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I1I1 - ما التطرف؟ من �أين جاء هؤلء املتطرفون؟ - ما التطرف؟ من �أين جاء هؤلء املتطرفون؟

»تلوا ابطاًل وجلوا صارًما                 وقالوا �أصبنا؟ فقلنا نعم« �أبو العالء املعري»تلوا ابطاًل وجلوا صارًما                 وقالوا �أصبنا؟ فقلنا نعم« �أبو العالء املعري

صعــد التطــرف ادليــين منــذ سســبعينات القــرن العرشيــن، وحصبتــه موجات مــن الكراهية 
والعنــف الــي حتولــت اإىل متواليــة مــن العمليــات الإرهابيــة والــرّد علهيــا، مث اإىل رصاعــات 
وحــروب �أهليــة طاحنــة عصفــت بكثــري مــن ادلول واجملمتعــات، واسســتزنفت مــوارد هائــةل، 

ونشــ�أت يف الوقــت نفســه بطبيعــة احلــال معليــات واســعة للمواهجــة وادلراســة والفهــم.

ــة امجلاعــات والتنظــات  ــد التفكــر يف قضي ــة تتشــلك عن ــرات بدهيي ــئةل وتقدي ــة �أسس مث
املســلحة مثــل القاعــدة وداعــش، ويه تدور ببســاطة حول قدرة هــذه امجلاعات والتنظات 
عــىل اجتــذاب املتطوعــني واملؤيديــن واملــوارد املاليــة الالزمــة للتجنيــد والتســليح والقتــال، 
وهمــام علمنــا �أو خفــي عنــا مــن �أمــر هــذه امجلاعــات فــاإن مثــة حقيقتــني واحضتــني تكفيــان 
للتحليــل وادلراســة يف �ــ�أن هــذه امجلاعــات، وهــام الت�أييــد الفكــري لهــذه امجلاعــات واذلي 
يصــل دلى البعــض اإىل التطــوع والقتــال والاسســتعداد للمــوت، واملــوارد املاليــة الاكفيــة �أو 
الــي تغطــي معلهــا، مــن �أيــن وكيــف تــ�أيت هــذه العزميــة والأمــوال للقتــال؟ وبطبيعــة احلــال؛ 
فــاإن تقديــر مســار ومسســتقبل هــذه امجلاعــات وقدرهتــا عــىل العمــل والت�أثــري مرتبــط بقدرهتــا 

عــىل اسســتقطاب المتويــل واملؤيديــن.

ــامل،  ــاغاًل للع ــا و� ــول 2001 اكن الســؤال ُملحًّ ــن �أيل ــادي عــرش م ــداث احل ــد �أح بع
ــع الإرهــاب الفكريــة واملاليــة حتــول اإىل معليــات  .. ولكــن يبــدو �أن مــرشوع جتفيــف مناب
ــدوات ومؤسســات  ــياحية، قليــل مهنــا حقيقــي وجــاّد و�أغلهبــا مؤمتــرات ون ــة وسس اقتصادي
ــة  ــة، �أو �أنظم ــع الشــللية والقرابي ــب علهيــا الســطحية واملناف ــة يغل عالمي ــة واإ وبرامــج فكري
مالحقــة ورقابــة ماليــة و�أمنيــة حتولــت اإىل مــا يشســبه القصــة �أو النكتــة الليبيــة )يف 
ــ�أت  ــل، ف�أنش ــرب يقت ــدل لك عق ــ�أة ب ــن ماكف ــة ع ــت احلكوم ــا �أعلن ــبعينات( عندم السس

ــارب! ــري العق ــة وتكث ــات واســعة لرتبي ــ�أة معلي املاكف
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ــوذج  ــة اقتبســت المن ــة احلديث ــف �أن ادلول العربي ــوم �أن نالحــظ بســهوةل كي ميكــن الي
ــي الغــرب  ــه ورشوطــه، فف ــث منفصــل عــن متواليات ــه حتدي ــث، ولكن الغــريب يف التحدي
اكنــت الثــورة الصناعيــة يف �أمه جوانهبــا وجتلياهتــا متواليــة مــن املــوارد والأســواق اجلديــدة، 
و�أنشــ�أت هــذه مــدًن وطبقــات وخنًبــا جديــدة، ويف هــذا الــرصاع بــني النخــب والطبقــات 
ــيادة القانــون لأجــل  ــية والثقافيــة، وترخســت ادلميقراطيــة وسس تشــلت التعدديــة السسياسس
ــدة يف املــوارد  تنظــمي ســلمي لهــذا التنافــس والــرصاع ، .. وهكــذا؛ حتولــت الوفــرة اجلدي
ــون واملســاواة التامــة بــال  ــيادة القان واملعــارف اإىل منظومــة اجامتعيــة وثقافيــة جديــدة، سس
اسســتثناء �أمــام احملــامك، وهنايــة الاحتــاكر الطبقــي للسسياســة والامتيــازات الاقتصاديــة 
لهــ�ي املزعــوم لفئــة مــن النــاس، وتشــلك معــى جديــد  للحريــة، مل تعــد اللمــة  واحلــق الإ
ــا يعــين عكــس العبوديــة والــرّق. للمــرة الأوىل يف اترخي البرشيــة كــام نعــمل مصطلًحــا قانونيًّ

نســان بعــد �أن حيــّل مشــلة البقــاء وميــك وفــرة مــن  يف الســعي احلمتــي والتلقــايئ لالإ
الطعــام والوقــت تســمح هل ابلتفكــري يبحــث عــن املعــى واجلــدوى، ولعلهــام )املعــى 
قامــة ادلوةل احلديثــة، فــال ميكــن �أبــًدا مــع  واجلــدوى( لكمتــا الــّر فــا جــرى وجيــري منــذ اإ
ل �أن يبحــث النــاس عــن املعــى  تطويــر املــدراس واملؤسســات ووفــرة املعرفــة واملــوارد اإ

واجلــدوى.

ــيايس  ــور السس ــن التط ــة م ــوارد متوالي ــت وامل ــة والوق ــرة يف املعرف ــئ الوف ــاذا مل تنش مل
والاجامتعــي والثقــايف كــام حــدث وحيــدث يف التــارخي واجلغرافيــا؟ ولكهنــا بــدًل مــن ذكل 
ــه وببســاطة ل ميكــن  ــةل، لأن ــاب احلي ــر وغي ــة مضــادة مــن التســلط والقه �أنشــ�أت متوالي
ل مبنظومــة اجامتعيــة وثقافيــة جديــدة مالمئــة مــن املــدن واجملمتعــات  حاميــة هــذا التحديــث اإ
الــي جتــد املعــى واجلــدوى يف الارتقــاء بنفســها وحريهتــا، .. فــال ميكــن �أن يذهــب النا�ســئة 
اىل املــدارس واجلامعــات ويتواصلــون مــع العــامل ويعرفــون لك يشء، مث تواصــل النخــب 
السسياسســية والاجامتعيــة ومههــا ابلقــدرة عــىل السســيطرة ومواصــةل الاحتــاكر والامتيــازات 

ورفــض املشــاركة واحلــرايت واملســاواة.
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�ــغلت ادلول العربيــة مواطنهيــا بروايــة الاسســتقالل والتحريــر، ولكهنــا روايــة اهنــارت 
بفعــل هزميــة 1967 فاكنــت امجلاعــات الإســالمية مبختلــف �أطيافهــا ومصادرهــا يف الفكــر 
والتجميــع روايــة جديــدة، ولكهنــا حيــةل انقلبــت عــىل الســاحر، .. كــام انقلبــت عــام 1967  
حيــةل القوميــة والتحريــر عــىل �أحصاهبــا. واليــوم ل جمــال يف مواهجــة امجلاعــات ادلينيــة  ل جمــال يف مواهجــة امجلاعــات ادلينيــة 
املتشــددة واملســلحة ســوى �أمريــن: املشــاركة الاجامتعيــة والاقتصاديــة والسسياسســية املتشــددة واملســلحة ســوى �أمريــن: املشــاركة الاجامتعيــة والاقتصاديــة والسسياسســية 
الواســعة للمجمتعــات والنــاس ليقــرروا مصــريمه، �أو �أن يعــود النــاس رعــاة وصياديــن الواســعة للمجمتعــات والنــاس ليقــرروا مصــريمه، �أو �أن يعــود النــاس رعــاة وصياديــن 

ل لت�أمــني بقاهئــم! ــت اإ ــن الوق ــار ل ميلكــون م ــي مث ل لت�أمــني بقاهئــم!وجامع ــت اإ ــن الوق ــار ل ميلكــون م ــي مث وجامع

بــد�أت املواهجــة مــع التطــرف والكراهيــة �أمنيــة وعســكرية، ومــازال اجلانــب العســكري 
ــد�أت تتشــلك حمــاولت  ــاق، لكــن ب نف ــل املســاحة الكــرى يف املواهجــة والإ ــين ميث والأم
ومؤسســات للمواهجــة الاجامتعيــة ابلنظــر اإىل التطــرف والكراهيــة ظاهــرة اجامتعيــة، 
لهيــا مسســمتدة مــن  وبــد�أت حمــاولت ادلراســة والفهــم للظاهــرة يف الفضــاء ادليــين ابلنظــر اإ
ــوم السسياســة والاجــامتع وعــمل  الفكــر ادليــين، وامتــدت ادلراســات للظاهــرة لتشــمل عل
ن الظاهــرة �أعقــد بكثــري مــن خطــ�أ �أو خلــل  ــا القــول اإ ــًدا �أو مفاجئً النفــس. ومل يعــد جدي
ــة  ــات الأمني ــن العملي ــري م ــد بكث ــا �أبع ــا، و�أن مواهجهت ــة وتطبيقه ــم النصــوص ادليني يف فه

ــة. ــة والإعالمي والفكري

حيــاول هــذا الكتــاب تفســري الظاهــرة يف سســياقها الاجامتعــي مث اقــرتاح سسياســات 
بعــاد الأمنيــة والاقتصاديــة والسسياسســية وادلينيــة  نــاكًرا للأ اجامتعيــة للمواهجــة، وليــس ذكل اإ
ــد  ــمل يع ــدد ادلراســات وتشــعهبا، ف ــا وتع آاثره ــد الظاهــرة و� للظاهــرة، لكــن وبســبب تعق
جمــال ســوى عــزل العوامــل واملتغــريات املتعــددة يف تشــكيل الظاهــرة والرتكــز عــىل عــدد 
قليــل مهنــا هبــدف ادلراســة والتحليــل؛ وليــس عــزًل واقعيًّــا �أو جتاهــاًل للمكــونت املتعــددة 

واملتفاعــةل يف تشــكيل الظاهــرة. 

 متــي اســرتاتيجيات ماكحفــة التطــرف والكراهيــة القامئــة يف العــامل العــريب اليــوم وفــق 
ــن، فاحلــرب يف جوهرهــا ليســت  ــة، ولكهنــا واحضــة، ادلوةل حتتكــر ادلي ــة غــري معلن رؤي
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ضــد التطــرف بذاتــه، ولكهنــا ضــد ممارســة ادليــن �أو تطبيقــه وحــىت فهمــه خــارج املؤسســة 
الرمسيــة، فاجلرميــة ل ختتلــف عــن هتريــب الســلع غــري املمنوعــة ذلاهتــا، الســجائر ليســت 
حمظــورة عــىل ســبيل املثــال، لكــن حيظــر توريدهــا اإىل البــالد بعيــًدا مــن امجلــارك واملنافــذ 
ــذه الفكــرة ووضوهحــا،  ــع والســلع. ورمغ بســاطة ه ــترياد البضائ ــة اخملصصــة لسس احلكومي
نــه جيــري جتاهلهــا وعــدم �أخذهــا  ابلعتبــار؛ ادلوةل ومؤسســاهتا ادلينيــة والإعالميــة  فاإ
والأمنيــة، و�أعــداء التطــرف اجلــادون مــن املثقفــني وغــري املتدينــني واملتدينــني املعتدلــني، 
ل ابلتحالــف مــع الســلطة السسياسســية  لأهنــم وببســاطة ل مــاكن هلــم يف مواهجــة التطــرف اإ
الــي ل ترفــض التطــرف ابتــداء، ولكهنــا تــرى نفســها يف حــاةل حــرب ومواهجــة ل ختتلــف 
عــن املهربــني واخلارجــني عــىل القانــون. فهــو حتالــف مــراوغ، يــرتك فيــه املثقفــون �أنفســهم 
عالميــة وفكريــة وحبثيــة، مومهــني �أنفســهم  ينخدعــون؛ فيشــاركون يف برامــج ومؤسســات اإ
ب�أهنــم يعملــون لأجــل الاعتــدال والتســامح والتنويــر، ويبدعــون يف التنظــري لأجــل التوفيق 
بــني الإســالم وادلميقراطيــة والعــمل!، وجيــدون �أدةل بــال حــدود عــىل التســامح والاعتــدال 
لهيــم ول يريــدمه، و�أن املتطرفــني  ــمتع اإ والتعايــش، ول حياولــون مالحظــة �أن �أحــًدا ل يسس
ــني  ــن املتحدث ــة م هنــم يف نظــر الســلطة ليســوا ســوى مجموع ــرب اإىل الســلطة مهنــم، اإ �أق
ــم  ــرب( مبنظامهت ــؤلء )الغ ــرب، وه ــم ســوى �أن يســمعهم الغ ــة هل ــن ل حاج ــني اذلي الأنيق
ومؤسســاهتم املشــغوةل حبقــوق الإنســان والتمنيــة وادلميقراطيــة مه �أيًضــا يُشــعرون �أنفســهم 
ــا واســًعا وممتــًدا مــن املعتدلــني واملناضلــني لأجــل  ابلرضــا الزائــف معتقديــن �أن مثــة قطاعً
قــمي ادلميقراطيــة والتســامح، لقــد ر�أوا ب�أنفســهم املئــات مهنــم يف لك لقــاء �أو احتفــال 
ــدو  ــور يب ــتقبال، وهــو مجه ــادق امخلــس جنــوم وخباصــة يف الغــداء وحفــالت الاسس يف فن
�أكــر عــدًدا واهامتًمــا مــن النا�ــطني يف الغــرب، ويتحدثــون الإجنلزيــة بكفــاءة، ويطّبقــون 
�أســلوب احليــاة القريــب اإىل العــامل املتحــر! ولكــن �أحــًدا مــن هــؤلء املعتدلــني واملتنوريــن 
ــ�أن قــمي الاعتــدال والتســامح وادلميقراطيــة الــي يتحدثــون  الأنيقــني ل يريــد �أن يعــرتف ب
رساف يف الفنــادق والنــدوات ووســائل الإعــالم ل يسســتطيع �أحصاهبــا التقــدم هبــا اإىل  عهنــا ابإ
هنــا ببســاطة �أيقــونت  ليــه، اإ الناخبــني، وسستفشــل يف الاختبــار ادلميقراطــي اذلي يدعــون اإ
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ــا يف  ــا وتنتخــب �أحصاهب ــرك لأجله ــة تتح ــد اجامتعي ــك قواع ــا ل مت ــة، ولكهن ــةل ورائع مجي
اجملالــس النيابيــة والبدليــة والنقابيــة. 

ــية املؤملــة �أن التنويــر والاعتــدال حيــاّلن يف جممتعــات ومــدن  واحلقيقــة الأخــرى القاسس
قامئــة ابلفعــل، وتســعى يف تشــكيل وعهيــا ذلاهتــا؛ مــا يعــين ابلــرورة �أن هجــود وبرامــج 
ــع النــاس واجملمتعــات  ــاء الاعتــدال والتســامح جيــب �أن تكــون معليــات وبرامــج لتجمي بن
ــل  ــات ابلفع ــظ اجملمتع ــا و�أن تالح ــا ومصاحله ــول �أولوايهت ــن ح ــدن والأماك ــات وامل وامجلاع
هنــا يف الواقــع تشــكيل  العالقــة بــني مصاحلهــا وتقدهمــا وبــني الاعتــدال والتســامح؛ اإ
ــاء  ــتقاللها وقدرهتــا عــىل بنــاء مواردهــا ومؤسســاهتا، مث وبطبيعــة احلــال بن اجملمتعــات واسس
القــمي والثقافــة والأفــاكر الــي حتمــي هــذه املــوارد واملؤسســات وتطّورهــا. لكــن تــاكد ل 
لهيــا تفتقــر اإىل الــرشط  توجــد دلينــا مــدن ول جممتعــات، وهــذه القــمي امجليــةل الــي ندعــو اإ
يالًمــا وقســوة  الأســايس لنجاهحــا وهــو وجــود املــدن واجملمتعــات. واحلقيقــة الثالثــة والأكــر اإ
ــةل دلى  ــة واملتقب ــادر القامئ ــها املص ــني يه نفس ــة للمتطرف ــة وادليني ــادر الفكري يه �أن املص
العــرب واملســلمني عــىل مــدار واقعهــم واترخيهــم، فهــم ل يسســتخدمون يف واقــع احلــال �أدةل 
ونصوًصــا غريبــة علينــا ول يؤمنــون بغــري مــا نؤمــن بــه، ولكهنــم يف نظــر الســلطات يريــدون 
تطبيــق مبادهئــم ب�أنفســهم، وهــذا حــق احلكومــات وواجهبــا، ومه يف نظــر امجلاعــات 
الإســالمية السسياسســية )املعتــدةل( متعجلــون ل ي�أخــذون بســن التــدرج، ومل يالحظــوا �أن 
الرســول ســكت عــىل الأصنــام حــول الكعبــة و�أّجــل هدهمــا اإىل حــني امتــك القــوة الاكفيــة 
ذلكل، مبعــى �أننــا ل خنتلــف عــن اجلاهليــة يف يشء، بــل حنــن جاهليــة، و�أن الفــرق بــني 
»داعــش« و«الإخــوان« واملؤسســات ادلينيــة الرمسيــة هــو يف التــدرج ويف توقيــت ذحبنــا 
وهــدم �أصنامنــا! ول خيــار لنــا ســوى الهــروب مــن التطــرف امجلاعــايت الأرعــن اإىل تطــرف 

ادلوةل!
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كيف منّز بني التطّرف والاعتدال؟كيف منّز بني التطّرف والاعتدال؟

تبــدو مفاهــمي ومصطلحــات مــن قبيــل الوســطية والاعتــدال والتطــرف، واحضــة 
ل ابقتبــاس  وحمــّددة )تقريًبــا( يف الثقافــة الغربيــة، لكــن ل ميكــن اقتباســها يف الــرشق اإ
ــا يف اخلطــاب الإســاليم الســائد �أو  ــدو دلى فهمه ذ تب ــا، اإ ــئة له ــرة املنشس الفلســفة والفك
ــتوعهبا  ــف يسس ــد �أو خمتل ــاج اإىل خطــاب اإســاليم جدي ــرًيا، حتت ــا كب ــة اختالفً ــع خمتلف املتّب

ــالد املنشــ�أ. ــه يف ب ــل في ــىل النحــو اذلي تعم ــا ع ويطبقه

مفقيــاس الوســطية والاعتــدال والتطــرف هــو الاجهتــاد الإنســاين الســائد �أو الغالب، �أو 
ــم لعالقــات النــاس ومصاحلهــم، مبعــى �أن التطــرف هــو الاختــالف  العقــد الاجامتعــي املنّظِ
ــني  ــف الوســط ب ــه، والوســطية يه املوق ــد الاجامتعــي الســائد �أو اخلــروج علي عــن العق
ن اكن مسســتقاًل �أو خمتلًفــا عهنــام، ويف ذكل مثــة افرتاضــات  اجتاهــني �أو فكرتــني جيمــع بيهنــام واإ
عــدة �أساسســية وحامكــة تعمــل يف الغــرب ول تعمــل يف الــرشق العــريب والإســاليم، �أو مل 
تعمــل بعــد. ويلتبــس الفهــم والتطبيــق للمفاهــمي عــىل حنــو يشســبه اسســترياد السســيارات مــن 
نســانية نســبية  غــري طــرق �أو قواعــد للقيــادة واملــرور. الصــواب يف العقــد الاجامتعــي فكــرة اإ
ــا نــزل مــن الســامء. لكــن الصــواب هــو الاجهتــاد الإنســاين يف فهــم  ليســت يقينيــة �أو حقً
الكــامل ومتثـّـه يف حلظــة معينــة. هــو صــواب مــا دام مل تغــرّي الغالبيــة ر�أهيــا �أو موقفهــا. ويف 

واقــع احلــال فــاإن الصــواب اخــرتاع وليــس اكتشــافًا!

لكــن يف غيــاب العقــد الاجامتعــي الإنســاين ليــس مثــة وســط �أو تطــرف! هنــاك صــواب 
مطلــق وخطــ�أ مطلــق، الصــواب هــو احلــق اذلي نــزل مــن الســامء، ومــا ســواه ابطــل، 
ل الضــالل، ويكــون الاختــالف والــرصاع عــىل احلــق، �أو بــني احلــق  وليــس بعــد احلــق اإ
والباطــل، حيــث احلــق هــو الصــواب اذلي يعتقــد بــه �أحصابــه ومؤيــدوه. ول ميكــن وصــف 
هــذا احلــق ابلعتــدال �أو التطــرف �أو الوســطية. هــو الصــواب فقــط، ويتبعــه املؤمنــون 

عــىل �أنــه احلــق اذلي نــزل مــن الســامء والواجــب اتباعــه!
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ــاب  ــدال يف غي ــث عــن تطــرف واعت ــه ل ميكــن احلدي ن ذلكل وببســاطة ووضــوح، فاإ
ل يف �أنسســنة احلــمك  العقــد الاجامتعــي الإنســاين. ل تصلــح هــذه املفاهــمي والأفــاكر اإ
لهــ�ي والشــامل والاكمــل واذلي  والعالقــات والأفــاكر، �أمــا يف ظــل الاعتقــاد ابلصــواب الإ
ــات  ــرب واملســلمني احلكوم ــامل الع ــه يف ع ــن ب ــا تؤم ــو م ــاكن، وه ــان وم ــلك زم ــح ل يصل
ــة  ــات ادليني ــني املؤسس ــات وب ــني امجلاع ــرق يف ذكل ب ــواء ول ف ــىل الس ــات ع واملعارض
ــس  ــرصاع لي ــاف، فاخلــالف �أو ال ــات ووزراء الأوق ــة يف اجلامع ــات الرشيع ــة ولكي الرمسي
ميــان والكفــر، ويف �أقــل وصــف  بــني تطــّرف واعتــدال، لكنــه بــني احلــق والضــالل، �أو الإ

ــني الصــواب واخلطــ�أ. خطــورة ب

ــاإن الوســطية  ــدال والتطــرف، ف ــمي الوســطية والاعت ــ�أ الإنســاين ملفاه ــامل املنش ويف ع
مبعــى الوســط بــني املواقــف والاجتاهــات ليســت يه الاعتــدال �أو التســامح ابلــرورة، 
ذا اكن الوســط مبعــى الأفضــل  �أو ليســا )الوســطية والاعتــدال( دامئـًـا �ــيئًا واحــًدا... �أمــا اإ
ــان  ــد يكــون ذكل يف بعــض الأحي ــامل العــرب واملســلمني، فق ــرى يف ع �أو الصــواب كــام يُ
ن اكن يعــين الصــواب  تطرفـًـا مبعــى الاختــالف عــن الســائد �أو الغالبيــة، و�أمــا الاعتــدال اإ
ــه وســط بــني �أمريــن �أو �أمــور واجتاهــات عــدة...  �أو العــدل فــال يعــين ذكل ابلــرورة �أن
ــف �أو  ــو املوق ــات ه ــتقامة، ويف ادلميوقراطي ــن الصــواب والاسس ــة م ــة العربي ــو يف اللغ ه
ــل  ــن خــالل مؤسســات ومنظــامت متث ــة م ــد الأغلبي ــر الســائد، واذلي حظــي بت�أيي الفك
النــاس بعــداةل وكفــاءة، ويف ذكل فــاإن الصــواب قــد تتبــّدل مواضعــه وحالتــه بــني الميــني 
ــظ... ل  ــرة �أو التحفّ ــدام �أو املغام ق ــرتدد �أو الإ �أو اليســار، وامحلاســة �أو الانســحاب �أو ال
ل العقــد الاجامتعــي �أو اجتــاه الغالبيــة يف اللحظــة الــي نلمتــس ر�أهيــا. و�أمــا  حيمكنــا يف ذكل اإ
يف غيــاب ادلميوقراطيــة، فــاإن الصــواب �أو الاعتــدال هــو احلــق اذلي نــزل مــن الســامء، 
ــا ســوى  والســامء وحدهــا تقــول لنــا مــا الصــواب، ولــن يعــرف الصــواب �أو حيــدده واقعيًّ

الســلطة املهمينــة، �أو كــام قــال �أبــو العــالء املعــري:

وقالوا: �أصبنا؟ فقلنا: نعم! وقالوا: �أصبنا؟ فقلنا: نعم!تلوا ابطاًل وجلوا صارًما   تلوا ابطاًل وجلوا صارًما  
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وكــام �أن التطــرف ملتبــس ويصعــب تعريفــه؛ فــاإن الاعتــدال بطبيعــة احلــال سســيكون 
ـا عــىل التعريــف والوضــوح، وجيــب الاعــرتاف �أننــا ل منــك خطــااًب  ملتبًســا وعصيًـّ
ــة والعنــف والتطــرف، واحلــال �أن  ــين املســؤول عــن الكراهي ــاًل للخطــاب ادلي ــا بدي دينيً
ــوةل لكهنــم  ــة الهنــاايت امل�أم ــا يف الأهــداف ورؤي ــني ميلكــون وضوًح ــني واملعتدل الإصالحي
جابــة معليــة عــن الســؤال البدهيــ�ي والأســايس »كيــف؟« ورمبــا ل يكــون مثــة  ل ميلكــون اإ
فــراد  خيــار معــيل بديــل ســوى الانســحاب الرمســي مــن الشــ�أن ادليــين وتعوميــه وتركــه للأ
واجملمتعــات بــرمغ حصــة الاعــرتاض عــىل ذكل ابحــامتلت الفــوىض والتطــرف، لكــن التــورط 
ــىل �أي حــال يف  ــتطيع الســلطات ع ــاًل، وتسس ــدلوةل مل يكــن �أفضــل ح ــين ل يف ادلور ادلي
فــرتة زمنيــة معقــوةل �أن تشــجع حــر�اًك جممتعيًّــا مسســتقاًل عهنــا خلطــاب ديــين عقــالين وفــردي 

يــالمئ املتدينــني وخيــدم الســمل الاجامتعــي و�أهــداف ادلول واجملمتعــات والأفــراد.

ــامتءات  ــن وان ــي اكتســحها تدي ــال ال ــىل الأجي ــن ع ــة وراخســة هتمي ــدات قوي ــة معتق مث
دارة وتنظــمي مؤسســات ادلوةل واجملمتــع، ويه �ــ�أن لك املعتقــدات بعيــدة عــن  خارجــة عــن اإ
العقالنيــة، مبقــدار مــا يه قويــة وتــزداد قــوة وت�أثــرًيا وانتشــاًرا لكــام زادت غرابــة ووحشســية. 
ــرايء  ــا نعتقــد �أن جــرامئ الكراهيــة حــني يكــون حضاايهــا �أب ذا كن ــنا اإ ونضحــك عــىل �أنفسس
ذ ل ينفــر  �أو حمايديــن ل عالقــة هلــم ابلــرصاع، حتــرك املشــاعر ضدهــا �أو تفقــد الت�أييــد؛ اإ
مهنــا ســوى فئــة يه ابتــداء ترفــض هــذه الأفعــال والأفــاكر واملعتقــدات، لكهنــا تبعــث عــىل 
ــرّد  ــالين وال ــوار العق ــا احل ــدة. و�أم ــات واســعة وممت ــفاء الصــدور« دلى فئ الإجعــاب و«�
ــات  ــذه الاجتاه ــوى معارضــني �أو رافضــني له ــد س ــام �أح لهي ــمتع اإ ــال يسس ــاكر؛ ف ــىل الأف ع
الأيديولوجيــة �أو الاجامتعيــة. ويظــل عــىل ادلوام �أضعــف املعتقــدات و�أقلهــا متاســاًك و�أكرهــا 

تغــريًا تــك الــي تعمتــد عــىل الأسســئةل العقالنيــة وحمــاوةل الإجابــة عهنــا.

ن احلديــث عــن العالقــة بــني الأفــاكر واملعتقــدات والنصــوص ادلينيــة والتعلمييــة وبــني  اإ
الاعتــدال �أو الكراهيــة والتطــرف؛ ليــس مشــغوًل ابلأوامــر والنــوايه وادلعــوات والفتــاوى 
لأجــل الاعتــدال �أو التطــرف، الكراهيــة �أو احملبــة، التعصــب �أو التقبــل، .. لكــن تتشــلك 
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ــىل  ــة ع ــة والثقافي ــة والتعلميي ــة الفكري ــة يف البيئ ــدال �أو التطــرف والكراهي ــة الاعت منظوم
حنــو �أقــرب اإىل املهنــج اخلفــي. واحلــال �أن مواهجــة التطــرف والكراهيــة لــن تكــون معليــات 

مبــارشة لإحــالل �أفــاكر �أو نصــوص حمــل �أخــرى.

الاعتــدال منظومــة واســعة، بعضهــا واحض و�أكرهــا خفــي مسســمتدة مــن »النســبية وعــدم 
ــري  ــتعد للتغي ــاكر واملسس ــلآراء والأف ــل ل ــد واملتقب ــّر والناق ــل احل ــي تشــلك العق ــني« ال اليق
ذا قدمــت عىل �أســاس  واملراجعــة. ذلكل؛ فــاإن �أفضــل النصــوص والأفــاكر املعتــدةل والتنويريــة اإ
مــن الوصايــة واحتــاكر الصــواب والتعصــب، فاإهنــا سستنشــئ �أيًضــا الكراهيــة والتطــرف. فــال 
فائــدة �أو �أمهيــة لأن تُفــرض �أمجــل الأفــاكر واملعــاين عــىل النــاس فرًضــا، �أو تُلقــن للتالميــذ 
ــو حمصــةل للحــرايت  ــدال -ببســاطة- ه ــرمه و�أرواهحــم؛ الاعت ــم وضامئ ــىل عقوهل ــة ع بوصاي

ــداع. والإب

ميكــن للتوضيــح تقــدمي �أمثةل كيف تتشــلك الكراهية )ويتبعها التحريــض والتعصب والعنف 
بطبيعــة احلــال( يف الأفــاكر والثقافــة واملنــاجه: الامتالء ابلشــعور ابلصــواب واحلــق، و�أن الآخر 
خمطــئ وابطــل، وعــدم القــدرة عــىل اإدراك ومالحظــة معقوليــة �أو احــامتل معقوليــة الآخــر، 
ــاس  ــدال للن ــدم الصــواب والاعت ــوب �أن يق ــس املطل ذ لي وخطــ�أ �أو احــامتل خطــ�أ اذلات. اإ
عــىل �أهنــام كــذكل، ولكــن يف ظــل الاعتقــاد بــ�أن �أحــًدا ل حيتكــر الصــواب ول يعرفــه عــىل 
وجــه اليقــني. وبــذكل، تظــل مجيــع الأفــاكر واملعتقــدات حممتــةل الصــواب، وتظــل مجيــع الأفاكر 
واملعتقــدات قابــةل للمراجعــة واحــامتل التغيــري، واخللــط بــني الأفــاكر واملعتقــدات وبــني تطبيقها 
عــىل الآخريــن. فــ�أن يعتقــد �أحــد اعتقــاًدا �أو فكــرة، فهــذا �أمــر خيصــه وحــده، ول حيــق لأحــد 
�أن يُلــزم غــريه ابعتقــاد �أو مينعــه منــه، ول �أن يطبــق التعالــمي واملفاهــمي الــي يؤمــن هبــا عــىل 
غــريه، لأن الأفــاكر واملعتقــدات ليســت يه القانــون، ويبقــى احلــمك بــني النــاس هــو القوانــني 
والترشيعــات، وحــني تتعــارض �أو يفهــم تعــارض بــني الأفــاكر واملعتقــدات وبــني الترشيعــات 
فاحلــّل واحلــمك للمؤسســات الترشيعيــة والسســيادية، وليــس بيــد لك مؤمــن بفكــرة يــرى �أنــه 

ملــزم بتطبيقهــا عــىل غــريه، وغــريه يعــين لك مــن عــداه، مبــن يف ذكل الأبنــاء والتالميــذ.
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وصــواب �أو خطــ�أ فكــرة �أو اعتقــاد ل يُغــرّي �ــيئًا يف هويــة النــاس ول يف املوقــف مهنــم 
نســان  ــه، هــو اإ ــاره عــن �أفــاكره ومعتقدات ــه واعتب ــتقل بكيان لهيــم؛ فالإنســان مسس والنظــر اإ
�أوًل ومواطــن اثنًيــا، ول يغــري يف ذكل �ــيئًا �أفــاكره ومعتقداتــه. احلــمك عــىل النــاس وتقيميهــم 
وتصنيفهــم حســب �أفــاكرمه ومعتقداهتــم، مث بنــاء املشــاعر جتاههــم عــىل هــذا الأســاس، 
ــاد،  ــر والاعتق ــف يف الفك ــو اخملال ــن ه ــر مب ــة للآخ ــاةل الكراهي ــال ح ــة احل ينشــئ بطبيع
وينشــئ �أيًضــا الشــعور ابلمتــز والاسســتعالء والأفضليــة.. وببســاطة، هــذا هــو التطــرف.

وتنشــئ مبــادئ الاحتســاب »احلسســبة« املسســمتدة مــن فقــه و�أحــاكم »الأمــر ابملعــروف 
ــاًدا حبــق لك صاحــب فكــرة �أن يتحــرك لفرضهــا عــىل النــاس  والهنــ�ي عــن املنكــر« اعتق
ــ�أ دلى  ــار لحــامتلت الصــواب واخلط ــن دون اعتب ــها، م ــىل �أساس ــاس ع ــبة الن �أو حماسس
اذلات �أو دلى الآخــر، ومــن دون اعتبــار دلور املؤسســات والقوانــني الناظمــة حليــاة 
النــاس وعالقاهتــم؛ مــاذا عــن تعــدد الأفــاكر واملفاهــمي واختالفهــا؟ ففــي ســعي صاحــب لك 
فكــرة لتطبيقهــا عــىل الآخريــن وحماســبهتم عــىل �أساســها، يتحــول الفهــم ادليــين والاجامتعــي 
ــارب،  ــاء واجلــريان والأق ــالء والأصدق ــد اإىل الأرس والزم ــف اجامتعــي، ميت اإىل رصاع وعن
ــتواها  ــا ومسس ــا وحصهت ــز يف �أمهيهت ــن دون متي ــولت م ــاكر ومق ــمي و�أف ــع مفاه ــة م وخباص
ومعناهــا تشــجع عــىل الغضــب واملفاصــةل والكراهيــة بســبب الاختــالف يف الــر�أي والفكــر 

واملعتقــدات. 

ــز  ــال متي ــة ب ــة والفقهي ــارخي والتجــارب احلضاري ــرتاث والت ــس ال ويضــاف اإىل ذكل تقدي
بــني الأصــول والفــروع واحــامتل اخلطــ�أ، �أو مــن دون متيــز بــني ادليــن واخلطــاب ادليــين 
ــدال  ــمي الاعت ــن تعل ــة م ــر �أمهي ــةل.  الأك ــددة احملمت ــا املتع ــا ومعانهي ــني النصــوص وفهمه وب

ــر هــو تعــمل مظنــة تعــدد الصــواب واحــامتل اخلطــ�أ دامئـًـا. والتنوي

ــا للتطــرف ادليــين، .. وجنــد يف  لكــن ولأغــراض هــذا الكتــاب حنتــاج �أن نقــرتح تعريًف
فــت الناقــة، �أي َرَعــْت �أطــراَف املرعــى ومل  مــادة التطــرف يف قواميــس اللغــة العربيــة: تََطرَّ
ُف مــن الَبــْوِل« �أي ل يَتباعـَـُد؛ مــن  َتِلــطْ ابلنــوق. ويف احلديــث النبــوي » اكن ل يََتَطــرَّ خَتْ
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فـَـِت الشــمُس: َدنـَـت للغــروب؛ قــال  ف الــيُء: صــار طَرفـًـا. وتََطرَّ الطــَرف: الناحيــة. وتََطــرَّ
فــا. الشــاعر: َدن وقـَـْرُن الشــمس قــد تََطرَّ

ويف قامــوس �أكســفورد يــ�أيت التطــرف مبعــى الــزايدة، وهــو معــى مــالمئ لفهــم التطــرف، 
آن »قــل اي  ــبه �أو يقابــل مفهــوم الغلــو يف الــرتاث العــريب والإســاليم. ويف القــر� ورمبــا يشس
�أهــل الكتــاب ل تغلــو يف دينــمك« مبعــى الــزايدة يف ادليــن والتشــدد عــىل حنــو غــري حصيــح، 
فــراط، واحلقــد والكراهيــة »ونزعنــا  ويــ�أيت الغلــّو يف اللغــة والــرتاث مبعــى جمــاوزة احلــد والإ
مــا يف صــدورمه مــن غــّل«، والقيــود »غلــت �أيدهيــم« وســوء اخللــق، ومنــه �أيًضــا الغــالء 
يف الأســعار مبعــى الــزايدة فهيــا، وغلــت ادلابــة يف ســريها؛ �أي جــاوزت حســن الســري، 

وقال ذو الرّمة الشاعر:  

ْد ما نَزِيُدها    مفا زاَل يَْغلُو ُحبُّ َميَّة عْنَدن             ويَْزداُد حىت مل جَنِ

عــالن بر�ــلونة بنــاء عــىل اقــرتاح مشيــت وجونغــامن يف »الإرهــاب السســيايس:  عــّرف اإ
دليــل جديــد حــول الفاعلــني، واملؤلفني، واملفاهــمي، وقواعد البيــانت، والنظرايت والأدب« 
ــة �أو ادلوةل  ــرد �أو امجلاع ــا الف ــذ هب ــة يتخ ــة، ويه معلي ــرادف للعقائدي ــه م »التطــرف« ب�أن
�أفــاكًرا وتطلعــات سسياسســية واجامتعيــة ودينيــة متطرفــة ابسســتطراد رافضــة للوضــع الراهــن. 
وليــس ابلــرورة �أن حيمــل مصطلــح التطــرف دلةل ســلبية. فــاإن معليــات التطــرف 
ــة �أو  ــامت الفردي ذ �أن التظل ــامئ؛ اإ ــع الق ــض الوض ــا اإىل رف ــح �أيض ــودة وتطم الســلمي موج
ــي  ــل التقــدم الاجامتع ــن �أج ــاكحف م ــة ت ــات ختريبي ــين �أيديولوجي ــو تب ــه حن ــة توج امجلاعي
وادلميقراطــي. مــن الــروري �أن منــز بــني املتطرفــني ومه الأ�ــخاص اذليــن حيملــون �أفــاكًرا 
متطرفــة، واملتطرفــني العنيفــني ومه �أولئــك اذليــن يتبنــون �أيديولوجيــات متطرفــة عنيفــة. 
هنــاك مســارات متعــددة تشــلك معليــة التطــرف، والــي ميكــن �أن تكــون مسســتقةل ولكهنــا 
عــادة مــا تكــون تعزيزيــة عــىل حنــو متبــادل. ومتثــل العقائديــة املواهجــة بطــرق عنيفــة واحــدة 

مــن �أخطــر احلــالت .
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وحــدد التطــرف العنيــف ب�أنــه الأيديولوجيــات الــي تتطلــع اإىل حتقيــق ســلطة سسياسســية 
قنــاع. وتســتند الأيديولوجيــات املتطرفــة العنيفــة  ختتــار اسســتخدام الوســائل العنيفــة عــىل الإ
اإىل قــمي اســتبدادية وتعصبيــة وغــري متســاحمة وبطريركيــة ومناهضــة لدلميقراطيــة ومناهضــة 
للتعدديــة. وميكــن �أن تعمتــد الأيديولوجيــات املتطرفــة العنيفــة مــن قبــل �أفــراد �أو جامعــات 
ىل �أو احملافظــة عــىل �أو املــودلة  �أو رشاكت �أو دول. ويشــمل لك الأيديولوجيــات ادلاعيــة اإ
ــدة  ــع �أو عقي ــدم وجــود جممت ــىل ع ــد ع ــم الت�أكي ــن امله ــارش. وم ــايف ومب ــف هيلــي وثق لعن
دينيــة �أو نظــرة عامليــة حمصنــة ضــد التطــرف العنيــف؛ ويشــمل التعريــف، مــن بــني �أمــور 
�أخــرى، احلــراكت الميينيــة �أو اليســارية، �أو احلــراكت ادلينيــة العرقيــة �أو القوميــة �أو الطبقيــة 

�أو اجلنســانية �أو الأصوليــة. 

وعــرف خطــاب الكراهيــة كدعــوة للكراهيــة عــىل �أســاس اجلنسســية �أو العــرق �أو ادليــن 
عاقــة �أو التوجــه اجلنــي. وينبغــي اعتبــار خطــاب الكراهيــة معليــات دعائيــة وعقائدية  �أو الإ

ضفــاء الرشعيــة عــىل �أيديولوجياهتــا العنيفــة.  للحــراكت املتطرفــة العنيفــة مــن �أجــل اإ

جراميــة حترضهــا دوافــع تعصبيــة والــي حتصل  وعــرف جــرامئ الكراهيــة ابعتبارهــا �أعــامًل اإ
عندمــا يسســهتدف مرتكــب اجلرميــة حضيــة بســبب انامتهئــا اإىل فئــة اجامتعيــة معينــة اكجلنــس 

عاقــة �أو اللغــة �أو اجلنسســية �أو ادليــن �أو الهويــة اجلنســانية . �أو الانــامتء العــريق �أو الإ

وعــرف الإرهــاب كوسســيةل مثــرية للقلــق تشــمل �أعــامل عنــف متكــررة، والي يسســتخدهما 
�أفــراد، �أو جامعــات �أو دول )بشــلك رسي �أو �ســبه رسي(، لغــاايت خشصيــة �أو جنائيــة 
�أو سسياسســية، حيــث وعــىل عكــس الاغتيــال ل يكــون املسســهتدف املبــارش مــن العنــف 
هــو املسســهتدف الرئيــي. وعــادة مــا يــم اختيــار حضــااي العنــف البــرشي بشــلك عشــوايئ 
ــة مــن جامعــات  �أهــداف لهــا عالقــة ابلفرصــة �أو بشــلك انتقــايئ �أهــداف متثيليــة �أو رمزي

مسســهتدفة، وتكــون مبثابــة مــودلات لرســائل معينــة. 
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ــه فهــم �أو تطبيــق ادليــن عــىل حنــو يتعــدى  وميكــن اقــرتاح تعريــف التطــرف ادليــين ب�أن
الفــرد والعالقــة بــني الإنســان مبــا هــو فــرد وبــني الســامء، ورفــض مبــد�أ �أن الإنســان قــادر 
ــه ومتيــز احلــق واخلــري وامجلــال، والعجــز عــن الاعــرتاف  وحــده عــىل معرفــة وتنظــمي حيات

ابحــامتل خطــ�أ اذلات وصــواب الآخــر.

 وعىل حنو معيل فاإن التطرف ادليين يعين ويشمل: 

 ادلعــوة اإىل �أو التطبيــق العمــيل لتنظــمي حيــاة النــاس وفهــم عاملهم املشــهود وفق الاعتقاد . 1
بــ�أن مثــة حــق نــزل من الســامء لأجــل ذكل.

 فــرض �أحــاكم وتطبيقــات وقوانــني وترشيعــات و�أنظمــة معــل وحيــاة يف تنظــمي �ــؤون . 2
النــاس واجملمتعــات وادلول عــىل �أهنــا مــن ادليــن، وحماســبهتم عــىل عــدم تطبيقهــا.

كراههــم عــىل الــرتك . 3  فــرض اعتقــادات وممارســات دينيــة عــىل النــاس �أو حماســبهتم علهيــا واإ
�أو الاعتقــاد مبســائل دينيــة.

 فرض حمتوى ديين عىل الناس يف املدارس واجلامعات واملعابد ووسائل الإعالم.. 4
 تطبيــق �أو ادلعــوة اإىل نظــام ديــين للحــمك �أو الاقتصــاد �أو البنــوك �أو التعلــمي �أو الإعــالم . 5

�أو ســائر �ــؤون احليــاة  العمليــة واملشــهودة.
تنظــمي وتطبيــق الأحــوال الشــخصية واملواريــث والعقــوابت و�ــؤون الأرسة بنــاء عــىل . 6

�أحــاكم وتعالــمي دينيــة عــىل حنــو يتناقــض مــع املواطنــة.
 المتيز بني املواطنني عىل �أساس ادلين يف احلقوق واملاكسب والترشيعات.. 7
ــبة . 8 ــين وحماسس ــمي ادلي ــد والتعل ــة واملعاب ــمي الشــؤون ادليني ــدلوةل يف تنظ ــين ل  ادلور ادلي

كــراه املواطنــني واملقميــني عــىل الزتامــات دينيــة  �أو متيزيــة �أو ســلوكية  اخملتلفــني دينيـًـا �أو اإ
ــمتدة مــن ادليــن. مسس

ــة . 9 ــاز �أو الكراهي ــة ســواء يف التفضيــل والاحني ــاء مشــاعر و�أفــاكر ومعتقــدات متيزي  بن
ــة. والامشــزاز والرفــض عــىل �أســس ديني

يقاع الأذى والرعب واسســتخدام . 10  حماسســبة الناس خارج القانون واملؤسســات القضائية واإ
رهااًب. العنــف ضــد �أفــراد �أو مؤسســات �أو جامعــات .. ويف هــذه احلاةل يكون التطــرف اإ
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I2I2 - ما الاعتدال؟ - ما الاعتدال؟

سســيكون تعريــف الاعتــدال ُمسســمتًدا مــن تصــورن للتطــرف، ويف اللغــة فــاإن الاعتــدال 
مــن العــدل، وهــو الصــواب والاسســتقامة واحلســن امجليــل، ويف معجــم لســان العــرب: » 

لكُّ مــا تَناَســَب فقــد اْعَتــَدل؛ ولكُّ مــا �أقَْمتــه فقــد عََدلْتــه.«

ويف قامــوس �أكســفورد يــ�أيت الاعتــدال مبعــى جتنــب الفائــض �أو التطــرف، ل سســا يف 
آرائــه  السسياسســية، وتقليــل التطــرف �أو العنــف، ويف ذكل فــاإن الاعتــدال  ســلوك املــرء �أو �
نســانية وحــرة، ليســت يقينيــة، وتؤمــن  هــو الأفــاكر واملواقــف املسســمتدة مــن اجهتــادات اإ

بتعــدد الصــواب واحامتلتــه، ومظنــة خطــ�أ اذلات وصــواب الآخــر. 

ل يف بيئــة مــن احلريــة  نــه ل ميكــن متيــز التطــرف والاعتــدال اإ هكــذا ولســوء حظنــا؛ فاإ
الــي تنظــم الأفــاكر والاجتاهــات والسسياســات.

املتطرفــون، والأيديولوجيــون  ينشــئ  فــال  �أيديولوجيــا،  ينشسِــئان  �أيديولوجيــاالعــمل والعقــل ل  ينشسِــئان  العــمل والعقــل ل 
ــاء عــىل  ــمتدة مهنــا، بن ــة املسس ــولء والكراهي ــة، مث مشــاعر ال ــم الأيديولوجي بعامــة، مواقفه
موقــف �أو هجــد علمــي عقــالين؛ مه مل يبحثــوا يف املصــادر ادلينيــة والفكريــة ويقارنــوا بــني 
ــون عــن الإجــاابت ويرحجــون بيهنــا  ــن يتســاءلون ويبحث ــؤلء اذلي الأدةل والاجتاهــات. فه
ــه  ــة يف الفق ــة وتطبيقي ــف معلي ــات ومواق ــئون اجتاه ــري، ينشس ــون البحــث والتفك ويواصل
ن اكنــوا منمتــني  والســلوك والتفكــري، قــد تكــون حصيحــة �أو خاطئــة �أو ملتبســة؛ ومه حــىت اإ
ــاإن الأفــاكر الناجتــة عــن اجملهــود العقــيل والبحــي اذلي  اإىل اجتاهــات و�أفــاكر متطرفــة، ف
ــتخدهما  ــد يسس ــويج، فق ــم وانامتهئــم الأيديول ــتقةل عــن موقفه ــاجئ مسس ــؤدي اإىل نت ــه ت يبذلون
الباحــث يف جمــال معــه واختصاصــه املهــين �أو العلمــي، �أو يف الفقــه والعبــادة، لكــن املوقــف 
الأيديولــويج حــاةل نفسســية مسســمتدة مــن املواقــف والتجــارب والاجتاهــات النفسســية الــي 

ــرايت. ــرات والأفعــال وردود الأفعــال واذلك تشــلك الشــخصية عــر التجــارب واملؤث
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ــا  هن ــا. ويف ذكل، فاإ ــا وهوايتن ــا، وتعكــس خشصياتن ــا، �أو يه جــزء من ــدات مثلن املعتق
ــا  ــا، �أو خمتلًف ــس من ــح لي ــا؛ فيصب ــد مثلن ــن الآخــر اذلي ل يعتق ــا م ــزن وتنشــئ موقفن مت
عنــا، �أو عــدًوا �أو مكروًهــا. مث نطــور موقفنــا منــه )الآخــر( �أو اعتقــادن عنــه، ب�أنــه يريــد 
ــات  ــدو معلي ــود... فتب ــن الوج ــاؤه م قصــاؤه �أو اخف ــه �أو اإ زاحت ــن مث جتــب اإ ــذاءن، وم ي اإ
الإقصــاء والإابدة كأهنــا دفــاع رضوري عــن اذلات، �أو يه تعكــس اخلــوف الومهــي عــىل 

ــا. ــود اذلات ومصريه وج

ويف ذكل، فــاإن الــرّد عــىل التطــرف والكراهيــة واحلــوار مــع �أحصاهبــام �أو الت�أثــري علهيــم، 
ل ينــدرج يف اجلــدل والت�أثــري العلمــي والعقــيل. ول تفيــد هنــا املؤسســات ادلينيــة والتعلمييــة 
ل مبقــدار مــا تســاعد الأفــراد واجملمتعــات عىل بناء الشــخصية الســوية واملسســتقةل  والأاكدمييــة اإ
والقــادرة عــىل حتمــل املســؤولية واملشــاركة والانــامتء. �أمــا الــردود العلميــة والفقهيــة والفكريــة 
ــد �أن  ــر جي ــو �أم ــني، وه ــىل املتطرف ــر ع ــني ول تؤث ــد املعتدل ــا تفي هن ــني، فاإ ــىل املتطرف ع

يتعــرف غــري املتطرفــني عــىل �أفــاكر املتطرفــني ومصــادرمه.

وابلنظــر اإىل الكراهيــة عــىل �أهنــا حــاةل ثقافيــة �أو موقــف جامعــي �أو فــردي، فــاإن 
ل ثقافيــة؛ بنــاء ثقافــة جديــدة مناهضــة للكراهيــة. لكــن الثقافــة معليــة  املواهجــة ل تكــون اإ
وعــي معقــدة، تنشســها اجملمتعــات �أوًل، وختصهــا �أكــر مــن الســلطة السسياسســية. وتتشــلك 
دارهتــا وتنظميهــا، واملنظومة  الثقافــة يف متواليــة مــن التفاعــالت والاسســتجاابت مــع املــوارد واإ
الاقتصاديــة والسسياسســية املتشــلة حــول املــاكن واملــوارد، مث مبــا حيمكهــا ويؤثــر فهيــا مــن 
اترخي وقــمي وعالقــات. ومــا ميكــن اقرتاحــه وتنفيــذه مــن سسياســات وبرامــج ثقافيــة ل �أمهيــة 
ل مبقــدار مــا حيمــه الأفــراد وتلزتمــه اجملمتعــات، وهــو مــا ل ميكــن حتقيقــه مبجــرد  هل يف الواقــع اإ
ترشيعــات ومؤسســات وبرامــج وتوجهيــات واقرتاحــات. ولــن تفيــد املؤسســات الإعالميــة 

ل مبقــدار مــا تؤثــر يف اجتاهــات الأفــراد واجملمتعــات. والثقافيــة اإ

وقــد �أصبحــت الثقافــة، كــام الإرهــاب والتطــرف، متصةل خبيــارات واجتاهــات عاملية. ول 
يكفــي �أن تكــون ادلوةل واجملمتــع عــىل قــدر مــن احلصانــة الثقافيــة مــن التطــرف والكراهيــة، 
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ولكــن ل بــد مــن املشــاركة يف العــامل عــىل حنــو معقــد؛ لأجــل الت�أثــري يف العــامل والتفاعــل 
معــه يف التلقــي والت�أثــري والانــامتء العاملــي والتقبــل العاملــي �أيًضــا، مث بنــاء اجتاهــات عامليــة 

حنــو التســامح ومواهجــة الكراهيــة.

ــة والتطــرف، هــو �أن ذكل يعــين  ــوهل يف مواهجــة الكراهي ــا ميكــن ق ويظــل �أصعــب م
ابلــرورة وجــود جممتعــات حــرة مسســتقةل. ويه حــاةل ل تقــف يف ت�أثريهــا وحدودهــا عنــد 
نبــذ الكراهيــة والتطــرف، ولكهنــا متتــد اإىل موقــف نقــدي وعقــالين مــن مجيــع السسياســات 
والترشيعــات واملنظومــات الاقتصاديــة والاجامتعيــة والثقافيــة... وهكــذا، فــال ميكــن بنــاء 
الاعتــدال مــن دون بنــاء فكــر حــر ونقــدي. ومشــلة احلكومــات �أهنــا تريــد فــرض 

الاعتــدال مثلــام تفــرض �أســعار احملروقــات.

ملاذا تواصل امجلاعات والأفاكر املتطرفة اجتذاب املؤيدين؟ملاذا تواصل امجلاعات والأفاكر املتطرفة اجتذاب املؤيدين؟

قــدرة امجلاعــات املتطرفــة عــىل مواصــةل اجتــذاب املؤيديــن واملمولــني، يفــرض بداهــة 
وببســاطة مجموعــة مــن الافرتاضــات:

ــ�ي )اجملمتعــات( . 1 ــدلول يف ماكحفــة التطــرف والإرهــاب. فه  اجملمتعــات ليســت حليفــة ل
ــات واســعة مهنــا، تــرى  ســلبية وغــري معنيــة، ولعلهــا يف اجلهــة املعاكســة؛ ويه �أو فئ

ــا. ــة حليًف امجلاعــات املتطرف
ــن . 2 ــاه وتشــجعه م ــا ترع ــاب، ولعله ــادة يف ماكحفــة الإره ــري ج ــية غ ــة السسياسس  الأنظم

حلــاق الطبقــة  ــيطرة عــىل اجملمتعــات، واإ طــرف خفــي. ففــي هــذا الــرصاع، ميكــن السس
ــة.  الوســطى ابلنخــب املهمين

ــادلول و�أهجزهتــا مشــغوةل . 3  ماكحفــة الإرهــاب والتطــرف تســري يف الاجتــاه اخلاطــئ؛ ف
ــباهبا. ب�أعــراض الظاهــرة وجتلياهتــا، �أكــر مــن انشــغالها جبوهرهــا و�أسس

 التطــرف والإرهــاب يشــالكن ظاهــرة حمتيــة متصــةل ابلتحــولت والعوملــة والــرصاع . 4
الاجامتعــي والسســيايس؛ مثلهــام مثــل اجلرميــة )مبعناهــا الشــائع( واخملــدرات والــوابء 
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ــة واملاليــة. والأزمــات الاقتصادي
رهــاب؛ املســ�أةل حــراكت وجامعــات مــن املمترديــن واخلارجــني . 5  ليــس هنــاك كراهيــة ول اإ

ــات والعصــاابت  ــل ظاهــرة امجلاع ــن. فالإرهــاب مث ــون واملهمشــني واملغامري عــىل القان
املســلحة، متعلــق بسســيادة ادلوةل وتطبيــق القانــون!

 الظاهــرة يه مســ�أةل �ــعور ابلهتديــد، تسســتحر فكــًرا دينيًّــا ُمتشــدًدا وراخًسا، ينشــئ . 6
التطــرف والعنــف؛ ويه ثقافــة بدائيــة قامئــة عــىل الــرصاع لأجــل البقــاء، مسســمتدة مــن 

الرعــي والصيــد ومجــع الــار.
 الظاهــرة متصــةل بقاعــدة العــرض والطلــب. فهــذه القاعــدة حقيقــة �أساسســية يف الفكــر . 7

والسسياســة والســوق والســلوك. وجيــب �أن يفهــم الإرهــاب مبــا هــو معليات تشــلك طلًبا 
دلى النــاس �أو فئــة واســعة مهنــم. هكــذا يقــول، عــىل ســبيل املثــال، مصممــو وخمرجــو 
الســيامن يف تفســري العنــف والرعــب والإغــراء والقتــل الــي تفيــض هبــا الســيامن. وميثــل 
لهيــا اجملمتعــات حلــل مشــالكهتا، �أو  العنــف والتطــرف وفــق هــذه القاعــدة، ســلعة تلجــ�أ اإ

تلبيــة احتياجــات و�أهــداف وتطلعــات.
ــد . 8 نســان بع ــايئ لالإ نســان بعــد  يف الســعي احلمتــي والتلق ــايئ لالإ ــي تعمــل ضــد نفســها؛ يف الســعي احلمتــي والتلق ــرة ال ــاك الوف  هن

�أن حيــل مشــلة البقــاء، وميــك وفــرة مــن الطعــام والوقــت تســمح هل ابلتفكــري، اإىل �أن حيــل مشــلة البقــاء، وميــك وفــرة مــن الطعــام والوقــت تســمح هل ابلتفكــري، اإىل 
ــا جــرى  ــّر ف ــا ال ــام )املعــى واجلــدوى( لكمت البحــث عــن املعــى واجلــدوى.البحــث عــن املعــى واجلــدوى. ولعله
قامــة ادلوةل احلديثــة. فــال ميكــن �أبــدا مــع تطويــر املــدارس واملؤسســات  وجيــري منــذ اإ
ل �أن يبحــث النــاس عــن املعــى واجلــدوى. ويف حبهثــا عهنــام،  ووفــرة املعرفــة واملــوارد، اإ
ذ وجدهتــام يف هــوس وتطــرف دينيــني، مثــل الوفــرة  ضلــت اجملمتعــات وادلول الطريــق، اإ

الــي تــؤدي اإىل الإدمــان عــىل ســبيل املثــال!
 ســلبية اجملمتعــات وانســحاهبا بعــد تغييهبــا وهتميشــها املتواصــل واملــرتامك مــن النخــب . 9

والســلطات. واليــوم، ل جمــال يف مواهجــة امجلاعــات ادلينية واملتشــددة واملســلحة ســوى ل جمــال يف مواهجــة امجلاعــات ادلينية واملتشــددة واملســلحة ســوى 
�أمريــن: املشــاركة الاجامتعيــة والاقتصاديــة والسسياسســية الواســعة للمجمتعــات والنــاس �أمريــن: املشــاركة الاجامتعيــة والاقتصاديــة والسسياسســية الواســعة للمجمتعــات والنــاس 
ليقــرروا مصــريمه، �أو �أن يعــود النــاس رعــاة وصياديــن وجامعــي مثــار، ل ميلكــون مــن ليقــرروا مصــريمه، �أو �أن يعــود النــاس رعــاة وصياديــن وجامعــي مثــار، ل ميلكــون مــن 
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ل الــاكيف لت�أمــني بقاهئــم! ل الــاكيف لت�أمــني بقاهئــم!الوقــت اإ الوقــت اإ

غارقــون منــذ مئــات السســنني يف احلــروب والكراهيــة لأجــل مقــولت واعتقــادات 
يفــرتض �أهنــا فرديــة ل عالقــة لأحــد هبــا ســوى الفــرد وحــده، وجيــب �أل تشــغل �أحــًدا يف 
الفضــاء العــام و�أن تكــون مسســتقةل عــن تنظــمي حياتنــا السسياسســية والاقتصاديــة، ول منــك 
ن اكنــت مقدســة  ن اكنــت حصيحــة فــال جيــزم �أحــد �أهنــا مقدســة، واإ دليــاًل عــىل حصهتــا، واإ
ميــان هبــا، فليــس رشًطــا �أن  فــال ميــك �أحــد �أن يفرضهــا عــىل �أحــد �أو مينــع �أحــًدا مــن الإ
ميــان هبــا، وليــس رشًطــا �أن  ــا �أن تكــون مقدســة حيــب الإ مقــوةل حصيحــة �أو مثبتــة عقليًّ
ميــان والتصديــق  ــا، فالإ ثباهتــا عقليًّ ــا وجيــب اإ مقــوةل دينيــة جيــب �أن تكــون حصيحــة علميًّ
ـا، النــاس  ثباهتــا �أو نفهيــا علميًـّ ـا اإ مبقــوةل �أو فكــرة �أو اعتقــاد �أو خــر ل يغــري فهيــا دينيًـّ

ــى. ــون وكف ــون �أو ل يصدق يصدق

وهــذا يقتــي ابلــرورة �أن املعتقــدات والأفــاكر ادلينيــة جيــب �أن تظــل فرديــة، لأن 
نقلهــا اإىل الفضــاء العــام يعــين اإخضاعهــا للعقــل والتجربــة، مــا يعــين ابلــرورة �أهنــا قابــةل 
ــاكر  ــوي يف الأف ــ�أ رشط بني ــات اخلط ثب ــة لإ ــ�أ. القابلي ــات اخلط ثب ــح واإ ــة والتصحي للمراجع
ــة  ــت واملراجع ــرة ختضــع للتصوي ــ�أن فك ــان ب مي ــة والإنســانية. جيــب الإ ــات العقلي والتطبيق
ذا تقدمنــا ابليقــني  ميكــن �أن تكــون خطــ�أ و�أن الفكــرة اخملتلفــة ميكــن �أن تكــون صــوااًب. فــاإ
اذلي ل ي�أتيــه الباطــل مــن بــني يديــه �أو مــن خلفــه اإىل الفضــاء الإنســاين والتطبيقــي العقــيل 
ل ويكــون عقليًّــا  ننــا نلحــق رضًرا ابلغًــا وت�أسيسســًيا ابدليــن واحليــاة. مفــا مــن فهــم وتطبيــق اإ فاإ

نســانيًّا. واإ

ــيًّا يف املشــاعر �أو املعامــةل �أو التطبيــق عــىل  اذليــن حياسســبون غــريمه فــردايًّ �أو مؤسسس
لهــ�ي  �أســس دينيــة �أو مبعيــار التفــاق واخملالفــة يف املعتقــدات والأفــاكر ادلينيــة يقحمــون الإ
ــنون الإهل وميارســون الــرشك ابهلل �أو يضعــون �أنفســهم مــاكن هللا �أو  يف الإنســاين، يؤنسس
ــدع ذكل هل وا�ــغل نفســك ســواء  ــدرة هللا وحســابه ف ــا بق ــت مؤمنً ذا كن ــاإ رشاكء هل، ف
كنــت فــرًدا �أو مؤسســة �أو ســلطة مبــا خيصــك وتنشســئه وتتوافــق فيــه مــع �أعضــاء اجملمتــع.
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ــة.  ــة وحياتي ــاة رضورة ديني ــني تنظــمي احلي ــين وب ــاد ادلي ــني الاعتق ــتقالل ب هــذا الاسس
حــىت لأولئــك املؤمنــني بتطبيقــات حياتيــة جامعيــة ومؤسسســية مسســمتدة مــن ادليــن جيــب 
نســانية وعقليــة خمتلفــان عــن ادليــن  �أن يؤمنــوا بوضــوح بــ�أن الفهــم والتطبيــق مبــا هــو معليــة اإ
�أو النــص ادليــين املسســمتد منــه الفهــم والتطبيــق، ذكل �أهنــا معليــات )الفهــم والتطبيــق( عــىل 
قــدر مــن التعــدد والاختــالف يســاوي عــدد املتدينــني واملؤمنــني، فليــس مثــة فهــم واحــد 
�أو تطبيــق واحــد للنــص ادليــين، مــا يضعنــا ابلــرورة يف خانــة الإنســاين والعقــالين وليــس 

ادليــين حــىت وحنــن نطبــق ادليــن �أو نطــن �أننــا نطبــق ادليــن.

ــ�أس �أن مينحــك ذكل قــدًرا مــن الرضــا  ــ�أس �أن تؤمــن بنــص �أو معتقــد ديــين ول ب ل ب
والمتــز لكنــه �ــعور خيصــك وحــدك ول متــك �أن تقدمــه اإىل غــريك، �أو تفرضــه عــىل �أحــد 
نــك بــذكل تتحــول مــن مؤمــن ابهلل اإىل مــن يعلــن  �أو حتاسســبه �أو تاكفئــه عــىل �أساســه، اإ

مضنـًـا ربوبيــة نفســه.

ــا  ــامل اهامتًم ــدى �أن يفكــر ويت�أمــل يف صــدق وهيــم ابلع ــي الإنســان ليصــل اإىل اله يكف
ليــه، ول يــره �أن يكــون خمطئـًـا �أو  معيقًــا بعيــًدا عــن اللغــو، همــام اكن اعتقــاده ومــا توصــل اإ
مصيًبــا فــال �أحــد يعــمل الصــواب، هللا مل يطلــب منــا يف الفكــر والاعتقــاد ســوى الصــدق: 
»قــال هللا هــذا يــوم ينفــع الصادقــني صدقهــم«، فلــامذا نطالــب النــاس ب�أكــر ممــا يريــد هللا؟ 
كــراه يف ادليــن«... »�أف�أنــت تكــره  ميــان »ل اإ ومل يطلــب هللا مــن �أحــد �أن جيــر �أحــًدا عــىل اإ

النــاس حــىت يكونــوا مؤمنــني«.
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آجــاًل مــن �أن  »همــام اكن الهــدف اذلي �أنشــئت املنظــامت لتحقيقــه، ل مفــر عاجــاًل �أو �
تســعى اإىل حتقيــق املصــاحل الشــخصية للقامئــني علهيــا«. غايتانــو موســاك  

ميكــن املالحظــة والتقديــر يف اترخي الأفــاكر وتطورهــا وحتولهتــا �أهنــا تتقــدم ابجتــاه مزيــد 
مــن الازدهــار والتحســني يف املعرفــة واحليــاة عندمــا تكــون مرتبطــة هبــدف معــيل واحض، 
ومتعــن يف اخلــراب والإرضار عندمــا ترتبــط ب�أهــداف ووعــود غيبيــة �أو مثاليــة غــري واقعيــة، 
ــال  ــةل، وعــىل ســبيل املث ــت هــذه الوعــود نبي ــو اكن ــئة حــىت ل ــا الفكــرة املنشس �أو ل حتمتله
فقــد نشــ�أت �أعــامل الســحر والشــعوذة يف عــمل الكمييــاء ودراســة الطبيعــة، ولكــن وعــود 
احلصــول عــىل اذلهــب والــراء مبعاجلــة وفهــم خــواص املــادة املتاحــة جعلهــا تــؤول يف مرحــةل 
مــن العجــز واليــ�أس اإىل الغيــب والطــالمس، وبــد�أت قــراءة الأبــراج يف عــمل الفــك واحليــاة؛ 
ــمل  ــن الع ــا تنفصــل ع ــتقبل جعله ــب واملسس ــة الغي ــمل يف معرف ــف الع ــالم توظي ــن �أح ولك
لمتــي اإىل الغمــوض وادلجــل. ويف املقابــل فــاإن الطــب بــد�أ اسســتعانة ابلغيــب والطقــوس 
والرمــوز لأجــل الشــفاء مــن املــرض، وقــد جعلهــا هــذا الهــدف الواقعــي النبيــل تتغــري يف 

رسعــة اإىل علــوم وهمــارات وصناعــات متقدمــة.

ورمبــا ميكــن �أيًضــا تطبيــق القاعــدة ومالحظهتــا يف الأفــاكر والتجــارب السسياسســية 
ــتقبل  ــع واســترشاف املسس ــل الوقائ ــا يف حتلي ــتعانة هب ــا الاسس ــام ميكــن �أيًض ــة ك والاجامتعي
وتقديــره، فالأفــاكر والاجتاهــات متنــح مــؤرًشا يسســتدل بــه عــىل نبلهــا وصالحيهتــا للعمــل 
الســلمي املنتــج �أو العكــس يف مــدى قدرهتــا عــىل تصــور مشــالكت حمــددة و�أفــاكر معليــة 

ــع القــامئ والهــدف املمكــن والواجــب حتقيقــه. واحضــة تبــني الفــرق بــني الواق

ــيايس والاقتصــادي يف  ــات الإســالم السس ــؤول جامع ــف ت هكــذا ميكــن املالحظــة كي
وعودهــا الكــرى اإىل جتمعــات منفصــةل عــن الواقــع �أو مرشوعــات اقتصاديــة واجامتعيــة يه 
�أقــرب اإىل الــومه والنصــب والاحتيــال، لأهنــا ببســاطة �أرادت بنــاء وتقــدمي وعــود كــرى 
ــذا  ــتمثرت يف ه ــة، واس ــدودة �أو عام ــة حم ــارف ديني ــات ومع ــن الزتام ــمتدة م ــةل مسس وهائ
الربــط بــني الازدهــار والانتصــار وبــني �أفــاكر وتطبيقــات ل ميكــن الربــط بيهنــا بواقعيــة 
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ــا  ــق �أحالًم ــة تواف ــة مغري ــود غيبي ــدم ســوى وع ــال �أو يق ــا يق ــة م ــن مث ووضــوح، ومل يك
حباًطــا  ثبــات خطهــا �أو �أن تشــلك اإ ورغبــات نرجسســية، ولأهنــا كــذكل فــمل يكــن ممكنــا اإ
دلى �أحصاهبــا بســبب عــدم حتقــق الوعــود، فالإحبــاط تنشســئه الأحــالم الواقعيــة عندمــا ل 
تتحقــق، ولكــن الأحــالم غــري املمكنــة �أو غــري امللموســة تظــل وعــًدا �أبــدايًّ متنــح الأمــل عــىل 
ــت تغذهيــا مشــاعر  ــا ظل ــار طامل ــة �أو الاختب حنــو دامئ ل يتوقــف، ول تتعــرض للمراجع

ورغبــات ل يريــد �أحصاهبــا التخــيل عهنــا.

اليــوم تبــدو وعــود الأســلمة يف السسياســة والبنــوك والتعلــمي والاعــالم والطــب والتمنيــة 
ــات  ــة، ومؤسس ــري مرشوع ــروات غ ــام وث ــرف و�أوه ــؤول اإىل فشــل وتط والاصــالح ت
عراضهــا  وجامعــات وخنــب تراهــن عــىل نزعــة النــاس اإىل الوعــود الكــرى غــري املمكنــة واإ
عــن الأولــوايت واملطالــب الواقعيــة. لكهنــا )امجلاعــات واملؤسســات والــرشاكت( بــرمغ ذكل 
ــة وهــوايت  ــد اجامتعي ــب مامتســك، تتشــلك حــوهل مصــاحل وقواع ــع صل ــت اإىل واق حتول
ل متخيــةل، واكتســبت  متخيــةل، واحلــال �أن الهــوايت وامجلاعــات مل تكــن يف يــوم مــن الأايم اإ
�أيًضــا الصالبــة وادلميومــة نفســها �أعــامل الســحر والشــعوذة وقــراءة الأبــراج، .. وكــذا 
مرشوعــات التحريــر والازدهــار الــي تديرهــا خنــب �أوليغاركيــة فا�ــةل ومســتبدة، لكهنــا 

قــادرة عــىل صناعــة وتقــدمي الــومه.

ــف نحج يف  ــاء حتال ــادراتن عــىل ادلوام عــىل بن ــة ق ــة والأوهــام اجملمتعي املصــاحل النخبوي
مواهجــة القســوة وامللــل يف مقــولت التمنيــة واحلــرايت، فامجلاهــري متيــل اإىل �أن تعفــي نفســها 
ــا  ــرتدد يف اإطالقه ــدود ل ي ــال ح ــرى ب ــود ك ــىل وع ــّوةل ع ــة مع ــن املســؤولية والرشاك م
ــب  ــامر واليانصي ــامل الق ــتقطب �أع ــه تسس ــبب نفس ــون، وللس ــيون وادليني ــادة السسياسس الق
ــورق ويف  ــة ومهيــة يف الأســهم والبورصــات �أو مرشوعــات عــىل ال ومرشوعــات اقتصادي
عــراض عــن مرشوعــات حقيقيــة حتســن  »فوتو�ــوب« �أمــوال النــاس ومدخراهتــم، مقابــل اإ
حياهتــم ومــواردمه، فوعــود الــرحب الكبــري والريــع يكفهيــا ابحــامتل النجــاح بنسســبة ضئيــةل 

ا يك تتفــوق عــىل وعــود واقعيــة مصحوبــة ابلعمــل واجلهــد والانتظــار. جــدًّ
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يريك هوفر: املؤمن الصادق يريك هوفر: املؤمن الصادق - اإ II1II1 - اإ

يريــك هوفــر يف كتابــه »املؤمــن الصــادق« )11(( اخلصائــص الــي تشــرتك فهيــا  يريــك هوفــر يف كتابــه »املؤمــن الصــادق« )يعــرض اإ يعــرض اإ
احلــراكت امجلاهرييــة، ســواء اكنــت دينيــة �أو اجامتعيــة �أو قوميــة، بــرمغ الاختالفــات فــا 
ــل  ــاًزا للعم ــوت واحني ــتعداًدا للم ــا اسس ــوس �أتباعه ــودل يف نف ــة ت ــا، فاحلــراكت امجلاهريي بيهن
امجلاعــي، ومجيعهــا تــودل امحلاســة للكراهيــة وعــدم التســامح، ومجيعهــا قــادرة عــىل تفجــري 
ميــان  طاقــات قويــة مــن احلــراك يف بعــض منــايح احليــاة، ومجيعهــا تتطلــب مــن �أتباعهــا الإ
الأمعــى والــولء املطلــق، ومجيعهــا تسســتقطب �أتباعهــا مــن الــامنذج البرشيــة نفســها، 
وتسســمتيل الأمنــاط والعقــول نفســها. فالتطــرف واحــد وذو طبيعــة واحــدة، ســواء اكن تطرفـًـا 
مياهنــا  ــا واإ ــة �أيًضــا يف اإخالصه ــا، وتتشــابه احلــراكت امجلاهريي ــا �أو �أيديولوجيًّ ــا �أو قوميًّ دينيًّ
وســعهيا اإىل الســلطة، ويف وحدهتــا واسســتعدادها للتضحيــة. ويفــرتض هوفــر �أن الإحبــاط 
ــه يكفــي لتوليــد معظــم خصائــص »املؤمــن الصــادق« ويه عبــارة تعــين هنــا  يف حــد ذات
ــت  ــام اكن ــق هم ــان مطل مي ــالص واإ خ ــة ابإ ــة جامهريي ــرط يف حرك ــاب »املنخ ــب الكت حس
طبيعــة هــذه احلركــة«، و�أن الأســلوب الفاعــل يف اسســتقطاب الأتبــاع للحركــة يعمتــد �أساًســا 
عــىل تشــجيع الزنعــات والاجتاهــات الــي متــلأ عقــل احملبــط. جاذبيــة احلــراكت امجلاهرييــة 
ــدة �أو  ــة صاع ــة ثوري ــون اإىل حرك ــن ينضم ن اذلي ــر اإ ــول هوف ــري؛ يق ــة يف التغي يه الرغب
حركــة دينيــة �أو قوميــة متطرفــة يتطلعــون اإىل تغيــري مفاجــئ كبــري يف �أوضاعهــم املعيشســية، 
جفميعهــا حــراكت مــن وســائل التغيــري، وعندمــا تتقــدم فــرص تطويــر اذلات، �أو ل يســمح 
جيــاد مصــادر بديــةل للحامســة، وهنــا تكــون  لهــا ابلعمــل كقــوة حمفــزة يصبــح مــن الــروري اإ
احلــراكت امجلاهرييــة )دينيــة �أو ثوريــة �أو قوميــة( عامــال لتوليــد امحلاســة العامــة. ويــرى �أنــه 
تمكــن فينــا مجيًعــا نزعــة اإىل البحــث خــارج �أنفسســنا عــن العوامــل الــي تصــوغ حياتنــا، حــىت 
عندمــا يكــون وضعنــا نتيجــة عوامــل داخليــة، كقدرتنــا �أو خشصيتنــا �أو مظهــرن �أو حصتنــا. 
ــا يشــكو  ــورو )1817 ـــــ 1862(: »عندم ــد ث ــري ديفي ــيك ه ــول الفيلســوف الأمري يق
ــه  ن املــرء �ــيئًا حيــول بينــه وبــني القيــام بواجباتــه حــىت عندمــا يكــون �أملـًـا يف �أمعائــه .. فاإ
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يبــادر اإىل حمــاوةل اإصــالح العــامل«. وقــد يبــدو مفهوًمــا يف ر�أي هوفــر �أن الفا�ــلني يزنعــون 
ــ�أن  اإىل حتميــل العــامل جريــرة فشــلهم، ولكنــه يالحــظ �أيًضــا �أن الناحجــني �أيًضــا يؤمنــون ب
ــباب  جناهحــم جــاء بســبب احلــظ الســعيد، ذكل �أهنــم ليســوا مت�أكديــن مــن معرفهتــم ب�أسس
ــتحيل ضبطــه �أو توقعــه،  ــدور عــىل حنــو يسس آةل ت ــل � ــدو مث ــامل اخلــاريج يب جناهحــم. فالع
ــاإن  ــذا ف ــا، وهك ــث هب ــون العب ــم يتجنب هن ــم فاإ ــدور يف مصلحهت ــذه الآةل ت ــت ه ــا دام وم
ميــان بت�أثــري  الرغبــة يف التغيــري والرغبــة يف مقاومــة التغيــري تنبعــان مــن املصــدر نفســه: الإ
العوامــل اخلارجيــة. ويسســتدرك هوفــر بــ�أن عــدم الرضــا يف حــد ذاتــه ل خيلــق دافًعــا للرغبــة 
ــو  ــل ه ــذه العوام ــد ه ــل �أخــرى، و�أح ــه عوام ــر مع ــن جيــب �أن تتضاف ــري، ولك يف التغي
الإحســاس ابلقــوة، فاذليــن خيافــون مــن حميطهــم ل يفكــرون يف التغيــري همــام اكن وضعهــم 
خضــاع وجــودمه لروتــني اثبــت،  ن النــاس يقاومــون �ــعورمه ابخلــوف ابإ ابئًســا. ويقــول اإ
آت، وهكــذا جنــد الصياديــن والبــدو  مومهــني �أنفســهم ب�أهنــم هبــذه الوسســيةل يتجنبــون املفاجــ�
لهــام  الرحــل واملزارعــني اذلي يعمتــدون عــىل تقلبــات الطقــس والفنانــني اذليــن ينتظــرون الإ
خيافــون مــن التغيــري، ويواهجــون العــامل كــام يواهجــون قضــاة يتحمكــون يف مصــريمه، وجنــد 
عنــد الفقــراء نزعــة حمافظــة بعمــق الزنعــة احملافظــة عنــد الأغنيــاء. و�أمــا الأ�ــخاص اذليــن 
هنــم يشــعرون ب�أهنــم ميلكــون قــوة ل تقهــر. وامتــالك  يندفعــون لإحــداث تغيــريات واســعة فاإ
ميــان املطلــق ابملسســتقبل، وعندمــا يغيــب هــذا  القــوة ل يكفــي للتغيــري، ولكــن ل بــد مــن الإ
ــري  ــون يف التغي ــري، فالراغب ــة ومناهضــة للتغي ــوة دامعــة للأوضــاع القامئ ــح الق ــان تصب مي الإ
يوقــدون الآمــال اجلاحمــة. واذليــن يشــعرون ابلتذمــر مــن غــري �أن يكونــوا فقــراء فقــًرا مدقًعــا 
و�أن يكــون دلهيــم �ــعور ابقتناعهــم العقيــدة الصحيحــة �أو اتبــاع الزعــمي امللهــم �أو اعتنــاق 
�أســاليب جديــدة يف العمــل الثــوري سســيصبحون قــوة ل تقهــر، وجيــب �أن تكــون دلهيــم 
تطلعــات جاحمــة اإىل املنجــزات الــي سســت�أيت مــع املسســتقبل، ويف الهنايــة جيــب �أن يكونــوا 
ــتعرتض طريقهــم، �أمــا اجملربــون وذوو اخلــرة فيــ�أيت  ــا للعقبــات الــي سس جاهلــني هجــاًل اتمًّ
ــن جناهحــا،  ــق م ــد التحق ل بع ــة اإ ــؤلء اإىل احلرك ــة، ول ينضــم ه ــةل لحق دورمه يف مرح
ولعــل خــرة املواطنــني الإجنلــز السسياسســية يه الــي جتعلهــم مبنــ�أى عــن احلــراكت الثوريــة.
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ــدون �أن حياهتــم فســدت �أن  ــن يعتق ــىل اذلي ــب ع ــه يصع ــر �أن ــك هوف يري  ويالحــظ اإ
يسســهتوهيم تطويــر �أنفســهم همــام اكن احــامتل حصوهلــم عــىل فــرص �أفضــل، فــال يشء ينطلــق 
مــن النفــس الــي يكرهوهنــا ميكــن �أن يكــون جيــًدا �أو نبيــاًل، و�ــوقهم العميــق اإىل حيــاة 
ل ابنــامتء اإىل قضيــة »مقدســة« -مــن وهجــة  جديــدة، ومعــى جديــد لقــمي احليــاة ل يتحقــق اإ
نظــر �أحصاهبــا-، والــامتيه مــع هجــود احلركــة ومنجزاهتــا ومسســتقبلها مينحهــم الشــعور ابلكرامــة 
والثقــة. وتعمتــد قــوة احلركــة امجلاهرييــة وحيويهتــا عــىل قدرهتــا عــىل تلبيــة رغبــة �أتباعهــا يف 
حمــو اذلات، وعندمــا تبــد�أ حركــة جامهرييــة يف اجتــذاب �أنس ل هتمهــم ســوى مصاحلهــم 
ــل ابحلفــاظ عــىل الأوضــاع  ــد، ب جيــاد عــامل جدي ــة ابإ ــة مفعــى هــذا �أهنــا مل تعــد معني اذلاتي
حــدى احلــراكت امجلاهرييــة املتطرفــة: »لكــام زادت الوظائــف  الراهنــة وحاميهتــا. يقــول قائــد اإ
لهيــا، وعندمــا  واملناصــب الــي تقدهمــا احلركــة؛ اخنفــض مسســتوى الأتبــاع اذليــن ينضمــون اإ
ميــان بقضيــة »مقدســة« هــو حمــاوةل للتعويــض عــن  ن الإ حيــدث هــذا تكــون قــد انهتــت«. اإ
ميــان اذلي فقــدنه ب�أنفسســنا، ولكــام اسســتحال عــىل الإنســان �أن يدعــي التفــوق لنفســه اكن  الإ
�أســهل عليــه �أن يدعــي التفــوق لأمتــه �أو دينــه �أو عرقــه �أو قضيتــه املقدســة، ويــزنع النــاس 
اإىل الاهــامتم بشــؤوهنم اخلاصــة عندمــا تكــون جديــرة ابلهــامتم، وعندمــا ل يكــون دلهيــم 
ــذا  ــم ه ــن اهامتهم ــرون ع ــن اخلاصــة، ويع ــون بشــؤون الآخري ــي هيمت ــاص حقيق ــ�أن خ �
ــا يكــون طــوق  ــرًيا م ــن كث ــاد ابلواجــب املقــدس جتــاه الآخري ــة والفضــول. والاعتق ابلغيب
نقــاذ اذلات مــن الغــرق، وعندمــا منــد يــدن حنــو الآخريــن فنحــن يف حقيقــة الأمــر  النجــاة لإ
نبحــث عــن يــد تنتشــلنا، وعندمــا تشــغلنا واجباتنــا املقدســة هنمــل حياتنــا ونرتكهــا خاويــة 
مــل الفــردي  بــال معــى، ومــا جيــذب النــاس اإىل حركــة جامهرييــة هــو �أهنــا تقــدم بديــاًل للأ
اخلائــب، والعاطلــون يزنعــون اإىل اتبــاع اذليــن يبيعوهنــم الأمــل قبــل اتبــاع اذليــن يقدمــون 

هلــم العــون، فالأمــل هــو الســبيل الوحيــد لإدخــال القناعــة والرضــا دلى احملبطــني. 

هنــم يف اعتقــاد هوفــر  عندمــا يصبــح النــاس جاهزيــن لالنضــامم اإىل حركــة جامهرييــة فاإ
يصبحــون عــادة جاهزيــن لاللتحــاق ب�أيــة حركــة فاعــةل، ويبــدو مــن الســهل عــىل احلــراكت 
ــا،  ــا �أو متناقضــة معه ــة عهن ــدو خمتلف ــاع حــراكت �أخــرى تب ــتقطب �أتب ــة �أن تسس امجلاهريي
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فاليســاريون املتطرفــون يتحولــون اإىل ميينيــني متطرفــني، والعكــس حصيــح. جفميــع احلــراكت 
امجلاهرييــة متنافســة فــا بيهنــا، ومغــم واحــدة مهنــا ل بــد �أن يكــون مغــم الأخــرى، وبوســع 
احلركــة �أن حتــول نفســها بســهوةل اإىل حركــة �أخــرى، فميكــن للحركــة ادلينيــة �أن تتحــول اإىل 
ثــورة اجامتعيــة �أو حركــة قوميــة، كــام �أنــه ميكــن للحركــة الثوريــة الاجامتعيــة �أن تتحــول اإىل 
قوميــة متطرفــة �أو اإىل حركــة دينيــة، وميكــن للحركــة القوميــة �أن تتحــول اإىل ثــورة اجامتعيــة 

�أو اإىل حركــة دينيــة. 

ــة يف  ــة وحركــة قومي ــد وحركــة ديني ــورة عبي ــاء مــن مــرص ث ــت جهــرة الهيــود القدم اكن
ــين، واكن حلــراكت الإصــالح  ــع دي ــة ذات طاب ــة املتطرف ــة الياابني ــت القومي ــا، واكن آن مًع �
الروتسســتاني جانــب ثــوري عــر عــن نفســه يف حــراكت متــرد الفالحــني، واكن لهــا �أيًضــا 

ــة �أيًضــا.  ــورة اجامتعيــة وحركــة ديني ــة وث ــب قــويم، ومتثــل الصهيونيــة حركــة قومي جان

ــةل، �أو  ــة بدي جيــاد حرك ــو اإ ــة ه ــة جامهريي ــاف حرك يق ىل اإ ــا يكــون الســبيل اإ ــرًيا م وكث
ــة والراغبــني يف الهجــرة، وهكــذا  ــاع احلــراكت امجلاهريي ــني �أتب ــبه كبــري ب الهجــرة، فمثــة �س

ــة.  ــارة الأمريكي ــن �أورواب اإىل الق ــتانتية م ــات الروتسس ــرت امجلاع هاج

وحيــدد هوفــر هنــا وفــق القواعــد واملالحظات الســابقة فئــات الأتباع املتوقعــني للحراكت 
الاحتجاجيــة، ويه حســب مالحظتــه تقــوم عــىل عواتــق املتذمريــن واملنبوذيــن، وعــىل 
ل �أهنــم يوجــدون بكــرة يف اجملــالت  الــرمغ مــن �أن هــؤلء يوجــدون يف لك جمــالت احليــاة اإ
التاليــة: الفقــراء، والعاجــزون عــن الت�أقــمل، واملنبــوذون، والأقليــات، واملراهقــون، و�ــديدو 
ــا، واملفرطــون يف  الطمــوح، والواقعــون حتــت ت�أثــري رذيــةل، والعاجــزون جســدايًّ �أو عقليًّ

الأننيــة، وامللولــون، ومرتكبــو املعــايص. 

ــاكر ومالحظــات  ــات الإحــدى عــرشة ب�أف ــني هــذه الفئ ــراء مــن ب ــر الفق وخيتــص هوف
كثــرية، فيــوحض �أن الفقــر وحــده ل يكفــي لتشــكيل الإحبــاط املــؤدي لالنضــامم اإىل 
ــباهتم مه  ــوا مكتسس ــن �أضاع ــر اذلي ــو الفق ــن حمدث ــة، ولك ــة الاحتجاجي ــراكت امجلاهريي احل
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ــؤدي اإىل  ــر امل ــدة، �أي الفق ــة صاع ــة جامهريي ــة حرك ــاق ب�أي ــارعون اإىل الالتح ــن يس اذلي
ــب، �أو  ــن فقــدان املاكس ــر النا�ــئ ع ــن الفق ــر، ولك ــس لك فق ــاط ولي ــر والإحب التذم
الفقــراء املتطلعــني اإىل الوعــود! فهنــاك �أمــل يشــجع عــىل الصــر، و�أمــل يشــجع عــىل الثــورة 
ذا اجمتعــت  ــرى يكــون بوســعنا �أن نصــر يف انتظــار احلقيقــة«. واإ »وعندمــا حنــمل مبــا ل ن
احلريــة مــع الإحبــاط تشــلت �أكــر البيئــات صالحيــة لمنــو احلــراكت الاحتجاجيــة. يقــول 
�أرنيســت رينــان: »املتطرفــون خيافــون احلريــة �أكــر مــن الاضطهــاد«، وســبب الثــورة يف 
ــون اإىل  ــراء املنمت ــا الفق ــان. و�أم ــس الطغي ــة ولي ــكك ادليكتاتوري ــو تف ــوري ه ــع ديكتات جممت
مجموعــة مرتابطــة )قبيــةل �أو عائــةل �أو فئــة عرقيــة �أو دينيــة( فــال يشــعرون ابلإحبــاط، ول 
برغبــة يف الانضــامم اإىل حركــة جامهرييــة، فاملــرحش الأمثــل للجامعــات امجلاهرييــة هــو الفــرد 
اذلي يقــف وحيــًدا مــن دون جامعــة مامتســكة، ذكل �أن مثــة تناقًضــا بــني الرتابــط الأرسي 
ــاإن الرتابــط الاجامتعــي يســاعد عــىل منــع المتــرد، وحــىت  ــة. وبــذكل ف واحلــراكت امجلاهريي
نــه يقــود اإىل  دخــال رب العمــل يف دائرتــه فاإ عندمــا يكــون التضامــن ذا طبيعــة ل تســمح ابإ

نتاهجــم.  ــز الشــعور ابلرضــا بــني العــامل وزايدة فاعليهتــم واإ تعزي

ــل  ــا تنجــح بفع ــر مم ــة ومتاســكها �أك ــا التنظميي ــدار قوهت ــة تنجــح مبق واحلــراكت امجلاهريي
�أيديولوجيهتــا ووعودهــا، وعندمــا يضعــف منــط اجامتعــي ســائد �أو اكن ســائًدا تصبــح 
جيــاد تنظــمي جامعــي �أ�ــد متاســاًك  الظــروف مواتيــة لصعــود حركــة جامهرييــة وجناهحــا يف اإ

وقــوة مــن التنظــمي املهنــار. 

ويناقــش هوفــر كيــف تسســمتد احلركــة امجلاهرييــة حيويهتــا مــن نزعــة �أتباعهــا اإىل العمــل 
ــني  ل �أدات ــه ليســا اإ ــام يف ر�أي ــة فه ــا وادلعاي ــا الأيديولوجي ــة ابلنفــس، و�أم امجلاعــي والتضحي
نقــاص مــن قميــة النفــس، والتخيل  تقــودان اإىل العمــل امجلاعــي والتضحيــة، ويقتــي ذكل الإ
ــان  ــة والآراء الشــخصية، دلرجــة �أن يتحــول عضــو احلركــة اإىل منبــوذ وكي عــن اخلصوصي
ذا خــرج مهنــا. ويقــرر �أن احملبطــني تمنــو دلهيــم عــىل حنــو عفــوي الرغبــة يف العمــل  هــش اإ
نــه مــن املمكــن تفهــم الزنعات  امجلاعــي، ويف الوقــت نفســه يف التضحيــة ابلنفــس، وهكــذا فاإ
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ذا راقبنــا كيــف تــودل داخــل العقــل احملبــط،  والأســاليب الــي تتبــع لغســل الأدمغــة اإ
فاحتقــار احلــارض، والقــدرة عــىل ختيــل �أ�ســياء غــري واقعيــة، والزنعــة اإىل الكراهيــة، 
ــتحيل، لك هــذه  ــة املسس ــتعداد لتجرب ــق، والاسس ــة التصدي ــد، ورسع ــتعداد للتقلي والاسس
املشــاعر وكثــري غريهــا، تــزمح عقــل الإنســان احملبــط، وتدفعــه اإىل الأعــامل اليائســة. 
وعندمــا جتتــذب احلــراكت املتطرفــة والاحتجاجيــة غــري حمبطــني، فهــذا يعــين عــىل حنــو 
قبــال علهيــا يف  قاطــع �أهنــا تشــهد تغيــرًيا كبــرًيا، و�أهنــا تت�أقــمل مــع الوضــع الراهــن، ويزيــد الإ
ذا خضعــت  حتويلهــا اإىل مــرشوع مؤســي، ولكــن يف ر�أي قــادة التطــرف فــاإن احلركــة اإ

ــاإن هممهتــا تنهتــ�ي.  ــتفادة مــن احلــارض ف لأفــراد يريــدون الاسس

ول تنبــع فاعليــة الأيديولوجيــا مــن مضموهنــا كــام يالحــظ هوفــر، ولكــن مــن عصمهتــا 
عــن اخلطــ�أ. يقــول بريجســون: »ل تتجــىل قــوة الأيديولوجيــا يف القــدرة عــىل حتريــك اجلبال، 
ولكــن يف القــدرة عــىل عــدم رؤيهتــا ويه تتحــرك«. وعندمــا تصبــح الأيديولوجيــا مفهومــة 
ــل  ــو اكن جيه ــام ل ــتخدام اللــامت ك ــويج اإىل اسس ــزنع الأيديول ــا، وي ــن قوهت ــرًيا م ــد كث تفق
ن امــزتاج  معناهــا احلقيقــي، ومــن هنــا جيــيء �ــغفه ابلنقــاش البزنطــي واجلــدال العقــمي. اإ
ســهوةل التصديــق ابلكــذب ليــس مــن خصائــص الأطفــال وحــدمه، ولكــن انعــدام القــدرة 

ىل الكــذب يف الوقــت نفســه.  عــىل رؤيــة الأ�ســياء عــىل حقيقهتــا يقــود اإىل الســذاجة واإ

يؤمــن املتطــرف بفكــرة �أو قضيــة ل بســبب عدالهتــا �أو مسوهــا، ولكــن حلاجتــه امللحــة 
ــة مقدســة، ول ميكــن  ــا قضي ــة يعتنقه ــة قضي ــر املتطــرف �أي ــه، ويعت اإىل يشء يمتســك ب
بعــاده عــن قضيتــه ابملنطــق والنقــاش، ول جيــد صعوبــة يف القفــز بقــوة مــن قضيــة مقدســة  اإ
اإىل قضيــة مقدســة �أخــرى )لك القضــااي الــي يؤمــن هبــا مقدســة( فالروابــط الــي جتمــع بــني 
الرجعــي والراديــاكيل �أكــر مــن الروابــط الــي جتمــع �أاي مهنــام ابلليــرايل �أو احملافــظ، ونقيــض 
ــن.  ــس اخلائ ــين لي ــرف الوط ــض املتط ــد املتعصــب، ونقي ــس امللح ــن املتعصــب لي املتدي
ميــان ابهلل فــاإن امللحديــن سســيكونون  يقــول �أرنســت رينــان: »عندمــا يكــف العــامل عــن الإ
اثرة املشــاعر امللهتبــة التــوازن النفــي  �أ�ــد النــاس تعاســة«. واحلــراكت امجلاهرييــة حتطــم ابإ
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ــتقل هــو يف نظــر هــذه  ــ�أي وجــود مسس ًــا عــن النفــس، ف ادلاخــيل، وتضمــن اغــرتااًب دامئ
احلــراكت وجــود عقــمي ل معــى هل، والإنســان مبفــرده ابئــس وملــوث وعــدمي احليــةل، ول 
ل برفــض نفســه والعثــور عــىل حيــاة جديــدة يف �أحضــان كيــان  نســان اخلــالص اإ ميكــن لالإ
ــاةل  ــل يف ح ــاعر تظ ــودل مش ــذا ي ــس ه ــة(، وازدراء النف ــة �أو �أم ــدس )جامع ــي مق جامع
ا�ســتعال دامئ. ول يسســتطيع املتطــرف �أن يسســمتد الثقــة مــن قدراتــه اذلاتيــة �أو مــن نفســه 
ــنج ابلكيــان اذلي احتضنــه، ويعتنــق  الــي تنكــر لهــا، ولكنــه جيــد الثقــة ابلتصاقــه املتشس
ــيء  ــة ل ــه امللح ــن حلاجت ــا، ولك ــا �أو مسوه ــبب عدالهت ــس بس ــا، لي ــة م ــرف قضي املتط
يمتســك بــه، ومــن املســتبعد �أن يسســتطيع املتطــرف اذلي جهــر قضيتــه �أو اذلي وجــد نفســه 
جفــ�أة بــال قضيــة �أن يت�أقــمل مــع وجــود فــردي مسســتقل، الأغلــب �أنــه ســيبحث عــن قضيــة 

�أخــرى، �ــ�أنه �ــ�أن املســافر املفلــس اذلي ينتظــر مــرور سســيارة حتمــه جمــاًن. 

ومــن �أمه العوامــل الــي تشــجع عــىل التجمــع املتطــرف »الكراهيــة« ويه �أكــر العوامــل 
املوحــدة مشــوًل ووضوًحــا، فالكراهيــة امجلاعيــة تسســتطيع �أن توحــد العنــارص املتنافــرة، بــل 
ن هــذه الكراهيــة ميكــن �أن توجــد رابًطــا مشــرتاًك مــع عــدو عــىل حنــو ينخــر قــواه ويضعــف  اإ
ــب �أو  ــة، �أو اذلن ــاء الشــعور ابلنقــص �أو قــةل الأمهي خف ــة تعبــري عــن اإ ــه، والكراهي مقاومت
العيــوب الأخــرى، كثــرًيا مــا حيــدث عندمــا يظلمنــا خشــص �أن تتحــول كراهيتنــا اإىل خشــص 
آخــر �أو جامعــة �أخــرى ل عالقــة لهــا ابلأمــر. وتتبــى احلركــة امجلاهرييــة �أهدافـًـا مسســتحيةل  �
وغــري واقعيــة، تمتــى مــع رغبــات احملبطــني، ويشــعر احملبــط ابلرضــا عــن الوســائل العنيفــة 
ن التطلــع  الــي تتبعهــا احلركــة امجلاهرييــة �أكــر مــن �ــعوره ابلرضــا عــن �أهــداف احلركــة، اإ
اإىل الــيء ل امتالكــه ابلفعــل هــو اذلي يــؤدي اإىل التضحيــة ابلنفــس، فالأحــالم والــرؤى 
والآمــال اجلاحمــة �أســلحة و�أدوات فاعــةل. ول تقــاس فاعليــة �أيديولوجيــا بعمقهــا �أو مسوهــا 
ــل بقدرهتــا عــىل جحــب الشــخص عــن نفســه  ــي تنطــوي علهيــا، ب ــق ال �أو صــدق احلقائ
وعــن العــامل كــام هــو عليــه ابلفعــل. يقــول ابســاكل: »الأيديولوجيــا الفاعــةل ل بــد �أن 
تعــارض الطبيعــة واملنطــق والرغبــة«. وعندمــا تبــد�أ حركــة يف عقلنــة �أيديولوجيهتــا وجعلهــا 
ــىل  ــا �أصبحــت حريصــة ع ــد انهتــت، و�أهن ــة ق ــا ادليناميكي ــذا �أن فرتهت ــى ه ــة، مفع مفهوم
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ــتقطاب املثقفــني وكســب ولهئــم، فتبتعــد عــن  ــتقرار حيتــاج اإىل اسس ــتقرار، والاسس الاسس
حتريــض امجلاهــري عــىل التضحيــة ابلنفــس، ومــن هــذا احلــرص جيــيء احلــرص عــىل رشح 

الأيديولوجيــا وعقلنهتــا. 

II2II2 - ديفيد ابتريك هون: عمل النفس السسيايس - ديفيد ابتريك هون: عمل النفس السسيايس

ــة وســط  ــيايس يف جامع ــمل النفــس السس ــتاذ ع ــون؛ �أسس ــك هوت ــد ابتري ــونديفي ــك هوت ــد ابتري ويســاعدن ديفي
ــيايس« )2(، يف  ــس السس ــمل النف ــيايس« »ع ــس السس ــمل النف ــه »ع ــة، يف كتاب ــدة الأمريكي ــولايت املتح ــدا يف ال فلوري
اســتيعاب ادلراســات والنظــرايت الــي ا�ســتغلت بعــمل نفــس الإرهــاب. ويشــري هوتــون اإىل 
مجموعــة مــن الكتــب وادلراســات الــي صــدرت يف هذا اجملــال، مثل كتاب ريكس هدســون 
ــول  ــة الإرهــايب«. ويق ــان »خشصي ــاب جــون هورغ »عــمل نفــس الإرهــاب«، 1991؛ وكت
هدســون: »اذليــن يدرســون الإرهــاب يتناولــون الفــرد الإرهــايب �أو امجلاعــة الإرهابيــة عــىل 
مسســتوى جــزيئ مــن ادلراســة، ذكل لأن املقاربــة النفسســية تركــز عــىل دراســة الإرهابيــني 
ىل �أنــه  ضافــة اإ حبــد ذاهتــم؛ كيــف يــم جتنيــدمه، وكيــف يــم دجمهــم يف امجلاعــات الإرهابيــة، اإ

يبحــث يف نوعيــة خشصياهتــم واعتقاداهتــم واجتاهاهتــم ودوافعهــم وهمنهتــم اكإرهابيــني«.

وهجــة النظــر الســائدة تــرى الإرهــاب ابلطريقــة الــي يــرى هبــا سســتانيل ملغــرام القتــل 
امجلاعــي؛ �أي كنتــاج للظــروف البيئيــة احمليطــة ابلفــرد مــن حيــث الأســاس، وليــس كنتــاج 
آخــًذا بــذكل وهجــة نظــر موقفيــة رصفــة. ويعتقــد معظــم  رهــايب، � للخصائــص الشــخصية لالإ
رهابيــة ذات طابــع واحــد، فضــاًل عــن �أن هنــاك  احملللــني اليــوم �أنــه ليــس هنــاك خشصيــة اإ
ــد  ــام يف العدي ــيًّا »�أســوايء« بشــلك ع ن املتطرفــني سسياسس ــل اإ ــر�أي القائ ــًدا لل ــوًل مزتاي قب
مــن الوجــوه )ليســوا جمانــني(، عــىل الــرمغ مــن �أهنــم يظلــون، مــن دون �ــك، موهجــني 

ب�أيديولوجيــا »تــرر« �أفعاهلــم.

ــني  ــق ب ــاوًل التوفي ــاب، حم ــم الإره ــة« يف فه ــوذج العملي ــر »من ــان تطوي ــاول هورغ وح
ــني  ــة احمليطــة، وب ــاب اإىل البيئ ــرد الإره ــي ت ــة ال ــية املوقفي ــية النفسس النظــرايت السسياسس
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النظــرايت السسياسســية النفسســية الزنوعيــة الــي تــرد الإرهــاب اإىل اجتاهــات فرديــة خشصيــة 
ــية وامليــل اإىل الاكتئــاب والتجــارب الســيئة الــي مــّر فهيــا  دلى الإرهــايب، مثــل الرجسس
الإرهــايب يف حياتــه وخباصــة يف طفولتــه، مثــل التعــرض لالعتــداء والإهانــة. ويقــول 
ن الإرهــاب ظاهــرة معقــدة ل ميكــن ردهــا حــرصايًّ اإىل عوامــل نزوعيــة �أو  هورغــان اإ
عوامــل موقفيــة، وجيــب �أن ي�أخــذ تفســري الظاهــرة بدمــج الك النوعــني مــن العوامــل. ويــرى 
حساســه بعــدم  �أن الاعتقــادات الــي حيملهــا الفــرد وتنشــئته الاجامتعيــة وجتاربــه احلياتيــة واإ
ــا دوًرا يف مشــاركته يف  ــؤدي مجيعه ــه، ت ــل �أخــرى حليات ــل بدائ ــىل ختي ــه ع الرضــا وقدرت

الإرهــاب. 

ــاًل  ــن �أ�ــاكل العنــف، هــو �أن الإرهــاب يتضمــن �أفع ــا ميــز الإرهــاب عــن غــريه م م
ــاخ مــن الرعــب يتجــاوز  ــق من ــام، وخل ــاه الع ــة جلــذب الانتب ــة دراماتيكي ترتكــب بطريق
رهابيــني، لأن  الضحــااي اذليــن تعرضــوا هل. وتكــون هويــة الضحــااي اثنويــة �أو غــري هممــة لالإ
عنفهــم يتجــه اإىل النــاس اذليــن يشــاهدون ذكل العنــف. والتفريــق بــني الضحــااي الواقعيــني 
رهــاب اذلي ميــزه عــن الأ�ــاكل الأخــرى مــن  وامجلهــور املسســهتدف هــو املعــمل الرئيــس لالإ
الــزناع املســلح؛ فالإرهــاب مــرح. وبــذكل خيتلــف الإرهــاب عــن القتــل امجلاعــي �أو الإابدة 
امجلاعيــة؛ فالقتــل �أو الإابدة هتــدف اإىل قتــل جامعــة ابلاكمــل، ولكــن الإرهــاب يقتــل عــدًدا 

مــن النــاس هبــدف الت�أثــري عــىل مجهــور �أوســع.
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التطرف يف سسياق العوملةالتطرف يف سسياق العوملة

يوصــف التطــرف والإرهــاب �أحيــاًن ب�أهنــام مــن الــار العفنــة للعوملــة، فقــد ارتبطــا طــردايًّ 
بصعــود العوملــة وت�أثرياهتــا املتعــددة، ويبــدو واحًضــا �أيًضــا �أن املتطرفــني يدركــون ذكل جيــًدا، 
فهــم يسســتخدمون �أدوات العوملــة بفعاليــة وكفــاءة متقدمــة تبــدو �أحيــاًن صادمــة �أو متناقضــة 

لهيــا ويقاتلــون لأجلهــا! مــع الســلفية املتشــددة الــي يدعــون اإ

II3II3 -  - �أرجون �أابدوراي: اخلشسية من الأعداد�أرجون �أابدوراي: اخلشسية من الأعداد

يعــرض �أرجــون �أابدوراي  يف كتابــه »اخلشســية مــن الأعــداد« )3( الصغــرية كيــف 
اثرة الارتيــاب حــول احلــد الفاصــل بــني »حنــن« و«الآخــر« وتــودل  �أن العوملــة تزيــد يف اإ
بواعــث جديــدة للعنــف امجلاعــي، وتقــوض حــدود ونفــوذ ادلوةل – الأمــة، فنحــن نعيــش 
نتــاج العنــف وظهــور �أمنــاط جديــدة مــن التنظات السسياسســية  اليــوم يف عــامل يتســم بغــزارة اإ
ــؤه  ــه ميل ــه �أابدوراي ب�أن ــامل يصف ــة للسسياســات وادلول، ع ــني التقليدي ــمك للقوان ــي ل حتت ال
ــات  ــاه اجملموع ــه اخلــوف والغضــب جت ــب علي ــامتل، ويغل ــدم الاك ــاب والشــعور بع الارتي
الصغــرية الــي تسســمتد مهنــا �أبلــغ معانهيــا مــن �أن تكــون موضــوع خشســية �أو غضــب، وقــد 
تطــرح مســ�أةل الغضــب جتــاه اجملموعــات الصغــرية العــدد يف �أي حقبــة مــن التــارخي، ولكــن 
طــار العوملــة اذلي ارتبطــت فيــه الأحــداث خبطــاب الإرهــاب،  �أابدوراي يطرهحــا يف اإ
ونســجت خــالهل عالقــات جديــدة تربــط السسياســات الوطنيــة والتحالفــات ادلوليــة 

ــة الغضــب. ــس جغرافي ــدة وتشــلك تضاري ــط جدي ــرتمس خرائ ــة ل قلميي ــرات الإ والتوت

مثــة ظواهــر عامليــة جديــدة خمتلفــة عــام هــو ســائد ومعــروف يف الانطبــاع الأوىل دلى 
احلديــث عــن العوملــة، مثــل املنظــامت ادلوليــة، فهنــاك �أيًضــا العوملــة الشــعبية، واحلــراكت 
ــتغةل حبقــوق الإنســان والفقــر والتمنيــة والبيئــة والأمــراض  واملنظــامت غــري احلكوميــة املشس
آمــال وفــرص يف العوملــة ميكــن انزتاعهــا وخمتلفــة �أيًضــا عــن  يــواء، وبعبــارة �أخــرى مثــة � والإ
ــة والاجتــار  ــة املنظم ــة والإابدة والإرهــاب واجلرمي ــل العنرصي ــة الكرهيــة مث ــرازات العومل ف اإ

ابلبــرش،...
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�ــهدت العوملــة مجموعــة كبــرية مــن جــرامئ العنــف املرتبطــة بدوافــع ثقافيــة، ويف رصــده 
للأحــداث بــني عــايم 1998 – 2004 لحــظ �أابدوراي مجموعــة مــن هــذه اجلــرامئ يف الهنــد 
و�أورواب الرشقيــة و�أفريقيــا، وهنــاك ابلطبــع العمليــات الإرهابيــة واحلــرب عــىل الإرهــاب الي 
�ــغلت العــامل، والســؤال اذلي يفــرض نفســه بطبيعــة احلــال هــو مــا اذلي جيعــل فــرتة مــا 
ميكــن تســميهتا »العوملــة القصــوى« يه نفســها فــرتة العنــف املنتــرش عــىل قطــاع واســع يف 

عــدد مــن اجملمتعــات والنظــم السسياسســية اخملتلفــة؟ 

ــال  ــع ذروة العوملــة مجموعــة مــن النظــرايت والآم ــه م ــامل اجتاحت ن الع ــول �أابدوراي اإ يق
ــر التجــارة وانتشــار املؤسســات  املفرطــة ابلوعــود والتفــاؤل حــول انفتــاح الأســواق وحتري
نرتنــت والتكنولوجيــا الافرتاضيــة  ادلميقراطيــة وادلســاتري الليراليــة والإماكنيــات الهائــةل لالإ
املتعلقــة هبــا، .. ولكــن مــا اذلي جعــل عقــدا غلــب عليــه فتــح الأســواق والتدفــق احلــر 
لــرؤوس الأمــوال والمتويــل والأفــاكر الليراليــة واحلــمك ادلسســتوري واحلــمك الر�ســيد والتوســع 
النشــط حلقــوق الإنســان يفــرز �أيًضــا التطهــري العــريق والعنــف السســيايس ضــد املدنيــني؟

ــة وحــىت اإىل  ــة العرقي ــة القومي يفــر �أابدوراي ذكل مبالحظــة �أن الانقــالب اإىل الزنع
الإابدة العرقيــة يف السسياســات ادلميقراطيــة يرتبــط ارتباًطــا وثيقـًـا خباصيــة التبادليــة ادلاخليــة 
ــة لفئــي الأغلبيــة والأقليــة، يف الفكــر الاجامتعــي الليــرايل، وهــو مــا ينتــج »قلــق  الغريب
عــدم الاكــامتل«، فميكــن �أن تتحــول عديــد مــن الأغلبيــات اإىل نزعــة مفرتســة تنهتــج الإابدة 
العرقيــة جتــاه القــةل، وحتديــًدا عندمــا تقــوم هــذه الأقليــات وعددهــا القليــل بتذكــري هــذه 
ــة وافــق الــلك الوطــين املكمتــل والعــرق  ــا كأغلبي الأغلبيــات ابلفجــوة الصغــرية بــني وضعه
ــع  ــن �أن يدف ــامتل ميك ــدم الاك ــعور بع ــذا الش ن ه ــه، اإ ــائبة في ــي اذلي ل � ــين النق الوط

الأغلبيــات اإىل نــوابت مــن العنــف ضــد الأقليــات.

ــواق  ــالهل ادلول والأس ــن خ ــم م ــارت تنظ ــا ص ــلواًب خاًص ــا �أس ــة ابعتباره ــد العومل تزي
اثرة العنــف الوســاع النطــاق، فهــ�ي تفــرز مســاًرا  والأفــاكر الــي تــدور حــول التجــارة يف اإ
ــا حممتــاًل بــني منطــق الارتيــاب ومنطــق عــدم الاكــامتل، لك بشــله وقــوة دفعــه  تصادميً
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ــة كظــروف  ــوى العومل ــرزت ق ــر يف التســعينات �أف ــع الأم ــه واق ــام يبين ــه، وك اخلاصــني ب
ــي. ــاب الاجامتع ــد الارتي ــة لزتاي مالمئ

ويف نظــرة عــىل �أكــر �ــلك للعنــف العلــين املســوق عــر وســائل الإعــالم ومالحظــة 
ــية، مثــل تســجيل خطــف الضحــااي  العنــف املنظــم ابمس ادليــن واحلريــة والهويــة واجلنسس
ــااي  ــؤلء الضح ــض ه ــهم، وبع ــع رؤوس ــان تســجيل قط ــض الأحي ــو، ويف بع ــىل الفيدي ع
ليســوا �أغنيــاء ول مشــاهري، مفهنــم عــىل ســبيل املثــال مجموعــة مــن العــامل الفقــراء البائســني 
املهاجريــن اإىل العــراق، ورمبــا تكــون احلــاةل تعبــرًيا عــن �أيديولوجيــا �أنتجهــا اليــ�أس، ورمبــا 
لهيــم »الإرهابيــون«  آخــرون ينمتــي اإ تكــون �أيًضــا رمغ فظاعهتــا ردا عــىل مــا يتعــرض هل �أنس �

هانــة. مــن تعذيــب وتصفيــة واإ

فــالت احلــرب مــن جمــال تدخــل  تشــلت �أيًضــا ظاهــرة جديــدة مرافقــة للعوملــة، ويه اإ
ــني حــرب  ــول، وطمــس اخلــط الفاصــل ب ــع املعق ــا حــدود الواق ــة وجتاوزه ادلوةل – الأم
الأمــة واحلــرب داخــل الأمــة، فقــد فــاق عــدد احلــروب الأهليــة عــدد احلــروب اخلارجيــة، 
هنــا حــروب ل تعريــف لهــا، ســوى العــدو، واكنــت �أحــداث احلــادي عــرش مــن �أيلــول/  اإ
برامــه، كــام �أن هــذه  ســبمتر نوعـًـا مــن احلــروب غــري املعلــن لهــا، �أو يه عقــد للحــرب مل يــم اإ
هنــا حــرب يديرهــا نــوع جديــد مــن الإدارات  احلــرب مل تكــن حــراًب تديرهــا قــوة ل امس لهــا، اإ
ــني ادلول،  ــات ب ــم ابلعالق ــا ول هي ــة دوةل ول اإىل معارضــة دوةل بعيهن قام ىل اإ ل يســعى اإ
ــا �أن ادلول يه  ــا حــراًب ضــد فكــرة مفاده ــت �أيًض ــاك، ولكهنــا اكن ــت حــراًب ضــد �أمري اكن
ننــا كــام يقــول �أابدوراي نعيــش عــرص حضــارة الصدامــات  الالعــب الوحيــد يف امليــدان، اإ

العامليــة وليــس صــدام احلضــارات.

ــة بعــد �أحــداث  ــولايت املتحــدة الأمريكي اكنــت احلــرب عــىل الإرهــاب الــي �ــنهتا ال
احلــادي عــرش مــن �أيلــول/ ســبمتر حــراب تشــخيصية، تســعى لتحديــد »مــن هــو العــدو؟« 
ــرب  آةل احل ــه � لي ــت اإ ــتفتاء دع ــدة، اكن ذكل اسس ــولايت املتح ــار ال ــن مه �أنص ــد م وحتدي
الأمريكيــة ذات النفــوذ، و�أيدهــا يف ذكل عــدد كبــري مــن احلكومــات يف مجيــع �أحنــاء العــامل 
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در�اًك مهنــا اهنــا تدافــع عــن نفســها، عــن كياهنــا كــدول تواجــه خطــر احنســار السســيادة ورمبــا  اإ
جتنــب الهنايــة والهتديــدات املصرييــة والوجوديــة الــي تواجــه ادلول اليــوم.

هنــا تســمية لثــورة صناعيــة جديــدة  متثــل العوملــة موضــوع جــدل يف لك مــاكن تقريًبــا، اإ
بــد�أت حديثـًـا مدفوعــة ابلتكنولوجيــات املتطــورة للمعلومــات والتصــال، ومبــا �أهنــا حديثــة 
ــية  ــواردن السسياسس ــا وم ــم كهنه ــة لفه ــواردن اللغوي ــ�ي ترهــق م ــول �أابدوراي( فه ــد )يق العه
للتحــمك فهيــا، وســواء كنــا يف الشــامل �أو اجلنــوب فالعوملــة تتحــدى �أقــوى الأدوات الــي 
ــد  ــق وهتدي ــة مصــدر قل ــارخي، فالعومل ــة ويه اللجــوء اإىل الت ــتخدهما للتحــمك يف احلداث نسس
للفقــراء والأغنيــاء مًعــا، املهاجريــن واملهمشــني والنخــب والأغنيــاء، وحنــن نبــذل قصــارى 
ــة �أو  ــاملية �أو الامرايلي ــًدا للر�أس ــا جدي ــدة ووهًج ــةل جدي ــرد مرح ــة جم ــرى العومل هجــدن ل
ــا  هن ــف – اإ ــول املؤل ــة  - يق ــا حرك ــث �أو التطــور، ولكهن ــث �أو التحدي ــتعامر احلدي الاسس
حمكــوم علهيــا ابلفشــل! لأهنــا )العوملــة( تطــرح حتــدايت جديــدة ل ميكــن جماهبهتــا بســلوى 
عــزاء التــارخي مبــا فهيــا ســلوى اترخي الأرشار وغــزاة العــامل، ويشــلك هــذا احلــدس املهبــم 
جوهــر التحالفــات املراتبــة واحملــاورات القلقــة الــي حتــف ابلعوملــة حــىت يف �ــوارع سســياتل 

وبــراغ ووا�ســنطن و�أماكــن �أخــرى، حيــث الوضــع �أقــل دراميــة.

ــات  ــاذا تتعــرض الأقلي ــية، مل ــة �أساسس ــات �أجحي ــف والغضــب حــول الأقلي ــط ابلعن حتي
اإىل الغضــب والعنــف والتعذيــب بــرمغ �أهنــا مجموعــات صغــرية، يفــرتض �أل تشــلك خطــًرا 
عــىل الأغلبيــة؟ لإدراك ســبب خشســية الضعيــف تــم بــر�أي اابدوراي ابلرجــوع اإىل مســ�أةل 
»حنــن« و«الآخــر« كــام تطرهحــا النظريــة السوسســيولوجية الأساسســية، حيــث تعتــر هــذه 
لهيــم رشط رضوري لــرمس  النظريــة �أن معليــة تشــكيل الآخريــن امجلعيــني �أو مــا ينتســب اإ
حــدود وديناميــات »حنــن« مــن خــالل ديناميــات التمنيــط ومقارنــة الهــوايت، ويتــودل هــذا 
البعــد املرتبــط بنظريــة كبــش الفــداء والصــورة المنطيــة والآخــر عــن �ــعار التفاعليــة الرمزية 
اذلي يتــوحض يف �أعــامل كــويل وميــد، ويتوســط جوهــر الفهــم الفرويــدي للنواميــس الــي 

حتــمك اجملموعــة، مبــا يف ذكل دراسســته التقليديــة عــن نرجسســية الفــروق الصغــرية.
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ولكــن �أابدوراي يــرى تفســري الظاهــرة فــا يســميه »الهــوايت املفرتســة« املتــودلة عــن 
ــا مــن  ــل مــن الاحتــاكك والاندمــاج وحــدا معينً ــا اترخي طوي تواجــد هويتــني �أو �أكــر له
حــدى هــذه الهــوايت اإىل هويــة مفرتســة بتعبئــة تعريــف نفســها  التمنيــط املتبــادل، وتتحــول اإ
ــة  ــة هــو اخلطــوة الأوىل يف حتــول هوي ــوع مــن التعبئ ــة همــددة، وهــذا الن عــىل �أهنــا �أغلبي
ــة مفرتســة، هــوايت تدعــي �أن بقاءهــا يتطلــب انقــراض مجموعــة  ــة اإىل هوي ــة �أليف اجامتعي
�أخــرى، وكثــرًيا مــا تكــون الهــوايت املفرتســة هــوايت �أغلبيــة، �أي �أهنــا تركــز عــىل مطالــب 
ــة  ــة �أو عرقي ــة  �أو لغوي ــة ثقافي ــالت �أغلبي ــم احل ــددة، ويه يف معظ ــة هم ــاحل �أغلبي يف ص
تنشــد ارتباًطــا حــرصاًي �أو �ــاماًل هبويــة الأمــة، وغالبــا مــا يمتحــور خطــاب هــذه الأغلبيــات 

ذا مــا مل تنقــرض �أقليــة �أخــرى. ىل �أقليــة اإ ماكنيــة حتولهــا يه ذاهتــا اإ املعبــ�أة حــول اإ

قــد يبــدو مثــال النازيــة حــاةل متطرفــة للهــوايت املفرتســة ختتلــف عــن الزنعــات الأغلبيــة 
ــر  ــا �أك ــا، ولكه ــتان وبريطاني ــد وابكسس ــرت يف الهن ــي ظه ــك ال ــل ت ــة مث ــة احلديث الليرالي
ــذور  ــر�أي �أابدوراي حتمــل يف طياهتــا ب تقبــاًل لالختالفــات الاجامتعيــة، ولكهنــا مجيعهــا ب

الإابدة امجلاعيــة نظــًرا لرتباطهــا ادلامئ ب�أفــاكر حــول تفــرد العــرق الوطــين واكــامتهل.

ــة لهــذا التحــول تشــمل عــىل الاســتيالء عــىل ادلوةل مــن  يبــدو �أن املقومــات التارخيي
قبــل �أحــزاب �أو جامعــات وضعــت رهانهتــا السسياسســية عــىل نــوع مــن الأيديولوجيــة القومية 
العنرصيــة، توافــر �أدوات وتقنيــات التعــداد ممــا قــد يشــجع اجملمتعــات الــي يــم اإحصاؤهــا 
بــ�أن تصبــح منوذًجــا لفكــرة اجملمتــع ذاتــه، وعــدم التطابــق احملســوس بــني احلــدود السسياسســية 
وجهــرة امجلاعــات وعــدد امجلاعــات البرشيــة، واذلي يســفر عــن حتفــز جتــاه اجملموعــات 
العرقيــة الأخــرى املرتوكــة سسياسســًيا �أو الغــرابء اذليــن يّدعــون كوهنــم مــن نســب قريــب، 
ومحــالت الرتهيــب الناحجــة الــي تسســهتدف الأغلبيــة العدديــة وتقنعهــا بــ�أن وجودهــا همــدد 
ابلفنــاء مــن قبــل الأقليــات الــي تعــرف كيــف تسســتخدم القانــون واكمــل �أهجــزة السسياســات 
ــة  ــف العومل ــل تضي ــذه العوام ىل لك ه ــة واإ ــا اخلاص ــق غاايهت ــة لتحقي ــة الليرالي ادلميقراطي

طاقاهتــا اخلاصــة.
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اثرة مقــاةل فرويد الشــهرية عن »نرجسســية  جناتيــف اكن �أفصــح احملللــني يف اإ لعــل مايــلك اإ
دراكنــا للمعــارك العرقيــة يف التســعينات، وخباصــة يف �أورواب  الفــروق البسســيطة« لتعميــق اإ
جناتيــف تبــرص فرويــد  الرشقيــة، فبحــمك معرفتــه العميقــة بتــك املنطقــة يسســتخدم اإ
ــرصب  ــل ال ــات مث ــل جامع ــا جيع ــىل م ــي الضــوء ع ــية ليلق ــية للرجسس ــة النفسس لدليناميكي
ــتزنفون حياهتــم يف الكراهيــة الشــديدة املتبــادةل، مــا دام اترخيهــم ولغاهتــم  والكــروات يسس
وهوايهتــم ظلــت متداخــةل تداخــاًل كبــرًيا عــىل مــدى قــرون عديــدة، وتــك مالحظــة هامــة 

ــياق. ــيعها وتعميقهــا ابلإ�ــارة اإىل بعــض الأفــاكر املقدمــة يف هــذا السس ميكــن توسس

ــل  ــويم املكمت ــريق والق ــاء الع ــة والنق ــة كأغلبي ــة الأغلبي ــني وضعي ــرية ب ــوة الصغ ن الفج اإ
ــة الأخــرى  ــي قــد تكــون مصــدًرا للغضــب املستشســيط ضــد اجملموعــات العرقي �أو الل
ــن  ــه م ــا بر�أي ــامتل« ميكنن ــدم الاك ــميه �أابدوراي »ع ــرح اذلي يس ــذا الط ــهتدفة، وه املسس
ــه  ذ ان ــة وواســعة النطــاق، اإ ــدة وعام ــف معق ــد ليشــمل �أ�ــاكل عن ــرص فروي ــيع تب توسس
ــن  ــة، ميك ــة اجملموع ــول هوي ــة ح ــات العام ــه يف الأيديولوجي ــف �أن ــرى كي ــا �أن ن ــح لن يتي
للجــروح الرجسســية �أن تصعــد، وتصبــح دافًعــا لتشــكيل مــا يســميه »الهــوايت املفرتســة« 
ــة،  ــة والأقلي ــي الأغلبي ــني فئ ــة ب ــة ادلاخلي ــة التبادلي ــو خاصي ــا ه ــايس هن ــرك الأس واحمل
فالأغلبيــة مكقــوةل جتريديــة تنتجهــا تقنيــات الإحصــاء والتعــداد والإجــراءات الليراليــة ميكــن 
( ولتخــاف مــن �أن  ــا �أو عــددايًّ ــة )ثقافيًّ ــح �أقلي ــ�أن تصب ــد �أهنــا همــددة ب ًــا لتعتق تعبئهتــا دامئ
تصبــح الأقليــات �أغلبيــة بــني عشســية وحضاهــا، وهــذه اخملــاوف املرتابطــة يه نتــاج حديــث 
للتبادليــة ادلاخليــة لهاتــني الفئتــني، ويه بدورهــا تشــلك الظــروف الالزمــة لتحريــك 

ــع بيهنــام. ــادل املواق ــية تب خشس

ماكنيــة حــدوث تبــادل املواقــع الريــع بعــدة  وهنــا يــ�أيت دور العوملــة، فالعوملــة تزيــد يف اإ
ــة  ــة املفرتضــة للهــوايت همــددة عــىل ادلوام بســبب العالق ــاة الطبيعي طــرق، فتجعــل احلي
ذ تزعــزع حــراكت الهجــرة العامليــة عــر  التجريديــة التبادليــة بــني فئــي الأغلبيــة والأقليــة، اإ
ــات الأرض والوطــن، وينشــئ  ــاط الأ�ــخاص ب�أيديولوجي ــا ارتب ــة وداخله احلــدود الوطني
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ــا يف بعــض  ــي تســوقها وســائل الإعــالم وحتوله ــي لصــورة الأن والآخــر وال ــق العامل التدف
الأحيــان اإىل ســلعة زمًخــا مــرتامًك مــن الهتجــني اذلي يقــوض احلــدود الفاصــةل بــني الهــوايت 
ــي  ــات ال ــة الفئ ــة اإىل التالعــب والتغيــري يف طبيع واســعة النطــاق، وتعمــد ادلول احلديث

حتصهيــا والوســائل الإحصائيــة الــي تعمتدهــا.

II4II4 - سعود الرشفات: العوملة والإرهاب - سعود الرشفات: العوملة والإرهاب

وميثــل كتــاب ســعود الرشفــات »العوملــة والإرهــاب« )وميثــل كتــاب ســعود الرشفــات »العوملــة والإرهــاب« )44((  حمــاوةل علميــة عربيــة 
والإرهــاب،  العوملــة  لظاهــريت 

�أن متغــري  العوملــة والإرهــاب، ويالحــظ  بــني  الت�أثــري املتبــادل  يعــرض الرشفــات 
ــات  ــىل اتســاع الآلي ــا تنطــوي ع ــا �أيًض ــة، ولكهن ــات العومل آلي ــه � ــا اتســعت مع التكنولوجي
ــة الظواهــر يف حــراك  ــة، ويكشــف عــن جدلي ــات معــل املنظــامت الإرهابي ــة لآلي املنظم
آليــات العوملــة يه ذاهتــا الأكــر تــرًرا  اجملمتــع ادلويل، فالقــوى الــي تســعى لتطويــر �
ابلإرهــاب، ومــن هنــا تبــدو الأزمــة، فالعوملــة تــزود املنظــامت الإرهابيــة بغــض النظــر عــن 
التوصيــف الأخــاليق والقانــوين والسســيايس لهــذه املنظــامت بــ�أدوات التكنولوجيــا الــي تعــزز 
قدرهتــا عــىل احلركــة، وابملقابــل فــاإن النكــوص عــن العوملــة ل يقــل يف تلفتــه وخطورتــه 

ــاب. آاثر الإره ــن � ع

ــه  ــاب واجتاهات ــرة الإره ــات دراســة ظاه ــتعراضه ملهنجي ــد اسس ــات بع ويالحــظ الرشف
ــات،  ــك املهنجي ــص يف ت ــن الســلبيات والنواق ــدًدا م ــاك ع ــتقبلية �أن هن ــارصة واملسس املع
فهــ�ي تعمتــد عــىل املصــادر املفتوحــة، �أي الــي تعمتــد عــىل وســائل الإعــالم اخملتلفــة، وذلكل 
ــؤدي ذكل بطبيعــة احلــال اإىل  ــتكون متحــزة، وي ــمتدة مهنــا سس ــاإن قواعــد البيــانت املسس ف

ــة املــؤرشات املتعلقــة ابلظاهــرة. خلــل يف مصداقي

وحتــوي تــك املهنجيــات عــىل قواعــد بيــانت للظاهــرة، تتضمــن معلومــات اكفيــة عــن 
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خصائــص احلــوادث الإرهابيــة بعــد وقوعهــا، ويبقــى هنــاك نقــص كبــري يف املعلومــات عــن 
ــة حــول  ــؤرشات اإىل املعرف ــك امل ــر ت ــة، وتفتق ــات رسي ــا جامع ــة، لأهن ــات الإرهابي امجلاع
ــد  ــة، والتجني ــات الإرهابي ــون العملي ــاذا يرتكب ــني، ومل رهابي ــيكولوجية لالإ ــص السس اخلصائ
ووســائل التجنيــد، والبيئــات املشــجعة عــىل ذكل، وهــذا يصيــب ادلراســات املسســتقبلية 

حــول الظاهــرة بعجــز كبــري.

وتفتقــر تــك املــؤرشات �أيًضــا اإىل املعرفــة ابجلهــود وامحلــالت احلكوميــة الــي ل تطــرح 
يف وســائل الإعــالم، كــام �أهنــا مــؤرشات تعمتــد عــىل املعلومــات املتعلقــة ابمجلاعــات الإرهابية 

�أكــر مــن حماولهتــا دراســة الإرهــاب اذلي متارســه ادلول.

وركــزت ادلراســات عــىل املــؤرشات اجلغرافيــة والزمانيــة للعمليــات الإرهابيــة، ولكــن 
املؤلــف يشــري هنــا اإىل  ظاهــرة الأطــراف الفاعــةل مــن غــري ادلول وعالقــة الظواهــر ببعضهــا 
ــريات  ــة املتغ ــة، ومالحظ ــة متصــةل ابلعومل ــاره معلي ــاب ابعتب ــر اإىل الإره ــض، والنظ البع
الظاهــرة يف احلــارض  ترتبــط ابجتاهــات  الــي  الاقتصاديــة والاجامتعيــة والسسياسســية 

ــتقبل. واملسس

ــاإن  وهنــاك تبايــن يف مهنجيــات مــؤرشات الإرهــاب واختالفــات هيليــة، وابلطبــع ف
ذكل يعــود اإىل تعريــف الإرهــاب ومــدى املوضوعيــة والاحنياز يف دراســة الظاهرة وحتليلها، 

وهنــاك بعــض املتغــريات يف قواعــد البيــانت ل ميكــن احلصــول علهيــا بســهوةل.

لقــد حللــت املؤسســات الغربيــة الإرهــاب واجتاهاتــه وكأنــه مــن �أفعــال احلــرب، 
وجتاهلــت الإ�ــارة اإىل املتغــريات الــي تتحــدث عــن اخلــوف، ونــرش اخلــوف وردود 
ــي حتدهثــا احلــاةل ادلامئــة مــن اخلــوف والرعــب مــن اجملهــول، �أو احلديــث عــن  الفعــل ال
املــؤرشات الــي ترصــد حــالت تغيــري ســلوك ادلول �أو بنيهتــا، وخباصــة عــىل املسســتويني 

الاجامتعــي �أو الثقــايف.

لهيــا ابحلــرف معمتــًدا عــىل  رهــاب يشــري اإ ويقــرتح ســعود الرشفــات مــؤرشات بديــةل لالإ
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لهيــا ومفادهــا �أن قواعــد بيــانت الإرهــاب ل تتحــدث عــن �أســس  النتيجــة الــي توصــل اإ
قيــاس ملــؤرشات الإرهــاب، و�أن مجيــع ادلراســات الــي تناولــت قواعــد البيــانت مل تــرش 
رهــاب يف ظــل  �أو تذكــر املفهــوم رصاحــة، ويــرى �أنــه مــن املهــم وجــود مــؤرشات مكيــة لالإ
ــرة ميكــن �أن  ــذه الظاه ــاب �أن ه ــة الإره ــني وادلارســني لعومل ــد ملعظــم الباحث ــل املزتاي املي

مــن العاملي يف القرن احلــادي والعرشين.  تكــون اخلطــر طويــل املــدى للأ
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II5II5 - اكثلني اتيلور: القسوة مبا يه خالصة الكراهية والتطرف والعنف - اكثلني اتيلور: القسوة مبا يه خالصة الكراهية والتطرف والعنف

يعتــر كتــاب اكثلــني اتيلــور »القســوة: رشور الإنســان والعقــل البــرشي« )5( دليــاًل 
ــة بغــض النظــر عــن  ــا، ولعــه �أفضــل دليــل لفهــم ظاهــرة التطــرف والكراهي ــًدا وهمًم مفي

ــة. ــت �أو قومي ــة اكن ــة ديني ــباهبا الأيديولوجي مصدرهــا و�أسس

ــوع مــن  ــه ن ــة Meme Theory وكأن ــة نقــل وتطــور الثقاف ــور عــن نظري ــت اتيل حتدث
غسســيل الأدمغــة بطريقــة نــرش اجلديــد مــن الظواهــر الثقافيــة والأفــاكر ومنــاذج الســلوك 
يف العقــول، وبــني الأجيــال مبهنــج التكــرار واملعلومــات املوهجــة، وعــن طريــق الفــن وطــراز 
الأزايء ووســائل الإعــالم والتكنولوجيــا، والــر هنــا يف ثــالث لكــامت: »التبليــغ والتكــرار 

جيابيــات عــدة يف هــذه الثقافــة؛ مثــل:  والت�أثــري، .. مث يــ�أيت القبــول« وميكــن مالحظــة اإ

 الاسســتعداد اذلهــين للنقــاش والتقيــمي هــو اذلي حيــّد مــن القلــق واخلطــر النا�ــئ عــن . 1
رصاع الفكــر اخملالــف للعقيــدة اذلاتيــة.

 القــوة الظاهــرة لأي عقيــدة ميكــن حصارهــا ابملناقشــات واحلــوار واملناظــرات، مما يعمق . 2
ويؤصــل الثقافــة داخــل اجملمتــع. كــام �أن الســادية واجلــرامئ تنتــرش بفعــل العقائــد اخلاطئــة 
واجتــاه الإعــالم ووســائل التســلية وبعــض الأفــالم الــي تشســيع وتنــرش القســوة، تقــول 

اتيلــور: »حنــن نشــاهدها عــىل الشا�ــات مث تنتــرش يف حياتنــا اليوميــة«.
ــا �أن �أحصــاب . 3 م ــببان: اإ ــلوك هل س ــالت الس ــع وانف ــاكم يف اجملمت ــذ الأح ــدم تنفي ن ع  اإ

مــا �أن البيئــة لكهــا �ــديدة الفــوىض دلرجــة �أن القوانــني ل  الســلطة يريــدون ذكل، واإ
ــا. ــة ول تدمعه ــوابت رادع ــرض عق تف

ن تعلــمي الأطفــال التــارخي الصحيــح  هــو دعامــة الوعــي الســلمي، ل جيــب تكــرار رسد . 4  اإ
الأخطــاء التارخييــة وجــدل مــن ارتكبوهــا، لكــن ل بــد مــن �أن توضــع هــذه الأخطــاء يف 

مضاميهنــا ملعرفــة �أسســباب حدوهثــا وكيــف نتجنهبــا.
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ــن  ــني �أو م ن القســوة ليســت �ــ�أًن خيــص اجملان ــام اإ حداه ــني، اإ ــاب مقولت ــش الكت يناق
يــودل رشيــًرا ابلفطــرة، بــل مــن الأرحج �أن كثــرًيا مــن الســلوك اذلي يتســم ابلقســوة ســلوك 
منطقــي نبــع مــن العقــل، �أي �أنــه يرتكــب لأسســباب تبــدو وجهيــة وســلمية يف ر�أي مرتكهبــا. 
ــة ابلقســوة هــو اختــالف يف درجــة  ــال املوصوف ــني الأفع ــرق ب ــة يه �أن الف ــوةل الثاني واملق
ــن، �أو  ــد املهاجري ــة لأح ــة اللفظي ــال: الإهان ــوع القســوة، مث ــا يف ن ــس اختالفً ــذاء ولي ي الإ

رضبــه حــىت املــوت. 

ومــن الســامت املؤذيــة يف طبائــع البــرش ميلهــم اإىل تصنيــف »الآخــر« ليــس فقــط يف 
�أوقــات وجمــرايت احملــن الكــرى، ولكــن كــرد فعــل عــىل حتــدايت ضئيــةل و�أمــور بسســيطة 
ــنا ابلعــزتاز  حساسس ــا واإ ــا �أو كرامتن ــا الاجامتعــي قــد نعترهــا -حنــن- متــس مقامن يف حميطن
نــزال الــرر ابلغــري و�أحيــاًن يبلــغ الــرر درجــة  ننــا مازلنــا منيــل اإىل بــل نريــد اإ والفخــر. اإ
ــاس تدعــون اإىل  ــا معتقــدات جتــاه غــرين مــن الن ــا حتمكن الإابدة امجلاعيــة، ذكل فقــط لأنن

ــتحق الكراهيــة.   اعتبــارمه طائفــة تسس

توصــف الكيــانت املعاديــة ابلــرش، .. اكئــن رشيــر معــاد هيــدد وجــودن و�أ�ــخاصنا، ل 
نسســتطيع �أن نفعــل �ــيئًا جيعــه يغــري مــن ســلوكه، اكئــن خطــري ليــس مثلنــا، هيــدف اإىل 
يــذاء والــرر والتدمــري، ومســؤول �أخالقيًّــا عــن �أفعــاهل، ولأن الهتديــد اذلي ميثــه هــذا  الإ
الكيــان قــاس و�ــديد فدلينــا مــا يــرر اللجــوء اإىل �أن نبطــل �أو نقــي عــىل هــذا الهتديــد.

ــرن  ــف تصــف ســلواًك وتذك ــة عني ــف، لكم ــدوان والعن ــني القســوة والع ــز ب ــزم المتي يل
بت�أثــريات الفعــل الريــع، القــوة، القــدرة البدنيــة والقــدرة عــىل التدمــري، �أمــا لكمــة عــدوان 
ــا مــا تتضمــن العنــف املتنــايه.  فتعــر عــن النيــة والقصــد ابلعتــداء، ولكــن القســوة غالًب
ل رمبــا يف  والقســوة تنشــ�أ يف مواقــف معينــة ولكهنــا ل تكــون �أبــًدا عشــوائية �أو دون متيــز اإ
حــالت الاضطــراابت العقليــة الشــديدة، لكــن حتمكهــا الظــروف مثلــام حتمكهــا الشــخصية، 

والنــاس ســوف يسســمترون يف اقــرتاف القســوة يف مواقــف معينــة.
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ما القسوة؟ما القسوة؟

ســلوك ذايت متعمــد غــري مــرر يســبب الأذى واملعــانة والأمل لشــخص بــريء �أو ل 
يسســتحق ذكل، وغالًبــا مــا يكــون ل يثــري الاســتناكر �أو الرفــض جتــاه مرتكــي الفعــل يف 
يالًمــا  هانــة واإ �أوســاط وجامعــات ودول معينــة، وقــد تتضمــن القســوة عــدواًن جســداًي �أو اإ
ــيًّا �أو معنــواي. والقســوة مفهــوم �أخــاليق، مفــن  ــيًّا �أو نفسس ــون حسس ــهتدفني يعان جتعــل املسس

يــذاء الغــري ل بــد �أن يــرر �أفعــاهل. يقــدم عــىل اإ

ــانة  ــذاء احلــي واملع ي ــن الإ ــر م ــو �أك ــا ه ــة؛ وم ــة الفظاع ــل القســوة ابلغ ــا جيع ن م اإ
ــه والتجــرد مــن املعــاين  آدميت ــد الإنســان مــن � ــد مــن الرتــب العســكرية هــو جتري والتجري
الإنســانية. هنــاك مــن ينكــر حقائــق اترخييــة؛ ليــس بســبب اجلهــل ولكــن لأن معتقداهتــم 
ذا �ــعر مرتكــب الســلوك حــىت لــو اكن  جتعــل قبوهلــم هبــذه احلقائــق مسســتحياًل، واإ
يــذاء فــاإن ســلوكه يعتــر �ــيئًا بغيًضــا، ويف مرتبــة الــرشور  عــادًل �أو مــرًرا ابملتعــة يف الإ
تتفــوق الســادية وتعلــو عــىل غلظــة القلــب، وجتســد ادلرك الأســفل والأفظــع مــن وحشســية 

الإنســان.

ذا اكنــت نظرتنــا اإىل جــذور  » يقــول ابري اكنليــف يف كتابــه »جــذور احلــرب« »اإ
ــذ الأزل  ــة من ــا كيــف �أن املواهجــات الأبدي ــد علمتن ــا �ــيئًا فق ــد علمتن وتطــور احلــروب ق
وفــا بعــد العوملــة فرضهتــا علينــا الغرائــز ادلفينــة الــي اكتســبناها حنــن البــرش العدوانيــني 
قــوى« ويقــول تومــاس هوبــز يف  مــن »الاصطفــاء الطبيعــي والنشــوء والارتقــاء والبقــاء للأ
كتابــه »اللفيــااثن« »احليــاة قصــرية رديئــة جديــرة ابلزدراء، مليئــة ابلعــزةل والوحشســية، .. 
والبــرش بطبيعهتــم يتصفــون ابلعنــف وتقيــدمه البنيــة الاجامتعيــة« ويف املقابــل يقــول جــان 

جــاك روســو: »البــرش طيبــون ابلفطــرة«. 

 يف فهــم القســوة )ويشــمل ذكل بطبيعــة احلــال الكراهيــة والتطــرف( تقــول اتيلــور: ميكن 
مالحظــة عــدة �أنــواع مــن التفســريات عــن ســبب القســوة، والقــوى والضغــوط الاجامتعيــة 
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ــاط  ــات، والأمن ــات، واخلراف ــة، والأيديولوجي ــان والطاع ــب الإذع ــاق، وطل ــة: الرف والثقافي
والتغــريات الاقتصاديــة املفاجئــة، وادلوافــع البيولوجيــة، واخملــدرات والهرمــونت، والرامــج 
ادلفينــة لالسســتجابة للهتديــد، .. و«ظــالل الأســالف« الــي متثــل حاجتنــا ونزوعنــا 

للتنافــس ولعــزل الغري/الآخــر. 

بتطــور البــرش تطــورت مبــرور الوقــت ردود �أفعاهلــم، و�أاتحــت اسســمترارية الهتديــد 
للمخلوقــات امتــالك ردود �أفعــال حمــددة ومرجمــة ضــد اخملاطــر، مثــل تغريات فسســيولوجية، 
مشــاعر، ترصفــات تلقائيــة ضــد مثــريات معينــة، واحتفــظ الإنســان هبــذا الاسســتعداد لــرد 
الفعــل الريــع مثلــام احتفــظ بغرائــزه الوحشســية العدوانيــة، كــام يــرى �أي مالحــظ لســلوكنا 
ــا،  ــه ل رضر مهن ــرف �أن ــة وحنــن ل نع ــد ســامع ضوضــاء مفاجئ ــز عن ذ نقف ــر، اإ يف املتاج
ونشــعر بعــدم الارتيــاح يف الأماكــن املظلمــة، ورد فعلنــا جتــاه حيــوانت معينــة هــو اخلــوف 
يــذاءن �أم ل، وتفــزع احلــراكت املفاجئــة الأطفــال الرضــع كــام  والرعــب ســواء اسســتطاعت اإ
ن مل نواجــه �أخطــاًرا وهمــاكل، وحــىت لــو امتلكنــا  تفــزع البالغــني، وتبقــى هــذه الغرائــز حــىت اإ
التــارخي املشــرتك وليــس درجــة اخلطــر، فاذليــن  ميوتــون بســبب عقــار »ابر اســيتامول« 
يفــوق بكثــري حضــااي العنكبــوت، ولكــن اخلــوف مــن العنكبــوت �أكــر �ســيوعًا مــن اخلــوف 

مــن مســكنات الأمل!

اخلوف والشعور ابلهتديداخلوف والشعور ابلهتديد

 حتــدد اتيلــور الهتديــدات الــي لزمــت الإنســان زمنـًـا طويــاًل تنمتــي اإىل ثالثــة مجموعــات: 
هتديــدات تثــري اخلــوف مثــل الكــوارث الطبيعيــة؛ الراكــني والــزلزل والفيضــانت، 
والأعــداء مــن النــاس، واحليــوانت املفرتســة �أو املؤذيــة، وهتديــدات تثــري الغضــب، 
ــي هتــدد  ــياء ال ــدات تثــري الامشــزاز، مثــل الأ�س ــة �أو املاليــة، وهتدي الزناعــات الاجامتعي
ــي  ــرض ال ــةل امل ــات نق ــموم �أو الاكئن ــبب الس ــارش بس ــري مب ــق غ ــدن بطري ــالمة الب س

ــا. ــرد م ــة لف ــة الاجامتعي ــا، �أو هتــدد املاكن تطلقه
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ــة  ــوش الضاري ــىل الوح ــوا ع ــىت يتغلب ــاء العضــالت ح ــم ببن ــالفنا جناحاهت ــق �أس مل حيق
ــ�أن طــوروا القــدرات لالزمــة للعمــل كجــزء  واملزتايــدة يف الضخامــة، ولكــن جناهحــم اكن ب
مــن جامعــة، و�أمه هــذه القــدرات و�أعالهــا هــو ختمــني وتصــور مــا ســوف حيــدث مسســتقباًل 
.. يف لك مــن العــامل الطبيعــي والعــامل الاجامتعــي املعقــد واملسســيطر ابطــراده، ولقــد واهجنــا 
الطبيعــة لأننــا عرفنــا �أن نتنبــ�أ هبــا، و�أفضــل الأفــراد يف القــدرة عــىل التنبــؤ مه الأكــر احــامتًل 

للنجــاة.

يسســتدعي الامشــزاز الرفــض ســواء ابلتجنــب �أو الطــرد �أو احلــّد مــن مصــدر العــدوى، 
ومــن يعــرتض يكــون مثــل اجملــذوم اذلي جيــب جتنبــه وعــزهل، وينشــ�أ خيــار طــرد هــؤلء 
ن مل يكــن هــذا ممكنـًـا فعلينــا اللجــوء اإىل التدمــري اجلســدي،  غــري املرغوبــني مــن بيننــا، واإ
ومــا يعنينــا هنــا هــو �أن لك ذكل بدافــع حاميــة اذلات، كــام يه ردود �أفعالنــا جتــاه مريــض 
مرًضــا ُمعــداًي، لكــن اجلــذام هل عالمــات ظاهــرة بيــامن ل تظهــر عالمــات يف حــاةل الأفــاكر 
اخلطــرية، وقــد يفشــل الطــرف الثالــث يف فهــم رد فعلنــا املشــمز جتــاه هــذه احلــاةل، لأهنــم 
ل يــرون الهتديــد لعقائــدن ابلقــدر نفســه اذلي نــراه، ورمبــا تبــدو هلــم �أفعالنــا وردود فعلنــا 

بــال مــرر �أو قاسســية. 

ىل �أن النــاس يتســببون يف  جابــة عــىل ســؤال ملــاذا توجــد القســوة؟ اإ وختلــص اتيلــور اإ
يــذاء والــرر لأسســباب عديــدة؛ يك ينقــذوا حياهتــم، وحيتفظــوا مباكنهتــم الاجامتعيــة �أو  الإ
يرفعوهــا، �أو لــيك يعلمــوا الشســباب والصغــار، �أو يك يفرضــوا النظــام .. ومــن حيــث مبــادئ 
الأخــالق فــاإن لك هــذه التريــرات تكفــي حــىت نتحــاىش هتمــة القســوة، خصوصــا عندمــا 
يكــون الهتديــد رسيًعــا وفيــه خطــر واحض عــىل احليــاة �أو حــىل جانــب رئيــي فهيــا �أو هيــدد 
يــذاء تسســتخدم لتفــرض بعــًدا اجامتعًيــا عنــد  الأخالقيــات العامــة، لكــن بعــض �أ�ــاكل الإ
الاسســتجابة لهتديــدات غــري واحضــة وليســت دامهــة، وقــد ل تبــدو خطــرية بصفــة خاصــة، 
بعــاد والعــزل قــد تكــون غــري مقنعــة  �أمــا يف حــاةل الهتديــدات املعنويــة، فــاإن احلاجــة اإىل الإ
ذا اكن هــذا الطــرف ل يشــاركنا معتقداتنــا، مفــاذا يعــين ادلفــاع  لطــرف اثلــث، خصوًصــا اإ
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ــوة  ــل قس ــذا ميث ؛ وه ــادايًّ ــس م ــزاًي ولي ــاه واكن رم ذا عرفن ــا اإ ــق لهويتن ــد ماح ــد هتدي ض
ابلنسســبة اإىل املراقــب البعيــد �أو الضحيــة.

ىل �أن نســ�أل عــن الســلوك ونتحــّراه »والنــاس  ومبــا �أن القســوة فعــل فنحــن يف حاجــة اإ
تبــد�أ ابلأفعــال وليــس ابلأفــاكر« وعلينــا �أن نــرى كيــف ي�أخــذ دمــاغ الإنســان حزمــة مــن 
ــا مــا يتحــول لك  املؤثــرات مالحظــات، ذكــرايت، معتقــدات، رغبــات، عواطــف، وغالًب

ذكل اإىل رد فعــل ذيك وحقيقــي. 

ــرة  ــاك �أســطورة املؤامــرة الرشي ــر: »يف لك القضــااي التارخييــة هن ــرة يقــول دافيــد فرانكفوت ــاك �أســطورة املؤامــرة الرشي ــر: »يف لك القضــااي التارخييــة هن يقــول دافيــد فرانكفوت
ــن  آمري ــية ضــد املهتمــني مــن املت� ــاس ب�أعــداد كبــرية لرتــاكب �أعــامل وحشس ــي حتــرك الن ــن ال آمري ــية ضــد املهتمــني مــن املت� ــاس ب�أعــداد كبــرية لرتــاكب �أعــامل وحشس ــي حتــرك الن ال
ــارخي يف  ــدار الت ــىل م ــب ع ــي ترتك ــة ال ــرامئ الفظيع ــن اجل ــو�أ م ــو �أس ــا ه ــين ذكل م ــارخي يف ويع ــدار الت ــىل م ــب ع ــي ترتك ــة ال ــرامئ الفظيع ــن اجل ــو�أ م ــو �أس ــا ه ــين ذكل م ويع
ــامل  ــد مــن الع ــة بعــض العقائ ــامل طقــوس و�ــعائر فاســدة ولكهنــا ترتكــب عــىل ســبيل تصفي ــد مــن الع ــة بعــض العقائ طقــوس و�ــعائر فاســدة ولكهنــا ترتكــب عــىل ســبيل تصفي

ــي.« ــي.«الواقع الواقع

ــن«  ــة، �أننيــون، مقــززون يصبحــون »�آخري ــاء، خون ــم ب�أهنــم ضعف ــن نصفه ــن« النــاس اذلي ــة، �أننيــون، مقــززون يصبحــون »�آخري ــاء، خون ــم ب�أهنــم ضعف ــن نصفه النــاس اذلي
ــن  ــوايء، جديري ــوا عكــس ذكل �أق ــ�أن يكون ــاط ب ــذه الأمن ذا حتــدوا ه ــًدا اإ ــن ويشــلون هتدي ــوايء، جديري ــوا عكــس ذكل �أق ــ�أن يكون ــاط ب ــذه الأمن ذا حتــدوا ه ــًدا اإ ويشــلون هتدي

ــري.  ــون ابلغ ــة، هيمت ــم مشــاعر دافئ ــني، دلهي ــة، عطوف ــري. ابلثق ــون ابلغ ــة، هيمت ــم مشــاعر دافئ ــني، دلهي ــة، عطوف ابلثق

نســاين تفهــم مبعرفــة معــل الأهجــزة العصبيــة يف الإنســان،  القســوة مبــا يه فعــل وســلوك اإ
فهــذه الأهجــزة يه الوسســيةل الــي تتحــول هبــا معلوماتنــا عــن �أجســامنا واترخينــا الشــخيص 
ىل �أفــاكر ومعتقــدات وذكــرايت وعواطــف و�أمزجــة ومؤثــرات  وبيئاتنــا اإىل جتــارب حنســها واإ
ــذ  ــا، والإقصــاء ونب ــق هبــا حراكتن ــي نطل ــة ال ىل املــؤرشات احلركي ــا، واإ ــة حتمكن غــري واعي
الغــري والتقمــص العاطفــي والغضــب والشــفقة والرغبــات والازدراء والــزنوع واجملازفــة 

واحلاجــة اإىل ضبــط النفــس.. ويف هــذه املــادة العصبيــة تنشــ�أ الرقــة واللطــف والقســوة.

 Kurt Vonnegut:( وقــد تبــدو صادمــة مقوةل كــورت فوجنوت يف رواية جالابجــوس
)Galapagos
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»مــا املصــدر اخلفــي للــرشور الــي نشــاهدها ونســمع عهنــا؟مــا املصــدر اخلفــي للــرشور الــي نشــاهدها ونســمع عهنــا؟ ببســاطة؛ ليــس دلينــا غــري 
آخــر. لقــد اكن  دارات كهرابئيــة عصبيــة زائــدة التعقيــد؟ و�أجيبــك ف�أقــول: ل يوجــد مصــدر �
ذ تبــدو مســ�أةل التطــرف والقســوة  ا لــول هــذه العقــول الكبــرية العظميــة. اإ ــا جــدًّ كوكبنــا بريئً

مســ�أةل عصبيــة قــد يتسســى عالهجــا يف العيــادات الطبيــة!

ن ادلمــاغ يعمــل بطريقــة معقــدة، �أكــر تعقيــًدا ممــا نتخيــل وبدرجــة كبــرية،  تقــول اتيلــور اإ
ومتــك عقولنــا وســائل ينشــ�أ عهنــا تراكيــب ذهنيــة مفرطــة تفــوق مــا حنتاجــه ونرغبــه مهنــا، 
و�أفــاكرن ومعتقداتنــا ورمــوزن ومالحظاتنــا يه كقبضــة مــن ضبــاب، �أو يه صلبة مثل جحر 
مــن اجلرانيــت، ويف احلالتــني حنتــاج يف متثلهــا والتعبــري عهنــا اإىل �أداء عصــي، وتتناســب قوة 
هــذه الأفــاكر مــع قدرهتــا عــىل الت�أثــري عــىل حيــاة الفــرد �أو صياغهتــا ويف التغيريات اجلســامنية 
ــه مــا مل تكــن الأمنــاط  ــاإن ذكل يعــين �أن ــوازع الأخــاليق ف ــبة اإىل ال الــي حتدهثــا. �أمــا ابلنسس
القامعــة نشــطة يف �أثنــاء كــون احلافــز يف مرحــةل الاسســتعداد »التحضــري« فــاإن هــذا الــوازع 
لــن يكــون هل صــوت يف  اجلهــاز العصــي، وذلكل ســوف يفشــل يف الت�أثــري يف قــرار الفعــل.

وهناك اثنان من املعاين يسستحقان الأخذ يف الاعتبار:

الإنســان قــد ميــك لك مــا ميكــن �أن يعطيــه هل اجملمتــع مــن تربيــة �أخالقيــة، وقــد يبــدي 
تفهًمــا واحًضــا للمبــادئ الأخالقيــة احلامكــة لثقافتــه، ورمبــا يتــرصف حبنــان وطيبــة مــع مــن 
حــوهل، ومــع ذكل يصبــح ممــن يعــذب الغــري �أو يكــون قاتــاًل، وقــد يتعــمل ابلفعــل كيــف يقتــل 
الأطفــال الرضــع دون التخــيل عــن �أخالقياتــه، ولكنــه قــد جيــد مــن الصعــب �أن يعدل نفســه 
ذا مل تفّعــل  ويعــود للعيــش الســوي امل�ألــوف فــا بعــد، فالتعالــمي الأخالقيــة ل جــدوى مهنــا اإ

ويعمــل هبــا وتكــون مشــاركهتا فعــاةل ونشــطة عنــد اختــاذ قــرار الفعــل. 

ــو بــيء مــن الاعتــدال جيهــز النــاس ويؤهلهــم للعــدوان، ســواء  قصــاء الآخــر ول ن اإ اإ
ــد  ــا، وعن ــىل �أن يســلكوا ســلواًك عدوانيًّ ــذا الســلوك بوضــوح �أم مل يشــجعهم ع ــم ه جشعه
قصــاء الآخــر؛ مــا يــؤدي  التفكــري يف فعــل قــاس فــاإن ذكل يعــين اختــاذ خطــوة يف ســبيل اإ
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ــة  ــىل الطريق ــد ع ــذكل يعمت ــة �أم ل؛ ف ــايس، وســواء اختــذت اخلطــة التالي اإىل الســلوك الق
الــي سســيكون فهيــا رد فعــل الشــخص عــىل فكــرة كونــه قاسســًيا، فقــد يتقبــل الفكــرة  بــال 
جــدال عــىل �أهنــا فكرتــه هــو بذاتــه وطبيعتــه كجــزء مــن دوامــة نشــاطه اذلهــين ادلامئ اذلي 
ن اكن الأمــر كــذكل  يشــعر ب�أنــه ســار، �أو مل يعــد غــري ســار؛ كأي معليــات ذهنيــة يوميــة، واإ
فسســتكون هنــاك »مناقشــة« حمــدودة بــني اخلــالاي العصبيــة متيــل ابلسســتنباطات العصبيــة 
الاكمنــة حتــت الفكــر اإىل �أن تقــوى، وعندمــا تنشــط وتثــار بعــد ذكل سســيكون الشــخص 
ــاء  ــا للأصدق ــوي .. رمب ــري اللغ ــل اإىل التعب ــة« هــذا التفاع ــر »عتب ــتعداًدا لأن يع ــر اسس �أك
واملقربــني �أوًل، مث برصاحــة وتوســع �أكــر اإىل �أن ينرشهــا عــر الشســبكة العامليــة للمعلومــات 

»الانرتنــت« فميتدحــه الآخــرون ممــن مياثلونــه يف الفكــر عــىل مــا فعــه. 

ومــن هجــة �أخــرى لــو اكن الفكــر يثــري مشــاعر غــري ســارة و/�أو حيــدث تنشســيًطا مصاحبًا 
لأمنــاط عصبيــة »غــري ذاتيــة« فــاإن تصــارع اخلــالاي العصبيــة النــاجت عــن ذكل ســوف يدفــع 
�ــارات مثبطــة قامعــة مــن مناطــق �أخــرى يف املــخ يك تعــرتض ســبيل انسســياب الفكــر  ابإ
حــىت يصفــى التصــارع )والقيــاس الواقعــي لعمــل هــذه الإ�ــارات اخمّليــة مياثــل مــن ميــد قدمــه 
مــا �أن تصــف الفكــر ب�أنــه مقبــول  يك مينــع مــرور خشــص مــا( ومعليــة تصفيــة الــرصاع هــذه اإ
مــا  للنفــس ويتوافــق مــع اذلات وتصــدر حمكهــا ب�أنــه دامع رشعــي وقانــوين لســلوك الفــرد واإ

�أن ترفضــه ابعتبــاره غــري رشعــي »وغــري ذايت«.

ولأن الأفعــال املتقاربــة تســبهبا �أمنــاط ذهنيــة متداخــةل، فــاإن التنشســيط املتكــرر لفكــرة 
قصــاء الآخــر حــىت اإن مت ابعتــدال يطلــق الســلوك املهتــور بشــدة مفرطــة، ويفــر ذكل  اإ
ســبب الاسســتعداد الريــع للمجرمــني اذليــن تعرضــوا لإقصــاء الآخــر لعــدة سســنوات دون 
ارتاكهبــم �أعــامل عنــف، مــن �أجــل القتــل مثــل »الرجــال العاديــني« ويفــر ذكل �أيًضــا ملــاذا 
يلجــ�أ النــاس اذليــن اعتــادوا ثقافــات العنــف، مثــل �أعضــاء العصــاابت �أو جامعــات امخلــري 
ن تقبــل اجملمتــع للعنــف ولفكرة  امحلــر اإىل القتــل لأسســباب بسســيطة واتفهــة مــن وهجــة نظــرن. اإ

قصــاء الآخــر هــو اذلي ســهل التعــدايت املهلكــة للقتــةل.   اإ
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الأفعــال الطوعيــة والإراديــة يصاحهبــا اختيــار حــّر واحض مــن جانــب الفاعــل، كــام لو اكن 
قــدام عليــه  جلــس يف ركــن هــادئ وكتــب قامئــة مبــا يؤيــد �أو يعــارض فعــه قبــل �أن يقــرر الإ
مــن عدمــه. ويكــون الت�أكيــد عــىل هــذا الاختيــار املنطقــي العاقــل قــواًي بصفــة خاصــة عندمــا 
قــدام عــىل تــك  نفكــر يف مرتكــي جــرامئ القســوة، وقــد نقنــع �أنفسســنا بــ�أن �أسســباب عــدم الإ
اجلــرامئ اكنــت �أسســبااًب جريــة وقويــة بدرجــة جتعــل العقــالء مــن النــاس ميقتوهنــا وحيجمــون 
ــي  ــرصاخ، التقمــص العاطف ــن التفكــري يف ادلم، ال ــوى م ــاذا جيــب �أن يكــون �أق عهنــا، مف
آلم الغــري، والرفــض الأخــاليق؟ والإجابــة عــىل هــذا ولســوء حــظ الضحــااي  �أو الشــعور بــ�
يه �أن لك �أنــواع ادلوافــع مــن اخلــوف اإىل الطمــع �أو الاضطــرار اإىل بــدء الفعــل ميكهنــا �أن 
ل �أن الاختيــارات  ــع الفعــل عنــد خشــص مــا بصفــة مؤقتــة اإىل حــني، اإ تتغلــب عــىل موان
ىل �أفعــال القســوة مــع �أهنــا حــرة قــد ل تكــون دامئـًـا واحضــة، ســواء للفاعــل �أو  الــي تقــود اإ
للآخريــن، ويعــين ذكل �أن الإ�ــارات الالزمــة للتحفــز عــىل الفعــل رمبــا ل تكــون واحضــة 
ابلقــدر الــاكيف، فــا خيتــص ابخلــالاي العصبيــة، حيــث ميكــن تذكرهــا ورمبــا يكــون قــد مت 
ــا حتــت ضغــوط  ــره بشــدة ســلًفا وقبــل الفعــل، وعندمــا يكــون هــذا الشــخص واقًع تري
قويــة مثلــام يه احلــال غالًبــا مــع اجملرمــني، ومــع املتطلبــات الريعــة للموقــف اذلي متنحــه 
نــه لــن يكــون  حافــًزا عــىل الفعــل، والــي تسســيطر عــىل التحــاور بــني اخلــالاي العصبيــة، فاإ
ــرتدد �أو  ذا اكن ال ــا اإ ــة خصوًص ــوازع املتصارع ــاه اإىل هــذه الن ــل لالنتب ــت �أو املي ــه الوق دلي
الارتيــاب �أو وخــز الضمــري ســوف جيلــب الســخرية منــه �أو الغضــب امجلاعــي عليــه. ويف 
هــذا املنــاخ مــن املواقــف الضاغطــة اكخلــوف مــن عصيــان امجلاعــة ميكــن ن يكــون الت�أثــري 
ــاكًرا  ــة »�أف ــاة اليومي ــا يف احلي ــوف اعتباره ــع امل�أل ــاد، و�أن تكــون ادلواف ــو معت ــا ه ــر مم �أك
ســيئة« مؤهــةل لأن تتعاظــم بطريقــة تذهــل الك مــن اجملــرم واملشــاهد. لكــن وعــىل �أي حــال 
ــا خيــوط احملفــزات  ــة حتركه ــاره دمي ــور �أن الانتقــاص مــن قــدر الإنســان واعتب تقــرر اتيل

ن اكن كثــري مــن احلكومــات يــود فعــه.  وادلوافــع ل بــد �أن يشــجب �أخالقيًــا، واإ

ــباكت اجامتعيــة  ــيج لك اخمللوقــات البرشيــة يه �س ــباكت املعــاين« الــي متثــل نسس »�س
ورمزيــة تسســمتد قوهتــا عــىل »تقييــدن« مــن حقيقــة �أهنــا جــزء منــا، يه مــا نقــول �أو نفعــل، 
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ــرًشا، فكــام  ــا ابعتبــارن ب والرمــوز الــي نوقرهــا، والأدوار الــي نلعهبــا، ولكهــا حتــدد هويتن
حتــدد �أجســادن وجــودن املــادي ابعتبــارن اكئنــات حيــة مسســتقةل قــد توحــد �أحيــاًن 

ــس. ــاق احلــاين �أو اجلن ابلتعاطــف �أو احملــ�اكة �أو العن

 كــذكل فــاإن معتقداتنــا الــي حتتــل مشــهدن الإدرايك واملعــريف وطريقــة اإحساسســنا هبــا 
ــل  ــا �أو جتع ــدن مًع ــني، فتوح ــر�أي والتفكــري نفســها �أو خمتلف ــن ال ــًرا م ــا نظ حتــددن بصفتن
ــة  ــه يف جماهب ــن نفس ــاع ع ــز لدلف ــا متحف ــن، ولكن ــن الآخري ــزل ع ــرًدا �أو مبع ــا منف الًك من
ــا. لكــن بيــامن يكــون الهتديــد املــادي  الهتديــدات، ســواء اكن معــى النفــس مــادايًّ �أو معليًّ
واحًضــا للجميــع فــاإن الهتديــد مبعنــاه الرمــزي موهًجــا لنــا ولــلك مــن يعنينــا �أمــرمه وهنــم هبــم. 
ن املعتقــدات تبــين العالقــات احمليطــة ابلقســوة، وتتحــمك يف رغبــات الفعــل دلى مرتكــب  اإ
هنــا تــدمع احلافــز للفعــل، فهــ�ي القــوة اخللقيــة وراء لك فعــل يتســم  اجلــرم، �أمــا العواطــف فاإ

ابلقســوة. 

تــرتخس املعتقــدات يف منظومــة مــن املصــاحل والعالقات واملشــاعر والأفــاكر، يقول اكرول 
جازهتــا للعنــف اجلســدي  ن ارتــاكب ادلوةل �أو اإ نغنغســت )Carol Nagengast( »اإ
ذا اكن يسســبقه عنــف رمــزي. ويف ذكل  ل اإ جتــاه جامعــة حمــددة الهويــة ل ميكــن �أن حيــدث اإ
فــاإن املعتقــدات يه كيــانت حتمــل معلومــات فهيــا لك الإحيــاءات العلميــة واملنطقيــة الــي 
ــبكة  ــن صــالت ابملنطــق تكــون �س ــا م ــا يربطه ــدات مب ــظ، واملعتق ــذا اللف ــا ه ــدل علهي ي
متســعة مــن املعــارف الــي جنمــع مهنــا هوايتنــا، والــي مــن خاللهــا نتفاعــل مــع العــامل، .. 
ونفــرتض �أن معظــم معتقداتنــا حصيحــة وحقيقيــة و�أهنــا متجــذرة ومت�أصــةل بثبــات يف العــامل 
احلقيقــي. وابلطبــع فــاإن كثــرًيا مــن املعتقــدات غــري عقالنيــة ويه �أيًضــا ليســت ضــارة، وقــد 

تبعــث عــىل الارتيــاح. 

ــة بعــض العقــول، ولكهنــا  ــل ومرون ــب العلمــي عــىل تعدي ــمي والتدري ــد يســاعد التعل وق
ــن  ــي و/�أو م ــمي العامل ــن ذوي التعل ــا م ــد حولن ــري وعدي ــاك كث ــة، فهن حمــاوةل ليســت اكفي
ــل دون  ــرض �أي ر�أي بدي ــتعداد ملصــادرة وف ــون ودلهيــم اسس ــا ومه متعصب ــني علميًّ املتدرب
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عــادة النظــر، ول داعــي دلهيــم لأي حفــص دلليــل �أو برهــان، لأهنــم يشــعرون بشــدة �أهنــم  اإ
عــادة تشــكيل الاكئــن البــرشي ســوف تبقــى  ىل �أن نبلــغ القــدرة عــىل اإ دامئــا عــىل صــواب، واإ
معنــا »هــذه« الأفــاكر املغلوطــة والــي بــال �أســاس. ومــن الوســائل املفضــةل الــي يــدمع هبــا 
النــاس �أفــاكرمه املفضــةل واملغلوطــة والــي بــال �أســاس يه �أن خيفضــوا مسســتوايت برهاهنــم، 
وعــىل العكــس مــن ذكل فــاإن الأفــاكر غــري املرغوبــة ختضــع للفحــص والتدقيــق اذلي يليــق 

ب�أكــر الفالســفة املتشــككني. 

الإ�ــارات يف احلقيقــة ل تسســتطيع دامئـًـا تغيــري �أو حتويــل توقعــات العقــل، فرمبــا جيــب 
ــة  ــني العقالني ــد تفشــل. والأدةل والراه ــق ق ــرد املناقشــة للحقائ ــا �أل نندهــش �أن جم علين
تعطينــا الكثــري، ولكهنــا ل تعطينــا بنفســها �أسســبااًب لأن هنــم كثــرًيا ابملعتقــدات الــي تؤيدهــا 
وتدمعهــا، وحــب احلقيقــة �أحــد ادلوافــع الــي يشــار لهــا غالًبــا ويبالــغ فهيــا غالًبــا، مثــل معظــم 
ن العــمل جمهــود  ــا وبــال رشوط فــا يبــدو. اإ ــه مــن النــادر �أن يكــون نقيًّ ن ــواع احلــب، فاإ �أن
هنــا  نســاين هبــدف الوصــول اإىل نظــرايت �أفضــل وليســت مثاليــة تصــل اإىل حــّد الكــامل، اإ اإ

تفســريات تقــرتب مــن احلقيقــة. وذلا؛ تقــدم تنبــؤات �أكــر دقــة. 

من �أين ت�أيت املعتقدات؟من �أين ت�أيت املعتقدات؟

حتــدد اتيلــور مصدريــن للمعتقــدات: العــمل والعواطــف، يف العــمل مبــا هــو اجملهــود العقــيل 
اســتناًدا اإىل املالحظــات احلسســية القابــةل لالختبــار ينشــئ الإنســان معتقداتــه الــي تبــين 
ــمتدة مــن  ــها �أيًضــا بنــاء عــىل العواطــف واملشــاعر املسس عالقتــه ابلأفــاكر واملعــاين، وينشس
ــبة  ــة تعــين الكثــري ابلنسس ن املعتقــدات القوي عنــارص ومكــونت غــري جتريبيــة �أو عقليــة، اإ
لينــا، وهــذا املعــى يشــمل �أمهيتــه وعالقتــه ابلأفــاكر الأخــرى، وثــراء دلةل املعــاين  اإ

ــه. ــة للفكــرة، واملعــى العاطفــي وقميت املصاحب

 املعتقــدات الــي تســتند اإىل مالحظــات حسســية تكــون �أضعــف؛ لأن العــامل اذلي تنشــ�أ 
عنــه ميكــن �أن يتغــري، واملعتقــدات الــي تعمتــد عــىل املنطــق معرضــة خملاطــر �أخطــاء التفكري 



فاكر والاسستجاابت فاكر والاسستجاابتالتطرف مبا هو سلسةل من تطور املشاعر والأ 5959التطرف مبا هو سلسةل من تطور املشاعر والأ

ــن املمكــن �أن حيــّول الافرتاضــات  ــاًل م ــايف مث ــري الثق ــع، فالتغي ــن الوقائ ــتنتاج م �أو الاسس
ــي  ــدات ال ــن املعتق ــايل.  لك ــل الت ــد اجلي ــا اإىل موضــوع للســخرية عن ــل م الواحضــة جلي
ترتبــط بعواطــف قويــة ل حتتــاج �أن تتبــع حقيقــة متغــرية، ول �أن تزجعهــا �أخطــاء التفكــري، 
ل عندمــا تتغــري  ذكل �أن قوهتــا تسســمتد طاقهتــا مــن العواطــف واملشــاعر، ويه ل تتغــري اإ
ــه ميكــن �أن  ن ــىل ذكل فاإ ــاء ع ــىل الإطــالق، وبن ــذا ع ــد ل حيــدث ه ــط، وق املشــاعر فق

تصبــح قويــة وصلبــة بدرجــة كبــرية. 

لهيــا �أكــر �أمناًطــا واحضــة وقويــة مــن النشــاط العصــي،  وتســبب املعتقــدات الــي منيــل اإ
ــا  ــا نفضــل م ــا، وحنــن معوًم هنــا مثلن ــا ابلفعــل، اإ ــي منلكه ــاط ال ــع الأمن ــواءم بســهوةل م وتت
ــت  ذا اكن ــا، واإ ــن هويتن ــونت م ــح مك ــا تصب ــي نتقبله ــدات ال ــا، وخاصــة �أن املعتق مياثلن
املعتقــدات تشــلك �أمناًطــا اثبتــة فــال بــّد �أن تكــون هــذه الأمنــاط واحضــة ومسســمترة وبسســيطة 
نســبيًّا. ول بــد �أن يعززهــا دامع عاطفــي يســاعدها يف نقــش ت�أثريهــا يف القــرشة اخلارجيــة 
ــاس  ــية خبصــوص الن ــائل الأساسس ــدات، والرس ــىل املعتق قصــاء الآخــر ع ــد اإ ــخ. ويعمت للم
آذون  يــذاءن �أو قــد � الآخريــن �أهنــم خمتلفــون ومثــريون لالمشــزاز وليســوا مثلنــا، ويريــدون اإ

زاحــة هــؤلء لأنس حيــل مشــالكتنا.  ن اإ آذوا �أنًســا مثلنــا، اإ �أو �

ذا كنــت ل حتــب  ومــن املمكــن �أن تكــون املعتقــدات محمــةل ب�أحــامل عاطفيــة ثقيــةل، فــاإ
املهاجريــن وكنــت �أيًضــا تشــمز مــن الفــران و�ــاهدهتا يف مــاكن يعيــش فيــه املهاجــرون 
نــك تربــط بوعــي �أو بــدون وعــي بــني املهاجريــن والفــران، وقــد تكــون الفــران جذهبــا  فاإ
ــو  ــادرك حــىت ل ــن يغ ــاء يف احلــي اجملــاور، ولكــن الامشــزاز ل ــه الأغني ــام اذلي يلقي الطع
ــن تفســد  ــدًل م ــن ب ــوم املهاجري ــك �أن تل ــن الأســهل علي ــه م ن ــع فاإ ــت ذكل، وابلطب عرف

ــك.  عالقتــك جبريان

ضافيــة، عندمــا تــ�أيت مــن نس نكــن هلــم  وهنــاك مصــدران للمعتقــدات مينحاهنــا قميــة اإ
ــؤات  ــن تنب ــارة ع ــا عب ــة لأهن ــني تقيميي ــدات مضام ــون للمعتق ــا يك ــة، وعندم مشــاعر قوي
خبصــوص مــا جيــب �أن يكــون عليــه حــال العــامل الواقعــي؛ فاملعتقــدات يه توقعــات، 
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هنــا تكشــف عــن نفســها مكعابــر تصــل بــني احلقيقــي واحملمتــل، فتصــل  وابعتبارهــا كــذكل فاإ
عالمــة مــن املــايض واملسســتقبل. ولســوء احلــظ فــاإن املعتقــدات الاجامتعيــة غالًبــا مــا تعمتــد 
لهيــم عندمــا تــم معارضــة هــذه املعتقــد، ذكل لأهنــم  عــىل نفــس �أفــراد امجلاعــة اذليــن نلجــ�أ اإ
�ــارة يف  ــى اإ ــا تتلق ــام الأول. فعندم ــا يف املق ــم معتقداتن ــا مهن ــاس اذلي تعلمن ــم الن مه ذاهت
�ــارة ب�أنــك  يــذاء النــاس خطــ�أ .. وتتلقــى يف الوقــت نفســه اإ هجــازك العصــي والعقــيل �أن اإ
نــك تنشــئ اعتقــاًدا �أن هــؤلء اذليــن تؤذهيــم ليســوا »نس«  يــذاء هــؤلء النــاس، فاإ تريــد اإ

ــذاء. ي ــتحقون الإ �أو مه يسس

ــا  ــي ل هتمن ــة؟ نعــم ول. جتيــب اتيلــور، وتــوحض »فاملعتقــدات ال هــل املعتقــدات مرن
هنــا يشء  نغريهــا بتلفــة قليــةل، لكــن تلفــة تغيــري القناعــات الراخســة سســتكون مروعــة، اإ
ــرت عضــو مــن اجلســد، �أو حــىت �أكــر مــن ذكل، لأن تغيــري  ــة ابلغــة؛ مثــل ب صاب مثــل اإ
مثــل هــذا املعتقــد يشــعر بــه الإنســان وكأنــه كــر جــزء مــن النفــس �أو اذلات، وينطبــق 
ــن يتجــاوزون اخلطــوط واحلــدود،  ــط اذلي ــني فق ــس عــىل املتطرف ــا، ولي ــا مجيًع ذكل علين
لأن معتقداهتــم تتطلــب العنــف، ولــو حاولنــا ملــاذا يتــرصف املتعصبــون لعقائــدمه مثــل مــا 
ننــا ابلفعــل نطلــب مهنــم  يفعلــون، فعلينــا �أن نتذكــر �أننــا عندمــا خنالفهــم ونتحــدى �أفــاكرمه فاإ
�أن يغــريوا كثــرًيا مــن ماهيهتــم  وذواهتــم، وهــذا مــن منظــورمه يشســبه »الانتحــار النفــي« 
ول يعــين هــذا �أن �أفــاكرمه ليســت خسيفــة �أو مضحكــة �أو غــري معقــوةل �أو خطــرية 
ن املســ�أةل يه كــون املعتقــدات  بــلك مــا يف اللمــة مــن معــى، فهــذا يشء قــامئ بذاتــه. اإ
الراخســة والقــوة �أقــرب اإىل اعتبارهــا جــزًءا جوهــراًي ومصميـًـا مــن النفــس وليــس كوهنــا ســامت 
ــد يصــل مثــن  ا. فق ــة التغيــري ابهظــة جــدًّ ــا جيعــل تلف ــل. وهــذا م ــةل للتعدي ومالمــح قاب

خــروج الفــرد عــن امجلاعــة �أن يدفــع حياتــه مثنًــا ذلكل. 

ــتقالهلم اذلايت  ــون عــن اسس ــدو �أعضــاء امجلاعــة محقــى �أو مغفلــني؛ لأهنــم يتنازل ــد يب وق
ويقللــون مــن فرديهتــم بــ�أن جيعلــوا العقيــدة املشــرتكة مــع �آخريــن جــزًءا كبــرًيا مــن هويهتــم، 
ولكــن يف مقابــل ذكل تتحمــل امجلاعــة كثــرًيا مــن الأعبــاء الــي يتحــم عــىل الأفــراد مواهجهتــا 
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ــه  ــن �أن هتون ــه اخلصــوص ميك ــىل وج ــاء ع ــوت والفن ــط ابمل ــر اذلي يرتب ــن. والتوت منفردي
عضويــة امجلاعــة. 

ومتثــل املعتقــدات خطوًطــا دفاعيــة رضوريــة ملواهجــة الهتديــد، نسســتعري هــذا الســلوك 
فــاكر كــام تتعامــل الاكئنــات مــع املــرض واجلراثــمي والســموم، فاملعتقــدات الــي  الرمــزي للأ
نكرههــا نصفهــا دامئـًـا ب�أهنــا مثــرية لالمشــزاز، وعــىل مــدى التــارخي اكن مــن ي�أتــون مبعتقــدات 
جديــدة تطــرح حتــدايت مثــل النــاس والكتــب يواهجــون ابلعــداوة الــي تتــودل مــن عاطفــة 

النفــور والرفــض، وغالًبــا مــا تكــون العاقبــة هملكــة. 

ــا،  ــا �أو خاطئً ــذا التصــور حصيًح ــواء اكن ه ــا نتصــوره، س ــو م ــاريج ه ــامل اخل ن الع اإ
ــق  ــامل وف ــا عــن الع ــا، مث تتشــلك توقعاتن ــا ومعتقداتن ــا نتعامــل معــه حســب تصوراتن لأنن
معتقداتنــا، وعندمــا ل تتــالءم املدخــالت الصــادرة عــن العــامل اخلــاريج واحمليــط مــع  
توقعاتنــا قــد تتحــول يف بــدء العمليــات املنظمــة لذلهــن لتطــرح قــدرة فائقــة عــىل الضــالل 
ــه، وعــىل ادلوام  ــي عــن اعتقادات ــازل املتلق ــد يتن ذا مل حيــدث هــذا فق وخــداع النفــس. واإ
ــه �أو حســب �أهواهئــم.  وبــال انقطــاع فــاإن البــرش يشــلون العــامل اخلــاريج كــام يتصورون
ــا يشــلك  ــا بســهوةل، ولكــن بعضه ــدةل ميكــن تغيريه ــات معت ــذا التوقع ــا تكــون ه وعندم
ىل �أن نغــري العــامل حــىت  ــتفزن لنعمــل بطريقــة هتــدف اإ جــزًءا مــن ذواتنــا دلرجــة �أهنــا تسس
يتــالءم مــع هــذه التوقعــات. فالنــاس اذليــن نصفهــم ب�أهنــم ضعفــاء وخونــة �أننيــون مقــززون فالنــاس اذليــن نصفهــم ب�أهنــم ضعفــاء وخونــة �أننيــون مقــززون 
ذا حتــدوا هــذه الأمنــاط بــ�أن يكونــوا عــىل عكــس  يصبحــون »�آخريــن«يصبحــون »�آخريــن« ويشــلون هتديــًدا اإ
ذكل �أقــوايء جديريــن ابلثقــة عطوفــني ودلهيــم مشــاعر اهــامتم ابلغــري مثلهــم مثــل �أي خشــص 

قــد تغــري حــىت يتغلــب عــىل الشــعور ابلمشــزاز!. 

ل تكــن ســببًا يف �أي �أذى. حمكــة تنســب اإىل جالينــوس و�أبقــراط رائــدي الطــب يف 
التــارخي �أو كــام يســمهيام الــرازي »الفاضلــني« بــد�أت وصيــة اإىل الأطبــاء لكهنــا تصلــح قاعــدة 
للحيــاة والبرشيــة يف احلــمك والقضــاء واحلــرب والــرصاع والســمل والعمــل والرتبيــة ولك �ــ�أن 

مــن �ــؤون النــاس.... الارتقــاء ابذلات دلرجــة عــدم الأذى؛ �أي �أذى.
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ــى  قصــاء الآخــر، فاملع ــىل اإ ــًزا ع ــل حاف ــرض« متث ــة »م ــة للم ــتعارة البالغي اإن الاسس
يعطــي تفســرًيا بسســيًطا وعاطفيـًـا بدرجــة كبــرية لأمــراض الفــرد �أو امجلاعــة �أو الأمــة ويتضمــن 
ــع  ــتعارة تتناســب م ــذه الاسس ــل. وه ــىل الفع ــع ع ــن ادلواف ــد م ــال تزي ــردود �أفع ــد ب الهتدي
املعتقــدات املقبــوةل عــن املــرض مبــا يف ذكل الشــعور القــدمي ابخلــوف مــن الغــرابء نقــيل 
ــني  ــة ب جيابي ــل عواطــف اإ ــة كجســد حيم ــرة امجلاع ــىل فك ــا ع ــى �أيًض ــد املع ــرض. ويعمت امل
�أعضــاء امجلاعــة وتفــرض علهيــا فــروض الوحــدة والطاعــة، وجيعــل ذكل امجلاعــة �أكــر متاســاًك 

ومــن مث يعطــي قــوة �أكــر لأعضاهئــا يف مواهجــة ادلخــالء. 

ــه  ــة يف ذهن ــاط العصبي ــه �أو الأمن ــري معتقدات ــني �أن يغ ــار ب ــرد الاختي ــا الف ــو �أعطين ل
نــه سســيتبع الاختيــار  لتتناســب مــع العــامل الواقعــي وبــني تغيــري العــامل ليتــواءم مــع معتقداتــه فاإ
الأســهل. ولكــام اكنــت املعتقــدات هممــة فسســيكون ادلفــاع عهنــا قــواًي، ولكــام اكنــت 
العواطــف الــي سســيؤججها هــذا التحــدي �ــديدة ومتطرفــة، حيمتــل �أن يكــون رد الفعــل 
�أكــر عنًفــا، وعندمــا يتضمــن املعتقــد �ــيئا مــن التقــزز، ويتعــرض هــذا الفكــر للتحــدي 
ــا ويتصــف ابلوحشســية البشــعة.   فــاإن بــين الإنســان -مــن املمكــن �أن يكــون رد فعلهــم مميتً
وتشــمل بعــض �أنــواع القســوة ردود فعــل طائشــة جتــاه هتديــدات اجامتعيــة تثــري الغضــب 
قصــاء الآخــر  غفــاًل متعمــًدا للحــاةل الإنســانية للضحيــة؛ لأن اإ �أو اخلــوف، وبعضهــا يتضمــن اإ

ــبة اإىل مرتكــب اجلرميــة.  ــا ابلنسس جعــل هــذه احلــاةل ل اعتبــار لهــا اإطالقً

وهــؤلء اذليــن تدفعهــم معتقداهتــم القويــة قــد يــرون �أن ســلوكهم نــوع مــن ســوء احلــظ، 
لكنــه دفــاع رضوري عــن النفــس حيمهيــم مــن الأفــاكر والنــاس اذليــن يشــلون هتديــدا 
ــاع عــن  ــوي مــن مظاهــر هويهتــم. وليســت لك القســوة مردهــا اإىل ادلف ــر حي ضــد مظه
ــدواين،  ــر الســلوك الع ــا يف تري ــتخدم تلقائًي ــدات ميكــن �أن تسس ــدات، ولكــن املعتق املعتق
فاجلشــع واخلــوف والرغبــة يف الانتقــام واملنافســة عــىل املــوارد وكثــري مــن املثــريات ميكــن 

�أن تــدمع القســوة الــي حتفزهــا املعتقــدات وتغذهيــا مرراهتــا الايديولوجيــة.  

يــرتاوح الســلوك القــايس بــني سلســةل متصــةل تشــمل الك مــن مجــود القلــب والســادية، 
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وتتبلــور القســوة الطائشــة بــال تعقــل ول مبــالة والأننيــة حــول غلظــة القلــب يف بدايــة 
ــي  ــة السلســةل تكــون الأفعــال الأكــر ســادية مثــل القســوة ال هــذه السلســةل، ويف هناي
ــن  ن مل يك ــهتدفة واإ ــاةل املسس ــو الرس ــب ه ــا الرع ــون فهي ــي يك ــزع وال ــتخدم لإاثرة الف تسس

الهــدف الهنــايئ.

لقــد تطــورت القواعــد الأخالقيــة يك حتمــي »الأقــرابء« وليــس »الغــرابء« فعندمــا 
تعرضــت املــوارد البيئيــة احملــدودة للمنافســة �أصبحــت امجلاعــات اخلارجيــة  متثــل هتديــًدا، 
مــا اإىل انســحاب  وملــا �أصبــح اخلطــر واحًضــا انطلقــت ردود الفعــل جتــاه الهتديــد لتــؤدي اإ
حــدى  واحــدة مــن امجلاعتــني او الــرصاع بيهنــام.  وي�أخــذ الــرصاع وهجتــه حســب اعــامتد اإ
مجلاعتــني عــىل الأخــرى بطريقــة مــا، وذلكل فقــد اتفقــت امجلاعــات عــىل قواعــد للــرصاع 

ــاء تعــاون مشــرتك.  ماكنيــة الوصــول اإىل تســوية �أو بن لأجــل تقليــل اخلســائر واإ

ــا، ولكــن  ــا ومبدئًي ــول �أن نكــون مســاملني مؤقتً ــن املعق ــه م ــة �أن ــة اللعب ــرتض نظري وتف
ذا اكن الغــرابء عدائيــني  ميكننــا القيــام بــرد فعــل عــدايئ لــو �أبــدى الطــرف الآخــر عــدواًن. واإ
ــتوى العنــف ابلقــدر اذلي  و�أقــوايء فقــد تــوازن امجلاعــة الوضــع بــرّد فعــل معتــدل يف مسس
حنتاجــه يك حنافــظ عــىل ســالمة جامعتنــا. وتنشــ�أ الهتديــدات عندمــا تتعــارض املعتقــدات 
ــت املعتقــدات  ذا اكن ــاإ ــة يف حــّل هــذا الــرصاع، ف ــة، فتتشــلك الرغب ــع �أو احلقيق ــع الواق م
قويــة �أو اكن ابلإمــاكن تعديــل ومواءمــة الواقــع، فاجلهــد الــالزم للتكيــف مــع احلقيقــة 
ــق ردود  ــاإن هتديدهــا يطل ــا، ف ــة جــزء ل يتجــز�أ من ــا القوي ــل، ولأن معتقداتن ــيكون �أق سس
ن اكن  ــن تتناســب مــع الأخالقيــات احلديثــة، واإ فعــل نشــوئية ومطــورة بشــدة، والــي ل
تشــكيل العــامل يســبب املعــانة فــاإن الفريــق الثالــث اذلي ل يشــاركنا معتقداتنــا قــد يتقبــل 
ادعــاء مــن يعتنــق هــذه املعتقــدات بــ�أن �أفعــاهل لهــا مــا يررهــا، ومــن مث ســوف يــرى �أنــه 

قــاس وســلوكه يتســم ابلقســوة. 

ن القســوة جتــاه �أفــراد امجلاعــة  لكــن ملــاذا نكــون قســاة مــع الأقــارب واذليــن هنــم هبــم؟ ملــاذا نكــون قســاة مــع الأقــارب واذليــن هنــم هبــم؟ اإ
�ــائعة، ومجــود القلــب مــع الأصدقــاء و�أفــراد العائــةل يبــدو �أنــه يكــون يف �أفضــل �أحــواهل 
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مضــاًدا للتاكثــر، ويف �أســو�أ �أحــواهل نــوع مــن الانتحــار اجليــين .. كيــف نفــر مثــل 
ــة  ــال عدائي ــني، وطــورن ردود �أفع ــدات لنكــون عدواني ــد طــورن هتدي هــذه القســوة؟ لق
جتــاه الهتديــدات لنواجــه هبــا التحــدايت العامــة الشــائعة بــني البــرش، ولكننــا طــورن �أيًضــا 
ضافيــة مــن الأسســباب القويــة لالنشــغال بتشــكيل العــامل الواقعــي، بعنــف �أو بــدون  مجموعــة اإ
ــا  ــة عندم ــر عدواني ــا �أك ــت ردود �أفعالن ذا اكن ــا �أن نرتكــب �أخطــاء اإ ــف، وميكــن �أيًض عن
تتطلــب الظــروف، وليــس مصادفــة �أن كثــرًيا مــن مرتكــي القســوة ضــد الأطفــال يــرون 
ــم  لهي ــبة اإ ــل ابلنسس ــام، فالطف ــرض النظ ــررة لف ــا م ــاب، �أي �أهن ــرد عق ــا جم ــم وكأهن جرامئه
حضيــة بريئــة ولكنــه عنــرص حتــدي، فهــو حيطــم التوقعــات عــن كيــف يكــون النظــام، وقــد 
هيــدد �أحــد الأقــرابء املقربــني املعتقــدات والصــورة اذلاتيــة لشــخص مــا، �أو يشــوه عاملــه 
ــرابء �أو �أكــر مهنــم،  ــل الغ ــوةل، فيكــون مث ــدو غــري معق ــات تب ــب ورغب »املنظــم« مبطال
وحــىت عندمــا يتطلــب منطقنــا الأخــاليق »التطــوري« والنشــويئ، التحفــظ �أو الاعتــدال، 
ننــا حنــن البــرش قــد طــورن قدراتنــا ودوافعنــا عــىل �أن نتجاهــل وننكــر وهنــدم لك املبــادئ  فاإ

ــية واملنطقيــة.  الأساسس

ــي  ن مرتك ــاليق؟ اإ ــ�أ �أخ ــون �أن القســوة خط ــاس بقســوة ومه يعلم ــرصف الن ــاذا يت ــاليق؟مل ــ�أ �أخ ــون �أن القســوة خط ــاس بقســوة ومه يعلم ــرصف الن ــاذا يت مل
ــون  ــد يكون ــم ق ــرشور، ولكهن ــد لك ال ــذروا �أنفســهم لمتجي ــع ليســوا �أرشاًرا ن ــو�أ الفظائ �أس
يدللــون �أطفاهلــم ويعانقوهنــم يف الفــرتات الفاصــةل بــني جرامئهــم الــي يقتلــون فهيــا �آخريــن، 
ورمبــا يصــدرون �أحاكمنــا الأخالقيــة نفســها عندمــا يواهجــون �أنواعـًـا مــن القســوة، واملشــلة 

ــه ل تنطبــق علهيــم.  ــه يبــدو �أن ــبة لضحــاايه يه �أن �أخالقيات ابلنسس

ميكــن �أن نصــف اذليــن يرفضــون تصديــق حقائــق �أو �أحــدااًث اترخييــة مجمًعــا عــىل وقوعهــا 
ــن  ــوع م ــو ن ــا ه من ــط، اإ ــاء فق ــس غب ــذا لي ــم، ولكــن ه قناعه ــن الســهل اإ ــى وم ب�أهنــم محق
»تشــكيل الواقــع« �أي ادلفــاع املتعمــد عــن املعتقــدات القويــة بــيء ضــد الواقــع واحلقيقــة 
املرفوضــة وغــري املرغــوب فهيــا، وقــد تضحــك مــن ضــالل هــؤلء النــاس، ولكــن جيــب �أل 
نقلــل مــن خطــورة »تشــكيل الواقــع« وكــام علــق دافيــد فرانكفوتــر يف كتابــه الــرش جمســدا 
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ــرة  �أســطورة املؤامــرة الرشيــرة  »يف لك القضــااي التارخييــة الــي تعاملــت معهــا، اكنــت هنــاك �أســطورة املؤامــرة الرشي
الــي حتــرك النــاس ب�أعــداد كبــرية لرتــاكب �أعــامل مــن الوحشســية املذهــةلالــي حتــرك النــاس ب�أعــداد كبــرية لرتــاكب �أعــامل مــن الوحشســية املذهــةل ضــد املهتمــني مــن 
طــار  آمريــن، ويعــين هــذا �أن اجلــرامئ الفظيعــة عــىل مــّر التــارخي يبــدو �أهنــا ل ترتكــب يف اإ املت�
طقــوس و�ــعائر فاســدة وضــاةل ن�ســئة عــن عقيــدة رشيــرة، لكهنــا ترتكــب عــىل ســبيل لكهنــا ترتكــب عــىل ســبيل 

»تطهــري« وتصفيــة بعــض العقائــد مــن العــامل الواقعــي»تطهــري« وتصفيــة بعــض العقائــد مــن العــامل الواقعــي«. 

كيف تؤثر »الأيديولوجيات« والقواعد الأخالقية عىل انتشار القسوة؟كيف تؤثر »الأيديولوجيات« والقواعد الأخالقية عىل انتشار القسوة؟

ــدة  ــ�ي قاع ــروب، فه ــد احل ــتقبليات« منج ــن املسس ــان ع ــين يف »بي ــو مارتي ــول فيليب يق
ســالمة وحصــة العــامل، والعســكرية والوطنيــة، ويه الفعــل املدمــر ملــن يثــور عــىل الســلطة 
ن مرتكــي القســوة  مــن الفوضويــني، يه الأفــاكر الرائعــة الــي مــن �أجلهــا ميــوت الإنســان. اإ
يــذاء يــزودون �أنفســهم ابلتريــرات، ويسســتدعون املعتقــدات الزائفــة عــن قــوة الضحيــة  والإ
ــون  ــد يك ــس، وق ــن النف ــدواين ع ــاع الع ــرر ادلف ــي ت ــة ال ــا، والعواطــف القوي وعدوانيهت
مصــدر العواطــف الــي توجــه الصعــوابت الاقتصاديــة، �أو العجــز السســيايس، �أو اخلســارة 
هنــا تؤجــج وتزيــد مــن الــرصاع ادلاخــيل وتــدمع احلاجــة اإىل التحــمك،  والــرر مــن الغــري، فاإ
غفــاهل �أو  فتجعــل الإنســان يبحــث عــن �أســاليب ختفــف مــن هــذا الأمل واذلي ل ميكــن اإ

جتاهــه. 

تــرامك التفاعــل بــني التجــارب الســابقة مــع الــزنوع وامليــل اجليــين يشــلك البحــث 
عــن اختيــارات متعــددة و�أيًضــا الاختيــار مــن بيهنــا، لكــن الشــخص اذلي يبحــث عــن 
اختيــارات خصوصــا مــن يعــاين توتــًرا �ــديًدا، ســوف يفضــل احللــول البسســيطة والســهةل 
ــن يســعون للكســب الأكــر  ــيون امللزتمــون اذلي والأقــل لكفــة واملتاحــة. والقــادة السسياسس
ــي  ــوزر، لأن احللــول ال ــا ويتحملــون ال ــع علهيــم مســؤولية كبــرية هن قصــاء الغــري تق مــن اإ
ــا مــا تكــون فاعــةل ويســهل تقبلهــا، ولســوء احلــظ  ــوق غالًب ــ�أيت مــن مصــدر قــوي وموث ت
فــاإن احللــول العمليــة والقانونيــة الفعــاةل ملشــالكت العــامل الواقعــي ليســت غالًبــا يه احللــول 
ــراغ  ــلء الف ــري م قصــاء الغ ــدات اخلاصــة ابإ ــتطيع املعتق ــة. وتسس ــةل التلف ــيطة �أو قلي البسس
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بــني الــزتود ابحلقيقــة وطلــب الأمــان، فاملعتقــدات تشــجع النبــذ والإقصــاء وحتــول اجلرميــة 
اإىل فضيــةل، وتثــري عواطــف قويــة مرتبطــة ابلهتديــدات الصــادرة مــن قــوى خــارج امجلاعــة 
)اخلــوف، الغضــب، الامشــزاز، ..( وكــذكل العواطــف اجملزيــة مــن داخــل امجلاعــة )احلب، 
الكــرايء، الفخــر، الســعادة، ..( وهــذا �أيًضــا جيعــل الضحــااي مثــل اجملرمــني، ويقلــل مــن 
ن الأيديولوجيــات والقواعــد الأخالقيــة جتعــل القســوة �ــيئًا معتــاًدا يف  التعاطــف معهــم. اإ

اجملمتــع حــىت تصــري ســلواًك مقبــوًل. 

بعــاد والإقصــاء هــو �أن تقلــل امجلاعــة مــن قميــة املعتقــدات الــي  وكجــزء مــن معليــة الإ
تتشــارك فهيــا مــع الأعــداء، وقــد تؤكــد �أيًضــا الاعتقــادات الــي تناقــض الأفــاكر واملثــل 
ــية ملــن يعارضوهنــم، وبعــض املعتقــدات مل تكــن هممــة �أو مقدســة، ولكهنــا  العليــا الأساسس
ــن ذكل الانتقائيــة  لهيــا. وم ــت القداســة عندمــا قــررت امجلاعــة �أمهيهتــا وحاجهتــا اإ منح
للتفســريات املتشــددة للنصــوص ادلينيــة، وتســليط هواجــس الشــذوذ عــىل عقائــد 
الآخريــن. ففــي تريــره للحــرب عــىل الســاكن الأصليــني قــال جوليــو رواك 1843 – 1914 
وزيــر احلــرب الأرجنتيــين: »حرتامنــا ذلواتنــا كرجــال يمتــزون ابجلســارة واحلــزم يلزمنــا �أن 
ــن  ــن املتوحشــني اذلي ــرة م ــذه الزم ــوة ه ــا يكــون وابملنطــق �أو ابلق ــ�أرسع م ــد ب ــع ونبي نقم
يدمــرون ثرواتنــا ومينعوننــا هنائًيــا مــن �أن منــك الأرض ابلقانــون و�أن نتقــدم وحنقــق �أمننــا، 

ــة«. ــة يف امجلهوري ــراء وخصوب ــر الأرايض ث ــا �أك هن اإ

يقــرتح دانييــل �ــريوDaniel Chrot   والكرك ماكــويل Clark McCauly )كتــاب 
سســيكولوجية القتــل امجلاعــي( �أن مرتكــي اجلــرامئ الفظيعــة عــىل نطــاق واســع دلهيــم �أربعــة 
ــة  ــية التلــوث، وقــد توجــد لكهــا بدرجــات متفاوت ــ�أر، اخلــوف، وخشس ــدة، الث ــع: الفائ دواف
يف �أي جرميــة، فاخلــوف يفــر القســوة عندمــا تُصــور جامعــة مسســهتدفة عــىل �أهنــا �ــديدة 
اخلطــورة، و�أهنــا هتديــد حقيقــي للحفــاظ عــىل اذلات، فميكــن للخــوف �أن يطلــق �أفعــال ل 
ميكــن ختيلهــا. ويسســتخدم املتطرفــون عــىل نطــاق واســع عبــارة »�أصبحنــا مثــل الأيتــام عــىل 
آدب اللئــام« لتوظيــف اخلــوف والهتديــد. لكــن الشــعوب الــي تعــاين مــن رعــب دامئ  مــ�
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نــزال  ختاطــر بــ�أن تهنــار وتصــل اإىل الهزميــة. ويعتــر الانتقــام �أو الاجنــذاب املســموم اإىل  اإ
العقوبــة نوعًــا مــن الاسســتجابة للغضــب، »لــن ننــى جرامئــمك �أهيــا الطغــاة املسســتعمرون« 
ولكــن هــؤلء املقصوديــن ابلعبــارة قــد انهتــوا مــن زمــن طويــل، ومــن ودلوا بعــدمه ل ميكــن 
ــبة  ــة ب�أســطورة مناسس ــة امجلاع ــد عضوي ــد متت ــور. وق ــوا مســؤولني عــن هــذه الأم �أن يكون
ــر  ــذا الفك ــون ه ــد يك ــدمي، وق ــر ق ــد وخط ــن هتدي ــا ع ــدمع مفهوًم ــي لت ــدى اترخي اإىل م
مصــدره حديــث نســبيًا �أو تكتنفــه �أفــاكر قدميــة عــن الــرش، غالًبــا مــا تكــون دينيــة. ويف 
ــًدا حــىت  ــيطرة رضورة اإخضــاع امجلاعــات الــي متثــل هتدي السسياســة تــرى امجلاعــات املسس
حــدى امجلاعــات خطــرية فــال بــد مــن اكتشــاف مؤامــرة، �أو ابتــاكر  ن مل تكــن اإ تستســمل، واإ
الأعــداء والنبــش يف الهتامــات القدميــة. وقــد يكــون ادلافــع للقتــل امجلاعــي ليــس الهتديــد 
�أو اخلــوف ولكنــه اخلــوف مــن التلــوث اذلي هيــم ابلهتديــدات الرمزيــة للهويــة، وتقــع 
ــتحقون الأذى ول يشــلون  ــوة، ول يسس ــل ق ــات �أق ــدون مــرر عــىل فئ ــا ب القســوة غالًب
هتديــًدا. ومينــح املتطرفــون والقتــةل الإســالميون اليــوم جمــاًل واســًعا لبنــاء مفاهــمي و�أفــاكر 
ــع املســلمني، وتكــون مشــاعر  ــي متتــد بطبيعــة احلــال اإىل مجي اخلــوف مــن التلــوث، وال
التقــزز والامشــزاز عاطفــة مثاليــة جلعــل اجلــرامئ الفظيعــة تبــدو رضوريــة وقانونيــة. ولأهنــا 
ــو  ــىل حن ــتخدم ع ــا. وتسس ثباهت ــن اإ ــرب م ــىل الهت ــاعد ع ــذكل يس ــة ف ــري مرئي ــدات غ هتدي
ــزواء  ــة اإىل الان ــع الأقلي ــة، فتدف ــة اخملتلف ــني الأغلبي ــش ب ــات تعي ــات �أو �أقلي ــاه فئ نمع جت
»اجليتــو« فيتجمعــون مًعــا، وقــد ميتــد النبــذ واحلصــار اإىل العمــل والتجــارة والرعايــة الصحية 
والاجامتعيــة واملصاهــرة. وتفيــد مشــاعر التقــزز يف تكريــس قســوة القلــب والاندفــاع اإىل 
ــذ،  ــاس �أكــر مــن غــريمه للقســوة والنب ــردد، .. ويتعــرض بعــض الن ــال ت ــل والأذى ب القت
وتــرّد هــذه القســوة اإىل غلظــة القلــب املــرر عــادة مبــررات دينيــة �أو قانونيــة �أو مبتكــرة �أو 
لأسســباب طبيعيــة مثــل الفشــل واحلقــد والانتقــام. ومعظــم القســوة ل تقتــل، كــام يتعــرض 
للقســوة فئــة مــن الأقــرابء مــن الأطفــال وكبــار الســن. وحيــاول قــادة سسياسســيون �أن يقــودوا 
قصــاء الآخــر بغــرس اخلــوف مــن املــرض والرهــاب والفوبيــا، وقــد يصعــب  �أتباعهــم اإىل اإ

نقــاذ الضحــااي.  يف هــذه احلــاةل اإ
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ــة مــن  ــة معين قصــاء جامع ــد هــو اإ ــوايء لأي ســبب �أن احلــّل الوحي ــد الأق ــا يعتق عندم
النــاس، فــاإن منطــق الإقصــاء لــن يكــون صعًبــا، وسســتكون الطريقــة الوحيــدة لأن 
ابدهتــا، وســوف يســاعد  ل ابإ تكــون واثقًــا �أن تــك امجلاعــة ل ميكــن تــاليف هتديدهــا اإ
ذا اكن الهتديــد  طــالق عــدوان ارتــدادي كــرد فعــل مــن امجلاعــة، فــاإ اخلــوف والغضــب يف اإ
ــا، وميكــن تصديقــه، ويلــزم لتحريــك املواهجــة قــدر مــن الامشــزاز. وكــام  معقــوًل وحقيقيً
جيابيــة؛ مثــل دمع الامتســك  هنــا جتلــب �أيًضــا عواطــف اإ جتلــب القســوة عواطــف ســلبية فاإ

ــاج. ــامتء والاندم ــة والان والصــالت ادلاخلي

توصــف القســوة مــع الاسســمتتاع هبــا ابلســادية، واحلديــث هنــا ليــس عــن الســادية ذكل 
املــرض النــادر املتصــل ابضطــراب الشــخصية واذلي بــرمغ ذكل يكــر احلديث عنــه، ولكنه 
ــيًّا. ويه تســمية ليســت  ــه اضطــرااًب نفسس ــن كون ــيًّا وســلوكيًّا �أكــر م ــا سسياسس صــار مفهوًم
دانــة ســلوك الفــرد،  حمكـًـا حمايــًدا حســب الاصطــالح اللغــوي العــام، ولكهنــا تــدل عــىل اإ
فقــد زودت معليــات النشــوء والارتقــاء النــاس بقوانــني �أخالقيــة جامعيــة خبــالف القوانــني 
هنــا تعتــر جرميــة �ــنيعة تثــري التقــزز وتدعــو اإىل العقــاب. وقــد تتحــول  الوضعيــة، ذلكل فاإ
الســادية اإىل خطــر يسســهتدف املقربــني، فالســادي �ــ�أنه �ــ�أن املدمــن �أو املتعصــب لــن 
يكــون هممتـًـا بــ�أي حــال ابملصلحــة العامــة للجامعــة �أو ابلنيــات الطيبــة �أو حبســن الســمعة �أو 
بصــاحل اجملمتــع. وقــد تلحــق الســادية بضحاايهــا �أرضاًرا دامئــة وبليغــة، فصغــار الســن اذليــن 

يتعرضــون للقســوة قــد يتحولــون اإىل غــري مؤهلــني كوادليــن. 

ن الســادية ليســت مرًضــا اخرتعــه رجــل ارسســتقراطي )دي ســاد( يف عــرص التنويــر،  اإ
ن حتــور ثقافيًّــا  ولكهنــا جــزء مــن اخملــزون البــرشي دفــني يف �أعــامق مفهومنــا عــن الــرش، واإ
ن اكنــت الســادية ضــارة ومؤملــة فــاإن الفــرد قــد يتوقــع �أهنــا اكنــت ل بــد �أن  ورمبــا جينيًّــا، واإ
متحــى مــن اخملــزون الثقــايف للبــرش مــن زمــن طويــل، ملــاذا مل حيــدث ذكل؟ هــل لأن هنــاك 
ــا  ــن؟ هــل حقً ــيطرة مثــل ادلي ــة مسس ــا للســادية تنــرشه وتذيعــه وتدمعــه قــوى ثقافي تذوقً
�أن الأســوايء العظــامء ميارســون القســوة بغــرض التحــمك الاجامتعــي؛ بــ�أن يقدمــوا للجامهــري 
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منافــذ تسســتحوذ عــىل انتباههــم بــدًل مــن عواطــف قــد تشــعل ثــورة غــري مرغوبــة؟ وبــدل 
عــن ذكل هــل »الســوق« يف الأحــالم الســادية يه نتيجــة لتدفــق تيــار رشيــر يف طبيعــة 
البــرش يكبتــه ويكبحــه معوًمــا اجلــن، لكنــه يفصــح ويعلــن عــن نفســه يف �أوهــام و�أحيــاًن يف 
ذا اكن الأمــر كــذكل فهــل يؤثــر هــذا التيــار فينــا مجيًعــا؟ �أم �أنــه ميكننــا يف هــذا  افعــال؟ واإ
نســان ابحلبــوب والأدويــة �أن ننظــر اإىل  العــرص اذلي تــداوى فيــه الســامت الشــخصية لالإ
آخــر، يبتــىل بــه قــةل فقــط مــن النفــوس ســيئة  الســادية عــىل �أهنــا جمــرد عــرض مــريض �

احلــظ؟ 

والســادية حــاةل ندرة يف الإنســان وتشســبه اجلــوع، فكــام يدفــع نقــص الطعــام الشــخص 
ــد  اذلي يــرشف عــىل املــوت اإىل �ألك حلــوم البــرش، مفــن املمكــن �أن بعــض الظــروف ق
تشــجع القســوة وميكــن �أن حتــول خشًصــا طيًبــا اإىل قاتــل ســادي. فالألفــة والتكــرار والتقبــل 

للقســوة حيولهــا اإىل ســلوك متقبــل ورمبــا ممتــع.

 يقــول فوجلنــس بــونين. �أحــد املشــاركني يف الإابدة امجلاعيــة يف روانــدا »لكــام تزايــدت  يقــول فوجلنــس بــونين. �أحــد املشــاركني يف الإابدة امجلاعيــة يف روانــدا »لكــام تزايــدت 
رؤيتنــا للنــاس ومه ميوتــون، ولكــام قــّل تفكــرين يف حياهتــم، وقــّل حديثنــا عــن موهتــم؛ ازداد رؤيتنــا للنــاس ومه ميوتــون، ولكــام قــّل تفكــرين يف حياهتــم، وقــّل حديثنــا عــن موهتــم؛ ازداد 

تعــودن عــىل ذكل واسســمتتاعنا بــه«. )تعــودن عــىل ذكل واسســمتتاعنا بــه«. )333333 –  – 348348((

ميكــن لدليــن مثــل املنظومــات العقائديــة الأخــرى �أن يتفــرع ويتحــول ويشــجع القســوة 
ــتطيع ذكل �أيًضــا  ــة واملتخيــةل )كــام ميــدن ابحلافــز لنقــاوم يف بعــض احلــالت( وتسس احلقيقي
نــه يشء مغــر �أن نلــوم ادليــن،  لكــن لــو حمــون  الزناعــات حــول الأرايض، تقــول اتيلــور: اإ
ن اسســتطعنا فلــن يؤثــر هــذا بقليــل �أو كثــري يف قســوة الإنســان، فهنــاك  العقيــدة ادلينيــة اإ
ا ميكــن �أن جتعلنــا قســاة. وكــام يف معظــم املناقشــات املتكــررة فاحلقيقيــة  �أسســباب كثــرية جــدًّ
ن الثقافــة تتوســط املســاكل الــي يســافر فهيــا  يه �أن لكهيــام )ادليــن والثقافــة( هلــام ت�أثريهــام، اإ
خيالنــا، وطبيعــة الإنســان املتطــورة متــدن ب�أسســباب قويــة ومتجــذرة ومعيقــة، ملــاذا نسســمتتع 
مبثــل هــذه الأســاطري والأحــالم، والثنــان مًعــا يعطياننــا اسســتجابة اثلثــة ملشــلة الســادية، 
ــون قســاة عندمــا يكــون  ــواحض هــو �أن النــاس يكون ن الفكــر غــري املرغــوب واملــرحي وال اإ
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للقســوة عائــد جمــز، وقدرتنــا عــىل �أن نسســمتتع ونبهتــج ابملــرات خميفــة دلرجــة �أهنــا تسســتطيع 
ــرون  ــة، اإن الســاديني يظه ــامل الفظيع ــاكب الأع ــن ارت ــب النا�ــئ ع ــزم حــىت الرع �أن هت
ويوجــدون؛ لأن القســوة ميكــن �أن تكــون ممتعــة هلــم. ويف الأفــالم عــىل ســبيل املثــل فــاإن 
الســادية تكــون مهبجــة، حيــث حنــب اجملــرم ونعــمل �أن ســلوكه ليــس مســؤوليتنا. وهنــاك 

مواقــف تنتــج عهنــا فظائــع ســادية، مثــل احلــرب والعبوديــة، واملبــارايت الرايضيــة.

ن لنــا  معظــم الــرواايت الشــهرية تؤكــد لنــا مثلــام تفعــل الأداين متامــا ادعــاءات ثــالث: اإ
ن القســوة سســتلقى العقــاب )رمبــا  ن اكنــوا يكرهوننــا، واإ معــى و�أمهيــة مثــل الآخريــن؛ حــىت واإ
مــا عــدا يف حــاةل �أن نكــون حنــن اجملرمــني( و�أن الأرشار غــرابء عنــا، .. و�أيًضــا غــرابء عــن 

�أي قــوة تضمــن وتؤكــد �أن العــداةل ســوف تتحقــق وابلــرورة يف هنايــة الأمــر. 

ــد  ــدل عــىل ثــالث رســائل ق ــ�ي ت ــوة والقصــد، فه �ــارة اإىل الق متثــل قســوة الإرهــاب اإ
ننــا �أكــر قــوة ممــا تظنــون، ونشــعر ب�أننــا ل منــك البدائــل، ولــن  تكــون حقيقيــة �أو ل تكــون، اإ
ــ�أن نتغــري. اإن الإرهابيــني يعملــون وفــق الافــرتاض �أهنــم مه و�أعــداؤمه  قناعنــا ب ــتطيعوا اإ تسس
قــادرون عــىل الســلوك العقــالين، ومعوًمــا مه ليســوا مــرىض نفسســيني، ومه �أيًضــا ل يعانــون 
ــرامئ  ــداد للج ــب والإع ذ �أن الرتتي ــةل، اإ ــرتة طوي ــه لف ــم ل يعانون ــوا فه ن اكن ــا، واإ ــاًل عقليًّ خل

الفظيعــة ل جيــري بسالســة مــع الضــالل والهلوســة وســوء التخيــل. 

ــا تعكــس  ــة، لكهن ــدة القمي ــا ليســت حماي ــور �أهن ــدة تالحــظ اتيل ــة القاع ــا للغ ويف حتليله
در�اًك للصــواب واخلطــ�أ واخلــري والــرش والقــوة والاسســتاكنة، يه متثــل الوجــه الآخــر خلطــاب  اإ
ماكحفــة الإرهــاب كــام �أعلنــه جــورج بــوش وحلفــاؤه.. فرؤيــة القاعــدة للغــرب متاثــل متامــا رؤية 
ننــا نــرى �أنفسســنا كــام لــو كنــا مه، وســوف تتحطــم الصــورة فقــط عندمــا  الغــرب للقاعــدة. اإ
قصــاء الآخــر، ويرفــض منطيــات الــرش الشســيطاين الــي  يتنــازل ويتوقــف �أحــد اجلانبــني عــن اإ

تررهــا القســوة الفظيعــة ب�أننــا خمتلفــون.  

وتقــول اتيلــور: قــد يبــدو للبعــض �أن معتقــدات الإســالميني الرادياكليــني �أو املتطرفــني 



فاكر والاسستجاابت فاكر والاسستجاابتالتطرف مبا هو سلسةل من تطور املشاعر والأ 7171التطرف مبا هو سلسةل من تطور املشاعر والأ

مضلــةل، ولكــن �أي انتقــاد عــىل هــذا الأســاس ل بــد �أن يــوزع ابلعــدل والتســاوي، فنحــن 
يف الغــرب لسســنا مزنهــني �أو معصومــني مــن اعتنــاق الأوهــام والعمــل وفــق ضاللهتــا. ومــن 
ــاع عــن  ــا مثــل طلهبــم الامتن احملمتــل �أن تكــون بعــض مطالبــات الإســالميني معقــوةل متاًم

هانــة املســلمني واحلــطّ مــن قــدرمه.  اإ

اإن اخلطــوة التاليــة لسســتخدام القســوة كنــوع مــن الإرهــاب يه �أن تصبــح معــانة الضحيــة 
نفســها جائــزة وماكفــ�أة تســعد اجملــرم، وبشــلك مــا �أو لســبب مــا جيــد اجملــرم ذلة ورسوًرا يف 
عــذاابت حضيتــه الــي اكنــت مــن قبــل جمرد فائــدة هل. لكــن اإظهار الســادية يعتر اســرتاتيجية 
لهــا خماطرهــا، قــد جتلــب الغضــب والســخط العــام والإنــاكر واخلــالف مــع املنظــامت الزميةل. 

هنــاك ثالثــة �أنــواع مــن املثابــة واملاكفــ�أة الــي ترتبــط هبــا الســادية: املاكفــ�أة وفقـًـا لـ«التطور 
والارتقــاء« وفائدتــه يف املالءمــة والســالمة اجلينيــة، والــذلة اذلهنيــة الــي ينشــطها ادلمــاغ 
آخــر مثــل  مبــارشة، واملاكفــ�أة ابلنيابــة والتوكيــل، ويه ماكفــاة حقيقيــة حســب حمفــز ومثــري �

الأفــاكر، الســلوكيات.. 

ــىل  ــيطروا ع ــس حــىت يسس ــة والتحــمك ابلنف ــمي الأخالقي ــني والق ــرش القوان ــد طــور الب لق
العــدوان املتنــايه اذلي يــؤدي اإىل غلظــة القلــب، ولكــن يف مواهجــة مــن يعتروهنــم بــرًشا 
فقــط ومــن يشســهبوهنم، ومــن مث حيمتــل �أن يكونــوا �أقــرابء، وقــد جتلــب قســوة القلــوب جتــاه 
الغــرابء فوائــد لنجــاة امجلاعــة �أو ماكفــ�أة مبــارشة ورسيعــة: �أرض جديــدة مــوارد غذائيــة، �أو 

رفقــاء ومعاونــون. 

ــبااًب �أحصــاء  ــتانفورد �أن �س ــاردو يف جســن سس ــب زميب ــس فيلي ــامل النف ــة ع ــرت جترب ــبااًب �أحصــاء و�أظه ــتانفورد �أن �س ــاردو يف جســن سس ــب زميب ــس فيلي ــامل النف ــة ع ــرت جترب و�أظه
ــاردو هــذا البحــث  ــد فــر زميب ــوا اإىل حــراس ســاديني خــالل �أايم قليــةل، وق ــيًّا حتول ــاردو هــذا البحــث نفسس ــد فــر زميب ــوا اإىل حــراس ســاديني خــالل �أايم قليــةل، وق ــيًّا حتول نفسس
غــراء نتعــرض مجيًعــا هل يف الظــروف املناسســبة: »حنــن  غــراء نتعــرض مجيًعــا هل يف الظــروف املناسســبةالشــهري ب�أنــه �أظهــر �أن فعــل الــرش اإ الشــهري ب�أنــه �أظهــر �أن فعــل الــرش اإ
ميكننــا �أن نتعــمل �أن نصبــح طيبــني �أو �أرشاًرا بــرصف النظــر عــن مرياثنــا مــن اجلينــات، �أو 

ــا �أو تراثنــا العائــيل«. خشصيتن
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هل ميكننا التوقف عن القسوة؟هل ميكننا التوقف عن القسوة؟

يتــرصف النــاس معتقديــن �أهنــم عــىل صــواب ودلهيــم �أسســباب جيــدة لتفســري رؤيهتــم، 
وحييــط ابختياراهتــم الرغبــات العاجــةل واملبــارشة، والضغــوط النا�ســئة عــن املوقــف، وامليــل 
اإىل نسســيان وجتاهــل حيــاة الآخريــن وجتارهبــم، وحــدود قدراهتــم عــىل تدبــر نتــاجئ وعواقــب 
ــاه  ــني جت ــاة �أو ل مبال ــا اإىل قس ــال اإىل حتويلن ــدوث الأفع ــرار ح ــؤدي تك ــد ي ــم. وق �أفعاهل
معــانة النــاس. وميكــن اعتبــار القســوة ذات �أبعــاد تــرتاوح بــني قســوة القلــب والســادية، 
لهيــا. وقــد تكــون القســوة  فقــد يكــون الأمل متعــة �أو ماكفــ�أة حيصــل علهيــا اجملــرم �أو يســعى اإ
لأجــل املاكفــ�أة مثــل الانــامتء اإىل امجلاعــة، �أو احلــب �أو القــوة �أو الكســب املــادي، .. وهنــاك 

قســوة ن�ســئة عــن الفشــل، الفشــل السســيايس �أو الفــردي.

