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هـــذا الــعــدد
منذ تأسيس هذا املنرب الثقايف والفكري ،عملنا عىل كل املستويات إىل نبذ ظاهرة

العنف وحماربة كل أشكال اإلرهاب يف الدائرة اإلنسانية .وهذا بطبيعة احلال لن يتحقق

إلاَّ بإزالة اللبس حول موقف الدين اإلسالمي من كل املامرسات اإلرهابية والعنفية التي

تقوم هبا بعض اجلامعات باسم االسالم والدين اإلسالمي.

لذلك يف كل أعداد املجلة عبرَّ ت عن هذه احلقيقة ،وحاربت كل أشكال العنف

واإلرهاب.

ويشاركنا يف هذا العدد الشيخ حسن الصفار بدراسة بعنوان« :الكفاءات ثروة

املجتمعات» ،والشيخ حسن الربيعي بدراسة بعنوان «اليد اخلفية واإليثار االقتصادي

أيضا د .كامل قاسيموف من
عند اإلمام عيل بن احلسني  ،»Cويشاركنا يف هذا العدد ً
دولة أذربيجان بدراسة معنونة بـ«نقد إدريس هاين لنظرية مقاصد الرشيعة».

إضافة إىل بقية الدراسات واألبحاث التي توزعت عىل أبواب املجلة الثابتة.

ونأمل أن نكون قد ُو ِّفقنا يف هذا العدد يف إبراز بعض مسامهاتنا الفكرية والثقافية

يف قضايا العرص والتجدد احلضاري.
واهلل املوفق.

الكلمة األولى
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ما � ا ب�عد رب�ع ر � م� ا لكلم�؟
إدريس هاين

بعد ربع قرن من الصدور املنتظم ،تواصل جملة «الكلمة» رفع التّحدّ ي
الذي يفرضه مسار تشكّل الوعي اجلديد ،ربع قرن هو ظرف زمني شهد
حتوالت يف السياسات واملجتمع ،يف الدّ ول واألقاليم واألوطان ،وكذلك
ّ
أرخى ذلك بظله عىل الفكر والوعي واملعرفة ،فام الذي تستطيع أن تقدّ مه
ّحوالت الكربى؟
«الكلمة» يف مسار موسوم بالت ّ
ما نتحدّ ث عنه هنا ليس من باب املجاملة التي يفرضها كون الكاتب
جز ًءا من طاقم حترير الكلمة ،هذا ما ليس من قيم الكاتب؛ ّ
ألن االنتامء إىل منرب
وألنا
كالكلمة هو قصة قديمة ومبنية عىل القناعة ،وهي ثمرة جلهد حقيقي ،هّ
تطوعي
مرشوع قامت به جمموعة تؤمن برسالة التجديد ،هي عمل إشعاعي ّ
نضايل بالكلمة الطيبة واخلطاب اإلصالحي.

وكان ربع قرن من الصدور دليل قاطع عىل أنّنا بالفعل كنّا متقدّ مني
منذ سنوات عديدة يف ّ
مدارا لكل من
بث هذا الوعي الذي سيشكل فيام بعد ً
يصحح رؤيته ،أو يراجع نظراته ومواقفه ،أو يتفاعل مع فكرة التجديد
يريد أن
ّ
والتّقدّ م.
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ربا يكاد يكون يتيماً يف الدفاع عن خيار السلم املجتمعي والتسامح
كانت «الكلمة» من ً
واحرتام اآلخر والتقريب ونبذ النعرات ،كان هدفها البناء وتقديم تصورات قابلة للتطبيق،
وسارت عىل طريق تشبيك عالقات دولية وإقليمية لتعزيز خيار الرؤية احلضارية التي
نشأت يف أوىل أدبياتنا ،وال نخفي أنّنا كنا ندرك أننا نعمل يف بيئات مريضة بالتخ ّلف املزمن،
وتفتقد حلركة الوعي الرضوري ،وكان مدخل اإلصالح هو الكلمة.
نتحدّ ث اليوم عن الكلمة ،ذلك املولود الذي خرج إىل الوجود قبل أكثر من ربع
ٍ
يومئذ عىل التيارات األيديولوجية يف املنطقة العربية هو
قرن يف سياق استثنائي ،فالغالب
ّعصب واإلقصاء والنعرات التكفريية والطائفية ،ومل تكن موضة املراجعات قد استت ّبت
الت ّ
ماسة ملنرب يعكس طموح تيار التجديد واإلصالح،
بعدُ  ،وكان السياق العام يف حاجة ّ
وخطاب النهضة والتنوير ،يف مشهد عانى ندرة يف إنتاج ما من شأنه إرواء جيل ال ّظمأ،
وربام بدأ االهتامم هبذه العناوين بصورة خجولة ال تسندها شجاعة من أجل املعرفة ،وكان
ال بدّ من منرب يعكس هذا الطموح.

فأ ّما املشهد يومها فقد مال ميلاً
ً
التطرف الذي كان يعبرّ عن
ّطرف،
ّ
فاحشا نحو الت ّ
أيضا :عنف الكلمة .وكانت الكلمة تسترشف هذا املستقبل ،حيث سيحوز
نفسه بالكلمة ً
العنف عىل وسائل التدمري ،وسترتاجع البيئة وحت ّن إىل زمن العصبية وثقافة املوت ومتجيده،
وانحطاط فقه احلياة والسلم والتسامح الذي اضطلعت به الكلمة وال زالت يف غربتها
مهمتها.
تواصل ّ
هي اليوم تتذكّر بعد أن بات هلا تاريخ حافل باالشتباك مع خمتلف القضايا ومعضالت
الفكر والواقع ،يف انتظام مل جيارهيا فيه نظري ،ويف لون تسامح ينهض به كتّاهبا والتزموه عىل
طول الطريق.
بدأت الكلمة مرشو ًعا مجاع ًّيا ،واجلامعية قيمة ،فهي تنطلق من رؤية ومرشوع
التطرف املتداول.
وطموح ملؤسسني وعوا يف زمن مبكّر قيمة الكلمة الطيبة يف بحر من
ّ
حتمالت فرضه ضمرينا
كانت رشوط النّرش هي املنهاج ،وهي يف الوقت نفسه دفرت ّ
اإلصالحي منذ سنوات ال ِح َول عنها ،كأهنا شلاّ ل موصول من العطاء الباين والرتبوي،
وهذا هو أملنا ،فلقد كنّا نعي ذلك ،نعي ّ
أن الرسالة تربوية ،والرتبية غاية نبيلة ،ورسالة
وحرصا ومسؤولية جتاه املتل ّقي.
وحسا مجاع ًّيا
أيضا ،تقتيض تضحية
خطرة ً
ً
ًّ

واهلم الرتبوي من خالل اخلطاب اقتىض
لقد كانت األ ّمة حارضة يف هذا اخلطاب،
ّ
أن نتواسط قدر اإلمكان لكي يكون اخلطاب واصلاً وتواصل ًّيا ،مل يكن اهلدف معرف ًّيا

ماذا بعد ربع قرن من الكلمة؟
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جمر ًدا ،بل كان اهلدف تربو ًّيا يستهدف إنامء الوعي برضورات النّهضة واإلصالح ،فالعنرص
ّ
حارضا يف كل أطوارها ،واهلم النهضوي ّ
التحفيزي ّ
ظل يسكننا مجي ًعا.
ظل
ً

خطاب تربوي

ال يوجد خطاب ال حيمل عنارص وقيم تربويةّ ،
كل خطاب يفرتض متل ّق ًيا وحيمل
تربوي بالرضورة .مل تكن املجلة
رسالة ،فهو خطاب تواصيل ،وكل خطاب تواصيل هو
ّ
–هكذا آمنت بذلك شخص ًّيا– ذات غرض آخر غري تقديم مادة تنفع النّاس ،وترفع من
الوعي قدر املستطاع ،وتناضل من أجل إصالح الفكر .وحني ال حيرض البعد الرتبوي يف
عملية صياغة اخلطاب لن يكون هناك أي جدوى ،فاحلفاظ عىل الغاية األسمى للخطاب
هي جزء من اسرتاتيجيا الكلمة منذ التأسيس.

متنوعة ،لكن اجلامع بينها هو
لقد قدمت جملة الكلمة مقاالت وأبحاث ودراسات ّ
الغاية الرتبوية التي تستهدف الوعي والتحفيز النهضوي ،فهي جملة ش ّقت طريقها مبك ًّرا
أيضا ،فهي ملتقى لكل األلوان واألعراق والفئات.
نحو االنفتاح ومارسته ً
ّ
فإنا كانت تستهدف
وألن غاية الكلمة هي الرتبية عىل ثقافة اإلصالح والنهضة ،هّ
القراء ،مل يكن ذلك جتاهلاً منّا للقيمة النخبوية للفكر والثقافة ،بل كنّا
رشحية أوسع من ّ
متنوعة ،لن ُقل الطبقة
مشدودين إىل الرسالة الرتبوية التي تفرض االنفتاح عىل مستويات ّ
الوسطى للوعي دون أن نتجاهل املستوى الذي جيب أن حتافظ عليه املجلة .لسنا بصدد
املجرد ،بل هي حلقة مفتوحة لفكر موصول باإلصالح.
تأسيس صالون للتفكري ّ
ندخل حرم الكلمة وننسى كل خالفاتنا ،وما يم ّيزنا عن اآلخر ،وما يميز اآلخر عنّا،
التعصب ،وباتت الغاية هي خدمة الكلمة املسؤولة.
تطهرنا من كل رواسب
ّ
ندخل وقد َّ

مرارا ّ
مناقضا لسياسة الكلمة ،بل تفرض املسألة
بعضا ممَّا نكتبه يكون
ً
أن ً
وحيدث ً
الرتبوية عىل اجلميع التق ّيد برشوطها التي هي ليست رشو ًطا تقليدية للنرش جرت هبا العادة،
بل هي رشوط تربوية ومبادئ عىل أرضيتها قام مرشوع الكلمة.

الرقابة ّ
الذاتية أو االلتزام السهل

مل تكن املجلة يف حاجة إىل رقابة ّ
ألن اخلطاب اإلصالحي واإلجيايب كان قضية نشأ
سهوا يف هذا الطريق بل كانت الكلمة فرصة ملواصلة رسالة
يف سياقه املؤسسون ،مل يسقطوا ً
الوعي والتحفيز للرسالة احلضارية والوحدة والتسامح ،يشء مارسناه خالل السنوات
حق يف السبق إىل
املاضية والزلنا نؤمن هبذه الرسالة بل ونكتشف كل يوم بأنّنا كنّا عىل ّ

8

الكلمة األوىل

والتطرف .وقد حرصت
إشاعة فكر وثقافة التسامح واحرتام اآلخر ونبذ الفكر الطائفي
ّ
الراقي وهو خطاب غري متك ّلف ألنه ُمعاش لدى
املجلة منذ البداية عىل إقرار هذا اخلطاب ّ
أصحابه.
يف ذاكرة املجلة الكثري من حاالت الرفض ملشاركات أخطأت الطريق أو تنازلت
أيضا مل جيد دائماً طريقه للنّرش ،وهذه الرصامة
عن رشط من رشوط النرش ،وبعض ممَّا كتبته ً
والديمقراطية رضورية وفيها تصالح مع ّ
الذات.
حق خطاب للجميع ومن أجل اجلميع ويشارك
مرارا ما هو واجب فعله يف ّ
ّ
ونتفهم ً
فيه اجلميع .إنه من الصعب أن متارس الرقابة ّ
الذاتية ،ورقابتنا ليس الغرض منها اإلفالت
السلط ،بل هي رقابة من أجل أن تكون رسالة اإلصالح
من العقاب أو جتنُّب استحقاقات ُّ
نقية وخالصة ورفيعة.

املهمة احلضارية للكلمة

أن الكلمة كانت واضحة يف أسلوهبا وانفتاحها إلاَّ ّ
ومع ّ
أن وباء العنف الرمزي الذي
أن رعيلاً
جرحا وخيلط اليابس واألخرض ،مع ّ
ليمر دون أن يرتك ً
تعرضت له املنطقة مل يكن ّ
ّ
كاملاً ّ
تغذى عىل خطاهبا ،وكانت الكلمة شاهدً ا عىل أطوار احلراك الفكري باعتبارها ليس
فقط أهنا تصدر منذ أكثر من ربع قرن ،بل -كام قلت -إهنا يف نظرنا هي تتويج ملسار طويل
حافل هبذا االهتامم اإلصالحي يمتدّ إىل تسعينات القرن املايض.
حافظت املجلة عىل توقيتها ،وكانت تصدر بانتظام ،بخالف الكثري من املنشورات
التي كانت تتو ّقف أحيانًا بالشهور وربام بالسنة والسنوات قبل أن تستأنف الصدور ،هذا
مل حيدث يف تاريخ الكلمة ،فحني نحتفل بذكرى صدورها منذ حوايل ربع قرن فهي كانت
كذلك تصدر بانتظام ومتواصلة الصدور.
ٍ
وتعبريا عن طموح لقيام فكر
يومئذ لتكون حضنًا حلركة فكرية،
لقد جاءت الكلمة
ً
عي ،فالكلمة من
بحس رسايل
ّ
آمنّا به ح ًّقا ،ومل يكن عب ًثا فكرو ًّيا أو وظيفة ألنّنا زاولناه ّ
وتطو ّ
تؤرخ هلذا املسار الفكري.
هذا املنطلق باتت وثيقة ّ

وقد تسلك منابر كثرية هذا املسار ،ولكنها لن تكون منسجمة ومقتنعة دائماً بخيار
السلم والتسامح واحرتام اآلخر ،وقد جتد هلا هنات مل تسقط فيها الكلمة ،ولذا ستجدها
عاجزة عىل الصرب عىل طول املسار ،وستجد ّ
أن غاية كل منرب إن مل تكن تربوية تعتمد عىل
احلس اجلامعي والتشاوري ستفقد البعد التواصيل.
ّ
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كل النخب وكل القضايا

للسهل ،سوى
حاولت جملة «الكلمة» وبخطاب إصالحي معتدل ،وفكر ينتمي ّ
يف بعض احلاالت واملساحات املرتوكة لغواية التفكري اخلاص ،أن تتناول كل القضايا
واألفكار واإلشكاليات التي دامهت مسار صدورها ،كام استوعبت كل املستويات
وا ُملخاطبني ،تناولت بالتفصيل -وأحيانًا عرب ملفات خاصة -قضايا التسامح واآلخر
والتنمية والعوملة وحوار احلضارات ،وقدَّ مت ترمجات ح ّية من سائر اللغات :الفرنسية
ونصوصا كربى خلرباء وباحثني من مشارب
واإلنجليزية واإلسبانية واإليطالية والفارسية،
ً
واختصاصات شتّى ،وظلت الكلمة خالل ربع قرن مضت فضاء لنقل مقاربات وتصورات
وملفات أغنت املشهد بام هو رضوري لتجديد اخلطاب ،كام أجرت لقاءات مع مفكرين
وخرباء من مشارب شتى وحقول معرفية خمتلفة.

تدبري االختالف

نادرا أحيانًا يف تدبري خطاب املج ّلة ،فهناك من يبلغ عنده
وقد نصادف هناك اختال ًفا ً
احلرص عىل سامحة اخلطاب أقصاه ،لدينا مهووسون بخطاب الوحدة والتقريب واحرتام
معيارا أولو ًّيا ،وهناك من له ميل إىل أولوية املحتوى النقدي والفكري
اآلخر حدّ اعتباره
ً
حتى لو كان عىل حساب األولوية األخرى ،وهو خالف ينتهي بموقف توافقي نبيل من
اجلهتني.

لكن القيم ظ ّلت فارضة نفسها ،وذلك لسبب آخر يتع ّلق بأننا ندرك نوايا اجلميع
وتطور اآلخر ،ومدى التضحية التي قدّ مها هذا الطرف أو ذاك عىل
والكل حميط بنشأة
ّ
امتداد سنوات من العطاء ،مل ِ
نلتق صدفة بل هو قدرنا املعريف ،وهو قلام يوجد يف من ختضع
عالقاهتم برسم املهنية إىل رشوط عابرة.
ّ
إن الكلمة ليست جملة لتنظيم أبحاث فقط ،وتقديم ونرش مقاالت فحسب ،بل
مهه األسايس خماطبة كل
هي رحيق خمتوم لتجربة ثقافية ما فتئت تنمو
ّ
ربا ّ
وتتطور لتنتج من ً
األجيال والفئات والطبقات باحلدّ األدنى من الوعي الرضوري للنهضة واإلصالح.

ربام كنت –ولطبيعتي وطبعي -أخرم كل هذا الناموس ،وأتراخى أحيانًا حتت طائلة
اخلطاب النقدي يف احرتام وحتسس اآلخر ،فاآلخر عندي هو الوعي ،لكن الذي شكّل
عاملاً لشدّ عصب املجموعة هو أهنم ينظرون إىل الكلمة كجزء من تاريخ ،هي لساهنم
الرتبوي وإحدى خمرجات جتربة الكفاح والقلم.
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حني انطلقت «الكلمة» مل تكن يف حاجة إىل لقاءات روتينية وبروتوكولية ،جاءت
ال ُبرشى ذات يوم ّ
جديرا بنقل تعبرياتنا من دون صعوبات تذكر ،منرب
ربا سيكون
ً
بأن من ً
يؤمن برسالتنا ،وكان اجلميع يدرك ما له وما عليه ،فهي منرب للتعبري عن قناعتنا ّ
بأن األمة
يف حاجة إىل فكر.

ربا
وكنا جهة مدنية والزلنا بحيث مل تكن الكلمة مرشو ًعا ملنظمة أو دولة ،بل كانت من ً
نموا طبيع ًّيا أمام اآلخر،
يعبرّ عن حالة ثقافية مفتوحة ،وبني نخبة من أصدقاء نام كل منهم ًّ
منذ ما يربوا عىل ثالثة عقود ،سبق كُتاب الكلمة الكلمة نفسها يف التواجد واحلضور ،وحني
جاءت الكلمة فهي مل تفعل سوى أن صهرت هذه التجربة يف أتون التفاعل احليوي مع
ربا للنقاش واملتابعة والرصد ملعظم الفعاليات التي أقيمت
قضايا متجدّ دة ،فقد كانت من ً
خالل العرشيات الثالثة املاضية.
انفتحت املجلة مبك ًّرا عىل كل النّخب ،ومل يكن هلا رشط سوى االتفاق عىل دفرت
حتمالت يضع قضية اإلصالح والتجديد والوحدة والتسامح يف أولوياته ،أخرجنا أمراض
ّ
ّ
الشخصنة واالصطفافات من اهتاممنا و ُكنَّا ديمقراطيني نقبل باملختلف ما مل خيتلف فيام هو
مطلب هنضوي ووحدوي هلذه األ ّمة.
باتت األمة مريضة بالعنف وثقافة اإلقصاء ،مرض مزمن غالبناه بخطابنا ،لكننا ُكنَّا
للرداءة التي طبعت اخلطاب الرائج يف جمتمعاتنا ،كنا نأسف ح ًّقا كيف يمكن بناء
نتأسف ّ
ّ
يؤسس للجهل ،ويعزز بنيات التخ ّلف يف الوعي والثقافة
جمتمعات متقدّ مة وراقية بخطاب ّ
والتّواصل.

مرصة عىل خطاب التعايش يف زمن العنف الرمزي واملادي ،وعىل
وظلت «الكلمة» ّ
خطاب الوحدة والتقريب يف زمن العصبية والتكفري والنزعات الطائفية ،وعىل التسامح
يف زمن االستئصال املمنهج .يف «الكلمة» كانت القيم هي التي تن ّظم العمل ،كنّا نمتح
ونتحاكم لقيم عشنا هلا ،وحني ولدت الكلمة يف سياق هذا املخاض كنّا نفكّر :ما الذي
نستطيع أن نقدمه للكلمة ،ومل نكن نفكر ما الذي ستفعله الكلمة لنا ،كانت قيم العطاء
وهم اإلصالح شاغلاً ها ًّما لنا.
أساسية ّ

مشاركتي يف الكلمة

اهلم هو ماذا نقدّ م للكلمة ،وحاولنا ما كان يتيحه اجلهد واإلمكان ،واستطاعت
كان ّ
«الكلمة» أن تشق طريقها يف عواصم عربية كثرية ،وتفاعل معها نخب وباحثون من مشارب
قارصا
شتّى مغر ًبا ومرش ًقا .وكان اهلدف هو ما يمكن أن نقدّ مه للكلمة ودائماً نعتربه شي ًئا
ً
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عن بلوغ الغاية القصوى.

ألنا كانت تضمن الكثري من
حرصت أن تكون معظم مشاركايت يف جملة «الكلمة» هّ
حريتي يف الغالب ،وألننا -كام ذكرتُ -كنَّا مقتنعني بالغاية الرتبوية خلطابنا؛ ألنني اعتربت
ّ
أن احلرية عنرص أسايس للتفكريُ ،كنَّا عىل دراية بنوايا وآفاق بعضنا ،واستثمرنا يف االندفاع
أيضا رضيبة للفعل التحرري .مل تأخذنا املقاربات النظرية
الذايت والعمل التطوعي الذي هو ً
لإلخالل بقيمنا وال التخفيض من مسؤوليتنا ،كنا والزلنا جملة للفكر املسؤول.
توزعت مشاركايت عىل أبواب شتى داخل «الكلمة» ،شملت املقالة والدراسة،
والقراءة يف كتاب ،وتغطية وحتليل ندوات ومؤمترات ،واحلوارات والرتمجات ،غري أنّني
حاولت أن تكون القراءة يف الكتاب خال ًفا للقراءات اجلامدة ،بل هي قراءات تفاعلية
ونقدية عادة ما تعتمد اسرتاتيجيا االشتباك الفكري يف إنضاج النقاش وتنمية الفكر ،فهذا
األخري ينمو بالنقاش واملساءلة والنقد.
كام حرصت عىل َألاَّ تكون قراءيت ألوراق املؤمترات قراءة وصفية جامدة ،بل سعيت
أيضا ممَّا
لتحريكها والوقوف عند حمتوى املداخالت ،والدخول معها يف اشتباك نقدي ً
جيعلها فرصة للنّقاش والتفكري.

لقد آمنت ّ
بأن املجلة هي جملة تنهيض وتنوير وتفكري ،وال يمكن أن نقوم بام يشبه
أيضا هو
أي نشاط ينتمي لإلعالم الثقايف ،بل هي منرب ملقارعات فكرية ،وسيكون ذلك ً
َّ
األسلوب املتَّبع حتى يف إطار احلوارات واللقاءات ،فاألسئلة هي األخرى اشتباكية.

ّ
مهم وكذلك خطري يف زمن احلساسيات ،فاملشهد الثقايف هو نفسه
إن البعد النقدي ّ
غري معاىف ،وهو برفضه إلطالق العملية النقدية يفرض نم ًطا غري معتدل من النقد؛ ألنّنا
ً
فاحشا لقيم التسامح واالعرتاف والتواصل الطبيعي ،وحني نفتقد لكل هذا
نواجه غيا ًبا
تواصيل ّ
هش.
مهمة صعبة ،وأسلوهبا يفرضه واقع
يصبح النقد ّ
ّ
كام بارشت التصحيح للمجلة يف أوقات متق ّطعة حينام ّ
يتعذر وجود مصحح ،لكن
أسلويب يف التصحيح يأخذ بعني االعتبار الرتكيز عىل املفاهيم واملحتوى والرتاكيب ،فضلاً
عن األخطاء األخرى اللغوية واملطبعية ،وكان هذا أصعب حني كانت املقاالت تصل
مكتوبة باليد ،ويتط َّلب األمر جهدً ا لتفادي األخطاء املطبعية وما أكثرها ،وقد تصادف
يف هذا املجال أخطاء وخطايا ،لكن ما يثري االنتباه يف عملية التصحيح هو تلك املعضلة
التي وجب تفادهيا ،ونصادف هلا نظائر يف منابر شتّى ،فالتصحيح ال يمكن أن يكون لغو ًّيا
وخمتزلاً يف ذوق لغوي ،وقد نواجه مشاكل تتع ّلق بطريقة سحق املصطلح أثناء عمليات
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أفضل أن نرتك اخلطأ اللغوي وال نخرم املفهوم؛ ّ
ألن اخلطأ اللغوي
التصحيح ممَّا جيعلني ّ
واملطبعي مقدور عليه لدى املتل ّقي لكن حني يطرأ اخلطأ عىل املفهوم واملصطلح نكون أمام
متعسفة.
عملية حتريف ّ
فاملصحح ليس املطلوب منه أن يتعامل مع النّص بمنطق اللغة وتأطري
ومن هنا
ّ
«األخطاء ّ
أيضا ،كام
تطورها ً
الشائعة» ،بل يتعينّ أن يكون ملماًّ باللغة املتداولة وإمكانية ّ
عليه أن يم ّيز بني االستعامالت اللغوية الطبيعية واالستعامالت االصطالحية الصناعية وإلاَّ
ستكون كارثة.
وسأعطي أمثلة عملية واجهتني وهي هنا من باب التوجيه :ليس من الرضوري أن
بت أضعها وأرمز هلا
نضع املصطلح بني مزدوجتني ،وأحيانًا وبسبب الشطط من التصحيح ُّ
تفاد ًّيا الخرتامها ،وسبق أن غيرّ املصحح يف إحدى دور النّرش واملنابر مفاهيم ّ
ألن مبلغه من
العلم هو أن هناك أخطاء شائعة ،ولو أدركوا ّ
تتطور من خالل موازين وتفعيالت
أن اللغة ّ
فضلاً عن ّ
قدرا من املفاهيم مت ّيزه عن
أن اخلطاب الذي يستعمل اللغة التقنية اخلاصة يتط َّلب ً
التداول العادي هلا يف اللغة الطبيعية ،مثلاً سيغيرّ املصحح كلمة «عمومات» ويضع بديلاً
عنها «عموميات» علماً ّ
أن عمومات مصطلح أصويل دقيق ،كام غيرّ كلمة «يف نفس األمر»
ووضع بديلاً عنها «يف األمر نفسه» وذلك حتت ضغط األخطاء الشائعة بينام كلمة «نفس
األمر» مصطلح فلسفي-حكمي مستعمل منذ القرون الوسطى يف النصوص الفلسفية
العربية واإلسالمية.
ويمكن أن أعطي مثالاً آخر كيف غري املصحح كلمة «مت ّثالت» ووضع بديلاً عنها
«متثيليات» وهناك عدد من األخطاء يقوم هبا املصحح حينام خيلط بني املفهوم واللغة
الطبيعية.

ويف األوقات الذي كنت أبارش التصحيح كنت أراعي هذا اجلانب كام أراعي دفرت
التحمالت أحيانًا ،فالنصوص التي ختالف معلو ًما من العلم بالرضورة يتم التو ّقف عندها،
بعض النصوص قد تكون دربة صاحبها يف استيعاب بعض األفكار والنصوص خترج هبا
عن املطلوب ،بينام عىل املصحح ألاَّ
ّ
يتدخل يف وجهة نظر الكاتب وال حياول تغيري عباراته
ّرصف إلاَّ باالتفاق عند الرضورة.
أو الت ّ

ماذا بعد؟

بات للكلمة تاريخ ،كام أن التاريخ ال ينهض إلاَّ بالكلمة ،وحني تكتسب الكلمة
األول منها
ثمة أجيال تربت يف كنف الكلمة وامتحت وعيها ّ
تارخيًا ّ
تتحول إىل قيمة عمليةّ ،
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عىل امتداد الساحات.

إن للتأسيس ذاكرة ،وهي كذلك ذاكرة تعكس تراكماً يف اخلطاب والوعي ،ذاكرة
تلتفت إىل اخلطاب وا ُملخاطب –بكرس الطاء  -حلقة فكرية تربوية تثقيفية حتمل وراءها
الصعبة ،حلقة
جتربة مل ترضب موعدً ا مع التّاريخ لتخليد نفسها يف مسار من االختيارات ّ
حتمالت حتدّ ه رشوط وحسابات غري الكلمة الطيبة،
فكرية وليس مقاولة إعالمية بدفرت ّ
ولئن كان هناك من مقرتح أضعه بني يدي هذه الكلمة هو اآليت:
 -1عقد مؤمتر حول وحتت إرشاف «الكلمة» بمناسبة مرور أكثر من ربع قرن عىل
األول.
صدور عددها ّ
 -2إعادة نرش النصوص الفكرية والعلمية وفق تنسيق موضوعي يف شكل كتب
مجاعية.
 -3إحداث جائزة «الكلمة» للفكر والتسامح.

ويبدو أن الكلمة مطالبة بوقفات نقدية لتعزيز رسالتها وتغيري شكلها ،وإضفاء
تعديالت عىل نمطها وأسلوهبا ،وعليها أن تفكّر يف احتواء ما يستجد من جديد عىل صعيد
والتحرر من هاجس اخللط بني الرضورات
روحا نقدية
املعرفة والفكر ،وأن متنح املجلة ً
ّ
النقدية واالحتياط يف التسامح واحرتام اآلخر ،كام هّأنا مطالبة بإحاطة صدورها بمزيد من
اإلعالن ،فهي تكاد تغ ّطي مجيع الساحات بالنرش والتوزيع ،وقد راكمت سنوات من اخلربة
تطور ّ
الذهنيات.
كام كانت جز ًءا من الوسائط التي سامهت يف ّ
فالكلمة ليست جملة ،بل هي حلقة ثقافية وتفكري ،ليست
منشورا كاملنشورات تعبرّ
ً
عن رغبة يف النرش ،بل مرشوع خطاب هنضوي تربوي يؤمن بقوة الكلمة وأثرها يف النّظر
والعمل.

دراسات وأبحاث
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ﷺ مدخل

ال تقاس قيمة املجتمعات ومكانتها بوفرة عددها وكثافتها السكانية،
فليست األمة األكثر عد ًدا هي األرقى واألفضل ،بل قد تكون الكثرة الكمية
ويعوق احلركة ،كام عبرّ عن ذلك رسول اهلل  Kفيام
عب ًئا يستنزف املوارد،
ّ
ِ
رواه عنه مواله ثوبان ،قال :قال رسول اهلل ُ « :Kيوش ُك َأ ْن تَدَ ا َعى َع َل ْيك ُُم
األُ َم ُم ِم ْن ك ُِّل ُأ ُف ٍق َكماَ تَدَ ا َعى األَ َك َل ُة َعلىَ َق ْص َعتِ َها!
َق َالُ :ق ْلنَاَ :يا َر ُس َ
ول اهللَ ،أ ِم ْن ِق َّل ٍة بِنَا َي ْو َم ِئ ٍذ؟
ِ
َق َالَ :أ ْنت ُْم َي ْو َم ِئ ٍذ كَثِ ٌريَ ،و َل ِك ْن َتكُون َ
الس ْي ِل»(((.
ُون ُغ َثا ًء َك ُغ َثاء َّ
كام ّ
أن الثروات واملوارد املالية ليست هي العامل األساس يف تقدم
كثريا من الدول األفريقية متتلك الكثري من
املجتمع ،وكشاهد عىل ذلك نرى ً
املوارد الطبيعية بكافة أشكاهلا ،بل هّإنا تعوم عىل بحور من املعادن واملوارد،
ألنا ال حتسن إدارة واستثامر
ورغم ذلك تعاين من التخلف عن ركب احلضارة؛ هّ
((( مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حديث رقم.22760 :
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هذه الثروات ،ويف املقابل نجد دولاً يف أوروبا وأمريكا ،وبعض دول آسيا ،ال متتلك ربع
ما متتلكه دول القارة السمراء من املوارد الطبيعية ،لكنهم يمتلكون العقول واألفكار التي
قادهتم إىل التقدم والرقي واحلضارة.

ومن ذلك ندرك ّ
أن مقياس تقدم املجتمعات يتمثل يف القوة النوعية ،املتمثلة يف
الكفاءات والقدرات العلمية والعملية ،فاملجتمع الذي يتوفر عىل الكفاءات النوعية يكون
هو األفضل واألقوى ،وإن كان حمدود العدد واملوارد ،وهلذا يقول اهلل تعاىل{ :كَم ِّمن فِ َئ ٍة
ِ ِ
ِ ِ
ِ ٍ
الصابِ ِري َن}(((.
َقلي َلة َغ َل َب ْت ف َئ ًة كَث َري ًة بِإِ ْذن ال َّلـه َوال َّلـ ُه َم َع َّ

ومن هنا اعترب القرآن الكريم فر ًدا واحدً ا بمثابة أمة كاملة ،ملا كان يتمتع به من
ِ
يم
صفات ومواصفات عظيمة ،وهو نبي اهلل إبراهيم اخلليل  ،Cيقول تعاىل{ :إِ َّن إِ ْب َراه َ
ك َ
ني}(((.
َان ُأ َّم ًة َقانِتًا لِ َّل ِه َحنِي ًفا َولمَ ْ َي ُك ْن ِم َن ا ُملشرْ ِ ِك َ
وكان العرب يقولون عن املتفوق يف شجاعته وتدبريه( :رجل كألف) ،فالكفاءة
واإلبداع مها مصدر قوة األفراد والشعوب ،واملجتمع األقوى هو الذي تكثر الكفاءات
وقدرات اإلبداع بني أبنائه.
أي جمتمع هو مكسب للهوية االجتامعية ،ذلك ّ
هلذا ّ
أن بروز
فإن بروز الكفاءات يف ّ
يعزز موقع جمتمعه ،فالناس حني تشيد باألوطان
أي جمتمع ّ
صاحب الكفاءة املنتمي إىل ّ
واملجتمعات إنّام تشيد بالكفاءات التي تزخر هبا ،لذلك نجد الدول تفتخر بشخصياهتا
وكفاءاهتا من العلامء واملخرتعني.
يذكر يف هذا السياق قول اإلمام حممد بن عيل الباقر  Cلتلميذه أبان بن تغلب:
ِ
ِ
ِ
«اجلس يف م ِ ِ
ِ
ب أن ُيرى يف ِشي َعتي ِمث ُل َك»(((.
الناس؛ فإنيّ ُأح ُّ
سجد ا َملدينة وأفت َ
ْ
َ
ّ
ولعل هدف اإلمام أن يرى الناس ّ
أن هلذه اجلامعة وهذه املدرسة كفاءات وقدرات
يستفيد منها ّ
كل املجتمع املسلم.

كل مؤمن يف ّ
موجه إىل ّ
ّ
كل عرص وجمتمع ،أن حيقق هذا األمل،
إن هذا اخلطاب ّ
فاإلمام حيب أن يكون يف أتباعه ومدرسته شخصيات متفوقة متتلك العلم والكفاءة.

((( سورة البقرة ،اآلية .249
((( سورة النحل ،اآلية.120 :
(((رجال النجايش ،ترمجة أبان ،ص .10
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ﷺ الرشكات العمالقة والبحث العلمي

ّ
إن من يتابع تطور الرشكات العاملية اليوم يلحظ ارتفاع ميزانياهتا إىل مستوى الدول!
تُرى ماذا متتلك رشكات التكنولوجيا العمالقة كـ(أبل) و(رشكة «ألفابيت» الرشكة األم
لـ«غوغل»)((( و(سامسونج) وغريها ،كي تربح املليارات ،ومتتلك ميزانيات تفوق دولاً
غنية باملوارد الطبيعية؟!
وماذا متلك دول مثل اليابان وسويرسا وسنغافورة؟!

ليس لدهيا سوى القليل -بل النادر -من املوارد الطبيعية!

ورغم ذلك نجد اليابان ثاين أقوى اقتصاد يف العامل ،وسويرسا وسنغافورة يف قائمة
أغنى دول العامل.

ّ
إن العامل املؤثر يف ذلك هو امتالك العقول ،وصناعة األفكار واإلبداع ،فقد استثمروا
ٍ
أفكارا متطورة ،وأبدع تقنيات عرصي ًة أعطت هلم الفرصة للتقدم،
يف (اإلنسان) فأنتج هلم
ً
ودفعتهم لنهضة اقتصادية كبرية ،فاالستثامر يف العقول هو األقوى ،وصناعة املستقبل تعتمد
عىل األفكار أكثر من اعتامدها عىل ما خترجه األرض من موارد طبيعية ،فرأس املال البرشي
ال يقدّ ر بثمن ،واألفكار اخلالقة تؤدي إىل ربح املليارات.
كام ّ
أن العقول تصنع املال والنجاحات ،والتفوق العلمي يصنع من األفكار الرائدة
كيانات عمالقة ،تتفوق ميزانياهتا وأرباحها عىل دول يسكنها املاليني(((.

السوقية حاجز الـ(868
فمثلاً رشكة التكنولوجيا العمالقة (أبل) جتاوزت قيمتها ّ
مليار دوالر)((( ،وهو ما يفوق اقتصادات عرشات الدول يف العامل؛ لكوهنا تستثمر يف
اإلنسان ،وتعطي الفرصة لألبحاث ،حيث تنفق ما ال ّ
يقل عن ( 14مليار دوالر) عىل
اجلانب البحثي ،وهو ما يفوق اإلنفاق البحثي لكثري من الدول املعروفة ،كام متتلك ً
جيشا
من الباحثني الشباب ،و ّفرت هلم فرص البحث ،وه ّيأت هلم ّ
أفكارا
كل األسباب ليبدعوا
ً
نجاحا منقطع النظري ،حقق هلا دخلاً هائلاً  ،فالفكرة الواحدة قد تكسب
خلاّ قة ،أثمرت
ً
هذه الرشكات مليارات الدوالرات.
((( قيمة رشكة «ألفابيت»  727مليار دوالر .صحيفة مكة ،السبت  17مجادى األوىل  03 - 1439فرباير
2018مhttps://makkahnewspaper.com/article/716059 :
((( جريدة الوطن البحرينية (بترصف) alwatannews.net/article/849562/Opinion
((( صحيفة مكة ،مصدر سابق.
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ﷺ التنافس عىل جائزة نوبل

جائزة نوبل هي أكرب جائزة مرموقة ومأمولة يف العامل ،وقد ُمنحت ألول مرة يف عام
1901م ،وحصل عليها أفراد ومجاعات من  30دولة تقري ًبا ،وحصل عىل اجلائزة عىل مدار
تارخيها الذي يمتد ويزيد عىل  104أعوام ،ما يربو عىل  800فائز.
وقد أعدَّ موقع (وورلد أطلس) قائمة بأكثر البلدان التي حصل مواطنوها عىل
اجلائزة بفئاهتا املختلفة ،تصدّ رهتا الواليات املتحدة بالفوز  353مرة ،تلتها بريطانيا وأملانيا
وفرنسا عىل الرتتيب.
وقد حصدت (إرسائيل)  12جائزة ،مقابل  7جوائز للدول العربية جمتمعة.

ﷺ هجرة العقول العربية

يف ورقة منشورة يف موقع مؤسسة الفكر العريب حتت عنوان( :هجرة العقول العربية
أسباهبا وآثارها االقتصادية)((( ،كتبها حممد املنصوري وعبد العايل بوحويش الدايخ من
جامعة عمر املختار،جاءت فيها اإلحصائيات التالية:

 -1هياجر حوايل ( )100.000مئة ألف من أرباب املهن وعىل رأسهم العلامء
واملهندسون واألطباء واخلرباء ّ
كل عام من ثامنية أقطار عربية ،هي :لبنان ،سوريا ،العراق،
األردن ،مرص ،تونس ،املغرب ،اجلزائر ،كام ّ
أن ( )%70من العلامء الذين يسافرون إىل الدول
الرأساملية للتخصص ال يعودون إىل بلداهنم.
 -2منذ العام 1977وحلدّ اآلن هاجر أكثر من ( )750.000سبع مئة ومخسني ألف
عامل عريب إىل الواليات املتحدة األمريكية.
ّ -3
إن ( )%50من األطباء ،و( )%23من املهندسني ،و( )%15من العلامء من جمموع
الكفاءات العربية هياجرون إىل أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وكندا.

خصوصا ّ
أن
 -4يسهم الوطن العريب يف ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية
ً
( )%45من الطالب العرب الذين يدرسون يف اخلارج ال يعودون إىل بلداهنم.

 -5يوجد نحو  4102عامل إسالمي يف خمتلف علوم املعرفة يف مؤسسات ومراكز
أبحاث غربية.
(8) https://arabthought.org/
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وعن هذه املأساة يتحدث الدكتور مصطفى حجازي ،متأ ًملا حلالة اإلنسان املهدور يف
عاملنا العريب ،فنحن -كأ ّمة« -نعدّ أجيالاً من الشباب تضم نخبة من الكفاءات العلمية ،إلاّ
هّأنا حني تصبح جاهزة للعطاء ،ال جتد الرتبة اخلصبة التي يمكن أن تنمو فيها .فال تشجيع
ٍ
مؤسسات بحثية ذات أطر وقوانني ،ويضاف إىل
للبحث ،وال متويل كاف ،وال رعاية ،وال ّ
ذلك املحسوبيات العصبية ،وتغليب الوالء ،وتكون النتيجة خسارة مزدوجة :خسارة كلفة
إعداد النخب العلمية الشابة من ناحية ،وخسارة عطائها من الناحية الثانية»(((.
وأشار إىل هذه الظاهرة اخلطرية بأمل املفكر والكاتب نايف كريم ،بقوله« :ليس الدم
وحده هو الذي ينزف يف الوطن العريب ،بل إننا نعاين نزي ًفا أعمق وأخطر وأشدّ إيال ًما ،إنّه
نزيف األدمغة ،ومكمن اخلطورة يف هذا النزيف القاتل ،إنّه يتم هبدوء من دون ضجيج
كالذي يثريه نزيف الدماء مع ّ
أن آثاره أشدّ وطأة عىل مستقبل الوطن العريب ،وتصيب
أرضاره ّ
كل مواطن عريب ولعدة أجيال»(.((1
ّ
إن اجتذاب تلك الدول للكفاءات إلدراكها لقيمتها ،فعلينا أن نقدّ ر قيمة الكفاءات
ملجتمعاتنا وأوطاننا.

ﷺ كيف تنمو الكفاءات؟

الكفاءة قوة وقابلية يف ذات اإلنسان ،فقد حباه اهلل خمزونًا هائلاً من املواهب
والكفاءات ،ودعاه الكتشافها وتنميتها ،فاإلنسان مدعو الكتشاف وتنمية املواهب املكنونة
يف نفسه ،متا ًما عىل غرار استصالح األرض ،من خالل االهتامم هبا وزراعتها ،وهذا حيتاج
إىل بذل جهد وعناء ،لك ّن الناس يتفاوتون يف ذلك ،فهناك من ال يلتفت إىل مواهبه وكفاءاته،
وهناك من يلتفت هلا لكن يسيطر عليه الكسل والعجز!
«واست َْص ِل ْح ك َُّل نِ ْع َم ٍة أ ْن َعمها اهلل
ورد عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب :C
ْ
ِ
ليك ،وال ت َُض ِّيع َّن نِ ْعم ًة ِمن نِ َع ِم ال َِّله ِعندَ َك و ْليرُ َ ع َل ْي َك أ َث ُر ما أ ْن َع َم اهلل به َع َ
َع َ
ليك»(.((1
فينبغي لإلنسان أن جيتهد يف اكتشاف وتطوير الكفاءات واملواهب التي وهبه اهلل
أي جمال من املجاالت ،علمية كانت يف آفاق املعرفة املختلفة ،أو أدبية يف الشعر
إ ّياها ،يف ّ
والنثر واخلطابة ،والفن ،والتصوير ،أو عملية يف اإلدارة ،والتصنيع ،عليه أن يكتشف هذه
((( د .مصطفى حجازي ،اإلنسان املهدور ،ص .177
( ((1د .مصطفى عبدالغني ،عرب أوروبا الواقع واملستقبل ،ص.73
( ((1اإلمام عيل بن أيب طالب ،هنج البالغة.69 ،

الكفاءات ثروة املجتمعات واألمم

19

وينميها ،ببذل اجلهد واملثابرة.
املواهب ّ

يقول الشاعر املتنبي:
ّاس ُك ُّل ُه ُم
جلو ُد ُي ْف ِق ُر َواإلقدا ُم
َل ْوال ا َمل َش ّق ُة َسا َد الن ُ
ا ُ
مهمة الكتشاف وتنمية الكفاءات:
ونشري هنا إىل ثالثة عوامل ّ

َقت ُّال

أولاً  :االجتهاد الشخيص

ّ
إن صناعة اإلنجاز والتم ّيز والعقول املبدعة ال يتأتَّى عن طريق الصدفة ،وال برضبة
حظ ،ذلك ّ
ّ
أن ماليني البرش عاشوا حياة عادية عىل كوكبنا ثم رحلوا ،دون أن يرتكوا خلفهم
تغيريا ،يف مقابل ذلك برزت ق َّلة من األفراد يف ّ
كل عرص ،ممن مت ّيزوا بفاعليتهم
بصمة أو
ً
وإنجازهم ،بحيث غيرّ وا وجه جمتمعاهتم ،بل العامل أمجع ،ونقلوا البرشية إىل واقع جديد،
فأصبحت احلياة بعدهم خمتلفة عام قبلهم.

ّ
إن بروز الطاقات املبدعة واملتم ّيزة هو ثمرة طبيعية للجدّ واالجتهاد والعمل ،فليس
رواد اإلبداع والتم ّيز عن سائر البرش ،وإنّام
هناك من اختالف خلقي أو تكويني لدى ّ
حباهم اهلل النعم ذاهتا التي أعطاها ّ
{وال َّّل ُه
لكل إنسان يف هذه احلياة ،واهلل تعاىل يقولَ :
َأ ْخرجكُم من ب ُط ِ
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم الَ َت ْع َل ُم َ
ون َش ْيئ ًا َو َج َع َل َلك ُُم ا ْل َّس ْم َع َواألَ ْب َص َار َواألَ ْف ِئدَ َة َل َع َّلك ُْم
ِّ ُ
َ َ
َ (((1
ت َْشك ُُرون} .
ربام يتصور البعض ّ
أن من أبدعوا ومت ّيزوا قد خدمتهم ظروف مساعدة ،لكننا حني
نقرأ سري العظامء واملبدعني ،الذين فجروا طاقاهتم ،نجد هّأنم مل يكونوا مجي ًعا يف ظروف
مناسبة ،بل كان بعضهم يعيش ظرو ًفا صعبة قاسية ،لكنّهم تغ ّلبوا عىل تلك الظروف،
وجتاوزوا الصعوبات بإرادهتم وجدّ هم واجتهادهم.
وكشواهد عىل هذه احلقيقة نذكر النامذج التالية:

توماس ألفا أديسون

هو خمرتع املصباح الكهربائي الذي أنار احلياة ،أحد أعظم املخرتعني يف تاريخ
البرشية ،فقد حقق ما يقارب  1100اخرتاع .ولد توماس ألفا أديسون يف والية أوهايو
األمريكية يف العام 1847م ،وقد عانى يف طفولته من مشاكل يف السمع ،فرتك املدرسة
التي التحق هبا ،وتك ّفلت والدته بتعليمه يف املنزل ،واشتغل يف البداية بأعامل متنوعة بسبب
( ((1سورة النحل ،اآلية .78
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ضيق ذات اليد والفقر ،فقد عمل يف بيع الصحف واحللويات عىل األرصفة ويف القطارات،
ّ
يستغل وقت فراغه ليقوم ببعض جتاربه الكيميائية التي أدت إىل وقوع حريق يف حمطة
وكان
للقطار فطرد منها!!
جراء
ربا لألبحاث الصناعية من األموال التي حصل عليها ّ
استطاع أن ينشئ خمت ً
اخرتاعه (الفونوغراف) ،واستطاع بالعمل الدؤوب أن حيقق أعظم اكتشاف يف التاريخ
وهو الكهرباء ،مما مكّنه من اخرتاع املصباح الكهربائي ،وتويف توماس ألفا أديسون يف العام
1931م عن عمر ناهز أربعة وثامنني عا ًما.

عباس حممود العقاد

من عاملقة الفكر واألدب والثقافة يف العامل العريب ،درس املرحلة االبتدائية فقط،
انكب عىل قراءة الكتب ،ويف سريته أنّه قرأ أكثر من ( )60.000كتاب ،يف خمتلف
لكنّه
َّ
صنوف املعرفة ،كان ال ينام من الليل إلاّ سويعات قليلة ،ومعظم وقته يشغله بالقراءة
واملطالعة والكتابة ،فقد ألف أكثر من  120كتا ًبا.

سويشريو هوندا

ٍ
ٍ
فقرية جدًّ ا يف مقاطعة مهاماتسو يف اليابان ،وكان من فرط فقر
عائلة
ُولد هوندا يف
عائلته ّ
أن مخسة من إخوته توفوا نتيجة سوء التغذية ،والنعدام املوارد املادية واالقتصادية.
ترك هوندا املدرسة عام  1922وكان عمره  15عا ًما ،ثم ترك قريته وتوجه إىل طوكيو
حمل لتصليح السيارات ملدة  6سنوات ،قبل أن يقرتض مالاً ليفتح أول ّ
وعمل يف ّ
حمل
لتصليح السيارات عام  .1928حصل هوندا يف السنة نفسها عىل براءة اخرتاع لتصميمه
ٌ
حافل بأكثر من
مكابح معدنية للسيارات ،بعد أن كانت تصنع من اخلشب ،سجل هوندا
ابتكارا وأكثر من  150براءة اخرتاع باسمه.
470
ً

جوان رولينغ

عندما كتب ترولينغ اجلزء األول من قصص (هاري بوتر) مل تكن كاتبة معروفة،
حيث كان الكتاب هو أول حماوالهتا األدبية ،وعندما كتبته كانت حالتها االجتامعية غري
مستقرة ومفلسة متا ًما ،وتعيش عىل الضامن االجتامعي (املساعدات احلكومية) ،وعندما
نارشا خمتل ًفا ،وعندما وافق
حاولت نرش الكتاب للمرة األوىل تم رفضها من اثني عرش ً
أخريا عىل األمر ،أخربها ّ
أن قصص األطفال ال جتلب املال وجيب ألاّ تتوقع
أحد النارشين ً
أي أرباح ،وأن حتصل عىل عمل لتؤمن احتياجاهتا .اليوم هي واحدة من أشهر نساء العامل،
ّ

الكفاءات ثروة املجتمعات واألمم

21

وثروهتا تتجاوز  600مليون دوالر أمريكي ،وعالمة هاري بوتر التجارية باتت تقدر قيمتها
دوالرا.
بحوايل  15مليار
ً
وهكذا يمكن لإلنسان أن يكتشف ذاته وحيقق طموحاته ،وإن كان يف البدء يعيش
ظرو ًفا صعبة أو غري مناسبة.

ثان ًيا :دور األرسة

لألرسة دور أساس يف مالحظة مواهب ونبوغ أبنائها ،بد ًءا من زرع الطموح يف
نفوسهم ،واالهتامم بأسئلتهم ،ويرى علامء الرتبية ّ
أن من مؤرشات النبوغ عند الطفل
األسئلة التي يطرحها عىل والديه ،حيث يبدأ الطفل باألسئلة يف هناية س ّن الثانية حتى س ّن
اخلامسة ،إ ّما خلوفه ورغبته يف االطمئنان ،أو جلذب انتباه والديه ،أو لسعادته لتمكنه من
الكالم.

نشوقه إىل املعرفة،
ومن املفرتض ألاّ هنمل أسئلة الطفل ،وال نك ّفه عن السؤال ،بل ّ
ونجيبه بمقدار فهمه ،أو نطلب مشاركته يف البحث عن جواب؛ ّ
ألن جتاهل أسئلة الطفل
يقمع انطالق التفكري لديه ،ويشعره باإلحباط .وقد أثبتت الدراسات ّ
أن عقول األطفال
تبدأ فهم الدالالت السببية للعالقات بني الكائنات واألشياء املوجودة يف البيئة املحيطة يف
س ّن مبكرة.
ّ
إن حتفيز األبناء والبنات عىل التفكري ،وتشجيعهم عىل كسب املعارف ،وتربيتهم
عىل القراءة ،وتعريفهم بقصص العظامء واملبدعني ،ليكونوا قدوات هلمّ ،
كل ذلك يوجههم
الكتشاف مواهبهم وتنمية طاقاهتم.
من جهة أخرى ،عىل األرسة أن تستثمر يف تعليم أبنائها ،فهو أهم استثامر لصناعة
املستقبل يف حياة األبناءّ .
إن تعليم األبناء والبنات جيب أن يكون حمور اهتامم الوالدين،
وأولوية حياهتم ،باختيار أفضل املدارس ،ولو استلزم ذلك كلفة مالية كرسوم املدارس
األهلية ،ومتابعة انتظامهم وأدائهم التعليمي ،وصولاً إىل توفري البعثات هلم ليواصلوا
دراساهتم العليا يف اجلامعات املتقدمة داخل البالد وخارجها.
وإىل جانب املسار التعليمي ،جيب االلتفات إىل سائر املواهب والكفاءات الكامنة يف
شخصيات األبناء والبنات ،وكذلك املهارات العملية ،فطريق التم ّيز والتفوق ال ينحرص
يف املسار التعليمي ،وهناك قادة ومشاهري وخمرتعون ومكتشفون ،ظهرت كفاءاهتم من
خالل املامرسة العملية والتجارب امليدانية .وبعضهم مل يكن متفاعلاً مع برامج التعليم
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األكاديمي ،وكان فاشلاً يف دراسته ،وغري راغب يف مواصلتها ،لك ّن شخصيته تبلورت يف
جماالت أخرى ،وأبدع فيها ،وحقق إنجازات مميزة.
كبريا
يذكر يف هذا الصدد أن رجل األعامل السعودي سليامن الراجحي مل ينل نصي ًبا ً
من التعليم ،حيث عمل منذ نعومة أظافره ،وعرب التحدّ يات بعمله وجدّ ه وإخالصه حتى
أصبح أحد الرجال األغنياء الناجحني ،حيث ُقدِّ رت ثروته يف عام  2011بـ  7مليارات
دوالر وف ًقا ملجلة فوربس.

ورفض يف حماوالته األوىل لاللتحاق باجلامعة ،واليوم
وطرد أنشتاين من املدرسةُ ،
مر عرب التاريخ ،وذلك بفضل إنجازاته العلمية العظيمة مثل
إذ نتحدث عنه كأشهر عامل ّ
التأثري الكهربائي للضوء (الذي حصل عىل جائزة نوبل يف الفيزياء بسببه) ،والنسبية اخلاصة
والعامة ،واملعادلة الشهرية للعالقة بني الكتلة والطاقة.
أيضا ،يذكر أن هارالند ساندرز ديفيد مؤسس دجاج كنتاكي
ويف هذا السياق ً
فيام بعد ،قد ترك الدراسة وعمل كرجل إطفاء ،وبائع لرشكات التأمني ،وبائع إلطارات
تعرض للطرد من العمل
السيارات ،وعامل يف حمطة حمروقات ،ووظائف أخرى عديدةّ ،
املرات ،واليوم سلسلة دجاج كنتاكي لدهيا أكثر من  16000مطعم حول العامل.
عرشات ّ

وترك اجلامعة بعد فصل درايس واحد فقط ستيف جوبز (ت 2011م) ،ومن ثم
تضمنت الكثري من تعاطي املخدرات يف اهلند،
استقالته من عمله ليذهب يف رحلة تنويرية ّ
قبل أن يعود إىل الواليات املتحدة ،ويقوم الح ًقا بتأسيس رشكته الشهرية (أبل).
وترك بيل غيتس الدراسة اجلامعية يف جامعة هارفرد ،ثم فشل يف إنشاء رشكة وتركها
أسس بعدها رشكة مايكروسوفت الشهرية التي هيمنت عىل قطاع أنظمة
لرشيكه ،ثم ّ
احلواسيب عرب السنوات.

ثال ًثا :البيئة االجتامعية

املجتمع الذي يتطلع للمستقبل ،يعي أمهية صنع الكفاءات وبناء القدرات ،وتنمية
املواهب والطاقات يف صفوف أبنائه ،لذلك يسعى لتهيئة األجواء املشجعة ،وتوفري الوسائل
الالزمة ،التي تتيح الفرصة ّ
وينميها ،فالراغب يف مواصلة
لكل صاحب موهبة أن يظهرها ّ
دراسته العليا ،إذا مل يتوفر له ابتعاث من احلكومة ،ومل تكن أرسته قادرة عىل متويل ابتعاثه،
جيد من املجتمع مساند ًة لتحقيق رغبته ،واملهتم باألبحاث والدراسات والتجارب العلمية،
جيد مؤسسات رسمية أو أهلية حتتضنه ،وذوو املواهب الفنية جيدون األجواء املناسبة هلم،
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وهكذا يف خمتلف جماالت احلركة واالبداع.

ّ
إن بناء املؤسسات التي حتتضن املوهوبني وتتبنّى املبدعني ،وتشجع املتم ّيزين ملواصلة
تفوقهم ومت ّيزهم ،أمر يف غاية األمهية لتقدم املجتمعات واألوطان.
مشوار ّ

وهنا نشيد بمجموعة من الشباب يف حمافظة القطيف رشق السعودية ،بادروا بإنشاء
مؤسسة باسم (مركز العلم) لتشجيع الشباب والفتيات عىل االهتامم بالعلم والبحوث
العلمية .هؤالء الشباب املبادرون عانوا يف احلصول عىل دعم اجتامعي ملؤسستهم ،فكثري
من الناس ال يدركون بعدُ قيمة مثل هذه املشاريع العلمية ،مع ّ
أن فضلها كبري ونتائجها
عظيمة ،للمجتمع والوطن بشكل عام.
وهنا ال ُبدّ من اإلشارة إىل دور املعلمني ومناهج التعليم ،يف استثارة مواهب الطالب
عرب تطوير وسائل التعليم ،وعدم االكتفاء بطرق التلقني.
ومن املؤسسات والربامج التي تستحق اإلشادة مؤسسة (موهبة)( ((1لرعاية املوهبة
واإلبداع ،وكذلك برنامج االبتعاث الرسمي الذي ترشف عليه وزارة التعليم يف السعودية
فرصا تعليمية متقدّ مة ،سامهت يف زيادة عدد الكفاءات العلمية يف الوطن ،فقد
الذي و ّفر ً
أتاح هذا الربنامج فرصة لعدد كبري من أبناء وبنات الوطن لتلقي العلم يف أفضل اجلامعات
يف خمتلف بلدان العامل.

ﷺ تقدير الكفاءات

ومن أهم عوامل بناء الكفاءات وتشجيعها ،إحاطتها بالتقدير واالحرتام يف بيئتها
االجتامعية .وهلذا املوضوع بعدان:

البعد األول :دور صاحب الكفاءة

يف البدء عىل صاحب الكفاءة أن يتمتع بالثقة بنفسه ،وأن يظهر كفاءته ،ويامرس
{و َأ َّما بِنِ ْع َم ِة َر ِّب َك َف َحدِّ ْ
ث}( ((1أي أظهر النعمة.
عطاءه ،وهذا معنى قول اهلل تعاىلَ :
ِ
ب ْ
ويف احلديث عن النبي حممد َّ :K
أن َي َرى أ َث َر نِ ْعمتِه عىل ع ْب ِده<(.((1
>إن اهللَ يحُ ُّ

( ((1مؤسسة وطنية غري ربحية تأسست عام 1999م وهتدف إىل اكتشاف ورعاية املوهوبني csdcsdf.PNG

واملبدعني يف املجاالت العلمية ذات األولوية الوطنية ،ورسالتها :إجياد بيئة حمفزة للموهبة واإلبداع
وتعزيز الشغف بالعلوم واملعرفة لبناء قادة املستقبل.
( ((1سورة الضحى ،اآلية .11
(((1صحيح الرتمذي ،حديث .2819
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وعن اإلمام جعفر الصادق « :Cإِنيِّ لأَ َك َْر ُه لِ َّلر ُج ِل َأ ْن َيك َ
ُون َع َل ْي ِه ِم َن ال َّل ِه نِ ْع َم ٌة،
فَلاَ ُي ْظ ِه َر َها»(.((1
وإظهار الكفاءة يكون بإشهارها ،وإبراز نتاجها عرب الكتابة واخلطابة ،وكتابة
ُّ
والرتشح للمسابقات واملنافسات.
البحوث التخصصية

ّ
إن عىل ذوي الكفاءات أن ينخرطوا يف التجمعات املرتبطة باهتامماهتم ،فعامل اليوم
يزخر باملؤسسات التخصصية ،والتجمعات النوعية ،التي تشكل بطبيعة احلال ساحات
تلتقي فيها املواهب والقدرات ،لذلك يتوجب عىل ذوي املواهب أن يبحثوا عن تلك
الساحات وينتموا إليها ،ليس عىل املستوى الوطني فحسب ،وإنّام التطلع للمشاركة يف
التجمعات واملؤسسات واملؤمترات عىل املستوى اإلقليمي والعاملي.

حيث تنترش يف بلدنا ويف ّ
كل بالد العامل شتى أصناف اجلمعيات التخصصية،
للمؤرخني واملهندسني واملحاسبني واألطباء والفنانني واألدباء وغريهم ،فعىل من لديه
أي جمال أن يسعى ليظهرها ،واملكان الطبيعي لربوز الكفاءة هو يف إطارها
موهبة وقدرة يف ّ
وساحتها التخصصية ،حيث تتوفر دواعي التنافس ،وتبادل التجارب واخلربات.

ونلحظ يف جمتمعنا ّ
أن بعض ذوي الكفاءات يرت ّدد يف إظهار كفاءته ،لضعف ثقته
بنفسه ،أو بسبب التقاعس والكسل ،أو لته ُّيبه من مواجهة العوائق والتحدّ يات ،وقد يربر
مواقفه ّ
بأن الظروف غري مساعدة ،أو لرغبته يف التزام خلق التواضع وعدم التباهي ،والبعد
عن األضواء ،وأمثال ذلك من األعذار والتربيرات .لكنّها تربيرات غري صحيحة ،وهبا
يظلم اإلنسان نفسه ويئد كفاءته ،وحيرم جمتمعه من عطائه ومن إضافة رصيد قوته.

البعد الثاين :دور املجتمع

ختتلف املجتمعات يف درجة اهتاممها وتقديرها للكفاءات ،فهناك جمتمعات تتجاهل
كفاءات أبنائها وتئدها ،وهناك جمتمعات تربز كفاءاهتا ّ
بكل احرتام وتقدير ،ويف هذا املجال
يعترب الشعب املرصي من الشعوب التي هتتم بتقدير شخصياهتا ،فرتاهم يطلقون عىل
املم ّيزين من شخصياهتم أفضل األلقاب ،فالشاعر أمحد شوقي عندهم (أمري الشعراء)،
واألديب طه حسني أطلقوا عليه (عميد األدب العريب) ،وأطلقوا عىل بالدهم مرص (أ ّم
الدنيا) ،وهذا مظهر للثقة بالذات.
وحينام نذكر الكفاءات نقصد خمتلف املجاالت العلمية واألدبية والعملية والفنية

( ((1الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،13ص ،11ح.9

الكفاءات ثروة املجتمعات واألمم
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وغريها ،ويف جمتمعاتنا هناك احرتام وتقدير لعامل الدين ،وهذه ميزة طيبة ،لكن ال ينبغي
أن يقترص االحرتام عىل فئة علامء الدين فقط ،فالنصوص الدينية التي ح َّثت عىل احرتام
لامنِ :ع ْلم الاْ د ِ
العلم والعلامء ال ختتص بعلامء الدين ،بل ورد عنه « :Kا ْل ِع ْلم ِع ِ
يان َو ِع ْل ُم
ُ ْ
ُ
الاْ ب ِ
دان»(.((1
ْ
وحينام قال تعاىل{ :إِ َّن يخَ َْشى اللهََّ ِمن ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُع َلماَ ُء}( ((1جاء ذلك يف سياق احلديث
ْ َ
ماَ
عن علوم الطبيعة ،قال تعاىلَ { :ألمَ تَر َأ َّن ال َّلـه َأ َنز َل ِمن الس ِء ماء َف َأ ْخرجنَا بِ ِه َثمر ٍ
ات مخُّ ْت َِلفاً
َ ْ
َ
ََ
َ َّ ماَ َ ً
ْ َ
ِ
ِ
َأ ْل َوانا َو ِم َن الجِْ َب ِ
يب ُسو ٌد ﴿َ ﴾٢٧وم َن الن ِ
َّاس
يض َوحمُ ْ ٌر مخُّ ْتَل ٌ
ال ُجدَ ٌد بِ ٌ
ف َأ ْل َو هُانَا َو َغ َرابِ ُ
هُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ف أ ْل َوا ُن ُه ك ََٰذل َك إ َّنماَ يخَ َْشى ال َّلـ َه م ْن ع َباده ا ْل ُع َلماَ ُء إ َّن ال َّلـ َه َعز ٌيز
اب َوالأْ ْن َعا ِم مخُ ْتَل ٌ
َوالدَّ َو ِّ
(((1
ور} .
َغ ُف ٌ
ولذلك قال الفقهاء :كام ّ
أن االجتهاد يف طلب العلم الديني واجب كفائي ،كذلك
هو واجب يف العلوم التي حتتاجها األمة يف أمور حياهتا املختلفة.

من املؤسف ح ًّقا أن تسود يف بعض جمتمعاتنا حالة من التحاسد والتنافس السلبي،
فتوأد الكفاءات بدل إبرازها ،فبينام يشاد بالكفاءات من خارج املجتمع ،تبقى بعض
الكفاءات من أبناء املجتمع مغمورة ال تنال ما تستحق من االحرتام والتقدير ،وهناك مقولة
متداولة تعبرّ عن هذه احلالة« :ما ساد نبي يف قومه» ،ومقولة أخرى« :محامة احلي ال تطرب».
ومن املظاهر السلبية حالة النرجسية التي يتصف هبا البعض ،حيث تزعجه اإلشادة
بكفاءة غريه ،أو التأثر بحالة االنتامء الفئوي التي متنع اإلنسان من اإلشادة بمن خيتلف معه
يف التوجه الفكري!
ّ
إن اإلنسان الواعي اخلايل من العقد هو من يقدّ ر كفاءة أبناء جمتمعه ويفخر هبم،
فأي كفاءة تصب يف صالح املجتمع وترفع من قدره ومكانته
ّ
بغض النظر عن انتامءاهتمّ ،
ينبغي تقديرها وإجالهلا.
ونحن نقرأ يف التاريخ كيف ّ
أن الرشيفني الريض واملرتىض مدحا أبا إسحاق الصايب
بقصائد رائعة ،وهو من الصابئة ،خيالفهام يف الدين والعقيدة ،لكنّهام يشيدان بمكانته األدبية
وشخصيته اإلنسانية.
السوي ،يشيد بالرموز والكفاءات يف جمتمعه ،لكن البعض يلجأ
وهكذا هو اإلنسان ّ

( ((1املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،1ص  ،220ح .52
( ((1سورة فاطر ،اآلية .28
( ((1سورة فاطر ،اآليات .28-27
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إىل شخصيات جمتمعه عند احلاجة فقط ،وبعد انقضاء حاجته يتجاهل فضلهم عليه.

وهي حالة عبرّ عنها عنرتة بقوله:
ينادونني يف السلم يا ابن زبيبة
وعند اصطدام اخليل يا ابن األطايب
وكان الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء  Fير ّدد قول (جساس بن مرة):
َوإِذا ت ُ
َرهي ٌة ُأدعى لهَ ا
يس ُيدعى ُجندَ ُب
حل ُ
َوإِذا يحُ ُ
اس ا َ
َكون ك َ
كان َ
ال ُأ َّم يل إِن َ
غار بِ َعينِ ِه
َهذا َل َعمرك ُُم
ذاك َوال َأ ُب
َّ
الص ُ
ملا كان يعانيه من حاالت التنكُّر ملكانته وشخصيته ،حيث يلجؤون إليه عند احلاجة
واملشكلة ،ويتجاهلونه يف حالة الرخاء.

ّ
ويشجع أبناءه عىل السري
إن املجتمع الذي حيرتم كفاءاته يكون مدعاة للفخر،
ّ
ألن الناس يقتدون بمن يكون ّ
يف طريق التم ّيز والتفوق؛ ّ
حمط احرتام وتقدير ،ويسعون
للوصول إىل مكانته.

دراسات وأبحاث

س ؤ� ا ل ا لا ن�حطا ط..

ما ذ� ا خ��س ا لعا ل ب�ا ن�حطا ط ا لمسلم� ن
ي�؟
ر م
زكي امليالد

-1الفكرة والتطور

اكتسب كتاب العامل اهلندي الشيخ أبو احلسن عيل احلسني النّدوي
(-1420-1333هـ1999-1914 /م) املوسوم بعنوان( :ماذا خرس العامل
مسجلاً
بانحطاط املسلمني؟) أمهية كبرية فاقت التو ّقعات يف املجال العريب،
ّ
تطور الفكر اإلسالمي املعارص املمتد من
يؤرخ له يف تاريخ ّ
أثرا قو ًيا يمكن أن ّ
ً
منتصف القرن العرشين حتى هنايته ،متخ ّط ًيا نصف قرن من الزمان ،وبقي
حمتف ًظا بأثره حتى بعد الولوج إىل القرن احلادي والعرشين.

صنّف الشيخ الندوي هذا الكتاب ما بني سنتي 1945-1944م،
وصدر يف القاهرة سنة 1950م ،وكان عمره آنذاك قد جاوز الثالثني عا ًما،
ويعدّ باكورة مؤلفاته باللغة العربية ،سبقته تأليفات تعليمية أ ّلفت ألبناء
املسلمني الذين يدرسون اللغة العربية يف املعاهد الدينية باهلند ،حتددت يف ثالثة
تأليفات هي( :قصص النبيني لألطفال) و(القراءة الراشدة) و(خمتارات من
أدب العرب).
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حتدث الندوي عن األجواء النفسية التي أحاطت به عند تأليف هذا الكتاب ،مب ّينًا
كيف إنه كان مرتد ًدا ومتخو ًفا كونه جديدً ا يف جمال التأليف باللغة العربية ،ومتناولاً موضو ًعا
عدّ ه ضخماً بالنسبة ملن هو يف مثل سنه ،وألنه يقطن بلدً ا بعيدً ا عن مركز اللغة العربية وآداهبا
أي سفر خارج بلده اهلند قبل تأليف كتابه ،فسفرته األوىل حصلت
وثقافتها ،ومل يقدر له ُّ
سنة 1947م ألداء فريضة احلج ،أي بعد ثالث سنوات عىل تأليف الكتاب.

ويف ظالل هذه األجواء النفسية ،رأى الندوي أن ما أقدم عليه كان بمثابة مغامرة
مقدرا أنه
ربا أن من اجلسارة تناول هذا املوضوع،
علمية مل يكن مته ِّي ًئا هلا وال
ً
ً
مرشحا ،معت ً
مصورا أنه
بحاجة إىل قلم أكرب من قلمه ،وعقل أوسع من عقله ،وجتربة أطول من جتربته،
ً
هاجسا يف ضمريه أوحى له
مستشعرا
أقدم عىل هذه اخلطوة ومل يكن خميرَّ ً ا وإنام كان مسيرَّ ً ا،
ً
ً
قائلاً  :ال بد من وضع كتاب يف هذا املوضوع.
ملحة مل يستطع مغالبتها ،وكأن
عندها شعر الندوي -حسب قوله -برغبة غامضة َّ
مرج ًحا أنه لو استشار العقل واعتمد عىل جتارب
سائ ًقا يسوقه إىل الكتابة عن هذا املوضوعِّ ،
وس َّلم درجاهتم العلمية ألحجم عن هذه الفكرة وعدل ،ولو ذكر ذلك ألحد من
املؤلفني ُ
العقالء العلامء أو ال ُكتَّاب الفضالء ألشاروا عليه بالعدول عن خوض هذه املعركة العلمية
العقلية ،فكان من اخلري -حسب تقديره -أنه مل يسترش أحدً ا ،متو ّث ًقا بكالم للدكتور حممد
إقبال (1357-1294هـ1938-1877 /م) ذكره قائلاً « :ليس من اخلري أن تستشري
عقلك دائماً  ،فنح عقلك جان ًبا يف بعض األمور ،فإن العقل يصور لك اخلوف يف معارك
خطرية ،ويشري عليك االبتعاد عن مثل هذه التجارب املريرة»(((.
أتم الندوي تأليف كتابه ساوره شك متسائلاً مع نفسه :هل ينال هذا الكتاب
بعد أن َّ
تقديرا يف البيئات العربية واإلسالمية البعيدة؟ وذلك لكونه يعيش بعيدً ا عن مركز الثقافة
ً
مؤثرا مرص
العربية ،وعن مركز العلوم اإلسالمية األصيل ،راغ ًبا بنرش كتابه يف بلد عريبً ،
عىل غريها من البلدان العربية.

وسع ًيا لتحقيق هذه الرغبة أرسل الندوي قائمة حمتويات كتابه إىل الدكتور أمحد أمني
(1373-1295هـ1954-1887 /م) رئيس جلنة التأليف والرتمجة والنرش يف مرص،
ورئيس اإلدارة الثقافية يف جامعة الدول العربية ،الذي نالت مؤلفاته إعجا ًبا عند الندوي
خصوصا إسالمياته التارخيية املعروفة ،وقد درسها دراسة عميقة عىل حدِّ وصفه ،معل ًقا عىل
ً
آرائه باملوافقة غال ًبا ،وبالنقد واالختالف أحيانًا ،معج ًبا بأسلوبه واص ًفا له باملركز الذي جيري
((( أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟ ،دمشق :دار القلم2015 ،م ،ص.5

سؤال االحنطاط ..ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني؟
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مع الطبع ،متمن ًيا أن يصدر كتابه من مؤسسة جلنة التأليف التي يرشف عليها الدكتور أمحد
أمني ،منطب ًعا يف ذهنه أن ما يصدر من هذه املؤسسة له قيمة علمية كبرية يف الرشق العريب.

أقدم الندوي عىل هذه اخلطوة من دون أن يعلم ما سيكون عليه مصري تلك األوراق
املرسلة التي تعطي فكرة إمجالية عن الكتاب ،كوهنا جاءت من مؤلف جمهول ليس له أثر
علمي وال شافع من أحد وال ٍّ
مزك ،وبعد فرتة من الوقت فوجئ الندوي باستالم خطاب
نموذجا من الكتاب ،فأرسل إليه قطعة منه حوت قائمة موضوعاته
من أمحد أمني يطلب منه
ً
ختوف
وقع حس ٌن عند أمني
متصاحب مع ّ
ٌ
والعناوين اجلانبية الدالة عىل حمتوياته ،فكان هلا ٌ
صوره الندوي يف صورة أن يكون هذا الكتاب الصادر من قلم عامل ديني نشأ وتث َّقف بعيدً ا
َّ
عن العامل الغريب ،أن يغلب عليه الطابع الديني واللغوي شأنه شأن علامء األزهر واملعاهد
الدينية القديمة!
التخوف للندوي حني تساءل أمحد أمني :هل استفاد املؤلف من املراجع
بدا هذا
ُّ
األجنبية؟ فجاء جواب الندوي باإلجياب ،مرسلاً له ثبتًا باملراجع اإلنجليزية ،فاطمأن أمني
ربا بأن اللجنة َّقررت طبع الكتاب ،مبد ًيا إعجابه من الناحيتني األدبية
من هذه اجلهة ،خم ً
واملعنوية ،فكان هذا اليوم الذي تل َّقى فيه الندوي رسالة املوافقة بالنرش من أعظم أيام العمر
ورسورا ،بقي يف ذاكرته ومل َين َْس ُه أبدً ا.
فرحا
ً
ً
وما إن صدر الكتاب حتى فوجئ الندوي مصدو ًما من الكلمة القصرية التي قدَّ م هبا
أمحد أمني لكتابه ،فلم تكن يف نظر الندوي بتلك القوة التي تو َّقعها من كاتب إسالمي كبري
حسب وصفه ،فقد وجده متح ِّف ًظا شديدً ا يف إبداء انطباعه عن الكتاب ومؤ ِّلفه.

