل
ركح ،ويتقاسم فيها األدوار جمموعة من الشخصيات هي(:((1
 فكرة :كشفت وجودها املراصد املختصة بالرصاع الفكري. شعب :جيهل دخول هذه الفكرة إىل حلبة الرصاع. قيادة :تتجاهل هذه الفكرة. صاحبها :أي صاحب الفكرة الذي يريد تبليغها. -االستعامر :الذي حاول خنقها.

تصوب مراصد الرصاع الفكري كافة أسلحتها ومدافعها لقصف
يف هذه املرسحية ّ
الفكرة وإهناء دورها ووظيفتها االجتامعية ،وإصابتها ،سواء كانت منفصلة أم متصلة
بصاحبهاّ .
توجه
«إن املختربات التي تقوم أعامهلا عىل علم النفس [مثلام يؤكد ابن نبي] ّ
العمليات بكل دقة [أي العمليات التي تستهدف تعطيل األفكار وك ّفها] ،حتى يكون فصل
من فصول املعركة يف بعض األحيان قري ًبا من التجربة التي جيرهيا علامء احلياة عىل بعض
احليوانات الصغرى»(.((1
ومن الوسائل والطرق التي يتم توظيفها يف هذه املعركة:

ّ
الكف أو احلرمان أو التنفري :وهي آلية سيكولوجية جيري تشغيلها
 -1.4مرآة
وكف أثرها ،وتقوم عىل مبدأ ّ
أن صورة اليشء تتغيرّ حسب
للتأثري واحلدّ من فاعلية األفكار
ّ
األضواء التي تس ّلط عليه ،وبام ّ
أن الفكرة هي يشء ال ُيرى ،فإنه جيري التأثري فيها عرب
إلصاقها باسم صاحبها ،وعىل هذا ّ
فإن ما يطال صاحب الفكرة يلحق أثره النفيس عىل
الفكرة بالتبعية.
ّ
توجه إىل تشويه الفكرة ذاهتا من
إن مرآة
ّ
الكف هذه إما أن تتَّجه ،أو باألحرى أن ّ
داخلها بتوظيف كل اآلليات املمكنة إلثبات عدم جدواها الذاتية ،أو بالتأثري فيها من
بالتوجه نحو منتجها بالتأثري والتشويه الذي يطال
خارجها عرب طريقة اإلحياء ،وذلك
ّ
الفكرة عرب ما يطال منتجها نفسه ،بمعنى ّ
أن ما حيقن من شبهات حول دائرة العالقات
يصب حتماً بسلبياته أو إجيابياته يف دائرة
االجتامعية ،أو الدائرة الشخصية اخلاصة به،
ّ

( ((1املرجع نفسه ،ص.45
( ((1املرجع نفسه ،ص.45
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أفكاره .وبمعنى آخرّ :
إن أي تع ّفن أخالقي حيدث داخل الدائرة الشخصية ،أو ضمن دائرة
أثرا يتّجه مبارشة نحو دائرة األفكار وينعكس عليها(.((1
العالقات االجتامعية حيدث ً

بكف األفكار عرب
 -2.4آلية اإلزاحة واالستبدال :حيث تعمد اجلهات املعنية
ّ
إزاحة بؤرة االهتامم التي تُشري إليها الفكرة نحو بؤرة ثانوية أو فرعية أو ّ
ّ
وتسخر
رضرا،
أقل ً
هلا األقالم واألموال لترصف الناس إىل معارك ومهية أو شبه حقيقية ترصف االنتباه عن
األشياء اجلدية ،وتغرقها يف موجات من ردود األفعال غري املنتجة.
 -3.4آلية املزلقة :وهي آلية جيري تطبيقها عندما يكون اهلدف ألاَّ يقف البحث
احلر
عند فكرة معينة ،فتطرح خالل مناقشة ما أفكار جديدة بالتوايل عىل طريقة التداعي ّ
لألفكار .طرح ال يصل فيه النقاش إىل أي نتيجة عملية.
ويتم تطبيقها عندما توشك مناقشة فكرية ما أن تأيت بنتيجة يف
 -4.4آلية البرتّ :
موضوع هام ،فتتسلل إىل حلبة املناقشة يدّ خفية تُبقي النقاش معل ًقا دون نتيجة.

 -5.4آلية التعطيل أو التجميد :التي تط ّبق يف جبهات القتال لتجميد قوات العدو
تم فيه التوصل إىل نتيجة عىل
يتم تعليق حتقيق خالصة نقاش ها ّم ّ
عند نقطة معينة؛ حيث ّ
شكليات ال قيمة هلا ،فتؤول العملية كلها إىل العدم(.((2

 -6.4طريقة االستفزاز ،أو لعبة الثور واملنديل األمحر :التي تستفز اخلصوم حتى
فتتوجه
تثري غضبهم وتغرقهم يف حالة شبيهة باحلالة التنويمية التي تفقدهم شعورهم
ّ
توجيها أعمى وهتدر قواهم من دون طائل.
رضباهتم
ً
ال خيفى إذ ًا ما للعبة الرصاع الفكري التي تُلعب عىل مرسح حميل أو إقليمي أو دويل
لعزل األفكار ،أو تشوهيها ،أو ك ّفها ،أو حتطيمها حتى يتع ّطل مفعوهلا التغيريي واإلجيايب
يف النفوس.

يمكن أن نلحظ ذلك عىل سبيل التمثيل يف عمليات التشويه التي تطال اإلسالم كفكرة
جمسدة
جمردة ،عندما ّ
تسوقه عىل مستوى عاملي اآللة الدعائية لإلعالم الدويل يف هيئة أفكار ّ
ّ

( ((1املرجع نفسه ،ص ص ّ ،77-76
ولعل هذا هو ما أشار إليه البيان القرآين يف قصة النبي موسى C
بمجرد أن دعاه استدعى فرعون امللف التارخيي ودائرة العالقات الشخصية
يف دعوته لفرعون؛ حيث
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ني َو َف َع ْل َت َف ْع َلت ََك
ملوسى لتشويه دعوته وفكرته قال﴿ :ألمَ ن َُر ِّب َك فينَا َوليدً ا َو َلب ْث َت فينَا م ْن ُع ُمر َك سن َ
ِ
ِ
ا َّلتِي َفع ْل َت و َأ َ ِ
ان ي ِريدَ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ان أن يخُ ْر َجاكُم م ْن
نت م َن الكَاف ِري َن﴾ الشعراء ،اآلية﴿ 19-18 :إِ َّن َه َذان َل َساح َر ُ
َ
َ
َأ ْر ِضكُم بِ ِس ْح ِرهمِ َ ا َو َي ْذ َه َبا بِ َط ِري َقتِكُم ا ُملثلىَ ﴾ طه ،اآلية.63 :
( ((2انظر :مالك بن نبي ،املرجع السابق ،ص ص .132-129
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تصو ُره كرسالة قروسطية مشحونة بالعنف ،والتدمري ،وهدر الكرامة واحلرية اإلنسانية،
ِّ
ترسم مشهديتها تنظيامت وحركات شاذة (حركة طالبان ،تنظيم القاعدة ،مجاعة بوكو حرام،
تنظيم الدولة اإلسالمية)...؛ حيث يغدو اإلسالم بام هو دين حيتفي بالكرامة اإلنسانية ﴿
ِ
َّاس َو َقدْ َو َلدَ ُهتم ُأ َم َهاتهُ ُم َأ ْح َر ًارا» ،وحرية
َو َل َقد ك ََّر ْمنَا َبني آ َد َم﴾ واحلرية « َمتَى اس َت ْع َبدتُم الن َ
وجز الرؤوس ،ويف
االعتقاد ﴿ َلك ُْم ِدينُكُم َوليِ َ ِدين﴾ و ...دينًا للقتل وسفك الدماء وقطع ّ
الترسي والسبي(.((2
أفضل األحوال دينًا حيافظ عىل احلياة ولكن عىل طريقة ّ

 -5وسائل الرصاع الفكري

يتم التوسل بكل الوسائل ،فمراصده ال تستخدم
يف ساحة الرصاع الفكري ّ
أصحاب الشهوات وذوي امليول السيئة من املأجورين فحسب ،بل تستخدم أحيانًا حتى
ّ
وتستغل سمعتهم اخللقية مراعاة ملبدأ الغموض حتى
ذوي اإلرادات اخليرّ ة والنوايا الطيبة،
تستطيع النيل من الفكرة وإحلاق العطل هبا ،فهي تستخدم الفضيلة كضامن إلبعاد الشكوك،
ربر الوسيلة يف عرف هذه اجلهات.
كام تستخدم األسلحة األخرى بالرضورة؛ إذ الغاية ت ّ

يف هذا الصدد جيري توظيف كل وسائل اإلغراء ألجل اإلغراق والنيل من الفكرة،
بل حتى الدين يناله يشء من ذلك.
 -1.5توظيف الدين :مثلام و ّظف االستعامر ذلك يف فرتة هيمنته؛ حيث تعطيل
مفعول الفكرة اإلصالحية وتعطيل زمخها النهضوي جلأ إىل رضهبا بالفكرة الطرقية .ويف
زمننا هذا جيري اللعب عىل هذه املعادلة ويتم توظيف معطياهتا بطريقة خطرية؛ حيث يغدو
موحد وضام إىل فضاء للتفرقة والتقسيم ،فتو ّظف معادلة املالكية
فضاء الديني بام هو فضاء ّ
والوهابية أمام
قبالة اإلباضية ،ومعادلة التش ّيع أمام التسنن ،والالمذهبية أمام املذهبية،
ّ
كرستها املدرسة الكولونيالية ومعها
الطرقية ..وهكذا ُيعاد إنتاج الثنائيات االنقسامية التي ّ
املرشوع االستعامري يف واقعنا املعارص ،بل ّ
إن هناك ثنائيات جديدة مسرتجعة ومستعادة
من مقربة التاريخ اإلسالمي جيري تشغيلها هي األخرى داخل احل ّيز اإلسالمي ،كمعادلة
اخلوارج ،واملعتزلة ،والشعوبية...
( ((2يذكر اجلميع الصورة اجلميلة التي تركتها جنازة املالكم األمريكي املسلم حممد عيل كالي صيف
 ،2016والتعاطف الشديد الذي حظي به لدى الرأي العام األمريكي ،لكن مراصد اإلسالموفوبيا التي
تقلقها هذه الصورة اإلجيابية عن اإلسالم ،رسعان ما حركت أدواهتا اجلهنمية لتمحو هذه الصورة يف
أرسع وقت؛ حيث أعقبها بعد أيام قليلة تفجري ملهى لييل نسب مرتكبوه إىل مجاعات إسالمية؛ أي بمعنى
آخر إىل اإلسالم.
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 -2.5توظيف املال :حيث يغذي اخلصم اهلوى والشهوات ،ويبذل كل مواهبه
الشيطانية لكي يرصف الفكرة عن حتقيق وظيفيتها( .يرضب مالك بن نبي مثالاً بالبعثات
العلمية يف الغرب).

يتم
نظرا ملا حيوز عليه اخلصم -عادة -من موارد ّ
 -3.5اإلغراء أو الرتهيبً :
توظيفها يف املعركة الفكرية ّ
فإن مآل األفكار حتكمه وترشطه طبيعة النسق االجتامعي
يتم استخدام وسائل
الذي تنشأ يف نطاقه هذه األفكار؛ فحني ال تنفع وسائل اإلغراء ّ
الرتهيب لتنفري الرأي العام من الفكرة؛ حتت شعارات تق ّيم االلتفاف حول هذه الفكرة
كإرضار بـ«املصالح العليا للنسق» ،و«باخلروج عىل اإلمجاع» ،و«تعطيل التنمية» أو حتى
االهتام بـ«اخليانة والعاملة» ،وبالتايل تو ّظف العمليات الوسيطة (الرتغيب والرتهيب) التي
يستخدمها أسياد احلقل لترصيف الوضع نحو مسارب ودروب أخرى.
 -4.5الوضع الفكري والنفيس يف ساحة املعركة :ال بد أن نشري هنا إىل أن استخدام
يتم عىل أرض ومهية ،وإنام عىل أرض هلا من امليزات
تلك اآلليات والوسائط والوسائل ال ّ
الثقافية واحلضارية ما جيعل املعركة الفكرية واحلرب املفاهيمية أكثر رضاوة.

أفكارا
إن مراصد الدراسات النفسية واالجتامعية -كام يقول أحدهم -تو ّلد يف ثقافتنا
ً
ودسها يف الفكر التغيريي قصد إجهاضه،
وتعمل عىل إلصاقها باألشياء واألشخاصّ ،
لعلمها ّ
بأن الشعوب اإلسالمية يف واقعها الراهن ،ويف ميدان الرصاع الفكري ،جتهل قيمة
الفكرة يف مصري املجتمعات ،كام جتهل دقة اخلطط املرسومة من أجل التحكّم يف مصائر
الشعوب املتخ ّلفة عن طريق أفكارها(.((2

ﷺ ثان ًيا :مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني
ومعادلة الرصاع الفكري

بالعودة إىل الفرتة التارخيية التي تشكّلت فيها مجعية العلامء واشتغلت فيها ،وهي فرتة
تزيد عن العقدين ( )1956 - 1931واحلفر حوهلا وحماولة قراءة إسهام اجلمعية وجهدها
التغيريي يف ضوء سنن الرصاع الفكري ،يمكن اخلروج بجملة من االستنتاجاتّ ،
لعل
أبرزها هو أن حظ هذه اجلمعية وحظ الفاعلني من قياداهتا وأتباعها من معادلة الرصاع
الفكري هو حظ متفاوت يف الدرجة والنوع.
( ((2محودة سعيدي ،الرصاع الفكري وأشكاله احلديثة من منظور مالك بن نبي ،يف :مالك بن نبي املرشوع
البديل من أجل تغيري اجلزائر (عدد خاص رقم ،)15 :اجلزائر :جريدة الرشوق الثقايف( ،من 11-4
نوفمرب  ،)1993ص  ،8العمود الثالث.
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فإذا كانت بعض قياداهتا التارخيية قد أبانت عن وعي متقدّ م بمعادلة الرصاع مع
اخلصم الفرنيس وبعض مشايعيه املحليني ،فإن بعضها اآلخر كان ضحية هذه املعركة
نفسها .فضلاً عن ّ
أن الوعي هبذا املعطى املهم (معطى الرصاع الفكري واالنفتاح عىل آلياته
وطرقه) مل يؤل إىل تيار عام داخل املدرسة اإلصالحية العلامئية ،ومر ّد ذلك راجع لعديد
األسباب التي سنناقش بعضها يف العنارص الالحقة من هذه الدراسة.

 -1نامذج من الوعي املتقدّ م بمعادلة الرصاع الفكري

تُشري مطالعة األدبيات الشفوية واملكتوبة عن تاريخ اجلمعية إىل وعي متقدّ م لدى عديد
قيادييها بمعطى الرصاع الفكري ،وبمعطى الواقعية احلركية كرشط أساس ينبغي أن يتو ّفر
عليه كل جهد تغيريي ،وسنذكر هنا بعض الصور الواقعية لذلك عىل سبيل الذكر ال احلرص:

 -1.1فكرة تأسيس اجلمعية واالستفادة من اهلامش القانوين املتاح يف الفضاء
االستعامري :وهي نزعة واقعية تربز واقعية العلامء يف التعامل مع الظرف االستعامري
واستغالل املقدار املتاح من مساحة احلرية والتحرك ،دون التذرع بصعوبة هذا الظرف
وخصوصيته كام هي حال عديد احلركات والتنظيامت اإلسالمية املعارصة اليوم.

ّ
استغل زعامء اإلصالح اجلزائري الترشيع القانوين الفرنيس اخلاص باجلمعيات
لقد
(قانون جويلية  ،)1901ومبدأ علامنية الدولة الذي نص عليه قانون 1907والقايض بفصل
الشؤون الدينية عن الدولة الفرنسية لتتوىل إدارهتا مجعيات يشكّلها أتباع كل ديانة .ورغم
أن هذا املبدأ مل يط ّبق عىل الدين اإلسالمي؛ إذ بقيت اإلدارة الفرنسية تتدخل يف شؤونه
لفرتة طويلة ،إلاَّ ّ
أن نضال العلامء ّتوج دعوهتم وإحلاحهم بأن يتوىل املسلمون اجلزائريون
إدارة شؤوهنم الدينية مثل غريهم من الكاثوليك واليهود ،وأسسوا تب ًعا لذلك تنظيمهم
اجلامعي ،وهي خطوة أتاحت هلم -بعد أكثر من عقد من النشاط الفردي املعزول -التغلغل
يف املعادلة الثقافية والسياسية للمجتمع اجلزائري ألكثر من ربع قرن الحق(.((2
 -2.1الظرفية الزمنية وذكاء استغالل الفرصة التارخيية :فسرّ الكثري من الباحثني
الظرفية التي تأسست فيها اجلمعية والتي أعقبت احتفاالت مئوية االستعامرّ ،
بأن هذا

( ((2من العوامل التي جعلت عبداحلميد بن باديس وبعض زمالئه يقتنعون بجدوى تأسيس عمل مجاعي
ويطور طروحات احلركة اإلصالحية ،وينهض بالتعليم الديني يف القطر اجلزائري ،تأثرهم بتنظيم
ينرش
ّ
وفاعلية الكنيسة الكاثوليكية يف اجلزائر ،وبتكوين أحزاب ومجعيات عىل غرار األحزاب واجلمعيات
الفرنسية واألوربية .انظر:

Ali MERAD, Le réformisme musulman en Algérie, De 1925 - 1940 Essai d’histoire religieuse
et sociale, 2 éme édition, (Algérie: édition El hikma, 1999), pp110 - 112.
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التأسيس جاء كرد فعل عىل ا ّدعاء نجاح املرشوع االستعامري وانتصاره النهائي وتأبيد
تفسريا آخر يربز لنا
صحيحا فإنه حيجب
بقائه يف اجلزائر( ،((2بيد أن هذا التفسري وإن كان
ً
ً
إذا تأ ّملناه حنكة وذكاء يف استغالل الفرصة واللحظة التارخيية وتوجيهها بام خيدم مصلحة
األمة اجلزائرية.

رب ًرا القبول الذي حظي به ملف
يف هذا الصدد يرشح عيل مراد ما تو ّفق إليه العلامء م ّ
اعتامد مجعيتهم من قبل اإلدارة الفرنسية -وهي اإلدارة املتحسسة من كل جهد من شأنه أن
يوقظ الضمري األهيل -..قائلاً ّ :
إن «هذه اجلمعية مل تكن لتعتمد من قبل السلطات الفرنسية
لو مل يكن املناخ العام يف اجلزائر موسو ًما باالنفراج ،ذلك ّ
أن سنة  1930كانت بالنسبة
للفرنسيني سنة املئوية الباعثة عىل النشوة ،كانت األنوار االصطناعية مل تنطفئ بعد .كان
الفرنسيون ال يزالون حتت وقع االحتفاالت الباذخة املقامة بمناسبة مرور قرن من التاريخ
االستعامري الفرنيس ،وكان حيدوهم إذن التفاؤل حيال األهايل ،ونوع من األبوية أو ما
يشبه الرفق .وقد ترتب عن ذلك تليني للسياسة األهلية لإلدارة اجلزائرية»(.((2
ويربز مراد بعض األسباب األخرى التي تفسرّ بدقة أكرب ما أسامه بـ«الرفق اإلداري»
الذي استفاد منه مؤسسو اجلمعية بـ(:((2

 وجود السيد ج .مريانت عىل رأس الشؤون األهلية يف احلكومة العامة ،وهوأحدالفرانكو-ماسونيني.
 -كان مريانت قد أظهر عدا ًء يف السابق للنظام املرابطي.

من املمكن برأي مراد أن يكون هذان السببان قد دفعاه (أي ج .مريانت) لتشجيع،
أو عىل األقل عدم تثبيط املرشوع اإلصالحي منذ البداية.

نخلص من التحليل السابق إىل ّ
إن ميالد اجلمعية كان من الناحية الرمزية ر ًّدا عىل
االحتفاالت املئوية لدخول االستعامر الفرنيس ،فكان تأسيسها الذي يوازي هذا احلدث
لفتة رمزية يف معركة الرصاع احلضاري والفكري بني جمتمع وحضارة تتلذذ نشوة االنتصار،
أن عوامل ظهور مجعية العلامء ما تزال غري مدروسةّ ،
( ((2يرى املؤرخ اجلزائري أبو القاسم سعد اهلل ّ
وأن
معظم الباحثني يستندون إىل املقولة التي نفسرّ ظهورها كرد فعل عىل االحتفاالت املئوية باالحتالل،
ولكنه يقر بأن هذا التفسري غري ٍ
كاف .انظر :أبو القاسم سعد اهلل ،أبحاث وآراء يف تاريخ اجلزائر ،ط1
ّ
(بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1996 ،ج  ،4ص .143
( ((2عيل مراد ،احلركة اإلصالحية اإلسالمية يف اجلزائر من  1925إىل  :1940بحث يف التاريخ الديني
واالجتامعي ،ترمجة :حممد حيياتن (اجلزائر :دار احلكمة ،)2007 ،ص .155
( ((2املرجع والصفحة نفسهام.
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ِ
تقض سياط العذاب عىل روحه املتوثبة للنهضة ،والعودة إىل ساحة الفعل
وجمتمع مقهور مل
التارخيي عندما حتني الفرصة.
 -3.1تأمني رشوط نجاح الفعل التأسييس :يبدو ّ
أن الشيخ ابن باديس وبعض قادة
الصف األول يف احلركة اإلصالحية ،كانوا عىل وعي كبري باملعادلة االستعامرية وبمكائدها
التي قد جتهض كل فعل إجيايب وتقربه منذ البداية؛ لذا فإن النقاش الذي دار عىل صفحات
الشهاب منتصف العرشينات ،واملتع ّلق بالدعوة لتأسيس حزب إصالحي جيمع العلامء
املفرتقنيّ ،توج باالتفاق عىل أن يتداعى لالجتامع التأسييس بنادي الرتقي كل من بإمكانه
اإلسهام يف هذا املسعى.

أي حدّ كان ابن باديس واع ًيا بمعادلة الرصاع
وتفيد بعض الروايات الشفوية إىل ّ
الفكري يف هذا الصدد؛ حيث يذكر الشيخ خري الدين قائلاً « :كنت أنا والشيخ مبارك املييل
بمكتب اإلمام ابن باديس بقسنطينة يوم دعا الشيخ حممد عبابسة ...وطلب إليه أن يقوم
بالدعوة إىل تأسيس مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني يف العاصمة ،وك ّلفه أن خيتار مجاعة
من الذين ال ُيثري ذكر أسامئهم شكوك احلكومة أو خماوف أصحاب الزوايا .وتتوىل هذه
يتم االجتامع يف
اجلامعة توجيه الدعوة إىل العلامء لتأسيس اجلمعية بنادي الرتقي ..حتى ّ
سالم وهدوء ،وتتح ّقق الغاية املرجوة من نجاح التأسيس»(.((2
ثم يؤكّد الشيخ خري الدين ّ
أرس إليه وإىل الشيخ مبارك املييل بأنه «لن
أن ابن باديس ّ
يقرر املجتمعون استدعاءه بصفة
يل ّبي دعوة االجتامع ولن حيرضه يف يومه األول حتى ّ
مدعوا ال داع ًيا وبذلك يتجنّب ما عسى أن
رسمية حلضور االجتامع العام ،فيكون بذلك
ًّ
(((2
يكون من ردود فعل تقوم هبا السلطة الفرنسية وأصحاب الزوايا. »..

رئيسا للجمعية التي كانت من
تم األمر كام خ ّطط له ،وانتخب ابن باديس ً
وبالفعل َّ
جيا من دعاة اإلصالح واملرابطني واحلكوميني (أي رجال
حيث تركيبتها يف عامها األول مز ً
الدين املشتغلني يف السلك الديني الرسمي الذي ترشف عليه اإلدارة الفرنسية) الذين
شكّلوا ثلث ( )3/1أعضاء اجلمعية.
 -4.1حتدي املحافظة عىل املنجزات يف ظل الرتبص الفرنيس واخليانة الداخلية :هو
أول حتدٍّ واجه اجلمعية بعد انقضاء عامها األول؛ حيث دفعت إدارة الشؤون األهلية بإيعاز
ِ
اجلمعية ومموهلا ورئيس
منها ،وبالتعاون مع بعض شيوخ الطرقية عمر بن أسامعيل محُ س ُن

( ((2الشيخ حممد خري الدين ،مذكرات ،جزآن (اجلزائر :املؤسسة الوطنية للكتاب ،د.ت) ،ج ،1ص .105
( ((2املرجع والصفحة نفسهام.
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جلنة العمل الدائمة فيها ،إىل حماولة رضب اجلمعية من الداخل لفتح املجال إىل توسيع
اخرتاقها بأنصار التيار املناوئ ،وبالتايل االستيالء عىل جهازها اإلداري بمناسبة جتديده
األول ،بتوزيع بطاقات العضوية عىل بعض األتباع غري املتفقني مع خط اجلمعية ومذهبها
اإلصالحي وقيادهتا األوىل.

وهكذا كادت اجلمعية أن تُرسق أو تخُ رتق لوال حنكة ابن باديس الذي جلأ إىل
تأجيل انعقاد اجلمعية العامة مستخد ًما املادة السابعة من قانوهنا الداخيل الذي ينص عىل
ّ
أن األعضاء العاملني ممّن نال إجازات باملدارس الرسمية اجلزائرية أو باملعاهد العلمية
اإلسالمية هم الذين يصح أن يطلق عليهم لقب عامل بالقطر اجلزائري ،وهم وحدهم من
حيق هلم االنتخاب والتصويت.
وليتم األمر يف جو من األمان استدعى ابن باديس الرشطة ،وهو ما جعل الكثريين
تقرر ألاّ يامرس حق التصويت إلاّ من تثبت اسمه جلنة إثبات
ّ
ينفضون عن االجتامع عندما ّ
العضوية ممن تتوفر فيه رشوط املادة السابعة .وهبذه احلنكة التنظيمية والقدرة عىل املناورة تم
جتديد اهليئة اإلدارية املسيرّ ة للجمعية وانترص اخلط اإلصالحي عىل اخلط الطرقي.

 -5.1حتديد جمال االختصاص واملرابطة فيه ولو يف شكل املناورة الظرفية :لقد
أبدى مؤسسو اجلمعية -مثلام يؤكّد ذلك عديد الباحثني وعىل رأسهم عيل مراد -مهارة ال
تُنكر بسعيهم إىل جلب اإلدارة الفرنسية لصاحلهم قبل التامس الرخص الرضورية لوضع
تنظيمهم ،بخاصة أهنم أعلنوا منذ البداية نظريتهم يف العمل التي تقوم عىل االبتعاد عن
يسوغ هلذه اجلمعية بأي حال
نص ميثاقهم التأسييس عىل أنه «ال ّ
العمل السيايس(((2؛ حيث ّ
من األحوال أن ختوض أو تتدخل يف املسائل السياسية»(.((3

إذ مل يشأ العلامء العتبارات عديدة ومنها تأمني احلصول عىل اعتامدهم ،أن يكونوا
رقماً جديدً ا ينضاف إىل قائمة الفعاليات السياسية املتواجدة عىل الساحة السياسية ،وهو
ما يؤكد من جهة ثانية إيامهنم بمعادلة التكاملية النوعية يف اجلهد التغيريي( ((3التي تقتيض
يتوزع الفاعلون االجتامعيون عىل جبهات العمل
االبتعاد عن النزعة الرضارية ،وأن ّ
املجتمعي املتعدّ دة ،بدل التنافس عىل اجلبهة الواحدة الذي يؤ ّدي إىل التنافرية والرصاع
{ولاَ َتن ََاز ُعوا
املفيض للتاليش ،وهو قانون عىل الفعاليات النهضوية املعارصة أن تعيه بعمق َ
( ((2املرجع والصفحة نفسهام.
( ((3املرجع نفسه ،ص .123
( ((3انظر :الطيب برغوث ،التغيري احلضاري وقانون االستقاللية النوعية التكاملية ،ط( 1اجلزائر :دار قرطبة
للنرش والتوزيع ،)2004 ،ص ص( ،44-35سلسلة آفاق يف الوعي السنني؛ .)6
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حيكُم} كام جاء يف البيان القرآين.
َف َت ْف َش ُلوا َوت َْذ َه َ
ب ِر ُ

إىل جانب هذه النامذج متدّ نا اخلربة العلامئية يف اجلزائر بنامذج أخرى عديدة من هذا
الوعي املتقدّ م بمعادلة الرصاع الفكري؛ وبام مارسته إدارة وخمابر الرصاع الفكري الفرنسية
التي كانت مزودة بخرباء واختصاصيني يف السوسيولوجيا واألنثروبولوجيا االستعامرية،
ويف الشؤون األهلية اجلزائرية من أمثال :أوغسطني بريك ،وجاك بريك ..وغريهم ،ممّن كانوا
حيوزون عىل خربة نظرية وعملية واسعة ،ه ّيأهتا هلم دراساهتم حول اخلصائص الساللية
للسكان ،وظروف حياهتم ،وعوائدهم ،وتقاليدهم ،وعقائدهم الدينية ،وخصائصهم
احلربية(((3؛ حيث و ّظفوها جلهة التعامل بفعالية وكفاءة بام خيدم الوضع االستعامري ويث ّبته.

 -2اجلمعية حتت طائلة الرصاع الفكري :نامذج واقعية

إذا كانت عديد حتركات ومواقف نخبة مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني قد أبانت
عن وعي ملحوظ بمعادلة الرصاع الفكري وأحابيلها كام الحظنا ذلك يف النامذج اآلنفة،
ّ
فإن هذا ال يعني بحال أهنا كانت اجلهة املنترصة يف ساحة النزال الفكري عىل الدوام،
فاملعركة هي مواجهة تقتيض الربح كام تقتيض اخلسارة.
وهكذا ،فنحن واجدون يف تتبعنا جلهد العلامء ،وجهد مجعيتهم ،مواقف ومشاهد
ني عن ضعف وقلة تقدير كانت كلفتها وتبعاهتا عليهم وعىل مجعيتهم كبرية.
أخرى تُبِ ُ

ربر سلوك
بعض هذه القضايا أشار إليها عديد الكتّاب ،وإن اختلفوا بني مؤ ّيد ي ّ
اجلمعية وسلوك نخبتها اتجّ اه هذه القضية أو تلك ،وبني من معارض منتقد ،ومن بني أبرز
ساحات الرصاع الفكري والسيايس التي ك ّلفت اجلمعية غال ًيا يمكن أن نذكر:

 -1.2املؤمتر اإلسالمي :نتائج وانعكاسات :عىل رغم طابعها اإلصالحي ذي
نصت عليه نظريتها يف العمل والتغيري ،إلاَّ ّ
أن مجعية العلامء أبدت يف
املنزع الثقايف الذي ّ
بعض حمطاهتا التارخيية انزال ًقا نحو العمل السيايس ،وهو ما كانت له كلفته الضخمة عىل
استقرارها املؤسيس وتوازهنا التنظيمي.
يمكن يف هذا الصدد أن نتحدّ ث عن مآل العمل اإلصالحي ،واألزمات والصعوبات
التي باتت تعرتضه( ،((3ومآل بعض رموزه ،وعىل رأسهم الشيخ الطيب العقبي الذي

( ((3انظر :حممد حممد أمزيان ،منهج البحث االجتامعي بني الوضعية واملعيارية ،ط( 1الواليات املتحدة
األمريكية :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،)1991 ،ص ص .150-142
وتعرضها ألزمات داخلية،
( ((3عرفت مجعية العلامء منذ هناية سنة  1936تق ّل ًصا يف نفوذها السيايس،
ّ
ومواجهات عديدة مع اإلدارة الفرنسية؛ حيث صدرت عديد القرارات واملراسيم اإلدارية لتعيق عملها،
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تأزمت عالقاته مع الزعامء اإلصالحيني ،وبخاصة بعد
فقده هذا العمل إىل األبد ،فقد ّ
مست شخصه ،ومن ورائه احلركة اإلصالحية ،إثر حادثة اغتيال
احلملة الدعائية التي ّ
كحول(((3؛ حينام اهتمته اإلدارة الفرنسية بالوقوف وراء احلادثة بالتحريض؛ حيث
املفتي ّ
سجن وقدّ م للمحاكمة ،قبل أن يطلق رساحه بعد اعرتاف اجلاين بعدم صلة الشيخ العقبي
بالقضية ،لتحكم املحكمة برباءته يف  28جوان .1939
لقد أمخدت هذه احلادثة إىل األبد محاسة الشيخ للعمل اإلصالحي ،وعندما خرج من
وسيتعزز هذا اإلحباط عندما يعلن الشيخ
حمنته خرج حمب ًطا للغاية كام يقول عيل مراد(،((3
ّ
القطيعة التنظيمية التا ّمة عن زمالئه يف اجلمعية يف خريف 1938؛ حيث قدّ م استقالته بعدما
رفض ابن باديس ،ومن ورائه املجلس اإلداري للجمعية طلبه بخصوص توجيه برقية والء
وتأييد لفرنسا ضد أملانيا(.((3

ال يمكننا تفسري هذه احلادثة إلاّ بالقولّ :
إن مراصد الرصاع الفكري قد فعلت فعلها
لترضب وحدة الكفاح الك ّلية التي تشكّلت بانعقاد املؤمتر اإلسالمي سنة 1936؛ حيث
كقرار  13يناير  1938الذي قىض بفرض الرقابة عىل نوادهيا ومنعها من القيام بأي نشاط قبل احلصول
عىل ترخيص؛ ومرسوم  8مارس  1938القايض بمنع أي معلم من فتح مدرسة إلاَّ بإذن من اإلدارة؛
ومرسوم أوت 1939الذي يقيض بمصادرة مجيع اجلرائد التي تتعرض ملسائل األمن الوطني ،كام تأكّد
االنفصال النهائي بني اجلمعية والقادة السياسيني الذين حتالفت معهم؛ حيث أسس ابن جلول وفرحات
عباس جتمعاهتام السياسية اخلاصة .انظر :عامر بوحوش ،التاريخ السيايس للجزائر من البداية ولغاية
وأيضا :أبو القاسم سعد اهلل ،احلركة
 ،1962ط ( 1بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1997 ،ص 264؛ ً
الوطنية اجلزائرية  ،1945 - 1930ط ( 4بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1992 ،ج ،3ص ص -100
.103
كحول املدعو بابن دايل عىل إثر فتوى كان قد أصدرها حتت ضغط من احلاكم العام
( ((3اغتيل املفتي حممود ّ
للجزائر وأرسلها يف برقية إىل احلكومة الفرنسية؛ حيث يتربأ فيها من مجاعة املؤمتر ومن زعامء اجلمعية،
تم توظيفه من طرف اإلدارة الفرنسية لنزع طابع
وينكر عليهم فيها متثيلهم لألمة اجلزائرية .وهو ما َّ
اإلمجاع عن املؤمتر اإلسالمي من جهة ،ثم توظيف مؤامرة اغتيال املفتي لتربير اهلجوم عىل قيادات املؤمتر،
وعىل رأسها قيادة اجلمعية التي كان هلا دور فاعل يف حتفيز انعقاد هذا التجمع السيايس العريض ،وتوفري
رشوط نجاحه .انظر تفاصيل القضية يف :حممد البشري اإلبراهيمي ،آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي،
مجع وتقديم :أمحد طالب اإلبراهيمي ،ط ( ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1997 ،اجلزء األول
( ،)1940 - 1929ص ص.280-261
( ((3انظر :آليات الرصاع الفكري يف العنارص السابقة ،وكيف تُفتّت مراصد الرصاع وحدة الكفاح الكلية إىل
وحدات جزئية ،وكيف يتم عزل املكافح يف هذه اجلبهة ليصل إىل حد االقتناع بعدم جدوى الفكرة التي
يشتغل هلا ،ولعل جتربة العقبي مثال واقعي عىل ذلك.
( ((3أبو القاسم سعد اهلل ،احلركة الوطنية اجلزائرية  ،1945 - 1930ص ص  .103-102ومع ذلك يرص
سعد اهلل عىل ّ
أن الوثائق ال تزال تعوزنا حول حيثيات استقالة العقبي من اجلمعية.
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وحد هذا التجمع السيايس غالبية أطياف العمل السيايس يف اجلزائر( ،((3وتشكّل عىل إثره
ّ
وفد ك ّلف بتقديم أرضية مطالب األمة اجلزائرية إىل احلكومة الفرنسية يف املرتوبول يف سابقة
مل تشهدها اجلزائر قبل هذا التاريخ.

وال خيفى ما كان البن باديس ونخبة مجعية العلامء من دور بارز يف التئام هذا التجمع
السيايس؛ حيث يقول اإلبراهيمي ..« :ثم كانت حركة املؤمتر اإلسالمي اجلزائري يف هذه
السنة ،فرضبت اجلمعية يف الدعوة إليه بسهم [ ]..وشاركت يف تكوينه واحلضور فيه []..
مكمل هلا ،بل
وأدجمت مطالبها الدينية يف مطالبه عىل أهنا جزء من مطالب األمة اجلزائرية ّ
وحرصا للعمل ،وتوحيدً ا للصفوف»(.((3
هو اجلزء الذي ال حياة هلا بدونه ،مج ًعا للجهود،
ً
املوحد ،وصل
لكن هذا احلدث الكبري يف تاريخ العمل السيايس الوطني اجلزائري ّ
إىل ضد مقصوده كام يقال ،فام كاد الوفد العائد من باريس يقدّ م تقريره أمام الشعب،
وينرصف الساسة والزعامء ،حتى انفجرت حادثة االغتيال املشؤومة لتضع هذه الوحدة
أمام حتدّ االستمرار .حتدّ جعل بعض القادة السياسيني -وعىل رأسهم ابن جلول الذي كان
العلامء أنفسهم قد سلموه رئاسة الوفد -يلقي بتبعات االغتيال عليهم(.((3

وهبذا متكّنت مراصد الرصاع الفكري من رضب عصفورين بحجر واحد كام يقال؛
فمن جهة سيجري إضعاف املؤمتر اإلسالمي وتشتيته حال نشوب أزمة بني النواب والعلامء،
ومن جهة أخرى سيواجه العلامء -أنفسهم -أزمة حا ّدة عىل مستوى قيادهتم ،كادت حت ّطم
تعمق عىل مستوى
جراء اخلالف الذي ّ
جراء اتهّ ام الشيخ العقبي بتدبري االغتيال ،ثم ّ
مجعيتهم ّ
املجلس اإلداري للجمعية حول املوقف من فرنسا عش ّية احلرب العاملية الثانية.
طب ًقا ملبدأي الغموض والفعالية ،فقد نجحت مراصد الرصاع الفكري يف تنفري الرأي
العام من الفكرة اإلصالحية ولو بشكل جزئي من خالل تشويه صورة الشيخ العقبي ،فهذا
يروض مدينة اجلزائر ،وجيعلها معقلاً للفكر اإلصالحي بعدما
الرجل الذي استطاع أن ّ
مركزا للمعمرين وأنصار اإلدارة الفرنسية من اجلزائريني كام يقول سعد اهلل(،((4
كانت
ً
( ((3بغض النظر عن طبيعة املطالب التي تو ّفق إليها املؤمتر والتي قد يقبلها البعض ويرفضها البعض اآلخر،
فإنه يمكننا القولّ :
إن هذا اللقاء السيايس الوطني العريض كان جتربة فريدة يف تاريخ اجلزائر ،ألنه استطاع
أن جيمع جن ًبا إىل جنب معظم قيادات احلركة الوطنية اجلزائرية بمختلف مشارهبا ومواقفها األيديولوجية
وعناوينها احلزبية؛ حيث التقى رجال اإلصالح مع الشيوعيني واالندماجيني والوطنيني دون أن متنعهم
اختالفاهتم األيديولوجية وبراجمهم احلزبية وربام نزعاهتم الزعامية عىل أرضية مطالب واحدة.
( ((3حممد البشري اإلبراهيمي ،آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،ص.263
( ((3أبو القاسم سعد اهلل ،احلركة الوطنية اجلزائرية  ،1945 - 1930ص .160
( ((4أبو القاسم سعد اهلل ،احلركة الوطنية اجلزائرية  ،1945 - 1930ص .101
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سينفر هو نفسه من القضية التي عاش يناضل ألجلها ،وتلك حالة موجبة للعربة ح ًّقا.

حالة ،أحسن عيل مراد وصفها حينام كتب يصف ما آل إليه وضع الشيخ العقبي
النفيس واالجتامعي قائلاً « :شهد أسد احلركة اإلصالحية اجلزائرية عزلة حالكة يف أواخر
أيامه ،عاش بقية حياته هنب هوس مريض جعل كل صلة إنسانية معه صعبة للغاية ،وهذا
بعد أن أرهقه الشعور بالفشل [ ]...واستبدّ ت به فكرة أن يظل الناس يعتقدون أنه قاتل
كحول ،إضافة إىل قلقه من أن يكون عرضة للتجسس عىل حياته اخلاصة ،وأن يبقى فريسة
ّ
(((4
الشك يف وطنيته [ ]...تويف الشيخ العقبي وسط الالمباالة العامة يف  21ماي . »1960
ّ
إن املأزق الذي آل إليه العمل اإلصالحي يف هذه الفرتة جعل مراق ًبا مثل مالك بن نبي
ينعى -يف جهده النقدي -عىل سرية العلامء يف بعض املسالك التي أ ّدت إىل اهنيار هذا البناء
جيا جلهد ربع قرن من احلركية والعمل الوطني .وعىل رأس هذه االنتقادات(:((4
الذي يعتربه تتو ً

 ّإن املشاركة يف املؤمتر اإلسالمي هي انحراف عن نظرية العمل والتغيري ،وعن املسار
الرتبوي والفكري للجمعية؛ حيث اتجّ ه العمل اإلصالحي بعدها إىل مغامرات السياسة
والبوليتيك ،ومقامراهتام االنتخابية ،التي تبشرّ باحلقوق وتضعف الوعي بالواجبات.

 ّإن املؤمتر اإلسالمي كان من وجهة نظر ابن نبي أكرب انتصار ح ّققه الشعب
اجلزائري عىل نفسه ،وعىل القوى التي تسعى إلبقائه يف حالة قصور ،لكنه ينقم عىل العلامء
أهنم س ّلموا رئاسته البن جلول؛ أي ملن جيعلها س ّلماً يصعد عليه للمناصب السياسية .وقد
أثبتت األيام انتهازية وبراغامتية ابن جلول الذي كان أول من ختلىّ عن املؤمتر بعد مقتل
ربأ من العلامء عندما سألته الصحافة الفرنسية عن موقفه منهم م ّتهماً إياهم
املفتي ّ
كحول ،وت ّ
بالوقوف وراء حادثة االغتيال(.((4
إطارا حضار ًّيا ملنهجيته يف النقد؛ حيث يفرس
بعيدً ا عن الشخصنة فإن ابن نبي يضع ً

( ((4عيل مراد ،احلركة اإلصالحية اإلسالمية يف اجلزائر ،ص ص  .119-118ويبدو ّ
أن عالقة بعض قياديي
اجلمعية مع الشيخ العقبي قد بقيت عىل غري وفاق حتى بعد وفاة ابن باديس ،واستمرت كذلك مع خلفه
البشري اإلبراهيمي ،وقد ذكر اهلاشمي التيجاين حماولته يف سنة  1949لإلصالح بينهام (أي اإلبراهيمي
والعقبي) ،لكنها باءت بالفشل؛ حيث بينّ كيف كان رد فعل العقبي منفعلاً وصاخ ًبا ،معلنًا رفضه التام لكل
مصاحلة مع اإلبراهيمي بعدما وصفه بأرذل الصفات .انظر :اهلاشمي التيجاين« ،اإلصالح ومجعية القيم»،
اجلزائر :املعهد العايل ألصول الدين ،جملة املوافقات ،العدد ( 2جوان  ،)1993ص ص .183-182
( ((4راجع يف هذا الصدد كتبه :رشوط النهضة ،الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة ،العفن ..،وغريها.
( ((4مالك بن نبي ،مذكرات شاهد للقرن ،إرشاف ندوة مالك بن نبي ،ط( 2دمشق :دار الفكر،)1984 ،
ص ص .368-364
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هذا املوقف من العلامء ،بل وبعض مواقفهم األخرىّ ،
بأن العلامء من الزاوية األخالقية
كانوا يصدرون عن جانب خلقي رفيع ،ولكنهم مل يكونوا عىل جانب من اخلربة بوسائل
االستعامر يف جمال الرصاع الفكري ،ومل يكونوا عىل جانب من اخلربة بآلياته وأساليبه(،((4
ومن هنا يتأتَّى شعورهم بمركب النقص إزاء قادة السياسة ظنًّا منهم ّ
أن هؤالء سيذودون
عنهم نوائب احلكومة(.((4

جانب من هذا النقد يؤ ّيده حممد العبدة الذي يؤكّد ّ
أن هناك حوادث «تدل عىل مركّب
نصبوا حممد عيل باشا يف مرص حاكماً رغم أنه أمي ،بحجة
النقص هذا؛ فالعلامء هم الذين ّ
ّ
تستغل األحزاب السياسية
أهنم ال يفقهون يف السياسة ،ونحن نرى يف واقعنا اليوم كيف
(((4
العلامء للحصول عىل أصوات الناخبني ،ثم ال تقدّ م هذه األحزاب لإلسالم أي خدمة» .
يف مقابل هذا الرأي ،هناك من يرى ّ
أن النظر إىل حدث املؤمتر اإلسالمي من زوايا
أخرى سيكشف عن عمق نظرة العلامء ،ورسوخ قدمهم يف الوعي االسرتاتيجي ،ألهنم
تب ًعا هلذا الرأي دائماً  -متكّنوا من تعزيز انفتاحهم عىل مهوم املجتمع ،وأكدوا حضورهماملحوري فيه ،ومتكّنوا من املحافظة عىل مصاحله االسرتاتيجية.
أما نقد ابن نبي فهو نوع من النقد الوقائي االسرتاتيجي الذي ين ّبه إىل املآالت السلبية
املحتملة لبعض املبادرات والسياسات تأمينًا ملسرية احلركة اإلصالحية وحفا ًظا عىل
منجزاهتا( ،((4حتى ال تضل طريقها.

ذلك ربام ما مل يفهمه بعض الذين كتبوا دفا ًعا عن شيوخ اجلمعية ودفا ًعا عن بعض
مواقفهم( ،((4ظنًّا منهم ّ
يعرض هبم.
أن ابن نبي ّ
فإن مشاركة العلامء وإن يكن هلا مسوغاهتا وظروفها ،مل ِ
مهام يكن األمر ّ
تأت بنتائج
كبرية سوى أنه كان هلا بعض انعكاسات سلبية عىل مجعيتهم ،حتى إن بعض النقاد اعتربوا
ّ
أن سنة  1936كانت سنة الذروة يف العمل اإلصالحي منذ تأسيسه.
( ((4مالك بن نبي ،مذكرات شاهد للقرن ،ص .319
( ((4مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ترمجة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهني ،إرشاف ندوة مالك بن
نبي ،إعادة ط ( 4دمشق :دار الفكر ،)2000 ،ص.31
( ((4حممد العبدة ،مالك بن نبي ومجع ّية العلامء املسلمني اجلزائريني ،متوفر عىل املوقع اإللكرتوين:

www.islamtoday.net

( ((4انظر :الطيب برغوث ،التغيري احلضاري وقانون االستقاللية النوعية التكاملية ،ص ص.43-42
( ((4انظر مثلاً :حممد اهلادي احلسني ،مالك بن نبي ومجعية العلامء ،متوفر عىل املوقع اإللكرتوين:

http://assala-dz.net/ar
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لقد كانت سنة  1936بالنسبة للحركة اإلصالحية الباديسية كام يقول عيل مراد:
«السنة األكثر ثراء يف تارخيها من حيث انتصاراهتا الباهرة ومن حيث انكساراهتا املؤملة
[ ]...فبقدر ما كان احلدث األول [انعقاد املؤمتر] موات ًيا لبعض الوقت بالنسبة للحركة
اإلصالحية من حيث متكينها من التحكم يف الرأي العام اإلسالمي وجعل ابن باديس يبلغ
الذروة ،كان احلدث الثاين [اغتيال املفتي] سب ًبا للفرقة يف صلب احلركة اإلصالحية كام يف
صلب اجلامعة اإلسالمية»(.((4
 -2.2تفويت احلركة اإلصالحية لفرص االستفادة من الطاقات الفكرية واإلدارية
التي ال تنتمي إليها عضو ًّيا :مت ّيزت العضوية يف اجلمعية باقتصارها عىل الفقهاء والشيوخ
واألئمة( ،((5وعدم استيعاهبا للمفكرين والباحثني املتخصصني يف العلوم األخرى .وقد
كان هلذا العامل أثره املبارش يف طبيعة إنتاجها العلمي وخمرجاهتا الثقافية َ
الذين اقترصا عىل
التفسري واللغة العربية واآلداب والتاريخ والوعي السيايس الوطني والقومي(.((5

ّ
ولعل أبرز األمثلة عىل ذلك موقف العلامء من مالك بن نبي ،وبعض عنارص النخبة
اإلسالمية املتكونة تكوينًا غرب ًّيا وباللسان الفرنيس ،أمثال محودة بن الساعي وأخوه صالح،
وغريهم عىل ق ّلتهم يف تلك الفرتة؛ فعىل الرغم من اعرتاف مالك بن نبي -مثلاً  -بانتامئه مذهب ًّيا
لتيار اإلصالح ،وأنه يرى نفسه أقرب إليهم؛ وبالرغم من تعاونه معهم يف عديد املناسبات كتاب ًة
يف صحافة اجلمعية أو حمارض ًة يف نوادهيا ،إلاَّ ّ
يتطور إىل مستوى التعاون العضوي(.((5
أن ذلك مل ّ

(((4عيل مراد ،احلركة اإلصالحية اإلسالمية يف اجلزائر ،ص .222
( ((5بموجب الفصل السابع من القانون األسايس للجمعية ّ
فإن أعضاءها يتشكلون من ثالث طبقات:
مؤيدون وعاملون ومساعدون ،وبموجب الفصل الثاين عرش ّ
فإن األعضاء «العاملون» هم الذين يصح
أن يطلق عليهم لقب عامل بالقطر اجلزائري ،دون تفريق بني من تع ّلم ونال منهم إجازة يف املدارس الرسمية
اجلزائرية أو الذين تع ّلموا باملعاهد اإلسالمية األخرى ،أما املؤيدون واملساعدون فيشملون كل من يتفق
مع مرشوع اجلمعية -من غري طبقة العاملني -ويريد دعمها بامله وجهده يف نرش دعوهتا اإلصالحية.
انظر :حممد خري الدين ،مرجع سابق ،ص .124
ناقصا؟ ،متوفر عىل املوقع
( ((5مصطفى بن محوش ،مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني :هل كان مرشو ًعا ً
اإللكرتوين/http://www.binbadis.net :
شطرا من حيايت يف سبيل احلركة اإلصالحية ،وشهدت يف مناسبات
( ((5رصح ابن نبي قائلاً « :لقد بذلت ً
خمتلفة بالفضل جلمعية العلامء التي قامت يف اجلزائر بنرش العلم والدين ،وتك ّلمت مرات يف معاهدها دون
عضوا من أعضائها» ،وأردف يف هامش الصفحة نفسها مع ّلقا« :وعىل األصح دون أن تدعوين
أن أكون
ً
هذه اجلمعية للمسامهة يف شؤوهنا اإلدارية حتى ولو قدمت الطلب من أجل ذلك يف بعض الظروف
القاسية يف حلبة الرصاع الفكري» .انظر كتابه :يف مهب املعركة :إرهاصات الثورة ،ط( 3دمشق :دار
الفكر ،)2000 ،ص .140
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ويف هذا الصدد يقول حممد العبدة مع ّق ًبا عىل موقف اجلمعية« :ولكن يف أجواء
املجتمعات اإلسالمية ال نستبعد صدور خطأ مثل هذا ،وكان بإمكان اجلمعية أن تستفيد
من مالك بن نبي يف أمور يتقنها ،وهو سيستفيد من اجلمعية وعلامئها ونظرهتم الرشعية إىل
كثري من القضايا .وإذا أردنا القياس مع اجلامعات اإلسالمية اليوم -رغم الفروق بينهم
وبني اجلمعية -فإنه من غري املستغرب أن يوجد أناس يف هذه اجلامعات ال يرغبون يف أهل
الفكر وأهل النظر والتمحيص ،وال يرغبون فيمن ينتقد أو يقرتح حلولاً ال تعجبهم»(.((5
يف مقابل ذلك نجد ترحي ًبا واحتضانًا لبعض األسامء األخرى يف موقف يدعو إىل
التأ ّمل ،فقد كان حممد الصالح بن جلول مثلاً
مقر ًبا من ابن باديس ،ورغم عديد
ً
شخصا ّ
مواقفه السلبية من احلركة اإلصالحية مل يمنعها ذلك من دفعه ليصبح رئيس وفد املؤمتر
اإلسالمي ،وكان ابن باديس نفسه هو من اقرتح اسمه ليحظى بقيادة األمة اجلزائرية لتبليغ
مطالبها إىل احلكومة الفرنسية كام ب ّيناه فيام سبق.
هل طبيعة التكوين وطبيعة اخللفية الفكرية واملعرفية هي من وقف حائلاً دون حتقيق
هذا االندماج العضوي؟ ،هل هي طبيعة اللغة؛ إذ كان مالك وبعض زمالئه قد استكملوا
دراساهتم التخصصية بفرنسا وبلغتها الفرنسية؟

بينام درس وتشكّل كل أعضاء الفريق البادييس تقري ًبا يف مدارس عربية ،إما داخل
اجلزائر أو خارجها ،وكانت لغة تكوينهم هي اللغة العربية؟ ،وبالتايل كانت هذه اخللفيات
أسيجة تصنع بعض التاميز ،ومتنع عىل املنظمة العلامئية االنفتاح عىل هؤالء لالستفادة من
طاقاهتم وخرباهتم؟ تلك أسئلة حتتاج إىل تأ ّمل وبحث.
 -3.2مسألة الثورة التحريرية وضعف التموقع العلامئي :ليس من شأننا احلديث
عن موقف اجلمعية من الثورة ،فهذه املسألة وإن حصل حوهلا جدل كبري؛ حيث يؤكد
أن الثابت هو ّ
البعض سبقها يف االعرتاف هبا ،وينفي عنها البعض ذلك .إلاَّ ّ
أن اجلمعية
انخرطت عضو ًّيا يف الثورة التحريرية منذ ربيع .1956
بيد ّ
أن املالحظ يف هذا الصدد هو ضعف التموقع العلامئي يف جممل اهليكل التنظيمي
والقيادي للثورة ،وهو ما جيعلنا نتساءل عن سبب ذلك؛ ففي الوقت الذي استطاعت فيه
عديد العنارص واحلساسيات السياسية والتنظيمية واأليديولوجية األخرى -والتي دخلت
عىل خط الثورة يف الفرتة نفسها التي دخلت فيها اجلمعية تقري ًبا -الوصول إىل أعىل اهلرم

( ((5حممد العبدة ،مالك بن نبي ومجع ّية العلامء املسلمني اجلزائريني ،متوفر عىل املوقع اإللكرتوين:
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القيادي للثورة ،مثلام كان حال بعض املركزيني واالندماجيني وحتى الشيوعيني ،وجدنا
العلامء يف مؤخرة الركب؟
املقيمني
مل تربز الشخصيات القيادية يف اجلمعية كاإلبراهيمي والفضيل الورتيالين
َ
يف القاهرة منذ  ،1952كجزء من قيادة اخلارج( ،((5أما العنارص القيادية األخرى ممن بقيت
يف الداخل وانضمت هي األخرى للثورة فلم ِ
يرتق إلاَّ قليل منها بعض املراتب القيادية
امليدانية(.((5
وإذا كانت القيادات والعنارص املحسوبة عىل التيارات األخرى (مركزيني ،مجاعة
أحباب البيان ،بعض العنارص اليسارية ،ال حزبيني) قد التحقت بالثورة ثم دخلت بعدها
لتحسن من مواقعها ،ومن مواردها الرمزية واملادية ،ومن
يف مسارات من الرصاع والتدافع
ّ
مصادر الوجاهة والتأثري ،وصناعة القرار يف مؤسسات الثورة وهيئاهتا القيادية ،فقد بقيت
عديد العنارص القيادية املحسوبة عىل مجعية العلامء عىل هامش احلدث.

هل هو نوع من الزهد الثوري؟ ،أو التع ّفف األخالقي؟ هل هو هروب من الولوج
يف مسارب املكر واخلديعة التي عادة ما مت ّيز العمل السيايس ،والتي تعجز «النزعة التطهرية
للعلامء» عن جماراهتا؟( ،((5أم هي ق ّلة دربة ،ونقص إعداد وتكوين ،وضعف وعي بمعادالت
الرصاع وأبجدياته؟ أم هو دليل آخر عىل شعور متجدّ د لدى العلامء بمركب النقص إزاء

( ((5انظر للتوسع أكثر :الطاهر سعود ،احلركات اإلسالمية يف اجلزائر :اجلذور التارخيية والفكرية ،ط 1
(ديب ،اإلمارات العربية املتحدة :مركز املسبار للدراسات والبحوث ،)2012 ،ص  321وما بعدها .وإنه
ملن املثري لالنتباه ح ًّقا ّ
أن شخصية كبرية وفاعلة مثل الفضيل الورتيالين التي أبانت عن نشاطية منقطعة
النظري منذ استقرارها يف فرنسا ثم يف املرشق ،مل تستطع أن جتد هلا موطئ قدم مع قيادة اجلبهة يف القاهرة!
( ((5تعدّ اجلداول الوصفية التي أعدها حممد حريب حول األصول االجتامعية والثقافية واحلزبية واملهنية
للقيادات السياسية وامليدانية للثورة موجبة للمالحظة؛ فمن ضمن  29اسماً ملسؤويل الواليات وأعضاء
هيئة األركان العامة بني سنوات  1962 - 1956ال نعثر إلاَّ عىل اسم واحد منحدر من تيار العلامء هو
أيضا
العقيد حممد شعباين .ومن جمموع  21اسماً ممن شكّلوا أعضاء فدرالية جبهة التحرير يف فرنسا ال نعثر ً
إلاَّ عىل اسم واحد حمسوب عىل العلامء هو أمحد طالب نجل الشيخ اإلبراهيمي؛ أما اجلدول املخصص
ملديري الديوان واملستشارين السياسيني للوزراء واملنظرين يف احلكومة املؤقتة ،فال نعثر عىل أي اسم
منهم .ويف اجلدول الذي يتضمن أعضاء جمالس الواليات عشية وقف إطالق النار واملتكون من  30اسماً ،
ال نعثر إلاَّ عىل  3أسامء متحدرة من تيار العلامء وهم :حممد الصالح حيياوي ،عامر مالح والعقيد شعباين.
انظر :حممد حريب ،جبهة التحرير األسطورة والواقع ،ترمجة :كميل قيرص داغر ،ط ( 1بريوت :مؤسسة
األبحاث العربية ودار الكلمة للنرش ،)1983 ،ص ص.324-320
( ((5يعد كتاب حممد حريب ،جبهة التحرير األسطورة والواقع ،واحدً ا من الكتب التارخيية املهمة التي أبرزت
مشاهد عديدة من هذه الرصاعات داخل جسم الثورة ومؤسساهتا ؛ حيث وصل بعضها إىل حد التصفية
اجلسدية.
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القادة السياسيني ،متا ًما مثلام كان حاهلم منذ املؤمتر اإلسالمي لسنة 1936؟

ذلك ما يمكن ترجيحه يف هكذا وضع ،وال يمكن أن ننكر ّ
أن بعض نخبة العلامء
كانوا دون السوية املطلوبة إزاء معطى التموقع ،وضعف استيفاء رشوطه الواقعية ،مقارنة
إىل نظرائهم من التيارات واحلساسيات األخرى.

هذا املوقف الضعيف عىل الصعيد االسرتاتيجي ستكون كلفته كبرية إزاء عمليات
التموقع والنفاذ يف مؤسسات الدولة الوليدة ويف مفاصل القرار فيها؛ ففي الوقت الذي
حافظت فيه عنارص من خمتلف التيارات عىل موطئ قدم ،خرج العلامء صفر اليدين ،سوى
من بعض املناصب واملسؤوليات املحدودة والبسيطة يف وزارات األوقاف والعدل والرتبية.

 -3يف حماولة تفسري الظاهرة

أكدنا فيام سبق عىل ثنائية حضور -غياب الوعي بمسألة الرصاع الفكري يف جممل
جهد اجلمعية؛ وعىل ّ
حارضا لدى ثلة من نخبتها القيادية مل يؤل
أن هذا الوعي الذي كان
ً
إىل تيار عام داخل املدرسة اإلصالحية العلامئية ،بل ّ
إن مت ّثل هذا الوعي يف بعض املحطات
التارخيية لدى هذه النخبة القيادية نفسها كان دون السوية املطلوبة يف بعض األحيان ،ممَّا
انجر عنه نتائج سلبية عىل واقع اجلمعية ،وعىل حضورها النوعي ،سواء يف مرحلة الثورة،
ّ
أو يف املرحلة التي أعقبتها.

