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تقديم:
الدين/التد ّين وإشكال الهو ّيات ومأزق االنتماءات الشمول ّية
الحاج دواق
(الجزائر)

َ
تتعاف منها بعد ،بل هناك من مييل إىل تقدير أنها تعود
يبدو ّأن الرصاعات الدينية التي عاشتها البرشية تاريخياً مل
بشكل الفت يف صورة معتقدات خالصية تواجه الجميع ،بداعي خلوصها اله َووي واالنتاميئ ،وبدافع فرض منطها الفهمي
واملعييش عىل العاملني ،مبا هو رسالتها التي يجب أن تؤديها ،وألنها املوكلة للحفاظ عىل طبيعة الجميع الثابتة والخالصة،
خاصة وأنها متتلك مضموناً هويا ّتياً قاراً ال يتبدل وال يتغري ،وتدين لألسالف بالتأسيس األول والنهايئ لروح الجامعة
وقيمها.
وقد أدى هذا ويؤدي إىل تناحرات جذرية بني تشكيالت ضيقة ادعت النقاء املطلق ورضورة أن يتطابق الكل معها،
بدءاً من الفرد البحت وصوالً إىل العاملني ،مروراً ّ
بكل إمكانيات االنتامء ،سواء كانت إثنية ،أو ثقافية ،أو اجتامعية ،أو
سياسية ،أو عقائدية .الكل مشدود إىل تعريف صلب للهو ّية ،يعمل عىل تكرار األمناط السابقة التي يتعاطى معها بكيفية
تربزها وكأنها متعالية عىل التاريخ ،تشتغل وفق طريقة ترصيفية ،تضع الجميع تحت سقف عنايات مراقبة شديدة ،بغرض
الحفاظ عىل الخصوصيات واإلبقاء عليها كام كانت ،من غري أن تتلوث أو أن تدخل عنارص غريبة/خطرية إليها.
وتزداد حدة الشكل التصلبي للتعاطي مع ماهيات الناس وتعبرياتهم عنها ،تالزم األداء عنها مع ارتباطات مقدّسة/
تقديسية ،متتح من مرشب القناعة املغلقة لبعض األطياف التي تستقوي بديباجة مستمدة العنارص من تربيرات عقائدية،
دينية كانت أم علامنوية ،تحولت مع الوقت إىل إعالن مطلق لالنتامء ،معيدة لتجربة التمثل األوىل يف بعض املامرسات
الفكرية والتربيرية ،واألعامل واألفعال املتامدية ،التي تبدأ بتقدميات غرضها اإلقناع واالستاملة ،وتنتهي إىل التعنيف
املتشدد والجذري ،الذي يستحيل إىل تربم من ّ
الكل بداعي االختالف والخوف منه ،أو رفض باعتبار التهديد املستمر
للكيان الذي هو بصدد األداء عنه.
وما زاد من تفاقم األزمة الهو ّياتية الخالصية ،تلك القناعات التي تكونت جراء النمط العوملي الذي أضحى العامل تحت
دثاره الثقايف والتاريخي ،ما دفع بالحاالت الجزئية ،أو عىل األقل هكذا تعتقد ،أن تنظر إىل نفسها بعني الضحية املهدّدة،
التي ستضيع كينونتها بعد حني ،خاصة ّ
وأن العامل فاجأها بأشكال من التواصالت والتشابكات ،ضيقت من هيمنة الحدود
التقليدية ،سياسية كانت أم عقائدية .فتشكل ال ّرهاب من اآلخر ،والنظر إليه كمهدد دائم ،وكمصدر خطر ،خاصة إذا
وضعنا يف االعتبار تلك املحاوالت التي تصدت لها بعض املؤسسات الدولية ،الثقافية والتعليمية ،ثم االقتصادية والسياسية،
إلعادة تعريف االنتامء ،وتكوين مسطرة تصنيف تتأسس عىل قيم تبدو يف الظاهر إنسانية حقاً ،لكنها تستبطن عمليات
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استبعاد وإعادة دمج تعتمد عىل التخيل عن التقليدي ،واالتصاف بالحديث أو الحدايثّ ،
ألن قدر اإلنسانية جمعاء هو
جدوى الدخول إىل حياض التجربة التاريخية العوملية ،وإال سيفوت قطار التطور من يرفض ويستميت يف الحفاظ عىل
الشكل القديم لوجوده وتعريف وجوده.
ومن الظواهر املستجدة عن الوضع السابق نشوء املنابر الكثرية املعرفة بالثقافات الكثرية والعديدة ،التي يصل
الحد ببعضها إىل التناقض الجذري ،ما أعطى فرصاً هائلة للمحافظني عىل السياجات املغلقة ليؤسسوا وعياً وخطابات
مربرة لرضورة االنكفاء بقصد البقاء أو االنفتاح فيعقبه التاليش والزوال .وكام قلنا قب ًال يزداد الوضع حدة إذا اقرتنت هذه
القناعات مع املقدّس ،سواء كان دينياً ،أو إثنياً ،أو ثقافياً ،فتتشكل الحدود الدامية عىل حد تعبري صمويل هنتنغتون،
وتندفع األحداث تلقاء التجييش والتجييش املضاد ،وتتنادى الثقافات لتكريس التعبئة الشاملة ،والرتبص ضد الجميع ،مبا
هم أعداء حاليون أو مقبلون.
لذا املطلوب مبادرته والذهاب به إىل التصنيفات املشيطنة ،والزج بكل مميزاته يف بوتقة املعاداة للحضارة واإلنسانية.
فنجدنا يف النهاية أمام وضع تاريخي معقد وحرج ،بني من ينكفئ عىل أمناط الحياة املاضية بحسبانها الحارض واملستقبل،
ومن يدعو لرضورة تخطيها والتخيل عنها ،بل ورضورة التخلص من بعض املضامني التعليمية املفرخة ألشكال االنتامءات
القاتلة.
ّإن الحضارات التقليدية مهددة يف أصل وجودها ،أ ّما عن استمرارها فهو إىل املستحيل أقرب ،كام يعتقد الفيلسوف
اإليراين داريوش شايغان ،ورغم ما متلكه من رصيد تاريخي يتمثل يف تجارب ثقافية سابقة ،ورصيد قيمي زاخر ،وأديان
شادت العامل القديم بكافة ما فيه ،إال أنها اآلن أمام تحديات أنهكتها ،وعجلت باستنفاد ما لديها من مكنة تواجه به ما
وضع يف طريقها من أزمات ومشكالت ال ب ّد لها من حل.
ّ
وألن األشكال التقليدية غالباً ما تعمد إىل حلحلة املشكالت مبنطق التجاوز واستلهام املتعايل ،بالبحث عن اليقني
واالستقرار املعنوي ،فإنها ال تحرك يف واقع الناس شيئاً ،عىل ما فيها من غنى وثراء مكينني ،إال أنهام يف األخري ال مينحان
الحياة انقالبات جذرية تبنيها يف أشكال متحولة ومتقدمة إىل األمام ،بوعي السيطرة وأساليبه التقنية املتيحة له السيطرة
عىل العامل ،وعىل اإلنسان ،والدفع بطاقاته إىل االنفجار والخروج.
أوالً :اإلشكالية

تبعاً ملا سبق؛ نسأل :هل كل انتامء ينبثق عن الدين/التدين هو مغلق بالرضورة ومتحجر وقاتل بالتبع؟ أمل تكن
املذهبيات والنحل الدينية/التدينية سبباً تاريخياً لكل آالم البرشية ومعاناتها؟ ثم كيف نفرس التالزم األسايس بني منطق
التضحية وفلسفة القرابني العتيقة ،وبني عمليات القتل املمنهجة التي تعمل الجامعات الدينية/التدينية عىل تكريسها
وتعميمها؟ أليست التربيرات الدينية هي القادرة فقط عىل خلق أشكال االنغالق والوأد لكل متنوع ومختلف؟ أمل يكن
املقدّس الديني/التديني هو صاحب املبادرة األوىل لخنق الحريات األساسية وحقوق اإلنسان ،يف أن يختار الناس منطاً
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خاصاً بهم يعرفون به ذواتهم ويعيدون تكوينها بحسب منطق الهويات املفتوحة؟ أمل تنبثق الرصاعات املذهبية من
منطلق احتكار الخصائص الجوهرية للدين األسايس؟ أمل تجر االنغالقات ال َه َو ِو ّية إىل تفويت فرص التعايش الكربى؟ أمل
يتسبب الدين/التدين يف جعل العامل جزراً هوياتية منغلقة ومعزولة عن بعضها بعضاً؟
يف املقابل :أال ميكن ع ّد الدين/التدين الحافظ األسايس لهويات الجامعات التاريخية املختلفة؟ أمل تسهم الهويات
املذهبية والدينية يف خلق انبثاقات التعدديات املثمرة املختلفة؟ أال تحوز األديان عىل ما يحفظ الكرامة اآلدمية وينشئها؟
أمل يكن هو الجدار األخري يف سريورة امنحاء الخاصية اإلنسانية للهويات ،أمام جحافل املحو املنهجي للوضعانيات املختلفة؟
ثم هل الهويات القاتلة حكر عىل األديان فقط ،أليست العلامنويات والعدميات املختلفة قادت إىل احرتابات كربى يف
التاريخ؟ كم من تجربة ثقافية ح ّيدت الدين فأفضت إىل قتل املعنى والروح والرثاء القيمي عىل حد تعبري الفيلسوف
محمد أركون؟ أال ميكن اإلقرار بحقيقة منطقية أساسية مفادها :مادامت األديان أنتجت الهويات القاتلة باعتبار عنرص
القداسة فيها ،أال ميكنها أيضاً أن تستولد أشكاالً من الوعي الهويايت املنفتح والرتاحمي؟ أليس كام قرر كبار فالسفة
الحضارة ،ملّا تشعر الجامعات الثقافية بخطر التاليش والزوال فإنها تهرع إىل الدين/التدين ،لتعيد بناء نفسها وتجديد
روحها؟ من يستطيع أن مينح اليقني الهادئ عن إحراجات التاريخ والحياة من غري األديان؟ أال ميكن للهو ّية/الهويات
الدينية عموماً ،واإلسالمية بوجه أخص ،أن تبني لنفسها منظوراً عاملياً تنظر به إىل تنوعات العامل واختالفاته؟
ثاني ًا :األهداف

1ـ إعادة التفكري العلمي والفلسفي يف موضوعة الهويات ،قصد تفهم موارد ومصادر النزعة التدمريية يف بعض
التجارب التدينية املعارصة.
2ـ املساهمة يف التشخيص اإليجايب لعلل الهويات املغلقة ،متهيداً لتوفري الدواعي والظروف والرشوط املركبة
لتجاوزها.
3ـ العمل عىل بناء الوعي الهويايت املركب ،املنفتح عىل كل األبعاد القيمية والروحية يف الثقافات املختلفة.
4ـ التخلص من منطق الثنائيات املغلقة ،متهيداً للدخول يف خضم األعامل التاريخية الجليلة والكربى ،وتدشني الرؤى
الرثية الناظرة ألفق اإلنسانية املتساملة.
5ـ السعي لخلق تراكم علمي يف الثقافة العربية واإلسالمية ،يتيح للمثقفني والشعوب العربية ،أن تنفتح عىل الدرس
املعريف الخاص بالهويات وأزماتها وإشكالياتها ،ملبارحة حالة السكونية ،وخلق التجاوب املثمر مع اإلنسان يف كل مكان.
6ـ إتاحة بعض املنظورات العلمية من منطلق فلسفي ،لتستفيد منها الثقافة الدينية/التدينية ،متهيداً إلعادة تعريف
الهو ّية املستمدة من الدين ،بعيداً عن كل الخطابات والقناعات املغلقة واملنكفئة.
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7ـ الكشف عن العاملي واإلنساين والكوين يف قيم الدين ،والدفع بالتدينات املتنورة إىل تكريس حضورها األخالقي
واملعنوي أمام التدينات الكاسحة ،لتحقيق التوازن وخلق الفضاءات الهادئة.
وتكمن أهمية الذي أوردناه يف هذا امللف البحثي عن الهويات القاتلة ودور التدينات املغلقة يف خلقها ،وأيضاً

مدخلية األديان املفتوحة واملتوزانة يف حلحلتها ،يف أنه جمع دراسات مهمة عن ماهية الهويات وحقيقتها ،وطبيعتها
املركبة ،وعدم تحملها لألشكال املنكفئة من الناحية املفهومية ،وهذا الذي أكد عليه الدكتور مصطفى بن متسك يف عمله
األسايس عن مفهوم الهو ّية ،ومنه إىل الحوار الشائق الذي أجريناه مع الروايئ واملفكر د .اليمني بن تومي ،حيث أبرز ملسته
التحليلية يف بيان طبيعة الصلة بني األصوليات والهو ّية ،ومنه إىل املقاصدي الدكتور محمد شهيد وسربه عن الصلة بني
مآزق الهويات ومضايق اإلسالم السيايس ،وكيف يكون للوعي األصويل املنفتح واملتنور دوره يف معالجة أزمات بعض أمناط
التدينات املغلقة ،وهذا يحتاج لطريقة تربوية إبداعية وهو ما ك ّرسه الرتبوي الدكتور لطفي الحجالوي يف الهو ّية املبدعة،
ثم إىل منوذجني آخرين ،أحدهام ساقه الدكتور أبو بكر مباريك عن النموذج األصويل اليهودي وكيف انغلق يف االعتقاد،
ومنه إىل رفض اآلخرين واألغيار ،والدخول يف تجارب فهمية ومامرساتية مريرة مع املتنوع واملختلف ،ما خلق منوذج
انتامء وهو ّية حديدية صلبة ،زعمت طهوريتها املطلقة ،ومنها إىل تجربة الدواعش يف إطار تاريخينا املعارص ،وكيف يصبح
تأويل معني للهو ّية قات ًال ،وهذا ما حاوله املفكر عامر عبد زيد الوائيل ،إىل جانب تصديره للملف ككل يف مقدمة رائعة
عن الهو ّية/الهويات ،ومتى تصبح منفتحة إنسانية ،ومتى تفقد انسيابها وحيويتها وتتكلس ،وتضحي واجهات مسيجة
تصنف الناس بحسب مجموعة معايري قارة ،ال تطور فيها وال تجديد.
أ ّما الدكتور مبارك دريدي فقد عمل عىل اختبار الصلة بني الدين والهو ّية أنرثبولوجياً ،مبيناً أهمية اعتامد مفهوم
املواطنة كأساس للتصنيف واالنتامء ،وكذلك ما ساقه الدكتور حمدي بشري يف قراءته للكتاب الكالسييك يف هذا املضامر،
وأعني به كتاب أمني معلوف عن الهويات القاتلة ،وترياقاتها الرحامنية يف مقاربة الباحث بدر الحمري يف قراءته للعاملية
اإلسالمية الثانية ملحمد أيب القاسم حاج حمد ،وكيف أننا ميكننا أن نجد فيه ما يعطينا الفرصة ملعالجة األزمات الهووية
املختلفة ،خاصة إذا اعتمدنا روحه الرحامنية القامئة عىل قيمة اإلنسان وإطالقه وعامليته.
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تصدير:
 عامر عبد زيد الوائلي
(العراق)

يف ّ
ظل الطفرات غري املحكومة بنسق مثة مدارات جديدة تبز ُُغ ،ومعها تظهر موجة من البحث عن األصول بكل
رموزها وأنظمتها العالماتية ،وهي تحاول اختالق أو تذ ّكر هويات أو رسديات لها أصول جديدة تتجاوز ما هو مهمش
يف واقعها ،فاالختالق أو التذ ّكر يؤدي إىل صناعة هو ّية أو هويات متشددة يف واقعنا االجتامعي والسيايس والعقائدي؛
مماّ جعل مشكلة الهو ّية اليوم ُتعدُّ من أعقد املشكالت التي تواجه املجتمع يف العرص الراهنَّ .إن الكثري من الشعوب
واملجتمعات الحديثة ذات األصول القدمية الحقيق َّية أو املختلقة ،أو حتى تلك التي تفتقر إىل االنتامء الحضاري القديم
عىل حد سواء يكون للعامل الثقايف فيها أث ٌر كبري بوصفه نسقاً مهماّ ً من أنساق الخطاب السيايس ،فالهو َّية الثقاف َّية هي
منظومة أو مجموعة من األنساق والظواهر االجتامعية التي تشكل ثوابت يف حياة اإلنسان من خالل االتصال والتبادل،
فتظهر الذاكرة رسدياتها التي تحيلنا إىل أماكن وأزمنة ترتبط باملايض املستعاد يف الروي األسطوري أو النص املقدّس أو
الحوليات التاريخية .لكن يبقى هناك يف مقابل ذلك لدى الفرد  -وهو يتعامل مع سلطة الجامعة ورسودها يف التذكر من
أجل استيعابه واستيعاب أفراد الجامعة  -النسيان والتذكر الحر بتمهيد الطريق لالنفالت من الجامعة والبقاء خارجها،
وهام آليتان مهمتان يف مقاربة رضوب االختزال.
وميكن تعريف الهو ّية للجامعة (بأنها الشفرة التي ميكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه يف عالقته بالجامعة
()1
االجتامعية التي ينتمي إليها ،والتي عن طريقها يتعرف عليه اآلخرون بعدّه منتمياً إليها).
التكويني يف مفهوم الهو َّية يف الدراسات الغرب َّية ميكن رصده من خالل والدة مفهوم الهو ّية ،وهذا يعود
ّإن البحث
ّ
مبارشة من املعنى اللغوي اإلنجليزي للمفهوم ،وهو مشتق من الالتينية  / identitatandأو  identitasوتعني الهو ّية
وغني عن
املستمدَّة ،من  ،identidemالتي تعني “مراراً” (وهذا يعني حرفياً “نفس ونفس ونفس .. ،وهكذا مراراً)ٌّ .
القول ،يجب أن يكون معنى “التشابه” مفهوماً يف هذا السياق ،ويقرتن مبفهوم الهو َّية بدالً من معنى “مامثلة”.
وتتضح داللة التشابه أيضاً يف املعنى السوسيولوجي للهو َّية ،الذي يظهر يف الهيكلية التقليدية لوظيفة األنرثوبولوجيا؛
إذ يأيت معنى الهو ّية بطريقة تفهم أنها متجذرة تاريخياً وثقافياً مع الصورة الذاتية ملجموعة من الناس التي كانت
يف الغالب قد رسمت خطها باتصالها باملجموعات األخرى من الشعوب .ويرتبط هذا املعنى من الهو ّية باملفاهيم
األنرثوبولوجية األخرى ،مثل (النظرة ،والقيمة ،والروح ،وأخرياً وليس آخراً ،الثقافة) ،التي تقرتح نوعاً معيناً من التجانس
بني أفراد املجتمع ،وكان الرأي ّأن هو ّية األفراد تعكس هو ّية مجموعة ما وثقافتهم ،كام ذكر أعاله ،وكان من املفرتض ّأن
 - 1رشاد عبد هللا الشامي ،إشكالية اليهودية في إسرائيل ،عالم المعرفة الكويت 1997
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هو ّية األفراد تشري إىل هو ّية املجموعة التي ينتمون إليها ،وهو ما يتسق مع النظريات األنرثوبولوجية حول العالقة بني
الشخص والجامعة أو املجتمع ،والذي يعدُّ ّأن مجموعة من الناس تشرتك يف الهو ّية نفسها؛ ألنها مشرتكة يف التاريخ نفسه.
وعليه يكون املجتمع الذي ينتمون إليه مجتمعاً صلباً وغري قابل للتغيري.
والنتيجة التي ميكن استخالصها من هذه املقدمة الوجيزة يف األنرثوبولوجية التي تقدّم تفسريات للعالقة بني الثقافة
والشخصية ،أو بني الثقافة والهو ّية ،هي ّأن تحليل هذه املفاهيم عىل املستويني االجتامعي والفردي كان يشرتك يف
االفرتاضات نفسها من التشابه واالستقرار .ويف السنوات األخريةُ ،قصرِ َ الرتكيز عىل التجانس األنرثوبولوجي ،والدميومة قد
سقطت تدريجياً يف حالة من الفوىض .لألسباب نفسها أيضاً ،فقد كانت مفاهيم الثقافة والهو ّية تناقش بشكل مكثف،
وكذلك العالقة بني االثنني ،وقد تعرض مفهوم الهو ّية النتقادات كثرية ،ليس فقط الفتقاره إىل القوة التفسريية ،بل
للمفارقة الرسدية املتعلقة مبفهوم الهو ّية التي هي من سامت عرص العوملة املعارصة ،فلم يكن من املمكن أن تفهم عىل
()2
أنها تعب ٌري عن التجانس االجتامعي أو ٌ
متثيل للحقائق الثابتة.
َ
التوصيف الليربايل عن الهو ّية الفردية ،فهي ترى ّأن
ويف مقابل ذلك ظه َر ْت مجموعة من الدراسات تحاول أن تتجاوز
اجتامعي وثقا ّيف معني ،ويخضع دامئاً لتجربة ثقافية متنحه معنى لوجودهّ ،
وأن الفرد بقدر ما
الفرد يوجد دامئاً يف وضع
ّ
هو كائن ذايت يتمتع بقدرات شخص َّية ،فإنه يف الوقت نفسه كائن موضوعي؛ ألنه عضو وعنرص يف جامعة معينة تساعده
عىل تشكيل هويته يف الوقت نفسه.
ملحة ،وذلك بالنظر إىل
ويرى تايلر ّأن املجتمعات التي تعيش تعدداً ثقافياً يصبح فيها االعرتاف حاجة رضورية ّ
العالقة القامئة بني االعرتاف والهو ّية ،فالهو ّية يشء أشبه باإلدراك الذي ميتلكه األفراد حول أنفسهم واملميزات األساسية
()3
التي تحددهم بوصفهم كذلك.
وعىل مستوى العامل الثالث يقدم لنا الباحث الهندي تصورين عن الهو ّية :األول إيجايب ،والثاين سلبي ،أ ّما األول فقد
أكدته الدراسات يف مجال رأس املال االجتامعي ّ
بأن الهو ّية املشرتكة مع اآلخرين يف الجامعة االجتامعية نفسها ميكن أن
تجعل حياة الجميع تسري بشكل أفضل كثرياً يف هذه الجامعة؛ لهذا ينظر إىل الشعور باالنتامء إىل جامعة إنسانية ما
بوصفه أحد مصادر الرثوة؛ فمن املمكن أن تكون الهو ّية مصدراً للرثاء والدفء .التص ّور الثاين يتجىل يف أن تكون الهو َّية
مصدراً للعنف املروع ،وهذه الصفة الثانية للهو ّية املتأزمة فهي (أداة قتل مروعة ،وبال رحمة يف حاالت كثرية ،ميكن
لشعور قوي ومطلق باالنتامء يقترص عىل جامعة واحدة أن يحمل معه إدراكاً ملسافة البعد واالختالف عن الجامعات
()4
األخرى .فالتضامن من الداخل لجامعة ما ميكن أن يغذي التنافر بينها وبني الجامعات األخرى).
2 - Toon van Meijl, CULTURE AND IDENTITY IN ANTHROPOLOGY: REFLECTIONS ON‘UNITY’ AND
‘UNCERTAINTY’ IN THE DIALOGICAL SELF, International Journal for Dialogical Science Copyright 2008by Toon van
Meijl,Fall, 2008. Vol. 3, No. 1, 165-19.

 - 3الزواوي بغوره ،الهويّة وسياسة االعتراف شارل تايلر نموذجاً ،م /الموقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ ،ع  ،2014 ،9/ص 196
 - 4أمارتيا صن ،الهويّة والعنف ،ترجمة :سحر توفيق ،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت 2008
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أ ّما تجليات الهو ّية يف الواقع العريب الذي يعيش تحوالت الربيع العريب وما يرتبط به من رصاعات ،فقد تحولت
الهو َّي ُة إىل إشكالية تكشف عن املشكلة املتضمنة يف العنف واإلرهاب ،وهذه املشكلة تحتاج إىل تحليل فكري ونقدي
من خالل طرح األسئلة وتحليل النصوص املؤسسة لها ،وتفكيك الوقائع التي قادت إىل تضخم املشكلة وتحولها إىل وعي
مأزوم يهدم التعايش ويحيله إىل خراب ،ويفكك الروابط القا ّرة ويزيلها ،فالوعي املأزوم وليدُ مهيمنات وأطياف تشكل
ضغطاً وإرغاماً عىل الوعي من أجل اتخاذ القرارات؛ وهذا الضغط واإلرغام يس ِهامن ويؤثران يف تشكل الوعي الثقايف وبنية
االستجابة له أيضاً من خالل الردود إيجاباً أو سلباً ،وهذا أمر مرتبط يف عالقة الذات بالرتاث أو باآلخر ،واللغة الرصاعية
وما يصاحبها من أطياف تتحول إىل سلسلة الحضور املن ّمطة ،وملا كان ظهور الطيف عابراً ومفاجئاً ،فهي ال تحدد الزمن،
ليس هذا الزمن ،يدخل الشبح ،يخرج الشبح ،ويعود ثانية.
ومن هنا تغدو الهو ّية الرهان ،لكونه يظهر أهمي َة طرح املشكلة ،فالهو ّية صارت تعرب عن راهنية تكشف عن واقعنا
ّ
بكل رهاناته ،الذي نعيشه اآلن والذي يدفعنا إىل رضورة طرح هذه املشكلة بحثاً عن حلول وتفكيك املهيمنات الضاغطة
عىل واقعنا من أجل استعادة الثقة؛ لذا نجد من الرضورة تفكيك «هوامه الهو ّية» التي تحولت إىل مقولة إيديولوجية
دوغامئية وذريعة من أجل املحافظة عىل مصالح املهيمنني عىل األمور الذين يجدون يف الهو ّية املأزومة تعبرياً عن
مصالحهم وامتيازاتهم ،وهذا األمر يخلق قصوراً معرفياً له آثاره السلبية عىل النخب السياسية واالجتامعية واالقتصادية.
ففي رهان االنقسام املجتمعي عىل أساس الهويات الفرعية ودور الدولة القائم عىل كبح جامح الهويات أو االعرتاف بها
من خالل مقولة التعددية الدينية واإلثنية ،وبني املواقف الثقافية لدى املثقفني العرب سواء أكانوا ليرباليني أو قوميني
أو ماركسيني ،فهم جميعاً يأخذون موقفاً يقوم عىل نفي الهويات الدينية ،فالليرباليون (يفهمون انتامء الفرد إىل جمعية
()5
مذهبية أو دينية عىل أنه تأكيد لحضور الجامعة وتعميق ملركزيتها عىل حساب الفرد)
ولكننا نجد عىل الرغم من تلك املواقف ّأن للثقافة دوراً فاع ًال ال ميكن تحجيمه بالنفي أو اصطناع هو ّية مركزية
لدولة تلفيقية تريض الجامعة الحاكمة ،ولكنَّ هذا ال ينفي ّأن الثقافة تبقى ب ُبعدها الدينامي عملية تطور املهارات
الذهنية واملعنوية ،سواء ما يتعلق بالفنون واآلداب أم ما يتعلق باملهارات التقنية ،فهي ال ب َّد أن تقوم عىل الثقة بالذات
واالنفتاح الحواري التعددي صوب اآلخر تثاقفاً حوارياً من دون أن يعني بالرضورة تقليداً أو نسخاًَّ ،
األمم تبدأ بالهزمية
ألن َ
عندما ترشع بالتقليد ومحاوالت االستنساخ يف الثقافة واالستالب الفكري .فالثقافة يف نظر «أمالينوفسيك» هي جهاز
َ
اإلنسان من االنتقال إىل وضع أفضل يواكب املشاكل التي تواجهه يف بيئته ،فالثقافة هي القدرة عىل التكيف
فعال مي ِّكن
والتطور يف مواجهة اإلنسان مع الطبيعة .ويع ّرفها «تايلور» :هي ذلك الكل املر ّكب الذي يشتمل عىل املعرفة والعقائد
والفن واألخالق والقانون والعرفّ ،
وكل القدرات واملهارات األخرى التي يكتسبها اإلنسان من حيث هو عضو يف املجتمع،
أي ّأن الثقافة هنا هي تجارب اجتامعية تحول إىل منظومات سلوكية قيمية وعادات ومعارف ومهارات ،فهي تجارب
قابلة للزيادة والتجاوز نحو األفضل ،ألنها تبقى تاريخية ومرتبطة بالبيئة التي ظهرت داخلها استجابة لتلك التحديات،
ويف النتيجة هي تأويل وتحويل لعالقة اإلنسان بالله وباملحيط الطبيعي واالجتامعي.
 - 5نادر كاظم ،خارج الجماعة ،مؤسسة األيام للنشر ،المنامة ،ص 11
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فالثقافة عىل وفق هذا الفهم هي وعي حضاري ُوأفق التقاء اآلفاق وانصهارها بني املايض والحارض صوب املستقبل،
وهذا ال يتحقق إال بتلك الرؤية التعددية الحوارية التي تتجاوز وهم الهو ّية وتنفتح باتجاه اآلخر سواء ٌأكان الرتاث أم
اآلخر الحدايث أو ما بعد الحداثة ،وهذا التحول الذي أصاب الفكر يف منطق الثبات حيث الطبائع الثابتة واملرايا العاكسة
إىل منطق التحول الذي يجري فيه تهشيم املرايا إلعادة تشكيل املوضوعات ،وهذا هو شأن منطق التفكيك الذي يريد
القول ّإن غاية الخطاب هي أن من ِّيز ما يقوله أو ما يحاول قوله .ويف هذا يقول عيل حرب:
“فهويتنا ال تسبقنا ،وإمنا هي محصلة األحداث التي تنسج منها حياتنا ،وهو حال الفكر الذي يتغري بتغيري العامل ،إذ
ال ميكن التعاطي مع أفكار قدمية ُتؤ ّولت لزمان غري زماننا ،لهذا نحن يف حاجة إىل تأويالت جديدة عرب تجاوز املامرسات
التي خلفتها الخطابات االجتامعية والسياسية السابقة التي أ َّثرت عىل الوعي السيايس الراهن هناك ،أي ال ب ّد من حالة
تناسب بني الثقافة والفكر السيايس بوصفه جزءاً من ّ
كل ثقايف له سلوكياته ورهانه ،فاألفكار ليست صوراً مج ّرد ًة ومرايا
بقدر ما هي اسرتاتيجيات معرفية لفهم العامل والتعاطي معه تحوي ًال وتأوي ًال وتفكيكاً” .فالتفكري كام يرى رشايب“ :يحمل
رؤية قادرة عىل متكني الذات من اخرتاق ذاتها لتعمل عىل تفكيكها وتحليلها”.
وجمعي ،فهي تستهدف إقامة عالقة حوارية بني الذات الفردية والذوات
فالهو ّية يف أيرس تعريف هي إدراك فرديّ
ّ
االجتامعية والثقافية والكونية ،وعىل هذا تكون الهو ّية عىل أساسني:
أن تكون وعياً فردياً نقدياً يخضعها إىل املراجعة املستمرة فتوصف بأنها “حوارية” ،أو أن تكون خارج النقد الفردي
واملراجعة ومتعالية ،وبهذا توصف بـ”رصاعية” ،ويف النتيجة يشعر الفرد إزاءها باالستالب بحق اآلخرين؛ ألنها تحتكر
إنتاج الحقيقة وتفسريها ،إذ يوصف الوعي هنا بالزائف ،وله داللته الخاصة ،كام يقول عباس املرشد «فهو يعني سكون
اآلخر يف الذات وتغيب إدراك الذات لنفسها ،مماّ يخلق عالئق متنوعة ،ولكنَّها ليست مدركة ،حيث متحى الذات وتغيب،
إدراك الذات ال يحرض بصورته الواقعية وإمنا عرب متثالت ورسديات تعيل من شأنه إىل درجة عالية جداً».
وبهذا الوهم القائم عىل محو الذات ،والذي يتجسد يف ذوبان شخصية الفرد داخل الجامعة القبيلة التي تركز عىل
عالقة الدم ،ينشأ االعتامد الذي يولد فرداً يقوم عىل العصبية فاقداً لالستقاللية معتمداً يف سلوكه عىل املرجعية خوفاً
من الخطأ وطلباً لألمان ،وهذا السلوك نجده يتناسل داخل الطائفة والحزب والجامعة الثقافية ،إذ يتولد سلوك يعتمد
عىل اإلخفاء والكبت للمشاعر الفردية ،وهذا السلوك يقود بالرضورة إىل أخالقيات اإلذعان للسلطة التي بات النظام
السيايس ورئيسه هو الرهان األكرب الذي يكبت املشاعر واالحتياجات والطموحات ،مماّ خلق سلوكاً سياسياً مرتهناً للفرد،
يعظمه بشكل مغرر ،ومعه يقدّس املرجعيات الجمعية العرفية ورموزها وانتهاج سلوك االلتامس والتظلم والرتجي ،فقاد
إىل تعاظم سلطة املؤسسة عىل حساب الحقوق الفردية والحريات الشخصية حتى صارت الهوامة األكرب يف سلوكه -أي
الفرد -الذي يقيص ذاته ويرتهن إىل أخالقيات اإلذعان والتقليد والتمثل ،مماّ قاد تلك املؤسسات ،وعىل رأسها املؤسسات
السياسية ،إىل الهيمنة واإلقصاء للحريات الفردية ،واستبدت بقدرات األمور االجتامعية والسياسية والثقافية عرب سياسة
الردع البوليسية والتخوين والتكفري لكل فرد جامح بنظرها يطالب بالتغيري والتجديد والحريات.
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ومن هنا نحن يف حاجة إىل تفعيل دور اإلدراك والعمل من دون تغييبه إلحداث التحويل واملغايرة وإبداء النقد،
وكام يقول هيدجر« :البداية ليست خلفنا ،إمنا هي أمامنا» .أي ال يكفي السري يف الطريق نفسه ونتصور بداية ما ،ولكنَّ
املسألة تكمن يف أن نعرف كيف تكون البداية ،حني ال يتمكن نظام ما من حل مشكالت يصادفها فليس عليه إلاَّ أن ميوت،
أو ،وهذا يحصل ،أن يخلق ميتاً ،نظام ،أي نظام أكرث غنى ،أكرث قوة عرب طريقة تحويلية؛ لهذا السياسة اليوم مشغولة
بالتكتيكات واالسرتاتيجيات من أجل اقتناص السلطة ومامرساتها ،فأكرث السياسيني مشغولون باملسألة القانون ّية أكرث من
انشغالهم باملسألة الرشع ّية ،مبعنى ّأن الخطاب السيايس ليس مشغوالً باملرشوعيات املتعالية ،بل بالبعد العق ّ
يل اليومي
الذي يستجيب لهذا املتغري.
وانطالقاً من هذه الرؤية التحويلية التي مت ّثل ُأطروحة هذا العمل الذي يتسم بالتنوع املعريف واأليديولوجي ،وينشد
هدفاً مركزياً قوامه رصد الواقع املأزوم من خالل مفردة الهو ّية بوصفها لحظة تحتاج إىل الرصد وتحديد طباعها وأفكارها
ِّ
وتشظيها؛ ّ
ألن هناك الكثري من
واإلشكالية وتركيبها التي وردت فيها بوصف هذه اإلشكالية واحدة عىل الرغم من تنوعها
الروابط املنطقية واملعنوية الرابطة التي تجعل منها راهناً ضاغطاً عىل الواقع ّ
بكل التجليات ،وألن تنفع عملية تغيب تلك
املشكلة أو التعايل عليها أو تصديرها عرب ادعاء املؤامرة؛ فهي جزء حارض يف واقعنا ،تحتاج إىل تحليل وكشف األسباب
سواء أكانت مسكوتاً عنها أم ال ،تحول السلطات من مناقشتها وتفرض عليها التحريم أو التعتيم أو عدم التفكري فيها،
لكونها خارج املنهجيات األيديولوجية الشمولية التي كانت ال تجد هذه املشكلة ممكنة يف النظر أو الرصد ،ويف النتيجة
ال أحد يفكر فيها ضمن تلك ُ
األطر املعرفية واأليديولوجية ،تأيت هذه املحاولة من أجل املساهمة يف تقديم حلول ،وتخليق
عامل أكرث قدرة عىل املواجهة مبا ميتلكه من علمية وموضوعية.
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في التأصيل المفهومي للهو ّية
مصطفى بن تمسك
(تونس)

على سبيل المفتتح

يوجد من املسائل ما ينوء العقل بحملها وحسمها ،فيضطر إىل تعليق الحكم عليها ّ
ألن الزمن الواحد ال يسعها ،وألنها
ليست ملكية تاريخ بعينه ،بل ملكية التاريخ البرشي بر ّمته .ولكونها كذلك فقد باتت ملتصقة أيمّ ا التصاق ببنية العقل
التجريدية نفسها ،فقضايا الوجود أو ما نعبرّ عنه باملباحث األنطولوجية وامليتافيزيقية ،ومسائل الحق والخري والجامل
واملعاين الغائرة وراء الحياة الظاهرةّ ،
تقض سكون العقل والنفس ،ورغم ذلك ال يحدث الطالق البائن بينها.
ليست الهو ّية إال اجتامع وتقاطع هذه االنشغاالت واملباحث بشكل يتعذر الفصل بينها .فطبيعة املفهوم الفضفاضة
والعامئة مت ّكنه من االرتحال بيرس ومرونة من سجل إىل آخر .ولهذا تنبسط مباحث الهو ّية يف كل االتجاهات وتقع
يف مفرتق طرق عدة تخصصات :فمن الهو ّية كمنطق صوري ورمزي يالحق مواطن التناقض يف األشياء (موضوع علم
املنطق) ،إىل الهو ّية كبحث عن وحدة مفرتضة للوجود تالحق بدورها مواطن التكرث والحركة ،باحثة عن أصل مرجعي
ثابت (موضوع امليتافيزيقا) ،وصوالً إىل متثل العلوم اإلنسانية املشرتكة ملسألة الهو ّية باعتبارها آليات إثبات وجود فردية
وجامعية مكتسبة ،ال صلة لها بإحراج املاهية أو األصل أو السكون.1
وعىل هذا النحو يبدو خطاب الهو ّية «خطاباً متشابكاً ،ألنه يتح ّرك يف مجاالت متعددة» 2.ويف املقابل يبدو التعاطي
مع مسائله املتش ّعبة بشكل اختزايل وأحادي أو محاولة تجاوزه ،إمنا يرمي إىل القضاء عىل تص ّور م ّعني لإلنسان .هذا
التص ّور الذي يفرتض أننا ال ميكننا أن نع ّرفه انطالقاً من ذاته فحسب ،بل من خالل مختلف عالقاته وتفاعالته بذاته
وباآلخر وبالعامل وبالوجود وبالطبيعة .فهو ّية الكائن العميقة تتحدد داخل هذه «الشبكات التحاورية»Réseaux d> 3
 ”»interlocutionاملرتامية األطراف ،وليس فقط صلب العالقات االجتامعية املكتسبة .ومن مثة فتعريفنا لإلنسان يجب
ويوحد هذا الشتات يف تعريف شمويل قادر عىل استيفاء الرثاء التكويني للكائن
أن ميتد إىل هذه الكونية االنتامئيةّ ،
املتعدد األبعاد.
 - 1من خالل أعمال أريكسون  Eriksonوآنا فرويد  H. Freudفي مجال علم النفس بالتحديد ،نتبين ّ
أن مقوالت الهويّة في علوم اإلنسان عموماً ،على غرار
االستمرارية واالندماج واالختالف والوحدة والثنائية واإلنتاج واإلبداع والفرادة تناقض كليّاً مقوالت الهويّة المنطقية والميتافيزيقية .انظر المرجع:
Pierre Moessinger, Le jeu de l’identité, Paris. PUF, 2000, p. 97.
2 - Charles Taylor, «Le fondamental dans l’histoire», in Charles Taylor et l’interprétation de l’identité moderne. Centre
culturel international de Cerisy -la-salle, Cerf, et les Presses de l>Université Laval, 1998, p. 40.
3 - Charles Taylor, Les Sources du moi, la formation de l’identité moderne, Traduit de l’anglais par Charlotte Melancon,

Paris, Seuil, 1998. p. 57.
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تقع الهو ّية إذن يف قلب الرصاعات األبدية الهادفة إىل محاولة القبض عىل تعريف نهايئ لإلنسان ،ومن مثة االنتهاء
إىل إحدى اإلجابتني املصرييتني :إ ّما أن يكون وجود اإلنسان وجوداً غائياً ومتد ّبراً من قبل مد ّبر حكيم ،ومن هنا سيكون
علينا أن نجعل ترشيعات حياتنا مطابقة للغائيات النهائية للوجود ،أو أن يكون هذا الوجود رضباً من املصادفة ،وال
يلتزم الكائن البرشي بأ ّية رسالة أو تبعات ميتافيزيقية ،وتنحرص حياته باآلخر البرشي فحسب .وبهذا املعنى متثل الهو ّية
عصارة تجربة وجودنا يف العامل ،وهي تجربة نراها تتكرر يف كل عملية خلق جديدة ويف كل مظاهر الرصاع والنفوذ والقوة
واملوت والحرية واالستعباد .فداللتها اللغوية املبارشة تحيلنا إىل تلك الرغبة الحميمية لكل كائن يف أن يكون متطابقاً مع
كينونته ،وبلغة الهو ّية أن يكون هو-هوّ ،
ألن ذلك هو بالتحديد الرشط الرئيس الذي يؤهله لالختالف مع الغري ،وبالتايل
خوض مغامرة إظهار هذه الهو ّية املساوية يف البدء مع ذاتها لهذا الغري ودعوته لالعرتاف بهذا االختالف.
تتكثف إذن رمزيات الخلق والرصاع واملوت والحرية والعبودية يف جدلية الهو-هو والهو-اآلخر دون أن تتع ّلق
مبرحلة تاريخية أو إبستمية بعينها ،لكونها هي بالتحديد املعنى أو مجموع املعاين املحددة ملاهية الكائن .ومن هنا
فالتخيل عن رهان الهو ّية هو مبثابة التخيل عن املعاين القصية والغائرة يف عمق التجربة اإلنسانية.
ولذلك فالزعم أنها بؤرة رصاع ال يعرف توقفاً ،أو أنها ال تجدي نفعاً يف عرص انترصت فيه الثقافة العقالنية-
األداتية عىل مجمل نواحي الحياة ،إمنا يتعاطى مع الهو ّية يف بعدها الضيق ويف إحدى مامرساتها ،ونعني بها املامرسة
السياسية فحسب .فالهو ّية استثمرت سياسياً يف الخطابات القومية/العنرصية ،وانتهت تاريخياً وتجريبياً إىل تأجيج مشاعر
الكراهية واإلقصاء بني الشعوب .ولذلك يقع دوماً الخلط بني فلسفة الهو ّية وإيديولوجيات الهو ّية األصولية والشوفينية
والعنرصية.
على سبيل المقاربة:

 1ـ إحراجات مفهوم الهو ّية
عىل منوال الكل ّيات املفهومية املج ّردة كمفاهيم الحياة والوجود والحرية والخري والعدالة والجامل ...إلخ ،ما يزال
مفهوم الهو ّية يستفز بحضوره وملفوظه أنظمة العقل التي ألفت األداتية والحسابية والتقنني والنهائية.
ال ميكن ملاهية الهو ّية أن ُتر ّد إىل مجرد تعريف اسمي ،4ألنها بنية ذهنية ماهو ّية تتعاىل عن الحسم ،تت ّلوى عىل
التشظي ،تتص ّلب كلام حاولنا إمساكها وقولها ونظمها .فنحوها هو االختفاء واالحتجاب ،وبيانها هو بيان كيفيات ترحالها

 - 4الهويّة لغة من هوى يهوي هوّة« .والهويّة تصغير هوّة .وقيل :الهويّة بئر بعيدة المهواة» (الحفرة البعيدة القعر) .انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،الجزء الثاني ،ص  .170يحيلنا المعنى المعجمي للفظ الهويّة إلى «البئر» العميقة .وتحيلنا الدالالت المجازية للبئر إلى عمق
المفهوم نفسه وترسّ ب معانيه وغورها ،وبالتالي إلى استحالة استيفاء المعاني المحكومة بالعود األبدي لألصل ولصراع األصل والنسخة.

14

في التأصيل المفهومي للهو ّية

املتواصل ،وحركتها «هي بالضبط حركة توليد الفوارق واالختالفات ،إنها انتقال ملتو ملتبس من مخالف آلخر ،انتقال من
طرف التعارض للطرف اآلخر».5
الهو ّية إذن هي هذه الحركات االلتوائية واالختالفية والتعارضية ،أي تلك املسافات املتباعدة-املتقاربة يف الوقت
نفسه ،هي األبنية املرتاكبة ،هي الحقيقة والوهم ،6هي التبعرث الذي ال يسكنه العقل إال عىل سبيل التجريد والخيال
والوهم ،هي املحايثة والتعايل ،السياق والال-سياق ،الزمن والتيه ،الحضور والغياب ،الشهادة والغياب .ليست الهو ّية من
هذا املنظور النرثي سوى اسم آخر من أسامء الوجود ،بل هي إبستيمية الوجود ،وأعني بها فكره ونواته الثابتة واملتكررة
يف كل عملية خلق جديدة .إنها التكرار ويف الوقت نفسه التجدد الذي يتسم به الوجود .يقول مارتن هايدغر يف هذا
السياق« :نستطيع أن نطلق عصور الوجود عىل هذا االبتعاد املنري لحقيقة ماهيته ( ،)...فعنه تصدر املاهية املتسرتة
لقدره ،تلك املاهية التي تشكل تاريخ العامل .كل عرص من عصور التاريخ هو عرص يتيهّ .
وإن خاصية االبتعاد والتسرت التي
يتصف بها الوجود تتأىت من صبغته الزمانية».7
الهو ّية هي إذن التكرار واملعاودة ،الثبات واألصل الذي ال يغادر أصليته ،إنها خطاب البداية وخطاب كل بداية ،وما
أعرس خطابات البداية واالستفتاح والتدشني!
الهو ّية مبعنى األصل (األرخي) هي إرجاء الظهورّ .إن األصل فيها املحكوم لغة مبنطق املعاودة والتكرار ،8ليس سوى
الدميومة التي ال تنفصل عن الصريورة .إنها أصل ال ينفك عن االبتداء والحضور ،ذلك ّأن مكثها يف مستوى البدايات
«الصلبة» إمنا يوقعها يف ِعداد النسيان .لذلك فرشط حضورها هو إفصاحها يف كل م ّرة أي يف كل والدة جديدة عن ذاتها.
ذلك هو رشط إمكانها كبداية ينساب فيها الزمن وال مييضّ .إن هذا الرضب من الهو ّية الذي ال مييض هو ما يسميه بول
ريكور« :الهو ّية الفيزيائية العينية»  9،”»L>identité au sens du mêmeهذه الهو ّية هي التي «تفيد االستمرارية يف
الزمن ( ،)...حيث تواجه املختلف ،أي املتغري واملتحول» 10.يف مقابل “الهو ّية األخالقية”»L>identité au sens d> ipse
“ ،وهي هو ّية “ال تفيد أي إثبات لنواة مزعومة ثابتة يف الشخصية”.11

5 - Jacques Derrida, Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 197, p. 218.

 - 6الهويّة بالنسبة إلى دافيد هيوم «وهم» يتولد لدينا بالعادة وبمرور الزمن ،وال يوجد بالتالي مقابل أمبيريقي للهويّة في الواقع ،ففردية األشياء تحيلنا إلى
فكرة الوحدة ال إلى فكرة الهوية .انظر:
Fernando Gil, «Identité», in Encyclopédia Universalis, France S.A.1996, Corpus 11, p. 896.
7 - M. Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, 1962, p. 209.

 - 8الهويّة لغة تعني الثبات والتكرار والمعاودة ) .(Identité=toauto, idem=Le Mêmeانظر:
Pierre Tap, Identité, in Encyclopédia Universalis, op. cit, p. 898.
9 - Paul Riceour, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, pp. 12-13.
10 - Ibid. pp. 12-13.
11 - Paul Riceour. op. cit, p. 13.
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ّإن الهو ّية باملعنى األول هي النوع أو الجوهر أو املاهية التي تكرر نفسها من خالل األعراض املؤقتة ،أو ْ
قل إنها
املثال الذي ال يحيا إال بنسخه .أليست النسخة أو «اإلن ّية»  Ipséitéهي تلك الذات التي تحرض إىل العامل مجددة حياة
النوع؟ أو بلغة حنة آرنت أليس كل “قادم جديد” هو بداية جديدة لإلنسانية؟ .12وإذن فهو ليس مجرد نسخة مطابقة
لألصل من أسالفه ،بل كيان جديد يحمل رشط استمرار النوع .ففي التكرار ،تكرار الخلق يتو ّلد التجديد وتتشبب الحياة.
التكرار هو صنو التجديد .األصل يحرض كنوع ويختلف يف الفرديات .الحيوانية والنطق وهي الصفات املاهوية أو الطبائع
الثابتة يف النوع البرشي تتجدد يف الفرديات .رشوق الشمس وغروبها ودورانها حول األرض وتعاقب الليل والنهار والفصول
طبائع كسمولوجية تتكرر منذ األزل ولكنها ال تتشابه أبداً ،فالتكرار هنا ليس رتيباً ،ولو كان كذلك لتعطلت حركة الخلق
ولتوقف السيالن األبدي .إننا بالفعل «ال ميكن أن نسبح يف النهر نفسه م ّرتني» .ذلك هو الدرس الهرياقليطيس الرائع
يبسط لنا تالزم الصريورة يف صلب الجوهر أو الحركة يف صلب التكرار .الهو ّية كثبات وأصل يف الكينونة هي بعينها
الذي ّ
الكينونة (األنواع ،والطبائع الثابتة والسنن الكونية يف الخلق والطبائع الكسمولوجية).
تأىب هذه البنى والسنن املستقرة التناقض ،ألنها التوازن نفسه الذي تستقيم به حركة الحياة ،ولكنها يف الوقت نفسه
ال تتم ّكن من بسط ذاتها كسنن وقوانني توازن إال بالتناقض الذي تأباه .فالضد ال يستقيم حقاً إال بضده ،واملوت ال
يستقيم إال بالحياة ،والثبات بالتح ّول ،والعرض بالجوهر ،واملايض بالحارض واملستقبل .الهو ّية جدلية موت وحياة مستمرة:
ثبات يف الذات “ Constanceوتحولية” “ ،Mutabilitéذاكرة” “ ”Passeitéو”مستقبلية” «“ »Futirationبحيث ال ميكن
أن نتمثلها إال من منظور تاريخاين  Historialهايدغري تحرض من خالله رضوب األزمنة حيث تتبادل الظهور واالحتجاب
دون أن تتناىف”.13
وهكذا تتصالح النقائض العسرية داخل ماهية الهو ّية ،بحيث يتع ّذر عىل االندماج أن يقوم دون اختالف ،كام يتع ّذر
عىل الوحدة أن تقوم دون ثنائية.14
الهو ّية هي إذن “لوغوس الكرثة” 15ففيها تلتقي رضوب األزمنة وكل طبقات وأبنية األنا الفردية والجامعية .فقدر
الهو ّية أن تحيا منثنية عىل انشطارها إىل “هو ّية التشابه والثبات والجامعة” و”هو ّية االختالف والتعاكس والغريية”،16
وبعبارات أخرى يتح ّكم يف بنيتها قانونا «التفريد» « ”Individuationو”التوحيد”  :17”»Unificationفكل هو ّية تحيل يف
 - 12تقول ح .آرنت« :في كل عملية والدة يظهر شيء جديد .وباإلمكان القول إنه لم يظهر أي إنسان قبل ذلك» .انظر:
Hannah Arendt, La Condition de l’homme moderne, Paris, Calmman-Lévy, 1983, p.200 .
13 - Triki Fathi, La Stratégie de l’identité, Paris, Arcantères Edition, 1998, p. 32.
14 - Pierre Moessinger, Le jeu de l’identité, Paris, PUF, 2000, p. 97.
15 - Fernando Gil, «Identité», in Encyclopédia Universalis, France S.A.1996, Corpus 11, p.896 .
16 - I.Sow, «Identité masculine- identité féminine, esquisse théorique d’une analyse culturelle», Actes du colloque,

Psychologie différentielle des sexes, Tunis 16-20 Octobre 1984, p. 38.
17 - Paul Rasse / Nancy Nidol, Unité et Diversité, Les identité culturelles dans le jeu de la mondialisation, L’Harmattan,

2001, Introduction, pp. 14-15.
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التوحد باألنظمة
الوقت نفسه إىل ذاتها ،أي إىل الفرادة والفردية “الرقمية” ( Identité Numériqueمبدأ االختالف) ،وإىل ّ
18
الثقافية الكربى ( Identité Essentielleمبدأ الوحدة).
ّإن طبيعة مفهوم الهو ّية الفضفاض والعائم مت ّكنه من االرتحال بيرس ومرونة من سجل إىل آخر .ولهذا تنبسط
مباحثها يف كل االتجاهات وتقع يف مفرتق طرق عدة اختصاصات :فمن الهو ّية كمنطق صوري ورمزي يالحق مواطن
التناقض يف األشياء (موضوع علم املنطق) ،إىل الهو ّية كبحث عن وحدة مفرتضة للوجود تالحق بدورها مواطن التكرث
والحركة ،باحثة عن أصل مرجعي ثابت (موضوع امليتافيزيقا) .وصوالً إىل متثل العلوم اإلنسانية املشرتك ملسألة الهو ّية
باعتبارها آليات إثبات وجود فردية وجامعية مكتسبة ،ال صلة لها بإحراج املاه ّية أو األصل أو السكون .19وعىل هذا النحو
20
يبدو خطاب الهو ّية «متشابكاً لكونه يتح ّرك يف مجاالت متعددة».
ومن هنا فالتخيل عن رهان الهو ّية هو مبثابة التخيل عن املعاين القصية والغائرة يف عمق التجربة اإلنسانية .والحق
ّأن إجامع املتدخلني حول التعددية البنيوية والنحوية والباطنية املنطبعة واملسجلة أص ًال يف الربنامج الجيني لكل هو ّية
مسجلة وراثياً يف جيناتنا .21ولهذا ميكن القول ّإن اآلخرين
مثري للدهشة :فهناك بالفعل تعددية عميقة داخل كل فرد ألنها ّ
يحيون فينا كام نحيا بدورنا فيهم .22وعىل هذا النحو ،ال ميسك العقل بنية الهو ّية إال منشطرة ومتبعرثة ومتحركة ،أي وفق
قانوين الثبات والتح ّول ،التشابه والتعاكس ،الوحدة والواحدية.
18 - Alain Montefior, «Identité», in, Dictionnaire d’Ethique et de philosophie morale, dirigé par Monique Canto-

Sperber, Paris, PUF, 1996, pp. 740-741
 - 19من خالل أعمال أريكسون  Eriksonوآنا فرويد  H. Freudفي مجال علم النفس بالتحديد ،نتبيّن ّ
أن مقوالت الهويّة في علوم اإلنسان عموماً على غرار
االستمرارية واالندماج واالختالف والوحدة والثنائية واإلنتاج واإلبداع والفرادة تناقض كليّاً مقوالت الهويّة المنطقية والميتافيزيقية .انظر المرجع:
Pierre Moessinger, Le jeu de l’identité, Paris, PUF, 2000, p. 97.
20 - Charles Taylor, «Le fondamental dans l’histoire», in Charles Taylor et l’interprétation de l’identité moderne.

Op.cit, p. 40.
 21تجدر اإلشارة إلى ّ
أن أحدث مقال كتبه هابرماس كان «لفضح» الممارسات العبثية في مجال التالعب الجيني ،مبرزاً التبعات الخطيرة لمشروع البنية
الجينية الوراثية ،وفق ما يطلبه وما يرغب فيه األولياء (أي قبل تكون الجنين) .سيترتب عن ذلك  -يقول هابرماس -ظهور نموذج غير مسبوق من البشر:
«الشخص المبرمج جينياً» « ،”Personne programméeوهو نموذج سيكون مسلوب اإلرادة والحرية قبل أن يتخلّق ويخلق ،باتت مشاريع الهندسة
الوراثية ،إذن ،تهدد ً
فعال التنوع الجيني ،وبالتالي تنوع الهويّات الفردية مكرّ سة «مثلنة» جينية خطيرة .انظر:
J.Habermas, «Vers un eugénisme libérale?», Traduit par Christian Bouchindhomme, in Le Nouvel Observateur, 16
Janvier 2003, p .54.
 نحيل القارئ إلى سلسلة المقاالت التي كتبها يورغن هابرماس حول أحدث التحوالت الجينية وانعكاساتها القانونية وأبعادها الفلسفية:- «Esclavage génétique? les limites morales des progrès de la médecine de reproduction», in Une époque de transitions,
Traduit de l’allemand et de l’anglais par Christian Bouchindhomme, Fayard, 2005. pp. 231-237.
- «Ce n’est pas la nature qui interdit le clonage, c’est nous qui devons décider», in op.cit. pp. 237-245.
«La personne clonée ne serait pas une victime du point de vue du code civil», in op.cit. pp. 245-251.
 - 22يبتكر موران مفهومين لوصف طبقات الهويّة« :الهويّة الفوقية» «“ ”Supra- Identitéوالهويّة التحتية  ،“Infra-Identitéوتؤلّف طبقتا الهويّة ما
يسميه بـ «الهويّة المتعددة األشكال» « .”L>identité polymorpheانظر:
Edgar Morin, L’identité humaine, Vol. 5, Paris, Seuil, 2001 p. 73.
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إننا بالفعل ال نستطيع أن نتمثل الهو ّية إال بنقائضها ،أي بافرتاض ما ليس هي أو  -باقتصاد يف الجهد  -بإحالتها إىل
رضوب من التشابهات واالستعارات واملجازات التي تح ّررها من ربقة املفهوم الكيل واملتعايل لتضعها يف لغة ووقائع العامل
املعيش“ .الهو ّية ليست إذن مبارشة وال متسك تجريبياً ،بحيث ال نقرتب منها إال بجهد تجريدي وبإجراء مقارنات وتباينات
بني السامت األساسية للفرد”.23
 -2براديغامت الهو ّية وتطبيقاتها
أثبتت املعالجة املفهومية لظاهرة الهو ّية استبطانها لخصوبة ديالكتيكية يتع ّذر عىل العقل إمساكها إال عىل سبيل
التجريد .يرتاوح ديالكتيك الهو ّية بني املعاودة واالختالف ،بني اإلثبات والنفي ،بني الوحدة والتعدد ،وميت ّد عىل رضوب
األزمنة بالتساوي بحيث يكون الحضور غياباً والغياب حضوراً .وبعبارة أخرى ،تتبادل هذه املقوالت مواقعها لتمنح الهو ّية
دوماً حضوراً متجدداً .والسؤال الذي يطرح اآلن :هل ستحرض الهو ّية يف مضامر املامرسة بهذه الروح الديالكتيكية العالية،
أم ستتخلىّ اتجاهات الهو ّية عن هذا الزخم الداليل الذي يقيم يف بنية املفهوم؟
إذا أحصينا اتجاهات الهو ّية وخطاباتها فلن نعرث عىل أكرث من نوعني :خطاب ينترص لبنية الثبات واملعاودة والتكرار
يف الهو ّية ،وخطاب ينترص لبنية االختالف والتعدد والنسبية يف الهو ّية ذاتها .الخطاب األول ومتثله حركات الهو ّية التي
سنطلق عليها صفة «املحافظة» .أ ّما الخطاب الثاين فتمثله حركات الهو ّية الفردية الحديثة التي يطلق عليها تايلور
ومايكل ساندال وويل كمليكا «املتح ّررة» .24”»Désengagé
أ -الهو ّيات املحافظة:
نقصد بهذا الرضب من الهو ّية ّ
كل هو ّية تستمد فكرها وفلسفتها من خارج الذات ومبنأى عن إرادتها .وقد يكون
هذا الخارج وجوداً أو طبيعة أو إلهاً أو تاريخاً أو ثقافة أو عرقاً أو ديناً أو قومية .عندما يقوم خطاب هو ّية ما عىل إحدى
هذه العنارص أو بعضها ،فإننا نصفه بـ «املحافظ» ،ألنه ال ينطلق من داخلية الذوات بل من خارجية األشياء .ولذلك
سريغم الذوات عىل تكييف هوياتهم الذاتية وفق هو ّيات قبلية يجدونها جاهزة.
ولنأخذ منوذجني لذلك :األول قديم ،وفيه نربز كيفية تل ّقي القدامى لهوياتهم الذاتية والجامعية من طريقة متثلهم
لصلتهم بالوجود .والثاين حديث ،وفيه نربز كيفية تل ّقي املحدثني واملعارصين هوياتهم من طريقة متثلهم للرتاثُ .تفهم
23 - Ibid., p. 96.

 - 24انظر:
- Charles Taylor, «Le juste et le bien», Revue de métaphysique et de morale, n°1, 1988, p. 36.
-W.Kymlicka, «Le sujet désengagé», in libéraux et communautariens, op .cit, p. 276.
- Michael Sandel, «La république procédurale et le moi, désengagé», in André Berten, Pablo Da Silveira et Hervé
Pourtois, Libéraux et communautariens, op .ci t, p. 262.
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الهو ّية لدى القدامى يف مستوين :مستوى التناغم مع نظام الكون 25،ومستوى التناغم مع األنظمة االجتامعية .ونالحظ
ّأن ما يشرتك فيه املستوى األول والثاين هو فكرة التناغم .ما املقصود بالتناغم وما غاياته؟
ـ الهو ّية األنطولوجية :التناغم مع ال َقدرية الوجودية
يجب اإلشارة إىل أننا ال نفهم مطلب التناغم مبعزل عن تركيبة اإلنسان الثنائية :روح أو نفس ،ومادة أو جسم.
هذه الثنائية البنيوية هي التي جعلت منه نصف إله ونصف شيطان .من هذه الثنائية سيتناسل سلم القيم األخالقية
التفاضلية :الخري والرش ،والخلود والزوال ،واألعىل واألسفل ،الجليل واملنحط .... ،إلخ.
اقرتنت قيم الخري والثبات والخلود بالجواهر واملاهيات الثابتة ،يف حني تعلقت قيم الزوال والرش والفساد باألعراض
والكرثة .وملّا كان نظام الكون ثابتاً ومتكرراً رغم تغيرّ أعراضه ،فقد كان يف نظر القدامى الرمز األعىل للكامل واالكتامل
والثبات والخلود .ولهذا تع ّلقت ه ّمة اإلنسان القديم بالتشبه بنواميسه والتزام نظامه ،اعتقاداً منه ّأن الحكمة إمنا تكمن
يف البحث عن عنارص التشابك بينه وبني نظام العناية اإللهية الحال يف الطبيعة .ويف املقابل التخليّ عن ميوالت الجسد،
ألنها ال تعدو أن تكون رمزاً للكرثة واالضطراب والخلل.
بات يتعني إذن أن نتل ّقى هويتنا من الهو ّية املنبسطة يف نظام الكون (األفالطونية والرواقية منوذجان) ،وأن ننجز
حركة العودة إىل األصل الذي فاضت منه النسخ .وإذا عجزنا عن العودة بنسختنا إىل أصليتها منكث يف مستوى النسخ،
أي يف مستوى عامل الكرثة واالضطراب فال نتع ّرف ال عىل ذواتنا وال عىل الكون .26كان يكفي أن يتطابق فكر املرء مع
اللوغوس الحال يف الطبيعة حتى يدرك ّأن هويته ال تعدو أن تكون ظ ًال لهو ّية الوجود (الرواقية منوذجاً) .فليس من طبع
اإلنسان الذي حددته الطبيعة بالشكل الذي هو عليه أن يغيرّ من نظامهاّ ،
ألن ذلك اخرتاق لسننها وانخرام لعدالتها وهدم
ملراتبيتها .الطبائع ثابتة وفطرية ،وال ميكن أن نغيرّ وضعاً قد ُيغيرّ من نظام الطبيعة وقوانينها ويج ّرنا إىل الفوىض .تكمن
الحكمة إذن يف التزام كل امرئ موقعه األنطولوجي واالجتامعيّ ،
ألن يف هذا االلتزام يتحقق االنسجام والعدل.
لقد كانت الهو ّية مقرتنة بفلسفات الحضور امليتافيزيقية الكربى (الواحد البارمنيدي ،واملثال األفالطوين ،والجوهر
األرسطي ،والديالكتيك الهيغيل) .عبرّ ت هو ّية اآلحاد هذه عن نفور اللوغوس من مظاهر التناقض واالضطراب والتكرث،
ويف املقابل ميالنه للسكون والتوقف واالنسجام .كان اللوغوس رمزاً لكامل الواحد وثباته يف ماهيته وعدم تناقضه رغم
تغيرّ األعراض وتكرث األحوال املتناسلة منه (نظرية الجوهر األرسطي).
25 - Charles Taylor, «Legitimation Crisis?» in Philosophical Paper I, op .cit. p. 258: «For the pre-modern, I want to

argue, I am an element in a larger order. On my own, as a punctual existence outside of it, I should be only a shadow,
an empty husk.
 - 26يالحظ جيل دلوز ّ
أن األفالطونية تقابل بين نوعين من النسخ :النسخة ـ األيقونة  ،Icôneوهي عبارة عن صورة تتمتع بالتشابه ،والسيمالكر
 ،Simulacreوهي عبارة عن صورة بال تشابه .األيقونة تقوم على الشبه والوحدة مع النموذج ،أمّا السيمالكر فهو يقوم على االختالف ،وينطوي على
الالتشابه .األيقونة تكرر النموذج في حين يتمرد السيمالكر عليه .انظر:
Jacques Derrida, L’écriture e la différence, op .cit, p. 166.
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وتبعاً لذلك مل يعالج اإلغريق قضية الهو ّية يف مستوياتها اإلتيقية والسياسية والحقوقية ،فالهو ّية عندهم كانت
النقيض الجديل للكرثة .ال عالقة مليتافيزيقا الهو ّية بدالالت الهو ّية هنا كإرادة أفراد أحرار ،ال تتحدد هوياتهم وفق أي
مرجعية خارجية (الوجود ،امليتافيزيقا ،املثل ،الله ،الطبيعة) ،بل وفق ما يرونه مناسباً لتأويالتهم الفردية.
ـ الهو ّية «املجتمعية» :التناغم مع ال َقدَرية الطبقية:
بأن الرؤية األنطولوجية تش ّكل القاعدة الفلسفية النظرية للحياة العمليةّ ،
إذا س ّلمنا ّ
فإن ما قيل عن ثبات الهو ّية
األنطولوجية وجاهزيتها سينسحب أيضاً عىل الهو ّية االجتامعية والسياسية والثقافية ،وستخضع هذه بدورها لفكرة
الطبائع القبلية الثابتة.
الطبائع ثابتة واألدوار االجتامعية تتحدد بالج ّبلة التي ُجبل عليها كل فرد ،وال سبيل لتغيري املقادير املق ّررة سلفاًّ ،
ألن
ذلك ُيع ّد «مترداً» عىل نواميس اللوغوس ،وعىل أحكام العدالة املاورائية التي أوجدت هذا للعبودية املستدمية ،وخلقت
ذاك للسيادة األبدية .لهذا السبب رمبا افتقرت املجتمعات القدمية إىل الديناميكية االجتامعية والسياسية وأصيبت بالركود
والتص ّلب.
يفرتض نظام الكون الثبات والدوران واملعاودة يف كل حلقاته وأنظمته .فالتقسيم األخالقي للموجودات إىل كائنات
عليا وسفىل ،والتقسيم األنطولوجي إىل عاملني متفاضلني بالقيمة واملاهية :عامل ما فوق القمر وعامل ما تحت القمر
(أرسطو) ،يجب أن يعاضده عىل املستوى املجتمعي تقسيم طبقي يجعل من السادة سادة بالفطرة وبالقدر الذي
وس ّخروا لخدمة أولئك
انتخبهم ،وح ّملهم هذه املرتبة وهذه املسؤولية ،وعامة وعبيداً وحراساً ُخلقوا من معادن بخسةُ ،
الذين انتخبتهم األقدار ليكونوا من عجينة الذهب الخالص.
ولعل تشبيه اختالف الناس انطالقاً من مجاز املعادن كام يربره أفالطون يف الجمهورية ،إمنا يؤكد استحالة تغيري
الطبائع املعطاة ،مثلام يستحيل عىل الذهب أن يتحول إىل نحاس ،والعكس صحيح .لكن ما يالحظ يف التقسيم الطبقي
األفالطوين واإلغريقي عامة هو أنه ال يتوجه إىل هويات األفراد ،بل إىل الجامعات الدموية التي شكلت املجتمع الطبقي
ملالك العبيد يف أثينا .واملقصود باملعادن التي ُق ّد منها ُّ
كل فصيل اجتامعي هي الدماء التي تجري يف أوعية ّ
كل تشكيلة
اجتامعية :السادة ـ الحراس  -العا ّمة والعبيد والغرباء.
الهو ّيات الفردية مل تكن موضوع جدال لدى اإلغريقّ ،
ألن الفرد ال يوجد إال باعتباره جزءاً من منظومة أنطولوجية
وطبقية وأخالقية جاهزة ،وهو ال يستطيع مغادرتها ،أو تغيري مقاديرها أو التمرد عليها ،ألنه فاقد لكل إرادة اختيار ،ثم
ّ
ألن من يختار املصائر ويحدد الهو ّيات الضخمة والجاهزة هي األيادي الخفية التي تعمل وراء ظهورنا.
وبإيجاز نقولّ :إن اإلغريق مل ينشغلوا البتة بالهو ّيات الفردية ،ألنهم كانوا مهووسني بتأسيس األنساق الضخمة،
أنساق الوجود واملعرفة واألخالق والسياسةّ ،
وألن طبيعة املجتمعات العبودية كانت ال تجيز مثل هذا التفكري ،الذي اقرتن
-حرصياً -بالحداثة الغربية ،باعتبارها قد حررت الفرد ّيات من سلطة الكل ّيات.

20

في التأصيل المفهومي للهو ّية

ب  -الهو ّيات الفردية «املتح ّررة»:
إذا كانت الهو ّيات املحافظة قد استلهمت من فكرة الهو ّية بنية الثبات واملعاودة والشموليةّ ،
فإن الهو ّيات الفردية
«املتحر ّرة» ستستلهم الوجه اآلخر للهو ّية ،وأعني به قيم االختالف والتف ّرد واملغايرة والنسبية .كيف ظهرت الهو ّيات
الفردية «املتح ّررة»؟ وما رهاناتها الحقيقية؟
سعياً لفهم ظروف نشأة هذا النمط من الهو ّية ،يتعني علينا العودة إىل لحظة الحداثة .اقرتنت لحظة الحداثة بحدثني
متالزمني :يتمثل األ ّول يف ذلك االنقطاع الكيل عن العامل القديم وهجر ترسانته امليتافيزيقية الثقيلة ،أ ّما الثاين فيعلن ميالد
الذات والذاتية الظافرة.
أدى الحدث األول إىل أفول ميتافيزيقا الهو ّية ،وتبعاً لذلك انهيار قيم العبودية واإلقطاعية واألرستقراطية القامئة عىل
نظرية ثبات الطبائع واألدوار االجتامعية .أ ّما الحدث الثاين فقد أدى إىل تنامي قيم الحرية واملساواة القانونية .يف خضم
عرص الثورات هذا سينبجس الوعي الهووي الفردي باحثاً عن هو ّية فريدة ال تكون نسخة وفية لبنية الوجود امليتافيزيقي،
بل نسخة وفية من ذاته .ويعني هذا ّأن الرهان بات منص ّباً عىل مدى وفاء الذات لذاتيتها وخصوصياتها ،ومدى مقاومتها
للبداهات وألشكال التبعية السلبية املعطلة للحرية واإلبداع.
اقرتنت الحرية الحديثة باستكشاف هو ّية األنا ،وبتح ّمل هذا األنا الناشئ مسؤولية وجود عا ٍر من كل التحديدات
القبلية الجاهزة .أزاحت هذه الهو ّية الناشئة الهو ّيات التقليدية الجاهزة ،وحازت تبعاً لذلك عىل رضوب مختلفة من
الحرية القانونية والسياسية واألخالقية واملعرفية.
تحررت الذات الحديثة من ثقل الهو ّيات الجاهزة ،وباتت سيدة عىل ذاتها وعىل العامل .بيد ّأن هذا الشعور باالعتداد
واالستقاللية وثقتها املفرطة يف قدرات عقلها األدايت/النفعي والحسايب سيدفعها شيئاً فشيئاً إىل التخيل نهائياً عن ارتباطاتها
والتزاماتها الثقافية واالجتامعية بعد انهيار سنداتهام األنطولوجية .يقول تايلور« :را َف َق ميالد الهو ّية الذاتية شعور بالغبطة
والقوةّ ،
ألن الذات مل تعد مقيدة يف تحديدها بنظام خارجي ،ويف الوقت نفسه انصهر مفهوم الذاتية الحديثة مبفهوم
27
الحرية الجديدة .»...
إذن اقرتنت «حرية املحدثني» بالقدرة عىل إنجاز حركة االختالف عن السائد واملألوف واملشرتك ،حتى ولو أدى ذلك
إىل االصطدام بالثوابت الجامعية .وبهذا الشكل قد ينقلب االختالف إىل أداة مد ّمرة للوحدة األخالقية الجامعية الدنيا:
فـ «االختالف املوعود يغدو خالياً من كل معنى» ،28إذ قد تتف ّرق السبل وتختلط الحقائق وتتساوى النامذج السلوكية.
ومن وجهة النظر الرتبوية لن يحظى أيّ منوذج أخالقي أو سلويك بالجدارة التي تجعل منه مرجعية تستلهم منها النظم
الرتبوية قواعد عملها.
27 - Charles Taylor, Hegel, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, p. 9-8.
28 - Ibid., p. 46.
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ويف وضع كهذا -انعدمت فيه آليات التمييز األخالقي وتساوت فيه السلوكيات السوية والالسوية وغابت عنه مناذج
االستلهام -إىل من ستؤول قيادة املجتمع؟ أم ّأن مثل هذا املجتمع مل يعد بحاجة إىل من يقوده ،السيام بعد أن تح ّيدت
الدولة عن التدخل يف تحديد منط الحياة الجديرة بأن ُتعاش ،وبعد أن تس ّلم األفراد مسؤولية إدارة حياتهم بأنفسهم؟
متحورت هموم الهو ّية الفردية الحديثة عىل تكثيف وترية التح ّرر من ّ
كل أشكال التبعية ،وبالتايل مصادرة الهو ّيات
الجاهزة وعدم االكرتاث مبجمل االرتباطات املوضوعية التي ش ّكلتها كذات ح ّرة ومريدة وفاعلة.
أدى التحرير الكيل للهو ّية الفردية الحديثة إىل اإلفراط يف االختالف ،إىل حد فقد معه ّ
كل داللة تأسيسية جامعية،
بل انقلب هذا االختالف املفرط إىل رضب من «التذرية»  ،Atomismeومنه إىل شكل من “املثلنة” Homogénéité
واملشابهة ،ذلك ّأن الناس إذا تشابهوا يف كيفية ومضمون االختالف فقد وقعوا يف “االختالف -املتشابه” .وبذلك وصلوا
إىل التشابه من طريق االختالف .ولهذا فواقع التذرية الذي أوجده مناخ الحريات الفردية االختالفية سينتهي إىل تشابه
األفراد يف السلوك االختاليف ،وسنجد أنفسنا م ّرة أخرى تحت هيمنة إيديولوجيا التطابق والتشابه ،وهي اإليديولوجية
عينها التي أبطل االختالف يف شكله الفردي الحديث مفعولها عىل الذوات الحرة .وبالنتيجة مل يحرر االختالف الفردي
الذات من ميتافيزيقيا هو ّية الواحد إال ليضعه من جديد يف ميتافيزيقيا الحقيقة “الذاتوية” ،أو بتعبري جفري رميان يف
“مثال السيادة الفردية”.29
من ميتافيزيقيا إىل أخرى ّ
يظل الشكل هو نفسه وال يتغيرّ سوى املضمون .ولعل املفزع حقاً يف مثل هذا التقلب هو
اعتقاد اإلنسان الحديث بأنه يتط ّور ويتقدم بالنظر إىل الزمن املايض .والواقع ّأن ما ُيس ّمى بـ “التقدم” ال يعدو أن يكون
تقدماً علمياً وتقنياً ،أ ّما مثن هذا التقدم األحادي البعد فهو تراجع عامل اإلنسان القيمي والرمزي.
يسعى خطاب الهو ّية يف انفتاحاته املختلفة إىل استعادة التوازن املفقود بني لحظة الفرد املمكنة ولحظة الجامعة
الدامئة .وهي التعادلية العسرية التي افتقدتها املجتمعات الليربالية ،بحيث فشلت ليس فقط يف املحافظة عىل املقومات
الجامعية واملدنية ،بل أيضاً يف تحقيق الحر ّية الفردية املسؤولة.