وخت َّففت هذه الصدمة عند الندوي وتراجعت مع مرور الوقت ،قال ًبا صورة
االنطباع ،راف ًعا تبعة ذلك عن أمني ،واض ًعا التبعة عىل نفسه ،معرت ًفا بفضل أمني يف نرش
املتنورة التي ال تعري كتا ًبا يصدر من مؤسسة دينية
الكتاب ووصوله إىل األوساط العلمية ِّ
شي ًئا من العناية واالهتامم حسب تقدير الندوي.

تفهم موقف أمني ،تن َّبه لثالثة وجوه حمتملة :الوجه
وحني راجع الندوي نفسه حماولاً ُّ
متحم ًسا ملوضوعه بدرجة محاس
األول رأى فيه الندوي أن ليس كل من يقدّ م لكتاب يكون
ّ
املؤلف .الوجه الثاين رأى الندوي أن التبعة تقع عليه ألن ما تأمله يف أمني كانت جمرد آمال
محله ما مل يته َّيأ له فكر ًّيا وعلم ًّيا .الوجه الثالث رأى فيه الندوي أن أمينًا
بعيدة ،ظانًّا أنه َّ
باعتباره من أساتذة اجليل اجلديد ومن كبار املؤلفني واألدباء حسب وصفه ،ربام خاف أن
ُيعطي املؤلف ما ال يستحق ،كونه ال يعرفه معرفة شخصية ،ومل يتح ّقق من مستواه العلمي.
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وبخالف انطباع أمني وعىل العكس منه متا ًما ،جاء انطباع العامل األزهري الدكتور
حممد يوسف موسى (1383-1317هـ1963-1859 /م) رئيس مجاعة األزهر للتأليف
تعرف إىل كتاب الندوي حتى رغب بإعادة نرشه باسم مجاعة
والرتمجة والنرش ،الذي ما إن َّ
التأليف يف األزهر ،مستأذنًا من أمحد أمني نارش الطبعة األوىل ،ومتّف ًقا مع الندوي مرح ًبا
ومرسورا ،فصدرت هذه الطبعة الثانية سنة 1951م ،حمتوية عىل ثالث تقديامت مرصية
ً
لثالثة أسامء المعة ومعروفة ،هي :الدكتور حممد يوسف موسى ،واألديب سيد قطب
(1386-1324هـ1966-1906 /م) ،والشيخ األزهري أمحد الرشبايص (-1336
1400هـ1980-1918 /م) ،وغابت عن هذه الطبعة ومجيع الطبعات املتتالية الكلمة
التقديمية ألمحد أمني التي مل يكن الندوي راض ًيا عنها.

ظهرت الطبعة الثالثة من الكتاب سنة 1953م ،وكان الندوي حينها يف جولة عىل
بلدان الرشق األوسط ،فلم يتمكَّن من أن يضم إليها زيادات كان يفكّر فيها ويشعر بحاجة
تعرف إىل مصادر جديدة ،وجدت عنده بعض اآلراء اجلديدة فأحلقها
الكتاب إليها ،فقد َّ
بالطبعة التي صدرت من دار القلم بالكويت سنة 1959م ،وهي الطبعة التي عدَّ ها الندوي
تنقيحا وهتذي ًبا من الطبعات السابقة.
أهنا أكثر ضب ًطا وإتقانًا ،وأحسن
ً

-2األطروحة واملنهج

ربا أن انحطاط املسلمني وفشلهم وانعزاهلم عن قيادة
انطلق الندوي يف أطروحته معت ً
وتكرر يف التاريخ
األمم ،وانسحاهبم من ميدان العمل واحلياة ،مل يكن حد ًثا من نوع ما وقع
ّ
من انحطاط األمم والشعوب ،وانقراض احلكومات والدول ،وانكسار امللوك والفاحتني،
وتق ّلص ظل املدنيات ،فام أكثر ما وقع مثل هذا يف تاريخ كل أمة ،لكن حدث انحطاط
املسلمني كان حد ًثا غري ًبا ال مثيل له يف التاريخ كله.

خيص العرب وحدهم،
وتأكيدً ا لعظمة هذا احلدث يرى الندوي أن انحطاط املسلمني ال ّ
خيص األمم والشعوب التي دانت باإلسالم ،بل هي -يف نظره -مأساة إنسانية عامة مل
وال ّ
يشهد التاريخ أتعس منها ،ولو عرف العامل حقيقة هذه الكارثة ومقدار خسارته ،التخَّ ذ من
اليوم الذي حدث فيه ما حدث يوم عزاء ورثاء ،يوم نياحة وبكاء ،ولتبادلت أمم العامل وشعوبه
تصور الندوي هو انحطاط
التعازي ،ولبست الدنيا ثوب احلداد ،باعتبار أن هذا االنحطاط يف ّ
رسالة هي للمجتمع البرشي كالروح ،وبمثابة اهنيار دعامة قام عليها نظام الدين والدنيا.
أقام الندوي أطروحته عىل أساس فكرة الرصاع التارخيي بني اإلسالم واجلاهلية،
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ً
متخذا من اجلاهلية مفهو ًما مركز ًّيا يف بنية أطروحته احلضارية ،متتب ًعا يف هذه األطروحة من
الناحية التارخيية ثالثة عصور زمنية عربت من األزمنة القديمة وامتدت إىل األزمنة احلديثة،
متطلعة إىل أزمنة مستقبلية واعدة.
تصور الندوي هبذا النحو :العرص
حتدّ دت هذه العصور التارخيية الثالثة حسب
ّ
اجلاهيل ،والعرص اإلسالمي ،والعرص األورويب ،عن العرص اجلاهيل يرى الندوي أن
ربا أن القرنني السادس والسابع امليالديني كانا من
اإلنسانية كانت يف حالة احتضار ،معت ً
ِّ
متسك بيدها
أحط أدوار التاريخ ،انحدرت فيه اإلنسانية ،ومل تكن عىل وجه األرض قوة ّ
ومتنعها من الرتدي ،فقد أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثني واملتالعبني ،ولعبة
مرسحا للحكم اجلائر
املحرفني واملنافقني ،وفقدت روحها وشكلها ،كام أن هذا العرص كان
ً
املستبد خاض ًعا مللكيات مطلقة ،نيس اإلنسان فيه خالقه ،فنيس نفسه ومصريه وفقد رشده.
أما العرص اإلسالمي ،فقد حتدَّ ث عنه الندوي قائلاً  :ظهر املسلمون وتز َّعموا العامل،
سريا حثي ًثا متّزنًا عادلاً  ،وقد
وعزلوا األمم املريضة من زعامة اإلنسانية ،وساروا باإلنسانية ً
تؤهلهم لقيادة األمم ،وتضمن سعادهتا وفالحها يف ظلهم
تو ّفرت فيهم الصفات التي ِّ
وحتت قيادهتم.
هذه الصفات حدَّ دها الندوي يف أربع ،هي:

أول :أن املسلمني هم أصحاب كتاب منزل ورشيعة إهلية ،فال يقنّنون وال يشرتعون
من عند أنفسهم.
ثان ًيا :أن املسلمني مل يتو ّلوا احلكم والقيادة إلاَّ بعد تربية خلقية وتزكية نفسية ،بخالف
غالب األمم واألفراد من املايض واحلارض.

ثال ًثا :مل يكن املسلمون َخدَ َمة جنس معني ،وال رسل شعب أو وطن يسعون لرفاهيته
ليؤسسوا إمرباطورية عربية ينعمون يف ظلها ويرتعون ،إنام
ومصلحته وحده ،ومل خيرجوا ّ
قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهلل وحده.
راب ًعا :أن أصحاب النبي  Kكانوا جامعني بني الديانة واألخالق والقوة
والسياسة ،وبفضل تربيتهم اخللقية والروحية السامية ،ومجعهم بني مصالح الروح والبدن،
أهلهم أن يسريوا باألمم واإلنسانية إىل
واستعدادهم املادي الكامل ،وعقلهم الواسعَّ ،
غايتها املثىل الروحية واخللقية واملادية(((.

((( أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.131-127
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التصور يرى الندوي أن ظهور املدنية اإلسالمية بروحها ومظاهرها،
وتدعيماً هلذا
ُّ
وقيام الدولة اإلسالمية بشكلها ونظامها يف القرن األول ،م َّثل فصلاً جديدً ا يف تاريخ
األديان واألخالق ،وظاهرة جديدة يف عامل السياسة واالجتامع ،انقلب به تيار املدنية،
اجتاها جديدً ا.
واجتهت به الدنيا ً
بعد ذلك اتجَّ ه الندوي إىل العرص األورويب متحدّ ًثا عن احلضارة الغربية طبيعتها
ربا أن دين أوروبا اليوم الذي يملك عليها القلب
وتارخيها ،مستغر ًقا يف بيان ماديتها ،معت ً
واملشاعر وحيكم عىل الروح هو املادية ال النرصانية ،متتب ًعا مظاهر الطبيعة املادية يف أوروبا
ومثبتًا هلا ،متنقلاً يف احلديث من أوروبا املادية إىل أوروبا يف طريق االنتحار ،واحلاصل
عند الندوي «أن الغربيني ملا فقدوا الرغبة يف اخلري والصالح ،وض ّيعوا األصول واملبادئ
الصحيحة ،وزاغت قلوهبم وانحرفت ،واعت َّلت أذواقهم ،مل تزدهم العلوم واملخرتعات
إلاَّ
رضرا»(((.
ً
خالصة القول اجلامع عند الندوي لصورة أوروبا وعرصهاّ ،قرره يف نص مرجعي
مهم قائلاً  :ألسباب تارخيية عقلية «حتولت أوروبا النرصانية جاهلية مادية ،جتردت من كل
ما خلفته النبوة من تعاليم روحية ،وفضائل خلقية ،ومبادئ إنسانية ،وأصبحت ال تؤمن
يف احلياة الشخصية إلاَّ باللذة واملنفعة املادية ،ويف احلياة السياسية إلاَّ بالقوة والغلبة ،ويف
احلياة االجتامعية إلاَّ بالوطنية املعتدية ،والقومية الغاشمة ،وثارت عىل الطبيعة اإلنسانية،
واملبادئ اخللقية ،وشغلت باآلالت ،واستهانت بالغايات ،ونسيت مقصد احلياة ،وبجهدها
املتواصل يف سبيل احلياة ،وبسعيها الدائب يف االكتشاف واالختبار ،مع استهانتها املستمرة
بالرتبية اخللقية وتغذية الروح ،وجحودها بام جاءت به الرسل ،وبإمعاهنا يف املادية ،وبقوهتا
اهلائلة مع فقدان الوازع الديني ،واحلاجز اخللقي ،أصبحت فيلاً
هائجا ،يدوس الضعيف،
ً
وهيلك احلرث والنسل»(((.

من هذا البيان أراد الندوي أن يصل إىل نتيجة مت ّثل جوهر أطروحته ول َّبها ،مفادها أن
ربا أن العامل رش ًقا وغر ًبا أصبح يف أزمة روحية
ال صالح للعامل وال فالح إلاَّ باإلسالم ،معت ً
وخلقية واجتامعية واقتصادية تطلب حلاًّ رسي ًعا وعاجلاً  ،مقدّ ًرا أن احلل الوحيد يتمثل يف
حتول القيادة العاملية ،وانتقال دفة احلياة من اليد األثيمة اخلرقاء إىل يد بريئة حاذقة حسب
وصف الندوي ،قاصدً ا بذلك التحول من دفة أوروبا التي تقودها املادية واجلاهلية ،إىل دفة
العامل اإلسالمي الذي يقوده سيدنا حممد  Kبرسالته اخلالدة ودينه احلكيم ،وبذلك يتغري
((( أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.235
((( أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.267
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وجه التاريخ ،ويتحول جمرى األمور ،مطالبا العامل اإلسالمي أن يمنّي نفسه هبذا املنصب
اخلطري.
هنوضا هبذا الدور القيادي عىل مستوى العامل ،دعا الندوي إىل هنضة العامل اإلسالمي
ً
يف ظل زعامة العامل العريب ،واض ًعا رجاء العامل اإلسالمي وهنضته يف العامل العريب وزعامته،
متوث ًقا هبذا الرجاء ،مستندً ا إىل حقائق ومعطيات أبان عنها قائلاً « :والعامل العريب بمواهبه
وخصائصه وحسن موقعه اجلغرايف وأمهيته السياسية حيسن االضطالع برسالة اإلسالم،
ويستطيع أن يتق َّلد زعامة العامل اإلسالمي ،ويزاحم أوروبا بعد االستعداد الكامل ،وينترص
عليها بإيامنه وقوة رسالته ونرص من اهلل ،وحيول العامل من الرش إىل اخلري ،ومن النار والدمار
إىل اهلدوء والسالم»(((.

منهجا
هذا من ناحية األطروحة ،أما من ناحية املنهج فريى الندوي أنه استحدث
ً
فكر ًّيا خت َّطى به احلدود املرسومة ،مفار ًقا به املنهج التقليدي الذي فرض عىل املؤلفني
وال ُكتَّاب العرب والعجم ،فاصلاً بني منهجني يف طريقة النظر لعالقة املسلمني بالعامل ،بني
املنهج الذي ينظر إىل املسلمني من خالل العامل ،واملنهج الذي ينظر إىل العامل من خالل
املسلمني.
قياسا وعدسة يف النظر
املنهج األول يقدّ م العامل عىل املسلمني ،ويتّخذ من العامل ً
إىل املسلمني أحواهلم ومستقبلهم ،بينام املنهج الثاين يقدّ م املسلمني عىل العامل ،ويتّخذ من
قياسا وعدسة يف النظر إىل العامل أحواله ومستقبله.
املسلمني ً
هذه الفكرة املتعلقة باملنهج ،أبان عنها الندوي سنة 1981م ،أي بعد ما يزيد عىل
ثالثة عقود من الزمان عىل صدور كتابه ،وجاءت يف سياق تطور رؤيته لفكرة الكتاب
وأطروحته ،وحصلت نتيجة ملا حققه الكتاب من نجاحات حفزت الندوي عىل متابعته
ومراجعته ،وإعامل النظر فيه بني وقت وآخر تعديلاً وتصوي ًبا وإضافة ،أسهمت يف االلتفات
إىل هذه املفارقة املنهجية.

مقررا له يف نص مهم ،يعد نصه املرجعي
كشف الندوي عن هذا املنهج ومفارقاتهً ،
دون قائلاً « :كان الناس قد
الشارح ملنهجه ،لذا سنعرض له كاملاً ألمهيته املنهجية ،حيث ّ
اعتادوا يف ذلك العرص ،وقبل العرص الذي ألف فيه هذا الكتاب ،أن ينظروا إىل املسلمني
من خالل التاريخ العاملي ،أو ينظروا إىل املسلمني كشعب عادي وكأمة من أمم كثرية ،ولكن
تشجع مؤلف هذا الكتاب وخت ّطى هذه احلدود املرسومة ،وخرج من اإلطار التقليدي
ّ
((( أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.299
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الذي فرض عىل املؤلفني والكتَّاب يف العرب والعجم ،فأراد أن ينظر إىل العامل من خالل
املسلمني ،وشتان بني النظرتني ،نظرة ينظر هبا إىل املسلمني من خالل العامل ومن خالل
احلوادث التي جرت يف العامل ،ومن خالل التطورات التي حدثت يف التاريخ ،املسلمون
شعب من الشعوب ،خيضعون ملا جيري يف العامل يف إطار عام واسع ،فكان املنهج الفكري
العام وأسلوب البحث الدائم ،ماذا خرس املسلمون بسبب احلادث الفالين؟ وبسبب
انقراض احلكومة الفالنية ،ماذا خرس املسلمون بسبب هنضة الغرب احلديثة؟ ماذا خرس
املسلمون بسبب الثورة الصناعية الكربى التي حدثت يف الغرب؟ ماذا خرس املسلمون
بانقراض اخلالفة العثامنية؟ وماذا خرس املسلمون بفتح الغرب لكثري من قالع اإلسالم
واملسلمني؟ ماذا خرس املسلمون بفقرهم يف االقتصاد ،ويف السياسة ،ويف القوة احلربية؟.

كان ذلك الطريق املرسوم التقليدي الذي اعتاده الناس ،ولكن اهلل سبحانه وتعاىل
أهلمني ورشح صدري ألن أكتب يف موضوع :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟ كأن
املسلمني هم العامل العاملي املؤ ّثر يف جماري األمور يف العامل كله ،ليس يف بقعة جغرافية
حمدودة ،أو منطقة سياسية خاصة .هل املسلمون ح ًّقا يف وضع يمكن أن يقال :إن العامل قد
خرس شي ًئا بانحطاطهم ،هل املسلمون عىل مستوى جيوز أن يقال :إن العامل قد خرس شي ًئا
كثريا من الكتَّاب
بتقهقرهم ،وبتخ ّلفهم عن جمال القيادة العاملية؟ إنني أخاف وأخشى أن ً
اإلسالميني الذين كانت هلم مواقف جليلة ،وكانت هلم سوابق عديدة ،مل يفكروا هذا
التفكري ،إن تشويه التاريخ اإلسالمي والنظر إليه من زاوية ضيقة ،ومركَّب النقص الذي
كثريا من الباحثني عن أن يربطوا قضية املسلمني
أصيب به اجليل اجلديد املثقف ،كان يعوق ً
بقضية العامل وبقضية اإلنسانية ،أين املسلمون من القيادة العاملية؟ املسلمون فقراء ،املسلمون
ضعفاء ،املسلمون حمكومون من الغرب ،املسلمون خاضعون للثورات احلديثة ،فهل يصح
كثريا من الناس
أن يربط مصري العامل أو مصري اإلنسانية بمصري املسلمني وواقعهم؟ ال! إن ً
مل يكونوا يصدّ قون يف ذلك احلني أن املسلمني هلم من األمهية واخلطر والتأثري ،ومن املكانة
سوغ ملؤلف أن يؤلف كتا ًبا ،فيبحث عن مدى خسارة العامل
ما ِّ
يؤهلهم هلذا البحث ،و ُي ِّ
خطريا ،وكان البحث فيه شبه
اإلنساين والعامل املعارص بانحطاط املسلمني ،إن املوضوع كان
ً
(((
جمازفة ومغامرة علمية ،ولكن اهلل سبحانه وتعاىل أعان عىل ذلك» .
هذه تقري ًبا هي خالصة قول الندوي عن أطروحته ومنهجه كام رشحها بعد ثالثة
عقود من صدور كتابه.
((( أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.8-7
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-3إعجاب وتقدير

مميزا ،وترك
ح ّقق كتاب الندوي
كبريا ،ونال شهرة واسعة ،وكسب إعجا ًبا ً
ً
نجاحا ً
تأثريا قو ًيا ،وشهد متابعة نشطة ،وتوالت طبعاته بني فرتات متقاربة ومل تتوقف ،متنقلة
ً
بني بلدان عربية عدة ،منها :مرص والكويت وسوريا ولبنان ،وتوالت كذلك ترمجاته إىل
لغات عدة ،منها :األردية والفارسية والرتكية واإلنجليزية وغريها ،وبقي الكتاب حمتف ًظا
بحضوره الفكري والديني يف ساحة الفكر اإلسالمي املعارص.
وشق طريقه رسي ًعا ،وعرف مبارشة منذ خروجه من املطبعة،
مبكراَّ ،
ظهر أثر الكتاب ً
وتلمس الندوي بنفسه هذا األثر حني وصل إىل مرص سنة 1951م ،بعد ميض شهرين أو
َّ
شق
أكثر عىل صدور كتابه ،فوجد ما مل يتوقعه ،متحد ًثا عن ذلك قائلاً  :إن «الكتاب قد َّ
طريقه إىل األوساط العلمية والدينيةَّ ،
وحل منها حملاًّ مل يكن يتوقعه املؤلف بل حيلم به،
وقد قرئ يف نطاق واسع من املثقفني واملعنيني بقضية اإلسالم وصحوة املسلمني ...وكان
وممهدً ا للثقة به واحلديث معه»(((.
معرف للمؤلف الزائر اجلديدِّ ،
الكتاب خري ِّ

ومن شدة هذا األثر ووضوحه ،ظل الندوي يتحدث عنه مغتب ًطا ،ويشري إليه
ً
مندهشا يف مفتتح مقدمات طبعات الكتاب املتوالية ،ففي مقدمة الطبعة الرابعة الصادرة
صور الندوي أن اإلقبال عىل كتابه كان عظيماً خت َّطى قياس املؤلف ورجاءه،
سنة 1959مَّ ،
متمماً كالمه قائلاً « :وتناولته طبقات األمة وبعض قادة الفكر بالدراسة والبحث ،وأشار
املر ُّبون واملع ِّلمون عىل الشباب بمطالعة هذا الكتاب»(((.
وتكرر مثل هذا االنطباع يف مقدمة الطبعة الثامنة الصادرة سنة 1969م ،التي افتتحها
ّ
الندوي قائلاً  :إنه مل يكن يتوقع حني صدرت الطبعة األوىل من الكتاب «أن تتلوها هذه
الطبعات املتكررة الكثرية ،وأن ينال هذا القبول واالنتشار يف العاملني العريب واإلسالمي،
وأن تتخطفه األيدي ،وتتنافس يف نرشه املكتبات الكثرية التي تُعنى بالكتاب اإلسالمي،
وأن ينقل إىل عدة لغات وتكرر فيها الطبعات ...وهو دليل عىل وجود القبول الطيب،
والتجاوب الروحي مع الفكرة التي حيملها هذا الكتاب ،والغاية التي يدعو إليها»(((.
من كلامت الندوي ونصوصه ،نتلمس أربعة عوامل أسهمت يف النجاحات التي

((( أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.11
((( أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.15
((( أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.13
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حققها الكتاب ،وهي:

ومبتكرا،
العامل األول :له عالقة بجهة املوضوع ،فقد رأى فيه الندوي أنه كان طري ًفا
ً
وأشار إىل ذلك يف مقدمة طبعة سنة 1981م قائلاً « :كان من أسباب اسرتعاء هذا الكتاب
مبتكرا :ماذا خرس
انتباه كثري من الناس وإثارته لدهشة الكثري منهم ،أن املوضوع كان طري ًفا
ً
العامل بانحطاط املسلمني؟! هل للمسلمني صلة وثيقة باملصري اإلنساين وباألوضاع العاملية،
حتى جيوز أن يقال :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟! أو ماذا سريبح العامل وجينيه من
الفوائد ،بتقدم املسلمني وتسلمهم لقيادة البرشية؟»(.((1
العامل الثاين :له عالقة بجهة الزمان ،إذ يرى الندوي أن الكتاب جاء يف وقته ،وأشار
إىل ذلك يف مقدمة طبعة سنة 1959م ،مفسرّ ً ا ما وصفه باإلقبال النادر الذي حظي به كتابه
واجتاها مبهماً يف النفوس،
قائلاً  :إن «هذا الكتاب جاء يف أوانه ،وصادف رغبة غامضة
ً
وأنه يتجاوب مع شعور كثري من املفكرين واملثقفني يف العامل العريب ،ويلتقي مع أفكارهم
وآرائهم ودراستهم»(.((1

العامل الثالث :له عالقة بجهة املكان ،إذ يرى الندوي أن صدور الكتاب يف بلد
مثل مرص ،ومن طرف جهة مثل جلنة التأليف والرتمجة والنرش يف القاهرة ،أسهم يف وصول
ربا أن صدور الكتاب من جلنة التأليف حتديدً ا
الكتاب إىل األوساط العلمية واألدبية ،معت ً
«كان السبب يف وصول هذا الكتاب إىل األوساط العلمية املتنورة التي ال تعري كتا ًبا يصدر
عن مؤسسة دينية شي ًئا من العناية واالهتامم»(.((1
العامل الرابع :له عالقة بجهة االحتضان ،فقد حظي كتاب الندوي باحتضان فكري
ومعنوي من جهتني دينيتني مرصيتني معروفتني ،جهة دينية سياسية هي مجاعة اإلخوان
املسلمني ،وجهة دينية علمية هي مجاعة األزهر ،االحتضان األول مت َّثل يف دعم سيد قطب
الذي كتب تقديماً للطبعة الثانية من الكتاب ،ومت َّثل االحتضان الثاين يف دعم الدكتور حممد
يوسف موسى الذي تبنَّى الطبعة الثانية من الكتاب ونرشها باسم مجاعة األزهر للنرش
مدونًا فيها تقديماً باسمه.
والتأليف ّ
ربا أن توقيت
وقد أوضح الندوي احتضان مجاعة اإلخوان املسلمني لكتابه ،معت ً
ناظرا حلالة اإلخوان ومتأس ًيا ملصاهبم بعد اغتيال
صدور الكتاب جاء يف أوانه ومكانهً ،

( ((1أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.7
( ((1أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.15
( ((1أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.11
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ِّ
وحل مجاعتهم،
مؤسسهم الشيخ حسن البنا (1368-1324هـ1949-1906 /م)،
مصو ًرا أن كتابه جاء «مسل ًيا معز ًيا ،بل كسالح
فكان اجلرح عمي ًقا ودام ًيا حسب وصفه،
ّ
وقرروه
علمي يدافعون به عن فكرهتم ،وشحنة جديدة وزا ًدا ومد ًدا ،فقرؤوه يف املعتقالتَّ ،
يف منهج الدراسة واملطالعة ،واستشهدوا ببعض عباراته يف املحاكم ،واستقبلوا مؤلفه
بحامس وحب»(.((1

وتو ّثق هذا االحتضان مع سيد قطب الذي وصفه الندوي بالكاتب اإلسالمي الكبري،
وشجع تالميذه وإخوانه عىل
ربا أن قطب كان «يف مقدمة من رحب بكتابه ،وعني به،
ّ
معت ً
مطالعته ...وكتب تلك املقدمة القوية التي زادت يف قيمة الكتاب وقوته»(.((1
وعن احتضان مجاعة األزهر ،فقد جتلىَّ متمثلاً يف شخص الدكتور حممد يوسف
موسى الذي وصفه الندوي باألستاذ الفاضل والعامل املؤمن ،وعدَّ ه من كبار املعجبني بكتابه
املنوهني به ،املحفزين عىل قراءته ،وكتب مقدمة قال عنها الندوي :قد جتلىّ «فيها إخالصه
ّ
(((1
وحبه ،واستجابته للفكرة ،حلىَّ هبا جيد الكتاب» .

وأما عن أثر الكتاب وتأثريه النفيس والفكري ،فيمكن اإلشارة لثالثة انطباعات
مرصية هلا أمهية اعتبارية ،انطباعني منها يرجعان إىل وقت مبكر وحتديدً ا إىل سنة 1951م
متأخرا نصف
مع صدور الطبعة الثانية من كتاب الندوي ،واالنطباع الثالث جاء بعدمها
ً
قرن من الزمان.
هذه االنطباعات الثالثة هي:

االنطباع األول :أشار إليه الدكتور حممد يوسف موسى يف تقديمه لكتاب الندوي،
واص ًفا املؤلف أنه أحد دعاة اإلسالم من الطراز األول يف هذا العرص ،متطر ًقا إىل ما شهده
وخصوه بحفاوة مل يظفر هبا كتاب
القراء بقبول حسن،
ُّ
الكتاب من حفاوة قائلاً  :لقد تق َّبله َّ
ظهر عن اإلسالم آنذاك ،مقرت ًبا من حاله كاش ًفا عن افتتانه بالكتاب وغرامه به قائلاً :
«وأشهد لقد قرأت الكتاب حني ظهرت بطبعته األوىل يف أقل من يوم ،وأغرمت به غرا ًما
شديدً ا ،حتى لقد كتبت يف آخر نسختي وقد فرغت منه :إن قراءة هذا الكتاب فرض عىل
كل مسلم يعمل إلعادة جمد اإلسالم ،وكل هذا قبل أن أعرف املؤلف الفاضل ،فلام سعدت
( ((1أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.11
( ((1أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.12-11
( ((1أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.12
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بمعرفته واحلديث معه مرات عديدة ،فهمت كيف وملاذا فتنت بالكتاب»(.((1

زيادة عىل ذلك م ّيز الدكتور موسى كتاب الندوي وما حواه من اخلري ،متخط ًيا نطاق
الزمن احلديث مرتدً ا إىل نطاق الزمن القديم بطريقة ال ختلو من مبالغة ،لعله كان قاصدً ا هلا
ومتن ِّب ًها ،قائلاً « :إين –علم اهلل -لست أذكر فيام قرأت من القديم واحلديث كتا ًبا حوى من
اخلري ما حواه هذا الكتاب ،وال كتا ًبا وضع أيدينا عىل دواء ما نشكو منه من أدواء وأمراض،
كام فعل هذا الكتاب ،وال كتا ًبا نفذ كاتبه إىل روح اإلسالم ،وأخلص وخيلص يف الدعوة له،
ويقف كل جهوده عىل هذه السبيل كهذا الكتاب»(.((1

االنطباع الثاين :أشار إليه سيد قطب يف تقديمه لكتاب الندوي ،وجاء متواف ًقا حلد
كبري مع انطباع الدكتور موسى ،فقد اعترب قطب أن كتاب الندوي من خري ما قرأ يف هذا
نموذجا ليس للبحث الديني واالجتامعي فحسب،
االجتاه يف القديم واحلديث سواء ،وعدَّ ه
ً
بل نموذج كذلك للتاريخ كام ينبغي أن يكتب من الزاوية اإلسالمية ،وكام جيب أن يتناوله
املسلمون مستق ّلني عن التأ ّثر بالطريقة األوروبية التي ينقصها -يف نظر قطب -ذلك التناسق
املتجليّ يف كتاب الندوي ،وذلك التحقيق ،وتلك العدالة.
وقد م ّيز قطب الكتاب من جهتني ،جهة البحث الديني ،وجهة البحث التارخيي،
نموذجا من هاتني اجلهتني ،فمن جهة البحث الديني يرى قطب أن اخلصيصة البارزة
وعدَّ ه
ً
لكتاب الندوي ك ّله هي :الفهم العميق لكليات الروح اإلسالمية يف حميطها الشامل ،ومن
جهة البحث التارخيي يرى قطب أن الكتاب يعرض الوقائع التارخيية واملالبسات احلارضة
عرضا عادلاً
مستنريا ،ويتحاكم يف القضية التي يعرضها كاملة إىل احلق والواقع واملنطق
ً
ً
حتمل وال اعتساف يف مقدمة
والضمري ،فتبدو كلها متساندة يف صفه ،ويف صف قضيته بال ُّ
أو نتيجة(.((1
االنطباع الثالث :أشار إليه الدكتور حممد رجب البيومي (2011-1923م) أستاذ
دوهنا
األدب والنقد يف جامعة األزهر ورئيس حترير جملة األزهر ساب ًقا ،أشار إليه يف مقالة َّ
عن كتاب الندوي نرشهتا جملة ثقافة اهلند سنة 2001م ،بعنوان( :نظرة يف كتاب :ماذا
خرس العامل بانحطاط املسلمني؟) ،جاءت عىل أثر وفاة الندوي ،تذكَّر البيومي حينها كتابه
واص ًفا له بالشهري ،كاش ًفا عن انبهاره به ،وما تركه من أثر عميق يف وجدانه ،متحد ًثا عنه
عيل مشاعري ،واستثار األعامق
بطريقة وجدانية بالغة الداللة قائلاً « :فام أذكر أن كتا ًبا ملك َّ

( ((1أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.18
( ((1أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.21
( ((1أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.23
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الدفينة من وجداين كهذا الكتاب ،فقد كنت أقرأ مبهور األنفاس ،مضطرم املشاعر ،وكنت
أقطع القراءة حلظات ألص ّعد آهة مكظومة ،أو أجفف دمعة حائرة يف اجلفن ،إذ إن الكاتب
ٍ
حينئذ يف صدر شبابه -قد ملك من األسلوب املنطقي املؤ ّيد باحلجج ،ما ّ
دل
الكبري -وكان
عىل رسوخ كبري يف موضوعه ،وهو موضوع العامل مجيعه قديماً وحدي ًثا ،رش ًقا وغر ًبا ،ألن
الشمول املحيط بتاريخ العامل قبل اإلسالم وبعده قد فتح أمامي صفحات واسعة ،أرى فيها
تسلسل التاريخ املطرد من مص ّبه إىل منبعه ،وكيف كان اإلسالم ضو ًءا مش ًّعا غمر العامل كله
بنوره ،بعد أن كان يموج يف ظلامت دامسة ما هلا من انقشاع ...وقد كدت أتهّ م نفيس يف
شدة إعجايب هبذا الكتاب املبدع ،ولوال أن اإلعجاز وقف عىل كتاب اهلل وحده ،لقلت :إنه
الكتاب املعجز».
وأشخاصا ،لعلها من
هذه ثالثة انطباعات دالة للغاية ،وغري عادية عىل اإلطالق بيانًا
ً
ونادرا
تكونت عن كتاب الندوي يف ساحة األدب العريب املعارص،
أقوى االنطباعات التي َّ
ً
ما حيظى كتاب يف املجالني العريب واإلسالمي ،بمثل ما حظي به كتاب الندوي من تقدير
وتبجيل وتعظيم.

-4مواقف مغايرة

عىل الطرف اآلخر تشكَّلت جتاه كتاب الندوي انطباعات مغايرة ،جاءت من
كتَّاب عرب أكاديمينيُ ،عرفوا بنزعتهم البحثية والنقدية متم ّثلني صفة النقد األكاديمي
متحررين من ضغط الروابط العاطفية
لظواهر الفكر اإلسالمي احلديث واملعارص ،وكانوا
ّ
والوجدانية املنفعلة بالدين واهلوية والرتاث والتاريخ.
وقفت عليها ،أعرض هلا بحسب تعاقبها
يف هذا النطاق يمكن اإلشارة لثالثة مواقف
ُ
الزمني ،هي:

املوقف األول :أشار إليه الدكتور فهمي جدعان يف سياق حديثه عن أسس التقدم
عند مفكري اإلسالم يف العامل العريب احلديث ،متحد ًثا عن الندوي قائلاً  :إنه ألف بالعربية
كتا ًبا يف أوائل اخلمسينات ،قدّ مه إىل قراء العربية سيد قطب ،كان له رواج واسع يف أوساط
املتدينني العرب ،متوق ًفا عند رؤية الندوي عن العامل اإلسالمي ،الفتًا االنتباه إىل أمرين،
مبد ًيا حت ُّف ُظا جتامها ،األمر األول :أن الندوي تك َّلم عن العامل اإلسالمي كام لو كان متّحدً ا
ومتجانسا فعلاً  ،األمر الثاين :أن الندوي تك َّلم عن العامل اإلسالمي كام لو كان يم ّثل قوة
ً
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ربا أن الندوي ال يرتدد يف الترصيح بأن املسلمني عىل
حقيقية تقابل بقية اإلنسانية ،معت ً
عالهتم مدعوون ألن يكونوا أوصياء عىل اإلنسانية ،وقادة العامل ،والبديل الرشعي جلاهلية
الغرب(.((1

وناقصا من
عابرا ورسي ًعا من جهة ،مقتض ًبا
ً
جاء هذا املوقف من الدكتور جدعان ً
جهة أخرى ،فلم يكن جدعان قاصدً ا توسعة احلديث عن الندوي وكتابه ،لذا فإن هذا
املوقف بتاممه ال يعبرّ عن كامل رؤية جدعان ،وليس صائ ًبا قول جدعان :إن سيد قطب
هو من قدّ م كتاب الندوي إىل َّقراء العربية .والصواب أن من قدَّ مه يف الطور األول هو أمحد
مدونًا كلمة باسمه ،ويف الطور الثاين قدَّ مه
أمني الذي أرشف عىل الكتاب يف طبعته األوىل ّ
الدكتور حممد يوسف موسى الذي نرش الطبعة الثانية ومقدّ ًما هلا ،أما سيد قطب فقد شارك
بمقدمة للكتاب أسهمت يف شهرته والتعريف به.
املوقف الثاين :أشار إليه الدكتور رضوان السيد وحتدّ د يف مقاربتني ،املقاربة األوىل
تطرق إليها الدكتور السيد يف كتابه( :سياسيات اإلسالم املعارص) ،وجاءت يف سياق
ّ
تطرق إليها السيد يف
احلديث عن املسألة الثقافية يف العامل اإلسالمي ،واملقاربة الثانية َّ
كتابه( :الرصاع عىل اإلسالم) ،وجاءت يف السياق نفسه ،متأ ّطرة باحلديث عن احلضارة
والعالقات بني احلضارات ومكانة املسلمني يف العامل ،واص ًفا الندوي أنه يم ّثل رؤية مثقف
إسالمي غري حزيب.

اتفقت املقاربتان من جهة السياق وافرتقتا من جهة األشخاص ،يف املقاربة األوىل
جرت من ناحية األشخاص بني الندوي من جهة ،وبني شكيب أرسالن وأمحد فتحي
زغول (1332-1279هـ1914-1863 /م) من جهة أخرى ،إذ يرى الدكتور السيد
حتول وصفه باالنكاميش يف طريقة فهم املسألة احلضارية
أن تساؤل الندوي جاء معبرّ ً ا عن ُّ
وجه الندوي النظر إىل ناحية خمتلفة متا ًما عن تلك الناحية التي نظر
الكربى ،وذلك حني ّ
إليها من ُ
قبل أرسالن وزغلول.
نص أبان عنه السيد قائلاً « :تصبح املتغريات التي طرأت
هذه املقاربة حتدَّ دت يف ٍّ
عىل فهم املسألة احلضارية الكربى واضحة يف ضوء كتاب أيب احلسن الندوي منتصف
اخلمسينات بعنوان :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟ ففي حني كانت املسؤولية أيام
شكيب أرسالن وأمحد فتحي زغلول عن انحطاط املسلمني ،وتقدم الغربيني عليهم تقع

( ((1انظر :فهمي جدعان ،أسس التقدم عند مفكري اإلسالم يف العامل العريب احلديث ،عامن :دار الرشوق،
1988م ،ص.292
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يوجه النظر هنا إىل ناحية خمتلفة متا ًما من نواحي أو جوانب
عىل عاتق املسلمني؛ فإن الندوي ّ
هذه اإلشكالية :إسهام املسلمني القدامى يف حضارة العامل ،وانحراف احلضارة العاملية
وتطورها .ورغم اإلجيابية
عن املسار الصحيح نتيجة تو ّقف اإلسهام اإلسالمي يف بنائها
ّ
البادية ألول وهلة يف هذا املنحى ،واملتم ّثلة يف تنبيه املسلمني إىل الدور العاملي الذي ينبغي
أن يعودوا للقيام به؛ فإن آثار االنكامشية اإلسالمية واضحة يف املوضوع واملعاجلة :الغرب
مسؤول مسؤولية كربى عن انحطاط املسلمني ،إهنا مسؤولية تكاد تعادل مسؤولية املسلمني
أنفسهم .ثم إن اخلروج من االنحطاط عند الندوي ال يتم ّثل بالتع ّلم والتنظيم بل بالعودة إىل
اإلسالم وقيمه وأحكامه .وفضيلة العودة ال تتم ّثل يف إقدام املسلمني عىل التأثري واملشاركة
يف حضارة العامل من جديد ،بل إىل قدرهتم عندها عىل العيش يف ظل حضارهتم ودينهم،
يتحولون إىل نموذج يحُ تذى من جانب
مستغنني عن الغرب والتغريب ،ومزدهرين بحيث
ّ
(((2
التحرر من سيطرة الرشق والغرب» .
اآلخرين ،ويستطيعون
ّ
املقاربة الثانية جرت بني الندوي من جهة ،وبني أيب األعىل املودودي (-1321
1399هـ1979-1903 /م) وسيد قطب من جهة أخرى ،متحورت حول طبيعة املوقف
جتاه احلضارتني الغربية واإلسالمية ،إذ يرى السيد أن هناك تواف ًقا بينهم وتفار ًقا ،تواف ًقا يف
املنحى العام ،وتفار ًقا يف األبعاد واالستنتاجات.
من جهة األبعاد رشح السيد رأيه قائلاً « :ال خيتلف أبو احلسن عيل احلسني الندوي
عن املودودي يف فهمه للحضارة األوروبية أو الغربية ،وعالئقها الرصاعية مع اإلسالم،
لكنه بخالفه يركز يف كتابيه( ((2الصادرين يف مطلع اخلمسينات بالعربية يف القاهرة ،عىل
األبعاد التارخيية والتحليلية للحضارتني اإلسالمية والغربية ،ومن أجل ذلك فإن صورته
هذه هي التي سادت بني اإلسالميني املعارصين ،يف حني تركّز تأثري املودودي وقطب عىل
اجلوانب اجلدالية والنضالية للعالقة بني املجالني احلضاريني»(.((2
ومن جهة االستنتاجات يرى السيد أن الندوي «يتّفق مع املودودي وقطب -قدّ م
قطب للطبعة العربية األوىل من كتابه :ماذا خرس العامل؟ صدر عام 1950م -يف صورتيهام

( ((2رضوان السيد ،سياسيات اإلسالم املعارص مراجعات ومتابعات ،بريوت :دار الكتاب العريب1997 ،م،
ص.40
( ((2يقصد كتاب :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟ وكتاب :الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة
الغربية يف األقطار اإلسالمية.
( ((2رضوان السيد ،الرصاع عىل اإلسالم األصولية واإلصالح والسياسات الدولية ،بريوت :دار الكتاب
العريب2004 ،م ،ص.129
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عن احلضارة الغربية ،واألخرى اإلسالمية؛ فقد اختلف عنهام منذ البداية يف استنتاجاته،
فهو ال يرى أن املسلمني منحرفون عقد ًّيا ،كام أنه ال يرى يف مؤلفاته األوىل رضورة قيام
دولة عقائدية لتطبيق النموذج احلضاري اإلسالمي .فاخلصوصية احلضارية اإلسالمية
تطعمت بجهود وبحوث املصلحني املسلمني يف القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين.
وبنتيجة ذلك فإن املسلمني يعيشون يف هذا العرص وليس خارجه ،وبوسعهم إن احتفظوا
بتقاليدهم وجددوها َألاَّ يدخلوا يف اجلاهلية األوروبية ،وهي أخالقية وسلوكية أكثر ممَّا
هي اعتقادية ،وأن يقيموا حضارة مستقلة ،وتنمية مستقلة ،باالشرتاك مع احلضارات غري
األوروبية واألمم غري الغربية ،التي تعاين من استيالء الغربيني ما يعانيه املسلمون أنفسهم
وربام أكثر»(.((2
املوقف الثالث :أشار إليه الدكتور عبداإلله بلقزيز متحدّ ًدا يف أمرين ،األول جاء يف
سياق مقاربة بني قطب والندوي ،والثاين جاء يف سياق مفارقة باينت ما بني معرفة الندوي
بتاريخ أوروبا ،وبني تقديره لدور املسلمني يف العامل مع علمه بانحطاطهم.

بشأن األمر األول :يرى بلقزيز أن الندوي أسعف سيد قطب يف اإلحلاح عىل بناء
ذلك التاميز املاهوي بني املجتمعني اجلاهيل واملسلم ،إذ ال خيامر بلقزيز الشك «يف أن مفهوم
اجلاهلية القطبي ندوي املصدر ،فقد سبق الندوي قط ًبا إىل تشغيل هذا املفهوم يف كتاباته،
واضحا ،كان احتفاؤه بكتاب الندوي من عالئمه»(.((2
وتأ ّثر به األخري تأ ّث ًرا
ً
وما مل يروه بلقزيز أن قط ًبا أبدى استحسانًا قو ًّيا الستعامل الندوي كلمة اجلاهلية،
متو ّق ًفا عند هذه الكلمة وملتفتًا هلا كام لو أنه يتنّبه إليها ألول مرة ،مؤ ّكدً ا عىل صوابيتها
موضحا ذلك قائلاً « :ولعله ممّا يلفت النظر تعبري املؤلف دائماً عن النكسة
ود ّقتها الداللية،
ً
التي حاقت بالبرشية ك ّلها منذ أن عجز املسلمون عن القيادة بكلمة اجلاهلية ،وهو تعبري
دقيق الداللة عىل فهم املؤ ّلف للفارق األصيل بني روح اإلسالم ،والروح املادي الذي
سيطر عىل العامل قبله ،ويسيطر عليه اليوم بعد ختليّ اإلسالم عن القيادة ،إهنا اجلاهلية يف
طبيعتها األصلية ،فاجلاهلية ليست فرتة من الزمن حمدودة ،ولكنها طابع روحي وعقيل
بمجرد أن تسقط القيم األساسية للحياة البرشية كام أرادها اهللّ ،
وحتل حملها
معينّ  ،طابع يربز
ّ
قيم مصطنعة تستند إىل الشهوات الطارئة ،وهذا ما تعانيه البرشية اليوم يف حالة االرتقاء
( ((2رضوان السيد ،املصدر نفسه ،ص.157
( ((2عبداإلله بلقزيز ،الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية2004 ،م،
ص.202
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األوىل ،كام كانت تعانيه من ُ
قبل يف أيام الرببرية األوىل»(.((2

وبشأن األمر الثاين :يرى بلقزيز أن الندوي يعرف تاريخ أوروبا الوسيط واحلديث
تنم عن سعة ا ّطالع ،لكن املفارقة يف نظر بلقزيز أن الندوي مع هذه املعرفة
معرفة دقيقة ُّ
الدقيقة رسعان ما يقفز يف اهلواء ،وينسى كل ما قاله عن انحطاط املسلمني يف عرص أوروبا
تتم فيه تصفية اجلاهلية ليس يف ديار
كبرياُّ ،
الظافر ،فإذا به يفرد للمسلمني ً
دورا إنقاذ ًّيا ً
املسلمني فحسب بل يف العامل كله!

تعج ًبا ،رأى فيها انشطار الوعي واملعرفة واختالل
أثارت هذه املفارقة عند بلقزيز ُّ
التوازن ما بني انحطاط املسلمني من جهة ،وما للمسلمني من دور إنقاذي يف العامل من جهة
أخرى!

تعجبت من بلقزيز حني
تعجب بلقزيز من الندوي .ومن جهتي فقد َّ
يف هذه املفارقة َّ
أيضا ،وليست
اعترب أن الندوي يعرف تاريخ أوروبا ليس احلديث فحسب وإنام الوسيط ً
تنم عن سعة ا ّطالع .ويف ظني أن بلقزيز مل يكن
معرفة عادية أو بسيطة وإنام معرفة دقيقة ُّ
دقي ًقا يف هذه الدقة التي م َّيز هبا معرفة الندوي ،ولو كان الندوي هبذه الدقة يف املعرفة لكانت
له رؤية ألوروبا غري الرؤية التي بسطها يف كتابه ،وهكذا من جهة رؤيته إىل العامل اإلسالمي!

هذه ثالثة مواقف نقدية تغايرت مع أطروحة الندوي ،غلب عليها الطابع العام،
تقصدت مالمسة املنهج ،وجتنَّبت مناقشة التفاصيل ،واألقرب أهنا ال تعبرّ عن كامل رؤية
َّ
هؤالء النُّ َّقاد الثالثة ألفكار الندوي وأطروحته التي بسطها يف كتاب االنحطاط.

-5مالحظات ونقد

َّ
وتكشفت بعض االنطباعات
بعدما حتدَّ دت أطروحة الندوي مالحمها وعنارصها،
املتشكّلة حوهلا املوافقة واملخالفة ،بقيت اإلشارة إىل بعض املالحظات النقدية التي أو ُّد
لفت االنتباه إليها ،وهي:
أول :ينتمي كتاب الندوي إىل نسق من الكتابات اإلسالمية املعارصة تقوم فلسفته
عىل تعزيز ثقة املسلمني بدينهم وثقافتهم وتارخيهم وحضارهتم ،وتكريس املفاصلة
واملفاضلة عىل باقي الديانات والثقافات واملدنيات األخرى املغايرة ،الرشقية والغربية،
القديمة واحلديثة ،الضعيفة والقوية ،املندثرة واملستمرة ،سع ًيا لتأكيد االستعالء العقيدي،

( ((2أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟ ،ص.25
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وطلب الوصاية احلضارية عىل العامل واملجتمع اإلنساين.

ومن هذه الناحية ،يعدُّ كتاب الندوي كتا ًبا نموذج ًّيا ورائدً ا يف هذا النسق الفكري،
تعرف إليه ممَّن يلتقون معه يف هذا النسق
وقد عرف هبذه السمة ومت ّيز هبا ،وذكرها له كل من َّ
مربزا هلا ومؤ ّكدً ا عليها قائلاً « :لقد
الفكري ،فقد أشار إليها الدكتور حممد يوسف موسى ً
نحسه مجي ًعا يف حرسة بالغة ،وأمل شديد ،وهو ما ارتضته
أحس صديقنا الفاضل أبو احلسن ما ّ
الدول اإلسالمية لنفسها من السري يف ّ
املؤخرة وراء العامل الغريب ،متيل إىل ما يميل ،وتقبل
يقره من قيم حسب موازينه اخلاصة به؛ وكان
حكمه فيام يعرض له من شؤوهنا ،وترىض ما ّ
من هذا أن فقد العريب واملسلم بعامة ثقته بنفسه وجنسه ودينه ومعايريه ،وقيمه العالية التي
العيل املرموق،
كان حيرص عليها أجداده وأسالفه األماجد ،وحي ّلوهنا من أنفسهم املكان
ّ
نطب هلا ،ويف ذلك ترتكّز مشكلتنا ،أو مشاكلنا التي جيب علينا
وهذه ع َّلتنا التي جيب أن َّ
أن نجد احلل الناجع هلا من صميم ديننا وتارخينا وتراثنا الروحي العقيل اخلالد ،وإىل هذا
كله نظر مؤلف كتاب :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟ ،وإليه مجيعه عنَّى نفسه وعمل
جهده»(.((2

وتطرق سيد قطب كذلك إىل هذه السمة ،دالاًّ عليها يف مفتتح تقديمه لكتاب
الندوي ،قائلاً « :ما أحوج املسلمني اليوم إىل من يرد عليهم إيامهنم بأنفسهم ،وثقتهم
بامضيهم ،ورجاءهم يف مستقبلهم ،وما أحوجهم ملن يرد عليهم إيامهنم هبذا الدين الذي
حيملون اسمه وجيهلون كنهه ،ويأخذونه بالوراثة أكثر ممَّا يتَّخذونه باملعرفة .وهذا الكتاب
الذي بني يدي :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟ ،ملؤلفه السيد أيب احلسن عيل احلسني
الندوي ،من خري ما قرأت يف هذا االجتاه يف القديم واحلديث سواء»(.((2
أثرا حسنًا يف نفسية اإلنسان املسلم املعارص ،لكنه جعله يف
هذا النسق الفكري ترك ً
أثرا حقيق ًّيا يف حياته ،وال يتمكَّن من حتقيقها عىل
املقابل متع ِّل ًقا بآمال ووعود ال يرى هلا ً
املدى القريب ،وال أفق هلا عىل املدى املستقبيل املنظور ،الوضع الذي جعل اإلنسان املسلم
يعيش منفصلاً عن الواقع املوضوعي ،كام لو أنه يعيش يف وادي والعامل يف ٍ
واد آخر ،يسليِّ
حتولاً حقيق ًّيا يدفع بنهضة العامل اإلسالمي
نفسه بتلك اآلمال والوعود من دون أن يرى ُّ
ّ
والتأخر إىل وضعية النهوض والتقدّ م.
وينتقل به من وضعية الرتاجع
من السهل صف الكلامت عن اآلمال ،وإشباع النفوس بالوعود الدينية أو التارخيية

( ((2أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.18
( ((2أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.23
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أو املستقبلية ،لكن التحدي احلقيقي ليس هنا ،وإنام يف القدرة عىل حتريك عجلة النهوض
والتقدم ،وخلق التغيري الفعيل الذي ينعطف بوضعيات املسلمني نحو مسلكيات املدنية
واحلضارة.

ثان ًيا :اتخَّ ذ الندوي من كلمة اجلاهلية مفهو ًما تفسري ًّيا يف رؤية العامل ويف النظر إىل
احلضارة األوروبية ،متج ِّل ًيا ذلك يف تعدُّ د استعامالت هذا الوصف ،وتكثيف تداوله،
والتعبري عنه بشكل بارز ،واسماً تارة هنضة أوروبا باجلاهلية ،وتارة واسماً فلسفتها باجلاهلية،
وتارة واسماً حركتها باجلاهلية ،وتارة واسماً غايتها باجلاهلية ،وتارة واسماً نظامها باجلاهيل،
وتتنوع.
وتارة واسماً عرصها باجلاهيل ،وهكذا تتعدّ د استعامالت هذه الكلمة
ّ
ربا أهنم «قد
وامتد هذا االستعامل عند الندوي إىل املسلمنيّ ،
موج ًها نقدً ا هلم ،معت ً
أصبحوا يف الزمن األخري يف كثري من نواحي األرض ،حتى يف مراكز اإلسالم وعواصمه
حلفاء للجاهلية األوروبية وجنو ًدا متطوعني هلا ،بل صار بعض الشعوب والدول اإلسالمية
روحا
يرى يف الشعوب األوروبية التي تز ّعمت حركة اجلاهلية منذ قرون ،ونفخت فيها ً
نارصا للمسلمني ،حام ًيا لدمار اإلسالم املستضعف ،حاملاً لراية العدل يف العامل
جديدةً ..
قوا ًما بالقسط ،وريض عامة املسلمني بأن يكونوا ساقة عسكر اجلاهلية ،بدل أن يكونوا قادة
َّ
(((2
اجليش اإلسالمي» .
وتدعيماً هلذا املوقف وتثبيتًا له ،يرى الندوي أن الرسالة التي محلها املسلمون يف
فتوحاهتم األوىل هي الرسالة نفسها بتاممها التي ينبغي عىل املسلمني محلها اليوم إلنقاذ
العامل من براثن اجلاهلية ،لكوهنا منطبقة عىل القرن العرشين كانطباقها عىل القرن السادس
امليالدي ،فهذه الرسالة حسب قول الندوي« :رسالة ال حتتاج إىل تغيري كلمة وزيادة حرف،
فهي منطبقة متام االنطباق عىل القرن العرشين ،انطباقها عىل القرن السادس املسيحي ،كأن
الزمان قد استدار كهيئته يوم خرج املسلمون من جزيرهتم إلنقاذ العامل من براثن الوثنية
واجلاهلية»(.((2

وقد ذكرنا من قبل استحسان سيد قطب الستعامل الندوي هلذه الكلمة التي لفتت
ربا أننا نعارص
نظره ،مؤ ّكدً ا عىل دقتها الداللية ،متو ّث ًقا من انطباقها عىل عامل اليوم ،معت ً
مهد الطريق النتقال كلمة
اجلاهلية يف طبيعتها األصلية ،هذا االستحسان من سيد قطب َّ
متسك هبا قطب وشدّ د عليها ،جاعلاً
اجلاهلية من األدب الندوي إىل األدب القطبي ،فقد ّ
( ((2أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.271
( ((2أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.275
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منها كلمة مركزية يف قاموسه األديب والفكري.

ومرتكزا
من الواضح أن الندوي كان قاصدً ا يف استعامل هذه الكلمة ،متن ّب ًها هلا،
ً
عليها توصي ًفا وحتليلاً
وتفسريا ،ومل تكن جمرد كلمة عادية أو عابرة كغريها من الكلامت
ً
ٍ
التي ال وزن هلا وال ثقل ،فال حاجة عندئذ للتو ُّقف عندها ومساءلتها ،بل ال بد من التو ّقف
عندها باعتبارها من الكلامت املفتاحية ،ومن العالمات الدالة ثقاف ًّيا يف كتاب الندوي وأدبه.
أراد الندوي من وصف اجلاهلية تقبيح صورة احلضارة األوروبية يف أذهان املسلمني،
حمر ًضا عىل هجراهنا ،وقطع الصلة هبا ،داع ًيا إىل القطيعة معها ،فال يمكن التواصل مع
ّ
حضارة توصف باجلاهلية ،كام ال يمكن هلذه احلضارة أن تتواصل مع من يصفها هبذا
وتقبيحا،
وتنفريا
الوصف املوغل يف التقبيح ،فليس هناك وصف أكثر ِحدَّ ة من هذا الوصف
ً
ً
الذي تتأكّد داللته يف العقل اإلسالمي وتشتد كونه ُيذكِّر بعرص ما قبل اإلسالم املوصوف
يف األدب اإلسالمي بالعرص اجلاهيل.

واألشد من ذلك أن وصف احلضارة األوروبية باجلاهلية ،ليس فقط يقطع طريق
يكرس الصدام ،فهذا الوصف بطبعه وطبيعته وصف صدامي،
التواصل معها وإنام ّ
وحيرض بشدة عىل الصدام ،وال يطلق إلاَّ بدافع الصدام.
ّ
ومن هذه اجلهة يلتقي هذا الوصف مع نسق النظريات الصدامية ،التي جلبت معها
نزعة التشاؤم يف العالقات بني احلضارات ،ومنها نظرية صدام احلضارات التي اشتهر هبا
الباحث األمريكي صمويل هنتنغتون (2008-1927م).

األمر الذي يعني أن الندوي هبذا الوصف برغبة أو بدون رغبة ،بإدراك أو بدون
إدراك ،يدفع احلضارات نحو الصدام ،ويضع احلضارة اإلسالمية يف صدام مع احلضارة
األوروبية ،وهذه إشكالية خطرية يف العالقات بني احلضارات.

تطور يف رؤية الندوي ظهر ما بني كتابيه املعروفني سؤال االنحطاط،
ثال ًثا :حدث ّ
وكتاب( :الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية) ،إذ تغيرّ ت
فيهام وتبدّ لت بدرجة ما صورة املوقف جتاه احلضارة األوروبية التي نعتها بتوصيفات معينة
ومشدّ دة يف كتاب االنحطاط ،وتغيرّ ت صورة هذه التوصيفات يف كتاب الرصاع.
التطور ختليِّ الندوي ك ّل ًّيا عن استعامل وصف اجلاهلية يف كتاب
كشف عن هذا
ّ
ومرتكزا عليه يف
مفضلاً لديه ومقدّ ًما يف كتاب االنحطاط،
ً
الرصاع ،الوصف الذي كان ّ
متسكه به ،وعُدَّ منتس ًبا
تكوين املعرفة باحلضارة األوروبية ،وقد عرف هبذا الوصف لشدة ّ
مفضلاً يف كتاب
هلذا النسق الفكري املوصوف بالتشدّ د ،فبعد أن كان هذا الوصف ّ
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االنحطاط ،إذا به يغيب كل ًّيا عن كتاب الرصاع.

فاحصا يف كتاب الرصاع من بدايته إىل هنايته ،ومل أجد
هت هلذه املالحظة ،فتتبعتُها
تن ّب ُ
ً
أثرا يف نعت احلضارة األوروبية ،وح َّلت مكاهنا توصيفات عدّ ة ليس من بينها ذلك
هلا ً
الوصف.
مجيع التوصيفات التي حرضت كانت هادئة ومألوفة وبعيدة عن التشنّج والتوتّر،
ووردت بصيغتني من ناحية الرتكيب الوصفي ،األوىل بصيغة الرتكيب الثنائي متم ّثلة
بتوصيفات منها( :احلضارة املعارصة ،احلضارة اجلديدة ،احلضارة احلديثة ،احلضارة
العارمة ،احلضارة املادية) .والثانية وردت بصيغة الرتكيب الثالثي متم ّثلة بتوصيفات منها:
(احلضارة املادية الثائرة ،احلضارة املادية اآللية ،احلضارة املادية اإلحلادية).
حني حرض وصف اجلاهلية يف كتاب االنحطاط كان الندوي متن ّب ًها له وقاصدً ا،
وحني غاب هذا الوصف يف كتاب الرصاع كان الندوي كذلك متن ّب ًها له وقاصدً ا ،فلم حيرض
هذا الوصف يف الكتاب األول عن تن ّبه وقصد ،وغاب يف الكتاب الثاين عن غري تن ّبه وقصد.
بل إن الندوي يف الكتاب الثاين كان أكثر تن ّب ًها وقصدً ا ،فقد جاء منه هذا املوقف
تقصد الندوي َألاَّ يفصح عن
ربا عن حالة من التأ ّمل والرتاكم واملراجعة ،مع ذلك َّ
املتغيرّ مع ً
هذه املالحظة ،فلم يرش إليها يف مقدمات الطبعات املتتالية لكتاب الرصاع.

(تطور النظرة اإلسالمية إىل أوروبا) إىل أن
التفت الدكتور خالد زيادة يف كتابه:
ّ
تعديلاً قد طرأ عىل رؤية الندوي ألوروبا مقارنة ما بني كتابيه املذكورين ،لكن زيادة كان
ناظرا إىل جانب آخر ،مبتعدً ا عن مالحظة التغيرّ يف التوصيفات ،والتخليّ عن وصف
ً
متجها بنظره نحو الرؤية العامة عند الندوي وطريقة تناوله ملسألة العالقة بني
اجلاهلية،
ً
العامل اإلسالمي والغرب.
فقد وجد الدكتور زيادة أن الندوي «قد احتفظ بالفكرة الرئيسية القائلة بالرصاع بني
اإلسالم والغرب ،إلاَّ أن بعض التعديل قد طرأ عىل طريقته يف تناول املسألة ،فبعد مخسة
عرش سنة نرش كتا ًبا عن الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية ،حيث تبينَّ له بشكل
أوضح من السابق أن العامل اإلسالمي قد أصيب فعلاً بتأثريات احلضارة الغربية»(.((3
هلذا االعتبار يمكن القول :إن كتاب االنحطاط جاء معبرّ ً ا عن طور مبكّر يف رؤية
الندوي جتاه احلضارة األوروبية ،وجاء كتاب الرصاع معبرّ ً ا عن طور آخر حدثت فيه بعض

( ((3خالد زيادة ،تطور النظرة اإلسالمية إىل أوروبا ،بريوت :معهد اإلنامء العريب1983 ،م ،ص.183
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التغيرّ ات الطفيفة ،لكنها تغيرّ ات كان ال بد من مالحظتها والتن ّبه هلا والتو ّقف عندها ،حتى
تتّضح كامل الرؤية عند الندوي ،ومن أجل معرفة كيف حدث هذا التغيرّ يف مسار الرؤية،
نضجا واعتدالاً من الطور السابق!
والعبور من طور إىل طور آخر هو أكثر
ً
مر بأطوار من التغيرّ ات والتجدّ دات عىل مستوى البيان
وكام أن كتاب االنحطاط َّ
وعىل مستوى املعنى ،رشحها الندوي يف مقدمات طبعات الكتاب املتتالية ،فإن كتاب
مر بأطوار من التغيرّ ات والتجدّ دات عىل مستوى البيان وعىل مستوى
الرصاع كذلك َّ
املعنى ،رشحها الندوي يف مقدمة الطبعة األوىل ،مب ّينًا ثالثة أطوار هلا طبيعة كمية وكيفية،
بدأت يف طورها األول عىل شكل مقالة مسهبة حسب وصف الندوي ،نرشها سنة 1962م،
ٍ
حتولت مادة املقالة إىل مادة كتاب نرش سنة 1963م بعنوان( :موقف العامل
ويف طور ثان ّ
اإلسالمي جتاه احلضارة الغربية).
حتول نوعي نقل الكتاب من هيئة معينة إىل هيئة أخرى،
ويف الطور الثالث حدث أهم ّ
تبدَّ ت معها صورة الكتاب كماًّ وكي ًفا .فقد أتيح للندوي السفر إىل أوروبا ،ورأى هناك مركز
هذه احلضارة ومعقلها عن كثب ،وشاهدها يف بيتها وعقر دارها.

واستفاد الندوي من هذه الرحلة يف اال ِّطالع عىل بعض املصادر احلديثة ،فوضع
واملهمة ،جاءت من ناحية الكم ضعف ما كان عليه الكتاب
زيادات لكتابه وصفها بالق ِّيمة
َّ
يف طبعته السابقة.

وجد الندوي معها تغيرّ ً ا يف صورة الكتاب وكأنه أصبح كتا ًبا جديدً ا ،دفع به لتغيري
عنوانه من العنوان السابق ،إىل عنوانه اجلديد( :الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة
الغربية يف األقطار اإلسالمية) صدر سنة 1965م.
أما املفارقة اجلوهرية التي فارقت بني الكتابني ،فقد حتدّ دت يف أن الندوي أقام كتاب
االنحطاط عىل أساس أحادية املوقف ،مت ً
ّخذا من اجلاهلية موق ًفا تا ًّما وهنائ ًّيا جتاه احلضارة
متطر ًقا إىل ثالثة
األوروبية ،بينام كتاب الرصاع أقامه الندوي عىل أساس تعددية املوقفّ ،
مواقف رئيسة تشكّلت يف ساحة املسلمني املعارصين جتاه احلضارة األوروبية ،متناولاً هلا
تفصيلاً وحتليلاً .

وبيانًا هلذه املواقف الثالثة ،أطلق الندوي عىل املوقف األول وصف املوقف السلبي،
رفضا
متحد ًدا حسب رشحه يف رفض العامل اإلسالمي احلضارة األوروبية وما جاءت به ً
تا ًّما ،واق ًفا جتاهها موقف املعارض الثائر ،أو موقف املعتزل احلائر ،ال يقتبس منها شي ًئا ،وال
ينتفع من جتارهبا يف ميادين العلوم ،وال يسمح بتحصيل علومها ومعارفها.

سؤال االحنطاط ..ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني؟

49

ربا أنه ينتج خت ّل ًفا شديدً ا عن ركب
وقد أظهر الندوي نقدً ا رص ً
حيا هلذا املوقف ،معت ً
احلياة وتقدّ مها ،ويقطع صلة الوصل عن باقي العامل ،ويكشف عن ضيق يف العقل ،ويعدّ
جناية عىل اإلسالم ،وسوء تفسري للدين الذي حيث عىل استعامل العقل ،والتفكر يف الكون،
واقتباس الصالح النافع أينام كان مصدره.

أما املوقف الثاين فقد أطلق عليه الندوي وصف موقف التقليد واالستسالم،
متحدّ ًدا حسب رشحه يف اخلضوع الكامل للحضارة األوروبية ،وتقبل كل ما جاءت به
تقليدً ا واستسال ًما ،بام يف ذلك عقائدها األساسية ،ومناهجها الفكرية ،وفلسفتها املادية،
ونظمها االقتصادية والسياسية ،التي نشأت يف بيئة بعيدة ومغايرة لبيئة العامل اإلسالمي.
أمام هذين املوقفني الرافض هلام ،تساءل الندوي باح ًثا عن موقف بديل قائلاً  :ما
ناظرا إىل
هو املوقف الثالث الذي جيب أن يقفه العامل اإلسالمي جتاه احلضارة الغربية؟ ً
أنه ال يمكن حتديد موقف العامل اإلسالمي جتاه احلضارة الغربية ،حتى نعرف طبيعة األمة
اإلسالمية ومركزها يف هذا العامل ،ثم نعرف موقفها من هذه احلياة التي عىل أساسها تتشكّل
املجتمعات واملدنيات(.((3

مع هذه املفارقة اجلوهرية بني الكتابني إلاَّ أهنام يشرتكان يف إطار فلسفة جامعة
بينهام ،تتحدّ د يف تأكيد فلسفة الرصاع مع احلضارة األوروبية ،فالندوي يتبنَّى فكرة رصاع
احلضارات بني احلضارتني اإلسالمية والغربية ،ويدفع بقوة نحو هذه الفكرة يف كال
الكتابني ،لكنها جت َّلت بوضوح أكرب يف الكتاب الثاين الذي اتخَّ ذ من الرصاع مفهو ًما مركز ًّيا
ونموذجا تفسري ًّيا تط َّبع به الكتاب واصطبغ من بدايته إىل هنايته ،فقد افتتحه الندوي قائلاً :
ً
«إن هناك رصا ًعا فكر ًّيا بل معركة فكرية يف عبارة أصح ،يف مجيع األقطار اإلسالمية يف هذا
الوقت ،نحن نستطيع أن نسميها رصا ًعا ومعركة بني األفكار والقيم اإلسالمية واألفكار
والقيم الغربية ،وهي املعركة احلامية احلاسمة احلقيقية التي خيوضها العامل اإلسالمي اليوم،
ستقرر مصريه ،وهي معركة تتضاءل أمامها مجيع املعارك التي يغايل يف تصويرها
وهي التي ّ
ننوه هبا ،إما معركة حملية
أو هتويلها الكتَّاب واملؤلفون ،فكل معركة غري املعركة الكربى التي ّ
أو معركة فرعية أو معركة ومهية»(.((3
عىل ضوء هذا البيان ،يتأكّد أن كتاب االنحطاط ال يعبرّ عن كامل رؤية الندوي ،فال
ينبغي االكتفاء به وال االنحصار عليه ،وإنام ال بد من العودة إىل كتاب الرصاع حتى تتكشف

( ((3أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية،
الكويت :دار القلم1983 ،م ،ص.205
( ((3أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.7
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الرؤية من جهة تطوراهتا وحتوالهتا ،فروقاهتا ومفارقاهتا ،أطوارها وأزمنتها.

يتلمس الصلة الوثيقة بينهام ،وتأكيدً ا هلذه الصلة
يتعرف إىل الكتابني بسهولة َّ
ومن َّ
متممة
نقل الندوي انطبا ًعا متش ّكلاً عند بعض يرى أن كتاب الرصاع هو أشبه بحلقة ثانية ّ
لكتاب االنحطاط.

راب ًعا :حرض يف كتاب االنحطاط إقبال الشاعر وغاب إقبال الفيلسوف ،حرضت
نصوص إقبال الشعرية وغابت نصوص إقبال الفكرية والفلسفية ،حرض وصف إقبال
بالشاعر وغاب وصف إقبال باملفكر والفيلسوف ،هذه املفارقة يف انقسام الصورة بني
مظهرا تواف ًقا وإعجا ًبا
إقبال الشاعر وإقبال الفيلسوف كان الندوي قاصدً ا هلا ومتن ّب ًها،
ً
رافضا هلا ،ساخ ًطا عليها،
وتأ ّث ًرا بإقبال الشاعر الذي هاجم احلضارة الغربية بعنف شديد ً
ّ
حمذ ًرا منها ،يف املقابل أظهر الندوي حت ّف ًظا واختال ًفا وتباينًا مع إقبال الفيلسوف الذي
جادل الفالسفة الغربيني وناقشهم بشكل علمي هادئ يف كتابه( :جتديد التفكري الديني يف
اإلسالم) ،ملتز ًما بمقتضيات اجلدل الفلسفي ،ومبتعدً ا عن ذهنية التفاصل واالستعالء.
هذه املفارقة أبان عنها الندوي يف كتابه( :روائع إقبال) الصادر سنة 1960م ،عندما
أبدى حت ّف ًظا عىل حمارضات إقبال التي عرض فيها أفكاره الفلسفية ،ورشحها يف كتابه:
موج ًها نقده إلقبال قائلاً « :وقد كانت له يف حمارضاته
(جتديد التفكري الديني يف اإلسالم) ّ
التي ألقاها يف مدراس أفكار فلسفية وتفسريات للعقيدة اإلسالمية ال نوافقه عليها ،وال
املتحمسني أنه مل يفقه اإلسالم عامل مثله ،ومل حيط بعلومه
أعتقد كام يعتقد كثري من الشباب
ّ
وحقائقه غريه ...وكانت يف شخصيته الكبرية النادرة جوانب ضعف ال تتفق مع عظمته
وجوا مالئماً إلكامهلا وتسديدها .إن جل
العلمية ،وعظمة رسالته وشعره ،مل جيد وقتًا كاف ًيا ًّ
ما أعتقده أن إقبال شاعر أنطقه اهلل ببعض احلكم واحلقائق يف هذا العرص ،أنطقه اهلل الذي
أنطق كل يشء ،أنطقه كام أنطق الشعراء واحلكامء قبل عرصه ،ويف غري عرصه»(.((3
ً
هامشا نقد ًّيا يرتكّز يف جانبني ،جانب يتّصل بشأن العالقة بني
تفتح هذه املفارقة
الشعر والفكر ،وجانب آخر يتّصل بشأن طبيعة الرؤية بني الندوي وإقبال جتاه احلضارة
األوروبية.

بشأن اجلانب األول ،ال شك أن موضوع احلضارة األوروبية هو موضوع فكري يف
األساس ،جماله ومرجعه الفكر وليس الشعر ،وعىل هذا األساس فإن حقيقة موقف إقبال
جتاه احلضارة األوروبية مستنده املرجعي إىل الفكر وليس إىل الشعر ،فال يقدم الشعر يف مثل
( ((3أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،روائع إقبال ،دمشق :دار وحي القلم2014 ،م ،ص.18
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هذا املورد عىل الفكر مع وجود الفكر ،كام ال يلغى الشعر مع وجود الفكر ،فالعالقة بينهام
هي عالقة تراتب يتقدم فيها الفكر عىل الشعر ،يف مورد يقتيض فيه التقديم.
ومل يغب هذا اجلانب عن إدراك الندوي الذي تن َّبه له وبخصوص إقبال حتديدً ا،
مقدّ ًما أفضلية الفكر عىل الشعر يف رؤيته النقدية جتاه احلضارة األوروبية ،متحد ًثا عن هذا
األمر قائلاً « :وقد كان انتقاده واستعراضه للحضارة الغربية وأسسها ومناهج تفكريها يف
حمارضاته العلمية التي ألقاها يف مدراس ،ونرشت بعنوان :جتديد الفكر الديني يف اإلسالم،
تركيزا بطبيعة احلال ،ألن جو البحوث الفلسفية غري جو الشعر واألدب»(.((3
أعمق وأكثر
ً

مع هذا التن ُّبه من الندوي ،إلاَّ أنه يف كتاب االنحطاط استند إىل نصوص إقبال
الشعرية جتاه احلضارة األوروبية ،مغ ّي ًبا كل ًّيا نصوصه الفكرية والفلسفية التي اعتربها أهنا
وتركيزا من الشعر.
أكثر عم ًقا
ً

وبشأن اجلانب الثاين املتّصل بطبيعة الرؤية بني الندوي وإقبال جتاه احلضارة الغربية،
فعند املقارنة بينهام يمكن الكشف عن بعض املفارقات الفارقة ،منها أن الندوي ارتكز يف
بناء رؤيته عىل التحليل التارخيي بينام ارتكز إقبال يف بناء رؤيته عىل التحليل الفلسفي .من
جانب آخر أن الندوي كان أميل إىل التبسيط يف عرض الرؤية بينام إقبال كان أميل إىل التعقيد
يف عرض الرؤية .من جانب ثالث أن رؤية الندوي تنزع نحو القطيعة والصدام مع احلضارة
الغربية بخالف رؤية إقبال التي ال تنزع نحو القطيعة والصدام .من جانب رابع أن رؤية
الندوي هي أقرب إىل احلس العاطفي بينام رؤية إقبال هي أقرب إىل احلس العقيل ،هلذا فإن
الندوي بحسه العاطفي كان أقرب إىل إقبال الشاعر وأبعد من إقبال الفيلسوف.
نضجا وعم ًقا وأف ًقا من
وما ننتهي إليه أن رؤية إقبال جتاه احلضارة الغربية ،هي أكرب
ً
رؤية الندوي.

بعضا من
خامسا :تن َّبه الندوي يف كتاب االنحطاط إىل اسم شكيب أرسالن ناقلاً عنه ً
ً
نصوصه الواردة كتعليقات عىل كتاب( :حارض العامل اإلسالمي) تأليف الكاتب األمريكي
ومادحا له قائلاً  :هو اخلبري الثقة فيام يتع ّلق بالرتك
لوثروب ستودارد (1950-1883م)،
ً
(((3
عضوا يف جملس األمة .
فضلاً عن العرب لطول مكثه يف تركيا ،وكان
ً
تنبه الندوي إىل أرسالن وأظهر معرفة به ،لكنه مل ِ
يأت عىل ذكر كتابه الشهري( :ملاذا
ّ
ّ
تأخر املسلمون وملاذا تقدّ م غريهم؟) الصادر سنة 1930م ،الذي هو يف صلب وصميم
( ((3أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،املصدر نفسه ،ص.66
( ((3أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟ ،ص.211
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موضوع كتابه االنحطاط.