ن النــاس غالًبــا مــا يكونــون قســاة؛ لأن القســوة تبــدو �أســهل الطــرق للتــرصف  اإ
يف ظروفهــم اخلاصــة، وقــد تكــون هنــاك �أسســباب قويــة لعــدم القســوة، لكــن الأمــر 
اذلي يتطلــب جمهــودا �أقــل هــو جتاهــل هــذه الأسســباب بــدل مــن مقاومــة الضغــوط مــن 
الآخريــن، �أمــا الالمبــالة والكســل واجلهــل عــن معــد واخلــوف مــن النتــاجئ اجملهــوةل فقــد 
ــه ملواهجــة القســوة  ن يزيــد مــن املنــاورة والتالعــب املتعمــد لختيــار القســوة، .. هكــذا فاإ

ــا.  ــري حمفزاهت جيــب تغي

ــدة،  ــارات عدي ــاواة يف اعتب ــامل دون مس ــةل الع ــىل معام ــرشي ع ــس الب ــ�أ اجلن ــد نش لق
ــم  ــرى �أهن ــن ن ــني( ومب ــارب الرمزي ــا )�أو الأق ــم ب�أقاربن ــه هن ــا علي ــا جبلن ــا وم ــن بطبعن فنح
ننــا ابلطبيعــة  �أعضــاء �أقــوايء يف جامعتنــا، وابملعتقــدات الــي تتفــق مــع مــا نعتقــد بــه ونــراه، اإ
فــاكر الــي تناقــص  نــويل اهامتًمــا �أقــل ابلغــرابء وللنــاس الأقــل يف املاكنــة الاجامتعيــة �أو للأ
ــه  ــا ختــرن ب ــرًيا مم ــل كث ــات، وجنه ــدرة عــىل تنظــمي املعلوم ــا، وحنــن حمــدودو الق معتقداتن
ــد عــن  ــا نبتع ــام �أنن ــا، ك ــا يرضين ــده وم ــد �أن نعتق ــا نري ــع م ــنا، لأهنــا ل تتناســب م حواسس
املوضوعيــة يف رؤيتنــا للحيــاة مبــرور الوقــت، ونعتــر النتــاجئ املسســتقبلية والعواقــب البعيــدة 
�ــيئًا �أقــل يف الأمهيــة مــن الأحــداث املعــارصة �أو القريبــة، ويه ظاهــرة يطلــق علهيــا علــامء 
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ســقاط الزمــن مــن الاعتبــار، وذلكل عندمــا خنتــار �أن نكــون قســاة، فغالًبــا مــا  النفــس اإ
ــه يف  ــرر اذلي حيدث ــاجئ ال ــار عــىل �أســاس مدخــالت منحــازة، ونفشــل يف �أخــذ نت خنت
آت القســوة ل تــدوم طويــاًل، والغنميــة ختتطــف، والهتديــد مــن الضحيــة  الاعتبــار، مفاكفــ�
ــا �أطــول  يــزول، وموافقــة امجلاعــة واحضــة، �أمــا عقــوابت القســوة فعــادة مــا تسســتغرق وقتً

ذا وقعــت ابلفعــل.  كثــرًيا اإ

ن التعلــمي ميكــن �أن يقلــل مــن سســيطرة املعتقــدات الزائفــة، فاملعرفــة ابحلقائــق ومعرفــة  اإ
كيــف نفكــر ســوف تســاعدن يف كشــف ماليــني الأ�ــاكل مــن الهــراء اذلي يقدمــه مــن 
قصــاء الآخــر. وسســميكننا بعــد ذكل التدقيــق يف البحــث عــن �أي  يسســتفيدون كثــرًيا مــن اإ
دليــل عــىل مــا يشــاع مــن افــرتاء �أو قــذف ضــد الأعــداء �أو الأقليــات، وســوف نسســتطيع 
ــر �أي �أن  ــاه الآخ ــر جت ــة واجلوه ــة املاهي ــتند اإىل نظري ــاء يس ــا اكن �أي ادع ذا م ــز اإ �أن من
الآخريــن جوهــرمه فاســد فرفضهــم، وبــذكل فســوف نتحــدى التمنيطــات، وميكننــا �أيًضــا 
�أن نعــمل �أطفالنــا التــارخي الصحيــح والأفضــل، وليــس معــى ذكل �أن نعيــد رسد الأخطــاء 
القدميــة �أو جنــدل مــن ارتكبوهــا، مفــن احملمتــل �أن لك بــدل ارتكــب الفظائــع وعــاىن مهنــا، وتعــمل 
التــارخي ميكــن بــدًل مــن ذكل �أن يضــع هــذه اجلــرامئ يف مضاميهنــا ويظهــر �أن هنــاك �أسســبااًب 
ــاإن طبيعــة  ــمك ف ــة ال ــهيا فــا بعــد. حســب نظري ــم حتا�س حلدوهثــا ويطــرح الأمــل يف �أن ي
املالحظــة تغــري مــن طبيعــة اذلي نالحظــه، ويســاعدن التعــمل مــن اجملمتــع �أو التريــر اذلي 
ــران الآخــرون، وهــذا �أيًضــا يشــلنا يف صــورة  ــنا كــام ي ــ�أيت فــا بعــد يف �أن نــرى �أنفسس ي
تامتثــل بشــلك �أفضــل مــع مــدراكت النــاس عنــا ومــا »يرونــه« فينــا، ويصــل ذكل بنــا اإىل 
ــا  ــه لن ــو اكنــت توقعاتنــا حنــن، فيصبــح مــا يتوقعون ــا كــام ل �أن نتبــى توقعــات الآخريــن عن
ننــا بــذكل نشــاركهم معتقداهتــم ونرغــب فــا علمــون �أن نرغــب فيــه.  ليــه، اإ هــو مــا نصــري اإ

ن طواعيــة التشــلك وســهوةل الانقيــاد، عنــرصان حيــواين وهمــامن يف �أســلوب حياتنــا  اإ
ــا �أن  ــة كــام تعلمن ــا حمتي ــا، وليــت لك احتياجاتن ــا متوامئــني اجامتعيًّ ــث؛ فــذكل يبقين احلدي
نعتقــد، لكــن لســوء احلــظ فــاإن املعتقــدات الــي  ختلــق التحــدي والرصاعــات مــن الغــري 
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ميكــن �أن تصبــح قميهتــا كبــرية نتيجــة ذلكل، وقــد تصعــد �أحيــاًن اإىل مرتبــة املبــادئ املقدســة 
كــام �أن بعــض املعتقــدات يــؤدي اإىل الــرصاع، مثــل فكــرة �أننــا مجيًعــا لنــا احلــق �أن حُتــرتم 
ــاء القداســة  ضف ــاس تشــجع اإ ــاك جامعــة مــن الن ــة همــام اكن حمتواهــا، وهن ــا القوي معتقداتن
عــىل مبادئنــا ومعتقداتنــا، لأهنــم مه اذليــن يسســتفيدون مــن ذكل، ويســاوون بــني نقــد هــذه 
ــةل  ــادي عالمــة الفضي ــروة وامجلــال امل ــ�أن ال ــني عــدم الاحــرتام ويلمحــون ب املعتقــدات وب
ــام  ــة ه ــلع التجاري ــهتالك الس ــادي واسس ــو الاقتص ــون �أن المن ــة، ويفرتض ــوة الاجامتعي والق
معيــارا اجلــودة يف ذاتــه، وادلعايــة املاهــرة جتعــل ذكل فلســفة مامتســكة قويــة ول يوجــد مــن 

الأسســباب مــا جيعلنــا نصــدق ذكل.    

ــتقبل غــري البعيــد تعديــل �أو تغيــري مــا جيــري يف ادلمــاغ مبــارشة،  رمبــا ميكننــا يف املسس
ــة يف جتــارب  ــتخدام الكــاوايت والأدوي ــرة ابسس ــري اذلاك ــل وتغي ــل تعدي ــق ابلفع ــد حتق وق
زاةل �أو نــزع املعتقــدات القويــة واخلطــرية  علميــة عــىل احليــوان. ول يوجــد هنــاك ســبب مينــع اإ

مــن عقــول البــرش بقياســات علميــة دقيقــة مــن �أن تكــون معاجلــة حقيقيــة وواقعيــة. 

لكــن القــدرة عــىل التحــمك ابلقســوة ابلتدخــل املبــارش يف معــل ادلمــاغ ســالح ذو 
ــات  ــن �أخالقي ــا يه موجــودة الآن ع ــر مم ــة عاجــةل �أك ــاج اإىل مناقشــة عام ــن، وحنت حدي
التقــدم التكنولــويج اذلي هيــدد كياننــا وهويتنــا. مــاذا سســيكون احلــل لــو �أن �أسســبااًب 
ــة،  ــا الطبيع ــنكون جمــرد دىم تلعــب بن ــا سس نن ــا، اإ ــا ورغباتن جســامنية حتــرك لك معتقداتن
فهــ�ي الــي جتعلنــا منعزلــني �أو انطوائيــني، حاقديــن �أو قســاة ومســتبدين نرغــب يف �أخــذ 
ن مــا فعلتــه وتدخلــت فيــه؛ جيناتــك، غــذاؤك، نزعاتــك  لك يشء ول نعطــي يشء، اإ
ــذه الفــرتة الزمنيــة  ــن النــاس يف طريقــك يف ه ــوكل، ومعتقداتــك، ومــن قابلهتــم م ومي
املتصــةل، وخراتــك وجتاربــك يف الطفــوةل، وهكــذا بــال هنايــة، .. النفــس متعــددة، واملــخ 
ســوق مــن اخلــالاي العصبيــة صانعــة ومنتجــة للضوضــاء املزجعــة، لكــن الأفــاكر املتصارعــة، 

ــكك.  ــك ومل ــات معاكســة يه من ــي تشــدك وتســحبك اإىل اجتاه ــوازع ال والن
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ــاء ورغــوة  ل غث ــة عنــك، والشــعور الواعــي ليــس اإ ن ابيق النــاس تشــعر ب�أهنــا خمتلف اإ
ــا بفعــل اللغــة الــي  ل �أهنــا جــزء منــك، ابتعــد صناعيًّ ســاحبة عــىل ســطح حميــط كبــري، اإ
ــوص يف  ــىل الغ ــوة ع ــه الق ــاء اذلي خيصــك دلي ــد والغث ــذا الزب ــا، وه ــتخدهما يك نصفه تسس
نــه �أيًضــا جــزء مــن  احمليــط وفهــم تياراتــه، وميكنــه �أحيــاًن حــىت �أن يغــري قوتــه واجتاهــه، اإ
ن مل نكــن حنــن عوامــل فاعــةل تســبب  احمليــط و�أنــت احمليــط لكــه، ومــاذا ينتــح عــن ذكل اإ
ننــا معــالء منحــازون لكننــا حنــن عوامــل فاعــةل رمًغــا  التغيــري يف العــامل -جزئًيــا ويف حــدود- اإ

عــن ذكل. 

ــدة. وحنــن  ــت مفي ــا اكن ــة، لأهن ــادئ الأخالقي ــد طــورن املب ــول نظــرايت دارون لق  تق
ــا  ــم رضًرا، فرمب ــببنا هل ن سس ــن، واإ ــرش �آخري ــع ب ــل م ــد �أن نتفاع ــة ل ب ــوانت اجامتعي كحي
ن اسســتطاعوا، واملشــلة الثانيــة يه �أننــا نقــي جــزًءا كبــرًيا مــن حياتنــا معمتديــن  يروننــا اإ
ــة، ويف الكــر  ــاج اإىل الرعاي ــوةل حنت ــن، فنحــن يف الطف ــن الآخري ــنة م ــوااي احلسس عــىل الن
يفقــدن الســن واملــرض كثــرًيا مــن دفاعاتنــا، والقــوة الــي ميكننــا �أن جنــر هبــا النــاس عــىل 
حتقيــق النفــع واخلــري لنــا ل ميكــن �أن تــدوم، ول بــد �أن جنعلهــم مه اذليــن يريدون مســاعدتنا، 
وقواعــد ومبــادئ الأخــالق عــىل الــرمغ مــن �أهنــا تبــدو حمــددة للســلوك، لكهنــا لزمــة عنــد 
مــن يهنــج هنًجــا �أخالقيًّــا مسســتقاًل. .. ولــو كنــت عضــًوا ذا قميــة يف جامعــة ويعتــى بــك فهــذا 
ــدة  ــان الاجامتعــي اذلي ميكــن �أن تكــون هل فائ ميــدك بشــلك مــن �أ�ــاكل الضــامن والأم
عظميــة يف �أوقــات الضعــف، وكــام �أظهــرت ادلراســات مكــرًرا، فــاإن الشســباكت الاجامتعيــة 
غــري الفاعــةل متثــل عامــل خماطــرة ملــن يعانــون قصــوًرا يف الصحــة البدنيــة �أو العقليــة، فهــ�ي 

تقلــل مــن الشــعور ابلرضــا ورمبــا تســبب الوفــاة املبكــرة. 
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ل ميكــن بنــاء التديــن وتفســري ادليــن يف معــزل عــن اخلــرات القامئــة دلى الأفــراد 
واجملمتعــات والاحتياجــات والتوقعــات دلهيــم؛ فالتديــن منتــج حضــاري اجامتعــي يعكــس 
ــية والاجامتعيــة للمتدينــني، ولكــن هــذا التشــكيل البــرشي لدليــن ي�أخــذ  احلــاةل السسياسس
ــدة، وميكــن يف هــذا  ــن يف رصاعــات معق ــرية اجتاهــات متعســفة تقحــم ادلي ــان كث يف �أحي
ــا  ــذت صيغً ــية �أخ ــات سسياسس ــرية ورصاع ــة كث ــالكت اترخيي ــري تش ــم وتفس ــياق فه السس
ســالمية  ومذاهــب واجتاهــات دينيــة. وميكــن اليــوم، يف الــرصاع القــامئ يف دول عربيــة واإ
مالحظــة كيــف يــم اسســتحضار ادليــن يف الــرصاع دلرجــة �أنــه مل يعــد ممكنـًـا حتليــل املوقــف 
الفكــري وادليــين لأطــراف الــرصاع، ويتســاءل املراقــب حبــرية، �أيــن يقــف ادليــن؟ �أو يف 

�أمل �أكــر؛ مــا هــو ادليــن؟

اكن عصــام الرقــاوي )�أبــو محمــد املقــديس( املوجــه الفكــري املؤســس للتيــار القتــايل يف 
ــوة  ــة ادلع ــوا يســمون �أنفســهم جامع ــام«، واكن م ــة الإ ــت »بيع ــي مسي ــة ال الأردن، اجملموع
واجلهــاد، وقــد جســن �أبــو محمــد ورفيقــه �أمحــد فضيــل اخلاليــةل )�أبــو مصعــب الزرقــاوي( 
عــام 1995، عــىل خلفيــة قضيــة اكنــت تبــدو حضــةل وغــري خطــرية، اكنــوا مجموعــة صغــرية، 
وكــرت امجلاعــة يف الســجن وانتــرشت بــني املســاجني املقبــوض علهيــم يف قضــااي جنائيــة، 
ــو محمــد  ــا �أن �أب ــن القصــة هن ــرى، ولك ــذه قصــة �أخ ــرض، وه ــك الع ــة وهت ــل الرق مث
تغــري كثــرًيا و�أجــرى مراجعــة طويــةل للفقــه القتــايل، واجتــه مقــرتاًب مــن الوســطية �أو الفهــم 
العــام للمســائل ادلينيــة اذلي اسســتقر عليــه فقهــاء الأمــة وغالبيهتــا، ول �أعــين �أن ذكل هــو 
الصــواب. وخــرج �أعضــاء امجلاعــة يف عفــو عــام، مث ازداد انتشــار امجلاعــة وت�أثريهــا يف الأدن 
وســورية والعــراق. �أمــا �أبــو محمــد فنبذتــه جامعتــه، و�أعــادت الســلطة اعتقــاهل، و�أمــى يف 
ــا، �أو ميكــن التســامح  ــتحق �أن يســجن لأجله ــنوات طــواًل يف قضــااي ل تسس الســجن سس
معهــا، ويف الوقــت اذلي يقبــع فيــه يف الســجن فــاإن قــادة ودعــاة القتــال والتشــدد يف حريــة 
وحتــت الضــوء ويف وســائل الإعــالم، حــىت مــن مه يف الســجن مهنــم، يصولــون وجيولــون 

كأهنــم �أابطــرة.
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وقــد نــرشت حصيفــة احليــاة قبــل سســنوات ترصحًيــا لأحــدمه �أنــه اكن يتعــاون مــع 
اخملابــرات الريطانيــة، القصــة هــذه ليســت هممــة �أمهيــة الفكــرة املؤسســة يف هــذه الفــوىض 
مبعناهــا العلمــي وليــس الاجامتعــي؛ فالأفــاكر ادلينيــة تعكــس دامئـًـا وابلــرورة احتياجــات 

ــات. ــات ومصــاحل وطبق وتوقعــات فئ

ن ت�أثــري لك مــن �أيب محمــد و�أيب قتــادة و�أيب سســياف وحضــورمه مسســمتد مــن احتياجــات  اإ
ــا  ــوم م ــتقلني، ويف ي ــمل مسس ــه وع ــن فق ــس م ــة، ولي ــات املعني ــات املصــاحل وامجلاع وتوقع
عندمــا تتشــلك مؤثــرات جممتعيــة �أو مصــاحل ســلطوية حــول الاعتــدال ســريتفع �ــ�أن �أيب 
محمــد وينحــر دعــاة الغلــّو. وهــذا مــا حــدث ابلفعــل، فــاإن وســائل الإعــالم تنــرش اليــوم 
رســائل مربــة مــن �أيب محمــد اإىل امجلاعــات الإســالمية يدعــو فهيــا اإىل الــرتوي والاعتــدال 
ــن  ــا م جراًم ــر اإ ــة �أك ــال اجلهادي ــات القت ــض جامع ــارت بع ــا ص ــع(، بعدم ــي ابلطب )النسس

الأنظمــة وادلول املوصوفــة ابلظــمل، واملــرر اخلــروج علهيــا وقتالهــا ابلظــمل!

ــو محمــد املقــديس، �أن الرجــل  ــي قدهمــا �أب ــة، ال ــة والإعالمي تبــدي الأحاديــث الصحفي
ل �أن الفــرق بينــه وبــني كثــري  �أكــر اعتــداًل مــن بعــض نــواب الإخــوان املســلمني وقادهتــم، اإ
ــيايس  ــى، لكــن ســلوكهم السس ــل �ــكري مصطف ــن الإســالميني هــو �أهنــم يفكــرون مث م
ــت �أفضــل  ــد كن ــون هبــا. وق ــي يؤمن ــاكر ال ــادئ والأف ــة هل ابملب ــام براغــاميت، ل عالق والع
ــب،  ــديس، �أو جُين ــد املق ــو محم ــام �أب ــب عص ــمع، �أن يتجن ــو اكن يل ر�أي يس ــا، ل خشصًي
الظهــور يف وســائل الإعــالم، وميــي فــرتة اكفيــة مــن الاســرتخاء واملراجعــة واحلــوار اذلايت 
وامجلاعــي. و�أعتقــد �أن الرجــل، عــىل الــرمغ مــن اخلــالف الكبــري بينــه وبــني السســياق العــام 
للفكــر الإســاليم، يبــدي وضوًحــا يف التفكــري والقبــول ابلعمــل الســلمي. ورمبــا لــو �أتيحــت 
هل فرصــة اكفيــة مــن احلريــة، و�ــارك يف حــوارات موســعة مــع علــامء ومفكريــن خيتلفــون 
جــراء مراجعــة �ــامةل لأفــاكره ومواقفــه، مثلــام جــرى يف �أوســاط  نــه قــد يقبــل ابإ معــه، فاإ

امجلاعــات الإســالمية الســلفية والقتاليــة يف مــرص واخلليــج والميــن.

مــام عــام 1995 حــمك عليــه عــىل  عندمــا قــدم املقــديس اإىل احملمكــة يف قضيــة بيعــة الإ
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ــورط  ــه مل يت ــري مرخــص، لكن ــازة ســالح غ ــي، وحي ــري رشع ــمي غ ــامتء لتنظ ــاس الان �أس
رهــايب. وعندمــا اعتقــل مــرة �أخــرى يف �أواخــر العــام 2001  مبــارشة يف معــل عســكري اإ
ــن ادلوةل، وهــو يبــدي بوضــوح وعالنيــة معارضتــه للعمــل العســكري  بر�أتــه حممكــة �أم
ــًدا، ويرفــض قتــل النســاء  غــري املنضبــط بــرشوط، و�أعتقــد �أهنــا رشوط غــري متوافــرة �أب
والأطفــال، واخملالفــني جملــرد خمالفهتــم، وغــري ذكل مــن الأعــامل الــي تقــع يف العــراق وســورية 
وغريهــام مــن دول العــامل. وليــس مــن املنطقــي حماسســبة �أحــد عــىل نــواايه و�أفــاكره الباطنــة، 
ورمبــا لــن تــرتدد دول وجامعــات ملزتمــة ابلســمل يف الاعتــداء والقتــال والهنــب والاحتــالل 
لــو �أتيحــت لهــا فرصــة ذلكل؛ فالســالم والتعــاون ليــس هوايــة، مثــل مجــع الزهــور 
ل  والطوابــع، لكنــه معــادةل معقــدة مــن املصــاحل واحلاجــات والتدافــع واخلــوف واحلمكــة، واإ
ــة والأســوار و�أهجــزة  ــواب املغلق ــة والأب ــة امحلاي ــاذا وجــدت احملــامك و�أهجــزة الأمــن و�أنظم مل

ــن واحلراســة؟ ــة ورشاكت الأم ــة الإلكرتوني املراقب

ــه  ــرمغ ترئت ــرة �أخــرى ب ــاهل م ــتدعي اعتق ــًرا يسس ــديس خط ــو محمــد املق ــل يشــلك �أب ه
فــراج عنــه؟ مــاذا نريــد مــن الرجــل ابلتحديــد؟ هــل نريــد هل الصــالح والتغــري الإجيايب،  والإ
�أو عــىل الأقــل التوقــف عــن اخلــروج عــىل القانــون؟ مل يصــدر عــن الرجــل بعــد اإطالقــه 
ســوى ترصحيــات و�أقــوال ل ختتلــف عــام هــو منشــور ويقــال ويســمع كثــرًيا، ويه �أقــوال 
ميكــن �أن تــؤدي اإىل اعتقــال عــرشات ورمبــا مئــات الآلف، ونســمع ونــرى �أقــواًل ومواقــف 
مــن غــري املتدينــني، بــل مــن غــري املســلمني، �أكــر تطرفـًـا مــن �أفــاكر �أيب محمــد املقــديس.

ــد  ــف احلق ــدال، وختفي ــن الاعت ــاةل م ــرص ملواهجــة التطــرف وتشــكيل ح ــة ف ــل مث ه
ذا اكنــت هــذه الفــرص ممكنــة، فهــ�ي ابلت�أكيــد تقــع يف سســياق مــرشوع كبــري  والكراهيــة؟ اإ
ــر  ــل اجملمتعــي، وتطوي ــة والت�أهي ــامتء واملشــاركة والتســامح واحلري لالإصــالح واحلــوار والان
ــية  ــة السسياسس ــّل ل يلــف ادلول والأنظم ــاك ح ــالم. وهن ــائل الإع ــاجه ووس ــمي واملن التعل
نــه العــدل،  �ــيئًا، وهــو كفيــل حبــل لك مشــالكت الإرهــاب واجلرميــة والفســاد والفقــر، اإ
فعندمــا تتــاح الفــرص ابلتســاوي �أمــام املواطنــني للحصــول عــىل التعلــمي والعمــل والرعايــة 
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الصحيــة والاجامتعيــة، وعندمــا يتنافســون بعــداةل عــىل الوظائــف واملناصــب، يف القطــاع 
العــام واخلــاص، وعــىل املكتسســبات واملــوارد، ويــؤدون الواجبــات ابلتســاوي، فــاإن �أفاكرمه 
ن بقيــت بعــد ذكل قــةل  وطموحاهتــم ســتتجه تلقائًيــا حنــو الوســائل الســلمية والقانونيــة، واإ
ــل  ــد �أق ــتكون ابلت�أكي ــا، وسس ــيطرة علهي ــ�ي مســ�أةل ميكــن السس ــني فه ــن املنحرف ــن املغامري م

�أمهيــة بكثــري مــن حــوادث املــرور.

رمبــا لــو �أتيحــت لأمحــد اخلاليــةل �أبــو مصعــب الزرقــاوي، بعــد خروجــه مــن الســجن 
عــام 1999 بعفــو عــام، الفرصــة للعمــل والاسســتقرار لبقــي يف الأردن، وحتــول اإىل مواطــن 
مثــل غــريه مــن الإســالميني اذليــن جيــدون الفرصــة يف البــدل للعمــل والعيــش والتفكــري بقدر 
معقــول مــن احلريــة والتســامح، ورمبــا لــو مل يفصــل الشســيخ عبــد هللا عــزام مــن اجلامعــة 

الأردنيــة عــام 1980 لبقــي يف الأردن، واكن �أحــد العلــامء واملفكريــن يف العــامل الإســاليم.

والغريــب �أننــا يف الأردن، نقــوم مبرشوعــات رائــدة يف التســامح والاســتيعاب، مث 
نرهبــا بعمــل ميكــن تالفيــه؛ فعبــد هللا عــزام اكن �أحــد الشســباب العامــل يف معســكرات 
ــة برئاســة وصفــي التــل لإكــامل  ــه احلكومــة الأردني الفدائيــني )1967 – 1970( مث ابتعثت
ــًوا، واكن  ــةل اذلي تلقــى عف ــة، واخلالي ــتاًذا يف اجلامعــة الأردني ــنّي �أسس ــا، وعُ ــته العلي دراسس
ــن  ــاًل ع ــه، فض ــاء مدينت ــة الزرق ــرية �أو بدلي ــة صغ ــن لرشك ــة ميك ــط اإىل فرص ــاج فق حيت

ــا هل. ــع �أن توفره ــة ومؤسســات اجملمت احلكوم

ليــه ابلعاجــز عــن رؤيــة احــامتل اخلطــ�أ دلى اذلات واملعقوليــة  الأيديولــويج اذلي يــؤرش اإ
والصــواب دلى الآخــر خيتلــف عــن املنمتــي سسياسســًيا وفكــراًي اإىل التيــار نفســه، مبعــى �أن 
الأيديولــويج الإســاليم ليــس ابلــرورة هــو لك اإســاليم، والأيديولــويج اليســاري ليــس 
ابلــرورة هــو لك يســاري، وكــذا القــويم والليــرايل، ولكــن الأيديولــويج هــو لك مــن 
دراك احــامتل خطهــا �أو صــواب الفكــرة  ينمتــي اإىل فكــرة انــامتء جيعــه يرفــض �أو يعجــز عــن اإ
لهيــا؛ ســواء اكنــت  الأخــرى بغــض النظــر عــن الاجتــاه �أو الفكــرة �أو الفلســـــفة الــي ينمتــي اإ

دينيــة �أو وطنيــة �أو قوميــة �أو سسياسســية �أو فلســفية...



النبل اذلي يتحول فساًداالنبل اذلي يتحول فساًدا 8282

تبــد�أ الأيديولوجيــات العامــةل فكــرة نبيــةل حترريــة �أو اإصالحيــة، ويف حلظــة انكســارها 
وفشــلها قــد تراجــع نفســها وتغــري مــن �أفاكرهــا واجتاهاهتــا، ولكهنــا يف عــامل العــرب �أنشــ�أت 
ــني اإىل  ــني املنمت ــن الأيديولوجي ــة. فقــد تشــلت جامعــات وفئــات م ــة خميف ــاةل َمَرِضّي ح
دراكهــم للعــامل والأفــاكر عنــد تــك اللحظــة،  تيــار �أو فكــرة يتوقــف اإحساســهم ابلزمــن واإ
ــبة  ــام 2001 ابلنسس ــون ابلع ــه الأيديولوجي لي ــي اإ ــن اذلي ينمت ــر الزم ــن تقدي ويف ذكل ميك
لالإســالميني، و1989 ابلنسســبة لليســاريني، و1967 ابلنسســبة للقوميني، و1952 ابلنسســبة 

ــبة للمقاومــني. ــني، و1948 ابلنسس لليرالي

واحلــال �أن �أكــر مــن يــيء اإىل فكــرة �أو تيــار ويعمــل ضدهــا مه الأيديولوجيــون 
لهيــا، ولكهنــم يســوقون �أنفســهم ومؤيدهيــم وجممتعاهتــم اإىل سلســةل مــن الــرشور  املنمتــون اإ
دراك الواقــع احمليــط ومعــق الأحــداث اجلاريــة يف العــامل ومــا  والأزمــات، تبــد�أ ابلعجــز عــن اإ
ــل  ــن مث التحلي ــف الإدراك وم ــة، فيتوق ــة ثقافي ــة اجامتعي ــن حتــولت اقتصادي ــا م يصاحهب
والفهــم والتقيــمي وفــق املعطيــات الــي تشــلت يف مرحــةل الانتشــار والت�أثــري، مث الاعتقــاد 

ل ابلعــودة اىل مــا قبــل حلظــة الانكســار. ــه ل جمــال لالإصــالح �أو العمــل اإ ب�أن

ــن يشــالكن  ــد الذلي ــة واحلق ــة والفشــل الكراهي ــع الهزمي وينشــئ التعصــب يف تفاعــه م
ــه،  ــص من ــب التخل ا جي ــر رشًّ ــون الآخ ــلوك، فيك ــاكر والس ــات والأف ــف والاجتاه املواق
دراك يشء مشــرتك مــع »الآخــر«، ويكــون لســان حاهلــم كــام  ويعجــز الأيديولوجيــون عــن اإ
تصفهــم اكثلــني اتيلــور: »اذليــن نصفهــم ب�أهنــم ضعفــاء، خونــة، �أننيــون، مقــززون يصبحــون »اذليــن نصفهــم ب�أهنــم ضعفــاء، خونــة، �أننيــون، مقــززون يصبحــون 
ذا حتــدوا هــذه الأمنــاط بــ�أن يكونــوا عكــس ذكل: �أقــوايء،  ذا حتــدوا هــذه الأمنــاط بــ�أن يكونــوا عكــس ذكل: �أقــوايء، »�آخريــن« ويشــلون هتديــًدا اإ »�آخريــن« ويشــلون هتديــًدا اإ
جديريــن ابلثقــة، عطوفــني، دلهيــم مشــاعر دافئــة، هيمتــون ابلغــري«جديريــن ابلثقــة، عطوفــني، دلهيــم مشــاعر دافئــة، هيمتــون ابلغــري«. وتنشــئ القضيــة الــي 
يتجمــع حولهــا الأيديولوجيــون �ــ�أن لك القضــااي التارخييــة �أســطورة املؤامــرة الرشيــرة الــي 
آمريــن ويعــين  حتــرك النــاس ب�أعــداد كبــرية لرتــاكب �أعــامل وحشســية ضــد املهتمــني مــن املت�
ــوس  ــارخي يف طق ــدار الت ــي ترتكــب عــىل م ــة ال ــن اجلــرامئ الفظيع ــا هــو �أســو�أ م ذكل م
و�ــعائر فاســدة، ولكهنــا ترتكــب عــىل ســبيل تصفيــة بعــض العقائــد مــن العــامل الواقعــي.
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ويف الــرصاع املمــزوج ابلكراهيــة ل يعــود اعتبــار للمبــادئ العامــة والقــمي والقوانــني 
لهيــا، فــال تعــود  ل عندمــا تكــون يف مصلحــة الأيديولوجيــا والأ�ــخاص املنمتــني اإ الســائدة، اإ
ذا اكنــت حليفــة هلــم �أو تعمــل ضــد خصوهمــم، ول تكــون  ادلكتاتوريــة والاســتبداد رًشا اإ
ــات  ــاحل وعالق ــلك مص ــم. وتتش ــت حريهت ذا اكن ل اإ ــة اإ ــة ومقدس ــا ملهم ــة علي ــة قمي احلري
ــا  ــا حركيًّ ــذ الفســاد امًس ــن ي�أخ ــتبداد والظــمل، ولك ــىل الفســاد والاس ــوم ع وماكســب تق
ــح  ــلون، ويصب ــون والفاســدون والفا� ــا الظامل لهي ــي اإ ــي ينمت ــا ال ــو الأيديولوجي ــًدا ه جدي
ادلفــاع عــن الفســاد والفشــل دفاعـًـا عــن الأيديولوجيــا وعــن اذلات والهويــة، وتنشــ�أ �أجيــال 
جديــدة يف ظــل واقــع الفســاد اذلي حتسســبه اإصالًحــا فــال تــرى الإصــالح ســوى ماكســب 
ل لفئهتــا، ول تــرى الآخــر مبــن هــو ليــس مــن  فئويــة مغلقــة وحمتكــرة، ول تؤمــن ابحلريــة اإ

ــًرا حبــق �أو حريــة �أو مكســب ســوى صدقــات مليئــة ابملــّن والأذى. الفئــة املغلقــة جدي

ــاد  ــن الفس ــة ع ــة واجامتعي ــب اقتصادي ــ�أ تراتي ــال، تنش ــب الأجي ــن وتعاق ــرور الزم ومب
والفشــل، مــا يتحــول اإىل منظومــات وترشيعات ومؤسســات و�ســبكة معقدة مــن العالقات 
واملصاهــرات واملصــاحل والــرش�اكت والأفــاكر والاجتاهــات واملعتقــدات والشــائعات الــي مل 

يعــد �أحصاهبــا يدركــون روايهتــا احلقيقيــة املنشســئة.

ــيل،  ــي وعق ــل نف ــب اإىل خل ــك والصل ــاذ واملامتس ــع الش ــذا الوض ــول ه ــرًيا يتح و�أخ
ويكــون هــذا اخللــل والوضــع الشــاذ قميـًـا وثقافــات مكّرســة تدافــع عهنــا وتررهــا وتنظــر لهــا 
عالميــة وفكريــة وتعلمييــة و�أاكدمييــة، فيكــون الــرش �أصــاًل واخلــري  مؤسســات اقتصاديــة واإ

خروًجــا عــىل الأصــل وحــاةل تدعــو اإىل الســخرية والنبــذ.

تنشــئ الأمم والأفــراد ســلوكها الاجامتعــي والثقــايف �أساًســا وفــق غرائــز ودوافــع بيولوجيــة 
قامئــة عــىل اخلــوف والبقــاء وحتســني البقــاء، ويف ذكل تتشــلك وتتطــور علــوم البيولوجيــا 
الســلوكية والثقافيــة مبــا يه مالحظــة ودراســة اجتاهــات ومواقــف الأفــراد واجملمتعــات وفــق 
ــه يبــدو جمــرد  ــية لتحســني حياهتــا. هــذا التفســري عــىل حصت مــا هتدهيــا غرائزهــا الأساسس
حقيقــة بسســيطة ومؤسســة لفهــم التطــور والتعقيــد يف ســلوك واجتاهــات الأفــراد واجملمتعات، 
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ل مبــا تطــورت املعرفــة البيولوجيــة الثقافيــة لتواكــب  ول يصلــح معليًّــا للتفســري واملراجعــة اإ
تطــور الإنســان نفســه. لكــن نظــل يف حاجــة مسســمترة ومتواصــةل لسســتحضار اترخي 
الأفــاكر وتشــلها وتطورهــا لأجــل التصويــب واملراجعــة املسســمترة ملنظومــة احليــاة واملــوارد 

والتشــالكت الاجامتعيــة والسسياسســية املصاحبــة لهــا.

نفــاق عــىل �أعــامل  لقــد اكنــت الوفــرة يه اســرتاتيجية الإنســان لأجــل حتســني احليــاة والإ
نتــاج نفســه وحتســني املــوارد.  ن مل تكــن منتجــة ابملعــى املبــارش لكهنــا تصلــح لتطويــر الإ واإ
لهيــا لتحســني املــوارد وتعظميهــا  هكــذا نشــ�أت الثقافــة مبــا يه معليــة قــّدر النــاس احلاجــة اإ
ن اكنــوا  دامهتــا وصيانهتــا، وهكــذا �أيًضــا تقــمّي الثقافــة مبــا يه وعــي اذلات، لكــن املثقفــني واإ واإ
ــايج متســولني، حــىت  نت ــوم الاقتصــادي والإ ــون ابملفه ــة يظل ــة واجامتعي رضورة اقتصادي
عندمــا تكــون الثقافــة ســلعة راجئــة يف الأســواق تنشــئ مــوارد للمشســتغلني هبــا وتنشــئ �أيًضا 
صناعــات و�أســواقًا ووظائــف، يه ليســت غــذاء ول دواء ول معــارف وهمــارات ومــوارد 
طــاةل العمــر وحتســني الصحــة والأداء،  نتــاج والســكن واإ ماديــة ملموســة يف الصناعــة والإ
ــرح  ــتغلون ابمل ــون واملشس ــاة والروائي ــعراء وادلع ــل الش ــم يظ ــرى هل ــة الك ــرمغ احلاج وب
والســيامن والروايــة والرتفيــه متســولني وعــاةل عــىل املنِتــج الأســايس؛ املــزارع والصانــع والنجار 
واحلــداد والطبيــب واملهنــدس والبنــاء،... حــىت عندمــا يزيــد الفنــان املصمــم ورمبــا يضاعــف 
ن جلبــت مــاًل كثــرًيا، فاملــال يف الأســاس هــو  هنــا مــوارد رمزيــة �أو ومهيــة؛ واإ قميــة الســلعة فاإ
املــاء والطاقــة والأرض والــزرع والــار واملــوايش ومــا ينشــ�أ عهنــا مــن دواء و�أاثث ولبــاس 
ــد  ــوايش، وق ل ابلأرايض وامل ــان اإ ــر يقاس ــى والفق ــن الغ ــة .. مل يك ــامل و�أمتع ــوت و�أع وبي
ظــل التجــار يف احلضــارات واجملمتعــات يغلــب علهيــم �أهنــم غــري مرغــوب فهيــم بــرمغ احلاجــة 
لهيــم، لقــد �أنشــ�أ هــذا الأســلوب خلــاًل سسياسســًيا واجامتعًيــا مــرتامًك وطويــاًل، مل ينظــر اإىل  اإ
التجــار مكواطنــني ومشــاركني يف احليــاة السسياسســية والعامــة، ويف غالــب الأحيــان يكونــون 
ــارخي،  ــة عــىل مــدى الت ــة الهيــود ابجملمتعــات الأوروبي مــن الغــرابء، هكــذا تشــلت عالق
ــوا  ــةل ظل ــم الهائ ــرمغ ثروهت ــود، وب ــب والنق ــوك والأســواق واذله ــرون البن ــوا يدي ــد اكن فق
ــاد وحمــاولت الإابدة،  ــري مندجمــني يف السسياســة والاجــامتع وتعرضــوا لالضطه ــرابء غ غ
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ــري الهيــود يتعرضــون للمصــري نفســه، لأهنــم  ــن غ ا اكن التجــار م ــرية جــدًّ ويف حــالت كث
ن مل يكونــوا كــذكل فقــد اكنــوا مكروهــني، .. البنــوك والــرشاكت  اكنــوا غالًبــا غــرابء حــىت واإ
ــل  ــوم حتم ــىت الي ــزال ح ــب والفضــة مات ــندات واذله ــهم والسس ــة والأس ــة يف الرصاف املالي
ــة �أن سسياســة  ــة صادم ــد تكــون معرف ــني املكروهــني. وق ــات وســلوك املراب ــرة وعالق ذاك
احلــمك يه حمصــةل حتالــف الغــرابء مــن التجــار اذليــن ميلكــون املــال والصياديــن الأقــوايء 
واملنبوذيــن مــن �أهــل القــرى واملــدن، لكــن يف احلاجــة اإىل قوهتــم الــي توفــر امحلايــة للنــاس 
ن اكنــوا مكروهــني، ويف حاجهتــم اإىل املــال حتالفــوا مــع التجــار، .. هكــذا  صــاروا رضورة واإ
صــارت القــالع يف املــدن الــي مل تكــن يف الواقــع ســوى حصــن للصياديــن )صــاروا حاكًمــا( 
والتجــار محلايــة �أنفســهم مــن الربــض )املدينــة احمليطــة ابلقلعــة( وللعيــش يف حريــة وســالم 
بعيــًدا عــن فضوهلــم، وختزيــن واحتــاكر فائــض مــا تنتــج املــدن والقــرى، مث بيعــه للنــاس 
ــم، وجســن  خضاعه ــم واإ ذلهل ــم لأجــل اإ ــه عهن ــة �أو منع ــاف مضاعف ــا ب�أضع ــري موامسه يف غ
ــب والأاتوات.. مل  ــار والرائ ــروض التج ــداد ق ــن س ــن ع ــن والعاجزي ــني واملمتردي الغاضب
تكــن السسياســة عــىل مــدى القــرون ســوى الاحتــاكر، مث حاميــة الاحتــاكر، .. مث حتويــه 

اإىل معتقــدات و�أفــاكر ومشــاعر متقبــةل بــل ويتحمــس النــاس لهــا وميوتــون لأجلهــا.

تتشــلك املــدن وادلول واجملمتعــات يف اجتاهــات خمتلفــة جــذراًي عــام د�أبــت عليــه لقــرون 
ــوارها  ــدن و�أس ــاحات امل ــي �ــلت قصــور احلــمك وس ــة ال ــار املنظوم ــوم تهن ــدة، والي ع
وجامعاهتــا ومدارســها واتصالهتــا، وتتحــول اإىل خرافــة منهتيــة الصالحيــة، لكــن مــا نــزال يف 
حاجــة اإىل اكتشــاف مــا هــو مكتشــف، وكــام ت�أخــرن عــدة قــرون لنتحــول اإىل دوةل حديثــة 

يبــدو �أننــا يف حاجــة اإىل مــدة زمنيــة لنتحــول اإىل مــدن وجممتعــات �ســبكية.

ــع يف تنظــمي ادلول  ــدمي اجلــدوى والنف ــح ع ــا �أصب ولشــديد الأســف ل ميكــن جتــاوز م
ل ابكتشــاف الــومه اذلي حيــرك اجملمتعــات وادلول، واملصــاحل والأفاكر و�أســلوب  واجملمتعــات اإ
ــويقي  ــري والتس ــين والفك ــلوك ادلي ــم والس ــف والفه ــلع، واملواق ــواق والس ــاة، والأس احلي
ــن مناصــب ومصــاحل، ونصــب  ــه؛ م ــئة عن ــة النا�س ــع املتوالي والتجــاري. مث �أن حنــاول تتب
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واحتيــال، وهــدر وخــواء، وسسياســات وترشيعــات. ومــن غــري التحــرر مــن هــذا الــومه، 
فلــن نكــون قادريــن عــىل التصحيــح �أو وقــف دوامــة الفشــل! ففــي بنــاء املعرفــة، حنتــاج �أن 
جــامع عــىل �أن جحــب املعرفــة  نعــرف. ل بــد �أهنــا قاعــدة متفــق علهيــا، وجيــب �أن يصاحهبــا اإ
قصــاء والهتميــش، وبطبيعــة احلــال حاميــة وصيانــة الفشــل..  هــو ابلــرورة خطــة واعيــة لالإ
الأســاليب والتقنيــات العبقريــة لصناعــة الفشــل وحاميتــه. حتتــاج النخــب السسياسســية 
ــا  دارهت ــا تواصــل اإ ــة. و�أهن ــا يف منافســة صعب ــوم �أن تصــدق �أهن ــة الي ــة املهمين والاقتصادي
فــراد واجملمتعــات  للمؤسســات واملــوارد متظاهــرة بــ�أن �ــيئًا مل حيــدث، وتبعــث برســاةل للأ

مفادهــا جيــب �أن تؤمنــوا مبــا نقــول، و�أن تتظاهــروا �أنــمك ل تتظاهــرون ابلتصديــق. 

حصيــح �أن الــومه واخلرافــة قــادران عــىل الت�أثــري والتوجيــه والعمــل لأجــل الغــاايت 
نفســها الــي تعمــل لأجلهــا احلقيقــة. وليــس ابلــرورة �أن تكــون الأوهــام ســيئة يف �أهدافهــا 
وغاايهتــا، وليــس ابلــرورة �أن تكــون احلقيقــة حسســنة الأهــداف والغــاايت. فاحلقيقــة والومه 
مسســمتدان مــن مصــدر منشــئ واحــد، هــو اخليــال، وكــام قــال ابــن عــريب »لــول اخليــال 
ــؤداين  ــي ي ــدان يف اللحظــة ال ــة مفي ــومه واحلقيق ــاإن ال ــع، ف ــوم يف عــدم«. وابلطب ــا الي لكن
فهيــا الغايــة نفســها ابلقــدر نفســه، لكــن اخلرافــة ل تسســتطيع الاسســمترار يف تقــدمي الفائــدة 
ــع  ــادة اإىل التخلــص مهنــا، وتق ــاس ع ــة يســعى الن ذ يه تعمــل يف رشوط معين املرجــوة؛ اإ
الاكرثــة عندمــا يرتقــي الإنســان يف علمــه ومعرفتــه، ويظــل ممتســاًك خبرافــات اكنــت تفيــده 

وهــو �أقــل معرفــة. 

اليــوم تتحــول املــدن الكــرى واملؤسســات اإىل عشــوائيات اجامتعيــة وحريــة مل تعــد 
ــتخدامه، ومل يعــد النــاس  دارهتــا ابلنظــام اذلي تعــودت عــىل اسس الســلطات قــادرة عــىل اإ
قادريــن عــىل تنظــمي �أنفســهم ومدهنــم كــام اكن احلــال قبــل ادلوةل احلديثــة، ويف ذكل 
يتشــلك واقــع مشــوه وفاســد ل ينمتــي اإىل دول ومــدن »املطبعــة« مبــا يه منظمــة ومنضبطــة 
دارة مواردهــا والوليــة عــىل  ومنطيــة، ول ينمتــي اإىل مــدن وجممتعــات مسســتقةل وقــادرة عــىل اإ
ــات ومصــاحل فاســدة  ــة تنشــ�أ طبق ــذه املتوالي ــا، ويف ه ــا واحتياجاهت مؤسســاهتا و�أولوايهت
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ومشــوهة، ويتحــول الفســاد اإىل منظومــة متــك قواعــد اجامتعيــة وحتالفــات سسياسســية، جتــد 
دامتــه والتصــدي بيــ�أس لالإصــالح والطبقــات  مصريهــا وفرصهتــا يف ادلفــاع عــن الفســاد واإ

ــية املطالبــة ابلإصــالح. الاجامتعيــة والاجتاهــات السسياسس

ويف �أزمــة النــاس الاجامتعيــة والثقافيــة والروحيــة، والشــعور ابلغربــة وقســوة الظــروف 
واحليــاة، تكــون الإجابــة الســهةل والعمليــة يه التديــن، فيقبــل النــاس عــىل التديــن يف حبهثــم 
ــدن العشــوائية  ــذه امل ــاع يف ه آةل والضي ــى واجلــدوى، وملواهجــة الشــعور ابلضــ� ــن املع ع
ــة ومامتســكة،  ــية قوي ــة منظومــة اجامتعيــة وسسياسس ــية، وتنشــ�أ حــول التديــن والقراب القاسس
ــمتر متواليــة الــرش بــال  لكهنــا منفصــةل عــن �أولــوايت النــاس ومشــالكهتم، .. وهكــذا تسس

توقــف ول حــدود! 

ــّول  ــن �أن حت ــاس ميك ــة للن ــراين مالمئ ــي ومع ــمي اجامتع ــات تنظ ــاإن معلي ــل، ف يف املقاب
ــار! ــدم وازده ــة تق ــئ متوالي ــار، وتنش املس

�ــهدت �أورواب صعــوًدا دينيًــا مشــل حيــاة النــاس ومــواردمه بعــد اهنيــار الامراطوريــة 
الرومانيــة )476 م( وتدهــور املــدن والأســواق وانتشــار اجلــوع والفقــر والفــوىض، يقــول 
جيابيــة لألــوان احلرمــان  ن التصــورات ادلينيــة اجلديــدة �أعطــت قميــة اإ لويــس ممفــورد اإ
ــت  ــا حول ــا، ذكل �أهن ــة لســلطان روم ــا الشــعوب اخلاضع ــد عانهت ــت ق ــي اكن والفشــل ال
مــرض البــدن اإىل حصــة روحيــة، واجلــوع قــًرا اإىل الصيــام طواعيــة، وفقــدان متــاع احليــاة 
ــا  آفــاق الأمــل يف النجــاة يف الآخــرة، وحــىت اخلطيئــة صــارت طريقً ادلنيــا اإىل اتســاع يف �
عراضــه عــن لك مــا اكن العــامل الوثــين يشســهتيه وجيــّد يف ســبيه خطــا  اإىل النجــاة. فاملؤمــن ابإ
اخلطــوات الأوىل حنــو تشــييد مبــى جديــد مــن الأنقــاض، ولقــد �أنشــ�أت رومــا املسســيحية 
عامصــة جديــدة، يه املدينــة الســاموية، ورابطــة حريــة جديــدة يه زمــرة القديســني، فهنــا 

اكن يوجــد المنــوذج الأصــيل اخلفــي للمدينــة اجلديــدة. 

وصــار النــاس بتشــجيع مــن املؤسســة ادلينيــة والكهنــة يتقبلــون احلقائــق الكرهيــة بــدًل 
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مــن تفادهيــا �أو مواهجهتــا، وصعــدت قــمي مســاعدة الفقــراء واملــرىض ومواســاهتم ابعتبارهــا 
مــان  ظهــار احلــب، وبــدًل مــن التشــبث ابلوجــود يف مجــوع كبــرية طلًبــا للأ وسســيةل للمــودة واإ
ــم رضــوا ابلتســبيح والعــزةل والصمــت يف �أجــواء مــن  ــاإن املتدينــني و�أتباعه ــة؛ ف والطم�أنين
الصــالة والطم�أنينــة. وابلطبــع ميكــن مالحظــة ذكل يف التصــوف الإســاليم اذلي حتــول مــن 
ذعــان املتســرت ابلعبــادة والتســبيح والزهــد.  حركــة فلســفية وعلميــة اإىل طقــوس جامعيــة لالإ

اكنــت املبــاين الرومانيــة ممقوتــة، و�أصبــح الكثــري مهنــا بــال قميــة اكملــرح وامحلــام، و�أمــا 
املعابــد والقاعــات الكبــرية الــي تتســع لعــدد كبــري مــن النــاس فقــد حولــت اإىل كنائــس، 
ــيوخ كنيســة القديــس  ــزو، وجملــس الشس ف�أصبــح معبــد �أنتونينــوس كنيســة القديــس لورن
�أدراينــو، ويف القــرن الرابــع عــرش اكن مــا يقــرب مــن نصــف كنائــس رومــا الألــف ل يــزال 
يــدل ب�أســامئه ومبانيــه الظاهــرة للعيــان عــىل �أنــه وثــين الأصــل. وصعــدت الأديــرة ابعتبارهــا 
ل �أهنــا  القلعــة اجلديــدة، �أي نقطــة ارتــاكز حالــت دون انقــالب الانســحاب اإىل هزميــة، اإ
ــة  ــة للمدين ــداف املثالي ــه الأه ــت في ــاكن اذلي انتقي ــر اكن امل ــروح. فادلي ــة لل ــت قلع اكن

واســتبقيت حيــة وجــددت يف الهنايــة. 

ويف ادليــر نقلــت كتــب الآداب القدميــة مــن �أوراق الرديــة املتفتتــة اإىل صفحــات الــرق 
املتــني، وطــورت اللغــة الالتينيــة ابعتبارهــا لغــة العــمل وادليــن، وكرســت الأســاليب الراقيــة 
للزراعــة الرومانيــة والطــب الإغريقــي، ووقعــت الكنيســة يف حبائــل مســؤوليات دنيويــة 
ــيحية واملعتقــدات  ــني املسس ــهتوهتم الرغبــة يف التوفيــق ب ــوىل مقاليدهــا رجــال اسس ــا ت عندم
والأنظمــة السسياسســية والإداريــة. ويف مواهجــة الفــوىض الــي اكنــت هتــدد الأســاقفة اضطروا 
ــية بــل والقيــادة العســكرية، وصــار الأســاقفة جيمعــون بــني  اإىل مــزاوةل الســلطة السسياسس
وظيفــي الاكهــن واحلــامك عــىل المنــط الرومــاين القــدمي. تقلصــت املــدن وبعضهــا اختفــى، 
واكنــت احليــاة تنحــدر حنــو مسســتوى الكفــاف، واكن الفــرد يف ســبيل ســالمة بدنــه ل �أكــر 
ــه  ــلأاتوات، واحلــال �أن ــة زعــمي يقــود جامعــات ل ــا ومــروًرا حتــت حامي يضــع نفســه راضًي
عندمــا وقــع الاحنــالل ابملدينــة �أخــذت �أجزاؤهــا الأصليــة اخملتلفــة تعــود اإىل الظهــور، .. 
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هكــذا فــاإن الزعــمي القــدمي ومــن حــوهل عصبتــه احلربيــة عــاد اإىل الظهــور يف معقــه احملصــن 
ــة  آخــر رممــت الأســوار القدمي ــرى.  لكــن ويف اجتــاه � ــدد مــن الق ابســًطا ســلطانه عــىل ع
للمــدن وبنيــت �أســوار جديــدة لصــد الغــزاة، وبفضــل الســور اكن يتسســى ملدينــة صغــرية 
�أن تغــدو معقــاًل بعــد �أن اكنــت عدميــة احليــةل �أمــام قــوة مســلحة صغــرية، وصــار النــاس 
قامــة فهيــا بــدًل مــن الهــروب مهنــا، ويف مــدى بضعــة قــرون اسســتعادت مــدن  يتوافــدون لالإ

�أورواب كثــرًيا ممــا اكنــت قــد فقدتــه يف �أثنــاء احنــالل الامراطوريــة الرومانيــة.

ويف تشــلك املــدن وتطورهــا يالحــظ لويــس ممفــورد »املدينــة عــىل مــر العصــور« )6( 
�أهنــا حتولــت مــن ســاحة دميقراطيــة يلتقــي فهيــا النــاس للعبــادة والرتفيــه والتجــارة اإىل مــاكن 
حصــني ومغلــق يسســيطر علهيــا احلــامك، وحيتكــر �أقواهتــا ومواردهــا، ولعــل ادليــن كــام يقــول 
ذ �أنــه بــدون مســاعدة طبقــة  حــداث هــذا التغيــري؛ اإ ممفــورد قــد لعــب دوًرا �أساسســًيا يف اإ
رجــال ادليــن الصاعــدة مــا اكن يف مقــدور الزعــمي الصيــاد �أن حيصــل عــىل النفــوذ الكبــري 
والســلطات الواســعة الــي حصبــت ارتقــاءه اإىل احلــمك وبســطت نطــاق سســيطرته. وكثــرًيا مــا 
عــادة بناهئــا جمــرد  اكن الاكهــن واحلــامك جيمتعــان يف خشــص واحــد. مل يكــن بنــاء املعابــد �أو اإ
ــمترار،  ــاء والاسس ــل اكن دمًعــا رضوراًي للحــق الرشعــي يف البق مظهــر صــوري للــورع، ب

وتكريــس امليثــاق بــني املعبــد والقــرص!

اكن املعبــد يقــوم بــدور �أجــّل قــدًرا ممــا يؤديــه احلصــن واحلــرس املســلح. ومــا احلاجــة اىل 
ذا اكن وجــود اإهل يح بــني النــاس يكفــل  ذا اكنــت الطاعــة تــ�أيت يف يــر واإ كــراه اإ القــوة والإ
هلــم الوفــرة والطم�أنينــة والأمــن والنظــام والعــدل يف هــذه ادلنيــا واخللــود يف الآخــرة؟ واكن 
�أ�ــد مــا يف اترخي املدينــة موجبـًـا للأســف ومــا يــزال عارهــا مقميـًـا بيننــا همــام بلــغ مــن �ــ�أن 
اخلدمــات اجلليــةل الــي هنضــت هبــا املدينــة، مفهنــا قامــت كــذكل خــالل اجلانــب الأكــر 
ــ�أداء دور وعــاء للعنــف املنظــم ودور نقــل للحــروب، واحلضــارات القليــةل  مــن اترخيهــا ب
ــروي، واستســلمت  ــي احتفظــت ب�أساســها الق ــك ال ــت ذكل اإىل حــني يه ت ــي جتنب ال
ــتطيع اذلهــاب اإىل  ــة رحميــة يف مظهرهــا. وقــد نسس ــادة مركزي ــتخدام للقــوة اإىل قي دون اسس
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�أبعــد مــن ذكل فــاإن املدينــة ذات الأســوار مل تقــف عنــد حــد �أهنــا وفــرت ملطالــب احلــاكم 
يغالهــا  ن اإ و�أوهاهمــم كيــاًن جامعيًّــا دامئـًـا، وبــذكل زادت الريبــة والعــداء وعــدم التعــاون، بــل اإ
معاهنــا  يف تقسســمي العمــل والتفرقــة بــني الطبقــات جعــل الفصــام �أمــًرا عــاداًي، عــىل حــني �أن اإ
جباريــة عــىل جانــب كبــري مــن ســاكهنا املسســتعبدين وفـّـر عوامــل تكــّون  يف فــرض �أعــامل اإ
العصــاب القهــري، وهكــذا فــاإن املدينــة القدميــة حبــمك تكويهنــا ذاتــه معلــت عــىل �أن تنقــل 
ذا  للأجيــال التاليــة كيــان خشصيــة جامعيــة تعتــر الآن مظاهرهــا املتطرفــة �أعراًضــا مرضيــة اإ

ظهــرت يف الأفــراد، ومــا نــزال نــرى هــذا الكيــان يف عــرصن.

اكنــت احليــاة وراء �أســوار املدينــة تقــوم عــىل �أســاس مشــرتك راخس رســوخ العــمل ذاتــه، 
هل قــوي قــادر، ولــول القــوى املقدســة الــي اكن حيتوهيــا  ل موطــن اإ ذ �أن املدينــة مل تكــن اإ اإ
ن  ــا اإ ــه م ــى، وذكل �أن ــدف ول مع ــال ه ــة ب ــة القدمي ــت املدين ــد لاكن ــرص وحــرم املعب الق
آداب الســلوك حبــمك  �أقــام املــك دعــامئ هــذه القــوى واتســع نطــاق التصــالت وتوحــدت �
دراكــه يف �أي  القانــون حــىت ازدهــرت احليــاة يف املدينــة عــىل حنــو مل يكــن هنــاك �أمــل يف اإ
خــاء وتفــامه عــىل �أســاس مــن التعقــل  آخــر، ومــا بــد�أ يف �ــلك سســيطرة انهتــ�ى اإىل اإ مــاكن �

والرويــة.

وبــدون مــا اكن للمدينــة مــن قــوى دينيــة فــاإن الســور وحــده مــا اكن ليتسســى هل النجــاح 
يف تكويــن خلــق �أهــل املدينــة وكــذكل يف السســيطرة عــىل وجــوه نشــاطهم، ولــول ادليــن 
ــول  ــد ح ــاكن الســور ق ــة؛ ل ــزااي الاقتصادي ــة وامل ــوس الاجامتعي ــن الطق ــه م ــا صاحب وم

ل القضــاء عــىل حراســهم والنجــاة ب�أنفســهم. املدينــة اإىل جســن ل مطمــع لزنلئــه اإ

ــر  ــن التدب ــامج ع ــة الســلوك الأديب الن ــور بداي ــة اإىل ظه ــي يف املدين ــو الوع ــى من و�أف
آفــاق التجــارة والصناعــة ابطــراد �أصبــح  والرويــة، مــع ازدايد انشــغال اجملمتــع بســبب اتســاع �
ادلور اذلي اكنــت املدينــة تقــوم بــه بوصفهــا موئــل القانــون والعــدل واحلــق واملســاواة ممكــاًل 
لــدلور اذلي تؤديــه بوصفهــا مظهــًرا دينيًّــا ميثــل الكــون، ومــن مث �أصبــح يتحــم عــىل مــن 
ــون �أن يلجــ�أ اإىل  ــره القان ــدوان ل يق ــن ع ــل؛ �أو م ــا العق ــادة ل يرره ــن ع ــد التظــمل م يري
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ســاحة القضــاء يف املدينــة، ومــع ازدايد الشــعور خبيبــة الأمــل يف ادلاخــل ازداد الاجتــاه حنــو 
مضاعفــة �أعــامل العــدوان يف اخلــارج فــاإن �ــعور الاســتياء مــن احلــامك اجلائــر، اكن ميكــن 

فــادة منــه بتوجهيــه ضــد العــدو اخلــاريج. الإ

ننــا   يقــول روســو: »املنــازل تؤلــف بــدلة. لكــن املواطنــني يؤلفــون املدينــة« ويف ذكل فاإ
حنتــاج اليــوم �أكــر مــن �أي وقــت مــى لراجــع طويــاًل عالقتنــا ابملــدن الــي نعيــش فهيــا 
لأسســباب كثــرية مهنــا التحــدايت والتحــولت الكــرى املؤثــرة يف عالقــة املواطنــني ابملــوارد 
ــد يف الأردن )ومثــه  ــي تزي ــبة التحــر ال ــاع نسس دارهتــا، مثــل ارتف ــا واإ ــة وتنظميه والأمكن
ــبكية  ــة مــن الســاكن؛ والتحــولت الكــرى يف الشس ــرية( عــىل 90 يف املائ و�أكــر دول كث
والنقــل والتصــالت الــي تغــري �ــلك املــدن وتصمميهــا ودورهــا، .. لكــن يف مجيــع الأحوال 
قامــة عــىل النحــو اجلوهــري اذلي  ننــا ل نسســتغين عــن تنظــمي عالقاتنــا ابملــدن و�أماكــن الإ فاإ
ــة، هكــذا  ــة والاجامتعي ــدن بغــض النظــر عــن التحــولت الاقتصادي تشــلت حــوهل امل
ــا وروحيًّــا، وكيــف  قامتنــا مــالًذا اجامتعيًّ فــاإن التحــدي كيــف حنافــظ عــىل مدننــا و�أماكــن اإ
ــة علهيــا ويف  ــا يف الولي تظــل املــدن دميقراطيــة تشــاركية، مبعــى �أن يشــارك النــاس مجيًع
ــاس  ــع الن ــدة مجلي ــا مفي ــا ومرافقه ــف تكــون خدماهت ــة احلــال كي ــا، وبطبيع ــا وتنظميه دارهت اإ

وعــىل �أفضــل مسســتوى مــن العــداةل واملســاواة والكفــاءة؟ 

ــق  ــن احلقائ ــة م ــدن يعــين مجموع ىل �أهــل م ــن الســاكن اإ ــة الكــرى م ن حتــول الأغلبي اإ
والتحــدايت، ويه كيــف جيــب �أن تتحــول الثقافــة والســلوك والعالقــات لتــالمئ املــدن يف 
طبيعهتــا وتنظميهــا وروهحــا؟ وكيــف تعــوض املــدن مــا ختــره �أيًضــا من مــوارد و�أعامل وســلع 
ــع الســلع واخلدمــات  نتــاج وتوزي وخدمــات اكنــت تؤدهيــا القــرى؟ �أو كيــف يعــاد تنظــمي اإ
لهيــا  ــن القادمــني اإ ــةل م ــداد الهائ ــدن الأع ــتوعب امل ــف تسس ــف؟ وكي ــي اكن يؤدهيــا الري ال
مــن الريــف؟ كيــف يعــاد ختطيــط املــدن اجامتعيًّــا وتنظمييًّــا ومعرانيًّــا لتسســتوعب الوظائــف 

والتحــولت اجلديــدة؟ مــا الأدوار اجلديــدة للمــدن ومــا الأدوار املسســتغى عهنــا؟

ــدلات  ــن الب ــة م ــًزا جملموع ــنني مرك آلف السس ــدى � ــىل م ــت ع ــدن وظل ــد�أت امل ــد ب لق
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ــة  ــاءات امجلاعي ــاء الســكنية، ميثــل مــاكًن للق والقــرى احمليطــة ووحــدات اجلــوار �أو الأحي
دارة وتنظــمي وحاميــة الســاكن  واملومسيــة وتســويق وختزيــن وتبــادل املنتوجــات والســلع، واإ
ــة  ــة، كأن البــدل لكــه مدين ــا صــارت مدين ــوم لكه ــن الي ــوارد والأمــالك، .. لكــن الأماك وامل
ــن  ــاس ابلأماك ــة الن ــريت عالق ــدة، ويف ذكل تغ ــة واح ــه مدين ــامل لك ــل كأن الع ــدة، ب واح
واملرافــق وتغــري �أيًضــا �أســلوب احليــاة والعمــل، وتغــريت اجتاهــات النقــل والتحــرك للنــاس 
قامهتــم، وتتغــري بطبيعــة احلــال العالقــات الاجامتعيــة والأدوار  ابجتــاه �أعامهلــم ومصاحلهــم واإ

ــاة النــاس و�أعامهلــم و�أســواقهم وخدماهتــم. والعمليــات التنظمييــة املتعلقــة حبي

واليــوم وحنــن نت�أمــل يف موجــات التديــن والتطــرف والعنــف واجلرميــة والانتحــار 
واحلــوادث والضغــوط النفسســية والاجامتعيــة �أو ضعــف وتراجــع املؤسســات التعلمييــة 
ــاء والكهــرابء والتصــالت وجعزهــا عــن اســتيعاب املواطنــني  ــة وامل والصحيــة والاجامتعي
واملقميــني وخدمهتــم، والضغــوط الــي تتعــرض لهــا الطــرق والأرصفــة واملبــاين والســاحات 
واحلدائــق والأســواق، والســلوك الاحتــاكري للــرشاكت والبنــوك، والضعــف والــرداءة يف 
اخلدمــات الــي تقدهمــا الأســواق، والتيــه والإذعــان يف عالقــة املواطنــني مبــوردي الســلع 
واخلدمــات والتحالــف الفظيــع بــني الســلطة والتجــارة، وتســليع الأرض واملعرفــة والتعلــمي 
والصحــة والثقافــة والفنــون والرايضــة عــىل حنــو حيــرم مهنــا معظــم املواطنــني �أو يصنفهــم يف 
طبقــات اجامتعيــة واقتصاديــة معــزوةل تتنــاىم بيهنــا الفــوارق والكراهيــة؛ فــاإن مبتــد�أ احللــول 
هــو العــودة اإىل املدينــة مبــا يه ابتــداء الســاحة/ اجلــورة  )agora( الــي يلتقــي فهيــا النــاس 
للتقــايض والبيــع والــرشاء والصــالة واملتعــة والرتفيــه والتعــارف والــزتاوج والتبــادل والتعــاون 

بــداع. ــيقى والفنــون والتشــاور .. والإ والتنافــس واللعــب والرايضــة والشــعر واملوسس

ــا  ــدور حوله ــي ت ــالق ال ــمي والأخ ــا الق ــا وجتارهب ــات يف عالقاهت ــئ ادلول واجملمتع وتنش
ــارات  ــراكت والتي ــا احل ــا وتطويره ــهتدف تغيريه ــة، �أو تسس ــية والعام املؤسســات السسياسس
ذا مل  السسياسســية والاجامتعيــة. ولكهنــا قــمي و�أخــالق يفــرتض �أن ينشســها موقــٌف عقــالين، فــاإ
تكــن الأخــالق والقــمي عقالنيــًة، فــاإن الســلوك السســيايس والاجامتعــي، الفــردي وامجلعــي، 
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يتحــول اإىل تســوايٍت غــري �أخالقيــة، ويــزود التخلــف مبــّرراٍت ومســوغاٍت دينيــة �أو 
ــة. ــة وثقافي اجامتعي

آليــات ادلفــاع عــن اذلات، متيــل  واحلــال �أن الزنعــة البرشيــة يف اترخيهــا الطويــل، ويف �
اإىل التعامــل مــع العــامل احمليــط مــن دون مســاواة يف اعتبــارات عديــدة، تقــول اكثلــني 
اتيلــور: حنــن )البــرش( بطبعنــا ومــا جبلنــا عليــه هنــم ب�أقاربنــا )�أو الأقــارب الرمزيــني( ومبــن 
ننــا  نــرى �أهنــم �أعضــاء �أقــوايء يف جامعتنــا، وابملعتقــدات الــي تتفــق مــع مــا نعتقــده ونــراه، اإ
فــاكر الــي  ابلطبيعــة نــويل اهامتًمــا �أقــل ابلغــرابء وللنــاس الأقــل يف املاكنــة الاجامتعيــة �أو للأ
تناقــض معتقداتنــا، وحنــن حمــدودو القــدرة عــىل تنظــمي املعلومــات، وجنهــل كثــرًيا ممــا ختــرن 
بــه حواسسـّـنا، لأهنــا ل تتناســب مــع مــا نريــد �أن نعتقــده ومــا يرضينــا، كــام �أننــا نبتعــد عــن 
املوضوعيــة يف رؤيتنــا للحيــاة مبــرور الوقــت، ونعتــر النتــاجئ املسســتقبلية والعواقــب البعيــدة 
�ــيئًا �أقــل يف الأمهيــة مــن الأحــداث املعــارصة �أو القريبــة، ويه ظاهــرٌة يطلــق علهيــا علــامء 

ســقاط الزمــن مــن الاعتبــار.   النفــس اإ

لقــد حتولــت »مواهجــة التطــرف« اإىل برامــج معــزوةل تثــري الســخرية، ويف الوقــت نفســه 
ــة  ــاة اليومي ــام واملتابعــة �أن التطــرف منتــرش وممتكــن يف احلي ــدو واحًضــا يف الشــ�أن الع يب
والأفــاكر واملعتقــدات واملشــاعر والسسياســات واملامرســات، لكــن �أحــًدا ل يريــد الاعــرتاف 
بوجــوده ول حــىت مناقشســته مناقشــة حقيقيــة عامــة ووطنيــة، برامــج الانتخــاابت يف 
ــرى  ــة ل ت ــة �أو النقابي ــة �أو البدلي ــال ســواء يف الانتخــاابت النيابي الأردن عــىل ســبيل املث
التطــرف موضوعًــا يسســتحق التفكــري واجلــدل وتقــدمي املرحشــني لأنفســهم �أمــام الناخبــني.

ــاء والمنــو لســبب واحض هــو �أهنــا  ــ�أن ظاهــرة التطــرف مرحشــة للبق ــا ب جــامع تقريًب مثــة اإ
ــة للتجنيــد واحلشــد والمتويــل، و�أهنــا حــال  آمن حتظــى بقواعــد اجامتعيــة واســعة ومبصــادر �
ــا �أو فكــراًي. وبطبيعــة احلــال، فــاإن العنــف والكراهيــة عــىل مــدى  ل ميكــن مواهجهتــا �أمنًي
التــارخي واجلغرافيــا هــام حــاةل اجامتعيــة تنشــئ �أيديولوجيهتــا املالمئــة لهــا، ومــن مث فــاإن احلــل 

لتغيــري �أفــاكر النــاس، كــام ر�أى ماركــس، يسســتدعي تغيــري واقعهــم. 
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ــواع الــرصاع الاجامتعــي، وهــذا يعــين  ــوع مــن �أن هكــذا، فــاإن التطــرف �أساًســا هــو ن
ــه ي�أخــذ حــالت و�أ�ــاكًل متعــددة، و�أن  ــمتر عــىل حنــو دامئ، و�أن ــه ابق ومسس ابلــرورة �أن
ــا �أو بنيــوايًّ يف  الأيديولوجيــا ســواء اكنــت دينيــة �أو قوميــة �أو وطنيــة ليســت جــزًءا �أصلًي
ضــايف يــّم اسســتحضاره وتوظيفــه يف الــرصاع، ومــن مث  هــذا الــرصاع، ولكنــه مــورد اإ
فــاإن مواهجــة الإرهــاب والتطــرف والتوظيــف غــري الصحيــح لدليــن واخلــروج عــىل ادلوةل 
والقانــون ابمس ادليــن جيــب �أن تقــوم يف �ــلك رئيــي عــىل الفصــل بــني ادليــن - التديــن 

. ــا واقتصــادايًّ ــاره اجامتعيًّ ــرصاع ابعتب ــامئ، ورضورة النظــر اإىل ال ــرصاع الق وال

ن مل تصحهبــا  السسياســات الاجامتعيــة والاقتصاديــة الإصالحيــة تفشــل �أو تتعــر اإ
سسياســات ابجتــاه الفصــل بــني ادليــن والــرصاع الاجامتعي والسســيايس والأزمــات الاجامتعية 
والثقافيــة القامئــة. ويف ذكل فقــط ميكــن اإضعــاف املتطرفــني واخلارجــني عــىل ادلوةل والقانــون 
ابمس ادليــن وعزهلــم، ووضــع ادليــن والتديــن يف السســياق الصحيــح لسسياســات ادلوةل 
زاةل احلواجــز  واجملمتــع و�أهدافهــام يف الإصــالح والارتقــاء ابلنفــس والامتســك الاجامتعــي، واإ
ــز مشــاركهتم عــىل �أســاس  ــع وتعزي ــاج املواطنــني يف برامــج ادلوةل واجملمت ــي تعــوق اندم ال
قضــاايمه و�أولوايهتــم الأساسســية وكــام يه يف مجيــع ادلول واجملمتعــات والقامئــة عــىل حتســني 
ــيايس  ــرصاع السس ــدم الاقتصــادي والاجامتعــي، وحــرص ال ــاه والتق ــاة والرف ــتوى احلي مسس
والاجامتعــي يف قضيتــه املنشســئة ووقــف حلقــات الــرش الــي تطــور اخلــالف والــرصاع اإىل 
ــئة هــذا الــرصاع،  سلســةل مــن الرصاعــات املدمــرة واخملتلفــة عــن القضيــة الأصليــة املنشس
ــات �أو  ــات �أو طبق ــني ادلوةل واجملمتع ــات واملعارضــني �أو ب ــني احلكوم ــر اخلــالف ب وتطوي
ــة  ــادئ العام ــتخدم يف تســويته املب ــة اإىل خــالف ســلمي حمــدد يسس ــة معين ــات اجامتعي فئ

والســلمية مــن الت�أثــري واجلــدال واحلــوار والــر�أي العــام والإعــالم.

هنــاك الكثــريون ممــن يؤيــدون التطــرف ينطلقــون مــن �أســس غــري موضوعيــة �أو غــري 
ــى واجلــدوى  ــن املع ــل البحــث ع ــن، مث ــم املتطــرف لدلي ــن والفه ــارشة ابلتدي متصــةل مب
والشــعور ابخلــواء والنــدم، الشــعور ابلهتميــش الاقتصــادي والاجامتعــي ابلنسســبة لأفــراد �أو 
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فئــات اجامتعيــة �أو همنيــة �أو اقتصاديــة، �أو الشــعور بعــدم العداةل الاجامتعيــة والاقتصادية.

ــح  ــىل تصحي ــاإن ذكل يســاعد ع ــي، ف ــؤرش اجامتع ــه م ــىل �أن وابلنظــر اإىل التطــرف ع
السسياســات والرامــج الاجامتعيــة والثقافيــة ومراقبهتــا ومراجعهتــا، والت�أكــد مــن �أهنــا ختــدم 
تطلعــات املواطنــني بعامــة والشســباب خباصــة اإىل املعــى واجلــدوى وتشــجعهم عــىل 
جيابيــة  الاندمــاج الاجامتعــي واملشــاركة الاقتصاديــة والعامــة وبنــاء �أدوات ســلمية واإ
ــة  ــات الاقتصادي ــن �أن املنظوم ــا م ــد �أيًض ــن الت�أك ــه ميك ن ــذكل فاإ ــري، وب ــل والت�أث يف العم
ــة.  ــدم والتمني ــا وهــو التق ــاق ختــدم الهــدف الأســايس له نف ــوارد والإ دارة امل ــية واإ والسسياسس
ولعــه ميكــن يف احملصــةل �أن نكــون مثــل هــذا العــامل القــامئ عــىل جممتعــات رشيكــة ومسســتقةل، 
تتحمــل مســؤوليهتا وتواجــه بنفســها حتدايهتــا الــي ل ميكــن ادلوةل �أو الــرشاكت �أن تؤدهيــا 

ــة عهنــا. ابلنياب

تفضــل فئــة مــن الســلطات والنخــب املهمينــة �أو تــزنع اإىل اعتبــار الإنســان كيــاًن حتركــه 
ــري. ول تشــلك  ــا بكث ــد �أيًض ــن ذكل و�أعق ــرم م ــان �أك ــع، ذكل �أّن الإنس ــزات وادلواف احملفّ
احملفــزات وادلوافــع يف فهــم الإنســان وســلوكه وتفكــريه ســوى جــزء ضئيــل... لكــن �أبشــع 
ىل �أنفســهم غــري ذكل و�أهنــم كيــانت  مــا يف هــذا التفكــري �أن الأوليغاركيــني ينظــرون اإ
ــاإن ادلول  ــاكر �أمســى و�أوســع، ويف ذكل ف ــن املشــاعر والعواطــف والأف ــبكة م ــك �س متت
اثرة الكراهيــة وحتريــك غرائــز  وامجلاعــات والنخــب عــىل مــدى التــارخي واجلغرافيــا تلجــ�أ اإىل اإ
العــداء حنــو اخلصــوم. حصيــح �أن اجملمتعــات وامجلاهــري متيــل اإىل الانسســياق وراء التعصــب 
اثرة  والكراهيــة، لكــن جيــب �أل يشــجع ذكل قــادة ادلول وامجلاعــات عــىل اللجــوء اإىل اإ
الكراهيــة؛ لأهنــا سسياســات تعــود بعــد فــرتة قصــرية عــىل �أحصاهبــا، فهــ�ي تعــين ابلت�أكيــد عــدم 
احــرتام املواطنــني، وعــدم الاعــرتاف ابلجتاهــات والزنعــات الإنســانية الســامية دلى النــاس 

ــية.   وب�أمهيهتــا يف التشــالكت الاجامتعيــة والسسياسس

لقــد �ــّلت دعــوات العنــف والتعصــب والشــعور ابلمتــز ادليــين �أو العــريق �أو لقــد �ــّلت دعــوات العنــف والتعصــب والشــعور ابلمتــز ادليــين �أو العــريق �أو 
ــًيا  ــا مــورًدا �أساسس ــا �أو ثقافيً ــا �أو عرقيً ــا مــورًدا �أساسســًيا الامشــزاز والكراهيــة جتــاه الآخــر، �أو اخملتلــف دينيً ــا �أو ثقافيً ــا �أو عرقيً الامشــزاز والكراهيــة جتــاه الآخــر، �أو اخملتلــف دينيً
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وهمًمــا لصعــود القــادة وامجلاعــات. ويف ذكل، فــاإن الإصــالح يواجــه م�أزقـًـا وجــوداًي حمرًجــا، وهمًمــا لصعــود القــادة وامجلاعــات. ويف ذكل، فــاإن الإصــالح يواجــه م�أزقـًـا وجــوداًي حمرًجــا، 
ففــي ســهوةل الغوغائيــة وادلعــوة اإىل متجيــد اذلات القوميــة �أو الثنيــة �أو ادلينيــة �أو ادلعــوة ففــي ســهوةل الغوغائيــة وادلعــوة اإىل متجيــد اذلات القوميــة �أو الثنيــة �أو ادلينيــة �أو ادلعــوة 
ــية �أو الانتخابيــة تعمــل  ــية �أو الانتخابيــة تعمــل اإىل الكراهيــة والتحريــض ضــد الآخــر، تكــون املنافســة السسياسس اإىل الكراهيــة والتحريــض ضــد الآخــر، تكــون املنافســة السسياسس

لصــاحل العنــف والتطــرف!لصــاحل العنــف والتطــرف!

دارة الرصاعــات والاختالفــات تسســتعيد اخملــزون  هنــاك حــاةل »ســادية« تؤثــر يف اإ
ــاةًل  ــىل مالحظــة �أن ح ــد ع ــوم الت�أكي ــروري الي ــن ال ــة، وم ــايف يف القســوة والكراهي الثق
ــدًة  ًــا جدي ــن، تنشــئ قمي ــرن العرشي ــذ منتصــف الق ــاء الإنســاين تشــلت، من مــن الارتق
مــن القوانــني والعالقــات ادلوليــة واحلــرايت والعــداةل واملســاواة حقــوق الإنســان وحاميــة 
البيئــة والتضامــن العاملــي الإنســاين والضــامن الاجامتعــي والت�أمــني الصحــي والتعاطــف مــع 
قليــات واملسســتضعفني  الأطفــال وكبــار الســن واملعوقــني، ومتكــني املــر�أة والمتيــز الإجيــايب للأ
واملهمشــني، بعــد اترخي طويــل غــري مــرّشف مجليــع الأمم واحلضــارات يف العبوديــة والظــمل 

ــتضعفني.  ــداء عــىل الطبيعــة واملسس والقتــل والاعت

ــة للمجمتعــات،  ــمي املنظم ــاًل الإنســان اإىل التخــيل عــن الق ــع اجلــوع مث ــام يدف لكــن، وك
نــه مــن املتوقــع �أن بعــض الظــروف قــد تشــجع  �أو حــىت يدفعــه اإىل �ألك حلــوم البــرش، فاإ
رهابيــني يسســمتتعون ابلأذى  عــىل القســوة والتطــرف، وحتــّول �أ�ــخاًصا طيبــني اإىل قتــةل واإ
والإرضار، وقــد يكــون ســهاًل �أو مغــرايًّ رّد القســوة والزنعــة اإىل الأذى والإرضار مــن 
ــرية  ــباب كث ــاك �أسس ــن، هن ــة. ولك ــدات ادليني ــاكر واملعتق ــبٍب �أو رضورٍة اإىل الأف ــري س غ
ن اكن  ــة، واإ ــة املتطرف ــدات ادليني ــاكر واملعتق ــري الأف ــن غ ــا قســاًة حــىت م ميكــن �أن جتعلن
جــراء مراجعــاٍت فكريــٍة نزهيــٍة للمصــادر ادلينيــة والرتاثيــة والثقافيــة  مــن الــروري �أيًضــا اإ
لهيــا، و�أن يُعــاد بنــاء اخلطــاب ادليــين  للقســوة والكراهيــة والعنــف، �أو متجيدهــا وادلعــوة اإ
ــه،  ــة عــن روح العــرص ومنجزات ــة منبثق ــاجه عقالني ــا، مبن ــة وقراءهت ــم النصــوص ادليني وفه
ــص �أو  ــن الن ــتقل ع ــة لفكــرة �أو موضــوع مسس ــو معاجلــة مهنجي ــا ه ذكل �أن اخلطــاب، مب
ن اكن مسســمتًدا مهنــا، �أو قــراءًة وحتليــاًل للنصــوص والتجــارب؛ جيعــل ادليــن  املعتقــدات، واإ
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واملنظومــات العقائديــة مصــدًرا للقســوة والكراهيــة احلقيقيــة واملتخيــةل، كــام يــزود الأتبــاع 
ــن  ــدم، فادلي ــياق الإصــالح والتق ــن يف سس ــا �أن يضــع ادلي ــع، وميكــن �أيًض ــز وادلواف ابحلاف
ــة  ــج حضــاري يعكــس احلــاةل الاجامتعي ــي �أو يف فهمــه )اخلطــاب(، منت ــده التطبيق يف بع

ــة الســائدة. والثقافي

تزدهــر الســادية عندمــا تكــون مفيــدًة �أو ممتعــة. ويف ذكل ميكــن فهم الإغــراق ابلتحريض 
ــة  ــاب والكراهي ره ــة لالإ ــا معادي ــرتض �أهن ــية يف ــة اذلي متارســه ســلطات سسياسس والكراهي

لكهنــا ل تريــد مالحظــة املنســوب العــايل للكراهيــة والتطــرف يف خطاهبــا وســلوكها.
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 IV1 IV1 -  - هل التطرف والكراهية يعكسان اخلوف والنكوصهل التطرف والكراهية يعكسان اخلوف والنكوص
يف مواهجة صدمة الشسبكية؟يف مواهجة صدمة الشسبكية؟

ل يف الغسق؛ �أي بعد انقضاء الأحداث« هيغل »بومة منريفا )احلمكة(  ل حتلق اإ

ــتجابة« يف التعامــل  ــودل توينــي )1( »التحــدي والاسس ــة �أرن  تتجــه الأمم حســب نظري
مــع الصدمــات الــي تتعــرض لهــا يف �أحــد مســارين: النكــوص اإىل املــايض وحمــاوةل 
ــا  ــب علهي ــّر، �أو حمــاوةل اســتيعاهبا والتغل ــع امل ــا عــن الواق ــه تعويًض ــتعادته والمتســك ب اسس
ــبكية  ــا. فهــل متثــل الظواهــر واحلــالت املتشــلة تفاعــاًل مــع مرحــةل الشس جيابيًّ وتوظيفهــا اإ
واسســتجابة لهــا �أو نكوًصــا وخوفـًـا مهنــا؟ هنــاك حالتــان واحضتــان، وهــام الشســبكية مبــا يه 
حتــولت كــرى يف مســار الإنســانية، والصعــود ادليــين يف العــامل بعامــة ويف عــامل املســلمني 
خباصــة، وتشــمل الظاهــرة ادلينيــة بطبيعــة احلــال طيًفــا واســًعا ومعقــًدا مــن �أمنــاط التديــن 
ذا افرتضنــا �أهنــام حالتــان مرتبطتــان ببعضهــام، فهــل تعــر الظاهــرة ادلينيــة عــن  وتطبيقاتــه، فــاإ
ــة  ــة احــامتل �أن تكــون احلــاةل ادليني ــبكية؟ وبطبيعــة احلــال، مث ــة للشس التحــولت املصاحب
ظاهــرة طبيعيــة مسســتقةل عــن الشســبكية، فهــل يه كــذكل؟ يســتبعد هــذا الاحــامتل بداهــة 
عنــد مالحظــة �أبعــاد الظاهــرة واختالفهــا الكبــري عــن مســار وطبيعــة احلــاةل ادلينيــة عــىل 
مــدى القــرون، وخباصــة �أن العــامل ومنــه العــامل الإســاليم �ــهد حــاةل احنســار واســع لدليــن 
ــبوقة يف قوهتــا ومشولهــا وت�أثريهــا،  مــن الســلوك واحليــاة العامــة، ليعــود يف حــاةل غــري مسس
وليدمــر )تقريًبــا( الأوعيــة واملؤسســات التقليديــة لدليــن، مثــل امجلاعــات الصوفيــة وادلينيــة 

والشــخصيات واملؤسســات ادلينيــة التعلمييــة والروحيــة.

ميتلــئ التــارخي ب�أمثــةل وجتــارب التحولت الإجيابية �أو الســلبية جتاه الصدمــات والأحداث 
الكــرى، مثــل ادلول واحلضــارات الــي اهنــارت بســبب التغــري املنــايخ واجلفــاف، �أو الــي 
ــة والآةل  ــل الكشــوف اجلغرافي ــدة، مث ــات اجلدي ــوارد والتقني ــف امل هنضــت بســبب توظي
البخاريــة. وميكــن اليــوم مالحظــة عــدد كبــري مــن احلــالت والأمثــةل والتجــارب القامئــة عــىل 
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التحــولت الكــرى بفعــل احلوسســبة والشســبكية، كــام ميكــن الاطــالع عــىل عــدد ل حيــى 
مــن ادلراســات والتقاريــر املشــغوةل ابلتحــولت الكــرى؛ فقــد نشــ�أت مؤسســات و�أعــامل 
جديــدة هائــةل مل تكــن موجــودة قبــل سســنوات قليــةل، واختفــت مؤسســات صناعيــة 
عالميــة وتعلمييــة كــرى وعريقــة. و�ــغلت التقاريــر ادلوليــة السســنوية لــلأمم املتحــدة  واإ

والبنــك ادلويل هبــذه التحــولت وحمــاوةل فهمهــا وتوظيفهــا.

ــا  ــا حصهب ــباكت وم ــبة والشس ــة للحوسس ــات التكنولوجي ــا يه التطبيق ــبكية مب ــل الشس متث
ــواق وحتــولت يف  ــات والســلع والأس ــدة يف الصناع ــات جدي ــامل واجتاه ــوارد و�أع ــن م م
العالقــات والقــوة والأدوار صدمــة كــرى للعــامل؛ فهــ�ي �أكــر و�أمه موجــة حتــولت يف اترخي 

ــة. ــة بعــد موجــي الزراعــة والصناع البرشي

مل تعــد املواهجــة مــع التطــرف ادليــين مواهجــة مــع جامعــات منظمــة حتمــل فكــًرا متطرفـًـا، 
ســالم  ولكهنــا مواهجــة مــع حــاةل اجامتعيــة ســائدة، فـــ »الإســالم السســيايس« حتــول اإىل »اإ
ن جامعــات الإســالم السســيايس مبعــى العمــل عــىل تطبيــق الرشيعــة  �ــعي« بــل اإ
ــئة ومل تعــد تنمتــي اإىل  ــية الســلمية ختلــت عــن روايهتــا التارخييــة املنشس ابلوســائل السسياسس
ــن  ــع اإىل جــزء م ــت يف الواق ــن، حتول ــن الزم ــود م ــه نفســها طــوال عق ــدم ب ــت تق ــا اكن م
املنظومــة السسياسســية العامــة والســائدة �أو اإىل جامعــات وتيــارات سسياسســية مــن املتدينــني 
�أو احملافظــني، ومل تعــد املواهجــة معهــا �أو حظرهــا ومالحقهتــا تضيــف �ــيئًا اإىل املواهجــة مــع 
آمــن  التطــرف والكراهيــة. واحلــال �أنــه عندمــا ختــىل »الإخــوان املســلمون« عــن »اخلرافــة« �
هبــا النــاس ومتســكوا هبــا، رمبــا مل جتــرؤ بعــد جامعــات الإســالم السســيايس عــىل مصارحــة 
ــدة والــي تنتخهبــا وتؤيدهــا لأجــل  ــه امجلاهــري املؤي النــاس ب�أهنــا مل تعــد تؤمــن مبــا تؤمــن ب

�أفــاكر و�أهــداف ختلـّـت عهنــا.

تــزنع امجلاهــري غالًبــا اإىل التعصــب، وعــىل هــذا الأســاس تنجــح الاجتاهات الميينيــة القومية 
والوطنيــة يف الغــرب ويف العــامل، لكــن نسســبة كــرى مــن امجلاهــري يف عــامل العــرب واملســلمني 
اســتبدلت هبويهتــا القوميــة والوطنيــة الهويــة ادلينيــة، ورمبــا تكــون املســ�أةل �أكــر و�أمعــق مــن 
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ذ مــن املتوقــع �أن هتميــن عــىل النــاس حــاةل مــن اخلــوف وعــدم اليقــني، ليــس بســبب  الهويــة، اإ
الفشــل والهــزامئ حفســب، بــل بســبب التحــولت الاجامتعيــة والاقتصاديــة الكــرى الــي 
نــذار مسســبق )تقريبــًا( �أيًضــا. ملــاذا مل تؤثــر احلــاةل  عــالن �أو اإ هبطــت عــىل العــامل مــن غــري اإ
ادلينيــة الاكحســة كــام هــو متوقــع مهنــا بداهــة يف حيــاة النــاس وســلوكهم الاجامتعــي والأخــاليق 
ذ ل يبــدو  يف الاجتاهــات والأفــاكر املفــرتض �أهنــا منســجمة مــع الأفــاكر واملبــادئ ادلينيــة؟ اإ
مثــة �أثــر للتديــن يف الســلوك الاجامتعــي الســائد واذلي تغلــب عليــه مناقضــة ادليــن، مفــا نــراه 
اليــوم يف عــامل العــرب واملســلمني مــن الكراهيــة وغيــاب التســامح والتضامن يف احليــاة اليومية 
والســلوك الاجامتعــي وقيــادة السســيارات وحركــة املــرور عــىل حنــو مملــوء ابلعنــف والهتــور، �أو 
ذا �أضيف  يف حــالت التحــرش والرقــة والغــش يتناقــض مــع الإقبــال الكبــري عــىل التديــن. واإ
اإىل هــذا التناقــض بــني التديــن الــاكحس والســلوك غــري الاجامتعــي الــاكحس مالحظــة اهنيــار 
لك �أوعيــة التديــن التقليديــة مثــل امجلاعــات والطقــوس الروحيــة والصوفيــة واملذاهــب الفقهية 
ــها  واملؤسســات العلميــة ادلينيــة الأهليــة فــاإن تفســري احلــاةل ادلينيــة القامئــة والتنبــؤ مبساراتـ

يـــحتاج اإىل البحـــث عـــن مـداخـــل واجتاهات �أخـــرى يف البحـــث والت�أمل.

ــة ويه احلــاةل  ــبكية �أو اقتصــاد املعرف ــة مــع صعــود الشس ــد ترافــق صعــود احلــاةل ادليني لق
الاقتصاديــة والاجامتعيــة الــي صاحبــت صعــود تقنيــات احلاســوب والتصــالت والإنرتنــت 
ــامل حيتــر  ــع يف مواهجــة ع ــل، ومــن املتوق ــات الســائدة مــن قب ــوارد والعالق وغــريت يف امل
وختتفــي مؤسســاته و�أعــامهل ومــوارده وقميــه و�أفــاكره �أن تســك الأمم واجملمتعــات، كــام يقــول 
ــه  ــتعادته والمتســك ب ــي، يف �أحــد اجتاهــني: النكــوص اإىل املــايض وحمــاوةل اسس ــودل توين �أرن

ــا.  جيابًي تعويًضــا عــن الواقــع املــّر، �أو حمــاوةل اســتيعاهبا والتغلــب علهيــا وتوظيفهــا اإ

هــؤلء اذليــن ينتحــرون لك يــوم �أو اذليــن يفاجئوننــا بتحولهتــم كــام لــو �أهنــم مسســتذ�أبون 
ــاء، ومــا  يعكســون حــاةل النكــوص واخلــوف العامــة والــي يه �أقــرب اإىل الانتحــار �أو الفن
تفعــه الأنظمــة السسياسســية يف مواهجــة التطــرف والإرهــاب يشســبه كثــرًيا مــا يفعــه املتطرفــون 

�أنفســهم: الانتحــار والفنــاء!
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IV2IV2 - مؤرشات اخلوف والقلق املصاحبة للشسبكية - مؤرشات اخلوف والقلق املصاحبة للشسبكية

 صعود التطرف ادليين واحنسار الفلسفة صعود التطرف ادليين واحنسار الفلسفة  1-1-

ــن �أمه  ــدة واحنســار الفلســفة م ــة الصاع ــة ادليني ــةل يف املوج ــرة املمتث ــون الظاه ــا تك رمب
ــاب  ــو غي ــا ه ــوت الفلســفي مب ــةل؛ فامل ــذه املرح ــا يف ه ــؤرشات اخلــوف وضوًح ــر م و�أك
الوعــي ابلأسســئةل الكــرى للكــون واحليــاة، �أو العجــز عــن التفكــري فهيــا �أو الانشــغال عهنــا، 
ــؤرش اإىل مرحــةل يه  ــامل املتشــلك؛ ي ــم واســتيعاب الع ــن فه ــا الفلســفية ع �أو جعــز �أدواتن
»عــامل حيتــر«. ذكل �أن فنــاء عــامل »الصناعــة« يعــين هنايــة الفلســفة املنشســئة هل واملسســمتدة 
ــات  ــوارد واملؤسســات والأســواق والعالق ــامل وامل ــاايت للأع ــذه الهن ــي ه ــا؛ فف ــه �أيًض من
والطبقــات، تنهتــ�ي �أيًضــا الأفــاكر والفلســفات املصاحبــة لهــا. مثــة مــوت فلســفي ابلت�أكيــد، 
نســان الصناعــة ينقــرض، ويف عبــارة �أحص تنقــرض فلســفة الصناعــة وليــس الفلســفة  لأن اإ
ــا. وبطبيعــة احلــال، فــاإن فلســفة جديــدة تنبعــث مــع انبعــاث العــامل اجلديــد! لكــن،  مطلقً
ملــاذا يبــدو ذكل مل حيــدث بعــد؟ وملــاذا تراجعــت الفلســفة لتصعــد موجــة هائــةل وعاصفــة 
مــن التديــن؟ فالعــامل لكــه، وعــىل اختــالف �أداينــه، يبــدو ممعنـًـا يف بعــث ديــين وليــس يف 

بعــث فلســفي!

الفلســفة تنشــ�أ حــول الســؤال، والتديــن ينشــ�أ حــول اخلــوف! ويف هــذه الهنــاايت 
جابــة حــارضة وبدهيــة وملجــ�أ مــن هــذا  العاصفــة لعاملنــا، يصعــد اخلــوف، ويكــون ادليــن اإ
ذ هيميــن عــىل النــاس مجيعهــم اليــوم خــوف وقلــق مــن  اخلــوف اذلي يكتســح عاملنــا اليــوم؛ اإ
املسســتقبل اجملهــول واملنقطــع عــن احلــارض واملــايض، وتشــالكته الــي تبــدو مفاجئــة مجليــع 

هنــا ترحــل. النــاس. ويف جعــز الفلســفة عــن الإجابــة؛ فاإ

معظــم الأعــامل واملهــن والأســواق واملؤسســات واملــوارد الــي تبــدو اليــوم قامئة وســائدة، 
يه موضــع �ــك يف مصريهــا وقدرهتــا عــىل البقــاء. لــن تكــون الأعــامل واملؤسســات القامئــة 
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اليــوم موجــودة بعــد عقــود قليــةل مــن الزمــن، ولــن تكــون املــدارس واجلامعــات والــرشاكت 
ــتقبيل حديثــا معــزوًل  والأســواق القامئــة اليــوم ابقيــة كــام يه. مل يعــد هــذا الهاجــس املسس

�أو خيــاًل علميًّــا.

وببســاطة، فــاإن الإنســان حتــمك مســار حياتــه ووجــوده ومصــريه ثالثــة حمــددات 
ل بت�أمــني  ــية: البقــاء، واخلــوف، والارتقــاء. ول ميكــن الارتقــاء اإ ــية �أساسس بيولوجيــة نفسس
البقــاء ومواهجــة اخلــوف واملهــددات؛ فالإنســان يفكــر يف حتســني بقائــه عندمــا ميــك الوفــرة 
ــاء  ــية. والفلســفة تعكــس الارتق ــه الأساسس ــاءه واحتياجات ــن بق ــوارد، ويؤّم ــت وامل يف الوق
وحتســني البقــاء، وصياغــة �أسســئةل جديــدة، �أو التفكــري يف �أسســئةل مؤجــةل، والبحــث عــن 
جابــة. هكــذا نشــ�أت الفلســفة يف العصــور القدميــة والوســطى بعدمــا تطــورت الزراعــة،  اإ
ــة،  ــورة الصناعي ــد الث ــارصة بع ــدًن، مث هنضــت الفلســفة املع ــرى وم ــتقراًرا وق ــئة اسس منشس

ــه. و�أنشــ�أت هــذا العــامل اذلي نعرف

ــري  ــل غ ــامل املقب ــقوط، والع ــل للس ــا الآي ــح عاملن ــوف اذلي يكتس ــل اخل ــوم يف ظ والي
الــواحض، مل تعــد الفلســفة قــادرة عــىل حاميــة وعينــا بذاتنــا ول تشــكيل وعــي جديــد، ول 
ــىل  ــوف ع ــاء ومواهجــة اخل ــغالت البق ــا انش ــغالت تتقدهم ــىل انش ــدرة ع ــا الق ــك �أيًض من
ذ ســوف  ــة حمــدودة؛ اإ ــرن. لكهنــا وبطبيعــة احلــال، مرحــةل انتقالي ــا ومصائ وجــودن و�أعاملن
ــا وفلســفهتا. ولشــديد  ــا و�أفاكره ــواقها وخنهب ــا �أس ــدة ابلتشــلك، ومعه ــوارد اجلدي ــد�أ امل تب
الأســف، فــاإن »بومــة منريفــا« )احلمكــة( حتلــق يف الغســق؛ �أي بعــد انقضــاء الأحــداث... 

ــتوعب �أحــدااًث مل حتــط هبــا. ــا مــن حمكــة تسس ــبق الأحــداث، وم ــا مــن حمكــة تسس م

آخــر عــن  يقابــل احلديــث عــن احنســار الفلســفة وصعــود الأصوليــات ادلينيــة حديــث �
موجــة يف النــرش والقــراءة والاهامتمــات الثقافيــة تضــع كتــب الفلســفة يف مقدمــة الكتــب 
ــرة  ــون ظاه ــا تك ــة، ورمب ــامل بعام ــني يف الع ــراء املثقف ــن الق ــري م ــب كب ــرض لطل ــي تتع ال
صعــود الفلســفة مرتبطــة مبوجــة اقتصــاد املعرفــة وجممتعاهتــا، فقــد �أنشــ�أت املوجــة مجموعــة مــن 
الظواهــر الفكريــة والثقافيــة الــي اسســتلزمت العــودة اإىل الفلســفة، مثــل الاهــامتم ابدليــن، 
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والانقطــاع معرفيًّــا واجامتعيًّــا وثقافيًّــا عــن املــايض، والبحــث عــن البــداايت و�أسســئةل وعــي 
ــبوقة التفكــري يف  ــري مسس ــة غ ــرة نفســها بكثاف ــتعادت الظاه ــد اسس ــد، وق ــن جدي اذلات م
التحــولت الاجامتعيــة والثقافيــة الــي رافقــت الثــورة الصناعيــة يف القــرن الثامــن عــرش، 
رمبــا بســبب الشســبه الكبــري بــني تــك املرحــةل واملرحــةل القامئــة، وكــام اكنــت امجلهوريــة فكــرة 
متطرفــة وخياليــة يف القــرن الثامــن عــرش، لكهنــا اكتســحت العــامل تقريًبــا، فهــل تكتســح 
ــة يف  ــدة وخمتلف ــةل جدي ــة ملرح ــية؛ وتشــلك بداي ــة السسياسس ــارصة الأنظم ــات املع الأصولي
احلــمك والسسياســة؟ مــن الــواحض �أن الأصوليــات ادلينيــة والقوميــة اليــوم تبــدو خيــاًرا قــواًي 
ــبة،  ــا �أن تقــدم هــذه الأصوليــات برامــج و�أفــاكًرا بديــةل مناسس لشــعوب العــامل، وليــس همًم
لكهنــا رمبــا تعكــس حــاةل احلــرية والشــك والفــوىض الــي مبــر هبــا العــامل، ورمبــا يه احلــاةل 
ــات  ــفة الأصولي ــهتذب الفلس ــل سس ــفية، فه ــة الفلس ــو املعرف ــامل حن ــع الع ــي تدف ــها ال نفس
ــة  ــرت الليرالي ــام ظه ــيايس، ك ــفي وسس ــري وفلس ــام فك ــامل اإىل نظ ــل الع ــا، ليص وتطوره

ــية عــىل ســبيل املثــال مصاحبــة لــلآةل البخاريــة؟ والعلامنيــة واملاركسس

ــاكر املشــاهبة  ــر �أن الأف ــا، لكــن لنتذك ــا وخياليًّ ــوم غامًض ــث الي ــا يكــون هــذا احلدي رمب
الــي ظهــرت يف القــرن الثامــن عــرش، اكنــت تبــدو متطرفــة وخياليــة �أيًضــا، ويف روايــة 
»احلــب يف زمــن الكولــريا« لغابرييــل ماركــز، مثــة مشــهد لببغــاء يــردد عبــارة »حييــا احلــزب 
هنــا عبــارة اكنــت تكفــي لإعــدام صاحهبــا يف �أمريــاك الالتينيــة  الليــرايل« ويقــول ماركــز، اإ

يف بــداايت القــرن العرشيــن.

ورمبــا لــن يكــون بعيــًدا ذكل اليــوم اذلي نشــهد فيــه برامــج وفلســفات جديــدة للحيــاة 
ــة  ــه مجموع ــرش ب ــث، واذلي ب ــق الثال ــور الطري ــنوات بظه ــل سس ــا قب ــد تفاءلن واحلــمك، وق
ــي جــرت يف �أورواب  ــاح رواده الانتخــاابت ال ــيني، واجت ــادة السسياسس ــن والق ــن املفكري م
والــولايت املتحــدة حبامســة ورسعــة تعكــس تعطــش العــامل لكــه اإىل فكــرة جديــدة خترجــه 
مــن دوامــة دوةل الرفــاه وحــمك الــرشاكت، وتعتقــه مــن الأصوليــات الزاحفــة تكتســح معاقــل 

ادلميقراطيــة والليراليــة!
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ريــك هوبــز ابوم )عــرص الثــورة، عــرص  حظيــت ابهــامتم كبــري وملفــت سلســةل كتــب اإ
ر�أس املــال، عــرص الإمراطوريــة، عــرص التطرفــات( ويعــرض ابوم يف حــوايل ثــالث 
آلف صفحــة موجــة مــن التحــولت يف الطبقــات الاجامتعيــة والعلــوم والفلســفة وادليــن  �
ــة  ــة للجامعــات والأنظمــة الاجامتعي ــوم مرجعي ــت تشــلك حــىت الي ــي مازال والآداب، وال
ــا  ــا تدفعن ــة؟ رمب ــةل القادم ــنوات القلي ــا السس ــود ورمب ــاذا سنشــهد يف العق ــية، مف والسسياسس
ــتحضار القــرن الثامــن عــرش لعــل التشــابه ير�ــدن يف التفكــري،  صعوبــة الإجابــة اإىل اسس

ــا. ولكــين �أخــى �أن يضللن

ــامل الإســاليم موجــات الإصــالح الفكــري  ــا يف الع لين ــبة اإ يرتبــط بتــك املرحــةل ابلنسس
والسســيايس الــي جــرت يف احليــاة الفكريــة والسسياسســية، وابلطبــع فقــد اكنــت حركــة 
ــل ذروة  ــة متث ــة علامني ــة تركي ــة مجهوري قام ــة الإســالمية واإ ــاء اخلالف لغ ــامل يف اإ ــى ك مصطف
الاســتيعاب للتحــولت اجلاريــة يف الغــرب، فهــل ميثــل �أردوغــان التحــولت اجلديــدة 
ــان ل  ــالمية؟ �أردوغ ــة الإس ــو اخلالف ــى ه ــام �ألغ ــورك ك ــة �أاتت ــاء جترب لغ ــل واإ ــة ب ومراجع
يتحــدث عــن عــودة اخلالفــة، ولكنــه يقــدم �ــيئًا جديــًدا خمتلًفــا عــن اخلالفــة وخمتلًفــا �أيًضــا 

ــة. عــن الكاملي

نتاجيــة تشــلك املــدن لتشــلك �أغلبيــة الســاكن  اكنــت الثــورة الصناعيــة اإطالقـًـا للقــوة الإ
ــةل والشــامةل  ــات الهائ ــر التداعي ــوم؟ لنتذك ــر الي ــاذا ننتظ ــةل، مف ــة ضئي ــت �أقلي ــا اكن بعدم
للصناعــات والنقــل والقــوة العســكرية بعــد تــك الثــورة، فقــد انطلقــت صناعــات النسســيج 
والبنــاء والنقــل العمــالق عــر البحــار وقطــارات ســكة احلديــد، وتغــري لكًيــا تصمــمي و�ــلك 
ــاج والعمــل واملهــن والتعلــمي، ولنتخيــل  نت ــاة والتجــارة والإ املــدن والطــرق والبيــوت واحلي
ــاة بعامــة، ورمبــا تكــون  ــد اذلي يتشــلك اليــوم، املــوارد والنقــل والقــوة واحلي العــامل اجلدي
ننــا حباجــة ابلفعــل اإىل الفلســفة لنقــدر عــىل التفكــري اجلديــد واملبــدع والإجابــة. الإجابــة اإ
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مــازال الربيــع العــريب حــاةل حديثــة تتفاعــل مل تسســتقر ومل تفهــم بعــد، لكــن ميكــن مالحظــة 
الوعــي اجلديــد املنشــئ لهــذه احلــاةل وتداعياهتــا، والرصاعــات واحلــروب الأهليــة والطائفيــة الي 
اجتاحــت مجموعــة مــن ادلول واجملمتعــات، وكيــف اسســتحر ادليــن واملذهــب عــىل حنــو غــري 
مسســبوق اسســتجابة خلــوف النــاس مــن بعضهــا ومــن اجملهول. مــا الوعي املنشــئ للربيــع العريب؟

اكن الربيــع العــريب اسســتجابة دلخــول الشســبكية يف عــامل الأعــامل والسسياســة والثقافة وما نشــ�أ 
عــن ذكل مــن حتــولت كــرى مؤثــرة يف عالقــة النــاس مبــواردمه وعالقــة اجملمتعــات ابلســلطة 
والــرشاكت، ويه حتــولت حمتيــة، لكــن الاسســتجابة لهــا ابلتقــدم والإصــالح ليس حمتّيــًا �أو ل 
عادة تشــكيل املدن  يــ�أيت ابلرعــة نفســها، وقــد اسســتجاب العــامل املتقــدم مــن غــري ثــورات يف اإ
واجملمتعــات والأفــراد واملؤسســات والأســواق حنــو مزيــد مــن الفردانيــة والاسســتقالل والتنظــمي 

اذلايت، اإضافــة اإىل مزيــد مــن الامتســك الاجامتعــي.

هــل اكن الربيــع العــريب مفاجــ�أة؟ ميكــن مالحظــة �ســبكة واســعة مــن الأسســباب والعوامــل 
ــل �أو  ــي جتع ــةل، وال ــنوات طوي ــذ سس ــة من ــامل وادلول العربي ــي جتــري يف الع والتحــولت ال
جيــب �أن جتعــل الربيــع العــريب منتظــًرا ومتوقًعــا، ورمبــا اكنــت املفاجــ�أة �أنــه ت�أخــر كثــرًيا، فقــد 
اكن مفرتًضــا �أن جتــري تغيــريات سسياسســية واســعة يف �أواخــر الانينــات و�أوائــل التســعينات، 
كــام حــدث يف �أجــزاء واســعة مــن العــامل، مثــل الاحتــاد الســوفيي الســابق و�أورواب الرشقيــة 

آسســيا وجنــوب �أفريقيــا،.. والبلقــان و�أمريــاك الالتينيــة ورشق �

ــدة مل  ــباب ع ــية، ولكهنــا لأسس ــدة حتــولت سسياسس ــة ع ــد جــرت ابلفعــل يف دول عربي وق
ــية واســعة  ــية دميقراطيــة، فقــد جــرت حتــولت ومبــادرات سسياسس تتطــور اإىل حــاةل سسياسس
يف اجلزائــر )1988( ولكهنــا انتكســت عــام 1992، وحتولــت اإىل رصاع دمــوي طويــل، 
ــام  ــس )1987( ك ــام 1989، وتون ــام 1989، والأردن ع والســودان )1985( مث �أهجضــت ع

ــج. ــس استشــارية يف دول اخللي ــة و�ــلت جمال ــة وبدلي ــت انتخــاابت نيابي �أجري
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ــية اإىل ســدة الت�أثــري واملشــاركة  ومل يكــن مفاجــ�أة صعــود احلــراكت الإســالمية السسياسس
واحلــمك، فقــد بــد�أت هــذه احلــراكت منــذ �أوائــل الانينــات تشــلك حــاةل سسياسســية جديــدة 
نظمــة السسياسســية �أو مشــاركة سسياسســية واســعة،  تعــر عــن نفســها يف حتــدايت للأ
يــران )1979( واملشــاركة الإســالمية املؤثــرة يف تركيــا منــذ  هنــاك الثــورة الإســالمية يف اإ
�أوائــل السســبعينات والــي توجــت حبصوهلــم عــىل الأغلبيــة الرملانيــة عــام 2002، والثــورة 
الإســالمية يف �أفغانسســتان )1979(، ويف مــرص اكتســحت امجلاعــات الإســالمية اجلامعــات 
يف السســبعينات، وقتــل الســادات عــىل يــد امجلاعــات الإســالمية )1981(، وبــد�أ الإخــوان 
املســلمون مشــاركة فاعــةل يف جملــس النــواب يف الانينــات، ووافــق نــواب الإخــوان عــىل 
التجديــد للرئيــس مبــارك عــام 1987، والثــورة الإســالمية يف ســوراي )1979(، واملشــاركة 
الإســالمية السسياسســية الواســعة يف الســودان منــذ منتصــف السســبعينات، مث توجــت 
ابســتيالء الإســالميني عــىل الســلطة ابنقــالب عســكري عــام 1989، وكــذكل احلــال يف 

املغــرب واجلزائــر والأردن والعــراق والميــن ودول اخلليــج،...

ميكــن مالحظــة �ســبكة واســعة مــن الأحــداث والتفاعــالت الــي �ــلت البيئــة احمليطــة 
ابلربيــع العــريب و�أدت يف الهنايــة اإىل وقوعــه ولأغــراض الإجيــاز وتنظــمي الأفــاكر ميكــن 

عــرض �أبعــاد هــذه الشســبكة يف النقــاط التاليــة:

 العوملة الشامةل، التصالتية والاقتصادية والسسياسسية والثقافية.. 1
 الت�أثري السسيايس والاجامتعي للطبقة الوسطى.. 2
 التداعيات والتحولت املتشلة حول املعلوماتية والتصالت واقتصاد املعرفة.. 3
الــي . 4  الإحاطــة املتاحــة والشــامةل ابملعلومــات واملعرفــة والأحــداث والتطــورات 

�أصبحــت متتلكهــا اجملمتعــات مبختلــف رشاحئهــا الاجامتعيــة والاقتصاديــة والــي منحهتــا 
ــة. ــعة لالطــالع واملعرف فرصــة واس

ــت والتواصــل . 5 ــباكت الإنرتن ــري مــن خــالل �س ــاق املتاحــة للعمــل والت�أث  الفــرص والآف
ــي. الاجامتع
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 التحــولت الاقتصاديــة والاجامتعيــة املصاحبــة للخصخصــة والتغيــري يف عالقــات . 6
ادلوةل واجملمتــع وادلور الاقتصــادي والاجامتعــي والرعــايئ لــدلوةل.

 حتــولت ورصاعــات النخــب السسياسســية والاقتصاديــة والــي تعكــس التحــولت الــي . 7
جــرت يف التقنيــة واملــوارد والت�أثــري. 

 الأزمــة املاليــة والاقتصاديــة العامليــة والــي �أدت اإىل مراجعــة برامــج اخلصخصــة . 8
والليراليــة الاقتصاديــة و�أعــادت الاعتبــار لــدلور الاقتصــادي والاجامتعــي لــدلوةل يف 

ظــل الر�أســاملية الاقتصاديــة ومشــاركة ادلوةل واجملمتعــات والــرشاكت.

لهيــا �ـبـــكة الإنرتنــت«،  ميكــن وصــف الربيــع العــريب مبقــوةل »الطبقــة الوســطى مضافـًـا اإ
ــة  ــه تبحــث الطبق لي ــع اإ ــا تتطل ــا وم ــني واقعه ــرق ب ــواحض للفــ ــا ال دراكه ــا واإ ــي مالحظهت فف
الوســطى عــن �أدوات فاعــةل وســلمية للتغيــري، وقــد �أاتحــت الشســبكية القامئــة عــىل الإنرتنــت 
و�ســباكت التواصــل فرصــة جديــدة لتنظــمي اجامتعــي �ســبيك معــالق يســعى للعمــل 
والتشــلك حنــو �أهدافــه وتطلعاتــه، ويف التعــومل التقــين والاقتصــادي والثقــايف اذلي يشــلك 
دراك مبــا حتــب �أن تكــون عليــه، مسســمتد مــن  العــامل اليــوم تشــلك دلى اجملمتعــات وعــي واإ
اطالعهــا الواســع عــىل مــا جيــري يف العــامل مــن �أحــداث وتطــورات، هــذه القــدرة الواســعة 
عــىل الاطــالع واملشــاركة الــي �أاتحهتــا الشســبكة عرفــت اجملمتعــات مبــا ينقصهــا ومــا ميكــن 

�أن تفعــه ومــا جيــب �أن تكــون عليــه.

اإن لك مرحــةل مــن املراحــل الاقتصاديــة والاجامتعيــة تفــرض طبيعــة خنهبــا وقياداهتــا، 
ــتقراطيني ومــاليك الأرايض واملــوايش والقبائــل مث املهنيــني والأحــزاب والقــادة  مــن الأرسس
ــة،  ــبكية والعومل ــا ابلشس ــي ميكــن وصفه ــا ميــز املرحــةل احلــارضة وال العســكريني، ولكــن م
ب�أهنــا جعلــت النــاس مجيعهــم عــىل قــدم املســاواة تقريًبــا يف الت�أثــري واملعرفــة واملشــاركة، ومل 
تعــد اجملمتعــات تقودهــا �أحــزاب سسياسســية �أو مؤسســات هرميــة وقياديــة، فالربيــع العــريب 
ــه تعبــري واحض  ن ــبكيهّتا، .. اإ ــمتد مــن حــراك الطبقــات واملصــاحل واجملمتعــات بشس تغيــري مسس
ــتقراطية  ــن الأرسس ــبكية، وم ــة اإىل الشس ــن الهرمي ــة... م ــرى واجلذري ــولت الك ــن التح ع
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والنخــب اإىل الطبقــة الوســطى، ومــن احلمتيــة اإىل الاختيــار، ومــن التلقــي اإىل املشــاركة، 
.. فــادلول واجملمتعــات تتحــول اإىل �ســبكة ليــس لهــا مركــز، فــلك عضــو يف الشســبكة قــادر 
عــىل الت�أثــري واملشــاركة والوصــول )Access( عــىل قــدم املســاواة مــع الآخريــن همــام اكنــت 

ثرواهتــم ومواقعهــم.

الثــورة الفرنسســية )1789( والثــورة الأمريكيــة )1776( اكنتــا تعبــرًيا عــن �أثــر الصناعــة 
ــات الوســطى،  ــدن والأحــزاب والطبق ــي �أنشــ�أت امل ــاري، وال ــورة احملــرك البخ والآةل، ث
والروايــة واملوسســيقى والفنــون، ولكــن الربيــع العــريب تعبــري عــن »الشســبكية«، واجملمتعــات 
واملــوارد والثقافــة الــي تتشــلك حــول الشســبكة، والــي �أنشــ�أت اجملمتعــات الــي تعــمل نفســها 
بنفســها، والــي حتيــط عــر الإنرتنــت والأمقــار الصناعيــة بــلك يشء وبــدون وصايــة.  مــن 
رجــل ادلوةل اإىل رجــل الأعــامل اإىل رجــل الشــارع، هــذه ابختصــار قصــة التحــولت 
ذ اكنــت ادلوةل يه مفتــاح التمنيــة  السسياسســية والاجامتعيــة منــذ قيــام ادلوةل احلديثــة. اإ
والهنضــة والــرصاع، مث هبــط القطــاع اخلــاص كحــّل لفشــل ادلوةل، واليــوم تهنــض اجملمتعــات 

لتكــون رشيــاًك ماكفئًــا للقطــاع العــام والقطــاع اخلــاص يف املــوارد والت�أثــري.

قامــت مرشوعــات الاسســتقالل والوحــدة والتحريــر والهنضــة لــدلول واحلــراكت مصحوبــة 
نشــاهئا �أو تشــلك حتــداًي لهــا، ومدعومــة ابلكهــرابء  بــرواايت قوميــة ويســارية، تشــارك يف اإ
ــتقل  ــىل حنــو مسس ــا ع ــاًل، وجــاء معه ــاًك �أو بدي ــرشاكت لتكــون رشي والآةل. مث هبطــت ال
احلــراكت الإســالمية، و�ــاركت يف املشــهد السســيايس ويف بعــض الأحيــان والأماكــن 
ــرتوجي  ــالن وال ــة ابلإع ــالمية مدعوم ــراكت الإس ــرشاكت واحل ــاءت ال ــه، ..ج ــت علي همين
ــاة،  ــاًك عــىل �أســاس حتســني احلي ــات رشي ــد اجملمتع ــوم، تصع ــهتالك، والي وادلعــوة والاسس

ــت. ــة ابلإنرتن ومدعوم

يف املرحــةل الأوىل تراجعــت »ادلميوقراطيــة« ملصلحــة التمنيــة والتحريــر، ومل تكــن هدفـًـا 
جنــازات دميوقراطيــة غــري م�أســوف علهيــا. ويف املرحــةل الثانيــة  اجامتعيًّــا و�ــعبيًّا، و�أوقفــت اإ
ن اكنــت جتــري انتخــاابت نيابيــة  ــا �أو �أولويــة دلى اجملمتعــات واإ مل تكــن ادلميوقراطيــة مطلًب
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ــا جوهــرايًّ تقــوم عليــه  ونقابيــة وبدليــة، ولكهنــا مل تكــن فلســفة �أو �أســلوب حيــاة �أو مطلًب
مصــاحل النــاس و�أعامهلــم.

ويف املرحةل الأوىل اكنت احلياة السسياسســية والاقتصادية والاجامتعية هرمية تسلســلية، 
يصعــد النــاس يف الهــرم وهيبطــون مــن خــالل ادلوةل وحبســب قواعــد وتقاليــد بريوقراطيــة 
قامئــة عــىل املهــارات والتعــمل والارتقــاء والقرابــة والاســتبعاد والإقصــاء والهتميــش والــولء 
ــة الــرشاكت ورجــال الأعــامل جــرت حتــولت  واملعارضــة، ويف مرحــةل اخلصخصــة وهمين
ن حافــظ عــىل مظهــره اخلــاريج، وصــارت يف �أعــاله خنبــة  معيقــة يف بنيــة الهــرم وداخــه واإ
ــة  ــن القراب ــية وحممكــة م ــد قاسس ل بقواع ــا اإ لهي ــاكد ختــرتق ول ميكــن الوصــول اإ ــة ل ت مغلق
والرشاكــة واملصــاحل، وتكدســت يف قاعــه غالبيــة حمرومــة، ل �أمــل لها ابلرتقــاء، ويف مرحةل 
ادلوةل اسســتخدمت املعرفــة واملــوارد لبنــاء ادلوةل ومؤسســاهتا وصياغــة اجملمتعــات وحتديهثــا 
وحتديــد هويهتــا، ويف مرحــةل اخلصخصــة جــرت معليــات احتــاكر للفــرص وهتميــش واســع 
للمجمتعــات، ويف املرحــةل الثالثــة تبــدو ادلول واجملمتعــات )حــىت الآن( متــى اإىل املغامــرة 

والتجربــة.

ــامل وخنــب  ــوارد و�أع ــدة وم ــات جدي ــة ولدة جممتع ــن حلظ ــريب ع ــع الع ــر الربي ــد ع لق
وقــمي و�أفــاكر وفــرص جديــدة، منقطعــة عــن املــايض، وحتمــل قــدًرا هائــاًل مــن التحــولت 
الكــرى واجلذريــة، وتبــدو ادلول واجملمتعــات اليــوم بصــدد تشــالكت اقتصاديــة وسسياسســية 
واجامتعيــة وثقافيــة جديــدة وخمتلفــة، وظهــور خنــب وقيــادات ومجموعــات جديــدة وخمتلفــة 

�أيًضــا. 

جــاءت العوملــة يف مرحلهتــا التســعينية محمــةل ابلوعــود والآمــال املفرطــة والتفــاؤل حــول 
انفتــاح الأســواق وحتريــر التجــارة وانتشــار املؤسســات ادلميوقراطيــة وادلســاتري الليراليــة 
نرتنــت  لالإ الهائــةل  والإمــاكنت  الإنســان  حلقــوق  النشــط  والتوســع  الر�ســيد  واحلــمك 
ــود  ــة صع ــة مبوج ــا مصحوب ــاءت �أيًض ــا ج ــا... ولكهن ــة هب ــة املتعلق ــا الافرتاضي والتكنولوجي
ثنيــة والعرقيــة واحلــروب الأهليــة، والتطــرف والإرهــاب، وجفــوة متســعة بــني  للأزمــات الإ
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الفقــراء والأغنيــاء يف العــامل ويف ادلوةل الواحــدة، مث تّوِجــت ب�أزمــة اقتصاديــة عامليــة مازالــت 
ل واحــًدا مــن جتلياهتــا وحتولهتــا  تنشــئ حــر�اًك يف مجيــع �أحنــاء العــامل، ليــس الربيــع العــريب اإ

ــع حدوهثــا. ــة �أو املتوق الكــرى اجلاري

ــة يف مرحــةل الزهــو والصعــود، نشــ�أت حــراكت واســعة  ــة الليرالي ــت العومل ــا اكن عندم
ونشــطة ملناهضــة العوملــة، ولكــن هــذه احلــراكت اكتشــفت برعــة �أهنــا مؤسســات �أنتجهتــا 
ــةل،  ــة البدي ــة الاجامتعي ــري عــن نفســها ب�أهنــا العومل ــة للتعب ــت برع ــة نفســها، فتحول العومل
ــة  ــة اجامتعي ــا تتحــول اإىل عومل ــدو وكأهن ــا تب ــة برمهت ــاإن العومل ــة، ف ــوم يف مرحــةل الأزم والي
�ــامةل، �أو كأن العوملــة تتحــول اإىل الانتصــار للفقــراء واملهمشــني، ولعــل مــرّد ذكل اإىل �أن 

�أزمــة الفقــراء والأغنيــاء �أصبحــت �أزمــة واحــدة ومشــرتكة.

ادلور  عــىل  القــامئ  »الكيــزني«  منوذهجــا  يف  للر�أســاملية  الاعتبــار  الأزمــة  وردَّت 
الاقتصــادي والاجامتعــي لــدلوةل دون ختــّلٍ عــن حريــة الســوق، �أو بعبــارة �أخــرى، فــاإن 
ــات  ــوم عــىل اجملمتع ــد يق ــة نفســها عــىل حنــو جدي ــد صياغ الر�أســاملية جتــدد نفســها �أو تعي
ــا،  ــات مًع ــة للــرشاكت، ومشــاركة ادلوةل والقطــاع اخلــاص واجملمتع واملســؤولية الاجامتعي
ومتكــني اجملمتعــات واملرشوعــات الصغــرية واملتوســطة مــن القيــام بــدور اقتصــادي واســع.

 الهناايت والبدائل الهناايت والبدائل  3-3-

تعــين »هنــاايت« هنــا انهتــاء مرحــةل وبدايــة مرحــةل �أخــرى، ويه حــاةل فهيــا مــن اخلــوف 
والتداخــل والفــوىض والشــك مــا جيعــل التفكــري صعًبــا والرؤيــة معدومــة تقريًبــا، ويه حــاةل 
�أصابــت الأفــاكر والنظــرايت واملــوارد والأعــامل مجيعهــا عندمــا هبــت عــىل العــامل موجــة 
املعلوماتيــة والعوملــة، ول بــد �أن اخلطــاب ادليــين قــد تعــرض لهــذه املوجــة، وحيتــاج �أيًضــا 
�أن يشــلك مفاهــمي وحــالت ومعــاين و�أفــاكًرا جديــدة خمتلفــة عــام درج عليــه اخلطــاب طــوال 

العقــود والقــرون املاضيــة.
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ــل  ــات، وامجلي ــه الأمم وادلول واجملمتع ــا درجــت علي ــد وتطــال لك م هــذه الهنــاايت، متت
ــال  ــات �أن اجمل ــارات واجملمتع ــة احلض ــدة يف وهج ــةل اجلدي ــذه املرح ــا( يف ه ــف �أيًض )واخملي
مفتــوح )فــوىض( مجليــع النــاس للتفكــري والاقــرتاح عــىل قــدم املســاواة تقريًبــا، فهــ�ي مرحــةل 
منقطعــة عــام سســبقها، وتــاكد تكــون اخلــرات والتجــارب الســابقة غــري اكفيــة �أو عاجــزة عــن 

جابــة الأسســئةل واملتطلبــات اجلديــدة. تلبيــة واإ

ن تداعيــات املعلوماتيــة والتصــال وفهمهــا تعيــد صياغــة خطــاب ديــين جديــد ي�أخــذ  اإ
ــة اإىل مرحــةل  ــت البرشي ــًدا، وحول ــي صنعــت عــرًصا جدي ــذه التحــولت ال ــار ه ابلعتب

ــة. ــة والصناع ــي الزراع ــارخي بعــد مرحل ــدة يه الأمه يف مســارها عــىل مــدى الت جدي

ــة  ــة والأحــداث الكــرى اجلاري ــة والاجامتعي ــين والتحــّولت احلضاري نَّ اخلطــاب ادلي اإ
واملصاحبــة لهــذه التحــولت قضيــة تصلــح موضوعًــا لتفكــري وحــوار طويــل وممتــد، فهــ�ي 
تثــري �ســبكة مــن الأسســئةل والتداعيــات والإ�ــاكليات والأفــاكر املتصــةل، والــي حتتــاج اإىل 
حبــث معيــق، وعصــف ذهــين حــول قضــااي وتداعيــات رمبــا مل تُبحــث مــن قبــل عــىل حنــو 
ــل اذلي  ــن اجلي ــني- وخباصــة م ــن املثقف ــات م ــتطيع مجموع ــا تسس مهنجــي وموضوعــي. ورمب
ــوارات  ــين وح ــري وعصــف ذه ــات تفك ــري معلي ــا- �أن جُت ــّولت وراقهب ــذه التح ــهد ه �
ختــرج مبجموعــة مــن الأفــاكر يف مرحــةل جديــدة ختتلــف �أدواهتــا ومداخــل العمــل فهيــا كثــرًيا 

عــن املرحــةل الســابقة.

هــذه السســيادة للنســبية جتعــل اخلطــاب نســبيًا �أيًضــا )هنايــة املطلقيــة( والشســبكية الــي 
ــات  ــىل حســاب امجلاع ــراد ع ــات والأف ــن �ــ�أن اجملمتع ــد م ــة والإدارة تزي ــرتخس يف املعرف ت
املنظمــة )هنايــة امجلاعــات(، وحــاةل الشــك والفــوىض الــي تعــم الأفــاكر والفلســفات 
جتعــل مــن الصعــب وصــف الأهــداف واملطالــب ب�أوصــاف يقينيــة، ولكهنــا حــاةل متحركــة 
وعامئــة )مــن ادلوةل الإســالمية اإىل دوةل املســلمني، ومــن الإســالميّة معوًمــا اإىل املرجعّيــة 
ــن  ــاإن اخلطــاب يتحــول م ــد السسياســة( ف ــا بع ــوم السسياســة )م ــري مفه الإســالميّة( وبتغ
السسياســة اإىل الإصــالح، ومــن الإســالم هــو احلــل اإىل الإصــالح هــو احلــل، ويف حــاةل 
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املســاواة والشســبكية فــاإن التواصــل والعمــل والبحــث )والفتــوى �أيًضــا( تتحــول مــن الهرميـّـة 
اإىل الشســبكيّة، ومــن التلقــي اإىل املشــاركة، ومــن احلمتيــة والُأحاديـّـة اإىل الانتقــاء والتعّدديّة، 
ىل تعّدديّتــه، ويف حــاةل الشــك والفــوىض فــاإن اخلطــاب يتحــول  ومــن �ُأحاديـّـة الصــواب اإ
مــن الكــامل �أو مظنــة الصــواب والكــامل اإىل حمــاوةل الاقــرتاب منــه )هنايــة الصــواب( ومــن 
بــداع، فالــرتامك مــرة �أخــرى، ومــن َومْه الصــواب اإىل  املثالّيــة اإىل الــرتامك، فالســتيعاب، فالإ
ــة اإىل مشــاركة  حقيقــة الســؤال، ومــن ذّلة اليقــني اإىل قســوة الشــك، ومــن متعــة الوصاي
اجملمتــع، ومــن »غيتــو« امجلاعــات والتنظــات اإىل فضــاء الزمــان واملــاكن، وحيتــاج اخلطــاب 
�أيًضــا اإىل المتيــز بــني املقــدس وبــني الــرتاث والإنســاين، والمتيــز بــني النــص وبــني قراءاتــه 

وتفســريه، والمتيــز بــني ادليــن وادلوةل.

ــدم  ــؤرش اإىل اخلــوف والشــك وع ــبوق ي ــري مسس ــىل حنــو غ ــا ع ــل �أيًض ــد البدائ وتصع
اليقــني، ورمغ �أن البدائــل يف الاقتصــاد والطــب والإعــالم والتعلــمي والعمــل والنضــال 
ليســت �أمــًرا جديــًدا يف احليــاة البرشيــة، ولكهنــا ت�أخــذ اليــوم مرحــةل مــن الازدهــار والمنــو، 
هنــا تصعــد لتشــلك بديــاًل حقيقيًّــا، ورمبــا تقــرتب  ومل تعــد تنشــط يف الأقبيــة الريــة، بــل اإ
هنــا هتزهــا مــن  ــا فاإ ن مل تلغه ــة، واإ ــية التقليدي ــة عــىل املنظومــة املؤسسس مــن النــرص والغلب

جذورهــا، وتعيــد تعريفهــا.

الصحــف واملؤسســات الإعالميــة تواجــه حقيقــة �أن املــدونت و«الإعــالم الشــخيص« 
تقــدم مصــادر للمعلومــات واملعرفــة والتواصــل رمبــا تتفــوق علهيــا، والتعلــمي عــر الإنرتنــت 
يُغــرّي كثــرًيا مــن معــى ودور املــدارس واجلامعــات والأســاتذة، والســفارات، وادلبلوماسســية 
ت�أخــذ �أدواًرا ومفاهــمي جديــدة يف حــاةل التعــومل التصــاليت واملعلوماتيــة الســائدة، فالإنرتنــت 
والفضائيــات )الشســباكت( متكــن مــن الاطــالع عــىل الصحــف ووســائل الإعــالم يف �أي 
بــدل عــىل النحــو اذلي يلغــي وظائــف كثــري مــن ادلبلوماسســيني. ويف الأنظمــة الإلكرتونيــة 
ــن  ــري م ــي �أو تغ ــي تلغ ــة ال ــامل احلكومي ــات والأع ــن اخلدم ــري م ــذ كث املتاحــة ميكــن تنفي
ــري  ــل وكث ــة، ب ــة والتجاري ــات الثقافي ــبة اإىل العالق ــال ابلنسس ــذا احل ــات، وك دور القنصلي
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هنــا مل تعــد حتتــاج اإىل ســفارات وغطــاء دبلومــايس، ويف العوملــة  مــن �أعــامل التجســس، فاإ
اجلاريــة تلغــى �أو تغــري �أدوار ووظائــف امجلــارك والبنــوك املركزيــة والرقابــة املاليــة والإعالميــة 
ــة  ــات بعام ــل واملؤسس ــة العم ــن و�أنظم ــا، وامله ــوال وحتويله ــق الأم ــة تدف ــمي ومراقب وتنظ
غــراءات وفــرص �أعــامل جديــدة بــال �أنظمــة ول �أمكنــة، ومــن مث فــاإن  تواجــه حتــدايت واإ
ــئةل  ــه �أسس ــل واملؤسســات تواج ــني �أرابب العم ــني وب ــني العامل ــة ب ــل والعالق ــني العم قوان

جديــدة عــن معناهــا وجدواهــا.

احلديــث عــن بدائــل تلــوح يف الأفــق يف الإعــالم والتعلــمي والعمــل واملــوارد ولك يشء 
ــد يتشــلك،  ــع جدي ــه واق ــاكد يكــون كــذكل، ولكن ــا �أصبــح �ــيئًا مــن املــايض �أو ي تقريًب
لغــاء عــىل حنــو جــذري. وبطبيعــة  ويفــرض نفســه، ويعمــل يف حياتنــا القامئــة لكهــا تغيــرًيا واإ

احلــال، فــاإن الهيــلك ادليــين يبــدو معرضــا للتغيــري مثــل مجيــع القطاعــات واملؤسســات.

الإنســان متجــه ليكــون قــادًرا عــىل تعلــمي نفســه بنفســه وكــذكل مداواهتــا، و�أن حيصــل 
بنفســه �أيًضــا عــىل الاحتياجــات واملعلومــات والأخبــار والتواصــل مــع العــامل لكــه وعــىل قدر 
مــن الكفــاءة واملســاواة الــي متنحهــا املؤسســات املعقــدة واملطــورة، وبطبيعــة احلــال فــاإن 

عــامل ادليــن وهيلــه ومؤسســاته القامئــة منــذ قــرون تواجــه حــاةل خــوف مــن الانقــراض.

 موارد و�أعامل جديدة وخمتلفة جذرايًّ موارد و�أعامل جديدة وخمتلفة جذرايًّ  4-4-

ــة يف �أحــد جوانبــه ابملســار التــايل:  يتلخــص التطــور الاقتصــادي والاجامتعــي للبرشي
مــن »الياقــات الزرقــاء« اإىل »الياقــات البيضــاء« اإىل معــل بــال ايقــات. والواقــع �أنــه مفهــوم 
رمغ مــا فيــه مــن حــرية وارتبــاك يعــر بدقــة مجيــةل عــن تشــالكت الاقتصــاد واجملمتعــات 
ــبكية واملعرفــة. وكأن احلــرية والشــك بذاهتــام ميثــالن مــورًدا وقميــة  والثقافــة يف عــرص الشس

جوهريــة يف الاقتصــاد القــامئ اليــوم ومــا ينشــ�أ حــوهل مــن قــمي و�أفــاكر.
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مففهــوم »الشســبكة« يلغــي فكــرة املركــز والهــرم اللتــني اسســتقرت علهيــام البرشيــة طــوال 
ــداي« �أو نظــام »لينوكــس« للتشــغيل  ــا، ول تعــد موســوعة »ويكيبي ــاح ملعرفتن ــارخي املت الت
ــة  ــداع واملعرف ب ــات لالإ ــوارد ومؤسســات ومنظوم ــف تتشــلك م ــة كي ــاًل ندًرا ملالحظ مث
نتــاج واملعرفــة، مــاذا  ــة وراخســة لالإ نتــاج تتفــوق ب�أضعــاف مضاعفــة عــىل بــى تقليدي والإ
عــن مايكروســوفت وغوغــل وايهــو وهــوت ميــل وفيسســبوك وتويــرت وانسســتغرام واملدونت 
بــداع واخملاطــرة جــزًءا مــن الاقتصــاد  و«البدائــل«؟ حنتــاج اإىل املالحظــة كيــف يشــلك الإ
اليــوم، وكيــف يشــلك �أيًضــا النخــب والقيــادات �أو هيزهــا مــن جذورهــا، وكيــف تتحــول 
الشــكوك والفــوىض اإىل مــورد و�أســلوب للحيــاة والإدارة، بــل يه كــام وصفهتــا كونــدي لــزا 
رايــس »الفــوىض اخلالقــة« دليــل للسسياســة العامليــة. هــل اسســتحضار املاركسســية املزدهــر 
دراك للمســاواة �ســبه التامــة والإدارة اذلاتيــة املتحققــة �أكــر ممــا هــو  اليــوم هــو يف حقيقتــه اإ

حبــث عــن حلــول للأزمــة الاقتصاديــة واملاليــة القامئــة؟

ومــا تــزال احلواســيب تتطــور وتتضاعــف قدراهتــا حبــدود مرتــني لك مثانيــة عــرش �ــهرا، 
ــن  ــدة م ــوامل جدي ــات تتشــلك ع ــور الرجمي ــع تط ــل، وم ــاة والعم ــائل احلي ــرية لك وس مغ

الفــرص وختتفــي عــوامل �أخــرى.

ليــس اجلديــد يف هــذه التقنيــات وجودهــا ابلفعــل، ولكــن انتشــارها عــىل نطــاق 
ــل  ــزوال مث ــة ال ــهتالكية رسيع ــواد وســلع اسس ل م ــا اإ ــل وحتوله واســع وب�أســعار خمفضــة، ب
ماكنيــات رسيــة وتقنيــات حيرســها »كهنــة« مــن الأاكدمييــني  املناديــل الورقيــة، وحتولهــا مــن اإ
ــتخدمه مجيــع النــاس. �أمل تكــن الكتابــة عــىل ســبيل املثــال  والتقنيــني اإىل منتــج يــويم يسس
قبــل فــرتة قليــةل مــن الزمــن همــارة خاصــة وحمــدودة ورسيــة، بــل واكن جيــري منــع تداولهــا، 
وقبــل �أقــل مــن مئــة ومخســني عاًمــا اكن الســود يف الــولايت املتحــدة الأمريكيــة يعاقبــون 

ــة. ذا تعلمــوا القــراءة والكتاب عــدام اإ ابلإ

مــا الثقافــة الــي يفــرتض �أن تتشــلك؟ ومــا العالقــات الاجامتعيــة والسسياسســية املتوقــع 
قياهمــا حــول الاقتصــاد اجلديــد القــامئ عــىل مــوارد خمتلفــة عــام تعــودت عليــه احلضــارات 
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واجملمتعــات وادلول، والــي �أنشــ�أت ثقافــة ومــدًن وعالقــات وخنًبــا حــول نظــام اقتصــادي مل 
يعــد �أغلبــه موجــوًدا؟ فهــل سســتختفي هــذه املــدن والنخــب والثقافــات كــام اختفــت عــىل 

ســبيل املثــال املــدن الــي نشــ�أت حــول طــرق القوافــل التجاريــة؟

تعــود الأدوات والنظــرايت واملؤسســات الــي تنظــم احليــاة املعــارصة اإىل الثــورة 
ــة وادلســاتري والترشيعــات، واملــدارس واجلامعــات، والنظــرايت  الصناعيــة، ادلول احلديث
ميــل دروكهــامي،  الاجامتعيــة، فعــمل الاجــامتع القــامئ يعــود اإىل املفكريــن )اوغســت كونــت، اإ
اكرل ماركــس، ماكــس فيــر، ..( اذليــن �ــغلوا ابلتحــولت الكــرى الــي صاحبــت الثــورة 
ــري  ــا غ ــة ورمب ــد اكفي ــارف مل تع ــرايت ومع ــا نظ ــية، ولكهن ــورات السسياسس ــة والث الصناعي
ــة،  ــي تتشــلك حــول اقتصــاد املعرف ــدة ال ــات اجلدي ــة واجملمتع ــم وتنظــمي الثقاف ــة لفه مالمئ
آزق كــرى جتعــل هــذه املعرفــة الهائــةل واملرتامكــة  وبــد�أت ابلفعــل تظهــر حتــدايت ومــ�
عــىل مــدى قرنــني مــن الزمــان جــزًءا مــن التــارخي، فيعتــر عــامل الاجــامتع الفرنــي جــون 
بــودراير، واذلي يعتــر مــن �أمه املنظريــن يف مدرســة مــا بعــد احلداثــة �أن وســائل التصــال 

ــا. ــا مباضين ــي تربطن الإلكرتونيــة قــد دمــرت العالقــة ال

ن اجملمتــع الصناعــي بــد�أ ابلنــداثر  ويقــول �أولــرخي صاحــب نظريــة »جممتــع اخملاطــرة« )2( اإ
مفســًحا اجملــال جملمتــع جديــد تســوده الفــوىض، وتغيــب فيــه �أمنــاط احليــاة املسســتقرة ومعايــري 
الســلوك الإر�ــادية، ويــرى عــامل الاجــامتع الإسســباين مانويــل اكسســتلز �أن جممتــع املعلومــات 
املعــارص يمتــز بظهــور »الشســباكت« و«اقتصــاد الشســباكت« والنظــام الاقتصادي الر�أســاميل 
منــا يقــوم عــىل ثــورة التصــالت العامليــة، ومل يعــد قامئـًـا كــام اكن يفكــر اكرل  الســائد اليــوم، اإ
نــه يقــوم عــىل التقــدم يف  نتــاج الســلع املاديــة، بــل اإ ماركــس عــىل الطبقــة العامــةل �أو عــىل اإ

نتــاج. �ســباكت التصــال واحلوسســبة الــي �أصبحــت يه الأســاس لتنظــمي معليــة الإ
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 السلوك الاجامتعي واملعريف النكويص واملرتبك السلوك الاجامتعي واملعريف النكويص واملرتبك  5-5-

الســلوك  اإىل  اكســفورد  الأعصــاب يف جامعــة  عــمل  �أسســتاذ  اتيلــور  اكثلــني  تنظــر 
الاسســهتاليك القــامئ يف املــولت اليــوم ب�أنــه اسســتحضار ذاكــرة قدميــة وراخســة يف جممتعــات 
الصيــد ومجــع الــار يعكــس اخلــوف والقلــق، وتبــدو الظاهــرة نفســها اليــوم يف املؤسســات 

ــة. ــة وادليني ــة واملعرفي التعلميي

مفسســتوايت املعرفــة والعمــل فهيــا، ســواء يف التعلــمي والبحــث والت�أليــف والكتابــة 
نتــاج تــراوح فهيــا اجملمتعــات  والآداب والفنــون �أو يف الأعــامل واملهــن والصناعــات والإ
واجلامعــات واملــدارس والكتــاب والباحثــون والأســاتذة والــرشاكت واملؤسســات والأســواق 
ا ول جــدًلا لــذلات  نتاهجــا وتطويرهــا، وليــس رسًّ واحلكومــات بــني مجعهــا وصيدهــا ورعهيــا واإ
)رمبــا( �أن املعرفــة دلينــا يف اجلامعــات واملــدارس والصحافــة والثقافــة والصناعــات والأعــامل 
يغلــب علهيــا الطابــع البــدايئ، مجعهــا �أو رسقهتــا، وليــس يدعــو اإىل الفــرح والاعــزتاز نسســبة 
ــذا  ــا، وه ــة دلين ــداع يف املعرف ب ــاج �أو الإ نت ــع والإ ــل �أو التصني ــة �أو التحلي ــة املعرفي الإضاف
عــىل �أي حــال مــا ميكــن فهمــه ابلإضافــة اإىل واقــع احلــال الظاهــر مــن تــرصحي وزيــر التعلــمي 
ــ�أن الأحبــاث العلميــة الأردنيــة قليــةل  العــايل يف الأردن )احليــاة اللندنيــة 2010/10/25( ب

وســطحية وغــري تطبيقيــة ول حتقــق الطموحــات.

ــة  ــات الاجامتعي ــاة والعالق ــا �أســلوب احلي ــوارد يشــلك �أيًض ذا اكن �أســلوب مجــع امل واإ
ومسســتوى الــريق والثقافــة، ففــي مجــع الــار يغلــب ســلوك البقــاء واخلــوف بــلك مــا جيعــل 
ــاء  ــاًل لرتق ــا جم ــح �أيًض ــداء، ول يتي ــة والاعت ــن الرق ــه، م ــ�أس ب ــا ول ب ــري ذكل ممكنً غ
ابحليــاة والثقافــة، مــا املوسســيقى والفنــون والرايضــة وحــىت اللبــاس والطهــو يف جممتعــات مجــع 
ــة الصناعــة يف الأردن اإن مجموعــة عوامــل الابتــاكر  ــار والصيــد والرعــي؟! وتقــول غرف ال

ــية. والتطويــر يه الأكــر تراجًعــا يف مــؤرشات التنافسس

ــا ابلإجنــاز  ــا واهامتًم ــل الزتاًم ــة مه الأق ــام يالحــظ يف ســوق العمــل �أن عــامل املياوم وك
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لأسســباب واحضــة ومعلومــة متعلقــة مبسســتوى وطبيعــة العقــود والالزتامــات املتبــادةل 
ــة كــام حيــب البعــض القــول،  ــة �أو طبقي ــتقبلية يف العمــل، وليســت �أخالقي ــاق املسس والآف
فــاإن مسســتوى الإجنــاز مــن بــني مئــة حبــث اعمتــدت يف العــام 2007 كــام يقــول مصــدر يف 

ــا واحــًدا.! ــدوق البحــث العلمــي مل يتجــاوز حبثً صن

هــل نعــرف مــا دلينــا مــن مــوارد معرفيــة؟ وهــل يعــر اسســهتالك املعرفــة الســائد دلينــا 
ــن  ــا م ــام دلين ــن ع ــل واملؤسســات وامله ــالم والعم ــرش والإع ــات والن ــدارس واجلامع يف امل
مــوارد، وعــام حنتاجــه ابلفعــل، و�أيــن مــا دلينــا مــن معرفــة يف اخلريطــة العامليــة للمعرفــة؟ 
نتــاج  نتــاج املعــريف دلينــا، يالحــظ �أن مثــة ابتعــاًدا عــن احملــراكت احلقيقيــة لإ مــن يتابــع الإ
ــة  ــل والرق ــاس ب ــرار والاقتب ــه التك ــب علي ــج يغل ــرش وينت ــا ين ــهتالكها، مف ــة واسس املعرف
ضافــة، وهــذا يصيــب مــوارد املعرفــة نفســها ابلإهــامل والتلــس؛ لأن املعرفــة ل  مــن غــري اإ
نــه  بــداع، فاإ ذا مل يكــن العمــل املعــريف قامئـًـا عــىل الإضافــة والإ ل مبجهــود كبــري، واإ تتحصــل اإ

ــا عــىل نفســه وعــىل املسســهتك. يصبــح عبئً

عندمــا تــدرج يف »غوغــل« قضيــة مــن القضــااي اليوميــة �أو املعرفيــة الكــرى وتنظــر يف 
نتــاج الفكــري والإعــاليم حولهــا، سســتجد جحًمــا كبــرًيا مــن الكتابــة والنــرش، ولكهنــا يف  الإ
ــا عــدد  ــال نزاهــة( ملعرفــة ضئيــةل �أنتجه ــا ب التقيــمي الهنــايئ يغلــب علهيــا �أهنــا تكــرار )وغالًب

قليــل مــن النــاس!

هــذا الــمك الهائــل مــن النــرش واملؤمتــرات والنــدوات والكتــب والرســائل اجلامعيــة 
ــدرة  ــدرة �أنشــط املتابعــني و�أكــرمه ق ــوق ق ا يف ــري جــدًّ ــدد كب ــج بع واحملــارضات، ويه تنت
عــىل الاســتيعاب، لكــن حمــاوةل النظــر يف �أصالهتــا و�أثرهــا ومــدى الاستشــهاد هبــا يــدل 

ــة. ــاج واملعرف نت ــدل عــىل الإ ــا ي ــق �أكــر مم عــىل اخلــوف والقل

رمبــا اكنــت اجملمتعــات والأنظمــة السسياسســية والاجامتعيــة والثقافية املتشــلة �أو الي ســوف 
تتشــلك حــول اقتصــاد املعرفــة حباجــة �أكــر مــن �أيــة فــرتة ماضيــة اإىل فئــة مــن النــاس ميكهنــم 
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�أن يالحظــوا الفــوىض والعيــوب يف مــا هــو ســائد، �أو �أولئــك اذليــن وصفهــم كولــن ويلســون 
بـ«الالمنمتــي«، وهــو ذكل الشــخص اذلي يــدرك مــا تهنــض عليه احلياة الإنســانية من �أســاس 
ــن النظــام اذلي  ــا وجتــذًرا م ــر معقً ــة �أك واٍه، وهــو اذلي يشــعر �أن الاضطــراب والفوضوي
نــه ليــس جمنــوًن، هــو فقــط �أكــر حساسســية مــن الأ�ــخاص املتفائلــني  يؤمــن بــِه قومــه، اإ
ــق والشــعور ابخلطــل  ــاةل القل ــذا اكن رضورة لتشــكيل ح ــي ه ــول. والالمنمت حصيحــي العق
يف احلضــارة واجملمتعــات الصناعيــة، اكن مبثابــة النذيــر اذلي يدلنــا عــىل العيــب والنقــص يف 
ــًيا يقــدم  ــرًيا �أساسس ــاكد يكــون خب ــوم، ي ــه الي ــداع. لكن ب ــه مصــدًرا لالإ ــا، واكن يف قلق حياتن
ــئةل والتوقعــات الــي تتواصــل وتتــواىل حــول  املهــارات الروريــة يف حــاةل الفــوىض والأسس
الأعــامل واملــوارد والقــوة والنفــوذ. فهــل ســرى عــىل ســبيل املثــال حبــواًث دينيــة فقهيــة حــول 

�أداء احلــج والعمــرة مــن خــالل �ســبكة الإنرتنــت؟

ل تــزال املواهجــة مــع التطــرف، خصوًصــا والأزمــات السسياسســية بعامــة، حتمكهــا سسياســات 
دارة واملواهجــة، ففــي حــني تنمتــي الأزمــات القامئــة اإىل عــرص  آفــةل مل تعــد تصلــح لــالإ و�أدوات �
الشســبكية مبــا تعنيــه مــن تغــري يف دور ادلول واملــوارد والفــرص ومفهــوم الــرصاع وطبيعتــه، 
تنمتــي املواهجــة اإىل عــرص املواهجــة بــني ادلول واجليــوش، وتنشــ�أ بســبب ذكل متواليــة مــن 
ذ ليــس مثــة عــدو حمــدد فزايئيــا ميكــن �أن يصــب عليــه عــدوه الآخــر  الــرشور والأزمــات؛ اإ
غضبــه وحيشــد ضــده اجليــوش والإعــالم، ويف ذكل مل يعــد واحضــا مــن العدو ومــن الصديق، 
آلك بطبيعــة احلــال معليــات املواهجــة والاسســتعداء والتعبئــة واحلشــد، ومل نعــد نعــرف من  وتتــ�
نقاتــل، ول نعــرف جــدوى �أو معــى للسسياســات والرصاعــات واحلــروب والقوانــني والعالقات 
ــزام  ــني معــالق قــوي مســلح و�أق ــات مواهجــة يف الظــالم ب ــة، كأهنــا معلي واملنظــامت ادلولي
ــه وســالحه ضدهــا. وتنشــ�أ  ــتخدام قوت ــةل دلرجــة يعجــز العمــالق عــن رؤيهتــا �أو اسس ضئي
بطبيعــة احلــال مواهجــات ورصاعــات طويــةل لكــن �أحــًدا ل جيــزم اليــوم ب�أهنــا مواهجــة تضعــف 
ابلفعــل الإرهــاب والتطــرف �أو تزيدهــام، بــل مــن املؤكــد �أن الإرهــاب والتطــرف يكسســبان 
راباًك �أن فئــات اجامتعيــة جديــدة تتحالــف اليــوم  لك يــوم مؤيديــن جــدًدا، والأكــر تعقيــًدا واإ

مــع الإرهــاب الأيديولــويج؛ مــا يزيــده صالبــة ومتاســاًك وقــدرة عــىل البقــاء والــامتيه.
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واحلــال �أنــه ليــس دلينــا يف ظــل عــدم اليقــني املهميــن عــىل املشــهد ســوى �أن نبحــث عــن 
وســائل مواهجــة نــرحج �أهنــا مالمئــة و�أن ننشــئ مؤسســات جديــدة ونغــرّي يف املؤسســات 
القامئــة عــىل النحــو اذلي خيــدم التقديــرات والرتجيحــات املمكنــة يف املواهجــة، مفــن املــرحج 
ــة املــوت، و�أن الازدهــار  ــادرة عــىل �أن تواجــه ثقاف ــاة ق ــة احلي ــًدا �أن ثقاف ن مل يكــن مؤك اإ
والعــداةل واحلــرايت �أقــدر عــىل مواهجــة الكراهيــة والشــعور ابلظــمل والإقصــاء والهتميــش، 
ــن  ــل م ــراد يقل ــات والأف ــات واجملمتع ــني ادلول والطبق ــات واملصــاحل ب و�أن تشــبيك العالق
قــدرة الأعــداء والإرهابيــني عــىل جــذب املؤيديــن والأنصــار، و�أن الاعــامتد عــىل املشــاركة 
والقــمي الســامية والإنســانية العليــا يمنــي الــولء والانــامتء �أكــر مــن الاعــامتد عــىل احملفــزات 
ــتعالء  نســان مثــل اخلــوف والقهــر واجلــوع، بــل العكــس فــاإن مواصــةل الاسس البدائيــة لالإ

عــىل فئــات مــن اجملمتعــات والنــاس وهتميشــهم يزيــد العــداء والكراهيــة.

ليــس مثــة �أفــق ملواهجــة التطــرف ســوى معليــات صعبــة ومعقــدة مــن الازدهــار 
ــارشة �أو  ــن مواهجــة مب ــا م ــايف، وم ــيايس والاجامتعــي والثق الاقتصــادي والإصــالح السس
فاعــةل مــع التطــرف ســوى التقــدم والتمنيــة الإنســانية. ومل يعــد ممكنـًـا �أو جمــدايًّ �أو ذا معــى 
ــارشة ســوى يف  ــة وعســكرية مب ــية و�أمني ــات سسياسس ــة برصاع مواهجــة التطــرف والكراهي
حــالت وحــوادث حمــددة تكفــي القوانــني الســائدة واملتبعــة واملؤسســات الأمنيــة والقضائيــة 

ــزايدة عــىل مــا هــو موجــود مــن ذكل ابلفعــل. للتعامــل معهــا ول ميكــن ال

واحلــال �أن الإصــالح اليــوم يبــدو ُمرهقـًـا، وحيتــاج اإىل خــرات و�أدوات جديــدة ووعــي 
طــالق الطبقــات واجملمتعــات لتتحــرك حبريــة ويف مســار مــن  جديــد �أيًضــا، ويف ذكل جيــب اإ
آلم و�أخطــاء وتضحيــات بقســم كبــري مــن الطبقــات واملؤسســات  التجريــب مبــا يف ذكل مــن �
ذ �أنــه اليــوم  الســائدة عــىل النحــو اذلي حتقــق بــه الانســجام املمكــن بــني وعهيــا وواقعهــا، اإ
ــي  ــي ووع ــريايًّ ذاكء جامع ــا وجامه ــلك اجامتعيًّ ــة يتش ــار املعرف ــبكية وانتش ــل الشس يف ظ
ــه  ــع املهميــن ينمتــي يف قمي ــة لكــن الواق ــة تنمتــي اإىل اللحظــة القامئ ــارف واســعة ومتقدم ومع
و�أفــاكره ومؤسســاته وعالقاتــه اإىل فــرتة ســابقة مل تعــد مقوماهتــا موجــودة. وحــىت ل تتكــرر 
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املواهجــة وحمــاولت الت�أجيــل مــع الاسســتحقاقات والتداعيــات الــي نشــ�أت حــول املطبعــة 
ليــه ابلفعــل هــو التعجيــل مبواهجــة ذواتنــا  والكهــرابء واحملــراكت البخاريــة فــاإن مــا حنتــاج اإ
ابحلقيقــة النا�ســئة عــن الشســبكية وحتولهتــا الاجامتعيــة واحلضاريــة، ويف ذكل فقــط نوقــف 
الــرصاع ونقلــل مــن اخلســائر والهــدر يف الأنفــس واملــوارد؛ لأهنــا مواهجــة قادمــة حمتـًـا لكــن 

الت�أخــر فهيــا يزيــد الآلم والتضحيــات.

ــام  ــين ك ــاب ادلي ــه اخلط ــاوةل، يواج ــرون متط ــد لق ــات املدي ــن الثب ــاةل م ــل ح يف مقاب
السســيايس والاجامتعــي �أيًضــا حــاةل مــن التغــريات تعصــف بــلك يشء تقريًبــا، وكأن التغــري 
هــو الأصــل �أو القاعــدة، والثابــت هــو الاسســتثناء، �أو ل يــاكد يوجــد �أو ميكــن مالحظتــه، 
ذا �أمكــن تثبيــت  واحلــال �أن التغــري هــو الأصــل يف احليــاة واملــوارد والأفــاكر، لكــن اإ
ــا،  ــد ممكنً ــس ذكل �أصــاًل، ومل يع ــرب واملســلمني فلي ــامل الع ــام حــدث يف ع ــتثناء ك الاسس
فاخلطــاب تعريًفــا هــو املتغــري �أو القابليــة للمراجعــة والتغيــري، وبغــري ذكل ل يعــود خطــااًب، 

ــا. كــام ل جيعــه الثبــات مقدًســا �أو دينً

ــذا  ــي مواهجــة ه ــداول، فف ــم والت ــة الفه ــة �أو صعب ــاكًرا �أنيق ــولت �أف ــذه املق ــد ه مل تع
الفشــل اذلي يغمــر احليــاة واملــوارد واملفاهــمي والقــمي، مل يعــد ســوى الشــك محلايــة مــا تبقــى 
ــات، فضــاًل عــن  ــة للبدهيي ــه اخلــواء ســوى الشــك واملراجع ــا، وحــىت ل يطوي ــن عاملن م
ن املقــدس  ن �ــاء ذكل، بــل اإ النظــرايت والفرضيــات، مل يعــد للمقــدس ســوى عــامل الفــرد اإ
ذا �ــاء �أن يواصــل التصــدي لهــذا الاهنيــار! لأنــه حمتـًـا صــار جــزًءا مــن  خياطــر حبضــوره اإ
نســاين  نســانًيا، مبعــى �أنــه منتــج اإ الاهنيــار، ومل يبــق للخطــاب ادليــين ســوى �أن يكــون اإ
وليــس مقدًســا نــزل مــن الســامء وان اكن مسســمتًدا مــن ادليــن اذلي يؤمــن �أتباعــه �أنــه نــزل 
نســانًيا«،  ــه »اإ ــو ابلــرورة، كون ــرًيا وعــدم يقيــين، فه ــد �أن يكــون متغ مــن الســامء. ول ب
ــه  ــى �أن ــي، مبع ــو نسس ــر. وه ــري والتطوي ــة والتغي ــ�أ وخيضــع للمراجع ــل لأن يكــون خط قاب

يســعى اإىل الصــواب وحيــاول الاقــرتاب منــه ولكنــه ليــس الصــواب املطلــق.
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هــذا اخلطــاب ادليــين القــامئ اذلي يغمــر حيــاة النــاس مل يعــد منفصــاًل عــن الفشــل اذلي 
يغمــرمه، حــىت لــو اّدعــى �أنــه يواجــه التطــرف والكراهيــة، ليــس مثــة ســوى تطرفــات تقاتــل 
ل �أن ميــزوا بوضــوح ورصامــة بــني ادليين وغري  بعضهــا بعًضــا، ومل يبــق للمتدينــني وســوامه اإ
ادليــين، والثابــت واملتحــول، واملقــدس وغــري املقــدس. و�أن يفكــروا يف السســياق الصحيــح 
ــه ل ميكــن مواهجــة  لدليــن يف ادلوةل واجملمتعــات، ويف مجيــع الأحــوال جيــب الاعــرتاف ب�أن
التطــرف والكراهيــة والعنــف اذلي هيــدد احليــاة والوجــود ابخلطــاب ادليــين املتــداول حــىت 

ن اكن يدخــل يف مواهجــة صادقــة وجديــة مــع الإرهــاب. واإ

حصيــح �أن ادلول ظلــت لآلف السســنني تتشــلك حــول القــالع والهيــ�لك حــىت صــار 
تعريــف املدينــة يف قواميــس اللغــة ب�أهنــا القلعــة �أو احلصــن، لكــن ذكل ل يغــري مــن حقيقــة 
ن  �أهنــا قــالع وهيــ�لك تتداعــى وختتفــي، ليــس يصلــح لهــذا العــامل املتغــري ســوى التغــرّي! واإ
مل نقــدر عــىل مواهجــة اجلنــون فليــس �أقــل مــن حرمانــه مــن احلواضــن الاجامتعيــة واملــوارد 

الآمنــة الــي ننفــق علهيــا مــن املــوارد العامــة ومــن �أقــوات املواطنــني اجلائعــني واخلائفــني.

ــة  ــل حامي ــىل الأق ــن ع ــة ميك ــىل املؤسســات ادليني ــام ع ــاق الع نف ــط لالإ ــذا الضب يف ه
املــوارد، وحتويــل التطــرف نفســه اإىل جمهــود �ــاق عــىل �أهــه �أو �أكــر صعوبــة، وتغييــب �أو 
تقليــل املصــاحل وادلوافــع املاليــة والشــخصية يف الاجتاهــات ادلينيــة، وميكــن �أيًضــا حرمــان 
ــة  ــة يف مؤسســات ادلوةل التعلميي ــوارد املتاح ــن امل ــتفادة م ــن الاسس ــة م ــات املتطرف امجلاع

وادلينيــة والاجامتعيــة.

ول بــ�أس بعــد ذكل يف تشــجيع ودمع اجملمتــع الأهــيل ليشــارك يف املواهجــة ويتحمــل 
مســؤوليته، ويطــور مــوارده املسســتقةل وفرصــه، فليــس �أقــدر مــن اجملمتعــات عــىل مواهجــة 
ــارة رصحيــة فــال ميكــن مواهجــة الإرهــاب والتطــرف واجملمتعــات نفســها  الأزمــة، �أو يف عب
تســودها الكراهيــة الــي تــاكد تذيــب الصخــر، مفــا حيــدث اليــوم يف املوصــل عــىل ســبيل 
ــة ابلنــاس وحياهتــم وكرامهتــم، مــا  ــال حيــول مواهجــة املتطرفــني اإىل تطــرف �أ�ــد ناكي املث

ــام. ــدة مــن العنــف والانتق ــديه وحمتــي دلورة جدي ــا يف انتظــار ب جيعلن
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يفــرتض �أن تنشــ�أ حــول اقتصــاد املعرفــة، مبــا هــو التقنيــات واملــوارد اجلديــدة )احلوسســبة 
والتشــبيك والتصغــري والأنسســنة واجلينــوم، والروبتــة، والطابعــات ثالثيــة الأبعــاد والرجمــة 
الإدراكيــة…(، منظومــة اجامتعيــة وثقافيــة. وابلطبــع، تبــدو التقنيــات واملــوارد واحضــة ومجمعًا 
ــا. فاجملمتعــات  ــا �أو تلقائًي علهيــا، لكــن التشــلك الاجامتعــي والثقــايف ليــس واحًضــا ول حمتًي
هنــا �أبطــ�أ مهنــا بكثــري، ول تســك يف تشــلها عــىل حنــو  ن اكنــت مرتبطــة ابلأســواق، فاإ واإ

متوقــع تلقائًيــا.

يعتقــد اكرن روس مؤلــف كتــاب »الثــورة بــال قيــادات« )3( �أنــه حــان الوقــت لبنــاء 
ــة  ــن ادلميقراطي ــدًل م ــاس ب ــع الن ــا مجي ــارك فهي ــدة يش ــة جدي ــية واجامتعي ــة سسياسس �أنظم
المتثيليــة، وابلطبــع الأنظمــة ادلكتاتوريــة الفرديــة، فادلميقراطيــة اليــوم تواجــه �أزمــة كــرى، 
مثلهــا مثــل مجيــع املؤسســات والأنظمــة الــي تنمتــي اإىل املرحــةل الهرميــة الصناعيــة والــي 
آليــات دميقراطيــة  تواجــه حتــدايت الشســبكية. ورمبــا تكــون الأنظمــة الاســتبدادية الراخســة ب�
كــام الفــوىض والإرهــاب واحلــروب ادلينيــة مــن جتليــات هــذا الفشــل �أو التحــدايت 
ــيايس العاملــي.. وحــىت يف �أنظمــة وبــالد دميقراطيــة عريقــة مثــل  الــي تواجــه النظــام السس
بريطانيــا بــدل املؤلــف و�أورواب والــولايت املتحــدة،  فــاإن السسياســة ختضــع ملصــاحل الــرشاكت 
والاكرتــالت، .. ومتخضــت العوملــة الســائدة اليــوم عــن جفــوات اقتصاديــة واجامتعيــة كــرى 
وموجــات مــن الفقــر والبــؤس الــي مشلــت مليــارات البــرش، وتتعــرض الأعــامل واملــوارد 

ــبوق، .. هــل ميكــن �أن يتــوىل النــاس مجيعهــم الســلطة؟ لهتديــد غــري مسس

مثــة فرصــة واقعيــة اليــوم تتيحهــا الشســبكية ليشــارك النــاس مجيعهــم يف الت�أثــري يف 
ــات  ــاء جــدالات حــول الترشيع ــوم بن ذ ميكــن الي ــام، اإ ــاق الع نف ــات الإ السسياســة واجتاه
ــمتدة مــن مشــاركة  ــرارات مسس ــاس، و�أن تكــون الق ــاة الن ــرة يف حي وســائر الشــؤون املؤث
ــة، لقــد �أصبحــت العــودة اإىل النــاس مجيعهــم  ــة املنتخب �أوســع بكثــري مــن اجملالــس المتثيلي
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ممكنــة تقنًيــا، و�أكــر رضورة يف ظــل الأزمــات والتحــدايت الــي تعصف ابجملمتعــات وادلول، 
حــدى املــدن الرازيليــة نقا�ــات حــول موازنــة املدينــة  وقــد جــرت عــىل ســبيل املثــال يف اإ

�ــارك فهيــا عــرشات الآلف مــن �أهــل املدينــة. 

ــدة،  ــمي ورضورات جدي ــاردة عــن وعــود وق ــة احلــرب الب ــة وهناي ــد تكشــفت العومل لق
ولكــن ثبــت �أهنــا قــمي عــىل �أمهيهتــا ل ميكــن حتقيقهــا ابلأدوات واملنظومــات القامئــة والــي 
�أنشــ�أهتا معطيــات ســابقة مل تعــد موجــودة، وابت واحًضــا كــام يقــول اكرن روس �أن نظــام 
احتــاكر الســلطة مــن قبــل الأقــوى كــام يف الأنظمــة الاســتبدادية الفرديــة ميتــد اإىل الأنظمــة 
ادلميقراطيــة،  ففــي الــولايت املتحــدة الأمريكيــة عــىل ســبيل املثــال تتفوق جامعــات الضغط 
والــرشاكت عــىل جمالــس النــواب املنتخبــة وهتميــن علهيــا، و�أظهــرت الأزمــة املاليــة العامليــة 
نــه  دارة �ــؤونه و�أزماتــه املتغــرية، بــل اإ يف العــام  2008 جعــز النظــام العاملــي الســائد عــن اإ
نظــام يضيــف الفســاد اإىل العجــز، فقــد �أظهــرت الأزمــة والأحــداث واملعلومــات املتربــة 

�أكــر بفضــل الشســبكة �أن الأغنيــاء يســددون رضائــب �أقــل مــن الفقــراء.

ويف املظاهــرات الــي جــرت يف نيويــورك رافعــة �ــعار »احتلــوا وول ســرتيت« مل 
يطالــب املتظاهــرون بقــادة جــدد وسسياســات جديــدة كــام يه العــادة يف التظاهــرات 
والاحتجاجــات السسياسســية يف الغــرب، لكــن املطالــب اكنــت حــوارات وقــرارات �ــامةل 
للجميــع، وثقافــة قامئــة عــىل التعــاون والتشــارك، فــمل تعــد معليــات انتخــاب قــادة جيمتعــون 
يف غــرف مغلقــة تعــر عــن وليــة املواطنــني و�أن الأمــة مصــدر الســلطات، وكــام �أن ديــوك 
احلبــش لــن تصــوت ملصلحــة عيــد الشــكر، �أو اخلــراف لعيــد الأحضــى فــاإن املؤسســات 
القامئــة لــن تصلــح نفســها مــا دام واقعهــا القــامئ يعكــس مصاحلهــا وماكسســهبا، ومل يعــد ُمؤمــاًل 
ــري  ــل التغ ــتعصية مث ــة مسس ــل مشــالكت جذري ــة اإىل ح ــات احلكومي ــؤدي السسياس �أن ت

املنــايخ �أو التلــوث �أو الاغــرتاب امجلاعــي.

نشــاء العالقــة الصحيحــة واملالمئــة بــني  الاسســتجابة املقرتحــة تــ�أيت يف مســارات ثالثــة: اإ
ــة  ــية والثقافي ــة والسسياسس ــتجاابت الاجامتعي ــني التشــالكت والاسس ــات وب ــوارد والتقني امل
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عــادة صياغــة الأهــداف  والاقتصاديــة؛ ومواهجــة العالقــات والتشــالكت اخلاطئــة، واإ
والأغــراض العمليــة لالإصــالح، يف ظــل الفــرص والتحــدايت اجلديــدة النا�ســئة عــن هــذه 
عــادة تعريــف الإصــالح نفســه، والمتيــز بــني الإصــالح وضــده. التقنيــات واملــوارد؛ و�أخــرًيا اإ

�أتوقــع �أن الاجتاهــات الاجامتعيــة والثقافيــة اجلديــدة، الصاعــدة يف ظــل اقتصــاد املعرفــة 
وتقنياهتــا، تمتثــل يف مخســة اجتاهــات رئيســة، يه: �أســلوب احليــاة وهماراهتــا؛ واجملمتعــات 
بداعيــة، مــن العــامرة والشــعر واملوسســيقى والتصمــمي  واملــدن املسســتقةل؛ والفنــون امجليــةل والإ
والروايــة والــرمس؛ والفلســفة والتصــوف؛ والإنســان اذلي يعمــل بنفســه ولنفســه. وابلطبــع، 

ثبــات. هنــا مقــولت وتقديــرات حتتــاج اإىل توضيــح واإ فاإ

املتغــرية  القــمي اجلديــدة والنا�ســئة، وتــك  الإنســان يبحــث ويفكــر يف  �أن  مؤكــد 
ــولت  ــذه التح ــة ه ــوارد. وبســبب رسع ــواق وامل ــري يف الأس ــي جت ــولت ال ــل التح بفع
ــاره  ــاة، ابعتب ــلوب احلي ــة لأس ــة و�أمهي ــون �أولوي ــات يعط ــراد واجملمتع ــاإن الأف ــا، ف وجذريهت
التكيــف الــروري اذلي جيــب اتباعــه. واكنــت الفرديــة رضيبــة تــؤدى يف جممتعــات 
واقتصــاد الصناعــة، لكهنــا تتحــول يف اقتصــاد املعرفــة اإىل فضيــةل ورضورة اجامتعيــة، حيمــي 
هبــا الإنســان نفســه مــن الانهتــاك واخلــواء. وهكــذا، تصعــد قــمي الفرديــة ابعتبارهــا مبــد�أ 
نســان، ليحمــي نفســه مــن تداعيــات التقنيــات اجلديــدة  ــا جديــًدا لالإ ــا رفيًعــا وحقً �أخالقيً
ومتوالياهتــا، ولريتقــي بنفســه، وحيــل فهيــا القــمي واملعرفــة واملهــارات اجلديــدة الــي حتميــه مــن 

ــدة.  ــه اجلدي ــع واجتاهات اجملمت

والعالقــات الاجامتعيــة نفســها تتعــرض لتحــولت وحتــدايت؛ ففــي فــرص العمــل، 
ــل، ويه نفســها تواجــه  ــي ملؤسســات العم ــل ادلور الاجامتع ــد، يق ــن بع ــزنل �أو ع يف امل
الاحنســار والتحــول. ويف فــرص التعــمل اذلايت وعــن بعــد، يقــل ادلور الاجامتعــي للمــدارس 

ــه.  ــدة لتنظــمي عالقات ــة جدي ىل �أوعي ــاإن الإنســان يف حاجــة اإ واجلامعــات. وهكــذا، ف

بــداع القــوة الرئيســة احملركــة لقتصــاد املعرفــة و�أســواقها، وهــذا جيعــه هدفًــا  وصــار الإ



127127التطرف مبنظور �سبيكالتطرف مبنظور �سبيك

�أساسســيًّا للتعلــمي والتدريــب، ومقياًســا للتقــدم املهــين والاجامتعــي، وجوهــر التنافــس عــىل 
بداعيــة  ــة الإ ــيقى والكتاب فــرص العمــل والقيــادة. وهكــذا، تصبــح الثقافــة والفنــون واملوسس
ــة  ــوى الأســايس للمؤسســات التعلميي ــامرة والتصمــمي، احملت ــة والقصــة والع والشــعر والرواي
بــداع واخليــال �أمه صفــة جيــب �أن تتحــىل هبــا الســوق والعاملــون فهيــا. والتدريبيــة؛ لأن الإ

ويعمتــد التقــدم العلمــي والتقــين اجلديــد عــىل معرفــة الإنســان وفهمــه. ففــي حمــ�اكة التقنيــة 
نســان، تصعــد علــوم اللغــة وعــمل النفــس والاحــامتلت. جفوهــر التقــدم العلمــي والتقــين،  لالإ
اليــوم، هــو حتويــل اللغــة والإمــاكنت واملهــارات العقليــة والتحليليــة والتذكــر والتداعيــات 

والرتمجــة والتفكــري، اإىل رمــوز وبرامــج حاســوبية و�أهجــزة وروبــواتت. 

وبطبيعــة احلــال، يصعــد عــدم اليقــني ليحــل حمــل اليقــني؛ فترتاجــع �أمهيــة العلــوم اليقينية. 
وتصعــد علــوم الفلســفة واملنطــق والإحصــاء والاحــامتلت، وحتتــل موقًعــا جوهــراًي ومؤثــًرا 
عــادة النظــر يف املعــى واجلــدوى والوجــود واملصــري، يصعــد  يف العــمل والتقنيــة واحليــاة. ويف اإ
لهــام،  التصــوف والفلســفة؛ التصــوف مبــا هــو الت�أمــل الفــردي والبحــث عــن الإجــاابت والإ

دراك حقائــق الأ�ســياء. والفلســفة مبــا يه حمــاوةل اإ

ماكنتــه اجلديــدة، يف املعرفــة والعمــل، وقدراتــه عــىل العمــل  نســان املعرفــة، بفرديتــه واإ اإ
ــا  ــات، وعالقهت ــدن واجملمتع ــا ذلكل امل ــري تبًع ــن واحلــرف. وتتغ ــف امله ــد تعري بنفســه، يعي
ابلأفــراد وادلوةل والســوق. ففــي مــدن الأفــراد القادريــن عــىل العمــل ب�أنفســهم ولأنفســهم، 
واذليــن مل يعــودوا يف مــواردمه يرتبطــون مبؤسســات معــل حمــددة، و�أنظمــة معــل تقليديــة، 
�أيًضــا، العالقــة مــع الســلطات  املــدن والطــرق والبيــوت، وتتغــري،  يتغــري ختطيــط 
هنــا مــدن وجممتعــات �أقــرب اإىل الاسســتقاللية والقــدرة عــىل تنظــمي احتياجاهتــا  والأســواق… اإ
و�أولوايهتــا �أو معظمهــا، بــال حاجــة كبــرية اإىل الســلطة املركزيــة، فتصعــد �أنظمــة احلــمك احملــيل 
ــية، مــا  والالمركزيــة، ويدبــر الأفــراد و�أهــل املــدن معظــم احتياجاهتــم وخدماهتــم الأساسس
جيعلهــم �أكــر وليــة عــىل �أنفســهم واحتياجاهتــم وخدماهتــم، ويصبــح لدلميقراطيــة واحلــرايت 

حمتــوى ومعــى جديــدان وخمتلفــان.
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وبطبيعــة احلــال؛ يفــرتض �أيًضــا �أن ينشــ�أ خطــاب اإصــاليح جديــد مسســمتد من التشــلك 
احلضــاري والاجامتعــي املصاحــب لهــذه املــوارد والتقنيــات، فكــام نشــ�أت فلســفة و�أفــاكر 
مصاحبــة لالقتصــاد الصناعــي يتوقــع/ جيــب �أن تنشــ�أ �أفــاكر وفلســفات »�ســبكية«، و�أن 

يسســمتد مهنــا خطــاب اإصــاليح.

تبــدو التقنيــات واملــوارد واحضــة ومجمًعــا علهيــا، لكــن التشــلك الاقتصــادي والسســيايس 
والاجامتعــي والثقــايف ليــس واحًضــا ول حمتًيــا �أو تلقائًيــا، ويف ذكل فــاإن اخلطاب الإصاليح 
جيهتــد ابلسســتجابة للمرحــةل »الشســبكية/ املعرفيــة« ببنــاء منظومــة فكريــة وفلســفية يسســمتد 
ــية  ــة والسسياسس ــات الاجامتعي ــل والعالق ــمي والعم ــات يف التعل ــاكر واجتاه ــج و�أف ــا برام مهن

والقــمي والثقافــة واملــدن، ...

هنــا معليــات تكتنفهــا صعوبــة الانقطــاع عــن املــايض »الصناعــي« ومغــوض التشــلك  اإ
والاجتاهــات، مفــا زلنــا يف مرحــةل انتقاليــة مــن الصناعــة اإىل الشســبكية/ مــا بعــد الصناعــة، 
ويه مرحــةل مليئــة ابخلــوف وعــدم اليقــني والتغــري املسســمتر، لكــن ميكــن تقديــر اجتاهــات 

ومبــادئ للتفكــري والاســترشاف واحلمكــة!

 ميكننــا مالحظــة مــا �أجنــز ابلفعــل، �أو تلقائًيــا، مــن �أهــداف اإصالحيــة، بفعــل التقنيــة 
جنــازه، ومــا جيــب المتســك بــه، ومــا جيــب التخــيل عنــه،  والتحــولت اجلديــدة، ومــا جيــب اإ
ــل الإصــاليح  ــات العم ــني فئ ــات ب ــرش�اكت والتحالف ــاء وال ــع الأدوار والأعب ــادة توزي ع واإ
ــه، عــىل ســبيل املثــال، وســائل الإعــالم، صــارت تشــارك  ــه، مفــا اكنــت تقــوم ب ومكونت

فيــه اجملمتعــات عــىل حنــو فاعــل ومؤثــر.

ــا املتاحــة  مينــح التطــور التكنولــويج حلظــة جيــب توظيفهــا، كيــف نوظــف التكنولوجي
ــة،  ــىل السسياســة العام ــري ع ــا يف الت�أث ــف تســاعد التكنولوجي ــوم لأجــل الإصــالح؟ كي الي
نتــاج يف اجملمتــع  وتدفــع هبــا ابجتــاه الإصــالح؟ كيــف تســاعد يف تغيــري عالقــات القــوة والإ
وادلوةل، ومــن مث كيــف تنشــئ قيــادات اجامتعيــة واقتصاديــة وطبقــات ومصــاحل جديــدة؟ 
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مث كيــف تنظــم هــذه الطبقــة اجلديــدة مصاحلهــا و�أدواهتــا يف الت�أثــري والتغيــري؟ كيــف ينشــئ 
الإصالحيــون ابلتكنولوجيــا اجلديــدة فرًصــا ومــوارد و�أســواقًا و�أعــامًل جديــدة، تنشــئ مــوارد 
ــري  ــوة وت�أث ــات ق ــئون عالق ــط ينشس ــذكل فق ــة؟ مه ب ــدمه الاجامتعي ــم، ولقواع ــتقةل هل مسس
ــي  ــازات ال ــاكر والامتي ــن الاحت ــًدا ع ــات، بعي ــةل حتــرك الأســواق واجملمتع ــدة وبدي جدي
ترفــل فهيــا النخبــة املهمينــة، وجيروهنــا عــىل املشــاركة يف الإصــالح والتنافــس العــادل، �أو 
ــاء. وببســاطة، وعــىل حنــو  ــراض والفن ــري. ويضعوهنــا يف مواهجــة الانق خيرجوهنــا مــن الت�أث
ــادة املؤسســات والأعــامل  معــيل، جيعلــون قواعــد ادلخــول اإىل النخبــة )النخــب تعــين قي
ــدة يكــون  ــح«، ويف هــذه القاع ــاء للأصل ــدة »البق ــىل قاع ــا ع ــات( واخلــروج مهن والقطاع

الإصــالح!

ذن، ببســاطة، ومــرة �أخــرى، كيــف تنشــئ اجملمتعــات والطبقــات مــوارد  الســؤال، اإ
و�أعــامًل جديــدة، حتررهــا مــن همينــة النخــب والاســتبداد والاحتــاكر والامتيــازات 
ــتفيد اجملمتعــات  والإذعــان والوصايــة؟ فبغــري اخلــروج مــن هــذه ادلوامــة اللعينــة، لــن تسس

مــن الانتخــاابت وادلميقراطيــة واحلــرايت!

جيــد املُسســتضَعفون دامئـًـا يف التقنيــة اجلديــدة فرًصــا جديــدة يف التحــرر ومواهجــة الظــمل، 
ــتغالل،  ــة والاسس ــدة للهمين ــت �أداة جدي ــة( اكن ــا )التقني هن ــول اإ ــىل ذكل ابلق ــرّد ع ــا ي ورمب
ــّر  ــىل م ــة، ع ــت تصحــب التقني ــه اكن ــد �أن ــن املؤك ــا. ولكــن، م ــا �أيًض ــدو ذكل حصيًح ويب
التــارخي، حتــولت اجامتعيــة، تسســتفيد مهنــا طبقــات وفئــات، اكنــت هممشــة �أو مظلومــة، 

وترحــل دامئــًا طبقــات هممينــة!

املطبعــة جعلــت املعرفــة والقــراءة والكتابــة والتعلــمي متاحــًة للفقــراء، كــام الأغنيــاء، 
و�أصبــح، للمــرة الأوىل، يف مقــدور عامــة املسســيحيني يف �أورواب قــراءة الكتــاب املقــدس، 
ــن �أســس  ــًدا م ــوم، واكن واح ــىت الي ــرّي يف �أورواب ح ــرًيا غ ــا كب ــداًث جدليًّ ... اكن ذكل ح

ــة. ــىل الكنيســة الاكثوليكي ــي انشــقت ع ــتانتية ال ــوة الروتسس ادلع
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وميكــن، اليــوم، مالحظــة فــرص جديــدة تتشــلك حــول الشســبكية، بعضهــا بــد�أ ابلفعــل، 
ــاج اإىل نضــال وتنظــمي  ــا واعــدًة حتت ــازال فرًص ــا م ــراء، وبعضه ــتخدمه املهمَّشــون والفق يسس
اجامتعيــني؛ ففــي التعلــمي اذلي يشــلك، اليــوم، �أحــد الأولــوايت الأساسســية والكــرى 
اتحــة تعلــمي جيــد، اكن حيتــاج مــن قبــل اإىل ســفر  فــراد واجملمتعــات وادلول ميكــن اإ للأ
ونفقــاٍت كبــرية، لكنــه �أصبــح متاًحــا، �أو ممكنـًـا، بتاكليــف قليــةل، يقــدر علهيــا معظــم النــاس؛ 
آفاقــًا جديــدة يف العمليــة التعلمييــة، ســواء يف  ذ تفتــح تقنيــات احلوسســبة والتشــبيك � اإ
ــاكد  ــع اذلي ي ــا، ودور الأرسة واجملمت ــة ودوره ــاجه �أو املؤسســات التعلميي ــس �أو املن التدري
ــة. ــة القامئ ــاجه التعلميي ــع دور املؤسســات والإدارة واملن ــل، م ــري متاكم ــواًي، �أو غ يكــون اثن

نتــاج املعــريف املتواصــل واملتدفــق،  فميكــن مبــوارد قليــةل تطويــر التعلــمي ومواكبــة الإ
ــامئ عــىل  ــد ق ــمي جدي ــة، وتؤســس لتعل ــة وتدريبي ــة واتصالي واحلصــول عــىل وســائل معرفي
ــة واملهمــة مــن  ــة الراقي ــل اكتســاب املعرف ــمي والتواصــل عــن بعــد، ومتكــن مــن تفعي التعل

ــة. ــهةل وممكن ــب س ــف وتراتي ــود وتاكلي ــة، جبه ــة والأولي ــا املهم مصادره

ــه؛  دارت ــمي واإ ــدة يف التعل ــاط واجتاهــات جدي ىل �أمن ــاس اإ ــا، ابلن ــبكية، �أيًض ومتــي الشس
اتحهتــا وتنسســيقها، لتكــون بــني يــدي مجيــع النــاس. فالرتمجــة والت�أليــف، والإجنــازات ميكــن اإ

والشســبكية نفســها تتحــول اإىل فلســفٍة يف احليــاة والإدارة والتعلــمي والسسياســة والثقافيــة، 
بديــةل للهرميــة القامئــة، �أو الــي اكنــت قامئــة، فالنــاس، يف تعاملهــم الشــامل مــع الشســباكت، 
للتعلــمي والتواصــل والتصــال والعمــل والتشــاور واحلصــول عــىل املعلومــات واملعــارف 
وتبــادل الآراء واخلــرات واملعــارف، وحتويــل وتلقــي املــال واخلدمــات والســلع، يســتبدلون 
بنظاهمــم الهــريم التارخيــي يف احليــاة نظاًمــا �ســبكيًّا قامئـًـا عــىل املســاواة واملشــاركة املتحققــة 

فنيًّــا.
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القادة اجلددالقادة اجلدد

ــول  ــلك ح ــارخي تتش ــدى الت ــىل م ــات ع ــرى يف ادلول واجملمتع ــولت الك ــت التح اكن
ــات وجممتعــات  ــة. ويف ذكل، صعــدت وهبطــت دول وطبق ــوارد والتقني التطــورات يف امل
وفئــات اجامتعيــة �أو همنيــة. يف مرحــةل الصناعــة، ســقطت الأرسســتقراطية وصعــدت الطبقــة 
ــون اجلــدد  ــن مه القادم ــة، ... مف ــدت ادلميقراطي ــورايت وصع الوســطى، وانهتــت ادليكتات
ــر  ــون �أك ــاكد يك ــًدا، وي ــس جدي ــن مه املنقرضــون؟ الســؤال لي ــة، وم يف اقتصــاد املعرف
نســان الت�أمــل  املوضوعــات �ــغاًل للكتــب وادلراســات الغربيــة )ابلطبــع(، ولــو حــاول لك اإ
ــري  ــري الكب ــم التغ ــد جح ــظ ابلت�أكي ــوف يالح ــه س ن ــات، فاإ ــامل والعالق ــواق والأع يف الأس
والعميــق يف الأســواق واحليــاة عامــة. ميكــن لأحــدن �أن يســري يف الأســواق والشــوارع 
التجاريــة، وينظــر ويقــر�أ الالفتــات، ويقــارن مــا يشــاهده مبــا اكن عليــه احلــال قبــل عرشيــن 
سســنة، �أو ينظــر يف الســلع والأهجــزة املعروضــة، مث يتخيــل الأعــامل واملهــن اجلديــدة 

ــدر مــن مه القادمــون اجلــدد! ــدة واملنســحبة، مث يق الصاع

ــام  ــة، ك ــيب والرجم ــدت رشاكت احلواس ــامل، صع ــىل الع ــت ع ــي همين ــبة ال يف احلوسس
ــو  ــون وهمندس ــاهنا املرجم ــا، .. وفرس ــونغ ونوكي ــل وسامس ــوفت و�أب ــظ يف مايكروس نالح
المكبيوتــر ومصممــو الأفــاكر والأهجــزة، وجنوهمــا مثــل �ألــن تورينــغ، وبيــل غيتــس وســتيف 
ــت  ــل، �أو اكن ــن قب ــة مل تكــن م ــدت رشاكت معالق ــز. ويف موجــة التصــالت، صع جوب
ــت(، ظهــرت غوغــل  ــبكية )الإنرتن ــادة �أعــامل جــدد، ويف الشس صغــرية حمــدودة، وظهــر ق
وفيسســبوك وتويــرت، ... ويف النانــو تكنولــويج والهندســة احليويــة، تشــلت �أعــامل واســعة 
يف الزراعــة والغــذاء والطــب، مث �أعــاد القامئــون عــىل اخلدمــات الأساسســية، اكلتعلمي والصحة 
دارة �أعامهلــم وتنظميهــا، وفــق هــذه التقنيــات اجلديــدة، حمدثــني تغيــريات كبــرية  والرعايــة، اإ

! فهيــا، وبطبيعــة احلــال، فــاإن املؤسســات واملهــن التعلمييــة والطبيــة تتغــري تغــرًيا جــذرايًّ

ووجــد النا�ــطون والقــادة الاجامتعيــون اجلــدد جمــاًل جديــًدا للعمــل والت�أثــري، وخرجت 
ــا مــن قبــل املشــاركة، واختــذ  ــا له ــاٌت مل يكــن متاًح مــن احلصــار والهتميــش طبقــات وفئ
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ــدة، وســك  ــائل جدي ــاة �أدواٍت ووس ــرايت وحتســني احلي ــة واحل ــل الكرام النضــال لأج
ن النخــب الــي تشــلت مصاحبــة لــدلوةل  آفــاق جديــدة خمتلفــة. وســ�أغامر ابلقــول، اإ يف �
ــنوات املائــة املاضيــة، مــن قــادة السسياســة واجملمتعــات والأعــامل والثقافــة  احلديثــة يف السس
ــون �أن  ــن حياول ــادة اذلي ــةل مهنــا؛ مــن الق ــة قلي ل فئ ــؤول اإىل الســقوط، اإ واملؤسســات، ت
ــنة  ــريات، �أو تســعفهم نياهتــم احلسس ــتوعبوا التغ ــم، ويسس ــم وجممتعاهتــم و�أعامهل يهنضــوا بدوهل
هنــا طبقــة تلعــب يف الوقــت الضائــع، وليــس لهــا �أمــل يف البقــاء  يف الإصــالح. وبعامــة، اإ
ــمترار، ســوى �أن تطــور نفســها، وتشــارك القادمــني اجلــدد، �أو متــي يف صناعــة  والاسس
اخلــوف واحلــروب الأهليــة ادلاخليــة والفــوىض، وهــذا ســوف يزيــد �أزمهتــا مــع اجملمتعــات 
والنــاس، لأهنــا تــزداد ســوًءا وقبًحــا يف نظــرمه، وتضيــف اإىل فشــلها وفســادها �أهنــا تتحــول 

ــات مــن الأرشار! اإىل جامع

ــنة«،  لقــد توجــت التقنيــة اجلديــدة، �أو مرحــةل اقتصــاد وجممتعــات املعرفــة، بـــ »الأنسس
مبعــى قابليهتــا للتــداول والاسســتخدام بســهوةل وبســاطة، مــن غــري خــرات معقــدة، ومــن 
تقاهنــا  ــا( اإ نســان )تقريًب ــل ميكــن لــلك اإ دون حاجــة اإىل تدريــب متخصــص ومؤســي، ب
ــتخداهما وتطبيقهــا. »الإنســان اذلي يعمــل بنفســه ولنفســه« تــاكد  ــا عــىل اسس والتعــمل ذاتًي
هــذه العبــارة تلخــص احملتــوى اجلديــد لقتصــاد املعرفــة، ففــي قــدرة الإنســان عــىل التعــمل 
ــات  ــور تقني ــرى، ويف تط ــرشاكت الك ــن الســلطات وال ــتقاًل ع ــل مسس والتواصــل والعم
الطاقــة والتواصــل والغــذاء والصحــة سســيكون يف مقــدور الأفــراد واجملمتعــات الاسســتقالل 
ــبة كبــرية. وذلكل، ســوف تعيــد اجملمتعــات تنظــمي نفســها مــن  عــن ادلوةل والــرشاكت بنسس
جديــد، حــول �أولوايهتــا وخدماهتــا، لتديــر، معمتــدة عــىل نفســها، مواردهــا وخدماهتــا 
دارة  ــد اإ ــذكل، ســوف تعي ــات. وب ــري الســلع واخلدم ــة وتوف ــمي والرعاي ــية يف التعل الأساسس

ــدة. ــا اجلدي وتنظــمي عالقهتــا ابحلكومــات والــرشاكت اعــامتًدا عــىل قدراهتــا وفرصه

ســوف تكــون اجملمتعــات قــوة اثلثــة جديــدة، اإىل جانــب الــرشاكت واحلكومــات، 
ــن يف ادلوةل  ــادة جــدًدا، ومؤثري ــون ق ــادة اجملمتعــات ســوف يكون ــاإن ق ــة احلــال، ف وبطبيع
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واجملمتــع، رؤســاء البــدلايت وقادهتــا و�أعضــاء جمالســها وقــادة الأعــامل واملؤسســات اجملمتعيــة 
يف التعلــمي والصحــة واخلدمــات والرايضــة والثقافــة، ومــن بــني هــؤلء سســتكون نسســبة كبــرية 

ــوزراء! مــن �أعضــاء اجملالــس النيابيــة، وبطبيعــة احلــال؛ ال

ــن  ن مل يك ــم، اإ ــم معظ ــر وتنظ ــول وتدي ــات �أن مت ــدن واحملافظ ــدور امل ــيكون يف مق سس
ــرًيا  ــع كث ــوف يرتاج ــذكل، س ــة. وب ــية والإداري ــات الأساسس ــات والاحتياج ــع، اخلدم مجي
دارة ومراقبــة  نفــاق احلكــويم، وكــذكل املؤسســات املركزيــة، ففــي قــدرة اجملمتعــات عــىل اإ الإ
الطــرق والأماكــن العامــة بتاكليــف قليــةل، وتقنيــات متاحــة، يقــل كثــرًيا عــدد �أفــراد الأمــن، 
وتصبــح الأهجــزة الأمنيــة ماكتــب تقنيــة �أنيقــة حمــدودة العــدد. ويف انهتــاء احلــروب، وتطــور 
تقنيــات املراقبــة والــردع، تتغــري اجليــوش ووســائل ادلفــاع. ويف وليــة اجملمتعــات والبــدلايت 
عــىل التعلــمي والصحــة والرعايــة، تتحــول الــوزارات املركزيــة لهــذه اخلدمــات اإىل مؤسســات 

للتنسســيق واملراقبــة، �أكــر مهنــا تنفيذيــة مبــارشة.

لهيــا مجموعتان جديــداتن مؤثراتن،  وهكــذا، فــاإن الأرسســتقراطية القادمــة ســوف يضــاف اإ
بــل وحامستــان، قــادة اجملمتعــات، والأفــراد الفاعلون واملبدعــون وذوو اخليــال واملبادرة!
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ــن  ــي ع ــري التطبيق ــة التعب ــص �أو »منظوم ــة للن ــة املهنجي ــة املعاجل ــاب بعام ــين اخلط يع
فكــرة �أو فلســفة �أو حضــارة« فاخلطــاب ادليــين هــو التعبــري التطبيقــي عــن ادليــن يف احليــاة 
ــئة،  والفكــر والسسياســة والترشيــع والإدارة والاقتصــاد والتعلــمي والإعــالم والثقافــة والتنشس

وســائر جمــالت احليــاة والثقافــة والعالقــات الاجامتعيــة.

ن اكن نجًتــا عــن فهــم ادليــن والعمــل عــىل تطبيقــه  اخلطــاب ادليــين ليــس هــو ادليــن، واإ
ــتلهم املرحــةل والبيئــة احمليطــة  ليــه، لكنــه جمهــود بــرشي خيطــئ ويصيــب، ويسس والرجــوع اإ
جيــااًب، وقــد يكــون متقدًمــا مبدعًــا �أو عاجــًزا، وقــد يكــون نحًجــا  بــه ويت�أثــر هبــا ســلًبا �أو اإ
ــه  ــين، ولكن ــص ادلي ــام الن ــًدا ك ــااًب واح ــس خط ــو لي ــا، وه ــدًل �أو متطرفً �أو فا�ــاًل، معت
خطــاابت عــدة خمتلفــة حســب قــراءة النصــوص والتجــارب ادلينيــة وفهمهــا، ومــا يؤثــر يف 
ــة والعــمل والاجتاهــات  ــل اللغ نســانية، مث ــة حميطــة، وحمــددات اإ ــن بيئ ــراءات م هــذه الق

ــة والفلســفية والتحــز والزناهــة والأهــواء واملصــاحل،.... الفكري

واحلديــث عــن النظــام السســيايس �أو الاقتصــادي ادليــين �أو الإعــالم ادليــين �أو التعلــمي 
ادليــين، �أو امجلاعــات واملؤسســات ادلينيــة، وادلول و�أنظمــة احلــمك السسياسســية هــو تعبــري 
ىل �أتبــاع ادلين، وليس  نــه نسســبة اإ نسســي، مبعــى نسســبة اخلطــاب اإىل ادليــن، ويف احلقيقــة فاإ
ــيايس الإســاليم،  ادليــن، فاخلطــاب الإســاليم هــو »خطــاب املســلمني«، والنظــام السس
هــو النظــام السســيايس للمســلمني، وكــذا ادلول واملؤسســات والأفــاكر والرامــج. ونسســي 
منــا يســعى لالقــرتاب مــن الصــواب، لكنــه  �أيًضــا مــن »النســبية« �أي �أنــه ليــس ُمطلقًــا، واإ

حمتـًـا ليــس الصــواب املطلــق. 

نســاين وليــس مقدًســا نــزل  نســاين، مبعــى �أنــه منتــج اإ ذن يتصــف ب�أنــه اإ اخلطــاب ادليــين اإ
ن اكن ُمسســمتًدا مــن ادليــن اذلي يؤمــن �أتباعــه �أنــه نــزل مــن الســامء. ومتغــري  مــن الســامء واإ
نســاين« قابــل لأن يكــون خطــ�أ وخيضــع للمراجعــة  ــه »اإ وعــدم يقيــين، فهــو ابلــرورة كون
والتغيــري والتطويــر. ونسســي، مبعــى �أنــه يســعى اإىل الصــواب وحيــاول الاقــرتاب منــه ولكنــه 

ليــس الصــواب املطلــق.
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ذ توقفــت املؤسســات اجملمتعيــة  تشــلَك اخلطــاب ادليــين املعــارص يف ظــل مركزيــة ادلوةل، اإ
ــة. مل  ــية واملــدونت ادليني ــة الرئيسس ــي �أنشــ�أت عــىل مــدى قــرون عــدة، املذاهــب الفقهي ال
تعــد يف العــامل السســيّن قامئــة تــك املرجعيــات واملذاهــب الــي �ــلت وعــي النــاس وعالقهتــم 
ابدليــن، ومــا دلينــا اليــوم مــن خطــاب ديــين هــو خطــاب ادلوةل اذلي ترعــاه جامعــات ادلوةل 
ووزاراهتــا الرمسيــة، وتنفــق عليــه مــن املــوارد العامــة، وحــىت خطــاب امجلاعــات املناهــض �أو 
نــه مل يكــن بعيــًدا عــن خطــاب ادلوةل، يسســمتد وجــوده ووعيــه ذلاتــه مــن خطــاب  املــوازي فاإ
ادلوةل نفســه �أو مــن �أزمتــه. ويبــدو مرحًجــا اليــوم يف صعــود الفرد وانســحاب ادلوةل، �أن يتحول 

اخلطــاب ادليــين اإىل الفرديــة.

ــو التطــرف  ــة ومن ــات وحــروب ديني ــن رصاع ــا م ــا اكتنفه ــة مب ــة القامئ وحتــم احلــاةل ادليني
ــل  ــىل الأق ــة، �أو ع ــه الأزم ــًدا يواج ــا جدي ــااًب دينيً ــا خط لهي ــف املنتســب اإ ــة والعن والكراهي
ينســحب مــن تغذيهتــا، ويقــدم بدائــل وتصــورات جديــدة لعالقــة ادليــن ابدلوةل واجملمتــع، مفــن 
املؤكــد �أن تغــري دور ادلوةل يغــري اخلطــاب، ويشــمل هــذا ابلت�أكيــد فلســفة ادلوةل وسسياســاهتا.

ــا  ــين م ــا، لكــن اخلطــاب ادلي ً ــا التارخيــي قامئ ــد دوره ــة ومل يع ــة ادلوةل قامئ ــد مركزي مل تع
ــرًيا  ــي تغــريت كث ــة، ويعمتــد عــىل �أدواهتــا ومؤسســاهتا ال ــة املهمين زال خطــاب ادلوةل املركزي
وفقــدت قدراهتــا وســلطاهتا الــي اكنــت قامئــة قبــل الشســبكية واملعلوماتيــة، وبعضهــا تبخــر ومل 
يعــد موجــوًدا، فينشــئ النــاس اليــوم تديهنــم وثقافهتــم ومواقفهــم ادلينيــة اعــامتًدا عــىل مصــادر 

ــيادهتا. ــتقةل عــن ادلول واجملمتعــات تقــع خــارج ســلطهتا وسس مسس

ويف مرحــةل التدفــق الهائــل يف املعلومــات والقــدرة عــىل تداولهــا واملشــاركة فهيــا، مل يعــد 
مثــة جمــال خلطــاب يســتند اإىل ســلطة دينيــة رمسيــة �أو جممتعيــة، ومل تعــد مثــة اإماكنيــة لحتــاكر 
معرفــة وتفســري وفهــم »احلــق اذلي نــزل مــن الســامء«، مل يعــد هــذا احلــق حيتكــره �أحــد، ومل 
تعــد القداســة الــي منحــت للتــارخي والــرتاث والتجــارب ادلينيــة قامئــة عــىل رمغ لك مــا يــرد 
بــه عــىل هــذه املقــوةل مــن حــاةل الفائــض ادليــين الــي تغمــر اجملمتعــات والأفــراد وادلول عــىل 

حنــو غــري مسســبوق.
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ويف جعــز اخلطــاب ادليــين عــن مواهجــة العنف والكراهيــة الاكحسة اليوم، اإن مل يكن مســؤوًل 
عــادة النظــر يف اخلطــاب نفســه  عهنــا، �أو اإن مل تكــن تعكــس �أزمتــه مل يعــد مثــة خيــار ســوى اإ
ويف موقعــه يف ادلوةل واجملمتــع وحــدوده وجــدواه. فقــد �أظهــرت تطــورات احلــاةل ادلينية وتداعياهتا 
ــة  ــات والثقاف ــىل ادلوةل واجملمتع ــن ع ــا خطــاب �ــامل هيمي ــزوًل، ولكهن ــًرا مع ــا ليســت فك �أهن
والفكــر واملنــاجه التعلمييــة يف املــدارس واجلامعــات، و�أن التطــرف يسســمتد يف واقــع احلــال وجــوده 
وت�أثــريه مــن خطــاب ديــين عــام ســائد وهمميــن يف مؤسســات ادلوةل ومــن ثقافــة اكحســة يف اجملمتــع 
واملؤسســات التعلمييــة وادلينيــة. ومل يعــد اكفيـًـا �أن حتظــر امجلاعــات املتطرفــة والإرهابية وتالحقها 
طاملــا �أن مصــادر فكــر التطــرف والكراهيــة راخســة وممكـّـن لهــا يف الشــ�أن ادليــين العــام والرمســي 
والتعلــمي والثقافــة الســائدة، وسســتظل احــامتلت الكراهية والعنف والتطرف قامئة وحممتةل ميارســها 
�أ�ــخاص ل عالقــة هلــم ابمجلاعــات املتطرفــة والإرهابيــة، اإذ يغلــب اليــوم عــىل املتطرفــني اليــوم 
�أهنــم اكتسســبوا حالهتــم دون عالقــة تنظمييــة ابمجلاعــات املتطرفــة، بــل اإن احلكومــات واجملمتعــات 
اليــوم جتــد نفســها يف مواهجــة نــوع مــن التطــرف والإرهــاب �أ�ــد خطــًرا وخفــاء مــن اإرهــاب 

وتطــرف امجلاعــات املنظمــة، لأهنــا حــالت يصعــب توقعهــا �أو معرفهتــا قبــل وقوعهــا.

ــة �أن يتحــول اإىل خطــاب فــردي، فــمل يعــد يف وســع  تبــدو وهجــة اخلطــاب ادليــين احلمتي
ادلول والســلطات ســوى �أن تكــف عــن العمــل ضــد نفســها ابلنســحاب مــن الشــ�أن ادليــين، 
و�أن تتشــلك الثقافــة اجملمتعيــة واملدنيــة واملؤسســات التعلمييــة اســتناداً اإىل فلســفة ورؤيــة ل متنح 
قداســة �أو حصانــة للتجــارب الإنســانية الــي وصفــت زوًرا ب�أهنا مقدســة �أو حق نزل من الســامء.

ــتور  ــيًّا يف اخلطــاب ادليــين لــدلول العربيــة والإســالمية يف ادلسس ميثــل ادليــن مكــوًن رئيسس
والقضــاء والترشيــع والتعلــمي والقــمي الأساسســية املوهجــة لــدلوةل وسسياســاهتا وعالقاهتــا، ويشــلك 
جــزًءا رئيسســيًّا يف ثقافــة اجملمتــع وســلوكه وعالقاته ادلاخليــة وقميه وعاداته وتقاليــده، ويؤثر جوهراًي 
عــىل ســلوك الأفــراد ومواقفهــم، وميثــل �أيًضــا مــورًدا �أساسســيًّا لكثــري مــن امجلاعــات واملنظــامت 

الاجامتعيــة يف العمــل العــام والسســيايس والاجامتعــي.
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ــا حــىت بــد�أت التحــولت الكــرى الــي هبــت عــىل العــامل  وظــّل اخلطــاب ادليــين اثبتً
الإســاليم منــذ مطلــع القــرن التاســع عــرش، ويف �أثنــاء ذكل اكن اخلطــاب ادليــين كــام ادلوةل 
واجملمتــع يواجــه حتــدايت كبــرية تؤثــر جوهــراًي يف التطــور والــرصاع الاجامتعــي والسســيايس 
اذلي يــدور، وظــل اخلطــاب ادليــين يف حمتــواه وخنبــه وقادتــه والقامئــني عليــه يقــود اجملمتــع 
ــادي يف اســتيعاب المنــوذج الغــريب  ــر بشــلك رئيــي يف ادلوةل، وواصــل دوره القي ويؤث
واقتباســه والتفاعــل معــه حــىت �أوائــل القــرن العرشيــن، ليبــد�أ خطــاب ديــين جديد يؤســس 
ــدي،  ــي والتقلي ــين التارخي ــاب ادلي ــن اخلط ــة ع ــع خمتلف ــن وادلوةل واجملمت ــني ادلي ــة ب لعالق
ــة  ــي مقاوم ــه لق ــرازق، ولكن ــد ال ــيل عب ــن رواده ع ــامين، وم ــاب العل ــع اخلط ــجم م وينس
ــين  ــان. مث حتــول اخلطــاب ادلي ــزل واحلرم ــب ابلع ــر والســلطة، وعوق ــن الأزه �ــديدة م
ــة،  ــتئناف اخلالف ــو اإىل اسس ــة تدع ــية واجامتعي ــات سسياسس ــه اإىل جامع الإصــاليح يف غالب
ولقــي هــذا اخلطــاب تشــجيعا وت�أييــًدا مــن الســلطات السسياسســية، مث تطــور هــذا اخلطــاب 
وبرعــة اإىل جامعــات سسياسســية واجامتعيــة مسســتقةل عــن ادلوةل، تعمــل يف �أحيــان و�أماكــن 
مبوافقهتــا وعلمهــا ويف �أحيــان و�أماكــن �أخــرى بــدون موافقهتــا. وبــد�أ اخلطــاب ادليــين الرمســي 
ــا  عراًض ــي اإ ــة العــرص والتحــولت، ولق ــادًرا عــىل مواكب ــد ق ــور والاحنســار، ومل يع ابلضم

وجهــراًن مــن قبــل النخــب والأجيــال.

عــادة  ــتوجب اإ لكــن وبعــد مرحــةل احنســار �ــهد اخلطــاب ادليــين حتــولت كــرى تسس
النظــر؛ بــل ومراجعــة تنظــمي الشــ�أن ادليــين وعالقتــه ابدلوةل واجملمتــع والرصاعــات ادلاخليــة 
ــي  ــيايس والاجامتع ــادي والسس ــي الاقتص ــهد العامل ــام �أن املش ــوم، ك ــة الي ــة القامئ واخلارجي
�ــهد حتــولت كــرى و�أحــدااًث هممــة غــريت يف العالقــات والرصاعــات ادلوليــة ويف دور 
وطبيعــة ادلوةل والأســواق واجملمتعــات، وتفاعلــت هــذه التحــولت مــع املشــهد الاجامتعــي 
ــرون  ــل والق ــود ب ــه احلــال طــوال العق ــام اكن علي ــة ع ــة خمتلف ــاةل ديني ــئة ح ــين منشس وادلي
ــاء  ــين نفســه وبن ــف للخطــاب ادلي ــد وخمتل ــم جدي ــا يوجــب البحــث عــن فه ــة؛ م املاضي

ــدة �أيًضــا لتنظــمي الشــ�أن ادليــين. سسياســات جدي
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وصعــد املــّد ادليــين يف مجيــع الأوســاط والطبقــات الاجامتعيــة وبــني �أتبــاع مجيــع الأداين 
ــد حتــول  ــن فق ــن وانتشــار التدي ــود ادلي ــام اكن تفســري صع ــتينات، وهم ــر السس ــذ �أواخ من
ــاب واحنســار اخلطــاب  ــات ويف السسياســة. ويف غي ــرة يف اجملمتع ــة راخســة ومؤث اإىل حقيق
ادليــين التقليــدي فقــد نشــ�أ وغلــب خطــاب ديــين جديــد يقــوم عــىل فكــرة تقديــس التــارخي 
ــن يف  ــق ادلي ــو اإىل تطبي ــاة، ويدع ــؤون احلي ــع � ــن مجلي ــة ومشــول ادلي ــارب ادليني والتج
احلــمك والسسياســة والاقتصــاد والتعلــمي والإدارة، وتشــلك خطــاب ديــين ممتكــن مدعــوم 
ر�ــادي يدعــو ويقــدم منــاذج جديــدة وبديــةل، �أو جيــدد منــاذج  مبحتــوى فكــري واعــاليم واإ
ــمتدة  ــات مسس ــف وتطبيق ــمي، وينشــئ مواق ــالم والتعل ــة يف احلــمك والاقتصــاد والإع اترخيي
مــن هــذا اخلطــاب تغــري يف �أســلوب احليــاة واملؤسســات والأفــاكر والعالقــات والتحالفــات 
ــًدا يف ادلول  ــاًرا وت�أيي ــوًل وانتش ــاب قب ــذا اخلط ــي ه ــة، ولق ــة وادلولي ــة ادلاخلي الاجامتعي

واجملمتعــات والأســواق.

لقــد حــّل هــذا املــّد واملصحــوب خبطــاب جديــد يف فــراغ، و�ــلّك مــن غــري منافســة 
الفهــم والفكــر ادليــين الســائد اليــوم واملتبــع يف ادلول واجملمتعــات واملنــاجه التعلمييــة والإدارات 
ــر  ــري �ــيئًا �أو يؤث ــد يغ ــات، ومل يع ــة والإعــالم والفضائي ــات الرشيع ــة ولكي ــة الرمسي ادليني
بعــاد جامعــات الإســالم السســيايس عــن التعلــمي والإعــالم والإر�ــاد يف حقيقــة �أن اخلطــاب  اإ
ن اكن حيمــه وينــرشه غــريمه،  ادليــين الســائد واملتبــع هــو خطــاب الإخــوان املســلمني، واإ

ويف كثــري مــن الأحيــان �أعــداء الإخــوان وخصوهمــم.

وبــد�أت امجلاعــات بعــد انتشــارها الاجامتعــي تكــرس وجودهــا يف النقــاابت والرملــانت 
وتشــارك يف احلكومــات، وصــارت جــزًءا مــن املشــهد السســيايس كــام ادليــين والاجامتعــي. 
ــا  ــف والتطــرف( وم ــات وحــراكت العن ــف املنتســب اإىل الإســالم )جامع ــد العن مث تصاع
حصــب ذكل مــن �أحــداث وتداعيــات عــىل العــامل الإســاليم، واكن ادليــن وامجلاعــات 
ادلينيــة جــزًءا رئيسســًيا مــن  الرصاعــات واحلــروب والعمليــات العســكرية يف �أحنــاء واســعة 

مــن العــامل.
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ويف التحــولت السسياسســية والاقتصاديــة صعــدت اجملمتعات والأســواق، وصارت رشياًك 
دارهتــا وتنظميهــا، مــا جعــل هلــام  مــع ادلوةل يف ت�أمــني اخلدمــات والاحتياجــات الأساسســية واإ

بطبيعــة احلــال دوًرا جديــًدا يف اخلطــاب ادليــين ويف الت�أثــري الاجامتعــي والثقــايف.

وميكــن اليــوم مالحظــة مجموعــة مــن الظواهــر واحلــالت ادلينيــة املتشــلة بعيــًدا عــن 
ــا  ــدة ورواده ــرية واملزتاي ــل املســاجد الكث ــة، مث ــة املعروف ــة التقليدي ــات ادليني ــري امجلاع ت�أث
املسســتقلني عــن امجلاعــات، وامجلعيــات الثقافيــة والاجامتعيــة ذات الطابــع ادليــين، ونشــ�أت 
عالميــة وتعلمييــة كثــرية قامئــة عــىل �أســاس التديــن ول  �أيًضــا مؤسســات اقتصاديــة واإ
ــني  ــوك ورشاكت الت�أم ــل البن ــات، مث ــات �أو امجلاع ــت نفســه ابحلكوم ــا يف الوق ــة له عالق
)الإســالمية(، واملــدارس واجلامعــات والإذاعــات وحمطــات التلفــزة ومواقــع الإنرتنــت 

ــب، .. ــع الكت ــرة وحمــالت بي ورشاكت تنظــمي رحــالت احلــج والعم

يــؤدي حتــول الظاهــرة ادلينيــة مــن جامعاتيــة اإىل جممتعيــة اإىل حتــول الفــرص والتحــدايت 
يف اخلطــاب يف معظمهــا اإىل العالقــة بــني ادلوةل واجملمتــع �أكــر ممــا يه مدرجــة يف العالقــة 
بــني ادلوةل وامجلاعــات ادلينيــة، وبــذكل فــاإن حظــر امجلاعــات املتطرفــة ل يــؤدي ابلــرورة 
ن مل تكــن  اإىل القضــاء عــىل التطــرف والإرهــاب، وقــد حتــدث مشــلة ل تقــل خطــورة اإ
�أكــر، ويه �أن التشــدد والعنــف والإرهــاب حيمــه �أفــراد ومجموعــات غــري معروفــة وغــري 
متوقعــة �أيًضــا.  كــام �أن امجلاعــات ادلينيــة املتطرفــة ســوف تظــل قــادرة عــىل جتديــد نفســها 
والاسســمترار يف معلهــا واكتســاب املؤيديــن، وســوف تعــود اإىل الظهــور مــرة �أخــرى يف �أول 
فرصــة تتــاح لهــا، �أو عنــد حــدوث حتــول �أو تغــري يف سسياســات ادلوةل، فقــد اسســتطاعت 
جامعــة الإخــوان معــاودة ت�أثريهــا وانتشــارها يف دول عــدة حظرهتــا ولحقهتــا لزمــن طويــل، 
كــام حــدث عــىل ســبيل املثــال يف تونــس وليبيــا ومــرص وســورية والعــراق والســودان،...
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V1V1 - الصياغة الإسالمية املعارصة لدلوةل - الصياغة الإسالمية املعارصة لدلوةل

يعــرض ســايم زبيــدة يف كتابــه »الرشيعــة والســلطة يف العــامل الإســاليم« اترخي نشــوء 
الرشيعــة الإســالمية وتطورهــا يف سســياق عالقــات الســلطة والزناعــات والتســوايت 
ــامء واملرشعــني، وحــامة الرشيعــة،  ــاء والعل ــني الأطــراف الرئيســة الفاعــةل، احلــاكم والفقه ب
ــة اخلطــاب واملامرســة يف الرشيعــة الإســالمية، ومســارات التطــور والتغــري  وحيــدد اترخيي
ــغ  ــف الصي ــة يف تكيي ــدون مرون ــون يب ــاء اكن ــة، وجيــد �أن الفقه ــة خمتلف ــياقات زمني يف سس
املسســتنبطة مبــا ينســجم مــع مسســتلزمات جممتعاهتــم وكــذكل الأحــداث الطارئــة، كــام �أظهــرت 
ــع فكــرة  ــارض م ــراه يتع ــا ي ــان واملــاكن، وهــو م ــا يف الزم ــا ملحوًظ ــة ابلفعــل تنوعً الرشيع

وحدهتــا و�أبديهتــا.

اكنــت الرشيعــة �أحــد املعــامل املهمــة يف اجملمتعــات واحلكومــات الإســالمية، ولكهنــا اكنــت 
ختتــص جبوانــب معــل خاصــة، ويه الأمــور الشــخصية للرعــااي عــىل الأغلــب، �أمــا جمــال 
معــل ادلوةل واملــال العــام والإدارة العامــة فهــ�ي �أمــور تتجــاوز الرشيعــة، وبوصفهــا جســًما 
ــع  ــش م ــام تتعاي ــاًن، ك ــتوعهبا �أحي ــل تسس ــراف، ب ــع الأع ــش م ــة تتعاي ــاإن الرشيع ــا ف قانونًي

الترشيعــات احلكوميــة الــي يضعهــا احلــاكم.

ويف العهــد العــاين اكنــت حمــامك قــايض الرشيعــة ملفــة بتطبيــق هــذه القوانــني اخملتلفــة، 
ن حمــامك الإدارة والرشطــة واجليــش اكنــت تعمــل اإىل جانــب حمــامك ذكل القــايض مــن  بــل اإ
دون حتديــد واحض للفــروق يف اختصــاص لك مهنــا، وغالًبــا مــا اكنــت تــك الأخــرية تنظــر 
ــوب لإصــدار  ــايل املطل ــات الع ثب ــتوى الإ ــا بســبب مسس ــة، وذكل جزئًي يف القضــااي اجلنائي
الأحــاكم مبوجــب الرشيعــة، وعــىل العكــس مــن الصــورة احلاليــة للرشيعــة وحملامكها املســتندة 
اإىل معلهــا يف بعــض الأنظمــة احلديثــة، فقــد اكن قضــاة الرشيعــة مييلون اترخييًّــا اإىل الاقتصاد 
نــزال  يف تطبيــق العقــوابت اجلســدية �أو عقــوابت البــرت والإعــدام، واكن احلــاكم يتولــون اإ

تــك العقــوابت عــىل حنــو �أكــر حريــة.
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ن الرشيعــة تمتتــع دامئـًـا بصــدى �أيديولــويج طيــب بوصفهــا معيــاًرا رفيًعــا  يقــول زبيــدة اإ
ــامن  ــة، بي ــتناًدا اإىل الرشيع ــة اس ــون الرشعي ــاكم يّدع ــد اكن احل ــا، وق ــل وُمقدًس ــداةل ب للع
اسســتخدم خصوهمــم واملمتــردون علهيــم خطــاب الرشيعــة لإدانــة احلــمك غــري العــادل �أو غــري 
الرشعــي، وقــد متتــع العلــامء والقضــاة، ومه حــراس الرشيعــة بنفــوذ كبــري يف معظــم العهــود 

وحتــت رعايــة احلــاكم يف �أغلــب الأحــوال.

ادلول العربية والإسالمية املعارصة ومس�أةل احلمك الإساليمادلول العربية والإسالمية املعارصة ومس�أةل احلمك الإساليم

تتبــع ادلول العربيــة والإســالمية معظمهــا يف مســ�أةل »احلــمك« منوذًجــا �أقــرب اإىل الوصــف 
ــاحل  ــىل املص ــامئ ع ــه ق ــى �أن ــالمية« مبع ــة الإس ــرى الرشيع ــلطاين يتح ــيك �أو س ــه »مل ب�أن
الأساسســية للبــالد واملواطنــني ولكنــه يتحــرى تطبيــق الرشيعــة الإســالمية، �أي �أن نظــام 
ــة �أو يف بعــض ادلول  ــة كــام يف نظــرايت اخلالف ــؤدي وظيفــة ديني ــرى نفســه ي احلــمك ل ي
ــين، ول ينظــر نظــام  ــن دور دي ــا م ــا ووظيفهت ــمتد رشعيهت ــي تسس ــة والإســالمية ال العربي
احلــمك يف ادلوةل اإىل نفســه ب�أنــه منــوط بــه دور ديــين عاملــي ول ينتظــر مــن املســلمني والعــامل 
�أن يعاملــوه عــىل �أنــه صاحــب وليــة عــىل الشــ�أن الإســاليم يف العــامل، ولكــن ادلول  كــام 
ــن ادلوةل، و�أن الإســالم مصــدر  ــر �أن الإســالم دي ــص تعت ــدون ن ــص دســاتريها �أو ب تن
رئيــي يف الترشيــع، وتــرى نفســها جــزًءا مــن الأمــة العربيــة والإســالمية و�أهنــا متضامنــة 
ومشــاركة مــع القضــااي العربيــة والإســالمية، وجيمعهــا »منظمــة التعاون الإســاليم« وتسســمتد 
منــاجه الرتبيــة الإســالمية يف وزارات الرتبيــة والتعلــمي فلســفهتا و�أهدافهــا مــن فكــرة مشــول 
الإســالم و�أنــه ديــن ادلوةل واملصــدر الرئيــي يف الترشيــع، كــام �أن »ادلوةل« تقــوم بوظائــف 
ــتلهم  ــاف واملســاجد،... وتسس ــاء والأوق فت ــل؛ الأحــوال الشــخصية والإ ــة �أخــرى، مث ديني

ادلوةل �أيًضــا يف وظائفهــا وعالقهتــا ابجملمتــع واملواطنــني مبــادئ وقــمي الرشيعــة الإســالمية.