فلئن كان العلامء قد انضموا رسم ًّيا إىل جبهة التحرير الوطني أثناء الثورة التحريرية،
فقد كان من سوء حضهم كام يقول عيل مراد «أنه مل ينظر إليهم بوضوح بوصفهم بناة
االستقالل»( ،((5ويف الوقت الذي تأكّد فيه متجيد اجتاه دعاة االستقالل ،وورثتهم يف جبهة
التحرير الوطني كسنان الرمح يف الكفاح التحرري الوطني ،كان اإلصالحيون يرتاءون
كورثة حلركة جعلت من اإلحياء الثقايف والوطني للشعب اجلزائري أولوية ،ومن هذا
املنطلق مل يكن العلامء يف وضع يسمح هلم باملطالبة بأي نفوذ(.((5
ّ
إن هذا الوضع الذي بات عليه العلامء جتاه معارك األفكار وحرب املفاهيم؛ أي اجتاه
الرصاع الفكري والسيايس بكلمة خمترصة؛ حيث مل يؤل وعيهم به إىل تيار عام يف صفوف
حمازبيهم ( )Les militantsومشايعيهم ،بله حتى لدى بعض قيادييهم ،يمكن تفسريه بام
يأيت:

( ((5عيل مراد ،احلركة اإلصالحية اإلسالمية يف اجلزائر ،ص .8
( ((5عيل مراد ،احلركة اإلصالحية اإلسالمية يف اجلزائر ،ص .368
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 -1.3حمدودية السقف العلمي للجمعيةّ :
املتفحص للربنامج التكويني للجمعية
إن
ّ
مقترصا عىل اللغة العربية وآداهبا
مثلام يقول الباحث ابن محوش -جيد أنه كان يف معظمهً
تعج هبا
وعىل العلوم الرشعية والتاريخ ،يف حني مل جتد العلوم العرصية األخرى التي كانت ّ
يف تلك الفرتة أوروبا ،بله حتى املدارس الفرنسية يف اجلزائر طريقها إىل ذلك املنهاج(.((5

إنه تكوين تراثي يعتمد عىل أحادية لغوية ،وعىل مبدأ العلم املفيد ّ
املقل ،وحيرص نفسه
يف جمال معريف عتيق؛ فقهي وثيولوجي وأديب وعلمي مايض جيعل أفق الطالب واملناضل
أف ًقا حمدو ًدا ،تب ًعا ملا تتيحه هذه العلوم من رؤية للوجود والواقع.
إىل جانب ذلكّ ،
فإن تكوين املناضل هو تكوين بعيد الصلة عن االشتغال بالتنظري
والتخطيط االسرتاتيجي ،وعن اإلملام بآليات الرصاع الفكري التي تتقنها احلساسيات
والفعاليات التنظيمية واحلزبية املنفتحة عىل التيارات واخلربات اإلنسانية يف جمال إدارة
شؤون وعمليات الرصاع الفكري والسيايس(.((6

يقول عيل مراد بخصوص هذه املسألة« :أما السياسة والتحليل الصارم للحقائق
االقتصادية واالجتامعية فلم تكن جماالهتم املفضلة (أي العلامء) .ورغم أهنم سعوا بنا ًء
عىل مبادئ سلفيتهم إىل إصالح مجيع أوجه احلياة اإلسالمية حوهلم ،فإهنم مل يقوموا بعمل
أصيل ،ومل يصلوا إىل نتائج حممودة خارج جماالت العبادة والتعليم التي كانت من الوجهة
التقليدية من مهام رجال الدين يف ديار اإلسالم»(.((6

رأي يوافقه فيه املؤرخ أبو القاسم سعد اهلل رغم أنه خريج مدارس اجلمعية؛ حيث
أكّد يف معرض تعليقه عىل اختيار العلامء تأسيس مجعية تشتغل عىل الشأن الثقايف والديني،
ّ
نصوا يف قانوهنم عىل أهنا مجعية تشتغل
أن اإلدارة الفرنسية ما كانت لتوافق عىل طلبهم لو ّ
بالسياسة أو تدعو لالستقالل .ولو فعلوا ذلك لكان مصريها احلل ومصريهم السجن،
يتحولوا إىل حزب سيايس يعمل يف اخلفاء واملنايف ،ثم يع ّلق قائلاً « :ونحن
وبذلك يمكن أن ّ
ال نظن أن التكوين االجتامعي والثقايف للعلامء يؤهلهم هلذا الدور»(.((6
ّ
إن بعض هذه املسائل تبقى إىل اليوم أحد املثالب التي مت ّيز برامج عديد التيارات
واحلركات اإلسالمية ،وتنعكس يف مستوى قياداهتا وأتباعها ،فضعف اخللفية الفكرية

ناقصا؟،متوفر عىل املوقع
( ((5مصطفى بن محوش ،مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني :هل كان مرشو ًعا ً
اإللكرتوين/http://www.binbadis.net :
( ((6الطاهر سعود ،احلركات اإلسالمية يف اجلزائر :اجلذور التارخيية والفكرية ،ص .324
( ((6عيل مراد ،احلركة اإلصالحية اإلسالمية يف اجلزائر ،ص .368
( ((6أبو القاسم سعد اهلل ،أبحاث وآراء يف تاريخ اجلزائر ،ج ،4ص ص.144-145
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والفلسفية ،وضعف االتصال بالعلوم اإلنسانية بام هي علوم للروح ،وبدورها املخصوص
يف تكوين العقل النقدي ،وضعف جهدهم يف حماولة افتكاكها هو ملمح يمكن للجميع
مالحظته.

وعندما تقع هذه احلركات يف مط ّبات العطب ،ومزالق سوء تقديرها للواقع،
تستنجد قياداهتا برتاث تارخيي ضخم جيري استدعاؤه من مدونات ِسيرَ األنبياء والرسل
والصاحلني ..لتربير الفشل واإلخفاق وخمالفة سنن الواقع الغلاّ بة ،حتت مسمى املحنة
واالبتالء واملظلومية ،ويغيب منطق النقد الذايت ﴿ ُق ْل هو ِمن ِع ِ
ند َأن ُف ِسكُم﴾(َ ﴿ ،((6ف َأق َب َل
ُ َ ْ
َ (((6
َب ْع ُض ُهم َعلىَ َب ْع ٍ
عري النواقص ،ويفتح مساحة
ض َي َتلاَ َو ُم
ون﴾ الذي يكشف العيوب و ُي ّ
للمصارحة مع الذات ألجل االستدراك والتصحيح.
 -2.3طبيعة العقل اإلصالحي بام هو عقل بياين :وهي ميزة نامجة عن طبيعة التكوين
الذي يتل ّقاه الفرد املنخرط يف سلك التعليم العلامئي ،وإن كنا ال نطالب اجلمعية بتخريج
اعتبارا بالظرفية التي اشتغلت فيها وهي ظرفية صعبة من دون شك،
جيل من الفالسفة
ً
إلاَّ ّ
أن هذا ال يمنعنا من توجيه بعض املالحظات بخصوص نوعية ما كان يتل ّقاه امللتحقون
بمدارسها ومعهدها التعليمي.

ومع تقدير اجلهد التعليمي الذي بذلته اجلمعية يف تلك الظروف اخلاصة؛ حيث كان
التعليم حظوة اجتامعية ال يبلغها إلاَّ ق ّلة من املحظوظني وامليسورينّ ،
فإن اخلطة التعليمية
املتّبعة كانت مفرداهتا تنهل من الرتاث ومن علوم السلف أكثر مما تنهل من علوم العرص،
وهكذا وجدنا احتفاء بعلوم اللغة والبيان ،وعقلاً
ونفسا
يتذوق الشعر ،ولسانًا يقرضه،
ّ
ً
تطرب له ،أكثر مما وجدنا احتفاء بالعلوم واملساقات التي تفتح العقل عىل التفكري العقالين،
واحلس الواقعي ،لتُست َ
َدخ َل هذه القيم احل ّية وتتوطن ضمن منظومة
وتكون العقل النقدي،
ّ
ّ
عاداتنا الفكرية ومناخنا الثقايف.
يسجل مالحظاته عىل هذا
ينس أن ّ
ولعلنا نعود من جديد ملالك بن نبي الذي مل َ
املناخ الثقايف الذي كانت تصنعه احللقات الفكرية املنتظمة يف نوادي ومؤسسات التعليم
والتثقيف العلامئية؛ حيث كتب يقول تعلي ًقا عىل ما الحظه يف إحدى زياراته لنادي الرتقي:
«وأنا اليوم أدرك ما تعانيه هذه العقول املحبة للبالغة األدبية كام كانت (وال تزال) عقول
الكثري من اجلزائريني ،بحضور شاب جزائري [يقصد مفدي زكريا] يمكنه أن ُيثري انتباههم

( ((6آل عمران ،اآلية.165 :
( ((6القلم ،اآلية.30 :
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ضمنه من حمتوى .فبالفعل ومنذ وجودي
بفضل الشكل اللبق والسهل لتعبريه ،وبفضل ما ّ
بباريس أحسست بأين خمتلف عن إخواين املسلمني حتى يف املجال الديني؛ حيث مل يكن
إيامين تأمل ًّيا وحسب بل عمل ًّيا .فقد أصبحت ذلك العقل الرباغاميت والعميل الذي ال يمكن
تعودت عدم الدقة وغياب الواقعية»(.((6
لواقعيته ودقته إلاَّ أن تفاجئ عقولاً ّ
ّ
تترشهبا عقول النخبة اجلزائرية امللتحقة باملدارس
إن الروح الديكارتية التي كانت ّ
واملعاهد الفرنسية يبدو أن مدارس اجلمعية مل تكن قادرة عىل توصيلها ،وعىل هذا بقي تعليم
كثري من اجلزائريني مستقط ًبا بني منظومتني متوازيتني تكرستا بعد االستقالل ،منظومة
فوتت عىل املجتمع فرصة
متأثرة باحلداثة الغربية ومفتتنة هبا ،ومنظومة تراثية مكتفية بذاهتاّ ،
إحداث الرتكيب اإلبداعي الذي يصنع الفرد املتشبع برتاثه واملنفتح عىل عرصه.

مفرسا بعض
املرات
هلذا ليس من املستغرب أن حيمل ابن نبي عىل اجلمعية يف عديد ّ
ً
سلوكها بطبيعة التكوين الذي تل ّقته نخبتها ،فقد قال مع ّق ًبا بعد ثلث قرن من انعقاد املؤمتر
اإلسالميّ :
«إن الظروف السانحة وضعت العلامء أمناء عىل مصلحة الشعب فسلموا األمانة
لغريهم [ ]..وال جمال هنا لبحث القضية يف جوهرها احلضاري ،لفحص األسباب التي
جعلت العلامء -أي الطائفة املتكونة من بوتقة ما نسميه الثقافة التقليدية -ال يستطيعون
القيام باملهام الكربى»(.((6
 -3.3ضعف التكوين والتدريب امليداين :يف جمال العمل السيايس والنقايب الذي
يتيح للفرد االحتكاك بالواقع امليداين يف تفاصيله وحيثياته ،ف َيخبرَ َ أساليب املناورة والرصاع،
ويتدرب عىل مهارات التسيري والتدبري ،وحتصل له الدربة والفهم والتواصل مع مفردات
ّ
ّ
حيض بأولوية يف سلم اجتهاد اجلمعية ،وإن
املجتمع األخرى ،وهو جمال يمكن القول بأنه مل َ
كانت هلا بعض املحاوالت يف تشجيع إنشاء بعض الفرق الكشفية والرياضية.

ويبدو ّ
أن هذا ملمح تشرتك فيه احلركة اإلصالحية يف اجلزائر مع عديد احلركات
ربا إياها أداة
اإلسالمية األخرى ،فإذا كان التيار القومي قد ركز عىل مؤسسة اجليش معت ً
ّ
وحث مشايعيه عىل النفاذ يف أجهزهتا وانتزاع مراكز القيادة فيها؛ وإذا كانت
حتقيق التغيري،
التيارات اليسارية قد اختارت العمل النقايب لتجنيد الرشائح والطبقات العاملية ،ووظفتها
كقوة ضغط لتحقيق أهدافهاّ ،
فإن التيارات ذات املنزع اإلسالمي اكتفت يف الغالب بالفضاء
التعليمي وبقيت حبيسة فيه.
( ((6مالك بن نبي ،العفن (مذكرات) ،1940 - 1932 ،ترمجة :نور الدين خندودي ،اجلزء األول ،ط 1
(اجلزائر :دار األمة ،)2007 ،ص.43
( ((6مالك بن نبي ،مذكرات شاهد القرن ،ص .368
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ويف الوقت الذي أصبح فيه للنقابات واألحزاب شأن خاص بام هي حماضن
للتدريب ،ومصانع لتخريج الكفاءات القيادية التي تتقن فن الرصاع واملناورة ،بقيت
فوت عليها حتصيل الكثري من اخلربات
احلركات اإلسالمية حبيسة الفضاء الطالبي الذي ّ
تطور أداءها ،وحت ّقق لنفسها االنغراس الالزم ،والتأمني االسرتاتيجي
التي كان من املمكن أن ّ
تعرضها لرضبات اخلصم سواء كان هذا اخلصم سلطة استعامرية أو
من االقتالع ،يف حالة ّ
بطش دولة االستقالل.

ﷺ عىل سبيل اخلتم

إن ثقافة الفخر واملديح ال تبني بل هتدم ،لذلك آثرنا يف هذه الدراسة التوجه نحو
حماولة نقد جتربة من التجارب املهمة يف اإلصالح والتجديد يف القطر اجلزائري ،وهي جتربة
انتقاصا من مقامات رجاهلا
مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني ،دون أن يعني هذا النقد
ً
وأفضاهلم عىل األمة اجلزائرية ودورهم اخلطري الذي هنضوا فيه بواجب إحياء اللغة والدين،
وإعادة بعث مكونات الثقافة واهلوية اجلزائرية التي كادت تندرس حتت معاول مرشوع
وسياسات التفكيك االجتامعي واالقتصادي والثقايف االستعامري املمنهجة.

غال ًبا ما تنحو الدراسات املهتمة بتاريخ اجلمعية ،وبخاصة تلك الدراسات التي
تنطلق من األوساط القريبة من فكرها ،أو املحسوبة عىل تيارها ،إىل تعداد مناقبها ،وإبراز
إنجازاهتا ودورها االسرتاتيجي يف املحافظة عىل هوية األمة اجلزائرية ووجودها الثقايف،
وهو ما أملحنا إليه يف املفتتح اإلشكايل هلذه الدراسة.

بيد ّ
أن الدراسات التي تأخذ هذه التجربة بميزان النقد ربام ال تزال شحيحة ،رغم
نص عليه البيان
أمهيتها يف الوقوف عىل مكامن اخللل ألجل حتقيق مفهوم «العربة» كام ّ
َان فيِ َق َص ِص ِه ْم ِعبرْ َ ٌة لأِّ ُ ْوليِ األَ ْل َب ِ
القرآين « َل َقدْ ك َ
اب»(.((6
والتواصل التجديدي مع هذه التجربة ،وحماولة االستفادة منها يف جتارب وحماوالت
جديرا
جذرا فكر ًّيا وتنظيم ًّيا
ً
التغيري املعارصة ،وبخاصة تلك التي ال تزال تعترب جتربة العلامء ً
باالقتداء واملتابعة(.((6

( ((6يوسف ،اآلية.111 :
جتسده مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني احلالية بعد إعادة إحيائها كتنظيم مجعوي بموجب
( ((6ذلك ما ّ
قانون اجلمعيات الوطنية يف اجلزائر ،أو ما تُعلنه بعض حساسيات احلركة اإلسالمية يف اجلزائر التي تعترب
نفسها قريبة من جتربة مجعية العلامء .ولإلشارة فإن غالبية هذه احلركات حتيل يف نصوصها املرجعية عىل
مجعية العلامء كتجربة جيري االستلهام منها.
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ّ
إن الزاوية النقدية التي حاولنا جهد االستطاعة استبانتها عرب هذه الدراسة ،وهي
التحرك والعمل ،باالستناد
تلك املتعلقة بمعطى الرصاع الفكري وفقه الواقع ،بام هو حمل
ّ
إىل التجربة التارخيية جلمعية العلامء املسلمني اجلزائريني ،تربز ّ
أن بعض املآالت السلبية
مجا يف بعض جوانبه من ق ّلة حت ّقق بالرشوط املوضوعية التي
لعمل هذه اجلمعية كان نا ً
يتطلبها التحرك يف نطاق املجتمع ،وبخاصة يف تلك الظروف االستثنائية بام هي ظروف
مرشوطة باحلالة االستعامرية.
اه ِد واملعيش ما هو عليه حال عديد احلركات والتيارات اإلسالمية
ويبدو من ا ُمل َش َ
وفعاليات املجتمع املدين يف البالد العربية واإلسالمية اليوم من ضعف شديد يف فهم
تتحرك فيه،
واستيعاب معادالت الواقع االجتامعي والسيايس واالقتصادي والثقايف الذي ّ
وهو ما جيعل جتارهبا وحماوالهتا التغيريية أشبه باملحاوالت الصفرية التي ما تكاد تنهض
حتى تسقط من جديد.

ّ
ولعل مآالت جتارب بعض هذه احلركات يف مرحلة ما بعد الربيع العريب تدعونا ح ًّقا
للتأ ّمل؛ إذ أثبتت مرة أخرى أهنا حتوز عىل توتّر الروح ومحاسة القلب ،ولكنها قليلة التح ّقق
برشوط الصواب الذي ينبني عىل فهم سديد بحيثيات الواقع وإدراك مكوناته وعنارص
التأثري فيه ،والقوى التي تتنازعه واإلكراهات التي متيزه.
لذا ّ
فإن أي نجاح مرشوط بالتحقق بأقىص درجات الوعي هبذا الواقع والفهم املكني
ملساربه ودروبهّ ،
ولعل مراجعة جتارب سابقة يف الزمن ،ومنها جتربة مجعية العلامء اجلزائرين
يكشف عن جوانب مرشقة من القدرة عىل مغالبة هذا الواقع وحتقيق االنتصارات امليدانية
فيه رغم قتامة الظرف التارخيي وإكراهاته ،وهي جوانب جديرة بالتأيس من دون شك.

كام ّ
أن هناك سقطات وعثرات تكشف هي األخرى عن قصور ينبغي استدراكه،
وهبذا تتفاعل األجيال ،ويستفيد الالحق منها من جتارب السابق ،سواء تلك الناجحة منها
أم الفاشلة.

دراسات وأبحاث

ف
ف
ة
ث
ا لح ق�كم�هو م �ي� ا ل�بحو � ا لعلمي��
الدكتور فيصل العوامي*

ﷺ سياق البحث

تفرتض هذه الدراسة أن حرية التعبري حق من احلقوق الكربى لإلنسان
باملعنى الفقهي والقانوين ،هلذا ال بد من ترسيح النظر يف البعد املفاهيمي ملادة
خارجا من قبل
حق؛ ألنه سيساعد عىل تشخيص مستوى ممارسة هذا احلق
ً
صاحب احلق.

ﷺ مفهوم احلق علم ًّيا

مل ُي ْو ِل بعض الفقهاء أمهية للبحث املفاهيمي ملادة حق ،كام هو مالحظ يف
مطاوي كلامت السيد اخلوئي ،حيث صدّ ر كالمه باحلديث عن أقسام احلقوق ثم
انتقل مبارشة للحديث عن الفارق بني احلق وامللك من جهة ،وبني احلق واحلكم
من جهة أخرى ،من دون التو ُّقف عند احلديث عن ماهية احلق((( ،بل ّرصح
* كاتب وباحث من السعودية.
((( أبو القاسم اخلوئي ،مصباح الفقاهة ،بريوت :دار اهلادي ،الطبعة األوىل 1992م ،ج2
ص.344 - 330
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بعضهم كالسيد احلائري بعدم وجود أثر عميل هلذا اللحاظ من البحث ،فبالرغم من أنه تناول
اجلانب املفاهيمي بيشء من التفصيل ،إلاَّ أنه ختم حديثه بالقول« :وعىل أية حال فهذا املنحى
من البحث الذي بحثناه حتى اآلن ،وهو البحث عن تعريف احلق ،وإن كانت له قيمته من
زاوية فقه احلقوق ولكن ال أثر عميل فقهي يرتتب عليه ،وإنام األثر العميل يرتتب عىل منحى ٍ
ثان
ً
يسمى ببحث الفرق بني احلق واحلكم ،وهو البحث عن اآلثار املعروفة
من البحث ،وهو ما قد ّ
التي قد ترتّب عىل احلق»(((.ومفاد هذا الكالم أننا لو قلنا بأن احلق يفيد امللكية لن يكون لذلك
آثار فقهية عملية ختتلف عن اآلثار املرتتبة عىل القول بإفادة احلق للسلطنة أو األولوية.

لكن حتى لو س ّلمنا جدلاً بعدم وجود ثمرة عملية لذلك فإنه ال يمنع من البحث فيام
إذا كانت هناك ثمرة علمية.

الظاهر أن املتداول يف البحث املفاهيمي الفقهي ملادة حق أخص من املفهوم اللغوي
والقرآين وكذلك الروائي ،والذي يبتني عليه الفعل القانوين إنام هو املفهوم الفقهي .كيف؟

ينبغي بداي ًة ختصيص بحث لكل مفهوم من هذه املفاهيم ،ليتضح لنا يف النهاية
ص البحث من أجله .وهذا بطبيعته سيجعل للبحث املفاهيمي يف مادة
املفهوم الذي ُخ ِّص َ
أثرا عمل ًّيا إضاف ًة لألثر العلمي.
حق ً

وليس من الرضورة أن يكون يف ذلك إيراد عىل احلائري حني قال بعدم وجود أثر
عميل؛ إذ إن األمر هنا ربام يكون من باب اختالف اللحاظ ،فاحلائري عندما قال بعدم
وجود ذلك األثر كان حلا ُظه املفهو َم الفقهي بام هو ،أي من باب املاهية املهملة ،بينام اللحاظ
هنا من باب الالبرشط املقسمي ،أي عالقة املفهوم الفقهي باملفاهيم األخرى للامدة نفسها،
باعتبار أن الفعل القانوين إنام يبتني عىل املفهوم الفقهي فقط دون املفاهيم األخرى ،وال
أثارا عملية يف البحث الفقهي فضلاً عن القانوين.
شك أن لذلك ً

أو ًال :مفهوم احلق لغو ًّيا

ُفسرِّ احلق عند أهل اللغة تارة بأنه خالف الباطل ،وتارة بمعنى الوجوب والثبوت،
والظاهر أن الثاين نتيجة تلقائية لألول.

«حق :احلاء والقاف أصل واحد وهو يدل عىل إحكام
فقد قال صاحب املقاييس ّ
حق اليشء :وجب»(((.
اليشء وصحته ،فاحلق نقيض الباطل» ،ثم قال «ويقال َّ
((( السيد كاظم احلائري ،فقه العقود ،قم :جممع الفكر اإلسالمي ،الطبعة الثالثة 1428هـ ،ج 1ص.125
((( أبو احلسني أمحد بن فارس زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،مكتبة اإلعالم اإلسالمي 1414هـ ،ج 2ص.15
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حق اليش ُء من بايب
وهكذا قال املصباح «احلق خالف الباطل» ،ثم قال «وهو مصدر ّ
وحققت األمر ُأ ِح ُّقه إذا تي ّقنته أو جعلته ثابتًا الز ًما»(((.
رضب وقتل إذا وجب وثبت...،
ُ

وحيق حقو ًقا :صار ح ًقا
«حق األمر ّ
أيضا ّ
ويف لسان العرب «احلق :ضد الباطل» ،وفيه ً
وحق عليه القول وأحققته أنا .ويف التنزيل:
وثبت ،قال األزهري :معناه وجب جيب وجو ًباّ ،
{ َق َال ا َّل ِذي َن َح َّق َع َل ْي ِه ُم ا ْل َق ْو ُل}((( أي ثبت ،قال الزجاج هم اجلن والشياطني ،وقوله تعاىل
{و َل ِك ْن َح َّق ْت ك َِل َم ُة ا ْل َع َذ ِ
اب َعلىَ ا ْلكَافِ ِري َن}((( أي وجبت وثبتت ،وكذلك { َل َقدْ َح َّق ا ْل َق ْو ُل
َ
ِ
(((
(((
َعلىَ َأ ْك َث ِره ْم} وحقه حيقه ح ًقا وأحقه ،كالمها أثبته وصار عنده ح ًقا ال يشك فيه» .
وقد استنبط الفقيه األصفهاين من هذه الكلامت أن احلق مفهو ًما يعني شي ًئا واحدً ا
ٍ
معان كثرية ،واملظنون
وهو الثبوت ،كام هو ظاهر عبارته التالية« :وأما احلق فله يف اللغة
رجوعها إىل مفهوم واحد ،وجعل ما عداه من معانيه من باب اشتباه املفهوم باملصداق،
وذلك املفهوم هو الثبوت تقري ًبا ،فاحلق بمعنى املبدأ هو الثبوت ،واحلق باملعنى الوصفي هو
الثابت ،وهبذا االعتبار يطلق احلق عليه تعاىل لثبوته بأفضل أنحاء الثبوت الذي ال خيالطه
عدم أو عدمي ،والكالم الصادق حق لثبوت مضمونه يف الواقع»(((.

وبالتايل فقول اللغويني (خالف الباطل) أو (نقيض الباطل) يعني أن له وجو ًدا ثابتًا،
باعتبار أن الباطل ال وجود له من رأس ،أي أنه نوع من الكذب ،ويف مقابله الصدق ،أي
الوجود الواقعي.

والثبوت املقصود هنا يعني أنه ثابت يف نفسه ،وقد يكون بمعنى الثبوت للغري إذا
ُأسند احلق إليه ،فإذا قيل عن اليشء أنه حق كان بمعنى الثبوت يف نفسه ،وأما إذا قيل بأنه
حق لفالن فهو يعني أنه ثابت له.
وال شك أن احلق لغو ًيا يتضمن معنى الثبوت ،لورود هذا املعنى يف كلامت اللغويني،
لكن الكالم هل املراد الثبوت فقط ،أم هناك حلاظ آخر؟

((( العالمة املصطفوي ،نقلاً عن التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ،طهران :مركز نرش آثار العالمة املصطفوي،
الطبعة األوىل 1385هـ.ش ،ج 2ص.305
((( القصص ،آية .63
((( الزمر ،آية .71
((( يس ،آية .7
((( ابن منظور ،لسان العرب ، ،قم :نرش أدب احلوزة ،حمرم 1405هـج 10ص.49
((( الشيخ حممد حسني األصفهاين ،حاشية كتاب املكاسب ،النارش :ذوي القربى ،الطبعة الثانية 1427هـ،
ج 1ص.38
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يالحظ يف تعريفات اللغويني املذكورة أعاله ورود حلاظ آخر بضميمة الثبوت ،وهو
َ
الوجوب يف بعضها ،واللزوم يف بعض آخر.
فهل املراد هنا بالوجوب ما يرادف الثبوت ،كام قد يظهر من عبارة لسان العرب
وحيق حقو ًقا :صار ح ًقا وثبت ،قال
«حق األمر ّ
عرف الثبوت بالوجوب ،قال ّ
حيث أنه ّ
األزهري :معناه وجب جيب وجو ًبا» ،بل ذكر املقاييس الوجوب دون الثبوت ،قال «حق
اليشء :وجب».

أم أن يف الوجوب حلا ًظا إضاف ًيا ،كام قد يظهر من عبارة املصباح حيث أنه عطف
الثبوت عىل الوجوب ،قال «وجب وثبت» ،والعطف يدل عىل املغايرة ولو النسبية ،كام أنه
«وحققت األمر ُأ ِح ُّقه إذا تي ّقنته أو جعلته ثابتًا
ذكر حالني للحق ومها الثبوت واللزوم ،قال
ُ
الز ًما».

أيضا اعتبار وحلاظ آخر يف تعريف احلق نص عليه اللغويون ،وهو
ويضاف إىل ذلك ً
ُص عىل اليقني «تي ّقنته» ،ويف
اليقني واملطابقة التامة للواقع ،ففي العبارة األخرية للمصباح ن َّ
«حق :احلاء والقاف أصل واحد وهو يدل عىل إحكام
ُص عىل اإلحكام والصحة ّ
املقاييس ن َّ
اليشء وصحته».
والظاهر وجود مغايرة ولو من جهة بعض اللحاظات ال مجيعها ،أي ليس من
الرضورة أن يكون التغاير بمعنى التباين املطلق ،فيكفي أن يكون بمعنى العموم واخلصوص
من وجه ،والظاهر أنه كذلك ،وذلك أن اللغويني يعتمدون يف تعريف األلفاظ وتشكيل
معانيها عىل االستعامالت العرفية عند قدامى العرب:

فالعرب تارة يستعملون اللفظ يف معنى وجمال واحد فقط ،ف ُي ْف َهم بذلك أن معنى
اللفظ هو هذا ال غري ،كام هو ظاهر استعامالهتم للفظ (صنم) ،وهو اليشء الذي ُيت َ
َّخذ
للعبادة ،مع بعض التفاصيل لسنا بصددها يف هذا املقام ،ولذا قال صاحب املقاييس «صنم:
كلمة واحدة ال فرع هلا»(.((1
ٍ
معان وجماالت حقيق ّية متعددة ،ف ُي ْف َهم بذلك وجود اشرتاك
وتارة يستعملونه يف
املستعمل يف العني البارصة والعني النابعة وغريمها عىل نحو
لفظي ،كلفظ (عني)
َ
املستعمل بمعنى تي ّق َن وبمعنى َّ
شك عىل نحو احلقيقة بحسب
احلقيقة( ،((1وكلفظ (ظ َّن)
َ
( ((1معجم مقاييس اللغة ،مصدر سابق ،ج 3ص.314
( ((1السيد عيل نقي احليدري ،أصول االستنباط ،الكاظمية :مكتبة اإلمام الصادق  ، Cص.50

احلق كمفهوم يف البحوث العلمية

69

الظاهر( ،((1وكلفظ (شعب) الدال عىل االفرتاق واالجتامع( ،((1وفيه قال اخلليل الفراهيدي
«من عجائب الكالم ووسع العربية أن ّ
تفر ًقا ويكون اجتام ًعا»(.((1
الشعب يكون ّ

أيضا يف عدة جماالت لكن ال بمعنى االشرتاك اللفظي ،وإنام
وقد يستعملون اللفظ ً
بمعنى أن اللفظ يدل عىل جمموع ذلك يف آن ،والظاهر ملن له أنس بالكتب اللغوية أن غالب
تعريفات اللغويني هي من هذا القبيل ،وهلذا جتدهم يف تعريف األلفاظ يستشهدون بأمثلة
كثرية من استعامالت العرب ،بحيث يكون كل مثال يشري إىل جزئ ّية من كُليِّ املعنى ،كالذي
نحن بصدده متا ًما.
ستعمل بمعنى الوجوب ،وبمعنى الثبوت
وبناء عىل ذلك فالذي يظهر أن لفظ احلق ُي َ
أيضا ،كام يستعمل بمعنى املطابقة للواقع يقينًا .وكل واحد من هذه املعاين ال يعني اآلخر وإن
ً
اتحّ د معه يف بعض األجزاء ،فاحلق يعني املفهوم اجلامع للوجوب والثبوت واملطابقة للواقع.
والوجوب هنا ال يعني الوجوب الذايت العقيل ،بحيث يكون معنى احلق :الواجب
الوجود عقلاً يف مقابل املمكنات العقلية ،ألن احلق قد يكون واج ًبا وقد يكون ممكنًا ،وإنام
يعني الوجوب العريف ،الذي يستمد الوجوب الرشعي منه معناه ،فالوجوب هنا بمعنى
اللزوم ،وهلذا جاء يف تعريف املصباح «جعلته ثابتًا الز ًما» ،فاحلق يف معناه يستبطن اللزوم،
ملزمة به .فباإلضافة إىل كونه ثابتًا يف نفسه ،فإنه واجب
أي أن تكون اجلهة التي عليها احلق َ
عىل من هو عليه.
ثمة إضافة أخرى ملفهوم الثبوت ،وذلك أن الثبوت مفهوم
وليس هذا فحسب ،بل ّ
تشكيكي ،أي يمكن أن تكون له مراتب ،والثبوت يف مفهوم احلق يرقى إىل أعىل املراتب ،وهلذا
ُأ ِخذ يف مفهومه املطابقة اليقينية للواقع ،فقد ورد قيد اليقني يف عبارة املصباح املتقدمة ،كام ورد
أيضا قيد اإلحكام والصحة يف عبارة املقاييس ،وكالمها يدالن عىل املطابقة التامة للواقع.
ً

من مجيع ذلك يمكن لنا استنباط املعنى اجلامع ملفهوم احلق لغو ًّيا ،فهو يعني :الثبوت
املطابق للواقع برتبة اليقني ،والواجب عىل من هو عليه ،أي هو ثابت يف نفسه يقينًاِ ،
وملز ٌم
ملن هو عليه.
املجرد فقط ،وإنام يضاف إليه حلاظان ،أحدمها اليقني ،والثاين
فاحلق ال يعني الثبوت ّ
اإللزام للغري .فإذا ُأ ِ
طلق أريد به هذا املعنى املركّب.

( ((1معجم مقاييس اللغة ،مصدر سابق ،ج 3ص.462
( ((1املصدر نفسه ،ج 3ص.190
( ((1املصدر نفسه ص.191
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ثاني ًا :مفهوم احلق قرآن ًيا

استعامالت احلق كثرية يف القرآن الكريم ،لكنها بحسب الظاهر تطبيقات ملفهوم
واحد وبأساليب متعدّ دة ،ولعل من أهم تلك االستعامالت الكاشفة عن مفهوم احلق
نقيضا للباطل ،والنقيض للباطل إنام هو احلقيقة املطلقة والثابتة يقينًا،
اآليات التي اعتربته ً
ِ
(((1
قائل{:ولاَ َت ْلبِ ُسوا َ
احل َّق
حل ُّق َو َز َه َق ا ْل َباط ُل}  ،وقوله عز من
َ
كقوله سبحانهَ :
{و ُق ْل َجا َء ا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِا ْل َباطِ ِل}( ،((1وقوله تعاىل{:ل ُيح َّق َ
احل َّق َو ُي ْبط َل ا ْل َباط َل}( ،((1وقوله جل شأنهَ { :ذل َك بِ َأ َّن
ال َّل َه ُه َو احلَ ُّق َو َأ َّن َما َيدْ ُع َ
ون ِم ْن ُدونِ ِه ُه َو ا ْل َباطِ ُل}(.((1

وهذا االستعامل يشري إىل املفهوم اللغوي السابق الذكر ،ويؤ ِّيد ذلك االستعامالت
املتفرقة يف السور القرآنية هلذا اللفظ وباشتقاقات متعدّ دة يف معاين الثبوت واإللزام واملطابقة
ِّ
للواقع اليقيني ،ومن أمثلة ذلك:
ِ
حل ُّق َو َأ َّن َما َيدْ ُع َ
ون ِم ْن ُدونِ ِه ُه َو ا ْل َباطِ ُل}(،((1
 -1قوله سبحانه { َذل َك بِ َأ َّن ال َّل َه ُه َو ا َ
أثرا يف
فاهلل هو احلق ،أي إنه هو الثابت املطابق ثبوته للواقع اليقيني ،وقد رأينا هلذا املعنى ً
سياق تقريرات بعض األصوليني ملفهوم احلق ،كام هو مالحظ يف كلامت املحقق األصفهاين
عند تعريفه ملفهوم احلق ،قال « :فاحلق بمعنى املبدأ هو الثبوت ،واحلق باملعنى الوصفي هو
الثابت ،وهبذا االعتبار يطلق احلق عليه تعاىل لثبوته بأفضل أنحاء الثبوت الذي ال خيالطه
عدم أو عدمي»( .((2فالثبوت يف كالمه هو املراد باملطابقة مع الواقع اليقيني كام سبق الكالم.
ِ
 -2قوله عز وجل { ُق ْل َيا َأ هُّ َيا الن ُ
َّاس َقدْ َجا َءك ُُم الحْ َ ُّق م ْن َر ِّبك ُْم َف َم ِن ْاهتَدَ ى َفإِنَّماَ
هَ ْيت َِدي لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َض َّل َفإِنَّماَ َي ِض ُّل َع َل ْي َها}( ،((2فاحلق هنا إشارة إىل احلقيقة الثابتة املطابقة
ِ
وامللزمة للمخا َطب ،وإنام هي حقيقة ألن من اتَّبعها كان عىل هدى ،ومن خالفها
للواقع
كان عىل ضالل ،كام تنص اآلية ،وأما كوهنا ِ
ملزمة لوجوب اتِّباعها وااللتزام هبا؛ إذ ال معنى
للهداية يف اآلية إلاَّ وجوب االتِّباع ،كام ال معنى للضالل إلاَّ حرمة املخالفة.
 -3ما جاء يف اآليات املباركة من التأكيد عىل أن الكثري من األمور املرتبطة بالتكوين أو

( ((1اإلرساء ،آية .81
( ((1البقرة ،آية .42
( ((1األنفال ،آية .8
( ((1احلج ،آية .62
( ((1احلج ،آية .62
( ((2حاشية كتاب املكاسب ،مصدر سابق ،ج 1ص.38
( ((2يونس ،آية .108
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الترشيع إنام حصلت بمحض احلق ،كام يف اآليات املباركة التالية {إِنَّا َأ ْر َس ْلن َ
حل ِّق}(،((2
َاك بِا َ
{خ َل َق الس و ِ
ِ
ِ
ات َوالأَْ ْر َض بِ َ
َاب بِالحْ َ ِّق}(َ ،((2
احل ِّق}( ،((2فإرسال
َّماَ َ
{ َذل َك بِ َأ َّن ال َّل َه ن ََّز َل ا ْلكت َ
النبي األكرم  ،Kوتنزيل الكتاب ،وخلق الساموات واألرض ،كل ذلك إنام حصل
باحلق والثبوت واملطابق للواقع .مع رضورة اإلشارة هنا إىل أن للحق يف هذه اآليات ظاللاً
ومعاين أوسع يتك ّفل هبا البحث التفسريي ولسنا يف صددها يف هذا املقام.

 -4النص عىل مطابقة احلق للواقع التام من دون أي شائبة ،وذلك من خالل التأكيد
ختص ًصا عنه ،بمعنى املباينة التامة للواقع واحلقيقة ،كام يف قوله
عىل أن كل ما عداه خارج ُّ
جل شأنهَ { :ف َذلِك ُُم ال َّل ُه َر ُّبك ُُم الحْ َ ُّق َفماَ َذا َب ْعدَ الحْ َ ِّق إِلاَّ الضَّلاَ ُل}(َ { ،((2ف َو َق َع َ
احل ُّق َو َب َط َل َما
كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ون}( ،((2فإذا كان كل يشء غري احلق ضاللاً  ،كام تنص اآلية األوىل ،والضالل
هو «العدول عن الطريق املستقيم ،ويضا ّده اهلداية»( ،((2فمعنى ذلك أن احلق هو اهلداية إىل
خارجا ،تبينَّ أن كل يشء عداه
احلقيقة الثابتة والواقع اليقيني .وهكذا إذا وقع احلق وحتقق
ً
باطل ،كام تنص اآلية الثانية ،إ ًذا فاحلق هو الثابت واملطابق للواقع.
وهكذا سائر االستعامالت يف القرآن الكريم ،فجميعها تُشري و ُتعبرِّ عن املعنى
اللغوي الذي َّقررناه يف العنوان السابق .بالتايل فاالستعامل القرآين ال يضيف خصوص ّية
نظرا
للمعنى اللغوي ،وإنام يلتزم باملعنى نفسه ،كام هو الشأن يف سائر اخلطابات القرآنيةً ،
ألن القرآن إنام جاء باللغة الدارجة عند العرب.

أيضا ،فجميعها متطابق مع
وهذا هو الظاهر متا ًما يف االستعامالت الروائية ً
االستعامالت القرآنية .نعم سيأيت كالم حول التاميز بني االستعامالت الروائية ملفهوم احلق
وبني املفهوم الفقهي اخلاص للحق.

فقهيا
ثالث ًا :مفهوم احلق ًّ

املفهوم الفقهي للحق أخص من املفهوم اللغوي ،وهو الذي تبتني عليه األحكام
الرشعية واألنظمة القانونية.

( ((2فاطر ،آية .24
( ((2البقرة ،آية .176
( ((2النحل ،آية .3
( ((2يونس ،آية .32
( ((2األعراف ،آية .118
( ((2املفردات يف غريب القرآن ،مصدر سابق ،ص.300
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وتقرير املراد منه ال يتأتّى عرب الرجوع إىل النصوص الرشعية كحال الكثري من
املفاهيم ،وذلك لعدم وجود نص رصيح حيدّ د هذا املفهوم بحسب ما هو متداول يف ألسن
املقررة فقه ًّيا.
الفقهاء ،والطريق الوحيد لذلك النظر يف الكلامت التعريفية َّ
وهذا ال يعني االنفكاك الكامل بني الكلامت الفقهية والنص الرشعي ،بل تلك
الكلامت مستمدَّ ة من جمموع النصوص اخلاصة والعامة ،ومن بعض التطبيقات اجلزئية التي
مرسحا للنص.
ُت َعدُّ
ً

اجتاهات البحث الفقهي

دار اجلدل الفقهي عند تقرير مفهوم احلق بني عناوين عدة ،أحدها السلطنة ،وثانيها
امللك ،وثالثها األولوية ،ورابعها االشرتاك اللفظي بني جمموعة عناوين ،وخامسها االعتبار
اخلاص اخلارج عن امللك والسلطنة.

فقد ذهب املشهور إىل أن احلق سلطنة( ،((2ووصفه املحقق األصفهاين باملعروف(،((2
بعض(.((3
وهو تعبري آخر عن املشهور كام فهمه ٌ

وقد ق َّيد بعض الفقهاء السلطنة بقيود ،فالنائيني ق َّيدها بالضعف ولو يف بعض مراتبها،
كام يظهر من عبارته التالية« :احلق سلطنة ضعيفة عىل املال ،والسلطنة عىل املنفعة أقوى منها،
واألقوى منهام عىل العني»( ،((3يف حني ق َّيدها الشيخ األنصاري بالفعلية( ((3ولو بالنسبة
لبعض احلقوق ،كام هو رصيح متن املكاسب التايل« :أن مثل هذا احلق( ((3سلطنة فعلية»(.((3
بعض احلق نو ًعا من امللك ،كام هو ظاهر عبارة السيد اليزدي حيث قال:
واعترب ٌ

املروج ،هدى الطالب إىل رشح املكاسب ،قم :طليعة النور ،الطبعة األوىل 1428هـ ،ج1
( ((2السيد حممد ِّ
ص.130
( ((2حاشية كتاب املكاسب ،مصدر سابق ،ج 1ص.41
( ((3فقه العقود ،مصدر سابق ،ج 1ص.112
تقريرا ألبحاث املحقق حممد حسني النائيني،
( ((3الشيخ موسى النجفي ،منية الطالب يف رشح املكاسب،
ً
قم :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ،الطبعة الثانية 1424هـ ،ج 1ص.106
ويقصد بالفعل ّية ما يقابل الشأنية ،فالصبي والسفيه سلطتهام عىل أمالكهام شأنية ،فهام وإن كانا مالكني
(((3
َ
تتضمن القدرة عىل
لكن ال قدرة هلام فعلاً عىل الترصف يف تلك األمالك بسبب احلجر ،بينام الفعلية
ّ
املروج ،هدى الطالب إىل رشح املكاسب ،ج 1ص.98
الترصف الفعيل .انظ :السيد حممد ِّ
يقصد حق اخليار والشفعة.
(ُ ((3
( ((3الشيخ مرتىض األنصاري ،كتاب املكاسب ،قم :جممع الفكر اإلسالمي ،الطبعة الثامنة 1427هـ ،ج3
ص.8
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«فهو مرتبة ضعيفة من امللك ،بل نوع منه»( ،((3مع أنه يف مقدمة كالمه قال« :احلق نوع من
السلطنة»( ،((3بل يف خامتته كأنام مزج بني األمرين فقد قال« :احلق نحو من امللك ،بل هو
ملك بحسب اللغة ،وكونه يف مقابل امللك اصطالح عام أو خاص ،وال بد له من متع ّلق
سواء جعلناه إضافة ونسبة بني الطرفني أو سلطنة كام يف امللك»(.((3
ِ
مر
وش ْب ُه ذلك ما جاء يف عبارات النائيني ،فهو تارة ُيعبرِّ عنه بالسلطنة الضعيفة ،كام ّ
بيانه قبل قليل ،وتارة باملرتبة الضعيفة من امللك وامللكية الناقصة( ،((3وتارة أخرى جيمع
بني األمرين من خالل تصوير احلق عىل أنه اعتبار خاص ،كام يف عبارته التالية« :وكيف كان
فإذا كان احلق عبارة عن اعتبار خاص الذي أثره السلطنة الضعيفة عىل يشء ومرتبة ضعيفة
من امللك»(.((3
وال شك أن ذلك ليس هتافتًا يف الكالم ،وإنام يرمز إىل تقرير خاص ملفهوم احلق ،وقد
مجعه أحد الشرَُّّ اح بالكيفية التالية عند تعليقه عىل عبارة اليزدي حيث قال« :ومقتىض تفسري
مغايرا للملك»(.((4
اعتبارا
احلق بامللك وامللك بالسلطنة كون احلق سلطنة ال
ً
ً
ومؤ َّدى هذا اجلمع أن احلق سلطنة والسلطنة هي نوع من امللك ،وبعبارة :إن التفسري
عرف احلق
احلقيقي للحق أنه سلطنة ،والتفسري احلقيقي للسلطنة أهنا ملك ،وبالتايل حني ُي َّ
بامللك وبأنه مرتبة ضعيفة منه ،فإنام يراد بذلك السلطنة ألهنا يف حقيقتها نوع من امللك.

ويمكن أن يكون هناك مجع آخر ال تعوزه القرائن ،بل هي ترشح يف كلامت الفقهاء
مبني
جيل للمتتبع ،مؤ ّداه أن االختالف يف التعريف تابع الختالف املوارد ،وهو ٌّ
كام هو ٌّ
عىل القول بالتاميز واالختالف بني مفهوم السلطنة ومفهوم امللك ،ففي موارد خاصة يكون
احلق من قبيل السلطنة ،ويف أخرى يكون نو ًعا من امللك ،ويف ثالثة يتاميز بنسبة عن السلطنة
ختص ًصا.
خاصا
وامللك ،وهلذا يصبح
خارجا عنهام ّ
ً
اعتبارا ًّ
ً

وهذا ما مال إليه بحسب الظاهر املح ّقق األصفهاين مع مزيد تفصيل ،فهو مل يستبعد
خاصا يلتقي يف بعض الصور مع السلطنة ويف بعض آخر مع األولوية
أن يكون احلق
اعتبارا ًّ
ً

( ((3السيد حممد كاظم اليزدي ،حاشية كتاب املكاسب ،حتقيق الشيخ عباس آل سباع ،دار املصطفى إلحياء
الرتاث ،الطبعة األوىل 1423هـ ،ج 1ص.280
( ((3املصدر نفسه.
( ((3حاشية كتاب املكاسب ،مصدر سابق ،ج 1ص.288
( ((3هدى الطالب إىل رشح املكاسب ،مصدر سابق ،ج 1ص.132
( ((3منية الطالب يف رشح املكاسب ،مصدر سابق ،ج 1ص.107
( ((4هدى الطالب إىل رشح املكاسب ،ج 1ص.131
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ويفرتق يف كثري منها ،هذا ما ُي ْل َحظ يف نص عبارته التي قال فيها« :احلق مصدا ًقا يف كل مورد
اعتبار خمصوص له آثار خاصة ،فحق الوالية ليس إلاَّ اعتبار والية احلاكم واألب واجلد،
ومن أحكام نفس هذا االعتبار جواز ترصفه يف مال املولىّ عليه تكلي ًفا ووض ًعا ،وال حاجة إىل
اعتبار آخر ،فإضافة احلق إىل الوالية بيانية ،وكذلك حق التولية وحق النظارة ،بل كذلك حق
الرهانة ،فإنه ليس إلاَّ اعتبار كون العني وثيقة رش ًعا ،وأثره جواز االستيفاء ببيعه عند االمتناع
عن الوفاء ،وحق التحجري أي املسبب عنه ليس إلاَّ اعتبار كونه أوىل باألرض من دون لزوم
اعتبار آخر ،وحق االختصاص يف اخلمر ليس إلاَّ نفس اعتبار اختصاصه به يف قبال اآلخر،
من دون اعتبار ملك أو سلطنة له ،وأثر األولوية واالختصاص عدم جواز مزامحة الغري له.

نعم ،ال بأس بام ساعد عليه الدليل من اعتبار السلطنة فيه كحق القصاص ،حيث
قال عز من قائلَ { :ف َقدْ َج َع ْلنَا لِ َولِ ِّي ِه ُس ْل َطانًا}( ،((4وكذا لو مل يكن هناك معنى اعتباري
مناسب للمقام كام يف حق الشفعة ،فإنه ليس إال السلطنة عىل ضم حصة الرشيك إىل حصته
قهرا ،فإن الشفع هو الضم ،والشفعة -كاللقمة -كون اليشء مشفو ًعا ،أي
بتم ّلكه عليه ً
مضمو ًما إىل ملكه ،وال معنى العتبار نفس الشفعة ،وإلاَّ كان معناه اعتبار ملكية حصة
الرشيك ،مع أنه ال يملك إلاَّ باألخذ بالشفعة ال بمجرد صريورته ذا حق.
وكذا حق اخليار هو السلطنة عىل االختيار -وهو ترجيح أحد األمرين من الفسخ
ً
فاسخا أو ممض ًيا ،مع
مرجحا أي
خمتارا ،فإنه يف قوة اعتبار كونه
ً
واإلمضاء -ال اعتبار كونه ً
أنه ال فسخ وال إمضاء بمجرد جعل احلق .نعم ،ليس حق اخليار ملك الفسخ واإلمضاء م ًعا
وإلاَّ نفذ إمضاؤه وفسخه م ًعا ،مع إنه ال ينفذ منه إلاَّ أحدمها ،وكذا السلطنة فإن حاهلا حال
يتقوم
امللك ،وال أحد األمرين من الفسخ واإلمضاء ،فإن أحدمها املردد ال ثبوت له حتى ّ
فاملقوم
به امللك والسلطنة ،بل امللك أو السلطنة يتع ّلق برتجيح أحد األمرين عىل اآلخر،
ّ
العتبار امللك أو السلطنة أمر واحد وهو ترجيحه ألحد األمرين»(.((4
فظاهر هذه العبارة بطوهلا رصيح يف أن احلق اعتبار خاص يلتقي مع السلطنة
أيضا لكن بالشكل الذي ال يلتقي مع
واألولوية ويفرتق ،وثمة من قال باالعتبار اخلاص ً
السلطنة وال امللك ،كام هو رصيح عبارة اإلمام اخلميني التي أشكل فيها عىل ما استنتجه
املح ّقق األصفهاين ،فهو يذهب إىل أن احلق بحسب املفهوم العريف واملرتكز العقالئي له
معنى واحد ،وهو اعتبار خاص خيتلف عن اعتبار امللك أو السلطنة ،وهلذا فقد جعل احلقوق
التي عدّ ها األصفهاين بعنوان حقيقة أخرى غري السلطنة خارجة عن احلقوق من رأس ،ال

( ((4اإلرساء ،آية .33
( ((4حاشية كتاب املكاسب ،مصدر سابق ،ج 1ص.44
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أهنا حق ولكنه مغاير للسلطنة أو امللك ،وم ّثل لذلك بالوالية وقال :إهنا أمر اعتباري لدى
العقالء جمعول بذاته غري احلق وامللك والسلطنة(.((4

تعرض بعض تالمذته بالرشح ملربرات هذا القول ،وكان أمهها أن احلق ليس
وقد َّ
سلطة بل السلطة جزء من موضوع احلق ،أي إهنا يف بعض املوارد أثر من آثاره ال أهنا هو
حقيق ًة« ،فكام أن املالكية منشأ للسلطة ،كذلك األمر يف كونه صاحب حق هو منشأ للسلطة
أيضا»( .((4وهذا املربر قريب من تعريف اآلخوند اخلراساين ملفهوم احلق ،فقد ذهب إىل
ً
أن «احلق بنفسه ليس سلطنة ،وإنام كانت السلطنة من آثاره ،كام أهنا من آثار امللك ،وإنام
هو اعتبار خاص له آثار خمصوصة ،منها السلطنة عىل الفسخ كام يف حق اخليار ،أو التملك
بالعوض كام يف حق الشفعة ،أو بال عوض كام يف حق التحجري»(.((4
أيضا أن احلق ليس ملكًا ،ألنه يف بعض األحيان يكون هناك حق من
ومن املربرات ً
(((4
دون أن يوجد ملك ،مثل حق السبق يف املسجد .

خالصة واستنتاج

نوقشت مجيع هذه األقوال بمناقشات نقضية استقرائية أو تفسريية ،عرب تتبع
لقد
ْ
مصاديق احلقوق والنظر يف مستوى تطابقها مع التعريفات ،من جهة مجع تلك التعريفات
لألفراد وطردها لألغيار ،أو النظر يف مستوى داللتها عىل مفهوم احلق(.((4
واإلنصاف أن مجيع اآلراء املذكورة ليست بمنأى عن التعريف الدقيق ملفهوم احلق،
وإن مل تكن متطابقة معه من مجيع اجلهات ،أي أهنا صحيحة يف اجلملة.

واألقرب أن احلق قد يكون فعلاً يف بعض املوارد بمعنى السلطنة ،ويف أخرى بمعنى
امللك ،ويف ثالثة بمعنى األولوية ،ويف رابعة بمعنى مغاير للثالثة ،ويمكن الوقوف عىل ذلك
أيضا ما ينطبق
من خالل التأمل يف مصاديق احلقوق ،ففيها ما ينطبق عىل كل ذلك ،بل فيها ً
عىل أكثر من معنى يف آن.
( ((4انظر :اإلمام اخلميني ،كتاب البيع ،ج 1ص .22نقلاً عن فقه العقود ،مصدر سابق ،ج 1ص.118
( ((4آية اهلل كرامي  -حوار ،الفقه والقانون مقاربات يف خطايب احلق والواجب ،بريوت :مركز احلضارة
لتنمية الفكر اإلسالمي ،ج 1ص.100
( ((4اآلخوند اخلراساين ،حاشية املكاسب ،وزارة اإلرشاد اإلسالمي ،الطبعة األوىل 1406هـ ،ص.4
( ((4املصدر نفسه.
املروج ،هدى الطالب إىل رشح املكاسب،
( ((4للوقوف عىل املزيد من التفاصيل يمكن مراجعة :السيد حممد ِّ
مصدر سابق ،ج 1ص .139-130والسيد كاظم احلائري ،فقه العقود ،مصدر سابق ،ج 1ص-111
 .123وحوايش املكاسب املشار إليها يف حوايش هذا الكتاب.
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أيضا بمعزل عن معادلة الزمان واملكان ونوعية األعراف
وكل ذلك ال يكون ً
والقوانني االجتامعية ،فبالنسبة لبعض احلقوق املستجدة قد تعطي األعراف أو القوانني
مساحة خاصة ملامرسة احلق ليست من جنس السلطنة وال امللك وال حتى األولوية ،يف
الوقت نفسه الذي تعترب فيه تلك املساحة ح ًّقا.

قانونيا
رابع ًا :مفهوم احلق
ًّ

أرى إمكانية تشكيل رؤية واحدة حول مفهوم احلق باللحاظ القانوين ،وإن كان
خصوصا يف التفاصيل ،وذلك ألهنا تنطلق من روح
متغايرا
ظاهر التعريفات يف هذا املقام
ً
ً
واحدة ،وتشري إىل حقيقة واحدة.

التطور يف املباين الفلسفية ،فمفهوم احلق عند
ويظهر أن التغاير يعود إىل التعدّ د وربام
ّ
أهل القانون متأثر بشكل واضح بطبيعة الروح الفلسفية الرائجة يف زمان ومكان ما ،وكلام
تطور أو تغيرّ مفهوم احلق.
تطورت املباين الفلسفية ّ
ّ
لتكون الفكر
فالفيلسوف الذي كان يعيش نم ًطا سياس ًّيا واجتامع ًّيا يف العصور األوىل ّ
الفلسفي ،أعطى احلق معنى يتناسب مع متطلبات بيئته السياسية واالجتامعية ،فالفيلسوف
اإلغريقي والقانوين الروماين الذي كان مشغولاً بالبحث عن العدالة نظر ًّيا وعمل ًّيا ،والتي
ربام كان يفتقدها ،نظر إىل احلق عىل أنه جتسيد الحرتام الكائن البرشي(.((4
بينام الفيلسوف احلديث الذي كان ُين ِّظر ملفهوم الفرد بصفته مذه ًبا فلسف ًّيا ،أعطى
تفسريا آخر ،ويمكن الوقوع عىل ذلك بصورة واضحة فيام ّقرره الدكتور احلاج حول
احلق
ً
مفهوم احلق يف هذا السياق ،فقد قال« :نحن لو عرفنا كلمة «احلقوق»  droitsلتبادر لنا
للوهلة األوىل أهنا جمموعة من االمتيازات التي يتمتع هبا األفراد والتي تضمنها بصورة أو
بأخرى السلطات العامة أو تلك التي تستحق الضامن.

وهذا املفهوم لكلمة  droitsهو الذي يطلق عليه الفرنسيون «،»droit subjectif
ويطلق عليه اإلنجليز مصطلح « ،»rightونستطيع بموجب ذلك أن نقول بـ«حق امللكية»،
أو «احلق يف احلياة» ،أو «احلق يف الزواج» ،وغريها من احلقوق التي يتمتع هبا اإلنسان يف
جمتمع منظم .ويظهر عىل هذا االصطالح تأثري الفالسفة الذين كانوا مهتمني بالفرد أكثر
من اهتاممهم باملجتمع والذين كانت هلم السيادة يف ميدان الفكر والقانون يف القرنني السابع
عرش والثامن عرش إبان سيادة املذهب الفردي الذي ظهر كرد فعل للحكم املطلق ،واستبداد
( ((4الدكتور سايس سامل احلاج ،املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان عرب الزمان واملكان ،بريوت :دار الكتاب
اجلديدة املتحدة ،الطبعة الثالثة 2004م ،ص.18
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امللكية وطغياهنا ،والذي يرتكز عىل احلرية واملساواة املطلقة بني األفراد ،وكان أكرب دافع
لقيام الثورة الفرنسية التي بالغت يف شأن حقوق الفرد ووضعت من أجله «إعالن حقوق
اإلنسان واملواطن» عام 1789م .وهكذا أصبح الفرد أساس القواعد القانونية وهدفها
األسمى ،بحيث ال تس ّن هذه القواعد إلاَّ حلامية حقوقه وحرياته ،ومن هنا كان ارتباط
احلقوق باإلنسان فأصبح لدينا مصطلح «حقوق اإلنسان»(.»((4
فهنا بالرغم من وجود تغاير يف املعنى الظاهري للمفهوم واملبنى الفلسفي املنتِج لذلك
املعنى ،إلاَّ أننا مع ذلك نستطيع أن نصطاد معنى متقار ًبا ملفهوم احلق قانون ًّيا ،ألن هذا التغاير
أيضا ،إلاَّ أنه منطلق من روح
وإن كان يظهر منه -بحسب النَّ َظر ال َبدْ وي -التباعد النسبي ً
واحدة هتدف لتحقيق العدالة واملحافظة عىل كرامة اإلنسان بال فرق بني الفرد واملجتمع.

هناك ً
أيضا نمط آخر من التغاير يف اجلو الفلسفي يلقي بظالله عىل اخلط الذي ُيفسرِّ
مفهوم احلق ولو مرحل ًّيا ،كام الحظ ذلك بعض املح ّققني يف التاريخ الفلسفي ،فطبيعة
كثريا من األحيان
التداول الفكري يف املجتمعات املث َّقفة تُو ِّلد إشكاالت وتساؤالت ترتبط ً
باملفاهيم ،لكن بلحاظ خاص تفرضه املرحلة ،دون أن يكون لذلك أثر يف التفسري الشمويل
تطور احلياة االجتامعية ،بل وطبيعة التداول
للمفهوم ،وهكذا طبيعة املشكلة السياسية أو ّ
يعرف
ال َع َقدي ،كل ذلك له أثر عىل تفسري مفهوم احلق -بل مجيع املفاهيم ،-لذلك تارة َّ
احلق باحلقيقة فلسف ًّيا ،تب ًعا للحاجة املرحلية ثقافي ًة كانت أو سياسي ًة أو غري ذلك ،وتارة
عرف بقيمة القيم أو االمتيازات الفردية املعبرِّ ة عن إنسانية اإلنسان ،وهكذا.
ُي َّ
تكون الفكر الفلسفي عىل مستوى املفاهيم
ذلك ما يمكن مالحظته عند تت ُّبع مراحل ّ
ب مفهوم
واملعاين ،كام أشري إىل ذلك يف كلامت بعض املتت ّبعني حيث قال« :يف اإلطار الفلسفي تق َّل َ
ٍ
متنوعة ،ختتلف حسب األَنساق الفلسفية والسياق التارخيي الذي كان أساس
احلق بني معان ّ
تداوله .فاختذ معاين أنطولوجية يراد هبا عادة كل وجود مطلق ،كام اختذ معاين إبستيمولوجية
ٍ
بمعان أكسيولوجية باعتباره قيمة القيم.
يراد هبا احلقيقة املطلقة .كام ت ََّم تداول مفهوم احلق

ويف عرص األنوار أصبح االهتامم باحلق كقيمة إنسانية عىل أساسها تبنى وحتدّ د كرامة
تنوع بعد ذلك تداوله يف مجيع مناحي احلياة اإلنسانية ،فاشتغلت به الفلسفة
اإلنسان .وقد ّ
والسياسة واالقتصاد ...إلخ .وارتبط بمفاهيم فلسفية كالعدالة واحلرية والواجب ...إلخ،
أي كل القيم التي بموجبها يمكن أن تتفاعل وتتح ّقق إنسانية اإلنسان»(.((5
( ((4املصدر نفسه.16 ،

(50) http://membres.multimania.fr/lyceemarocain/phylo/al7a9.htm#introd
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التحول يف معاين مفهوم احلق عىل املستوى
التطور وربام
كل ذلك يد ّلل عىل مستوى
ّ
ّ
لحظ
الفلسفي ،بشكل ُيلقي بظالله اخلاصة عىل نمط تداول هذا املفهوم قانون ًّيا ،بحيث ُي َ
نوع من التغاير يف تفسريه عىل املستوى القانوين ،من زمن آلخر أو مكان آلخر .ومع ذلك
ٌ
نظرا لوحدة الروح ا ُملشكِّلة هلذا املفهوم،
نستطيع أن نستخلص
تفسريا جام ًعا أو متقار ًباً ،
ً
كام سيتضح قري ًبا.
هكذا إ ًذا ننطلق عند حترير مفهوم احلق قانون ًّيا ،فالتعدّ د يف نمط التعريف هلذا املفهوم
التحول الطارئ يف سريورة املباين الفلسفية ،وطبيعة االحتياجات واملتطلبات
مرجعه
ّ
املرحلية سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اجتامعية.

نامذج من التعريفات

موحد للحق ،بل اختلفوا فيام
َأ َق َّر البعض بأن رجال القانون مل
يستقروا «عىل تعريف َّ
ّ
(((5
قس َم احلق إىل نظريات تقليدية وحديثة.
بينهم اختال ًفا ب ِّينًا»  ،فمنهم َم ْن َّ

فأما التقليدية ،ففيها االجتاه الشخيص ،وهو ما ُي َع ِّرف احلق من خالل صاحبه بأنه
قدر ٌة أو سلطة إرادية للشخص يستمدها من القانون يف نطاق معلوم( .((5وفيها االجتاه
املوضوعي ،وهو ما ُي َع ِّرف احلق بأنه مصلحة حيميها القانون( ،((5بحسب ما ن ُِسب إىل
األملاين «إهيرنج» وأساسه أن اإلرادة ليست هي جوهر احلق ،إنام جوهره احلقيقي هو
أيضا االجتاه الذي حاول املزج بني
تلك املصلحة التي ترمي اإلرادة إىل حتقيقها( .((5وفيها ً
االجتاهني الشخيص واملوضوعي لتاليف اإلشكال وسد الثغرات التي تؤخذ عليهام ،لكن
أيضا مل يتفقوا عىل تعريف واحد( ،((5فمنهم من اعترب احلق قدرة إرادية
أصحاب هذا االجتاه ً
معطاة لشخص معني يف سبيل حتقيق مصلحة حيميها القانون ،ومنهم من عرف احلق بأنه
املصلحة التي حيميها القانون وتدافع عنها قدرة إرادية معينة(.((5
(51) http://www.blog.saeeed.com/201104//concept-droit-vie-droit-positif-les-theoriestraditionnelle-moderne/

( ((5أمحد فيغو ،املدخل إىل العلوم القانونية ،ص .235انظر املصدر السابق.

(53) http://www.blog.saeeed.com/201104//concept-droit-vie-droit-positif-les-theoriestraditionnelle-moderne/

( ((5حممد إبراهيم الدسوقي ،النظرية العامة للقانون واحلق يف القانون الليبي .223 ،انظر املصدر السابق.