كان يفرتض من الندوي أن يقوده موضوع كتابه إىل كتاب أرسالن ملا بينهام من وشائج
وثيقة ،فهام يشرتكان يف موضوع البحث ،ويلتقيان يف الدعوة إىل هنضة العامل اإلسالمي ،هذا
االفرتاض من املمكن التربير له ابتداء لكون الندوي كان يف بلد بعيد عن مركز اللغة العربية
وآداهبا وثقافتها ،وكانت املراجع العربية قليلة آنذاك ،لكن من غري املمكن التربير له تال ًيا مع
سعي الندوي ملواكبة كتابه جتديدً ا وحتدي ًثا!
تتأكّد هذه املالحظة عند معرفة أن أرسالن خصص يف كتابه فقرة حتدّ ث فيها عن
أسباب انحطاط املسلمني يف العرص األخري ،مستعملاً التسمية نفسها التي اختارها الندوي
عنوانًا لكتابه ،وقضية ملوضوعه ،ومادة لبحثه ،األمر الذي يعني أن الندوي غ ّيب أقرب
كتاب إىل كتابه ،وال نعلم عىل وجه التحديد هل هو غياب من دون علم وال قصد ،أم
تغييب بعلم وقصد ،وعىل كال احلالتني فإن هذا الغياب أو التغييب قد ترك بنسبة أو بأخرى
أثرا عىل مستوى النص من جهة ،وعىل
فرا ًغا يف بنية كتاب الندوي ،وأحدث ً
نقصا ،وترك ً
مستوى الرأي من جهة أخرى.
من وجه آخر ،إن أرسالن حتدّ ث يف كتابه عن انحطاط املسلمني مستعملاً هذه
مفضلاً
التسمية يف فقرة بارزة ومم ّيزة ،لكنه اختار أن يربز يف عنوان كتابه تسمية أخرى ّ
كلمة ّ
فضل الندوي أن يربز يف عنوان كتابه كلمة االنحطاط ،الكلمة التي حت َّفظ
التأخر ،بينام ّ
عليها البعض لشدهتا ،وأشار ملثل هذا الرأي الدكتور حممد رجب البيومي الذي أزعجته
مؤثرا عليها كلمة أخف منها ،مقد ًما بدلاً منها إحدى كلمتني :االنحدار
كلمة االنحطاطً ،
أو ّ
شارحا رأيه قائلاً « :واالنحطاط لفظ اختاره الكاتب ليعرب عن املأساة األليمة
التأخر،
ً
املوجعة التي حيملها يف نفسه من جراء تأخر املسلمني ،وقد أزعجني هذا اللفظ عىل صحة
معناه وموافقته للواقع امللموس ،فكنت أوثر أن خيفف من وقع مدلوله فيكون عنوان
الكتاب :ماذا خرس العامل بانحدار املسلمني ،أو بتأخرهم؟»(.((3

أما الفارق اجلوهري والبنيوي ما بني الكتابني والتساؤلني ،فيتحدَّ د يف أن كتاب
أرسالن ينتمي إىل روح عرص اإلصالح العريب واإلسالمي الذي كان قري ًبا منه ،وم ّتصلاً
به ،ومنخر ًطا فيه ،واملسكون هباجس ّ
التأخر والتقدّ م ،يف حني أن كتاب الندوي ينتمي إىل
روح ما بعد عرص اإلصالح الذي كان قري ًبا منه ،وم ّتصلاً به ،ومنخر ًطا فيه ،واملسكون
( ((3انظر :حممد رجب البيومي ،نظر يف كتاب ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟ ،جملة ثقافة اهلند،
2001م ،العدد .208
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هباجس اهلوية والرتاث.

سادسا :وضع الندوي آمالاً كبرية عىل العامل العريب ،وباستطاعته يف نظره أن يتقلد
ً
زعامة العامل اإلسالمي ويزاحم أوروبا بعد االستعداد الكامل ،لكن هذه اآلمال جاءت يف
غري مكاهنا ،وكانت جمرد آمال ووعود ال ترتكز عىل مؤرشات وحتليالت ومعطيات علمية
وموضوعية.
ليس هذا فحسب ،بل إن صورة العامل العريب قد انقلبت ك ِّل ًّيا ،فالصورة التي يقدمها
عن نفسه اليوم يف أحد جوانبها ،هي أشبه ما تكون بصورة العصور الوسطى يف أوروبا،
وتكرست االنقسامات
املوصوفة هناك بعصور الظالم واالنحطاط ،والتي سادت فيها
َّ
والنزاعات واحلروب بني املذاهب والطوائف واجلامعات الدينية والعرقية واإلثنية،
وتعمقت نزعات القطيعة واإلقصاء واإللغاء ،وارتفعت فيها واشتدت لغة
وانبعثت فيها
ّ
العنف والقسوة والكراهية ،وتراجعت فيها وتقلصت قيم العلم والعقل واجلامل.
هذه الوضعيات جعلت من تلك العصور مرضب مثل عىل شدة التخ ّلف واالنحطاط،
وبقيت يف الذاكرة اإلنسانية تن ّبه الناس عىل العصور التي ينبغي كراهيتها والتخ ّلص منها،
والعمل عىل طمسها وحموها بطريقة ال يسمح هلا بالعودة مرة أخرى ،ألهنا خربت العمران،
وأفسدت األخالق ،وسلبت من احلياة متعة العيش ومجاليتها.

لكن هذه العصور التي انتهت وتالشت يف أوروبا ،بدت وكأهنا آخذة يف الظهور
واالنبعاث يف جمتمعات العرب واملسلمني ،ولعلها بصورة أشد وأقبح ممَّا كانت عليه
من قبل يف أوروبا ،فقد بدأنا نشهد انقسامات ونزاعات حا َّدة وخطرية بني أتباع مذاهب
وطوائف املسلمني ،وصل احلال إىل حدِّ التكفري ،والتساهل يف التكفري ،وبات هناك من
يك ّفر بالذنب ،وهناك من يك ّفر املعني ،إىل جانب من يك ّفر بال ضوابط وبال موانع ،وإخراج
الناس من الدين وامللة ،والتفتيش عن عقائدهم ،وإعالن ضاللتهم.
ومن املؤسف جدًّ ا أن يكون العامل العريب يف القرن احلادي والعرشين ،ويف عرص
العوملة وثورة املعلومات وما بعد احلداثة ،يتيح إمكانية املقارنة بني وضعياته ووضعيات
العصور الوسطى املظلمة يف أوروبا ،ولعل العامل العريب من بني مجيع عوامل العامل الذي يتيح
مثل هذه املقارنة املؤسفة ،والكاشفة عن مدى بعدنا عن العامل وتقدّ مه ،وكيف أننا نرتاجع
وال نتقدّ م ،وهذا يعني أننا أمام أخطر وأسوأ وضع وصلنا إليه ،ومل نعد نعرف كيف نواجه
هذا االنحدار؟ وكيف نخرج من هذه العصور املظلمة؟
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ﷺ مفتتح

العنف ظاهرة جمتمعية مركَّبة ،وتتداخل عوامل وأسباب عديدة يف
أي جمتمع فإن مكاسبه
صنعها وبروزها .وإن آفة العنف متى ما برزت يف ِّ
ستهدّ د يف وجودها وديمومتها.

ماسة يف كل املجتمعات اإلنسانية للوقوف بحزم
ثمة رضورة َّ
لذلك َّ
ضد ظاهرة العنف ،وإن استمرار هذه الظاهرة اخلطرية هيدّ د كل املجتمعات يف
وجودها ومكاسبها؛ لذلك فإن الوقوف احلازم ضد ظاهرة العنف هي اخلطوة
األوىل يف مرشوع التخليّ عن هذه اآلفة اخلطرية عىل اجلميع .وبدون القضاء
عىل هذه اآلفة اخلطرية فإن املجتمع املصاب هبا ،سينهار من الداخل وسيدخل
يف أتون احلروب العبثية التي تفقد املجتمع كل عنارص قوته وحيويته.
وسنعمل يف هذه الدراسة عىل بيان تأثريات العنف عىل االستقرار
السيايس ،ومدى خطورة العنف عىل أمن املجتمع واستقراره.

التحرر من كل موجبات ظاهرة العنف يعدّ من أهم اخلطوات
إن
ّ
لديمومة االستقرار السيايس والسلم املجتمعي.
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ﷺ نقد العنف

ثمة وقائع وحقائق سياسية واجتامعية عديدة ،تثبت بشكل ال لبس فيه ،أن العنف
َّ
بكل مستوياته الذي يبدأ بالكلمة العنيفة والنابية وينتهي بمامرسة القوة العارية والشدّ ة جتاه
الطرف اآلخر ،ال ينهي أزمة ،وال يعالج مشكلة ،بل التجارب السياسية واالجتامعية ،تثبت
ويوسع من
عكس ذلك متا ًما؛ حيث إن استخدام العنف يفاقم من املشكالت واألزمات،
ّ
دائرة الرضر واالحتقان ،ويثري كل الدفائن العصبوية والشيطانية لدى اإلنسان .والتوغل
يف ممارسة العنف سواء عىل املستوى االجتامعي أو املستوى السيايس ،ال يؤ ِّبد حالة اهللع
واخلوف لدى اإلنسان ،وإنام يكرسها ويتجاوزها كمقدمة رضورية لتحدي آلة العنف
ومواجهة مستخدمه سواء كان فر ًدا أو سلطة.
فعليه فإن االعتقاد أن ممارسة القهر والعنف تنهي أزمات واملشاكل برصف النظر
عن طبيعتها ،فإن التجارب واملامرسات تثبت عكس ذلك .من هنا فإننا نعتقد أننا بحاجة يف
كل مواقعنا أن نقطع نفس ًّيا وثقاف ًّيا مع نزعة العنف واستسهال استخدام أدواته ،ضد أبناء
األرسة أو اجلريان ،أو أن يستخدمه رب العمل ضد خمدوميه ،أو يامرسه السلطان السيايس
ضد مناوئيه ومعارضيه.
فمامرسة العنف ال تفيض إىل استقرار األرس والفضاء االجتامعي ،وإنام تو ّفر كل
أسباب التفكّك واالنتقام واخلروج عن مقتضيات االلتزام األخالقي واالجتامعي .كام أن
السلطة السياسية التي متارس العنف ضد شعبها فإهنا لن حتصد إلاَّ املزيد من االحتقان
واالبتعاد النفيس والعميل بني السلطة وشعبها.

لنتعرف ونفعل كام لو ُكنَّا وحدنا فقط ،وكأن بقية
«العنف هو كل فعل يصدر عنا ّ
الكون موجود هنا ليتل َّقى منا الفعل وخيضع لرغباتنا ولو كانت عىل حساب رغبات
اآلخرين ،حتى ليغدو العنف مالز ًما لطبيعة اإلنسان ،لكن هذه الطبيعة العنيفة لإلنسان ال
يتحول العنف إىل نمط حياة ،بل ال بد من بحث آليات لتفكيك العنف وفهم بنيته
ربر أن
ّ
ت ّ
(((
النفسية ،وإن كان من املستحيل إزالته ،فليس عىل األقل من اخلفض من منسوب حدّ ته» .
هلذا فإن املطلوب أن نقطع نفس ًّيا وعمل ًّيا مع أسلوب العنف ،حتى نربيِّ ذواتنا
ونعمم ثقافة العفو والرفق يف فضائنا االجتامعي ،ونزيد من فرص الرتبية املدنية التي تعيل
ِّ
من شأن احلوار والتفاهم وتدوير الزوايا ،والبحث عن حلول سلمية جتاه كل مشكلة أو

((( جمموعة باحثني ،العنف قضايا وإشكاليات ،بريوت :مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث،
2018م ،ص.13
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أزمة .ويف سياق العمل عىل ممارسة القطيعة النفسية واملعرفية مع العنف بكل محولته النفسية
واالجتامعية والسياسية نو ّد التأكيد عىل النقاط التالية:

 -1ال يكفي لنا كأفراد وكمجتمع أن ندين ممارسة العنف بكل مستوياته النفسية
واألخالقية ،وإنام من املهم العمل عىل بناء حقائق الرفق واحلوار والتفاهم يف املجتمع ،حتى
تتحول حالة الالعنف يف جمتمعنا إىل حالة طبيعية مغروسة يف نفوسنا وثقافتنا.
ّ

أما إذا اكتفينا بالنقد الوعظي لظاهرة العنف ،دون بناء احلقائق املضادة هلا ،فإننا
كأفراد ومؤسسات سنلجأ مع أ َّية أزمة إىل استخدام العنف.
فالرهان عىل مكافحة ظاهرة العنف ينبغي َألاَّ يكون فقط عىل الضوابط وااللتزام
األخالقي لدى اإلنسان ،وإنام عىل وجود بناء مؤسيس وتعبريات رقابية حتول دون ممارسة
العنف أو اللجوء إليه.

(أي إنسان) قد تُغريه عنارص القوة والقدرة املادية التي يمتلكها ملامرسة
فاإلنسان ّ
العنف ،وال سبيل ملنعه إلاَّ ببناء حقائق ومعطيات مؤسسية ،حتول دون ممارسة العنف حتى
سولت له نفسه باستخدام العنف.
لو َّ
فاملجتمعات املتقدّ مة اجتامع ًّيا وسياس ًّيا واقتصاد ًّيا ،مل تتمكَّن من مواجهة خمزون
العنف يف واقعها إلاَّ ببناء مؤسسات ومعطيات وحقائق متنع قانون ًّيا ورقاب ًّيا ممارسة العنف
بكل مستوياته ،وتعمل يف الوقت ذاته عىل غرس ثقافة العفو والتسامح والرفق والالعنف
يف واقعها االجتامعي ،عن طريق التعليم ووسائل التنشئة والرتبية ومؤسسات اإلعالم
والتوجيه املوجودة يف املجتمع.

هبذه الطريقة متكّنت هذه املجتمعات من ضبط نزعات العنف لدى األفراد
واملؤسسات العامة ،وبدون هذه الطريقة املتكاملة لن نتمكَّن من ضبط نزعات العنف التي
تترسب إىل نفوس اجلميع ،وتستخدم بمربرات عديدة.
قد ّ
 -2إننا يف الوقت الذي ندين ظاهرة العنف بكل مستوياته ،ونطالب بمحاربتها
والوقوف بحزم جتاه كل أشكاهلا وتعبرياهتا ،ندعو إىل بناء تفسري علمي وموضوعي جتاه
هذه الظاهرة .فرفض هذه املامرسة ال يمنع من بناء تفسري علمي هلا عىل خمتلف املستويات.

ويف تقديرنا ،إن بناء تفسري علمي وموضوعي هلذه املسألة يساهم يف بناء اسرتاتيجية
صحيحة ملواجهتها.
وإننا من الرضوري إذا أردنا مواجهة هذه اآلفة ،أن نقاومها يف أسباهبا احلقيقية
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وعواملها اجلوهرية ،وبناء تعبريات مؤسسية وطنية تُعنى بشؤون بناء احلقائق املضادة لكل
موجبات ومستويات العنف املختلفة.

 -3إن التطورات والتحوالت املتسارعة التي جتري يف املنطقة العربية اليوم ،تثبت
بشكل عميل عىل أن خيار العنف سواء استخدم من قبل السلطة أو استخدم من قبل
الشعب ،فإنه لن يفيض إىل نتائج إجيابية ،وإنام سيوفر كل مربرات استمرار سفك الدماء
وممارسة القتل دون أفق إنساين وحضاري .فالعنف ال ينهي أزمة سياسية أو مشكلة
اجتامعية ،وإنام يزيدمها تعقيدً ا وصعوبة .وإن احلكومات والشعوب بإمكاهنام أن يصال إىل
ما يريدونه عن طريق الرفق والعفو والنضال السلمي والالعنفي .وقد أثبتت حتوالت العامل
العريب الراهنة صحة وسالمة هذا اخليار .أما املجتمعات التي جلأت إىل العنف فإن أزماهتا
ستطول ،وتضحياهتا ستتضاعف.
«إن العنف ظاهرة مع ّقدة ّ
وتكوهنا ،نفسية واجتامعية
تتدخل عنارص خمتلفة يف نشوئها
ّ
واقتصادية وسياسية وثقافية ،لذلك تكتسب املقاربات العلمية أمهيتها يف سبيل تفسريها
وفهمها .ولكن العنف هو كذلك مشكل سيايس ومشكل أخالقي ،وهو بصورة خاصة
مشكل يتع ّلق باملعنى الذي يعطيه اإلنسان لذاته ولآلخر وللعامل»(((.

 -4وحتى يكتمل عقد العفو والرفق والرمحة والصلح والوئام وكل القيم املضادة
للعنف والشدة والغلظة ،من الرضوري إعادة قراءة قيم اإلسالم ومفاهيمه عىل أساس أصل
أن الدين اإلسالمي هو دين الرمحة والرفق والسالم ،وليس دين القتل والشدة واحلرب.
وذلك حتى نتمكن من بناء منظومة قيمية متكاملة ،تنبذ العنف بكل مستوياته قولاً وعملاً ،
ومتارس الرفق والرمحة مع األعداء قبل األصدقاء ،ومع املختلفني قبل املنسجمني .وهبذه
الكيفية نتمكّن نحن كأفراد وجمتمعات من بناء حقائق الالعنف يف واقعنا اخلاص والعام،
بعيدً ا عن نزعات االستئصال والعنف.
فالعنف بكل مستوياته ال خيلف إلاَّ الدمار االجتامعي والسيايس ،ومن يبحث عن حريته
ويتوسل يف سبيل ذلك هنج العنف ،فإنه لن حيصد إلاَّ املزيد من الظلم واالفتئات عىل
وإنصافه
ّ
احلقوق والكرامات .فالعنف هو بوابة الرش الكربى عىل الشعوب واحلكومات ،واملطلوب
من اجلميع هو نبذ هذا اخليار واإلعالء من قيم احلوار والتسامح والعفو .وهذا يتطلب بناء
رؤية ومرشوع فكري وسيايس وإعالمي وتربوي متكامل ،يستهدف حمارصة نوازع العنف يف
النفس والواقع ،وبناء حقائق مؤسسية تطور من حقائق الالعنف يف املجتمع.

((( املصدر السابق ،ص.58
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ﷺ العنف األعمى

تعلمنا التجارب السياسية واإلنسانية يف كل بقاع الدنيا ،أن القتل والتفجري وممارسة
العنف العاري ،ال ينهي أزمة اجتامعية وال يعالج مشكلة سياسية ،وإنام عىل العكس من
ذلك متا ًما؛ إذ إن العنف وممارسة القتل يفاقم من املشكالت ويزيدها استفحالاً  ،ويع ّقدها
عىل كل األصعدة واملستويات .فسفك الدم ال يغيرّ من املعادالت االجتامعية والثقافية،
مع اعتقادنا العميق أنه يدمي ويوتّر األجواء وهيدّ د النسيج االجتامعي ،إلاَّ أنه ال حي ّقق
أهدا ًفا سياسية أو اجتامعية .فالعنف العاري ال أفق سيايس له ،وإن مارسته بعض اجلامعات
السياسية .وعليه فإن ما جيري يف أكثر من بلد عريب وإسالمي ،حيث ممارسة القتل والعنف
األعمى الذي ضحيته عرشات األبرياء مع تدمري أرزاقهم وممتلكاهتم ،لن يساهم يف معاجلة
األزمات السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي تعاين منها هذه البلدان .ومن يبحث عن
معاجلة مشاكله السياسية بأدوات العنف العاري واألعمى ،هو يف حقيقة األمر ،يع ّقد هذه
املشاكل ،ويضيف إليها عنارص جديدة ،تزيد من تفاقمها واستفحاهلا.
وعىل ضوء هذه القناعة اإلنسانية والتارخيية العميقة ،التي تؤكّدها غالبية التجارب
اإلنسانية والسياسية عىل هذا الصعيد من الرضوري اإلشارة إىل النقاط التالية:

ماسة للوقوف بحزم من قبل كل األطراف
ثمة حاجة َّ
 -1يف اللحظة العربية الراهنةَّ ،
ضد نزعات العنف واإلرهاب؛ ألن شيوع هذه النزعة هيدّ د العامل العريب من أقصاه إىل
أقصاه بالكثري من األزمات والكوارث اإلنسانية والسياسية الصعبة واملميتة يف آن؛ لذلك
التفرج عىل موجات العنف أو اإلرهاب ،أو تربيرها لكوهنا تقع عىل أطراف لسنا عىل
فإن ّ
عالقة إجيابية معهم ،ال يعني أن هذه املوجات لن تتعدَّ ى حدودها احلالية.
وتتوسع وقد
فالعنف كالنار تأكل كل يشء ،وإذا انتهت من أكل حميطها ،فإهنا تتمدّ د
ّ
تصل إىل مديات واسعة ..فالعامل العريب بحاجة ماسة يف هذه الفرتة إىل رفع الغطاء عن كل
املامرسات اإلرهابية والعنفية ،والعمل عىل جتفيف منابعها وروافدها وحواملها االجتامعية
والثقافية ،وتظهري كل القيم الثقافية واالجتامعية املضادة لنزعة العنف واإلرهاب.
التأزم عىل املستوى االجتامعي،
تأزمت آفاق احللول السياسية انعكس هذا ُّ
 -2إنه كلام ّ
بحيث نجد أن كل الدول التي تعاين من أزمات اجتامعية وسياسية ،دون وجود آفاق حالية
بالترسب إىل احلياة االجتامعية واألرسية .وعليه فإننا
متاحة ملعاجلتها ،فإن خمزون العنف يبدأ
ُّ
نجد الكثري من الصور التي يتم فيها ممارسة العنف بسبب قضايا اجتامعية وأرسية ،ويف أغلب
احلاالت يكون الضحية األوىل لذلك هم احللقات الضعيفة يف املجتمع كاملرأة واألطفال؛ لذلك
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فبمقدار رفضنا ملامرسة العنف ألغراض سياسية وأمنية ،بالقدر ذاته نرفض ممارسة العنف
أي حقل من حقول احلياة ،ينبغي أن يرفض ويقاوم،
ألغراض اجتامعية وأرسية .فالعنف يف ِّ
وتتشكّل إرادة جمتمعية صلبة ومستديمة لرفضه والعمل عىل معاجلة أسبابه وموجباته .فالعنف
الذي يتعرض إليه األطفال أو تتعرض إليه املرأة يف واقعنا العريب يعكس أزمة جمتمعية حقيقية
وخانقة ،وممارسة العنف يفاقم تأثرياهتا السلبية والسيئة عىل كل األصعدة واملستويات.

يتحمل مسؤولية
 -3إن اخلطاب الديني والثقايف السائد يف أغلب البلدان العربية
َّ
مبارشة جتاه شيوع ظاهرة العنف يف احلقلني السيايس واالجتامعي؛ إذ شاعت العديد من
املقوالت واخلطابات الدينية التي حتث وتدعو وحتفز وحترض عىل ممارسة العنف ضد
املختلف واملغاير عىل املستويات الدينية واملذهبية والقومية والسياسية .فهناك اآلالف من
املواطنني العرب الذين قتلوا ألسباب من هذا القبيل ،ومن مارس القتل بحقهم ،مارسه
لدوافع دينية وثقافية وعرقية وقومية.
ونظرة رسيعة عىل بعض الفضائيات ووسائل اإلعالم التقليدي واجلديد ،نكتشف
فيها مدى تورط بعض اخلطابات الدينية يف مرشوع التحريض والقتل.

فتحولت لدى هؤالء وأمثاهلم قيم الدين من مصدر املحبة والرمحة والطمأنينة
النفسية واالجتامعية ،إىل مصدر للتحريض وبث الكراهية واستسهال عمليات القتل
والذبح والتفجري.
ويف تقديرنا ،إن هذه النوعية من اخلطابات واملقوالت الدينية هتدّ د كل دول العامل
العريب بكوارث سياسية وأمنية واجتامعية؛ ألهنا خطابات جتعل من االختالفات الدينية
مربرا كاف ًيا ملامرسة العنف والقتل جتاههم ،ولكون العامل العريب
واملذهبية واإلثنية والقومية ً
يعيش حقيقة التعدد والتنوع الديني واملذهبي والقومي فإن شيوع مثل هذه اخلطابات
الدينية املتطرفة يعني تأزم العالقات بني مكونات العامل العريب االجتامعية والثقافية ،وبروز
مناخات سلبية وخطرية عىل صعيد العالقة بني تنوعات العامل العريب .ويف هذا السياق
تتحمل املؤسسات الدينية والرشعية يف كل دول العامل العريب مسؤولية أساسية يف هذا
السياق؛ إذ إهنا معنية قبل غريها يف مواجهة هذه األفكار واملقوالت املتطرفة واملتشددة،
وإبراز قيم اإلسالم يف احلوار واحرتام املختلف وصيانة حقوقه املادية واملعنوية.
ثمة حاجة يف كل دول العامل العريب لسن قوانني وأنظمة دستورية وإجرائية ضد كل
ّ -4
املقوالت واخلطابات واملامرسات التي تغذي العنف والكراهية بني املواطنني؛ ألن الصمت
عىل احلجم اهلائل من الربامج واملواد اإلعالمية والثقافية املبثوثة عرب أقنية اإلعالم والتواصل
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املختلفة ،والتي حترض عىل القتل وممارسة العنف وبث احلقد والكراهية بني املواطنني ،يعني
بناء األرضية االجتامعية والثقافية لدخول اجلميع يف أتون االحرتاب األهيل واالجتامعي ،فال
تصح الفرجة عىل أنشطة إعالمية وثقافية ودينية مهمتها األساسية دق إسفني بني أهل املجتمع
والوطن الواحد؛ ألن هذه األنشطة هي املسؤولة إىل حدٍّ بعيد عن كثري من املامرسات العنفية
التي يقوم هبا بعض الشباب العريب ضد من خيتلفون معهم .فالعالقة بني بث الكراهية وممارسة
العنف عالقة وطيدة ومبارشة ،ومن يريد حماربة العنف واستئصال موجباته من الفضاء
حترض الناس
االجتامعي فعليه أن حيارب كل املواد اإلعالمية واألنشطة الدينية والثقافية التي ّ
بعضهم عىل بعض ،وتؤسس للمفاصلة الشعورية والعملية بني أهل املجتمع والوطن الواحد.

ومجاع القول :أن العامل العريب من أقصاه إىل أقصاه جتتاح بعض جوانبه موجة من
العنف والتحريض الدائم عىل القتل ،وإن هذه املوجة هتدّ د استقرار كل بلدان العامل العريب،
وتتطلب هذه املوجه مواجهة حقيقية عىل الصعيد الثقايف والديني واملستوى السيايس
واالجتامعي ،حتى يتمكن العامل العريب من التخلص من آفة العنف الديني وممارسة القتل
والتفجري ألغراض سياسية.
واخلطوة األوىل يف هذا املرشوع هي الوقوف بحزم وفق منظومة قانونية متكاملة ضد
كل من يبث التحريض الديني واملذهبي ،ويدعو إىل ممارسة القتل والعنف ضد من خيتلف
معهم دين ًّيا أو مذهب ًّيا أو قوم ًّيا.

«وتعد الدولة أكرب ممارس للعنف يف العامل احلديث ،فلدهيا مرشوعية قانونية باإلضافة
إىل رشعية حمددة ممارسته .وسيتم استعراض بعض أنامط العنف املامرسة يف املنطقة العربية
ومنها :عمليات القتل اجلامعي ،واملقصود به ارتكاب مذابح مجاعية ضد املواطنني .العنف
الترشيعي :وهو القيام بإصدار قوانني وترشيعات تربر العنف من قبل الدولة ومتهد له عن
طريق قوانني تسمح بتلك االعتقاالت -حتى لو مل تكن قوانني دستورية -مثل قوانني
الطوارئ ومكافحة اإلرهاب والتظاهر .العنف القانوين :وهو من أخطر أنواع العنف
السيايس ألنه يساهم يف نفي القانون»(((.

ﷺ ضد العنف الديني

تعدّ دت وتكاثرت الصور واألحداث التي تساهم يف تشويه اإلسالم وتقدمه وكأنه
دين للقتل واإلرهاب بكل صنوفه وإشكاله .ولعل آخر هذه األحداث ،هو قيام حركة
((( جمموعة املؤلفني ،تأويليات العنف ،مؤسسة مؤمنون بال حدود للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل2019 ،م،
ص.88
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بوكوحرام يف نيجرييا يف اختطاف طالبات بريئات وصل عددهن ( )223يف شامل البالد
وإعالن أحد قيادات هذه احلركة التكفريية أهنم ينوون بيع هؤالء النساء يف سوق النخاسة.
إضافة إىل استمرار عمليات القتل العشوائي والتفجريات التي تطال األبرياء يف أكثر من بلد
عريب وإسالمي ،وكلها أحداث جتري باسم اإلسالم ،واإلسالم منها بريء براءة الذئب من
دم يوسف.
ولكن الذي ينبغي إثارته ومناقشته حول ظاهرة هذه األحداث العبثية واخلطرية يف
آن ،هو كيف نساهم يف وقف هذه األحداث اإلرهابية ،وكيف نحول دون استمرار تشويه
سمعة اإلسالم من جراء أفعال هذه اجلامعات التكفريية والعنفية ،التي ال تتورع عن القتل
وسفك الدم؟ نحاول أن نجيب عن هذه األسئلة من خالل النقاط التالية:
 -1تتأكد احلاجة العربية واإلسالمية يف كل أمصار البالد اإلسالمية ،إىل رضورة
السعي والعمل من أجل تفنيد وتفكيك خطابات مجاعات العنف والتكفري ،والتي تغطي
أفعاهلا الشنيعة بمفردات دينية وخطابات إسالمية عامة؛ ألن الصمت جتاه خطابات العنف
والتكفري واإلرهاب يساهم يف اتساع رقعة هذا اخلطاب الذي حيث عىل العنف واإلرهاب
ويربر ممارستهام.

وهذا بطبيعة احلال يتط ّلب القيام هبجوم علمي  -ثقايف عىل كل اخلطابات التي تسوغ ممارسة
العنف واإلرهاب ،وبيان هتافت هذه اخلطابات ،وعدم انسجامها مع ثوابت الدين والرشيعة.
فال صمت أمام ما تقرتفه مجاعات العنف واإلرهاب باسم اإلسالم.

ولعلنا ال نجانب الصواب حني القول :إن التربير الديني أو السيايس ألفعال العنف
واإلرهاب يعدّ مشاركة مبارشة يف عمليات العنف واإلرهاب؛ ألن هذه اجلامعات تتغذى
من منظومة قيمية فكرية ،وإن ممارسة التربير هلذه األفعال يعدّ -وفق كل املقاييس -مسامهة
معهم يف فعل العنف واإلرهاب.

ولعل الصمت املريب الذي مارسته أكثر اجلهات الدينية والفعاليات اإلسالمية ،هي
سامهت بطريقة أو أخرى ،يف استمرار عمليات العنف واإلرهاب ،واتّساع رقعتها .وإن
استمرار الصمت يعني املزيد من اتّساع رقعة العنف واإلرهاب .وهذا بطبيعة احلال له
مضار وسيئات نوعية كربى عىل كل البلدان واألوطان ،وعىل طبيعة النظرة والتعامل مع
ثمة رضورة دينية وأخالقية لرتاكم كل اجلهود العلمية والثقافية
الدين اإلسالمي؛ لذلك ّ
وحترض عىل فعل اإلرهاب.
ربر ممارسة العنف ّ
واالجتامعية صوب تفكيك اخلطابات التي ت ّ
 -2آن األوان بالنسبة إىل كل النخب الدينية والسياسية والثقافية إلهناء ازدواجية
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اخلطاب والتعامل مع اإلرهاب وممارسة العنف ألغراض سياسية .فال يوجد -عىل املستوى
الواقعي -إرهاب مقبول وإرهاب مرفوض ،عنف نساهم يف التحريض عىل ممارسته،
وعنف آخر نحاربه ونسعى لتجفيف منابعه .إننا نعتقد أن هذه الثنائية واالزدواجية سامهت
ثمة حاجة إلهناء هذه
بطريقة غري مبارشة يف محاية مجاعات العنف واإلرهاب .لذلك ّ
االزدواجية ورفض كل أشكال العنف واإلرهاب ،وحماربة كل اجلامعات والتيارات التي
متارس اإلرهاب وحترض عىل العنف؛ ألن فعل اإلرهاب ينبغي أن يدان برصف النظر عن
استهدافاته أو املصالح السياسية التي قد جتنيها بعض األطراف من هذه املامرسات اإلرهابية
والعنفية .فقتل األبرياء ال يمكن تربيره يف كل البلدان واملجتمعات ،وينبغي علينا مجي ًعا أن
ندين مجيع عمليات القتل والتفجري؛ ألن رفع الصوت حول أحداث بعينها وصمتنا املريب
حول أحداث أخرى مشاهبة ،يثري الكثري من عالمات الريبة واالستفهام ،وهي عىل املستوى
الواقعي شكل من أشكال تأييده ألغراض سياسية.
وهذا بطبيعة احلال جيعل من أصحاب هذه املواقف املزدوجة يف حمل محاية واقعية
ملن يامرس اإلرهاب يف سياق سيايس يفيدين أو يل مصلحة يف استمراره .وهذا بطبيعة احلال
حيول اإلرهاب وممارسته إىل حاجة لدى بعض األطراف يف رصاعاهتا الدينية والسياسية.
ّ
لذلك آن األوان لرفع الصوت ضد االزدواجية يف اخلطاب والتعامل مع ظواهر العنف
واإلرهاب .فكل مجاعات العنف والتكفري واإلرهاب ينبغي أن تدان وحتارب ،وال جيوز
أن يتم التعامل مع املامرسات اإلرهابية والعنفية يف بعض الساحات وكأهنا أعامل رشعية
 جهادية ،ويف ساحات أخرى هي أعامل إرهابية  -عنفية ..فال ثنائية يف التعامل معهذه اآلفات التي هتدّ د اجلميع .ولقد أبانت الكثري من التجارب السياسية واالجتامعية
أن االزدواجية يف التعامل مع هذه الظواهر اخلطرية سينعكس سل ًبا حينام تتغري الظروف
واألحوال عىل من حابى اإلرهاب يف أ َّية ساحة من الساحات؛ لذلك ال خيار حقيقي أمام
كل األطراف والفعاليات إذا أرادت حماربة العنف واإلرهاب عىل نحو حقيقي إلاَّ رفض
كل اخلطابات واملامرسات االزدواجية يف التعامل مع مجاعات العنف واإلرهاب.
 -3حني التأمل يف مسار وجتربة الكثري من مجاعات العنف املسلح ،والتي مارست
الكفاح املسلح ألغراض سياسية واجتامعية ،نجد أن بعض هذه اجلامعات -ويف حلظات
وظروف زمنية معينة -حتولت هذه اجلامعات إىل ما يمكن تسميته (بندقية لإلجيار) .بمعنى
أنه يف الظروف الذي ينسد فيها أفق العمل املسلح تتحول هذه اجلامعات إىل بندقية لإلجيار
وتقوم ببعض العمليات املسلحة ألغراض ليست من صميم مرشوعها وكفاحها .ويف
مستوى آخر فإن أغلب هذه اجلامعات ذات عقل سيايس حمدود وضيق ،فيتم التقاطع معها
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من بعض األطراف سواء حملية أو إقليمية ودولية ،مما يفيض إىل استخدام قوهتا املسلحة
وخربهتا العسكرية ألغراض سياسية مرتبطة بشكل مبارش بتلك األطراف التي تقاطعت
مع مجاعات العنف املسلح؛ لذلك فإن استقرار جمتمعاتنا وأوطاننا ،يقتيض الوقوف بحزم
عىل خمتلف املستويات ضد مجاعات العنف واإلرهاب .وإن هذا الوقوف يقتيض العمل عىل
رفع الغطاء الديني واالجتامعي عنها ،والعمل عىل تفكيك خطاب هذه اجلامعات الديني
والثقايف وتضافر كل اجلهود من أجل صياغة مرشوع وطني متكامل يف كل البلدان العربية
واإلسالمية ملحاربة مجاعات العنف واإلرهاب.
«ومهام يكن من أمر ،يظل العنف بكل تلوناته وسياقاته مشكلاً عميق األثر يف اجلسم
االجتامعي ،وهتديدً ا بإضعاف تناسق النسيج االجتامعي .إنه ارهتان حلارض املجتمع يف
سياق متجيد ماضيه مثلاً الذي يستحرض بديلاً للبناء االجتامعي القائم ،وهو كذلك ارهتان
للتمثالت التغيريية للنمط االجتامعي ألنه يعدم االحتكام إىل رشوطه املوضوعية»(((.

ﷺ مجاعات العنف ووحدة العرب

حني التفكري العميق يف حتليل ظاهرة مجاعات العنف واإلرهاب يف املنطقة العربية،
نكتشف أن هذه اجلامعات ،هي بذاهتا ،ووفق تكوينها الثقايف واملعريف واالجتامعي ،هي
وتزرق يف عقول أفرادها نزعات الكره والبغض
مجاعات انشقاقية ،تتكور حول ذاهتا،
ّ
ملحيطها االجتامعي والسيايس ،وجتعل من االنتامء إليها وااللتزام بمقوالهتا وبراجمها
املختلفة ،هو معيار احلق والصواب.

وما عداها هو خروج عن الصواب وانحراف عن الطريق املستقيم؛ لذلك فإن مجاعات
العنف واإلرهاب يف كل البيئات االجتامعية التي تتواجد فيها ،تزرع االنشقاق ،وحتفر أخاديد
من التباينات واخلالفات التي تتو ّلد باستمرار ،مما يد ّمر النسيج االجتامعي والسيايس.

لذلك نجد أن هذه اجلامعات باستمرار تبحث عن اجلغرافيا البرشية ،التي اهرتأت
فيها الدولة وأضحت غري متامسكة ،وسادت الفوىض؛ ألن هذه البيئة التي ال راعي هلا وال
ناظم فيها ،هو الذي يناسب فكرها االنشقاقي والعنفي ،لتحويل هذه اجلغرافيا إىل ساحة
مفتوحة للتدريب األيديولوجي والعسكري ،لكي تستمر يف مرشوع القتل والتدمري وإهناك
املجتمعات العربية سواء عىل مستوى عالقاهتا البينية بني مكوناهتا املتنوعة ،أو عىل صعيد
((( جمموعة مؤلفني ،التعصب والتطرف والعنف ،مقاربات يف املجتمع والدولة والدين ،مؤسسة مؤمنون بال
حدود للدراسات واألبحاث ،الطبعة األوىل2019 ،م ،ص.86
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أوضاعها األمنية والسياسية.

لذلك من الطبيعي اعتبار هذه اجلامعات برصف النظر عن أيديولوجياهتا ،هي خطر
حمدق للمجتمعات العربية وأمنها واستقرارها وتالمحها الداخيل ،وما تقوم به هذه اجلامعات
اإلرهابية يف أكثر من بلد عريب ،هو مؤرش عميل عىل طبيعتها ومنظومة أفكارها التي تربر
لذاهتا القيام بأبشع األعامل وأشنعها.

وما تقوم به يف بعض املدن السورية الواقعة حتت سيطرهتا يؤكّد هذه احلقيقة ،ويعبرّ
بشكل ملموس أهنا مجاعات تعيش عىل القتل والتدمري ،وأهنا ال تكتفي بمحاربة النظام
السيايس الذي تشكّلت من أجل مواجهته وحماربته ،وإنام طبيعتها العنفية واالنشقاقية
يدفعها إىل مقاتلة كل من خيالفها أو يقف موقف الرفض ملرشوعاهتا وخياراهتا األيديولوجية
تتكرر األخبار الغريبة واملذهلة التي تقوم هبا (داعش) يف مدينة الرقة
واالجتامعية؛ لذلك ّ
السورية .فهي مجاعات تد ّمر وال تبني ،تفكّر بمرشوعها دون االهتامم بمعطيات الواقع،
تستسهل عملية القتل واإلعدام حتى لو حكمت مدينة أو قرية بدون أهلها ،ال تعرف إلاَّ
لغة العنف وكأهنا كتلة برشية لتنمية األحقاد واألغالل بني الناس.
واليشء املهم الذي ينبغي لكل الدول العربية أن تلتفت إليه ،وتراكم من فعلها
األمني والسيايس والثقايف يف مواجهة مجاعات العنف واإلرهاب ،هو أن هذه اجلامعات
وبفعل ذهنيتها االنشقاقية ومنهجها اإلرهايب األسود ،هي من أهم التحديات والتهديدات
التي تواجه وحدة العرب كجغرافيا وكشعوب؛ لذلك نتمكن من القول -وعىل ضوء
جتارب هذه اجلامعات يف مرص وسوريا واليمن والعراق :-إهنا هتديد مبارش لوحدة الدول
واملجتمعات العربية؛ ألهنا تفكّر بذهنية اقتطاع رقعة جغرافية ذات خصائص معينة ،وتعمل
لتحويلها إىل قاعدة متكاملة لالنطالق واالنقضاض ضد املناطق واملدن األخرى .هذا ما
فعلته هذه اجلامعات اإلرهابية يف اليمن والعراق وسوريا ،وهذا ما حتاول أن تقوم به يف أ َّية
دولة تقوى فيها ،وتتو ّفر هلا حاضنة اجتامعية.

فهذه اجلامعات تشكّل قوة أيديولوجية وعسكرية مضادة لواقع الوحدة بني العرب
واملسلمني ،ومدمرة للنسيج االجتامعي يف كل البيئات ،وتسعى باستمرار لتأسيس جيوب
هلا تضمن فيها حرية احلركة والقدرة عىل االنقضاض املسلح ضد بقية الشعب واملناطق غري
اخلاضعة هلا.
وما جيري هذه األيام من أحداث يف العراق أ َّدت إىل سقوط مدينة املوصل بيد تنظيم
داعش يؤكّد هذه احلقيقة ،ويعكس طبيعة التهديد الذي تشكّله هذه اجلامعات والتنظيامت
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اإلرهابية عىل وحدة الدول والشعوب العربية.

ثمة رضورة قومية ووحدوية يف كل األقطار العربية للوقوف بحزم
وعىل ضوء ذلك َّ
ضد هذه اجلامعات؛ ألهنا أضحت هتديدً ا حقيق ًّيا عىل املستويات كافة .والوقوف موقف
املتفرج من هذه األحداث والتطورات يعني املزيد من االهنيارات العربية واملزيد من التآكل
الدامي يف اجلسم العريب.

ويف سياق العمل للوقوف ضد هذه املخاطر والتحديات التي تطلقها مجاعات العنف
واإلرهاب ضد استقرار الدول العربية ووحدهتا اجلغرافية والبرشية ،نود التأكيد عىل النقاط
التالية:
 -1إن املجتمعات املتنوعة واملتعددة أفق ًّيا وعمود ًّيا ،ال يمكن أن تدار بعقلية الغلبة
واستبعاد أحد املكونات والتعبريات ،وإنام تدار بتطوير نظام الرشاكة الذي يضمن جلميع
األطياف حقوقها السياسية واملدنية بدون افتئات عىل أحد ،أو إقصاء ألي طرف.
وتعلمنا التجربة السياسية يف العراق أن الرتاخي أو التلكؤ يف بناء نظام سيايس،
تشاركي ،تعددي ،ال يقيص أحدً ا ،فإن نتيجته املبارشة هي بروز حواضن اجتامعية عديدة
خليارات العنف واإلرهاب ،تكون حمصلة هذه احلواضن الدائمة املزيد من االهنيار األمني
ووقوع التفجريات والقتىل من األبرياء.
فاألمن احلقيقي ال ُيبنى إلاَّ ببناء نظام الرشاكة ،والرهان عىل قدرة أحد املكونات
عىل حسم معاركه السياسية بوحده ،أضحى من الرهانات اخلارسة التي مل تنتج إلاَّ القتل
والدمار.

إننا يف هذا السياق ندعو شيعة العراق قبل سنته ،وعرب العراق قبل كرده ،إىل االلتفات
إىل هذه احلقيقة السياسية َألاَ وهي أن نظام الرشاكة املتساوية يف احلقوق والواجبات لكل
األطراف واملكونات ،هو الذي جيلب األمن واالستقرار ،وهو (أي نظام الرشاكة) وحده
قادر عىل تفكيك كل شبكات العنف واإلرهاب التي بدأت باالنتشار يف حمافظات العراق.
أما إذا استمرت األوضاع عىل حاهلا فإن األحداث ستتسارع باجتاه املزيد من االهنيار
وأرضا.
األمني والسيايس ،ممَّا هيدّ د وحدة العراق شع ًبا
ً

وعىل النخب السياسية من كل األطراف واألطياف أن تدرك أن الضامن الوحيد
لوحدة العراق اليوم هو طبيعة النظام السيايس املراد تشكيله يف العراق .فإذا كان أحاد ًّيا وال
يعبرّ عن مجيع حساسيات الشعب العراقي ،فإن املآل األخري لذلك هو تقسيم العراق ،وهو
من اخليارات اخلطرية عىل العراق واملنطقة العربية بأرسها.
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 -2توضح األحداث والتطورات يف أغلب البلدان العربية املذكورة أعاله ،أن
استدعاء مجاعات العنف واإلرهاب ،أو غض النظر عنها ،ال هيدد فقط خصم اليوم ،وإنام
هيدد اجلميع؛ ألن هذه اجلامعات بطبعها مجاعات غري تسووية وتبحث عن حلول هنائية
وفق منظورها يف كل املناطق التي تتواجد فيها .لذلك من الرضوري القول :إن من مصلحة
مجيع األطراف يف املنطقة العربية الوقوف م ًعا ضد مجاعات العنف واإلرهاب ،وإن لعبة
االستقواء والتخويف هبذه اجلامعات سرتتد سل ًبا عىل مجيع األطراف .لذلك ثمة حاجة يف
كل هذه الدول العربية للوقوف العميل والفعيل ضد كل التشكيالت اإلرهابية والعنفية،
ألهنا تشكيالت هتدد املنطقة العربية يف استقرارها الداخيل ووحدهتا السياسية والبرشية.
وجتربة (داعش) يف هتديد وحدة العراق ووحدة سوريا شاخصة للجميع.
 -3حينام تتفشى الغرائز املذهبية والطائفية يف املجتمعات تتجه بعض العواطف إىل
أقىص أنواع وأشكال التحريض والكراهية .والعالقة بني تفيش غرائز الكراهية والتحريض
ثمة
وممارسة العنف واإلرهاب ،هي ذات العالقة التي تربط عامل األسباب بعامل النتائج .لذلك ّ
رضورة عربية لرفع الصوت ضد عمليات التحريض املذهبي والطائفي؛ ألن هذه العمليات
تؤسس بطريقة أو أخرى للمناخات االجتامعية والثقافية املحرضة الستخدام العنف ضد
املختلف املذهبي أو املغاير الديني ،وهذا بدوره يفيض إىل اتساع دائرة العنف واإلرهاب.

وخالصة القول :إن مجاعات العنف واإلرهاب ،تعيش عىل مناخات التحريض
أيضا الوقوف ضد
املذهبي والطائفي ،ومن يريد حماربة مجاعات العنف واإلرهاب ،فعليه ً
كل أشكال بث الكراهية بني املواطنني العتبارات ال كسب لإلنسان فيها.

ﷺ العنف الطائفي يف العراق

من حقنا كشعوب خليجية جماورة للعراق أن نقلق وتزداد خماوفنا من جراء تصاعد
العنف واالقتتال الطائفي يف العراق؛ ألن استمرار هذا االقتتال سيحول املنطقة بأرسها إىل
منطقة توتر دائم عىل أكثر من صعيد من جراء وتأثريات طبيعة االقتتال الطائفي واصطفافاته
يف املنطقة .ولكن هذا القلق من احلريق العراقي الذي حيصد يوم ًّيا العرشات من القتىل
واملئات من اجلرحى ،ال يزول حينام نامرس عملية التهويل والتصعيد الطائفي والتخندق
املذهبي ،بحيث يتحول كل طرف يف منطقة اخلليج كمربر ومفرس لعمليات القتل والتصفية
الطائفية التي يامرسها كل األفرقاء يف العراق.

فحينام نتخندق طائف ًّيا ونربر الفعل الطائفي ال يزول القلق املرشوع الذي نعيشه مجي ًعا،
وإنام نحن هبذا العمل كمن يصب الزيت عىل النار ،مما يؤدي إىل اتساع دائرة احلريق يف العراق.
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إن القلق املرشوع الذي تعيشه شعوب املنطقة من جراء العنف املذهبي يف العراق ،ال
يزول ويرتفع إلاَّ بمبادرة خليجية رسمية وأهلية ،تستهدف حمارصة هذا احلريق والضغط
عىل كل األفرقاء إليقاف هذا االقتتال العبثي الذي ال ينفع أحدً ا بل يرض حارض العراق
ومستقبله ،كام يرض املنطقة عىل كل املستويات .فالعنف الطائفي يف العراق هو بمثابة فتح
بوابة جهنم عىل كل املنطقة؛ هلذا فإننا ينبغي أن نقف ضد العنف املذهبي يف العراق ،وندين
كل عمليات القتل والتصفية عىل اهلوية سواء صدرت عمليات القتل من أطراف وقوى
ُعرى هذه اجلريمة
شيعية أو سنية .فاالقتتال الطائفي يف العراق جريمة وال بد أن تدان وت َّ
برصف النظر عن مرتكبها .فلنبتعد مجي ًعا عن لغة (ولكن) التربيرية والتسويغية لعمليات
االقتتال التي جتري يف أرض الرافدين ،فاملسافة جيب أن تكون واحدة يف إدانة العنف
املذهبي يف العراق ،فكام ندين فرق املوت الشيعية التي متارس القتل ضد أهل السنة يف
العراق ،كذلك وبالدرجة نفسها ينبغي أن ندين عمليات القتل اليومي التي جتري ألبناء
ربر ما
الشيعة يف العراق ،وال جيوز لنا يف هذا السياق أن نكيل بمكيالني فندين ما يناسبنا ون ّ
ال يناسبنا ،فاالقتتال الطائفي مدان ومستهجن وال بد أن نقف منه موق ًفا موحدً ا ،برصف
النظر عن اجلهة املرتكبة هلذا الفعل اإلجرامي.
ويف سياق بيان رؤيتنا من إدانة جريمة االقتتال الطائفي يف العراق نود أن نؤكّد
النقاط التالية:

 -1يف زمن الفتنة ويف وقت االقتتال والنزاع املذهبي املسلح ،تكون املسافة جدُّ
أيضا بحاجة
قصرية بني الفتوى والقتل وبني التكفري وممارسة مقتضياته ومتطلباته؛ هلذا فإننا ً
أن ندين ونستنكر كل فتاوى التحريض التي جتيز القتل ،سواء صدرت هذه الفتاوى واآلراء
الرشعية من جهات ومرجعيات شيعية أو صدرت من جهات ومرجعيات سنية.
ففي زمن االقتتال تتحول عمليات التحريض إىل مشاركة مبارشة يف االقتتال
الطائفي .من هنا فإننا ندعو مجيع املرجعيات والشخصيات الدينية السنية والشيعية إىل إدانة
حالة االقتتال الطائفي ،والوقوف بحزم ضد كل عمليات التكفري والتحريض ،التي تزيد
من اشتعال الفتنة الطائفية ،وتساهم بشكل أو بآخر يف إدامة االقتتال الطائفي يف العراق.
فال جيوز لنا أن ندين االقتتال الطائفي يف العراق يف الصباح ،ويف املساء نساهم يف فتاوى
التحريض والتكفري التي تقود بدورها إىل ممارسة القتل ضد اآلخر املذهبي .فوقف االقتتال
الطائفي يف العراق يتطلب من مجيع املرجعيات واملؤسسات الدينية والشخصيات اإلسالمية
رفع الغطاء الرشعي عن كل عمليات القتل الطائفي .ونحن هنا ندعو مجيع الشخصيات
اإلسالمية السنية والشيعية إىل إدانة كل عمليات االقتتال والقتل الطائفي ،ورفع الغطاء
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الديني عن كل اجلهات والقوى التي متارس القتل املذهبي وحترض عليه .فكام أن القتل
الطائفي مدان ومستنكر ،كذلك التحريض عليه أو الدعوة إليه مدانة ومستنكرة.

حتملنا مجي ًعا مسؤولية
 -2إن طبيعة االقتتال الطائفي يف العراق ،ومتوالياته املختلفةّ ،
العمل عىل تطوير العالقات الداخلية بني املسلمني .فاستنكار االقتتال املذهبي يف العراق مع
أمهيته ورضورته إلاَّ أنه بوحده ،ال يبعد املنطقة عن التأثريات السلبية ألحداث العراق .إننا
أحوج ما نكون اليوم إىل مبادرات وخطوات تستهدف تعزيز العالقة السنية  -الشيعية يف
كل منطقة اخلليج .فاملنطقة اليوم حتتاج إىل حتصني جبهتها الداخلية وسد كل الثغرات التي
قد ينفذ إليها املتطرفون من كل اجلهات .وال خيار أمامنا لكل ذلك إلاَّ بعقد العزم والعمل
املتواصل من أجل بناء عالقات إجيابية متطورة بني السنة والشيعة يف منطقة اخلليج .إننا نرى
أن منطقة اخلليج مستهدفة يف أمنها واستقرارها ،وال سبيل إلفشال هذا االستهداف إلاَّ ببناء
مبادرات وطنية وإقليمية تنشد تطوير العالقات املذهبية وزيادة فرص اللقاء والتفاهم بني
ونظرا ملا تتمتع به جمتمعاتنا اخلليجية من حقائق التنوع
خمتلف املكونات املذهبية يف املنطقة.
ً
ووقائع التعدد املذهبي والفكري فإن املطلوب -وبالذات يف ظل الظروف والتحديات
الراهنة -بناء عالقة صحية بني خمتلف مكونات املجتمع اخلليجي املذهبية والثقافية ،وذلك
من أجل صيانة الوحدة الوطنية ،وإزالة كل العوامل واألسباب التي قد ترض بحارض
أوطاننا ومستقبلها .فاحلريق العراقي املدان واملستنكر حيملنا مسؤولية العمل باجتاه:
أ -خلق بيئة ثقافية واجتامعية ل ِّلقاء والتعارف والتفاهم بني خمتلف اجلامعات املذهبية
يف منطقة اخلليج.
ب -صياغة نظام العالقة بني خمتلف املكونات عىل قاعدة االحرتام املتبادل وصيانة
حقوق اإلنسان.
ج -تطوير العالقة بني هذه التعدديات بام خيدم األمن واالستقرار يف املنطقة.
 -3إن مقاومة االحتالل األجنبي حق مرشوع لكل األمم والشعوب التي تتعرض
الحتالل أجنبي .والشعب العراقي ال خيرج عن هذا النطاق .فمن حقه املرشوع أن يقاوم
االحتالل وأن يطالب بجالء القوات األجنبية عن أرضه .فكل الرشائع الساموية واملواثيق
الدولية كفلت للشعب الذي يتعرض لالحتالل حق مقاومته وجماهبته .فام يامرسه الشعب
العراقي يف مقاومته لالحتالل األجنبي من احلقوق األصيلة التي يمتلكها هذا الشعب.

ولكننا من حقنا أن نتساءل :هل من مقاومة املحتل قتل األبرياء واملدنيني من أبناء
الشعب العراقي .إننا يف الوقت الذي نرى أن من حق قوى الشعب العراقي املختلفة أن تقاوم
االحتالل األجنبي ،يف الوقت ذاته ال نرى من حقها قتل املدنيني من الشعب العراقي أو تدمري
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منشآته وبنيته التحتية .ولعلنا ال نجانب الصواب حني القول :إن الكثري من االلتباسات التي
حدثت يف مرشوع املقاومة العراقية يف مواجهة االحتالل ،هو حالة القتل اليومي التي كانت
متارس بحق املدنيني باسم املقاومة .إننا نشعر بأمهية أن تتربأ املقاومة العراقية احلقيقية من كل
العمليات التي تستهدف قتل األبرياء أو تدمري دور العبادة أو األسواق يف العراق .إننا مع
مقاومة االحتالل ،ونعتربه من احلقوق األصيلة لكافة قوى الشعب العراقي ،ومن حقها أن
ختتار الوسيلة املناسبة هلا يف مرشوع مقاومة وجماهبة االحتالل ،ولكن ليس من حق أحد قتل
األبرياء يف العراق باسم املقاومة؛ ألن هذا القتل هو جريمة بحق كل العراقيني.
من هنا فإننا ندين كل األعامل التي متارس باسم املقاومة وهي تستهدف املدنيني من
العراقيني .وندين كل عمليات التخريب أو التدمري التي تتعرض هلا املساجد ودور العبادة
بأي حال من األحوال تدمري بيوت اهلل سبحانه
يف العراق .فاملسجد له حرمته ،وال جيوز ِّ
وتعاىل ،سواء كان هذا املسجد ألهل السنة أو ألهل الشيعة .فاملقاومة ال ترشع قتل األبرياء
أو تدمري دور العبادة.
من هنا ومن أجل وقف االقتتال الطائفي يف العراق ،ندعو إىل احرتام دماء كل
العراقيني والوقوف بحزم ضد كل من حياول أو يقوم بسفك الدم العراقي أو ترويع اآلمنني
بأي حال من
أو انتهاك بيوت اهلل يف العراق .فكل هذه األعامل هي أعامل إرهابية ،وال يصح ِّ
األحوال أن نسميها مقاومة .فاملقاومة هي التي توجه جهدها كله ملقاومة املحتل ،أما قتل
األبرياء وتدمري دور العبادة وختريب البنية التحتية فهو جوهر اإلرهاب .وبون شاسع بني
املقاومة واإلرهاب.

 -4تردد مجيع اجلهات والفئات العراقية يف أهنا مل تعرف من قبل حالة االصطفافات
الطائفية احلادة التي تصل إىل حد االقتتال والتطهري املذهبي .فقد عاش اجلميع يف عالقات
ودية واحرتام متبادل ،وتم التداخل االجتامعي بني خمتلف مكونات الشعب العراقي ،إلاَّ أن
الشعب العراقي يف هذه الفرتة يعيش حمنة طائفية صعبة .ومن الرضوري بالنسبة لنا وحتى
تتَّضح العوامل واألسباب التي أفضت إىل ذلك ،وألغت تاريخ طويل من الوئام املذهبي
واالجتامعي.
إننا نعتقد أن التشكيالت اإلرهابية التي وفدت إىل العراق من بلدان عربية وإسالمية
هنجا تكفري ًّيا وعنف ًّيا ،هي أحد املسؤولني األساسيني عن بروز حالة
عديدة ،والتي تتبنى ً
االحتقان املذهبي واالقتتال الطائفي؛ ألن هذه التشكيالت اإلرهابية واملحاربة يف كل
خطريا أال وهو
الدول العربية واإلسالمية تقري ًبا ،تبنت خطا ًبا طائف ًّيا وبلورت لنفسها هد ًفا
ً
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إشعال الفتنة الطائفية بني السنة والشيعة يف العراق.

أيضا كشف
ونحن هنا إذ ندين كل عمليات االقتتال الطائفي يف العراق ،ندرك أمهية ً
كل اجلهات واجلامعات التي سامهت يف تأجيج الفتنة الطائفية يف العراق .ولعل عىل رأس
هذه اجلامعات هي اجلامعات اإلرهابية التي بدأت متارس القتل واإلرهاب يف كل مكان
وحولت الكثري من التجمعات الشعبية إىل هدف ملفخخاهتا وقنابلها احلاقدة.
يف العراقَّ ،
ونحن نعتقد أن هذه اجلامعات اإلرهابية ،وعرب عمليات القتل والتفجري التي حصدت
اآلالف من األبرياء ،استطاعت أن جتر قوى املجتمع العراقي إىل مربع االقتتال الطائفي.

وخالصة القول :أن الفتنة الطائفية التي يعيشها الشعب العراقي اليوم ،هي وليدة
عوامل وأسباب عديدة ،داخلية وخارجية ،سياسية وأيديولوجية .وإدانة هذه الفتنة تتطلب
تعرية وكشف كل العوامل واجلهات واجلامعات التي سامهت يف تأجيج الفتنة الطائفية يف
العراق .وواهم من يعتقد أن زيادة وترية العنف واإلرهاب ستعيد عقارب الساعة إىل الوراء
يف العراق .فالعراق ختلص من نظامه الفاشستي ،ومهام كانت التضحيات التي يقدمها
الشعب العراقي .فإن هذا الشعب بكل مكوناته وتعبرياته سيخرج من هذه املحنة وهو
أقوى ،وسيتمكن عرب نخبه احلية من االنتصار عىل كل عوامل القتل وأسباب االحرتاب
الطائفي ..فالعراق لن يعود إىل الديكتاتورية ،ولن يحُ كم باحلديد والنار ،وسيتمكن من بناء
ديمقراطيته بمشاركة عادلة ومتوازنة من مجيع فئات ومكونات الشعب العراقي.
وإذا أردنا املحافظة عىل وحدة العراق فعلينا الوقوف بحزم ضد كل النزعات الطائفية
ومتزقه ليل هنار .فرفض االقتتال الطائفي يف العراق هو البوابة
التي تفتّت شعب العراق ّ
الواسعة للحفاظ عىل وحدة العراق ،وال يكفي هنا أن نعرف اهلدف ،وإنام من الرضوري
االلتزام بالطريق املوصل إليه.

ﷺ العنف واالستقرار الوطني

أثار اكتشاف خلية العبديل بالكويت وخمازن األسلحة واملتفجرات التابعة هلا ،الكثري
من األسئلة واالهتامات .وأعاد إنتاج بعض أشكال التوتر الطائفي يف دولة الكويت وعموم
منطقة اخلليج العريب .كام أن حجم األسلحة املكتشفة أثار الكثري من الرعب واخلوف حول
جدية وطبيعة االستعدادات العسكرية ،وماذا ختطط هذه اخلاليا ومن يقف وراءها للمنطقة
من سيناريو هات وخمططات .وعىل كل حال ما نود أن نثريه يف هذا املقال من نقاط وأفكار
تتعلق باكتشاف هذه اخللية والرتسانة العسكرية التي متتلكها هي األفكار التالية:
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 -1الوطن خط أمحر

قد نختلف مع بقية مكونات وتعبريات الوطن يف الكثري من األمور ،وقد نختزن رؤية
رفضا قاط ًعا أن يتعرض
نقدية لبعض جوانب احلياة يف جمتمعنا ،إلاَّ أننا مع كل ذلك نرفض ً
وطننا لسوء .وبالتايل فإننا نعترب أن الوطن من أقصاه إىل أقصاه من اخلطوط احلمر التي
نرفض جتاوزها أو التعدي عليها .ومن منطلق حرصنا عىل الوطن وأمنه واستقراره نرفض
أي توجه عنفي أو عسكري يف هذا الوطن العزيز علينا مجي ًعا .ورفضنا العميق إىل العنف
بمقدماته املختلفة ال يتعلق بمكون دون آخر ،أو برشحية اجتامعية دون أخرى .إننا نرفض
أي توجه مسلح وعنفي يف هذا الوطن سواء كان هذه التوجه العنفي أو املسلح ينتمي إىل
أهلنا من أهل السنة أو إىل أهلنا من أهل الشيعة .فالعنف بكل مستوياته مدان ومستنكر ،وال
يمكن القبول ببعضه ورفض بعضه اآلخر .ومن هنا فإننا نعترب الوطن بكل خمزونه الرمزي
بأي شكل من األشكال .وبالتايل
واملعنوي من اخلطوط احلمراء التي نرفض التعدي عليها ِّ
فإن رفضنا للعنف والتسليح هو رفض اسرتاتيجي وعميق ،وال يمكن السكوت والصمت
أي عمل يفيض إىل ممارسة العنف املسلح يف هذا الوطن العزيز علينا مجي ًعا .ورفضنا
أمام ِّ
للعنف ال يمكن املساومة عليه ،وال يمكن أن نغض النظر عن بعض جوانبه أو مستوياته.
فهو مرفوض مجلة وتفصيلاً  .ومشاكل الوطن ال يمكن أن تعالج بالعنف واستخدام القوه
رفضا قاط ًعا التوجه نحو اقتناء األسلحة أو ختزينها،
العنفية العارية .من هنا فإننا نرفض ً
ونعترب أن هذا التوجه من التوجهات اخلطرية ،التي تع ّقد مشاكل الوطن وال تعاجلها ،وتزيد
من اإلحن واخلوف بني املواطنني .ونعترب أن هذا التوجه خطري وفق كل املقاييس عىل راهن
املنطقة ومستقبلها
 -2إن انسداد أفق احلياة السياسية والوطنية وشعور طرف من األطراف أنه مستهدف
يف أمنه واستقراره ،ال يربر له اللجوء إىل العنف وختزين األسلحة واملتفجرات .فمهام كانت
وخطرا عىل اجلميع .صحيح قد
األوضاع صعبة أو سيئة فإن اللجوء إىل العنف أكثر صعوبة
ً
أي مكان يف الوطن،
نمتلك القدرة عىل اقتناء سالح أو قنبلة ،ولكن استسهال استخدامها يف ِّ
هو الذي ينبغي أن ّ
أي شكل من أشكال املطالب
نحذر منه .فاملطالب السياسية أو الفئوية أو ِّ
املرشوعة ال يمكن أن تتحقق بوسيلة العنف واستخدام السالح .العنف ال يعالج املشاكل
بل يزيدها خطورة وتعقيدً ا عىل كل املستويات .واملطلوب دائماً من كل املكونات والتعبريات
رفع الغطاء الديني واالجتامعي والسيايس عن كل املجموعات واألفراد الذين يلجؤون إىل
العنف أو يدعون إليه وحيرضون عىل ممارسته واستخدامه .فالعنف ضد االستقرار العميق
يف جمتمعاتنا ،وال يمكن اللجوء إىل هذا اخليار مهام كانت الصعوبات واملشاكل .فمن حق
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أي مواطن أن يعالج مشاكله ويطالب بتحسني أوضاعه ،ولكن ليس من حق أحد حرق
ِّ
الوطن وإسقاطه يف حمرقة العنف األعمى الذي يدمر كل يش بدون جدوى وفائدة .ولنا
عربة عميقة من كل التجارب واملجتمعات ،فالعنف دمر كل املجتمعات والتجارب،
واللجوء إليه هو بمثابة اللجوء إىل اخليار اخلارس عىل كل املستويات .فالعنف يدمر وال
يبني ،يقتل وال حييي ،يفاقم من األزمات وال يعاجلها.

 -3إن عملية اكتشاف خلية العبديل وكذلك األعامل التفجريية واإلرهابية التي
قامت هبا داعش يف بيوت اهلل يف أكثر من موقع يف اململكة ،كل هذا يؤكد أننا يف املنطقة
نواجه عدوين أساسيني ،ومها:
 -1العنف واستخدام القوه العارية كوسيلة من وسائل تغيري املعادالت أو الوصول
إىل األهداف والغايات.

 -2والطائفية بكل خمزوهنا اإللغائي واإلكراهي .وإن العنف يتغذى ضمن ما يتغذى
عليه عىل الطائفية ،وإن مسوغ ممارسة العنف شيوع ظاهرة التخندق الطائفي .لذلك فإننا
نعتقد أن أمن واستقرار املنطقة ،يتط َّلب العمل عىل إهناء الطائفية والعنف يف املنطقة .وهذا
بحاجة إىل عمل أمني وثقايف وسيايس واجتامعي ،لتغيري بعض املعادالت ،التي تغذي
أهل العنف كام تغذي أهل الطائفية .وبدون هذا العمل املستديم واملتواصل واجلاد ستبقى
املنطقة تعاين من جراء هذه املامرسات التي تستهدف تفكيك جمتمعاتنا وإسقاطها يف أتون
الفتن الطائفية ،وتدمري مكاسب الوطن عرب ممارسة العنف والتفجريات .من هنا ينبغي أن
نرفع الصوت عال ًيا ضد العنف بكل مستوياته ومربراته .وندعو اجلميع إىل رضورة تفعيل
صيانة الوطن من كل املخاطر والتحديات .وإن هذه الصيانة تتطلب من اجلميع الوقوف
بحزم ضد كل نزعة تفرق بني املواطنني عىل أساس طائفي أو مذهبي.
وخالصة القول :أن سالمة أوطاننا من كل هذه األمراض هو الذي يمنحنا القدرة
والقوة ،وأن مجيع أبناء الوطن جيب أن يرفعوا أصواهتم ضد العنف والطائفية؛ ألن التخلص
منهام هو ضامن أمننا واستقرارنا السيايس العميق.

ﷺ ظاهرة العنف من منظور الثقافة السياسية

ال ريب أن ظاهرة العنف بكل مستوياهتا نتاج عوامل وأسباب عديدة ،وال يمكن
إدانة العنف إلهنائها إلاَّ بإعطاء تفسري علمي واجتامعي دقيق وواقعي ،لطبيعة العوامل
واألسباب التي تشكّل بشكل مبارش ظاهرة العنف بكل مستوياهتا.
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وحني التأمل يف طبيعة وخيارات الثقافة السياسية السائدة يف املنطقة العربية ندرك
أن هذه الثقافة وخياراهتا وطبيعة نظرهتا للسلطة السياسية ودور قوى املجتمع وتعبرياته
املتنوعة ،هو أحد العوامل األساسية إلنتاج ظاهرة العنف .بمعنى أن السياسة كمامرسة
وخيارات هي عىل املستوى املبدئي القادرة عىل تفكيك موجبات العنف ،وهي القادرة عىل
معاجلة امللفات الشائكة يف أ ِّية بيئة اجتامعية ،بعيدً ا عن خيارات العنف ومتوالياته املبارشة
ذات الطبيعة االستئصالية.
ويبدو أنه بدون تغيري أو جتديد نمط الثقافة السياسية يف املنطقة العربية ،لن يتمكن
وثمة أسباب عديدة هلذه املسألة ،إلاَّ أن من أهم هذه
العرب من االنعتاق من ظاهرة العنفَّ .
األسباب النقاط التالية:
 -1السياسية ممارسة وحشية أم مدنية.

لو تأملنا قليلاً يف طبيعة ومعنى السياسة يف املنطقة العربية لوجدنا أن هذا املعنى
ولوازمه العملية ،هو الذي يساهم يف إنتاج ظاهرة العنف ،وأن هذا املعنى غري قادر عىل
معاجلة هذه الظاهرة ،وأن املامرسات السياسية املتبعة تساهم يف تأجيج كل العوامل املفضية
إىل العنف الرمزي أو املادي.
فالسياسة يف أغلب دول املنطقة العربية ال متارس بوصفها حقلاً مدن ًّيا وبعيدً ا عن
إحن التاريخ والنزعات األيديولوجية الصارخة ،وإنام متارس وكأهنا حقل وحيش؛ لذلك
تتوسل بوسائل غري مدنية إلدارة مصاحلها أو منع جتاوزها؛ لذلك تغيب من أغلب
فإهنا َّ
املجتمعات العربية فكرة التنافس السيايس السلمي والبعيد عن نزعات اخلصومة والعداء.

ووفق هذه املامرسة نتمكن من القول :إن املامرسة السياسية يف أغلب دول العامل
العريب تساهم يف إنتاج ظاهرة العنف باملستويني الرمزي واملادي ،وإنه ما دام التعامل مع
السياسة بعيدً ا عن مقتضيات املدنية والسلمية فإهنا ال تنتج إلاَّ العنف ،ولن نتمكن من إهناء
هذه الظاهرة اخلطرية عىل املامرسة السياسية وكذلك عىل املجتمع بكل دوائره ومستوياته،
إلاَّ بتأسيس املامرسة السياسية والتنافس السيايس بني التعبريات واملكونات السياسية عىل
قاعدة أن هذه املامرسة جتري يف سياق النشاط املدين والذي يدير كل املامرسات السياسية
بعيدً ا عن نزعات اإللغاء واإلقصاء والتوحش.

ولو تأملنا يف البواكري األوىل لنشوء ظاهرة العنف يف املنطقة العربية لوجدنا أن
احلاضنة األساسية والفعلية هلذه البواكري ،هي نزعات التوحش يف املامرسة السياسية والتي
حولت البعض من موقع من يطمح إىل خدمة جمتمعه وأمته وانطال ًقا من النشاط السيايس
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تعرض إليه من عنف نفيس وجسدي ،أهنى
 املدين ،إىل اللجوء إىل العنف كردة فعل عىل ما ّمن تفكريه إمكانية العمل السيايس من دون دفع الفاتورة العالية هلذه املامرسة.
وستبقى السياسة وممارساهتا من أهم احلواضن املسامهة واملنتجة لظاهرة العنف
املادي والرمزي ..فتحولت السياسة إىل فضاء ملامرسة كل أشكال اخلصومة والتوحش،
للظفر باهلدف الذي تسعى إليه سواء كنت فر ًدا أو مؤسسة أو دولة .ويبدو أنه بدون
حتويل السياسة من حقل ملامرسة كل أشكال التوحش إىل حقل مدين متارس فيه السياسة
بوسائل تنافسية سلمية ،وتتوسل يف كل أهدافها وغاياهتا بوسائل سلمية وبعيدة كل البعد
عن العنف الرمزي أو املادي ،لن تتمكن املجتمعات العربية من معاجلة ظاهرة العنف
السيايس.

فالسياسة ليست حقلاً للقتل واالغتيال أو ممارسة العنف املادي للوصول إىل األهداف
السياسية .فالسياسة كمامرسة تدبرييه يف املجتمعات هي بمثابة فن صناعة اخلري العام ،وال
يمكن أن يصنع اخلري العام يف أ َّية بيئة اجتامعية بوسائل عنفية وقرسية ،وإنام يتحقق مفهوم
فكرا وممارسة بالثقافة املدنية ومقتضياهتا القانونية
صناعة اخلري العام كلام تلتزم السياسة ً
والدستورية والثقافية.
ونحسب أن من مآزق العامل العريب الراهنة ،هو التعامل مع السياسة ،ليس بوصفها
ميدانًا للتنافس املدين والذي ال يتعدى حدود املدنية واإلنسانية ،وإنام بوصفها حقلاً
للتوحش وممارسة القوة بعيدً ا عن العقل والضوابط القانونية واألخالقية.
هلذا تغيب يف العديد من املجتمعات العربية القدرة عىل التسوية أو احللول الوسطى،
التي تراعي مجيع األطراف ،وتعمل عىل ضامن حق مجيع األطراف.

املامرسة السياسية ال يمكنها أن حتقق انتصارات كاسحة عىل الطرف أو األطراف
السياسية األخرى ،ومن يامرسها بعقلية االنتصارات الكاسحة سيلجأ إىل ممارسة العنف
الذي بدوره سيستدعي عن ًفا مقابلاً  ،وهبذا تتحول الطموحات السياسية إىل عنوان ملامرسة
العنف يف الفضاء االجتامعي.
 -2السياسة كمامرسة هي فضاء للتعاون والتحالف والتضامن مع اآلخرين،
وليست فضا ًء للتناكر والتباعد وغرس األحقاد بني الناس .فكل املامرسات السياسية التي
متارس بذهنية التناكر وغرس األحقاد ستساهم يف إنتاج ظاهرة العنف.
تعزز
أما املامرسات السياسية التي متارس بعقلية التعاون والتضامن والتحالف فإهنا ّ
فكرا وممارسة.
الثقافة املدنية والتعامل املدين مع السياسة ً
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وعليه فإن الثقافة السياسية التي تغ ّلب قيم التباعد والتناكر بني الناس أو أبناء الوطن
واملجتمع الواحد ،فإن هذه الثقافة السياسية تتحمل مسؤولية مبارشة يف إنتاج ظاهرة العنف
السيايس.
أما الثقافة السياسية التي تغ ّلب قيم التواصل والتعاون وتنمية املشرتكات وتعزز
النسيج االجتامعي وتعمل عىل زيادة وترية التالقي والتفاهم بني الناس فإهنا ثقافة سياسية،
تساهم بشكل مبارش يف إنتاج الثقافة املدنية وتعزيز اخليار املدين يف املجتمع.