ــذ  ــه ادلول الإســالمية من ــع اذلي تشــلت في ــن الواق ــه م ــوذج مبادئ ــذا المن ــمتد ه يسس
القــرن الرابــع الهجــري/ العــارش امليــالدي، حيــث بــد�أت البــالد واملناطــق تسســتقل بنفســها 
هنــا تتحــرى  يف ســلطنات ودول تقــوم عــىل مصــاحل النــاس والبــالد، ويف الوقــت نفســه فاإ
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الرشيعــة الإســالمية يف الفهــم والتطبيــق. وقــد لقــي هــذا المنــوذج فرصــة للقبــول والرضــا 
ســاليم يف الوقــت نفســه ل يتعــارض مــع ادليــن. و�أاتح اجملــال واســًعا  كونــه واقعــي واإ
لالجهتــاد والنظــر والاقتبــاس مــن التجــارب والأفــاكر الأخــرى مبرونــة وواقعيــة. كــام �أنــه 
يعفــي ادلول والأنظمــة السسياسســية مــن �أعبــاء سسياسســية واقتصاديــة وامنيــة، ففــي سســيادهتا 
عــىل �أرضهــا و�ــعهبا ويف كوهنــا قامئــة �أساًســا محلايــة مواطنهيــا وتراهبــا وحدودهــا ل تكــون 
ملزمــة ابملشــاركة يف �أعبــاء وحتــدايت كبــرية وهائــةل ومعقــدة ل تقــوى علهيــا دوةل وتضعهــا يف 
نــه  مواهجــة كبــرية ويف حــاةل تناقــض مــع الزتامــات واتفاقيــات دوليــة، ويف الوقــت نفســه فاإ
يتيــح لهــا املشــاركة والتضامــن مــع القضــااي العربيــة والإســالمية والعامليــة ابلقــدر اذلي حيمــي 
ــوم  ــامئ الي ــامل الق ــن الع ــا جــزًءا م ــة. وجيعله ــة وادلولي ــا الوطني ــا والزتاماهت ــا و�أهدافه مصاحله
ــتفيد �أيًضــا مــن التضامــن العاملــي والالزتامــات  ــه ادلوليــة، وتسس ــه ومنظامت بقوانينــه ومبادئ
العامليــة. ويتيــح ذكل اجملــال واســًعا للمراجعــة والتصحيــح يف الأنظمــة والترشيعــات عــىل 
النحــو اذلي حيقــق الرضــا والامتســك الاجامتعــي وراء �أهــداف ادلوةل والتقــدم يف الاجتــاه 

الصحيــح واملنســجم مــع الاجتــاه العاملــي.

نــه منــوذج يتضمــن تناقًضــا بــني الســلوك الواقعــي واملراجــع ادلينيــة  لكــن ويف املقابــل فاإ
ــق  ــا ل تطب ــدو وكأهن ــل ادلوةل تب ــا جيع ــمك، م ــة واحل ــائل اخلالف ــة يف مس ــدة واملتبع املعمت
الرشيعــة �أو كــام تقــول امجلاعــات الإســالمية املعارضــة »ل حتــمك مبــا �أنــزل هللا«، ويناقــض 
هــذا المنــوذج الاجتــاه العاملــي املعــارص القــامئ عــىل املســاواة واملواطنــة واحلــرايت ادلينيــة 
والشــخصية والاجامتعيــة. ويضعــف اسســتقالل اجملمتعــات والأفــراد ودورهــا ســواء يف تديهنــا 
ــات  ــع امجلاع ــة م ــة ومواهج ــاةل معارض ــع ادلول يف ح ــا. ويض ــدم تديهن ــا �أو ع �أو يف حترره
ــة  ــى رؤي ــوذج ل يتب ــو من ــت نفســه. فه ــة يف الوق ــة والليرالي ــات العلامني ــة والاجتاه ادليني
ــاكر  ــني الأف ــق ب ــة والتوفي ــرب اإىل الواقعي ــية حمــددة، هــو �أق ــة �أو فلســفية �أو سسياسس ديني
ــة  ــادات الفكري ــا. والاجهت ــريي ضعيًف ــري والتنظ ــه الفك ــل موقف ــذا جيع ــرايت، وه والنظ

ــة لهــذا المنــوذج يف احلــمك قليــةل وحمــدودة، وهــذه ظاهــرة حمــرية!. والتنظريي
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جيــب الاعــرتاف بــ�أن البدائــل القامئــة ليســت مامتســكة، �أو جمديــة، ومــا ميكــن اعتبــاره 
كــذكل حيتــاج اإىل هجــود كبــرية ووقــت طويــل حــىت يكــون مفيــًدا، ولكــن ذكل ل مينــع مــن 

التفكــري والاقــرتاح،..

ن المنــوذج ادليــين يواجــه حتــدايت كــرى ول يتوقــع �أن يصمــد طويــاًل، فعــىل املسســتوى  اإ
ادليــين بــرمغ الزتامــه الكبــري ابلرشيعــة؛ وجــد �أحصاب هذا المنــوذج �أنفســهم يف مواهجة دامية 
مــع املتشــددين ادلينــني ويف مواهجــة طائفيــة هتــدد الوحــدة الوطنيــة والامتســك الاجامتعــي، 
ويف الوقــت نفســه فــاإن ادلول »ادلينيــة« تواجــه حتــدايت اجامتعيــة كبــرية؛ بســبب الضغــوط 

الاجامتعيــة واحلديثــة يف مســائل احلــرايت ادلينيــة والاجامتعية والشــخصية.

ــة والإســالمية  ــية العربي ــة السسياسس ــد يكــون احلــل البدهيــ�ي مــن وهجــة نظــر الأنظم ق
هــو بنــاء واقتبــاس التنظــري ادليــين والفكــري للمنــوذج الواقعــي، لكــن وبــرمغ جاذبيــة هــذا 
عــادة  ــه يف حاجــة اإىل حبــوث ودراســات �أاكدمييــة وحبثيــة واســعة واإ ن الاقــرتاح و�أمهيتــه فاإ
نــه خيــار يقلــل مــن الت�أييــد  نتــاج الــامنذج والأعــامل القامئــة يف الفكــر الإســاليم، وابلطبــع فاإ اإ
ادليــين لــدلوةل وســوف تظــل يف نظــر امجلاعــات ادلينيــة املتشــددة ل حتــمك مبــا �أنــزل هللا.

ادلول العربيــة والإســالمية لــن ختــر �ــيئًا جديــًدا يف مواهجهتــا مــع امجلاعات املتشــددة، 
لكهنــا قــد ل تكــون مت�أكــدة �أهنــا ســوف تكســب ت�أييــد اجملمتعــات واملتدينــني مــن املعتدلــني 
والطبقــات والفئــات التقليديــة يف اجملمتــع وادلوائــر واملؤسســات ادلينيــة والتعلمييــة والقضائية. 

ــوم  ــامل الي ــا للع قناعً ــة واإ ــر جاذبي ــو الأك ــالين ه ــاليم العق ــوذج الإس ــاإن المن ــه؛ ف وعلي
ــا واذلي حســم �أمــره  ــدم �أيًض ــامل املتق ــات واســعة مــن املثقفــني والعقالنيــني ومــن الع ولفئ
ــة  ــي حــراًب ومعارضــة واســعة مــن املؤسســات الرمسي ــوذج لق ــه من يف هــذا الاجتــاه، ولكن
يف احلــمك والأزهــر واجلامعــات والطبقــات ادلينيــة والتقليديــة ابلإضافــة اإىل امجلاعــات 
الإســالمية، وتعــرض لتشــويه كبــري، كــام �أن �أحصابــه ومؤيديــه مــن غــري املتدينــني مل يقدمــوه 

ــوًل. ــا مقب ً ــة تقدمي ــة والثقافي ــات والســاحات ادليني اإىل اجملمتع
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ــه ل خيــار يف مراجعــة احلــاةل القامئــة عــىل سسياســات واقعيــة ورؤيــة  ن ويف احملصــةل؛ فاإ
ذ �أنــه يصعــب مواصلهتــا وتثــري املتاعــب والتناقضــات الفكريــة والواقعيــة عىل  دينيــة خمالفــة؛ اإ
املسســتوى التعلميــي والاجامتعــي وادليــين �أيًضــا، ومؤكــد �أن خيــار »ادلوةل ادلينية« مســتبعد 

فهــو  يواجــه �أزمــات وحتــدايت تفــوق المنــوذج الواقعــي املتبــع يف ادلوةل.

نظمــة السسياسســية العربيــة والإســالمية: تبــين منــوذج ديــين  ويظــل خيــاران مفضــالن للأ
فكــري واقعــي يصلــح لتفســري وتغطيــة السسياســات القامئــة وينشــئ �أنظمــة تعلمييــة ودينيــة 
حتقــق انســجاًما معقــوًل مــع املصــادر النظريــة والواقــع العمــيل. �أو تبــين المنــوذج العقــالين 
»الأنسســنة« ذلي يــرّد بوضــوح مســائل احلــمك والإدارة والتعلــمي اإىل املنجــزات العقليــة 
واحلضاريــة القامئــة، ويؤكــد حيــاد ادلوةل جتــاه ادليــن، ويســمل تنظــمي الشــؤون ادلينيــة اإىل 
ــزتم  ــاإن ادلوةل تل ــتقةل عــن ادلوةل واحلــمك، ويف الوقــت نفســه ف ــة مسس مؤسســات اجامتعي
ابسســتلهام  ادليــن يف الترشيــع والقــمي والسسياســة العامــة، وتــدمع املؤسســات اجملمتعيــة ادلينيــة 
فتــاء والتعلــمي  فتــاء، وتعطــي اجملمتعــات فرصــة اكفيــة مدعومــة لتــويل الإ يف التعلــمي ادليــين والإ
هنــا تديــر هــذه املؤسســات عــىل  فتــاء والتعلــمي ادليــين فاإ ادليــين، ويف حــاةل تــويل ادلوةل لالإ
�أســس فكريــة ودينيــة وفلســفية خمتلفــة، وتقــوم عــىل العقالنيــة والأنسســنة، مبعــى النظــر اإىل 
قــرار مسســبقًا بعــدم معرفتــه،  العــامل املشــهود والواقــع القــامئ مبــا هــو كــذكل، وعــىل �أســاس الإ
مــا يعــين ابلــرورة �أنــه ليــس لأجــل ذكل مثــة حــق نــزل مــن الســامء، ول منــاص لنا ســوى 

ليــه مبــا تســعفنا عقولنــا ومداركنــا يف الرؤيــة والاســتيعاب. �أن نفهــم مــا نريــده وحنتــاج اإ
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V2V2 - اخلطــاب ادليــين املعــارص: دور واســع ومبالــغ فيــه لدليــن يف ادلوةل واجملمتع - اخلطــاب ادليــين املعــارص: دور واســع ومبالــغ فيــه لدليــن يف ادلوةل واجملمتع

تطــور ادلور ادليــين لــدلوةل مكًّ ونوعـًـا، فقــد اسســتوعبت ادلول الاجتــاه ادليــين احلديــث 
بتطويــر وزارات الأوقــاف والتعلــمي ادليــين يف املــدارس واجلامعــات واحملــامك والإعــالم، 
وبعدمــا اكنــت الرامــج والأدوار املؤسســات ادلينيــة الرمسيــة حمــدودة حتولــت اإىل فضــاءات 
ــات اإىل  ــدارس واجلامع ــين يف امل ــمي ادلي ــا، وحتــول التعل ــا ادلوةل وهتــم هب ــق علهي ــة تنف همم
منــاجه ومؤسســات فاعــةل ومتطــورة، وكــذا الإعــالم ادليــين يف الصحــف والإذاعــات 

ــون. وحمطــات التلفزي

ن ادلور ادليــين لــدلوةل اليــوم يتوســع وميتــد �أكــر ممــا يطلــب ادليــن مــن �أتباعــه، وبــرمغ  اإ
ــة؛  ــة املتطرف ــية العربيــة والإســالمية ملزتمــة مبواهجــة امجلاعــات ادليني �أن الأنظمــة السسياسس
لكــن ليــس مثــة فــرق يف حمتــوى اخلطــاب ادليــين اذلي ترعــاه ادلوةل يف املــدارس والإعــالم 
ــات  ــد جنحــت امجلاع ــة احملظــورة، فق ــات ادليني ــين للجامع ــني اخلطــاب ادلي ــاف وب والأوق
الإســالمية وخباصــة الإخــوان املســلمون والســلفية يف حتويــل خطاهبــا ادليــين اإىل حاةل دينية 
ثقافيــة وتطبيقيــة رمسيــة وجممتعيــة، تكرســها اليــوم املنــاجه التعلمييــة واملســاجد واملؤسســات 
ــوى اخلطــاب  ــني حمت ــرق ب ــة ف ــد مث ــة، ومل يع ــة ادليني ــة والفكري ــة والإعالمي ــة الرمسي ادليني
ادليــين الإخــواين والســلفي وبــني اخلطــاب ادليــين الســائد يف املؤسســات التعلمييــة وادلينيــة 

والإعالميــة.

وبــرمغ �أن ادلوةل العربيــة احلديثــة ليســت دوةل دينيــة، فــاإن ادليــن يشــلك مكــوًن 
رئيسســيًّا يف سسياســاهتا وترشيعاهتــا و�أنظمهتــا الاجامتعيــة والتعلمييــة، ويف الأردن وهــو مثــال 
قابــل للتعمــمي، ت�أسســت ادلوةل معمتــدة عــىل رشعيــة دينيــة، ليــس مبعــى الوليــة ادلينيــة 
يــران، لكــن مبعــى احلضــور الكبــري يف السسياســة والاجــامتع، فقــد اكن الإســالم  كــام يف اإ
مرجًعــا رئيًســا للحــمك والثقافــة. ويف ادلسســتور والقوانــني والأنظمــة والترشيعــات، ويف 
منــاجه الرتبيــة والتعلــمي، واجلامعــات ولكيــات القانــون والرشيعــة، والإعــالم الرمســي و�ســبه 
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ــة، ويف  ــة والرمسي ــر احلكومي ــش وادلوائ ــوزارات واجلي ــمك وال ــات احل الرمســي ويف سسياس
املؤسســات ادلينيــة اخملتصــة كــوزارة الأوقــاف واملقدســات والشــؤون الإســالمية، ودائــرة 

ــاء يف القــوات املســلحة.  فت ــرة الإ قــايض القضــاة، ودائ

ــا  ــري مم ــر بكث ــن ادلوةل �أك ــن م ــع ادلي ــة ميكــن مالحظــة �أن موق ــات الأردني يف الترشيع
ــىل �أن الإســالم  ــادة 2 ع ــص يف امل ــتور الأردين ين ــاع الســائد، فادلسس ــدو دلى الانطب يب
ديــن ادلوةل واللغــة العربيــة لغهتــا الرمسيــة، وتنــص املــادة 27: يشــرتط فميــن يتــوىل املــك 
ان يكــون مســلامً عاقــاًل مولــودًا مــن زوجــة رشعيــة ومــن �أبويــن مســلمني. ويعــر قانــون 
ــة والوعــظ والإر�ــاد عــن جمــالت  ــاف واحملــامك الرشعي الأحــوال الشــخصية ووزارة الأوق
وواجبــات ادلوةل يف تطبيــق الرشيعــة الإســالمية يف جمــالت واســعة يف الأرسة واملــرياث 
ــات  ــاه الأحــاكم والتوجهي ــا جت ــدلوةل وواجباهت ــين ل ــىل ادلور ادلي ــزواج والطــالق، وع وال

ــة. ــة والرشعي ادليني

ــة  ــاة العام ــن يف احلي ــع ادلي ــوزرات واملؤسســات عــىل موق ــن ال ــري م ــني كث ــد قوان وتؤك
ــمي ينــص يف  ــة والتعل ــون وزارة الرتبي ــن �أيًضــا، فقان ــات ادلوةل جتــاه ادلي ــه وواجب ومرجعيت
ــة الإســالمية  ــتور واحلضــارة العربي ــن ادلسس ــق م ــا تنبث ــىل �أهن ــا ع ــة و�أهدافه فلســفة الرتبي
ــذه الفلســفة يف  ــل ه ــة وتمتث ــة الأردني ــة الوطني ــرى والتجرب ــة الك ــورة العربي ــادئ الث ومب
ــري  ــام فك ــالم نظ ــة. و�أن الإس ــة العربي م ــا للأ ــل العلي ــان ابملث مي ــاىل، والإ ــان ابهلل تع مي الإ
ــق.  ــل واخلل ــمل والعم ــىل الع ــل وحيــض ع ــة العق ــن ماكن ــيل م ســلويك حيــرتم الإنســان ويع
و�أن الإســالم نظــام قميــي متاكمــل يوفــر القــمي واملبــادئ الصاحلــة الــي تشــلك مضــري الفــرد 

ــة. ــة عضوي ــة عالق ــني الإســالم والعروب ــة ب ــة. و�أن العالق وامجلاع

ويف الأهــداف العامــة للرتبيــة ينــص القانــون عــىل �أهنــا  تمتثــل يف تكويــن املواطــن املؤمــن 
ابهلل تعــاىل املنمتــي لوطنــه و�أمتــه، املتحــيّل ابلفضائــل والكــاملت الانســانية النــايم يف 
خمتلــف جوانــب الشــخصية اجلســمية والعقليــة والروحيــة والوجدانيــة والاجامتعيــة حبيــث 
ــا قــادًرا عــىل اســتيعاب الإســالم عقيــدة  يصبــح الطالــب يف هنايــة مراحــل التعلــمي مواطنً
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ــويم  ــزتاز الإســاليم والق ــات. والاع ــمي واجتاه ــن ق ــه م ــا في ــي مل ــل الواع ــة والمتث ورشيع
والوطــين.

ــاف  ــوال الأوق ــا يف احملافظــة عــىل املســاجد و�أم ــاف �أهدافه ــون وزارة الأوق وحيــدد قان
ــؤدي رســالته يف جمــالت  ــر املســجد لي ــة بتطوي دارة �ــؤوهنا. والعناي وصيانهتــا وتمنيهتــا واإ
ذاكء روح التضحيــة واجلهــاد والثبــات يف الأمــة وتقويــة الــروح املعنوية  الرتبيــة الإســالمية. واإ
مــن خــالل املعــاين الإســالمية وتوجهيــات العقيــدة. وتمنيــة الأخــالق الإســالمية ومتكيهنــا يف 
نشــاء  حيــاة املســلمني العامــة واخلاصــة. ودمع النشــاط الإســاليم العــام والتعلــمي ادليــين واإ
آن. ونــرش الثقافــة الإســالمية واحملافظــة عــىل الــرتاث  املعاهــد ادلينيــة ومــدارس حتفيــظ القــر�
بــراز دور احلضــارة الإســالمية يف ريق الإنســان وتمنيــة الوعــي ادليــين و�ــد  الإســاليم واإ

املســمل اإىل عقيدتــه.

ــن يف  ــع ادلي ــة موق ــد صياغ ىل �أن تعي ــة اإ ــة والإســالمية حباج ــاإن ادلول العربي ــوم ف والي
ــة  ــه احلكوم ــورد تتنازع ــر املتنافســني م ــن وهجــة نظ ــو م ــة، فه ــية والعام ــاة السسياسس احلي
واملعارضــة، واكنــت ادلول والســلطات قــد �أحســنت توظيفــه لصاحلهــا قــرون طويــةل حــىت 

ــين حليــف اســرتاتيجي للســلطة. ــر وكأن اخلطــاب ادلي ــدا الأم ب

والطبقــة الــي حتــمك لهــا عالقــات وثيقــة بــلك املؤسســات القويــة يف اجملمتــع، مثــل 
القــوات املســلحة ووســائل الإعــالم والأحــزاب واجلامعــات والــي يه مبثابــة مراكــز التحــمك 
العصــي يف اجملمتــع املعــارص، وادليــن �أيًضــا مــن وهجــة نظــر الســلطة هــو �أحــد املؤسســات 

ــهيا ابســتاره. ذا خرتــه فلــن تســمح ملنافسس ــيطرة والت�أثــري، واإ القويــة يف السس

 Class Power & State /وقــد يكــون كــام يــرى ميلبانــد )قــوة الطبقــة وقــوة ادلوةل
Power( مــن مصلحــة الطبقــة املهمينــة �أن تقــف عــىل مســافة معينــة مــن �أهجــزة الســلطة 
ــل هــذه  ــد تقب ــة املنظمــة لعمــل هــذه الأهجــزة، وق املبــارشة، و�أن حتــرتم القواعــد الإجرائي
الطبقــة التضحيــة �أو الإذعــان لإجــراءات توجــه ضــد بعــض مصاحلهــا يف الأجــل القصــري �أو 
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يف ظــروف اسســتثنائية مثــل وقــت احلــرب والأزمــات، وقــد يعطــي هــذا انطباعـًـا ســطحيًّا 
بــ�أن �أهجــزة ادلوةل مسســتقةل عــن الطبقــة املهمينــة، ولكــن هــذه الطبقــة يف الهنايــة يه الــي 
حتــمك عــن قــرب �أو عــن بعــد يف املســرية العامــة لــدلوةل، ويف القــرارات الكــرى للســلطة 

السسياسســية.

ــري  ــا تكــون غ ــدة رمب ــاًدا جدي ــن يف احلــمك والسسياســة �أبع ــد �أخــذ موضــوع دور ادلي لق
ســالمية  ــبوقة، وظهــر للمــرة الأوىل مصطلــح ادلوةل الإســالمية، واختــذت حــراكت اإ مسس
قامــة ادلوةل الإســالمية هدفًــا �أساسســًيا لعملهــا ونضالهــا، ويبــدو �أن اخلطــاب  �ــعار اإ
الإســاليم والسســيايس �ــغل كثــرًيا جبــدوى هــذا الشــعار و�أمهيتــه وتقــومي حمــاولت 
تطبيقــه، مــن دون �أن يشــغل نفســه مبــا هــو �أكــر بداهــة و�أساسســية يف التفكــري والســؤال، 
ــامل الإســاليم �أم ليســت  ــل يف الع ــة ابلفع ــل يه قامئ ــا يه ادلوةل الإســالمية؟ ه ــل م مث
ــني دوةل و�أخــرى وابختــالف يف  ــاوت وخمتلــف ب ــة عــىل حنــو متف موجــودة؟ �أم �أهنــا قامئ
مسســتوايت تطبيقهــا ومفاهميهــا ونسســبيهتا؟ مــاذا نعــين ابدلوةل الإســالمية؟ مفنظمــة املؤمتــر 
ــل  ــة ابلفع ســالمية« ويه دول قامئ ــتًا ومخســني دوةل »اإ ــا سس الإســاليم تضــم يف عضويهت
ســالمية، وتنــص دســاتريها يف الغالــب عــىل �أن ديــن ادلوةل هــو الإســالم،  وتعتــر نفســها اإ

ــع.  ــه مصــدر رئيــس للترشي و�أن

ن صفــة الإســالم )�أو عدمــه( ل تطلــق عــىل هيئــات �أو مؤسســات �أو دول �أو  اإ
حكومــات �أو مجعيــات، فالإســالم �أو الكفــر يتعلقــان ابلأفــراد فقــط، ومــن مث فــاإن تســمية 
»الإســالمية« الــي نشــ�أت يف العقــود الأخــرية وصــارت تطلــق عــىل ادلول وامجلاعــات... 
ــًدا نقيــض الكفــر �أو  وحــىت املستشــفيات!! والــرشاكت التجاريــة والاســتارية ل تعــين �أب
�أن مــا ســواها ليــس مســلًما �أو اكفــًرا. ومصــادر الفقــه يف الــرتاث الإســاليم تصــف ادلول 
بــدار الإســالم �أو دار الكفــر �أو دار احلــرب �أو دار اذلمــة، �أي دوةل املســلمني �أو دوةل غــري 
ذن فــادلول الإســالمية قامئــة ابلفعــل،  املســلمني، والفــرق واحض وكبــري بــني املصطلحــني، اإ

قامهتــا هــو ســعي اإىل حتقيــق مــا هــو حمقــق.  واحلديــث عــن العمــل عــىل اإ
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قامــة  هــذا ل يعــين �أبــًدا احلــمك عــىل هجــود احلــراكت وادلول واجملمتعــات الإســالمية حنــو اإ
ادلوةل الإســالمية ب�أنــه تكــرار �أو ومه وعبــث... ولكنــه يف معظمــه حمــاوةل لتطبيــق الرشيعــة 
ًذا هــو عــن تطبيــق الرشيعــة  الإســالمية وزايدة الاقــرتاب مــن الإســالم، فاحلديــث اإ

الإســالمية يف احليــاة واحلــمك. 

وادلول الإســالمية القامئــة اليــوم تطبــق الرشيعــة الإســالمية، مبعــى اعتبارهــا مصــدًرا 
آخــر، ول  ىل � ــدل اإ ــد مــن ب ل يف حــالت تقــل �أو تزي ــا، اإ ــع وانســجام الأحــاكم معه للترشي
ن مل يطبــق القامئــون علهيــا �أو حاكهمــا بعــض  ينفــي عــن دوةل �أو حكومــة صفــة الإســالم اإ
�أحــاكم الرشيعــة. ومل حيــدث ابلفعــل )ولــن حيــدث( �أن طبقــت الرشيعــة الإســالمية عــىل 
حنــو اتم واكمــل يف التــارخي واجلغرافيــا، ذكل �أن فهــم �أحــاكم الرشيعــة وتطبيقهــا يتضمنــان 
ــه  ــدل علي ــ�أ والتقصــري ي ــال اخلط ــن �أن حيمت ــد م ــر ل ب ــاد والتقدي ــن الاجهت ــرًيا م ــدًرا كب ق
ــد يف  ــا جن نن ــذا، فاإ ــة.. هك ــة والفكري ــب الفقهي ــاكم واملذاه ــاء واحل ــني الفقه ــالف ب الاخت
التــارخي واجلغرافيــا منــاذج متعــددة وخمتلفــة لــدلوةل الإســالمية، ففــي املشــهد املعــارص نــرى 
ضافــة  يــران والســودان وتركيــا )جتربــة حــزب الرفــاه وحــزب العــداةل والتمنيــة( اإ الســعودية واإ

اإىل المنــوذج التقليــدي الســائد لــدلوةل الإســالمية اخملتلــف عــن الــامنذج الســابقة.

ــمل  ــدد الس ــة هت ــية واجامتعي ــاةل سسياسس ــها اإىل ح ــة نفس ــرة ادليني ــورت الظاه ــد تط وق
العاملــي، مثــل الإرهــاب والكراهيــة واخلــروج عــىل ادلوةل والقانــون، و�أنشــ�أ ذكل بطبيعــة 
عــادة النظــر يف اخلطــاب ادليــين ومراجعتــه مراجعــة واســعة  احلــال حتــدايت وموجبــات لإ
ــياق الإصــالح والتقــدم الوطــين والعاملــي وحاميــة  عــادة اخلطــاب يف سس وتفصيليــة لأجــل اإ

ــة والتطــرف. ــن الإرهــاب والكراهي ــي م ادلوةل والســمل الاجامتعــي والعامل

فارتبــاط الظاهــرة ادلينيــة ابلعنــف والكراهيــة والتشــدد وحتــول ذكل اإىل حــاةل اجامتعيــة 
وثقافيــة منتــرشة تتجــاوز نطــاق امجلاعــات املتطرفــة نفســها، ومتدهــا ابملؤيديــن واملشــجعني، 

وجتعــل فرصهتــا يف المنــو والاسســمترار قامئــة، وجتعــل مواهجهتــا �أكــر صعوبــة وتعقيــًدا.
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ســالمية عــىل �أن »الإســالم ديــن ادلوةل« .. ويه عبــارة  تنــص دســاتري دول عربيــة واإ
ــى  ــا« مبع ــة الإســالمية العلي ــاًل »املرشوعي ــين مث ــل تع ــف، .. ه ــاج اإىل توق غامضــة حتت
رضورة انســجام الأحــاكم والترشيعــات والقــرارات مــع الرشيعــة الإســالمية �أو تريرهــا 
ســالمية �أو مســلمة،  ــا اإ ــة؟ ل توصــف ادلول ب�أهن ــع الرشيع ــض م ــدم التناق ــد�أ ع ــق مب وف
فالإســالم وصــف �أو حــمك يقــع عــىل الأفــراد مضــن رشوط حمــددة، .. كيــف تشــهد ادلوةل 
�أن ل اإهل الا هللا و�أن محمــًدا رســول هللا، وكيــف تقــمي الصــالة وتصــوم؟ وكيــف تؤمــن ابهلل 
ــات  ــس امجلاع ــراد ولي ــال الأف ــاد و�أفع ــق ابعتق ــات الإســالم تتحق ــوم الآخــر؟ مفتطلب والي
ــن ادلوةل«؟  ــارة »الإســالم دي ــف �أو حتــدد عب ــاذا ميكــن �أن تضي ذن؛ م �أو الســلطات، اإ
هــل تعــين مثــاًل �أن الاختــالف عــىل انســجام ترشيــع مــع الإســالم هــو خمالفــة دسســتورية 
وجيــب �أن يــرد الاختــالف يف املســ�أةل اإىل احملمكــة ادلسســتورية لتقــرر �أن الترشيــع �أو القــرار 
ــدل اإىل  ــامتء الب ــة تشــري اإىل ان ــارة رمزي ــتور؟.. �أم �أن العب ــع  ادلسس ــض م منســجم �أو متناق

الأمــة واحلضــارة الإســالمية؟

ســالمية؟  والواقــع �أن الســؤال يتعلــق �أيًضــا ابمجلاعــات واملؤسســات، مــا معــى جامعــة اإ
ســالمية مبوجــب ادلسســتور  ذا اكنــت ادلوةل اإ �أو بنــك اإســاليم؟ �أو مستشــفى اإســاليم؟ فــاإ
ســالميني حــىت غــري املســلمني،  ســالمية حمكًــا، ولك مواطنهيــا اإ فــلك مؤسســاهتا اإ
ويسســتوي يف النسســبة اإىل الإســالمية مجيــع املواطنــني، لأهنــم مجيًعــا يعملــون حتــت مظــةل 
هنــا صفــة تتخذهــا جامعــات و�أحــزاب  ادلسســتور، ومه مجيًعــا ملفــون بتطبيقــه، وذلكل فاإ
ومؤسســات ليــس عــىل ســبيل الاختصــاص �أو الانفــراد �أو الاحتــاكر )يفــرتض( ولكهنــا 
ــام تتســمى �أحــزاب وجامعــات ومؤسســات  ــة، ك ــمي معين ــاكر وق ــادئ و�أف ــد عــىل مب للت�أكي

ــة. ــة �أو الإصــالح �أو احلري ابدلميقراطي

والواقــع �أهنــا تســميات تعــر عــن مثــل �أعــىل وليــس عــن تيــار �أو مهنــج، فليــس هنــاك 
آخــر غــري دميقراطــي، وتيــار  ســاليم، وتيــار دميقراطــي و� آخــر غــري اإ ســاليم و� تيــار اإ
ــارات والأحــزاب  ــات والتي ــتوري،.. ل ميكــن تصنيــف امجلاع آخــر غــري دسس ــتوري و� دسس
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والرامــج عــىل هــذا الأســاس، ولكــن التصنيــف مبــين عــىل مواقــف حمــددة وممــزة، مثــل 
دور ادلوةل يف الاقتصــاد، وحــدود تنظــمي الســوق، ودور القطــاع اخلــاص، ودور اجملمتــع، 
والرائــب والرعايــة الاجامتعيــة، والتعلــمي الأســايس،.. وغريهــا مــن القضــااي واملواقــف الــي 
ــة �أو  ــة الإســالمية �أو ادلميقراطي ــن صف ــري م ــددة، ول يغ ــات ورؤى متع ــن اختالف تتضم
الإصالحيــة موقــف معــني يف الميــني �أو اليســار �أو الوســط مــن هــذه القضــااي والترشيعــات.

ابختصــار فــاإن التســميات غــري املهنــاج والرامــج والتيــارات، وجيــب �أن تقــدم الأحــزاب 
والتيــارات نفســها بوصــف ميكــن حتديــده، كــام نعــرف عــىل ســبيل املثــال �أن اليســار يؤيــد 
ــا واقتصــادايًّ لــدلوةل و�أن الليراليــة تؤيــد دوًرا متعاظًمــا للأســواق واحلــرايت  دوًرا اجامتعيًّ
ــالمية  س ــول اإ ــاج للق ــه، فنحت ــين ذكل لك ــن �أن تع ــالمية« ميك ــن »الإس ــة، .. ولك الفردي

ذن؟ ســالمية اإ ســالمية يســارية، .. مــا معــى اإ ليراليــة �أو اإ

ــي ادلول  ــة، فف ــة وتطبيقي �ــاكليات معلي ــه قضــااي واإ ــب علي ــر يرتت آخ ــض � ــاك تناق هن
العربيــة والإســالمية يوجــد منظومــة »حمــامك رشعيــة« خمتصــة بتطبيــق الرشيعــة الإســالمية 
يف جمــال الأحــوال الشــخصية، الأرسة واملــرياث والــزواج والطالق،... ويه ســلطة قضائية 
خمتلفــة عــن الســلطة القضائيــة الــي تديــر احملــامك القضائيــة املســامة اصطالًحــا »نظاميــة« 
ــة وهــو  ــون الأحــوال الشــخصية صــادر عــن الســلطة الترشيعي ــة«، ولكــن قان �أو »مدني
�أحــد قوانــني ادلوةل، فلــامذا يسســند تطبيقــه اإىل حمــامك خاصــة مسســتقةل/ خمتلفــة عــن احملــامك 
القضائيــة الأخــرى... اإن ذكل يعــين يف واقــع احلــال �أن املســلمني مه مجموعــة خاصــة �أو فئــة 
مــن املواطنــني يطبــق علهيــم قانــون خــاص ابلأحــوال الشــخصية اخلاصــة هبــم واخملتلفــة عــن 
نــه يســمح للمســلمني بتطبيــق بعــض  قانــون مــدين عــام معمتــد لــدلوةل، ويف هــذه احلــاةل فاإ
القوانــني والطقــوس والإجــراءات اخملتلفــة عــن القانــون، ولكهنــا ل تتناقــض معــه جوهــراًي، 

ولكــن ل يوجــد قانــون »مــدين« عــام يطبــق عــىل املســلمني وغــري املســلمني.

لكــن ومبــا �أن قانــون الأحــوال الشــخصية »الإســاليم« هــو قانــون ادلوةل �أيًضــا الصــادر 
ــه قانــون جيــب �أن يكــون مالمئـًـا مجليــع املواطنــني مــن غــري  ن عــن الســلطة الترشيعيــة، فاإ
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ن اكن يســمح ببعــض الاختالفــات  كــراه، حبيــث يكونــون قادريــن عــىل تطبيقــه، واإ قهــر �أو اإ
ــاء  لغ ــص/ اإ ــع يف الســامح، وتقلي ــي التوس ــات تقت ــني، ويه اختالف ــن املواطن ــات م لفئ
لغــاء �أي متيــز يف القوانــني والواثئــق �أو الإ�ــارة اإىل  املمنوعــات، ويقتــي ذكل ابلــرورة اإ
ديــن املواطــن يف الواثئــق الرمسيــة والشــخصية، مــا يعــين ابلــرورة �أن ديــن املواطــن ل 
يؤثــر �أبــًدا يف حقوقــه وواجباتــه ويف تطبيــق القوانــني واحلقــوق والواجبــات، ول يعــين �أبــًدا 
ذن اإىل حمــامك رشعيــة خاصــة �أو خمتلفــة،  جيــايب �أو ســلي. مــا احلاجــة اإ �أي حرمــان �أو متيــز اإ
فاحملــامك العاديــة املدنيــة يفــرتض �أن ينــاط هبــا تطبيــق قانــون الأحــوال الشــخصية، طاملــا �أنــه 

قانــون صــادر عــن الســلطة الترشيعيــة، و�أن الإســالم ديــن ادلوةل؟

ابلــرورة  تقتــي  ادلسســتور  علهيــا يف  املنصــوص  ادلوةل«  ســالمية  »اإ �أن  والواقــع 
»العلامنيــة«، و�أن يكــون مثــة قانــون مــدين عــام للأحــوال الشــخصية، يصلــح مجليــع 
املواطنــني، عــىل �أن يســمح يف الوقــت نفســه ابللجــوء اإىل حمــامك ومؤسســات دينيــة خاصــة 
ــون العــام ول مــع املواطنــة واحلــرايت، و�أمــا احلــاةل  ب�أتباعهــا، رشط �أل تتناقــض مــع القان
ســالمية وليســت علامنيــة، والواقــع �أهنــا تطبــق اجلانــب الأكــر قســوة  القامئــة فهــ�ي ليســت اإ
مهنــام )ادليــن والعلامنيــة( وتتناقــض معهــام يف الوقــت نفســه مــن غــري ســبب منطقــي يدعــو 

اإىل ذكل.

ــن بــني الســلطة واملعارضــة )الإســالمية( والضحيــة  ــا يه رصاع عــىل ادلي املســ�أةل غالًب
يف هــذا الــرصاع هــو ادليــن نفســه والعلامنيــة �أيًضــا واحلقــوق واحلــرايت الشــخصية 
والاجامتعيــة، ففــي الصعــود ادليــين اليــوم صــار ادليــن مــورًدا تتصــارع عليــه الســلطات 
وامجلاعــات واملؤسســات، وبطبيعــة احلــال فــاإن املؤسســات وامجلاعــات ادلينيــة جتــد لنفســها 
ــىل  ــة ع ــه والوصاي ــن و�أحاكم ــم ادلي ــاكر فه ــري، .. ويف احت ــا يف الســلطة والت�أث ــوم حقً الي
النصــوص ادلينيــة، .. ويبــدو �أن املســ�أةل اليــوم حتتــاج اإىل جــدل ونضــال يف مرحــةل 
ــية اإىل  ــية قــد حتــول ادلول واجملمتعــات مــن ادلكتاتوريــة السسياسس مــن التحــولت السسياسس

ــة. ــة ادليني ادلكتاتوري
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مثــة منظومــة واســعة مــن التطبيقــات والأحــاكم املتعلقــة بشــؤون النــاس الفرديــة 
وامجلاعيــة، ويف الوقــت نفســه فــاإن مثــة نصــوص و�أفــاكر دينيــة متعلقــة هبــا، وقــد تشــلك 
ــن  ــم ادلي ــاوةل لفه ــد�أ يف حم ــن، �أو ب ــس ب�أصــل ادلي ــرتامك التب ــراث راخس م ــا ت ــول بعضه ح
آخــر خمتلًفــا عــن �أصــه ومنشســئه، وحتــول اإىل ديــن »ويقولــون  وتفســريه، مث اختــذ مســاًرا �

ــا هــو مــن عنــد هللا«. هــو مــن عنــد هللا وم

ورمبــا نكــون يف اجلــدل ادلائــر اليــوم حــول الأفــاكر واحملاذيــر والتنبــؤات املتصــةل بصعــود 
نســاين ومــا هــو ديــين، مث حنــدد  زايدة دور ادليــن يف احليــاة والسسياســة �أن نــوحض مــا هــو اإ
ــه، ومــا هــو متعلــق  ــَن ادليــين مــا هــو فــردي ل عالقــة ول �ــ�أن للســلطة �أو اجملمتــع ب ِم
ذا  ابلســلطة واجملمتــع، وسســيكون اجلــدل حــول الأحــاكم والأفــاكر املتعلقــة ابلســلطة واجملمتــع اإ

اسســتطعنا �أن نتفــق عــىل احلريــة املطلقــة يف العبــادة والاعتقــاد والســلوك والفكــر.

ــق  ــدلوةل دور متعل ــو ل ــدلوةل، ه ــين ل ــول ادلور ادلي ــدل ح ــايس يف اجل ــؤال الأس ــق الس ــدلوةل دور متعل ــو ل ــدلوةل، ه ــين ل ــول ادلور ادلي ــدل ح ــايس يف اجل ــؤال الأس الس
ابعتقــادات النــاس و�ــ�أهنم ادليــين �أو ســلوكهم الفــردي والشــخيص ســواء اكن خمالًفــا لدليــن ابعتقــادات النــاس و�ــ�أهنم ادليــين �أو ســلوكهم الفــردي والشــخيص ســواء اكن خمالًفــا لدليــن 

ــا معــه؟ ــا معــه؟�أو متفقً �أو متفقً

ذلكل؛ ســوف يــرّد عــىل هــذه املقــوةل ابلســالمة واملصــاحل العامــة الــي ميكــن �أن تــر 
هبــا احلــرايت الفرديــة، وهــو رّد حصيــح، وذلكل سســيكون مثــة جــدل وخــالف عــىل حــدود 
الاسســتثناء يف احلــرايت الفرديــة، ولكهنــا خطــوة متقدمــة �أن ننتقــل يف اجلــدل متفقــني عــىل 

احلــرايت الفرديــة اإىل اجلــدل حــول الاسســتثناءات.

والســؤال الثــاين هــو كيــف نــوامئ بــني الاجهتــاد والارتقــاء الإنســاين يف احلــمك والسسياســة 
وبــني اخلطــاب ادليــين املوجــه للســلطة واجملمتــع، .. الكثــري مــن هــذا اخلطــاب قابــل 
للمواءمــة والانســجام، مثــل احلــرايت واحلقــوق العامــة والعــدل،.. وبعضــه حيتــاج اإىل جدل 
وتوضيــح، مثــل الفنــون واملوسســيقى والاختــالط والعالقــة بــني الرجــل واملــر�أة ودور املــر�أة 

وســلطهتا ورضب الزوجــات والتبــين وتعــدد الزوجــات واملــرياث واحلــدود والعقــوابت.
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لقــد حتــول ادليــن بفعــل نشــاط املتدينــني ورجــال ادليــن، �أو حــدث ذكل بفعــل 
ــدرة  ــوق ق ــ�أن يف ــة، اإىل � ــة وثقافي ــية واقتصادي ــة وسسياسس ــالت اجامتعي ــورات وتفاع تط
رجــال ادليــن وعلامئــه عــىل الاســتيعاب والإحاطــة وادعــاء الانفــراد بفهمــه ومعرفتــه، 
ــارف  ــن معظــم املع ــم، وجــزًءا م ــم ورصاعاهت ــاس ومواقفه ــاة الن ــ�أًن متصــاًل حبي وصــار �
والتخصصــات العلميــة، و�أصبــح رجــال ادليــن وعلــامؤه رشاكء مــع غــريمه، ورمبــا �أقــل مــن 
الكثــري مــن الــرشاكء الآخريــن مــن العلــامء )ادلنيويــني( والساســة والنشــطاء الاجامتعيـــني، 

ــا. ــني �أيًض ــتمثرين والاقتصادي واملس

مل يكــن الــرصاع الإســاليم - الإســاليم عــىل مــدى التــارخي ســوى رصاع عــىل احلــمك، 
ــام مســ�أةل  حق ــزت ابإ ــة الإســالمية مت ــّن التجرب ــا، ولك ــع الأمم وادلول �أيًض ــ�أن مجي ــذا � وه
احلــمك يف ادليــن حــىت صــارت جــزًءا منــه، ومل يعــد ســهاًل المتيــز بــني الإنســاين وادليــين، 
ــح  ــن، ولأجــل من ــن ادّلي ــاع ع ــن لدلف ــاس واملؤيدي ــيّن حيشــد الن ــرصاع اإىل دي وحتــّول ال
الســلطة والــرصاع مزيــًدا مــن الصالبــة والامتســك فقــد قننــت الــردة يف �أحــاكم تبــدو دينيــة 
ا جيــب  ن �أغضــب الســلطان مرتــدًّ نســان ليجــد نفســه اإ مســلطة عــىل لك معــارض ولك اإ

قتــه لأجــل ادليــن وليــس محلايــة احلــمك والســلطة وغضًبــا هلل وليــس غضًبــا للحــامك!

ّن املواهجــة مــع الكراهيــة والعنــف والتطــرف )الإســاليم( ســوف  وبطبيعــة احلــال، فــاإ
تظــل يف حــاةل ا�ــتباك مــع مفاهــمي احلــمك والــرّدة وقضاايهــام و�أحاكهمــام الــي اكتســبت عــىل 
مــدى التــارخي رشعيــًة وصالبــًة، وصــارات �أكــر �أمهيــة وحضــوًرا مــن ادليــن نفســه ابلــرمغ 
ــون  ــاس ويقتل ــد البــرش وليــس مــن عنــد هللا، يقتتــل الن ــه مــن عن لي ــا اإ ــام �أضيفت مــن �أهّن
ــان لأجــل  ــاكد ل نســمع عــن رصاع �أو حرم ــام، ون ــون لأجله ــون وحيرم ويســجنون ويعذب

ميــان ابلــرمغ مــن �أهّنــا ادليــن اذلي نــزل مــن عنــد هللا. �أراكن الإســالم و�أراكن الإ

ّن الفكــر الإســاليم التقليــدي املتبــع دلى ادلول واجملمتعــات يف مســ�أةل احلــمك يف حاجــة  اإ
ــمتد مــن الــرتاث ادليــين واملؤسســات  اإىل مراجعــة، واحملتــوى الفهــم التارخيــي املتبــع واملسس
ــدلول  ــل مصــدًرا مشــرتاًك ل ــة ميث ــة والتقليدي ــة واملراجــع الإســالمية التارخيي ــة الرمسي ادليني
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ــات  ــلمون وامجلاع ــوان املس ــام الإخ ــة ك ــة والتارخيي ــالمية القامئ ــة والإس ــلطات العربي والس
املتشــددة، ومســاحة الاختــالف بــني الفهــم والفكــر الرمســي اذلي تتبعــه ادلول والأنظمــة 
السسياسســية العربيــة والإســالمية وبــني امجلاعــات املتشــددة ليســت كبــرية، وتــاكد ل تذكــر!

ــا ويســاعد  ــول دينيًّ ــ�ي مقب ــوذج فكــري وفقه ــن البحــث عــن من ــاص م ــة من ــد مث ــا ويســاعد ومل يع ــول دينيًّ ــ�ي مقب ــوذج فكــري وفقه ــن البحــث عــن من ــاص م ــة من ــد مث ومل يع
ــة،  ــىل املواطن ــوم ع ــارصة تق ــح دلوةل مع ــني، ويصل ــع املتطرف ــة م ــر يف املواهجــة الفكري ــني�أك ــع املتطرف ــة م ــر يف املواهجــة الفكري �أك
ــع  ــًدا م ــارض �أب ــا ل يتع ــرايًّ وفقهيًّ ــا فك ــد منوذًج ــات �أن جت ــدلول واجملمتع ــع ل ــن ابلطب وميك
ـّـه  ن الضمــري ادليــين ول الرشيعــة الإســالمية ومقاصدهــا وجوهرهــا، ويف الوقــت نفســه فاإ
منــوذج �أكــر فعاليــة وت�أثــرًيا يف املواهجــة الفكريــة مــع املتشــددين واخلارجــني عــىل القانــون 

ــن. ابمس ادلي

ــات  ــع الاجتاه ــارض م ــري تع ــن غ ــه م ــه واتّباع ــالم وتطبيق ــم الإس ــال لفه ــة جم ــل مث ه
املعــارصة لــدلول واحلضــارات الــي �أنشــ�أت قميـًـا للعالقــة بــني الفــرد وادلوةل واجملمتــع تقــوم 
عــىل احلــرايت والعقالنيــة، وتــرد الترشيعــات و�ــؤوهنا ومســائلها واحتياجاهتــا اإىل ســلطة 
ــارخي مــن  ــا يف الت ــة منتخبــة؟ هــل ميكــن التخــيل عــن المنــوذج والفهــم الأكــر اتباعً برشي
قبــل ادلول واجملمتعــات، ويف الوقــت نفســه الامتيــز الفكــري والفقهــ�ي الــواحض واحلــامس 
ــع وادلوةل  ــه ابلترشي ــة واخلارجــة دون التخــيل عــن الإســالم وعالقت ــات املتطرف ــع امجلاع م
والــرتاث والثقافــة والتعلــمي واجملمتــع، و�أن نكــون �أكــر انســجاًما مــع العــامل والعــرص، و�أكــر 

ــامل؟ ــني املســلمني والع ــادًل ب ــاًل متب تقب

هنــاك ابلطبــع قــراءات معــارصة واترخييــة للنصــوص ادلينيــة حتقــق هــذه املطلــب، مثــل 
ــد  ــون«، و«عب ــرازق«، و«حســن الهضيــي«، و«محمــد �أرك ــد ال آراء( »عــيل عب �أعــامل )و�
هللا النعــمي«، و«نــرص حامــد �أبــو زيــد«، و«طــه حســني«، و«ابــن ر�ــد« و«الاكســاين«، 
قصــاء والهتميــش والعقوبــة واحلرمــان  وغــريمه كثــري، ولكهنــم لشــديد الأســف تعرضــوا لالإ
عــىل يــد الســلطات السسياسســية، وجيــب التذكــري وتكــرار التذكــري �أّن »عــيل عبــد الــرازق« 
و«نــرص حامــد �أبــو زيــد« و«طــه حســني« تعرضــوا للعقوبــة واحلرمــان عــىل يــد الســلطة 
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السسياسســية، و�أّن الســلطات السسياسســية احلديثــة ســامهت يف حماربــة القــراءة العقالنيــة 
ــاد، ويه مســ�أةل  ــري واجله ــيايس والتكف ــات الإســالم السس ــت ورعــت جامع ــن وجشع لدلي

حتتــاج اإىل وقفــة مسســتقةل!

ّن املوقــف  يقــول الشســيخ عــيل عبــد الــرازق يف كتابــه »الإســالم و�أصــول احلــمك« )2( اإ
ــيعي هــو النظــر اإىل اخلالفــة واحلــمك  الغالــب يف الفكــر والــرتاث الإســاليم السســين والشس
ابعتبارهــام ركنـًـا �أساسســيًّا مــن ادليــن والعقيــدة، ويغلــب يف الســلوك والفكــر الإســاليم املتبع 
ضفــاء كثــري مــن معــاين القدسســية و�أحاكهمــا عــىل  حــىت اليــوم يف ادلول العربيــة والإســالمية اإ
ليــه بعــض  اخلالفــة، و�أّن اخلليفــة يسســمتد ســلطانه مــن هللا، ولكــن هنــاك مذهــب اثن نــزع اإ
علــامء الأمــة وهــو �أّن اخلليفــة يسســمتد ســلطانه مــن الأمــة، فهــ�ي مصــدر قوتــه، ويه الــي 
ختتــاره لهــذا املقــام، ومثــل هــذا اخلــالف بــني املســلمني يف مصــدر ســلطان اخلليفــة قــد 
ظهــر بــني الأوروبيــني واكن هل �أثــر فعــيل كبــري يف تطــور التــارخي الأورويب، ميثــل الاجتــاه 

الأول الفيلســوف تومــاس هوبــز، والثــاين جــون لــوك.

ــة(  ــو )اخلليف ــة، فه ــة عظمي ــات ديني ــة صف ــىل اخلليف ــرتاث الإســاليم ع ــى ال ــد �أضف لق
يسســمتد ســلطانه مــن ســلطان هللا تعــاىل وقوتــه مــن قوتــه. ذكل ر�أي جتــد روحــه ســارية 
بــني عامــة العلــامء وعامــة املســلمني �أيًضــا، ولك لكامهتــم عــىل اخلالفــة ومباحهثــم فهيــا تنحــو 
ــة  ــاىل. فاخلليف ــة ظــل هللا تع ــوا اخلليف ــد جعل ــدة، وق ذكل النحــو، وتشــري اإىل هــذه العقي
يــزنل مــن �أمتــه مبــزنةل الرســول مــن املؤمنــني، هل علهيــم الوليــة العامــة، والطاعــة التامــة، 
والســلطان الشــامل، وهل حــق القيــام عــىل ديهنــم، فيقــمي فهيــم حــدوده، وينفــذ رشائعــه، 
وهل ابلأوىل حــق القيــام عــىل �ــؤون دنيــامه �أيًضــا، وعلهيــم �أن حيبــوه ابلكرامــة لأنـّـه نئــب 
رســول هللا، مفــن ســام اإىل مقامــه بلــغ الغايــة الــي ل جمــال فوقهــا خمللــوق. )عبــد الــرازق، 
مقتبًســا مــن البيضــاوي: مطالــع الأنــوار( وعــىل املســلمني �أن يســمعوا هل ويطيعــوا ظاهــًرا 
وابطنـًـا، وليــس للخليفــة رشيــك يف وليتــه ول لغــريه وليــة عــىل املســلمني. )عبــد الــرازق، 
ــد( لأّن  ــيخ الأزهــر يف العــام 1847 يف رشح جوهــرة التوحي ــا عــن الباجــوري �س مقتبًس
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ــزوم طاعتــه  مــام ول طاعــة الأمئــة مــن طاعــة هللا وعصياهنــم مــن عصيــان هللا. فنصــح الإ
ــه،.. ومجــةل  ل علي ســالم اإ ــت اإ ــه ول يثب ّل ب ــان اإ مي ــم اإ ــر لزم، ول ي ــرض واجــب و�أم ف
ّن الســلطان خليفــة رســول هللا وهــو �أيًضــا محــى هللا يف بــالده وظــه املمــدود عــىل  القــول اإ
عبــاده،.. وليتــه عامــة مطلقــة، كوليــة هللا ووليــة رســوهل، ول غــرو حينئــذ �أن يكــون هل 
حــق التــرصف يف �أرقــاب النــاس و�أبضاعهــم. )عبــد الــرازق، مقتبًســا مــن العقــد الفريــد(

ويذكــر عــيل عبــد الــرازق ب�أنّــه ميكــن �أن تــرى يف مقدمــات الكتــب مثــل الرســاةل 
ــرازي،  ــن ال ــي، ويف رشهحــا لقطــب ادلي ــين الاكت ــة للقزوي ــد املنطقي ــية يف القواع الشمسس
ــك �أو  ــلطة امل ــ�أّن س ــاد ب ــف �أّن الاعتق ــور كي ــرشح املذك ــىل ال ــيالكويت ع ــية السس وحا�س

ــاس. ــائر الن ــامء وس ــني العل ــوةل راخســة ب ــن هللا مق ــمتدة م ــة مسس اخلليف

ويف مجمــل كتــب الفقــه والعقيــدة )عــمل الــالكم( ميكــن بوضــوح مالحظــة �أّن الأغلبيــة 
تــرى وجــوب اخلالفــة، وقــد خالفهــم يف ذكل بعــض الفقهــاء مــن املعــزتةل واخلــوارج، 
ذا تواطــ�أت الأمــة عــىل العــدل  مضــاء �أحــاكم الــرشع، فــاإ نـّـام هــو اإ والواجــب عنــد هــؤلء اإ
مــام ول جيــب نصبــه، و�أمــا املوجبــون فقــد احتجــوا  ىل اإ وتنفيــذ �أحــاكم هللا تعــاىل مل حيتــج اإ
بـــاإجامع الصحابــة والأمــة مــن بعــدمه ورضورة تطبيــق الأحــاكم والإصــالح والأمــر 

ابملعــروف والهنــ�ي عــن املنكــر. 

وعــىل الــرمغ مــن �أّن املســلمني ختلــوا عــن منــوذج اخلالفــة منــذ قــرون طويــةل، وحتولــوا 
اإىل ســلطنات ودول سسياسســية مدنيــة فقــد ظلــت املرجعيــة ادلينيــة والفكريــة لــدلول 
لهيــا ابعتبارهــا جــزًءا �أساسســيًّا مــن  واجملمتعــات يه نفســها الــي تؤســس للخالفــة والنظــر اإ
ادليــن، ويف ذكل اكنــت حتــدث تناقضــات كــرى، فــادلول واحلكومــات تســك عــىل حنــو 
واقعــي وانســاين، وتريــد غطــاًء رشعيًّــا دينيًّــا، ويه ابلطبــع تكســب ت�أييــد النخــب والنــاس 
وكثــري مــن الطبقــات الاجامتعيــة، ولكهنــا حتمــل نفســها �أعبــاء ل تريدهــا، وجتــد نفســها يف 

مواهجــة جامعــات وفئــات تعتقــد �أهّنــا تناقــض الرشيعــة ول تطبقهــا.
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ســالمية �أو مسســيحية �أو هيوديــة؟ وهــل تصلــح الــامنذج  هــل ميكــن وصــف ادلول ب�أهنــا اإ
التارخييــة والقامئــة دلول املســلمني �أمثــةل لفهــم وتقيــمي ادلوةل الإســالمية؟ وكيــف ميكــن 
ســالميا يف ظــل اختالفهــا وتنوعهــا عــن بعضهــا البعــض اختالفــا كبــريا  متيزهــا عــن بعضهــا اإ

معقــدا؟

ن الإســالم  يناقــش عــادل ضاهــر يف كتابــه »�أوليــة العقــل« )3( �أطروحــات  مقــوةل اإ
ديــن دوةل، واملسســمتدة مــن مجموعــة مبــادئ: النقــل ذو �أسســبقية عــىل العقــل، والإســالم ديــن 
لهــ�ي، ول اجهتــاد يف  نســان �أن يتدبــر �ــؤون دنيــاه مــن دون توجيــه اإ ودوةل، ول ميكــن لالإ
ســالمية، وادلميقراطيــة يف بعــض جوانهبــا. ويــرد  مــورد النــص، ول تعــارض بــني قيــام دوةل اإ
ــاة،  ــة الــي يقدهمــا عــىل �أهنــا العــودة اإىل النصــوص لتوجيــه �ــؤون احلي عــىل هــذه الرؤي
و�أن هــذا هــو املهنــج الصحيــح اذلي يعصــم مــن اخلطــ�أ، و�أن الإنســان ل ميكــن �أن يكــون 
زاء مــا ينبغــي معــه يف اجملــال العــام مــن دون املرجعيــة العليــا  يف الوضــع املعــريف الصحيــح اإ
ل يف احلــالت الــي ل تكــون مشــموةل  املمتثــةل يف النــص املقــدس، ول جيــوز الاجهتــاد اإ

بنــص رصحي.

ذا قامــت عــىل العقــل، ومــن مث فليــس  ل اإ جيــد ضاهــر �أنــه ل جمــال دلميقراطيــة �أساســا اإ
هنــاك نظــام اإســاليم دميقراطــي، حــىت ولــو اقتنــع القامئــون عليــه ابدلميقراطيــة، ويريــدون 
لهيــا، ويه: ل جيــوز النظــر اإىل عالقــة  تطبيقهــا ابلفعــل. ويعــرض النتــاجئ الــي �أراد الوصــول اإ
الإســالم ابلسسياســة �أو ادلوةل عــىل �أهنــا يشء يف صلــب ماهيتــه العقديــة. ومــن املتناقــض 
لهــ�ي يف الوقــت  �أن نفــرتض �أن الإنســان عاجــز عــن تدبــر �ــؤون دنيــاه مــن دون توجيــه اإ
اذلي نفــرتض عــدم جعــزه عــن معرفــة هللا. ول جيــوز تعطيــل ادلور الاجهتــادي للعقــل بــ�أي 

نــص ديــين.

فاملصــدر غــري العقــيل - كــام يقــول ضاهــر- لأي اعتقــاد ل يتجــاوز كونــه جمــرد اعتقــاد، 
ذا اكن املصــدر غــري العقــيل هل  ول يــرىق اإىل مسســتوى املعرفــة مــن دون سســند عقــيل، فــاإ
ذ ل ميكننــا �أن نســتبعد قبلًيــا  ســلطة مــا، فــاإن هــذه الســلطة ل ميكــن �أن تكــون هنائيــة، اإ
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ــارات  ــوء اإىل اعتب ــة اإىل اللج ــ�أ احلاج ــرى؛ فتنش ــلطة �أخ ــني س ــا وب ــارض بيهن حصــول تع
لهيــا  نــه يشــرتط لأي ســلطة نلجــ�أ اإ مسســتقةل للحســم، وحــىت يف غيــاب تعــارض كهــذا، فاإ
لهيــا خبصوصهــا، ورشط  �أن تكــون ســلطة موثوقــة وذات خــرة وعــمل ابلأمــور الــي نلجــ�أ اإ
كهــذا ل يتعلــق بنظرتنــا اإىل هــذه الســلطة ومــدى احرتامنــا لهــا، وثقتنــا فهيــا مبنيــة عــىل 
ن مل تكــن  اعتبــارات مسســتقةل عــن هــذه الســلطة، ومــا عســاها تكــون هــذه الاعتبــارات اإ
دراكيــة، ول ميكــن  اعتبــارات عقليــة. ويبقــى العقــل وحــده هــو ادلليــل ملــن دليــه ملكــة اإ
القبــول بــلك ادعــاء ابحليــازة عــىل ملكــة خاصــة يف الإدراك عــىل عالتــه؛ لأنــه ليــس لك مــن 
حــراز تقــدم يف جمــال املعرفــة  يدعــي �أن دليــه ملكــة كهــذه حيــوز علهيــا فعــاًل. ول ميكــن اإ
ابللجــوء اإىل الطــرق غــري العقليــة وحدهــا؛ فهــ�ي طــرق غــري مرنــة، ول تســمح ابلعــرتاف 
لهيــا. واللجــوء اإىل الطــرق  عــادة النظــر يف النتــاجئ الــي توصلنــا اإ مــاكن تعرضهــا للخطــ�أ واإ ابإ
النقليــة خيتلــف جــذراًي عــن الطــرق غــري العقليــة؛ فاحــامتل الوقــوع يف اخلطــ�أ مســة جوهرية، 

لهيــا غــري هنائيــة وقابــةل للمراجعــة والشــك. لأن هــذا يعــين اعتبــار النتــاجئ الــي توصلنــا اإ

العالقــة بــني الإســالم والسسياســة كــام يقــرر ضاهــر ل ميكــن �أن تكــون �أكــر مــن عالقــة 
ــا �أن تكــون هــذه العالقــة �أكــر مــن  واقعيــة اترخييــة، ومــن غــري املعقــول فلســفيًا ومنطقيً
قامــة  عالقــة جائــزة. فالــرشوط املوضوعيــة التارخييــة الــي نشــ�أ فهيــا الإســالم، اقتضــت اإ
دوةل لت�أســيس وترسســيخ دعــامئ الإســالم، ولــول هــذه الــرشوط املوضوعيــة الــي �أحاطــت 
ســالمية، ومبــا  قامــة دوةل اإ بنشــ�أة الإســالم ملــا اجتــه وهجــة سسياسســية، وملــا اكن مثــة رضورة لإ
قامــة دوةل  ىل اإ ذن اإ �أن هــذه الأغــراض اســتنفدت منــذ فــرتة طويــةل؛ فقــد انتفــت احلاجــة اإ
ســالمية. ويعتقــد الإســالميون �أن الإنســان قــادر عــىل معرفــة هللا عــن طريــق العقــل،  اإ
لهــ�ي عــىل تدبــر �ــؤون دنيــاه، ومعرفــة كيفيــة تنظــمي  ولكنــه غــري قــادر مــن دون توجيــه اإ
حياتــه السسياسســية، ويــرى ضاهــر يف ذكل تناقضــا؛ فــاهلل حــني خلــق العقــل الإنســاين وضع 
عــىل عاتقــه مســؤولية الكشــف عــن الوقائــع بذاتــه وتقريــر قميــه وغاايتــه ووســائل حتقيقهــا 
ذا اكن الســبب مــن خلــق العقــل الإنســاين هــو  حبريــة ممــزا هل بــذكل عــن لك اخمللوقــات، فــاإ
جعــل الإنســان صاحــب املســؤولية الأخــرية يف لك الشــؤون الــي ختــص حتصيــل املعرفــة 
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لهــ�ي نفســه �أن يوجــد لحقًــا ســبب مبطــل  النظريــة والعمليــة، فــال ميكــن مــن املنظــور الإ
نســان وحــده،  للســبب الأخــري؛ مبعــى �أن يســوغ الرتاجــع عــن تــرك هــذه املســؤولية لالإ
ومعــى �أن جنعــل النــص مثــاًل مصــدًرا �أخــرًيا لتقريــر غاايتنــا ادلنيويــة هــو �أن نعطــل معــل 
العقــل، و�أن جنــرد الإنســان مــن املســؤولية الــي �أنيطــت بــه، وهــذا يتعــارض مــع الســبب 

اذلي مــن �أجــه خلــق العقــل.

هــل دلى الإســالم السســيايس جــواب مقنــع لســؤال، مثــل ملــاذا ينــاط ابلعقــل العمــل 
ــىل الكــوارث،  ــيطرة ع ــدز، والسس ي ــتعصية اكلرطــان والإ ــراض مسس والتفكــري لشــفاء �أم
عــامر الأرايض والصحــاري، وحــل مشــالكت اجلــوع واجلفــاف، فهــل يعجــز هــذا العقــل  واإ
ر�ــادن اإىل املعرفــة العلميــة  عــن معرفــة كيــف يعاقــب الســارق؟ وهــل يكــف النقــل عــن اإ
الروريــة ملعاجلــة قضــااي احليــاة، ويشــغل فقــط بتعلمينــا تنظــمي حياتنــا السسياسســية والقانونية. 
حيــاء �أفــاكر قدميــة حــول الاجهتــاد تتلخــص يف فكــرة  ول يفعــل الإســالميون �أكــر مــن اإ
واحــدة �أساسســية، ويه �أنــه ل اجهتــاد يف مــورد النــص، وجيــد ضاهــر تعارًضــا بــني مقولــي 
ن قواعــد و�أحــاكم الرشيعــة املنصــوص علهيــا عــىل حنــو حصيــح مطلقــة ل مرشوطــة، ول  اإ
ذا اكن ينبغــي تطبيقهــا �أم ل؛ فهــذه املبــادئ خيضــع حتديــد  جمــال لالجهتــاد خبصــوص مــا اإ
ــع  ــمتد مهنــا مــن قواعــد و�أحــاكم، ومثــة وقائ مضمــون �أي مهنــا لالجهتــاد، وكــذكل مــا يسس
ــن  ــال ميك ــد�أ، ف ــث املب ــن حي ــرية م ــذه، ويه متغ ــتنباط ه ــة الاسس ــة تتوســط معلي معين
ضــامن ثبــات مــا يسســتنبط مــن قواعــد و�أحــاكم مــن املبــادئ العامــة، وميكــن �أيًضــا حصــول 
تعــارض عنــد التطبيــق بــني بعــض القواعــد الــي جتــد مســوغها الهنــايئ يف املبــادئ العامــة، 
ــرتح  ــد املتعارضــة. يق ــن القواع ــدة م ــة قاع ــا خبصــوص �أي ــًرا حمتوًم ــاد �أم ــل الاجهت ــا جيع مم
منــا يف فهــم احلــمك  محمــد عــامرة خمرًجــا بــ�أن يكــون الاجهتــاد مــع النــص ليــس يف جتــاوزه، واإ
ــاب  ــي لجتن ــر ل يكف ــادل ضاه ــر�أي ع ــه ب ــدم، ولكن ــف متق ــو موق ــه، وه ــتنبط من املسس

امل�أزق اذلي يواجه املوقف التقليدي. 
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ــاجه  ــىل املن ــامتدا ع ــة اع ــات املتطرف ــي للجامع ــادي وتنظمي ر� ــل اإ ــاء دلي ــن بن ــل ميك ه
ضافــة اإىل الكتــب  التعلمييــة رســائل ماجسســتري ودكتــوراه قدمــت يف اجلامعــات الرمسيــة، اإ
واملصــادر التقليديــة واملتــداوةل بــني يــدي املســلمني؟ اإن ذكل ممكــن ومتــاح بيــر و�أمــان، 
ــتطيع �أن تديــر سلســةل مــن الاســرتاتيجيات  ومؤكــد �أن امجلاعــات املتطرفــة تديــر �أو تسس
ــةل  ــمي متقب ــاكر ومفاه ىل �أف ــوة اإ ــني ابدلع ــن والأنصــار واملقاتل ــة لأجــل حشــد املؤيدي الآمن
ومتــداوةل ومــن خــالل التواصــل مــع املتدينــني بعامــة ومجهــور املســاجد واحملــارضات 
والأنشــطة ادلينيــة العامــة واملســجدية والثقافيــة والشســباب الصغــار يف جتمعاهتــم و�أنشــطهتم 
يف املــدارس واجلامعــات مــن خــالل الصداقــة والتصــال الشــخيص والرامــج والأنشــطة 
ــالد  ــل الب ــا �أحصــاب القضــااي، مث ــهتدف �أيًض ــة، وتسس ــة وادليني ــة والثقافي ــة الرايضي العام
والأقالمي احملتةل �أو الي تســعى اإىل الاسســتقالل �أو الانفصال عن ادلوةل الأم، �أو اجملموعات 
املسســتضعفة والســاخطة، كام يف حالت الشيشــان واملســلمني يف روسســيا وبورما والفلبني، 
�أو العــرب السســنة يف ســوراي والعــراق، والعــرب والطــوارق يف مــايل، والبشســتون والبلــوش 
يف �أفغانسســتان وابكسســتان، ويف مراحــل انقضــت ُاسْســهتدف املســلمون يف �ألبانيــا والبوسســنة 
والهرســك والكــرد يف العــراق وتركيــا، .. وتوظيــف الأحــداث واملناسســبات والأحــوال 
ــة  ــدور وجيــري يف دول عربي ــا ي ــل م ــمي، مث ــدلان والأقال ــة يف الب ــية والاقتصادي السسياسس
ســالمية عــدة؛ الصومــال وليبيــا والميــن وســوراي والعــراق و�أفغانسســتان وبورمــا، وتوظيــف  واإ
واســتار موجــة التديــن الســائدة اليــوم يف عــامل العــرب واملســلمني، والبيئــة ادلينيــة الرمسيــة 
يف املــدارس واملســاجد والهيئــات الإســالمية الرمسيــة والطوعيــة، ... تشــلك هــذه البيئــة 
ــباب واملؤيديــن بســهوةل  آمنًــا وحــذًرا للعمــل والتغلغــل والتعــرف عــىل الشس احمليطــة جمــاًل �
والاختيــار والتجنيــد المتهيــدي، ومــن خــالل �أعــامل قانونيــة ومرخصــة، بــل وبرعايــة رمسيــة 

ومتويــل مــن املــوارد العامــة ودافعــي الرائــب.
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ذا كنــت داعيــة مجلاعــات الإســالم السســيايس �أو الســلفي �أو القتــايل ســوى  ل حتتــاج اإ
ادلعــوة والتذكــري مبــا يف املصــادر والكتــب املتقبــةل رمسًيــا ومبالحظــة املؤمنــني هبــذه الأفــاكر 
واملتحمســني لهــا مــن غــري خــوف �أو عوائــق �أو حاجــة اإىل التخفــي والريــة، ويف هــذه 
البيئــة الآمنــة يتعــمل الشســباب وامجلهــور بعامــة تكفــري الشســيعة واحلــاكم واجملمتعــات ورضورة 
امجلاعــات والتنظــات والعمــل لإعــالء لكمــة هللا وقتــال النــاس حــىت يقولــوا ل اإهل الا هللا، 
ــي تنشــئ  ــراء ال ــولء وال ــمي ال ــة، وق ــمي ادليني ــق ملعطــيل احلــدود والتعال والســخط العمي

الانفصــال عــن اجملمتــع والأرس والأقــارب وادلوةل ومؤسســاهتا.

ننــا نفعــل ذكل بــال حاجــة دلعــاة للقاعــدة والتكفــري متســرتين، مفنــاجه ومســاقات  بــل اإ
ــنا  لكيــات الرشيعــة يف العــامل العــريب والإســاليم تعــمل النــاس ببســاطة ووضــوح �أننــا لسس
مســلمني، مفســاقات احلــمك الإســاليم والبنــوك الإســالمية والترشيعــات الإســالمية 
ن  والإعــالم الإســاليم والرتبيــة الإســالمية والاقتصــاد الإســاليم تقــول للنــاس بوضــوح اإ
ســالمية، ..  املؤسســات والترشيعــات واملفاهــمي القامئــة يف عــامل العــرب واملســلمني ليســت اإ
واحلــال �أننــا ننفــق املــال العــام ابملليــارات لنكــرس التكفــري لأنفسســنا وجممتعاتنــا ومؤسســاتنا 

ولالنفصــال عهنــا وحماربهتــا.

ــالمية  ــة وادلوةل الإس ــل احلامكي ــن قبي ــمي م ــدمي مفاه ــد تق ــاطة بع ــهوةل وبس ــن بس ميك
واخلالفــة والــولء والــراء واحلسســبة واجلهــاد والأمــر ابملعــروف والهنــ�ي عــن املنكــر 
وادلعــوة والتبليــغ وتطبيــق الاســالم و�أحاكمــه والــردة، بــل وحتويلهــا اإىل �أسســئةل تفــرض يف 
الامتحــانت املدرسســية واجلامعيــة وســوف يرســب بطبيعــة احلــال مــن ل يضــع يف الإجابــة 
لهيــا �أبــو بكــر البغــدادي و�أميــن الظواهــري وســائر  الأفــاكر واملقــولت نفســها الــي يدعــو اإ
لهيــا  امجلاعــات املتطرفــة، مث ميكــن بســهوةل مالحظــة املتحمســني لهــذه الأفــاكر وادلعــوة اإ
وتطبيقهــا والراغبــني يف املشــاركة يف امجلاعــات الــي تقــوم هبــذه املهــامت، بــل ســوف جيــد 

ــباب تبحــث عهنــم بلهفــة. دعــاة امجلاعــات �أعــدادا كبــرية مــن الشس
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قبــال عــىل ادليــن، والأنشــطة  هــذه احلــاةل ادلينيــة الســائدة وموجــات التديــن والإ
والرامــج ادلينيــة يف وســائل الإعــالم والفضائيــات واحملــارضات والرامــج ادلينيــة الرمسيــة 
ــدم  ــال �أو ل خي ــدو متقب ــا يب ــن مجيعه ن مل يك ــا اإ ــرمغ �أن معظمه ــاف، وب ــمي والأوق يف التعل
مبــارشة للتطــرف وامجلاعــات املتطرفــة، ولكهنــا تشــلك املســاحة املشــرتكة بــني املتطرفــني 
ومعــوم املتدينــني، ومتثــل ابلنسســبة اإىل امجلاعــات القاعــدة الأساسســية للبنــاء علهيــا وتطويــر 
منــوذج خــاص وخمتلــف يف الفهــم ادليــين. وابلطبــع، فــاإن ذكل ميثــل حتــداي وم�أزقــا لــدلوةل 
ــر ادلول  ــيا وملحــا: كيــف تدي واجملمتــع يف مواهجهتــام مــع التطــرف، ويفــرض ســؤالا �أساسس
مياهنــا وواجهبــا  جيــايب يتفــق مــع اإ واجملمتعــات العربيــة والإســالمية الشــ�أن ادليــين عــىل حنــو اإ

ادليــين ويف الوقــت نفســه مينــع التطــرف؟

ــة  ــارخي يف ادلول واجملمتعــات العربي ــب عــىل مــدى الت ــين الســائد والغال ــرتاث ادلي ن ال اإ
ــاء وتشــكيل  والإســالمية واملتبــع دلى الســلطات واجملمتعــات ميثــل املصــدر الأســايس لبن
الفهــم املتطــرف والقاعــدة الفكريــة للجامعــات، فلســان حــال امجلاعــات �أهنــا تطبــق مــا تؤمــن 
بــه الســلطات واجملمتعــات الإســالمية ولكهنــا تؤمــن بــه مــن غــري تطبيــق، وتســتند اإىل جحــج 
و�أدةل وتطبيقــات اترخييــة متقبــةل �أو مســكوت عهنــا، ومتــك يف ذكل جحجــا قويــة مامتســكة، 
وليســت ضعيفــة احلجــة كــام هــو ســائد يف وســائل الإعــالم والنــدوات واملؤمتــرات الفكريــة، 

هنــا تبــدو �أقــوى جحــة ورشعيــة وت�أثــريا يف خطاهبــا وفكرهتــا. بــل اإ

ويــ�أيت بعــد الــرتاث التقليــدي والتارخيــي مكصــدر للتطــرف وحشــد املؤيديــن والأنصــار 
خــوان املســلمني، ورمبــا يكــون هــو املصــدر الرئيــس واملظــةل  الــرتاث الفكــري والتنظميــي لالإ
الأم لــلك جامعــات الإســالم السســيايس يف خمتلــف اجتاهاهتــا و�أفاكرهــا حــىت تــك املعاديــة 
خــواين، والواقــع �أن الــرتاث  هنــا يف احلقيقــة منتــج اإ خــوان، فاإ تنظمييــا �أو سسياسســيا لالإ
خــوان امتــد ليشــمل مســاحة واســعة ل تقتــرص عــىل جامعــات الإســالم  الفكــري لالإ
ــم الســائد يف  ــه �أيضــا يشــلك معظــم الفه ــة واملســلحة ولكن ــات املتطرف ــيايس وامجلاع السس

ــه. ــن وتطبيقات ــة لدلي ــة الرمسي ــة وادليني اجملمتــع واملؤسســات التعلميي
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وهنــاك �أيضــا تــراث سســيد قطــب، فقــد �أهلم قطــب معظم امجلاعات ادلينية الســنية والشســيعية 
والثوريــة غــري ادلينيــة �أيضــا، كــام �أنــه يشــلك �أمه قاعــدة لتطوير الفكر الســلفي التنظميــي والقتايل، 
ومصــدرا لكــر مــن ادلراســات والتطبيقــات العلميــة املهنجيــة يف لكيــات الرشيعــة وادلراســات 

الإسالمية..

يعتــر �أميــن الظواهــري القائــد الأكــر �أمهيــة وحضــورا يف التخطيــط للقاعــدة منــذ ت�أسيســها 
بقيــادة �أســامة بــن لدن يف العــام 1986، واكن الظواهــري القائــد الأول لتنظــمي اجلهــاد املــرصي 
منــذ منتصــف التســعينيات واكن الرجــل الثــاين يف القاعــدة �أو اجلهبــة العامليــة للجهــاد بعــد �أســامة 
ن اكن عــىل ادلوام هــو  ــن لدن، واإ ــل �أســامة ب ــد الأول بعــد مقت ــن لدن، مث صــار هــو القائ ب

مســؤول التخطيــط والتنظــمي يف امجلاعــة.

وحســب كتــاب منتــرص الــزايت »�أميــن الظواهــري كــام عرفتــه« فقــد �ــارك الظواهــري منــذ 
منتصــف السســبعينيات يف ت�أســيس امجلاعــة الإســالمية الــي اكنــت تضــم �أيضا جامعــة اجلهاد حىت 
عــام 1981. وعندمــا �ألقــي القبــض عليــه عــام 1981 تبــني �أنــه عضــو يف خليــة رسيــة تكونــت 
عــام 1968، اكن هــو �أمــري التنظــمي ومرشفــا عــىل التوجيــه الفكــري والثقــايف للجامعــة واملسســمتد 
�أساســا مــن كتــاابت سســيد قطــب وخباصــة »يف ظــالل القــر�آن«. اكنــت حركــة اجلهــاد وامجلاعــة 
ــه: »امجلاعــة الإســالمية الطالبيــة«  الإســالمية تنظــا واحــدا حــىت عــام 1981، ومــن مجموعات
ــرج اذلي  ــد الســالم ف ــدس محمــد عب ــة املهن ــرم زهــدي ومجموع ــادة ك ــد بقي يف حمافظــات الصعي
�أعــدم بعــد حــادث اغتيــال الســادات، ويه اجملموعــة الــي نفــذت معليــة اغتيــال الســادات، مث 

توحــدت هــذه امجلاعــات عــام 1980 مــع حركــة اجلهــاد بقيــادة الشســيخ معــر عبــد الرمحــن.

عــدام سســيد قطــب عــام  ويقــول الظواهــري يف كتابــه »فرســان حتــت رايــة النــي« )9( اإن اإ
1966 اكن بدايــة لتفاعــل ومــد اإســاليم يــرى اجلهــاد ســبيال للهنــوض ومقاومــة �أنظمــة احلــمك. 
وت�أثــر الظواهــري �أيضــا ابدلكتــور صــاحل رسيــة، وهــو فلســطيين اكن مقــا يف مــرص وقــد �أعــدم 
عــام 1974 فــا عــرف بقضيــة »الفنيــة العســكرية« ويه حمــاوةل انقالبيــة عســكرية جــرت ولكهنا 

�أهجضــت وتغلــب علهيــا الأمــن املــرصي.
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ــا  ــات وعالقاهت ــدار ادلول واجملمتع ــرات يف ج ــع دامئــا ثغ ــو متوق ــام ه ــع، ك ــاك ابلطب هن
آمنــة وفرصــا للعمــل واملشــاركة يف �أمــان وحريــة، مثــل  و�أزماهتــا متنــح املتطرفــني مــالذات �
الرصاعــات واحلــروب والفقــر، وقــد جتــد دول كــرى �أو صغــرى حاجــة اإىل التحالــف مــع 
امجلاعــات املتطرفــة لأجــل حروهبــا ومصاحلهــا �أو ملواهجــة �أزماهتــا �أو بســب جعزهــا وفشــلها، 
ــوم يف  ــام نشــاهد الي ــة ك ــات املتطرف ــود امجلاع ــا جمــال لصع ــي ادلول الهشــة يكــون دامئ فف

ــتان. ــا والعــراق ومــايل و�أفغانسس الصومــال وســوراي وليبي

لقــد �أثبتــت امجلاعــات املتطرفــة وجامعــات الإســالم السســيايس قــدرات متقدمــة يف العمل 
ــة مامتســكة، وليــس كــام تصورهــا وســائل الإعــالم ب�أهنــا  والتنظــمي وبنــاء منظومــات فكري
ــتجاابت متقدمــة مــع اجتاهــات النــاس  هنــا تبــدي اسس ســاذجة �أو جاهــةل، بــل العكــس فاإ
ــاكر  ــج و�أف ــن برام ــر م ــال �أك ــة للأجي ــاكر جاذب ــدمي اف ــا وتق ــل معه ــا والتفاع والتكنولوجي
ــدو للوهــةل الأوىل  ــا يب ــام �أهنــا وعــىل عكــس م ــدةل، ك ــة واملعت ــة الرمسي املؤسســات ادليني
تبــدي براغامتيــة مفاجئــة يف التعامــل مــع الأحــداث وادلول والأ�ــخاص، وليســت خاضعــة 

دامئــا كــام يظــن ملقــولت ومبــادئ اثبتــة ل تتغــري.

وابلطبــع، فقــد اكنــت البيئــة الأكــر �أمــان يه الشســبكية والعوملــة الســائدة والــي �أاتحــت 
آمنــة، .. وتــك قصــة �أخــرى. للجامعــات جمــال للعمــل ومــوارد هممــة و�
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هناية املدونة الثالثة لالإسالمهناية املدونة الثالثة لالإسالم

يعــر مصطلــح »التدويــن الثالــث لالإســالم« عــن معليــات الصياغــة املعــارصة لالإســالم 
ــدة مــن  ــة واســعة وممت ــرن التاســع عــرش، وقدمــت منظوم ــل الق ــذ �أوائ ــد�أت من ــي ابت ال
ــي �أعــادت تقــدمي  ــدة ال التطبيقــات وادلراســات واملؤسســات وامجلاعــات والأنظمــة اجلدي
الإســالم عــىل حنــو اسســتوعب التحــولت الاقتصاديــة والسسياسســية والعلميــة الــي ســادت 
ــاتذة  ــرون و�أس ــامء ومفك ــا عل ــارك فهي ــامل الإســالم، ويه هجــود � ــت ع ــرب ومشل يف الغ
وابحثــون وطلبــة دراســات عليــا ابلتحالــف مــع �أنظمــة سسياسســية ومؤسســات علميــة 
وتعلمييــة واقتصاديــة، و�أنتجــت يف حمصلهتــا منظومــة هائــةل مــن ادلراســات واملنــاجه والرامج 
ــاة. واملؤسســات والتطبيقــات »الإســالمية« يف التعلــمي والإعــالم والبنــوك و�أســلوب احلي

لهيــا هــذه العمليــات فقــد دخلــت و�أدخلــت العــامل  آلت الــي وصلــت اإ لهيــا هــذه العمليــات فقــد دخلــت و�أدخلــت العــامل وابلنظــر اإىل املــ� آلت الــي وصلــت اإ وابلنظــر اإىل املــ�
الإســاليم يف حــاةل مــن الكراهيــة والانتحــار!الإســاليم يف حــاةل مــن الكراهيــة والانتحــار!

نســاين معــريف مــّر ب�أربعــة عصــور رئيسســية: مــا قبــل  ومــن املعلــوم �أن التدويــن كعمــل اإ
ــدون عــىل  ــد اكن الإنســان ي ــبة والتشــبيك، فق ــة مث احلوسس ــورق مث الطباع ــورق، مث ال ال
اجللــود والصخــور واخلشــب والعظــام، مث الــورق اذلي حــوهل العــرب اإىل ثــورة يف النــرش 
والتدويــن، مث الطباعــة الــي غــريت العــامل، واليــوم فــاإن احلوسســبة والشســبكية تعيــد صياغــة 

العــامل ومعــى النــرش والاعــالم.. يه ثــورة تزيــد عــىل املطبعــة، وتغــري لك يشء تقريبــا.

ومل يعــد ممكنــًا النظــر اإىل مواهجــة هــذه احلــاةل يف عــامل العــرب واملســلمني اليــوم يف معــزل 
ــرمغ مــا يف ذكل مــن مغامــرة؛ ذكل �أن الأنظمــة  ــا ب ــئة له عــن املنظومــة الإســالمية املنشس
ــية وامجلاعــات واجملمتعــات والــرشاكت تصــري حــامتً يف مواهجــة مــع اذلات، ولكــن  السسياسس
ــا  ــد �أمامن ــذه املواهجــة، ومل يع ــري ه ــن غ ــةل �أو نحجــة م ــن تكــون فاع مواهجــة التطــرف ل
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حكومــات وجممتعــات و�أفــراد ســوى �أن نكــف عــام حنسســبه ماكحفــة للتطــرف ممــا ل يعــدو 
ــا  ــئة لتصوراتن ــة املنشس ــادة النظــر يف املنظوم ع ــه اإ لي ــف اإ ــني، �أو نضي ــاء املتطرف ــه هج كون
ــا  ــاكد خنتلــف عهنــم يف فهمه ــني ول ن ــع املتطرف ــي نتشــارك فهيــا م ــة وال ــا ادليني وتطبيقاتن

ــر. ــا يف يشء يذك وتطبيقه

ــني  ــع املتطرف ــة م ــة والأيديولوجي ــذل يف املواهجــة الفكري ــا ب واحلــال �أن لك �أو معظــم م
يتحــول اإىل نتيجتــني: �أرابح صافيــة للمتطرفــني، �أو جيعــل ادلول وحلفاءهــا يظهــرون وكأهنــم 
يف مواهجــة مــع الإســالم وليــس مــع املتطرفــني! ومل تعــد مثــة فرصــة للخــروج مــن دوامــة 
نشــاء مدونــة جديــدة »رابعــة« لالإســالم يف مواهجــة  الكراهيــة والتطــرف والعنــف ســوى اإ

مدونــة �أخــرى.

ــة  ــا اإىل املؤسســات ادليني ــد ت�أثريه ــات وامت ــا امجلاع ــل مبوجهب ــي تعم ــة ال ــة الثالث املدون
ضفــاء الطابــع الإســاليم »الأســلمة« والرشعيــة عــىل لك  والتعلمييــة واجملمتعيــة تقــوم عــىل اإ
ــون، فيكــون لك  ــالم والســلوك والفن ــمي والأســواق والإع ــاة يف احلــمك والتعل جمــالت احلي
ســالمًا �أو خروجــًا عــىل الإســالم، وتقــدمي هــذه الرامــج والتطبيقــات  مــا عداهــا ليــس اإ
الشــامةل يف دليــل معــيل واحض ينتقــي مــن املصــادر التقليديــة ويســتبعد الفلســفة والفنــون 

ــة الســابقة. ــة واملذهبي ــرويح والشــعي واملؤسســات العلمي ــن ال ــة التدي و�أوعي

وتكــون املواهجــة بطبيعــة احلــال مدونــة جديــدة »رابعــة« تعيــد صياغــة احملتــوى واملبــادئ 
الــي قامــت علهيــا املؤسســات ادلينيــة والتعلمييــة والاجامتعيــة والإعالميــة والثقافيــة حبيــث 
ــه،  ــه واجتاهات ــفته و�أهداف ــين وفلس ــوى ادلي ــدة للمحت ــةل وجدي ــرتاتيجيات بدي ــئ اس تنش
ــس  ــات ولي ــراد واجملمتع ــوم عــىل الأف ــدة تق ــة جدي ــة واجامتعي ــة وديني ــة فكري وتؤســس لبيئ
احلكومــات واملؤسســات وامجلاعــات، وعــىل عالقــات جديــدة وخمتلفــة بــني ادليــن وادلوةل 

واجملمتعــات والأفــراد.
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ــات  ــة وتؤصــل لعالق ــذ الكراهي جــامل فكرهتــا وفلســفهتا يف �أهنــا تنب ــة ميكــن اإ يه مدون
الأفــراد واجملمتعــات والعــامل عــىل �أســاس مــن التعــاون والتقبــل املتبــادل مجليــع النــاس والأمم 
واحلضــارات والأفــاكر، واحــرتام التعدديــة والتنــوع، والإعــالء مــن �ــ�أن العقــل والفلســفة 
بــداع، ومتــز بوضــوح وحســم بــني  واملنطــق واملنــاجه العلميــة والفكــر الناقــد والفنــون والإ
ــني  ــدم اليق ــبية وع ــنة والنس ــن الأنسس ــاس م ــىل �أس ــها ع ــدم نفس ــاين، وتق ــين والإنس ادلي

ــة للمراجعــة والتصحيــح وليســت عــىل �أهنــا مــن عنــد هللا. ــة ادلامئ والقابلي

عــادة صياغــة مســ�أةل ادليــن وادلوةل ابعتبــار الأنظمــة السسياسســية  وتتبــع ذكل حــامتً اإ
نســانية قابــةل لالجهتــاد والاقتبــاس  والاقتصاديــة والإداريــة واملنــاجه التعلمييــة منظومــات اإ
نســانية غــري مقدســة وغــري ملزمــة دينيــًا  واملراجعــة والتطويــر، وتظــل منظومــات علميــة واإ

ــدلوةل واجملمتعــات. ل

عــادة النظــر يف مجيــع املؤسســات والتطبيقــات  ــتوى اجملمتعــي والفــردي اإ مث وعــىل املسس
)الإســالمية( مثــل البنــوك واملــدارس والليــات والفنــون والآداب واللبــاس والطعــام 
نســانية غــري مقدســة،  والســلوك الاجامتعــي و�أســلوب احليــاة لأجــل حتويلهــا اإىل منظومــات اإ
ــه  ــادة توجي ع ــادل والتنافــس، واإ ــن التب ــه �أيضــًا عــىل �أســاس م ــامل وتعطي ــن الع ــس م تقتب
الإســالم الشــعي حنــو الاجتــاه الــرويح والعلمــي، ويف ذكل متكــن مســاعدة الأفــراد 
واجملمتعــات عــىل اكتســاب تديــن يرتقــي بتطلعــات املتدينــني الروحيــة ويعلمهــم ادليــن عــىل 
ــف  ــيايس �أو التوظي ــني السس ــات التدي ــراد واجملمتع ــب الأف ــة، وجتني ــة حصيح ــس علمي �أس
السســيايس والاقتصــادي لدليــن ليكــون مــوردًا روحيــًا واجامتعيــًا خيلــو مــن املصــاحل 

ــوب. والعي

ســوف ختــر الســلطة السسياسســية مصــدرًا لــدلمع والرشعيــة ادلينيــة، وحتتــاج اإىل وقــت 
لتكريــس عالقــة جديــدة مــع ادليــن تكــون مقبــوةل يف اجملمتــع ويف �أوســاط املتدينــني، ولكــن 
وعــىل �أي حــال مل يعــد ذكل خســارة كبــرية بعــد �أن جنحــت امجلاعــات ادلينيــة يف حتويــل 
ــة  ــة هبــذه الرشعي ــة ســوى التضحي ــد جمــال يف احلقيق ــا، ومل يع ــة ملصلحهت ــة ادليني الرشعي
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ــية وقانونيــة ودينيــة جديــدة وخمتلفــة،..  )الضائعــة( والعمــل عــىل ت�أســيس رشعيــة سسياسس
ل خلوضهــا. ن اكنــت مغامــرة فــال جمــال اإ ويه واإ

يبــدو التطــّرف ادليــين �أعقــد بكثــري ممــا يظهــر يف الوهــةل الأوىل، ليــس جمــرد خطــاب 
ديــين ميكــن الــرّد عليــه �أو مواهجتــــه بـــخطاب ديــين معتــــدل، وميكــن الاسســتدلل ببســاطة 
ــرب والإســالم �أن اخلطــاب  ــامل الع ــاكرمه يف ع ــني و�أف ــايم للمتطرف ــد املتن ــن حــاةل الت�أيي م
قنــاع وجــذب املؤيديــن والأنصــار، و�أن مــا بذلتــه  املتطــّرف مــا زال قــادرًا عــىل الامتســك والإ
ــة  ــيايس« مل يغــري �ــيئا يف حقيق ــة يف مواهجــة »الإســالم السس ــة الرمسي املؤسســات ادليني
ت�أثــري هــذه امجلاعــات السســيايس وهمينهتــا عــىل الشــارع، بــل وجناهحــا يف حتويــل الإســالم 

ســالم �ــعي. السســيايس اإىل اإ

ــاب،  ــرف والإره ــه التط ــه يواج ــرتض �أن ــاليم املف ــري والإع ــاب الفك ــع �أن اخلط والواق
ــني  ــرق ب ــة ف ــدو مث ــه وببســاطة ل يب ــد، لأن ــث ل يري ــن حي ــرشه م ــه ون يســامه يف خدمت
اخلطــاب ادليــين اذلي تقدمــه وتنــرشه وتعلمــه املؤسســة ادلينيــة والتعلمييــة الرمسيــة وبــني 
ــة  ــا مواهج ــوط هب ــة املن ــن ذكل �أن الفئ ــو�أ م ــة، والأس ــة املتطرف ــات ادليني ــاب امجلاع خط
التطــرف ل متــك مؤهــالت ذلكل ســوى الت�أييــد السســيايس للحكومــات، ولكهنــا يف بنيهتــا 
ــدال  ــة والتعّصــب، .. هــذا الاعت ــة متثّــل حــاةل مــن الكراهي ــة والفكري ــة وادليني الاجامتعي
السســيايس املصحــوب ابلتطــرف ادليــين والاجامتعــي والكراهيــة املمتــدة واملنتــرشة وغيــاب 

ــل حيّولهــا لصاحلــه. ــة مــع التطــرف، ب ــة والإعالمي التســامح، يفشــل املواهجــة الفكري

والظاهــرة الثالثــة الأكــر صعوبــة وتعقيــدا يف مواهجــة التطــرف والتعصــب ادليــين يه �أن 
التطــرف منظومــة اجامتعيــة وتعلمييــة ومؤسسســية تسســمتّد مواردهــا وازدهارهــا مــن الكراهيــة 
ــن الإصــالح يف  ــةل م ــة �ــامةل وبدي ل مبنظوم ــك هــذه احلــاةل اإ الاكحســة، ول ميكــن تفكي

البيئــة احمليطــة ابلثقافــة والتعلــمي و�أســلوب احليــاة والســلوك الاجامتعــي.
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ــري  ــا زاده الفك ــرف مهن ــمتد التط ــرصاع ويسس ــا ال ــدور حوله ــي ي ــة ال ــرة الرابع والظاه
والاجامتعــي يه مســ�أةل العالقــة بــني ادليــن وادلوةل، حيــث مازالــت ادلول العربيــة 
والإســالمية مجيعهــا تنشــئ ســلطات دينيــة قامئــة عــىل تــراث ديــين وفكــري ويف حماولهتــا 
هنــا تؤســس للتطــرف،  لتثبيــت الرشعيــة ادلنيــة والسسياسســية للســلطات والنخــب، فاإ

وينشــئ ذكل رصاعًــا �أهلًيــا واجامتعًيــا ل يبقــي ول يــذر.

ــني  ــة ب ــة العالق ــة وخباص ــ�أةل ادليني ــة املس ــن مواهج ــرب م ــال للهت ــة جم ــد مث ــن مل يع لك
ــياق يصنــع الســمل الاجامتعــي والاعتــدال، مفــا جيــري مــن  ادليــن وادلوةل ووضعهــا يف سس
حــروب �أهليــة وجهــرات واســعة وجــرامئ مثــل تفجــري املســاجد ومــدارس الأطفــال واجلنائــز 
ــد(  تصــدم الضمــري  ــب املتوّح ــع )اذلئ والأســواق �أو الإرهــاب الفــردي اخلــارج عــن التوقّ
ــنا  العــريب والإســاليم والعاملــي وجتعــل مــن غــري املمكــن ت�أجيــل املواهجــة احلامســة لأنفسس
ــية الســائدة  ــباب التطــرف يف املنظومــة الاجامتعيــة والسسياسس والبحــث عــن جــذور و�أسس

ــات. ــة يف ادلول واجملمتع واملطبق

هنــاك اإ�ــاكلت معقـّـدة يف بنــاء اســرتاتيجيات الاعتــدال والتســامح ومواهجــة الكراهيــة 
والتطــرف، تتعلــق بــدور احلكومــة واجملمتــع ومســؤولياهتام والعالقــة والرشاكــة بيهنــام، فــ�أن 
صــالح املؤسســات التعلمييــة وادلينيــة وتشــجيع خطــاب ديــين وثقــايف  نطالــب احلكومــة ابإ
معتــدل ومتســامح، يعــين ذكل ابلــرورة توســعة دور احلكومــة الاجامتعــي والثقــايف 
سســناد ادلور  وادليــين عــىل حســاب اجملمتــع ووليتــه عــىل �ــؤونه و�أولوايتــه، و�أن نطالــب ابإ
ادليــين والثقــايف للمجمتــع يعــين ذكل ابلــرورة متكــني اجملمتعــات واسســتقاللها وقدرهتــا عــىل 
تنظــمي نفســها ومؤسســاهتا اجملمتعيــة، و�أن تكــون لهــا املــوارد املاليــة والقــدرات التنظمييــة، 
الأمــر اذلي يبــدو �أن احلكومــات العربيــة ليســت متحّمســة هل، فاحلكومــة �أحلقــت اجملمتــع 
هبــا عــىل مــدى العقــود املاضيــة، و�أفقدتــه مــا اكن دليــه مــن قــدرات ومؤسســات اجامتعيــة، 
لأنــه وببســاطة يعــين ذكل نشــوء قيــادات وقواعــد اجامتعيــة قــادرة عــىل الت�أثــري يف الأســواق 
اجتــاه مصــاحل اجملمتعــات، وفئــات وطبقــات اجامتعيــة  والسسياســات والترشيعــات يف 
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ــة مشــاركة  ــل احلكوم ــوارد، وتفّض ــري وامل ــة والت�أث ــر النخب ــن دوائ ــة مســتبعدة م واقتصادي
اجامتعيــة اتبعــة لهــا وليســت مسســتقةّل، وابلطبــع فــاإن وضــع اجملمتــع يف حــاةل تلقـّـي ســلي مــن 
غــري مشــاركة حقيقيــة، سســيجعل برامــج احلكومــة وسسياســاهتا ل حتظــى حبامســة ومشــاركة 
ــن جتــد احلكومــات رشاكء لهــا ســوى مجموعــات مــن املوظفــني والأتبــاع غــري  فاعلتــني، ول

ــا. ــًيا �أو احتفالًي ن اكنــوا يشــاركون فيــه مؤسسس املتحّمســني حملتــوى اخلطــاب والرامــج، واإ

هــذه العالقــة القامئــة اليــوم بــني ادليــن وادلوةل يف العــامل العــريب والإســاليم حتتــاج اإىل 
مراجعــة وتفكيــك، ول ميكــن البــدء مبواهجــة التطــرف والإرهــاب وتصحيــح احلــاةل ادلينيــة 
ل بتصحيــح العالقــة بــني ادليــن وادلوةل، وهنــاك اليــوم ثالث فئات سسياسســية تلحق  القامئــة اإ
الــرر بنفســها اإىل درجــة هتددهــا ابلحنســار، وتنشــئ حــاةل مــن الرصاعــات واحلــروب 
ــية الــي  ــة ابدليــن، ويه النخــب والســلطات السسياسس الأهليــة بســـــبب عالقهتــا املضطرب
تديــر ادلوةل العربيــة احلديثــة منــذ تشــلها، وجامعــات الإســالم السســيايس الــي �ــاركت 
يف احليــاة السسياسســية والعامــة وطــورت منوذًجــا حداثــواًي لعالقــة ادليــن ابدلوةل، وامجلاعــات 
الســلفية القتاليــة الــي ختــوض حــرواًب ورصاعــات وتديــر معليــات قتــل وعنــف كام تؤســس 

حلــاةل مــن الكراهيــة اخمليفــة يف اجملمتعــات والطوائــف واملذاهــب.

ــية �أعقــد بكثــري مــن هــذا املشــهد اذلي قدمتــه، فقــد  لكــن املتواليــة ادلينيــة- السسياسس
تشــلت متواليــة مــن احلــالت واملؤسســات ادلينيــة السسياسســية الاجامتعيــة الاقتصاديــة، 
والــي ل ميكــن اســتيعاهبا �أو تفكيكهــا مبالحظــة الروايــة املنشســئة لالإســالم السســيايس 
ــة  ــات ادليني ــع امجلاع ــا م ــية يف حتالفه ــد �أنشــ�أت الســلطات السسياسس ــةل، فق ــه الفاع و�أطراف
حبثـًـا عــن الرشعيــة ادلينيــة السسياسســية وملواهجــة التيــارات السسياسســية املعارضــة واملنافســة 
متواليــة مــن التطبيقــات ادلينيــة �أو املرتبطــة ابدليــن، واسســتطاع هــذا التحالــف �أن يطــور 
الــرتاث ادليــين السســيايس التقليــدي اإىل منظومــة فكريــة ومعليــة اجتذبــت �أعــداًدا كبــرية مــن 
املؤيديــن، ميكــن مالحظهتــا يف البنــوك واملؤسســات الاقتصاديــة »الإســالمية«، وكــذكل 
املــدارس واجلامعــات ووســائل الإعــالم، ويف امجلاهــري وامجلاعــات املنظمــة واملتعلمــة، 



التطرف مبا هو �أزمة اخلطاب ادليين السائدالتطرف مبا هو �أزمة اخلطاب ادليين السائد 174174

ــية  ــئة مشــاركة سسياسس ــة منشس ــة والبدلي ــة والنقابي ــاابت النيابي ــي اخنرطــت يف الانتخ وال
ســالم  وعامــة بقواعــد و�أفــاكر جديــدة وخمتلفــة، .. هــذا »الإســالم السســيايس« حتــول اإىل »اإ
�ــعي« مسســتقل عــن امجلاعــات السسياسســية الإســالمية كــام هــو مسســتقل عــن الســلطات 
ــن  ــر م ــتفيد الأك ــام، وصــار املسس ــام وابملشــاركة معه ــل يف كنفه ن اكن يعم ــية، واإ السسياسس
هــذا املــد الشــعي هــو �ســبكة مــن الاســتارات والــرشاكت وامجلاعــات الســلفية بتياراهتــا 
املتشــددة والقتاليــة �أو تشــالكت عشــوائية وجممتعيــة ل عالقــة لهــا ابلســلطات ول امجلاعــات 
ــة والإرهــاب حــاةل خارجــة  ــام التطــرف والكراهي ــة ك ــة، و�أصبحــت الظاهــرة ادليني املنظم
عــن السســيطرة وامل�ألــوف، ول يعــرف حــىت الآن مــن ميكنــه �أن يقودهــا �أو يؤثــر فهيــا، ففــي 
ــبكية القامئــة واملسســمتدة مــن تقنيــات احلاســوب والتصــالت مل يعــد مثــة حاجــة كبــرية  الشس
نــه مــن احملــري �أن تكــون امجلاعــات  مجلاعــات منظمــة �أو قيــادات ومؤسســات حمــددة ... واإ

املنتجــة للتخلــف يه الأكــر اســتيعااًب للتقنيــة واملعــارف الأكــر تقدًمــا!.

يبــدو ادليــن اليــوم، حمــّرك الرصاعــات القامئــة يف عــامل العــرب، لكــن يبــدو مؤكــًدا 
ــن  ــا، ول ــا ومصريه ــة تغــري يف دوره ــة تواجــه حتــدايت جوهري ــا، �أن املؤسســة ادليني �أيًض
تكــون بطبيعــة احلــال يف منــ�أى عــام �أصــاب مؤسســات الإعــالم والثقافــة واملعرفــة الأخــرى 
ــدلوةل وضعفــت قدرهتــا  ــة ل ــبكية«، فكــام احنــرت املؤسســات الإعالمي يف مرحــةل »الشس
عــىل الاحتــاكر واملراقبــة والسســيطرة عــىل عــامل الفضــاء والشســباكت ومــا يتدفــق فهيــام مــن 
معلومــات، فــاإن املؤسســة ادلينيــة �أيًضــا مل تعــد قــادرة عــىل احتــاكر املعرفــة ادلينيــة، ويف 
ــن  ــراًي، ول ــرًيا وجوه ــا كب ــة اختالفً ــبكية خمتلف ــة �س ــا يف انتظــار مؤسســات ديني نن ذكل فاإ
يكــون يف غضــون سســنوات قليــةل مقبــةل وجــود للمؤسســة ادلينيــة يف هيلهــا القــامئ اليــوم، 

ومــن مث لــن يكــون مثــة معــى للــرصاع ادليــين نفســه �أو للــرصاع عــىل ادليــن!

اكنــت املــدن يف تشــّلها عــر التــارخي، تــدور حــول قلعــة احلــمك وهيــلك ادليــن، ومثلــت 
املؤسســة ادلينيــة يف ذكل دوًرا حيــواًي ابلغًــا للحــمك جعــل مــن القلعــة والهيــلك تو�أمــني ل 
ــة  ــة و�أرسارهــا اكن الهيــلك ســلطة اجامتعي ــة والاحتياجــات ادليني ــي املعرف ينفصــالن، فف
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ــلك  ــة رضورة للهي ــع القلع ــف م ــا، واكن التحال ــتغين عهن ــامك ول يسس ــاها احل ــة خيش ومعرفي
آ لطبقــي  ذ اكنــت مثــة حاجــة ملّحــة اإىل دمع وحاميــة المتــز والاحتــاكر الذليــن نشــ� �أيًضــا، اإ
احلــمك وادليــن، الت�أثــري املعــريف والــرويح اذلي يعــزز الســلطة القهريــة للحــمك، والقهــر اذلي 

حيمــي الهيــلك.

لكــن الشســبكية مبــا يه مســاواة مطلقــة تنشــئ مــدًن جديــدة خمتلفــة، ففــي القــدرة عــىل 
ــى  ــن مع ــري م ــدة تغ ــة جدي ــا تتشــلك مشــاركة عام نتاهجــا �أيًض ــة واإ ــىل املعرف احلصــول ع
ــوم  ــو الي ــراد ه ــات والأف ــه ابدلوةل واجملمتع ــن وعالقت ــل ســؤال ادلي ــة، ولع املؤسســة ادليني
ــن �أداة ســلطوية  ــع احلــال مل يعــد ادلي ــة وتقنياهتــا، ففــي واق �أكــر تطبيقــات اقتصــاد املعرف
ــد  ــن، ومل يع ــن رجــال ادلي ــة م ــرًصا عــىل طبق ــة رًسا مقت ــة ادليني ــد املعرف ــة، ومل تع وخنبوي

ــة. ــي املعرف الهيــلك مقصــًدا لطال

در�اًك واعًيــا �أو غــري واعٍ لهنايــة التحالــف بــني  ورمبــا يكــون الــرصاع ادليــين القــامئ اليــوم اإ
القلعــة والهيــلك، بــل وهنايــة الهيــلك نفســه. فقــد حتــول ادليــن مــن �أداة ســلطوية اإىل �أداة 
آل حتريــر ادليــن مــن  فاعــةل بيــد املهمشــني واملعارضــني واملمترديــن، ورمبــا يكــون احلــّل �أو املــ�
الــرصاع وحتريــر الــرصاع مــن ادليــن. سســيكون ذكل �أمــًرا حمتًيــا، ولــن يطــول املقــام حــىت 
ــي  ــبكية ال ــات، فالشس ــات والطبق ــن الســلطات وامجلاع ــد م ــ�أن بعي ــن اإىل � يتحــول ادلي
حرمــت الســلطات والنخــب مــن هــذا املــورد لــن جتعــه حكــًرا عــىل امجلاعــات، �أو عــىل 

�أحــد مــن النــاس، طاملــا �أهنــا متنحــه بــال وســاطة �أو وصايــة مــن �أحــد �أو هيئــة.

ــرخس عــر  ــة الهــرم اذلي ت ــتوعهبا ببداهــة وتلقائي يه حــاةل تبــدو صدمــة مذهــةل مل يسس
آلف السســنني، �أو ل يريــد �أن يصدقهــا، لكــن يبــدو واحًضــا اليــوم، �أن ادليــن صــار مثــل  �
ــادرة عــىل الاحتفــاظ هبــا  ــة والســلطوية مل تعــد ق جوهــرة ســاخنة بيــد املؤسســات ادليني
وتقــاوم بيــ�أس التخــيّل عهنــا �أو �أن يسســتويل علهيــا غريهــا. كيــف نفكر ملدن �ســبكية يتســاوى 
فهيــا مجيــع النــاس بقــدر مــا يتســاوون يف الوصــول اإىل الشســبكة؟ ويف ذكل نتســاءل بطبيعة 
ــية  ــة والســلطة السسياسس ــني املؤسســة ادليني ــة ب ــدة �أو املتوقع ــة اجلدي ــن العالق ــال، ع احل



التطرف مبا هو �أزمة اخلطاب ادليين السائدالتطرف مبا هو �أزمة اخلطاب ادليين السائد 176176

والأفــراد واجملمتعــات؟ مــا الثقــة املمكنــة واملتبقيــة للمؤسســة ادلينيــة عندمــا ل تعــود مصــدًرا 
ــام  ــة بيهن ــىل حنــو ل ميكــن املقارن ــا ع ــة تفوقه ــاءة ونزاه ــبكة بكف ــا الشس ــد ورثهت ــة. فق للمعرف
)الهيــلك والشســبكة( مــا معــى العــامل ادليــين �أو الفقيــه اليــوم، ومــاذا تركــت هلــام الشســبكة؟

لقــد غــريت الشســبكة )سســتغري( معــى املؤسســة واملعرفــة ادلينيــة، فرامــج احلاســوب، 
ــانت واملعلومــات  ــي تتجــاوز مجــع البي ــة املتقدمــة، وال خباصــة يف مرحــةل الرجمــة الإدراكي
وتنظميهــا اإىل حتليلهــا، تقــّدم لقاصــدي املعرفــة واملشــورة )والاعــرتاف �أيًضــا( لك �أو معظــم 
ــة ممــا ليــس موجــوًدا يف  ــه، ومل يعــد جمــال للعمــل ادليــين ســوى الإضاف لي مــا حيتاجــون اإ
الشســبكة مــن قبــل، ويف تقــدمي اخلدمــات املعرفيــة صــار يتشــارك يف ادلور املعــريف وادليــين 
ــبكة  ــات الشس ــي ومرجمــي تطبيق ــل مصمم آخــرون، مث ــه/ الاكهــن متخصصــون � ــع الفقي م
وبراجمهــا وغــريمه، مفــن هــو رجــل ادليــن اليــوم؟ �أل ميكــن �أن يكــون مرجًمــا حاســوبًيا، وقــد 
آخــر وبــالد �أخــرى... وقــد ل يكــون منمتًيــا اإىل ديــن؟ مث ويف مرحــةل  يكــون منمتًيــا اإىل ديــن �
عندمــا يتحــول اذلاكء الصناعــي اإىل تطبيقــات حاســوبية تطــور وتضيــف مــا يبــدو حكــرًا 

عــىل البــرش اليــوم، هــل سســيكون رجــل ادليــن روبــواًت �أو برنجًمــا حاســوبًيا؟

ــول  ــام يق ــه ك ــة تشــله �أو متنحــه هويت ــر عــن فكــرة داخلي ــع املتعــني يع ذا اكن الواق ــول واإ ــام يق ــه ك ــة تشــله �أو متنحــه هويت ــر عــن فكــرة داخلي ــع املتعــني يع ذا اكن الواق واإ
ذا اكنــت الفكــرة ادلينيــة اجلديــدة يه الــي حتــّل نفســها، فــاإن املؤسســة ادلينيــة  ذا اكنــت الفكــرة ادلينيــة اجلديــدة يه الــي حتــّل نفســها، فــاإن املؤسســة ادلينيــة هيغــل، واإ هيغــل، واإ

بطبيعــة احلــال جيــب �أن تكــون منســجمة مــع هــذه الفكــرة!بطبيعــة احلــال جيــب �أن تكــون منســجمة مــع هــذه الفكــرة!

تتشــلك حاجــة اإىل خطــاب ديــين بديــل للخطــاب القــامئ لعتبــارات ورضورات؛ 
جاملهــا يف جعــز اخلطــاب ادليــين القــامئ اذلي �أنشــ�أته وطورتــه حــاةل دينيــة بــد�أت  وميكــن اإ
اسســتجابة لالجتاهــات  ميثــل  العرشيــن، واكن  القــرن  �أوائــل سســبعينات  ابلتشــلك يف 
الاجامتعيــة اجلديــدة ويبــدو منســجًما مــع اجتــاه ادلوةل نفســه و�أهدافهــا وسسياســاهتا، لكــن 
تطــورت احلــاةل ادلينيــة اإىل حتــّد وطــين وعاملــي بعــد منــو وانتشــار امجلاعــات املتطرفــة منــذ 
التســعينات، مث انتشــار حــالت الكراهيــة والعنــف املرتبطــة ابلإســالم واملســلمني يف مجيــع 

�أحنــاء العــامل.
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عــادة بنــاء خطــاب ديــين جديــد عــىل  وتشــلت بطبيعــة احلــال رضورة قصــوى لإ
النحــو اذلي ميــز بــني ادليــين وغــري ادليــين، والثابــت واملتحــول، واملقــدس وغــري املقــدس، 
ــبة دلور ادلوةل واجملمتــع والعالقــة بيهنــام.  ــه الصحيــح ابلنسس ويضــع اخلطــاب ادليــين يف ماكن
فيكــون منســجًما مــع الإصــالح والتســامح والتقــدم، ويعمــل يف سســياق مواهجــة التطــرف 

ــة اإىل خدمــة اهــداف وقــمي  ادلول واجملمتعــات. ضاف والكراهيــة والإرهــاب، اإ

وميكــن ببســاطة تصــور اخلطــاب البديــل يف عــدة احــامتلت وافرتاضــات، مثــل 
الاسســمترار يف اخلطــاب القــامئ كــام هــو �أو اإصالحــه مبراجعــة وتعديــل السسياســات ادلينيــة 
ــاء  ــة، �أو بن ــاجه التعلميي ــر يف املن ــادة النظ ع ــة واإ دارة الشــؤون ادليني ــمي واإ ــمي وتنظ يف التعل
وتشــجيع خطــاب ديــين جديــد تتبنــاه �أو تؤيــده ادلوةل وتعمــل عــىل تكريســه ونــرشه. ورمبــا 
ــوي  ــي وادلع ــا التعلمي ــن دوره ــو انســحاب ادلوةل م ــرحج ه ــيل �أو امل ــار العم ــون اخلي يك

ــة. ــع واملؤسســات الأهلي ــذا ادلور اإىل اجملمت ــناد ه سس ــادي، واإ والإر�

تقــوم فكــرة انســحاب ادلوةل مــن دورهــا ادليــين الرمســي يف التعلــمي والأوقــاف وســائر 
املؤسســات والرامــج، لتتــوىل اجملمتعــات مــن خــالل الأحيــاء والبــدلايت وامجلعيــات الأهلية 
ــة.  ــمي وادلعــوة والإر�ــاد واملامرســات والشــعائر ادليني ــين، التعل دارة وتنظــمي الشــ�أن ادلي اإ
ويسســمتر يف هــذه احلــاةل ادلور السســيادي والتنظميــي لــدلوةل وكــذكل املتابعــة والضبــط 
للمؤسســات ادلينيــة اجملمتعيــة، كــام تتعامــل ادلوةل مــع ســائر املنظــامت وامجلعيــات الأهليــة. 

يف ظــل هــذا اخليــار تبــين ادلوةل رشاكــة مــع اجملمتعــات يف بنــاء خطــاب ديــين مــالمئ 
ــذا  ــالهتا، وه ــة ادلوةل ورس ــات رؤي ــل اجملمتع ــع، وحتم ــداف ادلوةل واجملمت ــع اه ومنســجم م
جيعلهــا �أكــر فاعليــة وجناًحــا، ويتحــول خطــاب الاعتــدال والتســامح ونبــذ الكراهيــة 
ــات  ــع الاجتاه ــاب م ــذا اخلط ــجم ه ــة. وينس ــة جممتعي ــاةل وثقاف ــف اإىل ح ــدد والعن والتش
العامليــة املعــارصة يف الرشاكــة مــع اجملمتعــات وتقليــل دور ادلوةل فــا ميكــن للمجمتعــات �أن 
تؤديــه. وينســجم �أيًضــا مــع فكــرة ادلوةل احلديثــة القامئــة عــىل املواطنــة والرابــط القانــوين بــني 

ــع. ــني ادلوةل واجملمت ــة ب املواطنــني ويف تنظــمي العالق
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ــيد وتنظــمي  ــة اإىل تر�س ــىل املؤسســات ادليني ــام ع ــاق الع نف ــط الإ ــل وضب ــؤدي تقلي وي
املــوارد املاليــة للعمــل ادليــين عــىل النحــو اذلي يقتــرص عــىل الــرورة، وتتوســع يف 
العمــل التطوعــي والتعــاوين للعمــل ادليــين؛ مــا يــؤدي اإىل غيــاب املصــاحل وادلوافــع املاليــة 
نــه ميكــن حرمــان امجلاعــات املتطرفــة مــن  والشــخصية يف الاجتاهــات ادلينيــة، وبــذكل فاإ
الاسســتفادة مــن املــوارد املتاحــة يف مؤسســات ادلوةل التعلمييــة وادلينيــة والاجامتعيــة، 
ويتحــول معــل امجلاعــات املنظمــة اإىل عــبء مــايل علهيــا بــدًل مــن �أن يكــون مــورًدا ومنافــع.

وميكــن للســلطة السسياسســية �أن متــز العمــل ادليــين املوافــق لسسياســاهتا و�أهدافهــا، ويف 
ماكنياتــه ومــوارده،  ذكل فــاإن العمــل اجملمتعــي الرشيــك واحلليــف تتــاح هل فــرص تطويــر اإ
مــا  مــا �أن تضعــف واإ ويف املقابــل فــاإن الرامــج والأعــامل الأخــرى حتــرم مــن مــوارد ادلوةل، فاإ
تضطــر جللــب مــوارد ودمع حمــيل �أو خــاريج، وهــذا يتيــح مالحقهتــا قضائًيــا، لأهنــا حبــمك 

القانــون ملزمــة ابلكشــف عــن مواردهــا ونفقاهتــا.

وتتحــول الزناعــات بــني الاجتاهــات ادلينيــة والفكريــة اإىل خــالف جممتعــي وليــس نزاعـًـا 
بــني ادلوةل واجملمتــع، �أو �أزمــة بــني ادلوةل وامجلاعــات، ففــي ســعهيا اإىل العمــل وكســب 
املؤيديــن ســوف تكــون يف مواهجــة اجملمتــع نفســه وليــس ادلوةل، ويف ختفيــض ادلوةل 
لهيــا مــن  ــا لالخــرتاق وحمــاوةل التــرب اإ ــين ل تعــود مؤسســات ادلوةل هدف دلورهــا ادلي
قبــل امجلاعــات املتطرفــة، ولكهنــا تتحــول اإىل اسســهتداف اجملمتــع، ولــن يكــون ذكل مغــراًي 
ــن تنفــق ابلســخاء اذلي تنفقــه ادلوةل، واجملمتعــات �أيًضــا يف  ــا لأن اجملمتعــات ل ــا له �أو مرحًي
حاجــة للرشاكــة مــع ادلوةل، ولــن تغامــر بعملهــا ومواردهــا لأجــل هــذه امجلاعــات وافاكرهــا.

ــن  ــو م ــي خيل ــل تطوع ــوهل اإىل مع ــع اإىل حت ــين اإىل اجملمت ــاب ادلي ــناد اخلط سس ــؤدي اإ وي
ــا مسســمتًدا مــن مصــاحل اجملمتــع واهدافــه، وتقــّل  املصــاحل واملنافــع، وهــذا ينشــئ فكــًرا دينيً
ن مل تكــن  فــرص التشــدد والكراهيــة يف الانتشــار  والت�أثــري؛  لأهنــا يف جــزء كبــري مهنــا اإ
مجيعهــا تعــر عــن مصــاحل و�أهــواء معاديــة لــدلوةل وتوظــف ادليــن، وينتــرش الفقــه والفكــر 

ــمتد مــن اجتاهــات خالصــة يف فهــم ادليــن وتعلمــه وتطبيقــه. املسس
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ــات  ــات والاجتاه ــع امجلاع ــرصاع م ــة وال ــن تنظــمي العالق ــار ادلوةل م ــذا اخلي ــن ه وميكّ
الفكريــة والسسياسســية املعارضــة عــىل �أســاس الســبب احلقيقــي واجلوهــري للخــالف 
والت�أييــد، وهــو سسياســات ادلوةل ومواقفهــا، وجيــرد ذكل كثــرًيا مــن امجلاعــات والاجتاهــات 
ــة دون  ــا اإىل القضيــة اجلوهري مــن ادلمع والغطــاء ادليــين، وينقــل الــرصاع �أو العالقــة معه
حقاهمــا يف السسياســة فتلحــق رضًرا كبــرًيا  جــّر ادلوةل واجملمتعــات اإىل رصاعــات دينيــة جيــري اإ

ــا. ابدليــن والسسياســة مًع

ــية مصــادر وهجــات المتويــل للجهــات  ــية بوضــوح ومؤسسس وحتــدد الســلطات السسياسس
والأعــامل غــري املرغوبــة، وحتــدد بدقــة العــدو والصديــق، لأن ممــويل املؤسســات اجملمتعيــة 
ــن يتحــدى  ــد بوضــوح مم ــن الت�أك ــذكل ميك ــا، وب ــاه ادلوةل ومواقفه ســوف يالحظــون اجت
ذا مل يتحــّد �أحــد ادلوةل وجعــزت  ادلوةل يف متويــل الأنشــطة املعاديــة �أو غــري املرغــوب فهيــا، واإ

هنــا تضعــف وتنحــر  بســهوةل. هــذه امجلاعــات �أو اجلهــات عــن متويــل نفســها فاإ

هنــا سسياســات تقلــل مــن الت�أثــري الاجامتعــي لــدلوةل، وتقلــل مــن الت�أييــد  ويف املقابــل فاإ
ــ�أ  ــن �أن تنش ــين. وميك ــا ادلي ــن دوره ــمتد م ــا واملسس ــي معه ــعي والاجامتع ــك الش والامتس
جيــوب اجامتعيــة للمتطرفــني واجلهــات اخلارجيــة، وميكــن �أن تتــرب اإىل اجملمتعــات 
اجتاهــات وارتباطــات ومصــاحل خارجيــة مــع املتطرفــني، وهــو عــىل �أي حــال  يظــل احــامتًل 
وارًدا يف مجيــع اخليــارات، وميكــن ختفيــض فرصــة هــذا الاحــامتل بسسياســات التنظــمي 

والإرشاف وادلمع الــي تؤدهيــا ادلوةل.

ويتوقــع �أن تنشــ�أ معارضــة جديــدة مــن فئــات واجتاهــات اكنــت مؤيــدة لــدلوةل وتريــد �أن 
يسســمتر دورهــا ادليــين، وميكــن تقليــل هــذا الأثــر بــدمع املؤسســات اجملمتعيــة ومتكيهنــا مــن 
القيــام بــدور ادلوةل وبنــاء رشاكــة معهــا. وقــد تعجــز اجملمتعــات فنًيــا وماليًّــا عــن القيــام بــدور 
ديــين بديــل �أو مســاند لــدلوةل، فتفشــل املؤسســات ادلينيــة اجملمتعيــة، وميكــن تقليــل هــذا 

الأثــر املتوقــع برامــج التدريــب والمتويــل للمجمتعــات واملؤسســات اجملمتعيــة.
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وميكــن �أيًضــا �أن يضعــف الــوازع والانــامتء ادليــين يف اجملمتــع والنــاس، فالقــمي والاجتاهــات 
ــايف  ــرتاب الثق ــن الاغ ــني م ــع واملواطن ــة اجملمت ــن �أمه مصــادر ادلوةل يف حامي ــة تظــل م ادليني
والفكــري والاجامتعــي، وميكــن تقليــل هــذا الأثــر مــن خالل املؤسســات واملســاقات التعلميية 
ــة  ــات الرايضي ــوادي وامجلعي ــة والن ــة واملهني ــة واملدني ــل ادلراســات احلضاري ــة، مث غــري ادليني

والثقافيــة والاجامتعيــة.

وقــد تــؤدي هــذه السسياســة اإىل ضعــف �أو تراجــع الهويــة احلضاريــة وادلينيــة لــدلوةل 
ــة  ــاء الهوي ــامتل مبواصــةل بن ــب الاح ــر �أو جتن ــذا الأث ــل ه ــن تقلي ــني، وميك ــع واملواطن واجملمت
منــا مــن خــالل املســاقات التعلمييــة اخملتلفــة والرامــج  ليــس مــن خــالل املؤسســات ادلينيــة، واإ
ــة  ــاء الهوي ــدلوةل واجملمتــع، فليــس ابلــرورة �أن يظــل بن ــة ل ــة والوطني واملؤسســات الإعالمي

ــة. ــة مســؤولية املؤسســات ادليني الوطني

ــمترار يف سسياســات ادلوةل ومواقفهــا جتــاه اخلطــاب ادليــين ويف الوقــت  ويف خيــار الاسس
نفســه مراجعــة السسياســات التعلمييــة يف املنــاجه والأوقــاف، حبيــث تضمــن ادلوةل بنفســها �أن 
تكــون منســجمة مــع الأهــداف التقليديــة واملتجــددة لهــا، ويه يف هــذه املرحــةل كام مــّر عرضه 
تركــز عــىل مواهجــة الكراهيــة والتطــرف وترسســيخ قــمي الاعتــدال والتســامح وتقبــل الآخــر،..

ــع  ــة ابجملمت ــة يف العالق ــة واملرتامك ــا التارخيي ــة تواصــل ادلوةل جتربهت ــذه السسياس يف ظــل ه
والشــؤون ادلينيــة دون تغيــري حيــدث �أزمــات اجامتعيــة �أو سسياسســية �أو ثقافيــة. وحتتفظ ادلوةل 
ابلت�أييــد الاجامتعــي اذلي تمتتــع بــه مــن قبــل فئــة متدينــة واســعة مــن املؤمنــني ابدلوةل ودورها 
ادليــين. وتضمــن بنفوذهــا وسســيادهتا ومواردهــا املاليــة والفنيــة النجــاح لهــذا اخليــار، وتسســتطيع 
بقدراهتــا املؤسسســية بنــاء منــاجه وحمتــوى فكــري علمــي جديــد يضع اخلطــاب ادليين يف سســياقه 
املرغــوب فيــه واحملــدد بوعــي مسســبق مــن قبــل ادلوةل، كــام تسســتطيع تنفيــذ هــذه السسياســة 
جناهحــا برعــة وحــزم، لأهنــا ابلإضافــة اىل امتالكهــا القــدرة عــىل ذكل فاإهنــا متتــك �أيًضــا  واإ
الوعــي الــاكيف ابلأزمــة والتحــدايت �أكــر مــن اجملمتعــات، ومتــك �أيًضــا الصالحيــات السســيادية 

جناهحــا. والقانونيــة الاكفيــة لضــامن هــذه السسياســات واإ
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عــادة صياغــة املنــاجه التعلمييــة وادلينيــة مــن حاميــة ادلوةل واجملمتعــات  ــن مراجعــة واإ ومتكّ
مــن التطــرف والإرهــاب والكراهيــة بــدون ختــّل �أو تغيــري كبــري �أو جوهــري يف سسياســاهتا 

ووظائفهــا ادلينيــة والاجامتعيــة.

نفــاق  هنــا سسياســات حتتــاج �ــ�أن العمــل احلكــويم دامئـًـا اإىل مزيــد مــن الإ ويف املقابــل فاإ
واملتابعــة املرهقــة لــدلوةل ومؤسســاهتا، وتظــل عرضــة للفشــل والرتهــل، ويزيــد هــذا 
الاحــامتل مــع الزمــن. ويعمتــد جنــاح هــذه السسياســة عــىل وجــود فئــة همنيــة واســعة متــك 
الكفــاءة وامحلــاس مــن املرشفــني واملعلمــني والأمئــة وادلعــاة، ويغلــب عــىل هــذه الفئــة حــىت 
ــًيا لــدلوةل �أهنــم حيملــون الفكــر املتشــدد والرؤيــة نفســها  الرمسيــني مهنــم واملؤيديــن سسياسس
ــة وترفــض التســامح، وهــذه واحــدة مــن �أكــر حتــدايت  ــي تكــرس التشــدد والكراهي ال
ادلوةل، �أنــه ل يوجــد فئــة همنيــة واســعة حتمــل خطــاب ادلوةل ادليــين وتســعى يف تكريســه 

جناحــه يف املــدارس واجلامعــات. واإ

ــني  ــن املهني ــع وم ــن اجملمت ــات واســعة م ــني ادلوةل وفئ ــع �أن تنشــ�أ جفــوة واســعة ب ويتوق
العاملــني يف قطــاع التعلــمي وادليــن واحملافظــني اذليــن ل يتحمســون يف العــادة للتغيــري، وقــد 
هجاضهــا مــن داخلهــا وليــس مــن قبــل املعارضــة، ولتجنــب هــذا  فشــال التجربــة واإ جيــري اإ
الاحــامتل حتتــاج ادلوةل اإىل تدريــب وت�أهيــل مجموعــة كبــرية مــن املعلمــني وادلعــاة، وقــد ل 
يتحمســون لتنفيــذه، ليــس فقــط لأسســباب فكريــة ولكــن لأن طابــع الوظيفــة العامــة يفتقــر 
ــا  ــا وحامًس ــاإن العاملــني والنشــطاء يف اجملمتعــات ميلكــون دافًع ــل ف اإىل امحلــاس، ويف املقاب

�أكــر.

سســناد البنــاء القميــي والرتبيــة اإىل مســاقات تعلمييــة وجممتعيــة غــري  ورمبــا تفشــل سسياســة اإ
ادلينيــة، ورمبــا ل يكــون العاملــون يف اجملــالت الأخــرى ميلكــون الكفــاء وامحلــاس لتنفيذهــا. 
وحيمتــل �أن يتــرب اإىل املؤسســات وبراجمهــا �أعــداء الفكــرة، �أو فئــات غــري واعيــة لرســاةل 
ادلوةل. ورمبــا ل يتحمــس اجملمتــع للفكــرة وســوف يكــون موقفــه الســلي �أو املعــارض ســببًا 

يف فشــل التجربــة.
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ــح  ــية تتي ــق مبؤسسس ــا تطب ــواًي، لأهن ــا بني ــا ضعًف ً ــوة ادلوةل يف سسياســاهتا دامئ ــل ق و حتم
ــدلوةل �أن تنفــق عــىل مســجد ول  ــتفيدوا مهنــا، فــال ميكــن ل ــني �أن يسس ــاء واملترب للضعف
ــا �أو  ماًم ــاكئف اإ ــتطيع �أن ت ــا، ول تسس ــة له ــع املســاجد اتبع ــت مجي ذا اكن آخــر اإ تنفــق عــىل �
ذا اكنــوا مجيًعــا موظفــني دلهيــا، ولكهنــا متــك هــذا احلــق يف  آخــر اإ داعيــة ول تــاكئف �
ــا ادلوةل  ــة تتخذه ــة عقابي ــون لأي سسياس ــوف يك ــة. وس ــع املؤسســات اجملمتعي ــا م تعامله
�أبعــاد اجامتعيــة و�ــعور ابملظلوميــة دلى فئــات اجامتعيــة ل تتوقــف عنــد الشــخص اذلي 

ــي. ــل اجملمتع ــدث يف العم ــن ذكل ل حي ــة، ولك ــرض للعقوب يتع

ميكــن �أن تعمــل ادلوةل عــىل بنــاء وتشــجيع خطــاب ديــين خمتلــف عــن اخلطــاب 
التقليــدي الســائد وخمتلــف �أيًضــا عــن خطــاب امجلاعــات ادلينيــة املتشــددة واملســؤوةل عــن 

ــف. ــة والعن ــس التطــرف والكراهي ــرش وتكري ن

ــا يف حــاةل تضامــن مــع املتدينــني ومــع  ــا جيعله ــدلوةل غطــاًء دينيًّ يتيــح هــذا اخلطــاب ل
رســالهتا ادلينيــة التارخييــة، ول تكــون يف حاجــة �أو مضطــرة لإجــراء تعديــل وتغيــري 
جوهــري يف مؤسســاهتا التعلمييــة وادلينيــة. وحيــّول املؤسســة ادلينيــة والتعلــمي ادليــين اإىل 
ــي وثقــايف قــوي وفاعــل يف بنــاء التســامح والاعتــدال، ويف بنــاء القــمي  رديــف اجامتع
العامــة والوطنيــة ورســاةل ادلوةل و�أهدافهــا مــن منطلقــات ومصــادر دينيــة. ويطــور الفكــر 
ادليــين والاجامتعــي، ويســامه يف نقــل احلــاةل الاجامتعيــة واحلضاريــة اإىل مسســتوى جديــد 
ــين  ــاب ادلي ــص اخلط ــدم والإصــالح. وخيلّ ــا اىل التق ــداف ادلوةل وتطلعاهت ــع �أه ــق م متف
مــن كثــري مــن الأوهــام والالتباســات املنتسســبة هل، ومــن اخللــط القــامئ يف اخلطــاب 
ادليــين التقليــدي وامجلاعــايت بــني ادليــن وغــري ادليــن، والأصــول والفــروع والعقــيل وادليــين، 

ــس التارخيــي. وتقدي

ــة واســعة قامــت هبــا  ــري واجــه محــةل عدائي ــين العقــالين �أو التنوي لكــن اخلطــاب ادلي
املؤسســات الرمسيــة وامجلاعــات ادلينيــة مًعــا، وتعــرض رواده للحرمــان والاضطهــاد الرمســي 
والعــداء الفكــري وادليــين يف الإعــالم واجملمتعــات، وعــىل ســبيل املثــال ميكــن تذكــر عــيل 
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عبــد الــرازق، وطــه حســني، ونــرص حامــد �أبــو زيــد،...وذلكل فــاإن اسســتعادته وتشــجيعه 
عالميــة وجممتعيــة. ســوف حتــرك �أزمــة اإ

ــة  ــل املؤسســات ادليني ــن قب ــه م ــوب في ــري مرغ ــا �أو غ ــاب مرفوًض ــذا اخلط ــدو ه ويب
الرمسيــة، مثــل الأزهــر ولكيــات الرشيعــة و�أســاتذهتا يف العــامل العــريب والإســاليم. ومــازال 
نتــاج الفكــري لهــذا اخلطــاب حمــدوًدا وقليــل الأثــر، وحيتــاج بنــاؤه وتطويــره اإىل هجــود  الإ
ــم  ــا جيعــه صعــب الفه ــه خطــااًب عقليًّ ــن ليــس قصــرًيا. وكون ىل زم ــرية واإ ــة كب ــة وفكري علمي
عــىل كثــري مــن املتدينــني واملثقفــني، ويقتــرص انتشــاره وت�أثــريه يف وســط النخــب الأاكدمييــة 
واملثقفــة اجلــادة والــي متتــك مسســتوى متقــدم مــن املعرفــة الفكريــة والعلميــة، وحيتــاج اإىل 
�أن يقــدم رســاةل واحضــة ومتقبــةل وســهةل الفهــم والتــداول بــني املتدينــني وطلبــة املــدارس 

واجلامعــات.

ورمبــا يلحــق رضًرا كبــرًيا ابملنظومــة ادلينيــة والفكريــة التقليديــة واملتحالفــة مــع ادلوةل، 
وقــد ينشــئ جفــوة واســعة بــني ادلوةل وبــني القطــاع ادليــين والتعلميــي. وقــد ينشــئ تطبيقــات 
دينيــة وقانونيــة وترشيعيــة خمتلفــة عــام درجــت عليــه الترشيعــات وادلول واجملمتعــات، مثــل 
ــات  ــات و�أزم ــدث يف ذكل خالف ــرياث،.. وحي ــري املســلمني وامل ــر�أة وغ ــااي الأرسة وامل قض

عالميــة. دينيــة واجامتعيــة واإ

ــاكر  ــمي و�أف ــاكر هــذا اخلطــاب متــس مقدســات وق ــات و�أف ــا تكــون بعــض منطلق ورمب
ــة  دينيــة راخســة، ويف الوقــت نفســه فــاإن اخلطــاب العقــالين ل يراهــا كــذكل، مثــل ماكن
ــة  ــاكم ادليني ــوص والأح ــل النص ــا، وت�أوي ــل معه ــج التعام ــن ومهن ــة يف ادلي ــنة النبوي السس
ــا يــّر ابلامتســك الاجامتعــي  وتطبيقهــا، وقــد ينشــئ ذكل جــدًل وانقســاًما دينيًّــا واجامتعيًّ

ــدلوةل. ــة ل والرســاةل ادليني

 وتظــل �أيًضــا مواصــةل سسياســة اخلطــاب القــامئ فكــرة لهــا مرراهتــا كــام لهــا �أزماهتــا الــي 
عرضــت، و�أمههــام مســؤوليته عــن التطــرف والكراهيــة.
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ــالمية  ــة والإس ــات العربي ــع يف ادلول واجملمتع ــوم واملتب ــائد الي ــين الس ــاب ادلي ن اخلط اإ
ــا بــذور التطــرف والكراهيــة والعنــف، وقــد تنجــح ادلوةل يف القضــاء  حيمــل بنيــوايًّ وتلقائيًّ
ــة  ــا ومالحقهتــا، ولكــن التطــرف والكراهي ــة �أو اإضعافه ــة والإرهابي عــىل امجلاعــات املتطرف
ــني  ــري املنتظم ــن غ ــا م ــن له ــد مؤيدي ــرشة وجت ــة ومنت ــل قامئ ــن ســوف تظ ــة ابدلي املرتبط
ــدة يف مواهجــة  ــة جدي ــد ينشــئ ذكل حتــدايت صعب ــة ومؤيدهيــا، وق يف امجلاعــات الإرهابي
ذ قــد جتــد ادلوةل نفســها يف مواهجــة �أفــراد ومجموعــات متطرفــة  التطــرف والإرهــاب؛ اإ
رهابيــة غــري معروفــة �أو غــري مصنفــة، ويف ظــل ادلافــع الكبــري للمــوت والانتحــار فــاإن  واإ
ــبقة ملعرفهتــم  ــة مسس جــراءات وقائي ــد يصعــب اختــاذ اإ ــاس يصبحــون غــري متوقعــني وق الن
ل بعــد �أن ينفــذ جرميتــه الــي تكــون غالًبــا  ومواهجهتــم �أو اســتيعاهبم، فــال يعــرف الإرهــايب اإ
ــبقًا دلى  ــني مسس ــري معروف ــرية يكــون هــؤلء غ ــان كث ــا �أو يف �أحي ــرة الأوىل، وغالًب يه امل

ــة.  ــة والعنيف ــم املتطرف ــاكرمه وميوهل �أهجــزة ادلوةل ابنامتهئــم و�أف

سســناده اإىل  يــرحج املؤلــف سسياســة اخلطــاب القــامئ عــىل تعــومي اخلطــاب ادليــين واإ
اجملمتــع، ومســاعدة اجملمتعــات ومتكيهنــا مــن �أداء ادلور ادليــين والتعلميــي ادليــين، لأنــه اخليــار 
الأكــر ديناميــة ورسعــة يف التطبيــق والأثــر، ومنســجم مــع الاجتاهــات العامليــة املعــارصة 
وفكــرة ادلوةل احلديثــة القامئــة عــىل املواطنــة والرابــط القانــوين بــني املواطنــني ويف تنظــمي 
العالقــة بــني ادلوةل واجملمتــع. ويســاعد هــذا اخليــار تلقائًيــا ومبــرور الزمــن عــىل نشــوء خطاب 
ــاجه  ــر املن ــل وتطوي ــي، ويف تعدي ــج العلم ــرص واملهن ــع الع ــجاًما م ــر انس ــد �أك ــين جدي دي

ــة. واملؤسســات التعلمييــة وادليني

سســناد التعلــمي ادليــين والشــؤون  ولأجــل وضــع هــذا اخلطــاب موضــع التطبيــق جيــب اإ
فتــاء اإىل اجملمتــع ومؤسســاته اجملمتعيــة،  دارهتــا وادلعــوة فهيــا والوعــظ والإ ادلينيــة واملســاجد واإ
ــة  ــون رئاس ــة. وتك ــمي واملراقب ــيادة والتنظ ــوق السس ــال حبق ــة احل ــة بطبيع ــظ احلكوم وحتتف
الشــ�أن ادليــين منصًبــا مسســتقاًل عــن احلكومــة يتبــع لــر�أس ادلوةل مبــارشة، ويسســمتد دوره 
ــة  ــد املؤسســة القضائي ــس تقالي ــة، وتقتب ــتقاًل عــن احلكوم ــع مسس ــريه مــن خــالل اجملمت وت�أث
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لتطبيقهــا عــىل املؤسســة ادلينيــة، فرئيــس الشــؤون ادلينيــة يعمــل ابمس رئيــس ادلوةل 
ــًدا �أو معارضــة. ــون فهيــا يف السسياســة ت�أيي ــاره، ول تتدخــل املؤسســة والعامل ابعتب

وتعــاد صياغــة منــاجه التعلــمي ادليــين لتكــون علوًمــا دينيــة وليــس تربيــة دينيــة، وتسســند 
�أهــداف و�أغــراض بنــاء القــمي الوطنيــة والأخالقيــة اإىل مســاقات تعلمييــة وتربويــة �أخــرى، 

مثــل الرتبيــة املهنيــة والرتبيــة الاجامتعيــة والوطنيــة،..

عــادة صياغــة منــاجه التــارخي لتكــون ذات طابــع علمــي يعــرتف  ويــويص املؤلــف ابإ
ابلأخطــاء وخيلــو مــن التقديــس، والتوســع يف مســاقات الثقافــة والفنــون واملوسســيقى 
ــارات العامــة والعمــل التطوعــي وخدمــة اجملمتــع  ــاة وامله ــداع والرايضــة وهمــارات احلي ب والإ
والت�أكيــد عــىل اكتســاب القــمي امجليــةل مــن خــالل مســاقات التعلــمي بعامــة وليــس فقــط مــن 
ــين. والتخــيل عــن فكــرة الشــمول والقداســة يف التطبيقــات واملفاهــمي  ــمي ادلي خــالل التعل
سســناد لك جانــب مــن اجلوانــب العامــة واحلياتيــة اإىل مســاقاته العلمية  والتجــارب ادلينيــة، واإ
يقــاف فكــرة تدريــس  اخملتصــة بــه، يف الاقتصــاد والسسياســة والتجــارة والثقافــة والآداب، واإ
وتقــدمي الأنظمــة الإســالمية املزعومــة يف السسياســة والاقتصــاد والإعــالم والأدب والثقافــة، 
ــا بــرشايًّ  ــياق كوهنــا فهًم وحــىت يف حــاةل تقدميهــا وتدريســها فيجــب �أن يكــون ذكل يف سس
ــز يف  ــن نفســه. والمتي ــة و�أن تكــون خطــ�أ �أو صــوااًب، وليســت ادلي ــةل للمراجع ــن قاب لدلي
تعلــمي ادليــن بــني النــص ادليــين املقــدس وبــني فهمــة، ونــزع التقديــس والصوابيــة املطلقــة 
ــاة والعــمل والت�أكيــد عــىل طابعهــا  عــن الفقــه والتفســري والتطبيقــات العمليــة لدليــن يف احلي
نســانية ل ختــرج خمالفهيــا مــن ادليــن. والمتيــز بــني الفــردي وامجلاعــي  البــرشي و�أهنــا علــوم اإ
يف الشــ�أن ادليــين، مــا يعــين غــض الطــرف عــن املامرســات و�أمنــاط الســلوك واحليــاة الفردية 
ــو اكنــت  ــر عــىل احلــق العــام ول تــر حقــوق اجملمتــع حــىت ل اخملالفــة لدليــن والــي ل تؤث
ــا مل يطلــب ادليــن مــن ادلوةل  خمالفــة لدليــن، والت�أكيــد عــىل �أن ادلوةل ل متــارس دوًرا دينيًّ

ــته. ممارسســته حــىت و�أن طلــب مــن الأفــراد ممارسس
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تشــجع هــذه السسياســة نشــوء قاعــدة اجامتعيــة واســعة مــن غــري املتدينــني مؤيــدة 
ــىل  ــني ع ــول املتدين ــف تغ ــات ادلوةل يف وق ــرية يف دمع سسياس ــة كب ــد مصلح ــدلوةل، وجت ل
ــتكون احلــرايت  ــا وفكــراًي، وسس الشــ�أن العــام والشــخيص للنــاس؛ لأهنــا متــررة خشصًي
ــع  ــة م ــات املواهج ــد سسياس ــا لت�أيي ــا دافًع ــل علهي ــي حتص ــاة ال ــاليب احلي ــخصية و�أس الش

ــا.  ــن معه ــرف والتضام التط

يبــدو مرحًجــا اليــوم يف صعــود الفــرد وانســحاب ادلوةل، �أن يتحــول اخلطــاب ادليــين اإىل 
الفرديــة. مل تعــد مركزيــة ادلوةل قامئــة ومل يعــد دورهــا التارخيــي قامئـًـا، ولكــن اخلطــاب ادليــين  مل تعــد مركزيــة ادلوةل قامئــة ومل يعــد دورهــا التارخيــي قامئـًـا، ولكــن اخلطــاب ادليــين 
ــا عــىل �أدواهتــا ومؤسســاهتا الــي  مــا زال خطــاب ادلوةل املركزيــة املهمينــةمــا زال خطــاب ادلوةل املركزيــة املهمينــة، ويعمتــد افرتاضًي
ــبكية واملعلوماتيــة،  تغــريت كثــرًيا وفقــدت قدراهتــا وســلطاهتا الــي اكنــت قامئــة قبــل الشس
وبعضهــا تبخــر ومل يعــد موجــوًدا، فينشــئ النــاس اليــوم تديهنــم وثقافهتــم ومواقفهــم ادلينيــة 

اعــامتًدا عــىل مصــادر مسســتقةل عــن ادلول واجملمتعــات تقــع خــارج ســلطهتا وسســيادهتا.

هــل ميكــن احلديــث عــن خطــاب ديــين معــريف مسســمتد مــن اقتصــاد املعرفــة اذلي هيميــن 
ــة  ــن بوضــوح مالحظ ــات؟ متك ــات والثقاف ــد تشــكيل اجملمتع ــوم ويعي ــىل الاقتصــاد الي ع
تطــور اخلطــاب ادليــين مصاحبًــا التحــولت احلضاريــة مــن الزراعــة اإىل الصناعــة، ومــن مث 
ميكــن احلديــث عــن خطــاب ديــين زراعــي وخطــاب ديــين صناعــي، ويف التحــول حنــو 

اقتصــاد املعرفــة وجممتعاهتــا ل بــد مــن تشــلك خطــاب ديــين »معــريف«.

ــوزارات  ــه ادلوةل وتنشــئ لأجــه ال ــوم علي ــين اذلي تق ــد اخلطــاب ادلي ــينهت�ي ابلت�أكي سس
دارة وتوفــري  والليــات واملنــاجه التعلمييــة والســلطات والقوانــني، ففــي انســحاب ادلوةل مــن اإ
ــه  ــا وترتك ــن �أيًض ــن ادلي ــحب م ــة سستنس ــات العام ــالك املؤسس ــلع وامت ــات والس اخلدم
فــراد واجملمتعــات، ومل يعــد ممكنـًـا ول متقبــاًل �أن ختصخــص ادلوةل الكهــرابء والتصــالت  للأ

والتعلــمي والصحــة والمتويــن... ويف الوقــت نفســه تواصــل ت�أمــمي ادليــن!
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للتحــولت  املصاحبــة  للحداثــة  مصاحبًــا  املعــارص  ادليــين  اخلطــاب  تشــلك  وكــام 
»الصناعيــة«، والــي بــد�أت يف مــرص يف �أوائــل القــرن التاســع عــرش، مث يف ادلوةل العانيــة 
ويف تونــس يف منتصــف القــرن التاســع عــرش، .. ويه مرحــةل نشــ�أت فهيــا ادلوةل احلديثــة، 
وذلكل ميكــن وصــف اخلطــاب ادليــين اذلي تشــلك يف ظلهــا ابخلطــاب ادليــين »ادلولــي« �أو 
املركــزي، وميكــن �أيًضــا وصــف اخلطــاب ادليــين القــادم �أو الآخــذ ابلتشــلك ابخلطــاب ادليــين 

املعــريف نسســبة اإىل اقتصــاد املعرفــة وحتولتــه.

ويف ذكل، فــاإن اخلطــاب ادليــين اجلديــد يفرتض �أن يتشــلك مسســتوعًبا التحولت املعرفية 
وحمــاوًل اخلــروج مــن �أزمــة اخلطــاب ادليــين القــامئ، ومــن هــذه املبــادئ والأفــاكر الــي تصــوغ 
ــع  ــع اجملمت ــة م ــة ويؤصــل للعالق ــذ الكراهي نســاين ينب ــي واإ ــه خطــاب عامل ــادم �أن اخلطــاب الق
وادلوةل والعــامل عــىل �أســاس مــن التعــاون والتقبــل املتبــادل مجليــع النــاس والأمم واحلضــارات 
والأفــاكر، وحيــرتم التعدديــة والتنــوع، ويرفــض التعصــب، ويعــيل مــن �ــ�أن العقــل والفلســفة 

واملنطــق واملنــاجه العلميــة والفكــر الناقــد والإبــداع.

وميكن اقرتاح املبادئ العامة التالية للخطاب ادليين يف التعلمي واجملمتع واملؤسسات:

ــة . 1 ــة والإداري ــية والاقتصادي عــادة صياغــة الأنظمــة السسياسس ــن: اإ  مــن الأســلمة اإىل التديــن:مــن الأســلمة اإىل التدي
نســانية قابــةل لالجهتــاد  يف املنــاجه التعلمييــة ويف التطبيــق العمــيل، ابعتبارهــا منظومــات اإ
والاقتبــاس واملراجعــة والتطويــر، وميكــن �أن يكــون ادلين من مراجعها القمييــة والروحية، 
نســانية غــري مقدســة وغــري ملزمــة لــدلوةل واجملمتعــات. ولكهنــا تظــل منظومــات علميــة واإ

عــادة توجيــه التديــن الشــعي واجملمتعــي والفــردي حنــو الاجتــاه الــرويح والعلمــي، ويف . 2  اإ
ذكل ميكــن مســاعدة الأفــراد واجملمتعــات عــىل اكتســاب تديــن يرتقــي بتطلعاهتــم الروحيــة 
ويعلمهــم ادليــن عــىل �أســس علميــة، وميكــن �أن يســاعد هــذا املــرشوع يف حــال جناحــه يف 
جيــايب يف  عــادة ت�أهيــل ودمــج امجلاعــات واملؤسســات ادلينيــة، لتتحــول اإىل جــزء فاعــل واإ اإ
جممتعاهتــا ودولهــا وحنــو ذاهتــا �أيًضــا، وتشــارك خبراهتــا وحامســها يف التحــول حنــو التديــن 

جيايب. الإ
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دارة وتنظــمي الشــ�أن ادليــين مــن ادلوةل اإىل اجملمتــع التحــول يف رســاةل  يعــين التحــول يف اإ
ادليــن ودوره، والتحــول �أيًضــا يف رســاةل ودور ادلوةل واجملمتــع، ففــي حــاةل ادلور ادليــين 
ــيايس« ظاهــرة  ــًيا، واحلــال �أن »الإســالم السس ــؤدي دوًرا سسياسس ــن ي ــدلوةل يعــين �أن ادلي ل
ن �ــاركهتا يف ذكل جامعــات اإســالمية سسياسســية،  �أنتجهتــا وطورهتــا الســلطات السسياسســية واإ
ــات  ــام يشــمل امجلاع ــية ك ــيايس يشــمل الســلطات السسياسس ــن الإســالم السس ــث ع فاحلدي
والأحــزاب، ويف احلديــث عــن ادلور اجملمتعــي �أو وليــة اجملمتــع عــىل الشــ�أن ادليــين ل ميكــن 
غفــال �أزمــة اجملمتعــات و�أولوايهتــا وتطلعاهتــا واحتياجاهتــا، وذلكل فــاإن احلديث  بطبيعــة احلــال اإ
دارية  عــن التحــول يف الوليــة ادلينيــة مــن ادلوةل اإىل اجملمتــع، ليــس حديثـًـا عن معليات فنيــة واإ
لتبــادل الأدوار، �أو لتســلمي مؤسســات ورســالت مــن ادلوةل اإىل اجملمتــع، ويه قضيــة تذكــر 
بعمليــات اخلصخصــة الــي جــرت يف دول كثــرية يف �أحنــاء العــامل عندمــا ختلــت ادلوةل عــن 
دارة وتوريــد عــدد مــن اخلدمــات والســلع و�أسســندت ذكل اإىل القطــاع اخلــاص، ففــي رسعــة  اإ
دارهتــا يف غيــاب الت�أهيــل الــاكيف للمجمتعــات والأســواق وتنظــمي  وفســاد هــذه العمليــات واإ
قطــاع فظيــع يــر ابجملمتعــات واملسســهتلكني  العالقــة بيهنــام وبــني ادلوةل والســوق حتولــت اإىل اإ
وينشــئ حتالًفــا فاســًدا بــني النفــوذ واملــال يف مواهجــة اجملمتعــات والطبقــات الوســطى والفقــرية.

ــين  ــاذا هــزم اخلطــاب ادلي ــن اجملــال للتســاؤل مل ــم ادلي ــة يف فه ــح التحــولت الليرالي تفت
ماكنيــة هــذا اخلطــاب لســتيعاب حــاةل  الليــرايل يف ادلول واجملمتعــات العربيــة املعــارصة بــرمغ اإ
ــذا اخلطــاب  ــاإن ه ــة؟ العكــس ف ــن التطــرف والكراهي ــي م ــات حتم ــة ابجتاه ــن القامئ التدي
تعــرض لإقصــاء رمســي ومواهجــة رشســة، ول بــ�أس يف تكــرار القــول اإن التصــدي لجتاهــات 
الاعتــدال والتنويــر ادليــين اكنــت سسياســات رمسيــة منظمــة للســلطات السسياسســية ومل تفعــل 
ذكل فقــط امجلاعــات ادلينيــة الســلفية والسسياسســية. ملــاذا هميــن اخلطــاب ادليــين احملافــظ؟ 
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يرتبــط ادليــن ابجلــدل حــول هويــة الأمــة وتنشــئ لك رؤيــة تفســرًيا لدليــن يؤيدهــا، مث 
تتعــدد منــاجه تفســري النــص ادليــين، مثــل اجلــدل بــني اجملــاز واحلرفيــة، واسســتخدام املنطــق 
ــة الضمــري الفــردي يفــر  ىل �أولوي ــة اإ ــتخدامه، ففــي الزنعــة الليرالي ــم �أو عــدم اسس يف الفه
ادليــن عــىل �أنــه �ــ�أن خــاص وليــس عاًمــا، وتكــرس الأفــاكر التنويريــة والتســامح ادليــين، 
ىل �أن الصــواب واحــد، وتكــون  ويف املقابــل فــاإن التفســريات الأصوليــة واحملافظــة متيــل اإ
ــا عــىل ادليــن، وميتــد ذكل بطبيعــة احلــال اإىل  الآراء والتفســريات الأخــرى خطــ�أ وخروًج

اجلــدل عــىل تعريــف الأمــة.

ــا غلبــة الاجتــاه  ــباب عــدة، �أمهه ــن وتطبيقــه لأسس انتــرص المنــوذج احملافــظ يف فهــم ادلي
ــيايس احملافــظ يف ادلول العربيــة، فالأفــاكر الســائدة تعــر عــن الطبقــة الســائدة، ومل  السس
ــا  ل منتًج ــة اإ ــة والعنفي ــة وامجلاعاتي ــه ادلولتي ــلك تطبيقات ــن ب ــظ لدلي ــم احملاف يكــن هــذا الفه
ذا جتاهلنــا هــذا  ملؤسســات ادلوةل احملافظــة التعلمييــة والإر�ــادية، ونضحــك عــىل �أنفسســنا اإ
الــر املعلــن! ويضــاف اإىل ذكل �أن الفهــم احملافــظ لدليــن يــالمئ كثــرًيا حمــاولت واجتاهــات 
اسســتعادة الهويــة والثقافــة الوطنيــة واحملافظــة عــىل الــرتاث الوطــين والقــويم، فادليــن هــو 
املكــون الأســايس للمــرشوع احلضــاري، واثلثـًـا يف الأمهيــة جــاء صعــود التديــن يف العــامل، 
ولكــن اكن مــن املمكــن جــًدا �أن ميــي هــذا التديــن يف اجتاهــات عــدة، ليــرايل وعــرصي 

وعقــالين ويســاري وحمافــظ.

ومــن الالفــت كــام يالحــظ ســايم زبيــدة، �أسســتاذ عــمل الاجــامتع يف جامعة لنــدن )كتاب 
الرشيعــة والســلطة يف العــامل الإســاليم( �أن قضــاة القــرون الوســطى اكنــوا �أكــر تســاهاًل يف 
تطبيــق العقــوابت و�أكــر تســاحًما مــن احملــامك الإســالمية احلديثــة، وهــذا الأمــر جيعــل زبيــدة 
يمتســك مبقــوةل �أن معليــات ادلعــوة اإىل تطبيــق الرشيعــة �أو تطبيقهــا ابلفعــل يه تعبــريات 
ــية واجامتعيــة متعــددة تعــر عــن جامعــات وقيــادات حمافظــة تســعى اإىل اســرتداد  سسياسس
الســلطة �أو المتســك هبــا، وســلطات سسياسســية تبحــث عــن الرشعيــة، وحــراكت سسياسســية 
حراهجــا فزتايــد تــك علهيــا، وحــراكت قوميــة  معارضــة تســعى اإىل اإضعــاف الســلطات واإ
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ــتالب والغــزو والاحتــالل  ــتقاللية تــرى يف الرشيعــة مظــةل ملواهجــة الاسس ووطنيــة واسس
طــاًرا لالسســتقالل وبنــاء املــرشوع احلضــاري اخلــاص ابلأمــة. واإ

لينــوي  ويفــر ســكوت هيبــارد، �أسســتاذ العلــوم السسياسســية يف جامعــة دي بــول بوليــة اإ
واجلامعــة الأمريكيــة يف القاهــرة )كتــاب السسياســة ادلينيــة وادلول العلامنيــة، مــرص والهنــد 
والــولايت املتحــدة( )4( صعــود السسياســات ادلينيــة احملافظــة �أن ادليــن يكــرس المنط القامئ 
طــار معــل معيــاراًي وابلتــايل  يف العالقــات القوميــة يف ادلوةل احلديثــة، ويوفــر ادليــن �أيًضــا اإ
ر�ــاد الأيديولوجيــات الطائفيــة �أو الوطنيــة،  يوفــر معــى للسسياســة احلديثــة مــن خــالل اإ
ــة  ــري الإطــار الفكــري لأيديولوجي ــادًرا عــىل توف ــن ق ــر ادلي ــول الشــعي، ويعت ــز القب وحيف
الاحتــاد يف ادلوةل، وتوفــر الأيديولوجيــة قاعــدة فكريــة وغالًبــا انفعاليــة للســلطة �أو للمطالبــة 
ابلســلطة، وهكــذا تغــرّي الأيديولوجيــا عالقــة الســلطة بــني احلــامك واحملكــوم اإىل نظــام اكمــل 
جبــار  آةل لالإ متنــامغ مــن احلقــوق والواجبــات املقبــوةل، ومــن دون هــذا ادلمع تكــون ادلوةل �

كــراه والاســتبداد اإىل مطلــب ديــين ميكــن تزيينــه للنــاس. والقــر، هكــذا يتحــول الإ

دارة املســاجد والشــؤون ادلينيــة للمجمتــع ل مينعهــا ذكل مــن تطبيــق  �أن تــرتك احلكومــة اإ
القانــون، يه تنظــم العمليــة مــن خــالل اجملمتــع كــام لــو اكنــت تديرهــا بنفســها كــام تفعــل مــع 
دارة لك مســجد اإىل مجعيــة مســجةل. هــل تقــدر  امجلعيــات، ويف احلقيقــة ســوف تتحــول اإ
ل فــال معــى لالنتخــاابت النيابيــة  اجملمتعــات عــىل تــويل الشــ�أن ادليــين؟ نعــم ابلت�أكيــد، واإ
ــك يه  ــل ذكل، فت ــب �أن تفع ــادرة جي ــري ق ــت غ ــو اكن ــىت ل ــة، وح ــة والالمركزي والبدلي
مســؤوليهتا الــي يــؤدي التخــيل عهنــا �أو تفويضهــا اإىل ادلوةل اإىل تغــول الســلطة السسياسســية 
ــة �أو  ــط تنظميي ــت فق ــ�أةل ليس ــىل ادلوةل. واملس ــة ع ــلطة ادليني ــول الس ــن �أو تغ ابمس ادلي
سسياسســية، لكهنــا �أيًضــا تصحيــح يف رســاةل ادليــن ودوره، ويف رســاةل ودور ادلوةل واجملمتــع 
والعالقــة بيهنــام. ويف احلديــث عــن ادلور اجملمتعــي �أو وليــة اجملمتــع عــىل الشــ�أن ادليــين ل 

غفــال �أزمــة اجملمتعــات و�أولوايهتــا وتطلعاهتــا واحتياجاهتــا. ميكــن بطبيعــة احلــال اإ
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لقــد �أحلــق »الإســالم السســيايس« مبــا هــو التوظيف والاســتيعاب السســيايس لالإســالم، 
ــا،  ــع والإســالم مًع ــة ابدلوةل واجملمت ــات، �أرضاًرا ابلغ ــد الســلطات �أو امجلاع ــىل ي ــواء ع س
ــمي  ــىل حســاب الق ــة ع ــن والرشعي ــىل ادلي ــًدا ع ــا جدي ــًيا واجامتعًي ــا سسياسس ــ�أ رصاعً و�أنش
السسياسســية والاجامتعيــة الــي تنظــم عالقــة ادلوةل ابجملمتــع والعقــد الاجامتعــي الناظــم ملســار 
ــذا  ــية يف ه ــت الســلطات السسياسس ــد ارتكب ــواق. وق ــات والأس ــات ادلول واجملمتع واجتاه
السســياق �أخطــاء اترخييــة مرتامكــة، �أدت اإىل تغييــب العقــد الاجامتعــي واملصــاحل الأساسســية 
لــدلول واجملمتعــات وتنظــمي العالقــة بيهنــا، و�أحقــم ادليــن والرشعيــة ادلينيــة يف الــرصاع مــع 
اخلصــوم واملنافســني، فوضعــت الأنظمــة السسياسســية نفســها يف مــزان التقيــمي عــىل �أســاس 
ديــين، ووجــدت نفســها يف مواهجــة خصــوم يقدمــون الأدةل واملــررات الــي تســتند 
ــية ب�أحقيهتــم يف الســلطة واحلــمك، و�أرسفــت الســلطات وامجلاعــات  لهيــا الأنظمــة السسياسس اإ
ــك  ــة والامتس ــوايت الوطني ــاء اله ــن لبن ــف ادلي ــا يف توظي ــة له ــا �أو املنافس ــة معه املتحالف
ن  الاجامتعــي وراء الأنظمــة السسياسســية �أو امجلاعــات والأحــزاب السسياسســية، الأمــر اذلي واإ
نــه �أاثر رصاعــات داخليــة وطائفيــة  ســاعد ادلول يف اكتســاب رشعيــة سسياسســية ودينيــة، فاإ
وجشــع عــىل التدخــالت اخلارجيــة يف �ــؤون ادلول واجملمتعــات، و�أممــت احلكومــات العمــل 
ادليــين، وحولتــه اإىل مؤسســات حكوميــة رمسيــة؛ خبــالف مــا اكنــت عليــه احلــال طــوال 

التــارخي الإســاليم، مــا �أضعــف دور اجملمتــع و�أضعــف �أيًضــا املصداقيــة ادلينيــة لــدلوةل.

آلت الطبيعيــة �أن الســلطات وامجلاعــات �أضعفــت املذاهــب الفقهيــة والعلميــة  واكنــت املــ�
واملؤسســات اجملمتعيــة العلميــة والروحيــة اإىل حــد يقــرتب مــن القضــاء علهيــا �أو تغييهبــا، ويف 
ذكل فقــد �أضعفــت �أو غيبــت ادلور الاجامتعــي والــرويح لدليــن وطابعــه الفــردي ليغلــب 
ــة  ــية ادلاخلي ــات السسياسس ــات والأزم ــن يف الرصاع ــيايس، وحشــد ادلي ــع السس ــه الطاب علي
واخلارجيــة، الأمــر اذلي �أرّض ابلســالم والتاكمــل الاجامتعــي والعالقــات اخلارجيــة لــدلول، 
و�أرض ابملشــاركة العامليــة للمســلمني دوًل و�أفــراًدا وجممتعــات وجعلهــم غــري متقبلــني يف العــامل 

وغــري قادريــن عــىل تقبــل العــامل.
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ن ادلور ادليــين اذلي تقــوم بــه الأنظمــة السسياسســية العربيــة يف التعلــمي والإر�ــاد  يقــال اإ
والإعــالم يــؤدي رضورات اجامتعيــة ودينيــة ويدفــع كثــرًيا مــن الأخطــار، وهــو ر�أي يســوقه 
ضافــة ابلطبــع اإىل الطبقــة ادلينيــة الــي تعمــل  غــري متدينــني يعتــرون �أنفســهم علامنيــني، اإ
يف مؤسســات ادلوةل الرمسيــة، وكثــري مــن »املعتدلــني« ادلينيــني واملعاديــن للجامعــات 
ــية مبختلــف �أطيافهــا واجتاهاهتــا، ويف ذكل ســلكت »مواهجــة التطــرف«  ادلينيــة السسياسس
ل ندًرا اخلطــاب ادليــين الرمســي والشــعي  ابجتــاه الــرصاع مــع امجلاعــات ادلينيــة، ومل يوضــع اإ
الســائد موضــع املراجعــة والتســاؤل اإن اكن رضوراًي �أو اإن اكن ابلفعــل مفيــًدا يف مواهجــة 

التطــرف، �أو اإن اكن منتًجــا رئيسســًيا للتطــرف واخللــل الاجامتعــي والسســيايس!؟

ــل  ــاف اإىل تقلي ــمي والأوق ــع يف التعل ــؤدي ابلفعــل ختــيل ادلوةل عــن دورهــا املتب هــل ي
�أثرهــا الاجامتعــي والإرضار ابلامتســك الاجامتعــي بــني ادلوةل واجملمتــع؟ هــل يؤدي انســحاب 
ــل  ــة والتســلل اخلــاريج يف المتوي ــات املتطرف ــين اإىل نشــوء امجلاع ــل ادلي ــن العم ادلوةل م
والتوجيــه؟ هــل يــؤدي اإىل رصاعــات مــع فئــات اجامتعيــة اكنــت تؤيــد الســلطة السسياسســية 
وتدمعهــا مــن اجملمتعــات والعاملــني يف املؤسســات ادلينيــة الرمسيــة؟ هــل تسســتطيع اجملمتعــات 
ــؤدي انســحاب ادلوةل  ــراغ النا�ــئ عــن انســحاب ادلوةل؟ هــل ميكــن �أن ي �أن تســد الف
ــرتاب الفكــري والســلويك  ــامتء والاغ ــمي والان ــة والق ــين اإىل ضعــف الهوي ــا ادلي ــن دوره م

للمجمتــع؟

ــة  ــات ادليني ــر السسياس ــو تطوي ــد، فه ــوة ابلت�أيي ــر حظ ــدي والأك ــرتاح التقلي ــا الاق �أم
واخلطــاب ادليــين الرمســي عــىل النحــو اذلي حيافــظ عــىل ادلور الإجيــايب لــدلوةل يف مواهجــة 
التطــرف وبنــاء قــمي التســامح والاعتــدال، وبــذكل فــاإن الســلطة السسياسســية تصلــح نفســها 
وتــرمم دورهــا الإجيــايب، كــام تضمــن �أن يكــون العمــل ادليــين والتعلميــي والإر�ــادي يســري 
يف الاجتــاه الصحيــح املتفــق مــع �أهــداف ادلوةل واجملمتــع، بــل ميكهنــا �أن تنشــئ يف رسعــة 

ر�ــادية لبنــاء التســامح ومواهجــة الكراهيــة والتطــرف. وفعاليــة برامــج تعلمييــة واإ
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لقــد �أومهــت النخبــة السسياسســية وادلينيــة نفســها �أهنــا تواصل سسياســاهتا وجتارهبــا التارخيية 
ــية  ــة �أو سسياسس ــة مــن دون �أزمــات اجامتعي ــة ابجملمتــع والشــؤون ادليني واملرتامكــة يف العالق
ــا،  ــا تطوره ــل وحتســب �أهن ــدة، ب ــة مؤي ــة ديني ــدة اجامتعي ــظ بقاع ــا حتتف ــة، و�أهن �أو ثقافي
ــار،  ــذا اخلي ــاح له ــة النج ــة والفني ــا املالي ــيادهتا وموارده ــا وسس ــن بنفوذه ــا تضم ــن �أهن وتظ
ــية بنــاء منــاجه وحمتــوى فكــري علمــي جديــد يضــع اخلطــاب  ــتطيع بقدراهتــا املؤسسس وتسس
ادليــين يف سســياقه املرغــوب فيــه واحملــدد بوعــي مسســبق، كــام تسســتطيع الســلطة تنفيــذ هــذه 
هنــا متتــك  ضافــة اإىل امتالكهــا القــدرة عــىل ذكل فاإ جناهحــا برعــة وحــزم، لأهنــا اإ السسياســة واإ
�أيًضــا الوعــي الــاكيف ابلأزمــة والتحــدايت �أكــر مــن اجملمتعــات، ومتــك �أيًضــا الصالحيــات 
ــومه القامئــون  جناهحــا،.. هكــذا ي ــة لضــامن هــذه السسياســات واإ ــة الاكفي ــيادية والقانوني السس
عــىل السسياســة وادليــن يف عــامل العــرب �أنفســهم وجممتعاهتــم ب�أهنــم يراجعــون املنــاجه التعلمييــة 
وادلينيــة، و�أهنــم حيمــون ادلوةل واجملمتعــات مــن التطــرف والإرهــاب والكراهيــة، و�أن ادلوةل 
متــارس دورهــا الاجامتعــي املفــرتض واملطلــوب مهنــا، لكهنــا اعتقــادات ليســت �أكــر مــن 

�أوهــام خطــرة.

جيــب التذكــري دامئـًـا، بغــض النظــر عــن حصــة �أو خطــ�أ ادلور ادليــين لــدلوةل، �أن ذاك 
ادلور، مبــا هــو معــل حكــويم، معــرض للهــدر والفشــل والرتهــل، و�أنــه يتحــول مــع الزمــن 
اإىل عــبء عــىل نفســه وعــىل ادلوةل واجملمتــع، كــام �أن مقــوةل اخلطــاب ادليــين الرمســي 
ــ�أن �أي  ــاج ذكل � ــذا اخلطــاب، وحيت ــد ه ــا مل ينشــ�أ بع ــات، فرمب ثب ىل اإ ــاج اإ ــدل حتت املعت
خطــاب اإىل فئــة متــك الكفــاءة وامحلاســة ملثــل هــذا ادلور، ويــاكد يغلــب عــىل العاملــني يف 
املؤسســة الرمسيــة �أهنــم يراوحــون بــني الالمبــالة وفقــدان الرســاةل يف العمــل وبــني التطــرف 
ادليــين والتعصــب غــري اخملتلــف عــن تعصــب امجلاعــات املفــرتض �أن يتصــدى لهــا اخلطــاب 
الرمســي. واحلــال �أنــه ليــس للخطــاب ادليــين الرمســي مــن حيمــه عــىل حنــو معــيل ورؤيــوي 
وتنظــريي كفــؤ، ليــس دلى الســلطة ســوى موظفــني كبــار وصغــار ل خيتلفــون معــن ســوامه 

مــن املوظفــني احملبطــني وغــري الراغبــني يف فعــل يشء.
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تتشــلك فرصــة كبــرية اليــوم لتيــار اجامتعــي قــادر عــىل حتريــر ادليــن والرصاعــات القامئــة يف 
البــالد العربيــة مــن بعضهــام بعًضــا. وميكــن �أن يكــون هــذا التيــار ائتالفـًـا تعــدداًي مــن مجموعــة 
مــن الأفــاكر السسياسســية وادلينيــة؛ مــن املتدينــني اذلين يشــاركون يف احلياة السسياسســية والعامة 
عــىل �أســس وقواعــد علامنيــة هبــدف الت�أثــري يف العمليــة السسياسســية مــن دون اإرضار هبــا، ومــن 
علامنيــني متدينــني، يؤمنــون �أن العلامنيــة موقــف ديــين �أو يه التطبيــق والفهــم الأكــر صــوااًب 
لدليــن، ومــن علامنيــني غــري متدينــني، لكهنــم ل يتخــذون موقًفــا عدائًيــا مــن ادليــن، ويؤيــدون 
حيــاد ادلوةل الإجيــايب جتــاه ادليــن، مبعــى الالــزتام حبريــة التديــن مــع اسســتقالل ادليــن وادلوةل 

عــن بعضهــام بعًضــا.

هنــاك تفــاوت يف نضــج الفكــرة ووضوهحــا دلى التيــارات الثالثــة. فالعلامنيــون غري املتدينني 
ن اكنــوا يتعرضــون لســوء فهم  مه الأكــر وضوًحــا وفهًمــا للعالقــة املمكنــة بــني ادليــن وادلوةل، واإ
ــا مــن الإســالم  وعــداء مــن الإســالم الشــعي اذلي حتــول اإىل اإســالم سســيايس �أكــر تعصًب
ــر  ــار الأك ــوا التي ــون، فاكن ــون العلامني ــا املتدين ــات و�أحــزاب. �أم ــيايس املنظــم يف جامع السس
ــات  ــية وجامع ــم، واجمتعــت علهيــم ســهام الســلطات السسياسس عرضــة لالإقصــاء وســوء الفه
ن اكنــوا الأقــدر والأكــر كفــاءة يف تقــدمي رؤيــة فكريــة ودينيــة واحضــة  الإســالم السســيايس، واإ
ومعليــة للخــروج ابحلــاةل السسياسســية والتعلمييــة مــن التطــرف وامجلــود الــراخس واملتغلغــل يف لك 
�أحنــاء ومسســتوايت املؤسســات التعلمييــة وادلينيــة الرمسيــة ويف الإعــالم وادلعــوة والإفتــاء. و�أما 
املتدينــون املؤيــدون للمشــاركة العامــة والت�أثــري فهيــا ب�أدواهتــا وقواعدهــا، فهــم الأكــر مغوًضــا، 
ــة �أو  ــع اذلات ويف اجهتــاد فكــري مضــٍن لأســلمة ادلميقراطي ــون يف حــاةل رصاع م ــا يزال وم
ــف  ــة ومواق ــئون رؤي ــوا يناقضــون �أنفســهم وينشس ن اكن ــرة اإســالمية. ومه واإ ــا اإىل فك حتويله
ل �أهنــم يف واقــع احلــال مقتنعــون معلًيــا بــرورة اسســتقالل  ليســت اإســالمية ول دميقراطيــة، اإ
ادليــن وادلوةل عــن بعضهــام بعًضــا، لكهنــم يواهجــون �أزمتــني ترباكهنــم: مــع �أنفســهم وضامئــرمه 
الــي تؤمــن مبطالــب تطبيقيــة دينيــة لــدلوةل ل حتمتلهــا ادلميقراطيــة مبــا يه نســبية وعــدم يقينية؛ 
ومــع قواعــدمه التنظمييــة امل�أســورة لصــورة مثاليــة للتــارخي ل تقبــل �أنصــاف احللــول، لكهنــا عىل 

�أي حــال تلــزتم بعمليــة سسياسســية واجامتعيــة مــع الاختــالف معهــا يف الوقــت نفســه.
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املســ�أةل الإجيابيــة يف التيــار الثالــث �أنــه واحض يف مطالبــه، وحيــدد عــىل حنــو واقعــي الفرق 
ليــه عــىل �أســس  بــني مــا يريــده والواقــع القــامئ؛ ويــوحض �أيًضــا فكرتــه لتطبيــق مــا يدعــو اإ
دميقراطيــة وســلمية، وهــو يف ذكل رشيــك مــالمئ، ميكنــه �أيًضــا �أن يؤثــر يف قطــاع واســع 
ــعة  ــة الواس ــات الاجامتعي ــة �أو الفئ ــات املنظم ــاء امجلاع ــن �أعض ــواء م ــني، س ــن املتدين م
ن اكن  املؤمنــة ابلإســالم السســيايس. لكــن نقطــة الضعــف الأساسســية يف هــذا التيــار �أنــه واإ
ميانــه هبــا مسســمتد مــن دوافــع ومــررات دينيــة، وســوف يظــل  ل �أن اإ مؤيــًدا لدلميقراطيــة، اإ
ــة  ــية، وليــس املواطنــة وولي ادليــن هــو القميــة العليــا املرجعيــة واملنظمــة للحيــاة السسياسس
املواطنــني عــىل مصائــرمه ومــواردمه، ويه مســ�أةل خطــرية ول جيــوز غــض الطــرف عهنــا، 
حــىت مــع التفــاق يف احملصــةل مــع �أحصــاب هــذا الاجتــاه، لأننــا سســنظل يف تنظــمي ادلوةل 

واجملمتــع ويف ممارســة املواطنــة واحلــرايت حتــت رمحــة فتــوى دينيــة.

ــا عــن احلمكــة والصــواب،  ــا حبثً ــل ونفكــر مًع ــو �أن نعم ــه ه لي ــاج اإ ــا حنت واحلــال �أن م
ــه  ــا واحــامتلت اخلطــ�أ والصــواب واملصــاحل والأهــواء فــا نفكــر في موقنــني بنقــص معرفتن
ــع  ــام نتطل ــها ك ــل �أن نعيش ــذكل ولأج ــا يه ك ــا مب ــل حياتن ــا نواص ــه، لكنن ــط لأج وخنط
وقبــل �أن منــوت، وليــس لأجــل حيــاة �أخــرى بعــد املــوت! وسســيكون بطبيعــة احلــال فــرق 
كبــري بــني الأولــوايت والأفــاكر عندمــا نعمــل لأجــل حتســني حياتنــا القامئــة �أو حياتنــا بعــد 

املــوت، حــىت وحنــن متفقــون عــىل الاحتــاكم بصــدق لصناديــق الانتخــاب.

يغلــب عــىل خطــاب مواهجــة امجلاعــات املتطرفــة الســجال ادليــين والفكــري مــن خــالل 
ــية  ــني، وهــام الســلطات السسياسس ــةل دلى الطرف ــة واملتقب ــة نفســها املتبع املصــادر واملنظوم
وامجلاعــات ادلينيــة، ســواء املتطرفــة والقتاليــة �أو جامعــات الإســالم السســيايس الــي تعمــل 
نــه جســال ل يســامه يف يشء يف مواهجــة  وتعــارض �أو تشــارك عــىل �أســس وقواعــد ســلمية. اإ

التطــرف، �أو بنــاء منظومــة سسياسســية اجامتعيــة قامئــة عــىل املواطنــة واملشــاركة!

واحلــال �أن احلكومــات واملؤسســات املشــاركة يف مواهجــة التطــرف والإســالم السســيايس 
ــة  ــل، حمســومة ملصلح ــىل الأق ــارك ع ــالث مع ــارة لث ــلفًا يف خس ــها س ــع نفس ــة، توق بعام
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امجلاعــات ادلينيــة بــلك تياراهتــا ومواقفهــا. فهــ�ي ختــوض مواهجــة فكريــة تعمــل ضدهــا، كــام 
در�اًك للــرتاث التارخيــي وادليــين املشــرتك بيهنــا وبــني الســلطات  �أن امجلاعــات �أكــر متاســاًك واإ
ــية، وتبــدو احلكومــات يف هــذه املواهجــة وكأهنــا حتــارب ادليــن نفســه، وتكــرس  السسياسس

دلى اجملمتعــات والــر�أي العــام �أهنــا عــدوة الإســالم!

هنــم يوقعــون �أنفســهم يف جــدل ل  �أمــا الــرشاكء واحللفــاء مــن الإعالميــني واملثقفــني، فاإ
ميلكــون نصيتــه ول يقــدرون فيــه عــىل املنافســة الفكريــة مــع امجلاعــات ادلينيــة. كــام �أهنــم 
ــاز لســلطة  ــس ســوى احني ــال لي ــع احل ــه يف واق ــا يفعلون ــم؛ مف يناقضــون �أنفســهم وقناعاهت
ــع  ــة واملنســجمة م ــة �أخــرى، يف حــني �أن معركهتــم احلقيقي ــة يف مواهجــة ســلطة ديني ديني
قناعاهتــم و�أفــاكرمه يه اسســتقالل ادليــن عــن السسياســة، وحيــاد ادلوةل جتــاه ادليــن. ادلوةل 
ــن همامهتــا  ــمتد رشعيهتــا وصدقيهتــا م ــة. وتسس ــىل املواطن ــلك �أنواعهــا، تقــوم ع ــة ب احلديث
دارة املــوارد واخلدمــات العامــة، ول حتتــاج  ووظائفهــا الأساسســية يف العــدل والأمــن واإ
لأجــل اسســتقرارها وفــرض ســلطهتا اإىل موقــف ديــين، ويف خصومهتــا وحروهبــا مــع �أعداهئــا 
ل حتتــاج �أن يكونــوا كفــاًرا �أو خمالفــني لدليــن. وعــىل هــذه الأســس واملبــادئ يقــدم املثقفــون 
والإعالميــون واملتدينــون املتحالفــون مــع الســلطة واملؤيــدون لهــا الفكــرة العامــة املنظمــة 
ــا �أو خيــرون، ولكهنــم خــارسون حمتـًـا  ــبون فكــراًي ودينيً للعمــل العــام والــرصاع، ويكسس
يف املواهجــة عــىل �أســس و�أفــاكر دينيــة. تظــن احلكومــات يف عــامل العــرب واملســلمني �أهنــا 
مــا تــزال متــك رشعيــة دينيــة، �أو ميكــن �أن تسســتعيد رشعيهتــا ادلينيــة الــي نفسســهتا فهيــا 
امجلاعــات ادلينيــة مث اسســتولت علهيــا. ويف ذكل دخلــت يف منافســات ومزايــدات وحتالفــات 
مــع امجلاعــات ادلينيــة، و�أنشــ�أت حــاةل دينيــة راخســة وممتــدة يف التعلــمي والإعــالم والثقافــة 
ــت احلــاةل  ــة والأســواق والســلوك الاجامتعــي. وحتول واملســاجد والإدارة والسسياســة العام
نفســها الــي �أنشــ�أهتا احلكومــات و�أنفقــت علهيــا مــن الرائــب واملــوارد العامــة، اإىل نظــام 
ــا  اجامتعــي وثقــايف يعمــل ضــد رســاةل ادلول واجملمتعــات و�أهدافهــا، ويلحــق هبــا رضًرا ابلغً
ــد  ــمتد الت�أيي ــات( تسس ــا )امجلاع هن ــل اإ ــة، ب ــات ادليني ــه امجلاع ــا تفع ــري مم ــر بكث وخطــرًيا �أك

وادلمع وامحلايــة مــن املنظومــة الآمنــة الــي تديرها احلكومــات وتنفق علهيا! 
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V5V5 - اإ�اكليات وحتدايت يف تنظمي التعلمي ادليين - اإ�اكليات وحتدايت يف تنظمي التعلمي ادليين

كيــف ميكــن تنظــمي الشــ�أن ادليــين واملؤسســات ادلينيــة والتعلــمي ادليــين مــن دون تناقض 
مــع ادليــن �أو مــع احلــرايت ومتطلبــات ادلوةل احلديثــة، ومــن دون رعايــة للتطرف؟

ــياق منســجم مــع مضــري  ــ�أيت يف سس ــه ي ــن وتعلميــه وفهمــه وتطبيق ــاج اإىل جعــل ادلي حنت
ــاد  ــا اعتق ــن �أساًس ــا �أن ادلي ــع، ومب ــع �أهــداف ادلوةل واجملمت ــا م ــق �أيًض ــه ويتف ميان ــن واإ املؤم
ــار  جب ــا، ول ميكــن اإ ــرد وحــده مســؤوليهتا ونتاجئه ــة حمضــة، يتحمــل الف وتصــورات فردي
ميــان هبــا، فــاإن التعلــمي ادليــين جيــب �أن يكــون  ميــان بفكــرة �أو التخــيل عــن الإ �أحــد عــىل الإ

ــمتًدا مــن هــذه احلقيقــة وقامئـًـا علهيــا. ُمسس

يفرتض �أن التعلمي ادليين يعمل يف اجتاه الأغراض والأهداف التالية: 

ــدة . 1 �ــاكليات ع ــة اإ ــيكون مث ــا سس ــة، وهن ــا الطلب ــرتض �أن يتلقاه ــة املف ــة ادليني  املعرف
ومعقــدة متصــةل ابحملتــوى املعــريف والتعدديــة املذهبيــة والفكريــة يف تنــاول النــص 
ادليــين وتطبيقــه، واملرحــةل العمريــة الــي ينبغــي �أن يتلقــى فهيــا الطالــب املعرفــة العلميــة، 
وهــدف وطبيعــة هــذه املعرفــة عــىل النحــو املسســمتد مــن حريــة الاعتقــاد واملســؤولية 

عنــه، ودور ادلوةل واجملمتــع والأرسة يف ذكل.
عداد املعلمني واملرشفني والأمئة وادلعاة... 2  التعلمي املهين يف اجملال ادليين، اإ
 الفقــه والأحــاكم ادلينيــة ابعتبارهــا مصــدًرا للترشيــع والتطبيقــات املؤسسســية املسســمتدة . 3

مــن الرشيعــة.
 التطبيقــات املؤسسســية الاقتصاديــة واملاليــة املسســمتدة مــن الرشيعــة الإســالمية مثــل . 4

البنــوك والت�أمــني.
نســانية واجامتعيــة يف جمــالت الاجــامتع والثقافــة . 5  العلــوم ادلينيــة مبــا يه علــوم اإ

واللغــات. والفلســفة  والتــارخي  والأنروبولوجيــا 
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يقــوم التعلــمي ادليــين اليــوم عــىل املــدارس واجلامعــات احلكوميــة وتشــارك يف ذكل 
رشاف وتنسســيق املؤسســات الرمسيــة. ويف الأردن –وهــو  املــدارس واجلامعــات اخلاصــة ابإ
مثــال ميكــن تعمميــه عــىل معظــم ادلول العربيــة والإســالمية- تتــوىل وزارة الرتبيــة والتعلــمي 
تعلــمي ادليــن يف املــدارس منــذ الصــف الأول وحــىت هنايــة املرحــةل الثانويــة، وتضــع املنــاجه 
التعلمييــة الــي تــدرس يف مدراســها �أو يف املــدارس اخلاصــة الــي تعمــل حســب القانــون 
رشافهــا ومتابعهتــا، وتتــوىل اجلامعــات الرمسيــة مــن خــالل لكيــات الرشيعــة و�أقســام  ابإ
ــتوايت  ــع املسس ــني يف مجي ــة اجلامعي ــة للطلب ــوم ادليني ــس العل ــالمية تدري ــات الإس ادلراس
وت�أهيــل الأســاتذة واملعلمــني وادلعــاة والقضــاة واحملامــني واملفتــني وادلعــاة، وتتــوىل وزارة 
دارة وتنظــمي املســاجد والشــعائر ادلينيــة  الأوقــاف والشــؤون واملقدســات الإســالمية اإ
ــام  ــاء الع فت ــرة الإ ــوىل دائ ــة، وتت والوعــظ والإر�ــاد والإمامــة يف املســاجد واملراكــز ادليني
فــراد واملؤسســات، ويه مؤسســة رمسيــة منــوط هبــا الفتــوى  تنظــمي وتقــدمي الفتــاوى للأ
ول جيــوز حســب القانــون لأي خشــص �أو هجــة التصــدي لإصــدار الفتــاوى الرشعيــة يف 
القضــااي العامــة، وحيظــر عــىل �أي خشــص �أو هجــة الطعــن والتشــكيك يف الفتــاوى الصــادرة 
عهنــا، وتؤكــد قوانــني كثــري مــن الــوزرات واملؤسســات عــىل موقــع ادليــن يف احليــاة العامــة 

ــن. ــات ادلوةل جتــاه ادلي ــه وواجب ومرجعيت

ــذ  ــد�أت من ــي ابت ــارصة لالإســالم ال ــة املع ــات الصياغ ــة معلي ــد رعــت ادلوةل احلديث لق
�أوائــل القــرن التاســع عــرش، وقدمــت منظومــة واســعة مــن التطبيقــات وادلراســات 
واملؤسســات وامجلاعــات والأنظمــة اجلديــدة، و�أعــادت تقــدمي الإســالم عــىل حنــو اسســتوعب 
التحــولت الاقتصاديــة والسسياسســية والعلميــة الــي ســادت يف الغــرب ومشلــت عــامل 
الإســالم، ويه هجــود �ــارك فهيــا علــامء ومفكــرون و�أســاتذة وابحثــون وطلبــة دراســات 
ــة، و�أنتجــت  ــة واقتصادي ــة وتعلميي ــية ومؤسســات علمي ــف مــع �أنظمــة سسياسس ــا ابلتحال علي
يف حمصلهتــا منظومــة هائــةل مــن ادلراســات واملنــاجه والرامــج واملؤسســات والتطبيقــات يف 

التعلــمي والإعــالم والبنــوك.
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وقــد اسســتطاعت ادلوةل العربيــة احلديثــة م�أسســة التعلــمي ادليــين وتطويــره مضــن تطويــر 
املؤسســات التعلمييــة احلديثــة، بعدمــا اكن التعلــمي بعامــة ندًرا، ويغلــب عــىل القطــاع حمدوديــة 
املــوارد واملعرفــة. وقدمــت املؤسســات التعلمييــة عــدًدا كبــرًيا مــن املعلمــني والقضــاة والأســاتذة 
ــية تشــابه موظفــي ادلوةل،  والعاملــني يف الشــ�أن ادليــين مــن املتعلمــني ويف ظــروف معيشس
واكنــوا قبــل ذكل يعمتــدون عــىل مــواردمه اذلاتيــة �أو معــونت الأهــايل واجملمتعــات. وســامهت 
ــر املعرفــة والإنتــاج الفكــري والبحــوث والكتــب وادلراســات  املؤسســات التعلمييــة يف تطوي

واملنــاجه  يف اجملــال ادليــين وفــق �أســس معــل املؤسســات التعلمييــة والبحثيــة احلديثــة.

ولكهنــا حــاةل تضمنــت حتــدايت كــرى وخطــرية ميكــن مالحظهتــا بوضــوح يف التطــرف 
ادليــين واحلــروب الرصاعــات ادلينيــة، ويف �أعــامل العنــف املنتسســبة اإىل ادليــن يف العــامل 
ــات فقــد دخلــت و�أدخلــت  لهيــا هــذه العملي ــي وصلــت اإ آلت ال ــ� العــريب، وابلنظــر اإىل امل
العــامل الإســاليم يف متواليــة معقــدة مــن الرصاعــات والكراهيــة والتطــرف والعنــف املنتســب 
اإىل ادليــن. ومل يعــد ممكنًــا النظــر اإىل مواهجــة هــذه احلــاةل يف عــامل العــرب واملســلمني اليــوم 
يف معــزل عــن املنظومــة ادلينيــة والتعلمييــة املنشســئة لهــا بــرمغ مــا يف ذكل مــن مغامــرة؛ ذكل 
�أن الأنظمــة السسياسســية وامجلاعــات واجملمتعــات والــرشاكت تصــري حمتـًـا يف مواهجــة مــع اذلات، 
ولكــن مواهجــة التطــرف لــن تكــون فاعــةل �أو نحجــة مــن غــري هــذه املواهجــة، ومل يعــد �أمامنــا 
حكومــات وجممتعــات و�أفــراد ســوى �أن نكــف عــام حنسســبه ماكحفــة للتطــرف ممــا ل يعــدو كونــه 

هجــاء املتطرفــني.

ــة  ــين واحلــاةل ادليني ــمي ادلي ــئة عــن ادلور الرمســي يف التعل ميكــن اإجــامل التحــدايت النا�س
ــئة عهنــا واملصاحبــة لهــا فــا يــيل: النا�س

 صعوبــة اإن مل يكــن اسســتحاةل اســتيعاب التعدديــة املذهبيــة والاجتاهــات الفرديــة . 1
والاجامتعيــة اخملتلفــة يف فهــم ادليــن وتطبيقــه.

 احنيــاز املؤسســة التعلمييــة ونشــوء حــالت واســعة مــن الإكــراه ادليــين والتعصــب . 2
والانقســام.
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ضعــاف اجملمتعــات . 3  توظيــف ادليــن والتعلــمي ادليــين لتكريــس الســلطة وهمينهتــا واإ
واملعارضــة.

 فائض »ديين« لكنه ليس دينًا.. 4
 مــ�أزق العالقــة بــني ادليــن وادلوةل، ومــا ينشــ�أ عــن عــدم حياديــة ادلوةل جتــاه ادليــن . 5

ــتورية واجامتعيــة ودينيــة �أيًضــا. مــن �أزمــات دسس
 نشوء الأصوليات ادلينية وامجلاعات ادلينية السسياسسية واملتطرفة برعاية رمسية.. 6
آمنة للتطرف والكراهية.. 7  نشوء مالذات فكرية وقانونية ومؤسسسية �
 �أســلمة واســعة لشــؤون وجمــالت وتطبيقــات كثــرية مل يطلهبــا ادليــن و�أنشــ�أت بطبيعــة . 8

ســالمية ادلول واجملمتعــات. احلــال وعًيــا ذاتًيــا بعــدم اإ

ــية مــن قبيــل  ــية للجامعــات والليــات الرمسيــة مقــررات دراسس تظهــر اخلطــط ادلراسس
الاقتصــاد الإســاليم، واملصــارف الإســالمية، واحلــمك الإســاليم، والإعــالم الإســاليم، 
ــة يف  ــات ادلولي ــوابت الإســاليم، ونظــام العالق ــايئ الإســاليم، ونظــام العق والنظــام اجلن
ــتري  ــن رســائل املاجسس ــح عناوي ــا تصفّ ــع يف الإســالم. و�أم الإســالم، ونظــام الأرسة واجملمت
وادلكتــوراه يف اجلامعــات العربيــة، فيــؤرش اإىل اجلهــد الأاكدميــي املكثــف اذلي بذلتــه 
اجلامعــات الرمسيــة يف »الأســلمة« املعتســفة واملبالــغ فهيــا للعلــوم والتطبيقــات العامــة 
ــة  ــة املتطرف ــل مفاهــمي امجلاعــات ادليني ــل الاجهتــاد العقــيل والفكــري يف حتوي ــة، ب واليومي
و�أفاكرهــا اإىل برامــج و�أفــاكر مامتســكة وحبــوث علميــة مؤصــةل يف الفقــه والرشيعــة. لكــن، 

ــا اخلطــر يف ذكل؟ م

نســانية تسســتلهم  اخلطــورة يف هــذه السسياســات الرمسيــة، �أهنــا حّولــت �أفــاكًرا ومبــادرات اإ
ادليــن اإىل ديــن، وتقــّدم يف املــدارس واجلامعــات الرمسيــة عــىل �أهنــا ديــن نــزل مــن الســامء 
ــا يقتــي ذكل ابلــرورة مــن خطــ�أ وصــواب وهــوى  ــا مب نســانيًّا عقلًي وليســت اجهتــاًدا اإ
ومصلحــة وقصــور للتوفيــق بــني الإســالم والعــرص، مث يبــدو مــا عداهــا مــن مفاهــمي 
ــ�أن مــا دلينــا مــن  ننــا نقــّر، حكومــاٍت وجممتعــاٍت، ب ســالًما، وهكــذا فاإ وتطبيقــات ليــس اإ
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مؤسســات وتطبيقــات عرصيــة متبعــة يتناقــض مــع الإســالم ومــع مــزامع احلكومــات ب�أهنــا 
ســالمية! و�أنــه ل معــى ول جــدوى مــن وجــود جمالــس ترشيعيــة طاملــا �أن هنــاك تطبيقًــا  اإ
ــوزات  ــة واحل ــات الرشيع ــّد يف املســاجد ولكي ــدم ويع ــاة يق ــؤون احلي ــالميًا يف لك � س اإ
ادلينيــة، مث تصــري املؤسســة ادلينيــة يه ادليــن، لأهنــا يه الــي ختــرن مبــا �أمــر هللا �أن نفعــه 
بــرام ل تعلــو علهيــا ســلطة �أخــرى سسياسســية  ومــا ل نفعــه، ومتــك ســلطة يف النقــض والإ

�أو ترشيعيــة.

ــدة  ســالمية وفاق ــات مناقضــة لنفســها، ليســت اإ ــات واجملمتع ــدو احلكوم ويف ذكل، تب
رشعيهتــا ادلينيــة عــىل رمغ �أهنــا )احلكومــات( يه الــي رعــت و�أنشــ�أت هــذا الفهــم لدليــن 
وتدرســه يف مدارســها وجامعاهتــا، وليســت �أيًضــا علامنيــة تتخــذ موقًفــا حمايــًدا مــن ادليــن، 
ــ�ي تطبــق ادليــن  وهــذا �أســو�أ مــا �أوقعــت فيــه نفســها احلكومــات واجملمتعــات العربيــة، فه
در�اكً ووعيــًا ذلاهتــا تــرى فيــه نفســها بعيــدة  �أكــر ممــا يريــد هللا، وتنشــئ يف الوقــت نفســه اإ
مــن ادليــن، و�أن امجلاعــات ادلينيــة يه الــي متــك الرشعيــة ادلينيــة، عــىل رمغ �أهنــا فكــرة 

ــا وتنظــرياًي يف مؤسســات ادلوةل ومناجههــا التعلمييــة. حكوميــة تبلــورت معلًي

املســ�أةل تنظمييــة وليســت دينيــة، ول بــ�أس يف اجلــدل اذلي يثــريه مشســتغلون يف الشــ�أن 
ادليــين والعــام حــول دور مؤسســات ادلوةل ادلينيــة ووجودهــا. لكــن حتويــل هــذا اجلــدل 
ــ�أن مصــاحل  ــومّه ب ــاد �أو ت ســالًما، هــو اعتق ــس اإ ــا لي ــني الإســالم وم اإىل رصاع مزعــوم ب
ــني  ــط ب ــام: اخلل ــ�أن الع ــتغلون يف الش ــه مشس ــا يظن ــو�أ م ــذا �أس ــن، وه ــف يه ادلي ومواق
الإســالم وبــني املؤسســات والــوزارات. فــلك مــا دلى املســلمني مــن تــراث ديــين وفقهــ�ي 

مل يكن اتبًعا لسلطة سسياسسية. 



التطرف مبا هو �أزمة اخلطاب ادليين السائدالتطرف مبا هو �أزمة اخلطاب ادليين السائد 202202

V6V6 - �أنسسنة اخلطاب ادليين - �أنسسنة اخلطاب ادليين

»ويقولون هو من عند هللا وما هو من عند هللا«.

ــح الأورويب  ــاًل للمصطل ــا �أو مقاب ــنة«  تعريًب ــح »الأنسس ــون مصطل ــد �أرك ــتخدم محم اسس
ــل »الإنســانية«  ــة مث ــيع مصطلحــات �أخــرى رديف ــزم humanism« لكــن تشس »هيومان
دراك احلــق واخلــري وامجلــال،  و«الزنعــة الإنســانية« ويعــين املصطلــح الكفــاءة الإنســانية يف اإ
يــرى �أركــون �أن مصطلــح الأنسســنة يعــر عــن تركــز النظــر يف الاجهتــادات الفكريــة لتعقــل 
نتــاج التــارخي مــع الوعــي  آفــاق جديــدة ملعــى املســاعي البرشيــة لإ الوضــع البــرشي وفتــح �
�أن التــارخي رصاع مسســمتر بــني قــوى الــرش والعنــف وقــوى الســمل واخلــري وامجلــال واملعرفــة 

املنقــذة مــن »الضــالل«. 

واحلــال �أن اخلطــاب ادليــين مبــا هــو املعاجلــة املهنجيــة للنــص ادليــن والســعي يف فهمــه 
ــص،  ــم الن ــيل يف فه ــاين عق نس ــو هجــد اإ ــانيًّا، �أو ه نس ل اإ ــون اإ ــن �أن يك ــه ل ميك وتطبيق
ــياق هــو المتيــز بــني خطــاب ديــين يــزمع �أنــه  ذن يف هــذا السس ــنة اإ فاحلديــث عــن الأنسس
آخــر �أو خطــاابت �أخــرى  ادليــن �أو متلبــس دلى منشــئيه و�أتباعــه ابدليــن؛ وخطــاب �
نســاين؛ مبــا هــو معليــات عقليــة يف الفهــم والاسســتنباط والبنــاء  تــدرك بوضــوح �أهنــا جمهــود اإ
ــا عرضــة للخطــ�أ والصــواب والســمو  ــر حــامت ب�أهن ــا تق هن ــي، ويف ذكل فاإ الفكــري والتطبيق
والهــوى واملصــاحل ونقــص املعرفــة، و�أهنــا يف مجيــع الأحــوال منتــج حضــاري اجامتعــي 

ــة املنتجــة للخطــاب. ــة للبيئ يعكــس احلــاةل الثقافي

ادليين والإنساين؟ادليين والإنساين؟

لهــ�ي« هــو النــص اذلي يصــدق املؤمنــون �أنــه نــزل مــن الســامء يف  ادليــين �أو »الإ
لهــ�ي حــّل يف لغــة  نــه مبــا هــو ديــن �أو اإ لفظــه ومعنــاه �أو يف معنــاه، ويف احلالتــني فاإ
ــدودة  نســانية حم ــوز اإ ــا يه �أدوات ورم ــة مب ل ابللغ ــه اإ ــن فهم ــال ميك ــن مث ف الإنســان، وم
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نســاين يتعــدد  بقــدرة الإنســان وثقافتــه ومعرفتــه، وحمكــوم عليــه ابلــرورة �أنــه فهــم عقــيل اإ
ويتفــاوت يف مسســتواه ومعانيــه عــىل قــدر تعــدد وتفــاوت املؤمنــني �أنفســهم، وحمكــوم �أيًضــا 
ابلبيئــة احلضاريــة والاجامتعيــة واملسســتوى العلمــي والعقــيل للمؤمنــني كــام هــو �أيًضــا يعكــس 

ــص الإنســاين. ــواء والنق ــات والأه ــاكر واملصــاحل والتطلع املشــاعر والأف

جابــة �أو ملجــ�أ مــن الســؤال، حــىت دلى  ن اكن يبــدو اإ لقــد ظــّل ادليــن ســؤالا واإ
ــازل مــن الســامء حيــّل يف لغــة  ــزل مــن الســامء، فهــذا احلــق الن ــ�أن مثــة حــق ن املؤمنــني ب
ــة؛  ــي طورهــا يف البحــث واملعرف ــ�أدوات الإنســان ال ــؤول ب ــم وي الأرض ويســتنطق ويفه
ــدل  ــين ج ــارخي ادلي ــدو الت ــل، ويف ذكل يب ــون والتصــوف �أو الت�أم ــمل والفلســفة والفن الع
ــني  ــة والكــون، ولكــن املتدين ــع الطبيع ــني الإنســان ونفســه �أو م ــاء ب ــال انهت متواصــال وب

ــىل احلــّل. ــا ع ــدو عصي ــض يب نســانية، و�أسســوا لتناق ــة اإ ــذكل �أســو�أ جترب �أنشــ�أوا ب

ىل  ــر اإ ــون، ابلنظ ل ابلفلســفة والفن ــه اإ ــن وتطبيق ــم ادلي ــن فه ــه ل ميك ــرار ب�أن ق ــي الإ فف
ــا  ــة مب ــان اللغ ــا ف ــياء وبدوهن ــق الأ�س ــة حقائ ــة يف معرف ــا الاداة املهنجي ــىل �أهن ــفة ع الفلس
ــل، �أو ل ميكــن ادراك ذكل ادر�اك  يه وعــاء النــص ادليــين ل متنــح املعــى وادللةل والت�أوي
ــال  ــاكر واملشــاعر والأحاســيس واخلي ــن الأف ــري ع ــ�ي اداة التعب ــون فه ــا الفن ــا. و�أم حصيح
وحتويلهــا اإىل معرفــة تر�ــد الإنســان وترتقــي بــه، وهكــذا ل ميكــن فهــم ادليــن فهًمــا حصيًحــا 
مــن غــري فلســفة ول ميكــن تطبيقــه تطبيقًــا حصيًحــا مــن غــري فنــون، ولكــن ذكل يؤنســن 
ادليــن ويــزنع عنــه القداســة ول يبقــى يشء مــن كونــه نــزل مــن الســامء، و�أســو�أ مــن ذكل 
ــوارد  ــمل، .. وامل ــام الع ــه ك ــن نفس ــىل ادلي ــا ع ــود عبئ ــا تع ــة �أهن ــة ادليني ــبة للمؤسس ابلنسس
والرائــب!.. مــاذا يبقــى مــن ادليــن عندمــا يكــون املتديــن هــو نــي نفســه؟ يبقــى لكــه 
ابلطبــع، ولكــن الســؤال احلقيقــي مــاذا يبقــى مــن املؤسســة ادلينيــة والســلطة السسياسســية؟

ويف اجلــدل بــني ادليــن والعــمل اكن العــمل يمتــدد وادليــن ينســحب، ولكــن ذكل حــدث 
لأن الســلطة ادلينيــة مــّدت املقــدس اإىل لك �ــ�أن مــن �ــؤون احليــاة والعــمل، ومل يكــن مثــة 
آلم البــرش، والواقــع �أنــه كــام  جمــال ابلطبــع ســوى للتقــدم وحتســني احليــاة والتخفيــف مــن �
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يقــول برترانــد رســل )5( مل يعــد مثــة حــرب بــني العــمل وادليــن، ومل يعــد ادليــن هــو اخلطــر 
عــىل احلــرايت والتقــدم، ولكهنــا احلكومــات والأنظمــة السسياسســية الاســتبدادية.

ويظــل التديــن الفــردي قابــاًل للبقــاء والاسســمترار همــام تقــدم العــمل، �أو مــازال مثــة حاجــة 
ليــه مل يقدمــه العــمل بعــد ورمبــا لــن يقدهمــا، فادليــن مرتبــط ابحليــاة اخلاصــة الــي يشــعر  اإ
ــة  ــط يف مجموع ــس فق ــة الشــعور، ولي ــن يتلخــص يف طريق ــا �أن ادلي ــون، وطامل ــا املؤمن هب
مــن املعتقــدات، فــاإن العــمل ل يسســتطيع �أن يتعــرض هل، ول ميــك العــمل مــا يقدمــه بشــان 
الأخــالق والقــمي، ولكنــه ميــك ابلت�أكيــد مــا يقدمــه يف عــمل الأخــالق، واحلــال �أن املســائل 
املرتبطــة ابلقــمي؛ �أي املرتبطــة مبــا هــو خــري �أو رش يف حــد ذاتــه، بغــض النظــر عــن نتاجئــه، 
ــد  ــن بشــدة، ومه يف نظــر برتران ــع خــارج نطــاق العــمل، كــام يؤكــد املدافعــون عــن ادلي تق

رســل حمقــون يف هــذا الشــ�أن.

لكــن يظــل املــ�أزق قائـًـام ومعقــًدا ول ميكــن مواهجتــه بســهوةل، ذكل �أن علــوم الإنســان 
قــرار  دراك الـــمتيافزيقي »مــا فــوق طبيعــي« لكنـّـا �أيًضــا يف حاجــة اإىل الإ ليــس مبقدورهــا اإ
ل عــر الإنســان، يقــول تليــش: ليســت الرمــوز ادلينيــة جحــًرا  ب�أنــه ل ميكــن بلــوغ املقــدس اإ
متســاقًطا مــن الســامء، بــل يه مرتخســة يف مجيــع التجربــة البرشيــة، فــال يتيــر لنــا فهمهــا 
ل بوضعنــا يف احلسســبان السســياق الاجامتعــي والثقــايف اذلي تطــورت عــره واذلي وقفــت  اإ

ضــده يف بعــض الأحيــان.

نسان نسانالأنسسنة مبا يه رضورة لدلين ولالإ الأنسسنة مبا يه رضورة لدلين ولالإ

مل يعــد ســهاًل المتيــز بــني ادليــن مبــا هــو نــص مقــدس يصــدق املؤمنــون �أنــه نــزل مــن 
عــاليم هائــل يظــن �أنــه ديــين وتطبيقــات كثــرية مســتندة  الســامء وبــني حمتــوى فكــري واإ
اإىل ادليــن، وصــارت اجملمتعــات املتدينــة تتلقــى �أفــاكًرا ودعــوات يقدهمــا �أحصاهبــا عــىل �أهنــا 
ــتوجب التعزيــر يف ادلنيــا والعــذاب يف الآخــرة، مــن احلــمك والفقــه  ديــن و�أن خمالفهتــا تسس
ــويم  ــن والســلوك الي ــداوي ابدلي ــة اإىل الت ــة والتجاري ــية والاقتصادي ــات السسياسس والتطبيق
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املرمــج دينيًــا، فــال يعــرف املتدينــون المتيــز بــني خمالفــة ادليــن يف دخــول امحلــام ابلرجــل 
اليــرى واخلــروج ابلميــني وبــني العبــادات الرئيسســية، �أو بــني الفــردي الشــخيص يف ادليــن 
ــن  ــة ابمس ادلي ــارب التارخيي ــين والظــين، والتج ــق واليقي ــي واملطل ــني النسس ــي، وب وامجلاع

وبــني ادليــن نفســه.

درج اخلطــاب ادليــين عــىل تقــدمي نفســه مــن خــالل مؤسســات علميــة ومذهبيــة تقــدم 
فــراد واجملمتعــات مث ادلول دليــاًل للفهــم والتطبيــق، ولكــن هــذه املؤسســات انقرضــت يف  للأ
العــامل السســيّن لتحــل حملهــا جامعــات ومؤسســات حكوميــة مــلأت الفــراغ املؤســي بكفاءة 
ولكهنــا مل تقــدر �أن حتصــل عــىل الثقــة الاكفيــة لتباعهــا علمًيــا وتطبيقيـًـا، وســلكت اجملمتعــات 
يف موجــة اتبــاع همــووس بــلك مــا هــو ديــين يف الكتــب والفضائيــات واملســاجد، مث حلقــت 
الســلطات ابجملمتعــات والأفــراد حتــاول جماراهتــا لتتحــول يه الأخــرى اإىل دول دينيــة �أكــر 

مــن �أيــة مرحــةل اترخييــة حــىت تــك املوصوفــة ب�أهنــا متثــل زمنـًـا دينيـًـا مجيــاًل ونقيـًـا.

ــة متناقضــة  ــار ظني ــادر و�أخب ــىل مص ــامئ ع ــاكحس والق ــين ال ــني ادلي ــذا اليق ــل ه يف ظ
ومتعــددة نشــ�أت ســوق دينيــة مزدهــرة يقودهــا العــرض والطلــب واملزايــدة، ومل يعــد �أحــد، 
ــهتا، وصــارت �أيــة فكــرة  حــىت �أهــل الســلطة، قــادًرا عــىل حتــدي فكــرة دينيــة �أو مناقشس
»دينيــة« سســيًفا مســلًطا عــىل النــاس ل ميكــن رّدهــا حــىت لــو مل يكــن لهــا �أصــل يف ادليــن، 
آدم  ــام، �أو �أن � ــاكر الصــالة والصي ن ــة يســاوي اإ هنــا مســ�أةل برشي ــة اإ ــول عــن اخلالف �أن تق
وهــب داود سســتني عاًمــا مــن معــره �أو �أن مــوىس لطــم مــك املــوت وفقــ�أ عينــه يســاواين 

عــدم الإميــان ابهلل والأنبيــاء واليــوم الآخــر...

ســالمًا  املؤسســة ادلينيــة الرمسيــة احملرجــة مــن النصــوص والــي حتــاول �أن تبــدو �أكــر اإ
مــن امجلاعــات ادلينيــة تبــدو تريريــة عاجــزة يف مواهجــة جامعــات متــك اجلــر�أة والوضــوح 
ابحــة اجلــواري وتدعــو اإىل رمج الــزاين ورضب املــر�أة ورفــض مســاواهتا ابلرجــل،  لــرتى اإ
رضــاع الكبــري، وقتــال غــري املســلمني حــىت يدفعــوا اجلزيــة... ويظــل ســؤال معلــق �أمــام  واإ
ــلوا  ــن � ــة؟ اذلي ــذه النصــوص ولك النصــوص ادليني ــل ه ــون مث ــف يفهم ــني كي املؤمن
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التديــن الرمســي الســائد اترخيًيــا جتاهلــوا مثــل هــذه النصــوص ويفكــرون يف املســائل 
ويفهموهنــا بعيــًدا عــن ظاهــر النــص، لقــد اكن ذكل حــاةل هممينــة وســائدة ومل تواجــه 
ــية مــن الســلفيني والعقالنيــني يف اجتاهــني متناقضــني  حتــداًي ســوى مــن جامعــات هامشس
ــادرة  ــة ق ــة والســلطوية والطبقي ــع، وظلــت الوســطية وواقعيهتــا ومؤثراهتــا الاجامتعي ابلطب
عــىل تشــكيل الوعــي ادليــين وتطبيقــه عــىل مــدى القــرون املاضيــة عــىل حنــو غــري حــامس 
ن اكن متقبــاًل يف حمصلتــه، ويف الوقــت نفســه فــاإن حمــاولت فهمــه كــام  فكــراًي وعلمًيــا، واإ
ــان  ــا اإىل الإنس ــة مرده ــة عقالني ــاجه علمي ــق من ــلفية( �أو وف ــري )الس ــوح ظاه ــو بوض ه

ــام. ــاود الاجتاهــان حضوره ــية، حــىت ع ــنة( يه حمــدودة وهامشس )الأنسس

الســلفي �أنشــ�أ حــاةل غــري مسســبوقة مــن التديــن والتطبيــق اذلي حيظــى بت�أييــد جامهــريي 
ــد  ــامل واملســلمني، والرمســي الوســطي والاســتيعايب مل يع ــري، ولكهنــا صــارت حتــداًي للع كب
مالمئـًـا وموثوقـًـا للمتدينــني ول املؤمنــني مــن غــري اتبــاع الســلفية. واخملــرج والبديــل للهيــام 
خطــاب ديــين جديــد طاملــا حاربتــه الســلطة وامجلاعــات مًعــا، ولكنــه اليــوم يبدو هــو احلّل، 
ــة  ــوس والكراهي ــات وادلول ســوى التطــرف واله ــام اجملمتع ــار �أم ــدو ل خي ــري ذكل يب وبغ

والقتــل �أو التخــيل عــن ادليــن.

الأنسسنة مبا يه خمرج من الرصاعات ادلينية الأنسسنة مبا يه خمرج من الرصاعات ادلينية 

تسســمتد مجيــع الرصاعــات الأهليــة وادلينيــة القامئــة اليــوم يف البــالد العربيــة والإســالمية، 
نســانية لدليــن، يعتقــد �أحصاهبــا �أهنــا ادليــن، و�أن خمالفهتــا  مــن �أفــاكر وتقديــرات وت�أويــالت اإ
ــدام.  ع ــا الإ ــان، ورمب ــة واحلرم ــة ابلســجن والغرام ــرصاع، �أو العقوب ــال وال ــتوجب القت تسس
يسســتوي يف ذكل املؤسســات ادلينيــة الرمسيــة القامئــة عــىل الســلطة والقوانــني، وامجلاعــات 
ــن  ــق ع ــل والتطبي ــم والت�أوي ــف يف الفه ــي ل ختتل ــيايس(، وال ــالم السس ــطية )الإس الوس
وســطية املؤسســة ادلينيــة الرمسيــة، والســلفية؛ املعتــدةل مهنــا واملتطرفــة، والرمسيــة واخلارجة 

عــىل القانــون. 
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آن الكــرمي عــىل حنــو واحض وقاطــع، ول خيلــط  ميــز مجيــع املســلمني وغــريمه �أيضــا القــر�
آن ب�أهنــا ليســت كــذكل، ومل يصــف  ــر� ــن الق ــة م آي ــمل يصــف �أحــد � آن بغــريه. ف ــر� �أحــد الق
ذن، يف الفهــم والتطبيــق والت�أويــل، ولكهــا  آن ب�أنــه كــذكل. فاخلــالف، اإ �أحــد نصــا ليــس قــر�
آن الكــرمي؛ مبعــى �أن الــرصاع واخلــالف يــدوران حــول مفاهــمي و�أفــاكر  تــدور خــارج القــر�
نســانية، ل جيــزم �أحــد مــن �أحصاهبــا �أهنــا حــق نــزل مــن الســامء كــام القــر�آن، ول جيــزم �أحــد  اإ
مــن �أحصاهبــا �أن خمالفهتــا يه خــروج عــن ادليــن يسســتوجب القتــال �أو الســجن والغرامــة. 

النــاس يتقاتلــون اليــوم، وميوتــون وجيرحــون ويســجنون ويعاقبــون وهيّجــرون ابمجلــةل، يف 
هنــا ادليــن. ويف الوقــت نفســه،  لك �أحنــاء العــامل الإســاليم، لأجــل مفاهــمي يقــول �أحصاهبــا اإ
آيــة مــن القــر�آن،  فــاإن �أحــدا مــن القتــةل �أو املقتولــني، الســجانني �أو املســجونني، مل ينكــر �
آن.. نقاتــل لأجــل �أفــاكر وتطبيقــات  آن �ــيئا مــن خارجــه وزمع �أنــه القــر� ومل يضــف اإىل القــر�

نســانية نعــرتف �أهنــا فهــم ادليــن وتطبيقــه، وليســت ادليــن نفســه، ول جنــزم بصحهتــا!  اإ

هكــذا، ميــك املُفتــون الرمسيــون ووزارات الأوقــاف والليــات احلكوميــة لتدريــس 
ــة والوســطية والســلفية  ــدةل واملتطرف ــات الإســالمية املعت ــام امجلاع ــة الإســالمية، ك الرشيع
ــن وفهمــه وتطبيقــه  ــة عــىل ادلي ــةل، ســلطات ووصاي ــدة واملعارضــة والســلمية واملقات واملؤي
بقــوة القانــون والســلطة، �أو ابلت�أثــري وادلعــوة، �أو ابلمتــرد ومقاومــة الســلطات، مل خيــر هبــا 
النــص الأصــيل اذلي يؤمــن بــه النــاس. ويف حقيقــة الأمــر، فــاإن اذلي نطبقــه �أو ل نطبقــه، 
واذلي نتقاتــل حــوهل �أو نعاقــب بســببه مــن الســلطة، رمبــا ل يكــون ادليــن اذلي نــزل مــن 
الســامء، ولكنــه فتــاوى وتطبيقــات وضعهــا بــرش خيطئــون ويصيبــون، يعرفــون وجيهلــون، 

يعدلــون ويظلمــون. 

ــن  ــم ادلي ــن فه ــه ل ميك ــي، ذكل �أن ــا التطبيق ــاةل يف بعده ــذه احل ــداء، هب ــ�أس، ابت ول ب
نســانية؛ مــن اللغــة والفهــم والت�أويــل والتفســري والتجــارب والأمثــةل.  ل بــ�أدوات اإ وتطبيقــه اإ
نــه يعرتهيــا حــامت اخلطــ�أ واجلهــل، والنقــص والهــوى واملصلحــة، والعــدل  نســانية، فاإ ومبــا يه اإ
ــد هللا؟  ــن عن ــا م ــن و�أهن ــا ادلي ــىل �أهن ــا ع ــامذا نقدهم ــني؛ فل ــدم اليق والظــمل، والنســبية وع
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ملــاذا ل نــرحي �أنفسســنا مــن لك هــذا العنــاء ونعــرتف لأنفسســنا بــ�أن مــا نفعــه �أو نفهمــه هــو 
ــنة‹، و�أننــا نفهمهــا ونطبقهــا عــىل �أهنــا كــذكل؟  ›�أنسس

يعتقــد �أركــون )6( )7( �أن ادليــن اذلي هيمــل الاجهتــاد الفكــري املبــدع واملنقــاد مجليــع 
ــون  ــوس والقامع ــون ابلنف ــتغلها املتالعب ــرة يسس آةل خط ــاةل � ــح ل حم ــل يصب ــه العق ــا ينتج م
نســان لــيك يرتقــي اإىل درجــة الأنسســنة، وذلكل فــاإن  للحــرايت الأساسســية الــي يتطلهبــا لك اإ
حلــاح اإىل  ــاه اإىل الأبعــاد الغائبــة بعــد ازدهارهــا، ويدعــو ابإ ــون حيــاول �أن يلفــت الانتب �أرك
حيــاء املوقــف الفلســفي يف الفكــر العــريب خباصــة والفكــر الإســاليم بعامــة، فهــو  رضورة اإ
يعتقــد �أنــه ل ســبيل اإىل الاعتنــاء مبصــري الإنســان اعتنــاء �ــاماًل نقــداًي منــرًيا حمــرًرا بــدون 

آفــاق املعــى الــي يقرتهحــا العقــل ويدافــع عهنــا. التســاؤل الفلســفي عــن �

ويؤســس للموقــف الإنســاين ابلتعدديــة الفكريــة واحلــوار والقبــول هبــذا اجلــو وهــو ما اكن 
ســائدا يف جفــر الإســالم وحضــاه، ويشــري �أركــون اإىل املناظــرات الفكريــة والفلســفية الــي 
اكنــت منتــرشة وجتــري بــني مفكريــن كبــار ينمتــون اإىل مذاهــب خمتلفــة بــل ويعتنقــون �أدايًن 
متعــددة �أو متنافســة ويتقنــون علوًمــا متعــددة، مث توقفــت هــذه املناظــرات واحلــوارات منــذ 
القــرن الثالــث عــرش امليــالدي ووصــول الســالجقة اإىل احلــمك ورضب الفلســفة والأنسســنة 

واحلركــة العقليــة مبجملهــا وفــرض مذهــب واحــد عــىل امجليــع بصفتــه حقيقــة مطلقــة.