(55) http://www.blog.saeeed.com/201104//concept-droit-vie-droit-positif-les-theoriestraditionnelle-moderne/

( ((5د .رمضان أبو السعود ،النظرية العامة للحق ،ص .17انظر املصدر السابق.
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وقد ُأ ِخذ عىل هذه النظرية يف االجتاه الشخيص واجلامع بينه واملوضوعي أنه قرن
احلق باإلرادة مع أنه قد يثبت لعديم اإلرادة كالصبي واملجنون ،ومفاد ذلك اعتبار الويل
أو الويص القائم عىل الصبي واملجنون هو صاحب احلق ،وذلك غري صحيح .كام أخذ عىل
عرف احلق بالغاية منه ال بجوهره ،هذا إضافة
املوضوعي واجلامع بينه وبني الشخيص أنه ّ
(((5
متضمنًا ملصلحة معينة ،يف حني ليس كل مصلحة من احلقوق .
إىل أنه اعترب احلق
ِّ
هذا بالنسبة للنظرية التقليدية ،وأما بالنسبة للنظرية احلديثة فقد ن ُِس َب ْت إىل البلجيكي
خاصا للحق هبدف جتاوز اإلشكاليات عىل النظرية التقليدية،
تفسريا
«دابان» الذي قدَّ م
ًّ
ً
ّ
وملخص تفسريه أن احلق «ميزة يمنحها القانون لشخص معينّ وحيميها بطريقة قانونية،
(((5
يترصف الشخص متسل ًطا عىل مآل معرتف له به بصفته مالكًا ومستح ًّقا له» .
وبمقتضاها ّ
وهذا التفسري ينحل إىل أمور:

 -1االستئثار :ويراد به اختصاص شخص ما وإن مل يكن صاحب إرادة كالصغري
بيشء مادي كاملنقوالت ،أو بقيمة معينة كسالمة احلياة ،كام يشمل العلم واالمتناع عنه(.((6
(((5

 -2التسلط :ويعني القدرة عىل الترصف يف حمل احلق ،وإن مل تكن إرادة ،مع إمكانية
وجود النائب لفاقد اإلرادة.

و ُيك ََّمل هذان األمران بالرابطة القانونية ،باعتبار أن احلق يفرتض تلقائ ًّيا وجود أكثر
من طرف ،بحيث يكون اجلميع ِ
حمرت ًما حلق غريه ،مع اشرتاط احلامية القانونية لصاحب
احلق(.((6
ومن القانونيني من اكتفى بعرض اجلانب احلديث من النظرية ،ولكن بيشء من
االختالف مع نظرية دابان ،كالقانوين األمريكي وسيل هوهفلد بحسب ما نقل عنه دليل
مكونًا لعنارص أربعة (االستئثار ،التسلط ،الرابطة
أكسفورد للفلسفة ،فدابان اعترب احلق ِّ
القانونية ،واحلامية القانونية) ،بينام هوهفلد غيرَّ يف العنارص من حيث اإلضافة واحلذف،
أيضا وهي (الدعوى ،احلرية ،السلطة ،واحلصانة).
فقال :إهنا أربعة ً
(57) http://www.blog.saeeed.com/201104//concept-droit-vie-droit-positif-les-theoriestraditionnelle-moderne/

( ((5النظرية العامة للقانون واحلق يف القانون الليبي ،مصدر سابق ،ص.225
( ((5حسن كرية ،املدخل إىل القانون ،ص.423
( ((6النظرية العامة للحق ،مصدر سابق ،ص.240

(61) http://www.blog.saeeed.com/201104//concept-droit-vie-droit-positif-les-theoriestraditionnelle-moderne/
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ويريد باألول أن إقرار القانون بحق ألحد يعني امتالكه لألساس القانوين للمطالبة
باملنافع املنطوية حتت عنوان ذلك احلق ،وأما الثاين فيعني به القدرة عىل الترصف ضمن
حدود احلق بقرار فردي ومن دون استئذان من أحد ،والثالث يعني أن لصاحب احلق والية
وأخريا الرابع يعني عدم وجود مؤاخذة أو عقاب مرتتبة عىل
عىل كل ما هو موضوع للحق،
ً
(((6
ترصف صاحب احلق يف ما هو حق له .
ف احلق بأنه «ما ال حييد عن قاعدة أخالقية ،يعني ما هو مرشوع
أيضا من َع َّر َ
ومنهم ً
وقانوين يف مقابل ما هو فعيل وواقعي ،إنه فعل فعل أو االستمتاع بيشء أو إلزام الغري به تب ًعا
لقواعد حتكم العالقات بني أفراد ينتمون إىل نفس املجتمع»(.((6

«معيارا أو قاعدة
وقريب منه ما جاء عن الالند يف معجمه الفلسفي حيث اعتربه
ً
(((6
قانونية أخالقية تؤ ّطر عالقات األفراد فيام بينهم داخل جمتمع سيايس منظم» .

أيضا تعريفات كثرية تتغاير ربام يف بعض اجلزئيات أو بعض
ومن هذا القبيل توجد ً
اللحظات مع ما ُذ ِكر .وكل ذلك يدلل عىل وجود اختالف َبدْ وي بني نظريات الفالسفة
وعلامء القانون حول مفهوم احلق .والسؤال هنا :هل يمكن إجياد جامع ملفهوم احلق
وتشكيل رؤية واحدة عىل صعيد علم القانون بالرغم من التعدّ د املعهود يف كلامت القانونيني
والفالسفة؟ .هذا ما سنتعرض له يف العنوان القادم.

قاسم مشرتك

ظهر من النقل أعاله أن القانونيني اختلفوا يف تقرير مفهوم احلق كام هو شأن الفقهاء،
ومع ذلك يمكن اخلروج بجامع ألقواهلم ،فاالختالف بينهم واضح وبينِّ وال يمكن ا ِّدعاء
خالف ذلك ،لكن عند التدقيق يمكن تكوين رؤية واضحة تُشكِّل جام ًعا لتقريراهتم بحيث
تزاح بعض التفاصيل واجلزئيات التي ربام تكون هي السبب يف تباعد التقريرات.

وقبل كل يشء ينبغي التنبيه إىل أن التدقيق يف تقرير مفهوم احلق يف املجال القانوين
استعراضا علم ًّيا ،بل ملا يرتتب عليه من
كام كان الشأن يف الفقهي -ليس عملاً ترف ًّيا أوً
مالحظ لكل من
تطبيقات عملية؛ إذ إن كل تقرير يستتبع مميزات من نوع خاص ،كام هو
َ
تأ َّمل يف التعريفات املذكورة.
( ((6انظر :الدكتور توفيق السيف ،رجل السياسة دليل يف احلكم الرشيد ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث
والنرش ،الطبعة األوىل 2011م ،ص.190 -189
( ((6فضاء الفلسفة ،الشبكة العنكبوتية.

(64) http://www.lyceee.com/doros/Philosophie/droit-3adala.pdf
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وعليه فالذي يبدو بعد تت ُّبع التعريفات تلك ،أن اخلُلوص إىل تقرير وتعريف ِد ِّقي
رتض عليه بعدم
ملفهوم احلق من الصعوبة بمكان؛ إذ إن كل تعريف ُيقترَ َ ح يمكن أن ُيع َ
شموله لبعض األفراد الداخلة رضور ًة ضمن مفهوم احلق ،أو بشموله ألفراد أخرى ليست
قوماته ،أي ال هو جامع لألفراد وال مانع لألغيار،
داخلة يف حريم هذا املفهوم وال هي من ُم ِّ
ويمكن مالحظة ذلك جل ًّيا فيام استعرضناه من تعريفات يف قسم النظرية التقليدية ،فإن
اقرتان احلق باإلرادة يخُ ِرج عديم اإلرادة كالصبي مع التسليم بأنه صاحب حق ،كام أنه
ي ِ
أيضا بأنه ليس
دخل الويل القائم عىل الصبي و ُي ِّنزله منزلة صاحب احلق مع التسليم ً
ُ
صاحب حق ،وهكذا.
لذلك فالقول بصعوبة تقرير تعريف جامع جلميع األفراد ومانع جلميع األغيار ال
جمازفة فيه ،األمر نفسه الذي ُي ِ
واجه املختص يف كثري من احلقول العلمية ،بل يف البحث
املفاهيمي غال ًبا ،ويمكن الوقوع عىل ذلك يف تعريف األصوليني لعلم األصول ،والفقهاء
للقواعد الفقهية ،والفالسفة للفلسفة ،بل حتى يف جزئيات وفروع هذه العلوم وغريها.

واألقرب للذوق أن مفهوم احلق م ّطاط ،يمتدّ من جهة وينكمش من أخرى ،فهو
يف حقيقته امتيازات يتمتع هبا األفراد كام جاء يف الكالم السابق للدكتور احلاج ،وتأيت هذه
االمتيازات من القانون وتحُ مى بطريقة قانونية بحسب ما جاء يف كالم مىض للبلجيكي
دابان .لكن هذه االمتيازات ليس من الرضورة أن تكون من قبيل التس ُّلط أو التم ُّلك ،فقد
تكون كذلك كام قال به دابان ،وقد تكون بمعنى أحدمها دون اآلخر ،أو بمعنى ثالث دوهنام
الترصف فقط ،أو غري ذلك ،من غري أن يكون هناك استبعاد
كاألولوية ،أو بمعنى حرية
ّ
ِ
لشمول مفهوم احلق لدالالت أخرى غري ما ُذكر ،مع إمكانية وجود أثر للعرف الزماين
أيضا .وهي النتيجة نفسها تقري ًبا التي وصلنا إليها يف البحث الفقهي ،هلذا ال يوجد
واملكاين ً
متايز حقيقي يعتدُّ به بني األفق الفقهي والقانوين يف تعريف مفهوم احلق.
ّ
فتلخص بأن احلق فقه ًّيا وقانون ًّيا عبارة عن امتياز خاص يمنحه القانون الرشعي أو
اإلنساين ،سواء قلنا بأنه اعتبار خاص مغاير للملكية والسلطنة وأهنام جمرد آثار له كام قال
بذلك اآلخوند اخلراساين بحسب ما أسلفنا ،أو قلنا بأنه بعينه يكون يف موارد بمعنى امللكية
ويف موارد أخرى بمعنى السلطنة وهكذا ،وهذا االمتياز حيميه القانون بكال قسميه الرشعي
واإلنساين.
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الدكتور الناصر عمارة*

إن النواة الفاعلة يف جتديد اخلطاب الفلسفي احلضاري وقيمه األخالقية
والعملية لدى املفكر طه عبدالرمحن ،هي املفاهيم باعتبارها الدافعية األساسية
للتفكري ومركز املسؤولية يف جتديد الفلسفة اإلسالمية العربية ،وتوجيه القيم
داخلها وتأسيس هويتها االصطالحية بام خيدم كونيتها املخصوصة ،وابتعادها
عن املحاكاة والتقليد؛ حيث «يتصدّ ر التحدّ يات املعنوية ما ُيواجهه [املجتمع
املسلم] من تيه فكري متم ّثل يف فتنة مفهومية كربى ال يعرف كيف خيرج
منها»(((.

وبذلك تكون «املفاهيم املسؤولة» يف خطابه املعريف-احلضاري معامل َ
املخرج من التيه الفكري للمجتمع املسلم ،عرب إقامة األد ّلة ودفع
لتأسيس
َ
االعرتاضات عنها حتّى متتلك قاعدهتا املنطقية ،وتأثيلها اللغوي واملضموين
الذي خيدم استقالهلا وهويتها.

* باحث وأستاذ بجامعة عبداحلميد بن باديس ،مستغانم ،اجلزائر ،الربيد اإللكرتوين:

amara_naceur@yahoo.fr

((( طه عبد الرمحن ،روح احلداثة :املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية ،الدار البيضاء،
بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط ،2006 ،1ص .11
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أفكارا يف كلامت فهذا يعني أهنا ختتزن يف داخلها أبعا ًدا إنسانية ذات
إذا كانت املفاهيم
ً
فاعلية تارخيية ومعرفية؛ فهي ُمعطاة للتاريخ ألن حلظة ظهورها هي حلظة تقدّ ٍم يف الزمن،
كام أن قابلية انفهامها هي َم َلكَة تارخيية مستمدّ ة من انتقال نصوص الرتاث إىل الوعي؛ وهي
ُمعطاة للمعرفة ألهنا تقدّ م شي ًئا للفهم خيتلف عماّ تقدّ مه األلفاظ األخرى يف اللغة ،فإذا
املوجهة ضدّ كفايتها ،وتتساوى كل ّيتها مع
علمنا أن «اللغة تتغ ّلب عىل مجيع االعرتاضات ّ
ُ
فتنتج عن
كل ّية العقل»((( ،فإن املفاهيم هي
مكان تَرك ُِّز الكل ّيات اللغوية الدافعة إىل التع ّقلُ ،
يتحول ،عرب توجيه خطايب معينّ ،
ذلك كفاية حجاجية وإشارية منعكسة يف االنفهام الذي
ّ
إىل معرفة.

ﷺ يف احلاجة إىل املفاهيم :مرشوع استئناف املعنى

تقوم املفاهيم بأداء وظائف متعدّ دة يف املرشوع الفلسفي للمفكر طه عبدالرمحن،
أمهها رفع «الغفلة» عن الفيلسوف ود ِ
فعه إىل «اليقظة» عرب كشف األسباب املوضوعية
َ
للمامرسة الفلسفية ،ويف هذا يقول« :فلنصطلح عىل تسمية هذه الغفلة اخلاصة بالفيلسوف
باسم « َعمى الفيلسوف» أو «ال َعمى الفلسفي» ،فال َعمى الفلسفي عندنا هو عبارة عن
اجلهل باألسباب املوضوعية للمامرسة الفلسفية ،خطا ًبا وسلوكًا ،فيتقرر ،إذن ،أن الفلسفة
تتمحض هلا اليقظة ،بل تقارهنا غفلة عىل قدرها؛ حيث إن املتفلسف يكتفي بالوقوف
ال
ّ
عىل املضامني الفلسفية ،تصورات وأحكام ،وال تتط ّلع قرحيته إىل الوقوف عىل األسباب
ترضه الغفلة
التي ّ
تكونت هبا هذه املضامني ،فال تنفعه اليقظة يف املضامني إلاَّ بالقدر الذي ّ
(((
عن األسباب» .
ٍ
سبيل إىل اليقظة يف أسباب املضامني الفلسفية أكثر نف ًعا من سبيل اللغة
وليس من
َكون املضامني الفلسفية يف نواة املفاهيم ،ومنه
املوصل إىل املنابع العميقة لت ُّ
باعتبارها املجرى ِّ
توسل هبا يف إنشاء واستثامر املفاهيم الفلسفية
وجب «الوقوف عىل األسباب اللغوية التي ُي ّ
(((
يف أصوهلا ،أليست هذه األسباب هي الوسائل التي ُيتوصل هبا إىل املقاصد الفلسفية؟» ،
إلاَّ أن الوقوف عىل األسباب اللغوية ،بأدوات النظر املنطقي ،خيضع للحدود التارخيية

(2) Hans-Georg Gadamer, «Vérité et Méthode, les grandes lignes d’une herméneutique
philosophique», trad. Pierre Fruchon, Seuil, Paris, 1996, P 424.

((( طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة :الفلسفة والرتمجة ،الدار البيضاء ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط ،1
 ،1995ص .20
((( طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة :القول الفلسفي ..كتاب املفهوم والتأثيل ،الدار البيضاء ،بريوت :املركز
الثقايف العريب ،ط  ،1999 ،1ص .119
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املتضمنة يف لغة الوسائل ولغة املقاصد.
واملعرفية
ّ

إن املفاهيم الفلسفية ليست معطاة يف اللغة ب ُك ّليتها ،فهي ُّ
حمل ازدهار وانحطاط،
ٍ
ضوح والتباس ،ألهنا متتلك حياهتا الداخلية اخلاصة ،متتلك تارخيها وحدودها األنطولوجية
ُو
التي تسمح بالنقد والتعارض واحلجاج ،..بل «لن نستغرب أن تكون القيم الكونية ،التي
التباسا يف فكرنا»(((.
نعتربها أدوات إقناع بامتياز ،مع ّينة بواسطة املفاهيم األكثر
ً
وما االلتباس إلاَّ دليل عىل حياة املفهوم داخل اللغة ،حياة يريدُ الفيلسوف طه
الكشف عن أسباهبا اللغوية؛ إذ إنه وكام يقول الفيلسوف الفرنيس بول ريكور:
عبدالرمحن
َ
(((
«اللغة بريئة ،إهنا أدا ٌة ورمز ،ألهنا ال تتك ّلم ،بل هي متك َّلمة» .

َ
«نرتك االعتقاد السائد بأن
ولذلك ُين ّبهنا الفيلسوف طه عبدالرمحن إىل رضورة أن
جمرد من اللفظ ومن الالفظ ،وأن نستبدل مكانه االعتقاد بأن هذا
املفهوم الفلسفي مدلول ّ
(((
املفهوم إنام هو مدلول ال ّ
ينفك عن اللفظ ويقصدُ إليه الالفظ قصدً ا» .
وهذا ما يفسرّ «الغفلة» أو ال َعمى الفلسفي الذي يمنع من الوصول إىل األسباب
يتوسل باملفاهيم ل ُيحاجج عن قضاياه ،معتقدً ا
اللغوية الثاوية حتت كل اتجِّ اه فلسفي
ّ
أن إضفاء طابع التجريد عىل تلك املفاهيم يسمح له بأن يضع تلك الفلسفة فوق النقد
واملساءلة.

لقد الحظ روبرت بالنشيه ( )Robert Blanchéأنه حتّى «احلجاجية الفلسفية،
يف دفاعها عن بعض القيم أو مهامجتها ،تبقى صعبة التجليّ والوضوح ،بل إهنا تبعث عىل
احلرية ،وذلك عندما نرى أن املذهب [الفلسفي] الواحد يعتمد عىل قيم متعارضة ،فقد
انتقلت النظرية الديكارتية حول احليوان-اآللة إىل امليل الطبيعي الفلسفي لدى مالربانش
()Malebrancheوامتدّ ت إىل مفهوم اإلنسان-اآللة لدى المرتي ( ،)La Mettrieأو يف
انقسام أنصار هيغل بني يمني ويسار )..( ،ويف حالة غري استثنائية ُيغيرّ فيلسوف من مذهبه
األسايس ألسباب غريبة عن كل قيمة أخالقية ،سياسية دينية أو مجالية ،فقد أصبح هورسل
( )Husserlالناقد األكثر قساوة للنزعة النفسية ،محُ ر ًقا ما كان مول ًعا به»(((.
(5) Perelman Ch, L. Olbrechts-Tyteca, «Traité de l’argumentation», T1, PUF, Paris, 1958,
p188.
(6) Ricœur, «Lectures I: Autour du politique», Seuil, Paris, 1991, P133.
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وهلذه األسباب يكون ُ
ربط املفهوم الفلسفي بالقيم املغذ ّية له أحدَ أكرب مساعي
املفكر طه عبدالرمحن يف فلسفته ،ذلك أن هذا الربط ُيكسب املفهوم الفلسفي معناه ،ويف
التصور األكثر أمهية لعملية بناء املفاهيم واستثامرها يف لساهنا املخصوص بام
«املعنى» ُيقيم
ّ
ُ
تعارض
الربط
ّب هذا
َ
هو جماهلا الذي «حتيا» داخله وتُبدع وتحُ ّقق رشط انفهامها ،كام يجُ ن ُ
وتناقض مساراهتا.
وانقالب الفلسفة عىل نفسها
القيم
َ
َ
تصور ًّيا كاملفهوم
لقد الحظ املفكر طه عبدالرمحن أن «املفهوم الفلسفي ليس مفهو ًما ّ
كاملدرك األديب ،وإنام مفهو ًما منفهماً  ،وال انفهام من غري اقرتان
دركًا ذوق ًّيا
َ
العلمي وال ُم َ
اختص باسم
بالصورة اللفظية يف لسان خمصوص )..( ،و«املفهوم املنفهم» هو الذي
ّ
(((
«املعنى» ،إذ املعنى هو كل مفهوم ال انفكاك له عن اللفظ وال عن اللاّ فظ» .

فيكون اكتساب املفهوم الفلسفي للمعنى من باب التحامه بلفظه والفظه وتلك
قاعدة ّ
كل «مفهوم منفهم» حيث االنفهام هنا هو طريق املرور من املفهوم إىل الواقع ،إذ
املجردة إىل أفعال متريرية .واألفعال التمريرية ذات
«املعنى هو خاصي ٌة تحُ ِّو ُل املنطوقات
ّ
معنى بداللة خاصة جدًّ ا للكلمة ،وهذا النمط من املعنوية هو الذي ُيمكّن اللغة من
االرتباط بالواقع»(.((1
وإذا عرفنا هذه األسباب ،عرفنا غرض املفكر طه عبدالرمحن من تفعيل معنوية
املفاهيم الفلسفية والبحث يف تأثيلها اللغوي؛ إذ الغرض ،إذن ،هو فتح طريق نحو العمل
بام هو مرشوع جتديدي للخطاب الفلسفي العريب انطال ًقا من املعرفة باألسباب اللغوية
الكامنة وراء تصنيع املفاهيم وإنشاء املصطلحات.

ّ
لكل مرشوع فلسفي جتديدي حدوده ،واحلدود ،باملعنى اإلبستيمولوجي للكلمة،
هي األطر التي ترتسم عند نضج املرشوع وبلوغه مرحلة االستخدام والتداول ،ومعلو ٌم أن
كل مرشوع معريف ُيوضع قيد التداول يصبح يف صلب دائرة املالحظة والقراءة والفهم بام
هي «حدود من اخلارج»؛ كام يصبح ّ
حمل مراجعة داخلية لصاحب املرشوع يف صور التغيري
والتبديل والتحوير بام هي «حدود من الداخل» ،وبذلك فهي حدود «طبيعية» ناجتة عن
حدود اللغة ذاهتا؛ وما حديث املفكر طه عبدالرمحن عن احلق العريب يف االختالف الفلسفي
واحلق اإلسالمي يف االختالف الفكري ،إلاَّ ترسيماً للحدود املعرفية بني الثقافات واللغات
((( طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة :القول الفلسفي ..كتاب املفهوم والتأثيل ،مرجع سابق ،ص.185
( ((1جون سريل ،العقل واللغة واملجتمع :الفلسفة يف العامل الواقعي ،ترمجة :سعيد الغانمي ،بريوت :الدار
العربية للعلوم ،اجلزائر :منشورات االختالف ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط ،2006 ،1
ص.205
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واألديان والفلسفات والقيم.

فام احلدود التارخيية واملعرفية ملرشوع بناء املفاهيم لدى الفيلسوف طه عبدالرمحن؟
وما األبعاد التي تتّخذها املفاهيم الفلسفية يف مرشوعه املعريف  -احلضاري التجديدي؟

ﷺ احلدود التارخيية للمفاهيم :تاريخ املفهوم والتجربة اإلنسانية

لقد م ّثل بناء املفاهيم وجتديدها مسألة حمورية يف مرشوع املفكر طه عبدالرمحن يف
جتديد العقل واملنهج وعلم الكالم ،والتأسيس حلداثة إسالمية ،وترسيم احلق يف االختالف
الفلسفي والفكري ،غري أن هذا املرشوع يندرج ضمن صريورة تارخيية خاصة ،وهذا يعني
أن «أثر» التاريخ عىل املفهوم الفلسفي له أسباب يف «تاريخ» اللفظ وأسباب يف «تاريخ
الالفظ»« ،أال ترى أن املضمون الفلسفي ال ّ
ينفك عن عبارته وال عن سياقه وال عن صاحبه
وال عن تارخيه ،فضلاً عن أنه يتط ّلع إىل أن تتفاعل فيه ،عىل رسوخه يف التجريد ،مجيع
جوانب التجربة اإلنسانية»(.((1
فاحلدود التارخيية ملرشوع بناء املفاهيم الفلسفية وجتديدها نابعة من حدود التجربة
وحتوالته.
اإلنسانية ذاهتا التي مت ّثل «تاريخ الالفظ» ّ

تعكس التجربة اإلنسانية للمفكر طه عبدالرمحن األسباب التارخيية ملرشوعه
الفلسفي التجديدي التي تفسرّ انتقاله من العقل املنطقي يف «سلوك طريق االستدالل يف
النقد والتحليل دون طريق اإلرشاد أو التقرير ،بل َس َعينا [الكالم للمفكر طه عبدالرمحن]
تقريرا ولو أن وضعها املنطقي يجُ يز لنا ذلك ،وإنّام قدّ منا
نقررها
ً
حتّى يف مسلامتنا ،ال إىل أن ّ
هلا أو ذ ّيلناها بتوضيحات ومتثيالت تتل ّقاها العقول بالقبول»(.((1

يؤسس لرشط املبادرة الفلسفية حيث إن «الفيلسوف املسلم،
إىل العقل القيمي الذي ّ
تزود من القيم العقدية واللغوية واملعرفية التي
متى صان صلته باملجال التداويل اخلاص بهّ ،
يتضمنها هذا املجال والتي ال ّ
ينفك يتفاعل معها يف حياته –عن وعي أو عن غري وعي-
بوصفه منتس ًبا إىل أمة اإلسالم»(.((1
( ((1طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة :الفلسفة والرتمجة ،مرجع سابق ،ص.21
( ((1طه عبدالرمحن ،روح الدين :من ضيق ال َعلامنية إىل َسعة االئتامنية ،الدار البيضاء ،بريوت :املركز الثقايف
العريب ،ط  ،2012 ،2ص.17
( ((1طه عبد الرمحن ،سؤال العمل :بحث عن األصول العملية يف الفكر والعلم ،الدار البيضاء ،بريوت:
املركز الثقايف العريب ،ط  ،2012 ،1ص.50
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وبذلك انعكست جتربة االنتقال هذه عىل عملية بناء املفاهيم وجتديدها وكذا تربير
وجودها وحياهتا يف اخلطاب الفلسفي العريب ضمن جماله التداويل املخصوص.

ّلت حدود
يكشف املفكر طه عبدالرمحن نفسه عن التجربة التارخيية التي شك ْ
مرشوعه الفكري ،يف قوله« :يرجع السبب األول [اخلروج من الشعر إىل الفكر] إىل هزيمة
كنت أنسب هذه
سنة  ،1967فقد أصابتني ،حقيقة ،هذه اهلزيمة بزلزال شديد ( )..إذ ُ
واعتربت أن هذا العقل الذي هزم العرب واملسلمني ٌ
عقل
اهلزيمة إىل خلل أصاب عقولنا،
ُ
فاشتغلت بالدراسات املنطقية بالدرجة
ال بد من أنه يمتاز بام جيعله أهلاً هلذا االنتصار ()..
ُ
األوىل»(.((1

فتجربة اهلزيمة ،بوصفها جتربة إنسانية تارخيية ،هي حدود للمفاهيم نفسها ،ففي
َنحدُّ بحدودها ،وبذلك
بتوسعها وت َ
املفاهيم تنعكس التجربة التارخيية لالفظها فتتوسع ّ
وجدنا ُمراد الفيلسوف طه عبدالرمحن يف إطار الفلسفة العربية «هو االشتغال بمفاهيم هلا
أسباب يف جمالنا التداويل اإلسالمي العريب دون أن تكون هلا بالرضورة أسباب يف جماالت
تداولية أخرى غري عربية أو غري إسالمية ،نجد من هذه املفاهيم مفهوم «االنتفاضة» ومفهوم
«التبعية» ومفهوم «التطبيع» ومفهوم «الظلم» ،فاملتفلسف العريب حيتاج إىل أن ُينشئ بصدد
هذه املفاهيم خطا ًبا استشكال ًّيا واستدالل ًّيا يم ّيزه فلسف ًّيا عن اخلطابات الكربى»(.((1
ويظهر ،إذن ،من خالل هذه املفاهيم أهنا مشحونة بقيم التجربة اإلنسانية الذاتية
للمفكر طه عبدالرمحن ،ممّا يعني أهنا حمدودة يف االنفهام باحلدود التارخيية التي تؤ ّطر نظرة
املفكر إىل بناء املفاهيم وتأثيلها وتأصيلها يف أفق الفلسفة العربية املعارصة.

لقد ن َّب َه الفيلسوف طه عبدالرمحن إىل رضورة شحن املفاهيم الفلسفية بالتاريخ بام
يعطيها الدافعية لإلبداع ،إذ «إن املفهوم الفلسفي الذي ال توجد فيه بضعة من تارخينا ال
يمكن أن يثمر وال باألحرى أن يبدع؛ ألن األصل يف املفهوم الفلسفي أن يكون موصولاً
بالزمان املايض ألهله ،وال ُيصار إىل وصله بزمان غريه إلاَّ بدليل»( ،((1بل «ال خروج
للمتفلسف العريب من التقليد إلاَّ بأن يأيت يف قوله الفلسفي هبذه األزمان الثالثة ( )..فيحمل
أثرا من ماضيه وحيمل تعريفه عينًا من حارضه وحيمل دليله أف ًقا من مستقبله»(.((1
مفهومه ً
( ((1طه عبد الرمحن ،احلوار أف ًقا للتفكري ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،ط  ،2013 ،1ص .17
( ((1طه عبد الرمحن ،احلوار أف ًقا للتفكري ،املرجع نفسه ،ص.121
( ((1طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة ،2 :مرجع سابق ،ص.121
( ((1املرجع نفسه ،ص.16
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ٍ
تاريخ تُشح ُن به املفاهيم؟ إذ يف احلقيقة لدينا ثالث حم ّطات كربى من
أي
ولكن ُّ
التاريخ والتي يمكنها أن تنعكس عىل املتفلسف العريب اليوم:

 -1حم ّطة تاريخ الرتاث الفلسفي اإلسالمي العريب :حيث يدعو املفكر طه عبد الرمحن
إىل «التعامل مع الرتاث كحقيقة تارخيية ال يمكن االنفصال عنها وال تقسيمها»( ،((1وهي
أيضا ،أي بإمداد القوة اإلشارية
تورثنا «املناظرة» باعتبارها آلية إلنتاج املفاهيم ً
املحطة التي ّ
للمفاهيم الفلسفية بآلية دفاعية تحُ ّصنها ضد االعرتاضات والدعاوى التي تستهدفها من
حصلوا َم َلكة منهجية َع ِمل التغلغل يف جتربة
املتفلسفة املقلدين؛ إذ «لو أن «أهل اليقظة» ّ
اإليامن عىل فتح آفاقها ،لتمكّنوا من إقامة فكر إسالمي جديد يحُ ّصن هذه اليقظة ،ويمنع
تقول القائلني وحتامل املغرضني»(.((1
عنها ّ
وبناء عىل هذه املنهجية يف توليد املفاهيم املأصولة وجتديدها ،وجدنا املفاهيم الفلسفية
لدى املفكر طه عبد الرمحن مسحوبة ،تأثيل ًّيا ،إىل الرتاث الفلسفي اإلسالمي العريب بوصفه
عمر االشتغال بالفلسفة لدى املتقدمني طويلاً حتّى تبدّ د يف
فرتة حمدودة يف الزمان ،إذ مل ُي ّ
أشكال فكرية أخرى (كالتصوف واخلطابة.)..
 -2حمطة تاريخ التوقف عن االشتغال بالفلسفة :وهي فرتة طويلة بدأت بتهافت
ومرت دون أن يظهر فيها نشاط إبداعي
الفالسفة والصدام بني الديني والفلسفيّ ،
اصطالحي أو مفاهيمي لفلسفة إسالمية عربية ممكنة ،ويظهر أن االرتكاز إىل هذه الفرتة يف
تأصيل أو تأثيل مفهوم فلسفي ما لن ُيؤيت أكله بام أن املضمون اإلشاري للفلسفة يغيب عن
عبارية اخلطابات املتشكّلة يف هذه الفرتة.

فضلاً عن أن هذه العبارية تفتقد إىل املعاين العملية التي تُكسبها طابع املامرسة الفلسفية،
«علماً بأن املدلول اللغوي عبارة عن الرصيد العميل التارخيي الذي حيمله هذا اللفظ ،فيلزم أن
املفهوم الفلسفي ،عىل خالف االعتقاد الراسخ ،يكون أشبه بـ«املعنى العميل» منه بالتصور
انعكاسا للرصيد العميل التارخيي
النظري»( ،((2فتكون إنتاجية املفاهيم الفلسفية وبناؤها
ً
تتلون األلفاظ بلون حالة العرص وأحداثه
الذي حتمله األلفاظ احلاملة للمفاهيم ،فيلزم أن ّ
عرب املدلوالت التي تُصبغ عىل األفهام قيم العرص وأحوال التاريخ.
( ((1طه عبد الرمحن ،يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ،الدار البيضاء ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط
 ،2000 ،2ص.19
( ((1طه عبد الرمحن ،العمل الديني وجتديد العقل ،الدار البيضاء ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط ،2
 ،1997ص.10
( ((2طه عبد الرمحن ،سؤال العمل ،مرجع سابق ،ص.42
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 -3حمطة تاريخ األزمة-اهلزيمة :وهي الفرتة التي بدأت بسؤال األزمة الشهري:
«ملاذا ّ
تأخر املسلمون وملاذا تقدّ م غريهم؟» والذي ُيعاد طرحه يف أسئلة األزمة الفكرية لدى
املفكر طه عبد الرمحن الناشئة أصلاً عن صدمة هزيمة سنة  ،1967حيث يتساءل« :هل
بعضا؟ أم نحن يف «هزيمة فكرية»
نحن يف «أزمة فكرية» ترضب فيها آراؤنا ورؤانا بعضها ً
ح ّلت بنا لتخاذلنا يف القيام بواجبنا أو إلنكار اآلخر حلقوقنا؟ أم نحن يف «فراغ فكري» أتى
من موت أصاب الذهن والقلب فينا؟ أم نحن يف «عجز فكري» نتج من ضعف أفهامنا أو
من نقص معارفنا؟»(.((2
وانطال ًقا من هذه احلدود التارخيية لألزمة واهلزيمة تتو ّلد يف التجربة اإلنسانية مت ّثالت
أسباب يف بناء مفاهيم «االستقالل»« ،االنتفاضة»،
للهزيمة واألزمة والفراغ والعجز هي
ٌ
«االحتالل»« ،الظلم»« ،املقاومة» ...وغريها من املفاهيم التي يتم ّثلها الفيلسوف طه
عبدالرمحن انطال ًقا من احلدود التارخيية التي تنتهي عندها.

إن احلدود التارخيية ملرشوع بناء املفاهيم الفلسفية وجتديدها لدى الفيلسوف
طه عبدالرمحن ،هي حدو ٌد طبيعية وليست عائ ًقا أمام مرشوعه؛ ألن ذلك يعني التحام
ٍ
وعندئذ أمكننا احلديث عن املفكر
املضمون اإلشاري للمفاهيم بمقاصد الفظها وأهدافه،
طه عبدالرمحن بوصفه «مفكّر عرصه» ،يف سياق اإلجابة عن السؤال الكبري« :هل لألمة
املسلمة جواهبا اخلاص عن أسئلة زماهنا»(.((2
ففي السؤال يظهر جل ًّيا أن املفاهيم الفلسفية ،التي يمكن أن ُيبدعها الفكر اإلسالمي
املعارص ،ال تتجىل إلاَّ يف خصوصية األمة اإلسالمية والتحامها بزماهنا ،إلاَّ أن هذا االلتحام
له حدوده الطبيعية يف التاريخ واحلدود هنا ليست هنايات ممُ يتة بل هي نوافذ زمنية الستئناف
بناء خطابات جتديدية ومبدعة.

ﷺ احلدود املعرفية للمفاهيم :التجذير واالستنزاف اإلشاري

ُيذكّرنا الدرس اللغوي املعارص بأن اللغة الطبيعية متتلك منطقها اخلاص ،كام أهنا
حجاجية بطبعها ،وهذا يعني أن هلا من بني خصائص كثرية ،خاصية انفصاهلا النسبي عن
الفظها بام يسمح هلا بالتحكّم يف التوجيه اإلشاري لعباريتها عرب نظامها الداخيل (النحوي
والداليل.)..
( ((2طه عبد الرمحن ،احلوار أف ًقا للتفكري ،مرجع سابق ،ص.7
( ((2طه عبد الرمحن ،احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري ،الدار البيضاء ،بريوت :املركز الثقايف العريب،
ط  ،2005 ،1ص.15
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ربر الفروق اجلوهرية بني اللغات يف قدرهتا عىل التوجيه اإلشاري؛ إذ «إن
وهذا ما ُي ّ
اللغات الطبيعية ليست صورية ،وهذا ما ُيفسرّ أن الذوات املتك ِّلمة ال يمكنها إرساء لغتها
كنسق مغلق وم ٍ
نته»( ،((2فيكون من املعاين التي تقصدها الذوات املتك ِّلمة ما يقع داخل دائرة
ُ
املقاصد ومنها ما يقع خارجها ،وهي ظاهرة لغوية تزداد كثافة يف بعض اللغات ّ
وتقل يف
«ولما كانت األلسن التي ُوضع هبا القول الفلسفي متعدّ دة ،جاز أن ختتلف
بعضها اآلخرّ ،
(((2
املضامني الفلسفية باختالف األلسن التي تنقلها»  ،فتتشكّل بذلك خطابات فلسفية
متجاورة ألسن ًّيا ومتحاورة يف املضامني واملقاصد.
إن القدرة عىل جتذير املفهوم الفلسفي وجعله « ُك ّليان ًّيا» وعمي ًقا ومنفهماً هي احلدود
التي تضعها اللغة أمام كل مرشوع لبناء املفاهيم وجتديدها؛ إذ «إننا نغامر بالتفلسف دون
العلم بوضع اللغة يف ك ّليتها ،كوسيط بني اإلنسان والعامل بني اإلنسان واإلنسان ،بني الذات
والذات نفسها»(.((2

وهذا ما جيعل املتفلسف العريب يتساءل عن اإلمكانات اخلاصة التي توفرها اللغة
العربية لبناء املفاهيم الفلسفية بالشكل الذي جيعلها أكثر ّ
جتذ ًرا وأكثر قابلية للحياة ،كام
يبحث يف اللسان العريب عماّ جيعل من فلسفة عربية خمصوصة يف لساهنا فلسفة كونية ،يف
مقابل كونية الفلسفة الغربية التي تواجه هي نفسها سؤال الكونية والتجذير واخللود.
فقد الحظ دريدا ( )Derridaأن «هذا الرتاث الغامض من النصوص الفلسفية الذي
أسميه «مستقبلها» [الكالم لدريدا] يتجلىّ يف النصوص اليونانية
ال يمكن استنزافه والذي ّ
واألملانية أكثر من الفلسفة الفرنسية ،ومع احرتامي العظيم لكبار املفكرين الفرنسيني ،إلاَّ
تصو ًرا بأن نو ًعا مع ّينًا من التحليل الصارم يمكن له أن يذيب نصوصهم ممّا
ّ
أنني أمحل دائماً
جيعلها عادية ورسيعة االستنزاف .عىل النقيض متا ًما فإن نصوص أفالطون وهيدغر التي
أشعر جتاهها أنني يف مواجهة اهلاوية ،حفرة دون قعر ،يمكن أن أضيع فيها»(.((2
وهبذا املعنى فإن الفلسفات حمدودة باأللسن التي تتك ّلمها ،وختتلف قدراهتا اإلشارية
حسب التاريخ الفلسفي الذي ُي ّ
غذي املفاهيم ،ويعطيها القوة التجذيرية الالزمة للبقاء حية

(23) Jürgen Habermas, «Logique des sciences sociales et autres essais», trad.: Rainer
Rochlètz, PUF, 1987, P241.

( ((2طه عبد الرمحن ،العمل الديني وجتديد العقل ،مرجع سابق ،ص.53

(25) Ricœur, «La métaphore vive», Seuil, Paris, 1975, PP 384 - 385.
(26) Richard Kearny, «States of Mind: Dialogues with contemporary thinkers on the European
mind», Manchester University Press, UK, 1995, PP163 - 164.
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داخل النصوص ،وغري مستنزفة يف القراءات وال فاقدة للمعنى يف التأويالت واألفهام التي
تريد أن تتم ّلكها.

يرتكز الفيلسوف طه عبد الرمحن إىل التعدّ د اللساين واالختالف التداويل من
تصور معريف إلمكانية إنتاج املفاهيم يف اللسان العريب وضمن جماله التداويل
أجل بناء
ّ
املخصوص؛ حيث «يتضح أن عالقة املعنى االصطالحي باملعنى اللغوي ،متى عدلنا عن
طريق االستنساخ األعمى للمفاهيم الفلسفية ،تمُ كِّن ،بفضل تفاوت شكل هذه العالقة
الداللية وقدرهتا من لسان إىل آخر ،من انطالق إنتاجية املفهوم الفلسفي ومن اشتغاهلا بام
ٍ
وعندئذ فقط ،لن ُيقهر الفكر الفلسفي عىل نمط
يناسب مقتضياته التداولية يف كل لسان،
واحد من التفكري جتمد عليه العقول مجي ًعا ،وإنام يصري خميرّ ً ا بني أنامط خمتلفة يضاهي بعضها
بعضا ،إذ جيوز ألاَّ يكون املفهوم الفلسفي يف إحدى اللغتني هو عينه يف اللغة األخرى»(.((2
ً

غري أن لأللسن درجات متفاوتة يف القدرة عىل جتذير املفاهيم ومقاومة االستنزاف
الذي ُيم ّثله «االستهالك اآلين» للمضمون اإلشاري للمفاهيم الفلسفية( ،((2بسبب ضيق
املجال التداويل وحمدوديته ،فإذا أخذنا ،مثلاً مفهوم «التطبيع» ،فإن إشاريته املفهومية تنتهي
عند حدود املجال التداويل ملصطلح التطبيع الذي يأخذ املعنى السيايس املحدود يف تقريب
العالقات املختلفة بني بلدين أو أ ّمتني يف حالة عداء ،ويكون من الصعب جدًّ ا أن يتمدّ د
املجال التداويل ملصطلح «التطبيع» ليشمل «انفهامات» أخرى يمكنها أن تصبح مدلوالت
فلسفية.
إن احلدّ ين املعرفيني لبناء املفاهيم الفلسفية واللذين يمكن اعتبارمها األكثر أمهية،
نت للفيلسوف طه عبد الرمحن
مها ،إذن ،حدّ التجذير وحدُّ االستنزاف اإلشاري؛ وقد تب ّي ْ
رصح قائلاً « ّملا
احلدود التي يمكن أن يصل إليها العقل املنطقي نفسه يف بناء املفاهيم ،إذ قد ّ
استكملت اختصايص يف املنطقيات ،تب ّينت يل حدود هذه املنطقيات نفسها ،كام تبينّ يل أن
ُ
(((2
العقل الذي هزم املسلمني عقل حمدود» .

فيكون احلدّ املعريف ،يف هذا السياق ،ناش ًئا من الضبط املنطقي لصياغة املفهوم
الفلسفي ومحله عىل حممل املناظرة (الدعوى ،االستدالل ،االعرتاض ،اإلبطال ،)..حيث
املوصلة إىل إنتاج أضداد هذه املفاهيم يف
يرى أن «حتصيل األدلة املبطلة هو أحد الطرق
ّ
جماهلا التداويل األصيل أو إعادة إنتاجها يف غري هذا املجال ،وكال احلالني «-اإلنتاج» و«إعادة
( ((2طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة ،2 :مرجع سابق ،ص.184
( ((2ولربام انعكس هذا عىل مفاهيم مثل« :التطبيع»« ،املقاومة»« ،االحتالل»« ،الظلم»...
( ((2طه عبد الرمحن ،احلوار أف ًقا للتفكري ،مرجع سابق ،ص.18
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اإلنتاج» -يدل عىل هنوض اهلمة إىل اإلبداع»(.((3

غري أن ذلك جيعل البنية املنطقية للمفاهيم يف مواجهة البنية اللسانية التي تستمد
قوهتا اإلشارية من اخلاصية الطبيعية للغة ،حتّى إن «عامل املنطق ال يصمد دائماً أمام حماولة
حتوله إىل عامل لساين»(((3؛ ألن الفرق بني العاملني يكمن يف احلمولة األنطولوجية يف البنية
ّ
املنطقية والبنية اللسانية ،وهي احلمولة التي تستند إليها املفاهيم يف مت ّثل حقيقة ما؛ ولذلك
سيكون لزا ًما مواجهة املجال التداويل باملجال األنطولوجي ،مواجهة البنية املنطقية
للمفاهيم بالشكل االستعاري للمفاهيم؛ إذ هبذا املعنى نفهم ملاذا تكون «اللغة الطبيعية
املكان األمثل للخطاب الفلسفي»( ،((3ألنه املكان الذي يسمح بظهور املفاهيم الفلسفية
بحمولتها األنطولوجية التي متنحها القدرة التجذيرية ومتنع عنها االستنزاف اإلشاري.
وصوغ
لقد وضع الفيلسوف طه عبد الرمحن قاعدتني منهجيتني لوضع املفاهيم َ
أحكامه اخلاصة ،يف قوله« :واحلق أننا نتّبع يف وضع مفاهيمنا وصوغ أحكامنا قاعدتني
التمرس باإلبداع بقدر ما تفيد يف
منهجيتني نقديتني خاصتني بنا ،كل واحدة منهام تفيد يف ّ
ممارسة النقد :أوالمها صيغتها هي كالتايل :كل ٍ
معرتض عليه ،حتى تثبت بالدليل
أمر منقول
ٌ
نسمي هذا النوع من النقد باسم (النقد اإلثبايت) .والقاعدة املنهجية الثانية
صحته ( )..وقد ّ
املتبعة صيغتها هي كالتايل :كل ٍ
أمر مأصول مس ّلم به ،حتى يثبت بالدليل فساده ( )..وقد
نسمي هذا النوع الثاين من النقد باسم (النقد اإلبطايل)»(.((3
ّ
فتصبح ثنائية اإلثبات واإلبطال مالزمة للحدود املعرفية التي حتدّ املفاهيم الفلسفية
حال متدّ دها اإلشاري؛ إذ يتالشى املفهوم معنو ًّيا عند اإلثبات ويرتاجع أنطولوج ًّيا عند
التوسع الطبيعي للمضمون
اإلبطال ،ويف كلتا احلالتني يقف املنطق حائلاً أنطولوج ًّيا أمام
ّ
اإلشاري يف اللغة الطبيعية.

عندما حيافظ املفهوم الفلسفي عىل طاقته اإلشارية يف األلسن املختلفة فإنه بذلك
متجاوزا بذلك احلدود التي تضعها اللغات الطبيعية يف مسألة االنفهام،
يندفع نحو الكونية
ً
بل «إن التواصل احلي للمفاهيم الفلسفية يضفي عليها ألوانًا ختتلف باختالف األلسن
الطبيعية واملجاالت التداولية ،هذا االختالف الذي من شأنه أن جيدّ د ويغني عىل الدوام
( ((3طه عبد الرمحن ،روح احلداثة ،مرجع سابق ،ص.14

(31) Oswald Ducrot, «Logique, Structure, Enonciation, Lectures sur le langage», Minuit,
Paris, 1989, P75.
(32) Jean Hyppolite, «Logique et Existence», PUF, Paris, 1961, P65.

( ((3طه عبد الرمحن ،روح احلداثة ،مرجع سابق ،ص ص.14-13
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اإلمكانات االستشكالية واالستداللية التي تتع ّلق هبذه املفاهيم»(.((3

ٍ
قدرة عىل
ومنه تكون اللغة العربية يف مواجهة حتدّ يات توليد املفاهيم الفلسفية من
ٍ
وحصول للكونية ،ويف هذا االجتاه يرى الفيلسوف طه
التجذير ودف ٍع لالستنزاف الداليل
عبد الرمحن «أن املفهومية أيرس وأظهر يف اللغة العربية منها يف غريها من اللغات الفلسفية،
ذلك أن استقالل الوزن هو استقالل لقالب مفهومي؛ إذ إن كل مادة لغوية ُأ ِ
فرغت فيه ِص َ
يغ
منها بالرضورة مفهوم مستقل ،يف حني أن الزيادة [يف األلسن الفلسفية األخرى] ال تصوغ
بالرضورة مفهو ًما ،وغاية ما تفعله هو أهنا تعني عىل صوغه ،ولئن س ّلمنا بام صار يقال
و ُيعتقد من أن الفلسفة هي طلب املفاهيم ،وإن مل يكن هذا قولنا وال معتقدنا ،أصبح اللسان
العريب أقرب إىل الفلسفة من غريها ،أال ترى كيف أن الوزن هو مثال لتوليد املفاهيم»(.((3
أي إن الوزن يف اللغة العربية يأخذ شكل األنموذج «الرباديغم» اللفظي الذي ُيبنى
عىل أساسه قالب املفهوم الفلسفي ،وهبذه الطريقة متتاز اللغة العربية عن بقية اللغات ،ويف
أيضا عىل إضفاء صبغة قومية عىل كونية الفلسفة حتّى أصبح عنده أن «كل مفهوم،
قدرهتا ً
(((3
أ ًّيا كان ،يمكن أن يكون موضع تفلسف» حسب خصوصيات امليزان اللغوي العريب
الذي يو ّفر للمفهوم الفلسفي قاعدته اللفظية التي تُكسبه خاصية «االنفهام» ،فـ«األصل
يف املفهوم الفلسفي أن يكون منفهماً من صورته اللفظية ومنتس ًبا إىل املجال التداويل»(.((3

وعىل هاتني اخلاصيتني «االنفهام» و«االنتساب» يقوم فعل توليد املفهوم الفلسفي
قادرا عىل «االختالف» و«االعرتاض» و«اإلثبات»..
ويصبح ً
إذا َع ِلمنا أن «مفهومية» املفهوم الفلسفي مقرتنة باللفظ الذي يوزن به ،و«معلو ٌم
أن الفيلسوف ،عندما يضع اسماً ملفهومه ،يضع له يف نفس الوقت مدلولاً
خمصوصا يكون
ً
بمثابة تعريف يم ّيزه عن غريه ،وهذا املدلول املوضوع هو الذي ُيطلق عليه عادة اسم
(املدلول االصطالحي)»(.((3
غري أن اإلشكال يف امليزان الذي يو ّلد املدلوالت املخصوصة ألسامء املفاهيم ،أي
ميزان املدلوالت االصطالحية ،بام يسمح بالدفع بالقوة اإلشارية للمفهوم الفلسفي إىل
جماله التداويل ،وهنا ،يضع الفيلسوف طه عبد الرمحن مفهوم التأثيل بوصفه تأصيلاً
وإكثارا
ً

( ((3طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة ،2 :مرجع سابق ،ص.184
( ((3طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة ،2 :مرجع سابق ،ص ص . 146-145
( ((3طه عبد الرمحن ،احلوار أف ًقا للتفكري ،مرجع سابق ،ص.122
( ((3طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة ،2 :مرجع سابق ،ص .121
( ((3املرجع نفسه ،ص .121
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وتنمية؛ حيث إن «تأثيل املفهوم الفلسفي هو تزويد اجلانب االصطالحي منه بجانب
مستثمرا له ،فإذن يكون القوام التأثييل
إشاري يربطه باملجال التداويل للفيلسوف ،واض ًعا أو
ً
(((3
للمفهوم الفلسفي هو جانبه اإلشاري الذي يربطه باملجال التداويل للفيلسوف» .
ممّا يعني أن للمفهوم الفلسفي حدو ًدا تأثيلية هدفها ربطه بمجاله التداويل وحمارصته
داخله ،فيقرتن اجلانب اإلشاري باملجال الذي حيدّ ده التأثيل بوصفه نو ًعا من البحث يف
األسباب اللغوية للمفهوم الفلسفي يف مقابل فتح آفاق داللية الستثامر املفهوم الفلسفي يف
جماالت تداولية مستحدثة.

لقد أبدع الفيلسوف طه عبد الرمحن ،الطرق التي هبا تتو ّلد املفاهيم َ
وخ ّلصها ممّا
ُيوجب التقليد واالستنساخ ،يقينًا منه «بأن املفاهيم هي املدخل األول لتحصيل املعرفة،
والوسيلة األساسية لضبط السلوك املعريف لألشخاص»(.((4
واستثامرا ،هي أولوية يف مراتب حتصيل «اليقظة»
إذ إن العناية باملفاهيم بنا ًء وجتديدً ا
ً
احلداثية اإلسالمية« ،فام مل يستطع العريب أن ُيبدع املفاهيم من عنده ،ويبدع العالقات فيام
بينها ،ويبدع صيغ االستنتاج من هذه العالقات التي أقامها بني هذه املفاهيم فلن يكون
فيلسو ًفا»(.((4

فاملفاهيم مفاتيح التفكري ونوافذ إىل اإلجابات عن أسئلة اإلنسان العريب املرتاكمة
واملؤجلة بسبب ضعف اخلطاب ،وعجز الفكر والغفلة عن أسباب اإلبداع
يف التاريخ،
ّ
واحلداثة.

أهم مفاتيح التفكري يف مرشوع بناء املفاهيم
يمكننا أن نعترب مفهوم «اليقظة» أحد ّ
يتوسع يف جذوره الفلسفية،
الفلسفية العربية لدى املفكر طه عبد الرمحن ،عىل الرغم من أنه مل ّ
طارحا السؤال« :فكيف
إلاَّ أنه وضعه يف حدود التجربة اإليامنية املؤ َّطرة باملناهج العقلية،
ً
إذن نجعل هذه اليقظة [اليقظة الدينية-العقدية] متكاملة ال متنافرة ومتجددة ال متحجرة؟
أو قل كيف نجعل هذه اليقظة متيقظة؟ ([ )...جمي ًبا] :فال سبيل إىل حصول التجدّ د يف
التوسل يف تأطري وتنظيم وتأسيس هذه التجربة اإليامنية
اليقظة اإلسالمية بغري طريق
ّ
(((4
العميقة بأحدث وأقوى املناهج العقلية ،وأقدرها عىل مدّ نا بأسباب اإلنتاج الفكري» .
( ((3املرجع نفسه ،ص.129
( ((4طه عبد الرمحن ،احلوار أف ًقا للتفكري ،مرجع سابق ،ص.165
( ((4طه عبد الرمحن ،احلوار أف ًقا للتفكري ،مرجع سابق ،ص.155
( ((4طه عبد الرمحن ،العمل الديني وجتديد العقل ،مرجع سابق ،ص ص .10-9
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غري أنه إذا كانت املناهج العقلي ُة تدفع التجرب َة اإليامنية إىل التجليّ ِ
اليقظ ،فإن اليقظة
ُ
ُ
لاَّ
ست أنطولوج ًّيا ،أي إ إذا كان هلا جتذير فلسفي عميق؛
تأس ْ
نفسها ال تكون متيقظة إلاَّ إذا ّ
متأصلة بذاهتا يف َت ْب ٍ
يني أصيل ّ
تتغذى منه
إذ «إن اليقظة هي يقظة فلسفية ،وهذا يعني أهنا ّ
الفلسفة نفسها وبنفسها»(.((4

يقع بني جمالني تداوليني ،جمال
أي إن املفهوم الفلسفي ،يف مثال مفهوم «اليقظة»ُ ،
اشتغال الفلسفة بالتجربة (التجربة اإليامنية لدى الفيلسوف طه عبد الرمحن) وهو املجال
الذي يقابله حدّ االستنزاف اإلشاري ،حيث تعمل التجربة عىل استهالك الطاقة اإلشارية
للمفاهيم من خالل الفرق بني املفهومية النظرية واملفهومية العملية؛ وجمال اشتغال الفلسفة
بذاهتا و َت َغ ِّذهيا من نفسها والذي يقابله حدّ التجذير ،حيث يستمدّ املفهوم قوته التجذيرية
ِمن َت َغ ِّذيه الفلسفي كام يفقد تلك القوة عندما يزيدُ َت َغ ِّذيه من خطابات أخرى.
إن االندماج يف الفضاء املفهومي الكوين الذي يدعو إليه املفكر طه عبد الرمحن هو
مدخل لتأسيس الفعل احلداثي ،الذي «جيدُ رق ّيه يف املامرسة اإلسالمية بام ال جيده يف ممارسة
غريها»(.((4

بناء عىل «إجياد» الفاعلية العقالنية التي تسمح باالستقالل الفلسفي واالختالف
الفكري دون أن يكون ذلك ّ
حمل تعارض أو تناقض مع روح احلداثة ،ويعبرّ عن هذه
الفاعلية العقلية بـ«التكوثر» إذ «ال «يتكوثر» إلاَّ العقل ،واملقصود بذلك أن العقل ال ُيقيم
عىل حال ،وإنام يتجدّ د عىل الدوام ويتق ّلب بغري انقطاع ،فعىل خالف ما ساد ويسود به
جوهرا مستقلاً قائماً بنفس اإلنسان ،وإنام هو
االعتقاد املوروث عن اليونان ،ليس العقل
ً
(((4
أصلاً فاعلية ،وحق الفاعلية أن تتغيرّ عىل الدوام» .
فبفضل هذه الفاعلية أمكن للفيلسوف العريب أن ُيفلت من قبضة «كونية» الفلسفة
تصور مفرد وعنيف
وأن يتخ ّلص من «عنف املسار املفرد يف الفلسفة»( ((4والذي ينعكس عىل ّ
ملفهوم احلداثة الغربية التي تعبرّ عن نفسها يف «عبارة «حداثتنا» «»Notre» «modernité
التي تؤ ّدي إىل معضلة كتلك التي ختفيها عبارة «التاريخ نفسه» ،إذ يتع ّلق األمر بمعرفة ما

(43) Martin Heidegger, «Ontologie, Herméneutique de la factivité», Traduit de l’allemand
par: Alain Boutot, éd. Gallimard, Paris, 2012, P 38.

( ((4طه عبد الرمحن ،روح احلداثة ،مرجع سابق ،ص .18
( ((4طه عبد الرمحن ،اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل ،الدار البيضاء ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط ،1
 ،1998ص.21

(46) Ricœur, «Lectures I», op.cit, P 137.
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يعتز بعامليته وبوضعه يف التاريخ
إذا كانت هناك حجة ذات قيمة تستطيع أن تجُ نّب خطا ًبا ّ
الغموض وااللتباس»( ،((4ألن ذلك يؤ ّدي إىل مصادرة كربى للتاريخ يف صيغة
احلارض،
َ
(((4
«زماننا « »Notre» tempsالتي ختفيها صيغة «التاريخ نفسه»» .

فاحلداثة الغربية كونية استنا ًدا إىل هذه احلجة املنطقية  -التارخيية ،فيكون طريق
تأسيس حداثة إسالمية بدفع هذه احلجة وبيان أوجه االعرتاضات عليها عرب إبطال دعوى
يمهد
كونية الفلسفة وإثبات صبغتها القومية ،وإحصاء االعرتاضات العامة عليها(ّ ((4مما ّ
الطريق إىل حصول حق االختالف الفلسفي والفكري والتأسيس حلداثة إسالمية.
إن مرشوع بناء املفاهيم وجتديدها لدى املفكر طه عبد الرمحن ليس مرشو ًعا معرف ًّيا
أيضا ،يريد أن ُيش ّيد للذات اإلسالمية العربية حداثتها
فقط بل هو مرشوع حضاري حداثي ً
بِر ّد الذات إىل ذاهتا؛ إذ «كام أن هناك حداثة غري إسالمية ،فكذلك ينبغي أن تكون هناك
حداثة إسالمية»(.((5
وهبذه العبارة ُيعيد الفيلسوف طه عبد الرمحن توجيه الفكر إىل منحى خمتلف ،حيفظ
فيه هويته الفلسفية واحلداثية املخصوصة ،عرب إنشاء مفاهيم مرتبطة بلساهنا وجماهلا التداويل؛
فإبداع املفاهيم اإلجرائية واستثامرها معرف ًّيا ومنطق ًّيا ليس طري ًقا إىل جتديد املفاهيم لذاهتا
ِ
جعل اليقظة متيقظة.
بل هو طريق إىل جتديد «اليقظة» الفلسفية للعامل اإلسالمي العريب ،أو
ِ
استثامرا ماضو ًّيا
الرتاث اإلسالمي العريب يف بناء املفاهيم وجتديدها
استثامر
وليس
ً
ُ
ِ
انغالق ًّيا بل هو حماولة ربط الذات بالذات واإلنسان باإلنسان والعقل بالعقل..؛ إذ ال إبداع
للمفاهيم إلاَّ يف جتربة الذات بذاهتا وإلاَّ
َ
سقط هذا اإلبداع نفسه يف جمال جتربة اآلخرين،
ً
روحا
وكانت املفاهيم الفلسفية املستحدثة
استنساخا ال ُيقدّ م شي ًئا للمعرفة وال ُيعطي ً
حلداثة إسالمية ممكنة.

(47) Ricœur, «La Mémoire, l’histoire, l’oublie», Seuil, Paris, 2000, P 386.
(48) IBID, P 401.

(ُ ((4ينظر :طه عبد الرمحن ،احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،الدار البيضاء ،بريوت :املركز الثقايف العريب،
ط ،2006 ،2ص ص .53-52
( ((5طه عبد الرمحن ،روح احلداثة ،مرجع سابق ،ص .17
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ﷺ مقدّ مة

بعد متدُّ ن العديد من احلوارض اإلسالمية أيام الدولة العباسية ،وما
صاحب ذلك من حركة علمية واسعة يف عدد من الفروع املعرفية ،رافق ذلك
حركة نشطة للرتمجة إىل اللغتني العربية والفارسية عن العلوم اليونانية التي
كان عامدها الفلسفة واملنطق ،ما أحدث يف حينها «نقلة نوعية يف املجتمع
انفتاحا فكر ًّيا عىل عامل واسع من املعرفة املبنية
اإلسالمي ،ذلك أهنا م ّثلت
ً
عىل أسس وخلفيات ثقافية مغايرة لطبيعة املجتمع العريب اإلسالمي يف ذلكم
(((
كبريا للمجتمع
الوقت»  ،ولكن هذا االنفتاح ،م ّثل من جهة أخرى «حتدّ ًيا ً
املسلم؛ ذلك أن هذه الفلسفة تشكّل منظومة فكرية متناغمة يف أدبياهتا ونظرهتا
إىل كثري من الظواهر العلمية أو االجتامعية ،وقد كان بعض هذه التحليالت
يلتقي مع النظرة اإلسالمية ،فيام كان البعض منها حيتوي عىل مغالطات خمالفة
* كاتب من السعودية.
((( الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،احلضارة اإلسالمية بني دواعي النهوض وموانع التقدّ م،
بريوت :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،ط2013 ،1م ،ص .55
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للفكر اإلسالمي الذي نعني به اخلطوط العامة التي رسمتها نصوص القرآن الكريم
واحلديث الرشيف»(((.