وتأسيسا عىل هذه الرؤية نتمكن القول :إن املنطقة العربية تعاين من أزمات ومشاكل
ً
عديدة ،وإنه ال يمكن معاجلة هذه األزمات واملشاكل إلاَّ بتغيري الثقافة السياسية السائدة يف
املجتمعات العربية.
وبوابة هذا التغيري والتجديد هي تغيري معنى السياسة واملامرسة السياسية .فالسياسة
ليست ممارسة للقهر وزيادة التوترات واملشاكل بني الناس ،بل هي ممارسة لزيادة وترية
التفاهم والتالقي بني الناس ،وتنمية اخلري بكل مستوياته يف املجتمع ،واالستناد يف كل هذه
املامرسات عىل قناعة عميقة وينبغي أن تكون ثابتة يف الثقافة السياسية ،ومفادها اجلوهري
هو أنه كلام تبتعد هذه الثقافة من املعنى املتوحش يف ممارسة السياسة فإن هذا املجتمع
سيكون أقرب إىل الصالح يف كل يشء ،أما إذا مورست السياسة بذهنية التوحش فإهنا
ستكون مصدر للكثري من الرشور يف املجتمع.

وخالصة األمر :أن إهناء ظاهرة العنف السيايس من فضائنا العريب يتطلب العمل
مصدرا إلنتاج العنف بكل
عىل تبديل أسس ومرتكزات الثقافة السياسية ،بحيث ال تكون
ً
مستوياته يف املجتمع.

ﷺ داعش وتفتيت املنطقة

ثمة عالقة
عىل مستوى املآالت واملقاصد السياسية واملوضوعية يمكن القول :إن َّ
موضوعية تصل يف بعض الفرتات إىل مستوى التخادم املوضوعي غري املبارش بني تنظيم
داعش اإلرهايب ومرشوعات الواليات املتحدة األمريكية.

فاملرشوعات االسرتاتيجية األمريكية يف املنطقة قائمة عىل مركزية املرشوع الصهيوين
يف املنطقة ومده بأسباب التفوق النوعي عىل عموم الدول العربية واإلسالمية ،وتضعيف
الدول املركزية يف املنطقة العربية ودفع األمور عىل املستويني السيايس وامليداين باجتاه تفتيت
هذه الدول وتشجيع املكونات والتعبريات الفرعية صوب بناء واقعها السيايس بمعزل
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عن رشكاء الوطن .وهذا ما تشهده بعض املدن والقوى االجتامعية والسياسية يف العراق
وسوريا ،فكل املعطيات تؤكّد -بشكل ال لبس فيه -أن اإلدارة األمريكية تشجع بطريقة أو
أخرى عىل تفتيت الدول العربية عرب إدخاهلا يف أتون الرصاعات الداخلية التي تصل إىل
مستوى كرس العظم ،والسعي عرب أقنية عسكرية وأمنية عديدة الستهداف اجليوش العربية
التي هي أحد عنارص الوحدة الوطنية يف العراق وسوريا .فحينام تتش َّظى املؤسسة العسكرية
فإن الطريق لعملية التفتيت تبقى سالكة ومرحية لكل اإلرادات اإلقليمية والدولية التي
وثمة وثائق أمريكية وغربية عديدة تثبت وجود هذه الرؤية
تستهدف وحدة املنطقةَّ .
واملخطط لتصحيح اتفاقية سايكس بيكو ،وتنفيذ خطة برنارد لويس القاضية بتقسيم 18
دولة عربية إىل جمموعة دويالت وإمارات صغرية .ومن ضمن هذه الوثائق التي نرشهتا
جملة القوات املسلحة األمريكية بعنوان (حدود الدم) ،والتي وضعها اجلنرال املتقاعد رالف
بيرتز عام  .2006وتشري هذه الوثيقة إىل أن بلوغ هذه الغاية سيتم عري سلسلة نزاعات
حملية وإقليمية ،يؤ ّدي عنفها يف النهاية إىل التخ ُّلص من حدود 1916م .إضافة إىل وثائق
ومرشوعات أخرى ،كلها تتَّفق حول رضورة إخضاع العامل العريب إىل تقسيم جديد.
ويبدو من طبيعة األحداث أن تفجري األوضاع العربية من الداخل كام متارسه مجاعة داعش
اإلرهابية ،هو أحد الطرق األساسية لتحقيق التقسيم اجلديد للمنطقة.
ولو تأملنا يف مرشوع داعش السيايس وامليداين نجد أنه يلتقي موضوع ًّيا مع الرؤية
واملرشوع األمريكي يف املنطقة ،فتنظيم داعش بعملياته القتالية وبنهجه املتطرف الذي
حيارب كل من خيتلف معه ،هو أحد أدوات التفتيت الفعالة يف املنطقة اليوم.
وعليه فإن كل من يراهن عىل نجاح مرشوع داعش يف املنطقة ،هو رشيك يف مرشوع
جتزئة وتفتيت املنطقة بمعايري طائفية ومذهبية ،بحيث يبقى الكيان الصهيوين هو القوة
املتحكمة يف مسار املنطقة عىل املستويني االسرتاتيجي واألمني.

ودائماً ووفق جتارب سياسية عديدة ،مجاعات التطرف واإلرهاب ختدم مرشوعات
دولية كربى سواء بعالقة ذاتية هبذه املرشوعات الدولية اخلطرية أو عرب حتالف موضوعي،
بحيث تصب نتائج أفعال هذه التنظيامت اإلرهابية يف مصلحة مرشوعات وخمططات
الغرب يف املنطقة.
فالعالقة عىل مستوى املآالت والنتائج بني تنظيم داعش اإلرهايب وما ختطط إليه
الواليات املتحدة األمريكية للمنطقة قائمة ومتداخلة يف أغلب ملفات املنطقة.
فأفعال داعش وإرهاهبا العابر للمناطق وسعيها احلثيث خللط األوراق وجتاوز الكثري
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من اخلطوط احلمراء هو الذي أعاد بعض احليوية للمرشوع األمريكي يف املنطقة .فالعودة
األخرية للواليات املتحدة األمريكية ما كانت لتتم بدون بروز تنظيم داعش اإلرهايب
وإسقاطه ملدينة املوصل يف شامل العراق وهتديده ملجمل العملية السياسية يف العراق.

وإرساع داعش بعد سيطرهتا عىل الرقة واملوصل إىل إعالن دولة اخلالفة ضمن حدود
سيطرهتا عىل بعض األرايض العراقية والسورية هو أحد جتليات تقسيم املنطقة عىل أساس
حتويل دول املنطقة إىل دويالت متحاربة ومتقاتلة بعضها مع بعض العتبارات مذهبية أو
قومية .ولعل أحد العوامل األساسية التي سامهت يف إنعاش وتظهري مرشوع بايدن للعراق
هو تنظيم داعش وإعالنه دولة اخلالفة .فتنظيم داعش أوجد كل املربرات السياسية واألمنية
وامليدانية ملرشوع بايدن للعراق.
فداعش خمرتقة من قبل أجهزة عديدة ،ولو تأملنا يف عدد الغربيني امللتحقني بمرشوع
داعش اإلرهايب ندرك أن لإلدارات الغربية حضور أمني وازن يف تنظيم داعش .وسعي
الدول الغربية وعىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية ملحاربة داعش وبناء حتالف دويل
ملواجهته ال يعارض تلك احلقيقة السالفة الذكر.

فثمة رضورات غربية إلنعاش اقتصادها املريض والغطاء املايل للتحالف الدويل
َّ
سيقوم هبذه املهمة .كام أن املرشوع األمريكي -كام يبدو -ليس القضاء عىل داعش ،وإنام
تقليم أظافره؛ ألنه مل يستنفد كل أغراضه منه .فاحلرب األمريكية عىل داعش ستعيد هذا
التنظيم اإلرهايب إىل بيت االنسجام االسرتاتيجي مع املرشوع األمريكي يف املنطقة؛ ألن
تتحول
الواليات املتحدة األمريكية ال تسمح أل َّية قوة سواء دولة أو مجاعة أو تنظيم أن
َّ
إىل قوة وازنة يف املنطقة بعيدً ا عن املظلة األمريكية .وبفعل التطرف املذهبي واالخرتاق
األمني ستتمكن الواليات املتحدة األمريكية جمد ًدا من السيطرة عىل مسار حركة داعش
يف املنطقة.

فنهج هذا التنظيم الطائفي ساهم يف تأجيج نار الفتنة الطائفية يف عموم املنطقة ،كام أن
طموحها األيديولوجي أخاف الكثري من دول املنطقة؛ لذلك نتمكن من القول :إن تنظيم
داعش اإلرهايب أعاد خلط األوراق وساهم يف إرباك املنطقة وجعلها مشغولة بذاهتا ،بحيث
أضحى الكيان الصهيوين هو الطرف الوحيد املسرتيح من هذا االنشغال واالرتباك.
وألول مرة يف تاريخ املنطقة احلديث تصبح كل دول وشعوب املنطقة مشغولة بذاهتا
وتعاين من الكثري من املشاكل الداخلية ،بحيث أضحى االنشغال بامللفات اإلقليمية الكربى
كالقضية الفلسطينية دونه صعوبات حقيقية.
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فتنظيم داعش اإلرهايب أعاد بناء األولويات يف املنطقة ،بحيث أضحت امللفات
األمنية والسياسية الداخلية هي املسيطرة عىل أجندة وجدول الكثري من الدول والقوى
السياسية يف املنطقة.
وعليه فإن دول املنطقة مجي ًعا معنية بإفشال مرشوع داعش التفتيتي للمنطقة ،وذلك
عرب االلتفات إىل النقاط التالية:

 -1إن تنظيم داعش اإلرهايب ال يمكن أن يواجه فقط برضبات عسكرية جوية ،وإنام
مواجهته بحاجة إىل مرشوع سيايس رائد وطموح للمنطقة ،يستهدف بالدرجة األوىل إهناء
املشكالت السياسية واألمنية بني دول املنطقة ،وتعزيز أسباب التفاهم بينها ،وتطوير نظام
التعاون بني دول املنطقة .فقوة تنظيم داعش اإلرهايب يف اخلالفات السياسية القائمة بني
دول املنطقة؛ لذلك فإن معاجلة هذه املشاكل وصياغة مرشوع للتنسيق والتعاون بني دول
املنطقة يعدّ إضافة رضورية وحيوية يف مواجهة تنظيم داعش اإلرهايب.

 -2كل دول املنطقة معنية بتنقية ساحاهتا الداخلية من بعض األزمات واملشاكل،
التي ترض بمستوى االنسجام بني مؤسسة الدولة وقوى املجتمع املختلفة.

 -3عىل الدول العربية أن تعبرّ عن خماوفها بشكل جدي من تقسيم العراق وسوريا؛
ألن تقسيم هذين البلدين سيدخل املنطقة بأرسها يف أتون رصاعات سياسية وطائفية بدون
أفق سيايس أو إمكانية فعلية يف التحكم بمسار هذه الرصاعات .فمهام كان تقويم الدول
العربية للنظامني السياسيني يف العراق وسوريا فإن وحدة هذين البلدين من رضورات
األمن القومي للمنطقة كلها ،وال جيوز وطن ًّيا وقوم ًّيا الصمت أمام املحاوالت احلثيثة التي
تستهدف تقسيم سوريا والعراق.
ومن الرضوري أن يدرك اجلميع أن تقسيم العراق وسوريا إضافة نوعية ملرشوع
داعش يف املنطقة وهيمنة صهيونية اسرتاتيجية عىل عموم املنطقة؛ لذلك فإن احلرب ضد
داعش تقتيض العمل عىل إفشال خمططاته التقسيمية للمنطقة.
من هنا فإن صيانة وحدة العراق وسوريا هي صيانة لوحدة كل دول املنطقة ،وإفشال
ملخطط داعش اإلرهايب.

وال يمكن أن نواجه تنظيم داعش وخمططات الغرب التقسيمية يف ظل صمتنا عىل
حماوالت تقسيم العراق وسوريا .فال مواجهة فعلية وف َّعالة لتنظيم داعش بدون سعي مجيع
العرب مهام كانت مواقعهم السيايس إلفشال خمططات تقسيم العراق وسوريا.
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ﷺ تعدد االنتامءات والوحدة السياسية

دائماً املجتمعات املتعددة واملتنوعة سواء كان أفق ًّيا أو عمود ًّيا ،تويل ملوضوع وحدهتا
االجتامعية والوطنية أولوية خاصة؛ وذلك ألن طبيعة االختالف يف االنتامءات وامليوالت
واخلصوصيات الثقافية يميل عىل مؤسسة الدولة أمهية احلفاظ عىل وحدة هذا املجتمع
والوطن ،بحيث ال تتحول االنتامءات املتعددة يف اإلطار الوطني واالجتامعي الواحد إىل
مربر لتضعيف البناء الوحدوي للمجتمع والوطن.

ولو تأملنا يف اخلريطة األيديولوجية واملذهبية والقومية للمجتمعات اإلنسانية اليوم،
لرأينا أن كل املجتمعات اإلنسانية تعيش حقيقة أو أكثر من حقائق التنوع والتعدد ،وأنه
ال يوجد عىل وجه البسيطة جمتمع متجانس يف كل دوائر االنتامء التي تعيشها املجتمعات
اإلنسانية املعارصة.
موحدً ا يف دينه فهو يعيش حالة التعدد والتنوع عىل مستوى املذهب
فإذا كان املجتمع َّ
موحدً ا يف الدين واملذهب نجد أن تعدده وتنوعه
واملدارس الفقهية اإلسالمية .وإذا كان َّ
يأيت من البعد القومي أو العرقي للمواطنني.
وعليه فإن املجتمعات اإلنسانية قاطبة تعيش حالة التعدد والتنوع.

وإن وحدة هذه املجتمعات مل تنجز عىل أنقاض حقائق تنوعها وتعددها ،وإنام
أنجزت من خالل احرتام هذه احلقائق وإفساح املجال هلا إلثراء الواقع االجتامعي والثقايف
من خالل خصوصياهتا وعنارص القوة الذاتية.

وعليه فإننا نرى أن الوحدات الوطنية يف املجتمعات املتنوعة ال يمكن أن تبنى
وتصان من خالل جتاهل حقائق التنوع والتعدد فيها؛ ألن عملية التجاهل املنهجية حترض
أهل كل هذه احلقائق للتمسك الصلب بحقائقها وثقافتها ألهنا بدأت تشعر أهنا مستهدفة
يف بعض خصوصياهتا أو ثقافتها.
وبالتايل فإن املطلوب يف املجتمعات املتنوعة هو كيف نحافظ ونحمي وحدتنا
االجتامعية والوطنية يف ظل واقع اجتامعي متعدد ومتنوع.

حني االقرتاب املوضوعي من هاتني احلقيقتني :حقيقة الوحدة الوطنية التي هي من
رضورات الوجود واملنعة ،وحقيقة التنوع الذي يعيشه املجتمع عىل أكثر من مستوى نجد
أن املطلوب أمام هذه احلقائق االلتزام بالنقاط التالية:
 -1االلتزام بسياسات االحرتام واالعرتاف باحلقائق املوجودة يف املجتمع؛ ألن
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جتاهل هذه احلقائق سيقود إىل متسك أصحاهبا بشكل صلب ،مما يقلل من إمكانية بناء
الوحدة الوطنية عىل أسس صلبة ورصحية.
كام أن العمل عىل إفناء أو خماصمة هذه احلقائق سيقود املجتمع عىل املستوى العميل
إىل التحول إىل جمتمعات متعددة ولكنها تعيش حتت سقف وطني واحد.

ولكن مع انفجار اهلويات الفرعية ألغلب االنتامءات املوجودة يف جمتمعاتنا ،فإن
وجود جمتمعات متخاصمة أو متباعدة يف إطار وطني واحد ،فإنه سيفيض باستمرار إىل
دخول الوطن يف حتديات ومشاكل ال يمكن معاجلتها؛ ألن هذه التحديات تتغذى باستمرار
من حالة الشعور العميق جلميع هذه االنتامءات للتعبري عن ذاهتا بشكل رصيح وفاقع.

وهذا بطبيعة احلال -يف ظل غياب العالقة السوية واالجيابية بني خمتلف املكونات-
سيؤدي إىل توتر العالقة ويفاقم من حاالت غياب الثقة ببني مجيع األطياف والتعبريات.
لذلك فإننا نعتقد أن أسلم اخليارات وأصوهبا هو التعاطي اإلجيايب مع حقائق التنوع
والتعدد وضبطها مجي ًعا بقيم الوحدة الوطنية ولوازمها األخالقية والقانونية.

ولو نظرنا إىل املجتمعات اإلنسانية املتقدمة واملتطورة ،والتي تعيش حقائق التنوع
عىل أكثر من صعيد ومستوى ،لوجدنا أن هذه املجتمعات ،مل تتجاهل حقائق التنوع يف
جمتمعها ،كام أهنا مل تتعامل معها بقسوة ،وإنام احرتمت هذه احلقائق ووفرت هلا قانون ًّيا
واجتامع ًّيا التعبري السلمي واملوضوعي عن ذاهتا وضبطت كل هذه اخلصوصيات
والتعبريات بمنظومة أخالقية وقانونية ،بحيث حيرتم اجلميع مقتضيات الوحدة الوطنية
ومتطلباهتا الوطنية واالجتامعية.

وعليه فإننا نرى أن أسلم اخليارات املتاحة للتعامل مع املجتمع املتعدد واملتنوع هو
االعرتاف هبذه احلقائق والتعامل معها بوصفها هي من عوامل تعزيز الوحدة الوطنية وليس
من خماطرها أو نقاط ضعفها.
 -2يف الوقت الذي ندعو اجلميع لاللتزام بسياسات االعرتاف واالحرتام حلقائق
موحد
التنوع املوجودة يف املجتمع والوطن ،ندعو يف الوقت ذاته إىل بناء جمتمع سيايس َّ
وبعيد عن كل نزعات التمرتس الطائفي أو القومي أو العرقي.
نحن مع احرتام التنوع يف الدائرة االجتامعية ،ولكننا ضد نقل هذا التعدد إىل مؤسسة
الدولة أو ما يمكن أن نطلق عليه املجتمع السيايس.
نعرتف بالتعددية يف الدائرة االجتامعية ،ولكن يف املجتمع السيايس ينبغي أن نحافظ
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عىل الوحدة بكل مستوياهتا وجتلياهتا ،بحيث تكون املواطنة -بكل محولتها احلقوقية
والدستورية -هي معيار من حيق له االلتحاق باملجتمع السيايس.
وهبذه الطريقة نحن نحافظ عىل وحدة املجتمع والوطن من خالل بناء الوحدة
الوطنية واالجتامعية عىل قاعدة القبول التام بكل حقائق التعدد والتنوع.
ويف هذا السياق من الرضوري بيان أننا ضد أية خماصمة طائفية أو عرقية أو قومية يف
املجتمع السيايس ومؤسسات الدولة.

فالكفاءة الوطنية وحدها هي مقياس من حيق له املشاركة يف عضوية املجتمع
السيايس.

وإن اعرتافنا بحقائق التنوع والتعدد ينبغي َألاَّ يتعدى امليدان االجتامعي والثقايف
بكل مستوياهتا.
فالدولة بكل مؤسساهتا موحدة ،ومعيار الرشاكة فيها هو الكفاءة الوطنية .أما
املجتمع فهو يعيش حالة التنوع بكل مستوياهتا ،ويتنافس اجلميع يف الدائرة االجتامعية
أي ضغط سلبي عىل أي مستوى من مستويات االنتامء املوجودة يف املجتمع.
بدون ِّ

 -3يف الوقت الذي ندعو إىل احرتام كل حقائق التنوع املوجودة يف املجتمع ،ندعو
يف الوقت ذاته إىل وطن واحد موحد حيتضن اجلميع ويعمل عىل توفري كل مستلزمات احلياة
الكريمة للجميع بدون حت ُّيز ألحد أو افتئات عىل أحد .ووحدة الوطن ليس من القضايا
القابلة للمقايضة ،بل هي من الثوابت التي تصل إىل حد ما يطلق عليه املقدس السيايس،
الذي ينبغي لكل أبناء الوطن احلفاظ عليه ومحايته من كل املخاطر والتحديات.
وهبذه اآلليات نصل إىل معادلة قائمة عىل العنارص التالية :احرتام كامل للخصوصيات
الثقافية واالجتامعية وجمتمع سيايس موحد معيار االلتحاق به هو الكفاءة الوطنية برصف
النظر عن انتامءات هذه الكفاءات الوطنية ،ووحدة وطنية ال مساومة عليها ،وتصان وحتمى
من اجلميع ،ويتم الدفاع عنها بالغايل والنفيس.

وفق هذه املعادلة تتمكن املجتمعات املتنوعة واملتعددة أن تبني وحدة وطنية صلبة،
ال خيشى عليها مهام كانت التحديات أو املكائد التي يكيدها أعداء الوطن.
فاالنتامءات بكل مستوياهتا هي حقائق اجتامعية وثقافية عنيدة ،وقادرة عىل الدفاع
عن نفسها مهام كانت القوة التي تريد اجتثاثها أو استئصاهلا .وإن هذه احلقائق بحاجة إىل
احرتام قانوين ومؤسيس لوجودها وخصوصياهتا ،وإن هذا االحرتام القانوين واملؤسيس،
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سيحوهلا إىل طاقة خلاَّ قة إلثراء حقائق الوحدة الوطنية ،وستدافع بكل ما متلك عن وطنها
ووحدته.

فلنتوحد ضد الفتنة الطائفية
ﷺ
َّ

يف إطار النفخ الطائفي والشحن املذهبي املحموم ،تأيت كل الترصحيات واملقوالت
التي يطلقها دعاة الفتن من كل األطراف ،بغرض تعزيز فرص الفتن الطائفية يف الواقع
اإلسالمي املعارص .واإلنسان ال يستطيع أن يدافع عن قناعاته بإثارة الفتن ألنه ال فائدة
منها إلاَّ املزيد من تأجيج الفتن الطائفية وشحن النفوس والعقول جتاه الداخل اإلسالمي.

ويف سياق هذه الترصحيات والترصحيات املضا َّدة ،التي هي من جوهر واحد ،وهو
االنخراط املتسارع يف مرشوع الفتنة الطائفية التي حترض إىل هذه األمة من أقصاها إىل
أقصاها ،نود التأكيد عىل النقاط التالية:

 -1إننا نرفض وبشدة كل املقوالت والترصحيات الطائفية من أ َّية جهة صدرت،
ونعترب أن دفع األمور نحو الصدام املذهبي بني املسلمني هو من أكرب اجلرائم التي ترتكب
بحق املسلمني مجي ًعا .وإن وطننا العزيز من أقصاه إىل أقصاه ليس مكرس عصا ألحد ،لذلك
نرفض وبشدة أ َّية حماولة تستهدف تصدير بعض أشكال الفتن الطائفية ،كام نرفض أ َّية حماولة
للتعدي عىل هذا الوطن .فوطننا نفديه بالغايل والنفيس ،ونرفض كل حماوالت إقحامنا يف
مرشوعات هذه الفتن والتش ِّظيات الطائفية ،سواء صدرت هذه املحاوالت من شخصيات
أي شكل
وجهات سنية أو شخصيات وجهات شيعية .فاألوطان ال يساوم عليها ،ونرفض َّ
من أشكال املساس هبا .وهذا الكالم ليس مزايدة عىل أحد ،وإنام هو جزء من فهمنا لقيمنا
وواجباتنا ومسؤولياتنا جتاه جمتمعنا ووطننا يف آن.
وعليه فإننا ندعو كل أبناء وطننا من خمتلف مواقعهم الفكرية واالجتامعية إىل الوقوف
بحزم ضد كل حماوالت زرع الفتن الطائفية بني أبناء جمتمعنا وعدم التساهل مع كل أشكال
إذكاء روح االنقسام املذهبي يف وطننا.

 -2إن املخطط الذي يستهدف إسقاط األمة مجعاء يف أتون احلروب املذهبية الكامنة
والرصحية كبري ومتعدد األشكال واألساليب واجلوانب؛ لذلك فإننا بحاجة اليوم إىل
مرشوع إسالمي متكامل ،تشرتك فيه مجيع املؤسسات واملعاهد والقوى والفعاليات إلفشال
هذا املخطط ،واحلؤول دون سقوط األمة أو بعض أطرافها يف أتون هذه الفتن العمياء ،التي
ال يربح منها إلاَّ أعداء األمة.
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واخلطري يف هذا األمر أن صناع الفتن ليسوا عىل شكل واحد ،أو نمط حمدد ،وإنام هم
يتلونون ويتعددون ،ويأتون من أجل تنفيذ خمططهم اجلهنمي من أبواب متفرقة ووسائل
متنوعة؛ لذلك فإننا نرفض أن ننجر إىل مرشوع الفتنة الطائفية ،ونعترب أن االنجرار إىل هذه
أي إنسان الديني
الفتن هو أكرب خدمة تقدم إىل أعداء األمة ،كام أهنا تساهم يف حرق تاريخ ِّ
والوطني واألخالقي.
وإن كل الترصفات الشائنة التي يقوم هبا بعض السنة أو بعض الشيعة ،ينبغي أن تكون
موضع إدانة رصحية وواضحة؛ ألن الظلم مرفوض واالفتئات عىل احلقوق والكرامات
مرفوض ،وال يمكن أن نعالج هذه املامرسات بالقيام بمثلها جتاه الطرف اآلخر ،وإنام بإدارة
هذه املشاكل والبحث عن حلول ناجعة بعيدً ا عن نزعات التشظي الطائفي واملذهبي.

أي
ألي إنسان ومن ِّ
والواقع اإلسالمي اليوم ميلء بكل الصور واحلقائق ،التي تربر ِّ
موقع مذهبي كان ،لالنزالق صوب املسامهة املبارشة يف إذكاء الفتنة والتوتر املذهبي ،ولكن
دائماً وأبدً ا النار ال ُت ْط َفأ بنار مثلها.

لذلك فنحن مجي ًعا بحاجة إىل وعي عميق بمخاطر هذه الفتن عىل اجلميع ،وبعمل
مستديم من أجل تفكيك كل العقد وعنارص التوتر التي تُذكي أوار االحتقان الطائفي بكل
صوره وأشكاله.
 -3علامء األمة ومؤسساهتا الدينية والرشعية تتحمل مسؤولية كربى للمسامهة الف َّعالة
يف وأد الفتنة الطائفية التي بدأت تطل برأسها النتن يف أكثر من بلد عريب وإسالمي .فكام أن
هناك قوى وفعاليات علنية وخفية تعمل ليل هنار من أجل إسقاط األمة يف أتون االحرتاب
الطائفي ،ينبغي أن تكون هناك قوى وفعاليات وعىل رأسها علامء األمة ومؤسساهتا الدينية
تعمل من أجل إفشال هذا املخطط اجلهنمي الذي يستهدف األمة يف حارضها ومستقبلها،
والتعاون من أجل تعزيز قيم األخوة والتعايش السلمي بني مجيع مكونات األمة.
نحمل مجيع هذه املؤسسات الدينية مسؤولية رفع الغطاء الديني
ويف هذا السياق ّ
والرشعي عن كل الترصحيات واملامرسات التي تستهدف ّ
بث الكراهية بني املسلمني أو
تأزيم العالقة بني تعبرياهتا املذهبية.

فحينام يقف علامء األمة أمام مقدمات احلروب املذهبية فإن قدرة األمة عىل إفشال
خمططات الفتنة تكون ف َّعالة ،أما إذا صمت علامء األمة ،ومتادى صانعو الفتنة من كل الطوائف
كبريا؛ لذلك من الرضوري
واألطراف فإن خماطر السقوط يف مستنقع احلروب املذهبية سيكون ً
تسوغ االحرتاب الداخيل بني املسلمني.
عدم التساهل مع كل الترصحيات واملامرسات التي ّ
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 -4إننا ندعو أهل االعتدال والوسطية والتالقي من كل الطوائف واملذاهب إىل فتح
جسور اللقاء والتالقي والتفاهم والتعاون ،من أجل إرساء حقائق هذه القيم يف الفضاء
العام للمسلمني.
فال يكفي اليوم أن نلعن ونرفض ظالم الفتنة واالحرتاب املذهبي ،وإنام نحن بحاجة
إىل التعاون والتعاضد لتنقية الساحات اإلسالمية من جراثيم التطرف والغلو ونزعات
اإللغاء واإلقصاء هذا من جهة ،ومن جهة أخرى للعمل املؤسيس يف كل الفضاءات الوطنية
واالجتامعية لتعزيز قيم الوحدة والتفاهم والتالقي؛ ألن االحرتاب الطائفي يدمر اجلميع،
و ُينهي كل أشكال االستقرار السيايس واالجتامعي ،وال سبيل لوأد مرشوع الفتن الطائفية
إلاَّ بالوعي بمخاطرها والوقوف ضدها وفضح مآالهتا والعمل عىل تشبيك العالقة بكل
مستوياهتا بني مكونات األمة .وإنه آن األوان منا مجي ًعا لرفع الصوت ضد كل أشكال ّ
بث
الكراهية بني املسلمني وحتضري املرسح االجتامعي والسيايس للحروب املذهبية يف مجيع
بلدان العرب واملسلمني.
فتعالوا مجي ًعا نحمي أوطاننا وأمننا االجتامعي والسيايس برفض مرشوع االقتتال
الطائفي يف األمة.

ﷺ الوطن أولاً ودائم

عديدة هي الدروس والعرب التي أثارهتا التحوالت السياسية التي جرت يف أكثر من
بلد عريب ،ولكن ما لفت نظري لدى الشعوب العربية ،التي نزلت إىل الشارع وحتركت من
أجل إصالح أوضاعها وتطوير أحواهلا هو النزعة الوطنية ،التي عبرَّ عنها الناس بأساليب
وطرق خمتلفة.

فالشباب التونيس الذي نزل إىل الشوارع ،وحتمل الشدائد وطالب بإحداث تغيري
سيايس واقتصادي يف بلده ،كان يردد دائماً شعارات تعزز من الوطنية التونسية ،وإن هذه
الوطنية تستحق بذل الغايل والنفيس من أجل صيانتها ومحايتها من كل املخاطر سواء كانت
داخلية أو خارجية.
ووضوحا يف التجربة املرصية .فكل
بروزا
أيضا حتقق وبصورة أكثر
ً
واألمر ذاته ً
ً
الفئات والرشائح كانت تنادي بالوطنية املرصية ،وإن هذا الوطن هو بمثابة األم الرؤوف
بجميع أبنائها مع اختالف ومتايز هؤالء األبناء عىل أكثر من صعيد ومستوى .وكان ميدان
التحرير يف القاهرة هو املنصة الكربى التي عبرَّ ت فيها كل الرشائح والفئات عن مرص َّيتها
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واعتزازها العميق بوطنيتها التي تستحق منهم كل تبجيل وتضحية .واألمر ذاته -وإن
بمستويات متفاوتة -تكرر يف التجارب والدول العربية األخرى.

فاجلميع رفع شعارات العزة للوطن ،واجلميع نزل إىل امليادين وطالب باإلصالح
والتغيري من أجل أن يرى شعبه ووطنه يف حال أفضل مما هو عليه.
وامللفت يف كل هذه التحوالت والتجارب أن كل اليافطات والشعارات واهلموم
وطنية ،مع تراجع ملحوظ عىل مستوى الشعار واملطالب للهموم والقضايا التي تتجاوز
حدود الوطن.

فالوطن واالنتامء إليه مل يعد قل ًقا يف نفوس الناس وعقوهلم ،وإنام هو انتامء راسخ
وعميق ،وقد عبرّ وا عن هذا االنتامء بطرق ووسائل خمتلفة ،ولكنها مجي ًعا تشرتك يف إبراز
أولوية الوطن ومهومه ،وإن اجلهود ينبغي أن تبذل من أجل تطوير أحواله وإصالح
أوضاعه.
بأي تناقض بني مطالبتهم باإلصالح والتغيري وانتامئهم الوطني،
ومل يشعر هؤالء ِّ
بل عىل العكس من ذلك متا ًما؛ إذ عبرَّ هؤالء أن صدق انتامئهم لوطنهم وحبهم لشعبهم
وجمتمعهم ،هو الذي دفعهم للمطالبة باإلصالح والتغيري.
فحب الوطن ال يعني فقط التغنِّي العاطفي به ،وإنام االلتزام العميق بقضاياه
ومصاحله العليا ،والعمل الدائم لتطوير أوضاعه؛ ألن احلب الصادق إىل األوطان هو الذي
يدفع اإلنسان إىل اإليامن بأن وطنه يستحق أن يكون يف مقدمة ركب الشعوب واألوطان.

أرضا بال روح ،بل هو الروح املمزوجة بحب األرض والبرش ،ومن
فالوطن ليست ً
يكره أبناء وطنه مهام كان سبب الكره ،فهو يف حقيقة األمر ال حيب وطنه ،بل حيب نفسه
وأناه ،ويبحث عن وطن بمقاسه هو فقط .بينام األوطان هي القلب الكبري لكل أبنائه ،وإن
من ينتمي إىل هذا الوطن ينبغي أن حيرتم وحيب وفق مقتضيات الوطن واملواطنة.

فالعالقة بني الوطن واملواطن عالقة عميقة ،فحب الوطن يقتيض بالرضورة حب
املواطن ،واملواطن لن يتصف هبذه الصفة بدون وطن جيمع مجيع املواطنني .وإن الكثري من
املشكالت القائمة يف العديد من البلدان هو من جراء الفصل وعملية التفكيك بني الوطن
واملواطن ،فتجد اإلنسان الذي يامرس عملية التفكيك يصدح بحب الوطن ويتغنَّى به
ويدبج القصائد واملقاالت يف الوله والعشق هلذا الوطن ،ولكنه والعتبارات عديدة -لسنا
يف صدد بياهنا -ال يصون حرمة رشيكه يف الوطن ،أو ال يعطيه األولوية يف فرص العمل
والتشغيل ،فعشق الوطن مل يتحول إىل اسرتاتيجية ومرشوع عمل لديه ،فالوطن بالنسبة إليه
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هو عملية األخذ؛ ألن العطاء للوطن ومحايته يعني عىل املستوى الفعيل هو العطاء للمواطن
ومحاية مصاحله املختلفة .فالذي حيرتم وطنه ينبغي له أن حيرتم أبناء وطنه ،وعملية التفكيك
والفصل يف عملية االحرتام هي بوابة املشاكل واألزمات عىل أكثر من صعيد ومستوى.

وعليه فإن حب الوطن وااللتزام بقضاياه ومصاحله العليا ليس جمالاً للمزايدة بني
مكونات الوطن ،بل هو جمال للمنافسة والقيام بخطوات ملموسة يف محاية الوطن واملواطنني
بعيدً ا عن النزعات النرجسية والشوفينية.

فاألوطان ال حتمى باملزايدات اجلوفاء ،بل بالعمل واإلنتاج والتنمية والبناء العلمي
واالقتصادي ،فكل خطوة ومبادرة يف هذا السبيل هي محاية للوطن ومصاحله ،فمن حيب
وطنه ويعمل عىل محايته من األخطار ال يع ّطل معامالت املواطنني يف الدوائر احلكومية،
ومن حيب وطنه ويعمل عىل محايته يامرس عمله عىل أكمل وجه بدون تس ّيب أثناء الدوام
الرسمي ،ومن حيب وطنه ال يفضل العاملة األجنبية عىل العاملة الوطنية ،ومن حيب وطنه
ال يتعدى عىل املمتلكات العامة ،ومن حيب وطنه ال هيرب أمواله إىل اخلارج ،بل يعمل عىل
استثامرها يف داخل وطنه.
وخالصة القول يف هذا السياق :أن حب الوطن ليس لقلقة لسان ،وإنام هو التزام بأولوية
الوطن عىل كل الصعد واملستويات .ومن يعترب الوطن ومصاحله أولويته سيعمل من أجل
القبض عىل كل أسباب وعوامل تقدمه يف كل املجاالت واجلوانب؛ هلذا فإن عالقة اإلنسان
بوطنه ليست خاضعة ملزايدات من هذا اإلنسان أو ذاك الطرف؛ ألن اإلنسان بطبعه مهام كان
فكره ،هو جمبول عىل حب وطنه وعشقه .ومن اخلطأ الذي يرتكبه البعض هو حينام يدفع األمور
باجتاه مربع االهتام ،وكأنه هو مانح شهادات الوطنية أو القابض عىل مفتاح الوطن.

عالقة اإلنسان بوطنه هي عالقة صميمية ،وتأخذ هذه العالقة عىل مستوى التعبري
مؤرشا إىل حب الوطن
أشكالاً متعددة ،واالختالف يف الرأي أو املوقف الفكري ليس
ً
أو كرهه؛ ألن هاتني املسألتني خمتلفتان يف الطبيعة والدور والوظيفة .فنحن مهام كانت
نضحي بوطننا من أجل مصالح اآلخرين؛ ألنه -ببساطة شديدة -هو
الصعوبات لن
ّ
الوطن الذي ال نعرف بديلاً عنه.
يضحي بأمه،
فاإلنسان مهام كانت مشاكله وصعوباته األرسية واالجتامعية فإنه لن
ّ
وعالقة اإلنسان بأمه ال حتتاج إىل مزايدة أو ادعاءات من هنا أو هناك ،كذلك هي عالقة
اإلنسان بوطنه هي قائمة عىل احلب ،وهذا احلب مركوز يف دواخل قلب اإلنسان وروحه،
هذا عىل املستوى العاطفي والقلبي ،واإلنسان حينام يطالب بتحسني أوضاعه أو تطوير

خطر العنف على االستقرار السياسي والسلم االجتماعي

87

أحواله فإنه ال يطالب بأشياء مناقضة حلبه إىل وطنه أو مواطنيته ،بل عىل العكس من ذلك
متا ًما ،إذ إن اإلنسان الذي ال يعرف لوطنه بديلاً هو الذي يسعى دائماً إىل التطور والتقدم؛
ألنه حيلم ويأمل أن يكون وطنه هو أفضل األوطان ،وأن يكون شعبه هو أفضل الشعوب.
ويف سياق املحافظة عىل مقتضيات الرشاكة الوطنية أو ُّد التأكيد عىل النقاط التالية:

 -1ليس من الرشاكة الوطنية يف يشء أن يسمح اإلنسان لنفسه التعدي عىل حقوق
وعقائد املواطنني الذي يشرتكون معه يف الوطن واملصري.

أي مواطن أن يقبل أو يرفض قناعات وأفكار املواطن اآلخر ،ولكن ليس
فمن حق ِّ
من حقه أن يتعدى عليها ،فال تنسجم فكرة التعدي عىل أفكار ومقدسات املواطنني مع
مقتضيات املواطنة والرشاكة الوطنية .واألوطان ال حتمى ببث الكراهية والعداوة بني
املواطنني ،مهام كانت قناعتك جتاه أفكار هذا الطرف أو ذاك.
 -2إن تعدد اآلراء والقناعات عند املواطنني ال حيكم إلاَّ يف ظل سيادة القانون ،فهو
الذي يضبط النزاعات والتباينات ،وهو الذي حيول دون حتول التباينات إىل معاول هدم
للنسيج الوطني واالجتامعي.
هلذا فإننا مجي ًعا ينبغي أن نكون حتت سقف القانون ،وننضبط بضوابطه ،بعيدً ا عن
النزعات الذاتية .وهذا بطبيعة احلال يقتيض العمل عىل سن قوانني واضحة لكل املجاالت
واحلقول ،حتى يتسنى للجميع محاية حقوقه املادية واملعنوية بالقانون.
ان بِا ْل ِقس ِ
{و َيا َق ْو ِم َأ ْو ُفوا المِْ ْك َي َال َوالمِْ َيز َ
ط َولاَ َت ْب َخ ُسوا
هلذا يقول الباري عز وجلَ :
ْ
ِ
ِ
(((
َّاس َأ ْش َيا َء ُه ْم َولاَ َت ْع َث ْوا فيِ الأْ َ ْر ِ
ض ُم ْفسدي َن} .
الن َ

 -3إننا مجي ًعا ومن خمتلف مواقعنا األيديولوجية والفكرية ومناطقنا اجلغرافية ،نعيش
يف سفينة وطنية واحدة .وإن هذه السفينة تتطلب منا التعاون والتضامن وإصالح عالقاتنا
البينية عىل أسس املواطنة املتساوية واالحرتام املتبادل .فهذا هو خيارنا حلامية سفينة الوطن
من كل املخاطر والتحديات ،وسيبقى هذا الوطن من أقصاه إىل أقصاه هو معقد آمالنا،
وفضاء جهدنا العلمي والتنموي والثقايف.

والوطني احلق هو الذي ال يعادي أبناء وطنه ،أو يكرههم العتبارات مذهبية أو
جهوية ،بل يعمل عىل محايتهم وصيانة حقوقهم بعيدً ا عن كل افتئات وظلم.
((( سورة هود ،اآلية .85
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الدكتور الشيخ حسن كرمي ماجد الربيعي*

ﷺ املقدمة

لإلمام عيل بن احلسني زين العابدين  Cممارسات اقتصادية ذات
مهمة يف علم االجتامع الديني ،حاولت يف هذا البحث أن أبني
منافع اجتامعية ّ
بعض املالمح االقتصادية التي مارسها اإلمام  Cبنفسه الرشيفة وربطها
بالفعل الديني ،وكان يامرس هذا الفعل ممارسة دينية برسية تا َّمة ،لقد ربط
الفعل االقتصادي باالجتامعي.

اليد اخلفية ( :)invisible handهي استعارة ابتكرها االقتصادي آدم
ربا أن الفرد الذي يقوم باالهتامم
سميث ورشحها يف كتابه (ثروة األمم) معت ً
أيضا يف ارتقاء املصلحة اخلرية ملجتمعه ككل
بمصلحته الشخصية يساهم ً
من خالل مبدأ اليد اخلفية ،حيث يرشح بأن العائد العام للمجتمع هو جمموع
عوائد األفراد ،فعندما يزيد العائد الشخيص لفرد ما فإنه يساهم يف زيادة العائد
اإلمجايل للمجتمع(((.
* جامعة الكوفة ،كلية الفقه العقيدة والفكر االسالمي ،العراق.
((( ويكيبديا املوسوعة احلرةhttps://ar.mwikipedia.org :
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وقد انترش هذا املصطلح بشكل واسع الح ًقا((( ،ويف ضوء هذا التعريف كان اإلمام
عيل بن احلسني  Cيزيد عوائد األفراد بِنِ َّية املصلحة لغريه وليس لنفسه ،وهذا هو معنى
اإليثار االقتصادي الرائع يف اإلسالم ،إلاّ أن النمطية االجتامعية واحلاجة املالية غيرَّ ت
الكثري من مفاهيمنا النظرية مع األسف ،أو أننا انشغلنا بثقافة الكراهية التارخيية.

ﷺ اإليثار االقتصادي لغة ومعنى

{و ُي ْؤثِ ُر َ
األثر للفضل واإليثار
َّ
للتفضل ومنه آثر ُت ُه((( ،وقولهَ :
اإليثار :يستعار ُ
ون َعلىَ
َأ ْن ُف ِس ِه ْم}((( ،واإليثار :تفضيل املرء غريه عىل نفسه .وعند علامء األخالق مذهب يعارض
األ َث َرة ،ويرمي إىل تفضيل خري اآلخرين عىل اخلري الشخيص .وعند علامء النفس :اجتاه اهتامم
اإلنسان وميول احلب فيه نحو غريه وقبل ذاته سواء كان هذا عن فطرة أم عن اكتساب(((،
ون َعلىَ َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
{و ُي ْؤثِ ُر َ
اص ٌة}(((،
َان بهِ ِ ْم َخ َص َ
تشري اآلية إىل اإليثار ،قال تعاىلَ :
(((
(((
واخلصاصة :هي الفقر واحلاجة وسوء احلال  ،وع َّبر عن الفقر الذي مل يسد  ،وسددت
خصاصة فالن :جربت فقره(((.

واإليثار لفظ يتبادر منه إىل الذهن والعرف سد احلاجة االقتصادية لألفراد واجلامعات،
وقد مدح النص القرآين هذا الفعل االجتامعي واالقتصادي يف آن واحد ،وكان من أجىل
وتنوعاته ،وقد مت ّثل بفعل اإلمام عيل بن احلسني زين
صوره هو فعل املعصوم يف كل أدواره ّ
العابدين  Cبصورة رائعة عند دراسته دراسة أنثربولوجية اجتامعية ،وإظهار العالقة
االقتصادية يف هذا الفعل وأثره يف البناء االجتامعي ،ويف حتريك عجلة االقتصاد واالستقرار
االجتامعي لكل شعب ولكل أمة.
لقد غابت الدراسات االقتصادية وعالقاهتا يف علم االجتامع الديني ،ومن ثم أثرها يف

((( املرجع نفسه.
((( أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ضبط :هيثم طعيمي ،بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب1423 ،هـ2002 /م ،ص.13
((( سورة احلرش ،اآلية .9
((( إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،القاهرة :جممع اللغة العربية ،بال تاريخ ،ص .22
((( سورة احلرش ،اآلية .9
((( إبراهيم مصطفى ،املعجم الوسيط ،ص .269
((( الراغب األصفهاين ،املفردات ،ص .155
((( حممود بن عمر الزخمرشي ،أساس البالغة ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1422 ،هـ2001 /م،
ص.190
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التامسك االجتامعي ،إن الفعل االجتامعي لإلمام عيل بن احلسني يف إيصال ما حيتاجه الفقري
هو التطبيق الفعيل لالقتصاد الديني يف ضوء اقتصاد القرآن الكريم وعالقته باالجتامع.

ﷺ أولاً  :اليد اخلفية (الفعل اخلفي)

يف ظل التعريف أعاله الذي ركّز عليه آدم سميث ومن تبعه تكون املصلحة الشخصية
ذات عالقة يف رفع عوائد املجموع ،يف حني نبحث هنا عن تقديم مصلحة اآلخرين عىل
املصلحة الشخصية يف ضوء املبنى املختلف عن أصالة الفرد والفردانية واألنا والذات
يترصف كفاعل اجتامعي واقتصادي نحو الثقافة
إىل فلسفة اآلخر ونكران الذات ،اإلمام
َّ
الشعبية ،أي املامرسة املعطاة واملجانية إلاَّ من اهلل سبحانه وتعاىل ،وهذا هو الضمري الديني
أي اخلفاء يف القول والفعل؛ ألهنام يتعامالن مع كرامة اإلنسان.

إن التصدُّ ق السرِّ ِّ ي يف كل ليلة صفة من صفات اإلمام عيل بن احلسني ،ومل يعرف إلاَّ
بعد مماته( ،((1إن حصول أثر شاخص عىل حبل عاتقه كشفه ابنه بعد مماته ،قائلاً « :أما إنه ما
يعرف ما هو غريي ،ولوال أنه مات ملا ذكرته.((1(»...
إن كتامن يد اإليثار واملحبة والرمحة كانت هاجس مجيع األئمة عىل خمتلف أدوارهم،
وتبعهم بعض أصحاهبم ،كان الفقراء ينتظرون هذا العطاء السرِّ ِّ ي الذي حيفظ ماء وجههم
وكرامتهم إىل أبد اآلبدين.

هذه املامرسة الفعلية توحي بجوهر الفعل الديني والتديني يف علو مستواه التطبيقي،
إذ يرسم لوحة جوهر الدين يف مبتغاه ،وخاصة أن فاعله إمام من أهل العصمة ،وهي عبادة
من نوع آخر هتتم باملجموع ،وال هتتم باألنا ،ومت ّثل جوهر الدين وأساسه.

يتحدث اإلمام حممد بن عيل الباقر  Cعن فعل أبيه قائلاً « :وخرج ُمتسلِّلاً ال يعلم
به أحد غريي ،فإين كنت ربام علمت به من حيث ال يعلم ،فيأيت دور قوم فقراء قد عرفوا
وقت جميئه وال يعلمون من هو ،فإذا رأوه مقبلاً تبارشوا به وقالوا :هذا صاحب اجلراب قد
أقبل.((1(»...
هؤالء الفقراء عرفوا وقته ومل يعرفوا شخصه ،إن سدَّ احلاجة ربام غلبهم أن يعرفوا

( ((1للمزيد ينظر :أبو حنفية النعامن بن حممد التميمي املغريب (القايض النعامن) ،املناقب واملثالب ،حتقيق:
ماجد بن أمحد العطية ،بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات1423 ،هـ2002 /م ،ص.310
( ((1القايض النعامن ،املناقب واملثالب ،ص.311
( ((1املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.

اليد اخلفية واإليثار االقتصادي عند اإلمام علي بن احلسني B

91

مع كتامن اإلمام وحرصه َألاَّ ُيعرف ،وهذه هي اليد اخلفية ،ولكن ليس بتعريف آدم سميث.

َنم عن ممارسة عبادية وأخالقية غابت عنا اليوم ،إن
هذه التكرارية يف الفعل ت ُّ
استمرارية الفعل و َّلد األثر الشاخص بني كتفيه كام نقلت الروايات.

كانت املدينة املنورة وباخلصوص الفقراء تنعم باليد اخلفية من أمام معصوم ال ُيك ِّلف
غريه يف هذا الفعل ،بل يامرسه بنفسه ،كانت هذه البيوت مفعمة بأمل الصدقة الرسية ،ذكر
القايض النعامن« :أنه كان باملدينة عدّ ة بيوت يأتيهم قوهتم من عيل بن احلسني  Cوال
يدرون من أين يأتيهم ذلك ،فام عرفوا ذلك حتى مات وانقطع عنهم ،ألنه كان ُيسرِ ُّ ما
يرسله إليهم رجاء ثواب صدقة السرِّ  ،وقيل :إن تلك البيوت حصيت فوجدت مائة بيت يف
كل بيت مجاعة من الناس»(.((1
املحركة لعوائد
صدقة السرِّ لآلخرين وليس للنفع الشخيص ،كام هو يف اليد اخلفية
ّ
تنمي املجتمع الديني وغريه ألهنا تتعامل مع اإلنسان
املجتمع ،صدقة السرِّ واليد اخلفية ّ
اآلخر وحتفظه ،وهي تعدّ ضابطة من ضوابط القانون الديني والتزام من التزاماته ،أقره
القرآن ومارسه النبي واألئمة والصحابة من بعدهم .كان اإلمام عيل بن احلسني يسدّ حاجة
جمموعة اجتامعية يف املدينة وهم ال يعلمون من أين يأتيهم(.((1

إن الدراسات األنثربولوجية يف خصائص اإلنسان وبالذات اإلنسان املعصوم وهو
التمسك بجملة قضايا ذات نفع للمجتمع ،أصلها مشاريع
األرقى والكامل يدعونا إىل
ّ
دينية نابعة من عمق اإليامن يف الفرد .إن وجود مثل هذا العمق اإليامين يف شخص اإلمام
رسيتها ،والتي
عيل بن احلسني وبذله املساعدة االجتامعية واالقتصادية الكتومة واملبالغة يف ّ
استعرنا هلا مفهوم اليد اخلفية من املصطلح االقتصادي عند آدم سميث إىل مصطلح ومفهوم
االقتصاد الديني ،كمامرسة فعلية غاية يف التدين اإلسالمي ،وغاية يف الروح اجلامعية
والذوبان فيها ،وغاية يف حب اآلخرين من الفقراء واملساكني واملحتاجني ،وغاية يف سدّ
حاجة الفقري بال كالم أو قول أو مباهاة ،إهنا اليد اخلفية يف فعل اخلري لزيادة عوائد اآلخرين
وتركيزا لنظرية اجلامعة واألمة
بعيدً ا عن الذات والفردنة ،وتأكيدً ا لنظرية الصالح العام،
ً
مقابل النظرية الفردية يف الفكر الغريب ،واالبتعاد عن النفعية يف مثل هذه السلوكيات.
( ((1القايض النعامن ،املناقب واملثالب ،ص.317
( ((1أبو عبداهلل حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي (املفيد) ،اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل
العباد ،حتقيق :مؤسسة آل البيت  Aإلحياء الرتاث ،بريوت :مؤسسة آل البيت  Aإلحياء الرتاث،
1429هـ2008 /م ،ص.149
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لو بحثنا يف دوافع هذا العمل اللييل املخفي عن أنظار مجيع الناس حتى من أقرب
املقربني إليه ،ومع حرصه عىل اخلفاء ،ال شك أن فيه دالالت عميقة عمق التدين وجوهره
ّ
املستدل عليه من أصل الدين ،ومن هنا حيصل التفاوت بني الدين والتدين كسلوك وفعل
باملفهومية أو املرادات اجلدية املعبرّ ة عن عمق االيامن عند املامرسة الصادرة.
ويمكن القول :إن االيامن ممارسة ،ومن املعلوم سيادة املعصوم ومتكّنه من الفعل
الديني والتديني بشكل كامل ،يروي اليعقويب (292هـ) يف تارخيه أنه ملا تويف اإلمام عيل بن
احلسني «وجد عىل كتفيه َجلب كجلب البعري ،فقيل ألهله :ما هذه اآلثار؟ ،قالوا :من محله
الطعام يف الليل يدور به عىل منازل الفقراء»(.((1
كان اإلمام خيتار الليل كزمان للتخفي ،هذه املامرسة اإلنسانية ،بل هي أعىل مستوى
من الفعل اإلنساين والفعل الثقايف يف املامرسة ،ألن الفعلية والتمكّن منها هيمنة وسيادة عىل
كل غرائز النفس الطاحمة والطامعة.
يقسم ماكس فيرب السيادة إىل ثالثة نامذج:
هذه الكاريزما املعصومية هي سيادةّ ،
 -1السيادة التقليدية.
 -2السيادة البريوقراطية.
 -3السيادة الكاريزمية.

ختص
فالشيعة عنده القائمة عىل كاريزما الوراثة لعائلة عيل وما ينجز عنها من نتائج ّ
اإلمام املعصوم عن اخلطأ يف تعاليمه(.((1
وعيل هو نواة التكوين االجتامعي وأصله ،بل هو الفكرة الدينية يف أصل هذا
التكوين ،إن منزلة اإلمام وعصمته وسيادته ال متنع من أن يقوم بإصالح اقتصادي يرضب
به املثل ،ويكون من دوافع الفعل اخلريي بعد ذلك ،فال مانع أن يقوم به من هو أرشف
الناس ،ومنه يفهم اإلصالح االقتصادي واالجتامعي فضلاً عن السيايس.

يشري السيد حممد رضا اجلاليل يف كتابه املهم (جهاد اإلمام السجاد زين العابدين عيل
بن احلسني بن عيل بن أيب طالب) ،وهو كتاب نال املرتبة األوىل يف املباراة الفكرية الكتابية
عن اإلمام السجاد يف بريوت عام 1414هـ ،يشري املؤ ّلف قائلاً « :ولقد كان اإلمام زين
ووضح
( ((1أمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح البغدادي (اليعقويب) ،تاريخ اليعقويب ،ع َّلق عليه ّ
حواشيه :خليل املنصور ،بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،هـ1999 /م ،ج ،2ص.212
( ((1ماكس فيرب ،االقتصاد واملجتمع االقتصاد واألنظمة االجتامعية والقوى املخلفات السيادة ،ترمجة :حممد
الرتكي ،مراجعة :فضل اهلل العمريي ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة2015 ،م ،ص.554
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العابدين  Cيزاول عملية متوين الناس بدقة فائقة ،خاصة عوائل الشهداء واملنكوبني يف
رسية تا َّمة حتى خفيت –يف بعض احلاالت– عىل أقرب
معارك ضد الدولة ،يقوم بذلك يف ِّ
الناس إليه .((1(»C
كان اإلمام بيده اخلف ّية أو فعله اخلفي يشمل اجلميع حتى األعداء ،والسرِّ ِّ ية ربام
ع ّللت باخلوف من عيون السلطة أو إهلاء عيوهنا عن مواقفه ،أو البعد عن الرياء والسمعة
واملباهاة ،وكان من نتائج هذه الرسية أن اتهُّ م بالبخل(.((1

وعند متابعة هذا الفعل نجده عند كل األئمة  ،Aوهو ما زرعه النبي األكرم K
يف أهل بيته كنموذج خمتلف يصلح كقدوة ال يتقدّ مه فعل من اآلخرين .إن هذا الفعل هو
غاية النزعة اإلنسانية يف حفظ مشاعر اآلخرين وشعورهم بالدونية يف اآلخذ دون املعطي،
شخصا يكون أهون يف نفسه مع أن
فإن اآلخذ له هذا الشعور ،ولكنه إذا خفي املعطي
ً
اإلعطاء يف كل حاالته من األفعال اإلجيابية ،وإن كان يف حقيقته هيتم بالنفعية الدنيوية
واألخروية.
ولكن غاب عنا ارتفاع الفوائد االقتصادية وعوائدها إىل االقتصاد واملجتمع ،كان
اإلمام يدفع األموال للكل باخلفاء والعلن ،وهذا ممّا يؤ ّيد مواقفه أمام أنظار السلطة ،ربام
غابت عنا الدوافع احلقيقية ألننا فسرّ نا األمور بشكل آخر من الصدقة وأعظمها صدقة
السرِّ  ،ولكن هذا يقرص عن كشف حقيقة األمر.

ﷺ ثان ًيا :اإليثار االقتصادي

ملحة
تشكّل األموال وح ّبها حالة غريزية يف نفس اإلنسان ،وإن حالة التملك حالة ّ
يف طبيعة النفس اإلنسانية ،وإعطاء األموال أو رصفها يف نوع العمل أو املعاوضة املحبة يف
ذات اإلنسان ،فقد يرصف اإلنسان بعض أمواله يف يشء حيبه مع حبه اجلم هلا ،ولكن يزداد
حبه أكثر حتى يرصف ما حيبه إىل ما هو أكثر ح ًّبا يف نفسه ،وهي حالة موجودة يف الواقع
االجتامعي ويف خمتلف الشعوب ،وربام تبقى علقة حب املال يف نفسه فال يرصف أي يشء
إلاَّ عند الرضورة القصوى فيقترِّ يف استهالكه وال يبقى لديه ميل لالستهالك إلاَّ ما يسد
الرمق.
(((1حممد رضا اجلاليل ،جهاد اإلمام السجاد زين العابدين عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ،بريوت:
املجمع العاملي ألهل البيت 1431 ،Aهـ2010 /م ،ص .141
( ((1اجلاليل ،جهاد اإلمام السجاد ،ص .142

94

دراسات وأحباث

اإليثار هو نكران الذات وتقديم اآلخر مهام كان لغرض بيان هدفية التعليم الديني،
والترصف وبيان األخالق الدينية
والتد ّين باجلوهر والروح واملقصد ،والفعلية يف السلوك
ّ
عىل واقعها من الفعل املعصومي لإلنسان الكامل واألرقى يف اجلنس البرشي ،إن فعل
املعصوم فعلاً عقالن ًّيا يؤ ّيده العقل والرشع وبه ترتكز يف أذهان الناس املحبة والعاطفة
اجل ّياشة كسلوك نفيس وتربوي مهم.
إن نكران الذات ربام هي تعاليم دينية متم ّثلة بأقىص أنواع الروحانية ال خيلو منها
كون الرشط الالزم والعالمة الفارقة
دين يف أصله ونشأته ،فاملسيحية ترى أن نكران الذات ّ
للحياة ،طاملا أنه من دونه ال يمكن حماربة حب الذات(.((1

االقتصاد اإلسالمي مبني عىل القانون الرشعي والقانون األخالقي والتالزم مع
العقيدة ،فعلاً املال والعقيدة وانتقال امللكية وفق تصنيف احلالل واحلرام ليس عىل وفق
والتمسك ،وهبا انترش اإلسالم
الربح ،نعم الربح احلالل ،لقد كانت التجارة عنوان العقيدة
ّ
يف جنوب الصحراء يف إفريقيا ،وشامل رشق آسيا ،ربام لذلك يفقد املسلم بعض اإلنجازات
املالية ملوانع رشعية ،إلاَّ أن طرق احلالل فيه رشف الدنيا واآلخرة يف ظل املجتمع اإلسالمي.

قىض اإلمام زين العابدين دين عىل حممد بن أسامة بن أسامة بن زيد وكان ()15
دينارا ،وعمل اإلمام عىل حترير العبيد بشكل ملفت للنظر ،أعطى رجلاً س َّبه ألف
ألف
ً
درهم ،وكان وال يبيع عبدً ا اشرتاه وإن دفع إليه أغىل األثامن( ،((2هذا هو معنى إيثاره
باألموال ،فكان من يأتيهم يقولون جاء صاحب اجلراب( ،((2اجتمعت اليد اخلفية مع
اإليثار االقتصادي االنساين.
إن قضية عتق اإلماء والعبيد حالة متميزة يف حياة اإلمام السجاد ،يشرتي بأموال
ويعتق بغريها اعتزازا باإلنسان وكرامته مع ان بعض االماء ربام يسيئون الترصف ،فتكون
املكافأة العتق هو اإليثار باألموال كرامة وصدقات دينية تعبرّ عن االقتصاد الديني.
ويف رواية القايض النعامن (ت 363هـ) أن اإلمام  Cزار زيد بن أسامة بن زيد
عيل وفاء
فوجده يبكي عىل َدينه الذي ال يستطيع الوفاء به ،ر ّده اإلمام بقوله« :فطب ً
نفسا َّ
ذلك عنك» ،وقال ألحد مواليه« :الضيعة صدقة عليك» ،وكان يتصدق بكسوته يف الشتاء
( ((1جورج ي .ماندزريذيس ،علم اجتامع املسيحية ،تعريب :األب يوحنا موسى بدّ ور ،تدقيق :سمرية
محوي – عطية ،بريوت :معهد القديس يوحنا الدمشقي الالهويت جامعة البلمند 2013 ،م ،ص .204
( ((2للمزيد ينظر :اجلاليل ،جهاد اإلمام السجاد  ،Cص.150 - 142
( ((2القايض النعامن ،رشح األخبار يف فضائل األئمة االطهار ،حتقيق :حممد احلسيني اجلاليل ،قم :مجاعة
املدرسني ،بال تاريخ ،ج ،3ص.254
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إذا انقىض الشتاء ،وبكسوته يف الصيف إذا انقىض الصيف ،وكان يلبس من خز الثياب،
فقيل له :تعطيها من ال يعرف قيمتها وال يليق به لباسها ،فلو بعتها فتصدّ قت بثمنها ،قال:
«إين ألكره ان أبيع ثو ًبا صليت فيه»(.((2
وصدق الفرزدق يف قصيدته:
إذا رأته قريش قال قائلها:
إىل مكارم هذا ينتهي الكرم
هذا هو اإليثار الديني الذي جيب أن نتع ّلمه بل نجعله مؤسسة خريية تكافلية
وتعاونية ،هذه هي أهداف الفعل الديني االجتامعي واالقتصادي ،بعيدً ا عن اال ِّدخار
واالستثامر واإلفراط يف االستهالك.

إن مأسسة الفائض عن احلد ربام خيلق جمتم ًعا متم ّي ًزا ،أو مأسسة الفرائض من
الرضائب لرشحية الفقراء هتيئ القاعدة الفرحة يف بناء املجتمع ،كان اإلمام  Cيعطي
الفائض وغريه لرشحية الفقراء املحتاجني ،وهذا هو الفعل الديني يف بناء اإلنسان واملجتمع،
بخالف حالة النزعة املسيحية ّ
التقشفية كمظهر من مظاهر التد ّين( ،((2فإن النزعة اإلسالمية
نحو تقديس العمل وعبادة اإلنفاق الديني عىل األرسة واملجتمع لتخ ّفف حدّ ة الرصاع
والكراهية بني رشائح وطوائف املجتمع وإفراده.

ﷺ اخلالصة

بعد هذه اجلولة الرسيعة يف مفاهيم اقتصادية واجتامعية تبينّ عدّ ة نتائج:
 -1أن فعل اإلمام عيل بن احلسني  Cفيه داللة إما عىل الوجوب أو االستحباب،
وعلينا أن نعتمد الفعل املعصومي وندرك أثره الرشعي واألخالقي.
 -2اليد اخلفية عنوان اإليامن احلقيقي لروح الدين اإلسالمي وجوهره.

 -3اإليثار االجتامعي واالقتصادي نظم دينية تبينّ أثر الدين يف تنمية قدرات املجتمع
يف االجتامع واالقتصاد والقدرات البرشية.

( ((2للمزيد ينظر :القايض النعامن ،املناقب واملثالب ،ص315ـ .318
( ((2ماكس فيرب ،مقاالت يف سوسيولوجيا الدين :الثقافة الربوتستانتية ،ترمجة :منري الفندري ،بريوت:
املنظمة العربية للرتمجة2015 ،م ،ص.134
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يوسف اغزيل املجاهد*

ﷺ املقدّ مة

يمكن احلديث عن جمموعة من املدارس الفقهية واألصولية بالغرب
كبريا بالفقه من جهة ،وأصول الفقه من جهة
اإلسالمي التي ّ
اهتمت اهتام ًما ً
أخرى .ومن بني هذه املدارس مدرسة طرابلس بليبيا ،ومدرسة القريوان
بتونس ،ومدرسة تلمسان باجلزائر ،ومدارس إشبيلية وغرناطة وقرطبة
باألندلس ،ومدارس سبتة وفاس ومراكش باملغرب األقىص.
مهم يف تنشيط احلركة العلمية
وقد قامت هذه املدارس الكربى بدور ّ
والثقافية بالغرب اإلسالمي ،ومدّ خيط التواصل بني املرشق العريب والغرب
اإلسالمي ،واملسامهة يف إغناء العلوم النقلية والعقلية واالعتقادية والفلسفية
يتبوأ الغرب اإلسالمي مكانته الالئقة به بني
والكالمية واألصولية من أجل أن َّ
البيئات واملواطن العلمية والثقافية والدينية األخرى.
إذ ًا ،ما أهم املدارس األصولية يف الغرب اإلسالمي؟ وما مم ّيزات هذه

* باحث من املغرب.
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املدارس يف جمال أصول الفقه؟ وما رجال هذه املدارس ومؤ ّلفاهتا يف هذا املجال بالذات؟
هذا ما سوف نتو ّقف عنده يف املطالعة.

ﷺ املطلب األول :كيف انتقل أصول الفقه إىل الغرب اإلسالمي؟

لقد ارحتل كثري من علامء الغرب اإلسالمي إىل املرشق العريب ،وباخلصوص حيال
تعرفوا إىل جمموعة
احلجاز ،من أجل ّ
احلج من جهة أوىل ،وطلب العلم من جهة ثانية .وقد ّ
من املذاهب الفقهية ،وانفتحوا عىل علوم نقلية وعقلية شتّى ،وكانت لدهيم دراية كبرية
فضلوا املذهب املالكي الذي
بالن َِّحل واألهواء والفرق الكالمية والفلسفية .بيد أهنم َّ
ينسجم مع بيئتهم اجلغرافية والعقلية .ومن هنا ،فلقد تل ّقى الوافدون املغاربيون العلم عن
اإلمام مالك مبارشة ،وملا تويف  Eاتجّ هت اهلجرة نحو تالميذه كابن القاسم ،وأشهب،
(((
وابن وهب ،وابن عبد احلكم...
ومن ثم ،مل يقترص هذا العلم الذي نقلوه عن علامء املالكية باملرشق العريب عىل علم
معينّ أو حمدّ د كالدين ،والفقه ،واحلديث ،والتفسري ،والقراءات فحسب ،بل استفادوا من
العلوم العقلية كاملنطق ،وأصول الدين ،وأصول الفقه ،...ولقد أدخل العلامء املغرتبون
واملرحتلون كتب أصول الفقه إىل مواطنهم بالغرب اإلسالمي كـ(الرسالة) لإلمام حممد بن
إدريس الشافعي الذي كتب أول مصنّف يف علم أصول الفقه ،وقد أصبح كتابه بذلك
مرج ًعا أو منطل ًقا للدراسات األصولية يف مجيع األصقاع والبقاع اإلسالمية.
تعرفوا إىل املذهب املالكي قبل انتهاء القرن الثالث اهلجري يف عهد األدارسة.
كام ّ
ومن هنا ،يعدّ كتاب (املوطأ) لإلمام مالك أول كتاب يف الرواية واحلديث دخل الغرب
ويتضمن هذا الكتاب جمموعة من األصول التي اعتمدها املالكية من كتاب،
اإلسالمي(((،
ّ
وسنة ،وإمجاع ،وقياس ،وعمل أهل املدينة.

ولقد انربى العلامء املغاربيون إىل تدريس بعض كتب أصول الفقه يف خمتلف املدارس
املنترشة بالغرب اإلسالمي كإقراء رسالة الشافعي ،وتدريس كتايب( :املستصفى من علم
األصول) و(إحياء علوم الدين) أليب حامد الغزايل ،وتدريس كتايب ( :الربهان يف أصول
الفقه) و(خمترص التقريب واإلرشاد) أليب املعايل اجلويني إمام احلرمني (ت478 :هـ)،
وكتاب (خمترص املستصفى) البن رشد احلفيد ،وتدريس كتب القايض الباقالين يف أصول
((( ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة علامء مذهب مالك ،الرباط  -املغرب :طبعة وزارة األوقاف
املغربية ،الطبعة الثانية  ،سنة 1983م ،اجلزء الثاين ،ص.178 :
((( ابن أيب زرع ،األنيس املطرب بروض القرطاس ،طبعة الرباط ،املغرب1956 ،م ،اجلزء األول ،ص.34:
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الفقه وأصول الدين ،وإقراء كتب حممد بن احلسني بن فورك ،وتدريس كتب اآلمدي...

وإذا مل يكن أصول الفقه بالغرب اإلسالمي يف بداياته األوىل ،واضح املعامل واملبادئ
واملرتكزات ،فإنه قد انتعش بالغرب اإلسالمي بعد ذلك ،واستوى عىل قدميه نظرية
وتطبي ًقا ،بعد أن توافد جمموعة من علامء الغرب اإلسالمي عىل املرشق العريب لالستفادة
(((
واالستزادة من علم الباقالين ،واألهبري ،وأيب متام ،والشريازي...
واضحا عند بعض التالميذ من علامء الغرب اإلسالمي ،كام
ويبدو ذلك التأثري
ً
يتجلىّ ذلك عند ابن السهرزوي ،والشارقي ،وأيب عمران الفايس الذي «درس األصول
عىل القايض أيب بكر الباقالين»(((.

دون أن ننسى املحدّ ث الفقيه أبا حممد عبد اهلل األصييل (ت372هـ) ،من أصيال
املغرب ،فقد عرف بكتاب يف أصول الفقه بعنوان( :اآلثار والدالئل يف خالف مالك وأيب
َّ
ليحتك بعلامئها البارزين ومناهجها األصولية
حذيفة والشافعي) ،ولقد ارحتل إىل بغداد
العقلية ،ويسمع عن أيب بكر الشافعي وأيب بكر األهبري .وقد قال عنه عبد اهلل كنون:
«وحج فلقي بمكة سنة 53هـ أبا زيد املروزي ،وسمع منه البخاري ،وأبا بكر اآلجري،
ّ
وباملدينة قاضيها أبا مروان املالكي .وحدَّ ث عن الدارقطني ،واضطرب يف املرشق نحو
أيضا من أيب
ثالثة عرش عاما ،وسمع ببغداد عرضته الثانية يف البخاري من أيب زيد ،وسمعه ً
حامد اجلرجاين ومها شيخاه يف البخاري وعليهام يعتمد ،ثم انرصف إىل األندلس فقرأ عليه
الناس كتاب البخاري ،وانتهت إليه الرئاسة هبا ،فويل قضاء رسقسطة ،وقام بالشورى مدّ ة
يف قرطبة وغريها .وكان من ح ّفاظ مذهب مالك ،ومن أعلم الناس باحلديث وأبرصهم
بعلله ورجاله»(((.
وبعد عودة هؤالء العلامء واملرحتلني واملغرتبني من املرشق العريب إىل مواطنهم
بالغرب اإلسالمي ،انربوا جا ّدين من أجل تأسيس مدارس دينية وعلمية وتربوية يف علم
أصول الفقه عن وعي أو غري وعي .ومن َث َّم فقد كان هذا العلم عند املغاربيني يتأرجح بني
التقليد تارة ،و االجتهاد تارة أخرى.
وهكذا ،نجد جمموعة من التآليف يف علم أصول الفقه يف القرن اخلامس اهلجري

((( عبد املجيد تركي ،مناظرات يف أصول الرشيعة اإلسالمية بني ابن حزم والباجي ،حتقيق :عبد الصابون
شاهني وحممد عبد احلليم حممود ،بريوت  -لبنان :دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل سنة 1986م،
ص.72:
((( عبد اهلل كنون ،النبوغ املغريب يف األدب العريب ،اجلزء األول ،ص.52:
((( عبد اهلل كنون ،نفسه ،ص.51:
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ككتاب (يف أصول الفقه) أليب جعفر أمحد بن نرص الداودي األسدي (ت402 :هـ)،
وكتاب (الوصول إىل معرفة األصول) أليب عمر أمحد الطلمنكي القرطبي (ت429 :هـ)،
وكتاب (يف األصول) أليب الفضل بن عمرو بن حممد بن عبيد اهلل بن أمحد البزار (ت:
452هـ) ،ومؤ ّلفات يف األصول أليب القاسم خلف بن أمحد بن بطال البكري (ت:
454هـ) ،و(اإلحكام يف أصول األحكام ) و(مسائل يف األصول) ،و(ملخص إبطال
القياس والرأي واالستحسان والتقليد والتعليل) ،و(النبذ يف أصول الفقه) ،و( األصول
والفروع) ،ومنظومة (يف أصول فقه الظاهرية) ،و( كشف االلتباس ما بني أصحاب الظاهر
وأصحاب القياس) البن حزم األندليس (ت456 :هـ) ،وكتاب (معيار النظر وكتاب رس
النظر) أليب العباس أمحد بن سليامن بن خلف الباجي (ت493 :هـ).

ومن مصنّفات القرن السادس اهلجري تآليف يف األصول أليب الفضل يوسف بن
حممد املعروف بابن النحوي ،و(املدخل يف األصول) أليب بكر عبد اهلل بن طلحة اليابوري،
وكتاب (يف أصول الفقه) أليب بكر الطرطويش (ت520 :هـ) ،وكتاب (البيان يف رشح
الربهان) للفقيه حممد بن مسلم بن حممد بن أيب بكر القريش الصقيل املازري (كان ح ًّيا
سنة 520هـ) ،و(أسباب االختالف يف األصول) أليب عبد اهلل حممد بن السيد البطليويس
(ت521 :هـ) ،و(التنبيه يف األصول) للشيخ أيب طاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري
التنوخي (كان ح ًّيا سنة 526هـ) ،و(تأليف عىل أصول ابن الرساج) أليب احلسن عيل بن
أمحد بن خلف الباذش األنصاري الغرناطي (ت528 :هـ) ،و(إيضاح املحصول من برهان
األصول) أليب عبد اهلل حممد بن عيل بن عمر التميمي الصقيل املازري (ت536 :هـ)،
و(مقدّ مة يف أصول الفقه) للقايض عياض (ت544 :هـ) ،و(مدارك احلقائق يف أصول
الفقه) أليب احلسن عيل بن حممد بن إبراهيم بن الضحاك الفزاري الغرناطي املعروف بابن
املقري (ت557 :هـ) ،و(املقتضب األشفى يف اختصار املستصفى) أليب احلسن عيل بن أيب
القاسم عبد الرمحن بن أيب قنون التلمساين (ت557 :هـ) ،و(العدل واإلنصاف يف أصول
الفقه) ليوسف بن إبراهيم بن مياد السدرايت الورجالين (ت570 :هـ) ،و(النرباس يف
الر ّد عىل منكر القياس) أليب عيل حسن بن عيل بن حممد املسييل البجائي (ت580 :هـ)،
و(املستوعب يف أصول الفقه) البن أيب بكر عبد اجلليل الرفعي املعروف بابن الصابوين
املراكيش (ت595 :هـ) ،و(خمترص املستصفى) و(تلخيص القياس ) البن رشد احلفيد،
و(أرجوزة يف علم أصول الفقه) أليب عبد اهلل حممد الفندالوي الفايس املعروف بابن الكتاين
(ت596 :هـ) ،و(رجز يف أصول الفقه) أليب احلسن عيل بن عتيق األنصاري اخلزرجي
القرطبي (ت598 :هـ)...
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رشحا وتقييدً ا
ونكتفي هبذه الكتب والتآليف العديدة التي أ ّلفت يف أصول الفقه
ً
دل عىل يشء ،فإنام ّ
وتدريسا وتقليدً ا واجتها ًدا .وهذا إن ّ
يدل عىل أن علامء الغرب اإلسالمي
ً
املوحدين واملرينيني عىل سبيل
اهتموا بأصول الفقه اهتام ًما الفتًا لالنتباه يف عهدي
ّ
قد ّ
التخصيص.
هيتموا باألصول اهتام ًما كاف ًيا ،فقد اكتفوا بدراسة
وهناك من يرى أن املرابطني مل ّ
الفروع فقط .بيد أن هناك كت ًبا يف أصول الفقه تبينّ أن ألصول الفقه مكانة حمرتمة بني العلوم
النقلية والعقلية بالغرب اإلسالمي يف عهد املل ّثمني ،عىل الرغم من الشائعات التي حتاول
التنقيص من الدولة املرابطية ،عىل أساس أهنا دولة فقهية بامتياز.