29 - Jeffry Reiman, «Liberalism and its Critics», in The Liberalism – Communitarianism Debate Edited by C.F.Delaney,

Rowman and Littlefield Publishers .INC. United States of America, 1994, p. 23.
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في قضية الهو ّية:

التباس المفاهيم عند «اإلسالم السياسي»
محمد شهيد
(المغرب)

مقدمة:

منذ القديم واإلنسان يحاول إثبات ذاته والبحث عماّ مييزه عن غريه من املخلوقات التي تتقاسم معه الحياة عىل
هذا الكون الفسيح .فمع سعيه الحثيث للحصول عىل قوته اليومي ،سواء بالصيد أو بالزراعة أو بأي نشاط اقتصادي آخر،
كان يبذل جهداً مضاعفاً من أجل الدفاع عن نفسه ،ويدرأ ّ
كل ما يهدد كيانه مع أقربائه ،لذلك كانت الهو ّية حارضة منذ
أزمان سابقة.
لكنّ الالفت لالنتباه ّأن الرصاع عند اإلنسان يف الفرتات املتأخرة تغري إىل رصاع عىل املستوى الفكري والفلسفي
يف أفق التنظري للمرحلة املقبلة وتحديد طبيعتها .لذلك طفت عىل السطح نظرية فوكو ياما القائلة مبا سامه “نهاية
التاريخ” ،1حني يربز عوملة الدميقراطية الليربالية باعتبارها صيغة نهائية ملسرية التسيري وتدبري الحكومة عند البرشية .وقد
خلفتها نظرية صدام الحضارات لصامويل هنتغتون الذي يؤكد ّأن الرصاعات التي سيشهدها العامل لن تكون بني البلدان
القومية انطالقاً من اختالفاتها السياسية واالقتصادية ،بل سيكون املحرك األساس فيها األسس الثقافية والحضارية.2
هاتان النظريتان ح ّركتا بقوة قضية الهو ّية عىل الصعيدين املحيل واإلقليمي وحتى العاملي ،وأحدثتا تأثرياً فكرياً عىل
جميع األصعدة .وهو ما دفع العديد من الخرباء لتفسري العديد من الرصاعات ،عىل جميع امليادين ،انطالقاً من هاتني
النظريتني.
وقد ساهم يف تشكيل هذا الواقع ،وساعد يف هذه الرصاعات ظهور تيار سيايس كبري يف الساحة العربية واإلسالمية
يستمد رشعيته من املرجعية اإلسالمية ومن تراث األ ّمة .مماّ مهد الطريق لظهور تيار كبري يف الواقع العريب اإلسالمي شغل
الدنيا من حيث القوة واالنتشار واملساهمة يف صنع الحدث ،إنه “اإلسالم السيايس”.

 - 1فرانسيس فوكوياما« :نهاية التاريخ واإلنسان األخير» ،إشراف المراجعة والتقديم :مطاع صفدي ،مركز اإلنماء القومي ـ بيروت  ،1993ص 25
 - 2صامويل هنتغتون« :صدام الحضارات...إعادة صنع النظام العالمي» ،ترجمة :طلعت الشايب ،سطور ،ط1999 ،2 :
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وبغض النظر عن التسمية واملصطلح ،وكذلك بغض النظر عن االتفاق أو االختالف مع إيديولوجيته ورؤيته للواقع
واملستقبلّ ،
فإن هذا التيار ساهم بشكل كبري يف تحريك بركة الهو ّية وإشعال الرصاع حولها من خالل اشتباكه مع باقي
املكونات السياسية والثقافية التي تساهم يف تأثيث الواقع العريب اإلسالمي.
وإذا ركزنا النظر عىل هذا املكون ـ مكون اإلسالم السيايس ـ فإنه لتحقيق العديد من أهدافه وطموحاته فقد استند
عىل رؤية تنطلق من الرشع ومن الرتاث .هذا االستناد إىل هذين املكونني دفعه إىل الحفر يف املفاهيم واملصطلح  -ورمبا ـ
اختطافها وتحميلها ملضامني مل يقف عندها طوي ًال أهل التخصص إلظهار زيف هذا العمل ،كان لِليَ ِّ عنقها األثر البالغ عىل
توظيفها ضمن نسق أخرجها عن إطارها الصحيح .لقد وظف اإلسالم السيايس هذه املعاين يف رصاعاته مع باقي املكونات
باعتباره منافحاً ومناض ًال ضد خطف الهو ّية واغتيالها من قبل ما يظنه أعداء األ ّمة وعمالؤها.
تحاول هذه الورقة الوقوف عند بعض املفاهيم وربطها بقضية الهو ّية التي أقلقت العديد من الباحثني واملهتمني
فض ًال عن عامة الجامهري .وهي املفاهيم التي رسعان ما يظهر تهافتها برسعة عند أول امتحان معريف علمي ،مماّ يطرح
عدة تساؤالت تؤرق الباحثني املدققني بعيداً عن التأثري اإليديولوجي والسيايس الذي يعمي كثرياً من املنحازين إىل هذا
الفريق أو ذاك.
كيف تم اختطاف هذه املفاهيم من قبل هذا التيار؟ وكيف تم له توظيفها يف غياب تام عن املؤسسات املعنية أو
أهل التخصص من الباحثني والعلامء؟ وكيف أججت هذه املفاهيم الرصاعات الفكرية والسياسية؟
وكيف أثرت هذه العملية ـ عملية اختطاف املفاهيم ـ عىل قضية مهمة يف الواقع مثل قضية الهو ّية؟
هذه األسئلة وأمثلتها ـ وكذلك غريها كثري ـ تستنفر العلامء واملفكرين والفالسفة واملؤسسات الرسمية وغري الرسمية
للقيام بالواجب أمام هذا التوظيف غري العلمي ملصطلحات أصيلة نظيفة لطختها أيدي متطرفني مترسعني ،زادهم املعريف
والرشعي ضعيف إن مل يكن منعدماً أص ًال.
أوالً :في الهو ّية

ّإن القضايا الكربى التي تثري الرأي العام والخاص متعددة ،ليس فقط يف املنتديات ومراكز األبحاث واملعاهد والنقاشات
الثنائية والهامشية ،وعىل رأس هذه القضايا قضية الهو ّية .وهي قضية غري جديدة ،وإن كانت الهالة أو املداخل التي
تم تناولها بها مختلفة متاماً .فإذا كان املدخل اللغوي والبياين هو الذي يحسم العديد من املفاهيم واملصطلحات ّ
فإن
املقاربات الجديدة يكون لها قول آخر .ولعل من أهمها املقاربة الفلسفية واملقاربة االجتامعية وحتى السياسية.
و”الهو ّية” إذ أصبحت قضية مركزية ومحورية يف الخطابات املعارصة ،فإنها كذلك صارت مثار نقاش وجدال انطالقاً

من الزاوية أو الرؤية املعرفية أو اإليديولوجية التي ينطلق منها املهتمون لتفسريها أو ملعالجة القضايا التي تثريها.
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وقد جاء يف الرتاث العريب ّأن “هو ّية اليشء عينيته ووحدته وتشخصه وخصوصيته ووجوده املنفرد له الذي ال يقع
فيه اشرتاك .والهو هو معناه الوحدة والوجود ،فإذا قلنا زيد هو كاتب معناه زيد موجود كاتب” 3.ومماّ ورد كذلك ّأن
الهو ّية هي “الحقيقة املطلقة املشتملة عىل الحقائق اشتامل النواة عىل الشجرة يف الغيب املطلقة”.4
وتوظيف “الهو ّية” يكون يف ميادين متعددة وكثرية ،ومنه ما ذكر يف “دليل أكسفورد” حيث قال :الهو ّية (التامهي).
أحياناً تستخدم كلمة “نفس” ،لتشري إىل التامثل (التامثل النوعي) ،كام يف قولنا“ :عُ ْمر ريتشل هو نفس عُ ْمر توين ،ونفس
الطول يف املايض” ،وأحياناً تستخدم لتشري إىل ّأن ما ُس ّمي مرتني يتوجب أن يحسب م ّرة واحدة (التامثل العددي) ،كام يف
5
قولنا“ :نجمة الصباح ونجمة املساء هام نفس الكوكب”...
ومليكشيليل تعريف للهو ّية جاء فيه“ :ميكن تعريف الهو ّية بوصفها منظومة من املعطيات املادية ،واملعنوية،
واالجتامعية التي تنطوي عىل نسق من عمليات التكامل املعرفية .فالهو ّية ليست جامدة ،بل هي حقيقة تتطور وفقاً
ملنطقها الخاص الذي يتجسد يف عمليات التقمص واالصطفاء .وهي يف سياق تطورها تتحدد عىل نحو تدريجي ،وتعيد
تنظيم نفسها ،وتتغري من غري توقف ،وذلك إىل حد تكون فيه قادرة عىل تحديد خصوصية الكائن اإلنساين .وهي تنطوي
6
عىل دينامية داخلية مامثلة ملنظومة العمليات املعرفية والعقلية التي تشكل اإلحساس بالهو ّية”.
وبذلك فالهو ّية مفهوم ترتنح معانيه بني عدة مدلوالت أهمها السامت واملميزات التي متيز الفرد أو الجامعة أو األ ّمة
عن غريها .كام ترمز من جانب آخر إىل ما هو خصويص وكذلك ما هو ذايت فيام يتعلق باللغة والعقيدة والحضارة والتاريخ
والجنس والعرق .فهي بهذا خليط منسجم من القيم والتقاليد واألفكار والثقافة تختص به جهة ما عن غريها من الجهات،
ينتقل بني هذه الجهات بالتوارث .وبكلمة أخرى فهي “الشفرة التي ميكن للفرد عن طريقها أن يتعرف عليه اآلخرون
باعتباره منتمياً إىل تلك الجامعة .وهي شفرة تتجمع عنارصها العرقية عىل مدار تاريخ الجامعة (التاريخ) من خالل
تراثها اإلبداعي (الثقافة) وطابع حياتها (الواقع االجتامعي) .باإلضافة إىل الشفرة تتجىل الهو ّية كذلك من خالل تعبريات
خارجية شائعة مثل :الرموز ،األلحان ،العادات ،التي تنحرص قيمتها يف أنها عنارص معلنة تجاه الجامعات األخرى ،وهي
أيضاً التي متيز أصحاب هو ّية مشرتكة عن سائر الهو ّيات األخرى .ولكنّ املالمح الحقيقية للهو ّية هي التي تنتقل بالوراثة
7
داخل الجامعة ،وتظل محتفظة بوجودها وحيويتها بينهم مثل :األساطري والقيم والرتاث الثقايف”.
ويف مقابل ذلك ّ
فإن االستغالل البشع لهذا املفهوم دفع بالغرب إىل وضعه يف ثنائية متقابلة متناقضة“ .نجد ّأن
اإلدراك الغريب للهو ّية يتأرجح بني نقطتني متناقضني :األوىل نقطة صلبة تقوم عىل ثنائية قطبية حادة (أنا يف مقابل اآلخر)،
 - 3أبو نصر محمد بن محمد الفارابي (339هـ)« :التعليقات» ،دائرة المعارف العثمانية ،جمادى اآلخرة  ،1346ص 21
 - 4علي بن محمد الجرجاني (816هـ)« :التعريفات» ،دار الكتب العلمية ـ بيروت  -ط ،1988 ،2 :ص 257
 - 5تدهوندرتش« :دليل أكسفورد للفلسفة» ،ترجمة نجيب الحصادي ،المكتب الوطني للبحث والتطوير ليبيا (د ،ط ،ت) 995/4
 - 6إليكس ميكشيللي« :الهويّة» ،ترجمة علي وطفة ،دار النشر الفرنسية ،ط ،1993 ،1 :ص ص 129-130
 - 7عبد هللا الشامي« :إشكالية الهويّة في إسرائيل» ،سلسلة عام المعرفة ـ الكويت  -ع ،224 :أغسطس/آب  ،1978ص 7
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كام فعل النازيون والصهاينة يف الغرب وبعض السلفيني والقوميني املتعصبني ،أ ّما الثانية فهي نقطة سائلة تذوب فيها
8
الحدود والهويات”.
وأمام هذا القفز من فوق املفاهيم والتضخم يف استغاللها أصبحت الهو ّية تشكل هاجساً يقض مضجع الشعوب
مخافة الوقوع يف املحظور .ذلك أنها قد تتحول بفعل سوء توظيفها أو التطرف والتزمت يف التمسك بها إىل دافع للتجزيء
والتفتيت ،يف الوقت الذي كانت فيه دافعاً وحافزاً للجمع واللم والضم والتوحيد .لذلك يدعو املسريي إىل التعامل مع
هذا املفهوم انطالقاً من صورته املجازية وعدم االلتفات إىل جوهريته الثابتة ،فيقرتح “أن ننظر إىل الهو ّية باعتبارها صورة
مجازية ال جوهراً ثابتاً ،وطرح فكرة “اإلنسانية املشرتكة” بدالً من فكرة “اإلنسانية الواحدة” التي يطرحونها يف الغرب،
فاإلنسانية املشرتكة نابعة من الفكرة اإلسالمية التي تقوم عىل ّأن كل البرش داخلهم إمكانيات ال تتحقق إال داخل زمان
ومكان ،واإلنسان هو الكائن الوحيد الذي ميكن أن يرقى فوق إنسانيته وميكن أن يهبط دونها .أنا ال أفرتض ّأن الهو ّية
العربية اإلسالمية تفصلنا عن اآلخرين ومتنحنا حقوقاً مطلقة كام فعلوا يف أملانيا النازية ويف التشكيل االستعامري الغريب.
لكني أرى ّأن الهو ّية العربية هي مجموعة من السامت اإلنسانية املختلفة التي قد تسم جامعات إنسانية أخرى ،ولكنها
9
توجد بشكل معني وبرتتيب محدد يعطي الهو ّية العربية فرادتها”.
ّإن الهو ّية يف أساسها دعوة إىل حامية اإلنسان وصيانته بتحقيق إنسانيته ضد كل أشكال املسخ واإلقصاء من مرسح
اإلبداع وتحقيق األمل يف العيش املشرتك بني بني اإلنسان .لذلك ّ
فإن “ظهور الهو ّية يف القرن العرشين مسألة لها داللة؛
فهي حامية لإلنسان ضد عمليات التنميط الزاحفة ،وضد العوملة التي كانت توجد بشكل جنيني يف بداية القرن وأصبحت
اآلن مسيطرة ومهيمنة ،فمن هذا املنظور الهو ّية مهمة .فالهو ّية يف الواقع شكل أسايس من أشكال املقاومة رشط أال
تتحول إىل “غيتو” يدخل فيه اإلنسان ويتخندق .ففي الدولة اإلسالمية مث ًال كان يوجد هويات مختلفة ،لكن مع ذلك
كانت غري متنازعة .ولعل الفن اإلسالمي هو أكرب دليل عىل التنوع واالختالف ،لدرجة ّأن بعض املؤرخني الغربيني ينفون
وجود فن إسالمي بسبب تنوعه ،ويف الواقع هناك فن إسالمي هندي ،وإسالمي عريب ينقسم بدوره إىل إسالمي مرصي
10
(فاطمي وأيويب ومملويك) وإسالمي دمشقي وهكذا”.
ّإن التنوع والتعدد مقصدان وغايتان يف غاية األهمية تحققهام الهو ّية وتراعيهام ،وهو ما يتناسب مع الفطرة ومع
عقل اإلنسان الحكيم .وهو ما فعله اإلسالم يف تاريخه بشكل خاص ووصم به تاريخ اإلنسانية جمعاءّ .
ألن “اإلسالم قبل
التنوع داخل إطار شامل من الوحدة ،وحدة ليست عضوية ،وإمنا فضفاضة ،وهو تنوع قد سمح للجامعات الدينية
واإلثنية املختلفة بأن تبدع من خالله مثل إبداع األكراد وإبداع العرب املسيحيني واليهود .وهذا النموذج للهو ّية مرفوض
من الغرب حتى عهد قريبّ ،
ألن التعريف الغريب للهو ّية تعريف عضوي ،أي يرى الهو ّية كياناً متامسكاً ،كأنها النبات أو
الحيوان ،أو هي كيان عضوي ال ميكن أن تفصل أجزاء منه ويكتب لها البقاء .أذكر أنني عندما كنت يف الواليات املتحدة
 - 8عبد الوهاب المسيري« :الهويّة والحركية اإلسالمية» ،حوار سوزان حرفي ،دار الفكر -دمشق  -ط ،2010 ،2 :ص
 - 9عبد الوهاب المسيري :ص 146
 - 10عبد الوهاب المسيري :ص ص 146ـ 147
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يف الستينيات كانوا دامئاً يسألونني هل أنت عريب أم مرصي أم مسلم ،ويشريون إىل هذا باعتباره خلطاً يف الهو ّية ،ومن
11
ثم سلبية”.
وتم االلتفات إىل الواقع املعارص يف عاملنا العريب واإلسالميّ ،
فإن الدهشة ستصيب الباحث
وإذا وضع هذا األمر جانباً ّ
أو الدارس يف االجتامع العريب واإلسالمي املعارص ،وذلك لاللتباس الذي يسود هذا املفهوم ،خصوصاً عند التوظيف الس ّيئ
للدين من قبل العديد من الجهات .فبدعوى الحفاظ عىل الهو ّية يتم الرتويج الخاطئ لبعض املفاهيم التي تشكل صلب
حركة العديد من الشباب أو الشيوخ ،وكذلك من طرف األحزاب أو الجامعات التي تحاول الوصول إىل غايات لكن
بتوظيف وتسخري واستغالل للهو ّية.
ثاني ًا :في اختطاف المفاهيم واستغاللها

لطاملا وظفت يف الرتاث ويف تاريخ األ ّمة مفاهيم مركزية خطرية تحمل مضامني محددة ومؤطرة بضوابط منهجية
صارمة .لكنّ الغريب هو اجتثاث هذه املفاهيم من الرتبة التي زرعت فيها ثم محاولة استنباتها يف تربة أخرى وبأسمدة
غري طبيعية أو غري موافقة لها.
ّإن ثلة من املفاهيم يتم استغاللها ليل نهار دون طرحها عىل مائدة العلم واملعرفة لترشيحها وإظهار زيف االدعاء
السائد حولها يف محاولة ملحاكمة الواقع والناس قصد الضغط عليهم ليقبلوا بها دون مراجعة أو نقد .ولعل من أهم هذه
املفاهيم مفهوم جامعة اإلسالم ،ومفهوم الجهاد ،ومفهوم الجاهلية.
وهذه املفاهيم تستغل زوراً  -طبعاً مع غريها من املفاهيم التي مل يتم التطرق إليها ـ يف محاولة ادعاء الحفاظ
عىل الهو ّية ،والرتويج للفكر القائل ّإن الهو ّية يف خطر ما مل يتم الحفاظ عىل هذه املفاهيم .فيتم استغالل مفهوم الجهاد
للحفاظ عىل الهو ّية دون مراجعة هذا املفهوم .كام يتم توظيف جامعة املسلمني يف محاولة للدفاع عن الهو ّية أمام
التحديات املزعومة التي تهدد الهو ّية دامئاً .ويتم كذلك الرتويج للجاهلية كمفهوم يهدد الهو ّية عند األ ّمة ،مام يستلزم
النهوض للدفاع عنها والقضاء عىل الجاهلية.
ومن الجدير بالذكر ّأن الكثري من املصطلحات القريبة من دائرة الحقل املعريف الرشعي تحتاج إىل ضوابط وحدود
تضبطها ليك ال تخرج عن املقصود منها .ولعل هذا هو الذي دفع باألصوليني والفقهاء إىل تأسيس علم هدفه بناء قواعد
وسنّة ـ تقيه الزلل ،والخروج باملفاهيم واملصطلحات إىل دائرة األمان .وهنا محاولة
وضوابط منهجية لقراءة النص  -كتاباً ُ
إلعادة قراءة هذه املفاهيم لرفع اللبس وتصحيح املفاهيم الخاطئة التي ترسبلت فيها.
منذ ثالثينات القرن املايض إىل اآلن استهوى الشباب املنتفض ضد الواقع املرير ،الذي اختار السري عىل نهج الحركات
اإلصالحية واإلحيائية الدينية ،مصطلح “جامعة املسلمني” ومصطلح “الجامعة اإلسالمية” .وهو مصطلح حاول الكثري من
 - 11عبد الوهاب المسيري :ص 147
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القيادات توظيفه يف إطار الهو ّية والحفاظ عليها .وقد يكون من أهم الدوافع إىل هذا االختيار تلقي هذا املفهوم بالقبول
من قبل الوجدان الشعبي والجامعي العريب واإلسالمي ملا للجامعة من مضامني ترتبط بالتعاون والتكافل والعمل عىل
النهوض واإلصالح ،والعديد من القيم اإليجابية.
لذلك فمفهوم “جامعة املسلمني” يحتاج إىل قراءة جديدة لنفض ما عليه من الغبار ج ّراء قراءات وفهوم من قبل
عدد غري قليل من ذوي الزاد الضعيف يف العلم .وهؤالء ما أكرثهم وقد ابتليت األ ّمة بهم قدمياً وحديثاً ،بحيث بذهاب
العلم يتصدى للفتوى الجهال والضالل ف َي ِضلوا و ُي َضلوا .حتى أصبح هذا املفهوم مثار السخرية واالزدراء من قبل الكثريين،
لذلك ال ب ّد من مراجعة نقدية علمية .وعىل العموم فجامعة املسلمني وردت فيها نصوص كثرية نذكر منها ما ييل:
 عن ابن عباس ريض الله عنه عن النبي صىل الله عليه وسلم قال“ :من رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب ،فإنه12
ليس أحد يفارق الجامعة شرباً فيموت إال مات ميتة الجاهلية”.
 حديث حذيفة بن اليامن ريض الله عنه أنه قال :كان الناس يسألون رسول الله صىل الله عليه وسلم عن الخري،وكنت أسأله عن الرش مخافة أن يدركني ،فقلت يا رسول الله :إنا كنا يف جاهلية ورش ،فجاءنا الله بهذا الخري فهل بعد
هذا الخري من رش؟ قال“ :نعم” ،قلت :وهل بعد ذلك الرش من خري؟ قال“ :نعم ،وفيه دخن” ،قلت :وما دخنه؟ قال“ :قوم
يهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر” ،قلت فهل بعد ذلك الخري من رش؟ قال“ :نعم دعاة عىل أبواب جهنم من أجابهم
إليها قذفوه فيها” ،قلت :يا رسول الله صفهم لنا ،قال“ :هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا” ،قلت :فام تأمرين إن أدركني
ذلك ،قال“ :تلزم جامعة املسلمني وإمامتهم” ،قلت :فإن مل يكن لهم جامعة وال إمام؟ قال“ :فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو
13
أن تعض أصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك”.
يرتبط بهذا املفهوم كام جاء يف النصوص السابقة جملة من املفاهيم ،أهمها“ :البيعة” وهي عبارة عن حقوق
وواجبات بني اإلمام أو الحاكم أو السلطان من جهة والشعب أو الجامهري أو الرعية من جهة أخرى ،وهي الحلقة الهامة
يف حياة الدولة واستمرارها ،أو يف فنائها وانفراطها .هذا ومل يعرف تاريخ األ ّمة اإلسالمية  -مث ًال -حادثة أو حرباً بسبب من
األسباب مثل الذي كان مرتبطاً أشد االرتباط بهذا املفهوم الخطري ،حتى قال اإلمام الشهرستاينّ 14إن أعظم خالف عرفته
األ ّمة كان مرتبطاً بها ،وما ُس ّل سيف يف اإلسالم عىل قاعدة دينية أو تحت راية والفتة دينية مثل ما ُس ّل عليها ،بل زعم
ّأن ذلك يف كل زمان ومكان.
كام يرتبط بهذا أيضاً مفهوم “اإلمام” ،ذلك ّأن اإلمام أو األمري ركن وقطب ال ب ّد منه يف تشكيل األ ّمة اإلسالمية ،فإذا
ُوجدت “جامعة املسلمني” وتحقق رسمها ،ال ب ّد لهذه الجامعة من بيعة تلزم نفسها بحقوق وواجبات .وهذا املصطلح أو
 - 12رواه البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري (256هـ)« :الجامع الصحيح المسند من حديث رسول هللا وسننه وأيامه» ،بيت األفكار الدولية
 عمان في كتاب الفتن باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم سترون بعدي أموراً تنكرونها. - 13رواه البخاري :كتاب الفتن ،باب كيف األمر إذا لم تكن جماعة.
 - 14محمد بن عبد الكريم الشهرستاني« :الملل والنحل» ،المكتبة العصرية (بيروت)  ،2008-1429ص 5
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هذا املفهوم ،أي مصطلح “اإلمام” واألمري ،قد استغل بشكل غري سليم يف تراثنا وخاصة يف واقعنا املعارص .فوظف توظيفاً
سلبياً أزهقت به أرواح كثرية وأصاب الكثري من البالد بسببه الدمار والخراب .وسوف تنجيل هذه التوظيفات السلبية

واملشبوهة لهذا املصطلح إذا فهم الدور املنوط باألمري.

ّإن من أهم خصائص اإلمام أو الخليفة أو األمري الرضورية إلزام الخارجني عن األ ّمة مبا تتخذه الجامعة من قرارات.
بتعبري آخر كل من شق عصا الطاعة وحاول التأسيس لجامعة وإلمام جديد خارج الجامعة املسلمة فال ب ّد لألمري من
أن يتصدى لهذا الفهم املغشوش للحرية يف “الدولة اإلسالمية” ،ولذلك يقرر إمام الحرمني ّأن ّ
“كل من امتنع عن
االستسالم لإلمام واإلذعان لجريان األحكام فإن مل يكن مع االمتناع منعة وشوكة اقتهر عىل الطاعة وموافقة الجامعة .وإن
استظهر املمتنعون بشوكة دعوا إىل الطاعة ،فإن عادوا فذاك ،وإال صدمهم اإلمام بشوكة تفض صدمتهم ،وتعل عزتهم
15
ومنعتهم”.
وهذا ال يعني بأي حال من األحوال الحجر عىل الناس وكتم أنفاسهم ومنعهم من املعارضة السلمية الهادفة ،بل
املقصود من ذلك ّأن اإلمام ،حفاظاً عىل السلم االجتامعي ،إذا رأى من يخرج عن الجامعة وقراراتها ويستفرد بقرارات
أخرى من عنده سواء كان فرداً أم جامعة ،ال ب ّد من التصدي له وإلزامه بالرجوع إىل الحق واإلذعان له ،أكان صاحب قوة
وعصبة أم كان وحده .وبذلك ّ
فإن أول مقصد من نصب اإلمام هو جمع الشمل ومل الكلمة ودرء الفرقة والقضاء عىل
التشتت والتفرقة ملا فيه من خطورة عىل حياة األ ّمة بالكامل.
ّإن اإلمام الذي ال ميلك من القوة ومن السلطة ومن الشجاعة ومن األنصار والعدد والعدة الكافيني عىل إعانته عىل
إرجاع العصاة واملنشقني إىل دائرة الجامعة املسلمة فقد َف َقد أهم خصائصه ،فهو ضعيف فاشل ال يستطيع النهوض بأعباء
األ ّمة.
ويرتبط بهذا أيضاً النظر يف مفهوم “الجهاد” والدعوة إليه ،خاصة وأنه يكون ح ًال عند الكثريين للحفاظ عىل الهو ّية.
فتوظيفه ملواجهة كل من يعترب عدواً لهذه الفئة من الناس يكون تحت غطاء الدفاع عن الهو ّية عندهم .فهو الذي يأمر
به ويسعى إىل إنفاذه .وهذا األمر عند عامة األمم وليس عند املسلمني فقط .بل حتى يف الدول الحديثة ،فالرئيس وحده
هو الذي يعلن الحرب دون سواه ،فلذلك يرى الجويني ّأن “...الجهاد موكول إىل اإلمام ،ثم يتعني عليه إدامة النظر فيه...
فيصري أمر الجهاد يف حقه مبثابة فرائض األعيان” 16واأل ّمة بعد ذلك ملزمة بالطاعة والسمع لدعوته وتغريه ،فالجهاد له
فرائض يجب الوفاء بها منها “طاعة اإلمام إذا ندبه أن يذهب إىل جهة القتال فيها تعني عليه ذلك 17.”..وإىل املعنى نفسه
18
ذهب اإلمام ابن رشد الجد يف مقدماته.
 - 15اإلمام الجويني «الغياثي» ،ص 165
 - 16اإلمام الجويني «الغياثي» ،ص 165
 - 17صالح بن عبد السميع األبي «الثمر الداني على رسالة القيرواني» ،تحقيق أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي ،دار الفضيلة ،ص 436
 - 18ابن رشد (« )520المقدمات والممهدات» ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1988 ،1ـ  ،1408تحقيق محمد حجي1 ،ـ 355

31

الدين والهو ّية بين ضيق االنتماء وسعة اإلبداع

وهكذا ّ
فإن األمري الذي ال ميلك سلطة نافذة وآراء مطبقة وأعامل منزلة عىل أرض الواقع هو أمري من ورق ،وبهذا
فهو ال يصلح لقيادة األ ّمة .ولعل من أهم املواقف املشهودة يف التاريخ التي كان لها ما بعدها يف تاريخ اإلسالم ،موقف
الخليفة الصديق ريض الله عنه ملا أمر بخروج جيش أسامة فناقشه عمر ريض الله عنه مبيناً ّأن وضع املسلمني ال يتحمل
تشتيت جهودهم واألعداء يرتبصون بهم ،فأجابه قائ ًال“ :لو لعبت الكالب بخالخيل نساء املدينة ،ما رددت جيشاً أنفذه
رسول الله صىل الله عليه وسلم” .وكذلك ملا عزم عىل مقاتلة املرتدين مل يحبذ ذلك عمر فنصحه بالصرب عليهم والرتيث
عىس أن يتم إيجاد حل جديد .فأجابه بقولته الشهرية“ :والله لو منعوين عقاالً كانوا يؤدونه إىل رسول الله صىل الله عليه
19
وسلم لقاتلتهم عليه ،والله ألقاتلن من ف ّرق بني الصالة والزكاة”.
وعليه فالكلمة األخرية الحاسمة هي لألمري أو اإلمام .وذلك بالطبع بعد االستشارة وبعد سلوك طرق وآليات اتخاذ
القرار التي تقررها مؤسسات الدولة .فهو صاحب القوة واملنعة ،وهو الداعي إىل الجهاد .باإلضافة إىل باقي الوظائف
األخرى من حراسة الدولة والدين وإقامة الحدود وجباية املال واسرتجاع الحقوق.
وهذا املقصد أساس بالنظر إىل الهرج واملرج الذي يعرفه املسلمون ،فكل من تزعم عصابة من الناس زعم أنه إمام
وأمري وادعى أنه هو صاحب الحق .حيث ظهرت جامعات تضم يف صفوفها العرشات أو املئات ،ومع ذلك تنصب نفسها
جامعة املسلمني .يف الوقت الذي ال يقدر عىل إقناع أقرب األقربني إليه بآرائه ،فام بالك بباقي املسلمني .ثم يدعي أنه
هو األجدر بالدعوة إىل الجهاد فينادي بالجهاد وهو ال ميلك الرشعية لذلك ملا يفتقده من رشوط اإلمامة كام سبق
توضيحه.
إننا أمام مفاهيم ملغومة تحتاج إىل النظر العلمي الرصني حتى يرفع عنها اللبس الذي أخرجها من موقعها السليم
ليقذف بها يف مجال التوظيف الضيق من قبل األحزاب والجامعات املنترشة يف مساحات شاسعة من عاملنا ،تستغل غفلة
النخبة والعامة يف عدم مساءلتها ونقد مفاهيمها.
وأخطر هذه املفاهيم يف الزمن الحايل هو مفهوم “جامعة املسلمني” ،وهي الجامعة يف نظر هؤالء التي ينبغي
االنضامم إليها فوراً ،وإال ّ
فإن املصري الذي ينتظر مفارقها يبدأ من الخيانة والتعزير ليصل إىل القتل يف الدنيا والوعيد
بالعذاب األليم يف اآلخرة .وهنا تتحمل النخبة من العلامء ومن رجال القرار السيايس الذين عملوا عىل تهميش الرؤية
األصيلة للمفاهيم واكتفوا باملتابعة واملراقبة السلبية للوضع األليم الذي وصل إليه حال األ ّمة.
وبذلك “فجامعة املسلمني” أصبحت مبثابة عصا من جهة وجزرة من جهة أخرى .فاملرتاجعون أو املبتعدون يهددون
من قبل هؤالء بالعذابني يف الدنيا واآلخرة يف حالة التملص واالنسحاب من الجامعة ،ويف الوقت نفسه ّ
فإن العامة يتم
إغراؤهم باالنضامم إىل األمان والنجاة يف الدنيا واآلخرة .واملؤمن أقىص ما يطمح إليه هو الفوز يف الدارين.

 - 19ابن العربي «العواصم من القواصم» ،المكتبة العصرية (صيدا ـ بيروت) 2008ـ  ،1429ص ص 56و57
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ّإن الفئة التي تتحقق فيها الرشوط السابقة التي تنطبق عىل “جامعة املسلمني” غري موجودة يف هذا الزمن باإلطالق.
وهذا يستلزم املراجعة من أجل التمييز بينها وبني ما هو موجود يف الوقت الحايل ،وهو ما يستغل من أجل تثبيت الهو ّية
والدفاع عنها حسب زعمهم دامئاً.
وجامعة املسلمني هي الغالبية العظمى من املسلمني الذين دخلوا يف بيعة رشعية إلمام رشعي لتحقيق أهداف
محددة يتحقق مبوجبها ما تريد تحقيقه شعوب األ ّمة ومكوناتها .فالبيعة كام هو معروف عقد رشعي بني الجامهري
والحاكم يرتبط مبوجبه الطرفان وفق بنود مدروسة بعناية ترتفع مبوجبها مكونات األ ّمة اإلسالمية إىل واقع العرص ومراعاة
الحقوق والواجبات التي تكون بني املكونني .واإلمام الرشعي هو الذي تتوفر فيه رشوط متعددة ،من أهمها -كام سبق ـ
القدرة عىل جمع الصف والحفاظ عىل وحدة األ ّمة ،وهو الوحيد املخول بإعالن الجهاد دون غريه.
وانطالقاً من هذا ّ
فإن ما يروج اآلن وما يستهلك ليس “جامعة املسلمني” ،إمنا املوجود يف الساحة اآلن خصوصاً داخل
التيارات اإلسالمية “جامعات من املسلمني” .فهي بذلك فاقدة الرشعية للحديث باسم كافة املسلمني ،واجتهاداتها تلزمها
وحدها دون غريها من الناس.
والذي يتحصل من هذا ّأن الجامعة املقصودة أي “جامعة املسلمني” هم املسلمون الذين بايعوا إماماً رشعياً ،ميلك
سلطة وقوة تلزم وتقهر الفئة املخالفة  -إذا اقتىض األمر  -لرتتدع وتعود إىل جادة الصواب .وهذه الجامعة هي التي
ال يجوز فراقها أو التخلف عنها ،حتى قال عليه الصالة والسالم يف الحديث السابق يف من مل يبايع أمريها “مات ميتة
جاهلية” ،أو دعا إىل عدم التخلف عنها حيث قال “عليكم بالجامعة”.
أ ّما املجموعات املوجودة يف عاملنا اآلن ،أو الجامعات اإلسالمية املتعددة واملرتامية فهذه ليست “جامعة املسلمني”،
وإمنا مع  -حسن الظن ـ بها هي عبارة عن “جامعة من املسلمني” ،أمريها وإمامها غري ملزم ،ودعوة إمامها للجهاد غري
ملزمة ،ومن ثم فمن خالف هذه الجامعة ليس بآثم .بل يحيلنا إىل االجتهادات املتعددة داخل التصور اإلسالمي بشكل
عام .إذا فهم اإلسالم من الوحي ومن منبعه الصايف ال يكون دامئاً عىل الوجه نفسه ،حتى شاع عند البعض أنه “ليس
مثة فهم أو متثل واحد لدين اإلسالم ،اللهم إال ذاك املحفوظ يف “اللوح اإللهي” ،أ ّما يف الواقع فلدينا “إسالمات” ال إسالم
20
واحد”.
ويرتتب عن هذا الخلط يف الفهم ارتكاب العديد من األخطاء القاتلة التي يقع فيها العديدون .بحيث ّإن التعصب
للجامعة التي هي يف األساس جامعة من املسلمني وليس جامعة املسلمني ،ودامئاً بدعوى الدفاع عن الهو ّية ،يكفر اآلخر
الذي هو خارج الجامعة ،ولو كان من املسلمني املوحدين .حتى ّإن بعضهم أصبح يشكك «يف صدق قائل عبارة «ال اله إال
الله» ،التي أصبحت يف نظرهم غري كافية لدخول قائلها يف اإلسالم ،وقسموا التوحيد عىل هذا األساس إىل توحيد ألوهية
وتوحيد ربوبية ،معتمدين ذلك لتصنيف املسلمني إىل مؤمنني وكفار ،أو موحدين ومرشكني .والحال ّأن «ال اله إال الله»
 20فهمي جدعان« :اإلسالم السياسي بدعة إيديولوجية وانحراف عن غائية الدين» ،حوار أجراه معه د .موسى برهومة ،يتفكرون ،ع ،1 :ربيع ،2013
ص 108
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ُتجمل ّ
وحرمتها تجعل مال قائلها ودمه حراماً ،وإن قالها كاذباً 21وهذا التعصب للرأي
كل معاين اإلميان بالله وحدهُ ،
الواحد األوحد دون السامع واإلنصات لآلخر ،حتى من بني املسلمني« ،تولد عنه نشوء جامعات نصبت نفسها وصية عىل
العقيدة ،وأجازت االقتتال بني املسلمني .وال ب ّد يف هذا الصدد من اإلشارة إىل أي جامعة أو طائفة أو توجه يتبنى فكر
اإلصالح عىل األساس امليزي املذكور يكون مآله االنزالق املحتوم نحو العنف .وال عجب أننا نجد الفكر العنيف املتطرف
يخرج من رحم جامعات تدعي نرش الدعوة بوسيلة سلميةّ ،
ألن الوسيلة ليست هي األهم ،بل األهم هو الفكر الذي
22
يقود هذه الوسيلة ويغذيها».
والشعور باالنتامء للجامعة املسلمة الحالية ـ الذي هو يف حقيقة األمر انتامء لجامعة املسلمني فقط ـ كام هو
الشعور باالنتامء أليّ هيئة أو جامعة يعزز االنتامء للهو ّية ،ويحمس املنتمي لالنخراط يف الدفاع عن هويته بشكل فطري.
ذلك ّأن الهو ّية تحدد الشعور الوجودي العميق لإلنسان ،كام تعزز الشعور العميق الخاص بانتامئه« ،فيمنح االنتامء الفرد
غايته وأمل حياته :املسؤولية عن هو ّية الجامعة واستمرارية أمناط تراثها املختلفة ،املادية والروحية ،واألمل يف ّأن جهوده
اإلبداعية والوجودية لن تذهب هباء مبوته ،بل ستغذي حياة الجامعة حتى بعد وفاته .ومن يكون لديه االرتباط بهويته
ألن الفرد الذي يترصف وفقاً لهذا القانون يكون مفتقداً للهو ّية ،ومفتقداً
عىل هذا النحو ال يترصف وفقاً لقانون املصادفةّ ،
لالنتامء ،ومحكوماً عليه بأن يعيش حارضه فحسب ،لفرتة السنوات التي تحدد له أن يحياها عىل األرض .وينغمس يف هذه
الحالة ذلك اإلنسان الذي يحدث لديه نوع من الخلل يف استيعاب الرسالة املشفرة الخاصة مبجتمعه ،وعادة ما يعاين مثل
23
هذا الشخص من الحرية فيام يتصل بهويته الذاتية.
ثالث ًا :في الوضع المتوتر وصراع الهو ّية

ال يحتاج املتابع إىل عناء كبري ليالحظ التناقض بني أمرين؛ فمن جهة محاولة الغرب التوجه نحو مللمة صفوفه
والبحث عن النقاط املشرتكة ،أو باألحرى البحث عن أقل القواسم املشرتكة فيام بينه ،يف محاولة لرص صفوفه والتأسيس
لتجمعات ورابطات اقتصادية أو سياسية أو ثقافية ملواجهة التحديات املتعددة واملتنوعة التي تهدد هو ّية هذا الكيان.
ومن جهة أخرى يف العامل العريب ويف الدول املحسوبة عىل غري العامل املتقدم ،املحاولة تتلو املحاولة لتعزيز االنقسام
والترشذم والبحث عن نقط االفرتاق ،والرتكيز عىل النعرات اإلثنية والعرقية ،والتأكيد عىل رصاعات الحدود املوروثة من
االستعامرّ ،
وكأن هذا هو القدر املحتوم الذي ينتظر هؤالء.
والغريب أنه يف السابق كان الرصاع اقتصادياً بني الجانبني ،يحاول فيه الجانب الضعيف والفقري يف الوقت نفسه
تحقيق لقمة العيش والسعي من أجل تحقيق توزيع عادل للخريات .تحول الرصاع اآلن إىل خالفات ونزاعات تهيج
الرصاعات اإلثنية والقبلية والعقدية ،وهو ما يوضحه حسن العمراين حني يؤكد« :وإذا كانت الرصاعات السياسية
 21ماجدولين النهيبي« :لهذه األسباب نشأ العنف والتطرف عند المسلمين» ،مجلة «يتفكرون» ،ع ،1 :ربيع  ،2013ص 104
 22ماجدولين النهيبي :ص 105
 - 23رشاد عبد هللا الشامي« :إشكالية الهويّة في إسرائيل» ،ص ص 8 -7

34

في قضية الهو ّية :التباس المفاهيم عند «اإلسالم السياسي»

واالجتامعية يف ما مىض تتمحور حول التوزيع العادل للرثوة ،يف إطار مطالب العدالة التوزيعيةّ ،
فإن الرصاع من أجل
االعرتاف بات يشكل براديغ ًام جديداً للحراك السيايس منذ نهاية القرن العرشين .وغني عن البيان ّأن براديغم االعرتاف
يركز عىل املظامل الثقافية التي تقع بسبب تفيش مناذج اجتامعية للتمثل والتأويل والتواصل ،تؤدي إىل انتشار ثقافة القتل
واإلذالل وتهميش األقليات اإلثنية والثقافية والدينية ،فض ًال عن إقصاء املرأة وهضم حقوقها .لقد حدث انقالب أنطولوجي
عىل مستوى محاور الرصاع االجتامعي والسيايس والثقايف؛ فبعد أن كان التفكري من قبل يتم انطالقاً من مقوالت التملك
واملادية واملوضوعية ،صار ّ
كل يشء اآلن يندرج عىل وجه التقريب ضمن مدونة الوجود والهو ّية والذاتية .مل يعد الرصاع
الطبقي محركاً للذاكرة الفردية والجامعية ورفض ّ
كل أشكال الهيمنة الثقافية .فهل بذلنا ما يكفي من جهد الستيعاب
24
وفهم التحوالت الكبرية التي حصلت منذ أزيد من ربع قرن عىل مستوى رهانات ومتغريات الرصاعات االجتامعية؟
يعزز هذا القول غول العوملة وثقافة التنميط التي تسعى إىل تغريب العامل وجعله أحادياً ،ليكون منط العيش يف
هذا العامل كله عىل الطريقة األمريكية ،فيستسلم العامل لالستهالك والتبعية وطمس معامل الحياة والثقافة واإلبداع عند
جميع الشعوب.
ّإن السمة الظاهرة لهذه الفرتة تطغى عليها بشكل بارز سمة العوملة .فزمن العوملة هو «...الذي اختزل كوكبنا إىل
قرية صغرية (باملفهوم الجغرايف ـ املكاين ،ال اإلنساين ـ القيمي) ،مل يعد ُيسمع إال صوت القوي الذي يحاول ـ غري آبه بيشء
ـ أن يجعل من وجوه اآلخرين نسخاً مكررة من وجهه ،وأن يصبغ بفكره فكر اآلخرين ،ويفرض قيمه ومنط حياته عىل
من حوله وما حوله ،متخفياً خلف أقنعة ظاهرها الدميقراطية والعدالة واملساواة واإلصالح ،وباطنها االستبداد والظلم
والتفرقة واإلفساد ،وقد أغرته قوته (وباملفهوم املطلق للقوة) فظن أنه ال بديل عن (الرصاع) و(الصدام) ،بل حسب
ّأن املعركة انتهت لصالحهّ ،
وأن التاريخ وصل إىل محطته األخرية ،ملقياً باألزمة كلها بني يديه ،تاركاً اآلخرين للتبعية
والضياع.
ويف هذا الزمن غري املسبوق تنشط ـ يف ردة فعل عكسية ـ حركة الراغبني يف الحياة ،يف التمسك مبا ميلكون من
مقومات تحفظ عليهم مالمحهم .فإن مل ميلكوا بحثوا أو اخرتعوا مقومات ،قد تكون فكراً ،أو رؤية ،أو مصلحة ،حتى
يتمكنوا من املواجهة واالستمرار يف الحياة» 25.فالعوملة بحد ذاتها مجموعة من القيم الثقافية والسياسية والحضارية
تعمل عىل صياغة اإلنسان املعارص صياغة مختلفة عن إرادته وحريته وإبداعه ...« .ويف عمقها املعريف والتاريخي
والسوسيولوجي واألخالقي واملادي هي بال شك فعل حضاري ثقايف غريب يحاول إعادة صياغة الكيان الحضاري للبرشية
جميعاً وصبغه بالصبغة الغربية ،وجعل النموذج الحضاري الثقايف الغريب قانوناً يحكم حياة اإلنسان ،ويصوغ له أقداره
26
ومصائره وتوجهاته ،ويعيد ترتيب نظام القيم والعالقات واملعرفة والسلوك عىل وفق الرؤية الكونية الغربية».
 - 24حسن العمراني :كلمة رئيس التحرير ،مجلة «يتفكرون» ،ع ،4 :صيف  ،2014ص 6
 - 25فيصل الحفيان« :اللغة والهوية :إشكاليات المفاهيم وجدل العالقات» ،مجلة التسامح ـ عمان ـ ع ،5 :شتاء  ،2004ص 39
 - 26عبد العزيز برغوث« :مفهوم العولمة وتحليلها في ضوء الفلسفة األخالقية لرسائل النور» ،ضمن أشغال ندوة« :سعيد النورسي ،عمالق الفكر الديني
في العصر الحديث» ،دار النيل ـ القاهرة ،ط ،2011 ،1 :ص 96
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ّإن خطورة العوملة هي يف تحقيق نوع من االندماج الذي ينتهي بتدمري مقومات الحياة عند الشعوب .ويؤكد رسج
التوش هذا األمر وهو يتحدث عن إفريقيا فيقولّ ...« :إن إفريقيا ال تقع خارج كوكبنا ،بل إنها مندمجة يف عمق شبكة
التواصل املرتابطة  ،...إنها توجد يف قلب شبكات السوق العاملية ،وشبكات الرشكات متعددة الجنسية ،ويف قلب شبكات
تم بشكل عميق مماّ يزيد يف خطورة التدمري الثقايف والتبعية .وخاصة التبعية
التقنيات اإلعالمية العامليةّ .إن هذا االندماج ّ
27
النقية التي ليست إال وجهاً من الوجوه املختلفة لها .لقد أصبحت إفريقيا عنرصاً سلبياً يف النظام العاملي».
أمام هذه الحالة التي يعيشها اإلنسان املعارص ،املتمثل أص ًال يف الخالفات والنزاعات التي تجاوزت الرصاعات
االقتصادية لتتحول إىل رصاعات من أجل إثبات الوجود الثقايف والعرقي واإلثني والحضاري .باإلضافة إىل مارد العوملة الذي
يأيت عىل األخرض واليابس وبوحشية وقسوة شديدة ،نشأت ردود أفعال قوية من أجل إثبات الذات الثقافية والحضارية،
وعموماً من أجل إثبات الشعوب لهويتها وخصوصيتها .وهو ما زاد من حدة الرصاع حتى تطور إىل اقتتال وحروب ما
زالت الشعوب تكتوي بنارها وتصطيل بجحيمها.
خاتمة:

ّإن مصطلحات من قبيل «جامعة املسلمني» وما يرتبط بها من املفاهيم كـ «األمري» و»البيعة» و»الجهاد»...تحتاج
م ّرة أخرى إىل التحرير من قبضة اإليديلوجيا والقراءة السياسية من جميع األطراف والتيارات التي أخرجتها من السياق
الطبيعي الذي جاءت فيه ،لتخرجها من سياق مقدّس طاهر لتسقط يف براثن املد ّنس الذي اختاره هؤالء ،...بذلك
سينجيل الغبار عن كثري من الرصاعات التي تختبئ وراء الهو ّية مستغلة الظروف املحلية واإلقليمية والعاملية لرتسخ هذه
التيارات أقدامها يف األوساط التي ال تعري االهتامم الكايف للبعد املعريف والرشعي لرتاجع عىل أساسه هذه املعاين.
وإذا جاء يف هذه الورقة الدعوة إىل مراجعة هذه املفاهيم املختطفة من قبل تيار معني ،فذلك الرتباطها الوثيق
مبا يدور اآلن من تطاحن ثقايف وفلسفي يرتبط بالحداثة وتعلقاتها ،وبالخصوص الدولة وتشكيلها .حتى غدا اآلن الكالم
عن «الدولة اإلسالمية» حديث القايص والداين يف أنصار اإلسالم السيايس والحركات الداعمة له ،رغم التحذيرات التي
يطلقها بني الفينة واألخرى بعض الدارسني واملتخصصني يف هذه املجاالت .ولعل أبرزها ما دعا إليه وائل حالق الذي يقول
تجل لعدة مشكالت
باستحالة الدولة يف اإلسالم يف الظروف والسياق الحديث ،إذ يؤكد ّأن هذه «االستحالة هي مجرد ٍ
أخرى ،ليس أقلها شأناً االنهيار ّ
املطرد للوحدات االجتامعية العضوية ،ونشأة أمناط اقتصادية استبدادية ،إضافة إىل ما
هو أكرث من ذلك ،أال وهو الدمار الشامل للبيئة ،...كل هذه قضايا مادية وطبيعية .والواقع أننا إذا أمعنا النظر يف النقد
األخالقي الداخيل بعد الحداثة الغربية ،نجد نظائر قريبة ،بل متطابقة بدرجة كبرية ،بني ذلك النقد واملعاين املسترتة

 - 27سرج التوش« :تنميط العالم حالة في فهم آليات التغريب ومحدودياته» ،ترجمة مصطفى المرابط ومحمد امزيان ،مجلة «المنعطف» ـ وجدة /المغرب
ـ ع ،1995 ،11 :ص 47
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للدعوة اإلسالمية الحديثة لتأسيس حكم إسالمي 28».ها هنا إذن إثارة للخصوصيات والهو ّية ارتباطاً دامئاً بالدعوة إىل
الدولة اإلسالمية مع العالقة الوثيقة باملفاهيم املطروحة للنقاش.
وإذا كان ال ب ّد من الرجوع إىل هذه املصطلحات وقراءتها القراءة املطلوبة املرتبطة بالواقع دون سلخها عن تربتها
وحضارتها ،فإنه من املهم أن يضطلع بهذه املهمة جملة من املتخصصني البعيدين عن التموقع داخل أحد األجنحة
املعادية ،من حيث ال تشعر ،لهذه املعاين ،حتى تسرتد من مختطفيها وترجع إىل الحضن الطبيعي لها.

 - 28وائل ب .حالق« :الدولة المستحيلة :اإلسالم والسياسة ومأزق الحداثة األخالقي» ،ترجمة عمرو عثمان ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ـ قطر ـ ط ،2014 ،1 :ص 26
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ّ
ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة إىل محاولة فهم العالقة بني مصطلحني حضاريني مركزيني :الهو ّية واإلبداع .كام تهدف إىل فهم
الرشوط املوضوعية حتى تصري الهو ّية الثقافية العربية هو ّية مبدعة وخ ّالقة ،فتنال أح ّقية اإلقامة يف التاريخ الكوين الحايل
للبرشية .وقد توسلت املنهج التحلييل بشكل أسايس ،تحليل النصوص املعارصة التي اشتغلت عىل هذه القضية كنصوص
املفكر أنور عبد امللك واملفكر مراد وهبة.
ومت ّكن البحث من استنتاج عدّة خالصات ،أهمها ّأن الهو ّية املبدعة هي الذات الحضارية الجمعية ،التي متتلك طاقة
أو روحاً محاربة وقلقة باستمرار تدفعها إىل خلق تجاوزات لذاتها عىل نحو مستمر .كام مت ّكن البحث من استخالص ّأن
خروج الهو ّية الحضارية العربية إىل مساحة اإلبداع ممكن ،بدليل ّأن الهويات املجاورة لنا جغراف ّياً وتاريخياً مثل الهويات
الصينية والهندية واليابانية متكنت من اليقظة وامتالك روحها اإلبداعية التي فقدتها زماناً طوي ًال .ومن هنا انتهت الدراسة
إىل أنه ال مربر لحجة اليأس األعمى التي متنع عنّا كل محاوالت األمل والعمل عىل تطوير ذاتنا الجمعية وتغذيتها بطاقة
اإلبداع الالزمة إلقالعها التاريخي الذي طال انتظاره.
ليست الهو ّية الثقافية أو الحضارية شيئاً جامداً ،وليست شيئاً محنّطاً يف التاريخ ،ميىض الزّمان وهي ككرة الحديد
ال تزداد إال صالبة حول نفسها .وإمنا هي رسدية مفتوحة عىل شتى أنواع التأويالت ،وعىل شتى التغريات واالنحرافات
والتحريفات الحادثة والداخلة يف كل زمان وفصل .إنها رحلة سحاب يتنقل يف سامء التاريخ الرحبة ويلتقي بكتل غريه
ويتامزج معها ويختلف عنها وقد يربق الربق بينهام ،فيختلف شكله ومزاجه ولونه وحركته يف كل لحظة .إنها ما نعتقد
أنه حقيقة أنفسنا ،أو ما نظن أننا نفهمه كذلك .وهو فهم متغيرّ بال شك من زمن آلخر ومن حالة ثقافية ألخرى.
أوالً :الهو ّية المبدعة

ّإن الهو ّية هي ذلك املعنى الذي نقصده حينام نقول “أنا” و”نحن” ،وهي يف مجاز آخر كالبخار الصاعد من أفواهنا
املصاحب ألصواتنا يف أيام الربد ،يتبع حركات شفاهنا ،يتكثف حينام نريد ويتق ّلص حينام نريد .كذلك الهو ّية هي معاين
نقصدها ونعلنها ونؤكد عليها تصاحب يف خطابنا غالباً ضمريي األنا والنحن ،ونرغب يف أن يراها وعي اآلخرين بشفافية.
ولذلك فالهو ّية هي الحقيقة يف التاريخ ،حقيقتنا التي ال تكتفي باملايض وال تتوقف عند الحارض ،بل تلك التي يحتل منها
التوجه نحو املستقبل املساحة األكرب.
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ما كنّا عليه وما نحن عليه وما ص ّممنا أن نكون عليه ،هي مرك ّبات الهو ّية الحضارية .لكن أغلب الناس يبخسون
قصة دون
العنرص األخري حقه فال يرون من مر ّكبات الهو ّية إال املايض أو الحارض فحسب .ودون ذلك نرى ّأن الهو ّية ّ
خامتة ،حكاية يرسدها الوعي لنفسه مفتوحة النهايات ،ذات بنية فنية توالدية ذاتية ،متصانعة باستمرار ،فال تقف لها
عىل أثر قط إال مجازاً.
لكل فرد يف العامل هويته .ولكل مجموعة برشية هويتها ،وهو حق يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .ولهذا بإمكان
الهو ّية أن تكون أداة جغرافية ج ّيدة للتقسيم الثقايف للبرشية .فللفرد لغة هي جزء من هويته الثقافية وله ماض وحارض
توجهه منظومة قيم اختارها أو مل يخرتها ،وله التزام روحي أو فلسفي ،وله رؤية
وأمل مستقبيل ،وله منط يف العيش ّ
للخري والرش وللجميل والقبيح ،يف األغلب يتقاسمها مع جامعة برشية ما ،فيتشكل ذلك النسيج مثل بيت العنكبوت الذي
يربط الفرد بيشء ما حوله ويجعل منه كينونة مميزة عن غريه ومتداخلة معها يف اآلن نفسه .ولذلك نستحسن مجاز
(السلم املتد ّرج) الذي استخدمه إدغار موران  Edgar Morinيف ترتيبه ألدىن درجات الهو ّية ،صعوداً نحو أع ّمها (الهو ّية
ّ
الشخصية ،ثم الهو ّية الجهوية ،ثم الهو ّية الوطنية ،ثم الهو ّية اإلقليمية ،ثم الهو ّية القارية ،ثم الهو ّية الكونية).
والهو ّية هويات بالجمع .فاختزال الكرثة يف الوحدة يف ّقرها .والكونية هي تعايش لهويات كثرية .والعامل تج ّمع كبري
للهويات .وبني تلك الهويات أمناط متعددة من العالقات تأخذ أشكاالً متعددة ،أقلها العنف والهيمنة واالعتداء وأرقاها
التواصل والحوار واإلثراء .بينام ُيغ ّلب مف ّكرون الطابع الرصاعي “الطبيعي” للهويات عىل غريه من العالقات املمكنة
األخرى (نيتشة ،أصل األخالق وفصلها ،ص.1)37
نام
والتاريخ والحضارة ظاهرتان تقودهام الهو ّية ورصاع الهويات ،كام يقود ال ّرسن الحصان .فالهو ّية كائن حي ٍ
وسريورة متحركة ،وإرادة فعل وهيمنة .وإذا ما حذفت عنها جميع هذه الصفات فإنها تفقد خاصيتها الجوهرية
“اإلبداعية” ،إبداع ما يتجاوز ذاتها .فقانون األحياء يقول من ال ينمو ميوت .والهو ّية كام أسلفنا كائن حي ،يخضع لقوانني
علم األحياء .وهناك هويات متوت .وموت الهو ّية قد يكون مؤقتاً يف شكل غيبوبة تعود من بعده ،أو عىل العكس يكون
موتاً أبدياً ال رجاء منه .ولذلك نالحظ ّأن اإلبداع من الهو ّية كالطاقة من األجسام الحية .فإذا ما اختفى اإلبداع تقلصت
الهو ّية وتراجعت وانسحبت اىل أدىن إمكانياتها ،بينام تتفجر طاقات الهو ّية وتتفتح عن إمكانياتها الخالقة يف تجاوز لذاتها
2
مستمر كلام كانت طاقة اإلبداع بها كبرية (مرصي عبد الحميد حنورة.)2000 ،
يف سياق جميع الدراسات العربية املتنوعة لعالقة الهو ّية باإلبداع ،تستوقفنا دراسات املف ّكر أنور عبد امللك بفرادتها
الخاصة .إذ قدّم هذا الرجل نوعاً من االختالف اإليجايب يف طريقة طرحه وتحليله ملسألة اإلبداع الحضاري .ولذلك ّ
فإن
العثور عىل هذا االختالف وهضمه يجعلك تشعر بنوع من الطعم الخاص ال تصادفه إال يف بعض “األطباق” التي تظل

 1نيتشة ،أصل األخالق وفصلها ،ص 37
 2مصري عبد الحميد حنورة ،2000 ،علم نفس الفن وتربية الموهبة ،دار غريب للطباعة والنشرـ القاهرة ،ص ص 70-69
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تذكرها .ولعله من املوضوعية أن نقول يف هذا السياق ّإن ما دفعنا إىل كتابة هذا املقال ،هو حامستنا إىل بيان تلك الفرادة
ذاتها يف منهج عبد امللك ،يف تناوله ملسألة اإلبداع الحضاري.
نصاً بعنوان “اإلبداع واملرشوع الحضاري” ،ويف اعتقادنا عبرّ فيه عن مضمون داليل
كتب أنور عبد امللك عام ّ 1991
جوهري ،ميكن نقله بالحوامل الرتكيبية التالية :ما حاجتنا اليوم لإلبداع؟ وما اإلسهام القومي والحضاري أو التاريخي
املمكن لإلبداع ،يف الثقافة املعارصة والعربية تحديداً؟
مل تكن ظاهرة اإلبداع عند أنور عبد امللك مقصداً لذاته مبعزل عن القضايا واملفاهيم األخرى األساسية يف مرشوعه
الفكري العام .فاإلبداع هو إبداع يف مجال ما ،حتى وإن كان ذلك املجال عا ّم التحديد ،كاملجال الثقايف أو املجال الحضاري.
واملجال الذي ّ
نظر من خالله عبد امللك لإلبداع كان “املرشوع الحضاري” للعرب ،وللرشق التاريخي بر ّمته .فانصبت
تحليالته عىل العالقات التي يقيمها مفهوم اإلبداع مع مفاهيم حضارية من قبيل :املرشوع الحضاري ،والخصوصية
الثقافية ،والرتاث .وانطالقاً من هذا الحقل املفاهيمي تحددت داللة اإلبداع يف نظره كمرادف “لإلبداع الذايت” .فام
اإلبداع الذايت؟
يع ّرف أنور عبد امللك اإلبداع الذايت عىل النحو التايل“ :اإلبداع الذايت ،أي االعتامد عىل الخصوصية الذاتية لتقديم
مضامني ومسالك جديدة غري منقولة ملواجهة تحديات إشكالية التحديث ،مواجهة العرص ،مواكبة الرصاعات ،وطرح
تساؤالت جديدة مبا يصاحبها أحياناً من إجابات جزئية ،جريئة ،ريادية 3”.وبهذا التحديد ّ
فإن عبارة الذاتية عند أنور
عبد امللك الواردة يف “اإلبداع الذايت” ال تعني ما قد ُيفهم منها كرديف للفردية املعزولة ،وإمنا ترادف الذاتية هنا داللة
“الخصوصية الثقافية” للشعوب غري الغربية .وهذه الشعوب التي ال ّ
يكف أنور عبد امللك عن الحديث عنها كإطار
مرجعي لثقافات الجنوب أو للمجتمعات غري الغربية هي :دول رشق آسيا واليابان والهند ومرص ،وأمريكا الالتينية
وإفريقيا السوداء .وهي الشعوب التي ترسم اليوم طريقاً من النمو املستمر القائم يف جوهره عىل قدرة ذاتية يف اإلبداع.
ولعل أبرز األمثلة ا ُملرشقة التي ترتدد باستمرار يف نص أنور عبد امللك حول قدرة بعض الدول عىل اإلبداع الذايت ،هي
الصني بعد اليابان .ويف سياق هذا الربط بني اإلبداع والذاتية الحضارية يقول عبد امللك“ :فكرة اإلبداع ،إذن ،تنبع من
الذات املعنية ،أي من مجتمع قومي متحدد عىل وجه التخصيص .ومن هنا ّ
فإن فكرة اإلبداع ،أو تصور مفهوم اإلبداع
عىل وجه التحديد يقرتن يف غالب األحيان بالذاتية ،بحيث تصبح تسمية اإلبداع الذايت  Endogenous Creativityهي
4
التسمية الغالبة منذ سنوات قالئل ،يف هذا املجال”.
عىل هذا النحو تتحدد داللة اإلبداع ،يف منهج أنور عبد امللك عىل أساس أنها “فعل أ ّمة” .أ ّمة تفعل يف سياقها العاملي
املحيط بها والذي ميثل لها تحدياً .فاإلبداع فعل جامعي ُمو ّقع وممىض من طرف “خصوصية ثقافية ما” ،يف تاريخ الحضارة
اإلنسانية .ولفهم املسألة بدقة أكرث يح ّذرنا النص من خطر التعامل مع مفهوم الخصوصية الثقافية بالبداهة االختزالية
 3أنور عبد الملك ،المصدر نفسه ،والصفحة نفسها.
 4أنور عبد الملك ،المصدر نفسه ،والصفحة نفسها.
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السائدة ،إىل درجة نجعله رديفاً للتحديد املكاين (إفريقيا ،آسيا ،أمريكا ،أوروبا) .فاألمر أبعد تعقيداً وتركيباً ،فحينام نريد
ضبط حدود مفهوم الخصوصية الثقافية ،ينبغي أن نضع يف اعتبارنا املعطيات التالية:
“من أجل استخالص خصوصية مجتمع محدد ،نحاول أن نستخلص انطالقاً من الدراسة النقدية للتطور التاريخي
لتشكل اجتامعي /اقتصادي معني كيف كان الثبوت االجتامعي الخاص بهذا التش ّكل؟ وهي :إنتاج الحياة املادية يف اإلطار
الجغرايف والبيئي ،ثم النظام االجتامعي ،ثم العالقات الزمنية املكانية ،ثم عالقات الجدلية بني عوامل التثبيت وعوامل
5
التحول( ،أخرياً) ُيستخدم مفهوم الخصوصية ضمن منطقة الهيمنة وضمن االستقالل يف آن واحد”.
ونستفيد من هذا التحديد ّأن الخصوصية الحضارية ،يف سياق استخدام أنور عبد امللك لهذا املفهوم ،تعني فضاء
جيو -ثقافياً معيناً للجامعات البرشية ذات االستقالل النسبي ،منظوراً إليها يف خصوصيتها الثقافية والتاريخية والتنظيمية
والحضارية .ولذلك نجده يضع قامئة بتصوره للخصوصيات الثقافية الكربى املكونة للعامل عىل النحو التايل:
 1ـ يف اإلطار الهندو ـ أورويب:
ـ بالد ما بني النهرين ،مرص ،فارس
ـ العهد اإلغريقي ـ الروماين القديم
ـ أوروبا
ـ أمريكا الشاملية
ـ الجزء األكرب من املنطقة الهندو ـ اوروبية يف أمريكا الالتينية
ـ إفريقيا الداخلية ،جنوب الصحراء الكربى
 املنطقة الحضارية الثقافية اإلسالمية ،بعنرصها العريب خصوصاً 2ـ يف اإلطار الحضاري الصيني ـ اآلسيوي:
ـ الصني
ـ اليابان
ـ منغوليا -آسيا الوسطى
 -فيتنام وجنوب رشق أسيا

 5أنور عبد الملك ،ريح الشرق ،دار المستقبل العربي ،القاهرة  ،1983ص ص 191-189

42

دعة
الم ْب َ
الهو ّية ُ
ُ

 شبه القارة الهندية اوقينيا (باستثناء أسرتاليا ونيوزيالندا الجديدة) -املنطقة الثقافية اإلسالمية اآلسيوية (من فارس إىل الفيلبني)”

6

اإلبداع إذن هو فعل عبقري تنجزه الخصوصيات الثقافية ،ويتميز بصناعة “الحدث التاريخي” وبامتالك الشعوب
ملصريها واستقاللها العلمي والثقايف والسيايس ،وتحقيق تطلعات أفرادها يف النمو والتّقدم والرفاهية االجتامعية
واالقتصادية .ولذلك يقرتن تناول مسألة اإلبداع عند املفكر أنور عبد امللك بالحديث عن املرشوع الحضاري للجامعات
الثقافية الناهضة .وللدّقة ّ
فإن عبارة املرشوع تعني “فكرة قدمية ـ حديثة .عرفناها يف العرص الحديث ويف قرننا هذا
بالذات ،باسم “الخطة” أو “التخطيط”“ .ووظيفة املرشوع تتمثل يف كونه يسمح للذات الحضارية بأن تفرض وجودها
يف إطار الكونية أو “العوملة” ،وبالتايل يضمن املرشوع اإلبداعي الحضور الفاعل عىل املرسح العاملي لـ”كل مجتمع يصبو
إىل التقدم( ،و) يهدف إىل تأكيد ذاته يف إطاره الجغرايف التاريخي ،أو يف منطقته ،أو يف عامل أوسع كان يعرف دامئاً بأنه
“العامل” ...وينقسم املرشوع إىل أنواع ثالثة )1 :هناك أوالً املرشوع االجتامعي )2...ثم يأيت املرشوع القومي )3..وأخرياً أو
هكذا يتبدى لنا املرشوع الحضاري ،إنه مرشوع شامل يجمع بني الخصوصية التاريخية وتحديات املرحلة اآلنية والرؤية
املستقبلية ،مرشوع يضع يف املقام األول عالقة ما هو قائم الفرد والجامعة مع مسرية الزمان ،مرشوع يغ ّل ُب البعد األعمق
7
عىل املقتضيات املبارشة ،مرشوع ّ
ميت ،أو هكذا يبدو ،إىل فلسفة التاريخ أكرث مام يندرج يف إطاره املألوف”.
السياق يتحدد اإلبداع بكونه ابتكار األمناط والحلول الخاصة باألزمات واملشكالت املحلية ،والكف عن النظر
يف هذا ّ
إىل الغري باعتباره املصدر الوحيد لإللهام والتقليد املمكن .وهو ما يفرتض من الذات الثقافية إعادة النظر إىل ذاتها،
من زاوية االقتناع واالعتزاز والثقة بالرتاث الحي الذي متتلكه .وهنا يتمثل أنور عبد امللك بالرتاثني العظيمني للحضارتني
السياق ،تتخذ املفاهيم املركزية دالالت خاصة يف
الرشقيتني الكبريتني الصينية واملرصية :الفرعونية والعربية .ويف هذا ّ
وألن مفهوم الرتاث مفهوم إشكايل وال ّ
ثنايا تحليالت أنور عبد امللك لها وبهاّ .
يقل التباساً عن مفهوم اإلبداع والخصوصية
الثقافيةّ ،
فإن أنور عبد امللك يحدد بوضوح ماذا يقصد به ،وأية عالقة له مبجال اإلبداع ،إذ يقول“ :كان لزاماً علينا أن
ّ
نوضح ّأن “الرتاث” (الخاص بكل خصوصية ثقافية ح ّية ومبدعة) ال ميثل بحال من األحوال كتلة جامدة ثابتة من املضامني
واألمناط السلوكية التي ميكن تقليدها ،أي نقلها إىل الواقع الحي ،بل واالرتكاز عليها لتمثل املستقبالت املرتقبة .فالرتاث
مفهوم واسع ذو قيمة عملية يسهل إدراكه واإلفادة منه .ولكنه يف األساس مجموعة اإلجابات الريادية ـ أي مجموعة
حركات اإلبداع الذايت ـ التي ظهرت عرب التاريخ وتراكمت وشكلت تركيبات أكرث تعقيداً وشموالً ،بالتدرج ،بالنسبة إىل
تساؤالت وإشكاالت وتحديات مل تكن مرتقبة وال معروفة ،وال ُمدركة بشكل مسبق .أي ّأن الرتاث هو هرم (عىل مثال
8
الهرم) الحركات واالجتهادات اإلبداعية ،وليس مخزناً للوصفات الجاهزة التي ميكن استعاملها انطالقاً إىل املستقبل”.
 6أنور عبد الملك ،ريح الشرق ،ص ص 188-187
 7أنور عبد الملك ،اإلبداع والمشروع الحضاري ،ص ص 162-161
 8أنور عبد الملك ،المصدر السابق ،ص 158
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لكن ما قيمة أن ننظر عىل هذا النحو إىل الرتاث؟
“إذا نظرنا إىل الرتاث من هذه الزاوية ،أي زاوية تشكله املوضوعي عرب التاريخ بوصفه عملية وليس معطى جامداً،
أصبحت دراسته تشكل تدريباً عملياً نافعاً ملواجهة ما نلقاه اليوم من إشكاليات وتحديات ومعضالت متميزة ،ألنه يتحول
من خزانة جامدة إىل أداة منهجية نافعة ملامرسة املسؤولية الذاتية اآلتية ،املتجهة إىل املستقبل بكامل مسؤوليتها ،يف جو
محيط ثري ،خصب متموج ،يؤكد ّأن اإلبداع ممكن ،ولكنه أوالً وقبل كل يشء اجتهاد وإرادة وإرصار ومواجهة للتحدي،
9
أي يف كلمة عملية فتح ،وليس عملية تقليدية ،حتى ولو كان هذا التقليد هذه امل ّرة تقليداً للذات ال للغري”.
هنا يبدو يل ّأن علينا التوقف كثرياً عند داللة ما تضمنه االقتباس األخري .ففي هذه األسطر يطلق حسب رأينا قلم
أنور عبد امللك أعظم ما لديه من عمق فكري يف موضوع اإلبداع ،ويشع بأفضل بريق بالغي فيه ،ويبني تركيباً لغوياً
دقيقاً وواضحاً ال ميكن االستعاضة عنه برتكيب مامثلّ .
ألن زبدة قوله هي :عالقتنا اليوم بالقدماء ليست عالقة تقديس
أعمى ،وال تكرمياً شوفينياً ،وإمنا هم رجال ونحن رجال .وما عودتنا إليهم إال لنأخذ عنهم طرقهم يف إبداع حلولهم وليست
الحلول ذاتها .مشكالتهم مل تعد تعنينا وحلولهم مل تعد ناجعة لقضايانا ،فقط قدرتهم يف تدبريهم ملشكالتهم يه ّمنا .ولو
متثلنا األمر عىل منوذج املأثور القويل الصيني لكان مقصد عبد امللك يف هذا االقتباس هو أنه علينا أن نتعلم طرق صيد
السمك ال أن نطمع بالسمكة ذاتها.
وهذا الفهم للرتاث عىل أنه عملية متجددة من اإلبداعات الحضارية يف عرصها له فضيلتان :أوالً يحررنا من دوغامئية
وقدس ّية أسطورة الرتاث التي نراها عند البعض من الغالة .وثانياً يحررنا من النظرة العكسية للرتاث ،أي االستخفاف الكيل
واالبتذال واالنقطاع عنه ،الذي نراه عند بعض الغالة من الجهة املقابلة .وهذه الرؤية املوضوعية العقالنية تجعلنا
يف عالقة صح ّية باملايض ،نعيش عرصنا برؤيتنا ،مسلحني بخزان ترايث من “الذكاء اإلبداعي” يف حيل مواجهة التحديات
الحضارية الكربى.
ولعله هنا بالذات ميكن توطني التجربة الصينية من حيث هي درس للرشق ،الرشق الحضاري كله .لكن كيف ميكن
فهم تجربة الصني يف واقعها وتراثها ،وعالقة ّ
كل ذلك باإلبداع؟ الجواب نقرأه يف هذه األسطر من عىل جريدة األهرام
بقلم أنور عبد امللك “كان الهدف عىل الدوام هو الحفاظ عىل معاين القوة والقدرة عيل اإلبداع من أجل تحقيق نهضة
حضارية ،خاصة بعد صحوة الصني منذ بداية القرن التاسع عرش وتأكيد قدراتها الحركية منذ مطلع القرن العرشين .كانت
هذه لحظة تأصيل الصحوة السياسية يف أرضيتها الحضارية الخصبة ،وكان ال ب ّد من تأكيد معاين مشاركة جامهري الشعب
الواسعة يف إدارة صحوتها ،ومن هنا كان التفات القيادات الجديدة إىل تعاليم املعلم األول كونفوشيوس” 10 ،ثم يضيف
يف مقال له بتاريخ « 2011/2 /8ولكن األهم واملهم الذي يفوت قطاعاً واسعاً من املهتمني بأمور الدنيا وصياغة العامل
الجديد إمنا هو طاقة اإلبداع الصينية وطاقة اإلبداع هي التي عرب عنها «جيف إميلت» بالتحديد باعتبارها إنتاجية الفكر،
 9أنور عبد الملك ،المصدر السابق ،ص 159
 10أنور عبد الملك ،ريح الشرق ،دار المستقبل العربي ،القاهرة  ،1983الصفحة األولى ،قضايا وآراء.
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ومعنى هذه العبارة ّأن الفكر الصيني يف مرحلة التحرك من ثورة التحرير إىل إقامة مؤسسات دولة جمهورية الصني
الشعبية إمنا اتجه إىل قلب عملية النهضة التي هي اإلبداع الفكري أو إنتاجية الفكر الذي يتبدى يف جميع القطاعات من
التكنولوجيا إىل االقتصاد ،من اإلسكان إىل املواصالت ،من العلوم الطبيعية إىل العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،من السياسة
إىل الفلسفة».
ويف هذا األفق الجديد الذي يقدمه عبد امللك ،ميكن القول ّإن كل إشكاليات الرتاث واملعارصة والتقدّم ،والحداثة،
والقضايا الحضارية املشابهة التي شغلتنا منذ عرص النهضة وما تزال ،قد ُح ّلت بأيرس السبل وأوضحها .فبفضل هذه
الفلسفة الجديدة للتاريخ التي ينطلق منها أنور عبد امللك تستطيع كل أ ّمة أن تعيد كتابة األحداث واملغامرات التي
خاضها أسالفها ،عىل أنها أمجاد من ال ّذكاء اإلبداعيّ ،
خطتها برشية مستقلة وسيدة ذاتها .وإذا كان علينا اليوم أن نستفيد
من درس املايض التاريخي فهو هذا :التاريخ ال يعيد نفسه ،فقط الذكاء ميكنه أن يتعرف من خالل التاريخ عىل نفسه،
ويطورها.
رغم رحيله سنة ّ ،2012
فإن أنور عبد امللك ما يزال يعيش بيننا ،وسوف يظل ملدة طويلة .وميكننا بحكم هذا
«التعارص» الزمني معه أن نتفهم تل ّون املشكالت الرئيسة لفكره ،باعتبارها مشكالت وأزمات أ ّمتنا وحضارتنا املعارصة،
وهي ليست خف ّية عن الرصد .وعىل رأس هذه املعضالت التي واجهها هذا املفكر العريب ،قضية العالقة الثقافية أو
الحضارية بقوى الهيمنة يف العامل .وهي املسألة التي غالباً ما ُتطرح ضمن سؤال الهو ّية ،وسؤال العالقة بني الخصوصية
والكونية.
وحتى نستويف كامل القضايا التي عالجها أنور عبد امللك ميكن أن نضيف إىل ما تقدّم مشكالت :االسترشاق ،وكتابة
التاريخ الوطني ،وأزمات التاريخ السيايس والعسكري العريب املعارص ،وتجارب النهضات يف العامل الرشقي وصدام الحضارات،
والعوملة..إلخ .بينام يقدم أنور عبد امللك الوصفة الذهبية يف نهضة األمم ،وهي االعتامد عىل الذات ،فإنه يعترب ذلك
السبيل الوحيد ،مس ّفهاً أحالم الضعفاء يف هذا العامل ،املصدقني إلمكان االعتامد عىل الغري .ويعترب ّأن االعتامد عىل الذات
هو الذي يتيح للفكر اإلبداعي أن يشتغل ،وأن يرسم منهجياً مراحل واضحة وحلقات متتالية ،أي مشاريع حضارية توصله
إىل تحقيق األهداف التي يصبو إليها .ولعمري ميثل هذا الطرح أعىل تثمني ميكن ملفهوم اإلبداع أن يحتله ثقافياً وحضارياً.
إذ يتحول من مج ّرد مقولة للبحث النظري إىل ثقافة بديلة ومنط وجود جديد تتعلق به كل مصائر وآمال األمم ،وتقدر
األ ّمة التي تحسن توظيفه عىل قيادة التاريخ املعارص.
ّإن املقاربة التي اعتمدها أنور عبد امللك لإلبداع هي املقاربة الحضارية .فهو يتناول مسألة اإلبداع من جهة عالقته
بقدرة الشعوب والحضارات عىل إبداع مناذج ثقافية وعلمية وتنموية إنسانية جديدة مبهرة للعامل املعارص .وهو اإلبداع
الذي يساعد الناس يف شعوب الجنوب عىل مواجهة أمراضهم املزمنة يف التخلف والجهل واالستعامر .وخاصة إذا ما تعلق
األمر باملجتمعات ذات الرتكات الحضارية الثقيلة ،مثل الصني ومرص وتركيا وغريها.
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وبينام كان أغلب الذين كتبوا يف مسألة اإلبداع من املرصيني والعرب ،يشريون إىل هذه العالقة بني اإلبداع والنهوض
الحضاري إشارات رسيعة رغم عمقها ،11مبعرض تقدميهم لدراساتهم وبحوثهم حول أهمية اإلبداعّ ،
فإن ما مييز مقاربة
أنور عبد امللك هو اعتبارها هذه العالقة عصب املوضوع .والواقع أنه من باب األمانة واملوضوعية النقدية للمسألة
علينا القول ّإن زاوية أو منهج أنور عبد امللك أقرب إىل املعنى التاريخي الذي ظهرت وازدهرت به مقولة اإلبداع يف
الغرب املعارص .هذا ما يؤكده عىل األقل ميشال لوي روكات  Michel-louis Rouquetteيف نصه الذي يعترب من أحدث
اإلصدارات يف أدبيات اإلبداع يف فرنسا ،وهو بعنوان :اإلبداعية  La Créativité.إذ يشري يف الفصل األول :ابتكار االبتكار
 L’invention de l’inventionإىل ّأن اإلبداع اقرتن منذ النصف الثاين من القرن العرشين مبفهوم املواطنة .12والهدف
منه جعل املواطن داخل الدولة الصناعية املعارصة قادراً عىل أن ميثل َمع ِيناً متجدداً من قدرات االبتكار والخلق والتنوع
وحتى املردودية .فأن تكون شخصاً مبدعاً فذلك يضمن اندماجك ويجعلك تحتل مكاناً اجتامعياً ،كمواطن فاعل يف إطار
مجتمع ذي حضارة فاعلة .ومن هنا ّ
فإن الوعي الغريب كان متمث ًال بعمق للوزن الحضاري لإلبداع .ويكفي من جهة أخرى
أن نل ّمح إىل معطى تاريخي مهم يف أدبيات اإلبداع ،وهو ّأن أفضل العصور الذهبية الزدهار االهتامم باإلبداع يف العامل
يرجح فع ًال
كان بعد نهاية الحرب العاملية الثانية ،وحني حمي وطيس الحرب الباردة ،فهل كان ذلك باملصادفة؟ أم أنه ّ
العالقة الوثيقة بني اإلبداع والتفوق الحضاري؟
وعوداً إىل فكرة أنور عبد امللك التي تعيش معناّ ،
فإن من الطرافة مبكان التعرف عىل رأيه من أحداث “الحراك
االحتجاجي العريب” 13،وما إذا كانت هذه األحداث الثورية متثل إعادة كتابة للتاريخ ،وبالتايل ما عالقتها باإلبداع ،وخاصة
ثورة تونس وثورة مرص؟
يك نشخص وجهة نظره بوضوح ،كان علينا أن نطوي صفحات كتاباته الفلسفية والفكرية عموماً ،لنتحول إىل
مقاالته الصحفية يف “األهرام” .ومن بني هذه املقاالت يلفت نظرك موقف أو توصيف أنور عبد امللك للثورتني الشعبيتني
التونسية واملرصية ،ولدالالتهام من زاوية اإلبداع الحضاري.
كتب يف األهرام بتاريخ  2011 /1/ 11يف مقال له بعنوان كيف يكون األمل؟ الجزء األول ،يتحدث فيه عن فكرة
واقعية األمل يف التغيري .وعن واقعية األمل يف أن يكون منبع هذا التغيري يف العامل آتياً هذه امل ّرة من الرشق الحضاري ،أي
الصني .وأستند إىل عدد ديسمرب من مجلة “إكونوميست” الشهرية .وما نالحظه يف هذه السطور ،وجود تأثري مبارش عىل
فكر الرجل لدائرة األحداث املشتعلة يف العامل العريب يف مطلع سنة  .2011وهو شهر الثورتني التونسية واملرصية .وملا كان
يكتب مقال األمل األول ،مل يكن نظام مبارك قد سقط بعد ،ولكنك تشعر ّ
بأن الرجل يعي جيداً ما يقول ،حينام يشري اىل
 11على مثال :مصطفي سويف في كتابه «دراسات نفسية في اإلبداع والتلقي» القاهرة  2000ومصري عبد الحميد حنورة ،في كتابه «علم نفس الفن
وتربية الموهبة» القاهرة ،2000 ،واألستاذ شاكر عبد الحميد في كتابه «علم نفس اإلبداع» ،القاهرة (دون تاريخ).
12 Michel-Louis Rouquette, La Créativité, P.U.F & Point Delta, Beyrouth – Liban 2010