أمرا طبيع ًّيا يف كل مرحلة تنفتح فيها املجتمعات اإلنسانية عىل بعضها؛
ويعدّ ذلك ً
إذ تتقارض فيام بينها ما تنتجه من ثقافات وعادات وتقاليد وعلوم ومعارف .وهو ما
يمكن مالحظته اليوم فيام نشهده من ثورة كبرية يف عامل االتصاالت احلديثة ،حيث تقاربت
املجتمعات بصورة غري مسبوقة ،وهي حال من التالقي والتالقح الثقايف واالجتامعي من
توسع جمال التساؤالت الكربى لدى هذه املجتمعات املتفاعلة ،لعل من أبرزها  -فيام
شأهنا ّ
خيص املجتمعات املسلمة – هو التساؤل حول اإلمكانية الفعلية ألن يم ّثل اإلسالم نظا ًما
ّ
صاحلًا إلدارة املجتمعات اإلنسانية ليصل هبا إىل املستوى الذي بلغته احلضارة الغربية اليوم
وما ح ّققته من تقدّ م عىل خمتلف األصعدة ،وكذلك حول أهلية اإلسالم اليوم يف تأسيس
التفوق عليها.
حضارة يمكنها منافسة احلضارة الغربية أو ُّ
وهو من التساؤالت املرشوعة يف ظل ما تعيشه املجتمعات اإلسالمية من انبهار
أهلتها اليوم  -وبكل جدارة  -لقيادة املجتمعات
وإكبار للمنجزات الغربية اهلائلة التي َّ
البرشية .وقد انربى لإلجابة عنه جمموعة من املفكرين املعارصين ،من أبرزهم الشهيد السيد
حممد باقر الصدر  Fوجمموعة من رفقاء الدرب واملسرية ،يقع يف مقدّ متهم العلاّ مة الشيخ
عبد اهلادي الفضيل الذي سامهت مؤلفاته وجممل عطائه الفكري يف طرح اإلسالم بديلاً
والتفوق عليه.
حضار ًّيا له القدرة عىل منافسة النموذج الغريب
ُّ
وحني يعالج الدكتور الفضيل هذا النوع من التساؤالت ،يضع جمموعة من موانع
تسنّم احلضارة اإلسالمية املكانة التي هي حقيق هبا ،من بينها :عدم مواءمة اخلطاب
ٍ
وعر ٍ
معارصين ،وإىل
ض
الديني مع مقتضيات املعارصة ،إذ حيتاج الفكر الديني إىل بيان ْ
َ
جانب ذلك :عدم املشاركة اإلسالمية يف معاجلة اإلشكاليات احلديثة يف التأصيل والتقنني
واملبادرات العملية.

وتطرق إليهام يف
ومها النقطتان اللتان عاجلهام الدكتور الفضيل يف أكثر من مناسبة،
ّ
أكثر من مسار ،وقد عاجلت الورقة هاتني النقطتني من خالل عرض جهود العلاّ مة الفضيل
ممهدة لذلك باإلشارة إىل
يف مسارات ثالثة ،هي :األصالة ،واملعارصة ،واملبادرات العمليةِّ ،
االنطالقة النجفية للدكتور الفضيل وأثرها عىل جممل عطائه العلمي الالحق.
((( املصدر السابق نفسه.

من جهود الدكتور الفضلي يف حتديث اخلطاب الديين ومعاجلة إشكاليات املعاصرة
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وح ْس ُن االنطالقة
ﷺ متهيد :التجربة النجفية ُ

شطرا من املقدِّ مات عىل يد والده يف مدينة البرصة ،انتقل الشيخ
بعد أن درس
ً
مترش ًفا بمجاورة أمري املؤمنني
الفضيل -وهو يف منتصف عقده الثاين -إىل النجف األرشف ِّ
عيل بن أيب طالب  ،Cومتط ّل ًعا للنهل من العطاء العلمي والفكري للجامعة الدينية
اإلمامية األعرق((( .وهي املدينة العراقية التي شهدت يف منتصف القرن العرشين حركة
وهنضة إصالحية واسعة يف العديد من األصعدة :العلمية والثقافية واالجتامعية واألدبية
أيضا حراكًا عىل الصعيد السيايس .كام ّ
أن العراق بعا ّمة كانت جتتاحه
واملؤسساتية ،ومعها ً
الت ّيارات اليسارية ذات الصبغة االشرتاكية والشيوعية .وهي احلركة التي م ّثلت حينها نو ًعا
وبخاصة إىل املدرسة النجفية ذات الثقل الديني األبرز.
من التحدّ ي للعطاء والفكر الدينيني،
ّ

وقد أشار الدكتور الفضيل يف مقدّ مة كتابه الق ّيم (مشكلة الفقر) إىل هذا النوع من
الرصاع والتحدّ ي ،إذ يقول فيها« :بني يدي القارئ الكريم دراسة خمترصة ملشكلة الفقر،
ت ََو َّف ْر ُت عىل إعدادها يف أوائل الستينيات يوم كنت أواصل دراسة بكالوريوس اللغة
العربية والعلوم اإلسالمية بكلية الفقه يف العراق ،وكنا -نحن املسلمني -نعاين آنذاك من
مضاعفات الغزو الشيوعي الفكري.

وأردت هبا أن أساهم يف ملء الفراغ العقائدي الذي كانت تعيشه ذهنيات أكثرنا،
مما ه َّيأ لألفكار الدخيلة أن حتاول دخول معرتك الرصاع مع حضارتنا اإلسالمية ،ولكنها
باءت بالفشل -واحلمد هلل -وذلك بفضل جهود الدعاة املخلصني من محلة األقالم املسلمة
املجاهدة»(((.
وكان من أبرز إجيابيات ما و ّلدته حالة الرصاع تلك ما ظهر من دراسات ونتاج علمي
اتّسم باملعارصة ومعاجلة إشكاليات املرحلة من وجهة نظر دينية ،ويكفي أن نطل عىل بعض
إصدارات إحدى السلسالت الثقافية يف حينها ،وهي سلسلة «خمتارات إسالمية» التي كان
يرشف عليها السيد عبد الكريم القزويني ،حفظه اهلل ،إذ صدر منها العناوين التالية:
 .1من حديث الدعوة والدعاة ،للشيخ حممد مهدي اآلصفي.
 .2من البعثة إىل الدولة ،للشيخ الدكتور الفضيل.

((( انظر :فؤاد عبد اهلادي الفضيل  -إعداد ،قراءات يف فكر ّ
العالمة الفضيل ،بريوت :مركز الغدير ،ط،2
1432ﻫ 2011 -م ،ص .27
((( الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،مشكلة الفقر :دراسة خمترص ملشكلة الفقر وفق الرؤية اإلسالمية ،بريوت:
دار الرافدين ،ط1431 ،5ﻫ 2010 -م ،ص .13
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 .3األرسة املسلمة ،للسيد عدنان البكاء.
 .4أضواء عىل قانون األحوال الشخصية ،للسيد حممد بحر العلوم ،القسم األول.
 .5أضواء عىل قانون األحوال الشخصية ،للسيد حممد بحر العلوم ،القسم الثاين.
 .6أسلوب الدعوة يف القرآن ،للسيد حممد حسني فضل اهلل ،القسم األول.
 .7بني اجلاهلية واإلسالم ،للشيخ حممد مهدي شمس الدين.
 .8أسلوب الدعوة يف القرآن ،للسيد حممد حسني فضل اهلل ،القسم الثاين.
 .9نظرية السياسة واحلكم يف اإلسالم ،للسيد حممد حسني الطباطبائي.
 .10حتديد النسل من وجهة نظر إسالمية ،لعبد الرسول عيل خان.
 .11الصوم :تارخيه ،ترشيعه ،أحكامه ،للسيد عبد الكريم القزويني.

وإىل جانبها العديد من العناوين احلركية والتأسيسية ،كام هي احلال مع مؤ ّلفات
الشهيد الصدر  :Fفلسفتنا ،واقتصادنا ،واألسس املنطقية لالستقراء ،والبنك الالربوي
يف اإلسالم ،واإلسالم يقود احلياة ،واملدرسة اإلسالمية ،وغريها من املؤ ّلفات والدراسات
التنويرية يف حينها.

ﷺ جتربة الدكتور الفضيل املبكّرة

ويف ِخ َض ّم تلك احلركة ،ارتبط الدكتور الفضيل باملؤسسات واجلمعيات الثقافية
النجفية يف وقت مبكّر ،وكان له نشاط ثقايف وعميل بارز ،ويشهد لذلك ما نرشه عىل
صفحات جملاّ هتا الثقافية ،وما شارك به من حمارضات ضمن براجمها ،وما وضعه من
عضوا يف أكثر من مجعية
«كنت
ملقرراهتا الدراسية .يقول واص ًفا تلك املرحلة:
ُ
ً
مؤ ّلفات ّ
مها يف كثري من الندوات
أدبية يف العراق
ُ
ونرشت إنتاجي يف أكثر من جملة وجريدة مسا ً
كثريا ..أما هنا [يف
واالحتفاالت األدبية ،ويعود هذا إىل توافر املوجبات األدبية يف العراق ً
جدّ ة] فدوري االجتامعي مقصور عىل اجلامعة حال ًّيا ،إلاَّ فيام أنرشه بني الفينة واألخرى يف
بعض املحبرّ ات واجلرائد يف الداخل واخلارج»(((.
وقد مت ّيزت جتربته تلك – إضافة إىل غزارة اإلنتاج وتعدّ د مواقع العمل – أهنا
اعتمدت يف معاجلة املوضوعات عىل التأصيل العلمي والتارخيي ،ونقصد هبا البحث عمي ًقا
يف تأصيل املبادئ التي تبنّتها احلركة اإلسالمية يف حينها ،مع إضفاء عنرص احلداثة يف لغة
اخلطاب ومنهج املعاجلة ،وذلك من خالل اعتامده املنهج العلمي احلديث يف تبويب مسائل

((( حوارات يف الدين والفكر واللغة مع الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،القطيف :منشورات جلنة مؤ ّلفات
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املوضوع وآلية مناقشة اآلراء وعرضها .ومعهام :السعي إىل تطبيق الفكرة وحتويلها إىل واقع
عميل ،تنمو من خالله الفكرة وتتقدّ م.
ففي األصالة ،مثالًُ ،ي ْر ِجع الدكتور الفضيل مشكلة الفقر إىل سببني رئيسني ،مها :ق ّلة
يؤصل ملجموعة منها،
اإلنتاج ،وسوء التوزيع .ويف بحثه للحلول املقرتحة لكال العام َلني ّ
ومثاالً عىل ذلك ،يذكر ّ
مهة عالية نحو العمل ،ليشري
بأن من أسباب ق ّلة اإلنتاج عدم وجود ّ
إىل ّ
أن من أساليب احلل التي و ّظفتها النصوص الدينية استعراضها ملجموعة من األنبياء الذين
عرفوا ببعض املهن ،كام هي احلال مع األنبياء :نوح وموسى وداوود  .Aوأثناء حديثه عن
عوامل سوء التوزيع يذكر أن من بينها :ظاهرة الفساد املايل واإلداري يف الدولة ،حيث يرضب
أمثلة للجهود التي قام هبا اإلمام عيل  Cجتاه والته ملحاربة هذا النوع من العوامل.
ومن نامذج تس ّلح الدكتور الفضيل باحلداثة يف معاجلة بعض اإلشكاليات املعارصة،
ما أشار إليه يف معرض حديثه عن أمهية بناء العالقات االجتامعية يف املجتمع املسلم عىل
األسس واملنطلقات الدينية ،وأن ذلك ال جيب الوقوف فيه أمام مقاطعة احللول والنامذج
الغربية ،وإنام جيب املبادرة بمجموعة من احللول ،حيث اتّسمت احللول التي اقرتحها
بذلكم النوع من النمط احلديث بام يتالءم وحتديات املرحلة ،منها:

 .1فتح املدارس يف خمتلف مراحلها :الروضة واالبتدائية والثانوية والعالية ،وللجنسني
رشيطة أن تكون مناهجها وكتبها إسالمية خالصة ،تُستمد من حضارتنا األصيلة النقية.

 .2إصدار املجالت والصحف بمختلف ألواهنا :يومية وأسبوعية وشهرية وفصلية،
شعبية وخاصة ،رشيطة أن تمُ َّون بالفكر اإلسالمي اخللاّ ق اهلادف.
 .3نرش الكتب مفردة ومتسلسلة ،شعبية وخاصة ،ناشدين من ورائها تعميم الثقافة
اإلسالمية املبدعة اهلادفة.

 .4إجياد املكتبات بأقسامها املختلفة :املتجولة والثابتة ،والريفية واملدنية ،مزودة
بجميع ما تتطلبه مستوياهتا وجماالهتا من الكتب واملؤلفات اإلسالمية.
 .5تأسيس النوادي :ثقافية ورياضية ،رشيطة أن تكون جادة ،ويف صدد غرس
الروح اإلسالمية وتنميتها وإثامرها.
 .6تكوين اجلمعيات للخدمات االجتامعية عىل ضوء ما يأمر به اإلسالم من أعامل
الرب واإلحسان والتكافل وما شاكلها(((.

((( انظر :احلضارة اإلسالمية ،مصدر سابق ،ص .261 – 260
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ومن نامذج السعي إىل تطبيق ما كان ينادي به من رؤى ومبادئ ،مسامهته املتم ّيزة يف
كلية الفقه ،وهي النموذج احلديث الذي سعى من خالله مؤسسها الشيخ حممد رضا املظ ّفر
 Fإىل تطوير الدرس الرشعي ليتناسب ومتط ّلبات املرحلة مع املحافظة عىل اخلصوصيات
العلمية والطابع الديني الذي يتم ّيز به الدرس الرشعي عن بقية احلقول املعرفية األخرى.
وقد كانت مشاركة العلاّ مة الفضيل من خالل انتظامه يف قاعاهتا الدراسية أولاً  ،والح ًقا
مقرراهتا الدراسية ،وكذلك كونه أحد كادرها اإلداري.
مشاركته يف وضع ّ
وإىل جانب الكلية ،شارك الشيخ يف تأسيس حزب الدعوة الذي م ّثل أعضاؤه حينها ِعماَ د
مؤر ًخا تلك املرحلة أن «احلركة كانت ت ُِعدّ
احلركة اإلسالمية يف النجف األرشف ،إذ يذكر الفضيل ِّ
ثم يأيت دور
الكوادر املثقفة التي حتمل الفكر اإلسالمي لتقود اجلامهري إىل تس ّلم السلطة ،ومن ّ
التغيري الشامل ،وهذا ال يعني عدم وجود حماوالت ونشاطات لإلصالح ،إال أهنا هي األساس»(((.

واملتابع للنتاج العلمي للعلاّ مة الفضيل جيده ملتز ًما هذه اخلطوط العا ّمة فيام طرحه
من موضوعات ،وفيام تناوله من قضايا .ومن أبرز املوضوعات التي طرقها يف حضوره
االجتامعي والثقايف هو تبنّيه لفاعلية املرشوع اإلسالمي بني بقية املشاريع والرؤى املغايرة
ووفائه بمتط ّلبات العرص ،وهو موضوع الورقة التي تتناوله يف حمورين رئيسني ،مها:
* حتديث اخلطاب الديني.
* ومعاجلة إشكاليات املعارصة من خالل النظرة الدينية.
ونظرا لتش ّعب هذين املحورين ،وتعدّ د األمثلة التي تناوهلا العلاّ مة الفضيل يف
ً
معاجلتهام ،وكذلك لضيق جمال الورقة ،سأكتفي باإلشارة إىل مثال واحد أو اثنني لكلٍّ
منهام ،وذلك انطال ًقا من السامت الثالث التي طبعت جتربته  Fخالل أكثر من  60عا ًما
من النضال احلركي والعطاء العلمي.

أو ًال :حتديث اخلطاب الديني

يشري الدكتور الفضيل إىل ّ
أن من أبرز املؤسسات التي من شأهنا تغيري الرأي العام
نظرا ملا تتّسم به هاتان
بني األجيال مها :املؤسسات اإلعالمية ،ونظريهتا الرتبوية؛ وذلك ً
املؤسستان من مساس مبارش مع الرشحية االجتامعية األوسع ،إذ يبقى الطالب أو الطالبة
يتم عقده الثاين
ساعات طويلة بني مقاعد الدراسة منذ أن يبلغ السادسة من عمره وحتى ّ
يتسمر أمام شاشات التلفزة متلق ًيا ما تب ّثه من أفكار وما تنرشه
بني مقاعد اجلامعة .كام أنه
ّ
((( الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،احلركة اإلسالمية يف العراق ،القطيف :منشورات جلنة مؤ ّلفات ّ
العالمة
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توجهات ،ومتاثل هذه الشاشات الوسائل األخرى ،من قبيل الصحف واملجلاّ ت
من ّ
واإلذاعات ،ووسائل التواصل االجتامعي اليوم ،حيث تعرض أمام اإلنسان العديد من
الرؤى واألفكار التي تنمو تدرجي ًّيا لدى املتل ّقي وبصورة شبه حلظية(((.

خاصتني مها أبعد ما تكونان عن اللغة والثقافة
والنطباع هذه املؤسسات بلغة وثقافة ّ
الدينية التقليديةّ ،
فإن ذلك يساعد عىل وجود ُه ّوة بني اخلطاب املعارص واليومي وبني ما
جمرد موروث ال صلة فاعلة له باحلياة.
املوروث الثقايف الديني ،بحيث يغدو الدين بعد ذلك ّ
كام أنه ،وبعيدً ا عن حرص ذلك يف آثار املؤسسات التعليمية أو اإلعالمية ،ال خيفى
أن تبدُّ ل أنامط احلياة اليومية لإلنسان املعارص وحداثة ما يتل ّقاه بصورة شبه حلظية ،مع بقاء
اهلوة
وهيمنة اللغة واخلطاب التقليديني عىل املؤسسات الدينية ،من شأنه إجياد هذا النوع من ّ
بني املؤسسة الدينية وتط ّلعات املجتمعات املعارصة.

ولذلك يطالب العلاّ مة الفضيل ،ومعه العديد من املخلصني ،بتطوير اخلطاب الديني بام
يعالج تفاصيل احلياة اليومية بأدبياهتا احلديثة .لدرجة أن تركيز العلاّ مة الفضيل  -يف تناوله ملسألة
حتديث اخلطاب الديني  -عىل حتميل املسؤولية للداخل اإلسالمي أكثر منه للعوامل اخلارجية،
ّ
تعرضه ملعنى شهادة األمة
تعرض هلا يف إحدى حمارضاته أثناء ُّ
ولعل ذلك ينطلق من فكرة ّ
اإلسالمية عىل بقية األمم ،إذ يشري هناك بأن «الرشع اإلسالمي كام َي ْشترَ ِ ُط يف الشاهد يف املسألة
القضائية أن يكون عادلاً  ،بمعنى أن يكون ملتز ًما بالضوابط الرشعية ،فإن األمة لكي تكون شاهدة
عىل بقية األمم ،عليها أن تكون ملتزمة بمعيار العدالة والتحليّ بالضوابط واخلصائص التي تؤهلها
ألن تكون يف موضع الشهادة عىل األمم األخرى ،وهي مطالبة هنا بأن تكون منصفة جتاه ذاهتا قبل
أن تكون منصفة جتاه اآلخرين ،وإلاَّ لن تكون أم ًة وس ًطا ،ولن تكون مستح ّقة ملنزلة الشهادة»(((.
حتمل املسؤولية من قبل الذات قبل إلقاء اللوم عىل اآلخر.
ولذلك يرتكّز خطابه عىل ّ
يقول  Fحول هذه النقطة« :إننا يف عرص املعلومات نعيش حتد ًيا حضار ًّيا يتسابق فيه
اجلميع اليوم من أجل عرض حضارته ،فكل أمة وكل أصحاب مبدأ ومذهب يريدون أن
يعرضوا فيه حضارهتم مستفيدين من اإلمكانيات التي أتاحتها التقنية احلديثة .والعامل اليوم
يرت ّقب ذلك االنقالب الذي سيغيرّ العامل بسبب هذا التسابق املحموم بني األمم يف عرض
فكرها ونتاجها املعريف الذي حتاول أن تضاهي به بعضها»(.((1

((( انظر :احلضارة اإلسالمية ،مصدر سابق ،ص .43 – 42
((( الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،الوحدة اإلسالمية أسس البناء ومفاعيل اهلدم يف املجتمع املسلم ،خمطوط،
ص .116
( ((1احلضارة اإلسالمية ،مصدر سابق ،ص .187
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ّ
وألن الدكتور الفضيل مل يكن يطالب بام ال يقوم به ،التزم  – Fيف عرضه للمبادئ
الدينية – حداثة اللغة واملنهج ،سواء يف بيانه للمنطلقات التأسيسية للدين ،أو يف معاجلة
املفاهيم واإلشكاليات املعارصة ،أو من خالل انخراطه يف الربامج واملرشوعات النهضوية.

ومتثيلاً للجهود التي بذهلا الدكتور الفضيل يف عرض املسألة الدينية بلغة معارصة،
يمكن اإلشارة إىل أمثلة أربعة ،يتع ّلق األوالن منها بالتأصيل لفكرة الدين ،والثالث بمعاجلة
بعض املوضوعات املعارصة ،والرابع بسعيه إىل التطبيق العميل ،وذلك كالتايل:

أ) العودة باإلنسان إىل الفطرة الواعية

نمو املواهب
الرش .ومع ّ
أودع اهلل تعاىل يف اإلنسان نوازع اخلري يف نفسه ،كام أودع نوازع ّ
وتنوع التط ّلعات وتع ّقد احلاجات،
والقابليات وبروز اإلمكانات املتفاوتة واتّساع آفاق النظر ّ
نشأ االختالف ،وبدأ التناقض بني القوي والضعيف ،وأصبحت احلياة االجتامعية بحاجة إىل
وجتسد العدل ،وتضمن استمرار وحدة الناس يف ٍ
وتصب كل
إطار سليم،
ّ
موازين حتدّ د احلق ّ
نمتها التجربة االجتامعية يف حمور إجيايب يعود عىل اجلميع
تلك القابليات واإلمكانات التي ّ
وأساسا للرصاع واالستغالل.
مصدرا للتناقض
باخلري والرخاء واالستقرار ،بدلاً عن أن يكون
ً
ً

يف هذه اللحظات برزت احلاجة إىل بعثة األنبياء من أجل توحيد املجتمعات حتت
راية الدين الواحد الذي ُيعيد إىل أفراده قيم ومبادئ الفطرة اإلنسانية السليمة .ولك ّن الفطرة
التي تتحدّ ث عنها الرساالت اإلهلية ال مت ّثل تلكم احلالة السابقة الساذجة ،وإنام هي حالة
وبخاصة بعد تلكم التجارب اإلنسانية التارخيية الطويلة.
من الفطرية اإلنسانية الواعية،
ّ
يقول الدكتور الفضيل حول هذه الفكرة« :يف هذه احلال [بعد ظهور الرساالت اإلهلية]
لن ترجع املجتمعات اإلنسانية إىل الفطر ّية التي تعيش فيها حالاً من السذاجة والبساطة يف
فهم األمور ،وإنام ترجع إىل قيم الفطرة اإلنسانية عىل بصرية ووعي عميق ملوقعية اإلنسان
يف هذه احلياة ،ذلك أن هذه الديانات والرساالت التي تعاقبت عىل جمتمعات عدّ ة وأزمنة
متباعدة وصل معها اإلنسان إىل مرحلة من النضج ووعي الذات بدرجة أعىل من تلكم
للتو قد سلكوا الطريق عىل هذه البسيطة دونام جتربة سابقة
احلال األوىل التي كانوا فيها ّ
كافية»( .((1والفضيل يستقي هذه الفكرة من اآلية الكريمةُ ﴿ :ق ْل َه ِذ ِه َسبِيليِ َأ ْد ُعو إِلىَ ال ّل ِه
َعلىَ َب ِص َري ٍة َأ َن ْا َو َم ِن ا َّت َب َعنِي َو ُس ْب َح َ
ني﴾(.((1
ان ال ّل ِه َو َما َأ َن ْا ِم َن المُْشرْ ِ ِك َ
( ((1الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،اإلسالم وبصائر الوعي :الدين يف دعوته اإلنسان إىل تبصرّ قيم ومبادئ
الفطرة ،جملة الكلمة العدد  ،78السنة  ،20شتاء 1434هـ – 2013م.
( ((1سورة يوسف ،اآلية.108 :
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ب) االنسجام بني الترشيع والتقدّ م اإلنساين

«روعي يف وضعها
وفيام ّ
خيص تعدّ د الرساالت اإلهلية ،يشري العلاّ مة الفضيل إىل أنه ُ
والتدرج يف بيان األحكام ،فاألديان السابقة عىل اإلسالم
كام يؤمن به املسلمون -املرحليةّ
كانت ترشيعات مرحلية معدّ ة ملرحلة معينة من الزمنّ ،
فلكل ترشيع دواعيه املرحلية التي
تنتهي بانتهاء املرحلة الزمنية املخصصة له.
يتطور
يمر بمراحل ّ
وهذه املرحلية نابعة من طبيعة اإلنسان .ذلك أنه (أي اإلنسان) ّ
فيها إدراكه ووضعه اإلنساين واحليايت االجتامعي بصورة عا ّمة ،إىل أن يصل إىل مرحلة
الكامل والرشد اإلنسانيني اللذين ال يكون اإلنسان  -معهام  -بحاجة إىل تطوير يف الترشيع،
ويمكننا أن نفهم أن املرحلة احلالية التي ُختمت هبا األديان بالدين اإلسالمي هي املرحلة
التي وصل فيها اإلنسان إىل االستقرار يف النضج الفكري واإلنساين ،فلم يعد هناك حاجة
لدين جديد حيمل ترشي ًعا جديدً ا.

إن الرشائع السابقة  -كرشيعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى  - Aكانت رشائع
ِّ
متمشية مع املرحلة اإلنسانية التي وصل هبا املجتمع إىل مرحلة معينة من النضج
مرحلية
الفكري واالجتامعي والثقايف والعلمي واحلضاري .وهذا ما نفهمه من حركة تعدّ د األديان
التدرج يف الترشيع ،كام
وتعاقبها ،حيث يكون نسخ الدين الالحق للدين السابق نو ًعا من
ّ
هي احلال بصورة مص ّغرة لظاهرة نسخ األحكام يف الرشيعة اإلسالمية التي تعدّ نو ًعا من
التدرج يف إعطاء األحكام الرشعية للمجتمع اإلسالمي الوليد»(.((1
ُّ
إن تعدّ د الرساالت  -هبذا املفهوم  -يراعي تقدّ م احلالة اإلنسانية من جهة ،ويعطي
للدين حركيته املواكبة هلذا التقدّ م من جهة أخرى .كام أن املتد ّين جيد يف الرسالة اإلهلية  -من
جهة ثالثة  -اخلارطة املرسومة إلخراج اإلنسان مما وقع فيه من زلاّ ت وانحرافات عصفت
وجرته إىل تلكم املنزلقات التي يعاين منها إىل اليوم احلارض ،وأن يف تعدّ د الرساالت
بواقعه ّ
وفا ًء إهل ًّيا هلذا اإلنسان الذي كلام أنزل اهلل عليه من رشائع ،تتواىل عليها املؤامرات الشيطانية
لتبديلها وحتريف أحكامها وتعاليمها ،ومع كل هذا التقصري اإلنساين ،تبقى العناية اإلهلية
إىل جانبه مريد ًة لصالحه وهدايته ،إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
يف هذين املثالني ،يراعي الدكتور الفضيل طرح املسألة الدينية بأهنا يف ّ
خط ومسار
يعزز السطحية
العقالنية واإليامن الواعي واملتبصرِّ يف مقابل العرض النمطي للدين بأنه ّ
التدرج
واإليامن الساذج ،كام أنه ّ
يصور يف املثال الثاين أن تتابع الرساالت اإلهلية ُيراعى فيه ّ

( ((1الوحدة اإلسالمية ،مصدر سابق ،ص .30
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مع مسرية اإلنسان التكاملية يف وعيه بام حوله ،ومن جهة ثانية يم ّثل وفا ًء إهل ًّيا بعدم ترك
ممهد للفتنة
تنوع األديان بأنه ّ
اإلنسان هيوي بضالالت بعض أفراده ،وذلك يف مقابل عرض ّ
واالقتتال والرصاعات اإلنسانية البينية.

ج) الوحدة اإلسالمية خيار تقدمي

ال متانع كثري من القوى اخلارجية من ممارسة املسلمني لشعائرهم وطقوسهم العبادية،
من الصالة والصوم واحلج واألدعية والزيارات ،ما دامت ستبقى يف إطار الطقوس والشعائر.
تتحول الرابطة الدينية إىل وحدة اجتامعية تطالب بتحويل
ولكن ما يثري حفيظة تلكم القوى أن ّ
تتحول -
هذه الرابطة إىل كيان إسالمي يقوم عىل أسس العقيدة اإلسالمية .إهنا يف تلكم احلال ّ
فيام تطرحه وسائل إعالم تلكم القوى  -إىل دعاوى رجعية وأصولية دينية متشدّ دة.

مشوه للحالة اإلسالمية ،يستعرضها الدكتور الفضيل يف أحد عناوين
وهو تصوير ّ
أمرا عشوائ ًّيا
حمارضاته ،إذ يشري هناك إىل أن إلصاق أوصاف الرجعية والتشدّ د واألصولية مل يكن ً
أو سوء فهم ،وإنام كان بغرض إبعاد املسلمني عن الدعوة إىل تسلم املكانة التي أعطاها اهلل تعاىل
تصور األمة اإلسالمية  -بام
لألمة اإلسالمية ،و«أن هذه الدعوات تقابلها النظرة القرآنية التي ّ
حتمله من فكر وقيم وترشيع وأخالقية وانسجام مع الفطرة  -دعو َة ٍ
خري لإلنسانية ،بام تشتمل
عليه هذه اخلريية من مفاهيم تقدّ مية للحياة االجتامعية ،يعيش فيها اإلنسان ً
أخا لإلنسان
ومستثمرا ملقدراهتا بام حيفظ املصالح العا ّمة للجميع ،وحي ّقق
وعامرا هلذه األرض
ونصريا له،
ً
ً
ً
أكرب مساحة من العدالة االجتامعية بينهم ،دون فارق طبقي أو اجتامعي أو ديني أو عرقي أو
مناطقي أو فئوي .وهي مجيعها مبادئ وأساسيات للخطاب التقدّ مي اإلنساين العا ّم»(.((1
خيارا تقدّ م ًّيا أهنا تعتمد صيغ ًة هي أقرب إىل ما
وما جيعل خيار الوحدة اإلسالمية ً
تدعو إليه اليوم منظومة حقوق اإلنسان .ذلك أن أساس الوحدة  -يف املنظور القرآين -
اإليامن باملبدأ ،إذ يصنّف الناس  -وفق هذه النظرة  -إىل مؤمنني باملبدأ وغري مؤمنني به.
وهو بخالف التصنيف الطبقي الذي تتبنّاه النظرية املاركسية يف تصنيفها املجتمع اإلنساين
إىل طبقة العماّ ل والطبقة الرأساملية .كام أنه بخالف التقسيم الذي تتبنّاه احلضارة الغربية
اليوم يف تصنيف املجتمعات إىل :متحضرّ ة وأخرى ّ
متأخرة (دول العامل الثالث).
إننا حينام نمعن النظر يف األساس الذي تتبنّاه النظرة اإلسالمية القائم عىل الوالء
وعدم الوالء له ،نجده «مرا ًعى فيه جانب العدالة وإنصاف اإلنسان لنفسه ولآلخرين.
واقع ال حمالة ،وما دام
املهم مراعاهتا يف تصنيف املجتمعات ،إذ إن التصنيف ٌ
وهي نقطة من ّ

( ((1الوحدة اإلسالمية ،مصدر سابق.83 ،
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األمر كذلك ،فعلينا أن نتّخذ تصني ًفا ذا داللة منصفة وعادلة وواقعية .ذلك أن مثل هذا
النوع من التصنيفات ال بدّ وأن حيتوي عىل قدر من الداللة ذات العالقة بالنظرة الشاملة
لإلنسان والكون واحلياة واملجتمع ،وبمعنى آخر :ال بدَّ وأن ينسجم والنظرة الشاملة هلذا
املبدأ يف فلسفته اخلاصة يف النظرة إىل احلياة .وعند املوازنة مع األسس غري اإلسالمية ،نجد
أن األساس اإلسالمي يف التقسيم حيمل درجة أعىل من اإلنصاف وحتقيق العدالة للمجتمع
اإلنساين ،وهو األساس الذي يلتقي ومنظومة حقوق اإلنسان التي هي من أبرز شعارات
املرحلة املعارصة اليوم»(.((1

التطور والتقدّ م ،ومن أبرز
ويضاف إىل هذه النقطة أن املسرية اإلنسانية اليوم آخذة يف
ّ
التحول االجتامعي إىل ما يعرف باجتاه العوملة ،وهو
التطور ما ظهر من دعوات
مظاهر ذلكم
ُّ
ّ
حتول املجتمع اإلنساين إىل جمتمع متقارب يف صوره الثقافية واالقتصادية واملعرفية.
ما يعني ُّ
يعزز النظرة اإلسالمية يف عالقة اإلنسان مع أخيه فيام يتخ ّطى احلواجز
وهو االجتاه الذي ّ
اجلغرافية واإلقليمية والثقافية واللغوية.
أمر كانت قد دعت إليه املنظومة االشرتاكية فيام ُع ِرف حينها ﺑ(وحدة القوى
وهو ٌ

التجمع الدويل الذي كان يضم احتادات وفعاليات القوى اليسارية يف
الثورية يف العامل)،
ّ
العامل .وقد سبقت هذه الدعوة الرؤي ُة اإلسالمية يف رسم العالقة اإلنسانية القائمة عىل
يتوحد اإلنسان مع نظريه من بني نوعه دون فارق مناطقي أو لغوي أو عرقي.
املبدأ ،بحيث ّ
أمر يركّز عليه الدكتور الفضيل يف أكثر من موضع ،يقول يف أحدها« :يرفض اإلسالم
وهو ٌ
تنوع اإلقليم أو
متييز الناس أو تصنيفهم إال عىل أساس االنتامء املبدئي والعقائدي ،فمهام ّ
اللغة أو التاريخ أو احلضارة ،فاإلنسان أخو اإلنسان ،ال فارق وال مايز بينه وبني أخيه سوى
ما يؤمن به من مبدأ ويعتقده من عقيدة .فاجلميع هلم من احلقوق وعليهم من الواجبات
بمستوى واحد دون أي فارق أو مت ّيز أو تغاير ،ويشكلون الوحدة اإلسالمية الواحدة
ً
متهد للدولة العاملية التي يندمج فيها مجيع البرش حتت
املتضامنة واملتكافلة .وهي الرؤية التي ّ
لواء اإلسالم ونظامه العام.

وهي رؤية بدأت تبشرّ هبا احلضارة الغربية ،حيث يذهب الغربيون إىل الدعوة إىل ما
هو أبعد من الوحدة االقتصادية التي بدأت بعض مظاهرها يف التح ّقق ،إهنم ينادون اليوم
بنرش قيم احلضارة الغربية ،ويف مقدّ متها قيم حقوق اإلنسان واحلريات واملساواة والنظام
الديموقراطي يف ممارسة السلطة .وهو ما يعرف اليوم باجتاه العوملة (.((1(»)Globalization
( ((1املصدر السابق ،ص .112
( ((1املصدر السابق ،ص .107
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د) مرشوع حتديث املناهج

الدرايس األول أن يسلك يف تدوينه املنهج
مقرره
التزم الدكتور الفضيل بد ًءا من ّ
ّ
العلمي احلديث يف دراسة ومعاجلة مسائل الدرس الرشعي ،وهي املنهجية التي عالج من
خالهلا الدراسات الفقهية التي ركّز فيها عىل جمموعة من املعامالت احلديثة .ومتثيلاً لذلك
املحرم إسالم ًّيا ومدى انطباقه عىل مفهوم الفائدة
يمكن اإلشارة إىل بحثه حول مفهوم الربا ّ
النص الرشعي ،ومن
عرص صدور ّ
البنكية يف املعامالت احلديثة .حيث بدأ بتحديد املفهوم َ
املحرم
َث َّم بحثه يف املتون الفقهية القديمة وصولاً إىل املعارصة ،وذلك سع ًيا لتبينُّ مفهوم الربا ّ
وتطورها،
من خالل البحث التارخيي واالجتامعي .لينتقل بعدها إىل دراسة نشأة البنوك
ّ
حيث مت ّثل البيئة االقتصادية التي ظهرت فيها الفائدة ،وكذلك دراسة األساس النظري
ألخذ الفائدة وطبيعة العقود بني البنك وعمالئه املقرتضني ،وذلك سع ًيا لفهم واقع املعاملة
انطال ًقا من الواقع العميل.
منهجا يف
وهي منهجية حديثة أفادها الشيخ من املنهج العلمي احلديث ،واتخّ ذها
ً
جمموعة كبرية من الدراسات الفقهية املجموعة يف كتابه (دروس يف فقه اإلمامية) بأجزائه
اخلمسة ،وكذلك يف كتابه (بحوث فقهية معارصة).
ويضاف إىل املنهج احلديث يف تبويب وتقسيم العلوم ،وكذلك يف معاجلة املوضوعات
الدينية :احلداثة يف لغة العرض ،فبدالً من التعبري بـ(العدالة) رش ًطا من رشوط مرجع التقليد،
يستعمل الدكتور الفضيل عبارة« :مستوى التد ُّين» ،وبدلاً من التعبري بـ«دليل السببية» يف
االستدالل عىل وجود اخلالق ّ
جل شأنه ،يستعمل الدكتور الفضيل« :الشعور بالسببية»،
وبدلاً من «دليل النظام» ،يستعمل« :استقامة النظام الكوين» ،وغريها من التعبريات.

ثان ًيا :معاجلة إشكاليات املعارصة من خالل النظرة الدينية

ال تنحرص مشكلة حتديث املجتمعات اإلسالمية يف تقليدية اخلطاب الديني ،ذلك
كبريا من املشكلة يتع ّلق بوفاء الترشيعات واألنظمة بمتط ّلبات احلياة املعارصة.
أن جز ًءا ً
ولذلك يدعو الدكتور الفضيل ،كام العديد من املخلصني عىل مستوى الساحة اإلسالمية،
إىل جمموعة من اخلطوات التي من شأهنا تقديم النموذج اإلسالمي عىل أنه النموذج األعىل
بني بقية املنظومات الفكرية األخرى .ويمكن إبراز أمثلة ثالثة ،تبينّ مسامهة الدكتور الفضيل
يف هذا املجال .يتع ّلق أوهلا بالتأصيل لفكرة الدين ،والثالث بمعاجلة بعض املوضوعات
املعارصة ،والرابع بسعيه إىل التطبيق العميل ،وذلك عىل النحو التايل:
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أ) التعريف الواقعي ملفهوم الدين:

يف ّ
فكري مع الفكر
ظل ما كانت تعيشه احلركة اإلسالمية العراقية من رصا ٍع
ٍّ
املاركيس ،وكذلك يف ّ
ظل ما كانت تسعى إليه تلكم احلركة حينها من إحداث نقلة «ثور ّية
ثم يأيت دور التغيري الشامل»( ،((1يف ّ
ظل هذه التحدّ يات كان
هتدف إىل تس ّلم السلطة ،ومن ّ
وبخاصة ما يرتبط بمسألة
يستدعي ذلك إجياد مفهوم واضح وبينّ حول مفهوم الدين،
ّ
شموليته ملسألة النظام وحاكميته يف املجتمع .ولذلك ،فإن الشيخ الفضيل ،وخدم ًة هلذا
املرشوع الفكري الواسع ،أصدر دراسته الق ّيمة (اإلسالم مبد ًأ) ،حيث قارن فيها بني مفهوم
الدين فيام يؤ ّديه من معنى لغوي ،وبني املفهوم الذي يعرضه القرآن حول الدين ،وكذلك
حول مفهوم اإلسالم ،ليخرج بنتيجة مفادها بأن «اإلسالم هو الدين الذي بعث به نبينا
حممد  Kإىل البرشية كا ّفة .وهذا التعريف لإلسالم  -بانطوائه عىل كلمة (الدين) -
ٍ
أساس من تعريف الدين
يعطينا بأن اإلسالم مبدأ ،أي :عقيدة ،ونظام ،ومنهج .وذلك عىل
بأنه :عقيدة إهلية ينبثق عنها نظام كامل للحياة»(.((1
ويشري العلاّ مة الفضيل يف موضع آخر ّ
مطروحا ساب ًقا قبل السيد الصدر
بأن «ما كان
ً
هو أن اإلسالم :عقيدة وعمل ،وكان السيد الصدر هو أول من أشار إىل ّ
أن اإلسالم عقيدة
ونظام» .وأهنم كطلاّ ب عندما كانوا حيرضون «عند الشيخ حممد أمني زين الدين ،كانت
تر ّدد عبارة« :إن اإلسالم عقيدة وعمل» .العقيدة هي أصول الدين ،والعمل هو فروع
الدين .ومل يلمسوا هذا حتّى يف فكر اإلخوان املسلمني ،فالسيد الصدر لع ّله أول من طرح
فكرة أن اإلسالم نظام للحياة ين ّظم كل شؤوهنا»(.((1

ب) مواد االجتهاد الفقهي

يشري الشيخ الفضيل يف كتابه االجتهاد والتقليد إىل أن ما غ ّطته جماميع الفتاوى الفقهية
القديمة «كان مقترص ًا عىل الفقه الفردي ،وأعني به الفقه الذي يرتبط بأفعال املكلف باعتباره
فرد ًا ،ال جمتمع ًا ودولة ،ذلك أن األحكام املذكورة هتتم بتنظيم عالقة الفرد باهلل تعاىل كام يف
الصالة والصوم واحلج ،وعالقة الفرد بنظريه اإلنسان اآلخر كام يف املعامالت أمثال البيع
واإلجارة ،وكام يف األحوال الشخصية أمثال النكاح والطالق واملواريث ،وعالقة الفرد باهلل
( ((1احلركة اإلسالمية يف العراق ،مصدر سابق ،ص .67
( ((1الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،اإلسالم مبد ًأ  ..دراسة لغوية قرآنية ملفهومي الدين واإلسالم ،بريوت :دار
الرافدين ،ط1431 ،2ﻫ 2010 -م ،ص .39
( ((1احلركة اإلسالمية يف العراق ،مصدر سابق ،ص .57 – 56
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تعاىل من جانب وعالقته بنظريه اإلنسان من جانب آخر كام يف الزكاة واخلمس»(.((2

وبخاصة ّ
أن معظم
وهو الواقع الذي يرجعه الدكتور الفضيل إىل األسباب السياسية،
ّ
املتون والعلوم نشأت يف ظل الدولتني األموية والعباسية ،حيث االضطهاد السيايس من
قبل السلطات ،و«سار اخللف من الفقهاء عىل خط السلف للسبب ذاته حتى أصبح هذا
اخلط  -خط الفقه الفردي  -هو اخلط املألوف واملعروف حتى مع غيبة أسبابه»(.((2

مع أن عرص النبوة وعرص اخلالفة الراشدة قد خ ّلفا «وثائق مهمة وذات شأن كبري يف
اإلدارة اإلسالمية ،منها يف اجلوانب العسكرية ،وأخرى يف اجلوانب االقتصادية واملالية ،وثالثة يف
اجلوانب اإلدارية املحلية ،واإلدارية العامة ،ورابعة يف مهام التعليم والتبليغ ..وإلخ ،وهي أمثال:

* كتاب النبي  Kبني املهاجرين واألنصار واليهود ،وهو من دستور الدولة
اإلسالمية باملدينة املنورة ،ويعرف بوثيقة املدينة.

* وثيقة حتريم املدينة املنورة وحتديدها ،وهي ختطيط حدود عاصمة الدولة
اإلسالمية.
* عهد اإلمام أمري املؤمنني  Cإىل مالك األشرت ّملا ولاَّ ه مرص ،وهو وثيقة تنظيم
اإلدارة املحلية.
وغري هذه كثري.

وكان املفروض أن تأخذ هذه الوثائق وأمثاهلا مكاهنا ومكانتها يف الدرس الفقهي
اإلسالمي ،ولكن شيئ ًا من هذا مل يتحقق ،وذلك للسبب الذي ذكرته آن ًفا»(.((2
ولذلكّ ،
يثمن اجلهد الذي بذله الشهيد السيد حممد باقر
فإن الدكتور الفضيل ّ
الصدر يف وضع أسس النظام اإلسالمي لتكون املنطلق لصياغة مواد الدستور ذي اخللفية
اإلسالمية ،ويدعو يف الوقت نفسه إىل مراكمة هذه اجلهود ،وذلك لتلبية احتياجات
املجتمعات اإلسالمية لتكون بمستوى املرحلة مرتكزة يف توفري احتياجاهتا التنظيمية عىل ما
لدهيا من إرث فقهي إسالمي يفي بمتط ّلبات احلياة املعارصة(.((2

( ((2الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،التقليد واالجتهاد :دراسة فقهية لظاهريت التقليد واالجتهاد الرشعيتني،
بريوت :مركز الغدير ،ط1427 ،2ﻫ 2006 -م ،ص .260
( ((2املصدر السابق ،ص .261
( ((2املصدر السابق ،ص .262 – 261
( ((2الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،انظر :األسس اإلسالمية :عرض وبيان ملا وضعه الشهيد الصدر من أصول
للدستور اإلسالمي ،بريوت :جملة املنهاج ،العدد  ،17السنة  ،5ربيع 2000م.
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املقررات الدراسية
ج) حتديث نوعية ّ

يشري العلاّ مة الفضيل إىل ّ
أن تغيرُّ أنامط احلياة عماّ كان يعيشها املعصوم الذي نتع ّبد
بام صدر عنه من النصوص الترشيعية يف زمنه فرض تبدُّ لاً واستحدا ًثا لكثري من األحكام
تطور الوسائل احلديثة وظهور عناوين
الفقهية،
وبخاصة ما يرتبط باملعامالت ،وذلك بفعل ّ
ّ
جديدة مل تكن أيام املعصوم ،وما يبذله الفقهاء من إدراج بعضها ضمن املعامالت القديمة،
كاملضاربة أو البيع والرشاء التقليديني أو اجلعالة أو الدَّ ْين ،وهو ما قد ال يتناسب وطبيعة
املعاملة احلديثة.
وما يقرتحه الدكتور الفضيل يف سبيل إعطاء حكم فقهي يتناسب وطبيعة املعاملة هو
دراسة املعامالت احلديثة ضمن سياقها التارخيي واالجتامعي واالقتصادي احلديث الذي
ثم إصدار احلكم الفقهي
ظهرت ونمت فيه؛ وذلك من أجل فهم أجىل لطبيعة املعاملة ،ومن ّ
انطال ًقا من ذلكم الفهم .يقول يف هذا السياقّ :
«إن املعامالت املالية املتعدّ دة حينام ترد إىل
عرص
البيئة اإلسالمية جيب دراستها من الناحية الفقهية دراسة متأنّية؛ ألهنا مل تكن معهود ًة َ
النص الرشعي ،فال هي مضاربة وال جعالة وال استدانة أو غريها من املعامالت
صدور ّ
التقليدية ،فهي ختتلف عنها مجي ًعا .نعم ،قد تقرتب من هذه أو تلك ،ولكن ٍّ
لكل من هذه
اخلاصة التي ال تشبه أ ًّيا من تلك املعامالت التقليدية السابقة.
املعامالت احلديثة طبيعتها
ّ
معامالت نشأت يف البيئة الرأساملية ،وهي بيئة اقتصادية بالدرجة األوىل ،تراعي
كام أهنا
ٌ
املصلحة عىل حساب أي أمر آخر .وهلذا ال يمكن القبول بتلك املعامالت عىل صيغتها
ّ
وطبيعتها احلالية ما مل ّ
وتشذب بام يتوافق والروح اإلسالمية يف الترشيع»(.((2
هتذب

ولولوج هذه الدراسات الدرس الرشعي اإلمامي وبلورة أحكام فقهية مبنية عىل فهم
واقعي لطبيعتها ،يقرتح العلاّ مة الفضيل «أن يدخل هذا النوع من املعامالت احلديثة الدرس
الفقهي املعارص ،وجيب عىل احلوزات العلمية أن تقتحم موا ُّدها الدراسية هذه املعامالت،
لتكون جمالاً خص ًبا للبحث والدرس واملقارنة واملوازنة .وبدون ذلك ال نستطيع أن نلبي
متط ّلبات العرص الترشيعية»(.((2
كام يقرتح إضافة جمموعة من املواد الدراسية ،من قبيل:
* «أصول احلديث.
* أصول علم الرجال.

( ((2احلضارة اإلسالمية مصدر سابق ،ص .219
( ((2املصدر السابق ،ص .192
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* األديان واملذاهب املعارصة.
* الفقه املقارن.
* القانون والنظم املعارصة.
* تاريخ الترشيع اإلسالمي»(.((2

النتائج

ﷺ النتائج والتوصيات

املؤسسة للدكتور الفضيل فيام يتناوله من
 .1م ّثلت املرحلة النجفية االنطالقة
ِّ
موضوعات تقوم عىل جمموعة من السامت ،تتقدّ مها :األصالة من خالل اإلفادة من التجربة
النبوية والعلوية ،وعىل املعارصة من خالل مواكبة املشاريع احلركية احلديثة ،وعىل املسامهة
يف املشاريع النهضوية ذات الصبغة الدينية.
يوسع اهلوة
 .2يعاين اخلطاب الديني من التقليدية يف عرض مفاهيمه ورؤاه ،وهو ما ّ
مع اخلطاب الثقايف املعارص ،وكذلك جيعله غري قادر عىل استيعاب املعطيات احلضارية
املعارصة بصورة دقيقة ومالئمة.

 .3ساهم الدكتور الفضيل يف حتديث اخلطاب الديني من خالل استعراضه لدور
الدين يف ترسيخ القيم اإلنسانية السليمة عن وعي وبصرية ،وكذلك يف بيانه ملسألة تعدد
الرساالت اإلهلية بأهنا تَدَ ُّر ٌج مع نمو الوعي اإلنساين وكذلك لتقويم ما يقع من ضالالت
عن الرشائع السابقة .كام ّ
أن مرشوع العالمة الفضيل مت ّثل يف حتديث مقررات الدرس
مقر ًرا.
الرشعي ،يف املنهج ولغة العرض ،حيث وضع يف ذلك أكثر من ّ 20
ِ
يكتف الشيخ الفضيل بتحديث لغة العرض يف دراساته الرشعية ،وإنام ساهم يف
 .4مل
دراسة بعض اإلشكاليات املعارصة ذات الصلة باملرشوع النهضوي اإلسالمي ،وذلك بد ًءا
من حتديد مفهوم الدين ،إذ عرفه بأنه« :عقيدة إهلية ينبثق منها نظام كامل للحياة» ،مغيرّ ً ا
ومرورا بطبيعة مواد
الفهم املعارص له يف قرصه عىل العالقة الروحية بني اإلنسان وخالقه.
ً
االجتهاد الفقهي ،حيث يقرتح شموهلا جلميع مناحي احلياة ،بام يف ذلك النظام السيايس
ومتفرعاته ،وهو ما ط ّبقه من خالل طبيعة العناوين التي تناوهلا يف دراساته الفقهية.
ّ
( ((2الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،جتربتي مع التعليم احلوزوي ،القطيف :منشورات جلنة مؤ ّلفات ّ
العالمة
الفضيل ،ط1436 ،2ﻫ 2015 -م ،ص .37 – 36
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التوصيات

 .1قامت جتربة الدكتور الفضيل  -يف ارتباطه باحلركة اإلسالمية – عىل دراسة
املكرمة
التاريخ اإلسالمي،
ّ
وبخاصة ما يرتبط بالتجربة النبوية بد ًءا من الدعوة يف مكة ّ
املنورة .وقد م ّثلت دراساته تلك تأصيلاً
وحتى اكتامهلا دول ًة مكتمل َة التفاصيل يف املدينة ّ
فكر ًّيا النطالقة احلركة يف واقعها املعارص .ولذلك ّ
فإن تكثيف هذا النوع من الدراسات
مهية.
بغية ربط الواقع بجذور وأصول املبدأ الذي ّ
يتوحد حوله جمتمع احلركة أمر يف غاية األ ّ
 .2يمكن اخلروج من هذه الدراسات بمجموعة من القواعد العا ّمة التي من شأهنا
ضبط انطالقة احلركة يف تعاملها مع العديد من العناوين واملامرسات يف الواقع املعارص.
 .3إىل جانب التأصيل الفكري ،جيب اإلفادة من الربامج واألنشطة والفاعليات
وبخاصة فيام يتع ّلق بالتنمية
املعارصة فيام ال يتعارض مع املبادئ والقيم الدينية العا ّمة،
ّ
االجتامعية والعلمية واالقتصادية والسياسية للمجتمعات املسلمة.

مقرراته وبراجمه ومناهجه
 .4ال بدّ من تطوير الدرس الرشعي من خالل حتديث ّ
البحثية ،وكذلك يف نوعية املوضوعات التي يتناوهلا؛ وذلك سع ًيا إىل دمج الطالب يف
امللحة ،وهو ما ينعكس
بدايات تل ّقيه ملفردات الدرس الرشعي مع املتط ّلبات والعناوين ّ
إجيا ًبا عىل قدرة تعاطيه مستقب ً
ال مع املوضوعات احلديثة بروحية منفتحة ،وليست مرت ّددة.
املهمة التي حتتاجها معاهد الدرس الرشعي:
 .5من الدراسات واملوضوعات
ّ
وبخاصة بني املفردات اإلسالمية ومثيالهتا يف الفكر الغريب ،وذلك
الدراسات املقارنة،
ّ
سع ًيا لفهم أعمق هلذه العناوين ومقاربتها مع احلل اإلسالمي.

دراسات وأبحاث

ت ف ف ة
� ا ل�لس�ي��
ا لد را سا
ل�حا ل ف� ا ض
د ها ف� � ن�ا ء ا ت
ر�..
ا
لح�
و و ر ي� ب
ي
فأ
ق
�را ء ة� �ي� � طرو حا ت� �ز كي� ا لمي�لا د

ناجم موالي*

ﷺ متهيد

يف ظل التحديات التي تشهدُ ها احلضارات املختلفة يف العرص الراهن،
من حتديات ما بعد احلداثة ،وما بعد الرأساملية ،وما بعد العوملة ،وما بعد التقنية،
التطرف ،...تتجلىَّ ُبوضوح مواقف الرصاع واحلوار والتحالف
وما بعد
ُّ
املتّخذة ضد هذه التحديات.

األمر الذي دفع ملوقف رابع أن يقف موقف معتدل مت ّثل يف التعارف بني
املتطرفة فكر ًّيا يف موقفها من احلضارات
لريد عىل تلك الدراسات
ّ
احلضاراتُ ،
األخرى ،والتي وقفت إما موقف الرصاع بني احلضارات كإمكانية أخرية،
وإما موقف احلوار كأفق هنائي بني اتّصال احلضارات ،وأخرى ثالثة دعت إىل
التحالف يف مواجهة األخطار التي هتدّ د املصري املشرتك لإلنسانية مجعاء ،والتي
قد تكون نقطة تقارب بني هذه اخليارات.
* جامعة عامر ثليجي ،قسم العلوم االجتامعية ،األغواط  -اجلزائر .الربيد اإللكرتوين:

nadjemmoulay@yahoo.fr
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املتخصص يف الدراسات اإلسالمية احلضارية ،والباحث يف
ونموذج بحثنا هنا هو
ّ
اعتبارا ملا
الفكر اإلسالمي املعارص ،السعودي «زكي امليالد» (مواليد 1965م) ،وذلك
ً
حيم ُله مرشوعه الفكري من رؤية معتدلة ،وعميقة يف استرشاف إجيايب ،ملا تعرفه الثقافة
العاملية ،واملثقف يف حمنته.
وأمام هذه القضية نطرح التساؤالت اآلتية:

يكمن الفرق بني قولنا« :التحالف احلضاري» و«التعارف احلضاري»؟ وما
 أين ُهي الدالالت التي حيملها كال املصطلحني يف حقل الدارسات احلضارية؟

 ينطلق زكي امليالد يف مرشوعه احلضاري من مقولة« :املسألة احلضارية» ،فام معنىهذه املقولة؟ وما عالقتها بنظرية «تعارف احلضارات» عنده.

 كيف أعاد زكي امليالد قراءة العالقات الثنائية التالية( :اإلسالم والعوملة – اإلسالمالتطرف
واحلداثة  -اإلسالم والغرب  -اإلسالم والنزعة اإلنسانية) بعيدً ا عن ثالوث
ّ
والتطرف السيايس؟
والتطرف الديني،
الفكري،
ّ
ّ
معارصا للفكر
 هل ما قدّ مته نظرية التعارف عند زكي امليالد ،يعترب حلاًّ إسالم ًّياً
العريب واإلسالمي يف إدراكه جلوهر العالقة بني األنا واآلخر؟ أم هو الحقة تضاف ملا
سبقها من حيث النظر ال العمل؟

ﷺ تأثيل املفاهيم يف حقل الدراسات احلضارية

إن االشتغال هبذا املوضوع يتط ّلب منا أن نحدّ د يف البداية مصطلحاته األساسية،
وهي مصطلح «التحالف احلضاري»« ،التعارف احلضاري»« ،املسألة احلضارية» ،فام معنى
هذه املصطلحات يف قاموس زكي امليالد؟

 -1مفهوم حتالف احلضارات

عرف الدكتور عبدالعزيز بن عثامن التوجيري «مفهوم التحالف احلضاري» عىل
مستويني :املستوى العام ،واملستوى االصطالحي ،عىل املستوى العام ذكر قائلاً « :احلق
وتعزز جهود املجتمع الدويل من أجل استتباب األمن
إن كل فكرة ختدم املبادئ اإلنسانيةّ ،
تصب يف قناة التحالف بني احلضارات؛ وكل
والسلم الدوليني ،وإشاعة العدل والسالم،
ّ
مسعى يقوم به فرد ،أو مجاعة يف سبيل التقارب والتعاون والتعايش بني أمة وأخرى ،أو
شعب وشعب آخر ،فإنه ُيفيض ال حمالة إىل تعزيز التحالف بني احلضارات ،ألنه يلتقي مع
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ّ
املتوخاة منه»(((.
أحد األهداف

وعىل املستوى االصطالحي يرى الدكتور التوجيري «إذا كان التحالف هو االتّفاق
بني طرفني عىل أن يتحالف كل منهام مع قرين ،فمعنى ذلك أن يكون كل طرف حلي ًفا
حلف ناتج عن هذا التحالف؛ ولذلك فإن اتّفاق
لآلخر ،ويرتتّب عىل ذلك أن ينشأ بينهام
ٌ
جمموعة من البرش ينتمون إىل حضارات خمتلفة ،عىل أن يتحالفوا حضار ًّيا ويتفامهوا
ثقاف ًّيا ،ويقيموا فيام بني حضاراهتم األصلية حتال ًفا ،يستتبع بطبيعة احلال ،إنشاء حلف
والتنوع احلضاري
حضاري جيمع بينهم ،وال نقول يوحد؛ ألن االختالف طبيعة احلياة،
ّ
إطارا للعمل اجلامعي خيدمون به األهداف اإلنسانية
والثقايف سنة الكون ،ويوفر هلم
ً
طموحا فطر ًّيا يمأل نفوس البرش مجي ًعا يف االستقرار والسالم ،ويف
النبيلة ،وحي ّققون
ً
الرخاء والوئام ،ويف صياغة حضارية إنسانية جديدة تنبعث من صلب التحالف بني
احلضارات والثقافات»(((.

و ُين ّبه الدكتور عبدالعزيز التوجيري إىل أن التحالف كمطلب حضاري تستدعيه
أيضا الثقافات املختلفة فيام بينهام،
عالقات احلضارات املختلفة ،هذا من جهة ،كام تستدعيه ً
من جهة أخرى ،وإذا أردنا شمولية فلسفية متّسعة ،ممكن القول :إن التحالف كرضورة
حضارية ال بد أن يشمل حتى اللغات ،بل واملعتقدات والديانات ،التي هي جوهر الرصاع
بالذات ،هذا رغم ُمناداهتا باملبدأ اإلنساين املتع ّلق بحفظ النسل ،وصون كرامة اإلنسان،
وتكاثره بعيدً ا عن األلوان أو األعراق أو األجناس ...إلخ.

وهذا ما أكّده الباحث املغريب عبداحلي املودن برأيه حول ما حيدث يف العامل اليوم،
متت إىل سامحة الدين،
برده إىل توظيف الدين توظي ًفا سياس ًّيا ،أي ألغراض سياسية ،ال ُّ
وعمقه اإلنساين(((.
أما الكاتب العراقي حممد عبداجلبار الشبوط فقد عرف مصطلح «حتالف احلضارات»
تشجع احلوار بني احلضارات واألديان ،ملحاربة األفكار اجلامدة،
قائلاً  :إنه «حركة دولية ّ
واملواقف السلبية جتاه الشعوب ،وتنوي هذه احلركة -وهي مرشوع تبنّته األمم املتحدة-

((( عبد العزيز بن عثامن التوجيري ،احلوار وحتالف احلضارات ،منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة  -إيسيسكو2009 ،م ،ص.8
((( املرجع نفسه ،ص.10
((( عن موقع وزارة الثقافة املغربية:

http://www.minculture.gov.ma/index.php/livre/201355-23-14-24-06-/salon-de-livre/899q-q-52767944
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بلورة نموذج للتعايش السلمي واالنسجامي لكل الناس»(((.

نشأة مفهوم حتالف احلضارات

يف سنة 1993م جتدّ د احلديث حول مقولة صدام احلضارات ،وعىل إثرها ظهر احلديث
خصصت هلا منظمة األمم املتحدة سنة دولية هي
تال ًيا حول مقولة حوار احلضارات التي ّ
سنة 2001م ،ويف أعقاب تفجريات مدريد املؤملة يف  11مارس 2004م ،دعا رئيس حكومة
إسبانيا آنذاك خوزيه ثاباتريو إىل تشكيل حتالف بني احلضارات ،جاء هذا الكالم يف 21
سبتمرب من العام نفسه ،ويف شهر نوفمرب من العام 2004م ،بدأت أوىل املشاورات الدولية
من أجل تأسيس التحالف((( ،ومعها تصاعد احلديث حول حتالف احلضارات.
ويف تقييمه هلذه الفكر يرى زكي امليالد أهنا «عربت يف وقتها عن موقف اتَّصف
باحلكمة ،و ُب ْعد النظر ،وقطعت الطريق عىل من كان يريد توظيف مثل تلك األحداث باتجّ اه
تعزيز كراهية املسلمني ،وربط اإلسالم باإلرهاب ،أو بام خيدم مقولة صدام احلضارات،
ودعت يف املقابل إىل حتريك املوقف الدويل باتجّ اه حتالف احلضارات يف مواجهة اإلرهاب
عابرا بني الدول واملجتمعات»(((.
الذي بات ً

والح ًقا جرى التأكيد عىل هذه القضية يف اجتامع القمة العربية يف اجلزائر يف مارس
2005م ،كسبيل للقضاء عىل اإلرهاب ،وجتاوز الفجوة بني الرشق والغرب.
وقد خلّص املمثل األعىل لألمني العام لألمم املتحدة لشؤون حتالف احلضارات نارص
والتطرف
عبدالعزيز النرص مهام وأهداف التحالف بني احلضارات يف :مكافحة اإلرهاب
ّ
الديني والتمييز ،ونرش قيم التسامح ،ومواجهة اهلجرة غري الرشعية ،وتطوير الثقافات،
والعمل مع األجيال الشابة وفق مفاهيم إنسانية ها ّمة وشاملة ،وذلك يف أربعة جماالت هي:
التعليم ،واإلعالم ،واهلجرة والشباب(((.