ويف هذا الصدد ،يقول عبد الواحد املراكيش يف كتابه (املعجب يف تلخيص أخبار
املغرب)« :ومل يكن يقرب من أمري املسلمني -عيل بن يوسف -وحيظى عنده إلاَّ علم
الفروع ،أعني فروع مذهب مالك ،فنفقت يف ذلك الزمان كتب املذهب ،وعمل بمقتضاها،
ونبذ ما سواها ،وكثر ذلك حتى نيس النظر يف كتاب اهلل وسنة رسول اهلل ﷺ ،فلم يكن أحد
من مشاهري أهل ذلك الزمان يعتني هبام كل االعتناء ،ودان أهل ذلك الزمان بتكفري كل
وقرر الفقهاء عند أمري املسلمني تقبيح علم
من ظهر منه اخلوض يف يشء من علوم الكالمّ ،
الكالم وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه يشء منه ،وأنه بدعة يف الدين ،وربام أ ّدى
أكثره إىل اختالل يف العقائد»(((.

ويعني هذا أن املرابطني قد رفضوا جمموعة من العلوم كالفلسفة وعلم الكالم
مدرسيها من مزاولة التدريس يف الدولة املرابطية.
وأصول الفقه وأصول الدين ،...ومنعوا ّ
معززين بسلطة دولتهم موق ًفا معاد ًّيا
ويف هذا الشأن قال احلسني أسكان« :وقف الفقهاء ّ
مدرسيها باملدن املغربية ،كام فعلوا مع
لعلوم أخرى ،كأصول الفقه وأصول الدين ،ومنع ّ
درس هذين العلمني ،فطردوه ألجل ذلك بكل من سجلامسة
ابن النحوي (513هـ) الذي ّ
ومدينة فاس ،كام أفتى البعض منهم يف نفس الفرتة بعدم جواز تعليم علم الكالم للعوام.
ومنعت الدولة تداول كتاب اإلحياء للغزايل وتدريسه ،ومتّت مصادرته وإحراقه بفتوى
بعض الفقهاء األندلسيني .غري أن تضييق الفقهاء بواسطة سلطة الدولة املرابطية عىل
احلياة الفكرية مل يمنع من بروز حمدّ ثني كبار مثل القايض عياض ،وابن العريب ،والصديف،
وغريهم»(((.
((( عبد الواحد املراكيش ،املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ،نرش :حممد سعيد العريان وحممد العريب العلمي،
دار الكتاب ،الطبعة السابعة1978 ،م ،ص.243:
((( احلسني أسكان ،تاريخ التعليم باملغرب خالل العرص الوسيط ،ص.104-103:
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ويعني هذا ك ّله أن الدولة املرابطية قد وقفت موق ًفا سلب ًّيا من العلوم العقلية بسبب
سطوة الفقهاء؛ ممّا جعل املسترشقني يثورون عىل الدولة املرابطية ،ويعدّ وهنا دولة مجود
وخت ّلف .ومن هنا ،فقد أثبت املسترشق اهلولندي دوزي أن احلياة الفكرية والثقافية قد
تدهورت باألندلس يف عهد املرابطني بسبب نفوذ الفقهاء وجربوهتم(((.
ويرى املسترشق يوسف أشباخ أن املرابطني قد «اضطهدوا كل ما ُعنيت الدول
العربية بتشجيعه من قبل ،وطاردوا العلوم الفلسفية والكالمية التي تنكرها التعاليم
املرابطية ،وحظروا قراءة الكتب التي حتتوهيا وأحرقوها علنًا»(((.

ويضيف الباحث أشباخ« :ظهر املرابطون من بني سكان الصحراء البدو الساذجني،
فكانوا أعداء لكل حضارة عربية ،ومن َث َّم كانت حكومتهم كريح الصحراء الالفح حيث
هيب عىل الغياض النرضة ،تعمل لتحطيم مجيع العلوم والفنون ...وكان أولئك احلكام
القساة يمقتون القبائل العربية وثقافتها ،ويعملون عىل سحق هذه الثقافة بكل ما وسعوا،
فكانوا يطاردون العلامء الذين ينحرفون عن معتقداهتم وحيرقون كتبهم»(.((1
وإذا كانت الدولة املرابطية قد منعت االشتغال بعلوم الفلسفة واملنطق واالعتقاد
املوحدية قد أعطت أمهية كربى للمواد التي حارهبا املرابطون
والتصوف ،فإن الدولة
ّ
ّ
كالفلسفة ،واملنطق ،وعلم الكالم ،وأصول الدين ،وأصول الفقه ...ومن هنا ،فلقد قاد ابن
تومرت يف القرن السادس اهلجري «حركة فكرية وثقافية جتديدية بالغرب اإلسالمي أثرت
ضمن ما أثرت فيه املجال التعليمي ،إذ أعادت ترتيب األولويات يف الئحة املواد الدراسية
السائدة يف العهد املرابطي ،وسامهت يف إثرائها ،وأصبحت بعض املواد ّ
حتتل مكان الصدارة
مهمشة يف التعليم يف العهد السابق وما قبله كاحلديث واملنطق وأصول
بعدما كانت ثانوية أو ّ
الدين وأصول الفقه والفلسفة ،ولو ملدّ ة حمدودة مل َت ْعدُ ثالثني سنة ،والتفسري والقراءات
والتصوف والعلوم األدبية كالنحو واللغة .وتراجع الفقه الذي كان ّ
حيتل املكانة
واحلديث
ّ
ّ
تعرضت كتب الفروع للحرق ،يف حني شهد
األوىل يف السابق
ليحتل مكانة ثانوية ،بل ّ
(((1
القرن السادس اهلجري هنضة حديثية كبرية غري مسبوقة يف تاريخ املغرب» .
وبام أن هدف املرابطني هو احلفاظ عىل أمن الدولة املغاربية ووحدهتا عىل مجيع
(8) -R.Dozy :Histoire des musulmans d’Espagne,Leyde,1932.

((( يوسف أشباخ ،تاريخ األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين ،ترمجة :حممد عبد اهلل عنان ،اجلزء الثاين ،طبع
بمرص سنة 1940م ،ص.239:
( ((1يوسف أشباخ ،تاريخ األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين ،اجلزء الثاين ،ص.250:
( ((1احلسني أسكان ،نفسه ،ص.104:

102

دراسات وأحباث

األصعدة واملستويات ،فكان من الالزم الدفاع عن املذهب املالكي الذي كان حيمي الناس
من اجلدل السيئ ،ومنعهم من استعامل العقل والرأي ،واستخدام املنطق والتفلسف خو ًفا
من الفتنة والبلبلة وانقسام املجتمع.
وعىل أ ّية حال ،فاملرابطون« ،باعتامدهم عىل الفقه ،كانوا يرفضون العفوية
تصور علمي ومت ّثل وا ٍع يتج ّليان عندهم
والالعقالنية ،وينظرون للحكم والدولة من خالل ّ
يف التعاليم الدينية .وابن تاشفني وهو رجل عمل وممارسة أكثر ممّا هو رجل معرفة وتأ ّمل،
كان حكيام حني مل يعترب نفسه حكيام قويا تغنيه حكمته وقوته عن أي قانون ،وحني أراد أن
يعطي حلكمه الرشعية الشكلية املوضوعية ،وحني احتكم يف هذه الرشعية إىل الدين وإىل
الفقه املالكي خاصة»(.((1
وهبذا ،فقد كانت الدولة املرابطية دولة حكمة وممارسة وخربة واقعية عندما اختارت
املذهب املالكي؛ ألن املجتمع املغريب مل يكن مستعدًّ ا للخوض يف املهاترات الكالمية واملنطقية
والعقائدية والفلسفية حفا ًظا عىل وحدة املجتمع ومتاسكه واستقراره؛ ألن املهم هو احلفاظ
قوة الدولة وهيبتها ،بدل تعريضها للتشتيت والتفتيت والتمزيق يف حالة انتشار اخلالف
عىل ّ
السيئ ،واإلكثار من اجلدل املذموم ،وميل العامة إىل التناحر الفكري السلبي.

أما قضية إحراق كتاب (إحياء علوم الدين) فهي قضية شائكة وحميرّ ة ،قد تناوهلا
باحثون ودارسون كعبد اهلل كنون( ((1وعباس اجلراري( ((1بدراسة وافية وكافية.
ومن هنا ،فقد كان علم أصول الفقه ،إ ّبان الدولة املرابطية ،متوسط احلال ،يف بداياته
األوىل بني االحتشام والتضييق من جهة ،واالستعداد عند البعص اآلخر لإلقبال عليه من
جهة أخرى(.((1

ﷺ املطلب الثاين :املدرسة القريوانية

ً
كبريا يف شتّى العلوم واملعارف
عرفت مدرسة القريوان بتونس
انتعاشا علم ًّيا وفكر ًّيا ً
املتنوعة ،وإذا كانت الطريقة العراقية يف التدريس تعتمد عىل املنهج العقيل،
واحلقول الفكرية ّ
( ((1عباس اجلراري ،نفسه ،ص.88:
( ((1عبد اهلل كنون ،نفسه ،ص.70:
( ((1عباس اجلراري ،نفسه ،ص.95-94:
( ((1لالستزادة انظر :أمحد الطاهر ،علم أصول الفقه يف العرص املرابطي ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا
بإرشاف :إدريس أمحد خليفة ،الرباط  -املغرب :دار احلديث احلسنية ،سجلت حتت رقم ،17763
صص.80-41:
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هتتم بإعراب
فإن الطريقة القريوانية كان «يغلب عليها منهج النقل يف التعامل مع النص ،إذ ّ
والتعرض لرجال السند
ألفاظ النص ،والوقوف عند دالالهتا اللغوية ،ثم نقد الروايات
ّ
وأخبارهم»(.((1
وقد استفادت هذه املدرسة من االحتكاك العلمي والثقايف الذي حت ّقق بني الغرب
اإلسالمي واملرشق العريب ،بفضل الرحالت العلمية إىل احلجاز بصفة خاصة من أجل
احلج من جهة ،ونيل العلم من جهة أخرى .وكان اهلدف من ذلك هو التف ّقه يف الدين رواية
ودراسة ،واالستفادة من املذهب املالكي الذي كان املهيمن عىل بيئة احلجاز وعمل أهل
املدينة.

ومن هنا ،فقد «نشأت املدرسة املالكية املغربية األفريقية عىل يد تالمذة اإلمام مالك
الذين رحلوا إليه وأخذوا عنه ،وعادوا إىل القريوان يب ّثون علمه وينرشون فقهه ،وقد بلغ
عددهم ثالثني رجلاً  ،كلهم لقي مالكًا وأخذ عنه ،قبل رحلة سحنون بن سعيد إليه ،وتذكر
املؤسس احلقيقي للمدرسة
املصادر أن عيل بن زياد الطرابليس التونيس (ت183 :هـ) هو ّ
القريوانية -التونسية -فهو الذي يرجع إليه الفضل يف نرش موطأ مالك ومذهبه الفقهي يف
البالد املغربية»(.((1

مؤسسها الذائع الصيت عبد السالم
ومن جهة أخرى ،مل تربز مدرسة القريوان إلاَّ مع ّ
(املدونة) (ت240:هـ) ،والفقيه الوزير أسد بن الفرات (ت:
سحنون املعروف بصاحب
ّ
213هـ) ،دون أن ننسى باقي العلامء اآلخرين الذين سامهوا يف توطيد دعائم هذه املدرسة
فكرا ،وعلماً  ،ودينًا ،وثقاف ًة.
وإثرائها ً
وقبل دخول املذهب املالكي إىل القريوان ،فقد كان مذهب الكوفيني النقيل هو
املذهب السائد واملهيمن عىل مناهج التعليم والتدريس إىل أن دخل بعض العلامء باملذهب
املالكي إىل القريوان كعيل بن زياد (183هـ) ،وأيب حممد عبد اهلل بن فروخ (ت175 :هـ)،
وعبداهلل بن عمر بن غانم الرعيني (ت190 :هـ) ،وأيب مسعود بن أرشس ،وأيب عمرو
البهلول بن راشد (ت183 :هـ) ،وأسد بن الفرات (ت213 :هـ) ،و سحنون عبدالسالم بن
سعيد التنوخي (240هـ) ،وغريهم ،...وأصبح املذهب املالكي هو السائد إىل يومنا هذا
يف دولة تونس.
( ((1احلسني أسكان ،تاريخ التعليم باملغرب خالل العرص الوسيط ،الرباط :منشورات املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،الطبعة األوىل سنة 2004م ،ص.113:
( ((1حممد إلياس املراكيش ،تطور املنهج األصويل عند املالكية وأثره يف االختالف الفقهي ،ديب  -اإلمارات
العربية املتحدة :مسار للطباعة والنرش ،بدون حتديد لتاريخ الطبعة ،صص.91-90:
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املؤسس الفعيل واحلقيقي للمدرسة
ويعدّ عيل بن زياد (ت183 :هـ) ،كام قلنا ساب ًقاّ ،
القريوانية الفقهية واألصولية لكل معاملها وأسسها النظرية والتطبيقية.

ومن هنا ،فقد قامت مدرسة القريوان عىل مدارسة كتاب (املوطأ) لإلمام مالك.
ويف الوقت نفسه ،تعرف املدرسة القريوانية بعدّ ة كتب كثرية ومشهورة يف الفقه املالكي
ككتاب( :خري من زنته) لعيل بن زياد التونيس العبيس (ت183 :هـ) ،و(رواية عيل بن
(املدونة الفقهية الكربى) لسحنون بن سعيد
زياد ملوطأ اإلمام مالك بن أنس) ،وكتاب
ّ
(ت240 :هـ) ،و(كتاب املجموعة) ملحمد بن إبراهيم بن عبدوس ( ت260 :هـ) ،وكتاب
(الرسالة الفقهية) البن أيب زيد القريواين (ت386 :هـ)...

مركزا له ،بل إن هذه املدرسة
و«بذلك ،متكّن املذهب املالكي يف القريوان ،وأصبحت ً
استمرت طويلاً بعد مدرسة املدينة التي ضعف شأهنا يف الطبقة التالية للطبقة اآلخذة عن
اإلمام مالك.

وقد أ ّثرت هذه املدرسة يف مدرستني كان هلام الفضل الكبري يف خدمة املذهب
املالكي مها :مدرسة األندلس ومدرسة فاس ،ومن أبرز خصوصيات هذه املدرسة ما مت ّيز
مؤسسها عيل بن زياد الذي كان يتبنّى الفقه التنظريي الفريض عىل طريقة أهل العراق،
به ّ
وقد أخذ عنه تلميذه أسد بن الفرات تلك الفكرة ،التي نماّ ها بدراسته يف مدرسة الرأي يف
العراق ،فأثرت فرضيات األسدية ،كام كان سحنون يميل إىل طريقة أهل املدينة ،فربط فقه
األسدية باألثر عىل طريقتهم ،دون أن هيمل ما عليه العمل من ذلك األثر عىل طريقة أهل
مرص»(.((1
ً
كبريا ،واتخّ ذ منحى
ومن هنا ،فقد انتعش الفقه وأصوله يف هذه املدرسة
انتعاشا ً
مالك ًّيا وسن ًّيا منذ املراحل األوىل لتأسيس هذه املدرسة ،وال سيام أن تونس كانت تابعة
للمغرب إ ّبان العصور الوسطى ،وكان املغرب يعتمد عىل املذهب املالكي عىل مستوى
الرياسة والعلم والدين والفقه .ومن الطبيعي أن تتأ ّثر تونس بصفة عامة ،والقريوان بصفة
فقها،
خاصة ،هبذا
التوجه املذهبي والعقائدي .ومن َث َّم تكون حارضة للمذهب املالكي ً
ّ
ّ
وأصولاً  ،ومعتقدً ا.

هذا ،وقد اشتهرت مدرسة القريوان بمجموعة من الوجوه واألعالم البارزة يف جمال
أصول الفقه كمحمد بن حممد بن وشاح اللخمي بالوالء ،أيب بكر بن اللباد (ت333 :هـ)
الذي استوطن مدينة القريوان ،ويعدّ من الفقهاء الناهبني البارزين يف معرفة احلديث وأصول
( ((1حممد إلياس املراكيش ،تطور املنهج األصويل عند املالكية وأثره يف االختالف الفقهي ،صص.92-91:
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الفقه ،وتوظيف االستدالل احلجاجي للربهنة عىل األحكام الفقهية ،ويعرف بكتابه( :الرد
عىل الشافعي) ،وكانت ردوده هلا سند واضح من السنة ،وقد عرف أيضا باللغة والتفسري،
وقد فلج يف آخر عمره.

ومن أهم آثاره العلمية (فضائل مالك بن أنس) ،و(فضائل مكة) ،و(كشف الرواق
عن الرصوف اجلامعة لألوراق) ،و(احلجة يف إثبات العصمة لألنبياء) ،و(كتاب الطهارة)...

وهناك قايض القريوان أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل األنصاري املعروف بابن أيب
متبح ًرا يف الفقه وأصول الفقه.
املنصور (ت337 :هـ) ،وقد كان ّ

أيضا العامل الفقيه أبو األزهر عبد الوارث بن حسن بن متعب األزهري (ت:
وهناك ً
371هـ) ،كانت له دراية كبرية بأصول الفقه والنوازل ،وقد قيل عنه :ال يوجد بأفريقية أفقه
منه(.((1
وهناك عبد اهلل بن زيد القريواين (ت386 :هـ) املعروف باهتاممه بأصول الفقه،
ولكنه مل خيلف لنا كتا ًبا يف األصول إلاَّ مناقشته لبعض املسائل األصولية يف كتاب (الذب
عن مذهب مالك يف غري يشء من أصوله وبعض مسائل من فروعه) «الذي ر َّد به عىل أحد
الظاهرية يف زمانه انتقد أصول مالك وفروعه ،فناظره يف حجية بعض األصول املعتمدة عند
يتضمن
خاصة والكتاب مل
املالكية ،غري أن ذلك ال يسعف يف حتديد معامل منهجه األصويلّ ،
ّ
(((2
من القواعد األصولية سوى النزر اليسري الذي ال يكاد يتجاوز أصابع اليد الواحدة» .

وهناك أبو احلسن عيل بن حممد بن خلف املعافري املعروف بالقابيس (403هـ) الذي
ولد بمدينة قابس ،وكان من أهم علامء القريوان البارزين يف الفقه ،وعلم الكالم ،وأصول
الفقه ،وأصول الدين ،واحلديث النبوي الرشيف ...وقد كان القابيس زاهدً ا ،وور ًعا،
ورجلاً
مبرصا بالرجال والرواة( ،((2من أهم كتبه:
رضيرا .كام كان حاف ًظا للحديث ،وعا ًملا
ً
ً
(املمهد يف الفقه وأحكام الديانة) ،و (ملخص املوطأ) ،وكتاب (االعتقادات) ،وكتاب
(الذكر والدعاء) ،و (الرسالة املفصلة ألحوال املتعلمني وأحكام املعلمني واملتعلمني) التي
تأ ّثر فيها برسالة ابن سحنون املعروفة بآداب املعلمني.
( ((1حممد بن حممد بن عمر بن عيل بن سامل خملوف ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،حتقيق :عبداملجيد
خيايل ،بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 2003م ،ص .97-95
( ((2حممد إلياس املراكيش ،نفسه ،ص.92:
( ((2انظر :السيوطي ،األشباه والنظائر يف قواعد وفروع الفقه ،بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية ،طبعة
1983م.
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فقيها وأصول ًّيا
وأكثر من هذا فقد كان أبو احلسن عيل بن حممد بن خلف املعافري ً
ومناظرا متم ّي ًزا وبار ًعا(.((2
ً
ومتك ّلماً
كام ارتبطت مدرسة القريوان بأيب عمران الفايس (ت430:هـ) الذي عرف بدوره
غري املبارش يف تأسيس الدولة املرابطية باملغرب األقىص .ويرى عباس اجلراري أن الرجلني
اللذين قادا الدعوة اإلصالحية املرابطية مها عبد اهلل بن ياسني« ،وهو فقيه مالكي ،وشيخه
املوجه األول فهو
ودافعه للدعوة هو وجاج بن زلو اللمطي وهو فقيه مالكي كذلك ،أما ّ
أبو عمران الفايس الذي كان املغراويون قد ضايقوه واضطروه إىل مغادرة فاس ،والذهاب
إىل القريوان ،وكان شيخ فقهاء املالكية يف عرصه.

إذ ًا ،ليس غري ًبا أن يكون املذهب الذي تقوم عليه هذه الدعوة هو املذهب املالكي .هنا
ٍ
يومئذ بالقريوان ،وخروج حييى بن
املوجهني ،وهو
قوسا :وجود أيب عمران يف طليعة ّ
أفتح ً
إبراهيم الكدايل يف رحلة استطالعية -كام يقال -إىل املرشق قبل االتصال بأيب عمران يف
نوسع جمال النظر إىل األمر ،وبأن نعتقد أن
طريق العودة ،أليست هذه عنارص تسمح لنا بأن ّ
اعتامد املرابطني عىل املذهب املالكي داخل يف نطاق رصاع املذهب السنّي عمو ًما مع املذهب
الشيعي عىل مستوى العامل اإلسالمي ،وال سيام يف الرشق؟
ولست أريد أن أدخل يف التفاصيل ،ولكني ال أستبعد ذلك ال سيام حني أرى مساندة
العباسيني ليوسف بن تاشفني ،وكان بحاجة إىل مثل هذه املساندة ،بل إىل مساملة مع اجلانب
يتفرغ للعمل يف
الرشقي ،حتى ال يعزل سياس ًّيا وحتى ال يواجه أي حتالف ضدّ ه ،وحتى ّ
الداخل ،أي يف املغرب واألندلس»(.((2

ومن هنا ،يتبينّ لنا أن أبا عمران موسى بن عيسى بن أيب حاج الغفجومي قد ولد
بفاس ،واستوطن هبا وقتًا حمد ًدا ،ليغادرها حتت ضغط املغراويني ليستقر بالقريوان .وكان
متبح ًرا يف الفقه وأصوله ،وكانت له مكانة علمية كبرية بني أهل القريوان وعلامئها
عا ًملا
ّ
وفقهائها ،وقد درس عىل يد أيب احلسن القابيس ،ورحل إىل قرطبة من أجل طلب العلم.
وهناك ،أخذ العلم عن األصييل وأمحد بن قاسم....
ولقد استفاد أبو عمران الفايس من علم أصول الفقه كام عند أيب بكر الباقالين صاحب
املدونة البن سحنون ،وكتاب (اإلحكام ملسائل
(إعجاز القرآن) .ومن مصنّفاته تعليقه عىل ّ
( ((2حممد بن حممد بن عمر بن عيل بن سامل خملوف ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،صص.97-95 :
( ((2عباس اجلراري ،األدب املغريب من خالل ظواهره وقضاياه ،الرباط :منشورات مكتبة املعارف؛ الدار
البيضاء  -املغرب :مطبعة النجاح اجلديدة ،الطبعة الثانية سنة 1982م ،اجلزء األول ،ص.89:
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األحكام املستخرجة من كتاب الدالئل واألضداد).

وهناك مكي بن أيب طالب القييس القريواين القرطبي (ت437 :هـ) الذي عرف
بتمكّنه من الفقه وأصوله ،وبراعته يف علوم القرآن ،ومن أعامله التي بقيت كتابه (اإليضاح
لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس فيه)( ،((2وقد تناول فيه جممل آراء
األصوليني يف قضية الناسخ واملنسوخ.

وهناك كذلك العامل الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونيس (ت:
443هـ) الذي عرف بأنه الفقيه احلافظ األصويل ،وقد تع ّلم عىل عاملني كبريين مها :أبو
بكر بن عبد الرمحن وأبو عمران الفايس .ومن ثم ،فقد تع ّلم علم أصول الفقه عىل األردي،
املدونة البن سحنون وكتاب ابن املواز(.((2
وله رشوح عىل ّ
أيضا عن عمر بن صالح القريواين (ت460 :هـ) درس عىل أيب
ويمكن احلديث ً
عمران الفايس وأيب بكر اخلوالين ،وقد قال ابن بشكوال يف كتابه (الصلة)ُ « :عني باألصول
والفروع وأخذ عنه الكثري من الناس»(.((2

أيضا أبا القاسم عبد اخلالق بن عبد الوارث التميمي املعروف بالسيوري
وال ننسى ً
(ت460 :هـ) ،ويعدّ آخر عامل يف طبقة علامء القريوان ،وخامتة أئمتها البارزين ،درس عىل
أيب عمران الفايس ،وأيب بكر بن عبد الرمحن ،وعلامء آخرين كثريين .و لقد كان موسوع ًّيا،
ملماًّ بالفقه وأصول الفقه ،ويعرف عنه أنه كانت له اجتهادات بارزة داخل املذهب املالكي
يف بعض املسائل والقضايا الفقهية والنظرية خالف فيها اإلمام مالك.
وهناك حممد بن سعدون القريواين (ت485 :هـ) املعروف بتناوله ألصول الفقه
مدارس ًة وقراء ًة وتعليماً .
وهناك ابن الصائغ عبد احلميد بن حممد القريواين (ت486 :هـ) الذي وصفه القايض
عياض بالفقيه األصويل النضار ،أخذ عنه الفقيه املازري وأبو بكر بن عطية وغريمها(.((2
فضلاً عن أيب عبد اهلل حممد التميمي املازري (ت536 :هـ) املعروف برشحه التحلييل
لكتاب (الربهان يف أصول الفقه) إلمام احلرمني أيب املعايل اجلويني (ت478 :هـ) ،وسماّ ه

( ((2مكي بن أيب طالب القييس ،اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ،حتقيق :أمحد فرحات ،جدة  -اململكة
العربية السعودية :دار املنارة ،الطبعة األوىل سنة 1986م.
( ((2حممد بن حممد بن عمر بن عيل بن سامل خملوف ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،ص.108:
( ((2ابن بشكوال ،كتاب الصلة ،القاهرة :الدار املرصية للتأليف ،طبعة 1966م ،اجلزء األول ،ص.383:
( ((2القايض عياض ،ترتيب املدارك ،اجلزء الثامن ،ص.105:
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(إيضاح املحصول من برهان األصول)(.((2

وهناك ابن الصابوين عبد اجلليل الدياجي الربعي الذي توفيّ يف منتصف القرن
اخلامس اهلجري ،وأصله من القريوان ،تع ّلم عىل يد أيب عمران الفايس ،واشتغل بالتدريس
بفاس وقلعة بني محاد ،كان يدرس العقيدة وأصول الفقه.

وهناك أبو عبد اهلل حممد بن راشد البكري القفيص (ت736 :هـ) الذي صنّف كت ًبا
كثرية يف أصول الفقه منها( :تلخيص املحصول يف علم األصول) ،و(نخبة الواصل يف رشح
احلاصل يف األصول) ،واحلاصل هو خمترص األرموي ملحصول الرازي ،وكتاب (املذهب يف
ضبط مسائل املذهب)...

كبريا يف مدرسة القريوان
ويعني هذا ك ّله أن علم أصول الفقه قد ازدهر
ً
ازدهارا ً
بفضل علامئها الناهبني ،وفقهائها البارزين ،وأصولييها املجتهدين .ويعني هذا أن املدرسة مل
تكن حبيسة النقل والتقليد للمذهب املالكي بطريقة حرفية كلية ،بل كان العلامء جيتهدون
بتفرق
من حني آلخر كام نجد ذلك عند السيوري .بيد أن هذه املدرسة قد عرفت هنايتها ّ
علامئها شذر مذر بني ربوع فاس من جهة ،وحارضة األندلس من جهة أخرى.

ﷺ املطلب الثالث :مدرسة تلمسان

وخاصة يف العهد الزياين
عرفت مدرسة تلمسان اجلزائرية يف عهد املرينيني،
ّ
باخلصوص ،عرصها الذهبي بسبب كثرة العلامء واألدباء والفقهاء واملحدّ ثني الذين أثروا
احلياة الفكرية والثقافية عىل مجيع األصعدة واملستويات .وكانت مدرسة فقهية ومالكية
وسنّية بامتياز ،وحارضة عامرة بالنبغاء والناهبني والبارزين يف خمتلف العلوم الرشعية،
سواء النقلية منها أم العقلية ،وال سيام أصول الفقه.
ومن بني أهم علامء أصول الفقه بحارضة تلمسان أبو احلسن عيل بن أيب القاسم
عبدالرمحن بن أيب قنون التلمساين (ت557 :هـ) صاحب كتاب (املقتضب األشفى يف
اختصار املستصفى) ،وهو كتاب مفيد يف هذا الباب.

وهناك أبو زيد حممد بن عبد الرمحن اخلزرجي التلمساين (ت656 :هـ) الذي يعرف
بكتاب يف أصول الفقه.
وهناك أبو عبد اهلل الرشيف التلمساين (ت771 :هـ) صاحب كتاب (مفتاح الوصول

( ((2أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن عمر بن حممد التميمي املازري ،إيضاح املحصول من برهان األصول،
حتقيق :عامر الطالبي ،بريوت  -لبنان :دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل (د.ت).
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إىل بناء الفروع عىل األصول) ،وقد تناول فيه املباحث اللغوية ومصادر الترشيع اإلسالمي،
وبينّ فيه الكيفية التي هبا تبنى فروع الفقه عىل أصوهلا االستداللية .وله تأليف آخر بعنوان
(مثارات الغلط يف األدلة)( ،((2يتناول فيه القضايا األصولية يف ضوء رؤية اجتهادية متم ّيزة.
ويتبينّ لنا أن مدرسة تلمسان كانت حارضة علمية وثقافية متم ّيزة يف الغرب
اإلسالمي ،وال سيام يف وسطها اجلزائري .لذا كانت مدرسة تلمسان قبلة لطالب العلم
املتفرقة ،وكانت معروفة بعلامئها النابغني والناهبني يف
من كل أصقاع املغرب الكبري وبقاعها ّ
وخاصة الفقه وأصوله.
خمتلف العلوم العقلية والنقلية،
ّ

وقد كانت هذه املدرسة الفقهية واألصولية تتفاعل مع باقي املدارس العربية األخرى
كمدرسة العراق ،ومدرسة املدينة املنورة ،ومدرسة مرص ،ومدرسة طرابلس ،ومدرسة
القريوان ،ومدارس املغرب األقىص كسبتة ،ومراكش ،وفاس ،وسال ،وسجلامسة .فضلاً
عن مدارس األندلس كإشبيلية ،وغرناطة ،وقرطبة ،وطليطلة...

ﷺ املطلب الرابع :مدرسة قرطبة

من املراكز التي اشتهر فيها تداول علم أصول الفقه مدينة قرطبة باألندلس ،وهي
مؤسسيها
تأسست يف عهود قديمة ،ومن أشهر ّ
من أشهر املدارس يف الغرب اإلسالميّ ،
الفقيه العامل قايض القضاة حييي بن حييي الليثي تويف سنة 234هـ ،ومن أشهر العلامء الذين
تلقوا العلم يف هذه املدرسة أيب عمران الفايس ،تتلمذ فيها عن األصييل ،وأمحد بن قاسم...

وقد عرفت مدرسة قرطبة بمدارسة العلوم النقلية والرشعية والعقلية ،وكان
واضحا عند ابن رشد .عالوة عىل اهتاممها بعلم
كبريا بالفلسفة كام نجد ذلك
ً
اهتاممها ً
الكالم ،وأصول الدين ،وأصول الفقه .ويمكن القول :إن قرطبة كانت سباقة إىل العناية
بأصول الفقه ،كام يتّضح ذلك جل ًّيا عند زكريا بن حييى الكالعي القرطبي (ت300 :هـ)
الذي أ ّلف كتا ًبا يف أصول الفقه.
أيضا أبو حممد بن قاسم بن حممد بن يسار القرطبي (ت277 :هـ) الذي أ ّلف
وهناك ً
كتا ًبا يف الر ّد عىل املق ّلدة ،ويعرف بأنه فقيه أصويل مناظر يستعمل االستدالل احلجاجي يف
ردوده األصولية واملنطقية ،وكان يميل إىل مذهب الشافعي ،وقد ارحتل إىل الرشق لطلب

( ((2أبو عبد اهلل حممد بن أمحد احلسني التلمساين ،مفتاح الوصول إىل بناء الفروع عىل األصول ،ومعه:
مثارات الغلط يف األدلة ،حتقيق :حممد عيل فركوس ،املكتبة املكية ،بريوت  -لبنان :مؤسسة الريان،
الطبعة األوىل سنة 1998م.
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العلم و تدريسه.

وهناك أبو عمر أمحد الطلمنكي القرطبي (ت429 :هـ) صاحب كتاب (الوصول
إىل معرفة علم األصول) .وهناك ابن رشد احلفيد (ت595 :هـ) املعروف بكتاباته الفلسفية
ويسمى هذا الكتاب
واألصولية ورشوحه لكتب أرسطو ككتاب (خمترص املستصفى)،
ّ
بالرضوري .كام أ ّلف كتا ًبا آخر بعنوان (تلخيص القياس) ،وكتا ًبا بعنوان (مناهج األدلة).
وهناك أبو احلسن عيل بن عتيق األنصاري اخلزرجي القرطبي (ت598 :هـ) الذي
عرف بمجموعة من األراجيز يف علم الكالم ،وأصول الفقه ،وغري ذلك من العلوم النقلية
والعقلية املعروفة باألندلس.

ويبدو أنه من الصعب اإلحاطة بجميع أصوليي مدرسة قرطبة ،فعددهم كبري جدًّ ا،
فهناك من ذكرت مؤ ّلفاته األصولية يف مصادر أصول الفقه ومراجعه ومقاالته ،وهناك من
استقر بقرطبة والزمها طوال حياته يتع ّلم
ضاعت كتبه وتصانيفه ومؤ ّلفاته .وهناك من
ّ
ويع ّلم ،وهناك من انتقل إىل حوارض ومدارس أخرى بالغرب اإلسالمي من جهة ،أو هاجر
إىل املرشق العريب من جهة أخرى إما ألداء فريضة احلج ،وإما من أجل طلب العلم ،وإما
هبدف التدريس من جهة أخرى.

ﷺ املطلب السابع :مدرسة سبتة

تعدّ مدرسة سبتة أول مدرسة علمية وفقهية باملغرب األقىص ،وقد قامت بدور
مهم ،وكنت تنافس املدارس األندلسية يف مدارسة الفقه وعلومه .ومن
تعليمي وثقايف ّ
ّ
وتطل عىل البحر األبيض
باب التعريف هبذه املدرسة ،توجد مدينة سبتة يف شامل املغرب،
املتوسط .وقد شهدت سبتة ّ
تدخالت أجنبية عدة كالفينيقيني الذين احت ّلوها يف القرن
وسموها أبيال .ثم احت ّلها القرطاجنيون سنة  319قبل امليالد ،واحت ّلها
السابع قبل امليالدّ ،
النوميديون يف  2011قبل امليالد ،والرومانيون يف 40م.
وقد دخلها املسلمون إ ّبان العرص األموي ،وكانت ً
منفذا اسرتاتيج ًّيا من أجل فتح
األندلس ،وقد أصبحت إمارة أمازيغية يف عام 1061م ،ودخلها يوسف بن تاشفني ،ثم
املوحدون سنة 1147م ،وعمرها املرينيون يف القرن السابع اهلجري ،واحتلها الربتغاليون
ّ
سنة 1415م ،ثم سيطرت عليها إسبانيا سنة 1580م ،بعد أن أضحت الربتغال تابعة هلا.
وتتمتّع سبتة املحتلة -اليوم -بنظام احلكم الذايت منذ 1995م.
وعليه ،تعدّ مدرسة سبتة أقدم املدارس التعليمية باملغرب األقىص .ومل تكن املدرسة
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بمفهوم اجلامع أو الكتاب ،بل كانت مدرسة تعليمية حمضة باملفهوم املرشقي للمدرسة كام
لتتحول إىل
كانت موجودة يف العرص العبايس .وقد كانت املدارس باملغرب ملكًا للخواص
ّ
مدارس عمومية تباعة للدولة.

مركزا للدراسات النحوية واللغوية،
ومن هنا فقد «اشتهرت مدينة سبتة بوصفها
ً
ويشبهها ابن اخلطيب ببرصة اللسان ،ويعود ذلك إىل قرهبا من األندلس والتأ ّثر بتقاليدها
هتتم باللغة والنحو منذ الطفولة يف الكتاتيب ،وإىل هجرة عدد كبري من األندلسيني
التعليمية التي ّ
(((3
إليها ،منذ القرن السابع اهلجري ،إىل سقوطها يف يد االحتالل الربتغايل سنة 818هـ» .

وكانت الطريقة التعليمية املعتمدة يف مدرسة سبتة بصفة عا ّمة ،وعند القايض عياض
خاصة ،متزج بني الطريقتني العراقية القائمة عىل املنهج العقيل،
(ت544 :هـ) بصفة
ّ
والطريقة القريوانية القائمة عىل املنهج النقيل.
واملوحدين ،واملرينيني .ويف
وكانت مدرسة سبتة ذائعة الصيت يف عهد املرابطني،
ّ
هذا الصدد ،يرى احلسن السائح ،يف كتابه (احلضارة املغربية) ،أن املرابطني قد ش ّيدوا عدّ ة
مدارس علمية وفكرية وثقافية وتربوية ،ومن أبرزها «مدارس سبتة ،ويذكر ابن اآلبار عدّ ة
مدارس أخرى كانت بطنجة ،وأغامت وسجلامسة ،وتلمسان ،ومراكش .وكانت هذه
املدارس تأوي علم القريوان وثقافة األندلس املشهورة ،حيث نبغ فيها أعالم كبار ،منهم يف
علم الفقه واحلديث أبو عيل كام نبغ منها القايض عياض ،وأبو الوليد ابن رشد مؤ ّلف كتاب
للمدونة ،والبيان والتحصيل ،إىل آخر كتبه القيمة»(.((3
املقدّ مات األوائل
ّ

وعليه فقد شهدت مدينة سبتة حضارة زاهية إ ّبان عرص املرينيني شملت مجيع
األصعدة واملستويات ،وال سيام يف املجاالت الثقافية ،والفكرية ،واألدبية ،والفقهية،
ً
ومنشأ ملجموعة من العلامء والفقهاء والعلامء
فخرا أن تكون سبتة موطنًا
والعلمية .ويكفي ً
النابغني عىل الصعيدين العريب واإلسالمي كالرشيف اإلدرييس صاحب رحلة (نزهة املشتاق
املتنوعة ،مثل( :الشفا بتعريف حقوق
يف اخرتاف اآلفاق) ،والقايض عياض املعروف بكتبه ّ
املصطفى) ،و(إكامل املعلم بفوائد صحيح مسلم) ،و(اإلعالم بحدود قواعد اإلسالم)،
و(الغنية) ،و(ترتيب املدارك وتنوير املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك) ،و(مذاهب
احلكام يف نوازل األحكام) ،و(اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع( ،...)((3ويعدّ
( ((3احلسني أسكان ،تاريخ التعليم باملغرب خالل العرص الوسيط ،ص.107:
( ((3احلسن السائح ،احلضارة املغربية ،اجلزء الثاين ،ص64:؛
( ((3القايض عياض ،اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع ،حتقيق :السيد أمحد صقر ،القاهرة -
مرص ،طبعة 1970م.
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القايض عياض يف كتابه (اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع) من العلامء الس ّباقني
إىل وضع قواعد حتقيق النصوص واملؤ ّلفات واملخطوطات نظر ًّيا وتطبي ًقا(.((3

وما هيمنا -هنا -هو املجال األصويل ،فال بد من التو ّقف عند أيب القاسم املعافري
السبتي (ت502 :هـ) الذي كان يدرس علم الكالم وأصول الفقه ،وقد ذكر القايض
عياض يف (الفهرست)( ((3أنه تع ّلم هذين العلمني عىل هذا الرجل يف مدينة سبتة ،وعليه
أخذ هذا العلم مجاعة من العلامء ،وكان الناس يرحلون إليه لدراستهام.

ويعدّ القايض عياض (544هـ) من أهم علامء مدينة سبتة ،فقد كتب يف أصول الفقه،
متبح ًرا ومتف ّق ًها يف
ومل يقترص علمه عىل الرواية واحلديث والسرية فحسب ،بل كان عا ًملا ّ
واضحا يف (مقدمة يف أصول الفقه) التي توجد باجلزء األول من
أصول الفقه ،كام يبدو ذلك
ً
كتاب (ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة علامء مذهب مالك)؛ حيث حتدّ ث عن أصول
املالكية ،وناقش قضية (إمجاع هل املدينة) التي وقع فيها خالف فقهي وأصويل بني العلامء،
ّ
استدل بقول الشافعي« :إمجاع أهل املدينة أحب إ َّيل من القياس»( .((3كام ناقش باقي
وقد
األصوليني الناهبني اآلخرين كأيب بكر الصرييف ،وأيب حامد الغزايل ،والقايض عبدالوهاب
(422هـ) ،والباقالين (403هـ) ،واألهبري (375هـ) ،وغريهم من علامء أصول الفقه.
استقر هبا إىل
وهناك ابن خيار عيل بن حممد الذي تابع دراسته باألندلس وسبتة ،وقد
ّ
والتصوف.
أن توفيّ سنة 605هـ ،وقد عرف بعلم أصول الفقه ،وعلم الكالم،
ّ

وهناك ابن احلصار اإلشبييل الفايس السبتي (ت611 :هـ) املعروف بكتب أصول
الفقه ،مثل( :البيان يف تنقيح كتاب الربهان أليب املعايل) ،و(تقريب املرام يف هتذيب أد ّلة
األحكام يف أصول الفقه) ،و(مقالة يف النسخ عىل مآخذ األصوليني)...

استقر بمدينة سبتة
وهناك عبد اهلل بن عيل األويس األنصاري أندليس األصل،
ّ
حتى توفيّ هبا سنة 674هـ ،وقد عرف بقوة االستنباط ،وحسن القرحية ،واجلمع بني الفقه
وأصوله وعلم الكالم ،ومن بني تالمذته :ابن فرتون وأبو عبد الرمحن بن غالب.
وهناك حممد بن أيب الربكات بن السكاك العيايض (ت801 :هـ) الذي يعدّ من أهم

( ((3انظر :مجيل محداوي ،منهج حتقيق الرتاث نظرية وممارسة ،تطوان  -املغرب :مطبعة اخلليج العريب،
الطبعة األوىل سنة 2018م.
( ((3القايض عياض ،الفهرست ،خمطوطة اخلزانة العباسية ،رقم  ،3147صص.52-50:
( ((3القايض عياض ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة علامء مذهب مالك ،الرباط  -املغرب :طبعة
وزارة األوقاف املغربية ،الطبعة الثانية  ،سنة 1983م ،اجلزء األول ،ص.58:
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علامء األصول بمدينة سبتة ،عىل الرغم من نشأته بمدينة فاس ،وتع ّلمه عىل أيدي علامئها
أيضا قايض اجلامعة
مرات متعدّ دة ،وكان ً
النابغني .وقد مارس هذا العامل الفقيه القضاء بسبتة ّ
بفاس إبان فرتة موسى بن أيب عنان املريني ،ثم انتقل ملزاولة القضاء بمدينة مرة أخرى.

ويعرف هذا العامل املشهور بباعه الكبري يف تفسري القرآن الكريم ،وقراءة كتاب
(املستصفى من علم األصول) لإلمام الغزايل ،وكانت وفاته يف حمرم فاتح ثامنامئة ،وهو يف
الثامنني من عمره.

مر تارخيها ،وال سيام
وعىل العموم ،فقد كانت مدرسة سبتة مدرسة فقه وأصول فقه عىل ّ
شجعوا حركة العلم والثقافة بحارضة سبتة التي كان يزورها كثري من
يف عهد املرينيني الذين ّ
العلامء من داخل املغرب وخارجه لطلب العلم من جهة ،والتدريس هبا من جهة أخرى.

ﷺ املطلب التاسع :مدرسة فاس

تتم ّيز مدرسة فاس بأهنا مدرسة فقه بامتياز ،وال سيام يف عهد املرابطني واملرينيني.
تدرس بمدرسة فاس« .وكانت أكرب
ويعني هذا أن ما ّدة الفقه هي املا ّدة الرئيسة التي كانت ّ
املتخصصة لتدريس الفقه ،إذ كان حيرضها ما بني بضع
احللقات الدراسية بفاس هي تلك
ّ
مئات وثالثة آالف من الطلبة كام سبق الذكر»(.((3
ومن هنا ،فقد ّ
تأخرت نشأة مدرسة فاس وازدهارها ،وقد جاء يف مقدّ مة ابن خلدون
(((3
ومتسك هبام املغرب  .وقد
أن مدرسة القريوان ومدرسة قرطبة قد انتقلتا إىل مدينة فاسّ ،
عرفت مدينة فاس العامرة بكثرة املجالس العلمية ومنتديات املناظرة ،واختلط الفقه بعلم
أصول الفقه(.((3

اهتموا بأصول الفقه ابن عمران الفايس الذي
ومن أهم علامء مدرسة فاس الذين ّ
اهتم بمدارسة الفقه وأصوله ،وكان يدرسهام يف القريوان وفاس عىل حدٍّ سواء .وقد
رشحا ،وحتليلاً ،
خلف لنا جمموعة من تالمذته الناهبني العارفني الذين اعتنوا بأصول الفقه ً
وتدريسا ،وإقرا ًء.
ً
وهناك ابن الصابوين عبد اجلليل الدياجي الربعي الذي توفيّ يف منتصف القرن
( ((3احلسني أسكان ،تاريخ التعليم باملغرب خالل العرص الوسيط ،الرباط :منشورات املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،الطبعة األوىل سنة 2004م ،ص.105:
( ((3ابن خلدون ،املقدمة ،ص.367:
( ((3عبد اهلل كنون ،نفسه ،اجلزء األول ،ص.77:

114

دراسات وأحباث

اخلامس اهلجري ،وأصله من القريوان ،وقد تع ّلم عىل يد أيب عمران الفايس ،واشتغل
بالتدريس بفاس وقلعة بني محاد ،كان يدرس العقيدة وأصول الفقه.

أيضا عثامن بن عبد اهلل السالجلي الفايس (ت574 :هـ) الذي كان يدرس
وهناك ً
علم االعتقاد (علم الكالم) من جهة ،وعلم أصول الفقه من جهة أخرى .ومن تالمذته
الذين درسوا عليه األصول ابن الرمامة حممد بن عيل القييس من قلعة محاد ،وقد توفيّ بفاس
سنة 567هـ ،وتلميذه ابن الكتاين حممد بن عيل بن عبد الكريم الفندالوي الفايس (ت:
596هـ) الذي عرف بكونه إما ًما ألصول الفقه وعلم الكالم ،وله رجز يف أصول الفقه.
فصلاً عن ابن نموي الفايس يوسف عبد الصمد (ت614 :هـ) الذي قال عنه صاحب
رب ًزا يف الفقه واألصول مع مشاركة يف احلديث وتض ّلع يف علم
الذيل والتكملة« :كان م ّ
الكالم»( .((3وقد درس علم أصول الفقه بإشبيلية.

وهناك أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن إبراهيم بن موسى األنصاري اخلزرجي
املعروف بابن احلصار الفايس (ت 610 :أو 611هـ) ،فقد كان حمدّ ًثا ومفسرّ ً ا وراوي ًة،
وفقيها أصول ًّيا ،وله كتاب يف أصول الفقه بعنوان (البيان يف تنقيح الربهان) ،رشح فيه
ً
برهان أيب املعايل اجلويني.
ونكتفي هبذه األعالم األصولية بمدرسة فاس؛ ألن هناك العديد من علامء أصول
الفقه الذين ضاعت كتبهم عرب مرور الزمان ،وما وصل إلينا منها إلاَّ القدر القليل منها.

ﷺ املطلب اخلامس :مدرسة مراكش

أهم احلوارض العلمية املزدهرة بالغرب اإلسالمي ،فقد كانت
كانت مراكش من ّ
مدرسة علمية وفقهية متم ّيزة لكثرة مدارسها وجوامعها وكتّاهبا وروابطها .وعرفت إشعا ًعا
واملوحدين ،وقد وصفت مراكش ببغداد املغرب.
الفتًا لالنتباه يف عهدي املرابطني
ّ

املوحدين -عهد املنصور والنارص واملستنرص «حارضة
وقد كانت مراكش خالل
ّ
ّ
تكتظ بدكاكني
اخلالفة يفد عليها أهل العلم والطلب من األندلس وغريها ،وكانت
الوراقني والكتبيني ،وتزخر باملؤ ّلفات يف كل علم وفن .وغدت لذلك تغني طلبة املغرب
عن شدّ الرحال إىل األندلس أو املرشق»(.((4

( ((3ابن عبد امللك املراكيش ،الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ،حتقيق :حممد بن رشيفة ،الرباط:
مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية ،طبعة 1984م ،اجلزء الثامن ،صص.428-427:
( ((4حممد بنرشيفة ،أول تأليف مغريب يف املنطق :أسهل الطرق إىل فهم املنطق للامجري ،جملة املناظرة،
املغرب ،العدد الثاين ،السنة األوىل ،ديسمرب 1989م ،ص.29:
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وقد احتفظت مراكش ،خالل القرنني السابع والثامن اهلجريني« ،بام كان يدرس فيها
املوحدي .وكان من نتائج ذلك ظهور ابن البناء املراكيش
من العلوم العقلية خالل العرص ّ
(((4
(ت721 :هـ) الذي أ ّلف عدّ ة مؤ ّلفات يف هذه العلوم» .

أضف إىل ذلك أن هناك العديد من املدارس التي ش ّيدت يف العرص املرابطي
مشريا
أسسها يوسف بن تاشفني .ويقول عبد اهلل كنون
بمراكش كمدرسة الصابرين التي ّ
ً
إىل هذه النهضة الرتبوية التي قامت عىل أكتاف املعاهد واملدارس الدينية اإلسالمية« :وال
ننسى جامع ابن يوسف وهو بمراكش مثل القرويني بفاس ،فهو من منشآت هذا العرص.
ومنذ بناه عيل بن يوسف مل يزل املركز الثاين للدراسات العلمية واألدبية باملغرب .عىل أن
القرويني مل تفتأ حتاط بالعناية الكاملة من الزيادة فيها كلام ضاقت أرجاؤها ،وحتديد معاملها
يتسور إليها الدثور .وقد نقض بناؤها يف أيام عيل بن يوسف وعمل عىل توسعتها
التي
ّ
من مجيع اجلهات فبلغت بالطاهتا من الصحن إىل القبلة عرش بالطات .واحتفل يف عمل
الق ّبة التي بأعىل املحراب وما حياذهيا من وسط البالطني املتّصلني هبا فصنع ذلك باجلص
املقربص الفاخر الصنعة ،ونقشت واجهة املحراب بالنقوش املذهبة اجلميلة ،وركب يف
شمسياته أنواع الزجاج امللون البديع ،إىل غري ذلك من فنون الزخرفة ورضوب الزينة.
ربعات املحسنني ،إذ مل يزل هذا املسجد العظيم منذ تأسيسه
وكان كل ما أنفق يف ذلك من ت ّ
رس عظمته اخلالدة.
من الشعب وإليه ،وذلك هو ّ
لكن الذي يلفت األنظار من اهتامم الدولة بالقرويني وتعزيز مركزها كمعهد درايس
ٍ
عال هو بناء املدارس التي تتّخذ إليواء الطلبة ،وتدريس بعض العلوم التي يكون املسجد
غري مناسب لتدريسها بسبب ما تقتضيه من إجراء بعض التجربات واستعامل بعض اآلالت.
وقد بدأ ذلك يف هذا العرص إذ ثبت أنه كانت هناك بفاس مدرسة من بناء يوسف بن تاشفني
تعرف بمدرسة الصابرين ومن اجلائز أن يكون هناك غريها .والغريب هو أن يتوافق املغرب
واملرشق يف وقت إنشاء املدارس؛ ألن هذا التاريخ هو الذي أنشأ فيه الوزير نظام امللك
مدرسته العلمية ببغداد ،وهي أول مدرسة يف الرشق كذلك»(.((4
ومل تقترص مدرسة مراكش عىل العلوم النقلية والرشعية فقط ،بل كانت تُعنى بالعلوم
العقلية كأصول الدين ،وعلم الكالم ،وأصول الفقه ،والفلسفة ،واملنطق ،والرياضيات،
والفلك ،والتنجيم...

( ((4احلسني أسكان ،نفسه ،ص.106:
( ((4عبد اهلل كنون ،النبوغ املغريب يف األدب العريب ،ص.75:
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ومن أهم العلامء يف جمال أصول الفقه الذين احتضنتهم مدرسة مراكش ابن اإلشبييل
استقر بمراكش ،وتويف فيها سنة 567هـ ،وقد كان بار ًعا يف علم أصول
عيل بن حممد الذي
ّ
الفقه وعلم الكالم ،ومن أهم تالمذته ابن الزبري ،وأبو عمر ،وعثامن السالجلي.
وهناك ابن أيب بكر عبد اجلليل الرفعي املعروف بابن الصابوين املراكيش (ت:
595هـ) ،فقد أ ّلف كتا ًبا يف أصول الفقه بعنوان (املستوعب يف أصول الفقه).

أيضا ابن الطوير عمر بن حممد السوييس الصنهاجي (ت622 :هـ) الذي درس
وهنك ً
أصول الفقه يف املرشق العريب ،وقد أخذ العلم عن عبد الوهاب البغدادي ،وقد درس الفقه
وأصوله واللغة العربية يف كل من املهدية ،وإشبيلية ،ومراكش .وقد عرف بالورع والزهد
والتصوف ،وله مذهب خاص يف إثبات القياس قد أثار ردو ًدا عدّ ة من بينها ر ّد أيب
والتقوى
ّ
احلسن بن القطان من جهة ،ور ّد العامل الليبي عبد احلميد بن أيب الدنيا من جهة أخرى.

وهناك أبو احلسن عيل بن حممد بن عبد امللك بن حييى بن إبراهيم بن حييى الكتامي
احلمريي ،ويعرف بابن القطان ،فقد ولد بفاس ،وإن كان قرطبي األصل ،كان مولده سنة
(628هـ) ،وقد سكن مراكش ،وتر ّأس طلبة العلم هبذه املدينة.

اهتم بمدارسة احلديث رواية ودراية ،وقد صنّف كت ًبا يف احلديث وعلومه ،ويف
ولقد ّ
الفقه وأصوله ،ومن أهم كتبه( :بيان الوهم واإلهيام الواقعني يف كتاب األحكام) لعبد احلق
اإلشبييل ،وله كتاب يف الر ّد عىل ابن حزم يف املحلىّ  ،وله كتاب (البستان يف أحكام اجلنان)،
وله كتاب يف شيوخ الدراقطني ،وله كتاب يف أصول الفقه ر ّد به عىل ابن الطوير الصنهاجي
سماّ ه (القياس ملناضلة من سلك غري املهيع يف إثبات القياس).
أهم كتبه ومصنّفاته وتآليفه (مقالة يف إعجاز القرآن) ،و(الناسخ واملنسوخ)،
ومن ّ
و(تقريب املدارك يف وصل املقطوع من حديث مالك) ،و(بيان البيان يف رشح الربهان)،
و(مقالة يف النسخ عىل مآخذ األصوليني) ،و(تقريب املرام يف هتذيب أدلة األحكام يف
أصول الفقه) ،و(مصنف يف علم الكالم) ،و(مقالة يف اإليامن واإلسالم) ،وعقيدة سماّ ها
(تلقني الوليد وخامتة السعيد) ،و(مقالة يف احليض والنفاس)...
وهناك عبد الرمحن بن حممد خيلفتن الغازازي (ت627 :هـ) املتمكّن من علم
والتصوف ،وقد توفيّ بمراكش.
األصول وعلم الكالم ،وكان م ّيالاً إىل الزهد
ّ
ومن الصعب استحضار مجيع األصوليني الذين زاروا مدرسة مراكش لطلب العلم
أو التدريس هبا؛ ألن هناك العديد من العلامء الذين ضاعت كتبهم األصولية منها ،وما
وصلنا منها إلاَّ النزر القليل.
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ﷺ اخلامتة

وخالصة القول ،تلكم هي نظرة مقتضبة إىل أهم املدارس واحلوارض الفقهية التي
مهم يف إرساء دعائم أصول
كانت منترشة وبارزة يف الغرب اإلسالمي ،وقد قامت بدور ّ
الفقه وتوطيده ونرشه وتعميمه عن طريق اإلقراء ،والتدريس ،والبحث ،واالجتهاد،
بتصنيف أمهات الكتب يف هذا املجال يف شكل رشوح ،وخمترصات ،ومداخل ،وتقييدات،
ّ
وملخصات ،وحتليالت ،وردود ،ونقود ،ومؤ ّلفات إبداعية جديدة...
وطرر،

وتالقحا
وما يالحظ عىل هذه املدارس األصولية ك ّلها أهنا قد تفاعلت فيام بينها تثاق ًفا
ً
وتأثريا؛ ألن علامء أصول الفقه كانوا ينتقلون من مدرسة إىل أخرى لطلب العلم أو
وتأ ّث ًرا
ً
التدريس هبا ،وقد كانت الدراسات األصولية تتأرجح يف الغالب ،بني االتّباع واإلبداع من
جهة أوىل ،أو بني التقليد واالجتهاد من جهة ثانية ،أو بني التنظري والتطبيق من جهة ثالثة.

دراسات وأبحاث
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ا لعا لم و ا لمصلح و ا لم�ج د د
ليث العتايب*

تقديم

ٌ
طويل بطول
إن الكالم عن قضايا العلم والتجديد واإلصالح كال ٌم
عمر اإلنسان ،تش ّعبت مناهله ،وكثرت موارده ،وتنامى إليه اللغط ،وتضاربت
ٍ
ٍ
إفراط وتفريط.
صعود وهبوط ،ما بني
به األهواء ،فكان يف
ونحن إذ نتك ّلم عن قضايا اإلصالح ال بدّ لنا أن نتك ّلم عن روادها
والداعني هلا ومنظرهيا أال وهم العلامء واملصلحون واملجددون ،هلذا الفكر
اخللاّ ق ،والذي هيدف للنهوض باألمة اإلسالمية من مهاوي الردى إىل العىل،
التمسك باملايض بكل ما به من مساوئ
ومن االنغالق إىل االنفتاح ،ومن
ّ
وأخطاء إىل احلارض مع تصحيح األخطاء واالستفادة من اإلرث احلضاري
النافع كدافع للتطور واالنطالق.
لذا فال بد لنا من انطالقة جديدة لفهم اإلصالح والتجديد ،وذلك
إلعادة السمو والعزة واملنعة والتقدم لإلسالم كدين ومنهج متكامل للحياة.

* كاتب وباحث من العراق.
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إن من أهم الطرق التي جيب علينا اتباعها يف هذه االنطالقة ،هي الرجوع إىل علامء
ٍ
بأنحاء متعدّ دة،
اإلسالم من جمددين ومصلحني الذين كان هلم الدور الريادي يف هنضة املسلمني
والتي منها :احلفاظ عىل هذا الدين ،ونرش العلم واملعرفة اخلالصة ،وهداية الناس؛ لننهل من
ويؤرخ
جتارهبم ما يفيدنا ،ويغنينا عن الوقوع يف األخطاء ،وجينّبنا إعادة األخطاء -إن وجدتّ -
ونعرف األجيال هبم ،ونفخر بإنجازاهتم.
لعلامئنا بام يضمن أن نحفظ تراثهمّ ،
ٍ
زمان ومكان أن ُيعفى ذكرهم وتُصادر جهودهم ،أو تخُ تزل
شأن املصلحني يف كل
من ِق َبل مجاعة ما ولغاية ما.
كثريا عامل ًّيا .أما عرب ًّيا فبعيدٌ وهم
أما االفتخار هبم وبام قاموا به من جهود فال يستبعد ً
أحياء ،وأقل ُبعدً ا وهم أموات.

رحم اهلل الشيخ حممد رضا املظفر عاش ومات وهو يف كلتا احلالتني كان جمهول
القدر ،مل ُينصف يف حياته ،ومل ُينصف بعد موته أبدً ا ،إذ مل َ
عرف بنتاجه ،ومل
يعط ح ّقه ،ومل ُي ّ
حيتف به كام احتفي بمن هم أقل منه بكثري.
َ
إن املنهج اإلصالحي والتجديدي للشيخ حممد رضا املظفر كان له يف خارج العراق
مكانة وتقدير واستيعاب وفهم أكثر من مكانته يف داخل العراق ،وهذا مما يؤسف له ،وحيتاج
إىل وقفات جادة ،فالشيخ حممد رضا املظفر -عىل سبيل املثال -ومجلة من علامء العراق هلم
مكانة كبرية وعظيمة خارج العراق ،وال ذكر هلم داخل العراق!
إن هذا ح ًّقا ليشء عجاب ،حيتاج إىل التوقف عنده ،ملعرفة أسبابه ومسبباته ،وملاذا
يقع مثل هكذا حيف عىل علامئنا؟

يف هذه املطالعة سنحاول الوقوف عند اجلهود العلمية واإلصالحية للشيخ حممد
رضا املظفر  ،Fوبام نستطيع ،وقدر اإلمكان ،نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا إىل تأدية ح ّقه،
فهو وبحق صاحب فضل عىل كل طالب حوزة ،وعىل كل طالب علوم دينية ،ما دام الكل
يدرس كتبه ويطالع مؤلفاته ،ويستفيد من جتاربه.

األسس املهمة نحو التجديد

إن لكل عمل خطة ،ولكل عامل طريق يسري عليه وجتربة مفيدة يستفيد منها ومرضة
يبتعد عنها ،وجتارب اآلخرين حياة تضاف حلياة الفرد الواحد ،فإن مل حيدد اإلنسان أهدافه
ويعرف مبتغاه فحياته عبث ،إما دعاة اإلصالح فهم أوىل بتحديد أهدافهم ،ووضع األسس
الدقيقة واحلقيقية والواقعية لكل ما خيدم الناس ويسري نحو إصالحهم.
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وهنا ما دمنا مع املصلح اإلسالمي الشيخ حممد رضا املظفر ،سنوضح أبرز أسس
اإلصالح التي حدّ دها وسار عليها ون ّبه هلا وهي:
 -1التخطيط واالسترشاف املستقبيل.
 -2التأليف والكتابة.
 -3بناء املؤسسات الرصينة.
 -4ختريج جيل يقود مسرية التجديد واإلصالح.
 -5نرش أسس اإلصالح بالطرق املفيدة والدائمة.

هاجس وتطلع

يؤرق الشيخ حممد رضا املظفر ،إذ كانت كتب حوزوية
إن اهلاجس املناهجي كان ّ
كثرية من أمثال (احلاشية) و(الشمسية) و(كفاية األصول) غزيرة احلوايش ،صعبة املطالب،
تذهب بالطالب يمينًا وشاملاً  ،حواشيها ورشوحها أكثر صعوبة من متوهنا -يف جممل
األحيان -والفائدة منها قليلة مقارنة بام ُيقرأ من أجلها كماًّ .

اهلوة ،والسعي إىل وضع كتب تعتمد منهجية جديدة
لذا عزم الشيخ املظفر عىل تقليل ّ
ومفيدة ،كتب تعطي فائدة أكرب ،سهلة القراءة ،سهلة احلفظ ،يسرية التناول ،فكان وبحق أن
ظهر اإلبداع املناهجي عىل يده  Fيف أروع صوره ،جتلىَّ ذلك وبحق يف رائعتيه (األصول)
و(املنطق).

منهجا حوزو ًّيا ال يستغنى
إن لكل كتاب من هذين الكتابني ميزاته التي جعلت منه
ً
عنه يف كل احلوزات اإلمامية قاطبة ،وال يعني ذلك أن نغفل حق كتاب (عقائد اإلمامية)
أي حق من احلقوق ،فلقد كان
أو كتاب (الفلسفة اإلسالمية) وال حتى كتاب (السقيفة) َّ
لكتاب (عقائد اإلمامية) مكانته التي جت ّلت يف تلخيصه للرؤية العقائدية اإلمامية وبأسلوب
بسيط يف كت ّيب صغري جامع ومانع.

أسس االنطالق

إن لكل فكرة ناجحة أسس سببت ذلك النجاح ،وعوامل ساعدهتا يف االرتقاء
والديمومة ،وسنحاول الوقوف عىل مجلة من األسباب التي جعلت منهج الشيخ حممد
رضا املظفر يتسم بتلك الديمومة والبقاء ،والتي منها:
 -1اإلخالص.
 -2السعي الدؤوب من دون كلل ومن دون ملل رغم النقد واحلسد ،ورغم
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الصعوبات.
 -3اإليامن احلقيقي بمدرسة أهل البيت .A
 -4العصامية.
 -5العلمية.
 -6املوسوعية.
 -7االنفتاح عىل الثقافات األخرى.
 -8الرؤية اإلصالحية الدقيقة.
 -9التخطيط املنهجي الصحيح.
 -10النظر إىل النتائج من دون تشاغل باملقدمات أو اجلزئيات ،أو األمور اجلانبية.

االسترشاف املستقبيل يف فكر الشيخ املظفر

لقد مت ّثلت رؤيته االسترشافية بام يمكن أن نجمله يف أمور هي:

أولاً  :تأسيس مجعية منتدى النرش ،التي أسسها  Fمع ثلة من العلامء يف عام
1354هـ ،وهم ٌّ
كل من:
 -1الشيخ حممد جواد احلجامي  -عميدً ا.
عضوا إدار ًّيا.
 -2السيد يوسف احلكيم -
ً
عضوا إدار ًّيا.
 -3السيد موسى بحر العلوم -
ً
عضوا إدار ًّيا.
 -4الشيخ هادي محوزي -
ً

ثان ًيا :مرشوع إصالح املنرب احلسيني (كلية الوعظ واإلرشاد) :إن تأسيس كلية
الوعظ واإلرشاد كان هدفه إصالح املنرب احلسيني من كل األحاديث املوضوعة والضعيفة،
وهتذيب ثقافة اخلطباء .وتذكر التواريخ أهنا ُألغيت بعد شهر واحد لشدة اهلجمة التي شنّت
عليها.

ثال ًثا :تأسيس كلية الفقه ،التي أسسها الشيخ املظفرـ وقد تدرجت ل ُيعرتف هبا،
مرت بمراحل مهمة:
منارا ليومنا احلارض ،إذ ّ
ولتكون ً
 -1بعد سنة من تأسيسها اعرتفت وزارة املعارف العراقية هبا ،وذلك عام 1378هـ/
1958م.

 -2اعتربت شهاداهتا عالية تطبق عليها القوانني واألنظمة فيام يتع ّلق بخرجيي املعاهد
العالية ،ودرجتها العلمية البكالوريوس ،وأجازهتا اللغة العربية والعلوم اإلسالمية.
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 -3بتاريخ  29ديسمرب 1962م وبرقم ( )20383تم االعرتاف بمستوى كلية الفقه
ومعادلتها بالكليات الشبيهة هبا مثل كلية الرشيعة والرتبية واآلداب.

راب ًعا :تأليف مجلة من الكتب التي أسست ملنهج حوزوي جديد ،وهذه الكتب هي:
 -1املنطق.
 -2أصول الفقه.
 -3عقائد اإلمامية.
 -4الفلسفة اإلسالمية.

خامسا :خترجيه وإجازته لثلة من الطلبة ،الذين كان هلم األثر الكبري يف التجديد
ً
واإلصالح ،وسنذكر عىل سبيل املثال ال احلرص بعض األسامء ،والتي منها:
 -1السيد حممد تقي احلكيم.
 -2السيد مصطفى مجال الدين.
 -3الشيخ أمحد الوائيل.
 -4الشيخ حممد حسن آل ياسني.
 -5الشيخ عبد اهلادي الفضيل.
 -6الشيخ حممد مهدي اآلصفي.
 -7الشيخ حممد مهدي شمس الدين.

وقفات مع الكتب التي ألفها

إن النشاط العلمي والكتابة والتأليف تشكّل جز ًءا مهماًّ من رسالة الشيخ املظفر
إضافة إىل تطلعاته احلركية اإلصالحية عىل كافة األصعدة ،فكانت كتاباته تتمتع بجامل
التعبري وروعة العرض والتنسيق(((.
ُعرف بالكتب التي أ ّلفها الشيخ املظفر ،ومن ثم
وهنا ال بدّ من أن نقف عدة وقفات ت ّ
الكالم عن ميزات تلك املؤلفات من غريها:

أولاً  :كتاب املنطق

لقد مت ّيز كتاب (املنطق) الذي أ ّلفه الشيخ املظفر بأنه قد اخترص الكثري ،يف سبيل
حتقيق الفهم للكثري من املطالب ،إذ قد حدّ د فيه القواعد املنطقية ،مم ّي ًزا هلا عن غريها ،بدون
أي إهبام أو زيادة ملا ال يتع ّلق بحريم املطالب املنطقية.
ّ

((( حممد مهدي اآلصفي ،مدرسة النجف ،ص .63
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املمهدة للمنطق ،وكذلك يف الكليات اخلمس ،ويف
ومت ّيز اإلبداع يف تلك املقدّ مة ّ
املوجهات ،ثم اإلبداع األروع الذي جتلىّ يف توضيح (الصناعات اخلمس)
موضوع
ّ
بأسلوب َّ
قل نظريه.
املقررة
إن كتاب املنطق الذي أ ّلفه الشيخ املظفر يقع يف ثالثة أجزاء ،وهو من الكتب ّ
يف الدراسة احلوزوية ،له ميزة السري املنهجي التدرجي ،واخلطة التعليمية تصاعد ًّيا ممّا يم ّيزه
عىل كثري من كتب املنطق األخرى.

نقرأ يف أول كتابه اإلهداء الذي كتبه الشيخ املظفر إذ يقول« :إىل أعزائنا الذين وهبنا
هلم زهرة حياتنا ،ومن ينتظرهم الغد قدوة صاحلة ،إىل الشباب الديني املتح ّفز ،إىل طالبنا:
أهدي هذا السفر ،ألنه لكم ،وهو من وحي حاجتكم ،واألمل أن حت ّققوا حسن الظن بكم،
عىل ما عاهدتم عليه مدرستكم من اجلهاد ،لرتفعوا راية العلم والدين بأقالمكم ومقاولكم،
ٍ
عرص انغمس باملادة فنيس الروح ،وانجرف بالعاطفة فأضاع األخالق ،إليكم يا أفالذ
يف
القلوب أهدي هذا املجهود املتواضع»(((.

ثان ًيا :كتاب أصول الفقه

بعد أن كانت املتون الصعبة ،واحلوايش املثخنة بالعبارات الفلسفية تنهك طلبة
العلوم الدينية ،حتى ليعدّ من َح َص َل فهماً فيها -بأمجعها -عا ًملا بحق ،وباخلصوص تلك
احلوايش التي كانت تأخذ الطالب بعيدً ا وبعيدً ا عن املتن وبعيدً ا عن املراد العلمي فيها.
وهذا «ما نراه من تداخل للكثري من العلوم يف علم األصول ،ممّا س ّبب كثرة
التقسيامت والتفريعات يف داخله يو ًما بعد يوم لعلوم ومناهج أخرى اندكت فيه كعلوم
اللغة ،والبالغة ،والفلسفة ،وعلم الكالم ،مما ُي َص ّعب عىل طالب العلم استيعاب كل ذلك،
بل إن كل هذا يؤدي إىل تأخريه ،ويشتّت تفكريه يف تفريعات ،وحوايش ،ورشوحات ترض
أكثر ممّا تنفع ،بل قد ال تنفع أبدً ا يف بعض األحيان ،وكل ذلك خمالف ألصل العلم والذي
يراد منه حفظ قواعد معينة تفيد يف استنباط احلكم الرشعي .لذا فإن تطوير أدوات االجتهاد
املتم ّثل باملناهج الدراسية أمر مهم ،ورضورة ملحة ،فنحن نقدر ونحرتم ونبجل جهود
علامئنا يف تأليفهم للكتب ،وتركهم لآلثار العلمية املفيدة وباخلصوص الكتب التي أصبحت
مناهج دراسية ،لكن من املهم أن نعلم أنه ليس كل كتاب ق ّيم هو صالح للتدريس ،وليس
تطور
ونبجل ونقدّ س الشخص الفالين فال بدّ أن ندرس كتبه ،بل القضية قضية ّ
ألننا نحب ّ
نطور معرفتنا لنكون أهلاً ملنصب أو درجة االجتهاد ،وهذا ما دعا إىل رفع
معريف ،وكيف ّ
((( الشيخ حممد رضا املظفر ،املنطق ،ص .5
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األصوات بأن يكون هناك جتديد يف املناهج الدراسية الدينية ،فإن هذه الكتب التقليدية قد
درسها آالف الطلبة ومل جيتهد منهم عرش العدد ،أليس هذا خلل حيتاج إىل اإلصالح»(((.

لقد منهج الشيخ املظفر كتابه األصويل وفق منهج علمي سلس َّقل أن جتتمع هذه
اخلصال بكتاب ما ،صنّفه يف سنة 1957م1376 /هـ وكتب يف مقدمته ما نصه« :وضع
هذا الكتاب لتبسيط أصول هذا الفن للمبتدئني يعينهم عىل الدخول يف بحره العميق عندما
يبلغون درجة املراهقني ،وهو احللقة املفقودة بني كتاب معامل األصول وبني كفاية األصول،
تطور إليها هذا الفن»(((.
جيمع بني سهولة العبارة واالختصار ،وبني انتقاء اآلراء احلديثة التي ّ

ثال ًثا :الفلسفة اإلسالمية

يتخوف الكل
بعد أن كانت الفلسفة خميفة من جانب ،وصعبة الفهم من جانب آخرّ ،
منها ،فكنا نسمع -مثلاً  -أن فالنًا قد ج ّن ألنه قرأ الفلسفة ،فينصح بعدم قراءهتا خوف
اجلنون ،وتعامل كأهنا رضب من السحر ،بل املضحك املبكي أن نسمع بأن الفلسفة أشبه
بالنبوة ال يناهلا إلاَّ من ولد لذلك فقط ،فهي علم يولد للشخص املراد فقط ،وليس بالعلم
الكسبي مطل ًقا.