ــري  ــاس وتوف ــادة املناظــرات واحلــوارات مبشــاركة لك الن ع ــد�أ ابإ ــرى �أن الإصــالح يب وي
وســائل الرتبيــة الإنســانية ومناجههــا وبراجمهــا والتفاعــل املبــدع مــع مجيــع الثقافــات الأخــرى 
ــات �ــعبية �ــفاهية. وكــذكل يراهــن  ــة، �أو عــزل ثقاف ــة رمسي ــل ثقاف وفنوهنــا دون تفضي
يضاهحــا  عــىل معليــة تفســري مجيــع الأنظمــة املعرفيــة الــي �أنتجهــا البــرش يف اجملمتــع وعــىل اإ
ــية عــىل ضــوء العــمل املعــارص وتفكيكهــا مــن  وفهمهــا ونقدهــا. وحتليــل النصــوص الت�أسيسس
ادلاخــل مبهنجيــة ودقــة و�أمانــة علميــة، وهــو يعــى ابلنصــوص الت�أسيسســية : �أصــول ادليــن 

و�أصــول الفقــه.
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ــال  ــرض الانتق ــذكل يف ــا ف لهي ــات اإ ــدة جيــب الالتف ــادا جدي ــة �أبع ــد فرضــت العومل وق
ــة  ــة املقدســة اإىل مرحــةل العومل ــات القومي ــة عــن الأنني ــة املدافع ــن مرحــةل ادلوةل القومي م
الشــامةل مبــا تعنيــه مــن انفتــاح العــامل لكــه عــىل الفضــاءات الواســعة واملوســعة للمواطنــة، 
ويتطلــب ذكل مراجعــات صعبــة وقاسســية للقــمي احملليــة وللــرتاث، ويفر ذكل الانقســامات 

واملواهجــات العنيفــة والصاخبــة واملغامــرات الــي تقــدم علهيــا الأمم واجملمتعــات.

ىل �أعــامل وحمــاولت علميــة وفلســفية قامــت يف القــرن  ويســتند يف مهنجــه هــذا اإ
الرابــع الهجــري ومــا بعــده مثــل »الهوامــل والشــوامل« للتوحيــدي، و«جتــارب الأمم« لبــن 
مســكويه، و«الســعادة والإســعاد« لأيب احلســن العامــري، وكتــب املــاوردي ، وابــن 

ــل،... طفي

مــىت وكيــف انبثــق املوقــف الإنســاين يف السســياق الإســاليم؟ ويف �أي الأوســاط 
الاجامتعيــة انبثــق؟ وملــاذا وكيــف تراجعــت هــذه الزنعــة الإنســانية حــىت انقرضــت �أخــريا يف 

ــارصة؟ ــات الإســالمية املع اجملمتع

خيلــص �أركــون اإىل �أن الفلســفة الإنســانية ادلميقراطيــة تعــوض بقدر الإمــاكن عن الأرضار 
نســان الباحــث عــن  ــواع البــرت الــي حلقــت ابملســارات الأصليــة والقــوى اخلالقــة لالإ و�أن
كينونــة �أكــر وســعادة �أكــر، فالإنســان املتصــاحل مــع لك التجليــات البرشيــة واملتحــرر ممــا 
خيلــع املرشوعيــة عــىل العنــف املدمــر والقــادر عــىل التحــمك بغرائــز الهمينــة والقــوة حيتــاج 

ابلــرورة اإىل مواصــةل عنيــدة وحمبــة وكرميــة للمــرشوع الإنســاين.

ــامل �أو  ه ــزات الإنســان دون هجــل �أو اإ ــىل منج ــاظ ع ــرشوع يف احلف ــذا امل ــل ه ويمتث
حــذف لأي يشء مــن �أعــامل وترصفــات لك الفاعلــني الإنســانيني دون نقــص مــن قميهتــا �أو 
زايدة، فقــد ت�أخــر العــامل يف دمــج العبيــد يف املنظومــة البرشيــة العامــة، واحتاجــت �ــعوب 
اإىل حــروب مرعبــة لتحقيــق اسســتقاللها، ول يــاكد يعــرتف حبــق الاندمــاج لفئــات كثــرية 

منبــوذة اكلنســاء والأطفــال والأقليــات ولغــات وطوائــف وثقافــات كثــرية وخمتلفــة...
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ن مــرشوع الزنعــة الإنســانية ينبغــي �أن يشــق طريقــه داخــل �أجواء الهلــع والآلم والأزمة  اإ
العامــة للقــمي والظــروف الهشــة واخلطــرة للفكــر الاسســهتاليك، واحلقائــق العابــرة اخلادعــة، 
واجملــازر املتكــررة �أمــام عقــل سســيايس بــدون مرتكــزات موثوقــة والفــوىض املعنويــة الــي 

يزيــد مــن حدهتــا سســيول الأخبــار واملعلومــات.

وجنــد تشــاهبا بــني �أركــون وبــني محمد خامتــي )�أسســتاذ الفلســفة والرئيس الإيراين الأسســبق( 
يف اسســتدعاء الفكــر الفلســفي دلى العــرب واملســلمني )مثــال: كتــاب خامتــي ادليــن والفكــر 
ــيايس دلى املســلمني( ولكهنــام يتوصــالن اإىل  يف رشاك الاســتبداد: جــوةل يف الفكــر السس
قراءتــني خمتلفتــني، خفامتــي اكن مشــغوًل بتطويــر الفقــه السســيايس والعمــل السســيايس، 
و�أركــون مشــغول كــام يقــول عــن نفســه بتحقيــق غايتــني متاكملتــني: الاهــامتم ابلبعــد ادليــين 
للوجــود التارخيــي للبــرش يف لك العصــور وعــىل مسســتوايت اكفــة التشــكيالت �أو الفئــات 
قامــة مســافة نقديــة بيننــا وبــني العقائــد الأكــر رســوًخا وجتــذًرا وتقديًســا،  الاجامتعيــة. واإ
ويقصــد العقائــد املسســتنبطة مــن قبــل اذلات الإنســانية يف خمتلــف الثقافــات البرشيــة، �أو 

آخــر حتقيــق علامنيــة ل ترفــض ادليــن. بتعبــري �

يرفــض �أركــون هنــا املهنــج العلــامين الغــريب اذلي عــزل ادليــن و�أبعــده عــن الواقــع الفكــري 
والثقــايف، مفــا يريــده رمبــا يكــون وســطا بــني علامنيــة �أورواب وهمينــة ادليــن يف العامل الإســاليم 
عــىل احليــاة والفكــر والتطبيــق )بــر�أي �أركــون( ورفــض عــام لفــرض الإحلــاد اذلي جــرى يف 
نــه يريــد ابختصــار  ادلول الشســيوعية �أو فــرض ادليــن و�ــعائره عــىل النا�ســئة واجملمتعــات. اإ

علامنيــة همذبــة �أقــل وحشســية وعدوانيــة و�أكــر احرتامــا لدليــن والإنســان. 

ن الفكــر الإســاليم ميتــك يف مســاره التارخيــي الطويــل  �أركــون »اإ و�أخــرًيا يقــول 
مرجعيــات فكريــة رائعــة وعظميــة، كــام ميتــك الــروات �أو الإمــاكنت البرشيــة الروريــة 
نســانية  ــن فلســفة اإ ــًدا يف البحــث الكــوين ع ــذ الآن فصاع ــن املســامهة من ــه م ــي متكن ال
جديــدة، ويه فلســفة تتشــلك يف ثــراء مسســمتر عــن طريــق املامرســة املتضافــرة للتداخليــة 

ــة«. بداعي ــة الإ ــة والتداخلي الثقافي
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ويــرى نــرص حامــد �أبــو زيــد)8( �أن الت�أويــل العلمــي ل يفــي اإىل اســتنطاق النصــوص 
ــدر  ــن خارهجــا، وهت ــىل النصــوص م ــرض ع ــبقا، وتف ــان ودللت حمــددة مسس ــة مبع ادليني
مسســتوايت السســياق اخملتلفــة، والــي يسســتحيل فهــم دلةل النصــوص مبعــزل عهنــا، والبديــل 
تعليــق النصــوص يف الهــواء، حبيــث تقبــل لك مــا ميكــن �أن تســتنطق بــه، فتظــل همينــة 
مبــد�أ »مشوليــة النــص« تــرتامك الت�أويــالت خمفيــة وجــه الواقــع ومزيفــة الوعــي، وهــل بعــد 

ل الضيــاع. ذكل لكــه اإ

وهنــا فــاإن اخلطــاب ادليــين املعــارص حــني يمتســك ابملبــد�أ الفقهــ�ي »ل اجهتــاد فــا فيــه 
ــا  من ــي، اإ ــاد احلقيق ــاوةل لالجهت ــه �أي حم ــا يف وج ــه دامئ ــه وطرح عالن ــد اإ ــني يعي ــص« وح ن
ــتخدام لكمــة »نــص«  يعمتــد يف الواقــع عــىل معليــة خمادعــة دلليــة مغرضــة، تمتثــل يف اسس
آن الكــرمي والأحاديــث النبويــة( بــرصف النظــر  لــدللةل عــىل لك النصــوص ادلينيــة )القــر�
عــن الوضــوح والغمــوض، هــذا اخللــط بــني دلةل النــص الأصليــة وادللةل املعــارصة الــي 
تسســبق اإىل وعــي اخملاطــب العــادي، فيــرتخس يف اذلهــن حتــرمي الاجهتــاد، وتــدرك بــذكل 
اإىل �أي �أحــد يريــد اخلطــاب ادليــين �أن حيــمك احلصــار حــول النصــوص لينفــرد »الكهنــوت« 

بســلطة الت�أويــل والتفســري.

واملهــم يف سســياقنا الراهــن �أن الت�أويــل �أداة معرفيــة، ميكن اسســتخداهما لسســتقراء ادلللت 
ــياء، والنصــوص  يف موضوعــات متعــددة، الــرؤى والأحــالم، والأفعــال الإنســانية، والأ�س
اللغويــة، وهــذا يؤكــد الافــرتاض بــ�أن للثقافــة العربيــة مفهوًمــا للنــص ابملعــى السســميوطيقي، 
ن تــك الثقافــة قــد طــورت مــع الإســالم مفهومــا للنــص يشــمل الكــون  بــل ميكــن القــول اإ

لكــه مــن �أعــىل مرتبــة اإىل �أدنهــا.

�ــاكلية الفكــر ادليين الإســاليم،  ــا لبــن عــريب حيــّل كــام يعتقــد اإ يسســتحر �أبــو زيــد نصًّ
والفكــر ادليــين بعامــة، يقــول ابــن عــريب: »الأمــر حمصــور بــني رب وعبــد، فللــرب طريــق، 

ليــه غايته«  ليــه غايتــه، والــرب طريــق العبــد فاإ وللعبــد طريــق، فالعبــد طريــق الــرب فاإ
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ن اللغــة كــام يقــول �أبــو زيــد ليســت جمــرد �أداة للتعبــري عــن املعرفــة، بل يه يف الأســاس  اإ
ــدة عــىل العــامل واذلات، ويه مــن مث �أمه �أدوات الإنســان يف امتــالك  �أداة التعــرف الوحي
بداعــه الاجامتعــي،  نســان وحمصــةل لإ ذا مل تكــن اللغــة ملــاًك لالإ هــذا العــامل والتعامــل معــه، فــاإ
ذ يتحــول الإنســان ذاتــه اإىل  دراكــه للعــامل �أو عــن فهمــه هل، اإ فــال جمــال لأي حديــث عــن اإ

ليــه املعرفــة مــن مصــدر خــاريج فيحتوهيــا. جمــرد »ظــرف« تلقــى اإ

»تــرى هــل هنــاك عالقــة بــني هــذا املفهــوم اذلي صاغتــه جامعــات فكرية متثــل ابلرورة 
قــوى اجامتعيــة ذات مصــاحل حمــددة وبــني ادللةل اللغويــة الأصيــةل للمــة »عقــل« يف اللغــة 
نتــاج  ن ادللةل الــي اعمتــد علهيــا لك مــن يشــككون يف قــدرة »العقــل« عــىل اإ العربيــة؟ اإ

نــه مســي كــذكل لأنــه »ميســك« املعرفــة الــي ت�أتيــه مــن اخلــارج«  املعرفــة، فقالــوا اإ

لقــد اكنــت الأجيــال الأوىل مــن املســلمني تــدرك �أن جمــال الــويح والعقيــدة مسســتقل عن 
ــياق الــرصاع.  ل يف سس جمــال اخلــرة والفعاليــة الإنســانية والطبيعيــة ومل يتداخــل اجملــالن اإ
ــي  ــروح والتفســريات ال ــه ال ــا مجدت ــر�آين يف الوعــي الإســاليم نصــا اثبت وصــار النــص الق
ــا،  ــرن اخلامــس الهجــري تقريب ــة الق ــرن الأول الهجــري حــىت هناي ــذ الق ــه من ترامكــت علي

وظلــت مالصقــة هل وحمبطــة بــه منــذ ذكل التــارخي حــىت الآن.

اخلالصةاخلالصة 

ــنة« يه الضــامن احلقيقــي والوحيــد للحــرايت ادلينيــة، وممارســة التديــن بعيــدا  ــنة«»الأنسس »الأنسس
عــن الســلطة واخلــوف واملصــاحل والــرايء، واملنّظــم الأفضــل للتعدديــة ادلينيــة والتعــدد يف 
فهــم النصــوص ادلينيــة، �أو كــام يقــول نــرص حامــد �أبــو زيــد: »العلامنيــة يه التفســري العلمــي 

واحلقيقــي لدليــن«.

ل بعــد اســتيعاب الفلســفة والعلــوم  ّن الاجهتــاد الواقعــي يف الفقــه ل ميكــن �أن يتحقــق اإ اإ
واملعطيــات خــارج ادليــن، الفلســفة والسسياســة وعــمل الاجــامتع،... فهــذه الأمــور والعلــوم 

يه الــي تصبــغ توقعــات الأفــراد يف ذكل العــرص.
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ل ابلنفتــاح  والإحيــاء ادليــين يف عــرصن احلــارض ل ميكنــه �أن ينــال النجــاح والتوفيــق اإ
عــىل العلــوم اجلديــدة والتحــولت الفكريــة املعــارصة يف اجملــالت اخملتلفــة، �أو يتفاعــل معهــا 
ــن  ــة ادلي جــراء تغيــري اإصــاليح مــن غــري معرف ــبة والوعــي، ول ميكــن اإ ــع احملاسس مــن موق
ــة  ــم واملعرف ــن الفه ــ�أيت م ــين ت ــود ادلي ــن، ومواهجــة الرك ــة مــن خــارج ادلي ــاكر البرشي والأف
خــارج ادليــن، والفكــر املتخلــف والفهــم املاضــوي للمســلمني عــن النصــوص املقدســة هــو 

نتيجــة حصيــةل التخلــف يف دائــرة احلضــارة والثقافــة الاجامتعيــة املعــارصة.

لهــ�ي، ولكــّن املعرفــة ادلينيــة برشيــة،  واحلجــر الأســاس يف هــذه املقاربــة �أّن ادليــن ويح اإ
فالتفســري هــو ظــيّن متغــري، حيمتــل اخلطــ�أ والصــواب والهوى والتســامح.
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VI1VI1 - التشكيل ادليين ملعتقدات ومشاعر القسوة - التشكيل ادليين ملعتقدات ومشاعر القسوة

ــتحرت الأفــاكر واملصــادر ادلينيــة لمتجيــد القتــل واملــوت  ميكــن مالحظــة كيــف اسس
ــة الإســالمية  ــد الأم ــع الأمم الأخــرى لمتجي ــل والســعي اإىل حتطــمي مجي قصــاء الآخــر، ب واإ
ابعتبارهــا الأفضــل ولتكــون لكمــة هللا يه العليــا، �أو لرتسســيخ الاحتقــار والكراهيــة جتــاه 
الآخــر، وقــد يكــون الآخــر غــري املســمل ابلنسســبة للمعتقــدات ادلينيــة الشــعبية ولكنــه قــد 

ــية والقتاليــة. يكــون لك مــن ليــس مــن امجلاعــة كــام يف حــاةل امجلاعــات السسياسس

وميكــن الرمــز اإىل هــذا املهنــج يف الإقصــاء والكراهيــة حبــاةل »اسســتعالء الإميــان«، والــي 
ن بــد�أت فكــرة مهنجيــة دلى سســيد قطــب عــر عهنــا يف كتابــه »معــامل يف الطريــق« فقــد  واإ
حتولــت اإىل حــاةل واســعة وراخســة ختــزتل تفكــري ومعتقــدات ومشــاعر امجلاعــات الإســالمية 

السسياسسية.

يركــز هــذا الفضــل عــىل تتبــع ومالحظــة الت�أســيس للتطــرف والكراهيــة يف اخلطــاب 
ادليــين الســائد واملتقبــل �ــعبًيا ورمسًيــا يف املســاجد واملــدارس واجلامعــات ودلى جامعــات 
ــا دلى الســلطات  ــه معلًي ــين ومســموح ب ــو عل ــىل حن ــل ع ــي تعم ــيايس ال الإســالم السس

ــية.  السسياسس

تعتــر جامعــة الإخــوان املســلمني التيــار املؤســس للخطــاب ادليــين الســائد مبــا يف ذكل 
خــوان املســلمني، فهو  جامعــات وتيــارات التطــرف والعنــف حــىت عندمــا تكــون معاديــة لالإ
عــداء تنظميــي وسســيايس، لكهنــا يف واقــع احلــال اسســمتدت �أفاكرهــا ووجودهــا مــن الإخــوان 
املســلمني، وليــس مثــة حاجــة كبــرية عــىل الأقــل يف هــذا الكتــاب ملراجعــة �أفــاكر ومقــولت 
ــا  ــرج مهن ــا خ ــدة وم ــرة والقاع ــري والهج ــاد والتكف ــل اجله ــة مث ــة والقتالي ــات املتطرف امجلاع
وعلهيــا، لعتبــارات عــدة، مهنــا �أهنــا جامعــات تعلــن بوضــوح خروهجــا مــن ادلول واجملمتعــات 
ــة العمــل  ــة والتطــرف يف �أوعي ــة كبــرية ملالحظــة الكراهي وخروهجــا علهيــا، لكــن مثــة �أمهي
والتديــن املتقبــةل يف ادلوةل واجملمتــع، مثــل جامعــات الإخــوان املســلمني والإســالم السســيايس 



ميان مياناسستعالء الإ 217217اسستعالء الإ

ويه الــي تعمــل وتنشــط مــن خــالل املؤسســات والترشيعــات والقانونيــة املنظمــة للعمــل 
السســيايس والعــام يف كثــري مــن ادلول العربيــة والإســالمية، وكــذكل التديــن الشــعي 
الســائد واملتقبــل اليــوم يف الاوســاط الاجامتعيــة ويف املســاجد كــام هــو �أيضــا يف الكتــب 

واملنــاجه التعلمييــة يف املــدارس واجلامعــات.  

ميــان« الــي تؤكــد علهيــا فئــات واســعة مــن املتدينــني وامجلاعــات  ــتعالء الإ  حــاةل »اسس
ادلينيــة املتشــددة واملعتــدةل واملقاتــةل عــىل الســواء حــاةل منوذجيــة لســتثارة وت�أجيج مشــاعر 
الكراهيــة والامشــزاز جتــاه الآخــر، مث تؤســس هــذه احلــاةل بطبيعــة احلــال اإىل بنــاء هويــة 

مامتســكة ترفــض مــا عداهــا وحتــرض عــىل تدمــريه بــال تــردد �أو �ــعور ابخلطــ�أ �أو الإمث.

VI2VI2 - الإسالم السسيايس مبا هو اإرضار ابدلين والسسياسة - الإسالم السسيايس مبا هو اإرضار ابدلين والسسياسة

يعــّر مصطلــح »الإســالم السســيايس« عــن معليــات الصياغــة املعــارصة لالإســالم الــي 
ابتــد�أت منــذ �أوائــل القــرن التاســع عــرش، وقدمــت منظومــة واســعة وممتدة مــن التطبيقات 
وادلراســات واملؤسســات وامجلاعــات والأنظمــة اجلديــدة الــي �أعــادت تقــدمي الإســالم عــىل 
ــرب  ــي ســادت يف الغ ــة ال ــية والعلمي ــة والسسياسس ــتوعب التحــولت الاقتصادي حنــو اسس
ومشلــت عــامل الإســالم، ويه هجــود �ــارك فهيــا علــامء ومفكرون و�أســاتذة وابحثــون وطلبة 
ــية ومؤسســات علميــة وتعلمييــة واقتصاديــة،  دراســات عليــا ابلتحالــف مــع �أنظمــة سسياسس
وجامعــات سسياسســية واجامتعيــة؛ �أفضــت اإىل حمصــةل معيقــة ومعقــدة مــن ادلراســات واملنــاجه 
ــمي  ــة واحلــمك والتعل ــات »الإســالمية« يف الســلوك والثقاف ــج واملؤسســات والتطبيق والرام

والإعــالم والبنــوك والأســواق والســلع واخلدمــات والعالقــات.
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VI3VI3 - ما الإسالم السسيايس؟ - ما الإسالم السسيايس؟

ــات الإســالمية  ــاره يعــين امجلاع ــيايس، ابعتب ــح الإســالم السس ــتخدام مصطل �ــاع اسس
السسياسســية الــي تعمــل لأجــل تطبيــق الرشيعــة الإســالمية واملفاهــمي والأحــاكم الإســالمية 
مــن خــالل املشــاركة السسياسســية الســلمية و/�أو ادلميقراطيــة، لكنــه امس حيمتــل تســميات 
ــيايس لالإســالم، ويشــمل  ــوم السس ــه يعــين التطبيــق واملفه ن ذ اإ �أخــرى كثــرية غــري ذكل؛ اإ
ــة  ــق الرشيع ــي تطب ــة، وال ــة والإســالمية القامئ ــية العربي ــة السسياسس ــف الأنظم ــذا التعري ه
ســالمية متطرفــة،  الإســالمية �أو تقــوم بــدور ديــين سســيايس، كــام يشــمل �أيضــا جامعــات اإ
ســواء اكنــت ســلمية �أو تسســتخدم العنــف؛ لأهنــا �أيضــا جامعــات دلهيــا برامــج وتصــورات 

ــيا. لتطبيــق الإســالم وفهمــه سسياسس

لقــد �أدى هــذا الغمــوض والشــمول يف معــى املصطلــح اإىل لبــس وتبايــن يف التعامــل مــع 
ــيايس«؛ فبعــض احلكومــات وادلراســات تنظــر اإىل امجلاعــات الإســالمية  »الإســالم السس
مجيعهــا؛ املســلحة والســلمية واملتطرفــة ابعتبارهــا جامعــة واحــدة، وبعضهــا الآخــر يضيــف 
ســالمية تؤمــن ابملفاهــمي واملبــادئ الــي تؤمــن هبــا امجلاعــات الإســالمية  لهيــا دول عربيــة واإ اإ
السسياسســية، ومســح هــذا اللبــس والغمــوض بعدم وضوح املواقف السسياسســية وادلبلوماسســية 
ــيايس، وجعــل احلكومــات تتعامــل مــع امجلاعــات واملفاهــمي الإســالمية  مــن الإســالم السس
حســب ادلول واملناطــق واملواقــف السسياسســية والأيديولوجيــة دون معيــار واحض �أو حمــدد 

لتقيــمي الظاهــرة ومراجعهتــا.

نــه  وبغــض النظــر عــن ادلللت الاجامتعيــة والواقعيــة ملصطلــح الإســالم السســيايس، فاإ
عــادة صياغــة وفهــم الإســالم فهــام معــارصا �أنشــ�أ منظومــة جديــدة للفهــم والتطبيــق  مبــا هــو اإ
يف عــامل الإســالم تعمــل مبوجهبــا ادلول وامجلاعــات، وامتــد ت�أثريهــا اإىل املؤسســات ادلينيــة 
ضفــاء الطابــع الإســاليم »الأســلمة« والرشعيــة ادلينيــة  والتعلمييــة واجملمتعيــة، وتقــوم عــىل اإ
عــىل لك جمــالت احليــاة يف احلــمك والتعلــمي والأســواق والإعــالم والســلوك والفنــون، فيكون 
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ســالمًا �أو خروجــًا عــىل الإســالم، وتقــدمي هــذه الرامــج والتطبيقــات  لك مــا عداهــا ليــس اإ
الشــامةل يف دليــل معــيل واحض ينتقــي مــن املصــادر التقليديــة، ويســتبعد الفلســفة والفنــون 

و�أوعيــة التديــن الــرويح والشــعي واملؤسســات العلميــة واملذهبيــة الســابقة.

ن الأنظمــة السسياسســية وامجلاعــات الإســالمية مجيعهــا ل تســمي نفســها »الإســالم  اإ
السســيايس« ول تفضــل هــذه التســمية، وتفضــل لك جامعــة امسهــا اخلــاص هبــا، ويه 
ــددة وغامضــة  ــمي متع ــا تعكــس مفاه هن ــا »الإســالمية«؛ فاإ ــع بيهن ن اكن جيم تســميات، واإ
نــه �أيضــا وعــي غامــض ومتناقــض، ويعكــس جعــز امجلاعــات عــن  لتعريــف ووعــي اذلات، فاإ
ن مل يكــن اسســتحاةل تقــدمي  تقــدمي رؤيــة واحضــة متفــق علهيــا، كــام يعكــس �أيضــا صعوبــة اإ
ــاطة  ــه وببس ــة، ذكل �أن ــميه بوضــوح ودق ــا تس ــس م ــا تعك ــق علهي ــمية واحضــة ومتف تس
ــة  ــة حســب احلــاةل احلضاري ــة يف خريطــة ل هنائي ــم النصــوص ادليني ــراءات وفه ــدد ق تتع

ــردي �أيضــا. ــي والف ــتوى امجلع ــىل املسس ــة الســائدة ع ــة والثقافي والاجامتعي

ــداث الأخــرية  ــرت الأح ــد �أظه ــاكر الإســالمية، فق ــوض يف الأف ــذا الغم ــن ورمغ ه لك
يف الــرشق الأوســط )الربيــع العــريب( قــوة الأفــاكر وقدرهتــا عــىل عبــور احلــدود الوطنيــة 
ن اكن مــن عقــد اجامتعــي يصلــح خمرجــا  والت�أثــري عــىل الأفــراد وادلول واجملمتعــات، واإ
للأزمــات والرصاعــات القامئــة، فهــو »التديــن بــدل مــن الأســلمة« مبعــى �أن يكــون ادليــن 
ملهــام للقــمي واملبــادئ والسسياســات عــىل حنــو فــردي و/�أو اجامتعــي يف حــني ختضــع 
السسياســة والترشيعــات للعقالنيــة الاجامتعيــة والأخالقيــة معــرا عهنــا ابجهتــاد النــاس 
حســب الانتخــاابت الترشيعيــة والعامــة دون ادعــاء ابلصــواب ادليــين �أو السســيايس، 
بــل ويف الــزتام سســيايس وثقــايف ابحامتليــة اخلطــ�أ، مــا يعــين ابلــرورة �أنــه ليــس ممكنــا يف 
ادلميقراطيــة واحلــمك والسسياســة اجــرتاح حلــول ومبــادئ وقــرارات متثــل احلــق اذلي ل ي�أتيــه 

ــه ول مــن خلفــه! ــني يدي الباطــل مــن ب

قدمــت وزارة اخلارجيــة الريطانيــة )1( تعريفــا لالإســالم السســيايس مفــاده »تطبيــق القــمي 
ــية، ويف  ــة السسياسس ــالل املشــاركة يف العملي ــن خ ــة، م ــات احلديث الإســالمية يف احلكوم
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ــزتام  ميــان �أو ال ــمتدة مــن اإ بعــض احلــالت تكــون هــذه املشــاركة تكتيكيــة، وليســت مسس
ــات  ــيايس جامع ــوم الإســالم السس ــن �أن يشــمل مفه ــة، وميك ــات ادلميقراطي ــمي والعلمي ابلق

ــة للغــرب والليراليــة. متطرفــة ومعارضــة لدلميقراطيــة، �أو معادي

ن مراجعــة البيــانت حــول الإســالم السســيايس تظهــر مجموعــة مــن الآراء واملعتقــدات  اإ
والأهــداف جتعــل املفهــوم واســعا ويشــمل طيفــا مــن اجملموعــات والأفــراد، بعضهــا مؤمــن 
وملــزتم الزتامــا حقيقيــا مببــادئ ادلميقراطيــة والقــمي الليراليــة مثــل املســاواة والاحــرتام 
ــة  آراء �أخــرى متطرف ــام توجــد � ــة، ك ــدات اخملتلف ــع ادلاينت واملعتق ــادل، والتســامح م املتب

ــة. ومتعصب

وقــد �ــغلت ادلوةل الريطانيــة مبســ�أةل الإســالم السســيايس مبــا هــو امجلاعــات السسياسســية 
الإســالمية، و�أعــدت يف ذكل تقريريــن؛ �أحدهــام لــوزارة اخلارجيــة، والآخــر للرملــان 
ــىل  ــرش ع ــان ن ــر الرمل ــن تقري ــة ولك ــر وزارة اخلارجي ــالع تقري ــح الاط ــاين، ومل يت الريط
موقعــه الرمســي يف الإنرتنــت، معيــدا اجلــدل حــول �أســلمة السسياســة وامجلاعــات املشســتغةل 

يف هــذا الإطــار.

جابهتــا  تقــول وزارة اخلارجيــة الريطانيــة عــىل لســان وكيــل الــوزارة توبيــاس ال. وود يف اإ
ــيايس »مصطلــح الإســالم يغطــي طيفــا  عــىل ســؤال الرملــان عــن تعريــف الإســالم السس
واســعا مــن احلــراكت والأيديولوجيــات غــري العنيفــة، ول يســتبعد التعريــق �أيضــا جامعــات 
ســالمية متطرفــة مثــل القاعــدة وتنظــمي ادلوةل الإســالمية، ولكــن بيــان الــوزارة يــوحض �أنــه  اإ
ليــس مــن املفيــد تطبيــق مهنــج واحــد يف مجيــع الظــروف، والأفضــل هــو التعامــل مــع لك 
ن مشــاركة وزارة اخلارجيــة والكومنولــث مــع الإســالم السســيايس  حــاةل عــىل حــدة، وقــال اإ

جــزء مــن معلهــا حســب البــدل �أو املــاكن اذلي نعمــل فيــه.

ــمتع الهيــم الرملــان الريطــاين تعريفــات خمتلفــة ومتعــددة تعمتــد  وقــدم الشــهود اذليــن اسس
ن اكنــوا مؤيديــن �أو مشــككني،  عــىل موقــف الشــهود �أنفســهم مــن الإســالم السســيايس، اإ
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ــة والســلمية مــع جامعــات العنــف  ــان امجلاعــات ادلميقراطي كــام تدمــج يف كثــري مــن الأحي
ــالموية«  ــيايس« �أو »الإس ــالم السس ــف »الإس ــا تعري ــملها مع ــة، ويش ــداء لدلميقراطي والع

ــيةل. ن اختلفــت يف الوسس هنــا جامعــات تتشــارك يف الهــدف، واإ ــال بعــض الشــهود، اإ وق

VI4VI4 - قضية احلمك  والت�أسيس لالإسالم السسيايس - قضية احلمك  والت�أسيس لالإسالم السسيايس

قــرار قبــل مناقشــة قضيــة احلــمك دلى الإســالم السســيايس �أن الفكــر الإســاليم  جيــب الإ
التقليــدي املتبــع دلى ادلول اجملمتعــات يف مســ�أةل احلــمك يف حاجــة اإىل مراجعــة و�أن احملتــوى 
ــع  ــدةل �أو املراج ــة املعت ــن املصــادر الســلفية �أو التقليدي ــمتد م ــع واملسس ــم التارخيــي املتب الفه
الإســالمية التارخييــة ميثــل قامًســا مشــرتاًك لــدلوةل والإخــوان املســلمني وامجلاعــات املتشــددة 
ــات  ــني امجلاع ــه ادلوةل وب ــم والفكــر الرمســي اذلي تتبع ــني الفه ــالف ب و�أن مســاحة الاخت

املتشــددة ليســت كبــرية.

ــا  ــول دينيً ــ�ي مقب ــوذج فكــري وفقه ــا يف حاجــة اإىل البحــث عــن من ــع �أنن ــد ابلطب ومؤك
ويســاعد �أكــر يف املواهجــة الفكريــة مــع املتطرفــني، كــام �أنــه يصلــح للعــرص احلديــث 
ــا  ــد منوذًج ــن �أن جت ــات ميك ــاإن ادلوةل واجملمتع ــذكل ف ــرب، وب ــن الغ ــل م ــه ومتقب وطبيعت
ــة الإســالمية ومقاصدهــا  ــين ول الرشيع ــع الضمــري ادلي ــدا م ــا ل يتعــارض �أب فكــرايًّ وفقهًي
ــة مــع  ــرًيا يف املواهجــة الفكري ــه منــوذج �أكــر فعاليــة وت�أث ن وجوهرهــا، ويف الوقــت نفســه فاإ
املتشــددين والإرهابيــني واخلارجــني عــىل ادلوةل والقانــون ابمس ادليــن، وهــو �أيًضــا ميكــن �أن 

ــدم. ــامل املتق ــن يف الع ــوًل كبريي ــا وقب جيــد احرتاًم

ننــا قــادرون عــىل فهــم الإســالم وتطبيقــه واتباعــه دون حاجــة للحــرج  املقــوةل ببســاطة اإ
مــع الفهــم الأكــر اتباعًــا يف التــارخي مــن قبــل ادلول واجملمتعــات ودون �أن نتخــىل عــن 
الإســالم وعالقتــه ابلترشيــع وادلوةل والــرتاث والثقافــة والتعلــمي واجملمتــع، ويف الوقــت نفســه 
ــ�ي الــواحض واحلــامس مــع امجلاعــات املتطرفــة  ننــا قــادرون عــىل الامتيــز الفكــري والفقه فاإ
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واخلارجــة، و�أن نكــون �أكــر انســجاًما مــع العــامل والعــرص، و�أكــر تقبــاًل متبــادًل بيننــا حنــن 
املســلمني وبــني العــامل.

VI5VI5 - مناذج احلمك الإساليم �أو مس�أةل ادلين وادلوةل - مناذج احلمك الإساليم �أو مس�أةل ادلين وادلوةل

ليســت ادلول واحلكومــات الإســالمية متشــاهبة يف مســ�أةل عالقــة ادليــن وادلوةل �أو يف 
فلســفهتا ورؤيهتــا دلورهــا ادليــين، وميكــن �أن نعــرض منــاذج عــدة قامئــة ابلفعــل �أو نظريــة 

دلى امجلاعــات واملفكريــن.

 ادلوةل ذات الرشعيــة ادلينيــة، مثــل �أنظمــة اخلالفة، �أو الإمامة �أو الســلطة السسياسســية . 1
دراج الــامنذج  الــي تضيــف اإىل دورهــا ورشعيهتــا ادلور والالــزتام ادليــين، بــرمغ اإ
هنــا خمتلفــة عــن بعضهــا ولكهنــا تتشــابه جوهــرايًّ يف مســ�أةل  الثالثــة يف عنــوان واحــد فاإ

دورهــا ادليــين ومرجعيهتــا الأساسســية يف احلــمك ومصــدر رشعيهتــا.
 ادلوةل املدنيــة الإســالمية، �أو كــام يســمهيا ابــن خــدلون دوةل »املصــاحل« الــي تسســمتد . 2

وجودهــا وفلســفهتا ومبادهئــا مــن مصــاحل سسياسســية وعامــة للبــدل اذلي حتمكــه ومواطــين 
هنــا تتحــرى الرشيعــة الإســالمية يف احلــمك والترشيــع  ادلوةل ويف الوقــت نفســه فاإ
ــوذج  ــاك من ــا، فهن ــا ليســت متشــاهبة متاًم ــة، ويه يف ذكل �أيًض ــمي العام ــادئ والق واملب
ــك واذلي  ــة للم ــة ادليني ــاحل( والرشعي ــة )املص ــني ادلوةل املدني ــع ب ــرب اذلي جيم املغ
ــىل  ــه ع ــوذج مــرص واذلي تشــرتك في ــاك من ــني، وهن ــري املؤمن ــه �أم ــا ب�أن يوصــف رمسًي
مــارات والأردن وعــامن والكويــت  اختــالف فــا بيهنــا كثــري مــن ادلول العربيــة مثــل الإ
وقطــر والبحريــن واجلزائــر والميــن، وهنــاك منــوذج ابكسســتان اذلي يضيــف اإىل مبــادئ 

ــة الإســالمية. ادلوةل وطبيعهتــا الهوي

ــريب والإســاليم،  ــع الع ــارخي والواق ــيوعًا وانتشــاًرا يف الت ــر �س ــو الأك ــوذج ه ــذا المن ه
ــن  ــالدي، وميك ــارش املي ــع الهجــري/ الع ــرن الراب ــذ الق ــال ادلوةل الإســالمية من ــل ح وميث

ــدلون. ــن خ ــبة اإىل اب ــدلوين« نسس ــي �أو »اخل ــوذج الواقع ــه ابلمن وصف
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 دول علامنية ذات هوية اإسالمية، مثل البوسسنة، و�ألبانيا، وكوسوفا.. 3
 دول علامنيــة يــؤدي الإســالم فهيــا دوًرا مؤثــًرا يف احلــمك واجملمتــع والثقافــة، مثــل تركيــا . 4

آسســيا الوســطى. ندونيسســيا ومالــزاي ودول � منــذ 1924، واإ
ســالمية، مثــل الســودان وتونــس . 5 ســالمية حتمكهــا جامعــات وحــراكت اإ  دول مدنيــة اإ

ــتان. والعــراق وافغانسس
ــوذج . 6 ــو من ــل، وه ــة ابلفع ــري قامئ ــة غ ــات املتشــددة، ويه دول افرتاضي ــوذج امجلاع  من

�أقــرب اإىل احلــمل �أو املثــال اذلي يداعــب خيــال جامعــات وفئــات مــن املســلمني، وهــو 
ــرام  ــو ح ــش وبوك ــدة وداع ــوان والقاع ــية، الإخ ــات الإســالمية السسياسس ــوذج امجلاع من
ــرمغ عــدم واقعيــة هــذا المنــوذج وعــدم تطبيقــه عــىل �أرض  والســلفيات القتاليــة،... وب
نــه ميثــل اليــوم �أكــر حتــدي لــدلول واجملمتعــات الإســالمية والعــامل �أيًضــا، فهــو  الواقــع فاإ
ــية والاجامتعيــة. ملهــم الإرهــاب والتطــرف وكثــري مــن الأزمــات والانقســامات السسياسس
  

VI6VI6 - حتليل فكري عام للامنذج القامئة والنظرية للحمك الإساليم - حتليل فكري عام للامنذج القامئة والنظرية للحمك الإساليم

يعــرض هــذا التحليــل �أربعــة منــاذج فكريــة تنظرييــة للحــمك الإســاليم، ســوف تســمى 
ــا  ــرورة يه م ــت ابل ــة، ليس ــة وصفي ــامء معلي ــة ب�أس ــذه الورق ــل يف ه ــراض التحلي لأغ

ــه �أنفســهم، ويه: ــا ب يســمي �أحصاهب

 المنوذج ادليين الغالب، اذلي يرى احلمك مس�أةل دينية.. 1
ــيايس احلديــث، واذلي تعــر عنــه امجلاعــات الإســالمية القامئــة . 2  منــوذج الإســالم السس

اليــوم، مثــل الإخــوان والقاعــدة والســلفيات القتاليــة. 
ــن خــدلون، . 3 ــرتاث الإســاليم هــو اب  المنــوذج الواقعــي، و�أفضــل مــن عــر عنــه يف ال

ويعــر عنــه عــىل حنــو دقيــق ومــالمئ كتــاب »دعــاة ل قضــاة« ت�أليــف حســن الهضيــي. 
ــة . 4  المنــوذج الإســاليم العقــالين، واذلي حيــاول �أن يفــر النصــوص والأحــاكم ادليني

وفــق منــاجه عقالنيــة معــارصة، �أو يراجــع ويعيــد النظــر يف �أفهــام ســائدة ولكنــه يردهــا 
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ــا اإىل القواعــد واملبــادئ التقليديــة املتبعــة يف الفقــه والترشيــع الإســاليم، و�أفضــل  وفقً
مــن يعــر عــن هــذا المنــوذج الشســيخ عــيل عبــد الــرازق يف كتابــه »الإســالم و�أصــول 
ــد، ومحمــد  ــو زي ــد �أب ــرص حام ــاكر ن ــب و�أف ــا كت ــياق �أيًض ــذا السس ــ�أيت يف ه احلــمك« وت
ــن ر�ــد  ــه اب ــن عن ــرتاث الإســاليم ف�أ�ــهر م ــا يف ال ــمي، و�أم ــد هللا النع ــون، وعب �أرك

)فصــل املقــال فــا بــني احلمكــة والرشيعــة مــن اتصــال( وهنــاك كثــري غــريه.

 منوذج احلكومة ادلينية منوذج احلكومة ادلينية  1-1-

ــو النظــر اإىل  ــيعي ه ــين والشس ــرتاث الإســاليم السس ــب يف الفكــر وال ــف الغال ن املوق اإ
اخلالفــة واحلــمك ابعتبارهــام ركنـًـا �أساسســًيا مــن ادليــن والعقيــدة، ويغلــب يف الســلوك والفكــر 
ضفــاء كثــري مــن معــاين  الإســالمية املتبــع حــىت اليــوم يف ادلول العربيــة والإســالمية اإ
ــاك  ــن هللا، ولكــن هن ــمتد ســلطانه م ــة يسس ــة، و�أن اخلليف ــية عــىل اخلالف و�أحــاكم القدسس
ــمتد ســلطانه مــن الأمــة،  ليــه بعــض علــامء الأمــة وهــو �أن اخلليفــة يسس مذهــب اثن نــزع اإ
فهــ�ي مصــدر قوتــه، ويه الــي ختتــاره لهــذا املقــام، ومثــل هــذا اخلــالف بــني املســلمني 
يف مصــدر ســلطان اخلليفــة قــد ظهــر بــني الأوروبيــني واكن هل �أثــر فعــيل كبــري يف تطــور 
ــوك. ــاين جــون ل ــز، والث ــارخي الأورويب، ميثــل الاجتــاه الأول الفيلســوف تومــاس هوب الت

ــة(  ــه )اخلليف ــة، و�أن ــة عظمي ــات ديني ــة صف ــىل اخلليف ــرتاث الإســاليم ع ــى ال ــد �أضف لق
يسســمتد ســلطانه مــن ســلطان هللا تعــاىل وقوتــه مــن قوتــه. ذكل ر�أي جتــد روحــه ســارية 
بــني عامــة العلــامء وعامــة املســلمني �أيًضــا، ولك لكامهتــم عــن اخلالفــة ومباحهثــم فهيــا تنحــو 
ــة  ــاىل. فاخلليف ــة ظــل هللا تع ــوا اخلليف ــد جعل ــدة، وق ذكل النحــو، وتشــري اإىل هــذه العقي
يــزنل مــن �أمتــه مبــزنةل الرســول مــن املؤمنــني، هل علهيــم الوليــة العامــة، والطاعــة التامــة،  
والســلطان الشــامل، وهل حــق القيــام عــىل ديهنــم، فيقــمي فهيــم حــدوده، وينفــذ رشائعــه، 
وهل ابلأوىل حــق القيــام عــىل �ــؤون دنيــامه �أيًضــا، وعلهيــم �أن حيبــوه ابلكرامــة؛ لأنــه نئــب 
ــرازق  رســول هللا، مفــن ســام اإىل مقامــه بلــغ الغايــة الــي ل جمــال فوقهــا خمللــوق. )عبــد ال
مقتبًســا مــن البيضــاوي: مطالــع الأنــوار( وعــىل املســلمني �أن يســمعوا هل ويطيعــوه ظاهــًرا 
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وابطنـًـا، وليــس للخليفــة رشيــك يف وليتــه ول لغــريه وليــة عــىل املســلمني. )عبــد الــرازق، 
ــد( لأن  ــيخ الأزهــر يف العــام 1847 يف رشح جوهــرة التوحي مقتبًســا عــن الباجــوري �س
ــزوم طاعتــه  مــام ول طاعــة الأمئــة مــن طاعــة هللا وعصياهنــم مــن عصيــان هللا. فنصــح الإ
ــه،.. ومجــةل  ل علي ســالم اإ ــت اإ ــه ول يثب ل ب ــان اإ مي ــم اإ ــر لزم، ول ي ــرض واجــب و�أم ف
ن الســلطان خليفــة رســول هللا وهــو �أيًضــا محــى هللا يف بــالده وظــه املمــدود عــىل  القــول اإ
عبــاده، .. وليتــه عامــة مطلقــة، كوليــة هللا ووليــة رســوهل، ول غــرو حينئــذ �أن يكــون 
هل حــق التــرصف يف �أرقــاب النــاس و�أبضاعهــم.  ) عبــد الــرازق ص 117، مقتبًســا مــن 

العقــد الفريــد(

ويذكــر عــيل عبــد الــرازق ب�أنــه ميكــن �أن تــرى يف مقدمــات الكتــب مثــل الرســاةل 
ــرازي،  ــن ال ــي، ويف رشهحــا لقطــب ادلي ــين الاكت ــة للقزوي ــد املنطقي ــية يف القواع الشمسس
ــك �أو  ــلطة امل ــ�أن س ــاد ب ــف �أن الاعتق ــور كي ــرشح املذك ــىل ال ــيالكويت ع ــية السس وحا�س

ــاس. ــائر الن ــامء وس ــني العل ــوةل راخســة ب ــن هللا مق ــمتدة م ــة مسس اخلليف

ويف مجمــل كتــب الفقــه والعقيــدة )عــمل الــالكم( ميكــن بوضــوح مالحظــة �أن الأغلبيــة 
تــرى وجــوب اخلالفــة، وقــد خالفهــم يف ذكل بعــض الفقهــاء مــن املعــزتةل واخلــوارج، 
ذا تواطــ�أت الأمــة عــىل العــدل  مضــاء �أحــاكم الــرشع، فــاإ منــا هــو اإ والواجــب عنــد هــؤلء اإ
مــام ول جيــب نصبــه، و�أمــا املوجبــون فقــد احتجــوا  ىل اإ وتنفيــذ �أحــاكم هللا تعــاىل مل حيتــج اإ
بـــاإجامع الصحابــة والأمــة مــن بعــدمه ورضورة تطبيــق الأحــاكم والإصــالح والأمــر 

ابملعــروف والهنــ�ي عــن املنكــر.

 المنوذج الواقعي المنوذج الواقعي  2-2-

يعتــر كتــاب دعــاة ل قضــاة )1( �أفضــل تنظــري فكــري ورشعــي للواقعيــة السسياسســية، 
ــية الواقعيــة، ول يف جامعــة الإخــوان  ــا ول معمتــًدا يف الأنظمــة السسياسس ولكنــه ليــس متبًع
املســلمني بــرمغ �أن مؤلفــه )الهضيــي( هــو املر�ــد الثــاين للجامعــة بعــد حســن البنــا، وبــرمغ 



ميان مياناسستعالء الإ اسستعالء الإ 226226

�أن الهضيــي �ألــف الكتــاب عــام 1969 للــرّد عــىل الفكــر القطــي التكفــريي اذلي اكتســح 
ــع  ــري الواق ــدًرا لتفس ــاره مص ــات ابعتب ــدلول واجملمتع ــح ل ــه يصل ن ــتينات فاإ ــة يف السس امجلاع

واحلــمك عليــه.

ل يبــدو الكتــاب )دعــاة ل قضــاة حلســن الهضيــي(  منتــرًشا بــني الإخــوان املســلمني ول 
يبــدو يف ت�أثــريه مثــل سســيد قطــب اذلي اسســتطاع �أن حيــول الإخــوان املســلمني وكثــرًيا مــن 
جامعــات الإســالم السســيايس يف انعطافــة كــرى وجيعلهــا عــىل حــال خمتلــف عــن فكرهتــا 
املنشســئة بــل يف حــاةل اختــالف كبــري عــن �أفــاكر وتصــورات مؤسســها حســن البنــا، بــل 

واتبعــت �أيًضــا سســيد قطــب جامعــات التحريــر واجلهــاد والقاعــدة.

يركــز الهضيــي عــىل مناقشــة احلــمك واملوقــف اذلي بنتــه جامعــات الإســالم السســيايس 
آنيــة »ومــن مل حيــمك مبــا �أنــزل هللا ف�أولئــك مه الاكفــرون« ويف ذكل  والقتــايل حــول الآيــة القر�
نــه يقــدم ت�أصيــاًل جديــًدا وهمًمــا للحكومــات الإســالمية »الواقعيــة« ويــرد املوقــف والفهــم  فاإ
يف مســ�أةل احلــمك اإىل القواعــد الأساسســية يف ادليــن، ومهنــا �أن »حــمك الناطــق بشــهاديت )�أن 
ــه �أحــاكم املســلمني،  ــره مســلًما جتــري علي هل اإل هللا و�أن محمــًدا رســول هللا( �أن نعت ل اإ
وليــس لنــا �أن منحــض صــدق �ــهادته«، ومل تــرد »احلامكيــة« »حامكيــة هللا« يف الكتــاب 
ن احلــمك اإل هلل« )ســورة  ــظ احلــمك »اإ ــث، ولكــن ورد لف ــح حدي ــه مصطل ــنة ولكن والسس
يوســف 40( وهنــاك �أيًضــا قــوهل تعــاىل »فــال وربــك ل يؤمنــون حــىت حيمكــوك فــا جشــر 

بيهنــم مث ل جيــدوا يف �أنفســهم حرًجــا ممــا قضيــت ويســلموا تســلميًا« )النســاء 65(.. 

ــودودي )املصطلحــات الأربعــة يف  ــول امل ــومه البعــض يف ق ــد ت ــول الهضيــي: »وق  ويق
ل بيــد هللا اسســتحاةل  ميــان �أل يكــون احلــمك والأمــر والترشيــع اإ آن( �أن مــن مقتــى الإ القــر�
�أن يــ�أذن هللا عــىل للنــاس �أن يضعــوا لأنفســهم بعــض التنظــات �أو الترشيعــات الــي تنظــم 
جانًبــا مــن حياهتــم، .. وهــذا فهــم خاطــئ، كــام �أن عقولنــا ليســت حامكــة عــىل هللا بــيء، 
فــال جيــوز ملســمل �أن جيعــل مــن عقــه حــّدا لســلطة هللا تعــاىل، واذلي ينفــي �أن يكــون 
ــه  ــّد بعق ــا حي من ــات اإ ــات �أو التنظ ــض الترشيع ــع بع ــاس يف وض ــل �أذن للن ــز وج هللا ع
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ــا  ــان ننظمه ــرًيا مــن �أمــور دني ــا كث مــن ســلطان هللا،.. واحلــق �أن هللا عــز وجــل تــرك لن
طــار مقاصــد عامــة وغــاايت حددهــا سســبحانه وتعــاىل و�أمــر  ليــه عقولنــا يف اإ حسســا هتدينــا اإ
بتحقيقهــا، وبــرشط �أل حنــل حراًمــا �أو حنــرم حــالًل« ول ميــك �أحــد �أن يبيــح حمرًمــا، و�أمــا 
ــرار �أو  ــد تتخــذ �ــلك ق ــي ق ــنّوا فهيــا مــن الأنظمــة ال ــاإن للمســلمني �أن يسس املباحــات ف

لحئــة �أو قانــون، ويه ترشيعــات ل جيــوز �أن يــزمع �أحــد �أهنــا مــن ترشيــع هللا..

ــر هللا،  ــن �أوام ــض م ــة وبع ــن �أحــاكم الرشيع ــه يشء م ــاب عن ل وغ ــد اإ ــن �أح ــا م وم
ل وقــد �أخطــ�أ يف حــمك مــن �أحــاكم الرشيعــة، فليــس بعــد النــي املعصــوم  ومــا مــن �أحــد اإ
معصــوم، وعامــة النــاس �أقــل علًمــا و�أقــل قــدرة عــىل النظــر يف الأدةل و�أكــر خطــ�أ يف فهــم 
النصــوص واسســتنباط الأحــاكم الرشعيــة مهنــا، وجلّهــم عاجــز عــن النظــر يف الأدةل جاهــل 
نــه  قامــة الراهــني ملعرفــة احلــمك... » مفــن �أخطــ�أ يف اعتقــاد �أو حــمك هجــال فاإ مبعرفــة كيفيــة اإ
ميانــه« حــىت الرســول ميكــن �أن خيطــئ يف احلــمك كــام يف  ســالمه واإ ن اكن خمطئـًـا حمكــوم ابإ واإ
منــا �أن بــرش مثلــمك، ولعــل �أحــدمك �أن يكــون �أحلــن حبجتــه  نــمك ختتصمــون اإيل، واإ احلديــث »اإ
مــن �أخيــه مــن الآخــر، ف�أقــي عــىل حنــو مــا �أمســع، مفــن قضيــت هل بــيء مــن حــق �أخيــه 

منــا �أقطــع هل قطعــة مــن النــار«..  فــال ي�أخــذه فاإ

ــر،  ــزل هللا اكف ــا �أن ــر اذلي ل حيــمك مب ــى ويل الأم ــامك مبع ــ�أن احل ــني ب ــىل القائل ــرد ع وي
نــه  بــرصحي قــوهل تعــاىل »ومــن مل حيــمك مبــا �أنــزل هللا ف�أولئــك مه الاكفــرون« وقالــوا �أيًضــا اإ
حــمك معلــوم مــن ادليــن ابلــرورة مفــن توقــف عــن احلــمك عــىل ذكل احلــامك ابلكفــر فقــد 
ــا مــن ادليــن ابلــرورة، و�أن مــن مل حيــمك بتكفــري ذكل احلــامك فهــو بــدوره مل  �أنكــر معلوًم
حيــمك مبــا �أنــزل هللا فهــو اكفــر، وهكــذا.. يقــول الهضيــي: »وقــد تــومه البعــض �أن قــول هللا 
عــز وجــل »ومــن مل حيــمك مبــا �أنــزل هللا ف�أولئــك مه الاكفــرون« مقصــود بــه احلــامك مبعــى ويل 
منــا الآيــة عامــة يف لك حــمك يف ديــن هللا تعــاىل،  الأمــر �أو القــايض، وهــذا غــري حصيــح، واإ
ذ ان ختصيــص  ســواء اكن ويل �أمــر �أو قاضًيــا �أو مفتًيــا �أو غــري ذكل مــن عامــة النــاس، اإ
نفــاذ الأمــر يف قضيــة  النــص بغــري برهــان ممــا ل جيــوز رشعًــا، ذكل �أن معــى احلــمك هــو اإ
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ابحــة مطلقــة �أو بكراهيــة �أو ابختيــار، )الإحــاكم  جيــاب �أو اإ مــا، وهــو يف ادليــن حتــرمي �أو اإ
نفــاذ الأمــر �أو وضــع صفــة رشعيــة  ذن ابإ يف �أصــول الأحــاكم لبــن حــزم، 49/1( فاحلــمك اإ
تقــان  للــيء �أو الفعــل.« ويف قواميــس اللغــة فــاإن مــن معــاين احلــمك القضــاء، واحلمكــة، والإ

والتــرصف �أو التحــمك، واحلــمك: التنفيــذ.... 

وعــىل هــذا الأســاس فــاإن لك قــرار �أو فعــل �أو اعتقــاد هــو حــمك �أو مبــين عــىل حــمك 
ذ ذكل هــو معــى احلــمك فــاإن لك معتقــد يف ديــن هللا يكــون ابعتقــاده حــامًك  ..يقــول: ».. واإ
فــا اعتقــد، ويكــون لك قائــل يف ديــن هللا حــامًك بقــوهل فــا قــال بــه، ويكــون لك عامــل 
ــتوي يف ذكل ويل الأمــر والقــايض واملفــي و�أي خشــص«  حاكــام بعمــه اذلي فعــه، ويسس
ن الآيــة ليســت عــىل  وقــد ورد يف اخلــر الصحيــح �أن ابــن عبــاس وطــاووس الــاين قــال اإ
ــال  ــذكل ق ــزل هللا جاحــًدا وب ــا �أن ــري م ــن حــمك بغ ــر هــو م ن الاكف ــا واإ طالقه ــا واإ ظاهره

الســدي وعطــاء ومجيــع فقهــاء �أهــل السســنة.. ومجيــع الفــرق الإســالمية ».

ليــك ومــا  آمنــوا مبــا �أنــزل اإ آنيــة »�أمل تــر اإىل اذليــن يزمعــون �أهنــم � وحيتــج البعــض ابلآيــة القر�
�أنــزل مــن قبــك يريــدون �أن يتحامكــوا اإىل الطاغــوت يريــدون �أن يتحامكــوا اإىل الطاغــوت 
وقــد �أمــروا �أن يكفــروا بــه« )النســاء 60( والآيــة »واذليــن اجتنبــوا الطاغــوت �أن يعبدوهــا 
ــوا اإىل هللا هلــم البــرشى«  )الزمــر 17( والطاغــوت يف اللغــة عنــد العــرب مــا عبــد  و�أنب
مــن دون هللا، الوثــن �أو الشــخص، وقــد يكــون الرشيعــة الزائــدة عــن حــد هللا تعــاىل.. 
ــه ول  ــر ابلطاغــوت فننكــره وجنحــده ونكــذب بدعــواه ول نتبع ــني �أن نكف ــري ب ــرق كب وف
نطيعــه وبــني �أن نصــدر عليــه حمكًــا ابنــه اكفــر، فهــذه قضيــة وتــك قضيــة �أخــرى مامتيــزة 

عهنــا وخمتلفــة.

و�أخــرًيا يؤكــد الهضيــي �أنــه »ل بــد حــىت يكــون احلــمك ابلكفــر �أن يكــون معلنـًـا ابلكفــر 
و�أن يكــون مترئـًـا مــن ديــن الإســالم مجــةل وعالنيــة حبيــث ل جيــوز الاختــالف يف حقيقــة 
صفتــه، �أمــا مــن يظهــر الإســالم ويــ�أيت علنـًـا �ــعائره ولكــن يكــون كفــره مــن هجــة حتتــاج 
اإىل عــمل ببعــض �أعــامهل و�أقــواهل عــىل حقيقهتــا وعــىل حقيقــة �أمــر هللا تعــاىل فهيــا فهــذا يف 
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الأغلــب ممــا ختتلــف فيــه الآراء وخيفــى �أمــره عــىل كثــري مــن النــاس خاصــة عامهتــم، فــال 
يتــ�أىت القــول بــ�أن عامــة النــاس �أو املت�أولــني قــد خرجــوا عــن احلــمك الواجــب وصفــه بــه، 

كــراه... آمثــون �أو اكفــرون« عــدا �أيًضــا عــن الإعــذار ابجلهــل واخلطــ�أ والإ و�أهنــم بــذكل �
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ــيايس وامجلاعــات املتشــددة واملســلحة اخلارجــة عــىل  ــرمغ �أن جامعــات الإســالم السس ب
هنــا مجيًعــا تهنــل مــن كتــاب »معــامل يف  نــه ميكــن القــول اإ ادلول متعــددة وخمتلفــة فــا بيهنــا فاإ
الطريــق« ت�أليــف سســيد قطــب )3(، وهنــاك مراجــع وكتــب كثــرية �أخــرى ختــص امجلاعــات 
ضافــة اإىل »املعــامل« واملصــادر التقليديــة والتارخييــة املعروفــة واملتبعــة دلى الأمــة  املتشــددة اإ
ــة  ــري مجلاع ــن الظواه ــد �أمي ــب: نق ــذه الكت ــن �أمه ه ــة، وم ــن تميي ــام وخباصــة اب بشــلك ع
الإخــوان واحنرافاهتــا )احلصــاد املــّر: الإخــوان املســلمون يف سســتني عامــا( وكتــب محمــد �أبــو 
ســالمية، وحــمك املشــاركة يف الــوزارة يف الأنظمــة اجلاهليــة، والبيعــة  فــارس، مثــل مفاهــمي اإ
براهــمي ت�أليــف �أبــو محمــد املقــديس، والفريضــة الغائبــة حملمــد فــرج مؤســس  و�أراكهنــا، ومــةل اإ

جامعــة اجلهــاد يف مــرص.

ورمبــا يكفــي كتــاب معــامل يف الطريــق لسســيد قطــب لفهــم موقــف هــذه امجلاعــات 
لهاًمــا للجامعــات الإســالمية  وفكرهــا، مفــن املؤكــد �أن سســيد قطــب هــو الأكــر حضــوًرا واإ
ــه معــامل يف الطريــق ادلليــل الأســايس للفكــر واملواقــف  ــية )�أغلهبــا(، وميثــل كتاب السسياسس
ــن الأحيــان جتــد  والعمــل اذلي تبــين عليــه امجلاعــات براجمهــا وتصوراهتــا، ويف كثــري م
�أعضــاء امجلاعــات الإســالمية و�ســباهبا حيملــون �أفــاكر سســيد ومقولتــه دون �أن يقــر�أوا كتبــه 
ــي  ــىل حنــو جامع ــات ع ــا امجلاع ــة تتلقاه ــة فكري ــد �أصبحــت منظوم ــا هل، لق ــوا �أهن �أو يعرف
هنــا متجــذرة وحــارضة يف �أذهــان وتفكــري كثــري مــن املتدينــني غــري  و�ــفايه وخفــي، بــل اإ
املنتظمــني يف جامعــات، والأكــر غرابــة �أن نسســبة كبــرية مــن املشســتغلني ابملؤسســات ادلينية 
فتــاء والقضــاء يؤمنــون ب�أفــاكر املفاصــةل والرفــض القطعــي  الرمسيــة يف التعلــمي والأوقــاف والإ
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ــيايس للحكومــات  ــني ولهئــم السس ــك لتعجــب كيــف يوفقــون ب ن ــي �أنشــ�أها قطــب، واإ ال
والأنظمــة وبــني �أفــاكرمه املتشــددة الــي يؤمنــون هبــا.

يعتــر د. عبــد الإهل بلقزيــز كتــاب »معــامل يف الطريــق« مبثابــة الإعــالن الإســاليم املقابــل 
ــك  ــس وفريدري ــه اكرل مارك ــيوعي اذلي كتب ــان احلــزب الشس ــيوعي، �أو بي ــتو الشس للمنفسس
ن  اجنلــز عــام 1848، ويقــول غــازي القصيــي عــىل لســان بطــل روايتــه »العصفوريــة« اإ

كتــاب معــامل يف الطريــق �أمه كتــاب عــريب �ألــف يف السســنوات امخلســامئة الأخــرية...

ن وجــود الأمــة املســلمة يعتــر قــد انقطــع مــن قــرون كثــرية،  ول  يقــول سســيد قطــب اإ
عــادة وجــود هــذه الأمــة، فالعــامل اليــوم يعيــش لكــه يف »جاهليــة« وحنــن اليــوم  بــد مــن اإ
يف جاهليــة مثــل الــي عارصهــا الإســالم �أو �أظــمل، لك مــا حولنــا جاهليــة، .. تصــورات 
ــم،  ــم وقوانيهن ــم ورشائعه آداهب ــم و� ــم وفنوهن ــم، وثقافهت ــدمه وعاداهت ــدمه وتقالي ــاس وعقائ الن
ســالمية وتفكــرًيا  ســالمية وفلســفة اإ ســالمية ومراجــع اإ ــة اإ ــبه ثقاف ــا حنسس ــري مم حــىت الكث
ــن  ــص م ــن التخل ــا م ــد لن ــل ذكل ل ب ــة، ولأج ــع اجلاهلي ــن صن ــذكل م ــو ك ســالميًّا ه اإ
ضغــط اجملمتــع اجلاهــيل، والتصــورات اجلاهليــة، والتقاليــد اجلاهليــة والقيــادة اجلاهليــة، يف 
ن �أوىل اخلطــوات يف طريقنــا يه �أن نسســتعيل عــىل هــذا اجملمتــع اجلاهــيل  خاصــة نفوسســنا، واإ
وقميــه وتصوراتــه، و�أل نعــدل حنــن يف قمينــا وتصوراتنــا قليــاًل �أو كثــرًيا لنلتقــي يف منتصــف 
ننــا نفقــد  ايه عــىل مفــرق الطريــق، وحــني نســايره خطــوة واحــدة فاإ ننــا واإ الطريــق، الك! اإ

املهنــج لكــه ونفقــد الطريــق. 

ل  قامــة »مملكــة هللا يف الأرض« الــي ل تقــوم اإ ويكــون اجلهــاد يف ســبيل هللا لأجــل اإ
ــ�أن تكــون رشيعــة هللا يه احلامكــة و�أن يكــون مــرد الأمــر اإىل هللا وفــق مــا قــرره مــن  ب
ــس  ــا لي ــدوان علهي ــان �أو صــد ع ــن �أوط ــا ع ــال دفاعً ــاإن لك قت ــة، وذلكل ف ــة مبين رشيع
ه اإىل عبوديــة هللا والــي يه اتبــاع مــا �أمــر  ل لأجــل حتريــر الإنســان بــرّدِ هجــاًدا، فــال هجــاد اإ
منــا يعبدوهنــم،  هللا، ويدخــل يف العبــادة الترشيــع، فاذليــن يتبعــون مرشعــني مــن دون هللا اإ
ــاإن هللا مينحــه حــق  ــ�ي ف له ــه املهنــج الإ .. وحيــا وجــد التجمــع الإســاليم اذلي يمتثــل في
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ذا كــف هللا �أيــدي امجلاعــة  ــة والانطــالق لتســمل الســلطان وتقريــر النظــام،.. واإ احلرك
املســلمة فــرتة عــن اجلهــاد فهــذه مســ�أةل خطــة ل مســ�أةل مبــد�أ.

ولكــن مــا هــو اجملمتــع اجلاهــيل؟  ومــا هــو مهنــج الإســالم يف مواهجتــه؟ يتســاءل سســيد 
ذا اردن التحديــد  ن اجملمتــع اجلاهــيل هــو لك جممتــع غــري اجملمتــع املســمل، واإ قطــب، وجييــب اإ
ــة يف  ــذه العبودي ــةل ه ــه هلل وحــده، ممتث ــص عبوديت ــع ل خيل ــه لك جممت ن ــا اإ ــي قلن املوضوع
ــف  ــذا التعري ــة، وهب ــع القانوني ــة، ويف الرشائ ــادي، ويف الشــعائر التعبدي ــور الاعتق التص
طــار اجملمتــع اجلاهــيل مجيــع اجملمتعــات القامئــة اليــوم يف الأرض.  املوضوعــي تدخــل فعــال يف اإ
تدخــل فيــه اجملمتعــات الشســيوعية،.. والوثنيــة الــي مازالــت قامئــة يف الهنــد اليــاابن والفلبــني 
ــا،.. و�أخــرًيا يدخــل يف  ــة يف �أرجــاء الأرض مجيًع ــة والنرصاني ــات الهيودي ــة، واجملمتع وافريقي

طــار اجملمتــع اجلاهــيل تــك اجملمتعــات الــي تــزمع لنفســها �أهنــا مســلمة. اإ

ــه  ــن هللا ومهنج ــو دي ــا ه ــة جبملهت ــاة البرشي ــه احلي لي ــع اإ ــب �أن ترج ــل اذلي جي فالأص
للحيــاة، والأصــول املقــررة لالجهتــاد والاسســتنباط مقــررة وليســت غامضــة، .. �أن يكــون 

ــرش. ــن الب ــبحانه ل )الشــعب( ول )احلــزب( ول �أي م مصــدر الســلطات هــو هللا سس

ويف املقابــل فــاإن اجملمتــع الإســاليم هــو اجملمــع اذلي يطبــق فيــه الإســالم عقيــدة ورشيعــة 
وعبــادة ونظاًمــا وخلقًــا وســلواًك، وميتــد ذكل اإىل الثقافــة والفنــون واملعــارف الإنســانية 
والاجامتعيــة، وليــس مــن جمــال للتلقــي يف احلضــارة والثقافــة عــن غــري هللا، .. ميكــن ذكل 
يف العلــوم البحتــة والتقنيــة... فرشيعــة هللا تعــين لك مــا رشعــه هللا لتنظــمي احليــاة البرشيــة، 
ــاد و�أصــول احلــمك و�أصــول الأخــالق و�أصــول الســلوك،  ــل يف �أصــول الاعتق ــذا يمتث وه

و�أصــول املعرفــة �أيًضــا.

وجيــد سســيد قطــب �أن اجتاهــات الفلســفة جبملهتــا واجتاهــات تفســري التــارخي الإنســاين 
جبملهتــا، واجتاهــات عــمل النفــس جبملهتــا، ومباحــث الأخــالق جبملهتــا واجتاهــات دراســة 
الأداين املقارنــة جبملهتــا واجتاهــات التفســريات واملذاهــب الاجامتعيــة جبملهتــا، .. لكهــا يف 
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الفكــر اجلاهــيل �أي غــري الإســاليم قدميـًـا وحديثـًـا مت�أثــرة ت�أثــًرا مبــارًشا بتصــورات اعتقاديــة 
ن مل يكــن مجيعهــا يتضمــن يف �أصــوهل  جاهليــة، وقامئــة عــىل هــذه التصــورات ومعظمهــا اإ
ــه  ــىل وج ــين مجــةل وللتصــور الإســاليم ع ــا للتصــور ادلي ــًرا �أو خفيًّ ــداء ظاه ــة ع املهنجي

خــاص. 

وليســت وظيفــة الإســالم �أن يصطلــح مــع التصــورات اجلاهليــة الســائدة يف الأرض ول 
الأوضــاع اجلاهليــة القامئــة يف لك مــاكن، فالإســالم ل يقبــل انصــاف احللــول مــع اجلاهليــة، 
ســالم  مــا اإ ل مــن نحيــة التصــور، ول مــن نحيــة الأوضــاع املنبثقــة مــن هــذا التصــور، فاإ

مــا جاهليــة! واإ

 المنوذج الإساليم العقالين  المنوذج الإساليم العقالين   4-4-

ــرازق  ــد ال ــيل عب ــيخ ع ــو الشس ــوذج ه ــاه/ المن ــذا الاجت ــن ه ــر ع ــن يع و�أفضــل م
ــات  ــا القضــاء يف اجلامع يًض ــد درس �أ ــر وق ســالمية يف الأزه ــة الإ ــامء الرشيع ــد عل �أح
ســالم و�أصــول احلــمك« عــام 1925 يف ظــل احلــاةل  لــف كتــاب »الإ الريطانيــة، و�أ
لغــاء اخلالفــة العانيــة عــىل يــد مصطفــى كــامل �أاتتــورك،  السسياسســية الــي تشــلت ابإ
حيــاء اخلالفــة، وقــد تعــرض عبــد الــرازق بســبب  ســالمية اإ وحمــاوةل ملــوك وجامعــات اإ
كتابــه هــذا اىل احلرمــان مــن الأزهــر والفصــل مــن القضــاء والوظائــف العامــة، ولكــن 
ســالمية يف  ــه مــازال هــو الأكــر حضــوًرا يف مســ�أةل الفهــم العقــالين للرشيعــة الإ كتاب

جمــال احلــمك.

ــن زمعــوا  ــامء اذلي ــا مــن مباحــث العل ــّر بن ــا م ــرازق: مل جنــد ف ــد ال ــول عــيل عب يق
آايت مــن كتــاب  مــام فــرض مــن حــاول �أن يقــمي ادلليــل عــىل فرضيتــه بــ� قامــة الإ �أن اإ
ــه،  �ــادة ب ــه والإ ــامء يف التنوي ــردد العل ــا ت ــل واحــد مل ــة دلي ــو اكن مث هللا الكــرمي، ول
ــنة لــن جتــد  ذا تتبعــت �أدةل مــن يقولــون بدليــل الوجــوب مــن الكتــاب والسس نــت اإ و�أ
ــا  ــل م ــر، مث م ــة و�أويل الأ ــة وامجلاع ــة والبيع مام ــرت الإ ــا ذك ــن �أهن ــر م ــيئًا �أك ــا � فهي
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مئــة مــن قريــش« و »تلــزم جامعــة املســلمني« و »مــن مــات وليــس يف عنقــه  روي »الأ
ــده ومثــرة قلبــة  ــا ف�أعطــاه صفقــة ي ماًم ــع اإ بيعــة فقــد مــات ميتــة جاهليــة« و »مــن ابي
ــوا عنــق الآخــر« فلــوا افرتضنــا  آخــر ينازعــه فارضب ن جــاء � ــاإ ــتطاع، ف ن اسس فليطعــه اإ
هنــا ل تهنــض  جــدًل �أهنــا حصيحــة، ولــو افرتضنــا حصــة محــل دللهتــا عــىل اخلالفــة، فاإ

ــا مــن �أحــاكم ادليــن. ولئــك اذليــن يتخــذون اخلالفــة عقيــدة رشعيــة وحمكً دليــاًل لأ

ــدل عــىل يشء  ــة ل ي مامــة واخلالف ــر الإ ــث النــي مــن ذك ــا جــرى يف �أحادي لك م
ذا اكن حصيًحــا  �أكــر ممــا دل عليــه املسســيح حيــامن ذكــر بعــض الأحــاكم عــن القيــرص، واإ
نفــي بعهــدن ملــرشك  �أن  �أمــرن هللا  ماًمــا ابيعنــاه فقــد  اإ �أن نطيــع  �أمــرن  النــي  �أن 
عاهــدنه و�أن نسســتقمي هل مــا اسســتقام لنــا، مفــا اكن ذكل دليــاًل عــىل �أن هللا ريض 
ذا تغلبــوا فليــس ذكل موافقــة هلــم، و�أمــرن �أن  الــرشك، وقــد �أمــرن �أن نطيــع البغــاة اإ

ــادمه. ىل وجــوب اجي ــوة اإ ــس ذكل دع ــراء ولي ىل الســائلني والفق حنســن اإ

ل حبــمك، ولكــن �أي حكومــة  ــرازق: حصيــح �أن الأحــاكم ل تطبــق اإ ويقــول عبــد ال
دميقراطيــة �أو اســتبدادية ر�أســاملية �أو ا�ــرتاكية مجهوريــة �أو ملكيــة �أو همــام اكن نوعهــا 
ميكــن �أن تقــوم بــذكل، ول يشــرتط �أن تكــون مــن النــوع  املســمى خالفــة، والواقــع 
ــه ل  ــر دين ــارخي �أن �ــعائر هللا ومظاه ــه الت ــل ويشــهد ب ــده العق احملســوس اذلي يؤي
تتوقــف عــىل ذكل النــوع مــن احلكومــة اذلي يســميه الفقهــاء خالفــة ول عــىل �أولئــك 
يًضــا �أن صــالح املســلمني يف دنيــامه ل يتوقــف  اذليــن يلقهبــم النــاس خلفــاء، والواقــع �أ

عــىل يشء مــن ذكل.

ل رســوًل دلعــوة دينيــة خالصــة لدليــن،  ىل �أن الرســول مل يكــن اإ وخيلــص املؤلــف اإ
ــم  ــم بت�أســيس مملكــة ابملعــى اذلي يفه ــه مل يق ن ل تشــوهبا نزعــة مــك ول حكومــة، و�أ
ل رســوًل، ومــا اكن ملــاًك ول مؤســس  سسياســة مــن هــذه اللمــة ومرادفاهتــا، مــا اكن اإ
مــا مــا اكن عليــه مــن الزعامــة فهــ�ي زعامــة رســول  ىل مــك، و�أ دوةل ول داعًيــا اإ
ــىل  ــاًل ع ــس وكي ــىل �أن الرســول لي ــة ع ــص برصاح آن ن ــر� ــك. والق ــة م وليســت زعام
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ىل  ــة اإ ســالم دعــوة ديني ــالغ، فالإ ل الب ــه اإ ــا علي ــيطًرا، وم ــاًرا ول مسس ــاس ول جب الن
ــة �أراد هللا �أن هبــا البــرش  هللا ومذهــب مــن مذاهــب الإصــالح للبــرش، وحــدة ديني
ــىل للســالم والكــامل،  ع ــل الأ ىل املث ــامل، واإ ــذا الع ــرة له ــية طاه ــوة قدسس ــني، دع �أمجع

آيخ.  ــ� والت

ــه حتــت وحــدة  ــة واحــدة ومجع ــامل لكــه حبكوم ــرازق: �أن يؤخــذ الع ــد ال ــول عب ويق
ــة، ول  ــا عــن الطبيعــة البرشي ــا يو�ــك �أن يكــون خارًج ــية مشــرتكة فــذكل مم سسياسس
ــي  ــة ال ــراض ادلنيوي ــن الأغ ــرض م ــو غ ــا ه من ــىل �أن ذكل اإ رادة هللا، ع ــه اإ ــق ب تتعل
ليــه  خــىل هللا هبــا بيهنــا وبــني عقولنــا، وتــرك النــاس �أحــراًرا يف تدبريهــا عــىل هتدهيــم اإ
مــة  ــو �ــاء ربــك جلعــل النــاس �أ عقوهلــم وعلوهمــم ومصاحلهــم و�أهــواؤمه ونزعاهتــم »ول
ل مــن رمح ربــك وذلكل خلقهــم« لسســنا نــرتدد حلظــة يف  واحــدة ول يزالــون خمتلفــني اإ
ــة �أيب بكــر مل يكــن  ــن خالف ــن يف الأايم م ــا مســوه حــرب املرتدي ــرًيا مم ــ�أن كث القطــع ب
منــا اكن حــراًب سسياسســية رصفــة، حسســهبا العامــة دينًــا، ومــا اكنــت لكهــا  حــراًب دينيــة واإ
ــة، وصــارت جــزًءا  ــد �أصبحــت تلصــق ابملباحــث ادليني ــة ق ذ اخلالف ــن. مث اإ ــن ادلي م
مــن عقائــد التوحيــد، يدرســه املســمل مــع صفــات هللا تعــاىل وصفــات رســه، ويلقنــه 

كام يلقن الشهادة.   
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ميثــل سســيد قطــب الفكــر املؤســس وامللهــم لجتاهــات املفاصــةل مــع اجملمتعــات والأنظمــة 
لهاًمــا  السسياسســية ومــن مث تكفريهــا وقتالهــا، ومؤكــد �أن سســيد قطــب هــو الأكــر حضــوًرا واإ
للجامعــات الإســالمية السسياسســية )�أغلهبــا(، وميثــل كتابــه معــامل يف الطريــق ادلليــل الأســايس 
للفكــر واملواقــف والعمــل اذلي تقــوم عليــه جامعــات واجتاهات الإســالم السســيايس والشــعي 
اإضافــة اإىل امجلاعــات املتطرفــة كــام اجتاهــات غالبــة ومنتــرشة يف التديــن الشــعي والفــردي 

والعــام بــل واملنــاجه والكتــب التعلمييــة يف املــدارس واجلامعــات. 

اكنــت القضيــة الــي �أاثرت فتنــة و�أزمــة كــرى يف صفــوف الإخــوان املســلمني مث امتــدت 
اإىل قطاعــات واســعة يف العــامل الإســاليم؛ يه مــا ميكــن تســميته الت�أســيس للمفاصــةل مــع 
اجملمتعــات والأنظمــة السسياسســية القامئــة، ومــا �أنشــ�أ حــاةل مامتســكة مــن الرفــض والــرصاع مــع 
لك البيئــة والثقافــة احمليطــة، ويف حــاةل العوملــة الــي مــّر هبــا العــامل اكن هــذا الفكــر املنفصــل 

عــن اجملمتعــات والثقافــات مالمئـًـا لعمــل عوملــي رافــض للعــامل! 

يقــول سســيد قطــب اإن وجــود الأمــة املســلمة يعتــر قــد انقطــع مــن قــرون كثــرية، ول 
عــادة وجــود هــذه الأمــة، فالعــامل اليــوم يعيــش لكــه يف »جاهليــة« وحنــن اليــوم يف  بــد مــن اإ
جاهليــة مثــل الــي عارصهــا الإســالم �أو �أظــمل، لك مــا حولنــا جاهليــة، .. تصــورات النــاس 
آداهبــم ورشائعهــم وقوانيهنــم، حــىت الكثــري  وعقائــدمه وتقاليــدمه وعاداهتــم، وثقافهتــم وفنوهنــم و�
ممــا حنسســبه ثقافــة اإســالمية ومراجع اإســالمية وفلســفة اإســالمية وتفكــرًيا اإســالميًا هو كذكل 
ــا مــن التخلــص مــن ضغــط اجملمتــع اجلاهــيل،  ــد لن ــة. ولأجــل ذكل ل ب ــع اجلاهلي مــن صن
ن �أوىل  والتصــورات اجلاهليــة، والتقاليــد اجلاهليــة والقيــادة اجلاهليــة، يف خاصــة نفوسســنا، واإ
اخلطــوات يف طريقنــا يه �أن نسســتعيل عــىل هــذا اجملمتــع اجلاهــيل وقميــه وتصوراتــه، و�أل نعدل 
ايه عــىل  ننــا واإ حنــن يف قمينــا وتصوراتنــا قليــاًل �أو كثــرًيا لنلتقــي يف منتصــف الطريــق، الك! اإ

ننــا نفقــد املهنــج لكــه ونفقــد الطريــق.  مفــرق الطريــق، وحــني نســايره خطــوة واحــدة فاإ
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وذلكل فــاإن اذليــن حياولــون تقــدمي الإســالم يف احلــمك والسسياســة والاقتصــاد وادلعــوة اإىل 
�أنظمــة اإســالمية مه �أيًضــا يقعــون يف اجلاهليــة وحبائلهــا �أو مه ل يدركــون طبيعــة هــذا ادليــن، 
ــة  ــة برشي ــاه �أنظم ــون يف �أرواهحــم جت ــم همزوم ــد هللا اإهن ــام يري ــاة ك ــل يف احلي ــف يعم ول كي
صغــرية، .. ينبغــي �أن يكــون مفهوًمــا لأحصــاب ادلعــوة الإســالمية �أهنــم حــني يدعــون النــاس 
نشــاء هــذا ادليــن �أجيــب �أن يدعــومه �أوًل لعتنــاق العقيــدة حــىت لــو اكنــوا يدعــون  لإعــادة اإ

�أنفســهم مســلمني! 

ويقــول سســيد قطــب اإن اجلاهليــة الــي حولنــا تضغــط عــىل �أعصــاب بعــض اخمللصــني مــن 
�أحصــاب ادلعــوة الإســالمية فتجعلهــم يتعجلــون خطــوات املهنــج الإســاليم، ويه )اجلاهليــة( 
ليــه؟ ومــاذا  كــذكل تتعمــد �أحيــاًن �أن حترهجــم فتســ�أهلم �أيــن تفصيــالت نظامــمك اذلي تدعــون اإ
�أعــددمت لتنفيــذه؟ ومــن واجــب ادلعــاة �أن يكشــفوا منــاورة الإحــراج و�أن يسســتعلوا علهيــا، و�أن 

يرفضــوا الســخرية الهــازةل فــا يســمى »تطويــر الفقــه الإســاليم«.

قامــة »مملكــة هللا يف الأرض« الــي ل تقــوم اإل بــ�أن  ويكــون اجلهــاد يف ســبيل هللا لأجــل اإ
تكــون رشيعــة هللا يه احلامكــة و�أن يكــون مــرد الأمــر اإىل هللا وفــق مــا قــرره مــن رشيعــة 
ــا عــن �أوطــان �أو صــد عــدوان علهيــا ليــس هجــاًدا، فــال  ــال دفاعً ــاإن لك قت ــة. وذلكل ف مبين
هجــاد اإل لأجــل حتريــر الإنســان بــرده اإىل عبوديــة هللا والــي يه اتبــاع مــا �أمــر هللا، ويدخــل 
منــا يعبدوهنــم، .. وحيــا وجــد  يف العبــادة الترشيــع، فاذليــن يتبعــون مرشعــني مــن دون هللا اإ
التجمــع الإســاليم اذلي يمتثــل فيــه املهنــج الإلهــ�ي فــاإن هللا مينحــه حــق احلركــة والانطــالق 
ذا كــف هللا �أيــدي امجلاعــة املســلمة فرتة عــن اجلهاد فهذه  لتســمل الســلطان وتقريــر النظــام،.. واإ

مســ�أةل خطــة ل مســ�أةل مبــد�أ.

ــيد  لكــن مــا هــو اجملمتــع اجلاهــيل؟  ومــا هــو مهنــج الإســالم يف مواهجتــه؟ يتســاءل سس
ــد  ذا �أردن التحدي ــع املســمل، واإ ــري اجملمت ــع غ ــع اجلاهــيل هــو لك جممت ــب اإن اجملمت قطــب، وجيي
نــه لك جممتــع ل خيلــص عبوديتــه هلل وحــده، ممتثــةل هــذه العبوديــة يف التصــور  املوضوعــي قلنــا اإ
الاعتقــادي، ويف الشــعائر التعبديــة، ويف الرشائــع القانونيــة، وهبذا التعريــف املوضوعي تدخل 
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فعــاًل يف اإطــار اجملمتــع اجلاهــيل مجيــع اجملمتعــات القامئــة اليــوم يف الأرض. تدخــل فيــه اجملمتعــات 
ــة، واجملمتعــات  ــاابن والفلبــني وافريقي ــد الي ــة يف الهن ــت قامئ ــي مازال ــة ال ــيوعية،.. والوثني الشس
الهيوديــة والنرصانيــة يف �أرجــاء الأرض مجيًعــا،.. و�أخــرًيا يدخــل يف اإطــار اجملمتــع اجلاهــيل تــك 

اجملمتعــات الــي تــزمع لنفســها �أهنــا مســلمة! 

ليــه احليــاة البرشيــة جبملهتــا هــو ديــن هللا ومهنجــه للحيــاة.  فالأصــل اذلي جيــب �أن ترجــع اإ
ــررة وليســت غامضــة، .. �أن يكــون مصــدر  ــتنباط مق ــاد والاسس ــررة لالجهت والأصــول املق

ــبحانه ل )الشــعب( ول )احلــزب( ول �أي مــن البــرش. الســلطات هــو هللا سس

ويف املقابــل فــاإن اجملمتــع الإســاليم هــو اجملمتــع اذلي يطبــق فيــه الإســالم عقيــدة ورشيعــة 
وعبادة ونظاًما وخلقًا وسلواًك، وميتد ذكل اإىل الثقافة والفنون واملعارف الإنسانية والاجامتعية، 
وليــس مــن جمــال للتلقــي يف احلضــارة والثقافــة عــن غــري هللا، .. ميكــن ذكل يف العلــوم البحتــة 
والتقنيــة... فرشيعــة هللا  تعــين لك مــا رشعــه هللا لتنظــمي احليــاة البرشيــة، وهــذا يمتثــل يف 
�أصــول الاعتقــاد و�أصــول احلــمك و�أصــول الأخــالق و�أصــول الســلوك، و�أصــول املعرفــة �أيًضــا.

ومفهــوم »احلامكيــة« يف التصــور الإســاليم ل ينحــرص يف تلقــى الرشائــع القانونيــة مــن هللا 
لهيــا وحدهــا واحلــمك هبــا دون ســواها، اإن مدلــول الرشيعــة يف الإســالم ل  وحــده، والتحــامك اإ
ينحــرص يف الترشيعــات القانونيــة، ول حــىت يف �أصــول احلــمك ونظامــه و�أوضاعــه، هــذا املدلــول 

الضيــق ل ميثــل مدلــول الرشيعــة والتصــور الإســاليم.

ــا، واجتاهــات  ــارخي الإنســاين جبملهت ــا واجتاهــات تفســري الت اإن اجتاهــات الفلســفة جبملهت
عــمل النفــس جبملهتــا، ومباحــث الأخــالق جبملهتــا واجتاهــات دراســة الأداين املقارنــة جبملهتــا 
واجتاهــات التفســريات واملذاهــب الاجامتعيــة جبملهتــا، .. لكهــا يف الفكــر اجلاهــيل �أي غــري 
الإســاليم قدميـًـا وحديثـًـا مت�أثــرة ت�أثــًرا مبــارًشا بتصــورات اعتقاديــة جاهليــة، وقامئــة عــىل هــذه 
التصــورات ومعظمهــا اإن مل يكــن مجيعهــا يتضمــن يف �أصــوهل املهنجيــة عــداء ظاهــًرا �أو خفيًــا 

للتصــور ادليــين مجــةل وللتصــور الإســاليم عــىل وجــه خــاص. 



ميان مياناسستعالء الإ اسستعالء الإ 238238

ــة الســائدة يف الأرض  ــع التصــورات اجلاهلي ــح م ــة الإســالم �أن يصطل وليســت وظيف
نصــاف احللــول مــع  ول الأوضــاع اجلاهليــة القامئــة يف لك مــاكن )50( والإســالم ل يقبــل اإ
اجلاهليــة، ل مــن نحيــة التصــور، ول مــن نحيــة الأوضــاع املنبثقــة مــن هــذا التصــور، 

مــا جاهليــة. ســالم واإ مــا اإ فاإ

ويف مواهجــة حامســة وقاطعــة يقــرر �أنــه »ل ينبغــي �أن تقــوم يف نفــوس �أحصــاب ادلعــوة 
اإىل هللا تــك الشــكوك الســطحية يف حقيقــة اجلاهليــة وحقيقــة الإســالم، ويف صفــة دار 
ســالم يف �أرض  ن ل اإ احلــرب ودار الإســالم، مفــن هنــا يــؤىت الكثــري يف تصوراتــه ويقينــه، اإ
ل الــي هيميــن علهيــا الإســالم  ســالم اإ ل حيمكهــا الإســالم، ول تقــوم فهيــا رشيعتــه، ول دار اإ
ل اجلاهليــة، وليــس  ل الكفــر، وليــس دون الإســالم اإ ميــان اإ مبهنجــه وقانونــه، وليــس وراء الإ

ل الضــالل«.  بعــد احلــق اإ

وقــد يكــون تصــور اجلهــاد يف الإســالم كــام قدمــه وعرضــه سســيد قطــب يف كتابيــه يف 
آن ومعــامل يف الطريــق مثــاًل اكفيـًـا ابعتبــار هــذا التصــور هــو املؤســس مجلاعــات  ظــالل القــر�
ــد عــرض مراحــل  ــام، فبع ــين الع ــل يف الفكــر ادلي ــه ســائد ومتقب ــام �أن ــال ك ــف والقت العن
اجلهــاد يف الإســالم كــام يف كتــاب زاد املعــاد لبــن القــمي يصــف سســيد قطــب اجلهــاد ابلقــول 
زاةل الأنظمــة والســلطات الــي حتــول بــني  هــو تقــدمي الإســالم اإىل العــامل يف وذكل جيــب اإ

النــاس وبــني التصحيــح والبيــان للمعتقــدات والتصــورات، ..

ــادئ  ــن املب ــه م ــا ل حتم ــون النصــوص م ــن حيمل ــا اذلي ــني روحيً ــن املهزوم ــذر م وحي
ن اجلهــاد يف الإســالم لدلفــاع، وحيسســبون �أهنــم يســدون اإىل  والقواعــد الهنائيــة، فيقولــون اإ
زاةل الطواغيــت لكهــا مــن الأرض مجيًعــا«  هــذا ادليــن مجيــاًل بتخليــه عــن مهنجــه وهــو »اإ
ــني  ــم وب ــة بيهن ــن ابلتخلي ــدة ولك ــاق عقي ــىل اعتن ــرمه ع ــده ل بقه ــاس هلل وح ــد الن وتعبي
هــذه العقيــدة بعــد حتطــمي الأنظمــة السسياسســية احلامكــة �أو قهرهــا حــىت تدفــع اجلزيــة وتعلــن 
استســالهما والتخليــة بــني جامهريهــا وهــذه العقيــدة، تعتنقهــا �أو ل تعتنقهــا باكمــل حريهتــا.
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ــيد قطــب وممــن يكتبــون عــن »اجلهــاد يف  ــا كــام يصفهــم سس ــا وعقلًي واملهزومــون روحيً
ــن يف  ــذا ادلي ــج ه ــني مهن ــون ب ــام« خيلط ــذا »الهت ــن الإســالم ه ــوا ع الإســالم« ليدفع
ــية  ــوى السسياسس ــني مهنجــه يف حتطــمي الق ــدة، وب ــراه عــىل العقي ك النــص عــىل اســتناكر الإ

ــه. ــني النــاس وبين ــي حتــول ب ــة ال املادي

آخــر ل عالقــة هل حبــروب النــاس اليــوم، ول  ويقــرر �أن اجلهــاد يف الإســالم �أمــر �
ــة  ــي تلمســها يف طبيع ــاد يف الإســالم ينبغ ن بواعــث اجله ــا كــذكل. اإ بواعهثــا، ول تكييفه
ــر هللا  ــي قررهــا هللا، وذك ــا ال ــه العلي ــه ودوره يف هــذه الأرض، و�أهداف »الإســالم« ذات
�أنــه �أرســل مــن �أجلهــا هــذا الرســول هبــذه الرســاةل، وجعــه خــامت النبيــني وجعلهــا خامتــة 

ــالت.   الرس

ــة هللا،  ــالن ربوبي ع ــان« يف »الأرض« ابإ ــر »الإنس ــام لتحري ــالن ع ع ــن اإ ــذا ادلي ن ه اإ
وذكل يعــين الثــورة الشــامةل عــىل حامكيــة البــرش يف لك صورهــا و�أ�ــاكلها و�أنظمهتــا 
ــه للبــرش بصــورة  ــا، والمتــرد الاكمــل عــىل لك وضــع يف �أرجــاء الأرض احلــمك في و�أوضاعه
مــن الصــور . . ذكل �أن احلــمك اذلي مــرّد الأمــر فيــه اإىل البــرش، ومصــدر الســلطات فيــه 

ــه للبــرش!  مه البــرش، هــو ت�ألي

ــ�أن تكــون رشيعــة هللا يه احلامكــة. و�أن يكــون مــرد  و«مملكــة هللا يف الأرض« تقــوم ب
لغــاء القوانــني البرشيــة . . ومــن مث مل  الأمــر اإىل هللا وفــق مــا قــرره مــن رشيعــة مبينــة . واإ
يكــن بــد لالإســالم �أن ينطلــق يف » الأرض« » لإزاةل » الواقــع » اخملالــف ذلكل الإعــالن 
العــام ابلبيــان وابحلركــة جممتعــني، و�أن يوجــه الــرابت للقــوى السسياسســية الــي حتــمك بغــري 

رشيعــة هللا.  

ــق  ــى الضي ــاد الإســاليم ابملع ــة للجه ــررات دفاعي ــاد م جي ــاوةل اإ ــرى قطــب �أن حم وي
ثبــات �أن وقائــع اجلهــاد  للمفهــوم العــرصي للحــرب ادلفاعيــة، وحمــاوةل البحــث عــن �أســانيد لإ
ــت جملــرد صــّد العــدوان مــن القــوى اجملــاورة عــىل »الوطــن الإســاليم« -  الإســاليم اكن
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دراك لطبيعــة هــذا  ــم عــن قــةل اإ ــ�ي حمــاوةل ت ــرة العــرب - فه وهــو يف عــرف بعضهــم جزي
ادليــن ، ولطبيعــة ادلور اذلي جــاء ليقــوم بــه يف الأرض. كــام �أهنــا تــي ابلهزميــة �أمــام ضغــط 

الواقــع احلــارض، و�أمــام الهجــوم الاســترشايق عــىل اجلهــاد الإســاليم.

ــت  ذا اكن ــوة، اإ ــون رضوراًي لدلع ــب يك ــيد قط ــل سس ــام يتوص ــاد ك ــاإن اجله ــذا ف وهك
ــة  ــع الفعــيل بوســائل ماكفئ ا يواجــه الواق عــالًن جــادًّ ــر الإنســان اإ عــالن حتري �أهدافهــا يه اإ
هل يف لك جوانبــه، ول يكفــي ابلبيــان الفلســفي النظــري؛ ســواء اكن الوطــن الإســاليم - 
آمنـًـا �أم همــدًدا مــن جريانــه. فالإســالم حــني  وابلتعبــري الإســاليم الصحيــح: دار الإســالم - �
يســعى اإىل الســمل، ل يقصــد جمــرد �أن يؤمــن الرقعــة اخلاصــة الــي يعتنــق �أهلهــا العقيــدة 
ــة  ــن لكــه هلل. �أي تكــون عبودي ــا ادلي ــي يكــون فهي ــد الســمل ال ــو يري ــا ه من الإســالمية. اإ

النــاس لكهــم فهيــا هلل.

آنيــة مسســتقةل �أو معــزوةل عــن  آايت قر� ول جمــال كــام يؤكــد سســيد قطــب لالستشــهاد بــ�
ل جمــرد مرحــةل يف خطــة  سســياق ادلعــوة واجلهــاد، فالكــف عــن القتــال يف مكــة مل يكــن اإ

طويــةل. كــذكل اكن الأمــر �أول العهــد ابلهجــرة.

نــه هــدف يضمــن وسســيةل  هــذا هــدف �أويل ل بــد منــه، ولكنــه ليــس الهــدف الأخــري، اإ
ــع  ــي متن ــات ال ــان« ولإزاةل العقب ــر »الإنس ــالق لتحري ــدة الانط ــن قاع ــالق، ويؤم الانط

»الإنســان« ذاتــه مــن الانطــالق! 

لهًيــا، جــاء ليقــرر �ألوهيــة هللا يف  ن هنــاك مســافة هائــةل بــني اعتبــار الإســالم مهنًجــا اإ اإ
ــا لإهل واحــد، ويصــب هــذا التقريــر يف قالــب واقعــي، هــو  الأرض وعبوديــة البــرش مجيًع
ن هنــاك مســافة هائــةل بــني اعتبــار الإســالم  اجملمتــع الإنســاين، فــال حتمكهــم اإل رشيعــة هللا اإ
عــىل هــذا النحــو، واعتبــاره نظاًمــا حملًيــا يف وطــن بعينــه مفــن حقــه فقــط �أن يدفــع الهجــوم 
قلمييــة، ويــرى �أن الباحثــني الإســالميني املعارصيــن املهزومــني  عليــه يف داخــل حــدوده الإ
ــك  ــر ت ــع احلــارض وحتــت ضغــط الاســترشاق، يتحرجــون مــن تقري حتــت ضغــط الواق
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كــراه عــىل العقيــدة،  احلقيقــة، لأن املســترشقني صــوروا الإســالم حركــة قهــر ابلسســيف لالإ
ــث  ــم يشــوهون بواع ــة، لكهن ــذه ليســت يه احلقيق ــًدا �أن ه ــون جي واملســترشقون يعرف
اجلهــاد الإســاليم هبــذه الطريقــة، ومــن مث يقــوم املناحفــون - املهزومــون - عــن مسعــة 
ــون عــن  ــة ! ويغفل ــي هــذا الهتــام ، فيلجــ�أون اإىل تلمــس املــررات ادلفاعي الإســالم بنف

طبيعــة الإســالم ووظيفتــه، وحقــه يف »حتريــر الإنســان« ابتــداء .

ذلكل؛ فــاإن الباحثــني املعارصيــن اذليــن يعتــرمه سســيد قطــب مهنزمــني مل يكونــوا �أقــل 
حقاًمــا لدليــن يف بنــاء امجلاعــات وادلول، لكهنــم �أرادوا اســتيعاب الإســالم اســتيعااًب معــارًصا  اإ
مبعــى حتويــل املفاهــمي والقــمي والقوانــني املعــارصة لــدلوةل واجملمتــع اإىل قــمي ومبــادئ دينيــة، 
ــد  ــيد قطــب يري ــامل، سس ــىل الع ــرب ع ــالن احل ع ــن اإ ــن ع ــوا بعيدي ــرمغ ذكل اكن ــم ب ولكهن
ــز وجودهــا  ــن تعزي ــد ابمس ادلي ــة تري ــامل، وادلول الإســالمية احلديث ــة الع ــن حمارب ابمس ادلي
قصــاء والاســتبداد والهتميــش �أو  وســلطهتا، ويف احلالتــني فقــد جــرى بنــاء معتقــدات لالإ
لأجــل الرفــض والمتــرد والفــوىض. ويف احلالتــني فقــد حولــت الأفــاكر والعواطــف النا�ســئة 
عــن الشــعور ابلهتديــد واخملاطــر �أو حمــاوةل تعزيــز الســلطة والوجــود اإىل معتقــدات دينيــة 

مامتســكة لعلهــا �أكــر ثبــااًت وحضــوًرا مــن ادليــن الأصــيل.!

ــون املفرتضــون«  ــئ هبــا »املؤمن ــي ميتل ــتعالء الإميــان ال ــيد قطــب حــاةل اسس ويصــف سس
ــت يف لك  ــرايت والطواغي ــوف الأذى والشــهوات واملغ ــىل لك صن ــتعالء ع ــا الاسس يف �أهن
آنيــة »ول هتنــوا ول حتزنــوا و�أنــم الأعلــون اإن كنــم  الظــروف والأحــوال اسســتلهاًما للآيــة القر�
ــتعالء ل تقتــرص عــىل اجلهــاد والقتــال والنــرص والهزميــة يف  مؤمنــني« ويؤكــد �أهنــا حــال اسس
ــذه احلــاةل  ــن ه ــد م ــر و�أبع ــداه �أك ــه وم ــذا التوجي ــة ه ــن العســكرية، »ولكــن حقيق امليادي
نــه ميثــل احلــاةل ادلامئــة الــي ينبغــي �أن يكــون علهيــا �ــعور  املفــردة، بــلك مالبســاهتا الكثــرية. اإ

ــياء والأحــداث، والقــمي والأ�ــخاص ســواء«.  ــره للأ�س املؤمــن، وتصــوره، وتقدي

وحيــدد حمتــوى واجتاهــات هــذا الاسســتعالء عــىل قــوى الأرض وقميهــا وتقاليدهــا وقوانيهنــا 
و�أوضاعهــا احلائــدة عــن مهنــج الإميــان �أو مل يصنعهــا الإميــان، وهــو موقــف ل يــرتدد ول هيــادن 
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نــه »ليــس جمــرد عزمــة مفــردة، ول خنــوة دافعــة، ول حامســة فائــرة،  ول يصــاحل ول يســاوم، اإ
منــا هــو الاسســتعالء القــامئ عــىل احلــق الثابــت املركــوز يف طبيعــة الوجــود. احلــق البــايق وراء  اإ
منطــق القــوة، وتصــور البيئــة، واصطــالح اجملمتــع، وتعارف النــاس« .. يف مواهجــة التصورات 
الســائدة والأفــاكر الشــائعة، »ويقــف يف وجــه اجملمتــع ومنطقــه الســائد، وعرفــه العــام، وقميــه 
واعتباراتــه، و�أفــاكره وتصوراتــه، واحنرافاتــه ونزواتــه .. يشــعر ابلغربــة كــام يشــعر ابلوهــن، 

مــا مل يكــن يســتند اإىل سســند �أقــوى مــن النــاس، و�أثبــت مــن الأرض، و�أكــرم مــن احليــاة.«

ــٍل اإىل القــوة الطاغيــة، والقــمي الســائدة، والتصــورات  ــتعالء »ينظــر مــن عَ وهــذا الاسس
الشــائعة، والاعتبــارات والأوضــاع والتقاليــد والعــادات، وامجلاهــري املتجمعــة عــىل الضالل.« 
فاملؤمــن هــو الأعــىل مــن لك مــا يقدمــه »ذكل الــراكم مــن التصــورات والعقائــد واملذاهــب، 
ليــه العقائــد الوثنيــة والكتابيــة  ســواء مــا جــاءت بــه الفلســفات الكــرى قدميـًـا، ومــا انهتــت اإ

احملرفــة، ومــا اعتســفته املذاهــب املاديــة الاكحلــة«. 

واملؤمــن »حــني يراجــع لك مــا عرفتــه البرشيــة قدميًــا وحديثًــا، ويقيســه اإىل رشيعتــه 
ونظامــه، فســرياه لكــه �أ�ســبه يشء مبحــاولت الأطفــال وخبــط العميــان، اإىل جانــب الرشيعــة 
�ــفاق عــىل  الناجضــة والنظــام الاكمــل. وســينظر اإىل البرشيــة الضــاةل مــن عـَـٍل يف عطــف واإ

بؤســها و�ــقوهتا، ول جيــد يف نفســه اإل الاسســتعالء عــىل الشــقوة والضــالل.« 

ول يغــري مــن موقــف »املؤمنــني« لك مــا عليــه الآخــر حــىت وهــو مؤمــن مثــه ويصــيل 
ــة  ــن الزين ــردة م ــدة جم ــف العقي ــ�ي حمكــة هللا �أن تق ــيل »فه ــر« جاه آخ ــه »� ويصــوم ولكن
والطــالء عاطــةل مــن عوامــل الإغــراء، ل قــرىب مــن حــامك، ول اعــزتاز بســلطان، ول هتــاف 
منــا هــو اجلهــد واملشــقة واجلهــاد والاستشــهاد؛ ليقبــل علهيــا مــن  بــذلة، ول دغدغــة لغريــزة، واإ
يقبــل، وهــو عــىل يقــني مــن نفســه �أنــه يريدهــا ذلاهتــا خالصــة هلل مــن دون النــاس، ومــن 
دون مــا تواضعــوا عليــه مــن قــمي ومغــرايت، ولينــرصف عهنــا مــن يبتغــي املطامــع واملنافــع، 
ومــن يشســهت�ي الزينــة والأهبــة، ومــن يطلــب املــال واملتــاع، ومــن يقــمي لعتبــارات النــاس وزًن 

حــني ختــف يف مــزان هللا . 
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ل الضــالل ؟ وليكــن للضــالل ســلطانه، وليكــن هل  نــه عــىل احلــق .. مفــاذا بعــد احلــق اإ اإ
نــه  ن هــذا ل يغــري مــن احلــق �ــيئًا، اإ هيــه وهيلامنــه، ولتكــن معــه مجوعــه وجامهــريه .. اإ
ل الضــالل، ولــن خيتــار مؤمــٌن الضــالَل عــىل احلــِق - وهــو  عــىل احلــق وليــس بعــد احلــق اإ

مؤمــٌن - ومل يعــدل ابحلــق الضــالل اكئنــة مــا اكنــت املالبســات والأحــوال . 

ومــن املــرحج �أن مــن يقــر�أ هــذه النصــوص املتدفقــة يف بيــان موسســيقي مؤثــر ومدهــش 
�أنــه سســيجد مشــاعره الســلبية ومهومــه بســبب الفشــل والعجــز عــن الاندمــاج �أو �ــعوره 
ابذلنــب �أو التقصــري ســوف جيــد نفســه قــادًرا عــىل �أن يكــون نقيـًـا وخالًصــا مــن لك نقــص 
ــي يف  ــري القط ــة الت�أث ــن مالحظ ــاز. وميك جن ــوةل واإ ــاعره اإىل بط ــه ومش ــول عيوب ــني حي ح
آلف احلــالت والأمثــةل مــن امجلاعــات والكتــب و�أحبــاث املاجسســتري وادلكتــوراه واجتاهــات  �
ــويم، واملؤسســات  ــات والســلوك الي ــة والعالق ــية والاجامتعي ــف السسياسس ــن واملواق التدي

التعلميــة والثقافيــة والاقتصاديــة،... 

ــارس؛  ــو ف ــاوى محمــد �أب ــب وفت ــال ميكــن الإ�ــارة اإىل كت ــىل ســبيل املث ويف الأردن ع
النائب الرملاين والقيادي يف جامعة الإخوان املســلمني يف الأردن اإىل اجتاه واســع الانتشــار 
يف التوفيــق �أو امجلــع بــني �أفــاكر ومقــولت منســوبة اإىل ادليــن لكهنــا انفصاليــة عــن ادلوةل 
ــة مــن خــالل مؤسســات وترشيعــات  ــية والعامــة العلني ــني املشــاركة السسياسس واجملمتــع  وب
ادلوةل، وقــد صــدر هل يف هــذا اجملــال مجموعــة مــن الكتــب مثــل »حــمك املشــاركة يف الــوزارة 
ســالمية« و«  ســالمية« و«البيعــة و�أراكهنــا« و«مفاهــمي اإ يف الأنظمــة اجلاهليــة« و«مفاهــمي اإ

الإرهــاب«.

تتيــح قــراءة كتــاب »البيعــة و�أراكهنــا« حملمــد �أبــو فــارس )4( فرصــة للتعــرف عــىل ادلمــج 
بــني املشــاركة والانفصــال، فالبيعــة تشــلك رشًطــا �أساسســًيا للعضويــة وتشــري املــادة 4 مــن 
ــول  ــد قب ــة عن ــىل عضــو امجلاع ــه جيــب ع ــوان املســلمني �أن ــة الإخ ــون الأســايس مجلاع القان
ــا« �أن  ــًيا وحركًي ــا وسسياسس ــا ومالًي عضويتــه وموافقتــه عــىل »الالــزتام خبــط »ادلعــوة« مهنجًي
يبايــع عــىل ذكل ابلنــص التــايل: »�أابيــع عــىل طاعــة هللا وتــرك معصيتــه والأخــوة فيــه واجلهــاد 
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يف ســبيه والثبــات عــىل دعــوة الإخــوان املســلمني والقيــام برشائــط عضويهتا والســمع والطاعة 
لقيادهتــا يف املنشــط واملكــره وعــىل �أثــرة عــيّل وعــىل �أن ل �أنزع الأمــر �أهــه وعــىل �أن �أقــول 

احلــق �أيــامن كنــت ل ت�أخــذين يف هللا لومــة لمئ«.

ويف رســاةل التعالــمي ويه اإحــدى مجموعــة رســائل البنــا حــدد عــرشة �أراكن للبيعــة: الفهــم 
ــة. ويف  ــات والتجــرد والأخــوة والثق ــة والثب ــة والطاع ــاد والتضحي والإخــالص والعمــل واجله
ركــن الفهــم حــدد �أصــوًل عرشيــن لفهــم الإســالم، ويه بعامــة �أصــول جامعــة للأمــة ول متــز 
الإخــوان بــيء جيعلهــم خمتلفــني يف العقيــدة �أو الفقــه �أو املذاهــب، ويف العمــل حــدد مراتــب 
صــالح احلكومــة  العمــل وجمالتــه، ويه اإصــالح الفــرد والبيــت واجملمتــع وجتريــر الوطــن، واإ
حياء  عــادة الكيــان ادلويل للأمــة الإســالمية بتحرير �أوطاهنــا واإ حــىت تكــون اإســالمية حبــق، واإ
عــادة اخلالفــة املفقــودة والوحــدة املنشــودة. وجيــب �أن تكــون  جمدهــا.. حــىت يــؤدي ذكل اإىل اإ
احلكومــة )يقــول البنــا( �أعضاؤهــا مســلمني مؤديــن لفرائــض الإســالم غــري جماهريــن بعصيــان، 

ول بــ�أس �أن نسســتعني بغــري املســلمني عنــد الــرورة يف غــري مناصــب الوليــة العامــة.

يقــول �أبــو فــارس يف مقدمــة كتابــه »البيعــة و�أراكهنــا« )5(: »وقــد طلــب مــن لزمت طاعته 
مــن اكتــب هــذه الأســطر �أن يقــوم بــرشح رســاةل التعالــمي ملؤســس امجلاعــة حســن البنــا والــي 
ذكــرت �أراكن البيعــة يف جامعــة الإخــوان املســلمني« ومــن لزمــت طاعتــه هــو �أمــري امجلاعــة، 
ومــن املعلــوم بعامــة �أن النصــوص املتعلقــة ابلنــي �أو �أويل الأمــر تعــين قيــادة امجلاعــة ول تعــين 
هنــا تعــين  قــادة ادلول وحاكهمــا، ول تشــمل املؤسســات والنقــاابت والاحتــادات والأحــزاب، اإ
ن اكن ل يوجــد نــص عــىل ذكل ولكنــه �أمــر مفهــوم  ابلتحديــد جامعــة الإخــوان املســلمني، واإ
ومتواطــ�أ عليــه! ويعــرف البيعــة ب�أهنــا اإعطــاء العهــد عــىل الســمع والطاعــة للأمــري يف املنشــط 

ليــه. واملكــره والعــر واليــر، وعــدم منازعتــه الأمــر، وتفويــض الأمــور اإ

وبنــاء عــىل �أن الرســول �أخــذ البيعــة مــن النــاس جيــد �أبــو فــارس �أن القيــادة �أو الرئاســة 
ذا طلبــت البيعــة مبوجــب نظاهمــا ادلاخــيل فلهــا ذكل، وعــىل الأفــراد  )قيــادة امجلاعــة ابلطبــع( اإ

ذا متــت البيعــة فقــد ثبتــت ووجــب الوفــاء هبــا. �أن يبايعوهــا واإ
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ــة  ــات الري ــة الإخــوان املســلمني وامجلاع ــني جامع ــه ب ــري ميكــن مالحظت ــبه كب ــة �س مث
ــامء  ــات والأس ــية، ويف املصطلح ــة والطقسس ــه التنظميي ــده وبنيت ــل وتقالي ــلوب العم يف �أس
مــام، والنقيــب وادلاعيــة،.. وكرســت امجلاعــة عر �أســاليب التنشســئة  واملراتــب، ادلعــوة، والإ
ــة والطاعــة  ــولء والري ــا يقــوم عــىل ال ــا داخلًي ــة نظاًم ــة والبيعــة والعضوي والتنظــمي والرتبي

ــة... املطلق

رســاةل التعالــمي ليســت للمســلمني بعامــة كــام يقــول �أبــو فــارس نقــاًل عــن البنــا ول مجليــع 
ــن  ــن م ــوان اجملاهدي ــالي اإىل الإخ ــذه رس ــوهل »فه ــن ق ــم ذكل م ــوان املســلمني، فه الإخ
آمنــوا بســمو دعوهتــم وقدسســية فكرهتــم وعزمــوا صادقــني عــىل  الإخــوان املســلمني اذليــن �
�أن يعيشــوا هبــا �أو ميوتــوا يف ســبيلها، اإىل هــؤلء فقــط �أوجــه هــذه اللــامت املوجــزة«. 

حصيــح �أن �أبــو فــارس يؤكــد يف كتابــه هــذا ويف كتــب �أخــرى �أن الإخــوان ل يمتــزون 
يف عقيدهتــم و�أهنــم جامعــة مــن املســلمني وليســوا جامعــة املســلمني، و�أن امجلاعــة الناجيــة 
الــي وردت يف احلديــث النبــوي تشــمل لك مــن مــات مؤمنـًـا ابهلل... ولكــن مؤكــد �أيضــا 
�أن الإخــوان املســلمني وكثــري مــن امجلاعــات الإســالمية يــرون �أنفســهم ميثلــون الفهــم 
ــادة 12 عــىل ســبيل  ــون الأســايس )امل ــح لالإســالم و�أهنــم حــىت يف نصــوص القان الصحي
ــاًل  ــا مؤه ــة خشًص ــام للجامع ــب الع ــرون يف املراق ــالمية، وي ــوة الإس ــون ادلع ــال( ميثل املث
لقيــادة ادلعــوة الإســالمية، وحيملــون النصــوص ادلينيــة املتعلقــة ابلنــي �أو �أويل الأمــر �أو 
غــري ذكل عــىل �أهنــا تشــملهم �أيًضــا �أو ينشســئون بنــاء علهيــا �أحاكًمــا وتعالــمي ختصهــم، وجيــري 
تواطــؤ حمــمك وقــوي عــىل �أن الطاعــة يه لقائــد امجلاعــة وليــس لغــريه ســواء اكن حــامًك �أو 
قائــًدا مــن غــريمه، و�أن »�أويل الأمــر« مه قــادة امجلاعــة وليســوا قــادة ادلول واجملمتعــات،...

مــا اذلي تضيفــه البيعــة اىل املســمل �أو املؤمــن؟ ومبــاذا متــزه عــن غــريه مــن املســلمني؟ 
ــة  ــة والطاع ــمي يف الثق ــا لتعال ــن �أساًس ــن ادلي ــمتدة م ــاكر املسس ــون الأحــاكم والأف ــاذا تك مل
يثــار ختــص الإخــوان املســلمني وحــدمه؟ هــل الثبــات اذلي يدعــو اليــه الإخــوان ثبــات  والإ
ذا اكن اجلــواب هــو  ميــان �أم ثبــات عــىل جامعــة الإخــوان املســلمني؟ واإ عــىل الإســالم والإ
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امجلاعــة فلــامذا تسســتخدم نصــوص ادليــن العامــة لأجــل بنــاء رؤيــة واحــاكم خاصــة ابمجلاعــة؟ 
خوانــه يف امجلاعــة دون غــريمه مــن املســلمني؟ و�أن  هــل املطلــوب �أن يثــق الأخ املســمل ابإ
خوانــه يف امجلاعــة دون غــريمه؟ الإجابــة نعــم ابلطبــع كــام تبــدو يف رشح �أراكن البيعــة  يؤثــر اإ
وكــام يفهــم بطبيعــة احلــال مــن رســاةل التعالــمي، ولكــن ملــاذا اسســتخدمت النصــوص ادلينيــة 
العامــة املوهجــة للمســلمني بعامــة لسســتخالص تعالــمي و�أحــاكم خاصــة ابلإخــوان املســلمني؟

هــذا الفهــم وهــذه البيعــة وغريهــا مــن الأفــاكر واملامرســات والأعــراف التنظمييــة الإخوانية 
ن اكنــت ل  تشــلك مــا يشســبه الطائفــة املسســتقةل املمــزة يف الأمــة الإســالمية، ويه واإ
هنــا تنشــئ  تنشــئ لنفســها فهــام خاًصــا ممــًزا لالإســالم، �أو حمتــوى دينيًــا خمتلًفــا �أو ممــًزا، فاإ
ــتقةل خمتلفــة، تنطــوي عــىل نفســها وحتمــل  حــاةل اجامتعيــة وتنظمييــة تؤســس لطائفــة مسس
ــن  ــري نظري ــم غ ــا بيهن ــن الأعضــاء ف ــا، ويتضام ــا اخلاصــة هب �ــاراهتا ورموزه ــا واإ �أفاكره
ل عــىل ســبيل خدمــة  اإىل القوانــني الســائدة والأحــاكم الرشعيــة العامــة ابللــزتام والــولء اإ

ــا. امجلاعــة و�أعضاهئــا و�أهدافهــا وبراجمه

ن النائــب الرملــاين �أبــو فــارس ذهــب �أبعــد ممــا �أراد البنــا مؤســس جامعــة الإخــوان  بــل اإ
املســلمني، ففــي حــني ميــز حســن البنّــا بــني احلكومــة وادلوةل �أو النظــام السســيايس فــاإن 
�أبــو فــارس مل يالحــظ ذكل، فاحلكومــة يه الســلطة التنفيذيــة الــي تعمــل اتبعــة للمــك 
كــام اكن احلــال يف مــرص �أايم البنــا �أو رئيــس ادلوةل بعامــة وهــو ســلطة �أعــىل مــن رئيــس 
احلكومــة. يقــول البنــا يف رســاةل املهنــاج »جــالةل املــك هــو حــامك البــالد الرشعــي... مفوقــف 
الإخــوان مــن الــراء موقــف الــولء واحلــب، ومكتــب الإر�ــاد العــام يصــدر عــن هــذه 
فهــام رجــال الــراي هــذه احلقيقــة، ول مينــع ذكل  الفكــرة، ويعمــل عــىل توثيــق الرابطــة، واإ
ــني  ــمل ميــز ب ــارس ف ــو ف ــا �أب عــالن لكمــة احلــق..« و�أم ــة، واإ ــه النصيحــة الواجب مــن توجي
ليــه البنــا يف  احلكومــة ور�أس ادلوةل كــام فعــل البنــا، واعتــر �أن خلــع احلكومــة اذلي دعــا اإ
حــال قــرصت احلكومــة تطويــًرا للنظريــة السسياسســية عنــد �أهــل السســنة يف الفقــه السســيايس 

الإســاليم.
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ــة  ــة حيصــل التطــرف والتقي ــني فلســفة ادلوةل وامجلاع ــديئ ب يف التناقــض الفكــري واملب
والأزمــات الاجامتعيــة والسسياسســية، وتعــود هــذه امجلاعــات غــري مؤهــةل ول تصلــح لعمــل 
سســيايس �أو عــام. رمبــا حتتــاج املســ�أةل اإىل وقفــة فاحصــة، ففــي فهــم اختــالف النظــرة بــني 
امجلاعــة واجملمتــع واختــالف الأحــاكم الرشعيــة املطبقــة يف احلالتــني، ومــا تبعهــا مــن نشــوء 
فقــه خــاص خياطــب بــه فقــط الإخــوان املســلمون، ميكــن مالحظــة تشــلك طائفــة تــرى 
لهــا �أحاكهمــا وتقاليدهــا وفقههــا اخلــاص هبــا، وميكــن مالحظــة ذكل حــىت يف رســائل 
جامعيــة نوقشــت يف اجلامعــات، تلمــس فهيــا بوضــوح �أهنــا تتضمــن اسســتنتاجات و�أحاكًمــا 
لهــ�ي خــاص  فقهيــة ختــص الإخــوان املســلمني وتنطبــق علهيــم فقــط، وكأن مثــة خطــاب اإ
هبــم. كيــف حتصــل �أحــزاب وجامعــات ومؤسســات يف دوةل عــىل حــق العمــل والتشــلك، 
ويف الوقــت نفســه ل تــرى ب�أًســا ابنهتــاك القوانــني املنظمــة لهــذا العمــل، وترفــض وليهتــا 

عــىل هــذه املؤسســات؟ 

ويف اجلــدل اذلي دار يف وســط صفــوف جامعــة الإخــوان املســلمني بســبب مشــاركة 
امجلاعــة يف الانتخــاابت النيابيــة الــي جــرت يف العــام 1989 مث ولفــرتة وجــزة يف احلكومــة 
خبمســة وزراء، وصــدر يف تــك الفــرتة كتــاابن: الكتــاب الأول مــن ت�أليــف محمــد �أبــو 
فــارس، ويقــول حبرمــة املشــاركة يف الــوزارة، والثــاين مــن ت�أليــف معــر الأ�ــقر، ويــرى �أن 
الأصــل يف املشــاركة �أهنــا حــرام، ولكهنــا جتــوز وفــق تقديــرات وترجيحــات قيــادة امجلاعــة!

ــن يف املســ�أةل  ــامء ادلي ــتفتاء عل ــاإن التفكــري جبــواز املشــاركة �أو حرمهتــا، واسس ــه؛ ف وعلي
�أمــر يثــري لسســتغراب ورمبــا الصدمــة، ويــوحض الانفصــال العميــق اذلي تعيشــه امجلاعــة عــن 
سســياق الأمــة واترخيهــا، ويؤكــد الشــعور جتــاه الأمــة وادلول واجملمتعــات واحلكومــات القامئــة 
ابلختــالف، و�أن قــمي املشــاركة والانــامتء لــدلوةل والأوطــان والعمــل الوطــين تبــدو جهينــة 
مرفوضــة و�أهنــا ليســت ســوى وسســيةل ملصــاحل طائفيــة وجامعاتيــة، وهــذا �أخطــر مــا ميكــن 
هنــا تصــدر  �أن تقــع فيــه جامعــة مــن الأمــة، وســواء اكنــت الفتــوى ابلإجــازة او التحــرمي فاإ
عــن هــذا الوعــي �أو العقــل الباطــن للجامعــة، الاعتقــاد ابلختــالف عــن معــوم املســلمني، 
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ــياق خيــّص  ــتفتاء والتحــرمي والتحليــل يف هــذا السس ــه خــاص، ذكل �أن الاسس و�أن هلــم فق
ــاج اإىل مواصــةل  ــة حتت ــا مــن اكرث امجلاعــة واعضاءهــا وليــس موهًجــا اإىل املســلمني.. واي له

التوقــف والنظــر.

دخــال املســلمني مجيًعــا او �أغلبيهتــم مضــن احلــراكت  ن معليــة اإ يقــول الأ�ــقر )6( اإ
الإســالمية املعــارصة يبــدو �أمــًرا بعيــد املنــال، وقــد اســتبعدته هــذه احلــراكت مــن جمالهــا 
حــني قبلــت لنفســها �أن تكــون مضطــرة �أن تكــون مجموعــات جزئيــة مــن املســلمني، ويه 
ــوة الإســالمية  ــا ابدلع ــارصة مهن ــية املع ــبه ابلأحــزاب السسياسس هبــذا الوضــع �أصبحــت �أ�س
الأوىل الــي اكنــت تضــم لك املســلمني، ومهنــج الأحــزاب السسياسســية املعــارصة يقــوم عــىل 

ــية. ــا اإىل الســلطة السسياسس �أســاس �أســاليب معينــة تصــل الأحــزاب مــن خالله

مــا تكــون عن طريق  مــا �أن تكــون عــن طريــق اللعبــة ادلميقراطيــة، واإ وهــذه الأســاليب اإ
ــورة الشــعبية املســلحة. فاحلــراكت الإســالمية  ــق الث الانقــالب العســكري، �أو عــن طري
املعــارصة مــن حيــث �أرادت �أو مل تــرد ابعتبارهــا مجموعــات جزئيــة مــن املســلمني وضعــت 
ذا مــا �ــاءت لنفســها  نفســها يف الطريــق احلــزيب اذلي تســلكه الأحــزاب املعــارصة اإ
ــه جــرى  ســالمية، و�أن ــري اإ ــة غ الوصــول اإىل احلــمك« ويفــرتض الأ�ــقر �أن الأوضــاع القامئ
ــتطاع  ذا اسس ــاإ ــة الإســالمية، .. ف ــاء اخلالف لغ قصــاء الإســالم عــن جمــال احلــمك وادلوةل ابإ اإ
ــتطاعوا �أن  عــادة الإســالم اإىل احلــمك وادلوةل اسس املســلمون التغلــب عــىل هــذه املصيبــة ابإ

حيــل �أكــر مشــالكهتم«. 

ــس  خــوان املســلمني ولي ــن تصــوره لالإ ــي م ذن �أن الأ�ــقر يفكــر ويف ــا اإ ــدو واحًض يب
مــة الإســالمية، وتفهــم ابلــرورة �أن اجلــواز واملنــع اذلي يفــي به هو لالإخوان املســلمني  للأ
وليــس لعمــوم املســلمني، ويقــول: »الأصــل عــدم جــواز املشــاركة يف الــوزارة الــي حتــمك 
برشيعــة غــري رشيعــة هللا« ويســوق �أدةل عــىل ذكل، مــن قبيــل النصــوص احلامكــة عــىل مــن 
حيــمك يغــري مــا �أنــزل هللا ابلكفــر والظــمل والفســق »ومــن مل حيــمك مبــا �أنــزل هللا ف�أولئــك مه 
الاكفــرون« )املائــدة 44( »ومــن مل حيــمك مبــا �أنــزل هللا ف�أولئــك مه الظاملــون« )املائــدة 45( 
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ن احلــمك  »ومــن مل حيــمك مبــا �أنــزل هللا ف�أولئــك مه الفاســقون« )املائــدة 46( وقــوهل تعــاىل »اإ
ايه« )يوســف 40( »فــال وربــك ل يؤمنــون حــىت حيمكــوك فــا  ل اإ ل هلل �أمــر �أل تعبــدوا اإ اإ

جشــر بيهنــم مث ل جيــدوا يف �أنفســهم حرًجــا ممــا قضيــت ويســلموا تســلميًا« )النســاء 65(

واملشــاركة  يراهــا الأ�ــقر يف احلــمك غــري الإســاليم )يعتــر احلكومــات وادلول العربيــة 
ــن ل حيمكــون رشع  ســالمية( فهيــا مفاســد عظميــة، فاذلي ــوم غــري اإ ــة الي والإســالمية القامئ
هللا حيــادون هللا يف �أمــره وينازعونــه يف حمكــه، وتوقــع املشــاركة املســمل يف تناقــض كبــري، 
وطاعــة احلــاكم فــا يرشعونــه خمالفــني �أمــر هللا تعــين اختــاذ املطيــع هلــم �أراباًب مــن دون هللا 
ــيح  ــارمه �أراباًب مــن دون هللا واملسس كــام قــال احلــق يف �ــ�أن �أهــل الكتــاب »اختــذوا �أحب
لهًــا واحــًدا« )التوبــة 31(  وقــد بــني الرســول لعــدي بــن  ل ليعبــدوا اإ ابــن مــرمي ومــا �أمــروا اإ
حــامت �أن معــى هــذا الاختــاذ هــو طاعهتــم يف حتليلهــم مــا حــرم هللا وحتــرمي مــا �أحــل هللا، 
ويدلــس احلــامك ابسســتزار املســلمني الصاحلــني عــىل الســذج والعــوام، وميــررون مــن خالهلــم 
ــوهل  ــا لق ــن ظلمــوا خالفً ــون اإىل اذلي ــة، ويف املشــاركة يف احلــمك رك ــرة الظامل ــني اجلائ القوان
تعــاىل »ول تركنــوا اإىل اذليــن ظلمــوا فمتســمك النــار« )هــود 113( وقــد يكــون يف املشــاركة 
ــزل هللا يف بعــض  ــا �أن ــري م ــن احلــمك اذلي حيــمك بغ ــط م ــذه المن ــر ه طــاةل لعم يف احلــمك اإ
الأحيــان« .. هــل املقصــود ابلفتــوى هنــا هــو لك مســمل؟ �أم الأخ املســمل؟ �أم املتديــن؟ 

ذا اكن مجيــع الــوزراء �أو �أغلهبــم مســلمني، ف�أهيــم املقصــود ابلتحــرمي؟ فــاإ

ويسســتدل عــىل حنــو يــوحض الفكر والشــعور اخلــواريج جبواز املشــاركة »وجواز املشــاركة 
ــتدل مبشــاركة يوســف عليــه الســالم يف الــوزارة، وموقــف  ــتثناء مــن الأصــل اسس هــو اسس
النجــايش، واملصلحــة« »فقــد �ــارك يوســف يف احلــمك يف جممتــع مــرشك ل يقــوم احلــمك فيــه 
ــول »اإن احلــمك اإل هلل« وردت عــىل لســان يوســف  ــ�أن الق ــام ب ــد الإســالم« عل عــىل قواع
ــون  ــن �أن تك ــري رشع هللا. وميك ــام حيــمك بغ ــىل نظ ــوم ع نفســه! والنجــايش املســمل اكن يق
للمشــاركة بعــض املصــاحل، كــام يقــول الأ�ــقر فتكــون املشــاركة جائــزة عــىل �أساســها، مثــل 
عــادة الثقــة  دارة نظاهمــم، واإ درء املفاســد واملؤامــرات وت�أكيــد قــدرة العاملــني ابلإســالم عــىل اإ
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ابلإســالم، وزايدة خــرة العاملــني ابلإســالم، وحتصيــل الفــرص املتاحــة لغــريمه يف التعلــمي 
جيــاد مجموعــة مــن �أحصــاب اجلــاه عنــد النــاس، والاسســتفادة مــن هيبة الســلطة  والتدريــب، واإ
ــيوعيني  ــل للعاملــني ابلإســالم مــن الشس ــن، وتفويــت الفرصــة عــىل البدي خلدمــة هــذا ادلي
نــه جــواز ابملشــاركة يشســبه حــال املســلمني يف �أورواب و�أمريــاك والفلبــني وغريهــا  والصليبيــني! اإ

مــن ادلول غــري الإســالمية، مــا الفــرق دلى الأ�ــقر بــني الرازيــل مثــاًل واملغــرب؟

ــىل �أســاس املصلحــة  ــه وع ــة، ولكن ــس النيابي ــرحج الأ�ــقر جــواز املشــاركة يف اجملال وي
يقــدم خالصــة خمتلفــة عــن سســياق الأدةل والفهــم العــام ابعتبــار �أنظمــة احلــمك واجملمتعــات غــري 
اإســالمية، فاملشــاركة مســ�أةل تقــدره القيــادة كــام هــو �ــ�أن الأحــزاب السسياسســية اإســالمية 
ــن  ــة يه م ــس النيابي ــوزارة واجملال ــرتاك يف ال ــ�أةل الا� ــالمية، و�أن مس ــري اإس ــت �أو غ اكن

ــر�أي الاختــالف فهيــا. الأمــور الاجهتاديــة الــي يســع العلــامء و�أهــل ال

ــا  ــون يف الإخــوان املســلمني ويطرحوهن ــا املعتدل ــولت يستشــهد هب ــا مق ــب �أهن والعجي
ــا  ــون ذكل حصيًح ــا يك ــاركة! ورمب ــون املش ــم ل حيرم ــىل �أهن ــم وع ــىل اعتداهل ــتدلني ع مسس
نســبيًا عندمــا تقــر�أ كتــاب محمــد �أبــو فــارس، واي لهــا مــن حــاةل صعبــة �أوقعنــا فهيــا الإخــوان 
املســلمون عندمــا جعلــوا الفكــر اخلــواريج والتكفــريي متقبــاًل ومعليًّــا، وحولــوه اإىل حمــرك 

ــية!! ــة واملشــاركة السسياسس لالنتخــاابت النيابي

ــدا  ــو فــارس«  ب ــوزارة يف الأنظمــة اجلاهليــة، بقــمل محمــد �أب ــو فــارسكتــاب حــمك املشــاركة يف ال ــوزارة يف الأنظمــة اجلاهليــة، بقــمل محمــد �أب كتــاب حــمك املشــاركة يف ال
موضوعــه ـ حســب عنوانــه ـ ملــن يقــوم ابلفهرســة والتصنيــف يف املكتبــة الوطنيــة )كــام هــو 
مســجل يف الصفحــة التاليــة للعنــوان( �أنــه يف التــارخي العــريب/ العــرص اجلاهــيل، و�أظــن �أنه ل 
ميكــن لــوم مــن قــام ابلفهرســة والتصنيــف يف املكتبــة عــىل هــذا اخلطــ�أ؛ فاجلاهليــة يف الثقافــة 
العربيــة الســائدة ويف قواميــس اللغــة �أيًضــا تعــين الفــرتة الســابقة لالإســالم، ولكــن لهــا معــى 
ــيد قطــب مث محمــد قطــب، وهــو معــى خــاص  آخــر عنــد الإخــوان املســلمني، كّرســه سس �
ابلإخــوان املســلمني وجامعــات الإســالم السســيايس الــي تطــورت عهنــا، �أو خرجــت مــن 

هنــا تعــين نقيــض الإســالم. حتــت عباءهتــا، اإ
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خــوان املســلمني وســائر جامعــات الإســالم السســيايس  يبــدو العنــوان بدهيًيــا واحًضــا لالإ
ــا  والقتــايل، وهــذه مســ�أةل حتتــاج اإىل توقــف طويــل؛ فامجلاعــات الإســالمية تنشــئ مفهوًم
ــام  ــة، ع ــات خمتلف ــمي واملصطلح ــدة للمفاه ــاين جدي ــع مع ــالم، وتض ــا لالإس ــًدا وخمتلًف جدي
ــذه احلــال، فســوف  ــمترت ه ذا اسس ــا، واإ ــة طــوال اترخيه ــه الأم ــت علي ــتقرت وتواضع اسس
ــا  ــا �أحاكهم ــدة له ــات جدي ــف وجممتع ــة �أو طوائ ــل ـ طائف ــا تشــلت ابلفع تتشــلك ـ ورمب

ــا وخطاهبــا اخلــاص هبــا اذلي يعنهيــا دون ســواها مــن املســلمني. وفقهه

جيــد محمــد �أبــو فــارس �أن املشــاركة يف الــوزارة يف )الأنظمــة اجلاهليــة(ـ  ويه احلكومــات 
القامئــة اليــوم يف العــامل الإســاليم ـ حيــرم رشعـًـا، و�أن هــذه احلرمــة واحضــة مــن النصــوص، 
ســالمية،  ول جمــال لالجهتــاد )كــام يقــول( �أمــام النــص؛ فاحلكومــات )الإســالمية( ليســت اإ
هنــا برفضهــا حتكــمي الــرشع الإســاليم �أخرجــت نفســها مــن ديــن هللا،  ولكهنــا جاهليــة؛ بــل اإ
آنيــة: »و�أن احــمك بيهنــم مبــا �أنــزل هللا ول تتبــع �أهــواءمه واحــذرمه  اســتناًدا اإىل الآايت القر�
ليــك«، »�أحفــمك اجلاهليــة يبغــون ومــن �أحســن مــن  �أن يفتنــوك عــن بعــض مــا �أنــزل هللا اإ
ن احلــمك  هللا حكــام لقــوم يوقنــون«، »ومــن مل حيــمك مبــا �أنــزل هللا ف�أولئــك مه الاكفــرون«، »اإ

ايه ذكل ادليــن القــمي«. ل اإ ل هلل �أمــر �أل تعبــدوا اإ اإ

وعــىل الــرمغ مــن �أنــه ل اجهتــاد مــع النــص، فقــد اجهتــد �أبــو فــارس يف اسســتخالص حــمك 
حتــرمي املشــاركة ابلــوزارة مــن النصــوص، رمغ �أن النــص هــو يسســتغى بــه عــن الت�أويــل كــام 
مــا �أن مــا اعتــره نًصــا ليــس  مــا �أنــه اجهتــد واإ مــام الشــافعي، ولكنــه �أّول النــص، فاإ يقــول الإ
ــه �أبــو فــارس يبــدو واحًضــا  نًصــا، ولكنــه مفتــوح للت�أويــل، فهــل النــص اذلي استشــهد ب

لــلك قــارئ بــال معونــة مــن �أحــد �أنــه حيــرم املشــاركة يف الــوزارة؟

يبــدو مــن الكتــاب �أنــه موجــه اإىل الإخــوان املســلمني، وليــس اإىل املســلمني؛ مبعــى �أن 
التحــرمي خيــص الإخــوان وليــس حراًمــا عــىل مــن ســوامه مــن املســلمني، ف�أبــو فــارس اكن 
ــه  عضــًوا يف جملــس النــواب املنتخــب )1989 – 1993، 2003 – 2007( ويفــرتض �أن
صــدار الترشيعــات املنظمــة  اكن ميــارس معــه النيــايب يف املراقبــة عــىل احلكومــة وحماســبهتا واإ
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ــية مــع غــري  لعمــل احلكومــة ومؤسســات ادلوةل، فهــل اكن قبــوهل بــذكل مشــاركة سسياسس
املســلمني؟ �أم �أنــه ميكــن لغــري الأخ املســمل �أن يكــون وزيــًرا؟

ويف تريــره حلرمــة املشــاركة، يــورد �أسســبااًب وموجبــات مجيعهــا متعلقــة ابلإخــوان 
نظمة  املســلمني، وليــس ابملســلمني بعامــة؛ فاملشــاركة كــام يقــول متنح الصبغــة الإســالمية للأ
ســالمية، ويه ليســت كــذكل، وتفقــد الإســالميني  )اجلاهليــة(، وجتعــل امجلاهــري تظهنــا اإ
ــميها وتفتيهتــا، كــام �أن  نظمــة اســتيعاب احلــراكت الإســالمية وتقسس ثقــة النــاس، وتتيــح للأ
ــيد قطــب، وحتمــل الإخــوان مســؤولية البطــاةل والفقــر  املشــاركة تتعــارض مــع �أفــاكر سس

وادليــون، ويتعــرض �ــعار الإســالم هــو احلــل اإىل الشــك. 

والواقــع �أهنــا �أفــاكر ومقــولت �أكــر خطــورة مــن حتــرمي املشــاركة، وتعــر عــن الاعتقــاد 
ــياق الفكــر  ابلختــالف ادليــين عــن الأمــة الإســالمية ومعــوم املســلمني، وتنــدرج يف سس
ــي  ــولت نفســها ال ــاكر واملق ــا، ويه الأف ــة واخلــروج علهي ــن الأم املؤســس لالنفصــال ع
لهيــا جامعــات العنــف »الإســاليم«، والــي دخلــت يف حــرب مســلحة مــع مجيــع  اســتندت اإ
املســلمني، و�أعلنــت احلــرب عــىل العــامل لكــه، و�أدخلــت اجملمتعــات الإســالمية والعــامل يف 

�أزمــة كــرى.

ويف �أحــد مــررات التحــرمي، يقــول �أبــو فــارس »املعلــوم عنــد احلركــة الإســالمية 
ــة« ...  ــرر دلى امجلاع ــوزارة، وهــذا الأصــل مق ــدم املشــاركة يف ال وقيادهتــا �أن الأصــل ع
ذ جيعــل الفريقــني يف  ن املشــاركة يف الــوزارة يعــد احنرافـًـا عــن هــذا اخلــط، خــط المتــز، اإ »اإ
خنــدق واحــد، والأصــل �أن يكــون لك فريــق يف خنــدق خيتلــف عــن اخلنــدق الآخــر«؛ 
فالتحــرمي مسســمتد بوضــوح مــن �أفــاكر الإخــوان ومبادهئــم، وليس مــن الرشيعة الإســالمية!.

آنيــة يف ســورة الأنعــام 55 »وكــذكل نفصــل الآايت ولتسســتبني  مث يســتند اإىل الآيــة القر�
ــد�أ  ــا؛ ليقــرر معــه: »جيــب �أن تب ــيد قطــب له ســبيل اجملرمــني«، كــام يســتند لتفســري سس
ســالمية بتحديــد ســبيل املؤمنــني وســبيل اجملرمــني،... ووضــع العنــوان املمــز  لك حركــة اإ
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للمؤمنــني والعنــوان املمــز للمجرمــني يف عــامل الواقــع ل عــامل النظــرايت، ... حيــث ل خيتلــط 
الســبيالن ول يتشــابه العنــوانن ول تلتبــس املالمــح والســامت بــني املؤمنــني واجملرمــني«، 
ن وجــود عضــو احلركــة الإســالمية يف وزارة وحكومــة ليســت  ليصــل اإىل حــمك مفــاده: »اإ
ســالمية، توجــد غبشــًا دلى النــاس يف حتديــد ســبيل املؤمنــني وحتديــد ســبيل اجملرمــني«،  اإ
لهيــا »حرمــة املشــاركة يف الــوزارة«.  نــه حــمك خميــف �أكــر مــن النتيجــة الــي يتوصــل اإ واإ

ــون  ــن يوصف ــرار م ق ــع اإ ــرورة م ــة املشــاركة لل ابح ــاوى اإ ــن فت ــارس م ــو ف وحيــذر �أب
ــوزارة  ــقر »حــمك املشــاركة يف ال ــاب معــر الأ� ــل لكت ــن قب ــام عرضــت م ــني، ك ابملعتدل
واجملالــس النيابيــة«؛ فــذكل اعتــداء عــىل الأصــل)!(، وهــو حرمــة املشــاركة، )يستشــهد 
ن �أبيــح ذكل  ابحــة ل حتلــل �ألك امليــت، واإ ابحــة �ألك امليتــة للمضطــر، فهــ�ي اإ �أبــو فــارس( ابإ
ــا مــن الاستشــهاد  ــع ذكل ل جيــد اضطــرارا للمشــاركة. وحيــذر �أيًض ــه م للمضطــر، ولكن
مبشــاركة النــي يوســف عليــه الســالم وموقــف النجــايش؛ فــرشع مــن قبلنــا ليــس رشعًــا 
لنــا، ول يــرى ابتــداء �أن مشــاركة يوســف تشســبه املشــاركة يف الــوزارة عــىل حنــو يصلــح 
ــا  ــايه، ورمب ــر الن ــة احلــامك الفعــيل والآم ــرحج �أن يوســف اكن مبثاب ــوم، وهــو ي ــاس الي للقي
ــوزارة حــىت  ــة املشــاركة يف ال ذن، لإابح ــال اإ ــال جم ــل... ف ــد �أســمل ابلفع ــك ق ــون امل يك
ــه �أســمل وظــل ملــاًك  قياســًا عــىل جتربــة يوســف والنجــايش مــك احلبشــة اذلي يعتقــد �أن
ــة  ــج البعــض ابملصــاحل املرســةل املرتتب ــد حيت ــارس: وق ــو ف ــول �أب ــزل هللا. يق ــا �أن ل حيــمك مب
عــىل املشــاركة، ولكهنــا مصــاحل ل ميكــن القبــول هبــا �أمــام املفاســد املرتتبــة عــىل املشــاركة؛ 
آنيــة قــد �أكــدت عــىل وجــوب تطبيــق �أحــاكم الــرشع وتكفــري التحــامك  »لأن النصــوص القر�
اإىل غــري رشع هللا وتكفــري مــن حيــمك بغــري رشع هللا وتفسســيقه ودمغــه ابلظــمل، فــال ختضــع 
املشــاركة للمصلحــة«. وقــد يكــون للمشــاركة بعــض الفوائــد، ولكهنــا فوائــد تشســبه فوائــد 
مثهــام �أكــر مــن نفعهــام«، فــال تعــين هــذه  مث كبــري ومنافــع للنــاس واإ امخلــر وامليــر »فهيــام اإ

الفوائــد الإابحــة.
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ننــا يف مواهجــة حــاةل فكريــة يه �أ�ــد خطــورة وصعوبــة مــن حتــرمي املشــاركة  هكــذا، فاإ
نفســها، ذكل �أنــه حتــرمي مســتند اإىل مفاصــةل ومتــز عــن ســائر املســلمني، وليــس موازنــة 
ونظــرًا يف املنافــع واملضــار، اإن اكن ذكل �أيًضــا �أمــًرا مقبــوًل، فهــو حــىت يف هــذه احلــاةل ـ 
املرفوضــة قطعيــا دلى �أيب فــارس و�أمثــاهلـ  يعتــدي عــىل حــق النــاس يف وليهتــم عىل �ــ�أهنم 
قــرار مــا يرونــه مصلحــة هلــم بنــاء عــىل رؤيهتــم الإنســانية والعقليــة  واختيــار حكوماهتــم واإ
ذن  ــن، اإ ــال ادلي ــم رج ــا هل ــوى يقرره ــىل فت ــاء ع ــس بن ــه، ولي ــوا علي ــون �أن يكون ــا حيب مل
ملــاذا اجملالــس النيابيــة والانتخــاابت العامــة واللجــوء اإىل الانتخــاابت، وملــاذا املؤسســات 
ــام  ــس �أم ــع يف احلــرام، ولي ــا �أو يق ــلك ذكل ميكــن �أن يكــون حراًم ــة؟ ف والإدارات العام

النــاس ســوى اللجــوء اإىل رجــال ادليــن يف �ــؤوهنم لكهــا ليخــرومه مبــا تقــوهل الســامء!

لقــد كرســت جامعــة الإخــوان املســلمني مجموعــة مــن الأحــاكم واملفاهــمي الــي حظيــت 
ن اكن تــك الأحــاكم واملفاهــمي  بقبــول معيــق ل يقبــل املناقشــة واملراجعــة، دون مالحظــة اإ
يه مــن ادليــن ابلفعــل! �أو حــىت حمــاوةل ســؤال النفــس، عــام يرتتــب علهيــا مــن متواليــات 
معقــدة يف العمــل والعالقــات وفهــم ادليــن و�أحاكمــه، وتبــدو حمــاولت تفكيــك هــذا 
اخلطــاب �أو مراجعتــه، وكأهنــا خــروج عــىل ادليــن نفســه وليــس جــدًل مــع �أفــاكر ومفاهــمي 
برشيــة، رمبــا ل يكــون لهــا عالقــة ابدليــن! وميكــن مالحظــة �أمثــةل ومنــاذج مــن هــذه الأفــاكر 

ســالمية« )7( واملقــولت يف كتــاب محمــد �أبــو فــارس »مفاهــمي اإ

هــذه الفتــاوى وادلراســات الكثيفــة، والــي حيــرم بعضهــا املشــاركة السسياسســية، وبعضهــا 
ــامئ؛ تدعــو  ــة يف التفكــري ادليــين والاجامتعــي الق يبيــح ذكل، تظهــر حــاةل خطــرية ومرعب
اإىل القلــق ورضورة املراجعــة العميقــة للمنظومــة الاجامتعيــة والثقافيــة العميقــة احملركــة 
خــوان املســلمني وامجلاعــات ادلينيــة ومؤيدهيــا، ســواء تــك املوصوفــة ابملتشــددة،  لالإ
والــي حتــرم املشــاركة السسياسســية �أو املعتــدةل الــي تبيــح ذكل، فهــ�ي مجيعهــا تعطــل العقــل 
والتشــاور والاجهتــاد البــرشي يف احلــمك والإدارة، وتنســف مــن جذورهــا مفاهــمي ســلطة 
الأمــة ووليهتــا عــىل �ــ�أهنا ول تلقــي ابًل ملــا تواضعــت عليــه الأمم والشــعوب يف الانتخــاب 
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والتصويــت، ومــا معــى ذكل �أو جــدواه وهنــاك حــمك هللا النــازل مــن الســامء، ومــا عــىل 
النــاس ســوى �أن ينتظــروا حــمك هللا!

لقــد كــرس الإخــوان املســلمون ومــا امتــد مهنــم مــن امجلاعــات ادلينيــة السسياسســية ســواء 
فــا يوصــف ابلعتــدال )الإابحــة( او التشــدد )التحــرمي( مجموعــة مــن الأحــاكم واملفاهــمي 
ن اكنــت تــك  الــي حظيــت بقبــول معيــق ل يقبــل املناقشــة واملراجعــة، دون مالحظــة اإ
الأحــاكم واملفاهــمي يه مــن ادليــن ابلفعــل! �أو ليســت مــن ادليــن، �أو حــىت حمــاوةل الســؤال 
ــه،  ــن و�أحاكم ــم ادلي ــات وفه ــل والعالق ــدة يف العم ــات معق ــن متوالي ــا م ــب علهي ــام يرتت ع
ــن نفســه  ــه وكأهنــا خــروج عــىل ادلي ــك هــذا اخلطــاب �أو مراجعت ــدو حمــاولت تفكي وتب

وليــس جــدًل مــع �أفــاكر ومفاهــمي برشيــة رمبــا ل يكــون لهــا عالقــة ابدليــن!

وعــىل ســبيل املثــال فقــد �أخــذ مفهــوم »ادلوةل الإســالمية« بُعــًدا وفهًمــا جديــًدا مــن غــري 
ت�أصيــل ونقــاش، وســ�أكتفي هنــا ابلتذكــري بــذكل، و�أقــف عنــد مفهــويم اجلاهليــة واحلــمك 
ــة  ــا بنيــت علهيــام، مث نشــ�أت متوالي ــا و�أحاكًم ــن �أسســا دلى الإخــوان املســلمني فهًم الذلي
ــاىل:  ــوهل تع ــر بق ــن، وتذك ــاكر املنســوبة اإىل ادلي ــن الأحــاكم والتصــورات والأف �ــائكة م

»ويقولــون هــو مــن عنــد هللا ومــا هــو مــن عنــد هللا«.

لقــد �أنشــ�أ خطــاب املفاصــةل والاسســتعالء دلى الإخــوان املســلمني �أحاكًمــا و�أفــاكًرا عــىل 
ــة  ــة »�أحفــمك اجلاهلي آني ــة القر� ــت الآي ــين ضــد الإســالم، وقدم ــة« تع �أســاس �أن »اجلاهلي
ــمك  ــاك ح ــين �أن هن ــا تع ــىل �أهن ــون« ع ــوم يوقن ــا لق ــن هللا حمكً ــن �أحســن م ــون وم يبغ
هللا وحــمك اجلاهليــة، مفــا ليــس »حــمك هللا« هــو حمتـًـا »حــمك اجلاهليــة« مث طــور مفهــوم 

ســالًما.  اجلاهليــة عــىل �أنــه مــا ليــس اإ

ــل  ــوم، ه ــمك/ املفه ــذا احل ــئةل يف مناقشــة ه ــن الأسس ــةل م ــة سلســةل طوي ــ�أ بداه وتنش
اجلاهليــة تعــين الكفــر؟ وهــل وصــف جاهــيل تعــين اكفــر؟ مــا احلــمك الرشعــي املرتتــب عــىل 
وصــف جاهــل وجاهــيل؟ هــل غفلــت كتــب الفقــه والــرتاث الإســاليم عــن هــذا احلــمك 
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ــة  ــاذا عــن لكم ــيايس؟ ولكــن م ــات الإســالم السس ــوم جامع ــد واكتشــفته الي النا�ــئ اجلدي
آن الكــرمي والأحاديــث  اجلاهليــة يف قواميــس اللغــة العربيــة ومعانهيــا املمكنــة والــواردة يف القــر�
النبويــة والنصــوص اللغويــة املعمتــدة، مثــل الشــعر العــريب »اجلاهــيل«؟ هــل اجلاهليــة الــي 
حيدثنــا عهنــا محمــد �أبــو فــارس يه �أيًضــا اجلاهليــة يف قــوهل تعــاىل: »تــرج اجلاهليــة الأوىل« 
آن والأحاديــث والنصــوص  �أو »محيــة اجلاهليــة« وهــل جــاء جــذر اللمــة »هجــل« يف القــر�
ليــه »الإســالم السســيايس«؟ فهــل اجلاهلــون يف قــوهل تعــاىل:  ابملعــى واملفهــوم اذلي يســوقنا اإ
ذا خاطبــومه اجلاهلــون قالــوا ســالًما« مه اذليــن ل حيمكــون  »و�أعــرض عــن اجلاهلــني« �أو »واإ
منــا التوبــة عــىل هللا لذليــن يعملــون الســوء جبهــاةل«  مبــا �أنــزل هللا؟ وهــل اجلهــاةل يف الآيــة: »اإ
نــك امــرؤ فيــك  يه النظــام السســيايس غــري الإســاليم؟ وهــل اكن وصــف الرســول لأيب ذر اإ
جاهليــة، يعــين املشــاركة السسياسســية مــع �أنظمــة غــري اإســالمية؟ وهــل اكن الشــاعر اجلاهــيل 
ــا«  ــوق هجــل اجلاهلين ــل ف ــا فنجه ــد علين ــن �أح ــوهل: »�أل ل جيهل ــوم يف ق ــن لكث معــرون ب
ذا اكنت  لهــ�ي النــازل مــن الســامء. واإ يتحــدث عــن نظــام سســيايس واجامتعــي مقابــل للنظــام الإ
لهــ�ي«؟  اجلاهليــة تقابــل »هللا« كــام فهــم مــن الآيــة فهــل احلــمك غــري اجلاهــيل هــو احلــمك »الإ
مــا هــو حــمك هللا؟ وهــل يعــين قــوهل تعــاىل: »اإن احلــمك اإل هلل« �أن هللا هــو رئيــس الوزراء؟

ملــاذا وكيــف فهــم »احلــمك« ب�أنــه احلكومــات القامئــة اليــوم وادلول السسياسســية والســلطات، 
ــنة عــىل الأكــر، وهــل  ــة سس ــل ثالمثائ وغــري ذكل مــن مفاهــمي اختــذت مفهوهمــا احلــايل قب
آن والنصــوص هــو الســلطة التنفيذيــة �أو الســلطة القضائيــة؟ ومــن املعــين  »احلــمك« يف القــر�
بقــوهل تعــاىل: »ومــن مل حيــمك« هــو رئيــس ادلوةل؟ رئيــس احلكومــة؟ القــايض؟ النائــب؟ 
منــا يكــون مسســمتًدا مــن حــمك �أو  املديــر املســؤول، والواقــع �أن لك قــرار �أو فعــل �أو قــول اإ
هــو حــمك؟ مفــن يكفــر ومــن ل يكفــر؟ �أليــس خطــ�أ احلــمك يف مبــاراة كــرة قــدم �أو خطــ�أ املعــمل 
يف تصحيــح الأوراق حمكـًـا بغــري مــا �أنــزل هللا؟ �أليــس لك خطــ�أ يف حــمك �أو قــرار يتخــذه 
احلــامك �أو القــايض �أو النائــب املــرشع �أو املســؤول هــو حــمك بغــري مــا �أنــزل هللا؟ مفــن يكفــر 
مــن هــؤلء ومــن ل يكفــر؟ ومــىت يكــون »احلــمك« مشــموًل ابلكفــر والفســق والظــمل املشــار 

ليــه يف القــر�آن، ومــي يكــون مسســتثى؟ اإ
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ن �أســو�أ مــا وقعــت فيــه جامعــات الإخــوان املســلمني والإســالم السســيايس، و�أوقعــت  اإ
حقــام صفــة الإســالم يف حــالت �أو نفهيــا عهنــا عــىل حنــو  بــه كثــرًيا مــن املؤيديــن والنــاس اإ
ــه هللا« مث  ــ�أذن ب ــا مل ي ــن م ــن ادلي ــم م ــوا هل ــم رشاكء رشع ــاىل: »�أم هل ــوهل تع ــتدعي ق يسس
ــوارد و�أزهــق  ــات وامل ــود والأوق ــتزنف اجله حقــام اجملمتعــات وادلول يف رصاع وجــدل، اسس اإ
الأرواح لأجــل مطالــب و�أهــداف و�أفــاكر ومقــولت مل يفرضهــا هللا عــىل النــاس ول طلــب 
قامهتــا؛ فاحلكومــة ابتــداء مؤسســة ابتدعهــا النــاس وميكــن �أن يسســتغنوا عهنــا،  مــن �أحــد اإ
ــة �أيًضــا يف بــالد كثــرية قــرون طويــةل، ومــا زال بعضهــا مــن  وقــد عا�ــت الأمــة والبرشي
ــة غائبــة عهنــا ول تعــمل عهنــا �ــيئا، ولكــن  غــري حكومــات ول دول، �أو �أن ادلوةل املركزي
املســلمني قــادرون عــىل عبــادة هللا وتطبيــق مــا �أمــر هللا بــه يف مجيــع الأحــوال، ومــا حيتــج 
ــه وتدعــو اليــه امجلاعــات مــن نصــوص حصيحــة اثبتــة، ل يعــين ابلــرورة النتــاجئ الــي  ب
لهيــا عــىل حنــو قطعــي اثبــت ل يقبــل الت�أويــل، ول يــدع للبــرش جمــال للتفكــري  يدعــون اإ

والاختيــار ... ول اخلطــ�أ واجلهــل �أو نقــص املعرفــة!

وعــىل ســبيل املثــال، فقــد تشــلك اليــوم فهــم ســائد بتحــرمي الــرق والعبوديــة دون �أن 
ــي  ــرق واجلــواري والسس ــوم دعــوات لإابحــة ال ــل الي ــل نتقب ــة، فه تتغــري النصــوص ادليني
ن هنــاك تــرااًث فقهيًّــا كبــرًيا يف �أحــاكم الــرق  حبجــة �أن النصــوص ادلينيــة مل حتــرم ذكل، بــل اإ
واجلــواري، هــل تصلــح اليــوم للتطبيــق؟ لقــد تغــري الفهــم مــن غــري �أن تتغــري النصــوص، 
ومــا يبــدو اليــوم صــوااب ميكــن �أن يتحــول اإىل خطــ�أ، ومــا يبــدو اليــوم اعتــداًل ومقبــوًل، 
ميكــن �أن يتحــول اإىل تشــدد �أو ســلوك خاطــئ خمجــل! رضب الزوجــات عــىل ســبيل املثال 
ورضب الأطفــال يتغــري موقــف النــاس مهنــا ور�أهيــم يف ذكل، وقــد تتحــول اإىل حــرام تبًعــا 
لرفــض النــاس لهــذا الســلوك وجخلهــم منــه!... ويف ذكل لكــه، فــاإن النــاس تفكــر وتتجــادل 
وتلجــ�أ اإىل ر�أي الأغلبيــة، ليــس لأن الأغلبيــة يه الصــواب، ولكهنــا �أداة ترجيــح يف اجلــدل 
هنــا تتغــري.  ــا اللــامت واملصطلحــات، فاإ ــي متنحه ــاين ال ــاس، وحــىت املع ــني الن واحلــوار ب
وذلكل، فــاإن اترخي اللغــة يقــدم معــان خمتلفــة ومعقــدة ومتطــورة عــىل مــر الزمــان لللــامت، 

ويتبــع ذكل بطبيعــة احلــال تغــري الفهــم والأحــاكم...
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ميــان واملفاصــةل الشــعورية والمتــز«  تبــدو مفاهــمي ومصطلحــات مــن قبيــل »اسســتعالء الإ
غريبــة عــىل غــري الإخــوان املســلمني �أو مــن مل يعــرف البيئــة الــي يتشــلك فهيــا الإخــوان 
املســلمون وامجلاعــات الإســالمية، ويه منظومــة مــن الســلوك والأفــاكر واملشــاعر القامئــة 
عــىل كــره املعصيــة وعــدم مشــاركة مرتكبهيــا ومعايشســهتم... والاسســتعالء عــىل قــمي اجلاهلية، 
وتنشــئ بطبيعــة احلــال �أحاكًمــا معليــة و�أســاليب حيــاة وعالقــات ومتواليــة معقــدة ابمتدادها 
و�أفاكرهــا، وابلــرمغ مــن �أهنــا منظومــة مؤسســة ل »غيتــو« وانفصــال، و�ــعور ابلسســتعالء 
عــىل الواقــع »الامتــالء ابحلقيقــة الواقعــة �أننــا نعيــش يف وســط جاهليــة، و�أننــا �أهــدى طريقًا 
هنــا تبــى عــىل نصــوص ل تبــدو متفقــة مــع هــذه النتيجــة؛ فالآيــة  مــن هــذه اجلاهليــة« فاإ
ذا  الــي يبــين علهيــا �أبــو فــارس �أحاكمــه يه قــوهل تعــاىل: »وقــد نــزل عليــمك يف الكتــاب �أن اإ
مسعــم �آايت هللا يكفــر هبــا ويسســهتز�أ هبــا فــال تقعــدوا معهــم حــىت خيوضــوا يف حديــث غــريه، 
ذا مثلهــم اإن هللا جامــع املنافقــني والاكفريــن يف هجــم مجيًعــا« )النســاء 140( وقــوهل  نــمك اإ اإ
آايتنــا ف�أعــرض عهنــم حــىت خيوضــوا يف حديــث  ذا ر�أيــت اذليــن خيوضــون يف � تعــاىل: » واإ
مــا ينســينك الشســيطان فــال تقعــد بعــد اذلكــرى مــع القــوم الظاملــني« )الأنعــام 68( غــريه، واإ

ويبــين عــىل الآيتــني �أحاكًمــا ابلعــزةل يف حــاةل ضعــف امجلاعــة املســلمة )يعــين ابمجلاعــة 
الإخــوان املســلمني وليــس املســلمني( وعــدم المتكــني لهــا يف الأرض والثانيــة يف حــاةل 
المتكــني للمؤمنــني ووجــود قــوة هلــم، وتفــر الآيــة قصــة �أوردهــا مــن غــري مصــدر �أن معــر 
آخــر اكن جيلــس معهــم دون �أن يــرشب!  بــن عبــد العزيــز �أمــر جبــدل جامعــة رشبــوا امخلــر، و�

ميــان والكفــر! بــرمغ �أن الآيــة تتحــدث عــن الإ

ن املقــرر يف هــذا ادليــن �أن الإســالم وحــده هــو املصــدر  ويؤكــد �أبــو فــارس بداهــة »اإ
ــيادة مبعــى  ــع والتصــور والقــمي والأخــالق« و«الأمــة ليســت صاحبــة السس الوحيــد للترشي
الســلطة العليــا يف ســن القوانــني، لأن الرشيعــة الإســالمية مل تعــط حــق التحليــل والتحــرمي 
مــة مبجموعهــا �أو لفئــة مهنــا، بــل جعلــت حــق الترشيــع والتحليــل والتحــرمي هــو حــق  للأ
هلل تبــارك وتعــاىل، ل ينازعــه �أحــد حــامًك اكن �أو حمكوًمــا« ويســتند يف ذكل اإىل قــوهل تعــاىل: 

ايه« )يوســف 40( ل اإ ل هلل �أمــر �أل تعبــدوا اإ ن احلــمك اإ »اإ



ميان مياناسستعالء الإ 259259اسستعالء الإ

ل هلل« �أن احلــمك مقصــور  ن احلــمك اإ ويستشــهد مبقــوةل سســيد قطــب يف تفســريه للآيــة: »اإ
ــة، مــن ادعــى احلــق فهيــا،  ــة مــن خصائــص الألوهي ذا احلامكي ــه، اإ عــىل هللا حبــمك �ألوهيت
فقــد نزع هللا �أوىل خصائــص �ألوهيتــه، ســواء ادعــى هــذا احلــق فــرد �أو طبقــة �أو حــزب 
�أو هيئــة �أو �أمــة، �أو النــاس مجيًعــا يف صــورة منظمــة عامليــة، ومــن نزع هللا سســبحانه �أوىل 
خصائــص �ألوهيتــه وادعاهــا كفــر ابهلل كفــًرا بواًحــا، يصبــح بــه كفــره مــن املعلــوم مــن ادليــن 
ابلــرورة، حــىت حيــمك هبــذا النــص وحــده«. ويقــول: »ولقــد ت�أكــد هــذا املعــى يف نصــوص 
ــع الإســاليم  ــع، و�أن الترشي ــد للترشي ــو املصــدر الوحي ــالم ه ــنة �أن الإس ــاب والسس الكت
ــرب«  ــه صــادر عــن ال ــان ومــاكن، لأن ــلك زم ــه صــاحل ل يتصــف ابلشــمول والكــامل، و�أن

لقــوهل تعــاىل: » ونزلنــا عليــك الكتــاب تبيــاًن لــلك يشء« )النحــل 89(

ويسســتدل مــرة �أخــرى بسســيد قطــب، »اإن هللا مل يــرتك �ــيئًا غامًضــا، ومل جيعــل العبــاد 
آخــر حيمكــون فــا يعــرض هلــم مــن مشــالكت احليــاة، )وهــو اذلي  حمتاجــني اإىل مصــدر �
ــا  ــاس ف ــني الن ــدل ب ــاب ليحــمك ابلع ــذا الكت ــزل ه ــد ن ــاب مفصــال( لق ــمك الكت لي ــزل اإ �أن
اختلفــوا فيــه، ولتمتثــل فيــه حامكيــة هللا و�ألوهيتــه، مث لقــد نــزل هــذا الكتــاب مفصــاًل حمتــواًي 
ــا  ــن �أحاكًم ــه تضم ــام �أن ــاة مجمــةل، ك ــا نظــام احلي ــوم علهي ــي يق ــية ال ــادئ الأساسس ــىل املب ع
تفصيليــة يف املســائل الــي يريــد هللا تثبهتــا يف اجملمتــع الإنســاين، همــام اختلفــت مسســتوايهتا 
الاقتصاديــة والعمليــة والواقعيــة، وهبــذا وذكل اكن يف هــذا الكتــاب غنــاء عــن حتكــمي غــري 

هللا يف �ــ�أن مــن �ــؤون احليــاة، هــذا مــا يقــرر هللا سســبحانه يف كتابــه«. 

ــة  ــوةل خاطئ ــ�ي »مق ــع، فه ــس للترشي ــدر الرئي ــالم  املص ن الإس ــوةل اإ ــن مق ــذر م وحي
ذ �أن هــذه املقــوةل تعــين عنــد مروجهيــا  وخطــرية وتسســتوجب غضــب هللا وخسطــه، اإ
ــذه املصــادر  ــع، و�أن ه ــع وتشــارك الإســالم يف الترشي ــرى للترشي ــاك مصــادر �أخ �أن هن
ممتمــة لالإســالم والترشيــع الإســاليم،... وهــذا يعــين �أن الإســالم ليــس قــادًرا عــىل حــل 
ن هــذا يعــين بــلك وضــوح طعنـًـا يف ديــن هللا  املشــالكت املسســتجدة ويعرتيــه النقــص، .. اإ
واهتاًمــا للــويح ابلقصــور والنقــص ولعــمل هللا بعــدم الإحاطــة ولقــدرة هللا ابلعجــز، وهــذه 

ــن الإســاليم...«.  جرميــة نكــراء يف هــذا ادليــن خيــرج املعتقــد هبــا مــن ادلي
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ويعترهــا نغمــة نشــاًزا وصــواًت �ــاًذا ومقــوةل غريبــة مــن يدعــو اإىل تنظــمي العمــل 
الإســاليم وفــق القوانــني النافــذة يف البــالد... ذكل �أن احلــزب الإســاليم �أو احلركــة 
ــاب ادلوةل  ــن التنظــات الإســالمية يف غي ــا م ــة الإســالمية �أو غريه الإســالمية �أو امجلاع
ــة  قام ــن هللا واإ ــة همامهتــا ادلعــوة اىل الإســالم... والعمــل دلي الإســالمية، يكــون يف مقدم
ذن مــن �أيــة هجــة اكنــت، ســواء اكنــت  الرشيعــة الإســالمية يف واقــع احليــاة ل حيتــاج اإىل اإ
ســلطة تنفيذيــة �أو قضائيــة،.. ويتســاءل مســتنكًرا هــل اعتنــاق هــذا ادليــن ونــرشه حيتــاج 
ــرة �أخــرى �أن  ــد م ــون، ليؤك ــع فرع ــارون م ــوىس وه ــا بقصــة م ذن؟ ويستشــهد هن اإىل اإ
رشعيــة العمــل دليــن هللا والمتكــني لرشيعــة الإســالم لتحــمك النــاس، مسســمتدة مــن كتــاب 
آنيــة »قــل هــذه ســبييل �أدعــو  رادة حــامك ول نظــام... ويــرى �أن الآيــة القر� هللا وليســت مــن اإ
اإىل هللا عــىل بصــرية �أن ومــن اتبعــين وسســبحان هللا ومــا �أن مــن املرشكــني« )يوســف 108( 
ــي، �أذن  ــوة اىل الإســالم واجــب رشع ــل الإســاليم وادلع ــىل �أن العم ــة ع ــص رصاح تن
ن الإســالم جــاء ليغــري الأنظمــة  �أحصــاب اجلــاه والســلطان �أم مل ي�أذنــوا .. مث يتســاءل قائــاًل: اإ
ذن مــن هــذه الأنظمــة؟ ... مث خيلــص  اجلاهليــة، فكيــف يربــط ادلعــاة معلهــم دليــن هللا ابإ
ســالمية �أو غــري  ســالمية �أو تنظــمي اإســاليم �أو حــزب اإســاليم �أو حركــة اإ اإىل لك جامعــة اإ
ــتئناف احليــاة الإســالمية،  ذكل مــن املســميات للعمــل الإســاليم، تعمــل دليــن هللا واسس
فهــ�ي مرشوعــة، وتسســمتد رشعيهتــا مــن كتــاب هللا وسســنة رســوهل، وقــد ل تكــون قانونيــة، 
لأن القانــون الوضعــي مل يــ�أذن لهــا فعلهيــا �أل تــرخض هل، وقــد يكــون العمــل رشعًيــا وقانونًيــا 
رادة  ذا جــاء القانــون ملبًيــا لإرادة الشــارع احلكــمي سســبحانه غــري مقيــد بقيــود غــري رشعيــة اإ اإ
قامــة ادلوةل الإســالمية، والأصــل �أن حيــرص  ادلعــاة و�أهدافهــم ووســائلهم يف �أعــامل لإ
ادلعــاة عــىل الرشعيــة الإســالمية املسســمتدة مــن الكتــاب والسســنة، فــاإن وافــق القانــون هــذه 
الرشعيــة الإســالمية املسســمتدة مــن الكتــاب والسســنة، فــاإن وافــق هــذه الرشعيــة مفقبــول، 
ن خالفهــا مفرفــوض ول جيــوز الالــزتام بــه رشعـًـا، والرخصــة احلقيقيــة ليســت مــن القوانــني  واإ
ن العمــل دليــن هللا مقــرر رشعـًـا ل حيتــاج  منــا يه مــن الرشيعــة الرابنيــة، نعــم، اإ الوضعيــة، واإ

ذن مــن �أحــد...  اإىل رخصــة مــن �أحــد ول اإ
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ــداوةل عــىل نطــاق واســع يف صفــوف الإخــوان املســلمني ومؤيدهيــم  ومــن الكتــب املت
كتــااب ادلعــوة الإســالمية فريضــة رشعيــة ورضورة برشيــة )8(، وكتــاب املدخــل اإىل دعــوة 

الإخــوان املســلمني. )9(

ــة ت�أليــف د. صــادق  يصلــح كتــاب ادلعــوة الإســالمية فريضــة رشعيــة ورضورة برشي
�أمــني منوذًجــا ملالحظــة وفهــم اســرتاتيجيات جامعــة الإخــوان املســلمني يف العمــل لأجــل 
جــذب الأنصــار واملؤيديــن، ورمبــا يكــون الكتــاب اذلي صــدر لأول مــرة عــام 1976 �أكــر 
الكتــب قــراءة وتــداوًل يف صفــوف جامعــة الإخــوان املســلمني، وهــو مبثابــة ادلليــل العمــيل 
ــز  ــة، ويمت ــن والأعضــاء للجامع ــا لأجــل جــذب الأنصــار واملؤيدي ــة ودعاهت ــباب امجلاع لشس
ــة  ــه مشــحون ابلعاطف ــام �أن ــاكر، ك ف ــي للأ ــة، وترتيــب منطق ــاب بلغــة واحضــة وجذاب الكت
احملركــة لدلوافــع ادلينيــة والأ�ــواق الشــخصية للعمــل والت�أثــري، وخياطــب ببداهــة الســؤال 
ــباب يف عــامل العــرب واملســلمني، كيــف  ن مل يكــن مجيــع الشس املتوقــع اذلي يــراود معظــم اإ

نعمــل للخــالص مــن الواقــع املــّر ونهنــض ب�أمتنــا و�أوطاننــا؟ 

تقــوم فكــرة الكتــاب عــىل سلســةل مــن املعطيــات مفادهــا: فســاد البرشيــة اليــوم 
نقــاذ الأمــة وانتصارهــا ــــ وجــوب  و�ــقاؤها ــــ وجــوب العمــل لأجــل مواهجــة الفســاد واإ
العمــل يف جامعــة لأجــل التغيــري ــــ مواصفــات امجلاعــة الــي جيــب العمــل معهــا والانضــامم 
لهيــا – عــرض وتقيــمي امجلاعــات القامئــة ويه الصوفيــة، والســلفية والتبليــغ وحــزب التحريــر  اإ
الإســاليم والإخــوان املســلمون ــــ تفضيــل جامعــة الإخــوان املســلمني عــىل مــا ســواها مــن 

لهيــا.  امجلاعــات و�أهنــا يف احملصــةل يه امجلاعــة الــي جيــب الانضــامم اإ

يف هــذه الاســرتاتيجية التبسســيطية -لكهنــا فاعــةل ومؤثــرة يف جلــب الأنصــار واملؤيديــن- 
تتشــلك متواليــة مــن اخللــل يف الفهــم والتطبيــق املــؤدي اإىل الانفصال عن الأمــة واجملمتعات 
واملنشــئ للتطــرف واخلــروج مــن اجملمتعــات واخلــروج علهيــا، فامجلاعــة كــام الكتــاب تــرى 
ــل دور  ــة تمتث ــاإن امجلاع ــن مث ف ــا الرســول، وم ــي واهجه ــوم يه نفســها ال ــة الي احلــاةل القامئ
ــق عــىل امجلاعــة وقادهتــا مــن حقــوق  ــه ينطب ــق علي ــا ينطب الرســول نفســه و�أحاكمــه، وم
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والزتامــات، ويف املقابــل فــاإن الأمــة يف جاهليــة وردة، �أســامها محمــد قطــب جاهليــة القــرن 
ــا  ــا ودوله ــة ب�أممه ــع البرشي ــة �ــامةل تشــمل مجي ــيد قطــب جاهلي ــا سس ــن، واعتره العرشي
ــه  ن ــال فاإ ــة احل ــلمني، وبطبيع ــهم مس ــرون �أنفس ــن يعت ــول م ــام يق ــا �أو ك ــلمني �أيًض واملس
ينطبــق عــىل الأمــة الإســالمية مبجمتعاهتــا وحكوماهتــا و�أفرادهــا مــا ينطبــق عــىل اجلاهليــة، 
ــوة  ــن ادلع ــتخدهما الرســول م ــي اسس ــا ابلوســائل والأدوات ال ــا ومفاصلهت ذ جيــب تغيريه اإ

والهجــرة والقتــال. 

اخلــالص واخملــرج بعــد العــرض امل�أســاوي حلــال الأمــة كــام يقــول الكتــاب »مــن لك هــذا 
ــ�ى عــن املنكــر،  ــروف وتهن ــر ابملع ــة اســالمية ت�أم ــن جامع الفســاد والاحنــالل هــو تكوي
وتتحمــل تاكليــف ادلعــوة اىل هللا كــام قــال »ولتكــن منــمك �أمــة يدعــون اىل اخلــري وي�أمــرون 
ذن يه الأمــة وليــس كــام يفهــم تلقائًيــا مــن الآيــة  ابملعــروف ويهنــون عــن املنكــر«. امجلاعــة اإ
ــم  ــن �أنشــئ فه ــر« لك ــن املنك ــ�ى ع ــروف وتهن ــر ابملع ــري وت�أم ــو اإىل اخل ــة تدع ــوا �أم »كون
ــزة يه  ــة املمت ــية، وهــذه الأم ــة الرئيسس ــزة عــن الأم ــة ممت ــرورة تشــكيل �أم معتســف ب

امجلاعــة املنشــودة والــي نتوصــل يف هنايــة الكتــاب �أهنــا جامعــة الإخــوان املســلمني!

ل تريــد جامعــة الإخــوان املســلمني كــام الكتــاب �أيًضــا مالحظــة �أن الأمــة مبــا يه مجيــع 
النــاس ب�أفــرادمه وجممتعاهتــم وســلطاهتم ميثلــون احلــاةل العامــة الــي جيــب العمــل مــن خاللهــا 
ــيطها واخزتالهــا مبجموعــة حمــددة  صالهحــا بطبيعــة احلــال، و�أن مشــالكهتا ل ميكــن تبسس واإ
ــة اجملــردة دون مالحظــة مــؤرشات الفشــل  ــة والأخالقي ومعــزوةل مــن الالزتامــات ادليني
ــا، ويه احلــرايت  ــارخي واجلغرافي ــع الأمم وادلول يف الت ــي تواضعــت علهيــا مجي والنجــاح ال
نفاقهــا بعــداةل  والعــداةل والكرامــة والمنــو الاقتصــادي والتوزيــع العــادل للــروات واملــوارد واإ
طــالق  ــة، واإ ــة الاجامتعي ــمي والصحــة والرعاي ــية ويه التعل ــاء عــىل اخلدمــات الأساسس وكف
حــاةل مــن الازدهــار الاقتصــادي والأســواق املنشســئة للســلع واخلدمــات عــىل النحــو اذلي 
حيســن حيــاة النــاس ويرتقــي هبــا، فليســت حيــاة النــاس �أمــًرا ذا صــةل ابلإصــالح، ومــن 
ــة  ــمي والصح ــتوى التعل ــاءة ومسس ــف كف ــش وضع ــمل والهتمي ــان والظ ــر واحلرم ــاإن الفق مث ف
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ــة وغــري  ــة والاجامتعي ــة واجلــرامئ والهتميــش واملســاواة والفجــوة الاقتصادي ــل واملعرف والنق
ذكل مســائل ل جيــوز �أن تشــغل �أحــًدا مــن املســلمني عــىل رضورهتــا و�أمهيهتــا، وبــرمغ �أن 
امجلاعــات نفســها تنعــم خبرياهتــا وفوائدهــا �أو تعــاين مــن فشــلها وغياهبــا، .. لكــن الأســو�أ 
مــن ذكل هــو احلــمك القــايس عــىل الأمــة ابجلاهليــة ابملعــى العمــيل للكفــر والــرّدة واخلــروج 

مــن الإســالم. 

ملــاذا تكــون امجلاعــة فقــط يه وسســيةل العمــل لالإصــالح �أو التغيــري؟ وملــاذا تكــون فقــط 
جامعــة الإخــوان املســلمني؟ وكيــف صــارت امجلاعــة مبــا يه فئــة مــن النــاس املمثــل الرشعي 
آلف  مــة ومصاحلهــا ومواقفهــا؟ وكيــف نغمــط �أو نرفــض لك مــا تفعــه مئــات � والوحيــد للأ
ــة واملشــاركة؟ وكيــف  ــرية يف الإصــالح والعمــل والتمني ــات الأخــرى الصغــرية والكب امجلاع
نغفــل لك مــا تفعــه املؤسســات احلكوميــة واجملمتعــات مــن املــدارس واجلامعــات واملســاجد 
وامجلعيــات والــوزارات، بــل ونــراه جاهليــة �أو بــال فائــدة �أو قميــة يف ادلنيــا والآخــرة، 
ــاًء  ــا اإىل مــا معلــوا مــن معــل جفعلنــاه هب ــوم القيامــة قــوهل تعــاىل »وقدمن وينطبــق عليــه ي

منثــوًرا«. 

ل معــى للجامعــة يف اللغــة والنصــوص ادلينيــة حســب الإخــوان وكتــاب ادلعــوة 
الإســالمية فريضــة رشعيــة ورضورة برشيــة ســوى جامعــة الإخــوان املســلمني، ول 
يشــمل ذكل لك معــل جامعــي �أو جتمــع �أو معــوم النــاس، فامجلاعــة مفهــوم حيمــل يف اللغــة 
مــة لكهــا �أو اجملمتعــات  والاسســتخدام ادليــين مئــات املعــاين والاسســتعارات الــي تصلــح للأ

ــر.   ــة �أ�ــخاص ف�أك ــن ثالث ــةل م ــة قلي �أو الســلطات �أو فئ

يــرى الكتــاب �أن امجلاعــة الــي جيــب اتباعهــا تتصــف بصفــات حددهــا كــام حــدد البنــا 
مــن قبــل صفــات جامعــة الإخــوان املســلمني، ومــن مث عنــد البحــث عــن صفــات امجلاعــات 
ــبحان هللا! لكــن  ــات، .. سس ــي تنطبــق علهيــا هــذه الصف جيــد �أن جامعــة الإخــوان يه ال
ــوان  ــات الإخ ــا بصف ــة �أو تتصــف متاًم ــة منظم ــوا جامع ــة مل يكون ــول والصحاب ــىت الرس ح
املســلمني. ومــا ذنــب املســلمني قبــل جامعــة الإخــوان املســلمني؟ هــل اكنــوا يف ضــالل؟ 
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ــد�أ  ــة وضــالل وفســاد واحنــالل؟ مؤكــد �أن ذكل مل يب ــر الأمــة يف جاهلي ــذ مــىت تعت ومن
مــارات الإســالمية يف ضــالل  هنــاء اخلالفــة عــام 1924 فهــل اكنــوا يف ظــل اخلالفــات والإ ابإ
ذا اكنــت فئــة مــن الأمــة تدعــو اىل اخلــري كــام تصــف جامعــة الإخــوان  �أم اكنــوا مؤمنــني؟ واإ
نفســها مــن مه هــؤلء وكيــف اكنــوا يعملــون ومه مل يكونــوا جامعــة منظمــة ومل يكونــوا مــن 

الإخــوان املســلمني؟
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الإخوان املسلمون يرون �أنفسهم حزب هللا والآخر حزب الشسيطانالإخوان املسلمون يرون �أنفسهم حزب هللا والآخر حزب الشسيطان

�ــارة حتتــاج  حيمــل عنــوان كتــاب ســعيد حــوى املدخــل اإىل دعــوة الإخــوان املســلمني اإ
اإىل توقــف، هــل الإخــوان املســلمون دعــوة �أم جامعــة؟ ومــا الفــرق بــني احلالتــني؟ ومــا 
ــدد وغامــض  ــون �أنفســهم عــىل حنــو متع دللهتــام؟ واحلــال �أن الإخــوان املســلمون يقدم
ــائل  ــال يف رس ــذكل احل ــوة، وك ــا دع ــا ب�أهن ــة يصفه ــايس للجامع ــون الأس ــس، فالقان وملتب
ــا  ــه �أيًض ن ــة نفســه فاإ ــادل، وحــىت وصــف امجلاع ــا ويف اخلطــاب الســائد واملتب حســن البن
ــع لأجــل  ــة مبعــى التجم ــي الســائد للجامع ــو ل يعــين املعــى الوظيف ــس وغامــض، فه ملتب
ــة مبعــى  ــه يعــين دلى الإخــوان املســلمني المتــز �أو الرشعي ــري �أو هــدف معــني، لكن الت�أث

ــل الإســالم والأمــة الإســالمية.  متثي

يقــدم ســعيد حــوى )1935 – 1989( �أحــد قــادة الإخــوان املســلمني يف ســوراي جامعــة 
لهيــا، وهيــدف �أيًضــا يف  الإخــوان ابعتبارهــا امجلاعــة الــي جيــب عــىل لك مســمل �أن ينضــم اإ
كتابــه كــام يقــول �أن يعــرف الإخــوان املســلمون ذاهتــم، و�أن يعرفهــم العــامل واملواطنــون غــري 
ــح  ــا الإخــوان املســلمون لتوضي ــل فهي ــي يعم ــالد ال ــامل الإســاليم �أو الب املســلمني يف الع

العالقــة يف حــال وصــول الإخــوان املســلمني اإىل احلــمك. 

ذن هــدف واحض ومعلــوم ابلــرورة، لكــن يبــدو �أيًضــا �أن الوصــول  الوصــول اإىل احلــمك اإ
ــة  ــق الأنظم ــيايس وف ــل السس ــاب �أو العم ــق الانتخ ــن طري ــرورة ع ــس ابل ــمك لي اإىل احل
قــرار �أو املشــاركة السسياسســية ادلميقراطيــة  والتقاليــد السسياسســية املتبعــة، وحــىت يف حــال الإ
فهــل يصلــح لهــذه املشــاركة �أن تكــون مــن خــالل دعــوة؟ �أو جامعــة تــرى نفســها �أفضــل 

هنــا جامعــة املســلمني!  مــن ميثــل الإســالم بــل يــاكد يقــول ســعيد حــوى اإ

ــات �أن  ثب ــة املســلمني، واإ ــات جامع ــح صف ــاب هيــدف اإىل توضي ن الكت ــول حــوى اإ يق
هــذه الصفــات موجــودة يف جامعــة الإخــوان املســلمني، واحلديــث عــن امس الإخــوان 
املســلمني وملــاذا الإرصار عليــه، وملــاذا الإرصار عــىل امجلاعــة ابذلات، ورضورة الانــامتء اإىل 
دراك  الإخــوان املســلمني، وليكــون ذكل كــام يقــول مدخــاًل للمســمل للمشــاركة يف امجلاعــة واإ
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ن دعــوة الإخــوان املســلمني يه الصيغــة  فريضــة الانضــامم اإىل الإخــوان املســلمني، ويقــول اإ
ل  الاكمــةل لتعــم رمحــة هللا للعاملــني مصداقـًـا لقــوهل تعــاىل خماطًبــا الرســول »ومــا �أرســلناك اإ
رمحــة للعاملــني« وبــذكل يؤكــد حــوى عــىل �أن مفهــوم امجلاعــة ليــس وصًفــا قانونًيــا �أو معلًيــا 

لتجمــع مــن النــاس، لكــن امجلاعــة فريضــة ل يقــوم بدوهنــا فــرض!.

ــا  ــت نفســه ميزه ــة ويف الوق ــج الإســالم ابمجلاع هكــذا حنــن يف مواهجــة خطــاب يدم
ــة  ــة الأم ــى رشعي ــلمني مبع ــة املس ــل جامع ــا متث ــلمني، ويه �أيًض ــن املس ــزة م ــة مم كطائف
جامعهــا، وكأن اخلــروج مــن امجلاعــة �أو عــدم املشــاركة فهيــا هــو خــروج مــن الأمــة بــل  واإ

وخــروج علهيــا! 

مل يعتــر مر�ــًدا امجلاعــة الأول والثــاين كــام يقــول ســعيد حــوى مــن خيــرج مــن الإخــوان 
املســلمني خارًجــا مــن جامعــة املســلمني، ويؤكــد فقهــاء الإخــوان �أن جامعــة الإخــوان 
املســلمني يه جامعــة مــن املســلمني وليســت جامعــة املســلمني، لكــن امجلاعــة كــام يقــول 
تســعى لأن تتحقــق مبواصفــات جامعــة املســلمني، ومــىت اسســتطاعت �أن تطــور نفســها حنــو 
ــ�أن الأدةل  ــاًل ب ــتدرك ســعيد حــوى قائ ــة املســلمني، لكــن يسس ــذ تكــون جامع ذكل فعندئ
ــىل الإطــالق لأن تكــون  ــات ع ــرب امجلاع ــة الإخــوان املســلمني يه �أق ــ�أن جامع ــؤرش ب ت
ــزم  ــوي »تل ــث النب ــة يف احلدي ــة املســلمني املعني ــات جامع ــة املســلمني، وحيــدد صف جامع
ماهمــم« ب�أهنــا امجلاعــة الــي حتمــل الإســالم بــال احــرتاس ول احــرتاز،  جامعــة املســلمني واإ
ــةل  ــارخي واملمتث ــن خــالل الت ــا م ــارف علهي ــدة املتع ــة احلــق الوحي ــا صيغ ــرت هب ــي ظه وال
ب�أهــل السســنة وامجلاعــة، والــي تسســتطيع �أن تطــرح صيغــة احلــق الــي ميكــن �أن جيمتــع علهيــا 
طــار معــيل حنــو حتقيــق الأهــداف الإســالمية، وحتــاول �أن حتــرر  املســلمون، وتتحــرك يف اإ
املســلمني مــن �أمراضهــم، ويتحقــق لك فــرد مــن �أفرادهــا ابلصفــات العليــان حلــزب هللا؛ 
خــالص  مــن حمبــة هلل وذةل عــىل املؤمنــني وعــزة عــىل الاكفريــن، وهجــاد يف ســبيل هللا واإ
الــولء هلل والرســول واملؤمنــني، مث يســوق الأدةل النظريــة والعمليــة الــي تؤكــد �أن جامعــة 
الإخــوان املســلمني حتقــق هــذه الــرشوط، ويصــل يف الهنايــة اإىل �أن جامعــة الإخــوان 

املســلمني يه امجلاعــة الــي جيــب �أن يضــع لك مســمل يــده بيدهــا. 
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ويــرى ســعيد حــوى �أن امس »الإخــوان املســلمون« ليــس جمــرد امس تعــرف بــه جامعــة 
آن  ــه امس مــرادف ملفهــوم حــزب هللا كــام ورد يف القــر� ــه الآخــرون، لكن ــا ب نفســها ويعرفه
ذن مثــة امتــالء ابلشــعور دلى الإخــوان املســلمني  الكــرمي �أو امجلاعــة الإســالمية، هكــذا اإ
ن مل يكونــوا مه الإســالم، ويف ذكل فــاإن  ليــه اإ �أهنــم �أفضــل مــن ميثــل الإســالم والأقــرب اإ
اخلــالف معهــم �أو اخلــروج مهنــم �أو عــدم املشــاركة معهــم خيضــع للمراجعــة والتقيــمي املسســمتد 
نــه ل يعتــر  مــن املوقــف مــن الإســالم ذاتــه، ورمغ �أن ســعيد حــوى يؤكــد ويكــرر القــول اإ
مــن ليــس مــن الإخــوان املســلمني ليــس مســلًما لكنــه يعتــر ذكل معلًيــا و�ــعوراًي، وهــذا 
عــالن، وهــو الشــعور  هــو واقــع احلــال املتبــع يف صفــوف الإخــوان املســلمني مــن غــري اإ
نــه خيتلــف مــع الإســالم �أو يعاديــه،  ب�أهنــم الإســالم و�أن مــن يعادهيــم �أو خيتلــف معهــم فاإ
ويسســتخدمون ي ذكل الآايت والأحاديــث الــي تسســتخدم لأعــداء الأمــة الإســالمية، 
ــف مســجد  ــتقلني عهنــا ينطبــق علهيــم وص ــة ليعملــوا مسس ــن امجلاع ــون م ــن خيرج فاذلي
الــرار، واذليــن ينضمــون اإىل امجلاعــة ويبايعــون قائدهــا فهــم ينطبــق علهيــم قــوهل تعــاىل 
منــا يبايعــون هللا« واذليــن غــريوا موقفــه فهــم الناكثــون اذليــن يصفهــم  ن اذليــن يبايعونــك اإ »اإ
ــه  ــا �أوقعــت ب ــا ينكــث عــىل نفســه« .. وهــذا �أخطــر م من ــول »مفــن نكــث فاإ آن ابلق ــر� الق
جامعــة الإخــوان املســلمني نفســها فيــه عندمــا �أنشــ�أت �ــعوًرا ابلمتــز بذاهتــا والامشــزاز 
هنــا ويف اكرثــة �أخــرى �أ�ــد خطــورة حولــت هــذه الأيديولوجيــا اخلطــرية  ممــن ســواها، مث اإ
واملليئــة ابلكراهيــة والانفصــال والتطــرف اإىل تديــن �ــعي اكحس حيمــه فئــات واســعة مــن 
املســلمني، و�أوقعــت الإســالم واملســلمني يف حــرب مليئــة ابلكراهيــة ضــد العــامل وضــد لك 
خمالــف، وصــارت معليــات مواهجــة التطــرف والكراهيــة واحلــروب الأهليــة ابلغــة الصعوبــة 

والتعقيــد. 

ــه لفلســفة  يضاح ــدم ســعيد حــوى يف اإ ــا )10( يق ــة و�أخالقً ــد هللا ثقاف ــه جن ويف كتاب
عــالن حــرب عــىل العــامل،  ــا، هــو اإ امجلاعــة الــي يعمــل وخيطــط لأجلهــا بيــاًن خميًفــا ومقلقً
ن املســلمني يف رّدة، وجيــب  نــه يقــول برصاحــة  ووضــوح اإ دوًل و�أفــراًدا وجممتعــات، اإ
ــع  ــد مجي ــدده وتصــوره، و�أن جين ــام ح ــو »حــزب هللا« ك ــم اإىل الصــواب، اذلي ه عادهت اإ
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عــالن اخلالفــة وتوحيــد العــامل  قامــة دوةل هللا يف لك قطــر مث اإ املســلمني يف حــزب هللا لإ
ــارج  ــتثناء حــىت ل يظــل �ــر يف الأرض خ ــال اسس ــامل لكــه ب الإســاليم، مث اإخضــاع الع

ســلطان حــزب هللا!

وليــس غائًبــا عــن البداهــة �أهنــا �أفــاكر ومقــولت تعمتــد علهيــا جامعــات القتــال ضــد لك 
خشــص ولك دوةل ويف لك مــاكن يف العــامل، كــام معلــت وتعمــل جامعــات القاعــدة وداعــش 

وبوكــو حــرام،...

يتســاءل ســعيد حــوى هــل العــامل الإســالم يف ردة؟ وجيــد �أن العــامل الإســاليم يعيــش 
آايت احلامكيــة مثــل  يف ردة؟ ففــي مطالعاتــه لــلآايت الــي توصــف يف الأدبيــات الإخوانيــة بــ�
قــوهل تعــاىل »ومــن مل حيــمك مبــا �أنــزل هللا ف�أولئــك مه الاكفــرون« و »و�أن احــمك بيهنــم مبــا 
وا عـَـىَلٰ  يــَن اْرتـَـدُّ ِ نَّ اذلَّ إ

ليــك« و »ا �أنــزل هللا واحــذرمه �أن يفتنــوك عــن بعــض مــا �أنــزل هللا اإ
ُــْم قَالـُـوا  كِلَ ِب�أهنَّ َل لَهُــْم َو�أْمــىَلٰ لَهُــْم. َذٰ َّــْيَطاُن َســوَّ َ لَهُــُم الْهُــَدى. الشس ــن بَْعــِد َمــا تََبــنيَّ �أْداَبِرمِه ّمِ
« و�آايت �أخــرى  اَرمُهْ رْسَ إ

ُ يَْعــمَلُ ا ُ سسـَـُنِطيُعمُكْ يِف بَْعــِض اْلأْمــِر. َواللَّ َل اللَّ يــَن َكرُِهــوا َمــا نـَـزَّ ِ ِلذلَّ
كثــرية، ويسســتعيد مــا قــرره يف كتابــه »الإســالم« عــن نواقــض الشــهادتني؛ تــك النواقــض 
الــي مل جتعــل مســلًما، يصــل اإىل نتيجــة �أن هللا هــو »احلــامك املطلــق« و�أن »�أي خــروج 
ــر  ــا والرضــا هبــا يعت ــا، �أو عــدم الاستســالم له ــان له ــدم الإذع ــة �أو ع عــىل هــذه احلامكي
ــون حــىت حيمكــوك فــا جشــر  ــك ل يؤمن ــا مــن الإســالم، لقــوهل تعــاىل »فــال ورب خروًج
بيهنــم مث ل جيــدوا يف صــدورمه حرًجــا ممــا قضيــت ويســلموا تســلميًا« ومبطابقــة حــال العــامل 
ــية  ــة الإســالمية يف الســلطات السسياسس ــىل �أحــاكم الرشيع ــه ع ــوم وخروج الإســاليم الي
ن مل يكــن  والترشيعيــة جيــد �أن املســلمني يف حــاةل ردة، �أو �أهنــم يف حــاةل تــرك لالإســالم، واإ
بعــض املســلمني مرتــًدا، فــاإن طابــع الــردة هــو اذلي يصبــغ حيــاة العــامل الإســاليم ابعتبــار 

آل اإىل مرتديــن �أو منافقــني �أو اكفريــن �أصليــني.  احلــمك فيــه �

ــن  ــرض هل املســلمون م ــا يتع ــريب والإســاليم، وم ــامل الع ــف �أحــوال الع ــرض املؤل ويع
مؤامــرات وحــروب، وابلطبــع فــاإن الكثــري مــن املعلومــات واملعطيــات حصيحــة يف الإ�ــارة 
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اإىل الأوضــاع املزريــة، لكــن املؤلــف يبــين علهيــا مشــهًدا يصفــه ابلكفــر و �أو العــامةل 
للاكفريــن، وجيــد �أن احلــل هــو قيــام حــزب هللا قياًمــا ســلميًا يف لك قطــر، وابلطبــع فليــس 
ســالمية تتصــف بصفــات حــزب هللا  املقصــود حــزب هللا اللبنــاين لكــن يقصــد جامعــة اإ
آن الكــرمي، ويه بطبيعــة احلــال صفــات ورشوط يقابلهــا حــزب الشســيطان،  الــواردة يف القــر�

ــيطان! مفــن ليــس يف حــزب هللا فهــو يف حــزب الشس

يبــد�أ المتهيــد حلــزب هللا ابحلديــث مــرة �أخــرى عــن الــردة وخطورهتــا، وجيــد �أن الــردة 
ــن  ــا مل ــد هللا، يعطهي ــن عن ــرص م ــه ن ــة، لكن ــباب مادي ــادم ل خيضــع لأسس ــ�يء لنــرص ق هت
اسســتجمع صفــات حــزب هللا، فاملطلــوب هــو قيــام جامعــة مبواصفــات معينــة تنتظــر نــرص 
ــايف ســلمي.  ــق ومبهنــاج ثق ــام حــزب هللا بنظــام رابين دقي ذن قي ــوب اإ هللا املوعــود! فاملطل
يســري بعــد ذكل حكــمي حنــو الأهــداف الإســالمية. فبــال نظــام ل يوجــد قيــادة، وبــل مهنــج 

ل يوجــد جنــود. 

ــُد قَْوًمــا يُْؤِمنـُـوَن  يسســتنتج املؤلــف مــن الآيتــني اللتــني ذكــر فهيــام حــزب هللا وهــام »لَّ جَتِ
ْخَواهَنُــْم 

إ
آاَبَءمُهْ �أْو �أبْنـَـاَءمُهْ �أْو ا َ َوَرُســوهَلُ َولـَـْو اَكنـُـوا � ِ َوالَْيــْوِم اْلآِخــِر يـُـَوادُّوَن َمــْن َحــادَّ اللَّ اِبللَّ

ــِري  نْــُه. َويُْدِخلُهُــْم َجنَّــاٍت جَتْ َّــَدمُه ِبــُروحٍ ِمّ ميـَـاَن َو�أي
إ
ــُم اْل ِئــَك َكَتــَب يِف ُقلُوهِبِ ـٰ َ �أْو َعِشــرَيهَتُْم. �ُأول

نَّ  إ
. �أَل ا ِ ِئــَك ِحــْزُب اللَّ ـٰ َ ُ َعهْنـُـْم َوَرُضــوا َعْنــُه. �ُأول يــَن ِفهيـَـا. َريِضَ اللَّ هِتـَـا اْلأهْنـَـاُر َخادِلِ ِمــن حَتْ

ــاإن حــزب هللا مه الغالبــون.«  ِ مُهُ الُْمْفِلُحــوَن« و »ومــن يتــوّل هللا ورســوهل ف ــْزَب اللَّ ِح
�أنــه اجتــاه مظهــره الــراءة مــن �أعــداء هللا ظاهــًرا يف الــولء وابطنـًـا يف املــودة، ويف املقابــل 
ــوهُلُ  ُ َوَرُس ــمُكُ اللَّ ــا َوِليُّ ََّم ن ــاىل: اإ ــوهل تع ــني يف الظاهــر ومودهتــم ابلباطــن. ولق ــولء للمؤمن ال
ذا  ــوالاة اإ ــوَن. ل جيــوز م اَكَة َومُهْ َراِكُع ــزَّ ــوَن ال ــالَة َويُْؤتُ ــوَن الصَّ ــَن يُِقميُ ي ِ ــوا اذلَّ آَمنُ ــَن � ي ِ َواذلَّ
ميــان �أو مل تكــن صــالة �أو زاكة، فيخــرج مــن حــزب هللا مــن يعطــي ولء ومــودة  نقــض الإ

ميــان والصــالة والــزاكة. حلــامك �أو حــزب �أو زعــمي �أو عشــرية عــىل �أســاس غــري الإ

ــة دوةل هللا  قام ــة يف اإ ــور: الرغب ــة �أم ــره ثالث ــاه مظه ــاإن حــزب هللا اجت ويف احملصــةل ف
خضــاع العــامل لكــه للمــة هللا، واسســتجامع �أخــالق  ونــرصة رشيعتــه، وتوحيــد �أمــة هللا، .. واإ
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مياهنــم �أو ل يصلــون  بعيهنــا، وقطــع الصــةل الظاهريــة والباطنيــة ب�أعــداء هللا )اذليــن نقــض اإ
�أو ل يزكــون( ومتتــني الصــةل الظاهريــة والقلبيــة ب�أوليــاء هللا. 

وجيــد �أن حســن البنــا محــل هــذه املعــاين يف جامعتــه وعــر عنــه بشــعار امجلاعــة »هللا 
مامنــا، واجلهــاد ســبيلنا، واملــوت يف ســبيل هللا �أمســى  آن اإ غايتنــا، والرســول قدوتنــا، والقــر�
ــتجمعة �أخــالق  ــت يف الأقطــار الإســالمية مسس ــة قام ــن جامع ــا م ــه م ن ــول اإ ــا« ويق �أمانين
وصفــات حــزب هللا غــري الإخــوان املســلمني، و�أمــا امجلاعــات الأخــرى فقــد اكنــت تفطــن 

اإىل صفــة وتنــى �أخــرى. 

وحدد سعيد حوى الأهداف الرئيسسية حلزب هللا خبمسة �أهداف:

 صياغة الشخصية الإنسانية صياغة اإسالمية.. 1
قامة ادلوةل الإسالمية يف لك قطر.. 2  اإ
 توحيد الأمة الإسالمية.. 3
حياء منصب اخلالفة. . 4  اإ
قامة دوةل الإسالم العاملية.. 5  اإ

ــال بــد  ــاليم، ف ــمك الإس ــي الوحيــد للح ــام الرشع ــة يه النظ ن اخلالف يقــول حــوى اإ
ــة  ــه بيع ــات وليــس يف عنق ــامئ ب�أمــر هللا. ومــن م ــة واحــد ق للمســلمني مــن وجــود خليف
مــات ميتــة جاهليــة، فعلينــا �أن جنهتــد لتحقيــق هــذا الأمــر بــلك مــا �أوتينــا مــن قــوة. وبعــد 
اخلالفــة نتوجــه لإخضــاع العــامل لكــه دلوةل هللا، فــال جيــوز �أن يظــل �ــر واحــد يف الأرض 
ل خيضــع للمــة هللا، وذكل هــو الســبيل الوحيــد لإهنــاء فتنــة املســمل عــن دينــه بــ�أي �ــلك 

مــن �أ�ــاكل الفتنــة، املغــرايت والضغــوط والعــروض ومنازعــة النظــام.

وهنــا يرفــض املؤلــف مــا يســميه فكــرة تبعيــض الإســالم، مبعــى التخــيل عــن جــزء مــن 
ســالم بــال سسياســة، فاذليــن ينــادون  ادليــن اكلسسياســة عــىل ســبيل املثــال، ذكل �أنــه ل اإ
ن حــزب  منــا يســاعدون حــمك الكفــر عــىل الاسســمترار والاسســتقرار، اإ ســالم بــال حــمك اإ ابإ
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هنــاء الــردة واملرتديــن همــام اكن نــوع الــردة ونــوع املرتديــن. ول لقــاء مــع مرتــد  هللا ملــف ابإ
ل اتبًعــا، وحــزب هللا يضعــه حيــث يشــاء.  ل بتوبتــه الاكمــةل هلل، وعندئــذ فلــن يقبــل اإ اإ

مفهوم الإرهاب دلى الإسالم السسيايسمفهوم الإرهاب دلى الإسالم السسيايس

ميثــل كتــاب محمــد �أبــو فــارس عــن »الإرهــاب« منوذًجــا لفهــم الإخــوان املســلمني 
ــرّد  ــه ميكــن ال ــرمغ �أن ــه، وب ــم احلقيقــي من رهــاب وموقفه ــيايس لالإ وجامعــات الإســالم السس
دانــة الإرهــاب يظــل كتــاب �أبــو  خــوان يف اإ ن هنــاك مواقــف واحضــة وعلنيــة لالإ ابلقــول اإ
فــارس �أحــد قــادة الإخــوان املســلمني ونواهبــم يف الرملــان الأردين يعكــس املوقــف الأقــرب 
ــيايس، واحلــال �أن محمــد �أبــو فــارس يعــر يف كتبــه و�أقــواهل عــام  اإىل حقيقــة الإســالم السس

ــه.  ــه وعــدم الاعــرتاف ب يتواطــ�أ الإخــوان املســلمون عــىل كامتن

ــاب  ره ــاب، اإ ــن الإره ــان م ــاك نوع ــارس �أن هن ــو ف ــرى �أب ــاب ي ــن الإره ــه ع يف كتاب
رهــاب غــري عــدواين �أو محمــود بــل ومطلــوب �أيًضــا، ويــدرج يف الإرهــاب  عــدواين واإ
العــدواين لك �أحــداث الــرصاع يف التــارخي الإســاليم منــذ النبــوة حــىت العــرص احلديــث 
رهــااًب، ويف الإرهــاب غــري العــدواين يــدرج املوقــف الإســاليم التارخيــي يف  ايهــا اإ معتــًرا اإ
الــرصاع منــذ بدايــة الرســاةل حــىت العــرص احلــارض، هنــاك قبــل الإســالم كــام يقــول �أبــو 
فــارس الإرهــاب الفرعــوين والإرهــاب العــريب اجلاهــيل، والإرهــاب الهيــودي مــع الأنبيــاء، 

ــي،.. ــاب الصلي والإره

الإرهــاب العــدواين كــام يقــول �أبــو فــارس يقــوم عــىل الظــمل والاعتــداء بغــري حــق عــىل 
ــا  ــدوح رشعً ــو مم ــدوان، وه ــىل الع ــرّد ع ــو ال ــدواين فه ــري الع ــاب غ ــا الإره ــن، و�أم الآخري
رهــاب، و�أن  ــه اإ ــه ينظــر اإىل الــرصاع لكــه بــني ادلول والأمم عــىل �أن ن وعقــاًل.. ويف ذكل فاإ
رهــااًب مــا  اذلات )حنــن( منثــل عــىل مــدى التــارخي احلــق والــرّد عــىل العــدوان. ول يــرى اإ
تقــوم بــه امجلاعــات املنتسســبة اإىل الإســالم مــن عنــف وقتــل يف مجيــع �أحنــاء العــامل، وميكــن 
ــال  ــت قت ــو اكن ــي والهيــودي، حــىت ل ــدوان الصلي ا عــىل الع ــا ردًّ ــه اعترهــا مضنً ن ــول اإ الق
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للمدنيــني والعــزل والنســاء والأطفــال، �أو خروًجــا عــىل القانــون والســلطات يف بــالد 
العــرب واملســلمني، حصيــح �أن �أبــو فــارس مل يقــل ذكل رصاحــة لكنــه مل يقــل لكمــة واحــدة 
تديــن �أعــامل العنــف والإرهــاب الــي تــدور يف العــامل ومعظمهــام يف عــامل العــرب واملســلمني، 
ضافــة اإىل بــث الرعــب والفــوىض وغيــاب  واكن �أغلــب حضاايهــا مــن العــرب واملســلمني، اإ
القانــون، وحتويــل بــالد ودول عــدة اإىل دول هشــة �أو فا�ــةل،.. واحلــال �أن الإخــوان 
هنــم بذلــوا  رهــاب، ومل يبذلــوا هجــًدا يف مواهجتــه، بــل اإ دانــة واحضــة لالإ املســلمني مل يقدمــوا اإ

الكثــري يف تريــره وتفســريه وتزيينــه للنــاس واملؤيديــن. 

ــوان  ــارس والإخ ــو ف ــاب دلى محمــد �أب ــم الإره ــر خطــورة يف فه ــة والأك املســ�أةل الثاني
املســلمني عــدم المتيــز بــني احلــروب والرصاعــات بــني ادلول وبــني احلــروب والرصاعــات 
ــاإن  ــبة ف ــا يســعى ابلفعــل ملقاومــة الاحتــالل، وابملناسس مــع جامعــات ليســت دوًل، بعضه
رهابيــة بــرمغ  هــذه امجلاعــات مثــل حــامس مل تدهنــا ادلول العربيــة والإســالمية ومل تعترهــا اإ
ــوض  ــرى خت ــا الك ــن �أغلبيهت ــا، لك ــاهتا ومواقفه ــا وسسياس ــع افاكره ــري م ــالف الكب الاخت
ســالمية �أو �أي دوةل  ــة واإ ــت دوًل عربي ــات، ســواء اكن ــع ادلول والأمم واجملمتع ــات م رصاع
ــرون  ــدا �أهنــم ل ي ــا و�أكي ــاًل واحًض ــون دلي ــاإن الإخــوان املســلمني يقمي �أخــرى، ويف ذكل ف
ــة يف  ــة املتبع ــية والاجامتعي ــة السسياسس ــات والأنظم ــات والترشيع ــدلول والتفاقي ــة ل رشعي
ادلول واجملمتعــات ول يــرون العالقــات ادلوليــة والرشعــة ادلوليــة الــي تلــزتم هبــا ادلول والأمم 
ملزمــة هلــم، ول تعنهيــم، كــام ل يــرون يف املوقــف العاملــي وادلويل مــن الإرهــاب وتعريفــه 

�ــ�أن خيصهــم، بــل ويدعــون مجيــع النــاس اإىل عــدم الالــزتام هبــا �أو احرتاهمــا. 

ن كثــرًيا مــن املواقــف والترشيعــات  وابلطبــع تتشــلك هنــا مالحظتــان بدهييتــان، �أوهلــام اإ
ســالمية �أو �أخــرى مسســتضعفة �أو  والعالقــات ادلوليــة خمطئــة حبــق �أمم ودول عربيــة واإ
ن الإخــوان  حمتــةل، وتقــف يف �أحيــان كثــرية اإىل جانــب العــدوان والاحتــالل، والأخــرى اإ
ــة  ــية مرون ــاركهتا السسياسس ــاء مش ــدت يف �أثن ــيايس �أب ــالم السس ــات الإس ــلمني وجامع املس
ــا  ــدان �أيًض ــان، لكهنــام يؤك ــان حصيحت ــة، واملالحظت ــني واملعاهــدات ادلولي ــا ابلقوان والزتاًم
ــيايس وليــس العكــس.  الاحنــراف اخلطــري يف �أفــاكر ومعتقــدات جامعــات الإســالم السس
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ــة �أو دوةل  ــة �أو �أم ــق قضي ــاًن حب ــة �أحي ــة جمحف ــات ادلولي ــف والعالق ــون املواق �أن تك
ــل  ــة ل تق ــك جرمي ــدات، فت ــق واملعاه ــزتام ابملواثي ــدم الال ــا ول ع ــرر اخلــروج علهي ل ي
خطــورة وبشــاعة عــن الظــمل ادلويل، اإن ذكل يشســبه تريــر جــرامئ القتــل والرقــة بســبب 
الفقــر �أو الظــمل �أو الفســاد! و�أن يكــون الإخــوان املســلمون ملزتمــون مبواقــف دوهلــم 
ــري يف  ــغ الكب ــد الزي ــذا يؤك ــمك، فه ــن احل ــزًءا م ــون ج ــا يكون ــية عندم ــم السسياسس و�أنظمهت
�أفــاكرمه ومواقفهــم، فهــم عندمــا يكونــون جــزًءا مــن احلــمك ل تعــود الفتــاوى والأفــاكر الــي 

ــم �أو تشــملهم. لهيــا ومه خــارج احلــمك ختصه ــون هبــا ويدعــون اإ ــوا يؤمن اكن

والإخــوان املســلمون يف مــا يســميه البعــض اعتــداًل ومرونــة يظهــرون انهتازيــة مؤذيــة 
ن  ــون اإ ــة، وكأهنــم يقول ــن والنصــوص ادليني ــا خطــرًيا لدلي ــد الاجامتعــي وحتريًف ــمي والعق للق
الصــواب وادليــن واحلــق هــو مــا يفعلونــه مه همــام اكن مــا يفعلونــه �أو يقولونــه، لكنــه ل يظــل 
ــية يف  ن املشــاركة السسياسس ــول اإ ــارس نفســه يق ــو ف ــه غــريمه، واكن �أب ــا يفع صــوااًب عندم
اجملالــس النيابيــة جائــزة لأين �أفتيــت جبــواز ذكل، لكــن املشــاركة يف الــوزارة حــرام لأين مل 
�أفــت جبــواز ذكل، وحركــة حــامس الــي مل تعتــر نفســها حركــة املقاومــة لالحتــالل حسقــت 
هنــا دمــرت  بقســوة ودون تــردد �أي حمــاوةل للمقاومــة ل تريدهــا او ليســت مــن خاللهــا، بــل اإ
مســجًدا عــىل مــن فيــه وقتلــت مجيــع املعتصمــني فيــه بــرمغ �أهنــم يقولــون ويفعلــون مــا تقــوهل 
ــررا،  ــية م ــف حــامس كســلطة سسياسس ــا يكــون موق ــع رمب ــه حــامس نفســها، وابلطب وتفع
ــيايس ل ينظــرون اإىل املواقــف والسسياســات عــىل �أســاس  لكــن جامعــات الإســالم السس
ــىل  ــا ع ًــا يقدموهن ــم دامئ ــل الصــواب واخلطــ�أ لكهن نســانية حتمت ــرات اإ ــادات وتقدي ــا اجهت �أهن
�أهنــا دينيــة رشعيــة، ليســت ســوى حــرام �أو حــالل، مث يتحــول احلــرام واحلــالل اإىل مــا 
ل مبوافقهتــم  يعترونــه مه حراًمــا �أو حــالًل، ول يظــل كــذكل عندمــا يقــوهل �أو يفعــه غــريمه اإ
آنيــة عــن املنافقــني »ومهنــم مــن يلمــزك  هنــم يذكــرون ابلآيــة القر� آخــر فاإ ورضــامه، وعــىل حنــو �

ذا مه يلمــزون«. ن مل يعطــوا اإ يف الصدقــات فــاإن �أعطــوا مهنــا رضــوا واإ
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قامــة مشــاركة سسياسســية؟ مــاذا ميكــن �أن يكــون  كيــف ميكــن هبــذه الأفــاكر واملقــولت اإ
تطبيــق مثــل هــذه الأفــاكر، ســوى دوةل كهنوتيــة يتــوىل فهيــا كهنــة ادليــن تقــدمي وفــرض 
نــه زل مــن الســامء يف احلــمك والسسياســة والاقتصــاد والرايضــة والثقافــة  مــا يقولــون اإ
والشــحن والتجــارة والبنــوك والزراعــة والنانــو تكنولــويج والفــزايء والأنروبولــويج والبيئــة 

ــية والصناعــة والتصمــمي والفــن واللبــاس ... وادلبلوماسس
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VI8VI8 - هل الإخوان املسلمون جامعة دميقراطية؟ - هل الإخوان املسلمون جامعة دميقراطية؟

نتــاج  خــوان املســلمني يف الانتخــاابت النيابيــة والعامــة، والإ رمغ املشــاركة املتعــددة لالإ
الفكــري اذلي قدمــه بعــض قــادة امجلاعــة ومفكرهيــا مثــل را�ــد الغنــويش واملتقبــل وامللــزتم 

هنــا )دميقراطيــة الإخــوان( مقــوةل ينقضهــا كثــري مــن الوقائــع والأدةل،.. ابدلميقراطيــة، فاإ

جامعــة الإخــوان املســلمني تتقــدم اإىل النــاس وصناديــق الاقــرتاع مبقــوةل احلــق اذلي نزل 
قامــة رشع هللا، وهــذا يناقــض ادلميقراطيــة  مــن الســامء و�أن ت�أييدهــا هــو واجــب ديــين لإ
ــو  ــىل حن ــوم وع ــة تق ــت، فادلميقراطي ــاب والتصوي ــض فلســفة الانتخ ــها، وجيه ــن �أساس م
مــرشوط عــىل »النســبية وعــدم اليقــني« مبعــى اجلــدل بــني الأفــاكر والرامــج، و�أهنــا مجيعهــا 
ــة والتعبــري عــن  ــا فــرص متســاوية مــن احلري ــةل للمراجعــة وحيــق لهــا مجيًع نســانية« قاب »اإ
نفســها والتقــدم اإىل املواطنــني، و�أن اختيــار فكــرة �أو مجموعــة ل يعــى صواهبــا ولكــن لأهنــا 

حظيــت بــر�أي الأغلبيــة.

فالحنيــاز لفكــرة �أو حــزب يف الانتخــاابت ل يعــين ضــالل �أو بطالن الأفــاكر والأحزاب 
ن اكن حيتــمك اإىل صناديــق  لهــ�ي« فهــذا الاعتقــاد واإ الأخــرى، ومل يكــن انتخاهبــا لأهنــا »�أمــر اإ
ــا، فاحلــق النــازل مــن الســامء  ــا ابدليــن وادلميقراطيــة مًع الاقــرتاع يــر رضًرا كبــرًيا وبليغً
ن اكنــت امجلاعــة تقــدم نفســها عــىل �أهنــا متثــل مطلًبــا  ليــس موضوعــا لتصويــت النــاس، واإ
دينيًّــا فــال ميكــن �أن تكــون مؤمنــة بــذكل ويه تتقــدم هبــا اإىل الاختبــار يف الصناديــق، �أو 
�أهنــا ل تؤمــن ابلنتخــاب والتصويــت، ول تــراه جحــة مرحجــة لختيــار �أو اســتبعاد الرامــج 

والسسياسات.

ــل لأن يكــون خطــ�أ �أو  نســاين قاب ــىل �أهنــا معــل اإ ــا ع ــا وبراجمه ــة �أفاكره ــدم امجلاع مل تق
ــة اذلي يقــرر  ــاره مصــدر الســلطة والولي صــوااًب، ومل تتعامــل مــع الأمــة/ الشــعب ابعتب

ــات. وحيســم السسياســات والترشيع
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وجامعــة الإخــوان املســلمني يف بنيهتــا الفكريــة والتنظمييــة ليســت قامئــة لأجــل املشــاركة 
لهيــا علنـًـا  السسياسســية والتقــدم اإىل الانتخــاابت العامــة عــىل �أســاس �أفــاكر و�أهــداف تدعــو اإ
آليــات تتناقــض جوهــراًي مــع اجملمتعــات ومنظامهتــا  وبوضــوح، ولكهنــا تعمــل وفــق فلســفة و�

الاجامتعيــة، وتتناقــض �أيًضــا مــع فلســفة الأحــزاب السسياسســية وطبيعــة معلهــا واهدافهــا.

فهــ�ي تدعــو اإىل نفســها ابعتبارهــا جامعــة دينيــة متثــل الفهــم والتطبيــق الصحيــح لدليــن، 
وجتنــد الأعضــاء والأتبــاع واملؤيديــن مضــن طقــوس ومبــادئ و�أنظمــة معقــدة غــري دميقراطيــة 
ــولء  ــن ال ــة عــىل �أســس م ــة الأعضــاء ابمجلاع ــب عالق ــدرج يف ترتي ســالمية، وتت وغــري اإ
املطلــق و«البيعــة«، ويه يف �أســاليهبا وطريقــة معلهــا ادلاخليــة خمتلفــة عــن امجلاعــات 
الاجامتعيــة وادلعويــة املفتوحــة الــي تعمــل لأجــل فكــرة �أو تســعى اإىل الت�أثــري عــىل ادلوةل 
واجملمتعــات ابجتــاه �أهــداف واحضــة حمــددة دون مشــاركة مبــارشة، وليســت �أيًضــا حــزاًب 
سسياسســيًّا يســعى اإىل تشــكيل احلكومــات واملشــاركة فهيــا والت�أثــري يف السسياســة والترشيــع 

وفــق �أســس و�أفــاكر ومداخــل قانونيــة وواحضــة كــام هــو حــال الأحــزاب السسياسســية.

ولكهنــا �أقــرب يف معلهــا وتنظميهــا وحشــدها للأعضــاء واملؤيديــن اإىل امجلاعــات الريــة 
والباطنيــة، وتنشــئ ولء للجامعــة وقادهتــا قامئــا عــىل التبــاع والتضحيــة والســمع والطاعــة، 

وتعمتــد يف ت�أثريهــا وعالقاهتــا مــع اجملمتــع وادلوةل عــىل �أســاس ولء �أعضاهئــا ومؤيدهيــا.

ــات تنشــئ  ــات وادلول، فاجملمتع ــا ابجملمتع ــل يلحــق رضرا ابلغ ــذا الأســلوب يف العم وه
ــتقةل هبــدف متكــني اجملمتعــات مــن الت�أثــري واملشــاركة يف احليــاة  مؤسســاهتا ومنظامهتــا املسس
العامــة وت�أمــني احتياجاهتــا واولوايهتــا وحاميــة نفســها يف عالقهتــا مع القطاع اخلــاص واحلكومة 
هنــا تنشــئ وتشــارك وســائل  عــىل النحــو اذلي حيقــق التــوازن والت�أثــري املتبــادل، وبــذكل فاإ
الإعــالم واملؤسســات الثقافيــة وادلينيــة، وامجلعيــات الــي تطــور فــرص اجملمتعــات وقدراهتــا 
ــر وتنظــم البــدلايت والنقــاابت  ــهتك واملواطــن مــن ادلوةل والــرشاكت، وتدي وحتمــي املسس
ــذه املؤسســات  ــة« ختــرتق ه ــن »امجلاع ــا، ولك ــا واولوايهت ــا ملصاحله ــىل �أســاس تقديره ع
ــا  هن ــن ذكل فاإ ــو�أ م ــا، و�أس ــا و�أفاكره ــة ومؤيدهي ــة امجلاع ــا يف خدم ــات لتحوله وادليناميكي
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تســفه فلســفهتا واهدافهــا املنشســئة مــن كوهنــا منافــع حياتيــة لتحولهــا اإىل تعالــمي دينيــة غامضــة 
مسســتقةل عــن حيــاة النــاس وفــرص اجملمتعــات يف الاسســتقالل والت�أثــري.

ل تشــلك جامعــة الإخــوان املســلمني يف طريقــة معلهــا وتشــكيلها ادلاخليــة حــاةل 
آليــات  دميقراطيــة �أو اجامتعيــة �أو سسياسســية، فهــ�ي ليســت دميقراطيــة يف ادارهتــا وقيادهتــا و�
معلهــا واختيــار القــادة، كــام �أهنــا ل تســاوي يف العضويــة والقيــادة بــني الرجــال والنســاء، 
بــل حتــرم النســاء هنائًيــا مــن حــق الانتخــاب والــرتحش، وحتــرم الشســباب �أيضــا حــىت ســن 
متقدمــة مــن الانتخــاب واملشــاركة، ول متثــل الهيئــات العموميــة فهيــا ســلطة اكفيــة عــىل 
قــرار خططهــا وبراجمهــا، ول  هيئاهتــا القياديــة، ول تقــدم املعلومــات الأساسســية والاكفيــة لإ
ــة علهيــا او  ــةل للرقاب آليــات دميقراطيــة واحضــة قاب جتــري الانتخــاابت ادلاخليــة فهيــا وفــق �
الطعــن فهيــا، ول ختضــع يف قرارهتــا لســلطة هجــة سســيادية قضائيــة �أو اجامتعيــة حمايــدة، ول 
تقــدم بوضــوح مواردهــا ومزانياهتــا، ول خيضــع �أداؤهــا املــايل لتدقيــق حســاابت ومراجعــة 
قانونيــة حصيحــة واكفيــة ســواء �أمــام الأعضــاء �أو اجلهــات السســيادية والقانونيــة، .. وهكــذا 
فــاإن ادلول واجملمتعــات يف مواهجــة جامعــة كبــرية متــك مــوارد كبــرية غــري واحضــة ول معروفــة 
وحتشــد عــدًدا كبــرًيا مــن الأعضــاء واملؤيديــن املوالــني لهــا وليــس لدليــن والاوطــان بعامــة، 
ويتبعــون تعلــات امجلاعــة وقيادهتــا، مث جيــري تغطيــة هــذه احلــاةل الريــة املعقــدة بســلوك 

دميقراطــي يف املشــاركة يف الرملــان والبــدلايت والنقــاابت.