((( حممد عبد اجلبار الشبوط ،حتالف احلضارات ،جريدة الصباح سياسية يومية عامة تصدر عن شبكة االعالم
العراقيةhttp://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=64603 :
.2014/2/17
((( املرجع نفسه.
((( زكي امليالد ،نحن والعامل ..من أجل جتديد رؤيتنا إىل العامل ،الرياض :مؤسسة الياممة الصحفية ،ط ،1
 ،2005ص .79
((( هل يصلح حتالف احلضارات ما أفسدته مؤامرة هانتنجتون واملحافظني اجلدد؟ عن موقع :أخبار العامل:
تاريخ النرش.2015 /10 /26 :

https://arabic.rt.com/news/798235-
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 -2مفهوم «تعارف احلضارات»

يف مقابل مفهومي حوار احلضارات وصدام احلضارات ،قدّ م الباحث زكي امليالد
مفهوم إسالم ًّيا أطلق عليه تسمية «تعارف احلضارات» ،وهو مستوحى من القرآن الكريم
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا
يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
يم َخبِ ٌري﴾(((.
إِ َّن َأك َْر َمك ُْم عنْدَ ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
رشح هذا املفهوم يف كتابه (املسألة احلضارية ..كيف نبتكر مستقبلنا يف عامل متغري؟)،
رشحا واف ًيا لدالالت هذه اآلية وما حتمله من مدلوالت هلا عالقة
حيث قدّ م الباحث امليالد ً
بمصطلح تعارف الشعوب واألمم واحلضارات ،وحسب قوله« :إن الشعوب مهام تعدّ دت
وتش ّعبت عىل امتداد مساحة األرض املرتامية األطراف ،إلاَّ أهنا مطالبة بالتعارف فيام بينها،
كمبدأ يف العالقات املحلية والدولية ،الداخلية واخلارجية ،كام أن هذا املبدأ يفيد نفي النزاع
والرصاع ،وكل أشكال السيطرة ،واهليمنة بني الشعوب والقبائل»(((.

يتضمن مفهوم التواصل ،فليس هناك تواصل
ويرى امليالد أن التعارف يف مضمونه
ّ
بدون تعارف ،لكنه يتجاوزه ،بمعنى أن التعارف أوسع وأشمل منه ،فالتواصل قد يكون
يتضمن دعوة للتواصل الف ّعال بني عقول الناس ،أما التعارف
بتعارف أو بدون تعارف؛ وهو
ّ
فهو يرتبط بمجال االجتامع ،فتحدّ دت عالقته باملجتمع والناس ،وهو مفهوم حدّ ده القرآن
توزعوا شعو ًبا وقبائل(.((1
لشكل العالقة بني الناس بعد أن ّ

مرتكزات أساسية ملفهوم «تعارف احلضارات»

مل ينطلق الباحث زكي امليالد يف تأسيسه ملفهوم «تعارف احلضارات» من املنطلق
ليؤسس يف األخري لنظريته يف فلسفة
الديني فقط ،بل أضاف إىل ذلك املنطلق العقيلّ ،
احلضارة ،ومن املرتكزات األساسية ملفهوم «تعارف احلضارات» حدّ د امليالد ما ييل:

 -1إن القرآن الكريم جاء خطا ًبا إىل الناس كا ّفة ،وليس ألمة بعينها ،فلم يتح ّيز ألمة
بسبب القوم أو العرق أو اللغة أو اللسان.
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر
 -2التأكيد عىل وحدة األصل اإلنساين ﴿ َيا َأ هُّ َيا الن ُ
َو ُأ ْن َثى﴾( ،((1رغم اختالف اإلنسانية من اجلهات العرقية والقومية ،اللغوية واللسانية،

((( القرآن الكريم ،سورة :احلجرات ،اآلية.13 :
((( املصدر نفسه ،ص.94
( ((1زكي امليالد ،نحن والعامل ..من أجل جتديد رؤيتنا إىل العامل ،ص .93-92
( ((1القرآن الكريم ،سورة احلجرات ،اآلية.13 :
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الدينية واملذهبية ،العلمية ،االقتصادية ،فهي ترجع إىل أصل إنساين واحد.

 -3إن القرآن الكريم يدعو الناس ألن ينظروا ألنفسهم ،بوصفهم أرسة إنسانية
واحدة ،مهام اختلفوا وتباينوا عىل هذه األرض.

 -4رضورة أن يتعامل الناس فيام بينهام عىل أساس مفهوم األرسة اإلنسانية املشرتكة
أو الواحدة ،وهذا يعني التخ ُّلص من األحقاد والعصبيات والعنرصيات والكراهيات بني
الناس ،فهذه السلوكيات تقف وراء ما يصيب العامل من نزاعات ورصاعات وحروب،
وال شك أن التعامل بمنطق األرسة اإلنسانية الواحدة ،إنام يعبرّ عن أعمق املكونات
الروحية واألخالقية يف الروابط بني األمم والشعوب واحلضارات.

التنوع والتعدّ د يف االجتامع اإلنساين يم ّثل حقيقة موضوعية يؤكّدها القرآن
 -5إن ّ
الكريم ،حلكمة ربانية حيث بسط األرض هبذه املساحة لينترش الناس فيها ،ويعمروها
ويستفيدوا من خرياهتا.

التنوع
 -6ربط القرآن الكريم  -يف اآلية السابقة -بني وحدة األصل اإلنساين ،وبني ّ
التنوع بني الناس يف أن
اإلنساين ،الربط الذي يفهم منه أن وحدة األصل اإلنساين ال تلغي ّ
يعيشوا شعو ًبا وقبائل ،والعكس صحيح.
 -7أشارت اآلية الكريمة إىل كلمتي اخللق ثم اجلعل ،لتبينّ أن التقدير يأيت بعد
اخللقٌّ ،
فكل ميسرَّ ملا ُخ ِلق له ،أي للوظيفة التي يقوم هبا ،ويف هذا تكامل ال نقصان بني
البرش.
التنوع
يؤسس القرآن الكريم مبدأ التعارف بني األمم والشعوب عىل قاعدة ّ
ّ -8
والتعدّ د ،لكيال يتصادموا ويتنازعوا من أجل الثروة والقوة والسيادة ،وإنام ليتعارفوا.

 -9ال يكفي أن يدرك الناس أهنم من أصل أرسة إنسانية واحدة وينتهي كل يشء،
بل ال بد أن يتعارفوا ويصل هبم مستوى التعارف إىل مستوى يعيش فيه الناس أرسة إنسانية
واحدة ،ذات أصل إنساين واحد.
 -10من دون أن يكون هناك تعارف بني األمم واحلضارات ،لن يكون هناك حوار
وال تعاون.
 -11إن احلديث عن التعارف خيتزل اإلشارة إىل مجلة املفاهيم املتّصلة واملتفاعلة
واملتكاملة معه ،كاالنفتاح والتواصل والسالم ومد اجلسور ،ورفض االنغالق والقطيعة
والكراهية ،والتي هي رشائط التعارف من جهة حتققه.
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 -12إن املقصود من التعارف هو املعنى األعم واألشمل الذي يرتقي إىل التعارف
عىل مستوى األمم واملجتمعات واحلضارات.

 -13ال يلغي القرآن الكريم مبدأ التفاضل بني الناس وبني الشعوب والقبائل،
ألن التفاضل يعبرّ عن واقع موضوعي ال يتعارض مع مبدأ العدل املساواة ،والذي حاول
القرآن تغيريه هو نوعية قيم التفاضل ،بتغيري هذه القيم من قيم التفاخر باألنساب والقوم
والقبلية والعشرية والعرق ،إىل قيم تربط األمم واحلضارات بالقيم العليا والسامية ،وحمور
هذه القيم هو التقوى.

 -14إن األحقاد والكراهية والبغضاء حتصل بني الناس واألمم والشعوب حينام
تتمحور معايري التفاضل يف إطار عامل مصالح الدنيا ،بعيدً ا عن عامل اآلخرة ،مما يو ّلد
تطرف خمتلفة عىل أساس العرق ،واللغة ،والقبلية ،والعلم ،والثقافة ،والدين....
عصبيات ّ

 -15تتحدّ د شخصية كل أمة يف كرامتها ،والكرامة كام حدّ دها الباحث امليالد هي:
التعبري احلقيقي لوجدان كل أمة ،وهي التي تشكّل لألمم نظرهتا إىل ذاهتا ،وإىل مكانتها
وسيادهتا وعزهتا.

 -16إن العالقات بني األمم والشعوب واحلضارات يف املنظور اإلسالمي ،ليست
أيضا
جمرد مصالح ومنافع ،وال تتحدّ د بمعادالت السياسة واالقتصاد فحسب ،وإنام ترتكز ً
ّ
عىل القيم واآلداب واألخالق.
 -17لن يستطيع العامل أن ُيعالج أزماته ومشكالته عن طريق السياسة فحسب،
حتولت إىل أداة إلدارة املصالح الضيقة،
أو عن طريق االقتصاد والعلم فقط ،فالسياسية ّ
بأمس احلاجة
واالقتصاد حمكوم باملنافع وبقاعدة الربح واخلسارة ،وبات من املؤكد أن العامل ّ
ويترضر من جراء
إىل منظومة من القيم واألخالق ،وهذا من أشدّ ما يفتقده العامل املعارص،
ّ
كثريا.
ذلك ً

 -18إن التقوى باعتبارها اإلطار اجلامع للقيم واآلداب واألخالق ،بإمكاهنا أن
تزيل كل أشكال العصبيات التي هي من أشد العوائق املسببة يف انقسام األمم والشعوب
ترسخ
وتصادمها ،هذا من جهة السلب ،أما من جهة اإلجياب ،فإن التقوى بإمكاهنا ً
أيضا أن ّ
التعارف وتعمل عىل بقائه واستمراريته.
 -19ويف ختام منطلقاته العقلية يف تأسيس مرتكزات تعارف احلضارات ،يرى
الباحث زكي امليالد أن من احلكمة أن يتق ّبل الناس ،وترىض األمم واحلضارات ما خيتاره
اهلل سبحانه وتعاىل هلم من سنن وقوانني وآداب وقيم وأخالق ،يف سعيهم لعامرة األرض
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وبناء احلضارة ،ألن اهلل هو العليم اخلبري(.((1

 -3مفهوم «املسألة احلضارية»

ينطلق صاحب كتاب (املسألة احلضارية) من اعتبار مؤ َّلفه هذا ،جز ًءا من مسؤوليته
كمث ّقف فاعل يف ظل التحديات التي تعرفها احلضارة العربية واإلسالمية ،يف ظل العوملة
والنظام الدويل اجلديد ،وصدام احلضارات ،ويقصدُ الباحث امليالد بمقولة «املسألة
احلضارية»« :منظور الرؤية ملشكالتنا احلضارية ،وعالقتنا بالعامل عىل ضوء هذه املشكالت،
والتفكري يف سبل النهوض والبناء احلضاري اجلديد ،والتفكري عىل مستوى احلضارة،
وإعادة صياغة أسئلة احلضارة بعد التغيرّ ات والتبدّ الت التي عصفت بالعامل من كل جهاته
ونقومه ونراجعه مع أنفسنا ،وواقعنا
وأبعاده ،ورضورة أن نفتح ملف حضارتنا ندرسه ّ
وجتاربنا»(.((1

ومن هنا يرى صاحب كتاب (املسألة احلضارية) ،أحقية الفكر العريب واإلسالمي يف
أن يرسم مستقبل حضارته يف ظل عامل متغيرّ  ،وهذا الرأي أكد عليه الفيلسوف املغريب طه
التطرف الفكري هو من أشدّ املنكرات ،وال يكون هناك هنوض
عبدالرمحن الذي يرى أن
ّ
دون الكشف عن املفاسد اإليامنية واملفاسد األخالقية ،أي النهوض بكل من النقد اإليامين
والنقد األخالقي.
وهذه الدعوة قد تكون موجهة لعامل الغرب أو لعامل اإلسالم ،وقد تك ّلم الفيلسوف
طه عبدالرمحن يف فلسفته االختالفية عن دعوى تقودنا إىل التعارف الثقايف ،والتكامل
الثقايف ،ومن ثم ختليق الثقافة وتد ّين الثقافة(.((1

«املسألة احلضارية» وعالقتها بنظرية «تعارف احلضارات»

يرى الباحث زكي امليالد أن ما ُيضاعف أمهية وقيمة مفهوم «تعارف احلضارات»
يف عاملنا املعارص ،هو ما تشتكي منه كل حضارة يف أن الصورة املتشكّلة حوهلا يف أذهان
مشوهة ،أو شديدة السطحية ،األمر الذي يؤكّد أن اجلهل
اآلخرين ،هي صورة ناقصة أو ّ
املتبادل بني احلضارات ،هو أهم عائق يف عرقلة حوار احلضارات ،ويكون سب ًبا يف التصادم
بينها.
( ((1زكي امليالد ،املسألة احلضارية ..كيف نبتكر مستقبلنا يف عامل متغري؟ ص 99-95
( ((1املصدر نفسه ،ص.8
( ((1راجع :طه عبد الرمحن ،احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري ،الدار البيضاء  -املغرب :املركز الثقايف
العريب ،ط.2005 ،1
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من هنا تكون مسؤوليتنا يف رفع اجلهل عن حضارتنا ،وحتقيق التعارف بينها وبني
غريها من احلضارات األخرى ،وهذا لن يتأتَّى إلاَّ بإبداع أفكار تعكس واقعنا ،يف شتى
جماالت احلياة ،مما ُيسهم يف قيام حضارة إنتاجية وثقافية وعلمية ،جتعلنا نسترشف مستقبلنا،
وحسب قول امليالد« :فاألمة التي ال تُبدع لنفسها أفكارها ،وتثق هبا ،وتُعيل من شأهنا ،لن
تكشف ذاهتا ،وطريقها إىل املستقبل»(.((1

التطرف الفكري
ﷺ رؤية زكي امليالد احلضارية يف ظل حتدي ثالوث
ّ

ينطلق الباحث زكي امليالد يف بناء نظريته الفلسفية من سؤال مرشوع ،مفاده :ملاذا
التطرف بأشكاله
اخلوف من انبعاث احلضارات؟ ليبني رؤيته احلضارية ،البعيدة عن
ّ
الثالثة( :السيايس ،الديني ،االجتامعي) ،وإذا أردنا تصني ًفا ّأول ًّيا ملرشوع امليالد يف بناء نظرية
إسالمية يف التفكري الفلسفي اإلسالمي املعارص ،يمكن حتديده يف ستة حماور كربى ،عالج
فيها أهم الثنائيات التي ناقشها الفكر العريب واإلسالمي ،هذه املحاور هي:

أو ًال :املسألة احلضارية

يف هذا املحور انطلق الباحث زكي امليالد من قراءة النظريات احلضارية الغربية،
ليقدّ م رؤيتها االسترشافية ملستقبل احلضارات يف القرن احلادي والعرشين امليالدي،
التطرف والعقالنية ،ثم ُيعرب عن موقفه
وليكشف عن موقع نظرية رصاع احلضارات بني
ّ
النقدي من هذه النظرية.

 -1نقد زكي امليالد املنهجي لنظرية رصاع احلضارات

يقف الباحث امليالد أولاً عند نظرية املفكر السيايس األمريكي صمويل هنتنغتون
ربا أن نظريته «جاءت يف ظروف كان العامل يستبرش فيها بانتهاء
(2008 - 1927م) ،معت ً
احلرب الباردة ،وإذا هبذه النظرية تبشرّ بصدام عىل مستوى احلضارات ،وكأهنا تدعو إىل
حرب باردة بني احلضارات»(.((1

(((1

وقد تت ّبع امليالد املواقف الناقدة املتّخذة من نظرية رصاع احلضارات ،متطر ًقا إىل
املفكر الفلسطيني إدوارد سعيد (2003 - 1935م) ،الذي رأى أهنا تعبرّ عن استعامر
جديد ،وجاءت داعمة لرأي املسترشق املتح ّيز برنارد لويس (مواليد 1916م) ،وأشار

( ((1املصدر نفسه ،ص.100
( ((1أستاذ العلوم السياسية ومدير معهد جون .م أولني للدراسات االسرتاتيجية يف جامعة هارفرد األمريكية.
( ((1زكي امليالد ،املسألة احلضارية ..كيف نبتكر مستقبلنا يف عامل متغري  ،ص.60
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كذلك لنقد بعض املفكرين العرب ،منهم املفكر املغريب حممد عابد اجلابري (- 1936
2010م) ،واملفكر املرصي فهمي هويدي (مواليد 1937م)(.((1
وعن نقده هلذه النظرية ،يرى الباحث امليالد أن رؤية هنتنغتون جاءت حمكومة
بمنطق املنهج الغريب يف التفكري جتاه اآلخر ،فهي قائمة عىل تفسري التاريخ اإلنساين من زاوية
الرصاع والنزاع والصدام ،عىل مستوى الطبقات ،أو األجناس ،أو الثقافات ،أو الدول
واحلضارات ،ومن هذه اجلهة فإن نظرية رصاع احلضارات ما هي إلاَّ نظرية من النظريات،
أو فرضية من الفرضيات ،وال يمكن تفسري تاريخ مجيع احلضارات هبذه الفرضية(.((1
حصل ذلك رغم ما أخذه الغرب من معارف وعلوم من الثقافة اإلسالمية واحلضارة
تطرف الدراسات الفلسفية الغربية يف فهم العالقة بني
اإلسالمية ،من هنا يتّضح لنا مدى ّ
حضارة الغرب وحضارة اإلسالم ،القائمة عىل تقسيم العامل إىل ثنائية الغرب وال الغرب.

وعن خوف الغرب من انبعاث احلضارات األخرى غري الغربية ،يرى امليالد
أن املشكلة تكمن يف املركزية املعرفية الغربية كمعادلة سلبية .ويرشد امليالد إىل معادلة
سليمة ترى أن الدعوة إىل تعدّ د احلضارات ،ينبغي أن ترافقها دعوة للحوار والتعارف بني
احلضارات ،ال إىل صدامها ،ورصاعها.
وهنا ُيشري صاحب نظرية تعارف احلضارات إىل غياب التفلسف االسترشايف للحياة
العربية واإلسالمية ،لكي نتجاوز االستتباع الفكري واملنهجي املفروض من طرف مركزية
التفكري الغريب(.((2

ولتأكيد هذا املوقف استند الباحث امليالد إىل بعض الدراسات الفلسفية الغربية التي
كشفت عن وجود أزمة حضارية عميقة يف الغرب ،كالتي أشار إليها الفيلسوف الفرنيس
روجي غارودي (2012 - 1913م) وهي األزمة التي دعته إىل فكرة حوار احلضارات.

فقد وجد غارودي حسب قول امليالد أن «ال سبيل لتجاوز األزمة وتداركها إلاَّ
باالنفتاح عىل احلضارات األخرى غري األوروبية ،والتحاور معها والتع ُّلم منها ،الكتشاف
ما يسميه بالفرص املفقودة ،أو األبعاد اإلنسانية واألخالقية املطلوبة ،التي نمت يف
احلضارات ،والثقافات غري األوروبية»(.((2
( ((1املرجع نفسه ،ص.60
( ((1املرجع نفسه ،ص62-61
( ((2املرجع نفسه ،ص .67
( ((2املرجع نفسه ،ص .70
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ويكشف لنا هذا القول يف مضمونه عن اخلوف من نظرية هنتنغتون التحريضية ،وقد
بنى غارودي نظرية احلوار بني احلضارات عىل ثالثة مرتكزات أساسية ،هي:

 -1االهتامم باحلضارات الالغربية يف جمال الدراسات ،وجعلها تعادل يف أمهيتهام
الثقافة الغربية.

 -2رضورة أن يشغل مبحث اجلامل ،منزلة يعادل يف أمهيته تعليم العلوم والتقنيات.

 -3جعل االهتامم باملستقبل ،يعادل يف أمهيته من ينطلق من نقد التجربة الغربية
للحضارة الغربية(.((2

 -2هل لدينا نظرية إسالمية يف حوار احلضارات؟

جمرد
عن هذا السؤال أجاب زكي امليالد بأن فكرة حوار احلضارات ما زالت عندنا ّ
تتحول إىل نظرية نعرف ماذا نريد منها ،فرغم أن السيد حممد خامتي (مواليد
دعوة عامة ،ومل ّ
1943م) طرح دعوته حلوار احلضارات يف خطابه الذي ألقاه باجتامع اجلمعية العامة لألمم
تتحول هذه الدعوة إىل نظرية واضحة
املتحدة يف أغسطس 1998م ،وإىل يومنا هذا مل
ّ
ومتامسكة.

ويرى امليالد أن بمقدار ما لفتت أحداث احلادي عرش من سبتمرب 2001م ،األنظار
ملقولة هنتنغتون ،لفتت كذلك االهتامم لدعوة الرئيس اخلامس للجمهورية اإليرانية يف
حوار احلضارات ،وتأكّدت قيمة هذه الدعوة واحلاجة إليها يف استرشاف مستقبل حضارتنا
الواعدة .هذا وإن كان البعض يضع رؤية زكي امليالد حتت مظلة انتامئية فكرية لرؤية حممد
خامتي(.((2
ولعل هذا ما يفرس بعض اليشء عدم اهتامم املثقفني واملفكرين والباحثني العرب
واملسلمني بفكرة حممد خامتي ،والعمل عىل تعميقها فكر ًّيا وعمل ًّيا ،بوصفها فكرة عاملية
وإنسانية ال مذهبية ،وال عقدية ،واملآل نفسه نخشى أن حيجب احلقيقة يف عالقتها احلضارية
اخلالصة ،والتي عبرّ عنها امليالد يف رؤيته القائلة« :بأن من يفتقد احلضارة والتحرض ،ال
يمكن االعرتاف له بأن يكون رشيكًا أو مؤ ّث ًرا يف قضية حضارية عاملية ،مثل قضية حوار
احلضارات ،وهذا ما يفتقده العامل اإلسالمي املعارص»(.((2

( ((2املرجع نفسه ،ص.73-70
( ((2املرجع نفسه ،ص.71 - 74 - 73
( ((2املرجع نفسه ،ص.75
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نطور
ولكي تكون لنا نظرية يف «حوار احلضارات» ،ال بد -يف نظر امليالد -أن ّ
إمكانية التواصل مع العامل ،ويكون هذا التواصل يف جوهره عملية معرفية تبدأ من املعرفة،
وتنتهي إليها ،وهذا هو التحدّ ي الذي ينتظرنا ،ولتدعيم هذه اخلطوة يرى امليالد رضورة
أن ننشأ يف العامل العريب واإلسالمي جملاّ ت ومراكز بحث علمية تُسهم بشكل مستدام يف
دراسة قضية حوار احلضارات؛ ألن معرفتنا بحضارات العامل تعاين من فقر معريف شديد
بحاجة إىل تدارك وجتاوز(.((2
وحني أعلنت منظمة اليونيسكو سنة 2010م سنة دولية ملا أسمته «تقارب
احلضارات» ،وجاءت تلبية لرغبة الدول األعضاء للسعي إىل إقامة حوار بني احلضارات
ّ
مهت
والثقافات والشعوب باعتباره مبدأ
متجذ ًرا يف صميم امليثاق التأسييس لليونيسكو إذ ّ
توحد
تارة بالتأكيد عىل خصوصيات كل جمتمع ،وتارة أخرى عىل عنارص التشابه التي ّ
املجتمعات(.((2

أمام هذه القضية رأى امليالد أن مقولة «حوار احلضارات» هي يف األساس مقولة
«تقارب احلضارات» ،ومتسائلاً عن احلكمة من وراء هذا التغيرّ يف التسميات من تسمية
«حوار احلضارات» ،إىل تسمية «حتالف احلضارات» ،إىل هذه التسمية اجلديدة «تقارب
احلضارات» ،ويطرح يف األخري أمنيته يف أحالم منظمة اليونيسكو التي اختارت مفهوم
«التقارب» ،ومل خترت مفهومه حول «التعارف» ،الذي يعتربه أكثر صوا ًبا وخت ّل ًقا وملعانًا من
املفهوم ا ُملختار؛ وذلك ألن احلضارات لن تتقارب ما مل تتعارف!(.((2
ولبناء نظرية لنا يف حوار احلضارات عىل مستوى العامل اإلسالمي ،حدّ د امليالد لذلك
اجتاهني:
االجتاه األول :يرتكز عىل حتليل املشكالت اجلذرية والعميقة ،التي مت ّثل املعوقات
احلقيقية أمام هنضة وتقدّ م العامل اإلسالمي ،ويف هذا النطاق تأيت العنارص اآلتية:

ُكون
 -1النظر إىل مشكلة التخ ّلف يف مجيع جوانب حياتنا ،ومواجهة الثقافة التي ت ّ
ذهنية التخ ّلف يف األمة.
 -2رضورة البحث عن فلسفة ف ّعالة لبناء حضاراتنا يف هذا العرص ،واكتشاف طريق
لنهضة تضع األمة يف مسار التمدُّ ن والتحضرُّ والتقدُّ م.

( ((2املرجع نفسه ،ص.77
( ((2زكي امليالد ،نحن والعامل ..من أجل جتديد رؤيتنا إىل العامل ،ص.82
( ((2املرجع نفسه ،ص.86
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 -3الرتكيز عىل تكوين وبناء اإلنسان ،ليكون صاحب دور ومسؤولية يف بناء النهضة
والتقدم.

 -4التخ ُّلص من آفة االستبداد السيايس التي أعاقت إمكانات األمة عن املشاركة
الف ّعالة.
االجتاه الثاين :يرتكز عىل تشخيص املتط ّلبات األساسية يف هذا الشأن ،ومن هذه
املتط ّلبات:
 -1العمل عىل حتويل العامل اإلسالمي إىل كتلة حضارية وبرشية وجغرافية متكاملة
ومتامسكة ،وإعطاء األولوية واألفضلية بني هذه الدول يف خمتلفة جماالت التعاون والتواصل
والتضامن ،انطال ًقا من مفهوم اجلامعة اإلسالمية(.((2

 -2تعزيز موقعية وفاعلية جمموعة الدول الثامنية الكربى يف العامل اإلسالمي ،والتي
أدوارا
تضم (ماليزيا ،إندونيسيا ،بنغالدش ،باكستان ،إيران ،تركيا ،مرص ،نيجرييا) لتؤدي
ُ
ً
ريادية يف هنضة العامل اإلسالمي وتقدّ مه.
 -3التأكيد عىل دور املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو)
املتخصص بقضية هنضة العامل
وفاعليتها ومركزيتها ،ألن تؤ ّدي دور العقل املفكّر واجلهاز
ّ
اإلسالمي ،وإعطاء املصداقية واالهتامم الفعيل واجلاد باالسرتاتيجيات التي أعدّ هتا املنظمة،
كاالسرتاتيجية الثقافية للعامل اإلسالمي ،واسرتاتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا،
واسرتاتيجية االستفادة من العقول املهاجرة ،إىل جانب احلاجة إىل اسرتاتيجية اقتصادية
اجتامعية تنموية ملعاجلة مشكالت الفقر واملرض وحتسني نوعية حياة اإلنسان يف العامل
اإلسالمي.
 -4االجتاه نحو الرشق ،وتطوير العالقات واالتصاالت بالدول الرئيسية فيه،
وهي :اليابان والصني واهلند ،والرتكيز عىل جماالت الرتبية والتعليم والتكنولوجيا والبحث
العلمي واملعلوماتية.
 -5بناء عالقات جديدة مع الغرب ،تكون بعيدة عن مفاهيم اهليمنة والسيطرة
والتبعية ،واالستحواذ عىل الثروة ،والرتهيب بالقوة ،وانتهاك السيادة ومبادئ العدالة،
واملساواة يف احلقوق ،والتكافؤ يف فرص النمو والتقدّ م ،وضبط حركة العوملة وأنسنتها.

( ((2زكي امليالد ،املسألة احلضارية ..كيف نبتكر مستقبلنا يف عامل متغري  ،ص.78-77
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 -3امليالد ومفارقة الصدام واحلوار بني هنتنغتون وغارودي

تُعترب حماولة زكي امليالد رائدة يف جمال ربط العالقة بني نظرية هنتنغتون يف صدام
واملتحول
احلضارات ،ونظرية غارودي يف حوار احلضارات ،وذلك للوقوف عىل الثابت
ّ
فيهام ،والكشف عن الفروقات واملفارقات بني النظريتني ،ومن هذه الفروقات واملفارقات
يف نظر امليالد:
ناظرا إىل الغرب يف نظريته حلوار احلضارات ،فإن هنتنغتون
أول :إذا كان غارودي ً
ناظرا إىل الغرب يف نظريته لصدام احلضارات ،والفارق بينهام ،أن غارودي
هو اآلخر كان ً
نظر إىل الغرب من الداخل ،وأراد أن ُيلفت النظر إىل أزمة الغرب الداخلية ،فحني نظر
هنتنغتون إىل الغرب من اخلارج ،وأراد أن يلفت نظر الغرب إىل التحديات اخلارجية.

ثان ًيا :حاول ٌّ
كل من غارودي وهنتنغتون العمل عىل جتاوز الغرب ألزمته احلضارية،
فركّز غارودي يف نظريته عىل األبعاد الثقافية واألخالقية واملعنوية ،يف حني ركّز هنتنغتون
عىل األبعاد السياسية والتكنولوجية والعسكرية.
ثال ًثا :تنتمي نظرية حوار احلضارات حسب حتليل غارودي إىل املجال الثقايف وتتحدّ د
به ،يف حني تنتمي نظرية صدام احلضارات حسب حتليل هنتنغتون إىل املجال السيايس
وتتحدد به(.((2

 -4نظري هناية التاريخ وتراجع النموذج الغريب

تطرق زكي امليالد إىل مقاربة ثالثة حتدّ دت يف البحث عن
يف نطاق املسألة احلضاريةّ ،
نظرية فرانسيس فوكوياما (مواليد 1952م) يف هناية التاريخ التي طرحها سنة 1989م،
ليحوهلا الح ًقا يف كتاب
وأشار هلا يف مقالة نرشها يف جملة ناشيونال أنرتست األمريكية،
ّ
صدر سنة 1992م بعنوان( :هناية التاريخ واإلنسان األخري).

هذه النظرية أراد منها فوكوياما القول بأن الغرب هو املنترص يف هناية التاريخ بفلسفته
الديمقراطية ،لكنه عاد وتراجع عن هذا احلامس واالندفاع متحد ًثا عن تراجع صورة
النموذج األمريكي يف جمتمعات الرشق األقىص(.((3
يقر ّ
وحيذر
فالفكر الفلسفي الغريب داخل الغرب نفسه كام يقول زكي امليالد ،أصبح ّ
من تبني النموذج الغريب يف عمليات اإلنامء وبناء التقدّ م ،وأخذت الدعوات تتصاعد

( ((2املرجع نفسه ،ص.71-72
( ((3املرجع نفسه ،ص.81-77
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نموذجا بديلاً للتقدّ م
يف رضورة البحث عن نامذج بديلة ،وأن تكتشف كل أمة لنفسها
ً
والنهوض.

ثان ًيا :املسألة الثقافية

حاول زكي امليالد العمل لبناء نظرية ثقافية إسالمية ،كام جتلىَّ يف كتابه (املسألة
نترصا فيه لنظرية املفكر
الثقافية ..من أجل بناء نظرية يف الثقافة) الصادر سنة 2005مُ ،م ً
البوسني عيل عزت بيجوفيتش (2003 - 1925م) الثقافية ا ُملتصفة بصفة النزعة اإلنسانية
واألخالقية األصيلة والعميقة ،التي ظهرت وجت َّلت يف كتابيه (اإلعالن اإلسالمي) الصادر
عام 1981م ،وهو خطاب للمسلمني والعامل اإلسالمي ،وكتاب (اإلسالم بني الرشق
متوجه إىل العامل وثقافته.
والغرب) ،وهو خطاب إىل اآلخر
ّ

هدف الكتاب األول إىل هنضة املسلمني وجتديد العامل اإلسالمي ،يف حني هدف
ناظرا إىل العامل ،وبوصف أن اإلسالم ُيم ًثل طري ًقا
الكتاب الثاين إىل احلديث عن اإلسالم ً
ثال ًثا بني أيديولوجيات الرشق والغرب.
ولج الباحث امليالد إىل عيل عزت بيجوفيتش من زاوية البحث عن العالقة بني
انتصارا هنائ ًّيا وحاسماً  ،يف
الثقافة واحلضارة ،العالقة التي انترص فيها بيجوفيتش للثقافة
ً
وجه للحضارة نقدً ا شديدً ا؛ ألنه ربط الثقافة بعامل السامء واملثل العليا ،فحني ربط
املقابل ّ
احلضارة بعامل األرض وبالطبيعة والعنارص املادية.

تتحرر من
ويرى بيجوفيتش أن اإلسالم صبغ الثقافة بالصبغة العاملية ،وجعلها
ّ
العصبيات بكافة أشكاهلا ،واشرتط التعامل مع الناس عىل قاعدة الكرامة لقوله تعاىل:
ِ
ِ
ِ
َاه ْم َعلىَ
َاه ْم م َن ال َّط ِّي َبات َو َف َّض ْلن ُ
َاه ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
{و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبني آ َد َم َوحمَ َ ْلن ُ
َ
ِ
(((3
ٍ
كَثِري ممَِّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْفضيلاً }  ،وعاملية الثقافة يف اإلسالم هي من عاملية الدين ،لقول احلق
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
ني﴾}(.((3
َاك إِلاَّ َرحمْ َ ًة لِ ْل َعالمَِ َ
سبحانهَ :
تطرق امليالد إىل جهد املفكر اجلزائري
ويف نطاق العمل من أجل بناء نظرية يف الثقافة ّ
(((3
مالك بن نبي (1973 - 1905م) ،يف معاجلة مشكلة الثقافة يف العامل العريب واإلسالمي .
كام لفت امليالد االنتباه إىل حماوالت أخرى تنتمي للقرن العرشين ،مثل حماولة حممد

( ((3القرآن الكريم ،سورة اإلرساء ،اآلية.70 :
( ((3القرآن الكريم ،سورة األنبياء ،اآلية.107 :
( ((3زكي امليالد ،املسألة الثقافية ..من أجل بناء نظرية يف الثقافية ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط،1
 ،2005ص.151
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إقبال يف كتابه «جتديد التفكري الديني يف اإلسالم» ،وحماولة السيد حممد باقر الصدر يف
كتابه «فلسفتنا» ،وحماولة السيد حممد تقي املدريس يف كتابه «الفكر اإلسالمي يف مواجهة
حضارية» ،وحماولة الدكتور حممد البهي يف كتابه «الفكر اإلسالمي احلديث وصلته
باالستعامر الغريب»(.((3

ثال ًثا :مسألة األنا واآلخر

تطرق امليالد هلذه املسألة يف كتابه (نحن والعامل ..من أجل جتديد رؤيتنا إىل العامل)،
َّ
ّ
ولكون أن هذه املسألة تأثرت بدرجة كبرية وتغيرّ ت صورهتا يف ظل موجة العوملة ،هلذا
اعتنى امليالد باملحاوالت التي جاءت لتصحيح صورة العوملة من خالل الدعوات إىل:
(أنسنة العوملة ،نحو عوملة عادلة ،عوملة متكافئة ،عوملة مسؤولة ،عوملة رؤوفة ،من أجل
هتذيب العوملة.)...،
وحينام تعالت األصوات العاملية ملكافحة اإلرهاب ،وجد امليالد أن هذه القضية
بحاجة ألن ترتافق معها ما سامه امليالد «التضامن من أجل أخالقيات عاملية جديدة ملكافحة
اإلرهاب» ،وذلك بناء عىل خلفية أن مقولة مكافحة اإلرهاب «ستكون هلا تأثريات
وتداعيات ومضاعفات سلبية عىل األبعاد األخالقية واإلنسانية ،كتنامي التمييز بصورة
كافة ،وإشاعة الكراهية ،وانتهاكات حلقوق وكرامة اإلنسان ،وتقليص احلريات العامة،
وهتديد السلم االجتامعي ،وسيادة أجواء اخلوف والرعب بني الناس ...إىل غري ذلك»(.((3
األمر الذي يقتيض تبني مقولة «التضامن من أجل أخالقيات عاملية جديدة» التي من
تداعياهتا حسب قول امليالد« :إشاعة التسامح ،وتأكيد النزعة اإلنسانية التي جتعل النظرة
بني الناس عىل أساس القيم ومبادئ االحرتام ،وترسيخ مفهوم الكرامة ،وتعزيز قاعدة
العدالة والتضامن والتكافل ...إىل غري ذلك من مفاهيم ومبادئ وقيم إنسانية وأخالقية
ومعنوية»(.((3

رابعا :مسألة اإلسالم والعوملة
ً

يف هذا املحور انتقل الباحث امليالد يف رؤيته الفلسفية ،من صدمة العوملة كموقف
غلب عىل رؤى الفكر العريب واإلسالمي ،إىل البحث عن عوملة إسالمية معتدلة.
( ((3زكي امليالد ،املسألة الثقافية ..من أجل بناء نظرية يف الثقافية ،ص.56 -53
( ((3زكي امليالد ،نحن والعامل ..من أجل جتديد رؤيتنا إىل العامل ،ص.372
( ((3زكي امليالد ،نحن والعامل ..من أجل جتديد رؤيتنا إىل العامل ،ص.371
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وأراد صاحب كتاب (اإلسالم والعوملة) النظر يف رؤية الفكر اإلسالمي املعارص جتاه
مسألة العوملة ،مؤكدً ا حاجة الفكر اإلسالمي ألن يتجاوز قراءته املنفعلة بتأثري ما يسمى
بصدمة العوملة ،وهي قراءة غلب عليها موقف الشك واخلوف والرفض التام والكيل
واملطلق(.((3

وجتاوزا هلذه القراءة املنفعلة جتاه العوملة ،وبح ًثا عن املوقف اإلسالمي يرى امليالد
ً
أن «أقرب مفهوم يمكن أن يعبرّ عن الرؤية اإلسالمية لفكرة العوملة هو مفهوم «التعارف»،
الذي من دالئله التواصل الكوين ،واالنفتاح العاملي عىل مستوى األمم واحلضارات،
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن
وذلك من خالل ربط هذا املفهوم بوحدة األصل اإلنساين {﴿ َيا َأ هُّ َيا الن ُ
{و َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا}،
التنوع اإلنساين َ
َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى} ،وعىل أساس قاعدة ّ
ِ
ِ
ِ
يم َخبِ ٌري}.
والتزا ًما بمبدأ أكرمية التقوى {إِ َّن َأك َْر َمك ُْم عنْدَ ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
يف حني أن العوملة التي عبرّ عنها الغرب ،تكاد ترتكز عىل االنتفاع املادي واجلشع
االقتصادي ،وحماولة احتكار الثروات ،والعمل عىل رفع القيود عىل األسواق والبضائع،
وحتريضا للنزاع والصدام»(.((3
وامتصاص األموال ،وهذه األمور هي من أكثر العوامل سب ًبا
ً
وهذه هي العوملة التي حيتاجها العامل ،ويتط ّلع هلا يف القرن احلادي والعرشين.

مع العلم أن امليالد انطلق يف رؤيته السابقة ،من أنه ال توجد نظرية إسالمية جتاه
العوملة ،فصنف املواقف املتّخذة من العوملة يف ثالثة مواقف :موقف ليربايل منارص للعوملة،
وموقف يساري مناهض للعوملة ،ويف اجلانب اإلسالمي اعترب امليالد أن ليس هناك نظرية
إسالمية حول العوملة ،فقد جرى التعامل معها بمنطق اخلوف والشك والرفض ،واعتبارها
مت ّثل مرحلة خطرية ومتقدِّ مة من الغزو الفكري ،واالخرتاق الثقايف ،والتدمري األخالقي
فقط ،ومازالت هذه الرؤية غالبة عىل موقف الفكر اإلسالمي املعارص ،وهذا ما عمل امليالد
عىل تغيريه يف كتابه (اإلسالم والعوملة).
ومن منظور آخر يمكن النظر للعوملة من جهة أهنا مت ّثل مرحلة متقدّ مة يف مراحل
متحركة ومتغيرّ ة
تطور املجتمع اإلنساين ،كام أهنا فكرة غري ثابتة ،وال مكتملة ،ولكنها فكرة
ّ
ّ
ويمكن اعتبارها أهنا شكّلت أو ستشكّل روح القرن احلادي والعرشين ،كام شكّلت فكرة
احلداثة روح القرن العرشين ،ويقرتب من هذا املعنى كتاب «من احلداثة إىل العوملة ..رؤى
( ((3زكي امليالد ،االسالم والعوملة ..ملاذا ال تكون العوملة مكس ًبا لنا؟  ،بريوت :مؤسسة االنتشار العريب،
ط ،2010 ،1ص .7
( ((3املرجع نفسه ،ص.38
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التطور والتغيري االجتامعي» الصادر عام  ،2000ملؤلفيه تيمونز
ووجهات نظر يف قضية
ّ
روبريتس وإيمي هايت(.((3

ولتكوين نظرية إسالمية غري منفعلة جتاه العوملة ،يستلزم يف رؤية امليالد احلضارية،
متخصصة يف العوملة ،وأبعادها
أن تكون هناك مراكز ومعاهد للدراسات والبحث ،تكون
ّ
الشاملة ،وكل ما يتع ّلق هبا ،وهذا ما ينقصنا فعلاً  ،إذا أردنا أبداع عوملتنا ،التي ختدم مرشوع
(.((4
النهضة والتقدم يف أمتنا

خامسا :مسألة اإلسالم واحلداثة
ً

يدور هذا املحور حول طبيعة جدلية العالقة بني اإلسالم واحلداثة ،واإلسالم وما
بعد احلداثة ،والذي حاول فيه امليالد الكشف عن طبيعة اهلواجس الفكرية التي سكنت
وتطورت من وقت آلخر،
ساحة الفكر اإلسالمي املعارص ،وكيف تبدّ لت هذه اهلواجس
ّ
التطور يف مسارات الفكر اإلسالمي.
بحسب اتجّ اهات
ّ
يف هذه املسألة يتّفق امليالد مع الفيلسوف املغريب طه عبدالرمحن (مواليد 1944م)،
عىل رضورة أن تكون لنا حداثتنا اإلسالمية اخلاصة بنا ،التي ختتلف يف روحها عن حداثة
الغرب ،فحني يرى الباحث الباكستاين أكرب أمحد رضورة البعد عن النظرة املنفعلة جتاه
احلداثة ،باعتبارها مرحلة مهمة يف التاريخ اإلنساين ،أتاحت إمكانات مل تكن متوفرة من
وقربت الثقافات فيام
قبل ،وبوصفها مرحلة اخترصت املسافات بني البرش عىل اختالفهمّ ،
بينها(.((4

ويف املجال الغريب رجع امليالد إىل الدراسة املهمة التي نرشها أستاذ اإلسالميات يف
اجلامعة األملانية راينهاد شولتسه بعنوان( :هل توجد حداثة إسالمية؟) حيث أشار إىل أن
الدراسات اإلسالمية احلديثة واملعارصة يف نقدها احلداثة أسهمت يف انعتاق احلداثة من
بنيتها التناقضية ،وزال الفصل الذي كان قائماً بني احلضارات والثقافات ،مما جعلنا نتك ّلم
بلغة اجلمع عن حداثات ،ومنها احلداثة اإلسالمية التي تطرح نفسها يف منظور ما بعد
يؤسس لرؤية حضارية جديدة بني عامل اإلسالم ،وعامل الغرب!(.((4
احلداثة ،ولعل هذا ما ّ
( ((3املرجع نفسه ،ص .89-85
( ((4املرجع نفسه ،ص.91
( ((4زكي امليالد ،اإلسالم واحلداثة ،من صدمة احلداثة إىل البحث عن حداثة إسالمية ،بريوت :مؤسسة
االنتشار العريب ،ط  ،2010 ،1ص .181-180
( ((4املرجع نفسه ،ص .187-186

132

دراسات وأحباث

سادسا :مسألة اإلسالم والنزعة اإلنسانية
ً

يف هذا املحور حاول صاحب كتاب (اإلسالم والنزعة اإلنسانية) ،اإلجابة عن
سؤال :هل توجد نزعة إنسانية يف القرآن ،وهل توجد مثل هذه النزعة يف كتاب إهلي؟

وغاية صاحب الكتاب هي مواجهة الرأي الذي يرى أن القرآن كتاب إهلي ال صلة
له بام ُيعرف بالنزعة اإلنسانية ،رغم أن املوقف القرآين يؤكد عىل وجود مثل هذه النزعة ،بل
تفوق هذا املوقف عىل مواقف القائلني بالنزعة اإلنسانية املغايرة واملتبجحني هبا يف
و ُيثبت ُّ
املجالني العريب واإلسالمي(.((4
ويف هذا النطاق وتدعيماً ملوقفه أشار امليالد لرأي بعض املفكرين والعلامء العرب
واملسلمني ،منهم املفكر املرصي عيل سامي النشار (1980 - 1917م) ،الذي يرى أن
املذهب اإلنساين يف القرآن الكريم مذهب رائع َّ
أخاذ ،ومن املوكّد يف نظره أن القرآن مل يرتك
نظرية أو مذه ًبا فلسف ًّيا ُشغل به العقل اإلنساين دون أن يبحث فيه ،ويضع أصوله العامة.

وأشار إىل رأي الشيخ يوسف القرضاوي ( مواليد 1926م) الذي يرى أننا لو
نظرنا إىل املصدر األول لإلسالم وهو القرآن كتاب اهلل ،وتدبرنا آياته ،وتأ ّملنا موضوعاته
واهتامماته ،نستطيع أن نصفه بأنه كتاب اإلنسان ،فالقرآن كله إما حديث إىل اإلنسان ،أو
حديث عن اإلنسان(.((4

ويف مطلع تسعينات القرن العرشين امليالدي ،مل جيد امليالد للتعبري عن النزعة
اإلنسانية يف القرآن الكريم ،أبلغ ممَّا كتب املفكر واملؤرخ التونيس هشام جعيط (مواليد
ضمنها الح ًقا يف كتابه
1935م) يف مقالة بعنوان «النزعة اإلنسانية والعقالنية يف اإلسالم»ّ ،
(أزمة الثقافة اإلسالمية).
يف هذه املقالة ناقش املفكر جعيط النزعة اإلنسانية يف القرآن ،واعتربها امليالد من
أوضح املناقشات يف املجال األكاديمي العريب املعارص دفا ًعا عن النزعة اإلنسانية يف القرآن،
تصور جعيط أن كل يشء يف القرآن ُيقيم صلة بني اهلل والطبيعة واإلنسان ،بحيث تبدو
فقد ّ
الطبيعة وكأهنا منقادة لإلنسان ،إىل جانب البحث عن العلم والتأ ّمل يف نظام العامل ،بالرجوع
الدائم إىل العقل البرشي(.((4

( ((4زكي امليالد ،االسالم والنزعة اإلنسانية ،كيف نُعطي النزعة اإلنسانية قوة املعنى؟ النادي األديب ،منطقة
الباحة ،ط  ،2013 ،1ص .53-52
( ((4املرجع نفسه ،ص.54-53
( ((4املرجع نفسه ،ص.55
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كام أكّد الباحث هشام جعيط أنه «توجد يف القرآن مركزية إنسانية ،لكنها خاضعة
للمقاصد واملخططات اإلهلية ،وهذا بحدّ ذاته يم ّثل شكلاً من أشكال النزعة اإلنسانية،
ففي القرآن درجة إنسانية أرفع ،إهنا مكانة اإلنسان يف مغامرة الوجود يف غائية اخلالق ،ويف
التاريخ»(.((4

تكشف لنا هذه املحاور يف هذا املرشوع الفلسفي ،عن طبيعة املنهج الذي سلكه
الباحث زكي امليالد يف تكوين رؤياه عن مشكالتنا احلضارية ،بعيدً ا عن كل أوصاف
التطرف واجلمود الفكري ،الذي أنطبع هبا التفكري اإلسالمي يف أحد اتجّ اهاته احلديثة
ّ
واملعارصة.

ﷺ خامتة

يفرتض أن العامل وهو يقتحم األلفية الثالثة ،قد استفاد من الدراسات الفلسفية
رفضا ملثل ذلك النوع من األفكار
املاضية ،وتع ّلم منها يف أن يكون أكثر إنسانية ،وأشدّ ً
التطرف بأشكاله املختلفة.
كثريا من
ّ
والسلوكيات التي حتمل ً
أقرت عديدً ا من
وإذا كانت الدراسات الفلسفية املبرصة هلذا الواقع العاملي ،قد ّ
النظريات (الرصاع ،احلوار ،التحالف ،التقارب )...كحلول ،بغض النظر عن املالحظات
عليها ،وكان يفرتض منها إهناء املشكلة بني احلضارات ،فاملشكلة -كام قال الباحث زكي
امليالد -ليست يف عدم احلوار فيام بينها ،وإنام يف عدم التعارف إىل بعضها ،ممَّا منعها من
التقارب فيام بينها ،ويف التفاهم والتعايش واالنسجام مع بعضها.

ولكن السؤال يبقى قائماً  :فهل «التعارف بني احلضارات» لوحده ،ويف شتى املجاالت
سيضع حتماً هناية للرصاع والتصادم بني عامل الغرب وعامل اإلسالم؟ َأوليس التعارف بحاجة
أن يسري جن ًبا إىل جنب مع التحالف والتقارب واحلوار؟ ما هي اآلليات التي من املفرتض
اتّباعها كخطوات للتعارف عند اآلخر ،وهل ما قدّ مه زكي امليالد من ُمرتكزات أساسية
للتعارف ،كفيلة بأن يبني الغرب عنا التصور نفسه؟
نصنا املقدس ،فام يقابلها يف نصوص اآلخر املقدسة
إذا كانت نظرية التعارف يف ّ
إ ًذا؟ ألسنا بحاجة إىل تعارف داخيل يف جمالنا العريب واإلسالمي ،قبل أن تكون هناك دعوة
للتعارف عىل املستوى اإلقليمي أو الدويل؟

( ((4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.

دراسات وأبحاث

ة ن ي�ش ف
ا ج
ل�سدكسلط� ع�د م� ا ل �وكو
حيياوي عبدالقادر والدكتور براهيم أمحد*

ﷺ متهيد

يعترب الكثري من املفكرين والفالسفة الغربيني أن ميشال فوكو((( يعدّ
من أهم الفالسفة املعارصين بعد موريس مريلوبونتي الذين اهتموا بإشكالية
اجلسد كمعطى هاميش يف البحوث الفلسفية ،ودرسها دراسة مغايرة ملن سبقوه،
جماورا ملوضوع النفس التي طرحها أفالطون يف
فإنه مل يطرح موضوع اجلسد
ً
شكلها املتسامي املفارق ،أو كام طرحها سبينوزا بعالقتها املتوازية أو املتحدة
مع اجلسد ،وال جسدً ا آلة كام ُيربزه ديكارت ،وال يطرح اجلسد األنا كام هو عند
مريلوبونتي ،بل جتاوزهم.

والحظ ميشال فوكو ّ
املؤرخني تناولوا اجلسد كمعطى فيزيولوجي
أن ّ

* شعبة الفلسفة ،كلية العلوم االجتامعية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغانم  -اجلزائر.
الربيد اإللكرتوينb_sidimokhfi@yahoo.fr :
((( ميشال فوكو ( )1926 - 1984فيلسوف فرنيس ،يعترب من أهم فالسفة النصف األخري
من القرن العرشين ،تأ ّثر بالبنيويني ودرس وحلل تاريخ اجلنون يف كتابه «تاريخ اجلنون»،
وعالج مواضيع مثل اإلجرام والعقوبات واملامرسات االجتامعية يف السجون .ابتكر
مصطلح «أركيولوجية املعرفة».
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ثابت يف حقل العلم والفلسفة ،ونظروا إليه كمجال للحاجات والرغبات ،وكمكان
للوظائف احليو ّية من تغذية ،وهضم ،وتنفس ،وتدمري وبناء وحتويل للمواد.
اهتم ميشال فوكو بسؤال اجلسد ،يف نطاق رصده
عىل العكس من ذلك متا ًما فقد ّ
لتاريخ املؤسسات ،واستقصائه للبنية العميقة التي حتكم مسار البورجوازية األوروبية،
وتوحد بني مظاهرها احلضارية ومنجزاهتا املتعدّ دة ،التي سامهت هبا عىل حدّ زعمها ،يف
ّ
تشييد رصح املدينة أو استكامله إىل حدّ بعيد.

السيايس ،فعالقات
أيضا مل خيرج أبدً ا عن احلقل
أما اجلسد وعالقته بالسلطة ،فهو ً
ّ
ّ
السلطة تعمل فيه عملاً
وتعذبه وجتربه عىل أعامل ،وتضطره
وتقومه،
مبارشا ،فهي تو ّظفه ّ
ً
إىل احتفاالت ،وتطالبه بدالالت(((.

ﷺ النظرة اجلديدة للجسد عند فوكو

متنوعة :مريضة
عىل العكس من مريلوبونتي مل يعرض فوكو جسدً ا واحدً ا بل أجسا ًدا ّ
وصح ّية ،جسدً ا برجواز ًّيا ،وجسد الطبقة العاملة ،جسدً ا مفر ًدا ،وعدّ ة أجساد ،إهنا أجساد
الساكنةّ ،
سيايس.
كل هذه األجساد ستدخل يف عالقات سلطوية ،وستنغرس ضمن جمال
ّ

فالسلطة عىل حدّ تعبري فوكو تنتج من خطاب ،وهذه السلطة تظهر يف عمل
مؤسسات الدولة املختلفة عرب الفعل اجلسدي ،فاجلسد يحُ َ ِّفز السلطة عىل العمل فيه ،ففي
كل خطاب سلطة ويف كل سلطة جسد« ،فاحلديث عن اخلطاب ُينتِج احلديث عن اجلسد
الذي يق ّيده ويعتقله ويطارده بوصفه وطنًا ،فاجلسد جمال إنتاج النظام واالنتظام ،ووطن
وممارسة السلطة سلطاهتا عرب تكنولوجيا لغوية -اخلطاب ،-يمكننا القول :إن السلطة
تكتب نصها باخلطاب عىل صحيفة اجلسد»(((.

إن اخلطاب يق ّيد اجلسد ويعتقله ،والبحث يف اخلطاب هو بحث يف اجلسد؛ ألن
اجلسد موطن ظهور نظام اخلطاب وفعل السلطة يف اجلسد ،فالسلطة تؤ ّدي مهامها عرب ما
ينطق به خطاهبا املؤسس هلا ،ومتتلك السلطة اجلسد من خالل منطوق اخلطاب ،إن كان يف
اخلطاب من لذة فإن اجلسد يتفنن هبا ،وإن كان به إقصاء ونفي فإن اجلسد ُيعاقب ويحُ اسب.
((( ميشال فوكو ،املراقبة واملعاقبة ..والدة السجن ،ترمجة :عيل مقلد ،مراجعة وتقديم :مطاع الصفدي،
بريوت :مركز اإلنامء القومي ،1990 ،ص.64
((( حممد عيل الكبيس ،ميشال فوكو ..تكنولوجيا اخلطاب ،تكنولوجيا السلطة ،تكنولوجيا السيطرة عىل
اجلسد ،تونس :دار سرياس ،1993 ،ص.60
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وذلك من خالل الدفع به نحو مؤسسات قرسية (املعزل والسجن واملستشفى
(((
مهمة إقصاء اجلسد املختلف ،من أجل عزله عن باقي األجساد
واملدرسة) ؛ ُخ ِّولت هلا ّ
السوية والسليمة واملندجمة يف احلياة العامة ،يف ظل املسموح به والسائد(((.

ّ
ولعل هذا التواطؤ املوجود حسب فوكو ،بني إراديت :القوة (السلطة) واملعرفة
حتول اجلسد إىل طاقة إنتاج ،ال ّ
أقل وال أكثر،
(اخلطاب)((( ،كان مرصو ًدا خللق تكنولوجيا ّ
وتعدم كل إمكاناته ومؤهالته التي من شأهنا التشويش عىل تلك الغاية املنشودة.
الحظ فوكو أن الربجوازية التي محلت شعار التغيري ،وتصدّ ت بأفكارها التنويرية
حررت اجلسد بالفعل من وصاية الروح والالهوت
للتقاليد اإلقطاعية والسياسية ،قد ّ
سخرته بشكل ال ّ
واملسيحيني ،وأزاحت عنه غبن القرون الوسطى ،لكنّها ّ
يقل استبعا ًدا
يف خدمة ليبريالية متوحشة عمياء ،مل تدَّ خر جهدً ا يف ابتكار أساليب متقدّ مة الستغالل
اجلسد واستثامر قواه داخل املعمل وخارجه ،يف سبيل استتباب نمط معني من اإلنتاج
(((
يعمق اغرتاب اجلسد واستالبه.
واالستهالك  ،واعتامد أسلوب حياة ّ

ﷺ اجلسد والتحوالت االجتامعية

لقد فطن فوكو منذ مؤلفاته األوىل((( -وإن مل يرش إىل ذلك رصاحة -بأن اجلسد كان
التحوالت االجتامعية ،وصحيفة ينعكس عليها نمط
دائماً وما يزال واجهة تسمها خمتلف
ّ
عالقة األفراد فيام بينهم ،ورؤيتهم للعامل واألشياء.
فاالنشغال بالسلوك الفردي ،كان ذريعة لتعرية الوجوه اخلفية ألخطبوط السلطة(((،
والكشف عن االسرتاتيجية املتبعة للسيطرة عىل اجلسد وفق نظام من احلقائق املجردة(،((1

((( عمر أوكان ،مدخل لدراسة النص والسلطة ،أفريقيا الرشق ،1994 ،ص .30

(5) LAARISSA (Mohamed Mustapha), corps، alterité et pouvoir chez Michel Foucault, in
Revue de la faculté des letres de Marrakech. n°5. 1989. P. 127.

((( يقول فوكوّ :
«إن اخلطاب السائد يف أي جمتمع هو خطاب السلطة ،)...( ،إنه خطاب تتحدّ د فيه السلطة
باملعرفة» انظر :إرادة املعرفة ،عرض :حممد حافظ دياب ،جملة فصول ،العدد الثالث ،1984 ،ص .226
(7) LAARISSA (M), «corps, altérité et puovoir chez Michel Foucault» op. cit. p. 130.

((( نقصد كتب« :الكلامت واألشياء»« ،تاريخ اجلنون» و«املراقبة والعقاب» ،التي طرحت مشكلة اجلسد
بصيغة جدُّ معقدة وغامضة ،سوف تتجيل يف مؤلفات فوكو الالحقة « :تاريخ اجلنسانية» بأجزائه الثالثة.
((( عمر أوكان ،مدخل لدراسة النص والسلطة ،مرجع سابق ،ص ص .29 - 26
ومتاسها تصبح خطا ًبا ،انظر :املرجع نفسه،
( ((1املعارف اليقينية التي يقدمها العلم والتي عند متفصلها لسان ًّيا
ّ
ص ص .36 - 37 ،30
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الضابطة حلالته أثناء املرض والصحة ،العقل واجلنون ،اللذة واألمل ،اجلريمة والعقاب.

فتحا حضار ًّيا جديدً ا بسبب كوهنا نو ًعا من
وإن كانت «أنسنة منظومة العقاب» ُت َعدّ ً
أنواع السيطرة الناعمة التي ترتكز عىل مراعاة «علم النفس» يف إجراءات العقاب لفهم
الفعل وفاعله ،وكذلك هتذيب اإلجراءات العقابية نفسها ،إلاَّ أن هدف السلطة يظل هو
السيطرة عىل اجلسد وضبطه وإخضاعه للمقاييس واملعايري يف إطار تطويع اجلسد ومراقبته
دون تعذيبه ماد ًّيا.
وهذه العمليات تتح ّقق عىل نحو نموذجي يف تنظيم مؤسسات السجن واجليش
واملدرسة ،وفيها تعمل مؤسسات وأجهزة الدولة كل يف جماهلا وختصصها من خالل
«ميكروفيزياء السلطة» عىل إخضاع اجلسد والسيطرة عليه سياس ًّيا.

ﷺ اجلسد كمعطى هاميش

هلذا ركّز فوكو عىل دور اجليش والسجن واملشفى كمؤسسات للدولة يف صناعة
األجساد؛ ألن هذه املؤسسات تقدّ م أجسا ًدا تؤ ّدي وظائف حمدّ دة هلا مسب ًقا ،وتشكّل بذلك
وع ًيا يعيد إنتاج الثقافة واملجتمع وف ًقا آلليات السلطة ،وإن تفسري آليات عمل األجهزة
يتم من خالل ترشيح األداء اجلسدي ،ومن هنا يأيت دور العنف والعقاب (الرمزي،
ّ
(((1
واملادي)  ،ليؤكّد رضورة اخلضوع للسلطة ،فالعقاب «يقوم بوظيفة قانونية سياسية ،إنه
احتفال من أجل إعادة إقرار السيادة بعد جرحها حلظة»(.((1
ومن مظاهر العقاب اجلامعي هذه ما جاء يف املرسوم امللكي( ،((1الذي ألقى باملجانني
واملرشدين والفقراء واللصوص والعاطلني والعاهرات والشواذ جنس ًّيا،
وذوي العاهات
ّ
يف املستشفى العام بباريز :إجرا ًء وقائ ًّيا أكثر منه عالج ًّيا ،ورد ًعا للثورة التي كانت مؤرشاهتا
تلوح يف األفق.
ثم توزيعها بعد ذلك عىل املؤسسات الرتبوية أو
كام أن إقرار ترسيح هذه الفئاتّ ،
التأديبية أو التوجيهية أو االستشفائية املختصة ،كان «بمثابة بحث عن مصدر لقوة العمل

( ((1انظر جسد املحكوم عليهم من كتاب املراقبة واملعاقبة مليشال فوكو ،مرجع سابق ،ص  47حتى ،69
وكذلك الرسوم التوضيحية من ص 7حتى ص.29
( ((1ميشال فوكو ،املراقبة واملعاقبة ،مرجع سابق ،ص.82
( ((1أصدر لويس الرابع عرش سنة  1657هذا القرار ،الذي عرف حتت اسم «االعتقال الكبري» انظر:

FOUCAULT (Michel). Histoire de la folie à l’age classique, Ed. Gillmard. Coll. Tel. Paris,
1972. Pp. 60 – 61.
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الرخيص أو قوة العمل الذي يقوم عىل السخرة»( ،((1والذي يدعم يف نظر فوكو الشكل
املدين ّ
للرق واالستعباد .بحيث كانت تقنيات الرتويض واهليمنة ،التي طالت اجلسد ،تستمدّ
سلطاهنا من حقائق االقتصاد السيايس واإلنثروبولوجيا والبيولوجيا والنحو ،وغريها من
العلوم التي سامهت من جهتها يف إحكام تلك اهليمنة «بأقل عناء وأكثر وحشية»( ،((1ومدها
باملربرات العقالنية والرشعية املنطقية.