 13نميز في توصيفاتنا اللغوية وعبارات بحثنا بين الحراك الشعبي المطلبي السلمي والعفوي الذي قادته الشعارات الكونية المقترنة بالحقوق اإلنسانية
األساسية في الحرّ ية والكرامة الذي أنجزته الشعوب بكل بطولة وتضحية وكرامة ،وبين فشل البناء السياسي الذي تاله ،والذي تتحمله النخب السياسية العاجزة
والمخترقة والفاشلة في تحمل مسؤولياتها التاريخية.
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أنه ضد فكرة جمود التاريخ ،وضد فكرة اليأس األعمى من التغيري ،وأنه مع فكرة ّأن أمر اإلدارة السياسية العربية ال ب ّد
إىل تغيري .وهذا التغيري يف الحراك الشعبي هو ما نعته يف مقال الحق بعبارة “الفعل املبدع”.
بينام يكتب يف “كيف يكون األمل؟” (ج )2بتاريخ  ،2011/1/ 25يوم انتصار الثورة يف ميدان التحرير “إذ بصاحبي
وكاتب هذه السطور يصالن معاً إىل عتبة التساؤل عن حقيقة أحداث ثورة الياسمني امللفتة .ماذا حدث حول ثورة شعب
تونس بعد نهاية حكم الرئيس املخلوع؟ ”..ثم يجيب بعد ذلك” صاحبي يوافقني إىل حد ما :أنا معك يف متابعة األحداث.
ولكنني أرى ّأن التغيري الذي أطاح برأس الظلم والفساد يف تونس الخرضاء مل يتقدم نحو إقامة حكم شعبي دميقراطي
متكامل ،بل ّإن املظاهرات توحي ّ
بأن التغيري محدود ،وإن كان يتيح ساحة للتقدم واألمل .فام رأيك؟”
بينام َيربز أفضل فضائل هذا التحرك الثوري يف كونه كرس دائرة الجمود السيايس ،ودفع بعجلة التاريخ إىل التقدم
بعد عطالتها لعرشات السنني ،مماّ يبرش بأمل جديد .وهو ما حدث أيضاً بالشكل نفسه وبالداللة نفسها يوم 2011 /1 /25
مبيدان التحرير .فإذا باألمل يعود إىل املرصيني ،أمل كبري يف أن تعود مرص ذات الحضارة العريقة إىل قلب األمم الفاعلة
واملبدعة يف هذا العامل .وهذه الثورة املجيدة من حقها أن تفتح للشباب بوارق آمال حقيقة هذه امل ّرة .لذلك نجد أنور
عبد امللك بعد استعراضه للحدث التاريخي الكبري لثورة مرص ،يتساءل بعمق «أليست مرص وريثة أقدم حضارة يف تاريخ
املعمورة؟ أليس من الواجب أن تعود أمتنا املرصية شعباً ودولة إىل أركان تعاليم حضارتنا العظيمة؟ كيف أهدرنا رسالة
الفالح الفصيح الذي عرف كيف يشق الطريق إىل مجتمع عادل منتج ،صاحب اإلبداع ،منتج الرثاء ،رائد التوحيد؟ ثم
كيف تكون العالقة بني تاريخ الثورات يف ديار مرص املحروسة ونهضتها الحضارية ـ جوهر املرشوع الوطني؟ أراك تبتسم
14
وكأنك تقول :عفارم عىل شباب مرص يداً يف يد مع جيش الوطن».
ّإن املقاربة التي اعتمدها األستاذ أنور عبد امللك حول اإلبداع مت ّيزه عن غريه من املفكرين العرب املعارصين الذين
اشتغلوا عىل املوضوع نفسه .فهو يتناول اإلبداع من زاوية حضارية رصفة .أي كمرادف لإلبداع الذايت للشعوب .فلكل
شعب قدرة ذاتية عىل الخلق واالبتكار ،وبالتايل الدخول إىل العامل املعارص والفعل يف قواه الرئيسة .ومن هنا يصري لإلبداع
داللة أخرى مهمة جداً ،هي أنه ميثل جزءاً أو طرفاً من األمن القومي للشعوب .وخاصة تلك الشعوب التي متتلك رصيداً
تاريخياً مه ًام من اإلنجازات الحضارية العظيمة ،مثل املرصيني خصوصاً ،والعرب عموماً ،والرشق الحضاري بصينه ويابانه
وهنده ،وغريها من الشعوب ذات التاريخ املرشق.
وتكمن قيمة املقاربة التي اعتمدها أنور عبد امللك يف كونها ال تربر لنا فقط ـ نحن من يهتم بدراسة اإلبداع -أهمية
ما نقوم به ،بل وتكشف الحتمية الكاملة ملسألة االهتامم العريب مبوضوع اإلبداع ،وتربية اإلبداع تحديداً ،إذا ما شاء
حي ،سيد نفسه ،ويأمل باستمرار يف نهضته الحضارية
ألمره ّ
تحسناً .فاإلبداع قبل أي يشء آخر ثقافة عامة وروح شعب ٌّ
الكربى.

 14أنور عبد الملك ،األهرام (المصرية) ،2011/2/8 ،السنة  ،135العدد 45354
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ثاني ًا :اإلبداع بين التناول النفسي والتناول الثقافي

دأبت دراسات اإلبداع املعارصة عىل االتصال عىل نحو مبارش مبيدان علم النفس ،حتى وإن كانت مثل هذه
الدراسات مت ّيز بني بحوث ال ّذكاء ودراسات اإلبداع .ومع ذلك فقد نكون يف السنوات القريبة القادمة مبحرض والدة علم
يتخصص
خاص باإلبداع من رحم أقسام علم النفس الجامع ّية ذاتها؛ هو الكرياتولوجيا Créatologie Creatolotgy
ّ
عىل نحو كيل يف محاولة فهم الظاهرة اإلبداعية من جهة طبيعتها وكيفية نشوئها وتطورها لدى النوع البرشي .ومن مثة
اإلجابة عن أهم األسئلة املتع ّلقة بهذا املوضوع مثل :ما هي مظاهر االختالف بني اإلبداع وال ّذكاء؟ وهل اإلبداع جيني أم
بيئي؟ وهل ميكن بناء نظريات تع ّلم (ديداكتيك) خاصة بتنمية املوهبة واملهارات اإلبداعية؟
ويف إطار الضباب اإلبستمولوجي 15الذي يرافق عادة والدة كل علم جديدّ ،
فإن علم اإلبداع ما زال مل يحسم قرار
انفصاله عن علوم النفس من عدمه .إذ من الخيانة اختزال موضوع اإلبداع يف العامل أو العملية النفسية ،ألنه ببساطة
موضوع مر ّكب  Complexeمتعدد العوامل والتمظهرات.
وهكذا ينبغي أن نرى ظاهرة اإلبداع ومبنظور هذا الترّ كيب ،أي “البعد التكاميل” كام يف عبارة “يوسف مراد” .ومن
هنا مل يكن غريباً أن َت ِر َد معظم عناوين الكتب املعارصة املتعلقة بالبحوث حول موضوع اإلبداع متنوعة وغري محصورة
اختصاراً يف مجال علم النفس.16
بينام من الالفت لالنتباه يف سياق هذا التوالد العلمي املستمر لألفكار والبحوث يف مادة اإلبداع ،انحشار عنوان
طريف لكتاب صادر سنة  1996هو “فلسفة اإلبداع” للمفكر العريب الراحل األستاذ مراد وهبة .ووجه الطرافة هنا يف
رأينا ينطلق من الفكرة الجوهرية التي يتعلق بها الكتاب ،والتي تدور حول عالقة الفلسفة باإلبداع ،أو باألحرى املظاهر
الفلسفية يف موضوع اإلبداع .وهكذا بينام ُتبشرّ الوقائع بقرب والدة علم اإلبداع ،ورمبا يكون آخر املنْض ّمني إىل نادي
العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،يطل علينا العقل العريب املعارص برأي يزعم ّأن لإلبداع فلسفته ،أو عىل األقل توجد حوله
آراء فلسفية تصلح ألن تكون مادة للقول ُتنافس أو تجاور القول العلمي يف اإلبداع .بل وأكرث من ذلك ،ومن املنظور
نفسه ،يرى األستاذ مراد وهبة ّأن اإلبداع ظاهرة ميكن تعليمها ،أو يف األقل ميكن بناء املنهج التعليمي عىل نحو يحرر
طاقات األفراد اإلبداعية.

 15قصدنا بهذه العبارة اإلشارة إلى الجدل العام حول مجال عمل العلم الجديد وحول مفاهيمه األساسية وحول منهجه ،وهو جدل من طبيعة إبستمولوجية،
أي من طبيعة شروط المعرفة العلمية.
 16فهي إمّا أن تحمل عبارة «علم نفس اإلبداع» كما في عنوان كتاب شاكر عبد الحميد الصادر في  1995أو  la psychologie de la créativitéلـ
 Todd lubartالصادر في فرنسا في  2004أو أن تكتفي بإعالن المفهوم في مفردة مستقلّة مثل  la créativitéلصاحبهMichel Louis Rouquette
الصادر في طبعة جديدة سنة  2011أو على النحو الخاص كما فيthe Cambridge handbook of creativityالصادر باإلنجليزية عن جامعة كامبردج
بإنكلترا في  ،2010أو على نحو تركيبي مميز كما في« :العبقرية واإلبداع والقيادة» لدين ميث سامنيتن الصادر عام  h 1993أو في اإلبداع العام والخاص
أللكسندر روشكا أو في  dictionnaire usuel de la psychologieلـ  Norbert sillamyإلخ.
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أورد األستاذ “وهبة” آراءه بشكل رئيس يف هذا املوضوع يف كتابه “فلسفة اإلبداع” ،ويف كتاب آخر كان قريباً منه
يف تاريخ النرش ويف روحه هو كتاب“ :منيفستو اإلبداع يف التعليم” الذي شاركت يف تأليفه األستاذة منى أبو سنّة.17
فكيف س ّوغ األستاذ مراد وهبة هذه الفكرة؛ فلسفة اإلبداع؟ وما املربرات التي تنزع بنا للقول ّإن الخطاب العلمي أو
السيكولوجي ال يستويف حقيقة الظاهرة اإلبداعية ،حتى نربر لظهور املقاربة الفلسفية له؟ وما مالمح الربنامج التعليمي
الذي يخ ّرج أصحاب الطاقة اإلبداعية؟
ظهر كتاب األستاذ مراد وهبة “فلسفة اإلبداع” يف طبعته األوىل سنة  1996عن دار العامل الثالث للنرش ،القاهرة،
متأخراً سنة عن ظهور كتاب األستاذ شاكر عبد الحميد “علم نفس اإلبداع” عن دار غريب للنرش ،القاهرة  .1995وكتاب
األستاذ وهبة “فلسفة اإلبداع” متوسط إىل صغري الحجم بكتابة رفيعة ،ويحتوي يف النسخة التي بني أيدينا عىل 100
صفحة .بينام احتوى الفهرس عىل خمسة فصول هي :قصتي مع اإلبداع ،ما الحضارة؟ ما اإليديولوجيا؟ ما ال ّذكاء؟ ما
اإلبداع؟
ويتميز أسلوب الكتابة يف هذا املنت لألستاذ مراد وهبة بوضوح ال ّلغة وسالسة تعبريها ود ّقة نعوتها .رغم ّأن االستطراد
وفتح نوافذ متكررة للقول هو امليزة األسلوبية واملنهجية األكرث طغياناً هنا .ولعله من أبرز خصوصيات قلم األستاذ مراد
وهبة إرصاره عىل أن يرسم لقارئه “لوحات معانيه ومفاهيمه” بشكل تجريدي تشبه كثرياً تلك التقاطعات والتشابكات
التي تطبع الخطوط واأللوان يف الرسم املج ّرد الحديث .وأنت تقرأ النص ال تكاد تفارقك صورة هذه التّشعبات ال ّلونية يف
معارض الرسم املعارصة .وال أعرف هل ّأن هذا التوصيف مسألة انطباع شخيص أم هو حكم نقدي مشرتك بصورة ما؟.
ومع كل ذلك ال تفارق النص بعض مظاهر املرح األسلويب والفكاهة املقصودة ،من حني آلخر ،يرقى بالداللة إىل
أعمق دوائر مجازية املعنى .18بينام قد يبدو لنا من خالل معارشتنا للنصوص الفلسفية العربية والغربية املعارصة ّأن
األستاذ مراد وهبة مت ّكن من أن يبلغ مستوى رفيعاً من التحكم يف أدوات النص وتطويعه عىل نحو يربز بوضوح مدى
قدرته الكبرية يف ترصيف املفردة وتقديم املعنى يف جمل مقتضبة ودقيقة توصل املطلوب مبارشة .وهو األسلوب الذي
عُ رف به املتأثرون باملدرسة التحليل ّية يف املنطق واللغة ،عىل خالف أسلوب بعض مفكرينا من املتأثرين باملثالية األملانية
أو التجريدية الفرنس ّية.

 17مراد وهبة ومنى أبو سنة ،منيفستواإلبداع في التعليم ،دار قباء للنشر والتوزيع ،القاهرة (األغلب أنه نشر في  1996أو .)1997
 18على سبيل المثال في الفصل األول حينما يتحدث األستاذ مراد وهبة عن عالقته باإلبداع يورد في الصفحة  11حادثة حواره مع هانس إيزنك في لندن
سنة  1989ويعرض لمسائل طريفة للغاية في هذا الحوار منها أسباب اعتراض هانس إيزنك ،وخاصة االعتراض الثالث حينما ذكر له أنه يمانع التعليم
العمومي لإلبداع لألسباب التالية:
ً
أوالّ :
أن ذلك يحيل المجتمع والنظام التعليمي نفسه إلى فوضى
وثانياً :يؤدي إلى عالقة وثيقة بين التعليم والجنون
وأخيراً وبمناسبة احتسائهما للقهوة ،أنهما بحاجة إلى بعض «األغبياء» حتى يتمكنا من الحصول على القهوة ،ألنه إذا كان الجميع عباقرة فمن سوف
يخدمهم؟
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ميكننا يف تص ّوري أن نقدّم ملحة وجيزة للذي مل يقرأ هذا الكتاب لنع ّرفه مبضمونه عىل نحو شديد اإليجاز .نقول ّإن
أفكاره األساسية هي عبارة عن سلسلة من الحلقات املرتابطة عىل نحو منهجي ومنطقي سلس .وحينام نقرص نظرنا عىل
مقالتي ما ال ّذكاء؟ وما اإلبداع؟ نجيب مبارشة عن معنى فلسفة اإلبداع عند مراد وهبة.
يف مقالته عن اإلبداع الواردة يف هذا الكتاب إىل جانب مقاالت :ما الحضارة؟ وما اإليديولوجيا؟ وما ال ّذكاء؟ يقدّم
األستاذ وهبة تصوراً شام ًال ملفهوم ومعنى اإلبداع .وحتى نفهم حيلته املنهجية يف هذه املقالة علينا تص ّيد نظام الربهنة
الذي اعتمده بجميع مفاصله .ففي بداية املقال يبدأ املفكر مراد وهبة مبحاولة عرض التعريفات التي قدّمها علامء
اإلبداع ،وخاصة يف اتصالها بال ّذكاء واختالفها عنه .ويستعني هنا بدراسات كل من ترمان وجالتون وفرويد وحرصاً دراسات
العامل األمرييك جيلفورد ،ثم تايلر وتونبي .وينتهي من خالل هذه السياحة إىل ّأن اإلبداع يختلف عن ال ّذكاء .ويقول
مؤكداً ّ
“إن التجربة التي أجراها ترمان 19عىل ألف طالب يف محاولة تتبع تطورهم العقيل ،من سنّ الطفولة إىل سنّ النضج،
20
مل تكشف أية عالقة بني اإلبداع وال ّذكاء .ومن ّمثة ّ
فإن الدخول إىل مجال اإلبداع يستلزم الخروج من مجال ال ّذكاء”.
وألنه سبق له أن شكك بوجود ال ّذكاء ،فإنه يستبدله مبصطلح العقل ،حيث يقولّ :
“إن مفهوم ال ّذكاء مشكوك فيه ،أو
مبعنى أدق هو أسطورة ،لسببني :السبب األول :الجهل بطبيعة ال ّذكاء ،والسبب الثاينّ :أن أي تعريف للذكاء هو يف الوقت
نفسه تعريف للعقل ،فمث ًال ،يع ّرف بنيه 21ال ّذكاء بأنه القدرة عىل التك ّيف من أجل تحقيق الغاية املطلوبة ،ويع ّرف ترمان
ال ّذكاء بكونه القدرة عىل التفكري املج ّرد .بيد ّأن تعريف بينه أو ترمان ميكن أن يكون تعريفاً للعقل .فلامذا إذن هذه
الثنائ ّية؟ وتـأسيساً عىل ذلك ينبغي االكتفاء مبفهوم العقل ،ثم محاولة الكشف عن العالقة بني العقل واإلبداع ،وليس بني
22
ال ّذكاء واإلبداع”.
وانطالقاً من هذا التمييز يطرح األستاذ وهبة السؤال :إذا مل يكن من امل ّربر علمياً دراسة ظاهرة اإلبداع ضمن
دراسات ال ّذكاء النفسية ففي أي مجال ميكن دراسته إذن؟ خاصة ّ
وأن ال ّدراسات املعارصة قد انتهت إىل وجوب أن يتح ّول
اإلبداع إىل منهج للتفكري .فأي العلوم تبحث يف منهج التفكري وقواعده وأساليبه الصحيحة والباطلة؟
يف اللحظة الثانية من تطور تحليله يف هذا املقال يجيب األستاذ وهبة بأنه ينبغي دراسة اإلبداع يف إطار املنطق .إذ
املنطق هو اإلطار البحثي ملناهج العقل ،وفحصها ونقدها ،وهو آلة الكتشاف انحراف التفكري ووقوعه يف التناقضّ .
وألن

 19لويس ترمان  )1956-Lwis M Terman (1877من أشهر علماء النفس األمريكيين في بداية القرن العشرين .اشتهر بقياساته واختباراته حول
الذكاء.
 20مراد وهبة ،فلسفة اإلبداع ،دار العالم الثالث للنشر ،القاهرة ،1996 ،ص 57
 21ألفريد بينيه  1911-Alfred Binet 1857أحد أبرز علماء النفس والتربية الفرنسين .اشتهر اسمه مقترناً باختبار سيمون بينيه للذكاء .وقد قامت وزارة
التربية الفرنسية بالطلب من بينيه إيجاد مقياس لتمييز التالميذ األصحاء عقلياً ونفسياً لتلقي التعليم المدرسي عن التالميذ ذوي الصعوبات والتأخرات النفسية
والعقلية .فوضع بنيه مقاييس سنة  1908كانت أساساً لظهور اختبارات الذكاء في العالم .من أهم مؤلفاته «الدراسة التجربية للذكاء» L>Etude 1903
expérimentale de l>intelligence
 22مراد وهبة ومنى أبو سنة ،منيفستو اإلبداع في التعليم ،دار قباء ،القاهرة ،ص 13
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اإلبداع هو يف تعريف األستاذ مراد وهبة “اخرتاع وإنتاج منط من العالقات الجديدة تؤدي إىل إحداث تغيريات عملية يف
الواقع” ،فإنه بالتايل جدير باملنطق أن يدرس ظاهرة اإلبداع ال علم النفس.
وانطالقاً من هذا التسويغ الذي أجازه األستاذ وهبة لنفسه ،مي ّر بنا إىل اللحظة الحجاجية الثالثة ،وهي كيف ظهر
املنطق وكيف تطور إىل القرن العرشين بغاية التعرف عىل “منطق اإلبداع” .وهكذاّ ،
فإن تاريخ البحوث املنطقية ال يزيد
عن تاريخ البحث يف أصح وأسلم طرق العقل يف التفكري ،وبالتايل ضمنياً اإلبداع .ولتحليل جميع هذه املسائل عاد النص
إىل أرسطو وهندسة إقليدس ثم العلم الحديث ووالدة منهج بيكون ومنهج ديكارت وصوالً إىل املنطق الريايض يف القرن
العرشين .ويف القرن العرشين كان رجل باحث يف موضوع اإلبداع قد انتبه إىل عالقة اإلبداع بعلم املنطق هو سبريمان
الذي نرش كتابه “العقل املبدع” سنة  .1930وتكمن قيمة الكشف الذي قدمه سبريمان يف كتابه املذكور يف كونه أرجع
أساس التفكري اإلبداعي إىل ثالثة مبادئ عقلية هي :مبدأ إدراك الخربة ،ومبدأ العالقات ،ومبدأ املتضايفات .واملبدأ الثالث
هو بالتأكيد أكرث املبادئ إبداعية ،إذ يؤكد عىل ّأن العقل املبدع هو ذلك القادر عىل إنتاج عالقات جديدة غري مدركة
سابقاً بني املواضيع التي لها عالقات يف ما بينها .وهكذا إذا كان اإلبداع هو موضوع اكتشاف العالقات فإنه يؤكد انتامءه
لعلم املنطق بجدارةّ ،
ألن جوهر املنطق دراسة العالقات ،ما يجوز منها وما ال يجوز.
وشأن االختزالية يف علم النفس ،التي قادت إىل عدم الكشف عن ماهية اإلبداع املر ّكبةّ ،
فإن املنطق الصوري يعجز
بدوره عن مساعدتنا يف فك شفرة ظاهرة اإلبداع ،وذلك لسببني :ألنه يتعلق بالربهان واإلقناع بالحقيقة الجاهزة ،وألنه
يقوم عىل مبدأ عدم التناقض ،بينام اإلبداع يف جوهره تناقض مع السائد.
من هنا يجد األستاذ وهبة نافذة جديدة للحظة برهانية أخرى يف نصه ،فيتساءل أيّ منطق يناسب اإلبداع إذا مل يكن
املنطق الصوري؟ ويجيب :إنه منطق اإلبداع .ثم يطرح السؤال :ولكن ما منطق اإلبداع؟ ويستمر يف االستفهام ومحاولة
السياق “ما منطق اإلبداع؟
اإلجابة ،فيقول يف هذا ّ
جوايب :إنه يتحدد من تحديد اإلبداع .ومبا ّأن تعريفي لإلبداع ينص يف ش ّقه الثاين عىل تغيري الوضع القائم فبديل
الوضع القائم هو الوضع القادم .والوضع القادم هو رؤية مستقبلية .املستقبل إذن محايث يف اإلبداع .وحيث ّأن املستقبل
23
هو أحد أنات الزمان فالسؤال إذن ما الزمان؟”
يف اللحظة الحجاج ّية املوالية ينتقل األستاذ وهبة إىل االنعطاف عىل قضايا جوهرية يف الفلسفة مثل قضية ما الزمن؟
التي تثري جدالً محوره الكالسييك :قدم أم حدوث العامل؟ لينتهي إىل التساؤل حول أهم لحظة يف الزمن :هل تتعلق
باملايض أم باملستقبل؟
ّ
وكل هذا املجهود التفكريي الذي يبذله األستاذ وهبة هو من أجل الربهنة عىل فكرة ّأن اإلبداع ظاهرة يف عالقة
مبارشة بوعينا بالزمن ،ومادمنا ال منتلك وعياً للزمن مفتوحاً عىل املستقبل ،يدرك أهمية هذا املستقبل يف توجيه التاريخ
 23مراد وهبة ،فلسفة اإلبداع ،ص 61
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اإلنساين ،فال ميكننا أن نفهم ظاهرة اإلبداع .ويف الواقع يتجادل رأيان موضوع الزمن هذا .فبينام يقول األول ّإن جوهر
الزمان الثبات والستاتيكية واالنطالقية الرتيبة الثابتة ،يؤكد الثاين عىل العكس ّأن جوهره الرسيان والتغيرّ والنسب ّية .وبينام
يحيلنا أحدهام إىل املايض يلقي بنا اآلخر يف الضفة املقابلة وهي املستقبل .ومن املرجعيات التي ّ
وظفها يف هذا العنرص
“هيدجر” والدّيانات القدمية والتوحيدي ّة ،ثم ماركس ثم نيوتن واليبنيتز وأنشتاين واملورفية وبرتراند رسل وغريهم .ويف
السياق يقول برصيح النص“ :هذا موجز لتيارين فلسفيني متناقضني يف مفهومها للزمان ،والذي يجعلنا ننحاز لتيار
هذا ّ
24
عدم مطلقية الزمان هو التزامنا بتأسيس نشأة الحضارة عىل اإلبداع ،وبتأسيس الزمان عىل اإلبداع”.
ويربر هذا املوقف بالقول“ :ويف رأي ّإن األولوية ليست للاميض ،ألنه يف أصله مستقبل ،لكنّه مستقبل فات .ومعنى
ذلك ّأن املايض مسلوب من سمته األساسية وهو أنه كان مستقب ًال ،وأنه مل يعد كذلك .كام ّأن األولوية ليست للحارض ألنه
وهم .فالحارض نهاية ماض وبداية مستقبل .يبقى إذن أن تكون األولوية للمستقبل .وال أدل عىل ذلك من ّأن املستقبل
25
مشحون بإمكانات مطلوب تحقيقها يف الواقع أي هي التي تك ّون الواقع اإلنساين”.
ويتمثل “الواقع اإلنساين” يف الفعل اإلنساين .وهذا األخري غايئ بالرضورة ألنه قصدي .وألنه كذلك فهو فعل مفتوح
“اآلت” ومعرض عن “الفات” .ومن هنا فهو رفض لوضع قائم  Status quoومحقق لوضع قادم
عىل املستقبل ،أي عىل ِ
.Pro quo
ومن هنا مدخل “املمكن”  le possibleالذي يؤسس يف جوهره إلمكان ظاهرة اإلبداع .ويف هذه النقطة مدخل
مفهوم الح ّرية إىل جدل فلسفة اإلبداع .فيتناسل السؤال الفلسفي من جديد :فام الحرية؟ وما منزلتها يف ظهور ظاهرة
اإلبداع؟
ال تعرف الحرية فقط مبرتادفاتها ،بل أيضاً مبقابالتها .ومن مقابالت الحرية :اإلكراه بشتى أنواعه ،سواء كان إكراهاً
دينياً مثل “املح ّرم” أو إكراهاً ثقافياً مثل التقاليد وغريها .وغالباً حينام متتنع الح ّرية ميتنع املمكن ،وبالتايل يحرض ذلك

املايض ويحاول أن يك ّرر نفسه عىل حساب الحركة نحو املستقبل .وال تتمثل املشكلة حينها فقط يف وعينا بأهمية الحرية
ثقافياً ،وإمنا يف مدى استعدادنا ملنحها للعقل العريب يف أيامنا.

يكمن التحدّي يف مسألة الح ّرية يف النظام التعليمي .وهو نظام يقوم يف جوهره عىل الذاكرة .ومثل هذا النظام يجد
سنداته يف فكرة ّأن املعرفة تذكر والجهل نسيان التي حاولت األفالطونية الدفاع عنها من خالل محاورة املينون الشهرية،
والتي لها أنصار يف كامل التاريخ إىل اآلن .ولكن منذ الوالدة اليونانية لثقافة الذاكرة يقول األستاذ وهبة صار لنا ثقافتان:
ثقافة الذاكرة وثقافة اإلبداع .وقد وقعت يف التاريخ الحديث مصادمات عنيفة بني االتجاهني ،وال ّ
أدل عىل ذلك من
محاكامت رواد األفكار العلمية (اإلبداعية) الحديثة مثل جاليلو.
 24مراد وهبة ،فلسفة اإلبداع ،ص 67
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ومن خصوصيات ثقافة الذاكرة عرب التاريخ املعريف للبرشية أنها تسعى دامئاً إىل تعويد العقول عىل عدم مواجهة
“اإلشكاليات” ودفعها إىل استهالك واجرتار األجوبة الجاهزة يف املوروث .بينام يكمن اإلبداع يف تلك املواجهات عينها،
ونضح من معني تلك اإلشكاليات التي صاغها عباقرة عصورهم وواجهوها بشجاعة دون مسلامت مسبقةّ .إن إبداع
الهندسات الالإقليدية وإبداع قانون التطور من األدلة الكبرية يف تصور األستاذ وهبة عىل وظيفة املواجهة الشجاعة
لإلشكاليات.
ّإن اإلشكالية عىل خالف املشكلة قامئة عىل وجود تناقض ما بداخلها ،ميثل ذلك التناقض تحدّياً للعقل اإلنساين،
فيجربه عىل الوالدة بخصوبة إبداعية .ويف التاريخ الحديث أمثلة شهرية ،لعل أقربها إىل أذهاننا والدة علم “السيربنطيقا”
الذي نشأ انطالقاً من فكرة إبداعية لتح ّد تعارض بني نوعني من العلوم يظهران يف البداية كعاملني مستقلني هام الرياضيات
والبيولوجيا .ومبجهود كل من الفيزيايئ املكسييك أرتري ريسنبلوث  Arturo Rosenbluethوالريايض األمرييك نوربارت
ويرن  .Wiener Norbetوقد كان هذا اإلبداع األصل يف عودة مفهوم “املعرفة كقوة” لالشتغال يف عرصنا ،واألصل يف اخرتاع
الكومبيوتر بآثاره العمالقة يف حياتنا املعارصة.
هكذا يبدو ّأن لإلبداع منطقاً خاصاً .رغم ّأن البعض يعارض الربط بني املنطق واإلبداع ،بدعوى ّأن املنطق هو االلتزام
بالقواعد بينام اإلبداع تح ّرر من جميع القواعد .نعم ،هكذا تبدو األمور .غري ّأن لألستاذ مراد وهبة رأياً آخر حيث يقول:
“خالصة القول ّإن هذه العلوم البين ّية وثورة الكومبيوتر وقوة املعرفة تكشف عن منطق جديد هو “منطق اإلبداع”.
ينص
ينص عىل القواعد ،يف حني ّأن اإلبداع ّ
وقد يبدو أنه ّمثة تناقضاً يف الحدود بني املنطق واإلبداع بدعوى ّأن املنطق ّ
عىل الخروج عىل القواعد .بيد ّأن هذا التناقض يزول بزوال الوهم الدائر عىل ّأن اإلبداع ظاهرة نادرة مرتبطة بالعبقر ّية.
والسؤال هل ّمثة عبقر ّية؟” 26عىل هذا النحو يخرج بنا النص إىل لحظة حجاجية جديدة؛ يحاول أن يعالج فيها داللة
مفهوم محايث لإلبداع هو مفهوم العبقر ّية .فك ّيف ّمتت هذه املعالجة؟
تمُ ثل العبقرية ظاهرة مليئة باأللغاز .وقد شغلت الفكر البرشي منذ القديم .وبينام ربطها العرب “بوادي عبقر”،
حيث يوجد الجن والشياطني ا ُملل ِهمون لعظامء الشعراء والعباقرةّ ،
فإن الفكر اإلنساين ذهب يف تفسريها إىل اتجاهني:
والسحر .ففي العهد اليوناين رأى أرسطو
األول يربط بني العبقرية واملرض البيولوجي أو النفيس ،والثاين يربط بني العبقرية ّ
يف “املشكالت ّ ”3أن أسباب العبقرية مرض ّية عضوية ،وهي احتقان الدماغ بالدّم مماّ يو ّلد حالة مرضية ُتعيقه عن أداء
وظيفته يف تلطيف األمزجة وتربيد الدّم .وحينها تسيطر عىل هؤالء الناس قوة إبداعية خاصة مصحوبة بأعراض سلوك ّية
غريبة مثل االنطواء والنفور من اآلخرين ،شأن ما شهده بنفسه عند أفالطون وسقراط .وقد أيد هذا الرأي مورو دي تور
 Moreau de Toursيف كتابه “علم النفس املريض وعالقته بالفلسفة والتاريخ” الصادر سنة  ،1859والطبيب اإليطايل
“ملربوزو” يف كتابه “اإلنسان العبقري” .وبالنسبة إىل األول فقد رأى أّ ّن اجتامع الطاقة الحيوية وتكثفها يف العضو يؤدي
إىل أحد أمرين :إ ّما الزيادة املالحظة يف قوة أدائه لوظيفته ،أو انحرافه عن تلك الوظيفة ووقوعه يف الخلل .لذلك يرى
ّأن العبقرية التي هي أعىل نشاطات العقل ليست إال عُ صاباً  .Neurosisبينام يرى اإليطايل ملربوزو ّأن الرصع ال تقترص
 26مراد وهبة ،فلسفة اإلبداع ،ص 75
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مظاهره عىل التشنجات العصبية املرضية ،وإمنا يف كثري من الحاالت يتجلىّ يف السلوكات العبقرية .لذلك حاول الربهنة
عىل فكرته بالبحث بني نزالء املصحات العقلية عن هؤالء النوابغ ،وانتهى به املطاف إىل نرش بعض أعاملهم كالقصائد أو
ال ّرسومات.
ويف هذا االتجاه سار فرنسيس جالتون يف كتابه “العبقر ّية املوروثة” سنة  .1869غري ّأن هذا الكاتب ربط بني
األسباب الجينية وبني ظهور العبقر ّية .وقد كانت هذه الفكرة الرائجة آنذاك سبباً يف إثارة إعجاب ابن عمه “تشارلز
داروين” وحامسه الفياض لها .ألنها تؤيد عىل نحو ما فرضيته العلمية الشهرية عن تطور األنواع والبقاء لألقوى واألصلح.
وفسرّ هذا ّ
بأن جزءاً كبرياً من خصائص الكائنات الحية مرتبط بسلسلة طويلة من عمليات التط ّور التي تحملها جيناتها.
ويف القرن العرشين أخذت فكرة العالقة بني الجانب البيولوجي والعبقرية مقاربة أخرى هي املقاربة الفرويدية التي
ربطت بني القوى الحيوية النفسية يف التحليل النفيس وبني ظهور العبقرية ،مؤكدة بذلك عىل نحو ما أفكار نظرية
جالتون ،لكن “بينام انشغل جالتون باكتشاف االتفاق واالفرتاق بني الجامعات اهتم فرويد بتط ّور األفراد املبدعني مثل
ليوناردو دي فنيش وديوستفسيك .وارتأى ّأن إشباع الحاجات الغريزية ،وخاصة الجنس ّية والعدوانية ،هي الغاية من أي
نشاط إنساين .وإذا مل ُتشبع ّ
فإن الطاقة تنحرف عماّ يق ّره املجتمع إىل اقتناص الل ّذة املح ّرمة .وهذا االنحراف يسميه
فرويد “التسامي” .ويعتقد فرويد ّأن تقدّم الحضارة مردود يف معظمه إىل التسامي الالشعوري للطاقة املو ّلدة من الدوافع
27
يتجسد يف عمل مبدع”.
الغريزية الذي ّ
ثم ظهرت يف السياق نفسه كتب أخرى تؤكد العالقة بني اإلبداع واألمراض العضوية كأمراض السل .ويف سنة 1950
أكد جيلفورد ّأن الفعل اإلبداعي محصور يف أفراد شواذ لديهم أفكار شاذة .وهؤالء يسمون عباقرة ويتّسمون بخصائص
نفسية ومعرفية وشخص ّية .وهو األمر الذي حدا بأليكس إيزبورن الذي نرش يف  1953كتابه “املخيلة التطبيقية” إىل
االستنتاج ّأن اإلبداع سوف يظل رساً مغلقاً.
يف ضفة اآلراء املقابلة ،نجد من يعتقد ّأن العبقرية يف عالقة بالسحر .عىل رأس هؤالء مث ًال جون مايناردكينز John
 ،Maynard Keynesالذي عرث عىل أعامل كثرية لنيوتن حول الكيمياء السحر ّية .فدعا إىل إعادة قراءة نيوتن ،واعتربه
آخر السحرة وآخر البابليني والسومريني ،وآخر عقل يرى العامل املحسوس واملعقول باملنظور السحري نفسه الذي كان يراه
به القدماء ،أولئك الذين كانوا أول املؤسسني لرتاثنا الثقايف منذ  10آالف سنة .حتى ّأن كينز مل يكن يعتقد ّأن نيوتن يف
اكتشافه الشهري للجاذبية مل يكن يبحث عن اكتشافات جديدة بقدر ما كان يبحث عن براهني ملعتقداته القدمية.28
وأمام الرأيني اللذين كانا يعيدان العبقرية أو اإلبداع إ ّما إىل الشذوذ املريض أو إىل السحرّ ،
فإن األستاذ مراد وهبة
يذهب إىل أنهام رغم كل سنداتهام العلمية الضخمة ،يخرتقها الباطل من وجوه عديدة .والختزال االعرتاضات عىل هذه
اآلراء نوجز اعرتاضات األستاذ وهبة يف:
 27مراد وهبة ،فلسفة اإلبداع ،ص 78
 28مراد وهبة ،فلسفة اإلبداع ،ص 80
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 - 1هناك فارق أسايس بني اإلبداع املريض وبني اإلبداع السوي .وليست قاعدة عامة أن تكون العبقرية ذات أساس
مريض نفيس أو حتى عضوي ،ألنها سلوك إيجايب وبنّاء يدرك صاحبه جيداً ماذا يفعل .والفرق الرئيس بني السلوك املريض
والسلوك اإلبداعي ّأن األول غالباً ما يكون يف نطاق دائرة صاحبه وهدّام ،بينام السلوك اإلبداعي الحقيقي هو ناجع يف
الواقع عىل نحو يؤدي إىل تغيريه.
 2ـ ليس اإلبداع مبرض نفيس أو شذوذ ،وال حتى جنونّ ،29
ألن هذه القاعدة أو العالقة ال ميكن تعميمها .فمث ًال قال
معلمو إينشتاين لوالديه عنه إنه طفل متخلف وشارد وهائم وغالباً ما ينشغل باألشياء السخيفة .مام يعنى أ ّنه ليس كل
ما نعتقد أنه متخلف هو يف الواقع متخلف ،أو أنه عبقري .فاملسألة ذاتية وخاصة بالعامل الفردي« .إذن ليست مثة عالقة
جوهر ّية بني العبقرية والجنون .بيد ّأن نفي هذه العالقة يستلزم ّأن العبقر ّية ليست ظاهرة مرضية ،بل ظاهرة سو ّية،
30
ومن ّمثة تدخل يف إطار اإلبداع السوي».
 3ـ ال وجود لعالقة بني العبق ّرية والسحر .فحتى نيوتن نفسه يعرتف بأنه اكتشف ما اكتشفه بفضل سابقيه .ونحن
نعلم عبارته الشهرية التي يقول فيها «ال نفعل سوى تسلق أكتاف العاملقة» .ومعنى هذا ّأن منجزات نيوتن العلمية
هي فقط نتيجة االجتهاد ،أ ّما عبقريته فهي يف قدرته عىل رؤية األشياء بطريقة تتجاوز حدود رؤية سابقيه .بينام املنظور
السحري لألمور هو يشء مختلف متاماً عن هذا التحليل ،إنه مرتبط باألساطري التي نبنيها نحن بخياالتنا عن العلامء وعن
الشخصيات العظيمة يف التاريخ.
ومن خالل جميع هذه املقاربات النقدية ميكننا أن نستنتج مع املفكر مراد وهبة بأنه «ينتفي السؤال عن وجود
السوي السمة الجوهر ّية للعقل اإلنساين ،األمر
عبقرية ألنه ال وجود للعبقر ّية .وال يبقى بعد ذلك سوى اإلبداع يف شكله ّ
31
الذي يستلزم إمكان مامرسة اإلبداع منذ الطفولة ،ويستلزم بالتايل إعادة النظر يف أسلوب تعليم الطفل».
عىل هذا النحو ،يتأكد لدينا بأنه ال وجود للعبقرية ،واملقصود أولئك الناس القالئل امللهمون ،ومن ّمثة ال رشعية يف
التساؤل عنها .ويف املقابل يوجد اإلبداع .ذلك التفوق والتميز الذي تبدأ روحه تسكن الذات وتتفتح بداخلها منذ الطفولة.
ومع السنوات األوىل من عمر اإلنسان يبدأ قدر املبدع بالتحدّد ،مماّ يدفعنا إىل طرح السؤال عن عالقة اإلبداع بالرتبية
والتعليم .وهو السؤال الذي ينقلنا إىل اللحظة الحجاج ّية املوالية.
من أجل فهم كيفية تربية اإلبداع ،يتوجب علينا غلق هذا املنت مؤقتاً واالتجاه إىل املنت الثاين الذي أرشنا إليه يف هذا
املقال وهو «مانيفستو اإلبداع للتعليم» ،وهناك وتحديداً يف الفصل الذي حمل عنوان «تعليم بال دوجامطيق ّية» نجد
 29في الواقع يستند األستاذ مراد وهبة في البرهنة على هذه الفكرة إلى دراسة أنجزها هو لمّا كان بصدد التحضير إلحدى شهاداته األكاديمية العليا .وتتمثل
في جملة من المقابالت العلمية التي أنجزها مع عيّنة مرضيّة مصابة بمرض «البارانويا» أو جنون العظمة .وفيها مالحظات قيمة واستنتاجات ذات عالقة
بالموضوع .يمكن العودة إلى النص لالستفادة منها.
 30مراد وهبة ،فلسفة اإلبداع ،ص 83
 31مراد وهبة ،فلسفة اإلبداع ،ص 85

55

الدين والهو ّية بين ضيق االنتماء وسعة اإلبداع

الجواب الذي نريده .ففي أثناء تفصيله للقول يف الدغامئية 32 ،يتعرض األستاذ وهبة إىل أنواع التعليم ويصنّفها إىل نوعني
رئيسيني :تعليم يقوم عىل الذاكرة ،وتعليم يقوم عىل اإلبداع .وبالنسبة للنوع األول ّ
فإن القاعدة الرئيسية املعمول بها
هي :التلقني من جانب املعلم ،واالستظهار من جانب الطالب الذي يقاس ذكاؤه مبدى متكنه من الحفظ والتذ ّكر .وعىل
هذا النحو يستند هذا النوع من التعليم إىل ثالثية هي :التلقني ،الذاكرة ،ال ّذكاء.
ونشهد اآلن تعارضاً ما يزال يحتدم لهذا النمط التقليدي من التعليم مع حركة التطور الثقايف والتقني التي عليها
البرشية يف العرص الراهن .إذ يحكم التحول الراهن للحضارة الرباعي :الكوكبية والكون ّية واالعتامد املتبادل ،واإلبداع.
وهو تحول بدأ مع منتصف القرن العرشين مع والدة العلوم البينية واملعروفة أساساً بالسبرينطيقا la cybernétique
التي كانت وراء والدة ظاهرة “قوة املعرفة” ووراء اخرتاع ال ّذكاء االصطناعي أو الكومبيوتر بكل ما حمله من تغيريات
عميقة يف منهجنا يف التفكري .بينام تسري حركة التعليم باملنطق التلقيني نفسه القائم عىل تصورات مسبقة لثبات الحقيقة
واملعرفة ومركزية املريب.
واآلن إذا جاز لنا التبشري بنسق تربوي جديد إبداعي ،فام مالمحه؟ ومن يؤسسه؟
يف الواقع يبدو جواب األستاذ وهبة يف هذا املقال مخيباً لآلمال ،أو عىل األدق محفزاً للتفكري الشخيص ،إذ يرتدد يف
تقديم إجابات مبارشة وجاهزة ،حيث يقول« :أجيب عن السؤال الثاين وأتريث يف اإلجابة عن األول .فأقول إنهم أساتذة
ك ّلية الرتبية وليس غريهم ،....هذا جوايب عن السؤال الثاين ،فامذا عن جوايب عن السؤال األول؟ لقد أبديت رغبة يف الرت ّيث،
وهذه الرغبة مردودة إىل ّأن تأسيس النسق التعليمي الجديد يستلزم جهداً جامعياًّ .
وكل ما ميكن أن أسهم به يف هذا
التأسيس هو إثارة إشكاليات ،أي تناقضات من دون رفعها .وهذه اإلشكاليات عددها أربع:
السكان؟
األوىل :ماذا نع ّلم يف ضوء انفجار املعرفة؟ وكيف نع ّلم يف ضوء انفجار ّ
تخصصاتها
الثانية :تداخل العلوم ،ووجود أقسام يف كل ّيات الرتبية ال تتجاوز ّ
الثالثة :األكادميية والرتبية
الرابعة :يف ضوء مبدأ الالتعينّ أو باألدق الاليقني ،هل تظل العالقة قامئة بني املعرفة والحقيقة؟
هذه هي اإلشكاليات األربع .وأعتقد ّأن رفع التناقض الكامن فيها ،ميكن أن يكون إرهاصاً لتأسيس النسق التعليمي
33
الجديد».

التعصب المطلق للمبادئ التي يؤمن بها ّ
الشخص وعلى عكسها النقديّة والنسبيّة.
 32المذهبية  dogmatisme Leأو
ّ
 33مراد وهبة ،منيفستو اإلبداع في التعليم ،ص ص ( 92-91بتلخيص)
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وهكذا يبدو إىل ح ّد هذا املستوى ،أننا ال نجد إجابة تقريرية مبارشة عن سؤالنا ،كيف نع ّلم اإلبداع؟ ومع ذلك
يقودنا البحث يف الصفحات الالحقة إىل اإلمساك ببعض التأسيسات امله ّمة يف العثور عىل هذه اإلجابة املطلوبة .يقول
األستاذ وهبة يف فصل «اإلبداع مدخل للتعليم» ما ييل« :علينا أوالً التفرقة بني اإلبداع كمهارة تعليم ّية موضوعة يف نهاية
س ّلم املهارات ،وبني اإلبداع كمحور للمهارات ،فهو بالرضورة املحور الذي تدور عليه مهارات التفكري .وأجتزئ من هذه
املهارات ثالثاً ألدلل عىل ما أقول ،وهي «حل املشكلة» ،و»تكوين العالقات» ،و»التفكري الناقد» ،...ونخلص من ذلك إىل
ّأن النّظر إىل اإلبداع كمحور للعملية التعليم ّية من شأنه أن يغيرّ من مهارات التفكري التقليد ّية ،بل من شانه أن يغيرّ من
أسلوب التدريس ،وأسلوب تأليف الكتاب والتقويم .أ ّما االكتفاء بوضع اإلبداع يف نهاية سالم املهارات فيعني أنه مامثل
34
«للزائدة الدود ّية» التي ليس لها عالقة جوهر ّية مع باقي الجسم».
بهذا املدخل الرتبوي لإلبداع ميكننا تأسيس هو ّية ثقافية عربية جديدة مبدعة .فمصطلح النهضة الذي غالباً ما
يوظفه املؤرخون لتوصيف حركة الفكر والنقد واإلصالح يف املنتصف الثاين للقرن التاسع عرش ،وبدايات القرن العرشين،
من جهة الداللة ينبغي أن يعطينا االنطباع مبحاوالت وجهود النخبة من أجل زرع روح إبداعية يف الهو ّية الثقافية العربية
التي دخلت غيبوبتها منذ زمن بعيد .وبعيداً عن التقييامت املترسعة ،يف الحكم ما إذا كان مرشوع النهضة قد حقق
أهدافه ،أو ما إذا كنت أسئلته وإشكالياته تحتاج إىل إعادة صياغة ،فإنه يكشف حالة من الوعي ظلت تسكن العقل
العريب منذ صدمة حملة نابليون عىل مرص يف  1798إىل اآلن ،ترغب يف بعث روح اإلبداعية الخالقة يف الهو ّية الحضارية
العربية.
ّإن الهو ّيات الحضارية األخرى كالصينية والهندية تعطينا اآلمال العظيمة يف إمكان تحقيق ذلك .فها نحن نعيش
انبعاث الروح الصينية العظيمة ويقظة الهو ّية الهندية الجبارة .وهي الهو ّيات التي م ّرت عليها حاالت سبات كادت
تفنيها ،إىل أن انبعثت فيها إرادة اإلبداع فأيقظتها مثلام يستيقظ التنني يف األساطري الرشقية .ويؤكد األستاذ وهبة ّأن
الهو ّية الحضارية العربية تحمل استعدادات أكرث للخصوبة اإلبداعية وللنهوض مجدّداً أكرث من جميع الحضارات التي
تجاورها.
خالصة:

بدت مقاربة األستاذ مراد وهبة ملسألة اإلبداع فلسفية لرشط واضح كان هو قد ض ّمنه يف نصوصه .هذا الرشط
األسايس الذي مييز عادة املقاربة الفلسفية هو معالجتها إلشكاليات وليس ملشكالت .وطبعاً الفرق بني املشكل واإلشكالية
هو كالفرق بني التفكري الفلسفي والتفكري العلمي ،فبينام يقف الخطاب العلمي عند اإلجابة املفصلية ببيان أسباب
الظاهرة أو بوصف «كيف ّية» حدوثها ،يضعنا التفكري الفلسفي أمام «مفارقات» .ومعنى املفارقة هنا هو تعدد اإلمكانيات
التي تعجز البداهة عن الحسم فيها .وأعتقد ّأن عقل األستاذ وهبة كان ماهراً ج ّداً يف تقليب جميع اإلمكانيات العقلية
التي قادت إليها إشكالية اإلبداع.
 34مراد وهبة ،منيفستو االبداع للتعليم ،ص ص 151-149
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أخذت اإلمكانيات املختلفة يف سؤال اإلبداع األستاذ وهبة إىل الدخول يف منعطفات ودوائر مفاهم ّية متنوعة .فمن
العصاب  ...إلخ ،فهل أبقى من
الذكاء إىل املنطق إىل الزمن إىل الوجود إىل الح ّرية إىل الذاكرة إىل الرتبية إىل العبقرية ،إىل ُ
إمكانيات السؤال شيئاً؟
حتى نختم لقاءنا باملفكر العريب مراد وهبة يف هذا املقال ،نقول ونحن نقرأ موقف الرجل من عالقة اإلبداع بالتعليم
وإرصاره عىل ربط مستقبلنا الحضاري ومستقبل البرشية مبدى نجاحنا يف جعل اإلبداع محور جميع املهارات الرتبوية
األخرى ،وانتصارنا عىل ثقافة الذاكرة واالجرتار ،تحرضين عبارة أوردها الفيلسوف إبيكتات  Epictèteأحد رموز الرواقية
الرومانية يقول فيها“ :ال ُتظهر النعاج لرعاتها أنها أكلت جيداً بتقيؤ ما أكلته ،بل بإخراجها لألصواف واأللبان” .وأعتقد ّأن
روح فكرة فيلسوفنا مراد وهبة ليست بعيدة جداً عن روح فكرة إبيكتات .وكفانا بهذا دلي ًال.
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الهوت األرض المقدّسة والهو ّية القاتلة
أبو بكر المباركي
(تونس)

ّ
ملخص البحث

برهن اإلرسائيل ّيون القدامى عن افتتان فريد بالتّاريخ ،وقد يكون مر ّد ذلك إىل ما تفيض به التّوراة من وصف
األحداث التي صنعت «التم ّيز اليهوديّ » للقبائل العربان ّية يف صلتها باإلله التّورايت القوي وبأه ّمية األرض التي تفيض لبناً
اإللهي والتّلويح بتوريثها ومتليكها بل وإهدائها لهم -إذ يص ّور األمر عىل أ ّنه «هد ّية من
وعس ًال  -مثلام يرد وصفها يف الوعد
ّ
الله» ،وأنّ هناك غاية إلهيّة من وراء اختيار إرسائيل وإعطائها لهم فقط ،ويتجدّد ذلك امليثاق يف سيناء قبل أن يقودهم
موىس إليها.
النص التّورا ّيت عىل اعتبار أ ّنه نافذتهم الوحيدة عىل املايض .وكان الحتفاء التّوراة بشعب
تعامل املؤ ّرخون القدامى مع ّ
والسبي والنّفي ّ
والشتات ثم العودة ،أن تك ّرست صفة امللحم ّية يف تلك القصص وأسطرتها
معينّ عىل أ ّنه م ّر بالتّهجري ّ
وتنزيلها يف الكتابة التّاريخية الحقاً منزلة مركز ّية حينام ُجعلت مصدر الكتابة األوحد ،بها يفسرّ املؤ ّرخ األحداث ،ومنها
ينطلق ،وإليها يحتكم.
السائد يف التّوراة املتمحور حول عيش شعب مقدّس واحد سليل ج ّد واحد
لقد ك ّرست الكتابات التاريخية االعتقاد ّ
القصة التي تنتهي
يف أرض مقدّسة وعد بها ،وأنّ ذلك الشّعب عاش العبوديّة يف مرص ثم خرج منها بقيادة موىس إىل آخر ّ
حلقاتها مع سفري عزرا ونحميا“ :لقد صارت الحكاية التّوراتية تاريخاً ،بل أكرث من ذلك صارت فلسفة يف التّاريخ تفسرّ
الغاية من صريورة الزّمن بني يوم البدء واليوم األخري.
الخاص ،وليجعل منها أ ّمة كهنة
تدّعي التوراة ّأن “يهود” خلق العامل من أجل هذه الق ّلة التي اختارها لتكون شعبه
ّ
تتوسط الدّنيا ،مثلام يذهب إىل ذلك
ويحكم من خاللها ملكوته القادم عىل األرض .واألرض املقصودة هي أورشليم التي ّ
مريسيا إلياد يف بحثه عن التّاريخ واملعنى يف الدّين.
ّ
الظاهر أن التّوراة ذاتها تدّعي أ ّنها كتاب يؤ ّرخ ّ
الحقيقي حينام
للشعب اليهوديّ الذي بدأ معه تاريخ إرسائيل
ّ
احتلّت قبائل إرسائيل املوحّدة أرض فلسطني ،فهي إذن“ :أرض بال شعب لشعب بال أرض” ،وهي مقولة ترتدّد باستمرار
يف ال ّدراسات التّوراتية التي تش ّبه أوضاع العصور القدمية باألوضاع الحالية التي أدت إىل نشوء دولة إرسائيل الحديثة.

61

الدين والهو ّية بين ضيق االنتماء وسعة اإلبداع

ّإن ذلك يوحي بهيمنة كاملة عىل تاريخ وجغرافية املنطقة وعىل س ّكانها وثقافتهم الكنعانية أساساً ،وهو ما يفسرّ
سطوة الخطاب التّورايت حني يك ّرس األعامل اإللهية يف التّاريخ ،لكن هل هناك ما يدعم االعتقاد يف وجود إرسائيل القدمية
النص التّورايت؟
من خارج ّ
نتساءل يف هذه الورقات أيضاً عن ال ّدراسات التّاريخية واألنرثوبولوج ّية عن توصيف الفرد اليهودي ّ
والشعب اليهوديّ
بكونه كائناً منعزالً اجتامعياً ،يحمل شعوراً دامئاً بالفوبيا والخوف من اآلخر ،فهو “منفصل عن األغيار حتى ال تتد ّنس
مملكة الكهنة واأل ّمة املقدّسة باالحتكاك باألمميني ،فهو مؤ ّلف من أفراد متواجدين عىل مفرتق ساللة ذات “اعتبارات
رائعة” وذات “عهد مقدّس” :يصنف اليهودي نفسه بكونه ابن إبراهيم وبتد ّينه فهو كائن “يهوه” ،هو يف األخري مثرة
لخلطة بيولوجية ودينية ،ولذلك ليك تكون يهود ّياً صمي ًام ينقصك دوماً يشء ما ،وإال كنت “مته ّوداً” فحسب.
يبدو يف األخري ّأن ثالوث العقيدة واألرض والهو ّية اليهود ّية قد ع ّقد مسألة االنتامء اليهوديّ لألرض ،فالحديث عن
كل ذلك يصري رضباً
الشوائب املغايرةّ ،
إنسان خالص االنتامء لثقافة بعينها أو مكان بعينه أو عن نقاء عرقي خالص من ّ
من الخيال املحض ،يس ّميه البعض “الهوت األرض املقدّسة” الذي تصدرعنه هو ّية قاتلة.
مدخل:

النص
يهم األرض املقدّسة املوعودة التي يقدّمها ّ
نهتم يف هذا البحث بخطاب األسفار الخمسة من التّوراة يف ما ّ
ّ
العربيّ ملعرفة التص ّور اليهودي للقدس ومعاملها التّورات ّية.
النص التّورايت التّمييز يف التّعبري عن الثالوث املقدّس يف العقيدة اليهودية أي :اإلله “ياهو” ّ
والشعب “اليهود”
يحاول ّ
ّ
“فيحل اإلله يف األرض
واألرض “إيرتس يرسائيل” ،إذ تح ّول التّوراة موضوع االرتباط بينها إىل مسألة اختيار واصطفاء
ّ
ويحل يف الشعب ليصبح شعباً مختاراً ومقدّساً وأزل ّياً ،...ولهذا السبب يشار إىل
لتصبح أرضاً مقدّسة ومركزاً للكون،
ّ
“عم قادوش” 1 ،أي الشعب املقدّس( :أل ّنك شعب مقدّس لل ّرب إلهك ،وقد اختارك ال ّرب لتكون له
الشعب اليهودي بأ ّنه ّ
الشعوب الذين عىل األرض)ّ 2.
خاصاً فوق جميع ّ
ولكل ذلك ال يجد الدّارسون لتاريخ األفكار واألديان كبري عناء يف
شعباً ّ
فهم أسباب نشوء “الهوت األرض املقدّسة” وتط ّوره ،إذ اع ُتبرِ استجابة ّ
لتضخم الحديث عن األرض يف النّصوص الدّينية
خاصة الذي هو موضوع اهتاممنا ههنا.
اليهود ّية عا ّمة والنّص التّورايت ّ
وإذا كان اليهود يشريون إىل عقيدتهم اليهودية بكلمة توراة فإ ّننا ال ب ّد أن نطرح أسئلة كثرية منها :ما هي اليهود ّية؟
وما التّوراة؟ وما الذي متثّله يف الفهم الدّيني اليهوديّ؟ ما عالقة القدس بالنّبوة والهو ّية والعبادات اليهود ّية؟ ما هي
السبيل إىل مقارنة “الحقيقة الدّينية” اليهودية التّوراتية بالحقيقة التّاريخية؟
معاملها؟ وكيف ّ
 1ـ المسيري عبد الوهاب ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ج  Vمادة الشعب المختار ،دار الشروق ،القاهرة 1999
 2ـ سفر التثنية)2/14( :

62

المقدسة والهو ّية القاتلة
الهوت األرض
ّ

الدعوة اليهودية:
 )1تاريخ ّية ّ

يقول عبد الوهّ اب املسريي“ :يشري اليهود إىل عقيدتهم بكلمة “توراة” ،أ ّما مصطلح اليهودية فيبدو أ ّنه ظهر أثناء
العرص الهيليني لإلشارة إىل مامرسات اليهود الدّينية لتمييزها عن عبادة جريانهم .وقد َس ّك يويسفوس فالفيوس )*(3هذا
املصطلح ليشري إىل العقيدة التي يتبعها أولئك الذين يعيشون يف مقاطعة يهوذا مقابل الهيلين ّية أي عقيدة هيالس
“ .”Hellasوهكذا بدَا املصطلحان تسمية للمقيمني يف منطقة جغرافية ،ثم أصبحا يشريان إىل عقيدتهم ،أ ّما األصل العربي
(يهدوت) فيعود إىل العصور الوسطى .وقد أصبحت كلمة “يهودية” و”توراة” كلمتني مرتادفتني ،ولكن ّمثة اختالفات
4
دقيقة بينهام ،فمصطلح اليهودية يؤكد الجانب البرشي ،بينام تؤ ّكد التّوراة الجانب اإللهي”
ومن النّاحية التّاريخية يرجع “قاموس اليهودية” أصل اليهود إىل إبراهيم الذي قادهم من سومر ليستق ّر معهم
املتوسطي بالقرب من األردن ،واستم ّر وجودهم هناك بعد موت إبراهيم يف الفرتة ما بني 1760
الساحل
ّ
يف كنعان عىل ّ
ولعل ذلك ما يعني أ ّنهم ظ ّلوا مي ّثلون ّ
الطبقة األوىل يف مرفولوجيا األديان التي وصفت الحقاً
ق.م إىل سنة  135ميالديّ ،5
بالتّوحيدية أو اإلبراهيمية.
الشعب اليهوديّ يف ح ّله وترحاله .وقد ورد مث ًالّ :
تتحدث املصادر القدمية والحديثة بإسهاب عن تاريخ ّ
“أن كلمة
يهوديي العربية أساساً املنتسبني إىل مملكة
يهوديّ مشت ّقة من الكلمة اللاّ تينية ،”Judaeus :وهي مستمدّة من صفة
ّ
يهوذا ( 586-940ق م) .وقد وردت أ ّول إشارة لهم يف الكتاب املقدّس ضمن سفر امللوك ،وأصبح هذا االسم يشمل ّ
كل
شعب إرسائيل.
خاصة يف الخليل عىل فرتات كثرية -
وبعد نهاية الدّولة اليهود ّية القدمية -عىل ال ّرغم من صمود الجامعات اليهود ّية ّ
6
ّ
فإن ّ
الشعب اليهودي عاش مشتّتاً بني األمم”.

 (*) 3مؤرّ خ يهوديّ من القرن األوّل عرف باعتماد الرّ وايات التّوراتية في كتاباته الّتاريخية.
 4ـ المسيري عبد الوهاب ،موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونيّة ج  Vما ّدة يهوديّة ،دار الشروق ،القاهرة 1999
5 - histoire des hébreux est celle d ،une existance politique qui s ،étend entre ces deux dates 1760 Av J.C – 135 Ap.J.C

…sur une période de deux millénaires dans les limites de la terre sainte
après la bible les Hébreux sont d ،abord la famille d ،Abraham venu de Mésopotamie. Après avoir vécu en Canaan sous
la conduite des patriarches ils en sont chassé par une famine et se fixent en Egypte … ils campent dans le Sinaï où ils
reçoivent leurs loi la Torah. Ils conquièrent et colonisent Canaan où ils instaurent une démocratie tribale qui dure deux
siècles et demi).
Dictionnaire du Judaïsme (histoire des Hébreux).
6 - Encyclopédie Universalis. Albin michel, Paris p 316
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يتّضح من خالل ما تقدم مدى ارتباط ّ
الشعب اليهوديّ م ّرة بيهوذا التي م ّثلت تجربة فريدة يف التّاريخ وم ّرات كثرية
أخرى ّ
السبي أيضاً ،كام سيأيت بيانه الحقاً.
بالشتات  7أو النّفي أو ّ
كانت العقيدة املوسويّة -نسبة إىل موىس -أكرث ما كان يوحّد القبائل الرّحل بعد استقرارها يف كنعان ،وما صاحب
خاص مبدينة
ذلك من انقسام وتنافس بني إرسائيل يف شامل فلسطني ويهوذا يف جنوبها ،وما رافقها أيضاً من احتفاء ّ
رسة األرض .ويذهب بعض شارحي التّوراة مث ًال إىل ّأن األصحاح  12من سفر التّثنية فيه
أورشليم التي يعتقد اليهود أ ّنها ّ
إشارة إىل املكان الذي اختاره يهوه لسكناه والذي هو الهيكل أو صهيون أو جبل صهيون يف أرشليم.
املؤسس:
أ) التّوراةّ :
النص ّ
تعني كلمة “توراة” يف ال ّلغة العربية :التّوجيه ،التّعليم ،القانون ،إذ ّأن أصل هذه الكلمة مشتقّ من الفعل (يوريه)
9
الذي يفيد معنى ع ّلم ود ّرس وأرشد وق ّرر وأمر ،8وبهذا املعنى فالتّوراة “هي التّوجيه والتّعليم والشرّ يعة والقانون”.
وتطلق التّوراة عىل األسفار الخمسة األوىل التي تنسب إىل النّبي موىس )*(10،والتي يعتقد أ ّنه مؤ ّلفها أو هي وحي
اإلله له ،وهذه األسفار هي :سفر التكوين ،سفر الخروج ،سفر الالويني ،سفر العدد ،سفر التثنية.
وقد اكتسبت التّوراة اس ًام آخر مع م ّر الزمن من قبل املسيحيني هو“ :العهد القديم” ،وذلك من باب إطالق الجزء
عىل ّ
الكل .ويطلق عىل التّوراة اسم  pentateuchباليونانية أي الكتاب ذو األسفار الخمسة.
تنتمي التّوراة يف جذورها إىل التّقاليد ّ
تم جمعها وتدوينها ،فلم
الشفو ّية التي انتقلت من جيل إىل جيل شفو ّياً إىل أن ّ
يتّخذ هذا األدب التّورايت شك ًال كتاب ّياً نهائياً إال يف فرتة متأخرة“ .وقد مت ّكن اليهود من املحافظة عىل تلك التّقاليد ّ
الشفوية
الصعب تحديد زمن تأليف أسفار التوراة ومعرفة مؤ ّلفيها رغم
املك ّونة لعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم ،لكن يبقى من ّ
محاوالت التّحليل التّاريخي وال ّلغوي للنّصوص يف ح ّد ذاتها” .11وقد رأى فلهاوزن ّأن النّصوص املر ّكبة واملج ّمعة قد “د ّونت
بعد عرص موىس بقرون ويعود تشكيلها يف األصل إىل أربعة مصادر/مدارس أساسية مستقلة عن بعضها البعض” 12،وهذه

 Les hébreux (ou Israelites): un groupement de tribus sémites dont certaines auraient séjourné en Egypte dont laم .ن 7 -

péninsule sinaïtique et qui se fixèrent sur la terre de canan (Palestine) au environ de 1200 Av.J.C.
 8ـ حزقيل قوجمان قاموس عبري عربي ،دار الجيل ،بيروت ص 320
 9ـ فريحة أنيس ،دراسات في التّاريخ ،منشورات بروس برس ،طرابلس ،لبنان ط 1991 - 1ص 183
جل اسمه على موسى التّوراة وهي خمسة أخماس وينقسم ّ
رجال من أفاضلهم عن ذلك فقال :أنزل هللا ّ
ً
كل خمس
 (*) 10يقول ابن النّديم في الفهرست« :سألت
إلى سفرين وينقسم السفر إلى عدة فراسات ومعناها السورة وتنقسم كل فراسة إلى عدة بسوقات ومعناها اآليات ،قال :ولموسى كتاب يقال له المشنا ومنه
يستخرج اليهود علم الفقه ّ
والشرائع واألحكام ،وهو كتاب كبير ولغته كسداني وعبراني» ص 36
 11ـ م.ن ص 184
 12ـ توماس .ل .طومسن ،التاريخ القديم للشعب اإلسرائيلي ،ترجمة صالح علي سوداح ،بيسان للنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة  1995 .1ص 9
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ّ

املصادر األربعة هي :املدرسة اليهود ّية ،واملدرسة اإللوه ّية ،واملدرسة املسؤولة عن تحرير أسفار الشرّ يعة ،واملدرسة
الكهنوتية.
مل تكن األسفار الخمسة تنسب إىل مؤ ّلفيها الحقيقيينّ بل إىل األنبياء أو ّ
الشخصيات أو إىل املوضوع الذي يدور حوله
كل سفر .وبالنّسبة إىل تدوين هذه األسفار يبدو ّأن ترتيبها وقع خالل القرن الثاين امليالدي ،يف حني ّأن هذه األسفار
كانت قد جمعت واعرتف 13بقدسيتها منذ القرن الخامس ق.م ،أي منذ حوايل  444ق.م ،لكنّ األصل العربي الذي اعتمد
شك وخالف ،وبقيت فرض ّية انتقال التّوراة شفاه ّياً
محل ّ
السبعينية مث ًال ـ بقي ّ
عليه للقيام بالترّ جامت املعروفة -الترّ جمة ّ
بواسطة الحفظة هي املهيمنة ،إىل أن جاءت اكتشافات البحر امل ّيت )*(14وذلك بداية من سنة  1947لتزيل الغموض
15
النص العربي األصل.
ولتثبت وجود ذلك ّ
وكانت حصيلة املكتشفات عرشات املخطوطات مت ّثل يف مجملها األسفار القانونية ،وبدت متطابقة مع النّسخة
تم تدوين تلك املخطوطات بعدّة لغات منها العرب ّية القدمية
السبعينية اليونانية ومع ّ
النص املاسوري العربي املعتمد .وقد ّ
ّ
يتم تداولها بني
واليونانية واآلرامية واعتربت تلك النّصوص التّورات ّية أقدم مخطوطات العهد القديم مد ّونة بال ّلغة العرب ّية ّ
رساً من جيل إىل جيل رغم محاوالت الف ّريسيني احتكار الكتب الدّينية وإبعادها عن متناول
أحبار اليهود الذين تناقلوها ّ
السامريني )**(16عىل األسفار الخمسة األوىل منها.
العا ّمة أو اقتصار ّ
النص التّورايت مادّة مه ّمة يف التّأسيس لديانة وثقافة وتاريخ يهودي بني أمم ضاربة يف القدم  -مقرتنة
لقد م ّثل ّ
بشعب مجهريّ ومؤ ّثر يف آن معاً ـ األمر الذي دفع عاملاً مثل فرويد إىل أن ّ
يشك يف يهود ّية موىس حينام قال“ :إذا كان
موىس قد وهب اليهود ،ال ديانة جديدة فحسب وإنمّ ا رشيعة الختان أيضاً ،وهذا ألنه كان مرص ّياً ومل يكن يهود ّياً ،األمر
الذي يرت ّتب عليه القول ّإن الدّين املوسويّ كان عىل األرجح ديانة مرص ّية ال ديانة ّ
الشعب العظيمة االختالف ،بل ديانة
“أتون” التي تتّفق معه الدّيانة اليهود ّية يف العديد من النّقاط الها ّمة” ،17وحسب فرويد دامئاً.
ولكن مهام كان من أمر تلك التّأويالت ّ
تهم ّ
الشعب الذي ع َقد عهداً مع
فإن التّوراة تجعل فكرة القداسة مسألة ال ّ
تهم شعوب األرض أيضاً .وبذلك ّ
فإن العامل ينقسم بالضرّ ورة إىل قسمني ،هام“ :اليهود املقدّسون الذين
اإلله فقط وإنمّ ا ّ
 13ـ النص العبري القانوني المعتمد اليوم من قبل اليهود والمسيحيين على حد سواء هو النص المعروف بالنص التقليدي الماسوري (التسمية الرسمية
للتوراة) وقام بتحريره وضبط أحكامه اللغوية مجموعة من العلماء اليهود عرفوا بالماسوريين خالل القرن الثامن ميالدي (انظر سهيل ديب :التوراة بين
الوثنية والتوحيد ص .)9
 (*) 14عرفت أيضاً بمخطوطات قمران وهي منطقة تقع شمال غربي البحر الميت على بعد نحو  13كلم جنوب أريحا ،إذ أدى اكتشاف مغارة في وادي قمران
عام  1947دعيت بعد ذلك بمخطوطات البحر الميت على البدء في تنقيب الموقع عام  1951واستمر فيه حتى عام  1958وقد كشف الموقع عدة سويات
إعمار وترجع أقدمها إلى حوالي القرن السابع أو الثامن قبل الميالد ،ويمكن أن تنسب إلى عهد الملك أوزياس (.)ozias
 15ـ سهيل ديب :التوراة بين الوثنية والتوحيد ،دار النفائس ،بيروت ط  / 1983 / 2ص 87
 (**) 16السامريون :طائفة يهودية تقرّ بنبوة موسى ويشوع ،وتنكر من جاء بعدهم ،وال تؤمن باليوم اآلخر وال تعترف سوى باألسفار الخمسة األولى من
التوراة التي تنسب إلى موسى.
 17ـ سيغموند فرويد ،موسى والتّوحيد ،دار الطليعة ،بيروت ،ط  1986/ 4ص 37
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يعيشون داخل دائرة القداسة واألغيار الذين يعيشون داخل التّاريخ فقط وخارج دائرة القداسة واألرض التي يقطنها
“أرتس إرسائيل” التي أصبحت هي األخرى األرض املقدّسة التي ال ترسي عليها القوانني
الشّعب اليهودي ،صهيون أو
ْ
التّاريخية النّسب ّية العاد ّية .ويصبح بذلك تاريخ هذا ّ
الشعب أيضاً تاريخاً مقدّساً تختلف بنيته ومساره عن التّواريخ
18
اإللهي فيه”.
اإلنسانية األخرى ،إذ يتّسم بالحلول
ّ
ويبدو من خالل استقراء األدب ّيات الدّينية ّأن هذه العالقة املقدّسة بني اإلله ّ
والشعب واألرض مل تكن مصادفة
أو أ ّنها عشوائ ّية أو قهرية ،فقد “اختارهم أل ّنهم اختاروه ،...وهو يوحي إىل ّ
الشعب مبا يريد أن يسمع”19 ،مبا يعني ّأن
تلك القداسة لها طابع مم ّيز سوف يطغى عىل مظاهر كثرية من الحياة اليوم ّية ،وكذلك عىل أشكال األفعال واملعامالت
والتص ّورات.)*(20
النص العربي املقدّس والترّ اث الدّيني اليهوديّ إىل القول ّإن القداسة بني ّ
الشعب اليهودي
يذهب بعض داريس ّ
واإلله تأخذ وضع الهرم حيناً ووضع الهرم املقلوب حيناً آخر ،إذ ّأن القداسة اإللهية تصبح من قداسة ّ
الشعب وليس
22
العكس.
)**(21

تجد فكرة ّ
تؤسس لها .إذ نقرأ يف سفر التّثنية مث ًال( :ألنك شعب مقدّس
الشعب املختار مادّة لها يف ّ
النص التّورايت ّ
لل ّرب إلهك وقد اختارك ال ّرب لتكون له شعباً خاصاً فوق جميع ّ
الشعوب الذين عىل وجه األرض) 23 ،وقد ال تختلف
الصيغة التثنوية عام جاء به سفر الالويني (أنا ال ّرب إلهكم الذي م ّيزكم من ّ
الشعوب ،...وتكونون يل قدّيسني ألنيّ قدّوس
ّ
24
أنا ال ّرب .وقد م ّيزتكم من ّ
الشعوب لتكونوا يل).
ومن هذا املنطلق يبدو واضحاً ّأن التّفسريات التي حاولت رشح تلك األسفار اعتربت ّأن اختيار اليهود كان عىل معنى
أ ّنهم جامعة دين ّية قوم ّية ال بوصفهم شعباً وحسب.