وبــذكل فــاإن خيــارات اجملمتعــات وفرصهــا يف الت�أثــري وادارة مواردهــا ومؤسســاهتا تتعــرض 
ــات  ــل ابجتــاه تشــلك اجملمتع ــود تعم ــية ول تع ــا الأساسس ــن وظيفهت ــدة ع ــرى بعي ــة ك لهمين
حــول �أولوايهتــا ومصاحلهــا، ول ينشــ�أ جــدل يف ذكل يطــور �أداءهــا وخيضعــه ملراجعــة 

ــة والغمــوض! ــة جامعــة �أقــرب اإىل الري موضوعيــة، ولكهنــا تقــع حتــت وصاي

ميكــن وصــف معــل الإخــوان املســلمني مبتالزمــات ثالث: ادلعــوة واملفاصةل والسسياســة، 
ــن  ــب متناقــض يفســد معــل ادلول واجملمتعــات ويــر ابدلي ويف ذكل يتشــلك مــزجي غري
ــاة! فالإخــوان املســلمون ميارســون  ــان ويف احلي ــرتض يف الإمي ــه ودوره املف ــه وتطبيق وفهم
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السسياســة ويشــاركون يف الانتخــاابت النيابيــة والعامــة كــام لــو �أهنــم حــزب سســيايس، ولكــن 
ــراد واجملمتعــات  ــر يف الأف ســالمية تدعــو تؤث ــة اإ ــامئ عــىل �أســاس هيئ ــم ق تشــلهم وجتمعه
وادلوةل وليــس املشــاركة، مث اســتبدلت امجلاعــة خبطاهبــا املؤســس خطــااًب جديــًدا انفصاليًّــا 
اسســتعالئًيا ل يصلــح مجلاعــة ول حلــزب، .. حنــن اليــوم �أمــام مــزجي معقــد خميــف،.. جامعــة 
مبحتــوى متشــدد انفصــايل وتســك كــام لــو �أهنــا حــزب سســيايس؟ مــا اخمليــف يف ذكل؟ 

ــري يف  ــوة والت�أث ــة لدلع ــا جامع ــع كوهن ــض م ــة يتناق ــه امجلاع ــوى الفكــري اذلي تقدم احملت
اجملمتــع وادلوةل، فهــ�ي تقــدم خطــااًب يرفــض القوانــني واجملمتعــات واملؤسســات ويعترهــا 
ــات  ــه اجملمتع ــوم علي ســالم تق ــن اإ ــا م ســالمية، وم ــري اإ ــة �أو يف �أحســن وصــف غ جاهلي
هنــا تشــارك يف السسياســة عــىل �أســاس  ســالم الإخــوان املســلمني« مث اإ وادلول ســوى »اإ
ــاابت  ــوا لالنتخ ــاس �أن يتقدم ــن الن ــب م ــة تطل ــا يف احلقيق ــض وكأهن ــين راف ــاب يقي خط
دانــة �أنفســهم وجممتعاهتــم ودوهلــم.. مثــة تناقضــات بنيويــة وجوهريــة خطــرية   ويصوتــوا عــىل اإ
ــا  ــا قاطًع ــية مرفوضــة رفًض ــة والسسياسس ــاة العام ــة للحي ــني املنظم ــت القوان ذا اكن يف ذكل! اإ
ذا اكن النــاس يلجــ�أون اإىل الانتخــاابت  لأهنــا »جاهليــة« فلــامذا الالــزتام املؤســي هبــا؟ واإ
تعبــرًيا عــن جدهلــم وخالفاهتــم حــول الرامــج واملواقــف.. كيــف يطلــب مهنــم �أن يذهبــوا 
اإىل الصناديــق ليصوتــوا لأجــل �أنظمــة وقوانــني ل جيــوز التصويــت علهيــا ابتــداء، ول جيــوز 
نســاين ملــا جيــب  مــا �أن نتجمــع ونتعاقــد عــىل �أســاس اجهتــاد عقــالين اإ الاجهتــاد �أماهمــا،.. فاإ
مــا �أن نســمل �أمــرن للفقهــاء يتولــون �أمــرن ول حاجــة �أبــدا لنتخــاابت و�أحــزاب  �أن نفعــه، واإ

ــة... وتعددي

تلحــق جامعــة الإخــوان املســلمني رضًرا كبــرًيا ابلثقافــة والفنــون، ويه منظومــة مازالــت 
يف حــاةل هشــة وحباجــة اإىل رعايــة ودمع لمتكــن اجملمتعــات وادلول مــن الارتقــاء بنفســها وتعزيــز 
ــيخها، فــال يــاكد يعــرف لالإخــوان مســامهة فكريــة �أو  ادلميقراطيــة واملشــاركة العامــة وترسس
ــة للجامعــة يفــرتض �أن جتعــل  ــرمغ �أن الطبيعــة الاجامتعيــة وادلعوي ــر، ب ــة �أو فنيــة تذك ثقافي
الثقافــة والفنــون �أمه مرتكزاهتــا يف اخلطــاب والعمــل والت�أثــري!. ول توجــد �أيًضــا رؤيــة ثقافيــة 
واحضــة، ولكــن هنــاك حمــاولت ثقافيــة لالإســالميني حمــدودة، ومــن مالحمها حظر املوسســيقى 
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ــون  ــة والشــعر والقصــة �أو الفن ــن الرواي ــايف م ــاج ثق ــم نت ــس هل ــالط. ولي والنســاء والاخت
ا لأعــامل  ــة جــدًّ ــةل وقدمي ــةل قلي ــاك �أمث ــيقى؛ هن ــة �أو الســيامن �أو املوسس التشــكيلية واملرحي

�ــعرية وروائيــة.

ــه ل �أمــل  ــدة: �أن ــري مــن وجــوه ع ــق الكب ــع، فاإهنــا حــاةل تدعــو اإىل اخلــوف والقل وابلطب
ــاك خــوف مــن مواقــف الإخــوان  ــد الإخــوان املســلمني، وهن ــين عــىل ي ــايف وف ــاء ثق ابرتق
ــة وتشــددها، �أو  ــة وادليني ــة الاجامتعي ــل زايدة الرقاب ــون، مث ــة والفن ــاه الثقاف املســلمني جت
ــا  ــيقى ومشــاركة النســاء، ورمب ــة عــىل حنــو رجعــي، كحظــر املوسس ــه وتشــكيل الثقاف توجي
ــيقى والتجــارب واملنجــزات الفنيــة  ــئون مه �أيًضــا برامــج ثقافيــة وفنيــة ختلــو مــن املوسس ينشس
ــاةل  ــداء يف ح ــزال، ويه ابت ــواء واله ــة ابخل ــب ذكل الثقاف ــة الإنســانية. وســوف يصي العاملي

صعبــة.

ل تســاعد جامعــة الإخــوان املســلمني ول تصلــح يف بنــاء عالقــة وتفاهــامت جديــدة 
مــع الغــرب والعــامل، ففــي هــذه املرحــةل مــن اخلــوف والقلــق املتبــادل بــني العــامل الإســاليم 
والغــرب خباصــة والعــامل بعامــة بعــد صعــود العنف املنتســب اإىل الإســالم، ويف مرحــةل العوملة 
والاعــامتد املتبــادل بــني الأمم وادلول واخملــاوف واملصــاحل املشــرتكة حيتــاج العــامل الإســاليم 

لبنــاء منظومــات سسياسســية وثقافيــة تعــزز الثقــة وختفــض �أسســباب التوتــر والقلــق. 

العــرب واملســلمون يف حاجــة اليــوم اإىل مراجعــة �ــامةل جتعلهــم مقبولــني يف العــامل عــىل 
النحــو اذلي حيمــي مصاحلهــم وعالقاهتــم ويعــزز �أيضــا التفــامه العاملــي والعالقــات ادلوليــة، ومه 
يف ذكل يفــرتض �أن يراجعــوا ثقافهتــم املنشســئة لفهــم الآخر والعالقة معــه، وبطبيعة احلال جيب 
علهيــم �أن يقدمــوا منظومــة فكريــة وثقافيــة قابــةل لالندماج يف العــامل وتوقف العدائيــة والرفض، 
ويشــمل ذكل �أســلوب احليــاة والتفكــري والفنــون واملوسســيقى، والفرديــة، واملســاواة واحلــرايت 
ادلينيــة والشــخصية والاجامتعيــة، والاعــرتاف ابلآخــر واحرتامــه وقبــوهل، والتســامح، وحياد 
ادلوةل جتــاه ادليــن، وحيــاد ادليــن جتــاه ادلوةل، والتعدديــة الثقافيــة وادلينيــة، .. ويبــدو صعًبــا 

القــول اإن الإخــوان يســاعدون ادلول واجملمتعــات العربيــة يف ذكل.
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ن جامعــة الإخــوان املســلمني انفصاليــة عــن اجملمتعــات وادلول وقميهــا و�أفاكرهــا املنظمــة  اإ
ــاج هــذه املســ�أةل اإىل حبــث مطــول ملالحظــة  ــد حتت ــن! وق ــا لدلي ــا و�ــؤوهنا وفهمه حلياهت
ــئون  ــن املســلمني، و�أهنــم ينشس ــة دون ســوامه« م ىل �أنفســهم »�أم �أن الإخــوان ينظــرون اإ
فهًمــا خاًصــا ابدليــن خمتلًفــا عــن فهــم الأمــة، و�أهنــم ل يــرون غــريمه يســاوهيم يف الإســالم 
والإميــان، فاخلطــاب القــر�آين عــىل ســبيل املثــال ».. و�أويل الأمــر منــمك« يعــين قيــادة 
امجلاعــة وليــس مــن ويل �أمــر ســوى هــذه القيــادة، بــل ويعتــرون �أنفســهم معليــا »جامعــة 
ن اكنــوا يؤكــدون نظــرايًّ وعلنًــا عــىل �أهنــم ل يعتــرون �أنفســهم كــذكل و�أهنــم  املســلمني« واإ
جامعــة مــن املســلمني، ولكــن قــراءة عامــة يف كتهبــم وســلوكهم وفتــاوامه تؤكــد �أهنــم يــرون 
ــر بعــض الكتــب  ــال ذك �أنفســهم »الإســالم« وجامعــة املســلمني، وميكــن عــىل ســبيل املث
ــا وخباصــة رســاةل  ــائل حســن البن ــة، رس ــا �أو رصاح ــم مضنً ــذه الفه ــدمع ه ــد وت ــي تؤي ال
ــعيد  ــا، لس ــة و�أخالقً ــد هللا ثقاف ــوان املســلمني، وجن ــوة الإخ ــل اإىل دع ــمي، واملدخ التعال
حــوى، والطريــق اإىل جامعــة املســلمني؛ حلســني بــن حمســن بــن عــيل، وكتــب محمــد �أبــو 
ــة،  ــة املســلمني، ورشح �أراكن البيع ــق اإىل جامع ســالمية، والطري ــمي اإ ــل مفاه ــارس، مث ف
وحــمك املشــاركة يف الــوزارة يف الأنظمــة اجلاهليــة، وكتــاب معــر الأ�ــقر: حــمك املشــاركة 
ــاب  ــر الكت ــيد قطــب يعت ــق« لسس ــامل يف الطري ــاب »مع ــاإن كت ــع ف ــوزارة، .. وابلطب يف ال
ــات املتشــددة، ويف رّد  ــوان املســلمني وامجلاع ــر الانفصــايل والإخ ــم للفك املؤســس واملله
خــوان املســلمني يف كتابــه »دعــاة ل قضــاة« عــىل هــذا  حســن الهضيــي املر�ــد الثــاين لالإ
ــة!  ــتفحاهل يف امجلاع ــر واسس ــذا الفك ــود ه ــىل وج ــد ع ــريي والانفصــايل ت�أكي ــاه التكف الاجت
حصيــح �أن الكتــاب يعتــر دليــاًل حصيًحــا عــىل الاجتــاه املعتــدل والتصحيحــي يف امجلاعــة، 

ولكنــه اجتــاه �أو تيــار غــري مؤثــر!

ســالمية« �أو  يغلــب عــىل الإخــوان املســلمني اعتبــار ادلول واجملمتعــات الإســالمية »غري اإ
ن ادلوةل الإســالمية غائبــة اليــوم، ول  »جاهليــة« ول يــرتدد الإخــوان املســلمون يف القــول اإ
يــرون لهــا وجــوًدا قامئـًـا يف �أي بــدل �أو جممتــع عــريب �أو اإســاليم، وبــرمغ عــدم وضــوح املفاهــمي 
ــا  ــل موقًف ــا متث هن ــلمني، فاإ ــوان املس ــهتا دلى الإخ ــن مناقشس ــات املمك ــاكم والتوصيف والأح
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ــات.  ــة يف ادلول واجملمتع ــية القامئ ــة والسسياسس ــاةل الاجامتعي ــض احل ــا يف رف ــاًك وحامًس مامتس
وعــىل هــذا الأســاس، فــاإن املشــاركة السسياسســية واملشــاركة العامــة ل تبــدوان �أكــر مــن 
ــًدا عــن قبــول ابملشــاركة العامــة وادلميوقراطيــة �أو  ــيةل �أو حيــةل �أو تقيــة، ل تعــران �أب وسس

حــىت التســامح مــع الآخــر اذلي هــو لك مــن ليــس مــن الإخــوان املســلمني.
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VI9VI9 - حترير »الإسالمية« ابعتبارها نفي الإسالم عن الآخر - حترير »الإسالمية« ابعتبارها نفي الإسالم عن الآخر

هنــا ابلطبــع خمتلفــة عــن الإســالم �أو ليســت منطبقــة معــه  مــا معــى »الإســالمية«؟ اإ
ــه �أو  ــالم �أو تطبيق ــل الإس ــاء متث ــاوةل �أو ادع ــالمية حم ــون الإس ــا تك ــا م ــرورة وغالًب ابل
ــا مــا �أو جامعــة مــا يه الإســالم �أو متثــل القــراءة  ــ�أن فكــرة �أو فهًم الادعــاء �أو الاعتقــاد ب
ــاء الإســالم �أو زمعــه ل �أعــين الظــالل الســيئة  ــول ادع ــا �أق الصحيحــة لالإســالم، وعندم
لللمــة �أو معناهــا الشــائع �أو الشــعي، ولكــن �أقصــد املعــى العمــيل مبعــى القــول �أو الظــن 

ــ�أن هــذا الفهــم �أو الفكــر هــو الإســالم، �أو الفهــم الصحيــح لالإســالم.... �أو الاعتقــاد ب

ـا فقــد تشــلت »الإســالمية« حــول الادعــاء �أو الــزمع �أو الاعتقــاد بعــدم  واترخييًـّ
لغــاء اخلالفــة العانيــة »الإســالمية«  ســالمية« حــاةل �أو �أوضــاع ادلول واجملمتعــات بعــد اإ »اإ
ســالمية الاوضــاع القامئــة  عــام 1924 فهــ�ي مقــوةل ن�ســئة يف �أصلهــا حــول الــزمع بعــدم اإ
ســالميًّا، واكنــت يف جوهرهــا �أو  �أكــر ممــا يه اإصالحيــة تقــدم فكــرة �أو برنجًمــا �أو بديــاًل اإ
معظمهــا دعــوة اإىل التصحيــح مبــا يــالمئ الإســالم �أو حمــاوةل الت�أثــري عــىل ادلوةل واجملمتعــات 
ســالمية« �أو منســجمة مــع الإســالم، مث تطــورت »ادلعــوة« والعمليــة الت�أثرييــة  لتكــون »اإ
ــا  ــع بيهن ــت جيم ن اكن ــمي واإ ــددت املفاه ــين، وتع ــيايس ودي ــدل سس ــورات وج اإىل رصاع وث
نشــاء  »الإســالمية« مبعــى نفــي الإســالم عــام ســواها �أو ادلعــوة �أو العمــل عــىل تطبيــق �أو اإ
ــا يف غالــب الأحيــان، مل تكــن نظــرايًّ ســوى عــدم خمالفــة  الإســالمية غــري املتصــورة معليًّ
ــومه  ــة �أو ت ــالمية« �أو مظن ــاكر »الإس ــوى احت ــن س ــا مل تك ــالمية، ومعليًّ ــة الإس الرشيع

الانفــراد ب«الإســالمية« �أو المتثيــل �أو الفهــم الصحيــح لالإســالم.

وقــد تطــور الســلوك والتفكــري »الإســاليم« دلى جامعــات وفئات كثرية من الإســالميني 
اإىل القبــول بعــدم نفــي صفــة الإســالم عــن الآخــر، �أو قبــول العمــل معــه، والقبــول �أيًضــا 
جيابًيــا  ن اكن يبــدو اإ ابلعمــل السســيايس مــن خــالل املشــاركة يف الانتخــاابت، وهــو تطــور واإ
ن اكن مســلًما، �أو رمبــا  نــه مل يغــري جوهــراًي مــن الاعتقــاد بنفــي الإســالمية عــن الآخــر واإ فاإ

يكــون مســلًما �أو عــدم اجلــزم علنـًـا عــىل الأقــل بعــدم كفــره.
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»الإســالمية« كــام يفهمهــا اليــوم �أحصاهبــا املعتدلــون ليســت ضد الكفر وليســت الإســالم 
هنــا بديــل اإســاليم �أو حــّل اإســاليم لأوضــاع ومشــالكت و�أزمــات قامئــة، وليســت  �أيًضــا، اإ
عــالن حمكهــا عــىل الآخــر اإن اكن دلهيــا حــمك عليــه، وتظهــر براغامتيــة متطــورة يف  هممتــة ابإ
القبــول واملشــاركة دون تغيــري يف الفكــر والرؤيــة الرافضــة الانفصاليــة عن اجملمتعــات وادلول 
والأوضــاع الإســالمية العامــة وتريــرات معليــة يف التــدرج والقبــول دون تنــازل فكــري �أو 
فقهــ�ي، وهنــا تتعــدد اخلطــاابت والأفــاكر دلرجــة حمــرية يصعــب الإحاطــة هبــا، ويــاكد يكون 
لــلك تيــار �أو للمجموعــة الواحــدة يف امجلاعــة نفســها معتــدةل اكنــت �أو متشــددة �أو وســطية 
عــدة خطــاابت متباينــة فــا بيهنــا، خطــاب خــاص ابجملموعــة يعكــس حماولهتــا السســيطرة او 
القيــادة ادلاخليــة للجامعــة، وخطــاب عــام للجمهــور والناخبــني، وخطــاب اثلــث للمتدينــني 
بعامــة، وخطــاب رابــع للجامعــة والتنظــمي بعامــة، وخطــاب خامــس للــرشاكء واحللفــاء 
الإســالميني مــن غــري امجلاعــة، وخطــاب ســادس للــرشاكء السسياسســيني مــن غــري املتدينــني 
ــية يف اللقــاءات وادلوائــر املغلقــة  �أو غــري الإســالميني، وخطــاب ســابع للســلطة السسياسس
ــض  ــه البع ــد علي ــد يزي ــين، وق ــري تطمي ــري تري ــذا الأخ ــرش، ه ــالم والن ــن الإع ــًدا ع بعي
التقــرب واخلضــوع والتســول والطاعــة والــولء والو�ــاية! وابملناسســبة ل فــرق يف ذكل بــني 
معتدلــني ومتشــددين، والأمــر نفســه ينطبــق عــىل حــالت الالــزتام والاحــرتام واللباقــة 
والزناهــة والعفــة، وقــد يقــدم البعــض يف مناسســبات وحــالت اسســتعراضات وفهلــوات دينيــة 

و�ــعبوية!

ــه ســؤال متجاهــل  ن ــا »لالإســالميني« ولشــديد الأســف فاإ لكــن يظــل الســؤال موهًج
هممــل يرفضــون الإجابــة عليــه وهيربــون دامئـًـا منــه اإىل احلديــث عــن غــزوة بــدر ومعركــة 
حطــني والعهــدة العمريــة، كيــف حنــدد الإســالمية؟ كيــف حنــمك ابلإســالمية �أو عدهمــا عــىل 
يشء �أو فكــرة �أو ترشيــع �أو حــاةل �أو مستشــفى �أو بنــك �أو مدرســة �أو فنــدق �أو لبــاس �أو 

خشــص...؟؟ وهنــا يطــول النقــاش وميتــد!
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يؤكــد »الإســالميون« دامئًــا �أن احلــاةل والأوضــاع القامئــة اليــوم لــدلول واجملمتعــات 
ســالميهتا منــح امجلاعــات  ســالمية، ولكــن ذكل احلــمك بعــدم اإ )الإســالمية( ليســت اإ
»الإســالمية« حريــة واســعة بــال حــدود ول قواعــد ول مبــادئ للعمــل واملشــاركة، جعلهــا 
�أكــر مرونــة بــل جعلهــا بــال هيئــة �أو فكــرة ميكــن توقعهــا، فنفــي »الإســالمية« عــن الآخــر 
ن اكن يبــدو تطرفـًـا يف احلــمك والنظــرة اإىل الآخــر، فقــد جعلهــا �أيًضــا يف حــّل مــن تطبيــق  واإ
القواعــد الإســالمية والالــزتام هبــا، مبــا يف ذكل الصــدق والوفــاء ابلوعــود والعهــود، وحــىت 
الأحــاكم الفقهيــة والرشعيــة الســائدة واملعروفــة مجليــع املســلمني، وبطبيعــة احلــال القوانــني 
والأعــراف الســائدة والــي تواضــع النــاس عــىل احرتاهمــا والقبــول هبــا، فالأحــاكم الرشعيــة 
ســالمية، وتصــري امجلاعــة يف حــل مــن الالــزتام هبــا يف غيــاب هــذه ادلوةل،  تطبــق يف دوةل اإ
ــة احلــق يف  ــك امجلاع ــا ومت ــرتف هب ــري مع ــة وغ ــري رشعي ــا ادلوةل غ ــي وضعهت ــني ال والقوان
ــاًل ومتواطــ�أ  ــوًن متقب ــدرج« قان ــة« املســامة »ت ــزتام هبــا، وتكــون »التقي ــا وعــدم الال رفضه

عليــه  دلى امجلاعــة و�أنصارهــا.

ــادئ  ــا يف الأميــني ســبيل« فاملب ــر ابملقــوةل »ليــس علين احلــاةل »الإســالمية« هــذه تذك
تطبــق عــىل �أهــل املــةل فقــط ول مبــادئ �أو قواعــد ابلنسســبة للأغيــار، والواقــع �أهنــا مقــوةل 
ــة الــي  ــراب، والهيودي ــيحية الــي حتــرم ال �أسســت لنظــام البنــوك يف حالهتــا القامئــة، فاملسس
ــوك وتفويــض الهيــود  ــا لإنشــاء البن ــت خمرًج ــع غــري الهيــود اكن ــوي م تســمح ابلتعامــل الرب
دارهتــا وتنظميهــا طاملــا �أهنــم ل يعتقــدون �أن ذكل حــرام، واكن ذكل يف القــرن الرابــع عــرش  ابإ
امليــالدي، واكن هل الفضــل )عــىل حنــو مــا( يف تطويــر النظــام الاقتصــادي واملــايل للعــامل!

لقــد حتولــت »الإســالمية« يف فكرهــا الرافــض واملنفصــل ويف تطبيقهــا املشــحون 
ــات وادلول،  ــات نفســها واجملمتع ــىل امجلاع ا ع ــدًّ ــلوك خطــري ج ــة اإىل س ــة والراغامتي ابلتقي
ــا، ويف  ــره غريه ــها تك ــىل نفس ــة ع ــات منطوي ــات وجممتع ــن جامع ــع الزم ــد تكرســت م فق
الوقــت نفســه ميكــن �أن تقعــل لك يشء وتقبــل بــلك يشء بــال معيــار �أخــاليق �أو ديــين �أو 
قانــوين، فنحــن يف مواهجــة جامعــات تــاكد تكــون جممتعــات هامشســية ومامتســكة ومغلقــة يف 
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عالقاهتــا الاجامتعيــة والاقتصاديــة بــل ويف التعلــمي واحليــاة والأفــاكر والثقافــة، ومعبــ�أة جتــاه 
ــة،  ــاد واملظلومي ــذ والاضطه ــة والرفــض والشــعور ابلنب اجملمتعــات وادلول الأكــر ابلكراهي
ميــان �أو الــزتام هبــا  ويه �أيضــا مسســتعدة للحــراك والعمــل وفــق قواعــد ادلوةل واجملمتــع دون اإ
ــه  ــن خــالهل ولكن ــل يف النظــام نفســه وم ــريوس اذلي يعم ــبه الف ــا، تشس خــالل هب ودون اإ
يدمــره �أو يسســيطر عليــه، ويقــدر �أيًضــا عــىل تطويــر نفســه عــىل حنــو دامئ ومسســمتر للتكيــف 

مــع القوانــني وطــرق امحلايــة واملقاومــة الــي يتخذهــا النظــام!

ــل  ــن نعم ــرية، فنح ــة وكب ــة حقيقي ــات( يف ورط ــا )ادلول واجملمتع ــرتف �أنن ــب �أن نع جي
مــع رشاكء ل نثــق هبــم ول يثقــون بنــا، ونعــرف �أهنــم مسســتعدون لتدمــرين بــال رمحــة ويف 
هنــم  هنــم ل يرتكبــون اخلطــ�أ الــاكيف يك تعاقهبــم ادلوةل، وحــني تفعــل ذكل فاإ الوقــت نفســه فاإ

يكونــون مظلومــني ابلفعــل، وتكــون ادلوةل خمطئــة!

لغــاء اخلالفــة وقيــام  ن نشــ�أت اترخييًّــا ردة فعــل عــىل اإ هنــا حــاةل واإ ولكــن جيــب القــول اإ
هنــا تتغذى عىل  ىل �أزمــة اجامتعيــة وثقافيــة، فاإ ادلوةل احلديثــة عــىل المنــط الغــريب مث حتولــت اإ
حنــو غــري مبــارش عــىل حــاةل الاســتبداد والفســاد الذليــن وقعــت فهيــا النخــب والســلطات 
ســالمية« يف معــزل  السسياسســية، ومل يعــد ممكنـًـا النظــر اإىل التطــرف والانفصــال املســمى »اإ

عــن الفســاد والاســتبداد.



ميان مياناسستعالء الإ اسستعالء الإ 286286

VI10VI10 - ما بني الإسالم السسيايس والتطرف والكراهية - ما بني الإسالم السسيايس والتطرف والكراهية

رهابيــًة جامعــٌة  ــا �أن تعتــر اإ رهــااًب؟ رمبــا ل ميكــن قانونيًّ هــل يعتــر الإســالم السســيايس اإ
ــية غــري متورطــة يف العنــف �أو ل تدعــو اإىل العنــف رصاحــة �أو حتشــد الأنصــار  سسياسس
واملؤيديــن يف اجتــاه العنــف، لكــن ابلنظــر اإىل الإســالم السســيايس ميهــد للعنــف والكراهيــة 
ــون والســمل  ــىل القان ــري واخلــروج املســلح ع ــاب والتكف ــىل الإره ــة تشــجع ع وينشــئ بيئ
الاجامتعــي، �أو ينشــئ حــاةل اجامتعيــة ثقافيــة تلحــق خلــاًل ورضًرا جوهــراًي ابلعقــد 
الاجامتعــي لــدلول واجملمتعــات، فــاإن جامعــات الإســالم السســيايس مبختلــف �أطيافهــا ابتــداء 
ابمللزتمــة ابلســمل والرافضــة قانونيًّــا �أو مبــارشة للعنــف ومــروًرا ابملتطرفــة رصاحــة دون 
عنــف معــيل ووصــوًل ابمجلاعــات املتورطــة فعــاًل وقانونيًّــا بدمــاء بريئــة �أو تلحــق الرعــب 
ن هــذه املقاربــة  رهابيــة �أو جامعــات للكراهيــة، اإ والأذى ابجملمتعــات؛ ميكــن اعتبارهــا اإ
رهابيــة  ليســت قانونيــة ول دفاعـًـا قانونًيــا �أو تريــراًي لعتبــار جامعــات الإســالم السســيايس اإ
ــة  ــبه احلمتي ــة �أو �س ــة واملنطقي ــة الارتباطي ــة العالق ــة ملالحظ ــة وثقافي ــاوةل فكري ــا حم لكهن
ــة  ــف والكراهي ــني العن ــه وب ــه وحالت ــه واجتاهات ــف �أطياف ــيايس مبختل ــني الإســالم السس ب

ــاب. والتطــرف والإره

يؤكــد كثــري مــن الإســالميني السسياسســيني عــىل متســكهم ابدلميقراطيــة، لكهنــا مشــاركة 
ــن مشــاركة  ــرية م ــاذج كث ــرشق الأوســط من ــهدت دول ال ــة. و� ــري دميقراطي ــرية وغ خط
الإســالميني يف احليــاة السسياسســية كــام يف تركيــا واجلزائــر وفلســطني وتونــس ومــرص 
ــاركة  ــة مش ــالمية متطرف س ــات اإ ــدت جامع ــد انتق ــا، وق ــراق والأردن وليبي ــرب والع واملغ
الإخــوان املســلمني يف الانتخــاابت ابعتبارهــا مشــاركة يف ظــل رايــة علامنيــة! وتؤكــد 
ســالمية عــىل الزتاهمــا ابلنتخــاب والتصويــت يف قراراهتــا واختياراهتــا ادلاخليــة،  �أحــزاب اإ
لكهنــا مشــاراكت والزتامــات مل تعــاجل الغمــوض واخلــوف مــن الاســتبداد والــرصاع �أو 
الاعتــداء عــىل احلــرايت الشــخصية والاجامتعيــة كــام احلــرايت السسياسســية وادلميقراطيــة.
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السسياسســية  كبــرًيا ابملنظومــة  �أحلقــوا رضًرا  املســلمني  الإخــوان  �أن  املؤلــف  جيــادل 
والاجامتعيــة والثقافيــة احملركــة لــدلول واجملمتعــات العربيــة والإســالمية، وميكــن �أن يدمــروا 
القواعــد واملبــادئ املنظمــة  لعالقــة ادلوةل واجملمتــع، ودور ادليــن يف ادلوةل، والعالقــة 
والتــوازن بــني مكــونت اجملمتــع املتعــددة، وادلور املفــرتض للجامعــات واحلــراكت الاجامتعيــة 
والأحــزاب السسياسســية، والأفــاكر والفلســفات املنظمــة واملنشســئة لعمــل وغــاايت الأحــزاب 
السسياسســية وامجلاعــات الت�أثرييــة والاجامتعيــة، كــام �أهنــم �أنشــ�أوا وكرســوا فكــًرا انفصالًيــا عــن 
ــادي  ــة والتســامح، ويع ــية التعددي ــمي السسياسس ــن يرفــض الق ــام لدلي ــات، وفه ادلوةل واجملمتع
خــواًن �أو ليــس مســلًما �أو ليــس متدينـًـا، ويــر ابحليــاد  الآخــر اذلي هــو لك مــن ليــس اإ
املفــرتض لــدلوةل جتــاه ادليــن، ويتناقــض جوهــرايًّ مــع فلســفة ادلميقراطيــة وفكرهتــا املنشســئة 
ــة  ــاب واملراجع ــادة الانتخ ع ــاب واإ ــران لالنتخ ــني املف ــدم اليق ــىل النســبية وع ــة ع والقامئ
ادلامئــة للسسياســات والأفــاكر والترشيعــات ليســتبدل هبــام يقــني يعتقــد �أحصابــه �أنــه نــزل مــن 
الســامء مث يتقدمــون هبــذا اليقــني اإىل صناديــق الاقــرتاع! ويلحــق الإخــوان �أيًضــا بفهمهــم 
لدليــن رضًرا كبــرًيا ابلثقافــة والفنــون ويعطلــون دورهــام يف الارتقــاء ابحليــاة واملــوارد، ومل 
يكــن الإخــوان املســلمون يف ســلوكهم التنظميــي ادلاخــيل و�أفــاكرمه الــي يتجمعــون حولهــا 
ــري  ــاحمني مــع غ ــاء، ول متس ــال والنس ــني الرج ــة واملســاواة ب ــا ابدلميقراطي ــون معليًّ يؤمن

املســلمني �أو غــريمه مــن املســلمني.

وتواجــه هــذه املقــوةل حتــدايت عــدة، مهنــا �أهنــا ليســت هنائية، وميكــن الرد علهيــا وجمادلهتا 
مبقــولت حصيحــة �أيًضــا تنفــي عــن الإخــوان املســلمني كثــرًيا ممــا يزمعــه هــذا الكتــاب، كــام 
ــدة،  ــة بعي ل يف مرحــةل اترخيي ــف بشــلك مهنجــي منظــم اإ ــ�أوا اإىل العن �أن الإخــوان مل يلج
ــة الســلمية،  ــق الوســائل القانوني ــة وف ــية والعام ــاة السسياسس و�ــاركوا يف الانتخــاابت واحلي
واكنــوا جــزًءا مــن املشــهد السســيايس والعــام يف كثــري مــن ادلول العربيــة، ومل يسســتخدموا 
العنــف �أو ينهتكــوا القوانــني عــىل حنــو واحض، ودلهيــم �أدبيــات وجتــارب معليــة تؤكــد قبوهلــم 

ابلتعدديــة والتســامح، وتقــر ابملســاواة واحلقــوق العامــة اكمــةل لغــري املســلمني واملــر�أة،.. 
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ــد  ــا، فق ــا نظــرايًّ ومعليًّ ــر بوجوده ــت يق ن اكن ــولت واإ ــف جيــادل هــذه املق لكــن املؤل
جــاءت يف سســياق مشــاركة غــري رئيسســية يف املشــهد السســيايس والعــام، ومل تكــن مسســمتدة 
ــة جتعــل مرحجــا القــول  ــع معليــة و�أدةل نظري ــادة، وتدحضهــا وقائ ــة يف احلــمك والقي مــن جترب
ــمترار فهيــا يف  ــا والاسس ــدرة امجلاعــة عــىل تطبيقه هنــا ل تعــين ق ــت حصيحــة فاإ ن اكن هنــا واإ اإ
ــوةل  ــة مبق ــل الثق ــات �أخــرى جتع ــاكر وتطبيق ــا �أف ــام تناقضه ــية، ك ــة« السسياسس حــاةل »الغلب
ســلمية امجلاعــة ودميقراطيهتــا ليســت حصيحــة! �أو عــىل الأقــل يه مقــولت تيــار يف امجلاعــة 
ــس الفكــر الســائد واحلــاةل الغالبــة فهيــا، وابلطبــع فــاإن اجلــدل حــول الإخــوان  ل يعك
املســلمني معقــد وملتبــس ول ميكــن حســمه بوضــوح وبســاطة يف مســائل احلــرايت 
واحلقــوق والاندمــاج الصحيــح واملــالمئ يف السسياســة والإدارة العامــة واحليــاة الاجامتعيــة 
ــي تعــر بوضــوح  ــة، اكجلــدل حــول امجلاعــات الإســالمية الأخــرى املتشــددة وال والثقافي
مياهنــا ابملبــادئ والقواعــد املنظمــة لــدلول واجملمتعــات، وهــذا �أمــر متفــق عليــه. عــن عــدم اإ

ــوا  ن اكن ــم واإ ــات، ولكهن ــذه امجلاع ــن ه ــون ع ــداء �أن الإخــوان خمتلف ــف ابت ــر املؤل ويق
ــم  ــالف ل جيعله ــرًيا يف احملصــةل و�أن هــذا الاخت ــا كث ــون عهن هنــم ل خيتلف ــل تشــدًدا فاإ �أق
مؤهلــني للمشــاركة الصحيحــة يف احليــاة السسياسســية والعامــة، ويقــر املؤلــف �أيًضــا �أن 
ــذا  ــىل ه ــة ع ــن املوافق ــة، ولك ــن الإقصــاء واملالحق ــدر م ــوان املســلمني تعرضــوا لق الإخ
ــم  ــة تؤهله ــا مظلومي ــاكرمه �أو �أهن ــة احلــال حصــة �أف ــى بطبيع ــم ل يع الظــمل اذلي حلــق هب
ليقــودوا احليــاة السسياسســية والعامــة �أو يشــاركوا فهيــا، ورمبــا تكــون »امجلاعــة« حتظــى بت�أييــد 
�ــعي واجامتعــي ويكــون فهمهــا لدليــن تشــاركها فيــه نسســبة كبــرية مــن اجملمتعــات، .. ولكــن 
ذكل لكــه ل يؤثــر عــىل مقــوةل »امجلاعــة« بفكرهــا وطبيعهتــا تشــلك هتديــًدا خطــرًيا لــدلول 

ــات! واجملمتع



ميان مياناسستعالء الإ 289289اسستعالء الإ

VI11VI11 - من الإسالم السسيايس اإىل الإسالم - من الإسالم السسيايس اإىل الإسالم

تثــري مقــولت املفاصــةل والمتــز ســؤالني منطقيــني، هــام: مــا مــدى حصــة هــذه الأفــاكر، 
ومــا اخلطــورة العمليــة لهــذا التفكــري والأســلوب يف العمــل السســيايس ومــدى مــا يلحقــه مــن 

رضر وخــراب ابمجلاعــات الإســالمية واجملمتعــات والعمــل السســيايس والعــام؟ 

ــه مصــدر  ــة( و�أن ــة الشــعب )الأم ــىل ولي ــاطة ع ــوم ببس ــية تق ــاركة السسياسس ن املش اإ
ــم؛ �أي  ــني هل ــم ممثل ــن بيهن ــاس م ــا ينتخــب الن ــة وتنفيذه ــذه الولي ــمي ه الســلطة، ولتنظ
دارة �ــؤون البــالد ابلقوانــني والترشيعــات،  ســلطة ترشيعيــة، تنظــم احليــاة السسياسســية واإ
وينبثــق عــن الســلطة الترشيعيــة ســلطة تنفيذيــة تعمــل وفــق الترشيعــات الــي يصدرهــا 
ن هــذه املنظومــة يف احلــمك والترشيــع تنشــئ عقــًدا اجامتعًيــا يقــوم بداهــة عــىل  الرملــان، واإ
مجموعــة مــن املبــادئ والأفــاكر، ميكــن اسســتحضار بعضهــا يف هــذا املقــام ومالحظــة تناقضهــا 

مــع مقــولت املفاصــةل واحلامكيــة.

ــات  ــراد واملؤسس ــالل الأف ــن خ ــاطة م ــدون ببس ــاس جيهت ــة:  فالن ــنة والعقالني الأنسس
ــه كــذكل، ويلجــ�أون اإىل  املنتخبــة والعامــة لختيــار مــا يصلــح لشــ�أهنم �أو مــا يعتقــدون �أن
الانتخــاب والتصويــت لتقديــر املســائل والرتجيــح بيهنــا، ومه يف ذكل ل ينظــرون اإىل 
القــرارات والسسياســات والترشيعــات ابعتبارهــا �أمــًرا مقدًســا، ولكهنــا خيــارات يــرحج 
ــر  ــؤدي اإىل تطوي ــا ذكل عرضــة للنقــاش واملراجعــة واجلــدل، ممــا ي ــا بعًضــا، فيجعله بعضه
ــاس. ولكــن حــني  ــح للن ــا يصل ــية والأفــاكر والنظــرايت، حــىت تقــرتب مم ــاة السسياسس احلي
ــاإن ذكل يبطــل  ــدم هلــم الرامــج والأفــاكر واملقــولت عــىل �أهنــا مــزنةل مــن الســامء، ف تق
ــاب  ــوء اإىل الانتخ ــاذا اللج ــا مل ــس مفهوًم ــها، ولي ــن �أساس ــة م ــلطة الأم ــة وس ادلميقراطي
ــدم  ن التق ــن الســامء، مث اإ ــت م ــاس نزل ــر للن ــات و�أوام ــاك تعل ــا �أن هن ــرتاع، طامل والاق
ىل النــاس للتصويــت عليــه يعــين �أنــه ل خيــار للنــاس يف التفكــري  هبــذا »الأمــر الســاموي« اإ
واملراجعــة، �أو يعــين �أن »�أمــر الســامء« عرضــة للتصويــت واجلــدل حــوهل، مفــاذا يريــد �أن 
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لهيــة« هــل يه �ــ�أن قابــل للــرّد والنقــاش؟ فــاإن اكن الأمــر  يقــول لنــا �أحصــاب »احلامكيــة الإ
كــذكل فــال �أمهيــة لــلك مقــولت احلامكيــة واملصــدر الوحيــد، لأن الأمــر يــرّد اإىل النــاس، 
ن مل يكــن كــذكل،  ــه صــوااًب وصاحلًــا هلــم، واإ ومه يقــررون ابلقــرتاع والانتخــاب مــا يرون

ــا. ــة له ــة ول �أمهي ــة غــري رضوري ــاإن ادلميوقراطيــة والانتخــاب معلي ف

ــع  ــة الإســالم مصــدًرا للترشي ــة هللا ووحداني ســالميو املفاصــةل وحامكي ــاذا يشــارك اإ مل
يف الانتخــاابت النيابيــة والعامــة، ومه ل يؤمنــون هبــا؟ والإجــاابت لكهــا خطــرية وتصيــب 
ــية والاقتصاديــة مبقتــل  الفكــر واحليــاة العامــة والثقــة الــي تقــوم علهيــا العمليــات السسياسس
ميــان ابملشــاركة العامــة والقبــول بنتاجئهــا  ظهــار الإ فســاد، فــاإن اكن الأمــر »تقيــة«؛ مبعــى اإ واإ
ذن الوثــوق هبــذا الاجتــاه  همــام اكنــت مــع الاعتقــاد برفضهــا وبطالهنــا، كيــف ميكــن اإ
و�أحصابــه؟ وكيــف ميكــن بنــاء منظومــة ثقــة تقــوم علهيــا مصــاحل النــاس؛ فاجملمتعــات تنشــئ 
منظومهتــا الاقتصاديــة والسسياسســية عــىل �أســاس »الثقــة« مــن غــري ضــامنت ماديــة ذلكل، 
هنــم يودعــون �أمواهلــم يف البنــوك ويبيعــون  ســوى »القانــون« والأعــراف والقــمي، وهكــذا فاإ
ويشــرتون الســلع والأدويــة والأغذيــة، ويعملــون مًعــا ويســافرون وميضــون حياهتــم، وحــني 
تصبــح هــذه الثقــة مســ�أةل غــري راخســة، �أو حــني يكــون اخلــروج علهيــا �أمــًرا متقبــاًل وليــس 
ــاب  ــة، والانتخ ــود ليســت مصان ــح العق ــا، وتصب ــس حراًم ــذب لي ــح الك ــرذوًل، يصب م
ــا  ــن معناه ــاس و�ــؤوهنم م ــاة الن ــة حي ــرغ منظوم ــا نف نن ــاس، فاإ ــني الن ــد ب ــرتاع عق والاق
وجدواهــا، وجنعــل اخلــروج عــىل القانــون �أمــًرا متقبــاًل، ويف احلقيقــة تصبــح قــوة الســالح 
ــة  ــون والثق ــوة القان ــم، وليســت ق ــاس ومصاحله ــاة الن ــة للســلطة وحي ــة يه الضامن والهمين
فــاكر والرامــج ول  ــر للأ والقــمي، ول ميكــن �أن حنــمل بتــداول ســلمي للســلطة، ول بتطوي
تنافــس ســلمي بــني النــاس. و�أســو�أ مــن ذكل لكــه، فــاإن �أنواعـًـا مــن الســلوك الــي �أمجعــت 

الأمم عــىل رفضهــا، مثــل الكــذب ونكــث العقــود متقبــةل ومســوغة.

ــر وبعــض اجتاهــات الســلفية  ــية املتشــددة، مثــل حــزب التحري ن امجلاعــات السسياسس اإ
الــي حتــرم املشــاركة العامــة وترفــض املشــاركة فهيــا تبــدو منســجمة مــع نفســها �أكــر بكثــري 
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مــن جامعــات الإســالم السســيايس الــي تؤمــن مبــا يؤمــن بــه هــؤلء الســلفيون والتحريريون، 
ولكهنــا تســك ســلواًك خمالًفــا لعتقادهــا وتشــارك النــاس وتومههــم بغــري مــا تؤمــن بــه.

ــواب  ــبية الص ــبية، نس ــىل النس ــفيًا ع ــة فلس ــوم ادلميقراطي ــني:  تق ــدم اليق ــبية وع النس
والاختيــار، ومظنــة �أن هنــاك حمتـًـا مــا هــو �أكــر صــوااًب، �أو �أن الصــواب متعــدد وليــس 
صــوااًب واحــًدا، وهاجــس اخلطــ�أ واحــامتل �أن يكــون الاختيــار خاطئـًـا، �أو �أن هنــاك مــا هــو 
بــداع والتقــدم،  �أفضــل و�أكــر صــوااًب ومالءمــة ملصــاحل النــاس و�أعامهلــم، هــذا هــو رس الإ
آفــاق وجمــالت �أفضــل  واملراجعــة ادلامئــة، واحلــرايت الواســعة يف النقــد والتحليــل، �أمــاًل ب�
ن  للحيــاة والأفــاكر، وهــذا مــا جيعــل لك الأفــاكر واملقــولت خيــاًرا وارًدا للنــاس، واإ
ــال �أحــد جيــزم ابلصــواب، ول �أحــد  ــري مقدســة، ف ــة التعب ــل حري ــا، وجيع ــاروا غريه اخت
جيــزم بــ�أن اســتبعاد فكــرة �أو خيــار يعــين حترميهــا ومنعهــا، لأهنــا رمبــا تنجــح يف دورة قادمــة 

مــن الاقــرتاع.

بــداع هــو الاعتقــاد ابلنســبية وعــدم اليقني، والعكــس بطبيعة  ن مــا حيمــي احلــرايت والإ اإ
احلــال يعــين �أن الأفــاكر واخليــارات الأخــرى مرفوضــة، والاعتقــاد املطلــق بصــواب فكــرة 
ــادئ، تتناقــض  ــواحض �أن هــذه الفلســفة واملب ــن ال ــة. وم �أو خطهــا، يعــين رفــض التعددي
جوهــراًي مــع مقــولت الاعتقــاد ابلصــواب ومــا يصلــح للنــاس ومــا ل يصلــح، و�أهنــا 
نزلــت مــن الســامء ول تقبــل رفًضــا �أو حــىت اجهتــاًدا بشــ�أهنا، وهكــذا فــال ميكــن الارتيــاح 
لهيــم  والاطمئنــان اإىل املشــاركة العامــة لأحصــاب هــذه الأيديولوجيــات، ول ميكــن الركــون اإ
ــة،  ــق عــىل حرايهتــم الشــخصية والفردي ــاس يف خــوف وقل ــاة الن ــل حي ــا جيع كــذكل، مم
ميــان �أو عدمــه وغــري ذكل مــن احلــرايت والاعتقــادات  وعــىل التعبــري واجلــدل وحريــة الإ
قامــة ســلطات  جبــار النــاس علهيــا �أو منعهــم مهنــا، ولكــن جــرى وجيــري اإ الــي ل ميكــن اإ

دينيــة و�أمنيــة قاسســية ومرعبــة عــىل ضامئــر النــاس واختياراهتــا.

�أبدعــت الأمم ادلميوقراطيــة محلايــة احلــرايت  لقــد  الأدوات والأهــداف واحملتــوى:  
بــداع ومواصــةل املراجعــة والنقــد �أمناًطــا متقدمــة وراخســة يف �أســاليب العمــل  والتعدديــة والإ
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ومؤسســاته، ومــن ذكل العالقــة بــني اجملمتــع وادلوةل، والعالقــة بــني ادلوةل والأســواق 
والاقتصــاد، والعالقــة بــني اجملمتعــات والأســواق، كــام �أنشــ�أت مؤسســات ومنظــامت لتنظمي 
ــاابت ومنظــامت  ــات والنق ــية وامجلاع ــل الأحــزاب السسياسس ــات، مث ــامل والعالق ــذه الأع ه
اجملمتــع املــدين...اإخل، وصــار للعمــل السســيايس والوصــول اإىل الســلطة �أدواتــه احملــددة 
واملعروفــة، ويه الأحــزاب السسياسســية، وللمجمتعــات مؤسســاهتا، ونشــ�أت لأجــل الت�أثــري 
ــل  ــري يف العم ــات الت�أث ــاًل �أن تشــارك جامع ــد متقب ــاابت، ومل يع ــات والنق واملصــاحل امجلاع
ــية،  ــاابت السسياسس ــدين اإىل الانتخ ــع امل ــدم منظــامت اجملمت ــارش، ول �أن تتق ــيايس املب السس
لأهنــا بــذكل ختــل ابلتــوازن يف الت�أثــري والعالقــة بــني ادلوةل واجملمتــع، كــام �أن لــلك منــط مــن 
العمــل �أســاليبه وخراتــه وتركيبتــه العضويــة وادلاخليــة، ولكــن جامعــات الإســالم السســيايس 
لهيــا يف هــذا املقــال، دخلــت اإىل احليــاة السسياسســية عــر اترخي مــن العمــل ادلعــوي  املشــار اإ
واجملمتعــي، ومبحتــوى متشــدد مناقــض جلوهــر التســامح والتنافــس السســيايس، ويه بــذكل 
ــس،  ــل العك ــن �أن تفع ــدًل م ــا، ب ــلطة علهي ــة الس ــات وتقوي ــاف اجملمتع ــهمت يف اإضع �أس
و�أحقمــت اخلــرات والتجــارب اجملمتعيــة وادلعويــة يف جمــالت جديــدة علهيــا، و�أوصلــت اإىل 
العمــل النيــايب والسســيايس غــري �أهــه، ف�أفســدت �أيًضــا السسياســة والســلطة، كــام �أفســدت 
عــىل النــاس ديهنــم. واي لهــا مــن متواليــة معقــدة حتتــاج اإىل مزيــد مــن البحــث والت�أمــل!

ـا بيهنــم وبــني  كيــف حيــال بــني الإســالمينّي والاضطهــاد، وكيــف حيــال دميوقراطيًـّ
ــية تتقــدم  ــة بوجــود برامــج وكتــل سسياسس ــة حقيقي احلــمك؟ فــال ميكــن �أن تقــوم دميوقراطي
ــه حــق نــزل مــن الســامء، حــىت لــو اكن هــذا  اإىل الانتخــاابت عــىل �أســاس مــا تعتقــد �أن
احلــق اذلي تؤمــن بــه هــو ادلميوقراطيــة والعلامنيــة نفســاهام �أو مــا يتفــق معهــام. فادلميقراطيــة 
تعــين �أساًســا عــدم اليقــني والنســبية يف الأفــاكر واملواقــف، مــا جيعــل املراجعــة والتصحيــح 
واحــامتل اخلطــ�أ جــزًءا �أساسســًيا مــن النظــام السســيايس والاجامتعــي الســائد. ذكل �أن 
نقــص املعرفــة وعــدم اليقــني هــام احلقيقــة الوحيــدة الــي تنشــئ نظامــًا سسياسســًيا واجامتعًيــا 
دميوقراطًيــا، ويف ذكل تسســتحيل الثقــة مبقــولت ادلميوقراطيــة والتســامح والتعدديــة الــي 
ذ ليــس همًمــا يف  يقــدم هبــا الإســالميون �أنفســهم حــىت لــو اكنــت حصيحــة وجمربــة �أيًضــا، اإ
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لهيــا، ففــي اللحظــة  يشء �أن تكــون �أيديولوجيــة دينيــة مــا تؤمــن ابدلميوقراطيــة �أو تدعــو اإ
الــي تتحــول القــمي ادلميوقراطيــة اإىل تليــف ديــين تؤمــن هبــا فئــة مــن النــاس عــىل �أهنــا 
ادليــن اذلي نــزل مــن الســامء ل تعــود قميـًـا دميوقراطيــة. يه �أيديولوجيــا دينيــة مجيــةل عــىل 
�أي حــال، لكــن ادلميوقراطيــة ليســت معنيــة مبــا يؤمــن بــه �أحــد مــن النــاس عــىل �أنــه ادليــن 
نســان وحــده، ول عالقــة  الصحيــح اذلي نــزل مــن الســامء، ذكل اعتقــاد فــردي خيــّص لك اإ
لأحــد بــه كــام ل جيــوز لصاحــب الاعتقــاد �أن يســعى يف تطبيــق مــا يؤمــن بــه دينيًــا عــىل 
اجملمتعــات واحلكومــات والأســواق حــىت لــو اكن مــا يؤمــن بــه �أفــاكًرا ومعتقــدات حصيحــة 
وعــادةل، �أو يعتقــد �أهنــا حصيحــة وعــادةل، فهــ�ي حصيحــة وعــادةل يف حلظــة معينــة ويف مــاكن 
معــني، لكــن ل ميكــن بــرشاًي الادعــاء بصــواب وعــداةل فكــرة �أو مقــوةل اإىل الأبــد، ففــي 
ــا معــى تكــرار  ــة، م ــة وتعددي ــداةل ل يظــل جمــال دلميوقراطي ــد للصــواب والع هــذا الت�أبي

الانتخــاابت عــىل ســبيل املثــل؟

لكنــه ليــس نضــاًل فقــط مــع الإســالميني ليتحولــوا اإىل متدينــني يعملــون مكواطنــني يف 
ــا  ــه دينيً ــتقل عــن ادليــن، ويضعــون مــا يؤمنــون ب ــيايس ودميوقراطــي مسس ظــل نظــام سس
يف جمــال فــردي، وقــد يســعون يف الت�أثــري الاجامتعــي عــىل �أســاس مــن القــمي ادلينيــة الــي 
يؤمنــون هبــا ابعتبارهــا قميـًـا مقرتحــة قابــةل لأن تكــون صــوااًب �أو خطــ�أ، ومه مسســتعدون �أيًضا 
ميــان ابحــامتل خطــ�أمه وصــواب الآخــر! وليــس فقــط نضــاًل لأجــل جممتعــات عقالنيــة  لالإ
نســانية، يه ابلــرورة  تصــوغ �أهدافهــا و�أخالقهــا وقميهــا و�أولوايهتــا عــىل �أســس عقالنيــة اإ
ميــان ابحــامتل اخلطــ�أ والصــواب. متعــددة ومتنافســة وخمتلفــة يف مــا بيهنــا لكــن جيمــع بيهنــا الإ

العقبــة الأساسســية والكــرى �أمــام مــرشوع دميوقراطــي ل يضطهــد الإســالميني ول 
يســلمهم احلــمك يه النخــب السسياسســية و�أنظمــة سسياسســية صنعــت الإســالم السســيايس عــىل 
عيهنــا، وتشــعر ابلهتديــد واخلــوف مــن الاحنســار يف حــال نشــوء جممتعــات عقالنيــة علامنيــة 
ابدلرجــة نفســها )ورمبــا �أكــر( الــي تشــعر هبــا جامعــات الإســالم السســيايس، ففــي اللحظــة 
ــية تكرســت  الــي ينحــر فهيــا الإســالم السســيايس تنحــر �أيًضــا خنــب و�أنظمــة سسياسس
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مصاحلهــا واحتاكراهتــا عــىل �أســاس وجــود الإســالم السســيايس.

ــة  ــة والأخالقي ــة الاجامتعي ــا العقالني ــني، و�أم ــدودة ب ــارات حم ــة خي ــل اللعب ــذا تظ هك
الــي حتملهــا قواعــد اجامتعيــة وتنشــئ عــىل �أساســها قميهــا وحياهتــا فهــ�ي عــدو مشــرتك بــني 
ــاإن هــؤلء العقالنيــني  ــة هلــم، وعــىل �أي حــال ف ــية املعادي الإســالميني والأنظمــة السسياسس
ليســوا كــام يبــدو ســوى �أقليــة ل متــك جــدل املواهجــة واملغامــرة، ول فرًصــا للت�أثــري، وتنحــاز 
ــمي  ــة بق ــة والاقتصادي ــولت التقني ــ�أيت التح ــ�أن ت ــةل ب آم ــل رضًرا � ــال اإىل الأق ــة احل بطبيع
ــات  ــن اجتاه ــمتدة م ــوال مسس ــن الأح ــال م ــون يف ح ــن تك ــمي ل ــا ق ــة، لكهن ــدة خمتلف جدي

ــيايس. ــدةل يف الإســالم السس ــة ومعت عقالني

تبــدو مواهجــة الإخــوان املســلمني حمتيــة لأجــل حتريــر ادليــن وادلول واجملمتعــات، ولكــن 
هــذه املواهجــة جيــب �أن تكــون نمعــة وليســت عنيفــة، حصيــح �أن منــع الأخــوان املســلمني 
ــداف ادلول  ــق �أه ــب �أســايس ورضوري لتحقي ــو مطل ــم ه ــري بطريقهت ــل والت�أث ــن العم م
واجملمتعــات، ولكــن ذكل جيــب �أن يــم مبنظومــة مــن الإجــراءات والسسياســات والترشيعــات 
ــة واحضــة  ــائل و�أدوات قانوني ــق وس ــري وف ــل والت�أث ــا اإىل العم ــني مجيًع ــع املواطن ــي تدف ال

ومقبــوةل.

ل  ن املواهجــة مــع الإســالم السســيايس يه »حــرب �أفــاكر« لأنــه ل ميكــن الــرّد علهيــم اإ اإ
بوســائلهم الــي يتبعوهنــا، ويه الت�أثــري والأفــاكر، و�أمــا العنــف فرمبــا مينحهــم رشعيــة وقبــوًل، 
ورمبــا جيــر البــالد واجملمتعــات اإىل الانقســام والعنــف الشــامل. وميكــن اختــاذ سلســةل مــن 
التدابــري والقوانــني والسسياســات الــي متنــع التشــالكت املتطرفــة وغــري القانونيــة، وحمــارصة 
مصــادر الت�أثــري والعمــل مــن غــري معليــات اعتقــال وحماكــامت. ويف الوقــت نفســه فــاإن مــن 
واجــب ادلول �أن تطلــق حيــاة ثقافيــة واجامتعيــة تشــج اجملمتعــات عــىل املشــاركة والتشــلك 

عــىل �أســس و�أولــوايت تصلــح للبنــاء الفكــر ي والاجامتعــي والثقــايف للمجمتعــات. 

ــا  ــا �أو جيعله ــا �أو يؤخره ــؤدي اإىل عكــس �أهدافه ــد ت ــة ق ن احلــرب الشــامةل الصاخب اإ
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ملفــة ومرهقــة، وجيــب الاعــرتاف بقــدرات جامعــات الإســالميني وجتارهبــا وهماراهتــم يف 
ــاإن العمــل الإعــاليم والفكــري  ــل ف ــتخفاف هبــا، ويف املقاب ــري، وعــدم الاسس العمــل والت�أث
تقــان والعمــق ليكون  قنــاع والإ والثقــايف املتبــع جيــب �أن يكــون عــىل مسســتوى متقــدم مــن الإ
ــرًيا يف املؤسســات  ــاًل كب ــاك خل ن هن ــد مــن القــول اإ ــاع. ول ب قن ــادًرا عــىل املواهجــة والإ ق
والرامــج الإعالميــة والثقافيــة يف ادلول واجملمتعــات العربيــة تقلــل الثقــة هبــا وتضعــف كفاءهتــا 

قنــاع، وجتعلهــا يف مسســتوى �أقــل مــن قــدرات الإســالميني. وقدرهتــا عــىل الت�أثــري والإ

ذ اكن مثــة حاجــة  اكن التحالــف بــني املؤسسســتني السسياسســية وادلينيــة رضورة للطرفــني، اإ
ــة المتــز والاحتــاكر اذلي نشــ�أ لطبقــي احلــمك وادليــن، الت�أثــري املعــريف  ملحــة دلمع وحامي
والــرويح اذلي يعــزز الســلطة القهريــة للحــمك، والقهــر اذلي حيمــي الهيــلك، وهكــذا نشــ�أت 
امجلاعــات والأفــاكر ادلينيــة يف حتالفهــا �أو معارضهتــا للســلطة! لكــن الشســبكية مبا يه مســاواة 
نتاهجــا �أيًضــا  مطلقــة تنشــئ مــدن جديــدة خمتلفــة، ففــي القــدرة عــىل احلصــول عــىل املعرفــة واإ
تتشــلك مشــاركة عامــة جديــدة تغــري مــن معــى املؤسســة ادلينيــة، ولعــل ســؤال ادليــن 
وعالقتــه ابدلوةل واجملمتعــات والأفــراد هــو اليــوم �أكــر تطبيقــات اقتصــاد املعرفــة وتقنياهتــا؛ 
ففــي واقــع احلــال مل يعــد ادليــن �أداة ســلطوية وخنبويــة، ومل تعــد املعرفــة ادلينيــة رًسا مقتــرًصا 

عــىل طبقــة مــن رجــال ادليــن، ومل يعــد الهيــلك مقصــًدا لطالــي املعرفــة.

دراك واع �أو غــري واع لهنايــة التحالــف  ورمبــا يكــون الــرصاع ادليــين القــامئ اليــوم هــو اإ
بــني القلعــة والهيــلك، بــل وهنايــة الهيــلك نفســه، .. فقــد حتــول ادليــن مــن �أداة ســلطوية 
آل حتريــر  ىل �أداة فاعــةل بيــد املهمشــني واملعارضــني واملمترديــن، ورمبــا يكــون احلــّل �أو املــ� اإ
ادليــن مــن الــرصاع وحتريــر الــرصاع مــن ادليــن، .. ســوف يكــون ذكل �أمــًرا حمتًيــا، ولــن 
يطــول املقــام حــىت يتحــول ادليــن اإىل �ــ�أن بعيــد عــن الســلطات وامجلاعــات والطبقــات، 
ــىل  ــًرا ع ــه حك ــن جتع ــورد ل ــذا امل ــن ه ــت الســلطات والنخــب م ــي حرم ــبكية ال فالشس
امجلاعــات، �أو عــىل �أحــد مــن النــاس، طاملــا �أهنــا متنحــه بــال وســاطة �أو وصايــة مــن �أحــد 

�أو هيئــة.
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ــول  ــام يق ــه ك ــة تشــله �أو متنحــه هويت ــع املتعــني يعــر عــن فكــرة داخلي ذا اكن الواق واإ
ذا اكنــت الفكــرة ادلينيــة اجلديــدة يه الــي حتــّل نفســها، فــاإن املؤسســات  هيغــل، واإ
وامجلاعــات ادلينيــة واخلطــاب ادليــين بطبيعــة احلــال جيــب �أن تكــون منســجمة مــع هــذه 

الفكــرة!

مشــلة الإســالم السســيايس ليســت متعلقــة فقــط مبوقــف امجلاعــات مــن العنــف 
ــات وتنظــمي  ــن وادلوةل واجملمتع ــة املســلمني ابدلي ــة ختــص عالق ــا قضي ــة، ولكهن وادلميقراطي
ــا  ــة مهن ــات الأســلمة الرمسي ــه معلي لي ــؤول اإ ــا ت ــرويح. وابلنظــر اإىل م ــم و�ــ�أهنم ال حياهت
وامجلاعاتيــة يبــدو واحًضــا اليــوم �أهنــا �أدخلــت العــامل الإســاليم يف حــاةل مــن الــرصاع 

والكراهيــة والاهنيــار!

ومل يعــد ممكنـًـا النظــر اإىل مواهجــة هــذه احلــاةل يف عــامل العــرب واملســلمني اليــوم يف معــزل 
ــئة لهــا ، رمغ مــا يف ذكل مــن مغامــرة؛ ذكل �أن الأنظمــة  عــن املنظومــة الإســالمية املنشس
ــية وامجلاعــات واجملمتعــات والــرشاكت تصــري حمتـًـا يف مواهجــة مــع اذلات، ولكــن  السسياسس
ــا  ــد �أمامن ــذه املواهجــة، ومل يع ــري ه ــن غ ــةل �أو نحجــة م ــن تكــون فاع مواهجــة التطــرف ل
حكومــاٍت وجممتعــاٍت و�أفــراًدا ســوى �أن نكــف عــام حنسســبه ماكحفــة للتطــرف ممــا ل يعــدو 
ــا  ــئة لتصوراتن ــة املنشس ــادة النظــر يف املنظوم ع ــه اإ لي ــف اإ ــني، �أو نضي ــاء املتطرف ــه هج كون
وتطبيقاتنــا ادلينيــة، والــي نتشــارك فهيــا مــع املتطرفــني ول نــاكد خنتلــف عهنــم يف فهمهــا 

ــر. وتطبيقهــا يف يشء يذك

ــني  ــع املتطرف ــة م ــة والأيديولوجي ــذل يف املواهجــة الفكري ــا ب واحلــال �أن لك �أو معظــم م
يتحــول اإىل نتيجتــني: �أرابح صافيــة للمتطرفــني، �أو جيعــل ادلول وحلفاءهــا يظهــرون 
وكأهنــم يف مواهجــة مــع الإســالم وليــس مــع املتطرفــني! ومل تعــد مثــة فرصــة للخــروج مــن 
عــادة فهــم وصياغــة العالقــة بــني ادليــن واحليــاة  دوامــة الكراهيــة والتطــرف والعنــف ســوى اإ
والأفــراد وادلول واجملمتعــات يف منظومــة فكريــة خمتلفــة عــام درجــت عليــه ادلول وامجلاعــات 
واملؤسســات ادلينيــة منــذ �أوائــل القــرن التاســع عــرش وخمتلفــة بطبيعــة احلــال عــن منظومــة 
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ــية وعالقهتــا ابدليــن حســب مــا تشــلت عليــه قبــل القــرن  احليــاة الاجامتعيــة والسسياسس
التاســع عــرش.

وتكــون املواهجــة بطبيعــة احلــال يف مدونــة جديــدة تعيــد صياغــة احملتــوى واملبــادئ الــي 
ــث  ــة، حي ــة والثقافي ــة والإعالمي ــة والاجامتعي ــة والتعلميي ــا املؤسســات ادليني ــت علهي قام
ــه،  ــه واجتاهات ــفته و�أهداف ــين وفلس ــوى ادلي ــدة للمحت ــةل وجدي ــرتاتيجيات بدي ــئ اس تنش
ــس  ــات ولي ــراد واجملمتع ــوم عــىل الأف ــدة تق ــة جدي ــة واجامتعي ــة وديني ــة فكري وتؤســس لبيئ
احلكومــات واملؤسســات وامجلاعــات، وعــىل عالقــات جديــدة وخمتلفــة بــني ادليــن وادلوةل 

ــراد. واجملمتعــات والأف

ــات  ــة وتؤصــل لعالق ــذ الكراهي جــامل فكرهتــا وفلســفهتا يف �أهنــا تنب ــة ميكــن اإ يه مدون
الأفــراد واجملمتعــات والعــامل عــىل �أســاس مــن التعــاون والتقبــل املتبــادل مجليــع النــاس والأمم 
واحلضــارات والأفــاكر، واحــرتام التعدديــة والتنــوع، والإعــالء مــن �ــ�أن العقــل والفلســفة 
بــداع، ومتــز بوضــوح وحســم بــني  واملنطــق واملنــاجه العلميــة والفكــر الناقــد والفنــون والإ
ــني  ــدم اليق ــبية وع ــنة والنس ــن الأنسس ــاس م ــىل �أس ــها ع ــدم نفس ــاين، وتق ــين والإنس ادلي

ــة للمراجعــة والتصحيــح وليســت عــىل �أهنــا مــن عنــد هللا. ــة ادلامئ والقابلي

ــية  ــة السسياسس ــار الأنظم ــن وادلوةل، ابعتب ــ�أةل ادلي ــة مس ــادة صياغ ع ــا اإ ً ــع ذكل حمت وتتب
نســانية قابــةل لالجهتــاد والاقتبــاس  والاقتصاديــة والإداريــة واملنــاجه التعلمييــة منظومــات اإ
نســانية غــري مقدســة وغــري ملزمــة دينيًــا  واملراجعــة والتطويــر، وتظــل منظومــات علميــة واإ

لــدلوةل واجملمتعــات.

عــادة النظــر يف مجيــع املؤسســات والتطبيقــات  ــتوى اجملمتعــي والفــردي اإ مث وعــىل املسس
)الإســالمية( مثــل البنــوك واملــدارس والليــات والفنــون والثقافــة واللبــاس والطعــام 
نســانية غــري مقدســة،  والســلوك الاجامتعــي و�أســلوب احليــاة لأجــل حتويلهــا اإىل منظومــات اإ
ــه  ــادة توجي ع ــادل والتنافــس، واإ ــن التب ــا عــىل �أســاس م ــه �أيًض ــامل وتعطي ــن الع ــس م تقتب
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الإســالم الشــعي حنــو الاجتــاه الــرويح والعلمــي، ويف ذكل متكــن مســاعدة الأفــراد 
واجملمتعــات عــىل اكتســاب تديــن يرتقــي بتطلعــات املتدينــني الروحيــة ويعلمهــم ادليــن عــىل 
ــف  ــيايس �أو التوظي ــني السس ــات التدي ــراد واجملمتع ــب الأف ــة، وجتني ــة حصيح ــس علمي �أس
السســيايس والاقتصــادي لدليــن ليكــون مــورًدا روحيًــا واجامتعًيــا خيلــو مــن املصــاحل 

ــوب. والعي

ســوف ختــر الســلطة السسياسســية مصــدًرا لــدلمع والرشعيــة ادلينيــة، وحتتــاج اإىل وقــت 
لتكريــس عالقــة جديــدة مــع ادليــن تكــون مقبــوةل يف اجملمتــع ويف �أوســاط املتدينــني، ولكــن 
وعــىل �أي حــال مل يعــد ذكل خســارة كبــرية بعــد �أن جنحــت امجلاعــات ادلينيــة يف حتويــل 
ــة  ــة هبــذه الرشعي ــة ســوى التضحي ــد جمــال يف احلقيق ــا، ومل يع ــة ملصلحهت ــة ادليني الرشعي
ــية وقانونيــة ودينيــة جديــدة وخمتلفــة،..  )الضائعــة( والعمــل عــىل ت�أســيس رشعيــة سسياسس

ل خلوضهــا. ن اكنــت مغامــرة فــال جمــال اإ ويه واإ

دانــة السسياســات ادلينيــة القامئــة يف  رمبــا خيتلــف الفاعلــون واملراقبــون يف تفســري واإ
ادلول العربيــة والإســالمية، ولكــن ل جمــال للخــالف يف �أن التطــرف والإرهــاب يف حالتــه 
الراهنــة ينمتــي اإىل عــامل الإســالم و�أن مــا هــو خــارج هــذا العــامل ل ميثــل حتــداًي كبــرًيا لــدلول 
واجملمتعــات، .. ول خــالف �أيًضــا �أن التطــرف يف الإرهــاب يف حــاةل منــو وانتشــار، وحيققــان 
ماكســب كثــرية ســواء عــىل صعيــد انتشــار وزايدة الكراهيــة �أو زايدة املؤيديــن واملنارصيــن 
�أو يف جمــال العنــف اذلي جيتــاح �أساًســا عــامل الإســالم نفســه، مث ميتــد اإىل خارجــه 
ــا ابلعــرب واملســلمني  عــىل هيئــات ر�ــقات ل تــر الغــرب بقــدر مــا �أحلقــت رضًرا ابلغً
املقميــني واملتوطنــني يف الغــرب، وليــس مــن خــالف �أيًضــا �أن عــامل الإســالم يواجــه �أزمــات 
وحتــدايت كــرى تدفــع بــه اإىل الهشا�ــة والتفــكك، و�أســو�أ مــن ذكل �أنــه يتحــول اإىل جــزء 

ل يتقبــه العــامل ول يتقبــل العــامل �أيًضــا.

ــةل مــن مواهجــة التطــرف  ــنوات الطوي ــا مواصــةل الهتــرب بعــد هــذه السس ومل يعــد ممكنً
والإرهــاب مــن ســؤال بدهيــ�ي و�أســايس: ملــاذا يواصــل التطــرف والإرهــاب منوهــام 
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وانتشــارهام؟ وكيــف نت�أكــد �أننــا حنــارب التطــرف والإرهــاب ابلفعــل �أو �أننــا منــي يف هــذا 
الاجتــاه ابلفعــل؟ ويف املواهجــة الأيديولوجيــة والفكريــة والثقافيــة ل جمــال �أيًضــا للهــروب من 
الســؤال الأســايس: كيــف تكــون احلــاةل ادلينيــة القامئــة يف ادلوةل واجملمتــع ختــدم الإصــالح 
والتقــدم وتعــزز قــمي التســامح والاعتــدال واملشــاركة العامليــة )�أن نكــون جــزًءا مــن العــامل 

يتقبلنــا ونتقبــه(؟
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ــه  ــاب وتنظمي ــًدا يف الإره ــاًك وُمعق ــع، حتــوًل مرب ــه ابلطب ــامل، وحنــن جــزء من ــه الع يواج
ودافعــه؛ ومــن مث فهمــه ومواهجتــه. ففــي معليــات كثــرية يف �أحنــاء العــامل؛ يظهــر الإرهــاب غري 
ىل نــوع خمتلف  رهابيــة مصنفــة ومعروفــة، ولكنــه ينمتــي اإ مرتبــط عــىل حنــو مبــارش جبامعــات اإ
ــراد �أو مجموعــات صغــرية حمــدودة وغــري  ــد مهنــا مرتبــط ب�أف مــن العمليــات، �أو جيــل جدي
معروفــة مــن قبــل، حبيــث ميكــن وصفهــا ب�أهنــا »جــرامئ متوقعــة ومنفــذون غــري متوقعــني«  

�أو »اذلئــاب املتفــردة«.

ــراد،  ــات اإىل الأف ــع للــرصاع والإرهــاب مــن ادلول اإىل امجلاع ــال الري ويف هــذا الانتق
ــاك واحلــرية يف مواهجــة العنــف والتطــرف. اجليــوش  ــتوى الارتب ــر جحــم ومسس ميكــن تقدي
ــد  ــدو جدي ــة ع ــمي ملواهج ــة وتنظ ــادة صياغ ع ــت لإ ــة خضع ــات الأمني ــزة واملؤسس والأهج
وخمتلــف عــام درجــت عليــه احلــروب والرصاعــات؛ مواهجــة جامعــات خمتلفــة يف �أســلوهبا 
ــد  ــا، ومل تع ــة عهن ــات خمتلف ــ�أن امجلاع ــر ب ــا اكدت ادلول تق واســرتاتيجياهتا عــن ادلول. وم
تربــط بــني العنــف وادلول �أو تهتــم امجلاعــات ابلعــامةل دلوةل مــا، حــىت وجــدت نفســها يف 
رهابيــني غــري مرئيــني.  مواهجــة نــوع جديــد مــن العنــف الشســبحي! الــرصاع مــع جماهيــل واإ

ن »القاعــدة« لــو اكنــت مرتبطــة  قيــل تعليقـًـا عــىل �أحــداث 11 �أيلــول )ســبمتر( 2001 اإ
ذ مل تنفــذ امجلاعــات  هنــا لــن تقــدم عــىل هكــذا معليــة؛ اإ بــدوةل معاديــة للــولايت املتحــدة، فاإ
املرتبطــة ابلحتــاد الســوفيي يف �أايم احلــرب البــاردة مثــل هــذه العمليــات، رمغ �أن فرصهتــا 
ــدرة،  ــداد والق ــب والإم ــك التدري ــت مت ــد اكن ــدة«؛ فق ــن »القاع ــوى م ــت �أق يف ذكل اكن
ــد وحــدوًدا ل تســمح  ــل للــرصاع قواع ــداء، جتع لكــن مصــاحل ادلول، حــىت يف حــاةل الع
مبــا ميكــن �أن تفعــه جامعــة معــزوةل ليــس دلهيــا مــا ختــره. وقيــل �أيًضــا تعليقًــا عــىل معليــة 
ــتان العــام  ــتخباري يف خوســت يف �أفغانسس هــامم البلــوي اذلي جفــر نفســه يف اجــامتع اسس
نــه اكن مغامــًرا فــرداًي ومل يكــن ينمتــي اإىل حركــة طالبــان، ولــو اكن منمتًيــا ابلفعــل  2009، اإ
ــه  ــتخبارية، ولكن ــا يف الأهجــزة الاسس ــا لصاحله ــى مزروعً ــارت �أن يبق ــان«، لخت اإىل »طالب
معــل مبفــرده وبدافــع ذايت، وتــرصف بدافــع الانتقــام الفــردي وليــس يف سســياق الــرصاع بــني 

»طالبــان« والــولايت املتحــدة.
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درجــت العــادة يف التعامــل مــع هــذا النــوع مــن اجلــرامئ، عــىل رّده اإىل امجلاعــات الإرهابية 
هنــا  ثبــات ذكل، �أو التقليــل مــن �ــ�أهنا ابلقــول اإ املعروفــة، والبحــث عــن �أدةل ومعلومــات لإ
معليــات فرديــة معــزوةل. ولكنــه ليــس �أمــًرا يدعــو اإىل الاطمئنــان �أن تكــون تــك اجلــرامئ 

رهابيــة منظمــة. فرديــة، �أو �أن ل تنمتــي اإىل خمططــات اإ

واحلــال �أهنــا جــرامئ مسســمتدة مــن الكراهيــة والتطــرف الفــردي، وينفذهــا �أحصاهبــا 
ــن  ــت والتواصــل م ــباكت الإنرتن ــه �س ــدمه ب ــا مت ــرتامك، ومب ــة امل ــني مبخــزون الكراهي مدفوع
ــا �أو  ــن كوهنــا جــرامئ �أل تكــون نفذهت ــري م ــات وخــرات. ويه تظــل جــرامئ، ل يغ معلوم
خططــت لهــا دول �أو جامعــات وتنظــات مســلحة، لأننــا يف مجيــع الأحــوال �أمــام فقــدان 
حيــاة �أنس �أبــرايء، و�أزمــة معيقــة يف الثقافــة والعالقــات والتخطيــط، ويف احليــاة وتنظــمي 

ــوايت. ــات والأول ــوارد واخلدم دارة امل واإ

ضــايف  ــار اإ ــة اإىل اختي ــا حباج ــاء التفاســري الســائدة، ولكنن لغ ــع اإ ــوب ابلطب ــس املطل لي
ــلك �أ�ــاكهل،  ــع اإىل العنــف ب ــي تدف ــة ال ــة العميق ــة والثقافي يفتــش عــن الأزمــة الاجامتعي
دراج جــرامئ التطــرف السســيايس -لأغــراض ادلراســة عــىل الأقــل- مضــن الأمــراض  واإ

والعيــوب واملشــالكت والأزمــات الاجامتعيــة واجملمتعيــة.

ــاإن جمــالت  ــراد، ف ــات اإىل الأف ــن ادلول اإىل امجلاع ــة م ــدت الظاهــرة الإرهابي ــام امت وك
دراسســهتا امتــدت مــن ادليــن اإىل السسياســة اإىل الاجــامتع، ويصعــد اليــوم يف فهــم الإرهــاب 

طــب الأعصــاب وعــمل النفــس والبيولوجيــا.

ــباب مردهــا اإىل تفكــري وموقــف �أيديولــويج  وقعــت يف دول عــدة جــرامئ كراهيــة لأسس
ــوات  ــة والق ــدون يف الأهجــزة الأمني ــا جمن ــن نفذه ــش والأم متطــرف يف معســكرات للجي
ــات  ــتوى احلكوم ــىل مسس ــا ع ــرية لن ــة كب ــلك صدم ــب �أن تش ــرامئ جي ــلحة، ويه ج املس
ــاة والعمــل،  ــة احلي ــئة لبيئ ــا يف الفلســفة املنشس ذا مل تشــلك منعطًف ــراد. واإ واجملمتعــات والأف
ننــا لــن نلتقــط الإ�ــارات والرســائل عــن التحــولت والثغــرات يف منظومــة الثقــة احملركــة  فاإ
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ــات  ــال جامع ىل �أفع ــي اإ ــا ل تنمت ــذه اجلــرامئ �أهن ــا يف ه ن �أخطــر م ــات. اإ للمصــاحل والعالق
منظمــة! كيــف نضمــن �أل تتكــرر هــذه اجلرميــة؟ وكيــف نتجنــب حــدوث مــا حــدث؟ 

املعــروف �أن الإجــراءات الأمنيــة والإداريــة يف العمــل الأمــين والعســكري دقيقــة 
ــل  ــة حميطــة ابلعم ــا تتشــلك بيئ ــني؛ عندم ــا مصدوم ــا جيــب �أن جيعلن ــذا م ــة. وه وصارم
ــه  ــزان اذلي مينح ــرد البوصــةل والات ــد الف ــا يفق ــة، وعندم ــة والكراهي ــد اجلرمي ــاة متج واحلي
ــة  ــراد ابلعقالني ــد الأف ــن تزوي ــع ع ــز اجملمت ــا يعج ــرار الســلمي، وعندم ــري الســلمي والق التفك
الروريــة والاكفيــة للوعــي ابخملاطــر واخلطــ�أ والصــواب واحلــق والباطــل والقبيــح واحلســن! 

ــاذا حــدث ذكل؟ ــف ومل كي

�أظــن �أننــا مدعــوون اإىل الاعــرتاف مبجموعــة مــن الأزمــات الاجامتعيــة والثقافيــة 
املنشســئة لبيئــة تدفــع اإىل اجلرميــة. وجيــب �أن منــك اجلــر�أة والرصاحــة لنواجــه �أنفسســنا بــذكل. 
ومل يعــد اكفيـًـا، ورمبــا ليــس متقبــاًل، ذكل السســيل اجلــارف يف هجــاء التطــرف واملتطرفــني، 
دراهجــا يف  ــة! �أو ميكــن اإ ــاكد تكــون ومهي ــي ت ــدوات ملاكحفــة التطــرف ال ــرات والن واملؤمت

�أعــامل وبرامــج العالقــات العامــة.

مل تشــلك بعــد مثــل هــذه اجلــرامئ صدمــة عــىل املسســتوى الفــردي والاجامتعــي تســتنفر 
البحــث والتســاؤل، مثــل مــا مل تنشــئ جــرامئ كثــرية صدمــة يف الضمــري الفــردي وامجلاعــي 
ــباهبا  ــن �أسس ــا والبحــث ع ــرتاف ب�أزمتن ــة �أو الاع ــاب والكراهي ره ــل رافضــة لالإ �أو ردة فع
دراك حصيــح للجرميــة و�أبعادهــا، والأكــر صعوبــة وقســوة يف الصدمــة  وجذورهــا حبــرص واإ
والضمــري، هــو اإىل �أي مــدى يكتســب التالميــذ واملواطنــون يف حياهتــم اليوميــة وســلوكهم 
الاجامتعــي ويف معلهــم ومؤسســاهتم، الالــزتام بعقــود ادلوةل والقــدرة عــىل متثلهــا، واحــرتام 

العقــد الاجامتعــي املنظــم لعالقــات املواطنــني والــزوار واملقميــني.

هــل نعــرتف ابلفعــل ابخملــزون الهائــل مــن الكراهيــة املدمــرة اذلي جيتــاح الأفــراد 
واجملمتعــات والأطفــال والأجيــال؟ وهــل فعلنــا مــا يكفــي ملواهجــة الكراهيــة، �أم �أننــا نعــزز 
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هــذه الكراهيــة ونزيدهــا صالبــة ومتاســاًك؟ مــن يسســتطيع اليــوم �أن ميــز بــني الإرهــايب وغــري 
الإرهــايب؟ كيــف سســيكون مبقــدور الغــرب �أن ميــز بــني املســمل املعتــدل واملســمل املتطــرف، 
ذا كنــا حنــن غــري قادريــن عــىل ذكل؟ ولنســ�أل �أنفسســنا برصاحــة: هــل يؤمــن الإرهابيــون  اإ
ــاجه وزارة  ــذ يف من ــه التالمي ــا يتعلم ــري م ــون غ ــمل الإرهابي ــه؟ وهــل يتع ــن ب ــا نؤم ــري م بغ

الرتبيــة والتعلــمي ويف لكيــات الرشيعــة يف اجلامعــات؟

ــف، ويه  ــرف والعن ــن التط ــذوًذا ع ــل � ــرى ل تق ــرة �أخ ــم ظاه ــود اإىل فه ــذا يق وه
مواهجــة التطــرف والعنــف. مفــن يراقــب اليــوم مــا جيــري، ممــا حيسســبه �أحصابــه معــال لأجــل 
التنويــر والاعتــدال ونبــذ العنــف والتعصــب والكراهيــة، جيــد �أنــه ليــس �أكــر مــن هــروب 
ــم حيســدون  ــن يف �أعامقه ــني واملتنوري ــاة والنشــطاء املعتدل ــؤلء ادلع ــن اذلات. وكأن ه م
ــد الصــواب �أو اخلطــ�أ؛  ــني �أو جيلّوهنــم ويقدســوهنم. فاملســ�أةل ليســت حتدي ــك املتطرف �أولئ
ــة الــي  ــية والاجامتعيــة والاقتصادي ســواء دلى املقاتلــني املتطرفــني �أو املنظومــة السسياسس
تديــر املــدن واملؤسســات.. فــمل يكــن الصــواب هــو النقطــة احلامســة، ومل يكــن الصــواب 
ــه. والفــرق  ــاس البحــث عهنــا �أو اكتشــافها؛ فلــلك صواب ــداء فكــرة واحــدة حيــاول الن ابت
بــني املتطرفــني �أهنــم يؤمنــون بصواهبــم، فــا ســدنة حاميــة املنظومــة الاجامتعيــة و�أتباعهــم ل 

ــه، ورمبــا يؤمنــون بصــواب »داعــش« �أكــر! يؤمنــون بصواهبــم ول يعرفون

ترصــد �أوليفيــا لينــغ يف كتاهبــا املدينــة الوحيــدة )1( حــالت ملفتــة مــن الشــعور 
ابلوحــدة، ورمغ �أن الكتــاب يتنــاول الظاهــرة بشــلك عــام، ويركــز عــىل الفنانــني واملثقفــني 
وليــس مشــغوًل ابملتطرفــني، لكنــه يصلــح لتحليــل ظاهــرة املتطرفــني املتوحديــن بــل 
ذ تؤكــد كثــري مــن الــرواايت والتقاريــر عــن  وحــالت �أخــرى مــن الزنعــة اإىل التطــرف، اإ
املتطرفــني املشــهورين ب�أهنــم اكنــوا يشــعرون ابلوحــدة والعــزةل، واكنــت هــذه العــزةل تفــرض 
علهيــم �أحيــاًن بســبب اختالفهــم �أو عــدم قدرهتــم عــىل الاندمــاج يف اجملمتــع احمليــط، لكــن 
جيــب �أن نالحــظ �أيًضــا �أن العــزةل �أو الشــعور ابلوحــدة قــد تكــون مسســمتدة مــن ســامت 
جيابيــة �أو نزعــة اإىل الفرديــة، والــي قــد تكــون يف كثــري مــن الأحيــان فضيــةل �أو رضورة  اإ
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لأجــل العمــل والإجنــاز، ويف �أحيــان يكتسســهبا الإنســان بســبب طبيعــة معــه، وهنــا ميكــن 
ــة للمجمتــع و/�أو  ــق وتطــرف، لأهنــا جتعــل صاحهبــا يشــعر ابلكراهي �أن تكــون مصــدر قل

ــه مظلــوم! ــية لعتقــاده �أهنــا عاقبتــه، و�أن الســلطة السسياسس

ــة  ــا �أزم ــات؛ ابعتباره ــدة اجتاه ــة الوحــدة والشــعور ابلوحــدة يف ع ــدت قضي ــد صع لق
اجامتعيــة جيــب التصــدي لهــا ومعاجلهتــا، ويف �أحيــان ابعتبارهــا فضيــةل اجيابيــة، �أو 
ــن  ــارص ع ــزل الإنســان املع ــف اذلي يع ــل املتواصــل املكث ــة والعم ــة لعــرص الصناع رضيب
لهيــا �أحــد  بيئتــه الاجامتعيــة، ويفصــه عــن �أقاربــه و�أصدقائــه. كــام صعــدت �أيًضــا ابلنظــر اإ

ــة. ــع التطــرف والكراهي ــم وتتب ــؤرشات فه م

تالحــظ �أوليفيــا لينــغ �أن موضــوع الوحــدة �ــغل كتّــاب الأغــاين �أكــر مــن علــامء 
الاجــامتع والنفــس، وتــرد عــىل حنــو مؤثــر ســرًيا لعــدد مــن قــادة الفــن والثقافــة �أمضــوا 
آنــدي وارهــول مؤســس جمــةل »انــرت فيــو«  حياهتــم وحيديــن عــىل حنــو مريــع، ومــن هــؤلء �
واذلي قتــل يف عــام 1987، واكن قــد تعــرض لإطــالق نر عــام 1968 عــىل يــد فالــريي 
ــد  ــت ق ــش، واكن ــة للشــعور ابلوحــدة والهتمي ــا حــاةل متطرف ــل �أيًض ــي متث ســولنس، وال
نــرشت قبــل ذكل بسســنة كتاهبــا »بيــان احلثــاةل« واكنــت يف حياهتــا وســريهتا مثــاًل صارًخــا 
وحمــزًن للموهبــة والمتــرد الذليــن يقتلهــام الهتميــش والوحــدة، واكنــت حادثــة اغتيــال وارهــول 
ــو  ــة ل ــام 1996 وكــذكل �أغني ــمل »I Shot Andy Warhol« يف ع ــي لفي احملــور الرئي
ــىل  ــاعدين ع ــد يس ــو �أي �أح ــول: س ه ــول واره ــام 1990. يق ــد »I Believe« يف ع ري

متضيــة الوقــت. س هــو �أي �أحــد و�أن ل �أحــد. 

هنــا قضيــة  لكــن الوحــدة �أكــر بكثــري مــن �أزمــة لفنانــني ومثقفــني �أو فقــراء وهممشــني، اإ
ا كــام  متصــةل بوجــودن و�ــعورن هبــذا الوجــود وتقيمينــا هل �أيضــا، .. الوحــدة مــاكن ممــز جــدًّ
ــبكية  يف �أغنيــة دينيــس ويلســون يف �ألبومــه  pacifif ocean blue  وقــد منحــت الشس
هنــا قدرتــك عــىل �أن تكــون كــام جيــب و/�أو حتــب �أن تكــون بــال  معــى جديــًدا للوحــدة، اإ
نــك الإنســان اذلي يعمــل بنفســه ولنفســه  مســاعدة �أو وصايــة مــن �أحــد �أو مؤسســة، .. اإ
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ــًدا،  ــودل وحي ــداوي نفســه بنفســه ويعــمل نفســه بنفســه، و�أنــت يف الأصــل وحيــد .. ت وي
ــ�أمل و �أو  ــًدا. وتت ــر وحي ــى و �أو تتذك ــًدا، وتن ــن وحي ــن �أو ل تؤم ــًدا، وتؤم ــر وحي وتفك

تسســمتتع وحيــًدا، وجتــوع وتشســبع وحيــًدا، ومتــوت وحيــًدا، .. وتــاليق هللا وحيــًدا! 

ــدك.  ــش وح ــت تعي ــد و�أن ــك وحي ــام �أن ــوع، مثل ــني امجل ــت ب ــًدا و�أن ــون وحي ــد تك وق
ويبــدو القنــاع يف احلفــالت التنكريــة اسســتعادة لهــذه الوحــدة، حريــة خشصيــة بــال حــدود 
يف الســلوك والتــرصف .. ويف ذكل فــاإن النقــاب مينــح ميثــل رضورات وحاجــات خشصيــة 
ــداء  ــداء عــىل الفضــاء العــام، .. اعت ــاع ميثــل اعت ــاب كــام القن هممــة، لكــن مؤكــد �أن النق
ــم، وذلكل منحــت احلضــارة  ــًدا عهن ــه بعي ــن انزوائ ــدًل م ــاس ب ــىل �ــؤون الن املتوحــد ع
ــة؛ لأن  ــن وبعــض احلفــالت التنكري ــاد الهالوي ــبات حمــدودة وحمــددة يف �أعي ــا ومناسس فرًص

ــو �أنــك وحيــد. ــًدا وتتــرصف تســك كــام ل تكــون وحي

ــني  ــة املتطرف ــا �أزم ــا �أيًض ــاس؟ .. لعله ــع الن ــون م ــا تك ــًدا عندم ــون وحي ــف ل تك كي
ــه انشــغال  ن ــباكت التواصــل، اإ ــا تفــر انشــغالنا الرجــي بشس ــاب املتوحــدة، ورمب واذلئ
يعكــس الشــعور العميــق ابلوحــدة، تقــول �أوليفيــا لينــغ: مك ســ�أكون ضائعــة ووحيــدة بــدون 
ــاإن هــؤلء املتوحديــن )ويشــمل ذكل املتطرفــني والقتــةل  املوابيــل. لكــن وعــىل حنــو مــا ف
واملعتديــن( »مه« مــن مينحــون«ن« التضامــن ملواهجــة »الأعــداء« واذليــن بدوهنــم ســوف 
ــة  ــرية املرتوبولي ــة الكب ــىل املدين ــظ ع ــا حياف ــغ »م ــول ل ين ــاع! تق ــه التشــتت والضي نواج
وجيعلهــا مامتســكة مــن ادلاخــل مه جامعــات مــن املهمشــني والغــرابء واملترشديــن يف 
لفــة واحلنــان« ورمبا يكــون املتطرفون  تفاعالهتــم وعالقاهتــم ادلميقراطيــة وحاجاهتــم امللحــة للأ
والإرهابيــون ســواء اكنــوا متوحديــن �أو جامعــات يعــرون يف حرهبــم عــىل العــامل برغبهتــم يف 

ــه! ــوا جــزًءا مــن هــذا العــامل يتقبلهــم ويقتبلون ــامتء واملشــاركة و�أن يكون الان

تقــول لينــغ ل �أؤمــن �أن عــالج الوحــدة يف العثــور عــىل حبيــب، ليس ابلــرورة، �أعتقد 
�أنــه يتعلــق ب�أمريــن: تعــمل الطريقــة الــي ميكنــك هبــا �أن تكــون صديقًــا لنفســك، وفهمــك �أن 
العديــد مــن الأ�ســياء الــي تبــدو وكأهنــا ابتــالءات تعرضنــا لهــا حنــن كأفــراد يه يف احلقيقــة 
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نتيجــة لقــوى اجامتعيــة وسسياسســية �أكــر منــا تتعمــد فــرض الشــعور ابلعــار والإقصــاء والــي 
هنــا مدينــة.  ميكــن وجيــب مقاومهتــا. الوحــدة جتربــة خشصيــة، لكهنــا �أيضــا جتربــة سسياسســية؛ اإ

ــي  ــة خاصــة للوحــدة ال ــاك نكه ــًدا يف �أي مــاكن، ولكــن هن ــك �أن تكــون وحي ماكن ابإ
تعيشــها يف مدينــة، و�أنــت حمــاط ابملاليــني مــن البــرش، قــد يعتقــد البعــض �أن هــذه احلــاةل 
مناقضــة لأســلوب احليــاة يف املدينــة للحضــور البــرشي الهائــل مــن حــوكل، لكــن القــرب 
ذ ميكــن �أن تشــعر �أنــك ابئــس  املــادي وحــده ل يكفــي لتبديــد الشــعور ادلاخــيل ابلعــزةل. اإ
ىل �أماكــن وحيــدة، وبــذكل  مــاكن املــدن �أن تتحــول اإ وهمجــور و�أنــت حمــاط ابلآخريــن، ابإ
فــاإن الشــعور ابلوحــدة ل يقتــي الانعــزال اجلســدي، بــل يقتــي غيــاب �أو نــدرة العالقة، 
ــة،  ــور عــىل الألف ــدرة عــىل العث ــ�أيت مــن مع الق ن الشــعور ابلوحــدة ي ــرب، العطــف، اإ الق
ىل �أقصاهــا حــني تكــون حماًطــا ابمجلــوع دون �أن  ومــن الطبيعــي �أن تصــل هــذه التعاســة اإ
يرافقــك �أحــد. مــن الصعــب الاعــرتاف ابلشــعور ابلوحــدة، ومــن الصعــب تصنيفــه �أيًضــا، 

نســان مــا .  ماكهنــا �أن تكــون غائــرة يف طبيعــة اإ اكلكتئــاب مثــاًل، لأنــه صفــة ابإ

ا يف الوســط الثقــايف والفــين؛ حــارس  تعــرض �أوليفيــا لينــغ قصــة صادمــة ومشــهورة جــدًّ
املستشــفى والفنــان الغريــب هــري دارجــر اكن يعيــش وحيــًدا يف مــ�أوى يف �ســياكغو، يف 
ــايل ابلاكئنــات اخمليفــة  ــون خي ــبه اكمــل لأي رفقــة �أو مجهــور، اكن وحــده يف ك انعــدام �س
والرائعــة، وعندمــا ختــىل عــن غرفتــه دون رغبــة منــه يف ســن الانينــات لميــوت، اكتشــفت 
نســان مــن  مئــات اللوحــات الفنيــة اخملبــ�أة يف غرفتــه والــي مل يسســبق هل �أن عرضهــا عــىل �أي اإ
قبــل. كــام وجــدت دليــه خمطوطــة لروايــة هائــةل ومجيــةل، وقــد نــرشت الروايــة بعــد وفاتــه 
وحولــت اإىل فيــمل، كــام نقلــت لوحاتــه اإىل املعــارض الفنيــة، لكــن الصدمــة �أن �أحــدا مل يكــن 
يعــرف عــن دارجــر اهامتًمــا فضــاًل عــن الانشــغال ابلفــن والثقافــة، مل يكــن لــلك مــن يعرفــه 
ســوى عامــل نظافــة يف مستشــفى، ظــل يف معــه هــذا �أكــر مــن سســتني سســنة، وقــد مخــن 
بعــض احملللــني اذليــن درســوا لوحاتــه وروايتــه �أنــه قــد يكــون همووًســا ومسســتعًدا للقتــل �أو 

الاغتصــاب، لكــن يــرحج �أن دارجــر مل يرتكــب �ــيئًا مــن ذكل. 
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نــه �ــعور خمجــل وخميــف، �أ�ســبه بكونــك  كيــف ميكنــك �أن تصــف الشــعور ابلوحــدة؟ اإ
ــذا الشــعور  ــد�أ ه ــت يب ــع الوق ــة،.. وم ــاول ولمي ــتعد لتن ــن حــوكل يسس ــامن لك م ــا بي جائًع
ــي  ــة ال ــؤمل، ابلطريق ــه �ــعور م ن ــة، اإ ــر غرب ــزةل و�أك ــر ع ــه �أك ــل صاحب ابلإ�ــعاع ليجع
تؤملنــا هبــا املشــاعر، وهل �أيًضــا عواقــب  جســدية ل ميكننــا رؤيهتــا، داخــل اجلســد املغلــق، 
ويتطــور هــذا الشــعور ليصبــح ابرًدا اكلثلــج وصافيًــا اكلزجــاج ليتضمنــك وجيتاحــك. لكــن 
هنــا متثــل اللــب داخــل مــا نقــدره ومــا  و�أيًضــا فــاإن الوحــدة ليســت جتربــة عدميــة الفائــدة، اإ

حنتاجــه كبــرش. 

ــه الشــعور الســلي اذلي  ــد عــىل �أن ــارد، يعــرف لكمــة وحي القامــوس ذكل القــايض الب
يزتايــد بســبب العــزةل، احملتــوى العاطفــي هــو مــا ميــز هــذه اللمــة مــن لكــامت �أخــرى، 
مثــل مبفــرده، وحــده، �أو منفــرد، مكتئــب بســبب رغبــة �أو رفقــة �أو جممتــع، حزيــن بســبب 
�أنــه وحيــد، لكــن الوحــدة ل تقتــي دامئـًـا انعــدام الرفقــة، وهــذا مــا يســميه علــامء النفــس 
ابلعــزةل الاجامتعيــة �أو احلرمــان الاجامتعــي، ليــس مجيــع الأ�ــخاص اذليــن يعيشــون حياهتم 
دون رفقــة وحيديــن، ويف الوقــت نفســه ميكــن �أن تشــعر ابلوحــدة و�أنــت يف عالقــة �أو بــني 
�أصدقائــك. وكــام كتــب �أبكتيتــوس قبــل �ألفــي سســنة » كــون املــرء وحــده ل جيعــه وحيــًدا، 

كــام �أن وجــوده بــني امجلــوع ل ينفــي عنــه ابلــرورة صفــة الوحــدة«

ــدة  ــة البغيضــة واملزتاي ــتاك ســوليفان الوحــدة »التجرب عــرف احمللــل النفــي هــاري سس
لفــة الإنســانية«. وقــد يعمــل الــزواج �أو ادلخــل املرتفــع  واملرتبطــة ابحلاجــة غــري املشســبعة للأ
ا منــا دلهيــم مناعــة اكمــةل  عــىل احلــد مــن الشــعور ابلوحــدة، لكــن احلقيقــة �أن القليــل جــدًّ
ــًدا، الوحيــدون يف  ــباعه �أب �س نســاين ل نمتكــن مــن اإ مــن الشــعور بشــوق �أكــر لتصــال اإ
العــامل، مئــات املاليــني، ل غرابــة �أبــًدا يف �أن لوحــات ادوارد هوبــر عــن الوحــدة مشــهورة، 

نتاهجــا حــىت اليــوم.  عــادة اإ ومؤثــرة ومواسســية لنــا، ويــم اإ

ــة،  ــو اللغ ــين �أ�ــعر ابلوحــدة ه ــا اكن جيعل ــب م ــن نفســها: �أغل ــغ ع ــة لين ــول املؤلف تق
حلاجــي للتواصــل، للفهــم ولــرشح ذايت عــر وسســيةل الــالكم، .. يف مــاكن مــا مــن جســدي 
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ــوىخ  ــين �أت ــرض هل جيعل ــل تواصــل �أتع ــر، والآن ب�أبســط فع ــاس اخلط ــام لقي ــاكل نظ هن
احلــذر و�أترقــب �أي هتديــد حممتــل، �أصبحــت معتــادة عــىل افــرتاض ســامع نــرة الرفــض مــن 
نــه اكن مــن الســخف �أنــين كنــت حساســة لهــذه ادلرجــة، لكــن اكن  امجليــع، وبــال �ــك فاإ
هنــاك يشء مــؤمل يتعلــق ابللحظــة الــي �أحتــدث فهيــا ليســاء فهمــي �أو ليــم احلــمك عــيل ب�أنــين 

غبيــة، يشء متكــن مــن النفــوذ اإىل مجيــع خمــاويف مــن الوحــدة. 

ويف املقابــل فــاإن الفرديــة مبــا فهيــا مــن وحــدة وعــزةل متثــل اسســتجابة طبيعيــة ومتوقعــة 
لحنســار اجملمتعــات، واحلــّل حســب اقرتاحــه يكــون بـــ »اذلات الفاعــةل، ويف ذكل يقــدم 
ــوم«  ــامل الي ــم ع ــدة لفه ــام جدي ــه »براديغ ــن يف كتاب ــن توري آل ــي � ــي الفرن ــر الاجامتع املفك
مقاربــة هممــة ورمبــا تكــون فريــدة، فهــو يــرى �أن اجملمتعــات واحلــراكت الاجامتعيــة متــي اإىل 
ــذلات الفاعــةل واحلــراكت الثقافيــة  ــزوال، �أو يه تتغــري تغــرًيا جوهــراًي، لتفســح اجملــال ل ال
ــبكية والعوملــة، هكــذا �أيًضــا جيــب بر�أيــه �أن  ــتوعب عــامل اليــوم املتشــلك حــول الشس لتسس
ختــيل سوسســيولوجيا الأنســاق املــاكن لسوسســيولوجيا الفاعلــني واذلاوات الفاعــةل. وقــد يبــدو 
ذكل صعــب التقبــل عــىل الاجامتعويــني، لكــن ل منــاص لنــا حنــن اخلارجــني مــن مرحــةل 
ــيطرت علهيــا فكــرة اجملمتــع مــن التخــيل عــن �أداة حتليــل فقــدت قوهتــا  اترخييــة طويــةل سس
ــي  ــك ال ــبه ت ــة تشس ــي، وندخــل يف قطيع ــة التصــور الاجامتع ــش هناي ــا نعي نن ــراًي. اإ ظاه
تشــلت قبــل قــرون خلــت عندمــا هنضــت اجملمتعــات بديــاًل تنظميًيــا للمؤسســات ادلينيــة 
والإقطاعيــة، و�أنشــ�أت دميقراطيــات و�أنظمــة سسياسســية اكنــت تبــدو يف ذكل احلــني خيــاًل 

متطرفًــا!

يف هــذه ادلميقراطيــات رصفــت اجملمتعــات نظرهــا عــن الأفــراد. لقــد �أحبــت الفكــر والعــمل 
ذ اكنــت تــرى فيــه مســة ادليــن اذلي ميــارس ت�أثــرًيا ســلبًيا عــىل  لكهنــا نفــرت مــن الضمــري، اإ
ــذه  ــد ه ــي تري ــة للصــورة ال ــمي الرمســي مطابق ــاجه التعل ــاءت من ــد ج النســاء خباصــة، وق
اجملمتعــات �أن تكوهنــا عــن نفســها، حيــث اكن يفــرتض ابملدرســة �أن تنقــل املعــارف وتنشــئ 
العقــل وتفــرض الانضبــاط، وحتجــب الاختالفــات القامئــة  بــني الأفــراد وراء سســتار 
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ــ�أة  ــاج وماكف نت ــان الإ ــن يضمن ــاة والتفكــري الذلي ــع للحي النظــام املوحــد، �أي �أن ختضــع امجلي
النخبــة. اكنــت الفرديــة رضيبــة حلضــارة الصناعــة لكهنــا اليــوم تبــدو فضيــةل �أو يه عنــوان 

ــبكية«.  »الشس

لكننــا يف هــذه املرحــةل الانتقاليــة نبــدو يف مواهجــة مــع مؤسســات تبــدو يف نظــر نفســها 
آيــةل للســقوط،  وكثــري مــن النــاس راخســة هممينــة، وتبــدو مــن وهجــة نطــر »الشســبكيني« �
ــذ،  ــات التالمي ــة حاج ــا لتلبي ــر مهن ــع �أك ــات اجملمت ــة احتياج ــي �أنشــئت لتلي ــدارس ال امل
عــادة نظــر  واجلامعــات الــي �أنشــ�أهتا املؤسســات ادلينيــة والنقــاابت املهنيــة، تبــدو موضــع اإ
جذريــة؛ لأن اجملمتعــات واملؤسســات ادلينيــة والنقــاابت واحلــراكت الاجامتعيــة تتــالىش. 

ىل �أداة  والقوميــات الــي صعــدت مصاحبــة للحداثــة وادلميقراطيــة واجملمتعــات حتولــت اإ
هــدم داخــيل، كــام لــو �أن احلداثــة �أنتجــت نقيضهــا، وصــارت عبئًــا عــىل نفســها كــام 
ــوم. وتتشــلك  ــة الي ــه العومل ــادل اذلي تقتضي يه بطيعــة احلــال عــبء عــىل الاعــامتد املتب
ــتقةل عــن لك  ــبكية، تبــدو فهيــا الفردانيــة ســائدة ومسس جممتعــات وقــمي جديــدة حــول الشس
ــن  ــدو حــىت م ــة، وتب ــات خميف آلم ورصاع ــ� ــة ب ــة« مصحوب ــا »زوالي ــة، لكهن ــة اجامتعي بيئ
جيابًيــا، وليســت بطبيعــة احلــال اخمللــص املنتظــر  وهجــة نظــر املتفائلــني هبــا ل تــ�أيت بديــاًل اإ

ــة. ــا القادم ــرمغ لك وعوده ب

تتحــول اليــوم دول وجممتعــات لكهــا تقريبا اإىل متســولني يعمتدون عىل امحلاية واملســاعدات 
اخلارجيــة، وختتفــي �أعــامل ومؤسســات ابمجلــةل لتخلــف �أعــداًدا كبــرية مــن املهمشــني، وميتنــع 
العمــل عــىل كثرييــن، ويفقــدون املــرر الأســايس حلياهتــم، و�أصعــب مــن ذكل لكــه مــا يبــدو 
مــن انفــاكك بــني الاقتصــاد والعــامل، مل تعــد فئــات واســعة مــن الأعــامل حيتاهجــا املنتجــون 
اجلــدد. يقــول توريــن: لقــد دخلنــا لكنــا املعــر اذلي يقــود مــن جممتــع مؤســس عــىل ذاتــه اإىل 
ــا مــن الأفــراد مبســاعدة مؤسســات �أدركهــا التحــول والتغيــري، وهــذا  توليــد اذلات انطالقً
هــو معــى هنايــة الاجامتعــي. وحــني ننظــر اإىل الالجئــني اذليــن جهرهتــم احلــروب وخماهتــم 
ن الأعــامل الــي تتكــون يف ظــل  حيــث يتغلغــل العنــف واخلــوف واملــوت يف لك مــاكن، اإ
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ــاكد يكــون العمــل  �أوضــاع كهــذه تنمتــي يه �أيًضــا اإىل عــامل  الفــراغ الاجامتعــي، حيــث ي
ــة  ــام ابلنفــس هــو اجلــواب الأكــر مالءم ــدو ك ــزاهل ابلع ن ــم اإ ــوت اذلي ي ــتحياًل، وامل مسس

لظــروف التفــكك والهتميــش الاجامتعيــني. 

ــت  ــل اثب ــر اإىل مع ــااًب يفتق ــي � ــث اجامتع ــ�أل ابح ــًرا،.. س ــاًل مع ــن مث ــر توري ويذك
ــا �أكــر؟  ــي تكرهه ــة ال ــة الاجامتعي ــا الفئ آخــر م ىل � ــب همــين اإ ــن تدري ــاًل م وميــي متنق
ف�أجــاب: البوليــس �أوًل، مث املدرســون والعاملــون الاجامتعيــون، واكن ذكل مسســتغراًب 
جابتــه ابلقــول لأهنــم يدعوننــا اإىل الاندمــاج يف جممتــع  ابلنسســبة للباحــث، ففــر الشــاب اإ

ــكك الأوصــال.  مف

كيــف سســتحدد اجملمتعــات دورهــا وتنشــئ القــمي والاجتاهــات والأفــاكر السسياسســية 
ــات  ــال �أن اجملمتع ــبكية؟ احل ــه الشس ــرش ب ــة اذلي تب ــود الفردي ــل صع ــة يف ظ والاقتصادي
تعرضــت لالإضعــاف والتفكيــك بفعــل تغــول الســلطة والــرشاكت واحلــروب، ومل تعــد متــك 
ــرمغ  ــن وهجــة نظــره، ذكل �أهنــام ب ــز الك م ــاس هوب ــري وتوم ــرش هبــا فولت ــي ب ــيادة ال السس
اختالفهــام الكبــري اتفقــا عــىل �أن اجملمتعــات حتــدد الأهــداف السسياسســية واسســتخدام املــوارد 
ــئة الفاعلــني الاجامتعيــني ومعاقبــة املنحرفــني واخلارجــني عــىل القانــون.  الاقتصاديــة وتنشس

لكــن ادلوةل الــي تغولــت عــىل اجملمتعــات و�أحلقهتــا هبــا تتعــرض يه �أيًضــا للتغــول 
والتفكيــك والبيــع والــرشاء، تســلطت عــىل الأنظمــة السسياسســية والترشيعــات جامعــات مــن 
املرابــني واجملهولــني واجلائلــني والقراصنــة. والكثــري مــن املتســلطني اجلــدد ليســوا مواطنــني 
يف ادلوةل الــي يتســلطون علهيــا، صــارت الهمينــة عــىل السسياســات واملؤسســات الوطنيــة 
ــا.  مبــا فيــه املــوائن واملطــارات رشاكت وخشصيــات �أجنبيــة غــري مرئيــة وغــري معروفــة متاًم
حــىت الانتخــاابت الأمريكيــة �أصبحــت عرضــة لت�أثــري واخــرتاق هــذه الــرشاكت اجلائــةل!

آلــن توريــن؛ فقــد  وكــام �أن اجلديــد ل يتشــلك مــن اجلديــد بــل مــن القــدمي كــام يقــول �
تشــلت احلداثــة بفعــل مكــونت ل اجامتعيــة فرضــت عــىل اجملمتــع اخلضــوع ملبــادئ �أو قــمي 
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ليســت اجامتعيــة؛ احلــرايت واحلقــوق الفرديــة، والعقالنيــة الاجامتعيــة والأخالقيــة، ويبــدو 
ذكل وكأن اجملمتعــات الــي �أنتجــت هــذه الفرديــة و�أدخلهتــا يف التنشســئة الاجامتعيــة تعمــل 
ضــد مبادهئــا املفرتضــة يف تنظــمي النــاس وتشــكيلهم وفــق مبــادئ وقــمي جامعيــة �ــامةل، كــام 
لهــ�ي لتنظــمي اجملمتعــات ووجــود ســلطة روحيــة هتميــن عــىل  يتعــارض �أيًضــا مــع مبــد�أ ويح اإ
ــا،  ــن يقــر �أيًضــا �أن هــذا الوصــف �أصبــح اترخيي ــة. لكــن توري ــية الزمني الســلطة السسياسس
ومل تعــد جمديــة احللــول التقليديــة واجملربــة ملواهجــة التحــولت الكــرى اجلاريــة وحتدايهتــا، 
فقــد تكيفــت احلضــارة واجملمتعــات الصناعيــة وفــق متواليــات معقــدة تبــدو متناقضــة، مــن 
اجلــدل بــني املنفعــة واحلقــوق املبــادئ، ومــن مث التكيــف مــع �أوضــاع متقلبــة وغــري حمــددة 
ــوق الإنســانية، �أو  ــالين واحلق ــر العق ــيطرتنا؛ دون املســاس ابلفك ــن نطــاق سس وختــرج ع
اجلــدل احلــر بــني احلداثــة والواقــع القــامئ، ففــي حــارض متفتــت متغــري يتغــري �أيضــا معــى 
ــني  ــاة وب ــلوب احلي ــن و�أس ــر وادلي ــة يف الفك ــة واخلصوصي ــني الفردي ــع ب ــة، �أو امجل احلداث

التنظــمي الاجامتعــي والتعلميــي اذلي يتجاهــل الفرديــة وتعــدد الثقافــات واخلصوصيــات.

مل يعــد ذكل يصلــح )يقــول توريــن( فاجملمتــع يتفتــت مفســًحا اجملــال لتقــدم غــري منضبــط 
لقــوى جديــدة؛ يه قــوى الســوق واحلــرب والعنــف مــن هجــة، وقــوى احلداثــة املشــلة 
نــه يدعــو اإىل مقاطعــة  للعقالنيــة واحلقــوق الإنســانية الشــامةل مــن هجــة �أخــرى. ويف ذكل فاإ
لك الأفــاكر املرتبطــة ابدلفــاع عــن النظــام الاجامتعــي اذلي يسســتطيع �أن يكــون ويفــرض قا 
ومعايــري و�أ�ــاكل ســلطة و�أن حيــدد �أوضاعـًـا و�أدواًرا، لأن احلداثــة يه النقيــض خللــق اجملمتــع 
ذاتــه. ويقــول: هنــاك قــواتن ل اجامتعيتــان تظهــران عــىل �أنقــاض الأنظمــة الاجامتعيــة؛ هــام 
قــوى الســوق والعنــف واحلــرب، وقــوى احلقــوق والعقــل، ومل يعــد اترخينــا يتحــدد بوهجــة 
ســريه ونقطــة وصــوهل احملمتــةل ول بــروح عــرص �أو �ــعب، بــل بتصــارع قــوى طبيعيــة؛ يه 

قــوى الأســواق واحلــروب والكــوارث مــع احلداثــة، مــع اذلات الفاعــةل. 

وكــام انفصلــت اجملمتعــات عــن املؤسســات ادلينيــة لتنشــئ احلضــارة الصناعية، فــاإن اذلات 
الفاعــةل تنفصــل يف احلضــارة الشســبكية )ســوف تنفصــل( عــن اجملمتعــات لأجــل خدمــة احلريــة 
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اخلالقــة لــلك فــرد، ولتواجــه العنــف والهمينــة والاجتاهــات الســوقية والاسســهتالكيةمتحررة 
مــن الانــامتءات والقواعــد املفروضــة، ذكل �أن قــوى الســوق والعنــف الــي �أضعفــت 
ــتقةل  ــل وتتحــرك مسس ــةل �أن تعم ــذلات الفاع ــت نفســه ل ــات وادلول �أاتحــت يف الوق اجملمتع
ــات  ــات لتنشــئ جممتع ــن اجملمتع ــتغين ع ــل وتسس ــريا، ب ــدرة وت�أث ــر ق ــون �أك ــا، و�أن تك بذاهت

ــة! ــدة ل اجامتعي جدي

لكــن كيــف تتشــلك الأخــالق والقــمي يف ظــل هــذا التغــري اذلي مل تعــد فيــه الأداين ول 
ــط والتنظــمي  ــة والضب ــئة الاجامتعي ــمي والتنشس ــة للأخــالق والق ــئة �أو ضامن ــات منشس اجملمتع

الاحامتعــي؟

ــات  ــىل مصــاحل اجملمتع ــاء ع ــائدة( بن ــت س ــة الســائدة )اكن ــة الأخالقي تشــلت املنظوم
وادلول، ففــي الشــجاعة والكــرم حتمــي مواردهــا وسسياســاهتا و�أهدافهــا، مل تكــن هــذه القــالع 
والهيــ�لك وكــذا الأســواق وادلفــاع والأمــن والقيــادات الاجامتعيــة لتعمــل لــول منظومــات 
تقــان كر�أســامل اجامتعــي حيمــي  الشــجاعة والكــرم، هكــذا يــؤرش �أيًضــا بصعــود قــمي الثقــة والإ
املنظومــة الاقتصاديــة والاجامتعيــة اجلديــدة بصعــود الفرديــة مكحــرك للأســواق والقــمي 
والسسياســة، ففــي الأعــامل والعالقــات املتشــلة عــر الشســبكة �أو املسســمتدة مــن اجتاهــات 
ــرد اذلي  ــان، فالف تق ــة والإ ــئة ســوى الثق ــرد؛ ل حيمــي الأســواق واملصــاحل النا�س ــري الف وت�أث
ينشــئ عــر الشســبكة �أو بذاتــه مصاحلــه ويقــدم نفســه اإىل الآخريــن ويعمــل ويبيــع ويشــرتي 
تقــان، والأســواق  ل جيــد مــا يــدمي هــذه املنظومــة الهشــة �أو غــري املرئيــة ســوى الثقــة والإ
واملؤسســات الــي تقــدم نفســها اليــوم عــر الشســبكة جتــد نفســها متجهــة اإىل الفــرد، لك فــرد 

عــىل حــده لتنــال ثقتــه.

تقــان غائبــة عــن الأســواق والأعــامل كــام �أن الشــجاعة  وابلطبــع مل تكــن منظومــة الثقــة والإ
والكــرم لــن تغيــب �أيًضــا يف حضــارة الفــرد وجممتعاته، لكن يتغــري توزيعها و�أمهيهتــا الاقتصادية 
والاجامتعيــة بــل وتتغــري معانهيــا وتطبيقاهتــا �أيًضــا، فالكــرم يتجــىل اليــوم �أكــر مــا يكــون يف 

العمــل التطوعــي واخلدمــة العامــة وتبــادل املعرفــة واملهــارات والتعــاون املهــين والاجامتعي.
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عندمــا صعــدت اجملمتعــات يف مرحــةل الصناعــة بديــال للمؤسســات ادلينيــة والإقطاعيــة 
اكن متوقعــا �أن تتفــكك املنظومــة ادلينيــة والأخالقيــة احلاميــة للقــمي واجملمتعــات والأعــامل، 
لكهنــا )اجملمتعــات( اكنــت بديــاًل كفــؤا وفاعــاًل، ومل ينحــر ادليــن كــام مل تتــالىش الأخــالق، 
ويف صعــود الفرديــة بديــاًل للمجمتعــات وادلوةل فــاإن الضمــري هــو الضامــن والبديل املامتســك 
واملتوقــع ليعيــد تنظــمي وتطبيــق القــمي والأخــالق عــىل النحــو اذلي تواصــل بــه الإنســانية  
ــع مــن املشــالكت  ــو املســار ابلطب ــاء والتطــور، ول خيل خــط ســريها الطبيعــي يف الارتق
والأزمــات واخلســائر، لكــن ميكــن الاسســتدلل واملالحظــة كيــف صعــدت عــىل حنــو غــري 
ــف  ــة، وكي ــة واملشــاعية املعرفي ــة والعاملي ــوق الإنســان واحلــرايت والبيئ ــمي حق ــبوق ق مسس
تزتايــد فــرص النســاء والفئــات اخلاصــة الــي اكنــت هممشــة ومسســتغةل  يف الأعــامل واملواقــع 

واملســاواة والت�أثــري والتعبــري عــن ذاهتــا. 

هنــا بيئــة اجامتعيــة  ورمغ مــا يف ذكل مــن مســاوئ وســلبيات تغــري املتشــامئني، فاإ
ــوم  ــه الي ــن اذلي يواج ــات، فاملواط ــود والإجيابي ــة ابلوع ــةل مليئ ــة تؤســس ملرح واقتصادي
ــية �أو  ــزاب سسياسس ــن �أح ــري دمع �أو مشــاركة م ــن غ ــة م ــاة الكرمي ــة واحلي ــات احلري متطلب
ــا  ــه م ــؤدي هــو بذات ــًرا مــن �أن ي ــة، ل جيــد مف ــة �أو مؤسســات حكومي منظــامت اجامتعي
اكنــت تؤديــه الأحــزاب واملنظــامت والنقــاابت واحلكومــات، ويبحــث بطبيعــة احلــال عــن 

ــة. ــدة املمكن ــرص اجلدي الف

ــبكة �أو حيلــون مشــالكت كثــرية  والأفــراد اذليــن يعلمــون �أنفســهم معمتديــن عــىل الشس
اكنــت حتتــاج اإىل تاكليــف وهمــارات معقــدة مثــل الصيانــة والتصمــمي والبحــث عــن املعرفــة 
ا �أن قــوى التقــدم  واملهــارات والســلع واخلدمــات والتســويق والعمــل، ومــن الطريــف جــدًّ
ذ يشــعر املتخصصــون واملهنيــون اليــوم  والــرايدة يف املرحــةل الســابقة �أصبحــت رجعيــة؛ اإ
ــني يف  ــات واملتخصص ــن املؤسس ــتقل ع ــردي املسس ــل الف ــن العم ــة م ــاج واملنافس ابلنزع
فتــاء والاستشــارات والتفاعــل الاجامتعــي  العمــل والتعلــمي والتــداوي والكتابــة والنــرش والإ
والسســيايس، والأعــامل الفنيــة والإعالميــة الفرديــة واملسســتقةل، ورمغ حصــة كثــري مــن الأدةل 
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والشــواهد الــي يقدموهنــا عــىل الضعــف والأخطــاء يف حمــاولت الأفراد مواهجــة احتياجاهتم 
ــد والاحنســار؛ احنســار كثــري  ــة والشــعور ابلهتدي ــا تفيــض ابلعجرف هنــا �أيًض ــتقلني، فاإ مسس
مــن املهــن والأعــامل واملؤسســات واملنظــامت وامجلاعــات، ومعهــا بطبيعــة احلــال قــمي و�أفــاكر 
ــين والأديب  ــي والف ــاج الفكــري والعلم نت ــن الإ ــرتامك م ــل م ــراث هائ ونظــرايت وجتــارب وت

واملؤســي.

وبطبيعــة احلــال، وكــام يؤكــد التــارخي، فــاإن هنايــة مرحــةل وابتــداء مرحــةل جديــدة 
تصحهبــا اهنيــارات وكــوارث، فالقــوى الإجيابيــة الفاعــةل ليســت جاهــزة لتحــل مــاكن 
ــي  ــذا فف ــمي، هك ــاكر والق ــامل والأف ــاة والأع ــىل احلي ــت ع ــي همين ــات الســابقة ال املنظوم
وجامعــات  ادلينيــة  وامجلاعــات  والطوائــف  العشــائر  تصعــد  واجملمتــع  ادلوةل  انســحاب 
الأاتوات، وتكــون الرصاعــات الأهليــة وادلينيــة، كــام تنشــ�أ حتالفــات ضديــة بــني امجلاعــات 
والأفــراد والــرشاكت، وميكــن يف هــذا السســياق مالحظــة كثــري مــن الظواهــر الاجامتعيــة 
ــاب والانتحــار والاجتــار ابلبــرش  ــل الفــوىض والاكتئ ــا، مث ــدة حولن ــة اجلدي والاقتصادي
والســلوك غــري الاجامتعــي، لكــن ميكــن �أيًضــا يف هــذا الــراكم مالحظــة كثــري مــن الظواهــر 
الإجيابيــة اجلديــدة، مثــل الأعــامل واخلدمــات اجلديــدة يف النقــل والعمــل والتعلــمي والت�أثــري، 
ــة  ــة والثقافي ــة والوطني ــاكر ادليني ــبكية حــول القضــااي والأف ــالت الشس واجلــدالات والتفاع

ــة. ــر وفاعلي ــارف بي ــارات واملع ــادل امله ــي وتب والتواصــل الاجامتع

ــيقى وادلراســات  ــالم واملوسس ــب والأف ــن الكت ــوم م ــك الي ــا، ميت ــرد تقريًب ــرد؛ لك ف الف
والأوراق العلميــة والواثئــق واخملطوطــات واحملــارضات وورش العمــل والتدريــب والقــدرة 
عــىل الوصــول والتواصــل مــع وســائل الإعــالم واجلامعــات ومراكــز ادلراســات مــا يســاوي 
ــرد  ــة للف ــةل املتاح ــوارد الهائ ــذه امل ــد �أن ه ــرى، ومؤك ــات الك ــات ادلول واملؤسس ماكني اإ

ــرة تتجــاوز الســلطات واجملمتعــات والــرشاكت. ــدة مؤث جتعــل منــه قــوة جدي
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VII1VII1 - قمي الصداقة والارتقاء ابذلات يف مواهجة الكراهية والتطرف - قمي الصداقة والارتقاء ابذلات يف مواهجة الكراهية والتطرف

ل تتشــلك املواهجــة الثقافيــة والاجامتعيــة مــع الكراهيــة والتطــرف عــىل حنــو معــزول 
عــن حــاةل اجملمتعــات والثقافــة بعامــة، مبعــى �أن اجملمتعــات ل ميكــن �أن تكــون قــادرة عــىل 
ــاإن  ــع ف ــتقالل والامتســك، وابلطب ــدم مــن الاسس ــتوى متق ذا مل تكــن عــىل مسس املواهجــة، اإ
اجملمتعــات املتقدمــة ميكــن �أن تزنلــق اإىل التطــرف والكراهيــة، ولكــن يظــل التقدم الاجامتعي 

ــا للمواهجــة. ن مل يكــن اكفيً رشًطــا �أساسســًيا، واإ

ومتثــل الصداقــة مــؤرًشا اجامتعيًّــا و�أخالقيًّــا مجعيًّــا وفــردايًّ يسســتدل بــه عــىل حــاةل التقــدم 
الاجامتعــي �أو الهشا�ــة والقابليــة للكراهيــة، .. ويبــدو واحًضــا �أن قــمي الصداقــة ومعناهــا 
تتناقــض مــع الكراهيــة، فهــ�ي مسســمتدة مــن قــمي قبــول الآخريــن والســعي لكتســاب ثقهتــم 
وتعاوهنــم، ويه بطبيعــة احلــال تعــين حمبــة النــاس ومســاعدهتم ومتــين اخلــري هلــم والتخلــص 

مــن الكراهيــة والعــداء.

ويف اللغــة، فــاإن الصداقــة مــن الصــدق واملــودة، ويرتبــط هبــا القــرب واملناجــاة والوفــاء، 
آن الكــرمي  ويف لســان العــرب )2( هــو صديــق لأنــه صــادق يف النصــح واملــودة. ويف القــر�
ــَرجِ  ــىَل اْلأْع ــٰى َحــَرٌج َوَل عَ ــىَل اْلأمْعَ ــَس عَ َّيْ جــاء الصديــق يف مــزنةل الأقــارب املقربــني »ل
آاَبئـِـمُكْ �أْو  َحــَرٌج َوَل عـَـىَل الَْمرِيــِض َحــَرٌج َوَل عـَـىَلٰ �أنُفِســمُكْ �أن تَ�ألُكُــوا ِمــن بُُيوِتــمُكْ �أْو بُُيــوِت �
اِمــمُكْ �أْو بُُيــوِت مَعَّاِتــمُكْ �أْو  ْخَواِنــمُكْ �أْو بُُيــوِت �أَخَواِتــمُكْ �أْو بُُيــوِت �أمْعَ

إ
هَاِتــمُكْ �أْو بُُيــوِت ا بُُيــوِت �ُأمَّ

ــُه �أْو َصِديِقــمُكْ . لَيْــَس عَلَْيــمُكْ ُجنـَـاٌح  َفاحِتَ بُُيــوِت �أْخَواِلــمُكْ �أْو بُُيــوِت َخاَلِتــمُكْ �أْو َمــا َملَْكــُم مَّ
 ِ ــْن ِعنــِد اللَّ يَّــًة ّمِ ُِّموا عـَـىَلٰ �أنُفِســمُكْ حَتِ َذا َدَخلْــُم بُُيــواًت فََســل

إ
يًعــا �أْو �أ�ْســَتااًت . فـَـا �أن تَ�ألُكُــوا مَجِ

ــىل  ــر ع ــور، 61( وينك ــمُكْ تَْعِقلُوَن«)الن َّ ــمُكُ اْلآاَيِت لََعل َ ُ ل ُ اللَّ ــنّيِ كِلَ يَُب ــَذٰ ــًة. َك َب ــًة َطّيِ ُمَباَرَك
�أولئــك الاكرهــني اذليــن يفرحــون ابملصيبــة وينســون الصداقــة »كأن مل تكــن بينــمك وبينــه 

مــودة« )النســاء، 73(
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والواقــع �أن الهــدي الإســاليم والــرتاث العــريب والإســاليم يضــع للصداقــة اعتبــاًرا كبــرًيا 
و�أمهيــة جتعــل الصداقــة يف مرتبــة القرابــة والنســب، ويف كتــب الــرتاث مســاحات واســعة 
ــن  ــة، واب ــة الهداي ــن وبداي ــوم ادلي ــاء عل حي ــزايل يف اإ ــد الغ ــل �أيب حام ــة، مث ــن الصداق ع
املقفــع يف »الأدب الكبــري« وابــن مســكويه يف »هتذيــب الأخــالق وتطهــري الأعــراق« 
آداب املريديــن« و�أيب حيــان التوحيــدي يف »الصداقــة والصديــق«  والســهروردي يف »�

ــن«. ــا وادلي ــاوردي يف »�أدب ادلني وامل

يقول الشاعر اجلاهيل لبيد بن ربيعة:

وقول هو املرء اذلي ليس جاره مضاعا ول خان الصديق ول غدر

ويقول املتني:

رش البالد ماكن ل صديق به     ورش ما يكسب الإنسان ما يصم

والصداقــة مــن رضورات احليــاة وخباصــة يف املدينــة، ســواء يف بعدهــا الفضيل املسســتقل 
ــني  ــب ب ــاء احل ــرية، �أو يف فض ــن واجل ــل وامله ــاةل والعم ــاء الزم ــاحل، �أو يف فض ــن املص ع
الرجــال النســاء �أو يف الأخــوة والأمومــة والأبــوة والقرابــة، مث يه مصــدر الإنســان للقــدرة 

عــىل العيــش يف اجملمتــع واكتســاب ادلمع والانــامتء واملشــاركة.

ن اكنــت ليســت  حتتــاج الصداقــة اإىل همــارات ورشوط فرديــة وجامعيــة، ويه واإ
ذ خيلــط النــاس بــني الصداقــة والزمــاةل،  هنــا حتتــاج اإىل تدريــب واسســتحضار؛ اإ صعبــة، فاإ
ن  وحتّمــل الصداقــة بقــمي ومصــاحل ليســت جــزًءا مهنــا؛ فاملصــاحل املتبــادةل بــني النــاس، واإ
اكنــت رضوريــة �أو مفيــدة فــال عالقــة لهــا ابلصداقــة ســواء وجودهــا �أو نفهيــا، وتربــط �أيًضــا 
ن اكنت  ابحتياجــات يوميــة �أو عابــرة مثــل الرفقــة، وحيسســهبا البعــض صداقــة، فهــ�ي �أيًضــا واإ
ــت الزمــاةل واجلــرية والرفقــة واملصــاحل  ن اكن ــة، واإ ــدة لكهنــا ليســت جــزءا مــن الصداق جي

ميكــن �أن تتطــور اإىل صداقــة.
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واحلــال �أن النــاس وخباصــة يف املــدن يف حاجــة اإىل منظومــة عالقــات جيــب متيزهــا عــن 
الصداقــة؛ الزمــاةل يف العمــل واملهــن واملصــاحل وامجلاعــات والنقــاابت والأحــزاب، والقرابــة، 
ــرة يف الســوق واملصــاحل والهــواايت، مثــل  واجلــرية، والعالقــات اليوميــة املنتظمــة �أو العاب
ــات  ــع عالق ــة، ويه ابلطب ــاة اليومي ــة الســفر �أو احلي ــع، �أو رفق ــون والبائ ــني الزب ــة ب العالق

رضوريــة �أو مفيــدة، ولكهنــا ليســت »صداقــة«.

ــا، �أو البحــث عــن  ــاء بنفســه روحيًّ ــات الإنســان لالرتق ــن تطلع ــمتدة م ــة مسس الصداق
املعــى واجلــدوى يف احليــاة، �أو تلبيــة الاحتياجــات امجلاليــة يف احليــاة والمتــدن، وذلكل فــاإن 
الأصدقــاء جيمــع بيهنــم اجتاهــات و�أفــاكر و�أعــامل مرتبطــة بســعهيم املشــرتك لالرتقــاء ب�أنفســهم 
�أو �أعــامل تطوعيــة ل مصلحــة مبــارشة فهيــا ســوى خدمــة الأفــراد واجملمتعــات بــال مقابــل، 
ــة ويوميــة مثــل  �أو برامــج و�أفــاكر ومشــاراكت ثقافيــة وفنيــة وجامليــة، ســواء اكنــت عفوي
تبــادل املعرفــة يف الشــ�أن العــام والثقــايف واحليــايت، �أو املشــاركة املنظمــة يف الثقافــة والفنــون 
بــداع، �أو رفــاق جمالــس املــدن الــي تعقــد يف البيــوت �أو املقــايه  واملوسســيقى والكتابــة والإ
ضافــة  للتــاليق واحلــوار وتبــادل املعرفــة والأحاديــث املفيــدة، �أو التســلية ... ورمبــا يكــون اإ
الرايضــة مكصــدر رويح للمشــاركة والصداقــة، ولكــين مــرتدد بســبب مــا �أصــاب الرايضــة 

مــن حتــولت خارجــة عــن فكرهتــا املنشســئة.

ــا  هن ــة، فاإ ــري مادي ــة �أو غ ــدو مثالي ــمي تب ــدور �أو تنشــ�أ حــول ق ــت ت ن اكن ــة واإ والصداق
ليســت ابلــرورة مثاليــة، سســتكون الصداقــة �أمجــل و�أوثــق ابلطبــع لكــام اقرتبــت مــن الكامل 
ل ابلقــدر اذلي خيــّل جبوهرهــا، الــرشط الأســايس للصداقــة �أهنــا  ولكــن ذكل ليــس رشطــا اإ
ن اكنــت رضوريــة للمــدن  تــدور حــول قــمي واحتياجــات معنويــة غــري ماديــة، ويه قــمي واإ

هنــا ليســت مرتبطــة ابلــرورة ابلحتياجــات الأساسســية واليوميــة. والمتــدن، فاإ

وميكــن الإ�ــارة اإىل مجموعــة مــن الــرشوط الــي جتعــل الصداقــة حقيقيــة وفاعــةل، مثــل 
الوفــاء وادلميومــة، والعفويــة بــال تلــف، والكرم العميل، والتســامح، والصدق، والاسســامتع 

متــاع واملؤانســة، واملشــاركة مــع الاحتفــاظ ابلفرديــة واخلصوصيــة. والتفاعــل، والإ
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ومتثــل الصداقــة �أحــد مــؤرشات المتــدن وقــدرة �أهلهــا عــىل الارتقــاء حبياهتــم، وحاميــة 
�أنفســهم مــن اخلــواء والعــزةل، ولكــن الصداقــة متثــل جــزًءا قليــاًل مــن حيــاة النــاس و�أوقاهتم، 
واجلــزء الأكــر مهنــا تسســهتلكه العالقــات الاجامتعيــة واملهنيــة يف العمــل واجلرية واملناسســبات 
ــة  ــة وعائلي ــات خشصي ــرية اإىل صداق ــان كث ــات يف �أحي ــذه العالق ــور ه ــاءات، وتتط واللق
تتجــاوز الزمــاةل والرفقــة، ولكهنــا يف حدهــا العــام املتوســط حتقــق للنــاس قــدرة عــىل العمــل 
نــه ل ميكــن  املشــرتك وبنــاء عالقــات اجامتعيــة وهمنيــة رضوريــة للحيــاة والعمــل، ويف ذكل فاإ
اختيارهــا �أو جتنهبــا، فهــ�ي تتشــلك يف فضــاءات ل خيتارهــا الشــخص بنفســه، ويظــل يف 

حاجهتــا اجامتعيًّــا ومعليًّــا، ويــؤدي التفريــط هبــا اإىل خســائر وتضحيــات خشصيــة وهمنيــة.

وهنــا يكــون مثــة رضورة وحاجــة ملالحظــة المتــدن العــام يف العالقــات الاجامتعيــة 
والســلوك، و�أن تســامه املــدن واملــدارس ووســائل الإعــالم والتواصــل يف بنــاء قــمي المتــدن 
الــي تســاعد �أهــل املدينــة عــىل العمــل والعيــش معــا، وميكــن يف اللقــاءات اليوميــة ويف 
اجامتعــات العمــل مالحظــة �أمنــاط عــدة مــن الســلوك الي تلحــق رضًرا ابلعمــل والعالقات، 
وتغمــر النــاس مبشــاعر وطاقــات ســلبية جتعــه يشــعر ابلضيــق والرغبــة يف عــدم املشــاركة 
العامــة والاجامتعيــة، .. ويه �أيًضــا مــؤرشات عــىل الأزمــة النفسســية والاجامتعية املسســتدل 

هبــا عــىل احــامتلت وفــرص الكراهيــة.

ــدن  ــة يف امل ــاة اليومي ــات العمــل واحلي ــة، فعالق ــرشوط الصداق ــةل ل ــات مقاب ويه صف
وجمالســها واجملمتعــات احلديــث ل يصلــح فهيــا البخيــل �أو الــرشه �أو الــراثر اذلي يقاطــع ول 
يصغــي �أو الرجــي �أو املنفصــل عــن الواقــع �أو الــاكذب �أو الــاكره �أو املتعصــب �أو ادلعــّي 
ــو  ــون املــدن ومؤسســاهتا وجمالســها للعمــل ضــد نفســها، وختل �أو املهــووس، فهــؤلء حيول

بســبهبم مــن الامتســك والتضامــن.

و�أهــل املــدن خباصــة ينشســئون ابلصداقــة عالقــات تــرىق حبياهتــم ومتنــح املــدن ادلفء 
وامجلــال، وختفــف مــن قســوة احليــاة والعمــل، وتعــوض غيــاب عالقــات القرابــة �أو ضعفهــا، 
ــاء والكــرم  ــة والإصــالح، مثــل الوف ــا وقــا تعــزز رســاةل املدين ويف ذكل يكرســون �أخالق
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العمــيل والعطــاء والتطــوع والتســامح والصــدق والاسســامتع والتفاعــل واحلــوار واملشــاركة 
متــاع واملؤانســة. والثقــة والفرديــة .. والإ

ــئة  ــمي النا�س ــش املشــرتك والق ــات والعي ــني العالق ــاين ب ــريب والإنس ــرتاث الع ــط ال يرب
عهنــا ومهنــا الصداقــة والوفــاء والالــزتام وحفــظ الأرسار، ويرمــز لهــا عــادة ابلــزاد او اخلــز 
وامللــح، ويوصــف مــن خيــون الصداقــة والعــرشة واحلقــوق ابلواجبــات ب�أنــه »خيــون الــزاد« 
ــرب  ــس الع ــح« ويف جمال ــش ومل ــا »عي ــ�أن بينن ــة ب ــات الطيب ــة والعالق ــون الصداق ويصف

يقســمون ابلقهــوة، ابعتبارهــا رمــًزا للســالم واملشــاركة بــني النــاس.

ويف التقاليــد الإنســانية �أن يتنــاول الشــخص مــن الطعــام لقمــة واحــدة اإن اكن ل يريــد 
ذا قــدم للنــاس  الألك تعبــرًيا عــن املشــاركة والســالم، لأن الامتنــاع عــن تنــاول الطعــام اإ
براهــمي الطعــام »جعــل  آن الكــرمي عندمــا قــدم النــي اإ يعــين الســوء والــرش والقتــال، ويف القــر�
ليــه نكــرمه  حنيذ«)هــود، 69( للضيــوف وامتنعــوا عــن تنــاوهل »فلــام ر�أى �أيدهيــم ل تصــل اإ
و�أوجــس مهنــم خيفــة« )هــود، 70(، فقــد اكن النــاس عندمــا ينــوون قتــال خشــص �أو قــوم 

يرفضــون تنــاول طعاهمــم حــىت ل يقعــوا يف اخليانــة، �أو يضطــروا لالمتنــاع عــن القتــال.

ــع،  ــو رسي ــف �أســامة �أب ــمل النفــس«( )3( ت�ألي ــن منظــور ع ــة م ــاب »الصداق ــل كت ميث
ــو  ــاول �أب ــم، ويتن ــي املنظ ــال البحــث العلم ــة يف حم ــال الصداق ــة لإدخ ــة همم ــاوةل عربي حم
رسيــع موضــوع الصداقــة مــن منظــور عــمل النفــس الاجامتعــي اذلي حيــاول اكتشــاف قوانــني 
التفاعــل بــني الشــخص وبــني الآخــر، ومنظــور ارتقــايئ حيــاول اكتشــاف قوانــني الســلوك 

الإنســاين عــر مراحــل العمــر.

ن الشــواهد تبــني �أثــر العالقــات الاجامتعيــة الناحجة يف دمع الصحة اجلســمية والنفسســية  اإ
فــراد، ممــا جيعــل قضــااي الصداقــة مدخــاًل همًمــا يف التنشســئة والعمــل الاجامتعــي،  للأ
وذلكل فــاإن �أسســئةل مثــل كيــف تبــد�أ الصداقــة الناحجــة بــني الأفــراد؟ وكيــف تسســمتر؟ ومــا 
املهــارات الاجامتعيــة الالزمــة لكتســاب الأصدقــاء؟ ومــا مظاهــر اخلالفــات الــي تقــع بــني 



التطرف والكراهية مبا هام �أزمة الفرد والشعور ابلوحدةالتطرف والكراهية مبا هام �أزمة الفرد والشعور ابلوحدة 322322

الأصدقــاء؟ ومــا الأســاليب املالمئــة لفــض هــذه اخلالفــات، واحلفــاظ عــىل الصداقــة؟ تبدو 
قضــااي هتــم الأرس واملــدارس واملربــني واملؤسســات وحــىت الــرشاكت التجاريــة، فالإنســان 
نتاجيتــه يف جــو الصداقــة والألفــة والقــدرة عــىل التفــامه مــع الآخريــن. جيــد ســعادته وتزتايــد اإ

ــة،  ــالت الإجيابي ــة يف خفــض مشــاعر الوحــدة ودمع املشــاعر والانفع وتســهم الصداق
ــة الاجامتعيــة، والإفصــاح عــن اذلات، واملســاندة الاجامتعيــة، واملشــاركة يف  مثــل املقارن
امليــول والاهامتمــات، وتســهم �أيًضــا يف معليــات التنشســئة الاجامتعيــة، مثــل العمــل امجلاعي 

بــروح الفريــق الواحــد، والاقتــداء والتعــمل.

والصداقــة ســلوك يرتقــي مــع الإنســان ويتطــور، فهــ�ي يف مرحــةل الطفــوةل لعــب جامعــي، 
وتعــمل و�ــعور ابلأمــن، ويف مرحــةل املراهقــة ســلوك اجامتعــي وحمــاوةل للبحــث عــن دور يف 
احليــاة واجملمتــع، ويف مرحــةل الشســباب الباكــر رمبــا تتكــون �أمه صداقــة العمــر الــي متتــد عــادة 
طــوال حيــاة الإنســان، وتكــون �أساًســا للعمــل املشــرتك واملصاهــرة والنشــاط الاجامتعــي 

والتطوعي.

ويعــزف املــرء بعــد ســن الر�ــد عــن تكويــن صداقــات جديــدة ويظــل حيــّن لصداقتــه 
وتزايــد  والإجنــاب  الــزواج  بعــد  كثــرًيا  يقــل  �أن دوره الاجامتعــي  القدميــة، وخباصــة 

املســؤوليات والالزتامــات يف العمــل واحليــاة.

ل تــ�أيت الصداقــة بطــرق غامضــة، �أو ابملصادفــة ولكهنــا همــارات وجتــارب يسســتطيع 
الإنســان صقلهــا وتمنيهتــا، ليختــار �أفضــل الأصدقــاء وحيافــظ عــىل صداقتــه.. ورمبــا تكــون 
الصداقــة �أمه مــورد ميتلكــه الإنســان يف حياتــه، وقــد تكــون ندًمــا دامئـًـا »اي ليتــين مل �أختــذ 
ل املتقــني« )الزخــرف،  فــالًن خلياًل)الفرقــان، 28(  »الأخــالء يومئــذ بعضهــم لبعــض عــدو اإ

)67

الشــاعر الأمريــيك �ــارلز هانســون تــون هل قصيــدة مجيــةل ومؤثــرة ســ�أحاول �أن �أعــر 
ايه قريبــني يف منطقــة يف هــذه املدينــة  عهنــا ابلعربيــة، فهــو يقــول: »دلي صديــق �أعيــش واإ
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الهائــةل بــال حــدود، ومتــر الأايم والأســابيع قبــل �أن �ألحــظ �أن سســنة انقضــت دون �أن �أرى 
ــي  ــة. ويعــمل صديق ــة بفظاع ــة واملنطلق ــاة الريع ــدمي. بســبب هــذه احلي ــي الق وجــه صديق
ــوم  ــا الي ــة، ولكن ــا فتي ــزورين و�أزوره حــني كن ــا اكن ي ــين. عندم ــه حيب ــمل �أن ــه و�أع �أين �أحب

ــا لعبــة »صناعــة الامس«. مشــغولون، مرهقــون. ترهقنــا دوامــة لعبــة خسيفــة، ترهقن

قلــت لنفــي: غــًدا ســ�أتصل جبــمي. و�أؤكــد هل �أين مل �أنســه، ولكــن غــًدا جــاء ومــى، 
واملســافات بيننــا تزيــد وتزيــد.

واليــوم جاءتــين برقيــة �أن جــمي قــد مــات. وهــذا مــا جنينــاه ومــا نسســتحقه يف الهنايــة، 
صديــق غائــب اإىل الأبــد« )4(

ــن يف  ــة الاكم ــاب الصداق ــف وغي ــن العن ــل م ــن خمــزون هائ ــبوك« ع يكشــف »فيسس
العقــول الباطنــة ويف الال�ــعور؛ غيــاب مفــزع للتســامح، جعــز عــن احلــوار، ضعــف 
ــد يف  ــة وزه ــتفزاز وكراهي ــىل ابل، اسس ــر ع ــالت ل ختط ــيئة، ت�أوي ــون س ــامتع، ظن الاسس

ــتعداء.. ــىل الاسس ــت ع ــة وهتاف الصداق

واحلــال �أن ذكل جيعــل املتابــع يشــعر وكأن نسســبة كبــرية مــن النــاس مثــل قنابــل موقوتــة، 
ميكــن �أن تنفجــر يف �أيــة حلظــة، مــن دون توقــع، ول قــدرة عــىل متيــز مــن ســينفجر ومــن 
لــن ينفجــر، ومــىت وكيــف ينفجــر! و�أعتقــد �أن احلقــد اذلي يكشــف عنــه احلديــث الظاهــر 
ــاه لأجــل  �أو العقــل الباطــن، عــىل درجــة مــن اخلطــورة حتتــاج اإىل تركــز جامعــي، وانتب
ــايت  ــت �أن حي ــن: �أدرك ــرييك جميــس بودلوي ــي( الأم ــروايئ )الأفريق ــول ال ــه. يق ــالج من الع
همــددة ليــس بســبب الظــمل اذلي ميارســه البيــض، ولكــن بســبب احلقــد ادلفــني اذلي �أمحــه 
يف قلــي)5( ذكل �أن �أســو�أ مــا نصــاب بــه هــو احلقــد اذلي ل يبقــي ول يــذر... و�أســو�أ مــن 
ــني الغضــب واحلســد؛ فالغضــب مــورد  ــد �أو عــدم المتيــز ب ذكل حتــول الغضــب اإىل حق
هــداره يف مشــاعر مَرضيــة �أو �أعــامل ل تفيــد، وخباصــة �أولئــك اذليــن  مثــني ل جيــوز �أبــًدا اإ

اختلــط علهيــم العمــل العــام ابحلقــد واحلســد، بــدل مــن الغضــب واملعارضــة!
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يبــدو -وهــذه مغامــرة اقرتاحيــة- �أن اضطــراب قــمي الصداقــة والعمــل والعالقــات 
ــي  ــة ال ــا �أهنــا تنشــ�أ بعيــدا عــن �أساســها وجذورهــا املكين الاجامتعيــة وفشــلها يف جممتعاتن

حتمهيــا وختدلهــا، ويه حــب احليــاة ..

وعندمــا تقــام معــزوةل عــن ذكل، جمــردة مــن �أســاس �أو عــىل �أســاس قــرايب �أو ديــين 
ــاة  ضــايف للحي ــورد اإ ــة م ــن والقراب ــراب لأن ادلي ــض والاضط ــون عرضــة للتناق ــا تك هن فاإ
والارتقــاء هبــا وليســا �أساسســيني، الصداقــة والثقــة والعالقــات تقــوم عــىل احليــاة، ابعتبارهــا 
حيــاة جيــب �أن تكــون مجيــةل وجديــرة �أن تعــاش، ادليــن ميكــن �أن يســاعدن يف ذكل ولكــن 
ــع وتنحــر يف  ــدن ترتاج ــا يف امل ــا ولكهن ــاعدن �أيًض ــة تس ــا، والقراب ــدث تلقائًي ذكل ل حي

�أمهيهتــا وقميهتــا..

نبــد�أ بتنظــمي وحتســني مــواردن وعالقاتنــا ومؤسســاتنا و�أعاملنــا والترشيعــات الناظمــة لهــا 
وثقافتنــا وقمينــا عــىل �أســاس فــن احليــاة، كيــف نعيــش حياتنــا، كيــف تكــون �أفضــل؟ كيــف 
حنسســهنا ابسســمترار؟ فننشــئ املنظومــات الاقتصاديــة والاجامتعيــة والسسياسســية واملؤسسســية 

يف ادلوةل واجملمتــع وفــرداًي عــىل �أســاس مــا جيعــل حياتنــا �أفضــل!

والعامــة  اخلاصــة  والواجبــات  ونــؤدي الاعــامل  والأذى،  اخملاطــر  نتجنــب  وحنــن 
والتطوعيــة ونعيــش حياتنــا ومنــارس هواايتنــا وعالقاتنــا مــن معــل ومصــاحل وزمــاةل وصداقــة 
ونلــزتم حنــو �أرسن وذوينــا واملصــاحل العامــة والســلوك الاجامتعــي القــومي و�أســلوب احليــاة 
امجليــل ونشــارك يف احليــاة العامــة واليوميــة ونبــذل وندخــر، بدافــع احلــب، حــب احليــاة 
واذلات والنــاس والأبنــاء وامجلــال واخلــري، احلــب املنشــئ للمســؤولية والالــزتام والاحــرتام 

واملعرفــة.

ــة  ــة العام ــاكر والســلوك واملنظوم ــىل الأف ــا وحامكــة ع ــية علي ــة �أساسس ــاة قمي حــب احلي
فــراد وادلوةل واجملمتــع ويف غيــاب هــذه القميــة ل يعــود للحيــاة قميــة، ومــن مث ل يكــون  للأ

بــداع وتقــدم، بــل وتنشــ�أ العيــوب واجلرامئ واملشــالكت والأزمات.  اإ
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ريــك فــروم مجموعــة مــن الكتــب العميقــة واملتخصصــة يف عــمل النفــس  �ألــف عــامل النفــس اإ
والــي تصلــح يف الوقــت نفســه للمثقفــني، ففــي قــدرة فــروم عــىل رشح فكرتــه وتوضيحهــا 
ــراد  ــدرة الأف ــدة ويف ق ــة الصاع ــح يف ظــل الفردي ــاكر تصل ــدمي �أف ــىل تق ــرًيا ع يســاعدن كث
املتناميــة عــىل تعلــمي �أنفســهم، وعــالج �أنفســهم ب�أنفســهم، ومل يعــد الكتــاب مصــدًرا للتســلية 
ــاة ميــارس عــىل  ــه جــزء مــن العمــل اليــويم واحلي ــاء الفــراغ، ولكن ــة الوقــت يف �أثن وتزجي
حنــو جــدي ومتخصــص لأجــل التعلــمي اذلايت والتعلــمي املسســمتر لأجــل مواهجــة التحــولت 
ن  الكــرى يف املعرفــة واذلي جيعــل الإنســان مغيًبــا متاًمــا حــىت يف جمــال معــةل واختصاصــه اإ

مل ميــارس معليــة تعلــمي وتثقيــف قاسســية وممــةل.

ابلطبــع فــاإن مفاهــمي وهمــارات مــن قبيــل احلــوار والتحليــل النفــي وفهــم اذلات ليســت 
جديــدة، لكهنــا اليــوم ت�أخــذ طابًعــا ثقافيـًـا وعاًمــا لأجــل الت�أهيــل امجلاعــي الواســع للمشــاركة 
يف مرحــةل املعرفــة اجلديــدة وتداعياهتــا الاقتصاديــة والاجامتعيــة، وميكــن النظــر عىل ســبيل 
املثــال اإىل مجــةل مــن الظواهــر اجلديــدة الــي تشــلك اجملمتعــات وتوهجاهتــا اليــوم، فالروايــة 
ــق املســكون  ــم العمي ــريف ومصــدر للفه ــا حبــث مع ــة مســلية ولكهن ــة رسدي ــد حاكي مل تع
ابلفلســفة، والفلســفة نفســها مل تعــد اليــوم ختصصــا صعبــا ومعقــدا يشــغل بــه خنبــة قليــةل 
ــد�أت تصــدر  ــية ب ــة فرنسس ــة، حــىت اإن حصيف ــة عام ــول اإىل ثقاف ــا تتح ــاس ولكهن ــن الن م
ــيفرة دافنــي«  ــل »�س ــف �أن رواايت مث ــبوعًيا، وميكــن مالحظــة كي ــا فلســفيًا �أسس ملحقً
يكــو، وغريهــا مــن الــرواايت القامئــة عــىل املعرفــة  دلان بــراون، �أو »امس الــوردة« لإمرتــو اإ

قبــاًل كبــرًيا، وبيــع مهنــا عــرشات املاليــني مــن النســخ. والفلســفة لقــت اإ

ــورة  ــا الث ــا وحتولهت ــوق يف معــق �أثره ــي تف ــة وال ــن مســار البرشي يف هــذه املرحــةل م
ننــا يف مواهجــة فقــدان اجلــدوى واملعــى همــام اكنــت ختصصاتنــا وهمننــا و�أعاملنــا  الصناعيــة فاإ
ووظائفنــا، �أســاتذة و�أطبــاء وحمامــني وكتــاب وحصفيــني وهمندســني، وعــىل مسســتوى 

ــات و�أســواق. ــدراس وجامع ــن وزارات وم ــا م مؤسســاتنا �أيًض
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صغــاء طويــةل  عــادة تشــكيل وتعلــمي متواصــل ودؤوب، ومعليــة اسســامتع واإ ىل اإ حنتــاج اإ
ومعيقــة تعلمنــا مــن جديــد لك يشء وجتــدد �أو تلغــي لك مــا تــرامك دلينــا مــن خــرات وعلــوم 
صغــاء يلتقــط املعــارف  وثقافــة وقصــص ومواقــف و�أفــاكر وممارســات وعــادات، حنتــاج اإىل اإ
والأفــاكر اجلديــدة واملالمئــة، لأننــا مقدمــون عــىل حيــاة سســتكون بــلك مفرداهتــا منقطعــة 
عــن املــايض، ل املــدارس واجلامعــات سســتكون يه نفســها، وسســيكون الفــرق بيهنــا وبــني 
ــيكون  ــامل، فسس ــن والأع ــب، ول امله ــني الكتاتي ــذه وب ــني ه ــرق ب ــل الف ــوم مث ــة الي القامئ
الفــرق بــني الأطبــاء غــدا و�أطبــاء اليــوم مثــل الفــرق بــني هــؤلء وبــني الكهنــة واحلجامــني 

والعطاريــن اذليــن اكنــوا يعاجلــون النــاس ويداووهنــم.

ن الــرشط الأول للحــوار هــو القــدرة عــىل الإصغــاء  يقــول الفيلســوف الأملــاين بولنــوف اإ
اإىل الآخــر، والإصغــاء يعــين �أكــر مــن التقــاط الإ�ــارات الصوتيــة، كــذكل �أكــر مــن فهــم 
نــه يعــى �أن �أدرك �أن الآخــر يــود �أن يقــول يل �ــيئًا همــام ابلنسســبة اإيل،  مــا يقــوهل الآخــر، اإ
ــا  ذا دعــت الــرورة، عــىل تغيــري ر�أيي.« و�أم ــد يرمغــين، اإ ــه وق �ــيئًا عــىل �أن  �أفكــر في
ــتعًدا للتــرصحي  ــبق الآخــر فهــو الثقــة ابلآخــر، وتعــين �أن يكــون املــرء مسس الــرشط املسس
ذا مل تثــق مبــا فيــه  بر�أيــه ول خيــى الأذى، يقــول الفيلســوف الصيــين »لوتســه«: »اإ
الكفايــة، فــال �أحــد ســيثق بــك.« ول يشء اكحلــوار خيلــق �أساًســا للثقــة يــرتخّس عــىل حنــو 

متقــدم.

ــا، مث  ــم نفســه وحتليله ــه يف فه ــاء«  )6( قارئ ــن الإصغ ــروم »ف ــك ف ري ــاب اإ يســاعد كت
�ــفاهئا مــن العلــل واملشــالكت والأزمــات الــي ل يــاكد خيلــو مهنــا �أحــد مــن النــاس يف 
مسســتوايت ودرجــات متفاوتــة؛ فنحــن مجيعــا نواجــه ضغوًطــا، ومــررن بتجــارب تؤثــر فينــا 
ننــا نســك ونفكــر ونتذكــر وننــى عــىل حنــو مشــحون  وتشــلنا، ويف كثــري مــن الأحيــان فاإ
ابلأزمــة والضغــوط بــدون �أن نعــي �أننــا نــر ب�أنفسســنا �أو نسســتغرق فهيــا عــىل حنــو َمــَريض، 
ــه مــن فــرص وجــامل ميكــن �أن تشــفينا  ــا في ــا وم ــامل مــن حولن ــا وعــن الع ونغفــل عــام فين

وتســاعدن.
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يقــدم فــروم عــرش خطــوات للمعرفــة والشــفاء: التحليــل �أو معرفــة اذلات �أو الوعــي، 
وتغيــري الســلوك، وتمنيــة الاهــامتم ابلعــامل، والقــراءة، وتعــمل التفكــري النقــدي، و�أن يــدرك 
املــرء لشــعوره، ويــدرك �أيًضــا جســمه، ويــدرك نرجســيته، وحيلل نفســه، والرتكــز والت�أمل.

ذا مل �أفكــر نقــداًي فــ�أن عرضــة لــلك الت�أثــريات، ولــلك املقرتحــات، ولــلك  يقــول فــروم: »اإ
ــًدا. ول ميكــن  ــوم الأول فصاع ــن الي ــا م ــي �أتلقهّن ــب املنتــرشة ال ــلك الأاكذي الأخطــاء، ول
للمــرء �أن يكــون حــًرا، ول �أن يكــون ذاتـَـه، ول �أن يكــون هل مركــز يف ذاتــه، مــا مل يكــن 

قــادًرا عــىل التفكــري نقــداًي«.

ــا  ــل. ورمب ــروم �أســاس العل ــر�أي ف ــا ب ــل، لأهن ــف طوي ــية اإىل توق ــاج الرجسس ــا حتت رمب
نوافقــه مجيًعــا وحنــن نالحــظ يف جممتعاتنــا الســلوك الرجــي اليــويم يف العمــل والعالقــات 
ــو: »الشــخص اذلي ل يكــون  ــروم ه ــه ف ــام يعرف ــة. والرجــي ك ــاة اليومي و�ــؤون احلي
ــة؛  ــا حقيقي ــا اإىل ذكل يراه ــه وم ــاكره و�أحاسيس ــا. ف�أف ــري ذاتًي ل اذلي جي ــده اإ ــع عن الواق
ىل �أبعــد احلــدود لأنــه يف الأصــل  ومتثـّـل الواقــع. وذلكل، فالطفــل الصغــري يكــون نرجسســًيا اإ
ــه  ــع يف اخلــارج بعــد. واملريــض اذُلهــاين نرجــي متطــرف؛ لأن واقع ــده واق ل يوجــد عن
ــا  ــد �أو ذكل، �أي �أنن ــذا احل ــيون اإىل ه ــة. وُجلّنــا نرجسس ــه ادلاخلي ــله جتارب ــد تش الوحي
ل مــا هــو يف داخلنــا، ل مــا يشــري اإىل  ىل �أّل حنســب حقيقيـًـا اإ منجذبــون قليــاًل �أو كثــرًيا اإ

آخــر«. خشــص �

ويؤكــد هنــا �أنــه ابلنسســبة اإىل فهــم الإنســان، �أي اإىل فهــم �أنفسســنا، فــاإن فهــم الرجسســية 
ــاًل عــن مالحظــة  ــاًل مجي ــروم مث ــر ف ــا. ويذك مــن �أمه الأمــور، و�أهنــا مل جتــد الاهــامتم حقً
الإنســان لنفســه؛ كيــف �أننــا نالحــظ يف سســياراتنا �أي اختــالف حيــدث فهيــا و�أدىن صــوت 
ــيارة حتتــاج اإىل حــّل.  ــدرك عــىل الفــور �أن مثــة مشــلة يف السس �أو جضــة غــري م�ألوفــة، ون
هــذه احلساسســية العاليــة حنتاهجــا �أكــر ملالحظــة �أنفسســنا، و�أن منــك قــدًرا اكفيـًـا مــن الرتكــز 

والت�أمــل يســاعدن عــىل الإدراك، �أو مينحنــا القــدرة عــىل ذكل.
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يذكــرين هــذا بقــوهل تعــاىل »ونفــس ومــا ســواها، ف�أهلمهــا جفورهــا وتقواهــا، قــد �أفلــح 
مــن زاكهــا، وقــد خــاب مــن دســاها« )الشــمس، 7-11( فاملشــاعر والأفــاكر واذلكــرايت 
الــي حنملهــا �أو نفقدهــا يه طاقــة منشســئة لنــا وموقفنــا يف احليــاة وعالقتنــا ابلآخريــن، حنــن 
ــاإن تركنــا احلقــد  ــنا هبــذه الطاقــة الــي حنلهــا فينــا �أو مننعهــا �أن حتــل فينــا. ف نشــلك �أنفسس
ــا  يذاهئــم متــلأن، مث �أغلقن ــن واإ ــة يف تدمــري الآخري واحلســد وحــب اذلات والغــرور والرغب
�أنفسســنا �أمــام عواطــف احلــب والتســامح ونسســيان الإســاءات والرغبــة يف اخلــري للآخريــن 
ىل  ننــا نشــلك �أنفسســنا عــىل حنــو خطــري عــىل �أنفسســنا وعــىل اجملمتــع،.. نتحــول اإ والتواضــع فاإ

اكئنــات خطــرية ومؤذيــة، وميكــن �أن تنفجــر يف �أيــة حلظــة.. كيــف نشــلك �أنفسســنا؟

يســك النــاس �أكــرمه يف اسســتحضار الطم�أنينــة ودفــع القلــق واهلمــوم يف الإغــراق 
ــة، وهــذا  ــدر مــن الســعادة والطم�أنين ــون عــىل ق ــر والتــالوة، ومه حيصل يف الصــالة واذلك
ابملناسســبة حيــدث لــلك ممــاريس الطقــوس والشــعائر ادلينيــة يف مجيــع الأداين، مــا يعــين �أن 
ذا اعتــرن  ل اإ الشــعور ابلطم�أنينــة والراحــة ليــس ُمسســمتًدا مــن صــواب الفعــل ابلــرورة اإ
ــة  ــح الطم�أنين ــة متن ــوز ادليني ــوس والرم ــرحج �أن الطق ــة، وامل ــة صائب ــع املامرســات ادليني مجي
ولكــن هــذه الطم�أنينــة ليســت يه الشــفاء، هــذا مــا جيــب التذكــري بــه بــرمغ �أنــه خيالــف 

ــر. الاجتــاه الــاكحس يف التعبــد والصيــام واذلك

ورمبــا حيــدث العكــس فهــذا الشــعور الزائــف ابجلهــل يزيــد املــرض متكنًــا واسســتفحاًل، 
ففــي مظنــة الشــفاء مــع اسســمترار املشــاعر املرضيــة والغرائزيــة التدمرييــة والضــارة البدائيــة 
ــه  ــر اإىل حالت ــد ينظ ــا، وق ــاوةل تغيريه ــبهتا وحم ــه وحماس ــالج نفس ــن ع ــان ع ــل الإنس يغف

ــنًا«. )فاطــر، 8( آه حسس ــر� ــن هل ســوء معــه ف معكوســة »زي

ــل  ــراض وعل ــوب و�أم ــن عي ــد م ــن والتعب ــا مينحــه العطــاء والتدي ــن ذكل م والأســو�أ م
جديــدة، مفــع ضعــف التجربــة وقــةل العــمل وهشا�ــة النفــس وحضالهتــا يــرى املتديــن نفســه 
حلــاق الأذى هبــم، و�أســو�أ مــن  �أفضــل مــن الآخريــن، ويبيــح لنفســه الاسســتعالء علهيــم واإ
ذكل لكــه مــا حتــل فيــه مــن مشــاعر العجــب والتكــر عــىل الآخريــن ومظنــة �أنــه �أحســن 
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ــن اإىل مصــدر  ــه حيــول التدي ــني، لأن ــب املتدين ــن �أن يصي ــا ميك ــذا �أســو�أ م ــم، .. وه مهن
ضــايف جديــد للعلــل، �أو يضيــف للعلــل الاكمنــة والأصليــة عوامــل و�أسســبااًب جديــدة لزتيــد  اإ
ــي  ــاح الومه ــعوًرا ابلنج ــن � ــده التدي ــاًل يزي ــاإن اكن فا� ــس، ف ــن النف ــا م ــة ومتكنً رشاس
ن اكن مقــرًصا يف  و�أنــه ل رضر مــن فشــه طاملــا �أنــه جــى قــدًرا هائــاًل مــن احلسســنات، واإ
ــا  نــه يــراتح مــن ت�أنيــب الضمــري ول جيــد وازعًــا ذاتًي معــه �أو يغــش النــاس �أو يرقهــم فاإ
للتصحيــح واملراجعــة، و اإن اكن مليئـًـا مبشــاعر احلقــد عــىل الآخريــن وغيــاب التســامح فــاإن 
ــاء �أو وازع لهتذيهبــا، وقــد يغلــف مشــاعره  ــال حي ــن يطلــق مشــاعره عــىل جسيهتــا ب التدي
ــة،  ــد والكراهي ــتحقون احلق ــل �ــ�أًن ويسس ــومه �أهنــم �أق ــن بت ــة جتــاه الآخري الســلبية املرضي

لأهنــم بعيــدون عــن ادليــن.

ن النفــس لأمــارة  وقــال تعــاىل »ول �أقســم ابلنفــس اللوامــة« )القيامــة، 2( وقــال �أيًضــا »اإ
ل مــا رمح ريب« )يوســف، 53( النفــس الأوىل مجيــةل ومطلوبــة، ففــي قلقهــا ادلامئ  ابلســوء اإ
»اللــوم« تســعى دامئـًـا اإىل الأفضــل، وذلكل فقــد مدهحــا هللا بقســمه هبــا، والأخــرى ابلطبــع 
يه الــي جيــب �أن نســعى يف مقاومهتــا وهتذيهبــا،.. و�أمجــل مهنــام ابلطبــع »النفــس املطمئنــة« 
ل حلظــات قليــةل، مث نعــود  لهيــا، ول نــاكد نظفــر هبــا اإ و�أظهنــا حــاةل مثاليــة نســعى للوصــول اإ
اإىل حــاةل اللوامــة �أو ننتكــس اإىل الأمــارة ابلســوء، فيبــدو �أن الســعادة يف حالهتــا املطلقــة 
ــامًل يف ذكل  ــعادة وج ــن �أن جنــد س ــا ميك ــا، ولكن ــذه ادلني ــة ليســت موجــودة يف ه ادلامئ

»اللــوم« �أو يف حمــاوةل الارتقــاء ابذلات ومقاومــة العيــوب والأخطــاء والأهــواء.

ريــك فــروم مقتبًســا مــن فرويــد عاطفــة خبيثــة، وهمــام  الأزمــة النفسســية يه كــام يقــول اإ
ــة  ــنا ابحملامك ــاجل �أنفسس ــن �أن نع ــا ميك نن ــه، اإ ــص من ــرض جيــب �أن نتخل ــا م هن ــبهبا فاإ اكن س
ــة/ الأزمــة، كيــف جنعــل  ــنا عــىل جتــاوز التجرب ــا ومســاعدة �أنفسس ــا وحتليله ــة لتجاربن العقلي
حلياتنــا معــى وهدفــا نعــزت بــه ونســعى لتحقيقــه؟  كيــف نتخلــص مــن الاكتئــاب والقلــق؟

ــة ســيئة ول  ــف جترب ــي �أو توق ــن تلغ ــة ل ــة والعقلي ــذه الرايضــة الروحي ــاإن ه ــع ف ابلطب
ن  جتــاوزات واعتــداءات صادمــة منشســئة للأزمــات والعيــوب والعلــل، ولــن متنــح املــال اإ
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دراكــه منــذ البدايــة دلى لك الباحثــني  اكن ســبب الأزمــة نقــص املــال، .. هــذا مــا جيــب اإ
عــن الشــفاء، ولكــن هــذا الإصغــاء والت�أمــل يســاعدك عــىل �أن تكــون �أقــوى مــن الأزمــة 
وقــادرا عــىل مواهجهتــا، ويســاعدك عــىل حاميتــك مــن نفســك، وير�ــدك لتوقــف �أنــت مــا 
ن كنــت الطــرف املعتــدي واملســبب لأزمــة �أو صدمــة، ومينحــك »املناعــة  تسســتطيع وقفــه، اإ
نــه يضعــك يف مواهجــة الســؤال »مــاذا جيــب �أن  النفسســية« والعزميــة لتصحــح �أخطــاءك، اإ

�أفعــل؟«

والنفــس مثــل خــزان حتــّل �أو توضــع فيــه الأ�ســياء �أو يكــون مغلقـًـا همجــوًرا، فنحــن مــا 
ــيان، .. لننظــر فــا حيــّل فينــا،  ــنا مــن �أفــاكر وقــمي وعــزامئ وذكــرايت ونسس ــّل يف �أنفسس حُنِ
مــا جيــب �أن نسســتحر �أو نســتبعد مــن �أفــاكر ومواقــف، ومــا نتذكــر �أو ننــى، فنحــن 

مــا نتذكــر، وحنــن مــا ننــى.

ــد مشــلة  ــن والتعب ــن حيــّل التدي ــن هيبــط الشــفاء مــن الســامء عــىل غــري موعــد، ل ل
الفقــر والظــمل، ولكنــه مينحنــا �أو جيــب �أن مينحنــا الطاقــة الــي تســاعدن يف احليــاة، ف�أنــت 
ذن تسســمتد مــن الت�أمــل والصــالة والصيــام والعبــادة الطاقــة الإجيابيــة الــي متنحــك البصــرية  اإ
لهــام، والاحــامتل اذلي جيعــك �أقــوى مــن الأمل والصدمــة، والإرشاق اذلي جيعــك  والإ
�أقــوى ممــا �أنــت. هــل ميكــن �أن تكــون معليــة ترويــض اجلســد ورغباتــه فرصــة لرتويــض 
ــية  ــوب النفسس ــات والعي ــز والرغب ــا يف مواهجــة الغرائ ــة العلي ــمي الروحي ــز الق ــس وتعزي النف

»ادلنيــا«؟ 

ــيدها، �أو  الشــفاء النفــي دلى علــامء النفــس هــو القــدرة عــىل التحــمك ابلغرائــز وتر�س
كــام يقــول فــروم »تقويــة الأن يف مواهجــة الغريــزة« والعكــس حصيــح �أيًضــا فــاإن الأمــراض 
النفسســية ن�ســئة عــن تغلــب الغريــزة عــىل الأن، وهكــذا فــاإن الشــفاء يف القــوة والعوامــل 
التكوينيــة لــذلات والغرائــز، الســلبية والإجيابيــة،.. فالشــفاء يعمتــد عــىل اكتشــاف العواطف 

املكبوتــة، وحتويلهــا اإىل �ــعور، يشســبه ذكل  خــروج القيــح مــن بقعــة ملهتبــة.
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دراك  ن الشــفاء يعمتــد عــىل اإ مث يصــوغ فــروم نظريتــه يف املــرض والشــفاء ابلقــول اإ
الواقــع الال�ــعوري،  وكشــف الواقــع الال�ــعوري لشــخص مــن الأ�ــخاص مينحــه فرصــة 
آخــر،  ــط � ــن العواطــف بمن ــط م ــة من ــ�أن الشــفاء يكــون يف حمارب ــرتح ب ــايف، وذلكل يق التع
يــذاء والرجسســية ميكــن مواهجهتــا ابحلــب والتســامح  هنــاك �أهــواء خبيثــة مثــل احلســد والإ
والاهــامتم ابلعــامل )النــاس والطبيعــة( والفنــون والتفكــري، .. ذلة التفكري، فــاذلات �أو الأن يه 
القــوة املنفّــذة للأهــواء اخلبيثــة  وغــري اخلبيثــة. ولكــن املهــم يف الإنســان، ومــا حيــدد معــه، 

منــا هــو �أي نــوع مــن الأهــواء حيركــه. ومــا يصنــع خشصيتــه، اإ

ريــك فــروم يف دراسســته ملهنــج فرويــد يف التحليــل النفــي،  هــذه الأفــاكر اقتبسســهتا مــن اإ
�أعــدت صياغهتــا ابلطبــع، ووجدهتــا ببســاطة مترينــا ميكن تطبيقــه بنجاح يف الصــالة والصيام، 
ــم  ــاة تفه ــاة وحمــاوةل اكتشــافها، فاحلي ــل والعميــق يف النفــس واذلات واحلي .. الت�أمــل الطوي
طــار منظومــة متاكمــةل ومتفاعــةل مــن الأنظمــة واجملــالت والعالقــات، وعــزل جــزء مــن  يف اإ
الظواهــر واملشــالكت وحمــاوةل فهمهــا وحتليلهــا مسســتقةل عــن كوهنــا جــزًءا مــن النظــام يــؤدي 
اإىل فهــم مضلــل، والإنســان يفهــم مــن عالقتــه ابملنظومــة الــي حييــا وينشــط فهيــا، ورمبــا 
يكــون العــامل لكــه كــام يــرى غريغــوري بيتســن  اكئنـًـا حيـًـا �أو نظامــا حيــا وليــس مياكنيكيـًـا.

ريــك فــروم: »الإنســان نظــام ـ اكلنظــام البيــي �أو السســيايس، �أو نظــام اجلســم �أو  يقــول اإ
اخلليــة؛ ودلى حتليــل نظــام »الإنســان« نفهــم �أننــا نعــاجل نظــام قــوى وليــس بنيــة مياكنيكيــة 
جلُزيئــات ســلوكية. ولنظــام الإنســان، كأي نظــام، متاســك �ــديد يف داخــه. ويُبــدي مقاومــة 
كبــرية للتغــرّي؛ وفضــاًل عــن ذكل، فــاإن تغــريُّ مفــردة فيــه يـُـزمَع �أهنــا »ســبب« مفــردة �أخــرى 

غــري مرغــوب فهيــا لــن حُيــِدث �أي تغيــري يف النظــام يف لكيتــه.«

وذلكل فــاإن فــروم يقــرتح دراســة التــارخي وادليــن والفلســفة والأســاطري والرمــوز 
ــم نفســه  ــة لفه ــح الإنســان فرص ــذا مين ــادلة، فه ــةل واخل ــة امجلي ــامل الأدبي ــرواايت والأع وال
واحلصــول عــىل الانســجام مــع اذلات والكــون �أيًضــا، فهــذا الارتقــاء ابلنفــس جيعلهــا �أقــوى 

ــوب. ــراض والعي ــائر الأم ــق والعصــاب وس ــن القل م
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لنجــرب يف ســاعات الهنــار الطويــةل عــزةل مليئــة ابلقــراءة والت�أمــل يف النفــس وعيوهبــا 
آمالهــا. و�أحالهمــا و�

ــة، 14(  ــره« )القيام ــى معاذي ــو �ألق ــىل نفســه بصــرية ول ــل الإنســان ع ــاىل »ب ــال تع وق
ــل  ــاكد جنه ــا ن نن ــنا، اإ ــىل �أنفسس ــرف ع ــات احلــوار اذلايت والتع ــا( معلي ــري من مل جنــرب )كث
�أنفسســنا، ميكــن لــلك واحــد منــا �أن جيــري حتليــاًل نفسســًيا ذاتًيــا، فتــك وظيفتنــا الأساسســية 
ــايف  ــاه ثق ــا اجت ــدو �أن دلين ــن يب ــيني، ولك ــني النفسس ــة احمللل ــري معون ــن غ ــنا م ــاه �أنفسس جت
ــل مــن  ــا والتقلي ــم مشــالكتنا وحمــاوةل التعــرف علهيــا، وجتاهله ــروب مــن فه اجامتعــي لله
ــة والتحليــل واملواهجــة، لنواجــه  ــات املعرف ــذاء للنفــس وطمــس لطاق ي �ــ�أهنا، ويف ذكل اإ
آلمنــا ومــا يســعدن و�أخطائنــا وعيوبنــا وحسســناتنا، ومــا يغضبنــا ومــا  �أنفسســنا ابلســؤال عــن �
جنــازن، ومــا �أدينــاه مــن حقــوق  يفرحنــا، و�أحقــادن وتســاحمنا وعفــون وظلمنــا، وتقصــرين واإ

ــا حمقــني يف ذكل �أم خمطئــني. ن كن ــؤده، واإ ــا مل ن ــات وم وواجب

ريــك فــروم اإن رشط الوجــود الاجامتعــي هــو الوجــود يف البيــت، ورشط  يقــول اإ
صغــاء املــرء اإىل نفســه �ــديد الصعوبــة  ن اإ الإصغــاء اإىل الآخــر هــو الإصغــاء اإىل اذلات،... اإ
لأن هــذا الفــن يقتــي قــدرة �أخــرى، ندرة يف الإنســان احلديــث: يه قــدرة املــرء عــىل �أن 
ينفــرد بذاتــه. وحنــن يف احلقيقــة قــد �أنشــ�أن ُرهــاب الانفــراد؛ ونفّضــل �أتفــه حصبــة �أو حــىت 
�أبغضهــا، و�أكــر النشــاطات خلــًوا مــن املعــى، عــىل �أن ننفــرد ب�أنفسســنا. هــل لأننــا نعتقــد 
�أننــا سســنكون يف حصبــة ابلغــة الســوء؟ �أعتقــد �أن اخلــوف مــن �أن نكــون وحيديــن مــع مــن 
ــنا هــو اإىل حــد مــا �ــعور ابلرتبــاك، يقــارب الرعــب مــن رؤيــة خشــص معــروف  �أنفسس
ىل  ــامتع اإ ــذكل فرصــة الاسس ــع ب ــويّل الأدابر. فنُضي ــاف ون ــد؛ فنخ ــت واح ــب يف وق وغري

ذواتنــا، ونسســمتر يف هجلنــا لأنفسســنا.

ولكــن ل منــاص مــن معرفــة النفــس، فهــ�ي رضورة لنــا مجيًعــا، كيــف للمــرء �أن يعــرف 
ذا اكنــت تــك الأداة الــي سســتعمل،  العــامل؟ كيــف للمــرء �أن يعيــش ويسســتجيب كــام ينبغــي اإ
ريــك فــروم، ويؤكــد: »حنــن املر�ــد،  لينــا؟ يتســاءل اإ ــبة اإ ــتقرر، جمهــوةل ابلنسس والــي سس
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والقائــد لهــذا الـــ »�أن« اذلي يتــرصف عــىل حنــو مــا لنعيــش يف العــامل، ونكــّون القــرارات، 
ذا اكن هــذا الـــ »�أن«، هــذا الفاعــل الأســايس اذلي  ونــويل الأولــوايت، وتكــون لنــا قــمي. فــاإ
نــه ينجــم عــن ذكل �أن لك �أفعالنــا، ولك قراراتنــا قــد  يقــرر ويفعــل، ل نعرفــه كــام ينبغــي فاإ
ن التحليــل النفــي  متــت حبــاةل نصــف معيــاء �أو حبــاةل نصــف متيقّظــة.« ويقــول �أيًضــا: »اإ
ليــس جمــرد عــالج، بــل هــو وسســيةل لفهــم اذلات. �أي �أنــه وسســيةل يف فــن العيــش، ويه يف 

ر�أي فــروم �أمه وظيفــة ميكــن �أن تكــون للتحليــل النفــي.«

�أحــب وبقــدر مــن التحــز، �أن �أقــدم فكــرة فــروم للعــالج ابلقــراءة. يقــول فــروم: 
ــا  ــة، وبقراءهت ــب املهم ــراءة الكت ــراءة، وبق ــد�أ ابلق ــرء �أن يب ــىل امل ن ع ــول اإ ــودي �أن �أق »وب
جبديــة. ودلّي الانطبــاع بــ�أن املهنــج احلديــث يف القــراءة هــو مهنــج توهّجــه الفكــرة القائــةل 
بــ�أن عــىل املــرء �أل يبــذل الكثــري مــن اجلهــد، فيجــب �أن تكــون ســهةل، وجيــب �أن تكــون 
خمتــرصة، وجيــب �أن تكــون ممتعــة عــىل الفــور، وحــامتً هــذه �أوهــام لكهــا. مفــا مــن يشء مفيــد 
ميكــن �أن يعمــه املــرء �أو يتعلمــه مــن دون �أي هجــد، ومــن دون بعــض التضحيــة، ومــن 

ــب. دون تدري

ريــك فــروم يف كتابــه »فــن الوجــود« )7(، لأجــل �أن جيعــل الإنســان لوجــوده  ويقــرتح اإ
جابــة نفســه عــن مجموعــة مــن الأسســئةل،  معــى، �أن يعــمّل نفســه الرتكــز والت�أمــل، وحيــاول اإ
مثــل: عــىل مــن �أعمتــد؟ مــا يه خمــاويف الكــرى؟ مــاذا اكن مقــدًرا يل عندمــا ُخلقــت؟ 
ــا اختــذت  ــي عندم ــات يف طريق ــت العقب ــاذا اكن ــريت؟ م ــف تغ ــدايف وكي ــت �أه ــاذا اكن م
طريقــا خاطئــة؟ مــا يه اجلهــود الــي بذلهتــا لأحصــح اخلطــ�أ و�أعــود اإىل الطريــق الســلمية؟ 
ذا اختــذت دامئـًـا القــرارات الصائبــة وجتنــب الأخطــاء املصرييــة؟  مــن �أن الآن؟ مــن ســ�أكون اإ
مــن هــو الشــخص اذلي كنــت �أريــد �أن �أكونــه يف املــايض واحلــارض واملسســتقبل؟ مــا يه 
ــي �أرغــب �أن يراهــا الآخــرون عــين؟  الصــورة الــي رمسهتــا لنفــي؟ مــا يه الصــورة ال
�أيــن يه التناقضــات بــني الصورتــني؟ مــا يه التناقضــات بــني الصورتــني وبــني مــا �أ�ــعر 
ذا اسســمتررت يف العيــش كــام �أفعــل الآن؟  �أنــه احلقيقــة؟ مــن هــو الشــخص اذلي ســ�أكونه اإ
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مــا يه الظــروف املســؤوةل عــن التطــور اذلي تعرضــت هل؟ مــا يه البدائــل �أمــايم لتطــور 
اهــامتيم؟ مــاذا جيــب �أن �أفعــل؟

ــن  ــا. ولك ــعى لتحقيقه ــي نس ــانية ال ــات الإنس ــان ابحلاج ــا مرتبط ــاة وهدفه ــى احلي مع
الأكــر صعوبــة هــو كيــف منــز بــني الأصيــل وبــني الزائــف يف هــذه الاحتياجــات واملعــاين. 
ــة المثــن، ويه  ــل مــن املنتجــات غالي ــدر الهائ ــال، مالحظــة الق وميكــن، عــىل ســبيل املث
ــن  ــرية م ــة كب ــة مجموع ــن مالحظ ــا؛ ميك ــح �أيًض ــس حصي ــة، والعك ــة القمي ــة عدمي يف احلقيق
لهيــا.. تــاكد مســ�أةل  املتطلبــات والاحتياجــات الفكريــة واملاديــة، ولكهنــا هممــةل ول يُلتفــت اإ

الوجــود تكــون يه المتيــز بــني الأصيــل وبــني املزيــف!

حــدى عقبــات الوجــود يه التفاهــة، و�أســو�أ التفاهــات يه احلديــث  يعتقــد فــروم �أن اإ
التافــه، لأهنــا بر�أيــه تشــلك الإنســان عــىل حنــو حضــل وضعيــف، يتعلــق بظاهــر الأمــور 
ــن  ــوذا: »ل ــوةل ب ــو يستشــهد مبق ــا. وه ــه جوهره ــا يتضمن ــباهبا �أو مب ــس ب�أسس حفســب، ولي
�أ�ــارك يف حديــث عــن الأ�ســياء الســخيفة؛ الألك والــرشب وامللبــس والســكن والعطــور 
ــاإن الــالكم يف  والأقــارب والأجــداد والقــرى واملــدن والنســاء والرجــال...«. يف املقابــل، ف
املعرفــة والتواضــع والفضيــةل واحلمكــة، يســاعد عــىل احليــاد وتصفيــة اذلهــن.. وحتمــل احليــاة 

القاسســية.

ــات  ــالم والاجامتع ــس والإع ــا جيــري يف اجملال ــىل م ــوذا ع ــوةل ب ــق مق ــئنا تطبي ــو � ول
واملؤمتــرات وادلروس واحملــارضات واملواعــظ واملســاجد والأســواق والهواتف و«فيسســبوك« 
ــاًل مــن  ــدًرا هائ ــوم ق ــا نتلقــى لك ي ــنجد �أنن ــع التواصــل الاجامتعــي.. فسس وغــريه مــن مواق
ــتامئ والتلــوث. ولك ذكل  لهيــا مــا حيــل فينــا عنــوة مــن الضجيــج والشس التفاهــة. يضــاف اإ
يــرتامك فينــا عــىل مــر الزمــن. لكــن مــاذا تلقينــا مــن احلمكــة والفضيــةل واملعــارف يف املقابــل؟

يقابــل التفاهــَة اليقظــُة. وتعــين �أيضــا الوعــي والقــدرة عــىل رؤيــة العــامل ابملعــى الفــزاييئ؛ 
ب�ألوانــه وكثافتــه و�أبعــاده وامتداداتــه، كــام رؤيــة الأفــاكر واملفاهــمي �أيًضــا. وامللفــت هــو مــا 
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ليــه فــروم ب�أننــا يف نومنــا �أكــر يقظــة مــن يقظتنــا؛ فغالًبــا مــا تؤكــد �أحالمنــا عــىل  يشــري اإ
�أفعالنــا املبدعــة، �أمــا �أحــالم اليقظــة فتؤكــد عــىل كســل عقولنــا! 

ــادر  ــه يغ ــين بســ�أم، ولكن ــه الروتي ــوم بعم ــل يق ــة؛ رج ــىل اليقظ ــاًل ع ــروم مث ــر ف يذك
مكتبــه ليقابــل امــر�أة حيهبــا، فيتحــول جفــ�أة اإىل رجــل جــذاب ملــاح مــيلء ابلطاقــة واحليويــة! 
ولكنــه عندمــا يصــل اإىل البيــت يصبــح جضــًرا خامــاًل. وابلطبــع، هنــاك مــا حيفــز اليقظــة 
خضاعهــم.. قــل يل مــاذا  غــري احلــب؛ اخلطــر وفــرص النجــاح والفــوز، وتدمــري الآخريــن واإ

يوقظــك، �أقــل كل مــن �أنــت.

ــدءا مــن الطفــوةل املبكــرة؛  ــتعراض الســرية اذلاتيــة، ب وهنــا ينصــح فــروم القــارئ ابسس
واحلصــول عــىل صــورة للأحــداث املهمــة: اخملــاوف الأوىل، الآمــال الأوىل، خيبــات الأمــل 
ميانــك ابلنــاس وبنفســك �أيًضــا.. مث تســ�أل  الأوىل.. والأحــداث الــي قلصــت مــن ثقتــك واإ

نفســك الأسســئةل الــي عرضهتــا مــن قبــل.

ويف كتابــه »فــن احلــب« )8( يؤكــد فــروم بعــد �أن حيــذر مــن مظنــة �أن كتابــه يشســبه 
الكتــب الــي تــزمع �أهنــا تعلمــك العالقــات العامــة، وكيــف تكســب الأصدقــاء وتؤثــر يف 
ــد  ــة؛ يؤك ــية وحياتي ــرة نفسس ــم احلــب كظاه ــاول فه ــي، حي ــاب علم ــو كت ــا ه من ــاس! واإ الن
ــذلة، و�أن  ــا عــىل ال ــا ابعثً ــذل هجــد، وليــس اإحساًس ــة وب �أن احلــب »فــن« يقتــي معرف
ن  ممارســة هــذا الإحســاس مســ�أةل ترجــع اإىل املصادفــة، و�أنــه يشء »يقــع« الإنســان فيــه اإ
ــي  ــة نفســها ال ــا �أن ننطلــق ابلطريق ذا �أردن �أن نتعــمل كيــف حنــب، فعلين ــا. واإ اكن حمظوًظ
آخــر؛ اكملوسســيقى والــرمس، �أو النجــارة، �أو الطــب،  ذا �أردن �أن نتعــمل �أي فــن � ننطلــق هبــا اإ

�أو الهندســة.

ــه.  ــة ب ــة املتعلق ــارات العملي ــان امله تق ــة، واإ ــة النظري ــاج اإىل املعرف ــن حيت ــمل �أي ف ن تع اإ
وعــىل هــذا الأســاس، يشــغل فــروم كثــرًيا بفهــم وتقــدمي »نظريــة احلــب«. فالإنســان 
مــاكنت  موهبتــه العقــل، احليــاة الــي تعــي ذاهتــا: �أن دليــه وعًيــا بنفســه وبرفاقــه ومباضيــه وابإ
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مسســتقبه. هــذا الوعــي ابلنفــس ابعتبارهــا ذاتيــة مسســتقةل؛ الوعــي ابتســاع حياتــه القصيــة؛ 
الوعــي ب�أنــه قــد ودل بــدون مشســيئته، وســوف ميــوت ضــد مشســيئته؛ الوعــي ب�أنــه سســميوت 
�أمــام �أولئــك اذليــن حيبونــه، �أو �أن �أولئــك اذليــن حيبونــه سســميوتون �أمامــه؛ الوعــي بوحدتــه 
وانفصــاهل؛ والوعــي بعجــزه �أمــام قــوى الطبيعــة واجملمتــع. لك هــذا جيعــل مــن وجــوده 
ذا مل يسســتطع حتريــر نفســه مــن  املنفصــل املفــكك جسنـًـا ل يطــاق، وقــد يصــاب ابجلنــون اإ
آخــر مــع النــاس؛ مــع العــامل اخلــاريج. هــذا الســجن وينطلــق، ويوحــد نفســه بشــلك �أو ب�

ــا  ــي فهي ــا وحــدة ختتف هن ــر الانفصــال. اإ ــة الســائدة لقه ــة الطريق ــع امجلاع ــّد الوحــدة م تع
النفــس الفرديــة اإىل حــد كبــري، ويكــون الهــدف فهيــا �أن تنمتــي هــذه النفــس اإىل القطيــع. 
ــا،  ــين خمتلًف ــاكر جتعل ــال مشــاعر �أو �أف ــت ب ذا كن آخــر، اإ ــبه لك خشــص � ــت �أ�س ذا كن ــاإ ف
نــين �أكــون قــد �ُأنقــذت؛  ذا كنــت ممتثــاًل للعــادات والــزي والأفــاكر، لأمنــوذج امجلاعــة، فاإ اإ
ــرد  ــارس الف ــع، مي ــاج ابجملمت ــدة. ويف ســعيه اإىل الاندم ــة للوح ــة املرعب ــن التجرب ــذت م �ُأنق
ــد �أن  ــة، جن ــدة التاكفلي ــل الوح ــاج. ويف مقاب نت ــة والإ ــداع واحلــب، واخلضــوع والهمين ب الإ

ــه. ــاظ عــىل تاكمــل الإنســان وتفرديت ــاجض هــو الوحــدة، بــرشط احلف احلــب الن

احلــب هــو قــوة فعــاةل يف الإنســان، تقتحــم اجلــدران الــي تفصــه عــن رفاقــه، وتوحــده 
ن احلــب جيعــل الإنســان يتغلــب عــىل الشــعور ابلعــزةل والانفصــال، ومــع  مــع الآخريــن. اإ
هــذا يســمح هل �أن يكــون نفســه، �أن حيتفــظ بتاكمــه. ويف احلــب حيــدث الافــرتاق: اثنــان 

يصبحــان واحــًدا، ومــع هــذا يظــالن اثنــني.

ذا �أردت �أن تسســمتتع ابلفــن، جيــب �أن تكــون خشًصــا مــدراًب فنيًّــا، و�أن تكــون خشصــا  واإ
دليــه حقــا ت�أثــري دافــع ونفــذ عــىل الآخريــن. اإن لك عالقــة مــن عالقاتــك ابلإنســان 
ــع  ــة م ــة، متطابق ــة احلقيقي ــك الفردي ــن حيات ــدًدا ع ــرًيا حم ــون تعب ــب �أن تك ــة جي والطبيع
ذا اكن حبــك عــىل هــذا  ذا �أحببــت بــدون �أن تبتعــث احلــب، �أي اإ رادتــك. فــاإ موضــوع اإ
ــاإن  ذن ف ــواًب، اإ ــا حمب ــن نفســك خشًص ــل م ــتطع �أن جتع ذا مل تسس ــج احلــب، اإ النحــو ل ينت

حبــك عقــمي تعــس.
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ىل جانــب عنــرص العطــاء، فــاإن الطابــع الإجيــايب للحــب يصبــح جليًّــا يف �أنــه يتضمــن  واإ
دامئـًـا عنــارص رئيســة معينــة �ــائعة يف مجيــع �أ�ــاكل احلــب، هــذه العنــارص يه: الرعايــة، 

واملســؤولية، والاحــرتام، واملعرفــة.

آخــر للحــب، هــو جانــب املســؤولية. واملســؤولية  ن الرعايــة والعنايــة تتضمنــان جانًبــا � اإ
ــن  ــان م ــىل الإنس ــروض ع ــب؛ اإىل يشء مف ــارة اإىل الواج ــب الإ� ــين يف الغال ــوم تع الي
هنــا اسســتجابي  رادي متاًمــا: اإ خارجــه. ولكــن املســؤولية يف معناهــا احلقيقــي يه فعــل اإ

ــر. ــا �أم مل يع ــر عهن آخــر؛ ســواء ع نســان � لحتياجــات اإ

فاحليــاة يف جمــرد جوانهبــا البيولوجيــة، معجــزة ورس، والإنســان يف جوانبــه الإنســانية رس 
ننــا نعــرف �أنفسســنا، ومــع هــذا، ومــع لك  ل يســر غــوره ابلنسســبة لنفســه وابلنسســبة لرفاقــه. اإ
اجلهــود الــي نبذلهــا، ل نعــرف �أنفسســنا؛ نعــرف رفيقنــا، ومــع هــذا ل نعرفــه! ولكــام وصلنــا اإىل 
آخــر، تفلــت منــا هــدف املعرفــة. ومــع هــذا، ل  نســان � معــق وجــودن �أو اإىل معــق وجــود اإ
ل �أن نرغــب يف النفــاذ اإىل رس نفــس الإنســان؛ النفــاذ اإىل النــواة ادلفينــة الــي يه  منــك اإ
»هــو«. واحلــب هــو طريــق ملعرفــة الــر؛ هــو نفــاذ فعــال اإىل الشــخص الآخــر اذلي ختمــد 
نســان.  الوحــدة رغبتنــا يف معرفتــه. فالإنســان يعــرف ابلندمــاج؛ يعــرف نفســه ويعــرف لك اإ

ذ تبــذل احملــاوةل  ومشــلة معرفــة الإنســان مماثــةل للمشــلة ادلينيــة اخلاصــة مبعرفــة هللا؛ اإ
ملعرفــة هللا ابلفكــر.

ليــس احلــب �أساًســا عالقــة بشــخص معــني، بــل موقــف �أو اجتــاه حيــدد عالقــة خشــص 
آخــر وحــده، غــري مكــرتث ببقيــة رفاقــه، ل يكــون  ذا �أحــب الشــخص خشًصــا � ابلعــامل. فــاإ
ــا احلديــث عــن  ــة متســعة. وميكــن هن ــق تاكفــيل، �أو �أنني ــل هــو تعل ــا، ب ــه هــذا حبً حب
�أنــواع وصيــغ كثــرية للحــب: حــب اذلات، واحلــب الأخــوي الإنســاين، وحــب هللا، 

واحلــب الأمــويم، واحلــب بــني رجــل وامــر�أة.
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نــين �أحــب لأنــين حمبــوب. �أمــا احلــب الأكــر نضًجــا،  احلــب الطفــويل يســري عــىل مبــد�أ اإ
ليــك لأنــين  نــين �أحتــاج اإ ليــك«، �أو »اإ نــين �أحبــك لأين �أحتــاج اإ نــه يســري عــىل مبــد�أ »اإ فاإ
�أحبــك«. واحلــب الأخــوي هــو احلــب الأســايس؛ الشــعور ابملســؤولية والرعايــة والاحــرتام 

آخــر، والرغبــة يف تطويــر حياتــه. نســان � زاء اإ واملعرفــة اإ

وتعــر عــن ذكل دعــوة ادليــن اإىل �أن حتــب للآخريــن مــا حتــب لنفســك. ويقــوم احلــب 
هــامل الفــروق يف اذلاكء واملعرفــة ابملقارنــة  الأخــوي عــىل جتربــة �أننــا مجيًعــا واحــد، وجيــري اإ

مــع هويــة اجلوهــر الإنســاين املشــرتك دلى النــاس مجيًعــا.

واحلــب الأمــويم هــو ت�أكيــد مطلــق حليــاة الطفــل واحتياجاتــه. وهــذا الت�أكيــد هل جانبــان: 
الرعايــة واملســؤولية عــن حيــاة الطفــل ومنــوه، واملوقــف اذلي يغــرس يف الطفــل حبــا 
للحيــاة. ويف هــذا احلــب جيــب عــىل الأم �أن تتســامح، و�أن ترغــب وتؤيــد انفصــال الطفــل. 
ويف هــذه املرحــةل، يصبــح احلــب الأمــويم هممــة صعبــة تتطلــب عــدم الأننيــة والقــدرة عــىل 
عطــاء لك يشء وعــدم الرغبــة يف يشء، ســوى ســعادة حمبوهبــا. ويف هــذه املرحــةل تفشــل  اإ
كثــري مــن الأهمــات؛ فاملــر�أة الرجسســية املهمينــة املمتلكــة تسســتطيع �أن تنجــح يف �أن تكــون 
�أًمــا حمبــة طاملــا �أن الطفــل صغــري، �أمــا املــر�أة احملبــة حقًــا، فهــ�ي الــي تشــعر ابلســعادة يف 
ــا �أيًضــا، فاملــر�أة  ــواع احلــب، و�أكرهــا خداعً العطــاء، وهــذا احلــب رمبــا يكــون �أصعــب �أن
ذا اسســتطاعت �أن  ل اإ تسســتطيع �أن حتــب طفلهــا الصغــري، ولكــن ل ميكــن �أن تكــون حمبــة اإ

حتــب الآخريــن؛ زوهجــا والأطفــال والغــرابء ولك البــرش. 

آخــر.  واحلــب بــني رجــل وامــر�أة هــو ســعي اإىل الاندمــاج الاكمــل؛ الاحتــاد مــع خشــص �
وهــو بطبيعتــه يقتــرص عــىل خشــص وليــس مطلقـًـا. ورمبــا اكن هــذا احلــب هــو �أ�ــد �أنــواع 

يــذاء. احلــب خداعـًـا، لأنــه يلتبــس ابجلنــس، امللتبــس �أيًضــا ابلرغبــة والهمينــة والإ

نســان �أيًضــا. فالفكــرة الــواردة يف الكتاب  ىل �أنــين اإ ومــن املنطقــي �أن �أحــب نفــي نظــرا اإ
املقــدس: حــب جــارك حبــك لنفســك؛ تتضمــن �أن احــرتام تاكمــل الإنســان وتفــرده �أي 
آخــر. حــب الإنســان وفهمــه، ل ميكــن �أن ينفصــال عــن احــرتام الإنســان وحبــه وفهمــه لفــرد �
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ذا مــا حتدثنــا مــن الناحيــة السســيكولوجية؛ فهــو حــب ينشــ�أ  وحــب هللا غــري خمتلــف اإ
مــن احلاجــة اإىل قهــر الانفصــال وحتقيــق الوحــدة. ويف احلقيقــة، فــاإن حــب هللا هل صفــات 
ىل حــد كبــري جنــد الاختالفــات نفســها يف لك الأداين  خمتلفــة عــام حلــب الإنســان، واإ
ــة،  ــىل قمي ــو �أع ــد هللا ه ذ يع ــًدا، اإ ــا واح لهً ــة �أم اإ آله ــدة � ــؤهل ع ــت ت ــة«؛ ســواء اكن »املؤله
يعــد اخلــري الأقــى املرغــوب. ومــن مث، يتوقــف املعــى اخلــاص هلل عــىل اخلــري الأقــى 
دراك مفهــوم هللا، بتحليــل لطابــع بنــاء  املرغــوب ابلنسســبة للشــخص، لهــذا جيــب �أن يبــد�أ اإ

ــد هللا. الشــخص اذلي يعب

ويف فهــم ادليــن وتطبيقــه مثــة حاجــة كــرى لتديــن فــردي مسســتقل يسســتجيب للفرديــة 
ــة  ــة ادليني ــام �أن التعددي ــال حــدود، ك ــة ب ــن معليــات تعددي ــال �أن التدي ــدة، واحل الصاع
رضورة حيــب ترسســيخها ابعتبارهــا رشًطــا للتقــّدم والاقــرتاب مــن الصــواب، ولأهنــا حقيقــة 
ــد الكــرمي  ــول عب ــام يق ــة، �أو ك ــام للنصــوص ادليني ــّدد التجــارب والأفه ــة تعكــس تع واقع
رسوش يف كتابــه »الرصاطــات املسســتقمية«  )9( حقيقــة واحــدة وحمــاولت كثــرية ملعرفهتــا 

دراكهــا؛ فاملعرفــة والصــواب نســبيان. واإ

ّن فكــرة التعدديــة قدميــة يف الفكــر البــرشي وموجــودة يف الفكــر  يقــول رسوش اإ
الإســاليم، وتقــوم �أطروحتــه للتعدديــة عــىل فكرتــني : التعــدد يف الأفهــام ابلنسســبة للمتــون 
ادلينيــة، والتنــوع يف التفســري والتجــارب ادلينيــة؛ فالنــّص صامــت، وحنــن نســعى ابسســمترار 
ــا  ــا وافرتاضاتن ــاكرن وجتاربن ــتعانة ب�أف ــن خــالل الاسس ــة وتفســريها م ــم النصــوص ادليني لفه
ــئةل الــي تــدور يف �أذهاننــا، ول يوجــد بطبيعــة احلــال تفســري  ــبقة، والأسس وتوقعاتنــا املسس
مــن غــري �أسســئةل وتوقعــات وفرضيــات مسســبقة، وهــذه الفرضيــات مسســتوحاة مــن خــارج 
ادليــن،... والفضــاء املعــريف خــارج ادليــن متدفــق ومــرتامك ومتغــري... ولهــذا سســتكون 

ــن مــن غــري تفاســري. ــه ل يوجــد دي التفســريات متنوعــة ومتغــرية، ... واحلــال، �أن

ــة،  ــن ومقتــى البرشي ــّوة ولكــن مل ختــم التفاســري، هــذا مقتــى ادلي لقــد خمتــت النب
ــائر  ــال يف س ــو احل ــام ه ــة ك ــة ادليني ــي املعرف ــن؛ فف ــد لدلي ــد تفســري رمســي واح ول يوج
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آخــر، ول يوجــد �أّي  ــة عــىل خشــص � ــول �أحــد جحــة تعبدي ــة ل يكــون ق ــارف البرشي املع
فهــم مقــّدس وخــارج حــدود النقــد، يصــدق هــذا الــالكم يف الكمييــاء مثــاًل كــام يصــدق يف 

الفقــه والتفســري.

املســلمون  يعبــد  بعنــوان هــل  مقــاةل كتهبــا »جــون هيــك«  اإىل  ويشــري رسوش 
ــرامك  ــا اإىل ت ــة مرّده ــة ادليني ّن التعددي ــا اإ ــول فهي ــًدا؟ ويق ــا واح ــود دينً ــيحيون والهي واملسس
املعــارف واحلقائــق، واملعــروف عــن »هيــك« �أنــه �أسســتاذ فلســفة ادليــن ويؤمــن ابلتعدديــة 
ادلينيــة، وحتّمــل لأجــل ذكل نقــًدا مسســيحًيا، ويقــول الفيلســوف الريطــاين والــرت �أسســتيس 
ّن البوذيــني كوهنــم يفتقــدون نظــرايت يف دائــرة الألوهيــة  يف كتابــه »التصــوف والفلســفة« اإ
ــة يف  لهي ــة الإ ــون التجرب ل �أهنــم يعيش ــل يعبــدون الأواثن، اإ ول يعبــدون هللا ظاهــًرا، ب

ــة عــن هللا. ــة عــن هللا، لكهنــم ميتلكــون جترب قلوهبــم؛ �أي ليــس هلــم نظري

ويسســتحر رشوس مــن التجربــة الصوفيــة الــي اسســتوعهبا ت�أمــالت يف املســ�أةل، يقــول 
جــالل ادليــن الــرويم يف ديوانــه »املثنــوي: »مــن خــالل املنظــر اي عقــل املوجــود خيتلــف 
ــالف يف  ــو اخت ــذه الأداين ه ــني ه ــالف ب ــى �أّن الاخت ــود«؛ مبع ــن واجملــويس والهي املؤم

الرؤيــة واملنظــر وليــس اختالفـًـا يف دائــرة احلــق والباطــل.

ويبــنّي جــالل ادليــن الــرويم، �أنــه لكــام ارتقينــا يف عــامل التزنيــه نبتــىل بشــوائب التشــبيه، 
لأننــا نسســتويح مــن قوالبنــا اذلهنيــة لوصــف هللا تعــاىل، وننظــر اإىل اذلات املقدســة مــن 
نســان متحــرر مــن التشــبيه ميكــن  خــالل رؤيــة خاصــة ل تنفــك عــن وجــودن، فــال يوجــد اإ
در�اًك اكمــاًل وكــام يه بتجريــد اتم لذلهــن مــن مجيــع العــوارض  �أن يــدرك اذلات املقدســة اإ

والصفــات البرشيــة.

ــاىل اذلي  ــو هللا تع ــامل ه ــة يف الع ّ ــذور التعددي ــرس ب ــن غ ّن �أول م ــول رسوش، اإ ويق
�أرســل رســاًل و�أنبيــاء خمتلفــني، وجتــىل لــلّك واحــد مهنــم مبظهــر خــاص، وبعــث لّك واحــد 
مهنــم اإىل جممتــع خــاص ورمس تفســرًيا للحقيقــة املطلقــة يف ذهــن لّك واحــد مهنــم خيتلــف 
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عــن الآخــر، وتعــّدد التفاســري ميثــل يف الواقــع وجوًهــا متعــددة للحقيقــة؛ فاحلقيقــة ل تمتثــل 
ّن رؤيــة الناظريــن لهــذه احلقيقــة  يف مظهــر واحــد، ول تمتتـّـع بوجــوه متعــددة حفســب، بــل اإ
ــرويم(  ــن ال ــوي )جــالل ادلي مبناظــر متعــددة هل دخــل بتنــوع التفاســري لهــا، ويشــري املول

اإىل هــذا املعــى بقــوهل: »�أنــت لســت واحــًدا �أهيــا الرفيــق، بــل دوامــات وحبــر معيــق«.

ىل �أّن التعدديــة يه الإذعــان لرمحــة هللا الواســعة، والاعــرتاف بنجــاح  وخيلــص رسوش اإ
الأنبيــاء يف هممهتــم الرســالية، وضعــف كيــد الشســيطان، ورؤيــة رمحــة هللا الواســعة منبســطة 
يف مجيــع �أرجــاء الوجــود، ويــرى يف قــوهل تعــاىل: »�أنــزل مــن الســامء مــاء فســالت �أوديــة 
نــاكره، فــال يشء يف هــذا العامل يعكس  بقدرهــا« �أّن عــدم اخللــوص يف �أمــور العــامل ل ميكــن اإ
حــاةل اخللــوص يف نفســه، فــال يوجــد حــق رصحي وابطــل رصحي، ومثــل هــذا ادليــن ل 
ميكــن ول يصــح حتميــه �أكــر مــن الــالزم، ول يصــح انــزتاع وعــود كثــرية مــن نصوصــه، 
ليــه، ول طريــق �أمامنــا ســوى قبــول الكــرة. ول ميكــن خلــق ســلوكيات كثــرية ابلســتناد اإ

والقــمي بطبيعهتــا متقاطعــة، العــدل واحلريــة عــىل ســبيل املثال، ويصــل الأفــراد واجملمتعات 
يف هنايــة املطــاف اإىل الاختيــار، وهــذا الاختيــار ل يقــوم عــىل دليــل وبرهــان، بــل عــىل 
عــةل وســبب، ومــا دامــت العلــل والأسســباب ابقيــة، ومــا دام التعــارض مسســمتًرا؛ فالمتيــز 

بــدوره ابق �أيًضــا ومسســمتر.

ّن ذكل  ــاإ ــة؛ ف ــا برع ــل معه ــطء، ول يتفاع ــة بب ّ ــل التعددي ــا يتقبّ ــرى جممتعن ــا ن عندم
ــني املســلمني، والبعــض يتّصــور �أّن  ــار الفلســفي وخباصــة الــالكيم ب بســبب ضعــف التي
رواج البحــوث الالكميــة يــؤدي اإىل ضعــف عقيــدة العامــة، ول يتصــور �أّن عقائــد العامــة 
ّن التجربــة الســوفيتية  مل تؤخــذ مــن هــذه البحــوث الالكميــة لتــؤدي اإىل ضعفهــا وذبولهــا، اإ

ــية بــني �أفــراد الشــعب. تكفــي لفضــح مقــوةل الوحــدة الثقافيــة والسسياسس

ــى عــىل  ــم يب ــة، وهــذا الفه ــم الرشيع ــة يه الســعي لفه ــة ادليني ّن املعرف ــول رسوش اإ يق
افرتاضــات مسســبقة، ويسســتلزم ت�أطــري الأفهــام اجلزئيــة يف قوالــب مفاهــمي ومقــولت عامــة، 
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ّن فهــم ادلين مسســبوق ببعــض الافرتاضات  وفهــم ادليــن غــري مسســتثى مــن هــذه القاعــدة، فــاإ
واملبــادئ التصوريــة والتصديقيــة، ويه تعتــر مــن الــرشوط الالزمــة لفهــم ادليــن وتفســري 
نصوصــه ومتونــه، هــذه التصــورات ليســت مقدســة �أو فــوق مسســتوى النقــد، وميكننــا �أن 
نضعهــا عــىل مرشحــة النقــد، وتعديلهــا، ولكــْن هنــاك �أمــران ل �ــك فهيــام : وجــود هــذه 
ــرض  ــة، وتف ــامل التجرب ــن ع ــتقةل ع ــاب، ويه مسس ــل لالجتن ــري قاب ــي وغ التصــورات قطع

ت�أثرياهتــا عــىل نتــاجئ التحقيــق وادلراســة.

ادليــن بذاتــه صامــت، ومبــا �أّن تفســري النــص مجعــي وقــامئ مبجموعــة مــن املتخصصــني؛ 
ــمل  ــن، ويش ــن املفري ــر م آخ ــرد اإىل � ــن ف ــتقل م ــّول ومسس ــّيال ومتح ــود وسس ــو موج فه
الصحيــح والســقمي، ويتضمــن بعــض الأفــاكر والتصــورات املشــكوك فهيــا، ومــن وهجــة نظــر 
ّن املــوارد الســقمية فيــه هممــة بقــدر �أمهيــة املــوارد الصحيحــة؛ فاملعرفــة ادلينيــة  تاكمليــة، فــاإ

فــرع مــن املعرفــة العامــة ل �أكــر ول �أقــل...

ــن �أو  ــويح( صامــت، وعــمل ادلي ــن )ال ــتة: ادلي ــادئ سس ــه يف مب ويلّخــص رسوش فكرت
املعرفــة ادلينيــة نســبية اتبعــة لالفرتاضــات املسســبقة، وعــمل ادليــن عــرصي لأّن الافرتاضــات 
لهــ�ي صــادق وخيلــو مــن التناقضــات ولكــن عــمل ادليــن ل يكــون كــذكل  عرصيــة، وادليــن الإ
لهــ�ي  ابلــرورة، وادليــن قــد يكــون اكمــاًل �أو �ــاماًل، وليــس كــذكل عــمل ادليــن، وادليــن اإ

ولكــن تفســري ادليــن بــرشي ودنيــوي متاًمــا.

ا عــن رؤيــة وخــرات املفــر  ل معــّرً التفســري عــىل ســبيل املثــال ل ميكــن �أن يكــون اإ
ّن مجيــع القضــااي ادلينيــة يتوقــف فهمهــا عــىل الأفــاكر  ومواقفــه مــن مجــةل مــن القضــااي،... اإ
ــارخي  ــوال الت ــعوا بصــدق ط ــرون س ــن، واملف ــرة ادلي ــارج دائ ــن خ ــتوحاة م والآراء املسس
آن الكــرمي مــن مداخــالت الأفــاكر اخلارجيــة ولكــن ســعهيم  الإســاليم لتطهــري تفســري القــر�
هــذا �أفــى اإىل نتيجــة هممــة، ويه �أّن حضــور هــذه الأفــاكر يف �أجــواء العمــل التفســريي ل 
ميكــن اجتنابــه، ســواء عــىل مسســتوى العمــل �أو عــىل مسســتوى النظــر واملعرفــة، وببيــان �آخر 
مــاكن جتنبــه يف مقــام املعرفــة والنظــر. مــاكن جتنبــه يف مقــام العمــل نتيجــة لعــدم اإ ّن عــدم اإ اإ
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آن الكــرمي هــو  ّن حضــور املتشــاهبات يف �أجــواء القــر� آن الكــرمي، فــاإ ويف النظــر اإىل القــر�
املقتــى الطبيعــي لفهــم النــص ون�ــئ مــن �أرضيــة التفســري؛ �أي �أّن النــص غــري املفــر 
ل يوجــد فيــه حمــمك ومتشــابه، حيــث تــودّل احملــمك واملتشــابه مــن خــالل معليــة التفســري، 
آن الكــرمي ل مينحنــا رؤيــة واحضــة ملعرفــة معــاين املتشــاهبات وكيفيــة اكتشــاف املــراد  والقــر�
ــذه  ــوح اإىل ه ــري بوض ــالم يش ّن اترخي الإس ــة، اإ ــائر الآايت الكرمي ــن س ــا ع ــا ومتيزه مهن
آن تقــع يف مظــاّن الآايت املتشــاهبة، وهــذا الأمــر يعــّد  احلقيقــة، ويه �أّن مجيــع �آايت القــر�
قرينــة ومؤيــًدا دلعــوى �أّن وجــود املتشــاهبات ن�ــئ عــن ماهيــة التفســري، وكــذكل نــوع 

الافرتاضــات الــي جتــول يف ذهــن املفــر.

وجنــد اليــوم جســالت واســعة بــني املثقفــني واملفكريــن حــول مســائل الطــّب والسسياســة 
والاقتصــاد يف الإســالم، ومــن النــادر �أن جنــد طرًحــا لهــذه املســائل يف ضــوء توقعاتنــا مــن 
آن والسســنة، بــل ينبغــي  ادليــن، ويه مســائل ل ميكــن حلهــا والبــّت فهيــا ابلرجــوع اإىل القــر�

تفســري الكتــاب والسســنة يف ضــوء هــذه التوقعــات.

ل بعــد اســتيعاب الفلســفة والعلــوم  ّن الاجهتــاد الواقعــي يف الفقــه ل ميكــن �أن يتحقــق اإ اإ
واملعطيــات خــارج ادليــن، الفلســفة والسسياســة وعــمل الاجــامتع،... فهــذه الأمــور والعلــوم 

يه الــي تصبــغ توقعــات الأفــراد يف ذكل العــرص.

ل ابلنفتــاح  والإحيــاء ادليــين يف عــرصن احلــارض ل ميكنــه �أن ينــال النجــاح والتوفيــق اإ
عــىل العلــوم اجلديــدة والتحــولت الفكريــة املعــارصة يف اجملــالت اخملتلفــة، �أو يتفاعــل معهــا 
ــن  ــة ادلي جــراء تغيــري اإصــاليح مــن غــري معرف ــبة والوعــي، ول ميكــن اإ ــع احملاسس مــن موق
ــة  ــم واملعرف ــن الفه ــ�أيت م ــين ت ــود ادلي ــن، ومواهجــة الرك ــة مــن خــارج ادلي ــاكر البرشي والأف
خــارج ادليــن، والفكــر املتخلــف والفهــم املاضــوي للمســلمني عــن النصــوص املقدســة هــو 

نتيجــة حصيــةل التخلــف يف دائــرة احلضــارة والثقافــة الاجامتعيــة املعــارصة.

لهــ�ي، ولكــّن املعرفــة ادلينيــة برشيــة،  واحلجــر الأســاس يف هــذه املقاربــة �أّن ادليــن ويح اإ
فالتفســري هــو ظــيّن متغــري، حيمتــل اخلطــ�أ والصــواب والهوى والتســامح.
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ــة«.  ــمي، نقــص الثقاف ــةل التعل ــف، ق ــذاء، نقــص الوظائ »جــذور التطــرف = نقــص الغ
البنــك ادلويل  

يقــدم الاهــامتم الكبــري ابلتطــرف والكراهيــة والرصاعــات الأهليــة الاكحســة واملدمــرة يف 
عــامل العــرب والإســالم فرصــة للنظــر يف حــاةل الكراهيــة والعنــف، مبــا هــام ثقافــة و�أســلوب 
حيــاة ممتــد ومعيــق يف لك مظاهــر الســلوك الاجامتعــي اليــويم، يف �أســلوب احليــاة وقيــادة 
السســيارات والأرس واملــدارس واملؤسســات والعالقــات الاجامتعيــة والشــخصية والأســواق 

والبيــع والــرشاء والإدارة والسسياســة والإعــالم.

ــة يف لك  ــض الكراهي ــايف يرف ــي وثق ــاء اجامتع ــري بن ــن غ ــاب م ــن مواهجــة الإره ل ميك
ــس  ــف لي ــع، العن ــف الســائد يف اجملمت ــورة العن ــن خط ــل م ــوز التقلي ــتوايهتا، ول جي مسس
فقــط مبعــى الإرهــاب واجلرميــة، ولكنــه يشــمل �أيضــا الســلوك العنفــي، وخصوًصــا املوّجــه 
ــتضعفني  ــتخدمني واملهمشــني واملسس حنــو الأطفــال والنســاء واملعوقــني وكبــار الســن واملسس
معوًمــا. كــام يشــمل العنــف اللفظــي والســلوك غــري الاجامتعــي يف احليــاة اليوميــة والعالقــات 

الاجامتعيــة، وثقافــة متجيــد العنــف �أو تقبــه.

نواجــه يف بــالدن ظواهــر عنــف ممتــدة واكحســة اإىل درجــة القلــق واخلطــورة، مثــل مــا 
ــتقواء وتمنــر يف البيــوت  يتعــرض هل الأطفــال مــن عنــف لفظــي وجســدي وجنــي واسس
ــات يف  ــداءات ومضايق ــن حتــرش واعت ــرض هل النســاء م ــا تتع ــات، وم ــدارس واجملمتع وامل
الشــوارع والعمــل واملواصــالت. ولنعــرتف �أنــه جتــري يف منازلنــا ويف �أرسن ويف مدارسســنا 
مبسســتوايت خمتلفــة، تــاكد جتعــل الاسســتثناء قليــاًل، وعــىل حنــو يفــوق زنزيــن املعتقــالت، 
جباريــة، وحرمــان  هــانت وهتديــدات، وجــدل ورضب و�ســم، وتغذيــة اإ ذلل واإ معليــات اإ
وحظــر عــىل التفــوه والتفكــري والشــعور، و�أن ذكل جيــري علنـًـا وعــىل حنــو م�ألــوف ومتقبــل.

يف منظــور التمنيــة، فــاإن العنــف يزيــد التاكليــف والأعبــاء عــىل املــوارد والعمــل 
نتــاج ومسســتوى اجلــودة يف التعلــمي والرعايــة والأداء والســلع. كــام �أن  والأوقــات، ويضعــف الإ
اخنفــاض الشــعور ابلأمــان، خيفــض مسســتوى الرضــا والتاكمــل الاجامتعــي، وهــام بطبيعــة 
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يــذاء  احلــال هدفــان �أساسســيان للتمنيــة، كــام �أهنــام غايــة احليــاة. وتــؤدي حــالت العنــف والإ
اجلســدي خصوًصــا، اإىل ذكــرايت ل تنــى �أبــًدا، وتؤثــر عــىل ســلوك الأ�ــخاص اذليــن 
تعرضــوا للعنــف وعالقاهتــم، وقــد تدفــع هبــم اإىل اجلرميــة والانتحــار والعنــف جتــاه الآخريــن، 
آلم الظهــر  والاكتئــاب والانطــواء، �أو تنشــئ �أمراًضــا جســدية مثــل الضغــط والســكري و�
نتــايج، وهيــدر املــوارد، ويوجــه  واملفاصــل واملعــدة والقلــب، مــا يضعــف الأداء العمــيل والإ
قســًما كبــرًيا مهنــا اإىل العــالج، ويقلــل املشــاركة يف العمــل واحليــاة العامــة. وينعكــس ذكل 

ابلت�أكيــد عــىل مسســتوى املعيشــة والرفــاه وادلخــل، والنــاجت احملــيل والاقتصــاد الوطــين.