ﷺ اجلسد والعقاب

من بني الفئات التي ت ََّم معاقبتها وإقصائها املجانني ،هذه الفئة التي يرى فوكو أنه ت ََّم
الفلسفي العقالين
سيتجسد هذا اإلقصاء
جتاهلها من حقل الفكر املعريف مثلها مثل اجلسد،
ّ
ّ
الكالسيكي.
جلسد املجنون كجسد بال عقل واقع ًّيا من خالل عمل ّية مأسسته يف العرص
ّ
يتم اإلبحار باملجانني يف سفن تائهة هبم ،س ُيعلن عن إجراء احلجز الذي
فبعدما كان ّ
تعود مراحله األوىل إىل املرسوم امللكي الذي ذكرناه قبلاً  ،هذه املؤسسة سيعمم إنشاؤها
يف ّ
يب ،فمنذ منتصف القرن  17ارتبط اجلنون هبذه األرض اخلاصة
كل أرجاء العامل الغر ّ
باحلجز.
الترصفات وحرماهنم من األشياء
هذا املكان املظلم الذي لقي فيه املجانني أعنف
ّ
الرضورية ،و ّملا تغيرّ ت النظرة إىل البؤس من كونه إجياب ًّيا إىل داللته عىل املذلة ولعنة إهلية،
ضمهم إىل وطن املجانني واإلنفاق عليهم كام رافقهم
فإن وجوب إغاثة الفقراء اقتىض ّ
الع ّطالون للقضاء عىل التس ّيب ،فالعا ّطل ال ُيطرد بل له احلق يف األكل ،ولكن عليه أن يقبل
واألخالقي لنظام احلجز.
البدين
اإلكراه
ّ
ّ
إلاَّ ّ
أن املستشفى العام مل يكن يف حقيقته مؤسسة عالج ّية ،فلم يكن حيمل دالالت
الربجوازي الذي كان
طب ّية ال من حيث املامرسة ،وال من حيث املفهوم ،فهو يعود إىل النظام
ّ
حياول احلفاظ عىل نفسه ،واحتواء مراحل األزمات االقتصادية فتعينّ لديه فرض العمل
ّ
قرسا إىل جانب الع ّطالني
اإلجباري «فمنذ البداية
ّ
سيحتل املجانني مواقعهم طو ًعا أو ً
(((1
اجلربي» .
رشيرين ،فمثلهم سيخضعون لقوانني العمل
ّ
والفقراء خيرّ ين أو ّ
ّ
إن املستشفى العام كانت له إ ًذا داللة اقتصادية ،فربفض العمل ستسخر هذه

( ((1كريوزيل إديت ،عرص البنيوية من ليفي سرتاوس إىل فوكو ،ترمجة :جابر عصفور ،الطبعة الثانية ،الدار
البيضاء :منشورات عيون املقاالت ،1986 ،ص .214
( ((1حممد عيل الكبيس ،ميشال فوكو ،ص .62
( ((1املصدر نفسه ،ص .70

اجلسد كسلطة عند ميشال فوكو

139

األجساد كقوى إنتاجية يف خدمة االقتصاد الربجوازي الذي يفيض إىل «أن نُشغلهم بالعمل
أطول مدة ممكنة ،ويف األعامل األكثر شقاء ،وذلك بام تسمح به قوهتم ،ويسمح به مكان
عملهم»(.((1
كام تتجاوز الداللة االقتصادية هلذا املستشفى العام مع الداللة األخالقية التي مهمتها
معاقبة وتقويم االستخفاف باألخالق التي تدعو إىل االلتزام بالنظام ،ترك التكاسل،
إن ّ
االتكال من حيث ّ
كل خطأ «جيب أن يعاقب بتقليل كم ّية األكل ،الزيادة يف ساعات
العمل ،وبالسجن وبأحكام أخرى سار ّية يف املستشفيات ،ووفق ما يرتئيه مديروها»(.((1
األخالقي مهمة مدن ّية تتولاّ ها الدولة بعدما كانت من
فأصبحت رعاية النظام
ّ
القرسي لتعكس
مهام الكنيسة ،هباتني الداللتني تظهر لنا السلطة بتقنياهتا :احلجز ،العمل
ّ
ما يسميه فوكو االستثامر االقتصادي والسيايس للجسد ،فاستثامره ضمن تشغيل القوى
اجلسد ّية ،وسياس ًّيا ضمن جعل هذه القوى اجلسد ّية خاضعة.

ﷺ اجلسد واجلنون

لقد ر ّد فوكو سبب هذا الفصل واإلقصاء القرسي لعامل اجلنون من املجال البحثي
الفكري اىل زيف العلوم اإلنسانية ،ودعا إىل األهلية عن املعارف املرتتبة عنها؛ ألهنا عوض
أن تقدّ م حلولاً موضوعية تعي طبيعة اإلنسان( ،((1وتفتح له اآلفاق املنغلقة ،وتستجيل
مواطن العتمة يف تكوينه البيولوجي والغريزي ،من أجل فهم حقيقي للذات ولقيمها
املحايثة ،نجدها تتخلىّ عن طموحها هذا ووعودها تلك ،لتصبح وسيلة إخضاع مسترتة
تستهدف اجلسد ،ونسق ضبط مولد لإلرغامات يف صفة مناهج لينة ،تنظم وتصنف وتنتقي
وتُقيص وتراقب وتستنطق ،دون اللجوء إىل الوسائل السلطوية املكشوفة ،وأساليب القهر
املتربجة ،السائدة يف العرصين الوسيط والكالسيكي(.((2
يف هذا اإلطار ركّز ميشال فوكو حفرياته عىل ثالثة حقول رئيسية:

تطور إجراءات التأديب بتساوق مع الفتوحات التكنولوجية والعلمية ،من
أولّ :
جهة ،ومن جهة ثانية مع نمط اإلنتاج السائد؛ بحيث استبدل جالدو األمس بقضاة عادلني،
( ((1املصدر نفسه ،ص .96
( ((1املصدر نفسه ،ص .97
( ((1حممد عيل الكبيس ،ميشال فوكو ،صص .37 - 39
( ((2إديت كريوزيل ،عرصالبنيوية من ليفي سرتاوي إىل فوكو ،مرجع سابق ،صص .214 - 232
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حياكمون الروح بدل اجلسد وفق قانون( ((2ينص عىل نظام للعقاب ال مكان فيه للقصاص،
مصححا بأن حتويل االهتامم صوب الروح،
وال للتعذيب اجلسدي .إلاّ أن فوكو يستدرك،
ً
األول واألخري ،إىل تضييق
ال يعني إعفاء اجلسد ،وإنّام هي طريقة ملتوية تسعى يف املقام ّ
اخلناق عليه(.((2

ثان ًيا :إزاحة تقنيات النفي واالحتجاز املصاحبة لقسمة اجلنون ،وفسح املجال أمام
خطاب معريف متمفصل إىل كالم ممنهج ،يامرسه الطبيب النفيس يف إعادة ترويض املجنون
وتقليم نزوعه االجتامعي أو احليواين(.((2
ويبدو أن إلزامية القميص القرسي ،واحلقن والعقاقري املخدرة املدعمة لسلطة
الطبيب اخلطابية ،كانت تُكره املريض عىل البوح واالعرتاف بكلامته الرسية واحلميمية؛ من
أجل اخلضوع ملؤسسة الطب النفيس التي متلك وحدها حق إبعاده عن املجتمع ،أو إدماجه
من جديد(.((2

ثال ًثاُ :س ّن مرشوع لتنظيم اللذات والتقعيد الستعامالهتا ،حتت مراقبة علم النفس
والطب والديموغرافيا .وهذا فضلاً عن األخالق اجلنسية ال َكن َِس َّية التي مل جتد البورجوازية
بدًّ ا من تبنيها ،حتى تستفيد من خلخلتها لقواعد الزواج األرستقراطية( ،((2يف إنشاء «جسد
(((2
ثم يف تقنني ممارسة املتع ،حسب
خالص ،جسد طبقي ذي صحة ووقاية وساللة وعرق» ّ .
منظومة من األوامر والنواهي والقيم القمعية الرافضة حلق اجلسد الالهنائي يف اللذة.
فالكبت ال اإلشباع هو موضوع اجلنسانية ،ورشط وجودها .واإلنجاب ال املتعة،
انتصارا للثقافة عىل الطبيعة ،والفكر عىل اجلنس،
مهها األسايس والوحيد؛ ألن يف ذلك
ً
هو ّ
والروح أو السلطة( ((2عىل اجلسد.

( ((2املرجع نفسه ،ص.219

(22) FOUCAULT. T ( Michel ), Surveiller et puni, ed. Tel gallimard، Paris, 1993, p. 34.

حيول اإلنسان إىل حيوان ،وحييي نزوعه العدواين وطبيعته
( ((2ساد االعتقاد يف العرص الكالسيكي أن اجلنون ّ
الرشيرة ،انظر.Foucault (Michel) Histoire de la Folie, op cit. P. 400 :
( ((2عمر أوكان ،مدخل لدراسة النص والسلطة ،ص .35
األول،
( ((2موريس بالنشو ،ميشال فوكو كام أختيله ،ترمجة :احلبيب الساملي ،جملة املقدمة (الباريسية) العدد ّ
ماي  ،1987صص .14 - 15

(26) FOUCAULT (Michel), la volonté de savoir. Gallimard, Paris, 1976, p. 164.

( ((2حيث يتبادالن األدوار بينهام ،فالروح هي سلطة العهدين القديم والوسيط ،والسلطة هي بمعنييها
البيو -سيايس (فوكو) والتحريمي (فرويد) ،مت ّثل روح عرص احلداثة ،عرص موت اإلله واإلنسان م ًعا.
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حترر اجلسد
ﷺ أفق ّ

بعدما رأينا احلقول املعرفية التي ركّز عليها فوكو يف دراسته ،وجب أن نتساءل كيف
والتحرر ،ويستنطق جروح اجلسد
هلذا البحث األركيولوجي املعريف أن يقرتح أف ًقا للتغيري
ّ
يعمقها؟
دون أن ّ
التصورات التي شدّ دت عىل
يعمم عىل جمموع
ّ
إن هذا االستفهام اإلنكاري قابل ألن ّ
اجلسد باعتباره موضو ًعا لالشتغال الفكري ،وجعلته مركز اهتامم النسق الفلسفي والنظر
العقيل الرصف؛ بحيث مل تستطع خمتلف فلسفات اجلسد -من نيتشه إىل الفينومينولوجيني
املتأخرين -أن حتوك خطا ًبا أصيلاً وحماي ًثا للفعالية احلسية ،إلاّ عندما نقلت جمال االشتغال
وصوبت منظارها نحو ُصلب املامرسة اإلبداعية
من «اللوغوس» إىل الوجدان (،)pathos
ّ
والتجربة اجلاملية ،وع ًيا منها بأن اجلسد ال يربح منطقة الصمت ،إلاّ إذا احتوته لغة املجاز
والتخييل ،وأفصح عن كينونته بواسطة منطق االستعارة ،وداخل مدارات األدب.

هلذا ركّز فوكو يف دراسته عىل مفاهيم مغايرة هامشية يف البحث الفلسفي ،مثل
مفهومي االنضباط وما بعد احلداثة ،الذي يرى فيهام نموذج املرشوع الثقايف الغريب،
وله آلياته وجاهزياته اخلاصة التي سبقت جاهزيات العلم والصناعة ،ثم ّ
متشت معها،
هنا تكنولوجيا التفعيل السلطوي ،تكنولوجيا إنسانية خالصة ،تسبق التكنولوجيا املادية
بمعناها االصطالحي وتتساوق معها(.((2
إن آليات عمل العقل الغريب نقلت أوروبا من مرحلة التعذيب إىل مرحلة التهذيب،
ومن نظام القمع واالعتقال إىل نظام املؤسسة الطبية والعسكرية والرتبوية ،هذا الفعل الذي
بالتطور العلمي والتكنولوجي من دون إلغاء فكرة انضباطية اجلسد أو صناعة
ت ََّم مقرتنًا
ّ
اجلسد بأساليب جديدة.
يتم هذا االنتقال دفعة واحدة ،بل عىل مراحل ،كتب فوكو يقول يف اجلسد
كام مل ّ
املعذب يف فرتة القرن التاسع عرش« :إن التفكري الذي يتكالب عىل اجلسد قد استبدل
بقصاص يعمل بالعمق عىل القلب والفكر واإلرادة واالستعدادات»(.((2

لذا فهو يرى أن كل فرتة زمنية تتميز ببنائها املعريف والسلطوي ،فاهتم بالبحث يف
حفريات املعرفة يف العصور التي عاشتها أوروبا الوسطى والنهضة واحلداثة واملعارصة
«للكشف عن املجال اإلبستمولوجي الذي يكمن خلف كل جتاربه ومعارفه ومناهجه،

( ((2ميشال فوكو ،املراقبة واملعاقبة ..والدة السجن ،مرجع سابق ،ص .41
( ((2املرجع نفسه ،ص .57
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وكأنام هو جمموع مقوالته املوضوعية ،أو كأنام هو مجاع مبادئه القبلية  -األولية»(.((3

وفوكو بذلك يبني كيف كانت أوروبا عىل اهلامش حتى وصلت إىل املتن واملركز
احلضاري .ذلك أن املجتمع وفلسفته يصوغان جسدً ا منضب ًطا يعمل كوسيلة لإلنتاج وزيادة
املردود ،حتى لو تط ّلب األمر استهالك كل طاقات اجلسد ،وفوكو يرى أن الثقافة العقالنية
قد «تُرجمِ ت كمامرسة إىل انضباطية استيعابية كاملة ،وكلام انص ّبت عىل تأهيل اجلسد بوصفه
الوحدة املادية التي يتألف منها البنيان االجتامعي الذي جيب تشغيله كآلة إنتاجية كربى،
ومن ثم فإن املدرسة جيب أن تنتج اجلسد املنضبط سلوك ًّيا واملعد عقل ًّيا ملامرسة وظائف
املستقبل.((3(»...

وكذلك متارس املؤسسات األخرى (السياسية ،القانونية ،االقتصادية )...مهمة
الرقابة عىل اجلسد ليوجد يف نمط ثقايف جديد خيتلف من جمتمع آلخر ،فاخلطاب ينتج
إشاراته ورموزه ومدلوالته التي يعمل وف ًقا هلا نظام السلطة ،ويظهر هذا اخلطاب يف
أساليب الفن واألدب والسياسة واملجتمع والدين والقانون ...إلخ.
مع األخذ بعني العلم أن إنتاج اخلطاب مراقب دو ًما ويف كل املجتمعات ،وهو حمكوم
بآليات اجلنس والدين والسياسة« ،وكأن اخلطاب بدل أن يكون هذا العنرص الشفاف أو
جيرد فيه اجلنس من سالحه وتكتسب فيه السياسة طاب ًعا سلم ًّيا ،هو أحد
املحايد الذي ّ
املواقع التي متارس فيها هذه املواقع بعض سلطتها الرهيبة عىل ٍ
نحو أفضل»(.((3

فلقد أصبحت اللذة واملسألة اجلنسانية من اهتاممات القرن الثامن عرش والتاسع
عرش ،بعد أن كان خطاب اجلسد يف العصور الوسطى خطاب اجلسد اخلاطئ ،ويف االنفجار
التوجه االستعامري للدول
املتسارع لعلوم الطب والنفس واألخالق واألنثروبولوجيا وبعد
ّ
الغربية حل اخلطاب اجلديد للجسد ،إنه خطاب اجلنسانية الذي كان أداة ملامرسة السلطة
عىل اجلسد(.((3
وقد أشارت فاطمة املرنييس إىل مسألة اجلنيس املتخيل للغرب عن الرشق ،أي كيف

( ((3قسم الدراسات الفلسفية املعارصة ،تاريخ الفلسفة املعارصة ،دمشق :جامعة دمشق ،ط1997 ،5م،
ص.677
( ((3ميشال فوكو ،املراقبة واملعاقبة ..والدة السجن ،مرجع سابق ،ص.36
( ((3ميشال فوكو ،نظام اخلطاب ،ترمجة :حممد سبيال ،بريوت :دار التنوير ،ط ،1984 ،1ص .10 - 9
( ((3للمزيد من اإليضاح حول هذه الفكرة انظر :إرفن مجيلشك ،االسترشاق جنس ًّيا ،ترمجة :عدنان حسن،
بريوت :دار قدمس ،ط .2003 ،1وكذلك انظر :ثورنتون لني ،النساء يف لوحات املسترشقني ،ترمجة:
مروان سعد الدين ،دمشق :دار املدى ،ط2007 ،1م.
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نظر خطاب االستعامر الغريب للدول العربية واإلسالمية من موقع األرض املباحة واجلسد
املشتهى جنس ًّيا.

والتحرر من سلطة الكنيسة ،واالنفتاح
فإن تنامي القوة الرأساملية يف ذلك الوقت،
ّ
عىل اآلخر بوصفه ٍ
يتلون بألوان اخلطاب
متلق للغرب ،قد جعل من اخلطاب االستعامري ّ
اجلنساين إذ باتت أوروبا ترشع له.

ﷺ أخالقيات اجلسد

إن املسألة بوصفها أداة تطويع للجسد؛ تطرح تساؤالت أخالقية جتعل من اجلنس
ُؤهل
والرغبة واإلنسان لعبة تلعبها قوة السلطةَ ،فت َُح ِّول األخالق إىل وسيلة انضباطية ت ِّ
اجلسد وفق سلطة املعرفة وخطاب احلقيقة الذي تُعلن عنه املؤسسات« ،فاألخالق اندجمت
أي استقاللية .وصار عليها أن تنفذ
يف اآللة االنضباطية الكربى ،ومل تستطع أن حتفظ هلا َّ
أوامر االنضباط وإن غلفتها هباالت من القيم واملثل .لعل ذلك هو الذي مكَّن لعالقات
القوى بني األفراد أن تقود خمتلف العالقات األخرى ،وأن تشكّل هلا بطانة من العنف
املشغف الذي ُيبيح لذاته استخدام خمتلف الوسائل «املتحرضة» لالنقضاض عىل منافسيه،
ويف هذا الفضاء االجتامعي الذي يغدو ساحات قتال رشسة جلميع األفراد الذي إما هم
متنافسون مجي ًعا عىل امتالك أقل وسائل الدفاع واهلجوم يف حرب رهيبة غري معلنة من قبل
يتم حتييد بعضهم إىل درجة هتميشهم وإلغاء مواقعيتهم»(.((3
اجلميع ،وإما أن ّ
لذا يصبح اخلطاب وسيلة حفاظ السلطة عىل مكاسبها ،و«إن مجيع اخلطابات تنجز
وظيفتها بشكل خمتلف جزئ ًّيا ،ووظيفتها هي احلفاظ عىل اخلطابات أو إنتاجها»(.((3

لتسوغ هلا االستحواذ والبقاء
ُعني فوكو بمسألة السلطة وباألنساق التي تنتجها
ّ
السيايس واالقتصادي واالجتامعي ،ويف سبيل ذلك بحث يف اخلطاب وعالقته برموز اللغة
والفكر واجلنس .فاحلقيقة تكمن يف السلطة نفسها ،وكل تفكيك ألنساق السلطة املولدة هو
تغيري يف نظام احلقيقة الثاوية وراءه.

إن املؤسسة التي تنتج العلم واملعرفة إنام تنتج احلقيقة يف خطاهبا هذا ،فيصبح
حرضته السلطة وجرى تداوله تربو ًّيا
باإلمكان التعامل مع احلقيقة بوصفها مفهو ًما ّ
يتم إنتاج احلقيقة ونقلها عرب األجهزة واملؤسسات
وعسكر ًّيا وإعالم ًّيا واقتصاد ًّيا ،حيث ّ
( ((3ميشال فوكو ،املراقبة واملعاقبة ..والدة السجن ،مرجع سابق ،ص.37
( ((3ميشال فوكو ،نظام اخلطاب ،مرجع سابق ،ص .17
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السلطوية كاملدرسة واجلامعة واملشفى والسجن واإلعالم.

حيا -جسده ،فإن حاول اخلطاب إضامر
ولكل خطاب -سواء أكان
مضمرا أم رص ً
ً
جسده عىل املستوى النظري ،فإنه سيظهر عىل مستوى املامرسة ،وكذلك لكل جسد خطابه
«فال انفصال إذن للخطاب عن اجلسد ،فللجسد فكره ،وللفكر مادته ونصه ،النص جسدٌ
نصه ،ويعيد تشكيل نفسه بعد أن أنتج خطابه.
نص»( ،((3فاجلسد ينتج ّ
واجلسد ٌ

وقد عاد فوكو يف كتابه «تاريخ العيادة» ليوضح خروج األجساد عن نمط اخلطاب
السائد ،ويبينّ أن فكرة العيادة (التحليل النفيس) واملشفى واملدرسة ما هي إلاَّ النمط
املتطور لتأهيل األجساد وإعادهتا إىل القوالب االجتامعية املقبولة ،بعد أن كان
احلديث
ّ
التعذيب وسيلة التأهيل يف العصور الوسطى يف أوروبا( ،((3وهي القطيعة التي أحدثها
القرن العرشين مع ما سبقه من قرون.
ومل هيتم فوكو -كام فعل الوجوديون -بمسألة األولويات الفكر أو اجلسد؛ ألن
اجلسد موجود وهو ذو قيمة عالية ،إنام ركّز دراساته عىل مسألة االنضباطية ،وهي إحدى
حرر اجلسد من التعذيب قد أنتج وسائل
منتجات فكر احلداثة وما بعدها ،فاخلطاب الذي ّ
حتكم باجلسد من خالل مؤسسات السلطة.

تصوره للجسد وعالقته بالسلطة ،أنه يعرض لنا اجلسد
لقد أصبح جل ًّيا أن فوكو يف ّ
طبيعي فيزيولوجي تتحكّم فيه القوانني امليكانيكية الطبيع ّية ،وإنام اجلسد ذو
ليس كمعطى
ّ
البعد الثقايف الذي محل ،وال زال حيمل آثار السلطة فمن تعذيب جسد املحكوم عليهم ،إىل
العقاب ،إىل تأديب ّ
العقالين اجلديد متارسه السلطة التأديبية.
كل األجساد ،هذا اإلخضاع
ّ
صورت املثالية األفالطونية ،والفلسفة الديكارتية يف بعض مناحيها أن اجلسد
لقد ّ
خاضع للنفس ،فقد عرضته دون ًّيا ،وهي مقتنعة يف هذا الصدد أن هذا هو مصريه املناسب
كثريا عن هذا الطرح ،غري أنه غري االعتقاد
وعىل النفس االنعتاق
ّ
والتحرر منه ،مل خيرج فوكو ً
يف عملية خضوع اجلسد للنفس ،وعوض ذلك استبدل العملية بالسلطة ،لكن رسعان ما
يب احلداثي مل ينل احلرية
تأخذه الرأفة هبذا اجلسد األسري والذي ال يرىض بأرسه ،فالفرد الغر ّ
الترصف يف جسده الذي هو ملك السلطة الربجوازية.
التي يستحقها وحتديدً ا حرية
ّ
ّ
أيضا عن نظرة سبينوزا اإلجيابية واملطلقة إىل اجلسد ،وحتى عن
إن فوكو يبتعد نسب ًّيا ً
نيتشه ومريلوبونتي ،حيث يرى أنه ليس املسؤول الوحيد عن ذلك األداء املتم ّيز بطواعية،

( ((3املرجع نفسه ،ص .47
( ((3املرجع نفسه ،ص .49
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يتوهم األفراد أن
وتروضه بشكل مهذب ورهيف حتى ّ
تطوعه ّ
وإنام راجع اىل سلطة خفية ّ
متحررة ،لكن يف احلقيقة إهنم مل يعودوا يملكون أية محيمية مع جسدهم اخلاص،
أجسادهم
ّ
ّ
ألن هذه احلميم ّية تضيع وتتالشى يف ظل صخب اسرتاتيجيات السلطة االنضباطية.

يقول فوكو :إن اجلسد خاضع تارخي ًّيا لقوانني السلطة التي أصبح هو يامرسها بعدما
عقالين حمكم ،فهو حامل ملامرسات ثقافية اجتامعية سلطوية ،ألجل
ُر ِّو َض عليها بشكل
ّ
حتقيق أهداف اقتصادية سياسية برجوازية.
ّ
الكالسيكي
إن االنتقال باجلسد إىل إخضاعه للسلطة التأديبية التي بدأت مع العرص
ّ
هو حماولة لعقلنة اجلسد بالتطويع والرتويض والتجذير يف العمل والوقت ،ومراقبته هو
ثمن دفعته املجتمعات الغربية ألجل احلداثة البيولوج ّية.

أيضا أن املجتمعات الغرب ّية هي جمتمعات مراقبة،
هذه احلداثة البيولوجية تفرس ً
الصحي واملريض غياهبا
وحتديدً ا مراقبة األجساد ،مراقبة أدنى حركاهتا اليوم ّية ،جانبها
ّ
تطورها وتراجعها.
وحضورهاّ ،

ﷺ اخلامتة

يف األخريّ ،
إن هذا اإلخضاع ،وهذه املراقبة ضمن ميكانيزمات السلطة التأديبية
أساسا عىل الفردنة ،التي اخرتعتها العقالنية ،أ ّدى إىل خلق ذات غريبة متم ّيزة بد ًءا
القائمة
ً
من العرص الكالسيكي باالنضباط وبالتايل خلق املجتمع االنضباطي.

احلداثي إلاَّ حمصلة للمامرسات السلطوية التأديبية ،والتي بدورها
يب
ما اجلسد الغر ّ
ّ
ال متارس إلاَّ ضمن تواطئها مع املعرفة والعكس صحيح مما جعل اجلسد موضوع تتقاسمه
كل العلوم اإلنسانية.
أيضا إىل إقرار فوكو بالنتيجة
إن تقاسم العلوم اإلنسانية ملناطق اجلسد
الثقايف أ ّدى ً
ّ
احلداثي أو للحداثة البيولوج ّية يبدو
التالية وهي موت اإلنسان ،وفوكو يف طرحه للجسد
ّ
متشائماً آملاً يف جسد ما بعد احلداثة.
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الدكتور نوي اجلمعي*

ﷺ مقدمة

التفكري يف الكتابة كمامرسة والكتابة حول الكتابة ،شكّلت عىل الدوام
أن الكتابة هي ٍّ
مرشو ًعا فكر ًّيا ال متناهي ،طاملا ّ
جتل لرغبة القول وهاجس
جتسدها أسئلة ال متناهية :ملاذا نكتب؟
وارتباك لدى الباحثني واملفكرينّ ،
حول
ماذا نكتب؟ كيف نكتب؟ هل الكتابة لغة وأسلوب أم هي كتابة يف َو ْ
التخصص أم أن الكتابة يف علوم املجتمع
التخصص فقط وب ُلغة
األفكار؟ يف
ّ
ّ
ّ
وتسخر اللغة ،لتخرج
واإلنسان هي كتابة هجينة ،تستحرض كل األساليب
نصا آخر ُيثري لذة ومتعة القراءة
نصا غن ًّيا
نصا يمكن أن ينتج ًّ
واضحا أو معقدً اًّ ،
ً
ًّ
لدى املتلقي؟

هذه التساؤالت ّأرقت الفالسفة واألدباء والنقاد وكل املشتغلني يف
حقل علوم املجتمع واإلنسان ،إذ يكفي العودة إىل نظريات الكتابة للوقوف
وتنوع التم ُّثالت إزاء الكتابة من قبل املبدع ،املؤلف والكاتب ،أو
عىل تعدّ د ّ
القارئ العارف والعادي .ففي جماالت كثرية ،سعى الباحثون واملفكرون

* أستاذ حمارض وباحث بقسم علم االجتامع ،جامعة حممد ملني دباغني (سطيف  ،)2اجلزائر.

146

الكتابات االستعجالية يف العلوم االجتماعية..

147

ٌّ
ختصصه إىل إبراز مالحمها ،رشوطها وإبستمولوجيتها ،وإىل كشف وتشخيص
كل حسب ّ
العالئق القائمة والقطائع املستجدة التي تفرضها السياقات التي متارس فيها الكتابة.
تطور تارخيي خ ِّطي و متجانس ،أفضت إىل
تتم يف املطلق ،ومل تكن وفق ّ
الكتابة ال َّ
مد الكتابة بخاصية مشرتكة لدى كل ممارسيها ،بل هنالك اسرتاتيجيات يف الكتابة ،حتتكم
ملنطق العالقة بني الذاتية واملوضوعية ،بني املنتج للنص واملتلقي ،بني اخليال والواقع جمال
التخصص وجمال الكتابة.
إنتاج هذا النص ،بغض النظر عن
ّ

بالعودة لتاريخ العلوم عمو ًما والعلوم االجتامعية واإلنسانية عىل وجه التحديد،
تستشف حقيقة تكاد تكون مطلقة ،إذا كانت كل املجتمعات هلا لغتها ،فهي إذن مارست
الكتابة ،عرب أشكال خمتلفة ،النحت عرب الرموز ،احلركة ،الصوت ...إلخ .وهو ما جيعل
تطورت تارخي ًّيا يف عالقة
من الكتابة وبالشكل الذي تتبدى عليه راهنًا ،أهنا كباقي الظواهر ّ
بالسياق ،مثلام ما تب ّينه خمتلف التم ُّثالت ملامرسيها.

ﷺ علوم املجتمع واإلنسان وديمومة السؤال اإلبستمولوجي

إن السؤال اإلبستمولوجي حول الكتابة مل يكن سؤالاً يف املفرد ،بل هو سؤال يف
ختصص بعينه ،بل هو سؤال فلسفي ولساين وأنثروبولوجي
حكرا عىل ّ
اجلمع ،أي مل يكن ً
وإثنوغرايف وأديب وسوسيولوجي ،ففي املحصلة هو سؤال يف تاريخ العلوم ومن ثمة هو
سؤال يف تاريخ الكتابة وجتلياهتا.
ولعل من أهم األعامل التي حاولت تتبع الكتابة كمامرسة ،كفكر وكأسلوب ،هي
اهلرمنيطيقا؛ حيث يكفي االطالع عىل مؤلف جاك دريدا «الكتابة واالختالف» والذي
تعرضه بالنقد والتحليل للكثري من األعامل الفكرية
له أكثر من داللة ،وتكمن قوته يف ّ
والفلسفية ،مثلام توضحها ط ّيات هذا املؤلف ،أثبت خالهلا أن الكتابة ليست واحدة بل هي
اختالف ،حتى وإن كانت يف حقل معريف واحد(((.
فكل كتابة هي عىل حدِّ قول دريدا« :خلق للمعنى تنحته يف صور ،عىل شكل أخدود
وديناميات تطفو للسطح ،وهي متنقلة إىل ما ال هناية ،سواء أردنا ذلك أما ال» .الكتابة
حسبه «ختوننا من خالل معانيها ،فيجب أن نحذر منها وألاَّ ننساق وراء املعاين التي خانتنا
ذات مرة»(((.
(1) Jacques Derrida, l’écriture et la différence, éditions du seuil, paris, 1967, p 53 - 55.
(2) Idem, p 409 - 410.
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ففي احلوارية بني معنى الكتابة عند فوكو وريكور ودريدا ،وبالرغم من كوهنم هنلوا
من املوروث الفكري نفسه ،الفلسفي واألديب ،وعايشوا السياق التارخيي نفسه ،فالكتابة يف
الشكل ويف األسلوب واالسرتاتيجية ،ال تتم ّثل لدهيم بالصورة نفسها وال حتملها املشاريع
الفكرية نفسها.

موضع تفكريه
بول ريكور ( )Ricoeur Paulيف مؤ ّلفه حول سيغموند فرويدْ ،
مشوهة ،تقول شي ًئا آخر غري الذي
الفلسفي يف اللغة قائلاً « :اللغة هي دائماً ويف الغالب ّ
مزدوجا ،فهو من الواضح أن احللم يندرج ضمن اللغة التي تبدو
تقوله ،حتوي معنى
ً
كمنطقة للمعنى ،معقدة أو هلا معنى آخر ،ويف ذات الوقت متنح وختتفي يف معنى فوري آين:
تسمى بمنطقة الرموز املزدوجة»(((.
من هذا املنطلق ومن دون اخلوض مع الفلسفة التأويلية ومن خالهلا احلوار حول
الكتابة كفكر وممارسة ،يقول راهنًا املوضوع جيب أن يمفصل العالقة بني األنا املتأتية من
سؤال ديكارت ،السؤال الذي حييل يف سياق الكتابة ،الرتكيز عىل احلكاية ( )le récitوعىل
املجازية مثلام يربزه مؤلفه  Métaphore viveالصادر عام .1975

خضمها إشكالية فلسفة الزمن ،التي
طارحا يف
ثم يتجاوزه إىل مرحلة أخرى
ً
ّ
تستعمل كاسرتاتيجية بشكل واسع ،وهي تبحث عالقة الزمن باحلكاية ()Temps et récit
( .)1983تطرقت ملا أسامه باحلبكة ( )mise en intrigueوهو الشكل الذي يتبدّ ى يف كل
أنواع الكتابات حسبه ،يف احلبكة ويف رواية األحداث ،يف التاريخ أو يف الرواية اخليالية ،ويف
التداول البحثي وإعادة تشكيله ،وكذا يف االنطالق من املايض احلقيقي واللعب عىل احلدود
بني احلقيقة واخليال(((.
إن املوازاة بني هذه األفكار الثالثة ،هو لطرح التساؤل حول موضوعية الكتابة ،هل
صورها دريدا ،حيث ختضع إلبستمولوجية السؤال
هي كذلك يف العلوم االجتامعية كام ّ
الفلسفي؟ أو باألحرى وطاملا أنه ينطلق من كون أن الكتابة هي اختالف ،فهو يراها
كذاك إلاَّ يف املشاريع الفكرية الفلسفية ومع أقرانه؟ وهل تنطبق عىل كل جماالت العلوم
وباخلصوص عىل علوم اإلنسان واملجتمع.

(3) Marie J. Berchoud ,DERRIDA, FOUCAULT, RICOEUR ET L’AMOUR DE
L’ÉCRITURE : Une première approche, Traduction en français du texte paru en chinois
dans le n°7 de la revue Dialogue transculturel, (revue en anglais & chinois) université de
Pékin, dir. Yue Dayan, avril 2005, éditions San Lian, Shangaï. ISBN 7 - 5426 - 2082 - 7
(4) Paul Ricœur, le temps et le récit, t2, le temps raconté, le seuil, 1985, pp 158 - 161.
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اإلجابة يستشفها كل متتبع ،هلذه املقوالت املقتضبة واملفاهيم التي صاغها بول
ريكور ،حيال احلكاية التي ال يعتربها جت ّل ًيا لذاهتا ،وال تعنى فقط رس ًدا ألحداث عاشها
ُأناس أو شخصيات بقدر ما هو تأويل للمعنى وتفسري ،وحاجة املؤلف أو الكاتب لتوضيح
مواقفه من خالل الكتابة.

إذا كان بول ريكور يري فيها ،رضورة التو ّقف عند املجاز والسياق الذي متّت يف
خضمه ،ففوكو وكام كتب عنه جاك دريدا يف قراءة ونقد مؤلفهHistoire de la folie( :
 )à l’âge classiqueالصادر عام  ،1961يرى ّ
أن ميشال فوكو حينام «أراد صناعة تاريخ
اجلنون ويف حيوية ،قبل أن تلتقطها املعرفة كموضوع ومفهوم قائم بذاته ولذاته ،أفضت إىل
وتكرس اضطراب مهدد ،ليتحول إىل ما أطلق
أن كتابة هذا األخري يعرتهيا غياب النظام،
ّ
عليه « »les mots sans langageكلامت دون لغة ،وغابت الذات املتك ّلمة ،لتتحول إىل متتمة
بارزا يف الصمت
من اخلطاب يتحدث لوحده ،فتهاوى قبل أن يتم تشكله ،وبات بريقه ً
الذي يعرب عنه»(((.

اهتم
عند تأويل هذا التفكيك ّ
لنص فوكو من قبل دريدا ،يتبدّ ى أن اإلشكالية التي َّ
هبا عامل اللسانيات فرديناند ديسوسري ( ،)Ferdinand de Saussureهي ذات مصداقية
علمية حول الكتابة بغض النظر عن االنتقاد الذي ُو ِّجه مليشال فوكو من قبل دريدا ،وهو أن
العالقة بني «الدال واملدلول» جيب أن تفك رموزها ،حتى ال تبقى رهن التفسري االعتباطي،
كون احلقيقة الواحدة يمكن أن تسوق يف كلامت خمتلفة ويف لغات متعددة»(((.

وهو ما ينطبق عىل املوضوع الذي نريد إسقاط إشكالية الكتابة عليه ،العامل العريب،
ومتردات (،)rebellions
وما عرفه من هزات ( )soulèvementوثورات (ُّ )Révolutions
أم هي انتفاضات ( ،)émeutesالربيع العريب ( ،)le printemps arabeأم ربيع الشعوب
( )le printemps des peuplesاملقولة التارخيية التي تبنَّاها علامء االجتامع وعلامء السياسية
يف ترسانتهم املفاهيمية.
هذه احلقيقة التي ال تكشف عن خباياها ،وتعيشها جمتمعات إقليم ًّيا وثقاف ًّيا،
وتارخي ًّيا ،وأنثروبولوج ًّيا متجاورة حتى ال نقول متشاهبة ،والتي مل تُفصح عن خباياها

(5) jacques Derrida, l’écriture et la différence, éditions du seuil, paris, 1967, p 55 - 57.

خمصصا له فصلاً يف املرجع ذاته الكتابة واالختالف،
حيث تناول بالتحليل والنقد مؤلف فوكو،
ً
حتت عنوان :الكوجيتو وتاريخ اجلنون.

(6) ÉRIBON, Didier, Michel Foucault, 1926 - 1984, éditions Flammarion, Paris, 1989. P 123
- 126.
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وجتليتها ،بعبارة أخرى :هل هذه املفاهيم  -النعوت ،تنطبق جزا ًفا عىل ما تعيشه ،وهل
الدال ،الربيع العريب ،هو ذاته املدلول ،التطابق يف األهداف والغايات ،اآلليات واخلطاب
والتجليات؟ بمعنى هل اإلفرازات هي ذاهتا؟ وملاذا ختتلف املفاهيم؟
فمن الباحثني من يدافع عىل أن هذه احلقائق السياسية  -االجتامعية هي ثورات،
يرص عىل أهنا ربيع عريب يف مقابل ربيع الشعوب ،كوهنا من املحيط إىل
والبعض اآلخر ّ
تكرس
اخلليج ،حاولت الضغط عىل حكوماهتاُ ،مطيحة بالبعض منها ،ومنتجة لشعارات ّ
تم احتالله ُعنوة من قبل قوى جديدة ،ختتلف أيديولوج ًّيا وتتامثل
يف فضاء عموميّ ،
سياس ًّيا.

جتعل ال حمالة من السؤال اإلبستمولوجي يف الكتابة حيال هذا املوضوع ،يصبح
سؤالاً أنطولوج ًّيا بالنسبة للعلوم االجتامعية ،كون أن قوة كل ختصص ومرشوعيته العلمية،
باتت تستمد من اهتاممه بالكتابة كاسرتاتيجية ،ويف بحث عالقة الدال باملدلول ،وهو ما
يفرس عرب تاريخ العلوم بقاء كتابات خالدة ،وأخرى متوت عند صدور النص.

مما سبق ،وعىل العموم يمكن القول :إن دريدا حييا الكتابة يف احلرف والصورة ،أي
تُفكك ليعاد بناؤها .أما فوكو فيعيشها عىل مستوى اجلملة والعالقة التي يتم تشكيلها من
خالل البحث فيام بينها ،والتي تتجىل فيام أطلق عليه باحلفريات ،يف حني بول ريكور تعاطى
معها من خالل منطوق احلكاية املحتوى يف الزمن ،أي إن الكتابة هي تلك الكلامت التي
يعيد إحياءها من خالل التفسري (.)l’exégèse

ﷺ الكتابة يف علوم اإلنسان واملجتمع:
اهلاجس اإلبستمولوجي واإلثبات العلمي

كل العلوم ،علوم اإلنسان واملجتمع ،أدرجت يف طياهتا اإلشكاليات املرتبطة
بالكتابة ،وتبدّ ت يف التفكري اإلبستمولوجي واملعريف واملنهجي واإلجرائي.

يف التاريخ ظلت الكثري من الكتابات تبحث يف الرواية احلقيقية أو ما يسمى باحلبكة
التارخيية ،وكيفية التخ ّلص من الكتابة البالغية ،التي هي كتابة أدبية .ويف علم االجتامع
جسدت يف خضم هاجس إبستمولوجي حمض ،يكمن يف كيفية
هنالك رؤيتان :األوىل ّ
إثبات الطابع العلمي له ،وهي املسألة التي تبنّاها دوركايم ،حيث حاول تقديم نصوص
وكتابات حتمل يف طياهتا قوانني وحقائق اجتامعية ،ال هتتم بالكتابة بقدر ما هتتم بالتخ ّلص
التصور للنص السوسيولوجي ،أ َّدى ببعض الن ّقاد لنعت علم
من الرسد والبالغة ،هذا
ّ
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االجتامع بكونه علم دون كتابة(((.

يف حني أشار ماكس فيرب إىل هذا اخللط معبرّ ً ا عنه عىل النحو اآليت« :العلم الذي خيتار
اجلانب اجلاميل يف العرض غايته التأثري عىل سيكولوجية القارئ»(((.

ضمن هذا املنظور ،بقيت الكتابة يف علم االجتامع الكالسيكي تبحث عن متوضع
إبستمولوجي هُييكل منطق املعرفة وكيفية عرضها ،طاملا أن علميتها عىل املحك.
جتسدت حتت ما ُأطلق عليه بأزمة العلوم االجتامعية ،وقد
يف حني الرؤية الثانية التي ّ
محلها الكثري من العلامء أمههم عىل اإلطالق بيري بورديو ( ،)Pierre Bourdieuحينام اتهّ م بأنه
موض ًحا« :احلقيقة ليست فقط مع ّقدة ،بل هي يف تراتبية ،جيب
ال يستعمل لغة بسيطة ،فكتب ّ
بجمل
إعطاء فكرة حول هذه البنية :إذا ما أردنا فهم العامل يف تعقيداته ...جيب االستعانة ُ
ثقيلة ومفصلة ،والتي جيب بناؤها كام تبني اجلمل الالتينية ...أعتقد أنه ملن اخلطورة التخليّ
عن اسرتاتيجية الرصامة يف انتقاء املفردات التقنية لفائدة األسلوب الواضح والسهل»(((.
التخصص
احلس اهلرمنيطيقي ،وفقدان
ّ
ختوف من تراجع ّ
ضمن هذه الفكرة بورديو ّ
كتخصص والقيمة املعرفية له .إن هذا املوقف مر ّده ّ
أن بورديو كمثقف اهتم
هلويته
ّ
كتخصص قاده لعلم االجتامع
باألنثروبولوجيا حينام درس القرية القبائلية يف اجلزائر،
ّ
والفلسفة ،ليبني مرشوعه الفكري يف نقده للحداثة الغربية.

أما غريغوري باتسون ( ،)Gregory Batesonفيعتقد يف فضل األدب ،الذي يعدّ
طارحا السؤال التايل :ماذا تعني الكتابة ،إذا مل
أحد األشكال الرضورية لكل كتابة علمية،
ً
تكن فن إخراج نص ،وإقامة ذلك التصالح بني األدب والكتابة يف العلوم االجتامعية ،كون
أنه ويف كل كتابة ،هي يف الوقت ذاته جانب أخالقي ،ومجايل وعلمي(.((1
(7) Vincent Dubois, Lécriture en sociologie: une question de méthode négligée, Ce texte
est pour partie issu d’une communication présentée au colloque Littérature et sciences
sociales, École normale supérieure, Paris, 10 - 12 janvier 2001.
(8) Lepenies Wolf, Les trois cultures. Entre science et littérature, l’avènement de la sociologie,
Paris, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1990, p. 48 - 49
(9) Bourdieu Pierre, Chamboredon Jean-Claude, Passeron Jean-Claude, Le métier de
sociologue, Paris, Mouton, 1968. p 132 - 133.

أيضا :بيار بيورديو ،يف مؤلفه علم االجتامع االنعكايس ،ترمجة :عبد اجلليل الكور ،دار توبقال،
انظر ً
املغرب ،1997 ،ص . 195 - 194

(10) Gilles HOULE “La sociologie comme science du vivant l’approche biographique” Dans
le cadre de: «Les classiques des sciences sociales» Site web: http://classiques.uqac.ca/
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هذه الرؤية حاولت جتاوز فكرة العلموية التي يسعي بعض الباحثني يف علوم املجتمع
وعلوم اإلنسان من خالل التحديد القبيل للمفهوم ،وتبني الدليل املنهجي واالختيار
لآلليات واألدوات البحثية ،تغليب فكرة أن العمل اإلمربيقي وحده الكفيل يف احلفاظ
عىل علمية العلوم االجتامعية واإلنسانية ،وأن كل الكتابات الكيفية ،التي تستعمل الرسد،
وتغ ّلب األسلوب يف عرض احلقائق ،وتراعي مجالية النص فإهنا تفقد العلوم االجتامعية
علميتها وإبستمولوجيتها ،وهي كتابات براغامتية مثقلة باأليديولوجية.
أيضا ،مثلام
هذا االختالف اإلبستمولوجي املنهجي اإلجرائي تعرفه األنثروبولوجيا ً
يوضحه األنثروبولوجي األمريكي غليفورد غريتز يف نقده لقرينه غيلنر.
ّ

فبالرغم من كوهنام قد عمال يف املجال اجلغرايف البحثي نفسه ،أي يف املغرب األقىص
وحول الثقافة ذاهتا ،والبني االجتامعية نفسها (القبيلة ،العرش ،عالقات القرابة) إلاَّ أهنام
نفرق بني
يرصح« :جيب أن ّ
اختلفا حول أسلوب تقديم وكتابة النص األنثروبولوجي؛ إذ ّ
ربا غيلنر
املؤلف والكاتب ،األول خيلق موضوعات ،يف حني الثاين يكتب يف املوضوع ،معت ً
فنصه يقوم عىل الرسد والتأويل ،وهي كتابة أنثروبولوجية أدبية ،خيالية
مؤل ًفا وليس كات ًباّ ،
يرصح به السكان األصليني (.((1(»)les indigènes
تصنع النص من خالل التأويل ملا ّ
هذا التوصيف حلالة الكتابة يف األنثروبولوجيا ،والتي تطرح قضية الذاتية
تنم عىل املنطلق الفكري واالنتامء لطبيعة
واملوضوعية ،فإهنا بالنسبة للباحث عدي اهلواري ّ
السؤال األبستمولوجي ،نقد غريتز لغيلنر مر ّده أن غريتز متأثر باملدرسة األنثروبولوجية
اإلنجليزية ،التي هنلت من املدرسة الفرنسية البنيوية (كلود ليفي سرتوس وإميل دوركايم)،
وهي ال تُويل التأويل أمهية ،لكن غيلنر ،هو ذو تكوين فلسفي ،عايش الفيلسوف األملاين
هارسل ،وكتاباته إىل جانب أهنا تعتمد اإلمربيقية كمرجع ،فإهنا تستعني بالرسد لألحداث،
والتأويل لترصحيات املبحوثني ،حول الدين ،القرابة ،التعايش ،وحول ملاذا االنقسامية هي
اسرتاتيجية يف املجتمع املغريب ،ووسيلة لالحتامء من الدولة الكولونيالية ،واإلفالت من
هيمنة دولة االستقالل التسلطية(.((1

وضمن املنظور نفسه أطلق فانسون دي بوا ( )Vincent du boisمفهو ًما جديدً ا يف
جمال الكتابة يف العلوم االجتامعية واإلنسانية ،أال وهو «رشطة اللغة السوسيولوجية» التي
هتتم بمراقبة الكلامت ،والتحكم يف وظيفية البعض منها ،سواء ملحاولة إبراز عدم علميتها،
(11) LahouariAddi, deux anthropologues au Maghreb, EnestGellner et GliffordGeertez,
éditions des archives contemporaines, paris, 2013, pp 31 - 35.
(12) Idem, p 38 - 39.
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ونعتها أهنا تُبنى عىل احلس العام ،كام أن هذه الرشطة اللغوية ،حترس عىل االستعامل اجل ّيد
للكلامت ،واحرتام التعريف اجل ّيد للمفهوم(.((1

ضمن هذه األدوار الرقابية يعتقد أنه ملن الوهم أن يضع الباحث يده عىل اللغة التي
حسه يف التاريخ ،ويف
حتدّ د العالقة بني الكلامت واألشياء أو الظواهر ،وهو ما يسجل ّ
النظرية السوسيولوجية ،التي هي دو ًما غري قارة و ُيعاد دو ًما التفكري فيها من جديد؛ ألن
املفاهيم التي تشتغل بموجبها هي تارخي ًّيا متغيرّ ة.
نصا
مثلام متّت اإلشارة إليه ،فالكتابة حول الكتابة هي بمثابة ذلك النص الذي ينتج ًّ
آخر ،من خالل نقده ،مراجعة مفاهيمه ،قبول أفكاره ،دحضها أو تأويلها ،وهو ما جيعل
تصور وضعاين رصف ،هو مرشوع
من البحث يف علمية العلوم االجتامعية ،وربطها وفق ّ
للوهم ،طاملا أهنا كتابات ،صحيح تؤسس للمعارف لكنها تبقى رهينة إضفاء العلموية عىل
منتجها.

ﷺ أدب االستعجال مصدر عدوى
الكتابات االستعجالية يف علوم املجتمع واإلنسان

الكتابة عىل عجل ،أو الكتابة يف الطارئ وحول الال ُمتوقع ،ال ترتبط فحسب بالربيع
العريب بل هي ظاهرة عاشتها الكتابة يف اجلزائر ويف بعض بلدان أمريكا الالتينية ،خالل
فرتة التسعينات والعرشينات من القرن املايض ،شملت األدب باألساس ويف شتّى أشكاله
وأنواعه ،يف الرواية والقصة والشعر ،كام طالت جمال الفن واإلبداع كاملرسح والسينام.

حيث شهدت الساحة األدبية والفكرية بروز الكثري من األقالم اجلديدة ،يف حني
األدباء املعروفني من قبل ،غيرّ وا من أسلوب كتاباهتم واملوضوعات التي ظ َّلت مت ّيز أدهبم
وتصنّفهُ ،مك ّيفني فكرهم وكتاباهتم مع السياق.
وبالتحوالت الكربى للمجتمعات وما أفرزته
التحول يف الكتابة ارتبط بسياقات،
هذا
ّ
ّ
يف جمتمعات كان يم ّيزها الركود السيايس والثقايف واالجتامعي ،إىل أمل ولوج الديمقراطية
واحلريات ،واملواطنة ،والشعور باالنتامء ،ورفاه اجتامعي وثقايف .بعبارة أخرى :هي حالة
تنم عن احللم بعامل سعيد ( ،)enchantement du mondeلكن بدت هنالك رؤى
تفاؤلية ّ
جراء العنف وخيبة األمل ،أي بات كل من الفرد العادي والعارف يعيش خر ًقا
تشاؤمية ّ
(13) Vincent du bois, L’écriture en sociologie : une question de méthode négligée, Manuscrit
»auteur, publié dans «Transversale 1 (2005) p. 208 - 217
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ألفق التوقعات ،أو مثلام يش ّبه ذلك مارسال قوشيي ( :)un monde désenchantéعامل
حيث يناضل األفراد فيه للخروج من بؤس العامل ،الفقر واملعاناة ومن األزمة املجهولة
املآالت ،أ ّدت إىل غزارة غري مسبوقة يف اإلنتاج األديب عىل وجه اخلصوص للتعبري عن
معاناته(.((1
و ّملا كان النقد األديب من مها ّمه نقد اإلبداعات األدبية ،ورصد خصائصها من حيث
األسلوب ،اللغة ،اجلاملية والسيميائية ،الرمزية ،تداخل الواقع مع اخليال وبني هذا األخري
واملتخيل ،فقد تبدّ ت هذه الكتابات تفلت إىل النعوت والتصنيفات التي ظ ّلت هتيمن يف
النقد األديب من حيث أشكال اإلنتاج األديب ،واهتدت إىل مفهوم جديد عرف بـ«األدب
االستعجايل».
لكن هذه التسمية مل يتق ّبلها الكثري من األدباء كام هي ،بل برزت العديد من املفاهيم
تسعى لتوصيف وتفسري هذه الظاهرة ،عرفت بكتابات املوقف وااللتزام ،النضالية،
بكتابات الوصايا ،كام بدت كتابات جلرد وإحصاء مشكالت متعدّ دة :اهلوية ،الذاكرة
والتمرد ،التابوهات ،املقدس ،التعصب الديني،
والراهن ،حقوق اإلنسان ،الرفض
ّ
الغريية ،اإلحباط ،املرأة ،السيايس ...إلخ.
واملالحظ أن األدب االستعجايل ،تقاطع فيه األدب املكتوب باللغة العربية أو
وضحه الناقد اجلزائري رشيد خمتاري
باللغة الفرنسية ،يف املوضوعات ويف األسلوب كام ّ
حتول من أدب كالسيكي عرب عن معاناة املجتمع من اهليمنة
الذي يعتربه جاء ليعرب عن ّ
الكولونيالية واجلرح األنثروبولوجي الذي خ ّلفته ،إىل خيبة األمل يف الراهن(.((1

وهو ما تربزه بعض األعامل األدبية التي استعملتها هذه الورقة لالستدالل هبا .رواية
«اليوم غدٌ جديد» للروائي عبد احلميد بن هدوقة ،الصادرة عام  ،1992والتي عبرّ فيها
توضحها هذه املقاطع« :األشقياء الذين
عن خيبة أمل كبرية يف وضع املجتمع اجلزائري كام ّ
( ((1مقولة استعملت من قبل ماكس فييرب ،وحتيل إىل زوال األسطورة واخلرافة الدينية ،أي بداية العقالنية،
وطورها متطر ًقا ألدور الدين وما طرحه من تناقضات يف
عمل بموجبها الفيلسوف مارسال غوشييّ ،
املامرسة هو الذي أ ّدي إىل دخول السياسية ،الدولة احلريات كغايات لدي األفراد .انظر

Jean-Paul Willaim,A propos du «Désenchantement du monde» de MarcelGauchet
[Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion].
In: Autres Temps. Les cahiers du christianisme social. N°9, 1986. pp. 68 - 75.
(15) LE NOUVEAU SOUFFLE DU ROMAN ALGÉRIEN DE RACHID MOKHTARI,
Écriture de l’urgence et production del’imaginaire , interview de O. HIND - Mardi 17
Octobre 2006, in le quotidien algérien, l’expression.
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غرهتم األحالم واخلطب اخلرضاء يف سنوات اجلفاف» .و«ثورة األطفال الذين ُولدوا عىل
ّ
الرغم من آبائهم ،وليس باإلمكان أن يسكنوا إىل األبد يف األكواخ القصديرية التي بنتها هلم
قصور االستقالل» ،إىل إلقاء مسؤولية املأساة اجلزائرية عىل «الذين أبلغتهم بنادقهم ذرى
املجد»(.((1
أما الروائي الطاهر وطار ،فمن خالل روايته «الشمع والدهاليز» الصادرة عام
توضح يف جممل طياهتا عىل نوع التناقض القائم وفق حبكة أدبية راقية فن ًّيا ،الشمع
ّ 1995
الذي يعبرّ عن النور والدهاليز التي حتمل داللة الظلمة ويكفي لبعض املفردات والصور
أيضا عىل تعدّ د الدهاليز يف صيغة اجلمع ،أي كثرة األزمات
التي محلتها الرواية الوقوف ً
واملط ّبات والظلمة التي عرفها املجتمع اجلزائري ،ومعاناة املثقف األستاذ اجلامعي الشاعر
الذي حاولت اجلامعات اإلسالمية استقطابه و ّملا رفض ،اغتيل .ويكفي استعامل كلمة حزب
فرنسا فهو حيمل مسؤولية املأساة الوطنية إىل املتآمرين عىل اجلزائر من داخل السلطة(.((1

يف حني رواية «سيدة املقام» لواسيني األعرج الصادرة عام  1997بدار اجلمل
«ح ّراس النوايا» تقابلها عبارة «بني كلبون»،
بأملانيا ،فتندرج ضمن السياق نفسه ،فعبارة ُ
جتسد الرصاع بني اإلسالميني والسلطة ،حيث يقف خملوف عامر عىل ذلك «يعدهم ورثة
ّ
ردحا من الزمن باسم الثورة والرشعية
بني كلبون أولئك الذين حكموا البالد والعباد ً
التارخيية ،لكنهم يف الواقع العميل تنكّروا للشهداء وعاثوا يف البالد فسا ًدا فع ّبدوا بذلك
حل ّراس النوايا ليأخذوها لقمة جاهزة»(.((1
الطريق ُ
أما يف األعامل الصادرة باللغة الفرنسية فهي تتقاطع مع موضوعات األعامل الصادرة
جسدت
باللغة العربية،
ّ
ونخص بالذكر حممد ديب ،ففي آخر رواية له «إذا رغب الشيطان» ّ
 la contiguïtéنوع ًا من املجاورة واملوازاة بني مأساة اإلرهاب واملأساة الكولونيالية،
ّ
وكأن املجتمع اجلزائري ،يعيش حتميات تارخيية ،إفرازات األزمة تتولد يف شكل دوري
(((1
(. )cyclique
( ((1عبد احلميد بن هدوقة ،اليوم غدً ا جديد ،منشورات األندلس ،عام .1992
( ((1عبد احلميد هيمة ،املأساة الوطنية يف الرواية اجلزائرية ،قراءة يف نامذج من الرواية اجلزائرية اجلديدة  ،جملة
العلوم اإلنسانية ،العدد  ، 29ص ص . 225- 224
( ((1واسيني األعرج ،سيدة املقام  ،اجلزائر :دار الفضاء احلر ،2001 ،ص .213

(19) voir faouziabendjelid, dans un interview réalisé le 15 avril 2014, l’écriture est tributaire
de l’histoire.

فهو يكتب من منظور املجاورة بني التاريخ واحلارض ،بمعني يكتب يف استمرارية املأساة من
الكولونيالية إىل اإلرهاب والعنف الذي عاشه املجتمع اجلزائري.
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فاالنتقال من املؤلف الروائي ألجل الشعب إىل مؤلف يكتب حول الشعب ،ويفرس
رواجا لدى دور نرش ،بسبب التع ّطش
الناقد الفرنيس شارل بون أن هذه الكتابات القت
ً
ملعرفة احلقيقة من قبل القارئ األورويب ويف الوقت ذاته سمحت بدحض بعض أفكاره
وأحكامه الناجزة حول املجتمعات العربية اإلسالمية(.((2

ﷺ الالمتوقع واملستعجل وأزمة الكتابة يف العلوم االجتامعية

الكتابة يف العلوم االجتامعية واإلنسانية ،بالرغم من تقاطعها مع الكتابات األدبية يف
املوضوع وتصوير مهوم األزمة الالمتناهية ،أزمة هيكلية من منظور سوسيولوجي مل تتو ّقف
إفرازاهتا تارخي ًّيا وتستمد تفسرياهتا من األنثروبولوجيا (الدين واهلوية ،الطائفية السياسية،
العنف ،اإلسالم السيايس ،املرأة ،الثقافة ،الطقوس والعادات).
بلغة النقد يف سوسيولوجيا األدب ،إهنا تستعمل املرجعيات نفسها وتعيد إحياءها
أو جتديدها .كام أهنا تتقاطع من حيث السياقات الزمنية واملكانية ،حتيي الذاكرة ،تغرق يف
التاريخ ،لكن يبقى الفرق بني األدب والعلوم االجتامعية أن األول ال حيمل هاجس إثبات
علميته ،بل مجالية نصه ،يف حني أن الثانية تسعي دو ًما إىل التاميز عن األدب من خالل اتِّباع
النموذج اإلبستمولوجي للوضعانية ،الذي م ّيز تارخيها وأثر فيه .وهو ما جعلها ال هتتم
بالكتابة من حيث األسلوب بقدر ما هتتم باملادة املقدمة.
من هذا احلرص برز هاجس إثبات علميتها ،كون الكتابة يف العلوم االجتامعية
أيضا التفكري يف معارفها من الداخل،
واإلنسانية ليس غايتها توزيع املعارف فحسب ،بل ً
أي تفكر يف كينونة كتاباهتا ،لتجعل من معارفها معارف موضوعية ،تبحث يف التخ ُّلص من
ذاتية منتج هذه العلوم.

هل هذا ممكن؟ أكيد ستكون اإلجابة بال ،كون تأثري املجتمع ،والثقافة ،والسياسة
واإليديولوجية ،عوامل تؤثر يف النص واإلنتاج يف هذه العلوم ،ويمكن رصد أمثلة كثرية
التخصصات املختلفة.
يف
ّ

ولعل ما يؤكّد ما سبق ،هو ذلك التصنيف الذي صاغه عامل االجتامع الفرنيس ريمون
تطرق ألنواع املثقف يف العلوم االجتامعية ،قائلاً « :هنالك
آرون ( ،)Raymond Aronحينام ّ
نوعان من املثقف ،مستشار امللك ،هو املثقف اخلبري ،أما النوع الثاين فهو احلامل خلطاب
(20) Charles Bonn et Farida Boualit (dir.), Paysages littéraires algériens des années 90:
Témoigner d›une tragédie? Paris, L›Harmattan, 1999. (www.limag.com).

الكتابات االستعجالية يف العلوم االجتماعية..

157

األنبياء ،أو هو بمثابة ذلك املعلم يف األيديولوجيا ،وهو ما حيتم إجياد صوت ثالث ،ذلك
املثقف املتورط الباحث املشارك مع املجتمع ،ذلك الذي ينتقد ويقدم اآلليات»(.((2

مما سبق ،املوضوعية والذاتية ،لدى الباحث يف العلوم االجتامعية ،هو نقاش ال
منتهي ،بل هو نقاش ومهي وحول الوهم .إذ يكفي العودة لألعامل املقدمة من قبل بعض
رواد النظرية يف علوم املجتمع ،التي ترى أن اإلشكالية ليست يف هذه العلوم ومناهجها
وباحثيها ،بل اإلشكالية هي يف نسب ّية احلقيقة االجتامعية واإلنسانية املتعامل معها وما يمكن
اكتشافه.
لذا تتبدى رضورة استمرار التفكري يف آليات اشتغاهلا داخل ًّيا ،من مقاربات ووسائل
إجرائية ومنهجية .املجتمعات تتغيرّ  ،األحداث تتسارع ،أفق االنتظار للمهتمني يتزايد ،ممّا
أ ّدى بالكتابة كوسيلة تربز يف سياق االستعجال عىل غرار ما حدث يف األدب ،الكتابات
تتم يف األدب
يف العلوم االجتامعية بدت استعجالية ،لكن الفرق بينها وبني األدب أهنا ّ
ختصص واحد ويف أشكال خمتلفة ،رواية ،حماولة ،كرونولوجيا ،يف الرسد ،من
من قبل ّ
قبل مثقفني يمكن أن يكتبوا عن املجتمع وهم مواطنون ،أي الكتابة من الداخل أو يكتبوا
عنه وهم يف املنفي ،كتابات قد تعبرّ عن واقع من خالل مفكرين ال يعيشونه وال يتعاطون
أيضا هي كتابة «النحن
مع يومياته ،كوهنا كتابات تعتمد الواقع وتوظف اخليال كام أهنا ً
إلشعار اآلخر».

يف حني بالنسبة للعلوم االجتامعية واإلنسانية التي يفرتض معيار ًّيا أن تتّخذ فاصلاً
زمن ًّيا بني احلدث والنص املكتوب ،حتى يتسنَّى مجع املادة العلمية ،وممارسة املالحظة،
فاحلقيقة بالنسبة هلا ال تُبنى من املتخ ّيل فيه ومن األسطورة ،بل تُبنى من اإلمربيقي ومن
األحداث املعيشة ،وبالتايل تستلزم حضور الباحث أو الكاتب.