 18ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ص 36
 19ـ م.ن ج  Vص 36
الشعب والقداسة هي شيء واحد ،والقداسة نفسها تسري على مؤسّ سات اليهود ال ّدنيوية القومية كافة أو ّ
«إن روح ّ
تحل فيهاّ .
 (*) 20يقول مارتن بوبرّ :
إن نسل
ّ
الملك داود مقدس ،إذ أن الماشيح سيكون من بينهم والالويون مق ّدسون منفصلون عن بقية الشعب ألنهم من سبط الكهنة ،ويوم السّ بت مق ّدس ألنه اليوم الذي
استراح في اإلله بعد خلق العالم في ستّة أيام وهو أيضاً اليوم الذي خرج فيه اليهود من مصر ولذلك فهو منفصل عن بقية أيام العمل العادية ،واللّغة العبرية
هي المق ّدس السون هقودش»ً .
نقال عن موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ص 37
 )**( 21مصطلح ّ
الشعب المختار مرجعه للعبارة العبرية (هاعم هنفخار) ويوجد معنى االختيار في عبارة أخرى مثل (اتا بحرتانو) التي تعني (اخترنا أنت)
و(عم سيحواله) أو (عم نيحاله) أي (شعب اإلرث) أو (شعب الكنز) .وإيمان بعض اليهود بأنهم شعب مختار مقولة أساسية في النّسق الديني اليهودي .انظر
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،مادة الشعب المختار ص 72
 22ـ .....
 23ـ التثنية (.)2/14
 24ـ سفر الالويين (.)26/24/20
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ّ

الشعوب حملها وحملها ّ
وقد عرضت ال ّرسالة عىل شعوب األرض قاطبة فرفضت تلك ّ
الشعب اليهودي وحده ،وكان
الشعب إىل مملكة من الكهنة والقدّيسني وإىل أ ّمة مقدّسة ،وكان ّ
لهذا االختيار ّأن حول هذا ّ
رساً من األرسار
كل ذلك أيضاً ّ
الرّبانيّة ،فاإلله “يهوه” هو القائد الرّباين املظفّر الذي قاد شعب إرسائيل من مرص ليقيم مملكة يف فلسطني ،بعد أن تجلىّ
26
الضالة يف صبغة برشية” 25ولذلك ّ
لخرافه ّ
تسمى أرض ال ّرب( ،وهي األرض التي يرعاها اإلله)
فإن أرض إرسائيل -فلسطني
ّ
وهي األرض املختارة ،وصهيون التي سكنها ال ّرب ،واألرض املقدّسة هي التي تفوق يف قدس ّيتها أيّ أرض أخرى الرتباطها
27
ّ
بالشعب املختار ،بحيث ّإن تعاليم التّوراة ال ميكن أن تن ّفذ كاملة إال يف األرض املقدّسة.
وتعترب تلك األرض يف النّسق الدّيني اليهوديّ “أرض امليعاد”ّ ،
ألن اإلله وعد إبراهيم وعاهده عىل أن تكون هذه
األرض لنسله ،فهذه األرض “مركز الدّنيا” أل ّنها توجد يف وسط العامل متاماً كام يقف اليهود يف وسط األغيار ،وكام يش ّكل
28
تاريخهم املقدّس حجر الزّاوية يف تاريخ العامل ،وتش ّكل أعاملهم حجر الزّاوية لخالص العامل”.
ومن هذا املنطلق كان طبيعياً أن ميتزج ّ
الشعب باألرض وبالزّمان املقدّس “التّاريخ اليهوديّ ” ،ليجعال منها “أرض
امليعاد” التي “سيعود اليهود إليها تحت قيادة املاشيح ،أي األرض التي ستشهد نهاية التاريخ .فليس التّاريخ اليهوديّ
الحي
حسب التّصورات التّقليدية أو ّ
الصهيون ّية إال تعبرياً عن االرتباط باألرض ،وهو يف الواقع ارتباط يجمع بني التّاريخ ّ
والجغرافيا ال ّثابتة ،األمر الذي يؤدّي إىل إلغاء وجود اليهود بها ،فتح ّولت إىل فكرة الهوت ّية ،ونشأ ما ُيسمى بـ “الهوت”
األرض املقدّسة” ،29وهي فكرة نحاول توضيحها يف ما يأيت من صفحات هذا العمل اعتامداً عىل ما لهذه املسألة من عالقة
مبوضوع األلوهية والنب ّوة يف اليهودية ورشوط العبادة والهو ّية الدّينية.
ّإن اإلشكاالت األساس ّية التي واجهت الهوت األرض املقدّسة مشكلة ملك ّيتها من طرف األغيار )*(30وكذلك مشكلة
حدودها ،وقبل ذلك وبعده مشكلة ارتباطها باألنبياء وبالهيكل الذي ش ّيد ألداء العبادة فيه.
ويُظهر الخطاب التّورايت حرصاً عىل تسمية املكان أو املدينة التي احتوت الهيكل العتيق عىل أنّها (أورشليم)
أو القدس :إذ وردت عبارة (يوروشاليم) يف العهد القديم أكرث من  680م ّرة (وهي كلمة مشت ّقة منذ القرن  19ق.م)
يؤسس أو من أور مبعنى موضع أو مدينة ومقطع
من الكلمة الكنعان ّية اليبوس ّية (يروشاليم) من مقطع (يارا) مبعنى ّ
للسالم”)**( 31
السامي ّ
(شوملانو) أو شامل أو (شلم) وهو االسم ّ
 25ـ القمني سيد ،إسرائيل ،التّوراة ،التّاريخ ،التّضليل ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  1998ص 10
 26ـ التثنية ( 11ـ )12
ّ
 27ـ جاء في أحد أسفار التلمود وفي تصريحات بن غوريون كذلك ّ
«ألن من يعيش داخل أرض إسرائيل يمكن اعتباره
أن السكنى باألرض بمنزلة اإليمان
مؤمناً ،أمّا المقيم خارجها فهو إنسان ال إله له» .انظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،مادة األرض المقدّسة.
 28ـ م.ن ج  vص 79
 29ـ م ن .ص ن .وموسوعة judaicaمادة :األرض المق ّدسة.
(*) 30عبارة استخدمت لإلشارة إلى األمم غير اليهودية ،ويفيد معناها «الغريب» أو «اآلخر».
 31ـ م.ن ج  IVص  123مادة القدس.
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لقد نسبت املدينة إىل النّبي داود وارتبطت بتجارب أنبياء آخرين قبل موىس ،الذي يرى فيه البعض أ ّنه كان قائداً

فذّاً لقبائل اليهود ،إذ يقول جاك ريفيل مثالً“ :لقد جاء موىس إىل أرض كنعان املوعودة عىل هضبة ن ّبو ،وحكم عىل جميع
قصة إرسائيل ،32.”..وقد ال ُيفهم إنجاز األنبياء
رس البنه يشوع أن يحت ّلها ك ّلها وكانت بداية ّ
سهل األردن .وقبل أن ميوت أ ّ
للهيكل وإعادة بنائه أكرث من م ّرة حسب الن ّّص التورايت سوى يف إطار تنفيذ العهد الذي قطعته اليهودية مع اإلله “ياهو”
منذ “أبرام” ،إذ تتك ّرس فكرة اإلله التّورايت ّ
الشديد الذي يختلف عن اإلله ذي العزّة ،حيث يقبل األ ّول أن يكون ألناس
بعينهم دون سواهم.

يقول نزيه ّ
الشويفّ :إن التّوراة تروي أ ّنه عندما انترص إبراهيم ملك سومر يف حو ّية ـ دميشق استقبله النّاس ومنهم
مليك صادق ملك أورشليم ،وكان كاهناً فأخرج خبزاً ومتراً وباركه باسم الله الع ّ
يل العظيم “آيل” ،ومنذ استقبال ملك
شاليم وسدوم يف ذلك اليوم قطع الرّب ميثاقاً مع إبراهيم قائالً“ :لنسلك أعطي هذه األرض من نهر مرص إىل النّهر الكبري
نهر الفرات”)*(34 33،ووقتها تغيرّ اسم أبرام إىل إبراهيم وصار اسم زوجته “ساراي” عوض “سارة” ،وينشط الخيال الدّيني
يف جعل املسألة حقيقة ثابتة من الحقائق الدّينية والتّاريخيّة أيضاً ،رغم أنّ هناك شكوكاً قويّة يف ارتباط تاريخ القدس
بإبراهيم.
ب) األلوهة والنب ّوة يف عالقتها باألرض
والسومريني ّأن لهم عالقة مم ّيزة مع اإلله الذي يضعهم هو اآلخر يف الكون موضع
يعتقد اليهود عىل غرار املرص ّيني ّ
املركز أو املحور الذي تكون مساحته أرضاً مقدّسة مختارة .فقد مت ّثل “املرص ّيون والسومر ّيون القدامى ومن بعدهم
اليونانيّون صورة العامل أو جغرافيّة األرض عىل شكل طبق مسطّح يطفو عىل سطح الغمر ،وتصوّروا مرص وسومر عىل
تحتل موقع الوسط من ّ
شكل ت ّلة أو ق ّبة أو صخرة ناتئة ّ
رسة األرض”The navel of the earth 35،
الطبق وتدعى “ ّ
رسة األرض ومركزها ،وكذلك كان األمر
رسة األرض والقدس عند العرب ّيني ،إ ّنها مبثابة ّ
ويتحدّث حزقيال مث ًال عن س ّكان ّ
عند الفرس الذين تتحدّث املالحم القدمية عن “آلهة تنزل من عليائها لتساند شعبها أو أبطالها ّ
املفضلني متاماً كام يفعل
يهوه يف التّوراة”.36

 (**) 32وردت الكلمة بشكل (روشاليموم) وقد وردت مراسالت تل العمارنة القرن  14ق.م ست رسائل من عبدي خيبا ملك أورسالم .أمّا في الكتابات التي
تعود إلى القرن  4ق.م اليونانية فقد سميت (هيروسوليما) .ويبدو ّ
أن االسم الالتيني (جروسالم) جاء من االسم الكنعاني للمدينة .وقد ذكر ياقوت المدينة باسم
(أورشليم) ويشار إليها أيضاً بأنها يبوس نسبة إلى مكانها من اليبوس وهم من بطون العرب األوائل الذين نزحوا من الجزيرة العربية نحو  2500ق.م وتسمى
القدس أحياناً باسم (صهيون) ،وتشكل القدس (أورشليم في المصطلح الديني مكاناً مركزياً في الوجدان اليهودي).
33 - Riflet Jaques, les mondes du sacrés études comparée des voies du sacré en occident et en orient.

 34ـ نزيه الشوفي ،كشف الحقائق التاريخية ،التلفيق التوراتي والوعي الوثني ،ط ،الزمرة التاريخية للطباعة اإللكترونية ،دمشق  1998ص 121
 (*) 35تكوبن 18 – 12
 36ـ فراج عفيف ،اليهودية بين حضانة الشرق الثقافية وحضانة الغرب السياسية دار األداب ،بيروت ،ط  1ـ  ،2002ص 45
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ّ

وبعيداً عن املالحظات الكثرية التي يسوقها الباحثون القدامى أو املحدثون )*(37عن طبيعة العالقة بني اإلله “ياهو”
وشعبه املم ّيز باعتبارها اعتقاداً معروفاً يف حضارات قدمية أخرى (**) ّ
فإن األمر ذاته ينسحب عىل أسامء بعض األنبياء مثل
يعقوب الذي “ورد يف الكتابات اآلرامية منذ القرن  18ق.م أي قبل إبراهيم ،وكذلك أبرام وإرسائيل فقد ورد يف الكتابات
املرصيّة كموضعني يف أرض كنعان أل ّنها أسامء كنعانية مقدّسة ،وقد أطلقت عىل األماكن واألشخاص للتّربك بها قبل عهد
الخروج وقبل تدوين التّوراة بأكرث من  1500عام ،فاتخذ كتبة التّوراة من هذه األسامء أنبياء ورموزاً لهم ،وحبكوا حولها
38
أسطورة كأسالف مزعومة”.
ويهمنا يف هذه املرحلة من ال ّدراسة أن نتت ّبع كيفية انعكاس مفهوم األلوهة والنب ّوة عىل التّص ّورات التي قدمها
النّص التّورا ّيت للقداسة وللمكان املقدّس باعتباره أحد أضالع املقدّس اليهودي كام تقدّم ،لكن ماذا تعني األلوهة؟ وماذا
يفهم من النب ّوة يف اليهود ّية؟
ج) األلوهة اليهودية واألرض:
خاصاً ّ
بالشعب اليهوديّ  ،بل يبدو من خالل
خاصاً للتّوحيد ،إذ يجعل من اإلله “ياهو” ر ّباً ّ
النص التّورايت فه ًام ّ
يقدّم ّ
أسفار التّوراة ّأن اإلله قد ّ
حل فع ًال يف ّ
الشعب ،وقد يكون العكس صحيحاً أيضاً فهو“ :كائن يتّصف بصفات البرش يأكل
ويرشب ويتعب ويسرتيح ويضحك ويبيك ،غضوبّ ،
متعطش للدّماء ،يحب ويبغض ،متق ّلب األطوار من غري قصد ويأخذ
ويحس بالنّدم ووخز ّ
الضمري (خروج  10/32ـ  )14وينىس ويتذ ّكر (خروج  ،)24/23 2وهو
األبناء واألحفاد بذنوب اآلباء
ّ
ليس عاملاً ّ
بكل يشء ولذا فهو يطلب من أعضاء جامعة يرسائيل أن يرشدوه بأن يصبغوا أبواب بيوتهم بالدّم حتى ال
يهلكهم مع أعدائهم من املرصيينّ عن طريق الخطأ (خروج  13/12ـ  ،)14وهو إله متجبرّ ولكنّه يف الوقت نفسه يأخذ
حسية محددة ،فهو يطلب من اليهود  -جامعة يرسائيل -أن يصنعوا له مكاناً مقدّساً يف وسطهم”.39
أشكاالً ّ
وتحاول كارين أرمسرتونغ أن تفسرّ ظاهرة اال ّتحاد بني اإلنسان وعامل األلوهة كام بدا يف األديان القدمية عا ّمة ومنها
اليهود ّية حني تقول ّإن النّاس كانوا “يعتقدون ّأن اآللهة والبرش والحيوانات ّ
والطبيعة مرتبطون بنحو ال انفكاك فيه.
خاضعون للقوانني نفسها ومك ّونون من املادّة اإللهية عامل ال ّرجال والنّساء ،وحني كان النّاس يتحدّثون عن املقدّس كانوا
يتحدّثون عادة عن مظهر من مظاهر الدّنيويّ  ،وكان وجود اآللهة غري منفصل عن العاصفة أو البحر أو النّهر أو عن تلك
االنفعاالت اإلنسان ّية القو ّية
كالحب والغضب واألهواء الجنس ّية 40،”...وهو ما يوحي با ّتحاد اإلنسان ومتاهيه مع الله.
ّ

 37ـ م ن ص 45
 (*) 38راجع في ذلك :كارين أرمسترونغ :هللا واإلنسان ،ترجمة محمد الجورا ،دار الحصاد للنشر دمشق 1996ص  53وما بعدها.
 (**) 39يستبدل اسم مرودخ (في األسطورة البابلية) باسم «ياهو» في النص التوراتي (سفر التكوين) اإلصحاح األول ( 9ـ  .)10أمّا تفاصيل قصته فهي ذاتها
تقريباً ،وبخاصة ّ
أن اإلله يسكن بيوتاً وله معابد ومعشوقات وبنات وأوالد  ...إلخ.
 40ـ الشوفي نزيه ،مرجع سابق ،ص 119
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ّإن املعاهدة بني يهوه وشعبه تقوم عىل واجب الوالء من قبل ّ
الشعب مقابل تع ّهد اإلله بال ّرعاية والحامية .ومن
الواضح ّأن هذه ال ّرؤية تشطر العامل ،عامل اإلنسان إىل شطرين :األنا القبل ّية القوم ّية/الدّينية وال ّال أنا أو “األغيار” أي
األجانب من كل جنس ودين أو الوضع الذي يكونون عليه مثلام يوصف يف األدب ّيات العرب ّية :فكام ّأن اليهود هم شعب
رسة األرض ومركز الكون /املكان 42 ،ولع ّلها كذلك
الله املختار 41وغاية التاريخ/الزمان ،فإنّ القدس هي يف اعتقادهم ّ
توصف يف األدب ّيات اإلسالم ّية مبثل هذه األوصاف كذلك.
يه ّمنا أن نشري يف هذا القسم من العمل إىل ّأن التّوراة ذاتها تعطينا الكثري من األمثلة عىل عدم إخالص بني إرسائيل
إلله واحد سواء كان يهوه أو غريهّ ،
وأن عبادة يهوه مل يرتفع شأنها إال يف وقت ّ
متأخر ،فقد عبد اليهود مجموعة آلهة
تذكرهم التّوراة باسم (إلوهيم) وهي جمع إله ،كام عبدوا رئيس مج ّمع اآللهة (آيل) ،وعبدوا كذلك ر ّبات الخصب ال ّرافدية
الصيديونيني.
والكنعان ّية مثل عشرتوت وعشتار وعناة واإلله بعل ،وامللك سليامن نفسه ذهب وراء عشرتوت آلهة ّ
لقد ورد يف امللوك األول ما يفيد ذلك تقريباً( :وقد بنى سليامن مرتفعة لكموس رجس املؤاب ّيني عىل الجبل تجاه
أورشليم وملولك رجس بني ع ّمون) 43.كام نعرث يف هذا العهد القديم عىل نصوص ّ
تدل عىل عبادة بني إرسائيل ألشكال
مختلفة من الحيوانات مثل العجل ،فقد ورد عن هارون قوله( :انزعوا أقراط ال ّذهب التي يف آذان نسائكم وبنيكم
وبناتكم وأتوين بها ،فأخذ ذلك من أيديهم وصوره باإلزميل وصنعه عج ًال مسبوكاً فقال :هذه آلهتك يا إرسائيل التي
أخرجتك من مرص).
المقدسة
 )2أنبياء ال ّتوراة واألرض
ّ

يعترب مصطلح “نبي” من أكرث املصطلحات رواجاً يف الدّيانة اليهود ّية ،وهو يتّفق من حيث املعنى مع عبارة “نايب”
נביא العربية .وقد جاء يف قاموس الكتاب املقدّس ّأن النّبي“ :هو من يتكلم يجول يف خاطره دون ّأن يكون ذلك الشيّ ء
من بنات أفكاره بل ق ّوة خارجة عنه ق ّوة الله عند املسيح ّيني والعربان ّيني واملسلمني ،وق ّوة اآللهة املتعدّدة عند عبدة
األصنام والوثن ّيني .وعنت النّبوة عند اليهود اإلخبار عن الله وخفايا مقاصده وعن األمور املستقبل ّية ومصري ّ
الشعوب
خاص من الله عىل فم أنبيائه املصطفني”.44
واملدن واألقدار بوحي ّ

 41ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ج  Vمادة اإلله ص  65ولمزيد من التوسع يمكن العودة إلى أسفار التّوراة (التثنية :العدد ،الخروج) التي تجعل
من يهوه إلهاً قومياً قويّاً يقاتل إلى جانب جماعة يسرائيل وينصرهم على أعدائهم ،وهو الذي يعدهم باألرض بعد أن اختارهم وفضلهم على جميع األمم
األخرى.
 42ـ أرمسترونغ كارين ،موجز تاريخ األسطورة ،ترجمة أسامة إسبر ،دار بدايات للطباعة والنشر ،سوريا ،2007 ،ص 9
 43ـ يرى الكثير من الباحثين ّ
ان هذه الفكرة اعتقاد مصري وسومري ،وقد أطلقوا عليها تسمية التمركز اليهودي ( .)centricity-Judeoانظر بشأن هذا
المصطلح موسوعة :اليهود واليهودية والصهيونية و(.)Judaïca
 44ـ فراج عفيف ،اليهودية بين حضانة الشرق الثقافية وحضانة الغرب السّ ياسيّة ـ دار اآلداب ،بيروت ط  1ـ  ،2001ص 44
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ّ

إلهي ،ومن املفاهيم الحا ّفة
وقد ارتبط ال ّلفظ مبفاهيم أخرى مجاورة كال ّرسول ،وهو املك ّلف برسالة ذات مصدر ّ
بالنّبي أيضاً نذكر مصطلح رجل الله وهي عبارة نعت بها داود يف أكرث من موضع للدّاللة عىل مكانته عند ال ّرب وعالقته
به وسلطته عند قومه ،إىل جانب رجل الله نجد أيضاً عبارة “ال ّرايئ” وتلفظ يف العرب ّية رائه ראה وقد شاعت يف عهد
السياق إىل تعريفني للنّبوة مم ّيزين األ ّول لغوي البن منظور وال ّثاين اصطالحي ملوىس
صموئيل” .45ولذلك فإ ّننا نشري يف هذا ّ
بن ميمون ،فقد جاء يف لسان العرب ّأن مفهوم النّبوة ّ
يدل عىل الخرب العظيم واملكان املرتفع والطريق الذي يهتدى به.
ّبي من النّبوة وهي ما ارتفع من األرض ،والنّبي :العلم من أعالم األرض التي يهتدى بها .قال بعضهم :ومنه
والن ّ
اشتقاق النبي ،ألنه أرفع خلق الله وذلك ألنه يهتدى به 46والوحي يف العهد القديم متع ّلق مبعنى الكشف إ ّما عن طريق
األحداث وإ ّما عن طريق ال ّرؤى واألحالم ،ولذلك نجد ابن ميمون يعرف النبوة بأ ّنها “فيض من الله عز وجل بواسطة
العقل الف ّعال عىل الق ّوة الناطقة أوالً ثم عىل الق ّوة املتخ ّيلة بعد ذلك ،وهذه هي أعىل مرتبة وغاية الكامل الذي ميكن
نبي لإلشارة إىل عدّة شخص ّيات دين ّية تتّسم كلها
أن يوجد لنوعه ،وتلك هي غاية كامل الق ّوة املتخ ّيلة”  .47وتستخدم كلمة ّ
)*(48
بكونها مل ترتك رسالة مدونة ما عدا النّوع األخري ،ومراتب األنبياء يف اليهودية هي كالتّايل:
 اآلباء :مثل أخنوخ ونوح وإبراهيم ويعقوب وهارون وموىس. القضاة :ديبورا وصموئيل.ويف تقسيم العهد القديم تستخدم كلمة األنبياء لإلشارة إىل قسمني مختلفني ،هام :األنبياء األ ّولون املتقدّمون
أو الشفويون ،واألنبياء ّ
املتأخرون ويس ّمون أيضاً باألنبياء األدبيني الذين د ّونت أسفارهم ويشار إليهم أيضاً باألنبياء
الكالسيك ّيني.
واملالحظ يف النب ّوة اليهودية ّأن قيام اآلباء بدور األنبياء يعكس فكراً يراهن عىل ارتباط النب ّوة بالعرق ال بالوحي ،إذ
بأن القداسة تورث“ ،فاإلله ّ
ّأن كلمة آباء تعني االرتباط بجامعة يرسائيل مماّ يوحي ّ
يحل يف اإلنسان ويجري يف العروق،
كام يالحظ ّأن األنبياء والقضاة ينحون منحاً قوم ّياً ،...حيث ّ
يطل اإلله مرتبطاً بشعبه ،ولذلك فهم ال يظهرون إال يف وقت
العرقي واالنتامء القب ّ
ّ
القومي تفقد الرسالة عامل ّيتها وإنسان ّيتها .إ ّننا نجد ّأن فكرة تبليغ كل البرش
يل
الضائقة ،وبني االنتامء
ّ
ّ
برسالة اإلله الواحد ،إله العاملني املنزّه عن ّ
الطبيعة ليست مطروحة ،بل ما تزال النب ّوة شأناً عرقياً قبل ّياً قوم ّياً مقصوراً
عىل جامعة يرسائيل” 49.ويه ّمنا اآلن معرفة حقيقة تلك العالقة املخصوصة.

 45ـ الملوك األول.)8 – 11/1( :
 46ـ قاموس الكتاب المق ّدس ـ مادة نبي (ص  943ـ  )950دار الثقافة ط  8القاهرة.
 47ـ الثابت زهرة ،داود في الثقافة العربية :الثوابت والتحوالت ،مكتبة عالء الدين صفاقس  2008ص 242
 - 48ابن منظور ،لسان العرب ،مادة الوحي ص 892
 49ـ موسى بن ميمون ،داللة الحائرين ،مكتبة الثقافة الدينية ،المركز اإلسالمي للطباعة ،الفصل  41ص 419
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ّ
خاص وال يعني
تظل رسالة األنبياء رسالة إىل جامعة يرسائيل وحدها من إله قومي إىل شعب مختار يرتبط بعهد ّ
املؤسسة امللك ّية
البرش ك ّلهم ،فقد كان األنبياء األ ّولون يتح ّركون داخل نطاق البالط املليك ،األمر الذي يعني ارتباط ّ
بالعقيدة الدّينية .وكان امللوك وامللكات يطلبون املشورة والنّصح من األنبياء نظري أجر يبلغ يف بعض األحيان ربع شيكل.
“وقد لعب هؤالء األنبياء األولون دوراً سياس ّياً مه ًام ،فكانوا يطلقون نبوات سياسية ،كام ّأن صموئيل مث ًال عينّ شاؤول ملكاً
التوحد بني القومي واملقدّس
ثم عينّ بعده داود ،وكان دور ناتان يف بالط داود نشيطاً وفعاالً ،ويصل هذا ّ
عىل العربان ّينيّ ،
إىل ق ّمته حني يصبح ّ
الشعب اليهوديّ بأرسه أ ّمة من الكهنة والقدّيسني واألنبياء واملشحاء املخلصني ،ذلك ّأن عضو جامعة
يرسائيل يوصف بأ ّنه (خادم اإلله) و(كنز اإلله الغايل) ،وهذه أوصاف تستخدم لوصف األنبياء وحدهم”.50
خاص قد تختلف أسامء األنبياء ولكن تتّحد
يبدو ّأن التّاريخ الذي يقدّمه الترّ اث اليهودي لألنبياء هو تاريخ من نوع ّ
فيه أمكنتهم وجنسهم ولغتهم ،فاملكان هو فلسطني والجنس هو العربان ّيون وال ّلغة هي العربية ،وهنا وجب التّمييز بني
أنبياء اليهود واألنبياء الذين ورد ذكرهم يف القرآن ،حتى لو حملوا االسم نفسه ،فموىس (مويش) القائد الحريب القومي
ال يبدو هو نفسه موىس الذي تحدث عنه القرآن ،وداود (ديفيد) قاطع ّ
الطريق وامللك ليس هو س ّيدنا داود .وسليامن
(سلومو) قاتل منافسيه ليس هو س ّيدنا سليامن عليه السالم .ورغم اال ّتفاق يف األسامء ويف بعض تفاصيل القصص ّ
فإن
والسياق وحده هو
“السياق والبناء العقائدي والدّيني
ّ
والقصيص الذي ترد فيه هذه األسامء يختلف اختالفاً جوهر ّياًّ ،
ّ
51
الذي يحدّد املعنى العام ّ
والشامل”.
نهتم بهم من منطلق
تلك إشارة رضور ّية لفهم ما يأيت من موا ّد هذا العمل التي تتع ّلق باألنبياء اليهود الذين سوف ّ
وسينصب
الدّور التّأسييس الذي نهضوا به لرسم معامل الهوت ّية لفكرة األرض املقدّسة وللدّور التاريخي الذي قاموا به،
ّ
اهتاممنا يف دراسة األنبياء املرتبطني بالدّيانة التّوحيدية اليهود ّية عىل اثنني من األنبياء هام إبراهيم وموىس ،وكذلك عىل
اثنني من أصحاب “امللك” املفرتضني داود وسليامن ،وذلك ملا للمرويّ عنهم من اآلثار والنّصوص املقدّسة من أثر عىل
فكرة املكان/الفضاء املقدّس اليهودي ،وارتباطها بالتجليّ
اإللهي فيه أو عالقته بالعبادة أو القربان الذي يعتقد أنه كان
ّ
يقدّم يف املعبد اليهودي.
أ) إبراهيم والوعد اإللهي:
تعترب شخص ّية إبراهيم من ّ
الشخصيات امله ّمة التي تتحدّث عنها التّوراة فمن صلبه ـ كام تذكر التّوراة ـ نشأت
مجموعة من القبائل التي تك ّونت من شعوب وأمم سكنت منطقة الشرّ ق األدىن )*(52يف القرن  17ق.م .ومن ضمنهم

 (*) 50لمزيد من التوسع يمكن العودة إلى موسوعة.Judaïca :
 51ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ج  Vص 112
 52ـ م.ن ص 112
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أب لسلسلة طويلة من ّ
ّ
الشخص ّيات التّوراتية:
الشعب ال ّرباين أواإلرسائييل .واعتربه اإلرسائيل ّيون األب األول لقبيلتهم ،وهو ٌ
إسحاق ويعقوب ويوسف وموىس وداود وسليامن ،وجميعهم كام تقول التّوراة من بني إرسائيل.53
وقد اعتمد املؤ ّرخون الغربيون والعرب رواية التّوراة يف التّاريخ لشخصية إبراهيم وساللته ،إذ مل يرد اسم إبراهيم
وأسامء ساللته وتاريخهم يف أيّ وثيقة ميكن اعتامدها كمصدر تاريخي ،وبالنّسبة إىل شخص ّية إبراهيم ّ
السائد
فإن االعتقاد ّ
أنّه ولد مبدينة أور الكلدانية التي تقع حسب قولهم عىل شاطئ نهر الفرات ،وأنّه قد هاجر من موطنه يف العراق القديم
عىل رأس قبيلة قاصداً أرض كنعان التي يفرتض أنّها أرض فلسطني الحال ّية حسب بعض الباحثني.
تقول التّوراة يف هذا املعنى( :وأخذ تارح أبرام ابنه ولوط بن هاران ابن ابنه وساراي (سارة) كنّته امرأة أبرام ابنه،
فخرجوا معاً من أور الكلدانيّة ليذهبوا إىل أرض كنعان ،فأتوا إىل حاران (حران) ،وأقاموا هناك ومات هاران هناك).54
ويبدو من خالل الرّواية التّوراتية أنّ اللّقاء التاريخي بني اإلله (إيل) وإبراهيم قد تمّ يف أرض كنعانّ )**(55،
وأن هذا
ال ّرب قد وعده ونسله من بعده بهذه األرض خالصة لهم ،حيث قال ال ّرب ألبرام (ارفع عينيك وانظر إىل املوضع الذي
أنت فيه شامالً وجنوباً ورشقاً وغرباًّ ،
ألن جميع األرض الذي أنت ترى لك أعطيها ،ولنسلك إىل األبد).56
بعد استقراره يف أرض كنعان ـ تقول التّوراة ـ طلب إبراهيم من رئيس عبيده أن يأتيه بزوجة لولده إسحاق من
بني أهل وطنه وعشريته ،فام كان من العبد إال أن ذهب إىل مدينة (آرم النهرين) مدينة ناحور ج ّد أبرام ليحرض زوجة
البن أبرام إسحاق (وشاخ أبرام وتقدّم يف األيام وقال أبرام لعبده كبري بيته :ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك بال ّرب إله
السامء وإله األرض أال تأخذ زوجة البني من بنات الكنعان ّيني الذين أنا ساكن بينهم بل إىل أريض وعشرييت تذهب وتأخذ
ّ
58
57
زوجة البني إسحاق) ،فام كان من العبد إال أن ذهب (إىل آرام النّهرين إىل مدينة ناحور) .
ويتك ّرر ذلك السلوك مع إسحاق الذي أمر ابنه يعقوب أال يتز ّوج من بنات كنعان ،وأن يجلب لنفسه زوجة من
بالد األجداد ،إذ (باركه وأوصاه وقال له :ال تأخذ زوجة من بنات الكنعانيني ،قم واذهب إىل (فدان آرام) وخذ لنفسك
زوجة من هناك ،فخرج يعقوب وذهب إىل حاران) 59.ولإلشارة ّ
فإن التّوراة تقترص عىل ذكر “حاران” و”فدان آرام” و”آرام

 53ـ م.ن ص 116
 (*) 54الشرق األدنى مصطلح يشير إلى الشام.
 55ـ الثابت زهرة ،م ن :ص 243
 56ـ التكوين 11 :ـ  31ـ 33
خاص بآزر وإبراهيم ،وقد أورد المسعودي في مروج الذهب ّ
أن (الذي بقي من هياكلهم (يقصد الصابئة) المعظمة في هذا
الصابئة اهتمام
ّ
 )**( 57لطائفة ّ
الوقت سنة ست وثالثين وثالثمائة بيت لهم بمدينة حران في باب الرّ قة يعرف بمغليتيا ،وهو هيكل آزر أبي إبراهيم الخليل عندهم ،وللقوم في آزر وابنه
إبراهيم كالم كثير .ص 392
 58ـ التكوين ( 13ـ  15ـ .)14
 59ـ التكوين  24ـ 1ـ 4
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النّهرين” ،وكلّها مناطق تقع شامل العراق وخارج حدود العراق القديم أي داخل املنطقة الترّ كية األرمين ّية القدمية ،وال
تشري إىل أيّ من املدن الواقعة عىل ّ
الشاطئ الجنو ّيب لنهر الفرات.
السامر ّية ّ
بأن موطن العائلة اإلبراهيم ّية هو “بياض خرسان” ،حيث تقول :و(مات
وقد ورد يف نسخة قدمية للتّوراة ّ
هرن بحرضة أرض ترح ابنه بأرض مولده يف بيان خرسان).60
يف سياق الحديث عن إبراهيم (أبرام) ونسله تتك ّرر يف التّوراة اإلشارة إىل واقع الغربة التي عاشها يف “أرض
الفلسطين ّيني” التي كان يسكنها الكنعان ّيون والفلسطين ّيون 61،فقد ح ّذره اإلله قائ ًال (اعلم ّأن نسلك سيكون غريباً يف أرض
ليست لهم) 62،مع ما يعني ذلك من إرباك الفهم والذاكرة ،بل واالعتقاد الدّيني عن القدس يف اليهود ّية.
املؤسسني واآلباء تفصح عن أمناط سلوك ّية تبدو غري مألوفة يف املجتمع الكنعا ّين
ّإن رواية التّوراة يف ما يتع ّلق بال ّرموز ّ
القديم أو املرصيّ “املحافظ” ،فإبراهيم وإسحاق مثالً كانا قد دفعا زوجتيهام للزّىن ،إذ مل يقدم األوّل امرأته لفرعون مرص
عىل اعتبار أ ّنها زوجته مخافة أن يبطش به ،فكان من الفرعون أن تز ّوجها ،وملّا علم أ ّنها زوجة “أبرام” أطلقها ،والمه
الفلسطيني يف عالقته بإسحاق الذي ارتكب فعال مشابهاً.
بالقول (كنت ستجلب العار علينا) ،وتك ّرر األمر مع امللك
ّ
ّ
بالغش والخداع عىل أولو ّية
وبالنّسبة إىل لوط ،فقد زىن بابنتيه بعد أن أسكرتاه وحملتا منه ،يف حني استوىل يعقوب
اإلرث من أخيه ،وتآمر أبناؤه لقتل يوسف فرموه يف البرئ ثم باعوه لتجار مارين ،أ ّما يهوذا فقد زىن بزوجة ابنه ،وكذلك
ألصقت بعدد من األنبياء وامللوك  -مثل موىس وداود  -أعامل وسلوكات مستهجنة مبقياس املجتمع الكنعا ّين واملرصيّ ،
ّ
حتى ّإن من يقرأ التّوراة يأخذ انطباعاً ّ
والغش والخداع أمر مقبول ومبارك من قبل كتبة التّوراة ،بل إ ّننا نجد
بأن الكذب
ّأن نتيجة الكذب والخداع كانت دامئاً التكريم املادي واملعنوي من قبل كتبة التوراة.63
ب) يعقوب :األب الحقيقي إلرسائيل:
يحل ّ
يعقوب :هو اسم عربي معناه يعقب أي ميسك العقب أو ّ
محل ،ويعقوب هو ثالث آباء اليهود وهو ابن
إسحاق وجد اليهود األعىل وتوأم عيسو األصغر .أمسك بكعب قدمه (بالعربية :عقب) ومن هناك كان اسمه.*64

 60ـ التكوين  24ـ 10
 61ـ التكوين  1 .28ـ  2ـ  7ـ 10
 62ـ انظر الترجمة الكاملة للتوراة السامرية .ترجمها الكاهن أبو الحسن إسحاق الصوري القاطن في عكا .والنسخة بخط الناسخ أبي البركات ،ومصدقة من
قبل الكاهن عبد المعين صدقة السامري في نابلس بتاريخ 1978/2/1
 63ـ انظر المالحظات الجغرافية الهامة بشأن ذلك في :كمال الصليبي ،حروب داود ،دار الشروق ،عمان ،1991 ،ص 131
 64ـ التكوين  15ـ 14
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ّ

هرب يعقوب فا ّراً من غضب أخيه عيسو إىل بيت أسالفه اآلراميينّ  ،وقيل ّإن أمه هي التي طلبت إليه أن يلحق
بخاله مخافة أن يقتله أخوه عيسو ،...وقد وعد اإلله أن يعطيه األرض التي كان مغرتباً فيها ،وحني استيقظ يعقوب س ّمى
املكان “بيت إيل”.
خرج يعقوب إىل آرام من أرض العراق .وحسب الرّواية التّوراتية فقد ارتحل يعقوب نحو كنعان (فلسطني) ويف
ّ
الطريق صارعه شخص حتّى طلوع الفجر وانخلعت فخذه ،وقبل أن يطلقه باركه وقال له :ال يدعى اسمك فيام بعد
يعقوب بل يرسائيل أل ّنك جاهدت مع اإلله ومع النّاس وقدرت ،ودعا يعقوب املكان فنئيل أي “وجه اإلله” ،ألنه قال
)**(65
ونجيت نفيس،
والقصة تشبه يف بعض الوجوه قصصاً مامثلة عن الحضارات الوثن ّية مثل
ّ
إنيّ نظرت اإلله وجهاً لوجه ّ
الحضارة اليونانية ،ففي إلياذة هومريوس يجرح ديوميدس ال ّرب أرسيس مبساعدة أثينا ،ولكنّ يعقوب يهزم ر ّبه دون عون
أو مساعدة.
وبعد أن اتّجه إىل أرض كنعان اشرتى أرضاً عند شكيم .ثم ظهر اإلله ثانية ليعقوب مؤ ّكداً له تغيري اسمه إىل يرسائيل
ومجدداً العهد الذي أقامه مع إبراهيم ،وقد ولد ليعقوب  12ولداً منهم  11يف آرام أصبحوا القبائل العربانية االثنتي عرشة،
الحقيقي الذي يتس ّمون باسمه.
وبذلك يكون يعقوب هو أبو اليهود
ّ
ج) موىس :الغضب والوعد اإلله ّيان
ولد موىس حسب ال ّرواية التّوراتية يف بيت فرعون بعدما ألقته أ ّمه رضيعاً يف النّهر خشية قتله من قبل الفرعون
67
املرصيّ  )*(66الذي كان يهدّد صبيان العربان ّيني ،ورسعان ما اكتشفت هو ّية موىس العربان ّية.
وبحسب التّقديرات ال ّربانية/اليهود ّية ّ
فإن سنة الخروج توافق عام  1312ق.م وهو العام الذي توفيّ فيه الفرعون
رمسيس األ ّول ،ويبدو حسب ال ّرواية التّورات ّية ّأن سبب خروج موىس مع قومه كانت وشاية أحد العربانيني مبوىس لدى
الفرعون حينام ّ
تدخل موىس يف شجار بني مرصيّ وعربا ّين فرصع األ ّول.
بعد خروجه من مرص وتوجّهه إىل أرض مدين يف شبه جزيرة سيناء والجزء الشّاميل من الجزيرة العربية عمل موىس
املديني الذي ع ّلمه الدّيانة الجديدة وزوجه ابنته صفورة .وكان موىس ـ حسب ال ّرواية
خادماً لدى يرثون كاهن اإلله
ّ
التّوراتية دامئاً ـ النّبي الوحيد الذي رآه اإلله يهوه وجهاً لوجه أثناء رعيه أغنام يرثون وهو ما م ّثل معجزة حيث تجلىّ له
رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذي أصبح اسمه منذ ذلك الحني “يهوه” ،...وطلب منه اإلله أن يعود إىل مرص ليكون
ّ
قائداً لشعبه ليخرجهم من تلك األرض ،فأخذ معه أخاه هارون أل ّنه مل يكن بليغاً وكان يتلعثم يف الكالم ،وبعد رفض

 65ـ الصليبي كمال ،خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل ،الساقي ،بيروت  1994ص 11
 * 66انظر في ذلك سفر تكوين  25ـ 26
 ** 67تكوين  32ـ  22ـ32
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فرعون مرص أ ّول م ّرة طلب موىس ،اضط ّر بعد ذلك أن يطلق رساحهم لكن غيرّ رأيه ولحق بهم أثناء عبورهم البحر األحمر
فغرق هو وجيشه.
وعىل جبل سيناء تجلىّ “يهوه” م ّرة أخرى ملوىس وجدّد امليثاق بينه وبني جامعة يرسائيل ،وأعطى موىس الوصايا
العرش والتّوراة ،وانطلق النّبي الجديد يف سنّ ا ّلترشيعات ،وبنى خيمة االجتامع.
وعىل الرّغم من سنوات التّيه )*(68يف صحراء سيناء مت ّكن موىس ومن معه من العربانيينّ من اجتياز سيناء والتّس ّلل عرب
مملكة موآب وأدوم با ّتجاه األرض املوعودة التي تفيض لبناً وعس ًال.)**(69
ترسع يف البحث عن االستنتاجات -هي أنه عىل ال ّرغم من ّأن
ّإن املالحظة التي يجدر إبداؤها من اآلن  -دون ّ
ملوىس كل هذه األه ّمية فإ ّننا ال نجد له ذكراً عىل لسان عاموس أو أشعيا ،وال يأيت له ذكر يف األسفار املقدّسة إال يف ما
ندر ،ورمبا يعود ذلك إىل فقدان اليهود ألسفار موىس الخمسة ملئات من السنني .وعىل ال ّرغم من ّ
كل ذلك ،ورغم ّأن تلك
والسلب والحرق ،إال ّأن الوجدان اليهودي ما
األسفار تنسب إىل موىس الكثري من األوامر
ّ
الخاصة التي تحرض عىل النّهب ّ
يزال معبرّ اً عن االهتامم ّ
الشديد به ،يظهر ذلك من خالل خلع لقب موىس ال ّثاين عىل كل قائد يهودي (موىس بن ميمون،
مويش ديان.)...
وترشح التّوراة بإسهاب موضوع ال ّلقاء بني موىس وال ّرب يهوه ،حيث ناداه من الجبل (هكذا نقول لبيت يعقوب
وتخرب بني إرسائيل أنتم رأيتم ما صنعتم باملرصيني وأنا حملتكم عىل أجنحة النّسور وجئت بكم إيل ،فاآلن إن سمعتم
فإن يل ّ
الشعوبّ ،
صويت وحفظتم عهدي تكونوا يل خاصة من بني جميع ّ
كل األرض وأنتم تكونون يل مملكة كهنة وأ ّمة
مقدّسة).70
يأمر اإلله التورايت موىس بالصعود إىل منتهى الق ّمة الجبلية ليميل عليه الوصايا والشرّ ائع اإللهية (اصعد إىل الجبل
وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة والشرّ يعة والوص ّية التي كتبتها لتعليمهم  -أي إرسائيل  -ويطلب ال ّرب أن يضعوا تابوتاً
الصنط ّ
مغطى بال ّذهب الخالص من الدّاخل والخارج وتضع يف التّابوت ّ
الشهادة التي أعطيك).71
أي صندوقاً من خشب ّ

 (*) 68يكاد المؤرخون يتفقون على أنه رمسيس الثاني.
 69ـ ورد في معجمDictionnaire du Judaïsme” Encyclopidia UNIVERSALIS. (fils de Amram etde jacobed de tribu de“ :
levi Moiis ne fut pas noye; comme l ordonnaient les reglements: cache parmis les roseaux du Nil .il fut receuilli par la
fille du pharaon et grandit en son
 (*) 70تذكر الرّ وايات واألدبيات الدينية أنها  40سنة.
 (**) 71لقد أرسل موسى جواسيس له ورأوا أرضاً تفيض لبناً
ً
وعسالّ ،
وأن مدنها حصينة عظيمة جداً ،أي أنها تتمتع بقدر عال من التقدم الحضاري ،ولكنهم
أيضاً الحظوا تنوعها اإلثني ،إذ قالوا (العمالقة ساكنون في أرض الجنوب والحثيون واليبوسيون والعموريون ساكنون في الجبل والكنعانيون ساكنون عند
البحر وعلى جانب األردن) عدد  28/13ـ 29
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ّ

اإللهي عىل تل ّقي الوصايا واستيعابها ،بل ّإن “يهوه” طلب من موىس أن يقدّس اإلرسائيليون يوم
ومل يقترص األمر
ّ
السبت ّ
السبت يقتل قت ًال) .72وتظهر التّوراة حرص موىس ّ
الشديد عىل ا ّتباع أوامر اإلله
ألن (كل من صنع عم ًال يف يوم ّ
ّ
التّورايت الصّارم وانقياده التّام “ليهوه” حينام قاد اإلرسائيليّني إىل حدود أرض كنعان بعدما أرسل واحداً عن ّ
كل القبائل
العربان ّية االثنتي عرشة الستطالع املنطقة أوالً قبل التس ّلل إليها .وأمام مشاهدات الجواسيس وهول الحكايات التي عادوا
بها عن س ّكان األرض رفض بنو إرسائيل دخول أرض كنعان ،فقال “يهوه” ملوىس( :إين سأرضبهم بالوباء وأفنيهم وأجعلك
ألن بني إرسائيل قد عملوا ّ
أنت أ ّمة أعظم وأقوى منهم) .73،وهنا يغضب ال ّرب عليهم ّ
الرش يف عني ال ّرب )*(74فصنعوا
عج ًال مسبوكاً وسجدوا له وذبحوا له وق ّرر ال ّرب إفناءهم مثلام يرد يف سفر العدد( :ولكنّ موىس طلب من الرب أن يعفو
عنهم فندم الرب عىل الرش الذي قال إنه يفعله بشعبه) .75ويف هذه اللحظة يبدو التفكري الدّيني اليهودي منكشفاً متاماً،
الصحراء تحدّثنا التّوراة عن دخول اإلرسائيليني
وخاضعاً إلسقاطات كثرية من خارج املقوالت الن ّّصية .وبعد تيه طويل يف ّ
لفلسطني بقيادة يشوع الذي ُيع ّد خليفة ملوىس املعروف بقتاله ّ
الضاري وحروب اإلبادة ضد بني مدين ،فتك ّرر األمر مع
يشوع يف قتاله لسكّان فلسطني.
د) داود وسليامن بني النبوة وامللك:
مييل املد ّون التّورا ّيت إىل اعتبار داود وريث ال ّرب شأنه ّ
شأن موىس ،فقد سعى إىل نفي كل ما من شأنه أن يهيئ داود
للنبوة 76حيث جعله خلواً من أيّ استعداد فطري لتقبل كلمة ال ّرب لكرثة الوسائط التي تو ّلت تبليغ داود الوحي بدالً
عنه ،ويف املقابل يبالغ الن ّّص التّورا ّيت يف الحديث عن صفة امللك عند هذه الشخص ّية.
تربز شخص ّية داود إذن يف التّوراة بوصفه قاتل جالوت ملك العاملقة باملقالع الذي يباركه ال ّر ّب عىل يد الكاهن
رساً ،ويقوم رصاع بني شاؤول وبني داود ،ويعزم شاؤول عىل قتل داود والتّخ ّلص منه ،لكنّ داود يهرب من وجهه
صموئيل ّ
قطاع ّ
ويك ّون عصابة من ّ
الطرق تعمل عىل القتل والنّهب 77إال أ ّنه يف األخري يلجأ إىل الفلسطينيني أعداء بني إرسائيل
الذين تحالفوا معه ض ّد غرميه شاؤول حيث هزموا األخري يف موقعة دمو ّية قتل فيها أبناؤه وجرح شاؤول يف املعركة
ومات بعدما أمىض  15سنة يف الحكم ،ليخلفه داود بعد ذلك ويتم ّكن من إخضاع الكثري من املدن الفلسطينية ودويالت
وماملك أدوم ومؤاب وعمّون ومملكة صو باآلرامية ،ويستويل كذلك عىل مدينة أورشليم بعد أن انترص عىل س ّكانها

 72ـ الخروج6 :19 :
 73ـ الخروج25 :19 :
 74ـ الخروج 21ـ  12ـ 18
 75ـ العدد 14ـ 12
 (*) 76تفسّ ر كارين آرمسترونغ موقف األنبياء اليهود بالقول( :لقد شعروا بأنهم مجبرون على القتال بضراوة ض ّد األساطير القديمة التي وجدوها متناقضة
مع إصالحهم المحوري .وقد شارك اإلسرائيليون طوال قرون في الحياة الطقسية واألسطورية للشرق األدنى فعبدوا أشيراه وبعل وعشتار إلى جانب إلههم
يهوه) .موجز تاريخ األسطورة .ترجمة أسامة إسبر ،بدايات ،دمشق ط  1ـ  ،2007ص 82
 77ـ الخروج  31ـ  7ـ 14
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األصل ّيني اليبوس ّيني وا ّتخذ منها عاصمة مللكه ،وبنى فيها قرصاً ملكياً ،وأقام فيها معبداً للرب يهوهّ ،
ألن ال ّرب تعب وطلب
من داود أن يبني له بيتاً.78
ورغم أ ّنه مل يكن  -حسب التّوراة -سويّ الخلق ملا عرف عنه من ارتكابه للزّىن ،إذ ُيروى عنه أ ّنه كان ىّ
يتمش عىل
تستحم ،وكانت زوجة وصيفه الح ّثي أوريا ،فأرسل داود وسيطاً إلحضارها واضطجع معها وهي
سطح بيته فرأى امرأة
ّ
مط ّهرة من طمثها فحبلت منه فلماّ علم باألمر د ّبر مكيدة لزوجها فقتل ،وكان لداود ما أراد )**(79بأن صارت له زوجة
أنجبت له سليامن وأبناء آخرين.
بعد نهاية حكم داود املضطرب ،حيث كان ينازعه ابنه أبشلوم )1(80تولىّ امللك سليامن ،الذي آلت إليه الغلبة يف
ال ّنزاع مع أخيه أدونيا عىل اململكة التي تصفها األدبيات الدّينية التّوراتية خاصة بأ ّنها متت ّد عىل املنطقة الواقعة بني النّهر
إىل أرض فلسطني وتخوم مرص ،وقد أمكن لسليامن أن يتعامل بندّية مع فرعون مرص فصاهره بأن تز ّوج من إحدى بناته
وأىت بها إىل مدينة داود.
الصفات أن أ ّثرت
أهم شخص ّية تتّصف بالحكمة والجاذب ّية ،فكان لتلك ّ
يقدم الن ّّص التّورا ّيت شخص ّية سليامن عىل أ ّنها ّ
السيايس واالسرتاتيجي يف املنطقة ك ّلها كام يرد وصف لها يف سفر امللوك األ ّول )*(81حيث( :بنى
عىل صورة مملكته وموقعها ّ
السليامنية
سليامن مرتفعة لكموش رجس املؤابيني عىل جبل تجاه أورشليم وملولك رجس بن عمون) ،82لكنّ اململكة ّ
تنتهي بانقسام عميق بعد أربعني سنة من حكم قوي ومتامسك كام تصف التّوراة .وقاد األخوان يربعام ورحبعام اململكة
إىل حالة تفكك ،حيث أنشأ كلّ منهام قطبني متنافسني هام مملكة يهوذا وعاصمتها القدس ومملكة إرسائيل وعاصمتها
شكيم تختلفان من حيث الق ّوة واملساحة والنّفوذ مثلام ّ
يوضحه معجم اليهودية 83وكذلك املرو ّيات التّوراتية والتّاريخية
84
اليهودية عىل أه ّمية يهوذا وعاصمتها املقدّسة :القدس”.
أن قصة اصطفاء داود في التوراة تتكرر في األدبيات اإلسالمية أيضاً ،إذ (هي في عرائس المجالس ً
 78ـ نجد ّ
مثال شبيهة بمثيلتها التي في التوراة ،أمّا الثعلبي
ً
فكان حديثه عنها في شكل قصة جمعت بين الكالم المتعالي الموحى والكالم البشري .وتمكن الثعلبي اعتمادا على اإلسرائيليات من إزاحة الغموض العالق
بالنص القرآني الموحى ونص التفسير.
وقد كشف ذلك عن قدرة صاحب عرائس المجالس على اإللمام بنصوص متداخلة وصهرها وحسن تركيبها وإخراجها إخراجاً طريفاً (انظر :داود في الثقافة
العربية ص .)110
 79ـ جاء في صموئيل األول ( :2 :22فاجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مرّ النفس ،فكان عليهم رئيساً ومعه نحو أربعمائة
رجل).
 80ـ ورد في صموئيل الثاني( 7 :7أنت تبني لي بيتاً لسكناي ،ألني لم أسكن في بيت منذ أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم).
 (**) 81تتكرر أعمال االغتصاب في النص التوراتي وخاصة في بيت داود بشكل يوحي ّ
بأن هذا السلوك متأصل في الشعب اإلسرائيلي التوراتي ،إذ تورد
التوراة قصة أمنون ولد داود الذي أحب ثامار أخته من أبيه وأخت أخيه أبشالوم فاحتال عليها وتمكن منها وقهرها واضطجع معها (انظر صموئيل الثاني:
.)15 – 5 – 13
 (1) 82انظر بشأن ذلك صموئيل الثاني 22 :18
 (*) 83راجع الملوك األول  1 :3ـ 24
 84ـ الملوك األول  1 :11ـ 8
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وتفسرّ التّوراة ّ
كل ما يواجه ملوك إرسائيل 85عىل أ ّنه عقاب من يهوهّ ،
ألن القبائل قد عبدت آلهة شعوب أخرى يف
املنطقة ،ومن ذلك مثالً السّبي الذي مارسه نبوخذ نرص ملك بابل عىل ملك أورشليم وأهلها.
العبادة اليهودية وعالقتها باملكان املقدس:
بعد إقامة العربان ّيني (جامعة يرسائيل) يف أرض مدين وبعد عقدهم ميثاقاً مع ال ّرب بدا ّأن التّوحيد اليهودي
السامية القدمية حيث انغمس
قد خطى خطوات ثابتة يف ا ّتجاه القطع مع مرحلة الشرّ ك والوثن ّية والتّأ ّثر بالدّيانات ّ
العربان ّيون لفرتة من الزّمان يف العبادة القربانية املركز ّية أ ّيام التّهجري الباب ّ
يل.
وقد ساهم الف ّريس ّيون فيها ثم قىض عليها وهدم الهيكل متاماً حتى تح ّولت عبادة يرسائيل إىل العقيدة اليهودية
أو اليهودية الحاخامية 86بفعل التّجربة النّبوية املب ّكرة :ففي هذه العبادة الجديدة (ظهرت خيمة االجتامع وكان تابوت
العهد يوضع داخلها ،وكانت هناك شعائر أخرى مثل االحتفال بظهور الهالل ومجيء الربيع (عيد الفصح) والتضحية
بكبشني يف عيد الغفران والختان) 87مثلام تورد املوسوعة العلمية ،)Judaïca( 88لكن هل كانت العبادة اليهودية يف عرص
خاصة
متمسكني بأعامل طقسية ّ
اآلباء مبثل هذه االحتفال ّية والتّبجيل والفرادة؟ هل كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب مث ًال ّ
ويف أماكن بعينها؟
يقول عبد الوهّ اب املسريي :لقد كانت عبادة اآلباء مختلفة بشكل جوهريّ عن العبادة اليرسائيل ّية واليهودية من
بعدها ،فالتّوراة ال تص ّور اآلباء كمبدعني من الناحية الدّين ّية ،فهم ال يشنّون أ ّية حرب عىل الوثن ّية وال عىل عبادة األصنام
التي تصبح موضوعاً أساس ّياً يف الفرتة املوسو ّية» ،89وكام يق ّر بذلك أيضاً العهد القديم مل تكن عبادة موىس هي نفسها
عبادة يهود ،وذلك عىل ال ّرغم من امليثاق الذي بينه وبني ال ّرب ،إذ اإلله ُيعرف يف ديانة إبراهيم باسم «آيل شدّاي»

85 - (le royaume d’Israël est le plus vaste et le mieux pourvu des deux royaumes. Mais il souffre d’une instabilité
dynastique marquée par des coups d’état militaires) Dictionnaire du Judaïsme, (Encyclopedia UNIVERSALIS) Albin
Michel p.323
86 - Le royaume méridional de Juda maintien Jérusalem comme capitale et en dépit des efforts des rois d’Israël. Le

temple demeure le centre religieux de tous les Hébreux, il s’étend encore sur les contrées désertiques du sud jusqu’à la
mer rouge. La maison de David est représentée par vingt trois rois) ibid p 324
87 - The term king of reference and that of Ancient Near East generally of governor and ruler Usually the sole authority

over this subjects. This ter m is used to designate the rulers of grate empires such as Agypt, Assyria and Persia. Ruler of
nation kingdom such us moab, Edom and Israel the rulers of city states such us tyre, Hazor and Jericho. Occationally,
the term king is used to designate a tribal chief, or the chief of a group of tibes. E.g. [the Kings of Median] (Num 31.
8) and the king Kedar mentioned in an Aramic inscription of the Persian erea. Encyclopedia judaica.
 88ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (مادة عبادة يسرائيل) ج  4ص 149
 89ـ م.ن ص 149
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أي «ال ّرب القديم» ،أ ّما يهوه فلم يظهر إال يف عهد موىس كام تقدّم بيانه ،وقد يكون ذلك تحت التّأثري الكبري لآلرام ّيني
خاصة.
واملرص ّيني يف ما تع ّلق بالدّين عامة واآللهة )*(90وطقوس عبادتها ّ
ومن النّاحية التّاريخية ميكن تقسيم فرتات ومراحل العبادة اليهودية إىل مرحلتني( :تنتهي األوىل يف عام  1000ق.م)
مع بدء التس ّلل إىل كنعان ،وبعد أن نقلت العنارص ّ
وتم تأسيس اململكة العربانية املتّحدة
الشعائرية من املدن املقدّسة ّ
وتحويل أورشليم (القدس) إىل عاصمة لهذه العبادة وبناء الهيكل الذي أصبح مركز العبادة القربانية .وتبدأ املرحلة
ال ّثانية وهي مرحلة العبادة القربان ّية املركز ّية .وكان الكهنة هم العمود الفقري يف عبادة يرسائيل والقامئني عىل العبادة
القربانيّة ،ففيم تتمثّل هذه العبادة؟ وما عالقتها بالهيكل الذي يف القدس؟
أ) طبيعة عبادة يرسائيل:
أهم مم ّيزات عبادة يرسائيل تقديم القرابني )*(91،حيث كانت تقام ّ
الشعائر صباحاً ومساء عىل يد الكهنة .كام كان
من ّ
الحال يف ديانات الرشق األدىن القديم ،وكانت القرابني أنواعاً مختلفة مثلام يشري إىل ذلك املسريي ،فكلمة “قربان” هي
كلمة سامية ،ويقال لها أيضاً (منحة) .وتقديم القربان “البقر والخراف وبواكري التّمر كان ضمن شعائر التّق ّرب من اإلله،
حيث يلعب الدّم دوراً مهماّ ً  .ولذا فقد كان الدّم ينرث عىل املذبح حتى نهاية مرحلة العبادة القربانية أو عبادة يرسائيل
وتحرق القرابني أمام الهيكل”.92
ويبدو من خالل املصادر التّاريخية ّأن العربانيني كانوا يقدّمون القرابني يف أي مكان ،ثم أصبح ذلك مقترصاً عىل
يضحون بالحيوانات حيث كانت عملية التّضحية تس ّمى “زبخ” أي “ال ّذبح” ،كام كانوا يتقدّمون بالنّباتات
الهيكل ،وكانوا ّ
ّ
والطعام والبخور والخمور.
سيضحى به .وقد كان تقديم القربان هو الحدث اليومي
وكانت هناك قواعد صارمة تتّصل بعمر ولون الحيوان الذي
ّ
الصباح وآخر يف املساء وكان يصحب القرابني احتفال طويل وشعائر يقوم بها
الصلة باملعبد ،فكان يقدّم واحد يف ّ
العميق ّ
الكهنة” 93،لكن ما ورد عن ال ّالويني وعا ّمة النّاس يشري إىل اعتامدهم وسائل أخرى.)*(94
90 - Encyclopedia judaïca “The service in the temple» “In addition to the sacrificial workship, it was customary for the

levites they shall stand avery morning thanking and praising the Lord and likewise at evening to the accompaniment
of lyres with harps, and with cymbols many of the psalms in the Book of psalms are ascribed to these levites singers.
This singing constitutes something of an anovations, for the pentateuch makes no reference to it”.
 91ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ج  4ص 131
فإن العهد القديم يقرر أيضاً ّ
 (*) 92تشير بعض المصادر إلى أنه على الرغم من رفض إبراهيم الشرك حسب التصور التوراتي ّ
أن التوحيد الحق جاء بعد
خروج العبرانيين (أو جماعة يسرائيل) من مصر .ففي هذه المرحلة يكشف يهوه عن نفسه أثناء إقامة العبرانيين في أرض مدين وتدخل يسرائيل في ميثاق
ّ
الرب.
مع
 )*( 93ورد في موسوعة  Judaïcaما نصهIn Addition to the sacrificial workship it was customary for the levites to sing …( :
.)Primarily the temple was a place of assemby for the entire people for purposes of sacrifice
 94ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ج  4ص 150
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وعىل ال ّرغم من رسوخ العبادة القربانية وتأثريها العميق يف اليهود ّية برتكيزها ّ
الشديد والحر ّيف عىل شكلها دون
االهتامم بال ّروح واملعنى وتخصيص تل ّقي األوامر والنّواهي وهي ستّامئة وثالثة عرش ،تتناول العبادة القربان ّية جوانب
والصلوات اليوم ّية بالعبادة القربان ّية ،إال ّأن أسفار العهد القديم مل
أخرى من العبادة يف الهيكل وارتباط جزء من التّلمود ّ
تكن تدعو بني إرسائيل إىل ال ّذبح والنّحر بل إىل عدم االقتداء بجريانهم وتقريب أطفالهم :مل أك ّلم آباءكم وال آباءهم ،وال
أوصيتهم يوم أخرجتهم من مرص مبحرقة أو ذبيحة ،وإنمّ ا أوصيتهم بهذا األمر :اسمعوا صويت فأكون لكم إلهاً وأنتم تكونون
يل شعباً ،وسريوا يف ّ
كل الطريق الذي أوصيكم به ليحسن إليكم فلم يسمعوا ومل مييلوا أذنهم ،بل ساروا يف مشورات وعناد
قلبهم وأعطوا القفا ال الوجه .95لكنّ الواضح من خالل املرو ّيات التي تؤ ّرخ لتلك املرحلة التّاريخية ّأن ظاهرة القربان
ظ ّلت مستفحلة )*(96،إذ كانوا يق ّربون القرابني التي مل يكن يهوه يدعو إليها أو يهواها ،وملّا أعيته الحيلة وعملوا وفق
هواهم مل يجد ب ّداً من أن يبارك قرابينهم وال ّذبائح التي يدعوهم إىل أكلها واإلفادة منها ،...وقامت األلواح تفصل أمر
القرابني وتنظر لها ،وقامت ال ّدراسات ال ترى يف بني إرسائيل غري القرابني وأنواعها األلف.97
مؤسس فيه بعض عرس وغموض ونهي عن كل أمر،
تبدو ظاهرة القربان يف األديان ظاهرة ملتبسة تنشأ عن ّ
نص ّ
كل أمر ليثأر اإلنسان من ر ّبه ويستقيم مثله ّ
ونصوص ثوانٍ وطقوس وعبادات ترفع العرس والغموض والنّهي عن ّ
منظراً.
كان أصل الدّين دعوة إىل رفض القرابني ،أو كان تسترّ اً عىل القرابني ،فجاء املؤمنون بالدّين وعلامؤه األبرار يفضحون
ما تسترّ عليه الدّين ،وينرشون نظاماً ما ّ
سطره عباده املؤمنون وعلامؤه األبرار .98ولو فصلنا يف األمر أكرث يف ما تع ّلق
بالعبادة اليهودية لوجدنا اختالفات كثرية بني الفرق اليهودية يف تص ّورها للعبادة وللمواضيع التي تقدّس ويبنى عليها
هيكل يهود وللكتب التي تر ّتل ولألعياد التي يحتفل بها.
والصدوقيني مع بقية اليهود الحاخام ّيني وغريهم،
السامريني ّ
كانت النّتيجة أن حدث رشخ عميق وعداوة دامئة بني ّ
فالسّامريون مثالً أو السّومريم (حفظة الشرّيعة) ،وهم يهود السّامرة الذين مل يرحّلوا عن فلسطني عند تدمري اململكة
الشاملية عام  722ق.م ،قد احتفظوا بنقاء الشرّ يعة وا ّتحدت معتقداتهم الدّينية مع عبادة يهوه ،وقد نتج عن ذلك
اختالف عن بقية اليهود ،...فبنوا سنبلط الثالث (الفاريس) لكاهنهم منسىّ (زوج ابنته) هيك ًال عىل عادة العربانيني القدامى
عىل جبل جريزيم (نابلس) لينافس هيكل القدس.99

 95ـ م.ن
 (*) 96يبدو ّ
ّ
الرب والعبد وفق مبدأ
أن لفظ القربان في اللغة ينتمي إلى مادة ال عالقة لها في األصل بالمق ّدس ،إذ به تتم القربة عند هللا وترتبط العالقة بين
ّ
الرب ،فإذا قبل الرّ ب الهدية جمعت القربى بين العبد والرب ونعم بالجلوس في حضرة الجناب المقدس( .انظر
يقتضي أن يجعل العبد هدية يتقرب بها إلى
ً
في ذلك ابن منظور ،لسان العرب مادة قرب .وأيضا وحيد السعفي :القربان في الجاهلية واإلسالم).
 97ـ العهد القديم .سفر إرْ ميا 24-22/7
 (*) 98جاء في العهد القديم سنراميا ( :21/7هكذا قال رب الجنود إله اسرائيل ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم ،وكلوا لحماً).
 99ـ السعفي وحيد ،القربان في الجاهلية واإلسالم ،تبر الزمان ،تونس  2007ص 13
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السامريون يف
السامرة عىل يد الحشمون ّيني عام  128ق.م عىل يد يوحنا هريكانوس استمر ّ
ورغم تحطيم هيكلهم يف ّ
تقديم قرابينهم عىل جبل جريزيم )*(100،إذ مل ينتج عن هدم الهيكل انتهاء طبقة الكهنة عىل عكس اليهود أو اليرسائيليني
الذين انتهت عبادتهم القربانية املركزيّة وطبقة الكهنة التي تقوم بها بهدم هيكل القدس.
ب) العبادة وعالقتها بالهيكل:
بالنص التّورايت ،ونأيت يف هذا املستوى من العمل إىل مسألة العبادة
نتناول يف هذا الفصل موضوع عالقة املكان ّ
النص التّورايت عىل معنى كونه حقيقة تاريخية ،وإن غاب عن واقع اليهود
يتأسس يف ّ
اليرسائيلية يف عالقتها بالهيكل الذي ّ
اليوم إال ّأن ال ّذهنية اليهود ّية تكاد تراه رؤيا العني ،ولذلك ّ
فإن الباحثني منهم ميسكون بالتوراة باليد ويتو ّلون النّبش يف
املعطيات األثريّة باليد األخرى بحثاً عن الهيكل أو ما تبقى منه إلعادة بنائه وإعادة مجد أورشليم .لكن ما الذي يعنيه
ذلك املعبد؟ وما حقيقته؟ وما عالقته بالعبادة اليهود ّية؟
ّإن “املعبد يف ال ّلغة مكان العبادة :اسم املكان من الفعل عبد ،واملعبد اليهودي مكان اجتامع اليهود للعبادة يقال له
الصالة أو (بيت هامدراش) أي بيت
بالعربية “بيت هكنيست” أي بيت االجتامع و ُيس ّمى أيضاً (بيت هاتبغاله) أي بيت ّ
الدراسة” .101وتعكس األسامء الثالثة بعض الوظائف التي كان املعبد )*(102يؤدّيها.
ويذكر جواد عيل ّأن من «عرف ّ
السامية القدمية وغريها تكون لألرباب بيوت تستق ّر فيها قيل لها يف األزمنة
الشعوب ّ
القدمية بيوت اآللهة ،ولذلك يرى املتع ّبدون واملتقون ش ّد ال ّرحال إليها للتّربك بها والتق ّرب إليها ،وذلك يف أوقات تحدّد
وتث ّبت ويف أيام تعينّ تكون أياماً حرماً لكونها أياماً دين ّية ينرصف فيها اإلنسان إىل آلهته ،ولذلك ُتع ّد أعياداً يعمد فيها
النّاس بعد إقامتهم ّ
الشعائر الدينية املفروضة وبعد أدائهم القواعد املرسومة إىل الفرح والسرّ ور وال ّرقص ليدخلوا السرّ ور
إىل قلوب األرباب».103
يبدو من خالل ما تقدم ّأن الغاية املنشودة من بناء الهيكل/املعبد هي االحتفاء باآللهة ،ويبدو أيضاً ّأن اإلله التّورايت
الشّديد كان يجب أن يُتّبع يف ترويضه الطّريقة ذاتها .فعىل قمّة جبل صهيون ،املكان الذي تجلىّ فيه اإلله ملوىس ،بنى
داود هيك ًال لل ّرب ،واستكمل سليامن امله ّمة يف فرتة الحقة البناء الذي هدّم.104

 100ـ م.ن ص 16
 101ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ج  5ص  319ـ مادة السامريّون.
 (*) 102جبل صخري يطل على الوادي الذي تقع فيه شكيم (نابلس) ويواجه جبل عيبال على ارتفاع  2849قدماً فوق سطح البحر و 700قدم فوق مدينة
نابلس ،وقد بني فوق جريزيم أقدم هيكل للعبرانيين ثم جاء داود فأبطله وعطله بعد أن نقل عاصمته للقدس ،ويرى السّ امريّون ّ
أن الموضع الذي وقف فيه
ّ
إبراهيم بابنه ليذبحه كان على هذا الجبل ،فقد كانوا يحجّ ون إليه ويعتقدون ّ
الماشح سيعود إليه.
أن
 103ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ج  5ص  216ـ مادة المعبد اليهودي.
 (*) 104كان يطلق على المعبد باليونانية اسم (سيناجوج) وكذلك (بروسيوكثرون) وتعني حرفياً :بيت الصالة ،ويطلق العرب القدامى على المكان الذي تقام
فيه الصلوات اليهودية اسم (المعبد) أو (الهيكل) أو (الكنيس اليهودي).
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ّ