والعنــف والزناعــات والرصاعــات الاجامتعيــة والأهليــة، جبميــع مسســتوايهتا، تــؤرش 
ــة  ــاب الهوي ــة واحلــمك، وغي ــة احلــال اإىل ضعــف الامتســك الاجامتعــي والإدارة العام بطبيع
نتاج  الوطنيــة اجلامعــة للنــاس، واملفــرتض �أن توجــه مجيــع الطاقــات واجلهــود حنــو العمــل والإ
ــس  ــة، ولي ــاره حمصــةل �أو نتيج ــف ابعتب ــر اإىل العن ــا جيــب �أن ننظ ــاة. وهن وحتســني احلي
ظاهــرة مسســتقةل. فاإضافــة اإىل كونــه مسســهتدفًا بذاتــه، ولأنــه عنــف مرفــوض جيــب النظــر 
اإىل جــذوره وسلســةل احللقــات املنشســئة هل، فهــو �أيًضــا عــرض �أو مــؤرش عــىل اخللــل يف 

ــئة عهنــا. دارة منظومــة املــوارد وسلســةل العالقــات النا�س التمنيــة واإ

تشــلك الثقافــة، مبــا يه وعــي اذلات، املــؤرش الرئيــس لالجتاهــات والسسياســات 
ــاةل  ــدم والفشــل، واحل ــىل التق ــه ع ــتدل ب ــا �أمه مصــدر يُسس ــام �أهن ــات، ك يف ادلول واجملمتع
ــات  ــراد وامجلاع ــة دلى الأف دراك حلظــة الوعــي القامئ ــي مالحظــة واإ ــتقبل. فف ــة واملسس القامئ
ىل �أيــن منــي. ذكل �أنــه مــا مــن موقــف �أو  والطبقــات، ميكــن املعرفــة والتقديــر �أيــن حنــن واإ
ل ويعكــس الوعــي احملــرك واملنشــئ. ويف ذكل  سسياســة �أو جــدل �أو مــرشوع �أو برنمــج اإ
ميكــن مالحظــة كيــف صعــدت قضــااي حقــوق الإنســان والبيئــة والعــامرة والتلــوث والتغــري 
املنــايخ، �أو الفقــر والعمــل وحتســني احليــاة، �أو العــداةل واملســاواة، �أو العوملــة وحــرايت 
الســوق، �أو املســؤولية الاجامتعيــة للقطــاع اخلــاص ودور الــرشاكت واجملمتعــات يف احلامكيــة 

ــيدة. الر�س
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ويف �أوائــل القــرن اجلديــد، اقــرتح البنــك ادلويل اســرتاتيجية تعمتــد عــىل تاكفــؤ الفــرص 
واملســاواة وماكحفــة الفســاد، والتفاعــل بــني العمليــات السسياسســية والاجامتعيــة والعمليــات 
ــية واختــاذ القــرارات  ــية الأخــرى، لتقويــة مشــاركة الفقــراء يف العمليــات السسياسس املؤسسس
زاةل احلواجــز الاجامتعيــة القامئــة عــىل اجلنــس �أو العــرق، والأمــن  عــىل املسســتوى احملــيل، واإ
الاقتصــادي والاجامتعــي والسســيايس والبيــي. و�أرجــع البنــك ادلويل �أسســباب الفقــر 
والفشــل الاقتصــادي اإىل �ــعور النــاس ب�أنــه ل يســمع هلــم صــوت، و�أهنــم ل حــول هلــم ول 

قوة يف مؤسسات ادلوةل واجملمتع. 

ذا اكن حصيًحــا القــول اإن سلســةل الازدهــار والتقــدم تقتــي بداهــة تكريس الاعتدال   اإ
والتســامح والتعدديــة والتنــوع ومواهجــة التطــرف، و�أن تشــلك اجملمتعــات حــول مواردهــا 
ــع  ــة م ــتجابة حصيحــة ومالمئ ــتجيب اسس ــة تسس ــة وثقافي ــة اجامتعي نشــاء منظوم ــا مث اإ ومدهن
ــات  ــع فئ ــتوعب مجي ــات تسس ــدن واجملمتع ــئة للم ــوايت والاحتياجــات النا�س ــوارد والأول امل
املواطنــني وحتفــزمه عــىل املشــاركة الصحيحــة والنافعــة وختــرج معليــات املشــاركة العامــة 
ــي  ــاإن ذكل يقت ــف والتطــرف؛ ف ــن اللجــوء اإىل العن ــى واجلــدوى م ــن املع والبحــث ع
ــدن  ــوارد وامل ــمي امل ــات تنظ ــة يف حلق ــتجاابت اخلاطئ ــن الاسس ــال البحــث ع ــة احل بطبيع
واجملمتعــات وكيــف تتحــول الوفــرة واملؤسســات احلديثــة والتقنيــات اإىل العمــل ضــد نفســها 

�أو هتميــن علهيــا فريوســات وخــالاي رسطانيــة تدمرهــا!

ــة  ــا اجامتعي ــادات وخنب ــئ قي ــا تنش ــا وانتاهج ــلها وتوزيعه ــا وتش ــوارد يف جتدده ن امل اإ
واقتصاديــة وسسياسســية وفرًصــا و�أعــامًل ووظائــف و�أســواقًا، ويف متواليــة الفــرص واملــوارد 
تكــون معليــات تنظــمي التنافــس علهيــا، فتتشــلك �أول منظومــة »رشيــرة« عندمــا ل يكــون 

مبقــدور مجيــع املواطنــني املشــاركة يف منافســة عــادةل عــىل الفــرص والقيــادة.

ــة  ــة وقضائي ــني ومؤسســات ترشيعي ــه اســتناًدا اإىل قوان  وهــذا التنافــس يقتــي تنظمي
جتعــل الــرصاع والتنافــس ســلمًيا وتتيــح  للمواطنــني وعــىل قــدم املســاواة احلصــول عــىل 
ــون مثــة  ــة الرشيــرة الثانيــة عندمــا ل يك حقوقهــم وحاميهتــا وتعزيزهــا، وتنشــ�أ هنــا احللق
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ــون مث املســاواة  ــيادة القان ــب سس ــا تغي ــس وعندم ــادةل لتنظــمي التناف ــؤة وع مؤسســات كف
التامــة بــني مجيــع الفئــات والطبقــات �أمــام القانــون واحملــامك، ففــي ظــل هــذا الغيــاب للعــداةل 
ــية الكفــؤة والفعــاةل لتطبيــق العــداةل والقانــون، يغيــب عقــد اجامتعــي  واملســاواة واملؤسسس

آخــر! وحيــل حمــه عقــد اجامتعــي �

ــة  ــون واملنشــئ ملؤسســات اجامتعي ــيادة القان ــىل سس ــامئ ع ــي الق ــد الاجامتع ــب العق يغي
عالميــة وهمنيــة حتمــي املصــاحل واحلقــوق واملكتسســبات والتنافــس الســلمي عــىل الفــرص  واإ
ــرص  ــة عــىل الف ــازات والهمين ــاكرات والامتي ــامئ عــىل الاحت ــد ق ــوارد ليحــل حمــه عق وامل
والاعــامل وتوزيعهــا عــىل �أســس غــري عــادةل، اكلقرابــة والتبعيــة وحرمــان املبدعــني 
والعصاميــني واملبادريــن، ويتحــول الــرصاع مــن ســلمي اإىل عنيــف، لأن �أحصــاب احلقــوق 
ن  ــة واإ ــدورة �أو املغتصب ــم امله ــم وفرصه ــتعيدون حقوقه ــا يسس ــم رمب ــعرون �أهن ــة يش الضائع
ــة،  ــدون املعرك ــا ب ــارسون �أيًض ــم خ ــًدا؛ لأهن ــيئًا جدي ــروا � ــن خي ــة فل ــروا املعرك خ
ــتحياًل،  ــا �أو مسس ــه صعًب ــل الرجــوع عن ــام اذلي جيع ــف والانتق ــن العن ــد�أ سلســةل م وتب
ل ابلعنــف والبطــش فــاإن مل  ــباهتا اإ فالنخــب املهمينــة  تشــعر �أيًضــا ب�أهنــا لــن حتمــي مكتسس
ــتخرها مــن غــري عنــف �أيًضــا، وهكــذا يصبــح العنــف  ــت سس ــ�ي اكن تنجــح يف ذكل فه
ــبات واحلقــوق �أو احلصــول علهيــا، وتصبــح  ــيةل الوحيــدة املمكنــة محلايــة املكتسس هــو الوسس
هــذه يه القاعــدة يف الــرصاع وتنظميــه بــدًل مــن قاعــدة �أن التنافــس الســلمي هــو الوسســيةل 

ــا. ــوق وحاميهت ــل احلق ــدة لتحصي الوحي

يف هــذا الــرصاع الصفــري �أو الوجــودي ل جمــال للتعدديــة والتنــوع واملشــاركة ول 
التســوايت والتنــازلت، مثــة همينــة اكمــةل �أو هزميــة اكمــةل ســاحقة، وحــول هــذا الــرصاع 
تقــوم جتمعــات و�أفــاكر ومؤسســات ومــدن ومصــاحل تــرتخس وتتطــور، وتصبــح يف اختــالل 
الهمينــة معرضــة للــزوال والتدمــري، ول يعــود مثــة جمــال �أمــام املسســتفيدين مهنــا واجملمتعــات 
والطبقــات املتعــددة املتشــلة حولهــا ســوى الاخنــراط التــام يف الــرصاع والعنــف، وميكــن 
ــة  ــة وليرالي ــا حداثوي ــرتض �أهن ــات يف ــادات وجامع ــت قي ــف انضم ــة كي ــوح مالحظ بوض
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ويســارية اإىل تشــالكت طائفيــة وعشــائرية؛ لأهنــا غــري قــادرة عــىل حاميــة نفســها �أو 
ــزز  ــن خــالل هــذه التشــالكت ورصاعاهتــا، فتتع ل م ــرص اإ احلصــول عــىل ماكســب وف
عالميــة  اإ ومؤسســات  متقدمــة  وخــرات  بقيــادات  والطائفيــة  العشــائرية  التكوينــات 
ــول  ــا يتح ــة عندم ــرة الثالث ــة الرشي ــ�أ احللق ــة، وتنش ــة ومنظم ــة حديث ــة واجامتعي واقتصادي
التخلــف والفشــل اإىل مؤسســة متقدمــة تقنًيــا وهمنًيــا ومالًيــا، ختيــل مثــاًل الانرتنــت والأمقــار 
الصناعيــة يف خدمــة الرصاعــات والقــمي والأفــاكر العشــائرية والطائفيــة! ويلتبــس هنــا التقــدم 
والتخلــف والفشــل والنجــاح، فاملــوارد واملعــارف والتقنيــات تعمــل لأجــل حــاةل يفــرتض 
ــاج  ــىل انت ــادرة ع ــة وق ــداءة مامتســكة قوي ــح الب ــة، فتصب ــرة واملعرف ــا تنشــ�أ ســابقة للوف �أهن
خطــاب وثقافــة ومؤسســات وجامعــات، ولكهنــا تنتــج العنــف والكراهيــة والــرصاع املدمــر، 

واملعرفــة والأفــاكر املعــززة لهــذا اخلــراب!

قــد يكــون منطقيـًـا �أو متقبــاًل �أن الأنظمــة السسياسســية العربيــة يقلقهــا التطــرف والإرهــاب 
ــني،  ــني والإرهابي ــص ابملتطرف ــي تغ ــن الســجون ال ــر�أن ع ــد ق ــام. لق وتســعى اإىل مواهجهت
واجلهــود الإعالميــة والثقافيــة والإر�ــادية للتحذيــر مهنــم، وتعقــد نــدوات ومؤمتــرات كثــرية 

اإىل درجــة الإرساف واملبالغــة ملواهجــة الإرهــاب والتطــرف.

لكــن ل ميكــن تصديــق جديــة �أو جــدوى مــا تفعــه احلكومــات واجملمتعــات مــع اسســمترار 
التجاهــل الرمســي واجملمتعــي للعنــف الاكمــن والــراخس واملنتــرش واملتقبّــل عــىل نطــاق واســع 
يف الثقافــة والســلوك والأرس واحليــاة اليوميــة واملنــاجه التعلمييــة والكتــب والــرتاث ووســائل 
ــة  ــع للكراهي ــل الواس ــة، والتقب ــات الاجامتعي ــواق والعالق ــة والأس ــالم والإدارة العام الإع
ثنيــة  والمتيــز جتــاه الآخــر مــن الأداين واملذاهــب والفئــات الاجامتعيــة والســاكنية والإ
والطبقــات والأعــامل واحلــرف والثقافــات، ســواء يف داخــل ادلوةل واجملمتعــات، مبعــى جتــاه 
ــة  ــادي جتــاه فئ ــف امل ــم العن ــه وببســاطة ل ميكــن فه ــني �أو خارهجــا، لأن ــن املواطن ــة م فئ
ل وينشســئه عنــف رمــزي! ل ابلعنــف الرمــزي املؤســس هل، مفــا مــن عنــف مــادي اإ �أخــرى اإ

اكن الأ�ــخاص اذليــن قتلــوا املدنيــني والأطفــال والنســاء �أو جفــروا �أنفســهم يف الأســواق 
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ــم  ــرًيا يف فه ــد كث ــني( ول يفي ــري جمان ــم �أســوايء )غ ــم �أهن ــب علهي ــز، يغل واملســاجد واجلنائ
الإرهــاب حتليــل خشصياهتــم ومالحظــة الــزنوع اإىل الانتحــار �أو الاكتئــاب �أو الكراهيــة �أو 
الرجسســية، عــىل رمغ �أهنــا نزعــات ســامهت ابلفعــل يف تكويــن خشصياهتــم وقراراهتــم، كــام مل 
يكــن مفيــًدا مالحظــة الاجتاهــات الأيديولوجيــة والسسياسســية ملرتكــي اجلــرامئ ورصدهــا، 
رهابيــة فظيعــة �أو  فقــد كنــا عــىل ادلوام يفاجئنــا �أ�ــخاص غــري متوقعــني ابرتــاكب جــرامئ اإ
ــة  ــة، ومل تعــرف �أو تكتشــف اجتاهــات ومواقــف �أيديولوجي ــم ابمجلاعــات الإرهابي ابلتحاقه
ــر  ــن �أث ــل م ــا ليســت للتقلي ــذه املالحظــة �أيًض ــن مرتكــي اجلــرامئ، وه ــة لكــر م متطرف
املعتقــدات ادلينيــة والأيديولوجيــة ودورهــا يف ارتــاكب اجلــرامئ، لكــن ملالحظــة �أن حتليــل 
ــل ملواهجــة التطــرف  ــا عــىل الأق ــًدا �أو اكفيً ــة مل يكــن مفي ــية والأيديولوجي ــات النفسس الزنع
ن هــذه  والإرهــاب، كــام مل يكــن اكفيـًـا مواهجهتــام ابلتدابــري الأمنيــة، �أو لنقــل بعبــارة توفيقيــة اإ
الأعــامل العنيفــة بقســوة وجنــون ومــا يصحهبــا �أو يغطهيــا مــن معتقــدات و�أفــاكر ومشــاعر 
متطرفــة اكنــت تؤســس لهــا عــىل ادلوام منظومــة واســعة مرتامكــة مــن الامشــزاز والكراهيــة 
ثنيــة �أو طبقــة �أو جممتــع �أو داينــة �أخــرى، والإجعــاب  للآخــر مبــا هــو مــن ثقافــة �أو دوةل �أو اإ
غــري العقــالين والتقديــس لــذلات مبــا يه التــارخي واحلضــارة والبــدل والثقافــة وادليــن، والنظــر 
اإىل لك مــا يتعلــق ابلهويــة عــىل �أنــه صــواب ومقــدس ل يســمح �أبــًدا ابملســاس بــه، مث تعــزز 
ــة وتتحــول اإىل  ــدات ديني ــة اذلات مبعتق نشــاء محلاي ــداء �أنشــئت اإ ــا يه ابت ــة مب ــذه الهوي ه
نصــوص وعبــادات وطقــوس ورمــوز ختــزتل لك غرائــز البقــاء وادلفــاع عــن اذلات ومواهجــة 
الهتديــد واخلطــر اذلي هــو الآخــر بغــض النظــر عــن حالتــه �أو صفتــه �أو عالقتــه �أو حــىت 
معرفتــه ب »احلــرب عــىل ادليــن والأوطــان«. ومــاذا ميكــن �أن تفيــد، يف حــاةل الامتــالء 
ابلشــعور ابلهتديــد واخلطــر املاحــق جتــاه الآخــر، حمــاولت املؤسســات ادلينيــة والإعالميــة 
ــن يف  ــهتداف معــوم الآخري ــال والنســاء �أو اسس ــني والأطف ــل املدني ــني بقت ــىل القائل ــرد ع لل

ابدهتــم! �أســواقهم ومســاجدمه كــام لــو يــراد اإ

ــتاذة عــمل الأعصــاب يف جامعــة �أكســفورد، )القســوة: رشور  تقــول اكثلــني اتيلــور، �أسس
ــات احمليطــة ابلقســوة، وتتحــمك يف  ــين العالق ــدات تب ــرشي( »املعتق ــل الب الإنســان والعق
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هنــا تــدمع احلافــز للفعــل، فهــ�ي القــوة  رغبــات الفعــل دلى مرتكــب اجلــرم، �أمــا العواطــف، فاإ
اخللقيــة وراء لك فعــل يتســم ابلقســوة«... 

ــة، يه  ــات البرشي ــيج لك اخمللوق ــل نسس ــي متث ــاين« ال ــباكت املع وهكــذا تتشــلك »�س
ــا،  ــا جــزء من ــة �أهن ــن حقيق ــدن« م ــىل »تقيي ــا ع ــمتد قوهت ــة تسس ــة ورمزي ــباكت اجامتعي �س
يه مــا نقــول �أو نفعــل، والرمــوز الــي نوقرهــا، والأدوار الــي نلعهبــا، ولكهــا حتــدد هويتنــا 

ــرًشا، فكــام حتــدد �أجســادن وجــودن املــادي. ــارن ب ابعتب

 فــاإن معتقداتنــا الــي حتتــل مشــهدن الإدرايك واملعــريف وطريقــة اإحساسســنا هبــا حتــددن 
ــا  ــا �أو جتعــل الًك من ــر�أي والتفكــري نفســها �أو خمتلفــني، فتوحــدن مع ــن ال ــا نظــًرا م بصفتن
منفــرًدا �أو يف معــزل عــن الآخريــن، ولكنــا متحفــز لدلفــاع عــن نفســه يف جماهبــة الهتديــدات، 
ســواء اكن معــى النفــس مــاداًي �أو معلًيــا. لكــن، بيــامن يكــون الهتديــد املــادي واحًضــا 

للجميــع، فــاإن الهتديــد مبعنــاه الرمــزي موجــٌه لنــا ولــلك مــن يعنينــا �أمــرمه وهنــم هبــم.

مبوافقتنــا عــىل �أن الكراهيــة يه مبتــد�أ الإرهــاب، نلــزم �أنفسســنا ابملوافقــة عــىل �أن املواهجــة 
مــع الإرهــاب يه بنــاء منظومــة اجامتعيــة اقتصاديــة تــؤول يف حمصلهتــا ونتاجئهــا اإىل جممتعــات 
و�أنظمــة سسياسســية تســودها قــمي الاعتــدال والتســامح وتقبــل الآخــر ونبــذ الكراهيــة 
ــي  ــادي والاجامتع ــدم الاقتص ــ�أن التق ــي ب ــردي وجامع ــي ف ــب، ووع ــة والتعص والعنرصي
دراك بــديه  جيابيــة واإ والارتقــاء مبسســتوى املعيشــة والتعلــمي والصحــة يقــوم عــىل مشــاركة اإ
خلطــر الكراهيــة والتطــرف عــىل حيــاة النــاس ومصاحلهــم وتناقضهــام مــع املعتقــدات والأفاكر 
ــذلات، ل ميكــن  ــدة و�ــامةل ل ــة واح ــ�ي رؤي ــة الســائدة. فه ــة والثقافي ــة والاجامتعي ادليني
جتزئهتــا، مبعــى �أنــه ل ميكــن امجلــع بــني مشــاعر الرفــض للقتــل والاعتــداء لفئــة مــن املدنيــني 

واملســاملني والقبــول هبــا لفئــة �أخــرى مهنــم.

فالتطــرف والكراهيــة ليســا حمكـًـا ميكــن اإطالقــة يف حــاةل ونفيــه يف حــاةل �أخــرى، ويف 
املقابــل فــاإن التســامح والتقبــل ل ميكــن �أن خيتصــا بفئــة مــن النــاس ويسســتثنيا فئــة �أخــرى، 
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ــات  ــراًدا وجممتع ــذلات �أف ــامةل ل ــة � ــة ومراجع دان ــىل اإ ــق ع ــا جيــب �أن نواف نن ويف ذكل فاإ
وســلطات، و�أل تقتــرص املواهجــة واملراجعــة عــىل فئــة منّــا نعتــرمه متطرفــني! فــال ميكــن 
ــارات  ــق الاعتب ــل بتطبي ــري، مث ل نقب ــارات �أو معاي ــة لعتب ــة �أو مجموع ــة فئ دان ــول ابإ القب
ــية  واملعايــري ذاهتــا عــىل السسياســات والأفــاكر الســائدة واملتبعــة دلى الســلطات السسياسس

واجملمتعــات والأفــراد.

ــتثناء �أحــد �أو فئــة عندمــا نسســهتدف بنــاء الاعتــدال ورفــض الكراهيــة  ول ميكــن اسس
يف املؤسســات والرامــج والأعــامل التعلمييــة والثقافيــة والإعالميــة والإر�ــادية، كــام ل ميكــن 
ذا اكنــت املؤسســات والرامــج الاقتصاديــة والاجامتعيــة تسســتثين  احلديــث عــن العــداةل اإ
ــة العامــة وحتصيهنــا مــن التطــرف  ــز البيئ ــا �أحــًدا مــن النــاس، ول ميكــن تعزي مــن منافعه
ن اكنــت هشــة وقابــةل لالخــرتاق والضعــف، فــال منعــة فكريــة مــن غــري عــداةل  والكراهيــة اإ

وحــرايت ومنعــة اقتصاديــة واجامتعيــة.

هكــذا، ميكــن الاسســتدلل عــىل مواهجــة الإرهــاب مبالحظــة سسياســات التعــاون 
ــني الســلطة واجملمتعــات  ــامل والرشاكــة ب ــع الع ــا م ــا، ورشاكتن ــا وجممتعاتن والتعايــش يف دولن
والأســواق وتاكملهــا، وميكــن �أيًضــا ببســاطة توقــع الإرهــاب وتقديــره مبــدى الفشــل 
الاقتصــادي والاجامتعــي، فــال ميكــن الفصــل بــني الفــوىض والاهنيــار والرصاعــات 

الســائدة اليــوم يف دول وبــني حــاةل الشــمولية والتســلط الــي اكنــت ســائدة فهيــا.

وميكــن الإ�ــارة هنــا اإىل �أن ليبيــا تمتتــع مبسســتوى مــن التجانــس اللغــوي وادليــين 
ــولايت  ــاإن ال ــل، ف ــامل! ويف املقاب ــه دوةل �أخــرى يف الع ــع ب ــا ل تمتت ــريق رمب واملذهــي والع
ــوان  ــات والأل ــات واللغ ــن ادلول والثقاف ــد م ــك معق ــىل موزايي ــوم ع ــة تق املتحــدة الأمريكي
ــان ابلنجــاح  ــام والامتســك يقاس ــدان �أن الانقس ــات، لكهنــام حالتــان تؤك ثني والأداين والإ
ــة رابطــة  ــن �أي ــر م ــني �أك ــة املواطن ــداةل واحلــرايت اجلامع ــي والع الاقتصــادي والاجامتع
�أخــرى. ويف احلــاةل الأمريكيــة يالَحــظ �أن املواطنــني مــن �أصــول �أفريقيــة يمتتعــون مبسســتوى 
مــن مــؤرشات التعلــمي والصحــة وادلخــل والتاكمــل الاجامتعــي يقــل كثــرًيا عــن املعــدلت 
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ــاك، ول �ــك يف �أن ذكل  ــاك وجاماي ــم يســاوون يف ذكل مواطــين رسيالن ــة و�أهن الأمريكي
ن اكنــت ختفيــه وتقلــل مــن �أثــره مــؤرشات النجــاح الأخــرى. مــؤرش اإىل فشــل وضعــف واإ

ــع  ــة يف املواهجــة م جيابي ــة واإ ــب قوي ــن جوان ــه م ــا ميكــن مالحظت ــا م ــاك �أيًض لكــن هن
جيابيــة مــن الوعــي واملعرفــة تتشــلك، و�أن �أصــوات  الإرهــاب. مفــا مــن �ــّك يف �أن حــاةل اإ
ــوم قناعــة �ــامةل  ــنوات قليــةل، وتتشــلك الي ــل سس ــوم �أقــوى مهنــا قب ــد واملراجعــة الي النق
بــ�أن مواهجــة التطــرف والكراهيــة يه بطبيعــة احلــال مواهجــة مــع الفقــر والظــمل والتفــاوت 
جيابيــة هــو الوعــي بــ�أن املواهجــة ليســت وعــوًدا  الاجامتعــي والاقتصــادي، والأكــر �أمهيــة واإ
�أكيــدة لكهنــا حمــاولت ومغامــرة ليســت حمســومة تلقائًيــا ملصلحــة ادلول واجملمتعــات. فــمل يعــد 

مثــة يقــني، وليــس دلينــا يف هــذه احلــرب ســوى اخليــال والنيــة احلسســنة!

ل وتنشــئ فرًصــا وحتــدايت جديــدة، وتعصــف ابلنخــب  مــا مــن مرحــةل جديــدة اإ
ــ�أيت بنخــب جديــدة، لكــن النخــب اجلديــدة ليســت قــراًرا ابســتبدال مجموعــة  الســابقة وت
ــادات تعكــس الاســتيعاب  ذ جيــب �أن تكــون قي ــة مــن النــاس مبجموعــة �أخــرى، اإ �أو فئ
الصحيــح للمرحــةل وتعــر عهنــا بوضــوح، واحلــال �أن العــامل ميــر مبرحــةل انتقاليــة غــري واحضــة 
مليئــة ابلفــوىض واخلــوف، ويف مثــل هــذه املرحــةل فــاإن خيــارات الأمم �أن تتبــع خوفهــا ومــا 
ــدة  ــا لنخــب جدي ــراض، �أو �أن تســمل قياده ــا انق ــن نكــوص وفشــل ورمب ــئه ذكل م ينشس
يتوقــع �أهنــا الأفضــل �أو الأنســب لتقــود اجملمتعــات وتنظــم املــوارد؛ ليــس لأهنــا تعــرف؛ فــال 
�أحــد يعــرف اليــوم، ولكــن لأهنــا املرحشــة لتكــون الأكــر نزاهــة وكفــاءة، وذلكل يفــرتض �أن 
لهيــا تعكــس القواعــد الاجامتعيــة املمتــدة وتطلعاهتــا  تتقــدم القيــادات الاجامتعيــة ابلنظــر اإ
ــرى يه  ــة الأخ ــا، والفئ جنازه ــىل اإ ــد ع ــادرة بع ــري ق ــت غ ن اكن ــا واإ ــا و�أولوايهت واحتياجاهت
ــدة  ــات وتصــورات جدي ــاكًرا وتطبيق ــوا �أف ــون �أن يقدم ــون �أو حياول ــن يقدم ــون مم املبدع
ــون  ــون واملبدع ــادة الاجامتعي ــدم الق ــذا يتق ــة. هك ــدايت القامئ ــات والتح ــةل للأزم �أو بدي
لســتيعاب الفــوىض والتغــريات اجلوهريــة يف املــوارد والسسياســة والثقافــة، ويكونــون 
ــاإن ذكل  ــع ف ــة، وابلطب ــية والاقتصادي ــاري للنخــب وتشــكيالهتا السسياسس ــود الفق مه العم
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ــة لكــن جيــب �أن تظــل  ــية واقتصادي ــادات سسياسس ذ ســوف تتشــلك قي ــة؛ اإ ــاةل انتقالي ح
ــا  ــتقاللها ووليهت ــن يعكســون اسس ــادة اذلي ــدمي الق ــتقالل وتق ــىل الاسس ــادرة ع ــات ق اجملمتع
لأجــل حاميهتــا؛ ولأن اجملمتعــات يه الأوىل والأقــدر عــىل استشــعار التغــري يف الســلع 
واخلدمــات والأســواق واملــوارد، والأقــدر �أيًضــا عــىل حتديــد احتياجاهتــا واولوايهتــا، ولأهنــا 
الضامــن الأســايس للثقــة والرضــا، فبغــري مشــاركة اجملمتعــات ووليهتــا لــن يكــون يف مقــدور 
ــدر عــىل  ــم الأق ــا املبدعــون فه ــية والنخــب �أن تواصــل دورهــا، و�أم الســلطات السسياسس
ــري  ــن غ ــا م آفاقه ــا و� ــايض وتنشــئ �أفاكره ــة عــن امل ــار يف مرحــةل منقطع التفكــري والاختي

عالقــة واحضــة مــع املــايض واحلــارض.

ننــا مل نعــد نعــرف  هكــذا يبــدو الإصــالح ب�أنــه احلــرايت النا�ســئة عــن عــدم املعرفــة، فلأ
ىل �أقــى مــدى ممكــن ونــرتك للمجمتعــات �أن ختتــار قادهتــا وخنهبــا  ننــا نطلــق احلــرايت اإ فاإ
ــاابت  ــالل الانتخ ــن خ ــات م ــرب اجملمتع ــة، مث جت ــة اتم ــر يف حري ــاس �أن تفك ــع الن ومجلي
والأدوات املمكنــة لختيــار الأفــاكر والرامــج والسسياســات والترشيعــات، ويظــل تراجعهــا 
دورايًّ وعــىل حنــو متواصــل بــال ضامنــة لإدراك الصــواب �أو الاقــرتاب منــه ســوى احلريــة؛ 
مــا يعــين ابلــرورة �أن لك املقــولت والأفــاكر جيــب �أن تنــال الفرصــة نفســها مــن احلريــة 

والقبــول وفــرص املشــاركة والتعبــري عــن نفســها.

لكــن يف ظــل عــدم اليقــني هــذا تتشــلك القــمي املنشســئة لالإصــالح، فهــذا التقــدم العلمــي 
ــه وتفكــريه  نســان يف لغت ــمتد مــن عــدم اليقــني، فهــو حمــ�اكة لالإ ــويج املنجــز مسس والتكنول
دراكــه، تقــوم عــىل الاحــامتلت وعلــوم اللغــة وعــمل النفــس مبــا حيوطهــا  وتذكــره وتداعياتــه واإ
مــن ريبــة ونقــص يف املعرفــة، هكــذا فهــذا العــامل اجلديــد مــن املــوارد والفــرص تنظمــه �أيًضــا 

قــمي عــدم اليقــني والاحــامتلت.

اتحــة املعرفــة واحملتــوى عىل �ســباكت الإنرتنت  ويف التشــبيك وثــورة التصــالت، �أمكــن اإ
والتصــالت؛ مــا �أاتح اجملــال بــال حــدود مجليــع النــاس يف الاطــالع والتواصــل والإحاطــة 
املعرفيــة والتدريــب والتعلــمي والتعــمل والت�أثــري والتجمع وتبــادل املعلومات واخلرات والتســويق 
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والبيــع والــرشاء… عــىل حنــو مدهــش، بتاكليــف قليــةل ومبهــارات ممكنــة مجليــع النــاس، دلرجة 
ــبكة، فمبجــرد  ــه ببســاطة “access” الوصــول اإىل الشس ــوم ميكــن وصف ــامئ الي ــامل الق �أن الع
الوصــول اإىل الشســبكة يصبــح الأفــراد والــرشاكت واجملمتعــات وامجلاعــات �أعضــاء متســاوين 
)تقريًبــا( يف الت�أثــري واملشــاركة، .. وهكــذا تشــلت مســاواة مدهشــة تقــرتب مــن �أن تكــون 

مطلقــة! ومل تعــد مثــة حقــوق لفــرد �أو طبقــة ســوى املعرفــة.

مل تعــد احلــرايت واملســاواة زينــة مجيــةل �أو قميــة عليــا معــزوةل عــن احليــاة، لكهنــا اليــوم 
ــا يف مواهجــة التحــولت ســوى احلــرايت  ــار �أمامن ــن خي ــا م ــا، مف ــوارد وتنظميه �أســاس امل
واملســاواة لعلهــا تر�ــدن اإىل فكــرة تســاعدن �أو حتمينــا، وبــدون هــذه احلــرايت واملســاواة 
فــاإن ادلول واجملمتعــات معرضــة لالهنيــار، فــمل تعــد ادلول وجيو�ــها و�أهجزهتــا الأمنيــة 
دامــة املؤسســات والأســواق والأعــامل والعالقــات، وليــس يف  والبريوقراطيــة قــادرة عــىل اإ
مقدورهــا �أن تتحــمك يف �أدوات التفكــري والت�أثــري وعالقاهتــا، لأن النقــود واملعلومــات واملعرفــة 
والســلع واخلدمــات تتدفــق اليــوم بــال اســتئذان، ومــا مــن وسســيةل للمواهجــة ســوى التكيــف 

والبحــث عــن الفــرص والقــمي والعالقــات اجلديــدة املنظمــة حليــاة النــاس ومــواردمه.

ــة، والقضــااي  ــات املتطرف ــود للأصولي ــن صع ــوم م ــدور الي ــا ي ــر اإىل م ــن النظ ــل ميك ه
والأزمــات الاجامتعيــة وحــىت املروريــة، وحــوادث الغــرق.. ب�أهنــا نزعــة اإىل الانتحــار؛ 
ســواء اكن َمخرًجــا مــن �أزمــة، �أو تطلعــا اإىل اخللــود/ المتــز، �أو عيًبــا يف التنشســئة الفرديــة 
والاجامتعيــة املرتامكــة ببــطء، عــىل حنــو ل يــاكد يكــون ملحوًظــا، وتــاكد تكــون حمتيــة يف 
املنظومــات الاجامتعيــة والاقتصاديــة.. ول �أمــل ســوى �أن يواصــل النظــام اإصــالح نفســه 

ــه؟  وتقليــل مشــالكته وعيوب

ــون  ــيقى، والســيامن، والفن ــة، والشــعر، واملوسس ــة )الرواي ســوف تظــّل الأعــامل الإبداعي
ننــا حنــمك �أيًضــا عــىل  التشــكيلية..( �أفضــل و�أمه مــا يســاعدن يف مالحظــة اخللــل. وهكــذا، فاإ
ــا  ــامل والانســجام معــه. ودلين ــم الع ــا تســاعدن عــىل فه ــدار م ــن- مبق ــة الآخري ــا -وثقاف ثقافتن
ــوا يتطوعــون  ــن اكن ــباب اذلي ــني: الشس ــل والإبداعــي لظاهرت ــه امجلي ــرا يف ت�أم ــالن كوندي مي
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لاللتحــاق ابملنظــامت القتاليــة �أو يف صفــوف احلــزب الشســيوعي، والانتحــار العــادي اليــويم. 
و�أظــن �أهنــام ظاهــرة واحــدة!

ــيوعي، �أو  ــن يف احلــزب الشس ن الشــاب اذلي يســجل يف ســن العرشي ــرا اإ ــول كوندي يق
يلتحــق ابملقاتلــني يف اجلبــال مت�أبًطــا بندقيتــه مفتــوًن بصورتــه اخلاصــة كثائــر: فهــ�ي الــي متــزه 
عــن لك الآخريــن، ويه الــي جتعــه هــو نفســه يف منشــ�أ نضــاهل يوجــد حبــا جارفــا وغــري 
ميــاءة اخللود  مشســبع لأنه الــي يتــوق لــرمس حدودهــا بوضــوح، قبــل �أن يبعــث هبــا عــر �أداء اإ
لهيــا ماليــني الأنظــار. وحنــن نعــمل �أن الــروح حــني تكــون  اإىل خشســبة التــارخي الــي تتجــه اإ
حتــت �أنظــار كثيفــة، ل تكــف عــن التنــايم والتــورم والتضخــم، لــيك تطــري يف الهنايــة حنــو 

الأعــايل مكنطــاد مضــاء عــىل حنــو بديــع.

ــا لقضــااي عــادةل �أو  اإن مــا يدفــع النــاس اإىل رفــع �أيدهيــم وتنــاول بندقيــة الانتصــار جامعيًّ
هنــا الوقــود اذلي ل ميكــن �أن يــدور حمــرك  غــري عــادةل، ليــس العقــل، بــل الــروح املتضخمــة؛ اإ
التــارخي مــن دونــه. ومــن دوهنــا �أيًضــا، اكنــت �أورواب ســتبقى مسســتلقية عــىل العشــب تراقــب 

بكســل الســحب الراكضــة يف الســامء.

وهــذا يقــود اإىل فهــم ظاهــرة �أخــرى ل تقــل �ــذوًذا عــن التطــرف والعنــف، ويه مواهجة 
التطــرف والعنــف. مفــن يراقــب اليــوم مــا جيــري، ممــا حيسســبه �أحصابــه معــال لأجــل التنويــر 
ــه ليــس �أكــر مــن هــروب مــن  ــة، جيــد �أن ــذ العنــف والتعصــب والكراهي ــدال ونب والاعت
اذلات. وكأن هــؤلء ادلعــاة والنشــطاء املعتدلــني واملتنوريــن يف �أعامقهــم حيســدون �أولئــك 
املتطرفــني �أو جيلّوهنــم ويقدســوهنم. فاملســ�أةل ليســت حتديــد الصــواب �أو اخلطــ�أ؛ ســواء دلى 
ــر املــدن  ــة الــي تدي ــية والاجامتعيــة والاقتصادي املقاتلــني املتطرفــني �أو املنظومــة السسياسس
واملؤسســات.. فــمل يكــن الصــواب هــو النقطــة احلامســة، ومل يكــن الصــواب ابتــداء فكــرة 
واحــدة حيــاول النــاس البحــث عهنــا �أو اكتشــافها؛ فلــلك صوابــه. والفــرق بني املتطرفــني �أهنم 
يؤمنــون بصواهبــم، فــا ســدنة حاميــة املنظومــة الاجامتعيــة و�أتباعهــم ل يؤمنــون بصواهبــم ول 

يعرفونــه، ورمبــا يؤمنــون بصــواب »داعــش« �أكــر!
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يف حتــول التطــرف اإىل كراهيــة يصعــد دور الأفــراد واجملمتعــات يف املواهجــة، بــل تــاكد 
املواهجــة الاجامتعيــة والثقافيــة مــع التطــرف والكراهيــة يه اخليــار الوحيــد لأجــل اخلــروج 
مــن احلــروب والرصاعــات الــي تعصــف اليــوم بكثــري مــن ادلول واجملمتعــات وتقــّض مضجــع 

العــامل.

ــة �أقــرب اإىل الثقافــة والفنــون �أو وعــي  لقــد �أصبحــت املواهجــة مــع التطــرف والكراهي
ــرف  ــة والتط ــم الكراهي ــي لفه ــي واملوضوع ــال العلم ــاإن اجمل اذلات وتشــكيلها، ويف ذكل ف
ل مبقــدار مــا تســاعد  يتغــري عــام اكن ســائًدا، فــمل تعــد علــوم السسياســة والاجــامتع اكفيــة اإ
ن الفكــر  يف تشــكيل الاجتاهــات واملواقــف الفرديــة وامجلاعيــة، وصــار مــن فضــول القــول اإ
ــا  ــم التطــرف، و�أم ــني لأجــل فه ــري املتطرف ل غ ــد اإ ــني ل يفي ــرد عــىل املتطرف ــين يف ال ادلي
هنــم مل ينشســئوا مواقفهــم بنــاء عــىل فهــم ديــين خالــص �أو مسســتقل �أو اجهتــاد  املتطرفــون فاإ
وحمــاوةل للبحــث والتفكــري يف التوجيــه ادليــين، ولكهنــم اختــاروا مــن النصــوص والــامنذج 

ادلينيــة مــا يشســهبهم ويــالمئ اجتاهاهتــم وحالهتــم الــي وجــدوا �أنفســهم فهيــا.  

ىل �أن اجتاهــات العنــف والكراهيــة والتســامح واخلضــوع والاكتئــاب والمتــرد  وابلنظــر اإ
والاحتجــاج والعــزةل واملشــاركة والانقيــاد واملغامــرة والزنعــة اإىل الانتحــار والقتــل والإدمان 
ــراض  ــذاء( �أو �أم ي ــي الإ ــمتتاع بتلق ــية )الاسس ــذاء( واملاسو�س ي ــمتتاع ابلإ ــادية )الاسس والس
ــق  ــة والقل ــية والعدواني ــام والرجسس ــل الانفص ــلوكية مث ــة وس ــية وعقلي ــراابت نفسس واضط
ــة، �أو �أن يكــون  ــرات ديني ــين �أو ت�أخــذ متظه ــع الســلوك ادلي ــومه ميكــن �أن تتفاعــل م والت
ــا؛ تتشــلك رؤى واجتاهــات  ــيًّا �أو بيولوجيًّ ــيايس نفسس ــين �أو السس ــع اىل الســلوك ادلي ادلاف

ــة، .. ــية يف مواهجــة التطــرف والكراهي علميــة وسسياسس

وميكــن، عــىل ســبيل املثــال، الإ�ــارة اإىل كتــاب »بيولوجيــا الســلوك ادليــين: اجلــذور 
آر. فريمــان، وكتــاب »القســوة: رشور الإنســان  ميــان وادليــن«، حتريــر جيــه. � التطوريــة لالإ
والعقــل البــرشي«، ت�أليــف اكثلــني اتيلــور، �أسســتاذة طــب الأعصــاب وعــمل ادلواء يف 

جامعــة �أكســفورد.
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و�أســو�أ مــا تقــع فيــه معليــات مواهجــة التطــرف الكراهيــة والعنــف املنتسســبة اإىل ادليــن 
ــا �أو  ــة يســاء فهمه ــة لنصــوص ديني ــة �أو تلقائي ــتجابة مياكنيكي ــات اسس ــاد ب�أهنــا معلي الاعتق
تفهــم فهًمــا حصيًحــا �أو خاطئـًـا، ذكل �أهنــا نصــوص موجــودة منــذ �أكــر مــن �ألــف و�أربعامئــة 
سســنة، ويفــرتض �أن تــؤدي اإىل حــالت متشــاهبة دلى �أفــراد مؤمنــني هبــذه النصــوص ويف 
رهــاب، ولكــن �أهلهــا يؤمنــون ابلنصــوص ادلينيــة  جممتعــات وبــالد ل حيــدث فهيــا تطــرف واإ
عفــاء الت�أويــل  نفســها الــي يؤمــن هبــا املتطرفــون و الاكرهــون، وليــس املقصــود ابلطبــع هــو اإ
ــه  املتطــرف �أو اخلاطــئ للنصــوص مــن املســؤولية عــن الكراهيــة، ولكــن الت�أكيــد عــىل �أن
فهــم جــاء منســجًما مــع اجتاهــات خشصيــة ونفسســية، فاملعتقــدات والأيديولوجيــات ليســت 
ن اكنــت تســتند اإىل تــراث فكــري  معليــات عقليــة �أو ن�ســئة عــن جمهــود علمــي وفكــري واإ
وفلســفي �أحيــاًن، ولكــن معتقداتنــا يف احلقيقــة تعكــس خشصياتنــا، �أو يه جــزء مــن هويتنــا 

وميولنــا، .. حنــن ننحــاز اإىل املعتقــدات والت�أويــالت الــي تشســهبنا.

ن القســوة وهــذا يشــمل  تقــول اكثلــني اتيلــور �أسســتاذة طــب الأعصــاب وعلــوم ادلواء اإ
بطبيعــة احلــال العنــف والتطــرف والكراهيــة يف حالهتــا الانتقائيــة تعكــس الفشــل، ولكهنــا 
يف حالهتــا الشــامةل مــرض عقــيل، لكــن حــني ميتــك هــذا املــرض العقــيل ت�أييــًدا اجامتعيًّــا 
ــوابء يتحــول اإىل �أصــل  ــاإن ال ــات ف ــات والأيديولوجي ــرًيا يف القومي ــام حيــدث كث ــا ك اكحًس
ــا مــن ذكل مــا حيــدث اليــوم  �أو ســلوك ســائد يصعــب اخلــروج عليــه، ورمبــا يكــون قريًب
يف موجــة التعصــب ادليــين الــي حتولــت اإىل كراهيــة �ــامةل لفئــات ومذاهــب وطوائــف 
ــام حيــدث يف ســوراي  ــال رمحــة �أو تعاطــف، ك ــا �ــاماًل وجمــازر وهتجــري ب و�أنشــ�أت عنًف

والعــراق، وكــام حــدث مــن قبــل يف روانــدا وبورونــدي والبلقــان و�أملانيــا النازيــة..

ــل ل  ــالعمل والعق ــة، فـ ــة عقالني ــات علمي ــىل معلي ــا ع ً ــدات ليســت قامئ ــاء املعتق ن بن اإ
ميــاًن معيقًــا بســبب اجتاهاتنــا  ينشســئان �أيديولوجيــا، ولكهنــا �أفــاكر تكتســب صالبــة واإ
ــا،  ــا مياثلن ــا نفضــل م ــا وحنــن معوًم ــدات( مثلن ــا )املعتق هن ــل، اإ ــا ابلفع ــي منلكه ــا ال وميولن
هنــا متــزن وتنشــئ موقًفــا  خصوًصــا �أن املعتقــدات تصبــح مكــونت مــن هويتنــا، ويف ذكل فاإ
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مــن الآخــر اذلي ل يعتقــد مثلنــا، فيصبــح ليــس منــا، �أو خمتلًفــا عنــا، �أو عــدًوا �أو مثــرًيا 
يــذاءن، ومــن مث  لالمشــزاز، مث نطــور موقفنــا منــه )الآخــر( �أو اعتقــادن عنــه ب�أنــه يريــد اإ
قصــاؤه �أو اخفــاؤه مــن الوجــود، .. فتبــدو معليــات الإقصــاء والإابدة كأهنــا  زاحتــه �أو اإ جيــب اإ
دفــاع رضوري عــن اذلات، �أو يه تعكــس اخلــوف الومهــي عــىل وجــود اذلات ومصريهــا. 

واحلــال �أنــه ل يــاكد يوجــد فــرق كبــري وجوهــري يف ادلافــع واحملــرك بــني جــرامئ الإرهــاب 
لهيــا  �أو ذات احملتــوى السســيايس وبــني اجلــرامئ الأخــرى الــي تقــع عــىل حنــو متكــرر ويدفــع اإ
ــش  ــة والهتمي ــاب والشــعور ابلظــمل واملهان ــة والاكتئ ــن الكراهي ــة مرتامكــة م مشــاعر معيق
والعجــز، مثــل الانتحــار، وجــرامئ القتــل الــي ختلــو مــن دوافــع الســطو والرقــة، مثــل 
ــياق  ــمتع بعــد اإىل فكــرة النظــر اإىل الإرهــاب يف سس الانتقــام والقتــل العائــيل، لكــن مل يسس
اجلــرامئ النا�ســئة عــن التشــالكت واحلــالت الاجامتعيــة النفسســية ســواء يف بيئهتــا ادلاخليــة 
الفرديــة )عقــل اجملــرم وهجــازه العصــي والنفــي( �أو اخلارجيــة يف عالقــات الأفــراد 
ــى  ــدان املع ــمل وفق ــعور ابلظ ــة و� ــن كراهي ــئه م ــد تنشس ــا ق ــات واملؤسســات وم والطبق

واجلــدوى.

والواقــع �أنــه ليــس �أمــًرا �أو اكتشــافًا جديــًدا حمــاوةل فهــم الإرهــاب مضــن جمــالت 
واهامتمــات عــمل النفــس وطــب الأعصــاب والبيولوجيــا، ولكــن �أزمــة هــذا املنظــور يف �أنــه 
يقــدم حلــوًل و�أفــاكًرا مزجعــة للســلطات والنخــب املهمينــة عــىل الفــرص واملــوارد، لأن احلــّل 
يــ�أيت يف الصحــة النفسســية والامتســك الاجامتعــي ومواهجــة الهشا�ــة والضعــف الاجامتعــي 
ــي  ــة ال ــة واحلياتي ــارات املعرفي ــن امله ــاء وتكوي ــراد واجملمتعــات، وبن والاقتصــادي دلى الأف
تؤهــل املواطنــني واجملمتعــات؛ نتحــدث بطبيعــة احلــال عــن جممتعــات حــّرة ومسســتقةل 
وقــادرة عــىل املشــاركة والوليــة عــىل �ــؤوهنا ومواردهــا، و�أفــراد مؤهلــني ابملعرفــة املنطقيــة 
عــادة تنظــمي عالقــة الســلطة والأســواق  والقــدرة عــىل النقــد والتحليــل؛ مــا يعــين ببســاطة اإ
واجملمتعــات والأفــراد وفــق قواعــد مــن املشــاركة واملســاواة، وهــو مــا �أدركتــه و�أكــدت عليــه 
ــلأمم املتحــدة والبنــك ادلويل وغريهــام مــن املنظــامت ادلوليــة، ومؤكــد �أن  ــر التمنيــة ل تقاري
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مــا ينطبــق عــىل التمنيــة ومواهجــة الفقــر واجلهــل واملــرض واجلرميــة ميتــد اإىل العنــف ادليــين 
والقــويم والكراهيــة والرصاعــات الاجامتعيــة، فالشــخص اذلي ميــك الإرادة والتصمــمي عــىل 

رهابًيــا. القتــل والانتقــام �أو الانتحــار مــرحش لأن يكــون اإ

وكــام تؤكــد الأمم املتحــدة وهــو مــا تؤيده الإحصــاءات واملــؤرشات �أن التاكمل الاجامتعي 
والرضــا يصاحــب الارتقــاء ابلتعلــمي والرعايــة الصحيــة والاجامتعيــة ومسســتوى ادلخــل، و�أن 
الفقــر مصاحــب للرصاعــات والانقســام، و�أن الكــوارث والأمــراض والأوبئــة واجلــرامئ �أكــر 
ــي �أن تكــون  ــن املنطق ــر والاســتبداد والفشــل، مف ــة الفق ــرًيا يف بيئ و�أمعــق حضــوًرا وت�أث
مواهجــة الكراهيــة والتطــرف يف بنــاء الامتســك الاجامتعــي والاقتصــادي ومواهجــة الضعــف 
ذ يسســتحيل �أن تعــاجل الكراهيــة جراحيًّــا، �أو �أن تسســت�أصل  والهشا�ــة يف حالهتــا العامــة، اإ
مــن اجملمتــع والأفــراد مثــل حــاةل معــزوةل �أو مسســتقةل عــن مناعــة اجملمتعــات والأفــراد، 
ولكهنــا نسســيج اجامتعــي يسســتدل عليــه مبــؤرشات الضغــوط النفسســية والاكتئــاب والعــزةل 
ــاة  ــه يف �أســلوب احلي ــتدلل علي ــة والقلــق، وميكــن الاسس ــية والعدواني والإدمــان والرجسس
ــباكت  ــات و�س ــامل والعالق ــواق والأع ــويم يف الشــوارع والأس ــي والي والســلوك الاجامتع

التواصــل الاجامتعــي.

ويف ذكل فــاإن الــرّد عــىل التطــرف والكراهيــة واحلــوار مــع �أحصاهبــام �أو الت�أثــري علهيــم ل 
ينــدرج يف اجلــدل والت�أثــري العلمــي والعقــيل، ول تفيــد هنــا املؤسســات ادلينيــة والتعلمييــة 
ل مبقــدار مــا تســاعد الأفــراد واجملمتعــات عــىل بنــاء الشــخصية الســوية  والأاكدمييــة اإ
ــة  ــردود العلمي ــا ال ــامتء، و�أم ــل املســؤولية واملشــاركة والان ــىل حتم ــادرة ع ــتقةل والق واملسس
هنــا تفيــد املعتدلــني ول تؤثــر عــىل املتطرفــني، وابلطبــع  والفقهيــة والفكريــة عــىل املتطرفــني فاإ

ــه �أمــر جيــد �أن يتعــرف غــري املتطرفــني عــىل �أفــاكر املتطرفــني ومصــادرمه. ن فاإ

وابلنظــر اإىل الكراهيــة حــاةل ثقافيــة �أو موقــف جامعــي �أو فــردي فــاإن املواهجــة ل 
ــي  ــة وع ــة معلي ــن الثقاف ــة، ولك ــدة مناهضــة للكراهي ــة جدي ــاء ثقاف ــة؛ بن ل ثقافي ــون اإ تك
معقــدة  تنشســها اجملمتعــات �أوًل، وختصهــا �أكــر مــن الســلطة السسياسســية، وتتشــلك الثقافــة 
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دارهتــا وتنظميهــا واملنظومــة  يف متواليــة معقــدة مــن التفاعــالت والاسســتجاابت مــع املــوارد واإ
الاقتصاديــة والسسياسســية املتشــلة حــول املــاكن واملــوارد، مث مبــا حيمكهــا ويؤثــر فهيــا مــن 
اترخي وقــمي وعالقــات، ومــا ميكــن اقرتاحــه وتنفيــذه مــن سسياســات وبرامــج ثقافيــة ل �أمهيــة 
ل مبقــدار مــا حيمــه الأفــراد وتلزتمــه اجملمتعــات، وهــو مــا ل ميكــن حتقيقــه مبجــرد  هل يف الواقــع اإ
ترشيعــات ومؤسســات وبرامــج وتوجهيــات واقرتاحــات، ولــن تفيــد املؤسســات الإعالميــة 

ل مبقــدار مــا تؤثــر يف اجتاهــات الأفــراد واجملمتعــات. والثقافيــة اإ

 وقــد �أصبحــت الثقافــة كــام الإرهــاب والتطــرف متصــةل خبيــارات واجتاهــات عامليــة، ول 
يكفــي �أن تكــون ادلوةل واجملمتــع عــىل قــدر مــن احلصانــة الثقافيــة مــن التطــرف والكراهيــة، 
ولكــن ل بــد مــن املشــاركة يف العــامل عــىل حنــو معقــد لأجــل الت�أثــري يف العــامل والتفاعــل معــه 
ــاء اجتاهــات عامليــة حنــو  ــامتء العاملــي والتقبــل العاملــي �أيًضــا مث بن يف التلقــي والت�أثــري والان

التســامح ومواهجــة الكراهيــة.

ــين  ــو �أن ذكل يع ــة والتطــرف ه ــوهل يف مواهجــة الكراهي ــن ق ــا ميك ــب م ــل �أصع ويظ
ابلــرورة وجــود جممتعــات حــرة مسســتقةل، ويه حــاةل ل تقــف يف ت�أثريهــا وحدودهــا عنــد 
نبــذ الكراهيــة والتطــرف ولكهنــا متتــد اإىل موقــف نقــدي وعقــالين مــن مجيــع السسياســات 

ــة، .. ــة والثقافي ــة والاجامتعي والترشيعــات واملنظومــات الاقتصادي

وهكــذا فــال ميكــن بنــاء الاعتــدال بــدون بنــاء فكــر حــر ونقــدي، ومشــلة احلكومــات 
�أهنــا تريــد �أن تفــرض الاعتــدال مثلــام تتخــذ قــراًرا �أو تصــدر مرســوًما.

ذن تبــد�أ املواهجــة مــع الكراهيــة والتطــرف ببنــاء اجملمتعــات املسســتقةل والــي تنشــئ يف  اإ
ــد  ــا ميج ــة ووعًي ــا ثقاف ــا وموارده ــول حياهت ــا و�ــؤوهنا وتشــلها ح ــىل موارده ــا ع وليهت
الســالم، وابلطبــع جيــب عــىل الســلطات �أن توقــف حرهبــا عــىل اجملمتعــات، فالنــاس 
ــرب يتعرضــون لسسياســات واجتاهــات يف  ــامل الع ــم يف ع ــوم يف حياهتــم ومدهنــم و�أعامهل الي
احلــمك والإدارة والتخطيــط تدمــر مدهنــم وبنــامه الاجامتعيــة، وتشــتت فاعليهتــم وقدراهتــم 
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وفرصهــم يف التجمــع املسســتقل حــول مــواردمه ومصاحلهــم، وجتــري همينــٌة عابثــٌة عــىل الثقافــة 
ــالمئ،  ــايف امل ــي والثق ــني التشــلك الاجامتع ــم وب ــول بيهن ــد، حت ــون والرايضــة واملعاب والفن
واذلي يــرىق حبياهتــم وســلوكهم ووعهيــم، وجيــّدد مــواردمه ويعظمهــا. وتتحــول املؤسســات 
التعلمييــة اإىل ورش للتمنيــط وتفريــغ النــاس مــن مواههبــم وقدراهتــم عــىل التعــمّل والارتقــاء. 
ــىل  ــود ع ــدٍة تع ــال فائ ــة ب ــوارد العام ــٍب للم ــات هن ــة اإىل معلي ــات الصحي ــول اخلدم وتتح
النــاس، بــل خلدمــة جامعــاٍت احتاكريــٍة مــن املســتمثرين وحلفــاء ورشاكء مــن القطــاع الطي 
املهــين املفــرتض �أن يكــون قطاعـًـا نبيــاًل منــذوًرا لصحــة النــاس وحياهتــم. وتتحــول الرعايــة 
الاجامتعيــة اإىل حفــالٍت و�أنشــطٍة للعالقــات العامــة، وهنــب للمعــونت ادلوليــة واملــوارد 

العامــة لصــاحل �ــلل �أنيقــٍة ومتعجرفــة!.

ــدم  ــتضعفني ع ــني واملسس ــات واملهمش ــىل اجملمتع ــب ع ــه يغل ــه �أن ــن ذكل لك ــو�أ م والأس
الإدراك ملصاحلهــم، وعزوفهــم عــن العمــل يف الاجتــاه املفــرتض �أن يــؤدي اإىل تشــلهم 
وتنظميهــم حــول �أولوايهتــم،.. ويف ذكل يــزداد العمــل الإصــاليح صعوبــًة، فاحلــراكت 
ــات، ول  ــن اجملمتع ــة ع ــل ابلنياب ــرتض �أن تعم ــة ل يُف ــة الإصالحي ــية والاجامتعي السسياسس
ميكهنــا �أن تقــوم بواجباهتــا ومســؤولياهتا، لكــن العمــل الإصــاليح السســيايس والاجامتعــي 
يركـّـز دامئـًـا، يف حمتــواه و�أهدافــه، عــىل الارتقــاء ابجملمتعــات، وبنــاء قاعــدٍة اجامتعيــٍة واســعٍة 

ــٍة لالإصــالح. ومالمئ

وهكــذا، فــاإن تنظــمي اجملمتعــات وحشــدها ابجتــاه الإصــالح يبــدو، اليــوم، معليــة صعبــة 
نــه ملــن العجــب كيــف يندفــع النــاس يف بطــوةٍل وحامســٍة اإىل املواهجــة، بــال  ومعقــدة،.. واإ
ــالين لأجــل كرامهتــم  ــع الســلمي والعق ــوت، لكهنــم يتقاعســون عــن التجم ــن امل خــوٍف م

وحتســني حياهتــم.

دلينــا ثالثــة قطاعــات رئيســة للعمــل والتنظــمي والتشــلك، يفــرتض �أهنا مسســتقةل ومتاكمةل 
�أيًضــا. ويه حســب الرتتيــب يف الوجــود والتشــلك: املــوارد، ومــا يتبعهــا ويتشــلك حولهــا 
مــن �أســواق وتكنولوجيــا و�أعــامل وهمــن، وصــارت تســمى »القطــاع اخلــاص«. واجملمتعــات، 
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واملؤسســات  واملنظــامت  والنقــاابت  والبــدلايت  وامجلاعــات  والبــدلات  املــدن  مبــا يه 
الاجامتعيــة. والســلطات السسياسســية والتنفيذيــة والترشيعيــة والقضائيــة، وصــارت تســمى 

»القطــاع العــام«.

ــدو  ــات تب ــن اجملمتع ــاص، لك ــاع اخل ــام والقط ــاع الع ــاك وضــوح ومت�أســس يف القط هن
ن  حلقــة غائبــة. ويف ذكل، فــاإن املثــال �أو المنــوذج املفــرتض بنــاؤه واجلــدل حــوهل يفقــد )اإ
وجــد( قدرتــه عــىل العمــل والت�أثــري؛ مفــا مــن �أســواق مامتســكة ومزدهــرة، ومــا مــن برامــج 
وسسياســات وترشيعــات عامــة عــادةل وكفــؤة مــن غــري جممتعــات مسســتقةل ومنظمــة وقــادرة 

عــىل املشــاركة والت�أثــري.

قامــة حمطــات  يفــرتض �أن لك مدينــة �أو بــدلة قــادرة، مبواردهــا ومســاهامت �أبناهئــا، عــىل اإ
ــية واملتجــددة وتكريــر امليــاه، وخــزانت مجلــع امليــاه، وتعاونيــة اسســهتالكية  للطاقــة الشمسس
ــة،  ــوارد حملي ــن م ــري مهنــا م ــا �أو جــزء كب ــري معظمه ــية، ميكــن توف ــري الســلع الأساسس لتوف
وبــذكل تسســتطيع لك بــدلة �أن ختفــض بنسســبة تقــرتب مــن الاكتفــاء اذلايت يف الطاقــة 
قامــة مركــز للرعايــة الصحيــة  وامليــاه والســلع الأساسســية. وميكهنــا �أيًضــا، مبواردهــا اذلاتيــة، اإ
ــة  ــة للرعاي ــر منظوم ــة، و�أن تدي ــة عام ــايف اجامتعــي، ومكتب ــة، وند راييض ثق والاجامتعي
الاجامتعيــة مبشــاركة القطاعــني العــام واخلــاص. تــاكد البــدلات يف مجيــع �أحنــاء العــامل تفعــل 

ذكل! 

ــتقالل والت�أثــري  مــا احللقــة الغائبــة يف تشــلك اجملمتعــات وتنظميهــا، وقدرهتــا عــىل الاسس
ــان  ــل غائب ــىل الأق ــان ع ّــة رشط ــة ويف الأســواق، ويف مشــاركهتام؟ مث ــة العام يف السسياس
ــار  ــات واختي ــمي اجملمتع ــة لتنظ ــا الأداة املرجعي ــرتض �أهن ــا يف ــة، مب ــاابت العربي ــن الانتخ ع
القــادة الاجامتعيــني والسسياسســيني؛ وهــام �أن يكــون التنافــس الانتخــايب بــني النخــب 
نفســها، وليــس رصاعـًـا بــني الطبقــات الاجامتعيــة، �أو بــني النخــب واجملمتعــات، و�أن يكــون 
التنافــس الاقتصــادي بــني الــرشاكت والتجــار، وليــس رصاعـًـا بــني الســوق واملسســهتلكني، 
فالأصــل يف التنافــس �أن تتعــّدد خيــارات املواطنــني السسياسســية والاقتصاديــة، ويفــرتض، 
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ــّدد  ــن، تتع ــدة. ولك ــهتلكني واح ــني واملسس ــات واملواطن ــال، �أن مصــاحل اجملمتع ــة احل بطبيع
اخليــارات وختتلــف التقديــرات لتحقيــق هــذه املصــاحل، ول معــى لالنتخــاابت، ول جــدوى 
هنــا تتحــّول لتعمــل ضــد نفســها! وميكــن �أن  لهــا، مــن غــري وجــود هذيــن الرشطــني، بــل اإ
تــؤول اإىل متواليــٍة مــن احلــالت والتشــالكت »الضديــة«، مثــل �أن تتحــول الانتخــاابت 
اإىل رصاعــاٍت اجامتعيــٍة طبقيــٍة وعشــائريٍة ودينيــة، والأســو�أ �أهنــا تنشــئ ظواهــر اجامتعيــة 
ــوم  ــرمغ مــن �ــذوذها، تتحــّول اإىل قاعــدٍة راخســٍة، تق ــة �ــاذة، لكهنــا، عــىل ال واقتصادي
حولهــا مصــاحل وطبقــات،.. مــا اذلي حيــدث عندمــا يكــون الفشــل مصلحــًة لطبقــٍة مــن 
فشــاٍل مقصــوٍد وبوعــي مسســبق،.. وهكــذا  النخــب؟ تتحــّول السسياســات والترشيعــات اإىل اإ
ــي  ــتقةٍل عــن احلــراك الطبيع ــاٍت مسس ــاٍت ومنظوم ــاٍت وعالق ــا بترشيع يكــون الفشــل محمًي
ــع  ــة يف املواهجــة م ــاٍت تلقائي ــود الإصــالح معلي ــات والأســواق، ول يع ــرتض للمجمتع املف
ــارات �أو العجــز  ــة �أو امله الفشــل �أو اجلــدل حــوهل، ويف �ــ�أنه، ابلنظــر اإىل نقــص املعرف
دارة املــوارد بكفــاءة ونزاهــة، لكــن الإصــالح يتحــّول اإىل مواهجــة غــري متاكفئــة مــع  عــن اإ
الإفشــال، ويتحــّول غالًبــا اإىل متاهــٍة وحمــاولٍت ايئســٍة لتفكيــك التحالفــات والتشــالكت 

الفاســدة اخلفيــة واملعلنــة، �أو المتيــز بيهنــا!

اكن �أســو�أ مــا وقعــت فيــه العمليــات السسياسســية والانتخابيــة �أهنــا مل تعــد تنافًســا 
ــة  ــا، مواهج ــا، يف حقيقهت ــات، لكهن ــاحل والطبق ــات واملص ــة اإىل اجملمتع ــود املقدم ــني الوع ب
ــرشاكت  ــوذ وال ــني النف ــا ب ــس حتالًف ــارت تعك ــات، وص ــة واجملمتع ــني النخــب الاحتاكري ب
يف مواهجــة الأغلبيــة الكــرى مــن اجملمتعــات واملسســهتلكني واملواطنــني، ووضعــت الأفــراد 
ــا  ــري، وعندم ــىل الت�أث ــدرة ع ــارات والق ــدان للخي ــة وفق ــان وتبعي ذع ــاةل اإ ــات يف ح واجملمتع
حاولــت امجلاهــري والفئــات املهمشــة واملظلومــة كــر هــذه اللعبــة الاحتاكريــة، دخلــت يف 
ــاري الســعي اإىل الكرامــة،  ــني خي ــة، لتجــد �أهنــا ب ــٍة مــن الفــوىض واحلــروب الأهلي دوام

ــتقرار. ــن والاسس ــواًب ابلأم ــتبداد، مصح ــوىض، �أو الاس ــة ابلف مصحوب

مــا اذلي حيــدث عندمــا تتعطــل ديناميــات تشــكيل النخــب وتدويرهــا؟ وعندمــا تعجــز 
ــان  مي ــس الإ ــو اذلي يعك ــىل النح ــا ع ــا ومرحشهي ــدمي �أفاكره ــن تق ــات ع ــارات وامجلاع التي
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ــدة  ــات جدي ــا جامع ــا وتتكــون مهن ــاكر؟ تنفصــل النخــب عــن رســالهتا وفكرهت هبــذه الأف
غــري معروفــة؛ بــل يه ل تعــرف نفســها. يســاريون منفصلــون عــن املاركسســية ومّه العــداةل 
ــي  ــامةل الســائبة ال ــع الع ــل جمامي ــدة، مث ــات و�أدوار جدي ــون عــن حتالف ــة، يبحث الاجامتعي
ــة فرصــة  ــون عــن �أي ــة، يبحث ــال ليرالي ــون ب ــن يشــغلها، وليرالي ــة م تنتظــر عــىل الأرصف
وب�أيــة وسســيةل يف محــى اخلصخصــة واملعــونت ادلوليــة، ومقاومتيــون وقوميــون ل يعرتفــون 
ول يريــدون �أن يــروا لك مــا حــدث منــذ احلــرب العامليــة الأوىل، وخنــب �أوليغاركيــة 
ــع، �أو يه جامعــات وخنــب ليســت  ــو �أهنــا تلعــب يف الوقــت الضائ متعــن يف الهنــب كــام ل
ــة واملصــاحل  ــد الاجامتعي ــات والقواع ــتقةل عــن مصــاحل اجملمتع ــدة مسس ســوى مصــاحل جدي
ــات  ــن التحالف ــة ع ــدة خمتلف ــات جدي ــا، وتنشــئ حتالف ــر عهن ــرتض �أن تع ــة املف الاقتصادي
املنشســئة لهــا، ويف ذكل تتحــول اإىل اكئنــات ُطَفْيِلّيــة تلحــق رضًرا ابلغًا ابجملمتعات والأســواق 
ــتقالل  ــمترارها بضعــف وهتميــش اجملمتعــات ويف جعزهــا عــن الاسس ــتقبلها واسس ويرتبــط مسس
ــون  ــه، وتك ــرة عن ــه املع ــه وخنب ــج قيادات ــي ينت ــي اقتصــادي حقيق نشــاء حــراك اجامتع واإ
ــري  ــهتا وتدم ــات وهشا�س ــة يه ضعــف اجملمتع ــة واملهمين ــا مصــاحل هــذه النخــب املغلق معلًي
ــة.  ــة واتهئ ــع اتبع ــات اإىل جمامي ــل اجملمتع ــة، وحتوي ــة والتمنوي ــعلميية والصحي املؤسســات التـــ
قصــاء النخــب و/�أو  لكــن يف هنايــة املطــاف ل يعــود جمــال يف الــرصاع والتنافــس ســوى اإ

تدمــري املؤسســات والأســواق واملــدن.

حلاقهــا ابلســلطة،  الأزمــة الكــرى والأصليــة يه هتميــش اجملمتعــات واملــدن والأســواق واإ
يف  والقميــي  الأخــاليق  الاهنيــار  يفــر  ذكل  اإن  ووضــوح،  ببســاطة  القــول  وميكــن 
الســلوك والتفكــري والسسياســة والإدارة وغيــاب العــداةل والقانــون، والفجــوات الاجامتعيــة 
ــن ضعــف يف  ــه م ــا ينشــ�أ عن ــه، وم ــمي ومؤسســاته وخمرجات ــة، وضعــف التعل والاقتصادي
ــية  نتــاج والكفــاءة واملنافســة؛ فالأســواق واملــوارد يه هديــة هللا �أو ادلبلوماسس العمــل والإ
لهيــة الــي تنشــئ الفضائــل والقوانــني والقــمي والتقــدم والســالم والاسســتقرار؛ لأنــه  الإ
وببســاطة تنشــ�أ اجملمتعــات والقــمي والقوانــني والأفــاكر والنظــرايت والثقافــات والاخرتاعــات 

ــوارد والأســواق. ــامل وامل ــط حــول املصــاحل والأع ــات والرواب والعالق
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ــىل  ــت ع ــي همين ــة ال ــة والاجامتعي ــية والاقتصادي ــادات السسياسس ــب والقي ــذه النخ ه
املــوارد والنفــوذ والفــرص كيــف سســتقدر العــدل وفرصهــا قامئــة عــىل الظــمل؟ وكيــف حتــرتم 
القوانــني وتلــزتم هبــا، ويه مــن غــري جتــاوز القوانــني وانهتاكهــا ختــر لك مكتسســباهتا؟ وكيف 
ــوًرا؟ وقــل الــيء  ــول الفســاد مل تكــن �ــيئًا مذك ليــه، ويه ل ــد الإصــالح وتســعى اإ تؤي
دارة الطاقــة واملــاء والتصــالت  نفســه عــن الوظائــف والعطــاءات والتوريــدات، وتنظــمي واإ
ــئه ول  ــون، واذلي ل ينشس هنــا تتحــول يف غيــاب القان واملهــن واحلــرف واملستشــفيات... اإ
ىل �أعــامل وجتمعــات بدائيــة ينظمهــا البقــاء والبــداءة!  ل جممتعــات مسســتقةل ممتدنــة اإ حيميــه اإ
ــامل  ــل الأع ــر ورج ــفري واملدي ــؤول والس ــة للمس ــرة احملرك ــن واذلاك ــل الباط ــح العق ويصب
واملهــين واحلــريف يه قــمي يغلــب علهيــا ســلوك البقــاء والشــعور ابلهتديــد؛ خشصيــة قاطــع 
الطريــق واخلــارج عــىل القانــون. وبطبيعــة احلــال، سســتكون منظومــة الســلوك والعالقــات 

مسســمتدة مــن اخلــوف ادلامئ عــىل احليــاة واملصائــر؟

ــذا  ــي مواهجــة ه ــداول، فف ــم والت ــة الفه ــة �أو صعب ــاكًرا �أنيق ــولت �أف ــذه املق ــد ه مل تع
الفشــل اذلي يغمــر احليــاة واملــوارد واملفاهــمي والقــمي، مل يعــد ســوى الشــك محلايــة مــا تبقــى 
ــات، فضــاًل عــن  ــة للبدهيي ــه اخلــواء ســوى الشــك واملراجع ــا، وحــىت ل يطوي ــن عاملن م
ن املقــدس  ن �ــاء ذكل، بــل اإ النظــرايت والفرضيــات، مل يعــد للمقــدس ســوى عــامل الفــرد اإ
ذا �ــاء �أن يواصــل التصــدي لهــذا الاهنيــار! لأنــه حمتـًـا صــار جــزًءا مــن  خياطــر حبضــوره اإ
نســاين  نســانًيا، مبعــى �أنــه منتــج اإ الاهنيــار، ومل يبــق للخطــاب ادليــين ســوى �أن يكــون اإ
ن اكن مسســمتًدا مــن ادليــن اذلي يؤمــن �أتباعــه �أنــه نــزل  وليــس مقدًســا نــزل مــن الســامء واإ
نســانًيا«،  ــه »اإ ــو ابلــرورة، كون ــرًيا وعــدم يقيــين، فه ــّد �أن يكــون متغ مــن الســامء. ول ب
ــه  ــى �أن ــي، مبع ــو نسس ــر. وه ــري والتطوي ــة والتغي ــ�أ وخيضــع للمراجع ــل لأن يكــون خط قاب

يســعى اإىل الصــواب وحيــاول الاقــرتاب منــه ولكنــه ليــس الصــواب املطلــق.

هــذا اخلطــاب ادليــين القــامئ اذلي يغمــر حيــاة النــاس مل يعــد منفصــاًل عــن الفشــل اذلي 
يغمــرمه، حــىت لــو ادعــى �أنــه يواجــه التطــرف والكراهيــة، ليــس مثــة ســوى تطرفــات تقاتــل 
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بعضهــا بعًضــا، ومل يبــق للمتدينــني وســوامه �أن ميــزوا بوضــوح ورصامــة بــني ادليــين وغــري 
ادليــين، والثابــت واملتحــول، واملقــدس وغــري املقــدس. و�أن يفكــروا يف السســياق الصحيــح 
ــه ل ميكــن مواهجــة  لدليــن يف ادلوةل واجملمتعــات، ويف مجيــع الأحــوال جيــب الاعــرتاف ب�أن
التطــرف والكراهيــة والعنــف اذلي هيــدد احليــاة والوجــود ابخلطــاب ادليــين املتــداول حــىت 

ن اكن يدخــل يف مواهجــة صادقــة وجديــة مــع الإرهــاب. واإ

حصيــح �أن ادلول ظلــت لآلف السســنني تتشــلك حــول القــالع والهيــ�لك حــىت صــار 
تعريــف املدينــة يف قواميــس اللغــة ب�أهنــا القلعــة �أو احلصــن، لكــن ذكل ل يغــري مــن حقيقــة 
ن  �أهنــا قــالع وهيــ�لك تتداعــى وختتفــي، ليــس يصلــح لهــذا العــامل املتغــري ســوى التغــري! واإ
مل نقــدر عــىل مواهجــة اجلنــون فليــس �أقــل مــن حرمانــه مــن احلواضــن الاجامتعيــة واملــوارد 

الآمنــة الــي ننفــق علهيــا مــن املــوارد العامــة ومــن �أقــوات املواطنــني اجلائعــني واخلائفــني.

ــة  ــل حامي ــىل الأق ــن ع ــة ميك ــىل املؤسســات ادليني ــام ع ــاق الع نف ــط لالإ ــذا الضب يف ه
املــوارد، وحتويــل التطــرف نفســه اإىل جمهــود �ــاق عــىل �أهــه �أو �أكــر صعوبــة، وتغييــب �أو 
تقليــل املصــاحل وادلوافــع املاليــة والشــخصية يف الاجتاهــات ادلينيــة، وميكــن �أيًضــا حرمــان 
ــة  ــة يف مؤسســات ادلوةل التعلميي ــوارد املتاح ــن امل ــتفادة م ــن الاسس ــة م ــات املتطرف امجلاع

وادلينيــة والاجامتعيــة.

ول بــ�أس بعــد ذكل يف تشــجيع ودمع اجملمتــع الأهــيل ليشــارك يف املواهجــة ويتحمــل 
مســؤوليته، ويطــور مــوارده املسســتقةل وفرصــه، فليــس �أقــدر مــن اجملمتعــات عــىل مواهجــة 
الأزمــة، �أو يف عبــارة رصحيــة فــال ميكــن مواهجــة الإرهــاب والتطــرف يف حــني �أن اجملمتعــات 
نفســها تســودها الكراهيــة الــي تــاكد تذيــب الصخــر، مفــا حيــدث اليــوم يف املوصــل عــىل 
ســبيل املثــال حيــول مواهجــة املتطرفــني اإىل تطــرف �أ�ــد ناكيــة ابلنــاس وحياهتــم وكرامهتــم، 

مــا جيعلنــا يف انتظــار بدهيــ�ي وحمتــي دلورة جديــدة مــن العنــف والانتقــام.

هنــا تعــرف  لقــد حــددت الأمم املتقدمــة �أولوايهتــا ابلنجــاح والازدهــار، ويف ذكل فاإ
هنــا تنظــر اإىل  �أصدقاءهــا و�أعداءهــا، العــدو ببســاطة هــو الفشــل، وعــىل هــذا الأســاس فاإ
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التطــرف والإرهــاب مبــا هــو هيــدد �أفاكرهــا وتقّدهمــا و�أســلوب حياهتــا املنبثقــة مــن رؤيهتــا 
نــه يصعــب الربــط بــني �أفــاكر احلكومــات العربيــة وبراجمهــا ملواهجة  لالزدهــار، ويف املقابــل فاإ
التطــرف والإرهــاب، وبــني حتقيــق الازدهــار وجتنـّـب الفشــل، ل يبــدو التطــرف هتديــًدا 
للمصــاحل الاقتصاديــة والاجامتعيــة، ومــن يقــر�أ عــىل ســبيل املثــل خطــة احلكومــة الأردنيــة 
ملواهجــة التطــرف فلــن جيدهــا ختــرج عــن حشــد جامهــريي وعشــائري، عشــائر«ن« يف 
ــا، مل يعــد  ــات �أيًض ــا وحــظ احلكوم مواهجــة عشــائر »مه« املتطرفــني، لكــن لســوء حظن
املتطرفــون دوةل �أو جامعــة حمــددة نعرفهــا فنصــب علهيــا غضبنــا ونرمجهــا ابحلجــارة والشســتامئ 

.. والغنــاء الوطــين.

ل ميكــن النخبــة العربيــة مبــا يه عشــائر السسياســة والإدارة العامــة �أن تــرى يف ضعــف 
ــني اجلهــل  ــس بيهنــا وب ــه، فلي املؤسســات التعلمييــة والصحيــة والاجامتعيــة عــدوًا حتارب
والفقــر والهشا�ــة عــداء، ول تريــد �أن تــرى يف الإقصــاء والهتميــش وضعــف الأداء العــام 
ــية مصــدًرا للتطــرف  ــة والسسياسس ــتقالل واملشــاركة الاقتصادي وجعــز اجملمتعــات عــن الاسس
والإرهــاب، حــىت عندمــا يؤكــد ذكل البنــك ادلويل، ليــس ذكل يف ر�أهيــا ســوى مقــولت 
تنظرييــة معــزوةل، ول ميكــن ابلطبــع كــام يؤكــد عــمل النفــس دامئـًـا، �أن تعتقــد فئــة �أو طبقــة 
ــرف  ــاإن مواهجــة التط ــا، ذلكل ف ــع واقعه ــض م ــا �أو يتناق ــر مبصاحله ــًدا ي ــرة �أو معتق فك
والإرهــاب ل تعــين دلى الســلطات والنخــب الاحتاكريــة العربيــة ســوى مزيــد مــن الهمينــة 
والاســتبداد، لأهنــا ببســاطة ل تــرى لهــا عــدًوا ســوى مــا هيــدد همينهتــا وماكسســهبا، وعــىل 
هــذا الأســاس فــمل يكــن الإرهــاب يف يــوم مــن الأايم عــدًوا لها، ميكــن �أن يكــون الإرهابيون 
وليغاركيــا حــًدا  �أعــداء ولكــن ليــس الإرهــاب، يه عــداوة تصــل يف رضورهتــا وفائدهتــا للأ
جيعلهــا صداقــة وليســت عــداوة، فهــذا اخلــوف يعفهيــا مــن املســؤولية واحلســاب، ومــن 
ــة اجملمتعــات وت�أييدهــا ســوى  ــال ثق ــن يكــون يف مقــدور الســلطات لتن غــري الإرهابيــني ل

النجــاح �أو عــىل الأقــل اإصــالح املــدارس والطــرق واملستشــفيات.

تبــد�أ املواهجــة احلقيقيــة مــع التطــرف بــ�أن نعــّرف العــدو والصديــق تعريًفــا حصيًحــا ونزهيـًـا، 
ولكــن حــىت نعــرف ذكل جيــب �أن نعــرف مــن حنــن؟ رمبــا جيــد الغــرب ســهوةل وبداهــة 
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يف تعريــف العمــل »امجلاعــايت« املســلح ضــد مصاحلــه ومواطنيــه عــدًوا، وميكنــه �أيًضــا �أن 
ــد واحض لـــ  ــاك حتدي ــب يف مواهجــة هــذا العــدّو، هن ــام ودافعــي الرائ ــر�أي الع حيشــد ال
»حنــن« و«مه« ولكنــا يف عــامل العــرب واملســلمني ل نقــدر عــىل هــذا المتيــز بــني »حنــن« 

ادلول واجملمتعــات و«مه« الإرهابيــني.

ــر�أي واملوقــف  فـــ »حنــن« ليــس لهــا معــى واحــد متفــق عليــه، ومه �أيًضــا تشــاركهم ال
فئــات اجامتعيــة واســعة تــرى نفســها تتعــرض للهتميــش والإقصــاء وتــرى نفســها وعقائدهــا 
ــني خارجــني  ــني دول تشــاركها جممتعــات وب ــاء، وليســت املواهجــة ب همــددة ابلإابدة والإخف
ن بــدا  عــىل القانــون �أو جامعــات و�أفــراد تسســهتدف ادلول ومصاحلهــا بقــوة الســالح حــىت واإ
الأمــر كــذكل قانونًيــا، ولكهنــا حــروب ورصاعــات ت�أخــذ عناويــن ومعــاين �أخــرى راخســة يف 
ثنيــة وطبقيــة، ومتــك �أطــراف الــرصاع  ضامئــر املتصارعــني، يه رصاعــات طائفيــة ودينيــة واإ
لكهــا معتقــدات راخســة، وهــذه املعتقــدات املهمينــة �أنشــ�أت واقًعــا قامئـًـا �أو متخيــاًل ل جمــال 
ل قاتــل �أو مقتــول، ول خيــار ســوى  فيــه للعيــش املشــرتك �أو التســوايت، ليــس هنــاك اإ

�أن يغــري الواقــع ليــالمئ املعتقــدات �أو تغــري املعتقــدات.

حنــن »الأوليغاركيــا املهمينــة عــىل املــوارد والفــرص« نــرى الصــواب والتقــدم يف مــا خيــدم 
هــذه الهمينــة ويرخسهــا، �أصبحــت الهمينــة يه الرشعيــة والقانــون وادليــن والأخــالق، وجيــب 
ــذّل  ــز ون ــع ونع ــح ومنن ــدن، ويف ذكل منن ــا وتؤي ــات �أن تتبعن ــات وســائر الطبق ــىل اجملمتع ع
ونــدين ونبعــد، ول حــق لهــا يف املقابــل ســوى مــا مننحــه، ونقــدر لأجــل الــولء وحيــق لنــا 

�أيًضــا �أن نبــث اخلــوف واجلــوع والنفــاايت، ونعطــل املصــاحل واملرافــق واخلدمــات.

وحنــن »امجلاعــات« حنــارب الطواغيــت اذليــن ل حيمكــون مبــا �أنــزل هللا، وحيولــون بــني 
النــاس وبــني الهــدى والصــواب )كــام نــراه ونعتقــده( ول ميكــن تغيــري �أفــاكرن ومعتقداتنــا، 
ــون  ــا يظن ــوى مم ــري و�أذى، وحنــن �أق ــل وتدم ــن قت ــه م ــا نفع ــار ســوى م ــا خي ــس لن ولي

وقــادرون عــىل املواهجــة واملفاجــ�أة.
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وحنــن )اجملمتعــات والطبقــات الــي ليســت النخبــة املهمينــة ول امجلاعــات املقاتــةل( ليــس 
لنــا خيــار يف مــا نســلكه �أو نفكــر فيــه �أو نؤمــن بــه �أو ل نؤمــن، ننتظــر �أن ينتــرص �أحــد 

الفريقــني ليحمكنــا ويسســتويل عــىل مــواردن و�أرواحنــا وضامئــرن.

حنــن )الأوليغاركيــا( نعــمل �أن اجملمتعــات وســائر الطبقــات تكرهنــا حــىت ويه تظهــر 
الــولء لنــا، ونــدرك �أهنــا مسســتعدة لقتلنــا وحمــون مــن الوجــود �أو عــىل الأقــل حرماننــا مــن 
مكتسســباتنا، ول حيمينــا يف الواقــع ســوى القــوة والتســلط، ول يدفــع اجملمتعــات والطبقــات 
ــة  ــا �أو مــن امجلاعــات املتطرف ــا ســوى اخلــوف، اخلــوف من ــولء لن ــا وال ــف معن اإىل التحال
واملقاتــةل، واحلــال �أننــا حنتــاج اإىل الإرهــاب ليظــل اخلــوف، فبغــري اخلــوف ســوف ننقــرض 

ولأجــل �أن يظــل اخلــوف جيــب �أن يظــل الإرهــاب!

وليغاركيــا و�أننــا حليــف  حنــن )امجلاعــات املتطرفــة واملقاتــةل( نــدرك �أننــا منثــل رضورة للأ
نظمــة السسياسســية يف ظــل هــذه احلــرب ادلائــرة،  خفــي ورمبــا مكــروه )لسســنا مت�أكديــن( للأ
فــال معــى للســلطات واجليــوش والأهجــزة الأمنيــة والاســتبدادية والإعالميــة يف غيابنــا، 
ــاكر  ــاق والأف نف ــات الســائدة يف الإ ــوارد �أو الاجتاه ــىل امل ــة ع ــا للهمين ــن دونن ــرر م ول م
ننــا نــدرك حــدود اللعبــة ومســارها، وحنــاول �أن نلعهبــا كــام نقــدر  واملشــاعر واملعتقــدات. اإ

�أفــاكر و�أهــداف الالعــب املنافــس، يه لعبــة جيــب �أن تسســمتر بــال توقــف.

حنــن )اجملمتعــات واملــدن والطبقــات( ل نعــرف مــن حنــن ول نؤيــد مــن �أو حنــارب مــن، 
رمبــا نكــون مثــل البطــة الــي تلجــ�أ اإىل مناطــق الصقــور هــراًب مــن الثعالــب، ويف ذكل تديــر 
البطــة )الــي حنــن مثلهــا( بقاءهــا. فالصقــور تطــرد الثعالــب وتفــرتس مــن البــط قــدًرا تظــل 
معــه قــادرة عــىل التاكثــر واحــامتل البقــاء �أكــر كثــرًيا مــن العيــش يف مناطــق الثعالــب حيــث 

تزيــد �أو تت�أكــد احــامتلت الفنــاء.

مثــة حقائــق �أساسســية و�أسســئةل بدهييــة حــول التطــرف والإرهــاب يف عــامل العــرب، لكهنــا 
ــهتا.  عــىل رمغ بداههتــا ووضوهحــا ل تقــرتب مهنــا ابلفعــل هجــود الاهــامتم ابلظاهــرة ودراسس
ــوي  ــع ق ــون بداف ــات املســلحة، يذهب ــع امجلاع ــال م ــوا للقت ــن تطوع عــرشات الآلف اذلي
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ــا وجــود  ــؤلء �أيًض ــم، ويعكــس ه ــوت لأجــل معتقداهت ــة وامل ــص للتضحي ــتعداد خمل واسس
ــاع  جامعــات تفــوق عــدد املقاتلــني ب�أضعــاف مضاعفــة تؤمــن ابلعنــف والقتــل لأجــل ادلف
عــام تعتقــده وتــراه فرًضــا وصــوااًب. ملــاذا يتحّمــس النــاس للقتــل واملــوت، وكيــف تتشــلك 
املعتقــدات والأفــاكر الــي تدفــع النــاس اإىل متجيــد املــوت والقتــل؟ وكيــف تسســيطر عــىل 
هــؤلء النــاس مشــاعر القســوة والكراهيــة والســادية والالمبــالة جتــاه الضحــااي مــن الأبــرايء 
ــاس  ــن الن ــة م ــف تتحمــس فئ ــن بيوهتــم و�أوطاهنــم؟ وكي ــن م ــاس املرشدي ــال والن والأطف
ل بقــدر  هنــا حــاةل ل يفيــد يف مواهجهتــا اإ ــا القــول اإ ذا اكن حصيًح لإاثرة الفــزع واخلــوف؟ واإ
ًذا كيــف ميكــن فهمهــا والا�ــتباك معهــا؟  ضئيــل الــرّد الفكــري والأدةل والراهــني العقليــة، اإ
ــا  ــا واعامتده ــر حاجاهت ــا لتقدي ــق اجهتاده ــا وف ــر رصاعاهت ــات تدي ــات والطبق الأمم وامجلاع
ــي  ــمي ال ــني والق ــن القوان ــات م ــات مجموع ــىل الرصاع ــت ع ــا، ذلكل غلب ــا بعًض ــىل بعضه ع
تســمح بتســويهتا عــىل حنــو يــرتك اجملــال دامئـًـا للتعــاون والتنافــس الســلمي وتقليــل الأخطــار 
ــ�أس مــن الوصــول اإىل تســوية  ــاإن الي واملهــددات اإىل �أدىن حــّد ممكــن، وبطبيعــة احلــال ف
ــود  ــر اإىل �أن وج ــر ابلنظ ابدة للآخ ــاء واإ لغ ــات اإ ــرصاع اإىل معلي ــول ال ــوةل حي ــلمية مقب س
لغــاء عقائدهــا. وتنشــ�أ  ل ابلقضــاء عــىل امجلاعــة الأخــرى واإ جامعــة �أو بقاءهــا ل ميكــن ضامنــه اإ
تبًعــا لهــذه اخملــاوف واملشــاعر املعتقــدات والأفــاكر وحــىت القواعــد والقــمي الأخالقيــة، محلايــة 
الأقــرابء وتضامهنــم يف مواهجــة الغــرابء، ويتشــلّك الواقــع تبعــًا لهــذه اخملــاوف واملعتقــدات 
والأفــاكر، وعــىل ســبيل املثــل فــاإن كــًرا مــن النــاس يرفضــون تصديــق احلقائــق التارخييــة 
ــد،  ــال ن�ــئ عــن الشــعور ابلهتدي ــق تصــّور وخي ــع اذلي �ــّلوه وف ــض الواق ــا تناق لأهن
مــا يعــين ابلــرورة دفاعـًـا مسســمتيتًا عــن املعتقــدات الــي حتمــي الواقــع املرغــوب والرفــض 
القــوي للحقائــق غــري املرغــوب فهيــا، وتنشــ�أ �أيًضــا حــول الواقــع املتشــلك والقضــااي التارخيية 
مقــولت املؤامــرة الرشيــرة الــي حتــرك النــاس لرتــاكب �أســو�أ �أعــامل العنــف واجلــرامئ ضــد 
آمريــن، ويتجــاوز العنــف ب�أحصابــه مــن القتــل الشــامل اإىل تطهــري املعتقــدات  املهتمــني واملت�

والأفــاكر وتصفيهتــا!
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ذلكل، فــاإن الأمم وامجلاعــات متجــد احلــروب، فهــ�ي ابلنسســبة اىل الســلطات وامجلاعــات 
واجليــوش والنخــب فكــرة رائعــة ميــوت لأجلهــا الإنســان، ويف ذكل تدمــر الســلطات 
ــد �أن  ــد �أو ل تري ــتطع بع ــا، ومل تسس ــا ومؤيدهي ــّور �أتباعه ــا، وحتــرك وتث ــات �أعداءه وامجلاع
عــداء واملهــددات والأخطــار حمــراًك لبنــاء �أســطورهتا وحشــد النــاس وراء  جتــد بديــاًل للأ

ــا. �أهدافه

ويف ذكل، فــاإن الســؤال البدهيــ�ي والتلقــايئ: كيــف نديــر الــرصاع مع الأعــداء والأخطار؟ 
�أو عــىل حنــو �أكــر بداهــة مــن الأعــداء ومــا الأخطــار واملهــددات الــي حتيــط بنــا اليــوم؟ 
لكنــه ســؤال عــىل رمغ بداهتــه وبســاطته صــادم، مــن مه �أعــداء الســلطات والنخــب املهمينة 
اليــوم ومــن هيددهــا ويشــلك خطــًرا علهيــا؟ ومــن مه �أعــداء النــاس واجملمتعــات؟ هــل هــو 
عــدو واحــد؟ �أم �أهنــم )الســلطات واجملمتعــات( �أعــداء بعضهــم بعًضــا؟ مث وابقتبــاس تشــلك 
الأخطــار ومســارها، هــل ميكــن �أن نســ�أل �أن اجملمتعــات والســلطات والطبقــات دخلــت 
لغــاء �أحــد الأطــراف الآخريــن والقضــاء علهيــم وعــىل  ل ابإ يف رصاع مل يعــد ممكنـًـا تســويته اإ
ذا اكن الأمــر كــذكل، فــاإن الإرهــاب يشــلك حاجــة ســلطوية وخنبويــة  آاثرمه و�أفــاكرمه؟ اإ �
عــادة تشــكيل الواقــع بطبقاتــه ومكونتــه ومــوارده ملصلحــة النخبــة املهمينــة، وميثــل يف  اىل اإ
الوقــت نفســه الوسســيةل الوحيــدة املتبقيــة للمسســتضعفني واملهمشــني واليائســني لدلفــاع عــن 
عــادة  وجــودمه �أو مــا تبقــى مــن وجــودمه. تبــد�أ املواهجــة احلقيقيــة مــع التطــرف والعنــف ابإ

حتديــد الأعــداء والأخطــار وتعريفهــم.

عندمــا تقــدم النخــب خطــااًب مثالًيــا �أقــرب اإىل املسســتحيل وتندفــع اجملمتعــات وامجلاهــري 
ــات  ــدًا عــن اهــامتم اجملمتع ــات، بعي ــت اذلي تنظــم السسياســات والترشيع ــا يف الوق وراءه
والــر�أي العــام فــاإن ذكل يــؤرش اإىل فشــل �أو اجتاهــات وسسياســات مريبــة، لأهنــا حــاةل تقــود 
اإىل العنــف والــرصاع املدمــر �أو غــري املفيــد يف يشء؛ �أو �أهنــا تعمل لأجــل حامية التجاوزات 
الفرديــة �أو املؤسسســية عــىل القانــون واحلقــوق واملــوارد العامــة والهتــرب الريــي والفســاد 
املــايل والإداري والــرش�اكت املشســبوهة بــني املصــاحل والنفــوذ، �أو يه تعكــس تعصًبــا دينيـًـا 
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�أو هجــواًي �أو عرقيـًـا، �أو �ــعوًرا معيقـًـا ابلنقــص واذلنــب دلى خنــب �أو مجموعــات سسياسســية 
واجامتعيــة، �أو مصــاحل وماكســب معــزوةل عــن مصــاحل اجملمتعــات و�أغلبيــة املواطنــني.

واحلــال �أن احلــراك الاجامتعــي والسســيايس يف عــامل العــرب حتمكــه ثنائيــة لعينــة: عاطفيــة 
ــة مــن  ــول، ويف ذكل تنشــ�أ متوالي ــة النخــب والكه ــة/ انهتازي ــباب وعقالني امجلاهــري والشس
الفشــل، جتعــل الإصــالح يعمتــد عــىل القائــد املنتظــر، كــام حتــول دون نشــوء مؤسســات 
وتنظــات وقيــادات سسياسســية واجامتعيــة تعكــس املصــاحل والأولوايت احلقيقيــة للمجمتعات، 
ــاإن يكــون  ــام تعمــل ضــد نفســها، ف ــة للفضــاء الع ــز املنظم ــات واحلواف وجتعــل ادليناميكي
ــاء العقــالين ملنظومــة املواقــف والأفــاكر والقــمي جيعــل القاعــدة  ــباب عاجــًزا عــن البن الشس
ــا سسياســاهتا  ــر هب ــرتض �أن تدي ــة املف ــن الرؤي ــارات منفصــةل ع ــاكر والتي ف ــة للأ الاجامتعي
وبراجمهــا، وعندمــا يسســمتد الشســباب رؤيهتــم للكــامل اذلي يســعون وراءه �أو حيلمــون بــه مــن 
مصــادر ومنــاذج مناقضــة للكــامل اذلي يتبعــه الكبــار يتحــول املشــهد السســيايس والاجامتعــي 
اإىل قيــادات بــال قواعــد اجامتعيــة، �أو قيــادات تتبــع الشســباب بــدًل مــن �أن تلهمهــم وتقودمه، 
فتنفصــل احلــراكت والتيــارات عــن اجلــدل املفــرتض �أن يــدور حــول تنظــمي املــوارد العامــة 
ــي  ــوايت مت ــا، وجتــري تس ــن قواعده ــادات امجلاعــات ع ــل قي ــاءة، وتنفص ــداةل وكف بع
ابلعمــل العــام اإىل الغيبوبــة والتناقــض، وحــني يــدرك النا�ــطون القواعــد العقالنيــة امللهمــة 
در�اًك  واملنظمــة للعمــل والتجمــع يكونــون قــد بلغــوا مرحــةل مــن العمــر والانشــغال جتعــه اإ

يــ�أيت بعــد فــوات الأوان؛ يف حــني يكــرر اجليــل التــايل ادلوامــة نفســها.

ن اجملمتعــات تتبــع يف عالقاهتــا وجتارهبــا القــمي والأخــالق الــي تنشســها �أو تتواضــع  اإ
ــا  ــهتدف تغيريه ــة �أو تسس ــية والعام ــا املؤسســات السسياسس ــدور حوله ــا، مث ت ــىل احرتاهم ع
وتطويرهــا احلــراكت والتيــارات السسياسســية والاجامتعيــة، لكهنــا قــمي و�أخــالق يفــرتض �أن 
ذا مل تكــن الأخــالق والقــمي عقالنيــة، فــاإن الســلوك السســيايس  ينشســها موقــف عقــالين، فــاإ
والاجامتعــي الفــردي وامجلعــي ميكــن �أن يتحــول اإىل تســوايت غــري �أخالقيــة، ويــزود 
ــا يف ظــل هــذه  ــة، وليــس غريًب ــة وثقافي ــة �أو اجامتعي التخلــف مبــررات ومســوغات ديني
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ــال معــل �أو  ــم والتذمــر ب ــة بطــوةل، و�أن يكــون الشس احلــاةل �أن يكــون التطــرف والكراهي
ــة. جنــاز يســمى معارضــة ومقاوم اإ

آلــن توريــن عــامل الاجــامتع الفرنــي ومؤلــف كتــاب براديغــام جديــدة لفهــم عــامل  يالحــظ �
اليــوم)1(، �أن فئــة مــن النخــب �أو عليــة القــوم مل يعــودوا يف �أعــىل اجملمتــع؛ لكــن فوقــه. ومل 
يعــد املهمشــون واحملرومــون يف �أســفل اجملمتــع لكــن خارجــه. ويف ذكل فــاإن هاتــني الفئتــني 
هنــام جتــران اجملمتعــات وادلول  ترحشــان نفسســهيام لتحــول اجامتعــي فظيــع، وبطبيعــة احلــال فاإ
ذا  ــه. واإ ــار، فاخلارجــون مــن اجملمتــع مه يف احلقيقــة خارجــون علي وراءهــام للفشــل والاهني
اكن واحًضــا �أو �ــائًعا احلديــث عــن املهمشــني كقاعــدة اجامتعيــة للعنــف والكراهيــة فــاإن 

النخــب تتحــول اإىل جامعــات للعنــف واملهمشــني.

ميكــن هنــا الإ�ــارة اإىل مثــال اترخيــي يذكــره لويــس ممفــورد يف كتابــه »املدينــة عــىل مــر 
ــام  ــج واملشــاركة حتــول املواطــن ك ــاء ادلم ــق يف بن ــا فشــل الإغري العصــور«)2( ، فعندم
ــع اخلاضــع ومعــمل الصغــار اذلليــل  ــتغل املتغطــرس، مث التاب يقــول ممفــورد اإىل الفــاحت واملسس
جعاهبــم بقدمــاء  واملتســول.. حــىت �أصبــح امســه علًمــا عــىل اذلةل واملهانــة بــني الرومــان بــرمغ اإ

ايمه. الإغريــق وحم�اكهتــم اإ

اليــوم ميكــن فهــم العنــف ادليــين القــامئ عــىل �أنــه معليــات حبــث عــن مــاكن �أو ماكنــة 
يف ادلول واجملمتعــات، بــرمغ �أنــه عنــف موّجــه ضــد ادلول واجملمتعــات، حفــني تعجــز فئــات 
ــة  ــا بطبيع ــة ختــرج مهن ــة والاجامتعي ــة الاقتصادي ــن املنظوم ــة �أن تكــون جــزءا م اجامتعي
ــف  ــة العن ــ�أ وجرمي ــاد خبط ــرمغ الاعتق ــاب(، وب ره ــا )اإ ــرج علهي ــون( �أو خت ــال )هممش احل
ــنا لعجــزن عــن توفــري  ننــا )ادلول واجملمتعــات(  يف الوقــت نفســه نديــن �أنفسس والإرهــاب فاإ
فــرص املشــاركة الاقتصاديــة والاجامتعيــة لــلك فــرد �أو مجموعــة، وعــىل هــذا النحــو فــاإن 

ــؤرش اإىل الفشــل!  الإرهــاب ي
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ميكــن احلديــث يف السســياق نفســه عــن فئــة مــن الأغنيــاء واملتنفذيــن ختــرج نفســها طوعــا 
ــا  ــا، وحتســب �أن يف مقدوره ــا ومهوهم ــدن وقضاايه ــات وامل ــن اجملمتع ــتعلية م ــة مسس وب�أنق
ــا يف تشــلك  ــا ومالحًظ ــوم ممكنً ــدو ذكل الي ــد يب ــا اخلــاص، وق ــا وعامله �أن تنشــئ جممتعاهت
دامتــه  �أحيــاء خاصــة مغلقــة مبدارســها و�أســواقها وحياهتــا الاجامتعيــة،.. لكــن ذكل ل ميكــن اإ
ــع  ــتعلًيا، وحــىت املتطرفــون جبمي ــدا مسس ن ب ففــي هــذا اخلــروج هتميــش واإرضار ابذلات واإ
فئاهتــم الاقتصاديــة والاجامتعيــة ينشســئون يف واقــع احلــال اسســتعالء عــىل اجملمتعــات الكــرى 
ومفاصــةل �ــعورية وواقعيــة معهــا، وقــد يبــدون لغــريمه حــاةل مــن الهتميــش والبــؤس، لكهنــم 
يف وعهيــم ذلاهتــم يعيشــون حــاةل مــن الرضــا والســعادة هبــذا الانفصــال والهتميــش، ويــرون 
�أنفســهم �أفضــل مــن غــريمه، و�أهنــم ميثلــون الصــواب والأفضــل. ول يــرون �أنفســهم �أقــل �أمهية 

وســعادة.

ــوة  ــات )ردم الفج ــني الفئ ــة ب ــة والاجامتعي ــروق الاقتصادي ــل الف ــد�أ الإصــالح بتقلي يب
ــد  ــا يه القائ ــة الوســطى مب ــمي الطبق ــودة اإىل ق ــا ابلع ــا مًع ــة( ودجمه ــة والاجامتعي الاقتصادي

ــع ومؤسســاته. ــات اجملمت ــع فئ واملر�ــد مجلي

غالًبــا مــا يــرى الإرهــايب نفســه الأفضــل والأمه، لكن العامل ل يشــاركه هــذه القناعة، وذلكل 
يكــون الإرهــاب تعبــرًيا عــن الإحبــاط والــّرر اذلي يصيــب تقديــر اذلات، والإحســاس 
ابلغضــب والفشــل. ويف ذكل، جيــب النظــر اإىل السسياســات واملواقــف العامــة والفرديــة الــي 
منــا تؤســس لالإرهــاب والكراهيــة،  تعكــس �ــعوًرا مبالغـًـا بــه ابلصــواب والأمهيــة والعظمــة اإ
ــعور  ــن يف الش ــاب الاكم ــة الإره ــل، ملالحظ ــري وقت ــف وتفج ــات عن ــة اإىل معلي ول حاج
ــالم  ــاوى الس ــة بدع ــة املكبوت ــات التدمريي ــذه الرغب ــس ه ــد تلتب ــز! وق ــتعالء والمت ابلسس

رهــااًب وتطّرفًــا. وماكحفــة الإرهــاب والتطــّرف، فتصــري »مواهجــة الإرهــاب والتطــّرف« اإ

هنــا مقــوةل تبــدو صادمــة جــًدا، لأهنــا ببســاطة تعــين �أن الإرهــاب والكراهيــة موجــودان  اإ
ــها  ــن نفس ــات تظ ــام دول وجممتع ــوم علهي ــام وتق ــني، وحتمله ــدون بريئ ــراد يب ــا دلى �أف �أساًس

حتــارب الإرهــاب!
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نــه مــا مل  و�أمــا ابلنسســبة اإىل الــوازع الأخــاليق؛ فــاإن اكثلــني اتيلــور)3( تصدمنــا ابلقــول اإ
تكــن الأمنــاط القامعــة نشــطًة يف �أثنــاء تكــّون احلافــز يف مرحــةل الاسســتعداد »التحضــري«، 
فــاإن هــذا الــوازع لــن يكــون هل صــوت يف »اللجــان العصبيــة«؛ وذلكل ســوف يفشــل يف 
الت�أثــري يف قــرار الفعــل، فالإنســان قــد ميــك لك مــا ميكــن �أن يعطيــه هل اجملمتــع مــن تربيــة 
�أخالقيــة، وقــد يبــدي تفهًمــا واحًضــا للمبــادئ الأخالقيــة احلامكــة لثقافتــه، ورمبــا يتــرّصف 
حبنــان وطيبــة مــع مــن حــوهل. ومــع ذكل، يصبــح ممــن يعــذب الغــري �أو يكــون قاتــاًل، وقــد 
ــه قــد  ــه، لكن يتعــمل ابلفعــل كيــف يقتــل الأطفــال الرضــع مــن دون التخــيل عــن �أخالقيات
جيــد مــن الصعــب �أن يعــدل نفســه، ويعــود اإىل العيــش الســوي امل�ألــوف فــا بعــد؛ فالتعالــمي 
ذا مل تفّعــل ويعمــل هبــا، وتكــون مشــاركهتا فعــاةل ونشــطة عنــد  الأخالقيــة ل جــدوى مهنــا، اإ

اختــاذ قــرار الفعــل. 

ولأن الأفعــال املتقاربــة تســبهبا �أمنــاط ذهنيــة متداخــةل، فــاإن التنشســيط املتكــّرر لفكــرة 
ن مت ابعتــدال، يطلــق الســلوك املهتــور بشــدة مفرطــة، ويفــّر ذكل  قصــاء الآخــر، حــىت اإ اإ
ملــاذا يلجــ�أ النــاس اذليــن اعتــادوا ثقافــات العنــف اإىل القتــل، لأسســباب بسســيطة واتفهــة. 
قصــاء الآخــر هــو اذلي ســهل التعــدايت املهلكــة للقتــةل. ن تقبــل اجملمتــع العنــف وفكــرة اإ اإ

�ــعالها  نشــاؤها واإ ن الكراهيــة بــني ادلول واجملمتعــات جيــري اإ ىل القــول اإ مثـّـة مــا يدعــو اإ
ــىل مشــعلهيا  ــن خطــورة وقســوة ع ــا يف ذكل م ــرمغ مم ــىل ال ــىل حنــو واعٍ ومقصــود، ع ع
وحضاايهــا.. يــؤرش هــذا الهتييــج واحلشــد املــيلء ابلكراهيــة والتحريــض اإىل �أزمــات 
ــتحقاقاهتا، لكنــه ل حيــل الأزمــات،  خفاؤهــا �أو ت�أجيــل اسس جوهريــة يف السسياســة، يــراد اإ
ــط  ــس فق ــاب لي ــ�أن الإره ــري ب ــول والتذك ــدة، وجيــب الق ــا �أخــرى جدي لهي ــف اإ ــل يضي ب
ــون  ــة، واملتطرف ــة وثقافي ــة اجامتعي ــة بيئي ــه يف الأســاس منظوم ــة، لكن ــا متطّرف �أيديولوجي
والاكرهــون والقتــةل مه غالًبــا �أ�ــخاص �أســوايء مل يرتكبــوا جــرامئ جنائيــة، ول يعانــون مــن 
�أزمــات عقليــة �أو نفسســية �أو اقتصاديــة، لكهنــم معبــ�أون ابلكراهيــة والشــعور ابلقهــر والظــمل 
والهتميــش، �أو -وهــذا هــو الأســو�أ- معبــ�أون ابلمشــزاز مــن �آخريــن وابلسســتعالء علهيــم.
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ــني  ــني �أو مواطن ــاكنني �أو مقمي ــود س ــايئ؛ مبجــرد وج ــو تلق ــىل حن ــع ع ل يتشــلك اجملمت
ن اكن يتشــلك مهنــم.  يعيشــون مًعــا. فاجملمتــع ليــس مجمــوع الأفــراد، لكنــه كيــان خمتلــف، واإ
واحلــال �أن اجملمتــع يتشــلك مــن تفاعــل الأفــراد وعالقاهتــم ووعهيــم، وليــس مهنــم كأ�ــخاص 
�أو �أفــراد؛ فــال جممتــع بــال منظومــة ثقافيــة اجامتعيــة تــدل عليــه، مثــل التنظــمي الاجامتعــي 
واملــدن والبــدلات والأســواق والعــامرة والشــعر واملوسســيقى والنحــت و�أســلوب احليــاة. وكــام 

�أن احليــاة يُسســتدل علهيــا ابلأحيــاء، فــاإن اجملمتعــات يسســتدل علهيــا بوعــي اذلات.

ــوائيات  ــن وســاكن العش ــني واملمتردي ــني والغاضب ــن والالجئ ــة املهمشــني واملهاجري قص
ــامتء؛  ــاء واملناطــق الفقــرية، يه -ببســاطة- جعــزمه عــن املشــاركة والاندمــاج والان والأحي
لهيــا، ومل يعــودوا قادريــن عــىل الاحتفــاظ  ذ مل يسســتطيعوا �أن يندجمــوا يف جممتعــات انتقلــوا اإ اإ
مبــا اكنــوا عليــه. ويف �أحيــان، يدفعهــم الفقــر والهتميــش اإىل الأعــامل الرثـّـة، فيعجــزون عــن 

املشــاركة الاقتصاديــة والاجامتعيــة احلقيقيــة... لقــد خرجــوا مــن اجملمتعــات.

�أمــا قصــة »داعــش« و«القاعــدة«، وامجلاعــات ادلينيــة املتطرفــة مــن غــري عنــف، فهــ�ي 
اخلــروج عــىل اجملمتــع. لكــن الظاهــرة، ابلطبــع، ل تقتــرص عــىل املتطرفــني واملهمشــني؛ هــام 
ــة مــن اخلــروج/  ــاس وبنســب متفاوت ــري مــن الن ــدد كب ــان يوجــد بيهنــام ع ــان صارخت حالت
الهتميــش، رمبــا يزيــدون عــىل نصــف الســاكن، ومه �أكــر مــن ثلــث ســاكن الكوكــب.. بــني 
اخلــروج عــىل اجملمتــع واخلــروج منــه، تــدور قصــة النــاس يف التفاعــل. فــاإن مل تكــن قــادًرا 
ــه �أو  ــك ختــرج من ن ــه، فاإ ــك وتتقب ــه ويتقب لي ــي اإ ــع؛ تشــاركه وتنمت ــع اجملمت ــل م ــىل التفاع ع

ختــرج عليــه.

ــني اخلــوف  ــدات، وب ــاكر واملعتق ــني املشــاعر والأف ــة واحضــة ب وميكــن مالحظــة عالق
الغريــزي. وبــرمغ �أن هــذه املشــاعر والأفــاكر تتطــور برعــة وديناميكيــة اإىل مواقــف 
ــرّد اإىل  ــا ونشــوهئا ت ــا يف ابتداهئ هن ــة؛ فاإ ــية وفلســفية وديني ــات سسياسس ــارات لجتاه واختي
اخلــوف. وســواء اكن هــؤلء اخلائفــون حمقــني �أم خمطئــني، فــاإن مشــاعرمه القويــة ابخلــوف 
عــىل حياهتــم �أو مصاحلهــم، �أو �ــعورمه ابلهتديــد والاسســهتداف، واذلي تعــززه ذاكــرة 
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معيقــة ومرتامكــة يسســتحروهنا يف وعــي ظاهــر �أو ابطــن، مث يتشــلك الســلوك السســيايس 
والاجامتعــي، فــريون �أنفســهم والآخــر حســب حضــور هــذا اخلــوف وقــوة ت�أثــريه، 
ويفــرون الأزمــات والأحــداث العامليــة ومواقــف ادلول والأنظمــة وامجلاعــات. مث تتشــلك، 
بطبيعــة احلــال، �أفــاكر ومشــاعر التضامــن والنفــور والت�أييــد واملعارضــة والانــامتء والرفــض 

ــاج. والاحتج

رمبــا تكــون، وغالًبــا مــا تكــون خمــاوف متــك قــدًرا كبــرًيا مــن احلجيــة الصحيحــة 
ــن مه  ــني؛ مب ــع املتطرف ــالف م ــدل واخل ــس اجل ــة. ولي ــارب واقعي ــا جت ــة، وتدمعه واملنطقي
اخلائفــون، ســواء اكنــوا جامعــات �أو فئــات �أو طبقــات �أو طوائــف �أو هجــات، بشــ�أن 
ــه  ــا يفــرتض �أن حصــة �أو خطــ�أ �أفــاكرمه ومشــاعرمه وجتارهبــم، ولكــن العقــد الاجامتعــي مب
دارة  يتضمــن بداهــة وتلقائيــا مواهجــة التطــرف واخملــاوف والكراهيــة والعنــف، ويقــوم عــىل اإ
لغاهئــا �أو تصحيحهــا. فهــ�ي يف الواقــع ليســت مواقــف  اخملــاوف والرصاعــات وتنظميهــا وليــس اإ
ــية اجامتعيــة اقتصاديــة تتشــلك وتتطــور وتســري يف اجتاهــات  عقالنيــة، لكهنــا حــاةل نفسس
دارهتــا ومعاجلهتــا. فاملطلــوب هــو التفــامه  حصيحــة �أو خاطئــة، مفيــدة �أو ضــارة، حســب اإ
ــذه  دارة وتســوية ه ــب. ويف اإ ــض للمخــاوف واملطال ــاكر �أو رف ن ــن دون اإ والتســوايت، م
ــم  ــاس بفئاهتــم وطبقاهتــم يعمتــدون عــىل بعضه ــاء مصــاحل جتعــل الن الرصاعــات ســلمًيا وبن

ــامه. ــا، يتشــلك الأمــان و�أفــاكر التعــاون والتف ــادًل ومتاكفئً ــا اعــامتًدا متب بعًض

جيــب �أن يكــون الاعــامتد متاكفئـًـا، فعــدم الشــعور يف تنظــمي ادلوةل واجملمتعات ابملســاواة، 
ن عــدم �ــعور �أفــراد �أو طبقــات �أو فئــات  حيــول العالقــة والاعــامتد املتبــادل اإىل اخلــوف. اإ
ــد الاجامتعــي  ــب العق ــة، يصي ــاص �أو الأفضلي بعــدم املســاواة، ســواء اكن �ــعورا ابلنتق
ابخللــل ويقلــل قدرتــه عــىل تنظــمي العالقــات واملصــاحل. وجيــب املالحظــة هنــا �أن الشــعور 
ابخلــوف وعــدم املســاواة ينشــئ الاسســتعالء والامشــزاز واملفاصــةل والشــعور ابلمتــز 
ل عــىل قواعــد الاختــالف ورفــض الآخــر وعــدم تقبــه  ورفــض الاندمــاج واملشــاركة، اإ
والشــعور ادلامئ ابلنــوااي الســيئة. ول تقــف هــذه املشــاعر عنــد الانتخــاابت والاحنيــازات 
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ــواق  ــا اإىل الأس ــد �أيًض ــا متت ــوايت، ولكهن ــي واله ــامتء الاجامتع ــة والان ــية والفكري السسياسس
واملصــاحل.. مث الأفــاكر واملعتقــدات.

ليــه اخلــوف  وابلطبــع، فــاإن العنــف والإرهــاب ميثــالن �أســو�أ مــا ميكــن �أن يصــل اإ
)التطــرف( ابلنــاس واجملمتعــات.

آلهتــا بقــدر مــا تشــغلنا يف منشســها  ولكــن جيــب �أل تشــغلنا الظاهــرة يف هنايهتــا وم�
رهابيــة ضــد املواطنــني واملصــاحل، عــىل  وتفاعالهتــا. فــ�أن يغلــب الاهــامتم بعمليــة اعتــداء اإ
منظومــات اخللــل يف تنظــمي العالقــات واملصــاحل يف سســياقها الشــامل واملمتــد يف اجملمتعــات 
واملؤسســات، سســيجعل الفرصــة كبــرية لتكــرار هــذه العمليــات. و�أســو�أ مــن ذكل �أن يكــون 
النجــاح يف املواهجــة مــع العنــف والإرهــاب واخلــروج عــىل القانــون قامئـًـا فقــط عــىل اخلــوف 
نــاكر بطبيعــة احلــال لــرورة القــوة املاديــة يف حاميــة ادلوةل واجملمتعــات  والقهــر، مــن دون اإ

والأفــراد، ولكهنــا قــوة لتعزيــز وحاميــة الثقــة وليــس لأجــل اخلــوف.

يبــدو العنــف املوّجــه ضــد ادلول واجملمتعــات كأنــه معليــات حبــث عــن مــاكن �أو ماكنــة 
فهيــا، فالأفــراد وامجلاعــات حــني يعجــزون عــن �أن يكونــوا جــزًءا مــن املنظومــة الاقتصاديــة 
رهــاب(. وعــىل  والاجامتعيــة خيرجــون مهنــا بطبيعــة احلــال )هممشــون( �أو خيرجــون علهيــا )اإ
ننــا )ادلول واجملمتعــات( يف الوقــت ذاتــه  رمغ الاعتقــاد خبطــ�أ العنــف والإرهــاب وجرميهتــام، فاإ
نديــن �أنفسســنا لعجــزن عــن توفــري فــرص املشــاركة الاقتصاديــة والاجامتعيــة لــلك فــرد �أو 

مجموعــة، وعــىل هــذا النحــو فــاإن الإرهــاب يــؤرش اإىل الفشــل!

لكــن التطــور العمــيل املهــم يف هــذا الفهــم للتطــرف هــو �أن الشســبكية ومتوالياهتــا منحــت 
املهمشــني اخلارجــني مــن اجملمتــع والإرهابيــني اخلارجــني عليــه فرصــًا للت�أثــري خــارج سســيطرة 
ــت  ــات! واكن ــارج ادلول واجملمتع ــاكًن خ ــدوا م ــد وج ــاهتا. لق ــية ومؤسس ــة السسياسس الأنظم
ــية تعتقــد قبــل ذكل بقدرهتــا عــىل القهــر والإجبــار، لكهنــا مل تعــد متــك  الأنظمــة السسياسس

خيــاًرا ســوى الاســتيعاب �أو املواهجــة.



381381التطرف والكراهية مبا هام فشل ادلول واجملمتعاتالتطرف والكراهية مبا هام فشل ادلول واجملمتعات

ــياق حتــولت كــرى �أمههــا العوملــة، ويف ذكل جيــب النظــر  لقــد جــاء الإرهــاب يف سس
ــا يه  ــة مب ــرص وحتــدايت، فالعومل ــن ف ــئه م ــا تنشس ــياق التحــولت وم اإىل الظاهــرة يف سس
ــياب املعلومــات والســلع والنــاس والأفــاكر والأخطــار، جعلــت التطــرف والإرهــاب  انسس
منتًجــا قابــاًل لالنسســياب والتحــرك يف العــامل، هكــذا فــاإن مــا حيــدث يف منطقــة مــن العــامل 
ن مل يكــن يف مناطــق العــامل الأخــرى لكهــا. ويف ذكل تتعــومل الأزمــات كــام  يؤثــر يف معظــم اإ

التجــارب والأفــاكر واملعــارف واملعلومــات.

ــاس،  ــع الن ــباكت مجلي ــل الشس ــا مث ــئة له ــة واملنشس ــات املصاحب ــة والتقني و�أاتحــت العومل
ومهنــم املتطرفــون واملهمشــون بطبيعــة احلــال فــرص الت�أثــري والوصــول اإىل �أي مــاكن 
ــة  ــة عاملي ــاء رشاك ــن بن ــه ميك ن ــل فاإ ــات، ويف املقاب ــراد واجملمتع ــهتداف الأف ــامل واسس يف الع
ــا  ــرات، م ــاكر واخل ــات والأف ــادل املعلوم ــاب وتب ــرف والإره ــة التط ــن يف مواهج للتضام

ــامل. ــة الع ــني يف مواهج ــل املتطرف جيع

مل تعــد الأرس واملؤسســات التعلمييــة والإعالميــة والإر�ــادية تعمــل منفــردة، لكهنــا اليــوم 
تتشــارك يف معلهــا مــع هجــات كثــرية وغالبيهتــا خــارج السســيطرة وليســت معروفــة، وتعمــل 
بــال حــدود وتصــل اإىل الأفــراد والنا�ســئة واجملمتعــات بــال قيــود مــن خــالل الإنرتنــت 
والفضائيــات و�ســباكت التواصــل والتصــالت، مــا جيعــل املؤسســات اجملمتعيــة والوطنيــة 
يف حــاةل منافســة قويــة وصعبــة. ويف الوقــت عينــه ميكــن �أيًضــا بنــاء رشاكــة ســهةل ومتاحــة 

مــع املؤسســات واجلهــات املتحالفــة واقتبــاس جتارهبــا الناحجــة واملتقدمــة.

يف هــذه املواهجــة )املفرتضــة( مــع التطــرف والكراهيــة تتشــلك اليــوم قناعــة بــ�أن مواهجــة 
التطــرف تــاكد تكــون يه التمنيــة الشــامةل الــي جتعــل مجليــع النــاس مــاكًن يف ادلوةل واجملمتــع 
ّل ويعكــس فقــداًن للماكنــة فيــه،  مينحهــم الرضــا واملشــاركة، مفــا مــن خــروج عــىل اجملمتــع اإ
وعــىل رمغ �أن التطــرف يقــوم عــىل �أســس دينيــة، مفصــادره ل تتوقــف عــىل الفكــر ادليــين 
ــة معقــدة تصعــب  ــية وظــروف وبيئ ــة وسسياسس ــا تعمتــد �أيًضــا عــىل منظومــات اجامتعي من واإ
ــة  ــة اقتصادي ــاء منظومــة تمنوي مواهجهتــا مبــارشة، وحتتــاج ادلول واجملمتعــات يف ذكل اإىل بن
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اجامتعيــة حتقــق الرضــا والعــداةل للمجمتعــات والأفــراد، ويه معليــات وغــاايت تبــدو صعبــة 
ذا جنــح يف ذكل بعــض ادلول، فــاإن دوًل كثــرية تفشــل. املنــال، واإ

ويظــل الســؤال قامئـًـا ومعلقـًـا: كيــف نضمــن �أل يتكــرر التطــرف؟ لكــن الســؤال املوجــع 
ذ يبــدو �أن السسياســات واحلــوادث املشــهودة  وامللــح هــل نريــد ابلفعــل مواهجــة التطــرف؟ اإ
تــؤرش اإىل عــدم وجــود رغبــة �أو قناعــة مبواهجــة التطــرف مبا يه العــداةل الاجامتعية واملواهجة 
ــو  ــال ه ــع احل ــية يف واق ــه الســلطات السسياسس ــوم ب ــا تق ــش، مف ــر والظــمل والهتمي ــع الفق م
مواهجــة مــع املتطرفــني وليــس مــع التطــرف اذلي يواصــل منــوه وصعــوده يف ظــل احتــاكر 
ــة،  ــة والاقتصادي ــاجه والعشــوائيات الاجامتعي ــدارس واملن ــوارد، ويف امل ــةّل للفــرص وامل الق
ــا، جتــين  وليغاركي ــد للأ ن التطــرف يتحــول اإىل اســتار جدي ــل اإ واملؤسســات الفا�ــةل، ب
مــن وراء مواهجتــه مزيــًدا مــن املنــح ادلوليــة وسسياســات الهمينــة والاحتــاكر وترشيعاهتــام.

ــوس  ــل واحض وملم ــو فع ــا ه ــاب مب ــة، فالإره ــاب مبواهجــة الكراهي ــد�أ مواهجــة الإره تب
يسســمتد وجــوده ورشعيتــه مــن فكــر متطــرف ميكــن مالحظتــه ويصعــب مالحقتــه، 
والتطــرف ينشــ�أ �أساًســا مــن مشــاعر الكراهيــة جتــاه الآخــر؛ مبــا هــو عــدّو قــامئ �أو حممتــل، 
وهــذا الاحــامتل جيعــل العــدو مــن هــو خمتلــف يف العــرق �أو اللــون �أو الثنيــة �أو ادليــن 
ــّد  ــا. ل ح ــارخي واجلغرافي ــف يف الت ــري �أو اخملتل ــيايس والفك ــاه السس ــب �أو الاجت �أو املذه
ــة  ًــا تشــملها الكراهي ــة دامئ ــا يه خمطئ ــة يف الاســتبعاد والشــمول، حــىت اذلات مب للكراهي
لهيــا  والعقوبــة. ول �ــّك �أهنــا حــاةل يصعــب مواهجهتــا قانونًيــا �أو مؤسسســًيا، ورمبــا مل يلتفــت اإ
رهــاب، مفــا زلنــا نــراوح بــني املواهجــة املاديــة مــع العنــف �أو جــدل  بعــد كحــاةل مؤسســة لالإ
عــاليم مــع التطــرف؛ ل يبــدو �أن املتطرفــني ت�أثــروا بــه، بــل ول يــاكد يشــغل بــه  فكــري واإ
ســوى �أقليــة مــن غــري املتطرفــني، و�أســو�أ مــن ذكل �أهنــا مواهجــة مــع جمهولــني؛ ســواء اكنــت 
ابلســالح �أو الفكــر، مل نعــد نعــرف عــىل مــن نطلــق النــار �أو مــن نعتقــل، كــام مل نعــد نعــرف 

مــن جنــادل ابلفكــر واحلجــة وادلليــل.
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واحلــال �أنــه عندمــا حيــدث العنــف، يكــون الفاعــل غالًبــا قــد مــات ونل مــا متــى؛ ومــا 
ــهتداف  ــة يه يف اسس ــه، لكــن املواهجــة احلقيقي ــع علي ــة تق ــا �أقــى عقوب لين ــبة اإ هــو ابلنسس
ــتثناء مبــا جيعلهــم ل يكرهــون حــىت الأعــداء املقاتلــني، فالعــداء غــري  مجيــع النــاس بــال اسس
الكراهيــة، ويف ذكل جيــب مراجعــة املنــاجه التعلمييــة وحمتــوى الإعــالم والإر�ــاد والعقائــد 
والسسياســات والترشيعــات والثقافــات والقــمي الســائدة لتكــون خاليــة مــن الكراهيــة والمتيــز 
ــة. جيــب �أن  ــن الكراهي ــا م ــال خالًي ــداء والقت ــوابت والع ــة، وليكــون حــىت العق والعنرصي
ــا  ــا يف خطاهب ــز وحتارهب ــة والمتي ــة والعنرصي ــع الكراهي ــها لمتن ــات بنفس ــد�أ ادلول واجملمتع تب
ــات، حــىت  ــه والإر�ــاد والترشيع ــة والفق ــاجه والثقاف ــالم واملن ــن الإع ــا م ــت�أصلها هنائًي وتسس
النــاكت والأمثــةل الشــعبية، و�أن تشــمل حــاةل »عــدم الكراهيــة« الأعــداء واخملطئــني واجلنــاة 
مــن دون �أن يعــين ذكل التخــيل عــن تطبيــق القانــون �أو �أن تقــوم ادلول واجملمتعــات 

ــة لتفعــل ذكل. ــاج اإىل الكراهي بواجهبــا، لكهنــا ل حتت

فالتطــرف مبــا هــو �أفــاكر ومعتقــدات ومشــاعر تؤســس للعنــف والإرهــاب لــن ينحــر 
ذا �أنشــ�أت الســلطات السسياسســية واجملمتعات اســرتاتيجيات ثقافية واجامتعية  ل اإ ن مل يزد، اإ اإ
تضمــن �أل حتمــل الأجيــال الأفــاكر املتطرفــة وتنضــم اإىل امجلاعــات املتشــددة والإرهابيــة، 
هنــا تبــدو مقــوةل متفقًــا علهيــا )رمبــا( لكــن عــىل رمغ ذكل يبــدو �أيًضــا �أن  وعــىل �أي حــال فاإ
آمنــة للتطــرف والكراهيــة  البيئــة الاجامتعيــة والاقتصاديــة مــا زالــت مرحشــة لتكــون بيئــة �
ــاج  ــرى ذكل الهي ــا ت ــاطة عندم ــه وببس ــني، ذكل �أن ــني والإرهابي ــًرا للمتطرف ــورًدا غزي وم
غــري القابــل حــىت للنقــد يف ت�أييــد عقوبــة الإعــدام والفــرح لقتــل الأطفــال واملدنيــني عندمــا 
يكونــون خمتلفــني، ويكــون ذكل مصــدرًا للفخــر والاعــزتاز، بــل يهتــم مــن خيتلــف مــع هــذه 
املشــاعر ابخليانــة؛ فــاإن ذكل يعــين قابليــة للتطــرف يف �أي اجتــاه، وكراهيــة راخســة ومعيقــة 
ــنا يف  ــع �أنفسس ــا بــذكل نوق نن ميكــن �أن تتحــول يف �أي حلظــة اإىل قتــل وعنــف، وابلطبــع فاإ
صعــوابت �أساسســية يف حمــاوةل بنــاء تصــور للمواهجــة يقــوم عــىل السسياســات الاقتصاديــة 
والاجامتعيــة الشــامةل وافــرتاض �أن الإرهــاب والتطــرف والكراهيــة ل ميكــن مواهجهتــا عــىل 
حنــو مسســتقل عــن البيئــة الــي يعيــش ويعمــل فهيــا النــاس، ومــا حييــط هبــا مــن حتــدايت 
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ذ يصعــب مالحظــة مواهجــة التطــرف يف  ــا، اإ ــا �أو جتاهله ــة يصعــب عزله ــرات عاملي ومؤث
ذكل، ولسســنا مت�أكديــن �أهنــا مواهجــة حتــدث تلقائيــًا، بــل يــرحج �أن ذكل ل حيــدث مكحصــةل 
منــا هــو تقــدم مصحــوب ابلوعــي بــرورة �أن  تلقائيــة للتقــدم الاقتصــادي والاجامتعــي، اإ

يســامه يف مواهجــة التطــرف.
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VIII1VIII1 - ملاذا علينا مراجعة الثقافة السائدة؟ - ملاذا علينا مراجعة الثقافة السائدة؟

يظــل التطــرف والكراهيــة موقفــني ثقافيــني �أوًل، والــرصاع معهــام ثقــايف، ول يغــري مــن 
ذكل حصــة �أو عــدم حصــة السسياســات واملقــولت املتبعــة يف مواهجــة التطــرف وتفســريه، 
مفــا مــن �ــك، مثــة متطرفــون واكرهــون مسســتعدون لأن يضحــوا ب�أنفســهم بســبب 
الكراهيــة، ومه عــىل مسســتوى مــن الانتشــار والتواجــد مــا يكفــي حلــروب �أهليــة مدمــرة. 
و�أخطــر مــن ذكل �أن كثرييــن مهنــم يظهــرون جفــ�أة عــىل حنــو غــري متوقــع ومــن دون معرفــة 
ــة الســائدة تشــجع  ــة الثقافي ــ�أن البيئ ــرار ب ق ــواايمه، ويف ذكل جيــب الإ ــم ون ــبقة مبواقفه مسس
عــىل الكراهيــة وحتتضهنــا، وتنتجهــا �أيًضــا، و�أن السسياســات والعمليــات الثقافيــة املتبعــة مل 
نشــاء بيئــة ثقافيــة تواجــه ثقافــة الكراهيــة واملــوت، ول جمــال ســوى مراجعــة  تنجــح يف اإ
ــة  ــائد يف لك �أوعي ــايف الس ــوى الثق ــد احملت ــة ونق ــة والاجامتعي ــات الثقافي ــري السسياس وتغي
التعلــمي والإعــالم واملؤسســات الاجامتعيــة وادلينيــة، وحماسســبة/ تغيــري مجيــع القامئــني عــىل 
العمليــات الثقافيــة والتعلمييــة حــىت يف حــال الت�أكــد مــن عداهئــم للتطــرف. فلعلهــم، وهــذا 

ــا! ــنون صنًع ــبون �أهنــم حيسس املــرحج، ينتجــون الكراهيــة ومه حيسس

املدخــل الأســايس والأمه واذلي ل ميكــن �أيًضــا جتــاوزه يف مواهجــة الكراهيــة والتطــرف 
هــو الثقافــة والمتــدن، فعندمــا يكــون لك مــن العنــف والتطــرف والكراهيــة منبــوًذا 
ــىل  ــن اخلارجــني ع ــة م ــىل �أقلي ــرص ع ــي، ويقت ــاكد خيتف ــع، ينحــر وي ــا يف اجملمت ومكروًه
اجملمتــع �أو اخلارجــني منــه، وهــذا خيفــض مسســتوى املواهجــة والتوتــر وجيعــل الكراهيــة 
ــتطيع �أن  ــا نسس نن ــع الأحــوال، فاإ ــال. ويف مجي ــة عــىل ســبيل املث تقــرتب مــن جــرامئ الرق
نقلــل العنــف والكراهيــة بنسســبة كبــرية جــًدا مبنظومــة المتــدن والســلوك املــدين اذلي حيمــي 
املــدن ويرتقــي هبــا وجيعلهــا بيئــة للســالم والأمــن، وهــذا يشــمل �أيًضــا اجلرميــة واحلــوادث 

ــة. ــة والاقتصادي ــية والاجامتعي ــوط النفسس ــة والضغ املروري
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ن الطبقــات الوســطى املشــّلة للمــدن والمتــدن متــك يف العــادة )�أو جيــب �أن متــك(  اإ
رؤيــة واحضــة واعيــة للحيــاة واملكتسســبات الــي تريدهــا. وبســبب الفجــوة الكبــرية بــني مــا 
ــاإن اجملمتعــات  ــاء الطبقــة الوســطى، ف ــة للفــرد مــن �أبن ــني الإمــاكنت املادي ــه وب ترغــب في
والطبقــات تتصــاحل وتتعــاون عــىل منظومــة مــن الترشيعــات والرامــج واملؤسســات 
والســلوك و�أســلوب احليــاة، وعقــد اجامتعــي ينظــم ويديــر هــذه املنظومــة وفــق مــا حيقــق 
�أهــداف الفــرد وســعادته وحيميــه. وهكــذا اكنــت الفردانيــة وادلميوقراطيــة والثقافــة والفنــون 
بــداع، واكنــت �أيًضــا حــالت مــن  وامجلعيــات والنقــاابت والأحــزاب واملبــادرات الفرديــة والإ

القســوة والتطــرف واجلرميــة والاحنــراف.

ــرك العقــد الاجامتعــي املنبثــق  ذا تُ ــاإ يفــرتض �أن نظــام املدينــة يصلــح نفســه بنفســه، ف
نــه ينتــج حلــوهل اخلاصــة بقــدر مــن احليويــة والتطــور والــرتامك  �أساًســا مــن الفرديــة يعمــل، فاإ
جيعــل املشــالكت والعيــوب تتناقــص، فالطبقــات الوســطى حتتاج �أن تنشــئ نظاًمــا اجامتعًيا 
وثقافيًــا وسسياسســًيا حيقــق تطلعاهتــا ورؤيهتــا واحتياجاهتــا ب�أفضــل مسســتوى ممكــن، ولأجــل 
ضــامن هــذه املنجــزات وتطويرهــا، �أنشــئت اجملالــس البدليــة وامجلعيــات املهنيــة، واملســارح 
والفنــون والآداب، ونشــ�أ اجملمتــع املــدين ليوفــق بــني مطالــب الفــرد وحاميتــه وبــني وهجــة 
احلكومــات والــرشاكت، ولأجــل �أن حتقــق الرائــب الــي يدفعهــا املواطنــون عائــًدا حقيقيـًـا 
يف حياهتــم وتطلعاهتــم، ولكــن ضامنــة حاميــة هــذا العقــد الاجامتعــي وحتقيــق �أهدافــه تــ�أيت 
مــن الفردانيــة. فالأغلبيــة املعــرة معلًيــا عــن املدينــة وادلميوقراطيــة جيــب �أن حتمــي الأقليــات 
والأفــراد، و�أن تتيــح هلــم العمــل والنشــاط لأهنــم مببادراهتــم وبقاهئــم عــىل الأقــل يضمنــون 
عــداةل ادلميوقراطيــة والأغلبيــة، وجيعلــون النظــام قــادًرا عــىل الرقابــة والتغيــري والإصــالح. 
ــاإن  ــذكل، ف ــة نفســها. وب ًــا اإىل الاســتبداد وفســاد ادلميوقراطي ــؤدي حمت ــرد ي ــب الف فتغيي
ــم  ــاس ومصاحله ــوق الن ــوازًن، حيمــي حق ــا ومت ــا دقيقً ــا وثقافيً ــا اجامتعًي ــدن تنشــئ نظاًم امل
وخصوصيهتــم، ومينحهــم �أيًضــا ادلفء والانــامتء، وجيعــل اخلــروج عــىل اجملمتــع �أمــًرا �ــاًذا 
مرفوًضــا، متاًمــا كــام تتشــلك حــالت مــن الرفــض والصدمــة يف الريــف والباديــة لأمنــاط مــن 

الســلوك والثقافــة تبــدو متقبــةل و�أصيــةل يف املدينــة.
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ــب  ــف وخص ــن عن ــه م ــ�أ عن ــا ينش ــرف«، وم ــو »التط ــدن ه ــذوًذا يف امل ــر � والأك
وفضــول وتطفــل وتشــدد.

ــية  ــة الأساسس ــاإن بــني التطــرف والمتــدن عــداوة كبــرية، جتعــل المتــدن الضامن وهكــذا، ف
ــرف  ــم التط ــرب يســتبدلون بشس ــت الع ــن. فلي ــق الأم ــرف وحتقي ــف والتط ملواهجــة العن
الثقافيــة  �أمــان واملشــاركة  املــي واللعــب يف  املــدن و�أطفالهــا عــىل  �أهــل  مســاعدة 
والاجامتعيــة يف مدهنــم و�أحياهئــم والعمــل والتفكــري ب�أنفســهم، و�أن جيــدوا قريًبــا مهنــم 
بــداع. و�أعتقــد �أن مــا ينفــق بــال فائــدة عــىل مواهجــة التطــرف  حدائــق ومســارح وجمــاًل لالإ

ــة. ــذ الكراهي ــاة وتنب ــات مامتســكة حتــب احلي ــدن وجممتع ــاء م ــي لبن يكف

ذ يه متواليــة مــن العالقــات  واحلــال �أن الكراهيــة �أبعــد بكثــري مــن مشــاعر ســلبية، اإ
والسسياســات واملرشوعــات والرصاعــات والأفــاكر الــي تطــور اخلــالف وحــىت احلــروب 
والرصاعــات اإىل حــاةل �أكــر قســوة وتدمــريا. فالكراهيــة واحلقــد خيتلفــان عــن العــداء. العــداء 
معليــات رصاع لهــا قواعــد وتقاليــد، ولكــن الكراهيــة واحلقــد مــرض خطري ومشــاعر ســلبية 
ل مبا  تلحــق الــرر ب�أحصاهبــا ومبنظومــة احليــاة، ول ختــدم الاختــالف ول الــرصاع والعــداء اإ
يزيدهــا تعقيــدا وخســارة، وجيعــل نتاجئهــا مدمــرة وعــىل حنــو ميتــد يف املسســتقبل. والعــداء 
ينهتــ�ي غالًبــا بتســوايت يقبــل هبــا الطرفــان، وقــد يتحــول اإىل صداقــة �أو حيــاد. وقــد يسســمتر 

طــار التفــاق والتســوايت الــي جتــري. العــداء، ولكنــه يظــل يف اإ

الاكرهــون واحلاقــدون يشــلون خطــًرا عــىل �أنفســهم وعــىل اجملمتعــات وادلول. ويف 
دارة الرصاع، ويُفشــلون السسياسســيني والعســكريني  حــالت الــرصاع، يلحقــون رضًرا ابلغًا ابإ
ــل امجلــل وصفــني  ــو �أن معــارك مث ــل ل ــة. ولنتخي وميضــون ابلــرصاع اإىل الانتحــار والهاوي
توقفــت عنــد حــدود املعركــة ونتاجئهــا ومل تتحــول اإىل ذاكــرة اترخييــة ممتــدة ومنشســئة لــلأمم 

واملذاهــب.
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مــا جتــب مالحظتــه والتفكــري فيــه ملًيــا، هــو �أن كثــرًيا مــن املواقــف السسياسســية 
والفكريــة والكتــاابت والعالقــات والتحالفــات و�أمنــاط احليــاة والســلوك الاجامتعــي واليــويم، 
مسســمتدة عــىل حنــو ل واع مــن الكراهيــة واحلقــد، فتنشــئ متواليــة مــن التدمــري والفشــل 
ذ يلتبســان عــىل الفهــم والتحليــل ويصعــب المتيــز  الذليــن ل يــرّدان غالًبــا اإىل الكراهيــة، اإ

بــني الفكــرة والكراهيــة.

ــات  ــه يف السسياس ــن مالحظت ــا ميك ــاء، م ــا وخف ــة لبًس ــات الكراهي ــر متوالي ــن �أك لك
العامــة واخلطــط احلكوميــة وختطيــط املــدن واملبــاين والأرصفــة والشــوارع واجتاهــات 

هنــا تفيــض ابلكراهيــة! نفــاق والســلع واملنتجــات واخلدمــات يف الأســواق... اإ الإ

ذا  نســاين جديــد يتشــلك يف العــامل، ينشــئ قــا ومــوارد وثقافــات جديــدة، اإ هنــاك وعــي اإ
ىل �أمم ل يقبلهــا العــامل ول تقبــل العــامل.  مل نســارع يف اســتيعاهبا واسســتدراكها نتحــول مجيعــا اإ
، يف الأفــاكر والقــمي و�أســلوب احليــاة، ومعــى القــوة  فاليــوم، يــاكد العــامل يتغــري تغــرًيا جــذرايًّ
ــدارس  ــد امل ــامتء واملشــاركة. ومل تع ــر، والان ــراء والفق ــدم والتخلــف، وال والضعــف، والتق
واجلامعــات واملؤسســات العامــة والاقتصاديــة والأعــامل واملصــاحل كــام اكنــت عليــه. جيــب 
دراك �أهنــا حباجــة لتعــمل همــارات وخــرات وعلــوم ومعــارف ومبــادئ  عــىل ادلول واجملمتعــات اإ
جديــدة يف احليــاة والعمــل واملــوارد والتقــدم والتمنيــة، �أو �أهنــا همــددة ابلتحــول اإىل جماميــع 

تتقاتــل عــىل املــاء والــلأ.

ــل  ــس والعم ــاون والتناف ــة؛ والتع ثني ــن والإ ــة وادلي ــة الأم ــن رواي ــدًل م ــاكن حيــل ب فامل
املشــرتك حتــل بــدًل مــن الوحــدة والاندمــاج/ الــرصاع املريــر؛ واملعرفــة والعمــل يشــالكن 
الاقتصــاد بــدًل مــن املــوارد املاديــة املبــارشة؛ والتنظــمي والإدارة بــدًل مــن الأمــوال والنقــود. 
والزراعــة الــي ختلينــا عهنــا تعــود مــن جديــد �أساًســا لتنظــمي املــوارد والصناعــات والثقافــة 
والعالقــات الاجامتعيــة والفنــون والآداب؛ واملــدارس واجلامعــات الــي اقتبسســناها و�أرسفنــا 
ــة  ــامل التعلميي ــن والأع ــات؛ وامله ــباكت التصــال والفضائي ــا �س ــدًل مهن نشــاهئا حتــل ب يف اإ
والطبيــة والتقنيــة الــي �أنفــق الكثــري لتشــكيلها �أصبحــت عدميــة/ قليــةل النفــع، حتــل بــدًل 
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ــن  ــف امله ــد تعري ــات تعي ــارف والعالق ــن املع ــدة م ــباكت جدي ــة و�س ــا خــرات جممتعي مهن
واملهنيــني و�أدوارمه. هــل سســيكون اجليــل القــامئ مــن املعلمــني والصحفيــني واملدربــني 

آخــر الأجيــال؟ والأطبــاء هــو �

لك ما ميكن �أن تفعه املؤسســات التوجهيية والتثقيفية والإر�ــادية والتعلميية والإعالمية، 
ميكــن �أن تتفــوق عليــه �أعــامل ومرشوعــات فرديــة وصغــرية يف الإنرتنــت و�ســباكت التواصــل 
ل �أن تنســحب  الاجامتعــي. وليــس مــن خيــار �أمــام النخــب الــي تديــر الإعــالم والأفــاكر اإ
ــة  ــة ومبواردهــا املتاحــة، ففــي وصاي ــرتك للمجمتعــات نفســها �أن تتجــادل ب�أدواهتــا اجملمتعي وت
ذ  ــة عــىل اجملمتــع والنــاس زايدة للأزمــة وهــدر للمــوارد، اإ ــية والاقتصادي النخــب السسياسس
داريــة  ن الأفــاكر والاجتاهــات ل تصنعهــا ول متنعهــا �أيًضــا قــرارات وترشيعــات سسياسســية واإ اإ
ن اكنــت تؤثــر فهيــا، والعــامل يتغــري واجملمتعــات تتغــري، والأفــاكر والاجتاهــات تتغــري �أيًضــا.  واإ

السسياســة نفســها تتغــري، ومل يعــد معناهــا كــام اكن يف عصــور مــا قبــل الانينيــات.

ــر  ــة والفك ــيادة احلري ــدون سس ــة ب ــري ممكن ــة غ ــة مواهجــة التطــرف والكراهي ــدو �أزم  تب
قنــاع النــاس ابلعتــدال ونبــذ التطــرف والكراهيــة ابلوصاية  النقــدي والعقــالين، فــال ميكــن اإ
ــاد بفكــرة �أو  ــار �أحــد عــىل الاعتق جب ــاكرمه، ول ميكــن اإ ــم و�أف ــاس وعــىل عقوهل عــىل الن
قنــاع والثقــة، لكــن الأنظمــة السسياسســية  منعــه مــن ذكل، ل ميــك دعــاة الاعتــدال ســوى الإ
العربيــة يغلــب علهيــا عــىل رمغ مــا ميكــن تصديقــه عــن جديهتــا يف مواهجــة الإرهــاب �أهنــا 
تريــد الاعتــدال وتطالــب الأفــراد واجملمتعــات ابلثقــة مــن غــري حــرايت ومشــاركة ومــن غــري 
ــد  ــة... تري ــة يف اجتــاه احلــرايت والعقالني ــة والثقافي ــة املؤسســات والأنظمــة التعلميي مراجع
كــراه والوصايــة عــىل عقوهلــم و�أفــاكرمه، �أو عــىل الأقــل  �أن تدفــع النــاس اإىل الاعتــدال ابلإ
تريــدمه يف حلظــة املواهجــة مــع التطــرف �أحــراًرا وعقالنيــني، لكهنــا ل تريــدمه كــذكل عندمــا 
يتعلــق الأمــر ابلتفكــري يف السسياســات والترشيعــات والاجتاهــات السسياسســية والاقتصاديــة 

املتبعــة!
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وهكــذا فــاإن مــ�أزق الاعتــدال والتنويــر �أنــه لــن يكــون مقتــرًصا عــىل الشــ�أن ادليــين �أو 
الاجامتعــي؛ ففــي تشــله يف بيئــة مــن الفكــر احلــر والنقــدي )ليــس مــن طريقــة �أخــرى 
لتكريــس الاعتــدال( يتشــلك الفــرد صعــب املــراس، فاملواطــن اذلي يؤمــن ابلعتــدال مــن 
خــالل جتربتــه اذلاتيــة الفكريــة والعقليــة، ســوف يكــون بطبيعــة احلــال نقــًدا للسسياســات 
والاجتاهــات احلكوميــة والرشاكتيــة، ولــن يؤيدهــا تلقائًيــا. وسســتكون التفســريات احلكوميــة 
ــيايس  ــلوكه السس ــيكون س ــة، وسس ــد ومراجع ــع نق ــالم موض ــائل الإع ــا يف وس ــدة له واملؤي
والانتخــايب والاسســهتاليك �أيًضــا مزجًعــا للنخــب السسياسســية والاقتصاديــة. ويف جممتــع 
ــام  ــد، ســتتغري لك اجتاهــات التســويق والإعــالن، ك ــة والفكــر الناق ــه العقالني ــب علي تغل
السسياســة والانتخــاابت، واحلــال �أن الاعتــدال ل يــالمئ »الأوليغاركيــا«؛ مبــا يه النخــب 
السسياسســية والاقتصاديــة املغلقــة والاحتاكريــة، لأنــه مــؤرش عــىل اجتاهــات عقالنيــة 
ونقديــة، وسســتكون جمــرة يف بيئــة معتــدةل حــىت تظــل يف مواقعهــا، �أن تنــال ثقــة املواطنــني 

ــهتلكني عــىل �أســس عقالنيــة. واملسس

جيــب الاعــرتاف ومواهجــة �أنفسســنا بــ�أن املؤسســات الرمسيــة واحلليفــة لهــا، والقيــادات 
جنــاح سسياســات و�أهــداف ادلوةل  ــادرة عــىل اإ ــة، مل تعــد ق ــة والأاكدميي ــة والفكري الاجامتعي
نفــاق الكبــري وادلمع السســيايس  املفرتضــة يف مواهجــة التطــرف والكراهيــة، و�أهنــا عــىل رمغ الإ
والتســهيالت والفــرص الــي حتظــى هبــا، فشــلت؛ بدليــل احلــاةل الاكحســة مــن التطــرف 

والكراهيــة، وضعــف مسســتوى التعلــمي والانــامتء والســلوك الاجامتعــي الصحيــح.

ــًا مواهجــة التطــرف  ــد ممكن ــه مل يع ــة �أن ــن مواهجــة حقيق ــاص م ــة من ــد مث ــن، مل يع ولك
ــا  ــىل املشــاركة، و�أهن ــا ع جباره ــه ل ميكــن اإ ــات، و�أن ــري مشــاركة اجملمتع ــن غ ــة م والكراهي
ن مل تكــن مؤهــةل  )اجملمتعــات( لــن تكــون قــادرة عــىل املشــاركة حــىت يف حــاةل عــدم ممانعهتــا اإ
ل �أن تكــون مامتســكة ومنظمــة،  ذلكل، فــال ميكــن جملمتعــات �أن تواجــه الكراهيــة والعنــف اإ

ومتــك مؤسســاهتا ومواردهــا ووليهتــا عــىل �ــؤوهنا واحتياجاهتــا.
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ــات  ــتقالل اجملمتع ــية عــن احلــرايت واسس ــة السسياسس ــبة اإىل الأنظم ــل ابلنسس ــدو البدي يب
الأفــراد وامجلاعــات مقابــل  ت�أييــد  ومتكيهنــا يف اســرتاتيجية اخلــوف، مبعــى اكتســاب 
ــر  ــة �أك ــا لعب ــاب، لكهن ــوىض والإره ــن الف ــ�أة اخلــوف م ــتقرار وحتــت وط ــن والاسس الأم
رهــاب! ول ميكــن التنبــؤ مبســار  خطــورة وهتديــًدا مــن احلــرايت، فــال خــوف مــن غــري اإ
الــرصاع مــع الإرهابيــني ول السســيطرة عليــه، همــام بلغــت القــوة املؤسسســية والأمنيــة لنظــام 
سســيايس، فليــس متخيــاًل �أنــه ميكــن الــزايدة يف الإدارة الأمنيــة وبنــاء املؤسســات الأمنيــة 
ــاد الســوفيي و�أورواب  ــط �أو الاحت ــرشق الأوس ــمولية يف ال ــتخبارية يف ادلول الش والاسس
ــا القــول  ــا وبدهيًي ــية، و�أصبــح منطقيً الرشقيــة ســابقًا، لكــن ذكل مل يفــد الأنظمــة السسياسس
ــة  ــة مل تفعــل ذكل بســبب قوهتــا الأمني ــي �أمكهنــا جتنــب الاكرث ــية ال ن الأنظمــة السسياسس اإ
والقمعيــة، لكــن ابلقــدر اذلي �أنشــ�أته مــن الرضــا والثقــة والامتســك... لكــن جيــب الاعــرتاف 
�أيًضــا ب�أنــه قــدر مــن الإجنــاز ل يكفــي للحاميــة مــن الهتديــد ومواهجــة التحــدايت، وليــس 
ــة  ــة وب�أقــى رسع ذا مل توظــف الفرصــة القامئ ــمترار، واإ ــا ســوى فــرص حمــدودة لالسس دلين
ــا  نن ــادةل، فاإ ــة املتب ــيايس حنــو املشــاركة والثق ــادة التشــكيل الاجامتعــي والسس ع ــة يف اإ ممكن

ــع. فقــط نلعــب يف الوقــت الضائ

جنازاتــه، يعكــس حــرية السسياسســيني الكبــار،  اجليــل اجلديــد، بــلك اجتاهاتــه و�أزماتــه واإ
ــاكر والرامــج. الفــوىض ليــس مبعــى اذلم الشــائع،  ــؤرش بوضــوح اإىل الفــوىض يف الأف وي
ولكــن مبعــى اجملهــول �أو غــري املكتشــف بعــد؛ القواعــد والأفــاكر الــي ل نعهيــا متــام الوعــي 
والإدراك، ولكننــا نطبقهــا ونؤمــن هبــا مــن دون �أن نــدرك �أو لأننــا ل نريــد �أن نعــرتف هبــا، 

ولكهنــا تعمــل وحتــرك النــاس واجملمتعــات.

معظــم دول العــامل تشــلت وفــق روايــة قوميــة؛ دوةل الأمــة، فــمل تكــن ادلول املسســتقةل 
ــا لعضويــة  يف احلــرب العامليــة الأوىل تزيــد عــىل الـــ20 دوةل، ولكهنــا اليــوم مئتــا دوةل وفقً
الأمم املتحــدة. وصعــدت الليراليــة واملاركسســية والفوضويــة تعبــرًيا عــن �أزمــة وجعــز القوميــة، 
ويف مقابلهــا صعــدت �أيًضــا احلــراكت الميينيــة املتطرفــة، و�أ�ــهرها ابلطبــع النازيــة، ولكهنــا 
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مل تكــن احلركــة الوحيــدة يف العــامل. مث هنضــت احلــراكت ادلينيــة رًدا عــىل الشــعور ابلعجــز 
ــرى يف  ــة، ت ــداةل الاجامتعي ــن الع ــات تبحــث ع ــد حــراكت واجتاه ــوم تصع واخلــواء. والي
ثنيــة، وتبــين السسياســة عــىل  املــاكن رابًطــا و�أساًســا للعقــد الاجامتعــي بــدًل مــن القوميــة والإ

املصــاحل والأعــامل، وحتّيــد الرصاعــات.



393393التطرف والكراهية مبا هام فشل ادلول واجملمتعاتالتطرف والكراهية مبا هام فشل ادلول واجملمتعات

VIII2VIII2 - ملاذا تفشل الأمم؟ - ملاذا تفشل الأمم؟

ــميوغلو وجميــس �أ. روبنســن  ــاب دارغــون اسس ــوان كت اكن هــذا الســؤال موضــوع وعن
يف حماولهتــام لفهــم وتفســري الاختــالف يف الــراء والفقــر بــني ادلول، وهــام يف ذكل جيــدان 
ــا ادلوةل ويســتبعدان  ــية الــي تعمــل وفقه �أن فشــل الأمم �أو تقدهمــا يقــوم عــىل املؤسسس
ــة، �أو  ــوارد الطبيعي ــاخ، �أو امل ــا �أو املن ــو اإىل اجلغرافي ــور والمن ــرد التط ــي ت ــرايت ال النظ
ــتخدهما عــدد كبــري مــن  ــة(، ويه نظــرايت �ــائعة ويسس ــة، �أو دور الطليعــة )النخب الثقاف
السسياسســيني واملفكريــن، ويف ذكل حيــاول الكتــاب الإجابــة عــىل مجموعــة �أسســئةل مفتاحيــة، 
مثــل: هــل ميكــن نــرش الرفــاه يف العــامل؟ وملــاذا تفشــل ادلول يف الوقــت احلــارض؟ وملــاذا 
ــةل  تفشــل معظــم حمــاولت ماكحفــة الفقــر؟ كيــف خطــت �أورواب خطــوات حامســة وهائ
ــية الشــامةل؟ وكيــف ظهــرت املؤسســات املتقدمــة حــول التجــارة العامليــة  ابجتــاه املؤسسس
وخباصــة عــر الأطلــي؟ كيــف اسســمترت هــذه املؤسســات ابلعمــل وكيــف �أسســت 
للثــورة الصناعيــة؟ كيــف وملــاذا قاومــت �أنظمــة احلــمك املطلــق التكنولوجيــا اجلديــدة الــي 
ــرة  ــن دائ ــا م ــي احتلوه ــالد ال ــون الب ــف �أخــرج الأوروبي ــة؟ كي ــورة الصناعي ــا الث اطلقهت
ــة  ــة الأوليغاركي ــاكر يف الأنظم ــون الإغــالق والاحت ــف يعمــل قان ــية؟ كي ــدم واملؤسسس التق
لتكريــس وحاميــة الاسســتخراجية ومنــع الثــورة الصناعيــة مــن الت�أثــري والانتشــار؟ ملــاذا مل 
تنتــرش الصناعــات والتكنولوجيــا اجلديــدة يف �أماكــن كثــرية يف العــامل وملــاذا مل تتحقــق ادلوةل 

ــة؟ املركزي

هنــاك فــروق كبــرية يف مسســتوايت املعيشــة يف مجيــع �أحنــاء العــامل. حــىت �أفقــر مواطــين 
الــولايت املتحــدة جيــدون فرًصــا يف الرعايــة الصحيــة والتعلــمي واخلدمــات والفــرص 
ــا جنــوب الصحــراء  الاقتصاديــة والاجامتعيــة �أفضــل بكثــري مــن فئــات واســعة يف �أفريقي
ــوراي  ــاملية وك ــوراي الش ــني ك ــز ب ــا المتي ــن ممكنً ــة، ومل يك ــارة الأمريكي ــيا والق آسس ــوب � وجن
ــان عــن بعضهــام، وقــد  ــدلان خمتلف ــة الثانيــة، ولكهنــام اليــوم ب ــة قبــل احلــرب العاملي اجلنوبي
حــدث يف املائــة سســنة املاضيــة تطــورات �أنشــ�أت جفــوة واســعة بــني دول العــامل و�أقالميــه، 
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�أكرهــا وضوًحــا وصدمــة الفــرق بــني �أورواب والــولايت املتحــدة واليــاابن مــن هجــة وبــني 
ــرن  ــد�أت يف الق ــي ب ــة ال ــورة الصناعي ــد �أنشــ�أت الث ــن هجــة �أخــرى، فق ــث م ــامل الثال الع
ــًدا  ًــا جدي ــاك و�أســرتاليا عامل ــا مث انتــرشت يف �أورواب و�ــامل امري ــن عــرش يف بريطاني الثام

ــا. خمتلًف

ولأجــل تفســري ذكل قــدم الكتــاب نظريــة لتوضيــح املعــامل الرئيسســية للتمنيــة الاقتصاديــة 
والسسياسســية يف العــامل منــذ �أقــدم العصــور، وتلخــص النظريــة التقــدم والفشــل يف طبيعــة 
ن اكنــت »اسســتخراجية« تعــود ابلفائــدة  املؤسســات الاقتصاديــة والسسياسســية القامئــة اإ
ــرص  ــات والف ــتوى املعيشــة واخلدم ــامةل« تهنــض مبسس ــع �أو »� ــةل يف اجملمت ــة قلي ــىل فئ ع

ــني. ــع املواطن ــة مجلي ــة والاجامتعي الاقتصادي

ويف املسســتوى الثــاين مــن التفســري حيــاول الكتــاب الإجابــة عــىل ســؤال: ملــاذا ظهــرت 
املؤسســات الشــامةل يف بعــض �أجــزاء مــن العــامل وليــس يف غريهــا؟ ويف ذكل فــاإن نظريــة 
ــا  ــف تشــلت املؤسســات اترخيًي ــارخي، مث كي ــوم عــىل التفســري املؤســي للت ــاب تق الكت
ومســارها، والفكــرة الأساسســية للكتــاب يه العالقــة بــني مشوليــة املؤسســات السسياسســية 

والاقتصاديــة وبــني الازدهــار.

»املؤسســات الشــامةل/ inclusive« يه الــي حتمــي حقــوق امللكيــة وتاكفــؤ الفــرص 
للتطــور الاقتصــادي  املالمئــة  اجلديــدة  واملهــارات  والتقنيــات  وتشــجيع الاســتارات 
والسســيايس، وتقابلهــا »الاسســتخراجية/ extractive« ويه الــي تفشــل يف حاميــة احلقــوق 
وتقــدمي احلوافــز للنشــاط الاقتصــادي، ويف املؤسســات الشــامةل جيــري تــداول الســلطة 
السسياسســية، ســلمًيا ويشــارك يف صياغهتــا مجيــع املواطنــني، ويطبــق القانــون بعــداةل ومشــول 
ــتخراجية ترتكــز  ــتثناء ويســود اقتصــاد الســوق الشــامل، ويف املؤسســات الاسس ــال اسس ب
ذا حــدث  الســلطة بيــد فئــة قليــةل، وتــدار احلوافــز والفــرص لصــاحل هــذه الفئــة فقــط، واإ

منــو اقتصــادي فــال يسســتفيد منــه �أغلــب املواطنــني.
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ــة  ــوارد وبطبيع ــامل وامل ــا يف الأع بداعً ــاكًرا واإ ــتدام ابت ــادي املسس ــو الاقتص ــب المن يتطل
ــول اإىل  ــي تتح ــة ال ــائل القدمي ــوارد والوس ــتبدال امل ــاء واس لغ ــي اإ ــاإن ذكل يقت ــال ف احل
عــبء اقتصــادي واجامتعــي، ويقابــل ذكل مقاومــة رشســة مــن الأنظمــة واملؤسســات 

بــداع، ولــو �أدى ذكل اإىل الفــوىض وغيــاب الاسســتقرار. الاسســتخراجية للتغيــري والإ

وتنشــئ »الاسســتخراجية« متواليــة مــن الفشــل، ويف املقابــل فــاإن »الشــمولية« تنشــئ 
متواليــة مــن النجــاح والازدهــار، ولكهنــا متواليــات ميكــن �أن تكــر �أو توقــف يف سســياق 
التحــولت املمكــن حدوهثــا �أو بســبب �أحــداث كــرى تغــري العــامل، مثــل الثــورة الصناعيــة، 
ــا، �أو  ــا تبعه ــة وم ــات والكشــوف اجلغرافي ــار واحمليط ــر البح ــة ع ــوط املالح ــا خط وقبله

الأوبئــة مثــل الطاعــون الــي اكنــت تقــى عــىل نسســبة كبــرية مــن الســاكن.

وجــرت يف �أثنــاء الرصاعــات ادلاخليــة واخلارجيــة اسســتجاابت وتفاعــالت خمتلفــة �أنشــ�أت 
فروقـًـا بــني ادلول واجملمتعــات، وهــو مــا ميكــن مالحظتــه بوضــوح يف اترخي بريطانيــا وفرنســا 
ا عــىل نظريــة التفســري املؤســي للتــارخي، ولكــن  ا �أو ردًّ سســبانيا، وقــد يبــدو ذكل ُمحــرّيً واإ
دارة الأحــداث واملؤسســات تبــني كيــف  مالحظــة الاختالفــات السسياسســية والثقافيــة يف اإ

جــرت الاختالفــات وتشــلت متواليــات النجــاح والفشــل. 

فقــد طــور املسســتوطنون الأوروبيــون يف القــارة الأمريكيــة �أســاليب يف احلــمك والــرصاع 
ــاس  ــتعمرين واقتب ــة املسس ــةل، ويف مقاوم ــرى فا� ــض و�أخ ــة دلى البع ــ�أت دوًل نحج �أنش
نــاك يف القــارة الأمريكيــة واليــاابن والصــني. مراطــورايت راخســة مثــل الإ جتارهبــم تال�ــت اإ

ــة  ــرة املالي ــار والفشــل، فالوف ــق الازده ــف يتحق ــر كي ــمي وتقدي ــا تقي ــدو صعًب ــد يب وق
نتــاج )الاقتصــاد الريعــي( يه بعامــة تنشــئ �أمراًضــا اقتصاديــة  املت�أتيــة خــارج الأســواق والإ
ــتوى  ــرة، ولكهنــا ميكــن �أن تقــدم �أيًضــا جمــاًل لتحســني مسس ــة للوف هتــدر الفــرص املصاحب
ــدة هممــة، ول ميكــن �أيًضــا تقــدمي  التعلــمي واخلدمــات والتدريــب؛ مــا ينشــئ �أســواقًا جدي
ــر  ــم �أن تدي ــتقةل بذاهتــا، وامله ــات موحــدة للمجمتعــات والأســواق، فــلك حــاةل مسس توصي
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مواردهــا عــىل النحــو اذلي يعــود بتحســني احليــاة عــىل مجيــع املواطنــني، و�أل حتتكــر املــوارد 
دارة وتنظــمي املــوارد  والنفــوذ فئــة قليــةل مــن النــاس، ففــي غيــاب العــداةل وادلميقراطيــة يف اإ
ــن  ــاب الأم ــوىض وغي ــاد مث الف ــتبداد مث الفس ــد�أ ابلس ــن الفشــل تب ــة م تتشــلك متوالي
والاسســتقرار، وليــس مؤكــًدا �أيًضــا �أن التخطيــط الســلمي يــؤدي اإىل النتــاجئ املرغوبــة ففــي 

ــتجاابت تتشــلك احــامتلت عــدة للنتــاجئ. تفاعــل املراحــل والظــروف والاسس

ويف »اسســتقراء التــارخي« يعــرض املؤلفــان كيــف �ــلك التــارخي السسياســة وكيــف 
ــتخراجية  ــدان عــىل فشــل ادلول »الاسس ــرصاع، ويؤك ــن خــالل ال تغــريت املؤسســات م
ــال الأكــر حضــوًرا وهــو  ــوم نحجــة مستشــهدين ابملث ــدت الي ــو ب extractive« حــىت ل
اهنيــار الاحتــاد الســوفيي والشســيوعية وفشــلها يف حتقيــق التقــدم الاقتصــادي والاجامتعــي. 
ويعــرض الكتــاب تطــور املؤسســات عــر الزمــن، ومــا �أصاهبــا مــن احنــراف �أو تطويــر يؤثــر 
بــداع، وخيــص الكتــاب ثــورة 1688 يف اجنلــرتا ابهــامتم خــاص ابعتبارهــا كــام  عــىل المنــو والإ
ــي غــريت النخــب احلامكــة وطريقــة معــل السسياســة  ــا الكتــاب »نقطــة التحــول« ال يصفه
وفتحــت اجملــال للثــورة الصناعيــة، مث  يعــرض كيــف قاومــت كثــري مــن القــوى السسياسســية 
فقــار. التطــور املصاحــب للصناعــة، ومــا �أنشــ�أه الاسســتعامر الاوريب للعــامل مــن اسســتغالل واإ

فتحــت الثــورة الصناعيــة القامئــة عــىل الآةل البخاريــة ومــا حولهــا ومــا نشــ�أ عهنــا اجملــال 
لتقنيــات و�أفــاكر جديــدة هائــةل يف الصناعــة والنقــل واحليــاة، صناعــة النسســيج والأمقشــة، 
ــاء  ــل لبن ــوك للمتوي ــرية وبن ــرية وصغ ــت رشاكت كب ــارات،... وقام ــة والقط والســفن البخاري
ومتويــل املرشوعــات اجلديــدة، ونشــ�أت بطبيعــة احلــال طبقــة جديــدة مــن رجــال الأعــامل 
و�أحصــاب املهــن املتقدمــة واحلــرف، ورسعــان مــا طبقــت الأفــاكر واملبــادرات اجلديــدة يف 
الــولايت املتحــدة الأمريكيــة، ورشعــت قوانــني حاميــة امللكيــة الفكريــة وبــراءات الاخــرتاع 

وتنظــمي الاقتصــاد اجلديــد.

ادلول واجملمتعــات الــي التقطــت التحــولت اجلديــدة واسســتوعبهتا واسســتجابت لهــا 
ــاإن العكــس  ــة احلــال ف ــاًرا، وبطبيع ــا وازده ــت تقدًم ــيًّا حقق ــا وسسياسس اقتصــادايًّ واجامتعيًّ
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حصيــح �أيًضــا. ففــي الــولايت املتحــدة عــىل ســبيل املثــال نشــ�أت مصــارف متقدمــة 
ومنتــرشة يف مجيــع الأحنــاء، وقــادت هــذه الصناعــة املرصفيــة �ســبكة واســعة مــن الأعــامل 

واملرشوعــات الاقتصاديــة والصناعيــة والزراعيــة.

والامتيــازات  املــرصيف  العمــل  لتنظــمي  ترشيعــات  ُســنّت  نفســه  الوقــت  ويف 
بــداع يف الترشيعــات وبــني  والاحتــاكرات، وميكــن هنــا مالحظــة العالقــة بــني العــداةل والإ
ــاكر تنشــئ  ــة والاحت ــرس الهمين ــي تك ــات ال ــية، فالترشيع ــة والسسياسس ــاةل الاقتصادي احل
ــت. ن حتقق ــرة اإ ــروة والوف ــن ال ــع م ــع واملناف ــداةل التوزي ــب ع ــية وتغي ــة سسياسس دكتاتوري

الازدهــار اذلي حــدث منــذ منتصــف القرن التاســع عرش وتقــوده الثورة الصناعية �أنشــ�أ 
اقتصــاًدا عامليًّــا جديــًدا وجتــارة دوليــة واســعة، ولكــن يف دول �أمريــاك الالتينيــة اسســتخدمت 
الفــرص اجلديــدة لتعزيــز الامتيــازات والاحتــاكرات والهمينــة وواصلــت النخــب اجلديــدة 
جبــار عــدد كبــري مهنــم عــىل  خضاعهــا للســخرة، واإ اضطهــاد وهتميــش الشــعوب الأصليــة واإ

العمــل يف املــزارع واملنــامج يف مناطــق بعيــدة عــن مواطهنــم الأصليــة.

ودخلــت ادلول يف حــاةل عــدم اسســتقرار وحــروب �أهلية وانقالابت عســكرية ورصاعات 
عســكرية طاحنــة فــا بيهنــا، فاجمتعــت علهيــا ادلكتاتوريــة والفقــر والفســاد والفشــل، 
ــالابت  ــني يف جســون الانق ــن املواطن ــات الآلف م ــل مئ ــل عــرشات الآلف، واعتق وقت

ــورايت.  وادلكتات

ختتلــف ادلول فــا بيهنــا يف النجــاح الاقتصــادي تبًعــا ملؤسســاهتا وت�أثريهــا يف الاقتصــاد 
والأعــامل واحلوافــز الــي تدفــع النــاس، ولنتخيــل – يقــرتح املؤلفــان- مــا يتوقعــه املراهقــون 
هنــا توقعــات حيمكهــا التعلــمي ونوعيتــه، والأســواق  يف حياهتــم يف كــوراي الشــاملية واجلنوبيــة، اإ
ــباب  ــوراي اجلنوبيــة يبــى الشس لهيــا، ففــي ك والفــرص الواعــدة، واملهــارات الــي حيتاجــون اإ
ــهتم  ــرص حتســني معيشس ــس، وف ــة اخلاصــة والتناف ــامئ عــىل امللكي توقعاهتــم عــىل ســوق ق
ــا  هن ــاملية فاإ ــوراي الش ــا يف ك ــة، و�أم ــة الصحي ــيارات والرعاي ــازل والسس ــىل املن ــم ع وحصوهل
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هنــا توقعــات تعكــس املسســتوى  خيــارات حمــدودة وحمــددة �أيًضــا، وبطبيعــة احلــال فاإ
ــا. ــتقبل �أيًض الاقتصــادي واملعيــي واملسس

حقــوق امللكيــة اخلاصــة يه الركــزة يف ادلوةل الشــامةل واحملــرك لالســتار وزايدة 
نتاجيــة، وبغــري هــذه امللكيــة فــاإن رجــال الأعــامل واملوهوبــني واملتفوقــني يشــعرون �أهنــم  الإ

ــاكر. ــاج والابت نت ــل والإ ــز لالســتار والعم ــن تتشــلك حواف ــون، ول ق يُْرَ

بــداع وتمنيــة املواهــب،  تشــجع املؤسســات الشــامةل حريــة والأســواق الــي تضمــن الإ
ــري  ــار بتوف ــق لالزده ــد الطري ــاء للأفضــل، ومته ــل البق ــس اذلي جيع ــال للتناف ــح اجمل وتفت
التعلــمي والتكنولوجيــا، وابلنظــر اليــوم اإىل سلســةل الاخرتاعــات والتحســينات الــي �أدخلهــا 
املوهوبــون واملبــادرون اإىل احليــاة مثــل الكهــرابء والأهجــزة والسســيارات والروبــواتت 
والأدويــة... ميكــن مالحظــة اإىل �أي مــدى �أســهمت املؤسســات الشــامةل يف حتســني 
ــة يف الوقــت نفســه، ملــاذا اكن تومــاس  ــا يمكــن التســاؤل اذلي حيمــل الإجاب ــاة، وهن احلي
ــة  ــة جنوبي ــة سامســونغ كوري ــت رشك ــاذا اكن ــيكيًّا؟ ومل ــا ومل يكــن مكسس �أديســون �أمريكيًّ

وليســت �ــاملية؟

ــتوى الاقتصــادي  ــني املسس ــمي وب ــتوى التعل ــاض مسس ــني اخنف ــط ببســاطة ب وميكــن الرب
وكفــاءة املؤسســات، فالأســواق الفا�ــةل واحملــدودة تــؤدي �أيًضــا اإىل فشــل يف بنــاء املواهب 
واسســتقطاهبا، ومــن الــواحض �أن هنــاك عالقــة وثيقــة بــني التعدديــة واملؤسســات الاقتصاديــة 

الشــامةل. 

ويف املقابــل فــاإن املؤسســات السسياسســية »الاسســتخراجية« تعمــل لصــاحل فئــة حمــدودة، 
وتقــمي احلواجــز وتقمــع �أداء الســوق واجملمتعــات، نظــام العبوديــة والســخرة عــىل ســبيل املثال 
اكنــت حتميــه مؤسســات سسياسســية مقعيــة، واليــوم فــاإن احلــاةل نفســها �أو قريًبــا مهنــا ميكــن 
مالحظهتــا يف �أداء النخــب الفئويــة واملهمينــة يف �أحنــاء واســعة مــن العــامل، واذليــن تتشــلك 

مصاحلهــم حــول الواقــع الفاســد، .. وتــدور حلقــة رشيــرة لصنــع الفشــل وحاميتــه.
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ــتوى  مثــة عــامل غــري متــاكئف، ففــي البــدلان الغنيــة يمتتــع املواطنــون بدخــل مرتفــع ومسس
متقــدم مــن املعيشــة واخلدمــات: الرعايــة الصحيــة والتعلــمي وفــرص العيــش حيــاة �أطــول، 
وامليــاه النظيفــة والكهــرابء والرتفيــه والطرق، وسســيادة القانــون واملشــاركة يف انتخاب ممثلهيم 
ــون  ــال، فاملواطن ــد املن ــرية حــمل بعي ــان واحلــمك احملــيل، ولكــن ذكل يف ادلول الفق يف الرمل
ــل  ــدم، مث ــم يف التق ــد فرصه ــي تزي ــات نفســها ال ــىل اخلدم ــرص احلصــول ع ل جيــدون ف

الانرتنــت والتلفزيــون .. ويف ظــل هــذا التفــاوت ينشــ�أ الاســتياء والشــعور ابلظــمل. 

آن يف بيئــة مــن املعرفــة والاسســتخدام املــرتامك للتقنيــة والســلع  فالتقــدم والازدهــار ينشــ�
واملنتجــات اخملتلفــة؛ مــا ينشــئ �أفــاكًرا خالقــة جديــدة، ويف ظــل العــداةل والرضــا تتشــلك 
احلوافــز وتقــل العوائــق �أيًضــا �أمــام املبــادرات واملتفوقــني واملوهوبــني، ويكــون دور ادلوةل 
بــداع برتسســيخ ادلميقراطيــة والعــداةل والترشيعــات الاقتصاديــة  طــالق وتطويــر هــذا الإ يف اإ
ذا  املالمئــة لتنظــمي الأعــامل وامللكيــة، ولكــن ادلسســتور والقوانــني ادلميقراطية نظــراًي ل تكفي اإ
مل تتحــول اإىل واقــع، ومــن غــري توزيــع عــادل ومــالمئ للســلطة السسياسســية يف اجملموعــات، 

ومتكــني اجملموعــات اخملتلفــة مــن املشــاركة لتحقيــق �أهدافهــم ومصاحلهــم.

يشــري املؤلفــان هنــا اإىل دور الــرشاكت الــي بــد�أت يف الظهــور والانتشــار منــذ القــرن 
الســابع عــرش، ويه مثــال جيــد للتفاعــل بــني املؤسســات السسياسســية والاقتصاديــة 
ــىل  ــد ع ــذكل يعمت ــا، ف ــا نحًج ــن بعضه ــي مل يك ــة، وال ــة والاجامتعي ــه الاقتصادي ومتواليات
التفاعــل والعالقــات الصحيحــة والإجيابيــة بــني املؤسســات، ولكــن يف احملصــةل تشــلت 

ــة اجلــذور! ــمترة ومعيق ــوم مسس ــدو الي مؤسســات تب

ــرية اإىل  ــدلان الفق ــل الب ــاواة وحتوي ــدم املس ــىل ع ــاء ع ــة القض ــة صعب ــدو معلي ــاذا تب مل
مزدهــرة؟ يتســاءل املؤلفــان، وجييبــان ب�أهنــا ليســت معليــة تلقائيــة، ولكــن جيــب �أن 
يتحمــس اجملمتــع للتغيــري ويلــزم القيــادات والنخــب السسياسســية والاقتصاديــة يف هــذا 
الاجتــاه، فــال تكــون القوانــني تعكــس مصــاحل �أقليــات هممينــة عــىل الاقتصــاد والسسياســة.
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ــة الشــمولية يف  ــة مثــل صنــدوق النقــد ادلويل ب�أمهي ــرمغ اعــرتاف املؤسســات ادلولي وب
هنــا تركــز عــىل مجموعــة مــن السسياســات لأجــل حتســني المنــو الاقتصــادي  املؤسســات فاإ
مثــل رفــع كفــاءة اخلدمــات وحتســني �أداء ادلول وماكحفــة الفســاد، ولكهنــا تطبــق �أو تفــرض 
بغطرســة عــىل ادلول؛ مــا جيعلهــا غــري جمديــة، �أو �أهنــا تنفــذ بطريقــة غــري حصيحــة، فيجــري 
تنفيــذ كثــري مــن السسياســات عــىل حنــو ظاهــري �أو �ــلي، وقــد �أنشــ�أت هــذه الإجــراءات 

الشــلية حــاةل مــن عــدم اليقــني وعــدم الثقــة، وعــدم الاسســتقرار. 

ومــن احللــول الأخــرى الــي قدمــت ملواهجــة الفشــل الاقتصــادي حتســني �أنظمــة التعلــمي 
ــا ولكــن يف  والرعايــة الصحيــة وطــرق تنظــمي الأســواق، وقــد يبــدو ذكل حصيًحــا ومنطقيً
هنــا �أنظمــة لــن تعمــل جيــًدا، ففــي هــذا التدخــل القــري  ظــل جتاهــل الفقــر و�أسســبابه فاإ
�أو الهنــديس لتحســني التعلــمي والصحــة تتعــرض الأنظمــة لعــدم الثقــة والرتهــل، وقــد 
يفّضــل علهيــا حــىت الفقــراء القطــاع اخلــاص �أو غــري املنظــم، وليــس ذكل ابلــرورة ســلواًك 
غــري عقــالين ولكــن لأن النــاس غــري قادريــن عــىل احلصــول عــىل اخلدمــات احلكوميــة �أو 
ــاءة دلى مقــديم اخلدمــات، فعــىل  ــا بســبب الفســاد ونقــص الكف ــتفادة مــن مرافقه الاسس
ســبيل املثــال فــاإن مرافــق الرعايــة الصحيــة تكــون مغلقــة معظــم الوقــت �أو ل يوجــد فهيــا 
�أطبــاء وممرضــون، ويف الوقــت نفســه فــاإن مبالــغ كبــرية تنفــق لتشــغيل املرافــق اكســتئجار 
ــًرا(،.. ولك  ــاء والكهــرابء ومثــن ادلواء )اذلي ل يكــون يف العــادة متواف ــري امل ــاين وفوات املب
مــا بــذل ملتابعــة حضــور الأطبــاء واملمرضــني واملوظفــني اكن ينشــئ حلــوًل فاســدة جديــدة.
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VIII3VIII3 - احلرايت والازدهار يف مواهجة التطرف والكراهية - احلرايت والازدهار يف مواهجة التطرف والكراهية

»النظــام الاقتصــادي اذلي ميــز بــني النــاس، ليــس �أقــل فتــاًك هبم مــن القمــع والإرهاب« 
البااب فرانســيس الأول

لــن يفيــد كثــرًيا مقــاويم التطــرف والكراهيــة �أن يعرفــوا وحيــددوا مؤيــدي الإرهــاب �أو 
ل مبقــدار مــا تنجــح  مصــادر المتويــل، ولــن توقــف هــذه املعرفــة بطبيعــة احلــال الإرهــاب، اإ
هجــود ماكحفــة اخملــدرات! فطاملــا �أن مثــة طلًبــا عــىل اخملــدرات �أو الإرهــاب، فسســيكون مثــة 
ــا  ــع، ولكــن يظــل الســؤال مرشوعً ــًدا ابلطب ــدم يف ذكل جدي ــهتالك و�أســواق. ول �أق اسس
وملًحــا: ملــاذا تفشــل معليــات ماكحفــة الإرهــاب، كــام جعــزت معليــات ماكحفــة اخملــدرات؟ 
ــول هجــود  ــه ل ن ــول اإ ــا الق ــه �أن يكــون حصيًح ــن جــدوى الســؤال و�أمل ــرًيا م ــري كث ــن يغ ول

ماكحفــة اخملــدرات كــام الإرهــاب، لاكنــت حاهلــام �أ�ــد فظاعــة وانتشــاًرا.

ــتكون  ــاذا سس ــن اذلهــين: م ــو عــىل ســبيل المتري ــا الســؤال، ول ــس مرشوعً ولكــن، �ألي
ــع،  ــمتدة مــن الازدهــار؟ وابلطب ــاس مسس ــة احمليطــة ابجملمتعــات والن ــت البيئ ــو اكن احلــال ل
نــه ببســاطة متواليــة مــن التشــالكت الاقتصاديــة  فــاإن الازدهــار ليــس الوفــرة ول الــراء؛ اإ

والاجامتعيــة والثقافيــة حــول املــوارد والأمكنــة.

سســيكون احملــرك الأســايس املفــرتض لتجمعــات النــاس وعالقاهتــم يف ظــل حــاةل 
الازدهــار، قامئـًـا عــىل تنظــمي وت�أمــني اخلدمــات واحليــاة اليوميــة والاقتصاديــة والاجامتعيــة. 
ــة  ــة وتعلميي ــامل و�أســواق، ومؤسســات اجامتعي ــوم مصــاحل و�أع ــذا الأســاس، تق ــىل ه وع
دارة  نفــاق العــام واإ نفــاق، والعالقــة مــع احلكومــة ودورهــا والإ وحصيــة، وتدبــري املــوارد والإ
ــس  ــهتك. ويف ذكل يتناف ــة املسس ــة وحامي ــة واملركزي ــات الريبي ــة والسسياس ــوارد العام امل
ن اكن مثــة متدينــون، فهــم  املواطنــون ويشــلون �أنفســهم يف كتــل وتيــارات وحتالفــات. واإ
يشــاركون مــع غــريمه، ولكــن عــىل �أســاس حتســني احليــاة وتقــدمي �أفضــل اخلدمــات؛ فلــن 
يعرفهــم النــاس عــىل �أســاس �أهنــم متدينــون، ولكــن بــ�أن دلهيــم فكــرة واحضــة قابــةل للجــدل 
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ــام صــار  ــا يه، وك ــاة مب ــارش بتحســني احلي ــت، متصــةل عــىل حنــو مب ــب والتصوي والتجري
ــا موحــًدا: �أن  ــا عاملًي يفهمهــا مجيــع النــاس -بعــد تقريــر الأمم املتحــدة للتمنيــة الإنســانية- فهًم
ــي  ــتوى معي ــمي مناســب ومسس ــىل تعل ــوا ع ــدة، وحيصل ــة مدي ــاة حصي ــاس حي ــش الن يعي

لئــق. 

وابلطبــع، سســتقوم حــول هــذه املرشوعــات جتمعــات ســكنية وعالقــات اجامتعيــة، 
عــالم، مسســمتدة من الســوق والتفاعل  ومؤسســات للت�أثــري والتدريــب والتطويــر، وحصافــة واإ
الاجامتعــي يف اجتــاه الت�أثــري والاختــالف والتنافــس، ومؤسســات اجامتعيــة وثقافيــة تعــر 
عــن هــذا التنافــس والأفــاكر املنظمــة. هــذه املؤسســات يف تشــكيلها وتعدديهتــا يفــرتض �أن 
قصاهئــا،  ــا وعــدم اإ ــا وتنظميهــا، القامئــة بداهــة عــىل رضورة بقاهئــا مجيًع تنشــئ قواعــد معله
ــاء مــرشوط ابجتاهــات  ــه بق ــع �أن يبقــى، ولكن ــي تضمــن للجمي ــدة ال لأهنــا القاعــدة الوحي

قباهلــم �أو رفضهــم. النــاس واإ

ــع، بعــد ت�أمــني بقاهئــم، اإىل التجمــع والعمــل  ــا، وكــام هــو متوق  فالنــاس يتجهــون بدهًي
عــىل �أســاس الــريق حبياهتــم، والبحــث عــن املعــى واجلــدوى. وبــذكل تنشــ�أ الثقافــة 
والفنــون واملوسســيقى والروايــة والقصــة وادلرامــا والســيامن، والتيــارات السسياسســية والفكريــة 
والفلســفية، و�أمنــاط واجتاهــات �ســىت يف �أســلوب احليــاة. ويكــون الفــرق بيهنــا كبــرًيا جــًدا، 
ويبــدو بعضهــا مبعيــار ادليــن واملنظومــات الاجامتعيــة والثقافيــة، غريًبــا �أو مرفوًضــا �أو 
خارًجــا عــن امل�ألــوف، ولكهنــا )الاجتاهــات احملافظــة واخملتلفــة( جيــب �أن تظــل تمتتــع مبقــدار 

ــة والفرصــة يف التعبــري.  متســاٍو مــن احلري

الاقتصــادي  التشــلك  متواليــة  تكــر  وقــد  والــرصاع،  اخلــالف  سســيكون  هنــا 
والاجامتعــي، �أو تنحــرف اإىل العنــف والــرصاع املدمــر. عــدم القــدرة عــىل مالحظــة 
العالقــة بــني احلــرايت والعــداةل والازدهــار وحتســني احليــاة، جيعــل الأســواق واملعــارف 
ــا، مثــل مــا خيطــط لدلميقراطيــة والانتخــاابت مبعــزل عــن فــرص  تعمــل ضــد نفســها متاًم

النــاس ومــواردمه وحياهتــم.
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مل يعــد جديــًدا �أو اإضافــة احلديــث عــن جممتعــات حمصنــة مــن اخلطــر؛ متــك املناعــة والقدرة 
عــىل مواهجــة اخملاطــر، ســواء اكنــت كــوارث �أو �أزمــات اقتصاديــة �أو اجامتعيــة، �أو تطرفًا وتوتًرا 
ثقافيًّــا ودينيـًـا. ومــن البداهــة القــول اإن مواهجــة التطــرف حبمــالت »التنويــر والاعتــدال«، يف 
املســاجد والصحافــة واملؤمتــرات والنــدوات، ل تســامه يف ذكل بــيء، اإل مبقــدار مــا تســامه 

»كتالوجــات« املطــامع يف توفــري الغــذاء ومواهجــة اجلــوع!

لقــد �أصبــح احلديــث عــن الفقــر والتطرف يقــع يف متواليــة البناء الاجامتعــي والاقتصادي، 
�أكــر ممــا هــو حلــول و�أفــاكر ومعــونت مبــارشة، لأهنــام )الفقــر والتطــرف( ي�أتيــان يف متواليــة 
مــن التشــالكت والنتــاجئ والأسســباب واملســببات والآاثر، مث سلســةل �ســبكية مــن النتــاجئ ل 

ميكــن التعامــل معهــا اإل بتفكيكها.

ــوذج  ــة اقتبســت المن ــة احلديث ــف �أن ادلول العربي ــوم �أن نالحــظ بســهوةل كي ــن الي وميك
الغــريب يف التحديــث، لكنــه حتديــث منفصــل عــن متوالياتــه ورشوطــه. ففــي الغــرب، اكنــت 
الثــورة الصناعيــة، يف �أمه جوانهبــا وجتلياهتــا، متواليــة مــن املــوارد والأســواق اجلديــدة الــي 
�أنشــ�أت مــدًن وطبقــات وخنًبــا جديــدة. ويف هــذا الــرصاع بــني النخــب والطبقــات، تشــلت 
التعدديــة السسياسســية والثقافيــة، وترخســت ادلميقراطيــة وسســيادة القانــون، لأجــل تنظمي ســلمي 
لهــذا التنافــس والــرصاع. هكــذا، حتولــت الوفــرة اجلديــدة يف املــوارد واملعــارف اإىل منظومــة 
اجامتعيــة وثقافيــة جديــدة؛ سســيادة القانــون واملســاواة التامــة بــال اسســتثناء �أمــام احملــامك، وهنايــة 
ــة مــن  ــ�ي املزعــوم لفئ ــة واحلــق الإله ــازات الاقتصادي الاحتــاكر الطبقــي للسسياســة والامتي
ــة  ــرة الأوىل يف اترخي البرشي ــة للم ــد اللم ــة؛ مل تع ــد للحري ــى جدي ــام تشــلك مع ــاس. ك الن

مصطلًحــا قانونًيــا يعــين نقيــض العبوديــة والــرّق.

نســان بعــد �أن حيــّل مشــلة البقــاء وميــك وفرة مــن الطعام  يف الســعي احلمتــي والتلقــايئ لالإ
نــه يبحــث عــن املعــى واجلــدوى. ولعلهــام )املعــى واجلــدوى(  والوقــت تســمح هل ابلتفكــري، فاإ
قامــة ادلوةل احلديثــة؛ فــال ميكــن �أبــًدا، مــع تطويــر  لكمتــا الــّر يف مــا جــرى وجيــري منــذ اإ
ل �أن يبحــث النــاس عــن املعــى واجلــدوى. املــدارس واملؤسســات ووفــرة املعرفــة واملــوارد، اإ
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ــن التطــور  ــة م ــا متوالي ــوارد يف منطقتن ــت وامل ــة والوق ــرة يف املعرف ــاذا مل تنشــئ الوف مل
ــدًل  ــا؟ يه ب ــارخي واجلغرافي ــام حــدث وحيــدث يف الت ــايف، ك ــيايس والاجامتعــي والثق السس
مــن ذكل �أنشــ�أت متواليــة مضــادة مــن التســلط والقهــر وغيــاب احليــةل، لأنــه -وببســاطة- 
ل مبنظومــة اجامتعيــة وثقافيــة جديــدة مالمئــة مــن املــدن  ل ميكــن حاميــة هــذا التحديــث اإ
واجملمتعــات، الــي جتــد املعــى واجلــدوى يف الارتقــاء بنفســها وحريهتــا. فــال ميكــن �أن 
يذهــب النا�ســئة اإىل املــدارس واجلامعــات ويتواصلــون مــع العــامل ويعرفــون لك يشء، 
مث تواصــل النخــب السسياسســية والاجامتعيــة ومههــا ابلقــدرة عــىل السســيطرة ومواصــةل 

ــاواة. ــرايت واملس ــض املشــاركة واحل ــازات، ورف ــاكر والامتي الاحت

ــي، اإل  ــريق والطائف ــين والع ــرف ادلي ــش والتط ــر والهتمي ــة الفق ــال ملواهج ــوم، ل جم الي
ــية الواســعة للمجمتعــات والنــاس، ليقــرروا  ــة والسسياسس ابملشــاركة الاجامتعيــة والاقتصادي
ل  ــت اإ ــن وق ــون م ــار ل ميلك ــي مث ــن وجامع ــاة وصيادي ــاس رع ــود الن مصــريمه.. �أو �أن يع

لت�أمــني بقاهئــم!

مجيــع قصــص وحــالت النجــاح والإجنــاز يف ادلول واجملمتعــات، تتحــول اإىل العمــل ضــد 
ذا مل تكــن مضــن بيئــة معــل وتمنيــة تشــمل مجيــع املواطنــني، ومجيــع الفئــات، ومجيــع  نفســها اإ
ــدم  ــاذج التق ــس قصــص ومن ــة، ولي ــر يف التمني ــة ال ــع« يه لكم احملافظــات. هــذه الـ«مجي
بــداع.. �أو قــل  )الفرديــة( الــي تعــرض يف التعلــمي �أو الصحــة �أو الاســتار والعمــل �أو الإ

مــا �ــئت مــن حــالت ومنــاذج.

ــية، يعــين املســاواة  ــ�أن يكــون »امجليــع« مشــموًل برامــج التمنيــة واخلدمــات الأساسس ف
والرضــا الاجامتعــي وتقليــل الفجــوة بــني فئــات اجملمتــع، وقدرة �أفضــل عىل الانامتء واملشــاركة 
ــن  ــتفيدة م ــري املسس ــررة وغ ــات املت ــاواة والفئ ــدم املس ــهتداف ع ــة واسس ومواهجــة اجلرمي
نفــاق العــام واخلدمــات الأساسســية؛ مثــل جيــوب الفقــر، وفئــات حمــددة مــن املواطنــني،  الإ

مثــل النســاء والأطفــال وكبــار الســن واملــرىض واملعوقــني والالجئــني والعــامل الوافديــن.
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ذا مل يكــن املواطنــون  تفشــل الأفــاكر والسسياســات امجليــةل الــي تقــدم �أو تطبــق اإ
ــات  ــا، ولك املرشوع ــا وتقدميه ــرار متســاوون يف صياغهت ــون �أح ــا مه مواطن مشــاركني مب
ذا مل تكــن املــدن واجملمتعــات رشيــاًك �أساسســيًّا فهيــا. والإجنــازات معرضــة للفشــل والاهنيــار اإ

يذكّــر موقــع املواطنــني واجملمتعــات اليــوم ابلنسســبة للحــاةل السسياسســية والاجامتعيــة 
ــت  ــوق مري ــغل ابلس ــايل � ــةل »م ــة امجلي ــة العراقي ــوم ابلأغني ــائدة الي ــة الس والاقتصادي
نفاق العام والسسياســات  �أ�ــوفك« فاملواطــن متفــرج ســلي، واملــدن واجملمتعــات تبــدو مــع الإ
ــو �أهنــا حتــت الوصايــة، ومل تنشــئ الانتخــاابت النيابيــة والبدليــة والنقابيــة  والرامــج كــام ل

ــوارد والسسياســات. ــة للمواطنــني واجملمتعــات عــىل امل ومنظــامت اجملمتــع املــدين ولي

ويف ذكل ســوف نظــل نعمــل ضــد �أنفسســنا وضــد املســار الطبيعــي والتارخيي لتشــالكت 
ــدل  ــرايت والع ــة واحل ــة ابملواطن ــوم املدين ــوايًّ مفه ــط لغ ــا ارتب ــوارد، فعندم ــات وامل اجملمتع
ــون والازدهــار اكن ذكل حمصــةل تفاعــل ورصاع طويلــني مــع الأمكنــة والســلطات  والقان
واملؤسســات والطبقــات والطبيعــة والاحتياجــات الأساسســية والارتقــاء وحتســني احليــاة، 
وصــارت املــدن تعــر عــن املواطنــة، ويف جناهحــا يف ذكل و�أسســبقيهتا عــىل ادلوةل احلديثــة، 
صــار مفهــوم ادلوةل ادلميقراطيــة احلديثــة هــو املدينــة مبــا يه املواطنــة، واقتبســت ادلوةل 
احلديثــة مــن املــدن وفــق معاهــدة وسســتفاليا العــام 1648 هــذه الفلســفة املؤسســة لــدلول، 
ــت  ــرا يف وق ــوك ظه ــدين ت�أليــف جــون ل ــاب احلــمك امل ــة �أن املعاهــدة وكت ــس مصادف ولي
ــن  ــمتد م ــي واملسس ــ�ي �أو طبق له ــن حــق اإ ــتقل ع ــوم احلــمك املسس ــذا صــار مفه ــد. هك واح
املواطنــة فكــرة جامعــة لــدلول واجملمتعــات والأفــراد بعدمــا اكن صاحبــه )جــون لــوك( هــاراًب 

عــدام! مــن بــدله ومعرًضــا لالإ

ــة البديــل الواقعــي واملمكــن مــن  تعــود املدينــة اليــوم مبــا يه تعبــري عــن العقــل واحلري
السسياســات والتجــارب الــي ســاقتنا اإىل الكراهيــة والتطرف والفشــل يف حتقيق الاسســتقرار 
والتمنيــة. مل يكــن ذكل مســاًرا مسســتقميًا وواحًضــا، لكنــه اكن مســاًرا طويــاًل ومعقــًدا وممتــًدا 
ــل  ــتطاع الإنســان احلــري ابلعم ــف اسس ــورد كي ــس ممف ــرات. ويالحــظ لوي ــا ابلع ومليئً
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فــادة مــن  واملشــاركة وكــذكل ابلعــزةل والت�أمــل �أن يوفــر جلانــب �أكــر مــن احليــاة فرصــة الإ
ممارســة الفكــر والــروح امجلاعيــني ونشــاطهام ابسســمترار، مفــا بــدا عــىل هيئــة رصاع خــاريج 
مــع قــوى الطبيعــة العاديــة انهتــ�ى اإىل درامــا داخليــة مل تكــن خامتهتــا �أي انتصــار مــادي، بــل 
اإىل ازدايد فهــم الفــرد ذلاتــه وتطــور داخــيل �أوســع نطاقـًـا. وبنشــوء جمالــس املــدن والتحــادث 
ــل  ــا يســوده الامتث ــة جممتًع ــوع همــين وفكــري واجامتعــي، ومل تعــد املدين ــا تشــلكَّ تن وادلرام
التــام، وكــام جــاء عــىل لســان هاميــون يف مرحيــة �أنتيغــون لســوفولكيس »مدينــة ل ر�أي 

ل لرجــل واحــد ليســت مدينــة«. فهيــا اإ

ىل الأبــد للطبقــات املهمينة والســلطة  لقــد اكنــت احلريــة �أو املواطــن احلــّر �أســو�أ اكبــوس واإ
عــادة الأمــور اإىل الــوراء، بــل اتســع مفهــوم  املطلقــة والنفــوذ املسســترت، لكــن مل يعــد ممكنـًـا اإ
ــام يف  ــقراط ك ــول س ــات، يق ــراد واجملمتع ف ــا للأ ــراًك وملهًم ــار حم ــىت ص ــا ح ــة ومطلهب احلري
نــك تطنــب يف مــدح الرجــال اذليــن احتفلــوا ابملواطــن  كتــاب جورجيــاس لأفالطــون: »اإ
ــاةل  ــروا �أن ح ــم مل ي ــة. لكهن ــة عظمي ــوا املدين ــم جعل هن ــاس اإ ــول الن ــم ويق ــبعوا رغباهت و�أ�س
ــيوخ.  ــيني والشس املدينــة ومــا هبــا مــن �أورام وقــروح جيــب �أن يعــزى اإىل هــؤلء السسياسس
وذكل لأهنــم مــلأوا جنبــات املدينــة ابلثغــور والأحــواض والأســوار ومــوارد ادلخــل ومــا اإىل 

ذكل. ومل يرتكــوا مــاكًن للعــداةل والاعتــدال«.

ىل �أهنــا مل تعــد يقــوم فهيــا لك  وينســب ممفــورد تراجــع املــدن يف ظــل الامراطــورايت اإ
فــرد بــدور وينطــق بلــامت ذكل ادلور، بــل �أصبحــت مــاكًن خفًمــا لعــرض مظاهــرة القــوة، 
ــتار خيفــي  ــة سس ل بعــدان، فقــد اكنــت مبثاب ــًيا مــع ذكل مل يكــن لواهجــات �ــوارعها اإ ومتشس

نظاًمــا �ــاماًل مــن التنظــمي والاسســتغالل.

ــا  ــام يروهن ــم وك ــل حتســني حياهت ــاوين لأج ــراًرا ومتس ــاس �أح ــع الن ــا يه جتم ــدن مب امل
ــارصة. ــة املع ــيس الهنض ــة لت�أس ــرى مرحش ــرة �أخ ــد م ــم؛ تصع ــا بعقوهل ويدركوهن
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ذا  ليــه النــاس بفكــرمه احلــّر. واإ ذا اكن الاعتــدال هــو الصــواب، فيفــرتض �أن يتوصــل اإ اإ
ــّد �أن مثــة خطــ�أ مــا جيــب  اتبعــوا ابختيــارمه احلــر التطــرف والتعصــب والكراهيــة، فــال ب
البحــث عنــه ومعرفتــه؛ فقــد يكــون الاعتــدال خطــ�أ �أو ضعيــف احلجــة وغــري قــادر عــىل 
قنــاع؛ وابفــرتاض �أن الاعتــدال هــو الصــواب �أو الأكــر صــوااًب �أو الأقــرب اإىل الصــواب  الإ
ــّد مــن الاعــرتاف بضعــف جحــة دعــاة الاعتــدال، ولعلهــم يف الواقــع ل  والأفضــل، فــال ب

يدعــون اإىل الاعتــدال.

ن املناعــة الفكريــة حتمــي الأفــراد واجملمتعــات مــن التطــرف  هكــذا، فــرمغ بداهــة القــول اإ
والتعصــب والكراهيــة، فــاإن ذكل يقتــي بطبيعــة احلــال تشــالكت فكريــة �ــامةل ل 
منــا تعــين �أفــراًدا فاعلــني ومسســتقلني تصعــب قيادهتــم  تقتــرص عــىل امحلايــة مــن التطــرف، واإ

�أو اكتســاب ثقهتــم مــن غــري حــرايت ومشــاركة عامــة.

ــىل  ــا ع ــوم �أساًس ــة تق ــري متوقع ــة غ ــات فردي ــه معلي ــود في ــاب تس ــن الإره ــامل م يف ع
ــر يف  ل �أن نفك ــال للمواهجــة اإ ــة جم ــدو مث ــوت ل يب ــني يف امل ــتعدين �أو راغب ــني مسس جمازف
عــامل يســوده حــب احليــاة وتقديرهــا، فاملواهجــة مــع الإرهــاب �أصبحــت يه املواهجــة بــني 
ــاة  ــة احلي ــني ثقاف ــة، وب ــة واحملب ــني الكراهي ــاة وتقديرهــا وبــني حــب املــوت، وب حــب احلي
ننــا حباجــة �أن نبتــدئ ابلهنــاايت ونعــود  قبــل املــوت وثقافــة احليــاة بعــد املــوت! ويف ذكل فاإ

ــوم ويف غــد القريــب! ــة الي منطلقــني مهنــا خطــوة خطــوة لنصــل اإىل احلــال القامئ

ــوا  ــن مل يكون ــراد اذلي ــجمتعات والأف ــة املـــ ــة يه معرك ــرف والكراهي ــع التط املواهجــة م
ــوم  ــة، والي ــشسئة والإعــالم والثقاف ــمي والتنــــــ ــاء اســرتاتيجيات التعل ــد بن يف احلســـــبان عن
جيــب �أن تعــود الســلطات اإىل املــدن واجملمتعــات الــي همينــت علهيــا و�أضعفــت مؤسســاهتا 
ذن يه جمتــــمعات مامتســكة ذات منعــة  و�أدواهتــا ومواردهــا املسســتقةل، مواهجــة الإرهــاب اإ
فكريــة وثقافيــة وقــدرة اقتصاديــة واجامتعيــة مسســتقةل، قــادرة عــىل العمــل بنفســها ولنفســها، 
�أي �أهنــا ذات وليــة عــىل املرافــق واملؤسســات والثقافــة والعالقــات الــي متكهنــا مــن 

الرشاكــة مــع الســلطة.
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�أفــاكر ومعتقــدات ومشــاعر تؤســس للعنــف  �أيًضــا �أن التطــرف مبــا هــو  مؤكــد 
ــة  ــرورة �أن الاســرتاتيجيات الثقافي ــين ابل ــا يع ــزد؛ م ن مل ي ــد اإ ــاب مل ينحــر بع والإره
هنــا فا�ــةل يف مواهجتــه، ومــا مــن  ن مل تكــن تســاعد عــىل التطــرف فاإ والاجامتعيــة القامئــة اإ
ــات  ــم اإىل امجلاع ــة وتنض ــاكر املتطرف ــال الأف ــل الأجي ــرحج �أل حتم ــؤرشات ت ــامن �أو م ض
ــة  ــة احلاضن ــ�أ البيئ ــف تنش ــورة! كي ــردة مهت ــااًب متف ــج ذئ ــة، �أو �أن تنت ــددة والإرهابي املتش
لالعتــدال والرافضــة للكراهيــة والتطــرف؟ الإجابــة ببســاطة ووضــوح يه املنعــة الفكريــة 
جابــة، فاملناعــة يه الهــدف العمــيل اذلي تســعى  والاجامتعيــة، لكهنــا �أيًضــا ليســت اإ
ــع التطــرف ليســت  ــة م ــة واحلقيقي ــاإن املواهجــة العملي ــات، ويف ذكل ف ــه ادلول واجملمتع لي اإ
اســرتاتيجية خاصــة مسســتقةل عــن معليــات الإصــالح والتمنيــة يف سســياقها العــام والشــامل. 
ــة  ــة والثقافي ــة والتمنوي ــة والاقتصادي ــات التعلميي ــمي السسياس ــع �أن نالحــظ ونق ــن ابلطب ميك
وعالقهتــا بنشــوء التطــرف �أو مواهجتــه، لكــن ل ميكــن املواهجــة مــن غــري سسياســات �ــامةل 
ــا  ــون له ــع ادلوةل و�أن تك ــةل م ــن املشــاركة الفاع ــات م ــة والإصــالح، ومتكــني اجملمتع للتمني

ــع التطــرف. ــتقةل يف هــذه املواهجــة م ــا املسس مصاحله

ذا اكن الإرهابيــون ميثلــون جــزًءا �أقلــواًي مــن جامعــات تؤمــن ابلتكفــري والقتــل، وهــؤلء  اإ
بــداع واحلريــة، وهــؤلء بــدورمه  ميثلــون �أقليــة مــن جيــل مل يتعــمل حــب احليــاة وهماراهتــا والإ
نــك لــيك تعــدل ســلوك خشــص واحــد  يشــلون فئــة مــن جممتعــات هممشــة غــري مسســتقةل، فاإ
يك ميتنــع عــن ذحب قســيس يبلــغ مــن العمــر 84 سســنة، جيــب �أن تغــري �أفــاكر ومعتقــدات 

ومشــاعر مائــة خشــص يؤيــدون هــذا العمــل ويؤمنــون بــه ويرونــه رضورة رشعيــة.

ولــيك تغــري �أفــاكر مائــة خشــص وحتــررمه مــن التطــرف، جيــب �أن تعــمل �ألــف خشــص 
ــتقل والنقــدي والقــدرة املهنجيــة عــىل مالحظــة الصــواب  عــىل الأقــل التفكــري احلــر املسس
واملعقوليــة دلى الآخــر واحــامتل اخلطــ�أ دلى اذلات، ولهــذا الغــرض جيــب �أن هتــئ لعــرشة 
ــىل  ــة واحلصــول ع ــة والاجامتعي ــل الفرصــة للمشــاركة الاقتصادي ــىل الأق آلف خشــص ع �

ــية مالمئــة ولئقــة يف العمــل والتعلــمي والرعايــة... خدمــات �أساسس



409409التطرف والكراهية مبا هام فشل ادلول واجملمتعاتالتطرف والكراهية مبا هام فشل ادلول واجملمتعات

ــب �أ�ــخاًصا �أســوايء،  ــىل الأغل ــوا ع ــني اكن ن الإرهابي ــول اإ ــرّد ابلق ــىل رمغ حصــة ال وع
ن املــؤرشات الإحصائيــة  نــه �أيًضــا حصيــح القــول اإ وتلقــوا تعلميـًـا معقــوًل وتنشســئة تقليديــة، فاإ
والــي تنرشهــا مؤسســات دوليــة اكلأمم املتحــدة �أو دراســات نــرشت يف جمــالت معتــرة 
تقــّدم دللت هممــة وواقعيــة حــول العالقــة بــني متغــريات اكلضغــوط والســعادة، والمنــو 
والازدهــار، �أو كــام يقــول جوهانــس �ــوفري، فــاإن مقــوةل الفقــراء الســعداء ل �أســاس لهــا 

مــن الصحــة عــىل الأقــل اإحصائًيــا ويف اسســتطالعات الــر�أي العلميــة.

جازهتــا �أو تقبّلهــا العنــف الرمــزي جتــاه فئــات حمــددة الهويــة  ادلول واجملمتعــات يف اإ
تؤســس للعنــف والكراهيــة، تنشــئ هويــة جامعــة مامتســكة يف مواهجــة الأعــداء والأخطــار، 
وتوحــد بــني غالبيــة املواطنــني، وتــؤدي اإىل الوحــدة والانــامتء والشــعور ابلأمــن، والأمه �أهنــا 
ــة يف  ــية والاجامتعي ــتحقاقات السسياسس ــل الاسس ــية تؤج ــبة اىل الســلطات السسياسس ابلنسس
نفــاق. لكهنــا وعــىل املــدى  ــع املــوارد والإ ــية والعــداةل الاجامتعيــة وتوزي املشــاركة السسياسس
ن اكنــت هــذه حــاةل  الطويــل املــرتامك، �أطلقــت حــاةل عــزةل وكراهيــة و�ــعور ابلرفــض، واإ
هنــا اليــوم مثــل صنــدوق ابنــدورا،  قابــةل للسســيطرة يف مرحــةل مــا قبــل العوملــة واملعلوماتيــة فاإ
ولنعــرتف ونواجــه �أنفسســنا ب�أننــا وســط اكرثــة ل تفيــد يف مواهجهتــا لك الأدوات واملؤسســات 
الســابقة، و�أهنــا حتتــاج اإىل ثقافــة جديــدة يف العمــل والإدارة والتنظــمي والعالقــات خمتلفــة 

عــام قبــل اختالفـًـا كبــرًيا وجــذراًي. 

ــامتءات  ــن وان ــي اكتســحها تدي ــال ال ــىل الأجي ــن ع ــة وراخســة هتمي ــدات قوي ــة معتق مث
دارة وتنظــمي مؤسســات ادلوةل واجملمتــع، ويه �ــ�أن لك املعتقــدات بعيــدة مــن  خارجــة عــن اإ
العقالنيــة مبقــدار مــا يه قويــة وتــزداد قــوة وت�أثــرًيا وانتشــاًرا لكــام زادت غرابــة ووحشســية، 
ــني واملتســوقني  ــان واملصل ــال والرهب ــد �أن ذحب الأطف ــا نعتق ذا كن ــنا اإ ونضحــك عــىل �أنفسس
ــداء  ــة يه ابت ــري الامشــزاز دلى فئ ــات تث ــ�ي معلي ــات، فه ــذه امجلاع ــد ه ــن ت�أيي ــل م يقل
ترفــض هــذه امجلاعــات حــىت لــو اكنــت ســلمية وغــري عنيفــة، لكهنــا تبعــث عــىل الإجعــاب 
و »�ــفاء الصــدور« دلى فئــات واســعة يف عــامل العــرب والإســالم، �أمــا احلــوار العقــالين 
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لهيــام �أحــد ســوى معارضــني �أو رافضــني لهــذه امجلاعــات،  والــرّد عــىل الأفــاكر فــال يسســمتع اإ
ويظــل عــىل ادلوام �أضعــف املعتقــدات و�أقلهــا متاســاًك و�أكرهــا تغــرًيا تــك الــي تعمتــد عــىل 

جابهتــا. الأسســئةل العقالنيــة وحمــاوةل اإ

ــتقةل وتعلــمي حــر  ــد�أن مبــدن وجممتعــات مسس ذا ب ــا ونوفــر الوقــت وادلمــاء اإ حنســن صنًع
وعقــالين، و�أن تنســحب ادلوةل هنائًيــا خبريهــا ورشهــا واعتدالهــا وتطرفهــا وتنويرهــا 
وظالميهتــا مــن الشــ�أن ادليــين والثقــايف، وتــرتك النــاس يفكرون ويتســاءلون، وتنشــغل يه 
بتحســني املــدارس والعيــادات ومؤسســات الرعايــة الاجامتعيــة، وتكــّف عــن الاسســتئثار 

ــة والتطــرف والعنــف. ابلفــرص واملــوارد، وليــس غــري ذكل يوقــف الكراهي
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ــة ملواهجــة الكراهيــة والتطــرف ادليــين  حيــاول املؤلــف يف هــذا الفصــل �أن يقــدم مقارب
لغــاء املواهجــة الأمنيــة والأيديولوجيــة  ىل اإ مــن منظــور اجامتعــي، وهــو يف ذكل ل يدعــو اإ
والإعالميــة مــع التطــرف والإرهــاب والإســالم السســيايس بعامــة، وليســت املواهجــة 
لغــاء �أو  ىل اإ الاجامتعيــة ابعتبارهــا بديــاًل، ولكنــه يدعــو اإىل سسياســات اجامتعيــة هتــدف اإ
ــييس  ــع الإرهــاب والتطــرف والتسس ــرصاع م ــة يف ال ــع ادليني ــين وادلواف ــري ادلي ــد الت�أث حتيي

ــين. ادلي

IX1IX1 - مواهجة التطرف ادليين والكراهية مبا هام رصاع سسيايس اجامتعي - مواهجة التطرف ادليين والكراهية مبا هام رصاع سسيايس اجامتعي

نــه رصاع ابق  الكراهيــة والتطــرف هــام �أساســا �أنــواع الــرصاع، وهــذا يعــين ابلــرورة اإ
ومستـــمر عــىل حنــو دامئ و�أنــه ي�أخــذ حــالت و�أ�ــاكل متعــددة، .. و�أن ادليــن �أو التديــن 
ــتحضاره  ضــايف جــرى اسس ــا �أو بنيــوايًّ يف هــذا الــرصاع، ولكنــه مــورد اإ ليــس جــزًءا �أصلًي
ــاإن مواهجــة الإرهــاب والتطــرف واخلــروج عــىل ادلوةل  ــن مث ف ــرصاع، وم ــه يف ال وتوظيف
ــن  ــن/ التدي ــني ادلي ــوم بشــلك رئيــي عــىل الفصــل ب ــن جيــب �أن يق ــون ابمس ادلي والقان

ــًا واقتصــاداّيً. ــاره اجامتعّي والــرصاع القــامئ، ورضورة النظــر اإىل الــرصاع ابعتب

ن سسياسســية املدخــل الاجامتعــي يف املواهجــة مــع الكراهيــة والتطــرف ادليــين، ومراجعــة  اإ
السسياســات الاجامتعيــة ابجتــاه الفصــل بــني ادليــن والــرصاع الاجامتعــي والسســيايس 
والأزمــات الاجامتعيــة والثقافيــة القامئــة  تــؤدي اإىل متواليــة مــن الآاثر والنتــاجئ الإجيابيــة؛ 
مهنــا اإضعــاف وعــزل املتطرفــني والإرهابيــني واخلارجــني عــىل ادلوةل والقانــون ابمس ادليــن. 
ووضــع ادليــن والتديــن يف السســياق الصحيــح لسسياســات و�أهــداف ادلوةل واجملمتــع يف 
زاةل احلواجــز الــي تعــوق اندمــاج  الإصــالح والارتقــاء ابلنفــس والامتســك الاجامتعــي. واإ
ــم  ــىل �أســاس قضــاايمه و�أولوايهت ــز مشــاركهتم ع ــع وتعزي ــج ادلوةل واجملمت ــني يف برام املواطن
الأساسســية وكــام يه يف مجيــع ادلول واجملمتعــات والقامئــة عــىل حتســني مسســتوى احليــاة 
ــي يف  ــيايس والاجامتع ــرصاع السس ــي. وحــرص ال ــدم الاقتصــادي والاجامتع ــاه والتق والرف
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ــئة ووقــف حلقــات الــرش الــي تطــور اخلــالف والــرصاع اإىل سلســةل مــن  قضيتــه املنشس
الرصاعــات املدمــرة واخملتلفــة عــن القضيــة الأصليــة املنشســئة لهــذا الــرصاع. وتطويــر اخلالف 
بــني ادلوةل واملعارضــني �أو بــني ادلوةل واجملمتعــات �أو طبقــات �أو فئــات اجامتعيــة معينــة اإىل 
خــالف ســلمي حمــدد يسســتخدم يف تســويته املبــادئ العامــة والســلمية مــن الت�أثــري واجلــدل 

واحلــوار والــر�أي العــام والإعــالم.

ــبة  ــىل الأقــل ختفيضهــا بنسس ــني �أو ع ــني والارهابي وجتفيــف املــوارد البرشيــة للمتطرف
ــري  ــىل �أســس غ ــا ع ــات �أو املشــاركني فهي ــذه امجلاع ــن له ــذاب املؤيدي ــرية، وذكل ابجت كب
موضوعيــة �أو غــري متصــةل مبــارشة ابلتديــن والفهــم املتطــرف لدليــن؛ مثــل البحــث عــن 
املعــى واجلــدوى والشــعور ابخلــواء والنــدم، الشــعور ابلهتميــش الاقتصــادي والاجامتعــي 
ــداةل  ــدم الع ــعور بع ــة، �أو الش ــة �أو اقتصادي ــة او همني ــات اجامتعي ــراد �أو فئ ــبة لأف ابلنسس

ــة.  ــة والاقتصادي الاجامتعي

ــح  ــىل تصحي ــاعد ع ــاإن ذكل يس ــي ف ــؤرش اجامتع ــه م ــىل �أن ــرف ع ــر اإىل التط وابلنظ
ــدم  ــا خت ــن �أهن ــد م ــة والت�أك ــة والثقافي ــج الاجامتعي ــة السسياســات والرام ــة ومراجع ومراقب
تطلعــات املواطنــني بعامــة والشســباب خباصــة اإىل املعــى واجلــدوى، وتشــجعهم عــىل 
ــة يف  جيابي ــاء �أدوات ســلمية واإ ــة وبن ــة والعام ــاج الاجامتعــي واملشــاركة الاقتصادي الاندم
نــه ميكــن الت�أكــد �أيًضــا �أن املنظومــات الاقتصاديــة والسسياسســية  العمــل والت�أثــري، وبــذكل فاإ

ــة، ..  ــدم والتمني ــو التق ــا وه ــدف الأســايس له ــاق ختــدم اله ــوارد والانف دارة امل واإ

تقــوم السسياســات الظاهــرة لــدلول يف املواهجــة مــع التطــرف عــىل ثالثــة حماور �أساسســية، 
ضافــة املواهجــة الاجامتعيــة وبنــاء  عــاليم. وهنــا يقــرتح املؤلــف اإ �أمــين، �أيديولــويج، اإ
سسياســات اجامتعيــة عــىل النحــو اذلي يــؤدي اإىل مشــاركة اجملمتعــات مــع ادلوةل، ويفــكك 
ــات  ــض اجتاه ــن �أو بع ــا دام التدي ــرف، مف ــاب والتط ــين والإره ــع ادلي ــني ادلاف ــة ب العالق
مــدادات كبــرية  ــا اإىل الإرهــاب فســوف يبقــى الإرهــاب يمتتــع مبــوارد واإ التديــن ميثــل دافًع

ومتدفقــة. 
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عادة النظر �أو التعديل يف املواهجة عادة النظر �أو التعديل يف املواهجةملاذا جيب اإ  IX2 IX2 -  - ملاذا جيب اإ
الأمنية والايديولوجية والإعالمية؟الأمنية والايديولوجية والإعالمية؟

ميثــل بقــاء الارتبــاط بــني ادليــن والاجتــاه اإىل العنــف والتطــرف صعــوابت كــرى �أمــام 
ادلول واجملمتعــات يف مواهجــة املتطرفــني، لأهنــم يتحولــون يف واقــع احلال اإىل مظةل سسياسســية 
ــني  ــني واملهمشــني والغاضب ــن املتشــددين والفوضوي ــعة م ــات واس ــالٍذ لفئ ــة وم واجامتعي
والفئــات الاجامتعيــة والاقتصاديــة الــي تشــعر ابلهتميــش والإقصــاء، ويف ذكل فــاإن ادلول 
تواجــه �أربــع مســائل تــؤرش عــىل مــوارد فكريــة وبرشيــة للتطــرف يصعــب جتفيفهــا، ويــاكد 

يسســتحيل حلهــا مــن غــري سسياســات وتشــكيالت اجامتعيــة.