من الناحية التارخيية «ترجع اخللفية التارخيية للبحث الفقهي حول مسألة مزاولة
الفلسفة ودراستها إىل القرون األوىل من التاريخ اإلسالمي ...فقد قامت بعض التيارات
ونظرا
البارزة عرب تاريخ الفكر اإلسالمي بمجاهبة التفكري الفلسفي والوقوف يف وجهه.
ً
لكون الغالبية العظمى هلذه املجاهبات قد طرحت من قبل أشخاص يعتربون أنفسهم
كعلامء دين أو قادة مذهبيني يف عرصهم ،فكانت تمُ ارس هذه املعارضة واملواجهة ملزاولة
الفلسفة ودراستها باسم الدين وحتت عنوان إبداء الرأي الفقهي؛ وقد بلغ األمر هبؤالء إىل
حد اإلفتاء يف بعض املوارد بارتداد الفالسفة وتكفري القول باملنهج التعقيل .وتتألف اجلبهة
املناهضة للتفلسف ودراسة الفلسفة وحتى املنطق من التيارات األساسية التالية:
 -1التيار الكالمي األشعري.
 -2التيار األخباري عند الشيعة.
 -3تيار العرفان والتصوف.
 -4التيار التفكيكي»(((.
((( ليث العتايب ،األدوات املعرفية ،ص.95
((( حممد رضا املظفر ،أصول الفقه ،ج ،1ص .4
((( عيل رضا أعرايف ،الفلسفة :بحث فقهي يف دراسة الفلسفة ،ص .27 - 26
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إن القارئ لكتاب الفلسفة الذي أ ّلفه الشيخ حممد رضا املظفر ،ولو ُحذف منه
العنوان عىل سبيل املثال ،فلن يصدق القارئ أن الذي بني يديه هو كتاب فلسفة ،أي ذلك
العلم املخيف.
أي
حمرم ،وال أدري إىل ّ
لقد ّ
صور البعض الفلسفة وكأهنا معارضة للدين ،أو أهنا علم ّ
حرم ابن تيمية احلراين الفلسفة لكوهنا هتدم بنيان الدين
يشء استندوا من آية أو رواية ،فقد ّ
وحرمها آخرون هلذه الدواعي وغريها.
يف نظرهّ ،
درسها وهي التي بنيت عىل
والعجب العجاب عىل كل من َيدرس األصول و ُي ّ
الفلسفة ،بل أغلب عبارهتا فلسفية ،ثم يحُ ّرم الفلسفة!

ثم إن هناك من حيرم العرفان ،وهل هذا التحريم هو للمصطلح بام هو مصطلح ،أم
هو للمحتوى الذي يتناوله؟
أقول :يا من حرمتم الفلسفة ،هل عندكم جواب مقنع لذلك التحريم؟ أم أن
أيضا؟ الظاهر ذلك مع شديد األسف!
األيديولوجيا هي احلاكمة هنا ً

راب ًعا :كتاب عقائد اإلمامية

كتاب رائع يف مضامينه ،خمترص يف أبحاثه ،موجز يف كالمه ،يم ّثل رائعة عقائدية
ختترص عقائد الشيعة االثني عرشية بصورة سهلة ويسرية ومفيدة.

مع شديد األسف أننا نجد مثل حممد عابد اجلابري وغريه ينتقدون كتاب (عقائد
اإلمامية) ،وينتقدون املذهب الشيعي ككل من خالل هذا الكتاب .إن حممد عابد اجلابري
عىل سبيل املثال -حيكم عىل مذهب كامل اتّصف بالقدم والعراقة وغني برتاثه الفكريوالكالمي والعقيل والفلسفي من خالل كتيب صغري ،وأنا أشك أن اجلابري قد ا ّطلع عليه
كاملاً أو قرأه القراءة الصحيحة ،علماً أن الشيخ املظفر قد كتبه للبسطاء من أتباع املذهب
يتعرفوا إىل هذا املذهب بأبسط
الشيعي ،وللذين ال يعرفون املذهب الشيعي ،وذلك لكي ّ
أسلوب ممكن.
من هم هؤالء ليحاكموا ترا ًثا عري ًقا قام عىل التشارك والتكامل ليختزلوه هذا
االختزال الظامل.

يف هذا الصدد يقول األستاذ إدريس هاين« :مل تعكس تلك املحاوالت ،أي إملام
بالتاريخ أو الفكر الشيع َّيني ،كام ّ
تدل عىل ذلك مصادره املعتمدة .نعزو تلك املحاولة التي مل
حت ّقق النجاح املطلوب إىل اهلاجس السيايس واأليديولوجي الساكن بقوة يف أعامق مرشوع
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اجلابري ...وحينام نعود إىل مجلة املصادر التي اعتمدها اجلابري يف تناوله للفكر الشيعي،
وهي العملية التي ستكشف ،ليس فقط عن عجز يف االستيعاب ،بل وهو األخطر من ذلك،
عن عجز يف الفرز بني خمتلف الفرق الشيعية ...نجد اعتام ًدا بسي ًطا عىل ما ال يتجاوز ثالثة أو
أربعة مصادر ،يف مقابل ذلك ...نجد مادة مصدرية غنية ،تتع ّلق بجملة من املؤلفات ذات
املنزع السلفي أو السني األشعري.(((»...
لقد صنف الشيخ املظفر هذا الكتاب عام 1363هـ ،بأسلوب بسيط وسلس ،لينتفع
به املبتدئ واملتع ّلم والعامل عىل حدٍّ سواء ،وهو يف األصل حمارضات دورية ألقيت يف كلية
ممهدً ا لألبحاث الكالمية العالية من جانب،
منتدى النرش الدينية ،كان القصد منها أن تكون ّ
وللر ّد عىل الشبهات التي أثارها بعض الكتّاب كأمحد أمني املرصي وأمثاله.

دون الشيخ املظفر يف مقدمته قائلاً « :أمليت هذه املعتقدات ،وما كان
عن هذا الكتاب ّ
القصد منها إلاَّ تسجيل خالصة ما توصلت إليه من فهم املعتقدات اإلسالمية عىل طريقة
وجمردة عن
آل البيت  .Aوقد ّ
جمردة عن الدليل والربهانّ ،
سجلت هذه اخلالصات ّ
النصوص الواردة عن األئمة فيها عىل األكثر؛ لينتفع هبا املبتدئ واملتع ّلم والعامل ،وأسميتها
كثريا من
(عقائد الشيعة) ،وغريض من الشيعة اإلمامية االثني عرشية خاصة ...لتدرأ ً
الطعون التي ُألصقت باإلمامية ،وال سيام أن بعض كتّاب العرص يف مرص وغريها ال زالوا
مستمرين حيملون بأقالمهم احلمالت القاسية عىل الشيعة ومعتقداهتم ،جهلاً أو جتاهلاً
بطريقة آل البيت يف مسالكهم الدينية ،وهبذا قد مجعوا إىل ظلم احلق وإشاعة اجلهل بني قراء
كتبهم والدعوة إىل تفريق كلمة املسلمني ،وإثارة الضغائن يف نفوسهم واألحقاد يف قلوهبم،
بل تأليب بعضهم عىل بعض ...وال جيهل خبري مقدار احلاجة -اليوم خاصة -إىل التقريب
نوحد صفوفهم ومجعهم
بني مجاعات املسلمني املختلفة ودفن أحقادهم ،وإن مل نستطع أن ّ
حتت راية واحدة .أقول ذلك وإين لشاعر -مع األسف -أنّا ال نستطيع أن نصنع شي ًئا هبذه
املحاوالت مع من جربنا من هؤالء الكتّاب ،كالدكتور أمحد أمني وأرضابه من دعاة التفرقة،
فام زادهم توضيح معتقدات اإلمامية إلاَّ عنا ًدا ،وتنبيههم عىل خطئهم إلاَّ
جلاجا .وما هيمنا
ً
مرصين ،لوال خشية أن ينخدع هبم املغ ّفلون،
من هؤالء وغري هؤالء أن يستمروا عىل عنادهم ّ
التهجامت يف إثارة األحقاد واحلزازات.
وتورطهم تلك
التخرصات،
فتنطيل عليهم تلك
ّ
ّ
ّ
ومهام كان األمر ،فإين يف تقديمي هذه الرسالة أميل أن يكون فيها ما ينفع الطالب للحق،
فأكون قد سامهت يف خدمة إسالمية نافعة ،بل خدمة إنسانية عامة.(((»...
((( إدريس هاين ،حمنة الرتاث اآلخر ،ص .76 - 75
((( الشيخ حممد رضا املظفر ،عقائد اإلمامية ،مقدمة ا ُملحقق ،ص 15 - 13
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خامسا :كتاب السقيفة
ً

أ َّلف الشيخ املظفر هذا الكتاب يف عام 1952م ،وأرشف عىل طباعته املجمع العلمي
الثقايف ملنتدى النرش يف املطبعة احليدرية ،يف مدينة النجف األرشف.

سادسا :حاشية عىل كتاب (التجارة) للشيخ األنصاري
ً

وضح فيها الشيخ
وهي عبارة عن تعليقات تقع يف قسمي البيع واخليارات ،وقد ّ
حممد رضا املظفر آراء الشيخ مرتىض األنصاري ،مع عرض ملناقشات العلامء آلراء الشيخ
األنصاري ،وقد أعدّ ه للطبع الشيخ جعفر الكوثراين العاميل عام 1404هـ.

ساب ًعا :بحوثه ومقاالته

عرف الشيخ املظفر بإنتاجه املعريف الغزير ،وكانت له مقاالت وبحوث وكتابات،
متفرقة ،منها:
نرشت مجلة منها يف صحف وجمالت ّ
 -1أحالم اليقظة :جمموعة حمارضات فلسفية ركّز فيها عىل دراسة مال صدرا بأسلوب
حوار قصيص ،نرش يف جمالت( :العرفان) ،و(اهلاتف) ،و(الدليل) و(الفكر).
 -2فلسفة ابن سينا :وهو بحث تناول ترمجة ابن سينا ونقد بعض آرائه ،نُرش قسم منه
يف جملة (البذرة) العدد اخلامس ،يف الذكرى األلفية البن سينا.
 -3صدر املتأهلني سريته وفلسفته :نُرش يف مقدمة كتاب األسفار األربعة.
 -4ا ُمل ُثل األفالطونية :نرش يف جملة البذرة.
 -5الشيخ الطويس :نُرش ّ
ملخصه يف جملة النجف األعداد ( )7 - 6 - 5 - 4السنة
الثانية 1958م.

إىل جانب بحوث ومقاالت أخرى تصل جمموعها إىل ما يقارب الـ( )40بح ًثا ومقالاً
متنو ًعا.

ثامنًا :تقديامته للكتب:

قدَّ م الشيخ املظفر للكثري من الكتب واملؤ ّلفات والتي قاربت الـ( )20كتا ًبا.

تاس ًعا :خمطوطاته وكتبه غري املطبوعة:

أما ما بقي خمطو ًطا من تراثه ال َّث ِّر فيمكن إمجاله يف:
 -1بحوث يف علم الكالم.
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 -2رسالة عملية يف ضوء املنهج احلديث(((.
 -3تاريخ اإلسالم يف السرية(((.
 -4النجف بعد نصف قرن.
 -5مذكراته(.((1
 -6تتمة أحالم اليقظة.
 -7ديوان شعره(.((1
 -8املواريث.

هبذا يكون الشيخ املظفر قد قدّ م جتربة فكرية وإصالحية تستحق العناية والبحث،
مصط ًّفا مع أولئك املصلحني الكبار الذين أسهموا يف هنضة األمة وتقدُّ مها.

((( أهنى منها مقدمة يف أصول الدين وبعض كتاب العبادات.
((( كتبه بألفاظ الروايات واألحاديث .
دون فيها تاريخ احلركة اإلصالحية يف النجف وتأسيس املنتدى وكلية الفقه وبقايا من مرشوعه الثقايف.
(ّ ((1
( ((1مجعه حممد رضا القامويس.

رأي ونـقــــاش

نق
ة ق
ش ة
ل��ر�ع�
��د �إد ري�س ها �ن�ي نل��ظ ري�� م�ا صد ا
ت ف ك �أ
ق ي ة
��كي�� ا ل ي�د ي�و لو ج�ي�ا ا لم�ا صد ي��
الدكتور كمال قاسيموف*

«وجد هذا االنبعاث يف موافقات الشاطبي خري معني
وخري مصدر النطالق فكر مقاصدي عقالين ،وال حميد عنه يف
عرص يفرض عىل أصحاب املشاريع النهضوية واأليديولوجية
قدرا من اخلطاب العقالين ،حيث اشتدت فيه أزمة العقل
ً
العريب واإلسالمي .وظهرت من املشاريع التي شاء هلا
أصحاهبا إجياد خمرج حقيقي من مأزق انسداد باب االجتهاد
بانسداد باب العلم والعلمي م ًعا عند من رشع للعمل بالظنون
مطل ًقا وقول بالتصويب ،وانفالت ناصية من بني أيدهيم،
متأسسا وتأصيلاً
وذلك عرب طرائق اجتهادية ،لصيقة بام سبق
ً
كالفكر املقاصدي»(((.

* باحث يف مركز الدراسات االسرتاتيجية لرئاسة اجلمهورية  -أذربيجان.
((( إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد :املقاربة عرب مناهجية يف أنساق الفكر اإلسالمي ،بريوت:
مركز اخلضارة للتنمية الفكر اإلسالمي ،2012 ،ص .263-262
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رأي ونـقــــاش

ﷺ مدخل

يف نظرنا وقبل كل يشءّ ،
إن إدريس هاين هو املفكر الناقد؛ الناقد احلضاري والفكري
اللاَّ ذع مع حضور رؤية معرفية عميقة ومتعددة األبعاد .ترتبط فلسفته بمنهجه النقدي
ارتبا ًطا وثي ًقا ،كام ّ
أن منهجه النقدي يؤسس فلسفته .وهو ناقد للفكر العريب املعارص،
واأليديولوجيات والعلوم اإلسالمية ،واخلطابات الدينية والسياسية ،والرسد التقليدي
لتاريخ الفكر اإلسالمي الديني والفلسفي.

وكام قال املفكر السلوفيني سالفوي جيجك ذات مرة :إن الفلسفة ال حتل املشاكل.
وحل املشاكل ليست وظيفة الفلسفة ولكن وظيفتها هي إعادة تعريف املشاكل ،إلظهار
كيف ّ
أن ما نعتربه مشكلة هو يف احلقيقة مشكلة زائفة.
والفيلسوف هو شخص يشغل نفسه بالنقد بدلاً أن حياول اإلجابة عن األسئلة
من خالل خلق نظرية((( .وحسب رأينا ،فإنّه يناسب إدريس هاين هذا النوع من تعريف
الفيلسوف .وألنه بدلاً من أن يدّ عى احلقيقة املطلقة أو يقدم النظريات التامة بصورة احلقائق
العلمية التي تطمح إىل رشح وتفهيم كل الظواهر واملسائل من منظورهاّ ،
فإن هان ًيا يطرح
األسئلة النقدية وجيرؤ عىل التشكيك يف املسائل والقضايا التي أصبحت تعترب دوغامئيات
عادية غري قابلة للنقد يف عاملنا اإلسالمي لسنوات عديدة.

ومن بني املوضوعات التي تدخل يف دائرة اهتاممات إدريس هاين هي األيديولوجيات
احلديثة وكيفية قراءة وتأويل واستخدام الرتاث اإلسالمي الكالسيكي من قبل املفكرين
العرب املعارصين .وجتدر اإلشارة أنه بغض النظر عن املوضوع الذي يكتب عنه هاين ،هو
كثريا ما يتناوله يف ضوء منهجه النقدي.
ً
ويتميز منهجه هذا باالجتهاد التحلييل الذي هيدف إىل فهم وتقييم األوضاع السياسية
والفكرية يف العامل العريب اإلسالمي من خالل حفر ودراسة ونقد اخلطابات واملعارف
املتداولة يف املجتمع ،والعالقة بني السلطة واملعرفة واملثقفني ،والرصاعات األيديولوجية
وراء كل املشاريع الفكرية يف العامل العريب ،وحدودها وأبعادها ورهاناهتا .ويف الوقت نفسه،
حياول منهجه أن يبني كيف جترى عملية ربط وإحلاق الرتاث اإلسالمي باأليديولوجيات
العربية اإلسالمية املعارصة.
ويرى إدريس هاين أنه جيب النظر إىل الرتاث اإلسالمي يف سياقه التارخيي واالجتامعي

(2) Slavoj Zizek. Some Politically Incorrect Reflections on Violence in France & Related
]Matters [http://www.lacan.com/zizfrance.htm
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كثريا ما يؤكد أن من
والثقايف ،وحتليله خارج األطر األيديولوجية .ويف الوقت نفسه ،هو ً
الصعب جدًّ ا دراسة الرتاث وراء اهليمنة األيديولوجية يف املجتمع العريب املعارص ويف
املجاالت األكاديمية العربية .ومع ذلك ،هو املقتنع بأن الدراسة التحليلية النقدية وتقديم
وجهة النظر املختلفة مها رضوريتان دوهنام لن يكون املسلمون قادرين عىل فهم املايض
واحلارض وتصحيح األخطاء.

جيب أن نأخذ بعني االعتبار أنه عندما يدعو أ .هاين إىل الدراسة النقدية املوضوعية
السياقية للرتاث هو خال ًفا لكثري من املؤلفني املعارصين ،ال يتبع منهج املسترشقني .ومنهجه
ولغته خيتلفان عن منهج ولغة االسترشاق أو الدراسات الرشق األوسطية املعارصة .وهو
قبل كل يشء املفكر العريب االسالمي الذي حيلل ويناقش مشاكل جمتمع وعامل وهو جزء
منهام.
وإذا كان املسترشق يبحث يف اإلسالم واملجتمعات اإلسالمية من خارج العامل
اإلسالمي ،فهاين جزء ال يتجزأ من هذا العامل ويعيش مشاكله وأزماته .ولذلك ،وهو
مطالب بالدراسة النقدية للرتاث ال يسعى إىل حتقيق األهداف األكاديمية البحتة فقط،
بل حياول أن حيقق أهدا ًفا ذات طابع عميل وتطبيقي .ووف ًقا له ،ليس إلاَّ التفكري النقدي
اجلريء حول الرتاث والنقد لأليديولوجيات السائدة يف العامل العريب واالسالمي يمكن أن
يساعدنا عىل اخلروج من األزمة األيديولوجية واالجتامعية والسياسية التي نعاين منها منذ
مدة طويلة.
وكام سبقت اإلشارةّ ،
فإن أعامل هاين هي متعددة األبعاد واألوجه ،وباإلضافة إىل
قضايا الفكر العريب اإلسالمي املعارص ،هو يكتب عن مسائل الكالم واملذاهب ،واللاّ هوت
الشيعي والسني ،ولكن يف هذه الدراسة املوجزة ،نحن نقترص عىل بحث يف حتليل إدريس
هاين لقراءة وتأويل نظرية مقاصد الرشيعة للعامل األندليس أيب إسحاق الشاطبي يف الفكر
العريب اإلسالمي املعارص .وعىل وجه اخلصوص ،يف أعامل املفكرين املغاربة املعروفني:
مفصل ،يف الفصل
حممد عابد اجلابري وطه عبد الرمحن .ويتناول هاين هذا املوضوع بشكل َّ
الرابع من كتابه« :املعرفة واالعتقاد».
وقبل أن يتطرق إىل موضوع املقاصد ،يقول هاين :إننا إذا أردنا التجديد اجلذري
أي حتامل ،خارج األفكار املسبقة(((.
والتطور املعريف جيب أن نقوم بالنقد بجرأة ،ودون ِّ
وهذا النقد هو الطريق الوحيد الواقعي إىل اخلروج من األزمة التي يعاين منها الفكر

(((إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد ،ص .257-256
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اإلسالمي بشكل عام والفكر الفقهي بشكل خاص.

وكام يذكر هاين أن املرشوع النقدي الذي يميل إليه «يساعد عىل جتاوز النمط من
الرؤية االختزالية وامليكانيكية ملشكلتنا وحلولنا»((( .وهو يدعو إىل ممارسة االجتهاد النقدي
الذي يفكّك األطر واهلواجس األيديولوجية.

وليس من قبيل الصدفة أن اسرتعى موضوع مقاصد الرشيعة انتباه هاين .ومنذ هناية
القرن التاسع عرش حاول إصالحيو عرص النهضة أن يقدّ موا األفكار واملفاهيم التي يمكن
أن تساعد املجتمعات اإلسالمية عىل التحرر من اهليمنة الثقافية واالقتصادية والسياسية
للغرب.
ومنذ ذلك احلني ،أصبحت نظرية مقاصد الرشيعة هي واحدة من اآلليات الرئيسية
التي ال يتم استخدمها من قبل دعاة اإلسالم اإلصالحي يف عرصنا احلديث لتجديد
نظرية ومنهجية أصول الفقه فحسب ،بل يتم توظيفها لتجديد النظم االقتصادية والثقافية
والسياسية يف املجتمعات املسلمة .واليوم ،يتم استخدام هذه النظرية مع نظرية املصالح
املرسلة عىل نطاق واسع لتطوير االقتصاد اإلسالمي واملرصفية اإلسالمية ،والسياسة
العامة ،واألخالق والتعليم.

وجوهر النظرية هي فكرة أن هناك مقاصد وغايات عالية وراء األحكام اإلسالمية
وحتقيقها سينفع املسلمني يف احلياة الدنيوية واألخروية ،والقصد هنا املقاصد العامة
واخلاصة التي استخرجها العلامء من نصوص اإلسالم.

ولكن موضوع هاين األسايس هو ليس بح ًثا يف املقاصد من حيث هي النظرية
الفقهية ،يعني أنّه يقوم بتحليل نظرية مقاصد الرشيعة ليس من وجهة نظر الفقيه أو أهل
الشرّ ع بل من وجهة نظر الفيلسوف الناقد الذي يدرس وحيلل ويفكّك الفكر املقاصدي
واملقاربات املقاصدية يف اخلطاب العريب املعارص((( .وهو يري املقاربات املقاصدية املعارصة
كمرشوع أيديولوجيا «يعد بحلول وخمارج للفكر وللفقه»(((.
واخلالصة ،يؤكد أ .هاين أن «غاية ما تصبو إليه حماولتنا ،هي مقاربة نقدية عامة
للخطاب املقاصدي ،هتدف إىل وضع هذا الفكر وقواعده ومزاعمه يف إطاره املعريف،

((( املرجع السابق.
((( إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد ،ص.254
((( املرجع السابق.
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ّ
املشوشة عىل متانة أصوله وأبعاده االجتهادية»(((.
وجتريده من أسباب التهويل الدخيلة،

الصعب أن نجد فيام طرحه دعاة املقاصد احلدثاء
ويف بداية نقده يشري هاين إىل أنه من ّ
جديدً ا ،سوى إعادة عرض ما كان يف آثار العلامء القدماء وعىل رأسهم الشاطبي .وف ًقا له،
منذ الشاطبي ما استطاع أحد أن يطور األبعاد املنهجية هلذه النظرية .ومل يقدم اجلابري وال
فكرا جديدً ا لنظرية املقاصد.
طه عبد الرمحن ً
ويالحظ هاين ،وهو عىل حق يف مالحظته ،جلوء مجيع مفكري النهضة إىل مفاهيم
املقاصد .وهو يسمي هذه الظاهرة «انبعا ًثا الفتًا للفكر املقاصدي» .وعىل سبيل املثال ،يف
تطرقوا
أعامل حممد عبده ،يمكن أن نرى املالمح العامة والعابرة للمقاصد .ولكن تالميذه ّ
إىل األبعاد املختلفة هلذه النظرية ونقاشوها بالتفصيل.
والواقع أن خصائص نظرية مقاصد الرشيعة تعطى إمكانية جتاوز منهجية القياس
املحدودة ،وتسهيل عملية إناطة األحكام يف سياق التحديات واملشاكل التي يفرضها عرص
احلداثة ،ولذلك استجابت هذه النظرية ألهداف ومشاريع املصلحني(((.

ومع ذلك ،يستثني أ .هاين الفقيهني املغريب والتونيس الشيخ حممد طاهر بن عاشور
وسع دائرة املقاصد وأدخل فيها املقاصد
وعالل الفايس ،ويشري إىل أن ابن عاشور قد ّ
الرضورية اجلديدة مثل احلرية (وكذلك املساواة ،وحرية االعتقاد) .أما كتابات عالل
الفايس عن املقاصد فهي كتابات تأسيسية يف املرحلة احلديثة يف تاريخ املغرب.

وأشاد أ .هاين بدور عالل الفايس اخلاص .وحسب رأيه ،فإن التحليل النقدي
ناقصا أو وحيد الطرف إذا متت املقاربة هلا أو أسلوب التعامل معها
للنظرية املقاصدية يكون ً
من وجهة نظر الفقيه فقط أو من وجهة نظر الفيلسوف فقط .وليس غري عالل الفايس من
كان يملك اخلربتني :خربة الفقيه وخربة املفكر .ولذلك هو ال يقرتح قراءة ممتعة للشاطبي
فقط ،بل استطاع أن يقدم النظرة النقدية لنظريته .ويف نظر هاين ،بشكل عام ،بعد عالل
الفايس وابن عاشور ش ّطت نظرية املقاصد ،وأصبحت غري مثمرة ويف هناية املطاف ،اكتست
غطاء أيديولوجيا(((.
وإضافة إىل ما سبق ذكره ،حسب موقف هاين ،يوجد مشتغلون عىل املقاصد من

((( املرجع السابق.
((( املرجع السابق ،ص.261-259
((( املرجع السابق ،ص.262
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نادرا ما يتناولون نظرية املقاصد نقد ًّيا(.((1
املعارصين ،ومن بينهم اجلابري وطه عبد الرمحنً ،

وما قام به هؤالء املفكران املغربيان هو إعادة عرض فكرة الشاطبي دون جتاوز
االجتهاد املقاصدي التقليدي ،أو حسب عبارة هاين ،هي «حماولة اجتهادية من داخل
املذهبية الشاطبية املقاصدية نفسها»(.((1

باإلضافة إىل ذلك ،كالمها قاما بقراءة نظرية مقاصد الرشيعة للشاطبي من منظور
حتوال إىل أيديولوجيا شاملة تك ّيف احلقائق
ومن خالل مرشوعيهام الفكريني اللذين َّ
واألفكار والرتاث خلطاباهتا.

وحتى مع ذلك ،يف رأي هاين ،فإن مقاربات اجلابري وطه عبد الرمحن جتلب االهتامم
وخصوصا أنه -كام يقول هاين -غري مقارباهتام
وتصلح للنقد ألهنا حتمل ُبعدً ا استشكال ًّيا.
ً
ال يوجد سوى بعض األفكار التوضيحية التي قام هبا بعض حمققي كتاب املوافقات.
مشريا إىل أن «فيها من جرأة البحث
وهاين يقدّ ر حماوالت كال الباحثني باإلنصاف
ً
ونباهة االطالع ما يفوق الكثري من أنصار املقاصد التقليديني يف العامل العريب»(.((1

ﷺ نقد القراءة الشاطبية لناقد العقل العريب

بدأت نظرية املقاصد وتصنيفها تتطور بعد عهد الصحابة ،ولكن املقاصد بشكلها
الذي نعرفه اآلن مل تتبلور حتى جاء األصوليون املتأخرون ،أي خالل القرن اخلامس إىل
الثامن من اهلجرة .ومن أبرز مؤيدي فكرة املقاصد يف العامل اإلسالمي يف القرون الوسطى
كان أبا إسحاق الشاطبي (تويف يف 790هـ).
وقد افتتح الشاطبي اجلزء اخلاص باملقاصد من ضمن كتابه املوافقات بآيات من
القرآن الكريم يقصد منها إثبات أن هلل غايات يف خلقه ،ويف إرسال الرسل ،وفيام أنزله من
الرشيعة ،ثم اعترب املقاصد «أصول الدين وقواعد الرشيعة وكليات امللة»(.((1

وتفسريه املفصل لنظرية املقاصد واعتامده عىل فكرة أولويات املقاصد التي تعبرّ أن
الكليات وخاصة الرضوريات ال يمكن أن حتكم عليها األحكام اجلزئية ،وأن املقاصد
منهجا قطع ًّيا
يمكن حتديدها وإثباهتا باستخدام منهج االستقراء( ،وهو كان يعترب االستقراء
ً
( ((1املرجع السابق ،ص.259
( ((1املرجع السابق ،ص260
( ((1املرجع السابق ،ص.261
( ((1جارس عودة ،مقاصد الرشيعة دليل للمبتدئ ،لندن :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،2001 ،ص.51
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وليس ظن ًّيا) ،لقي صدى وقبولاً
كبريا لدى املفكرين املسلمني احلدثاء ،وهم يذكرون اسم
ً
ّ
وتكرارا ويعتربونه جمدّ ًدا لعلم األصول ألن أفكاره
كثريا
ً
الشاطبي يف دراساهتم وكتبهم ً
تتناسب مع مشاريعهم التجديدية لإلصالح االجتامعي والفكري والديني.
وكام يقول هاين :أصبح كتاب املوافقات للشاطبي ،الذي ت ََّم إمهاله مدة طويلة،
«بمثابة املسوغ الذي أسس عليه أنصار الفكر املقاصدي من احلدثاء املعارصين مرشوعية
خمرجا سالكًا من االنسداد األعظم الذي أصاب الفكر بقدر ما
دعواهم؛ ألهنم وجدوا فيه ً
أصاب الفقه اإلسالميني»(.((1
وواحد من هؤالء املفكرين املعارصين الذين رجع إىل النظرية املقاصدية للشاطبي،
وحاول أن يقرأها قراءة جديدة هو املفكر املغريب الشهري حممد العابد اجلابري.

لقد أحدث املرشوع الفكري للجابري ً
نقاشا واس ًعا يف العامل العريب ،وهو مرشوع
يتكون من أربعة أجزاء« :تكوين العقل العريب» 1984م« ،بنية العقل العريب» 1986م،
ّ
«العقل السيايس العريب» 1990م« ،العقل األخالقي العريب» 2001م.

يمثل هذا املرشوع قراءة جديدة للرتاث العريب ،وجوهره هو :قبل وقوع العامل العريب
حتت نري استعامر الدول األوروبية كان موجو ًدا فيه نظام معريف معني أو إبستمية معينة -نظام
من املعارف واألفكار واآلراء واملفاهيم واملبادئ للثقافة العربية االسالمية -وداخل هذه
اإلبستمية تشكّل ما سماّ ه اجلابري «بالعقل العريب».
ويعطي اجلابري عدة تعريفات هلذا املصطلح ،وإذا أردنا أن نلخص ذلك ،نقول:
إهنا املبادئ والتصورات والعلوم والنظريات التي تشكّلت داخل الثقافة العربية وأصبحت
مشرتكة لكل من يعترب نفسه عرب ًّيا أو جز ًءا من الثقافة العربية؛ ومن خالهلا ومنظورها
يستوعب ويدرك العرب العامل واألشياء وينشؤون املعاين ،والفلسفة ،واآلدب ،والعلوم.
تكون «العقل العريب» يف «عرص التدوين» (القرن الثاين
وحسب اجلابري ،تشكّل أو ّ
اهلجري) ،حيث ت ََّم تأطري وكتابة قواعد اللغة العربية والبالغة وأصول الفقه وعلم احلديث
والتفسري ،والكالم والفلسفة(.((1

ومن خالل حتليل الثقافة العربية املكتوبة وصل اجلابري إىل فكرة أن هناك ثالثة
منترشا
نظم معرفية أو بنى :وهي البيان والعرفان والربهان .والبيان يف نظر اجلابري صار
ً

( ((1إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد ،ص.261
( ((1حممد عابد اجلابري ،تكوين العقل العريب ،بريوت :مركز الدراسات الوحدة العربية ،2009 ،ص-56
.71
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ومتداولاً بسبب العلوم واملعارف (مثل اللغة ،والفقه وأصوله وعلم الكالم) ،أنتجها
أجيال من فقهاء املسلمني ورجال الدين والنحاة .وهو مبني عىل منهجية «قياس الشاهد
تطورا وبعد مرور الزمان أ ّدى إىل التفكري
عىل الغائب والفرع عىل األصل ،الذي ما وجد
ً
املختزل امليكانيكي املغلق القائم عىل «االنفصال واللاّ سببية»(.((1
أما العرفان فهو نظام معريف ومنهج يف اكتساب املعرفة ورؤية للعامل الذي جيمع
التيارات الصوفية ،اإلسامعيليني ،الشيعة ،الكيميائيني ،اإلرشاقيني .ومصدره خارج الثقافة
العربية ،ترسب من الثقافة اهلرمسية والتأثريات الغنوصية السابقة عىل اإلسالم.

ويف نظر اجلابري ،كانت النخبة الفارسية متارس الرصاع األيديولوجي يف اخلالفة
العباسية ،واستخدمت الزرادشتية وتراث املانوية واملزدكية ألهدافها السياسية .ويعترب
رضرا ألسس الفكر واملجتمع العريب اإلسالمي.
اجلابري تأثري املنهج املعريف العرفاين أشد ً
وعىل سبيل املثال ،ينتقد اجلابري أبا حامد الغزايل؛ ألنه -حسب رأيه -أدخل
ويوجه نقدً ا البن سينا بسبب إدماجه
العنارص العرفانية والصوفية يف العلوم اإلسالمية،
ّ
الفلسفة اإلسالمية باألفكار الغنوصية حتت تأثري الفكر اإلسامعييل.

ونحن لن نطيل يف احلديث عن نقد اجلابري لتعاليم الصوفية والغنوصية يف اإلسالم،
ولكن نشري إىل أنه اعتربها دخيلة ،غريبة عن الثقافة العربية واإلسالم ،ومرضة بعقالنية
«العقل العريب».
وحيتل النظام املعريف الثالث –الربهان– يف املرشوع الفكري للجابري ذاته أمهية
أساسا يف املغرب العريب كنتيجة للثورة الثقافية يف املغرب
خاصة .لقد تشكّل النظام الربهاين ً
ويف األندلس ،وهو ما أ ّدت إليه سياسة ابن تومرت .وهذه الثورة ولدت ابن طفيل ،ابن
رشد ،ابن باجة ،ابن حزم ،الشاطبي وابن خلدون.
ويرى اجلابري أنه يف الوقت الذي كان يتم فيه توظيف الفلسفة واألرسطية
والعقالنية يف املرشق العريب إلزالة التناقض بني العقل والنقل والستخدامهم بمثابة
الوسيلة األيديولوجية ،يف املغرب العريب ت ََّم فصل الفلسفة عن اللاَّ هوت وكانت الفلسفة
يف املغرب تنشغل باملسائل املختلفة متا ًما.
ويؤسس النظام املعريف الربهاين الفلسفة والعلوم العقلية مثل املنطق ،والفلسفة
ّ

( ((1إدريس هاين ،خرائط أيديولوجية ممزقة :األيديولوجيا ورصاع األيديولوجيات العربية واإلسالمية
املعارصة ،بريوت :االنتشار العريب ،2006 ،ص.198
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اليونانية األرسطوطاليسية والرياضيات ،و«يعتمد قوى اإلنسان املعرفية الطبيعية من حس
وجتربة وحماكمة عقلية يف اكتساب معرفة بالكون ككل وكأجزاء»(.((1

وإضافة إىل ذلك ،يرى اجلابري أنه وقعت «قطيعة معرفية» بني املرشق واملغرب.
ويف هذا السياق ،يكتب اجلابري عن الدور اخلاص البن رشد وتعاليمه املبنية عىل العقل
مظهرا الفتًا للربهان .وانتقد ابن رشد املنهج املعريف للمرشق بدقة وقام
والتجربة ،ومت ّثل
ً
برشح فلسفة أرسطو وبنقد ابن سينا يف حماولته حل املسائل الدينية باستخدام الفلسفة،
ويف انحرافه عن املبادئ الفلسفية واملنطق .وقام بنقد الغزايل ،ألنه «مل يدرس الفلسفة يف
أصوهلا» ،واستوعبها من تفسري ابن سينا ،ونرش األشعرية يف املجتمع اإلسالمي الذي كان
سب ًبا من أسباب انقسامه(.((1
وباإلضافة إىل ابن رشد ،يذكر اجلابري «الربهانيني» ابن حزم والشاطبي ،ورفض
األول القياس الفقهي وأبطله ،وبنى منهجيته الفقهية اخلاصة عىل القراءة العقالنية للنص.
والثاين جدَّ د أصول الفقه بتأسيس نظرية مقاصد الرشيعة.

ويف نظر اجلابري ،قام الشاطبي بمرشوعه «تأصيل أصول علم الرشيعة» بإعادة بناء
إبستمولوجيا الفكر العريب اإلسالمي عىل أسس عقالنية برهانية قوية .وهو اتّبع املنهجية
املتمثلة يف رضورة اعتبار مقاصد الرشع وحاول أن يثبت أن «الرشع مل يك ّلف الناس بام
ك ّلفهم به من واجبات يف العبادات واملعامالت من دون مقاصد معينة ،وكل حكم جزئي
من أحكام الرشيعة حيمل معه معنى الكيل ،أي قصد الرشع منه»(.((1
وحسب اجلابري ،أخذ الشاطبي هذه الفكرة عن ابن رشد« ،الذي و َّظفها يف جمال
العقيدة ،ونقلها إىل جمال األصول ،ودعا إىل رضورة بناء األصول عىل مقاصد الرشع بدل
بنائها عىل استثامر ألفاظ النصوص الدينية ...وبذلك هو دشن قطعية إبستيمولوجية حقيقية
مع طريقة الشافعي وكل األصوليني الذين جاؤوا بعده»(.((2
ومن ثم ،حسب اجلابري أنه وللخروج من األزمة التي وقع فيها املجتمع العريب
نحتاج إىل «قطيعة معرفية» مع املفاهيم والتصورات عن الرتاث واملناهج العلمية التقليدية
(يعني مع النظم املعرفية العرفانية والبيانية) .وجيب إعادة فهم وقراءة الرتاث اإلسالمي من

( ((1حممد عابد اجلابري ،بنية العقل العريب ،بريوت :مركز الدراسات الوحدة العربية ،2009 ،ص-383
.384
( ((1حممد عابد اجلابري ،تكوين العقل العريب ،بريوت :مركز الدراسات الوحدة العربية ،2009 ،ص.319
( ((1حممد عابد اجلابري ،بنية العقل العريب ،بريوت :مركز الدراسات الوحدة العربية ،2009 ،ص .542
( ((2املرجع السابق ،ص .540
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منظور جديد .ومع إحداث القطعية املعرفية ،جيب عىل الفكر العريب املعارص أن يستوعب
ويتضمن كل ما يف الرتاث من األفكار النقدية واملنهجية العقالنية (وقبل كل يشء – الرتاث
الفلسفي والفقهي املغريب الربهاين).

ويعتقد اجلابري أننا نحتاج إىل هذه القطعية املعرفية من أجل حتقيق الديمقراطية
والعدالة والتغلب عىل القبلية والتقسيم واللاَّ عقالنية .ونظرية مقاصد الرشيعة للشاطبي
خاصا وها ًّما يف هذا املرشوع اإلصالحي.
حتتل مكانًا ًّ

كثريا من هذه األفكار قد اقتبسها اجلابري من املدرسة البنيوية
وكام نرى ،فإن ً
كثريا ما يعتمد يف كتاباته عىل نظرية «القطيعة املعرفية» للعامل
الفرنسية،
ً
وخصوصا أنه ً
الفرنيس غاستون باشالر.
بعد هذه الوقفة املوجزة ملالمح مرشوع اجلابري وملكان الشاطبي فيه ،نقوم ببحث
وجهه إدريس هاين جتاه مرشوع اجلابري وقراءته للشاطبي .ومن
يف النقد التحلييل الذي َّ
البداية ،ينقد هاين حماولة تطبيق مفهوم «القطيعة املعرفية» للعامل الفرنيس غاستون باشالر
عىل الرتاث اإلسالمي ويشكِّك يف فعاليته .وحسب رأي هاين «وقع املثقف العريب احلديث
يف آفة اإلسقاط ،وبإسقاطه جيعل من املعرفة سلطة تربيرية ال تأسيسية»(.((2
وهكذا ينظر هاين إىل النظرية املعرفية للجابري التي حتدَّ ثنا عنه أعاله« :وهذا
اإلسقاط األيديولوجي الزائف للنظم املعرفية عىل وقائع تطور املعرفة الرتاثية ،ليس جمرد
إسقاط معيب من الناحية املنهجية ،بل إنه حكم قائم عىل رضوب خفية وغري خفية من
املامثلة املذمومة جابر ًّيا ،وهي ملحمة األشباه والنظائر»(.((2

وما هيم هاين هو خصوصية قراءة الشاطبي واملقاصد يف واحدة من أهم املشاريع
«التي ُعنيت بنقد العقل العريب ،كام ُعنيت بمرشوع النهضة العربية»(.((2
حضورا مم ّي ًزا كواحد من مم ّثيل
ويقول هاين :إن الشاطبي «حيرض يف مرشوع اجلابري
ً
املدرسة الرشدية – األرسطية من خالل التعليل املقاصدي ذي الطابع الربهاين يف نظر
ناقد العقل العريب»( .((2بمعنى آخر ،جعل اجلابري مقاصد الشاطبي االستمرارية الطبيعية
للرشدية املغربية التي أ َّدت إىل القطعية بني املغرب واملرشق.

( ((2إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد ،ص .254
( ((2املرجع السابق ،ص .266
( ((2املرجع السابق ،ص .267
( ((2املرجع السابق.
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ويف هذا السياق ،يتساءل :كيف تعاطى إذن ناقد العقل العريب مع الشاطبي
ومقاصديته؟ وقبل أن جييب عن هذا السؤال ،يقوم هاين بتفكيك خمطط «ابن حزم ،ابن
ويسمي هاين هذا املخطط «الصياغة اجلابرية املتخيلة
رشد ،الشاطبي» الذي رسمه اجلابري،
ّ
للرتاث العريب»( .((2ويف رأيه ،فمن املستحيل فصل تراث املرشق عن تراث املغرب ،وكام
ال يمكن فصل العلامء وتراثهم الفكري واملنهجيات ونظريات املعرفية التي ت ََّم تأسيسها يف
املرشق واملغرب عن بعضها البعض« :وبينام كان من الصعوبة بمكان انتزاع ابن طفيل من
اإلرث السينوي ،أو انتزاع ابن حزم من اإلرث الظاهري املرشقي ،أو انتزاع ابن رشد نفسه
من اإلرث املرشقي ،فإننا نجدنا أمام حماولة كبرية لصياغة متخيل تراثي يكون فيه الشاطبي
األصويل املنارص للتعليل الرشعي أقرب إىل ابن حزم كبري املناهضني للتعليل الرشعي منه
إىل الغزايل املقاصدي»(.((2

وبالتايل ،املشكلة -يف رأي هاين -تكمن يف الصياغة اجلابرية التي ال تتوافق مع الواقع
التارخيي .ويشري هاين إىل أن نظرية مقاصد الرشيعة تبلورت عىل أساس األفكار الفقهية
للغزايل ،وليس ابن حزم ،الذي رفض القياس مطل ًقا .وهذا يف الوقت الذي تعترب إعادة
تأويل القياس وتوسيع إمكانياته املنهجية ،واحد ًة من أهم جوانب نظرية مقاصد الرشيعة.
والشاطبي بنى نظريته املقاصدية عىل أساس التعليل واملصلحة املرسلة واملفاهيم
األخرى التي حتدَّ ث عنها الغزايل يف آثاره املتع ّلقة بأصول الفقه .وكان الغزايل قد أشار إىل
املقاصد بكل وضوح عندما كتب أن «مقصود الرشع يف اخللق مخسة ،وهو أن حيفظ عليهم
يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم  ،فكل ما
ّ
(((2
مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ،ودفعها مصلحة» .

كثريا ما يرجع إىل هذا التعريف للمقاصد يف كتابه «املوافقات»(،((2
والشاطبي ً
وإضافة إىل ذلك ،يشري هاين إىل ّ
أن الشاطبي كان «غزال ًّيا بامتياز» عندما أكّد أن ال ينطبق
(((2
التعليل عىل العبادات ،بمعنى أن أحكام العبادات ليست موضو ًعا للمقاصد .
وعىل هذا يطرح هاين السؤال النقدي« :هل كان الشاطبي األصويل املؤمن بالقياس
حتى النخاع أقرب إىل ابن حزم الظاهري الرافض للقياس مطل ًقا ،أم إىل ابن رشد

( ((2املرجع السابق.
( ((2املرجع السابق.
( ((2أبو حامد الغزايل ،املستصفى من علم األصول ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،1997 ،ص .417-416
( ((2إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد ،ص.268-267
( ((2املرجع السابق ،ص.335
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قوض فيه مدَّ عى الغزايل خصيم الفالسفة،
الفيلسوف صاحب «هتافت التهافت» الذي َّ
وأيضا موق ًفا
وقد كان موقف الشاطبي سلب ًّيا من الفلسفة ،لنقل :موق ًفا غزال ًّيا من الفلسفة ً
غزال ًّيا من املقاصد»(.((3
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يبني هاين اجلانب اآلخر للمسألة عندما يقول :إن
«ابن رشد يصف القائلني بالسامع من دون العقل (أي القياس) باحلشوية ،وإذا كان ابن
حزم من أكرب املحاربني للقياس ،فلن يكون يف نظر ابن رشد إلاَّ
نصريا هلذه احلشوية .وكيف
ً
يلتقي ابن حزم الظاهري الناقم عىل القياس مع الشاطبي الذي بنى مقاصده عىل مذاهب
التعليل وحتقيق املناط؟»(.((3

ويالحظ هاين أن اجلابري يريد أن يتجاهل مسامهة الغزايل يف مثل التفكري النقدي،
أي اهتامم ألمثال الغزايل حتى لو ورد
والشك املنهجي وفكرة العادة و«يدعونا إىل َألاَّ نعري َّ
من املعارصين من ربط بعض آرائه كالشك والقول بالعادة بديكارت وهيوم»(.((3

وهاين يدحض هذه املحاولة اجلابرية ،ويؤكِّد أن «الشك املنهجي املن َّظم وفكرة
العادة للغزايل ال مت ّثل حلظه إبداعية فحسب يف الرتاث الفلسفي اإلسالمي بل هي –العادة–
الفكرة الرئيسة التي أقام الشاطبي عىل أساسها آراءه يف املقاصد»(.((3
بعبارة أخرى ،فكرة املقاصد نجمت عن التعليل األصويل للغزايل ومضمون التعليل
ال يتجاوز املنظور الكالمي األشعري .وكان الشاطبي أشعر ًّيا يف عقيدته مثل الغزايل.
وذهب الشاطبي ،مثل العلامء األشاعرة اآلخرين ،إىل أن السبب هو ما حيصل
املسبب عنده ال به؛ ألن اهلل قد جعل العادة يف العامل أن حيدث املس َّبب عند السبب بال تأثري
منه .وقال :إن «مرشوعية األسباب ال تستلزم مرشوعية املسببات وإن صح التالزم بينهام
أي تأثري لألسباب عىل املسببات.
عادة»( ،((3فهذا يعني إنكار ِّ

وبناء عىل ما سبق ،يؤكِّد هاين أن ال وجود ألفكار وال ملفاهيم فلسفية جديدة يف
املغرب العريب مل يتحدث عنها املرشق العريب واإلسالمي .ولكن استطاع علامء املغرب
أساسا .ويف نظر هاين ،تتم ّيز التجربة
ينسقوا وينظموا املعارف التي أنتجت يف املرشق
ً
أن ّ
( ((3املرجع السابق ،ص.269
( ((3إدريس هاين ،حمنة الرتاث اآلخر]/http://alhiwaraldini.com/ar/category/download-book[ .
( ((3إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد ،ص .270
( ((3املرجع السابق ،ص .271
( ((3املرجع السابق ،ص .341
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املغربية باالستشكال والتنسيق ال باألصالة والتفكري(.((3

ويف هذا السياق ال يوافق هاين أطروحة اجلابري كام يف هذه العبارة« :إذا أردنا أن
نجمل يف كلامت جانب التجديد واإلبداع يف منهج الشاطبي وجب القول :إنه يتم ّثل يف
تطوير ثالث خطوات منهجية :اخلطوتان األوليتان سبق أن مارسهام قبله كل من ابن حزم
وابن رشد ،ومها االستنتاج (أو القياس اجلامع) واالستقراء .أما اخلطوة الثالثة فقد برزت
عند ابن رشد خاصة ،وتتم ّثل يف الرتكيز عىل رضورة اعتبار مقاصد الرشع»(.((3
ويقوم هاين بتفنيدها متأ ّكدً ا أن هذه الرشذمة (يعني املدرسة املغربية) ليست
يرصح
الوحيدة التي مارست االستقراء واالستنتاج .أولاً  ،يقول هاين بأن الشاطبي نفسه ّ
يف «املوافقات» أنه استند إىل أخبار وعلوم وتراث ومفاهيم السلف أو العلامء القدماء
السابقني ،وبنى نظريته عىل أساس كل الرتاث الفقهي اإلسالمي سواء املرشقي أو املغريب.
تطور مفهوم املصالح املرسلة وهي حترض يف آثار الفقهاء ما قبل
وهذه النظرية نشأت نتيجة ّ
ابن رشد(.((3
يقرر
وعالوة عىل ذلكّ ،
يسجل هاين تعلي ًقا ممت ًعا جتاه أطروحة اجلابري األخرى التي ّ
فيها بأن من اجلوانب املهمة لنظرية املقاصد الشاطبية هي فكرة أن «الشارع عندما وضع
الرشيعة للناس وضعها بالصورة التي يمكنهم هبا فهمهام عنه .والرشيعة اإلسالمية نزلت
بلسان العرب وقصد الشارع من وضعها بلساهنم إفهامهم عىل معهودهم منه ما هو عليه
من األمية»(.((3
وهلذا السبب ال جيوز وال يعقل أن نبحث يف النص واملصادر اإلسالمية (القرآن
والسنة) أعىل من مستوى األمية التي كان عليها العرب .ويف نظر اجلابري ،عندما يقول
الشاطبي بأن الشارع قصد وراعى أمية العرب ،هو يريد بذلك صد وردع كل حماوالت
للتأويل الباطني العرفاين للقرآن والسنة.

ويف هذا الصدد ،يالحظ هاين أن اجلابري ناقض نفسه وأطروحته «من خالل كتابه
األخري «املدخل إىل القرآن الكريم» ،عندما نفى األمية عن الرسول  Kيف الوقت الذي
عنرصا أساس ًّيا يف مبنى املقاصد الشاطبية كام يف مبنى ناقد العقل العريب»(.((3
«كانت أميته
ً
( ((3املرجع السابق ،ص.270-269 .
( ((3حممد عابد اجلابري ،بنية العقل العريب ،ص .539
( ((3إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد ،ص .272
( ((3حممد عابد اجلابري ،بنية العقل العريب ،ص .545-544
( ((3إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد ،ص .275-274
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أي مدى حيق للجابري عندما ينفي أصالة الغزايل
وبالتايل ،يطرح هاين سؤالاً  :عىل ِّ
القراء إللقاء نظرة نقدية متشكّكة عىل
ويرص عىل أصالة وإبداع ابن رشد؟ وهنا يدعو هاين ّ
ّ
ابن رشد وأطروحة اجلابري.
وهذا طب ًعا ،ليس ألجل تقليل أو إمهال مقام ابن رشد ،بل يستعمل هاين منهجه
النقدي الذي ينحرص يف طرح األسئلة النقدية ،والتشكيك يف األطروحات التقليدية
واألفكار والشخصيات التي أصبحت حماطة باألساطري املختلفة.

شارحا ملتون أرسطو ،وجهوده يف
ويف هذا السياق ،يقول هاين بأن ابن رشد كان
ً
جمال الفلسفة هو التحقيق والتوثيق وليس التجديد واإلبداع .أما الغزايل فقد ساهم مسامه ًة
كبرية يف تطوير الفلسفة اإلسالمية بالشك املنهجي وبتأويل مفهوم العادة(.((4

يف نظر هاين ،هذا االهتامم وتوظيف الشاطبي ونظريته املقاصدية هو مؤشرّ إىل ظاهرة
أخرى متع ّلقة بأزمة الفكر العريب اإلسالمي املعارص :وهي رغبة يف حل مشاكل احلارض
باملايض .وهذا يعنى أن املثقفني املعارصين يبحثون عند الشخصيات التارخيية ويف أثارهم
وكتبهم عن أجوبة وحلول للقضايا االجتامعية والفكرية واالقتصادية احلديثة.
وباالضافة إىل ذلك ،فإن تاريخ اإلسالم يقرأ كتأريخ األفراد والشخصيات .وبعبارة
أخرى ،يتم درس وفهم ورسد التاريخ اإلسالمي الفكري واالجتامعي كتاريخ ابن رشد،
وابن خلدون وابن تيمية والغزايل والشاطبي ...إلخ ،دون نظر للتاريخ يف سياقه االجتامعي
والسيايس والثقايف ،ومع إمهال أن كل هؤالء األشخاص كانوا جز ًءا من احلركات
واالجتاهات املعينة للمجتمع وأن هناك عالقة جدلية بني املجتمع والفرد.
استنتاجا هو أن املفكّرين اإلسالميني يشرتكون مع املسترشقني،
وهنا يستخلص هاين
ً
وربام بشكل غريب ومعقد ،يف قراءة الرتاث اإلسالمي ويستخدمون اخلطاب والرسد
نفسهام اللذين ت ََّم إنشاؤمها وتأسيسهام من ِق َبل املسترشقني.

ويصف هاين هذه الظاهرة «بالنزوع إىل قراءة املايض بأثر رجعي ،وهذه القراءة يف
تأثريا لبعض املقاربات الفيلولوجية التي مرد عليها االسترشاق عىل
الوقت نفسه حتمل ً
قاعدة األشباه والنظائر واملقايسات االختزالية التي دأب عليها هذا النمط من الصناعة
التأرخيية االسترشاقية .ومنذ ذلك احلني ،بدأنا ن َُج ِّزئ يف الرتاث العريب اإلسالمي كام لو
كان موضو ًعا للتبعيض ،أو كام لو أن التاريخ العريب واإلسالمي مل يكن ليظهر يف جدله
التارخيي الكيل .بل مل يكن سوى تأريخ ألعالم مل تكن يف حينها مت ّثل ما مت ّثله اليوم يف آثار
( ((4املرجع السابق ،ص .271-270
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املحدّ ثني بصورة تكاد تفوق اخليال»(.((4

وما حياول أن يقوله هاين هو أنّه هنا يغيب ويضيع املوضوع والسياقات االجتامعية
والعمليات التارخيية املع ّقدة وحيتل مكاهنا األشخاص ،وبدلاً أن يتم حتليل وتقديم
احلضارة اإلسالمية العربية يف صورة وسياق الظواهر الفكرية االجتامعية متعددة األبعاد
مثل األشعرية واالعتزال واملشاء ،أصبح حديثهم ،يعني حديث أو خطاب كثري من املثقفني
اإلسالميني احلدثاء ،حول اخللدونية ،والرشدية ،والتيمية ،والشاطبية .ويف هذا يقتدون
باملنهج الغريب الذي يصنع خطا ًبا هبذا الشكل :الديكارتية نسبة إىل ديكارت ،واهليغلية نسبة
إىل هيغل وإلخ.

ويسمي هاين هذا الرسد التارخيي بشخصنة الرتاث ،وأصله انتقل إىل اخلطاب
ّ
وحتول إىل عقيدة األشباه
اإلسالمي املعارص من آثار االسترشاق ذي املنحى الفيلولوجي ّ
والنظائر .وكام يقول هاين« :حيث أعيد توليد الشخوص التارخيية عىل أساس هذا التبعيض.
نص روزنتال،
وسيكتشف كل ذلك كام لو كان حدث ألول مرة يف التاريخ؛ ابن خلدون يف ِّ
نص رينان ،قبل أن حيتفل هلام بعيد امليالد اجلديد مفكّرون ون ّقاد معارصون ،
أو ابن رشد يف ِّ
رسعان ما ش ّطوا بمقايساهتم ،لتشمل آخرين ،حيث سندهم يف ذلك إسقاطات وتعسفات
كبريا»(.((4
كان رضرها عىل التقييم التارخيي والنقد اإلبستمولوجي ً
يتطرق هاين إىل مشكلة يف غاية األمهية ،واخلطاب الذي وضعه االسترشاق
ويف رأينا ّ
األورويب يرشح ويصف اإلسالم لنفسه من حيث املفاهيم املتداولة واملقبولة يف الثقافة
يقسم ويصنّف اخلطاب االسترشاقي اإلسالم إىل «اإلسالم
األوروبية .وانطال ًقا من ذلكّ ،
التقليدي» أو «األرثوذكيس» و«غري التقليدي» أو «الراديكايل» و«اإلسالم العقالين» و«غري
العقالين».
وكل هذه التصنيفات بدون أي نظرة نقدية ،تتنقل إىل اخلطاب اإلسالمي املعارص،
واالسترشاق هو نمط تفكري مبني عىل أساس متييز وجودي ومعريف بني «الرشق»
و«الغرب» .ومنذ نشأته يقوم االسترشاق بتصميم وتصوير رشقه املتخ َّيل.
وقد أنتج االسترشاق اخلطاب الشامل مزو ًدا باألدوات املنهجية واملفهومية املنظمة
الذي ال يرشح تاريخ اإلسالم واملجتمعات املسلمة ومشاكلها وحتدياهتا وأهدافها فحسب،
بل حيددها ويعرض حلولاً هلا .وما هو املهم َّ
أن يف حماولتهم املتعددة ملقاومة اخلطاب

( ((4املرجع السابق ،ص .264-263
( ((4املرجع السابق ،ص .264
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املهيمن ،يتبنّى املثقفون االسالميون ،وغال ًبا دون وعي ،مفاهيم وأفكار هذا اخلطاب
ويصبحون جز ًءا منه.
ويف هذا الصدد ،يرى هاين اخلطورة يف حماوالت «اخلطاب االسترشاقي الختزال
احلضارة اإلسالمية يف شخوص ،الذي يقدّ مهم كضحايا للرتاث اإلسالمي نفسه باعتبار
حمنتهم التي ضخموها ،هي حمنة ضد كل ما هو عقالين وما هو مضارع للرتاث العقالين
اليوناين»(.((4
ومثلاً يتم تقديم حمنة ابن رشد وغريه من العلامء والفالسفة والفقهاء كنتيجة
مناضلتهم ألجل العقالنية ،يف الوقت الذي حدثت كل هذه املحن ليس بسبب مواقفهم
من العقل أو العقالنية بل بسبب «اصطفافات سياسية يف تراثنا العريب االسالمي»(.((4
وابن رشد من منظور هذا اخلطاب االسترشاقي« ،هو الوحيد من استطاع أن خيرق
اجلهل العريب واإلسالمي ليقبض عىل مخرية الربهان األرسطي ،لينقله إىل أوروبا العرص
الوسيط ،نقل الرتاث األرسطي وليس الفكر اإلسالمي»(.((4

ويف نظرنا ،عندما يقول هاين :إن املفكّرين املسلمني املعارصين ،وغال ًبا حتى دون أن
كثريا ما ينتجون املعرفة يف إطار اخلطاب االسترشاقي ،هو عىل ٍّ
حق إىل حدٍّ
يشعروا بذلكً ،
كبري.
وعىل سبيل املثال ،يصف حممد أركون املعتزلة بالعقالنيني الذين حاربوا من أجل
حرية الفكر يف اإلسالم .ويكاد تظهر املعتزلة يف كتاباته بصورة أبطال عرص التنوير األورويب
جيسد احلنابلة حرافة وحرفية وتعصبا دينيا ومجودا فكر ًيا.
يف الوقت الذي يم ّثل و ّ
وباملثل ،يرى نرص حامد أبو زيد وجورج طرابييش سبب األزمة الفكرية واالجتامعية
أسسه حممد بن إدريس الشافعي.
والسياسية يف العامل اإلسالمي يف أصول الفقه الذي ّ
التطرف يف املجتمعات اإلسالمية احلديثة وغياب
واملفكّر اآلخر –عيل مربوك -يربط سبب ّ
العقالنية باخلطاب األشعري واألشعرية.

والقاسم املشرتك بني خطابات هؤالء املفكّرين هو اختزال سبب األزمة والتخ ّلف
يف الشخص املعينّ يف التاريخ اإلسالمي ،وهذا دون دراسة وحتليل أو إشارة إىل القضايا
االجتامعية واالقتصادية املعقدة .وهكذا بالضبط ،ويف السياق نفسه ،وف ًقا هلاين ،حيرض
( ((4املرجع السابق ،ص .265-264
( ((4املرجع السابق ،ص .264
( ((4املرجع السابق ،ص .265
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الشاطبي ونظريته يف نصوص اجلابري.

إذن ،يرى هاين قراءة مقاصد الرشيعة ومكان الشاطبي يف مرشوع اجلابري من منظور
ويف سياق كل ما سبق ذكره .وهو يشري إىل أن اجلابري يتجاهل األصول احلقيقية لفكر
الشاطبي لكي خيضع نظريته ملرشوع تقطيع اجلغرافيا احلضارية ملرشق متعرفن ال عقالين
ومغرب متعقلن(.((4
وهذا يعني أن يف املرشوع الفكري لناقد العقل العريب يتم توظيف الشاطبي ونظريته
ألهداف أيديولوجية مع إمهال تصورات الشاطبي عن املقاصد وأسسها الفكرية .ويقول
هاين :إن قراءة اجلابري للمقاصد هي «حماولة أيديولوجية بامتياز استندت إىل كثري من
تقنيات احلجب واإلظهار حسب ما يطلبه النسق احلزمي الرشدي املزعوم ،وحسب ما
تقتضيه وظيفة القطع بني املغرب واملرشق معرف ًّيا»(.((4
وجيب ألاَّ ننسى أن نظرية املقاصد يف مرشوع اجلابري هي واحدة من املفاهيم
األساسية التي يمكن أن تحُ دث قطيعة معرفية مع املنهجية القديمة ،والعرفان املرشقي
والبيان امليكانيكي املختزل ،وتكون خطوة مهمة لدخول العرب يف عرص النهضة اجلديدة.

ولكن ،حسب هاين ،ما نشاهد هو جتاهل جذور هذه النظرية املرتبطة برتاث هؤالء
الغزايل .من ثم،
األعالم الذين يقيم اجلابري دورهم سلب ًّيا يف تاريخ الفكر اإلسالمي مثل ّ
يرى هاين أن مثل كثري من ممثيل الفكر اإلسالمي احلديث ،مل يستطع اجلابري أن يتجاوز
التصورات واملفاهيم التي أحدثها اخلطاب االسترشاقي ،أو جيد السبيل لكي خيرج من
هيمنته األيديولوجية.

ﷺ اإلشكالية مع االستشكال:
نقد نظرية املقاصد األخالقية لطه عبد الرمحن

ينظر املفكر طه عبد الرمحن إىل نظرية املقاصد كنظرية أخالقية ،وبعبارة أخرى ،هو
يبحث يف املقاصد ويقرأ موافقات الشاطبي يف سياق علم األخالق ،وال يفصل يف مرشوعه
الفكري األخالق من املقاصد واملقاصد من األخالق .وحسب رأيه ،مقصد الرشيعة األسايس
الصالح(.((4
هو ليس حتقيق املصلحة ،كام ظ ّن أغلب الفقهاء ،بل املقصد احلقيقي هو حتقيق ّ
( ((4املرجع السابق.
( ((4املرجع السابق ،ص .275
( ((4طه عبد الرمحن ،جتديد املنهج يف تقويم الرتاث ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،2012 ،ص .103-102
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ويقوم طه عبد الرمحن بإعادة قراءة املفهوم الذي ينحرص يف الفكرة حيث إن مقاصد
الرشيعة حت ّقق بوسائل خمتلفة مصالح العباد يف الدنيا واألخرية .وهو يعتقد أن املصلحة
غرضا أو مقصدً ا ،بل املقصد األسايس هو حتقيق املسلك أو السلوك
أو املصالح ليست ً
األخالقي؛ ألن يف نظره مقاصد الرشيعة تتح ّقق من خالل املسلك اإلنساين األخالقي
الصحيح.
وهكذا يعبرّ عن فكره الدكتور عبد الرمحن قائلاً « :وإذا قيل أن علم املقاصد ينظر يف
مصالح اإلنسان واملراد إذن هو أنه ينظر يف املسالك التي هبا يصلح اإلنسان ،حتقي ًقا لصفة
العبودية هلل»( .((4ويقول يف املكان اآلخر :إن «املصالح التي تعتربها الرشيعة هي املواضع
املعنوية التي حيصل اإلنسان فيها صالحه ،وظيفته األساسية وظيفة أخالقية رصحية ،إذ
حد الصالح أنه قيمة أخالقية ،بل هو رأس القيم األخالقية ،وحد األخالق أهنا تبحث يف
الصالح»(.((5
ّ
من ثم ،القراءة اجلديدة التي ابتكرها طه عبد الرمحن تقرتح توسيع النظرية األخالقية
ٍ
معان سيميائية من مصطلح «املقصد» .وهذه
اإلسالمية .وهو يستند إىل استكشاف ثالثة
املقاربة اللغوية تعطيه إمكانية حتديد ثالثة أبعاد لكلمة املقصد يف سياق نظرية املقاصد وعلم
األخالق.
وطب ًعا ،قد ناقش العلامء اإلسالميون املقاصد من الناحية اللغوية ساب ًقا .ولكن
إطارا أخالق ًّيا ومعنو ًّيا جديدً ا .وهو هكذا يقدّ م نظريته
عبدالرمحن يضيف إىل هذه املناقشة ً
ٍ
معان مشرتكة :معنى املقصود ضد معنى
املقاصدية األخالقية؛ حيتمل لفظ املقصد ثالثة
اللغو ،ومعنى القصد ضد معنى السهو ،ومعنى املقاصد ضد معنى اللهو .وعىل أساس
هذا التفصيل ،يكون القصد إما حتصيل فائدة مقابل اللغو ،أو حتصيل نية مقابل السهو أو
النسيان ،أو حتصيل غرض مقابل اللهو(.((5

وهكذا ،يكون العمل والقصد والغرض ركائز ثالث ،بنى عبد الرمحن عىل أساسها
نظريته األخالقية .يف هذه النظرية العمل مرتبط بالنية والنية حتمل قيم معينة ،وكل عمل
أخالقي مرتبط بنية ،وكل نية هلا عالقة بقيم أخالقية .ويف النتيجة نحن نرى املخطط :القيم
( ((4طه عبد الرمحن ،مرشوع جتديد علمي ملبحث مقاصد الرشيعة ،جملة املسلم املعارص ،العدد  ،103عدد
خاص بمقاصد الرشيعة2002/1422 ،م ،ص.42
( ((5طه عبد الرمحن ،جتديد املنهج يف تقويم الرتاث ،بريوت /الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط،2.
ص .103
( ((5املرجع السابق ،ص 98؛ إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد ،ص .278
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املرتبطة بالنية ،والنية تو ّفر أو تنتج العمل ،والوصلة الرئيسية يف هذه السلسلة هي القيم.

ويف نظر عبد الرمحن مقاصد الرشيعة هي مدرك معقول (يعني يدركها اإلنسان
بالعقل من النص) يتصل بالقيمة العملية .وعندما حي ّقق اإلنسان مقاصد الرشع هو يقوم
بالعمل أو بالسلوك األخالقي( .((5وهناك العالقة اجلدلية بني القيمة العملية التي حتقق
املقاصد ،واملقاصد األخالقية التي يمكن حتقيقها خالل القيمة العملية فقط.
ومن جانب آخر يف رأي عبد الرمحن «الرشع وضع املقصودات من أجل حتصيل
تنزلت عىل معاين األخالقية
األخالق» ،ومن اجلانب اآلخر «مقصودات أحكام الترشيع ّ
(((5
للمامرسة املكية ،علماً بأن هذه املامرسة اختصت ببناء الصورة األخالقية لإلسالم» .
ً
أخذا بعني االعتبار كل ما سبق ،يعتقد عبد الرمحن أن كل أحكام الرشيعة نزلت
لتحقيق املقاصد التي تتكامل وتتالزم مع طبيعة أو فطرة اإلنسان األخالقية ،واألحكام
الرشعية ناهضة بتقويم األخالق(.((5
خاصا بالعمل والنية ،ولكنهم مل يقوموا
ويؤكّد عبد الرمحن عىل اهتامم الفقهاء اهتام ًما ًّ
بدراسة منظمة لدور القيم يف النظم الفقهية اإلسالمية .وبعبارة أخرى ،فإن الفقهاء مل
يب ّينوا عالقة متكاملة بني القيم األخالقية واألحكام الفقهية ،وأمهلوا األوصاف واجلوانب
األخالقية للعملية الفقهية ،وما أظهروا كيف تتشكّل األحكام من منظور القيم لكي حت ّقق
املقاصد األخالقية املعينة(.((5

ويف نظر هاين رغم انتقاد طه عبد الرمحن النظرية املعرفية للجابري وإبرازه نقاط
ضعفها وتناقضاهتا يف قراءته للشاطبي واملقاصد ،فهو نفسه ،مثل اجلابري ،يستخدم أفكار
الشاطبي ألجل تعزيز مرشوعه الفكري األخالقي واملنطقي.
وليس من املستغرب أن يتعامل هاين مع الرؤية الكلية األخالقية التي يقدمها
عبدالرمحن جتاه املقاصد بالشك والنقد .من البداية يالحظ هاين أن تصور طه عبد الرمحن
لإلنسان بوصفه كائنًا أخالق ًّيا ،هو يف هناية املطاف «تعريف كانطي بامتياز»( .((5وتشمل
األخالق -يف نظر عبد الرمحن -القيم العقلية والنفعية ،ومفاهيم مثل اخلري والرش والصدق
( ((5طه عبد الرمحن ،جتديد املنهج يف تقويم الرتاث ،ص .99
( ((5املرجع السابق ،ص .100
( ((5املرجع السابق.
( ((5املرجع السابق ،ص .99
( ((5إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد ،ص .286
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واخلطأ واحلسن والقبح واملصلحة واملفسدة .وهبذا التوسيع يريد عبد الرمحن أن يرقى
باألخالق إىل منزلة األنطولوجي.
ويوافق هاين إىل حدّ ما عىل هذه الفكرة جزئ ًّيا ،ولكن يشري إىل مركزية العقل يف
التصور اإلسالمي والفلسفي .ويف نظر هاين األخالق هي تابع للعقل ،بل هو ٍّ
«جتل من
جتلياته» .يعني هاين يعترب العقل هو الذي يستحق هذه املنزلة األنطولوجية التي منحها طه
عبد الرمحن لألخالق .ألن العقل هو الذي يكمل ويتطور ويشكل األخالق .وبالتايل،
احلديث النبوي ينقل أن «العقل هو أعظم ما خلق اهلل وأول ما خلق اهلل به يثيب وبه يعاقب،
وهو تعبري عن مركزيته وشأنيته العظمى ،وأنه هو حمط القيم الكربى»(.((5
ويف هذا السياق يقدم هاين تعلي ًقا مثريا لالهتامم ،حيث يقول بأن طه عبد الرمحن مثله
مثل العديد من املفكرين اإلسالميني احلدثاء اآلخرين ،يقدم مقابل فلسفة احلداثة الغربية،
حماولة لبناء الفلسفة األخالقية اإلسالمية املعارصة.

ويف رأينا هذا التعليق حيتوي احلقيقة ،ألنه عندما ينقد املفكرون والفالسفة
كثريا ما يتحدثون عن األخالق والقيم األخالقية اإلسالمية ،كأن النقد
اإلسالميون احلداثة ً
اإلسالمي هو دائماً خارج منطق العقل ويمكن أن يكون أخالق ًّيا أو عاطف ًّيا فقط.
وهبذا الصدد ،يؤكّد هاين أن النقد األخالقي للحداثة يمكن أن يكون عقالن ًّياّ ،
وأن
اختزال هذا النقد يف اخلطاب األخالقي هو يف احلقيقة يرض هبذا النقد ويق ّيد إمكانيته(.((5

وبعد ذلكُ ،يلقي هاين ظاللاً من الشك عىل رسد عبد الرمحن نفسه واستشكاله
للقضية .يقرتح هاين أولاً أن ننظر نظرة نقدية إىل فكرة أن الفقهاء مل يولوا اهتام ًما مطلو ًبا
ملسألة األخالق أو اجلانب األخالقي يف الفقه.

ويف هذا السياق ،يطرح هاين سؤالاً « :هل من مقدور الفقهاء أن خيرجوا األخالق من
صحيحا إذا نظرنا فيه من ناحية «دعوى
الفقه؟» .وجييب هاين :إن هذا االستشكال قد يكون
ً
أهل التصوف والعرفان ،وموقفهم السلبي من الفقهاء ،واهتامهم باجلملة بخروجهم عن
مقتىض اعتبار أرسار الرشيعة وروح األحكام» .ومثلاً أبو حامد الغزايل ،وهو من كبار
املقاصديني ،أ َّلف كتاب «إحياء علوم الدين» «كرد فعل عىل مجود الفقهاء وخلو املامرسة
الفقهية من الروح»(.((5
( ((5املرجع السابق ،ص .290
( ((5املرجع السابق.
( ((5املرجع السابق ،ص .282-281
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ولكن السياق الذي يقدم طه عبد الرمحن من خالله استشكاله حيتاج إىل تدقيق .أولاً ،
يقول هاين ّ
بأن القضايا التي تناقش وتشتغل عليها نظرية املقاصد هي القضايا الفقهية البحتة
التي نشأت بمثابة حماولة للتّجاوز عىل أوجه القصور يف منهج القياس ،وهذا يمكن أن نرى
بوضوح يف أعامل الغزايل والطويف مثلاً  .فروح األحكام وأرسارها يف اخلطاب املقاصدي
متع ّلق بالفقه وليس باألخالق .بمعنى أن اإلشكال املقاصدي هو فقهي بحت .وال جمال
للخلط بني الرسد املقاصدي للفقهاء وبني الكتابات يف مقاصد أهل العرفان والتصوف،
كبريا(.((6
ألن أهدافهام يف املقاصد ختتلف اختال ًفا ً
وإضافة إىل ذلك ،يالحظ هاين أنه من الصعب جدًّ ا فصل األخالق عن الفقه،
وخصوصا عندما يتع ّلق األمر بالنظام اإلسالمي الفقهي والرشيعة اإلسالمية .وهو يشري
ً
إىل ما أكَّده طه عبد الرمحن يف كتابه «سؤال األخالق» من أن هناك تداخلاً وانسجا ًما بني
بأي شكل من األشكال انفصاهلام عن بعضهام.
الدين واألخالق ،وال يمكن ِّ

وهنا يتساءل هاين حول إذا ما كانت األخالق غري منفصلة عن الدين كيف يقدر
الفقهاء أن خيرجوا األخالق من الفقه؟ وهكذا يرى هاين وجود إشكالية عىل االستشكال
الذي قام به طه عبد الرمحن.
وبعد ذلك ينتقل هاين إىل املرحلة األخرى من نقده لقراءة املقاصد عند طه
عبدالرمحن ،تنحرص هذه املرحلة يف نقد املوقف السلبي لطه عبد الرمحن جتاه ترتيب أو
تصنيف املقاصد التقليدي.

قسموا املقاصد إىل ثالثة مستويات وهي :الرضوريات
ومن املعروف أن الفقهاء ّ
قسم الفقهاء الرضوريات إىل مخسة وهي :حفظ الدين،
واحلاجيات والتحسينيات ،ثم ّ
والنفس ،واملال ،العقل ،النسل .ولكن يف نظر طه عبد الرمحن ،حيتاج الرتتيب التقليدي
إىل تصحيح وإعادة نظر .أولاً  ،هو يقول ّ
بأن األصوليني أدرجوا مكارم األخالق يف «قسم
التحسينيات من مقاصد الرشيعة بمعناها الثالث أي املصالح ،وهذا باطل».
وإنزال «مكارم األخالق» عىل مستوى املصالح التحسينية ،يف نظر طه عبد الرمحن،
يتصورون مكارم األخالق «كمجرد كامليات من املمكن االستغناء
يشري إىل أن الفقهاء
ّ
عنها ،واملكلف يمكن يأخذها أو يردها» .ويف نظر طه عبد الرمحن ،تم بناء هذا الرتتيب أو
التقسيم «عىل أساس اعتبارات مادية رصف»(.((6
( ((6املرجع السابق ،ص .282
( ((6طه عبد الرمحن ،جتديد املنهج يف تقويم الرتاث ،ص .112
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وثان ًيا ،يؤكد عبد الرمحن أن «احلرص ال يقوم برشط التباين ،والعنرص واحد من هذه
العنارص ليس مباينًا ملا عداه من العنارص األخرى ،مثل حفظ النفس وحفظ العقل»(.((6
ونحن ال نطيل يف احلديث عن خصائص التصنيف أو التقسيم اجلديد الذي يقدّ مه طه
لب تقسيمه اجلديد وهو عىل النحو التايل :القيم التي تسمح
عبدالرمحن .ومع ذلك ،نذكر ّ
لإلنسان استيعاب وإدراك إنسانيته ينبغي أن تكون من األولويات يف تقسيم املقاصد.