تحاول موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية تعريف الهيكل وتحديد مه ّمته بالقول« :الهيكل هو مركز العبادة
القربانية فمن أهم أسامء الهيكل (بيت يهوه) ،أل ّنه أساساً مسكن لإلله وليس مكاناً للعبادة ـ عىل عكس الكعبة مث ًال ـ
مرصحاً للكهنة بل لعبيد الهيكل بالدّخول إليه فلم يكن يسمح لهم بالتح ّرك فيه بحرية كاملة
ومن هنا ،ورغم أ ّنه كان ّ
ومل يكن يسمح ألحد عىل اإلطالق بدخول قدس األقداس إال الكاهن األعظم يوم الغفرانّ ،...إن الهيكل أهم مبنى للعبادة
اليرسائيلية ومركز العبادة القربانية املركز ّية .وبعد هدمه عام  70مل ّ
يحج إليه
يحل مح ّله مبنى مركزي مامثل ،وكان ّ
ّ
املضال»  .105وحسب التص ّور اليهوديّ فقد قام سليامن ببناء
اليهود يف أعياد الحج الثالثة :عيد الفصح وعيد األسابيع وعيد
الصخرة.
الهيكل )*(106فوق جبل سوريا ،وهو جبل بيت املقدس أو هضبة الحرم التي يوجد فوقها املسجد األقىص وق ّبة ّ
يضم قرص امللك ومباين أخرى ،وقد ألحق بذلك املركب “املذبح
و ُيع ّد هيكل سليامن جزءاً من مركب معامريّ مليك ّ
يضم تابوت العهد ،وقد أقيم فناء واسع ليحيط بهذه املباين .وكانت مثل هذه املر ّكبات أمراً شائعاً يف
الصغري” الذي ّ
الصغري ،وكان أفراد ّ
الشعب من العربان ّيني أو جامعة يرسائيل
الشرّ ق األقىص القديم ،وقد أقيم هيكل سليامن مكان املذبح ّ
الحج واملناسبات األخرى.
يجتمعون يف ذلك الفناء يف مواسم ّ
ج) خصائص الهيكل ومركزيته الدّينية:
تتحدّث النّصوص التّوراتية بإسهاب كبري عن خصائص الهيكل ومك ّوناته كاملساحات واألحواض لحرق ال ّذبائح والقاعات
تتم فيه معظم شعائر العبادة القربانية .أ ّما املوا ّد املستعملة يف البناء فباإلضافة إىل األحجار وخشب
والحرم املقدّس الذي ّ
السرّ و كانت الحوائط مط ّعمة بال ّذهب ومنقوشة عليها صور نخيل وأزهار ومالئكة ،أ ّما سقفه وأبوابه فكانت من خشب
األرز ،...يقف عىل جانبيه عرشة شمعدانات ذهب ّية (مينوراه) خمسة عىل كل جانب ،ويقال إنها كانت موضوعة عىل
يضم مذبحاً للبخور مطع ًام بالذهب.
عرش موائد ،كام ّأن الهيكل مكان ّ
ويالحظ ّأن األواين القربانية املوجودة خارج الهيكل مصنوعة من الربونز أو النّحاس ،أ ّما داخله فمن الذهب ،وهو
ما يرمز إىل تزايد درجات القداسة” 107ويف داخل محراب قدس األقداس )*(108يوضع تابوت العهد أو تابوت ّ
الشهادة ،وهي
أهم األشياء الشعائرية ،ألنه إذا كان الهيكل بيت اإلله “فالتّابوت هو املكان الذي يرمز إىل وجوده يف الهيكل وإىل حلوله
ّ
109
بني ّ
الشعب”
 105ـ جواد علي ،المفصل في أديان العرب قبل اإلسالم ،دار شعاع ط  ،1العراق  2004ص .301
 - 106تقول الموسوعة العلمية ( )Judaïcaبشأن تاسيسه Following the destruction of shilohi (C.1050 B.C.E) the need of the central
temple was felt. The military defeat suffered by the israelites at Eben-Ezer wich ended in the capture of the ark by
the philistines, braught about a severance of the ark from altar, the ark wantred from place to place until David finaly
.braught it to Mount Zion where he erected a tent for it) - Judaïca, First temple History
 107ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،مادة الهيكل.
ً
هيكال مركزياً ،ولكنه لم يشرع هو نفسه في عملية البناء فوقعت المهمّة على عاتق سليمان
 (*) 108كان داود اشترى أرضاً من أرومن اليبوسي ليبني فيها
الذي أنجزها في الفترة  960ـ  953ق.م ولذلك ّ
فإن هذا الهيكل يُسمّى هيكل سليمان أو الهيكل األول.
 109ـ م.ن ج  5ص ( 161مادة هيكل سليمان) والتفسير التطبيقي للكتاب المق ّدس.
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ويرى الكثري من الباحثني ّأن هيكل سليامن ال يختلف يف معامره عن الهياكل الكنعان ّية التي يبدو أنها تأ ّثرت ّ
بالطراز
الفرعوين الذي أخذه الفينيق ّيون عن املرص ّيني ،وأضافوا إليه ما أخذوه عن اآلشور ّيني والبابل ّيني.)**(110
لقد زاحمت هيكل سليامن معابد أخرى مثل الهيكل ال ّثاين الذي ينسب إىل هريود ،وقد هدمه تيتوس عام  70ق.م.
السامرة مراكز مستق ّلة
كام فقد الهيكل أهم ّيته عندما انقسمت مملكة سليامن إىل مملكتني صغريتني ،حيث بنى ملوك ّ
للعبادة“ ،إذ بنى يربعام معبدين أو هيكلني أحدهام يف دان بالشامل واآلخر يف بيت إيل وجعل فيها عجوالً ذهب ّية،
واتخذهام مزاراً ملكياً مقدّساً ،وقد أحاط املعبدين بهالة من القدس ّية حتى يرضب العبادة املركزية ويحول دون ذهاب
مواطني مملكته إىل هيكل القدس” .111وهو ما تحقق بعد ذلك ،حيث فقد الهيكل مركز ّيته القدمية وموقعه الدّيني املم ّيز
لتداخل العبادة اليرسائيلية فيه مع طقوس دين ّية آشور ّية وفرعون ّية ثم لتع ّرضه لعمل ّيات نهب وتدمري ،)**(112وقد بدأت
بعد ذلك األدبيّات الدّينية تتحدّث عن رضورة إعادة بناء الهيكل الثالث وعودة اليهود بقيادة املاشيح يف صهيون يف آخر
خاصة للعامل وتص ّور خاص لنهاية التاريخ.)***(113
األيام ،وهي فكرة تتع ّلق أكرث برؤية ّ
ويبدو من خالل نصوص التّوراة واألدب ّيات الدّينية ّأن أهمية املعبد/الهيكل وموقعه يف خارطة املقدّسات اليهود ّية
مستمدّة ليس فقط من األرض التي أقيم عليها وإنمّ ا أيضاً من الدّوافع والشخصيات امله ّمة التي أنشئ ألجلها مثل داود
وسليامن ابنه من بعده ،ذلك أنّ اسم مدينة القدس يلحق به أحياناً اسم مستوحى من الفضاء املقدّس أو نسبة إىل
ساكنيها ،)*(114فالتّوراة تطلق عىل املدينة إىل جانب لفظ (يرروشااليم)“ ،لفظ شاليم ومدينة اإلله ومدينة العدل ومدينة
السالم ومدينة الحقّ وكذلك املدينة املقدّسة ومدينة ّ
الشعب املقدّس و(آرئيل) أي أسد اإلله .وعندما استوىل داود عىل
ّ
خاصاً يطلق عليها فسماّ ها مدينة داود”.115
املدينة حوايل سنة  1000قبل اليمالد مل يجد اس ًام ّ
وملّا كان الهيكل ـ الذي وضع أساسه داود وأكمل سليامن بناءه ّ
ودشنه يف األخري ـ قد مثل مركزاً دينياً رئيسياً لجامعة
إرسائيل وفضاء مم ّيزاً للمامرسة الدّينية القربانية ،فإ ّننا وقفنا يف التّوراة عىل مظاهر االحتفاء به وتبجيله ،والوصف املفصل
ألعامل البناء ّ
والظروف الحا ّفة بإقامة بيت الرب وحتى مرحلة اإلعداد يف آيات كثرية من سفر امللوك األ ّول :فقد “أرسل
ألن حريام كان مح ّباً لداود ّ
حريام ملك سور عبيده إىل سليامن أل ّنه سمع أنهم مسحوه ملكاً مكان أبيه ّ
كل األيام فأرسل
سليامن إىل حريام يقول“ :أنت تعلم داود أيب أ ّنه مل يستطع أن يبني بيتاً السم ال ّرب بسبب الحروب التي أحاطت به حتى
 (*) 110قدس األقداس :مصطلح تقابله في العبرية كلمة (دبير) ،ويبدو أنها من أصل عبري بمعنى (تكلم) أي ّ
أن اإلله تكلم وأعطى الشورى والوحي ،وهو
أقدس األماكن في هيكل القدس ،وهو عبارة عن مكعب حجري مصمت (بدون نوافذ) أقيم على مستوى أعلى من الجزء المسمى (الهيكل) في هيكل سليمان.
(انظر المقال ضمن الملحق).
 111ـ م.ن ج  5ص 162
 )**( 112يوصف الطراز الذي بني عليه الهيكل بأنه طراز فرعوني آشوري ،وذلك على عكس هيكل هيرود الذي اتبع أساليب المعمار اليوناني الروماني،
أن هيكل سليمان يعد إحدى عجائب العالم ،والحال ّ
وقد كان العبرانيون يعتقدون ّ
أن هناك معابد مصرية وآشورية عجيبة في شكلها وضخامتها.
 113ـ م.ن ص 162
 (**) 114هجم فرعون مصر شيشنق على مملكة يهوذا ونهب نفائس الهيكل ،كما هاجمه يوآش ملك المملكة الشمالية ونهبه هو اآلخر ،وقد هدم نبوخذ نصر
البابلي هيكل سليمان عام  586ق.م وحمل كل أوانيه المقدّسة إلى بابل.
 (***) 115في ظل واقع العلمنة يستبدل الصهاينة هذه الفكرة الدينية حول العودة بفكرة االستيطان الذي يرون فيه (عودة مشيحانية).
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ّ

جعلهم ال ّرب تحت بطن قدميه .واآلن فقد أراحني الرب إلهي من كل الجهات فال يوجد خصم وال حادثة ّ
رش ،وها أنا
ذا قائل عىل بناء بيت السم ال ّرب إلهي كام كلم ال ّرب داود أيب قائ ًالّ :إن ابنك الذي أجعله مكانك عىل كرس ّيك هو يبني
البيت السمي .واآلن فأمر أن يقطعو يل أرزاً من لبنان ويكون عبيدي مع عبيدك أعطيك إياها حسب كل ما تقول ،أل ّنك
116
الصيدونيني”
تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل ّ
النص التورا ّيت ...ملّا أكمل سليامن بناء بيت ال ّرب وبيت امللكّ ،
وكل مرغوب سليامن الذي سرُ ّ أن يعلم أن
ويواصل ّ
وترضعك الذي ّ
ال ّرب تراءى لسليامن ثانية كام تراءى له يف جبعون ،وقال له ال ّرب :قد سمعت صالتك ّ
ترضعت به أمامي
قدّست هذا البيت الذي وضعته ألجل وضع اسمي فيه إىل األبد ،وتكون عيناي هنالك كل األيام ،117لكن ال يبدو ّأن تلك
األ ّيام دامت طوي ًالّ ،
خارجي للملك
مفصلة عن هجوم حريب
وأن ذلك البناء قد ع ّمر كثرياً ،إذ يورد سفر امللوك الثاين رواية ّ
ّ
البابيل نبوخذ نرص بجيش عظيم عىل أورشليم ،ونزلوا عليها وبنوا أبراجاً حولها ،ودخلت املدينة تحت الحصار إىل السنة
الحادية عرشة للملك صدقيا 118فقد دمّرها ونقل السّكان اليهود إىل بابل.
وتورد املوسوعة الفلسطينية عن ذلك ما ييل“ :وبعد أن استوىل الفرس عىل سوريا وفلسطني سمح امللك قورش سنة
 538ق.م ملن أراد من األرسى اليهود )*(119بالرّجوع إىل أورشليم وأمر بإعادة بناء الهيكل” 120إلحياء مملكة يهوذا وعاصمتها
املقدّسة.
وإذا كان ألورشليم/القدس هذا التّبجيل الواضح يف الن ّّص التورايت -إذ ذكرت حوايل  680م ّرة -وهذا الدّور املركزيّ يف
التّجربة الدّينية اليهود ّيةّ ،
فإن االهتامم بعالقة اليهودية باملكان املقدّس يكون محدداً وحاس ًام يف فهم ال ّذهنية اليهودية
املؤسس ومع الواقع التّاريخي أيضاً ،فكيف أمكن للباحثني التّفريق بني الحقيقة الدّينية والحقيقة
يف تعاملها مع ّ
النص ّ
التّاريخية؟
السنني (حوايل عام  70م) صارت
يقول فيليب ر .ديفز منذ تدمري آخر هيكل يهودي يف أورشليم قبل ألفني من ّ
اليهود ّية دين شتات يقوم عىل بنى عائلية ومجتمعية ويعبرّ عن قيم التكافل الطائفي للجامعات اليهودية ّ
والطاعة
خاصة بها يرجع العديد
الفردية للشرّ يعة اإلله ّية ،وكام هو الحال يف املسيح ّية واإلسالم فقد طورت اليهودية تقاليد صوفية ّ
منها بأصوله إىل األزمنة التّوراتية.
 (*) 116يشار إلى المدينة (القدس) بأنها يبوس نسبة إلى سكانها من اليبوسيين ،وهم من بطون العرب األوائل الذين نزحوا من الجزيرة العربية نحو عام
 2500ق.م واحتلو التالل المشرفة على المدينة القديمة ،وقد ورد اسم يبوس أيضاً في الكتابات المصرية الهيروغليفية باسم (يابثي) و(بابتي) ،وهو تحريف
لالسم الكنعاني .وقد بنى اليبوسيون قلعة حصينة على الرابية الجنوبية الشرقية من يبوس سميت حصن يبوس ،ثم أطلق عليها فيما بعد اسم حصن صهيون.
وتسمى القدس أحياناً صهيون.
 117ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية :مادة القدس ج  4ص 123
 118ـ سفر الملوك األول .آية 5
 119ـ سفر الملوك األول .آية 9
 120ـ سر الملوك الثاني.
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رسمي يقود ّ
الطقوس املركزية
ّإن اليهودية يف صبغتها التي تعود إىل القرن األ ّول امليالدي هي دين من دون كهنوت
ّ
ومن دون قرابني ومن دون هيكل طبعاً ،أ ّما الكنيس أو (املجمع) فال يقوم بوظيفة الهيكل وإنمّ ا هو من حيث األساس
مكان لتالوة الصّلوات وقراءة النّصوص املقدّسة”...وقد أدّت خسارة املعبد ،ثمّ الحرمان من اإلقامة يف أورشليم بأمر من
اإلمرباطور ال ّروماين هدريان ،إىل إعادة تكوين جذرية للدّيانة اليهودية وتحويلها إىل نظام ديني يخلو من مفهوم املعبد
كمركز للقداسة ومن التّواصل عن طريق األضاحي”.)1(121
يبدو أنّ أورشليم ومعبدها قد هيمنا إىل ح ّد واسع عىل الدّين وعىل الحياة السياسية واالقتصادية ،فقد بدا ّأن
مركز أورشليم” يعتمد بشكل كليّ عىل مكانتها كمدينة/هيكل مهمة .وعىل الكثري من الزّوار الذين يجتذبهم الهيكل إىل
احتفاالته وعىل ّ
الشهية العارمة للحوم األضاحي التي م ّيزت ذلك الهيكل” ،)2(122ويف كلمة واحدة ،لقد كانت أورشليم تعني
الهيكل ،وكانت مدينة مقدّسة باعتبار ّأن الهيكل كان مقدّساً“ ،وكانت مدينة مه ّمة ال أل ّنها عاصمة ألرض اليهود ،بل أل ّنها
خاصاً له ـ اإلقامة فيه ،وخالل معظم فرتة الهيكل
املكان الذي اختار اإلله اليهودي ـ الذي يعتقدون أ ّنه اختارهم شعباً ّ
123
السيايس لليهود”.
الثاين كان الكاهن األكرب هو املم ّثل ّ
ومع حلول القرن األوّل ق.م كان اليهود املقيمون خارج فلسطني أكرث عدداً من اليهود املقيمني داخلها ،وكانت
ولعل ذلك كان دافعاً
أورشليم قبلة حياتهم الدّينية ،فهي تع ّد مركزاً ليهود العامل ،ومركزاً للعامل الذي خلقه إلههم نفسهّ ،
قو ّياً لتنشيط ال ّذاكرة الدّينية وإذكاء نوستالجيا املاملك التّورات ّية اليهودية.
الصلوات وتالوة التّوراة يف املجامع
السنوية ويف ّ
وخارج فلسطني كانت مركزيّة أورشليم تتمثل يف رضيبة الهيكل ّ
اليهود ّية املح ّلية بوصفها“ :ترداداً للعبادة الحقيقية يف أورشليم ك ّلام وجدوا إىل ذلك سبي ًال” .كانت أورشليم مهوى أفئدة
الحجاج ،ولكن خارج أورشليم مل تكن الطقوس الدّينية ممكنة ،وبالنسبة إىل أولئك الذين ال يستطيعون الوصول إىل
ّ
أورشليم كان عىل اليهودية أن تتّخذ وجهاً آخر ،أن تكون فكرة ماثلة أبداً أكرث منها واقعاً ومامرسة.
يبدو ّأن الغياب املادّي للهيكل مل يكن له أثر كبري يف يهود ّ
الشتات ،فقد بقي مجرد فكرة ،ولكنّ ذلك الغياب املادّي
يجسدان تلك
خلق شعوراً بالنّوستالجيا والحنني إىل املايض لدى من ندعوهم اليوم باليهود ،ولكن من دون أرض وال هيكل ّ
التّسمية يف واقع جغرايف” .124ولعل ذلك ما يدفع بالجدل الدّيني املستم ّر إىل أقصاه حول املسافة التي تفصل الحقيقة
شتى.
الدّينية التّوراتية عن الحقيقة التّاريخية ّ
والصورة عن الواقع يف مسائل ّ
 (*) 121يبدو أنّ التهجير قد شمل عناصر بشرية أخرى كثيرة من أرض كنعان وآرام من غير العبرانيين ،كما لم يعد من بابل سوى أقلية بسبب معدالت
االندماج العالية التي حققها المهجرون بعد أن طور فقهاء اليهود في بابل البنية الدينية لليهودية وحرروها من االرتباط بأرض ومقام معينين ،وكرسوا المعبد
كبؤرة دينية اجتماعية سياسية ،بحيث أصبحت اليهودية نسقاً دينياً
ً
مستقال عن مكان بعينه( .انظر موسوعة اليهود ـ مادة التهجير البابلي ص .)188
 122ـ الموسوعة الفلسطينية ،المجلد الثالث ط  1984ص 511
 (1) 123أورشليم في مخطوطات البحر الميت ضمن كتاب :القدس أورشليم العصور القديمة بين التوراة والتاريخ ،تحرير توماس .ل .طمبسون بالتعاون مع
سلمى الخضراء الجيوسي ،نشر مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان ،2001 ،ص 237
 (2) 124م .ن ص 238
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الهو ّية اليهود ّية وعالقتها باملكان املقدّس :إشكالية التّسمية
يعترب سؤال الهو ّية من أعقد األسئلة وأكرثها تشعباً يف مستوى التناول الفكري والثقايف والبحث األكادميي ،وقد يكون
ذلك شام ًال ألغلب حقول املعرفة ،ذلك ّأن هو ّية اإلنسان ال تبدو أقرب إىل ال ّثبات كام يذهب ّ
الظن بادئ األمر“ ،ومر ّد ذلك هو
تتدخل يف تشكيل ما ندعوه بالهو ّية التي ال ّ
كرثة املؤ ّثرات التي ّ
تنفك تؤ ّثر يف تش ّكلها حسب تغيري تلك املؤ ّثرات طوال حياة
ترسخ بعض املرتكزات يف عقيدة اإلنسان وقيمه وما يتبنّى من طرق العيش وأساليب التّعبري”.125
اإلنسان ،هذا عىل ال ّرغم من ّ
ومع اإلقرار بأه ّمية البحث يف مسألة الهو ّية والغري ّية أيضاً )*(126وتداخل مك ّوناتها ،بل وتداخل الهو ّيات نفسها -الذي
يكاد يكون سمة العرص ـ يذهب الكثري من الباحثني إىل القول ّإن أكرث الفئات التي واجهت مشكلة الهو ّية يف وقت سابق
وبحدّة غري مسبوقة رمبا هي فئة اليهود ،ذلك ّأن“ :تاريخ الجامعات اليهود ّية هو تاريخ هجرات دامئة من سياق حضاريّ
أو ثقا ّيف إىل آخر :من الباب ّ
اإلسالمي إىل األورو ّيب الغر ّيب الحديث ،إضافة إىل اشتباكات
يل إىل اليونا ّين إىل الروما ّين إىل العر ّيب
ّ
كثرية أخرى يف آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوب ّية ،بل كل بقاع العامل تقريباً”.127
إ ّننا نحاول يف هذا الفصل بحث موضوع الهو ّية اليهود ّية ملا لهذا املوضوع من تالزم مع الفضاء الجغرا ّيف ،ليسهل
بعد ذلك فهم املامرسة الدّينية التي ظ ّلت مرتبطة ودا ّلة عىل االنتامء العرقي يف العصور القدمية ،فعىل ال ّرغم من كون
الضعيفة ال ّثبات والتّثبيت فقد ّ
ذلك االنتامء من املعايري ال ّرجراجة أو ّ
يرصون عىل مدى قرون أ ّنهم متجانسون
ظل اليهود ّ
عرقياً ،ومازالوا حتى اليوم يرون ّأن ميالد اإلنسان من أ ّم يهودية هو املعيار ال ّثابت لتحديد الهو ّية اليهودية” ،وذلك عىل
غرار اليونان ّيني القدماء الذين كانوا يرون يف االنتامء للهيلين ّية وقرابة الدّم والعرق وال ّلغة وتبني التقاليد اليونانية رشطاً
والقومي .ويبدو ّأن روابط العرق والعادات جعلت الجامعة اليهود ّية تعيش انعزالية معروفة تاريخ ّياً ،قد
لالنتامء الدّيني
ّ
يكون التّساهل يف تبنّي لغات أخرى غري العرب ّية ساعد عىل املشاركة ال ّثقافية واالندماج.
ونحاول يف هذا الح ّيز من العمل التع ّرف عىل “مالمح” اليهوديّ يف التّاريخ ومقارنتها باملرو ّيات التّورات ّية وما تومئ
إليه تلك املعطيات من النّاحية األنرثوبولوج ّية والحضار ّية ،لرنى الحقاً مدى تطابق الحقيقة الدّينية التّوراتية مع الحقائق
التّاريخية.
إشكال ّية التّسمية:
يطرح موضوع الهو ّية مسألة ارتباط الجامعة البرش ّية بالتّاريخ واملواقع الجغراف ّية بل وبأصولها اإلثنية وبثقافتها
وعاداتها ،إذ ال يتعلق موضوع هو ّية الجامعات ببعد واحد من أبعاد وجودها التّاريخي وإمنا مبجموع أبعادها وامتداداتها
املاد ّية وال ّروحية.
 125ـ م .ن ص 238
 126ـ م .ن ،ص 239
 127ـ سعد اليازجي ،المكوّن اليهودي في الحضارة الغربية ،المركز الثقافي العربي ـ المغرب ،ط  ،2001 – 1ص 57

87

الدين والهو ّية بين ضيق االنتماء وسعة اإلبداع

ويف محاولة فهم الهو ّية اليهودية ضمن هذه األبعاد تسعى األعامل العلمية والبحثية الكثرية إىل االنطالق أوالً من
الساللية ينحدر؟
تت ّبع مختلف التّسميات التي ارتبطت بها الجامعة اليهود ّية ،فمن هو اليهودي؟ ومن أي املجموعات ّ
وما هي الفضاءات الجغراف ّية التي شهدت ظهور العرق اليهودي فيها؟ وما عالقته ّ
بالشعوب واألعراق التي اختلط بها يف
ح ّله ونفيه وخروجه؟
أ) الـيـهـود:
يضيف بعد ذلك ّأن تسمية “يهودي” أصبحت تطلق عىل الجامعة اإلرسائيلية ،و”تشري تسمية “اليهودي” إىل
كل إنسان سليل اململكة اليهودية ( ،)Dictionnaire du Jüdaïsmeوتطلق عىل ّ
ّ
كل شعب إرسائيل :إذ بعد نهاية
الدّولة اليهود ّية القدمية وبعد تفرق الجامعات يف الخليل خاصة عىل م ّر العصور ّ
فإن هذا ّ
الشعب قد عاش مشتّتاً بني
128
ّ
الشعوب”
وإذا ما سايرنا التّعريف املقدّم ههنا جاز لنا أن نتساءل :هل يحقّ إطالق تسم ّية الجزء عىل ّ
الكل؟ أي الفرد عىل
الجامعة أم ال؟ وما عالقة اليهود ببعض التّسميات األخرى املعروفة التي الزمتهم تاريخياً بحكم االرتباط بالعشرية
اإلبراهيمية التي يدعي الجميع اإلنتامء إليها عرق ّياً ودين ّياً؟.)*(129
لقد م ّيز مصطفى حمزة مث ًال بني اإلرسائيليني واليهود ،فهو يرى ّأن جذورهم تعود لجذور سامية يف حني يرى ّأن
السيد القمني فإ ّنه يرجع االنحدار
السومر ّية غري املنتمية إىل العائلة ّ
اليهود متحدّرون من طبقة مشكني ّ
السامية .130أ ّما ّ
للصواب ،ذلك
العرقي للعشرية اإلبراهيم ّية إىل أصول أرمين ّية ،إذ يرى ّأن خريطة التّجوال اإلبراهيم ّية املر َّوجة مجانبة ّ
ّ
أنّ أسامء األماكن الواردة بشأنها ال تنطبق عىل التّحديد املزعوم الواقع بني العراق وفلسطنيّ ،
النص التّورا ّيت ما كانت
ألن ّ
النص العربي
للنص العربيّ  ،فأور الكلدانية  -مكان االنطالقة اإلبراهيم ّية والواقعة يف العراق -تبدو يف ّ
ترجمته وفية ّ
كسديم ،وهو ما أوحى للقمني التش ّكك حول األصول العرق ّية املزعومة ،ومن هنا ّ
فإن إبراهيم مل ينطلق من الكلدان ّيني يف
ّبي
الجنوب متّجهاً إىل حاران يف أقىص الشّامل ليعود مرّة أخرى جنوباً نحو كنعان ،إنمّ ا ستتّسق األمور وتنضبط فيغادر الن ّ
منطقة أربكسد املعروفة حالياً باسم إلبك جنوب غريب أرمينيا ويتجه إىل بالد الحور أو حاران ،وتصبح بذلك حاران محطة
ترانزيت منطقية متاماً يف الطريق إىل كنعان .وهكذا يتّضح ّأن العشرية اإلبراهيمية وافدة عىل املنطقة من جنوب أرمينيا،
أرميني وأق ّر الترّ اث اإلسالمي أ ّنه ليس من أبناء الجنس العريب ّ
وأن
السالم بأ ّنه رجل
وقد وصفت التّوراة إبراهيم عليه ّ
ّ

ألن هذا األخير يعبر عن نموذج اختزالي قد ال يتفق كثيراً
 (*) 128نفضل في هذا العمل استخدام مصطلح الهويّة على استخدام «الشخصية اليهودية» ّ
مع الحقيقة التاريخية التي تفترض وجود طبيعة يهودية ثابتة وعبقرية يهودية ،ووجود سمات أساسية تختلف عن «مجتمع األغيار» في الفهم اليهودي
الكالسيكي.
 129ـ م .ن ،ص 59
130 - Dictionnaire du Judaïsme, Histoire du Peuple juif P335.
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لسانه مل يكن عربياً” 131،وذلك عىل خالف األسيوطي الذي يفصل بني العرب ّيني وإبراهيم ليجعل من هذا األخري شخص ّية
عرب ّية ال تربطها أيّ صلة عرق ّية أو دين ّية بالعرب ّيني.132
الساكنني رشق الح ّد العريب
ّإن مؤرخاً مثل سوزومني ( )Souzomenosمث ًال يذكر ّأن اليهود كانوا ينظرون إىل العرب ّ
عىل أ ّنهم من نسل إسامعيل ،وأ ّنهم كانوا يرون أ ّنهم من نسل إسامعيل وإبراهيم فهم من ذوي رحمهم ولهم بهم صلة
قرىب ،133وهو بذلك يتفق مع ما ذهب إليه جواد عيل يف موسوعته :املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم.)*(134
ب) العربانيون:
لقد أثارت هذه التّسمية (العربانيون) اختالفات كثرية بني الباحثني ّ
لعل من أه ّمها :القول ّإن كلمة “عربي” القريبة
من كلمة “عريب” قد استحدثت عرب القلب ،و”هي مشت ّقة من فعل عرب الذي يفيد الحركة من مكان إىل آخر ،وهي
السامية غلبت عىل العربيينّ اليهود دون غريهم من شعوب املنطقة .والرأي ال ّثاين يذهب
تسمية شائعة بني بدو األرومة ّ
إىل أ ّنها متأ ّتية من الج ّد التّورايت عرب” ،135أ ّما من النّاحية التّاريخية ّ
فإن أغلب املصادر تتّفق عىل ّأن الفرتة املمتدّة بني عام
 1700ق.م و 135م كانت شهدت أ ّول ظهور لهم عىل مرسح الحياة االجتامع ّية والسياس ّية بعد هجرتهم بقيادة أبرام (أو
إبراهيم) من سومر إىل كنعان ،مثلام تذهب إليه موسوعة ( ،)Judaïcaأو كذلك قاموس ()Dictionnaire du Judaïsme
 )**(136ليخرجوا منها بعد ذلك إىل مرص.
 (*) 131األدبيات اليهودية والقريبة منها ً
مثال أرجعت اليهود إلى أصول سامية شرقية رغم كثرة تشديدها على ّ
أن اليهودي هو من ولد ألم يهودية أو من تهود
الذي يعتبر تعريفاً دينياً  /إثنياً مغلقاً يشبه إلى حد ما تعريف عزرا ونحميا ،ولكنه متحرر من االرتباط بالهيكل .إال ّ
أن األمر يختلف مع موسى بن ميمون الذي
لم يكن يعتبر اعتناق اإلسالم من جانب اليهود شركاً أو إنكاراً لوحدانية هللا على خالف التنصر.
 132ـ مصطفى حمزة ،تاريخ اليهود العبرانيين ،دار فجر اإلسالم ،اإلسكندرية ،1934 ،ص 60
 133ـ السيد القمني ،النبي إبراهيم والتاريخ المجهول ،سناء للنشر ط  1القاهرة  1990ص ً 69
نقال عن :عز الدين عناية :المقاربة الدينية لليهودية في الفكر
العربي خالل النصف الثاني من القرن العشرين ،أطروحة دكتوراه مرحلة ثالثة ،جامعة الزيتونة ،تونس  1995ـ  ،1996ص 256
 134ـ ثروت أنيس األسيوطي ،بنو إسرائيل ج  1ط  1الهيئة القومية للبحث العلمي ليبيا  ،1985ص ص  92ـ 93
 (*) 135عرف اليهود عند الجاهليين ،وورد ذكرهم في الشعر الجاهلي ،وال ب ّد من وقوف الجاهليين على أحوالهم ألنهم كانوا ساكنين في مواضع معروفة
عديدة تقع ما بين فلسطين ويثرب ،كما سكنوا في اليمن وفي اليمامة في العروض ،وكان تجار منهم يقيمون في مكة وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب
لالتجار وإقراض المال بربا فاحش للمحتاجين إليه .
لقد ورد ذكر لفظة يهود معرفة في القرآن أي على الشكل التالي (اليهود) في مواضع من سورة البقرة ومن سورة المائدة ومن سورة التوبة وكلّها سور مدنية
ولم ترد في السور المكية كما وردت لفظة (يهوديا) في سورة آل عمران .وردت في شرح ديانة ابراهيم ]ما كان إبراهيم يهودياً وال نصرانياً ولكن حنيفاً
مسلما[ ،وهي من السورة المدنية كذلك.
وعبر القرآن الكريم عن اليهود وعن معتنقي اليهودية بـ (الذين هادوا) و(كونوا هوداً) و(كانوا هوداً) وسورتا األنعام والنحل من السور المكية ،وبناء على
ذلك تكون جملة (الذين هادوا) قد نزلت قبل نزول لفظة (اليهود) في القرآن الكريم.
وقد عبّر عن العبرانيين عامة بـ (بني إسرائيل) في القرآن الكريم عبر عنهم في سورة مكية وفي سورة مدنية ،ويالحظ ّ
أن ورود هذا التعبير في القرآن الكريم
هو أكثر بكثير من ورود لفظة اليهودية فيه .وكما كانت فلسطين امتداداً طبيعياً للحجاز كان من الطبيعي اتصال سكانها بالحجاز واتصال سكان الحجاز
بفلسطين وذهاب جاليات يهودية إلى العربية الغربية لالتجار ولإلقامة ،هناك خاصة بعد فتوح الدول الكبرى لفلسطين واستيالئها عليها وهجرة اليهود إلى
الخارج .ج  VIص  511ـ 513
136
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بعد ميض  400سنة عىل إقامتهم يف مرص خرج بنو إرسائيل (العربانيون) يف هجرة جامعية يطلبون مرياثهم يف أرض
املشجر الخاص بساللة اليهود ومرياثهم ضمن امللحق) التي ظل سكنتها أطيافاً من ّ
الشعوب املختلفة مثلام
كنعان (انظرّ :
تذكر ذلك التوراة( :الكنعانيون والحثيون والحويون والفرزيون والجرجاشيون واألموريون واليبوسيون).137
تم يف القرن  16ق.مّ ،
وأن العربان ّيني
ويختلف املؤرّخون حول تاريخ هجرة العربانيّني من مرص فهناك رأي يرى أ ّنه ّ
طردوا من مرص مع الهيكسوس ،وهذا رأي مانيتو املؤ ّرخ املرصيّ اليونا ّين (الذي عاش حوايل  250ق.م) .أ ّما ال ّرأي ال ّثاين
فيذهب إىل القول ّإن هجرة العربان ّيني حدثت يف منتصف القرن  15ق.م ،وأ ّنها كانت يف زمن أمنوفيش ال ّثاين ،ويتّفق هذا
مع ما جاء يف سفر القضاة ومع ما ورد يف لوحات ّ
تل العامرنة عن الخابريو.)*(138
ويعتقد العلامء أنّ هؤالء هم العربانيون الذين جاؤوا إىل أرض كنعان .وقد وصل األمر ببعض الباحثني إىل اعتبار
الخروج “عمليّة طرد للعربانيّني عند تحرير مرص من الهيكسوس املتحالفني معهم ،أ ّما من بقي منهم فقد اعتربوا أجانب
وتح ّولوا إىل أرقام وعبيد ّ
وسخروا يف أعامل لبناء املشاريع اإلنشائية التي كان يقوم بها الفراعنة .ومن هنا أصبحت مرص
بالنّسبة إليهم أرض العبود ّية”.139
قد تكون هجرة العربانيّني إىل كنعان حصلت يف ّ
ظل حركة هجرات كثرية يف تلك الفرتة ،فقد “شهدت منطقة البحر
املتوسط يف الحقبة التّاريخ ّية  1400ـ  1100ق.م حركة هجرات هائلة امتدت من أواسط آسيا متّجهة نحو شواطئ
األبيض ّ
السواحل
الساحلية ،ومن بينها ّ
السهول ّ
البحر األبيض املتوسط وأوروبا إىل جانب حركة س ّكان الجزر ـ جزر املتوسط ـ نحو ّ
الشرّ قية مثل شعوب البحر ومنهم الفسلت ّيون”.140
وباإلضافة لكل ذلك فقد كان العربانيّون أقاموا يف كنعان يف زمن مىض .األمر الذي كان يه ّيئهم نفس ّياً للتفكري يف
الهجرة إليها مرّة أخرى خاصّة أنّها قريبة من مرص ،فكانت عودتهم إليها قد م ّثلت ملحمة ومغامرة حقيقية )**(141مثلام
يرد عن حدث الخروج يف معجم.)Dictionnaire du Judaïsme( .
 137ـ قاموس الكتاب المقدس ،صEncyclopédie des religions. Gérard J. Belinger, la pochotèque 2000 “D’après les 596
traditions bibliques, les hebreux sont d’abord la famille d’Abraham, venu de Mesapotamie. Après s’etre installés
au nord de sichem, en canan – sans s، assimiler aux sichemites – ils se sont chassés par une famine et s’étabileent
en Egypte. Libérés de la tutelle égyptienne vers le XIVème siecmle Av.J.C, les hebreux campent dans le Sinaï où ils
.reçoivent la révélation divine à la base de leur loi, la Torah ». p. 549
138 )**(« L’histoire des hébreux est celle d’une existence politique qui s’étend entre ces deux dates (1700 Av J.C et 135

Après J.C) sur une période de deux millénaires dans les limites de la terre sainte. D’après la bible, les hébreux sont
d’abord la famille d’Abraham venu de Mésopotamie. Après avoir vécu en Canaan sous la conduite des patriarches, ils
en sont chassés par une famine et se fixent en Egypte ; ils y deviennent un peuple bientôt asservi” p 316.
 139ـ سفر الخروج ،األصحاح 3
 (*) 140ورد ذكر الهيكسوس في الوثائق المصرية القديمة كمحتلين أجانب للبالد واعتبرهم مع بني اسرائيل شيئاً واحداً ،وكان صاحب هذه النظرية هو
المؤرخ اليهودي :فالفيوس يوسيفوس ( 37ـ  100م).
 141ـ موسوعة اليهود واليهودية ج  Vمادة هجرة العبرانيين.
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والسيطرة عليها .وقد حدثت
كانت الدّويالت واملدن الصّغرية التي ميّزت بالد كنعان تس ّهل عىل العربان ّيني غزوها ّ
السامية الكنعان ّية
عملية التسلّل العرباين )*(142إىل أرض كنعان نحو عام ( 1250ق.م) ،وهي التي كانت ّ
تغص بالقبائل ّ
وقبائل غري سامية «فكان العموريون وهم سام ّيون يسكنون املرتفعات أ ّما األقوام األخرى مثل الحو ّيني والح ّثيني فكانوا
الساحيل الجنويبّ ،وقد أخذت
يعيشون يف أماكن متف ّرقة ،كام كان الفلست ّيون يحت ّلون املدن الخمس التي مت ّثل الشرّ يط ّ
عملية التس ّلل أشكاالً عسكرية وسلمية مختلفة يف تلك املرحلة التي يطلق عليها عرص القضاة ( 1020 – 1250ق.م)،
فدخل العربانيون يف رصاع مع الفلستيني الذين هزموهم واستعبدوهم).143
السامية القدمية وا ّتخذوا الكنعان ّية لساناً لهم ،وقد أرجع أغلب الباحثني ضعف موقعهم
لقد بدا أ ّنهم تركوا لهجتهم ّ
االجتامعي وال ّثقايف وقتها ويف الفرتات ال ّالحقة التي شهدت انقسام اململكة الجنوبية التي ضمت قبائل الجنوب البدو ّية
واململكة الشامل ّية التي ض ّمت قبائل ّ
الشامل ال ّزراعية ال ّلتني بقيتا يف حالة حرب شبه دامئة إىل أن قىض اآلشور ّيون عىل
اململكة األوىل والبابل ّيون عىل ال ّثانيةّ .
ولعل أهم مم ّيزات العربان ّيني ما ييل:
عدم تجانسهم عرق ّياً ،ولذلك يقرنهم بعض املؤ ّرخني بالخابريو.
مل ينجز العربان ّيون شيئاً ذا بال ،إذ مل تكن لديهم أ ّية اهتاممات أو مهارات فنّية ،وحينام شيدوا الهيكل اضط ّروا
لالستعانة بفنّانني من البالد املجاورة .والهيكل نفسه بني باألسلوب الفرعوين اآلشوري عىل يد فنّانني فينيق ّينيّ ،
ألن الطابع
البدوي كان يغلب عليهم.
ّ
ظل العربان ّيون يتحالفون مع جريانهم اآلرام ّيني أو غريهم ،وقبلوا حامية إحدى القوى العظمى لضامن البقاء.
ج) الخابريو:
رحل من البدو ،وقد ذكرت هذه
الخابريو كلمة أكاد ّية ذات دالالت متعدّدة وأحياناً متناقضة تطلق عىل قبائل ّ
الكلمة يف النّقوش املرص ّية يف القرنني التّاسع عرش وال ّثامن عرش قبل امليالد وتعني (العابر) و(املتجول) و(البدوي) ،كام
استخدمت التّسمية لإلشارة إىل القبائل التي كانت تهاجم قدمياً بالد الرافدين وحدود مرص ،وكانت تغري عىل أرض كنعان
من حني آلخر تشيع فيها الفوىض واالضطراب مثلام حدث عندما استولوا عىل شكيم )*(144كام ورد يف ألواح ّ
تل العامرنة
واملد ّونات املرص ّية ( 1300ـ  1150ق.م)،

 142ـ م.ن ـ ص.ن.
143 (**) “Ils traversent la mer rouge qui se referme derrière eux sur les égyptiens … sortis de l ،Egypte, les hébreux

constituent une nation. Les tribus nomadisent provisoirement dans le Sinaï. Quarante années durant – le temps d ،une
génération – les hébreux sont empêchés par les peuplades de la région de gagner la terre promise”.
 (*) 144حدث ذلك بقيادة موسى ويشوع بن نون في عهد مرنبتاح بن رمسيس الثاني.

91

الدين والهو ّية بين ضيق االنتماء وسعة اإلبداع

وتطلق هذه الكلمة عىل جامعة من ال ّرحل والغرباء “الذين لهم استعداد لالنضامم إىل أي ق ّوة أو جيش مقابل أجر
أو بدافع الحصول عىل الغنائم”.145
ويرى بعض الباحثني ّأن الخابريو مل يكونوا سام ّيني ،وإنمّ ا كانوا جامعات مهاجرة عاشت حياتها متج ّولة لتبيع خدماتها
أل ّية أ ّمة يف املنطقة ،وقد تزاوجوا واختلطوا بالعديد من األجناس ،لكنّ البعض اآلخر يقرنهم بالعربان ّيني اعتامداً عىل
الصويت املوجود بني الكلمتني.
التّشابه ّ
ّإن ما تتفق فيه هذه التّسميات هو ّأن جميعها يشري إىل جامعات برش ّية متنقلة ،وقد قاموا بصفتهم تلك ال برعاية
املوايش ومالحقة املاء والعشب فحسب ،وإنمّ ا أيضاً بدور التّجار الذين ينقلون البضائع بني املجتمعات ال ّزراعية املستق ّرة،
وقد ورد ذكر اليهود مث ًال للم ّرة األوىل كام أسلفنا“ :مد ّوناً عىل ألواح ّ
رح ًال ال يقومون بال ّرعي
تل العامرنة بوصفهم بدواً ّ
وحده بل بالتّجارة أيضاً”.146
تكرث النّصوص التّوراتيّة من الحديث عن “األرض املقدّسة” عامّة وعن أورشليم
موضوع “أرض ارسائيل” فكرة الهوتيّة ،سمّيت الحقاً “الهوت األرض املقدّسة”.

)*(147

خاص ،حتّى أصبح
بشكل ّ

معامل القدس اليهودية:
ناصاً عىل ّأن
ومن التحدّيات التي واجهت فكرة األرض املقدّسة مشكلة حدودها ،ذلك ّأن سفر التّكوين مث ًال جاء ّ
اإلله قطع مع إبراهيم عهداً رصيحاً( :لنسلك أعطي هذه األرض من نهر مرص إىل النهر الكبري نهر الفرات) ،إال ّأن ما
جاء به سفر العدد جعل حاخامات إرسائيل مييلون إىل تقليص تلك الخريطة إىل حدود أرض يرسائيل بأن ش ّبهوا األرض
بجلد اإلبل الذي ينكمش يف حالة العطش والجوع ،ويتم ّدد إذا شبع وارتوى ،وهكذا األرض املقدّسة تنكمش إذا هجرها
ساكنوها من اليهود وتتمدّد وتتّسع إذا جاءها اليهود من بقاع األرض ،148باعتبارهم شعباً مقدّساً أقام عهداً مع اإلله
يهوه لحلول اإلله يف هذه األرض« ،ولذلك فإنّ أرض إرسائيل «فلسطني» تس ّمى أرض ال ّرب» ،149وهي (األرض التي يرعاها
 145ـ موسوعة اليهود ج  4ص 112
 (*) 146شكيم :كلمة عبرية معناها كتف ،وتطلق على مدينة كنعانية قديمة تقع بين جبل جرزين وجبل عيبال في الضفة الغربية ،وتعود أقدم حوائطها إلى
عام  2000ق.م ،وهي تسبق حركة التسلل العبراني .وكانت مدينة تحت حكم األسرة الثانية عشرة المصرية ،وضرب اآلباء العبرانيون خيامهم على أطرافها
(تكوين  ،)6 / 12وقد حدث أول اتصال بين إبراهيم والكنعانيين فيها ،وفيها أيضاً ظهر اإلله إلبراهيم وبنى له مذبحاً ،ووجد يعقوب ّ
أن أول الحويين يقيمون
فيها ،وأثناء التسلل العبراني نهبتها قبيلتا سيمون والوي  ،...وأصبحت شكيم أول مركز ديني للعبرانيين ،كما كانت عاصمة المملكة الشمالية لبعض الوقت،
وفقدت أهميتها مع تصاعد أهمية مدينة السامرة ،وقد اشتق من اسمها اسم (نابلس) الحالية .وقد عثر فيها على معبد كنعاني ضخم يعتبر من أكبر المعابد
الكنعانية على اإلطالق (موسوعة اليهود ج  4ص .)118
 147ـ موسوعة اليهود ج  4ص 113
 148ـ عفيف فراج :اليهودية بين حضانة الشرق الثقافية وحضانة الغرب السياسية ،دار اآلداب ط  1ـ  2002ص 20
 (*) 149القدس تقابلها في العبرية كلمة (يروشااليم) ،وقد وردت الكلمة بهذه الصيغة في العهد القديم أكثر من  680مرة ،وهي كلمة مشتقة (منذ القرن 19
ق.م) من الكلمة الكنعانية اليبوسية (يورشاليم) من مقطع (يارا) بمعنى يؤسس أو من (أور) بمعنى موضع أو مدينة ومقطع (شولمانو) أو شالم أو (شلم) وهو
اإلله السامي للسالم.
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اإلله)( 150،وهي األرض املختارة ،وهي صهيون التي يسكنها الرّب ،وهي األرض املقدسة)( 151،وهي تفوق يف قدسيتها أي
أرض أخرى الرتباطها بالشعب املختار ...فهي األرض البهية).152
وقد ذهبت النصوص اليهودية أبعد من ذلك حني اعتربت ّأن من يعيش خارج أرض امليعاد كمن يعبد ّ
وإن من
يعيش يف ارتس إرسائيل يط ّهر من الذنوب)*(153أصناماً .ويستمر هذا التمجيد والتبجيل مع األدب التلمودي ويف كتابات
املفكرين اليهود حديثاً ،ذلك ّأن إرسائيل شاحاك مث ًال يقول يف هذا املعنى“ :بالنسبة إىل وجهة النظر الحد األقىص تشمل
أرض إرسائيل باإلضافة إىل فلسطني نفسها ليس فقط كامل سيناء واألردن وسوريا ولبنان ولكن أجزاء كبرية من أرض
تركيا ،ولكن تفسري الحد األدىن األكرث شيوعاً يضع الحدود الشاملية فقط عند منتصف الطريق عرب سوريا ولبنان عند خط
العرض ملدينة حمصّ ،...ألن تلك األرايض كانت ضمن نطاق مملكة داود كام ّأن جزيرة قربص يف التفسريات التلمودية
154
كافة تدخل ضمن نطاق أرض إرسائيل”
ويهمّنا هنا أن نتوقف عند حدود أورشليم /القدس باعتبارها ممثلة لذروة املقدّس اليهودي/املسيحي واإلسالمي،
اهيمي بشكل عا ّم.
وبالنّظر إىل مركز ّيتها يف الوجدان الدّيني اإلبر ّ
أ) القدس ،املكان واملكانة:
تشكّل القدس أو (أورشليم) يف االصطالح الدّيني ،مكاناً مركز ّياً يف الوجدان اليهوديّ  ،)*(155فقد ورد ذكرها يف التّوراة
 680م ّرة وذكرت بأسامء متع ّددة ،وقد يرجع ذلك إىل تعاقب الحضارات عليها ،إذ بعد أن استوىل عليها داود نقل إليها
تابوت العهد ثم بنى فيها سليامن الهيكل.
وفي الكتابات المصرية المعروفة (بنصوص اللعنة) التي يرجع تاريخها إلى القرنين  19و 18ق.م .وردت الكلمة بشكل (روشاليموم) وقد وردت في
مراسالت تل العمارنة (القرن  14ق.م) ست رسائل من عيدي خيبا ملك أوروسالم ويتكرر االسم بشكل أوروسليمو في الكتابات اآلشورية التي تعود إلى
القرن  8ق.م .أما في كتابات القرن الرابع اليونانية فقد سميت (هيروسوليما) ومن الواضح ّ
أن االسم الالتيني (جروسالم) جاء من االسم الكنعاني للمدينة.
وذكر ياقوت المدينة باسم (أورشلين) و(أورسلم) ويشار إليها أيضاً بأنها يبوس تسمية إلى سكانها من اليبوسيين وهم من بطون العرب األوائل الذين نزحوا
من الجزيرة العربية نحو عام  2500ق.م واحتلوا التالل المشرفة على المدينة القديمة ،وقد ورد اسم يبوس في الكتابات المصرية الهيروغليفية باسم (يابثي)
و(بابتي) وهو تحريف لالسم الكنعاني ،وقد بنى اليبوسيون قلعة حصينة على الرابية الجنوبية الشرقية من يبوس سميت حصن يبوس ،ثم أطلق عليها فيما بعد
اسم (حصن صهيون ويعرف الجبل الذي أقيم عليه الحصن باسم (األكمة) أو هضبة أوفل وأحياناً باسم جبل صهيون ،وقد أنشأ السلوقيون في موضع حصن
يبوس قلعة منيعة عرفت باسم (قلعة عكرا) أو (أكرا) وتسمى القدس أحياناً (صهيون).
وتطلق التوراة على المدينة إلى جانب لفظ (يروشااليم) لفظ شاليم ومدينة لإلله ومدينة العدل ومدينة السالم ومدينة الحق وكذلك المدينة المقدسة ومدينة الشعب
المق ّدس وأرئيل :أي أسد اإلله ،وعندما استولى داود على المدينة حوالي سنة  1000ق.م لم يجد اسماً خاصاً يطلق عليها فسماها (مدينة داود) .موسوعة
اليهود ج  4ص  123ـ مادة القدس.
 150ـ موسوعة اليهود ،ج  ،4ص 78
 151ـ يوشع 9/9
 152ـ تثنية 12/11
 153ـ زكرياء 12/2
 154ـ راجع في ذلك ما ورد في سفر دانيال 16/11
 (*) 155جاء في سفر أشعياء ال يقول ساكن (في األرض) أنا مرضت ،الشعب الساكن فيها مغفور اإلثم.
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تضم أيضاً جبل صهيون
ويطلق عىل املدينة اسم صهيون يف املوروث الدّيني ،أ ّما الشعب فهو بنت صهيون ،وهي ّ
وقرب داود وحائط املبىك .وقد أصبحت املدينة مركزاً للدّين اليهودي يتّجه إليها اليهود ويذكرونها يف صلواتهم وخصوصاً
يف االحتفال بعيد الفصح اليهودي حيث يردّدون“ :نلتقي يف العام القادم يف أورشليم”.156.
إنّ أورشليم توصف بكونها “ال يفصلها أيّ فاصل عن اإلله وتصعد ّ
كل أدعية جامعة يرسائيل من خاللها ،كام ّأن
أورشليم -باعتبارها امللكوت  -تلعب دوراً مهماّ ً يف عملية اإلصالح ،إذ ستعلو جدرانها وتقرتب من العرش اإللهي وبهذا
يعود التّوازن للعامل ولعامل التّج ّليات” 157.وعىل ال ّرغم من كل هذا التبجيل واالحتفاء بها ،إال ّأن اليهودية الحاخامية تح ّرم
العودة إىل فلسطني (إرتس يرسائيل) ،ومن ثمّ إىل القدس إال يف آخر األ ّيام.
إنّ أورشليم يف “القوانني واألساطري ويف اآلج��اداه )*(158توصف بكثري من األوصاف املرسفة يف املديح ،فهي عىل
رسة العامل وال يضاهيها يف حسنها مدينة أخرى” .159وهي خلقت عند خلق العامل وأقام «يهوه» فيها خيمة
سبيل املثالّ :
االجتامع )**(160،وهناك كذلك إشارات إىل أورشليم يف العرص املشيحا ّين أي بعد عودة املاشيح املخ ّلص اليهودي وقيادته
الشّعب إىل فلسطنيّ ،..
بأن حدودها سوف متتلئ باألحجار الكرمية وسيأيت اليهود ويأخذونها وسيضاف إليها آالف الحدائق،
ألن أورشليم ال يفصلها أيّ فاصل عن اإلله وتصعد ّ
ّ
كل أدعية جامعة يرسائيل من خاللها ،...والقدس إحدى مدن فلسطني
الصالة إضافة إىل الخليل وصفد وطرب ّية”.161
األربع املقدّسة التي يجب أال تنقطع فيها ّ
يبدو أنّ القدس مركز تتكثف فيه القداسة يف املنظور اليهودي الرتباطه بالهيكل وبالعبادة القربانية التي تقام فيها
بعد تجربة خيمة االجتامع عندما انتهت رحالت الشعب وعبور األردن ودخول أرض كنعان.
ولعل تجربة العربانيني كانت تحايك يف ذلك تجارب أخرى مرص ّية وآشو ّرية وبابل ّية وكنعان ّية -كام سيأيت بيان ذلك
الحقاً ـ يف محاولة منهم للتم ّيز دين ّياً واجتامعياً ،لكن يظهر ّأن جامعات يهودية مثل السامر ّيني والف ّريس ّيني مل يكونوا
يؤمنون مبركز ّية العبادة يف ّ
كل أورشليم ،بل إنهم يعتربون وجود املعبد اليهوديّ يف أيّ أرض ويف أيّ مكان يوجد به يهود
يكون مع ّوضاً وصدى للهيكل ،حيث تبقى املعابد اليهود ّية متجهة للقدس .فكيف اكتسبت املدينة هذه القداسة إذن؟
ووفق أي فلسفة أو رؤية ُشيدّت أورشليم التورات ّية؟

 156ـ إسرائيل شاحاك ،الديانة اليهودية وتاريخ اليهود :وطأة  3000عام ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،لبنان ،ط 8ـ  ،2004ص 150
 (*) 157توجد في التشريع اليهودي أوصاف مسرفة في مديح أورشليم وأهلها فهي على سبيل المثال :سرّ ة العالم وال يضاهيها في حسنها مدينةّ .
وأن هللا خلق
أورشليم عند خلقه العالم وأقام خيمة االجتماع فيها وصلّى متمنّياً أال يعصيه أبناؤه وحبيبته أي :أورشليم.
 158ـ موسوعة اليهود ،ج  ،4ص 126
 159ـ م.ن ،ص 126
 (*) 160األدب الديني اليهودي.
 161ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية :مادة :مكانة القدس.
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ب) تأسيس املدينة املقدّسة :املقاربة التّوراتية
تختلف القصص املتع ّلقة بتأسيس املدن وتتن ّوعّ ،
ألن تأسيس املدائن امله ّمة دين ّياً وحضار ّياً عادة ما يرتبط بقصص
عن آلهة أو أبطال ملحميينّ أو فتوحات عظيمة ،وذلك لتربير علو مكانة املدينة وتوكيد نفوذها عىل املدن األخرى
املجاورة.
يقول توماس .ل .بولني هناك حالة ميكن أن نطلق عليها تسمية الفتح الرمزيّ  ،فهنا تفاخر املدينة ّ
بأن أحد األبطال
امللحم ّيني القدماء قد زارها ،ومثل هذه القصص تهدف إىل إضفاء املكانة املميزة عىل املدينة املعن ّية من خالل ربطها
قصة غري موثقة عن
بشخص ّية مشهورة .ومن األمثلة عىل ذلك ما أورده املؤرخ اليهودي يوسيفوس 37( :ـ100م) يف ّ
زيارة اإلسكندر الكبري ألورشليم عندما كان يف طريقه إىل مرص وإظهاره االحرتام الكبري للكاهن األعىل وتبجيله لإلله
اليهودي.162
النص التورا ّيت لرتسيخ
قد يفهم ذلك عىل أنّه محاولة من يوسيفوس للبحث عن رشعيّة تأسيس أورشليم من خارج ّ
وجودها وأصالتها التاريخ ّية والجغراف ّية )*(163والدّين ّية عىل ما ورد يف سفر امللوك األول مث ًال من وصف تفصي ّ
يل لتدشني
السالمة التي ذبحها
الهيكل إذ يقول( :ثم ّإن امللك وجميع إرسائيل معه ذبحوا ذبائح أمام ال ّرب ،وذبح سليامن ذبائح ّ
لل ّرب من البقر اثنتني وعرشين ألفاً ومن الغنم مائة ألف وعرشين ألفاًّ ،
فدشن امللك وسط الدار التي أمام بيت ال ّرب،
السالمة ّ
ألن مذبح النّحاس الذي أمام ال ّرب كان صغرياً عن ّأن يسع
أل ّنه قرب هناك املحروقات واملقدمات وشحم ذبائح ّ
السالمة وعبد سليامن العيد يف ذلك الوقت وجميع إرسائيل معه ،جمهور كبري من
املحرقات والتّقدمات وشحم ذبائح ّ
مدخل حامة إىل وادي مرص أمام الرب إلهنا سبعة أيام ،...ويف اليوم الثامن رصف ّ
الشعب فباركوا امللك وذهبوا إىل خيمهم
فرحني وطيبي القلوب ألجل ّ
كل الخري الذي عمل ال ّرب لداود عبده وإلرسائيل شعبه).164
وال يقف األمر عند املح ّرر التورايت عند ذكر مشاركة فعالية إلهية يف تدشني هيكل سليامن الذي أنهى بناء كان بدأه
األب داود ،)*(165بل ّإن األمر يتعدى رمزية التدشني الذي تعلق باملعبد إىل وصف مراهنة الرب عىل املدينة التي نشأت
رسه أن يعلم ّأن الرب
حوله حني يقول“ :كان كام أكمل سليامن بناء بيت الرب وبيت امللك وكل مرغوب سليامن الذي ّ
 (**) 162خيمة االجتماع أو خيمة الشهادة يقابلها في العبرية كلمة (مشكن) أي مسكن ،وهي خيمة يحملها العبرانيون القدامى (جماعة يسرائيل) في تجوالهم،
وكانت تقام خارج المضارب ليسكن اإلله فيها بين شعبهم حسب التصور العبراني وليكشف فيه عن وجوده ويبلغ إرادته ليتوجه إليه فيها من يطلبه (خروج
 7 / 33ـ  ،)11وفي يوم اكتمال بناء الخيمة أظهر اإلله ذاته على هيئة سحابة غطت الخيمة ومألتها ،وبعد ذلك تحولت السحابة إلى عمود يسير أمام جماعة
يسرائيل في رحالتهم .قاعدتها مستطيلة طولها ثالثون ذراعاً وعرضها عشرة أذرع وارتفاعها عشرة أذرع أيضاً وزواياها قائمة ،والخيمة تكون محاطة
بسور ،وفي الفناء بين الخيمة والباب الخارجي كان يقام مذبح المحرقة وبجواره مغسلة من النحاس بين باب الخيمة والمذبح (الخروج.)27/26 :
 163ـ موسوعة اليهود واليهودية ـ مادة مكانة القدس.
 164ـ كتاب القدس :أورشليم العصور القديمة بين التوراة والتاريخ (مؤلف جماعي) تحرير :طوماس  .ل .طومبسون.
 )*( 165تُظهر خريطة العالم المعروفة باسم ( )orbis tenranumأو ( )the wheel mapأنّ هللا خلق األرض في شكل منظم (مسطحة) وأنه وضع القدس
ً
قائال ( )this is Jerusalem. I have sit her in the midest of the nations and countries are round about herوفي هذه
في وسطها
الخريطة وضع الشرق في أعاله وظهر البحر األسود وكذلك البحر األحمر في وسطها على شكل حرف  Tوقد جعل نهر النيل إلى اليمين من هذا البحر ونهر
دن إلى اليسار منه ،وقد احتلت آسيا النصف الشمالي من الخريطة بينما شغلت أوروبا النصف األيسر من الجزءا لسفلي المقابل لقارة أوروبا.
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تراءى له ثانية كام تراءى له يف جبعون وقال له الرب قد سمعت صالتك وترضعك الذي ترضعت به أمامي .قدست هذا
البيت الذي بنيته ألجل وضع اسمي فيه إىل األبد .وتكون عيناي وقلبي هنالك كل األيام .وأنت إن سلكت كام سلك
داود أبوك بسالمة قلب واستقامة وعملت حسب كل ما أوصيتك وحفظت فرائيض وأحكامي فإين أقيم كريس ملكك عىل
إرسائيل إىل األبد ،كام كلمت داود أباك قائ ًال :ال يعدم لك رجل عن كريس إرسائيل بل كنتم تتقلبون أنتم أو أباؤكم من
ورايئ وال تحفظون وصاياي ،فرائيض التي جعلتها أمامكم).166
يهتم فقط بظروف التّأسيس ومباركة ال ّرب للهيكل وللمدينة املقدّسة
وبالنسبة إىل ّ
النص التورايت دامئاً ،فإنه ال ّ
بل ّإن املح ّرر يحدّد ّ
الظرف التّاريخي مثلام يقدّم وصفاً تفصيل ّياً للبناء املقدّس عىل النّحو التّايل“ :وكان يف سنة أربعامئة
السنة ال ّرابعة مللك سليامن عىل إرسائيل ،يف شهر زيو ،وهو الشهر ال ّثاين ،أ ّنه
وثمّانني لخروج بني إرسائيل من أرض مرص يف ّ
بنى البيت لل ّرب ،والبيت الذي بناه امللك سليامن لل ّرب طوله ستّون ذراعاً وعرضه عرشون ذراعاً وسمكه ثالثون ذراعاً،
وال ّرواق قدّام الهيكل طوله عرشون ذراعاً حسب عرض البيت وعرضه عرشة أذرع قدام البيت وعمل للبيت كوى مشقوقة
مشبكة .وبنى مع حائط البيت طباقاً حواليه مع حيطان حول الهيكل واملحراب وعمل غرفات يف مستديرهاّ .
فالطبقة
السفىل عرضها خمسة أذرع والوسطى عرضها ستّة أذرع وال ّثالثة عرضها سبعة أذرع أل ّنه جعل للبيت حواليه من الخارج
ّ
أخصاماً ،لئ ّال تتم ّكن الجوائر يف حيطان البيت ،والبيت يف بناء بني بحجارة صحيحة مقتلعة ومل يسمع يف البيت عند بنائه
ٌ
منحت وال معول وال أداة من حديد ،وكان باب الغرفة الوسطى يف جانب البيت األمين ،وكانوا يصعدون بدرج معطف إىل
الوسطى ومن الوسطى إىل ال ّثالثة فبنى البيت وأكمله وسقف البيت بألواح وجوائر من األرز وبني الغرفات وعىل البيت
ك ّله سمكها خمسة أذرع ومتكنت يف البيت بخشب أرز).168
)**(167

ال عجب يف أن تحتفي التّوراة بأعامل التّأسيس والبناء والتّدشني ،فهذا الهيكل هو مسكن اإللهّ ،
قصة تأسيس
ولعل ّ
)*(169
أورشليم التّورات ّية تبدو مشابهة يف تأكيد فعالية األلوهة الخالقة بقصص مدن أخرى قريبة مثل مدينة ممفيس
املرصيّة أو بابل )**(170العراق ّية.
 166ـ ملوك أول.
 (*) 167جاء في سفر الملوك األول ّ
أن حيرام ملك صور أرسل عبيده إلى سليمان حين خلف أباه داود في الملك لمساعدته في بناء الهيكل (كما كلم الرب داود
ً
ً
قائالّ :
إن ابنك الذي أجعله مكانك على كرسيك هو يبني البيت السمي .واآلن فأمر أن يقطعوا لي أرزا من لبنان ،ويكون عبيدي مع عبيدك ،أعطيك إياه
أبي
حسب كل ما تقول ألنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين).
 168ـ ملوك األول 9
 )**( 169تذكر موسوعة UNIVERSALIS :أن هناك مباني وأقواماً أخرى موجودة في المنطقة وقتها “les fouilles récentes établissent que la
« cité de David » fut fondée à l، époque Canaaneenne au début de l’âge du bronze, qu، elle fût pourvue d، un rompare
au bronze moyen et d’édifice monumentaux avant la conquête de David. Il est question dans la genese de la ville de
salem ; son roi Melchidach «prêtre du dieu suprème» bénnit Abraham ; selon le Psaume LXXVI salem est identique à
Jérusalem. Sur le mont Moriah voisin de Salem la génese situe le sacrifice d’ISSAC (XXII,2) occupé par les Jebusites
au XIien siècle Av J.C Jerusalem est conquise par le roi David qui en fait sa capitale et pour cinquante ciècles achète
le Mont Moriah a Arauna peut-être le dernier roi Jébusite. Divers constructions surtout militaires, constituent la cité de
David. En transferant l’Arche d’alliance,david fait de Jérusalem le centre spérituel d’Israël. Corpus(10)p 55
 170ـ ملوك األول 6
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ّ

ّإن من يتفحص الترّ تيب املتشابه يف عملية خلق العامل الجديد يلحظ املكانة التي تعطيها تلك النّصوص للعالقة بني
السومري ،وتذكر ّأن الجوهري
اآللهة واألرض ،وتالحظ كارين أرمسرتونغ مث ًال ّأن املعاهدة بني يهوه وشعبه تتّبع النّموذج ّ
السومري الباب ّ
يل القديم هو مطلب الوالء  Absolute loyaltyوهو الوالء الذي يطلبه “يهوه” من شعبه مبقابل
يف العقد ّ
تع ّهد من جانبه بال ّرعاية والحامية.
تتأصل يف مفهوم العقد ال ّثنايئ بني إله أوحد
يرقى عن الشك ّأن خصوصية اليهود ّية الدّينية والزّمنية إىل ح ّد بعيد ّ
النص التّورايت عىل كافة ّ
الشعوب املحيطة ماثلة يف توصية
وشعب مختار محدّد ،...ويف هذا املفهوم كذلك ّ
تتأصل قسوة ّ
اليهود بأال يكون لهم عهد مع سكّان بالد كنعان حني يستوطنونها وبأال يظهروا نحوهم أ ّية شفقة ،فكام ّأن اليهود هم
رسة األرض ومركز الكون :املكان”.171
شعب الله املختار وغاية التاريخ :الزّمان ،فإنّ القدس هي يف اعتقادهم ّ
يبدو من خالل املرو ّيات التّاريخية املتع ّلقة باليهود ّية املب ّكرة ّأن بعضاً من رؤساء القبائل ّ
الشاملية اليهود ّية قد
سعوا إىل التّهوين من شأن القدس وهيكلها حتى من الناحية الدينية ،واستعاضوا عن ذلك بتأسيس معابد مح ّلية ملامرسة
السامرة معبد
شعائرهم متأ ّثرين يف ذلك بنظام العبادات الكنعانية الذي يتّسم بعدم مركز ّية مقر اإلله ،كام أقيم يف ّ
فيحج إليه ّ
الحج إىل القدس ،كام ّأسسوا
لينافس الهيكل
الشامليون وخصوصاً بعد أن منعهم الجنوب ّيون أنفسهم من ّ
ّ
أماكن مقدّسة محلّية يف دان وبيت إيل” )214(.لقد آلت اململكة ّ
الشاملية يف عهد رسجون ال ّثاين امللك اآلشوري ( 721ق.م)
إىل مقاطعة آشور ّية.
واملالحظ ّأن بعض النّصوص التّوراتية تبدي رفضاً واضحاً لفكرة اختيار يهوه ملدينة بعينها ،ففي سفر امللوك األ ّول
يعلن يهوه أنّه مل يخرت لنفسه مدينة (أورشليم) ،وإمنا اختار رج ًال (أي داود).172
قصة الخلق الواردة يف سفر التّكوين اإلصحاح  1تخلو من عنرص املدينة واملعبد ،كام ّأن يهوه يف سفر صموئيل
ّإن ّ
ال ّثاين يبدي رفضاً لفكرة قيام داود ببناء معبد له حني قال :أأنت تبني يل بيتاً لسكناي؟ واملالحظ ههنا ّأن أهم شخص ّية
بطوليّة يف التّوراة العربانيّة ،وهي موىس ،مل تربطها فيام يبدو أيّ صلة مبدينة أورشليم رغم تعدّد القصص املتع ّلقة بتأسيس
أورشليم من قبل سلسلة شخص ّيات تنتمي إىل مايض املح ّررين .الخالصة األولية قد ت ّربر رغبة املح ّرر التّورايت يف تأكيد
املكانة املقدّسة ألورشليم باعتبارها املكان الذي بني فيه املعبد الوحيد لإلله يهوه.

 )*( 171يمجد النص المصري المعروف بـ»الهوت ممفيس» اإلله (بتاح) كإله خالق للكون لآللهة وللعبادات ،ويعلي من شأن مدينة ممفيس (لقد هبط
أوريزيس (اإلله) إلى األرض في القلعة الملكية (ممفيس) وابنه حوروس ظهر وتسلم ملك مصر العليا  )...انظر في ذلكLichthein Miriam, ancient :
Egyptian literature, 3 vols (berkley, CA: University of Califorina Press, 1975 vol 1. Old and middle Kingdoms pp.51
.– 57
 (**) 172مدينة بابل :تعني باألكادية باب إيلو أو باب الرب ،صنعها مردوخ وشيدها في وسط هذ العالم ،وقد سكن مردوخ فيها مع بقية اآللهة ،وجرى خلق
ً
وتبجيال لحكمته.
الجنس البشري من أجل خدمتهم ،كما شرع اإلله ببناء مسكن لمردوخ في المدينة الجدية اعترافاً بفضله
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ج) املعبد/الهيكل:
يتالزم ذكر املدينة املقدّسة والهيكل الذي تتحدّث عنه التّوراة واألدب ّيات الدّينية اليهود ّية بإسهاب بالحديث عن
العبادة القربانية يف املدينة املقدّسة )*(173بالهو ّية اليهود ّية .فالهيكل (من األلفاظ الدّالة عىل موضع العبادة).174
يحج إليها يف أوقات مع ّينة ومواسم محددة من مواضع قريبة أو
وبيوت العبادة هذه “أنواع ،بيوت عبادة كبرية ّ
املحجة أو أربابها ألداء واجب
رب
يحج إليها يف وقت معينّ ثابت ،يقرتب منها املتع ّبدون إىل ّ
ّ
محجات ّ
بعيدة ،...هي ّ
الخضوع ّ
محجة واحدة يف الغالب اختارها هذا اإلله أو اآللهة من بني سائر أماكن األرض لتكون موضعاً
والطاعة ،وتكون ّ
مقدّساً وحرماً آمناً ،فيه أقدس بقعة وأع ّز مكان يف نظر املتع ّبدين لها عىل وجه الدّنيا ،فال تدانيها املعابد األخرى وال تبلغ
منزلتها يف الحرمة واملكانة” .175وإذا نظرنا ملعنى املعبد يف ال ّلغة الحظنا ّأن املفهوم ال ّلغوي للكلمة ينطلق من شكل البناء
(مر ّبع/مك ّعب) ونوعه وطرازه ،ذلك ّأن ما يقابل ال ّلفظ يف ال ّالتينية مث ًال هو كلمة ( )Templusالتي تعني موضعاً مر ّبعاً
مبعنى “الكعبة” يف ال ّلغة العربية ،ويالحظ التّوافق التّام بني معنى الكلمتني يف هاتني ال ّلغتني .ويذكر علامء ال ّلغة ّأن يف
جملة األلفاظ التي تطلق عىل بيوت األصنام والعبادة والتّصاوير لفظة (البد) وهي تؤدّي معنى (صنم) وكذلك فقد ذكروا
أ ّنها من األلفاظ املع ّربة عن الفارس ّية (عربت :بت) وأ ّنها تعني البيت إذا ما كان فيه أصنام وتصاوير”.176
واملعبد اليهودي هو مكان الجتامع اليهود للعبادة (بيت هكنيست) أي بيت االجتامع ويس ّمى أيضاً (بيت هاتيفاله)
أي (بيت الصالة) و(بيت هامدراش) أي بيت ال ّدراسة ،وجميع هذه األسامء لبعض الوظائف التي كان املعبد يؤدّيها،
الصالة ،ويف ال ّثقافة العرب ّية
“وكان يطلق عىل املعبد باليونانية “سيناجوج” وكذلك “بروسيكترييون” ،وتعني حرف ّياً بيت ّ
الصلوات اليهود ّية اسم (املعبد) أو (الهيكل) أو (الكنيس اليهودي).177”...
يطلق عىل املكان الذي تقام فيه ّ
ويبدو من خالل ما أورد املسعودي مث ًال ّأن املعبد اليهودي العتيق كان يحظى بتقديس اليونانيني القدامى حني قال
يف باب ذكر البيوت ّ
املعظمة عند اليونان ّيني“ :البيوت املضاف بناؤها إىل من سلف من اليونان ّيني ثالثة بيوت؛ فبيت منها
بأنطاكية بأرض ّ
والسور محيط به ،والبيت الثاين من بيوت اليونانيني هو بعض تلك
الشام وعىل جبل بها داخل املدينة ّ
األهرام التي ببالد مرص وهو يرى من الفسطاط عىل أميال منها .وأمّا البيت الثالث فهو بيت املقدس عىل ما زعم القوم
الضحاك وأ ّنه سيكون
وأهل الشرّ يعة إنمّ ا يخربون ّأن داود بناه وأ ّمته سليامن بعد وفاة أبيه ،واملجوس تزعم ّأن الذي بناه ّ
له يف املستقبل من الزّمان خطب عظيم ويقعد فيه ملك عظيم وذلك عند ظهور شوسن عىل بقرة من صفتها كذا وكذا
 173ـ عفيف فراج :اليهودية بين حضانة الشرق الثقافية وحضانة الغرب السياسي ،دار اآلداب بيروت ،ط  1ـ  ،2002ص 44
 174ـ انظر سفر الملوك األول .اإلصحاح  8اآلية 16
 (*) 175بنيت أورشليم في العصور القديمة على مرتفعين هما :المرتفع الشرقي وهو عبارة عن نتوء في المرتفعات المركزية الفلسطينية وتضم :بيزيتا
 Pezettaوالحرم الشريف ،وهضبة عوفيل  OFELالواقعة بين الحرم والبرج المدعو ببرج نحميا ،ينتهي المنحدر الجنوبي الشرقي (موقع ما يدعى بمدينة
داود) عند ملتقى وادي هنوم ووادي قدرون في سلوام.
 176ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،ج  ،5ص 348
 177ـ م.ن ص.ن
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ّ

ومعه من النّاس كذا من العدد وأقاصيص تدّعيها املجوس يف هذا املعنى واختالط طويل تنزّه كتاب عن ذكره ،والله
الهادي” .178ولنا أن نسأل هنا :ماذا عن أه ّميته لدى اليهود وموقعه يف املعتقد اليهوديّ والذي يتك ّرر وصفه يف ال ّدراسات
واألدب ّيات اليهود ّية وغري اليهود ّية املعارصة؟.)*(179
السياسية واالقتصاد ّية ،وكان مركز
لقد هيمنت أورشليم ومعبدها إىل ح ّد واسع ال عىل الدّين فقط وإنمّ ا عىل الحياة ّ
أورشليم املم ّيز يعتمد بشكل كليّ عىل مكانتها كمدينة/هيكل مه ّمة كربى وعىل الكثري من الزّوار الذين يجذبهم الهيكل
الحتفاالته.
وتربز أورشليم يف الكتاب املقدّس اليهودي كام يف املد ّونات الدّينية اليهودية كرديف للهيكل“ :لقد كانت مدينة
مقدّسةّ ،
ألن الهيكل كان مقدّساً ،وكانت مدينة مه ّمة ال أل ّنها عاصمة ألرض اليهود ،بل أل ّنها املكان الذي اختار اإلله
اليهوديّ ـ الذي يعتقدون أ ّنه اختارهم شعباً خالصاً له ـ لإلقامة فيه”  .180لكن يبدو ّأن االحتفاء بذلك املركز الذي ك ّرس
للعبادة القربان ّية قد خفت يف فرتات تاريخ ّية الحقة من تاريخ الجامعات اليهود ّية )*(181عىل ال ّرغم مماّ تكشفه مخطوطة
)**(182
الهيكل.
وقد نرشها عامل اآلثار اإلرسائي ّ
يل إيغال يادين بالعربية عام  1977وتحتوي عىل مثالني للهيكل وملدينة الهيكل ،ولكن
هناك يف املقابل وثيقة “أضاحي السبت” أو “األناشيد ّ
الطقس ّية” املالئكية املكتشفة يف مغاور قمران تعكس شعور طائفة
يهودية كان مركزها يف أورشليم ،وهي تظهر مي ًال أكرث لالبتعاد عن الهيكل.
ويبدو ّأن هناك مي ًال للتّشبث بهيكل ساموي يعبد فيه الله شخص ّياً ّ
كل سبت ـ وربمّ ا بشكل دائم ـ من قبل الكهنة
السامء األعىل :فلقد تح ّول هؤالء الذين كتبوا الن ّّص عن الهيكل
السامو ّيني الذي يقودهم عىل ما يبدو مليك صادق كاهن ّ
ّ
املادّي يف أورشليم إىل تجريد روحاين من العبادة ال يحتاجون فيه لهيكل).183

 178ـ م.ن ص.ن.
 179ـ موسوعة اليهود ،ج  ،5مادة المعبد اليهود ،ص 216
 180ـ المسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ج  IIتحقيق شارل بيال ،منشورات الجامعة اللبنانية ،بيروت  1966ص 386
 )*( 181يصف جاك ريفليه في كتابه;)les mondes du sacrés”: étude comparée des voies du sucres en occident et en orient“ :
يصف الهيكل بقولهla grande réalisation architecturale du règne est le palais royal, tout à la fois Temple glorifiant( :
Yahveh et signe éclatant du triomphe dynastique. Sept années de travail, de cèdre du Liban a profusion, des artisans
éblouissants mariant le metal et le bois. Il est dit que 150.000 ouvriers édifièrent cette merveille du monde. Détruit par
.les conquérants de l’est il n’en reste plus actuellement) p 79
 182ـ فيليب .ر .ديفز ضمن كتاب :القدس :أورشليم العصور القديمة بين التوراة والتاريخ ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،1999ص 238
(*) 183هناك بعض الوثائق المخطوطة بالعبرية اكتشفت بمنطقة قمران غرب البحر الميت عام  1947وتكشف هذه الوثائق التي وجدت على شكل لفائف
عن موقف الجماعات التي كانت تعيش في فلسطين حينها من الهيكل ومكانته لديهم ،وتراوحت أفكارهم بين البقاء على فكرة أنّ أورشليم وهيكلها هي المركز
المطلق للكون وبين االعتقاد ّ
بأن الصلة بين إله إسرائيل والشعب الذي اختاره ال تتوقف على وجود معبد.
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يعيد الن ّّص التّورا ّيت تأسيس الهيكل األ ّول إىل امللك سليامن ،حيث ش ّيده عىل إمرباطورية مرتامية األطراف كانت
أورشليم عاصمتها .كام تفيد أعامل املؤ ّرخني واألدبيات اليهودية ّأن أورشليم وهيكلها كانا قد د ّمرا من قبل نبوخذ نرص
الكلداين عام  587ق.م ،ثم عمد زربابل قائد املوجة ال ّثانية إىل املسب ّيني العائدين إىل إعادة بنائهام ،حيث انتهى من بناء
الهيكل الثاين حوايل عام  516ق.م
وكام أعاد زربابل ذكر أخبار داود وسليامن عندما صارت أورشليم عاصمة ملقاطعة محلية ضمن أمالك اإلمرباطورية
الفارسية ،وكذلك فعل هريود عندما صارت أورشليم مملكة تابعة لرومة ،وهو صار مبثابة االبن ال ّروحي لداود وسليامن.184
ولعل ذلك يعني إضفاء الطابع الهيليني عىل املدينة ،وقد حصل ذلك أيضاً بشكل من األشكال مع مرص وفارس ال ّلتني
تسعيان للهيمنة عىل املنطقة.
وبسبب أطامع القوى املهيمنة فقد د ّمرت املدينة م ّرات تدمرياً كام ًال ،ذلك ّأن نبوخذ نرص مث ًال حارصها مدّة عامني،
و”فتح الجيش الكلداين املدينة ود ّمرها تدمرياً كام ًال وأحرقها بالنّار وساق أهلها مسب ّيني إىل بابل ،ومل َ
يبق يف األرض سوى
فقراء الفالحني.
ويف عام  587ق.م زالت مملكة يهوذا إىل األبد عن الخريطة السياسية ملنطقة الرشق القديم ،وتح ّولت إىل والية
نص
بابليّة فقرية ومنطقة ريفية متخلّفة وملدّة ثالثة قرون متتالية .بعد ذلك تغيب أخبار أورشليم يف الظالم ،وال يتوفر أي ّ
يهتم مبا كان يجري يف مناطق الهضاب الفلسطينية بعامة” 185،لكن البني ّأن انتهاء العبادة القربانية
غري تورايت يذكرها أو ّ
املرتبطة بالهيكل مل يتسبب يف انتهاء اليهودية كدين )*(186،وإنمّ ا كان دافعاً لرتسيخ وتنشيط ال ّذاكرة الدّينية التي تتجلىّ
الحج.
بشكل أكرب يف فرتة ّ
د) معامل الهيكل:
خصه سفر امللوك األول بإشارات تؤكد مبارشته
لقد م ّر ذكر بعض خصائص الهيكل عند الحديث عن سليامن الذي ّ
اإلرشاف عىل تشييد الهيكل/القرص مبشاركة ما يزيد عن  150ألفاً من العامل أكرثهم من الكنعانيني .ونحن هنا نحاول
تحديد معامل الهيكل حسب ما تقدمه لنا نصوص التوراة أساساً.
تفسرّ التّوراة عدم إمتام داود بناء الهيكل األول ،بعدما اشرتى أرضاً من أرونا اليبويسّ ،
بأن ال ّرب منعه من ذلك
لوقوعه يف خطأ قتل أرونا الحيثي فوقعت امله ّمة عىل عاتق ابنه سليامن الذي أنجزها يف الفرتة  957 – 960ق.م.