لكن ما جعلنا نعتقد أن علوم املجتمع واإلنسان باتت كذلك علو ًما للمستعجل
عىل األقل يف سياق الكتابات التي متّت حول املجتمع اجلزائري ،وجت ّلت يف أشكال عديدة،
كرواج الكتابات يف الذاكرة وحول الذاكرة ،حيث باالستناد ملقولة الفاعل لـ آالن توران
( ،)Alain Touraineخرج الفاعلون عن صمتهم وبدؤوا يف تقديم شهاداهتم (écrits
 ،((2()testimonialeوراجعت اإلثنو-مركزية قاموسها املعريف حتى ال نقول العلمي منه،
(21) Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Paris, Le
Seuil, 2006, pp 136 - 138.
(22) Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC, L’Écriture de l’urgenceen Amérique Latine, Pessac,
Presses Universitaires de Bordeaux, 2012, p 256 - 260..
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وهي عىل العكس ما حدث يف األدب :النحن يكتب لآلخر جاءت الكتابات االستعجالية يف
علوم املجتمع واإلنسان -اآلخر يكتب فينا -ويف جماالت عديدة ،كتابات ثقافوية متعالية:
تصورنا كمجتمعات ثقافاهتا تتناىف والديمقراطية ،وهي ذاهتا الرؤية التي محلتها الكتابات
التي متّت يف اخلمسينات والستينات من القرن املايض من قبل األنثروبولوجيني واملسترشفني،
وبالتايل يمكن القول :إننا إزاء إثنو-مركزية مستحدثة (.)un néo égocentrisme
االستعجال مل يكن يف تصوير خت ّلفنا ،وترشذم جمتمعاتنا ،بل تعدّ اها إىل التفكري يف
معوقات بلوغنا ما بلغته املجتمعات الغربية ،كون اإلثنو-مركزية هي كتابات تقوم عىل
ّ
أنمذجة التفكري ،يف السياسة ،يف الثقافة ،يف مرشوع بناء الدولة ...وهذا النموذج سيظل
هو الغرب.

الكتابة االستعجالية يف علوم املجتمع واإلنسان ج ّلها مل تكن إمربيقية ،بل هي
كتابات انطباعية ،اعتمدت وسائل اإلعالم عوض الواقع .جعلت من التساؤل :ما الفارق
أي حدّ يمكن االعتياد بعلمية كتاباهتا؟
بينها وبني الكتابات األدبية؟ سؤالاً مرشو ًعا ،فإىل ّ
ما هو الفاصل بني الواقع واحلقيقة وانطباعية الكاتب؟ يف التاريخ ،يف علم االجتامع ،يف علم
النفس ،يف العلوم السياسية ...إلخ.
بالعودة لبعض املدونات وباخلصوص يف التاريخ وعلم االجتامع والعلوم السياسية،
التي كتبت حول األزمة التي مرت هبا اجلزائر خالل التسعينات لغرض االستشهاد هبا فقط،
كوهنا ليست غاية هذه الورقة ،طاملا أن الغاية هي الكتابات التي متّت حول الربيع العريب؛
يمكن نعتها بأهنا كتابات زادت أزمة املجتمع من أزمتها.

ﷺ العلوم االجتامعية واإلنسانية:
من كتابات يف األزمة إىل أزمة يف الكتابة

استحضار التاريخ للكتابة حول األزمة ،من خالل عملية جرد بسيطة نقف عىل
أعداد هائلة من املذكرات والسري الذاتية ،كتب عيل كايف ،وآيت أمحد ،وحمساس ،وشاذيل بن
جديد ...إلخ( .((2مما جعل السؤال :ملاذا يكتب هؤالء ويف هذا الظرف بالذات؟ سؤالاً
وجيها وذا مرشوعية علمية ،حيتاج لبحوث قائمة بذاهتا ،وهل كتاباهتم هي كتابات علمية؟
ً
ولو مل تدخل اجلزائر أزمة التسعينات هل كانت هذه الكتابات ستقدم عىل هذا العجل؟

مرت هبا مجلة من الكتابات يف شكل مذكّراتّ ،متت
( ((2شهدت الساحة الفكرية بعد األزمة السياسية التي ّ
من قبل شخصيات وطنية ،شكّلت ً
نقاشا داخل ًّيا بينهم كفاعلني ،تارة بالتكذيب ووصولاً إىل اهتامات
وانتها ًء باملحاكم.
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علماً أن كتابات هؤالء ال يمكن اعتبارها كتابات علمية ،كوهنم ليسوا من املؤرخني ،وال من
علامء السياسية أو علامء االجتامع ،لكن إلماطة اللثام عن احلقيقة فهذه الشهادات تستوقف
املؤرخ ،وعامل السياسة والسوسيولوجي.
قد تسمح بكتابة التاريخ وفق أسس فلسفة التاريخ ،املقارنة ،والعودة لألرشيف،
حتى ال تعدو هذه الكتابات مض ّللة للذاكرة اجلامعية ،وترهن بناء التاريخ املشرتك وتزرع
الشك يف إمكانية العيش م ًعا.

خضمها ،أقحمت اجليل الفاعل،
هذه الكتابات هي كتابات يف األزمة ومتّت يف
ّ
للحركة الوطنية والثورة التحريرية ،وكفاعلني يف احلقل السيايس ،سواء كمعارضني أو
مسؤولني يف الدولة ،هذه الكتابات أال تعكس فشل اخلطاب السيايس حول الوطنية،
اخلطاب املثايل املمثلن ،الذي هتاوى بفعل فشل سياسات التحديث ،وفقدان الشباب لثقته
يف هذا اجليل ،غاب االستقرار املوعود ،وأضحت فكرة اجلزائر للجميع هي «افرتاء» يف نظر
املهمشني واملبعدين.

ممّا جيعل من السياق التي متّت فيه ،ودون الوقوع يف مضاربة فكرية حول هذه
الكتابات ،قد تكون كتابات لتربئة الذمة ،أو الهتام رفقاء هلم ،أو للتكفري عن الذنب ،أم هي
أيضا كتابات للتم ُّلص من املسؤولية التارخيية والسياسية حيال األزمة التي تعرفها اجلزائر،
ً
إلاَّ أنه وبغض النظر عن الغايات منها ،فإهنا أسهمت يف تسليط الضوء عن أزمة السيايس
يف اجلزائر.

يف حني املختصون :املؤرخ ،السوسيولوجي ،عامل النفس ،عامل السياسة؛ فأمام هذا
التحول ،جاءت كتاباهتم مستعجلة تتّخذ أسلوب التفاعل أو رد الفعل ،تكتب يف املستعجل
ّ
( )l’urgentفعىل سبيل املثال ال احلرص ،عند توقيف املسار االنتخايب يف عام  1991كتب
عدي اهلواري حول هذا احلدث الطارئ وطرح فكرة «الرتاجع املثمر» (la régression
.((2()féconde
مستحرضا التاريخ
مشريا للعديد من القضايا
وخرج املؤرخ حممد حريب عن صمته،
ً
ً
لتفسري األزمة ،فيكفي الوقوف عند بعض مقوالته -للقول :إن الكتابة يف الطارئ كانت
فرصة لتأكيد أطروحاته كمؤرخ وفاعل« :-لكل دولة جيشها ،لكن يف حالة اجلزائر اجليش

(« ((2الرتاجع املثمر» هي عبارة أطلقها بعد توقيف املسار االنتخايب؛ حيث كان يري أن اللعبة الديمقراطية
تقتيض عدم هتميش اإلسالميني ،فالشعب الذي أوصلهم إىل احلكم هو ذاته الذي ُيبعدهم ،ودور اجليش
يقترص عىل السهر عىل احرتام االختيارات ووضع خطوط محراء للجميع ،عىل غرار التجربة الرتكية.
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هو من يملك دولة»(.((2

هذه الفكرة نقف عليها يف مؤلفات حممد حريب (جبهة التحرير األسطورة والواقع)،
إن األزمة بدت جلية ،وكل أزمة ستنتج ال حمالة وفق احلتمية التارخيية أزمة أخرى ،منذ
مؤمتر الصومام  1956والعسكري هييمن عىل السيايس .أضحت مسلمة تارخيية ومسلمة
ُيعاد التذكري هبا يف الطارئ واملستعجل يف األزمة.

مثمرا؟ وهل احلتميات ستظل كذلك
ممَّا جيعلنا نتساءل :هل الرتاجع يمكن أن يكون ً
ّ
سيظل املجتمع اجلزائري رهينة هلا؟ كل هذه التساؤالت
املجتمعات تستسلم هلا؟ وإىل متى
ختصص لعلم االجتامع والتاريخ وعلم النفس والعلوم السياسية.
هي إبستمولوجية لكل ّ

ﷺ الكتابة االستعجالية:
كتابات هجينة ال تعتدّ هبويات التخصص

(((2

إن كلمة اهلجني تحُ يل إىل تالقي أجناس خمتلفة لتمدّ نا بجنس جديد ،بالبقاء يف سياق
الكتابة وإسقاط هذا املفهوم عليها كمامرسة ،ففي األدب حتيل إىل ذلك «الضغط» املتأيت
جراء استخدام عنارص خمتلفة ،نريد التوليف بني األشكال األدبية عنوة ،أو نقيم حتال ًفا غري
تسمى باحلبكة األدبية.
طبيعي،
ّ
لتتحول إىل خليط من األفكار ُيمكن أن ّ
أما عىل مستوي ما ُيعرف باسرتاتيجية الكتابة ،فهي ّ
تدل عىل التداخل بني الكتابة يف
امليكرو واملاكرو ،أي تشكّل ذلك الذهاب واإلياب ،من اجلزء يتم التعميم ،والتعميم يف
املطلق استنا ًدا للمرشوع الفكري للكاتب ومرجعياته والتجربة الشخصية.

تتم حتت ضغط السياق
اهلجنة يف الكتابة هي ّ
حتول يستشفه كل قارئ ،طاملا أهنا ّ
يف كل جت ّلياته ،وتأثريه عىل األجيال من املفكرين وعىل ومرجعيات املدارس الفكرية،
تتحول إىل كتابات يف كل يشء ويف آن
واأليديولوجيات ،كلها عوامل جتعل من الكتابات،
ّ
واحد متزج بني التاريخ والذاكرة وحول أفق التط ّلعات فهي حسب ديسريتو ()De Certeau

( ((2مقولة ر ّددها حممد حريب خالل إحدى حماوراته الصحفية عىل هامش ملتقى ُن ِّظم بوهران ،حول كتابة
التاريخ .كام وصف التاريخ الرسمي -التاريخ الذي يدرس يف املدارس فقد وصفه بـ(الرواية الوطنية)-
تسمية تعكس ما يشوب الكتابات التارخيية من تشويه وهيمنة أيديولوجية الفكر الواحد ،وعدم دمقرطة
التاريخ .

(26) Tiphaine,L’hybride et l›hétérogène, L’Art et l’hybride, Presses Universitaires de
Vincennes, 2001, pp. 175 - 186.
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تعرب عن «تناقض نشط بني الداخيل واخلارجي»( .((2أي بني موقف الكاتب وإرصاره عىل
القول ،وكأن الكتابة هي خالص ،تمُ ليها رغبة القول ورضوراته ،ال رغبة التفكري واهلاجس
اإلبستمولوجي والعلمي.

من هذا املنطلق ،هل اهلجينية هي خاصية اإلبداع والتأليف ،وكتابات تقديم
شهادات ،بحيث متكن أن يعبأ يف خضمها اخليال والواقع ،أن يستحرض ويستنجد فيها
بكل االسرتاتيجيات والقرائن ،وتزول حدود الزمان واملكان ،وتعبرّ عن مواقف إزاء ما
حيدث من طارئ من ال متوقع ،فاضحة ذاتية املؤلف أو الكاتب ،جتربته معاناته ،مالحظاته
ومتابعته لألحداث ،كام أهنا إرصار عىل دخول التاريخ ،كمؤلف مواطن ،أو كمهني وخبري
التخصص.
يف
ّ
يف األخري ،الكتابة اهلجينة يف التسعينات ،هي كتابات تعبرّ عن مواقف وعن إرصار
للقول للمشاركة يف إثراء وكشف احلقيقة ،لكن طاملا أن األزمة يف األصل هي سياسية،
فهذه الكتابات أثبتت مجلة من احلقائق ترتبط بإستمولوجية علوم املجتمع واملنتمني إليها.

الراهن كمعطى وحقائق وكأزمة تتعدّ د أبعاده ،أزمة السيايس ،عرس بناء الدولة ،العنف
يف التسعينات هو ٍّ
جتل للعنف الذي عرفته الثورة التحريرية ،أي إن املجتمع ا ُملعنّف ُينتج عن ًفا،
هذه القضايا ليست ج ّلها حتميات تارخيية وال هي أحادية السبب ،بل هي أنثروبولوجية
وتارخيية ،جيب استحضار األدب األنثروبولوجي واعتامد التأويل ،والفهم الفيربي.

الكتابات اهلجينة تتنكر لكل تفسري وضعاين ،كونه يؤ ّدي إىل تش ُّيؤ املوضوعات،
وبالتايل ينفي الديناميكية التارخيية للظواهر ولإلفرازات ،وعليه فالكتابة اهلجينية ،هي
كتابات تنتج املعرفة لكنها معرفة حتتاج للربهنة من منطلق إمربيقي عىل علم ّيتها .تع ّقد
التخصصات،
احلقائق وتعدّ دها ،تستلزم االبتعاد عن الرؤية العلموية ،بل حتتاج لتعبئة كل
ّ
فالسيايس ومشكالته يسكنون يف االجتامعي والديني والثقايف والتارخيي واألنثروبولوجي
والسيكولوجيا اجلامعية.
الكتابة االستعجالية اهلجينة تفلت للرباديغم املهيمن ،تتأرجح بني الكتابة التعاقدية
واملعيارية ،تبدو علمية حينام تكون املفاهيم واملوضوعات سهلة املنال وتصبح معيارية حينام
حاجزا أمامنا.
تقف املفاهيم
ً
من هذا املنطلق ،يبدو أن السؤال التايل هو أكثر من رضوري لبداية إظهار ما إذا

(27) in, Françoise dosse, l’irréduction dans l’histoire intellectuelle, espaces temps, année
2004, volume, 84, numéro , 84 - 86, p 176.
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لتخصصه
كانت الكتابات االستعجالية هي هجني من التجربة الشخصية للباحث،
ّ
وجماالت بحثه ،ملرشوعه الفكري ،ملنطلقاته اإلبستيمية والفلسفية ،بعبارى أخرى :هل
لكل منا هجينيته يف الكتابة؟

يف األدب يستحرض التأثري التفكيكي أو التحليل اللساين ،يف السوسويولوجيا وعلم
النفس ندفع باإلمربيقي إىل أبعد احلدود ،حتت هاجس العلمجتامعوية أو العلمنفساوبة،
وتستحرض حتت مربر تع ّقد الظاهرة االجتامعية ،الوسائل الكمية والكيفية م ًعا ،يف توليفات
تكرست كتقليد لدى الباحثني يف العلوم االجتامعية.
ّ
لإلجابة عن هذه التساؤالت سنحاول تسليط الضوء عىل مفهوم الربيع العريب،
كمفهوم زمني ال يوجد فاصل كبري منذ بداية الرتويج له والكم اهلائل من الكتابات التي
صدرت حوله ،فالربيع العريب كحدث «زماين ومكاين» هو موضوع للكتابة االستعجالية،
أي حدّ يمكن اعتبارها كتابات علمية؟
إىل ّ

ﷺ الكتابات االستعجالية حول الربيع العريب:
قراءة يف بعض املدونات

تضمنت الكتابات حول الربيع
يف ضوء تتبع وعملية جرد بسيطة للبيبليوغرافيا التي ّ
التخصصات ،تربز يف شكل مؤلفات مجاعية أو
العريب ،نجد اآلالف من املقاالت ويف كل
ّ
متخصصة ،كتبت بمبادرات شخصية أو حتت الطلب لدور
مقاالت صحفية أو يف جماالت
ّ
نرش أو ملعاهد وخمابر بحث ،وكأن موضوع الربيع العريب ساهم يف تعاظم عدد الكتاب.
مفهوم الربيع العريب تداولته الصحافة استنا ًدا ملفهوم عرفته أوروبا خالل عام
 1848عرف بربيع الشعوب ،هذه املوازنة يف املطلق بني املفهومني ال ينتميان إىل السياق
الزمني واملكاين نفسه ،أرجعه ( )Michel Camauهليمنة الطروحات الناجزة التي يطلقها
الغرب ،ومن السهولة الصحفية التي صاغت موضوع الرشق املتوسط املوحد ،أو مفهوم
الشارع العريب ،أو «االستثناء السلطوي العريب» بمعني أهنا مفاهيم «التشيؤ» العامل العريب،
الذي ينعت كوحدة سياسية(.((2
إذا كانت الكتابات الغربية تقع حتت هذا التأثري ،فلامذا الكتابات التي متّت من قبل

(28) Michel Camau, un printempsarabe, l’émulation protestataire et ses limites, dossier
de recherche, printemps arabe une révolution pour les sciences sociales, l’année du
Maghreb, CNRS , 2012 , page 2.
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املثقفني العرب تبنت املفاهيم نفسها يف غالبها ،هل معناه أن السؤال اإلبستيمولوجي حول
الكتابات يف العلوم االجتامعية يبقي مؤجلاً ؟
ويكفي الكتابة ألجل الكتابة ،للتوصيف وللتعبري عن املواقف األيديولوجية
والسياسية ،وللمشاركة كنخب مثقفة ،حتاول دخول اللحظة التارخيية ومواكبة ما حيدث يف
جمتمعاهتا؟ عىل غرار ما حدث يف أوروبا حيث فالسفة األنوار رافقت جمتمعاهتا يف حراكها،
مع فارق أن هذه األخرية فكرت يف املآالت يف حني الثانية تفكر يف األسباب.

الكتابة االستعجالية والسؤال اإلبستمولوجي

تم اعتامدها ،ملسألة هذه الكتابات ،وقع االختيار عىل مجلة
بالعودة للمدونات التي ّ
من املدونات ج ّلها كتبت يف مؤلفات مجاعية ،وقد وقع االختيار عىل مدونات كتبت من
املتخصص
قبل مثقفني عرب ،وأخرى كتبت من قبل كتّاب غربيني معروفني لدى القارئ
ّ
اجلزائري والعريب .األول هو مؤ َّلف مجاعي لنخبة من الباحثني العرب ،وقد محل هذا املؤ َّلف
عنوان :الربيع العريب ..إىل أين؟ أفق جديد للتغيري الديمقراطي( ،((2تناول موضوعات
عديدة يمكن تلخيصها يف املالحظات التالية:
 الربيع العريب ،مفاجأة :مثقفون ال يعرفون جمتمعاهتم .وهو ما يؤكّد عىل حد الطاهرسمي مفاجأة هو تلقائية املمكن» ،ووصل إىل حكم أن ما استبطن من أحكام عىل
لبيب «ما ّ
أن العرب خارج التاريخ هو مغالطة فكرية ...« ،العريب الذي ال يثور ،ما حدث وما حيدث
فند األيديولوجية املاركسية ،من يتو ّقعوهنم كفاعلني ،ليسوا هم اليوم بل استبدهلم الواقع
بآخرين ،أناس عاديون» ،كانوا يف بحوثنا كائنات هالمية نمأل هبا جداول إحصاءاتنا.
وجهت للمثقف العريب ،الذي ال يعرف جمتمعاته ،وبالتايل طرحت
هذه امللحوظات ّ
أمهية املقاربة السيميائية ملوضوع الربيع العريب ،العالقة بني الدال واملدلول ،عىل حدّ بارت.
أي إن املثقف العريب ال يستحرض حينام يكتب املدلوالت ويقوم بتحليلها وتأويلها ،كالرسد،
املقال الصحفي ،احلوار ،كل العنارص الداللية التي حيتوهيا اخلطاب بكل أشكاله :احلوار،
املنشورات ،اخلطاب الداخيل املتخيل.
عنرصا من عنارص
بعبارة أخرى :لو كان املثقف يرافق ما حيدث ملا شكّل ما حدث
ً
املفاجأة ،مع العلم أن الرتاكامت التارخيية وفشل التحديث كانت أكثر داللة إلمكانية
اهلزات ،لكن ربام ما كان مفاج ًئا وخرق أفق التو ّقع لدى الفرد العادي واملثقف
حدوث هذه ّ

( ((2جمموعة من املؤلفني ،الربيع العريب إىل أين ..أفق جديد للتغيري الديمقراطي ،وزارة الثقافة ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،األردن :مطبعة السفري ،السنة .2011
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هو سقوط هذه األنظمة بسهولة ويف أرقام قياسية ،وتأكد هشاشتها.

 ثورة أم ثورات أم ربيع عريب؟ سؤال من الرضوري مناقشته دون اجلزم بالنفيأو بالتأكيد ،طرحه كاتب آخر منصف املرزوقي ،حتت عنوان «نقطة نظام» داع ًيا إىل عدم
مربرا ذلك من كون أن األسباب التي أ ّدت
استعامل «الثورات يف اجلمع» بل هي ثورة عربيةً .
حلدوثها هي واحدة من اخلليج للمحيط ،إذ يرصح أهنا« ،تس ّلط الفرد وحق أهله يف الفساد،
وحكم األجهزة البوليسية ،وخصخصة مؤسسات الدولة خلدمة األفراد والعصابات بدل
خدمة الوطن والشعب».
أما أهدافها فهي أيض ًا واحدة ختترص باجلملة الشهرية« :الشعب يريد إسقاط النظام».
إضافة إىل وسائلها التي متيزت بالـ«سلمية» حتى وإن «ووجهت بالرصاص» .كام أهنا حتمل
طبيعة واحدة «شعبية ،مدنية ،شبابية ،بال قيادة مركزية وبال أيديولوجيا».

مفكراُ ،يثنينا عن
متخصص وناش ًطا سياس ًّيا أكثر منه
هل االحتكام ملثقف غري
ّ
ً
البحث ،ونس ّلم بام قاله وال نبحث يف مفهوم الثورة ،ويكفي لألسباب املتشاهبة ،وللشعارات
( )le logosأن جتعل منها ثورة .يف حني أن الرتاث النظري يحُ يل إىل رضورة التفريق بني
اللحظة التارخيية والثورة ،أي بني البداية واملآل.
إىل جانب تسليط الضوء عىل واقع احلراك يف اخلليج والواليات املتحدة والربيع
العريب ،وتقديم مجلة من االستنتاجات ،كتناول الشعارات لكن دون رؤية ثاقبة ،لذا غيب
الرمزي وعالقتها بالدال واملدلول ،غيابه الذي يشكّل معو ًقا معرف ًّيا بامتياز.

 العلوم االجتامعية ومفارقة إمهال الرمزي ،والعالقة بني الدال واملدلول .محلتحقيقة التغيري املراد يف العامل العريب ،مجلة من الرموز ،والشعارات ،والصور ،ومقوالت يف
احلوارات التليفزيونية والكاريكاتور ،وشكّل ما أنتجه البوعزيزي يف تونس من احلرق للذات
تأثريا يف شباب كل املجتمعات .سامهت شبكات التواصل االجتامعي من الرتويج
ً
لغزا ترك ً
مؤسسة بذلك لفضاء عام افرتايض يف مقابل الفضاء العام الكالسيكي اهلابرمايس.
هلاّ ،
الشعب يريد إسقاط النظام ،ارحل ،البلطجي ،ال دولة عسكرية أو إسالموية،
الورود ،اليد املغلقة ،حتى األلوان مل تُغ َّيب عن امليادين واملساحات العمومية.
هذه الرموز والشعارات مل تستوقف أي أحد من كتاب هذا املؤلف ،مع العلم
أهنا شكّلت يف العلوم االجتامعية حقلاً ثر ًّيا ،مع فرديناند ديسوسري يف اللسانيات ،ومع
بيار بورديو يف السوسيولوجيا ،واألنثروبولوجيا البنائية ،التي تتناوله يف سياق ما يعرف
بـ«الالوعي الثقايف» وتفسري األسطورة ،واملتخيل ،ربام يعود هذا إىل ّ
التأخر املفضوح يف
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للتعصب اإلمربيقي،
جمال األنثروبولوجيا عىل وجه اخلصوص ،وعلم اجتامع املعرفة بالنظر
ّ
كتخصصات قائمة بذاهتا يف جامعاتنا باستثناء حماوالت بعض
ولغياب علم النفس املعريف
ّ
الباحثني املعزولني.

مع العلم ّ
أن الثورة وشعاراهتا هلا بنية مماثلة للغة التي تسوقها ،ثورة عنيفة تنتج الشعارات
العنيفة وثورة أقل عن ًفا تنتج الشعارات العذبة :البلطجي يف مرص والياسمني يف تونس.
لو كان لدينا مثقفون وخمتصون يف اإلثنولوجيا ،لتمكنوا من رصد وتأويل هذه الرموز،
طاملا أن اإلثنوغرافيا هتتم بام هو غري مكتوب .فحرق الذات يف العامل العريب وبروزها يف
بعض املجتمعات الغربية أضحت ظاهرة تستوقف املختصني يف علم النفس  -االجتامعي.

ّ
ولعل ما ُيثري االستغراب أن هذه الكتابات مل هتتم ببنيات املجتمع ،بالرغم من
أهنا شكّلت حقلاً معرف ًّيا لألنثربولوجيني الغربني :الثورة وتغيري النظام السيايس واحللم
بمجتمع لرفاه ،ألاَّ تشبه «األسطورة» التي تفرس من خالل بعدين ،األول كرونولوجي
والثاين يف اللحظة ذاهتا .أي يسمح بالتأويل ،الذي يتّخذ الشكل األفقي أو العمودي ،وهنا
بتطور بنيته الثقافية
تطورت ّ
فمن خالل تتبع شعارات الشارع العريب ،يمكن القول :إهنا ّ
فتحولت من شعارات التوصيف
جراء التأثريات الداخلية ،ووسائل االتّصال،
ّ
السياسية ّ
واالهتام إىل الشعارات املطلبية من أنظمة كانت تنعتها بالتسلطية أو إرهابية إىل أنظمة
التطور مهام لتناوله بالدراسة؟
تطالبها بالرحيل وتنادي إىل إسقاطها ،أليس هذا
ّ

ثورة أم ثورات ،أم ربيع عريب؟ السياق والتارخيانية

أيضا الربيع العريب مفاجأة بالنسبة للمثقف الغريب ،رصح
يف الوقت الذي شكّل ً
( :)Edgar Morinالعرب ُيشبهوننا ونحن نُشبه العرب .هذه املقولة جاءت للر ّد عىل
النقاش الدائر يف األوساط العلمية الغربية والقايض ببحث ما إذا كانت هذه األحداث
هي ثورات أم ربيع عريب؟ هذه املقولة تؤكّد ّ
أن ما حيدث يندرج يف سياق األزمة العاملية
والشعوب األكثر عرضة هلا هي التي دشنت هلذا احلراك ،وتصدر األفكار ،بدليل ظهور
مست أوروبا(.((3
حركة ( )Les indignéesالتي ّ
( ((3تريدون عبيدً ا ستجدون متمردين ،العرب يشبهوننا ونحن نشبههم ،مقوالت قاهلا إدغار موران ،يف
حواراته املختلفة ،انظر:
cité in, Karim bitar, les intellectuels francais et le printemps arabe, la revue
internationale et stratégique, le monde arabe l’onde du choc, armondcollin, 2011, no 83,
paris, p 141 - 145.
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ناقش ميشال كامو مفهوم الربيع العريب والثورة ،انطال ًقا من مساءلة التجربة الغربية،
وما كتبه بعض املفكرين حيث يرى ّ
أن الثورة هو مفهوم تارخيي ،يحُ يل جتارب والتجارب
خمتلفة ،إهنا تسمى كذلك ملا حتدث بفعل عوامل من الداخل وبكيفية رسيعة وعنيفة ،تقلب
القيم واألساطري السائدة يف املجتمع ،تغيري املؤسسات السياسية ،والبنية االجتامعية ،وتغيري
يف الكاريزما ونشاط احلكومي والسياسات(.((3

وإن كان هذه املفهوم يحُ يل إىل مجلة من احلقائق لكنه يفصح عن النهايات وليس
للمسارات طاملا أن ما حيدث يف املجتمعات العربية مل هيدأ كون أن اإلفرازات ال زالت
أيضا ويف سياق البحث عن تكسونوميا الثورة ،وعليه يعتقد أنه
تتوايل .اليشء الذي جعل ً
من الوهم حتدي طبيعة الثورات العربية ،كوهنا هجينية ،فهي ليست ثورة اجتامعية خالصة
عىل غرار ما حدث يف فرنسا أو يف روسيا أو يف الصني ،بمعنى أن الثورات العربية يف إطار
هذه الرؤية اإلثنو-مركزية هي ثورات هجينة ،هي سياسية واجتامعية وثقافية ،أي إهنا
تفلت للتكسونوميا املشكلة من قبل الرتاث الفكري املسجل حول مفهوم الثورة(.((3
وعليه يمكن احلديث عن األزمات املؤ ّدية للثورة ،كون ّ
أن هذه األخرية تستمد من
أزمة الدولة وانشقاق النخب عن النظام واالحتجاج اجلامهريي املحتمل .لكنه يبقى من
السابق لألوان احلديث أو اجلزم بأهنا ثورة طاملا أهنا مل تفصح عن املآالت .فالثورات يمكن
يتم االستحواذ عليها من قبل بعض الفاعلني .كام
أن يتّم االنقالب عليها ،الثورة يمكن أن ّ
ّ
أن مفهوم الثورة ال يمكن حتديده قبلاً طاملا أن هنالك ما يعرف بمفهوم اللحظة الثورية
ومسار الثورة ومآالهتا.

ﷺ اإلسالم سيايس أم السياسة يف الدين:
مأزق الكتابة االستعجالية

تعدّ دت الكتابات حول مجلة من املفاهيم ترتبط باإلسالم عمو ًما واإلسالم السيايس،
وتوالت التصنيفات لأليديولوجيات والتيارات املنضوية حتت التيار اإلسالمي .بعد سقوط
ابن عيل ومبارك ،برزت فكرة تراجع اإلسالم السيايس ،كونه مل يعد الوحيد الذي ُيع ِّبئ
الشارع العريب ،وهي الفكرة التي صاغها أوليفيري روي ( )Olivier Royوأعاد طرحها
وكأن هذا التالقي بني الرشائح املختلفة ُيفنّد فكرة أنه بات ليس كام ظل يعتقد التخ ّلص من
(31) in Michel Camau, op cité, p 5.
(32) Iidem, p 8.
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السلطوية سيوقع هبذه املجتمعات يف الشمولوية(.((3

يف حني فرانسوا بريغا يف حتليله لظاهرة اإلسالم السيايس ،بالرغم من أن كتاباته
جاءت مستعجلة ،إلاَّ أنه استعمل مدخلاً تارخي ًّيا سياس ًّيا لتفسري اإلسالم السيايس ،فدون
اجلزم -عىل غرار روي -برتاجع اإلسالم السيايس يف العامل العريب ،قدّ م حتليلاً حول عالقة
اإلسالم السيايس باألنظمة التسلطية يف العامل العريب واملدعومة من قبل الدول الغربية(،((3
التي عىل حدّ تعبريه تفضل أنظمة تس ّلط ّية عىل أن حتكم هذه املجتمعات أنظمة شمولية.

موضحا أهنا قراءة خاطئة بالنظر ملا تشهده كل من تونس ومرص ،وإن فاز اإلسالميون
ً
فهم راهنًا ال يشكّلون األغلبية املطلقة ،بل جمربون للتعاطي مع التعددية داخل
باالنتخابات ُ
التيار ذاته ،وداخل املجتمع ككل ،مع العلامنيني ،والشباب ،كون أنه مل يعد بإمكان أي قوة
سياسية متثيل املجتمع برمته.
يسجل فرنسوا بريغا بداية التالقي بني اإلسالميني والوطنيني ،وبينهم وبني العلامنيني
بدليل ،أن شعارات الثورة ليس هلا لون أيديولوجي معني ،بل مشرتكة ،تندّ د بالتس ّلط،
وتنادي باحلرية ،والتداول عىل السلطة؛ عاملاً
ومصدرا للتعبئة السياسية ضد الكولونيالية
ً
وضد األنظمة السياسية لدولة ما بعد االستقالل .فكيف يكون تأثري الدين يف السياسة بعد
حتولاً ها ًّما ،ولعل أمهها عىل اإلطالق هو بداية
هذا احلراك؟ هل سيعرف اإلسالم السيايس ّ
متكّن فكرة أن اإلسالم السيايس ال يم ّثل كل القوى املجتمعية ،شباب جديد ،ومت ّثالت
للعمل السيايس حيتكم للعاملية بفعل العامل االفرتايض.

ﷺ عنارص اخلامتة

ما يستشف يف الكتابات االستعجالية من منظور إبستمولوجي ،أهنا اتَّسمت بـبعض
السامت منها:

 االنسياق املفاهيمي أمام عنرص املفاجأة ،فام حدث يف البلدان العربية يعدّ بمثابةصاعقة عىل املثقف الذي ُأصيب بذهول وإرباك .أمام احلدث إ ّما أن يبحث عن مفاهيم
جد ّية لتوصيف ما حيدث ،وإما أن ينساق وراء مفاهيم ناجزه ،حيملها الفكر اإلنساين ،دون
(33) olivier Roy, in le journal la croix, recueilli par jean Christophe Ploquin, - il n’ya pas
d’islam politique mais l’islam dans le politique.
(34) François Burgat anatomies des printemps arabes, CNRS - Ifpo ,In Bertrand Badie et
Dominique Vidal (dir) pp 97 - 107 , Nouveaux acteurs, nouvelle donne: l’état du monde
2012, pp 7 - 10.
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األخذ بالتارخيانية ،واالستثنائي واخلصويص يف جتارب املجتمعات.

 ولوج مفاهيم ذات دالالت جديدة يف امليادين واملساحات العامة ،التي مل تعدفضا ًء كالسيك ًّيا حسب املفهوم اهلابرمايس ،بل فضاء افرتايض ،سامهت يف تشكّله وسائل
إعالم واتصال جديدة ،مما جعل من احلراك ال يتم فقط فيزيق ًّيا ورقم ًّيا وعدد ًيا بل يشارك
فيه كل الوطن عرب فضاء عام افرتايض.
 التفسري اهلوليستي أو ال ُك ّلياين معوق معريف لفهم اخلصويص واالستثنائي.اإلسالم السيايس ،االرتباك يف املامرسة والتنظري ملا بعد احلراك ،يستلزم أن نعالج اإلسالم
السيايس ال بوصفه واحدً ا ،بل بني اإلسالم الدعوي واإلسالم السيايس ،السلفي واجلهادي
وغريه من األشكال ،هل فكرة أهنم يستعملون الديمقراطية ويتحولون ضدها هي حقيقة؟
أم أهنا تستعمل من قبل األنظمة التسلطية والقوى التي حتوم يف كنفها؟ كلها فرضيات حتتاج
للفاصل الزمني.
شبهوننا ،لكن أثبتت
ُشبه ُهم و ُي ُ
 صحيح أننا عىل غرار ما صاغه إدغار موران ن ُالدراسات أن لكل جمتمع مثقفيه ،فلامذا نكتب يف عجل ،دون فرضيات مركزية ،ومشاريع
فكرية بحثية عىل غرار ما صاغه االسترشاف اجلديد واألنثروبولوجيا الكولونيالية.

 لو سلمنا بأن الظاهرة عىل حدّ تعبري كيبل ،الذي رفض مدّ ما حيدث بأي صفةسواء أكان ربي ًعا عرب ًّيا أو ثورة أو ثورات ،فهو ال يعدو إلاَّ حراكًا ربام خيفت ويموت ،بالنظر
لقدرة األنظمة السياسية عىل إعادة إنتاج ذاهتا ،واجلزم بأن اإلسالم السيايس يف تونس أثبت
أنه ال يتعارض مع الديمقراطية والتداول عىل السلطة يعدّ حكماً ساب ًقا ألوانه طاملا أن
االنتخابات الرئاسية مل ِ
جتر ،واجلزم بأن املجتمعات التي تتمتع بالريع البرتويل لن تعرف
حراكًا ،كوهنا متتلك إمكانات رشاء السلم االجتامعي ،كلها مواضيع حتتاج لفرضيات
كربى ومشاريع فكرية وإشكاليات جريئة.
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الكتاب :الوحدة اإلسالمية أسس البناء ومفاعيل اهلدم يف املجتمع املسلم.
حترير :حسني منصور الشيخ.

النارش :مركز آفاق للدراسات والنرش بسيهات .2016 -
الصفحات 232 :صفحة.
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مرة أخرى جيتهد الباحث حسني منصور الشيخ يف إعادة اكتشاف
نصوص املفكر الراحل الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،الذي رفد املكتبة العربية
واإلسالمية بعطائه العلمي اخلصب ،وللمؤلف رحلة محيمية وطويلة مع
العالمة الفضيل اإلنسان والفكر والنصوصُ .عرف الفضيل كواحد من أبرز
العلامء الذين ّ
سخروا حياهتم وجهودهم يف إغناء الفكر اإلسالمي باملصنفات،
وشغلتهم أسلمة املعرفةَ ،
وشك ََّل هاجس «املنهج» يف الدرس الرشعي أولوية
* باحث من البحرين.
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يف س ّلم اهتامماهتم ،وطبع اشتغاالهتم العلمية ،وانعكس عىل ما تركوه من تراث علمي غزير
ومتنوع.
ّ
مقررا دراس ًّيا يف الفقه واألصول واحلديث والرجال
من هنا برز للعالمة الراحل ً 17
أيضا كان مث ّقف ًا
ومناهج البحث وغريها من املجاالت (ص  ،)9وإىل ذلك ،فالفضيل ً
ُيدرك -برؤية واضحة وشعور عميق باملسؤولية -أن رسالته االجتامعية ودوره النهضوي
يتعدّ ى عطاء القلم ،ويتّسع باتّساع اهلموم الكبرية التي يعيشها املجتمع املسلم بكل مآزقه
وتعقيداته وظروفه السياسية واالجتامعية ،من هنا انفتح الفضيل عىل املجتمع عرب فضاء
الكلمة املنطوقة مدركًا أمهية الوقوف عىل خطوط التامس مع املجتمع واستيعاب حجم
ما يمور به من تغيرّ ات وحتدّ يات ،فوقف خطي ًبا يف املحافل الفكرية ،وخاطب اجلامهري يف
املناسبات اإلسالمية كي يستكمل وظيفته ودوره الذي بدأه بالقلم ومل يتو ّقف عنده.

مرة أخرى يف هذه املحارضات التي كان حيرص عىل إلقائها بني
و ُيربهن الفضيل ّ
حني وآخر ،يف بيئات متعدّ دة يف املنطقة الرشقية من اململكة العربية السعودية والبحرين عىل
رحابة املساحة التي كانت تشغل ذهن الرجل معرف ًّيا ،ومقدار ما يعيشه املجتمع من تع ّطش
وحاجة هلذا النوع من الطرح املتزن يف معاجلة الكثري من القضايا التي ال يمكن إلاَّ أن تكون
يف صلب اهتاممات الناس وليس عىل اهلامش ،وال هي من الرتف النظري الذي حيلو للكثري
من املثقفني االنسياق له واالرهتان به والوقوع يف فخ إغراءاته.
وساهم بدوره الفكري وحيويته االجتامعية يف تنشيط احلركة الثقافية اجلامهريية يف
املنطقة ،وذلك من خالل مشاركاته الثقافية املوسمية ،وبخاصة يف شهر رمضان املبارك،
رئيسا يف معظم املواسم الثقافية يف الفرتة بني 1411هـ 1420 -هـ
حيث ُعرف
حمارضا ً
ً
(2000 – 1990م).

املحرر من مجع عدد كبري من هذا الرتاث الصويت ،ومن ثم تصنيفه إىل
وقد متكّن
ّ
حتريرا ألربع حمارضات حول مفهوم الوحدة اإلسالمية
موضوعات حمدّ دة ،إذ شكّل الكتاب ً
من منظور قرآين ،كان الدكتور الفضيل قد ألقاها يف مناسبات خمتلفة.
يتكون الكتاب من فصول مخسة ،األول منها متهيدي حيتوي عىل دراسة حتليلية
ّ
موجزة حول أهم عناوين الوحدة اإلسالمية كام يقدّ مها الدكتور الفضيل سبيلاً لبناء
املجتمع املسلم ،وذلك يف عناوين ثالثة كان أوهلا حول موقعية الوحدة يف املجتمع اإلنساين،
وبخاصة منها الوحدة يف مفهومها اإلسالمي ،فيام كانت الوقفة الثانية مع معامل اإلسالمية،
إذ تناولت مفاهيم :املبدئية ،والفطرية ،واملرونة يف تق ّبل صور الوحدات املغايرة ،وكذلك
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توزيع املسؤولية جتاه الذات واآلخر .ويف العنوان الثالث كان احلديث حول ما عرضه
الفضيل من معوقات وحلول أمام مشاريع الوحدة ،منها :التمذهب يف صورته السلبية،
واملسؤولية املتبادلة بني النخبة واجلمهور ،والعامل اخلارجي ،واملرحلية يف إنجاز املرشوع،
تعزز حالتي :التكافل والوحدة االجتامعيني.
وأخريا تعدّ د املشاريع االجتامعية التي ّ
ً

وفيام يتع ّلق بالفصول األربعة الالحقة ،كان أوهلا حول «اإلسالم وبصائر الوعي»،
استعرض فيه الدكتور قيمة احلضور الديني يف املجتمع اإلنساين انطال ًقا من اآلية القرآنية
الكريمةُ ﴿ :ق ْل َه ِذ ِه َسبِيليِ َأ ْد ُعو إِلىَ ال َّل ِه َعلىَ ٰ َب ِص َري ٍة َأنَا َو َم ِن ا َّت َب َعنِي َو ُس ْب َح َ
ان ال َّل ِه َو َما َأنَا
ني﴾ [سورة يوسف  ،]108إذ تناوهلا يف عناوين ثالثة :بني الدين سبيلاً وبقية
ِم َن ا ُملشرْ ِ ِك َ
السبل ،ووظيفة الدين يف الواقع االجتامعي ،ولوازم املسؤولية اإلنسانية ،حيث ختم هذه
األخرية باإلشارة إىل أن من لوازم املوقعية التي وهبها اهلل تعاىل لإلنسان :الوحدة بني أطياف
املجتمع ،حيث مت ّثل هذه الفكرة متهيدً ا للفصول الالحقة.
وكان الفصل الثاين بعنوان « :الوحدة اإلسالمية :دراسة يف األسس واملنطلقات»
الذي دار حول املحورين التاليني« :التجربة اإلنسانية يف حتقيق الوحدة» ،حيث ناقش فيه
الشيخ الفضيل بعض صور الوحدة تارخي ًّيا منته ًيا إىل أفضلية الرؤية اإلسالمية من بني تلك
رئيسا
التجارب .و«من أسس الوحدة» ،إذ استعرض فيه املحارض أساس العقيدة
عنرصا ً
ً
من مقومات الوحدة اإلسالمية ،باإلضافة إىل املسؤولية االجتامعية والرتابط اإلنساين،
خامتًا احلديث باإلشارة إىل بعض من أسباب الفرقة يف الواقع اإلسالمي.
توزع
الفصل الثالث هو حمارضة بعنوان« :الوحدة اإلسالمية بني النظرية والتطبيق»ّ ،
احلديث فيها عىل حماور ثالثة ،أوهلا :معامل الوحدة اإلسالمية نظر ًّيا ،وهو ما يمثل املعاجلة
النظرية ملفهوم الوحدة إسالم ًّيا ،وكان املحور الثاين حول موانع حت ّقق الوحدة ،واملحور
عرضا لبعض املقرتحات يف سبيل مرشوع الوحدة اإلسالمية.
األخري كان ً

وجاء الفصل الرابع واألخري حول «األمة ومشاريع التقسيم» ،استعرض فيه العالمة
الفضيل مفهوم الوحدة بني اإلقليمية والعاملية ،لينتقل بعده ملناقشة النظرة اإلسالمية جتاه
بعضا من خصائص األمة اإلسالمية ،حيث تأيت الوحدة بني
التعددية البرشية ،ومن َث ّم ً
وتنوعاهتا يف مقدمة تلك اخلصائص .وأخري ًا :األمة اإلسالمية وحالة االنقسام.
أطيافها ّ

يكتسب طرح الدكتور الفضيل الذي غادرنا عام 2013م أمهية بالغة ،وهي بمثابة
استرشاف حصيف ملغبة التخيل عماَّ دعا إليه املحارض ،وذلك قبل أن ينزلق العامل أكثر فأكثر
يف أوحال االقتتال املذهبي الذي ّ
أرواحا بريئة يف حروب
يدك أمن جمتمعاتنا اليوم ،حاصدً ا
ً
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جمنونة يف أكثر من بقعة من بقاع العامل.

وحمرر الكتاب للمأزق
العودة إىل هذا الكتاب هو بمثابة خارطة طريق قدّ مه املحارض ّ
متر به املجتمعات املسلمة ،وت ََذك ٌُّر مخُ َ ِّلص ملا يتوجب اليوم عىل علامء الدين
احلايل الذي ّ
والقائمني عىل أمر اخلطاب الديني أفرا ًدا ومؤسسات من مسؤولية جسيمة يف إحياء هذا
النوع من الطرح الوفاقي احلريص عىل أمن البرش ووحدة املجتمعات ،انطال ًقا من وصايا
الدين اإلسالمي الذي أرسى دعائم السالم يف منظومة ترشيعية متكاملة بعيدة عن القراءات
املشوهة للنصوص الدينية ،التي كان من نتائجها املروعة ما يعانيه اليوم أكثر من بلد عريب
مسلم.
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حممد هتامي دكري

إلظهار الرؤية الكلية الشاملة إلقامة الدين وتطبيق الرشيعة اإلسالمية،
ولإلسهام يف تصحيح املفاهيم حول إقامة الدين وصالحية الرشيعة لكل
زمان ومكان ،وألجل عرض التجارب الواقعية لتطبيق الرشيعة اإلسالمية
يف املجتمعات اإلسالمية املعارصة ،وتسليط الضوء عىل التحديات واملعوقات
التي يمكن أن تواجه التطبيق املعارص للرشيعة اإلسالمية وإقامة الدين،
واقرتاح حلول لتجاوزها ..ن ّظم معهد إسالم املعرفة (إمام) بجامعة اجلزيرة يف
اخلرطوم (السودان) ،املؤمتر الثاين للرشيعة واالجتهاد ،حتت شعار« :حتديات
تطبيق الرشيعة وإقامة الدين يف املجتمعات املعارصة» وذلك بني 20 - 18
مايو 2016م ،املوافق لـ  12 - 10رجب1437هـ.
شارك يف املؤمتر عدد كبري من املفكرين وال ُكتّاب وأساتذة اجلامعات من
العاملني العريب واإلسالمي.
وقد ناقش املؤمتر خالل جلساته الستة جمموعة من املحاور هي:

املحور األول :املحور املفاهيمي.

املحور الثاين :عالقة تطبيق الرشيعة اإلسالمية باملقاصد.
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املحورالثالث :حتديات تطبيق الرشيعة وإقامة الدين يف املجتمعات املعارصة.
املحور الرابع :حتديات تطبيق الرشيعة وإقامة الدين يف املجتمع السوداين.

املحور اخلامس :أثر اختالف السياق الزماين واملكاين بني الدول يف إقامة الدين
وتطبيق الرشيعة اإلسالمية.
باإلضافة إىل منابر حوارية ملناقشة حتديات إقامة الدين يف األنظمة االجتامعية
والرتبوية واالقتصادية واإلعالمية والثقافية والسياسية ...إلخ.

ﷺ اجللسة االفتتاحية

انطلقت أعامل املؤمتر بجلسة افتتاحية ُألقيت فيها كلامت ٍّ
كل من د .حممد بابكر
العوض (عميد معهد إسالم املعرفة  -إمام) ،ومدير جامعة اجلزيرة د .حممد وراق عمر،
ووزيرة التعليم العايل والبحث العلمي ،د .سمية حممد أمحد أبوكشوة ،باإلضافة إىل كلمة
نائب رئيس اجلمهورية السودانية األستاذ حسبو حممد عبد الرمحن .وقد أمجعت الكلامت
عىل أمهية موضوع املؤمتر ،ورضورة معاجلة اإلشكاليات التي تطرحها قضية تطبيق الرشيعة
يف املجتمعات املعارصة ،ومناقشتها من زوايا خمتلفة للخروج بتوصيات مفيدة يف هذا
املجال.

ﷺ أعامل اليوم األول
اجللسة األوىل

اجللسة األوىل تر َّأسها الربوفيسور إبراهيم أمحد عمر ،وكان املتحدّ ث الرئيس فيها
األستاذ زكي امليالد (رئيس حترير جملة الكلمة من السعودية) ،الذي قدّ م حمارضة حول
أطروحته يف املقاربة بني احلداثة واالجتهاد ،وحسب هذه األطروحة -يف نظر امليالد -أن
االجتهاد يف املجال اإلسالمي هو املفهوم الذي يعادل أو بإمكانه أن يعادل مفهوم احلداثة يف
املجال الغريب ،وذلك لكون أن احلداثة تتكون من ثالثة عنارص أساسية هي :العقل والعلم
والزمن ،وهذه العنارص الثالثة بتاممها هي العنارص املكونة ملفهوم االجتهاد.
ويرى امليالد أن املقاربة بني احلداثة واالجتهاد هي من املقاربات الفكرية واملعرفية
اجلادة واملهمة ،ويظن أهنا تتّسم بقدر من اإلثارة والدهشة وال ختلو من طرافة ،وهي
بالتأكيد ليست من نمط املقاربات العادية والعابرة ،كام أهنا ليست من نمط املقاربات

املؤمتر الثاين للشريعة واالجتهاد
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السهلة والبسيطة ،وال من نمط املقاربات الضحلة واهلشة.

ولعل ما يعرتض هذه املقاربة يف تصور امليالد ،هو أننا أمام مفهوم يكاد يكون منطف ًئا
هو مفهوم االجتهاد ،أو هكذا يبدو ،فهو املفهوم الذي ُأعلن إغالق بابه منذ وقت مبكر يف
سرية املدرسة اإلسالمية السنية ،يف مقابل مفهوم متّقد وحيوي وف ّعال هو مفهوم احلداثة،
كام أننا أمام مفهوم ينتمي إىل حضارة مغلوبة هي احلضارة اإلسالمية ،يف مقابل مفهوم
ينتمي إىل حضارة غالبة هي احلضارة الغربية.
هلذا من الصعب علينا -حسب قول امليالد -خت ّيل هذه املقاربة يف مثل حالتنا الفكرية
واحلضارية الراهنة ،وإعامل اخليال فيها ،وجعلها يف دائرة البحث والنظر ،ولعل من الصعب
علينا كذلك لفت انتباه اآلخرين من خارج جمالنا الفكري واحلضاري إىل مثل هذه املقاربة،
وتقريبها إىل دائرة البحث والنظر عندهم ،ويف ساحتهم الفكرية واملعرفية.
وما يعرتضنا يف هذه الشأن -والكالم إىل امليالد -أن هذه العنارص الثالثة (العقل
والعلم والزمن) هي عنارص واضحة ومتجلية ومنكشفة يف مفهوم احلداثة ،لكنها يف مفهوم
االجتهاد ليست بذلك الوضوح والتجليّ واالنكشاف ،وهي بحاجة إىل برهنة وإثبات،
وقبل ذلك نحن بحاجة إىل استجالء هذه العنارص يف مفهوم احلداثة.
فمن جهة العالقة بالعقل فهي عالقة بجوهر ثابت فيها ،فقد بدأت احلداثة من مبدأ
االنتصار للعقل ،وسيادة العقل ،وتنصب العقل كمحكمة عليا حسب قول الفيلسوف
األملاين إيامنويل كانت ،وجاءت احلداثة لتعلن االنتصار النهائي واحلاسم واحلتمي للعقل
يف ساحة الفكر األورويب احلديث واملعارص.

تطور الفكر األورويب احلديث،
وعن عالقة احلداثة بالعلم ،يكفي معرفة أن تاريخ ّ
ارتبط بحركة تطور العلم ،فإىل جانب املفكرين والفالسفة كان هناك علامء الفلك والفيزياء
هزات عنيفة غيرّ ت جمرى تاريخ العلم ،ووضعوا الفكر
والرياضيات الذين أحدثوا ّ
تطور يف الفكر.
التطور
األورويب عىل طريق
تطور يف العلم أعقبه ّ
والتحول ،فمع كل ّ
ّ
ّ
ويكفي معرفة أن يف القرن السادس عرش كان هناك كوبر نيكوس ،ويف القرن السابع
عرش كان هناك غاليلو ،ويف القرن الثامن عرش كان هناك نيوتن ،ويف القرن العرشين كان
هناك آينشتاين.

وعن عالقة احلداثة بالزمن ،يمكن القول :إن مفهوم احلداثة يف فلسفته وحكمته،
متلبسا بالزمن،
ماهيته وهويته ،بيانه ولسانيته ،هو مفهوم زمني ،مشتق من الزمن ،وجاء
ً
وقابضا عليه.
ً
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املكونة ملفهوم احلداثة ،وجاء
تطرق امليالد إىل عالقة االجتهاد بالعنارص الثالثة ّ
ثم ّ
حديثه عىل النحو اآليت:

أولاً  :عنرص العقلّ ،
يتكشف هذا العنرص بوضوح كبري يف كون أن االجتهاد يعني
إعطاء العقل أقىص درجات الفاعلية ،من جهة الفحص والنظر ،وإعامل الفكر ومجيع
العمليات الذهنية واالستنباطية األخرى ،وال يتح ّقق فعل االجتهاد وال يصدق إذا عمل
العقل بطاقة منخفضة ،أو بجهد ضئيل أو بعمل بسيط.
أيضا يف كون أن االجتهاد
ثان ًيا :عنرص العلم ،يتكشف هذا العنرص بوضوح كبري ً
جماله يتّصل بالعلم ،وعالقته بالعلم هي أوثق من أية عالقة أخرى ،والعلم هو أقرب ما يدل
عليه ،فاالجتهاد يتح ّقق بالعلم وال يتح ّقق بغريه ،واملجتهد يعرف بالعلم والعلم الواسع
والعايل ،وال يعرف من دونه ،وكل جمتهد عامل ،لكن ليس كل عامل جمتهد.
ثال ًثا :عنرص الزمن ،ال يقل هذا العنرص ّ
ووضوحا عن العنرصين السابقني،
تكش ًفا
ً
لكون أن فلسفة االجتهاد تتّصل بشكل وثيق بفكرة الزمن ،إىل درجة يمكن القول :إن
االجتهاد ال يكون إلاَّ
ناظرا إىل الزمن يف كل آن وبال توقف ،وبوصفه زمنًا متغيرّ ً ا ومتجدّ ًدا
ً
وس ّيالاً  ،فال يمكن فصل االجتهاد عن فكرة الزمن ،ومتى ما حصل مثل هذا الفصل عىل
ٍ
عندئذ صفة
افرتاضه ،يتع ّطل دور االجتهاد ويفقد فاعليه وديناميته ،وال يصدق عليه
االجتهاد حقيقة.
ويف ختام حمارضته اعترب امليالد أن احلكمة من هذا الطرح إنام هي لتأكيد أن بناء
احلداثة ال يتح ّقق إلاَّ من خالل تأسيس داخيل ،وليس عن طريق جلب خارجي ،وبإمكاننا
أن نكتشف حداثتنا املستقلة عن طريق مفهوم االجتهاد ،مع رشط التواصل املعريف والنقدي
مع احلداثة يف أفقها اإلنساين العام ،وليس عىل أساس االنقطاع عنها.

ومذكرا أنه ليس بصدد خلق ثنائية جديدة ،إىل جانب الثنائيات القلقة والسجالية يف
ً
اخلطابات العربية واإلسالمية املعارصة ،وهي ثنائية احلداثة واالجتهاد ،وإنام قصد إعادة
االعتبار ملفهوم ال يقل قيمة وفاعلية عن مفهوم احلداثة ،وهو مفهوم االجتهاد.

وبعد املحارضة قدمت جمموعة من األوراق ،منها ورقة الربوفسور حممد احلسن
بريمة إبراهيم حتت عنوان« :مفهوم إقامة الدين يف القرآن الكريم ..أبعاده الوجودية
واملعرفية واملنهجية» ،يف البداية حتدّ ث الباحث عن احلكمة من خلق اإلنسان ،وكيف ّ
سخر
اهلل عز وجل له الكون ،وأن املطلوب منه هو إقامة الرشيعة اإلهلية يف واقعه االجتامعي ،مع
مراعاة رشوط الزمان واملكان للمجتمع الذي ُيقام فيه الدين.
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وبام أن الواقع االجتامعي متغيرّ عىل الدوام ،عىل عكس املثال الديني الكيل والثابت،
فهذا يقتيض وجود اجتهاد معريف دائم صادر عن املصادر اإلسالمية إلنتاج علم جتريبي
متوحدً ا أو مشدو ًدا أبدً ا إىل مثاله املوحى
يظل به الواقع االجتامعي – كام يقول الباحث –
ّ
يف الزمان واملكان.
توصلت الورقة باستخدامها «نظرية» عن االجتامع اإلنساين مستنبطة من القرآن
وقد ّ
إىل الكشف عن القوى الفاعلة واملشكّلة للفضاء االجتامعي اإلنساين ،وهي :اهلل عز وجل،
الوحي ،املجتمع اإلنساين بقاعدته املادية ،املالئكة ،الشيطان.

كام حتدّ ثت الورقة عن علوم الدين املطلوبة إلقامة الدين يف الواقع االجتامعي الظريف،
ورضورة التأسيس لعلوم توحيدية كونية هت ِّيئ إلقامة الدين يف امتداداته الكونية.

لذلك ال بد-كام يرى الباحث -من توظيف أداة (النظرية) يف التعامل مع القرآن
الكريم إلنتاج نظريات كلية (رؤية للعامل) منه ،تجُسرّ املسافة بني الوحي وتفاعالت الفضاء
االجتامعي حيث يقام الدين.

ومن األوراق التي ُقدِّ مت يف هذه اجللسة كذلك ورقة د .خالد محدي عبد الكريم
(أستاذ بكلية العلوم اإلسالمية  -جامعة املدينة العاملية) عن «التجديد الفقهي وأثره يف
تعرضت له الرشيعة من إقصاء
تطبيق الرشيعة اإلسالمية» ،يف البداية أشار الباحث إىل ما ّ
بعد سقوط اخلالفة العثامنية وهيمنة االستعامر الغريب عىل العامل اإلسالمي ،وكيف أثار
هذا اإلقصاء مشكلة قدرة الرشيعة عىل مواكبة العرص ومستجداته ،ما اقتىض احلديث
عن رضورة جتديد الفقه الذي هو –حسب الباحث -رأس هذه الرشيعة وجسدها احلي
النابض.

ثم رشع الباحث يف تسليط الضوء عىل مفهوم التجديد وجماالته ومالحمه ،مستخد ًما
ومستعرضا آراء العلامء يف هذا املوضوع .وقد استعرضت
املنهج االستقرائي والتحلييل،
ً
معوقات تطبيق الرشيعة
توصل إليها الباحث ،من أمهها :أن ّ
الورقة جمموعة من النتائج التي ّ
تكمن يف الشبهات املثارة حوهلا ،والنظم السياسية التي متيل إىل النظم القانونية الوضعية،
معوقات تتع ّلق بالعلامء والفقهاء ،حيث يسود اجلمود ودعاوى غلق باب االجتهاد،
وهناك ّ
باإلضافة اىل اجلهل بالرشيعة الذي يسود األوساط االجتامعية من حيث األحكام واملقاصد.
أما بالنسبة ملجاالت التجديد الرضورية ،فقد أشار الباحث إىل أمهية ربط األحكام
بعللها ومقاصدها ،وربط الفقه اإلسالمي بالعلوم األخرى ،وتشجيع االجتهاد اجلامعي يف
النوازل املستجدة ،والعمل عىل تقنني الفقه اإلسالمي ...إلخ.
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من األوراق التي قدّ مت يف هذه اجللسة كذلك ورقة د .رضوان رشدي (من علامء دار
احلديث احلسنية يف الرباط – املغرب) بعنوان« :رؤية كلية إلقامة الدين وتطبيق الرشيعة»،
يف البداية أشار الباحث إىل التخ ّلف الذي سقطت فيه األمة ،وكيف أن البعض اعترب أن
سبب ذلك االبتعاد عن اإلسالم وتطبيق رشيعته ،لكن الباحث يشري إىل أمهية االهتامم
بمنهج التغيري الذي سلكه الرسول يف التغيري النفيس للفرد واألمة.
تصوره املبدئي حول األسس العلمية الكفيلة بإقامة الدين
ثم رشع الباحث يف عرض ّ
وفهم الرشيعة وتطبيقها ،مرتكزا عىل منهج وصفي دقيق لواقع األمة ،مع تقديم -ما أسامه-
رؤية الكيف املتعلقة بالتنزيل الواقعي للحكم الرشعي ،والغايات التي اتَّبعها الرسول
 Kيف تغيري األمة وبناء الدولة عن طريق بناء اإلنسان أولاً ثم تربية أمة وانتظامها يف
ُعلق التنزيل العميل ملقاصد الدين وغاياته الكربى.
وتصوره حول الدولة املنشودة
كام أشار الباحث يف ورقته إىل علل سقوط األمة
ّ
احلاضنة ملنظومة األحكام املفضية إلسعاد ونفي احلرج والعنت عنه.

وقد ُقدِّ مت يف هذا اجللسة أوراق أخرى« :االجتهاد بني القبول والرفض» للدكتور
قيس حممود حامد ،و«تغيرّ اجتاهات النظر نحو مفهوم الرشيعة يف اخلطابني اإلسالمي
والغريب» للدكتور حممد بابكر العوض.

اجللسة الثانية

تر ّأس هذه اجللسة الربوفسور عبد اهلل الزبري ،وقدّ م فيها د .صباح خرض أمحد
(أستاذ مساعد يف معهد إسالم املعرفة  -جامعة اجلزيرة) ورقة بعنوان« :اجتهادات املرأة
يف تطبيق الرشيعة وإقامة الدين» ،يف البداية أشار الباحث إىل أن إقامة الدين مسؤولية أئمة
املسلمني وحكّامهم ،كام هو واجب اجلامعة اإلسالمية ،ثم حاول إبراز الصورة العملية
لتطبيق الرشيعة يف عهد النبي  Kواخلالفة الراشدة من خالل اجتهادات أ ّمهات املؤمنني
والصحابيات العاملات يف عرص التابعني.
كام أشار الباحث إىل بعض الدراسات املعارصة التي تناولت اجتهادات املرأة يف
التطبيق ،ومن خالل ذلك فقد أجابت الورقة عىل عدد من األسئلة مثل :ما أمهية إقامة الدين
يف حياتنا؟ وهل يمكن للمرأة ان تكون جمتهدة؟ وما هي إشكاليات العادات والتقاليد يف
تطبيق املرأة للرشيعة؟
الدكتور عبد اهلل حممد األمني (أستاذ احلضارة والفكر اإلسالمي بمعهد إسالم
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املعرفة  -جامعة اجلزيرة) ،قدم ورقة بعنوان« :املنهج النبوي يف إقامة الدين وحتدّ يات
الواقع اإلسالمي» .وقد حاولت هذه الورقة تقديم رؤية كلية للمنهج النبوي يف التغيري
وإقامة الدين من أول بداية الوحي وإىل هناية نزوله ،وكذلك مناقشة التحديات التي تواجه
األمة اليوم ،كام ناقش الباحث املنهج النبوي يف سعيه لتغيري الواقع االجتامعي من خالل
حماور :تصوري ومعريف ومنهجي ،ومن خالل ذلك حتدّ ث عن إشكالية :فصل الدين عن
الدولة ،وغياب الفقه باألحكام وبمهام التكليف اإلهلي لألمة ،مستخد ًما املنهج الوصفي
والتحلييل.