�أولهــا �أن اجتــاه التديــن الغالــب يف اجملمتعــات واملســاجد واملنــاجه واملــدارس واجلامعــات 
واملؤسســات ادلينيــة والقضائيــة واحلكوميــة واجملمتعيــة والإعالميــة والاقتصاديــة ميثــل املورد 
الأســايس للتديــن املتطــرف والإرهــايب والسســيايس، جيــب الاعــرتاف بــذكل، وابلطبــع فــاإن 
عــادة تنظــمي الشــؤون ادلينيــة ودورهــا يف التعلــمي والقضــاء واحلــمك  احلــل املثــايل هــو يف اإ
واحليــاة وعالقهتــا ابدلوةل واجملمتــع والاســواق، ولكــن ويف مجيــع الأحــوال فــاإن ادلور ادليــين 
فتــاء ســوف يظــل قامئـًـا ونشــًطا ويظــل بطبيعــة  الرمســي يف التعلــمي واملســاجد والقضــاء والإ

احلــال مــورًدا للمتطرفــني والإرهابيــني.

ن الفكــرة الأساسســية هنــا والــي ل جيــوز نسســياهنا �أن املتطرفــني يسســتخدمون النصــوص  اإ
ادلينيــة نفســها املتبعــة يف املســاجد واحملــامك واملذاهــب ادلينيــة التقليديــة املعتــدةل، وينشســئون 
حولهــا فهًمــا وتفســرًيا وتصــورات، وذلكل ســوف تظــل املواهجــة الايديولوجيــة حمصــورة يف 
فهــم وتفســري النصــوص وتطبيقهــا، ويه مســ�أةل ل ميكــن حســمها يف املواهجة مع املتشــددين 
ضافــة اإىل  ومجهــور النــاس واملتدينــني، ذكل �أن فهــم النصــوص وتطبيقهــا مســ�أةل متعلقــة اإ
اللغــة ابلتــارخي واملسســتوى الاجامتعــي واحلضــاري والتجــارب واخلــرات الإنســانية والأهــواء 
ــع  ــتوى التعلــمي واذلاكء، و�أمه مــن ذكل لكــه »الثقــة« فالنــاس تتب واملصــاحل وادلوافــع ومسس
وتفهــم ادليــن ليــس عــىل �أســاس علمــي ولكــن عــىل �أســاس الثقــة، وذلكل فــاإن املواهجــة 
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ل يف قطاعــات  عــىل �أســس علميــة و�أصوليــة يف فهــم النصــوص ادلينيــة وتفســريها لــن تؤثــر اإ
مــن املتخصصــني �أو الأتبــاع الواثقــني، ولكــن الثقــة ابلعلــامء واملتخصصــني ابلرشيعــة ل تقــوم 
منــا تؤثــر فهيــا منظومــة اجامتعيــة  فقــط عــىل �أســاس علمهــم ومعرفهتــم الواســعة ابدليــن، واإ
وثقافيــة وسسياسســية معقــدة ويه يف غالــب الأحــوال �أو يف �أحيــان كثــرية ل تعمــل لصــاحل 
ــيايس والاجامتعــي؛ لأن النــاس ومجهــور املتدينــني ســوف ينظــرون  ادلول واجتاههــا السس
اإىل العلــامء والقــادة ادلينــني املعتدلــني والتقليديــني عــىل �أهنــم موظفــو ادلوةل، ويف املقابــل 
ــدو  ــيًّا، فيب ــادايًّ �أو سسياسس ــتفيدون اقتص ــدد ل يسس ــرف والتش ــري التط ــادة ومنظ ــاإن ق ف

موقفهــم ابلنسســبة للنــاس �أكــر قبــوًل بــرمغ �أهنــم �أقــل علًمــا بكثــري.

ــادة  ــور ق ــاعد يف ظه ــا تس ــة �أهن ــة يف املواهج ــة الاجامتعي ــة السسياس ــون �أمهي ــا تك وهن
ــه ومه يف  ــع اذلي ينشــطون في ــة واســعة يف اجملمت ــة وثق ــني ميلكــون مصداقي ــني جممتعي ديني
الوقــت نفســه حيملــون رســاةل ادلوةل واجملمتــع ويرخســون الفهــم املعتــدل والتقليــدي للنصــوص 

ادلينيــة بفعاليــة كبــرية.

ــن باكفــة �أ�ــاكهل ميثــل  ــًدا �أن الاجتــاه اإىل التدي ــة وتعقي واملســ�أةل الثانيــة والأكــر صعوب
اسســتجابة �أكــر ســهوةل ومعليــة للتطلعــات احلمتيــة دلى الأفــراد واجملمتعــات والطبقــات 
والفئــات الاجامتعيــة واملهنيــة يف البحــث عــن املعــى واجلــدوى ومواهجــة الهتميــش 
ــتجاابت  ــبكية مــن الاسس ل بسلســةل �س والإقصــاء، ول ميكــن اخلــروج مــن هــذه احلــاةل اإ
ــادرة عــىل اســتيعاهبم  ــية املقنعــة للنــاس والق ــة واملؤسسس ــة والاقتصادي ــة والثقافي الاجامتعي
ــىل املشــاركة  ــدرة ع ــم الق ــىل النحــو اذلي مينحه ــم ع ــم وتطلعاهت وتشــكيلهم حــول �أهدافه
والانــامتء، و�أن تقــدم املؤسســات الإعالميــة والثقافيــة والتعلمييــة والاجامتعيــة زاًدا واســًعا 
واكفيـًـا ومعلًيــا متاًحــا مــن امجلــال والثقافــة والفلســفة والفنــون والرايضــة والرتفيــه واملوسســيقى 
ــة والأعــامل  ــون البرصي ــة والتصمــمي والفن ــداع مــن الشــعر والقصــة والرواي ب واملــرح والإ

ــي.  ــة والاجامتع ــات العام ــة واخلدم التطوعي



جممتعات يف مواهجة التطرف والكراهيةجممتعات يف مواهجة التطرف والكراهية 416416

اإن ذكل ليــس ترفـًـا وليــس بديــاًل عــن اخلدمــات والأدوار ادلينيــة التقليديــة وادلعويــة، 
ولكنــه بيئــة عامــة رضوريــة محلايــة اجملمتعــات ومنعهتــا ولتحصيهنــا مــن اخلــواء والفــراغ 

ــي. ــو الاقتصــادي والاجامتع ــة للمن ــة الالزم ــات الروري ــا ابلطاق وتزويده

ــة  ــة اجامتعي ــة ب�أهنــا عــىل اختــالف اجتاهاهتــا متثــل حاضن وابلنظــر اإىل امجلاعــات ادليني
دافئــة لتباعهــا متنحهــم الانــامتء واملشــاركة والشــعور ابلأخــوة والتضامــن، فــاإن ادلور 
الاجامتعــي وامجلاعــات واملؤسســات الاجامتعيــة ادلينيــة والثقافيــة ميكــن �أن توفــر حاضنــة 
بديــةل �أو مقابــةل للجامعــات اخلارجــة واملتطرفــة، يلــوذ هبــا مجيــع النــاس لالرتقــاء ب�أنفســهم 
والتخلــص مــن الأعبــاء املاديــة واحلياتيــة والاسســتجابة للتطلعــات والأ�ــواق الروحيــة، .. 
وســوف تكــون هــذه املؤسســات جممتعيــة تسســمتد وجودهــا مــن اجملمتــع احمليــط واذلي يعيــش 

هنــا متثــل �أيًضــا قبــوًل وت�أييــًدا دلى امجلهــور واجملمتعــات. فيــه النــاس، ويف ذكل فاإ

ن التفاعــل التحالفــي بــني الاجتاهــات وامجلاعــات ادلينيــة املتشــددة والاجتاهــات والبيئة  اإ
الاجامتعيــة الطــاردة لفئــة مــن الأفــراد �أو اجملمتعــات �أو الاجتاهــات الشســبابية والفكريــة اإىل 
ــدرة عــىل التشــلك والتنظــمي،  ــة مــن الق ــبه دامئ ــة �س الفــوىض والمتــرد تشــلك حــاةل صلب

واجتــذاب املــوارد واملؤيديــن، ومواصــةل المتــرد واملقاومــة.

وميكــن الاسســتدلل عــىل ذكل كيــف ظهــرت وســادت جامعــات متطرفــة مث اختفــت، 
ــات  ــل امجلاع ــة، مث ــات ادليني ــن امجلاع ــز، ولك ــة والهيب ــية والفوضوي ــة والفا�س ــل النازي مث
الشســيعية والإســامعيلية والإخــوان املســلمني والســلفيات القتاليــة اسســتطاعت �أن تــدمي 
ــادرة عــىل تقــدمي مــالذ اجامتعــي واقتصــادي  وجودهــا وتواصــل الــرصاع، لأهنــا ظلــت ق
ــت  ــة الســاخطة واملهمشــة، وظل ــة والاقتصادي ــات الاجامتعي ــني والفئ ــن واملتطرف للممتردي

ــات. ــذه امجلاع ــورًدا له ــة زاًدا وم ــع ادليني ادلواف

ــة  ــات اجامتعي ــات وسسياس ــاء مؤسس ــاركة وبن ــة يف املش ــة الاجامتعي ــؤدي السسياس وت
ــة والتطــرف،  ــد مواهجــة الكراهي ــة تؤي ــة واســعة وغالب ــدة اجامتعي ــة اإىل وجــود قاع وثقافي
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ومسســتعدة للمشــاركة يف ذكل، كــام �أن مصاحلهــا و�أفاكرهــا و�أســلوب حياهتــا تكــون متعارضة 
هنــا ســرتى يف ماكحفــة التطــرف والإرهــاب دفاعـًـا  متاًمــا مــع امجلاعــات املتشــددة، وذلكل فاإ

عــن مصاحلهــا و�أفاكرهــا و�أســلوب حياهتــا.

ــة  ــد اجامتعي ــام قواع ــة والتطــرف ينشــ�أ حوهل ىل �أن الكراهي ــل جيــب النظــر اإ ويف املقاب
ومصــاحل اقتصاديــة، ول يقتــرص الت�أييــد والتجمــع عــىل قاعــدة فكريــة مــن املؤيديــن 
املتحمســني والأيديولوجيــني، وســوف جتــد الســلطات �أهنــا تواجــه �أيًضــا مصــاحل وقواعــد 

ــدمه. ــا تؤي ــني ولكهن ــن املتطرف ــة ليســت م اجامتعي

لهيــا يف السسياســات الاجامتعيــة الهادفــة اإىل تفكيــك العالقــة  احلــاةل امل�أمــول الوصــول اإ
بــني ادلوافــع ادلينيــة وادلوافــع الاجامتعيــة يه عــزل امجلاعــات املتطرفــة عــن بعضهــا وجتفيــف 
مواردهــا، حبيــث ل يكــون ادليــن مــورًدا للمناهضــني واخلارجــني لأسســباب قوميــة �أو 
اجامتعيــة �أو موجــات فكريــة وثقافيــة، ول تكــون هــذه ادلوافــع الاجامتعيــة والثقافيــة مــورًدا 

للجامعــات ادلينيــة املتشــددة.
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ــة  ــات الاقتصادي ــن الأزم ــري م ــة كب ــىل مجموع ــائد ع ــرف الس ــتدلل ابلتط ــن الاسس ميك
ــا �أو  ــن التطــرف �أو هيدده ــاين م ــي تع ــات ال ــية يف ادلول واجملمتع ــة واملؤسسس والاجامتعي
ــرف  ن التط ــوةل اإ ــد مق ــا لت�أكي ــادل �أساًس ــة جت ــذه ادلراس ــاإن ه ــا، وذلكل ف ــر مبصاحله ي
ادليــين يعكــس �أزمــة اقتصاديــة اجامتعيــة و�أن هــذه الأزمــة يه املــورد الرئيــي للتطــرف 
والإرهــاب، ويف مجيــع الأحــوال وبغــض النظــر عــن حصــة �أو عــدم حصــة مقــوةل العالقــة 
بــني التطــرف والأزمــة الاقتصاديــة الاجامتعيــة فــاإن جمــرايت الــرصاع ادليــين والاجامتعــي 
ىل �أزمــة جيــب مواهجهتــا حــىت لــو مل تكــن مســؤوةل عــن التطــرف �أو  لهــا   القامئــة تــؤرش اإ

بــه عالقــة مبــارشة. 

ومن هذه املؤرشات:ومن هذه املؤرشات:

  جعــز املــدن واجملمتعــات وهشا�ســهتا، فقــد كشــفت الأحــداث الــي جــرت يف املوصــل . 1
ــم  ــن مدهن ــني م ــيحيني والزيدي ــراج املسس خ ــل اإ ــة، مث ــورية وعراقي ــرى س ــدن �أخ وم
وبدلاهتــم، وهنــب �أمواهلــم وممتلاكهتــم مــدى هشا�ــة املــدن واجملمتعــات والأســواق يف 

ادلول العربيــة وجعزهــا عــن تنظــمي نفســها.

ــات،  ــة يف ادلول واجملمتع ــائدة وممتكن ــاةل س ــن ح ــرًيا ع ــل اكن تعب ــرى يف املوص ــا ج م
ــة، ومل تكــن ســوى جتمــع هــش  ــدًن ول جممتعــات ول �أســواقًا حقيقي ويه �أهنــا ليســت م
مــن الســاكن، جماميــع مــن النــاس ل تربطهــم �أوارص اقتصاديــة واجامتعيــة، ومل تكــن ادلول 

ــم. ــاة النــاس و�أعامهلــم ومصاحله ســوى ســلطة معــزوةل عــن حي

ًذا عــن  يصعــب رّد مــا جــرى يف املوصــل اإىل التشــدد ادليــين فقــط، مفــاذا يقــال اإ
الو�ــاية ابملسســيحيني وهنــب �أمواهلــم و�أاثث بيوهتــم؟ كيــف تهنــار املــدن والأســواق هكــذا 
ن مل يكــن مجيعهــا، مــا اذلي  مــرة واحــدة؟ وملــاذا تنضــم اإىل املتشــددين عشــائر ب�أغلهبــا اإ
ــادرة  حيمــي املــدن واجملمتعــات ويضمــن حقــوق النــاس وممتلاكهتــم؟ وكيــف تظــل املــدن ق



419419جممتعات يف مواهجة التطرف والكراهيةجممتعات يف مواهجة التطرف والكراهية

عــىل الاسســمترار معمتــدة عــىل نفســها و�أهلهــا؟ وهــل ميكــن ابتــداء �أن تقــوم املــدن العمالقــة 
ــد  ــن مصــري املوصــل؟ فق ــدن الأخــرى م ــي امل ــف حنم ــط؟ كي ــىل الســلطة فق ــدة ع معمت
ــار  ن املــدن العربيــة همــددة ابلهني ــة اخلطــورة: اإ �أظهــرت »داعــش« مســائل عــدة يف غاي
ــة تغطــي يف  ــة بقــرشة �أنيق ــة عظميــة! واجملمتعــات مغلف ــاء والتحــول يف حلظــة اإىل خرب والفن
ــذه  ــي ه ــري واخلــراب. ول حيم ــىل التدم ــادرة ع ــة ق ــذه الكراهي ــة، و�أن ه ــا الكراهي داخله

دامهتــا.  ــة املــدن واإ القــرشة ســوى حبــل رسي هــو الســلطة، ول تكفــي الســلطة محلاي

ــا لبنــاء  ويف املقابــل فــاإن التســامح والتضامــن الاجامتعــي ميثــالن مــورًدا و�أساًســا متينً
ــف والتطــرف  ــود ومواهجــة العن ــىل الصم ــا ع ــا وقدرهت ــات وبقاهئ ــدن واجملمتع املصــاحل وامل

ــات والكــوارث. والأزم

ويبــدو الســؤال الطبيعــي والتلقــايئ: مــا الــرشوط الــي جتعــل ادلول والســلطات 
دامهتــا؟ واجملمتعــات قــادرة عــىل حاميــة املــدن واإ

 غيــاب العــداةل وامحلايــة واملســاواة �أمــام القانــون، فاملــدن واجملمتعــات تقــوم وتزدهــر بنــاء . 2
عــىل �أســواق ومــوارد تتشــلك حولهــا جممتعــات مرتبطــة هبــذه املــوارد، والتــارخي يثبــت 
عــىل التكــرار وادلوام �أن ادلول الــي حتمــي امللكيــات واحلقــوق يه الــي تتقــدم، ففــي 
بــداع واحملــاوةل ومه مطمئنــون اإىل  ظــل هــذه امحلايــة يبــادر مجيــع النــاس اإىل العمــل والإ

�أن العــداةل والقوانــني القامئــة تضمــن هلــم الانتفــاع بنتيجــة معلهــم ومبادراهتــم.

لقــد فتــح الاحتــاد الســوفيايت ومــن قبــه اسســبانيا والرتغــال اجملال واســًعا لهــروب وهتريب 
ــتقبةل  ــدم يف ادلول املسس ــوارد �أســاس النجــاح والتق ــت هــذه امل ــاءات! واكن ــوال والكف الأم
لهــا والراعيــة والضامنــة للحقــوق واملمتلــاكت املهاجــرة كــام املتوطنــة، وتربــت عــرشات 
سســبانيا مــن القــارة الأمريكيــة اإىل اخلزائــن الهولنديــة  آلف الأطنــان مــن الفضــة الــي نقلهتــا اإ �
والريطانيــة، و�أدى الظــمل والاســتبداد اإىل المتــرد وضيــاع ســلطة القانون، فتوالت اخلســائر 
والكــوارث عــىل ادلول والنــاس. ويف املقابــل �ــلك العــدل وسســيادة القانــون مظــةل للعمــل 
والازدهــار واسســتقطاب الأمــوال والاســتارات يف بريطانيــا وهولنــدا، فالأفــراد واجملمتعــات 
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تتحــرك بتلقائيــة وراء الاسســتقرار والأمــن، وتنشــ�أ املــدن والأســواق حــول سســيادة القانون، 
فــال مــدن بغــري العــدل والقانــون. 

 غيــاب التاكمــل بــني ادلوةل والســوق واجملمتــع، فعــىل ســبيل املثــال اسســتطاع الاحتــاد . 3
الســوفيي بعــد الثــورة البلشــفية �أن ينشــئ هنضــة صناعيــة وزراعيــة واســعة، ولكــن 
القيــادة الشســيوعية مل تسســتطع مواصــةل زمخ المنــو بعــد �أربعــني سســنة مــن الثــورة، وبد�أت 
ــد�أت  ــل ب ــة، ب ــيوةل النقدي ــاج والسس نت ــًعا يف الإ ــا واس ــهد تراجًع ــتينات تش ــذ السس من
تسســتورد القمــح والغــذاء! لأنــه وببســاطة ل تسســتطيع ادلوةل �أن حتافــظ عــىل عنفواهنــا 
ــاس  ــة وراخســة للن ــا مصــاحل حقيقي ــط بسسياســاهتا و�أهدافه ــري �أن ترتب ــن غ ــا م وزمخه
ــه  ــاج قدرت نت ــد الإ ــني ادلوةل والســوق يفق ــي هــذه الفجــوة ب واجملمتعــات والأســواق. فف
عــىل الاسســمترار والتواصــل. والأســواق يه الــي تضمنــه، ففــي مصاحلهــا وتطلعاهتــا اإىل 
بــداع والابتــاكر وتــدمع منظومــة العــدل والثقــة، وينشــ�أ بطبيعــة  المنــو والتوســع ترعــى الإ
ــالت  ــىل جم ــود ع ــاق واجمله نف ــل الإ ــادلوةل تقل ــني ادلوةل والســوق، ف ــل ب ــال تاكم احل
كثــرية مكتفيــة حباميــة العــدل والقانــون واخلدمــات الأساسســية اكلتعلــمي والصحــة والرعايــة 
الاجامتعيــة، وتؤمــن الأســواق نيابــة عهنــا اخلدمــات والســلع، ويف الرائــب واملــوارد 
العامــة تسســتطيع ادلوةل �أن تضمــن قدرهتــا عــىل تطبيــق سســيادة القانــون؛ فالســلطة لــيك 
هنــا تلــزتم  ــيك تضمــن هــذا الازدهــار فاإ ــد مواردهــا جيــب �أن تزدهــر الأســواق ول تزي
ابلعــدل واحلــرايت، وهــذا هــو ببســاطة العقــد الاجامتعــي املنشــئ للمنــو والازدهــار.

 التطــرف مبــا هــو غيــاب المتــدن، رمبــا يكــون �أســو�أ )و�أمه( مــا �أظهرتــه موجــة امجلاعــات . 4
والتنظــات الإســالمية واحلــروب الطائفيــة وادلينيــة الــي اجتاحــت العــامل العــريب �أن 
ادلوةل العربيــة احلديثــة، عــىل رمغ لك مــا بذلتــه مــن حتديــث ومــا �أنفقتــه عــىل التعلــمي 
والثقافــة، مل تنشــئ يف واقــع احلــال جممتعــات مدنيــة تتشــلك حــول مصاحلهــا و�أولوايهتــا 
وتنشــئ يف ذكل مؤسســات اجامتعيــة وثقافيــة و�أســلوب حيــاة جتعلهــا بذاهتــا ومسســتقةل 

بنفســها قــادرة عــىل حاميــة قميهــا.
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ــث  ــات التحدي ــت معلي ــا، واكن ــة هب ــات والثقاف ــت اجملمتع ــة �أحلق ــة احلديث ــادلوةل العربي ف
والتعلــمي الــي بذلهتــا غــري قــادرة عــىل التحــول اىل منظومــة اقتصاديــة اجامتعيــة مامتســكة 
ترتبــط هبــا مصــاحل النــاس وتطلعاهتــم، ولعلهــا يف مواصلهتــا لروايــة الاسســتقالل واحلشــد 
القــويم والوطــين مل تكــن �أقــل خطــاًل مــن الروايــة ادلينيــة، ذكل �أنــه وببســاطة تقــوم املــدن 
حــول الأســواق واملــوارد واملصــاحل، وتتشــلك حــول ذكل قــمي احليــاة الكرميــة واحلــرايت 
ــا الكــرى  ــات ب�أهدافه ــاس واجملمتع ــم الن ــىل حنــو يله ــون ع ــة والفن ــة والثقاف ــة والفردي العام
والنضــال لأجلهــا، ويفــرتض �أل يســمح ابلعــودة اإىل تســلط عصبــوي عــىل اجملمتعــات 
ــا  ــن يف �أســواقها وتنظميه ــة مل تك ــدن العربي ــوم �أن امل ــا الي ــدو واحًض ــن يب والأســواق، ولك

ــة! ــرة حكومي ــة وقياداهتــا وخنهبــا ســوى دائ ــة والاجامتعي وحياهتــا الثقافي

يفــرتض �أن املــدن قــادرة حــىت يف غيــاب الســلطة املركزيــة عــىل �أن تديــر وتنظــم ومتــول 
ــية، الأمــن احملــيل، والتعلــمي الأســايس، والصحــة،  احتياجاهتــا وخدماهتــا وســلعها الأساسس
والأســواق، والثقافــة والعبــادة والتنظــمي واحليــاة اليوميــة، هــذه وظائــف املــدن واجملمتعــات 
ويتجمــع النــاس وينظمــون انفســهم عــىل �أساســها ويعرفــون يف ذكل �أنفســهم وقادهتــم، ويف 
دارهتــم وتنظميهــم حلياهتــم هــذه تنشــ�أ الرامــج والثقافــة والفنــون، وتتعــدد وختتلــف الرامــج  اإ

والآراء والاجتاهــات.

»داعــش« مل يكشــف ضعــف ادلوةل وغياهبــا ولكنــه �أظهــر مــدى هشا�ــة املــدن 
ــا، ويه خطــوة  ــر احلــد الادىن لشــؤوهنا واحتياجاهت ــن تدبيـ ــا حــىت ع ــات وجعزه واجملمتع
�أساسيــــة و�أوىل تـــسسبق لك �أعــامل التــنــويـــر والتـحـديـــث والأفــــاكر عــىل اجتاهاهتــا! بــل 
ــا �أو تبحــث عــن  ــا ذلاهت ــة تشــلك نفســها ووعهي ــات قامئ ــرتض �أن هــذه حتــّل يف جممتع يف
ــىل الامتســك وتنظــمي  ــادرة ع ــات ق ــدن واجملمتع ــذه امل ــرتض( ه ــام يف ــتظل )ك ــا، وسس هويهت
وحاميــة نفســها ابلقــدر اذلي حيمــي ســاكهنا وقميهــا الأساسســية ويوفــر احتياجاهتــا و�أولوايهتــا.

 الوفــرة الــي تعمــل ضــد نفســها، مثــة �أسســئةل وتقديــرات بدهيــة تتشــلك عنــد التفكــر . 5
يف قضيــة امجلاعــات والتنظــات املتطرفــة واملســلحة؛ ويه تــدور ببســاطة حــول 
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قدرهتــا عــىل اجتــذاب املتطوعــني واملؤيديــن واملــوارد املاليــة الالزمــة للتجنيــد والتســليح 
والقتــال. وهمــام علمنــا �أو خفــي عنــا مــن �أمرهــا، فــاإن مثــة حقيقتــني واحضتــني تكفيــان 
ــذه امجلاعــات، واذلي يصــل  ــد الفكــري له ــل وادلراســة يف �ــ�أهنا، وهــام: الت�أيي للتحلي
ــة �أو  ــة الاكفي ــوارد املالي ــوت، وامل ــتعداد للم ــال والاسس ــض اإىل التطــوع والقت دلى البع
ــال؟ وبطبيعــة  ــوال للقت ــة والأم ــ�أيت هــذه العزمي ــن وكيــف ت ــن �أي ــا. م ــي تغطــي معله ال
ــري  ــتقبلها وقدرهتــا عــىل العمــل والت�أث ــر مســار هــذه امجلاعــات ومسس ــاإن تقدي احلــال، ف

ــن. ــتقطاب المتويــل واملؤيدي مرتبطــة بقدرهتــا عــىل اسس

ــوذج  ــة اقتبســت المن ــة احلديث ــف �أن ادلول العربي ــوم �أن نالحــظ بســهوةل كي ميكــن الي
ــي الغــرب  ــه ورشوطــه، فف ــث منفصــل عــن متواليات ــه حتدي ــث، ولكن الغــريب يف التحدي
اكنــت الثــورة الصناعيــة يف �أمه جوانهبــا وجتلياهتــا متواليــة مــن املــوارد والأســواق اجلديــدة، 
و�أنشــ�أت هــذه مــدًن وطبقــات وخنًبــا جديــدة، ويف هــذا الــرصاع بــني النخــب والطبقــات 
تشــلت التعدديــة السسياسســية والثقافيــة، وترخســت ادلميوقراطيــة وسســيادة القانــون لأجــل 
تنظــمي ســلمي لهــذا التنافــس والــرصاع. هكــذا، حتولــت الوفرة اجلديــدة يف املــوارد واملعارف 
ــتثناء  ــال اسس ــة ب ــون واملســاواة التام ــيادة القان ــدة، سس ــة جدي ــة وثقافي ــة اجامتعي اإىل منظوم
لهــ�ي  �أمــام احملــامك، وهنايــة الاحتــاكر الطبقــي للسسياســة والامتيــازات الاقتصاديــة واحلــق الإ

املزعــوم لفئــة مــن النــاس.

نســان بعــد �أن حيــل مشــلة البقــاء وميــك وفــرة مــن  يف الســعي احلمتــي والتلقــايئ لالإ
الطعــام والوقــت تســمح هل ابلتفكــري يبحــث عــن املعــى واجلــدوى، ولعلهــام )املعــى 
قامــة ادلوةل احلديثــة، فــال ميكــن �أبــًدا  واجلــدوى( لكمتــا الــّر يف مــا جــرى وجيــري منــذ اإ
ــن  ــاس ع ل �أن يبحــث الن ــوارد، اإ ــة وامل ــرة املعرف ــدارس واملؤسســات ووف ــر امل ــع تطوي م

ــى واجلــدوى. املع

ــيايس  ــور السس ــن التط ــة م ــوارد متوالي ــت وامل ــة والوق ــرة يف املعرف ــئ الوف ــاذا مل تنش مل
ــة هــذا  ــا؟ ل ميكــن حامي ــارخي واجلغرافي ــام حــدث وحيــدث يف الت ــايف ك والاجامتعــي والثق
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ل مبنظومــة اجامتعيــة وثقافيــة جديــدة مالمئــة مــن املــدن واجملمتعــات الــي جتــد  التحديــث اإ
املعــى واجلــدوى يف الارتقــاء بنفســها وحريهتــا، ول جمــال اليــوم مواهجــة الكراهيــة والتطرف 
والعنــف ســوى املشــاركة الاجامتعيــة والاقتصاديــة والسسياسســية الواســعة للمجمتعــات 

والنــاس.

 التطــرف ابعتبــاره مــؤرًشا عــىل الفشــل الاقتصــادي والاجامتعــي: من �أيــن وكيف ت�أيت . 6
املــوارد الفكريــة واملاليــة لـــ »داعــش« وجامعــات الإســالم السســيايس والقتــايل بعامــة؟ 
ن احملــرك الأســايس املفــرتض لتجمعــات النــاس وعالقاهتــم تنظــمي وت�أمــني اخلدمــات  اإ
واحليــاة اليوميــة والاقتصاديــة والاجامتعيــة، وعــىل هــذا الأســاس تقــوم مصــاحل و�أعــامل 
نفــاق والعالقــة  ــري املــوارد والإ و�أســواق ومؤسســات اجامتعيــة وتعلمييــة وحصيــة، وتدب
ــة  ــات الريبي ــة والسسياس ــوارد العام دارة امل ــام واإ ــاق الع نف ــا والإ ــة ودوره ــع احلكوم م
واملركزيــة وحاميــة املسســهتك، ويف ذكل يتنافــس املواطنــون ويشــلون �أنفســهم يف كتل 
ــع غــريمه، ولكــن عــىل  ــم يشــاركون م ــون فه ــة متدين ن اكن مث ــات، واإ ــارات وحتالف وتي
�أســاس حتســني احليــاة وتقــدمي �أفضــل اخلدمــات، لــن يعرفهــم النــاس عــىل �أســاس �أهنــم 
متدينــون ولكــن لأن دلهيــم فكــرة واحضــة قابــةل للجــدل والتجريــب والتصويــت متصــةل 
عــىل حنــو مبــارش بتحســني احليــاة مبــا يه وكــام صــار يفهمهــا مجيــع النــاس بعــد تقريــر 
ــوا  ــدة وحيصل ــاة حصيــة مدي ــا موحــًدا �أن يعيــش النــاس حي ــا عاملًي ــة فهًم التمنيــة البرشي

عــىل تعلــمي مناســب ومسســتوى معيــي لئــق.

وابلطبــع، سســتقوم حــول هــذه املرشوعــات جتمعــات ســكنية وعالقــات اجامتعيــة 
عــالم مسســمتدة مــن الســوق والتفاعــل  ومؤسســات للت�أثــري والتدريــب والتطويــر وحصافــة واإ
الاجامتعــي يف اجتــاه الت�أثــري والاختــالف والتنافــس، ومؤسســات اجامتعيــة وثقافيــة تعــر 
عــن هــذا التنافــس والأفــاكر املنظمــة. هــذه املؤسســات يف تشــكيلها وتعدديهتــا يفــرتض �أن 
قصاهئــا؛ لأهنــا  تنشــئ قواعــد معلهــا وتنظميهــا القامئــة بداهــة عــىل رضورة بقاهئــا مجيًعــا وعــدم اإ
القاعــدة الوحيــدة الــي تضمــن للجميــع �أن يبقــى ولكنــه بقــاء مــرشوط ابجتاهــات النــاس 

قباهلــم �أو رفضهــم. واإ
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فالنــاس يتجهــون بدهيًيــا وكــام هــو متوقــع بعــد ت�أمــني بقاهئــم اإىل التجمــع والعمــل 
عــىل �أســاس الــريق حبياهتــم والبحــث عــن املعــى واجلــدوى، ويف ذكل تنشــ�أ الثقافــة 
والفنــون واملوسســيقى والروايــة والقصــة وادلرامــا والســيامن، والتيــارات السسياسســية والفكريــة 
والفلســفية، و�أمنــاط واجتاهــات �ســىت يف �أســلوب احليــاة، ويكــون الفــرق بيهنــا كبــرًيا جــًدا، 
ــا �أو  ــا �أو مرفوًض ــة غريًب ــة والثقافي ــات الاجامتعي ــن واملنظوم ــار ادلي ــا يف معي ــدو بعضه ويب
خارًجــا عــن امل�ألــوف، ولكهنــا )الاجتاهــات احملافظــة واخملتلفــة( جيــب �أن تظــل تمتتــع مبقــدار 

ــة والفرصــة يف التعبــري. متســاٍو مــن احلري

الاقتصــادي  التشــلك  متواليــة  تكــر  وقــد  والــرصاع،  اخلــالف  سســيكون  هنــا 
والاجامتعــي �أو تنحــرف اإىل العنــف والــرصاع املدمــر، عــدم القــدرة عــىل مالحظــة العالقــة 
بــني احلــرايت والعــداةل والازدهــار وحتســني احليــاة، جيعــل الأســواق واملعــارف تعمــل ضــد 

نفســها متاًمــا.

ــة يف الأدب والفنــون والعــامرة واللبــاس والطعــام  ــع �أن هــذه التشــكيالت الثقافي ومتوق
ــرتامك  ــتعمل عــىل حنــو متواصــل وم ــاكر سس ــة الأف ــد ومنظوم والســلوك الاجامتعــي والتقالي
ــتقرار  ــاه والاسس ــق الرف ــىل النحــو اذلي حيق ــم ع ــواردمه وعالقاهت ــاس وم ــاة الن لتنظــمي حي
ــاء  ــة )امل ــا الرواي ــد�أت مهن ــي ب ــية ال ــات الأساسس ــوارد والتقني ــد امل ــن والرضــا، ويزي والأم
والطاقــة واخلدمــات والســلع الأساسســية( فيتواصــل تطويــر هــذه التقنيــات واملــوارد وتنظميها 

ــمترارها وزايدهتــا �أيًضــا. ــد فعاليهتــا واسس عــىل النحــو اذلي يزي

ــة  ــدال والتســامح والتعددي تقتــي سلســةل الازدهــار والتقــدم بداهــة تكريــس الاعت
نشــاء منظومــة  والتنــوع ومواهجــة التطــرف وتشــلك اجملمتعــات حــول مواردهــا ومدهنــا مث اإ
والاولــوايت  املــوارد  مــع  ومالمئــة  حصيحــة  اسســتجابة  تسســتجيب  وثقافيــة  اجامتعيــة 
ــزمه  ــني وحتفّ ــات املواطن ــع فئ ــتوعب مجي ــات تسس ــدن واجملمتع ــئة للم ــات النا�س والاحتياج
عــىل املشــاركة الصحيحــة والنافعــة وختــرج معليــات املشــاركة العامــة والبحــث عــن املعــى 

ــف والتطــرف.  ــن اللجــوء اإىل العن واجلــدوى م
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ــتجاابت اخلاطئــة يف حلقــات تنظــمي  وذكل يقتــي بطبيعــة احلــال البحــث عــن الاسس
ــات اإىل  ــة والتقني ــات احلديث ــرة واملؤسس ــول الوف ــف تتح ــات وكي ــدن واجملمتع ــوارد وامل امل

ــا! ــة تدمره ــن علهيــا فريوســات وخــالاي رسطاني العمــل ضــد نفســها �أو هتمي

ــة  ــا اجامتعي ــادات وخنًب ــئ قي ــا تنش نتاهج ــا واإ ــلها وتوزيعه ــا وتش ــوارد يف جتدده ن امل اإ
ــوارد  ــرص وامل ــة الف ــف و�أســواقًا، ويف متوالي ــامًل ووظائ ــًرا و�أع ــية وف ــة وسسياسس واقتصادي
تكــون معليــات تنظــمي التنافــس علهيــا، فتتشــلك �أول منظومــة »رشيــرة« عندمــا ل يكــون 

ــادة. ــادةل عــىل الفــرص والقي ــني املشــاركة يف منافســة ع ــع املواطن ــدور مجي يف مق

ــة  ــة وقضائي ــني ومؤسســات ترشيعي ــتناًدا اإىل قوان ــه اس ــي تنظمي ــس يقت ــذا التناف وه
ــدم املســاواة احلصــول عــىل  ــح للمواطنــني وعــىل ق جتعــل الــرصاع والتنافــس ســلمًيا وتتي
ــة  ــون مث ــا ل تك ــة عندم ــرة الثاني ــة الرشي ــا احللق ــ�أ هن ــا، وتنش ــا وتعزيزه ــم وحاميهت حقوقه
ــون مث املســاواة  ــيادة القان ــب سس ــا تغي ــس وعندم ــادةل لتنظــمي التناف ــة وع مؤسســات كفي
التامــة بــني مجيــع الفئــات والطبقــات �أمــام القانــون واحملــامك، ففــي ظــل هــذا الغيــاب للعــداةل 
ــية الكفيــة والفعــاةل لتطبيــق العــداةل والقانــون، يغيــب عقــد اجامتعــي  واملســاواة واملؤسسس

آخــر! وحيــل حمــه عقــد اجامتعــي �

ــة  ــون واملنشــئ ملؤسســات اجامتعي ــيادة القان ــىل سس ــامئ ع ــي الق ــد الاجامتع ــب العق يغي
عالميــة وهمنيــة مسســتقةل حتمــي املصــاحل واحلقــوق واملكتسســبات والتنافــس الســلمي عــىل  واإ
ــة عــىل  ــازات والهمين ــاكرات والامتي ــامئ عــىل الاحت ــد ق ــوارد ليحــل حمــه عق ــرص وامل الف
الفــرص والأعــامل وتوزيعهــا عــىل �أســس غــري عــادةل، اكلقرابــة والتبعيــة وحرمــان املبدعــني 
والعصاميــني واملبادريــن، ويتحــول الــرصاع مــن ســلمي اإىل عنيــف، لأن �أحصــاب احلقــوق 
ن  ــة، واإ ــدورة �أو املغتصب ــم امله ــم وفرصه ــتعيدون حقوقه ــا يسس ــة يشــعرون �أهنــم رمب الضائع
ــًدا؛ لأهنــم خــارسون �أيًضــا مــن دون املعركــة،  خــروا املعركــة فلــن خيــروا �ــيئًا جدي
ــتحياًل،  ــا �أو مسس ــه صعًب ــل الرجــوع عن ــام اذلي جيع ــف والانتق ــن العن ــد�أ سلســةل م وتب
ل ابلعنــف والبطــش، فــاإن مل  ــباهتا اإ فالنخــب املهمينــة تشــعر �أيًضــا ب�أهنــا لــن حتمــي مكتسس
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ــح العنــف  ــا. وهكــذا يصب ــف �أيًض ــن غــري عن ــتخرها م ــت سس ــ�ي اكن تنجــح يف ذكل فه
ــبات واحلقــوق �أو احلصــول علهيــا. وتصبــح  ــة املكتسس ــيةل الوحيــدة املمكنــة محلاي هــو الوسس
هــذه يه القاعــدة يف الــرصاع وتنظميــه بــدًل مــن قاعــدة �أن التنافــس الســلمي هــو الوسســيةل 

الوحيــدة لتحصيــل احلقــوق وحاميهتــا.

 مواهجــة التطــرف مبــا هــو فكــرة ســائدة وليــس فقــط مبــا هــو جامعــات واحضــة حمــددة، . 7
رهابيــة ولكــن القضــاء عــىل الإرهــاب  قــد يكــون ممكنـًـا القضــاء عــىل جامعــة �أو جامعــات اإ
خمتلــف عــن ذكل، مواهجــة هــذه التنظــات ابلقــوة �أمــر رضوري ولكنــه ليــس اكفيًــا، 
ذا مل تتشــارك ادلول واجملمتعــات مًعــا يف  فــال ميكــن القضــاء عــىل الإرهــاب والتطــرف اإ
دراك اكف ملصاحلهــا و�أولوايهتــا  ذكل، ول يظــن �أن تتحمــس اجملمتعــات مــن غــري وعــي واإ
وعالقهتــا ابلقضــاء عــىل الإرهــاب، ول ميكــن ذكل بغــري بنــاء نظــام اقتصــادي اجامتعــي 

جيعــل مصــاحل النــاس وتقدهمــم مرتبًطــا ابلقضــاء عــىل الإرهــاب والتطــرف.

فت�أييــد امجلاعــات املتطرفــة هــو ســلوك اجامتعــي مغلــوط يف البحــث عــن العــدل واحلرية، 
تــومه احلصــول عــىل  العــدل والإصــالح عــىل يــد املتطرفــني، .. �أو هــو اليــ�أس الهنــايئ مــن 

النخــب واملنظومــات السسياسســية والاقتصاديــة القامئة.

ىل �أن تشــلك نفســها عــىل النحــو اذلي  كيــف تــدرك اجملمتعــات واملــدن �أهنــا يف حاجــة اإ
تنظــم بــه الأمــان والعــدل والتعلــمي والصحــة والرعايــة الاجامتعيــة، و�أن عالقهتــا ابمجلاعــات 
ــة  ــح للتمني ــياق الصحي ــن يف السس ــف تضــع ادلي ــا؟ كي ــمي حياهت ــن تنظ ــتقةل ع ــة مسس ادليني
والتقــدم؟ ل يبــدو احلــّل فكــرايًّ وتنويــرايًّ عــىل رضورتــه و�أمهيتــه، ول يفيــد يف ذكل �أيًضــا 

احلــرب العســكرية عــىل داعــش عــىل رضورهتــا و�أمهيهتــا.

ىل �أزمــة يه �أخطــر مــن التشــدد نفســه، فبقــدر مــا حيــدث . 8  حتــول مواهجــة التشــدد اإ
ــة عــىل  الامتســك الاجامتعــي وراء ماكحفــة التطــرف والإرهــاب بســبب املصــاحل القامئ
ذكل للمجمتعــات واملــدن والوعــي هبــا فــاإن ماكحفــة التطــرف والإرهــاب تواجــه رضبــة 
قامصــة عندمــا تتحــول اإىل مصــاحل لنخــب ومجموعــات جتــد مصلحهتــا يف احلــرب عــىل 
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التطــرف، لأهنــا تتحــول اإىل معليــات »بزنــس« فاســدة، و�أســو�أ مــن ذكل يتحــول 
ــة  ــا قامئ ــهبا وفرصه ــح ماكسس ــات، وتصب ــذه اجملموع الإرهــاب والتطــرف اإىل مصلحــة له

عــىل وجــود التطــرف والإرهــاب.

ــة ل ختــوض احلــرب لأجــل احلــرب  ــادلوةل يف مواهجــة امجلاعــات املتشــددة والإرهابي ف
ــتقرار  ــق الاسس ــية اســرتاتيجية حتق ــة سسياسس ــدر اذلي ينشــئ منظوم ــا ابلق ــا ختوضه ولكهن
وحتمــي املنطقــة مــن الهتديــدات والتغــريات غــري املرغوبــة، ويه يف ذكل تبحــث عــن 
ــم  ــني ومصاحله ــي املواطن ــو اذلي حيم ــىل النح ــائر وع ــة وخس ــا لكف ــرق و�أقله ــهل الط �أس
ــ�أن هــذه القاعــدة ل تناســب بعــض احللفــاء والــرشاكء يف  وممتلاكهتــم، وجيــب التحســب ب

احلــرب عــىل الإرهــاب.

ن مل  بــرمغ �أن املشــاركة الاجامتعيــة سسياســة قامئــة وراخســة يف معظــم ادلول املتقدمــة اإ
ا  هنــا بطبيعــة احلــال تنطــوي عــىل مجموعــة مــن التحــدايت، ومــن املهــم جــدًّ يكــن مجيعهــا، فاإ
دراك هــذه النقــاط و�أخذهــا ابلعتبــار، ليــس لأهنــا جحــة لرفــض السسياســات الاجامتعيــة  اإ
ــوىض يف الإدارة  ــن الف ــة تنشــئ حــاةل م ــا! فاملشــاركة الاجامتعي ــا وتطويره ولكــن لتعزيزه
العامــة ويف العالقــة مــع القطــاع اخلــاص واملصــاحل الاقتصاديــة، وليــس مــن الســهل 
دارة وتنظــمي هــذه العالقــات املعقــدة عــىل حنــو كــفء وعــادل، فقــد تنشــ�أ طبقــات  اإ
وقيــادات اجامتعيــة فاســدة ومسســتغةل يصعــب مواهجهتــا، وقــد تسســتطيع بنــاء عالقــات ثقــة 
وحتالفــات و�أتبــاع يف اجملمتــع عــىل حنــو يــر ب�أهــداف ومصــاحل ادلوةل واجملمتــع، هــذه حقيقــة 
ــة واملشــاركة  جيــب اعتبارهــا ومالحظهتــا وحتــدث حــىت يف ادلول الراخســة يف ادلميقراطي
الاجامتعيــة، مفــن املعلــوم ابلــرورة �أن املشــاركة الشــعبية ميكــن بســهوةل تكريســها لصــاحل 
ــيايس يف  ــالم السس ــات الإس ــاح جامع ــر جن ــا يف ــذا م ــا، وه ــر تنظ ــال والأك ــر م الأك
ــن  ــايب. وميك ــباب جناهحــا الانتخ ــد �أمه �أسس ــة �أح ــر دق ــارة �أك ــة، �أو بعب ــاابت العام الانتخ
�أن تكــون املؤسســات الاجامتعيــة غطــاء للفســاد وميكــن ان حتمــي الفســاد وتكرســه 
ــة. وميكــن �أن تتحــول  ــة والرقابي ــوين يصعــب �أن تطــاهل املؤسســات القضائي عــىل حنــو قان
املؤسســات والرامــج الاجامتعيــة اإىل مدخــل تتســلل منــه امجلاعــات املتطرفــة وادلول 
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ــا �أو  ــة، و�أن هتميــن مــن خــالل هــذه املؤسســات عــىل اجملمتعــات وخترتقه والقــوى اخلارجي
تسســتدرهجا ابجتــاه مضــاد لــدلوةل ومصــاحل اجملمتعــات نفســها. وميكــن �أن تــؤدي اإىل رصاعــات 
ضعــاف للمجمتعــات  ىل �أداة تفريــق واإ ــية وطائفيــة ومذهبيــة، وتتحــول اإ اجامتعيــة وسسياسس
جيابيًّــا يف قــوة اجملمتعــات ومتاســكها. وقــد تــؤدي اإىل رصاع بــني  بــدًل مــن �أن تكــون عامــاًل اإ
ادلوةل واجملمتــع �أو بعــض قياداتــه الاجامتعيــة، فتجــد ادلوةل �أهنــا فقــدت التـــ�أثري واملبــادرة يف 
اجملمتعــات �أو جتــد �أن اجملمتعــات �أو بعــض قادهتــا يســريون يف اجتــاه حتالفــات ضــد ادلوةل 
ــة  ــداف ادلوةل وسسياســاهتا. وتنشــئ املؤسســات الاجامتعي ــة لأه ــداف خمالف ــاه �أه �أو ابجت
ــنات  ــوق، ويف ذكل حسس ــن ادلوةل والس ــتقةل ع ــة مسس ــامل اقتصادي ــوارد و�أع ــة م منظوم
كثــرية ابلطبــع ولكنــه قــد يــؤدي اإىل تدفــق �أمــوال ومصــاحل اقتصاديــة وســلع تــّر ب�أمــن 

ــع. ادلوةل واجملمت

هكــذا وبــرمغ �أمهيــة ورضورة املواهجــة الأمنيــة والإعالميــة والأيديولوجيــة مــع الإرهــاب 
هنــا مواهجــة جيــب �أن تكــون مصحوبــة �أو مضــن بيئــة مــن السسياســات  والتطــرف فاإ
الاجامتعيــة الــي تنشــئ حتالــف اجامتعــي واســع يف مواهجــة الإرهــاب والتطــرف، وحتظــى 
بت�أييــد قواعــد اجامتعيــة واســعة تؤمــن بــرورة و�أمهيــة ماكحفــة الإرهــاب والتطــرف، وجتــد 
يف ذكل دفاعًــا عــن وجودهــا ومصاحلهــا و�أفاكرهــا و�أســلوب حياهتــا، مــا يعــين ابلــرورة 
وجــود مؤسســات ومشــاركة اجامتعيــة واســعة تنشــئ هــذه القواعــد الاجامتعيــة الواســعة 

وتضــع اجملمتعــات يف مشــاركة مــع ادلوةل يف سسياســاهتا و�أهدافهــا.

ــة  ــات اقتصادي ــن رصاع وازم ــران ع ــام يع ــىل �أهن ــاب ع ــرف والإره ــر اإىل التط وابلنظ
ــا جعــز  ــؤرشات، مهن ــات وامل ــن الأزم ــة م ــىل مجموع ــام ع ــتدلل هب ــة فميكــن الاسس واجامتعي
املــدن واجملمتعــات وهشا�ســهتا، وغيــاب العــداةل وامحلايــة واملســاواة �أمــام القانــون، وغيــاب 
ــل  ــي تعم ــرة ال ــه، والوف ــدن �أو ضعف ــاب المت ــع، وغي ــني ادلوةل والســوق واجملمت ــل ب التاكم
ضــد نفســها، وتشــلك حــاةل ســائدة مــن التطــرف جتعــل مواهجتــه معليــة اجامتعيــة معقــدة 
وصعبــة وليــس فقــط حــراًب مــع جامعــات واحضــة حمــددة، وتتحــول مواهجــة التشــدد اإىل 

�أزمــة يه �أخطــر مــن التشــدد نفســه.
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هتــدف السسياســة الاجامتعيــة ابلإضافــة اإىل التحالــف والرشاكــة مــع اجملمتعــات اإىل 
تفكيــك العالقــة بــني التطــرف ادليــين والــرصاع الاجامتعــي، وعــزل املتطرفــني والإرهابيــني 
واخلارجــني عــىل ادلوةل والقانــون ابمس ادليــن عــن اجملمتعــات ومنعهــم مــن تشــكيل قواعــد 
اجامتعيــة، ووضــع ادليــن والتديــن يف السســياق الصحيــح لسسياســات و�أهــداف ادلوةل 

ــي. ــس والامتســك الاجامتع ــاء ابلنف ــع يف الإصــالح والارتق واجملمت

ــر  هنــا تق ــة فاإ ــد عــىل رضورة السسياســات واملشــاركة الاجامتعي ــرمغ �أن ادلراســة تؤك وب
مبجموعــة مــن الســلبيات والتحــدايت النا�ســئة عــن هــذه السسياســة؛ مهنــا: الفــوىض 
ــا  ــن الفســاد رمب ــاط م ــور �أمن ــات والأســواق، وظه ــة واجملمتع ــني الإدارة العام ــة ب يف العالق
يصعــب �أن يطالهــا القانــون، وتســلل امجلاعــات املتطرفــة واجلهــات وادلول اخلارجيــة، ومنــو 
الرصاعــات الاجامتعيــة والطائفيــة واملذهبيــة، فــاإن الورقــة تدعــو اإىل الالــزتام ابلسسياســات 
واملشــاركة الاجامتعيــة وتؤكــد علهيــا، ول تــرى حاجــة للبحــث عــن بدائــل لهــا، ذكل �أن 
املشــاركة الاجامتعيــة حلقــة ل بــد مهنــا يف المنــو الاقتصــادي والاجامتعــي والتقــدم بعامــة 

ــرمغ لك الســلبيات املمكــن حدوهثــا. ب

ولكــن الوعــي هبــذه الســلبيات يســاعد يف بنــاء سسياســات اجامتعيــة ســلمية قــدر الإماكن 
ــني ادلوةل  ــة ب ــاء رشاك نش ــويص ابإ ــف ي ــاإن املؤل ــة، وذلكل ف ــر املتوقع ــن اخملاط ــل م وتقل
واجملمتعــات عــىل قاعــدة جممتعــات رشيكــة بــدًل مــن جممتعــات مسســتقةل، �أمــاًل اإىل الوصــول 

اإىل جممتعــات مسســتقةل قــادرة عــىل تشــكيل مؤسســاهتا ومواردهــا املسســتقةل.

ــة  ــف تشــكيل مؤسســات اجامتعي ــني ادلوةل واجملمتــع يقــرتح املؤل يف مرحــةل املشــاركة ب
ــع  ــدلة �أو جتم ــث يكــون يف لك ب ــع ادلوةل، حبي ــيق واملشــاركة م ــات ابلتنسس ــا اجملمتع تديره
ــة اجامتعيــة، مكتبــات  ــة ثقافي ــة رايضي آلف نســمة �أندي ســاكين مبعــدل �ألــف اإىل مخســة �
ــداع  ب ــة الإ ــيقية، مؤسســات لرعاي ــة وموسس ــادة، مؤسســات فني عامــة، مســاجد ودور عب
ــة،  ــة اجامتعي ــي وخدم ــل تطوع ــة، ومع ــيقية ومرحي ــة وموسس ــرق فني ــين، ف الأديب والف
ورايضــات �ــعبية ابلإضافــة اإىل الرايضــة التقليديــة، وتنظــم هــذه املؤسســات املناطقيــة 

ــة. ــة والرايضي ــة والفني ــة والثقافي ــر وتنظــم احلركــة الاجامتعي ــة تدي مؤسســات مركزي
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وميكــن بنــاء رشاكــة بــني ادلوةل والــرشاكت ورجــال الأعــامل والاغنيــاء وبــني اجملمتعــات 
لتطويــر برامــج املســؤولية الاجامتعيــة للقطــاع اخلــاص لتكــون يف خدمــة تعزيــز وتطويــر 
ــوةل  ــة مقب ــة ورايضي ــة وثقافي ــة وديني ــادات اجامتعي ــة. وتشــجيع نشــوء قي املشــاركة اجملمتعي
اجامتعيًّــا ومسســتقةل عــن ادلوةل مبعــى ل تــؤدي دورهــا ابعتبــاره وظيفــة حكوميــة؛ تشــارك 
دارة وتنظــمي احلركــة الاجامتعيــة والثقافيــة وتشــارك �أيًضــا يف املؤسســات البدليــة  يف اإ
والاجامتعيــة املركزيــة، والعمــل عــىل �أن تكــون ذات مصداقية وقبــول يف اجملمتعات وامجلهور 
اذلي تتعامــل معــه، مــن املثقفــني والفنانــني واملبدعــني و�أمئــة املســاجد واملعلمــني والرايضيــني 
ــن  ــني م ــادة الاجامتعي ــؤلء الق ــني ه ــة، ومتك ــة والتمنوي ــة الاجامتعي ــني يف اخلدم واملتطوع
بنــاء وحشــد قواعــد اجامتعيــة تؤيــد الاعتــدال وتعــادي التطــرف وتشــارك ادلوةل يف 
التمنيــة. وتعزيــز ادلور الاجامتعــي والثقــايف للبــدلايت والإدارات البدليــة للمناطــق والأحيــاء 
الســكنية لتكــون البــدلايت ذات دور اجامتعــي وثقــايف وراييض ولبنــاء رشاكــة �أكــر 
ــراييض  ــمي والنشــاط ال ــر التعل ــني والســاكن. وتشــجيع وتطوي ــع املواطن ــوة م حضــوًرا وق
والتطوعــي والثقــايف والفــين يف املــدارس والتوســع يف ذكل وتوفــري فــرص للتقــدم للمبدعــني 

واملتفوقــني ويف هــذه اجملــالت مــن الطــالب واملعلمــني.

ــدة  ــة املعمت ــة التقليدي ــب ادليني ــاج اإىل م�أسســة املذاه ــي حنت ــين اجملمتع ــل ادلي ويف العم
ــرشاكت  ــن ادلوةل وال ــة م ــة مدعوم ــة منظم ــاس لتكــون مؤسســة جممتعي ــةل دلى الن واملتقب
ورجــال الأعــامل لتدريــب الأمئــة واملفتــني وادلعــاة والباحثــني والعلــامء، وبــذكل ميكــن 
نشــاء حركــة تعلــمي ديــين جممتعــي مسســتقل عــن ادلوةل ولكنــه رشيــك معهــا، وحتظــى هــذه  اإ

ــم. ــاس واتباعه ــة الن ــا بثق ــمترارها ودمعه املؤسســة كــرشط �أســايس ورضوري لسس

ــرد  ــس جم ــو لي ــةل الأوىل؛ فه ــر يف الوه ــا يظه ــري مم ــد بكث ــين �أعق ــّرف ادلي ــدو التط يب
ــدل. وميكــن، بوضــوح،  ــين معت ــه خبطــاب دي ــه �أو مواهجت ــرّد علي ــين ميكــن ال خطــاب دي
مالحظــة ثالثــة مسســتوايت عــىل الأقــل ملواهجــة التطــرف والإرهــاب. �أولهــا، يبــدو واحضــًا 
ومامتســاكً ومتطــورًا، وهــو املسســتوى الأمــين والعمليــايت يف مواهجــة املتطّرفــني والإرهابيــني، 
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ومالحقهتــم وكشــفهم والتصــّدي هلــم. والثــاين، هــو املواهجــة الفكريــة وادلينيــة، �أو حــرب 
ــتوى يبــدو  ن اكن هــذا املسس ــرّد عــىل اخلطــاب املتطــّرف خبطــاب معتــدل. واإ الأفــاكر وال
ل �أنــه يواجــه حتــدايت كــرى،  واحًضــا، ويثــق القامئــون عليــه واملشــاركون فيــه ب�أنفســهم، اإ
ميكــن الاسســتدلل علهيــا ببســاطة مــن حــاةل الت�أييــد املتنــايم للمتطرفــني و�أفــاكرمه يف عــامل 
قناع،  العــرب والإســالم؛ مــا يعــين �أن اخلطــاب املتطــّرف مــا يــزال قــادرًا عــىل الامتســك والإ
وجــذب املؤيديــن والأنصــار. والأكــر �أمهيــة وخطــورة هــو احــامتل �أو ترجيــح �أن يكــون 
اخلطــاب الفكــري والإعــاليم املفــرتض �أنــه يواجــه التطــرف والإرهــاب، يســامه يف خدمتــه 
ونــرشه مــن حيــث ل يريــد. هنــا، مثــة حــاةل تسســتحّق التوقــف طويــاًل، ويه �أن فئــة واســعة 
ــة  ــًيا ضــد التطــرف والإرهــاب، ولكهنــا يف بنيهتــا الاجامتعيــة وادليني وممتــدة تقــف سسياسس
ــيايس املصحــوب  ــدال السس ــذا الاعت ــب؛ فه ــة والتعّص ــن الكراهي ــاةل م ــل ح ــة متثّ والفكري
ــاب التســامح، يُفشــل  ــدة واملنتــرشة وغي ــة املمت ــين والاجامتعــي والكراهي ابلتطــرف ادلي
املواهجــة الفكريــة والإعالميــة مــع التطــرف، بــل وحيّولهــا لصاحلــه. املسســتوى الثالــث الأكــر 
ــة  ــة اجامتعي ــة �أن التطــرف منظوم ــو حقيق ــاب، ه ــع الإره ــرية يف املواهجــة م ــة وح صعوب
وتعلمييــة ومؤسسســية، تسســمتّد مواردهــا وازدهارهــا مــن الكراهيــة الاكحســة. ول ميكــن 
ل مبنظومــة �ــامةل وبديــةل مــن الإصــالح يف البيئــة احمليطــة؛ الثقافــة  تفكيــك هــذه احلــاةل اإ

والتعلــمي و�أســلوب احليــاة والســلوك الاجامتعــي.

�ــاكلت معقّــدة يف بنــاء اســرتاتيجيات الاعتــدال والتســامح، ومواهجــة  هنــاك اإ
الكراهيــة والتطــرف، تتعلــق بــدور احلكومــة واجملمتــع، ومســؤولياهتام، والعالقــة والرشاكــة 
صــالح املؤسســات التعلمييــة وادلينيــة، وتشــجيع خطــاب  بيهنــام. فــ�أن نطالــب احلكومــة ابإ
ديــين وثقــايف معتــدل ومتســامح، يعــين ذكل -ابلــرورة- توســعة دور احلكومــة الاجامتعــي 
والثقــايف وادليــين عــىل حســاب اجملمتــع ووليتــه عــىل �ــؤونه و�أولوايتــه؛ و�أن نطالــب 
ــناد ادلور ادليــين والثقــايف للمجمتــع، يعــين ذكل -ابلــرورة- متكــني اجملمتعــات وتعزيــز  سس ابإ
اسســتقاللها وقدرهتــا عــىل تنظــمي نفســها ومؤسســاهتا اجملمتعيــة، و�أن تكــون لهــا املــوارد 
املاليــة والقــدرات التنظمييــة، الأمــر اذلي يبــدو �أن احلكومــات العربيــة ليســت متحّمســة 
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هل. فاحلكومــات �أحلقــت اجملمتــع هبــا عــىل مــدى العقــود املاضيــة، و�أفقدتــه مــا اكن دليــه مــن 
قــدرات ومؤسســات اجامتعيــة، لأنــه وببســاطة يعــين ذكل نشــوء قيــادات وقواعــد اجامتعية 
ــري يف الأســواق والسسياســات والترشيعــات يف اجتــاه مصــاحل اجملمتعــات،  ــادرة عــىل الت�أث ق
ــوارد.  ــري وامل ــة والت�أث ــر النخب ــن دوائ ــة مســتبعدة م ــة واقتصادي ــات اجامتعي ــات وطبق وفئ
وتفّضــل احلكومــات مشــاركة اجامتعيــة اتبعــة لهــا، وليســت مسســتقةّل عهنــا. وابلطبــع، فــاإن 
وضــع اجملمتــع يف حــاةل تلــّقٍ ســلي، مــن غــري مشــاركة حقيقيــة، سســيجعل برامــج احلكومــة 
وسسياســاهتا ل حتظــى حبامســة ومشــاركة فاعلتــني، ولــن جتــد احلكومــات رشاكء لهــا ســوى 
ن اكنــوا  مجموعــات مــن املوظفــني والأتبــاع غــري املتحّمســني حملتــوى اخلطــاب والرامــج، واإ

ــا. ــًيا �أو احتفالًي يشــاركون فيــه مؤسسس

ــين  ــ�أن ادلي ــىل الش ــات ع ــة اجملمتع ــة، �أن ولي ــاة اجملمتعي ــا دلع حراًج ــر اإ واملشــلة الأك
والثقــايف رمبــا تــؤدي اإىل مزيــد مــن التطــرف والفســاد. واملثــال الصحيــح املــزجع، والصــارخ، 
عــىل ذكل هــو منــوذج »طالبــان«. فهــذه املــدارس واملؤسســات التعلمييــة اجملمتعيــة واملسســتقةّل 
آلف مدرســة، حتّولــت اإىل جيــش مــن  عــن احلكومــة، والــي يقــّدر عددهــا بعــرشة �
ــيطرة وفــرص الاندمــاج والاحتــواء  املتطرفــني واملقاتلــني الرشســني واخلارجــني عــن السس
والاســتيعاب. والأكــر غرابــة يف منــوذج »طالبــان« �أهنــا مــدارس تشــّلت حــول املذهــب 
ــبه القــارة الهنديــة، والقــامئ عــىل الــر�أي واملنطــق يف الفقــه والتعلــمي  احلنفــي الســائد يف �س
ادليــين، خبــالف الســلفية القامئــة عــىل التقليــد والتّبــاع، بــل اكنت هتــامج الســلفية والوهابية 
ــة التطــّرف  ــوةل عالق ــع مق ــا يتناقــض م ــا متعصًب وتنتقدهــا بقســوة، ولكهنــا �أنتجــت منوذًج

ابلســلفية، �أو حــرص �أسســباب التطــرف ابملهنــج الســلفي يف التفكــري والتديــن.

جــرامئ تفجــري املســاجد ومــدارس الأطفــال واجلنائــز والأســواق، �أو الإرهــاب الفــردي 
اخلــارج عــن التوقّــع )اذلئــب املتوّحــد(، تؤكــد �أن مواهجــة الإرهــاب تكــون مبواهجــة 
الكراهيــة، و�أنــه مل يعــد مثــة جمــال ســوى جملمتعــات مسســتقةل ورشيكــة، كفيــةل مــع احلكومــات 
والأســواق، يف بنــاء منظومــة اقتصاديــة واجامتعيــة جتعــل العنــف والكراهيــة ضــد مصــاحل 

النــاس وحياهتــم.
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ليــس احلديــث هنــا عــن املواهجــة الفكريــة و/ �أو ادلينيــة مــع التعصــب والتطــرف 
والكراهيــة والــرصاع عــىل �أســس دينيــة �أو مذهبيــة �أو عرقيــة، ليــس تقليــاًل ابلطبــع لأمهيــة 
العمــل الفكــري يف بنــاء الاعتــدال والعيــش املشــرتك والتقبــل املتبــادل، وليــس �أيًضــا عــن 
دور الترشيعــات والقوانــني واملؤسســات الرمسيــة والسســيادية ومســؤوليهتا يف بنــاء املواطنــة 
ــب،  ــة هــذا اجلان ــا جتاهــاًل لأمهي ــون، وليــس ذكل �أيًض ــيادة القان واملســاواة والوحــدة وسس

العكــس فهــو الأكــر �أمهيــة.

لكننــا حنتــاج �أن نفكــر عــىل مسســتوى الأفــراد واجملمتعــات وامجلاعــات؛ ذكل �أنــه ل ميكــن 
ــه و/ �أو تشــجع  ــت حتمي ن اكن ــية �أن تنشــئ الســالم واإ ــرارات السسياسس ــات والق للترشيع
رادة سسياسســية  عليــه، ومــن املؤكــد �أن دوًل مثــل العــراق وســورية وليبيــا مل يكــن ينقصهــا اإ
يف الوحــدة والامتســك، واكنــت متــك �أهجــزة ومؤسســات �أمنيــة وتنظمييــة وثقافيــة ومــوارد 
كــرى مســّخرة لأجــل الوحــدة والامتســك، لكــن واي للغرابــة تبــني �أهنــا متــك بيئــة �أكــر مــن 

غريهــا لالنقســام والــزناع والكراهيــة والتطــرف!

 احلــال �أنــه مل يعــد ممكنـًـا تصــور بنــاء الســمل مــن غــري مشــاركة جممتعيــة واســعة وبطبيعــة 
دارة �أولوايهتــا والت�أثري يف السسياســات  احلــال مــن غــري مــدن وجممتعــات مسســتقةل قــادرة عــىل اإ
واملصــاحل ابجتــاه مصاحلهــا و�أهدافهــا، فاجملمتعــات يه الــي حتــول السسياســات والترشيعــات 
اإىل �أســلوب حيــاة يعمــل تلقائًيــا مــن غــري قهــر مؤســي وســلطوي، ول ميكــن بــدون هــذه 
الرشاكــة بنــاء هويــة وطنيــة جامعــة تسســتوعب و/ �أو تلطــف مــن الهــوايت الفرعيــة، بــل 
ميكهنــا �أن جتعــل مــن هــذا التعــدد والتنــوع مصــدًرا للــراء الاجامتعــي والــرويح والتقــدم 
الاقتصــادي والاجامتعــي، ولكــن ولســوء حــظ الســلطة السسياسســية وســوء حظنــا �أيًضــا ل 
ميكــن بنــاء هــذه الرشاكــة مــن غــري وجــود مــدن وجممتعــات حقيقيــة متــك مواردهــا وقياداهتــا 

املسســتقةل عــن الســلطة، ومتــك �أيًضــا القــدرة عــىل الت�أثــري!



جممتعات يف مواهجة التطرف والكراهيةجممتعات يف مواهجة التطرف والكراهية 434434

لقــد بذلــت الســلطات السسياسســية هجــوًدا و�أمــواًل طائــةل لأجــل تنظــمي اجملمتعــات 
وتوجهيهــا، لكهنــا بوصايهتــا املبــارشة ومظنهتــا �أهنــا تسســتطيع حشــد املواطنــني عندمــا تلحــق 
ــالم  ــا ابلإع ــاق، وتغمره نف ــا ابلإ ــدق علهي ــع وتغ ــاابت ومؤسســات اجملمت ــدلايت والنق ــا الب هب

ــاد! والإر�

ــة  ــرايت الكراهي ــتعداًدا محلــل ملشــاعر وذك ــر اسس ــات �أك ــاإن اجملمتع ــل ف ــن يف املقاب لك
والعدائيــة والرغبــة يف الانتقــام، و�أكــر قــدرة عــىل املزاوجــة بــني �أفــاكر ومقــولت الاعتدال 
والواقعيــة وبــني املشــاعر البدائيــة، هــذا اذلاكء اجملمتعــي تطــور عــر قــرون مــن الاضطهــاد، 
وخباصــة يف بيئــة معقــدة مثــل رشق املتوســط؛ لأجــل حاميــة اذلات ونقــل اذلاكــرة يف 
كراهاهتــا،.. اكنــت هــذه املشــاعر يف ذاكهئــا وقدرهتــا  �ســيفرة معقــدة تتحايــل عــىل الســلطة واإ
عــىل العمــل احليــةل املمكنــة والواقعيــة للحفــاظ عــىل اذلات، واكنــت  املهــارة الأخــرى فائقــة 
اذلاكء للكراهيــة والبــداءة يف قدرهتــا عــىل الاندمــاج والمتويــه يف جامعــات و�أفــاكر واجتاهــات 
ــل  ــة واليســارية اإىل كت ــة والقومي ــات الأصولي ــل امجلاع ــة وحتوي ــة �أو ديني ــة قومي �أيديولوجي
معبــ�أة ومنظمــة مــن القبائــل والعشــائر والطوائــف. لكــن مثــن هــذه احليــةل اكن بنــاء كراهيــة 
راخســة مثــل كتــةل مــن العفــن اكتســت بقــرشة مسيكــة صلبــة مامتســكة وجهينــة مــن ادليــن 

ثنيــة والتــارخي والأســاطري واخلرافــات، و�أســو�أ مــن ذكل ردة اإىل اذلاكــرة العميقــة! والإ

ــتاير: العنرصيــة مت�أصــةل دلى امجليــع، بيــامن التســامح مبــد�أ ســطحي.  يقــول جــورج سس
ذا جــاءت  ن »العنرصيــة �أمــر فظيــع«. لكــن اإ ومــن الســهل اجللــوس يف رشفــي والقــول اإ
ــروك  ــاين ال ــال ويشــغلون �أغ ــاك ســكنت جــوار مــزنيل، ودلهيــم 6 �أطف ــن جاماي ــةل م عائ
طــوال الهنــار، مث �أخــرين وكيــل العقــارات �أن قميــة �أريض وممتلــاكيت قــد هبطــت بســبب 

قــدوم تــك العائــةل وجماورهتــا يل. اســ�ألين حيهنــا الســؤال اثنيــة. 

فشــال بوعــي �أو بــدون وعــي للمدن والتشــكيالت الاجامتعية؛ تشــتت  جتــري معليــات اإ
ــتقل حــول مــواردمه ومصاحلهــم،  ــة املواطنــني وقدراهتــم وفرصهــم عــىل التجمــع املسس فاعلي
وجتــري همينــٌة عــىل الثقافــة والفنــون والرايضــة واملعابــد، حتــول بيهنــم وبــني التشــلك 
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ــواردمه  ــّدد م ــم، وجي ــلوكهم ووعهي ــم وس ــرىق حبياهت ــالمئ، واذلي ي ــايف امل ــي والثق الاجامتع
ــغ النــاس مــن مواههبــم  ــة اإىل ورش للتمنيــط وتفري ــا. وتتحــول املؤسســات التعلميي ويعظمه
وقدراهتــم عــىل التعــمّل والارتقــاء. وتتحــول اخلدمــات الصحيــة اإىل معليــات هنــٍب للمــوارد 
ــن املســتمثرين  ــٍة م ــاٍت احتاكري ــة جامع ــل خلدم ــاس، ب ــىل الن ــود ع ــدٍة تع ــال فائ ــة ب العام
ــذوًرا  ــاًل من ــا نبي ــون قطاعً ــرتض �أن يك ــين املف ــي امله ــاع الط ــن القط ــاء ورشاكء م وحلف
ــات  ــالٍت و�أنشــطٍة للعالق ــة اإىل حف ــة الاجامتعي ــم. وتتحــول الرعاي ــاس وحياهت لصحــة الن

ــة. ــٍة ومتعجرف ــة لصــاحل �ــةٍل �أنيق ــوارد العام ــة وامل ــة، وهنــب للمعــونت ادلولي العام

والأســو�أ مــن ذكل لكــه �أنــه يغلــب عــىل اجملمتعــات واملواطنــني عــدم الإدراك ملصاحلهــم، 
وعزوفهــم عــن العمــل يف الاجتــاه املفــرتض �أن يــؤدي اإىل تشــلهم وتنظميهــم حــول 
�أولوايهتــم، ويف ذكل يــزداد العمــل الإصــاليح صعوبــًة، فالأحــزاب وامجلاعــات السسياسســية 
والاجامتعيــة الإصالحيــة ل يُفــرتض �أن تعمــل ابلنيابــة عــن اجملمتعــات، ول ميكهنــا �أن تقــوم 
ــا،  ً ــز دامئ ــي يركّ ــيايس والاجامتع ــاليح السس ــل الإص ــن العم ــؤولياهتا، لك ــا ومس بواجباهت
ــٍة  ــٍة واســعٍة ومالمئ ــدٍة اجامتعي ــاء قاع ــات، وبن ــاء ابجملمتع ــىل الارتق ــه، ع ــواه و�أهداف يف حمت
لالإصــالح. هكــذا، فــاإن تنظــمي اجملمتعــات وحشــدها ابجتــاه الإصــالح يبــدو، اليــوم، معليــة 
ــا ل يــر ول  ــاس يف بطــوةٍل وحامســٍة اإىل م ــع الن ــه ملــن العجــب كيــف يندف ن ايئســة، واإ
ينفــع، لكهنــم يتقاعســون عــن التجمــع الســلمي والعقــالين لأجــل كرامهتــم وحتســني حياهتــم.

مبتــد�أ الســؤال كيــف تتحــول املنافســة السسياسســية اإىل تنافــس بــني النخــب وليس رصاعًا 
بــني الطبقــات الاجامتعيــة، �أو بــني النخــب واجملمتعــات، وكيــف التنافــس الاقتصــادي بــني 
الــرشاكت والتجــار، وليــس رصاعًــا بــني الســوق واملسســهتلكني، فالأصــل يف التنافــس �أن 
تتعــّدد خيــارات املواطنــني السسياسســية والاقتصاديــة، ويفــرتض، بطبيعــة احلــال، �أن مصاحل 
اجملمتعــات واملواطنــني واملسســهتلكني واحــدة. ولكــن، تتعــّدد اخليــارات وختتلــف التقديــرات 
لتحقيــق هــذه املصــاحل، ول معــى لالنتخــاابت، ول جــدوى لهــا، مــن غــري وجــود هذيــن 
هنــا تتحــّول لتعمــل ضــد نفســها! وميكــن �أن تــؤول اإىل متواليــٍة مــن احلالت  الرشطــني، بــل اإ
ــٍة  ــٍة طبقي ــاٍت اجامتعي ــل �أن تتحــول الانتخــاابت اإىل رصاع ــة«، مث والتشــالكت »الضدي
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ــا،  ــاذة، لكهن ــة � ــة واقتصادي ــر اجامتعي ــئ ظواه ــا تنش ــو�أ �أهن ــة، والأس ــائريٍة وديني وعش
عــىل الــرمغ مــن �ــذوذها، تتحــّول اإىل قاعــدٍة راخســٍة، تقــوم حولهــا مصــاحل وطبقــات. مــا 
اذلي حيــدث، عندمــا يكــون الفشــل مصلحــًة لطبقــٍة مــن النخــب؟ تتحــّول السسياســات 
فشــاٍل مقصــوٍد وبوعــي مسســبق، وهكــذا يكــون الفشــل محمًيــا بترشيعــاٍت  والترشيعــات اإىل اإ
ــتقةٍل عــن احلــراك الطبيعــي املفــرتض للمجمتعــات والأســواق،  ــاٍت ومنظومــاٍت مسس وعالق
ول يعــود الإصــالح معليــاٍت تلقائيــة يف املواهجــة مــع الفشــل �أو اجلــدل حــوهل، ويف �ــ�أنه، 
دارة املــوارد بكفــاءة ونزاهــة، لكــن  ابلنظــر اإىل نقــص املعرفــة �أو املهــارات �أو العجــز عــن اإ
الإصــالح يتحــّول اإىل مواهجــة غــري متاكفئــة مــع الإفشــال، ويتحــّول غالًبــا اإىل متاهــٍة 
وحمــاولٍت ايئســٍة لتفكيــك التحالفــات والتشــالكت الفاســدة اخلفيــة واملعلنــة، �أو المتيــز 

بيهنــا!

ــة  ــة واقتصادي ــات اجامتعي ــين �أن املواهجــة يه معلي �أظهــر الا�ــتباك مــع التطــرف ادلي
ــة  ــع احلــاةل الاجامتعي ــني �أهنــا مواهجــة م ــة تب ــف والكراهي ــع العن ــي املواهجــة م ــدة، فف معق
والثقافيــة النا�ســئة عــن التوظيــف السســيايس لدليــن، ويف ذكل اتســعت املواهجــة لتشــمل 
املنظومــة الســائدة يف اخلطــاب ادليــين واملمتــدة يف املــدارس واملســاجد واجلامعــات 
واملؤسســات والأســواق كــام امجلعيــات واجملمتعــات، لنجــد �أنفسســنا يف مواهجــة �ســبكة 
معقــدة مــن املصــاحل والطبقــات واملؤسســات الــي هيددهــا زوال العنــف والتطــرف. هكــذا 

ــذة. ــة راخســة ونف ــة واجامتعي ــاًك حلــاةل اقتصادي صــارت املواهجــة تفكي

واحلــال �أن الإغــراق ادليــين اذلي انتجتــه السسياســات ادلينيــة احملافظــة �أنشــ�أ حضــوًرا 
واســًعا ومعيقـًـا للمفاهــمي والأفــاكر والتطبيقــات ادلينيــة يف احليــاة والترشيعــات واملؤسســات 
والأســواق، لكــن ضعــف هــذه احلــاةل يف قوهتــا وهمينهتــا، فاملفاهــمي واحلــالت تتســع حــىت 
تتطابــق مــع الاختفــاء. وتســود وتنتــرص دلرجــة التطابــق مــع الاحنســار. ذكل �أنــه عندمــا 
يتســع مفهــوم يصــري حــارًضا يف الفهــم والتطبيــق والترشيــع واحليــاة ل يعــود ممــًزا �أو واحًضــا 

بســبب حضــوره الطاغــي والشــامل فيتحــول اإىل غــري مــريئ.
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ــول اإىل  ــا تتح هن ــات فاإ ــوق والواجب ــمي احلق ذا اتســعت مفاه ــر؛ اإ آخ ــال نظــري � ويف مث
بدهييــة متــارس دون �أن يتذكرهــا �أحــد. ويف ذكل تنحــر املؤسســات الأمنيــة والقضائيــة اإىل 
درجــة �أنــه ل يعــود لهــا حاجــة �أو تنحــر اإىل حــالت قليــةل ل يشــعر هبــا �أغلــب النــاس، 
ــة يف  ــة والإســالمية واملدني ــة وادلميقراطي ــاإن الوطني ــي ف ــيايس وتطبيق ــتوى سس وعــىل مسس
حتولهــا اإىل حــالت �ــامةل ل يعــود مثــة حاجــة �أن ختتــص هبــا مؤسســة �أو جامعــة �أو فئــة 
مــن املواطنــني .. ويف احلــاةل الــي تــرى مجموعــة مــن النــاس حاجــة �أو رضورة لتختــص �أو 
هنــا حيــب �أن تــدرك �أهنــا ســوف  تقــدم نفســها ابلوطنيــة �أو الإســالمية �أو ادلميقراطيــة؛ فاإ
ختتفــي ابلــرورة �أو ل يعــود حاجــة لهــا يف اللحظــة الــي تتحقــق فهيــا �أهدافهــا. هكــذا فــاإن 
الليراليــة ادلينيــة مبــا يه فردانيــة التديــن �أو حتويــه اإىل �ــ�أن فــردي ل عالقــة هل ابلســلطة 
ــة  ــة املتســعة واحلــاةل التلقائي ــة ادليني ــا، ففــي املعرف ــا �أو بدهيًي آًل حمتًي ــ� واجملمتعــات تصبــح م

لفهــم ادليــن وممارسســته ل يعــود مثــة حاجــة ملؤسســات دينيــة ول دور دينيًــا لــدلوةل. 

لقــد انتــرصت احلــاةل ادلينيــة اإىل درجــة �أنــه مل يعــد مثــة حاجــة ملؤسســات دينيــة �أو رجــال 
ديــن �أو جامعــات دينيــة لأن الأفــراد ميتلكــون مــن املعرفــة والكفــاءة مــا يغنهيــم عــن ذكل 
لكــه. هكــذا فــاإن املؤسســات وامجلاعــات ادلينيــة حتقــق حضــوًرا وانتصــاًرا دلرجــة �أنــه مل يعــد 
لهيــا. لكــن ذكل يشــلك هتديــًدا ملؤسســة قويــة وراخســة مثــل املؤسســة ادلينيــة؛  حاجــة اإ
ذ تسســتطيع املؤسســات وامجلاعــات ادلينيــة �أن  مــا جيعــل املواهجــة �أكــر صعوبــة وتعقيــًدا، اإ
ــمتدة مــن مواهجــة التطــرف، لكــن لأجــل �أن  ــدة مسس تنشــئ لنفســها رضورة و�أمهيــة جدي

يكــون دلينــا مواهجــة للتطــرف جيــب �أن يكــون هنــاك تطــرف!

وحيــدث بــدًل مــن �أن تقــود الليراليــة ادلينيــة احلــاةل املتشــلة �أن تنشــ�أ انتاكســة كبــرية 
لهيــا  دراكهــا �أن احلاجــة اإ وحــاةل خطــرية مــن الفســاد والهتديــد للمجمتعــات والأفــراد، ففــي اإ
مسســمتدة مــن املــررات الــي �أوجدهتــا فــاإن النخــب واملؤسســات القامئــة عىل هــذه املررات 
دامهتــا، وتكــون الاكرثــة عندمــا تكــون هــذه املــررات يه التطــرف  ســوف تعمــل عــىل اإ
ــرض. فتصــري  ــة �أو امل ــل �أو الهشا� ــر �أو اجله ــة �أو اخلــوف �أو الفق ــاب �أو اجلرمي �أو الإره
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امجلاعــات واملؤسســات تقــف وتعمــل ضــد الأفــراد واجملمتعــات. وتكــون مصاحلهــا يف ضعــف 
اجملمتعــات وهشا�ســهتا وخوفهــا واعامتديهتــا بــدًل مــن متكيهنــا واسســتقاللها.

يتوقــف الإرهــاب يف اللحظــة الــي ل يعــود فهيــا مصلحــة �أوليغاركيــة. ول يعــود الإرهــاب 
مصلحــة �أوليغاركيــة يف اللحظــة الــي تتوقــف فهيــا الســلطات السسياسســية عــن ممارســة دور 
ديــين. ويف ذكل فــاإن الليراليــة ادلينيــة يه اخلطــاب املــرحش للنجــاح يف مواهجــة الكراهيــة 

والتطــرف وادليــين.

يف حتــول التطــرف اإىل كراهيــة، يصعــد دور الأفــراد واجملمتعــات يف املواهجــة؛ بــل تــاكد 
املواهجــة الاجامتعيــة والثقافيــة مــع التطــرف والكراهيــة تكــون يه اخليــار الوحيــد لأجــل 
ــات،  ــن ادلول واجملمتع ــري م ــوم بكث ــي تعصــف الي ــات ال ــات والرصاع ــن الأزم ــروج م اخل

وتقــّض مضجــع العــامل.

ــي اذلات  ــة �أو وع ــرب اإىل الثقاف ــة �أق ــع التطــرف والكراهي ــد �أصبحــت املواهجــة م  لق
وتشــكيلها، ويف ذكل، فــاإن اجملــال العلمــي واملوضوعــي لفهــم الكراهيــة والتطــرف يتغــري عــام 
ل مبقــدار مــا تســاعد يف تشــكيل  اكن ســائًدا؛ فــمل تعــد علــوم السسياســة والاجــامتع اكفيــة اإ
ن الفكــر ادليــين يف  الاجتاهــات واملواقــف الفرديــة وامجلاعيــة، وصــار مــن فضــول القــول اإ
هنــم  ل غــري املتطرفــني لأجــل فهــم التطــرف، �أمــا املتطرفــون فاإ الــرد عــىل املتطرفــني ل يفيــد اإ
مل ينشسِــئوا مواقفهــم بنــاء عــىل فهــم ديــين خالــص �أو مسســتقل �أو اجهتــاد وحمــاوةل للبحــث 
والتفكــري يف التوجيــه ادليــين، ولكهنــم اختــاروا مــن النصــوص والــامنذج ادلينيــة مــا يشســهبهم 

ويــالمئ اجتاهاهتــم وحالهتــم الــي وجــدوا �أنفســهم فهيــا.

وابلنظــر اإىل �أن اجتاهــات العنــف والكراهيــة، والتســامح واخلضــوع، والاكتئــاب 
والمتــرد والاحتجــاج والعــزةل واملشــاركة والانقيــاد، واملغامــرة والزنعــة اإىل الانتحــار، والقتل 
يــذاء(، �أو  يــذاء( واملاسو�ســية )الاسســمتتاع بتلقــي الإ والإدمــان والســادية )الاسســمتتاع ابلإ
ــية والعدوانيــة  ــية وعقليــة وســلوكية، مثــل الانفصــام والرجسس �أمــراض واضطــراابت نفسس
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والقلــق والتــومه... ميكــن �أن تتفاعــل مــع الســلوك ادليــين والاجامتعــي، �أو ت�أخــذ متظهــرات 
دينيــة واجامتعيــة، �أو �أن تكــون ادلافــع اإىل الســلوك ادليــين �أو السســيايس نفسســًيا �أو 
ــة. ــية يف مواهجــة التطــرف والكراهي ــة وسسياسس ــا؛ تتشــلك رؤى واجتاهــات علمي بيولوجيً

و�أســو�أ مــا تقــع فيــه معليــات مواهجــة التطــرف الكراهيــة والعنــف املنتسســبة اإىل ادليــن، 
ــا �أو  ــة يُســاء فهمه ــة لنصــوص ديني ــة �أو تلقائي ــتجابة مياكنيكي ــات اسس ــاد ب�أهنــا معلي الاعتق
تُفهــم فهًمــا حصيًحــا �أو خاطئًــا؛ ذكل �أهنــا نصــوص موجــودة منــذ �أكــر مــن �ألــف و�أربعامئــة 
سســنة، ويفــرتض �أن تــؤدي اإىل حــالت متشــاهبة دلى �أفــراد مؤمنــني هبــذه النصــوص ويف 
رهــاب، ولكــن �أهلهــا يؤمنــون ابلنصــوص ادلينيــة  جممتعــات وبــالد ل حيــدث فهيــا تطــرف واإ
عفــاء ت�أويــل  نفســها الــي يؤمــن هبــا املتطرفــون والاكرهــون. وليــس املقصــود ابلطبــع هــو اإ
ــاء  ــم ج ــه فه ــىل �أن ــد ع ــة، ولكــن الت�أكي ــن الكراهي ــن املســؤولية ع ــا م النصــوص خصوًص
ــية. فاملعتقــدات والأيديولوجيــات ليســت معليــات  منســجًما مــع اجتاهــات خشصيــة ونفسس
ن اكنــت تســتند اإىل تــراث فكــري  عقليــة �أو ن�ســئة عــن جمهــود علمــي وفكــري، واإ
وفلســفي �أحيــاًن؛ ولكــن معتقداتنــا يف احلقيقــة تعكــس خشصياتنــا، �أو يه جــزء مــن هويتنــا 

ــهبنا. وميولنــا... حنــن ننحــاز اإىل املعتقــدات والت�أويــالت الــي تشس

رمبــا يعتقــد الإرهابيــون واملتطرفــون �أهنــم خيوضــون حــراًب دينيــة �أو ابمس ادليــن. لكــن 
ادلول ل حتتــاج اإىل حشــد ادليــن واملؤسســة ادلينيــة يف احلــرب عــىل الإرهــاب. وســوف 
تكــون حــراًب خــارسة تــك اجلهــود ادلينيــة الرمسيــة واملؤيــدة لــدلوةل لتقــدمي مــررات دينيــة 
للحــرب عــىل »داعــش« وامجلاعــات الإرهابيــة، �أو لبيــان احنرافهــا عــن ادليــن، فهــذه مســ�أةل 
ــا،  ــات ومصاحله ــن هيــدد ادلول واجملمتع ــدو هــو م ن الع ذ اإ ــف ول تنقــص �ــيئًا. اإ ل تضي
والصديــق هــو مــن يشــارك ادلوةل يف حاميــة مصاحلهــا ومواطنهيــا؛ و�أن يكــون العــدو متدينـًـا 
ــا عــىل  ل يغــري ذكل مــن صفتــه واعتبــاره عــدًوا، ول حاجــة ول رضورة �أن يكــون خارًج

ادليــن �أو لنفــي انامتئــه اإىل ادليــن، لأجــل حماربتــه.
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يف توظيــف ادليــن يف الــرصاع مــع »داعــش« وامجلاعــات املســلحة اخلارجة عــىل القانون، 
نلحــق �أرضاًرا كبــرية ابدليــن وادلوةل واملواطنــني والعقــد الاجامتعــي. فالتنافــس ادليــين مــع 
امجلاعــات ادلينيــة حــرب خــارسة، لأنــه ل ميكــن منافسســهتا يف ذكل؛ فهــ�ي جامعــات ملزتمــة 
ــتوى ل ميكــن الــزايدة عليــه، ومتــك �أيًضــا رؤيــة دينيــة مامتســكة وتؤمــن  ــا عــىل مسس دينيً
هبــا، ول يفيــد اجلــدل معهــا وحماججهتــا، وخاصــة عندمــا يكــون الطــرف احملاجــج مــن هجــة 
ادلول مؤمنـًـا ومقتنًعــا مبــا تؤمــن بــه هــذه امجلاعــات، فــال فــرق بــني الطرفــني يف ذكل ســوى 
مــررات واهيــة تقدهمــا النخبــة ادلينيــة الرمسيــة عــن التحــوط والتــدرج، ورشوط الفتــوى 
هنــا يف احلقيقــة تزيــد الت�أييــد واملصداقيــة لهــذه امجلاعــات، وتزيــد القلــق واخلــوف  والعــمل؛ اإ
ذا مل تكــن املؤسســة ادلينيــة  مــن الإســالم واملســلمني. وســوف يكــون لســان حــال العــامل: اإ
الرمسيــة خمتلفــة عــن »داعــش« يف يشء، فليــس مثــة فائــدة يف حماربــة »داعــش« وحــده، 
ولكــن جيــب النظــر اإىل الإســالم ومجيــع املســلمني ابعتبــارمه خطــًرا هيــدد الســمل العاملــي.

ورّد السسياســة العامــة، ومهنــا السسياســة اخلارجيــة، اإىل فتــاوى الفقهــاء، يلحــق رضًرا 
كبــرًيا ابلسسياســة العامــة لــدلوةل، وببنــاء العقــد الاجامتعــي لــدلوةل واجملمتــع، ويفــوت الفرصــة 
ــام ابملصــاحل والسسياســات، واجلــدل  ــاء وعــي وطــين ع ــدًل مــن بن ــاء هبــام. فب عــىل الارتق
حولهــا، تصبــح هــذه فتــاوى يقدهمــا رجــل ديــن جيهتــد يف البحــث عــن �أدةل و�ــواهد مــن 
العصــور الوســطى، لصياغــة فهــم ور�أي ملســائل تفصــل بيهنــا وبــني فهمهــا مئــات السســنني. 
ــيكون  ــا. وسس دارة السسياســة وتوضيحه ــاء واإ ــوض والفســاد يف بن ــىل الغم ــذا يشــجع ع وه
ــية والعامــة، ول  دارهتــا السسياسس مبقــدور الســلطة �أن تقــدم فتــوى دينيــة لت�أييــد موقفهــا واإ
يعــود مثــة جمــال جلــدل سســيايس حقيقــي يتشــلك فيــه املواطنــون حــول تقديــرمه للسسياســة 

واملصــاحل.
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IX5IX5 - المتدن يف مواهجة التطرف - المتدن يف مواهجة التطرف

كيــف حنمــي الشســباب مــن املشــاركة يف �أفــاكر وجامعــات الكراهيــة والتطــرف؟ ميكــن 
بنــاء تصــور للمواهجــة وبنــاء سسياســات للمنعــة مــن التطــرف والهشا�ــة ومتكــني اجملمتعــات 
ــذه املواهجــة  ــتقةل يف ه ــا املسس ــا مصاحله ــون له ــع ادلوةل، و�أن يك ــةل م ــن املشــاركة الفاع م
ــتقةل عــن  ــاء هــذه الأفــاكر والتصــورات مسس مــع التطــرف، وابلطبــع مثــة صعــوابت يف بن
ذا ل ميكــن مواهجــة التطــرف والكراهيــة  السسياســات الاقتصاديــة والاجامتعيــة الشــامةل؛ اإ
ــتقل عــن البيئــة الــي يعيــش ويعمــل فهيــا املواطنــون ومــا حييــط هبــا مــن  عــىل حنــو مسس

حتــدايت ومؤثــرات عامليــة يصعــب عزلهــا �أو جتاهلهــا..

لكــن لنفكــر يف رؤيــة مفادهــا: جممتــع تســوده قــمي الاعتــدال والتســامح ويرفــض 
التطــرف والكراهيــة، ومواطنــون جيــدون تقدهمــم يف املشــاركة الإجيابيــة والنشــطة يف 
احليــاة الاجامتعيــة والثقافيــة ويؤمنــون خبطــر التطــرف والكراهيــة عــىل حياهتــم ومصاحلهــم 

ــة. ــة والثقافي ــم الاجامتعي ــة وقميه ــم ادليني ــع معتقداهت ــام م وتناقضه

ــي  ــل الرمســي واجملمتع ــيق العم ــىل تنظــمي وتنسس ــة ع ــا �أن ننشــئ رســاةل قامئ وميكــن �أيًض
ىل �أداء جممتعــي وفــردي ومؤســي حيقــق الاعتــدال ويواجــه  والفــردي عــىل النحــو املــؤدي اإ

التطــرف والكراهيــة.

وتكــون �أهدافنــا وتطلعاتنــا تعزيــز البيئــة الاجامتعيــة والثقافيــة احلاضنــة لالعتــدال 
ــىل  ــات ع ــراد واجملمتع ــة دلى الأف ــاء املناع ــة، وبن ــرف والكراهي والتســامح والرافضــة للتط
ــن التطــرف والهشا�ــة  ــا م ــرويح، وحيصهن ــراء ال ــة وال ــي هبــا يف املعرف النحــو اذلي يرتق
ــا  ــرداًي وجممتعًي ــامل ف ــع الع ــة م ــة والاحنــراف، واملشــاركة الإجيابي ــف واجلرمي ــة للضع والقابلي
ومؤسسســًيا يف مواهجــة الكراهيــة والتطــرف. وبنــاء سسياســات تعــاون وتقبــل وتعايــش 
داخليــة وعامليــة، .. �أن نكــون جــزًءا مــن العــامل يتقبلنــا ونتقبــه. وبنــاء رشاكــة تاكمليــة بــني 
الأفــراد واجملمتعــات والأســواق والســلطة السسياسســية والتنفيذيــة يف مواهجــة التحــدايت كــام 
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يف التمنيــة والإصــالح. وتعزيــز اسســتقالل املــدن ومتكــني اجملمتعــات لمتــك املناعــة والكفــاءة 
الالزمــة لتحقيــق الاحتياجــات والأولــوايت الأساسســية والقــدرة عــىل الاسســتجابة الصحيحة 
ــل  ــق التاكم ــة. وحتقي ــة والاجامتعي ــة والاقتصادي ــدايت العاملي ــولت والتح ــة للتح واملالمئ
الاجامتعــي املؤســس للتقــدم واملناعــة واملشــاركة الاقتصاديــة والاجامتعيــة واملسســتدل عليــه 
ــكك الأرسي  ــراف والتف ــة والاحن ــا واجلرمي ــة والرض ــؤرشات الثق ــة وم ــة الاجامتعي ابلرعاي

ــاب ..  والاكتئ

ويف ذكل فــاإن الفــرص والتحــدايت مسســمتدة مــن العوملــة؛ مــا جيعــل الكراهيــة والتطــرف 
نــه ميكــن بنــاء رشاكــة  والإرهــاب منتًجــا قابــل لالنسســياب والتحــرك يف العــامل، ويف املقابــل فاإ
عامليــة للتضامــن يف مواهجــة التطــرف والإرهــاب مــا جيعــل املتطرفــني يف مواهجــة العــامل، 
ومل تعــد الأرس واملؤسســات التعلمييــة والإعالميــة تعمــل منفــردة ولكهنــا تشــاركها يف معلهــا 
ا بــال حــدود تصــل اإىل الأفــراد والنا�ســئة واجملمتعــات بــال قيــود مــن خالل  هجــات كثــرية جــدًّ
الإنرتنــت والفضائيــات و�ســباكت التواصــل والتصــالت، مــا جيعــل املؤسســات اجملمتعيــة 
ــة ســهةل  ــاء رشاك ــت نفســه ميكــن بن ــة ويف الوق ــة وصعب ــة يف حــاةل منافســة قوي والوطني
ومتاحــة مــع املؤسســات واجلهــات املتحالفــة واقتبــاس جتارهبــا الناحجــة واملتقدمــة. وتســود 
اليــوم عــامل العــرب والإســالم موجــة تديــن �ــامةل؛ تؤســس يف جــزء مهنــا لالإصــالح ويف 

آخــر تشــجع عــىل التطــرف وت�أييــد امجلاعــات املتطرفــة والإرهابيــة. جــزء �

ــئة والت�أثــري علهيــم ســلبا  تشــلك الأرسة العامــل املــرحج يف بنــاء وعــي الأطفــال والنا�س
ــح مواهجــة  ــا تنج هن ــع فاإ ــاةل ادلوةل واجملمت ــع رس ــل م ــاةل تاكم ــت يف ح ذا اكن ــاإ ــااًب، ف جي �أو اإ
التطــرف، والعكــس حصيــح �أيًضــا. ومتثــل البيئــة احمليطــة ابلأفــراد؛ اجملمتــع والثقافــة الســائدة 
ــية يف بنــاء قــمي  ــر�أي العــام ووســائل الإعــالم والت�أثــري والتوجيــه فرصــة كــرى و�أساسس وال
ــا عامــاًل مضــاًدا لأهــداف ادلوةل  ــدال وميكــن �أن تكــون �أيًض ــة واملشــاركة والاعت املواطن

والتقــدم؛ فتشــجع عــىل الكراهيــة والتطــرف.
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ومنــك يف تصوراتنــا هــذه كثــرًيا مــن القــوة والضعــف! فتطــور التعلــمي وفــرص العمــل 
واملشــاركة املتاحــة مصــدًرا �أساسســيا لالرتقــاء ابلأفــراد، ويف الوقــت نفســه فــاإن الهشا�ــة 
الفكريــة والاجامتعيــة وضعــف املناعــة جتــاه الأخطــار  جيعــل مــن التعلــمي والإعــالم والعوملــة 

ســاحة مالمئــة للمتطرفــني للتجنيــد واجتــذاب املؤيديــن.

قــرار بــرورة املواهجــة الشــامةل مــع التطــرف و�أن تشــارك يف ذكل مجيــع  وبــرمغ الإ
مؤسســات اجملمتــع ووســائل الإعــالم؛ فــاإن هــذه املواهجــة ليســت خطــة حمــددة �أو دليــاًل 
واحًضــا ميكــن اتباعــه ولكهنــا منظومــة معقــدة و�ــامةل مــن السسياســات الاجامتعيــة والثقافيــة 
ــن خــالل زايدة �أو  ل م ــارش اإ ــو مب ــىل حن ــا ع ــاس �أثره ــب قي ــة يصع ــة والإعالمي والتعلميي
قبــال عــىل الفكــر املتطــرف وت�أييــد امجلاعــات املتطرفــة وهــو مــا يصعــب ربطــه  تراجــع الإ

ــة. ــة والتعلميي ــة والثقافي ــارشة ابلسسياســات الاجامتعي مب

ــىل  ــادرة ع ــرش ق ــا فكــر مامتســك و�أدوات ن ــة دلهي ــات املتطرف ــاإن امجلاع ــل ف ويف املقاب
الوصــول والت�أثــري، ويف ذكل فــاإن املواهجــة الفكريــة والتعلمييــة تنطــوي عــىل مغامرة وليســت 

معركــة حمســومة تلقائيــا لصــاحل ادلول واجملمتعــات يف حرهبــا عــىل التطــرف والإرهــاب.

ــراد  ــة الأف ــة متحمســة ملواهجــة التطــرف وحامي ــة والإعالمي الأرس واملؤسســات التعلميي
والأجيــال مــن ت�أثــريه ولكهنــا ل متــك الكفــاءة واملعرفــة الاكفيــة، وتعــاين �أيًضــا مــن ضعــف 
مصــادر املواهجــة الفكريــة وادلينيــة الــي تصلــح ذلكل كــام �أن الفكــر والــرتاث ادليــين الســائد 

واملتبــع واذلي يقــدم يف املــدارس واملســاجد يشــلك مصــدًرا للمتطرفــني �أيًضــا.

وتبــدي ادلول رغبــة للعمــل والتحالــف يف منظومــة وطنيــة وعامليــة ملواهجــة الإرهــاب، 
ــرش والتصــال  ــث والن ــائل و�أدوات ومؤسســات الب ــىل وس ــيطرة ع ــب السس ــن يصع ولك
منــا تعمتــد �أيًضــا عــىل  والتجنيــد. ول تتوقــف مصــادر التطــرف عــىل الفكــر ادليــين واإ
منظومــات اجامتعيــة وسسياسســية وظــروف وبيئــة معقــدة، وحتتــاج ادلول واجملمتعــات يف ذكل 
اإىل بنــاء منظومــة تمنويــة اقتصاديــة اجامتعيــة حتقــق الرضــا والعــداةل للمجمتعــات والأفــراد، 
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ذا جنحــت يف ذكل بعــض ادلول فــاإن دوًل   ويه معليــات وغــاايت تبــدو صعبــة املنــال، واإ
كثــرية تفشــل. وبــذكل تظــل ادلول الهشــة ســاحات ومــالذات مالمئــة للمتطرفــني.

هنــا يف سسياســات البــث  وبــرمغ �أن وســائل الإعــالم الكــرى واملؤثــرة تعــادي التطــرف فاإ
ــات  ــاس تتعــرف عــىل امجلاع ــرحج �أن الن ــني وي ــاةل للمتطرف ــة فع والنــرش تشــلك �أداة دعاي
املتطرفــة مــن وســائل الإعــالم العاديــة �أكــر مــن وســائل الإعــالم التابعــة للمتطرفــني. لكــن 
ــة  ــه الأرسة واملؤسســات الاجامتعي ــن �أن تفع ــا ميك ــات مل ــاول �أن جنــد اقرتاح ــر وحن لنفك

والإعالميــة والتعلمييــة وادلينيــة والتنفيذيــة يف مواهجــة التطــرف.

ذا اكنــت �أرسة مامتســكة  ل اإ جيابًيــا يف مواهجــة التطــرف اإ ل ميكــن �أن تــؤدي الأرسة دوًرا اإ
عــداد الأطفــال وحاميهتــم مــن التطــرف  ونحجــة ودلهيــا الوعــي الــاكيف واملهــارات الالزمــة لإ
ــت  ذا اكن ــون الأرسة متحمســة ملواهجــة التطــرف اإ ــع �أن تك ــي ابلطب ــة، ول يكف والهشا�
مفككــة �أو ل تقــدم الرعايــة الشــامةل لأبناهئــا يف التنشســئة والتعلــمي والرعايــة واملنعــة بشــلك 

عــام.

ويف ذكل فــاإن الأرس تنجــح يف جتنيــب �أبناهئــا التطــرف والكراهيــة بقــدر مــا تكــون �أرًسا 
نحجــة ومامتســكة وقــادرة عــىل اكتســاب ثقــة الأبنــاء وتقديــرمه، ويف ظــل هــذه الثقــة ميكــن 
عــىل حنــو خفــي �أو غــري مبــارش �أن تتشــلك القــمي والأفــاكر الأساسســية، و�أن متنــح الأرسة 
لأبنــاء القــدرة عــىل املشــاركة الإجيابيــة يف اجملمتــع والبيئــة احمليطــة ومه حمصنــون ابلفردانيــة 

والثقــة وابلسســتقاللية والقــدرات الــي حتمهيــم.

جيــايب ومسســتقل ميــك  نســان اإ ويف احملصــةل فــاإن املطلــوب �أن تســامه الأرسة يف تكويــن اإ
ــر  ــتطيع مواهجــة الفك ــن يسس ــًدا فل ــتقاًل ونق ــل مسس ــن الطف ن مل يك ــه اإ ــًدا،  لأن ــًرا نق فك
املتطــرف مسســتقاًل �أو يف مشــاركته وحياتــه يف البيئــة احمليطــة، فالطفــل املتلقــي مــن غــري 
نــه يظــل  نقــد وهمــارات فكريــة حــىت لــو تلقــى �أو تعــمل الفكــر الإجيــايب واملعــادي للتطــرف فاإ

عرضــة للت�أثــر والاجنــراف.
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رمبــا يكــون الأســهل يف معــل الأرسة �أن تســاعد �أطفالهــا يف تقــدمي الفكــر املعتــدل 
واملوقــف الصحيــح والتحذيــر مــن التطــرف والكراهيــة، ولكــن اجلــزء املهــم والأكــر صعوبــة 
�أن تكــون البيئــة احمليطــة ابلطفــل بيئــة مامتســكة ومعتــدةل، فالطفــل يتلقــى عــىل حنــو خفــي 

�أو غــري مبــارش �أكــر مــن التعلــمي املبــارش.

مــن املهــم �أن تالحــظ الأرسة عــن كثــب لك يشء عــن �أطفالهــا دون �أن يشــعروا 
ــا مبــارًشا �أو واحًضــا،  بــذكل، وليــس ابلــرورة �أن يكــون التطــرف فكــًرا �أو ر�أاًي �أو موقًف
ــات ميكــن �أن  ــن الصداق ــاج وتكوي ــىل الاندم ــدرة ع ــدم الق ــزةل وع ــاب والع ولكــن الاكتئ
ــري  ــه كث ــتطيع الأرسة �أن حتــل �أو تواج ــد ل تسس ــة، وق ــاًل للتطــرف �أو اجلرمي تكــون مدخ
ــيني والاجامتعيــني يف  ــع املر�ــدين النفسس ــتطيع �أن تنســق م مــن التحــدايت، ولكهنــا تسس

ــة. ــز املتاح ــة �أو يف املراك املدرس

وهنــا ميكــن احلديــث عــن القــدوة احلسســنة للوادليــن يف ســلوكهام وحياهتــام اليوميــة 
ليكــون منوذًجــا يف الاعتــدال والتســامح والســلوك املناســب، كأن يوفــرا الكتــب املناسســبة 
يف البيــت وحيرصــا عــىل القــراءة واملطالعــة واملشــاركة يف الأنشــطة والرامــج الفنيــة 
والثقافيــة واملوسســيقية ومشــاهدة الأفــالم امجليــةل، وحيرتمــا �أصدقــاء �أطفاهلــام ويتعــاون معهــام 
يف الــزايرات والأنشــطة امجلاعيــة، ومســاعدهتام يف اختيــار الألعــاب والكتــب، والإغــداق 
ــال حــاةل مــن الرضــا واملشــاركة. و�أن يكــون عــىل  ــر للأطف ــا يوف العاطفــي علهيــم، ولك م
�أي مشــلة  املدرســة واملر�ــدين والأطبــاء ملواهجــة  مــع  متواصلــني  صــةل وتنسســيق 
دمــان الألعــاب  يالحظوهنــا، مثــل ضعــف القــراءة والرتكــز والعــزةل والاكتئــاب والتوتــر واإ
ــر  ــارشة. ول مف ــة مب ــع الســيئة، دون تعنيــف �أو مراقب ــوات والرامــج واملواق ــة والقن العنيف
مــن مســاعدة الأطفــال مبــا يف ذكل مــن مغامــرة عــىل اخلصوصيــة والفرديــة وتكويــن خشصيــة 
مسســتقةل ونقــدة، فرمبــا يكــون ذكل �أفضــل ضامنــة للمواهجــة واملناعــة وامحلايــة مــن الهشا�ــة 
الفكريــة والاجامتعيــة. وحيتــاج الــوادلان اإىل بنــاء مسســتوى عــال مــن الثقــة والتواصــل مــع 
لهيــم بصــر وتفهــم، فــذكل يشــجع الأطفــال عــىل عــدم الكامتن ويســاعد  الأبنــاء، والاسســامتع اإ
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الوادليــن عــىل معرفــة مــا يــدور يف عــامل الأطفــال مــن �أفــاكر ومؤثــرات وعالقــات وقصــص 
قــد يكــون بعضهــا مدخــاًل للتطــرف.

مثــة �أولويــة وحاجــة لتطويــر وتفعيــل وحــدات للمســاعدة وامحلايــة والإر�ــاد الأرسي يف 
ســاءات  املؤسســات التعلمييــة والأمنيــة والبــدلايت ملســاعدة الأرس والأطفــال والتصــدي لالإ
واملشــالكت والتحــدايت، وبنــاء �ســباكت مــن العالقــات الاجامتعيــة والتعــارف مــع 
�أصدقــاء الأطفــال وعائالهتــم وتبــادل الــر�أي واملعلومــات واملشــورة بــني الأرس ويف الأحيــاء 

ليكــون اجملمتــع احملــيل قــادًرا عــىل املشــاركة وحتمــل املســؤولية.

ذا اكن �أوليــاء الأمــور عــىل درجــة  ومتثــل الأرس املفككــة حتــداًي لــدلول واجملمتعــات، �أو اإ
دراك اخملاطــر واملســؤوليات �أو اســتيعاب الأطفــال  مــن الهشا�ــة �أو عــدم القــدرة عــىل اإ
ــدلايت �أن  ــة والب ــة واجملمتعي ــا تكــون مســؤولية املؤسســات الرمسي واكتســاب ثقهتــم، وهن
ــال ومســاعدة الأرس عــىل �أداء دورهــا، ويتوقــع �أن  ــة الأطف ــن حامي ــذل مــا ميكهنــا م تب
يكــون مر�ــدو وموظفــو الرعايــة الاجامتعيــة واملؤسســات التعلمييــة وحاميــة الأرسة يف 
املؤسســات الأمنيــة قــادرون عــىل تقــيص وتغطيــة حــالت الأرس الــي تعــاين مــن �أزمــات 

�أو مشــالكت.

ــدارس �أو  ــن امل ــتقبال حــالت التــرب م ــة احلــال برصــد واسس ــات بطبيع ــد�أ العملي تب
تعــرض الأطفــال للعنــف �أو  الاعتــداء �أو التمنــر، �أو تــورط الاطفــال والفتيــان يف جنــح 
وجنــاايت وخمالفــات مســلكية �أو قانونيــة، ولكــن ميتــد معــل ودور املؤسســات الاجامتعيــة 

والأمنيــة اإىل املســاعدة والإر�ــاد والمتكــني لــلأرس.

ميكــن �أن يالحــظ املعلمــون واملر�ــدون حــالت ل تبــدو  خطــرية �أو مفزعــة، ولكهنــا 
تصلــح ملالحظــة �أو توقــع مشــالكت �أكــر، مثــل الاكتئــاب والعــزةل وصعــوابت القــراءة 

ــدة وقضــم الأظافــر،... ــة الزائ وضعــف الرتكــز واحليوي
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ــة  ــايئ حامي ــىل حنــو تلق ــلأرس يشــلك ع ــادي ل ن ادلمع الانســاين والإر�ــادي الاعتي اإ
ــاإن  ــراف، ويف ذكل ف ــرف والاحن ــو التط ــم حن ــرص اجنرافه ــل ف ــان ويقل ــال والفتي للأطف
املؤسســات الإر�ــادية والاجامتعيــة يف قدرهتــا عــىل اســتيعاب وتغطيــة هــذه الأرس ويف 
دمعهــا ابملــوارد الالزمــة تشــلك درعـًـا همًمــا و�أساسســًيا يف بنــاء املنعــة وامحلايــة مــن الهشا�ــة.

وميكــن �أن تكــون الصفحــات الشــخصية عــىل �ســباكت التواصــل الاجامتعــي واملشــاركة 
يف املنتــدايت مصــدًرا ملعرفــة كثــري مــن الأزمــات واملشــالكت الــي تكون مدخــاًل للتطرف 
�أو اجلرميــة والاحنــراف �أو تكشــف عــن نزعــة انتحاريــة �أو اكتئــاب حــاد �أو يــ�أس قــد تدفــع 

بصاحهبــا اإىل الانتحــار �أو اجلــرامئ الإرهابيــة الفرديــة املعــزوةل.

ــة  ــان اإىل صدم ــن الأحي ــري م ــرى يف كث ىل �أخ ــة اإ ــن بيئ ــال م ــرة والانتق ــؤدي الهج وت
ــد  ــع اجلدي ــاج واملشــاركة يف اجملمت ــوابت يف الاندم ــة �أو صع ــة �أو خشصي ــة �أو ثقافي اجامتعي
ــتقبل  ــتضيف، وميثــل ذكل بطبيعــة احلــال حتــدايًّ خيــّص ادلول  واجملمتعــات الــي تسس املسس
هماجريــن ووافديــن للعمــل ينمتــون اإىل دول كثــرية ومــن خلفيــات اجامتعيــة وثقافيــة ودينيــة 
ضافيًــا يف مســاعدة الأفــراد والأرس عــىل الشــعور ابلرضــا  متعــددة؛ مــا ينشــئ حتــداًي اإ
ــا  ــا واجامتعًي ــا ثقافيً ــدم دمًع ــة تق ــاة يومي ــاء حي ــىل بن ــدرة ع ــي والق ــتقرار الاجامتع والاسس

ــني. للمقمي

وتشــلك املــدارس احللقــة الثانيــة يف حيــاة الطفــل ويقــي فهيــا الأطفــال معظــم الهنــار، 
وتتشــلك معارفهــم وصداقاهتــم كــام ميكــن �أن حتــدث هنــاك الإســاءات وحمــاولت التســلل 
ــا  ــدارس دوًرا حامًس ــؤدي امل ــن �أن ت ــرف ميك ــم... ويف مواهجــة التط ــاّر علهي ــري الض والت�أث
بداعيــة واحلياتيــة يف الكتابــة والفنــون واملوسســيقى  وفعــاًل؛ الاهــامتم ابملواهــب واملهــارات الإ
ــد واحلــوار  ــر الناق ــع. وتشــجيع الفك ــة اجملمت ــي وخدم ــل التطوع ــرح والرايضــة والعم وامل
ــت،  ــام اكن ــم هم آراهئ ــذ و� ــاكر التالمي ىل �أف ــامتع اإ ــة واســعة، والاسس ــاش حبري واجلــدل والنق
والاهــامتم هبــا، والــرّد عــىل الأفــاكر اخلاطئــة وتشــجيع الفكــر الإجيــايب والت�أكيــد املتواصــل 
ــم  ــالف �أوطاهن ــىل اخت ــاس ع ــع الن ــرتام مجلي ــاون والاح ــدال والتســامح والتع ــىل الاعت ع
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ــوي والتوســع  ــر العمــل الإر�ــادي النفــي والاجامتعــي والرتب و�أدايهنــم وثقافاهتــم، وتطوي
فيــه حبيــث يكــون دلى املر�ــدين فكــرة وافيــة عــن لك طالــب ومالحظــة ومتابعــة لك مــا 
ميكــن �أن يكــون مصــدًرا للتطــرف �أو الاحنــراف وتشــجيع القــمي الإجيابيــة دلى التالميــذ، 
والتواصــل مــع �أوليــاء الأمــور وتبــادل املعلومــات واملالحظــات معهــم، واملراقبــة عــىل حنــو 
غــري مبــارش ولكــن فعــال واحــرتايف لســلوك التالميــذ وعالقاهتــم واهامتماهتــم ومــا ميكــن �أن 
ــية. واملراجعــة  جيــااًب �أو ســلًبا ومواصــةل املتابعــة والاهــامتم بعــد الفــرتة ادلراسس ــه اإ ــر في يؤث
املسســمترة للمنــاجه واحملتــوى التعلميــي ومالحظــة عالقهتــا ابلتطــرف �أو الاعتــدال والتســامح 
واملشــاركة مــع الإدارة الرتبويــة والتعلمييــة يف التغذيــة الراجعــة وتبــادل الــر�أي حــول املنــاجه 

واحملتــوى التعلميــي.

ومتثــل املؤسســات ادلينيــة )دور العبــادة والافتــاء وادلعــوة والإر�ــاد( احللقــة الأضعــف 
ــة  ــة، ذكل �أن املســاجد والأنشــطة ادليني والأكــر خطــورة يف مواهجــة التطــرف والكراهي
متثــل الســاحة الأكــر �أمهيــة وجاذبيــة للجامعــات املتطرفــة للبحــث عــن الأنصــار واملؤيديــن، 
كــام �أن جــزًءا كبــرًيا مــن الفكــر واحملتــوى ادليــين املتــاح واملتقبــل واملتبــع يف احليــاة ادلينيــة 
والسسياسســية ميثــل �أيًضــا مصــدًرا �أساسســًيا للتطــرف وادلعــوة والتجنيــد للجامعــات الإرهابيــة.

ــدم  ــني، وتق ــا يف مواهجــة املتطرف ــاًل وهمًم ــة دوًرا فاع ــؤدي املؤسســة ادليني ميكــن �أن ت
ــىل  ــم واحلــض ع ــني ومواهجهت ــىل املتطرف ــرد ع ــة لل ــة همم ــز ديني ــور مصــادر وحواف للجمه
ن كثــرًيا  التســامح والاعتــدال، ولكــن ذكل حيتــاج اإىل وعــي ديــين متقــدم، وميكــن القــول اإ
ــدم  ــه يق ــرمغ �أن ــات ب ــدارس والفضائي ــدم يف املســاجد وامل ــين اذلي يق ــاب ادلي ــن اخلط م
برعايــة دول حتــارب املتطرفــني ويفــرتض �أهنــا ضــد التطــرف، ولكنــه خطــاب يشــجع عــىل 

ــة. التطــرف والكراهي

ــه،  ــرمغ �أمهيت ــدل ب ــين املعت ــاب ادلي ــىل اخلط ــي ع ــامتد بشــلك رئي ــدم الاع ــب ع جي
لكــن ادلوةل احلديثــة تقــوم عــىل الرابطــة واملصــاحل الوطنيــة، ويف ذكل تنشــئ هويــة 
ثنيــة واملذهبيــة، وميكــن �أن يتفــوق  مشــرتكة تشــمل مجيــع الأفــاكر والاجتاهــات ادلينيــة والإ
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سســنادها ابلأدةل  املتطرفــون يف خطاهبــم ادليــين، ذكل �أهنــم �أكــر د�أاًب يف توضيــح �أفــاكرمه واإ
ــدي.  ــين الســائد والتقلي املعمتــدة يف اخلطــاب ادلي

لقــد تعــرض اخلطــاب ادليــين العقــالين لالإقصاء واملالحقة عىل يد الســلطات السسياسســية، 
وفقــدت بــذكل حليًفــا ممكنـًـا يف املواهجــة ادلينيــة، لكــن ل بــد مــن رّد الاعتبــار لهــذا التيــار 
ومتكينــه مــن العمــل والت�أثــري، و�أن يعــاد تنظــمي املؤسســة ادلينية ســواء عىل املسســتوى الإداري 
والتنظميــي يف عالقهتــا ابجملمتــع وادلوةل لتــؤدي دوًرا اإر�ــادايًّ حقيقيًّــا يسســتوعب �أهــداف ادلوةل 
واجملمتــع  وقميهــام، وليكــون الإمــام وادلاعيــة واملفــي ميــك احملتــوى العلمي الأســايس والروري 
وقــادًرا عــىل تزويــد امجلهــور ابلفكــر والفقــه التقليــدي املعتــدل. و�أن ميتلــمك معــارف وهمــارات 
يف الإر�ــاد النفــي والرتبــوي جتعــه قــادًرا عــىل فهــم احتياجــات ومشــالكت مجهور املســجد 
الفرديــة ومالحظــة الاجتاهــات وادلوافــع الاجامتعيــة والنفسســية للتطــرف. وتطويــر العالقــة 
بــني املؤسســة ادلينيــة والعاملــني فهيــا واملؤسســات التعلمييــة والاجامتعيــة والتمنويــة والإعالمية 

لتكــون املؤسســات التعلمييــة والإر�ــادية متاكمــةل وليســت متناقضة.

دارة املواهجــة مــع التطــرف  ورمبــا يكــون الإعــالم هــو احللقــة الأكــر �أمهيــة وخطــورة يف اإ
والكراهيــة، فوســائل الإعــالم بتطبيقاهتــا اخملتلفــة تتغلغــل اليــوم يف حيــاة النــاس وعالقاهتــم، 
ويف ذكل تتعــدى مســؤولية الإعــالم املواهجــة املبــارشة، لكهنــا تتســع يف �أهدافهــا ورؤيهتــا اإىل 

مظــةل واســعة مــن الأهــداف والسسياســات واخلدمــات.

ويالحــظ �أن اخلطــاب القــامئ عــىل التوســع يف انتقــاد الإرهــاب يتضمــن توســًعا يف نــرش 
الأخبــار قــد خيــدم املتطرفــني مــن حيــث يريــد العكــس، فــال بــد مــن احلــذر يف نــرش الأخبار 
والــرّد عــىل املتطرفــني ابحلــدود الــي ل ختدهمــم، ومــن املهــم مراجعــة اخلطــاب الإعــاليم لأجل 
ــريف والفكــري  ــراغ املع ــي تســامه يف ســد الف ــة ال ــات الإعالمي ــوى واخلدم التوســع يف احملت
وتشــلك قــا تــرصف الشســباب والأطفــال عــن التطــرف وامجلاعــات املتشــددة، وتكــرس قــمي 
امجلــال والتســامح يف اجملمتــع، وتــزود املواطنــني ابملعرفــة واخلدمــات الــي تقلــل مــن الشــعور 

ابخلــواء والفــراغ.
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احلــاةل املفضــةل للعمــل اجملمتعــي يه �أن تتحــول الرامــج والأنشــطة الثقافيــة والتعلمييــة اإىل 
مصــاحل جممتعيــة واســتارات جتاريــة قابــةل للــرحب �أو الاسســمترار، وبعــض هــذه املرشوعــات 
ا لتكــون اســتاًرا نحًجــا، وبعضهــا ميكــن  مثــل دور النــرش وقصــص الأطفــال ختطــو جيــدًّ
دمعــه �أو رشاء خدماتــه مثــل املــرح والأفــالم وادلرامــا والكتــب والقصــص والفنــون 

واملوسســيقى ليتشــلك حولهــا ســوق ومصــاحل جتتــذب الأجيــال وامجلهــور.

اإن لك الاقرتاحــات والتصــورات للمواهجــة اجملمتعيــة مــع الكراهيــة والتطــرف تركــز عــىل 
تفعيــل اجملمتعــات لتشــارك يف مواهجــة التطــرف وحاميــة الشســباب مــن امجلاعــات املتطرفــة، 
ويــ�أيت الضــامن الأســايس ملواهجــة التطــرف يف بيئــة حصيــة وفاعــةل لــلأرسة والســوق 
والثقافــة واملؤسســات الاجامتعيــة والإدارات الرمسيــة خلدمــات اجملمتــع والتعلــمي والشــؤون 
ادلينيــة، وميكــن الاسســتدلل عــىل اجملمتــع الفاعــل اذلي ميــك املناعــة مــن التطــرف وخيلــو 
ــة  ــة والاجامتعي ــة الصحي ــمي والرعاي ــة يف التعل ــة العام ــؤرشات التقليدي ــة ابمل ــن الهشا� م
ــراد والســوق واملؤسســات  ــة ابلأف ــة واجلــرامئ والشــعور ابلرضــا والثق واملؤسســات الثقافي
نتــاج الثقــايف والفــين، وبــرمغ �أهنــا ل تــدّل مبــارشة عــىل مواهجــة  الوطنيــة والاسســهتالك والإ
ــراد �أســوايء يشــعرون ابلرضــا  ــىل �أف ــادر وع ــل وق ــع فاع ــىل جممت ــدل ع ــا ت التطــرف ولكهن

ــع. ــاج يف ادلوةل واجملمت ــتعدون للمشــاركة والاندم ومسس

ــبكة  ــا بشس ــدو مرتبًط ــة يب ــع التطــرف والكراهي ــن املواهجــة م ــث ع ــاإن احلدي ــذا ف هك
ــةل  ــ�أيت حمص ــرف ت ــة التط ــي مفواهج ــي والتعلمي ــادي والاجامتع ــن الأداء الاقتص ــعة م واس

للنجــاح الاقتصــادي والاجامتعــي لــدلوةل والأفــراد.
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مثــة اختــالف وجــدل ديــين كبــري وممتــد يف الأفــاكر واملعتقــدات حيــدث اليــوم يف 
اجملمتعــات والأرس واملؤسســات بــني الأفــراد والأجيــال والاجتاهــات وامجلاعــات واملذاهــب، 
وتنشــ�أ بســبب ذكل خالفــات اجامتعيــة يف العمــل والأرس والإخــوة والأقــارب والأصدقــاء 
ــني الأزواج  ــاء �أو ب ــني الآابء والأبن ــة مزجعــة ب ــات عائلي ــد يتحــول اإىل خالف والزمــالء، وق

تصــل اإىل الانفصــال والقطيعــة، وتتدخــل فهيــا احملــامك.

ويالحــظ يف هــذه املرحــةل الانتقاليــة الــي نعيشــها ومــا فهيــا مــن حتــولت كــرى، �أن 
كثــرًيا مــن النــاس وخباصــة اجليــل اجلديــد يراجعــون كثــرًيا مــن البدهييــات والأفــاكر الــي 
لهيــا  ــل املناقشــة والــرّد، �أو ابلنظــر اإ ــل الســابق، ابعتبارهــا مســلامت ل تقب محلهــا اجلي
ــية ورصاعــات  مقدســات ل حتمتــل اخملالفــة �أو النقــض، .. ويف ذكل حتــدث �أزمــات نفسس

ــات والأرس واملؤسســات. ــال ويف اجملمتع ــني الأجي ــة وظاهــرة ب خفي

دارة ومعاجلــة الأفــاكر واملعتقــدات بتطبيقــات مرتامكــة وراخســة مل تُراجــع  لقــد ارتبطــت اإ
�أو تناقــش ومسســمتدة مــن �أحــاكم الــردة والــزواج واحلسســبة �أو الأمــر ابملعــروف والهنــ�ي عــن 
ذ يعتقــد كثــري مــن النــاس �أنــه ملــف رشعـًـا بتصحيــح اخلطــ�أ، مث ينشــئ مواقــف  املنكــر؛ اإ
ــري والغضــب  ــة الواجــب الرشعــي ابلتغي ــع اخملالفــني اســتناًدا اإىل مظن ــة وانفصــال م كراهي

واملفاصــةل، والشــدة مــع املنكــر واخلطــ�أ!

كــراه والــرصاع  يبــدو منطقيـًـا �أن اجلــدل مــع حــاةل الاختــالف ادليــين وحمــاوةل تغيريهــا ابلإ
عــادة اجلــدل مــع املصــادر ادلينيــة الــي �أسســت لهــذا الــرصاع، مثــل  ىل اإ والنفــور حيتــاج اإ
املنظومــات الإســالمية احلديثــة )الأســلمة( و�أحــاكم الــردة وتطبيقاهتا الاجامتعيــة والتنظميية 
والترشيعيــة، واحلسســبة واجلهــاد والأمــر ابملعــروف والهنــ�ي عــن املنكــر، وتقديــس الأفــاكر 
نشــاء حــاةل  والتجــارب والتــارخي وحتويلهــا اإىل معتقــدات ل ميكــن املــّس هبــا �أو خمالفهتــا، واإ
مــن املفاصــةل والغضــب مــع اخملالفــني، ومتنــح هــذه احلــاةل �أحيــاًن تســميات مثــل املفاصــةل 
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الشــعورية والمتــز واسســتعالء الإميــان، والكراهيــة والقســوة النا�ســئة عــن املعتقــدات 
ــايف،  ــين اإىل اجامتعــي وثق ــين وادلي ــل الاجامتعــي اإىل دي ــا، وحتوي ــئة له ــاكر �أو املنشس والأف
والمتيــز/ اخللــط بــني الأصــول والفــروع وترتيــب املســائل والأحــاكم يف �أمهيهتــا ومعرفهتــا، 
دارة اخلــالف وتنظميــه واســتيعابه، فهــ�ي موهجــة ابتــداء  .. ولكــن هــذه املقــاةل مشــغوةل ابإ
ــن املنشــغلني ابلختــالف يف الشــ�أن  ــاب والنا�ــطني واحملاوري اإىل الآابء والأســاتذة والكت

ادليــين مــن الأصدقــاء والزمــالء والأقــارب.

ميــان بــه، فهــذا  جبــار �أحــد عــىل �أن يؤمــن ب�أمــر �أو منعــه مــن الإ وابلطبــع، فــال ميكــن اإ
ــه همــام  ــاكره ومعتقدات ــل �أن حياســب �أحــد عــىل �أف ــه، ول يعق �ــ�أن ل ســلطة لأحــد علي
ماكنياتنــا �أيًضــا، .. ويف ادليــن خباصــة،  اكنــت، فــذكل يتجــاوز جمــال عالقاتنــا وســلطاتنا، واإ
فــاإن الاعتقــاد صوابــه �أو خطــ�أه هــو �أمــر مــرىج اإىل هللا وحــده، ول يعقــل �أن هللا 
يطلــب منــا �أن حناســب النــاس عــىل معتقداهتــم و�أفــاكرمه ومــا يؤمنــون بــه �أو ل يؤمنــون، 
ومــن يظــن �أن ذكل مــن واجبــات النــاس �أو الســلطات، فقــد محــل ادليــن مــا ليــس فيــه، 
ــراه يف  ك ــاىل: »ل اإ ــال تع ــك هل. ق ــده ل رشي ــه نفســه وح ــص هللا ب ــا اخت ــح نفســه م ومن
ادلين«)البقــرة، 256( »�أف�أنــت تكــره النــاس حــىت يكونــوا مؤمنــني« )يونــس، 99( »قــل 
احلــق مــن ربــمك مفــن �ــاء فليؤمــن ومــن �ــاء فليكفــر« )الكهــف، 29( »ول جتادلــوا �أهــل 
لهــمك واحــد  لهنــا واإ ليــمك واإ لينــا و�أنــزل اإ آمنــا مبــا �أنــزل اإ ل ابلــي يه �أحســن، وقولــوا � الكتــاب اإ

وحنــن هل مســلمون« )الكهــف، 46(

ن حماسســبة النــاس عــىل �أفــاكرمه ومعتقداهتــم همــام اكنــت �أو مطالبهتــم مبــا يفــوق قناعاهتــم  اإ
ــني  ــط ب ــد ومــؤمل، و�أســو�أ مــن ذكل هــو الرب ــزاع و�ــقاق ممت ــر ون ــر الضامئ ــؤدي اإىل قه ي
نســاًن  الهويــة �أو الشــخصية وبــني املعتقــدات والأفــاكر، فالإنســان ل يغــري �ــيئًا يف كونــه اإ
�أن يعتقــد �ــيئًا �أو ل يعتقــد �أو يؤمــن ب�أمــر �أو ل يؤمــن، واملواطــن ل يغــري يف مواطنتــه 
ــة  ــات والقراب ــل واملؤسســات ويف العالق ــال يف العم ــذا احل ــه، وك ــاكره ومعتقدات ــيئًا �أف �
ــزواج �أو  ــة �أو ال ــة �أو الرشاك ــة �أو الصداق ــري يف القراب ــة ذلكل ول يغ ــة، ل عالق والصداق
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ــا بتنظــمي الأفــاكر  نن البنــوة �أو الأخــوة �أو العمــل �أو اجلــرية �أو املواطنــة معتقــد �أو فكــر، اإ
ــرّش،  ــح اباب لل ــات وماكســب وخمــارس عــىل ذكل نفت ــب �أحــاكم وعالق ــدات وترتي واملعتق
ولعلنــا فتحنــا اباًب للــرّش والــرصاع خيــرب البيــوت والأرس وهيــك احلــرث والنســل ويدمــر 
ــاس، و�أســو�أ  ــني الن ــط ب ــكك الأوارص والرواب ــامل واملصــاحل، ويف ــات والأع ادلول واجملمتع
مــن ذكل التفتيــش والتحقيــق يف ضامئــر النــاس و�أفــاكرمه، كيــف نلــوم حمــامك التفتيــش �أو 
ــل ويف املؤسســات والترشيعــات؟ ــا، ب ــا وجممتعاتن ننتقدهــا وحنــن منــارس ذكل يف عالقاتن

يكفــي النــاس �أن يفكــروا ويبحثــوا بصــدق مث يؤمنــوا �أو ل يؤمنــوا، و�أل يشــعروا 
�أهنــم همــددون يف حياهتــم ومصاحلهــم وعالقاهتــم بســبب مــا يفكــرون فيــه، فنحــن ندفعهــم 
ــرًيا خماطــر اخلطــ�أ يف  ــوق كث ــة والهــالك وخماطــر تف ــار اإىل الهاوي ــباب الصغ وخباصــة الشس

ــادي. ــر الاعتق الفك

يفــرتض �أن الإنســان وحــده قــادر عــىل املعرفــة والإدراك، فــال يعقــل �أن حياســب هللا 
ــا �أن هللا حياســب  ــىل الإدراك والتفكــري، وطامل ــن ع ــوا قادري ــراًدا دون �أن يكون ــاس �أف الن
النــاس، فلــامذا نفعــل حنــن ذكل �أيًضــا، ومــن �أيــن جــاء هــذا التفويــض لأحــد �أن حياســب 
ميانــه، وكيــف عــرف �أنــه عــىل صــواب و�أن غــريه عــىل خطــ�أ،  ميانــه �أو عــدم اإ �أحــًدا عــىل اإ
فلــو كنــا نعــرف ابلفعــل ملــا اكن حســاب يف اليــوم الآخــر، بــل لنتفــت احلمكــة مــن اليــوم 
ــا ســوف  ــاة عــىل م ــاك مــن حياســب يف هــذه احلي آخــر وهن ــوم � ــامذا يكــون ي الآخــر، فل
حياســب هللا عليــه النــاس يــوم القيامــة؟ وهــل يعقــل �أن حياســب �أحــد �أو حيــامك مرتــني؟ 
ن كنــا  ن اكن مــا فعلنــاه حبــق �أحــد خطــ�أ فكيــف نصلــح خطــ�أ قــد ل ميكــن اإصالحــه؟ واإ واإ
آخــر وملــاذا حياســب هللا النــاس؟ يكفــي  ل خنطــئ وهــذا مسســتحيل؛ فلــامذا يكــون يــوم �
النــاس �أن يكونــوا صادقــني مــع هللا وهــذا �أمــر ل دخــل لأحــد بــه، ويكفينــا �أن ل يعتــدي 
عــىل �أحــد �أو ل يــؤذي �أحــًدا مــن النــاس يف �أنفســهم �أو مــا ميلكــون، ومــا عــدا ذكل ف�أمــره 

اإىل هللا، قــال تعــاىل: »هــذا يــوم ينفــع الصادقــني صدقهــم«. )املائــدة، 119(
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ــئه  ــبة الأبنــاء �أو الصغــار اإىل مــا ينشس جيــب �أن ننظــر وخباصــة الآابء والكبــار يف حماسس
ذكل يف نفوســهم وحياهتــم ومصائــرمه، ومــا ميكــن �أن نلحقــه مــن �أذى ورضر قــد حيوهلــم 
صــاابت دامئــة  ــون مــن هشا�ــة واإ اإىل ممترديــن �أو خطرييــن عــىل �أنفســهم واجملمتــع �أو يعان
يف �أجســاهمم ونفوســهم ومشــاعرمه وعالقاهتــم ابجملمتــع ومبــن حوهلــم، وبعــض النــاس ل 
يقــدرون عــىل الانــامتء اإىل اجملمــوع، وبعضهــم ل يقــدرون عــىل اجملامــةل واخلضــوع يف الأفــاكر 
ننــا قــد  واملعتقــدات، ويف قهــرمه �أو حماســبهتم عــىل مــا يفــوق طاقهتــم �أو طبيعهتــم؛ فاإ
يــذاء �أنفســهم حــّد املــوت �أو التخلــص مــن حياهتــم �أو اإىل حيــاة �أخــرى مليئــة  ىل اإ ندفعهــم اإ

ابلضيــاع.

ليــس مقلقًــا �أن يفكــر الأبنــاء والتالميــذ والنا�ســئة ولكــن القلــق واخلــوف يف قهــر 
ضامئــرمه، ومــا خييــف �أكــر �أن يشــعر �أبنــاؤن �أو مــن هيمنــا �أمــرمه وهيمهــم �أمــرن �أو حنهبــم 
وحيبوننــا �أننــا نتوقــع مهنــم غــري مــا يريــدون �أو يطيقــون �أو حيبــون �أو يســلكون �أو يفكــرون 
فيــه �أو يؤمنــون بــه.. �أو يظنــون ب�أننــا ل نتقبلهــم يف احلقيقــة، رمغ حمبتنــا هلــم، فــذكل يثقــل 

عــىل ضامئــرمه، ويف هــذا الثقــل عــىل ضامئــرمه قــد حياسســبون �أنفســهم �أو يعاقبوهنــا.

جيــب �أن يعرفــوا �أننــا نتقبلهــم وحنهبــم كــام مه ول نتوقــع مهنــم �أن يغــريوا �ــيئًا. ونتضامــن 
ــة  ــع املثالي ــة م ــة املتاح ــادةل واحلري ــة املتب ــروا، فاحملب ــرروا �أو فك ــام ق ــال رشوط وهم ــم ب هم
ــة  ــاة النــاس وعالقاهتــم. واحملب يف الســلوك والأفــاكر تنشــئ خماطــر غــري متوقعــة عــىل حي
ــر  ــا، .. القه ــم ل ندركه ــرية دلهي ــانة كب ــا ومع آلًم ــد تنشــئ � ــا ق ــا لأبنائن ــي مننحه ــة ال واحلري
آابهئــم، �أو التالميــذ عــىل �أســاتذهتم �أو الصغــار عــىل  كــراه جيعــل الأبنــاء يمتــردون عــىل � والإ
الكبــار؛ وهــذا المتــرد حيمهيــم وينضجهــم يف غالــب الأحيــان، ولكــن احملبــة والتضامــن قــد 
جتعلهــم يمتــردون عــىل �أنفســهم .. وهــذا مــا جيــب �أن جيعلنــا اليــوم خائفــني كثــرًيا مــن وعــىل 

ــنا و�أبنائنــا. �أنفسس

ــري يف  ــور كب ــا حض ــا ومعلن ــا وعالقاتن ــوار يف حياتن ــزع للح ــري املف ــاب الكب ــل الغي يقاب
آن الكــرمي ومقاصــد الرشيعــة الإســالمية، حــىت يــاكد احلــوار يكــون قضيــة �أساسســية  القــر�
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ــرصاع الفكــري  ــا ويف ال دراكه ــة واإ ــن احلقيق ــمل والبحــث ع ــم والع ــوة والفه يف حــراك ادلع
والسســيايس والاجامتعــي ويف القبــول والرفــض، وهــو تناقــض جعيــب بــني واقعنــا وفكــرن.

آن الكــرمي مواضــع ل تعــد ول حتــى للحــوار، احلــوار بــني هللا واملالئكــة،  فنجــد يف القــر�
ــن يفســد  ــا م ــل فهي ــوا �أجتع ــة، قال ــل يف الأرض خليف ــة اإين جاع ــك للمالئك ــال رب ذ ق »واإ
ــوار  ــاء، وح ــني هللا والأنبي ــوار ب ــس، واحل بلي ــني هللا واإ ــوار ب ــرة، 30( واحل ــا..« )البق فهي
الأنبيــاء مــع قوهمــم، وحــوار الأنبيــاء والصاحلــني مــع �أنفســهم، واحلــوار بــني الأنبيــاء وقوهمــم، 
آن دعــوة اإىل احلــوار يف العــمل وادلعــوة  واحلــوار بــني املؤمنــني وغــريمه. وجنــد يف القــر�

ــاة والإنســان. ــا للحي ــاة، ومهنًج واحلي

واحلــوار ليــس فقــط لتوضيــح القضــااي الــي خيتلــف علهيــا، ولكنــه يقــرب النــاس مــن 
بعضهــم وخيلــق حركــة فكريــة وجممتًعــا متعلًمــا متحــراًك، وغيــاب احلــوار يف جممتــع جيعــه جممتــع 
ــا، وحيــول  ــزوةل عــن بعضه ــم جــزًرا مع ــراد جيعله ــات الأف ــه يف عالق ــف، وغياب ــر وعن قه
مهوهمــم اإىل الغــرق يف اذلات وادلوران حولهــا حــىت درجــة املــرض والهــوس، وغيــاب 
ــف  ــل هجــوًدا وتاكلي ــا تتحم ــعوهبا وجيعله ــر بش ــا وي ــل مصاحله ــني ادلول يعط ــوار ب احل
زائــدة ميكــن الاسســتغناء عهنــا وتوفريهــا �أو اسســتخداهما يف املصــاحل والاحتياجــات. وميكــن 
�أن جنعــل احلــوار مهنًجــا للرتبيــة وتكويــن القناعــات و�أســلوب احلركــة الفكريــة يف التنشســئة 
وهتيئــة الــروح املوضوعيــة يف مواهجــة مســائل اخلــالف ويف تقبــل الفكــرة املضــادة بطريقــة 

عقالنيــة واقعيــة.

ــن ادلاخــيل لشــخصية الإنســان واملؤمــن اذلي جيــب  وموضــوع احلــوار يرتبــط ابلتكوي
�أن يفكــر كيــف يتعــمل ويدعــو النــاس ويفتــح قلوهبــم وعقوهلــم عــىل احلــق والصــواب، ول 
ــمتر احليــاة يف حــاةل الضعــف �أو القــوة ويف حــاةل احلــرب �أو يف  بــد مــن احلــوار حــىت تسس
الســمل فــال �أحــد يسســتطيع �أن يسســتغين عنــه همــام عــال �ــ�أنه، �أو اكنــت قوتــه فــرًدا اكن �أو 

ــا �أو دوةل. مجموعــة �أو جممتًع
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حــدى اهلمــوم الكبــرية للعاملــني يف ادلعــوة والرتبيــة والتعلــمي والإعالم  وقضيــة احلــوار يه اإ
ليــه كأســاس للثقافــة  والسسياســة وادلبلوماسســية والتجــارة والتســويق، وتزتايــد احلاجــة اإ
ــج  ــار الرام ــال ازده ــبيل املث ــىل س ــظ ع ــمي، ونالح ــات والتنظ ــمي والعالق ــل والتعل والعم
ــية  ــاكد احلــوار يكــون الســمة الأساسس ــت حــىت ي ــات والإنرتن ــايم الفضائي ــع تن ــة م احلواري
للفضائيــات والإنرتنــت، وتعمتــد عليــه متاًمــا مؤسســات التعلــمي عــن بعــد والتعلــمي املسســمتر؛ 

ــه تفقــد هــذه الرامــج جوهرهــا وجدواهــا. فبدون

واكن احلــوار قبــل الإســالم كــام يف احلضــارة والفلســفة اليوننيــة فنًــا قامئًــا بذاتــه؛ 
فاحملــاورة حتــدد موضوعـًـا لدلراســة، وليــس القصــد مهنــا اخلــروج بنتيجــة بصــدد املشــالكت 
املعروضــة بقــدر مــا جتعلنــا �أقــدر عــىل اجلــدل يف لك املوضوعــات، فهــدف احملــاورات مل 
مــداد النــاس ابملعلومــات واملعــارف بقــدر مــا تقدمــه مــن مســاعدة عــىل التــدرب  يكــن اإ
عــىل فنــون اجلــدل. ولكــن الهــدف الأســايس للحــوار يف الإســالم هــو وصــول النــاس اإىل 
ل  احلــق ابلطريقــة الــي تعمــق الإميــان يف نفوســهم، وتــرشح بــه صــدورمه »مــا رضبــوه كل اإ
ــه ويعيــب  جــدًل بــل مه قــوم خصمــون« )الزخــرف، 58( فالإســالم يرفــض اجلــدل ذلات
عــل فئــة مــن النــاس �أهنــم مل يســلكوا الطريقــة الصحيحــة يف احلــوار؛ لأن ذكل ل يلــزم مــن 
قريــب ول مــن بعيــد بــل حاولــوا �أن يســلكوا طريــق اجلــدل احملــض اذلي يدفــع الإنســان 
اإىل الهــروب، وقــد يسســتخدم بعــض املؤمنــني هــذا الأســلوب فهــم ليســوا مبنــ�أى عــن ذكل 
ــا يســاقون اإىل  ــني كأمن ــا تب ــك يف احلــق بعدم ــني لاكرهــون جيادلون ــن املؤمن ــا م ن فريق »واإ
ــاًل  ــني جيــدون احلــق والصــواب ثقي ــض املؤمن ــال، 5(، فبع ــوت ومه ينظــرون« )الأنف امل
ــروب  ــة عــىل اله ــة القامئ ــون التخلــص مــن مســؤوليهتم ابلأســاليب اجلدلي ــا �أو حياول مرهقً

مــن احلقيقــة.

ذاكء الشــقاق والولــوغ يف اجلــدل  نــس واجلــن عــىل اإ ويعمــل قــادة الــرش مــن �ســياطني الإ
ــم يوحــون  ــام، 121( فه ــومك« )الأنع ىل �أولياهئــم ليجادل ــياطني ليوحــون اإ ن الشس ــمي »واإ العق
ىل �أولياهئــم ويوهجوهنــم اإىل اجلــدل احملــض للتشــكيك فقــط دون هــدف صــادق للوصــول  اإ

اإىل احلقيقــة ومعرفــة الصــواب.
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ــف،  ــر يشء جــدل« )الكه ــىل اجلــدل »واكن الإنســان �أك ــد فطــر هللا الإنســان ع لق
54( ليواجــه احليــاة بــلك مــا فهيــا مــن �أوضــاع ومالبســات و�أفــاكر بعقليــة منفتحــة قلقــة 
ل تسســتقر عــىل حــال فهــذا مــا جيعــه يف حبــث دامئ مسســمتر عــن احلــق والأفضــل والأكــر 
ــني �أو  ــق اليق ــو طري ــوااًب، والشــك ه ــر ص ــو �أك ــا ه ــواب وم ــو ص ــا ه ــة م ــوااًب، فمث ص
ثبــات اليقــني ورســوخه، وتــرى الإنســان ل يسســتقر عــىل حــال فــرتاه يبحــث عــن الــيء  اإ
ل ليمتلمــل يف رحــةل جديــدة مــن الشــك، ول  وضــده، عــن احلــق والباطــل، فــال يتيقــن اإ

ل ليبــد�أ رحلتــه الطويــةل حنــو اليقــني. يشــك اإ

وقــد ر�أينــا يف عالقــات ادلول والأفــراد اضطــرااًب حــني يفشــل احلــوار �أو يفتقــد، فقتــل 
قابيــل �أخــاه هابيــل عندمــا فشــل احلــوار بيهنــام، ولكــن يبقــى العقــل هــو القــوة الصاحلــة 
ــة  ــوم القيام ــه حصــة القضــااي وفســادها، حــىت يف ي ــزن ب ــزان ي ــياء وم ــىل الأ�س للحــمك ع
ــل يــرتك هل جمــال ادلخــول يف حــوار  ــن �أمــام مصــريه، ب ل يقــف الإنســان مكتــوف اليدي
وجــدال يدافــع بــه عــن نفســه عــىل �أســاس العــداةل الــي حتــرتم يف الإنســان حقــه الطبيعــي 
نســاين  ــب اإ ن احلــوار مطل ــمل لك يشء. اإ ــام هللا اذلي يع ــاع عــن نفســه حــىت �أم يف ادلف
ومدخــل لدلعــوة والإصــالح ينبغــي �أل يكــون عليــه رشوط مسســبقة، فهــو ابلنسســبة لدلاعيــة 
�أو الرســايل �أو النا�ــط �أو اذلات الفاعــةل »لكمــة طيبــة« يلقهيــا يف �أيــة مناسســبة �أو موقــف 

�أو فرصــة لعــل هللا ينفــع هبــا ولــو بعــد حــني.

ولكــن ل ميكــن �أن يكــون احلــوار يف ظــل الغضــب والاعتقــاد اجلــازم خبطــ�أ الآخــر، مــا 
ل ويقتــي ابلــرورة الاسســامتع واحــامتل معقوليــة �أو صــواب الــر�أي  مــن حــوار �أو جــدل اإ

الآخــر واحــامتل خطــ�أ اذلات، وبغــري ذكل فــال معــى لدلعــوة واحلــوار والفكــر، ..

ــمل  ــا الع ــه �أيًض ــوة .. ولكن ــة وادلع ــتيعاب والرتبي ــد الاس ــر عن ــوار والفك ــف احل ول يق
والتقــدم واحليــاة نفســها، فاحلــوار مبــا هــو تعــمل و�أفــاكر حتــل يف اللغــة ينشــئ حــاةل علميــة 

ــي، ... ــايف والاجامتع ــي والثق ــدم الإنســاين والعلم ــدة ومتصــةل ابلتق ــة ممت وثقافي
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اللغــة يه �أســاس التقــدم واحلضــارة، فبدوهنــا ل ميكــن ترمــز الأفــاكر والعلــوم، ولكهنــا 
ــزداد  ــة ت ــىل التصــالت واملعلوماتي ــوم ع ــامئ الي ــي الق ــدم العلم ــىل حنــو خــاص يف التق وع
�أمهيــة وحضــوًرا، واللغــة مبــا يه تعبــري عــن املعرفــة ابلرمــوز الصوتيــة مث املكتوبــة، فاكنــت 
ثنائيتــان هــام: الكتابــة والقــراءة، والصــوت والاسســامتع، ويف لك احلــالت، فــاإن التواصــل 
واحلــوار هــو جوهــر العمــل والهنضــة والإصــالح، وتبــرش املعلوماتيــة مبجمتــع جديــد، وهــو 
جممتــع املعرفــة، اذلي بــد�أ ابلتشــلك بعــد اجملمتــع الزراعــي مث الصناعــي، ويف ذكل فــاإن احلــوار 
والاسســامتع والتقبــل متثــل القميــة الأساسســية والعظمــى للحضــارة املعرفيــة �أو الشســبكية! ول 
ل ابسســامتع حقيقــي، جيــب الاسســامتع �أوًل والفهــم مث تنسســيق املعطيــات وتنظمي  يكــون ذكل اإ
ــف التواصــل  ــن مواق ــر ع ــامتع يع ــاورن؛ فالسس ــن حي ــع م ــف م ــف لتتكي ــري واملواق التعاب
ليــك املصــري(  والتفــامه والاحــرتام والتعــمل والتعلــمي )وقالــوا مسعنــا و�أطعنــا غفرانــك ربنــا واإ
)البقــرة، 285(، )ول تكونــوا اكذليــن قالــوا مسعنــا ومه ل يســمعون( )الأنفــال، 21(، 
)ونطبــع عــىل قلوهبــم فهــم ل يســمعون( )الأعــراف، 100(، )اإن يف ذكل لآايت لقــوم 
ــم  هن ــال، 23(، )اإ ــم( )الأنف ــرًيا لأمسعه ــم خ ــمل هللا فهي ــو ع ــروم، 23(، )ول يســمعون( )ال
عــن الســمع ملعزولــون( )الشــعراء، 212(، )اإن يف ذكل ذلكــرى ملــن اكن هل قلــب �أو �ألقــى 
ن معــمك مسســمتعون( )الشــعراء،  آايتنــا اإ الســمع وهــو �ــهيد( )ق، 37(، )قــال الك فاذهبــا ب�

)15
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IX7IX7 - املناعة الفكرية حتمي من التطرف لكهنا مزجعة لالحتاكر والاستبداد - املناعة الفكرية حتمي من التطرف لكهنا مزجعة لالحتاكر والاستبداد

ن املناعــة الفكريــة حتمــي الأفــراد واجملمتعــات من التطــرف والتعصب  يبــدو بدهيًيــا القــول اإ
والكراهيــة، ولكــن ذكل يقتــي بطبيعــة احلــال تشــالكت فكريــة �ــامةل ل تقتــرص عــىل 
منــا تعــين �أفــراًدا فاعلــني ومسســتقلني يصعــب خداعهــم وقيادهتــم مــن  امحلايــة مــن التطــرف واإ
ــد  ــرب والإســالم تري ــامل الع ــية يف ع ــدو �أن الســلطات السسياسس ــة، ويب ــري مشــاركة عام غ

مواطنــني معتدلــني ويف الوقــت نفســه اتبعــني لهــا حــىت يف اســتبدادها وفســادها!

تعــين املناعــة الفكريــة »قــدرة الفــرد واجملمتــع والســلطات عــىل الإدراك واملعرفــة والاجتــاه 
حنــو: احلــق مبــا هــو المتيــز بــني العــدل والظــمل واخلطــ�أ والصــواب، واخلــري مبــا هــو المتيــز 
دراك اخلطــر والهتديــد مث جتنهبــام، وامجلــال مبــا هــو المتيــز بــني القبيــح  بــني الضــار والنافــع، واإ

واحلسن«.

وبطبيعــة احلــال فــاإن تعزيــز املناعــة الفكريــة يعــين تزويــد الأفــراد واجملمتعــات ابملهــارات 
واملعــارف الــي متكهنــم مــن التفكــري الصحيــح وجتنــب اخلطــ�أ والاحنــراف والتطــرف 
ونقــص املعرفــة واملهــارات، ويف موجــة التطــرف والكراهيــة والعنــف الــي تصعــد يف عــامل 
ــاة  ــة واملدمــرة حلي ــة مــن الرصاعــات العنيف ــوم، وتنشــئ حــاةل مرعب العــرب واملســلمني الي
فئــة واســعة مــن النــاس ومصاحلهــم، كــام �أدت اإىل عــدم الاسســتقرار والهجــرة والفقــر 
والهشا�ــة الاجامتعيــة والاقتصاديــة تتشــلك رضورات قصــوى لبنــاء منظومــات مواهجــة 
مــن الاعتــدال والتســامح وتنظــمي العالقــات واملصــاحل عــىل النحــو اذلي مينــح هــذا اجلــزء 

ــه. ــامل ويتقب ــل الع ــامل، و�أن يتقب ــتقرار واملشــاركة يف الع ــامل والرضــا والاسس مــن الع

ولكــن حتقيــق هــذا الهــدف ل ميكــن �أن يكــون خطــة واحضــة �أو برنجًمــا حمــدًدا، �أو يف 
ننــا ل منــك دليــاًل واحًضــا ومجمًعــا عليــه لأجــل تعزيــز الأمــن الفكــري �أو  عبــارة �أكــر دقــة فاإ
لتعريــف ثقافــة الســالم!، وتكتنــف الفكــرة مجموعــة كبــرية مــن املعطيــات احمليطــة ابلأفــاكر 
ــتقةل، ويف تفاعلهــا مــع بعضهــا تنشــ�أ متواليــة معقــدة مــن النتــاجئ  والعالقــات ل تعمــل مسس
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ن وجــدا ل يعرفهــام �أحــد، ول ميــك �أحــد احلــق �أو  واملســارات. فالصــواب واحلقيقــة اإ
زاء ذكل  ــك اإ ــق، ول من ــا صــواابت وحقائ ــاس، واحلــال �أهن ــىل الن ــام ع ــة يف فرضه الوصاي
ــه، �أو  ــرتب من ــؤدي اإىل الصــواب �أو يق ــدي اذلي ي ــنا التفكــري النق ــمل �أنفسس ســوى �أن نع
يديــر بــه الإنســان نقــص معرفتــه، ويتعــارض ذكل بطبيعــة احلــال مــع املنظومــة الســائدة يف 

التعلــمي والعالقــات واملصــاحل والتدافــع الاجامتعــي حولهــا.

ــه  لي ــاكم اإ ــا ميكــن الاحت ــا واحًض ــك تعريًف ــزة مت ــة جاه ــس وصف ــي لي والســمل الاجامتع
ــه  ــة ليقدم ــة �أو الأيديولوجي ــا الســلطة الفكري ــد �أيًض ــك �أح ــه، ول مي ــتدلل علي �أو الاسس
للنــاس، ليــس ســوى العقــد الاجامتعــي اذلي تنتظــم حــوهل �أغلبيــة النــاس ليــس ابعتبــاره 
ســالًما يف احلقيقــة ولكــن لأنــه يعــري عــن اجهتــاد الأغلبيــة يف رؤيهتــا ملصاحلهــا وعالقاهتــا، 
ــح  ــة والتصحي ــا لأجــل الســالم جيــب �أن نظــل ملزتمــني ابملراجع ــرورة �أنن ــا يعــين ابل م
ن اكن يتناقــض مــع التطــرف والتعصــب  وعــىل حنــو دامئ ومؤســي ومتقبــل، وهــو عقــد واإ
نــه يتعــارض �أيًضــا مــع الاســتبداد والظــمل والإقصــاء والهتميــش الاجامتعــي والاقتصــادي. فاإ

ــف  ــد خمتل ــبة والتشــبيك حيــل عــرص جدي ــات احلوسس ــة لتقني ويف التحــولت املصاحب
يف مــوارده وعالقاتــه عــن العصــور الســابقة تتشــلك حــالت جديــدة هممــة جيــب �أخذهــا 
ــام  ــه، ك ــه وقمي ــه وعالقات ــًدا يف مصاحل ــامل موح ــت الع ــي جعل ــة ال ــل العومل ــار، مث ابلعتب
ــتقةل عــن املــدارس والأرس  تشــلت مصــادر جديــدة بــال حــدو للمعرفــة والتواصــل مسس
ــرًيا يف  ــاًك صغ ــا رشي ــه، وجتعله ــط والتوجي ــمي والضب ــة للتعل ــة واجملمتعي واملؤسســات الرمسي
ــا  ــة اإىل درجــة �أن الفــرد مب ــده ابملعلومــات واملعرفــة، وصعــدت الفردي صياغــة الفــرد وتزوي
هــو كــذكل �أصبــح مركــز التفكــري يف املنــاجه والرامــج بــل ويف تصمــمي الســلع واملنتجــات 
واخلدمــات �أيًضــا، ويف هــذا الانتقــال والتحــول والتعدديــة الهائــةل يف مصــادر املعرفــة 

والتقــدم تســود حــاةل مــن عــدم اليقــني.

ــر وصفــة جاهــزة  ــا تقــدمي الاعتــدال والتنوي مل يعــد يف ظــل هــذه احلــاةل الســائدة ممكن
�أو ميكــن فرضهــا مبؤسســات الســلطة وحماسســبة النــاس عــىل �أساســها، ليــس ســوى الثقــة، 
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ــة، ول  ــن حيــوز الثق ــوم هــو م ــامئ الي ــرصاع الق ــز يف ال ــه، والفائ ــق ب ــن تث ــع م ــاس تتب الن
منــك لأجــل بنــاء الاعتــدال والتســامح ســوى �أن ننشــئ بيئــة مــن التفكــري احلــر والناقــد 
طــالق اخليــال ولك �أدوات املعرفــة لالقــرتاب مــن  والســؤال والتــوق ادلامئ اإىل املعرفــة، واإ
ــن الفكــري يف  ــاإن الأم ــىل حنــو معــيل ف ــرة، وع ــن �ــك ومغام ــا يف ذكل م الصــواب، مب
جوهــره يكــون »اذلات الفاعــةل« �أو الفــرد القــادر بكفــاءة ونزاهــة عــىل التفكــري والإدراك، 
منــا منظومــة مــن القــمي الاجتاهــات  ولكــن ذكل ليــس همــارة جاهــزة ميكــن تقدميهــا للفــرد، واإ

والسسياســات، .. وميكــن ببســاطة �أن نســمى هــذه املنظومــة تعزيــز الأمــن الفكــري.

ــة،  ــص املعرف ــني �أو الإدراك ادلامئ بنق ــدم اليق ــىل �أســاس ع ــوم ع ــة الي ــلك املعرف تتش
وهكــذا مل يكــن الت�أمــل والبحــث عــن احلمكــة والعــمل والفلســفة وادليــن والفــن والأســطورة 
ــه ادلامئ اإىل  ــها الســؤال، ويف توق ــي ينشس ــه ال ســوى �أدوات الإنســان ومصــادره يف لهفت
املعرفــة. مث تشــلت رمــوز وطقــوس لتختــرص الســؤال والإجابــة وتقرهبــا. ويف ذكل تغريت/ 
تطــورت/ تشــوهت الروايــة الأوىل للســؤال والتــوق اإىل املعرفــة واخللــود، مث نشــ�أت روايــة 
ــا،  ــة ببعضه ــاج مصــادر املعرف ــئة. ويف اندم ــا املنشسِ ــا وروايهت ــن �أصله ــتقةل ع ــوز مسس للرم
تشــلت منظومــات معرفيــة تبــدو مسســتقةل عــن الأصــل، كــام ينشــ�أ الرونــز مــن احلديــد 

والنحــاس ويكــون �أكــر جــامًل ومتاســاًك!

ــتقةل عــن بعضهــا، وقــد يبــدو ذكل  هــذه املصــادر )التصــوف والفلســفة والعــمل..( مسس
جدلًيــا ابلنسســبة للتصــوف، لكنــه يف عالقتــه ابدليــن مل يكن ســوى اسســتحضار مثل الفلســفة 
ــدويس.  ــيحي والهيــودي والهن ــمل. وذلكل جنــد التصــوف الإســاليم، والتصــوف املسس والع
التصــوف سســبق ادليــن، ولعــه ســابق للعــمل والفلســفة؛ عندمــا اكن الإنســان يــرى بقلبــه، 
ــا  ــة، عندم ــا. والأســطورة مــن الســطر، �أي الكتاب ويهنــل مــن الفضــاء احلمكــة �أو يلتقطه
�أدرك الإنســان احلمكــة و�أراد �أن حيلهــا يف حواســه ليفهــم احلمكــة كــام تــدرك احلــواس 
ــن  ــة م ــت احلمك ــذه حفظ ــان ه ــةل الإنس ــن حي ــاًل، ولك ــة قلي ــياء. تشــوهت احلمك الأ�س

ــا احلــواس. ــان ل تدركه ــت اإىل مع ن حتول ــاع، واإ الضي
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ــد  ــمل يع ــوز، ف ــية ابلرم ــة والسسياسس ــىل الســلطة ادليني ــت احلمكــة ع يف التصــوف حتايل
ــدرك،  ــت ل ت ــك ويعمــل و�أن ــاًل، ولكــن ميكــن �أو لعــه يســكن في ــا ول حممت املعــى متاًح
وحــني تسســتخلصه صافيـًـا مــن الطقــوس واملعــارف تواجــه احلقيقــة، فتلجــ�أ اإىل اجلهــل حممتًيــا 
ن كنــا نظــن �أننــا �أحســن  مــن وجههــا وطاقهتــا الــي جتعــك داك. هــؤلء ادلراويــش عرفــوا، واإ

ننــا ل نعــرف.. رمبــا! مهنــم فلأ

ويف ادليــن نسســتحر اليقــني املسســتحيل لنظفــر ابلطم�أنينــة، ولكنــا لأجــل ذكل نتنــازل 
عــن تقريــر مصــرين اإىل الســلطة الــي نرتضهيــا �أو نصدقهــا لنصلــح مــا �أفســدنه. وهكــذا 

نسســتعني بتوقنــا اإىل املطلــق والطم�أنينــة �أو عــىل الأقــل الســالم والاسســتقرار.

ــوف  ــن والتص ــالك ادلي ــغلها ذكل ابمت ــان ويش ــس الأم ــل يف هاج ــلطة تظ ــن الس لك
دراك الأ�ســياء  والعــمل ولك يشء، فــال حتمتــل الســلطة �أبــًدا �أن يظــل النــاس قادريــن عــىل اإ
وتتبــع احلقائــق بقلوهبــم مسســتقلني! �أمــا العــمل والفلســفة، فهــام عــدًوا الســلطة بــال مصاحلــة 
�أبــًدا ول قــدرة عــىل التكيــف �أو التقبــل، ولكهنــام عــدوان مــا مــن صداقهتــام بــّد، الســلطة 
ــون  ــدارس وليــس املتدين ــد العــمل والفلســفة عــن امل ــن �أبع ــة يه م ــة وغــري املتدين الليرالي

ــوا مه �أيًضــا يكرهــون العــمل والفلســفة. الأصوليــون، وان اكن

حــالهل يف الشــعر واملوسســيقى  دراك امجلــال واإ ويبــدو احلــّل حــىت اليــوم يف الفــن مبــا هــو اإ
ــام والســلوك و�أســلوب  ــاس واذلوق الع ــام واللب ــرمس والنحــت والعــامرة والأاثث والطع وال
احليــاة.. الفــن هــو اذلي يصاحلنــا مــع هــذه التناقضــات ويقلــل مــن جفاجــة احليــاة، �أو عــىل 
الأقــل يقســم احليــاة بيننــا وبــني الســلطة و�أدواهتــا ومؤسســاهتا، فنجــد مســاحتنا اخلاصــة 
بنــا وت�أمــن الســلطة رشورن! لأن الســلطة ل هيــد�أ لهــا ابل يف ظــل حــاةل مــن التفكــري احلــر 

واملسســتقل حــىت لــو اكن ذكل الســبيل الوحيــد ملواهجــة التطــرف والكراهيــة.

ولكــن ل خيــار لأجــل مواهجــة التطــرف والكراهيــة ســوى �أن تعيــد الســلطة والنخــب 
النظــر يف مكتسســباهتا ومصاحلهــا القامئــة عــىل الهمينــة، و�أن تعيــد تنظــمي نفســها ومصاحلها عىل 
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�أســاس مــن ازدهــار الفكــر احلــر والناقــد والفلســفة والفنــون، ففــي املواهجــة الفكريــة مــع 
التطــرف، يظهــر بوضــوح �أنــه ل فــرق بــني الفكــر اذلي تتبنــاه التنظــات املتطرفــة، وبــني 
الفكــر ادليــين الســائد واملتبــع واملطبــق يف املــدارس واجلامعــات واملؤسســات واجملمتعــات؛ 
عــادة النظــر يف العالقــة القامئــة اليــوم بــني ادليــن وادلوةل،  ومل يعــد مثــة جمــال للهتــرب مــن اإ
ــه  ــن نفس ــم ادلي ــادة فه ع ــدلوةل، ويف اإ ــين ل ــع؛ ويف ادلور ادلي ــني ادلوةل واجملمت ــة ب والعالق
ــ�ي اذلي اكتســب  ــرتاث التارخيــي والفقه ــن وال ــني ادلي ــين والإنســاين وب ــني ادلي ــز ب والمتي

درجــة كبــرية مــن الصالبــة والامتســك تــاكد تفــوق ادليــن الأصــيل، بــرمغ �أنــه ليــس دينًــا.

يبــد�أ تشــكيل الفكــر املعتــدل بــرّد الاعتبــار للقــراءات العقالنيــة لدليــن، والــي حاربهتــا 
ــا  ــت ب�أحصاهب ــددة(، ونل ــة املتش ــات ادليني ــط امجلاع ــس فق ــية )ولي ــلطات السسياسس الس
ورّوادهــا. ويف الوعــي بــرورات مشــاركة اجملمتعــات يف مواهجــة التطــرف، ظهــرت عيــوب 
ــت اإىل  ــات وصل ــة، و�أن اجملمتع ــة والتعلميي ــة والاجامتعي ــة الاقتصادي ومشــالكت املنظوم

حــاةل مــن الضعــف والتبعيــة لــدلوةل مل تعــد يف ظلهــا قــادرة عــىل الت�أثــري واملشــاركة.

ويف عامليــة التطــرف والإرهــاب وانسســيابه، متحــداًي احلــدود واحلواجــز، تشــلت 
ــدي  ــون التح ــق، ليك ــدو والصدي ــف الع ــادة تعري ع ــي، واإ ــن العامل ــمي التضام رضورات وق
ننــا نعيــد فهــم متواليــات  العاملــي قامئـًـا حــول الإرهــاب والأوبئــة والفقــر... ويف ذكل لكــه فاإ

ــاح! الفشــل والنج

ل ميكــن احلديــث عــن مواهجــة الإرهــاب والتطــرف يف ظــل الاحتــاكرات والامتيــازات 
ــة،  ــئ الكراهي ــل تنش ــوف تظ ــاةل س ــذه ح ــات؛ فه ــة يف ادلول واجملمتع ــا �أقلي ــي تديره ال
ومزيــًدا مــن املتطرفــني واملقاتلــني. ول ميكــن جتفيــف منابــع التطــرف والكراهيــة والإرهــاب، 
ل ابلعــداةل الاجامتعيــة والاقتصاديــة. وجيــد العــامل نفســه اليــوم، لأجــل مواهجــة الإرهــاب،  اإ

�أنــه يف مواهجــة الفســاد والاحتــاكر.
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ثــين هيــدد وجــود ومصائــر  اليــوم، وقــد �أصبــح الإرهــاب والتطــرف والــرصاع ادليــين والإ
نــه مل يعــد خافيـًـا �أن النــاس واجملمتعــات يــرون �أهنــم  النخــب نفســها، كــام ادلول واجملمتعــات، فاإ
ليســوا معنيــني كثــرًيا ابحلــرب ادلائــرة بــني احلكومــات واملتطرفــني، و�أهنــم لــن خيــروا �ــيئًا 
جديــًدا. فــمل تــدرك النخــب العربيــة بعــد �أهنــا دفعــت الشــعوب اإىل حــاةل مــن اليــ�أس، و�أهنــا 
)الشــعوب( مل تعــد تــرى فرقًــا بــني املــوت واحليــاة، و�أنــه مل يعــد لهــا �أمــل تمتســك لأجــه 

ابلأنظمــة السسياسســية القامئــة.

رمبــا مل تكــن امجلاهــري العربيــة، ســواء يف »الربيــع العــريب« �أو بت�أييدهــا للمتطرفــني، يف 
ــا  ــد، ولكهن ــة كــرى ابلت�أكي ــا، وهــذه �أزم ــاكيف مبصاحله ــة والوعــي ال ــن العقالني ــتوى م مسس
ــا للت�أثــري والإصــالح.  در�اًك اكفيً ــدرك العــدل اإ ن مل ت ــا ابلظــمل، حــىت واإ متــك �ــعوًرا جارفً
وهــذه يه الفرصــة املتبقيــة للنخــب العربيــة؛ �أن تديــر عــداةل منشســئة لعقــد اجامتعــي جديــد 
معاهنــا يف احلــرب عــىل النــاس.  حيقــق الأمــن الفكــري والرضــا والاسســتقرار، �أو �أن تواصــل اإ

ولكــن يبــدو �أن العــامل مل يعــد مسســتعًدا ملواصــةل ت�أييــده للظــمل والفســاد.

آن اكرنينــا«، نكتشــف �أهنــا مبثاليهتــا وخشصيهتــا الإجيابيــة عــىل حنــو متطــرف؛  يف روايــة »�
ــا، اإىل �أن وجــدت نفســها يف  ــرب مهن ــا وهت ــا وتكمته ــاين مهن ــرى تع ــا ك آلًم ــي � ــت ختف اكن
ــمترار يف حياهتــا... الظاهــرة ليســت ندرة، وجيــب اسســتحضارها  حلظــة عاجــزة عــن الاسس
دامئًــا يف مالحظــة الظواهــر والاهامتمــات الفرديــة وامجلاعيــة. ففــي الســلوك والتفاعــل 
ــر الأحــداث والأ�ــخاص والأفــاكر وت�أييدهــا  ــدوان فرديــني وجامعيــني يف تقدي ــن يب الذلي
ــن الفــردي والتنظــمي الاجامتعــي  ــل اخلطــري يف التكوي �أو معارضهتــا، ميكــن مالحظــة اخلل
ــراد واجملمتعــات، ابلفعــل، عــىل مواهجــة وحتمــل املســؤوليات  ــدرة الأف القامئــني، ومــدى ق

واخملاطــر.

ل تكفــي تــك الاحتفــالت الإجيابيــة لإظهــار التضامــن والامتســك، ولعلهــا ختفــي مــن 
الهشا�ــة والضعــف �أكــر مــن املنعــة والامتســك! حــىت يف تــك اللهفــة عــىل فهــم مــا جيــري، 
ــا  ــات، وقابليهت ــراد واجملمتع ــة دلى الأف ــة هشا�ــة مقلق ــدو مث ــار، تب ــع املصــادر والأخب وتتب
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للتضليــل والاسســتدراج والتــومه. لكــن اخلطــورة تتعــدى العــاّم اإىل اخلــاص؛ القــدرة عــىل 
تكويــن اذلات وحاميهتــا، والنجــاح يف احليــاة والعمــل. فبغــري الاهــامتم الإجيــايب والصحيــح 

ابلعــامل، ندخــل -�أفــراًدا وجممتعــات- يف متواليــة مــن العجــز والفشــل.

الاهــامتم الإجيــايب والعميــق ابلعــامل؛ ســواء يف فهمــه وحتليــه ومراقبتــه، �أو املشــاركة فيــه 
جيابًيــا بقصــد الت�أثــري فيــه،  ليــه وتقبــه والاندمــاج فيــه، �أو معارضتــه، �أو جتاهــه اإ والانــامتء اإ
ــل  ــة اخلل ــا، �أو مالحظ جيابًي ــه اإ ــره والانســحاب من ــل �أث فشــاهل �أو تقلي ــلًبا بقصــد اإ �أو س

صالحــه.. والوهــن القامئــني فيــه ومراجعتــه ونقــده، �أو تعزيــزه واإ

مكــون رضوري و�أســايس للفــرد واجملمتعــات لأجــل الســالمة والصحــة النفسســية، 
والارتقــاء ابذلات وتطويــر القــدرات واملهــارات املعرفيــة والعقلية والإدراكية، بل واحلسســية... 
عــدا عــام يتضمنــه بطبيعــة احلــال مــن معــل اجامتعــي ومشــاركة عامــة. اذليــن يبــدون اهامتًمــا 
كفــؤا ومتقدًمــا ابلعــامل، يواصلــون، وخباصــة يف �ســيخوخهتم، احلفــاظ عــىل ذاكرهتــم وقدراهتــم 
ــا يســاعدمه  ــبوها يه م ــي اكتسس ــة ال ــارات املعرفي ــتكون هــذه امله ــة. وسس ــة واملعرفي العقلي
عــىل تدبــري حياهتــم و�ــؤوهنم اليوميــة، وبغريهــا يعــودون غــري قادريــن عــىل ممارســة حياهتــم 
ــم  ــم، ويصيهب ــة هب ــة احمليط ــة القريب ــن املشــاركة يف البيئ ــيطة، ويعجــزون ع ــة البسس اليومي
ــام ب�أبســط  ــن القي ــم م ــرة مينعه ــدان لذلاك ــة، وفق ــم العام ــم وحصهت ــف قدراهت ــاب يضع اكتئ

الترصفــات الروريــة.





XX- الفنون والثقافة والإعالم- الفنون والثقافة والإعالم
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»وضعت الأمم يف الفنون �أمسى �أفاكرها« هيغل

آفاقًــا  يقــدم ادليــن والفــن يف حبهثــام عــن املعــى الك مهنــام اإىل الآخــر معــان ووظائــف و�
دراك للقبيــح واحلســن  ــروح، واإ ــتدل هبــا عــىل الصــواب وامجلــال مبــا هــو ارتقــاء يف ال يسس
والمتيــز بيهنــام، ويف ذكل جنــزم �أن غيــاب الفنــون التشــكيلية واملوسســيقى والنحــت والشــعر 
ــه اإىل التطــرف  ــه �أتباع ــي ب ــل ومي ــارًصا، ب ــه ق ــيجعل فهم ــن سس ــامل ادلي ــن ع ــّص ع والق
ليــه التديــن هــو القصــور والعجــز، و�أن  والقتــل والكراهيــة و�أقــّل خطــر ميكــن �أن يزنلــق اإ
يكــون عبئـًـا عــىل �أحصابــه! فالفــن مبــا هــو يلطــف النفــس البرشيــة ويــرىق هبــا، يــرىق �أيًضــا 
ــدة،  ــا جدي آفاقً ــا جمــالت و� ــن �أيًض ــع ابملتدينــني لمينحــوا الف ــه، ويدف ــي ب ــن ويرتق ــم ادلي بفه

دراك الفكــرة واملعــى واحلقيقــة.. تقلــل مــن جعــزه عــن اإ

دراكــه �أن ذكل  يسســتعني الإنســان ابدليــن والفــن لأجــل الوصــول اإىل الصــواب، وابإ
ليــه، يظــّل حمكوًمــا هباجــس �أنــه يتخــذ الأدوات الصحيحــة  مثــال يــاكد يسســتحيل الوصــول اإ
ليصــل اإىل الصــواب، .. واحلــال �أن هــذه القــدرة يه الــي متنــح الإنســان املعــى والارتقــاء 
وليــس الصــواب بذاتــه، وبغــري ذكل فــاإن الشــخصية الإنســانية تغــرق يف التفاهــة والوصاية، 
وهــذه ببســاطة �أزمــة الإعــالم والسسياســة والثقافــة، فبغــري ارتقــاء الإنســان بنفســه ســتبقى 
ــا  ذا كن ــاإ ــة، ف ــاكر التافه ــات والسسياســات والأف ــة الســلع واخلدم ــراد حضي ــات والأف اجملمتع
نتحــدث عــن العجــز الثقــايف والإعــاليم والسســيايس عــن تلبيــة احتياجــات النــاس والارتقاء 
ننــا يف احلقيقــة نتحــدث عــن جعــز الأفــراد �أنفســهم عــن احلــمك عــىل الواقــع وحتديــد  هبــا، فاإ
حــالل  ــة وابإ ــن التفاه ــا م ــا ذكل احلــدس اذلي حيمين ــن مينحن ــم، الف ــم و�أولوايهت احتياجاهت
ــه اإىل املناعــة مــن اخلــواء واخلــوف والرغبــات والكراهيــة  ننــا منــي ب الفــن يف التديــن؛ فاإ

والغضــب ونقــص املعرفــة.

حنتــاج �أوًل �أن نــرى الأ�ســياء والأفــاكر كــام يه، وتبــد�أ الاكرثــة عندمــا نعجــز عــن رؤيــة 
الأ�ســياء وفهمهــا، متامــا مكــن حيســب الســم مــاء �أو دواء فيرشبــه، كيــف منــز بــني الصديــق 
ــتواها؟ كيــف حنــمك عــىل الســلع واملنتجــات  ــاكر ومسس ــس نضــج الأف ــف نقي ــدو؟ كي والع



عالم يف مواهجة الكراهية والتطرف عالم يف مواهجة الكراهية والتطرفالفنون والثقافة والإ 469469الفنون والثقافة والإ

ايهــا  والأفــاكر؟ تــك يه ملكــة احلــمك الــي تنقــذن، والــي للأســف الشــديد، ل متنحنــا اإ
بنضــج وكفايــة البيئــة احمليطــة بنــا مــن التعلــمي ووســائل الإعــالم واحليــاة اليوميــة والعمــل 

والعالقــات، بــل تزيدهــا لبًســا.

ــه، ولكــام فســدت  ــع واخلــرة ب ــة الواق ــة يف رؤي ــة ذاتي ــه ملك ــرتض �أن الإنســان دلي يف
ــة والســلع  ــارات والأطعم ــوت وامله ــا؛ فالبي ــاة برمهت ــة �أو مضــرت فســدت احلي ــذه امللك ه
والعلــوم واملعــارف والتقنيــات والانتخــاابت والسسياســة والإدارة تتكيــف مــع قــدرة النــاس 
ــدار  ــا مبق ــتواها وجامله ــات والأعــامل يف مسس ــزتداد الســلع واخلدم ــمي، ف ــة والتقي عــىل الرؤي
ذا اكن  فهــم النــاس �أو تفاههتــم، ملــاذا يشــغل اتجــر �أو مــورد نفســه بتقــدمي �أفضــل الســلع اإ
النــاس ل ميــزون بــني الفاســد والصــاحل مهنــا؟ ملــاذا يشــغل صاحــب مطعــم نفســه بنظافــة 
ــر �أو موظــف  ذا اكن النــاس غــري معنيــني ابلصحــة والنظافــة؟ ملــاذا يــؤدي وزي مطعمــه اإ
ذا اكن يسســتطيع �أل يفعــل �ــيئًا مــن دون �أن يغضــب �أحــًدا �أو  معــه عــىل �أمكــل وجــه، اإ
حياسســبه �أحــد �أو يعــرف �أحــد مــا الصــواب واخلطــ�أ يف معــه ومــا جيــب �أن يعمــل ومــا ل 

جيــب.

ــري  ــا والتعب ــياء ووصفه ــة الأ�س ــاكت لرؤي ــب واملل ــارات واملواه ــاس امله ــح الن ــن مين الف
عهنــا؛ فالفــن مبــا هــو تشــخيص الفكــرة املعنويــة �أو حتويلهــا اإىل واقــع حمســوس، ويقــال عــىل 
ســبيل الطرفــة كيــف يصــف النــاس مشــهًدا �أو حــاداًث، لك مــن وهجــة نظــره وطبيعــة معــه 
وخشصيتــه، فــريون �أو ل يــرون املشــاهد، ابلــرمغ مــن وجودهــا ماثــةل للعيــان واملشــاهدة، 
وتدهشســنا قــدرة الفنــان عــىل مالحظــة التفاصيــل وعرضهــا يف لوحة فنية �أو عزف موسســيقي 
�أو يف العــامرة �أو القصــة والشــعر، وبســبب غيــاب اذلائقــة الــي مينحهــا الفــّن ويــدرب الناس 
ــام  ل ك ــياء اإ ــاكر والأ�س ــة الأحــداث والأف ــىل رؤي ــم ع ــاس قدرهت ــن الن ــري م ــد كث ــا فق علهي
توصــف �أو تســوق، واحلــال �أنــه مــرض خطــري حيتــاج اإىل عــالج وت�أهيــل، يوقــع النــاس 
يف اخلطــ�أ والتضليــل والتبعيــة وعــدم القــدرة عــىل المتيــز والتقيــمي، وكــام حيتــاج الأطفــال 
مثــاًل ملعرفــة خطــورة النــار والكهــرابء محلايهتــم، حتتــاج اجملمتعــات لتــدرك الغــث والســمني 
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والفاســد والصــاحل وامجليــل والقبيــح، ولشــديد الأســف فــاإن احلكومــات والــرشاكت ليــس 
لهــا مصلحــة يف ذكل!

ــياء والأفــاكر تــاكد تنحــرص مكهــارة يتعلمهــا  اذلائقــة مبــا يه ملكــة يف احلــمك عــىل الأ�س
الإنســان يف الفــن وامجلــال، وعندمــا يفقــد املتدينــون »اذلائقــة«، فــاإن تديهنــم وحمكهــم عــىل 
املســائل والأ�ــخاص يكــون خالًيــا مــن القــدرة عــىل مالحظــة اخلــري وامجلــال دلى النــاس، 
ــن اإىل الطائفــة اإىل  ــرة ادلي ل »حنــن« و«الآخــر«، ويضيــق الـــ »حنــن« مــن دائ ل يعــود اإ
امجلاعــة اإىل اجملموعــة حــىت يــاكد يقتــرص عــىل اذلات، ويتســع الآخــر مبــا هــو اكفــر حــالل 

آخــر. نســان � ادلم، ليبــد�أ مبــن هــو ليــس مــن الـــ »حنــن« حــىت يــاكد يكــون لك اإ

ــاة �أو  ــواحض يف احلي ــدف ال ــب اله ــه، يغي ــىل تتبع ــدرة ع ــدم الق ــى وع ــاب املع ويف غي
ــامتء، فيكــون  ــة والان ــاب املشــاركة العام ــو والنجــاح، وغي ــي للمن التصــور العمــيل والواقع
»اخلــواء«، �أن يكــون وجــودن �أو عــدم وجــودن ســواء، مــاذا نعمــل؟ ومــاذا ينقــص لــو مل 

ــا؟ ــا ودولن ــنا و�أرسن وجممتعاتن ــا ووجــودن لأنفسس ــة معلن ــا �أمهي ــا؟ م ــؤد معلن ن

دراكــه احلقيقــة �أو الصــواب، وملــا  يتشــلك اخلــواء عندمــا يكتشــف الإنســان جعــزه عــن اإ
ن اكنــت موجــودة يــاكد يسســتحيل الإحاطــة هبــا  اكن ذكل �أمــًرا حمتًيــا �أو تلقائًيــا، فاحلقيقــة اإ
دارة اجلهــل �أو نقــص املعرفــة �أو  �أو معرفهتــا �أو امتالكهــا، والواقــع �أن النجــاح والارتقــاء هــو اإ
بــداع وارتقــاء ابلــروح  ىل اإ دراك احلقيقــة.. ورمبــا حتويــل هــذا اجلهــل �أو العجــز اإ العجــز عــن اإ
والنفــس، وهنــا يكــون الفــّن رضورة كــرى لدليــن، ل ميكــن للمتدينــني �أن يسســتغنوا عهنــا، 
ــن الســامء يظــن نفســه ميتــك الصــواب  ــزل م ــع احلــق اذلي ن ــه يتب ــاده �أن ــن ابعتق فاملتدي
واحلــق، ويف يقينــه هــذا يقــع يف الــومه، .. والاكرثــة �أيًضــا عندمــا يبــد�أ يطبــق ومهــه عــىل 
�أنــه صــواب ويقــني... ويف اكتشــافه للخطــ�أ يقــع يف اكرثــة �أخــرى وصدمــة مريعــة.. فليــس 
ل الضــالل املبــني!، ولكــن مبــا �أن احلقيقــة الوحيــدة يه �أن الإنســان ل يعــرف،  بعــد احلــق اإ
هــو حيــاول �أن يديــر هجــه وجعــزه، .. مينحــه الفــن فردانيــة يف العالقــة مــع اخلالــق والكــون 
ــوع  ــي نفســه، ولكــن اجملم ــوع ليحم ــة يلجــ�أ اإىل اجملم ــاب هــذه الفرداني ــاة، .. ويف غي واحلي
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ليــس ســوى �أفــراد جاهلــني مثــه، حيمتــون ابليقــني اذلي ليــس ســوى ومه، ل حيميــه ول 
حيمهيــم ســوى التواطــؤ عــىل الــومه، فزيــده اجملمــوع خــواء وضعًفــا وهشا�ــة.. مث تتحــول 
ــه خطــ�أ،  الهشا�ــة اإىل �ــعور ومهــي �أو خاطــئ ابلصــواب والنظــر اإىل الصــواب عــىل �أن
ــا«، فتواصــل  ــنون صنًع ــبون �أهنــم حيسس ــا ومه حيسس ــاة ادلني ــن ضــل ســعهيم يف احلي »اذلي
متواليــة اخلــواء تشــكيل �أتباعهــا يف مزيــد مــن الضعــف.. و�أحيــاًن نــدرك �أن هــذا الضعــف 
امســه تطــرف وتعصــب وكراهيــة! الفــن يســاعدن عــىل ذكل مبــا مينحنــا مــن فرديــة نــداري 
ــا ومتاســكها،  ــا منعهت ــك بذاهت ــة مت ذن ســوى فردي دراك جعــزن، .. ل جمــال اإ ــا جعــزن واإ هب

فينشــئ الفــرد وحــده طريقــه الــي حتميــه مــدراًك �أنــه يــاليق هللا يــوم القيامــة فــرًدا..

ــاذا  ــة، فيعــرف م ــا مــن الفردي ــح انطالقً ــه لنفســه عــىل حنــو حصي ــرء يتشــلك وعي فامل
ننــا )وهــذا هــو احلاصــل غالبــا(  يريــد وكيــف حيقــق مــا يريــد، ويف غيــاب هــذه احلــاةل، فاإ
نســري يف طريــق ل نعرفــه ول نعــرف عنــه ســوى »الأنــس« اذلي مينحــه الســالكون فيــه.

ــون  ــام، فتك ــاس والطع ــامرة واللب ــاة والع ــل واحلي ــمي والعم ــه اإىل الق ــواء نفس ــد اخل وميت
آاثرمه ملقتــدون«، ابلــرمغ  ن عــىل � آابءن عــىل �أمــة واإ ن وجــدن � حياتنــا تصوغهــا اعتبــارات »اإ

ــوم. ــاكر تتغــري لك ي ــاجه والأف ــات واملن ــوارد والأعــامل والأســواق واملتطلب مــن �أن امل

ــا، وخلــق عــىل  ــة يف عاملــه اذلي خلــق صعب الفــّن يعــوض الإنســان الوحشــة والصعوب
حنــو كــام يقــول هايزنــرغ مبــدع نظريــة عــدم اليقــني، والــي منــح بنــاء علهيــا جائــزة نوبــل 
ــه، كــام �أن  ــا عــىل معرفت ــه يتغــري عــىل حنــو يفــوق قدرتن ــتحيل فهمــه، لأن يف الفــزايء يسس
مالحظتنــا هل تغــريه.. يعلمنــا كيــف نتديــن يف عــامل نسســي وغــري يقيــين، كيــف حنــول الإميــان 
ــرة  ــني الفك ــافة ب ــل املس ــل تقلي ــّن لأج ــد ابلف ــا جنهت ــين، لأنن ــري يقي ــي وغ ــورد نسس اإىل م
والتعبــري عهنــا، ويكــون لك مــا نعرفــه هــو مثــة فــرق بــني احلقيقــة ومــا نعرفــه، فيكــون عــدم 
ذ  املعرفــة دليــاًل لــدل�أب والتفــرد، وحاميــة اذلات مــن ثقــل اليقــني وجفاجــة عــدم اليقــني، اإ
ــة الأخــرى  ــّن حــني تعجــز املنظومــات املعرفي ــتدًل ابلف ــه مسس بيهنــام يشــق الإنســان طريق

ــياء! ــق الأ�س دراك حقائ اإ
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ــدم  ــة، تتق ــوم يف عــرص املعرف ــين الي ــي والتق ــدم العلم ــني �أســاس التق ــدم اليق ــل ع وميث
ــن الســعي اإىل  ــر ع ــا يه تع ــة مب ــه اللغ ــس وفق ــمل النف ــوم الإحصــاء والاحــامتلت وع عل
ــدم  ــي وع ــا نسس ــو �أيًض ــريف« ه ــن »املع ــاإن التدي ــة واخلــرات.. ويف ذكل، ف ــز املعرف ترم
ميــان  ميــان مبــا هــو ل يعــرف، وينشــئ مــن اذلاكــرة واخليــال عاملـًـا مــن الإ يقيــين يسســتلهم الإ
ذا مل ننشــئ حولهــا تدينـًـا يــرىق بنــا،  والتقــدم.. ل منــك ســوى اخليــال والرمــوز واذلاكــرة، فــاإ
ــن املنظــويم  ــر �أو منــي يف التوحــش... مل يعــد جمــداي التدي ــنا، �أو نكف ــا حنطــم �أنفسس نن فاإ
عــىل النحــو اذلي يقــدم للنــاس الطاعــة واليقــني وخريطــة الطريــق جاهــزة واحضــة، لقــد 
اختفــى مــع اختفــاء عــرص ادلوةل والطبقــة الســائدة الــي اكنــت تقــول للنــاس كيــف يفكــرون 
يفهمــون ومــاذا يقــر�أون ومــاذا يســمعون �أو يــرون.. ففــي عــامل الإاتحــة والإغــراق ابملــريئ 
واملســموع واملقــروء مل تعــد احلــوزات واجلامعــات واملؤسســات ادلينيــة والعلميــة واجلامعيــة 
ــق  ــة املتدف ــط املعرف ــة ســوى قطــرة يف حمي ــة والتارخيي ــة والرتاثي والكتــب واملصــادر ادليني
الهــادر املتجــدد املتغــري املغــوي الــزايه املهبــر.. وحــىت لــو بقينــا نتبعهــا �أو نثــق هبــا فميكــن 
لأحــدن �أن يضعهــا مجيعهــا عــىل رشحيــة ضئيــةل نلحقهــا مبجموعــة املفاتيــح ونشســبكها ابملوابيــل 
�أو الالبتــوب بــال حاجــة لوســاطة مــن �أحــد �أو مؤسســة �أو عــامل �أو مذهــب �أو فقيــه �أو 
ــرد... ومل  ــرًيا عــىل الف ــدرة �أو ت�أث دوةل.. مل يعــد ذكل يســاوي �ــيئًا ول ميــك ســلطة �أو ق

يعــد هل ســوى مــا مينحــه الفــن مــن حصانــة �أو منعــة �أو ذائقــة �أو قــدرة.

نــه �أيًضــا يلهــم املتدينــني يف فهــم ادليــن وتطبيقــه عــىل  وكــام يلهــم الفــن احليــاة والفكــر، فاإ
ن  ــة«، واإ ــون »ديني ــيقى �أو فن ــة موسس ــون مث ــرورة �أن يك ــس ابل ــارش، فلي ــري مب ــو غ حن
اكن ادليــن ميكــن �أن يكــون ملهًمــا ومصــدًرا للفنــون وامجلــال، ولكــن تــذوق الفنــون بعامــة 
ىل �أهنــا هتــذب النفــس وختفــف مــن  ضافــة اإ و�أن تكــون جــزًءا مــن حيــاة املتديــن، ميكــن اإ
التوحــش وتمنــي اذلائقــة واملهــارات واملواهــب امجلاليــة، �أن تلهــم عــىل حنــو مبــارش �أو غــري 
ــن  ــا لدلي ــد فهًم ــر�أ يف كتــاب عظــمي، فزتي ــو كنــت تق ــة كــام ل مبــارش عزميــة و�أفــاكًرا ومعرف

واحليــاة والطريــق، ..
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ــدة واملتغــرية  ــا اليوميــة اجلدي ــتوعب هبــام حياتن ــا نسس حنتــاج اإىل ديــن وفــن يعمــالن مًع
واخملتلفــة عــن املــايض ومهوهمــا وتعقيداهتــا، ويف ضــوء هــذا الاســتيعاب نفهم ادليــن ونطبقه، 
العمــل واملهــن والطقــس واحليــاة اليوميــة والســمر والليــل والهنــار والســؤال واملــوت واخللــود 
واملصــري والثلــج والــرد واملــاء والعوملــة واحلنــني والهجرة والعــودة ورصاع الأجيــال واملدارس 
ــادرة  واجلامعــات واجلبــال والأهنــار والصحــراء والســهول والكــدح والعــدل واملســاواة واملب
ــار والشــوق  ــاس والانتظ ــذاء واللب ــة والغ ــدلات والطاق ــدن والب ــس وامل ــوف والتناف واخل
والنسســيان واذلاكــرة والطــرق واملنجــزات والاخفاقــات واذلكــرايت والآلم والفــرح واحلــزن 
ــات  ــواب والرشف ــذ والأب والزمــن والأرصفــة والأجشــار واملقــايه والكتــب واجلــريان والنواف
والســطوح والنــدى والغيــوم والضبــاب واملقاعــد واحلدائــق واملكتبــات والأعشــاب والزهــور 
والفصــول الأربعــة والأمــل واليــ�أس والأطعمــة والطهــو والانــامتء واملشــاركة والأمــن وادلفــاع 
ــاة. واحلــب،  ــات و�أســلوب احلي ــل والعالق ــرايق امجلي ــارخي والســلوك ال عــن الأوطــان والت
ــيقى والفنــون؛ مــا نبحــث عنــه ويبحــث عنــا.. فنقــرتب مــن  ــنا يف املوسس .. �أن جنــد �أنفسس

الصــواب �أو نفهــم ادليــن فهًمــا مجيــاًل �أو �أقــرب اإىل امجلــال..
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X1X1 - احلاةل ادلينية مسستدًل علهيا ابلفلسفة والفنون - احلاةل ادلينية مسستدًل علهيا ابلفلسفة والفنون

ن »الفكــرة ادلاخليــة تصبــغ الواقــع اخلــاريج«؛ فالواقــع احملســوس �أو  يقــول هيغــل اإ
منــا يعكــس فكــرة داخليــة �ــلته �أو منحتــه هويــة.. وهكــذا مفــا مــن منتــج �أو  املتعــني، اإ
ــاكر املنتجــني. ل وتعكــس �أف ــة... اإ ــت �أو �ــارع �أو مدين ــام �أو بي ــاس �أو طع ســلعة �أو لب

ــا ابلنظــر اإىل احلــاةل  نن ــيلتنا لفهــم ادليــن، وذلكل فاإ ــت الفنــون عــىل ادلوام وسس لقــد اكن
ادلينيــة القامئــة يف عــامل الإســالم واملســلمني، ميكــن �أن نسســتدل عــىل �أزمــة فهــم الإســالم 
وتطبيقــه، ذكل �أنــه يف غيــاب التعبــري الفــين عــن ادليــن �أو قصــور هــذا التعبــري �أو تشــوهه 
ــتدلل عــىل القصــور والفشــل والتشــوه يف احلــاةل ادلينيــة، وليــس  �أو جعــزه، ميكــن الاسس
ــون وعــدم  ــة رّدهــا اإىل حــال الفلســفة والفن ــا يف تشــخيص حــاةل التطــرف والكراهي غريًب
ــتخداهمام وتطبيقهــام يف الشــ�أن ادليــين، �أو بتعبــري �أحص  دخاهلــام واسس قــدرة املتدينــني عــىل اإ
التشــوه والفشــل يف اسســتخداهمام وتطبيقهــام، ذكل �أنــه مل ل ميكــن نظــراًي وواقعًيــا �أن يفهــم 
ادليــن �أو يطبــق مــن غــري فلســفة وفنــون، ولكهنــا يف غيــاب اســتيعاب التجــارب الإنســانية 
والعلميــة والتطبيقيــة يف الفلســفة والفنــون تكــون احلــاةل ادلينيــة تعكــس فلســفة خاطئــة �أو 
مشــوهة، وحتــّل يف �أوعيــة مشــوهة مــن التطبيــق واملامرســة تعجــز عــن اســتيعاب مقاصــد 

الفكــرة الأساسســية �أو متثلهــا متثيــاًل يرتقــي ب�أحصاهبــا، بــل تســوق �أحصاهبــا اإىل الهاويــة.

يف تعبــري امجلــال عــن الفكــرة يقــول هيغــل: »مثــة واقــع خــاريج هل مبــا هــو كــذكل طابــع 
ــة مــن  ــدم تعيــني، وتتجــىل هــذه ادلاخلي ــد وع ــى يف حــاةل جتري حمــدد، ولكــن داخــه يبق
حيــث يه فكــرة يف امتــالك احليــاة النفسســية يف ذاهتــا وذلاهتــا، ويف صبغهــا الواقــع اخلــاريج 
بداخليهتــا، مــا جيعــل الواقــع اخلــاريج تظاهــًرا رصحًيــا لدلاخــل« ويف حمــاوةل اقتبــاس املقــوةل 
يف اجملــال ادليــين ميكــن الاسســتدلل عــىل اخلــواء والأزمــة الروحيــة يف عــامل تطبيــق ادليــن، 
ــاىل  ــول تع ــام يق ــاس �أو ك ــاة والن ــري للحي ــة وتدم ــق اإىل كراهي ــذا التطبي ــا يتحــول ه عندم
آيــة 204(: »ومــن النــاس مــن يعجبــك قــوهل يف احليــاة ادلنيــا ويشــهد هللا  )ســورة البقــرة، �
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ذا تــوىل ســعى يف الأرض ليفســد فهيــا وهيــك احلــرث  عــىل مــا يف قلبــه وهــو �أدل اخلصــام. واإ
والنســل وهللا ل حيــب الفســاد«.

ــا مل يتوصــل  ــي حنــن فهي ــرش( يف املرحــةل ال ــا )الب ــى �أنن ــة مبع ــوةل مثالي ــح �أن املق حصي
امجلــال بعــد اإىل هــذه الوحــدة بــني امجلــال والفكــرة، مبعــى �أن الفــن مل يصــل بعــد ليعكــس 
ذا اكن امجلــال يقــاس  الفكــرة بدقــة، ولكهنــا تظــل مقــوةل حصيحــة يف التحليــل واملراجعــة، واإ
ابلتناظــم والتناظــر والتناســق، فميكننــا اليــوم تطبيــق هــذه املبــادئ عــىل التطبيقــات ادلينية 
�أيًضــا ومالحظــة العالقــات املنطقيــة وامجلاليــة يف الفكــر والأداء واملامرســات كام املؤسســات 
والعالقــات، »فالفكــرة مبــا يه اجلوهــري والعــام وفهــم العــامل يه امجلــال الاكمــل بذاتــه«، 
ويف تقدميهــا اإىل الواقــع نســعى دامئـًـا )يفــرتض( �أن يكــون الواقــع والفكــرة متطابقــان، وهــام 
لــن يتطابقــا غالًبــا ولكــن الواقــع حيــاول الاقــرتاب مــن الفكــرة، وابلــرمغ مــن حصــة املقــوةل 
ــه ل ميكــن فهمهــا  ن ــتقةل عــن املتدينــني، فاإ )نظــراًي( يف �أن الفكــرة )ويه هنــا ادليــن( مسس
ل مــن خــالل املؤمنــني هبــا، فالفكــرة اجملــردة تــاكد تكــون غــري موجــودة �أو  لهيــا اإ والنظــر اإ
ل ابملطابقــة بــني الواقــع واملفهــوم، فاحليــاة  ل بتلقهيــا الواقــع وهــو مــا ل ميكــن اإ غــري مفهومــة اإ
ل عــن  ل يف �ــلك اكئنــات حيــة فرديــة، واخلــري ل يتحقــق اإ كــام يقــول هيغــل: »ل توجــد اإ
ىل  ــبة اإىل وعــي يعــرف، واإ ل ابلنسس ــة اإ ــة ل تكــون حقيقي ــراد، ولك حقيق ــرش �أف ــق ب طري

روح يوجــد ابلنسســبة اإىل ذاتــه«.

ذا كنــا ل نــرى �أو نالحــظ ســوى الواقــع املعايــن �أو الظاهــر، فــاإن مثــة علــاًل ابطنــة  واإ
ن مل تظهــر عــىل ادلوام اإىل الســطح، وتظــل يف حــدود املنطقــة  فعــال والأحــداث يه واإ للأ
هنــا يف الوقــت نفســه يه الــي تنشــئ هــذا الواقــع الظاهــر، وهنــا  ادلفينــة الــي تقــمي فهيــا، فاإ
دراك حقائــق الأ�ســياء مث تطبيقهــا يف احليــاة والتصــورات  تســاعدن الفلســفة والفنــون يف اإ

للكــون واحليــاة واذلات والعالقــة مــع هللا ومــع الوجــود والاكئنــات.

ل  ميــان فكــرة فرديــة.. ل يؤمــن الإنســان اإ واملســ�أةل ببســاطة ميكــن توضيحهــا كــام يــيل: الإ
ل وحيــب التعبــري  ميانــه، ومــا مــن فكــرة اإ ميانــه �أو عــدم اإ فــرًدا ويتحمــل وحــده مســؤولية اإ
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عهنــا عــىل حنــو تصــوري.. وفهمهــا بــ�أدوات تعبرييــة مــن اللغــة والــرمس واملوسســيقى وســائر 
ل ابلأدوات  الفنــون، فــال ميكــن فهــم فكــرة �أو اســتيعاهبا مــن غــري تعبــري، ول ميكــن التعبــري اإ

الــي منلكهــا ونعرفهــا.

ــاك فــرق  ًــا هن ــا �أو تعبــري عهنــا.. ودامئ ــه تقدميه التعبــري عــن الفكــرة ليــس الفكــرة ولكن
ــد  ــة،.. يعمت ــيةل تعبريي ــا يف وسس ــا �أو تقدميه ــني وجوده ــام يه وب ــا وك ــرة يف �أصله ــني الفك ب
ذكل عــىل مســ�ألتني: الفكــرة نفســها وفنــون و�أدوات التعبــري عهنــا، فاللغــة والفنــون تعكــس 
الفكــرة ومــدى وضوهحــا وقوهتــا �أو مــدى قــدرات مواهــب مــن يقــدم الفكــرة،.. ويف 
ننــا يف مــ�أزق كبــري ومعقــد! فــاإن مل تنجــح هــذه القاعــدة يف مالحظــة العالقــة بــني  ذكل فاإ
ــون الفكــرة تطبــق وتظهــر  الفكــرة والواقــع �أو يف مالحظــة الفــرق والفجــوة بيهنــام �أو يف ك
ننــا �أمــام مجموعــة  عــىل الســطح يف حــاةل مــن التطــرف والكراهيــة والعنــف والتعصــب، فاإ
عــادة تشــخيص احلــاةل واقــرتاح تصمميهــا  مــن الافرتاضــات الــي جيــب اختبارهــا، ومــن مث اإ
وتنفيذهــا وتطويرهــا عــىل النحــو اذلي نقــدر �أنــه »مجيــل« مبعــى الانســجام بــني الفكــرة 

يف �أصلهــا وبــني جتلهيــا.

ومن هذه الافرتاضات:

 الفكرة ادلينية ل تساعد �أحصاهبا عىل رؤية �أنفسهم وحياهتم كام جيب �أن تكون. . 1
 ل ميــك �أحصــاب الفكــرة واملؤمنــون هبــا »امجلــال« مبــا هــو املهــارات والأدوات . 2

ــاين ملمــوس  ــع عي ــا اىل واق ــة« لســتيعاب الفكــرة وجتليهتــا وحتويله واملواهــب »اذلائق
ــرتض. ــا املف ــع جامله ــق م يتف

ذا اكن ل ميكــن فهــم الإميــان �أو تقدميــه مــن غــري اللغــة  نــه اإ وببســاطة ووضــوح، فاإ
ــوًرا يف  ــيكون قص ــن، وسس ــان وادلي مي ــوى لالإ ــل رضورة قص ــا متث هن ــون والآداب، فاإ والفن
ميــان �أن تكــون اللغــة والفنــون والآداب عاجــزة �أو قــارصة عــن اســتيعاب ادليــن  ادليــن والإ

ــون! ــة والفن ــني عــىل اللغ ــان عصي ــن والإمي ــان، �أو يكــون ادلي مي والإ
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ــىت دلى  ــؤال، ح ــن الس ــة �أو ملجــ�أ م جاب ــدو اإ ن اكن يب ــؤاًل، واإ ــن س ــّل ادلي ــد ظ لق
ــة  ــازل مــن الســامء حيــّل يف لغ ــذا احلــق الن ــزل مــن الســامء، فه ــا ن ــة حقً ــ�أن مث ــني ب املؤمن
ــة  ــي طورهــا يف البحــث واملعرف ــ�أدوات الإنســان ال ــؤول ب ــم ويُ الأرض، ويســتنَطق ويُفه
والعــمل والفلســفة والفنــون والتصــوف �أو الت�أمــل. ويف ذكل، يبــدو التــارخي ادليــين جــدًل 
متواصــاًل وبــال انهتــاء بــني الإنســان ونفســه �أو مــع الطبيعــة والكــون. لكــن بعــض املتدينــني 

ــا عــىل احلــّل. نســانية، و�أسســوا لتناقــض يبــدو عصًي ــة اإ ــذكل �أســو�أ جترب �أنشــ�أوا ب

ىل  ل ابلفلســفة والفنــون، ابلنظــر اإ قــرار واجــب ب�أنــه ل ميكــن فهــم ادليــن وتطبيقــه اإ فالإ
ــاإن  ــا ف ــن دوهن ــي م ــياء«، وال ــق الأ�س ــة حقائ ــة يف معرف ــا »الأداة املهنجي الفلســفة بوصفه
دراك  اللغــة، مبــا يه وعــاء النــص ادليــين، ل متنــح املعــى وادللةل والت�أويــل، �أو �أنــه ل ميكــن اإ
در�اًك حصيًحــا. و�أمــا الفنــون، فهــ�ي �أداة التعبــري عــن الأفــاكر واملشــاعر والأحاســيس  ذكل اإ

واخليــال وحتويلهــا اإىل معرفــة تر�ــد الإنســان وترتقــي بــه.

هكــذا ل ميكــن فهــم ادليــن فهًمــا حصيًحــا مــن غــري فلســفة، ول ميكــن تطبيقــه تطبيقــًا 
حصيحــًا مــن غــري فنــون، لكــن ذكل يؤنســن ادليــن ويــزنع عنــه الغيبيــة، و�أســو�أ مــن ذكل 
ابلنسســبة اإىل املؤسســة ادلينيــة �أن ذكل يعــود عبئــًا عــىل ادليــن نفســه كــام العــمل... واملــوارد 
والرائــب!... مــاذا يبقــى مــن ادليــن عندمــا حيــدث هــذا التطــور؟ يبقــى لكــه ابلطبــع، 

ولكــن الســؤال احلقيقــي: مــاذا يبقــى مــن املؤسســة ادلينيــة والســلطة السسياسســية؟

يف اجلــدل بــني ادليــن والعــمل، اكن العــمل يمتــدد وادليــن ينســحب، ولكــن ذكل حــدث، 
لأن الســلطة ادلينيــة مــّدت املقــدس اإىل لك �ــ�أن مــن �ــؤون احليــاة والعــمل، ومل يكــن 
آلم البــرش،  مثــة جمــال ابلطبــع للتقــدم ســوى عــر التقــدم وحتســني احليــاة والتخفيــف مــن �
والواقــع �أنــه كــام يقــول برترانــد رســل، مل يعــد مثــة حــرب بــني العــمل وادليــن، ومل يعــد ادليــن 
هــو اخلطــر عــىل احلــرايت والتقــدم، لكهنــا احلكومــات والأنظمــة السسياسســية الاســتبدادية.
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ويظــل التديــن الفــردي قابــاًل للبقــاء والاسســمترار همــام تقــدم العــمل، �أو �أنــه مــا زالــت مثــة 
ليــه مل يقدهمــا العــمل بعــد ورمبــا لــن يقدهمــا، فادليــن مرتبــط ابحليــاة اخلاصــة الــي  حاجــة اإ
ــط يف  ــس فق ــة الشــعور، ولي ــن يتلخــص يف طريق ــا �أن ادلي ــون، وطامل ــا املؤمن يشــعر هب
مجموعــة مــن املعتقــدات، فــاإن العــمل ل يسســتطيع �أن يتعــرض هل، ول ميــك العــمل مــا يقدمــه 
يف �ــ�أن الأخــالق والقــمي، لكنــه ميــك ابلت�أكيــد مــا يقدمــه يف عــمل الأخــالق. واحلــال �أن 
املســائل املرتبطــة ابلقــمي، �أي املرتبطــة مبــا هــو خــري �أو رش يف حــد ذاتــه، بغــض النظــر 
عــن نتاجئــه، تقــع خــارج نطــاق العــمل، كــام يؤكــد املدافعــون عــن ادليــن بشــدة، ومه يف نظــر 

برترانــد راســل حمقــون يف هــذا الشــ�أن.

عــداد  ادليــن يــدرس يف عــامل العــرب واملســلمني دراســة تطبيقيــة همنيــة، فهــو لتعلــمي واإ
فتــاء...( وليــس دراســة  املتدينــني والعاملــني يف جمــال ادليــن )التعلــمي والإمامــة والإر�ــاد والإ
علميــة )عــمل الأداين( كــام تــدرس العلــوم الإنســانية والاجامتعيــة، وهــذا جيعــل فهم الإســالم 
ــن فهــم  وتطبيقــه عــىل عكــس مــا يقــول املســلمون خاضعــًا ملؤسســة دينيــة حتــدد للمتدي
ادليــن وتطبيقــه. فاملرجعيــة ادلينيــة يف الإســالم �أو املؤسســة ادلينيــة متــك ســلطة تنفيذيــة 
ومعنويــة هائــةل تتجــاوز الترشيــع والتطبيــق اإىل الهتديــد والعقــوابت املشــددة، بــل متتــد اإىل 

ضامئــر النــاس و�أفــاكرمه ومشــاعرمه!

وسســيجد مــن حيــاول �أن يفهــم ادليــن فهًمــا علمًيــا، �أو ابعتبــاره موضوعـًـا للبحــث العلمــي، 
ــامل الإســالم  ــة يف ع ــاج الفكــري الغــريب، فليــس مث ىل �أن يلجــ�أ اإىل الانت نفســه مضطــًرا اإ
ســوى حمــاولت قليــةل جخــوةل للعلــوم ادلينيــة. ليــس دلينــا لفهــم ادليــن ســوى تعالــمي وقواعــد 
ل فســوف تطبــق علينــا يف  ل اتباعهــا واإ تقــدم لنــا ابعتبارهــا �أوامــر مــن الســامء ل منــك اإ
ادلنيــا عقــوابت الــردة والزندقــة والتفريــق والســجن والغرامــة واجلــدل، ويف الآخــرة ينتظــرن 
عــذاب �ــديد تقشــعر هل الأبــدان حيــق حملمكــة اجلنــاايت ادلوليــة �أن تعترهــا جــرامئ حبــق 

الإنســانية!
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ــوم  ــه بســهوةل �أو يف جعــاةل، ذكل �أن عل ــًدا ول ميكــن مواهجت ًــا ومعق ــ�أزق قامئ ويظــل امل
دراك امليتافزيقــي )مــا فــوق الطبيعــي(، ولكننــا �أيًضــا يف حاجــة  الإنســان ليــس مبقدورهــا اإ
ل عــر الإنســان. يقــول تليــش: ليســت الرمــوز  ــه ل ميكــن بلــوغ املقــدس اإ قــرار ب�أن اىل الإ
ادلينيــة جحــًرا متســاقًطا مــن الســامء، بــل يه مرتخســة يف لك التجربــة البرشيــة، فــال يتيــر 
ــره،  ــايف اذلي تطــورت ع ــي والثق ــياق الاجامتع ــبان السس ــا يف احلسس ل بوضعن ــا اإ ــا فهمه لن

واذلي وقفــت ضــده يف بعــض الأحيــان.
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X2X2 - التقدم والفشل مسستدًل علهيام ابلشعر واملوسسيقى والعامرة - التقدم والفشل مسستدًل علهيام ابلشعر واملوسسيقى والعامرة

ليــس الفــّن رمًســا اكن �أو �ــعًرا �أو موسســيقى �أو عــامرة �ــيئًا جمــّرًدا مسســتقاًل بذاتــه، يقــول 
هيغــل: .. يوجــد فــن ل تشــوبه �ــائبة يف دائرتــه اخلاصــة مــن وهجــة النظــر التقنيــة وغــري 
التقنيــة، ولكنــه يبقــى غــري اكمــل مــن وهجــة نظــر مفهــوم الفــن ابذلات ومــن وهجــة نظــر 
ــة ل ينجــم عــىل ادلوام عــن نقــص يف همــارة  ــال؛ فالعيــب يف معــل مــن الأعــامل الفني املث
ن قصــور الشــلك يتــ�أىت �أيًضــا مــن قصــور املضمــون. وذلكل، فــاإن الفنــون  الفنــان، بــل اإ
ــاء خريطــة  ــرًيا يف بن ــه تســاعدن كث لي ــؤرش اإ ــه وت ــدل علي ــا ت ــا حتمــه مــن مضامــني وم ف
ليــه، �أو تدلنــا عــىل عيوبنــا ومــا ينقصنــا  التقــدم، ونــدرك هبــا مــا حنــب �أن نكــون ونســعى اإ

ليــه. وحنتــاج اإ

ولأجــل ذكل، فــاإن �أول رشط يــرى هيغــل �أنــه ينبغــي توفــره حتقيقًــا لهــذا التوفيــق هــو 
�أن يكــون املضمــون املطلــوب متثيــه صاحلـًـا للمتثيــل فنيًّــا، وبــدون ذكل يــ�أيت الربــط ركيــاًك 
واهًيــا، ول جيــوز ملضمــون الفــن �أن يشســمتل عــىل يشء جمــرد، بــل جيــب �أن يكــون عينيًّــا 
منــا ابلتعــارض  ــيًّا ل ابلتعــارض مــع مــا يدخــل يف عــداد الــروح والفكــر حفســب، واإ وحسس
�أيًضــا مــع اجملــرد والبسســيط يف ذاتــه: ذكل لأن لك مــا يوجــد حقـًـا يف الــروح ويف الطبيعــة 

عيــين، ورمًغــا عــن لك معوميــة ذايت وخــاص.

ــا يف �ــلك حــي، ل يف �ــلك  ــاول ت�أملن ــن يه وضــع الفكــرة يف متن ــة الف ن وظيف اإ
ــمتد قميتــه ورشفــه مــن  الفكــر والروحيــة احملضــني بوجــه عــام، ومــا دام هــذا المتثيــل يسس
التطابــق بــني الفكــرة و�ــلها املنصهريــن معــا واملتداخلــني واحدهــام يف الآخــر، فــاإن نوعيــة 
ــني الفكــرة  ــار ب ــوم منوطــان بدرجــة الانصه ــه املفه ــع اذلي ميث ــة الواق الفــن ومــدى مطابق
نــه يتجــىل ابلفــن! ن مل يكــن دامئـًـا مشــوش وجمــرد، فاإ ــا اإ والشــلك. ومبــا �أن املضمــون غالًب

و�أول حتقيــق للفــن يمتثــل يف الهندســة املعامريــة، فهنــا وتبعــا دلرجــة معــق املضمــون �أو 
آخــر �أو عــىل  عــىل العكــس تبًعــا دلرجــة مغوضــه وســطحيته يكــون الشــلك داًل بقــدر �أو ب�
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العكــس غــري دال. وحــني يريــد هــذا الفــن املمتثــل يف الهندســة املعامريــة �أن حيقــق تطابقــا 
�أمثــل بــني املضمــون والشــلك، خيــرج عــن حــدود مضــامره اخلــاص ليتعــدى عــىل مضــامر 
�أرىق، هــو مضــامر النحــت، وعــىل هــذا النحــو يظهــر للعيــان طبيعتــه احملــدودة بعالقاتــه 
ــ�أن يتجــاوز ذاتــه يك يقــرتب  اخلارجيــة احملضــة ابلــرويح، وابلــرورة الــي تقــي عليــه ب

مــن الفكــرة، مــن الــروح.

يقــول هيغــل، اإن لك مــا تفعــه الهندســة املعامريــة هــو �أهنــا تشــق الطريــق للواقــع املطابق 
هلل، وتقــي بواجباهتــا حنــوه بشــغلها يف الطبيعــة املوضوعيــة وبســعهيا اإىل انتشــالها مــن عليــق 
ليــه، تشســيد هل  هنــا متهــد الســبيل اذلي يفــرتض فيــه �أن يقــود اإ التنــايه ودمامــة العــريض. اإ
ــه  ــا يف خدمت ــة وتضعه ــواد اخلارجي ــز امل ــاكًن، تنظــف هل الأرض، جته ــق هل م ــد، ختل املعاب
ليــه، بــل حــىت تظهــره للعيــان وحــىت تغــدو  حــىت ل تبقــى هــذه املــواد خارجيــة ابلنسســبة اإ
�أهــاًل للتعبــري عنــه وقابــةل وجديــرة ابسســتقباهل. الهندســة املعامريــة تفســح اجملــال لالجامتعــات 
امحلميــة، تشســيد �أماكــن مســورة لأفــراد هــذه الاجامتعــات، مــالًذا مــن العاصفــة الــي تو�ــك 
سســباغها  رادة الوجــود املشــرتك، ابإ هنــا تظهــر اإ �أن تعصــف، مــن املطــر والأنــواء والوحــوش، اإ
ــا ومنظــوًرا. وعــىل هــذا النحــو يشــاد هلل هيلــه، ويبــى هل مقامــه،  عليــه �ــالًك خارجيً
ختضــع الطبيعــة اخلارجيــة لتحــولت، فيخرتقهــا عــىل حــني بغتــة وميــض الفرديــة، ويدخــل 

هللا اإىل هيلــه، ويسســمتك بيتــه.

بفضــل الهندســة املعامريــة يتعــرض العــامل الالعضــوي اخلــاريج لعمليــة تطهــري، وينظــم 
وفــق قواعــد التناظــر، وتدنــو املســافة بينــه وبــني الــروح، وينتصــب هيــلك هللا، مث يدخــل 
هللا نفســه اإىل هــذا الهيــلك،.. ويسســتويل الشــلك الالمتنــايه ل �ــلك الــروح التناظــري 
ــا بغايتــه احلقيقيــة، لقــد  حفســب عــىل ماديــة الهيــلك، ويشســتغلها حــىت جيعــل الهيــلك لئقً

هل خلقــه الفــن. تلقــى الهيــلك نفســه مضمــوًن روحيـًـا يف �ــلك اإ

ن النحــت يدخــل هللا بذاتــه اإىل موضوعيــة العــامل اخلــاريج، وبفضــه تتجــىل اذلاتيــة،  اإ
تتجــىل الفرديــة خارجيًّــا جبانهبــا الــرويح، ويف الوقــت نفســه يدخــل الإهل، ينفــذ اإىل هــذه 
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التظاهــرات اخلارجيــة لــذلايت والفــردي، ول يعــود الشــلك اجلســمي يــدل عــىل يشء 
ــاًل للــروح. فــال  ــا لعمــق ابطــن متثي ــه انعاكًس ــا فقــد بوصف من ــه، واإ �أو يعــر عــن يشء بذات
يسســتطيع النحــت مــن هجــة �أخــرى، �أن ميثــل مضمــوًن روحيـًـا مــن دون �أن يعطيــه �ــالًك 
ليــه حدسســنا.. لقــد �ــادت الهندســة املعامريــة هيــ�لك عــىل رشف هللا، ومــن  حسســيًّا ينفــذ اإ

يــد النحــات خــرج الإهل نفســه، وحــوهل جتمتــع الطائفــة يف رحــاب بيتــه الوسســيعة.

ــيقى  ــة. املوسس ــة؛ �أي اللغ ــون والصــوت اكإ�ــارة متثيلي ــور والل ــارص: الن ــة عن ــا ثالث دلين
وحدهــا تعــر عــن تنبّــه الشــعور �أو انطفائــه، وتؤلــف مركــز الفــن اذلايت، والانتقــال مــن 
ــث  ــن حي ــذكل وم ــا يه ك ــيقى مب ــوم املوسس ــة اجملــردة، وتق ــية اجملــردة اإىل الروحي احلساسس
ذا �أردن  مادهتــا عــىل �أســاس عالقــات عقالنيــة �ــ�أهنا يف ذكل �ــ�أن الهندســة املعامريــة؛ واإ
هنــا بوحــه عــام الفــن اذلي يعــر عــن داخليــة  تعريفهــا - يقــول هيغــل - بصــورة جمــردة قلنــا اإ

الشــعور اجملــردة الروحيــة.

ــح  ــن اذلي �أفل ــر مشــوًل، الف ــام، الأك ــن الع ــل الف ــه هيغ ــام يعرف ــو ك ــا الشــعر، فه و�أم
يف الارتفــاع اإىل الروحيــة الأمســى. الشــعر هــو القــدرة املتاحــة هل عــىل �أن خيضــع للــروح 
ولمتثيالتــه، العنــرص احلــي اذلي اكن الــرمس واملوسســيقى قــد رشعــا بتحريــر الفــن منــه... 
الصــوت يغــدو اللمــة املنطوقــة، املنــذورة لــدللةل عــىل تصــورات و�أفــاكر عــىل اعتبــار �أن 
ــا،  ــيقى ترشئــب ابجتاههــا تتحــول اإىل نقطــة عينيــة متاًم النقطــة الســالبة الــي اكنــت املوسس
نقطــة الــروح املمثــةل ابلفــرد الواعــي اذلي يربــط بوســائه اخلاصــة املــاكن الالمتنــايه للمتثــل 

بزمــان الصــوت.