(**) 184عثر على هذه المخطوطة عند تاجر عاديات عام 1967
 185فيليب ر .ديفز (مرجع سابق).
 186جون سترينيج ضمن كتاب :القدس أورشليم العصور القديمة ،ص 205
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وحسب التّصوّر اليهودي فقد قام سليامن ببناء الهيكل فوق جبل موريا ،وهو جبل بيت املقدس أو هضبة الحرم
الصخرة ،ويشار إىل هذا الجبل يف الكتابات اإلنجليزية باسم جبل الهيكلTemple :
التي يوجد فوقها املسجد األقىص وق ّبة ّ
 Montوهو بالعربية (هرهبايت) أي جبل البيت (جبل اإلله)”.187
يضم القرص املل ّ
يك لسليامن مق ّر إقامته وزوجته ابنة
ويختلف الباحثون يف اعتبار الهيكل جزءاً من مر ّكب معامريّ ّ
الفرعون ،بل ويف احتوائه عىل ساحات وأحواض.)*(188
الخارجي إىل نقطة املركز حيث محراب
يتك ّون مخطط الهيكل من سبعة منازل أو مجاالت تتد ّرج من دائرة املحيط
ّ
ثم فناء النّساء ففناء إرسائيل ليصل إىل فناء املعبد،
املعبد” ،فالقادم من الخارج يجتاز أ ّوالً املنزلة األوىل وهي فناء الوثن ّيني ّ
الستارة التي تفصل املنزلة األخرية وهي املحراب أو قدس
ّ
ثم يجتاز ال ّردهة الخارجية ثم القاعة الوسطى ليقف أمام ّ
األقداس التي ال يستطيع الولوج إليها إال الكاهن األعظم والتي تحتوي عىل تابوت العهد”.189
السواح مث ًال يش ّكون يف هو ّية املعبد ويف اإلله الذي كان
ّإن هذا األمر جعل باحثني من أمثال جون إسرتينيج وفراس ّ
يعبد فيه عىل أ ّنه إله الكنعانيني من خالل منحوتات اآللهة التي عرث عليها الحقاً )**(190مبا يزيد يف درجة اللبس القائم بني
الثقافة الدّينية الكنعان ّية واليهود ّية.
وتورد املصادر واألدبيات ّأن هيكل سليامن أقيم مكان املذبح الصغري ،وكان أفراد الشعب (العربانيون أو جامعة
يرسائيل) يجتمعون يف هذا الفناء يف مواسم الحج واملناسبات األخرى« ،وكانت هناك عدة بوابات ميكن دخول فناء املعبد
من خاللها ،ومثة إشارة إىل البوابة العليا وبوابة امللك والبوابة الجديدة وبوابة املجلس وبوابة السجن ،ولكننا ال نعرف
مواقعها الحالية عىل وجه الدقة .وتبلغ أبعاد هيكل سليامن  90قدماً طوالً و 30قدماً عرضاً و 45قدماً ارتفاعاً .وهو ال
تم العثور
يختلف كثرياً يف تقسيمه ال ّثاليث« :املدخل والهيكل أو البهو املقدّس وقدس األقداس) عن الهياكل الكنعان ّية ،كام ّ
عىل هيكل يف سورية بجوار قرص مليك يعود تاريخه إىل القرن الثامن أو التاسع قبل امليالد يكاد يكون نسخة من هيكل
سليامن» .191

 187ـ فراس السواح (جماعي) .القدس :أورشليم العصور القديمة ،ص 195
 (*) 188لقد توصل الفريسيون إلى صياغة لليهودية تستند على التوراة وتجعل المعبد اليهودي (وليس الهيكل) مركزها.
 189ـ موسوعة اليهود ج  4ص  160مادة هيكل سليمان.
 (*) 190انظر المثال الخاص بالهيكل المزعوم ضمن موسوعة .judaica
Charles Joseph Singer. A short history of scientific Ideas to 1900 (London: Oxford University Press 1959) pp.81.91 . 191
نقالً عن القدس ،أورشليم العصور القديمة.
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وحسب بعض الدّارسني ّ
فإن الهياكل يف تلك الفرتة كانت تشيد وفق الطراز الفرعوين الذي أخذه الفينيق ّيون من
مرص ،وأضافوا إليه ما أخذوه من اآلشوريّني والبابليّني من أنواع الزّينة ،أمّا هيكل هريود )*(192فقد اتبع أساليب املعامر
اليوناين الروماين.
وحسب الباحث عبدالوهاب املسريي فإنّه“ :حني اعتىل هريود العرش وجد هيكل زربابل متواضعاً للغاية فقرر
بناء هيكل آخر إلرضاء اليهود ،ولكنه ق ّرر ّأن يبني يف الوقت نفسه معبداً آللهة مدينة روما حتى ينال رضا اإلمرباطور
أوغسطس ويثبت والءه له .وقد بدأ هريود ببناء الهيكل عام  20ـ  19ق.م ،فهدم الهيكل القديم واستمر العمل يف البناء
وقتاً طوي ًال فامت دون إمتامه ،واستمر البناء حتى عهد جريبا الثاين ( 64م) ،بل كانت ما تزال هناك حاجة إىل ال ّلمسات
األخرية حينام هدمه تيتوس” 193،لكن أمرالهيكل يبقى دامئاً ّ
محل شكوك وتأويالت دامئة تتجاذبها ال ّروايات التّاريخية
خاصة.
املرتهنة للتّوراة ّ
هـ) من قدس األقداس إىل حائط املبىك:
تصوّر التّوراة أنّ فلسطني توجد يف مركز الدّنيا والقدس يف وسط فلسطني والهيكل يف وسط القدس حيث يقع قدس
الصخرة 194 ،بل ّإن البعض
الصخرة الشرّ يفة املوجودة يف مسجد ّ
األقداس ،ويزعم بعض الحاخامات ّأن حجر األساس هو ّ
السابعة.
السامء ّ
من اليهود يعدونه ّ
ويعود هذا التّبجيل الخارق ملا يعتقد من ّأن قدس األقداس أكرث األماكن قداسة لدى اليهود ،وال يحقّ لهم ّأن تطأه
أقدامهم ،لذا فإنّه يحرم عليهم أن يذهبوا إىل جبل موريا (جبل بيت املقدس) أو هضبة الحرم التي يوجد فيها املسجد
األقىص ،وذلك“ :حتى ال يدوسوا عىل املوضع القديم لقدس األقداس عن طريق الخطأ ،ويزعم شلومو جورين مث ًال ّأن
أبحاثه قد حددت عىل وجه الدقة مكان قدس األقداس ،ومن ثم يحق لليهود دخول املسجد األقىص”.195
إذا كان الهيكل وقدس األقداس عىل هذه الغاية من األه ّمية واإلجالل والقداسة يف املنظومة الدّينية اليهودية
والعبادة اليرسائيلية ،فام الذي مي ّثله حائط املبىك وما رمز ّيته يف اليهودية؟

 (**) 192يقول فراس السواح ً
مثالّ :
(إن الفجوة بين أصول إسرائيل ـ علم اآلثار ـ وأصول إسرائيل كتاب التوراة هي من السعة بحيث تضعها أمام مجتمعين
متباينين كلياً على الرغم من اشتراكها في مكان جغرافي واحد  ،...فإسرائيل التوراتية هي ابتكار أدبي خيالي ال يعطيه صفة الواقعية كونه يجري على مسرح
جغرافي واقعي مثلما ال يعطي صفة الواقعية لقصص ألف ليلة وليلة كونها تجري في بغداد أو الكوفة أو البصرة أو القاهرة ،وبالمقابل ّ
فإن سكان مناطق
الهضبة في عصر الحديد األول  ...لم يعبدوا إله التوراة) ،القدس أورشليم العصور القديمة ص 170
 193ـ موسوعة اليهود واليهودية ج  4ص  160ـ 161
 (*) 194هو الهيكل الذي بناه الملك هيرود ( 27ق,م –  4م) ،ويشار إلى هذا الهيكل على أنه الهيكل الثاني ،وأحياناً تستخدم عبارة الهيكل الثاني لإلشارة إلى
هيكل زربابل ،وبذا يكون هيكل هيرود الهيكل الثالث ،وإن كانت عبارة الهيكل الثالث تشير عادة إلى الهيكل الذي سيشيد في آخر األيام مع بداية العصر
المشيحاني ،وكان هيكل هيرود مثله مثل الهيكل األول مقسماً إلى البهو المق ّدس وقدس األقداس .ولم يكن الحائط الغربي أو حائط المبكى جزءاً من الهيكل
نفسه وإنما كان جزءاً من سوره الخارجي .وهذا الوصف أورده يوسيفوس وهو يختلف عما تصفه كتب المدراش .وقد هدم تيتوس الهيكل الثاني عام  70م.
 195ـ موسوعة اليهود ج  4ص 163
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يقول املسريي يف تعريف حائط املبىك هو ترجمة للتعبري اإلنجليزي  Wailing wallويقابله يف العرب ّية“ :كوتيل
السور الخارجي الذي بناه
معرايف” أي الحائط الغريب الذي يس ّميه املسلمون العرب (حائط الرباق) .ويقال إ ّنه جزء من ّ
هريود ليحيط بالهيكل واملباين امللحقة به ،ويعترب هذا الحائط من أقدس األماكن الدّينية عند اليهود يف الوقت الحارض،196
ويس ّمى الحائط بهذا االسم ّ
(الصلوات اليهودية) تأخذ شكل النّواح والعويل فيه.
ألن العبادة ّ
السور كان قد ذرف الدّموع حني هدم تيتوس الهيكل ال ّثاين“ ،ولكن
وتروي األساطري اليهودية ّأن هذا الجزء من ّ
الصلوات بالقرب من الحائط غري معروف ،...والواقع ّأن ّ
كل املصادر التي تتحدّث عن يهود
التّاريخ الذي بدأت تقام فيه ّ
197
السادس عرش تالحظ ارتباطهم مبوقع الهيكل وحسب وال توجد أي إشارة إىل الحائط الغريب”.
القدس “حتى القرن ّ
يتّضح من خالل بعض املصادر ّأن الحائط أضحى ّ
محل قداسة ابتداء من  1520يف أعقاب الفتح العثامين ،وقد
يكون ذلك فيه من تقليد املسلمني يف الت ّربك بالكعبة والحجر األسود ،...لكن النّاظر يف مقوالت املؤ ّرخني العرب املسلمني
بخصوص أصول القدس يلحظ نفياً قاطعاً لنسبة األسوار إىل الوجود العرباين فيها“ ،فالعرب األوائل يف الجزيرة العربية،
وهم س ّكان القدس األصل ّيون ،نزحوا من جزيرة العرب مع من نزح من القبائل الكنعان ّية حوايل  2500ق.م ،واحتلوا التّالل
املرشفة عىل املدينة القدمية ،...وقد ورد اسم يبوس يف الكتابات املرص ّية الهريوغليفية باسم “يابثي” ،وهو تحريف لالسم
الكنعاين األصيل.
وقد بنى اليبوس ّيون قلعة حصينة عىل الرابية الجنوب ّية الشرّ قية من يبوس س ّميت حصن يبوس الذي ُيع ّد أقدم بناء
للسيطرة عىل املنطقة املحيطة بيبوس بهدف الدّفاع
يف مدينة القدس ،أقيمت حوله األسوار وبرج عالٍ يف أحد أطرافه ّ
اليبويس .وعرف حصن يبوس فيام بعد بحصن
عنها وحاميتها من غارات العربان ّيني واملرص ّيني والفراعنة بزعامة ملكهم سامل
ّ
صهيون ،ويعرف الجبل الذي أقيم عليه الحصن باألكمة أو هضبة أوفل وأحياناً بجبل صهيون” 198يف املوقع املعروف
بسلوان.)*(199
خاتمة

سعينا يف هذا البحث إىل استجالء بعض ما انعكس يف الن ّّص املقدّس التّورايت من رؤى وإشارات مرتبطة باألمكنة
والفضاءات التي أسبغت عليها أصنافاً من القداسة واإلجالل ،وذلك بقصد الوقوف عىل معامل الفكر الجغرا ّيف الذي يصدر
عنه الن ّّص اليهوديّ التّورا ّيت أساساً ،وحاولنا الكشف عن أثر اإلميان بالخارطة املقدّسة ألرض إرسائيل يف الذهن ّية اليهودية
من خالل مسح لتاريخ ّية النّب ّوة اليهود ّية ومدى صلتها بالدّعوة اإلبراهيم ّية التي تتقاطع يف عمقها الجغرايف مع الدّيانات
 196ـ م.ن ص 165
 197ـ م.ن ص 166
 198ـ موسوعة اليهود ،ج 4ص ،169مادة حائط المبكى.
 199ـ م.ن ص 169

103

الدين والهو ّية بين ضيق االنتماء وسعة اإلبداع

التّوحيدية ال ّثالث ،ومنها اليهود ّية التي تحيل يف بعض رموزها ال ّدينية إىل إبراهيم أو أبرام وإىل نسله من سارة من
بعده.
التزمنا بالبحث يف مسألتي املامرسة الدّينية (العبادة) والهو ّية اليهود ّية وبيان عالقتهام بالقدس ،باعتبار ّأن قداسة
املكان قد تتكون من رحم املامرسة (العبادة يف الفضاء املقدّس) أو من رحم االنتامء الديني والهو ّية والذاكرة الجامعية
ونوستالجيا أورشليم وحنني العودة التي يرددها يهود الشّتات “نلتقي العام القادم يف القدس” ،األمر الذي يسرّ لنا معرفة
الصورة يف الن ّّص املقدّس أو خارجه عن الحقيقة وال ّرمز يف عالقتهام بـ “الهو ّية القاتلة” .ولع ّلها كلها
املسافة التي تفصل ّ
موضوعات تطرح تحدّياً عىل حقل علم االجتامع الدّيني واألنرتبولوجيا التّاريخية وغريها من علوم اإلنسان.
وقد سعينا -اعتامداً عىل مادّة علمية متوازنة -إىل التعرّف عىل معامل هذا املكان املقدّس اليهودي (أورشليم) ،ملعرفة
املؤسس ،ونحتاج يف هذا املوضوع بال ّذات
أصالة التص ّور اليهودي للقدس وألرض إرسائيل كام صدرت عن الن ّّص التّورايت ّ
نصية وعلم ّية تاريخ ّية تصدر عن فضاء ديني حضاري منافس وهو الفضاء
إىل مقابلة تلك النّصوص والتّص ّورات ملادّة ّ
العريب اإلسالمي ،وتتعلّق بصورة القدس يف النّصوص القرآنية وم ّربرات إجاللها وتقديسها ،وهو ما ميكن أن يكون موضوع
ّ
مستقل الحقاً.
بحث
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المصادر والمراجع
املصادر بالعربية:
•الكتاب المقدس.
•العهد القديم.
•لسان العرب ابن منظور ،دار صادر ،بيروت1987 ،
•ابن النديم ـ الفهرست ،دار الكتب العلمية ،بيروت1986 ،
•جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،دار العلم للماليين بيروت1970 .
•حزقيل قوجمان قاموس عبري عربي ،دار الجيل ،بيروت.
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مقاربة في الهو ّية العراقية وتجليات داعش
عامر عبد زيد الوائلي
(العراق)

“أنا أنت ،إن كنت أنا” .بول سيالن Paul Celan
مدخل:

ال شك يف ّأن للمفهوم رضورة يف تأكيد دقة الهدف املراد التطرق إليه ،فاللغة املفهومة لغة تتسم بالدقة ،ومفهوم
الهو ّية مفهوم فلسفي بامتياز ،وقد ارتبط بإشكالية الحداثة الغربية التي بدورها ارتبطت بالسياق التاريخي لتطور مفهوم
الدولة الحديثة يف أوروبا.
وقد تنوعت البحوث يف تبيان التلوينات التي أصابت هذا املفهوم ،تباينه يف املواقف :من ربطه بالبعد الفردي ،ومنها
من ربطه بنظرية األعراق التي ارتبطت بالتمركز الغريب حول الذات ،مماّ جعل من ما بعد الحداثة تنظر يف سلبية هذا
املفهوم وتكشف املغالطة التي يكتنفها ،وأيضاً تحوالته التي متظهر يف إزاحات الهو ّية التي صاحبت التحوالت من هجرات
وغزوات يصبح معها صفاء الهو ّية أمراً مستحي ًال ،ففي تكوينات الهو ّية العرقية تأيت الجغرافية واللغة بوصفهام عالمتني
حاسمتني يف رسم سامت الهو ّية والعرق ،ومل يتح لنا مشاهدة ما حدث يف التاريخ من عمليات متازج بني الشعوب ،وأهم
أسبابه الهجرات أوالً ،ثم عمليات السلب يف الغزوات حيث يجري نهب النساء اللوايت ال يصبحن جواري فقط ،ولكنهن
1
سيصبحن أمهات ألبناء يأتون من أصالب متامزجة وتدخل الدماء عىل الدماء حتى ال يعود لألصل الواحد من وجود.
والتحوالت املعارصة التي جسدت الرصاع بني الهو ّيات ،والسيام عىل رأس املال الرمزي كام وصفه بروديو ،أصبحت
اليوم مجاالً فاع ًال يف عموم التوجهات املعارصة يف الخطابات الراديكالية أو السياجات الدوغامئية املغلقة ،والربوتستانتية
كام يصفها محمد أركون أو األصولية املتطرفه كام تجلت يف الكثري من الدراسات املعارصة ،ومن هنا جاء توصيف روجية
غارودي ( ،)2012-1913ال شك ّأن للمفهوم قدرة عىل تكثيف عرف بها املفكرون أصحاب القدرات العالية يف التحليل
والنقد ،فهم يحفرون املفاهيم التي توصل ما يريدون إيصاله من أفكار وغايات بدقة ووضوح ،لهذا رسعان ما تشيع تلك
املفاهيم وتشكل سلطة يف التلقي والتأويل وإعادة التوظيف ،ويف سياق العنف نجد مفاهيم مثل أكباش املحرقة والعنف
 1ـ عبد هللا الغذامي ،القبيلة أو القبائلية أو هويات ما بعد الحداثة ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،2009 ،ص 110
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املقدّس ،لدى رينيه جريار ،2ومثل «الهويات القاتلة» ألمني معلوف« .الجهل املقدّس» ألوليفييه روا ،وأيضاً مفهوم الهو ّية
4
غري املكتملة عند أودنيس ،3و»الذات تصف نفسها» جوديث بتلر.
من هذه املفاهيم تأيت الهويات القاتلة لدى أمني معلوف عام  1998كجواب عىل التفجريات اإلرهابية واملجازر
الوحشية التي ارتكبت ليس فقط يف العامل اإلسالمي وإمنا أيضاً يف كل املناطق التي انفجرت فيها العصبيات القدمية كقنابل
موقوتة .ويف القراءات املتزمتة التي تحولت رؤية تكون مصلحة الجامعة املسلحة الدينية مقياس الرشعية من عدمها يف
5
قتل الناس عرب األحزمة الناسفة.
تم هدر الروح اإلنسانية وتحويل هؤالء إىل قتله باسم املقدّس ،يف حني هم ميارسون البشاعة بحق اإلنسانية،
لقد ّ
وهي التجيل الحقيقي للمقدّس عرب قيم الخري والتسامح واملحبة والعدالة ،يف وقت هذه القراءات املتشددة تدافع عن
األسامء بدل دفاعها عن القيم ،مماّ يؤدي إىل انتهاكها للدين وخروجها عىل قيم السامء والوجود ،الذي يعلمنا ّأن الهو ّية
واحدة مؤلفة من عنارص بحسب تجربة كل فرد ،مام يجعل الهو ّية خاصة ال تتطابق مع شخص آخر أبداً ،لكن باملقابل
هناك من يقول بالهو ّية الجوهرانية  /املاهوية الثابتة منذ لحظة الوالدة وال تتغري قط ،وهي غالباً قومية أو دينية أو
عرقية 6.فهذا التصور األخري تصور مغلق تعارضه كل التصورات املعارصة التي من بينها ما يشري إليه كلود دوبارّ :أن
مصطلح «الهو ّية» منوذج للكلمة املنحوتة التي يعكس عليها كل منا معتقداته ومزاجاته ومواقفه 7.لكن رغم هذا هناك
من ينظر إىل الهو ّية بوصفها قيمة يف ذاتها أو فيام تخلقه من شعور بالخصوصية ،وإمنا تنبع قيمتها مام يقدمه اإلطار الذي
تخلقه من فرص حقيقية للتقدم وتوسيع هامش املبادرة التاريخية للشعوب والجامعات 8 ،إذا كانت هذه الصفة دافعة
إىل توحد الجامعة حول رهان محدد يعيل من شانها ،لكن مثة بعض الجامعات تشتق هويتها الخاصة بطريقة إيجابية
من وعيها مبا مي ّيزها وما ميثل الخصوصية لها ،يف حني ّأن جامعات أخرى تشتق الشعور بهويتها بطريقة سلبية ،أي من
خالل وعيها بخصوصيتها التي تتمثل فيام ال ينتمي إىل اآلخرين .وهذا يستلزم القول ّإن الهو ّية ليست حقيقة موضوعية
9
واقعية وثابتة ،بل هي متتلك واقعية متخيلة.
لكن الذي نجده ّأن الهو ّية القاتلة التي ظهرت لدى اإلسالم السيايس تقوم عىل مفهوم سيايس ،وكأنها تقرتب من
الفهم الجوهراين الذي يدعي متايز الذات سلبياً عن اآلخر ،ومتارس بحقه العنف ،وجدنا هذا التصور األصويل نبع من
 2ـ رينيه جيرار ،العنف والمق ّدس ،ترجمة جهاد هواش وعبد الهادي عباس ،دار الحصاد للنشر والتوزيع ،ط ،1دمشق1992 ،
 3ـ أدونيس ،الهويّة غير المكتملة ،تعريب حسن عودة ،بدايات ،ط ،1دمشق2005 ،
 4ـ جوديث بتلر ،الذات تصف نفسها ،ترجمة :فالح رحيم دار التنوير ،ط ،1بيروت2014 ،
 5ـ هكذا أجاب الشيخ القرضاوي عن شرعية األعمال االنتحارية ،فقد اشترط أن تكون بموافقة وتوجيه الجماعة الدينية.
 6ـ أمين معلوف ،الهويات القاتلة ،ترجمة :نهلة بيضون ،دار الفارابي ،بيروت.
 7ـ كلود دوبار ،أزمة الهويات تفسير وتحول ،المكتبة الشرقية ،ط ،بيروت  ،2009المقدمة.
 8ـ برهان غليون ،حوارات من عصر الحروب األهلية313-312 :
 9ـ ناحج المعموري ،القرابات المتخيلة ،دار تموز ،ط ،1دمشق ،2012 ،ص 75
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بدايات الحركات خصوصاً حركة اإلخوان املسلمني يوم أقامت نقداً لكل ما ينتمي لآلخر الغريب ،ومارست بحقه نفياً عرب
قراءة هي مبثابة توظيف الفهم املعارص لإليدولوجيا يف فهم اإلسالم إال كام كان اإلسالم يف جهوده األوىل ،بل نجد ّأن
حسن البنا كان تلميذ محمد رضا وجزءاً من قراءته األصولية التي كانت قد بدأت مع حسن البنا متمثله مبقولة «تطبيق
الرشيعة» التي تحولت مع سيد قطب إىل مقولة «الحاكمية لله” ،فالخطاب اإليديولوجي الذي صاغه البناّ :أن اإلمام أو
10
“الخليفة” هو حاكم مدين وكيل عن الجامعة ،ويستمد سلطته من إقرارها به ممثلة يف مؤسسة “أهل الحل والعقد”
فهذه القراءة الجهادية تعمقت يف الحركات الجهادية العنيفة خصوصاً القاعدة وداعش وبوكو حرام والنرصة وحركات
أخرى ظهرت يف العامل اإلسالمي.
أوالً :كيف تتحول الهو ّية إلى أداة قتل؟

يف محاولة البحث عن إجابة لظهور الهو ّيات القاتلة التي تنوعت يف العراق قومياً وإثنياً وطائفياً نجد توصيفاً يقدمه
أمني معلوف يف كتابه الهو ّيات القاتلة ،لعلنا نجد جواباً يقارب الحالة العراقية مع داعش ،إذ يقول« :أتحدث يف بداية
هذا الكتاب عن هو ّيات قاتلة .وال يبدو يل ّأن هذه التسمية مبالغ فيها ،ذلك ّ
ألن املفهوم الذي أفضحه ،والذي يختزل
الهو ّية إىل انتامء واحد ،يضع الرجال يف موقف متحيز ومذهبي ومتعصب ومتسلط ،وأحياناً انتحاري ،ويحولهم يف أغلب
األحيان إىل قتلة أو إىل أنصار للقتلةّ .إن رؤيتهم للعامل مواربة ومشوهة .فالذين ينتمون إىل جامعتنا ذاتها هم أهلنا الذين
نتضامن مع مصريهم ،ولكننا ال نسمح ألنفسنا يف الوقت ذاته بأن نكون طغاة تجاههم ،وإذا بدوا لنا فاترين نتنكر لهم
ونرهبهم ونعاقبهم بوصفهم خونة ومارقني .أ ّما بالنسبة إىل اآلخرين ،املوجودين عىل الضفة األخرى ،فال نسعى أبداً ألن
نضع أنفسنا مكانهم ،منتنع عن التساؤل عام إذا كانوا غري مخطئني متاماً حول هذه املسألة أو تلك ،وال نسمح ألنفسنا
أن تهدأ بشكاواهم وآالمهم واملظامل التي كانوا ضحيتها .ما يهم هو وجهة نظر جامعتنا فقط ،التي غالباً ما تكون وجهة
نظر أكرث الناس تشدداً يف الجامعة وأكرثهم دمياغوجية وسخطاً 11.هذا التوصيف بالغ الدقة يف نظرة الحركات األصولية
املتشددة بنظرتها إىل داخل الطائفة ذاتها بوصفها طائفة عامة وبوصفها مجموعة سياسية متثل اإلسالم السيايس مثل
القاعدة أو داعش  ،...أي هناك جامعة برشية طائفية /إثنياً ،وهناك حركة سياسية تنتمي إىل اإلسالم السيايس تقدم قراءة
معينة لإلسالم تحاول إلزام الجامعة الكبرية بها  /الطائفة؛ ألنها تحتاجها عىل مستوى التمويل باملال والرجال ،لكن هناك
جامعة صغرية هي الحركة السياسية مثل داعش ،فهذه تشمل األفراد الذين حسموا أمرهم بوصفها جامعة سياسية فهم
القيادة وهم الجامعة الصالحة التي تحتكر القرار والنجاة فهم املتشددون من :القاعدة ،أو النرصة ،أو داعش .
ّإن العمل داخل الطائفة يعني إحكام السيطرة عرب القوة والقناعة اإليديولوجية أحدهام يعزز اآلخر ،فالقوة تكبت
إرادة املختلف وتخضعه قرساً لالستامع إىل التأويل اإليديولوجي الذي متنحه الجامعة من أجل خلق مربر عقائدي ،وقد
أخذ العنف أشكاالً متنوعة من أجل إرعاب أبناء الهو ّية ،فأول األمر قتل املرتبطني بالحكومة من منتسبي الرشطة والجيش
 10ـ محمد جمال باروت ،يثرب الجديدة ،مصدر سابق ،ص ص 16-14
 11ـ أمين معلوف ،الهويّات القاتلة ،ص 31
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وأجهزة الدولة ودفعهم إ ّما إىل الهرب أو االندماج بالجامعة عرب طلب التوبة ،لهذا تجد أغلب املهجرين من الطائفة هم
من أبناء هذه الفئة ،مامرسة العنف ضد كل من ال ينارص الجامعة ويبذل الجهد واملال يف سبيل هذا ،مماّ يعني محاربة
الفصائل األخرى التي تعارض الجامعة وإخضاعهم للجامعة بالقوة املفرطة ،وإجبار اآلخرين عىل االنخراط يف الجامعة
وتأييد خطابها ،األمر اآلخر تطبيق الرشيعة عىل الناس ،وهو جزء أساس من أهداف الحركات الدينية التي تتخذ منه
ذريعة لتحقيق أمرين :األول كسب الرشعية الدينية ،والثاين إظهار قوتها يف إخضاع الجمهور إىل إرادتها وإرهابه بالتنفيذ
الذي مل يتعود عليه املواطن يف حياته السابقة ،وهذا يتحقق من خالل حلقات الفرجه الجامعية ،حيث تقام الحدود،
وهي وسيلة من أجل إرهاب الجمهور وإخضاعه إىل إرادة الجامعة .
العمل عىل تطبيق أفكار الجامعة تجاه األخر ،وهذا يتحقق من خالل األول عرب إثارة الجامعة تجاه اآلخر السلطة،
أو الصامت عليها ،حيث استغلت الجامعة الجو السيايس الذي صاحب التظاهرات التي كانت تقوم والجو الحاميس تجاه
الطائفة األخرى وما تبعه من احتباس ومواجهات باإلضافة إىل االستقطاب الذي مهد للخروج عىل السلطة متثل بانسحاب
األجهزة األمنية من امليدان ومعها الحلفاء القريبون والذي مهد الطريق إىل انفراط عقد الدولة وانهيار األمن والتصعيد
الطائفي والعشائري الذي دفع بعض الفصائل إىل استغالل اسم الجامعة قبل قدومها ،أو مهد لها العبور كقوات محررة
واستثارة الجامهري بحيث قامت برمي القوات األمنية بالحجارة من أجل إضعافها نفسياً وإظهارها كقوات خارج مناطقها،
مام أجرب هذه القوات التي بدت مغرتبة يف هيجان جامعي طائفي جعل األرض تبدو غريبة والشعب الغريب يرفضها
يف ظل التصعيد الطائفي ،بحيث أجرب هذه القوات عىل االنسحاب السلبي وتحويلها إىل أكباش فداء للقتل الجامعي،
اشرتك بها الكثري من املتعاونني طائفياًّ ،مام خلق مجازر كبرية ،تم قتل “ألف وسبعمئة” جندي بدم بارد ،تحولت بها املدن
إىل ساحات إعدام جامعي ميارسه املدنيون ،يقودهم رجال دين متطرفون باسم التنظيامت الطائفية بعنف مفرط بحق
جنود منسحبني عزل .
ّ
كل هذا مكن الجامعة من أن توظف الرعب يف تعميق سيطرتها ،وأن تجرب الرشكاء اآلخرين  -ممن قاموا بالتمهيد
لسلطتها ومارسوا العنف باسمها  -عىل الخضوع إىل إرادتها واالرمتاء يف أحضانها أو القتل.
أ ّما (خارج الجامعة) فهم اآلخر املطرود من تاريخ الخالص واملحكوم عليه بالتكفري مبقياس الجامعة من املخالفني
من اليهود واملسيحني والرافضة من املسلمني ،فالجامعة التكفريية تتعامل معهم بوصفهم أعداء ال ب ّد من نفيهم أو قتلهم،
وبالتايل فالجامعة ال تسعى أبداً ألن تضع أنفسها مكانهم ،منتنع عن التساؤل عماّ إذا كانوا غري مخطئني متاماً حول هذه
املسألة أو تلك ،وال نسمح ألنفسنا أن تهدأ بشكاواهم وآالمهم واملظامل التي كانوا ضحيتها.
وهذا ما حدث بحق الجيش والرشطة من خارج الجامعة ،باإلضافة إىل القتل بحق اآلخرين من األقليات من الشبك
والرتكامن الشيعة إذ (تشن عنارص داعش حرب إبادة وتهجري معلنة عىل الرتكامن والشبك الشيعة يف منطقة نينوى
وخاصة يف املوصل وتلعفر ،وقد نزح بسبب هذه الحملة عرشات اآلالف من الشبك والرتكامن باتجاه مدن سهل نينوى

110

ما بعد الهو ّيات القاتلة ومدخلية الدين في تشكيل الفضاء الهو ّياتي المنفتح

ومدن جنوب العراق) 12.حيث استبيحت دماؤهم وممتلكاتهم بشكل أجرب الجميع عىل املقاومة أو الهروب حفاة خائفني
مرعوبني بإعداد كبرية إىل املناطق الجنوبية يف موجة ذعر كبرية .واليشء نفسه حدث بحق العرب من الشيعة ،حيث
حدثت لهم تصفيات وإجبارهم إىل الرحيل أو القتل خصوصاً األرس املختلطة طائفياً .موجة رعب غريبة حدثت ،حيث
تكدست الجثث من الفالحني واملوظفني من أبناء الدجيل العاملني يف مركز املحافظة بفعل العنف الطائفي.
وتم االستيالء عىل
واألمر نفسه حدث للمسيحيني الذين خريوا بني البقاء بدفع الجزية أو دخول اإلسالم أو الرحيلّ ،
ممتلكاتهم وهم من أبناء البلد األصليني من الكلدان واآلشوريني ،حيث مئة وخمسون أرسة مفقودة« ،تناول التقرير
بشكل مفصل انتهاكات حقوق املسيحيني ،وأشار فيه إىل تهديد الوزن الدميوغرايف للمسيحيني ،فمن أصل مليون وأربعامئة
ألف مسيحي قبل العام  2003مل َ
يتبق اليوم سوى  300-250ألف مسيحي ،والرقم األخري مهدد بالذوبان التدريجي بسبب
13
الهجرة اليومية».
وتم التعامل معهم بوصفهم كفرة ليس أمامهم إال دخول اإلسالم أو السبي والقتل ،حيث
وحدث اجتياح لأليزيدينيّ ،
حدثت مجاز بحق الرجال واستبيحت األعراض وارتكاب (داعش) لواحدة من أكرب جرائم العرص بحق اإلنسانية ،عندما
اختطفت وسبت وقتلت أكرث من سبعة آالف من األيزيدية يف سنجار بعد احتاللها يف  3من شهر آب  . 2014داعش
تستخدم الحرب عىل النساء سالحاً لسحق مكونات العراق الصغرى) 14.وكان هؤالء القوم يدفعون مثن تشبثهم مبوصليتهم
ورفضهم االنضامم إىل اإلقليم .
ّإن ما حدث يدخل فع ًال ضمن حدود مفهوم اإلبادة الجامعية ( )genocideالتي قامت بها داعش واملليشيات
موجهٌ
الداعمة لها ،والتي متتلك ماضياً يف مامرسة العنف ضد األبرياء من العراقينيّ 15.إن العنف الذي تقوم به الجامعة ّ
إىل الجميع ،وجعل الذين دعموه من رجال القبائل والسياسيني يخرسون النفوذ والسلطة إىل جانب املواطنني الذين
هجروا يف املناطق األخرى .

 12ـ داعش تبيد وتهجّ ر الشبك والتركمان في الموصلhttp://www.dw.com/ar ،
 13ـ ويؤكد التقرير ّ
أن المسيحيين ما يزالون يعيشون في خوف في مناطق أخرى من العراق ،على الرغم من عدم تعرضها لهجمات تنظيم داعش ،إذ
يتعرضون النتهاكات تطال سالمة األفراد ،وعقاراتهم تتعرض لالستيالء غير القانوني ،كما تستمر مظاهر التمييز ضدهم وعلى نحو يهدد من تبقى منهم
ويجبره على الهجرة .http://www.azzaman.com/?p=130625
 14ـ المرأة األيزيدية استراتيجية حرب داعشية نشرت في http://www.wanaltaqy.com 2014/11/16
 15ـ المصطلح عائد إلى «رافائيل ليمكين» ( )1959-1900استخدم مفهوم مصطلح «اإلبادة الجماعية»  genocideفي محاولة لتوصيف هذا الفعل
اإلجرامي ،إذ قام في عام  1944بوضع وصف للسياسات النازية للقتل المنظم ،بما في ذلك إبادة الشعب اليهودي األوروبي .عن طريق الجمع بين كلمة
«جماعي» ) (-genoاليونانية والتي تعني ساللة أو قبيلة ،مع كلمة «اإلبادة» ) (cide-الالتنية التي تعني القتل .وحينما كان يقوم بصياغة هذا المصطلح
الجديد ،كان يضع في اعتباره مفهوم «وضع خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير األساسيات الضرورية لحياة مجموعات قومية،
باإلضافة إلى إبادة المجموعات نفسها ».وفي العام التالي ،وجهت المحكمة العسكرية الدولية في مدينة «نورمبرخ» بألمانيا االتهامات إلى كبار القادة النازيين
بارتكاب «جرائم ضد اإلنسانية ».وقد اشتملت االتهامات على كلمة «اإلبادة الجماعية» ،ولكن ككلمة وصفية ،وليست باعتبارها مصطلحاً قانونياً .إال ّ
أن األمم
المتحدة أقرت اتفاقية تقضي بمنع جرائم اإلبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها في  9كانون األول/ديسمبر  .1948واعتبرت هذه االتفاقية «اإلبادة الجماعية»
بمثابة جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها «بمنعها والمعاقبة عليها».
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تم وضع قواعد
يف وقت مازالت هذه الجامعة تطبق سياسة معتمدة يف القاعدة أنها سياسة إدارة التوحش 16 ،حيث ّ
ورسم أهداف تقوم عىل اعتبار هذه املرحلة هي مرحلة الشوكة والنكاية واإلنهاك بوصفها تهدف اىل إنهاك العدو ثم
إدارة املناطق التي يرتك فيها فراغاً يتم تسميتها إدارة التوحش ،وفيها يتم إتقان فن اإلدارة السياسية عرب تحديد من يقود
ومن يدير من خالل استثامر القواعد العسكرية املجربة ،ممن كانوا لديهم خربة عسكرية سابقة ،ويف الوقت نفسه يويص
باعتامد الشدة مع املخالفني واملجاورين والتحرك يف مواجهتم باعتامد السياسة الرشعية .
تجل بارز لحركات اإلسالم السيايس املتشدد ،وهو مختلف مع اإلسالم التجديدي الذي
هذه القراءات املتشددة هي ٍ
مثله محمد عبده وتالميذه ومحمد إقبال يف الهند ،حيث أدرك إقبال ّأن االجتهاد هو مبدأ الحركة يف اإلسالم يقول:
“وأرى ّأن القول بإعادة تفسري األحكام الرشعية األساسية يف ضوء الرشوط املختلفة للحياة الحديثة قول مربر متاماً،
فالقرآن الكريم يعلمنا ّأن الحياة خلق دائم ،وذلك يقيض ّ
بأن لكل جيل الحق يف حل مشكالته الخاصة مسرتشداً بعمل
السلف ال معوقاً بذلك العمل” .ويعلق غارودي عىل هذا القولّ :
“إن الخطأ األسايس والقاتل ملستقبل اإلسالم هو بالضبط
17
أن يرفض مبدأ الحركة هذا ،وبذلك عينه يغدو عاجزاً عن إعداد مرشوع مستقبيل لحل مشكالت زمنه”.
ثاني ًا :الحلول الممكنة:

ّإن البحث عن الحلول يكمن يف إزالة استثارات اآلخر أو إشعاره باإلهانة؛ ّ
ألن منابع االختالف (وهي منابع عنف)
تخرتق كل هذه املستويات الثالثة ،اختالف اللغة ،أو الدين ،أو املذهب ،أو الجنس ،أو الرثوة ،أو نظام القيم ،أو طراز
العيش ،أو اللون (العرق) ،أو املهنة 18.أوجه االختالف هذه يجب تحويلها من باب للعنف إىل باب من أبواب التعايش
من خالل اإلميان بالتنوع والعمل عىل خلق التفاعل الحي الذي يزيل نقاط الحرب والعنف التي يترسب من خاللها
اإلرهاب وأفكاره املستحيلة التي تحاول توظيف تأويالتها اإليديولوجية بكل توتالرييتها عىل الدين واحتكار املعنى فيه
وتوظيفه من أجل الهيمنة والعنف الرمزي .
أجد هنا من الرضورة العودة إىل توصيف مميز يقدمه معلوف يف إيجاد حل سماّ ه (ترويض الفهد( ،وقد قدّم سؤاالً:
ملاذا الفهد؟ ألنه يقتل إذا طاردناه ويقتل إذا تركناه طليقاً ،واألسوأ أن نرتكه يف الطبيعة بعد أن نكون قد جرحناه،
ولكنني اخرتت الفهد ألننا نستطيع أن نروضه أيضاً” .بهذا يربر لنا معلوف تسمية الباب األخري من بحثه بـ “ترويض
الفهد” ،والذي يرى ّأن ترويض رغبة الهو ّية يجب أال يعالج باالضطهاد والتواطؤ ،واملامرسات التمييزية خطرية وإن كانت
متارس لصالح جامعة عانت من االضطهاد بسبب هويتها ،ملا يف ذلك من استبدال ظلم بظلم آخر ،وملا لألمر من تأثريات
سلبية تحفيزية للكراهية والتطرف ،وأرى ّأن كل مواطن يجب أن ُيعامل بوصفه مواطناً كامل الحقوق مهام كانت

 16ـ أبو بكر ناجي ،إدارة التوحش .كتاب على االنترنيت.
 17ـ روجيه غارودي ،نحو حرب دينية جدل العصر ،ترجمة :صباح الجهيم ،دار عطية للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،2بيروت ،1997 ،ص ص 34-33
 18ـ فالح عبد الجبار ،في األحوال واألهوال ،دار الفرات للنشر والتوزيع ،ط  ،1بيروت ،2008 ،ص 15
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كل هذا العنف املفرط بني املكونات التي خلقت اصطفافاً
انتامءاته واختلفت 19.يف وقت بات الواقع الضاغط اليوم ،بعد ّ
طائفياً ،يجعل من الرضورة تأكيد رهان التسامح يف الواقع العراقي مروراً بالتعايش ،وهو الناتج بعد الرصاع ،وصو ًال إىل
التسامح ثم االعرتاف بحقوق املختلف قانونياً وأخالقياً ،وعىل هذا األساس فإننا هنا نحاول تأكيد أطروحتني:
األوىل :األطروحة التي ننطلق منها ،وتقوم عىل مقولة التسامح يف تحديد طبيعة العالقة يف التعاقد االجتامعي العراقي
اليوم يف ظل خلفية رصاعية إثنية ،حتى وصلت إىل هيمنة اإلرهاب الداعيش عىل مساحة كبرية من األرايض العراقية
يف ظل وجود ذهنية رصاعية طائفية تقوم عىل رفض الحكم القائم ومحاولة إسقاطه من خالل سلسلة من العمليات
اإلرهابية ،من هنا تأيت محاولة التوظيف ملفهوم التسامح يف ظل تعاقد اجتامعي تعددي يقوم عىل إقرار التعددية الدينية
واملذهبية والسياسية ،لكن ليس عىل أساس التناسخ ،بل كام يقول عيل حربّ :
“إن التجربة الفكرية الفذة ال ميكن تكرارها
أو تعميمها ،وإمنا املمكن استلهامها والتفاعل معها” .20وهو تفاعل يجب أن يعي األصول وتداخالتها والواقع ورهاناته
الثقافية والسياسية .
أجد مفهوم “االستبدال” مفهوماً حيوياً قال به ليفيناس ،وهو ارتهان هذه الذات نفسها لآلخر ،فهي تسعى إىل
الوقوف يف مكان اآلخر كأرضية منها كل أفعال التضامن واإلجامع ،بهذا يكون االستبدال وسيلة الذات لتحقيق ذاتيتها عرب
مسؤوليتها تجاه اآلخر 21.هذه املسؤولية يجب أن نشعر بها إزاء كل أبناء وطننا ممن تعرضوا للعنف والتنكيل الذي
طال البرش والحجر وخلف جروحاً عميقة ال ب ّد من معالجتها .
أ ّما األطروحة الثانية “املضادة” فهي القامئة عىل أساس الهاجس الالهويت ،وهو القائم عىل العودة إىل األصول إلحيائها
والتامهي معها ،إذ تعامل الحقيقة بعقل غيبي ما ورايئ مبنطق ثبويت أحادي باالرتداد إىل املايض ،كام تتجىل يف القراءات
األصولية التي ال تعرف سوى مدح الذات وذم اآلخر وإسقاط الصور النمطية عليه ،فهي ذهنية اإلقصاء القامئة عىل
األحادية والشمولية التي متارس مهامها ضمن فعالية عصابية قامئة عىل ذلك وسيلة يف تشكيل الهو ّية القامئة عىل ثنائية
األنا  /اآلخر ،هذا يقتيض معالجات اسرتاتيجية وأخرى آنية بفعل الحاجة امللحة الضاغطة .ما يحدث اليوم من أفعال
عنيفة تصدم الحس اإلنساين تكشف عن املسكوت عنه يف هذه الحضارة وما يجب العمل عىل التفكري به نقدياً ،أي نحن
أمام تراث مسكوت عنه يجب أن نتوجه إليه بكل علمية من أجل النقد والتأويل وعزل ما هو سياسة وتضليل عماّ هو
عقيدة ،وعزل ما هو برشي عماّ هو متعالٍ ترشيعي رباين .
إذ مل يكن البعض يرد يف خاطره ّأن هذه الجامعات التي تدعي الدفاع عن طائفة معينة تضمر يف نفسها حقائق
مفزعة وسلوكيات وأفكار غريبة ال يعرفها معظم الناس سواء من داخل الطائفة أو من الطوائف األخرى املتعايشة معها،

 19ـ أمين معلوف ،الهويات القاتلة.
 20ـ علي حرب ،الماهية العالقة ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت ،1998 ،ص 81
 21ـ جوديت بتلر ،الذات تصف نفسها ،ص 24
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وكام يقال فاألرسار محفوظة عند الكهنة الكبار ،ويف صندوق خفي ال يستطيع أحد أن يطلع عليه ،وقد تكون الطائفية
هي العتمة التي يعيشها أفراد الجامعة والتي تحجب عنهم نور الحقيقة .
عىل املستوى اآلين وضع خطة ملعالجة كارثة النزوح يف البالد عىل أسس سياسية ودينية وعرقية 22 ،وأن تتحول الخطة
إىل سياسات قابلة للتنفيذ ملعالجة حالة الطوارئ الراهنة وتزويدها بأطر مؤسسية ملواجهة أية أزمة مستقبلية ،والعمل
عىل توفري املوارد التي تجعل من تلك املعالجات ناجحة مع مراعاة الشفافية القانونية يف رصف األموال بغطاء قانوين
ومراقبة قانونية وإعالمية .
احتواء الرصاعات عىل املناطق املتصارع عليها بني اإلقليم واملركز  -خصوصاً بعد ترصيحات مسعود الربزاين  ،23-من
ناحية وبني املكونات واإلقليم خصوصاً يف كركوك بني األكراد والرتكامن والعرب ،وإبعاد كل الضغوط األمنية القامئة إلرهاب
املكونا ،كل هذا يقوم عىل إدخال الرقابة الدولية يف التحقيقات يف عمليات القتل التي تحصل بحق املكونات ،مع إطالق
عملية تفاوض بإرشاف دويل حول الحدود الداخلية املتنازع عليها والتي تشكل مناطق التنوع الغنية يف البالد .والعمل
عىل خلق فضاء للتعايش يحمي األقليات وثقافتها ومينحها استقالل يف إدارة شؤونها الداخلية كام هو حاصل يف أوروبا يف
ما يتعلق بالتعددية الثقافية .24
إعادة النازحني إىل مناطقهم التي يجري تحريرها ،وهذا بحاجة إىل إعادة الثقة باملكونات واملجتمعات املحلية التي
تعرضت للعنف اإلرهايب عرب خلق حل للمنازعة وإيجاد حلول قانونية وإعادة تأهيل املنطقة وتأهيل الناس بشكل يعمق
التعايش ويزيل التطرف عرب إيجاد الحلول املناسبة ،وتوفري موارد كافية إلصالح البنية التحتية األساسية وإصالح نظام
الخدمات.
االستجابة للمطالب الجامهريية اليوم والحيلولة دون إعادة الظروف التي سبقت اإلرهاب يف املناطق الغربية ،وهذا
يتطلب وضع معالجات وإصالحات 25عميقة وخصوصاً يف ظل الواقع االقتصادي وما يعيشه العراق من أزمة اقتصادية
 22ـ تشير الدراسات إلى ّ
أن هنالك مايقارب1 ,45مليون شخص يقدر أنهم نازحون في جميع أنحاء البالد مايزال أعداد كبيرة من الناس عالقين بسبب
ً
ً
ً
الصراعات ،بدون الوصول إلى الخدمات األساسية تقارير متزايدة حول االتجار بتهريب البشر داخل وخارج البالد حيث يعد مصدرا مقلقا وبالغا ،وقد
تبرعت  6دول بالمستلزمات اإلغاثية عبر آلية الحماية المدنية في االتحاداألوروبي:
http://www.uniraq.org/index.php%3Foption%3Dcom
 23ـ بعد سقوط الموصل وانهيار الجيش العراقي شبه الكامل في المحافظات السنّية شمال العراق وغربه ،أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود
ّ
أن واقعاً جديداً على األرض قد طرأ وفرض نفسهّ ،
البارزاني ّ
متوقفة على بعض اإلجراءات
وأن مسألة استقالل إقليم كردستان بـ «كامل حدوده التاريخية»
الخاصة باإلعداد إلجراء استفتاء عا ّم في اإلقليم والمناطق المتنازع عليها ،على أساس ّ
أن مفاعيل المادة  140من الدستور العراقي الدائم قد انتهت بالنسبة
إلى األكراد ،وأنّه لن يستأنفوا الحديث عنها في المستقبل.
http://www.dohainstitute.org/release/374ff388-00f9-4db0-bb21-27 c3513182a
 24ـ بريان باري ،الثقافة والمساواة نقد مساواتي للتعددية الثقافية ،عالم المعرفة سلسة  ،382الكويت ،2011 ،ص 33
 25ـ ماتزال حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تواجه مجموعة مركبة من األزمات التي تكاد تعصف بالدولة العراقية ،يأتي على رأسها تعقد
الوضع الداخلي وصعوبة إقرار العديد من القوانين الخاصة بإدارة الملفات الداخلية ،خاصة ملف المصالحة الوطنية ،وهو ما عبر عنه العبادي خالل
حضوره اجتماع وزراء التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في  3ديسمبر  2014في بروكسل ،حيث أكد في كلمته ّ
أن العمل العسكري وحده لن يهزم
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تتطلب استيعاب مطالب الناس واملظاهرات يف العراق  26والحيلولة دون ظهور هويات قاتلة متزمتة من جديد ،وهذا
يتطلب ترشيعات تعالج الفساد وتزيل وتلغي آثار الترشيعات التي تكرس التمييز.
ثالث ًا :على المستوى االستراتيجي

كيف يتم ترويض العنف وجعل مسبباته تختفي؟ هذا عمل بحاجه إىل تعاون جميع الفرقاء داخل العملية السياسية
من جهة والفرقاء اآلخرين من رجال دين ومؤسسات دينية واجتامعية ومؤسسات مجتمع مدين ،كلها بحاجه إىل إعادة
النظر مبا يحدث ،فهناك حاجه إىل إزالة االحتباس الديني وإزالة مسبباته السياسية التي تستثمر الدين من أجل تعميق
اله ّوة وتشجيع الكراهية ،وعليهم أن يطرحوا سؤاالً :ماذا بعد داعش وما تكبده البلد بسبب الهويات القاتلة من
أجل االستعداد ملواجهة الدواعش يف الداخل الذين ينترشون بني الصفوف عىل املستوى السيايس واإلعالمي والديني
27
واالجتامعي؟
العمل عىل وضع الخطط واالسرتاتيجيات وتقديم وضع الدراسات من أجل خلق الحلول ملواجهة خطابات الكراهية
التي تعمق روح الفرقة وتحرض عىل القتل ،وهذا ال يحدث إال من خالل دعم جهود املصالحة الوطنية بني الرشكاء
السياسيني حتى يتوحدوا إزاء اإلرهاب والفتنة بكل أشكالها ،وهذه املصالحة يجب ترجمتها إىل حوار عميق بني الرشكاء
يضعون أثناء التفاوض العدو املشرتك لهم وهو املشكلة ويعملون عىل إيجاد حلول ناجعة لها مام يحول دون عودة
28
العنف.

«داعش» وأنه ينبغي اتخاذ خطوات إيجابية نحو اإلصالح الحكومي ،والمصالحة الوطنية وإعادة بناء االقتصاد والمجتمعhttp://rawabetcenter.com/ :
archives/4372
 26ـخرجت مظاهرات في بغداد ومدن عراقية أخرى للمطالبة بتنفيذ اإلصالحات والقضاء على الفساد.
http://www.tvalsalam.tv/news/21540/
 27ـ يطرح نجاح القوات العراقية في تحرير بعض المناطق التي سيطر عليها تنظيم «داعش» ،على غرار مدينة تكريت ،تساؤالت رئيسية عن مدى قدرة
الحكومة العراقية على إعادة التعمير وتأهيل المدن المدمرة جراء العمليات العسكرية بين الطرفين .وكانت الموازنة العراقية لعام  2015قد خصصت مبلغاً
بنحو  429مليون دوالر لصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة ،لتمثل بذلك خطوة أولى ضمن خطة واسعة النطاق إلعادة بناء تلك المدن .ورغم ذلك،
ّ
فإن تنفيذ خطة إعادة اإلعمار لن يكون مهمة سهلة ،على ما يبدو ،ال سيما في ظل وجود عقبات تمويلية وسياسية وأمنية واجتماعية تواجهها الدولة العراقية
في المرحلة الحالية.
http://rawabetcenter.com/archives/6825.
أن االختالفات الدينية قد تدفع لالعتقاد ّ
 28ـ وصل باحث مختص في مجال دراسات السالم وحل النزاعات إلى ّ
بأن الدين في حد ذاته سبب خطير للصراع،
غير ّ
أن هذا االعتقاد في غير محله .الرؤى الدينية التي حملها الكتاب الذي جاء طبعه ضمن مشروع عقد الندوة التي حملت شعار (لنتعلم من رجال الدين بناء
السالم) ،أقامه مركز دراسات السالم في جامعة دهوك ،يقول د .جوتيار «ما من ديانة ال تدعو أحكامها للسالم والتسامح والمعاملة الحسنة لآلخرين ،وما من
ديانة تفرض على أتباعها العيش بمعزل تام عن اآلخرين».
http://tfpb.org/old/?page=view&id=258.
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العمل عىل تطوير مناهج الرتبية والتعليم  29من خالل جعلها تستجيب للتطور املعارص يف مجال التعليم ،وتقديم
فرص متساوية للتعليم والوظائف لكافة الجامعات ،وتعميق ذهنية التسامح والتعددية الثقافية عىل املستوى املؤسسة
وعىل مستوى العائلة ،والعمل عىل جعل الرتبية أفقاً لالنصهار الثقايف والرتبوي بخلق الرموز املشرتكة مع مراعاة األقليات
من حيث ثقافتها الدينية ولغاتها املحلية باعتبارها جزءاً من التنوع الوطني وبالتايل العاملي ،واإلقرار بالتنوع وتبني مبدأ
الحوار الفكري املتواصل ،وإزالة كل ماله آثار غري محمودة عىل التعايش الوطني ،وبالتايل تغلق الطريق يف وجه التحريض
والكراهية.
العمل عىل استثامر األطروحات املعارصة عىل املستوى العاملي التي من املمكن استثامرها يف التأسيس لنظرية
ترشيعية ،وكل هذا يتحقق من خالل استثامر الطاقات العلمية ومن خالل تصدي رجال السياسة من خالل ترشيع قانون
للمساواة السياسية واالقتصادية والثقافية وعدم التمييز مام يزيل الشعور باملظلومية والتهميش عىل أسس طائفية
وقومية وإثنية .وهذا يتحقق من خالل إرساء نظام سيايس يحقق العدالة االجتامعية والسياسية  .فالعراقي “بحاجة
إىل تثقيف بالهو ّية الوطنية ،ويف الحقيقة ّإن العراقي بحاجة اىل ثقافة وطنية ميكن أن تصل إليه مبختلف الوسائل منها
الوسائل السمعية والبرصية كاملذياع والتلفزيون والسينام واملرسح والصحف واملجالت وأجهزة الحاسوب والتصفح يف
شبكات اإلنرتنت وعن طريق الكتب واملنشورات ،وعن طريق الثقافة الوطنية يف املدارس ومن خالل مؤسسات املجتمع
املدين يف املناطق السكنية .ولألسف الشديد ّإن ما يجري عىل أرض الواقع هو تثقيف حزيب وقومي وطائفي يتجه باتجاه
30
تحقيق املصالح عىل أساس املحاصصة دون حساب ملخاطرها الجسيمة.
رضورة االتجاه إىل الفيدرالية والالمركزية ملا ميكن أن تعمل عليه من تدعيم للمشاركة واإلسهام يف عملية اتخاذ
31
القرار ،وتعدد مراكزه ،واالستفادة من التجربة املاليزية يف إدارة املجتمع متعدد األعراق.

 29ـ وضع العراق التربية والتعليم على رأس قائمة التعاون مع اليونسكو بحيث تبذل جهود كبيره لدعم التعليم في مختلف أنحاء البالد .والعراق واحد من
 35بلداً تشارك في مبادرة محو األمية من أجل التمكين) ،وهي مبادرة استراتيجية دولية تمتد على  10سنوات لتحقيق أهداف األمم المتحدة لمحو األمية .فيما
يتعلق باالتصاالت واإلعالم تدعم اليونسكو بقوة العراق من أجل بلورة سياسة وطنية حيال وسائل اإلعالم واالتصال تقوم على تعزيز حرية التعبير بفضل
سلسلة من البرامج لبناء القدرات في قطاع اإلعالم.
http://www.iraqinatcom.org/index.php?name=Pages&op=page&pid=89.
 30ـ محمود الربيعي ،الهويّة العراقية وتنوع االنتماءات.
 - 31غدت ماليزيا نموذجاً للمجتمع متعدد األعراق واألديان .إذ يتكون المجتمع الماليزي من جماعات البوميبوترا ( Bumiputraمصطلح «البوميبوترا»
يقصد به أبناء األرض أو التربة أو أمراء األرض وذلك لتميز السكان األصليين وغالبيتهم من الماالي أو األعراق المرتبطة بهم ،وتضم جماعات البوميبوترا
الماالي ،األورانج أصلي وجماعات السكان األصليين األخرى في شبة جزيرة ماليزيا ،باإلضافة إلى جماعات السكان األصليين في شرق ماليزيا في
صباح وسارواك) ،وهم السكان األصليون للبالد ،وتضم (األورانج أصلي ،والماالي وجماعات بوميبوترا أخرى) ،وجماعات من غير البوميبوتراNon-
 Bumiputraوهم( :الصينيون ،الهنود ،األوراسيون.)Eurasiansوالتعدد العرقي في ماليزيا لم يكن مصدراً للصراع ،بل العكس ،فكلما كان المجتمع
متعدداً عرقياً كان أكثر ً
ميال نحو السالم ،حيث تتجمع الجماعات العرقية في تحالفات عبر الروابط العرقية ،بهدف االتحاد على المستوى السياسي في مواجهة
الجماعة المسيطرة ،بينما يميل المجتمع شديد االنقسام عرقياً إلى الصراع العنيف ،حيث ينقسم المجتمع إلى جماعتين متواجهتين تعمل كل منهما على القضاء
على األخرى بشتى السبل ،بما في ذلك اللجوء إلى أكثر الطرق الوحشية .وقد حققت ماليزيا في عهد الدكتور مهاتير مستويات عالية من االستقرار االجتماعي
والتنمية االقتصادية ،فعلى الرغم من االختالفات الدينية ،والعرقية ،والثقافية ،واللغوية ،والتباينات االقتصادية إال أنه استطاع نقل ماليزيا من دولة فقيرة تعاني
من مشاكل عرقية واجتماعية إلى آفاق دولة حديثة ،قادرة على تحقيق معدالت عالية من النمو ،ديمقراطية ،وفيها قدر كبير من العدالة.

116

ما بعد الهو ّيات القاتلة ومدخلية الدين في تشكيل الفضاء الهو ّياتي المنفتح

عىل املستوى الخارجي سياسياً ،أو عىل مستوى اإلقليم أو عىل املستوى الدويل يشكل العراق مركزاً اسرتاتيجياً مه ًام
وجاذباً لهذا عليه أن ينتهج سياسة موحدة يشرتك فيها كل األطراف تكون مبثابة حصن يحمي العراق من االنخراط يف
الرصاعات اإلقليمية وما ترتكه من آثار عىل الداخل من متزق وتفتت ،لهذا هناك حاجة إىل إرساء ترشيعات قانونية ،منها
قانون التمويل لألحزاب مينع عليها الحصول عىل دعم سيايس يجعل منها رهينة الدول اإلقليمية وسياستها التي ال تتفق
مع العراق ومصالحه ،ويف الوقت نفسه خلق قواسم مشرتكة مع كل األطراف التي متكن العراق من أن يحمي سيادته
واستقالله ،وأال يكون مصدر القلق اإلقليمي والدويل.
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(الجزائر)

تأطـــير

م ّثل استفهام اإلنسان ووجوده ،من حيث ماهيته وفعله ومن حيث ذاته واجتامعه ،مدار السؤال املنهجي واستشكاله
يف العلم واملعرفة ،ويف ذلك ال ب ّد من اإلدراك ّأن هذه املهمة يف جوهرها ذاتية وإنسانية خالصة ،فالذي سأل يف اإلنسان
وعنه وقارب وجوده يف أبعاده إنمّ ا هو اإلنسان نفسه ،وهي مامرسة تطرح إشكاالً من حيث هي مفتوحة يف مدى
التعدد واالختالف ،وهو واقع ما قاربه وحققه البحث اإلنساين يف اإلنسان ،فمن وحدة السؤال إىل ممكنات الجواب تنترش
يف مدى الدينامية الجدلية والرتاكمية للعلم والعمل مقاربات تتآزر أحياناً وتتنافر يف كثريها؛ وهو ما يجعل شكل ظهور
يرسخ تنازع مفهوم الجوهر يف العقل والعرض الناشئ عن فعلهّ ،
ولعل أكرث ما حققه هذا املشكل
العقل وفعل تع ّقله ّ
يف وجود اإلنسان كان انفتاح هذا الوجود عىل حركة التع ّقل وسريوراتها التي ذهبت يف مدى استنفاد املمكن واألكمل
وتشييد مرجعيات لفاعلية العقل ،وهو النسق الباحث عن برمجة تبني إنتاجات معقولة يف أسس موحدة الجذر تكون
مركزاً لألفعال جميعها ،وهو ما يجعل من حاصل العقل مركباً يشرتك املفرد فيه جمعياً مع ما مياثله وينسجم معه يف حركة
النمو الكل ّية ،وما عبرّ عن هذا يف الوجود البرشي املعقول والفاعل يف الرتاكم كان الجامعة يف ظهورها البنيوي ومظهرها
الوظيفي؛ فكانت األ ّمة/الشعب صيغة عملية لهذه الرضورة العقلية يف نظام الوجود املشرتك ،فمن الح ّد اإلنساين إىل الح ّد
املخصوص هو ّية تعيش البرشية يف دوائر املشرتك واملختلف ،وقد كان ذلك مامرسة وعت ّأن املنشور يف مدى الجواب
مطوي يف منطلق مؤسس بع ّلة سؤال ممكن يف فعل العقل ذاته.
بهذا الفهم ليست الهو ّية إال تحييناً لإلنسان يف وظيفة الحياة املرشوطة بنوعه أوالً وثقافته املح ّيزة يف تراثه ثانياً،
ويعني ذلك ضمناً شكلني للوجود البرشي :بنيوي تتامثل فيه جامعات الوجود البرشي يف صور تنظيم الحياة ،ووظيفي
يتحدد باملعقول الجمعي لكل جامعة يف مصدر تواضعها واتفاق أفرادها عىل مربرات الفعل وغاياته ،ومهم للغاية إدراك
الشكل الثاين يف مسألة الهو ّية ،حيث املضمون الثقايف الرمزي الذي يحيا فيه التأويل والفهم ويشتغل إنتاجياً خارج كل
صيغ املطابقة والتكرار بني األمم والشعوب ،ولكن وبدرجة األهمية ذاتها يجب اإلدراك ّأن الهو ّية ليست خروجاً عن دائرة
النوع البرشي ،وليست عصاباً يجعل جامعة فوق جامعة أخرى تربر التدمري واإللغاء ،فالوجود البرشي العام ال يحتمل
الوضع العمودي لرتاتب الشعوب مبربر هوياتها ،وما الحروب والعنف والتصادم سوى واقع لهذه الخطيئة ،سواء كان ذلك
خارجياً كام هي الحربان العامليتان األوىل والثانية ،أو داخلياً كام هي دموية الرصاع الحادث عن التأويل العنيف ملربرات
الحكم والرصاع عىل امتالك الدولة.
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لعل الدين من أكرث محركات الهو ّية واستعامالتها الوظيفية يف التاريخ الجديل للبرشية ،فهل كان ذلك مربراً يف طبيعة
الدّين ذاته أم هو التأويل الذي أعاد إنتاج الدّين خارجاً به عن حقيقة وجوده ووظيفة حدوثه لدى الشعوب؟ وهل
الدّين سبب للعنف وتقويض الهو ّية أم هو جزء من بنية ينسجم فيها؟ وهل يجب النظر إليه منعكساً يف الثقافة أم ّأن
الثقافة تنعكس فيه عرب دائرة وظيفية؟ تربر هذه املشكالت للبحث تجميع سؤال الهو ّية يف مفهوم املواطنة التي هي
مشرتك حتمي ورشطي داخل أفق لالستشكال يبحث عن الواقع وما يجب منه ،وذلك يف سبيل الوصول إىل فهم نقدي
يستمر يف صيانة هو ّية توفر للفرد انسجاماً يف ّ
الكل االجتامعي ،وفع ًال يخرب عن وظيفيته فيه ،وتبعد خطر التفكيك
والهدم.
لقد كان من أهم ما أدركه العقل البرشي يف بحث ذاته والسؤال فيها ويف وجودها ،هو “إنسانية اإلنسان” ،وهو من
جواهر االستفهام التي تعد آثار اإلنسان صيغاً استجابية لها ،فحقيقة مفهوم اإلنسان ،مبا هي انعكاس للعقل فيه ،م ّرت
يف استغراق الوجود البرشي مبحدّدات انسجمت مع ح ّد الوجود وطبيعته يف مراحل أمكن من حرصها األثر الدّال؛ والذي
هو ما استبقاه اإلنسان يف جهة وزمن ملئه للوجود ،كام كان التحديد يف بعض منه ظن ّياً وتخمينياً؛ مبعنى أ ّنه مل يعترب
األثر الدّال إال عىل وجه استدعاء باطني لذاتية داخلية قطعت مع العامل الخارجي لوجود اإلنسان ،ويف هذا الطرح ميكن
يف الحرص الجامع اإلشارة إىل مذهبني يف اعتبار اإلنسان موجوداً؛ وهام حاصل مر ّكبه املادي وال ّروحي ،حيث نجد من يؤكد
حسه وتج ّليه املادي ،ويرى ّأن اإلنسان إمنا هو هذا الجسد الكائن يف
عىل ّأن اإلنسان يف الدليل الناظر يف وجوده يعترب ّ
الصيغ املادية وهندسة املحسوس ،وبذلك يقبض عىل وجوده بالبحث يف مظهره املحسوس واشتغال الفعل اإلنساين
يف حدود هذه املادية ال غريها ،ومن ذلك ما يقوله ،عىل سبيل اإلشارة ،ديزموند موريسّ :
“إن ال ّدراسة البيولوجية هي
الوحيدة املنطقية يف تفهم سلوكية اإلنسان”.1
ويف املقابل ّمثة توجه مخالف إىل ح ّد النقيض ،يف سؤال اإلنسان ووجوده؛ ونعني به االعتبار الروحي الذي يبلغ عند
البعض ح ّد التنزيه عن التجسد املادي ،وهو ما صاغه دعاة املتعايل واملقدّس بإدراجهم لإلنسان يف مجال روحاين للوجود،
ّ
شجع هذا التوجه كان بعضاً من تاريخ اإلنسان يف ح ّيز حفل باملتعاليات املقدّسة لل ّروح وآثارها النّصية ،كام هي
ولعل ما ّ
مدونات األديان القدمية ومقولة خلود ال ّروح ،وما استتبعه من استبداالت ثانوية للجسد ،وحتى مع أفول معظم هذه
األديان بقي مبدؤها الجوهري ف ّعاالً ،ويدّل النقد الفلسفي عىل فاعلية هذا الفهم ،إذا الحظنا الرفض “العقالين” لإلنسان
امليتافيزيقي ،كام هو مثال عند إميل زوال يف مجال الفن.
يجب التذكري يف عقب هذا املوجز للمذهبني يف اعتبار وجود اإلنسانّ ،
بأن كال الطرفني مازال موصوالً بفهمه الجذري،
وإن عرفا تجديدات هي إعادات إنتاجية سياقية منسجمة مع عوارض الوجود املادي وال ّروحي ملقتضيات الواقع واملامرس،
الحجة الح ّية للعلم والدّين،
ولذلك ال يقول البحث باختفاء هذين الفهمني ،وإنمّ ا يلحظ اكتسابهام لصور فكرية يف راهن ّ
 1ديزموند موريس ،القرد العاري :دراسة في التطور العضوي واالجتماعي والجنسي لإلنسان ،تر :ميشيل أزرق ،ط ،1دار الحوار للنشر والتوزيع،
سورية ،1984 ،ص  .06يمكن كذلك مراجعة جان شالين :اإلنسان؛ نشوؤه وارتقاؤه؛ من نظرية داروين إلى مكتشفات العلوم الحديثة ،تعريب :الصادق
قسومة ،ط ،1بترا للنشر والتوزيع ،سورية ،2005 ،ص  136وما بعدها.
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مبعنى آخر؛ للمحسوس وال ّروحي ،ولكن ويف الوقت نفسه ميكن استجالء مواطن عديدة وفضاءات عبرّ ت يف تجريبية أكرث
عن مصالحات بينهام ،وهي املصالحة التي اجتازت الوضع التناقيض بني الطرفني ،فدّلت وأشرّ ت عىل الرصاع واملنافسة،
ويف الوقت نفسه عىل التعايش الذي أتاحه الوجود االجتامعي املمتد والواسع للمجتمع الحديث واملعارص ،وال ب ّد يف هذا
السحر ،من حيث هو أسلوب ال
أن يدرك حجم التأثري الذي مارسته الفلسفة من جهة ،وكذلك التأثري الذي مارسته بالغة ّ
من حيث هو قضية وموضوع ،كام كان قدمياً.
أدّت الفتوحات العلمية عرب تراكمها الطويل إىل استمرار السؤال يف ماهية اإلنسان ،ال سيام أن ّوجوده كان يف
تدفقه ينتج ،بطريق استنفاده للرضوري واملمكن والجميل ،مواد ضخمة ومتنوعة ،وهو ما جعل ضبط مفهوم له يحيط
بجوهره وناتجه ينأى خارج الح ّد املادي والح ّد ال ّروحي معاً ،وقد كان الجتامعه ،يف نظام أنتجه للعيش املشرتك وبنائه
لشكله ووسائله ومؤسساته وتحديد لوازمه األخالقية والسلوكية ،نتيجة مزدوجة متثلت يف إدراك وحدته النوعية يف
املشخصة؛ التي يخرب بها تفاوته يف الح ّيز االجتامعي الواحد ،وقد كان لهذه النتيجة قطع
االجتامع ،وتعدده يف الذات
ّ
جذري مع املادية الرصفة وشكلها الحيواين ،ومن جهة أخرى أدرك اشرتاطها للوجود ،وهو ما ال يجد الطرح الروحاين نقضاً
ترسخت يف شكل منظم ،وغدت مجتمعاً هو اإلنسان املر ّكب
أو استبداالً له ،وبذلك أصبحت الجامعة ح ّداً ثالثاً ما لبثت أن ّ
أو الواحد يف تعدده.
من أهم العلوم التي أمكنها مبثابرة حثيثة أن تعيد السؤال يف اإلنسان وتراتبه املر ّكب يف وجوده ،واقتضاء أبعاده
جميعاً يف ماهيته ،كانت العلوم التي سألت عن “إنسانيته” يف ح ّد املفرد الذات واجتامعه املؤتلف ،وعرف بذلك منهج
العلوم مشكلة االجتامع ونظام العيش املشرتك ،وأهم منهج يف ذلك كان السيسيولوجيا واألنرثوبولوجيا( ،)*2فانطلقت
املقاربة األنرثوبولوجية من سابق ما تراكم من إجابات إىل إحاطات واسعة “بإنسانية اإلنسان” ،وكان من أهم ما أنجزته
ابتداء يف منهجها إلغاؤها للبعد األوحد ملاهية اإلنسان نوعاً وذاتاً ،فلم يعد يف اعتبارها حيواناً” وال “روحا خالصا” ،بل هو
املجسد
موجود يف امتداده من الرشط البيولوجي إىل املدى املفتوح فيام وراء محسوسه ومادته ،يتصل من أسفل بالعامل ّ
وميتد فيام هو فوق املادة ،واكتسبت الجامعة البرشية ،من منظور األنرثوبولوجيا ،وجودها يف فعل تجاوزها للوجود
وتم لها ذلك يف مستوى االجتامع الثقايف يف تع ّقلها له ،و”صحيح أ ّنها مل تتمكن من فعل ذلك ،إال بسبب الدماغ
الحيويّ ،
والجهاز العصبي اللذين هام عىل درجة من التطور واللذين كانا جزئني من مواهبها الطبيعية  endowmentالبيولوجية،
بل ّإن هذه مل تكن قادرة عىل العمل بشكل ف ّعال إال يف سياق التطور االجتامعي ويف الواقع كانت بح ّد ذاتها تحفزها
الخربة الثقافية”.3
كانت الثقافة هي املوضوع املركزي للبحث األنرثوبولوجي ،ويف خالل فرتة مهمة من زمن تأسيس هذا العلم استطاع
الباحثون فيه أن يجعلوا من سؤال اإلنسان سؤاالً يف الثقافة ،وتحدّد النوع البرشي يف ذلك من حيث هو املوجود الذي
أن بدايات هذين العلمين متزامنة ،مع اإلدراك ّ
 * 2غني عن الذكر ّ
أن القرن التاسع عشر هو فترة تبلورهما ،حيث كان علم االجتماع  Sociologieيهتم
باإلنسان في المجتمع الصناعي األوروبي ،وترك لألنثروبولوجيا  Anthropologieالمجتمعات التي سماها «وبدائية» و»قبل صناعية».
 3غراهام كالرك ،االفضاء والزمن واإلنسان ،تر :عدنان حسن ،ط ،1دار الحوار للنشر والتوزيع ،سورية ،2004 ،ص 38
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ينتج ذاته وعامله وطريقة عيشه ،فبخضوع “اإلنسان لسيطرة الربامج املنتجة من أجل إنتاج املوضوعات اليدوية أو
تنظيم الحياة االجتامعية أو التعبري عن عواطف النفس ،حدّد اإلنسان ،وإن يكن بشكل غري مقصود ،املسار نحو املراحل
التصاعدية ملصريه البيولوجي ،وعن غري قصد خلق اإلنسان نفسه ،باملعنى الحريف للكلمة” ،4وقد أدّى هذا الوضع املنهجي
الجديد مع األنرثوبولوجية إىل جمع موضوعي بني القول باملاهية املادية لإلنسان ،والقول باملاهية ال ّروحية ،ومن أقوى
وأمكن الضوابط املنهجية ذات الوجاهة املعرفية والعلمية لهذا الجمع والتأليف اصطالح الرمزية باعتبارها مركزاً مفهومياً
لإلنسان ووجوده واستغراقه الثقايف يف الزمن واملكان ووحدتهام يف املجتمع ،فالرمزية التي هي عامل اإلنسان ال تنفصل عن
املجسد ،وهي يف الوقت ذاته ليست هو ،وذلك ما يعنيه التوصيف األنرثوبولوجي يف قاعدة (طبيعة /ثقافة)،
املحسوس ّ
حيث من أسس فهم اإلنسان ماهية وفع ًال وجوده املتدفق واملرتاكم ،فهم تفاعل الطبيعة والثقافة يف التقائهام من خالل
جهاز الرتميز اإلنساين؛ فالعامل الطبيعي ليس موجوداً بذاته وإمنا يوجد لحظة إنتاجه يف التع ّقل البرشي ،ويتم تخزينه
فه ًام وعم ًال وتركيباً بعمليات ذهنية وسائطها الرموز؛ فيصبح بذلك عرب مروره يف جهاز العقل اإلنساين موجوداً ثقافياً،
ويعني ذلك ّأن “هناك مجموعة من الرموز ذات املعنى التي توجهنا يف تحويل (القدرة الفطرية) إىل (القدرة الثقافية)،
أي املخطط األسايس إىل العمل الفعيل”.5
ّإن املفهوم ال ّرمزي للثقافة يضعها يف مرتبة الجوهر يف معنى اإلنسانيةّ ،
ألن الرتميز هو التأنس مبعنى آخر ،وال ّرمزية
هي العامل اإلنساين من حيث هو خلق مفهومي يضطلع به نظام العالمات الرمزية ،ففي هذا النظام املتحقق عق ًال
واجتامعاً يوجد الفرد والجامعة يف لحظة اشتغال العالمات ،وبذلك فاملجتمع هو فضاء الرتميز الذي يعلن الوجود ويجعله
دالاّ ً ،يف مستوى الفرد املوجود يف حالة ائتالف ،6ومفهوم ّأن ذلك يتم بتحويل الطبيعي تحوي ًال عقلياً ،وإنتاجه خارج املاهية
الذاتية يف مستوى الداللة ،فالثقافة هي الطبيعة املح ّولة بالعقل إىل عامل خلقه اإلنسان لعيشه ومتطلباته ،وبطبيعة هذا
الفهم يصبح العامل البرشي عاملاً ثقافياً أوجده الحدوث العقيل واشرتطه اإلمكان الطبيعي وح ّققه الفعل ،وعىل مدى
الوجود الثقايف للعقل اإلنساين تراكبت عوامل الرتميز يف شكل بنيوي ،وامت ّد الفضاء االجتامعي للرتاكامت واالشتقاقات من
ح ّد املفرتض إىل املمكن يف الواقع التجريبي للثقافة وأمناطها ،وقد عبرّ عن ذلك محرك التوالد الرمزي للعامل البرشي ،وصار
العمل املعلول بالعقل هو الواقعة الناتجة لها ،فالرموز هي حاملة املعنى ،وهي “التي توجهنا يف تحويل القدرة الفطرية
إىل القدرة الثقافية ،أي املخطط األسايس إىل العمل الفعيل”.
يفتح مفهوم الثقافة ،من حيث هي عامل اإلنسان ،الحديث يف مضامينها ،ويعني ذلك استفهام يف مركبات هذا
العامل ،فال يشء مبنظور األنرثوبولوجيا يقع خارج الثقافة ،ويغدو السؤال عن اإلنسان ماه ّية هو السؤال عن الثقافة مادة
ووظيفة وكيفية ،فعامل اإلنسان هو هذا الحادث يف الوجود ،وليس الجامد يف املادة أو املتعايل خارج الواقعة ،وقد أكدت
ورسخت يف املنهج واملفهوم ّأن االجتامع البنيوي
األنرثوبولوجية يف ذلك عىل اإلحاطة النوعية للفرد البرشي يف اجتامعهّ ،
للعامل الرمزي يتضمن لزاماً كل فرد ،ويدرك من ذلك ّأن الفرد هو الوحدة الجذرية للرتكيب ،وال يصبح دالاّ ّ إلاّ يف انتامئه
 4كليفورد جيرتز ،تأويل الثقافات ،تر :محمد بدوي ،ط ،1المنظمة العربية للترجمة لبنان ،2009 ،ص 156
 5المرجع نفسه ،ص 161
6 Edward Sapir , Culture et personnalité, tra: Christian Baudelot et Pierre Clinquart, paris, édition de Minuit, 1967, p18
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إىل هذه الوحدة ووجوده العقيل والعميل وال ّروحي واملادي يف صريورتها ،فالتامثل يف الوحدة يتأسس عليه متاثل يف نظام
الثقافة ،ونظام الثقافة ميارس سلطة االمتثال عرب حركة االندماج االجتامعي ،واشتغال الرموز يف دينامية الحركة الضبطية
هو ما يحقق هذا الرتاكب البنيوي ،حيث “الرموز هي أدوات التضامن االجتامعي بال منازع”“ :ومن حيث هي أدوات
معرفة وتواصل ،فهي تخول اإلجامع بصدد معنى العامل االجتامعي ،ذلك اإلجامع الذي يساهم أساساً يف إعادة إنتاج النظام
7
االجتامعي ،فالتضامن “املنطقي” رشط للتضامن “األخالقي”.
يف هذا السياق املفهومي لإلنسان وعامله الثقايف ميثل الدّين يف قلب الثقافة ،و ُيع ّد مك ّوناً أساساً فيها وفاع ًال مهماّ ً