ومن األوراق التي ُقدمت يف هذه اجللسة كذلك ،ورقة الدكتور عمر اخلري إبراهيم
(باحث بمعهد إسالم املعرفة  -رئيس دائرة العلوم السياسية) بعنوان« :دور املجتمع املدين
يف إقامة الدين» .تنطلق هذه الورقة لتوصيف عالقة املجتمع املدين بالدين وباإلسالم عىل
وتطوره يعمل عىل حتقيق
وجه اخلصوص ،من فرضية أن املجتمع املدين بحكم نشأته
ّ
دورا حمور ًّيا يف تعزيز القيم واملبادئ األخالقية وبالتايل
مصالح املجتمع ،ومن هنا فإن له ً
تعزيز قيم التد ّين لدى أفراده.

وقد ركَّز الباحث عىل تعريف وتبيان مفاهيم :املجتمع املدين ،الدين ،الدولة ،احلرية،
العلامنية ...إلخ ،ملعرفة أوجه االتّفاق واالختالف بني هذه املفاهيم يف الرؤيتني الدينية
والوضعية ،ليصل يف هناية املطاف للتنبيه إىل أن املجتمع املدين بحكم فلسفته ومنهجه
مقومات داخلية ،أخالقية واجتامعية تسمح له بالقيام بأدوار خمتلفة امهها املحافظة
يمتلك ّ
عىل الدين والقيم ومصالح املجتمع الكلية املختلفة.
ُقدّ مت يف هذه اجللسة كذلك أوراق ٍّ
كل من د .الزين عبد اهلل يوسف عن« :التحديات
نموذجا» ،و«أثر االجتهاد املقاصدي يف استنباط
االقتصادية وإقامة الدين ..السودان
ً
األحكام يف باب السياسة الرشعية» للدكتور عزيز حممد عيل اخلطري.

اجللسة الثالثة

وبالتزامن مع اجللسة الثانيةُ ،عقدت جلسة ثالثة تر َّأسها األستاذ حممد وراق عمر،
وحتدّ ث فيها ٌّ
كل من د .عبد الغني قزيرب (أستاذ مساعد بالكلية متعددة التخصصات
بالرشيدية) عن« :إعامل املقاصد يف تطبيق الرشيعة ..مدارك التكييف وقواعد التنزيل)،
يف البداية أكد الباحث امهية مقاصد الرشيعة باعتباره علماً أصيلاً من علوم الرشيعة ،وقد
مفتاحا مهماًّ يف االجتهاد املعارص للتعامل مع
ُولد يف رحم علم أصول الفقه ،وهو اليوم ُيعد
ً
القضايا املستجدة.
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ومن خالل القراءة التكاملية التي جتمع فقه النص وفقه الواقع ،حتاول هذه الورقة
الكشف عن مرتكزات وخصائص املقاصد الرشعية ،وتعميق الرؤية املقاصدية يف تنزيل
التحرر من بعض
مقتىض الرشيعة خدمة لإلنسانية ،باإلضافة إىل التنبيه اىل رضورة
ّ
ِ
اإلشكاالت الرتاثية التي أرهقت -كام يقول الباحث -العقل املسلم ومل تفض إىل رقي
فكري أو بناء عمراين.

كذلك قدّ م د .حممد حيدر احلرب الطيب (أستاذ مساعد بكلية الرتبية – جامعة القرآن
الكريم وتأصيل العلوم) ،ورقة بعنوان« :منهجية تعليل األحكام الرشعية يف االجتهادات
املعارصة ..دراسة أصولية مقاصدية» ،هتدف هذه الورقة اىل الكشف عن املنهجية األصولية
املعتمدة يف تعليل األحكام الرشعية يف استنباط األحكام للنوازل الفقهية املعارصة ،وذلك
ألمهية التعليل؛ ألن اخلطأ فيه كاخلطأ يف املقدّ مة املؤ ّدي اىل اخلطأ يف النتيجة ،وقد انتبه
القدامى خلطورة هذا التعليل وعالقته بمقاصد الرشيعة.

واصطالحا ،كام قدّ م أمثلة
ومن خالل مخس مباحث قدّ م الباحث تعري ًفا للتعليل لغ ًة
ً
للتعليل يف القرآن والسنة ،باإلضافة إىل عرضه ملنهجية التعليل يف االجتهادات املعارصة.
وقد خلص الباحث إىل أن منهجية التعليل امللتزمة بمقاصد الرشع تُثبت شمولية اإلسالم
وعامليته ومواكبة رشيعته ملستجدات العرص ،داع ًيا إىل االهتامم هبذا املجال العلمي واملعريف
املهم.
كام حتدّ ث يف هذه اجللسة كل من د .طارق عثامن عيل منصور ،عن «مقصد التيسري
ورفع احلرج وتطبيقاته الفقهية ..دراسة حتليلية» ،وحسام الدين عمر األمني ،عن «رؤية
العامل بني مقاصد الدين اإلسالمي وعرص اهليمنة العاملية» ،كام حتدّ ث د .حممد برشي اخلليفة
عن« :الرشيعة اإلسالمية بني إجيابيات التطبيق وسلبيات التقصري».
وعىل هامش هذه اجللسات نُظم منربان ،األول ملناقشة حتديات إقامة الدين يف النظام
االجتامعي ،وحتدّ ث فيه د .عيل عثامن حممد طه ،والثاين ملناقشة حتديات إقامة الدين يف النظام
املعريف ،وحتدّ ث فيه الربوفسور عبد احلميد أمحد أبو سليامن.

اجللسة األول

ﷺ أعامل اليوم الثاين

يف اليوم الثاين من فعاليات املؤمتر ُعقدت ثالث جلسات ،اجللسة األوىل تر َّأسها
حممد خري قرباش أوجلو من تركيا ،ومن بني األوراق التي ُقدّ مت يف هذه اجللسة ،ورقة د.
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صالح مصطفى أمحد معىل (أستاذ االقتصاد املساعد بمعهد إسالم املعرفة بجامعة اجلزيرة
– السودان).

يف البداية أشار البحث إىل اغرتاب احلياة االقتصادية يف عرصنا احلايل عن الدين،
غامضا يف جمال االقتصاد ،ثم رشع يف الكشف عن الرؤية الكلية ومفهوم
ما جعل الدين
ً
إقامة الدين يف احلياة االقتصادية مؤكدً ا عىل املبادئ األساسية هلذه الرؤية وهي :التوحيد،
االستخالف ،العدالة ،وبمقتىض هذه الرؤية فإن البرش مجي ًعا ُمتساوون يف العبودية هلل عز
وجل ،وأصل املنشأ ،وبالتايل فمفهوم الدين يف املجال االقتصادي -حسب الباحث-
يوجهها ملصلحة اجلميع ،وعىل كل نشاط
يقتيض أن املوارد يف يد اإلنسان وجيب عليه أن ّ
اقتصادي أن يسعى لتحقيق العدالة االقتصادية  -االجتامعية ،وتسخري املال حلفظ املقاصد
الرضورية.
وقد أشارت الورقة إىل التحدي املعريف فيام يتع ّلق بإيضاح مفهوم الدين يف احلياة
االقتصادية ،ألن مصدر التحدي ينبع من احلديث عن االقتصاد اإلسالمي نفسه ،ومقارنته
بالنظم االقتصادية الوضعية ،وكذلك حتدي حتديد األولويات ،إىل مستوى التخطيط
االقتصادي وعىل مستوى اإلنفاق واحلفظ واالستثامر.

كذلك قدّ م د .جمدي خرض الكردي (باحث يف العلوم الرتبوية واإلنسانية) ،ود.
أدهم عدنان طبيل ورقة بعنوان« :حتديات تطبيق الرعاية االجتامعية يف املجتمعات املعارصة
وفق الرؤيا اإلسالمية»ُ ،يعدّ احلديث عن أمهية التكافل والتآزر االجتامعي باعتبارها من
سامت املجتمعات املسلمة ،أشار الباحث إىل دور الدولة يف حتقيق الرفاه االجتامعي ،وتقديم
الرعاية االجتامعية وما نتج من حتديات يف تطبيق هذه الرعاية يف املجتمعات املعارصة ،وقد
ركّز الباحث يف دراسته عىل جمموعة من القضايا املهمة يف جمال الرعاية مثل :تطبيق الرعاية
االجتامعية لكبار السن ولذي اإلعاقة ،وصعوبات تطبيق الرعاية االجتامعية يف ظروف
صعبة ،كل ذلك من منظور إسالمي.
توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها :تطبيق الرعاية االجتامعية وفق
وقد ّ
الرؤية اإلسالمية تواجه عدة حتديات ،منها :اجلهل بسياسات هذه الرعاية االجتامعية -
اإلسالمية ،وق ّلة اإلمكانات والوسائل التي حتتاجها الرعاية االجتامعية ،ومركزية القرار،
وإمهال بعض قطاعات الرعاية ومنها قطاع ا ُملسنني ،باإلضافة إىل هيمنة القوانني الوضعية
عىل الشؤون االجتامعية والضامن االجتامعي.
كذلك قدّ م د .قاسم عمر أبو اخلري (أستاذ مساعد بمعهد إسالم املعرفة – جامعة
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اجلزيرة بالسودان) ورقة بعنوان« :إقامة الدين يف املجتمعات املعارصة ..بعض حتديات الرتبية
والتعليم» .حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن سؤال مهم ومركزي وهو :ما هي أبرز التحديات
التعليمية والرتبوية التي تعوق إقامة الدين يف املجتمعات املعارصة ،وما طبيعتها ومسبباهتا؟
يف حماولة لرصد هذه التحديات التي تؤثر يف إعداد وتكوين املتعلمني ،والبحث –كام يقول
الباحث -عماَّ يمكن من وسائل وآليات ألجل توظيفها يف التقليل من تلك التحديات.

كام حاولت الورقة تقديم بعض املقرتحات ملواجهة بعض حتديات الرتبية والتعليم
التي تؤ ّثر يف مجلة املصالح الكلية التي تسعى الرشيعة لتحقيقها بإقامة الدين يف املجتمعات
املعارصة .وقد أكدت الورقة أن هذه التحديات املرتبطة بالرتبية والتعليم ال يمكن عزهلا
عن بقية األنظمة :السياسية واالجتامعية واالقتصادية ،وهنا يكمن حتدي إعداد الفرد املسلم
عرب الرتبية والتعليم ،ليؤ ّثر يف هذه املجاالت بشكل إجيايب.
وقد قدّ مت الورقة بعض املقرتحات ملعاجلة هذه التحديات وجتاوزها ،مستخدمة
املنهج الوصفي واالستقرائي التحلييل.

ومن األوراق التي عرضت يف هذه اجللسة كذلك ورقة د .عبد اهلل صالح بو بكر،
عن «احلاكمية واالسرتاتيجية ..تساؤالت نقدية» ،و«قضايا املرأة املعارصة من منظور
نموذجا» للدكتورة
إسالمي ..اتّفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)
ً
زينب حممد إبراهيم كساب.

اجللسة الثانية

اجللسة الثانية تر َّأسها األستاذ ربيع حسن أمحد ،وقد حتدّ ث فيها عدد من املشاركني،
منهم د .عارف عليمي عن «دور االجتهاد الوسطي للمدرسة الفقهية الزيتونية يف تطوير
الترشيع املعارص» ،ود .رحاب عبد الرمحن الرشيف عن «إشكالية بناء الدولة السودانية
بني الرؤية االسالمية واخلربة الواقعية» ،كام قدم د .خوجيل أمحد صديق ورقة بعنوان:
«اختالف اهلوية وأثره يف تطبيق الرشيعة» ،فيام حتدّ ث األستاذ إبراهيم خليل هارون عن
أنموذجا» ،ود .حممد محد أمحد عن
«جتربة الترشيع اإلسالمي يف والية كنو ..هيئة احلسبة
ً
نموذجا».
«مركزية الرشيعة يف تشكيل وضبط املجتمع اإلنساين ..احلالة السودانية
ً

اجللسة الثالثة

تر َّأس هذه اجللسة د .حممد احلسن بريمة ،وحتدّ ث فيها ٌّ
كل من د .حممد جمذوب
صالح عن «اإلسالم وحتدي الدولة الوطنية يف العامل اإلسالمي» ،ود .حسني املريميد من

املؤمتر الثاين للشريعة واالجتهاد
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سوريا عن «االجتهاد املقاصدي وأثره يف مسائل السياسة الرشعية» ،كام حتدّ ث د .حممد
األمني احلاج عن «منهجية التعامل مع السنة النبوية وتطبيقاهتا يف الواقع املعارص» ،ود .عبد
العاطي أمحد قدال عن «التحديات الرتبوية التي حتول دون تطبيق الرشيعة اإلسالمية» ،فيام
قدّ مت د .مريم خرض عبد العظيم ورقة بعنوان« :التحدي يف إقامة الدين يف املجتمعات
املعارصة وأشكاله».

وقد ُن ِّظم عىل هامش هذه اجللسات منربان ،األول ملناقشة :حتديات إقامة الدين
يف النظام الرتبوي والتعليمي ،وقد حتدّ ث فيه د .عبد الرحيم أمحد سامل ،والثاين ملناقشة،
حتديات إقامة الدين يف النظام االقتصادي واملايل ،وقد حتدّ ث فيه الشيخ الزبري أمحد احلسن.
ويف اليوم الثالث ن ّظمت ثالثة منابر ملناقشة :حتديات إقامة الدين يف النظام اإلعالمي
والثقايف ،وحتديات إقامة الدين يف النظام السيايس ،وحتديات إقامة الدين يف النظام الترشيعي
والعديل والقانوين.
بعدها تُيل البيان اخلتامي يف اجللسة اخلتامية بكلامت ملعهد إسالم املعرفة ،وجامعة
اجلزيرة ،ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حممد دكري

أساسا ومقصدًا
العدالة ً

تأمالت يف بناء املجتمع القرآين
الكاتب :حممد رضا حكيمي.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي  -بريوت.
الصفحات 181 :من احلجم الوسط.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
اهتم باملجتم�ع ،ويظهر ذلك يف
يعتبر اإلسلام دينًا اجتامع ًّيا،
اهت�م بالفرد كما ّ
ّ
األبعاد االجتامعية للعبادات التي وإن كانت تس�عى إىل الكامل والس�مو الفردي ،إلاَّ أن
هلا جت ّليات اجتامعية واضحة تس�اهم يف اس�تقرار وانتظام ورقي املجتمع .من هنا ينطلق
الكات�ب ليبح�ث عن األس�س التي يق�وم عليها االجتماع القرآين ليص�ل إىل أن العدالة
والصالة مها ركنان يقوم عليهام بناء املجتمع بحس�ب القرآن الكريم ،ما جعله يدعو إىل
االهتامم بالصالة وحتويل مفهوم العدالة من شعار إىل فعل اجتامعي.
ينقسم الكتاب اىل مخسة فصول ،الفصل األول وحتت عنوان :بناء املجتمع رؤية
قرآني�ة ،حتدّ ث الكاتب ع�ن الصالة والعدال�ة باعتبارمها ميزتني للمجتم�ع القرآين .أما
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إصدارات حديثة

خصص�ه للحديث عن حماور
الفصل الث�اين فقد ّ
العدالة كالتوحيد والنبوة واملعاد والعقل والقرآن
وعاملية اإلسلام ،ومعيارية والية األمر والتقوى
وحفظ الدي�ن بني الرشائ�ح االجتامعية والعدالة
يف األرسة وغريها من املحاور األخرى.
خصصهما
الفصلان الثال�ث والراب�ع ّ
املؤل�ف لتعري�ف العدال�ة من وجهة نظ�ر اإلمام
الص�ادق  ،Cوأبع�اد السيرورة :مدخ�ل
إىل معرف�ة الدع�اء ،حي�ث حت�دّ ث مفصًل�اً ع�ن
لغ�ة الدعاء وفلس�فته وجتليات�ه ،وآث�اره وأبعاده
الرتبوية.
خص�ص الفص�ل اخلام�س
وأخيرا
ّ
ً
للحدي�ث ع�ن السياس�ة العامة لإلسلام ،وعن
احتاد اجلامهري اإلسلامية واألمة الواحدة وحماور
احلركة والعمل.

دالالت عددية وحسابية في القرآن الكريم
دراسة يف إشكالية اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم

الكاتب :روحية احلاج.
النارش :دار املحجة البيضاء – بريوت.
الصفحات 272 :حجم كبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
لي�س الق�رآن كت�اب عل�م طبيع�ي أو
رياضي�ات أو فيزي�اء ،لكن�ه احتوى على الكثري
من اإلش�ارات العلمية املرتبطة بخلق الساموات
واألرض ،وكذل�ك بع�ض احلقائ�ق العلمية ،ما
يسمى
هيتم هبا ويدرسها يف إطار ما ّ
جعل البعض ّ
باإلعجاز العلمي.
يف ه�ذا الكت�اب حماول�ة للكش�ف ع�ن
عالقة القرآن الكريم بالرياضيات وهل تكش�ف
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آياته ع�ن ش�موليته للرياضيات وعلم احلس�اب
واإلحص�اء؟ ه�ذا ما حت�اول مؤلفة ه�ذا الكتاب
تسليط الضوء عليه من خالل ثالث فصول.
خصصت الفصل األول للتعريف
حيث ّ
وتطوره وعالقته باحلساب،
بمفهوم الرياضيات
ّ
وعالق�ة الرياضي�ات باإلعج�از الق�رآين ،كما
حتدّ ث�ت ع�ن مس�امهة علماء املس�لمني يف تطوير
العلوم الرياضية.
فخصصته للحديث عن
أما الفصل الثاين ّ
األعداد والعمليات احلس�ابية يف القرآن الكريم،
عرف�ت اإلعج�از وأوضح�ت معامل�ه يف
حي�ث ّ
الق�رآن ،كما حتدّ ث�ت ع�ن األع�داد ومدلوالهت�ا
والعمليات احلس�ابية وخصوصية بعض األرقام
واألعداد الواردة يف القرآن الكريم.
خصصته املؤلفة للحديث
الفصل الثالث ّ
عن الزمن واهلندسة يف القرآن ،حيث استعرضت
الفرق احلسايب بني التقويم الشميس والقمري يف
القرآن ،واملعجزة الرياضية بني التقويم الش�ميس
والقمري يف سورة الكهف.
أخيرا حتدّ ث�ت ع�ن الف�رق بني السَّ�نة
و
ً
والعام واحلول ومدلوهلا يف القرآن الكريم.

دراسات يف علم الكالم اجلديد
الكاتب :حسن يوسفيان.
ترمجة :حممد حسن زراقط.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر االسالمي-بريوت.
الصفحات 510 :من احلجم الوسط.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
ش�هد البح�ث يف جتدي�د عل�م ال�كالم
كبيرا أواخر الق�رن املايض،
اإلسلامي ،اهتام ًما
ً
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إصدارات حديثة

وقد ُطرحت نظريات ع�دة هلذا التجديد وأمهيته
ومدى احلاجة إليه ،وقد أثمرت النقاش�ات حول
هذا املوضوع والدة مصطلح جديد هو مصطلح
علم ال�كالم اجلديد ،حيث ظه�رت جمموعة من
الكتب والدراس�ات تنتصر هلذا العل�م اجلديد،
أف�كارا جديدة اختُلف حوهلا بني
وتُن ِّظر وتقرتح
ً
مؤيد ومعارض.
هذا الكت�اب ومن خلال فصوله االثني
عشر ،حياول تس�ليط الضوء عىل ه�ذا املصطلح
واملج�االت الت�ي يبح�ث فيه�ا والنظري�ات
املطروحة مع تقويمها ونقدها.
يف الفصلين األول والثاين حتدّ ث املؤلف
عرف
ع�ن الدي�ن والدراس�ات الديني�ة ،حي�ث ّ
الدين وعالقة فلس�فة الدين بالكالم اجلديد .أما
الفصالن الثالث والرابع فقد رشع فيهام بالبحث
يف القضايا األساس�ية يف علم الكالم باستعراض
الرباهين العقلية إلثبات وج�ود اهلل والبحث يف
صفاته والطريق إىل معرفة هذه الصفات.
خصص�ه ملناقش�ة
الفص�ل اخلام�س
ّ
خصص
قضي�ة وجود الشر يف نظام اخلل�ق ،فيام ّ
الفصل الس�ادس للحديث عن احلاجة إىل الدين
والوظيف�ة االجتامعي�ة ل�ه ،كام حت�دّ ث يف الفصل
السابع عن لغة الدين والوحي.
خصصهما
الفصلان الثام�ن والتاس�ع ّ
للحدي�ث عن العق�ل والوحي وتع�دّ د املقاربات
هلام ،وكذلك التجرب�ة الدينية ،من حيث طبيعتها
وأخريا
وتفسريها وأسباب املقاربة التجريبية هلا.
ً
خص�ص الفص�ول املتبقي�ة ملناقش�ة جمموع�ة من
ّ
اهتم هبا علم الكالم
القضايا واإلش�كاليات التي ّ
اجلديد مث�ل :التعددية الديني�ة وأنواعها واألدلة
الفلس�فية عليه�ا ،وموق�ع الدي�ن يف املجتم�ع،

م�ن حيث املج�ال واحلدود والعالقة بالسياس�ة،
وعالق�ة الدي�ن باألخالق ،والربه�ان األخالقي
إلثبات وجود اهلل.

املنهج اجلديد يف تربية الطفل
الرؤية اإلسالمية لألبعاد وامليادين

الكاتب :سامر عجمي.
النارش :مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية – بريوت.
الصفحات 510 :احلجم الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
يقدّ م هذا الكتاب من خالل ثامنية فصول
وجمموعة من ال�دروس ،أطروحة متكاملة ملنهج
جدي�د يف تربية الطف�ل ،وفق الرؤية اإلسلامية،
بأبعادها املتكاملة وأهدافها الس�اعية نحو اهلداية
والتزكية والكامل.
يف الفص�ل األول وحت�ت عن�وان تربي�ة
خصص املؤلف الدرس
الطفل املفهوم واهلدفّ ،
األول للحدي�ث عن مفهوم تربية الطفل يف ضوء
خص�ص الدرس
حتلي�ل الش�بكة املعنائي�ة ،فيما ّ
الث�اين ملفهوم الرتبية يف العلوم الرتبوية املعارصة،
أم�ا الدرس الثالث فقد حتدّ ت فيه عن اهلدف من
تربية الطفل.
وخص�ص الفص�ل الث�اين للحدي�ث
ّ
بالتفصي�ل ع�ن الطفول�ة :مفهومه�ا ،مراحله�ا
وطبيعتها م�ن خالل جمموعة م�ن الدروس التي
عاجلت مفهوم الطفولة يف الفقه الرتبوي ،وتقسيم
مراحل الطفولة يف النصوص اإلسلامية ،وأبعاد
هوية الطفل وقواه النفسية ،باإلضافة إىل احلديث
عن فطرة الطفل بني اخلري والرش واحلياد.
خصصه للحديث
أما الفصل الثالث فقد ّ

إصدارات حديثة

ع�ن النظ�رة إىل إنج�اب األطف�ال وأمهيته�م يف
حي�اة األرسة واملجتم�ع ،وأس�باب االمتناع عن
إنجاهبم.
فيما خصص الفصل الرابع للحديث عن
الوالي�ة الرتبوية على الطفل :مفهومه�ا وأدلتها،
رشوطها وحدودها.
أم�ا الفصلان اخلام�س والس�ادس فقد
خصصهما املؤل�ف ملناقش�ة العوام�ل املؤث�رة يف
ّ
تربية الطفل ،وممُ هدات تربية الطفل قبل الوالدة.
فيما خصص الفصلين األخريي�ن للحديث عن
حقوق الطفل العامة وح ّقه يف الرضاعة الطبيعية.

مفاهيم ومعتقدات بني احلقيقة والوهم
الكاتب :حسني اخلشن.
النارش :دار االنتشار العريب – بريوت.
الصفحات 428 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2014 - 1م.
ع�اد ًة م�ا تُص�اب األدي�ان واملعتق�دات
واأليديولوجي�ات الدينية باالختالل يف الفهم أو
التحجر عىل بعض التفاسير بعد وفاة
الزي�ادة أو
ّ
الرس�ل ومؤسسي األديان واملذاه�ب الوضعية.
كما أن عام�ل الزم�ن و ُبع�د اخل َلف عن الس�لف
املؤسسين هلذه األديان واملذاهب ،يؤثر س�ل ًبا يف
الفه�م أو اجلمود عىل بع�ض املظاهر ،كام يؤثر يف
الزي�ادات التي قد ختتل�ف مع املفاهي�م األصلية
الت�ي جاء هبا أصح�اب هذه األدي�ان واملذاهب،
الس�نَّة مل يس�لم منها دين أو مذهب
هذه الظاهرة ُّ
سواء سامو ًّيا كان أم وضع ًّيا من صنع اإلنسان.
يف ه�ذا الكتاب يناق�ش صاحبه عد ًدا من
الظواهر واملعتقدات التي حتسب عىل اإلسالم أو
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تلب�س لباس الدين والتدين لكنها يف واقع األمر،
تعتبر حتري ًف�ا وخلًل�اً يف الفه�م أو التطبيق الذي
وق�ع بع�د تق�ادم األزم�ان ،وقد أصبح�ت جز ًءا
من الدين لكن س�لبياهتا تدفع باملفكر التجديدي
إىل كش�فها والتحذير منها وبي�ان املوقع الرشعي
احلقيقي منها.
من بني هذه الظواهر الس�لبية التي ليست
من الدين كام يقول الكاتب وإن حس�بت عليه أو
ربرات من خالل النصوص
أوج�د هلا أصحاهبا م ّ
الدينية مثًل�اً  :ادعاءات العل�م بالغيب من طرف
البع�ض ،والس�قوط يف الت�واكل بعن�وان التوكّل
على اهلل ،االهتمام بالتنب�ؤات الفلكي�ة والتنجيم
واالعتقاد بنحوس�ة األيام وس�عودهتا ،ومفاهيم
احل�ظ والتش�اؤم ،واإلصاب�ة بالعين ،والتأثير
الس�لبي هل�ذه املفاهي�م يف الس�لوك االجتامع�ي
لدى البعض ،وكذلك االهتامم السلبي باألحالم
واملنامات.
أما عىل مس�توى الس�لوك ،فهناك الكثري
الترصف�ات الت�ي جي�ب إع�ادة النظ�ر فيه�ا
م�ن
ّ
مث�ل :زواج القارصات وصغار الس�ن بمربرات
رشعي�ة ،أو التميي�ز بين املس�لمني على أس�اس
بعض املعتقدات اخلاصة.
من الظواهر السلبية األخرى التي تناوهلا
الكات�ب بالتحلي�ل والنق�د واملراجع�ة ،قضي�ة
الكرامات وعالقته�ا باخلرافات ،وعالقة الدعاء
بقانون األسباب واملسببات ،وغريها من املظاهر
الس�لبية األخرى .وقد ناق�ش الكاتب مجيع هذه
التقالي�د واألع�راف واملفاهي�م اخلاطئ�ة وبَّي�نَّ
وج�ه التناق�ض فيه�ا و ُبعدها عن الدي�ن والفهم
الصحيح له.
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آراء علماء االسالم يف التكفري
الكاتب :الشيخ دياب املهداوي.
النارش :دار املالك  -بريوت.
الصفحات 170 :من احلجم الكبري.
سنة النرش :ط2015 - 1م.
بعد التداعيات الس�لبية لظاهرة التكفري،
واآلث�ار املدمرة لتكفري املس�لمني بعضهم لبعض
عىل وحدة األمة الدينية واالجتامعية والسياسية،
تص�دّ ى عدد من الكتّاب واملفكرين ملواجهة هذه
الظاه�رة ملعرف�ة أس�باهبا ومعاجل�ة آثاره�ا ونقد
الشبهات التي ينطلق منها التكفرييون.
ه�ذا الكتاب ،حياول تس�ليط الضوء عىل
اآلثار الس�لبية لظاهرة التكفري من خالل البحث
يف ت�راث العلامء القدامى ،ملعرفة آرائهم يف تكفري
املس�لمني ،وكي�ف نظ�روا إىل القضاي�ا العقائدية
والفقهي�ة املختل�ف فيه�ا بين املس�لمني والت�ي
بسببها يكفر البعض اآلخرين.
يتك�ون ه�ذا الكتاب م�ن أربع�ة فصول
ّ
ومقدم�ة تفصيلي�ة ح�ول املوض�وع .يف الفص�ل
األول حت�دّ ث الكاتب عن إدانة تكفري أهل القبلة
من طرف الرس�ول  ،Kكام ناق�ش بالتفصيل
موضوع التوسل واالستغاثة باألنبياء واألولياء،
والصالة عند قبورهم ،مستش�هدً ا بتوسل اخلليفة
عمر بن اخلطاب بعم النبي .K
فخصصه للحديث عن
أما الفصل الثاين
ّ
مكانة بيوت األنبياء يف القرآن الكريم ،وكيف أن
صيان�ة آثارهم تعترب من املودة وتعظيم الش�عائر،
مفن�دً ا الش�بهات يف ه�ذا املجال ،كما حتدّ ث عن
جواز التربك هبذه اآلثار ،والنذر للنبي ولألولياء

الصاحلني.
الفص�ل الثال�ث وحتت عن�وان :التكفري،
حت�دّ ث الكاتب بالتفصي�ل عن مفه�وم التكفري،
مؤك�دً ا أن األص�ل ه�و ع�دم التكفير ووجوب
التسرع يف التكفري ،كام حتدّ ث
التمحي�ص وعدم
ّ
عن التكفري من منظار القرآن الكريم واألحاديث
الرشيفة وأقوال الصحابة وأهل البيت والس�لف
من األئمة والعلامء.
خص�ص الفص�ل الراب�ع
وأخيرا
ّ
ً
الس�تعراض آراء الفقه�اء واملتكلمين من علامء
املذاه�ب بعد الق�رن الثالث ،يف موض�وع تكفري
أه�ل القبل�ة واملخال�ف يف املذه�ب ،ليص�ل إىل
خالص�ة مفاده�ا :هتاف�ت دع�اوى التكفري لدى
التيارات التكفريية املعارصة.

علم األديان

تارخيه ،مكوناته ،مناهجه ،أعالمه ،حارضه ،مستقبله
الكاتب :خزعل املاجدي.
النارش :مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث
 بريوت.الصفحات 624 :احلجم الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
ي�رى الكات�ب أن عل�م األدي�ان وعلى
أمهيته وما ح ّققه من تراكامت مهمة عىل مس�توى
البحوث والدراس�ات ،إلاَّ ّ
أن أحدً ا -كام يقول-
مل يسأل :أين كل هذا من علم إنساين جديد يعتني
عناي�ة أكاديمية وعلمية باألدي�ان؟ ذلك هو علم
األديان...
م�ن هنا حي�اول ه�ذا الكت�اب م�لء هذا
الفراغ من خالل ستة أبواب وعرشين فصلاً .
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يف الباب األول حتدّ ث املؤلف عن تعريف
مس�تعرضا نظرية
واصطالحا
الدين والعلم ،لغة
ً
ً
نشوء الدين ومكوناته وأمهية علم األديان.
خصص�ه للحديث
أم�ا الباب الث�اين فقد ّ
عن تاريخ علم األديان وجذور نش�أهتا ابتداء من
احلض�ارات القديمة ووصولاً إىل منتصف القرن
تطور
التاس�ع عرش .فيما تناول يف الب�اب الثالث ّ
عل�م األدي�ان من ماك�س مولر وإىل بداي�ة القرن
احلادي والعرشين .كما قدّ م يف هذا الباب تعري ًفا
واس� ًعا بعلماء األديان وعلماء العلوم اإلنس�انية
الذين اهتموا باألديان بطريقة علمية.
خصصه للحديث
أما الب�اب الرابع فق�د ّ
املتخص�ص يف أه�م األدي�ان
ع�ن عل�م األدي�ان
ّ
خصص الباب
املعروفة القديم�ة واملعارصة .فيام ّ
اخلامس لشرح مكونات علم األدي�ان الداخلية
مع مناقش�ة العل�وم اخلاصة باملكون�ات الوظيفية
هلذا العلم.
أخريا ،ناقش يف الباب الس�ادس الفرق
و ً
بني املايض واحلارض ومس�تقبل األديان ،والسبل
املختلفة التي يمكن لعلم األديان دخوهلا لدراسة
ومعاجلة األديان يف املايض واحلارض.

إشكالية فهم النصوص املرجعية
لدى األصوليات اإلسالمية املعارصة

الكاتب :عبد األمري كاظم زاهد.
النارش :دار االنتشار العريب  -بريوت.
الصفحات 640 :من احلجم الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
ُيعال�ج ه�ذا الكت�اب إش�كالية مهم�ة
وخطيرة ،تتع ّل�ق بتع�دّ د الفه�م للنص�وص
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األساسية واملرجعية لدى احلركات واألصوليات
اإلسلامية املعارصة ،وم�ا نجم عن ه�ذا التعدّ د
واالختالف من تغيير يف املواقف جتاه الكثري من
القضايا الديني�ة والفكرية واالجتامعية املطروحة
عىل بساط البحث والتطبيق يف الواقع املعارص.
يتك�ون الكت�اب م�ن أربع�ة فص�ول
ّ
وجمموعة كبرية من املباحث واملطالب...
يف الفص�ل األول ،وحت�ت عن�وان:
الدراس�ات الس�ابقة يف موض�وع األطروح�ة،
عرضا إمجال ًّيا للدراس�ات الس�ابقة
ق�دم الكاتب ً
والدراس�ات اخلاصة للفكر السلفي ،وقد تبينَّ له
تع�دّ د املواضيع املتناولة يف هذه الدراس�ات ،عن
وتطور املراجعات يف
الصحوة والتوحيد واجلهاد
ّ
جتربة االسالم السيايس ...إلخ
يف الفصل الثاين وحتت عنوان :األصولية
اإلسالمية ..املفهوم ،السامت واجلذور التارخيية،
حتدّ ث املؤلف ع�ن مفهوم األصولية اإلسلامية
وأنواعها والسامت العامة لألصوليات اإلسالمية
املعارصة ،واجلذور التارخيية هلا.
خصصه للحديث
أما الفصل الثالث فقد ّ
ع�ن املتغّي�رّ ات العقائدي�ة يف الفك�ر األص�ويل
اإلسلامي املع�ارص ،من خلال تس�ليط الضوء
على عقيدة الس�لف والتوحي�د ،وما ط�رأ عليها
حت�والت ،وكذل�ك مفاهي�م ال�والء والرباء
م�ن ُّ
واحلاكمية وعقيدة الفرقة الناجية.
خصص الفصل الرابع للحديث
وأخرياّ ،
ً
ع�ن املتغيرات الفقهي�ة يف الفك�ر األص�ويل
اإلسلامي املع�ارص ،حي�ث ناق�ش فق�ه اجلهاد،
وفق�ه الدع�وة واألم�ر باملع�روف ،وفق�ه دار
اإلسلام ودار احلرب ،وص�ولاً إىل فقه التكفري،
منتق�دً ا األس�س الدينية لفق�ه التكفري ،ومس�ل ًطا
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الضوء عىل املتغيرِّ ات األصولية هلذا الفقه.

السلفية والسلفيون اهلوية واملغايرة
قراءة يف التجربة اللبنانية

الكاتب :د.عبد الغني عامد.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر االسالمي-بريوت.
الصفحات 335 :حجم وسط.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
إن دخ�ول التي�ارات الس�لفية املش�هد
الدعوي والسيايس وتشكيلهم تيارات وأحزاب
سياس�ية يف أكثر من دولة عربية ومس�لمة ،جعل
يس�مى
أنظ�ار الباحثين تتّجه لدراس�ة ظاهرة ما
ّ
اليوم بـ«احلركات الس�لفية» من حيث مرجعيتها
الفكرية والعقائدية وأهدافها السياسية وأساليبها
احلركي�ة واجلهادي�ة لتحقي�ق ه�ذه األه�داف،
املتطرفة جتاه
وكذلك توجيه النقد لبعض مواقفها
ّ
املخالف هلا مذهب ًّيا وسياس ًّيا.
يتك�ون ه�ذا الكت�اب م�ن بابين وع�دة
ّ
فصول.
يف الب�اب األول وحت�ت عنوان :الس�لفية
والس�لفيون ..تش�عب الدعوة وب�روز التيارات،
حت�دّ ث الكات�ب يف الفصلين األول والث�اين عن
ال ُبعد التارخيي للسلفية ،والبعد املعريف للسلفية.
فخصصهام
أما الفصالن الثال�ث والرابع
ّ
الكات�ب للحدي�ث ع�ن الس�لفية العلمي�ة أو
األلباني�ة ،والس�لفية احلركي�ة أو الرسوري�ة .فيام
خص�ص الفصلني اخلامس والس�ادس للحديث
ّ
وأخريا
عن الس�لفية اجلامية والس�لفية اجلهادية.
ً
حت�دّ ث يف الفص�ل الس�ابع ع�ن إش�كالية املنهج
السلفي بني التاريخ والنص والعقيدة واآلخر.

يف الباب الث�اين ،وحتت عنوان :الس�لفية
والس�لفيون ..إش�كالية العب�ور م�ن الدع�وة إىل
نموذج�ا ،حت�دّ ث الكات�ب يف
السياس�ة  -لبن�ان
ً
الفصل األول عن النشأة والبدايات ..خصوصية
خص�ص الفص�ل الث�اين
جمتم�ع املدين�ة ،فيما ّ
للحدي�ث ع�ن أبن�اء األمير ومري�دو الدع�وة..
التعدد والصدام...
أم�ا الفص�ل الثال�ث فتح�دّ ث في�ه ع�ن
ظاه�رة عودة الس�لفيني احلركيين للظهور :ربيع
الث�ورات .فيما حت�دث يف الفص�ل الراب�ع ع�ن
الس�لفية اجلهادي�ة :البح�ث ع�ن ملاذ آم�ن...
خصصهام الكاتب
الفصالن اخلامس والس�ادس ّ
للحدي�ث عن ح�ركات فت�ح اإلسلام وكتائب
عب�د اهلل ع�زام ...أما الفص�ول الس�ابع والثامن
والتاسع فتحدّ ث فيهام عن :جبهة النرصة وتنظيم
الدولة ...واالسالميون يف املخيامت الفلسطينية،
حماوالت التوحد والتوحيد...

الفقه اجلنائي يف اإلسالم
نموذجا
الردة
ً

الكاتب :الشيخ حسني أمحد اخلشن.
النارش :دار االنتشار العريب – بريوت.
الصفحات 359 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2015 - 1م.
أثار ح�دُّ ال�ردة وال يزال يثير الكثري من
النق�اش واجلدل حوله ،باعتباره -حس�ب بعض
املنتقدين له– عقوبة بدنية قاس�ية تتناىف مع كرامة
اإلنس�ان وحرية اختي�ار املعتقد وال�رأي ،ومثالاً
على اإلك�راه الديني املرف�وض .يف املقاب�ل دافع
الفقه�اء عن ه�ذا احلد واعتبروه عقوبة عادلة يف
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حق م�ن يعتدي على احلقيق�ة الدينية ،ويس�اهم
بارت�داده يف التش�كيك يف احلقائ�ق الدينية ،ويثري
البلبل�ة والتش�كيك داخ�ل املجتمع اإلسلامي.
كما قدموا جمموعة من املبررات األخرى للدفاع
ع�ن هذه العقوبة .لكن اجل�دال والنقاش ال يزال
حمتد ًما.
هذا الكتاب يقدم مسامهة متميزة لدراسة
موض�وع ال�ردة ،دراس�ة فقهية تس�توعب جممل
اآلراء الفقهية والفكرية يف املوضوع ،مع الكشف
عن اجلوانب الغامضة واألسئلة املثارة حال ًّيا.
يتك�ون الكتاب من س�بعة فصول ومتهيد
حت�دث في�ه ع�ن العالق�ة اجلدلي�ة بني اإلسلام
واحلرية ،وأمهية البحث يف موضوع الردة.
يف الفصل األول وحتت عنوان :قتل املرتد
نظ�رة يف املبررات الدفاعية ،حت�دث املؤلف عن
الردة واحلري�ة ،والفتنة وال�ردة الفكرية ،وعالقة
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ال�ردة بالتمرد على التوحيد والفط�رة واالعتداء
عىل الدين.
الفصلان الث�اين والثال�ث خصصهما
املؤل�ف للحدي�ث ع�ن تعري�ف املرت�د وأق�وال
الفقهاء يف رشوط االرتداد وطبيعة احلد وماهيته.
أما الفصالن الرابع واخلامس فخصصهام
ملعاجلة موضوع دور الزمان واملكان يف ثبوت حد
الردة أو سقوطه ،وأدلة حد الردة إثباتًا ونف ًيا لدى
املذاهب الفقهية اإلسالمية.
الفص�ل الس�ادس خصص�ه املؤل�ف
للحدي�ث ع�ن حرك�ة الزندق�ة يف التاري�خ
اإلسلامي ،وكيف تعاطى املس�لمون واملجتمع
االسالمي مع ظاهرة اإلحلاد.
وأخريا ،تعرض يف الفصل السابع حلركة
ً
ال�ردة بع�د وف�اة الرس�ول  ،Kواملالبس�ات
واألخطاء التي شابت ما يسمى حروب الردة.

دعوة لالستكتاب
ة
ة
ك� ف� م�ؤ ت�م د و ل ب� ن
ع�و ا ن�:
ر ي�
د عوآ� للم ش�ا ر ي�

مق�ا صد ا قل� � ن ا لك � ف� � ن�ا ء ا ض
لح�ا رة� و ا لعم ا �ن
ر � ريم ي� ب
ر
ينظمه املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بالتعاون مع املعهد العايل للحضارة
اإلسالمية  -جامعة الزيتونة /تونس 20 -18 :نيسان (أبريل) 2017م

ﷺ أولاً  :فكرة املؤمتر

القرآن الكريم هو الكتاب األخري الذي ختم اهلل سبحانه به الرساالت
الساموية ليكون هدى ورمحة للناس إىل يوم البعث .ولذلك ال عجب أن
تفسريا وتأويلاً وبح ًثا .وقد تواصلت
يكون موضو ًعا للدراسات املتواصلة
ً
تنوعت يف مناهجها
هذه الدراسات عرب العصور ،وشهدت جهو ًدا كبرية ّ
واتجّ هاهتا واختلفت يف أغراضها ومقاصدها ،وشارك فيها مؤمنون يبتغون
اهلدى يف القرآن الكريم ،وجاحدون من أهل الفتنة والزيغ ،يسعون للتشكيك
وحتريف ك َِل ِم ِه عن مواضعه .وليس من املتوقع أن تتو ّقف هذه الدراسات
فيه
َ
ما دام عىل األرض مؤمنون وجاحدون.
ومل يكن موضوع البحث عن مقاصد القرآن غائ ًبا عن هذه الدراسات،
ُ
نفسه عن مقاصده ،لكن غلبة مقاصد الباحثني
لكثرة ما حتدَّ ث
القرآن الكريم ُ
عىل مقاصد القرآن كانت -يف كثري من األحيانُ -ت َل ِّون مناهج البحث ونتائجه،
وتهُ َ ِّم ُش مقاصد القرآن .وقد تن َّبه بعض الباحثني يف العقود األخرية إىل رضورة
االهتامم بالدراسات املقاصدية للقرآن الكريم ،انطال ًقا من اإليامن ّ
بأن كل ما
ورد يف القرآن الكريم من األلفاظ واملعاين مل ِ
يأت عب ًثا ،ومل يقترص عىل ترشيد
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حياة الفرد اإلنساين وصالحه يف الدنيا وحسن مصريه يف اآلخر ،وحسب ،وإنام كان
باإلضافة إىل ذلك يعالج قضايا احلرية والعدل يف حياة املجتمع واألمة ،ويستهدف بناء
احلضارة والعمران ،وحفظ نظام العامل .وهذه املقاصد ال يفرضها الباحث يف القرآن الكريم
تعس ًفا وتك ّل ًفا ،وإنام هي قائمة واضحة يف البنية القرآنية من جهة ،وأصيلة عميقة يف فطرة
ّ
اهلل التي فطر عليها الفرد اإلنساين واملجتمع البرشي .فام مقاصد القرآن الكريم العامة؟ وما
مقاصده اخلاصة ببناء احلضارة والعمران؟ وكيف يمكن الكشف عنها يف نصوص القرآن
صح القول بأن الدراسات القرآنية السابقة قد قصرّ ت يف الكشف عن تلك
الكريم؟ وإذا ّ
املقاصد اخلاصة باحلضارة والعمرانَ ،ف ِل َم كان األمر كذلك؟
مستفيضا ومتواصلاً عن مقاصد
لقد شهد الرتاث اإلسالمي منذ عرص مبكر حدي ًثا
ً
الرشيعة ،وأصبح مبحث مقاصد الرشيعة مبح ًثا مهماًّ يف علم أصول الفقه ،ال يقترص
عىل األحكام الرشعية التي يمكن استنباطها من النصوص ،وإنام يسرب النتائج واملآالت
املرتتبة عىل االلتزام هبذه األحكام .وكام ارتبطت املقاصد باألحكام الرشعية ومآالهتا ،فإهنا
ارتبطت كذلك بمبحث العلل التي جاءت األحكام من أجلها .وشهدت السنوات األخرية
اهتام ًما ملحو ًظا بمبحث مقاصد الرشيعة ،وما إذا كان سيبقى مبح ًثا ضمن علم أصول
يتطور ليصبح علماً قائماً بذاته .فام عالقة مقاصد الرشيعة بمقاصد
الفقه أو حيتاج إىل أن ّ
القرآن الكريم ،وكيف تتّصل مقاصد القرآن الكريم بموضوعات مآالت األحكام وعللها؟
وكيف أ ّثرت طرق تصنيف العلامء ملقاصد الرشيعة يف تصنيفهم ملقاصد القرآن؟

إن حرص العلامء عىل بيان مراد اهلل عز وجل يف كتابه بقدر الطاقة البرشية يؤكّد
اتّفاقهم عىل حضور البعد املقاصدي .وقد مت ّثل هذا احلضور فيام جاء به القرآن الكريم من
مضامني ،أو يف العلل ِ
واحلكم واملعاين املستنبطة منه ،أو يف املقاصد الكلية والعليا والعامة
التي يمكن حتصيلها من جمموع أدلة اخلطاب القرآين أو جمموع املعاين ِ
واحلكم والعلل.
تنوعت يف طريقة تصنيف هذه املقاصد وترتيبها (أصلية وتبعية ،عامة
ولكن آراء العلامء قد ّ
وخاصة ،كلية وجزئية ،عالية وقريبة ...إلخ) ،وبيان عالقتها باملضامني القرآنية؛ فام مناهج
العلامء يف تقسيم مقاصد القرآن؟ وما األسس التي اعتمدوا عليها يف هذا التقسيم؟ وما
توجه إىل تلك املناهج؟ وما مستويات مقاصد القرآن؟ وما
االعرتاضات التي يمكن أن ّ
أنواعها؟ وما مراتبها؟
إن جتلية ِ
احلكَم من كل ما جاء به القرآن الكريم ،سيكشف عن املصالح التي جاء
القرآن الكريم لتحقيقها ،من سعادة اإلنسان ومصلحته وتقرير ما فيه فائدته ونفعه ،وجتلية
املنهج القرآين يف معاجلة القضايا اإلنسانية ،وإثبات فاعلية هذه املصالح عىل أساس صلتها
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ثم اإلسهام يف ّ
حل بعض اإلشكاالت الناجتة عن سوء فهم للقرآن
بالفطرة البرشية ،ومن ّ
الكريم ،وال سيام يف هذا العرص ،فضلاً عن توظيف هذه املقاصد بصفتها مصالح حت ّقق
هنضة املسلمني وبناء حضارهتم .فام العالقة بني املصالح واملقاصد؟ وما أمهية املقاصد
القرآنية يف حتقيق مصالح اإلنسان وبناء املنظومة احلضارية القرآنية؟

اختلفت تصنيفات الباحثني ملقاصد القرآن باختالف منطلق كل واحد منهم؛ فمنهم
منطلقه من الواقع ،وبعضهم من جهود السابقني ،وآخرون من اآليات ،أو من السورة ،وثمة
وكررته آيات القرآن ،وبعضهم من خصائص
من انطلق من املوضوعات ،ومنهم مما أكّدته ّ
أساسا لتصنيف املقاصد.
املكي واملدين .ونجد عد ًدا من الباحثني قد اعتمد مقاصد الرشيعة ً
كذلك اختلفت مقرتحات الباحثني يف معايري ترتيب املقاصد ،فمنها ما كان حسب حاجة
الناس كالعلم ،ومنها حسب درجتها يف الكامل ،أو التفريق بني الغاية والوسيلة ،واألصيل
والتبعي ،أو مراعاة الرتتيب النزويل من خالل خصائص املكي واملدين ،أو املتّفق عليه يف
رساالت األنبياء...؛ فام املنطلق الذي يمكن اعتامده يف التصنيف املقاصدي هبدف بناء
املنظومة املقاصدية القرآنية؟ وما معيار ترتيب مقاصد القرآن؟

إن الكشف عن املقاصد القرآنية يفرض البحث يف مسالك وطرق حتصيلها .ومن
هذه املسالك :املسالك األصولية من( :االستقراء ،وأدلة القرآن الكريم الواضحة الداللة،
ومسالك الكشف عن العلة) ،دون أن يعني ذلك حتييد أصول التفسري كالتفسري بالسنة أو
قرينة السياق املقايل واحلايل ،وكذلك املسالك البالغية التي ال بدّ منها للكشف عن املقاصد
القرآنية؛ إذ من خالهلا يتجلىّ البعد التأثريي اإلقناعي التواصيل للقرآن الكريم ،غري املنفصل
عن مجيع املقاصد القرآنية ،وهبا يتم التمييز بني مستويات الداللة .فام مسالك (طرق)
الكشف عن املقاصد القرآنية؟ وما دور هذه املسالك يف بناء منظومة املقاصد القرآنية؟
أسهمت مناهج تفسري القرآن الكريم واجتاهاته يف إعطاء ُبعد آخر للكشف عن
املقاصد القرآنية مع اختالف غايات هذه املناهج وهدفها عن االجتاه املقاصدي؛ فمن
أهم املناهج اخلادمة هلذا االجتاه منهج التفسري املوضوعي الذي يدرس موضو ًعا حمدّ ًدا من
املوضوعات القرآنية ،مع مالحظة الفرق بني املوضوع القرآين واملقصد القرآين .فام املقصود
بالتفسري املقاصدي ،وما أمهيته ،وما إجراءاته؟ وما أمهية االجتاهات واملناهج التفسريية يف
الكشف عن مقاصد القرآن؟ وما أوجه االتّفاق واالختالف بني االجتاه املقاصدي القرآين
واملناهج التفسريية األخرى؟
إن النظر يف حالة مقاصد القرآن الكريم يستدعي إجراء دراسات علمية حول
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مقاصد القرآن الكريم ،ال سيام أن اجلهود التي ُبذلت حول مقاصد الرشيعة يفوق بدرجات
كبرية ما ُبذل حول مقاصد القرآن الكريم .ويف هذا السياق ال يستطيع املرء أن ينكر اجلهود
التي ُبذلت يف سبيل الكشف عن مقاصد القرآن الكريم ،وس ّلطت الضوء عىل أمهيتها يف
البناء احلضاري لألمة ،ولكن ثمة حاجة الستكشاف املزيد من هذه املقاصد ،وتفعيلها
تفحص
يف خمتلف املجاالت ،وبلورهتا يف شكل منظومة تعني الفرد واملجتمع واألمة عىل ّ
طريق النهوض ،ومن ثم اإلسهام يف بناء اإلنسانية عىل منهج رباين قويم .هذا يطرح مراجعة
املنضدة
للنص القرآين ،أو تلك ّ
صورة اإلنسان املنتجة عىل هامش الفهوم البرش ّية  -التارخي ّية ّ
يف غري الفضاء القيمي اإلسالمي والتي أنتجت نامذج فكر ّية وصور ماد ّية هجينة ال تتساوق
وقبل ّيات املجتمع اإلسالمي إن اقتبست ّ
مكوناهتا الفكر ّية وشحناهتا األيديولوج ّية.
بكل ّ
ثم أصبح احلديث عن إعادة قراءة العقل اإلسالمي يف لغة تعويم ّية تسعى
ومن ّ
ممحصة
إىل وضعه يف خانة املتّهم ،من حيث كونه رافدً ا من روافد اجلذب إىل املايض غري ّ
بني األنموذج املرجعي والتجربة التارخي ّية للمرجع ،وهو يطرح إشكال ّية الغري ّية وثقافة
السلم االجتامعي واإلقليمي والكوين ،ويضعها ضمن راهن ّية تتط ّلب االشتغال واملراجعة
التهور الفكري الصدامي األصويل بمعناه
احلين ّية والواعية بعيدً ا عن االنفعال السلبي أو
ّ
األيديولوجي ،ال بمعناه الفقهي  -العلمي ،والعمل عىل عرض املامرسات اإلجرائ ّية
والنامذج املتداولة عىل التشكيالت النظر ّية التي انربت منها.
وربام يأيت هذا املؤمتر ليشكّل حلقة من حلقات الكشف عن جتليات مقاصد القرآن
يف جماالت احلياة ،متخذين البناء احلضاري وعمران العامل منا ًطا حمد ًدا ملقاصد القرآن.

ﷺ ثان ًيا :أهداف املؤمتر

 -1بيان مفهوم املقاصد القرآنية .وأوجه االتفاق واالفرتاق مع مقاصد الرشيعة.
 -2الكشف عن أنواع املقاصد القرآنية ومستوياهتا.
 -3ترتيب املقاصد القرآنية هبدف بناء منظومة املوازين والقيم احلضارية القرآنية.
 -4إبراز البعد التعلييل للقرآن الكريم ومالحظة معقولية املقاصد ورعاية املصالح
يف القرآن الكريم.
 -5بيان احلاجة إىل التفسري املقاصدي للقرآن الكريم واخلصائص املميزة هلذا التفسري
وخطواته.
 -6تفعيل مقاصد القرآن الكريم يف بناء شخصية املسلم املعارص وإسهامه يف
احلضارة املعارصة وبناء اإلنسانية.
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 -7العمل عىل تطوير برامج ومشاريع تستند إىل مقاصد القرآن يف بناء احلضارة
والعمران.
النص
 -8تقويم الدراسات املعارصة بصورتيها األهل ّية والوافدة املشتغلة عىل
ّ
القرآين :الفهم املقاصدي وجدل املعنى واملغزى.

ﷺ ثال ًثا :حماور املؤمتر

املحور األول :مقاصد القرآن الكريم :املفهوم واألسس واملنطلقات

 -1مفهوم مقاصد القرآن :دراسة تأصيلية حتليلية نقدية.
 -2العالقة بني مقاصد القرآن وغريها من املقاصد :كالعالقة بني مقاصد القرآن
ومصادر الترشيع ،والعالقة بني مقاصد القرآن ومقاصد الرشيعة ،والعالقة بني
مقاصد القرآن والتفسري وأصوله.
 -3موقع مقاصد القرآن من علوم الرشيعة.
 -4األسس واملنطلقات :دراسة نقدية حتليلية :املوروث والدراسات املعارصة:
قراءة يف املرجع ّيات.

املحور الثاين :أمهية مقاصد القرآن الكريم

 -1مدخل لفهم رسالة الدين اخلاتم باالستناد إىل هدي القرآن الكريم.
 -2استحضار مقاصد القرآن يف القراءة والتالوة والتأويل والتد ّبر.
 -3بناء الفهم القرآين ملقاصد السنة النبوية وموقعها يف االجتهاد الفقهي.
 -4اعتامد مقاصد القرآن ميزانًا لضبط السلوك البرشي يف احلياة الفردية واالجتامعية.
 -5بناء منهج للتفسري املقاصدي (تفسري القرآن يف ضوء مقاصده).
 -6توظيف مقاصد القرآن يف بناء رؤية لنظام العامل تقوم عىل الكرامة اإلنسانية
واحلرية والعدل.

املحور الثالث :مقاصد القرآن الكريم :األدبيات والتنظريات :دراسة استقرائية
وحتليلية ونقدية وتقويمية للكتب والدراسات والتنظريات واألفكار

 -1اجلهود التأصيلية للعلامء السابقني وحضور موضوع مقاصد القرآن يف كتب
بالتطور احلضاري البرشي
الرتاث اإلسالمي بصورة عا ّمة ،وصلة هذه املقاصد
ّ
بصورة خاصة.
حممد إقبال ،وابن عاشور حممد،
 -2جهود املعارصين يف موضوع مقاصد القرآنّ :
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العزيز احلبايب...
 -3موقف املعارضني من الدراسة املقاصدية للقرآن الكريم :دراسة تأصيلية نقدية:
مرشوع املدرسة العقل ّية العرب ّية املعارصة و االسترشاق ،إلخ.

املحور الرابع :مسالك وطرق الكشف عن مقاصد القرآن يف البناء احلضاري والعمران

 -1املسالك األصولية كاالستقراء وأدلة القرآن الكريم الواضحة الداللة ومسالك
الكشف عن العلة ،إلخ.
 -2املسالك اخلاصة باملفرسين كاملسالك البالغية ودور االجتاهات واملناهج
التفسريية يف بيان املقاصد ،إلخ.
 -3مسالك مقرتحة وفق منهجية علمية جديدة يف بيان مقاصد القرآن.

املحور اخلامس :تصنيف مقاصد القرآن وترتيبها هبدف بناء احلضارة والعمران:
دراسة استقرائية نقدية حتليلية
 -1خارطة املقاصد القرآن ّية.
 -2أنواع معايري التصنيف املقاصدي.
 -3ترتيب املقاصد القرآنية.

املحور السادس :نحو تفسري مقاصدي للقرآن الكريم

 -1منهج التفسري املقاصدي وعالقته باملناهج األخرى يف التفسري.
 -2أمهية التفسري املقاصدي ورضورته.
 -3متطلبات التفسري املقاصدي وإجراءاته.

املحور السابع :دراسات تطبيقية لتوظيف مقاصد القرآن
 -1دراسات تطبيقية يف موضوعات ومفاهيم

 احلرية العدل نظام العامل (النظام الدويل) الكرامة اإلنسانية ....... -إلخ
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 -2دراسات تطبيقية يف جمال ال ُّنظم املعرفية

 النظام السيايس النظام االقتصادي النظام الرتبوي جمال الفن واألدب ...... -إلخ

ﷺ راب ًعا :مواصفات األوراق املطلوبة

 -1يتصف البحث بام هو متعارف عليه من التحديد الدقيق للموضوع واألصالة
العلمية واملنهجية الواضحة والتوثيق الكامل للمراجع واملصادر يف مواقعها يف
صلب البحث ،وليس عىل شكل قائمة ببليوغرافية ،عىل ألاَّ يكون قد سبق نرشه
أو تقديمه للنرش ،أو عرضه يف أي مؤمتر آخر .وألاَّ يكون مستلاًّ من أطروحة أو
رسالة أو كتاب.
 -2أن يقع البحث ضمن واحد من املحاور املعلنة يف ورقة العمل.
 -3يبدأ البحث بمقدمة (يف حدود مخسامئة كلمة) تبينّ موضوع البحث ،وأمهيته،
وأهدافه ،وأسئلته ،ومنهجيته ،وعنارصه ،وطبيعة البحوث السابقة فيه .وينتهي
بخامتة (يف حدود مخسامئة كلمة) تبينّ خالصة مركزة للنتائج التي توصل إليها
توجهات أو تطبيقات
البحث ،وما تضمنته من إضافة إىل املعرفة ،وما تتط ّلبه من ّ
عملية ،والقضايا التي أثارها البحث وحتتاج إىل مزيد من اجلهد البحثي.
ُقسم مادته إىل عدد من العناوين الفرعية ذات
ُ -4ين ّظم البحث يف هيكلة مناسبة ،وت ّ
الصلة بالعنوان الرئييس ،وتكون أقسام البحث متوازنة يف أمهيتها وحجمها.
 -5تظهر شخصية الباحث يف طريقة معاجلته للموضوع ،ويبينّ موقفه حيث يلزم،
مدعو ًما بالدليل والتعليل.
 -6يكون حجم البحث ما بني ستة آالف كلمة يف احلد األدنى وعرشة آالف كلمة
يف احلد األقىص 35 - 25( .صفحة).

خامسا :املواعيد واملراسالت
ﷺ
ً

 -1يرسل ملخص البحث وفق النموذج املرفق مع السرية الذاتية للباحث يف موعد
أقصاه 2016 /10 /1م.
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 -2الر ّد عىل ملخصات الباحثني يف موعد أقصاه 2016 /10 /15م.
 -3ترسل البحوث عن طريق الربيد اإللكرتوين يف موعد أقصاه 2017 /1 /20م.
 -4الرد عىل الباحثني بالقبول أو التعديل أو الرفض يف موعد أقصاه /2 /10
2017م.
 -5تُرسل البحوث املعدلة يف موعد أقصاه 2017 /3 /10م.
 -6الر ّد النهائي وإقرار البحوث 2017 /3 /15م.
 -7املوعد املحدّ د النعقاد املؤمتر يوم الثالثاء واألربعاء واخلميس /4 /20-18
2017م.
 -8ترسل مجيع املواد إىل اللجنة التحضريية مرقونة عىل صورة ملف  Wordعىل
عنوان مراسالت املؤمتر إىل العنوان اإللكرتوين  islamiyah@iiit.orgويرفق
بالبحث نسخة من سرية احلياة وصورة شخصية ملونة.
 -9تتك ّفل اجلهات املنظمة للمؤمتر نفقات اإلقامة ووجبات الطعام والتنقالت
الداخلية طيلة أيام املؤمتر ،وتأمني تنقالت املشاركني من وإىل مطار قرطاج -
تونس.
يتحمل املشارك نفقات السفر إىل تونس.
-10
ّ

سادسا :اللجنة العلم ّية املرشفة عىل الندوة الدول ّية
ﷺ
ً

 -1الدكتور هشام قريسة :رئيس جامعة الزيتونة.
 -2الدكتور فتحي حسن ملكاوي :املدير اإلقليمي للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي.
 -3الدكتور عبد اللطيف بوعزيزي :مدير املعهد العايل للحضارة اإلسالمية.
 -4الدكتور رائد مجيل عكاشة :املستشار األكاديمي للمعهد ومدير مكتب األردن.
 -5الدكتور برهان الن ّفايت :أستاذ الفقه وأصوله باملعهد العايل للحضارة اإلسالم ّية.
حممد العامري :أستاذ علوم القرآن والتفسري باملعهد العايل للحضارة
 -6الدكتور ّ
اإلسالم ّية.
 -7الدكتور إلياس قويسم :أستاذ علوم القرآن والتفسري باملعهد العايل للحضارة
اإلسالم ّية.
 -8الدكتور حممد بدي ابنو :مدير مكتب املعهد العاملي للفكر اإلسالمي /بروكسل.
 -9الدكتور عيل أسعد :أستاذ التفسري يف جامعة العلوم اإلسالمية /األردن.
 -10الدكتور عامر احلريري :أستاذ احلديث يف جامعة العلوم اإلسالمية /األردن.
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ﷺ العدد اجلديد من جملة (إسالمية املعرفة) ﷺ