وهكذا ،فالقيم األخالقية أو قيم اخلري والرش ،جيب أن تكون موجودة عىل أعىل
مستوى يف التصنيف؛ ألهنا تسهم يف حتسني البرش وتقويم هيئته اخللقية وأخالقه وتساعده
عىل فهم معنى العبودية هلل .ويف تقسيم طه عبدالرمحن قيم النفع والرضر أو «املصالح
احليوية» تسبق قيم احلسن والقبح أو «املصالح العقلية» وقيم الصالح والفساد أو «املصالح
الروحية»(.((6
وفيام يتعلق بإنزال «مكارم األخالق» عىل مستوى املصالح التحسينية ،الذي يعيب
فيها طه عبد الرمحن عىل الفقهاء ،يرى هاين أن الشاطبي -مثل أغلبية الفقهاء -كان يميز بني
واضحا.
متييزا
الفرائض ومكارم األخالق ً
ً
وهذا التمييز يف نظر هاين ليس نتيجة اجتهاد الفقهاء ،بل هو يستمد من النصوص
نفسها .وأما الفرائض فهي األحكام الرضورية يف الرشيعة ،وأما مكارم األخالق فهي جمال
اإلخالص واملباحات.

تطرقوا إىل هذه املسألة بكل عقالنية وبرمجاتية؛ ألنّه لو تم
ويؤكد هاين أن الفقهاء ّ
توسيع وتشميل مكارم األخالق عىل كل جماالت الفقه أو حياة املجتمع ولو هي أصبحت
فرضا« ،خلرب العمران» .وهبذا السبب يقول هاين« :م َّيز الرشع بني الفرائض واألخالق
ً
بمعناها املعاميل االستحبايب»(.((6

وبالتايل ،ال يرى هاين إشكالية مع التقسيم التقليدي للمقاصد ،أولاً هذا موضوع
االجتهاد ،وحتى بعض العلامء ما وافقوا عىل التقسيم اخلاميس وأدخلوا بعض املقاصد
حيث أصبح عددها يفوق اخلمسة .ويذكر هاين العلامء مثل الطويف من القدامى والطاهر بن
عاشور من ّ
املتأخرين ،وغريهم الذين أضافوا املقاصد اجلديدة وقاموا بتوسيع دائرة املقاصد
( ((6املرجع السابق ،ص .111
( ((6املرجع السابق ،ص .114-113
( ((6إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد ،ص .292-291
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يف سياق التغريات االجتامعية(.((6

ويسمي هاين حماولة طه عبد الرمحن يف االستشكال عىل مسألة التقسيم باالستشكال
ّ
املمنطق( .((6وهو يشري أن هناك تداخلاً وعالقات متبادلة بني الرضوريات واحلاجيات
تدرجا صار ًما مغل ًقا ،التحسينيات نفسها يمكن أن تدخل
والتحسينيات وليس هذا التدرج
ً
يف دائرة الرضوريات أو تكملها وحتسنها.

ويتعجب هاين من أن طه عبد الرمحن مل يستند إىل وجهة نظر الشاطبي يف هذا
املوضوع .والشاطبي نفسه يرى تراب ًطا متداخلاً بني مراتب املقاصد وعالقة جدلية بني
الرضوري والتحسيني.
وكذلك ينتقد هاين طرح طه عبد الرمحن يف قوله بعدم وجود تباين بني عنارص
التقسيم :وعىل سبيل املثال ،حفظ العقل وحفظ النفس مها يشء واحد .وال يس ّلم هاين
واضحا بني حفظ العقل وحفظ النفس .وحفظ النفس يعني حفظ
هبذه الفكرة ويرى تباينًا
ً
حتريضا عىل العلم أو رف ًعا للجهل وما
احلياة ،يف الوقت الذي حفظ العقل يمكن أن يكون
ً
إىل ذلك .وهنا ال يعني أن العلم ورفع اجلهل حيفظ احلياة بالرضورة(.((6
متاب ًعا نقده لتأويل وقراءة نظرية املقاصد عند طه عبدالرمحن ،يقدّ م هاين مالحظة
أخرى مثرية لالهتامم« :واحدة من أهم استشكاالتنا عىل طريقة الدكتور طه عبد الرمحن أنه
حاول حرص املقاصد يف فقه املالكية»( .((6ويلفت هاين انتباه القراء ملحاولة طه عبد الرمحن
تقديم وتوصيف املقاصد وأفكار الشاطبي الفقهية عىل صورة اخلاصية املميزة للمذهب
املالكي.

ويستشهد هاين بقول طه عبدالرمحن نفسه« :وال مذهب فقهي أحرص عىل هذا
التوجه العميل من املذهب الذي كان ينتسب إليه الشاطبي ،أال وهو املالكية .وقد مت ّيز
ّ
متميزا
مصدرا ترشيع ًّيا
مذهب املالكية عىل بقية املذاهب األخرى باختاذ عمل أهل املدينة
ً
ً
توسلت
ملا
ّ
اختصت به دار اهلجرة من رشف املامرسة النموذجية للترشيع اإلسالمي ...كام ّ
املالكية أكثر من غريها يف استعامل قواعد ومبادئ خاصة بالقصود»(.((6
( ((6املرجع السابق ،ص .297
( ((6املرجع السابق ،ص .298
( ((6املرجع السابق ،ص .300-298
( ((6املرجع السابق ،ص .314
( ((6املرجع السابق ،ص 315؛ طه عبد الرمحن ،جتديد املنهج يف تقويم الرتاث ،ص .101 ،99
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وكام نرى ،فقد أدخل طه عبد الرمحن خصائص أصول الفقه املالكي كاعتبار عمل
أهل املدينة مثلاً  ،يف نظريته األخالقية للمقاصد وربطها بفكرة أن املقصد األسايس للرشيعة
هو حتقيق املسلك أو السلوك األخالقي ،ومقاصد الرشيعة تتحقق من خالل املسلك
اإلنساين األخالقي الصحيح ،وإذا كان األمر كذلك ،فإنه يف اعتبار عمل أهل املدينة
يتجسد املقصود الرشعي بمثابة قاعدة للسلوك وفيه املضامني الدالية أو املعاين الرشعية
موجها للسلوك والعمل.
تصبح
ً
ويبني هاين دحضه هلذه األطروحة عىل أساس الدليل ،حيث إن معظم املذاهب
اإلسالمية يرجعون إىل نظرية مقاصد الرشيعة ،بطريقة أو بأخرى ،أو يستخدمون هذه
النظرية يف عمليتهم الفقهية .واملقاصد هي القاسم املشرتك الذي توافق عليه فقهاء مجيع
املدارس الفقهية ،سواء املالكية واحلنفية والشافعية والسنة والشيعة .وحتى الفقهاء الذين
رفضوا القياس واملصلحة املرسلة توصلوا إىل املقاصد واملصالح بالطرائق الفقهية األخرى.

ويؤكّد هاين أن املقاصد هي حمل إمجاع ،وحسب عبارته «ال يوجد من الفقهاء من
يرفض وجود ع ّلة وراء كل حكم ،حتى لو تع ّلق األمر بعلة التسليم للمرشع بمقتىض
العبودية املحضة»( .((7ويرى هاين أن اخلالف حول موضوع املقاصد كان صغرو ًّيا وليس
كربو ًّيا و«كل العقالء س َّلم باملقاصد»(.((7
وثان ًيا يعارض هاين أطروحة أن الشاطبي شكّل نظريته مستندً ا إىل مفاهيم املذهب
املالكي ،أو أن أصل نظريته املقاصدية يستمد من املذهب املالكي .ويقول هاين :إنه
صحة هذا االدعاء ،هو اإلشارة إىل قول الشاطبي نفسه يف كتابه
يكفي للتدليل عىل عدم ّ
«املوافقات».

ويورد هاين حكاية رؤية الشاطبي التي ذكرها يف كتابه املذكور حيث يقول له فيها
أحد الشيوخ املحرتمني بأنه كتب كتا ًبا مم ّي ًزا و ّفق فيه بني مذهب ابن قاسم (املالكي) وأيب
حنيفة (احلنفي) .ويقول هاين :إن هذه الرؤية تثبت مرة أخرى أن نظرية املقاصد للشاطبي
هي حماولة توفيقية أكثر مما هي متمذهبة خالصة(.((7
وباإلضافة ،يذكر هاين أن طه عبد الرمحن نفسه يشهد عىل أن الشاطبي اتبع اجلويني
والغزايل يف موضوع املقاصد وتأ ّثر بأفكارمها يف القياس واملصلحة واملقاصد .غري أنه نيس

( ((7إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد ،ص .314
( ((7املرجع السابق.
( ((7املرجع السابق ،ص .317-316
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ّ
أن هؤالء األعالم كانوا عىل املذهب الشافعي وليس املالكي(.((7

يواصل هاين نقده ويؤكّد أن عمل أهل املدينة ال يدل عىل «العمل املقابل للنظر املجرد،
بمعنى أن اعتبار العمل واحلث عليه والتمييز به هنا فيام يقابل من ال يعترب العمل»(.((7
ويذكر هاين أن مقصود املالكية يف اعتبار عمل أهل املدينة هو أن املدينة هي أرض عاش
فيه أكثر الصحابة الكبار علماً وعملاً  ،والعلامء من التابعني وتابعيهم .وأهل املدينة رأوا
وتوارثوا ونقلوا أعامل النبي والصحابة من جيل إىل جيل .وباإلضافة ،يؤخذ بعمل أهل
املدينة يف املذهب املالكي بعد «فقد الدليل من املدركات األوىل كالقرآن والسنة بوصفه قيدً ا
لإلمجاع»(.((7
وف ًقا لذلك ،يرى هاين أن األطروحة التي تدّ عي أن منهج اعتبار عمل أهل املدينة
قاد الشاطبي إىل فكرة أن املقصود الرشعي هو مدرك عقيل عميل يتحقق بالعملية القيمية
األخالقية ،هي أطروحة غري مقنعة متا ًما.
ويف سياق ما سبق ذكره ،يثري هاين مسألة مهمة متع ّلقة بقضية اختزال املقاصد
واملصلحة داخل املذهب املعني .وهو يقوم بنقد وتفكيك هذه الظاهرة التي يسميها هاين
«بأقلمة النظر الفقهي» .ويقول هاين« :فإننا نجد يف الكوفة من كان أقرب إىل الرأي منه إىل
السنة وأبعد عن الرأي ،ويف املدينة من كان أقرب إىل الرأي منه إىل السنة والنص»(.((7
يرضب هاين أمثلة خمتلفة من تاريخ املذاهب اإلسالمية لكي يثبت هذه الفكرة.
ومثلاً يرى ّ
بأن الشعبي كان من أهل احلديث وهو من الكوفة ،وكان ربيعة من أهل الرأي
وهو يف املدينة ،واإلمام الصادق هو من مؤسيس فقه الكوفة ،وهو كان من أساتذة مالك بن
أنس يف املدينة يف الوقت نفسه(.((7

وما يمكن أن نستنتج من قول هاين أن كل املدارس سواء من املدينة أو الكوفة ُبني
نظامها الفقهي وأصوهلا عىل املصادر املشرتكة املتداخلة .وعىل سبيل املثال ،كانت متارس
مدرسة العراقيني أو الكوفة الرأي عن طريق القياس واالستحسان ،وكانت متارس مدرسة
سمي باملصلحة.
املدينة الرأي عن طريق ما ّ
( ((7املرجع السابق ،ص .318-317
( ((7املرجع السابق ،ص .319
( ((7املرجع السابق.
( ((7املرجع السابق ،ص .320
( ((7املرجع السابق.
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وما يمكن أن نالحظ هنا ،هي حماولة هاين إبطال الفكرة االسترشاقية القديمة:
أن التضاد بني أهل الرأي وأهل احلديث أو مدرسة املدينة ومدرسة الكوفة يقاس بتضاد
ومناقضة بني عقالنيني وحرفيني أو ليبرياليني وتقليديني .وهاين ضد الرؤية الضيقة والثنائية
لتاريخ الفكر الفقهي اإلسالمي ،كام هو ضد التعميم املفرط الذي يفرض أنام ًطا اختزالية
تبسيطية للرتاث والتاريخ .وكذلك هو يعارض اإلسقاطات االسترشاقية ويقوم بتفكيكها
ونقدها .وحسب رأيه ،كانت املناهج الفقهية اإلسالمية متداخلة ومتكاملة والنظريات
الترشيعية التي تشكّلت وتبلورت يف املذهب املحدد كانت تؤ ّثر يف ممثيل أو متبعي املذاهب
األخرى .واألفكار واملناهج الفقهية كانت تنتقل من املذهب إىل املذهب وكانت هناك
عالقة جدلية بني املذاهب .ونذكر ،مثال الطويف الذي قدم املصلحة عىل الدليل اخلاص من
النص وخالف مذهبه احلنبيل ،أو الغزايل الذي قام بتوسيع منهجية القياس بفكرة املصلحة
املرسلة وهو كان شافع ًّيا ،وهناك أمثلة كثرية أخرى.
وإضافة إىل ما سبق ،جتدر اإلشارة إىل أن اختزال املقاصد داخل املذهب املالكي
أو نسبة هذه الفكرة إىل املالكية ،اللذين حتدث عنهام هاين ،يمكن أن نشاهده عند عديد
من الفقهاء واملفكرين اإلسالميني املعارصين .وحتى يمكن أن نالحظ اخلطاب اإلسالمي
احلديث الذي يقدم املالكية كمدرسة فقهية أكثر عقالنية وقابلة للتكيف مع الظروف املتغيرّ ة
اجلديدة ،خاصة بسبب استخدامها املصالح واملقاصد.
وكمثال ،الشيخ أمحد الريسوين ،يصف املذهب املالكي «كأكثر املذاهب عناية
بمقاصد الرشيعة ورعاية هلا»( .((7ويف كتاباته يم ّثل املذهب املالكي نظا ًما فقه ًّيا مبن ًّيا عىل
آراء وأعامل أهل املدينة .ولكن قائلاً يقول :إن املالكية هي املدرسة الفقهية األكثر عقالنية،
وبالتايل األنسب للوقت املعارص ،وقائلاً  :إن العقالنية تنحدر من ممارسات أهل املدينة
نفسها ،يريد الريسوين بذلك تقديم وتعزيز الفكرة أن املذهب املالكي هو أقرب املذاهب إىل
النموذج النبوي ،وبالتايل إىل روح وقيم اإلسالم.
وكام نرى ،املوضوعات التي يفتحها هاين والقضايا واملسائل التي يستشكل فيها،
هي يف احلقيقة ،كلها ظواهر متداولة منترشة يف الساحة الفكرية واأليديولوجية اإلسالمية
املعارصة.
وبالرغم من التعارض مع اخلطاب املقاصدي لطه عبد الرمحن ،وإبراز نقاط

( ((7أمحد الريسوين ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي ،هرندن :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،2007 ،
ص .81
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تطويرا لبعض جوانب فكرة
االختالف معه ،يؤكّد هاين أن املقاربة الطهائية يمكن أن تعترب
ً
خصوصا فيام يتع ّلق بنسبية املصالح وتعريفها بمثابة قيم.
املقاصد،
ً

ويعرتف هاين أن اخلطاب الفلسفي والفقهي اإلسالمي املعارص يميل إىل تصور
املقاصد يف مفهوم القيمة .وهذه هي وجهة النظر املعارصة التي جتعل احلديث عن املقاصد
حدي ًثا عن القيم .وهاين نفسه ال يعارض هذه الفكرة برشط ألاَّ تصبح األيديولوجية التي
تشمل خطابه لكل األنظمة الفكرية األخرى وتقدم
ختضع احلقائق التارخيية وتفرض أو ّ
نفسها كحقيقة واحدة فريدة.

أيضا تطوير ملقاصد الشاطبي ،حيث
ويضيف هاين أن نظرية طه عبد الرمحن «هي ً
تصورا بني مفهوم املصالح ومفهوم الفطرة الذي فهم يف سياق
ال أحد استطاع أن يوجد
ً
املقصود اللغوي ال املقصد األخالقي .وهذه من أهم تطويرات طه عبد الرمحن ملقاصد
الشاطبي»(.((7

ﷺ اخلامتة

وبناء عىل كل ما سبق ذكره ،يصل هاين إىل النتائج التالية:

ينبغي ،قبل كل يشء عىل املفكرين املسلمني احلدثاء الذين يشغلون أنفسهم بتطوير
وجتديد الفكر الفقهي اإلسالمي التغلب عىل الرؤية املتمذهبة والتأطريية واأليديولوجية.

وبعبارة أخرى ،عليهم أن يتجنّبوا الرسد األيديولوجي لفكرة مقاصد الرشيعة
والقراءات املغرضة هلاّ .
ألن هذه النظرية هي ،يف احلقيقة ،نتيجة تطور الفكر الترشيعي
اإلسالمي الذي ساهم فيه مم ّثلو مجيع املذاهب اإلسالمية .وال يمكن أن نتحدث عن
أفضلية علامء املغرب عىل علامء املرشق يف موضوع املقاصد .وإن يف تأسيس وتطوير هذه
النظرية تشارك علامء املرشق واملغرب سوية.
وكام يقول هاين يف هذا الصدد« :كان عىل املقاصديني اجلدد أن يقولوا :إن املقاصد
فيوسعوا من فلسفتها ،وخيرجوها من أطر ما
أكرب من أن خيتص هبا مذهب من دون آخرّ .
اختصت هبا املذاهب .حيث يمكننا القول :إن يف املالكية مقاصديني وغري مقاصديني ،وكذا
يف سائر املذاهب واملدارس الفقهية يوجد املقاصديون وغريهم»(.((8
وثان ًيا ،إذا أراد الفكر اإلسالمي املعارص إعطاء تقييم تارخيي حقيقي لنظرية املقاصد،

( ((7إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد ،ص .304
( ((8املرجع السابق ،ص .324-323
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وفهم قصورها وحدودها وإمكانياهتا املنهجية ،جيب أن يقرأ هذه النظرية يف سياقها التارخيي
وخارج اإلطار األيديولوجي .وهذه القراءة تشرتط امتنا ًعا عن الصورة املثالية التّمدّ حية
للشاطبي والتقييم النقدي جلميع جوانب نظريته .ويف النتيجة ،ستتيح هذه القراءة إمكانية
التجاوز عىل أوجه القصور والنقصان يف نظرية الشاطبي املقاصدية نفسها.

ويف هذا السياق ،يشري هاين إىل القصور الكامن يف نظرية الشاطبي التالية :وكام
ذكرنا ساب ًقا ،كان الشاطبي أشعر ًّيا ،وبعض مفاهيم عقيدة األشعرية تؤدي إىل مصاعب
والتباسات يف تطور نظرية املصلحة أو املقاصد .وكمثال نذكر فكرة أن العقل غري قادر
عىل حتديد اخلري والرش ،احلسن والقبح ،بصورة مستقلة .وإن الوحي هو املصدر الوحيد
الذي حيدد ما هو خري وما هو رش ،وما هي مصلحة اإلنسان وما هو رضر بنسبة له يف حد
ذاته .واألحكام تكون مرشوعة إلاَّ إذا تم استخراجها من الوحي الذي نزل من السامء.
والشاطبي نفسه كان يعتقد أن املقاصد موجهة إىل حتقيق مصالح الناس ،ولكن الرشيعة هي
التي حتدد املصالح وال يتم حتديدها من قبل العقل والنزوع اإلنساين.

ولكن فيام يتع ّلق بالتأويالت والقراءات احلديثة لنظرية مقاصد الرشيعة ،التي
يسميها هاين بتعريف دقيق «الرباغامتية اجلديدة» ،فهي ال تأخذ بعني االعتبار اجلينالوجيا
واإلمكانات اإلبستمولوجية هلذه النظرية .واحلقيقة هي أن خال ًفا لرجال الدين وعلامء
العصور الوسطى ،يعتقد اإلصالحيون اإلسالميون املعارصون أنه يمكن استنباط مقاصد
الرشيعة بالعقل.
وبعبارة أخرى ،من خالل التأمل يف نصوص القرآن والسنة ،يستطيع الفقيه حتديد
مقاصد الرشع ،وهذا بدون استدالل من الدليل اخلاص من النص ،وبدون تقييد وختصيص
هذه املقاصد بأي نص معني .ألهنم ،يف النهاية ،يعتربون هذه املقاصد أو القيم «احلجية».

كثريا ما وقعت يف أخطاء تارخيية ،وقامت بإسقاط الفلسفات
وهذه القراءات اجلديدة ً
املعارصة عىل املفاهيم والعلوم اإلسالمية ،واستخدمت املقاصد يف رصاعاهتا األيديولوجية
مع إمهال أسسها وأصوهلا وأبعادها املنهجية.
وعىل هذا األساس ،يؤكد هاين أن «الدعوة إىل الفكر املقاصدي حتت تأطري النزعة
الكالمية واملوقف األشعري السلبي من احلسن والقبح العقليني والتعليل يف شكله املنطقي
والفلسفي ،هي دعوة بال مضمون»( .((8ويضيف أن «الشاطبي اعترب أن قصد التكليف
وقصد الوضع ال جيتمعان يف قصد املرشع والواضع .إذ ليس للمكلف أكثر من قصد

( ((8املرجع السابق ،ص .338
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واضحا أن ما يؤدي إليه هذا الرأي هو أن املقاصد من اختصاص املرشع
التكليف ،أصبح
ً
وما قيمة املقصد إن كان غري مكلف به وغري مقدور عليه ،وما قيمة العلم به»(.((8
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،يرى هاين أنه دون حل املشاكل املعرفية واملنهجية
والفلسفية العديدة املتعلقة بنظرية املقاصد ،هي ،عىل الرغم من كل القراءات اجلديدة ،ال
يمكن أن تكون فعالة ومثمرة ،وال يمكن أن حيقق املهام واآلمال التي يعلق عليها املفكرون
املعارصون.

وكام نشاهد ،هاين يبقى وف ًّيا ملنهجه النقدي ويستعمله بشكل مرتب وواضح
عندما يضع حتت جمهر الشك والنقد ليس اإلسقاطات األيديولوجية التي أحاط اخلطاب
اإلسالمي املعارص املقاصد هبا ،بل أبعاد وجوانب نظرية الشاطبي نفسها .وعىل سبيل
املثال ،يظهر ذلك يف نقده اللاَّ ذع لفكرة أن الشارع وضع الرشيعة عىل أساس مراعاة ما
عليه العرب من أمية ،وأن ّه ال جيوز إعطاء النصوص املعاين التي ال تتوافق وال تتناسب مع
كون العرب أمة أم ّية.
وإذا كان مثلاً اجلابري يق ّيم مفهوم أمية العرب هذا تقييماً إجياب ًّيا للغاية ،ويفهمه
كفكرة أن املقاصد تراعي أمية العرب بمثابة حماولة الشاطبي لصد الطريق لكل التأويالت
الباطنية العرفانية ،فهاين خيالف اجلابري يف هذه املسألة إطال ًقا ،ويقوم بنقد وتفكيك هذا
املفهوم وتفسري الشاطبي لألمية.
ويعترب هاين أن «الشاطبي هنا يستدمج إحدى أهم العنارص األيديولوجية التي
تأسس عليها النظام البياين العريب الرسمي ،أال وهي سد الطريق ،هنائ ًّيا ،أمام (التأويل)،
والتقيد باملعاين التي حيملها ظاهر النصوص .إنه بالتايل ،موقف جاء ،ليس إلحداث قطيعة
مع هذا العرص أو إعادة التأسيس ،لتكريس هذه النزعة الظاهرية»(.((8

وحسب موقف هاين ،مفهوم األمية يق ّيد تعليل وإمكانية استنباط واستقراء املقاصد
نفسها؛ ألن كل ما ال يتوافق مع أمية العرب وأفهامهم ،حسب هذا املفهوم ،ال يمكن أن
كثريا ما
تعترب مقصدً ا من املقاصد الرشع .ويف رأي هاين ،إن املقاصديني املعارصين اجلدد ً
يتجاهلون وهيملون هذه املشكلة النظرية يف فكرة املقاصد للشاطبي أو حياولون أن يعطوها
مناقضا لتعريف الشاطبي هلا.
آخر
ً
تلوينًا َ
ويف النهاية ،يطرح هاين سؤالاً يستفز التفكري« :هل كان الشاطبي مقاصد ًّيا»؟
(((8املرجع السابق،ص .358
(((8إدريس هاين ،حمنة الرتاث اآلخر]/http://alhiwaraldini.com/ar/category/download-book[ .
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كثريا من املقاصديني اجلدد أو ممثيل تيار اإلصالح
وكأن يدعو هاين هبذا السؤال الفجائي ً
اإلسالمي إىل أنه وقبل إسقاط مفاهيمهم وفلسفتهم ونظريتهم الفقهية من منظور
التصورات األخالقية القيمية املعارصة عىل شخصية الشاطبي ونظريته املقاصدية ،عليهم
أن يفكروا كيف كان الشاطبي نفسه يفهم ويامرس نظريته يف زمانه التارخيي.
ً
وأخذا بعني اعتبار كل ما سبق ذكره عن قصور نظرية املقاصد للشاطبي ،جييب هاين
عن سؤاله أن «األطر التي وضعها الشاطبي ال تتقدّ م باملقاصد»( .((8وبمثابة املثال يورد هاين
فتوى حييى بن حييى الليثي« ،إذ إنه ملا دخل عىل بعض السالطني –عبد الرمحن بن احلكم–
فسأله عن الوقاع يف شهر رمضان فقال :عليك صيام شهرين متتابعني .فلام خرج راجعه
بعض الفقهاء وقالوا له :القادر عىل إعتاق الرقبة كيف يعدل به إىل الصوم ،والصوم وظيفة
املعرسين ،وهذا امللك يملك عبيدً ا غري حمصورين؟ فقال هلم :لو قلت له :عليك إعتاق
مرارا ،فال يزجره إعتاق الرقبة ،ويزجره صوم شهرين
رقبة الستحقر ذلك وأعتق عبيدً ا ً
متتابعني».
وحسب قول هاين ،رأى الشاطبي أن حييى بن حييى الليثي ظ ّن أن «مقصد الرشع من
الكفارة هو الزجر .وامللك ال يزجره العتق بقدر ما يزجره الصيام» .وكام هو معروف ،اعترب
الشاطبي هذه الفتوى أهنا باطلة واستدل عىل إمجاع العلامء الذين ما أفتوا هبذه الطريقة.
أساسا يف القول بالرتتيب
يالحظ هاين ،أنه انحرص اختالف الفقهاء حول هذه الفتوى
ً
والتخيري.

ولكن هان ًيا يرى إشكالية أساسية يف املسألة األخرى يف قول الشاطبي أن كالم حييى
بن حييى الليثي خمالف لإلمجاع .ويقول هاين :لو كان الشاطبي يعترب املقاصد ح ًّقا ألخذ
بفتوى ابن الليثي؛ ألن فتواه أقرب إىل املقاصد من موقف الشاطبي .ويف رأي هاين ،حتى
لو وقع ابن الليثي يف اخلطأ ،كان عىل الشاطبي أن يرد عليه بالفتوى املقاصدية أو من منظور
املقاصد وليس مستندً ا أو الج ًئا إىل اإلمجاع.
يرص هاين عىل أنّه كان أحرى بالشاطبي أن يبينّ أن يف العتق
ويف هذا الصددّ ،
واإلطعام ملصالح هي أكثر أولوية ونف ًعا للناس من الصوم بمدة شهرين متتابعني .ويلخص
هاين قوله بالعبارة التالية« :غاية القول :إن املباين التي ت ََّم هبا تنسيق مقاصد الرشع وفلسفتها
عند الشاطبي تعارض املقاصد باجلملة»(.((8
( ((8إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد ،ص .362
( ((8املرجع السابق ،ص.366 .
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وجتدر اإلشارة هنا إضافة إىل أفكار هاين أنه حتى يف فتاواه وآراؤه الفقهية ما طبق
الشاطبي املقاصد وبقى متب ًعا إمجاع املذهب املالكي(.((8

إذنَّ ،
تتلخص معاجلة هاين يف مستويني :يف نقد الفكر املقاصدي اجلديد واخلطاب
الذي تشكّل حول املقاصد يف الفكر االسالمي املعارص ،ويف نقد الفكر املقاصدي عند
واحد من أساطني هذا الفكر  -اإلمام الشاطبي.

وقبل أن ينتهي من بحثه يقوم هاين بتأمالت حول مشكلة حتديد ضوابط معتربة
(قيمية) للمقاصد لكي «ال تصبح طري ًقا إىل الفوىض»( .((8ويقول هاين« :فالغاية من
بحث املقاصد هو فعل الترشيع نفسه ،كام لو قلنا :من أدرك املقصد أمكنه الترشيع ،فيكون
اإلشكال ال يف مبدأ الترشيع بل يف إمكان بلوغ املقاصد الواقعية .لعل هذا ما أ ّدى إىل وجود
فوىض يف تقدير املصالح عند القدامى ،إىل درجة بارزوا هبا أئمة الدين أنفسهم .ومثالنا عىل
ذلك ما كان من شأن موقفني عىل متام التناقض يف تقدير املصلحة من خروج اإلمام احلسني
إىل كربالء»(.((8
واملصلحة ،يف رأي هاين ،هي ترتبط بالشخص وباألحوال ،هي نسبية وقابلة
لالنقالب .ولكن القيم ال يمكن أن تتغيرّ  ،بل تتغيرّ املصالح.
وهذه مالحظة هاين يمكن أن تصبح موضو ًعا للنقاش والبحث العلمي للمقاصديني
خصوصا يف سياق النزاعات واحلروب واالنقالبات
اجلدد وللخطاب اإلسالمي املعارص،
ً
التي جترى يف العامل اإلسالمي يف الوقت الراهن ،وعجز الفقهاء عن تقييمها من منظور
املقاصد والكليات ،وعن تقديم الرؤية الفقهية الواضحة هلذه األحداث االجتامعية
والسياسية.

ويرصح هاين أن مذهب املقاصديني احلدثاء خيتص باملصالح غري املنضبطة بقواعد
واضحة ،وهذا يؤ ِّدي إىل الرصاعات املذهبية والفتن .وهذه املشكلة يعتربها هاين من أكرب
جتليات أزمة العقل العريب اإلسالمي.
وإ ًذا ،يؤكِّد هاين عىل الرغم من أن املفكّرين املعارصين يدخلون يف دائرة املقاصد قيم
احلرية والكرامة واالستقالل والعدالة وما شابه ،فإنه مل حتدث ثورة يف الفكر األصويل ومل

(86) Wael Hallaq. Islamic Legal Theories. An introduction to Sunni usul al-fiqh. New York:
Cambridge University Press, 1997, p. 207 - 208.

( ((8إدريس هاين ،املعرفة واالعتقاد ،ص .312
( ((8املرجع السابق ،ص .306
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يظهر فقه جديد.

رأي ونـقــــاش

ويف سياق ذلك ،يقول هاين :إن األمر يتط َّلب حترير املقاصد من اهليمنة األيديولوجية
واملذهبية والكالمية والفقهية وتقديمها يف جمال أوسع باعتبارها نظرية فقهية يامرسها كل
العقالء دون اختزال مذهبي أو أيديولوجي .ويدعو هاين إىل إعادة النظر والتفكري يف «نسقنا
ومبانينا وقواعدنا الفكرية وآفاق تفكرينا واختياراتنا وامتالك اجلرأة يف نقد أحوالنا ،وحتقيق
الثورة عىل ما مل يعد ناف ًعا من آليات اجتهادنا ،ومن ذلك الثورة عىل فكرنا املقاصدي»(.((8

( ((8املرجع السابق ،ص.367-366 .
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ﷺ مدخل

يكاد جيمع الدارسون لتاريخ مفهوم التسامح عند الغرب ،عىل ر ِّد
نشأته إىل ما عرفته أوروبا من رصاعات ونزاعات دينية وسياسية وحاجتها
التعصب واالضطهاد.
لتجاوزها ،فقصته هي يف أغلبها قصة املعركة ضد
ُّ
إذ مع بداية القرن السادس عرش ظهرت أدبيات وخطابات سعت إىل
إبراز حقيقة التسامح ،ولفت االنتباه إىل أمهيته يف إجياد احللول للخالفات
املشعلة للفتن الدينية والسياسية واالجتامعية .ثم ما لبث أن تطور املفهوم

* باحث يف الفكر اإلسالمي ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة السلطان موالي
سليامن  -املغرب.
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ليصري أحد أهم األسس الفكرية والفلسفية التي استندت إليها الذهنية الغربية إلحداث
تغيريات وإصالحات يف كل جماالت احلياة ،بل غدا من املفاهيم املؤسسة ملذاهب فكرية
حديثة كالليربالية ،ومن أهم املفاهيم التي قامت عليها فلسفة حقوق اإلنسان.

كام استطاع هذا املفهوم ختليص العقل الغريب من الفكر الوثوقي ،ومن رواسب
الالهوتية واألخالقيات السلبية التي سادت أوروبا عرص الظلامت ،ليكون من أهم
املقاالت التي حققت ألوروبا هنضتها وتنويرها فحداثتها .وذلك بعد أن متكن املنظرون له
ونصا لتحتضنه الفلسفة،
من حتريره من احلمولة الدينية التي نشأ يف حضنها ،وترعرع سيا ًقا ًّ
تفرع عنها من علوم إنسانية سعت إىل إعادة بناء تصوره عىل أسس عقالنية كالشكوكية
وما ّ
واحلرية واالستقاللية والضمري...
ويأيت كتاب «مقالة يف التسامح» لصاحبه األستاذ زكي امليالد ،يف سياق يعرف فيه
العامل العريب واالسالمي ظرو ًفا مشاهبة ملا عاشته أوروبا قبيل النهضة حيث الفتن الدينية
والسياسية والتخلف عن ركب احلضارة اإلنسانية.

سياق أمىل عىل األستاذ زكي استدعاء أهم مفهوم استند إليه مصلحو أوروبا وأنوارها
لتجاوز عرص الظلامت ،ولتحقيق النهضة والريادة احلضارية ،وهو مفهوم التسامح .وذلك
قصد لفت انتباه منظري اإلصالح والتغيري إىل أهم مفهوم تم تغافله يف الفكر اإلسالمي
املعارص رغم قيمته وأمهيته السالفة الذكر .وكذا للتأكيد عىل رضورة حتويل طريقة النظر
إليه من كونه يتحدد يف نطاق املختلفني ،إىل نطاق املتفقني من جهة الدين ،وترجيح أولويته
يف النطاق الداخيل عىل النطاق اخلارجي.
ومن أجل بلوغ تلك الغاية سعى األستاذ زكي امليالد يف هذا الكتاب؛ متوسلاً
منهجا
ً
مجع فيه بني الفحص والتحليل ،النظر والتطبيق ،الوصف والنقد؛ إىل جانب التذكري بأهم
ما جاء يف املجالني األورويب واإلسالمي العريب حول مفهوم التسامح ،الستجالئه وإعطائه
قوة املعنى عىل مستوى النظر ،وقوة التخ ُّلق عىل مستوى العمل ،مراع ًيا يف ذلك تطور
املفهوم يف األزمنة احلديثة.
وقد استوقفت الباحث أثناء بحثه عن مفهوم التسامح عند مفكري العرب ،أربع
مفارقات إشكالية رصح هبا يف مقدمة الكتاب ،وجاء متنه ملعاجلتها؛ وهي:

 -1رغم تعرفنا عىل «السامحة» باعتبارها صفة مثبة للرشيعة وللعامل هبا ،فإننا مل
نتعرف عىل مفهوم «التسامح» وهو مفهوم يف حقيقته فعل متولد عنها ومقرتن هبا.
 -2استقبلنا القرن العرشين بمعركة فكرية يف جمالنا العريب حول مفهوم التسامح يف
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اإلسالم واملسيحية ،جسدهتا املناظرة التي مجعت فرح أنطون بالشيخ حممد عبده ،كان من
أثرا
املفرتض أن تؤدي إىل إدراك مبكر هلذا املفهوم ،وتضعه يف دائرة االهتامم ،لكنها مل ترتك ً
حقيقيا ،بل إن املحاوالت التالية هلا يف املوضوع ،مل ِ
تأت عىل ذكرها.
ًّ
تكون انطباع عند بعض املفكرين العرب يعترب مفهوم التسامح مفهو ًما غريب
َّ -3
النشأة واالبتكار والتطور ،يف حني أنه مفهوم إسالمي ثابت وأصيل.

 -4ظهور أصوات تدعو إىل التخيل عن مفهوم التسامح واستبداله بمفاهيم أخرى،
لكونه يف نظرها يتَّسم بالتعايل ،وأنه يأيت من باب اإلحسان واالمتنان ،ويستبطن نو ًعا من
الرتاتبية والالمساواة ،وأن فيه ميلاً إىل الضعف والرتاخي يف زمن تسوده القوة ،يف حني أنه
مفهوم خلاَّ ق ونبيل ،تتجلىَّ فيه نوازع اخلري ،ومجالية الروح ،وعظمة الضمري.
تفرعت عنها أسئلة مركزية ذكرها الباحث زكي امليالد يف مقدمة
تلك اإلشكاليات َّ
الكتاب ،وجعل بعضها عناوين ملحاوره.

ﷺ هل التسامح مفهوم غريب؟

مفارقة هذا السؤال يف نظر الباحث ،أنه أتى من كتاب عرب معارصين ومل ِ
يأت من
الغربيني ،وقد وقف عند ثالثة مواقف متيل إىل اعتبار مفهوم التسامح غريب النشأة والتطور،
وأنه مفهوم وافد عىل الثقافة العربية:

أوهلا :يرى البعض أن التسامح منذ النصف الثاين من القرن السابع عرش امليالدي
بات يمثل سمة عامة يف الفكر الغريب ،ويف املقابل يعد غائ ًبا عن اللغة العربية ،ومن َث َّم فهو
غائب بالتبع عن انامط التفكري كافة التي تعمل عرب هذه اللغة.
وأبرز من مثل هذا املوقف رجل الدين املسيحي اللبناين سمري اخلليل ،ورشحه
يف مقالته «التسامح يف اللغة العربية» املنشورة يف كتاب مشرتك مع كتَّاب بريطانيني محل
عنوان« :التسامح بني رشق وغرب ..دراسات يف التعايش وقبول اآلخر» ،وآخر ما انتهى
إليه صاحب هذا الرأي تأكيدً ا ملوقفه ،أن كلمة التسامح يف املجال العريب ليست واحدة من
تلك الكلامت التي ت ََّم النضال بشأهنا خالل القرن التاسع عرش أو حتى يف القرن العرشين،
فهي كلمة تم جتاهلها كل ًّيا وبات النظر إليها من نافل القول ،ألهنا مل جتد هناك من يفكر هبا
أو ينطق باسمها.
سجل الباحث امليالد عىل هذا املوقف مالحظات أمهها:
 -1أنه يتناغم مع رأي فرح أنطون الذي اعترب فيه أن املسيحية أكثر تساحمًا من اإلسالم
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يف العالقة مع العلم والفلسفة ،والفرق بينهام أن اخلليل مل جيد من حياججه ويواجهه كام فعل
حممد عبده مع فرح أنطون يف بداية القرن العرشين ،بل إن اخلليل صار مرج ًعا يستشهد به
من طرف كتَّاب وباحثني معارصين.

 -2أنه يتصف بثالثة أمور هي :التح ُّيز واجلزم واحلرصية ،فمن جهة التح ُّيز فقط
تفوقه ،واعتربه العمود الفقري لليربالية التي هي
َّ
اصطف إىل جانب املوقف الغريب معلنًا ُّ
فلسفة عامة للبرشية يف نظره .ومن جهة اجلزم فهو يعتربه موق ًفا جاز ًما ثابتًا غري قابل
للتعديل والتخطئة بالرغم من وجود أقوال تعارضه وتفارقه .أما من جهة احلرصية فقد
حاول اخلليل حرص مفهوم التسامح باملجال الغريب مما يستوجب يف نظره البحث عن أصوله
التارخيية يف ذلك املجال.

 -3انتقد امليالد ما ذهب إليه اخلليل من نقصان كلمة التسامح وهشاشتها يف اللغة
العربية بام أورده الدكتور جابر عصفور يف كتابه «هوامش عىل دفرت التنوير» ،حيث وجد
للكلمة ثراء دالل ًّيا جتاري به القيم احلديثة ،إذ تدل عىل السياسة التي يتجمل هبا الفرد يف
التعامل مع كل ما ال يوافق عليه ويصرب عليه ،وجيادل فيه بالتي هي أحسن ،ويتقبل حضوره
بوصفه ح ًّقا من حقوق املخالفة ،والزمة من لوازم احلرية التي يقوم عليها معنى املواطنة يف
الدولة املدنية احلديثة.

 -4يرى امليالد أن اخلليل مل يستحرض مناظرة فرح أنطون وحممد عبده ،حيث توفق
الشيخ عبده يف نقض مقولة أنطون ،وكشف أصالة مفهوم التسامح وعمقه يف اإلسالم.
ثانيها :يرى البعض أن التسامح إنام يعبرّ عن ثقافة مسيحية غربية مشبعة باالستسالم،
وتقديم اخلدين م ًعا للصفع كعربون ملقام الصفح ،ونادت هبذا املفهوم املسيحية زمن
مربرا للتعايش ،وتعطي القوة املتغطرسة جمالاً واس ًعا للطغيان واالستبداد،
االضطهاد لتجد ً
وكان من نتائج هذه التساحمية الغربية الدينية حلول عرص الظالم الغريب.

ذهب إىل هذا الرأي الباحث اجلزائري الدكتور عبد القادر بوعرفة يف تصديره
لكتاب« :التسامح الفعل واملعنى» ودعا فيه إىل االنتقال من خطاب التسامح إىل خطاب
العفو ،باعتبار أن األول يف نظره غريب مسيحي ،والثاين إسالمي قرآين ينزع نحو القوة
والرفعة.
هذا الرأي يف نظر امليالد ظهر عليه امتزاج احلس النفيس باحلس السيايس الغاضب
واحلس األيديولوجي؛ فقد وجد يف نفسه أن مفهوم التسامح يعكس الضعف ،ويزداد
انتشارا وتداولاً سياس ًّيا يف العامل خيفي معه خب ًثا حيث يعرضه الكبار كسلعة إىل
خطابه
ً
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عامل الصغار ويدعوهنم ملامرسته دون أن يامرسوه هم .أما أيديولوج ًّيا فهو يرى أن مصطلح
التسامح مل يدخل إىل الثقافة العربية إلاَّ يف هناية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين
عن طريق الكتاب املسيحيني العرب.

جاء تعقيب امليالد عىل ذلك من جهة متف ًقا مع هذا الرأي ألنه فتح أفق العالقة بني
مفهومي التسامح والعفو ،ومن جهة أخرى اختلف معه ألن النظر فيه ملفهوم التسامح كان
متجها إىل اخلارج ومل يلتفت إىل تطبيقات التسامح يف نطاق الداخل اإلسالمي ،وألنه يقرتن
ً
بالقوة عكس احلقل الداليل للتسامح يف اللغة العربية.
ثالثها :يرى أصحاب املوقف الثالث أن التسامح كان موجو ًدا يف الرتاث العريب
اإلسالمي ،لكنه مل يكن بذلك الوضوح الذي جتىل به يف الفكر األورويب .ذهب إىل هذا
الرأي الباحث األردين حممد أمحد عواد وأبان عنه يف مقالة بعنوان« :منطلقات التسامح عند
الفالسفة املسلمني» نرشها يف جملة التسامح شتاء 2003م.

هذا املوقف يف رأي امليالد ينطلق من حالة الوضوح يف جانب عالقة الفكر األورويب
بمفهوم التسامح لوجود كتابات معروفة يف هذا الشأن ،ومن حالة عدم وضوح بالقدر
الكايف يف جانب عالقة الفكر العريب واإلسالمي بمفهوم التسامح لقلة الدراية بالكتابات يف
هذا الشأن ،حيث تم تغافل أهم املحاوالت املعارصة التي تناولت املفهوم من قبيل حماولة
الشيخ حممد عبده يف كتابه الذي مجعه تلميذه حممد رشيد رضا ووضع له عنوان( :اإلسالم
والنرصانية مع العلم واملدنية) ،وحماولة الشيخ حممد الغزايل يف كتابه( :التعصب والتسامح
بني املسيحية واالسالم) ،وحماولة الشيخ الطاهر بن عاشور يف كتابيه( :مقاصد الرشيعة
اإلسالمية) و(أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم) يف األول تطرق الشيخ ابن عاشور
ملفهوم السامحة باعتباره أول أوصاف الرشيعة وأكرب مقاصدها ،ويف الثاين اعترب الشيخ ابن
عاشور أن التسامح من خصائص دين اإلسالم ومن أشهر مميزاته وأدل حجة عىل رمحة
الرسالة االسالمية.
خرج امليالد بعد مناقشته تلك املواقف بخالصة حاصلها أن التسامح ليس مفهو ًما
غرب ًّيا ،وإنام هو مفهوم إسالمي ثابت وأصيل عرفت به الرشيعة اإلسالمية ،ووصفت
بالرشيعة السمحة ،وظلت متالزمة هبذا الوصف البديع ،ومن شدة هذه املتالزمة وعمق
هذه الصلة بني الرشيعة والتسامح صار عامل الدين يطلق عليه صاحب السامحة.
ويف مقابل ذلك أبرز امليالد أن مفهوم التسامح مل يعرف يف املجال األورويب إلاَّ
تطورا ومتابعة منذ النصف الثاين من القرن السابع عرش امليالدي ،وبقي
حدي ًثا ،وشهد
ً
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متجد ًدا ومرتاكماً وحتددت له وجهة غري الوجهة التي حتددت له يف ساحة الفكر العريب
واإلسالمي ،وإلثبات ذلك توقف امليالد عند أهم من أ َّلف يف التسامح يف الفكر الغريب
احلديث.

ﷺ جون لوك ورسالة التسامح

هذه الرسالة جاءت جوا ًبا من لوك لسؤال من صديقه فيليب فان ملربوش ،يطلب فيه
رأيه حول التسامح املتبادل بني املسيحيني ،وحتددت أطروحتها بصورة رئيسة يف رضورة
الفصل التام بني مؤسسة السلطة الدنيوية ومؤسسة الكنيسة الدينية ،والكشف عن حدود
سلطة احلاكم املدين من جهة ،وحدود سلطان الكنيسة من جهة أخرى.
فالدولة يف نظر لوك تكونت لغرض وحيد هو املحافظة عىل خريات الناس املدنية
وتنميتها ،وال ينبغي أن متتد إىل نجاة النفوس ومتس أي يشء يتعلق باحلياة اآلخرة .أما
الكنيسة يف نظره فهي مجاعة حرة مؤلفة من أناس اجتمعوا بإرادهتم لعبادة اهلل علنًا عىل
النحو الذي يرونه مقبولاً عنده ،ويكون كفيلاً بتحصيلهم للنجاة ،وال يمكنهم فعل أي
يشء يتعلق بامتالك خريات مدنية ،وال جيوز هلم استخدام القوة لكوهنا من اختصاص
احلاكم املدين .فالدولة والكنيسة يف نظر لوك مجاعتني خمتلفتني كل االختالف يف األصل
والغاية واجلوهر ،لذلك احلدود الفاصلة بينهام ثابتة وال يمكن اخللط بينهام.
حدَّ د امليالد عنارص أمهية رسالة لوك يف األمور اآلتية:

أول :أهنا لفتت االنتباه إىل مفهوم التسامح ومحلت اسمه وجعلته يف دائرة االهتامم،
نصا مرجع ًّيا
وشكّلت له وجو ًدا ممتدً ا فسدَّ ت فرا ًغا حيو ًّيا يف موضوعه ،فصارت بذلك ًّ
ملحا وحاجة
يستند اليه وينطلق منه؛ حيث أنتج نصها يف عرص كان فيه التسامح مطل ًبا ًّ
رضورية ،سواء للمنتمني إىل العلم الديني أو املنتمني للعلم املدين.

ثان ًيا :يف هذه الرسالة قدّ م لوك رؤية معتدلة ومتوازنة وبعيدة عن التح ُّيز الديني
لتحررها من فكرة املصلحة ال من جهة مؤسسة السلطة وال من جهة مؤسسة
والسيايسّ ،
الكنيسة ،هذا االعتدال والتوازن يف الرؤية كان من عوامل رواجها الواسع يف عرصها وما
بعده.
ثال ًثا :ظهر لوك يف الرسالة ملتز ًما باإليامن الديني ،ومداف ًعا عن التجربة الدينية،
ومتمسكًا بالتعاليم األخالقية ،ومن جتليات ذلك موقفه من عدم التسامح مع امللحدين
جر عليه مالحظات انتقادية.
الذي َّ
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راب ًعا :أن أطروحته يف الفصل بني املؤسستني الدينية واملدنية حتققت يف العامل
األورويب ،وأسهمت يف إنقاذ الدول األوروبية احلديثة من الفتن واحلروب الدينية ،ويف
أيضا ،كام أعادت التوازن الديني والسيايس يف العالقة بني السلطة
إنقاذ مؤسسة الكنيسة ً
ومسارا ،بقصد
وأساسا وجهة
والكنيسة ،فقد اختذت من التسامح حكمة وفضيلة ،مبدأ
ً
ً
تعطيل ومنع استعامل القوة واإلكراه يف فرض اآلراء ،ويف العالقات بني اجلامعات ،ودعت
يف مقابل ذلك إلضافة قاعدة العدالة ،والعمل باإلحسان واملحبة يف التعامل مع اآلخرين
املختلفني.
خامسا :حرص لوك خطاب التسامح يف املجال الديني ،وحتديدً ا يف نطاق التسامح
ً
الديني املسيحي ،مما جعل البعض ينتقصون من أمهيته أمثال الدكتور كامل عبد اللطيف يف
كتابه الوجيز( :العرب واحلداثة السياسية) ،حيث وصفها باملحدودية وأهنا قد تم جاوزها
الح ًقا يف أدبيات فلسفة األنوار.

تساءل امليالد عن سبب هذا احلرص وعده غري مفهوم ،ألن لوك مل يتطرق ال من
قريب وال من بعيد لألقسام األخرى للتسامح ،وألن لوك ينتمي إىل زمرة الفالسفة الكبار،
فلو كان من رجال الدين ألصبح مفهوما ملاذا احلرص والرتكيز عىل التسامح الديني.

سادسا :رغم انتامء رسالة لوك إىل جمال التسامح الديني ،إلاَّ أهنا مل تكشف عن رؤية
ً
لوك جتاه عامل اإلسالم؛ فقط وردت بعض اإلشارات العابرة واملحدودة اخلالية من الكالم
والبيان.

ﷺ فولتري وقول يف التسامح

يف مطلع ستينات القرن الثامن عرش امليالدي نرش الفيلسوف الفرنيس فولتري
(1778-1694م) كتا ًبا حول التسامح عرف حسب الرتمجة العربية التي أنجزها الباحث
املغريب سعيد بن كراد بعنوان( :قول يف التسامح) ،وهو يضم جمموعة من املقاالت القصرية
املثرية بتساؤالهتا ونقدياهتا ورسدياهتا ووقائعها ومناقشاهتا.
خمترصا وصاد ًقا ملا سماّ ه
أراد فولتري من هذا الكتاب أن يقدم حسب قوله رس ًدا
ً
احلامقات التي ارتكبت وجرت فيها دماء كثرية أما عىل املقصلة ،وإما يف املعارك ابتداء من
خصوصا تلك احلروب والفضاعات التي أثارهتا الرصاعات حول
القرن الرابع امليالدي،
ً
اإلصالح بقصد فتح أعني بعض الناس برجاء أن تتسلل الرمحة إىل القلوب الطيبة.
انطلق فولتري يف كتابه من قضية جان كاالس؛ قضية العائلة التي اهتمت بقتل ابنها
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املنتحر ،ألنه كان ينوي يف اليوم التايل االنتقال من الربوتستانتية إىل الكاثوليكية ،نفذ احلكم
يف حق األرسة بقتل األب ،وسجن االبن الثاين وإرغامه عىل تغيري مذهبه ،وانتزاع البنات
من أمهن ووضعهن يف دير وسلب ماهلن.
هذه الكارثة أ ّثرت يف فولتري وجدان ًّيا وأخالق ًّيا وفكر ًّيا ،ودفعه ذلك للتحري عنها،
وخصص هلا يف كتابه ثالث مقاالت ،األمر الذي جعل من خطابه التساحمي يف نظر الباحث
امليالد مرجعا يف بابه ألنه مل ِ
يأت من فراغ ،ومل يكن جتريد ًّيا ،وإنام هو خطاب واقعي مستند
ً
إىل وقائع تارخيية هزت الضمري الفرنيس.
سجل الباحث امليالد املالحظات االتية:
أمام هذا القول الفولتريي يف التسامحّ ،

أول :إن التسامح الذي ناقشه فولتري ضب ًطا وحتديدً ا هو التسامح الذي يتصل باملجال
املتوجه بصورة رئيسة إىل الوسط املسيحي الفرنيس الكاثوليكي الذي
الديني املسيحي،
ّ
عاش حرو ًبا وفتنًا ورصاعات بني املذاهب املسيحية ،نتجت عنها فظاعات واضطهادات
وآالم ،انحصار احلديث عند فولتري عن مفهوم التسامح الديني سجل عليه مالحظة إغفاله
وإمهاله للحديث عن التسامح يف املجاالت األخرى.

ثان ًيا :من أحد الوجوه يمكن اعتبار كتاب فولتري منتم ًيا إىل حقل النقد الديني
ربا أنه
وحتديدً ا إىل حقل النقد الديني املسيحي ،فقد انتقده بشفافية وعنف فكرة وجتربة ،معت ً
طغت عليه وبشدة نزعات التعصب ،وقادته إىل تاريخ من احلروب والرصاعات الفظيعة
والدامية .مع ذلك فإن هذا املوقف النقدي العنيف مل يدفع فولتري إىل االنقالب عىل الدين،
وال إىل التجايف عنه ،أو عدم االكرتاث به ،وال اختاذ موقف سلبي منه ،بل ظهر مداف ًعا عنه
واضحا من جتلياته ما ظهر يف مقالته( :صالة هلل) ،كام أنه
حسا إيامن ًّيا
ً
متمسكًا به ،وأظهر ًّ
فضل لإلنسان أن يكون عىل خرافات من أن يكون ملحدً ا.
ثال ًثا :صور فولتري يف وقته أن التعصب هو مشكلة املسيحيني يف أووربا دون باقي
املجتمعات غري األوروبية التي كانت تنعم بالتسامح.

راب ًعا :ظل فولتري ينبه باستمرار إىل رضورة اختيار مسلك العقل للشفاء من داء
ربا أن التعصب عدو العقل وطارد له ،مؤكدً ا احلاجة إىل
التعصب ،وحتصيل التسامح معت ً
وسياجا حام ًيا له.
العقل بوصفه منب ًعا للتسامح
ً

خامسا :رغم كون الكتاب يف التسامح الديني ،إلاَّ أن احلديث فيه عن اإلسالم كان
ً
بحكم الغائب.
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سادسا :فيام يتعلق بأمهية وقيمة خطاب فولتري التساحمي ،نظر امليالد إىل املجالني
ً
باهرا عىل
األورويب واإلسالمي ،فرأى أن رسالة فولتري يف املجال األول حققت
ً
نجاحا ً
الصعيد الداخيل ،حيث أسهمت يف جتاوز حاالت التعصب والعنف التي كانت بني املذاهب
واجلامعات الدينية ،لتنتقل أوروبا إىل حالة التعايش والسلم ،أما عىل الصعيد اخلارجي فقد
أخفقت أوروبا لكوهنا نقلت تاريخ االضطهاد من الداخل إىل اخلارج ،حيث تعاملت مع
األمم واملجتمعات األخرى بسياسات وصفت باإلمربيالية ،كان من أكرب جتلياهتا ظاهرة
االستعامر التي قبحت صورة أوروبا.

وتأسف الباحث امليالد ملساندة ووقوف اجلامعات الدينية وراء تلك السياسات،
بخالف ما دعا إليه فولتري يف رسالته حيث أرادها أن تنرش ما أسامه بالتسامح الكوين.
أما يف املجال العريب واإلسالمي يرى امليالد أنه حان ميعاد اللحظة الثانية للرسالة
عندنا يف الربع األول من القرن احلادي والعرشين ،وقد ن َّبه هلا مرتجم الكتاب الباحث
سعيد بن كراد الذي رأى أهنا تشكّل مرافعة رائعة من أجل التسامح والتآخي ونبذ العنف
والتعصب ،ويرى أن كل ما يف الكتاب تصوير حلالتنا فيكفي أن نغيرّ أسامء الفرق وأسامء
األعالم ،وأنه قد نكون نحن يف عاملنا اإلسالمي أول وآخر من يلتقط تلك النبتة التي
أعطتها بذرة فولتري للتسامح ،تكون معها حضارتنا قادرة عىل احتضان كل أبنائها باختالف
دياناهتم ومذاهبهم وطوائفهم.

ﷺ كارل بوبر ومفهوم التسامح

توصل إليه من رؤى وأفكار ومبادئ وأخالقيات حول مفهوم التسامح
أودع بوبر ما َّ
يف حمارضة ألقاها أول مرة يف جامعة توبنجن األملانية سنة 1981م محلت عنوان( :التسامح
واملسؤولية الفكرية) ،وأعاد تقديمها يف فيينا سنة 1982م ،ونرشها الح ًقا يف كتابه( :بح ًثا
يؤرخ هلا عند البحث عن سياقات
عن عامل أفضل) الصادر سنة 1989م .وهي حمارضة بات ّ
تطور مفهوم التسامح يف ساحة الفكر األورويب احلديث واملعارص.
انطلق بوبر من تثمني وتصديق ما جاء عند فولتري عن التسامح ،وتطابق معه متا ًما،
إطارا ودر ًبا وحكمة ملا يريد طرحه من قول يف التسامح ،قول توقف فيه أمام
واختذ منه ً
العالقة بني اخلطأ والتسامح ،ومتم هذا األمر بعالقة أخرى مدارها احلقيقة والتعصب.

وبحسب الوجه األول من العالقة ،يرى بوبر أن وجود اخلطأ ينبغي أن يقودنا إىل
االعرتاف بأخطائنا ،ومن ثم بجهلنا وأننا لسنا معصومني من اخلطأ ،وهذا ما يؤكد احلاجة
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إىل التسامح املتبادل بني البرش .احلال الذي ال يمكن يف نظر بوبر أن يتبدل أو يتغري يف عامل
البرش مهام بلغت املعرفة ما بلغت ،ومهام أويت العلم من القوة فلن يعصم الناس من اخلطأ،
ومن ثم مل تتوقف حاجة الناس إىل التسامح.
وبحسب الوجه الثاين من العالقة ،يرى بوبر متواف ًقا مع فولتري كذلك أن ما يقابل
التسامح هو التعصب ،وإذا كان مدار التسامح هو االعرتاف باخلطأ فإن مدار التعصب هو
اإلقرار بامتالك احلقيقة التي ال تعرف اخلطأ ،مؤكدً ا أنه مع التسامح لكن ليس التسامح يف
التعصب ويف العنف أو يف القسوة.
وهكذا فمدخل بوبر للنظر يف مفهوم التسامح يتحدد يف نطاق البحث عن مفهومي
اخلطأ واحلقيقة يف عالقتهام بالتسامح والتعصب ،وهذه يف نظره قضية تتصل باملعرفة
العلمية ،إال أن هلا ارتباط باملبادئ األخالقية ،وقد توصل إىل وضع ثالث منها تشكل
األساس لكل جدل عقيل جيري بحثا عن احلقيقة هي:
أول :مبدأ الالعصمة.
ثان ًيا :مبدأ اجلدل العقيل ويعني به :عرب تفامهنا حول األمور بشكل عقالين قد نصل
إىل تصحيح أخطائنا.
ثال ًثا :مبدأ االقرتاب من احلقيقة.

تلك املبادئ تؤكد يف نظر بوبر أن البحث عن احلقيقة والدنو منها إنام يتم عرب النقد
املتبادل ،والذي ال يكون ممكنًا من دون وجود درجة كبرية من التسامح املتبادل .كام تعرب
تلك املبادئ عن معتقده األخالقي الذي أفصح عنه سنة 1945م يف كتابه( :املجتمع املفتوح
وخصومه) ،وعرب عنه بالقول( :قد أكون أنا عىل خطأ وقد تكون أنت عىل صواب ،ببذل
اجلهد قد نقرتب اكثر من احلقيقة).
سعى بوبر من خالل هذا املعتقد إىل استبعاد إمكان التأويل الدومجاطيقي للعقالنية
النقدية ،وإىل االعرتاف باإليامن؛ اإليامن بالسالم واإلنسانية والتسامح والتواضع ،اإليامن
بمحاولة أن يتعلم املرء من اخطائه وبإمكانات املناقشة النقدية.

بعد تبصرّ ونظر يف هذه الرؤية سجل عليها الباحث امليالد املالحظات االتية:
أول :مل يلتفت بوبر لفكرة اللحظة التارخيية ال من جهة الفعل وال من جهة املعنى،
حني تناول مفهوم التسامح .لقد كان يفرتض به أن حيدد حلظته التارخيية الفارقة واملفارقة عن
سابقاهتا حتى يتبينّ جانب االتصال فيها من جهة ،وجانب االنفصال عنها من جهة أخرى،
ومن ثم يتبينّ ما الذي اختلف وتغيرّ واستدعى منه جتديد احلديث عن التسامح يف عرصه.
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ثان ًيا :يف خطاب بوبر حرض فولتري وغاب جون لوك ،وغياب لوك يعني غياب حلظة
تارخيية تأسيسية ملفهوم التسامح يف الفكر األورويب احلديث ،ويفهم من ذلك أن بوبر كان
يقدم فولتري وخطابه التساحمي ويوليه أمهية عىل لوك وخطابه التساحمي.
ثال ًثا :من املالحظات كذلك أن خطاب بوبر يف التسامح جاء متصلاً مع خطاب
فولتري التساحمي ومتواصلاً معه ومتناغماً  ،ويمكن القول :إنه م ّثل امتدا ًدا له من جهة،
وجتديدً ا له وحتدي ًثا وتعمي ًقا من جهة اخرى.

راب ًعا :أسهم بوبر يف نقل مفهوم التسامح من املجال الديني إىل املجال الفكري بعد
منحرصا فيه .وهذه هي سمة اللحظة التارخيية التي تسجل لبوبر وتذكر له .وهبذه
ما كان
ً
املالحظة يمكن تفسري ملاذا اقرتب بوبر من فولتري وابتعد عن لوك ،كون خطاب األول يتيح
ً
هامشا ممكنًا من االقرتاب إىل املجال الفكري أوسع وأوضح من خطاب لوك.

واللفتة املهمة التي أضافها بوبر يف هذا النطاق ،أنه اعترب التسامح الفكري واملعريف
إنام يتحقق من خالل مبادئ أخالقية .أما ما مل يفصح عنه بوبر هو أنه وجد عىل ما يبدو أن
احلديث عن التسامح يم ّثل مدخلاً لتأكيد عالقته بالفلسفة األخالقية ،ولرد االهتام املوجه له
باعتبار أن خطابه الفكري جاء خال من أية مظاهر وقسامت هلا عالقة بالفلسفة األخالقية.

ﷺ التسامح يف املجال العريب اإلسالمي

بعد هذا املوجز الرسيع عن تاريخ مفهوم التسامح والدراسة النقدية ألهم مقاالته
يف املجال األورويب ،انتقل الباحث امليالد لدراسة وحتليل ونقد أبرز خطابات التسامح يف
املجال العريب االسالمي .بدأها بمن يعد يف نظره أول مؤصل ملفهوم التسامح يف الفكر
العريب اإلسالمي قديماً وحدي ًثا الشيخ حممد عبده يف مناظرته مع فرح أنطون التي تعد يف
رأي امليالد معركة تأسيسية للتسامح يف املجال اإلسالمي.

معركة التسامح بني أنطون وعبده

حصلت مطلع القرن العرشين مناظرة فكرية مجعت كل من فرح أنطون والشيخ
حممد عبده ،نرشت أطوارها عىل صفحات جملتني؛ جملة (اجلامعة) التي أسسها فرح أنطون
وعرفت بنزعتها العلامنية وارتباطها املرجعي بالثقافة األوروبية ،وجملة (املنار) التي أسسها
الشيخ حممد رشيد رضا وعرفت بنزعتها الدينية وارتباطها املرجعي بالثقافة اإلسالمية.
انطلقت هذه املناظرة عندما نرش فرح أنطون عىل حلقات دراسة موسعة حول فلسفة
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ابن رشد ،مجعها الح ًقا يف كتاب محل عنوان( :ابن رشد وفلسفته) ،ومما تطرق إليه يف هذه
الدراسة عالقة املسيحية واإلسالم بفكرة التسامح ،وتوصل إىل أن املسيحية كانت أكثر
تساحمًا من اإلسالم ،وأن العلم والفلسفة قد متكنَّا إىل اآلن من التغ ّلب عىل االضطهاد
املسيحي ،ولكنهام مل يتمكنا من التغ ّلب عىل االضطهاد اإلسالمي ،ويف ذلك دليل عىل أن
النرصانية كانت أكثر تساحمًا.
حني نظر الشيخ عبده يف هذا املوقف ،وجد أن أنطون أثار أربعة أمور مرتبة كاآليت:
أول :أن املسلمني قد تساحموا مع أهل النظر منهم ،ومل يتساحموا مع أمثاهلم من أرباب
األديان األخرى.
ثان ًيا :أن من الطوائف اإلسالمية طوائف قد اقتتلت بسبب االعتقادات الدينية.
ثال ًثا :أن طبيعة الدين اإلسالمي تأبى التسامح مع العلم ،وطبيعة الدين املسيحي
تيرس ألهله التسامح مع العلم.
راب ًعا :أن إيناع ثمرة املدنية احلديثة إنام متتع به األوروبيون يف بركة التسامح الديني
املسيحي.
هذه األمور األربعة حاججها الشيخ عبده بطريقتني:

الطريقة األوىل :استند فيها إىل التاريخ ،وذكر وقائع تنقض ما طرحه أنطون وتربهن
عىل خالف ما ذهب إليه ،وذلك بالرتكيز عىل أمرين مها :نفي القتال بني املسلمني ألجل
االعتقاد ،وتساهل املسلمني مع أهل العلم والنظر من كل ملة.

الطريقة الثانية :استند فيها إىل الكالم واملنهج الكالمي ليقارن ما بني طبيعة الدين
املسيحي وأصوله ،وطبيعة الدين اإلسالمي مع العلم بمقتىض أصوله .ووقف الشيخ عبده
عند املفارقات الكالمية بينهام انطال ًقا من كون بيان طبيعة كل دين هي التي تكشف عن
مدى تقبل التسامح.

عبده وأصول التسامح يف اإلسالم

عند احلديث عن طبيعة اإلسالم مع العلم بمقتىض أصوله ،حدّ د الشيخ عبده ثامنية
أصول هي:
األصل األول :النظر العقيل لتحصيل اإليامن.

األصل الثاين :تقديم العقل عىل ظاهر الرشع عند التعارض.

األصل الثالث :البعد عن التكفري.
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األصل الرابع :االعتبار بسنن اهلل يف اخللق.

األصل اخلامس :قلب السلطة الدينية ليس يف اإلسالم سلطة دينية سوى سلطة
خوهلا اهلل ألدنى املسلمني
املوعظة احلسنة ،والدعوة إىل اخلري والتنفري من الرش ،وهي سلطة َّ
يقرع هبا أنف أعالهم ،كام ألعالهم يتناول هبا من أدناهم.
األصل السادس :محاية الدعوة ملنع الفتنة ليس القتل يف طبيعة اإلسالم بل يف طبيعته
العفو واملساحمة ،والقتال فيه لرد اعتداء املعتدين عىل احلق وأهله إىل أن يؤمن رشهم وتضمن
السالمة من غوائلهم ،ومل يكن ذلك لإلكراه عىل الدين وال لالنتقام من خمالفيه.
األصل السابع :مودة املخالفني يف العقيدة.

األصل الثامن :اجلمع بني مصالح الدنيا واآلخرة.

معركة التسامح ..األفق واألبعاد

رأى الباحث امليالد أن تلك املناظرة خلقت من جهة مواقف اصطفافية لكال الطرفني:
فمن الذين اصطفوا إىل جانب فرح أنطون الكاتب املرصي سالمة موسى ،والكاتب املغريب
الدكتور كامل عبد اللطيف .أما من الذين اصطفوا إىل جانب الشيخ عبده نجد يف مقدمتهم
تلميذه حممد رشيد رضا ،والدكتور حممد عامرة.
وقد كشفت هذه املناظرة عن آفاق وأبعاد مهمة حددها امليالد يف النقاط اآلتية:

وحتولت
جوا حيو ًّيا من النقاش الفكري والنقدي،
َّ
أول :حركت هذه املناظرة ًّ
يؤرخ له يف املجال العريب احلديث واملعارص ،رصنا نفتقده اليوم
إىل حدث فكري بات ّ
لتخصيب الفكر وتنوير الذهن وتقدير حق االختالف وتعميق النقاش وجتنب التجهيل
والتبديع واخلصومات والتفرقة.

ثان ًيا :تعدّ هذه أول مناظرة حول فكرة التسامح يف املجال العريب احلديث ،وصارت
مرج ًعا يستند إليه يف احلديث عن هذه الفكرة.
ثال ًثا :يف هذه املناظرة قدّ م الشيخ عبده جهدً ا تأسيس ًّيا وتأصيل ًّيا مهماًّ والم ًعا لفكرة
التسامح يف اإلسالم ،أثبت من خالله وبرهن عىل أن فكرة التسامح ليست غائبة أو طارئة
أو بعيدة أو هامشية يف اإلسالم وإنام هي من صميمه ،وتتصل بطبيعته وأصوله ،وترسي يف
روحه ،لكن قل من يلتفت إىل هذا اجلهد.
راب ًعا :إن قضية التسامح وبعد ما يزيد عىل قرن من الزمان ما زالت هي قضية القرن
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احلادي والعرشين ،وتتأكد احلاجة إليها أكثر من أي وقت مىض.

ابن عاشور ومفهوم التسامح

وتطرق له يف كتابني يعدان من
تن َّبه الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ملفهوم التسامح،
ّ
أهم مؤلفاته التجديدية واإلصالحية مها :كتاب( :مقاصد الرشيعة اإلسالمية) ،وكتاب:
(أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم).
يف الكتاب األول حتدّ ث الشيخ ابن عاشور عن السامحة وعدّ ها أول صفات الرشيعة
وأكرب مقاصدها ،ومل يستعمل كلمة التسامح لكونه قاصدً ا البحث عن صفات الرشيعة
اإلسالمية ومقاصدها .أما يف الثاين فقد حتدّ ث عن احلالتني السامحة والتسامح لكنه فصل
احلديث عنهام من جهتي السياق واملوضوع .فتحدث عن السامحة يف أول الكتاب وحتدّ ث
ربا أن السامحة هي من أحوال الدين وصفاته ،والتسامح هو
عن التسامح يف خامتته ،معت ً
من أحوال نظام الدين االجتامعية وصفاته ،فكأنه يرى أن السامحة ناظرة إىل جانب النظر
والتسامح ناظر إىل جانب العمل.

يف نظر امليالد فقد ظهر ابن عاشور يف هذا الكتاب بوصفه صاحب رؤية مهمة
حول مفهوم التسامح بأبعادها النقلية والعقلية والتارخيية ،وهي رؤية ال بد من الرجوع
هلا واالستناد إليها ،والعناية هبا ،عند احلديث عن تاريخ تطور هذا املفهوم يف ساحة الفكر
العريب واإلسالمي احلديث واملعارص.
ولتكوين املعرفة هبذه الرؤية ضب ًطا وحتديدً ا ،بنا ًء وتركي ًبا أشار الباحث امليالد إىل
العنارص اآلتية:

أول :من ناحية اللغة؛ يرى ابن عاشور أن التسامح يف اللغة مصدر ساحمه إذا أبدى
له سامحة ،ألن صيغة التفاعل هنا ليس فيها جانبان ،فيتعينّ أن يكون املراد هبا املبالغة يف
الفعل ،وأصل السامحة السهولة يف املخالطة واملعارشة ،وهي لني يف الطبع يف مظان تكثر يف
أمثاهلا الشدة.

ثان ًيا :من ناحية املعنى واالستعامل؛ املراد عند ابن عاشور بالتسامح هو إبداء السامحة
للمخالفني للمسلمني من جهة الدين ،وهو لفظ اصطلح عليه العلامء الباحثون عن األديان
من املتأخرين يف أواخر القرن اهلجري املايضً ،
أخذا باحلديث «بعثت باحلنفية السمحة».
ثال ًثا :من ناحية املنطلق ،انطلق الشيخ ابن عاشور يف بحثه ونظره من إشكالية حتدّ دت
عنده يف أمرين:
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تصورها ،واعتقاد بعض العلامء أهنا غري
أحدمها :عدم تصور سامحة اإلسالم حق ّ
موجودة يف االسالم.

اآلخر :إثبات بعض معتقدي سامحة اإلسالم أحوالاً هلا تزيد يف حقيقتها أو تنقصها
عماَّ هي عليه.
ومن أجل جتاوز حالتي سوء تقدير معنى التسامح يدعو ابن عاشور إىل مزيد من
العناية باملفهوم والكشف عن مواقعه ،واإلكثار من شواهده وشواهد أضداده حتى يتجىل
ب ّينًا ال يقبل حتري ًفا ملعناه.

راب ًعا :من ناحية املنزلة واألسس؛ التسامح يف نظر الشيخ ابن عاشور من خصائص
دين اإلسالم ،ومن أشهر مميزاتهّ ،
حج ًة عىل رمحة الرسالة اإلسالمية ،وأن اإلسالم
وأدل ّ
أسسا راسخ ًة له ،وعقد له مواثيق متين ًة وفصولاً ب ّين ًة ،وقاعدة تلك األسس يف
قد وضع ً
تصوره هي القاعدة الفكرية النفسية التي تقرر أن االختالف رضوري يف جبلة البرش ،وأنه
من الطبع اختالف املدارك وتفاوت العقول يف االستقامة ،وبقية أسس التسامح يف تقديره
حاصلة بوصايا اإلسالم بحسن معاملة املخالفني يف الدين.
خامسا :من ناحية التخ ّلق واالكتساب؛ يعتقد ابن عاشور أن التسامح يف اإلسالم هو
ً
وليد إصالح التفكري ومكارم األخالق اللذين مها من أصول النظام االجتامعي.

سادسا :من ناحية الفعل والفاعلية؛ يرى الشيخ ابن عاشور أن التسامح يظهر مفعوله
ً
يف املواقع التي هي مظنة ظهور ضده ،ويعني به التعصب ،وحسب تقديره فإن التعصب يف
الدين له مظهران :أحدمها وأقوامها يظهر يف املعامالت الدينية التي تعرض عند االنفعاالت
الناشئة عن املخالف الديني .وثانيهام يظهر يف املعامالت الدنيوية التي تعرض بني فريقني
خمتلفني يف الدين متجاورين يف املكان ،وبحسب ابن عاشور فان تسامح اإلسالم هو تسامح
كامل واضح يف كال املظهرين.
بعد فحص متبصرّ وضبط لرؤية الشيخ ابن عاشور ملفهوم التسامح ،أشار الباحث
امليالد إىل املالحظات االتية:

مبكرا ،وظ ّلت
أول :إن هذه الرؤية عىل أمهيتها وجديتها وحيويتها مل يلتفت إليها
ً
كثريا ،فام زال احلديث
لفرتة من الزمن بعيدة عن املجال التداويل ،ومل يتغيرّ احلال معها ً
عنها حيصل متقط ًعا وعىل نطاق حمدود .ومن أسباب ذلك يف نظر امليالد أن الرتاث الفكري
للشيخ ابن عاشور مل يعرف بالقدر الكايف ومل يتابع خاصة يف منطقة املرشق العريب.
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ثانيا :مل ِ
يأت ابن عاشور عىل ذكر أحد من الذين سبقوه يف تناول هذا املوضوع،
ً
فنص ابن عاشور يف
فغابت أسامؤهم ونصوصهم ومقاالهتم ،وظهر ابن عاشور منفر ًداّ .
التسامح جاء منقط ًعا عن النصوص السابقة عليه ،ومل يكن متفاعلاً معها ،وفاقدً ا من هذه
اجلهة إىل عنرص الرتاكم والتنوع يف األقوال والنصوص.