ضمن حركتها يف خلق العامل البرشي ،وهو بذلك يقع يف صميم بنيوية العامل البرشي يف املنظور الرمزي ،وهو من أقوى
نتائج الرتميز يف بناء وتشكيل االجتامع ،كام ُيع ّد قوة خطرية ومهمة يف تحريك املجتمع وسريوراته يف إنتاج أمناط العيش
وصيانتها ،وذلك ألنه أحد أهم القواعد املرجعية للفهم والعمل املشرتكني يف املامرسة الثقافية االجتامعية ،ويخرب التاريخ
اإلنساين عىل مداه أ ّنه ما من جامعة أمكنها االجتامع إال والدّين جوهر يف بنية نظامها واستمراره ،ال سيام أ ّنه ينتمي
إىل ترميز أعىل صفته القداسة وطبيعته فوقية ،فمن حيث ح ّقق الدّين هذه الوظيفة الجمعية املقدّسة ارت ّد إليها فكان
دافعاً لها وعام ًال الستمرارها .8ويف املوجز فالدّين يف املفهوم العام ومن منظور أنرثوبولوجي هو بنية رمزية يف شكل
استجابة فطرية/طبيعية تخ ّلقت ثقافياً يف محاضن االجتامع ،ويف املخصوص الحرصي للعلم والتاريخ يتنزّل منظوراً إليه يف
املقدّس والدنيوي ،ويتوزع يف اتجاهني :اتجاه يرى عالمته ووظيفته يف التح ّقق الثقايف للعيش ،واتجاه يرفعه عن النقد
والسريورة ،وهو اتجاه تقدييس يرى فيه إجابات ساموية تتأرضن بشكل قهري يف أفق دنيوي عامر بالخلل والخطأ.
الدين
أوالً :في مفهـوم ّ

يتحدد الدّين ابتداء بأ ّنه جمعي واجتامعي ينشأ يف النظام الثقايف للجامعة ،ويشتغل يف ديناميتها داخل عامل اإلنسان
الذي جاء إىل الوجود عرب إرادته العقلية اإلدراكية يف إنتاجيته لنمط الحياة والعيش ،وبذلك ّ
فكل دين هو مامرسة وظيفية
ثقافية اجتامعية يحققه العمل املشرتك لألفراد ،من حيث هم ميارسون فهمهم الرمزي ،ويحققون نظام تواجدهم املتزامن
واملشرتك ،غري ّأن الوظيفة الدّينية منظوراً إليها يف التحقق تبقى معلقة عىل مفهوم الدّين وماهيته ،فاملامرسة الدّينية
موجودة يف االجتامع منذ وجود هذا العامل املر ّمز للجامعة ،ولكنّ ذلك يستدعي رضورة سؤاالً عن أصل هذا الدّين املتجليّ
يف العميل ،وذلك هو ما يعنيه البحث يف أ ّول الظاهرة الدينية ومصدرها ،وتكون تبعاً لهذا الوضع اإلجابة يف شكل استفهام
للوظيفة يف ردّها إىل ع ّلتها وربطها بجوهر املاهية الناشئة عنها ،وسيالحظ ّأن حجم االتفاق يف مستوى الكفاءة العملية
للدّين مؤ ّول باختالف يف فهم نشوئه ،والجدل يف تأصيله وحرص مصادره ،وتبعاً لذلك سيكون الدّين ،لدى املشتغلني به
والباحثني يف فهمه ،موح ّد الوظيفة الثقافية لنظام الحياة ،ولكنّه يف املنشأ مختلف ومتباين ،وإىل ذلك يرجع الجدل القديم
الجديد يف موافقة العمل للفكر ،ورصد حجم التوتر الحاصل يف قضية مهمة كهذه.
 7بيير بورديو ،الرمز والسلطة ،تر :عبد السالم بنعبد العالي ،ط ،3دار توبقال للنشر ،المغرب ،2007 ،ص ص 50 ،49
 8أشرف منصور ،الرمز والوعي الجمعي ،دراسات في سيسيولوجيا األديان ،ط ،1رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2010 ،ينظر :ص  35وما بعدها
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أهم ما أجمع عليه الدّارسون هو انتامء الدّين إىل الظاهرة الثقافية ،من جهة كونه مي ّثل قوة تنظيمية وفهرساً
من ّ
للمعنى وأدواته من الرموز ،ووجاهة للفهم وفعله االجتامعي ،فلم يكن الدّين بذلك فردياً أبداً عرب التاريخ الثقايف للبرش

وأشكال اجتامعهم ،فهو جامع يف التواصل وعميل يف تحقيق الخربة الجمعية االجتامعية ،ولذلك “تتخذ الظاهرة الدّينية
سمتها الجمعية عندما يأخذ األفراد بنقل خرباتهم املنعزلة إىل بعضهم بعضاً ،يف محاولة لتحقيق املشاركة والتعبري عن
التجارب الخاصة يف تجربة عامة ،وذلك باستخدام مجازات من واقع اللغة ،وخلق رموز تستقطب االنفعاالت الدّينية
املتفرقة يف حالة انفعالية مشرتكة ،وهذا ما يقود إىل تكوين املعتقد ،وهو حجر األساس الذي يقوم عليه الدّين الجمعي،
فهنا تتعاون عقول الجامعة ،بل وعقول أجيال متالحقة ضمن هذه الجامعة عىل وضع صيغة مرشدة لتجربتها ،وعندما
يوضع املعتقد الديني يف صيغته الناجزة وأطره الثابتة ،يجد األفراد أنفسهم مضطرين ،وبدافع امليكانيكية التي تربط
الفرد إىل الجامعة ،إىل التامثل معه ،وعىل فهم وتفسري خرباتهم وفقه” .9ويعني هذا الوضع االعتباري للدّين أنه محكوم
يجسده ،وهو الطقس الذي مي ّثل تجربة تعبريية انفعالية
مبعتقد هو إميان راسخ وثابت بني املعتقدين ،ثم تخريج عمل ّ
يسجل فيها الدّين معتقدة وطقسه ،10ويف الالحق يؤدي
للمعتقد ،ويكون النص رمزياً نظاماً للتخزين ووثيقة مرجعية ّ
الرتاكم والنمو أليّ دين إىل نشوء املؤسسة يف فضاء سيسيولوجي واقتصادي متسع ،حيث تؤدي هذه املؤسسة وظيفة
تنظيم ومراقبة.
ينبني الدّين عىل هذه العنارص األساسية (معتقد ،طقس ،نص) ،ويلتحق عنرص املؤسسة يف زمن ميتد فيه الفضاء
الثقايف للمجتمع ،ويتحدد يف هذه السلسلة عنرصان جذريان وآخران ناشئان؛ فاألوالن هام املعتقد والطقس (العمل)،
واآلخران هام النص واملؤسسة ،وهو ما ّ
يوضح مذهب جيمس فريزر مث ًال يف اعتبار العنرصين الجذريني فقط ،فالدّين
عموماً وبشكل جامع خارج الحرص االسمي له هو معتقد وعمل ،فهو يتألف من “عنرصين أحدهام نظري وهو اإلميان
يف وجود قوى أعىل وأسمى من اإلنسان ،واآلخر عميل وهو محاولة استاملة هذه القوى وإرضاؤها ،وواضح ّأن العنرص
اإلمياين هو أسبق العنرصين ،إذ ال ب ّد من أن نؤمن بوجود كائن إلهي قبل أن نرشع يف إرضائه والتقرب إليه ،ولكن إذا
مل يرتتب عىل هذا اإلميان قيام شعائر ومامرسات متعلقة فإ ّنه ال يكون ديناً بل يكون مجرد الهوت  .11”theologyوبهذا
يعني انتفاء العمل والتطبيق انتفاء الوجود الوظيفي للمعتقد ،وهي اختزالية أساسية لفهم الدّين وإدراك وجوده
وجدواه ،و ُتع ّد هذه قاعدة للفهم يف ّأن الدين جزء من نظام التحقق الثقايف للرتميز وجدواه التواصلية يف الحركة
العضوية للمجتمع ،فأن يكون الدّين مجرد الهوت يحتفي مبقدّس فوقي غيبي ال يحرض يف التحقق وال يعمل يف حدود
العامل املنتج ثقافياً ،فهو غري موجود وال سبيل إىل إدراكه.
لقد كان لهذه املشكلة املركزية ،يف اعتبار األديان ،حضورها الفاعل والقوي يف سلسلة الفكر الثقايف واالجتامعي،
ّ
ولعل أكرث ما بني عىل اإلجامع يف اعتبار النظام الرمزي للدّين وجذريته يف رسم حدود التواجد الجامعي التواصيل لألفراد،
 9فراس السواح ،دين اإلنسان؛ بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني ،ط ،1دار عالء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ،سورية ،2002 ،ص 38
 10المرجع نفسه ،ص  47وما بعدها.
 11سير جيمس فريزر ،الغصن الذهبي ،دراسة في السحر والدين ،ترجمة بإشراف :د .أحمد أبو زيد ،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ،1971 ،ص
218
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هو االختالف الحاد يف فهم وتأويل الرتاسل بني املقدّس والدنيوي الذي كانت فضاءات املجتمع مرسحه والتاريخ الرتاكمي
لالجتامع سريورته ،وقد عبرّ عن ذلك الفكر االستبدايل آللة العقل البرشي يف تأويلها للدّيني ومقتضياته الحضارية ذات
الحضور االجتامعي والسيايس واإليديولوجي ،وشهدت البرشية وما زالت تأويلني كبريين وتيارين رئيسني يف الحجاج
الدّيني؛ وهام قائل بالقداسة والتعايل الفوقي للمطلق اإللهي ،وقائل بالتجاوز واعتبار الدّين مسألة برشية وظاهرة كاملة
الـتأنس ،ومهام يكن من براعة بالغية للعقل فهو يسلك االتجاه الخطأ إذا اعترب صحة قول وانتصار طرف عىل آخر ،ذلك
أنه مل يصل أي تأويل من الطرفني إىل تح ّققه التّام مبا يق ّوض أو يلغي التأويل اآلخرّ ،
ولعل هذا ما يفسرّ الصدام العنيف
ونتائجه األكرث عنفاً لدى كل طرف يف توجهه إىل اآلخر.
يرى دعاة القداسة املطلقة وساموية الدّين يف مضمونه تعالياً يخلو من أية شائبة ،ويشدّدون عىل نقائه وصفائه
املطلق وصالحه األبدي ،ويف املقابل يردّون كل خلل وخطأ إىل العمل األريض لإلنسان يف اجتامعه ،وهو ما يدفع بالتوتر إىل
أقصاه ،فال الخلل انتهى وال النقي يف تأرضنه صدّق قداسته املطلقة ،ويف تاريخ هذا الجدل تشهد الكنيسة املسيحية عىل
ومتسكها بقداسة الكتاب (اإلنجيل) إىل ح ّد جنوين تح ّول معه العقل إىل آلية جوفاء ،وانسحب
فعلها املؤسيس املش ّوهّ ،
ذلك عىل حاصل العقل يف املعرفة إىل حد سلطوي قهري ،ودليل نظرية كوبرنيكوس ومن بعده جاليليو وتفتيش الكنيسة
للعقل حارض يف تاريخ أوروبا ،12حيث م ّثل الكتاب املقدّس إلغاء لجميع فعاليات العقل ومخالفاته للدّين يف شؤون
املعرفة والعلم ،وكان لذلك بنية ضمنية يف تحالف مؤسسة السياسة والحكم مع مؤسسة الكنيسة يف سبيل استمرار نسق
سلطوي متناغم ،مماّ جعل فعل املقاومة العقيل يتوسع يف النظام االجتامعي حتى وصل إىل حد تحطيم الكنيسة وحكمها
والنظام السيايس الذي تحالفت معه .فمن الناحية التاريخية ينفهم ذلك يف مصطلحية املجتمع الذي مل يعد جامعة،
والقداسة التي انتقلت إىل العقل العميل يف تشييده للنظام االجتامعي؛ ففي مرحلة التقديس الخالص كان االجتامع
البرشي يف شكل جامعة محدودة ومنسجمة سبق لفعاليتها العقلية أن قطعت مع مرحلة سابقة ساد فيها السحر الذي
رسخت يف نظام الجامعة ّأن الساحر هو مركز السيطرة عىل الكون ّ
وأن قدرته تخضع
أخضع كل الفهم املشرتك إىل تأويالت ّ
الطبيعة ونظامها ،13فكان الدّين استبداالً عقلياً يف حاصل التأمل النقدي ملا كان سائداً ،وبذلك جدّد التأويل يف اعتبار املركز
الكوين هو تلك القوة الفوقية العصية عىل اإلدراك والتعيني ،وكان ذلك هو ميالد اإلله.
يف املقابل هناك مذهب مخالف ملنهج التقديس ومقولة اإلله ،فمع بقاء اإلميان والعمل تجدّد مركزهام ومفهومهام،
وميكن التأشري عىل هذا االتجاه منذ التح ّول الذي عرفه االجتامع اإلنساين يف انتقاله من الجامعة إىل املجتمع ،ومتدد
الفضاء االجتامعي إىل حدود خارج الجامعة العضوية املفردة املنسجمة والبسيطة ،فأصبح الفضاء جامعات متعددة
ومختلفة ،وكان الدين يتحرك مع هذا السياق الجديد برغبة من جامعته ليصبح شام ًال وعاماً يف الفضاء الجديد األكرب،
فهذا الوضع الجديد جعل كثرياً من الدّيانات ،التي كانت يف األصل عبادة  cultلقوم ،تندفع إىل وضع هيمني توسعي يف
فضاء أقوام آخرين ،وهو منشأ ما عرف بالدّين الشمويل “الذي هو يف منشئه عبادة كغريها من العبادات ،ولكنّ هذه
 12برتراند راسل ،الدين والعلم ،تر :د .رمسيس عوض ،دار الهالل ،لبنان ،ينظر :ص 3إلى 42
 13سير جيمس فريزر ،الغصن الذهبي؛ دراسة في السحر والدين ،ص 237
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العبادة الجديدة الناشئة ال تقنع بوضعها املحدود ضمن الصورة العامة لدين القوم ،وإمنا تأخذ بفرض نفسها عىل بقية
العبادات يف حركة دائبة طموحة هدفها إحالل نفسها ديناً للقوم ،واالستيالء عىل الحياة الدينية للثقافة التي تنتمي إليها،
بل وإىل تعميم تجربتها ال ّروحية عىل الثقافات األخرى ،متجاوزة يف ذلك كل الحواجز السياسية والجغرافية من أي نوع”.14
وال ب ّد من الفهم ّأن هذا النسق التوسعي لدين القوم قد القى مقاومات يف بعض األحيان عنيفة ،وانسجمت املقاومة
العملية يف اإلميان االجتامعي عىل التقديس الرمزي للدين املحتل ،فأصبح ما هو مقدّس يف جامعة األصل واملنشأ ليس
كذلك عند جامعة أخرى متوسع فيها ،فكرث التواصل الجديل بني املجتمعات البرشية عىل مدى سريورة تحييز فضاءات
عواملها الثقافية ،وصار األمر إىل حروب دينية تس ّلط مقدّساً عىل مد ّنس مقابل ،وبالعكس يف ر ّد الفعل بني الجامعات ،بل
وزاد األمر وضوحاً يف خلع القداسة عن األديان ،ما عرفته من انقسامات داخلية (جامعات املسيحية  /جامعات اإلسالم)،
ال سيام لدى األديان الكربى ،فبمقدار توسعها تتحرك مقدساتها صعوداً ونزوالً من التقديس وإليه.
لقد كان هذا الوضع يف تاريخ األديان مؤذناً بوضع جديد من العقل ،حيث ذهب العقل يف اتجاه التفلسف والعلمنة
 scientismeللطموح إىل بناء املنعرج الثقايف الثالث والرابع( ،)*15متخذاً من إلغاء البعد القدايس وعواطفه مرتكزاً أساساً،
فحني يسأل العقل العلمي أو لنقل املعلمن :هل اإلميان ال ّديني عالج ملشاكلنا؟ متحو اإلجابة أي احتامل إيجايب ممكن
وتكون بالرفض املطلق ،فليس يف الدّين حجة ،بل هو ّ
يعطل العقل وينتج التعصب والتطرف ،16ولكن ويف الوقت نفسه
يستثني برتراند راسل اإلسالم يف واقعه التاريخي أو بعضه حني ي ّقر بأ ّنه مل يكن كذلك يف األندلس مث ًال ،ويدل هذا االستثناء
عىل مستحيل اإللغاء الدّيني ،وعدم كفاية البدائل العقلية املحضة لعامل اإلنسان وفضائه الثقايف االجتامعي ،فليس الدّين
هو هذا الرش املطلق ،وليس العقل هو اإلله البديل ،وم ّرة أخرى يرفض االجتامع البرشي املولد عن الرتميز وجهازه الثقايف
عقيدة البرت واتجاهات املحو ،ويتجدد البحث عن مقاربة ال تنطلق من فرضية اإللغاء ،وإنمّ ا تنطلق من توصيف موضوعي
يسعى إىل مصالحات فكرية تندمج يف أفق الحفاظ عىل العامل اإلنساين ،وتبني يف ضمنه حدود االختالف التواصيل ،وترسم
لذلك ح ّداً أعىل يحدث الفرد وجامعته ومجتمعه ضمنه ،وتستمر مامرسة الحياة يف نسق يتحرك إىل الجمع والرتكيب ال
إىل الطرح والتفكيك.

 14فراس السوّاح ،دين اإلنسان ،ص ص 91 ،90
 * 15حري بالذكر ّ
أن كثيراً من المفكرين ومؤرخي الحضارة واألديان واألنثروبولوجيين يقسمون تاريخ اإلنسان واجتماعه إلى أربع مراحل كبرى ،هي:
ً
مرحلة السحر  -مرحلة الدين  -مرحلة الفلسفة  -مرحلة العلم .غير ّ
أن كثيرا منهم يرى هذا التقسيم غير صحيح ،أو أنه غير وظيفي ،وذلك بمالحظة حجم
التداخل والتقاطع والتزامن بين هذه المراحل.
 16برتراند راسل ،المجتمع البشري في األخالق والسياسة ،تر :عبد الكريم أحمد ،مر :حسن محمود ،دط ،المكتبة األنجلو مصرية ،القاهرة ،ينظر :ص
189
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ثاني ًا :الـدين والبديل الذاتي في المقاربة الثقافية

يف اإلمكان القول بثقة واقعية ّإن محاكم التفتيش قد انتهت يف مسألة الدّين ،أو هي ال ب ّد ستنتهي ،ويجب ألاّ يفهم
من القصد هنا قراءة انعكاسية يف مقابلة مجتمع ديني وآخر ال ديني ،كام توحي بذلك ثنائية التقابل الوهمية م ّقدس/
مدنس  -رشق/غربّ ،
ألن املجتمع ال ّديني الخالص ال وجود له ،واملجتمع الالديني الخالص كذلك ال وجود له ،فال القداسة
اختفت وال الدنيوي صار إىل قداسة مطلقة بديلة ،فحني يقول سري جيمس فريزر ،وهو من دعاة البحث عن املقدّس يف
الدينّ :إن اإلنسان املتدين هو ذلك الشخص الذي يصدر سلوكه من قيمة عليا مقدّسة هي الخشية من اإلله أو ح ّبه ،فإ ّنه
يستكمل بالقول إ ّنه يتامثل ويلتقي مع شخص آخر يف منظومة السلوك ،ولكن مبصدر قيمي آخر هو الخشية من الناس،
وهو بذلك “شخص أخالقي” يف مقابل مس ّمى “الشخص املتدين” .17ويدّل ذلك عىل ّأن اختالف مصدر السلوك ال يعني
تنايئ النظام وتباعده ،بل ينفتح املجتمع يف تشييده الثقايف لكليهام ،ويعني ذلك رضورة إغفاالً للمصدر وتحييناً للعمل،
فالرضوري ليس حكم القيمة ،وإمنا قيمة الحكم ،ويصبح سؤال العضوية االجتامعية بدي ًال وظيفياً عن سؤال اإلميان
الدّيني ،وتغدو املواطنة هي الفضاء التزامني والعضوي للمتد ّين والالمتد ّين عىل ح ّد سواء.
لقد كان البحث يف الدّين منرصفاً إىل إثبات ماهيته واالحتجاج لقداسة فوق عقلية ،كام كان نقضه هو ر ّد فعل
اتصف بالعدمية والفراغ ،فلم يح ّقق دعاة الجوهر يف سؤال الدّين نتيجة ترجى ،وتبعهم مناقض وهم إىل الخسارة نفسها،
ّ
ومل يصبح الفهم منتجاً يف هذه القضية ومشكلها إال حني انرصف البحث إىل املقاربة الوظيفية ووضع الدّين ضمن عامله
املوجود يف الحدث الرمزي للتواصل ،ويف اإلشارة ما يسد حاجة البيان ،ولنذكر ّأن البحث يف الدّين ،ضمن ثنائية املقدّس
ونقيضه املفرتض ،الدنيوي/العقل قد عرف مرحلتني :كانت األوىل هي البحث عن اإلله؛ بحث عن تحديد وقبض املصدر
املتعايل الفوقي كام آمن به البرش يف جامعاتهم وأقوامهمّ ،
ولعل من أشهر من انخرط يف ذلك عىل سبيل املثال ماكس
مولر  ،Max mullerوفلهلم شميدت  ،schmidetوكان جهدهام متوجهاً يف غايته القصوى نحو إدراك اإلله األصل أو اإلله
األكرب عرب استقصاء أديان الشعوب ،ولكنّ ذلك مل يصل إىل إجابة كافية ،ومن بعد ،يف مستدرك البحث يف الدّين ،جاءت
مرحلة أعلنت فيها الفلسفة وعلوم االجتامع “موت اإلله” ،كام قال نيتشه  ،Netwcheheأو اختفاؤه كام قال أندروالنج
 ،Andrew langوهي مرحلة انتهى معها البحث عن اإلله األكرب الساكن يف الزمن املطلق ،وغدا الدّين والظاهرة الدّينية
منظوراً إليهام يف التاريخ ،ويف القلب من هذا السياق ال ب ّد من االعرتاف بالفضل العلمي واملنهجي لألنرثوبولوجيا يف ش ّقها
لطريق توافقي بني تطرف ديني م ّقدس وتطرف علمي ذي عقل حاد وميكانييك ،فحني تع ّرف األنرثوبولوجيا الدّين بأ ّنه
“( )1نظام من الرموز ،يفعل ( )2إلقامة حاالت نفسية وحوافز قوية ودامئة يف الناس )3( ،عن طرق صياغة مفهومات عن
نظام عام للوجود ،و( )4إضفاء هالة من الواقعية عىل هذه املفهومات ،بحيث ( )5تبدو هذه الحاالت النفسية والحوافز
واقعية بشكل فريد” ،18فهي تنهي أو تحاول أن تنهي جدالً حا ّداً وصداماً هدّاماً بني مقتضيني اجتامعيني يف الثقافة؛ اإلميان
والعقل ،وهام اللذان يشرتطان مواطنة ثقافية يف النظام الرمزي للوجود تقوم عىل “امليل إىل دمج النظرة إىل العامل مع
 17سير جيمس فريزر ،الغصن الذهبي ،ينظر :ص 218
18 Mercia Eliade, la nostalgie des Origines ; Méthodologie et Histoire des religion, Editions Gallimard, 1971, p 94
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روح الجامعة عىل مستوى معني ،وإذا مل يكن (هذا امليل) رضورة منطقية ،فهو عىل األقل رضورة واقعية تفرضها التجربة،
وإذا مل يكن مربراً من الناحية الفلسفية ،فهو عىل األقل موجود يف الكون من الوجهة العملية”.19
يف نرش ما تقدم من منطلق الثقافة وكفاءتها يف توطني األفراد يف نظامها الرمزي ،ومن ّمثة تحقيق انتامئهم إىل املجتمع
وفضاء الفعل ضمنه ،تجب قراءة التجربة الغربية مبا هي مثال للمواطنة ،ومن مثة إمكان املقارنة واملقاربة يف تجربتنا
اإلسالمية ،والحق ّأن التباين واالختالف يف ال ّدين والتاريخ والعقل يخرب عن تفاوتات يجب عىل البحث عدم إغفالها ،ومن
أهم ذلك متايز اإلسالم يف ارتباطه بالثقافة عن املسيحية ،ال سيام يف طبعتها الكاثولوكية ،كام يضع التاريخ توازياً واضحاً
يف التجربتني من خالل الوقائع الحادثة يف النسيج الحي للثقافة وتحققاتها التاريخية ،كام للتجربة االجتامعية تفاصيلها
الغنية والحاسمة يف الفهم واملعنى ،ويف هذا ال ميكن القفز عىل ملحوظة موضوعية ومنهجية هي انخراط كثري من
الباحثني ،يف مشاريعهم الفكرية النقدية للمجتمع والثقافة الرشقية يف طبعتها اإلسالمية ،يف مصادرة مل تحفظ التفاوت
املنطقي واملوضوعي بني الغرب والرشق؛ أقصد بني املسيحية واإلسالم ،وهو ما يربر ّ
جل الدعاوى املؤسسة عىل إلغاء
املقدّس ،ورغبة التحطيم بأثر رجعي لحضارة سجلتها الواقعة التاريخية ،وقد رصف هذا الوهم املعريف كثرياً من الباحثني
إىل محاكامت تاريخية ّ
وعطل النظر يف الحارض وإمكان النهوض باملستقبلّ ،
ولعل ذلك وقوع منهم يف وهم انتفاء الزمن
الذي قالت به األصولية املاضوية يف منهج قطعها للسريورة والنمو ،ومن جهة أخرى حال ذلك دون مت ّثل التجربة الغربية
يف اشتغالها منواالً للمقارنة واملقاربة ،وهو ما ع ّمق “الجرح األنرثوبولوجي” بتعبري جورج طرابييش.
كانت التجربة الغربية يف الدفع العلمي واملعريف نقدية بامتياز ،وأدركت يف املراجعة الذاتية ّأن منهج بناء املواطنة
ال يستقيم مع طابع إلغايئ للدّين ومقدساته والتأويل التاريخاين لها  ،historicismeحيث “أصبحت الظاهرة الدينية
الخالصة غري موجودة ،فهي ظاهرة اجتامعية واقتصادية ونفسية ،وبالطبع ظاهرة تاريخية ،20وسيعني هذا الفهم الساذج
ّأن النتيجة لها صفة إطالقّ ،
وأن تجاوز الدّين م ّثل عملية خلق للعامل واإلنسان من جديد ،مبعنى قطع مع اإلله والقداسة
وانتقال إىل ال مق ّدس ،وصريورة العامل البرشي إىل خالص وانتصار ،ولكنّ ذلك كان مجرد وهم فكري سوغته الفلسفات
الوضعية ،ألنها حني بارشت برنامجها العميل عىل أساس التطبيق والتنفيذ صارت إىل وضع استبدايل ،فاستم ّر الدّين خارج
مسمى اإلله الفوقي ،ولكنّه يف واقع االجتامع خلق إلهاً وضعياً ومقدّساً عملياً ،وهو ما يعنيه الالهوت اإليديولوجي يف
الربامج السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،فكل ما يف األمر ّأن العامل الثقايف املستمر يف اشتغال برامجه الرتميزية استبدل
وضعاً بوضع.21
لقد كشفت القراءات النقدية عدم صحة دعاوى كثريين يف ال ّدين ومفهومه ووظائفه ،وأدى ذلك الكشف إىل
نتيجة مهمة كانت ضبط وتحديد املتغيرّ ات والثوابت يف قضية الدّين ،فكان الثابت هو الطابع اإلجباري للنظام الثقايف
مبا هو عامل اإلنسان ،وأ ّما املتغريات فهي الصفات االسمية والوصفية للدّين وظواهره الوظيفية ،وكانت النتيجة منطلقاً
 19لوك فيري ،اإلنسان المؤله ،أو معنى الحياة ،تر :محمد هاشم ،د ط ،افريقيا الشرق ،لبنان  ،2002ينظر :ص  12وما بعدها.
 20ميرسيا إلياد ،المقدس والمدنس ،تر :عبد الهادي عباس ،ط ،1دار دمشق ،للطباعة والنشر والتوزيع ،سورية  ،1988ص 148
 21كليفورد جيرتز ،تأويل الثقافات ،ص 227
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يف استقصاء مستمر ولكن بصيغة توليفية تداولية ،وكان قرار علامء األديان حاس ًام يف ذلك ،حيث “اإلنسان الالمتدين يف
حالة النقاء هو ظاهرة نادرة حتى يف املجتمعات املعارصة األكرث تجرداً من القداسةّ .إن غالبية “من ال دين لهم” ما زالوا
يترصفون دينياً بال علم منهم ،وال يتعلق األمر فقط بكتلة “الخرافات” أو “تابوهات” اإلنسان العرصي ،والتي لها جميعاً
بنية وأصل سحر -ديني ،ولكنّ اإلنسان العرصي الذي يشعر بنفسه ويدّعي الالتدين ما زال يترصف مبيتولوجيا كاملة
مموهة وطقوسيات مختلفة” .22وترتب عىل هذا مراجعات يف حقل الدّين لعل أهمها هو إعادة موضعته يف حقل الثقافة
من حيث هي عامل اإلنسان الذي أنتجه وأعدّه للعيش والحياة.
م ّثلت إرغامات املواطنة االجتامعية قرساً إيجابياً لتوافق املقدّس والدنيوي ،ومحف ًال لإلميان والعقل معاً ،واستجاب
النظام الثقايف مبطواعية ومرونة فائقة لالجتامع البرشي يف رضورتهّ ،
فكف املقدّس يف الواقعة العملية عن الحديث بالغيب
عىل مستوى السلطة الفعليةّ ،
وكف العقل عن ميكانيكا القهر املادي الرافض بعنف إلميان أفراد املجتمع والنظر إىل ذلك
عائقاً يف سبيل انتامئهم إىل عاملهم؛ عامل إنسانهم الذي يشرتط عليهم املساهمة يف الحركة البنيوية الوظيفية للمجتمع
ونظامه الثقايف ،ومن املوضوعي أال يكون للدّين بديل له غريه ،وهو ما يعني ّأن الثقافة ذهبت يف استبدال الدّين بذاته،
فأبقت عليه من حيث وظيفته البنيوية ،وأعادت إنتاجه عملياً وفق تصور منهجي يراقب سريه وينفتح للجدل والتعدد،
فكانت النتيجة صيانية؛ حيث ال تسعى الثقافة إىل إلغاء املتعايل ،بل جعلته عملياً ومتحققاً وله حضور يف الفعل والعمل،
وقد كان هذا تأسيساً قوياً للحركة االجتامعية الجديدة التي كان إشكالها القاعدي خلق فضاء تفاعيل تداويل من طبيعة
تواصلية يوفر للجميع عضوية ثقافية تعلو كل وضعية أخرى ،فكان فضاء الثقافة يف شموله ممتداً بصفة استغراقية لجميع
ترسخت فيه دعوى املواطنة خارجاً عن الحرص النقي للفئة أو
الفضاءات املوجودة ضمنه والحادثة يف حدوده ،والذي ّ
الطائفة ،حيث كان الفكر الفلسفي والدّيني والعلمي متضامناً يف ح ّد العقل ،واستطاع أن يحقق مفهوم املواطنة يف صيغة
ثقافية تأخذ بأفق املعاين الناشئة عن املواضعة الرمزية يف الفهم ،واإلنجاز العميل يف الفعل والتطبيق.
بحث الفكر عل ًام ومعرفة يف مسألة اإلنسان املواطن يف أفق الثقافة ،وهو ما ُيع ّد نتيجة لإلقرار ّ
بأن الدّين الخالص
والنقي ال ميكنه أن يكون ،كام ال ميكنه أن يختفي ويستبدل ،وهو ما جعل هذا األساس يف شأن صياغة مفهوم املواطنة
وإحالله يف اإلنجاز يستخدم جهازاً مفاهيمياً من طبيعة ثقافية ،فلم يعد البحث يف الحياة العضوية للمجتمع عن
االنتساب ،وإمنا كان البحث عن االنتامء ،وذلك ّ
ألن “االنتساب هو معطى اجتامعي تقليدي ،فيام االنتامء هو حدث
اجتامعي ينجم عنه الفردية االجتامعية أو الشخصية االجتامعية للفرد الطبقي أو الوطني” .23فرشط الوجود العميل
الذي يتجىل يف اإلنجاز التواصيل دون إلغاء دين الفرد أو محوه ،وإنمّ ا تفعيله يف نظام يستوعب جملة إميانات ّ
تكف عن
االختالف والقطع يف أفق املعاين ونظامها الرمزي ،فليس املواطن مع ّرفاً بإميانه الدّيني ،وإمنا هو من يوجد يف املواضعة
واالئتالف الطوعي ضمن جدلية الحق والواجب كام تصوغها الحياة املشرتكة.

 22المرجع نفسه ،ص 291
 23خليل أحمد خليل ،سيسيولوجيا الجمهور السياسي ال ّديني ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،لبنان ،2005 ،ص 321
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لقد انتهى مفهوم املواطنة عرب موجات من الجدل والفعل العقيل الجاد إىل الحد الثقايف األعىل ،وذلك يف االستفهام
األنرثوبولوجي الذي أعاد بناء مشكلة اإلنسان يف املاهية واملفهوم والعمل واملشرتك ،فكان االتجاه الوظيفي ،وتقديم
العمل عىل السؤال يف الجزء الشخيص ملاهية الفرد والفئة ،إنجازاً أعاد ترتيب نظام الحياة الثقافية بكفاءة عمليةّ ،
ولعل
املثال األملاين يرشح بالواقعة التاريخية هذا االتجاه بوضوح أكرث من غريه ،فمعلوم ّأن أملانيا وجدت يف مس ّمى “األ ّمة
املقدّسة” يف القرون الوسطى إىل غاية  ،1806وانتهت إىل دويالت مقسمة يف أطلس سيايس الهويت ،وعانت من التنوير
الفرنيس حني أخذ البالط واألمراء بالثقافة الفرنسية ،وحتى مارتن لوثر يف ترجمته لإلنجيل إىل اللغة األملانية كان قد ك ّرس
بعضاً من استمرار االنقسام ،ولكنّ الحدث الثقايف الكبري الذي أسسته اإلنتلجنسيا األملانية بدءاً من جوتفريد هريدر إىل
هامبولت أعاد موضعة املسألة الثقافية يف قلب التحدي ،فكان ترسيخ النسبية الثقافية والدعوة إىل التم ّيز وإحياء الكفاءة
الثقافية هو ما أدى إىل تبلور األ ّمة الثقافية التي استولدت األ ّمة الدولة سنة  ،187124ويف أثناء ذلك كانت املسيحية من
حيث هي دين قد دخلت يف مراجعات عميقة ميكن تلخيصها يف نتيجة التقويض القوي للكاثوليكية الكنسية وبابوية
روما ،وتأويالت الكهنوت املؤسيس .وأصبحت الثقافة هي حدود األ ّمة وترميزها والفضاء الحيوي للفعل من حدّه
االجتامعي إىل حدّه السيايس.
كان أبرز ما حققه الفهم الثقايف يف تأسيس وإنتاج العامل االجتامعي للشعب يف التجربة الغربية هو القطع مع املفهوم
األصويل (اإلله األكرب) ،وتحييز اإلميان املقدّس ضمن فضاء مغلق يف عوامل شخصية توجد يف املجتمع بصيغة الضمن ،وال ب ّد
من اإلدراك ّأن هذا هو ما يعنيه مفهوم تأنس الدّيني ،فالفصل بني املصدر الفوقي وفاعليته يف عضوية املجتمع هو املنجز
األكرب يف ذلك ،فإذا اعتقد الفرد أنه حريص عىل مجتمعه ألنه متد ّين ،فالعربة بانسجام سلوكه يف النظام ،وليس مصدر
سلوكه إلاّ إحالة إميانية قد ال يحتاج إىل اإلعالن عنها ،فالفاعلية يف ّ
التوطن الثقايف للدّين ومتكني املتد ّين به من انتامئه
وعضويته يف النظام الثقايف هو جوهر التأنس ال ّديني ومفهومه ،ويؤدي ذلك إىل تعليق وتأجيل املقدّس اإلمياين من حيث
هو أصل ومصدر يف فضاء مخصوص له جدارة الوجود يف أفق أعىل يكف معه عن أن يكون ذا نزعة شمولية“ ،ففي كل
دين نجد يف الواقع أدواراً متاميزة وتراتباً بني هذه األدوار ،كام نجد فيه تفريقاً بني الوسط الداخيل الذي يكونه املجتمع
الديني ،والعالقات بني مختلف فئات األفراد املساهمني فيه وبني الوسط الخارجي املجتمع الدنيوي العلامين أو الدنس
الذي يرتسم املجتمع الديني يف نطاقه” 25.وإذا ما سئل يف ذلك عن إمكان التعايش واملواطنة يف تداخل الوسطنيّ ،
فإن
اإلجابة بالنفي ُتع ّد الخطيئة الفكرية التي ستحول دون املواطنة الثقافية ،وهي بالقطع ستصدر عن أصولية متطرفة أو
علامنية متطرفة ،وهام موجودتان دامئاً يف حالة اقتضاء حيث تنتفي الواحدة منهام بانتفاء األخرى ،ونفيهام هو ما حققه
العقل الثقايف الغريب يف سريورته العلمية واملعرفية.
لعل اعرتاضاً من طبيعة نقدية ومنهجية يف ظاهره سيطرح سؤاالً إشكاالً يقول ّإن األديان الشمولية هي دامئاً ذات
فعل تقوييض للثقافات وإعادة إنتاج نظامها الشارط للمواطنة يف أفقها ،والحقيقة ّأن االختالف بني طبيعة الدّين وطبيعة
 24ينظر :ريتشارد مينش ،األمة والمواطنة في عصر العولمة ،تر :عباس عباس ،منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ،2010 ،ص  91إلى 97
 25خليل أحمد خليل ،المفاهيم األساسية في علم االجتماع ،ط ،1دار الحداثة ،لبنان ،1984 ،ص 177
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أنثروبولوجيا الهو ّيةّ ،

الثقافة هو اختالف يف الحدود ،وهو ما يجعل السؤال بشكل تركيبي ،أي بصيغة أ ّيهام يحتوي اآلخر ،وهو ما يجيب عنه
الدين ذاته؛ الذي ال يبحث عن مؤمنني بالقهر وتلك طبيعته ،لكنّه يدفع مؤمنيه إىل التواطن الثقايف بصيغة ح ّد اإلميان مبا
ال يفسد أفق الثقافة ،وصحيح ّأن ذلك يحتاج إىل آلة الدولة وجهازها ،وهو ما يأيت بنيوياً يف التأطري واملنهجة ،والثابت ّأن
جدل الدّين والثقافة هو جدل تفاعيل تباديل ،حيث يسمح النظام الرتميزي للثقافة بإسهامات الديني ،كام يتحينّ الدّين يف
األفق الرمزي للثقافة ،وهو ما يعني أن الدّيني “يخلق ثقافة ،ضمنياً يف معظم األحيانّ ،
ألن الدّين معاش هو أيضاً كثقافة،
و”اإلسقاط” الثقايف للدّيني أمر ال مفر منه ،أل ّنه ما من مجتمع ميكنه أن يستقيم عىل مستوى معتقد واضح فقط ،وال
ميكن آللية الحكم أن تعمل إال إذا انترش الدّين املهيمن يف ثقافة ،أي يف منظومة رمزية وخيالية تربز النظام االجتامعي
والسيايس ،بيد أنها ال تجعل من اإلميان رشطاً للحياة املشرتكةّ .إن االمتثال وليس اإلميان هو الذي يقيم مجتمعنا :ويف هذا
26
يكمن كل الفارق بني طائفة ومجتمع”.
ّ
والـتوطن الثقافـي
ثالث ًا :مدنية الـدين

يؤكد املفهوم الرمزي للثقافة عىل العقيدة املشرتكة للنظام مبا هو فضاء للعيش ،ويفقد عند هذا الح ّد كل عنرص
من الثقافة مفهومه الخاص لصالح املفهوم األعىل للرتميز ،فيحقق التواصل ّ
توطناً للفاعلني من أعضاء املجتمع مبا يعني
ّأن الدّين ميتد يف الثقافة خارج رشطية أصوله املقدّسة ليعمل يف جهاز النظام ،وباملقابل تندمج كل العنارص مبوضوعية
يف جهاز النظام دون أن تعيق أو تكبح عنرصاً آخر ،ذلك هو األفق الذي ال يسمح إال مبنهج االنسجام والرتاكب العضوي
لجميع مواد الثقافة ،ويحتاج ذلك إىل ناظم للنظام ومنسق له؛ تلك هي املؤسسة السياسية ،التي توضع خطأ يف كثري من
األحيان منطلقاً وأساساً للنظام الثقايف ،والحقيقة أ ّنها نتيجة الكتامل الفعل االجتامعي من حيث هو حدث يف الثقافة،
ومعنى ذلك ّأن اشرتاط الدولة آلة وجهازاً يتم يف نهاية السلسلة وليس يف أ ّولها ،وبذلك نفهم مقولة “العصبية” عند ابن
خلدون؛ فالسياسة هي جهاز منهجي يشتغل عرب مؤسسات توجيهية إنجازية متلك الرقابة النقدية الذاتية والغريية ،وهي
ليست مطلقة إلاّ يف حالة وقوعها يف التقديس الذي تستصدره غالباً من الدّين ،وتلك كانت معضلة الخطيئة الدّينية
يف الحكم ،كام أخرب بها التاريخ ،وبهذا الفهم يقوم الدّليل عىل ّأن الحكم يف املدنية املعارصة ذو طابع عقيل ثقايف غري
منزّه وال هو مقدّس ،وعليه فهو مامرسة دنيوية إطارها العام نظام ثقايف نشأت عنه وتستمر باستمراره ،وبذلك فالثقافة
واملجتمع أسبق من السياسة والحكم ،فض ًال عن ّأن جميع املؤسسات هي نتائج لدينامية اجتامعية ،وبناء الدولة والحكم
ال ب ّد أ ّنه مؤسس عىل معطى جوهري من طبيعة اقتضائية؛ ذلك هو املجتمع املوجود بالفعل واملستغرق يف التواصل
عرب تدفقه يف السريورة التاريخية ،ويف هذا ال ب ّد ألي مجتمع يستولد الدولة أن يكون ممتلكاً لشخصية اجتامعية ،وهي
“االندماج بني الدائرة النفسية للفرد والبنية االجتامعية االقتصادية” .27وحتى تكون هذه الشخصية أفقاً لالنتامء ،وتبطل
التعصب الدّيني وتطرفه يف طلب الحكم ،فإ ّنها “يجب أن تشبع للكائن اإلنساين احتياجاته الدّينية التي هي جزء أصيل
من تكوينه .والدّين ( )...ال يعني نظاماً يتضمن مفهوماً معيناً لل ّرب ،أو ملعبودات بعينها ،أو حتى لنظام ينظر إليه
 26أوليفييه روا ،الجهل المقدس ،زمن دين بال ثقافة ،تر :صالح األشمر ،ط ،1دار الساقي ،لبنان ،2012 ،ص 177
 27إريك فروم ،اإلنسان بين الجوهر والمظهر ،تر :سعدون زهران ،سلسلة عالم المعرفة عدد  ،140الكويت ،1989 ،ص 126
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باعتباره ديناً ،وإنمّ ا  ..هو نظام للفكر والعمل تشرتك يف اعتناقه جامعة من الناس يعطى لكل فرد من الجامعة إطاراً
للتوجه وموضوعاً يك ّرس من أجله حياته”.28
هذا العقد االجتامعي ،مبفهوم جون جاك روسو ،هو جوهر املدنية وإطار املواطنة ،وجدير بالذكر ّأن ذلك كان فتحاً
أنرثوبولوجياً يف مقام السبق ،حني سأل يف مركب العامل املفتوح ّ
للتوطن بني أكرث من دين أو طائفة أو عرق ،وبالجمع بني

اإلنسانيات وعلوم االجتامع والفلسفات الوضعية ،رفدت السياسة يف تدوير مفاهيمها عرب نسق تركيبي وانتهت إىل صياغة
الحكم يف رشطه الثقايفّ ،
ووطنت اجتامعية الفرد وتاريخيته بشكل عرب ديني transreligion؛ وهو ما سمح مبقولة مدنية
الدّين عرب تأنسه ،فكان التم ّييز بني العقائد املقدّسة للدّين ،وبني حضوره يف املجتمع والدولة ،هو حاصل التمييز بني
فوقية اإلميان وتوطن الثقافة ،ولذلك “من شأن الدولة أن يكون لكل مواطن دين يحبب إليه واجباته؛ ولكن عقائد هذا
ال ّدين ليست من شأن الدولة وال من شأن أعضائها إال بقدر ما لهذه العقائد من صلة باألخالق والواجبات التي ينبغي
عىل معتنقها أن يؤديها تجاه غريه ،عدا ذلك ميكن لكل شخص أن يتخذ لنفسه من اآلراء ما يروقه ،من دون أن يحق
لصاحب السيادة ،وهو الذي ال كفاءة له البتة يف اآلخرة ،كائناً ما كان ،مصري الرعايا يف الدار اآلخرة ال شأن له بأمرهم
رشيطة أن يكونوا مواطنني صالحني يف الحياة الدنيا” 29.وهذا ما يس ّميه روسو “اإلميان املدين” الذي يرعاه ويضبطه
صاحب السيادة ،ال عىل أنه عقائد دينية ،بل عىل أ ّنه ألفة اجتامعية .Sociabilité
لقد قام املجتمع املدين الغريب عىل مبدأ فك الخصومات بني الدّيني يف قهريته املقدّسة وبني العقل الخالص يف ماديته
املطلقة ،وحني حصل االتفاق عىل تعليق جميع الصدامات من ناحية فكرية ،قامت الدولة يف تنظيم منهجي سيايس
عىل ترصيف شؤون املواطنة يف األفق الثقايف للمفهوم ،فكان تأنس الدين Humanisticموجة قامت عىل تعديل الدّين
التسلطي authoritarianوالذي يف الغالب استولد تسلطه من تأويل عنيف للمقدّس ،30أو هو قدّس حزباً أو عرقاً أو أ ّمة؛
مبا يعني ّأن الخلل يف فعل التقديس ذاته ال يف طبيعة ما هو مقدّس ،وينسحب ذلك عىل مقدسات هي يف أصلها من
طبيعة دنيوية كام يفعل بعض غالة التطرف اآلن .ويستدرك يف هذا السياق أمر يف غاية األهمية يف مفهوم مدنية الدّين
واملواطنة الثقافية ،وهو ّأن متدين املواطنة وتوطني املدنية ال يعني مطلقاً العنف بأشكاله ال سيام الرمزية منه ،فال نجد
عىل مدى املجتمع املدين توافقاً عىل استعامل العنف يف نظام الثقافة الرمزي ،وال يجد أسلوب التتفيه والتحقري موافقة
واتفاقاً من الفاعلني املواطنني يف الثقافة وجهازها السيايس ،ذلك ّأن الحرية ،مبا فيها حرية املعتقد ،محدودة يف نظام
الحق ومحكومة من أسفل باالحرتام الثقايف ومن أعىل بسلطة القانون“ ،فدولة القانون ( )Rechtsstaatهي وحدها التي
تستطيع أن توفق بني استقاللية الفرد األخالقية ومتطلبات النظام العام ،حيث يقتيض العقل أن تتحكم املعايري بالعالقات

 28المرجع نفسه ،ص 127
 29جون جاك روسو ،في العقد االجتماعي أو مبادئ القانون السياسي ،تر ،وتق :عبد العزيز لبيب ،ط ،1المنظمة العربية للترجمة ،لبنان ،2011 ،ص
241
 30إريك فروم ،الدين والتحليل النفسي ،تر :فؤاد كامل ،د ط ،مكتبة غريب ،مصر ،1999 ،ينظر ص ص  36ـ 39

132

الدين ومفهوم المواطنة الثقاف ّية
أنثروبولوجيا الهو ّيةّ ،

اإلنسانية وتحل النزاعات العامة الكل ّية “للفريضة املنطقية” .فأي قاعدة للسلوك تتيح للفرد أن يعيش بحرية ،ويحرتم يف
الوقت نفسه حرية اآلخرين هي يف منزلة “الحق””.31
كان وجود الدولة وحصولها حدثاً يف سلسلة متامسكة وعضوية من األحداث؛ فبدءاً من املراجعات الفكرية ملفهوم
القداسة واإلجابة الثقافية يف مد األفق نحو املعنى الرمزي للوجود االجتامعي ،مروراً بالصياغات املنهجية واإلنجاز العميل
للتمييز بني اإلميان الدّيني والعمل االجتامعي ،وصوالً إىل بناء الجهاز الناظم لهذه املواضعات يف شكل الدولة وآلة
القانون ،عرف املجتمع الغريب حدّه األدىن والقاعدي لالنتامء والتواصل العميل له ،فلم يعد الدّيني رشطاً قهرياً وال برنامجاً
سياسياً واجتامعياً ،كام مل يعد إلغاؤه هو املرشوع والغاية ،وذلك ّ
ألن الحاجة الروحية للفرد االجتامعي غري قابلة لإللغاء
من حيث هي جذرية يف تكوين اإلنسان وتحقيقه ثقافياً واجتامعياً ،ولكن بضبطها يف اتجاه انصهاره وانسجامه داخل
األفق املعنوي الرمزي للثقافة ،وهو ما يرشحه ويؤكده بقاء اإلميان يف جوهر الفرد سواء بوعي وإدراك أو يف ال شعوره
الجمعي ،فمث ًال ال مي ّثل عدد الالمؤمنني يف بريطانيا سوى عرش املواطنني ( ،32)10%كام بلغ عدد الذين يؤمنون باإلله
ويق ّرون بالدّين يف الواليات املتحدة نسبة الثامنني يف املئة ( ،)80%وبتعبري مريسيا إلياد  ،Mercia Eliadفغري املؤمنني هم
مامرسون للدّين دون وعي منهم ،و ُيع ّد هذا فص ًال انتهى عنده الجدل الهدّام يف ثنائية الصدام التقوييض يف توهم تقابل
خاطئ بني دين وإلحاد أو بني إميان وكفرّ ،
ألن الواقع العميل للمجتمع املدين وجهازه السيايس موجودان يف أفق مواطنة
ثقافية ال مت ّثل فضاء تصادمياً ،وإ ّمنا هو فضاء تواصيل لالنتامء.
رابع ًا :اإلسـالم ثقافي ًا ومعضلة التيه التأويـلي

ما زال الواقع اإلسالمي محتدماً بالرصاعات التأويلية ،ومشحوناً يف مساحة حرجة داخل بنيته الثقافية والسيسيولوجية،
ّ
ولعل ما هو مطروح ويطرح يف الجدل الدّيني الثقايف للفهم وبرامجه ومشاريعه ،يعبرّ عن معضلة حقيقية مازال فيها
سؤال املاهية هو املهيمن ،كام يخرب الوضع الفكري عىل عمومه بانفصام حاد بني واقع الجامهري والنخب العلمية
والسياسية ،والحقيقة ّأن الحلقة الثقافية من الضعف مبا ال يؤهلها لالشتغال يف رأب الصدع ،وتثوير التواصل اإليجايب لكف
التناقض وفك الصدام ،غري ّأن العجب يكمن يف ثنائية النخب والعامة؛ بني من يفرتض أ ّنهم عقول الجمهور وبني الجمهور
نفسه ،ففي حني ما زالت هذه العقول يف قراءاتها التأويلية املنتجة للفهم تتعاىل عىل الواقع العميل للنّاس وفضائهم
االجتامعي ،وتكفر بأنرثوبولوجيا “املالحظة باملشاركة” ،ينخرط الجمهور يف قراءات عملية أكرث فعالية وميارس نقداً ذاتياً
صيانياً ملشكالت كربى ،وإال كيف نفسرّ مث ًال تصويت الشعب الجزائري بأغلبية ساحقة عىل قانون املصالحة والسلم بعد
كارثة حقيقية كان سببها التأويل العنيف للدّين؟
خاصة هو البعد الثقايف لفعل التواطن واالنتامء ،فجهة تبحث عن مجتمع
ّإن أكرث ما تلغيه النخب اإلسالمية والعربية ّ
نقي وخالص باملعنى الديني ،ويف املقابل تبحث جهة أخرى باسم الالئكية أو العلامنية عن مجتمع دنيوي خالص ومطلق
 31جون إهرنبرغ ،المجتمع المدني ،التاريخ النقدي للفكرة ،تر :علي حاكم صالح ،حسن ناظم ،ط ،1المنظمة العربية للترجمة ،لبنان ،2008 ،ص 226
 32أنتوني غدنز ،علم االجتماع ،تر :فايز الصياغ ،ط ،1المنظمة العربية للترجمة ،لبنان ،2005 ،ينظر ص 577
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ليس فيه أي إميان وأي مقدّس ،فهل هذا يستقيم؟ وهل هو الطريق إىل مجتمع املواطنة؟ ّإن حدوث الخطيئة الفكرية
نتيجة ملسارين أحدهام أفقي واآلخر عمودي؛ أ ّما األفقي فهو عدم الفهم ّأن التعصب الدّيني والالديني هام عىل قدر
سواء من األصولية ،ففصل اإلميان عن العمل يعني بناء فضاء للتواصل ،وذلك هو أفق الثقافة والداخل إليه ال ب ّد أن
يرتك هدف اإللغاء عند حدود فضائه الشخيص أو الفئوي ،أل ّنه يطمح إىل مستحيل ،أو هو سيتوسل العنف والهدم .أ ّما
املسار العمودي فهو حالة االنفصال واالنفصام لدى النخب من الجهتني (من يس ّمون بالدين ّيني ومن يتسمون بالعلامنيني)
عن واقع الجامهري وعاملهم الثقايف ،وذلك منشأ عالقة النفور بني الجمهور وعقوله النخبوية ،...فالرصاع والصدام ساموي
بامتياز يحدث يف منطقة معزولة عن الجامهري ،ولكنّ الغريب أنه يحدث باسمها وهي مل تفوض أحداً ،وهذا ما جعل
كل املعارك الدونكيشوتية بني ال ّدين والالدين ليس لها صدى غري تهكم وال مباالة ،ومفهوم ّأن الرصاع غري ذي جدوى
يف تحريك الجامهري أو تهييجها ألنه قرئ يف األوساط الح ّية للثقافة الشعبية التحتية عىل أ ّنه رصاع عىل امتالك الدولة
وحيازة الحكم.
تق ّر القراءات االستقصائية للدّين اإلسالمي بأ ّنه لعب دوراً ثقافياً مهماّ ً يف إنتاج وبناء فضاءات التواصل يف املواطنة،
توسع يف ثقافات مختلفة وذات أصول تاريخية متعددة،
وما تح ّوله إىل جهاز الدولة إال نتيجة لذلك ،فاملعلوم ّأن اإلسالم ّ
وكان ض ّمه لها غري مرشوط باإلميان ،حيث كانت الرشائع اإلسالمية تعرض يف سياق الفتح وللناس أن يدخلوا فيها أو يبقوا
عىل دينهم ،وكانت الدولة يف تأسيسها غري قامئة عىل الجامعة الدينية اإلسالمية ،بل كان االختيار هو املنهج واألسلوب؛
نقصد اختيار الرشيعة ،فلم يكن الجرب أو اإلرغام منهج اإلسالم ،وامتد األفق يف االنتامء خارج الحرص اإلمياين ،وهو ما يعني
بقاء الناس يف دينهم وانضاممهم إىل وطن جديد يستوعب ديناً أو أدياناً ،ولكن يف ثقافة متآزرة ،وهو ما يعنيه التوصيف
الذي م ّيز بني “أ ّمة اإلميان” ذات املرجع الدّيني“ ،وأ ّمة املواطنة” ذات املرجع االجتامعي ،33ومل يكن العنف أ ّياً كان
مسماّ ه منهجاً لتوسع الدين اإلسالمي ،بل الدعوة والرتغيب ،ويف التاريخ شواهد تنأى عن الحرص تخرب وتؤكد ّأن الهدم
واإللغاء مل يكن مبدأ وال سياسة للمجتمع أو الدولة يف اإلسالم ،فكم هم الذين بقوا عىل دينهم يف آلية التنظيم السيايس؟
وكم كان لهم من إسهام يف عامرة الحضارة اإلسالمية؟ مماّ يدّل عىل مواطنتهم وفعاليتهم يف التواصل مبعناه الثقايف أ ّوالً
ِّين َق ْد َت َبينَّ َ ال ُّر ْشدُ ِمنَ ال َغ ِّي»( ،)*34وقوله تعاىل:
والسيايس تالياً .فالدّين الحقّ كان رصيحاً يف تحقيق اآلية“ :ال إِ ْك َراهَ فيِ الد ِ
“ َو ُق ِل ا ْل َحقُّ ِمنْ َر ِّب ُك ْم َف َمنْ َشا َء َف ْل ُي ْؤ ِمنْ َو َمنْ َشا َء َف ْل َي ْك ُف ْر”( ،)**35وهكذا فاإلميان الدّيني حرية واختيار ،ولكن هل عضوية
املجتمع والوجود الحيوي الف ّعال للفرد فيه حرية واختيار كذلك؟
م ّرة أخرى ن ّذكر بالتأويل العنيف للحرية وعدم حدّها بضوابط تحفظها وتجعلها إيجابية ،فالحرية قضية كل ّية متتد
للمنتمني فضاء مواطنة؛ موحد يف أفقه الثقايف خاضع آلليات التنظيم املدين مراقب بجهاز السياسة (الدولة  /القانون)،
وهو فضاء عميل متحقق ال غيبي أو فوقي ،مأخوذ بجدلية الفعل ال بجدلية النوايا ،وبذلك يعني خرقه إدخال إميان ما
سواء كان دينياً أو غري ديني يف دواليب حركته ،ولعل وصف ذلك باالغرتاب عن مفهوم الثقافة واالجتامع واملدنية هو
 33محمد عمارة ،الدولة اإلسالمية بين العلمانية والسلطة الدينية ،ط ،1دار الشرق ،القاهرة1409 ،هـ ،1988 / ،ينظر ص 65
 * 34القرآن الكريم ،سورة البقرة ،اآلية 256
 ** 35القرآن الكريم ،سورة الكهف ،اآلية 29
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ما يصلح يف التحديد ،فإ ّما «اغرتاب من الدين» وهو رفض جميع شؤونه ونقدهاً تقويضاً ،وإ ّما «اغرتاب يف الدين» وهو
االنغالق داخله ورفض جميع ما خالفه ،36وهو ما جعل من تأويل الدّين خاضعاً لرغبة يف السيطرة والهيمنة وتسويغ
سلطة ليست من الدّين يف يشء ،وقد فتح هذا التأويل مجاالً معقداً من الفعل ور ّد الفعل ،حتى قيل ّإن «الفقهاء عاجزون
عن إدراك حقيقة عرصهم وعن استشفاف املستقبل ،وهم حريصون عىل امتيازاتهم ومصالح الحكام ،يحبسون النبوة
املحمدية يف املايض ،متخ ّيلني بذلك أنهم مينحونها حياة دامئة ،من دون أن يدركوا أنهم بفعلهم هذا إمنا يقتلون حيويتها
الروحانية قت ًال ،ويقايضون ما هو خالد فيها بحياة شكلية شبيهة بحياة املومياء املحنطة ،متخذين من املسلمني رهائن
لتغطية طروحاتهم األصولية ،قاطعني العامل اإلسالمي عن ماضيه وعن مستقبله يف آن واحد».37
لقد كان الفعل ور ّد الفعل يف مشكلة الدّين وتأويل فهمه يف مستوى السياسة والتاريخ قارصاً عن تحصيل مدى ألفق
االتفاق ،ومن أهم الدوافع يف ذلك كانت القراءات اإلسقاطية عن التاريخ الغريبّ ،
وكأن التناظر هو املرآة التي ال بديل
عنها ،فالقرآن هو اإلنجيل ،واملسجد هو الكنيسة ،والفقيه هو الكاهن ،والحاكم هو اإلقطاع ،إىل آخر التناظر ،مبا يصري
إىل اعتبار املسلم هو الكاثولييك ،وكل مفكر هو جاليليو ،فهل هذا صحيح وسليم ،وهل هو استنساخ ال ب ّد منه وال بديل
عنه؟ فحني يقول نرص حامد أبو زيد ،يف فصل «التوحيد بني الفكر والدين» ّإن واقع اإلسالم كام  -يحمله أصوليوه  -هو
يوحد بني الفكر والدّين ويلغي املسافة بني الذات واملوضوع ،وهو يقدّس الرتاث ويرفع نصوص السلف إىل
الفساد يف أ ّنه ّ
مرتبة الوحي ،وينخرط يف اليقني والحسم القطعي ،ويهدر البعد التاريخي ويتجاهله ويبيك عىل املايض الجميل .38فإ ّنه ال
ب ّد أن يناقش نرص حامد أبو زيد يف سؤاله :أمل يجد غري هذا؟ أم أنه مل يرد أن يرى غري هذا؟ وكيف إذن وجدت االشرتاكية
وإيديولوجيتها سندها يف اإلسالم عقائداً ورشائع وسرية وتاريخاً ،فالخليفة لقب استحق فقط للرسول محمد صىل الله عليه
وسلم .وأ ّما ما دونه فهي إمارات عىل املؤمنني .39أم ّأن األمر ليس إال تأوي ًال استنبتته يف الغالب تجارب اغرتابية تنتمي إىل
سياقات ليست من داخل اإلسالم ،فيصبح األمر اقتضاء ورضورة ر ّداً للنتيجة الجاهزة عىل مقدمتها الجاهزة.
ّإن أكرث ما استولد العنف التأوييل يف مناقشة ال ّدين اإلسالمي واألحكام الصادرة فيه ،كان فقدان األفق الثقايف
للمواطنة أو انعدامه ،حيث بقيت الجامهري خارج ّ
كل حسابات النخب املتخندقة مع أو ضد ،وآل األمر إىل تهويم قابل
بني الطبقات والطوائف يف شكل حشد جاهز للصدام ،ومتحفز له ،40وهو ما جعل الرصاع عىل الدولة وجهاز الحكم عقيدة
وتم بذلك االعتداء
سياسية تشتغل يف تفتيت البنى الثقافية وتح ّول رموزها إىل أدوات للرصاع وتفكيك نسقها الرتكيبيّ ،
املسجل يف وقائع املواطنة للمجتمع اإلسالمي بقصد إلغاء أي مرجعية تفرتض سياقاً مخالفاً للغرب ،والعجيب
عىل التاريخ ّ
 36د .حليم بركات ،االغتراب في الثقافة العربية ،متاهات اإلنسان بين الحلم والواقع ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان ،2006 ،ينظر ص125 :
إلى 141
ً
معطلال؛ العالم اإلسالمي ومعضلة الفوات التاريخي ،تر :حسين قبيسي ،ط ،1دار بترا للنشر والتوزيع ،دمشق ،2008 ،ص
 37فريدون هويدا ،اإلسالم
195
 38نصر حامد أبو زيد ،نقد الخطاب الديني ،ط ،2سينا للنشر ،مصر ،1994 ،ينظر76 :وما بعدها
 39خالد محي الدين ،الدين واالشتراكية ،دط ،دار الثقافة الجديدة ،مصر ،دت ،ينظر :ص  59وما بعدها.
 40خليل أحمد خليل ،سيسيولوجيا الجمهور السياسي الديني ،ينظر ،ص 317

135

الدين والهو ّية بين ضيق االنتماء وسعة اإلبداع

ّأن ذلك حدث بتواطئ من الجهتني ،وإال فكيف يفسرّ استغالل الغرب ذاته لألصولية اإلسالمية يف مشاريعه اإليديولوجية
41
والسياسية واالقتصادية وال ّلعب بالدّين وخطابه يف ساحة دول مجتمعاتها مسلمة يف أغلبها؟
يجب إعادة صيانة األفق الثقايف وتشغيل نظام املعاين يف إنتاج مواطنة تحرتم الدّين يف العيش املشرتك الذي هو
الحي والحيوي ،وال يتم ذلك يف بقاء الثنائية ديني/علامين عىل ما هي عليه من التصادم ،وإنمّ ا يعاد ترتيبها أفقياً
النسيج ّ
تسجل يف بطاقتها دين الفرد االجتامعي ،ولكنّها
وتجاورياً داخل عامل ثقايف موح ّد ليس للعنف إليه من سبيل ،فاملواطنة ال ّ
تسجل عمله وفعاليته يف استمرار املجتمع ورقيه ،كام ال ب ّد أن تخرج السريورة النقدية يف الدّين عن الشخصنة ،وتنظر إىل
ّ
األفق الواسع لقيم العقل واإلميان يف تآزرهام لصالح بناء نظام ّ
للتوطن والتواطن وصيانته ،ويف الوقت ذاته عىل النخب أن
ّ
تكف عن تسفيه الجامهري واحتقارها والتعايل عليها ،أل ّنه ويف نهاية األمر تلك الجامهري هي محور معادلة املجتمع املدين
ودميقراطيته ،وليس املطلوب حشدها يف تقاطب بني إميان وكفر ،كام ليس املطلوب تعريفها بالشعائر ،ولكنّ املطلوب
هو إقامة العدل بتعبري املفكر صادق النيهوم ،وبناء مجتمع للمواطنة ،42وهو ما تصدّقه الدعوى ذاتها يف شأن املجتمعات
املركبة التي م ّثلت مشاريع اندماج وتراكب وتحالف يف سياق املصلحة ،ومنه ما نجده لدى مالك بن نبي يف تأسيس
فكرة األفروآسيوية ،التي يرى أ ّنها يجب أن تبنى عىل مبدأ إيجايب «عىل ألاّ يكون يف جوهره دينياً ،وحتى ال نخلع عىل
الفكرة صفة (الكتلة) الدّينية».43
ّإن االنطالق من النسبية الثقافية ،وموضعة املواطنة يف األفق األعىل للمركب الثقايف ،وفهم ذلك يف حدود املنطلق
واملقتىض ،يبني انتامء دينامياً منسج ًامّ ،
ويعطل كل تع ّلق مبستحيل العقل املؤ ّيد ،ويصبح نقاء املامرسة الفقهية لإلسالم
مع ّلقاً عىل اإلميان املقدّس ،ولكن هو ذاته ما يجعل من آفة «التظاهر» عام ًال إيجابياً؛ فالتزلف والتك ّلف الذي هو تق ّرب
املتوجه إىل
إىل النّاس بالدّين أل ّنه دائرة انتامئهم ظاهرتان يف املجتمع عىل جهة االنسجام ،وهام عىل خالف «الترصف»
ّ
النفس ،وهو ما يجب إخراجه من املجتمع.44
فبعكس مقولة طه عبد الرحمن هذه من الدنيوي إىل الدّيني يصبح العقل املؤ ّيد مستحي ًال ،وتصبح آفة التظاهر
إيجابية يف املامرسة االجتامعية ،فالثقافة بهذا تستغرق الدّين وليس العكس يف مطلوب املواطنة التّي ليست هي التعبد،
وهو الرتتيب الذي يسمح بقيام املجتمع املدين ودولة املواطنة ،وتصبح إ ّذاك الدولة هي «دولة العدل وليس دولة الفضيلة،
ّ
ألن الفضيلة كالهداية ال تدخل يف صالحيات الدولة ،وإنمّ ا تدخل يف صالحيات املجتمع املسلم الذي يعالج هذه القضايا
من منطلق إميانه بالقيم التي يقوم عليها التأسيس الجديد ،وهي قيم اإلنسان ،الحرية ،املعرفة ،العدل ،الخري».45
 41محمد أبو القاسم حاج حمد ،أبتسمولوجية المعرفة الكونية ،إسالمية المعرفة والمنهج ،ط ،1دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان1425 ،هـ/
2004م ،ينظر :من ص  5إلى ص 10
 42الصادق النيهوم ،إسالم ضد اإلسالم؛ شريعة من ورق ،ط ،1رياض الرياس للكتاب ،لندن ،1994 ،ينظر :ص ص 31- 21
 43مالك بن نبي ،مشكلة الثقافة ،تر :عبد الصبور شاهين ،ط ،4دار الفكر ،دمشق ،1984 ،ص 105
 44طه عبد الرحمن ،العمل الديني وتجديد العقل ،ط ،2المركز الثقافي العربي ،المغرب ،1997 ،ينظر ص  79إلى 89
 45جمال البنا ،تجديد الخطاب الديني وإعادة تأسيس منظومة المعرفة اإلسالمية ،منتدى مكتبة اإلسكندرية ،د.ت ،ص 264
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خاتمة:

ال ب ّد للدّيني أن يعيد التفكري يف ذاته داخل نسق نقدي يؤول إىل وظيفته الحقيقية والتي هي بناء املجتمع مبفهوم
فضاء العيش والتواصل ،والذي فيه حصول التوافق يف املشرتك الرمزي ،وبالدرجة ذاتها عىل االتجاه النقيض الذي يسعى
إىل إلغاء الدّيني  -أ ّياً كان مسامه  -أن يعيد صياغة مرشوعه مبا يجعله يق ّر ّ
بأن إميان الفرد بدين ما ومبقدساته ال يش ّكل
عائقاً يف سبيل االنتامء العضوي والف ّعال إىل مجتمع حيوي ودينامي ،ما دامت الوظيفة الرمزية أفقاً أعىل له .ولحصول
هذا الفعل ولتحقق نتائجه ال ب ّد أن يكون الهدف هو املواطنة الثقافية من حيث هي مقدمة رشطية للمواطنة السياسية،
وال ب ّد من اعتبار الثقافة أفقاً تتصالح فيه جميع الخالفات وتتحول إىل اختالفات متكاملة تر ّكبها اإلنجازات العملية للفهم،
ويدفع بها العمل التحتي للعيش نحو آفاق االستمرار ،ويف هذا :أليس عجيباً أن العا ّمة ،باصطالح النخب ،هم املواطنون
الذين يتواصلون مبنأى عن ثنائية (مؤمن  /كافر) ،ويبارشون مامرستهم الح ّية تداولياً بالسؤال يف الوظائف اإلنجازية
لألفراد ،دون عنف السؤال عن تطبيق الرشائع من عدمه؟
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الهو ّيات القاتلة:

قراءة في االنتماء والعولمة
حمدي بشير
(مصر)

مثة جدل صاخب حول مفهوم الهو ّية وتجلياتها ورهاناتها يف عاملنا املعارص ،ما يجعلها من املوضوعات البحثية
الشائكة ،التي يرتبط البحث فيها بدراسة الرصاعات مبختلف مستوياتها .وقد شهدت اهتامماً أكادميياً وبحثياً متزايداً من
جانب مراكز األبحاث والجامعات خالل اآلونة األخرية ،لكنها مل تشمل حتى اآلن الكثري من الجوانب البحثية والقضايا
الهامة ،التي ما تزال بحاجة إىل املزيد من البحث والدراسة ،وخاصة تحليل مفهوم الهو ّية يف حد ذاته لدى الفرد
والجامعة ،وتأثريه عىل اندالع الرصاعات ،وال أعتقد ّأن بحثاً يف أسباب وتسويات الرصاعات املعارصة ميكن أن ينجز دون
أن يرتك إىل موضوع الهو ّية ،فهي مدخل لدراسة وبحث تلك الرصاعات ،ومحور لدراسة التسويات املمكنة للخروج من
براثنها وأتونها.
ومن هنا يأيت االهتامم بعرض هذا الكتاب ،وعنوانه“ :الهو ّيات القاتلة :قراءة يف االنتامء والعوملة” ،الذي يعترب من
أهم الدراسات الهامة التي تناولت موضوع الهو ّية ،وقد عالج الكثري من اإلشكاليات والتساؤالت التي طرحها هذا املرشوع
البحثي ،وعنوانه“ :الدين /التدين والهو ّيات القاتلة :رهانات ورؤى يف استعادة الهو ّيات اإلنسانية” ،وهو يركز عىل دراسة
الرصاعات الدينية التي تثار نتيجة فرض معتقدات خالصية بدافع فرض منط فهمي ومعايش عىل اآلخر.
وهنا تكمن أهمية هذا الكتاب الذي يركز عىل دراسة تأثري مفهوم الهو ّية لدى الفرد عىل اندالع الرصاعات ،فاملشكلة
ثم يبحث هذا الكتاب يف العوامل التي تؤدي
ليست يف الهو ّية يف حد ذاتها ،وإمنا يف فهم الفرد لهويته وعنارصها ،ومن ّ
إىل ظهور الهو ّية القاتلة ،والذي تحاول السطور التالية الوقوف عىل مضامينه ،والبحث عن إجابة عماّ يثريه من تساؤالت
حول الهو ّية القاتلة.
وقد توزعت محاور هذا الكتاب عىل مقدمة ،وأربعة أبواب رئيسة متتالية“ :هويتي وانتاميئ” ،و”عندما تأيت الحداثة
من اآلخر” ،و”زمن القبائل الكوكبية” ،و”ترويض الفهد” ،ثم الخامتة.
والسؤال املحوري الذي يسعى املؤلف لإلجابة عنه هو :ما هي الهو ّية؟ ومتى تتحول إىل هو ّية قاتلة؟ وكيف ميكن
ترويضها؟ وهذا السؤال يتفرع منه مجموعة من التساؤالت الفرعية:
ـ ملاذا يرتكب العديد من األشخاص اليوم جرامئهم باسم هويتهم الدينية أو اإلثنية أو القومية وغريها؟
ـ هل كان األمر عىل هذا النحو منذ فجر العصور أم ّأن هناك حقائق خاصة بعرصنا؟
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ـ هل االنتامء اإلثني أو الديني يؤدي يف حد ذاته إىل القتل؟
ـ ما تأثري العوملة عىل الهو ّية؟
ـ ما الذي يجعل األفراد من كل األصول ويف كل أنحاء العامل يعيدون اكتشاف انتامئهم الديني ،ويشعرون بأنهم
مدفوعون إىل تأكيده بطرق مختلفة؟
ـ كيف يتم ترويض الهو ّية القاتلة؟
يتمحور هذا الكتاب إذاً حول تفسري الهو ّية القاتلة ،ففي مقدمة الكتاب يتحدث املؤلف عن مفهوم الهو ّية وعنارص
املفهوم ،ويسوق الكثري من األمثلة التي توضح وترشح وجهة نظره ،ويعرض يف البداية لبعض الرؤى والتعريفات
التمهيدية ملفهوم الهو ّية ،ويتساءل ملاذا يرتكب العديد من األشخاص اليوم جرامئهم باسم هويتهم الدينية أو اإلثنية أو
القومية وغريها؟ هل كان األمر عىل هذا النحو منذ فجر العصور أم ّأن هناك حقائق خاصة بعرصنا؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،يبدأ املؤلف يف البداية بتحديد مفهوم الهو ّية ،فهي تتلخص لديه ىف مقولته :هويتي هي
ما يجعلني غري متامثل مع أي شخص ،فال يوجد كائنان متامثالن ،حتى لو تم استنساخ شخص من آخر فلن تكون هذه
النسخ متشابهة إال لحظة والدتها يف أحسن األحوال ،إذ تصبح مختلفة منذ أنفاسها األوىل ،وهذا يعني ّأن لكل فرد هويته
الفريدة التي متيزه عن اآلخرين.
ثم يوضح بيشء من التفصيل ّأن الهو ّية ٌ
مركب ال يتجزأ ،وهي تتكون من عنارص مختلفة ،مثل االنتامء إىل
كل
ٌ
تقليد ديني ،الجنسية ،االنتامء اللغوي ،اإلثني ،مجموعة العمل واملهنة ،العائلة ،العشرية ،فريق ريايض....إلخ .وال يجب
عىل اإلنسان أن يحدد هويته بانتامئه لعنرص واحد ،ويرى ّأن اإلنسان يلجأ إىل تحديد انتامئه بأكرث عنارص هويته عرضة
للخطر ،ويقول:
“تتشكل هو ّية كل شخص من جملة من العنارص ال تقترص بالطبع عىل تلك املدونة يف سجالت رسمية ،هناك بالتأكيد
بالنسبة إىل الغالبية العظمى من الناس االنتامء إىل تقليد ديني ،وإىل جنسية وإىل مجموعة إثنية أو دينية أو لغوية ،وإىل
عائلة أكرث أو أقل اتساعاً ،وإىل مهنة ومؤسسة ووسط اجتامعي ما ،....ونستطيع أن نستشعر بانتامء ،أكرث قوة أو أقل،
إىل ريف أو قرية أو حي أو عشرية أو فريق ريايض أو مهني أو إىل جامعة من األصدقاء ،إىل نقابة أو رشكة أو حزب أو
رابطة أو رغبة ،أو جامعة من األشخاص ميتلكون األهواء ذاتها أو امليول الجنسية ذاتها أو العاهات الجسدية ذاتها ،أو
الذين واجهوا األديان ذاتها”.1
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ويوضح ّأن من أهم خصائص هذا املفهوم ،أي الهو ّيةّ ،أن عنارصه غري ثابتة ،فهي متغرية ،تتغري مع الزمن والترصفات
بعمق .ويقول ّإن الهدف ليس اكتشاف الهو ّية ،وإمنا البحث يف الذاكرة عن أكرب عدد من عنارص الهو ّية ،وجمعها وترتيبها
وعدم إنكار أيٍّ منها .فاالنتامء إىل العديد من هذه العنارص مثل الجنسية واللغة والدين ...إلخ ،هو الذي يؤكد هذه
الهو ّية بدرجة أكرب .ولدى كل فرد هو ّية فريدة ومركبة ،وهي ال تستبدل وغري قابلة للخلط ،وال تبقى الهو ّية م ّرة وإىل
األبد ،فهي تتشكل وتتحول عىل طول الوجود.
ويؤكد ّأن مفهوم الهو ّية مفهوم مطلق وليس نسب ّياً ،ويرضب العديد من األمثلة التي تؤكد ذلك ،فالعنرص األهم يف
هو ّية الطفل الذي يولد يف نيجرييا هو كونه ينتمي إىل اليوروبا أو الهوسا وليس كونه أسود أو أبيض ،عكس معنى الهو ّية
ىف جنوب أفريقيا ،فالعنرص األهم ىف الهو ّية كون الطفل أسود أو أبيض أكرث من االنتامء إىل الزولو أو الكزوسا األقل أهمية،
والحال أيضاً يف الواليات املتحدة األمريكية ،فاألصل العرقي عند البيض هو املحدد األكرث أهمية يف الهو ّية.
ثم ينتقل املؤلف إىل نقطة هامة ومحورية يف هذه الدراسة ،وهي ما إذا كان االنتامء اإلثني أو الديني يؤدي يف
حد ذاته إىل القتل ،ويجيب بالنفيّ ،
ألن االنتامء اإلثني أو الديني ال يوهب للقتل ،ويرى ّأن كل جامعة إثنية مهام كان
شعورها باالضطهاد أو بالخطر ضئي ًال فستميل إىل إنتاج قتلة يرتكبون أبشع املجازر مقتنعني أنهم بذلك يستحقون السامء
وإعجاب أقرانهم.
ويؤكد إذا كان البرش يف كل الدول وكل الظروف يتحولون بسهولة إىل قتلة ،وإذا كان املتعصبون من أي جنس
قادرين بهذه السهولة عىل فرض أنفسهم بوصفهم املدافعني عن الهو ّية ،فذلك ّ
ألن املفهوم القبائيل للهو ّية هو املفهوم
الذي مازال سائداً ىف العامل كله ،وهو الذي يه ّيئ ملثل هذا االنحراف ،فهو مفهوم موروث من رصاعات املايض ،التي ميكن
أن تستمر بقلة املخيلة أو باال ْن ِقياد ،فتساهم هكذا ال إرادياً يف املآيس التي ستثار غداً بشكل حقيقي.
ثم يصل املؤلف بالقارئ إىل تحديد اللحظة التي تتحول فيها الهو ّية إىل هو ّية قاتلة ،عندما يع ّرف الهو ّية القاتلة بأنها
الهو ّية التي تختزل يف انتامء واحد ،الذي يضع الفرد يف موقف متحيز ومتعصب وأحياناً انتحاري وقاتل ،وهذا االنتامء
يجعل رؤيته للعامل مشوهة ،ومن ثم تتحول هذه الهو ّية إىل هو ّية قاتلة ،ومن خالل ذلك ميكن أن نتخيل كيف يدفع
األفراد إىل أسوأ أنواع التطرف .ويقول:
“أتحدث منذ بداية الكتاب عن هو ّيات قاتلة ،وال يبدو يل ّأن هذه التسمية مبالغ فيها ،ذلك ّ
ألن املفهوم الذي
أفضحه ،والذي يختزل الهو ّية إىل انتامء واحد ،يضع الرجال يف موقف متحيز ومتعصب ومتسلط ،وأحياناً انتحاري،
ويح ّولهم إىل قتلة ،وإىل أنصار لقتلة”.2
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ويرى ّأن هؤالء عندما يشعرون ّ
بأن اآلخرين يشكلون تهديداً لديانتهم فكل ما يستطيعون القيام به من أجل رد
هذا التهديد ارتكاب املجازر كإجراء رضوري للحفاظ عىل الهو ّية .وعندئذ تصبح الهو ّية مفهوماً مزيفاً تبدأ بالكشف عن
تطلع مرشوع وتصبح فجأة أداة حرب.
ومن ثم فهو يفرس الكثري من الرصاعات املعارصة بسيادة املفهوم القبائيل للهو ّية يف العامل أجمع وليس عند املتعصبني
فقط ،وهذا الرصاع ليس وليد اللحظة ولكنه قديم ،ويشري إىل أطياف مختلفة من الهو ّية القاتلة عرب عصور التاريخ ،مثل
الفوقية الطبيعية للرجل عىل املرأة ،الرتاتبية بني األعراق ،التمييز العنرصي ،العبودية وتجارة الرقيق.
ثم ينتقل يف موضع آخر من الكتاب لرشح تأثري العوملة عىل الهو ّية ،ويرى ّأن هذا التأثري يتجىل يف بروز السلفية،
ويرى أنه عندما تحمل الحداثة اآلخر ال يكون مفاجئاً أن نرى األشخاص يرفعون ستار السلفية من أجل تأكيد اختالفهم،
وهذه الطريقة ليست وقفاً عىل ثقافة أو ديانة .ويقول:
مفهوم جديدٌ عن الهو ّية
“يف عرص العوملة ،ومع هذا الخلط املتسارع الذي يسبب الدوار ويحيط بنا جميعاً ُيفرض
ٌ
بشكل طارئ ،ال ميكننا أن نكتفي بأن نفرض عىل مليارات الناس الضائعني االختيار بني التأكيد املفرط لهويتهم وفقدان
كل هو ّية ،بني األصولية والتفكك .والحال ّأن هذا بالضبط ما يعنيه املفهوم السائد يف هذا املجال ،إذ مل يكن معارصونا
متشجعني لالطالع بانتامءاتهم املتعددة ،وإذا عجزوا عن التوفيق بني حاجاتهم للهو ّية واالنفتاح الصادق واملجرد من
العقد والثقافات املختلفة ،وإذا أحسوا أنهم مرغمون عىل االختيار بني التنكر للذات ونفي اآلخر فسنكون يف طريقنا إىل
أفواج من املجانيني الدمويني ،وأفواج من املنتحرين”.3
كل األصول ويف ّ
ثم يتساءل املؤلف :ما الذي يجعل األفراد من ّ
كل أنحاء العامل يعيدون اكتشاف انتامئهم الديني،
ويشعرون بأنهم مدفوعون إىل تأكيده بطرق مختلفة ،يف حني ّأن هؤالء األشخاص ذاتهم كانوا يفضلون منذ سنوات خلت
أن يقدموا عليه عفوياً انتامءات أخرى؟
ويفرس ذلك ّ
بأن انهيار املاركسية التي كانت تستبعد فكرة الله هو أحد أسباب إعادة تأهيل املعتقدات التي أرادوا
رميها يف سالت مهمالت التاريخ ،ومن ثم فقد أصبح الدين ملجأ روحياً ومالذاً للهو ّية ،وش ّكل من بولونيا إىل أفغانستان
مالذاً لكل الذين يناضلون ضد الشيوعية ،لكنه يرى ّأن هذا ليس هو العامل الوحيد يف تنامي الظاهرة الدينية ،فهو
يضيف إىل ذلك أزمة النظام الغريب ،املأزق الذي وصلت إليه بلدان العامل الثالث ،والعوملة وثورة االتصاالت ،التي جعلت
من صعود التيار الديني أكرث من مجرد رد فعل ،ورمبا محاولة للتأليف بني الحاجة إىل الهو ّية ومطالب العاملية ،ومن ثم
تبدو هذه الجامعات األصولية “قبائل كوكبية” ـ عىل حد تعبريه ـ وهو يصفها بالقبائل بسبب مضمون هويتها ،وكوكبية
ألنها تجتاز الحدود بسهولة.
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ثم ينتقل إىل ما بعد األصولية ،فريى ّأن االنتامء إىل جامعة دينية ليس مجرد عودة إىل وضع سابق ،فنحن ال نشهد
فجر زمن القوميات بل نهايتها ،وال نشهد فجر زمن األممية بل انحطاطها .كام أنه ال ميكن اعتبار شعور االنتامء إىل الدين
أوالً لحظة تاريخية سيتم تجاوزها قريباًّ ،
ألن السؤال الذي ال مفر منه هو تجاوزها نحو ماذا؟ إىل عرص جديد للقوميات؟
وهو أمر بدهي غري محتمل ،ثم يتساءل :نحو ماذا نتجاوز االنتامء الديني؟
ويجيب ّأن الدين لن يرتاجع إىل منسيات التاريخ ،ال بالعلم وال بأي عقيدة أو بأي نظام سيايس ،والحاجة إىل
ثم فهو ال يحلم بعامل ال مكان للدين فيه،
الروحانية يجب ألاّ تعرب بالرضورة من خالل االنتامء إىل جامعة دينية ،ومن ّ
وإمنا بعامل تنفصل فيه الحاجة إىل الروحانيات عن الحاجة إىل االنتامءات.
ثم يثري سؤاالً آخر ،هو كيف يتم ترويض الفهد (الهو ّية القاتلة)؟ ويجيب قائ ًال عن سبب اختيار لفظ الفهد للتعبري
عن الهو ّية القاتلة ،ويقول ألنه يقتل إذا طاردناه ،ويقتل إذا تركناه طليقاً ،ولذا يرى ّأن رغبة الهو ّية يجب أال تعالج
باالضطهاد والتواطؤ ،بل يجب فحصها ودراستها وفهمها والسيطرة عليها وترويضها.
خالصة وتقييم:

ّإن أي تقييم أو تحليل موضوعي لهذا الكتاب سوف يتوقف عند الكثري من املالحظات اإليجابية يف بساطة العرض
وسالمة اللغة واالستعانة ببعض األمثلة التي توضح الرسالة التي يريد الكاتب توصيلها للقارئ ،إننا بصدد دراسة ها ّمة
وإضافة إىل البحث العلمي ،حيث طرح املؤلف رؤية جديدة حول تفسري أزمة الهو ّية لدى بعض الجامعات ،وميكن
االستفادة من هذا الطرح يف تفسري الكثري من الرصاعات اإلثنية والدينية بل الحروب األهلية والرصاعات الدولية املعارصة،
فالكثري من هذه الرصاعات والحروب األهلية يف عاملنا العريب هي يف جوهرها متثل انعكاساً لسوء إدراك الجامعات ملفهوم
الهو ّية التي تحرصها يف عنارصها الضيقة ،مثل اللغة والدين والجنس واللون ....إلخ.
وبرغم هذه املالحظات اإليجابية التي اشتمل عليها هذا الكتاب ،إال أنه ميكن إبداء بعض املالحظات التي يجب
عدم إغفالها هنا ،وخاصة فيام يتعلق مبواجهة الهو ّية القاتلة ،فقد أشار املؤلف إىل أنه يجب ترويضها وعدم اضطهادها
أو التواطؤ معها ،ولكنه مل يحدد بالتفصيل طرق ترويضها واألساليب املناسبة الحتوائها ،خاصة يف الرصاعات الدولية أو
اإلقليمية املعارصة ،عىل سبيل املثال الرصاع العريب ـ اإلرسائييل ،فهو يقدم تفسرياً لهذه الرصاعات من خالل ما سماّ ه
الهو ّية القاتلة ،لكنه ،وإن كان قد قدّم تشخيصاً جديداً ألسبابها ،أو خطاباً إنسانياً ومتسامحاً للتعايش والسالم ،إال أنه مل
يقدم عالجاً شافياً أو ح ًال كافياً ووافياً لكيفية ترويضها ،وخاصة يف الرصاعات القومية أو الدينية بني الدول.
وعىل أية حال ،يحسب للمؤلف أنه تناول موضوعاً هاماً من املوضوعات التي كانت وستظل مح ًال للنقاش البحثي
واألكادميي مع التغري يف عنارص املفهوم ،فالكثري من املتغريات التكنولوجية التي ترافق ظاهرة العوملة اليوم ال ينحرص
تأثريها يف مفهوم الهو ّية ،ولكن قد ميتد تأثريها إىل املستقبل ،ما دامت صريورتها مستمرة ومتغرية ،وهذا يجعلنا بحاجة
ثم عىل رصاعات الحارض واملستقبل .وقد أجاد
مستمرة لبحث تلك املتغريات ودراسة تأثريها عىل مفهوم الهو ّية ،ومن ّ
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املؤلف يف دراسة هذه املتغريات عندما أثار هذه النقطة باإلشارة إىل تأثري العوملة عىل الهو ّية ،وقد ساعدته خربته
العلمية يف هذا الطرح الجريء لهذه القضية الشائكة ،فاملراجعة لسريته العلمية تؤكد ذلك ،فهو صحفي وأديب فرنيس
من أصل لبناين ،درس االقتصاد والعلوم االجتامعية بالجامعة اليسوعية يف بريوت ،وقد كتب العديد من املؤلفات التي
تزخر بها املكتبة العربية واألجنبية ،ونال عنها العديد من الجوائز التقديرية.
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من خالل «العالم ّية اإلسالم ّية الثانية ،جدل ّية الغيب واإلنسان والطبيعة»
للمفكر السوداني «محمد أبو القاسم حاج حمد»
بدر الحمري
(الجزائر)

مدخل:

ملحة إىل دراسة تحليلية للمتون الفلسفية والعلمية التي اهتمت بتفكيك الخطاب
ال غرو أننا اليوم يف حاجة ّ
الديني ،عىل القدر الذي مينحنا أفقاً رحباً لفهم “الدين والتد ُّين” ،وصناعة الباراداميات  Paradigmsواستكشاف الدروب
املؤدية للفهم املعارص للدين ،وما ينتج عن هذا الفهم من إشكاليات التجديد التي يحار العقل يف تتبع مسريها إىل الحل،
وتركيب النتائج التي يصل إليها ،عىس أن نفهم هذا العلم الغريب غرابة األنا التي تسكننا.
من هذا الشوق املعريف عمل املفكر السوداين محمد أبو القاسم حاج حمد ـ رحمه الله  -يف مرشوعه الفكري عىل
تناول قضايا الدين خاصة قضية “فهم القرآن الحكيم” ،وذلك مبنهاج معريف /إبستمولوجي عىل غرار الفالسفة الكبار،
وبتكوين علمي عصامي ّ
قل نظريه ،وبنظر يف آياته يكشف عن تعامل متميز مع الخطاب الديني عامة وقضية فهم القرآن
الكريم بشكل خاص ،تتفاعل فيه املنهجية اإلبستمولوجية واملرجعية العرفانية الصوفية مع قضايا شائكة مثل :الغيب
واإلنسان والطبيعة.
هذا التناول املعريف نلحظ أ ّنه جاء بعيداً عن الخوف من السؤال أو املعرفة الجديدة أو تجديد النظر يف أمهات املتون
الرتاثية اإلسالمية ،تلك التي وقفت متدبرة يف مجمل الخطاب القرآين ،فض ًال عىل ّأن هذه الشجاعة يف التناول حاولت
كذلك يف أكرث من م ّرة مجاوزة تحليالت اإلسالم السيايس الضيقة ،تلك التي ال تنظر يف مرشوعها إىل الربغامتيا-السلطوية،
إن جاز لنا التعبري ،عندما ُ
اوج السلطة السياسية مع االستغالل السيايس للدين ،يف مقابل ذلك عمل قاسم حاج
تصف تز ُ
حمد عىل تأسيس نظام معريف قرآين جديد يختلف مع ما هو سائد من منهجيات يف تأويل أو فهم القرآن الكريم ،وهو
بهذا التأسيس يلتقي مع كثري من املفكرين ،ليس آخرهم املفكر الراحل طه جابر العلواين ،رحمه الله.
خاصة من خالل
وعليه ،كيف نقرأ “الهو ّيات القاتلة ورحامنية العاملية اإلسالمية” يف املرشوع الفكري للحاج حمدّ ،
مجلده الضخم “العاملية اإلسالمية الثالثة ،جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة”؟
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تجدر اإلشارة بداية إىل ّأن وصف كتاب الراحل بالضخم ليس من باب املبالغة ،وال هو من صنف الكتب التي تراكم
أوراقاً عىل الورق بال معنىّ ،إن الكتاب وهو يقارب  800صفحة ،1متعب فكرياً ،ومرهق منهجياً ،حتى أنك تعود لكتب
أخرى  -قد تكون يف علوم القرآن أو الفلسفة أو السوسيولوجيا أو التصوف أو علم الكالم  -لفهم قضية من القضايا التي
يطرحها ،وال ّ
شك ّأن قراءة كتاب من هذا الحجم يشكل عناء ما بعده عناء ،فكيف يكون حجم العناء الذي ذاقه كاتبه
املفكر السوداين محمد أبو القاسم حاج حمد يف كتابة متنه والتفكري يف القضايا املزعجة التي يطرحها؟ وهي عىل الجملة
ترتجم معاناة 2العقل اإلسالمي الحامل بالتجديد من جهة ،وصعوبة التفكري يف سؤال :كيف نفهم القرآن؟ الذي يشكل يف
جوهره سؤال الوجود اإلنساين وفهمه يف عالقته مع الله والطبيعة والناس عموماً.
وارتباطاً مع املوضوع املطروح للنقاش نطرح التساؤالت التالية:
ـ هل هناك هو ّيات دينية عابرة للثقافات؟
ـ ما مدى تأثريها يف الرحم اإلنساين “ك ّلكم من آدم”؟
ـ ما فعالية تحقيقها لرسالة الرحمة؟
ـ كيف نفهم الهو ّية يف عالقتها بالعاملية اإلسالمية ،ومن زاوية جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة؟ أو بصيغة أخرى:
ـ ما هو أساس الهو ّية الشخصية بني املطلق والنسبي ،أي بني عامل الغيب والشهادة؟
يحسنُ هنا أن نشري إىل ّأن التساؤالت العلمية املعارصة حول الخطاب القرآين يخوض أصحابها مغامرة صعبة جداً،
وغري محسوبة العواقب ،وذلك ما نلمسه من خالل قراءتنا للمجلد املذكور ،عىل األقل من جهتني اثنتني:
1ـ من جهة طبيعة الخطاب القرآين باعتباره خطاباً ربانياً منوراً ،ميسرّ اً للذكر ،ويف اآلن نفسه ال يعقله إال الراسخون
يف العلم.
2ـ من جهة ثانية يحتار الباحث من حجم الوثوقية (الدوغامطيقا) التي أصبحت عليها بعض الفكرانيات
(األيديولوجيات) املعارصة ،خاصة تلك التي تقرأ الدين قراءة سياسية رخيصة ،وبالتايل ّ
فإن الدراسات الفلسفية القرآنية
أشبه بامليش فوق حقول املتفجرات ،ورغم ّأن القرآن الكريم كون نوراين إال ّأن بعض العقول ترسمه لنا كوناً نارياً ،فتحاول
 - 1محمد أبو القاسم حاج حمد ،العالمية اإلسالمية الثانية ،جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة ،تقديم ومراجعة محمد العاني ،دار الساقي ،بيروت ،الطبعة الثالثة،
2012
 - 2يقول المؤلف :الكتاب كله معاناة كبيرة في سبيل إعادة الرابط المفهومي بين جدليتين مختلفتين :جدلية «الغيب» ،حيث يبلغ الخلق حداً أقصى من التمايز،
وحداً مثالياً في القدرة ،فيتجاوز قدرات (التعليم) ،وجدلية «الطبيعة» حيث نبلغ األقصى في «التحديد» باتجاه (التعميم) .وفي سديم الفارق الكبير ما بين (الخلق
ً
محاوال تأطير
المتمايز) المشبع بروح المطلق وقوته ،و(التحديد الوضعي) النابع من ضرورات الفهم البشري يحلق هذا الكتاب ويحاور ويستخلص ويستنتج،
العالقة ما بين المطلق والنسبي ،ما بين الكلي والجزئي .ما بين هللا وإنسانه في الطبيعة ،حيث يعيش هذا اإلنسان ـ في عصرنا -جدلية بكل زخمها .فكيف
يأتي الحوار بين عالم (الغيب) وعالم (الشهادة(؟
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بذلك ليس فقط تزييف الواقع وتربير أفعالها ،بل أيضاً إصابة االجتهاد بعطب تقليد الفهم املاضوي لكتاب قدّر له ر ّبه
أن يكون لكل زمان كام هو لكل النّاس.
قد يبدو للوهلة األوىل ّأن هذا املجلد يناقش البعد اإلمياين لإلنسان ،والحال أنه ال يتدخل من قريب أو بعيد يف
إميان الفرد بقدر ما يفكك التصورات املعرفية والرشوط اإلبيستيمية لهو ّية التدين اإلنساين ،يعتمدُ عىل تحليل الهو ّية
أكرث تحلي ًال منهجياً من داخل النص القرآين ،مركزاً مراراً كثرية عىل أهمية التحليل املعريف للكتاب ،وربط آيات القرآن بكل
القرآن.
(مفاهيم الفلسفة الصوفية التي يرتدد صداها يف الكتاب ظاهرة يف عدة مواضع من الكتاب ،منوذج هذه املفاهيم:
الفناء ،البقاء ،الوجود ،الرحامنية).
البديل الذي يطرحه محمد أبو القاسم حاج حمد لنقد التصورات املادية للكون واالنفصال عن املقدّس ،هو تأسيس
تصور جديد يتجه نحو الكونية ،أو ما يس ّميه الرجل العاملية اإلسالمية الثانية؛ فبعد فشل الفلسفات املادية االشرتاكية
واملاركسية واملصلحني واملجددين عىل الخصوص يف تحقيق ما وعدوا به ،بل وقعوا يف فخ تعميق اله ّوة بني اإلنسان والله،
هذا امليل نحو الكونية يجعل من الهو ّية تبتعد عن الركون إىل خصوصيات الوعي املحيل الضيق واألريض الفاين ،ال تجعلها
تنطلق إىل رحابة الكون الذي يسكنه اإلنسان ،لنقل مع الرجل ّإن كل تجديد يعتمد عىل خصوصية الوعي املحيل ليس
سوى تجديد أعرج وقصري النفس يف عمر الزمن ،بقدر محدودية املكان الذي ينتمي إليه .هكذا يجب أن يأيت البديل
(عاملي اإلطار واملحتوى) مستوعباً ملقومات العاملية املعارصة وقادراً عىل النفاذ فيها والتفاعل معها.
وهذا بالذات ما يطرحه الخطاب القرآين ويحاول حاج حمد أن يدافع عنه بعدّة منهجية منذ الصفحات األوىل من
املجلد ،وهو البديل الحضاري اإلسالمي الذي ال ميكن أن نجده يف متون اإلصالحيني أو التقليدانيني ،وإمنا نعرث عليه مبارشة
يف القرآن الكريم ،فيتساءل الرجل« :كيف يكون األمر حني يطرح القرآن كبديل عىل املستوى العاملي؟
جوهر السؤال يكمن يف فهم الجدلية القامئة بني الغيب واإلنسان والطبيعة3؛ فإذا كان التأويل الفلسفي املادي للنص
الديني يؤدي بالرضورة إىل «الهوت األرض» بتعبري حاج حمد  -رحمه الله تعاىل  -هذا الالهوت يستثمر كام هو معروف
يف نسق التحلييل املاركيس أزمة روح الدين املنترشة عند كثري من الديانيني ،أولئك الذين يتحدثون باسم النص املقدّس،
حراس الفهم الرتايث والسيايس للخطاب القرآين ،مماّ يسوق إىل نتائج وخيمة أقلها تسييس الدين عند الطائفة الثانية،
وتأليه اإلنسان وخروجه من رشد التدين عند الطائفة األوىل.

 - 3التي يراها محمد العاني توازنات مشيدة لبناء الدين وما يلحق به من نظم اقتصادية وسياسية واجتماعية ...إلخ ،فهو جدل متشيئ من عناصر الوجود
نفسها التي حكمت صيرورة نشوء اإلنسان العاقل وحددت هويته اإلنسانية .في هذا اإلطار انصبّت جهود المرحوم حاج حمد ،فهو يرفض التديّن الموروث
بمنهجه الالهوتي ،بقدر ما يرفض دين المادية الوضعية ،فكالهما ال يحقق التوازي مع عناصر الوجود الرئيسة التي تخلّق منها اإلنسان .انظر :المرجع
السابق نفسه ،ص 19
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فيبقى من الخطأ حرص الهو ّية الدينية ضمن قالب معريف جاهز ،أو حتى نسق يعتقدُ فيه «القوة املنطقية»
ألن اإلنسان أكرب من ّ
أو «التامسك الفكري» ،أو بحجة العرق والثقافة واالنتامء التاريخيّ ،
كل املذاهب الفكرية أو
الفكرانيات/اإليديولوجيات التي تحرش ما بقي من أفكار ،هنا أو هناك ،فتعمل عىل تزييف وتشويه فهم الهو ّية ،وبالتايل
يجري استثامر العقم املنهجي والفشل التجديدي من أجل ترسيخ عادة عقيمة يف قراءة املفاهيم ،قد تبدو للوهلة األوىل
أطروحة سقوط التأويل الفلسفي كمنهاج ،أطروحة ضد الفلسفة لكن عندما نفحصها نجد ّأن حاج حمد يقصدُ الفلسفة
الفارغة من كل نزعة إنسانية أو أخالقية عموماً ،بحيث كل نزعة تحاول أن تطرح بدي ًال حضارياً فلسفياً ملنهاج الحياة
البرشية يتوجب عليها القطيعة مع الهوت األرض املادي ،أي عىل تجاوز اإلحالة الفلسفية للحقائق العلمية كمصفاة
للعقل البرشي ،من أجل بناء تصور كوين بني اإلنسان والوجود والغيب.
ُ
تنفلت الهو ّية من كل تعريف ضيق يبتغي حاجته يف الفلسفات املادية ،أو الالهوت األريض
وعىل هذا األساس
ُ
اإلنسان فوق الهوت األرض،
املادي ،لنتأمل جيداً ما يقول الراحل ـ رحمه الله ـ“ :البديل الفلسفي الوحيد هو أن يقفز
أي أن يرفض الوسيط العلمي بينه وبني الكونية عىل مستوى (التصور) .غري ّأن القفزة هنا ال ميكن أن تأيت كقفزة اختيارية
من فراغ ويف فراغ .فحتى مثل هذا (النزوع الكوين) لإلنسان يف مترده عىل الهوت الطبيعة يكتشف نفسه ،بعد قليل،
مق ّيداً إىل القناة العلمية أو العقل الطبيعيّ .إن مراقبة شديدة يجريها املنهج العلمي بحق العقل اإلنساين ،مح ّرماً عليه
مجرد التعامل مع إمكانية هذا التصور الكوين البديل ،مبعنى آخر أصبح اإلنسان مق ّيداً إىل حدود كبرية بضوابط املنهجية
العلمية حتى يف البحث عن بدائل لها ،...إنها أوديسا القرن العرشين ،حيث يصنع اإلنسان سيد مصريه ،ثم يستعبده
ويخترصه يف الورشة الكونية كمجرد ترس صغري”.4
هذا التعامل مع (العقل اإلنساين) سيجعل الهو ّية ،بدل أن تتفاعل بشكل إيجايب مع النزعة العلمية ،تغرق يف
التعامل السلبي مع الوجود البرشي من منطلق التصور املادي الضيق له ،فأوقعنا ذلك يف مأزق تجديد الفكر الديني يف
عرص العلم واملعرفة ،عىل اعتبار ّأن من قاموا بهذا التجديد فهموا ّأن الدين ال يخالف أو يضاد الفلسفات العلمية؛ لذلك
حاولوا االنطالق من الدين نحو االكتشافات العلمية ،لعجزهم عن فهم هو ّية العالقة بني الدين والعلم ،متهيداً للسيطرة
عىل ما يجول يف العرص بالقرآن ،وهو ما ُس ّمي عند البعض بقراءة معارصة للقرآن الكريم ،أو دراسات معارصة يف القرآن
الكريم ،أو تأويالت معارصة يف القرآن الكريم ،التي تندرج ضمن السؤال الكبري :كيف نقرأ القرآن الكريم؟
وما الرصاع الفكري بني هذه القراءات سوى رصاع خفي بني هويتني :الهو ّية العلمية والهو ّية الدينية ،أو مبعنى آخر
رصاع بني املعلومة الدينية واملعلومة العلمية ،أو عىل األقل تشكيك املعلومة العلمية يف املعلومة الدينية .وهذا يؤدي
إىل انفصام يف شخصية املتدين .صحيح ّأن اإلنسان يشعر بحاجة إىل الفهم العلمي أو ْ
قل التأويل العلمي لقضايا الهو ّية
الدينية ليتحصل عىل اليقني القلبي ،غري ّأن حالوة هذا العطش املعريف رسعان ما تنقلب إىل ضدها ،فينترش الضباب
بني “اليقني القلبي” و”موضوعات الشهود الديني” التي يغلب عليها التفكري العقالين املاديّ ،
فكل اجتهاد يحرص القرآن

 - 4العالمية اإلسالمية الثانية ،ص 262
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بعلوم العرص يفرغ رسالته العاملية من محتواها العميق ،ويقتل الهو ّية الدينية ويح ّولها إىل أفق ضيق ال يناسب (رحمة
للعاملني).5
فام هو البديل الذي يقرتحه أبو القاسم حاج حمد؟ إ ّنه يفتح لنا منظوراً آخر للتجديد ،ليس من باب التأويل ،وإمنا
من أسس التكوين الفكراين املعارص ،حتى تتولد لنا هو ّية كونية بأبعاد اجتامعية وأخالقية ،هو ّية حضارية ذات قيمة
عاملية ،يرتفع عىل الرصاع القائم بني مفهومي األصالة والتغريب يف واقعنا« ،وإال كان بدي ًال غري قابل لتجاوز هذه املرحلة
الخصوصية بالذات حني تتطور املرحلة نفسها ـ بقوة الدفع املتسارع ـ إىل العاملية الشاملة».6
الهو ّية القاتلة ورحمانية القرآن:

نلمس لدى حاج حمد وعياً مفهومياً وذوقياً بتصور القرآن الكريم بخصوص معالجة أمراض الهو ّيات الفتاكة والقاتلة،
إذ نجد يف املؤلف موضوع دراستنا طرحه مث ًال ملجموعة من التساؤالت كالسؤال التايل« :ما هي نظرة القرآن وكيفية
تعامله مع املتغريات الجذرية يف عامل الفكر والحياة؟ وإىل أي الحدود ميكن أن مييض التجديد يف طرح القرآن طرحاً جديداً
كبديل حضاري أمام البرشية كلها؟
هل نستخلص (فلسفياً) مفاهيمه األساسية لتأخذ يف ما بعد أشكاالً تطبيقية مختلفة عىل حساب املتغريات؟ أم
7
يسحب معه خصوصية املجتمع العريب واملجتمعات اإلسالمية األخرى لتطبيقها حرفياً عىل البرشية جمعاء»؟
عندما نفكر يف هذه التساؤالت نجد ّأن خيطها الناظم هو التصور القرآين ،وكيف ميكن الخروج من معارك وجودنا
«ال ُهو ّيايت» املتعدد إىل تأسيس هو ّية واحدة يسكنها االختالف ،لكن طموحها هو الرحمة والتسامح والتعايش وسائر
القيم اإلنسانية النبيلة .وما يؤكد ذلك ّأن حاج حمد ينظر إىل الفعل البرشي ضمن إطار موضعي محدد بالحركة الكونية
وظواهرها ،ومبا يعطيه العلم للحضارات ،فض ًال عن قدرة التسخري اإللهي يف مطلقها ،بحيث يدرك اإلنسان أنه فاعل يف
حركة كونية من جهة ،وضمن تفاعل كوين قائم عىل الوحدة وليس عىل الرصاع من جهة ثانية .فاإلنسان ـ يقول حاج
حمد -باعتباره ابن املوضع ،ح ّر يف حركته املوضوعية ومسؤول يف حدودها املكافئة ،مبا يعطيه وضعه وتجربته .فالخطأ
املفهومي األكرب هو يف توهم اإلنسان منازعته الفعل مع الله ،حني يقيم فعله يف مقابل الخلق اإللهي .8واملنهج القرآين
 - 5لذلك أكد أبو القاسم حاج حمد ّ
أن« :الصعود من منهجية الواقع الجدلية العلمية إلى تنزالت الغيب صعود صعب ،وبالتالي تنغلق البواية الوحيدة التي
ّ
تنتصب ما بين الحقائق العلمية في تجريدها ،والتأويل الفلسفي المنهجي لها ،هكذا يتحكم الهوت األرض في عصر العلمية العالمية ويغلق كل الفجوات أمام
الغيب ،وهكذا يضيع اإلنسان في البحث عن البديل» .ص 166
 - 6العالمية اإلسالمية الثانية ،ص 269
 - 7نفسه ،ص 272
 - 8يعلق محمد أبو القاسم حاج حمد على هذا الكالم بقوله« :هكذا أخطأت مدارس الفكر اإلسالمي ،والجهمية منها تحديداً ،حين صادرت الفعل اإلنساني
لمصلحة الفعل اإللهي المطلق فارتبكت أوراقها في ما بعد أمام مشكلة الثواب والعقاب ،وأسهمت في فلسفة روح العجز الحضاري لدى اإلنسان العربي.
نتيجتان سلبيتان بسبب تحليل خاطئ ،لم يميز بين فارق القدرة اإللهية والفعل البشري ،ولم يربط بينهما في إطار منهجي قرآني» ،كما كان األمر لدى العلوم
الوضعية التي اعتمدتها العلوم اإلنسانية في تفسير الظاهرة اإلنسانية ،والتي انتهت إلى القولّ :
«إن الكون منظم واإلنسان فاعل فيه ،من دون أن تقيّم طبيعة
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يطرح موضوع الهو ّية بكل متعلقاته بال تقابالت ضيقة ،فالفعل البرشي يف القرآن فعل متعلق بكون ُمش ّيأ و ُم ّ
سخر ،يظهر
برشوط الحركة وقوانينها يف الطور املتكافئ وقدرات اإلنسان ،أ ّما يف الغيب فليس هناك نقص يف الحركةّ ،
ألن الله تعاىل
يتخذ لنفسه صفة العزة باعتبارها قوة كل ّية جاذبة ال تعرف الفرق ،ولكن كل يشء يرتدُّ إىل الله تعاىل.
ّإن معظم سياق آيات القرآن ينبه اإلنسان إىل ظواهر الخلق املتنوع واملعاين اإلنسانية للظاهرة الطبيعية وإىل آثار
الرحمة والتسخري .آيات هدفها أن تدفع عن اإلنسان بؤسه وقلقه الوجودي وحريته أمام الكون ونفسه ،بعيداً عن الفهم
السلفي التقليدي ،ور ّداً عليه.

فعله وعالقة الفعل بالمشيئة اإللهية» .المرجع نفسه ،ص 321
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مآسي االنغالقيات األصول ّية الهو ّيات العابرة
حوار مع د .اليامين بن تومي
حاوره :الحاج دواق
(الجزائر)

» »د .الحاج دواق :نرحب بك دكتور اليامني بن تومي يف حوارنا
نخصصه مللف بحثي مهم ،نستشف من خالله الرتابطات
هذا الذي ّ
الكائنة بني التدينات املغلقة ،والهو ّيات القاتلة .نود يف هذا الحوار
أن نتداول معك مقارباتك لصور الهو ّيات املتنوعة وانعكاساتها
عىل مناذج املامرسات املاحقة .ونسأل:
» »كيف تقرأ اإلرصار غري العادي من األصول ّيات املختلفة عىل
استدعاء األساس الهووي يف ّ
كل خطاباتها؟ وما مر ّد ذلك؟
د .اليامني بن تومي :أشكركم بداية عىل هذا األسئلة التي ستفتح
املجال واسعاً أمامنا لنفكر يف األصول التي صنعت هويتنا؟ هل
نعتربها نقاطاً ثابتة نرجع إليها؟ أم أنها انغلقت بفعل حركة الزمن
التأسييس؟
حينام نقول أصول َّيات نقصد بها أو تحيلنا عىل لفظة «األصل»،
واألصل يف اللغة ما ميكن أن نعود إليه أي ما نرجع إليه ،أي ما
يشكل املبتدأ ،أو لنقل البداية ،وما بعد ُه يكون خرباً دامئاً ،ال يتم
معناه إال إذا كان املبتدأ معلوماًّ ،
ألن األصل معلوم ،فالشافعي
يقول« :ما ال أصل له فهو معدوم» ،أي ّأن األصل ضد العدمّ ،
ألن
ناص بنفسه ،أي أنه ثابت ،أي هو مصدر
األصل بارز وواضح أي ٌّ
من جهة تعيني وثبات القيم ،أي ما ُيش ِّك ُل مصدراً للرجوع إليه،
أي ما نعود به عىل املنبت األول ،أو املزروع األول الذي استقامت
به الحال سواء أل ّمة أو لفرد أو لجامعة أو لطائفة ،ورجل مأصول/
السلف األول.
أصو ٌّيل أي مكني يف عبارة َّ
وقريباً من اشتغال الكلمة «أصل» التي تعني الرجوع والعودة،
أو لنقل تعني أسفل اليشء يف باطن األرض ،أي ما ارتبط بالزَّرع
والغرس ،لذلك يقال شجرة مأصولة أي أنها متشبثة باألرض ،ولذلك
فاألصويل هو ما تشبث بالزرع األول أو القيم األوىل.

فاملتأصل هو من حافظ عىل تلك األصول والقيم وتشبث بها ،ومل
يخرج عليها ،بل دافع عنها ،ألنها مصدر الثبات والصالبة ،وأي عصف
لها يؤدي إىل االنسالخ واملوات ،ومنه جاءت كلمة «األصولية»،
وهي مجموعة القواعد واألفعال التي قررها الرئيس األول للملة
أو الفرقة أو األ ّم��ة ،واألصولية هي حركة يف الزمن تعيش من
جهة الذاكرة عىل مقوالت امل َّلة األوىل ،أي تعيش عىل تقاليد امللة
وعاداتها ،وكلام ابتعدت يف التاريخ صارت بحاجة إىل وضع القوانني
أو األطر للمحافظة عىل تلك املأصوالت التي ُتذ ِّك ُرها بأحوال امللة
األوىل ،هذا القانون الذي نس ّميه يف العادة «الرشيعة» ،وهي ما
يشكل نقطة الثبات واملرجعية التي تحكتم إليها امللل الالحقة يف
رصف أحوالها.
مبعنى ّأن املأصول كلام ابتعد يف الزمن من جهة امللة األوىل احتاج
إىل ما يذكره عاطفياً ولغوياً بأحوال تلك امللة ،لذلك تحتاج الذاكرة
إىل غلق املجال عىل تلك األحوال األوىل ،بأن تصنع لها قانوناً عاماً
يحافظ عىل حركية امللة األوىل وقدسيتها فيها ،لذلك من جهة
«الزمنية» ال متلك األصوليات سوى زمنية واحدة ،ومن أجل ترسيخ
تلك األحوال تحتاج األصولية إىل بناء رسديتها التي ُتشبع الذاكرة،
ضخم من حاكمية امللة األوىلّ ،
و ُت ِّ
ألن األصولية تشتغل عىل توسيع
دائرة اإلعجاب واالنبهار ،بأن تربط األصل بحكايا وقصص مشبعة
بالخوارق واملقدّسات ،لذلك ال ميلك املتأصل أبداً الخروج عىل تلك
الطاقة األوىل ،ألنها فوق التصور ،وفوق الواقع ،تصبح متعالية ألنها
مرتبطة بزمن مقدّس ومشبعة بالخيال ،لذلك فاألصويل هو رجل
يقتات عىل الحكاية األوىل ،حكاية امللة األوىل والجامعة األوىل،
فاألصويل ال يتصور الخري إال يف كنف الجامعة األوىل ،ويف زمنيتها،
وكل ما جاء بعدها بدعة ورش ،وكل الخري يف االتباع ،وكل الرش يف
االبتداع.
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هذه الخريية التي تحكم األصويل هي التي شكلت بالنسبة إليه
نقطة ما يف الزمن ،يعود إليها ليستل منها قيمه وثوابته ،يحتمي
بتلك النقطة من أ ّية عواصف طارئة ،لذلك فاألصويل معلق من
ذيله باتجاه املايض ،باتجاه تلك الزمنية املخصوصة ،ها هنا نكون
بإزاء إنسان معتقل يف لحظة زمنية قدمية ،هذا االعتقال أهدر
اإلنسان من جهة إنتاج معناه للحياة ،مبعنى أننا منلك تصوراً معلقاً
زمنياً عىل اإلنسان القديم ،وأي تفاعل حقيقي ال يتم إال باستهالك
جذري للزمن من قبل إنسان حقيقي ،وبالتايل البنيات البرشية
عندنا مغشوشة ،ألنها تعيش وتحيا إنسية قدمية ،لذلك ترادف
األصولية لفظة القدامة واملاضوية  .أي ّأن األصويل بهذا املفهوم
يعطل الزمن من جهة اتباعه زمنية قدمية ،وإذا تعطل الزمن مل
يحصل االندفاع والحركة املطلوبة ،وهنا نكون بإزاء هو ّية ذات بعد
واحد ،هو ّية موجودة هناك يف املايض ،ال هو ّية ننتجها هنا ،وهذا
يطرح علينا تساؤالً :هل الهو ّية ثابتة أو متحركة؟
» »د .الحاج دواق :هل الهو ّيات ينبثق خطابها عن النظريات
امليتافزيقية املؤمنة بثبات التاريخ ،واملتعاطية مع الحياة عىل أنها
قا ّرة وذات شكل أبدي؟
د .اليامني بن تومي :أتصور ّأن املسألة تحتاج إىل كثري من الرتوي،
مخافة الوقوع يف الزلل وإساءة القراءة ،كام يقول فالسفة التأويل،
فليس هناك ما يقتل و ُيع ِّو ُر البحث أكرث من التَّعجل وسوء التدقيق،
ّإن هناك فرقاً بني املرجعية الدينية والهو ّية الدينية ،ذلك ّأن املرجع
هو ما ميكن أن نعود إليه لصياغة الحياة صياغة ميتافيزيقية ،أي
ما يشكل مسالك األخذ املبارش من النص الديني ،وهو ما نعني
به مصادر الترشيع ،هذه املصادر حني تتنزل من كونها نصوصاً
إىل التمثل ،أو حني تلج الوعاء البرشي تتمظهر يف أشكال مختلفة
من الفهم والوعي عىل مستوى اللباس والعادات ،وهو ما ميكن أن
نسميه هو ّية ،أي ّأن املرجع يكون عىل مستوى النص ،بينام الهو ّية
تكون عىل مستوى الخطاب ،املرجع يش ّكل مصادر الثقافة ذاتها،
بينام الهو ّية تش ّكل ُبعداً متثيلياً للثقافة يف الواقع ،املرجع هو سلطة
النص يف التاريخ ،الهو ّية هي قوة الخطاب التمثيلية.
ألنه بفعل البعد الزمني عن الزمن التأسييس/املرجع املعصوم تصبح
النصوص خاضعة للفهم ،وال ُفهوم تعطي تأويالت ملا ميكن وصفه
باألقرب إىل املرجع ،لذلك يحصل نوع من اإلسقاط املادي ملفهوم
التجربة الروحية يف مختلف األشكال ،وهذا انتقال طبيعي من
النص إىل الخطاب ،هذا اإلسقاط الذي ينعكس عىل مستوى الزي/
اللباس ،أو العادات ،أو حتى يف مستوى تطبيق الرشيعة ،مبعنى ّأن
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ما نصفه يف الرشيعة هو املستوى التمثييل يف فهم النص التأسييس
أو النص املرجعي ،والترشيع هو القانون أو املواد التي تشكل طابع
الحالل والحرام ،ليس يف شكل واحد بل عىل مستوى شكليات
متعددة ،وعليه كلام ابتعدنا يف الزمن يحصل انسالخ داخيل بني
النص وما ميثله من أحكام ،فتصبح األحكام ممثلة فقط لصورة
النص ،أصبح فيها املعنى للشخص الديني الذي يتكلم داخل دائرة
مغلقة عن شكل م ّعني للحالل والحرام ،ما يطبع فكرة التعليم
مبزدوجة شكلية «افعل وال تفعل» ،هذا ما يجعل التجربة الروحية
مفرغة أو مجوفة لصالح بنيات صورية أو شكلية ،أي ّأن البعد
الهووي يصبح متضخ ًام يف جانبه الشكيل ،ال يف موضوع التجربة
الروحية للمرجع ،بل يف صورة التمثلّ ،
ألن سلطة التمثيل للشكل
عن املرجع هي التي كونت أبعاداً هوو ّية مزيفة عن ذلك املرجع.
مبعنى أننا انتقلنا من الرؤية التي يصنعها النص إىل الرؤية التي
يصنعها الشخص ،والهو ّية ليست موضوعاً للنص بقدر ما هي
موضوع للشخص.
وهاهنا نجد ال ِفرق اإلسالمية تتصارع عىل األشكال التي تصنع حدود
الهو ّية ،ال تتصارع عىل بناء التجربة الروحية يف أقصاها الوجداين
واللغوي ،لذلك نحن اآلن نعاين شكليات الخطاب اإلسالمي ،ومن
ميثل املرجع أكرث؟ وما هي أكرث النامذج متثيلية لسلطة النص؟
وكلام ابتعدنا عن الزمن غاب النص وبرز الخطاب؛ مبعنى غاب
املرجع وبرزت الهو ّيات ،والتناحر الحاصل ليس يف املرجع كنص،
وإمنا يف تلك الشكليات التي متثل فهوماً مختلفة للمرجع ،وكل فهم
هووي يريد أن يزيح فه ًام هوو ّياً آخر ،وهذا ما هو حاصل اآلن،
لألسف هو رصاع شكليات أو قوى متثيلية وهوو ّية لشكل اإلسالم
الحقيقي .ونكون بهذا التميش قد ق ّررنا ّأن الهو ّية متحولة ال ثابتة،
وهي صناعة ال ثبات فيها.
» »د .الحاج دواق :ما معنى الهو ّية؟ وهل هناك فع ًال أحوال
مك ّرسة ميكن نعتها يف األخري أنها حقيقة يشء ما؟
د .اليامني بن تومي :لقد واج��ه املفهوم تصورات كثرية عرب
مسار تاريخي طويلّ ،
وإن أول من نظر للمفهوم هو بارمنديس
حينام تحدث عماّ يتامهى مع ذاته ،ويستحيل معه النقيض ،أ ّما
هرياقلطس فيعطينا مفهوماً آخر عن “الهو” أنه ال وجود لهو إال
وهو يف تغري دائم ،فاألصل ليس يف الثبات وإمنا يف التحول ،ولكن
بحسب ابن رشد الفيلسوف املسلم ّأن مبدأ الهو للهو ّية كمبدأ
اإلنسانية لإلنسان ،حيث ال ميكن أن نشتق الهو ّية إال من ذاتها،
أي ّأن ذات اليشء هويته ،ولذلك ّ
كل ما يشكل اإلنسان هو ما
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يتضافر يف تشكيل تلك الهو ّية ،لكن منذ تأسس وعي اإلنسان
بذاته مع ديكارت تحولت الذات إىل موضوع ،أي أنها أصبحت
هي هو ّية النقاش ،أي ما يرشعن هذه الهو ّية ذاتها ،ثم رسعان
ما أدركت الذات فرقاً جوهر ّياً بني عينية الذات وهويتها ،وفق
ما يقول بول ريكور ،فهناك ما يشكل الذات داخلياً ،وهناك ما
يشكلها خارجياً ،مبعنى ّأن هناك ما هو أصيل داخيل وبنيوي،
وهناك ما هو عارض وطارئ خارجي ،فالهو ّية هنا أطياف تتعايش
داخلها ويستحيل تجاوزها ،وهناك عوارض يتم تغريها بفعل الزمن
والجغرافيا ،وهذا يجعلنا نقرر ّأن الهو ّية تنفتح بشكل دائم عىل
املراجعة وضد االختزال واأليقنة ،أي ّأن هناك سامت داخلية تشكل
ما يسميه كارل يونج باألمناط العليا ،وهناك سامت متحولة تخضع
لعامل الزمن والبيئة ،وهنا ميكننا مناقشة وتحليل تلك السامت
الداخلية والعميقة ،وهي سامت معقدة ومر ّكبة تحتاج لنوع من
املداخل التأسيسية يف حلحلتها ،وهي يف الغالب التي ُتش ِّك ُل الطابع
الدوغاميئ للذات ،أو تشكل انغالق الذات ،وهذا يحتاج إىل مساحة
واسعة من البحث للوقوف عىل تلك السامت التي ُتع ّد جواهر
داخلية وعميقة ،يف حني ّأن القشور ما هي إال أالعيب استعارية
ومجازية تتخذها تلك البنيات العميقة عىل السطح .تلك الحيل
تحتاج يف كثري من األحيان إىل صناعة يومية لترصيف تلك البنيات
لتكون عامل قوة لآلين ،ال أن تبقى خبيئة زمنيتها القدمية فقط،
وبالتايل نحتاج كل م ّرة إىل إعادة إنتاج وترصيف لتلك الهو ّية
لتتناسب وكيفيات الرهان اآلين.
» »د .الحاج دواق :كيف تستحيل الهو ّية/الهو ّيات إىل منط اختزايل
إلغايئ؟
د .اليامني بن تومي :نحن نعيش عاملاً اختزل فيه كل يشء إىل
مجرد صور ورموز ،وصارت االستعارة هي الرؤية التي تشتمل عىل
البنيات العميقة للتصورات عن العامل ،كام يقول جورج ال يكوف،
بل أصبحنا نحيا يف عامل مغشوش وميلء بالتوهامت واألطياف
واألشباح ،ال حقيقة سوى تلك النامذج الرتكيبية للعامل املزيف،
التشويه طال ّ
كل يشء ،هذه النظرة أو الرؤية قد تبدو متشامئة،
لكنّ الترشيح الرتاتبي يكشف عن حقائق عميقة لهذا العامل ،لو
ننظر إىل ما يصنع العامل الحديث من قيم فسنجدها تقع يف عمق
األصوليات العميقة للعامل املسيحي مث ًال فهناك قصور حقيقي
تم اختزاله يف شكله املادي،
عن مالحقة مناذج العامل الغريب الذي ّ
لكنّ عودة املكبوت الديني يف أشكال ورموز هذا العامل تكشف
عن الهشاشة الداخلية لهذا العامل الذي يظهر أنه علامين ومادي،
لكن مجرد تصفية ملنابت الرموز الداخلية تكشف عن الحلولية

الدينية لهذا العامل ،وبالتايل الرؤية السطحية اختزالية لصور منطية
تم تصديرها غصباً بالقوة ،ومجرد تأمل عميق يف البعد الداخيل
ّ
لهذه الرؤية يكشف عن الواجهة الخلفية ،كام يقول علامء الرسد،
ماذا مث ًال لو أجرينا تحلي ًال عميقاً لبعض األفالم األمريكية التي
تعكس هذه االختزالية الرهيبة للمجتمع املادي الدارويني الذي
وأن الرش يعكس بعداً تاريخياً
يرى ّأن األمور تتناسل يف ُبعد واحدّ ،
وموجهاً واختزال ّياً جداً ،ذلك الرش الذي يكون مصدره
قدمياً منمطاً ّ
الرشق دامئاً ،مث ًال فيلم «سيد الخواتم» الذي ميثل ق ّمة املكبوت
الديني واألصولية املسيحية ،والذي ميثل إحالة استعارية لتلك
العني التي تنوب عن إله الرش الرشقي الذي يهدد عامل الغرب/
يهدد قيم العدالة والحرية ،وتكشف تلك األفالم ازدواجية الصور
االختزالية للرشق الرشير والغرب ا ُملخ ِّلص ،حينام يأيت ذلك القزم
من الدولة اإلسكندينافية ليلخص العامل الحر ،عامل الشامل ،من عني
الرش ،ويخوض ملحمية عميقة الستعادة العدالة الغربية وصورة
العودة بالرش إىل منبعه القديم الذي نبت منه ،العودة إىل الرشق
ورمي خاتم الرش يف الجبال السوداء التي تحرسها عني الله/عني
امليتافيزيقا التي تصنع دامئاً األرض ،تلك الصياغة الالهوتية ملا
هو أريض ،التي تحاول صياغتها وفق منط ثيوقراطي ،هذا الرشق
املوبوء ميتافيزيقياً عليه أن يتحرر من كتلته التاريخية ،وأن يعيد
التاريخ إىل اإلنسان بعيداً عن االستيهامات امليتافيزيقية القدمية،
هذا الغرب املخلص هو نفسه الذي يختزل النظرة إىل العامل يف
شكل ُم ِّس ٍف وهابط وحقري ،حينام يعطي دامئاً هذا الثقل التاريخي
للرشق امليتافيزيقي ،الرشق املوبوء باألحقاد وعيون الرش ،تلك
العيون التي ستفقسها التقنية والعامل املادي حينام يعود التاريخي
إىل شكله البرشي ،وحني تسقط كل املتعاليات من عليائها ليرتجل
اإلنسان م ّرة أخرى عىل األرض.
أليست هذه الرؤية تحمل داخلها منوذجاً دينياً عن املخلص
املسيحي ،عن البشارة التي تأيت دامئاً محملة باألسطورة الغربية /
الطارئة كام يقول روجيه غارودي؟ وملاذا دامئاً املخلص أبيض البرشة،
ويحمل الصليب؟ أليست تلك اإلش��ارات العامئة تسبح يف فلك
نووي عن الرؤية القيامية للغرب املسيحي ،كام يقول «ياكبسون
تاوب»؟ عن نهاية التاريخ فيام يتصور فرانسيس فوكوياما؟ هذا
الرصاع الذي تتنازعه دوماً عودة قوية للمكبوت الديني .فإذاً هناك
صناعة قوية لهو ّيات النهاية ،كام ّأن هناك هو ّيات استهالكية أو
لنقل براديغامت ومناذج تركيبية تحاول تصدر هو ّية كونية يف عامل
ما يزال يستعيد أشياءه القدمية ،هذا االنغالق الداخيل دامئاً ما
يمُ َأ ِز ُق العالقة بني الحضارات والشعوب ،ولذلك فالهو ّية تحتاج إىل
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ما يساندها ويفعل وجودها ،أو ما يصنع املختلف فيهاّ ،
ألن الهو ّية
هي أص ًال صناعة االختالف.

عنيف ،وترفض أي تغيري يف بنيتها القاعدية التي ارتبطت بالفعل
املقدّس نتيجة الدور الذي لعبه التكرار لألشكال يف الزمن ،الذي
ك َّون داخلياً قناعة من ّأن ذلك الفعل هو الدينامو املحرك لسلطة
الزمن التأسييس ،كام يقول األنرثبولوجي الجزائري نور الدين
طوالبي يف كتابه :الدين والطقوس واملتغريات.

د .اليامني بن تومي :تحمل كلمة «دين» يف طياتها حمولة اإلرث
أو املرياث ،وهو جملة التعليم املوروثة كابراً عن كابر ،أي أنها حالة
اإلدانة تتم من السابق إىل الالحق ،لكنّ املعضلة ّأن عوارض الزمان
سيتم الترصف يف الدين
واملكان تحول دون استمرار الحلقة ،حيث ّ
بحكم الزمان واملكان ،هذه العوارض حني تنتقل بني املامرسني للدين
الواحد سيطرأ عليها تغري وتبدل ،وبالتايل فالدين هو التعاليم يف
حالة الثبات ،بينام التدين هو التعاليم يف حالة السيولة ،حني تخرج
من النص إىل العامل ،وتتوزع عىل مستوى الجغرافيا سوف تتأثر
ببنية املجتمعات ومنطوقها ،مماّ يجعل الدين الواحد عىل مستوى
املامرسة أشكاالً متنوعة تشكل ما نسميه التدين.

» »د .الحاج دواق :أال ميكن يف تقديرك تحقيق شكل منفتح من
الهو ّية ،يستدعي األساس التاريخي وال يتخطاه؟ وكيف ينعكس
ذلك عىل النصوص املؤسسة ،كام هو الشأن بالنسبة للقرآن عند
املسلمني؟

» »د.الحاج دواق :وهل هناك متتالية صلة بني الدين/التدين،
والهو ّيات املغلقة ،أو ما نعته أمني معلوف بالهو ّيات القاتلة؟
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د.اليامني بن تومي :علينا أن نفهم ّأن اإلسالم كدين رسم رؤية
للعامل القديم بشكل متفرد وعبقري ،هذا اإلسالم أخرج األعرايب من
دائرة مغلقة إىل دائرة أكرث انفتاحاً ،وبالتايل شكلت النصوص الكربى
يف جانبها اللغوي لحمة مهمة جمعت العرب بعد الشتات والتناحر
الذي عاشوه ،هذه اللحمة عززها السلطان الفقهي يف كون القرشية
التي كانت تجمع العرب هي األساس السيايس الذي نقل العرب
من كونهم قبائل إىل كونهم أ ّمة ،مبعنى ّأن الدين الجديد نقل
العرب من الترشذم إىل التجمع السيايس ،وهنا بالذات بدأت نوازع
األ ّمة تتكون عىل أساسات دينية وعرقية ولغوية شكلت ما نسميه
«هو ّية قاعدية» ،لكن داخل هذا الكيان هناك «هو ّيات ثانوية»
نتيجة الطبقية املوجودة تاريخياً بني العرب أنفسهم ،حول أسبقية
قبيلة عىل أخرى ،جعلت العصبية تشتغل يف البداية لصالح األ ّمة،
لكنها رسعان ما اشتغلت لصالح القبيلة.

تم اخرتالها يف النص
الدين الذي يرادف يف منظورنا الرشيعة التي ّ
املقدّس أو ما ُيس ّمى نصوص السيادة العليا؛ القرآن والسنّة ،لكنّ
هذين النصني سوف ينتقالن بحكم االنتشار يف بيئات املسلمني
وينخرطان عىل طول الجغرافيا بثقافات مختلفة ،مماّ يجعل الفهوم
تكيف الرشيعة مع ما تقتضيه بنية املجتمعات ،ما يجعل مستوى
التطبيق مختلفاً بحسب الظروف والرهانات املختلفة ،أي ّأن
الدين الواحد عىل مستوى التدين يصبح متعدداً ومتنوعاً ،لكنّ
هذا التنوع يف ذاته سيصبح داخل البيئة الواحدة متعالياً ،ويشكل
قوانينه ومريديه الذين يدافعون عنه ضد أي تحريف ،وهو ليس
تحريفاً يف كل الدين ،وإمنا يف شكل القانون الذي اتخذه التدين ،أي
ّأن الخالف ليس مع النص ،وإمنا مع القالب أو اإلطار العام الذي
ارتضته الجامعة األوىل يف تطبيقاتها ،هذه الجامعة التي ستصنع
قانوناً يحمي تدينها من أن يذوب يف األشكال املختلفة ،وتصبح
أشكاالً مختلفة من التدين ،بل بإزاء بنى مغلقة/دوغامئية تعمل
عىل حراسة الشكل الخارجي للتدين.

وليس ّ
أدل عىل ذلك من الرصاع الذي حصل بعد مقتل عثامن
وتم حسم
بن عفان بني قبيلتي بني عبد مناف وبني عبد شمسّ ،
الرصاع لبني عبد شمس ،فكانت اإلمارة األمو ّية ،وبقيت الهاشمية
تعيش عىل الحوايش ،وهكذا كانت دامئاً الغلبة للقبيلة عىل حساب
األ ّمة ،وهو ما أشار إليه الغذامي يف بحثه املهم عودة األصوليات،
يف إشارة منه إىل القبيلة والقبائلية كنزعة تهدد كل م ّرة قيام األ ّمة /
الدولة ،لتبقى الدولة العربية تحمل مرشوع إجهاضها من الداخل.

هذا األمر يجعل أي اجتهاد داخل الفرقة أو الطائفة ،أو لنقل
مبفهوم السوسيولوجيني أي اجتهاد فردي داخل الجامعة سيع ّرض
الفرد للمصادرة والعقابّ ،
مست الشكل العام
ألن دائرة التقديس َّ
للتدين ورموز التدين يف ذاته كالشخص الديني الذي أصبحت له
الحاكمية عىل هذا الشكل ،وأي اجتهاد سوف يكلف صاحبه غالياً.
هذه الدوائر املغلقة أو ما سماّ ه أركون بالسياج الدوغاميئ سيبني
معه جامعات هووية مغلقة تدافع عن وجودها الدائري بشكل

لكن مبجرد أن آل الحكم إىل عنرص جديد ،أمكن للفقه أو الرشيعة
أن تراجع مخزونها الترشيعي لتفتح السؤال السيايس عىل غري
العريب ،مماّ جعل مفهوم األ ّمة يعود لالنتعاش م ّرة أخرى ،هذا
املفهوم الذي جعل جميع العنارص الهوو ّية تنصهر يف مرشوع واحد
هو الدولة اإلسالمية ،مع ّأن مفهوم الدولة ظل مأزوماً من الداخل
يف ّ
ظل غياب عقد اجتامعي يعمل عىل ردم الفجوة بني العريب
وغري العريب.

مآسي االنغالقيات األصول ّية الهو ّيات العابرة

هذا العنرص الهووي هو ذاته كان عامل قوة يف البداية ،وهو نفسه
الذي أطاح بالخالفة فيام بعد ،للرصاع التقليدي بني الهو ّية القاعدية
التي ترى الخالفة يف العنرص العريب والهوو ّيات الثانوية التي نجحت
يف فتح املجال واسعاً لنقاش مسألة الهو ّية يف ذاته ،لينفتح عىل
عنارص غري عربية ،هذا املفهوم الذي دافع عنه الكندي يف كتابه
املهم املوسوم برسائل الكندي الفلسفية الذي حققه محمد الهادي
أبو ريده ،حني أشار إىل ّأن الهو ّية جاءت من املصدر «ته ّوي»،
وهو يقصد إىل ما معناه «ته ّوي كل كثري هو بالوحدة» ،أي إذا
أردنا أن نفتح ممكنات القول كيف ميكن أن يكون املتكرث واحداً،
املتكرث هناك ،وإن اختلف يف الصفات لكن يف الوحدة واحد ،أي
ّأن األ ّمة وإن تعددت مشاربها إال أنها واحدة يف الوجود اإلسالمي،
لكنّ هذا الوجود يحمل داخله طابع ال َتكثرُّ  ،وهي سمة وإن كانت
يف األصل عامل قوة ستجعل الهو ّية تتسع عىل غريهاّ ،
ألن هناك
داخلها عنرصاً سيد ّمر ّ
كل ادعاءات التوسعة.
ّ
ألن قيام الهوو ّيات يف الفضاء اإلسالمي مل يكن بداعي التآلف بقدر
ما كان بداعي الغلبة أو املزاحمة .وهذا ما يكشف عنه تاريخ
طويل من السجال والرصاع ،بل ّإن كل هو ّية مغلوبة عملت عىل
بناء منوذجيتها الداخلية لإلسالم ،حيث رسمت لها فقهاً سياسياً
جعلته مناطاً بوجودها داخل الجغرافيا اإلسالمية .مبعنى أنها هو ّية
يتم اآلن مراجعة
متّسمة بطبع الوقف ،لذلك ليس سه ًال أبداً أن ّ
هذا الفقه وزحزحته ،ألنه سيؤدي إىل نتائج وخيمةّ ،
ألن هذا الفقه
السيايس الذي ارتبط بالعصب والفرق أصبح له مريدون وأتباع،
وهم ميارسون هذا النوع من الفهم بيشء من التقديس العميق.
لذلك تشرتك جميع هذه الفرق يف األساس والسند املرجعي الذي
هو نصوص السيادة العليا القرآن والسنّة ،لكنّ التوظيف اختلف
بحسب الحوادث التاريخية الكربى لتلك الفرق والنحل وامللل،
وهنا ال تحصل االستعادة لكتاب الله وال لسنّة الرسول إال من
قبيل استدعاء الشحنات العاطفية التي تعضد هذا املذهب أو
ذاك .وأمثلتنا يف الواقع كثرية ،فالهو ّية بهذا املفهوم هي الشكل
الدوغاميئ للمسار النضايل أو الكفاحي لتلك الفرق ،وهو صورة
الفرقة عن نفسها يف التاريخ ،وصورة الدين ال تكون إال من خالل
تلك املواقف البطولة وامللحمية .هاهنا البعد النضايل يبني يف
الغالب كت ًال برشية تستعصم لنفسها بتلك الهو ّية التي يرون أنها
غالباً مهددة ،لذلك يحتاج املعتصم بهويته إىل بعد نضايل وكفاحي
ضد أيّ هو ّية جديدة ميكنها أن تعصف بوجوده الهووي ،مماّ
يجعلنا نقرر وجود رصاعات هوو ّية عميقة.
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المساهمون في الملف:
الحاج دواق:
باحث وأكادميي جزائري ،منسق األبحاث والندوات عىل مستوى الجزائر ،رئيس قسم الدين وقضايا املجتمع الراهن ،مبؤسسة مؤمنون بال
حدود.

عامر عبد زيد الوائيل:
كاتب وأكادميي عراقي ،متخصص يف الفلسفة اإلسالمية ،أسهم يف اإلرشاف عىل كتب جامعية مهمة ،وموسوعات وأعامل أكادميية كثرية،
كتب عن الهو ّية وعن الرشق والغرب ،وعن ابن سينا ،وفلسفة الدين والتعددية الدينية.

مصطفى بن متسك:
باحث وأكادميي تونيس ،حاصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة ،أستاذ بكل ّية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقريوان -تونس .له مجموعة من
اإلسهامات الفكرية ،نرش له كتاب بعنوان" :أصول الهو ّية الحديثة وعللها".

محمد شهيد:
باحث وأكادميي مغريب ،حاصل عىل الدكتوراه يف أصول الفقه ومقاصد الرشيعة اإلسالمية ،أستاذ بجامعة محمد األول وجدة .صدرت له
عدة أبحاث ودراسات ،منها" :راهنية التنظري املقاصدي وآفاقه االجتهادية" ،و"الفكر املقاصدي عند الطاهر بن عاشور وعالل الفايس"،
و"السرية النبوية :قراءة يف بعض التجارب املعارصة".

لطفي الحجالوي:
باحث وأكادميي تونيس ،متحصل عىل دكتوراه يف فلسفة الرتبية ،أستاذ باحث باملعهد العايل إلطارات الطفولة بقرطاج ،واآلن متعاقد
مع كل ّية الرتبية جامعة امللك خالد باململكة العربية السعودية .يكتب يف أدب الطفل ،مت ّوج بجائزة عربية يف رواية اليافعني سنة .2015
له  12عنواناً منشوراً يف أدب الطفولة الثالثة ،وله كتابان نظريان هام" :فلسفة الرتبية ،اإلشكاليات الراهنة ،دار التنوير  ،2009والرتبية
الدميقراطية ،ابن النديم ودار الروافد .2013

أبو بكر مباريك:
باحث تونيس ،يشتغل باملعاهد الثانوية ،له إسهامات فكرية وصحافية كثرية كجريدة الجزيرة :يومية ،سعودية ،جريدة الرشق األوسط:
لندن .مجلة االقتصاد واألعامل :بريوت .جريدة العرب العاملية :لندن .مجلة (جون أفريك) النسخة العربية( .باريس).

مربوك دريدي:

باحث وأكادميي جزائري ،أستاذ محارض بجامعة سطيف ،بالجزائر ،باحث يف األنرثبولوجيا واألدب الشعبي ،يعمل أستاذاً بجامعة سطيف،
شارك يف كتب جامعية وأعامل فكرية عدة ،كام ساهم يف ملتقيات وطنية ودولية.
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حمدي بشري:
باحث وأكادميي مرصي ،حاصل عىل الدكتوراه يف العلوم السياسية .نرش عدة أبحاث ودراسات ،منها" :تجربة التحول الدميقراطي يف
النيجر" ( ،)2014وظاهرة اإلعالم االجتامعي وأبعادها االقتصادية والسياسية واألمنية" ( .)2014و"عقالنية بال ضفاف :الظاهرة السياسية
والدينية يف أعامل الخشت الفكرية" ( .)2013باإلضافة إىل نرش العديد من املقاالت يف جرائد مرصية وعربية.

بدر الحمري:
باحث مغريب ،حاصل عىل شهادة املاسرت من آداب تطوان ،باحث مبركز دراسات الدكتوراه تخصص لسانيات ،ببحث تحت عنوان "بالغة
الحجاج يف الخطاب القرآين" .نرشت له مقاالت يف صحف مغربية وعربية .نرشت له دراسات يف مجالت عربية ،منها" :الحجاج والتأويل:
نحو حجاجية تأويل الخطاب" ،و"خطاب املحبة وخطاب التطرف الديني ،املغرب منوذجاً".
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