الشــعر ميــد مضــامره اإىل مــا ل هنايــة، فيتدخــل يف الفنيــني الرومانسســيني الآخريــن 
ــت نفســه  ــام يف الوق ــس مهن ــًدا ويقتب ــرًصا جدي ــام عن ــل علهي ــيقى(، ويدخ ــامرة واملوسس )الع
ن الشــعر مشــرتك بــني مجيــع �أ�ــاكل امجلــال وميتــد فهيــا  عنــارص لتكوينــه اذلايت، وابلفعــل اإ
بــداع يسســهتدف امجلــال،  ليــه لك اإ مجيعهــا، لأن عنــرصه احلقيقــي هــو التخيــل اذلي حيتــاج اإ

اكئنــا مــا اكن �ــله.
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وهكــذا متنحنــا العــامرة والشــعر واملوسســيقى فكــرة اكفيــة )رمبــا(، لنفهــم املضمــون والقــمي 
والأفــاكر الــي حتــرك اجملمتعــات وتوهجهــا. ولــو �أردت �أن �أ�ــلك نظــرة عامــة ملواطن مشــارك 
نــين �أسســتدل حبــال العــامرة والشــعر واملوسســيقى دلينــا و�أسســتعني هبــا يف  يف احليــاة العامــة، فاإ
الفهــم والتحليــل للتشــالكت القامئــة اليــوم يف اجملمتعــات والأعــامل واملــدن والأســواق. وميكــن 
ــتنتاج هبــا �أيًضــا مواِطــن كثــرية مــن اخللــل، ورمبــا تســاعد يف فهــم القــوة والضعــف  الاسس

والعنــف الاكمــن. وكــذكل مــا منــك مــن امجلــال واذلوق.

فالعــامرة والشــعر واملوسســيقى تقيــس بدقــة كبــرية )ورمبــا تكــون �أفضــل مقيــاس( التقــدم 
والتخلــف والنجــاح والفشــل، والفــرص والتحــدايت، ومــا ميكــن �أن نفعــه ومــا جيــب �أن 

نفعــه، ومــا حققنــاه و�أجنــزنه ابلفعــل!

ونالحــظ �أيًضــا التغــري اذلي حصــل يف حياتنــا و�أفــاكرن، مــن خــالل التغــري اذلي جيــري 
عــىل العــامرة والفنــون! فنحــن مــن خــالل هــذه الفنــون نعــر حسســيًّا عــام منلكــه مــن مشــاعر 
وختيــالت، وكيــف نعــي وجــودن، ومــا متثــل فينــا مــن قــمي و�أفــاكر؛ كيــف حنــب �أن تكــون 

حياتنــا، ومــا حنــب �أن نكــون عليــه.

لهيــا  ــا منظــورا اإ ــة مــن مدنن ــا �أو مدين ــدًلا مــن بدلانن ــئةل اليــوم ب ذا ســ�ألنا هــذه الأسس واإ
جابــة واحــدة. ورمبــا  مــن العــامرة والفنــون، مفــاذا سســتكون الإجابــة؟ مؤكــد �أنــه ل توجــد اإ
تكــون الإجــاابت بعــدد النــاس �أنفســهم؛ فــلك امــرئ عاقــل ميــك وعيــه وتفســريه اخلــاص 
بــه، واخملتلــف عــام ســواه.. ولكــين �أقــول و�أن �أفكــر الآن يف هــذا العــدد الهائــل واملنتــرش 
ــاء  ــة ابلأحي ــظ العالق ــط يالح ــري ختطي ــن غ ــدلات؛ م ــامن والب ــاجد يف ع ــواي للمس فوض
ــوىض  ــس الف ــم، �أل يعك قاماهت ــم واإ ــاس وعالقاهت ــاة الن ــاط حبي ــري ارتب ــن غ ــن، وم والأماك

والتيــه؟ كأن عــامن واملــدن والبــدلات مــدن اتهئــة، كأننــا جممتــع مــن التاهئــني!

وهــذا الاسســتخدام املضــاد لأهــداف القوانــني التنظمييــة الــي ُوضعــت لأهــداف معينــة 
يف حيــاة النــاس؛ حتويــل الفضــاءات النا�ســئة عــن الارتــداد اإىل امتــدادات معرانيــة للبيــوت 
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مــن غــري �أن يســمح القانــون نظــراًي بــذكل، وحتويــل الشــوارع اإىل مواقــف سســيارات وبيوت 
ــق العامــة الــي اقتطعــت مــن  ــورش الأعــامل، وحتويــل احلدائ للعــزاء والأفــراح وســاحة ل
ــة مــن املواطنــني دون غــريمه، ومرافــق  ــة لفئ ىل �أســواق جتاري �أرايض املواطنــني �أنفســهم اإ
ــاكن نفســه رابطــة..  ــم ابمل ــريمه ول تربطه ــاس دون غ ــن الن ــات م ــان ملؤسســات وفئ ومب
هــذا الاعتــداء عــىل الفضــاء حتــول اإىل حــق مكتســب، �أو ممارســة متقبــةل ومتواطــ�أ 
ــا وعالقهتــم  ــم بعًض ــاس بعضه ــني الن ــات ب ــرية يف العالق علهيــا. ويعكــس ذكل الفجــوة الكب
ــون  ــات! فالقان ــذه العالق ــر ه ــون اذلي ينظــم ويدي ــني القان ــة، وب ــق العام ابلفضــاء واملراف
ل يشــلك رابًطــا و�أساًســا للعالقــة، ومرجعيــة لتنظــمي التفــاق والاختــالف بــني النــاس. 
والنــاس يديــرون عالقاهتــم ويؤثــرون ببعضهــم بعًضــا، ويُْســِمعون صوهتــم ويطلبــون حقوقهــم 

ويــؤدون واجباهتــم، وفــق موازيــن وقواعــد غــري قانونيــة يف ظــل القانــون!

ــة دلى  ــورد وهمين ىل م ــن، واإ ــىل املواط ــوط يســلط ع ــون اإىل س ــول القان ــا يتح عندم
ايه القانــون، ويتحــول انهتــاك  فئــة مــن النــاس! ل يعــود املواطــن يــدرك حقــه اذلي منحــه اإ
القانــون اإىل بيئــة عامــة و�أمــر واقــع... القصــة طويــةل وممتــدة، وتسســتحق مواصــةل وتكــرار 

الرتكــز والت�أمــل فهيــا.

ــدادات  ــة، والارت ــة؛ يف الطــرق والأرصف ــى وجــود الفضــاء املشــرتك يف املدين ــا مع م
ــايه..؟  ــواق واملق ــة، والأس ــق العام ــق واملراف ــر، واحلدائ ــوت والعامئ ــىل البي ــة ع املفروض
ــه ل قــدرة عــىل العيــش املشــرتك  ــئة عــن، وتنشــئ منظومــة الثقــة؛ لأن يه ببســاطة ن�س
ذا اكن املــرء عاجــزا عــن العيــش وحــده �أو ل يرغــب يف ذكل،  والتعايــش مــن غــري ثقــة. فــاإ

فيجــب �أن يتعــمل كيــف يعيــش مــع الآخريــن!

والت�أمــل يف �أســلوب احليــاة والســلوك الاجامتعــي، يــؤرش عــىل جمــالت كثــرية لنهتــاك 
الفضــاء العــام، تذهــب ابلثقــة وتدمرهــا، وابلطبــع تلحــق الــرر ابملــدن والمتــدن. وهــذا 

ضافــة اإىل هــدر املــوارد والأوقــات والإجنــازات. جيعــل احليــاة مليئــة ابلضيــق والتوتــر، اإ
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ــل  ــل العم ــاة ويقل ــوط احلي ــد ضغ ــا يزي ــم، وغياهب ــاس وعالقاهت ــاة الن ــم حي ــة تنظ والثق
ــون  ــني الزب ــة ب ــع، والثق ــني ادلوةل واجملمت ــة ب ــراد واملؤسســات؛ الثق ــاج، ويرهــق الأف نت والإ
والســوق، والثقــة بــني البائــع واملشــرتي، والثقــة يف الســلع واملنتجــات، والثقــة يف الأقــوال، 
والثقــة بــني النــاس بعضهــم بعًضــا.. فغيــاب الثقــة يــر ابلقتصــاد والأعــامل والعقــد 
الاجامتعــي، والروايــة املنشســئة لــدلوةل واجملمتــع.. وتــك قصــة طويــةل. ذكل �أن اترخينــا 
اجلغــرايف، واقتصــادن املعــريف واخلدمــايت واملهــين واحلــريف، جيعــالن الثقــة يه املــورد 

ــواردن! ــدر م ــين ه ــة يع ــاب الثق الأســاس، وغي

الثقــة �أســلوب حيــاة يعكــس وعــي وجــودن بــ�أن نعيــش كــام فضــاء املدينــة لنــا مجيًعــا. 
ولــيك يكــون قــادًرا عــىل اســتيعابنا، جيــب �أن نبــذل لك مــا جيعــه كــذكل!

فــراد واجملمتعــات واحلضــارات، للتعبــري  والشــعر واملوسســيقى ميثــالن رضورة قصــوى للأ
ــذا  ــل ه ــمي ومشــاعر وعواطــف. ومث ــاكر وق ــال و�أف ــن خي ــا م ــه، ويتكــون دلين ــام منلك ع
ليــه، وامتــالك امجلــال اذلي يقربنــا  التعبــري رضوري لوعــي الوجــود والكــامل اذلي نســعى اإ
هنــام يــؤرشان بوضــوح كبــري عــىل التقــدم والفشــل يف مجيــع  مــن هــذا الكــامل. وابلطبــع، فاإ
اجملــالت؛ فهــام يقــودان تشــكيل احليــاة الــي حنــب �أن حنياهــا، ووجــودن عــىل النحــو اذلي 

حنــب �أن نكــون عليــه.

ــاة  ــني �أســلوب احلي ــا، وب ــرتاث دلين ــاين ال ــني �أغ ــة ب ــن ببســاطة مالحظــة العالق وميك
ــاة. وميكــن �أيضــا الت�أكيــد عــىل ضيــاع البوصــةل فــا  والعمــل والقــمي والثقافــة املنظمــة للحي
ــا  ــر حياتن ــات والســوق، ويغم ــدم يف الإذاع ــا يق ــاء، ومم ــن الغن ــري م ــن كث ــوم م ــه الي منلك
ووجــودن بفائــض مــن التيــه واخلــواء والغثــاء. وذكل يعكــس م�أســاتني: جعــزن عــن تقــدمي 
وعينــا لوجــودن وحياتنــا وتغرياهتــا وتطورهــا و�أهدافنــا يف منظومــة �ــعرية وموسســيقية 
لهيــا وتشــلك حياتنــا ومــواردن مــن جديــد �أو جتددهــا عــىل حنــو دامئ ومتواصــل؛  تشــدن اإ
ورمبــا الأســو�أ مــن ذكل �أننــا ل منــك هــذا اخليــال والوعــي.. الفــراغ اذلي نعيشــه �أو يفــرض 
علينــا.. ل �أقلــل ابلطبــع مــن �أمهيــة وجــامل مــا منلكــه ومــا �أجنــزن مــن �ــعر، بعضــه حتــول 
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اإىل غنــاء مجيــل؛ ولكــن حضــور هــذا الشــعر امجليــل يف الغنــاء قليــل وضئيــل، ســواء يف 
ــه. ــاء )الآخــر(، ويف حضــوره يف �أوعيــة الثقافــة والرتفي نســبته المكيــة اإىل الغن

ىل �أغــاين فــريوز عــىل ســبيل املثــال، و�أظنــه  جيــايب مجيــل اإ ميكــن النظــر مكثــال اإ
مثــاًل يعــر عــن �أمجــل و�أفضــل مــن قــدم الثقافــة واحليــاة والوجــود الســوري املمتــد مــن 
�أورفــا اإىل العريــش؛ العشــق والأســطورة، واجلبــال والأهنــار واملــدن والبحــار والصحــارى 
والأماكــن، والبيــوت والأبــواب والنوافــذ، والفصــول والأايم والأ�ــهر والطفــوةل والألعــاب، 
والشســتاء والثلــج والصيــف، وادلفء والــرد، والعمــل والإرادة والعزميــة والســفر، والزهــور 
ــي تشــلنا  ــة ال ــرايت العميق ــاس، واذلك ــام واللب ــور، والطع والأعشــاب والشــجر والطي
والــي يه حنــن.. الغيــاب والــوداع واللقــاء واحلــزن والفــرح، واملقــايه والأســواق والطــرق، 
والشــمس والقمــر والنجــوم، والفقــر والغــى، والنضــال واملقاومــة والاستشــهاد والتضحيــة 

والفــداء.

ودلينــا مكتبــة واســعة ومجيــةل مــن الغنــاء العــريب، اسســتوعبت حياتنــا وتراثنــا، ولكهنــا 
ــك �أن نشــجع  ــا من ــل، ولكنن ــىل اجلي ــا ع ــع �أن نفرضه ــك ابلطب ــددة ابلحنســار. ول من هم
ــبات، و�أن نواجــه الغثــاء  جنــازن امجليــل يف املــدارس والإذاعــات واملناسس ونواصــل تقــدمي اإ

ــرن. اذلي يغم

حنتــاج اليــوم، �أن جنــد حياتنــا اجلديــدة واملتغــرية الــي نعيشــها بــلك جوانهبــا يف الشــعر 
نتــاج ومواهجــة مع  واملوسســيقى. وحنتــاج اإىل �أن نواجــه �أنفسســنا برصاحــة ب�أننــا يف حــاةل معــل واإ
الغثــاء والاكتئــاب والتشــاؤم. ورمبــا جتعــل �أغنيــة يســمعها الأطفــال يف املــدارس واذلاهبون 
بــداع.. �أو  اإىل العمــل والعائــدون اإىل بيوهتــم، حياهتــم �أفضــل ومتنحهــم عزميــة وقــدرة عــىل الإ

متنحهــم قــدًرا مــن الســعادة!
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X3X3 - الفن يف مؤرشات التقدم - الفن يف مؤرشات التقدم

دارهتــا وتنظميهــا وجتديدهــا عــىل حنــو كفــؤ وبعــداةل  التقــدم مبــا هــو منظومــة املــوارد واإ
عــىل النحــو املنشــئ لوليــة املواطنــني عــىل مــواردمه ومصائــرمه و�ــؤوهنم؛ ميثــل فيــه الفــن 
حلقــة رضوريــة و�أساسســية يف حتريــك وتفاعــل هــذه املنظومــات عــىل حنــو ميكــن تبسســيطه 
ابملســار التــايل: مــوارد وتقنيــة - نظــام اقتصــادي - نظــام سســيايس - نظــام اجامتعــي وثقــايف 
ضافيــة! وهــذه املــوارد اجلديــدة والإضافيــة يه بطبيعــة احلــال،  - مــوارد وتقنيــة جديــدة واإ

مــا ميكــن وصفهــا تقدًمــا �أو تمنيــة.

ــيقى  بداعيــة؛ مــن املوسس و�أعــين هنــا ابلفــن »احملتــوى« اذلي حيــل يف �أوعيــة و�أدوات اإ
والشــعر والعــامرة والروايــة واملــرح والســيامن وادلرامــا والقصــة والفنــون التشــكيلية )الــرمس 
والنحــت(. وهــو )الــف( بــذكل يعــر عــن اجملهــود الإنســاين للفهــم واكتشــاف احلقائــق، 

والتعبــري احلــي الظاهــري عــن الــروح واملشــاعر والعواطــف واخليــال.

هــذا امجلــال املــؤرش عــىل الكــامل، واذلي تعــر عنــه منظومــات الثقافــة والفنــون، هــو 
مــا يعــني ادلول والأفــراد واملؤسســات واجملمتعــات عــىل الارتقــاء ابلأفــاكر واحليــاة والســلع 
ــور  ــدم �أو اإصــالح، ول �أن تتط ــ�أ تق ــن �أن ينش ــذا الإدراك، ل ميك ــري ه ــات. وبغ واملنتج
ــن  ــية م ــا الأساسس ــا واحتياجاتن ــا حلياتن ــي تصوراتن ــات، ول �أن ترتق ــلع ومنتج ــاكر وس �أف
نــه ببســاطة �أداتنــا يف معرفــة مــا حنــب ومــا جيــب �أن نكــون  الطعــام واللبــاس والعــامرة؛ اإ
عليــه، والفــرق بــني الواقــع واملطلــوب، ودليــل الســعي ادلامئ حنــو مــا هــو �أفضــل. ذكل �أن 

دراكــه بغــري »امجلــال«. مثــة مــا هــو �أفضــل دامئـًـا، ول ميكــن اإ

وهــذا مــا يطــور احليــاة السسياسســية والاجامتعيــة، وحيمــي املنجــزات الاقتصاديــة 
ــان رضوراين،  ــون متطلب ــة والفن ــا. فالثقاف ــوارد وتطويره ــاء امل نش ــاعد يف اإ ــا، ويس ويفعله
ــه  ــه وملاكت ــة امجلــال ورؤيت ــري ثقاف ذ بغ ــاس؛ اإ ــاة الن ــدم وحتســني حي ــي للتق ومدخــل حمت
ــا �أو  ــا حصيًح ــاة حمكً ــي تالحــظ القبيــح، ل ميكــن احلــمك عــىل الأعــامل واحلي ــه ال ومواهب
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اكمــاًل، فــال تنشــ�أ العــامرة عــىل النحــو اذلي حيقــق راحــة النــاس واحتياجاهتــم، واللبــاس 
عــىل النحــو اذلي حيــب �أن يــرى النــاس �أنفســهم عليــه �أو يــرامه الآخــرون، وكــذكل الطعــام 
والطــرق والنقــل. وكــذا ميكــن القــول عــن تصمــمي الســلع واملنتجــات واخلدمــات مجيعهــا، 
وجودهتــا ومواصفاهتــا، اإىل احلديــث والســلوك والعالقــات والانتخــاابت والترشيعــات 
ــاًء  ــل، بن ــدم والأفض ــواب والتق ــو الص ــدم حن ــا تتق ــا مجيعه هن ــات.. اإ ــرارات والسسياس والق
عــىل مــا ميــك النــاس مــن ذائقــة. وبــذكل، ينظــم النــاس حياهتــم، ويقــدرون عــىل اختيــار 

ــة. الأفضــل واملقارن

فاجملمتعــات والأفــراد والأعــامل واملنجــزات والســلع والأفــاكر والأذواق واخلدمــات، والأنظمة 
السسياسســية والاجامتعيــة والاقتصاديــة، والبيــوت واملالبــس والطــرق والأحيــاء واملــدن 
دراك احلــاةل الــي جيــب �أن تكــون علهيــا. ويه  والأمكنــة، تتحــدد ابلقــدرة عــىل تصمميهــا واإ
هنايــة تقررهــا القــدرة عــىل الرؤيــة واخليــال؛ �أي امجلــال. حفياتنــا، اإذن، تكون عــىل النحو اذلي 

نتخيــه ونــراه، ويه يف ذكل يف تقدهمــا وختلفهــا مبقــدار قدرتنــا عــىل اإدراك امجلــال.

ينطلــق عــمل امجلــال مــن وجــود الفــن و�أعــامل فنيــة. لكهنــا مقــوةل تــاليق اعرتاضات، بســبب 
ــا لعــمل،  ــال، ول يصلــح ذكل موضوعً التنــوع الالهنــايئ يف امجلــال، و�أن امجلــال موضــوع اخلي
ويسســتحيل صــوغ معيــار للجــامل يقــاس بــه مــا هــو مجيــل ومــا ليــس مجيــاًل. وعليــه، يتعــذر 

وضــع قواعــد عامــة قابــةل للتطبيــق عــىل الفــن.

عــىل �أي حــال، فــاإن الفنــون متثــل مســاحة واســعة مــن اجملهــود الإنســاين للفهــم واكتشــاف 
احلقائــق، والتعبــري احلــي الظاهــري عــن الــروح واملشــاعر والعواطــف واخليــال؛ كــام يــزحي 
لنــا النقــاب عهنــا جتربتنــا اليوميــة. »الفــن حيفــر هــوة بــني ظاهــر ذكل العــامل الــرديء والقابــل 
للهــالك وومهــه مــن هجــة، وبــني املضمــون احلقيقــي للأحــداث مــن اجلهــة الأخــرى، يك يُلبس 
هــذه الأحــداث والظاهــرات واقعيــة �أعــىل و�أمســى، متــودلة عــن الــروح. وهكــذا، جنــد �أن 
تظاهــرات الفــن، البعيــدة عــن �أن تكــون حمــض ظواهــر و�أوهــام ابلنسســبة اإىل الواقــع اجلــاري، 

متتــك واقعيــة �أمســى وجــوًدا و�أكــر حقيقيــة«.
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ــن  ــو كهذي ــن والفلســفة. فه ــني ادلي ــه وب ــن هــو ذاك املشــرتك بين ن �أمســى مقصــد للف اإ
ــد  ــا. لق ــروح و�أمســى مطالهب ــات ال ــع حاج ــن �أرف ــ�ي، ع له ــن الإ ــري ع ــط تعب ــن؛ من الأخريي
ــيةل  ــا الوسس لين ــبة اإ ــا يشــلك ابلنسس ــرًيا م ــن �أمســى �أفاكرهــا، وكث وضعــت الشــعوب يف الف
ــه  ــن والفلســفة بكون ــه خيتلــف عــن ادلي ــة �ــعب مــن الشــعوب. لكن ــم داين ــدة لفه الوحي

ــا. ــا يف متناولن ــًيا يضعه ــاًل حسس ــة متثي ــاكر الرفيع ــك الأف عطــاء ت ــىل اإ ــدرة ع ــك املق ميت

ليــس هــدف الفــن حمــ�اكة الطبيعــة كــام يف الفهــم الســائد. مؤكــد �أن الطبيعــة �أمجــل مــن 
ــي تعــر عهنــا الفنــون �أعظــم و�أمه مــن الطبيعــة. فالفــن  ــروح ال �أي معــل فــين، ولكــن ال
يقــدم مضمــوًن، ميكــن مالحظتــه حسســيًّا ابلقــراءة �أو النظــر �أو الاسســامتع، عــن املشــاعر 
ن هــدف الفــن تلطيــف اهلمجيــة بوجــه  والأفــاكر. وعــىل هــذا الأســاس، ميكــن �أن يقــال اإ
عــام. وفــوق هــذا الهــدف، يقــع هــدف هتذيــب الأخــالق اذلي اعتــر لــردح طويــل مــن 

الزمــن �أمســى الأهــداف.

ويُظهــر الإنســان ابلفــن مــا هــو اكئــن عليــه يف ابطنــه؛ يعــر بــذكل عــن وعيــه. ويســعى 
الإنســان اإىل جتميــل نفســه تعبــرًيا عــن ت�أمــه يف ذاتــه، ومــا حيــب �أن يكــون عليــه. ويســعى 

الإنســان املمتــدن اإىل الــريق الــرويح والفكــري، ويعــر ابلعمــل الفــين عــن وعيــه ذلاتــه.

اثرهتــا. الفــن وجــد يك  يقــاظ املشــاعر واإ ــة احلــواس، واإ وهيــدف الفــن �أيًضــا اإىل خماطب
يوقــظ فينــا �ــعور امجلــال. ولكــن حــس امجلــال ليــس فطــرايًّ يف الإنســان؛ ليــس فطــرايًّ 
ــبيل  ــىل س ــني ع ــاءه )الع ــك �أعض ــام ميت ــه، ك ــذ ولدت ــى هل من ــيء معط ــزة، �أو ك كغري
ن يــم تدريبــه وتكوينــه،  منــا هــو حــس حباجــة اإىل التكويــن والتدريــب. ومــا اإ املثــال(، واإ
حــىت يطلــق عليــه امس اذلوق.. »لقــد اكن الهــدف مــن نظريــة الفنــون امجليــةل وعلــوم امجلــال 

ــن اذلوق«. تكوي

ــل.  ــه موضــوع منظــور �أو مســموع �أو متخي وامجلــال هــو الكــامل اذلي ميكــن �أن يدرك
والكــامل هــو مــا يطابــق هدفًــا حمــدًدا؛ الهــدف اذلي توختــه الطبيعــة �أو الفــن عنــد 
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ــا عــىل امجلــال،  خلــق املوضــوع اذلي ينبغــي �أن يكــون اكمــاًل يف نوعــه. وحــىت نقــمي حمكً
ــن  ــي يتكــون مهنــا اكئ ــا عــىل املمــزات ال ــدر الإمــاكن �أن نركــز اهامتمن ــا ق يتوجــب علين
مــن الاكئنــات، �أو الســامت الــي جتعــل منــه مــا هــو اكئــن عليــه. ويقصــد ابلســمة املمــزة 
ــي تســمح بمتيــز الشــلك، واحلــراكت،  ــة احملــددة ال ــون للفــن: الفردي هنــا قان مــن حيــث اإ
ــة  ــدرج الضــويئ، والوضعي ــور، والت ــون احملــيل، والظــل والن ــري، والل والإ�ــارات، والتعب
آخــر، والــي متثــل ابلنسســبة اإىل موضــوع مــا جيــب  الــي خيتلــف هبــا املوضــوع عــن موضــوع �
ــه. فاملمــز هــو مضمــون �أي �ــعور، وموقــف، وحــدث، ومعــل، وفــرد حمــدد،  �أن يكون
والكيفيــة الــي يــم هبــا التعبــري عــن ذكل املضمــون، .. ويبقــى �أن الهــدف الهنــايئ للفــن هــو 

ــا ومشــخًصا. ــة متثيــاًل عينيًّ كشــف احلقيقــة، ومتثيــل مــا جييــش يف النفــس البرشي
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»الواقع املتعني يعر عن فكرة داخلية تشله �أو متنحه هويته« هيغل 

هنــا، وبطبيعــة  ل تعمــل املواهجــة الثقافيــة والفكريــة مــع الكراهيــة والتطــرف تلقائًيــا. كــام اإ
احلــال، ميكــن �أن تكــون �أداة فاعــةل ومؤثــرة يف خدمــة التخلــف والتعصــب. فهنــاك رشطــان 
�أساسســيان لنجــاح املواهجــة: �أوهلــام، �أن تعكــس تفاعــل اجملمتعــات نفســها، مبكونهتــا وطبقاهتــا 
ومصاحلهــا، وبوليهتــا عــىل الثقافــة والفنــون. وبغــري ذكل ســوف تكــون معــزوةل �أو وصائيــة 
در�اًك  وتعمــل ضــد نفســها، بــل وتنشــئ متواليــة مــن الــرشور. والــرشط الثــاين، �أن تعكــس اإ
و�ــعوًرا عــادًل ابمجلــال؛ مبــا هــو المتيــز بــني القبيــح  واحلســن، وقميــة �أساسســية وعليــا يف 
ــياء والاجتاهــات والســلع واخلدمــات واملنتجــات املاديــة وغــري  احلــمك عــىل الأفــاكر والأ�س

املادية.

اإىل �أي مــدى يســامه الفــّن املعــارص القــامئ اليــوم يف عــامل املســلمني، يف تكريــس التقــدم 
ومواهجــة التطــرف والكراهيــة؟ و�أعــين ابلفــّن تطبيقيًــا ادلرامــا والســيامن واملــرح والروايــة 
ــون  ــامرة والفن ــال والع ــة والت�أليــف والرتمجــة والنــرش و�أدب الأطف والقصــة والشــعر والكتاب

واملوسســيقى والفنــون التشــكيلية والنحــت والتصمــمي... اإخل.

ن امجلــال هــو الســلوك الفــردي واملؤســي واجملمتعــي والاقتصــادي القــامئ عــىل المتيــز  اإ
بــني احلســن والسســئ.

وعــىل هــذا الأســاس )المتيــز بــني احلســن والسســئ(، ميكــن تقــدمي مالحظــات 
ومراجعــات حــول العــامرة وختطيــط املــدن وتصمــمي البيــوت والطــرق واملرافــق واخلدمــات، 

ــون التشــكيلية. ــيقى والفن ــذكل الشــعر واملوسس وك

 ونفــرتض بطبيعــة احلــال �أن العالقــة بــني امجلــال وبــني الكراهيــة والتطــرف عكسســية؛ 
مبعــى �أن وجــود مسســتوى جــاميل متقــدم ومؤثــر يــؤدي، ابلــرورة، اإىل احنســار التطــرف 
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والكراهيــة. ويف املقابــل، ميكــن توقــع �أن غيــاب البعــد امجلــايل �أو ضعفــه يعــين، ابلــرورة، 
زايدة فــرص منــو وانتشــار الكراهيــة والتطــرف. يقــول هيغــل: »لقــد وضعــت الأمم يف 
عطــاء تــك الأفــاكر الرفيعة  الفنــون �أمســى �أفاكرهــا«. فالفــن تعبــري عــن الــروح وحاجاهتــا، واإ
متثيــاًل حسســًيا يضعهــا بــني �أيدينــا. وكثــرًيا مــا يشــلك الفــن الوسســيةل الوحيــدة لفهــم داينــة 
ننــا يف مالحظتنــا للفنــون )مبــا يه عــامرة و�ــعر وموسســيقى  �ــعب مــن الشــعوب، وذلكل فاإ
ــو �أو  ــدال والتســامح، ومن وتصمــمي ورمس...( ميكــن �أن نقــدر هبــا تقــدم �أو احنســار الاعت

احنســار الكراهيــة والتطــرف.

ــي  ــاس لوع ــا مقي ــ�ي �أيض ــعور، فه ــدس والش ــال واحل ــن اخلي ــر ع ــون تع ــا �أن الفن ومب
ــن حمسوســني،  ــل الباطــن ظاهري ــال والعق ــن جيعــل هــذا اخلي ــراد. فالف ــاكر الأمم والأف و�أف
ميكــن مالحظهتــام وتقيميهــام. ويســاعدن الفــن �أيضــا يف جــر �أو مالحظــة وقيــاس الفجــوة 

ــات. ــني الأهــداف والتطلع ــع وب ــني الواق ب

ــه ليمكــل مــن هجــة �أوىل جتربتنــا  ــتخدم الفــن الغــى العظــمي ملضمون يقــول هيغــل: »يسس
ــة، وبصــورة عامــة املشــاعر والعواطــف  ــة الثاني ــتحر مــن اجله ــة، وليسس ــا اخلارجي حبياتن
ــيتنا  والأهــواء، وذكل حــني ل جتــدن جتــارب احليــاة عدميــي احلــس، وحــىت تبقــى حساسس
ــنا. واحلــال �أن الفــن يتوصــل اإىل ذكل التحريــك  منفتحــة عــىل لك مــا جيــري خــارج �أنفسس
حــالهل،  منــا بواســطة ظاهرهــا حفســب، ابإ لأواتر احلساسســية، ل بواســطة جتــارب واقعيــة، واإ
ماكنيــة �أن يرفعهــا اإىل علــّو لك مــا  اعــامتدا عــىل رضب مــن الــومه، منتجاتــه حمــل الواقــع، واإ
لهــام وامحلاســة، كــام يسســتطيع �أن يغرقنــا  هــو نبيــل وســام وحقيقــي، و�أن حيفــزن اإىل حــد الإ
ــا  ــن الشــهوانية، و�أن يرتكن ــو م ــرن يف ج ــواء، و�أن يغم ــية ويف �أخــس �أه يف �أمعــق حسس
زاء لعــب خميــةل منفلتــة مــن عقالهــا، تــزاول نشــاطها بــال قيــد �أو اكحب.  حيــارى مســحوقني اإ
ــذا  ــة عــىل حــد ســواء، وله ــياء الســامية وادلنيئ ن الإنســاين غــين ابخلــري والــرش، ابلأ�س اإ
يقــدر الفــن عــىل �أن ينفــخ فينــا امحلاســة وامحليــة للجــامل والســمو، قدرتــه عــىل الاحنطــاط 
اثرة �أعصابنــا، بهتييجــه اجلانــب احلــي والشــهواين منــا... وعــىل هــذا الأســاس ميكــن  بنــا واإ
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ن هــدف الفــن تلطيــف اهلمجيــة بوجــه عــام. وابلفعــل، يشــلك هــذا التلطيــف  �أن يقــال اإ
للطبــاع دلى �ــعب، مــا يــزال حيبــو عــىل طريــق احليــاة املمتدنــة، الهــدف الرئيــس املعــزو 
اإىل الفــن، وفــوق هــذا الهــدف يقــع هــدف هتذيــب الأخــالق اذلي اعتــر لــردح طويــل 

مــن الزمــن �أمســى الأهــداف«.
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يعــاجل هــذا الفصــل العالقــة بــني البيئــة الثقافيــة القامئــة يف ادلول واجملمتعــات وبــني 
ــى  ــا ل تع هن ــدال، ويف ذكل فاإ ــس التســامح والاعت ــة والتطــرف وتكري مواهجــة الكراهي
ــل  ــدم مراجعــات واقرتاحــات وبدائ ــة، ولكهنــا تق ــرتاح سسياســات واســرتاتيجيات ثقافي ابق
لبنــاء مــؤرشات ثقافيــة تســاعد عــىل مالحظــة الاقــرتاب �أو الابتعــاد عــن هــدف مواهجــة 

ــة. التطــرف والكراهي

ن اكنــت ادلوةل تســامه  ولأن الثقافــة مبــا يه »وعــي اذلات« معليــات واســعة ومعقــدة واإ
ــراد ويف  ــداء يف اجملمتعــات ودلى الأف ــدة تتشــلك ابت ــداء ممت هنــا ابت يف تشــكيلها وبناهئــا فاإ
الأســواق واحليــاة اليوميــة والعالقــات الاجامتعيــة والاقتصاديــة فــاإن املواهجــة الثقافيــة مــع 
التطــرف والكراهيــة رمبــا تكــون �أعقــد و�أصعــب املعــارك الي ختوضهــا ادلوةل، فهــ�ي معليات 
اكتســاب القلــوب والعقــول، ول تتحقــق هــذه فقــط ابلسسياســات والترشيعــات والرامــج 
الصائبــة والواعيــة، ولكهنــا تسســمتد جناهحــا ممــا ترتكــه مــن �أثــر دلى الأفــراد واجملمتعــات وبقــدر 
ــاإن البحــث يف هــذا اجملــال تكتنفــه  ــا ف ــد.. ومــن هن ــول والت�أيي ــا تتلقاهــا اجملمتعــات ابلقب م
ــة بــني سسياســات مواهجــة التطــرف والكراهيــة،  صعــوابت وحتــدايت لعلهــا الأكــر صعوب

لأسســباب وحمــددات كثــرية ومعقــدة.

فالثقافــة تنشســها اجملمتعــات وختصهــا �أكــر مــن ادلوةل، وتتشــلك يف متواليــة معقــدة 
دارهتــا وتنظميهــا واملنظومــة الاقتصاديــة  مــن التفاعــالت والاسســتجاابت مــع املــوارد واإ
ــر فهيــا مــن اترخي وقــمي  ــية املتشــلة حــول املــاكن واملــوارد، مث مبــا حيمكهــا ويؤث والسسياسس
وعالقــات، وجيعــل ذكل مالحظــة التحــدايت واقــرتاح البدائــل مســ�أةل يغلــب علهيــا 
ــة مفتوحــة  ــة جدلي ــة �أو انتقادهــا معلي ــاع عــن حــاةل قامئ التخمــني واملغامــرة، ويكــون ادلف

ــ�أ. ــىل الصــواب واخلط ع
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ل  ن مــا ميكــن اقرتاحــه وتنفيــذه مــن سسياســات وبرامــج ثقافيــة ل �أمهيــة هل يف الواقــع اإ اإ
مبقــدار مــا حيمــه الأفــراد وتلزتمــه اجملمتعــات عــن قناعــة ومضــري، وهــو مــا ل ميكــن حتقيقــه 
مبجــرد ترشيعــات ومؤسســات وبرامــج وتوجهيــات واقرتاحــات، ولكــن ذكل يظــل مربوًطــا 
بضامئــر الأفــراد وقناعاهتــم وقبــول اجملمتعــات وموافقهتــا عــىل مــا يقــدم ويطــرح مــن سسياســات 

وبرامــج ثقافيــة.

ــة،  ــارات واجتاهــات عاملي ــة متصــةل خبي ــام الإرهــاب والكراهي ــة ك ــد �أصبحــت الثقاف وق
ول يكفــي �أن تكــون دوةل مــا وجممتــع مــا عــىل قــدر مــن احلصانــة الثقافيــة مــن الإرهــاب، 
ولكــن ل بــد مــن املشــاركة يف العــامل عــىل حنــو معقــد لأجــل الت�أثــري يف العــامل والتفاعــل معــه 
يف التلقــي والت�أثــري والانــامتء العاملــي والتقبــل العاملــي �أيضــا، مث بنــاء اجتاهــات عامليــة حنــو 

التســامح ومواهجــة الكراهيــة.

ــني  ــادل ب ــوم يف ادلوةل الواحــدة، فالعوملــة والاعــامتد املتب ــوع الي ــات وتتن وتتعــدد الثقاف
الأمم والشســبكية الســائدة �أنشــ�أت حتــولت كــرى وجذريــة، واكنــت هــذه التحــولت 
ــة لهــذه التحــولت مل تكــن برعهتــا،  ــتجابة الثقافي ــدة حمتيــة، ولكــن الاسس ــة اجلدي والبيئ
ومل تكــن تلقائيــة ول حمــددة. وتمكــن �أمهيــة وخطــورة العمــل الثقــايف يف حتديــد الاسســتجابة 

ــاع التحــولت وطبيعهتــا. يق ــة لإ ــادرة والرعــة الاكفي ــا ابملب الصحيحــة واملالمئــة وحتريكه

ملاذا جيب مراجعة البيئة والسسياسات الثقافية؟ملاذا جيب مراجعة البيئة والسسياسات الثقافية؟

اإن املدخــل الأســايس والأكــر �أمهيــة يف مواهجــة الكراهيــة والتطــرف هــو الثقافــة والمتدن، 
فعندمــا يكــون لك مــن العنــف والتطــرف والكراهيــة منبــوًذا ومكروًهــا يف اجملمتــع، ينحــر 
ننــا نسســتطيع  ويــاكد خيتفــي، ويغــدو �أمــًرا تســهل مواهجتــه وحمارصتــه. ويف مجيــع الأحــوال، فاإ
�أن نقلــل العنــف والكراهيــة بنسســبة كبــرية جــًدا مبنظومــة المتــدن والســلوك املــدين اذلي حيمــي 
ــة للســالم والأمــن، وهــذا يشــمل �أيًضــا اجلرميــة واحلــوادث  ــا بيئ املــدن ويرتقــي هبــا وجيعله
املروريــة والضغــوط النفسســية والاجامتعيــة والاقتصاديــة، وعــىل هــذا الأســاس فــاإن املؤلــف 
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يركــز عــىل الربــط بــني حــالت الكراهيــة والعنف وبــني الثقافة الســائدة، و�أن يقــدم مؤرشات 
وتوقعــات لمنــو الكراهيــة �أو احنســارها بنــاء عــىل مــؤرشات ثقافيــة مبــارشة �أو غــري مبــارشة.

ــة مــع التطــرف تكتســب �أمهيــة مضاعفــة،  ــاء مواهجــة ثقافي ــات بن ــاإن موجب ويف ذكل ف
فالتطــرف والكراهيــة موقــف ثقــايف �أول. والــرصاع معهــام ثقــايف، ســواء لأجــل تغيــري �أحصــاب 
ــة �أو تطــرف يف  ــة مهنــا، وتبــدو اجلــرامئ الصــادرة عــن موقــف كراهي ــة �أو للوقاي هــذه الثقاف
ازدايد، وتزتايــد جــرامئ الكراهيــة الفرديــة والــي يصعــب مواهجهتــا �أو توقعهــا ول جمــال يف ذكل 

ســوى مواصــةل العمــل عــىل تكريــس ثقافــة التســامح والاعتــدال.

ومينــح العمــل الثقــايف حضــوًرا للعــرب واملســلمني يف العــامل يقــوم عــىل تقبلهــم ومشــاركهتم 
ــا يف  ــا وثقافيً ــني اجامتعًي ــوا متقبل ــرب واملســلمني �أن يكون ــري الع ــح اجملــال لغ ــة، ويتي الإجيابي
ادلول العربيــة والإســالمية يســاعدمه عــىل املشــاركة وحيمهيــم مــن الكراهيــة والعنــف اذلي 
يسســهتدفهم، ويؤهــل الأفــراد واجملمتعــات للمشــاركة الإجيابيــة مــع العــامل يف مواهجــة الكراهيــة 
ــاء  ــاعد يف بن ــة. ويس ــة وعاملي ــش داخلي ــل وتعاي ــاون وتقب ــات تع ــاء سسياس ــرف. وبن والتط
املنعــة الأساسســية والقــدرات واملهــارات املعرفيــة والعامــة للمسســتفيدين مــن اخلطــاب الثقــايف 
ــن  ــل م ــي تقل ــات ال ــن املشــالكت والأزم ــم م ــاة وحاميهت ــل واحلي ــم يف العم ــز قدراهت لتعزي
فاعليهتــم الفرديــة والاجامتعيــة والهشا�ــة املؤديــة للتطــرف �أو الاحنــراف والإدمــان والعــزةل 

ــة... ــة والانتحاري ــول الاكتئابي والانســحاب واملي

تسســمتد صياغــة وحتديــد مــؤرشات القــوة والضعــف يف اخلطــاب الثقــايف مــن دور الثقافــة 
وموقعهــا املفــرتض يف منظومــة احليــاة والازدهــار، وعــىل هــذا الأســاس ميكــن التقديــر اإىل 
�أي حــّد جنحــت الثقافــة يف مواهجــة التطــرف والكراهيــة، وذلكل ل ميكــن احلــمك عــىل جنــاح 
ــدال والتســامح مبجــرد  ــس الاعت ــة والتطــرف وتكري ــايف يف مواهجــة الكراهي اخلطــاب الثق
وجــود حمتــوى ثقــايف خيــدم مبــارشة هــذا الهــدف اإل بوجــود مــؤرشات واحضــة عــىل تقبــل 
هــذا اخلطــاب و�أن الثقافــة بعامــة تعمــل يف الواقــع يف مســارها الصحيــح املفــرتض يف احليــاة 

والإصــالح.
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جيابية وفاعةل: وميكن اقرتاح مؤرشات مسسهتدفة لأجل ثقافة اإ

 المتــدن، ذكل �أن الاقتصــاد الســائد يف العــامل )الصناعــة واملعرفــة واملهــن واخلدمــات( . 1
قــامئ عــىل املــدن والمتــدن، وبطبيعــة احلــال فــاإن وجــود خلــل وعيــوب يف مــؤرشات 

المتــدن يعــين وجــود �أزمــة ثقافيــة اجامتعيــة وفــرص قويــة للكراهيــة والتطــرف.
 حتســني احليــاة واملشــاركة العامــة والشــعور ابلرضــا والتاكمــل الاجامتعــي، لأن وظيفــة . 2

الثقافــة �أن تســاعد النــاس عــىل الاندمــاج يف حميطهــم والرضــا عــن حياهتــم وواقعهــم 
وبيئهتــم احمليطــة هبــم، ويف ذكل فــاإن وجــود مــؤرشات عــىل نقــص التاكمــل الاجامتعي، 
ــانة  ــاب والإدمــان والانتحــار والطــالق والتفــكك الأرسي ومع ــل اجلــرامئ والاكتئ مث
الفئــات املسســتضعفة )النســاء والأطفــال وكبــار الســن واملعوقــني والوافديــن،..( وعــدم 

الثقــة ابلنــاس واملؤسســات.
 الفاعليــة الاجامتعيــة والثقافيــة املمكــن الاسســتدلل علهيــا ابملشــاركة يف العمــل التطوعي . 3

والعامــة والاجامتعيــة  والفنيــة  الثقافيــة  والرامــج  الأنشــطة  ويف  العامــة  واخلدمــة 
والرتفيــه، والقــراءة والاسســامتع واملشــاهدة للأعــامل الفكريــة والفنيــة واملوسســيقية، 
واجلوائــز وامليداليــات الثقافيــة والفنيــة والرايضيــة الــي تقدهمــا �أو حيصــل علهيــا الأفــراد 

ــات.. واملؤسســات والهيئ
بداعــي، . 4 تقــان، والاقتصــاد الثقــايف والاجامتعــي والإ  ر�أس املــال الاجامتعــي: الثقــة والإ

ــيقى وادلرامــا  ــترياد الثقــايف، الكتــب والرتمجــة واملوسس والاسســهتالك والتصديــر والاسس
والعالمــات التجاريــة وبــراءات الاخــرتاع واللوحــات الفنيــة والتصامــمي الفنيــة والهندسســية.

 املشــاركة العامليــة يف الثقافــة والفنــون والرايضــة يف الاجتاهــني الاسســهتالك والتصدير، . 5
ومسســتوى التقبــل العاملــي يف الاجتاهــني، تقبــل الأفــراد والثقافــات والأفــاكر واملنتجــات 
ــاكر واملنتجــات  ــات والأف ــراد واملؤسســات والهيئ ف ــهتالك للأ ــل والاسس ــة والتقب العاملي

بداعيــة والعالمــات التجاريــة،... الثقافيــة والإ
نشــاء مــوارد . 6 دارة املــوارد وجتديدهــا واإ  املســامهة الواحضــة للثقافــة يف حتســني وتطويــر اإ

جديدة.
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هكذا ميكن مالحظة واقرتاح الأهداف واملؤرشات التالية يف اخلطاب الثقايف:

 الاسســتجابة الصحيحــة للمــوارد والتكنولوجيــا عــىل النحــو اذلي يصمــم ويقــمي العالقــات . 1
والســلوك الاجامتعــي و�أســلوب احليــاة ومنظومــات العــامرة واملــدن والثقافــة عــىل النحــو 
ــدة. ل  ــوارد جدي ــن وينشــئ م ــوارد وامله ــامل والأســواق وامل ــم الأع اذلي يطــور ويعظ
يبــدو هــذا املعيــار ذا عالقــة مبــارشة ببنــاء التســامح والاعتــدال ومواهجــة التطــرف 
ل بقدرهتــا عــىل  والكراهيــة ولكــن ل ميكــن وجــود �أو تصــور وجــود ثقافــة فاعــةل ومؤثــرة اإ
ــتوى املعيشــة  ــاء مبسس ــاة بعامــة والارتق ــاج والرضــا ابحلي نت ــاة والعمــل والإ حتســني احلي

واذلائقــة يف العــامرة واملوسســيقى و الشــعر والطعــام واللبــاس،....
نتاهجا واسســتلهاهما واسســهتالكها . 2  الت�أكــد مــن مشــاركة الأفــراد واجملمتعــات يف بناء الثقافة واإ

لأن الثقافــة �أساًســا منتــج فــردي واجامتعــي ول ميكــن الاعــامتد عــىل ثقافــة همــام اكنــت 
ن مل تنتجهــا وتسســهتلكها اجملمتعــات. راقيــة ومجيــةل اإ

 املشــاركة العامليــة يف الصناعــات واملنتجــات الثقافيــة والإبداعية يف الاجتاهني )التصدير . 3
والاسســترياد( وميكــن مالحظــة وقيــاس ذكل ابلطلــب العاملــي عــىل املنتجــات الثقافيــة 
بداعيــة عــىل �أســس وقواعــد جتاريــة �أو بدافــع اجتاهــات اجامتعيــة ثقافيــة، مــا  والإ
يؤكــد قدرتنــا عــىل املشــاركة العامليــة والتقبــل العاملــي للثقافــة وقــدرة ادلوةل واجملمتعــات 
بداعــي ومواكبــة الاجتــاه العاملــي يف هــذا اجملــال، ومــن  عــىل املشــاركة يف الاقتصــاد الإ
املــؤرشات البسســيطة والواحضــة يف ذكل: تصديــر واسســترياد الكتــب واملوسســيقى 
واللوحــات الفنيــة والأعــامل الســيامنئية وادلراميــة واملرحيــة، وترمجــة الأعــامل الفكريــة 

ىل لغــات �أخــرى. بداعيــة مــن واإ والأدبيــة والإ
الثقافيــة . 4 والصناعــات  الثقــايف  احملتــوى  يف  العامليــة  والاجتاهــات  القــمي  حضــور   

بداعيــة، مثــل امجلــال واذلائقــة امجلاليــة والعوملــة والبيئــة واملنــاخ والبحــث العلمــي  والإ
والتعايــش والتســامح والتنــوع والتعــدد والرضــا واحلــرايت واملســاواة واحلقــوق العامــة 
الأساسســية وحقــوق العمــل وسســيادة القانــون والرضــا وتقديــر احليــاة وتر�ســيد اسســهتالك 
املــوارد الأساسســية )املــاء والطاقــة والوقــت( وتدويــر املنتجــات والاعتــدال يف الســلوك 
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نفــاق، والاعــامتد عــىل املــوارد الطبيعــة الأساسســية املتجــددة )مثل الشــمس والرايح  والإ
والأمــواج( وتوظيفهــا يف البيــوت واملــدن واحليــاة واملنتجــات ولأغــراض �أساسســية يوميــة 
ــرة  ــادرة واملغام ــد، واملســاعدة والتطــوع  واملب ــة والتري ــة والتدفئ ــل الإضــاءة والهتوي مث
بــداع واملعرفــة املتواصــةل ومتكــني وتعزيــز مشــاركة الفئــات اخلاصــة، مثــل الفقــراء  والإ
ــة والاجتــار  ــني، ومواهجــة اجلرمي ــال واملصاب ــرىض والأطف ــار الســن وامل ــني وكب واملعوق
ابلبــرش وانهتــاك احلقــوق والاعتــداء عــىل النــاس وخباصــة النســاء واملسســتضعفني 
الإدمــان واخملــدرات والهتريــب  ثنيــة والوافديــن، وماكحفــة  العرقيــة والإ والأقليــات 
والاكتئــاب والاوبئــة والأمــراض وغسســيل الأمــوال، واملشــاركة يف مواهجــة الكــوارث 

ــراء يف لك مــاكن. ــن والفق ــني واملرشدي ومســاعدة الالجئ
ــه واحض وميكــن قياســه �أو . 5 ــارش ولكن ــري مب ــىل حنــو غ ــارشة �أو ع ــة مب  مســامهة الثقاف

ــدة ويف المنــو الاقتصــادي وزايدة ادلخــل وحتســني  ــوارد جدي نشــاء م ــه يف اإ مالحظت
نفــاق وحتســني املواصفــات واجلــودة يف املنتجــات والأعــامل  ــاة وتقليــل الهــدر والإ احلي

ــت.  ــري الوق ــات، وتوف واخلدم
 مســامهة الثقافــة يف التاكمــل الاجامتعــي ويف زايدة الرضــا والارتقــاء مبسســتوى املعيشــة . 6

واذلائقــة الفنيــة وامجلاليــة والإبداع.

ــام  ــاء وعــي اجامتعــي واقتصــادي ابلأســواق واملصــاحل املشــرتكة ك ــرية لبن ــة حاجــة كب مث
التــارخي والثقافــة، ويالحــظ �أن الهويــة العربيــة قويــة وراخســة، ومثــة مشــاعر عربيــة مشــرتكة 
ــتوى املصــاحل والتحــدايت  ــراث �أديب واترخيــي حيظــى ابلقبــول، ولكــن عــىل مسس ــة وت قوي
ثنيــة والأقليات  يوجــد اختــالف �أو غيــاب يف الوعــي واجلــدل حولهــا، وتشــعر اجملموعــات الإ

ادلينيــة ابلهتميــش )غــري املســلمني والأمازيــغ والكــرد(.

ــة  ــة �أزم ــع، ولكــن مث ــوي وجام ــة فاحلضــور الإســاليم ق ــة ادليني ــتوى الهوي ــىل مسس وع
ــة هممشــة  ــة ومذهبي ــات ديني ــق، واقلي ــيحي ابخلــوف والقل ــيعية، و�ــعور مسس ســنية �س
)الصابئــة والزيديــون والإســامعيليون والهبائيــون...( وحتولــت الازمــة بــني الشســيعة والسســنة 
ــان  ــراق ولبن ــن والع ــل البحري ــدة )مث ــار ع ــة يف �أقط ــدة الوطني ــدد الوح ــري هي ــّد كب اإىل حت
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قلمييــة  ــتان(  كــام متثــل مصــدًرا للحــروب الأهليــة و�أزمــة اإ ــران وابكسس ي وســوراي والميــن واإ
كــرى كــام حيــدث اليــوم يف العــراق وســوراي والميــن..

وعــىل مسســتوى الهويــة العامليــة فهنــاك �أزمــة كــرى يف املشــاركة العامليــة والتقبــل العاملــي 
ــة  ــل للثقاف ــة، وحضــور قلي ــة العاملي ــي والثقاف ــر العامل ــةل يف الفك ــامهة قلي ــادل، ومس املتب
عــاليم حمــدود ابلقضــااي العامليــة  والفنــون العربيــة يف الفضــاءات العامليــة، واهــامتم ثقــايف واإ
ــة،  ــااي العاملي ــداث والقض ــل للأح ــور قلي ــايخ... وحض ــري املن ــة والتغ ــة والعومل ــل البيئ مث
جنــازات قليــةل  مســامهة قليــةل يف اجلهــود العامليــة ملواهجــة الكــوارث والفقــر والأوبئــة، .. واإ

ــة... ــوم والثقاف ــة للعل ــز العاملي ــة واجلوائ ــة العاملي يف البطــولت الرايضي

ــا  ــي، وخباصــة يف الرتمجــة وم ــايف عامل جنــازا ت و�أعــامل وتفاعــل ثق ىل اإ ميكــن الإ�ــارة اإ
تؤديــه مؤسســات ثقافيــة مثــل اجمللــس الوطــين الكويي للثقافــة والفنــون والآداب، واجمللس 
الوطــين البحريــين للثقافــة والفنــون، واجمللــس القــويم املــرصي للرتمجــة، ومــا يصــدر عــن 
ــل  ــلوك والعم ــمي الس ــاكر بتقي ــؤرشات و�أف ــة م ــن مالحظ ــدة. وميك ــة رائ ــرش عربي دور ن
ــة والقصــة والشــعر  ــرح والرواي ــا والســيامن وامل ــل ادلرام ــون مث ــة والفن امجلــايل يف الثقاف
والكتابــة والت�أليــف والرتمجــة والنــرش و�أدب الأطفــال والعــامرة والفنــون واملوسســيقى والفنــون 
التشــكيلية والنحــت والتصمــمي... وميكــن التفكــري يف مالحظــات متعلقــة ابلعــامرة وختطيــط 
املــدن وتصمــمي البيــوت والطــرق واملرافــق واخلدمــات، وكــذكل الشــعر واملوسســيقى والفنون 

التشــكيلية.

ونفــرتض بطبيعــة احلــال �أن العالقــة بــني امجلــال وبــني الكراهيــة و التطــرف عكسســية، 
ــر يــؤدي ابلــرورة اإىل احنســار التطــرف  ــتوى جــاميل متقــدم ومؤث مبعــى �أن وجــود مسس
نــه ميكــن التوقــع �أن غيــاب البعــد امجلــايل �أو ضعفــه يعــين  والكراهيــة، ويف املقابــل فاإ
ننــا يف مالحظتنــا للفنــون  ابلــرورة فــرص منــو وانتشــار الكراهيــة والتطــرف.  وذلكل فاإ
والثقافــة ميكــن �أن نقــدر تقــدم �أو احنســار الاعتــدال والتســامح ومنــو �أو احنســار الكراهيــة 

والتطــرف.
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ومبــا �أن الفنــون تعــر عــن اخليــال واحلــدس والشــعور فهــ�ي �أيضــا مقيــاس لوعــي و�أفــاكر 
الأمم والأفــراد، فالفــن جيعــل هــذا اخليــال والعقــل الباطــن ظاهــرا حمسوســا ميكــن مالحظتــه 
وتقيميــه، ويســاعدن الفــن �أيضــا يف جــر �أو مالحظــة وقيــاس الفجــوة بــني الواقــع وبــني 

الأهــداف والتطلعــات.

العامرة وختطيط املدن العامرة وختطيط املدن 

يقتــي وجــود اجملمتــع نشــوء ثقافــة تنظمــه فــال جممتــع بــال ثقافــة، وهــذه املنظومــة امجلاليــة 
ــع ذكل  ــا يتب ــات؛ وم ــني اجملمتع ــا وب ــل بيهن ــا والتفاع ــدن وختطيطه ــة وامل دارة الأمكن حتــمك اإ
بــداع والعالقــات الاجامتعيــة والثقافيــة ومشــالكت يف الهجــرة  مــن �أفــاكر يف المتــدن والإ

والاســتيطان واخلدمــات.

جيــب �أن تعكــس املــدن والأحيــاء والبيــوت احتياجــات الســاكنني وتطلعاهتــم، الإضــاءة 
والتدفئــة والهتويــة والتريــد واخلصوصيــة والراحــة والســكن، املســاجد واحلدائــق والأنديــة 
الرايضيــة واملــدارس واملكتبــات العامــة والأســواق واخلدمــات واحلــرف واملهــن الأساسســية 

والروريــة... 

ادلراما والسيامن واملرحادلراما والسيامن واملرح

قبــاًل اليــوم، حيــث ترتاجــع  ميكــن النظــر اإىل ادلرامــا العربيــة ابعتبارهــا الأكــر انتشــاًرا واإ
ــن الشــغل  ــدة ع ــوم بعي ــىت الي ــاء ح ــيقى والغن ــدو املوسس ــرح، وتب الســيامن وينحــر امل

بقضــااي التطــرف والتســامح،.. وهــذه مســ�أةل حمــرية حتتــاج اإىل معاجلــة وتذكــري.

ــارة بشــلك  ــن الإ� ــاب، وميك ــا ابلإره ــابقة اهامتًم ــةل س ــا يف مرح ــد �ــهدت ادلرام وق
ــاب  ــور الظــالم والإره ــايب وطي ــل الإره ــام، مث م ــادل اإ ــوةل ع ــن بط ــالم م ىل �أف ــاص اإ خ
والكبــاب، ومسلســالت دراميــة مثــل احلــور العــني والطريــق الوعــر، ودعــاة عــىل �أبــواب 

هجــم،...
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جيابيــات وجامليــات هــذه الأعــامل  غفــال كثــري مــن اإ ويالحــظ بشــلك عــام مــع عــدم اإ
�أهنــا تعاملــت مــع التطــرف والإرهــاب بتبسســيط ل يتفــق مــع طبيعــة الظاهــرة وتعقيدهــا، 
كــام �أهنــا �ــ�أن ادلرامــا العربيــة بعامــة تعاملــت مــع الإرهــاب بشســيطنته ومــع �أعدائــه كأهنــم 
مالئكــة، وهــذا يفقــد العمــل كثــريا مــن صدقيتــه وقدرتــه عــىل الت�أثــري، خبــالف الأعــامل 
ــن  ــت تتضم ــث اكن ــال، حي ــبيل املث ــىل س ــل ع ــمل ابب ــل في ــاب مث ــن الإره ــة ع الهوليودي

ــرًيا �أكــر... ــرة جتعــل للعمــل الفــين ت�أث نســانية وواقعيــة مجيــةل ومؤث قصًصــا اإ

تقــدمي الإرهــاب عــىل حنــو مبســط ومبــارش يبعــد العمــل الإعــاليم والثقــايف عــن �أهدافــه 
املفرتضــة، ول خيــدم �أيًضــا رضورات فهــم العنــف والتطــرف يف سســياقات العوملــة والبيئــة 
السسياسســية والاقتصاديــة والاجامتعيــة والتارخييــة احمليطــة ابلظواهــر والأحــداث عــىل 
الســاحات العربيــة والإســالمية والعامليــة.. كــام �أن اخملاطبــة ادلعائيــة للجمهــور واجلاريــة يف 
ادلرامــا العربيــة ل ختــرج عــن �أســلوب الأصوليــني �أنفســهم، فالكهــام رؤيــة �أحاديــة ل تريــد 
رؤيــة املشــلة وفــق الأسســئةل احلقيقيــة املكونــة لهــا، ول تناقــش وتــرحج الإجــاابت الكثــرية 

املعقــدة واملتفاعــةل.

ىل �أمثــةل مــن منــاذج كثــرية متعــددة يف الغــرب، مثــل  ويف املقابــل ميكــن الإ�ــارة اإ
رهابًيــا« وكيــف اسســتطاعت هــذه الأفــالم الت�أكيــد عــىل قمي  »اببــل« و«امســي خــان ولســت اإ
وارتباطــات عامليــة وربطهــا ابحتياجــات وتطلعــات وخصوصيــات ثقافيــة.. كــام اسســتطاعت 

يــرادات ماليــة كبــرية. الانتشــار والت�أثــري و�أن حتقــق �أيضــا اإ

وابلطبــع فــاإن الأعــامل املعــارصة والاجامتعيــة يه اجلــزء الأكــر �أمهية وحضــوًرا يف ادلراما 
ــية  ــة وسسياسس ــداث اترخيي ــة لأح ــة، �أو معاجل ــة �أدبي ــا اإىل رواي ــة، ويه تســتند غالًب العربي

معــارصة �أو قضــااي اجامتعيــة قامئــة، وهــذه تــاكد املهمــة الأساسســية املفرتضــة لدلرامــا.

ويف مغــرة التحــولت الكــرى سسياسســيا واقتصــاداي واجامتعيــا الــي اجتاحــت العــامل ومنــه 
ــة املعــارصة  ــة وادلرامي ــب عــىل النصــوص الأدبي ــد غل ــة احلــال الوطــن العــريب، فق بطبيع
البعــد والغيــاب الكبــري عــن الواقــع اجلديــد املتشــلك، وهــذا يدعــو للبحــث عــن �أفــاكر 
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ورشوط جيــب اسســتحضارها مسســبقًا للتخطيــط للأعــامل ادلراميــة ذات احملتــوى املعــارص 
وتقيميهــا، فيجــب �أن تقــوم عــىل نــص روايئ مجيــل ومبــدع يصلــح للنجــاح بذاتــه لــو نــرش 

يف كتــاب، ويفضــل �أن يقــوم عــىل �أعــامل روائيــة جنحــت ابلفعــل.

ويفضــل �أن يكــون املــرح الرئيــس للعمــل هــو املدينــة، فالأعــامل الروائيــة مــن هــذا 
ــة  ــام تســاعد بيئ ــة، ك ــف والبادي ــس يف الري ــة، ولي ــة مدني ــ�أ وتتشــلك يف بيئ ــل تنش القبي
ــن  ــة م ــاء مجموع ــا بن ــن �أيًض ــةل، ميك ــدة ومتداخ ــة ومعق نشــاء مشــاهد غني ــىل اإ ــة ع املدين

ــة. ــؤولية قانوني ــة دون مس ــخصيات الرمزي الش

ىل �أعــامل دراميــة تطــرح قضــااي و�أفــاكًرا جديــدة،  ننــا تتطلــع اإ وبنــاء عــىل هــذه الرؤيــة فاإ
والتحــولت والتطــورات القامئــة، وختلــو مــن التكــرار، وتتجنــب احلديــث عــن احلــالت 
ــتوى متقــدم مــن اجلــودة والأصــاةل  ــا وجــود، وتكــون عــىل مسس ــي مل يعــد له والقضــااي ال

بــداع. والإ

القصة والرواية والشعر  والكتابة والت�أليف والرتمجة والنرشالقصة والرواية والشعر  والكتابة والت�أليف والرتمجة والنرش

تتطــور الروايــة جيــًدا، لكــن �أزمــة يف الفــرق بــني الاهامتمــات والتحــولت الكــرى يف 
احليــاة والعــامل وبــني مــا يقدمــه احملتــوى. واجلهــود والرامــج يف هــذا اجملــال عــىل املسســتوى 
ن اكنــت مهتمــة ابلحنيــازات الصغــرية والنفعيــة،  الرمســي واجملمتعــي والفــردي تبــدو جيــدة، واإ
ضافــة ممكــن اقرتاهحــا، ويظــل التحــدي الأســايس كيــف ميكــن  لكــن ليــس مثــة بديــل �أو اإ
نــرش وتقبــل هــذه املنتجــات عــىل قطــاع واســع؟ وكيــف ميكــن حتويلهــا  اإىل �أعامل موسســيقية 

قبــال العاملــي؟ وفنيــة؟ وكيــف حتظــى ابلإ

اخلطابة اخلطابة 

مازالــت �أقــل انتشــار وت�أثــرًيا، وبــرمغ �أهنــا مطبقــة يف احملــارضات والتعلــمي والصلــوات، 
ل يف اجملــال ادليــين. قبــاًل اإ فــمل حتــظ بتطويــر وتدريــب اكف، ومــا زالــت فنــا �أقــل اهامتًمــا واإ
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�أدب الأطفال والنا�سئة�أدب الأطفال والنا�سئة

يســري �أدب الأطفــال جيــًدا، لكنــه يواجــه حتــدايًّ �أساسســيًّا يف التصمــمي والــرمس والأعــامل 
ــر  ــة لتطوي ــة ملح ــة حاج ــه، مث ــه وجمالت ــتواه ويف تنوع ــوى يف مسس ــة يف احملت ــة، و�أزم الفني
نتــاج الإلكــرتوين الفــين والأديب املوجــه اإىل الأطفال عر الشســبكة. الألعــاب الإلكرتونيــة، والإ

الشسباب والرايضة والألعاب الشعبيةالشسباب والرايضة والألعاب الشعبية

تبــدو الرايضــة التقليديــة يف حــاةل جيــدة ومناسســبة، ومثــة حاجــة لتطويــر الأعــامل 
والــرتاث الشــعي يف رايضــات �أكــر تنظميـًـا وانتشــاًرا وحمــاوةل تســويقها وتروجيهــا لتكــون 

ــه.  مصــدًرا للمشــاركة والرتفي

المتدن والسلوك الاجامتعيالمتدن والسلوك الاجامتعي

ــح  ــع ومتن ــدن، وحتمــي اجملمت ــة خاصــة ابمل ــة مدني ــة وثقافي ــة اجامتعي ــف ننشــئ منظوم كي
ــا،  ــًدا وتناقًض ــر تعقي ــة �أك ــع ودوره يف املدين ن رســاةل اجملمت ــاج؟ اإ ــراد الرضــا والاندم الأف
فاجملمتــع يف املدينــة يفــرتض �أن ينشــئ الفردانيــة واخلصوصيــة وجيعلهــا مقدســة ويه رســاةل 
ــرد جــزًءا  ــه، كيــف يكــون الف ــرد في ــج الف ــع اذلي يســعى دلم ــدو مناقضــة لرســاةل اجملمت تب
ليــه وكيــف حيافــظ عــىل فردانيتــه وخصوصيتــه يف الوقــت  مــن اجملمتــع مندجًمــا فيــه وينمتــي اإ
نفســه؟ وكيــف حيمــي اجملمتــع نفســه و�أهدافــه وتقاليــده ويضمن احلــرايت الفردية والشــخصية 
ــر والقلــق  ــي بدوهنــا تهنــار املــدن وتتحــول اإىل ســاحات للجرميــة والتوت ــتقاللية ال والاسس
والتفــكك الأرسي والاكتئــاب والشــقاء والضغــوط والشــجارات والإدمــان والهــروب مــن 

ــتغالهلم والطــالق والــزناع؟ البيــوت وعــامةل الأطفــال واسس

ــد والســلوك  ــن التقالي ــة م ــه �أن ينشــئ منظوم ــوب من ــع نفســه مطل ــاإن اجملمت وهكــذا ف
ــه بســبب  ــدن ولكن ــدة للمت ــة الوحي ــون الضامن ــاكد يك ــب رضوري ي ــو مطل ــردي، وه الف
ــبق، كيــف ينشــ�أ الأطفــال يف  تناقضــه مــع طبيعــة اجملمتــع حيتــاج اإىل وعــي وختطيــط مسس
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ــة  ــمي احــرتام اخلصوصي ــاة عــىل ق ــئة واحلي ــاء للتنشس ــة الأرسة واملدرســة ويف لك وع منظوم
ــاء والطــرق والشــوارع  ــة يف اجلــرية والأحي ــة، واحــرتام الفضــاء املشــرتك يف املدين والفردي

ــج والبشــاعة؟ ــوث والضجي ــن التل ــه م ومــاكن العمــل حيمي

تقان )ر�أس املال الاجامتعي(  تقان )ر�أس املال الاجامتعي( الإبداع والثقة  والإ الإبداع والثقة  والإ

ــئة مــن ت�أثــري  ميكــن يف احملصــةل الهنائيــة قيــاس جنــاح �أو فشــل الثقافــة القامئــة مبــا تنشس
جيــايب مبــارش �أو غــري مبــارش يف املــوارد والأســواق، مثــل تكريــس الثقــة �أساًســا لتنظــمي  اإ
نتــاج  الأســواق والأعــامل، والعالمــات التجاريــة وبــراءات الاخــرتاع وقــمي العمــل والإ

ــا. ــا �أيًض ــري فهي ــات الأخــرى والت�أث ــل الثقاف والامتســك الاجامتعــي وتقب

ــوة والضعــف يف مواهجــة  ــة الســائدة تكشــف عــن الق ــاإن احلــاةل الثقافي ويف احملصــةل ف
التطــرف والكراهيــة يف جانــب �أســايس وخطــري هــو مــدى احلصانــة واملنعــة مهنــام ورفضهــام 
ماكنيــة تفعيــل وتطويــر مواهجــة الإرهــاب والكراهيــة  دلى الأفــراد واجملمتعــات ومــدى اإ

والتطــرف.

ويف ذكل فــاإن ادلول واجملمتعــات تواجــه حتــدايت عــدة مسســمتدة مــن العوملــة والتداخــل 
قلميــي الاقتصــادي والسســيايس، ومل يعــد اكفيـًـا بنــاء منعــة اجامتعيــة حمليــة مــن الكراهيــة  الإ
ذ جيــب املشــاركة العامليــة والاسســتعداد حلــالت حممتــةل احلــدوث معقــدة  والتطــرف اإ

ــرة. ويصعــب مواهجهتــا بغــري بنيــة ثقافيــة متقدمــة ومؤث

هكــذا فــاإن ادلول واجملمتعــات العربيــة والإســالمية تواجــه حتديــني ثقافيــني؛ �أوهلــام متعلــق 
بداعيــة وجامليــة تقــوم  ابلسسياســات الاجامتعيــة والتعلمييــة والثقافيــة مــن �أجــل بنــاء ثقافــة اإ
عــىل تمنيــة املواهــب واملهــارات الفنيــة يف املــدارس والأنديــة واملؤسســات الاجامتعيــة 
ــر ومراجعــة املنــاجه التعلمييــة  ــة والســمعية، وتطوي ــة، وتمنيــة اذلائقــة الفنيــة البرصي والثقافي
بــداع وامجلــال  وبرامــج املؤسســات الاجامتعيــة والثقافيــة والرايضيــة لبنــاء ثقافــة تقــدر الإ
قلمييــة جيــب �أن يكــون معــل  والتســامح وسســيادة القانــون، ويف جمــال املشــاركة العامليــة والإ
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ثقــايف لأجــل املشــاركة ومواصــةل املشــاركة يف التصــدي للكراهيــة والإرهــاب بــلك مــا ميكــن 
ل بتضامــن  و�أاي اكن مصــدره، واعتبــاره مثــل الــوابء والأزمــات املاليــة ل ميكــن مواهجتــه اإ
ــة  ــة يف الثقاف قلميي ــة والإ ــر املشــاركة العاملي ــز �أث عاملــي، ويف الاجتــاه الآخــر مواصــةل وتعزي
ــدر امجلــال والتســامح  ــة تق قلميي ــة واإ ــمي عاملي ــاء ق ــن �أجــل بن ــون والعمــل الإنســاين م والفن

والاعتــدال وترفــض العنــف والقتــل...
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عادة تشكيل اخلطاب الإعاليم: عادة تشكيل اخلطاب الإعاليم: - اإ  X6 X6 - اإ
من حماربة املتطرفني اإىل حماربة الكراهية والتطرفمن حماربة املتطرفني اإىل حماربة الكراهية والتطرف

حيــاول املؤلــف يف هــذا الفصــل مراجعــة اخلطــاب الإعــاليم القــامئ وتقيــمي قدرتــه عــىل 
مواهجــة الكراهيــة والتطــرف وتشــجيع التســامح والاعتــدال، ويســعى يف مالحظــة 
ــد واخلطــاب  ــع اجلدي ــني الواق ــرصاع والفجــوة ب ــت يف ال ــي حدث التغــريات والتحــولت ال

ــايف. ــاليم والثق الإع

ــة  ن الطبيعــة املعقــدة للحــرب عــىل التطــرف والإرهــاب، والتحــولت الكــرى اجلاري اإ
ــه، جتعــالن مــن الــرورة صياغــة خطــاب يــالمئ هــذه  يف الإعــالم والتقنيــات املتصــةل ب
ــي تنمتــي اإىل مرحــةل ســابقة مل تعــد موجــودة. التحــولت، ويراجــع احملتــوى والأدوات ال

وتقــرتح املؤلــف مجموعــة مــن الأهــداف جيــب الســعي لتحقيقهــا، مثــل اكتســاب امجلهور، 
ــة تشــجع  ــة واجامتعي ــة ثقافي ــهتداف التطــرف وليــس املتطرفــني فقــط، وتشــكيل بيئ واسس
ــة والتطــرف وحتمــي اجملمتعــات  ــي حتمــي مــن الكراهي ــة ال ــية والإجيابي عــىل القــمي الأساسس
والأفــراد مــن ت�أثــري املتطرفــني و�أفــاكرمه، وبنــاء رشاكــة مــع اجملمتعــات، واملشــاركة الصحيحــة 

والإجيابيــة مــع اجملمتــع العاملــي.

ــام �أن  ــة، ك ــ�أدوات تقليدي ــة ب ــري تقليدي ــراًب غ ــه ح ــامئ يواج ــاليم الق ــاب الإع ن اخلط اإ
املواهجــة مــع الكراهيــة التطــرف ليســت معــاًل دينيـًـا، والتوســع يف اسســتخدام العامــل ادليــين 

يف املواهجــة يــر هبــا ومينــح مــزااي وماكســب للمتطرفــني.

�أرسف الإعــالم العــريب يف انتقــاد الكراهيــة والتطــرف، وتوســع يف نــرش الأخبــار املتعلقة 
ــف اإىل  ــو املؤل ــل يدع ــد العكــس، ويف املقاب ــث يري ــن حي ــني م ــىل حنــو خيــدم املتطرف ع
مراجعــة اخلطــاب الإعــاليم لأجــل التوســع يف احملتــوى واخلدمــات الإعالميــة الــي تســامه 
يف ســد الفــراغ املعــريف والفكــري وتشــلك قــا تــرصف الشســباب عــن التطــرف وامجلاعــات 
املتشــددة، وتكــرس قــمي امجلــال والتســامح يف اجملمتــع، وتــزود املواطنــني ابملعرفــة واخلدمات 
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الــي تقلــل مــن الشــعور ابخلــواء والفــراغ وحتســن حياهتــم وجتعلهــم ينفــرون مــن التشــدد 
والكراهيــة.

وجيــب �أيًضــا مالحظــة التحــولت الكــرى اجلاريــة يف الإعــالم اليــوم بفعــل التقنيــات 
ــح  ــة والتصــالت، ومــن هــذه التحــولت �أن العــدو �أصب ــة عــىل املعلوماتي ــدة القامئ اجلدي
رهــاب فــردي غــري متوقــع وغــري مرتبــط ابمجلاعــات  جامعــات غــري واحضــة �أو حمــددة، ونشــ�أ اإ
ــتفادت امجلاعــات املتطرفــة مــن �أدوات العوملــة، و�أصبحــت املشــاركة  يف  املعروفــة، واسس
نتــاج الإعــاليم، كــام �أن الشســباكت اجلديــدة يف  الإعــالم متاحــة مجليــع النــاس يف العمــل والإ

الإعــالم والتواصــل �أصبحــت قــادرة عــىل ختطــي احلــدود والرقابــة. 

ويقــرتح املؤلــف مجموعــة مــن املعايــري ليكــون الإعــالم يف موضعــه الصحيــح يف �ســبكة 
ــص  ــالم املتخص ــة، والإع ــة ادلامئ ــبية واملراجع ــمول والنس ــل الش ــالح، مث ــة والإص الهنض
واملوجــه اإىل فئــات حمــددة، والتوســع يف احملتــوى واخلدمــات الإعالميــة ومواكبــة التطــورات 

العلميــة والتقنيــة والاعــامتد عــىل املعلومــات واملعرفــة.

ــالم  ــة �ــامةل دلور الإع ــىل رؤي ــاء ع ــىل بن ــوم ع ــة تق ــاإن املواهجــة الإعالمي ويف ذكل ف
ــدود  ــل ذكل يف ح ــم وجع ــرّد علهي ــني وال ــار املتطرف ــرش �أخب ــن ن ــل م ــالته، والتقلي ورس
ــرش حــول التطــرف تســامه يف  ــن �أن تكــون سسياســات الن ــي، واحلــذر م ــياق العامل السس
ــاع  ــين يف مواهجــة التطــرف، واتب ــتخدام ادلور ادلي ــل مــن اسس ــة املتطرفــني، والتقلي خدم
وســائل علميــة لقيــاس ومالحظــة �أثــر اخلطــاب الإعــاليم، والتوســع يف الإعــالم املتخصــص 
والإعــالم املوجــه اإىل فئــات حمــددة، وبنــاء رشاكــة مــع اجملمتعــات والطبقــات الاجامتعيــة يف 

ــة والتطــرف. مواهجــة الكراهي

قنــاع منظمــة،  احلــرب يف جوهرهــا تبــادل منظــم للعنــف، وادلعايــة يف جوهرهــا معليــة اإ
ــداء، والإعــالم يف احلــرب  ــال حاجــة للحــرب العســكرية ابت ــاع اخلصــم ف قن ذا �أمكــن اإ ــاإ ف
قنــاع اخلصــوم بــرتك القتــال والاستســالم،  قنــاع النــاس ابلقتــال �أو ت�أييــده، �أو اإ ىل اإ هيــدف اإ

فهــو يف جوهــره معليــة حربيــة.
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ولكــن الطبيعــة املعقــدة للحــرب عــىل التطــرف والكراهيــة، والتحــولت الكــرى اجلاريــة 
ــه، جتعــالن مــن الــرورة صياغــة خطــاب يــالمئ هــذه  يف الإعــالم والتقنيــات املتصــةل ب

التحــولت، ويراجــع احملتــوى والأدوات الــي تنمتــي اإىل مرحــةل ســابقة مل تعــد موجــودة.

وميكــن هنــا اقــرتاح �أهــداف للخطــاب الإعاليم والثقايف؛ مثل اكتســاب ثقة املسســهتدفني 
وت�أييــدمه والت�أكــد مــن وصــول الرســاةل واسســتقبالها، والت�أكــد مــن �أهنــا حتقــق �أثرهــا املطلوب. 
واسســهتداف التطــرف والكراهيــة وليــس املتطرفــني فقــط. وتشــكيل بيئــة ثقافيــة واجامتعيــة 
تشــجع عــىل القــمي الأساسســية والإجيابيــة الــي حتمــي مــن الكراهيــة والتطــرف. وبنــاء حمتــوى 
يــالمئ الفئــات املسســهتدفة ويالحــظ التنــوع والتعقيــد يف اختــالف الفئــات املسســهتدفة. وبنــاء 
رشاكــة مــع اجملمتعــات والطبقــات الاجامتعيــة يف مواهجــة التطــرف والكراهيــة. واملشــاركة 
الصحيحــة والإجيابيــة يف اجملمتــع العاملــي، فكــام �أن الإرهــاب ظاهــرة متصــةل ابلعوملــة نفســها 

)المثــرة الســيئة للعوملــة( فــاإن مواهجتــه تكــون يف املشــاركة العامليــة.

ميكــن وصــف اخلطــاب الإعــاليم القــامئ �أنــه خطــاب احلــروب التقليديــة خلــوض حــرب 
غــري تقليديــة، يسســتخدم �أســلوب احلشــد وادلعايــة كــام لــو �أن ادلول يف حــاةل طــوارئ و�أنــه 
عــاليم  مطلــوب مــن املواطنــني التطــوع حملاربــة الأعــداء، وليــس تقــدمي خدمــات وحمتــوى اإ
ــع  ــم و�أن يعيشــوا حياهتــم ومه يف حــاةل متاســك م ــىل �أداء �أعامهل ــاس ع ــايف يســاعد الن وثق
ــع  ــع مواهجــة الكراهيــة والتطــرف والعنــف،.. والواق ــا العامــة ومهنــا ابلطب ادلوةل يف �أهدافه
عــاليم يــالمئ  �أهنــا حــرب خمتلفــة وعــدو خمتلــف، ويقتــي هــذا بطبيعــة احلــال خطــاب اإ

هــذه التحــولت.

عــادة النظــر يف اخلطــاب الإعــاليم يه النظــر  ىل اإ ورمبــا تكــون املســ�أةل الأكــر حاجــة اإ
ــاإن  ــة، ويف ذكل ف ــرب ديني ــا ح ــة وكأهن ــرف والكراهي ــاب والتط ــىل الإره ــرب ع اإىل احل
الإعــالم يســامه يف اسســتدراج ادلول واجملمتعــات اإىل مواهجــات وجــدالات دينيــة ل ختــدم 
عالميًّــا، فــذكل يلحــق رضًرا كبــرًيا  مواهجــة التطــرف، ورمبــا تســامه يف انتصــاره فكــرايًّ واإ
ــدو حمســومة ســلًفا لصــاحل  ــا مواهجــة تب ــدا عــن كوهن ــا ع ــن �أيًض ــة وابدلي ابلسسياســة العام
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املتطرفــني؛ فــادلول تبــين سسياســاهتا ومواقفهــا عــىل مبــد�أ الســؤال العــام والأســايس، وهــو 
مــن العــدو ومــن الصديــق؟ فالعــدو هــو مــن هيــدد ادلوةل واجملمتعــات ومصاحلهــا، والصديــق 
هــو مــن يشــارك ادلوةل يف حاميــة مصاحلهــا ومواطنهيــا، و�أن يكــون العــدو صاحلـًـا ومتدينًا ل 
يغــري ذكل مــن صفتــه واعتبــاره عــدًوا، ول حاجــة ول رضورة �أن يكــون خارًجــا عــىل ادليــن 

�أو لنفــي انامتئــه اإىل ادليــن لأجــل حماربتــه. 

ول حتتــاج ادلوةل اإىل فتــوى دينيــة لتحــارب اخلارجــني عــىل القانــون، فــادلوةل ختــوض 
احلــروب وتعقــد املعاهــدات بنــاء عــىل تقديرهــا ملصاحلهــا وفــق سسياسســهتا العامــة واخلارجيــة. 
لكــن يف توظيــف ادليــن يف الــرصاع مــع امجلاعــات املتطرفــة واخلارجــة عــىل القانــون نلحــق 
�أرضاًرا كبــرية ابدليــن وادلوةل واملواطنــني والعقــد الاجامتعــي، فالتنافــس ادليــين مــع امجلاعــات 
ادلينيــة حــرب خــارسة، ول ميكــن منافسســهتا يف ذكل، فهــ�ي جامعــات ملزتمــة دينيــا عــىل 
مسســتوى ل ميكــن الــزايدة عليــه، ومتــك �أيضــا رؤيــة دينيــة صلبــة ومامتســكة وتؤمــن هبــا ول 
يفيــد اجلــدل معهــا وحماججهتــا وخباصــة عندمــا يكــون الطــرف احملاجــج مــن هجــة ادلوةل ل 
ميــك رســاةل واحضــة ول معرفــة اكفيــة، والأســو�أ مــن ذكل حــني يكــون مؤمنـًـا ومقتنًعــا مبــا 
تؤمــن بــه امجلاعــات ول فــرق بــني الطرفــني يف ذكل ســوى مــررات تقدهمــا النخبــة ادلينيــة 
ــد  ــد الت�أيي ــة تزي هنــا يف احلقيق ــمل، اإ ــوى والع ــدرج ورشوط الفت ــة عــن التحــوط والت الرمسي
ــق واخلــوف مــن الإســالم واملســلمني، وســوف  ــد القل ــذه امجلاعــات، وتزي ــة له واملصداقي
ذا اكنــت املؤسســة ادلينيــة الرمسيــة �أو املؤيــدة لــدلوةل ليســت  يكــون لســان حــال العــامل: اإ
ــة وحدهــا  ــة امجلاعــات املتطرف ــدة يف حمارب ــة فائ ــة عــن املتطرفــني يف يشء فليــس مث خمتلف
ولكــن جيــب النظــر اإىل الإســالم ومجيــع املســلمني ابعتبــارمه خطــًرا هيــدد الســمل العاملــي.

ن الفتــوى يه �أساســا معاجلــة برشيــة للنــص ادليــين يقدهمــا علــامء ادليــن وفــق فهمهــم  اإ
ــىل  ــس ع ــذكل يلتب ــية، وب ــم السسياسس ــم ومواقفه ــم ومصاحله ــة، وتقديراهت للنصــوص ادليني
النــاس ادليــن؛ مبــا هــو مقــدس نــزل مــن الســامء، والتديــن والرشيعــة؛ مبــا يه الاجهتــاد يف 
فهــم ادليــن وتطبيقــه، ويفقــد التديــن بعــده الــرويح املسســتقل والزنيــه اذلي يرتقــي ابلإنســان 

ومينحــه الســالم والرضــا. 
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والسسياســة واملصــاحل واملواقــف والظــروف تتغــري عــىل حنــو دامئ ومسســمتر، وهــذا �أمــر 
طبيعــي ومتوقــع، فتحتــاج ادلوةل والنخــب ادلينيــة اإىل تغيــري الفتــوى ويف بعــض الأحيــان 
ــا اكن حــالًل يصــري  ــا يصــري حــالًل، وم ــا اكن حراًم ــابقة، مف ــاوى س ــون معاكســة لفت تك
حراًمــا، ولكــن ادلوةل والنــاس ل حيتاجــون ابتــداء اإىل هــذه الفتــاوى لتخطيــط مصاحلهــم 
وتقديرهــا، يه مل تكــن حراًمــا ول صــارت حــالًل، ولكهنــا اكنــت مصلحــة وفائــدة وصــارت 

رضًرا �أو العكــس. 

تنشــئ ادلول وامجلاعــات والأمم حياهتــا وقميهــا و�أفاكرهــا بنــاء عــىل ثــالث مبــادئ رئيسســية 
تشــرتك فهيــا مجيــع الأمم واحلضــارات الإنســانية: احلــق؛ مبــا هــو المتيــز بني اخلطــ�أ والصواب، 
واخلــري؛ مبــا هــو المتيــز بــني الضــار واملفيــد �أو تقديــر املصــاحل، وامجلــال؛ مبــا هــو المتيــز بــني 
القبيــح واحلســن. ويف ذكل تتشــلك الفلســفة والأخــالق والقــمي والثقافــة والفنــون والقوانــني 
والترشيعــات والعالقــات الــي حتــمك السسياســة والاقتصــاد والثقافــة والإعــالم، وتظــل يف 
مراجعــة وتطويــر دامئــني وفــق تقديــر احلــق واخلــري وامجلــال وتفاعلهــا املتواصــل مــع مواردهــا 
بــداع مسســمتر ومتواصــل  وجتارهبــا وقدرهتــا عــىل اســتيعاب مــا تقتضيــه هــذه التجــارب، مث اإ
بــداع فــوًرا اإىل منتــج  لــرؤى وتقديــرات جديــدة للحــق واخلــري وامجلــال، ويتحــول هــذا الإ
بــداع حــاةل  اترخيــي خيضــع مــرة �أخــرى للمراجعــة واجلــدل والاســتيعاب مــن جديــد لأجــل اإ
جديــدة، وهكــذا يف حلقــات متواصــةل ل تتوقــف، وهــذا اجلــدل ل ميكــن �أن يســتند اإىل 
�أفــاكر اثبتــة غــري متغــرية مــع تغــري السسياســة واجملمتعــات والثقافــة واملصــاحل، ول يــالمئ �أن 
حتمكــه فتــاوى وتعلــات دينيــة، �أو تديــره �أو حتــدده �أو توهجــه فئــة واحــدة مــن اجملمتــع �أو 
النــاس مثــل علــامء ادليــن وادلعــاة، ولكهنــا �ســبكة مــن اجلــدل والعالقــات تهنــض هبــا مجيــع 

الفئــات والتخصصــات والطبقــات.

ضافــة اإىل رضورة الاسســتقالل بــني مواهجــة التطــرف والإرهــاب وبــني ادليــن فهنــاك  واإ
مالحظــات �أخــرى متعلقــة ابخلطــاب القــامئ ومهنــا: الرتكــز عــىل انتقــاد وكشــف امجلاعــات 
ن اكنــت مسســمتدة مــن مواهجــة املتطرفــني  الإرهابيــة والتوســع يف عــرض �أخبارهــا، ويه واإ
والــرّد علهيــم فــاإن املبالغــة يف ذكل يســاعد املتطرفــني عــىل الانتشــار والت�أثــري، وخيلــق حــاةل 
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ــو  ــام ل ــة واحلشــد ك ن �أســلوب التعبئ ــالزم. اإ ــن ال ــد �أكــر م ــر والشــعور ابلهتدي ــن التوت م
�أننــا يف معركــة تقليديــة ل يفيــد يف بنــاء متاســك فكــري واجامتعــي حيصــن اجملمتعــات مــن 

الكراهيــة والتطــرف.

ويبــدو الإعــالم غافــاًل عــن مســ�أةل �أن العمــل الإعــاليم والثقــايف يعمــل اليــوم يف حــاةل 
ــور  ــذاب امجله ــاع واجت قن ــىل الإ ــدرة ع ل ابلق ــري اإ ــاء والت�أث ــس صعــب، ول ميكــن البق تناف

ــهتدفني. كــام يغفــل عــن الطبيعــة املتغــرية والغامضــة وغــري احملــددة للعــدو. واملسس

ملاذا جيب تغيري اخلطاب الإعاليم والثقايف؟ملاذا جيب تغيري اخلطاب الإعاليم والثقايف؟

حيتــاج الإعــالم �أن يغــري �أداءه عــىل النحــو اذلي حيــدد الــرشاكء يف املواهجــة الإعالميــة 
والثقافيــة مــع الكراهيــة والتطــرف والت�أكــد مــن صالحيــة وقــدرة هــؤلء الــرشاكء، ويف ذكل 
هنــم  ن اكنــوا يؤيــدون ادلوةل يف مواقفهــا، فاإ نــه ميكــن مالحظــة �أن كثــرًيا مــن الــرشاكء واإ فاإ
ل خيدمــون سسياســاهتا وبراجمهــا ابلكفــاءة املطلوبــة �أو مل يعــودوا كــذكل يف ظــل التغــريات 
والتحــولت الكــرى يف الإعــالم والتصــالت ويف طبيعــة العــدّو. وحيتــاج �أيًضــا �أن يت�أكــد 
مــن �أنــه يســامه يف بنــاء الامتســك الاجامتعــي وحيقــق رســالته العامــة ول خيــدم املتطرفــني.

عــالم فكــرة ومقــوةل �أن مواهجــة الإرهــاب والــرد عــىل املتطرفــني  مل تعــد تصلــح لالإ
مسســمتدة مــن الأدةل والأفــاكر ادلينيــة. كــام تغيــب يف العمــل الإعــاليم �أمنــاط و�أوعيــة 
عالميــة وثقافيــة كثــرية مثــل ادلرامــا الســيامن واملــرح والغنــاء واملوسســيقى والشــعر والأعامل  اإ

ــال. ــة املوهجــة اإىل الأطف ــة والفني الأدبي

للحوسســبة  مبــا يه حمصــةل  والتواصــل الاجامتعــي  الإنرتنــت  �ســبكة  �أنشــ�أت  لقــد 
والتصــالت فرًصــا وحتــدايت وتشــلك حولهــا بطبيعــة احلــال قــمي وثقافــا جتديديــة، وميكــن 

ــة: ــاط التالي ــبكية« ابلنق ــا »الشس ــي �أدت الهي ــولت ال ــرض التح ع

 العدو جامعات غري واحضة �أو حمددة. . 1
 نشوء الإرهاب الفردي وغري املتوقع وغري املرتبط ابمجلاعات املعروفة.. 2
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ــري . 3 ــبه اإىل حــد كب ــة، ويشس ــة متصــةل ابلعومل ــرة عاملي ــاب ظاه ــح التطــرف والإره  �أصب
الأوبئــة والأزمــات املاليــة والاقتصاديــة العامليــة الــي تتخطــى احلــدود، ويصعــب 
لــزام اجلهــة املســؤوةل عــن  طــار جغــرايف حمــدد، كــام يصعــب حماسســبة �أو اإ حرصهــا يف اإ

ــض. ــرر ابلتعوي ال
 مل يعد امجلهور يتلقى فقط الرساةل الإعالمية واحملتوى ولكنه يشارك فهيا �أيًضا.. 4
عــاليم وثقــايف يف بــدله ولكنــه يسســتطيع . 5  مل يعــد امجلهــور حمــدًدا مبــا يتلقــاه مــن حمتــوى اإ

�أن يطلــع عــىل مجيــع املصــادر تقريًبــا.
 ميك امجلهور خيارات هائةل بال حدود لالنتقاء واملقارنة.. 6
 اخرتاق احلدود والرقابة.. 7
فراد.. 8  القدرات الهائةل املتاحة للأ
عالم الفئات احملددة، والإعالم اجملمتعي.. 9  صعود الإعالم املتخصص واإ

كيف نعرف �أن الرساةل تصل وحتقق هدفها والأثر املطلوب؟كيف نعرف �أن الرساةل تصل وحتقق هدفها والأثر املطلوب؟

نــه مطلــوب  حــىت يكــون الإعــالم يف موضعــه الصحيــح يف �ســبكة الهنضــة والإصــالح فاإ
منــه الشــمول يف احملتــوى واخلدمــات، والرســائل والوســائل، واملسســتقبِلني، فالعمــل 
ــدم  ــبية وع ــرية، والنس ــائل كث ــا ورشاحئ ووس ــتويف صيغً ــةل تسس ــة متاكم ــاليم منظوم الإع
ــمتر عــن الأكــر صــوااًب وكــامًل. واملراجعــة  اليقــني، ويقتــي ذكل ابلــرورة البحــث املسس
ــياق  ــايف يف سس ــيق ووضــع العمــل الإعــاليم والثق ــمترين. والتاكمــل والتنسس ــر املسس والتطوي
مينــع التكــرار والازدواجيــة. و�أمه مــا جيــب الت�أكيــد عليــه هنــا �أن اخلطــاب الإعــاليم خمتلــف 
ــا عــدم وجــود  ــه يعمــل مفرتًض ن ن اكن يتاكمــل معهــام، اإ ــيايس واإ عــن الأداء الأمــين والسس
ــة،  ــون حبري ــودون ويعمل ــم موج ــوم، و�أهن ــة اخلص ــية يف مواهج ــة وسسياسس ــات �أمني سسياس

ــا. ــا وثقافيًّ عالميًّ ــم اإ ويتنافــس معه

ــذا  ــهتدفة، وه ــات املسس ــواه ويف الفئ ــه وحمت ــالم املتخصــص يف جمالت ــد الإع ــد صع وق
ــىل  ــهتدفني ع ــاةل واملسس ــدد الرس ــه حي ــة والتطــرف لأن ــة الكراهي ــريا يف مواهج يســاعد كث
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حنــو معــيل ودقيــق. وصــار يواجــه حتــدايت وهواجــس كثــرية ليكــون قــادرا عــىل املواكبــة 
والتحديــث يف التقنيــات والتحــولت والاهامتمــات اجلديــدة واحملتــوايت الصاعــدة وتــك 
ــة  ــي تشــمل السسياس ــريات ال ــداث والتغ ــتقبيل ادلامئ يف الأح ــري املسس املنحــرة، والتفك
والتقنيــة واحلضــارة واجملمتعــات، وحــاةل التطــور املسســمتر يف مدخــالت حيــاة النــاس 
ــتعداء. ــب الاسس ــن، وجتن ــاء ومؤيدي ــاب �أصدق ــعي يف اكتس ــم. والس ــادمه وتعلميه واقتص

ــبان مزيــًدا مــن املؤيديــن والمتويــل، ومــن  يبــدو واحًضــا �أن التطــرف والكراهيــة يكتسس
البدهيــ�ي الاسســتنتاج بــ�أن الأداء الإعــاليم للمتطرفــني والبيئــة الإعالميــة احمليطــة ســاعدهتم 

عــىل اكتســاب الت�أييــد واملتطوعــني للمشــاركة يف العمــل والقتــال معهــم. 

ــالم ســواء يف  ــح الإع ــه، و�أصب ــيطر علي ــالم ول تسس ــا الإع ــك وحده ــد ادلوةل مت مل تع
نتــاج الإعــاليم متاًحــا مجليــع الافــراد وامجلاعــات واملؤسســات، ومل يعــد  الاطــالع �أو يف الإ
ــني  ــع املتطرف ــىل �أســاس من ــة ع ــاب والكراهي ــامتد يف مواهجــة التطــرف والإره ــا الاع اكفيً
ــيايس و�أمــين  والإرهابيــني مــن امتــالك الوســائل والتقنيــات الإعالميــة، فــذكل جمهــود سس

وتقــين جيــب �أل يشــغل اخلطــاب الإعــاليم.

يسســتخدم املتطرفــون والإرهابيــون الإعــالم وخباصــة الإعــالم اجلديــد بتوســع ويف كثــري 
ــتوى  ــة، وعــىل املسس ــة عالي ــة ودعائي عالمي ــة واإ ــاءة فني ــع يظهــرون كف ــان واملواق مــن الأحي
السســيايس والأمــين جيــري العمــل )يفــرتض( حلرمــان املتطرفــني والإرهابيــني مــن امتــالك 
وســائل الإعــالم �أو الت�أثــري علهيــا، ولكــن يفــرتض العمــل الإعــاليم والثقــايف �أن املتطرفــني 
ــول  ــم، وجيــب الوصــول اإىل عق ــس ومواهجــة معه ــة تناف ــة و�أن مث عالمي ميلكــون وســائل اإ

امجلهــور وقلوهبــم.

وابلطبــع ميكــن التقديــر �أن املتطرفــني يســعون للت�أثــري عــىل الــر�أي العــام وتــروجي �أفــاكرمه 
ظهــار قواهتــم وقدراهتــم، وختويــف النــاس وبــث الرعــب يف نفوســهم،  وحشــد الت�أييــد، واإ

والمتويــل، ورمبــا يســامه الإعــالم يف الــرتوجي للمتطرفــني مــن حيــث يريــد العكــس! 
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ن التجاهــل اســرتاتيجية هممــة ومفيــدة ول تقــل يف ذكل عــن النــرش، وبطبيعــة احلــال  اإ
دارة النــرش واحملتــوى  فــاإن الاســرتاتيجية الأكــر فعاليــة يف حرمــان الإرهــاب تعمتــد عــىل اإ
ــا  ــر مم ــي �أك ــالم العامل ــرش يف الإع ــىل الن ــد ع ــاب يعمت ن الإره ــع، اإ ــالم ادلوةل واجملمت ع يف اإ
ــة  ــاكر املتعلق ــار والأحــداث والأف ــور ابلأخب ــن هيــم امجله ــه اخلــاص، ول عالم يعمتــد عــىل اإ
رهابيــة  عــالم ادلول واجملمتعــات، ومــن املؤكــد �أن معليــة اإ ابلإرهــاب مــن غــري نرشهــا يف اإ
�أو فكــرة متطرفــة حــني تكــون غــري موجــودة يف وســائل الإعــالم تــاكد تكــون كأهنــا غــري 
موجــودة يف الواقــع. وذلكل فــاإن وســائل الإعــالم جيــب �أن تكــون حــذرة يف عــرض 
الأخبــار واملشــاهد والصــور، و�أن متتنــع عــن نــرش صــور الضحــااي، ويف الــرّد عــىل مقــولت 
ــم ذكل مضــن قواعــد وحــدود ل تســاعد عــىل نرشهــا  املتطرفــني وترصحياهتــم جيــب �أن ي

والاهــامتم هبــا. 

ــىل  ــدرة ع ــة والق ــرتض الإاتح ــاب يف ــاء خط ــي بن ــاإن املواهجــة تقت ــال ف ــة احل وبطبيع
الوصــول اإىل املواقــع الإعالميــة للمتطرفــني وحلفاهئــم، وذلكل فــاإن بنــاء اســرتاتيجيات 
احملتــوى واخلطــاب تكــون عــىل �أســاس التنافــس وافــرتاض �أن امجلهــور ميــك اخليــار 

والفــرص لالطــالع وحمامكــة ومراجعــة وتقيــمي احملتــوى القــامئ.

هنــا �أيًضــا متنــح امجلهــور  ن الإاتحــة الواســعة وغــري احملــدودة بــرمغ �أهنــا تفيــد املتطرفــني فاإ اإ
ــة والاطــالع اجلــاري الواســع،  ــة التخصصــات والثقاف ــمل ومواكب ــة للتع ــا عظمي ــام فرًص الع
ــاكر  ــامل و�أف ــة �أع ــاء ابذلات وممارس ــرص الارتق ــم ف ــح هل ــم، وتتي ــم وحياهت وحتســن �أعامهل
مفيــدة وراقيــة، جتعلهــم يبتعــدون عــن اخلطــاب املتطــرف وامجلــود والفــراغ. كــام �أهنــا تســامه 
ــا تســاعد يف  ــت �أيًض ن اكن ــمي الســائدة، واإ ــة والق ــة والثقافي ــات ادليني ــة املنظوم يف مراجع
ــة تنشــئ انشــقاقا يف اجملمتــع. لكــن جيــب عــىل  ــية وديني ــة وسسياسس انتشــار اجتاهــات فكري
امجلهــور �أن يشــارك يف حتمــل املســؤولية و�أن يضــع وســائل الإعــالم الوطنيــة �أمــام حتــدي 

تطويــر وتفعيــل نفســها.
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» ذات يــوم سســيكون لك يشء عــىل مــا يــرام، هــذا هــو �أملنــا، �أمــا �أن نقــول لك يشء 
عــىل مــا يــرام فهــذا هــو الــومه«. فولتــري

يذكّــر ريتشــارد سســينيت �أسســتاذ عــمل الاجــامتع الأمــرييك ومؤلــف كتــاب »يف مواهجــة 
التعصــب التعــاون مــن �أجــل البقــاء« )1(، بــ�أن التعــاون موجــود يف جيناتنــا، لكنــه يلزمــه 
تطويــر وتعميــق. وهــذا �أمــر يكتســب �أمهيــة خاصــة عندمــا نتعامــل مــع بــرش ل يشســهبوننا 
حيــث يكــون التعــاون هجــًدا متطلًبــا. والتفكــري يف التعــاون مكســ�أةل �أخالقيــة يعيــق فهمنــا، 
ــم  ــارة يف الفه ــرش هم ــن الب ــب م ــة تتطل ــته كحرف ــاون ودراسس ــن جيــب النظــر اإىل التع لك
والاسســتجابة للآخــر، يك ننجــح يف العمــل ســوية. لكــن التعــاون يبقــى حرفــة �ــائكة مليئــة 

ابلصعــوابت، ويكتنفهــا الغمــوض، وتقــود يف �أحيــان كثــرية اإىل عواقــب هدامــة.

ــتلهمًة  ــا مسس ــا ومواهجــة �أزماهت ــاء حضاراهت ــارخي يف بن ــدى الت ــىل م ــت الأمم ع ــد حترك لق
نســان كصانــع لنفســه – صانــع احليــاة، هكــذا نالحــظ الرابــط بــني الكيفيــة  فكــرة قدميــة لالإ
الــي يصــوغ هبــا الإنســان هجــده الشــخيص والكيفيــة الــي يقــمي هبــا عالقاتــه الاجامتعيــة 
ــة  ــط القبائلي ــرة الرواب ــوة مؤث ــد بق ــل ذكل تصع ــا لأج ــة. ورمب ــة احمليط ــة املادي ــني البيئ وب
والعشــائرية؛ لأهنــا اسســتجاابت مدعومــة بذاكــرة وجتــارب طويــةل ومرتامكــة يف التــارخي 
واذلاكــرة كــام �أهنــا مصحوبــة مبشــاعر قويــة مــن القرابــة والانــامتء والروابــط. فهــ�ي تضامــن 
مــع �آخريــن مشــاهبني لنــا، وحبــث عــن عدائيــة ضــد مــن هــو خمتلــف، كــام �أهنــا وهــذا هــو 
الأكــر حضــوًرا و�أمهيــة يف التشــكيل الغرائــزي للاكئنــات احليــة معليــات دفــــاع طبيعــي، 
ــمّلِ  ــان وتع ــل تصطــاد ســوية عــىل �ــلك قطع ــة يه قبائ ــوانت الاجامتعي لأن معظــم احلي
حــدود �أراضهيــا لتدافــع عهنــا، ذلكل فــاإن احلــاةل امجلاعيــة )ســواء اكنــت قرابيــة �أو دينيــة �أو 
طائفيــة �أو اثنيــة( رضورة للبقــاء. ميكــن للتعــاون �أن يرتافــق مــع التنافــس، وميكــن مالحظــة 
ــية. وليــس رشًطــا  ذكل يف الألعــاب ويف الأســواق والانتخــاابت واملفاوضــات ادليبلوماسس
لأجــل �أن نتعــاون �أن نكــون متضامنــني يف لك يشء �أو تربطنــا مشــاعر قويــــة مــن الانــامتء 
ــا �أو  ــر م حــداث �أم ــة اإ ــارة يه تقني ــاون، وامله ــا حيتاجــه التع ــي �أمه م ــارة هـ ــودة، فامله وامل

جــادة صنعــه، واكن ابــن خــدلون يــرى �أن املهــارة مــزة احلــريف. اإ
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ن مقدراتنــا العاطفيــة والإدراكيــة ل حتظــى ســوى  يقــول �أمارتيــا ســن )فكــرة العــداةل( اإ
ــام ب�أكــر ممــا تســمح  دراك عشــوايئ يف اجملمتــع احلديــث. فالأ�ــخاص قــادرون عــىل القي ابإ
هلــم املــدارس وور�ــات العمــل واملنظــامت املدنيــة والأنظمــة السسياسســية القيــام بــه. و�أظــن 
�أنــه يف مقــدور العــرب اليــوم اكتشــاف �أنفســهم مــن جديــد ومالحظــة الطاقــات الاكمنــة 

عــادة بنــاء عقــد اجامتعــي دميوقراطــي يتســع هلــم مجيًعــا بــال اسســتثناء. لإ

ــت حــرواًب  ــوم ســواء اكن ــة الي ــة القامئ ــامل الرصاعــات والأزمــات العربي ــا يف ع ــا ينقصن رمب
�أهليــة طاحنــة �أو نزاعــات و�أزمــات داخليــة، احلــوار والإصغــاء احلســن والعميــق لبعضنــا 
ــن  ــا بعضــًا، والبحــث ع ــوهل لبعضن ــا نق ــل م ــة وت�أوي ــة احلثيث ــىل املتابع ــدرة ع ــا، والق بعًض
ميــاءات والصمــت، واللــامت �أيًضــا. ورمبــا بســبب ذكل فــاإن اجلــدل واحلــوار ل  معــى الإ
ينتجــان �أفــاكًرا جديــدة ول يعــززان التعــاون، لأننــا كــامن يقــول ثيــودور زيــدلن ل نكتشــف 
املشــرتك مــع الآخــر، �أو كــام يقــول الناقــد الأديب الــرويس ميخائيــل ابختــني: كيــف ميكــن 
للنــاس �أن يصبحــوا �أكــر وعًيــا لوهجــات نظــرمه نتيجــة معليــة التبــادل بيهنــم، و�أن يزيــدوا 
مــن فهــم �أحــدمه للآخــر، عــىل رمغ عــدم متكهنــم مــن الوصــول اإىل اتفاقــات مشــرتكة؟ )2(

ن هــذا اجلانــب  لكــن التعــاون والتســامح ليــس فقــط مجموعــة مــن القــمي والأخــالق، بــل اإ
ــد العيــش املشــرتك، ويف  يف التعــاون ل يشــلك ســوى جــزء ضئيــل مــن همــارات وتقالي
ــه الاجامتعــي  ــتقبل واخلــروج مــن الأزمــات والرصاعــات يف فضائ ــاإن العمــل للمسس ذكل ف
صغــاء واســعة ومعيقــة بــني الأطــراف والفئــات  العــام وغــري الرمســي يعمتــد عــىل معليــات اإ
ن التفكــري يف التعــاون مكســ�أةل �أخالقيــة يعيــق  والطبقــات ومجيــع املكــونت الاجامتعيــة، اإ

فهمنــا.

ثــين �أو قبــيل �أو  كيــف ميكــن املواطنــني �أن يبنــوا الســالم بعــد نــزاع داخــيل عــريق �أو اإ
ديــين �أو مذهــي �أو سســيايس �أو هجــوي عنيــف؟ حنتــاج �أن نفكــر عــىل مسســتوى الأفــراد 
ــية �أن تنشــئ  ــرارات السسياسس ــات والق ــه ل ميكــن للترشيع ــات؛ ذكل �أن ــات وامجلاع واجملمتع
ــة  ــات عربي ــد �أن دوًل وجممتع ــن املؤك ــه، وم ــه و/ �أو تشــجع علي ــت حتمي ن اكن الســالم واإ
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تتعــرض اليــوم للرصاعــات املدمــرة مثــل العــراق وســوراي وليبيــا والميــن والصومــال مل تكــن 
ــة  ــك �أهجــزة ومؤسســات �أمني ــت مت ــية يف الوحــدة والامتســك، واكن رادة سسياسس ــا اإ ينقصه
وتنظمييــة وثقافيــة ومــوارد كــرى مســخرة لأجــل الوحــدة والامتســك، لكــن واي للغرابــة تبــني 

�أهنــا متــك بيئــة �أكــر مــن غريهــا لالنقســام والــزناع والكراهيــة والتطــرف!

احلــال �أنــه مل يعــد ممكنـًـا تصــور بنــاء الســمل مــن غــري مشــاركة جممتعيــة واســعة وبطبيعــة 
دارة �أولوايهتــا والت�أثري يف السسياســات  احلــال مــن غــري مــدن وجممتعــات مسســتقةل قــادرة عــىل اإ
واملصــاحل ابجتــاه مصاحلهــا و�أهدافهــا، فاجملمتعــات يه الــي حتــول السسياســات والترشيعــات 
ــدون  ــر مؤســي وســلطوي، ول ميكــن ب ــري قه ــن غ ــا م ــل تلقائًي ــاة يعم ىل �أســلوب حي اإ
هــذه الرشاكــة بنــاء هويــة وطنيــة جامعــة تسســتوعب و/ �أو تلّطــف الهــوايت الفرعيــة، بــل 
ميكهنــا �أن جتعــل مــن هــذا التعــدد والتنــوع مصــدًرا للــراء الاجامتعــي والــرويح والتقــدم 
الاقتصــادي والاجامتعــي، ولكــن ولســوء حــظ الســلطة السسياسســية وســوء حظنــا �أيًضــا ل 
ميكــن بنــاء هــذه الرشاكــة مــن غــري وجــود مــدن وجممتعــات حقيقيــة متــك مواردهــا وقياداهتــا 

املسســتقةل عــن الســلطة، ومتــك �أيًضــا القــدرة عــىل الت�أثــري.

لقــد بذلــت الســلطات السسياسســية هجــوًدا و�أمــواًل طائــةل لأجــل تنظــمي اجملمتعــات 
وتوجهيهــا، لكهنــا بوصايهتــا املبــارشة ومظنهتــا �أهنــا تسســتطيع حشــد املواطنــني عندمــا تلحــق 
ــالم  ــا ابلإع ــاق، وتغمره نف ــا ابلإ ــدق علهي ــع وتغ ــاابت ومؤسســات اجملمت ــدلايت والنق ــا الب هب

ــاد. والإر�

ــة  ــرايت الكراهي ــتعداد محلــل ملشــاعر وذك ــر اسس ــات �أك ــاإن اجملمتع ــل، ف لكــن يف املقاب
والعدائيــة والرغبــة يف الانتقــام، و�أكــر قــدرة عــىل املزاوجــة بــني �أفــاكر ومقــولت 
الاعتــدال والواقعيــة وبــني املشــاعر البدائيــة، هــذا اذلاكء اجملمتعــي تطــور عــر القــرون مــن 
ــة اذلات ونقــل  ــل رشق املتوســط، لأجــل حامي ــدة مث ــة معق ــاد، وخباصــة يف بيئ الاضطه
كراهاهتــا. اكنــت هــذه املشــاعر يف ذاكهئــا  اذلاكــرة يف �ســيفرة معقــدة تتحايــل عــىل الســلطة واإ
وقدرهتــا عــىل العمــل احليــةل املمكنــة والواقعيــة للحفــاظ عــىل اذلات، واكنــت املهــارة الأخرى 
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ــاكر  ــات و�أف ــه يف جامع ــاج والمتوي ــا عــىل الاندم ــداءة يف قدرهت ــة والب ــة اذلاكء للكراهي فائق
واجتاهــات �أيديولوجيــة قوميــة �أو دينيــة وحتويــل امجلاعــات الأصوليــة والقوميــة واليســارية 
ــ�أة ومنظمــة مــن القبائــل والعشــائر والطوائــف. لكــن مثــن هــذه احليــةل اكن  اإىل كتــل معب
ثنيــة  بنــاء كراهيــة راخســة اكتســت بقــرشة مسيكــة صلبــة مامتســكة وجهينــة مــن ادليــن والإ

ــة! ــرة العميق ــات، و�أســو�أ مــن ذكل: رّدة اإىل اذلاك ــارخي والأســاطري واخلراف والت

ــة وتظــل املشــاعر  ــدال و/ �أو الواقعي ــات حنــو الاعت ــاكر والاجتاه ــف تتطــور الأف كي
بدائيــة؟.. مشــاعر الصيــاد اذلي ل يــرى مــا �أو مــن حــوهل ســوى غنميــة �أو عــدو، واحلــال 
ــد  ــال ب ــاكر واملشــاعر ف ــني الأف ــض ب ــون تناق ــا يك ــاكر، وعندم �أن املشــاعر تنشــئ الأف
ــدال  ــولت الاعت ــاكر ومق ىل �أف ــة اإ ــر جبدي ــن النظ ــة، ول ميك ــاكر ليســت حقيقي �أن الأف
ذا اكنــت مصحوبــة مبشــاعر معتــدةل وواقعيــة. اذليــن حيملــون مشــاعر  ل اإ والواقعيــة اإ
الكراهيــة والتعصــب يف الوقــت اذلي يتبنــون �أفــاكًرا معتــدةل ومتســاحمة وتدعــو اإىل التقبــل 

ــف. ــاد اخلائ ــع الصي واحلــوار مل يغــادروا مرب

خــدّل التــارخي الفيلســوف الفرنــي فرانســوا مــاري فولتــري )1694 – 1778( ابعتبــاره 
ــني  ــين ادلمــوي ب رائــًدا يف التنويــر والتســامح يف مرحــةل اكن يغلــب فهيــا الــرصاع ادلي
حــدى عــرشة  الاكثوليــك والروتسســتنت، وبــرمغ �أن فولتــري تــويف قبــل الثــورة الفرنسســية ابإ
آابهئــا العظــام. وقــد اكن كتابــه »رســاةل يف التســامح« مرافعــة  نــه يعتــر واحــًدا مــن � سســنة فاإ
عــدام جــان اكلس  جريئــة يف وجــه التعصــب ادليــين، وذكل عندمــا وقعــت حادثــة اإ
ــتني بهتمــة قتــل ابنــه الاكثوليــيك، وقــد تعــرض اكلس لتعذيــب �ــديد، و�أعــدم  الروتسس
ــه جرميــة  ــه مل يكــن مثــة �أدىن دليــل عــىل ارتاكب ــرمغ �أن حتــت ضغــط جامهــريي متعصــب ب
ــيك، وجنحــت  ــامتءه الاكثولي ــاًل ان ــة متجاه ــة املتعصب غلبي ــري للأ ــد تصــدى فولت ــل، وق القت
هنــا جدالات  دانــة التعصــب، لكــن الأكــر �أمهيــة فاإ عدامــه( واإ هجــوده يف ترئــة اكلس )بعــد اإ
هيــ�أت للثــورة الفرنسســية مث التحــولت الأوروبيــة والعامليــة الكــرى يف مواهجــة التعصــب 
ادليــين بعدمــا عصفــت بــ�أورواب حــروب دينيــة طاحنــة اسســمترت حــوايل قرنــني مــن الزمــان.
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اثرة الفــن واحلــروب الأهليــة، يف حــني  ن التســامح مل يتســبب قــط يف اإ يقــول فولتــري: اإ
ن التبــاع املتعصــب والأمعــى  �أن عــدم التســامح قــد نــرش اجملــازر عــىل وجــه الأرض. واإ
ــع مقدســة، لكــن ذكل الســلوك �أدى اإىل  ــة اإىل رشائ ــم البرشي ــن حــّول �أقواهل لرجــال ادلي
لهيــا �ــقيقة ادليــن، ويه مــن  اجملــازر، ودعــا يف مقابــل ذكل اإىل تعلــمي الفلســفة ابلنظــر اإ
نزعــت الســالح مــن �أيــدي مــن غرقــوا يف معتقداهتــم الباطــةل، ف�أفاقــت العقــول البرشيــة 

مــن سســباهتا.

ويقــول فولتــري: كــن �ــديد التســامح مــع مــن خالفــك الــر�أي، فــاإن مل يكــن ر�أيــه صائًبــا 
فــال تكــن انــت عــىل خطــ�أ تشــبثك بر�أيــك. ويف هــذا التقبــل ميكــن جتنــب متواليــة 
ل لعنــة هللا  كــراه، مفــن يقــول كل اعتقــد مــا �أعتقــده واإ الــرشور الناجتــة عــن التعصــب والإ
ل قتلتــك. ومــن قــةل ادليــن �أن حنــرم البــرش  عليــك، ل يلبــث �أن يقــول اعتقــد مــا �أعتقــده واإ

مــن حريــة ديهنــم، و�أن حنــول دون اختيــارمه لإهلهــم.

لقــد �أيــدت الشــعوب القدميــة حريــة التفكــري، فــاكن لــلك قــوم مهنــم ديــن، وتعاملــوا مــع 
آلهة  آمنــوا مجيًعــا ابلإهل الأعــىل عــىل الــرمغ مــن �أهنم �أرشكــوه ب� البــرش كــام تعاملــوا مــع الآلهــة، و�
ل عبــادة واحــدة، واكنــوا يســمحون بطــرق العبــادة.  آخريــن �أقــل منــه، لكــن مل تكــن هلــم اإ �
ذكل �أن ادليــن وجــد لنكــون ســعداء يف احليــاة ادلنيــا ويف الآخــرة، ولــن نكــون ســعداء 
ن مل نكــن متســاحمني. ويه مقاربــة هممــة ملالحظــة اخلــرة الإنســانية املرتامكــة  يف الآخــرة اإ
ــتحيل  ــاع مسس قن ــني، فالإ ــق منافق ــف خيل ــم، لأن العن ــاس ومعتقداهت ــان الن مي ــرتام اإ يف اح
ــد. واذليــن جيعلونــك تعتقــد مبــا خيالــف العقــل قــادرون عــىل  ــيف الهتدي حــني يســلط سس
جعــك ترتكــب الفظائــع. وبقــدر مــا تعتقــد �أن ادليــن مــن عنــد هللا جيــب التوقــف عــن 
التحــمك بــه. مفــا دام مــن عنــد هللا فــان هللا وحــده قــادر عــىل حاميتــه وتثبيتــه. وقــد اكن 
كــر هــذا التقليــد الإنســاين الطويــل ســببًا يف �أرضار ومصائــب وحــروب دينيــة اكنــت يف 
دمارهــا و�أرضارهــا �أكــر بكثــري مــن �أنــواع احلــروب الأخــرى، كــام �أهنــا �أدامــت وعــززت 
ــياهنا، وجحبــت املصــاحل املتبــادةل بــني الأمم، وميكــن  ــدًل مــن نسس اخلالفــات بــني النــاس ب
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مالحظــة كيــف حتولــت حــروب سسياسســية اإىل تعــاون ومصــاحل مشــرتكة عــادت عــىل الأمم 
ابلزدهــار لكــن اخلالفــات ادلينيــة تكرســت عــىل مــدى القــرون و�أنشــ�أت كراهيــة مدمــرة.. 

ن اخلــالف الطويــل يعــين �أن الطرفــني عــىل خطــ�أ. )3( اإ

تــؤرش احليــاة اليوميــة اإىل فائــض مــن الكراهيــة والعنــف املــادي والرمــزي، يف الكتابــة 
والأحاديــث واجملالــس والعبــادة وقيــادة املركبــات والعالقــات الاجامتعيــة والأرسيــة، والكثــري 
مــن مــؤرشات الكراهيــة تسســتخدم عــىل حنــو متقبــل ومتواَطــ�أ عليــه، ول نتوقــف عندهــا، 
مثــل الاسســتعارات املسســتخدمة لــذلم والاحتقــار والكراهيــة �أو الاعــزتاز والتقديــر، عــىل 
الــرمغ مــن �أهنــا مفاهــمي وتســميات تــدل عــىل حــاةل حمــددة وحبيــاد، ومــن ذكل عــىل ســبيل 
ثنيــة �أو ســاكنية �أو دينيــة عــىل ســبيل اذلم والكراهيــة والســخرية؛  املثــال اسســتخدام مجموعــة اإ
هيــود، نــور، جغــر، بــدو، فالحــون، زنــوج، �أو اسســتخدام اللــون عــىل ســبيل اذلم والإهانــة 
ــتخدم  ــا نسس ــة الشــعبية �أنن ــت يف الثقاف ــن امللف ــض، وم ــزتاز؛ �أســود و�أبي ــدح والاع �أو امل
ــد الشــعور �أو ادللةل  ــض وذكل لتحيي ــن �أبي ــدًل م ــن �أســود، و�أمحــر ب ــدًل م �أخــراين ب
املصاحبــة لسســتخدام اللــون، ونقــول عــىل حنــو عفــوي ســود هللا وهجــك، �أو بيــض هللا 
وهجــك، دون مالحظــة الإســاءة املصاحبــة لالسســتخدام لفئــة واســعة بريئــة مــن النــاس، 
ونسســتخدم �أيًضــا وظائــف و�أعــامًل لــدللةل عــىل الإهانــة والســخرية واجلهــل وعــدم املعرفــة، 
ونسســتخدم اجلنــس )رجــل �أو امــر�أة( عــىل ســبيل املــدح �أو الاعــزتاز �أو الإهانــة والشــتمية، 
ــية �أو الاجامتعيــة �أو الشــتمية والاحتقــار؛  ــتخدام الأمــراض لــدللةل السسياسس ونــؤرش ابسس
ــًيا، مــرصوع، �أو تعيــري النــاس حبالهتــم الطبيعيــة، �أعــور،  معــوق، مريــض، مريــض نفسس
�أمعــى، قصــري، مســني، حنيــف، قــزم، �ــايب، مراهــق، جعــوز، مطلقــة، �أرمــةل، جمهــول 
ــة �أو  ــة عــىل ســبيل الإهان ــة والاقتصادي ــتخدام للحــالت الاجامتعي ــاك اسس النســب، وهن
الاعــزتاز، فقــري �أو غــين، �ســيخ صعلــوك، وهنــاك اسســتخدام اكحس دلرجــة يصعــب انتقادهــا 
ــم؛ العاملــون يف  ــة وســلوكية عــىل ســبيل التحقــري والشس ملهــن و�أعــامل واجتاهــات اجامتعي
ــد  ــاايت بع ــي اجلن ــىل مرتك ــض ع ــاء،.. والتحري ــص والغن ــه؛ الرق ــة والرتفي ــالت الفني اجمل
طالقهــا  ــتخداهما واإ ــز ابلألقــاب واسس ــون علهيــم، وهنــاك �أيًضــا التناب حمامكهتــم وتطبيــق القان
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ســاءة ابلنــاس، وقــد يلتصــق اللقــب ب�أحــد او فئــة حــىت يصــري �أكــر  عــىل حنــو يلحــق اإ
�ــهرة مــن الامس، ومــن الــواحض اليــوم �أن كثــرًيا مــن �أســامء العائــالت الــي صــارت معمتــدة 
وموثقــة يه يف �أصلهــا �ألقــاب و�أوصــاف �أطلقهــا النــاس. وتفيــض النــاكت الشــعبية والأمثــال 
ــم ظلًمــا عــىل فئــة مــن النــاس �أو �أهــل مدينــة  املتــداوةل بوصــف النــاس بصفــات منطيــة تعمَّ

�أو منطقــة، مثــل البخــل وادلهــاء والغبــاء.

حــان الوقــت للتصــدي والعمــل لأجــل وقــف اسســتخدام مجيــع احلــالت والأمثةل الســابقة 
وغريهــا يف الكتابــة واجملالــس والصحافــة والإعــالم، وهنــا جيــب التذكــري بــرورة مراجعــة 
ــاس  ــة مــن الأداين والن ــة فئ ــاز جتــاه �أي ــة والاحني ــاء لوقــف الكراهي ــين وادلع الوعــظ ادلي
ــة وحــىت  ــة، والعــداء دلوةل �أو جامعــة �أو فئ ــوا �أعــداء، فالعــداء غــري الكراهي ــو اكن حــىت ل
ــن  ــة م ــىل فئ ــاء يف املســاجد ع ــو ادلع ــف ه ــق واخملي ــن املقل ــا. لك ــا ل جيــز كراهيهت قتاله
املواطنــني �أو فئــة مــن النــاس ليســوا مجيعــا �أعــداء، �أو �أن عــداءمه ليــس مسســمتًدا مــن ديهنــم 

�أو انامتهئــم الثــين ولكنــه عــداء سســيايس ليــس ابقيًــا ابلــرورة وقــد يتغــري.  

ــن  ــية ويف تكريــس الكراهيــة للآخري ــن والثقافــة يف الرصاعــات السسياسس ــزج ابدلي ن ال اإ
والامشــزاز مهنــم يزيــد الــرصاع حــدة مــن غــري فائــدة، ويقلــل فــرص التســوية واملصاحلــة، 
ويطيــل �أمــد احلــروب والآلم، ويســامه يف تفكيــك اجملمتعــات وانقســاهما، وخيفــض مسســتوى 
ــا يلحــق رضًرا ابملصــاحل والأعــامل، لك ذكل مــن  ــة والأســواق؛ م ــاة اليومي ــة يف احلي الثق

غــري فائــدة �أو مقابــل!

ل تقلــل جديــة احلــرب عــىل التطــرف والإرهــاب مــن صــواب منطقيــة عالقــة الارتبــاط 
ــات  ــارب امجلاع ــات حت ــة، فاحلكوم ــة والإرهابي ــات املتطرف ــني امجلاع ــة وب ــة القامئ ــني البيئ ب
ــوةل �أن تكــون  ــة وترعاهــام، ول ينقــض هــذه املق ــة لكهنــا تنشــئ التطــرف واخلراف املتطرف
مثــة نــوااي ورغبــات فعليــة يف مواهجــة التطــرف، لأنــه وببســاطة ل ميكــن مواهجــة التطــرف 
ل ببيئــة اجامتعيــة واقتصاديــة مامتســكة وذات منعــة فكريــة جتــاه التطــرف، ول تتشــلك  اإ
ل مبجمتعــات عقالنيــة مسســتقةل ورشيكــة مــع الســلطة والــرشاكت، فــال ميكــن  هــذه البيئــة اإ
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ل بتغيــري البيئــة املنشســئة هل مــن الفقــر والهتميــش والاحتــاكر وضعــف  مواهجــة التطــرف اإ
اخلدمــات الأساسســية مــن التعلــمي والســكن والغــذاء والصحــة والرعايــة الاجامتعيــة. ل 
ميكــن مواهجــة املتطرفــني جبمــوع مــن احملرومــني واملهمشــني، ولــن تتشــلك جهبــة حقيقيــة 
ل مبواطنــني يمتتعــون ابحلــرايت والكرامــة والعــداةل، وذكل يعــين ببســاطة وقــف الاحتــاكر  اإ
نفــاق العــام بعــداةل  دارة الإ والاســتبداد والاسســتحواذ عــىل املــوارد العامــة والفــرص واإ
وكفــاءة، وتشــكيل الأســواق واملــدن واجملمتعــات عــىل �أســاس املشــاركة الاقتصاديــة 
ــع التطــرف مه،  ــة. لكــن الــر املعلــن يف هــذه املعــادةل �أن حضــااي املواهجــة م والاجامتعي
ــة الــي �أنشــ�أت مصاحلهــا عــىل  ــية والاقتصادي ابلإضافــة اإىل املتطرفــني، النخــب السسياسس
�أســاس الاحتــاكر والاســتبداد، ويف اللحظــة الــي خيتفــي فهيــا التطــرف فــاإن خنًبــا 

ــية كثــرية يعــاد تشــكيلها وصياغهتــا �أيًضــا. سسياسس

ــا  ــًيا واجامتعًي ــا سسياسس ننــا نريــد نظاًم ــد�أن بتفكيــك املعــادةل مــن بدايــة تشــلها، فاإ ذا ب اإ
ــادل  ــي وع ــس حقيق ــل تناف ل يف ظ ــة اإ ــة حقيقي ــوم دميقراطي ــن �أن تق ــا، ول ميك دميقراطًي
بــني الرامــج والفلســفات والوعــود الاقتصاديــة والاجامتعيــة عــىل حنــو تطبيقــي وواقعــي، 
فادلميقراطيــة تعــين �أساًســا عــدم اليقــني والنســبية يف الأفــاكر واملواقــف، مــا جيعــل املراجعــة 
ــيايس والاجامتعــي الســائد.  ــًيا مــن النظــام السس والتصحيــح واحــامتل اخلطــ�أ جــزًءا �أساسس
ــًيا  ــا سسياسس ــي تنشــئ نظاًم ــدة ال ــة الوحي ــة وعــدم اليقــني هــام احلقيق ذكل �أن نقــص املعرف
واجامتعًيــا دميقراطًيــا، ويف ذكل تسســتحيل الثقــة مبقــولت ادلميقراطيــة والتســامح والتعدديــة 
الــي يتقــدم هبــا الأيديولوجيــون املتعصبــون همــام اكنــت �أيديولوجيهتــم،  والقــادة العشــائريون 
واجلهويــون، والشــخصيات الــي تقــدم نفســها عــىل �أســس اكريزميــة او جتاريــة �أو ر�ــاوى 
ذ ليــس همًمــا يف يشء �أن  صغــرية، حــىت لــو اكنــت متــك برامــج حصيحــة وجمربــة �أيًضــا، اإ
لهيــا،  تكــون �أيديولوجيــا �أو رابطــة غــري براجميــة تؤمــن ابدلميقراطيــة والتســامح �أو تدعــو اإ
ففــي اللحظــة الــي تتحــول القــمي ادلميقراطيــة اإىل فكــرة مجيــةل تؤمــن هبــا فئــة مــن النــاس 
ــة ل تعــود قميـًـا دميقراطيــة. يه  ــن �أو التحــرر �أو املقاومــة �أو الرابطــة اجلهوي عــىل �أهنــا ادلي
�أيديولوجيــا مجيــةل عــىل �أي حــال، لكــن ادلميقراطيــة ليســت معنيــة مبــا يؤمــن بــه �أحــد مــن 
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نســان وحــده،  النــاس ســواء اكن عــىل صــواب �أو خطــ�أ، ذكل اعتقــاد فــردي خيــّص لك اإ
ول عالقــة لأحــد بــه، كــام ل جيــوز لصاحــب الاعتقــاد �أن يســعى يف تطبيــق مــا يؤمــن بــه 
دينيـًـا عــىل اجملمتعــات واحلكومــات والأســواق حــىت لــو اكن مــا يؤمــن بــه �أفــاكًرا ومعتقــدات 
حصيحــة وعــادةل، لكــن ل ميكــن بــرشاًي الادعــاء بصــواب وعــداةل فكــرة �أو مقــوةل اإىل الأبــد، 
ففــي هــذا الت�أبيــد للصــواب والعــداةل ل يظــل جمــال دلميقراطيــة وتعدديــة، مــا معــى تكــرار 

الانتخــاابت عــىل ســبيل املثــل؟

لكــن ذكل ليــس نضــاًل فقــط مــع »الإســالم السســيايس« ليتحــول �أتباعــه اإىل متدينــني 
ــان  مي ــا لالإ ــتعدون �أيًض ــيايس ودميقراطــي، ومه مسس ــني يف ظــل نظــام سس ــون مكواطن يعمل
ــة تصــوغ  ــات عقالني ــط نضــاًل لأجــل جممتع ــس فق ابحــامتل خطهــم وصــواب الآخــر! ولي
نســانية، يه ابلــرورة متعــددة  �أهدافهــا و�أخالقهــا وقميهــا و�أولوايهتــا عــىل �أســس عقالنيــة اإ

ومتنافســة وخمتلفــة يف مــا بيهنــا لكــن جيمــع بيهنــا الإميــان ابحــامتل اخلطــ�أ والصــواب.

العقبــة الأساسســية والكــرى يه خنــب وحكومــات صنعت الإســالم السســيايس والروابط 
العشــائرية والأيديولوجيــة عــىل عيهنــا، وتشــعر ابلهتديــد واخلــوف مــن الاحنســار يف حــال 
نشــوء جممتعــات عقالنيــة، ففــي اللحظــة الــي ينحــر فهيــا التطــرف ادليــين والأيديولــويج 
ــىل  ــا ع ــا واحتاكراهت ــا خنــب تكرســت مصاحله ــة تنحــر �أيًض ــة واجلهوي ــط القرابي والرواب

�أســاس وجــود هــذا التطــرف.

نفكــر اليــوم ونتحــاور ونتعــمل كيــف نعمــل مــن خــالل اجملمتعــات واملنظــامت الاجامتعيــة 
غــري احلكوميــة �أو مؤسســات حكوميــة تعمــل مــع اجملمتعــات، ويعنينــا هنــا اجلانــب 
ــباب  ــية، وذكل للأسس ــلطة السسياسس ــن الس ــر م ــا �أك ــي يف معله ــج اخلف ــي واملهن الاجامتع

ــة:  ــررات التالي وامل

 بناء الرشاكة اجملمتعية مع السلطات والأسواق والتوازن بيهنا.. 1
نفاقها. . 2 دارهتا واإ  تكريس املواطنة مبا يه الولية عىل السلطة واملوارد واإ



دارة الرصاع مع التطرف  والكراهية دارة الرصاع مع التطرف  والكراهيةاإ 527527اإ

ــاركة . 3 ــري مش ــن غ ــح م ــن �أن تنج ــا ل ميك ــة؛ لأهن ــات العام ــج والسسياس ــاح الرام جن  اإ
اجامتعيــة.

 تر�سيد السسياسات والاجتاهات احلكومية والرشاكتية ومراقبهتا. . 4
 حامية الأفراد واجملمتعات من الهمينة والوصاية.. 5
 توزيع الأعباء واملهامت وختفيض النفقات واجلهود.. 6



دارة الرصاع مع التطرف  والكراهية دارة الرصاع مع التطرف  والكراهيةاإ اإ 528528

XI1XI1 - القمي والفلسفات املؤطرة لإدارة التعدد الإثين وادليين والسسيايس - القمي والفلسفات املؤطرة لإدارة التعدد الإثين وادليين والسسيايس

ــي  ــية ال ــادئ الأساسس ــودة اإىل املب ــو الع دارة احلــاةل ه املدخــل الأســايس للتفكــري يف اإ
ــار  ــاطة واختص ــارات، ويه ببس ــن مث الأمم واحلض ــاكر وم ــفات والأف ــا الفلس ــت علهي قام
ــادئ يه: العــداةل، واحلــمك  احلــق واخلــري وامجلــال، وعــىل حنــو تطبيقــي صــارت هــذه املب

ــار واملصــاحل. ــة واحلــرايت واملشــاركة، والازده ــدين – املواطن امل

متثــل العــداةل املفهــوم الأســايس واملنشــئ للحــرايت واملصــاحل اجلامعة لــدلول واملواطنني، 
وقــد �أنشــ�أ فالســفة اقتصاديــون وسسياسســيون مثــل �أمارتيــا ســن، وجــون رولــز، مفاهــمي 
ــا  ــة الصــةل ابلإصــالح والاقتصــاد والازدهــار، ويف ذكل ميكنن لهيــا وثيق للعــداةل ابلنظــر اإ
ــة  ــول علمي ــية اإىل ح ــة والسسياسس ــفة الأخالقي ــةل يف الفلس ــداةل املبج ــرايت الع ــاوز نظ جت

لأجــل حتقيــق العــدل ورفــع الظــمل. 

يســاعدن �أمارتيــا ســن يف فكــرة العــداةل كيــف حنــول العــداةل اإىل برامــج اقتصاديــة 
ــن  ــورات، مل تك ــرصاع والث ــايس لالإصــالح وال ــرك �أس ــمل حم ــعور ابلظ ــية، فالش وسسياسس
الثــورة الفرنسســية �أو حركــة غانــدي يف مواهجــة الاسســتعامر الإجنلــزي �أو حركــة مارتــن لوثــر 
كنــج يف ماكحفــة سســيادة العــرق الأبيــض، مــا اكن ملثــل هــذه الأعــامل والإجنــازات وغريهــا 
�أن تقــع لــول الشــعور ابلظــمل. مل يكونــوا حياولــون التوصــل اإىل عــامل مــن العــداةل الاكمــةل، 
ــامل  دراك املظ ن اإ ــتطيعون، .. اإ ــدر اذلي يسس ــامل الواحضــة ابلق ــوا املظ ــم �أرادوا �أن يرفع لكهن
الــي ميكــن رفعهــا ل يدفعنــا اإىل التفكــري يف العــدل والظــمل حفســب، بــل هــو لــب نظريــة 

العــداةل �أيًضــا. 

آدم مسيــث املشــاهد  قــّدم جــون راولــز طريقــة للتفكــري يف تقيــمي العــداةل، واسســتدعى �
احملايــد لتقــدمي طريقــة.

وعــىل الــرمغ مــن �أن تركــز راولــز يبــدو �أنــه عــىل تفــاوت املصــاحل والأولــوايت 
ــق  ــب ضي ــاش لتجن ــيع النق ــا كــذكل ابحلاجــة اإىل توسس ــث معنًي آدم مسي الشــخصية، اكن �
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ــض الآراء ذات الصــةل،  ــل بع ــؤدي اإىل جتاه ــد ي ــمي، اذلي ق ــيل يف الق ــري احمل ــق التفك �أف
غــري امل�ألوفــة يف ثقافــة معينــة. ولــلأدوار املرتابطــة للمؤسســات و�أمنــاط الســلوك يف حتقيــق 
ــىل  ــذا واحض ع ــد، وه ــايض البعي ــن امل ــاكر احلــمك م ــمي �أف ــع، صــةل ل بتقي ــداةل يف اجملمت الع
ــرح  ــن �أن تط ــي ميك ــئةل ال ــن الأسس ــني. وم ــية املعارصت الاقتصــادايت والفلســفة السسياسس
ذا اكنــت �أمنــاط الســلوك  نصافـًـا الســؤال التــايل: اإ عــىل صيغــة جــون راولــز للعــداةل بصفهتــا اإ
ختتلــف ابختــالف اجملمتعــات فكيــف يسســتخدم راولــز مبــد�أي العــداةل نفسســهيام فــا يســميه 
ــن  ــد م ــة؟ ول ب ــات خمتلف ــية يف جممتع ــة مؤسســات �أساسس قام ــتورية‹‹ لإ ›‹املرحــةل ادلسس
مالحظــة �أن راولــز ل يتحــدث عــن مؤسســات فزايئيــة معينــة، بــل عــن مبد�أيــن يضعــان 
ــار الفعــيل  ــايل ميكــن �أن يلحــظ الاختي ــة وابلت ــار املؤسســات الفعلي ــط اختي ــد لضب قواع

ــايس. )4( ــة للســلوك الاجامتعــي القي ــامل الفعلي ــزم مــن املع ــا يل للمؤسســات م

ــا  ــام العــدل مب ــد يف التحليــل الاقتصــادي والاجامتعــي لتعريــف قي ــراث مدي ــاك ت وهن
اعتــر �أنــه الهيليــة املؤسسســية الصحيحــة، لكــن توجــد مــع ذكل �أسســباب هممــة لالعتقــاد 
بــ�أن �أاي مــن هــذه الصيــغ املؤسسســية ل يفــي مبــا �أمــل/ تــومه �أحصابــه احلاملــون/ الوامهــون 
نتــاج تبلــورات اجامتعيــة جيــدة معمتــدة اعــامتًدا  مــن وعــود، و�أن جناهحــم الفعــيل يف اإ
ــية والثقافيــة املتغــرية. وقــد ل  �ــديًدا عــىل الظــروف الاجامتعيــة والاقتصاديــة والسسياسس
ن الرضــا عــن اذلات  جتــايف الأصوليــة املؤسسســية )حقيقــة( تعقيــد اجملمتعــات حفســب، بــل اإ
اذلي يرافــق احلمكــة املؤسسســية املزعومــة يف �أغلــب الأحيــان مينــع ادلراســة النقديــة للنتــاجئ 
ــة، ل  ــية الرصف ــرة املؤسسس ــل، يف النظ ــا ابلفع قامهت ــوىص ابإ ــام املؤسســات امل ــة لقي الفعلي
قامــة ›‹املؤسســات العــادةل‹‹ وبــرصف النظر  توجــد رمسًيــا عــىل الأقــل قصــة عــداةل خلــف اإ
ل  عــام ترتبــط بــه املؤسســات مــن خــري، يصعــب الاعتقــاد ب�أهنــا يف الأســاس خــري بذاهتــا اإ
�أن تكــون ســبياًل فعــاةل لتحقيــق منجــزات اجامتعيــة مقبــوةل �أو ممتــازة. تقابــل نظريــة العــداةل 
ــا  ــث �أرو، واكن معنًي ــود اإىل الفيلســوف كيني ــي، ويه تســمية تع ــار الاجامتع ــة اخلي نظري
ليــه مــن تناقضــات، وقــد �أرىس �أرو  مبصاعــب القــرارات امجلاعيــة، ومــا ميكــن �أن تــؤدي اإ
الفــرع املعــريف لنظريــة اخليــار الاجامتعــي بشــلك هميــلك وحتليــيل مبســلامت رصحيــة العبــارة 
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ومدروســة تشــرتط �أن تلــي القــرارات الاجامتعيــة رشوًطــا دنيــا معينــة للموضوعيــة، ميكــن 
ــبة وخيــارات الطبقــات الاجامتعيــة. و�أدى  �أن تنبثــق مهنــا التصنيفــات الاجامتعيــة املناسس
ــة  ــل املقارب ــل حم ــريف، لتح ــرع مع ــة كف ــي احلديث ــار الاجامتع ــة اخلي ــذا اإىل ولدة نظري ه
التفاقيــة بعــض الــيء لكوندوروسســيه وبــوردا وغريهــام. �أ�ــاكل التفكــري يظهــر تشــخيص 
ذا اكنــت هــذه نقطــة بدايــة معقــوةل  ــا كنقطــة البدايــة للنقــاش النقــدي، لكــن اإ الظــمل غالًب
فــمل ل تكــون نقطــة هنايــة جيــدة كــذكل؟ مــا ادلاعــي لوجــود نظريــة يف العــداةل؟ �أل يكفــي 
اإحساسســنا ابلعــدل والظــمل؟ ببســاطة مل يكــن فهــم العــامل قــط مســ�أةل تســجيل لنطباعاتنــا 
املبــارشة، الفهــم ينطــوي حمتـًـا عــىل التفكــري، وعلينــا �أن نقــر�أ مــا نشــعر بــه ومــا يبــدو �أن 
لم تشــري تــك املــدراكت؟ وكيــف ميكــن �أن ن�أخذهــا يف الاعتبــار دون �أن  نــراه، ونســ�أل اإ
تسســيطر علينــا؟ ومــا موثوقيــة مشــاعرن وانطباعاتنــا؟ قــد يفيــد الإحســاس ابلظــمل اكإ�ــارة 
�ــارة تتطلــب معاينــة دقيقــة، ول بــد مــن �أن يكــون هنــاك  تدفعنــا اإىل التحــرك، لكهنــا اإ
آدم مسيــث ب�أمهيــة  ــتنتاج القــامئ عــىل هــذه الإ�ــارات، فاقتنــاع � تدقيــق يف ســالمة الاسس
املشــاعر الأخالقيــة مل حيــل بينــه وبــني البحــث عــن نظريــة للمشــاعر الأخالقيــة، والت�أكيــد 
ذا  عــىل وجــوب املعاينــة ادلقيقــة للشــعور ابلإمث مــن خــالل التدقيــق احلصيــف ملعرفــة مــا اإ
طــراء �أحــد  اكن يصلــح �أساًســا لإدانــة حممتــةل. ويــرى هــذا املطلــب نفســه عــىل امليــل اإىل اإ
نــه توجــد كثــري  مــا �أو يشء مــا. ولحقـًـا ملــا �أاثره مــن فروقــات رئيســة يقــول �أمارتيــا ســن اإ
مــن املقــارنت الأخــرى، يف حــني ميكــن بنجــاح حــل والتفــاق يف النقا�ــات املوضوعيــة 
ــا بــني مــا  ــة ل ســبيل اإىل التوفيــق متاًم عــىل كثــري مــن مســائل العــداةل النســبية �أو املقارن
فهيــا مــن اعتبــارات متضاربــة. للمــرء هنــا �أن حيــاج بوجــود �أكــر مــن منطــق للعــداةل، لك 
ــؤدي  ــي ي ــاجئ ال ــاجئ ل اكلنت ــؤدي اإىل نت ــه ي ــق النقــدي، لكن ــار التدقي ــاز اختب منطــق جيت
لهيــا ســواه، ميكــن �أن تنبثــق مــن النــاس متنوعــي التجــارب واملشــارب نقا�ــات عقالنيــة  اإ
متضــادة، لكــن هــذه قــد تــ�أيت كــذكل مــن جممتــع بعينــه، �أو مــن وهجــة النظــر هــذه حــىت 
مــن الشــخص نفســه. مثــة حاجــة اإىل النقــاش العقــالين مــع النفــس ومــع الآخريــن يف معاجلــة 
املــزامع املتعارضــة �أكــر مــن احلاجــة اإىل مــا ميكــن تســميته ›‹التســامح الانعــزايل‹‹ حبــل 
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ــق  ــري والتدقي ــي‹‹ فالتفك ــق يف جممتع ــك و�أن حم ــق يف جممتع ــت حم ــل ›‹�أن ــن قبي كســول م
ــى فهيــا جحــج  ــد تبق ــة ق ــات الانتقادي ــوى املعاين ــران جوهــراين، لكــن حــىت �أق ــد �أم احملاي
ماكنيــة  متعارضــة متنافســة ل تــزول ابلتدقيــق احملايــد، ويشــدد �أمارتيــا ســن هنــا عــىل �أن اإ
ــري  ــن رضورة التفك ــال م ــة ل ين ــد املواهجــة املنطقي ــة بع ــوايت املتعارض ــض الأول ــاء بع بق
ــذاك نتيجــة التفكــري، ل نتيجــة  لهيــا حين ــننهت�ي اإ ــي سس ــة ال ــتكون التعددي ــق، وسس والتدقي
ا كــام يقــول املؤلــف، �أن تكــون املظــامل الــي ميكــن تســويهتا  الامتنــاع عنــه. ومــن احملمتــل جــدًّ
ــداةل  ــية، فالع ــوايح قصــور مؤسسس ــة بن ــا يه مرتبط ــر مم ــلوكية �أك ــ�اكت س ــة ابنهت مرتبط
ــة املؤسســات احمليطــة هبــم حفســب.  ــاس، ل بطبيع ــاة الن ــة حي ــة بطريق مرتبطــة يف الهناي
قامــة  عــىل النقيــض مــن ذكل، يركــز كثــري مــن نظــرايت العــداةل تركــًزا طاغًيــا عــىل كيفيــة اإ
عطــاء دور اثنــوي �أو مســاعد للســامت الســلوكية، مفثــال تعطــي نظريــة  مؤسســات عــادةل، واإ
نصافـًـا‹‹ املشــاد هبــا عــن جــدارة، مجموعــة فريــدة مــن مبــادئ  جــون راولز‹‹العــداةل بصفهتــا اإ
قامــة مؤسســات عــادةل لتكويــن البنيــة الأساسســية للمجمتــع فــا توجــب  ل ابإ العــداةل ل تعــى اإ
عــىل النــاس �أن يكيفــوا ســلوكهم ليتوافــق لكيًّــا ومتطلبــات العمــل الســلمي لهــذه املؤسســات. 
ن مثــة نــوايح قصــور حرجــة يف تركــز راولــز الطاغــي عــىل  ولكــن يقــول �أمارتيــا ســن هنــا اإ
ــا هــو مطلــوب  ــع م ــق الســلوك عــىل حنــو مــالمئ م املؤسســات حيــث يفــرتض �أن يتواف
بــدل الرتكــز عــىل واقــع حيــاة النــاس، وللرتكــز عــىل طــرق احليــاة الفعليــة للنــاس يف تقيــمي 

العــداةل كثــري مــن املضامــني بعيــدة الأثــر يف طبيعــة وســعة فكــرة العــداةل. 

العــداةل اكنــت موضــوع اهــامتم احملللــني الاجامتعيــني عــىل مــر العصــور، وعــىل الــرمغ مــن 
ميــل املعايــري الاقتصاديــة الشــائعة للتقــدم، يف صــورة كتــةل اإحصائيــة ســهةل التوليــد اإىل 
جــاميل  جــاميل النــاجت الوطــين، واإ الرتكــز حتديــًدا عــىل زايدة قميــة بنــود رفــاه جامــدة، مثــل اإ
ــة  ــات الاقتصادي ــن ادلراس ــرة م ــز مجه ــي ترك ــزالان موضوع ــث ل ي ــيل، حي ــاجت احمل الن
ل مــن خــالل مــا  ــره اإ ــر ذكل الرتكــز جوهــرايًّ بقــدر مــا ميكــن تري للتقــدم، ل ميكــن تري
تقدمــه هــذه البنــود للحيــوات البرشيــة الــي متســها بشــلك مبــارش �أو غــري مبــارش. وصــارت 
ــي  ــاة وصــالح احلــال واحلــرايت ال ــة احلي ــارشة اإىل نوعي ــتخدام مــؤرشات مب مســ�أةل اسس



دارة الرصاع مع التطرف  والكراهية دارة الرصاع مع التطرف  والكراهيةاإ اإ 532532

ميكــن �أن حتملهــا �أو تــ�أيت هبــا احليــوات البرشيــة بــدل مــن املــؤرشات غــري املبــارشة، حمــل 
اعــرتاف واســع مــا ينفــك يتســع. مــن املهــم كــام يقــول ســن مالحظــة �أن الوفــرة الاقتصاديــة 
ــية عــىل الــرمغ مــن �أهنــام غــري منفصلتــني ميكــن �أن تتباعــدا مــراًرا، حــىت  واحلريــة الأساسس
بــدلةل التحــرر ممــا حيــول دون العيــش حيــاة طويــةل نوعــا مــا، ومــن املدهــش �أن يكــون 
ــا حــىت يف بــدلان غنيــة جــدا يشســبه ذاك  مــدى افتقــار بعــض امجلاعــات احملرومــة اجامتعيًّ
ــاكن  ــس الأمري ــال لي ــىل ســبيل املث ــدة ع ــولايت املتح ــي ال ــة، فف ــدلان النامي اذلي يف الب
الأفارقــة القاطنــون يف املــدن يف كثــري مــن احلــالت �أوفــر حًظــا، بــل مه غالبــا �أقــل حظــا 
بكثــري يف الوصــول اإىل ســن متقدمــة مــن النــاس املولوديــن يف كثــري مــن املناطــق الفقــرية 
مثــل جامــااياك ورسيالنــاك و�أرجــاء واســعة مــن الهنــد والصــني. وابلطبــع - يؤكــد املؤلــف - 
�أن ارتفــاع ادلخــل يســاعد بشــلك عــام عــىل التحــرر مــن املــوت املبكــر، لكــن هــذا التحــرر 
يعمتــد كــذكل عــىل ســامت �أخــرى كثــرية، للتنظــمي الاجامتعــي، اكلرعايــة الصحيــة العامــة، 
ــط والانســجام  ــدار الرتاب ــمي، ومق ــدارس والتعل ــوع امل ــي والصحــي، ون والضــامن الاجامتع
ــارشة  ــر مب ــش حفســب، و�أن ننظ ــائل العي ــر اإىل وس ــيان �أن ننظ ــس سس ــي، فلي الاجامتع
اإىل احليــوات الــي يسســتطيع النــاس �أن حييوهــا ابلفعــل. ففــي تقيــمي حيواتنــا هنــاك ســبب 
ــل مبــا منــك كــذكل يف  ــتطيع �أن حنياهــا حفســب، ب ــاة الــي نسس لالهــامتم ليــس بنــوع احلي
الواقــع مــن حريــة اختيــار بــني �أســاليب وطــرق العيــش اخملتلفــة ابلفعــل، حفريــة حتديــد نــوع 
احليــاة الــي نريــد �أن حنيــا هــو �أحــد اجلوانــب القميــة للعيــش الــي يكــون دلينــا لتقديرهــا 
ن �ــئنا  دراك �أمهيــة احلريــة �ــواغلنا والزتاماتنــا. ميكننــا اإ ســبب، وكــذكل ميكــن �أن يوســع اإ
اسســتخدام حريتنــا لتحســني �أهــداف كثــرية ليســت جــزًءا مــن حيواتنــا حنــن ابملعــى الضيق 
لللمــة، كحفــظ الأنــواع احليــة املهــددة ابلنقــراض عــىل ســبيل املثــال، وهــذه مســ�أةل هممــة 

يف التطــرق اإىل مســائل مــن قبيــل موجبــات املســؤولية البيئيــة �أو التمنيــة املسســتدامة. 

�أاثرت نظريــة جــون رولــز يف الفلســفة، الــي عرضهــا عــام 1971 جــدًل واســًعا، ويــرى 
ــداةل  ــي ابلع ــزتام امجلع ــون الال ــا ل يك ــاليق حــىت عندم ــق الوضــوح الأخ ــن حتقي ــه ميك �أن

يقينيــا. 
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ــداةل  ــيايس للع ــوم سس ــىل مفه ــاق مشــرتك ع ــي، �أي اتف ــد اجامتع نصــاف عق ــداةل اكإ الع
حلــاةل خاصــة للبنيــة الأساسســية جملمتــع دميقراطــي حديــث، و�أفضــل فهــم للعــداةل هــو الفهــم 
السســيايس، والأ�ــخاص املعقولــون علهيــم �أن حيرتمــوا املبــادئ حــىت لــو اكنــت عــىل 
حســاب منافعهــم اخلاصــة رشط �أن يفعــل امجليــع ذكل، واجملمتــع حســن التنظــمي هــو اجملمتــع 
اذلي ينظمــه بكفــاءة مفهــوم سســيايس للعــداةل، يشــمل البنيــة الأساسســية للقانــون الأســايس 
ذا الفضــاء املسســتقل ومفهوًمــا قانونيًّــا للملكيــة، والأرسة تشــلك الإطــار الاجامتعــي اخللفــي 
ن التفــاق يف الوضــع الأصــيل يعــني الــرشوط املنصفــة  �أو العــداةل اخللفيــة. ويقــول رولــز اإ
ــداةل  ــني الأحــرار واملتســاوين، ومــن ذكل نشــ�أ امس: الع ــني املواطن ــاون الاجامتعــي ب للتع
والإنصــاف. والقــواتن الأخالقيتــان للمواطنــني يف تعــاون اجامتعــي هــام: احلــس ابلعــداةل، 
ــام  ــد بنث ــد�أ املنفعــة التقليــدي عن ــز مب والقــدرة عــىل حتصيــل مفهــوم اخلــري، ويرفــض رول
وسســيدويك، �أي عــداةل توزيــع احلصــص، لأهنــا تتناقــض مــع الفكــرة الأساسســية، ويه �أن 
اجملمتــع نظــام منصــف مــن التعــاون الاجامتعــي عــر الزمــن. ومــا يتطلبــه مبــد�أ الفــرق هــو 
�أن تكــون حــالت الالمســاواة القامئــة حتقيقــا لــرشط انتفــاع الآخريــن و�أنفسســنا، همــام عظــم 
املسســتوى العــام للــروة، وســواء اكن عالًيــا �أو منخفًضــا فهــو مبــد�أ تبــادل بصــورة جوهريــة، 
ــراًرا  ــن �أح ــني معتري ــني مواطن ــي ب ــاون الاجامتع ــن التع ــف م ــام منص ــع نظ ــرة اجملمت وفك
نصــاف  ومتســاوين يه »فكــرة صاغهــا تقليــد العقــد الاجامتعــي«. والهــدف مــن العــداةل اكإ
ــا هــو موجــود يف مذهــب املنفعــة، ويف  ــية مل ــل للعــداةل السسياسس هــو صياغــة مفهــوم بدي
جيــاد �أســاس �أخــاليق �أكــر مالءمــة مــن ســواه ملؤسســات جممتــع دميقراطــي  الوقــت نفســه اإ
حديــث، ودميقراطيــة ُملكيــة املُلكيــة يه النظــام اذلي حيقــق مجيــع القــمي السسياسســية 
ــية الــي يعــر عهنــا مبــد�أ العــداةل، ويعترهــا رولــز بديــاًل عــن الر�أســاملية، وهــذا  الأساسس
ــيطرة عليــه.  دارة الاقتصــاد والسس النظــام ادلميقراطــي مينــع قســًما صغــرًيا مــن اجملمتــع مــن اإ
ــن  ــورة ع ــيايس = ص ــوم سس ــرتايض = مفه ــي اف ــق اجامتع ــاف = ح نص ــداةل اكإ ــة الع نظري
جــامع متشــابك. املذهــب الليــرايل السســيايس = والنظريــة تســوية، لكهنــا تســوية مؤقتــة = اإ
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وميــز رولــز �أربعــة �أدوار، ويه: الرتكــز عــىل املســائل الــي يــدور حولهــا نــزاع معيــق، 
ذا اكن هنــاك ابلــرمغ مــن املظاهــر قاعــدة �أساسســية ميكــن اكتشــافها  والنظــر يف مــا اإ
ذا مل ميكــن وجــود مثــل ذكل الأســاس لالتفــاق فرمبــا �أمكــن  لتفــاق فلســفي �أخــاليق، �أو اإ
عــىل الأقــل تضييــق �ــقة اخلــالف يف الــر�أي الفلســفي والأخــاليق عــىل مسســتوى جــذر 
الفروقــات السسياسســية الانقســامية، اإىل حــد ميكــن الاحتفــاظ ابلتعــاون الاجامتعــي عــىل 
قاعــدة الاحــرتام املتبــادل بــني املواطنــني. والأدوار الثالثــة الأخــرى يه الإســهام يف مســ�أةل 
كيــف يفكــر النــاس يف مؤسســاهتم السسياسســية والاجامتعيــة ويف �أهدافهــم الأساسســية، وفــق 
مقاصــدمه جملمتــع ذي اترخي، وادلور الثالــث �أكــده هيجــل يف كتابــه »فلســفة احلــق« وهــو 
ــا  ــىل جممتعن ــا ع ــا وغضبن حباطن ــن اإ ــية �أن هتــدئ م ذ ميكــن للفلســفة السسياسس التســوية، اإ
ــا يف  ــيل و�أملن ــيايس العم ــاكن السس ــدود الإم ــر حل ــا س ــو �أهن ــري ه ــه، وادلور الأخ واترخي
مسســتقبل جملمتعنــا يقــوم عــىل الاعتقــاد بــ�أن العــامل الاجامتعــي يســمح بنظــام سســيايس لئــق. 
وهنــا يــرى رولــز �أن مثــة حاجــة للحديــث عــن جممتــع حســن التنظــمي ابعتبــار ذكل يشــلك 
بيئــة لعقــد اجامتعــي ســلمي، وهــو يــرى �أن قولنــا »جممتــع حســن التنظــمي« يفيــد ثالثــة �أمــور: 
آخــر مثــه يقبــل، وتصلــح مؤسســاته  جممتــع يقبــل لك واحــد فيــه، ويعــرف �أن لك واحــد �
)اجملمتــع( السسياسســية والاجامتعيــة لتحقيــق مبــادئ العــداةل، ويمتتــع املواطنــون حبــس فعــال 
للعــداةل ميكهنــم مــن �أن يفهمــوا ويطبقــوا مبــادئ العــداةل. مبــادئ العــداةل يناقــش املؤلــف 
يف القســم الثــاين مــن الكتــاب مبــد�أي العــداةل، وهــام: لــلك خشــص احلــق ذاتــه، اذلي ل 
ــة، وجيــب �أن حتقــق  ــية املتســاوية الاكفي ــميه مــن احلــرايت الأساسس لغــاؤه يف ترسس ميكــن اإ
ظاهــرة الالمســاواة الاجامتعيــة والاقتصاديــة رشطــني، �أوهلــام يفيــد �أن الالمســاواة جيــب 
ــي تكــون مفتوحــة للجميــع يف رشوط مســاواة منصفــة  �أن تتعلــق ابلوظائــف واملراكــز ال
ــة �أكــر مصلحــة لأعضــاء  ابلفــرص، واثنهيــام يقتــي �أن تكــون ظواهــر الالمســاواة حمقق
اجملمتــع اذليــن مه الأقــل مركــًزا. وهنــا يؤكــد رولــز النظــر اإىل املواطنــني عــىل �أهنــم مولــودون 
ل  يف جممتــع، و�أهنــم سســيقودون حيــاة اكمــةل، ومه ل يدخلــون ذكل العــامل الاجامتعــي اإ
ل عنــد الوفــاة، ومبــا �أن �أي جممتــع حديــث، حــىت اجملمتــع حســن  ابلــولدة فيــه، ول يرتكونــه اإ
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التنظــمي ل بــد �أن يعمتــد عــىل بعــض حــالت الالمســاواة ليكــون حســن التنظــمي ويكــون 
ــواع حــالت الالمســاواة الــي ميكــن �أن جيزهــا جممتــع  ننــا نســ�أل عــن �أن منظــام بكفــاءة، فاإ
ــز  ــا رول نصــاف يراه ــداةل اكإ ــا. الع ــا بتجنهب ــا خاًص ــا اهامتًم ً ــون هممت حســن التنظــمي، �أو يك
ــر هــذه التوقعــات  تركــز عــىل حــالت الالمســاواة يف توقعــات املواطنــني احلياتيــة، وتت�أث
ــواع مــن الطــوارئ غــري املتوقعــة، ويه: �أصلهــم الاجامتعــي الطبقــي، ومواههبــم  ــة �أن بثالث
الطبيعيــة، ونصيهبــم اجليــد �أو السســئ يف جمــرى احليــاة. مــن مه الأقــل انتفاعـًـا وكيــف ميكــن 
ــد فكــرة املنافــع الأوليــة، ويه احلــالت  ــز، وجييــب ممهــدا بتحدي حتديــدمه؟ يتســاءل رول
الاجامتعيــة اخملتلفــة والوســائل املسســهتدفة الروريــة لمتكــني املواطنــني مــن التطــور مبــا فيــه 
الكفايــة ومــن املامرســة الاكمــةل لقوتهيــم الأخالقيتــني، ومواصــةل الســعي لتحقيــق مفاهميهــم 
ــارمه �أحــراًرا  ــون ابعتب لهيــا املواطن ــاج اإ ــياء حيت ــع يه �أ�س احملــددة عــن اخلــري. وهــذه املناف
رادهتــا �أو الرغبــة  ومتســاوين وحييــون حيــاة اكمــةل، ويه ليســت �أ�ســياء مــن النــوع املعقــول اإ
فهيــا، �أو تفضيلهــا عــىل غريهــا �أو حــىت الامتســها بقــوة. وميــز رولــز بــني مخــس مــن املنافــع، 
ويه: احلقــوق احلــرايت الأساسســية، وحريــة احلركــة واختيــار الوظيفــة، وقــوى وامتيــازات 
وظائــف مراكــز الســلطة واملســؤولية، واملدخــول والــروة، والأســس الاجامتعيــة لحــرتام 
اذلات، املفهومــة عــىل �أهنــا تــك النــوايح للمؤسســات الأساسســية الــي تكــون يف العــادة 

جوهريــة.

 لك خشــص جيــب �أن يكــون هل حــق متســاو يف �أوســع مقــدار مــن احلــرايت الأساسســية 
ــدم  ــب ع ــى جيــب ترتي ــن، والالمســاواة مبع ــة مشــاهبة للآخري ــع حري يكــون منســجًما م
املســاواة الاجامتعيــة والاقتصاديــة، حيــث تكــونن متوقعتــني توقًعــا معقــوًل ب�أهنــام ملنفعــة 

لك واحــد، و�أن تكــون متعلقتــني مبراكــز ووظائــف مفتوحــة للجميــع. 

ــع الأصــيل مــن حيــث هــو �أداة متثيــل يصــوغ �ســيئني: مــا نعتــره الــرشوط  والوض
املنصفــة الــي يف ظلهــا يــم اتفــاق ممثــيل املواطنــني الأحــرار واملتســاوين عــىل العالقــات 
املشــرتكة املنصفــة للتعــاون الاجامتعــي، والثــاين: مــا نعتــره قيــوًدا مقبــوةل عــىل الأسســباب 
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�أو الأســاس، حيــث يمتوضــع الأطــراف بوصفهــم ممثــيل املواطنــني يف ظــل تــك الظــروف 
املنصفــة، وحيــث ميكــن �أن يقدمــوا بشــلك مناســب مبــادئ معينــة للعــداةل و�أن يرفضــوا 

�أخــرى. 

ويدعــو رولــز اإىل التفكــري يف ظــروف العــداةل الــي تعكــس صــورة الظــروف التارخييــة 
الــي يف ظلهــا توجــد اجملمتعــات ادلميقراطيــة احلديثــة، ومــن املفــرتض �أن �أحد �أدوار الفلســفة 
السسياسســية هــو مســاعدتنا عــىل الوصــول اإىل اتفــاق عــىل مفهــوم سســيايس للعــداةل، لكهنــا 
ل تمتكــن مــن �أن تبــني لنــا وبوضــوح اكف ميكننــا مــن احلصــول عــىل اتفــاق حــر وعــام، 
ننــا نتوقــع �أن نتوصــل  وهــذا ل يعــين عــدم وجــود مفهــوم �أفضــل للخــري، يه تقــول فقــط اإ
اإىل اتفــاق سســيايس نحج حــول مــا يكــون، ومبــا �أن التعدديــة املعقــوةل تعــد رشًطــا اثبتـًـا مــن 
ننــا نبحــث عــن مفهــوم للعــداةل السسياسســية يدخــل تــك التعدديــة  الثقافــة ادلميقراطيــة، فاإ
يف احلسســبان، فالوحــدة الاجامتعيــة تقــام عــىل قبــول املواطنــني ملفهــوم سســيايس للعــداةل، 
ويه توظــف �أفــاكًرا عــن اخلــري متالمئــة معهــا، فهــ�ي ليســت مشــادة عــىل مفهــوم اكمــل 
ــداةل يف  ــادئ الع ــمي مب ــن الأطــراف �أن تق ــب م ــدة �ــامةل. ويتطل للخــري متجــذر يف عقي
قــرار املواطنــني ب�أهنــم �أكــدوا هــذه املبــادئ و�أهنــا  ضــوء النتــاجئ السسياسســية والاجامتعيــة لإ
ــة  ــتوايت مــن العمومي ــة مسس ــني ثالث ــز ب ــا ميــز رول ــاءة، وهن ــية بكف ــة الأساسس تنظــم البني
قــرار املواطنــني املشــرتك مببــادئ العــداةل  ميكــن �أن حيققهــا جممتــع حســن التنظــمي، ويه: اإ
مــع املعرفــة العموميــة �أو الاعتقــاد املعقــول بــ�أن مؤسســات البنيــة الأساسســية حتقــق هــذه 
قــرار املواطنــني املشــرتك ابحلقائــق العامــة عــىل الأســاس اذلي اعمتــدت  املبــادئ فعلًيــا، واإ
ــة  ــق العام ــذه احلقائ ــادئ يف الوضــع الأصــيل، بواســطة ه ــاد املب ــراف يف انتق ــه الأط علي
ــية  ــول مؤسســاهتم الأساسس ــم ح ــني ومعتقداهت ــة املواطن ــراف نصــوغ معرف ــرة للأط املتواف
نصــاف  قــرار املشــرتك ابلتســويغ الاكمــل للعــداةل اكإ وكيفيــة معلهــا، واملسســتوى الثالــث هــو الإ
نــه عندمــا ل يكــون  برشوطهــا، �أي �أن املواطنــني يعرفــون تســويغها ابلاكمــل، وابلطبــع فاإ
جــامع متشــابك للعقائــد الشــمولية، فــاإن املعــروف هــو �أن جيــد املواطنــون �أسســهم  هنــاك اإ
الإضافيــة اخلاصــة املؤكــدة عــىل املفهــوم السســيايس. مؤسســات بنيــة �أساسســية عــادةل يلقــي 
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رولــز يف هــذا القســم نظــرة �ــامةل عــىل مــا يبــدو �أنــه الصفــات الرئيســة لنظــام دميقراطــي 
لهيــام مــن قبــل، وحيــاول �أيضــا �أن ميــز بــني  حســن التنظــمي حيقــق مبــد�أي العــداةل املشــار اإ
دميقراطيــة ِملكيــة امِللكيــة الــي حتقــق مجيــع القــمي الأساسســية الــي يعــر عهنــا مبــد�أ العــداةل، 
ــة  ــرة �أنظم ــة، معت ــن الأنظم ــواع م ــني مخســة �أن ــز ب ــز رول ــاملية. ومي ــة الر�أس ودوةل الرعاي
اجامتعيــة، ومكمتــةل مبؤسســاهتا الاجامتعيــة والسسياسســية والاقتصاديــة، ويه: ر�أســاملية 
»دعــه يعمــل« �أي نظــام احلريــة الطبيعيــة، ور�أســاملية دوةل الرعايــة، وا�ــرتاك ادلوةل مــع 
اقتصــاد مركــزي، ودميقراطيــة ملكيــة امللكيــة، والا�ــرتاكية الليراليــة )ادلميقراطيــة(. وهناك 
ذا اكنــت مؤسســاته  زاء لك نظــام، ويه مســ�أةل مــا اإ ــا اإ ــع مســائل تنشــ�أ نشــوًءا طبيعًي �أرب
ماكنيــة تصمــمي مؤسســات النظــام تصمميـًـا  يه مؤسســات حــق وعــدل، ومســائل ختتــص ابإ
ذا اكن يتــلك عــىل املواطنــني يف ضــوء  ذا كفــاءة لتحقيــق مقاصــده و�أهدافــه املعلنــة، وفــا اإ
منافعهــم وغاايهتــم كــام تشــلها البنيــة الأساسســية للنظــام، ومســ�أةل الفســاد وجــه مــن وجــوه 
ذا اكنــت  عــدم التقيــد هــذا، و�أخــريا هنــاك مســ�أةل القــدرة ذات الكفــاءة: �أي مســ�أةل فــا اإ
املهــامت املعينــة للوظائــف واملراكــز سســتكون �أصعــب ممــا يقــدر عليــه حمتلــو تــك الوظائــف 
واملراكــز. ومبحامكــة الأنظمــة السسياسســية الاجامتعيــة والاقتصاديــة امخلســة اإىل مبــادئ 
ــة،  ــة صوري ل مســاواة نظري ــن اإ ــة ل تؤم ــة الطبيعي ــز �أن ر�أســاملية احلري ــداةل جيــد رول الع
وترفــض القميــة املنصفــة للحــرايت املتســاوية واملســاواة املنصفــة يف الفــرص، ويه هتــدف 

اإىل كفــاءة اقتصاديــة ومنــو اقتصــادي ل يكبحــه ســوى حــد �أدىن اجامتعــي.

ــية، ويف حــني هتــم  ــة القميــة املنصفــة للحــرايت السسياسس وترفــض ر�أســاملية دوةل الرعاي
ــع،  ــق ذكل ل تتب ــة لتحقي ــط الروري ــاإن اخلط ــرص، ف ــاواة يف الف ــامتم ابملس ــض الاه بع
نتــاج  فهــ�ي جتــز حــالت ل مســاواة كبــرية يف ِملكيــة امِللكيــة الواقعيــة )مثــل موجــودات الإ
دارة الاقتصــاد وكثــري مــن �ــؤون احليــاة السسياسســية  واملصــادر الطبيعيــة( حــىت �أن اإ
ا �أدىن مــن  ــا ويــودل حــدًّ ــة قــد يكــون خسيًّ تصــري يف �أيــد قليــةل، ومــع �أن مــا توفــره الرعاي
ــمي  ــاركة لتنظ ــد�أ املش ــاإن مب ــية، ف ــات الأساسس ــمل احلاج ــة تش ــة الالئق ــاة الاجامتعي احلي
حــالت الالمســاواة الاجامتعيــة والاقتصاديــة غــري معــرتف بــه، وخالــف ا�ــرتاكية ادلوةل 
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ــية  ــوق الأساسس ــد احلق ــام احلــزب الواح ــا نظ ــرشف علهي ــي ي ــزي ال ذات الاقتصــاد املرك
ــتقرار  ــتقرار يتنــاول رولــز يف هــذا القســم مســ�أةل اسس املتســاوية واحلــرايت. مســ�أةل الاسس
نصــاف وكيــف يرتبــط اسســتقرارها خبــري جممتــع سســيايس منظــم هبــا تنظــا حسســنا،  العــداةل اكإ
ويؤكــد هنــا �أن القــمي السسياسســية تنشــ�أ بفضــل صفــات خاصــة معينــة للعالقــة السسياسســية، 
ابعتبارهــا خمتلفــة عــن العالقــات الأخــرى، وخيصــص رولــز العالقــة السسياسســية بصفتــني 
هنــا عالقــة بــني �أ�ــخاص موجوديــن يف البنيــة الأساسســية للمجمتــع، ويه  ممتزتــني هممتــني: اإ
ل ابملــوت،  ل ابلــولدة ول نغادرهــا اإ بنيــة مؤلفــة مــن مؤسســات �أساسســية ل ندخلهــا اإ
آليــة ادلوةل لتنفيــذ قوانيهنــا، غــري �أن  والســلطة السسياسســية يه دامئًــا ســلطة مدعومــة ب�
�أيًضــا ســلطة املواطنــني املتســاوين  الســلطة السسياسســية يف النظــام ادلسســتوري يه 

ــراد.  ــني كأف ــَرض وابنتظــام عــىل املواطن ــا، ويه تُف ــارمه جســًما مجيًع ابعتب

XI2XI2 - احلمك املدين كتعبري عن العداةل واملواطنة - احلمك املدين كتعبري عن العداةل واملواطنة

ســة  ــب املؤّسِ ــن الكت ــنة 1651 م ــز سس ــاس هوب ــه توم ــااثن اذلي �ألف ــاب لفي ــر كت يعت
ــاب الأمــري ملكيافيــيل،  ــرًيا يف السسياســة بعــد كت ــة فلســفة ادلوةل، ولعــه الأكــر ت�أث لنظري
وتقــوم فكــرة الكتــاب عــىل �أن البــرش �أنشــ�أوا تقاليــد سسياسســية للحــمك وادلوةل اســتناًدا اإىل 

قدراهتــم وخماوفهــم وطبائعهــم اخلاصــة، وليــس بنــاء عــىل الغيــب!

واللفيــااثن هــو اكئــن خــرايف هل ر�أس تنــني وجســد و�أفعــى يسســتعمه هوبــز ليصور ســلطة 
ــن �أو  احلــامك �أو ادلوةل الــي يســتبدل هبــا النــاس مضــن عقــد اجامتعــي جديــد ســلطة ادلي

الالهــوت.

�أخــذ هوبــز ابلفكــرة الســائدة للعقــد الاجامتعــي ولكنــه �أفرغــه مــن مضمونــه حــني اعتــره 
ــة  ــة البرشي ــل ل مســؤولية، وحــني ربطــه خبطــ�أ يف الطبيع ــه ول تعدي ــة في ــًدا ل رجع مؤب
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ل هبــذه الطريقــة، وبــذكل تســود النظــام الهوبــزي جرية مطلقة يؤسســها  جــراؤه اإ يسســتحيل اإ
الفيلســوف عــىل فرضيــات يعتقــد �أهنــا يف يقيهنــا مثــل مســلامت الرايضــة والهندســة. 
ــوم نظــرة  ــات وممارســاهتا �أن ل ي�أخــذ �أحــد الي ــاكر ادلميقراطي ــار �أف ــي وســط ازده وطبيع
هوبــز عــن ادلوةل ابلعتبــار، ولكنــه يظــل مرحــةل هممــة يف اترخي الفكــر احلديــث، ورصخــة 

يف وجــه الاضطــراب السســيايس، ودعــوة لســلطة واحــدة يف اجملمتــع الواحــد.

ن الإنســان  تبــدو �أفــاكر هوبــز حــول الطبيعــة الإنســانية ملفتــة لالهــامتم، .. يقــول هوبــز اإ
يف ســعيه لأن يعيــش يف ســالم ووحــدة ويف تطلعــه وميــه اإىل الســعادة فكــر يف الســلطة، 
ل ابملــوت، والســبب يف ذكل �أن  ولكهنــا )الســلطة( رغبــة دامئــة ل هتــد�أ، ول تنهتــ�ي اإ
الإنســان ل يسســتطيع ضــامن القــوة ووســائل العيــش اجليــد الــي ميلكهــا الآن دون �أن يقتــين 
املزيــد مهنــا، ومــن هنــا نتــج �أن امللــوك اذليــن ميلكــون الســلطة الأعظــم يوهجــون هجــودمه 
حنــو ضامهنــا يف ادلاخــل بواســطة القوانــني ويف اخلــارج بواســطة احلــروب، وعندمــا يــم هلــم 

ذكل تنشــ�أ رغبــة �أخــرى.   

والتنافــس عــىل الــروات يدفــع اإىل الــزناع والعــداوة واحلــرب، والرغبــة يف الراحــة 
واملتعــة واملعرفــة وفنــون الســالم جتعــل النــاس مسســتعدين لأن يطيعــوا ســلطة مشــرتكة، 
والرغبــة يف املــدحي تدفــع النــاس لأداء الأفعــال املمدوحــة، و�أن يتلقــى املــرء عطــاء �أو مجيــاًل 
ا �أكــر ممــا يؤمــل بــرده خيلــق اسســتعداًدا للحــب املزيــف اذلي هــو يف  مــن خشــص يعتــره نــدًّ
ذا اكن هنــاك �أمــل بــرد امجليــل فــاإن ذكل خيلــق ميــاًل اإىل احلــب،  احلقيقــة حقــد دفــني، واإ
ماكنــه �أو ممــا يريــد �أن يعوضــه جيعــل  نســان رضًرا �أكــر ممــا ابإ و�أن يكــون املــرء قــد �أحلــق ابإ
الفاعــل مييــل اإىل كــره املتــ�أذي، فهــو ل بــد �أن يتوقــع انتقاًمــا �أو غفــراًن، والكهــام مكــروه، 
نــه ليــس  واخلــوف مــن القهــر جيعــل الإنســان مسســتعًدا لتوقــع مســاعدة اجملمتــع �أو لطلهبــا؛ فاإ

آخــر يسســتطيع الإنســان بــه �أن يؤمــن حياتــه وحريتــه. مثــة طريــق �

واذليــن يشــعرون ابجملــد الباطــل دون �أن يشــعروا بــ�أن دلهيــم الكفــاءة يسســمتتعون ابدعــاء 
ــر اخلطــر ل ي�أهبــون  ــدام، وحــني يظه ق ــس الإ ــايه ولي ــط اإىل التب ــون فق الشــجاعة، ومييل
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ل لنكشــاف عــدم كفاءهتــم، واذليــن يشــعرون ابجملــد الباطــل ومه يقــدرون كفاءهتــم مــن  اإ
هنــم عنــد اقــرتاب اخلطــر مييلــون اإىل  خــالل املــدحي �أو مــن خــالل جنــاح معــل ســابق فاإ
ــدًل مــن حياهتــم  ــتعادته بعــذر ب الانســحاب ويفضلــون اخملاطــرة برشفهــم اذلي ميكــن اسس

الــي ل ميكــن اسســتعادهتا.

ــباب والتكويــن  ــتعداًدا للطمــوح، واجلهــل ابلأسس واذليــن يعجبــون حبمكهتــم ميلكــون اسس
ــتعًدا؛ لأن يتخــذ مــن  ــون والعــداةل جيعــل الإنســام مسس الأصــيل للحــق والإنصــاف والقان
العــادة واملثــل قاعــدة لأفعــاهل، واجلهــل ابلأسســباب البعيــدة جيعــل النــاس مسســتعدين لنسســبة 
ــباب الطبيعيــة جيعــل عنــد الإنســان  لك الأحــداث اإىل مبــارشة وذرائعيــة، واجلهــل ابلأسس
اسســتعداًدا للســذاجة فيصــدق �أ�ســياء مسســتحيةل. وحــني يكــون املــرء مت�أكــًدا مــن �أن هنــاك 
�أسســبااًب لــلك الأ�ســياء الــي حدثــت يف الســابق وسســتحدث فــا بعــد يكــون يف حــاةل قلــق 

دامئ.

ــون  ــة وقان ــز فهــام للحــق واحلري ــزه هــذه ينشــئ هوب وبنــاء عــىل طبيعــة الإنســان وغرائ
ــوه  ــتخدم ق ــة الإنســان يف �أن يسس ــول هــو حري ــام يق ــة ك ــة، فاحلــق مبقتــى الطبيع الطبيع
وفــق مــا يشــاء هــو نفســه مــن اجــل احلفــاظ عــىل طبيعتــه، وبعبــارة �أخــرى احلفــاظ عــىل 
حياتــه، وابلتــايل يف �أن يفعــل لك مــا يــرى حبمكــه وعقــه �أنــه �أفضــل السســبل لتحقيــق ذكل. 
واحليــاة يه غيــاب املعوقــات الــي متنــع الإنســان مــن اسســتخدام القــوة طبقـًـا ملــا ميليــه حمكــه 
وعقــه. وقانــون الطبيعــة هــو مبــد�أ يتخــذه العقــل ملنــع الإنســان مــن فعــل مــا هــو مدمــر 

حلياتــه، �أو مــا يقــى عــىل وســائل احلفــاظ علهيــا.

ــاع  ــادرة عــىل ادلف ــدة لإنشــاء الســلطة املشــرتكة الق ــيةل الوحي ــت ادلوةل يه الوسس واكن
عــن البــرش يف وجــه احتياجــات الغــرابء والإســاءات املرتكبــة حبــق بعضهــم وحاميهتــم حــىت 
يمتكنــوا مــن الشــعور ابلرضــا فتمكــن يف مجــع لك قوهتــم وقدرهتــم ابجتــاه خشــص واحــد �أو 

رادهتــم يف ارادة واحــدة. مجموعــة �أ�ــخاص تسســتطيع بغالبيــة الأصــوات حــرص اكفــة اإ
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ــواع، تفويــض خشــص واحــد )نظــام ملــيك( �أو عــدة  ــة �أن ــز عــىل ثالث ادلوةل يراهــا هوب
�أ�ــخاص )دميقراطيــة( �أو فئــة مــن الأ�ــخاص )ارسســتقراطية(، والفــرق بــني هــذه الأنــواع 
ــة  ــن نحي ــرق م ــل يف الف ــة الســلطة ب ــن نحي ــرق م ــن ادلول ل ميكــن يف الف ــالث م الث
ــدف اذلي �أدى اإىل  ــو اله ــن للشــعب، وه ــني الســالم والأم ــىل ت�أم ــدرة ع ــة �أو الق الأهلي
نشــاهئا، وملــا اكنــت �أهــواء البــرش معوًمــا �أقــوى مــن عقوهلــم، ويشــمل ذكل بطبيعــة احلــال  اإ
ــا، واحلــل  ذا تعارضت ــة اإ ــىل املصــاحل العام ــم اخلاصــة ع ــم ســريحجون مصاحله هن احلــاكم، فاإ

ــز �أن تكــون مصاحلهــم اخلاصــة يه مصلحــة النــاس العامــة. ــر�أي هوب ب

ــبة �أن  ويعــاجل هوبــز عــىل حنــو مفصــل عالقــة احلكومــة املدنيــة ابلكنيســة وذكل مبناسس
الكتــاب قــد وضــع يف ظــل حــروب �أهليــة سسياسســية ودينيــة معقــدة، فالنــاس كــام يقــول 
هوبــز جيــب �أن يطيعــوا قــوة تضبطهــم وترعهبــم، قــوة هللا �أو القــوة احلقيقيــة املمثــةل ابلعنــف، 
ولكــن عنــف الســلطة �أقــوى يف عقــول النــاس، فــال ميكــن �أن تــرتك مصاحلهــم و�أعامهلــم 
لتنظــم وفــق »خمافــة هللا« .. وهكــذا تتشــلك الأمم حــول التعهــد بــني النــاس ملنــح طاعهتــم 

لشــخص واحــدة لأجــل �أن يعيشــوا بســالم! .. وتكــون الأمم! )5(

ويــ�أيت جــون لــوك يف مقابــل تومــاس هوبــز اذلي �أصــدر كتابــه »احلــمك املــدين« )6( يف 
الفــرتة نفســها الــي صــدر فهيــا كتــاب هوبــز، ويعتــر كتــاب لــوك مؤسًســا للقــمي السسياسســية 
ىل �أن كتــاب جــون لــوك قــد جــاء يف سســياق رصاع  ا الإ�ــارة اإ الليراليــة، ومــن املهــم جــدًّ
جنلــرتا، اسســمتر عــدة عقــود حــىت  ا�ســتغلت عــام 1688 مــا  سســيايس و�أهــيل طاحــن يف اإ
يســمى اليــوم »الثــورة الريطانيــة اجمليــدة« وتوجــت بقانــون احلقــوق املدنيــة املتضمــن �أربعــة 
مبــادئ: حــق املــك يف التــاج مسســمتد مــن الشــعب املمثــل يف الرملــان، وليــس مــن هللا، 
ــة  ل مبوافق ــدة، اإ ــني جدي صــدار قوان ــا �أو اإ ــف تنفيذه ــني �أو وق ــاء القوان لغ ــس للمــك اإ ولي
ــان،  ــة الرمل ل مبوافق ــد اإ ــش جدي ــلّك جي ــدة، ول يُش ــب جدي ــرض رضائ ــان، ول تُف الرمل

وحريــة الــر�أي والتعبــري يف الرملــان مكفــوةل وُمصانــة.
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تعــين لكمــة »املدينــة« القانــون �أو العــدل، ويف العريــة »مدينــات اإرسائيــل« �أي دوةل 
قلــمي اذلي حيمكــه القانــون عــىل �أســاس العــدل واملســاواة، �أو يه  اإرسائيــل، وتطلــق عــىل الإ
مدينــة �أهلهــا اذليــن حيمكــون �أنفســهم ب�أنفســهم بــال حــق �أو مــزة لأحــد مــن �أهلهــا. ســواء 
لهــ�ي( �أو حــّق طبقــي �أو حــّق غــري طبيعــي  اكن هــذا احلــق مسســمتًدا مــن الســامء ) حــق اإ
ل برضــا النــاس، �أو الالمســاواة القامئــة عــىل قواعــد عــادةل يرضاهــا ويقبــل  .. ل حــّق لأحــد اإ

هبــا �أهــل املدينــة ) ادلوةل( �أو مــا صــار يســمى العقــد الاجامتعــي. 

وعــىل �أي حــال؛ فــاإن احلــمك املــدين يقتــي ابلــرورة نظــام حــمك يتســاوى مبوجبــه مجيع 
املواطنــني �أو كــام يف النــص ادلسســتوري »الأمــة مصــدر الســلطات«، وتنظــم �ــؤوهنا عــىل 
�أســاس العــدل/ القانــون واحلريــة واملســاواة، وتقــدر هــذه املبــادئ عــىل �أســاس العقــل كــام 
ن مل يكــن مجيعهــم مــا يعــين ابلــرورة �أهنــا تقديــرات خاضعــة للمراجعــة  تــراه �أغلبيــة النــاس اإ
غلبيــة )الأقليــة( متــك  التصحيــح وليســت مقدســة ومــا يعــين �أيًضــا �أن الآراء اخملالفــة للأ
احلريــة الاكمــةل مثــل الأغلبيــة وفرصــة �أن تكــون �أغلبيــة يف جــوةل �أخــرى مــن املراجعــة �أو 
ــة  ــتفتاء. وليــس مــن احلــمك املــدين �أن يكــون لأحــد �أو فئ ــت �أو الاسس ــري �أو التصوي التعب
جيــايب �أو ســلي لأحــد �أو فئــة عــىل  لهــ�ي �أو حــق طبقــي، ول متيــز اإ مــن املواطنــني حــق اإ
�أســاس مــن ادليــن �أو اللــون �أو العــرق، �أو اجلنــس، وليــس لهــا دور ديــين، �أو تقــف مــع 

ديــن �أو ضــد ديــن.
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XI3XI3 - الطريق حنو املصاحلة - الطريق حنو املصاحلة

»يقــول التــارخي ل �أمــل يف هــذا اجلنــب مــن القــر. ولكــن يعلــو مــد العــدل امل�أمــول يوًمــا 
يف العمــر« سســميوس هيين

ىل �أن النظــرة اإىل التطــرف والعنــف  ينهبنــا الفيلســوف �أمارتيــا ســن )7( بــذاكء معيــق اإ
مــن خــالل هويــة واحــدة مثــل ادليــن جيعــل النظــر اإىل العــامل قــارًصا وحمــدوًدا وكأنــه مجموعــة 
مــن الأداين واحلضــارات، مــع جتاهــل الهــوايت الأخــرى الــي يمتتــع هبــا النــاس ويقدروهنــا، 

مثــل النــوع والطبقــة واملهنــة واللغــات والعــمل والأخــالق والسسياســات. 

ــن  ــة م ــع جامع ــة مشــرتكة م ــذ النشــ�أة هبوي ــق من ــول: ميكــن �أن يتحــول وعــي معم ويق
ــن  ــرًيا م ــع �أن كث ــرى. والواق ــة �أخ ــد جامع ــية ض ــه بوحشس ــوي يوج ــالح ق ــاس اإىل س الن
ــار فهيــا. 11 وميكــن �أن هتــزم مشــاعر  ــردة ل اختي ــة متف الزناعــات تتغــذى عــىل ومه هوي
التعاطــف الفطــري وتدفــع اإىل العنــف والإرهــاب. لكــن ميكــن �أن يكــون الشــعور ابلهويــة 
مصــدًرا ليــس للفخــر والهبجــة حفســب، بــل للقــوة والثقــة �أيًضــا، وليــس مــن املدهــش �أن 

ــة تلقــى مثــل هــذا الإجعــاب املنتــرش. فكــرة الهوي

ــة ميكــن �أن تكــون  ــوايت، لأن الهوي ــح اله ــالج يف كب ــع ل ميكــن �أن يكــون الع وابلطب
ذا كنــا مجيًعــا نتــ�أمل وجنــوع  مصــدًرا لــدلفء والــراء، كــام ميكــن �أن تكــون مصــدًرا للعنــف، واإ
ــني يف  ــون خمتلف ــامذا نك ــرد فل ــر وال ــق ونشــعر ابحل ــاف ونقل ــره وخن ــب وحنــب ونك ونتع

ــا؟  ــا �أو �أداينن طبقاتن

هنــاك مشــلة �أكــر خطــورة مــن التحريــض عــىل الإســالم، ويه دعــوة املســلمني اإىل 
التســامح؛ لأن الإســالم ديــن ســالم، واملســمل احلــق متســامح ابلــرورة. مــن املؤكــد �أن 
رفــض فكــرة صداميــة عــن الإســالم واملســلمني فكــرة هممــة، لكننــا �أيًضــا جيــب �أن نســ�أل 
ذا اكن رضوراًي �أو حــىت مــن املمكــن اسســتخدام مصطلحــات سسياسســية يف تعريــف مــا  مــا اإ
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ــة املــرء يه لك هويتــه  جيــب �أن يكــون عليــه املســمل احلــق. فــال رضورة لأن تكــون داين
عــىل وجــه احلــرص، والإســالم ل يلغــي الاختيــار املســؤول يف كثــري مــن جمــالت احليــاة، 
ــاًرا متســاحًما ويظــالن  آخــر يتخــذ خي ــا، ومســمل � ــاًرا صداميً وميكــن �أن يتخــذ مســمل خي

مســلمني. 

ــل  ــامل ميي ــن لأهــل هــذا الع ــامئ عــىل لدي ــد الاعــامتد عــىل التصنيــف الق ــدو �أن تزاي يب
اإىل جعــل رد الفعــل الأورويب عــىل الــرصاع والإرهــاب الكوكــي حيــدث بطريقــة ختلــو مــن 
ــدًل  ــة ب ــاء عــىل كتهبــم ادليني ــه ابلثن ــري عن ــم التعب ــن ي ــاس الآخري ــة براعــة، فاحــرتام الن �أي
ــري  ــة وغ ــف اجملــالت ادليني ــددة الأوجــه يف خمتل مــن مالحظــة الأنشــطة الإجنــازات املتع
ــق  ــا يطل ــي مواهجــة م ــي. فف ــتوى كوك ــىل مسس ــل ع ــامل متفاع ــني يف ع ــة لأنس خمتلف ادليني
ــاإن  ــارصة ف ــة املع ــريات املشو�ــة لسسياســات العومل ــه »الإرهــاب الإســاليم« يف التعب علي
عــادة تعريــف  القــوة الفكريــة للسسياســة الغربيــة موهجــة بشــلك �أســايس حملــاوةل تعريــف �أو اإ

الإســالم. 

ــا  ــوت علين ــط �أن يف ــين الضخــم وحــدة ل يعــين فق ــف ادلي ــىل التصني ــز ع لكــن الرتك
الاهامتمــات والأفــاكر الأخــرى الــي حتــرك النــاس، بــل اإن ذكل يــؤدي اإىل التضخم بشــلك 
عــام مــن صــوت الســلطة ادلينيــة، وعــىل ســبيل املثــال يعامــل رجــال ادليــن املســلمون يف 
هــذه احلــاةل ابعتبــارمه حبــمك منصهبــم املتحــدث الرمســي ملــا يســمى ابلعــامل الإســاليم عــىل 
ــه  ــا يقدم ــع م ــة م ــات معيق ــون ابلإســالم دلهيــم خالف ــن يدين ا مم ــرًيا جــدًّ ــدًدا كب رمغ �أن ع

رجــال ادليــن. 

هيــدف العمــل مــع اجملمتعــات املتنوعــة والــي مــرت حبــاةل رصاع وانقســام يف احلــد الهنــايئ 
ــةل ويف احلــّد الأدىن �أو  ــة اكم ــا يف مســاواة ومواطن ــش مًع ــاج والعي ــن الاندم ــاةل م اإىل ح
الابتــدايئ �أن يعيــش �أعضــاء اجملمتــع مًعــا دون �أن يقتــل �أحــدمه الآخــر لأسســباب الكراهيــة 
والانقســام ادليــين �أو الطائفــي �أو الثــين،... ويف ذكل ميــر العمــل مــع اجملمتعــات بعــد 

الــرصاع بســت مراحــل:
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ــد، وتســود . 1 ــار الوحي ــو اخلي ــداء ه ــزناع �أن الع ــة لل ــية احملرك ــرة الأساسس ــزناع: الفك  ال
مشــاعر العــداء والازدراء والزهــو.

 التعايــش: يســود ســالم حــذر، لكــن الفكــرة الأساسســية يف هــذه املرحــةل �أننــا . 2
ــد والغضــب  ــة، وتســود مشــاعر احلق ــد احلاج ــة عن ــامل عدائي ــام ب�أع ــتعدون للقي مسس

والريبــة.
 بدايــة التعــاون، الفكــرة الأساسســية يف هــذه املرحــةل �أننــا ختلينــا عــن العــداء و�أصبــح . 3

آن معــا، الرفــض والقبول،  ذكل وراء ظهــورن، وتســود مشــاعر متناقضــة ومزدوجــة يف �
التعــاون والانعــزال، الكراهيــة واحلــب، ..

 التعاون: العداء يُشلّك رضًرا رئيسسيًّا، ترامح حذر.. 4
 الاعامتد املتبادل:  حنن حباجة اإىل بعضنا بعًضا، تقبل املايض، ثقة حذرة. . 5
 الاندماج: حنن �عب واحد، ثقة تضامن.. 6

مصادر الكراهية والرصاعاتمصادر الكراهية والرصاعات

ثنية �أم سسياسسية اقتصادية؟ احلروب الأهلية والرصاعات ادلاخلية: هل يه دينية واإ

تؤكــد احلــاةل الليبيــة والصوماليــة �أن اجملمتعــات ميكــن �أن تدخــل يف رصاع مســلح ومدمــر 
ــات والأداين  ثني ــاإن دوًل متعــددة الإ ــل ف ــا،.. ويف املقاب ثني ــا ولغــوايًّ واإ ويه متجانســة دينيًّ

واللغــات اسســتطاعت �أن حتقــق الســالم والازدهــار، سســنغافورة، الهنــد، مالــزاي، ...

ــتطاعت �أن ختــرج مــن رصاعاهتــا وانقســاماهتا وهزامئهــا،  وهنــاك �أمثــةل كثــرية دلول اسس
يطاليــا،  الــولايت املتحــدة بعــد حــرب الشــامل واجلنــوب، جنــوب �أفريقيــا، �أملانيــا، اإ

ــاابن،.. الي



دارة الرصاع مع التطرف  والكراهية دارة الرصاع مع التطرف  والكراهيةاإ اإ 546546

مصادر الكراهية: مصادر الكراهية: 

الهمينة السسياسسية. . 1
القمع. . 2
التباينات الاقتصادية بني اجملموعات العرقية.. 3
املبــادئ ادلينيــة والسسياسســية وانسســياهبا بــني القمــة والقاعــدة �أو عــر الــرواايت املتناقــةل . 4

بــني الأجيــال.
العزةل الاجامتعية.. 5

زاةل �أول مجموعــة مــن احلوافــز الــي تشــجع عــىل  حــىت عندمــا تبــد�أ سسياســة التعايــش ابإ
ــمترار الكراهيــة والعــداء. ــمترار  العنــف يبقــى هنــاك احــامتل وارد ابسس اسس

هل الرصاعات مردها اإىل الرش يف الإنسان �أو ادلول؟ هل الرصاعات مردها اإىل الرش يف الإنسان �أو ادلول؟ 

يقــول كينيــث والــزت )�أسســتاذ العلــوم السسياسســية جبامعــة هارفــارد، ومؤلــف كتــاب الإنســان 
وادلوةل واحلــرب( الأسســباب تدعــو اإىل التعــاون يه نفســها الــي تدعــو اإىل الــرصاع، فالــرصاع 
يمكــن يف طبيعــة النشــاط الاجامتعــي �أكــر ممــا ميكــن يف طبيعــة النــاس �أو ادلول، فالــرصاع 
ــاون؛ لأن ادلول يف ســعهيا لالعــامتد عــىل نفســها هتــم  ــة للتنافــس والتع ــاجئ اجلانبي �أحــد النت

ابلوســائل الــي حتمهيــا وحتمــي مواردهــا.

هــل احلــرب جمــرد ضغينــة جامهرييــة وابلتــايل يكــون تفســري الضغينــة هــو تفســري للرشور هــل احلــرب جمــرد ضغينــة جامهرييــة وابلتــايل يكــون تفســري الضغينــة هــو تفســري للرشور 
ذا �أعطــي  الــي يقــع النــاس فريســة لهــا يف اجملمتــع؟الــي يقــع النــاس فريســة لهــا يف اجملمتــع؟  يقــول اتفــت: »لقــد �أظهــر التــارخي �أنــه اإ
نــه دون �ــك سســيديل بصوتــه مــا �أمكــن لصاحل الســالم، وقد  الشــعب فرصــة ليقــول لكمتــه فاإ

تبــني يف لك زمــن �أن احلــاكم املســتبدين �أكــر ميــاًل للحــرب مــن �ــعوهبم«

 يــرى سســبينوزا �أن احلفــاظ عــىل اذلات هــو الغايــة مــن وراء لك فعــل. ، .. وعــىل هــذا 
الأســاس يبــى سســبينوزا منوذًجــا للســلوك العقــالين: الأفعــال العقالنيــة يه الــي تفــي تلقائيــا 
دامــة احليــاة. ويفــر سســبينوزا الــرشور الاجامتعيــة  اإىل التنــامغ يف هجــود تعاونيــة مــن �أجــل اإ

والسسياسســية عــىل �أســاس الــرصاع بــني العقــل والعاطفــة. 
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لكــن –يقــول والــزت- ل ميكــن للطبيعــة البرشيــة �أن تفــر احلــرب والســالم؛ بــرمغ �أهنــا 
تلعــب دوًرا يف احلــرب والســالم، ويــرى �أن الاهــامتم الزائــد ابلســبب اجلوهــري للــرصاع 
ــون التصــور  ــزت مضم ــي للسسياســة. ويوجــز وال ــل الواقع ــن التحلي ــاد ع يفــي اإىل الابتع
الأويل للســؤال كيــف نفكــر يف احلــرب والســالم يف �أن الــرش املت�أصــل يف البــرش �أو 
ن الصــالح الفــردي لــو �أمكــن تعمميــه وجعــه  ســلوكهم غــري الالئــق يفــي اإىل احلــرب، واإ
نــه مــن املمكــن اإصــالح  ــا فســوف يوصلنــا اإىل الســالم، ويف نظــر الكثرييــن فاإ �ــيئًا عامليًّ

ــا للوصــول اإىل ســالم دامئ يف العــامل. الأفــراد اإصالًحــا اكفيً

هل يعين �أن البرش صاحلون �أنه ليس هناك مش�لك اجامتعية �أو سسياسسية؟ هل يعين �أن البرش صاحلون �أنه ليس هناك مش�لك اجامتعية �أو سسياسسية؟ 

مجيــع الفالســفة اذليــن فكــروا يف املســ�أةل لحظــوا وجــود الــرصاع، وســ�ألوا عــن 
الســبب، و�ألقــوا اللــوم عــىل واحــدة �أو عــدد مــن الســامت الســلوكية. وقــد �ــغلت العلــوم 

ــرة. ــلوكية ابلظاه الس

ــًرا  ــون فك ــدم الليرالي ــوة العســكرية ق ــل الق ــل حم ــالل العق ــةل لإح ــم الطوي ويف حماولهت
ــامل  ــ�أهنا �أن تنشــئ الع ــن � ــي م ــة ال ــة املنظم ــوة املادي ــتخدام الق ــدود اسس ــن ح ــرتامًك ع م
املســامل اذلي يرغبــون فيــه، وهنــا فــاإن التنظــمي الاقتصــادي هــو املفتــاح وليــس التنظــمي 

السســيايس.  )8(

ــت  آجنــل طــرح بثبــات وبالغــة ووضــوح مقــوةل �أن احلــرب غــري مرحبــة، اكن نورمــان �
ــة مــن  آجنــل ذا ميــول عقالنيــة وفردي ــزت- �أطروحــة حصيحــة، وقــد اكن � دامئـًـا –يقــول وال
ــذا الشــعب �أو  ــه ابلأرابح واخلســائر النســبية له ــرن التاســع عــرش واكن اهامتم طــراز الق
ذاك �أقــل مــن اهامتمــه ابحلقيقــة املفــروغ مهنــا ومفادهــا �أن احلــرب يف �أحســن حالهتــا تبعــد 
ــاة وكاملياهتــا، ويف �أســو�أ حالهتــا تدمــر  الإنســان عــن العمــل واذلي ينتــج رضورات احلي
عــادة توزيــع للمصــادر، ولكــن العمــل هــو  مــا اكنــوا قــد انتجــوه، وقــد حتقــق احلــرب فعــاًل اإ

اذلي يوجــد الــروة وليــس احلــرب، ومــع ذكل تقــع احلــروب.
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 لقــد �أصبحــت خماطــر احلــروب والرصاعــات �أكــر و�أكــر تدمــرًيا، وصــارت ت�أخــذ منحــى 
داخليًّــا �أكــر ممــا يه حــروب بــني ادلول، ويتبعهــا مشــالكت اقتصاديــة ودوليــة كبــرية؛ مثــل 

قضــااي الالجئني.

روبــرت هنــدي وجوزيــف رتبــالت يف كتاهبــام �أوقفــوا احلــرب يالحظــان �أن احلــروب 
ل �أهنــا عــادة مــا تســفر  تتنــوع يف �أسســباهبا، ول يوجــد اتفــاق عــىل تعريــف مفهــوم احلــرب اإ
قرارهــام بتنوع  صــاابت وخســائر غــري عســكرية بنســب عاليــة جًدا ومــع اإ عــن حضــااي كثــرية واإ
وتعقــد �أسســباب احلــروب فــاإن العامــل الأســايس لقيــام احلــروب هــو توافــر الأســلحة، مفــا 

ن يــم حيازهتــا حــىت جيــري اسســتخداهما. اإ

ن معظــم �أسســباب احلــرب سسياسســية تقريًبــا، فــلك دوةل تعــى مبصاحلهــا اخلاصــة، ويؤدي  اإ
ــادة وخشصياهتــم دوًرا حامًســا يف احلــرب،  ــام �أن لأداء الق تضــارب املصــاحل اإىل العنــف، ك
ــامت  ــوايت والتفاه ــرص التس ــة ف ــات وتمني ــض الرصاع ــا يف خف ً ــة دامئ ــامه ادلميقراطي وتس

بــدون رصاع مســلح. 

تــاكد تكــون احلــروب بــني ادلول توقفــت، ولكــن العــامل )الثالــث ابلطبــع( يشــهد موجــة 
غــري مسســبوقة مــن الرصاعــات واحلــروب الأهليــة ادلاخليــة، وقــد �أحى معهد )سســتوكهومل( 

فريقيــة. آسســيا واإ عــرشات الرصاعــات الــي وقعــت يف السســنوات القليــةل الأخــرية يف �

وقــد تشــعر مجموعــات يف دوةل مــا ابلســتياء وتعتــر نفســها مغبونــة مــن الســلطة، وتلجــ�أ 
ــة  ــدلول صالحي ــا، ول ــة له ــا مرشوع ــره حقوقً ــا تعت ــىل م ــة للحصــول ع ــائل عنيف اإىل وس
مطلقــة يف التحــمك يف الشــؤون ادلاخليــة مضــن حدودهــا اخلاصــة، ول يســمح بتدخــل الأمم 
ل عندمــا يكــون الســالم �أو الأمــن ادلوليــني همدديــن. املتحــدة �أو هيئــات خارجيــة �أخــرى اإ

ذ  ــاب، اإ ــة اإىل الإره ــها حمروم ــر نفس ــوارد وتعت ــر للم ــي تفتق ــات ال ــ�أ اجملموع ــد تلج وق
العنــف يــودل العنــف، ومــن هنــا جيــب التعــرف عــىل حافــز �أعــامل الإرهابيــني وتصحيــح 

ــامل.  ــون حــول الع ــه املظلوم الظــمل اذلي يشــعر ب
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كــام �أن الاختالفــات الثقافيــة بــني البــدلان وداخلهــا ميكــن �أن تشــلك �أسًســا للحــرب، 
ــات داخــل  ــني اجملموع ــز ب ــة، فالمتي ــة وديني ــات عرقي ــات اختالف ــق الزناع ــا تراف ــرًيا م وكث
ــباب  ــىل �أسس ــوم ع ــا يق ــزناع غالًب ــن ال ــداء، لك ــؤدي اإىل مشــاعر اخلــوف والاعت ادلوةل ي

ــية. ــة السسياسس ــة كأســاس للتعبئ ــة والثقاف ــتخدم العرقي ــة، وتسس اقتصادي

وتعتــر الاختالفــات ادلينيــة مظهــًرا مــن مظاهــر العرقيــة، لكهنــا تكــون �أحيــاًن وقــوًدا 
ــام  ــة الأخــرى، ونزعــة الانتق ــة اإىل القضــااي الأيديولوجي يغــذي مؤسســة احلــرب، ابلإضاف

الطبيعيــة نتيجــة الأرضار احلاصــةل.

وهنــاك احــامتل ضعيــف �أن يــؤدي التنافــس بــني ادلول عــىل الأرض اإىل حــرب كــام يف 
املــايض، لكــن �أسســباب الــزناع السسياسســية والاقتصاديــة »نــدرة املــوارد الطبيعيــة« مــا زالت 
فــراط يف اسســتخدام املــوارد والتدهــور البيــي ســببان يف حــدوث الــزناع،  هممــة، واحــامتل الإ

وخباصــة اخلالفــات عــىل املــوارد املائيــة.

وتلعــب العوملــة  الــي جتعــل الأحــداث احلاصــةل يف �أجــزاء خمتلفــة مــن العــامل مرتابطــة 
هنــا تعمــق  ــث اإ ــج احلــروب، حي ــا البعــض �أكــر ف�أكــر- دوًرا يف ت�أجي ــع بعضه ــا م تدرجيًي
الفجــوة بــني البــدلان الغنيــة والفقــرية، وبــني الفقــري والغــين داخــل ادلوةل، وحيــث يرتبــط 

تفــاوت الــروات ابلســتياء والــزناع.

ويعــد الفقــر وتفــاوت الــروة مــن العوامــل املؤديــة اإىل احلــرب، وميكــن �أن جيعــل 
ــل  ــدرة داخ ــر ن ــوارد �أك ــح امل ــا تصب ــامتًل، عندم ــر اح ــف �أك ــور الاقتصــادي العن التده

اجملمتــع. )9(

ولكــن جيــب �أّل نقلــل مــن هجــود حفــظ الســالم – كــام يؤكــد التقريــر السســنوي للمعهــد 
الســويدي للســالم- الــي جتــري يف دول كثــرية حــول العــامل، وقــد اجتهــت رصاعــات عــدة 
ــنة والهرســك، وكوســوفا،  ــول، والبوسس ــان و�أنغ ــة، والبلق ــور الرشقي ــل تمي ــاء مث اإىل الانهت
دارة للســالم يف حــوايل )50( بــدًلا، وقــد ظهــرت �أيًضــا احملمكــة ادلوليــة  وهنــاك معليــات اإ
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اجلنائيــة اإىل الوجــود يف عــام 2002 بعــد �أن صّدقــت علهيــا سســتون دوةل، وتُعــّد الــولايت 
املتحــدة الأمريكيــة �أقــوى خصــوم هــذه احملمكــة، واختــذت خطــوات خمتلفــة لإفشــال فعاليــة 

احملمكــة وحاميــة مواطنهيــا مــن ســلطة احملمكــة.

�ــعالها  نشــاؤها واإ ن الكراهيــة بــني ادلول واجملمتعــات جيــري اإ ىل القــول اإ مثـّـة مــا يدعــو اإ
ــىل مشــعلهيا  ــن خطــورة وقســوة ع ــا يف ذكل م ــرمغ مم ــىل ال ــىل حنــو واعٍ ومقصــود، ع ع
ىل �أزمــات جوهرية  وحضاايهــا.. يــؤرش هــذا الهتييــج واحلشــد املــيلء ابلكراهيــة والتحريــض اإ
خفاؤهــا �أو ت�أجيــل اسســتحقاقاهتا، لكنــه ل حيــل الأزمــات، بــل يضيــف  يف السسياســة، يــراد اإ
ــة  ــا متطّرف ــ�أن الإرهــاب ليــس �أيديولوجي ــول والتذكــري ب ــدة، وجيــب الق لهيــا �أخــرى جدي اإ
حفســب، بــل يف الأســاس منظومــة بيئيــة اجامتعيــة وثقافيــة، واملتطرفــون والاكرهــون 
والقتــةل مه غالًبــا �أ�ــخاص �أســوايء مل يرتكبــوا جــرامئ جنائيــة، ول يعانــون مــن �أزمــات عقلية 
�أو نفسســية �أو اقتصاديــة، لكهنــم معبــ�أون ابلكراهيــة والشــعور ابلقهــر والظــمل والهتميــش، �أو 

وهــذا هــو الأســو�أ معبــ�أون ابلمشــزاز مــن �آخريــن وابلسســتعالء علهيــم.

ــامل لســوء احلــظ ل يشــاركه  ــرى الإرهــايب نفســه الأفضــل والأمه، لكــن الع ــا ي ــا م غالًب
هــذه القناعــة، وذلكل يكــون الإرهــاب تعبــرًيا عــن الإحبــاط والــّرر اذلي يصيــب تقديــر 

اذلات، والإحســاس ابلغضــب والفشــل.

ويف ذكل، جيــب النظــر اإىل السسياســات واملواقــف العامــة والفرديــة الــي تعكــس 
ــة، ول  رهــاب والكراهي ــا تؤســس لالإ من ــة اإ ــة والعظم ــه ابلصــواب والأمهي ــا ب �ــعوًرا مبالغً
حاجــة اإىل معليــات عنــف وتفجــري وقتــل، ملالحظــة الإرهــاب الاكمــن يف الشــعور 
ــاوى الســالم  ــة بدع ــة املكبوت ــات التدمريي ــذه الرغب ــس ه ــد تلتب ــز! وق ــتعالء والمت ابلسس
ــا.  ــااًب وتطّرفً ره ــّرف« اإ ــاب والتط ــّرف، فتصــري »مواهجــة الإره ــاب والتط ــة الإره وماكحف

يقــول كــريت فوجنــوت، يف روايتــه »جــادل ابجــوس« »مــا املصــدر اخلفــي للــرشور الــي 
نشــاهدها ونســمع عهنــا ببســاطة يف لك مــاكن غــري مــا دلينــا مــن دارات كهرابئيــة عصبيــة 



دارة الرصاع مع التطرف  والكراهية دارة الرصاع مع التطرف  والكراهيةاإ 551551اإ

آخــر؛ اكن كوكبنــا بريئـًـا جــًدا، لــول هــذه  زائــدة التعقيــد؟ و�أجيبــك ف�أقــول: ل يوجــد مصــدر �
العقــول الكبــرية العظميــة«.

هنــا مقــوةل تبــدو صادمــة جــًدا، لأهنــا ببســاطة تعــين �أن الإرهــاب والكراهيــة موجــودان   اإ
ــات تظــن نفســها  ــام دول وجممتع ــوم علهي ــام وتق ــني، وحتمله ــدون بريئ ــراد يب ــا دلى �أف �أساًس

حتــارب الإرهــاب!

ــرية،  ــة كب ــل وبدرج ــا نتخي ــًدا مم ــر تعقي ــدة، �أك ــة معق ــل بطريق ــرشي يعم ــاغ الب  فادلم
ــه  ــه ونرغب ــا حنتاج ــوق م ــة مفرطــة، تف ــب ذهني ــا تراكي ــائل تنشــ�أ عهن ــا وس ــك عقولن ومت
مهنــا، و�أفــاكرن ومعتقداتنــا ورمــوزن ومالحظاتنــا يه كقبضــة مــن ضبــاب، �أو يه صلبــٌة 
ىل �أداء عصــي،  مثــل جحــر مــن اجلرانيــت. ويف احلالتــني حنتــاج يف متثلهــا والتعبــري عهنــا اإ
وتتناســب قــوة هــذه الأفــاكر مــع قدرهتــا عــىل الت�أثــري عــىل حيــاة الفــرد �أو صياغهتــا، ويف 

ــي حتدهثــا )انفعــالت وعواطــف ومشــاعر(.  التغيــريات اجلســامنية ال

ــاب  ــس والأعص ــة النف ــور عامل ــني اتيل ــاإن اكثل ــاليق؛ ف ــوازع الأخ ــبة اإىل ال ــا ابلنسس و�أم
نــه مــا مل تكــن الأمنــاط القامعــة نشــطًة يف �أثنــاء تكــّون  جبامعــة اكســفورد تصدمنــا ابلقــول اإ
ــن يكــون هل صــوت يف  ــوازع ل ــاإن هــذا ال ــتعداد »التحضــري«، ف ــز يف مرحــةل الاسس احلاف
»اللجــان العصبيــة«؛ وذلكل ســوف يفشــل يف الت�أثــري يف قــرار الفعــل، فالإنســان قــد ميــك 
لك مــا ميكــن �أن يعطيــه هل اجملمتــع مــن تربيــة �أخالقيــة، وقــد يبــدي تفهًمــا واحًضــا للمبــادئ 
ــع ذكل،  ــوهل. وم ــن ح ــع م ــة م ــان وطيب ــرّصف حبن ــا يت ــه، ورمب ــة لثقافت ــة احلامك الأخالقي
يصبــح ممــن يعــذب الغــري �أو يكــون قاتــاًل، وقــد يتعــمل ابلفعــل كيــف يقتــل الأطفــال الرضــع 
مــن دون التخــيل عــن �أخالقياتــه، لكنــه قــد جيــد مــن الصعــب �أن يعــدل نفســه، ويعــود 
ذا مل تفّعــل  اإىل العيــش الســوي امل�ألــوف فــا بعــد؛ فالتعالــمي الأخالقيــة ل جــدوى مهنــا، اإ

ويعمــل هبــا، وتكــون مشــاركهتا فعــاةل ونشــطة عنــد اختــاذ قــرار الفعــل.
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ولأن الأفعــال املتقاربــة تســبهبا �أمنــاط ذهنيــة متداخــةل، فــاإن التنشســيط املتكــّرر لفكــرة 
ــّر  ــق الســلوك املهتــور بشــدة مفرطــة، ويف ــدال، يطل قصــاء الآخــر، حــىت اإن مت ابعت اإ
ذكل ســبب الاسســتعداد الريــع للمجرمــني اذليــن تعّرضــوا لإقصــاء الآخــر عــدة سســنوات، 
ــني«، ويفــر  ــل »الرجــال العادي ــل مث ــن �أجــل القت ــف، م ــن دون ارتاكهبــم �أعــامل عن م
ذكل �أيًضــا ملــاذا يلجــ�أ النــاس اذليــن اعتــادوا ثقافــات العنــف اإىل القتــل، لأسســباب بسســيطة 
قصــاء الآخــر هــو اذلي ســهل  ن تقبــل اجملمتــع العنــف وفكــرة اإ واتفهــة مــن وهجــة نظــرن. اإ

التعــدايت املهلكــة للقتــةل.

 لكــن جيــب النظــر اإىل دعــوات العنــف والتعصــب والشــعور ابلمتــز ادليــين �أو العــريق 
�أو الامشــزاز والكراهيــة جتــاه الآخــر، �أو اخملتلــف دينيـًـا �أو عرقيـًـا �أو ثقافيـًـا مــورًدا �أساسســًيا 

وهمًمــا لصعــود القــادة وامجلاعــات.

غــواء ادلعــوة اإىل متجيــد  ويف ذكل، فــاإن الإصــالح يواجــه م�أزقـًـا وجــوداًي حمرًجــا، ففــي اإ
ــر،  ــض ضــد الآخ ــة والتحري ــوة اإىل الكراهي ــة �أو ادلع ــة �أو ادليني ــة �أو الثني اذلات القومي

ــية �أو الانتخابيــة تعمــل لصــاحل العنــف والتطــرف! تكــون املنافســة السسياسس

و�أظهــرت التجربــة املشــهورة لعــامل النفــس، فيليــب زميبــاردو، يف جســن سســتانفورد، �أن 
�ســبااًب �أحّصــاء نفسســًيا حتولــوا اإىل حــراس ســاديني خــالل �أايم قليــةل، وقــد فــّر زميبــاردو 
ــا هل يف الظــروف  غــراٌء نتعــّرض مجيًع ــرش اإ ــر �أن فعــل ال ــه �أظه هــذا البحــث الشــهري ب�أن

املناسســبة.

يقــول فوجلنــس بــونين، �أحــد املشــاركني يف الإابدة امجلاعيــة يف روانــدا: »لكــام تزايــدت 
رؤيتنــا للنــاس ومه ميوتــون، ولكــام قــّل تفكــرين يف حياهتــم، وقــّل حديثنــا عــن موهتــم؛ ازداد 

تعــّودن عــىل ذكل، واسســمتتاعنا بــه«. 

ويذكــر اكرس ر. سينتشســتاين )الطريــق اإىل التطــرف(  �أن التطــرف يمنــو حمتـًـا يف بيئــة 
ــا  ــات تنشــئ ســلواًك مجعًي ــدال )10( فامجلاع ــؤدي اإىل الاعت ــالف ي ن الاخت التشــابه، واإ
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موحــًدا خمتلًفــا عــام ميكــن �أن يســلكه الفــرد، يصــدق ذكل عــىل جامعــات املراهقــني، 
ــة،  ــاط الرشط ــة، واملســتمثرين، وضب ــة والإرهابي ــة املتطرف ــات ادليني ــاء، وامجلاع والأصدق
ــات  ــة، وجامع ــاابت العاملي ــيني، والنق ــن، واجلــريان، واملعارضــني السسياسس ــات املديري وهيئ
العقــارات والتنظــات الريفيــة، والأحــزاب السسياسســية، والهيئــات الترشيعيــة حــراكت 
التحــرر، ويعتــر هــذا مــن �أفضــل و�أســو�أ مــا يصيــب احليــاة الاجامتعيــة بســبب ديناميــات 

ــدة.  ــاكر والاجتاهــات اجلدي ــات ابلأف ــا �أعضــاء امجلاع ــع مبقتضاه ــي يقتن ــات ال امجلاع

امجلاعــات تذهــب اإىل احلــدود القصــوى للتطــرف، ومــن املعتــاد �أن ينهت�ي �أعضــاء امجلاعة 
اذليــن يتشــارون فــا بيهنــم اإىل مواقــف متطرفــة داخــل الاجتــاه العــام للجامعــة نفســه �أكــر 
ممــا اكنــت عليــه ميوهلــم قبــل �أن يبــد�أ هــذا التشــاور. ملــاذا مييــل الأفــراد املتشــاهبون اإىل 
التعصــب �أو املبالغــة؟ ومــىت تظهــر �أفعاهلــم تــك؟ ترتبــط الإجابــة بنطــاق واســع مــن القــوة 
الهائــةل للســلطات وطبيعــة الــرش، والتفكــري امجلاعــي، والتيــارات الاجامتعيــة الــي تتحــرك 
ــا يتصــل ابســتاراهتم  ــدة ف ــات جدي ــراد يف اجتاه ــن الأف ــرية م ــات كب ــا مجموع ــن خالله م

واختياراهتــم السسياسســية وقناعهتــم ادلينيــة. 

ــرمه الأوليــة ولتعزيزهــا  ــات نظ آراء النــاس �أكــر تطرفًــا جملــرد ت�أكيدهــا لوهج وتصبــح �
ولأهنــم �أصبحــوا �أكــر ثقــة بعــد التعــمل مــن وهجــات نظــر �ــاركوا الآخريــن فهيــا. والكثــري 
ممــا نعتقــد فيــه �أو حنبــه �أو نكرهــه يف احليــاة اليوميــة يت�أثــر بتبــادل املعلومــات والتواصــل. 
والأفــراد حيــامن يبــد�أون انطالقـًـا مــن وهجــة نظــر متطرفــة ويوضعــون يف جامعــة مــن الأفــراد 

ــوا يف التطــرف.  ذوي التفكــري املتشــابه، مفــن املــرحج �أن يغال

يف امجلاعــات )ادلينيــة �أو القوميــة �أو النقابيــة �أو التجاريــة �أو الطبقيــة �أو السسياسســية، �أو 
القرابيــة، ..( مييــل املتطرفــون اإىل التحــرك والفاعليــة ومييــل املعتدلــون اإىل العــزةل واخلــروج 
مــن امجلاعــة، ومتيــل اجملموعــات اإىل الفهــم املتحــز، فينقــص الأعضــاء مــن �أمهيــة الآراء غــري 
آراء ســاذجة �أو غبيــة، وجيــدون �أن الآراء املالمئــة هلــم ذكيــة ولئقــة،  املالمئــة هلــم بوصفهــا �

ومــن مث يزيــدون تشــدًدا. )10(
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اخلطاب ادلييناخلطاب ادليين
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التطرف مبا هو فشل الأممالتطرف مبا هو فشل الأمم
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