ثال ًثا :حاول ابن عاشور جاز ًما وقاط ًعا تثبيت مفهوم التسامح يف نطاق العالقة مع
املخالفني من جهة الدين ،ومل يقرتب من إمكانية إجرائه يف نطاق العالقة بني املسلمني
أصحاب الدين الواحد الذين ظهر التخالف والتنازع يف ساحتهم .أمام هذا األمر تساءل
امليالد عن سبب هذا احلرص هل هو حاصل نتيجة العمل بالقاعدة األصولية يعني هبا قاعدة
تنقيح املناط واكتشاف املالك؟ وهل هو من نوع احلرص التام الذي ال يصح وال جيوز تعديه
إىل غريه؟ أم أنه حرص يصح وجيوز فيه ذلك؟

راب ًعا :افتقدت قراءة الشيخ ابن عاشور للمقارنة بني الفكرين اإلسالمي واألورويب،
املقارنة التي تفيد يف معرفة مفارقات املنهج ،واختالف طرق األدلة ،وتعدد مداخل البحث،
إىل جانب الكشف عن طبيعة األرضيات والسياقات املفارقة بني الفكرين .ولعله يف نظر
امليالد مل يكن عىل دراية بكتابات األوروبيني وأحاديثهم حول التسامح التي جاءت يف وقت
سابق عليه.

اجلابري ومفهوم التسامح

ناقش الدكتور حممد عابد اجلابري يف كتابه( :قضايا الفكر املعارص) مفهوم التسامح
متخذا من الفلسفة مدخلاً
ً
وإطارا
يف نطاق عالقته بالفلسفة والدين واأليديولوجيا،
ً
ومنهجا يف سعي منه إلقامة نوع من الربط بني التسامح والفلسفة ،ليكون التسامح أقرب
ً
إىل الفلسفة من الدين واأليديولوجيا.

وألجل تأطري التسامح داخل العقل الفلسفي ،حدد اجلابري ثالثة حماور أساسية
للتدقيق والنقاش ،منطل ًقا يف كل حمور من سؤال مركزي ،هذه املحاور وتساؤالهتا جاءت
عىل الشكل اآليت:
أول :التسامح يف الفلسفة ،والسؤال املركزي يف هذا املحور هو :هل تقبل الفلسفة
التسامح داخل مملكتها؟ وهل طبقته تارخي ًّيا؟
ثان ًيا :التسامح كموضوع للفلسفة ،والسؤال املركزي يف هذا املحور هو :هل هناك
فلسفة أو فلسفات للتسامح؟ وهل التسامح مفهوم فلسفي ح ًّقا؟
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ثال ًثا :التسامح كفلسفة ،والسؤال املركزي يف هذا املحور هو :إىل أي مدى يمكن
توظيف هذا املفهوم يف التفكري فلسفيا يف قضايا عرصنا؟

يف املحور األول يرى اجلابري أن الفلسفة هي أكثر املجاالت استعدادا لقبول التسامح
والعمل ب ّه؛ فهي كام تعرف بصورة عامة البحث عن احلقيقة ،وال تعني امتالكها ،ويف ذلك
اعرتاف بالتعدد واالختالف وهلذا فإن الفلسفة يف نظره هي املجال احليوي للتسامح .لكن
تارخي ًّيا فقد حصل أن جتاوزت الفلسفة مهمتها من البحث عن احلقيقة إىل ادعاء امتالكها،
التحول الذي يصفه اجلابري بانقالب الفلسفة إىل أيديولوجيا تعمل عىل تقرير احلقيقة،
وتقدم نفسها بوصفها واحدة كاملة ال حقيقة بعدها.
وهذا االنقالب والتحول حيدث يف نظر الدكتور اجلابري كلام ختلت الفلسفة عن
مهمتها النقدية ،واستسلمت لألمر الواقع تعكسه بوصفه احلقيقة ،وال يعد ذلك يف نظره
خيانة؛ إذ الفلسفة ال جيوز هلا وال يمكنها أن تبقى دائماً متعالية عن الزمان واملكان ،وبعيدة
عن قضايا اإلنسان ،بل ال بد هلا من االلتزام ،ويصبح هذا االلتزام رضورة.

وبشأن املحور الثاين يرى اجلابري أن لفظ التسامح كان غائ ًبا يف اخلطاب الفلسفي
عمو ًما ،رغم وجود فالسفة ركّزوا جهدهم الفلسفي عىل ميدان األخالق ،وإذا غاب
املفهوم فمن الطبيعي أن تغيب الفلسفة التي تؤسس نفسها عليه .وتفسري هذا الغياب عنده
يرده إىل كون املفهوم ليس أصيال يف الفلسفة ،بل يقع بني الفلسفة واأليديولوجيا ،وأنه دخل
إىل الفلسفة من باب األيديولوجيا ،وهلذا بقي هذا املفهوم موضوع تشكيك واعرتاض ،ومل
يقبل يف رحاب الفلسفة إلاَّ بامتعاض ومع كثري من التسامح والتساهل.
أما بشأن املحور الثالث ،انتهى اجلابري إىل أن التسامح ال يمكن أن يوظف يف
مواجهة قضايا العرص الكربى إلاَّ باالقرتان مع مفهوم العدل.
سجل امليالد عىل قول اجلابري يف التسامح املالحظات اآلتية:

أول :فضل اجلابري ربط مفهوم التسامح بالفلسفة وإبعاده عن األيديولوجيا لكونه
يف طور البعث واإلحياء واالستعادة ،ومن ثم فهو بحاجة إىل تدقيق ،وهذه هي مهمة
الفلسفة ،لكنه مل يستطع خت ّطي األيديولوجيا ،والتخلص منها يف كل املحاور الثالثة بل
ظل يقرتب منها وحيتك هبا ويتواصل معها ،لذلك فقراءة اجلابري ملفهوم التسامح تقع بني
الفلسفة واأليديولوجيا.
ثان ًيا :ناقش اجلابري مفهوم التسامح بالعودة إىل مقوالت الغربيني التي تردد صداها
بشكل قوي يف معجم الالند واستند إليها ،فكانت موجهة ملناقشته ملفهوم التسامح ،ويف
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املقابل غابت عن قراءة اجلابري مقوالت العرب واملسلمني حول املفهوم ،اليشء الذي
َّ
وأخل بتوازهنا ،وجعلها تتسم بأحادية
نقصا فيها ،وأثر عىل بنيتها وتكويناهتا،
أحدث ً
الوجهة واملسار.
ثال ًثا :إن تفضيل اجلابري الفلسفة إلجراء تدقيق ملفهوم التسامح مثل بداية سليمة
من الناحية املعرفية ،وخطا خطوات حسنة يف أول األمر ،لكنه غري املسار فيام بعد حينام
انتقل إىل البحث عن اجلانب الوظيفي ملفهوم التسامح فربطه بوظائف واسعة وجانبية ،ملا
أراد أن يعطيه معنى عا ًّما شمول ًّيا ،وحينام ربطه بقضايا كبرية وخطرية كالتطرف والغلو يف
الدين ،والتطهري العرقي والفكر األحادي ورصاع احلضارات ،وحني ربطه بمفهوم العدل
وغموضا.
واإليثار مما زاد املفهوم إهبا ًما
ً

وحاصل القول :أن اجلابري سلك طريقة انتهى فيها بخالف رغبته ومقصده؛ فقد
غموضا وإهبا ًما من غري قصد.
أراد تدقيق املفهوم لكن زاده
ً

ﷺ الكتابات اإلسالمية ومفهوم التسامح

بعد جرده ألهم الكتابات العربية اإلسالمية يف مفهوم التسامح ومتحيصها وحتليلها،
سجل الباحث امليالد عليها املالحظات املشرتكة اآلتية:

أولاً  :غياب الرتاكم املعريف

يذهب امليالد للقول بأن مناظرة الشيخ عبده وفرح أنطون تعدّ أول حماولة يف تاريخ
مفهوم التسامح يف ساحة الفكر اإلسالمي املعارص ،لكنها مل يتم التواصل معها ،والبناء
والرتاكم عليها ،وظهر ذلك جل ًّيا يف مجيع املحاوالت التالية هلا ،مستشهدً ا بالتأليفات التي
جاءت بعدها ومنها:

 -1كتاب الشيخ حممد الغزايل (التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم)،
فبعد ما يقارب نصف قرن عىل تلك املناظرة ،جاء هذا الكتاب ولعله أول كتاب يف أدب
الكتابات اإلسالمية احلديثة واملعارصة حيمل يف عنوانه تسمية التسامح ،ويف هذا الكتاب مل
ِ
نصا وال فكرة.
يأت الشيخ الغزايل قط عىل ذكر الشيخ عبده ال اسماً وال ًّ
 -2جتددت هذه املالحظة وتوالت مع حماولة الدكتور مصطفى السباعي يف كتابه:
(من روائع حضارتنا) ،الذي خصص فيه قسماً للحديث عن التسامح الديني ،مع ذلك مل
ِ
يأت الدكتور السباعي يف هذا الكتاب عىل ذكر املحاوالت السابقة عليه ،ال حماولة الشيخ
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عبده وال حماولة الشيخ الغزايل.

 -3ويف وقت آخر جتدّ دت هذه املالحظة وتوالت كذلك مع الشيخ الطاهر بن
عاشور يف كتابه( :أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم).
 -4بقيت هذه املالحظة وتوالت مع الدكتور شوقي ضيف يف كتابه( :عاملية
اإلسالم) ،فقد خصص فيه قسماً للحديث عن التسامح اإلسالمي ووصفه بالعظيم ،لكنه مل
ِ
يأت عىل ذكر أية حماولة سابقة عليه.

من هذا التتبع وهذا الفحص الحظ الباحث امليالد غياب عنرص الرتاكم املعريف
يف مجيع تلك املحاوالت ،حيث ظهرت مفككة ال رابط بينها .غياب الرتاكم املعريف هذا
جعلها يف وضعية جامدة وبعيدة عن ملسات التطور؛ إذ ال تفاعل بينها وال تذاكر وال تفاكر.

وما يلفت االنتباه هلذه املالحظة أهنا حصلت مع أشخاص ينتمون إىل النخبة العاملة،
نصا يف التسامح،
هذه الوضعية جعلت البعض يتصور أن الفكر اإلسالمي ال يمتلك ًّ
فقرا وضع ًفا من هذه اجلهة ،بخالف الفكر األورويب احلديث ،وواقع احلال أن الفكر
ويعاين ً
نصا كذلك ،لكنه مل يكن ممتدً ا أو متجد ًدا لغياب الرتاكم املعريف.
اإلسالمي املعارص أنتج ًّ

ثان ًيا :غلبة النزعة الدفاعية

من يتتبع الكتابات اإلسالمية املعارصة التي تناولت احلديث عن مفهوم التسامح
سيجد أهنا غلبت عليها بصورة واضحة النزعة الدفاعية واحلجاجية ،فمنذ حماولة الشيخ
مرورا بكتاب الغزايل الذي جاء
وحجاجا عىل كتابات فرح أنطون،
عبده والتي جاءت ر ًّدا
ً
ً
مرارا بالكاتب الصليبي لكن
لدحض شبهات ورد مفرتيات كاتب مرصي مسيحي وصفه ً
مل يكشف عن اسمه.
أيضا عند الدكتور يوسف السباعي يف
مل تغب تلك النزعة الدفاعية واحلجاجية ً
حديثه عن التسامح الديني إذ أراد يف كتابه (روائع من حضارتنا) كام أشار رد فرية الغربيني
املتعصبني عىل تارخينا بأننا كنا قساة أكرهنا الناس عىل الدخول يف ديننا ،وعاملنا غري
املسلمني بكل مذلة واضطهاد.
وبدرجة أخف ظهرت هذه النزعة الدفاعية عند ابن عاشور وليس بطريقة الرد عىل
اآلخر املختلف من جهة الدين كام حصل مع املحاوالت الثالثة املذكورة ،وإنام بطريقة
البيان والرد عىل الذين حصل عندهم شك أو خطأ أو حتريف ملعنى التسامح يف اإلسالم،
سواء من املسلمني أو غريهم .كام ظهرت هذه النزعة الدفاعية بطريقة أخرى عند الدكتور
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شوقي ضيف طريقة البيان الذي يستبطن دفا ًعا.

من عيوب النزعة الدفاعية يف نظر امليالد أهنا تدفع نحو التح ُّيز ،وتظهر العمل باملظهر
اجلامد والساكن الذي يغلب عليه عادة يف جانب الذات امليل إىل التبجيل واملدح والثناء
والبحث عن التغلب والتفوق ،ويف جانب اآلخر امليل إىل الذم والقدح والتعييب والبحث
عن الضعف واخللل والنقص ،وهبذا املظهر فإن العمل ال يبعث عىل الفعل واحلركة ،وال
يكسب اإلرادة والعزيمة.

ثال ًثا :فقدان احلس النقدي

حني النظر يف الكتابات اإلسالمية املعارصة التي تناولت احلديث عن التسامح الحظ
املوجه إىل الذات ،هلذا فإهنا ال تقدم خربة نقدية من هذه
امليالد أهنا تفتقد احلس النقدي
ّ
اجلهة ،وتصدق هذه املالحظة يف نظره عىل كل املحاوالت التي فحصها (عبده ،الغزايل،
السباعي ،ابن عاشور ،شوقي ضيف.)...
فقد أرادت تلك الكتابات تلميع صورة التسامح يف الثقافة اإلسالمية ويف تاريخ
احلضارة اإلسالمية ،والرد عىل املخالفني والدفاع أمام املنتقدين ،وهي يف ذلك يتشبه
بعضها ببعض ،وانحازت إىل جانب وأمهلت جان ًبا آخر ،إذ تغافلت عن ظواهر التعصب
والالتسامح التي حصلت يف تاريخ املسلمني بتأثريات هلا عالقة بالسياسة أو عوامل ثقافية
أو اقتصادية أو اجتامعية ،لكنها بالتأكيد ليس هلا عالقة بالدين اإلسالمي.

ومن تلك الظواهر فتنة اخلوارج التي ظهرت يف السنة السابعة والثالثني للهجرة،
متح يف سرية
ومعها بدأت أخطر ظاهرة حصلت يف حياة املسلمني هي ظاهرة التكفري التي مل َ
الفكر اإلسالمي إىل اليوم.
أيضا ما عرف بمحنة خلق القرآن التي ظهرت يف العرص العبايس يف العقد
ومنها ً
الثاين من القرن الثالث اهلجري ،وهي من الظواهر الغريبة التي ما زالت موضوع مساءلة
ومناقشة إىل اليوم.

أيضا ما حصل مع ابن رشد وسجنه ونفيه وحرق كتبه الفلسفية يف أواخر
ومنها ً
حياته ،وهو احلدث الذي وصف يف تاريخ اإلسالم بالنكبة .إىل جانب تلك السرية الطويلة
لظواهر التعصب والالتسامح بني أتباع الفرق واملذاهب اإلسالمية التي ما زالت إىل اليوم
وزادت حدهتا.
يرى امليالد أن لفت االنتباه لتلك الظواهر ،والتعامل معها بمنطق الترشيح والتفكيك
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والتقويض ،هو من صميم احلديث عن التسامح وبه يكتمل .كام أن معرفة وجه الالتسامح
يمكن من محاية التسامح وحتصينه من الالتسامح .ويعود غياب احلديث عن الالتسامح يف
نظر امليالد إىل األمور االتية:
 -1الطبيعة الدفاعية التي اتسم هبا احلديث عن التسامح.
 -2كون الوقت املناسب مل حين بعد الستحضار احلس النقدي.
حجاجا تؤيد وتدعم موقفه.
 -3رغبة تلك الكتابات تفادي إعطاء اخلصم
ً
 -4رغبتها إبقاء النزاع مع اآلخر البعيد ،وجتنب نقله إىل الداخل يف ساحة الذات.

ولتوازن املوقف يرى الباحث امليالد أن الكتابات السابقة اهتمت باجلانب الدفاعي
يف النظر ملفهوم التسامح وأنجزت ما هو مطلوب ،وعىل الكتابات التالية هلا العناية باجلانب
النقدي يف تعاملها مع تلك الكتابات لتجاوزها وإنجاز ما هو أجود منها ،وما كتابه هذا
إلاَّ مسامهة منه يف ذلك ،بل إننا نجد القسم األخري منه يتجاوز النقد ليسهم يف استئناف
التأصيل ملفهوم التسامح ،وليؤسس ملقولته فيه ،وذلك ما سيتضح من خالل املسائل اآلتية.

ﷺ مقولة السامحة وصاحب السامحة ..فحص حتليل

صاحب السامحة تسمية عرفية تطلق عىل عامل الدين ،وهي تسمية مل ِ
تأت بمحض
الصدفة أو جمريات العادة أو من فراغ ودون مناسبة ،وليست هي بال معنى أو أهنا جمرد
وصف ولقب شكيل قصد منه التعظيم والتفضيل ،بل هي تسمية جاءت من وصف الرشيعة
الوارد يف احلديث النبوي الرشيف الذي وصف الرشيعة باحلنفية السمحة.

والسامحة كام يرى ابن عاشور هي أوىل أوصاف الرشيعة وأكرب مقاصدها ،واستنا ًدا
إىل ذلك يرى امليالد أن السامحة كذلك هي أوىل أوصاف عامل الدين ومن أكرب مقاصده،
فهناك تالزم واقرتان بني السامحة وعامل الدين إىل درجة التفرد هبذه الصفة.
وتفسري هذا االقرتان الذي تسأل عنه امليالد يعود يف نظره إىل تقديرات ثالثة :اإلعالم
واإلخبار به ،والدعوة امللحة املستمرة له ،ولكوهنا أوىل أوصاف الرشيعة فال بد أن تكون
بالتبع أوىل أوصاف عامل الرشيعة ،وهي تقديرات يف رأيه تشري إىل الدالالت اآلتية:

أول :إن من يقرتب من الرشيعة تع ُّلماً وخت ُّل ًقا يكون قري ُبا من صفة السامحة ،ويتحىل
هبا تدرجي ًّيا سواء بشعور منه أو من دون شعور.
ثان ًيا :أن عامل الدين احلقيقي يعرف بصفة السامحة تع ُّلماً وخت ُّل ًقا قبل وأكثر من أية صفة
أخرى ،وبصورة دائمة ومستمرة يف كل مكان وزمان وحال ومع الناس كافة بال فرق.
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ثال ًثا :إن إطالق صفة السامحة عىل عامل الدين جتعل منه أن يكون متن ّب ًها هلذه الصفة،
وفكرا وقولاً وعملاً  ،صمتًا وكالما ،مما
شخصا
ومتبصرّ ً ا هبا دائماً وبال توقف ومتّص ًفا هبا
ً
ً
جيعل كل من يقرتب منه يتلمس تلك الصفة ويتأثر هبا ،وكل ذلك من أجل أن يدافع عن
ذاته وصورته ورمزيته.
راب ًعا :إن إطالق هذه الصفة يأيت كذلك من باب التنبيه والتذكري لعامل الدين بالصفة
التي ينبغي أن يتصف هبا ويتخ ّلق هبا دائماً  ،فهي صفة تذكريية له.

ﷺ التسامح والتنوير

اعترب امليالد أن االقرتان الذي جيري بني التسامح والتنوير اقرتانًا صائ ًبا وف ّعالاً ؛
أيضا ،وكلام غاب األول أو تراجع إلاَّ
فكلام وجد التنوير وانترش وجد التسامح وانترش ً
وغاب الثاين وتراجع .ويرجع ذلك يف نظر امليالد لكون التنوير نقيض التعصب وال يتيح له
جمالاً  ،وألن التنوير ال يرى يف االختالف مذمة وال مصيبة ،وإنام مصدر للثراء ومنبع للرمحة
وهنجا لتالقح األفكار.
والتسهيل ،وسلوكًا لرفع احلرج ودفع العرس،
ً
وألن التنوير كذلك جيعل من التعددية فضيلة ومكس ًبا لفتح املجال أمام انبعاث
حتج ًرا لغلقها فرص االستفادة من الطاقات املتعدّ دة ،ومن التامثل
الطاقات ،ومن األحادية ّ
سب ًبا للرتابة واجلمود لفقدها آفاق التجدد ،وألن التنوير يرفع عن الناس رهبة التعبري عن
الرأي واخلوف من قول احلق أو كتامن العلم ،ويضع عنهم إرصهم واألغالل التي جتعل
قارصا وتعطل عقوهلم.
فهمهم
ً
وألن التنوير فيه تعظيم ملنزلة العقل ومكانته ،وفيه دفع وحتريض عىل إكامل العقل
والوصول إىل عقول اآلخرين عىل قاعدة أعقل الناس من مجع عقول الناس إىل عقله .ومتى
ما حرض العقل غاب التعصب ،ومتى ما حرض التعصب انغلق باب العقل ،ومن وصل إىل
عقول الناس يكون أقرهبم إىل احلقيقة واحلكمة.

ﷺ دفا ًعا عن فكرة التسامح

خصص هذا املحور للرد عىل املشككني يف فكرة التسامح الداعني إىل التوقف
عن تداوهلا ،ألن كلمة التسامح يف نظرهم تعبرّ عن حالة من التعايل والرتفع والتفاضل،
استنقاصا بالطرف اآلخر ،وتعني عند البعض بقاء االنتقاد والتعبري باخلطأ.
وتتضمن
ً
ولتجاوز تلك الدالالت واإلحياءات املعيبة اقرتحوا كلامت بديلة كالعفو واالحرتام
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والقبول باآلخر ،وكان من نتائج ذلك أن غيرّ ت جملة التسامح التي تصدر عن وزارة
األوقاف والشؤون الدينية العامنية اسمها من التسامح إىل التفاهم ،يف خطوة تدل عىل حالة
من املراجعة والشك.

هذا املوقف الداعي للتخيل عن كلمة التسامح ،سجل عليه امليالد املالحظات اآلتية:

التباسا حصل يف طريقة تصور فكرة التسامح ،أنتجت حكماً غري من
أول :إن هناك
ً
صورة املوقف نحو هذه الفكرة ،ولرفع ذلك االلتباس وتصحيح ذلك التصور ،نحتاج يف
نظر امليالد إىل إجراء ما يصطلح عليه يف أصول الفقه بتنقيح املناط ،ملعرفة حقيقة الصلة
املوجبة للتسامح ،الكاشفة عن طبيعة املورد واألصل الذي جيري فيه العمل بفكره التسامح،
ويستند إليه ويكون منا ًطا له.

يتكون من ثالثة
وعند النظر والتحقيق يف ذلك املورد واألصل وجد امليالد أنه
َّ
عنارص أساسية ينبغي التسليم هبا والتك ّيف معها:
العنرص األول :أن األنسان كيفام كان فهو خطاء.

العنرص الثاين :أن االختالف بني البرش هو أعظم حقيقة يف عامل البرش ،حقيقة صادرة
من إرادة إهلية ال ينبغي للبرش اخلشية منها.

العنرص الثالث :احلاجة إىل حالة من االستباق والتوجيه لطريقة التعاطي مع اخلطأ
واالختالف حتول دون حدوث خصومة ونزاع فقطيعة وتباعد ،وهذه احلالة االستباقية
التوجيهية عنى هبا امليالد فكرة التسامح.

ثان ًيا :أن التسميات املقرتحة بديلاً عن تسمية التسامح ليس بإمكاهنا أن تقوم مقامه،
ّ
وحتل مكانه وتنهض بوظيفته ،مع أهنا تسميات حسنة يف ذاهتا ونحتاج إليها؛ فتسمية العفو
ناظرة إىل جانب اخلطأ وليست ناظرة إىل جانب االختالف ،واالختالف ال يعود بالرضورة
إىل اخلطأ .وتسمية االحرتام ناظرة إىل التعامل احلسن وليست ناظرة إىل اخلطأ واالختالف.
وتسميتا القبول والتفاهم ناظرتان إىل عالقة الذات باآلخر وليستا ناظرتني كذلك إىل اخلطأ
واالختالف .وبإمكان تلك التسميات أن تكون معاضدة ومتكاملة مع التسامح لكن ليس
بإمكاهنا أن حتل مكانه.
ثال ًثا :أن كلمة التسامح هي من الكلامت التي استعملت وص ًفا للرشيعة اإلسالمية
ولعامل الدين.
راب ًعا :التفريط بفكرة التسامح هو تفريط باخلربات اإلنسانية اخللاَّ قة والنبيلة
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وأساسا ووجهة لتحقيق
واملؤثرة ،فمن املجتمعات ما محل عنوان التسامح واختذ منه منطل ًقا
ً
هنضته ،إذ التسامح مبدأ وأساس قامت عليه الكثري من الدول كسنغافورا الدولة املتعددة
اللغات واألديان واألعراق .ومن تلك اخلربات اإلعالنات واملبادئ األممية الصادرة عن
املنظامت الدولية كاإلعالن الذي أصدرته اليونسكو ،وأطلقت عليه إعالن مبادئ بشأن
التسامح ،ودعت فيه ألن يكون للتسامح يوم عاملي حيتفى فيه به وهو السادس عرش من
شهر نوفمرب .ومن تلك اخلربات اإلعالن عن مؤسسات وهيئات دولية وإقليمية ووطنية
تعنى بفكرة التسامح كاملجلس األورويب للتسامح واملصاحلة ،وهو جملس يضم علامء
بارزين حائزين عىل جائزة نوبل وقادة سياسيني .وكالشبكة العربية للتسامح التي أعلن
عن تأسيسها سنة 2008م ،وهي شبكة تدعو إىل رضورة مواجهة مظاهر الالتسامح ونرش
أيضا مؤمترات وندوات
ثقافة وقيم ومفاهيم التسامح يف الدول العربية .ومن تلك اخلربات ً
وحلقات دراسية عربية وإسالمية ودولية.
هلذه األمور األساسية املذكورة آن ًفا التي اعتربها امليالد حقائق ،ينبغي التمسك بفكرة
التسامح والدفاع عنها وإعالء شأهنا واالجتهاد يف إعطائها قوة التخ ُّلق.

ﷺ بيان أخالقي من أجل التسامح

أشار امليالد إىل تنامي رضورة إعادة التأكيد واالعتبار ملفهوم التسامح يف إدراك
العقالء واحلكامء واملتنورين ،ورضورة إحضاره بجالء يف اجتامعنا وثقافتنا بعد أن كاد يكون
غائ ًبا يف غفلة منا عن تعاليم ديننا وأخالقياته وتراثنا ،وعن التناسب بني الرشيعة والعمل هبا
والتسامح .هذه احلاجة إىل تأصيل مفهوم التسامح ،وتعميمه بني الناس ،وحتويله إىل التزام
ثابت وراسخ يظهر يف السلوك ويتجىل يف إكامل الفكر ،تعود يف نظر امليالد إىل أمور منها:

منزه عنه ،وكل واحد منا جيد
 -1أن اخلطأ يصدر من اجلميع فليس هناك من هو ّ
نفسه يف موقف يطلب فيه التسامح.
 -2أن االختالف من طبيعة البرش ،ومن مقتضيات العقل ،ومن رضورات االجتامع،
يتحول االختالف إىل سبب للتباعد بني
ومن مشاهد احلياة ،فنحتاج إىل التسامح لكيال
ّ
النفوس ،ولزرع األحقاد وتوليد النزاعات ،بل ليكون رمحة ويضفي عىل الناس متعة العيش
وهبجة احلياة.
 -3إظهار نوازع اخلري وكبت نوازع الرش يف النفوس يتوقف عىل التسامح.

 -4ألن الضعف من طبيعة البرش ،ولكيال يتم استغالله لالستقواء عىل اآلخرين أو
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إقصائهم أو هضم حقوقهم ال بد من التسامح.

خيارا،
 -5كي ال يكون التعصب والقمع واهليمنة بديلاً  ،والعنف سبيلاً  ،والتكفري ً
فهذه الظواهر وغريها ال تظهر إلاَّ مع غياب التسامح.

يتحول إىل موقف إنساين ثابت
 -6ولكي يكون للتسامح قوة وفاعلية ال بد أن
َّ
والتزام أخالقي راسخ ،ومصدر لالستلهام ،وحينها يكون هناك تضامن من أجل التسامح،
ألن احلكمة تتغ َّلب عىل التعصب ،والتسامح هو حكمة ،وألن املنطق يتغ َّلب عىل عنف
والتسامح هو منطق ،وألن الشجاعة تتغ َّلب عىل التهور والتسامح هو شجاعة ،وألن احلرية
تتغ َّلب عىل التكفري والتسامح هو حرية.
بتلك الدالالت واملعاين ينبغي أن نفهم التسامح ،وبذاك اإلدراك ينبغي أن نتعامل
معه ،مستحرضين أهم ما جاء يف إعالن اليونسكو عن التسامح وما أثبت له من معاين
للتنوع ،وما يقتضيه تعميم التسامح من تعليم الناس احلقوق
االحرتام والقبول والتقدير ّ
واحلريات التي يتشاركون فيها.
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ﷺ مدخل

يف زمان العوملة وثورة االتصاالت وتد ُّفق املعلومات بغزارة ،وتداخل
تعرضت
الثقافات ،وبعد اهنيار حدود اخلصوصيات وتصدُّ ع اهلويات املحليةَّ ،
منظومات القيم املحلية لتحديات غري مسبوقةُ ،طرح عىل إثرها سؤال كبري عن
مصري األخالق التطبيقية.

وخصوصا ذات اخللفية
وعىل إثر ذلك انشغلت النخب الفكرية،
ً
مستمرا ،يف حماولة لبلورة مواقف عقالنية
الدينية ،بنقاش وجدال ال يزال
ً
ملواجهة التحديات التي تواجه منظومة القيم بشكل عام ،واألخالق بشكل
خاص .لوقف االهنيار احلاصل يف ميدان األخالق ،والتمييز بني الثابت
واملتحول واإلنساين العام واأليديولوجي اخلاص ،يف حركة تبنّي القيم ومت ُّثل
ّ
األخالق وتطبيقها.
كل ذلك يف حماولة للحفاظ عىل قيم الذات ،ومواجهة االخرتاق املتس ّلط
للعولة ،والتشجيع عىل حرية االختيار الثقايف والقيمي واألخالقي ،بعيدً ا عن
اإلكراهات احلضارية املعارصة.

186

مؤمتر :سؤال األخالق اليوم

187

ويف هذا السياق جاء مؤمتر« :سؤال األخالق اليوم؟» الذي نظمته اجلمعية اجلزائرية
للدراسات الفلسفية ،ملعاجلة ومناقشة جمموعة من املحاور تنطوي حتت هذا العنوان
تم تنظيم املؤمتر بالتعاون مع جامعة مدينة بجاية (جامعة عبد الرمحن
اإلشكايل ،وقد ّ
مرية) رشق اجلزائر ،وخمابر اجلامليات والفنون والفلسفة املعارصة ،والدراسات الفلسفية
واألكسيولوجية ،وإشكاليات البحث العلمي يف اجلزائر.

وقد شارك يف املؤمتر نخبة من الباحثني وأساتذة اجلامعات من العامل العريب وأوروبا،
خالل يومي  24 – 23أكتوبر 2019م ،ملناقشة حماور املؤمتر الرئيسة التي جاءت يف ورقة
العمل ،وهي:
 -1االختالف الداليل يف حقل األخالق.
 -2األخالق بني القيمة والتجربة األخالقية.
 -3األخالق والدين :املخالفة واملوافقة.
 -4األخالق والسياسة.
 -5املحور املوضوعايت ومسألة املعايري األخالقية.
 -6املطلب التقنوعلمي واتساع املنظور األخالقي.
 -7النظرية األخالقية ومسؤولية الكونية :تعدد املعايري ووحدة الغاية.

ﷺ اجللسة االفتتاحية

انطلقت فعاليات املؤمتر بجلسة افتتاحية حتدث فيها كل من :مدير جامعة عبد الرمحن
مرية ،د .سعيداين بوعالم ،ود .عمر بوساحة رئيس اجلمعية اجلزائرية للدراسات الفلسفية،
وعميد كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية د .عبد الرمحن سواملية ،وقد أكدت مجيع الكلامت
عىل أمهية موضوع املؤمتر ،ورضورة معاجلة اإلشكاليات والتحديات التي تواجه منظومة
القيم واألخالق يف زمن عوملة القيم الغربية ،واهنيار معظم أشكال اخلصوصيات املحلية..
كام حتدثت د .نورة بوحناش عن :إنسان الفضاءات املتباينة وأخالق اليوم.

ﷺ أعامل اليوم األول

يف اليوم األول ُعقدت اجللسة األوىل برئاسة د .عبدالرمحن بوقاف ،وحتدَّ ث فيها كل
من :د .عبد القادر بليامن من اجلزائر عن «األخالق يف الفكر املعارص» ،ود .طاهر بن قيزة
من تونس ،عن« :التحوالت االجتامعية واختالط معاييري التمييز» .أما د .سعيد ناشيب من
املغرب فقد قدَّ م ورقة بعنوان« :األخالق واحلياة» ،كام حتدث يف هذه اجللسة د .بركة رشيف
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اجللسة الثانية ،ترأسها د .منري هبادي من اجلزائر ،و ُقدِّ مت فيها جمموعة من البحوث
والدراسات ،وجاءت هبذا النحو :د .الرا خالد خمول من لبنان حتدَّ ثت عن« :جدل الرفضية
واألخالقيات» ،فيام حتدَّ ث د .حممد عبد النور عن« :إعادة تأسيس األخالق يف إطار الفلسفة
احليوية» ،أما د .سعاد بن سعدية من اجلزائر فقد حتدَّ ثت عن« :األخالق النسوية رضورة
أخالقية معارصة» ،كام حتدَّ ثت د .لييل مداين عن« :واقع األخالق والسياسة يف العامل املعارص».

أما اجللسة الثالثة فرتأسها د .حمند آكيل فراجي ،وحتدَّ ث فيها السيد خيسوس مانيال
ليون بالنكو عن« :تطور الفكر األخالقي املسيحي» ،فيام قدَّ مت د .كهينة برجي من فرنسا
ورقة عن« :األخالق عند الفارايب» ،كام قدَّ م د .ناجم موالي من اجلزائر ورقة بعنوان:
«جدل األخالق والدين يف الفكر احلداثي املعارص» ،أما د .جلول بن طرات فقد حتدَّ ث
عن« :األخالق وسؤال احلداثة يف الثقافة الدينية املعارصة».

ثم عقدت جلسة رابعة يف هذا اليوم ،ترأستها األستاذة فريوز رشام ،وحتدَّ ث فيها
يف البداية د .مصطفى كيالين من تونس عن« :يف النفعي واألخالقي راهنًا» ،كام حتدَّ ث
د .سواملية عبد الرمحن عن« :أخالقيات املهنة بني الترشيع والعالقات اإلنسانية» ،أما
د .قدور نورة فقد قدَّ م ورقة بعنوان« :مستقبل الطبيعة اإلنسانية يف ظل تطور البيولوجيا»،
وأخريا حتدَّ ثت د .ريم فتيحة قدوري عن« :األخالق اإلعالمية بني التنظري والتطبيق».
ً

ﷺ أعامل اليوم الثاين

انطلقت أعامل اليوم الثاين بجلسة خامسة ،ترأسها د .بن رشيف بن مزيان من
اجلزائر ،وقد قدَّ م فيها يف البداية د .جاك بوالن من فرنسا ورقة محلت عنوانd aujourd« :
 ،»huieconomiqueL ethiquecreative du dialogue dans les democratiesوحتدَّ ث
د .حممد جديدي عن« :البيوتيقا وجتديد الفكر اإليتيقي» ،كام قدَّ مت د .وصال العش من
تونس ورقة بعنوان« :أخالقيات الفن وإيتقا الفن» ،كام حتدَّ ث يف هذه اجللسة د .إيزابيال
شوادغري من أملانيا.
اجللسة العلمية السادسة ترأسها د .سمري جودر ،وحتدَّ ث فيها يف البداية د .رشيد
العلوي من املغرب عن« :سؤال األخالق والسياسة يف جمتمعاتنا املغاربية اليوم» ،واألستاذ
حدوش زهري عن« :ميشال فوكو ..السياسة واألخالق» ،كام قدَّ م د .فيصل لكحل ورقة
نموذجا» ،أما د .حممد عفيان فتحدَّ ث عن:
بعنوان« :األخالق والسياسة ..ماكس فيرب
ً
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«املنعطف اإليتيقي من أخالقيات السلطة إىل إيتيقا املواطنة».

أما اجللستان السابعة والثامنة فقد حتدَّ ث فيهام عدد من الباحثني واألكاديميني مثل:
د .رشاد هشام ،ود .هشام معافة ،ود .مليكة مذكور ،ود .كريم عنايات ،ود .سمري حسنة،
ود .نادية سعدي ،ود .فطيمة سلطاين..

ست ورشات تطبيقية تناولت بالتحليل
وعىل هامش هذه اجللسات العلميةُ ،ن ّظمت ُّ
والنقاش جتارب عدد من املفكّرين والفالسفة ،مثل :حممد أركون وحممد عابد اجلابري
ومالك بن نبي وإيامنويل كانط.

ومن بني األوراق التي ُقدِّ مت يف هذه الورشات ورقة الدكتور ناجم موالي من
اجلزائر بعنوان« :جدل األخالق والدين يف الفكر احلداثي املعارص ورضورة صناعة اإلنسان
نموذجا» ومما جاء فيها :من املعلوم لدى املتتبعني للشأن الفكري
االئتامين :طه عبد الرمحن
ً
أساسا عىل القطيعة مع الدين ،إثر الرصاع املرير الذي
أن الفلسفة األخالقية الغربية ُش ّيدت ً
حدث منذ عرص األنوار يف أوروبا ،بني رجال الدين والتنويريني ،فكان أن أنتجت بمرور
الزمن ،نم ًطا من البرش يشكو من اهلزال الروحي ،ويعاين من الرشود األخالقي والقلق
واليأس والتشظي والالجدوى .وقد دفع هذا الوضع الصادم ببعض املفكّرين اإلسالميني
املعارصين إىل بناء مشاريع أخالقية إسها ًما منهم يف درء ما يتهدَّ د املسلم املعارص من خماطر
أخالقية واجتامعية ،قد تقوده إىل التيه والضياع كام قادت اإلنسان الغريب قبله...
ومن أبرز هؤالء ،نجد املفكر املغريب طه عبد الرمحن (1944م) الذي يشتغل منذ
أكثر من عقدين من الزمن عىل مرشوع حضاري متعدّ د اجلوانب قوامه سؤال األخالق.
توصل بعد بحث وتأ ّمل ،إىل أن األزمات الكارثية التي تعيشها اإلنسانية ،إنام هي
حيث ّ
يف األصل أزمة أخالق ال غري .وعليه فإن الثورة التي يتعينّ القيام هبا ابتدا ًء إنام هي ثورة
أخالقية ،تعيد اإلنسان إىل وضعه الفطري ،وتوقفه عىل أصله الروحي.

وتأسيسا عىل ما سبق :ما هي مظاهر اإلفالس األخالقي يف احلداثة الغربية؟ وما
ً
سامت املرشوع األخالقي الذي يدعو إليه املفكّر طه عبد الرمحن كعالج لألزمة األخالقية؟
تتوزع إىل قسمني:
إن املهمة احلضارية التي ندب األستاذ طه نفسه هلا كمثقف مسلم ّ

أ -كشف خمادع احلداثة الغربية وتبيني آفاهتا األخالقية عىل اإلنسان.

حمصن من تلك
ب -تقديم مرشوع أخالقي إسالمي من شأنه صياغة إنسان ائتامين ّ
اآلفات.
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يذهب األستاذ طه يف وصف احلضارة الغربية إىل أهنا فتنت الناس بفتنتني مها :فتنة
العقالنية ،وفتنة التقنية ،مستندة يف ذلك إىل أصلني أساسيني مهاْ :
أن ال أخالق يف العلم،
جترد العلم من األخالق نشأت أزمة الصدق فيها ،وملا برت
وال غيب يف العقل .وعندما ّ
العقل عن كل ما هو غيبي تولدت أزمة القصد هبا .وهاتان األزمتان كافيتان وحدمها
جلعلها حضارة متأزمة ،عىل الرغم مما يبدو من تقدمها.
التأزم تتجىل يف هوس اإلنسان الغريب باجلانب االقتصادي وهوسه
ومظاهر هذا ُّ
وتطور ،فطغى صوت التقنية والتجريب
مقياسا وحيدً ا لكل تنمية
باملنفعة املادية وجعلهام
ُّ
ً
عىل كل صوت ،وغلبت اآللية والرتاكمية واإلعالنية عىل عمليات االتصال التي جاءت
هبا العوملة ،وغابت احلكمة واملقصد عن كل نشاط علمي أو عميل .إن جانبها العقيل
قطع اإلنسان عن أسباب الرت ِّقي يف مراتب األخالق ،وش ّقها املعريف فصله عن املعاين
مجد حركته ،أما مظهرها التقني فقد عمل
الروحية ،والوجه القويل منها ض ّيق نطاقه و ّ
عىل أرسه واستبعاده ،فكانت بحق حضارة ناقصة عقلاً  ،وظاملة قولاً  ،ومتأزمة معرفة،
ومتس ّلطة تقنية ،أصابت الناس بآفات قاتلة من «التضييق» و«التجميد» و«التنقيص»...
وليس من شك أن منشأ هذه كل هذه األزمات التي برزت يف التطبيق الغريب للحداثة هو
الفقر الروحي واملعنوي الذي طبعها فض َّيق أفقها ،وأفقد اإلنسان فيها اإلحساس باملعنى
وباألمان واالطمئنان ،وو َّلد لديه الشعور باخلوف والالجدوى.
واخلالصة التي ينتهي إليها األستاذ طه هي أن احلداثة الغربية أنتجت للبرشية
حضارة «ناقصة عقلاً  ،وظاملة قولاً  ،ومتأزمة معرفة ،ومتس ِّلطة تقنية» ...ذلك هو حال
فإنا -مع األسف– ليست إلاَّ
التطبيق الغريب للحداثة .أما حاهلا يف جمتمعاتنا اإلسالمية هَّ
ً
استنساخا من األصل ،فهي حداثة مق ِّلدة ال إبداع فيها ،حيث انطىل عىل كثري من مثقفينا
وعي باطل مفاده أن التطبيق الغريب للحداثة هو التطبيق األمثل واألوحد واحلتمي الذي ال
يفرق بقوة بني واقع
فكاك منه .وهذا شطط ما بعده شطط ،ذلك أن األستاذ طه عبد الرمحن ّ
احلداثة ،وروح احلداثة؛ لذلك يتعينّ علينا –نحن املسلمني -إذا أردنا جتنّب خماطر التطبيق
الغريب لروح احلداثة أن نفكّر يف ابتكار حداثة إسالمية خاصة بنا؛ ألن احلداثة ال تنقل من
اخلارج ،وإنَّام هي إبداع مبتكر من الداخل.

وانطال ًقا من تناول موضوعة صلة األخالق بالدين عند القدماء أشار «عبد الرمحن
طه» إىل أن الفالسفة األوائل أصابوا يف نسبة األخالق إىل جمال «اإلنسانيات» و«املعنويات»
وأخطؤوا عندما قرصوها عىل هذين املجالني فقط ،ومل يتعدّ وا هبا إىل املجال احلقيقي هلا
واملتم ّثل –حسب طه عبد الرمحن  -يف جمال «الدينيات» ،وهو املجال الذي جيمع إىل عنرص
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عنرصا ثال ًثا هو «الغيبيات» ،وهو العنرص املغ ّيب
«اإلنسانيات» وإىل «عنرص املعنويات»
ً
املجردة ،فكانت
أسسوا األخالق عىل العقالنية
ّ
لدى املفكّرين احلداثيني العرب ،ممّن ّ
أخالقهم «أخالق سطح» عىل حد تعبري طه عبد الرمحن.
يرى البعض أن «العقل الغريب» جاء بأفضل رؤية عن اإلنسان ،يف حني يرى البعض
اآلخر ّ
أن «اإلسالم» هو الذي جاء بأفضل رؤية عن اإلنسان ،حيث منحه مرشو ًعا حضار ًّيا
تتكامل فيه أبعاد خمتلفة روحية وعقلية ومادية ،متكّنه من عامرة الدين والدنيا يف كل العصور
واألزمنة .والدليل عىل هذا تأكيد اإلسالم عىل بعض املقومات األساسية يف بناء اإلنسان
نوجزها هنا كام ييل:
ّ
واحلث عليهام يف كل النصوص القرآنية والنبوية.
 -1اهتاممه بالعلم واملعرفة
 -2إعطاؤه مكانة مرموقة للعقل ،بحيث ال توجد ديانة أو عقيدة قديمة أو حديثة
أو معارصة أعطت للعقل من املكانة والرشف والتعظيم كام أعطاها اإلسالم.
 -3حتدث القرآن الكريم عن السنن والقوانني التارخيية واالجتامعية ،التي حتكم
حركة التاريخ ،وسري املجتمعات يف حركتها وسكوهنا ،يف تقدمها وتراجعها.
 -4عرض القرآن الكريم ألحد أهم العقبات التي واجهت حركات األنبياء والرسل
يف مجاعاهتم ،وهي عقبة تقليد اآلباء واتباعهم بدون تع ّقل ،وهذا كله دعوة
لتحرير العقل وتنوير الفكر يف أي زمان ومكان.
التطور املستدام الذي ال يتو ّقف عند حد
 -5حتفيز اإلسالم اإلنسان املسلم عىل
ّ
معينّ .
حارضا وفاعلاً يف عرصه
 -6تأكيد النصوص الدينية عىل أن يكون اإلنسان املسلم
ً
وزمانه ،ومتمثلاً رشوط املعارصة ومقتضياهتا.

منتجا
أما الفكر الغريب احلديث فنجده يقيم حداثة اإلنسان عىل العقل لوحده
ً
حداثات إنسانية بتكامالت منفصلة ،منها ما هو روحي أو عقيل أو مادي ،وهذا جعل
اإلنسانية تعيش يف رصاع واضطراب نتيجة لعدم التوازن املتكامل يف بناء هذا اإلنسان
احلديث املتمركز من زاوية واحد فقطّ ...
إن واقعنا العريب اليوم املقلد للغرب مل يكسبه
املجرد من الدين إلاَّ جهلاَ متزايدَ ا ،و منه تتأكّد عدم جدوى منطقية اإلصالح العقيل
العقل ّ
أيضا ما مل يكن هنا «إصالح
يف تغيرّ واقعنا الجتامعي واالقتصادي والسيايس بل والثقايف ً
يكمل «اإلصالح العقيل» يف كل املجاالت اإلنسانية بمختلف أنواعها للنهوض
أخالقي» ّ
والرقي باألمم.
فـ«األخالقية» –حسب طه عبد الرمحن  -وليست «العقالنية»؛ «هي األصل الذي
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تتفرع عليه كل صفات اإلنسان من حيث هو كذلك .والعقالنية التي تستحق أن تنسب
ّ
إليه ينبغي أن تكون تابعة هلذا األصل األخالقي .بل إن طه عبد الرمحن جيعل من «رشوط
املجردة من األخالق».
احلداثة اإلنسانية» «العقالنية املسدّ دة باألخالق» ال «العقالنية ّ

وخطأ «املحدثني» يف نظر «طه عبد الرمحن» أهنم محلوا «العقالنية» عىل املعنى
وخصوا هبا اإلنسان ،والصواب ّ
أن «األخالقية» هي ما به يكون إنسانًا وليست
األول
ّ
«العقالنية»ّ .
إن الدين واألخالق يشء واحد ،فال دين بغري أخالق وال أخالق بغري دين،
أيضا ليست كامالت بمعنى زيادات ال رضر عىل اهلوية اإلنسانية يف تركها،
كام أن األخالق ً
وإنام هي رضورات ال تقوم هذه اهلوية بدوهنا ،بدليل أن اإلنسان لو أتى ضدها –أي ساءت
أخالقه -ل ُعدَّ ال يف األنام وإنام يف األنعام لقوله تعاىل{ :إِ ْن ُه ْم إِلاَّ َكالأْ َ ْن َعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َض ُّل
َسبِيلاً }.
إن طه عبد الرمحن ينطلق من مس ّلمة هامة تُعترب احلجر األساس يف مرشوعه
األخالقي ،وهي أنه مل يعد يف اإلمكان اليوم «والدة إنسان جديد من هذا اإلنسان القديم
الذي أنتجته هذه احلضارة الغربية ،إلاَّ
بالتحول اخللقي الذي تبارشه
بتحول خ ُلقي أشبه
ّ
ّ
التجربة الدينية يف مرتبة التأييد ،أو ما سامها بـ(االئتامنية)».

مر بنا -أن حضارة اللوغوس (وهي حضارة
يعتقد طه عبد الرمحن جاز ًما –كام ّ
وعمت آفاهتا الكون بأمجعه ،ومل يعد للبرشية من خمرج إلاَّ
الغرب) قد أفلست أخالق ًّياّ ،
بناء حضارة جديدة يكون فيها السلطان لأليتوس(األخالق) ،بحيث تتحدّ د فيها حقيقة
اإلنسان -ال بعقله أو بقوله -وإنام بخلقه وبفعله .وال يوجد أي ٍ
مرشح
دين -اليوم-
ٌ
نقي كالدين اإلسالمي ،ألنه الدين اخلاتم،
للقيام هبذا الدور ،وإمداد البرشية بمدد أخالقي ّ
والرسالة اجلامعة ،واملرجع األقوم لكل العقول ،آمنت بذلك أم أنكرت.
ويف هذا الصدد يتو ّقع طه عبد الرمحن أن العامل َ سيشهد يف املستقبل القريب حدثني
كبريين و هامني:

توجه احلداثة
أحدمها :اهنيار النظريات األخالقية وإفالس األنساق املعيارية التي ّ
الغربية ،فيتسبب ذلك يف فراغ أخالقي رهيب.

وثانيهام :ازدياد هروب الناس إىل احلياة الفردية اخلاصة ،فتنشأ عن ذلك احلاجة إىل
أخالق الباطن (األخالق الروحية).
يتحملوا مسؤوليتهم التارخيية بتقديم
ويف ظل هذين احلدثني يتعينّ عىل املسلمني أن
ّ
البديل األخالقي اإلسالمي احلقيقي وإنقاذ البرشية ،بصفتهم شهداء عىل الناس كام ورد
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ون بِا َملعر ِ
ذلك يف القرآن الكريم حيث قال اهلل تعاىل{ :كُنت ُْم َخيرْ َ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
وف
َّاس ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ
َو َتن َْه ْو َن َع ِن ا ُملنك َِر َوت ُْؤ ِمن َ
ُون بِال َّل ِه} .ولن يكون البديل األخالقي األنجع ،سوى األخالق
املؤيدة التي تعترب ،بحق ،أقدر األخالق عىل تقويم حضارة القول ،وختليص اإلنسان من
منهجا لتجديد
شق الصدر هي املرشحة ألن تكون
سوآهتا .أوبعبارة أخرى :إن أخالق ّ
ً
القلب اإلنساين ،وسب ًبا يف ميالد عقل جديد .لكن أليس من اجلدير بنا نحن املسلمني أن
نتم َّثل هذه األخالق يف حياتنا ونتخذها سب ًبا حلداثتنا املرتقبة أولاً  ،قبل أن نقدّ مها كبديل
أخالقي لآلخرين؟
سؤال وجيه يحُ يلنا عىل إجابة مريرة ،وهي أن احلركات النهضوية يف العامل العريب
كبري اهتامم هلذا اجلانب الروحي
واإلسالمي -عىل اختالف مشارهبا -مل تُعر إىل حدِّ اآلن َ
من املامرسة اإلسالمية ،بل راحت تتسابق نحو املجاالت السياسية واالقتصادية مستعجلة
تدارك التقدّ م احلضاري ،معتقدة أن النهضة ال تتح ّقق إلاَّ بمحاكاة احلداثة الغربية ،وأن
«مآل التجديد اإلسالمي رهني بإنشاء املؤسسات الصناعية واملراكز التقنية ووضع الربامج
التحديثية وجتنيد الطاقات املادية»...

إصـدارات حـديثة

إعداد :حسن آل محادة*

العرب والتسامح..

نحو مرشوع عريب للتسامح
الكاتب :حممد حمفوظ.
الن�ارش :منش�ورات ضف�اف  -بيروت/
أطي�اف للنشر والتوزي�ع -
القطيف.
الصفحات 192 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2020 - 1م.
ي�رى املؤل�ف أن االس�تغراق يف
مس�ائل التباين املذهبي والقومي بني أهل
الوط�ن الواح�د ،س�يفيض إىل املزي�د م�ن
التآكل الداخلي الذي ال ُيربح إلاَّ خصوم

األمة والعرب واملسلمني.
فف�ي زم�ن الفت�ن واحل�روب
األهلية والنزاع�ات الطائفي�ة واملذهبية،
ل�ن نتمك�ن م�ن إهن�اء مفاعي�ل كل هذه
احل�روب والنزاع�ات ،إلاَّ بإش�اعة ثقافة
التس�امح والرمح�ة يف املجتم�ع .فثقاف�ة
التس�امح ه�ي احل�ل الضروري إلهن�اء
مفاعي�ل كل هذه الرصاع�ات التي تدمر
النس�يج االجتامع�ي .ونعتق�د أن الع�امل
العريب بأرسه اليوم بحاجة إىل تعزيز ثقافة
التس�امح واالعرتاف باملختلف واملغاير.
فنزاع�ات االس�تئصال تد ّم�ر التواف�ق
االجتامع�ي ،وتنه�ي حياة املس�لم يف كل
املجتمع�ات .وال يق�ف ه�ذا االنح�دار

* تويرت@hasanhamadah :
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إلاَّ بتعزي�ز ثقاف�ة التس�امح والرمح�ة .فهي التي
تنق�ذ كل الع�امل العريب م�ن كل الفتن واحلروب
الداخلية.
والكتاب الذي بني أيدينا هو حماولة جادة
من املؤلف لتوضيح خريطة التسامح ،ودعوة كل
املجتمعات العربية لاللتزام بكل مقتضياهتا.
وقسمه املؤلف يف فصلني ،مها:
َّ
الفصل األول :التسامح خيار الرضورة،
وفي�ه -1 :املس�ألة الوطني�ة يف الفك�ر الع�ريب
املع�ارص -2 .التس�امح وقضايا جتدي�د املرشوع
الوطني -3 .التسامح وآفاق السلم األهيل.
الفص�ل الث�اين :التس�امح طري�ق األم�ن
نع�زز خي�ار
واالس�تقرار ،وفي�ه -1 :كي�ف ّ
التس�امح يف املنطق�ة العربي�ة -2 .نح�و مرشوع
عريب للتس�امح بمناس�بة اليوم العايل للتس�امح.
 -3العمل االجتامعي بن التجاذب والتصادم.

كاخلدمات البلدية ،واحلقوق العاملية ،أو القضايا
العام�ة؛ كالدس�تور ،وقضاي�ا اإلصلاح ،وم�ا
ش�اكل ذلك ،بل حت�ى األمور الفلس�فية مل تغب
عن الكتاب؛ كنظرية (املستبد العادل) التي ُشغل
ردحا من الزمن ،من�ذ إرشاقة عرص
هبا املثقف�ون ً
التنوير ،وأما الس�مة البارزة يف أس�لوب الكاتب
ومنهجه؛ فهي البس�اطة يف غري ركاكة ،واملبارشة
يف غري إس�فاف ،واجلرأة يف غري هتور ،والرصاحة
يف غري إساءة ،أو جتريح.
أم�ا الس�يد حس�ن العوام�ي فيق�ول يف
مقدمت�ه للكت�اب :ك َّلام تعمق الش�عور بالواجب
عند الفرد املث ّق�ف الوطني الغيور؛ ارتفعت عنده
وترية النش�اط والعمل ،ومش�ى يكافح يف س�بيل
وطن�ه ،وأف�راده ،ب�اذلاً م�ن فكره ووقت�ه وتعب
جس�مه وسهره وماله ولو أ ّدى ذلك إىل مالحقته
ووق�وع األذى عليه ،ولو قب�ع يف زنازين الوحدة
التشرد ،أو غيره م�ن
والوحش�ة ،والظلم�ة ،أو
ّ
برا ذلك يف س�بيل اهلل ،وبذلاً
أن�واع البالي�ا ،معت ً
للوطن وأهله.

الكاتب :السيد عيل السيد باقر العوامي.
الن�ارش :مؤسس�ة االنتش�ار الع�ريب  -بيروت/
أطياف للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 473 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 - 1م.
مجع ه�ذا الكت�اب وأعدّ ه للنرش الش�اعر
عدنان الس�يد حممد العوامي ،وأش�ار يف تصديره
متنوع�ة األغ�راض،
إىل أن مواضي�ع الكت�اب ّ
متباين�ة املقاص�د ،وم�ع ذل�ك انتظمته�ا وح�دة
أيضا ،ه�ي َه ُّم
عضوي�ة واح�دة ،ونس�ق واح�د ً
الوطن ،وقضايا األمة ،سوا ًء يف املطالب اليومية،

حىت النخاع..

جهاد قلم

يف الصحافة والسري واألدب

خطوة لصنع جمتمع عريب
عامل يف التغذية والصحة
الكاتب :حممد فيصل العوامي.
النارش :منشورات بسطة حسن  -القطيف.
الصفحات 87 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2020 - 1م.
هن�اك الكثري من الكتب الت�ي تتك ّلم عن
التغذية والصحة ،فبامذا يمتاز هذا الكتاب؟ وهل
ملحة له؟
من حاجة َّ
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تنتشر -حس�ب العوام�ي -كثير م�ن
املعلومات اخلاطئة التي تتع ّلق بالتغذية والصحة،
ومواجهتها من خلال حماولة تصحيحها أو نرش
املعلوم�ات الصحيح�ة فق�ط وه�ذا غير ٍ
كاف،
وإنما ال بد م�ن صنع جيل قادر على التفريق بني
املعلوم�ات العلمي�ة الصحيح�ة واخلاطئ�ة غير
العلمية.
إن احلاج�ة لتحلي�ل املعلوم�ات يف جم�ال
التغذي�ة والصح�ة هل�ا ح ِّي�ز كبير م�ن األمهي�ة،
الحتي�اج اجلميع ملث�ل هذه املعلوم�ات ،بخالف
التخصص�ات والعلوم األخ�رى .ففي االقتصاد
ّ
أو الفيزي�اء مثلاً ال حيتاج كل ش�خص إىل معرفة
كيفية احلص�ول عىل املعلوم�ات الصحيحة؛ ألن
أغل�ب املهتمني هب�ذه املعلوم�ات أو بتطبيقها من
املختصين والباحثين ،كما أن كمي�ة املعلومات
الت�ي تنشر م�ن طرفه�م يف أوس�اط العام�ة إم�ا
رضرا على ف�رض
أن تك�ون صحيح�ة أو أق�ل
ً
قياسا باملعلومات التي تنرش عن التغذية
االشتباه ً
متس حياة اجلميع بش�كل
والصحة؛ ألن األخرية ّ
خصوص�ا أن غالبي�ة الن�اس ينجذب�ون
مب�ارش،
ً
للمعلوم�ات املرتبط�ة بالتغذي�ة لالعتق�اد بأهن�ا
تس�اهم يف إطال�ة العمر وحتسين الصحة بعكس
املعلومات األخرى.
بن�اء عىل ذلك ف�إن اهلدف األس�اس من
ه�ذا الكت�اب لي�س تقدي�م نصائ�ح غذائي�ة وال
تصحي�ح معلومات خاطئة ،بل مس�اعدة القارئ
على تعلم ف�ن التفري�ق بين املعلوم�ات العلمية
وغير العلمي�ة ،وبعض القواع�د املهمة يف حتليل
املعلومات يف هذا املجال التي يمكن أن تشكّل له
قاع�دة قوية لتقويم وحتليل املعلومات التي ي ّطلع
عليها.

يذك�ر أن الكت�اب ج�اء يف ثالث�ة فصول
ومالحظات ختامية.

أخالقيات عاملنا الواقعي..
 86مقالاً موجزًا عن أشياء هتمنا

الكاتب :بيرت سينغر.
ترمجة :أمحد رضا.
النارش :الرافدين  -بغداد /بريوت.
الصفحات 407 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2020 - 1م.
يف مقاالت هذا الكتاب يطبق بيرت س�ينغر
طرق�ه املثيرة للج�دل يف التفكري على قضايا من
بينه�ا التغّي�رّ املناخ�ي ،الفقر املدق�ع ،احليوانات،
اإلجهاض ،القت�ل الرحيم ،االصطف�اء الوراثي
والبشري ،تعاط�ي املنش�طات الرياضي�ة ،بي�ع
ال�كُىل ،أخالقي�ات الف�ن باه�ظ الثم�ن ،وطرق
زيادة السعادة.
ويتس�اءل س�ينغر عّم�اّ إذا كان علين�ا
أناس�ا ،وإذا كان علينا حظر
اعتب�ار الش�يمبانزي ً
ويكرر جداله ض�د فكرة أن كل احلياة
التدخينّ ،
البرشية مقدّ س�ة ،مطب ًقا إياه عىل بعض األحداث
األخرية.
وعالوة عىل ذلك ،يستكش�ف ،بأسلوب
س�هل س�لس ،بعض أعمق األس�ئلة الفلس�فية،
كالتس�اؤل ح�ول م�ا إذا كان أي يشء خا ًم�ا،
وح�ول النقطة الزرقاء الباهت�ة ،التي هي كوكبنا.
أيضا بعض تأ ّمالت سينغر
وحتوي هذه املقاالت ً
الش�خصية يف نشاطاته املفضلة ،وعىل اقرتاح غري
معتاد ملحاولة عائلية يف وليمة األعياد.

إصدارات حديثة

كيف يعمل العقل؟
الكاتب :سريل بريت ،إرنست جونز وآخرون.
ترمجة :رياض عسكر ،حممد خلف اهلل.
النارش :دار آفاق للنرش والتوزيع  -القاهرة.
الصفحات 318 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2020 - 1م
اشترك يف ه�ذا الكت�اب نخب�ة م�ن أكرب
علامء النفس الربيطانيني ،وتقاس�موا موضوعاته
تب ًعا الختص�اص ٍّ
كل منهم ،فجاء بذلك الكتاب
القراء
عمدة ثقة .وممّا حي ّبب هذا الكتاب إىل عامة ّ
للمتخصصني.
أنه مل يكتب
ّ
خيلو ه�ذا الكتاب من املش�اكل العويصة
واالصطالحات املع ّقدة ،ويمتاز بسهولة أسلوبه
فال حياج إىل عناء ،مع مناقشته ألهم املسائل التي
ومتس تفكريه ومشاعره
جتول يف عقل كل إنسانّ ،
وعواطفه وباالختصار حالته النفسية.
من التس�اؤالت الكربى التي جييب عنها
ه�ذا الكتاب :كيف يعمل عقل الراش�د؟ وكيف
يعمل عقل الطفل؟
يمكن�ك أن تع�رف م�ن خلال ه�ذا
الكت�اب كيف يق�وم الش�خص بدراس�ة عقله،
وق�وة الالش�عور واألحلام ،وم�ا ه�و الكل�ل
العقلي ،ب�ل وكي�ف تؤ ّث�ر فين�ا الس�ينام ،ومدى
تعقي�د عملي�ة إدراك اجلمال الفن�ي ،وم�ا الذي
يضع�ف أعصابن�ا؟ والكثير م�ن املوضوع�ات
والتساؤالت التي نفكّر فيها مجي ًعا وال نعرف هلا
إجابة حقيقية علمية.
ح�ري بالذك�ر أن الكتاب تم تقس�يمه يف
 16فصلاً .
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تقومي الظاهرة الدينية
وموقف الفكر اإلسالمي منها..
نموذجا
ماليزيا
ً

الكاتب :هاين بن عبداهلل امللحم.
النارش :مكتبة املتنبي  -الدمام.
الصفحات 166 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط1440 – 1هـ.
يف تقديم�ه للكت�اب يق�ول الدكت�ور نور
آم�ايل ب�ن حمم�د داود :إن مث�ل ه�ذه الدراس�ة
هل�ا أمهيته�ا اخلاص�ة؛ إذ احلدي�ث ع�ن ظاه�رة
التد ُّي�ن واإلمام هب�ا ُيعني الباحثني على فهم قيم
وتص�ورات وس�لوكيات املتدينين املختلفة ،كام
أنه يساعدهم عىل حتليل مدى انسجام املامرسات
الدينية مع التصور الكيل العام النابع عن مصدرية
الدين نفسه.
أيضا يس�اعد
وانطال ًقا م�ن فهم الظاهرة ً
ُصنّ�اع السياس�ة واملعنيني هبا يف وضع سياس�ات
مناس�بة ،ورس�م طرائق معينة ،وصياغ�ة مناهج
مالئمة ،تراعي اعتب�ارات خمتلفة ومتباينة لضامن
األمن واالس�تقرار التعاييش بني الفئ�ات الدينية
املختلفة.
املهمة
وبقدر تع ُّلق األمر بامليزيا ،فإن النقاط ّ
التي ش�اركها املؤل�ف من جتربة ماليزي�ا -حكومة
وش�ع ًبا -يف املحافظ�ة على األم�ن واالس�تقرار
والوئام بني أتباع األديان املختلفة جلديرة باإلشادة
والتدعي�م ،بل أن حتت�ذي ُخطاها الدول األخرى،
وهي التجربة القائمة عىل التس�امح الديني ،وعدم
اإلكراه واالحرتام املتبادل ،والتعايش السلمي بني
أتباع األديان املختلفة.
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ويؤكّد املؤ ّلف يف سطوره األخري أن مبدأ
حياد الدولة جتاه األديان املختلفة يف جمتمعها م ّثل
يف احلقيق�ة صّم�اّ م األمان ال�ذي و ّفر مجيع رشوط
ليتحول كل أف�راد املجتمع إىل
األم�ن والسلام؛
ّ
أداة بن�اء للدول�ة واالقتصاد ،ويو ّفرون أس�باب
قوة بالدهم ولي�س أداة هدم هلا يصنعون عوامل
فنائها؛ ل�ذا تُعدُّ مدن َّي� ُة الدولة -حس�ب التجربة
املاليزي�ةَ -
مث�ل أفض�ل ضمان لش�يوع التدي�ن
وطقوسا وقيماً .
واحرتام الدين عقيدة
ً

ك�ون ال ٍ
ٌ
متناه
هل�ذا الكون ال�ذي نعيش فيه ،وهو
ويعج بالطاق�ة والوعي؛ وهذا
ومتع�دّ د األبع�اد،
ّ
بدوره يؤكّد مرة أخرى أنه دائماً ما كانت وما تزال
وستبقى هناك حقيقة مطلقة وحيدة؛ وهي حقيقة
كوني�ة ال يمكن أن يزعم احتكاره�ا فر ٌد أو ِع ْر ٌق
علم أو دي ٌن بعينه.
أو ثقاف ٌة أو ٌ
ه�ذا م�ا يذه�ب إلي�ه املؤل�ف يف كتاب�ه
الضخم الذي تع�دّ دت فصوله حتى تو ّقفت عند
الفصل الثالث عرش بعد املائة.

حقيقتنا املطلقة..

دعونا نتفلسف..

احلياة والكون وقدر اإلنسان

مفكرا تغيري حياتنا؟
كيف استطاع 25
ً

الكاتب :إدريان كوبر.
ترمجة :منذر حممود حممد.
النارش :دار الفرقد  -دمشق.
الصفحات 670 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 - 1م
منذ قديم األزل ،أي منذ البدايات األوىل
لظهور اإلنس�ان العاق�ل ،بدأ الن�اس يتأ ّملون يف
طبيع�ة الكون ،والكوكب الذي نعيش عليه ،ويف
أنفس�هم بطبيعة احلال .ما ال�ذي يعنيه كل ذلك؟
مل�اذا أن�ا موج�ود هن�ا؟ م�ا ه�و املغ�زى احلقيقي
حلياتنا؟ ما الذي سوف حيدث يل بعد املوت؟ هل
سأعود من جديد إىل حياة أخرى عىل األرض؟
تعترب احلل�ول املوضوعة هل�ذه األحاجي
املوغل�ة يف ِ
الق�دَ م ،كوني� ًة وخ�ارج ُأ ُط ِ
�ر الزم�ن
يف الوق�ت عين�ه؛ ذل�ك أهن�ا دائًم�اً م�ا كان�ت يف
متن�اول أي�دي البشر على امت�داد الزم�ن .وقد
ب�دأت تتكش�ف أم�ام الفيزي�اء الكمي�ة احلديث�ة
اآلن وبص�ورة مس�تقلة متا ًم�ا ،الطبيع�ة احلقيقي�ة

الكاتب :عيل حسني.
النارش :دار أثر للنرش والتوزيع  -الدمام.
الصفحات 288 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 - 2م.
يعتقد كثريون أن الفلس�فة ه�ي أن تقول
أو تكتب ش�ي ًئا ال يفهمه الن�اس ،وهيتم به النخبة
فقط .ولكننا عندما نقرأ أنا وأنت سيرة س�قراط
وأفالطون أو أرس�طو ،ومعهام سارتر وماركيوز
وبرتراند رس�ل وعرشات غريه�م نجدهم مجي ًعا
حتدّ ثوا إىل الناس بلغة مبس�طة غري مع ّقدة يفهمها
اجلمي�ع ،وما دمنا أنا وأنت ق�د فهمنا أقواهلم من
أي معاناة وتعقيد ،فإن ما قالوه مل يكن كال ًما
دون ِّ
واضحا.
فكرا
ً
مبهماً  ،بل كان ً
ه�ذا الكت�اب حماول�ة متواضعة للس�ؤال
ع�ن الفلس�فة ورجاهل�ا ،وكي�ف اس�تطاعوا أن
يغّي�رّ وا تاريخ البرشي�ة ،وأن يرتكوا بصامهتم عىل
حرك�ة املجتمع�ات .وقد س�نحت يل الفرص أن
ٍ
كتاب�ة عن الفلس�فة ،هلا ولو قدر بس�يط
أفك�ر يف
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من الوض�وح ،كتابة تش�به جلس�اتنا يف املقاهي،
وق�د طلب من�ي بع�ض األصدق�اء أن أمجع هذه
الكتاب�ات البس�يطة يف كت�اب أرسد في�ه تاري�خ
األفكار والنظريات التي س�امهت يف تغيري نظرتنا
إىل العامل واألشياء.

العرب ال حيبُّون البصل..

دراسة يف متخ َّيالت اللغة العربية
الكاتب :إبراهيم حممود.
النارش :دار سطور للنرش والتوزيع  -بغداد.
الصفحات 431 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 - 1م.
كتاب مائز وماتع -حسب النارش -كاتبه
عمل على روح املقارنة بحس يقرتب إىل املفارقة
الصادم�ة املتلبس�ة ب�روح الدعاب�ة .لكنه�ا دعابة
تقود القارئ للتفكري اجلاد إىل ما آلت إليه األمور
من وضاعة مقصودة عىل مستويات الفكر والفن
واألدب واإلب�داع ..ب�روح تذه�ب وتش�اكس
املقرتبات السياس�ية ،وهو ما ذه�ب إليه الكاتب
يف خواتيم فصله األخري.
تطرق بذكاء إىل بعض املسكوت
الكتاب ّ
ومس�ه يف العم�ق
عن�ه حت�ت
مس�مى املق�دسّ ..
ّ
دون أن يسيء إلي�ه ..بل ن ّبه إىل الري�اء والتمظهر
الدين�ي ..واس�تغالل مكام�ن الق�وة يف البالغ�ة
واللغة وتأثريها عىل املس�توى الفكري لإلنس�ان
البس�يط عبر دمغ�ه بيتوبي�ات جاه�زة ب�دلاً عن
االرتقاء به عن طريق اللغة املح ّلقة يف متون كتاب
واملؤرخني
اهلل واألولي�اء واملفكّري�ن والباحثين
ّ
والش�عراء والكتبة ..وهو ما يضمن سالمة اللغة
وسالمة ثقافة الفرد عىل حدٍّ سواء.
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أما املؤلف فيتساءل قائلاً  :هل سبق ألحد
أن عاي�ن البص�ل عنوانًا نقد ًّيا لكت�اب ،وإالم ن ّبه
وتن ّبه؟ ما أول ما يس�تدعيه قارئ العبارة هذه من
تذكري بالبصل ،يف نوعه ،أو املأخوذ عنه؟
أي تص�ور ،أو متخ ّي�ل ،على
بن�اء على ِّ
أقي�م عالقة بني البص�ل واللغة ،أي
وج�ه الدقةُ ،
م�ا يمكن أن يكون التعامل مع اللغة كام احلال يف
التعامل مع البصل ،وما يف هذا التحديد من إثارة
ملتخيل القارئ.
أي
ما الذي أري�د قوله يف البصل ،أو عن ِّ
بصل أريد التك ّلم؟
قس�م املؤ ّلف كتاب�ه يف أربعة فصول
وقد ّ
وخامت�ة محل�ت عن�وان :ه�ل يمك�ن للع�رب أن
يتحرروا من ْ
«جذب» االعتقاد؟
ّ

التسامح
الكاتب :رمضان بسطاوييس.
النارش :مكتبة الدار العربية للكتاب  -القاهرة.
الصفحات 125 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2018 - 1م.
يأيت ه�ذا الكتاب ضمن سلس�لة مفاهيم
فلس�فية ،ويرى بسطاوييس أن مصطلح التسامح
أثار تداعيات خمتلفة ،س�واء عىل النطاق الفكري
خصوص�ا أن
أو على صعي�د الواق�ع العملي،
ً
احلديث عنه قد كثر يف الس�نوات األخرية ،لكونه
واح�دً ا م�ن املفاهيم املس�تحدثة يف اللغة العربية.
وهذا الكتاب حياول إعطاء فكرة مبس�طة ونقدية
عن التسامح.
ويشير املؤلف إىل أن األصل يف التسامح
أن تس�تطيع احلي�اة م�ع ق�وم تع�رف يقينً�ا أهن�م
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خمتلف�ون عن�ك ،ل�ن تس�تطيع أن تُعط�ي ب�دون
حل�ب ،ول�ن تس�تطيع أن تحُ ب بدون التس�امح،
ا ُ
الغف�ران احلقيقي ال ينكر الغضب ،لكن يوجهه،
أمورا تس�ع اجلميع ،فهي التس�امح
إن كنت تريد ً
واحلري�ة ومنط�ق احل�وار ،مهما تع ّل�م الناس من
فنون فلن يتع ّلموا ش�ي ًئا يش�به فن التس�امح ،إهنا
القل�وب النقي�ة الت�ي تس� ّبح اهلل الغف�ور الرحيم
صباحا ومسا ًء.
ً
ويس�تخلص الكات�ب أن التس�امح
يس�توجب االحرتام املتب�ادل ،ويس�تلزم التقدير
املشترك ،ويدع�و إىل أن تتع�ارف الش�عوب

لتتق�ارب ،ويف�رض التعام�ل يف نط�اق الدائ�رة
املوضوعي�ة من دون املس�اس بدائرة اخلصوصية
من غري إثارة حلساسيتها ،وانتهاك لحُ رمة ذاتيتها،
وه�ي دائ�رة تب�ادل املع�ارف واملناف�ع واملصالح
املشتركة الفاعلة التي يع�ود مردودها باخلري عىل
اجلميع.
جاء الكتاب بعد مقدّ مته يف ثامين مقاالت
وخامت�ة بعن�وان :التس�امح يف اإلسلام ،إضاف�ة
ملص�ادر وضعها املؤل�ف للقراءة واالس�تزادة يف
املوض�وع ،وال ننس�ى أن نشير إىل أن مصطف�ى
تصديرا للسلسلة.
النشار كتب
ً
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